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 การวิจยัครั4 งนี4 เพื�อทราบผลการสังเคราะห์เนื4อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการบริหารและ
ทศันะของผูรู้้เกี�ยวกบัหลกัการบริหารที�ปรากฏในมหานิบาตชาดก ประชากรไดแ้ก่ มหานิบาตชาดกทั4งหมด 10 เรื�อง 
กลุ่มตวัอยา่งผูรู้้เกี�ยวกบัการบริหารเชิงพทุธระดบัเชี�ยวชาญ 8 ท่าน ดว้ยวธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง  เครื�องมือ
ที�ใชไ้ดแ้ก่แบบบนัทึกขอ้มูลและแบบสัมภาษณ์ที�มีโครงสร้าง วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวเิคราะห์เนื4อหา  
 ผลการวิจยัพบวา่  

/. เนื4อหาของมหานิบาตชาดกนั4นมีประเด็นที�เกี�ยวกบัการบริหารอย่างน่าสนใจซึ� งเป็นไปตามสมมติฐานที�
วางไว ้ใน 8 ขอบเขต ไดแ้ก่ 1) ดา้นการวางแผน ประกอบดว้ยการวางแผน สภาพแวดลอ้มองคก์าร และบรรยากาศ
องคก์าร 2) ดา้นการจดัองคก์าร ประกอบดว้ยการจดัองคก์าร การเมือง อาํนาจ อาํนาจหนา้ที� และความรับผิดชอบ  
วฒันธรรมองคก์าร  จริยธรรมองคก์าร การเปลี�ยนแปลงองคก์ารและการพฒันาองคก์าร และนวตักรรมและเทคโนโลย ี
3) ดา้นการจดัคนเขา้ทาํงาน ประกอบดว้ยการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ พฤติกรรมบุคคลในองคก์ารซึ� งแยกยอ่ยเป็น  (/)  
ลกัษณะทางชีวภาพ  (D) การรับรู้และการเรียนรู้  (E) ความสามารถ (G) ค่านิยมและเจตคติ (H) บุคลิกภาพ  พฤติกรรม
กลุ่มในองคก์ารซึ�งแยกยอ่ยเป็น (/) การมีส่วนร่วม  (D) การทาํงานเป็นทีม  ความเครียดและความทอ้แทใ้นการทาํงาน 
และความขดัแยง้และการเจรจาต่อรอง  4) ดา้นการอาํนวยการ ประกอบดว้ยการตดัสินใจ การสั�งงาน การติดต่อสื�อสาร
และการประชาสัมพนัธ์  การจูงใจ ภาวะผูน้าํ มนุษยส์ัมพนัธ์ และการนิเทศ 5) ดา้นการประสานงาน  6) ดา้นการ
รายงานผล ประกอบด้วยการรายงานผลและระบบสารสนเทศเพื�อการบริหาร และ 7) ด้านการงบประมาณ 
ประกอบดว้ยการงบประมาณและการควบคุม โดยทั�วไปเนื4อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการบริหาร
นั4นมีความสอดคลอ้งกนักนัองคค์วามรู้การบริหารทั4ง 8 ขอบเขต แต่อยา่งไรก็ดีพบวา่มีความแตกต่างกนับางประเด็น 
ซึ� งทั4งหมดชี4 ให้เห็นถึงความเป็นเหตุและผล โดยมุ่งทาํเหตุเพื�อให้ไดรั้บผลหรือไม่ทาํเหตุเพื�อใหไ้ม่ไดรั้บผลนั4นๆ มี
จุดเด่นเป็นหัวใจสําคัญของหลักการ คือ การดําเนินการที�ประกอบด้วยความถูกต้องชอบธรรม ซึ� งเรียกว่า 
“ธรรมาธิปไตย” และหลีกเลี�ยงการดาํเนินการที�ปราศจากความถูกต้องชอบธรรม ซึ� งเรียกว่า “อธรรมาธิปไตย” 
นอกจากนี4 ยงัพบว่า มีเนื4อหาในมหานิบาตชาดกที�องค์ความรู้การบริหารมิได้กล่าวไวท้ั4 งยงัไม่สามารถจดัเขา้ใน       
องคค์วามรู้การบริหารได ้ซึ�งผูวิ้จยัไดส้รุปรวมไว ้O ประการ ไดแ้ก่ วิบากกรรม คุณพิเศษทั4งหลายมีคุณพิเศษที�เกิดจาก
การเจริญกรรมฐานเป็นตน้ ฤทธิP  พร สัจกิริยาหรือสตัยาธิษฐาน มนต ์ความฝัน ลางหรือลางสังหรณ์ และสิ�งวิเศษ เช่น 
แกว้มณีวเิศษ มา้วเิศษ หรือยาวเิศษ เป็นตน้ โดยจดัไวเ้ป็นขอบเขตที� R 

D. ทศันะของผูรู้้เกี�ยวกบัหลกัการบริหารที�ปรากฏในมหานิบาตชาดก โดยภาพรวมมีทศันะสอดคลอ้งกนัวา่มี
ความถูกตอ้ง เหมาะสม เป็นไปไดแ้ละสามารถนาํไปใชป้ระโยชนไ์ด ้
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53252905: MAJOR: EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
KEY WORD: ADMINISTRATIVE PRINCIPLES/ JATAKA 

PHRAMAHA YANKHUP KHETSIRIWORAKUN: ADMINISTRATIVE PRINCIPLES AS APPEARING IN 
MAHANIPATA JATAKA. THESIS ADVISORS: ASST. PROF. MAJ. NOPADOL CHENAKSARA, RTAR., Ph.D., AND 
PHRAMAHA KRAIWAN PUNNAKHAN, Ph.D.  1,501 pp. 

The purposes of this research were: to determine the synthesis results of the Mahanipata Jataka’s contents 
about the issues relating to the administration, and to determine the opinions of Buddhist administrative specialists 
about the administrative principles as appearing in Mahanipata Jataka. The population of the study were 10 
Mahanipata Jatakas. The samples of the study were 7 Buddhist administrative specialists by purposive sampling. 
The instruments used were data form and structured interview form. The data were analyzed by content analysis. 
The result findings were as follows: 1. there were the issues relating to the administration shown interestingly in the 
Mahanipata Jataka’s contents, which were based on the assumption placed under 7 scopes as follows; 1) The scope 
of planning included - Planning, Organizational Environment, and Organizational Climate. 2) The scope of 
organizing included - Organizing, Politics Power Authority and Responsibility, Organizational Culture, 
Organizational Ethics, Organizational Change and Development, and Innovation and Technology. 3) The scope of 
staffing included - Human Resources Management, Individual Behaviors in Organizations which were divided into 
(1) Biological Characteristics (2) Perception and Learning (3) Ability (4) Values and Attitudes (5) Personality, 
Group Behaviors in Organizations which were divided into (1) Participation (2) Teamwork, Workplace Stress and 
Burnout, and Conflict and Negotiation. 4) The scope of directing included – Decision-making, Order, 
Communications and Public Relations, Motivation, Leadership, Human Relations, and Supervision. 5) The scope of 
coordinating included – Coordinating. 6) The scope of reporting included - Reporting and Management Information. 
7) The scope of budgeting included – Budgeting and Controlling. The Mahanipata Jataka’s contents about the issues 
relating to the administration generally were concordant with bodies of knowledge of administration; however, they 
were different at some issues. All of them indicated the cause and effect to do the cause in order to get the effect or 
not to do the cause in order not to get the effect. The operation consisted of moral called “Trrmatipati” and the 
abstention from unmoral operation called “Atrrmatipati” shown essentially of administrative principles as appearing 
in Mahanipata Jataka. Moreover, there were the issues relating to the administration, which bodies of knowledge of 
administration were not mentioned and could not organize in bodies of knowledge of administration, and the 
researcher was concluded 9 items as follows; Kammavipaka (misery from bad deeds or happiness from good deeds), 
Special Qualifications, such as Meditation etc., Prowess, Benediction, Saccakiriya (citing the truth), Magic, Dream, 
Omen, and Wondrous Things, such as Wondrous Jewel, Wondrous Horse, or Wondrous Medicine etc., which they 
were organized into 8th scope. D. The opinions of Buddhist administrative specialists about the administrative 
principles as appearing in Mahanipata Jataka were overall found accurate, appropriate, possible, and useful. 
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บทที� 1 
 

บทนํา 
นบัแต่อดีตเป็นลาํดบัมาจนปัจจุบนั พระพุทธศาสนาไดเ้จริญเคียงคู่อยูก่บัชาติไทย หยั&งรากฝังลึก

อยูใ่นจิตใจของคนไทย ภายใตพ้ระบรมราชูปถมัภข์ององคพ์ระมหากษตัริยาธิราชเจา้ผูท้รงพระคุณอนัประเสริฐ
ทุกพระองคม์านานนบัสหสัวรรษ1 จนมีคาํขวญัยดึถือกนัวา่ ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ ซึ& งองคพ์ระบาทสมเด็จ
พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัผูท้รงออกแบบธงไตรรงคก์็ยงัทรงกาํหนดใหสี้ขาวของธงไตรรงค ์หมายถึงพระไตรรัตน์ 
และธรรมคุม้จิตใจของคนไทย พระพุทธศาสนาจึงเป็นสัญลักษณ์เป็นสถาบันหลักคู่ชาติไทยมาโดยลาํดับ2 
พระมหากษตัริยต์ั9งแต่อดีตถึงปัจจุบนั ผูท้รงเป็นพระประมุขของชาติต่างก็ทรงเป็นพุทธมามกะ ทรงดาํรงอยูใ่น
ฐานะองคเ์อกอคัรศาสนูปถมัภก ทรงยกยอ่งเชิดชูและเคารพบูชาพระพุทธศาสนา ทรงนาํหลกัพุทธธรรมมาเป็น
หลกัสําคญัในการบริหารและพฒันาชาติบา้นเมือง3 โดยที&ทรงใชห้ลกัธรรมมากาํหนดเป็นแนวปฏิบติัสําหรับ
ขา้ราชการผูอ้ยูใ่ตอ้าณติั ทั9งทรงเป็นผูน้าํกระทาํเป็นแบบอยา่ง อนัเป็นรัฐประศาสโนบายที&ดีในการที&จะปกครอง
ขา้ราชการทั9 งปวงจากภายใน4 เช่น ในรัชสมยัพระเจา้คาํแหงมหาราช (พ.ศ.1822-1842) พระองค์ก็ทรงปฏิบัติ
โดยนยัดงักล่าวเช่นกนั ทรงอุปถมัภบ์าํรุงพระพุทธศาสนา จนมีผลทาํให้พระพุทธศาสนานั9นลงหลกัปักฐานดาํรง
มั&นอยูใ่นดินแดนของประเทศไทยนี9 5 ดงัเป็นที&ปรากฏเป็นที&รู้กนัในศิลาจารึกหลกัที& 16 ครั9 นเปลี&ยนแปลงการเมือง
การปกครองจากระบอบธรรมิกราชาธิปไตยไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที&ใชรู้ปแบบตามระบบเวสต์มินสเตอร์ 
(Westminster) ของสหราชอาณาจกัรแลว้นั9นไดข้าดการนาํเอาหลกัพทุธธรรมเขา้มาเป็นค่านิยมและพฤติกรรมที&ดี
ของสังคม โดยเฉพาะในดา้นการบริหารและพฒันาชาติบา้นเมืองตามแบบอย่างพระมหากษตัริยไ์ทยที&ไดท้รง
กระทาํไวเ้ป็นแนวทางแลว้ในอดีตอยา่งจริงจงัและต่อเนื&อง  อีกทั9งยงัเต็มไปดว้ยการแก่งแยง่แข่งขนัเพื&อชิงอาํนาจ

                                           
1สมเด็จพระรัชมงัคลาจารย ์(ช่วง วรปุOฺโญ), พระมงคลวเิสสกถา (กรุงเทพฯ:หสน.อาทรการพิมพ,์ 

2546), คาํนาํ. 
2พระมหารัตนะ วรบณัฑิต,“การบริหารบุคคลเชิงพุทธ” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต คณะ

สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2541), 58. 
3พระปลดัประจวบ ทุนผลงาม, “การประยกุต์ใชห้ลกัพุทธธรรมในการพฒันาชุมชนของพระครู

พุทธิธรรมรักษ ์(บุญเท็น พุทฺธรกฺขิโต)” (การคน้ควา้แบบอิสระปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่,2550), 2. 

4นพดล เจนอักษร, “กินเมือง :การบริหารตามยถากรรม” วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 26, 2  (พฤศจิกายน 2540 - กมุภาพนัธ์ 2541): 14. 

5นพดล เจนอกัษร, “แนวคิดตะวนัออกกบัการบริหารการศึกษาไทย,” ใน ประมวลสาระชุดวิชา
ทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา เล่ม 3 หน่วยที� 11-15 บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (ฉบับปรับปรุง), พิมพค์รั9 งที& 1 (นนทบุรี : 2553), 15-9. 
6ชมรมพระพุทธศาสนา เอไอเอ, "พุทธ" ศาสนาชาต,ิ เขา้ถึงเมื&อ 30 กนัยายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.aia.or.th/national_religion.htm 
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ในการปกครองประเทศอยูต่ลอดเวลา7 การพฒันาประเทศต่างมุ่งไปในวิถีแห่งวตัถุ แต่ขาดธรรมะคุม้ครอง ซึ& งจะ
พบวา่มีการกระทาํผิดทางดา้นศีลธรรมทั9งทางดา้นกาย วาจาและใจ  มีการฆ่าและเบียดเบียนเพื&อนมนุษย ์ การ
คอร์รัปชั&นทุจริตในวงราชการ มีการล่วงละเมิดประเวณี ฉุดคร่าอนาจารข่มขืนแลว้ฆ่าโดยมิไดล้ะอายใจใน
สงัคมไทย8 

ปัจจุบนัทั9งภาครัฐและเอกชนในระดบัต่างๆ โดยเฉพาะในดา้นวงการการศึกษาต่างก็หันมาใส่ใจ
ในดา้นของการพฒันาทางดา้นจิตใจ อีกทั9งยงัไดพ้ยายามที&จะรักษาทาํนุบาํรุง และเผยแพร่หลกัพุทธธรรมให้เป็น
หลกัของสงัคมไทยอยา่งต่อเนื&อง แต่ก็มีปัญหาเกี&ยวกบัความเขา้ใจหลกัพทุธธรรมของคนไทยที&เจือจางเลือนรางลง 
ความสําคญัของหลกัพุทธธรรมในสังคมไทยที&ครอบคลุมด้วยกระแสวตัถุนิยมก็เป็นเรื& องน่าสงสัยและสับสน 
ปัญหาเหล่านี9 เชื&อมต่อไปถึงปัญหาความผาสุกร่มเยน็และความดีงามของสังคม สถาบนัการศึกษา และสถาบนั
ระดบัชาติ อนัจะเห็นไดจ้ากการขยายขอบข่ายการศึกษาเพื&อสนองการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมที&เคลื&อนตาม
กระแสตะวนัตก ในขณะเดียวกนัก็พยายามธาํรงรักษาหลกัพุทธธรรมไวใ้นวิถีชีวิตไทย โดยถือวา่ความรู้ในเรื&อง
โลกและชีวิตตามสาระแห่งพุทธธรรมเป็นองคค์วามรู้ที&สาํคญัของประเทศไวด้ว้ยเช่นกนั9 ดงันั9นจึงเป็นสิ&งที&น่า
พิสูจน์ใหเ้ห็นเป็นที&ประจกัษว์า่มีหลกัการบริหารจดัการใดที&เขา้กนัไดก้บัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมสมยัใหม่ 
ทั9งยงัสามารถธาํรงรักษาหลกัพทุธธรรม โดยการประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดไปพร้อมๆ กนั 
 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 ภายหลงัแต่ประเทศไทยได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้ประกาศใช้แผนพฒันาการ
เศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบบัที& e (พ.ศ. fghi - พ.ศ. fghj)  เมื&อวนัที& 1 มกราคม พ.ศ. 2504 เป็นตน้มา10 ไดมี้การนาํ
แนวคิดทฤษฎีการบริหารแบบตะวนัตกมาใช้ในการบริหารประเทศรวมถึงองค์กรต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย ซึ& ง
แนวคิดทฤษฎีการบริหารเหล่านี9 มีกระบวนการที&มกัจะเริ&มตน้ดว้ยการกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละแนวนโยบาย การ
วางแผนกลยทุธ์ การวางแผนปฏิบติัการ การจดัรูปงาน การจดัหา/พฒันาเจา้หนา้ที& การอาํนวยงาน และการควบคุม
ติดตามประเมินผล แลว้หาทางปรับปรุงแก้ไข ทั9 งนี9 คนไทยได้วิจารณ์ตนเองและได้รับการวินิจฉัยจากชาว
ต่างประเทศวา่ การบริหารงานในสังคมไทยมีจุดอ่อนที&ขาดการวางแผน ทาํงานกนัแบบแกปั้ญหาเฉพาะหนา้พอ
ให้รอดไปแต่ละวนัแต่ละปี  ดังนั9นในยุคของจอมพลสฤษดิk  ธนะรัชต์ จึงได้มีการเน้นหนักในการวางแผน

                                           
7เชาวน์วศั เสนพงศ์, การเมืองการปกครองไทย (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัรามคาํแหง, 

fgil), 58. 
8นงลกัษณ์ เทพสวสัดิk , วเิคราะห์ปัญหาสําคญัในสังคมไทย (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 

fgim), 82. 
9สุภาพรรณ ณ บางชา้ง, พุทธธรรมที�เป็นรากฐานของสังคมไทย (กรุงเทพฯ : สถาบนัไทยศึกษา

จุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั, 2535), 11. 
10สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.), แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบบัที& 1, เขา้ถึงเมื&อ 8 กนัยายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.nesdb.go.th/Default.aspx? 
tabid=wm 
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ระดบัชาติ เกิดมีสภาต่างๆ ขึ9นมาเพื&อการณ์นี9 11 การจดัทาํแผนพฒันาฯ นั9นไดมี้พฒันาการมาอยา่งต่อเนื&องภายใต้
สถานการณ์ เงื&อนไข และการเปลี&ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ทั9งภายในและภายนอกประเทศ12  แต่จุดมุ่งเนน้ของ
แผนพฒันาฯ อนัดบัตน้ๆ คือ ฉบบัที& 1-7 โดยมากจะมุ่งเนน้ไปในทางวตัถุหรือเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม13  เป็น
การพฒันาที&เป็นไปในลกัษณะแยกส่วน ซึ&งกระตุน้ใหเ้กิดกิเลสความโลภ และความลุ่มหลงในทางวตัถุ เพื&อสนอง
ความอยาก ไม่วา่จะเป็นการทาํการคา้ขายดว้ยความโลภ หรือ การทาํงานหนกัมากขึ9น  ชีวิตคนไทยมิไดด้าํรงอยู่
ดว้ยความพอดีของการมีอยูมี่กิน แต่เพราะการบริโภคที&มาจากการกระตุน้เพื&อสนองตณัหา ความโลภ และความ
ลุ่มหลง ทาํใหค้นไทยนั9นมีความอยากไม่สิ9นสุดและเห็นแก่ตวัมากยิ&งขึ9น มวัเมาในคุณค่าเทียมที&ไดจ้ากการบริโภค
สินคา้และบริการ แทนที&จะเป็นคุณค่าแทที้&เกื9อกูลแก่การดาํรงอยูข่องมนุษย ์นับวนัปัญหายิ&งทวีความรุนแรงจน
ขาดดุลยภาพในระบบความสัมพนัธ์อนัเกื9อกูลแก่การดาํรงชีพซึ& งมีองคป์ระกอบ 3 ประการ คือ ตวัมนุษย ์สังคม 
และธรรมชาติ14  
 อย่างไรก็ตามในระยะกว่าทศวรรษที&ผ่านมาได้มีการให้ความสําคัญในด้านจิตใจ คุณธรรม 
จริยธรรมมากยิ&งขึ9น เห็นไดจ้ากวา่มีการกาํหนดไวใ้นกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย โดยเฉพาะใน
หมวด 5 เกี&ยวกบัแนวนโยบายต่าง ๆ เช่น แนวนโยบายพื9นฐานแห่งรัฐ แนวนโยบายด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน แนวนโยบายดา้นศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวฒันธรรม แนวนโยบายดา้นกฎหมาย
และการยุติธรรม และแนวนโยบายดา้นเศรษฐกิจ เป็นตน้15 รวมถึงในหมวด 13 ที&ว่าดว้ยจริยธรรมของผูด้าํรง
ตาํแหน่งทางการเมืองและเจา้หนา้ที&ของรัฐ16 พยายามที&จะมุ่งเนน้ในการพฒันาคนให้มีคุณภาพโดยองคร์วม เห็น
ไดจ้ากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติในช่วงระยะหลงั ตั9งแต่ แผนพฒันา ฯ ฉบบัที& 8 (พ.ศ. 2540 - 2545) 
ถึง แผนพฒันา ฯ ฉบบัที& 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)  แมว้งการการศึกษาเองก็ไดใ้ห้ความสาํคญัในเรื&องนี9  ซึ& งที&ผ่านมา
ในอดีตนั9นมกัมุ่งเน้นที&จะสร้างคนให้เป็นคนเก่งในดา้นต่างๆ โดยไดม้องขา้มจุดบอดที&ว่า ถา้คนฉลาดแต่ขาด
คุณธรรม จริยธรรม ก็อาจจะเป็นการเปิดโอกาสใหค้นเก่งคนฉลาดเหล่านั9นไดส้ร้างภาพลกัษณ์ภายนอกให้ตนเอง
ดูดีในสังคมมีความสง่างามน่ายกย่องเชื&อถือ แต่ว่ากลบัแอบแฝงดว้ยการตกัตวงผลประโยชน์ให้กบัตนเองและ
พวกพอ้งไดอ้ยา่งเต็มที&และแนบเนียน ซึ& งถือวา่เป็นตวัอนัตรายต่อประเทศชาติอยา่งยิ&ง ดงัพระราชดาํรัสขององค์

                                           
11นิตย ์สมัมาพนัธ์, การบริหารเชิงพุทธ (กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ9นติ9ง เฮา้ส์, 2529), 39. 
12“สรุปสาระสาํคญัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที& 11(พ.ศ. 2555 - 2559),” ราช

กจิจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษ 152 ง (14 ธนัวาคม 2554): 2. 
13สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.), แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบบัที& 1-7, เขา้ถึงเมื&อ 8 กนัยายน 2555, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://www.nesdb.go.th/Default.aspx? 
tabid=yf 

 14พระธรรมปิฎก (ประยทุธ์ ปยตฺุโต), เศรษฐศาสตร์แนวพุทธศาสตร์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาจุฬา
ลงกรณราชวทิยาลยั,2537), 28. 

15“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124, ตอนที& 47 ก (24 สิงหาคม 
2550): 22-25. 

16เรื&องเดียวกนั, 111-112. 
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พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัววา่ “วิชาความรู้นัCน ถ้าใช้ในทางที�ดีด้วยความรู้เท่ากัน ก็จะช่วยป้องกันประเทศชาติ

ให้พ้นภยนัตรายจากศัตรู และสามารถช่วยการพัฒนาบ้านเมืองให้ทันกับความเจริญของโลกในปัจจุบันได้ แต่ถ้า
ใช้ด้วยความหลงแล้ว ก็จะเป็นอันตรายแก่ตนเอง และแก่ชาติบ้านเมืองอย่างร้ายกาจที�สุด...” 17 ต่อมาภายหลงัได้
พิจารณาเห็นวา่ สังคมมีความตอ้งการทั9งสองอยา่งคือตอ้งรู้ดีและประพฤติดีดว้ย18 จึงเนน้ย ํ9าในเรื&องจิตใจมากขึ9น 
เริ&มตั9งแต่การเนน้ให้เด็กไทยมีความรู้คู่คุณธรรม เก่ง ดี มีสุข มาจนถึงคุณธรรมนาํความรู้ ไดมี้การออกกฎหมาย
พระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติและกาํหนดไวอ้ย่างชัดเจน เช่นในหมวด 1 บททั&วไป ความมุ่งหมายและ
หลกัการ มาตรา 6 ว่า “การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื&อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยที์&สมบูรณ์ทั9งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผูอื้&นไดอ้ย่างมี
ความสุข”19 และหมวด 4 แนวการจดัการศึกษา มาตรา 23 วา่ “การจดัการศึกษา ทั9งการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั ตอ้งเนน้ความสาํคญัทั9งความรู้ คุณธรรม...”20 เป็นตน้ รวมถึงแผนการศึกษา
แห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) ที&กาํลงัดาํเนินการอยู ่ก็มีวตัถุประสงคที์&สาํคญั 3 ประการ คือ 1) เพื&อ
พฒันาคนอยา่งรอบดา้นและสมดุลเพื&อเป็นฐานหลกัของการพฒันา 2) เพื&อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม 
ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และ 3) เพื&อพฒันาสภาพแวดลอ้มของสังคมเพื&อเป็นฐานในการพฒันาคน และสร้าง
สงัคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้21    

อนึ& งในบรรดาปัจจยัการบริหารจดัการ 4 Ms ถือวา่ คน (Man) นั9นเป็นปัจจยัที&สาํคญัยิ&ง22 ในการ
พฒันาประเทศดงักล่าวขา้งตน้ก็ดาํรงอยูบ่นหลกัการนี9 เช่นกนัจึงไดเ้นน้การพฒันาคน ในการที&จะพฒันาคนให้มี
คุณภาพอยา่งแทจ้ริงนั9นก็ตอ้งพฒันาดา้นจิตใจ  และการพฒันาดา้นจิตใจนั9นก็ตอ้งอาศยัศาสนาเป็นหลกั เพราะเป็น
สิ&งที&ยดึเหนี&ยวทางดา้นจิตใจ เป็นเสมือนจิตวิญญาณของคน จิตวิทยาหรือวิชาการสมยัใหม่ใดๆ ก็ช่วยอะไรไม่ได ้
และที&สาํคญัการพฒันาจิตใจนั9นตอ้งทาํอยา่งต่อเนื&องกนัไปดว้ย   ซึ&งการอาศยัหลกัศาสนานั9น จะเป็นศาสนาใดก็มี
ผลดีดว้ยกนัทั9งนั9น23   แต่เนื&องดว้ยประเทศไทยเป็นชาวพุทธเกือบทั9งประเทศ  พระพุทธศาสนาก็ฝังรากลึกอยูใ่น

                                           
17ฟาฏินา วงศ์เลขา, คุณธรรมนําความรู้ขับเคลื�อนการศึกษาแก้วิกฤติชาติ, เขา้ถึงเมื&อ 21 ตุลาคม 

2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://social.obec.go.th/node/33 
 18สาํนกันายกรัฐมนตรี, สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, รายงานการอภิปรายเรื�องพุทธ

ธรรมนํา การศึกษาได้อย่างไร, พิมพค์รั9 งที& 1 (กรุงเทพฯ: สกศ., 2544), y. 
19กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาตฉิบับเป็นกฎหมาย (กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์

คุรุสภาลาดพร้าว,2542, 6.  
20เรื&องเดียวกนั, 17-18. 
21กระทรวงศึกษาธิการ,สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา, แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง 

(พ.ศ. 2552–2559) : ฉบับสรุป,พิมพค์รั9 งที& 1 (กรุงเทพฯ: สกศ.,2553), 17-20. 
22วจิิตร ศรีสอา้น, “ลกัษณะและความสาํคญัของการบริหารงานบุคคล,” ใน  เอกสารการสอนชุด

วชิา การบริหารงานบุคคล สาขาวชิาวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เล่ม J : หน่วยที� J-K, พิมพ์
ครั9 งที& fw (นนทบุรี : โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2543), 5. 

23นิตย ์สมัมาพนัธ์,  การบริหารเชิงพุทธ  (กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ9นติ9ง เฮา้ส์,2529), 41. 
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สงัคมไทยมาหลายศตวรรษ เป็นที&มาของวฒันธรรม ค่านิยม และระเบียบประเพณีที&สาํคญัของคนไทย ดว้ยเหตุนี9
การที&จะศึกษาพระพทุธศาสนาในดา้นพระธรรมคาํสอน หรือดา้นอื&นๆ รวมไปถึงการนอ้มนาํมาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิด
ประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศหรือองค์กรต่างๆ จึงเป็นสิ&งที&สาํคญั ซึ& งจะตอ้งศึกษาวิเคราะห์จากองคป์ระกอบ
ของความเป็นสถาบนัพระพุทธศาสนา องค์ประกอบที&มีบทบาทอย่างสาํคญันั9นไดแ้ก่ พุทธธรรมที&อยูใ่นรูปของ
พระไตรปิฎก หรือในชาดกต่างๆ24 ที&ปรากฏในพระสุตตนัตปิฎก เล่มที& 27-28 ซึ&งมีจาํนวนถึง 547 เรื&อง โดยเฉพาะ
มหานิบาตชาดก หรือที&นิยมเรียกกนัในหมู่คนไทยวา่พระเจา้สิบชาติ อนัประกอบดว้ย เตมิยชาดก มหาชนกชาดก 
สุวรรณสามชาดก เนมิราชชาดก มโหสถชาดก ภูริทตัตชาดก จนัทกุมารชาดก มหานารทกสัสปชาดก วิธุรชาดก 
และมหาเวสสันดรชาดกนั9น เป็นชาดกที&คนไทยให้ความสนใจและให้ความสาํคญัมากกวา่ชาดกอื&นๆ เป็นอยา่ง
มาก เพราะเป็นเรื&องราวสิบชาติสุดทา้ยของพระพระพทุธเจา้ก่อนที&จะเสด็จมาอุบติัเป็นพระพทุธเจา้ ที&โดดเด่นดว้ย
เนื9อหา มีคติธรรม วฒันธรรมทางสงัคมที&ปรากฏในชาดกในหลายๆ ดา้นดว้ยกนั25  

 

ปัญหาของการวจิยั 
จากการบริหารประเทศรวมถึงองค์กรต่าง ๆ ภายใตร้ะบอบประชาธิปไตยที&มุ่งเน้นในดา้นวตัถุ 

โดยใช้แนวคิดทฤษฎีการบริหารแบบตะวนัตกอนัมีกรรมวิธีในการคน้หาความจริงที& มุ่งเน้นในลกัษณะของ
รูปธรรมเป็นวิทยาศาสตร์ กล่าวคือวิทยาศาสตร์จะเน้นทางดา้นวตัถุ ส่วนศาสนาปรัชญาตะวนัออกนั9นจะเน้น
ทางดา้นของจิตใจ26  ส่งผลกระทบในดา้นลบต่อภาคส่วนต่างๆ ไม่วา่ในระดบัปัจเจกชน ครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ ซึ& งแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ นั9นเป็นความจริงที&ไม่แทเ้สียทั9งหมด  อาจเป็นความจริงเพียงเฉพาะ
กาลเวลาเท่านั9น พอเวลาล่วงไปเพียง 100 ปี หรือ 200 ปี สิ&งที&เราเคยคิดวา่จริงก็กลายเป็นเท็จไป  เพราะนั&นไม่ใช่
ความจริงที&แท ้แต่เป็นความจริงโดยสมมติ ตราบใดที&เรายงัไม่สามารถพิสูจน์ไดว้า่ “เท็จ” เราก็ตอ้งยอมรับวา่ “แท”้ 
อยูต่ราบนั9น  แต่เมื&อใดเราสามารถพิสูจน์ไดว้า่ “เท็จ” เมื&อนั9นความจริงนั9นก็กลายเป็น “เท็จ” ไป27 เป็นเช่นนี9 เพราะ
ถูกคิดคน้ขึ9นโดยผูที้&ยงัเป็นปุถุชนซึ& งหนาไปดว้ยตณัหาความทะยานอยาก มากไปดว้ยกิเลสนานปัการประการ 
มุ่งเนน้ในการแข่งเด่นแขง่ดีในดา้นวตัถุแต่มองขา้มดา้นคุณธรรมจริยธรรมไป  อนัเป็นการต่อเติมเพิ&มแต่ความเห็น
แก่ตวัยิ&งขึ9น สภาวการณ์ดงักล่าวมานี9 เองกลายเป็นการพฒันาแบบไม่สมประกอบ ตวัยกัษ์ใหญ่แต่ใจปลาซิว 

                                           
24สมบูรณ์ สุขสาํราญ, การพฒันาตามแนวพุทธศาสนา:กรณีศึกษาพระสงฆ์นักพัฒนา (กรุงเทพฯ:

บริษทัพิมพส์วยจาํกดั, 2530), 27. 
25พระกาญจนพงศ์ สุวณฺณวโํส (สุวรรณ), “ลกัษณะขนัติของพระโพธิสัตวใ์นมหานิบาตชาดก” 

(ปริญญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลยั, 2552), 1. 

26คาปร้า ฟริตจ๊อฟ, เต๋าแห่งฟิสิกส์ (กรุงเทพฯ: บริษทัพลพนัธ์การพิมพ,์ 2530), 120. 
27จาํนงค ์ทองประเสริฐ, “ความงามของพระพุทธวจนะความลาดลุ่มลึกแห่งพุทธธรรม,”ใน เก็บ

เพชรจากคมัภีร์พระไตรปิฎก (กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2542), 245 – 252. 
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ก่อใหเ้กิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ความขดัแยง้ของประชาชน ขอ้พิพาทเกี&ยวกบัดินแดน การอพยพเขา้เมือง และ
การกีดกนักลุ่มประชากรบางชาติพนัธ์ุ28 เป็นตน้  

ทั9งนี9  สุวินยั ภรณวลยั ไดก้ล่าวถึงปัญหาที&เป็นผลลพัธ์จากการพฒันาประเทศขา้งตน้ไวว้า่ “ผูค้น
ส่วนใหญ่มุ่งแสวงหาการมีชีวิตที& “มั&งคั&งสมบูรณ์” จาก “เศรษฐกิจ” สิ&งนี9 เลยเป็นมูลเหตุให้เกิดความทะยานอยาก
อยา่งแรงกลา้จนกลายเป็นเศรษฐกิจฟองสบู่ เพราะฉะนั9น ถา้หากพวกเราอยากจะขา้มพน้เศรษฐกิจฟองสบู่ไปให้
ได ้พวกเราจะตอ้งแปรการแสวงหา “การมีชีวิตที&มั&งคั&งสมบูรณ์ทางวตัถุ” ไปเป็นการแสวงหา “การมีชีวิตที&มี
ความสุขทางจิตใจ” แทน”29 เพราะถา้หากมีชีวิตที&มั&งคงสมบูรณ์แต่ทางวตัถุฝ่ายเดียวนั9น คนเราก็คงคลา้ยกบัวา่มี
เพียงแค่ร่างกายแต่ปราศจากจิตวิญญาณ ก็ไม่ต่างอะไรกับหุ่นยนต์แอนดรอยด์ (android) ที&ถูกตั9งโปรแกรมไว ้
ก่อให้เกิดความไม่สมดุลของชีวิต มีปัญหาติดตามมา ส่งผลให้บีบรัดบั&นทอนทั9งสภาพทางกายและสภาวะทาง
จิตใจชีวิตคนไทย มีผลกระทบต่อเนื&องกนัเป็นลูกโซ่จนเกิดปัญหาสังคมต่างๆ นานาตามมาสารพดั ไม่วา่จะเป็น
การหันหน้าไปพึ&งอบายมุข สุรายาเมา ยาเสพติดหลากหลายชนิด การประทุษร้ายซึ& งกนัและกนั หรือแมก้ระทั&ง  
คิดสั9นฆ่าตวัตายจนเป็นที&น่าหวาดหวั&นวา่ คุณภาพชีวิตของคนไทยจะตกตํ&าลงเรื&อยๆ ในห้วงยามที&มีคาํทาํนายวา่ 
ประเทศไทยกาํลงักา้วเขา้สู่สังคมของผูสู้งวยั อนัหมายถึงว่า ภาครัฐจะตอ้งทุ่มเทงบประมาณไปเพื&อสนับสนุน
มาตรการต่างๆ ในอนัที&จะสร้างเสริมสุขภาพของคนไทยมากขึ9นเป็นลาํดับ30  ดังจะเห็นไดจ้ากสถิติของกรม
สุขภาพจิตเกี&ยวกบัผูม้าเขา้รับบริการผูป่้วยใหม่ของภาครัฐคือในโรงพยาบาลจิตเวชนั9น ในช่วงปี พ.ศ.fggm-fggi 
เพิ&มขึ9นร้อยละ fg (จากตวัเลข lh,lel ราย เป็น ww,imf ราย) นั&นอาจเป็นไปไดว้า่เกิดจากโรคทางจิตเวชที&เพิ&มขึ9น 
ส่วนสถิติจาํนวนคนการฆ่าตวัตายของคนไทยต่อประชากร ehh,hhh คน พบวา่ตั9งแต่ปี พ.ศ.2549-f553 อยูที่& g.j 
คน ต่อประชากร ehh,hhh คนมาตลอด ไม่ไดเ้พิ&มขึ9นแต่ก็ไม่ไดล้ดลง นั&นแสดงวา่ปัญหาดา้นสุขภาพจิตไม่ไดดี้ขึ9น
ในช่วง g ปีที&ผ่านมา 31 ในขณะที&ความเหลื&อมลํ9าทางสังคมยงัไม่ดีขึ9น เพราะกระจายรายไดย้งักระจุกตวัในเมือง
หลวง32 เห็นไดจ้ากการที&นางแอนเน็ต ดิกสัน ผูอ้าํนวยการธนาคารโลกประจาํประเทศไทย เปิดเผยรายงานการ
บริหารการเงินการคลงัสาธารณะของประเทศไทย วา่ จากการสาํรวจของธนาคารโลกพบวา่ ประเทศไทยมีความ
ยากจนทางรายไดล้ดลงจากเดิมค่อนขา้งมาก ประชากรมีรายไดสู้งขึ9น แต่ความเหลื&อมลํ9ายงัอยูใ่นระดบัสูง และ

                                           
28Advantages and disadvantages of democracy, accessed October 21, 2012, Available from 

http://www.spiritus-temporis.com/democracy/advantages-and-disadvantages-of-democracy.html 
 29สุวนิยั ภรณวลยั, เศรษฐกจิฟองสบู่: บทเรียนและทางรอด (กรุงเทพฯ:สาํนกัพิมพเ์จได,2541), 47. 

30จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, วิทยาลยัประชากรศาสตร์, “คุณภาพชีวิตคนไทย ,” สารพันความรู้

ประชากร (f เมษายน fggg),เขา้ถึงเมื&อ 3 กนัยายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.cps.chula.ac.th/html_th/pop 
_base /pop_health/pop_health_eig.htm 

31จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, วิทยาลยัประชากรศาสตร์, “สุขภาพจิตคนไทย ,” สารพันความรู้
ประชากร (fi พฤษภาคม fggg) , เขา้ถึงเมื&อ 3 กนัยายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.cps.chula.ac.th/html 
_th/pop_base/pop _health/pop_health_egf.htm 

 32Paul Treanor, WHY DEMOCRACY IS WRONG, accessed October 21, 2012, Available from 
http://web. inter. nl.net/users/Paul.Treanor/democracy.html 
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แทบจะไม่มีการปรับตวัดีขึ9นเลย เมื&อเทียบกบัประเทศอื&นในภูมิภาคอาเซียน โดยความเหลื&อมลํ9าที&เกิดขึ9นมาจาก
การกระจุกตวัของการกระจายรายได ้ที&ยงัอยูใ่นเขตเมืองหลวงมากกวา่ต่างจงัหวดั ปัญหาเรื&องการกระจายรายได ้
และความเสมอภาคเป็นเรื&องที&ยงัตอ้งมีการปฏิรูปจากภาครัฐ เพราะมีความสาํคญัต่อบริบทของประเทศ33 

แมศี้ลธรรมและจิตใจของประชาชนก็เสื&อมลงอยา่งเห็นไดช้ดั  มีการแก่งแยง่ชิงดีชิงเด่น มีการใช้
อาํนาจอย่างไม่เป็นธรรม การคอร์รัปชั&นก้าวหน้าไปอย่างชนิดที&ไม่สามารถหาตวัคนกระทาํผิดได้ กลายเป็น
เทคนิคการอยูร่อดยคุใหม่  ซึ& งบางคนกาํลงัเห็นวา่เป็นเรื&องธรรมดา34  จากการเปิดเผยผลการสาํรวจสถานการณ์
คอร์รัปชั&นของไทยของนายธนวรรธน์ พลวิชัย ผูอ้าํนวยการศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการคา้ไทย พบวา่ ดชันีสถานการณ์การคอร์รัปชั&นไทย หรือ CSI ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 
พ.ศ.fggm นั9นอยู่ที&ระดับ m.g ส่วนดัชนีแนวโน้มสถานการณ์คอรัปชั&นไทย อยู่ที&ระดับ m.w ถือว่าอยู่ในระดับ
สถานการณ์ที&รุนแรงมาก โดยถูกจดัลาํดบัใหเ้ป็นประเทศที&มีการคอร์รัปชั&นอนัดบัที& lw ของโลก จาก elw ประเทศ 
และอนัดบัที& ei ของเอเชีย จาก mmประเทศ รวมทั9งทาํให้รัฐสูญเสียรายไดสู้งถึงปีละกวา่ f แสนลา้นบาท หรือคิด
เป็นมูลค่าความเสียหายถึงร้อยละ e-f ของ จีดีพี35  อีกทั9งประชาชนชาวไทยยงัเกิดความเห็นที&ผิดเพียงเพื&อหวงั
ผลประโยชน์ที&ตนเองจะไดรั้บ แมก้ารกระทาํนั9นจะผิดกฎหมายหรือทาํนองคลองธรรมก็ตาม ดงัจะเห็นไดจ้ากผล
สาํรวจเรื&อง “แนวโนม้ทศันคติอนัตรายของสาธารณชนคนไทยวา่ดว้ยการยอมรับรัฐบาลทุจริตคอรัปชั&น แต่ขอให้
ตนเองไดป้ระโยชน์ดว้ยและการโกหกเพื&อเอาตวัอด” ของเอแบคโพลล ์มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั ที&ไดท้าํการสาํรวจ
ประชาชนอายุ ew ปีขึ9 นไป ใน el จังหวดัของประเทศ ได้แก่ กทม.สมุทรสาคร กาญจนบุรี สุพรรณบุรี 
สมุทรปราการ พะเยา เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ นครพนม สกลนคร สุรินทร์ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย ์
นครศรีธรรมราช ชุมพร และสงขลา จาํนวนทั9งสิ9น f,eel ตวัอยา่ง ดาํเนินโครงการระหวา่งวนัที& e- y กนัยายน 
fggg ซึ&ง นายนพดล กรรณิกา ผูอ้าํนวยการสาํนกัวจิยัเอแบคโพลล ์ไดเ้ปิดเผยผลการสาํรวจวา่ ประชาชนคนไทยที&
ถูกศึกษาครั9 งนี9 มีแนวโนม้ยอมรับได ้ถา้รัฐบาลทุจริตคอรัปชั&นแต่ขอให้ตนเองไดป้ระโยชน์ดว้ย เพิ&มสูงขึ9น จาก
ร้อยละ ym.i ในเดือนมิถุนายนมาอยูที่&ร้อยละ yg.w ในเดือนสิงหาคมที&ผ่านมา ในขณะที&ร้อยละ mi.f ไม่ยอมรับ   
และเมื&อจาํแนกออกตามเพศ พบวา่ ผูช้ายมีร้อยละ yw.j มากกวา่ ผูห้ญิงที&มีอยูร้่อยละ yf.m ที&ยอมรับรัฐบาลที&ทุจริต
คอรัปชั&นแต่ขอใหต้นเองไดป้ระโยชน์ดว้ย ขณะที&กลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มที&น่าเป็นห่วงที&สุด เพราะส่วนใหญ่
หรือร้อยละ lj.eและร้อยละ ly.g ของผูมี้อายตุ ํ&ากว่า fh ปี และอายุระหวา่ง fh-fj ปี ยอมรับได ้ถา้รัฐบาลทุจริต
คอรัปชั&น แต่ขอใหต้นเองไดป้ระโยชน์ดว้ย ในขณะที&ร้อยละ yi.w ของคนอายรุะหวา่ง mh-mj ปี ร้อยละ yg.i ของ
คนอาย ุih-ij ปี และร้อยละ gj.j ของคนอาย ุgh ปีขึ9นไป ยอมรับได ้ถา้รัฐบาลทุจริตคอรัปชั&น แต่ขอให้ตนเองได้
ประโยชน์ดว้ย ส่วนกลุ่มนกัเรียน นกัศึกษา ร้อยละ lh.y ซึ&งถือวา่เป็นสดัส่วนสูงที&สุด ที&ยอมรับได ้ถา้รัฐบาลทุจริต
คอรัปชั&น แต่ขอให้ตนเองไดป้ระโยชน์ดว้ย ในขณะที&รองลงมาคือ กลุ่มพ่อคา้ธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ yy.f กลุ่ม

                                           
33จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, วทิยาลยัประชากรศาสตร์, “คนไทยรวยขึ9น แต่ยงักระจุกตวัเฉพาะเมือง

หลวง,” สารพันความรู้ประชากร (fi พฤษภาคม fggg) , เขา้ถึงเมื&อ 3 กนัยายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://www. 
cps.chula.ac.th/html_th/pop_base/pop_dev/pop_dev_mel.htm 

34นิตย ์สมัมาพนัธ์,  การบริหารเชิงพุทธ  (กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ9นติ9ง เฮา้ส์,2529), 39. 
35“คอร์รัปชั&นในไทย ติดอนัดบัที& 14,” วอยซ์นิวส์ (Voice News) (30 ธนัวาคม 2553), เขา้ถึงเมื&อ 1 

กนัยายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://music.voicetv.co.th/mv/eieh 
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พนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ yi.m กลุ่มรับจา้งทั&วไป เกษตรกร ร้อยละ ye.j และส่วนใหญ่เช่นกนัคือร้อยละ gj.i 
ของกลุ่มขา้ราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และร้อยละ gw.w ของกลุ่มแม่บา้นเกษียณอายุที&ยอมรับได ้ถา้รัฐบาล
ทุจริตคอรัปชั&น แต่ขอให้ตนเองไดป้ระโยชน์ดว้ย นอกจากนี9  ส่วนใหญ่หรือร้อยละ yw.m มีความโน้มเอียงที&จะ
โกหกเพื&อเอาตวัรอด ในขณะที&ร้อยละ me.l จะไม่โกหกในทุกสถานการณ์ ทั9งนี9 ผลการวิจยัเชิงคุณภาพดว้ยการ
สมัภาษณ์เจาะลึกกลุ่มขา้ราชการพบวา่ กลุ่มขา้ราชการมีสดัส่วนสูงถึงเกือบร้อยละ yh ที&ยอมรับไดถ้า้รัฐบาลทุจริต
คอรัปชั&นแต่ขอให้ตนเองไดป้ระโยชน์ดว้ย โดยผูถู้กศึกษาส่วนใหญ่จะนึกถึงการไดผ้ลตอบแทนจากรัฐบาลใน
เรื& องตําแหน่งหน้าที&การงาน การโยกยา้ยพรรคพวกเพื&อนฝูงให้อยู่ในตําแหน่งที& สูงขึ9 นหรือได้ดูแลพื9นที&
ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ก็จะยอมรับรัฐบาลเพราะมีเหตุผลอา้งความชอบธรรมว่า ทุกรัฐบาลก็ทุจริตคอรัปชั&น
ดว้ยกนัทั9งนั9น เอาอาํนาจทางการเมืองมาแทรกแซงดว้ยกนั แต่ถา้แทรกแซงแลว้ตนเองไดป้ระโยชน์ดว้ย ก็ยอมรับ
ได ้เรียกกนัวา่ “กินตามนํ9 า” หรืออยา่งมากก็จะทาํเป็นไม่รู้ไม่เห็น อยูเ่ฉยๆ ดีกวา่ อยูร่อดได ้หรือปิดตาขา้งเดียว  
นอกจากนี9  นักเรียนนกัศึกษาส่วนใหญ่ยงัระบุวา่ พวกเขาพบเจอความไม่ซื&อสัตย ์การทุจริต คอรัปชั&นในทุกแห่ง
ของสงัคมไทย ตั9งแต่ในครอบครัว พอ่แม่ไม่ซื&อสตัยต์่อกนั ไปร้านคา้เจอแม่คา้ที&คดโกง นั&งรถไปกบัพอ่แม่เจอการ
รีดไถของเจา้หนา้ที& เขา้หอ้งเรียนก็เจอเพื&อนๆ ลอกการบา้นกนั ลอกขอ้สอบกนั ซึ& งเป็นปัญหาสังคมที&หย ั&งรากลึก
เขา้ไปทุกที&ของสงัคมไทย 36  

ค่านิยมของประชาชนไทยกาํลงัเปลี&ยนไปสู่ความเสื&อมของความเจริญทางวตัถุ  ซึ& งเป็นโรคของ
ประเทศก้าวหน้าต่างๆกาํลงัเผชิญอยู่ ดังที&ปรากฏให้เห็นเป็นข่าวว่า มีอาชญากรรมเพิ&มขึ9นอนัเนื&องจากสภาพ
เศรษฐกิจซึ&งไม่เอื9อประโยชน์ต่อผูมี้รายไดน้อ้ย รายไดป้ระจาํ และกลุ่มผูไ้ม่มีรายไดเ้พียงพอต่อการยงัชีพ รวมทั9ง
ปัญหาสังคมอื&นๆ ทําให้เกิดอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการปล้นชิงทรัพย์ โดยผูร้้ายซึ& งมีทั9 ง
ประชาชนไทยและเครือข่ายอาชญากรรมจากต่างประเทศ37  รวมถึงปัญหายาเสพติดและการคา้ประเวณี ดงัจะเห็น
ไดจ้ากการจดัทาํสรุปสถิติคดีอาชญากรรม กองบญัชาการตาํรวจนครบาล ในพื9นที&กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 
e-j ตั9งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.fggi - ตุลาคม พ.ศ.fggi พบวา่ คดีที&รัฐเป็นผูเ้สียหาย มีสถิติสูงสุด โดยเฉพาะคดียา
เสพติดเป็นปัญหาอนัดบัตน้ๆ ที&มีสถิติการจบักมุมากที&สุด โดยมีการจบักมุไดม้ากถึง lw,wmw คดี จบักมุผูต้อ้งหาได ้
lj,mmf ราย โดยพื9นที&กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล f มีสถิติการจบักุมสูงถึง ej,jfy คดี รองลงมาคือ บก.น.l 
จาํนวน ef,jij คดี ส่วนคดีรองลงมา คือคดีเกี&ยวกบัการคา้ประเวณี มีสถิติการจบักมุทั9งสิ9น eg,mlm คดี โดย บก.น.
e มีการดาํเนินคดีมากที&สุด คือ w,meh คดี รองลงมาคือ บก.น.y จาํนวน i,jyg คดี สาเหตุแห่งความเสื&อมโทรมทาง
สงัคมเหล่านี9   ลว้นเป็นเพราะตอ้งการแสวงหาความมั&งคั&งทางวตัถุ จนถึงขนาดใชว้ธีิการที&ขดัต่อหลกัศีลธรรมและ
มนุษยธรรม สร้างความเดือดร้อนแก่ผูอื้&นเหมือนผกัปลา  

                                           
36“อึ9ง!สงัคมไทยแยแ่ลว้ รับไดโ้กง-กินตามนํ9 า แต่ขอมีเอี&ยวดว้ยคน ขรก.ซูฮกรบ.คอรัปชั&น,” แนว

หน้าออนไลน์ (w กนัยายน fggg), เขา้ถึงเมื&อ 21 ตุลาคม 2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.naewna.com/local/ 21373. 
37“ปัญหาอาชญากรรมเพิ&ม,” คมชัดลึกออนไลน์ (2 ตุลาคม 2555), เขา้ถึงเมื&อ 21 ตุลาคม 2555, 

เ ข้ า ถึ ง ไ ด้จ า ก http://www.komchadluek.net/detail/20100824/70901/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8% 
8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E
0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%
88%E0%B8%A1.html 
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ดา้นเทคโนโลยใีหม่ๆ เองก็มีส่วนในการนาํมาซึ&งความเสื&อม ตวัอยา่งที&ชดัเจนคือ เทคนิคดา้นแสง 
สี เสียง ถูกนาํมาใชใ้นสถานเริงรมย ์เช่น ดิสโกเ้ทค เป็นเหตุให้วยัรุ่นจาํนวนมากหลงใหลเกินขอบเขต  ก่อให้เกิด
ความฟุ้งเฟ้อและฟุ้งซ่านทางจิตใจ  มีผลเสียมากกวา่ผลดี อีกทั9งยงัเป็นช่องใหเ้กิดการประพฤติมิชอบของเจา้หนา้ที&
ผูรั้กษากฎหมายอีกดว้ย ซึ&งจะเห็นไดจ้ากการเปิดเผยของพล.ต.ต.อดุลย ์ณรงคศ์กัดิk  รอง ผบช.น. ผูดู้แลงานบริหาร
ในการวางแผนการปฏิบติังาน รวมทั9งการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ของสถานบริการและสถานประกอบการในพื9นที&
กรุงเทพมหานครวา่ สถานบริการที&ไดรั้บอนุญาตนั9นมีเพียง yfj แห่งเท่านั9น ซึ& งแบ่งออกเป็นในโซน ejh แห่ง 
และนอกโซน imj แห่ง ส่วนสถานบนัเทิงนอกโซนที&ไม่ไดรั้บอนุญาตมีมากถึง e,mef แห่ง38 คงเกินการคาดเดาวา่
จะเป็นการเปิดช่องให้เกิดการคอร์รัปชั&น การมั&วสุม หรือการคา้ประเวณีไดเ้พียงไร ในส่วนวยัรุ่นนั9นจากขอ้มูล
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั&นคงของมนุษย ์ระบุวา่ปี พ.ศ. fggm ประเทศไทยมีเด็กหญิงอายตุ ํ&ากวา่ fh ปี 
ตั9งครรภ ์ประมาณ ehh,hhh คน ต่อปี หรือ ei% ของการตั9งครรภท์ั9งหมด และแต่ละปีมีจาํนวนเพิ&มขึ9นเรื&อยๆ หาก
เทียบกบัวยัรุ่นทั&วประเทศ j,hhh,hhh คน หรือ eg% ของประชากรทั9งหมด พบวา่มีจาํนวนวยัรุ่นที&เป็นวยัใสลดลง 
แต่มีแม่วยัรุ่นมากขึ9น39 นายวิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารณสุข กล่าวไวอี้กว่า วยัรุ่นสมยันี9 เป็นหนุ่มสาวเร็วกว่า
สมยัก่อน เริ&มมีเพศสมัพนัธ์ครั9 งแรกอายนุอ้ยลงเฉลี&ยอายเุพียง eg ปี ทั9งมีการคุมกาํเนิดและไม่มีการคุมกาํเนิดหรือ
มีการคุมกาํเนิดอย่างไม่ถูกตอ้ง ทั9 งโดยเต็มใจและไม่เต็มใจถูกล่อลวงบงัคบั จึงเป็นสาเหตุของการตั9งครรภ์ไม่
พร้อม ทั9งนี9 ในปี พ.ศ.fggi พบวยัรุ่นหญิงอาย ุeh-ej ปี คลอดบุตรมากถึง eme,ihh คน หรือเฉลี&ยชั&วโมงละ eg คน 
คิดเป็นร้อยละ el  ของจาํนวนหญิงที&คลอดบุตรทั9งหมดในประเทศไทย ซึ&งสูงกวา่ค่าเฉลี&ยการคลอดบุตรในวยัรุ่น
ระดบัโลกที&มีร้อยละ ee40 ขณะที&นางพรพนัธ์ุ บุญยรัตพนัธ์ุ ส.ว.สรรหา กล่าววา่ ในวนัวาเลนไทน์มีแนวโน้มว่า
เยาวชนจะมีเพศสมัพนัธ์กนัมากขึ9น ถือเป็นความเสี&ยงที&จะทาํใหเ้กิดปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ที&มีแนวโนม้
เพิ&มสูงขึ9น โดยประเทศไทยมีอตัราการตั9งครรภใ์นวยัรุ่นสูงที&สุดในเอเชีย และเป็นอนัดบัที& f ของโลก41   

เทคโนโลยีดา้นขอ้มูลข่าวสารก็เช่นกันจะเห็นไดจ้ากการที&สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติแถลงภาวะสงัคมไทยในไตรมาสที& i และภาพรวมปี พ.ศ.fggi วา่ เยาวชนไทยอาย ุeg 
ปีขึ9นไป ขี9 เมา ดื&มแอลกอฮอลสู์งกว่าค่าเฉลี&ยโลก j เท่าตวั ประชาชนไทยติดอนัดบั ih นกัดื&มโลก อนัดบั m ใน
เอเชีย ซึ&งจะก่อใหเ้กิดปัญหาสุขภาพ คาดวา่ในปี พ.ศ.fggw จะสูญเสียรายไดเ้นื&องจากโรคไม่ติดต่อเรื9 อรัง gf,egh 
                                           

38“นครบาลประชุมแกไ้ขปัญหาสถานบริการ-สถานประกอบการ,” Matichon Onlione ( 3 
กนัยายน 2555 ), เขา้ถึงเมื&อ 3 กนัยายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid= 
emiyyyyjwj &grpid=hm&catid=hm 

39จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,วิทยาลยัประชากรศาสตร์, “ตะลึง! วยัรุ่นไทยทอ้งไม่พร้อม e แสนคน
ต่อปี,” สารพนัความรู้ประชากร (ff กมุภาพนัธ์ fggg), เขา้ถึงเมื&อ 3 กนัยายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.cps. 
chula.ac.th/ html_th/pop_base/repro_hiv/repro_hiv_eme.htm 

40จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, วทิยาลยัประชากรศาสตร์, “ผงะวยัรุ่นหญิง eh-ej ปีคลอดลูกชม.ละeg 
คน,” สารพันความรู้ประชากร (fi กรกฎาคม fggg), เขา้ถึงเมื&อ 3 กนัยายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.cps. 
chula.ac.th/ html _th/ pop_base/pop_dev/pop_dev_326.htm 

41“อึ9 ง!!วยัรุ่นไทยครองสถิติตั9 งครรภ์สูงสุดในเอเชียอนัดับ f ของโลก,” Mthai News  (em 
กมุภาพนัธ์ fggg), เขา้ถึงเมื&อ 1 กนัยายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://news.mthai.com/general-news/egmmim. html 
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ลา้นบาท อีกทั9งคดีอาญาโดยรวมยงัคงเพิ&มขึ9น โดยเฉพาะยาเสพติด ขณะที&ยาไอซ์ยงัคงเดินหนา้บุกตลาดนกัเสพ
วยัรุ่นหน้าใหม่ สาเหตุเนื&องจากสภาพแวดล้อมที&อยู่รอบตัวที& ล่อแหลม ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายเครื& องดื&ม
แอลกอฮอลที์&อยูร่อบสถานศึกษา การโฆษณาผา่นสื&อต่างๆ รวมถึงการหาซื9อง่ายและสะดวก42 ทั9งนี9 ผลสาํรวจของ
สาํนกังานสถิติแห่งชาติล่าสุดในปี พ.ศ.fggi พบวา่ในกลุ่มประชากรไทยอาย ุeg ปีขึ9นไป ดื&มสุรา el ลา้นคน คิด
เป็น mf% ของประชากรวยันี9 ที&มีทั9งหมด gm.j ลา้นคน43 อีกตวัอยา่งคือเทคโนโลยีทาํให้เกิดเลื&อยไฟฟ้า ทาํให้เกิด
การตดัไมท้าํลายป่ากนัอยา่งรวดเร็ว หากยงัใชข้วานฟันตน้ไมก้นัอยู ่ยงัใชเ้ลื&อยมือกนัอยู ่ปัจจุบนัก็คงมีป่าเหลืออยู่
เป็นจาํนวนมากกว่าที&มีอยู่ในปัจจุบัน44 และคงไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ปัญหานํ9 าท่วม45  ปัญหา
การเกษตรขาดนํ9 า  ปัญหาผิวหนา้ดินเสื&อม ปัญหาดินโคลนถล่มหรือปัญหาดินสโลด ์เป็นตน้ ตวัอยา่งเช่นนี9 ยงัมีอีก
มากมาย  ซึ&งปัญหาดงักล่าวมาทั9งหมดนั9นก่อให้เกิดความเสียหายยงัไม่พอแต่ยงัเป็นปัจจยัที&เป็นอุปสรรคขดัขวาง
ในการพฒันาประเทศชาติในดา้นต่างๆ อีกดว้ย46  

ดงันั9นการพฒันาและแก้ปัญหาวิกฤติในสังคมโดยการผลกัดันให้สังคมไทยก้าวสู่สังคมระบบ
คุณธรรมนาํความรู้โดยนอ้มเอาหลกัพทุธธรรมนาํเขา้มาร่วมดว้ยนั9นเป็นสิ&งที&ควรทาํเป็นอยา่งยิ&ง เพราะแทจ้ริงแลว้
ประเทศไทยเรานั9นมีแกว้มณีอนัลํ9าค่าอยูแ่ต่ขาดผูส้นใจที&จะนาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์นั&นคือพระพทุธศาสนา หลกั
พทุธธรรมนั9นอาํนวยคุณประโยชน์ต่อการบริหารและการปกครองของไทยมาทุกสมยัโดยไดมี้ส่วนควบคุมจิตใจ
ของชนชั9นปกครองให้อยู่ในศีลธรรมอนัดี ไม่ให้ใชอ้าํนาจเกินขอบเขต ทาํให้คนไทยรู้จกัถือสายกลางมีเมตตา
กรุณาสุภาพอ่อนนอ้มและเคารพผูใ้หญ่ ทั9งนี9หลกัพุทธธรรมยงัมีคุณค่าต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ความมี
เหตุผลในการปฏิบติัราชการ การพึ&งตวัเอง สามคัคีธรรมในการทาํงานและพฤติกรรมในการปกครอง47 ที&สาํคญั
หลกัพุทธธรรมนอกจากเป็นหลกัที&เขา้กนัไดดี้กบัหลกัทางการบริหารจดัการแลว้ ยงัเป็นอุปกรณ์ต่อการบริหาร

                                           
42จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, วิทยาลยัประชากรศาสตร์, “ ผงะ!วยัรุ่นไทย  เฟซบุ๊กทาํทอ้ง ขี9 เมาเสพ

ยาไอซ์,” สารพันความรู้ประชากร (f มีนาคม fggg), เข้าถึงเมื&อ 3 กันยายน 2555, เขา้ถึงได้จาก 
http://www.cps.chula. ac.th/html_th/pop_base/pop_dev/pop_dev_mhy.htm 

43“เผยนกัดื&มไทย ขี9 เมาอนัดบัmในเอเชีย เบียร์ครองแชมป์ยอดนิยม,” Mthai News (l กุมภาพนัธ์ 
fggg), เขา้ถึงเมื&อ 3 กนัยายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://news.mthai.com/general-news/egfymf.html 

44นิตย ์สมัมาพนัธ์, การบริหารเชิงพุทธ (กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ9นติ9ง เฮา้ส์,2529), 39-40. 
45มูลนิธิวิกิพีเดีย, “อุทกภยัในประเทศไทย พ.ศ. 2554,”  วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี, เขา้ถึงเมื&อ 1 

กันยายน 2555, เข้าถึงได้จาก http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97% 
E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8
%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%
E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554 

46“สรุปสาระสาํคญัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที& 11(พ.ศ. 2555 - 2559),” ราช

กจิจานุเบกษา เล่ม 128, ตอนพิเศษ 152 ง  (14 ธนัวาคม2554): 2. 
47ทินพันธ์ุ นาคะตะ, “คุณค่าของพุทธศาสนาในการบริหารราชการ”(วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,2509), 158. 
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จดัการ รวมตลอดถึงการปฏิบติัราชการและการประกอบกิจการของเอกชนและองคก์รต่างๆ  ที&ยึดถือหลกัแห่ง
เหตุผลและสามคัคีธรรมในการทาํงานเพื&อบรรลุเป้าหมาย โดยไดท้ั9งผลงานและเป็นการพฒันาจิตใจควบคู่กนัไป
อีกดว้ย48 ซึ& งตวัอยา่งอนัเป็นที&ประจกัษ์แก่เราท่านทั9งหลายในการนาํหลกัพุทธธรรมมาประยุกต์ใชนี้9 ไดแ้ก่ พระ
ปฏิปทาจริยาวตัรขององคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วันั9นเอง 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนั9นเสด็จเถลิงถวลัยราชสมบติั เมื&อวนัที& 9 
มิถุนายน พ.ศ. 2489 ตามกฎมณเฑียรบาลวา่ดว้ยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศกัราช 2467 ประกอบดว้ยความ
เห็นชอบของสภาผูแ้ทนราษฎร ต่อมาไดท้รงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษตัริยโ์ดยสมบูรณ์
ตามโบราณราชประเพณี เมื&อวนัที& 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 พระองคท์รงมีพระปฐมบรมราชโอการพระราชทาน
อารักขาแก่ประชาชนชาวไทยวา่ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื�อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ทรงตั9ง
พระราชสัตยาธิษฐานว่า จะทรงปฏิบติัพระราชกรณียกิจปกครองราชอาณาจกัรไทยโดยทศพิธราชธรรมจรรยา  
ดว้ยเหตุนี9นั&นเองตลอดรัชสมยัที&ทรงเสวยราชย ์มหาชนชาวไทยเองไดป้ระจกัษแ์ละสาํนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
แลว้วา่ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดท้รงบาํเพญ็พระราชกรณียกิจนอ้ยใหญ่ ดว้ยพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรํา
พระวรกายสมดงัพระประถมบรมราชโองการที&วา่จะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื&อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาว
สยาม ธรรมในที&นี9นั9นที&สาํคญั  คือ ทศพิธราชธรรม49 ซึ& งเป็นหลกัพุทธธรรมเกี&ยวกบัการบริหารตามที&ปรากฎใน
ชาดก 1 ในบรรดา j องค ์ ที&เรียกวา่  “นวงัคสัตถุศาสน์” กล่าวคือ  สุตตะ เคยยะ  เวยยากรณะ  คาถา  อุทาน  อิ
ติวตุตกะ ชาดก อพัภูตธมัม ์และเวทลัละ อนัเป็นคมัภีร์ที&บรรจุพระพุทธพจน์คือพระธรรมวินยัที&ชาวตะวนัตกรู้จกั
กันโดยทั&วไปว่า “Pali Canon” หรือ “Buddhist Canon”  เพราะเป็นที&ประมวลหลักการพื9นฐานเกี&ยวกับ
พระพทุธศาสนาเอาไว ้50 แต่ชาวตะวนัออกโดยเฉพาะประเทศไทยรู้จกักนัโดยส่วนมากวา่ “พระไตรปิฎก” นั&นเอง 

กล่าวโดยรวมความว่า  เนื9 อหาสาระของวิชาการบริหารจัดการ  อันมีรากฐานดั9 งเดิมมาจาก
แนวความคิดและสภาพแวดลอ้มทางการบริหารจดัการแบบตะวนัตกที&มีลกัษณะแตกต่างกนักบัการบริหารใน
บริบทของประเทศอื&นๆ  กล่าวคือ ความรู้ แนวคิด และวิธีการที&ประเทศกาํลงัพฒันาไดรั้บเขา้มาจากประเทศ
ตะวนัตก  อาจเกิดปัญหาขึ9นเมื&อนาํมาใชใ้นอีกสงัคมหนึ&งที&มีสถานการณ์และภาวะความพร้อมแตกต่างกนัออกไป
ในแต่ละมิติ  อนัรวมไปถึงรากฐานทางความคิด ความเชื&อ และวฒันธรรมของผูค้นในสังคม51 ซึ& งจะก่อให้เกิด
                                           

48พูนลาภ แก้วแจ่มศรี, “การจัดการเชิงพุทธ:การสํารวจปรัชญาและแนวคิดสําหรับการจัดการ
สมยัใหม่” (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์,2546), 
73. 

49สาํนกังานส่งเสริมเอกลกัษณ์ของชาติ, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับความยุติธรรม, เขา้ถึง
เมื&อ 21 ตุลาคม 2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.identity.opm.go.th/identity/king/show_content.asp?type_qry= 
ig&king_code_qry=he&king_type_qry=e&lang=thai&cont_type=duty&menu_code=hhhhhhhi  

50สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย และอดุลย์ คนแรง, “พระไตรปิฎกกับศาสตร์สมัยใหม่,” ใน เอกสาร
ประกอบการสอนรายวชิาพระไตรปิฎกศึกษา 000147 มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (กรุงเทพฯ:โรง
พิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2555), 168. 

51British Broadcasting Corporation, “Head to head: African democracy,” BBC NEWS (October 
16 2008), accessed October 21,fhe2, Available from http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7671283.stm 
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ปัญหาทางการบริหารจดัการขึ9นมาไดห้ากวา่ไดมี้การนาํความรู้ต่างๆ เหล่านั9นมาปฏิบติัอยา่งรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จน
บางครั9 งอาจเกิดผลเสียขึ9นไดใ้นระยะเวลาอนัสั9น หรือในกรณีของปัญหาที&ยงัไม่ปรากฏอาการขึ9นในปัจจุบนั แต่จะ
สะสมจนเกิดผลอยา่งรุนแรงเมื&อเวลาไดผ้า่นไป52  และในฐานะที&ประเทศไทยมีพระพทุธศาสนาเป็นศาสนาประจาํ
ชาติ ทั9งแนวความคิดเกี&ยวกบัการบริหารประเทศโดยธรรมาธิปไตย ซึ& งมีพระมหากษตัริยที์&ทรงทศพิธราชธรรม
เป็นพระประมุขเป็นผูบ้ริหารที&เที&ยงธรรมเป็นที&กล่าวถึงกนัมาหลายศตวรรษนบัตั9งแต่สมยัพระนครกรุงศรีอยธุยา
เป็นราชธานี แต่วา่แนวคิดนี9ไม่ไดรั้บการพฒันาขึ9นมาเป็นองคค์วามรู้หรือหลกัการปฏิบติัที&ชดัเจนเท่าที&ควรจะเป็น 
หากเป็นแต่เพียงการรับรู้กนัอยา่งกวา้งขวางในหมู่ชนทั&วไปเท่านั9น53 อีกทั9งในแผนพฒันา ฯ ฉบบัที& 11 (พ.ศ. 2555 
- 2559) ยงัคงใชก้รอบแนวคิดในการพฒันาประเทศโดยยึดหลกัการปฏิบติัตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
อนัเป็นหนึ& งในหลกัการทางพระพุทธศาสนาพระราชทานซึ& งไดท้รงแนะนาํให้เป็นแนวทางสําหรับการดาํเนิน
ชีวติ54มาเป็นปรัชญานาํทางในการพฒันาและบริหารประเทศ และขบัเคลื&อนให้เกิดผลในทางปฏิบติัที&ชดัเจนมาก
ยิ&งขึ9น ยดึแนวคิดในการพฒันาแบบบูรณาการเป็นองคร์วมโดยมี “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” มีการเชื&อมโยงทุก
มิติของการพฒันาอยา่งบูรณาการ ทั9งมิติตวัคน สังคม เศรษฐกิจ สิ&งแวดลอ้ม และการเมือง เพื&อสร้างภูมิคุม้กนัให้
พร้อมเผชิญการเปลี&ยนแปลงที&เกิดขึ9น และยงัให้ความสําคญักับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมใน
กระบวนการพฒันาประเทศ รวมทั9งเสริมสร้างศีลธรรมและสาํนึกในคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบติัหนา้ที&และ
ดาํเนินชีวิต55  ดงันั9นผูว้ิจยัจึงพิจารณาเห็นวา่ ชาดกซึ&งเป็นหนึ&งในบรรดานวงัคสัตถุศาสน์หรือที&นิยมเรียกกนัวา่
พระไตรปิฎก โดยเฉพาะชาดกนิบาตที& ff คือ มหานิบาตชาดก หรือเรียกวา่ “ทศชาติชาดก” เรียกโดยทั&วไปว่า 
“พระเจา้สิบชาติ” นั9นเป็นชาดกที&พุทธศาสนิกชนถือวา่เป็นเรื&องศกัดิk สิทธิk และรู้จกักนัโดยแพร่หลาย  มากไปดว้ย
เนื9อหาสาระที&เกี&ยวกับการดาํเนินชีวิตในแง่มุมต่างๆ56  มีหลกัพุทธธรรมในระดับโลกิยวิสัยที&สามารถนํามา
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ตลอดทั9งกรณีศึกษาที&เกี&ยวกบัการบริหารจดัการต่างๆ มีปรากฏอยูอ่ยา่งมากมาย
หลายประการ ไม่เป็นปฏิปักษอุ์ปสรรคขอ้คดัแยง้ใดๆ ต่อบริบทของประเทศ เพราะดาํรงอยูค่วบคู่กบัคนไทยมา
นานนบัสหสัวรรษ ทั9งพระมหากษตัริยไ์ทยทรงไดน้อ้มนาํมาประยกุตใ์ชแ้ละพระราชทานไวเ้ป็นแนวทางให้เห็น

                                           
52พูนลาภ แกว้แจ่มศรี, “การจดัการเชิงพุทธ:การสํารวจปรัชญาและแนวคิดสําหรับการจดัการ

สมยัใหม่” (ปริญญามหาบณัฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์,fgiy), i. 
53นพดล เจนอกัษร, “นวตักรรมการศึกษา,” ใน ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการ

บริหารการศึกษา เล่ม 3 หน่วยที� 11-15 บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(ฉบับปรับปรุง), พิมพค์รั9 งที& 1 (นนทบุรี : 2553), 11-31. 

54นพดล เจนอกัษร, “แนวคิดตะวนัออกกบัการบริหารการศึกษาไทย,” ใน ประมวลสาระชุดวิชา
ทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา เล่ม 3 หน่วยที� 11-15 บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (ฉบับปรับปรุง), พิมพค์รั9 งที& 1 (นนทบุรี : 2553), 15-32. 
55“สรุปสาระสาํคญัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที& 11 (พ.ศ. 2555 -2559),” ราช

กจิจานุเบกษา เล่ม 128, ตอนพิเศษ 152 ง  (14 ธนัวาคม2554): 9. 
56ชปันะ ปิ& นเงิน, ทศชาติชาดกฉบับล้านนา, เขา้ถึงเมื&อ 15 พฤศจิกายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก

http://www.sri.cmu.ac.th/~elanna/elanna47/public_html/tossachart/tossachart1.html 
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เป็นที&ประจกัษแ์ก่สายตาแลว้ทั9งในอดีตและปัจจุบนั และเพื&อจะสอดรับกบัแผนพฒันาฯ ฉบบัที& 11 ที&ยงัคงอญัเชิญ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอนัมีรากฐานจากมาจากหลกัพุทธธรรมมาเป็นหลกัในการพฒันา นอกจากนี9 ยงัไดชื้&อวา่
เป็นการสืบต่ออายพุระศาสนาไว ้เพราะถา้ไม่มีใครใฝ่ใจศึกษาและขาดความรู้เรื&องหลกัพทุธธรรมในพระไตรปิฎก
เสียแลว้ พระพุทธศาสนาก็จะตอ้งเสื&อมสูญไปเป็นแน่57 จึงมีความสนใจที&จะทาํการวิจยัเรื&อง “หลกัการบริหารที&
ปรากฏในมหานิบาตชาดก”  เพื&อจะเป็นประโยชน์ต่อเหล่าปัญญาชนผูส้นใจที&จะนาํไปประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร
ต่างๆ ตั9งแต่ระดบัพื9นฐานไปจนถึงระดบัประเทศชาติต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. เพื&อทราบผลการสงัเคราะห์เนื9อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที&เกี&ยวกบัการบริหาร 
2. เพื&อทราบทศันะของผูรู้้เกี&ยวกบัหลกัการบริหารที&ปรากฏในมหานิบาตชาดก 

 

ข้อคาํถามของการวจิยั 
1. ผลการสงัเคราะห์เนื9อหาของมหานิบาตชาดกมีประเด็นที&เกี&ยวกบัการบริหารเป็นอยา่งไร 
2. ทศันะของผูรู้้เกี&ยวกบัหลกัการบริหารที&ปรากฏในมหานิบาตชาดกเป็นอยา่งไร 

 

สมมตฐิานของการวจิยั 
1. เนื9อหาของมหานิบาตชาดกมีประเด็นที&เกี&ยวกบัการบริหารอยา่งน่าสนใจ 
2. ทศันะของผูรู้้เกี&ยวกบัหลกัการบริหารที&ปรากฏในมหานิบาตชาดกมีความสอดคลอ้งกนั 

 

กรอบแนวคดิของการวจิยั   
 การวิจยันี9 เป็นความพยายามที&จะนาํเอาหลกัการบริหารที&ปรากฏในมหานิบาตชาดกออกมาแสดง
เป็นที&ประจกัษแ์ก่นกับริหารทั9งหลาย เพื&อใชเ้ป็นหลกัการบริหารในองคก์รต่างๆ ใหมี้ประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ประสิทธิผลไดอ้ยา่งแทจ้ริงและยั&งยนืทั9งในระดบัจุลภาคและในระดบัมหพัภาค โดยผูว้จิยัไดก้าํหนดกรอบแนวคิด
ของการวิจยัเพื&อให้การตอบปัญหาของการวิจยัถูกตอ้งตามวตัถุประสงค์และขอ้คาํถามของการวิจยัในครั9 งนี9  มี
ประเด็นสาํคญัสรุปไดด้งันี9  
 1. พระไตรปิฎกเป็นคมัภีร์ทางพระพทุธศาสนาชั9นแรก ซึ&งเป็นที&รวบรวมพระธรรมคาํสั&งสอนของ
พระพทุธเจา้ไวเ้ป็นหมวดหมู่ แบ่งเป็นส่วนยอ่ยตามลกัษณะที&เหมือนกนัได ้9 อยา่ง เรียกวา่ นวงัคสตัถุศาสน์ คือ 
  1.e สุตตะ ไดแ้ก่ พระสูตรต่างๆ และวนิยั 

1.2 เคยยะ ไดแ้ก่ พระสูตรที&มีคาถาผสม 
1.3 เวยยากรณะ ไดแ้ก่ ขอ้ความร้อยแกว้ลว้นๆ เช่น อภิธรรมปิฎก 
1.4 คาถา ไดแ้ก่ ขอ้ความร้อยกรองที&เป็นคาถาลว้นๆ เช่น ธรรมบท เถรคาถา 
1.5 อุทาน ไดแ้ก่ ขอ้ความที&เป็นพทุธอุทาน 
1.6 อิติวตุตกะ ไดแ้ก่ ขอ้ความที&ตรัสอุเทศแลว้แสดงนิเทศจบลงดว้ยบทสรุป (นิคม) 
1.7 ชาตกะ ไดแ้ก่ ชาดกทั9งหมด 

                                           
57พระมหาไกรวรรณ ปุณขนัธ์, “ผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสาํนกัเรียนพระปริยติัธรรม” (ดุษฎี

นิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัศิลปากร,fggf), y. 
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1.8 อพัภูตธรรม ไดแ้ก่ พระสูตรวา่ดว้ยเรื&องอศัจรรยต์่างๆ 
1.9 เวทลัละ ไดแ้ก่ ขอ้ความที&ถามตอบกนัไปมา 

 ชาตกะหรือชาดกนั9น คือ เรื&องราวของพระโพธิสัตว ์ที&กล่าวไวใ้นพระไตรปิฎกและอรรถกถา
อธิบายพระไตรปิฎกนั9น มีทั9งหมด 547 เรื&อง ชาดกเรื&องที&มีจาํนวนคาถาเกินกว่า 80 คาถาขึ9นไป เรียกว่า “มหา
นิบาตชาดก” มี 10 ชาดก ไดแ้ก่ 1) เตมิยชาดก 2) มหาชนกชาดก 3) สุวรรณสามชาดก 4) เนมิราชชาดก 5) มโหสถ
ชาดก 6) ภูริทตัชาดก 7) จนัทกมุารชาดก 8) มหานารทกสัสปชาดก 9) วธุิรชาดก และ10) มหาเวสสนัดรชาดก 

 2. ผูว้ิจยัไดท้าํการคน้ควา้หนังสือเกี&ยวกบัการบริหารทั&วไปไดม้าทั9งหมด จาํนวน fhy เล่ม และ
หนงัสือเกี&ยวกบัการบริหารการศึกษาไดม้าจาํนวน ehj เล่ม พิจารณาดูเนื9อหาที&ปรากฏอยูใ่นหนงัสือนั9นๆ แลว้
สรุปรวมองคค์วามรู้การบริหารออกมาได ้ l  ขอบเขต ซึ& งเขา้กนัไดก้บัทศันะของกูลิคและเออร์วิกค ์(Gulick and 
Urwick) ที&รู้จกัในนาม “POSDCoRB”58 ดงันั9นในการวิจยัครั9 งนี9 ผูว้ิจยัจะนาํเสนอเนื9อหาของมหานิบาตชาดกใน
ประเด็นที&เกี&ยวกบัการบริหารในขอบเขตดงักล่าว ดงันี9  

2.1 ขอบเขตดา้นการวางแผน (Planning) ประกอบดว้ย  
f.e.e การวางแผน 
2.e.f สภาพแวดลอ้มองคก์าร  
f.e.m บรรยากาศองคก์าร 

2.2 ขอบเขตดา้นการจดัองคก์าร (Organizing) ประกอบดว้ย 
f.f.e การจดัองคก์าร 
f.f.f การเมือง อาํนาจ อาํนาจหนา้ที& และความรับผิดชอบ 
f.f.m วฒันธรรมองคก์าร 

  f.f.i จริยธรรมองคก์าร 
  f.f.g การเปลี&ยนแปลงองคก์ารและการพฒันาองคก์าร 
  f.f.y นวตักรรมและเทคโนโลย ี     
 2.3 ขอบเขตดา้นการจดัคนเขา้ทาํงาน (Staffing) ประกอบดว้ย 

f.m.e การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
f.m.f พฤติกรรมบุคคลในองคก์าร  

f.m.f.e ลกัษณะทางชีวภาพ 
f.m.f.f การรับรู้และการเรียนรู้ 
f.m.f.m ความสามารถ 
f.m.f.i ค่านิยมและเจตคติ  
f.m.f.g บุคลิกภาพ 

f.m.m พฤติกรรมกลุ่มในองคก์าร 

                                           
58Luther Gulick, “Note on the Theory of Organization,” in Papers on the Science of 

Administration, eds. Luther H. Gulick, and Lyndall F. Urwick (New York:Institute of Public 
Administration,1937), 13-15. 
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 f.m.m.e การมีส่วนร่วม 
 f.m.m.f การทาํงานเป็นทีม 

f.m.i ความเครียดและความทอ้แทใ้นการทาํงาน 
f.m.g ความขดัแยง้และการเจรจาต่อรอง 

 2.4 ขอบเขตดา้นการอาํนวยการ (Directing) ประกอบดว้ย 
 2.4.1 การตดัสินใจ  
 f.i.f การสั&งงาน  
 f.i.m การติดต่อสื&อสารและการประชาสมัพนัธ์  
 f.i.i การจูงใจ  
 f.i.g ภาวะผูน้าํ  
 f.i.y มนุษยส์มัพนัธ์  
 f.i.l การนิเทศ 
 2.5 ขอบเขตดา้นการประสานงาน (Coordinating)  
 2.6 ขอบเขตดา้นการรายงานผล (Reporting) ประกอบดว้ย 
 f.y.e การรายงานผล 
 f.y.f ระบบสารสนเทศเพื&อการบริหาร 
  2.7 ขอบเขตดา้นการงบประมาณ (Budgeting) ประกอบดว้ย 
 f.l.e การงบประมาณ 
 f.l.f การควบคุม   

3. ทศันะของผูรู้้เกี&ยวกบัการบริหารเชิงพทุธระดบัเชี&ยวชาญ 
 ดงันั9นผูว้จิยัจึงขอเสนอกรอบแนวคิดของการวจิยัดงัแผนภูมิต่อไปนี9  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที& 1 แผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดของการวจิยั 

 การสังเคราะห์เนื�อหา
ของมหานิบาตชาดก
ในประเด็นที�เกี�ยวกับ
การบริหารโดยผูว้จิยั 

มหานิบาตชาดก 
หลกัการบริหารที�ปรากฏ

ในมหานิบาตชาดก 

ทศันะต่อผลการสังเคราะห์เนื�อหา
ของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�
เกี�ยวกบัการบริหารโดยผูรู้้เกี�ยวกบั
การบริหารเชิงพทุธระดบัเชี�ยวชาญ 
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ข้อตกลงเบืCองต้น 
 การวิจัยครั9 งนี9 ถือเอาตามหลกัฐานที&ปรากฏในพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม ที&
จดัพิมพโ์ดยมูลนิธิมหามกฎุราชวทิยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ ์พทุธศกัราช 2525 เป็นเอกสารหลกั     

การอา้งอิงพระไตรปิฎกของข้อมูลแต่ละตอนในการวิจัยครั9 งนี9 จะอนุโลมปฏิบัติตามหลกัการ
อา้งอิงวสัดุอา้งอิงไปในเนื9อหาของคู่มือการพิมพว์ทิยานิพนธ์ พทุธศกัราช 2554 ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
ศิลปากร เป็นหลกั ซึ& งจะไม่ไดอ้า้งอิงโดยวิธีบอกเลขที&เล่ม เลขขอ้ และเลขหน้า ดงัวิธีปฏิบติัที&นิยมกนัในการ
อา้งอิงพระไตรปิฎก ทั9งนี9 เพื&อใหก้ารอา้งอิงวสัดุอา้งอิงนั9นเป็นระบบเดียวกนัโดยตลอด 

การวิจยัครั9 งนี9นาํเนื9อหาของชาดกมาทาํการวิจยัเพียง 3 ส่วน คือ อตีตวตัถุ คาถา และเวยยากรณะ 
จากองคป์ระกอบของชาดกที&มีอยูท่ ั9งหมด g ส่วน ไดแ้ก่  ปัจจุบนัวตัถุ อตีตวตัถุ คาถา เวยยากรณะ และสโมธาน  
 

ข้อจาํกดัของการวจิยั 
 การวจิยัครั9 งนี9 เป็นการวจิยัเอกสาร (Documents research) ซึ& งภาษาที&ใชใ้นการบนัทึกหลกัธรรมใน
พระไตรปิฎกนั9นเป็นตนัติภาษา เมื&อล่วงสมยัมาความเขา้ใจในเรื&องรากศพัท์หรือความหมายของศพัท์ที&พูดถึงจึง
อาจจะเกิดการคลาดเคลื&อนไม่ตรงกนั ซึ&งจาํตอ้งไดรั้บการตรวจสอบและยืนยนัจากผูเ้ชี&ยวชาญผลเป็นอยา่งไรการ
วจิยัครั9 งนี9 ก็ยอมรับตามนั9น 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพื&อให้เข้าใจความหมายเฉพาะของคาํถามที&ใช้ในการวิจัยครั9 งนี9 ให้ตรงกัน ผูว้ิจัยจึงกําหนด
ความหมายของคาํต่างๆ ไวด้งันี9  

หลักการบริหาร หมายถึง หลกัการอนัเป็นสมรรถนะที&เอื9อต่อการบริหารในแนวทางแห่ง
ธรรมาธิปไตยเพื&อสนบัสนุนและชี9นาํใหบุ้คคลหรือองคก์รบรรลุผลสมัฤทธิk ตามเป้าหมายที&วางไวอ้ยา่งแทจ้ริงและ
ยั&งยนื อนัไดจ้ากการสงัเคราะห์เนื9อหาของมหานิบาตชาดกโดยผา่นทศันะของผูรู้้เกี&ยวกบัการบริหารเชิงพทุธระดบั
เชี&ยวชาญ ดว้ยกระบวนการวจิยัที&เป็นระบบเชื&อถือได ้  

มหานิบาตชาดก  หมายถึง  เรื&องราวที&แสดงความเป็นมาเกี&ยวกบัการบาํเพญ็บารมีของพระพทุธเจา้
พระนามวา่โคตมะในขณะที&ยงัทรงเป็นพระโพธิสตัว ์มีจาํนวนคาถาเกินกวา่ 80 บทขึ9นไป มีลกัษณะเป็นนิทานอิง
ธรรมะประเภทร้อยแกว้ ซึ&งพระองคเ์องไดต้รัสแสดงแก่บุคคลหลายระดบัต่างกรรมต่างวาระกนั จาํนวน 10 ชาดก 
ไดแ้ก่ 1) เตมิยชาดก 2) มหาชนกชาดก 3) สุวรรณสามชาดก 4) เนมิราชชาดก 5) มโหสถชาดก 6) ภูริทตัชาดก 7) 
จนัทกมุารชาดก 8) มหานารทกสัสปชาดก 9) วธุิรชาดก และ 10) มหาเวสสันดรชาดก ปรากฏอยูใ่นพระไตรปิฎก
ภาษาบาลีอกัษรไทยฉบับสยามรัฐ เล่มที& 28  อรรถกถาบาลีอกัษรไทยฉบับสยามรัฐ เล่มที& 36-37  และ
พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด  91 เล่ม ที&จดัพิมพโ์ดยมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ ์
พทุธศกัราช 2525 เล่มที& 63-64 ซึ&งทั9งหมดจดัอยูใ่นส่วนของพระสุตตนัตปิฎก ขทุทกนิกายชาดก   
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บทที� 2 

วรรณกรรมที�เกี�ยวข้อง 
 

การศึกษาวจิยัเรื�องหลกัการบริหารที�ปรากฏในมหานิบาตชาดกนี�  มีวตัถุประสงค ์&) เพื�อทราบผล
การสังเคราะห์เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการบริหาร และ -) เพื�อทราบทศันะของผูรู้้
เกี�ยวกบัหลกัการบริหารที�ปรากฏในมหานิบาตชาดก ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และ
ผลงานวจิยัต่างๆ ซึ�งมีรายละเอียดดงันี�  

 

ชาดก 
 

ชาดกทั�งหมดเป็นเรื�องอดีตนิทานที�พระพุทธเจา้ทรงยกขึ�นมาแสดงเพื�อเป็นขอ้เปรียบเทียบเรื�องที�
เป็นปัจจุบนัซึ�งเกิดขึ�นในขณะนั�น ถือเป็นวธีิการแสดงธรรมของพระพทุธเจา้ โดยแสดงเป็นแบบบุคลาธิษฐาน คือ
ยกบุคคลที�เป็นตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นขอ้ธรรมนั�นๆ ใหเ้ห็นเด่นชดัและเหมาะสม ซึ�งบางชาดกพระพทุธเจา้ตรัสพระ
คาถาสรุปไวใ้นที�สุดของเรื�องหรือบางชาดกพระพทุธเจา้ทรงยกคาถาของพระโพธิสตัวใ์นชาดกนั�นๆ มาตรัสไวซ้ํ� า
อีก โดยการแบ่งเรื�องชาดกจะแบ่งตามคาถาประกอบเรื�อง เช่นเรื�องไหนมีคาถาเดียวก็จดัให้อยูใ่นเอกนิบาตชาดก 
ถา้มี 2 คาถา ก็เรียกวา่ ทุกนิบาตชาดก เรื�อยไปจนถึงมีคาถาเกิน 80 คาถาขึ�นไป เรียกวา่ มหานิบาต แต่ละพระชาติที�
พน้มาพระชาติหนึ�งๆ ก็เรียกวา่ ชาดกหนึ�งๆ ในพระไตรปิฎกนั�นมีทั�งหมด 547 เรื�อง ที�อยูใ่นส่วนของมหานิบาต
ชาดกมี &A เรื�อง ดงันั�นเพื�อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัและเขา้ใจถึงชาดกมากยิ�งขึ�นในหัวขอ้นี� จะ
กล่าวถึงความหมายของชาดก คุณค่าและความสําคญัของชาดก ความมุ่งหมายของชาดก แหล่งที�มาของชาดก 
ลกัษณะของชาดก องค์ประกอบของชาดก ประเภทของชาดก นิบาตชาดก มหานิบาตชาดก การนําชาดกไป
ประยกุตใ์ชใ้นสงัคม ซึ�งมีรายละเอียดดงันี�  

 

ความหมายของชาดก 
 ก่อนที�จะรู้ความหมายของชาดก ควรรู้รากศพัท์และคาํแปลของชาดกเสียก่อน คือ คาํว่า “ชาตก”
หรือ “ชาดก” นั�นมีวิเคราะห์ว่า  ชาต ํปุพฺพภเว ภูต ํปุพฺพ ํขนฺธปGฺจก ํตปฺปฏิพทฺธGฺจ กยติ กเถตีติ ชาตก ํแปลว่า 
เรื�องที�กล่าวถึงเบญจขนัธ์และผูเ้กี�ยวขอ้งอนัเกิดมีในภพชาติก่อน59 ดงันั�นคาํวา่ชาตกหรือชาดกนั�นจึงมาจาก ชาต 
ศพัท์อนัสําเร็จมากจาก ชนฺ ธาตุ (root) ซึ� งแปลว่า เกิด แลว้จึงแปลง ชนฺ ธาตุ เป็นชา  ลง ต ปัจจยัในกิริยากิตก ์
ปัจจยัตวันี�แปลวา่ “แลว้” ไดรู้ปคาํเป็นชาต แปลวา่เกิดแลว้  เก ธาตุ (root) ในความหมายวา่ส่งเสียงหรือกล่าว ลง อ 
ปัจจยั และแปลง เอ ที� เก เป็น อ 
      ราชบณัฑิตยสถาน ไดอ้ธิบายไวว้า่ ชาดก [ชาดก] เป็นคาํนาม หมายถึง เรื�องพระพุทธเจา้ที�มีมาใน
ชาติก่อนๆ ตามที�กล่าวไว้ในคัมภีร์ชื�อนี� , ชื� อคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาส่วน 1 ใน R ส่วนที�  เ รียกว่า 
นวงัคสตัถุศาสน์. (ป. ชาตก).60 

                                                
59พระธรรมกิตติวงศ,์ ศัพท์วเิคราะห์ (กรุงเทพฯ: เลี�ยงเชียง, -WWA), 266. 
60ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, เขา้ถึงเมื�อ 1 กุมภาพนัธ์ุ 2557, 

เขา้ถึงไดจ้าก http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp 



 

 

18 
 

 พฒัน์  เพง็ผลา ไดแ้สดงทศันะไวถึ้ง 3 ความหมาย ไดแ้ก่    
 &. ชาดก หมายถึงเรื�องราวอดีตชาติของพระพทุธเจา้ทั�งหลาย พระพทุธเจา้ทุกพระองคใ์นอดีตก่อน
จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้นั�น พระองค์ได้เสวยพระชาติต่างๆ เป็นมนุษยบ์า้ง อมนุษยบ์า้ง เทวดาบา้ง  
สัตวส์องเทา้บา้ง สัตวสี์� เทา้บา้ง ฯลฯ แต่ละชาติพระองคท์รงบาํเพ็ญเป็นพระโพธิสัตว ์ดว้ยการบาํเพญ็บารมี 10
 2. ชาดก หมายถึงคาํสอนของพระพุทธเจ้าอย่างหนึ� งในจํานวนคาํสอนเก้าอย่าง ที� เรียกว่า 
นวงัคสตัถุศาสน์ แปลวา่ คาํสอนของพระศาสดา มี องค ์9 คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ  คาถา  อุทาน  อิติวตุตกะ 
ชาตกะ  อพัภูตธรรม และเวทลัละ 
 3. ชาดก หมายถึงคมัภีร์เล่มหนึ�งในจาํนวน 15 เล่มของคมัภีร์ขุททกนิกายในพระสุตตนัตปิฏก ซึ� ง
คมัภีร์ขทุกนิกายนี� มีคมัภีร์อยู ่15 เล่มคือ  ขทุทกปาฐะ ธรรมบท อุทาน  อิติวตุตกะ สุตตนิบาต  วมิานวตัถุ  เปตวตัถุ  
เถรคาถา  เถรีคาถา  ชาดก  นิทเทส  ปฏิสมัภิทามรรค อปทาน พทุธวงัสะ และจริยาปิฏก61 

อุดม รุ่งเรืองศรี ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ ชาดกคือเรื�องที�เกิดขึ�นแลว้ในอดีต โดยเฉพาะเรื�องเกี�ยวกบั
พระพทุธเจา้องคที์�นิพพานไปแลว้สองพนักวา่ปีในครั� งที�พระพุทธองคท์รงเป็นพระโพธิสัตว ์ก่อนจะอุบติัมาเป็น
เจา้ชายสิทธตัถะและบรรลุสาํเร็จเป็นพระพทุธเจา้ในชาตินี� 62 

พระมหาบูรณะ ชาตเมโธ ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ ชาดกเป็นเรื�องเกี�ยวกบัการบาํเพญ็บารมีของพระ
โพธิสตัว ์แสดงถึงความเป็นมาในพระชาติต่าง ๆ ที�ไดเ้กิดมาสร้างบารมีเอาไวเ้พื�อการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้ เรา
เรียกวา่พระเจา้ 500 ชาติ ปรากฏในคมัภีร์พระไตรปิฎกเล่มที� 27, 28 มีทั�งหมด 547 เรื�อง อาจมีเรื�องที�ซํ� ากนับา้งแต่
คาถาจะต่างกนั หรือบางเรื�องยกมาเพียงคาถาเดียวจากเรื�องที�มีหลาย ๆ คาถา63 

พระมหาสุนทร สุนทรธมฺโม (เสนาซุย) ไดแ้สดงทศันะไวว้่า นิทานชาดกหรือชาดกเป็นเรื�อง
เกี�ยวกบัการบาํเพญ็บารมีของพระโพธิสัตว ์ แสดงถึงความเป็นมาในพระชาติต่างๆ ที�ไดเ้กิดมาสร้างบารมีเอาไว ้
เพื�อการตรัสรู้เป็นพระพทุธเจา้ เรียกวา่พระเจา้ 500 ชาติ ปรากฏในคมัภีร์พระไตรปิฎก เล่มที� 27, 28 มีทั�งหมด 547 
เรื�อง อาจมีทั�งเรื�องที�ซํ� ากนับา้ง แต่คาถาจะต่างกนั หรือบางเรื�องที�ยกมาเพียงคาถาเดียวจากเรื�องที�มีหลาย ๆ คาถา64  
 พระใกลรุ่้ง ปGฺญาวชิโร ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ นิทานชาดก หมายถึง เนื�อเรื�องโดยพิสดารในอรรถ
กถาชาดกในพระสุตตนัตปิฎก หมวดขทุทกนิกายชาดก  ในพระไตรปิฎกของพระพทุธศาสนาฝ่ายเถรวาท65 
                                                

61พฒัน์  เพง็ผลา, “การวิเคราะห์การบาํเพญ็บารมีของพระโพธิสัตวใ์นนิบาตชาดก” (รายงานการ
วจิยั ภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง,2530), 9-11. 

62อุดม รุ่งเรืองศรี, สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ เล่ม 4 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรม
วฒันธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย,์2542), 1815. 

63พระมหาบูรณะ ชาตเมโธ, “ขุมทรัพย์จากชาดก,”ใน เก็บเพชรจากคัมภีร์พระไตรปิฎก 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2542), 197-213. 

64พระมหาสุนทร สุนทรธมฺโม (เสนาซุย), นิทานชาดก, เขา้ถึงเมื�อ 21 ตุลาคม 2555, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www. dhammathai.org/chadoknt/chadoknt.php 

65พระใกลรุ่้ง ปGฺญาวชิโร (มณีรัตน์), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลกัคาํสอนในพระพุทธศาสนาที�
ปรากฏในเตมิยชาดก”  (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาพทุธศาสน์ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
มหามกฏุราชวทิยาลยั, 2548), 3. 
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 สุชีพ ปุญญานุภาพ ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ คาํวา่ ชาดก หรือ ชาตก แปลวา่ ผูเ้กิด คือเล่าถึงการกระทาํ
ที�พระพุทธเจา้ทรงเวียนวา่ยตายเกิด ถือเอากาํเนิดในชาติต่าง ๆ ไดพ้บปะผจญกบัเหตุการณ์ดีบา้งชั�วบา้ง แต่ก็ได้
พยายามทาํความดีติดต่อกนัมากบา้งนอ้ยบา้งตลอดมา จนไดส้าํเร็จเป็นพระพุทธเจา้ในชาติสุดทา้ย กล่าวอีกอยา่ง
หนึ� ง จะถือว่า เรื� องชาดกเป็นวิวฒันาการแห่งการบาํเพ็ญคุณงามความดี ของพระพุทธเจ้า ตั� งแต่ยงัเป็นพระ
โพธิสตัวอ์ยูก็่ได้66 

อนุชิต จิตนุกลู ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ นิทานชาดกส่วนมากมีเนื�อหาเป็นตวัอยา่งของความประพฤติ
ที�ดีให้แก่เด็ก ๆ และสิ�งที�ผูอ่้านจะไดน้อกจากความสนุกสนานอยา่งมีสาระแลว้ยงัไดรั้บธรรมต่าง ๆ คาํศพัท ์
สาํนวนภาษาและคาํราชาศพัท์ต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งในเนื�อเรื�อง ที�สําคญัยงัไดรั้บคติธรรมในการดาํเนินชีวิตทุก
รูปแบบ ไดเ้ห็นความรุ่งเรืองปัญญาของบรรพบุรุษที�สั�งสอนธรรมโดยสอดแทรกมาในกลอุบายหรือปัญหาต่าง ๆ 
ใหผู้อ่้านไดข้บคิด นบัวา่เป็นประโยชน์และน่าศึกษาเป็นอยา่งมาก67 

พระเผด็จ ทตฺตชีโว ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ นิทานชาดกเป็นนิทานทางพทุธศาสนาที�เหมาะสมจะเป็น
แม่แบบในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คาํสอนและความคิด รวมทั�งขอ้ปฏิบติัต่าง ๆ ซึ� งสอดแทรกอยูใ่นวิถี
ชีวติของคนไทย68  

พระมนตรี อินตา ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ นิทานชาดก คือ เรื�องราวในอดีตชาติของพระโพธิสัตว์
ก่อนที�จะเสวยพระชาติสุดทา้ย และตรัสรู้เป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้69  

สมิตธิพล เนตรนิมิตร ไดแ้สดงทศันะไวว้่า ชาดก เป็นคาํสอนสําคญัในคาํสอน 9 วิธี ที�เรียกว่า 
นวงัคสัตถุศาสน์ ไดแ้ก่ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวตุตกะ ชาดก อพัภูตธรรม และเวทลัละ  พระ
สังคีติกาจารยป์ระมวลนวงัคสัตถุศาสน์ไว ้3 ปิฎก  คือ พระวินยัปิฎก   พระสุตตนัตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก 
และในส่วนของพระสุตตนัตปิฎกนั�น แบ่งเป็น 5 นิกาย คือ ทีฆนิกาย มชัฌิมนิกาย สังยตุตนิกาย องัคุตตรนิกาย
และขทุทกนิกาย  ชาดกอยูใ่นขทุทกนิกาย  พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่มที� 27 และ 28 

ชาดก  มีความหมายที�ใชก้นัทั�วไป 2 อยา่ง   
1. หมายถึง เกิด เช่น “ปรับอาบติัทุกกฏภิกษุผูแ้สวงหามีดและขวานเพื�อจะตดัตน้ไมแ้ละเถาวลัยที์�

เกิด ณ ที�นั�น” (ตตฺถ ชาตกกฏฺฐลตาเฉทนตฺถ ํวาสิผรส)ํ หรือ “ที�ขึ�นอยูที่�นั�น ไดแ้ก่ ที�เกิดบนหมอ้ดินที�ฝังไวน้าน” 
(ตตฺถ ชาตกนฺติ จิรนิหิตาย กมฺุภิยา อุปริ ชาตก)ํ       

2. หมายถึง การบาํเพญ็บารมีในอดีตชาติของพระโพธิสตัวก่์อนตรัสรู้ (ชาต ํภูต ํอตีต ํภควโต  จริย,ํ 
ต ํกียติ กถียติ   เอเตนาติ ชาตก)ํ 

                                                
66สุชีพ ปุญญานุภาพ, ทศชาติชาดก, เขา้ถึงเมื�อ 21 ตุลาคม 2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://www. 

dhammathai.org/ chadok/chadok10.php 

67อนุชิต จิตนุกุล, “วิเคราะห์คุณธรรมจากนิทานชาดก ฉบบักรมวิชาการ” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัทกัษิณ,2550), 4. 

68พระเผด็จ ทตฺตชีโว, นิทานชาดก เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: นิวไวเตก็,2531), 1. 
69พระมนตรี อินตา, “การแนะแนวชีวิตผ่านนัยเปรียบของพระพุทธเจ้าในนิทานชาดก” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่,2552), 42. 
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ชาดกเป็นพระพุทธพจน์ประเภทที�ไม่ใช่พระสูตร เป็นคาํสอนที�มีอิทธิพลต่อวิธีสอนธรรมในยุค
ต่อมา เป็นการสอนอย่างเล่านิทาน เหมาะกับผูฟั้งทุกระดบั เป็นเทคนิคที�คงประสิทธิผลต่อผูฟั้งมาทุกยุคสมยั 
เพราะผูส้อนมีความรู้หลายดา้น รู้วธีินาํเสนอ มีวาทศิลป์ เชื�อมโยงใหค้นฟังมองเห็นภาพลกัษณ์ชวนใหน่้าติดตาม   

ชาดกเป็นเรื�องเล่า มีเหตุการณ์ขา้มภพขา้มชาติ ไม่ต่างกบัวิธีสอนในจริยาปิฎก   เล่าถึงการบาํเพญ็
บารมีในอดีตชาติของพระโพธิสัตว ์ ในกลุ่มชาดกหรือนิทานชาดกมีคมัภีร์ชาตกปาลิหรือชาดกภาษาบาลีเป็น
ตน้แบบ ต่อมามีอรรถกถาชาดก (ชาตกฏฺฐกถา)  ชาตกมาลา (ชาดกของมหายาน)  รวมทั�งนิทานชาดกในยคุต่อมา 
คือ ปัญญาสชาดก  เล่าเรื�องขา้มสงัสารวฏัเช่นเดียวกนั70 

อนึ� งชาดก มาจากศพัท์ “ชาตก” ในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต หนังสือปทานุกรม บาลี ไทย 
องักฤษ สนัสกฤต ของพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระจนัทบุรีนฤนาถ อธิบายวา่ ชาตก ํชาดก (ผ) : [โบราณวา่ วตัถุ
อนัเป็นที�กล่าวซึ�งจารีตอนับงัเกิดแลว้]. ส.ํ ชาตก 

กล่าวโดยรวมความว่า ชาดกนั�น หมายถึง เรื� องราวในอดีตชาติของพระโพธิสัตวก่์อนที�จะมา
เสวยพระชาติสุดทา้ยแลว้ตรัสรู้เป็นพระพทุธเจา้  
 

คุณค่าและความสําคญัของชาดก 
 พฒัน์  เพง็ผลา ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัคุณค่าของชาดกไวโ้ดยสรุป &A ประการ ดงันี�  
 &. คุณค่าทางดา้นคาํสอน มี - ลกัษณะคือ &) คาํสอนที�เป็นสัจธรรม เช่นอริยสัจ & เป็นตน้ และ -) 
คาํสอนที�เป็นจริยธรรม เช่น ความสามคัคี การคบมิตร เป็นตน้ 
 -. คุณค่าทางดา้นสังคม คือ &) การแบ่งชั�นวรรณะ -) การเมือง การปกครอง o) การอาชีพ p) การ
พนนั และ W) การกีฬา 
 o. คุณค่าทางดา้นวรรณคดีและบ่อเกิดวรรณคดี วรรณคดีชาดกทั�งในนิบาตและนอกนิบาต จดัเป็น
วรรณคดีบาลี วรรณคดีเหล่านี�ยงัเป็นบ่อเกิดวรรณคดีไทย เช่น มหาชาติคาํหลวง กากีคาํกลอน เป็นตน้ และยงัเป็น
บ่อเกิดของนิทานพื�นบา้นภาคต่างๆ เช่น เรื�องหงส์หิน ในภาคเหนือ เรื�องสินไซ ในภาคอีสาน และเรื�องสุบิน ใน
ภาคใต ้เป็นตน้ 
 p.คุณค่าทางดา้นบ่อเกิดหนงัสือสุภาษิตและนิทานคติธรรม นิทานสุภาษิต เช่น เรื�องโคนนัทวิศาล 
เป็นตน้ นิทานคติธรรม เช่น เรื�องพระยาชา้งฉทัทนัต ์เป็นตน้ 
 W. คุณค่าทางดา้นความเชื�อ เช่น เชื�อในการกลบัชาติไปเกิด เชื�อในเรื�องเวทมนตค์าถา เป็นตน้ 
 q. คุณค่าทางดา้นสุภาษิต เช่น ทาํดีไดดี้ ทาํชั�วไดช้ั�ว เป็นตน้ และเป็นบ่อเกิดโครงโลกนิติดว้ย 
 r. คุณค่าทางด้านการสอน คือ ก่อนสอนต้องให้รู้จักบุคคลที�จะสอน รู้จักธรรม รู้จักการ
เปรียบเทียบ รู้จกัถาม-ตอบ 
 s. คุณค่าทางดา้นประวติัของพระพุทธเจา้และพระสาวกทั�งหลาย นิทานชาดกแต่ละเรื�องทาํให้
ทราบวา่ พระพทุธเจา้ประทบัอยูที่�ไหนมีเหตุการณ์อะไรเกี�ยวกบัพระองคแ์ละพระสาวกรูปใดบา้งที�ปรากฏอยูใ่น
เรื�องนั�น 

                                                
70สมิทธิพล เนตรนิมิตร, สหวิทยาการในชาดก, เขา้ถึงเมื�อ 21 ตุลาคม 2555, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.mcu.ac.th/site/articlecontent_desc.php?article_id=554&articlegroup_id=104 



 

 

21 
 

 R. คุณค่าทางดา้นภาษา ทาํให้ทราบวา่ ชาดกในพระสุตตนัตปิฎกขุททกนิกายมีลกัษณะแต่งเป็น
คาถา  ส่วนอรรถกถาชาดกภาษามีลกัษณะแต่งเป็นร้อยแกว้ห่อหุ้มคาถาไว ้ที�สาํคญัคือมีโครงเรื�อง W ส่วน ส่วนใน
ฎีกาชาดกนั�น ภาษาที�ใชมี้ลกัษณะเป็นร้อยแกว้ แกอ้ธิบายคาํ ความหมาย ในพระไตรปิฎกและอรรถกถา 
 &A. คุณค่าชาดกทางดา้นอื�นๆ นั�น เช่น คุณค่าทางดา้นปรัชญา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วฒันธรรม การศึกษา การเศรษฐกิจ การคมนาคม เป็นตน้71 
 ปทุมรัตน์ คาํสัตวไ์ด้แสดงทศันะเกี�ยวกับความสําคญัของชาดกไวว้่า นิทานชาดกเป็นนิทานที�
แสดงพฤติการณ์แต่หนหลงัของพระพทุธเจา้ ครั� งเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสตัว ์มุ่งแสดงธรรมเพื�อสั�งสอนบุคคล
ในลกัษณะที�แตกต่างกนัตามสถานการณ์ มีคุณค่าดว้ยคติสอนใจ เพื�อให้บุคคลกระทาํความดี ละเวน้ความชั�ว โดย
อาศัยหลกัคาํธรรมตามความเชื�อทางพระพุทธศาสนา นอกจากนี�  ยงัมีการนําเคา้เรื�องนิทานชาดกมาสร้างเป็น
นิทานคติธรรม เพื�อใหเ้ป็นที�เขา้ใจง่ายขึ�น เหมาะสมกบับุคคลในแต่ละระดบั ซึ�งนอกจากจะใหข้อ้คิดแลว้ ยงัพร้อม
ใจไปดว้ยความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกดว้ย72 
 ศุภกาญจน์ วชิานาติ ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัความสาํคญัของชาดกไว ้p ประการดงันี�  
 &. เป็นหลกัคาํสอนหนึ�งในนวงัคสตัถุศาสน์ ชาดกถือวา่เป็นหลกัคาํสอนในทางพระพุทธศาสนาที�
ปรากฏในอยูใ่นหลกัคาํสอนทางพระพทุธศาสนาที�เรียกวา่ นวงัคสตัถุศาสน์ก่อนที�จะมีการสงัคายนา แลว้แยกออก
ไวเ้ป็นหมวดหนึ�งในขทุทกนิกาย 
 -. เป็นชีวประวติัของพระโพธิสัตวใ์นดา้นการบาํเพญ็บารมี พระพุทธเจา้ทุกพระองคก่์อนที�จะได้
ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้ จะตอ้งไดบ้าํเพญ็บารมีมาก่อน พระพุทธองคต์อ้งฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆนานปัการ ถึงขั�น
แลกดว้ยชีวติก็ยอม เพื�อแลกกบัพระสพัพญัGูญาณ 
 o. เป็นชาดกที�ทรงยกขึ�นมาตรัสเพื�อแกปั้ญหาในปัจจุบนั ชาดกทุกเรื�องในชั�นอรรถกถา จะมีการ
ปรารภเรื� องราวที�เกิดขึ�นในปัจจุบันก่อน โดยเรื� องราวที�เกิดขึ�นนั�นพระพุทธเจ้าทรงเป็นผูต้ดัสินปัญหาด้วย
พระองค ์โดยการยกเรื�องราวในอดีตชาติของพระพทุธองคขึ์�นมาเล่าเพื�อยติุปัญหาในปัจจุบนันั�น 
 p. เป็นชาดกที�กล่าวถึงการกลบัชาติมาเกิดในสมยัพุทธองค ์ชาดกทุกเรื�อง ตอนจบของชาดกจะมี
การตรัสสรุปบุคคลหรือสัตวที์�สาํคญั ๆ ในเรื�องที�ยกขึ�นมาเล่านั�นวา่ มีใครบา้งที�กลบัชาติมาเกิดในสมยัพุทธองค ์
เพื�อเป็นเครื�องยืนยนัถึงพฤติกรรมของบุคคลที�เป็นต้นเหตุในเรื� องปัจจุบันนั�นว่า เหมือนกับพฤติกรรมใน
อดีตชาติ73 

                                                
71พฒัน์  เพง็ผลา, “การวิเคราะห์การบาํเพญ็บารมีของพระโพธิสัตวใ์นนิบาตชาดก” (รายงานการ

วจิยั ภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง,2530), ooW-ooq. 
72ปทุมรัตน์ คาํสัตย,์ “นิทานชาดกพระเจา้ห้าร้อยชาติฉบบัของพูนศกัดิ{  ศกัดานุวฒัน์และจอม บุญ

ตาเพศ ป.:การวิเคราะห์คุณธรรม” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยันเรศวร, 2551), &&. 

73ศุภกาญจน์ วิชานาติ, “หลกัการและความสําคญัของพระธรรมบทและชาดกศึกษา” เอกสาร
ประกอบการสอนรายวชิาธรรมบทและชาดกศึกษา บทที� - วิทยาลยัพุทธศาสตร์และปรัชญา มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนคร, เข้าถึงเมื�อ 3 มกราคม 2557, เขา้ถึงได้จาก http://bvl.pnru.ac.th/upload-files/uploadfile/47/ 
a1e1aadc84fcf376d6910df85cf69845.pdf 
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ความมุ่งหมายของชาดก 
เฉลิม มากนวล ไดแ้สดงทศันะไวโ้ดยสรุปวา่ นิทานชาดกมีความมุ่งหมายเพื�อใชส้อนธรรมะ และ

เพื�อแกปั้ญหาแก่ประชาชน74 
ส่วน พฒัน์ เพง็ผลา ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ เมื�ออ่านชาดกดว้ยความพินิจพิจารณาก็จะเขา้ใจความมุ่ง

หมายของการแต่งชาดกได ้ดงันี�  
1. เพื�อใชส้อนธรรมะ พระพุทธเจา้ทรงคิดหาวิธีการสอนธรรมะให้เขา้ใจไดง่้าย จึงใชนิ้ทานเป็น

ตวันาํ เป็นสื�อกลาง เป็นอุปกรณ์และเป็นอุทาหรณ์จึงทรงแสดงธรรมะดว้ยชาดก 
2. เพื�อศึกษาธรรมะดว้ยความสนุกสนานเพลิดเพลิน เนื�องจากธรรมะเป็นเรื�องลึกซึ� งยากที�จะเขา้ใจ 

การศึกษาธรรมะยอ่มมีความยาก ทาํให้เกิดความเบื�อหน่ายไม่อยากศึกษาการสอนธรรมะโดยยกนิทานมาเล่าเป็น
อุทาหรณ์ เป็นกลวธีิการสอนธรรมะที�ทาํใหผู้ศึ้กษาเกิดความเพลิดเพลินและเขา้ใจธรรมะไดถู้กตอ้ง 

3. เพื�อแกค้วามสงสยัของพทุธศาสนิกชน นิทานชาดกบางเรื�อง เริ�มตน้ดว้ยพระสาวกมีความสงสัย 
หรือมีคาํถาม พระพทุธเจา้ทรงแกค้วามสงสยัโดยเล่านิทานเปรียบเทียบปัญหาทาํใหห้มดความสงสยัในธรรมะ75 
 

แหล่งที�มาของชาดก 
วนิยั ภู่ระหงษ ์ไดแ้สดงทศันะไวโ้ดยสรุปวา่ นิทานชาดกมีที�มา 4 ทาง ดงันี�  
1. จากเรื�องที�มีเล่ากนัทั�วไปและมีมาก่อนการรวบรวมคมัภีร์ชาดกที�สมบูรณ์ 
2. จากนิทานชาวบา้นหรือนิทานต่างประเทศที�แพร่เขา้มา 
3. จากเรื�องราวในประวติัศาสตร์หรือพงศาวดารบา้นเมืองก่อนยคุพทุธกาล 
4. โดยการผกูเรื�องขึ�นเพื�อใชเ้ปรียบเทียบ76 
สืบพงศ์ ธรรมชาติ ไดแ้สดงทศันะไวโ้ดยสรุปว่า ชาดกมีจาํนวนมากมิใช่มีในคมัภีร์ชาดก พระ

สุตตนัตปิฎกเท่านั�น ชาดกบางเรื�องต่างออกไปจากชาดกในคมัภีร์ การที�เกิดชาดกขึ�นมามากทาํให้พุทธศาสนิกชน
ไดรั้บรู้เรื�องชาดกหลากหลาย ซึ�งชาดกเหล่านี�กาํเนิดขึ�นได ้4 ทาง ดงันี�  

1. พระพทุธเจา้ทรงระลึกได ้
2. พระพทุธเจา้ทรงนาํนิทานเก่ามาดดัแปลงสั�งสอนพทุธศาสนิกชน 
3. ผูรู้้ทางพระพทุธศาสนานาํเคา้เรื�องเดิมจากแหล่งต่าง ๆ มาแต่งใหม่ 
4. ผูรู้้ทางพระพทุธศาสนาผกูเรื�องแต่งชาดกขึ�นมาเองโดยไม่อาศยัเคา้โครงเรื�องจากที�อื�น77 

                                                
74เฉลิม มากนวล, การวิเคราะห์และเปรียบเทียบนิทานชาดกกับนิทานอีสป (กรุงเทพฯ :หน่วย

ศึกษานิเทศก ์กรมการฝึกหดัครู, 2518), 21. 
75พัฒ น์  เ พ็ง ผ ล า ,  ช า ด ก กับ ว ร ร ณ ก ร ร ม ไ ท ย :  แ บ บ ศึ ก ษ า ด้ ว ย ต น เ อ ง , พิ ม พ์ค รั� ง ที�  2 

(กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง,2530), 16-18. 
76วนิยั ภู่ระหงษ,์ “วรรณคดีศาสนา,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย 4: วรรณคดีไทยหน่วย 

9-; (นนทบุรี: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2526), 357. 
77สืบพงศ ์ธรรมชาติ, วรรณคดชีาดก, พิมพค์รั� งที� 1 (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2542), 1. 
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พระมนตรี อินตา ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ นิทานชาดกมีที�มาหรือกาํเนิดมาจากเรื�องที�มีเล่ากนัทั�วไป
และมีมาก่อนการรวบรวมคมัภีร์ชาดกที�สมบูรณ์ มาจากนิทานชาวบา้นหรือนิทานต่างประเทศ มาจากเรื�องราวใน
ประวติัศาสตร์ หรือพงศาวดารบา้นเมืองก่อนยคุพทุธกาลและมาจากการผกูเรื�องขึ�นเพื�อสั�งสอน78 

ในส่วนของนิบาตชาดกที�ปรากฏในพระไตรปิฎกทั�ง Wpr เรื�องนั�น พฒัน์ เพง็ผลาไดแ้สดงทศันะไว้
วา่ นิทานชาดก 547 เรื�อง มีลกัษณะเป็นนิทานพื�นบา้นเก่าแก่มีมาก่อนพุทธกาล ดงัพระบรมราชาธิบายเรื�องนิบาต
ชาดกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว ตอนหนึ�งวา่ “เรื�องชาดกนี� ไม่ใช่เรื�องราวครั� งพุทธกาลเป็น
เรื�องมีมาเก่าแก่ก่อนพุทธกาล ที�จะพึงกาํหนดไดด้ว้ยหลกัฐานหลายอยา่ง ถึงในชาดกเองก็รับวา่เป็นเรื�องเก่าดว้ย
ขึ�น อตีเต ทุกแห่ง ๆ เมื�อพระพุทธเจา้ทรงแสดงธรรมถึงที�ควรจะให้ความชดัขึ�นโดยชกันิทานมากล่าว มาชกัมา
สาธกใหเ้ห็นความกระจ่างขึ�น คาํที�แสดงโดยวิธีนี� เรียกวา่ ชาดก ในบาลีขึ�นตน้วา่ ภูตปุพฺพ ํ(เรื�องเคยมีมาแลว้) จดั
เขา้ในนวงัคสตัถุศาสน์ (คาํสอนของพระพุทธเจา้มีองคเ์กา้)”79 ตอนหนึ�งวา่ “ส่วนนิทานชาดกนี� จึงปรากฏวา่ เป็น
นิทานเก่าซึ�งเล่าสืบต่อกนัมาชา้นาน ไม่ใช่เล่าขึ�นในเวลาพทุธกาล หรือผูแ้ต่งจะแต่งประดิษฐขึ์�นใหม่ภายหลงั เป็น
นิทานเก่าที�มีอยูแ่ลว้ เวน้แต่เรื�องปรารภและกลบัชาติ ซึ� งจะยกไวก้ล่าวในภายหลงั” และตอนหนึ�งวา่ “แต่แทจ้ริง
เรื�องชาดกนี�  เป็นเรื�องนิทานโบราณซึ�งนกัปราชญท์ั�งหลายไดน้าํสืบๆ กนัมาตั�งแต่ -WAA ปีขึ�นไปหา oAAA ปี ก็เป็น
เรื�องที�ควรอยูที่�เราจะอ่าน”80 

อุดม รุ่งเรืองศรี ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ พระไตรปิฎกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลกั คือ พระวินยัปิฎก 
พระสุตตนัตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก ในพระสุตตนัตปิฎกแบ่งออกเป็นนิกายใหญ่ 5 นิกาย คือ ทีฆนิกาย 
มชัฌิมนิกาย สงัยตุตนิกาย องัคุตตรนิกาย และขทุทกนิกาย โดยนิทานชาดกปรากฏอยูใ่นพระสุตตนัตปิฎก ขุททก
นิกาย ซึ�งชาดกนั�นนบัวา่เป็นส่วนหนึ�งของพระไตรปิฎก ซึ� งมีอยู ่3 ส่วน คือ พระสูตร พระวินยั และพระอภิธรรม 
โดยชาดกเป็นคมัภีร์อนัดบัที� 10 ของขุททกนิกาย ซึ� งเป็นนิกายที� 5 และจดัเป็นองคที์� 7 ใน 9 องค ์ ที�เรียกวา่ 
“นวงัคสตัถุศาสน์” (สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวตุตกะ ชาดก อพัภูตธมัม ์เวทลัละ)81 
 นิทานชาดกที�ปรากฏอยูใ่นพระไตรปิฎกดงักล่าวนั�น เพื�อใหเ้กิดความเขา้ใจมากยิ�งขึ�นสามารถที�จะ
พิจารณาไดต้ามทศันะของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต) ที�ไดอ้ธิบายถึงการจดัแบ่งหมวดหมู่พระไตรปิฎก
ไวด้งันี�  
        1. พระวนิยัปิฎก ประมวลพุทธพจน์ หมวดพระวินยั คือพุทธบญัญติัเกี�ยวกบัความประพฤติ ความ
เป็นอยู ่ขนบธรรมเนียมและการดาํเนินกิจการต่างๆ ของภิกษุสงฆแ์ละภิกษุณีสงฆ ์แบ่งเป็น 5 คมัภีร์ (เรียกยอ่หรือ
หวัใจวา่ อา ปา ม จุ ป) คือ 

                                                
78พระมนตรี อินตา, “การแนะแนวชีวิตผ่านนัยเปรียบของพระพุทธเจ้าในนิทานชาดก” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่,2552), 43. 

79พฒัน์ เพ็งผลา, ชาดกกับวรรณกรรมไทย : แบบศึกษาด้วยตนเอง,  พิมพค์รั� งที� 2 (กรุงเทพฯ: 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง,2530), 9. 

80เรื�องเดียวกนั, &A. 
81อุดม รุ่งเรืองศรี, สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ เล่ม 4 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรม

วฒันธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย,์2542), 1815. 



 

 

24 
 

  1.1 อาทิกมัมิกะ หรือ ปาราชิก ว่าดว้ยสิกขาบทที�เกี�ยวกบัอาบติัหนกัของฝ่ายภิกษุสงฆ์ ตั�งแต่ 
ปาราชิกถึงอนิยต 
  1.2 ปาจิตตีย ์วา่ดว้ยสิกขาบทที�เกี�ยวกบัอาบติัเบา ตั�งแต่ นิสสคัคิยปาจิตตียถึ์งเสขิยะ รวมตลอด
ทั�งภิกขนีุวภิงัคท์ั�งหมด 
  1.3 มหาวรรค วา่ดว้ยสิกขาบทนอกปาฏิโมกขต์อนตน้ 10 ขนัธกะ หรือ 10 ตอน 
  1.4 จุลวรรค วา่ดว้ยสิกขาบทนอกปาฏิโมกขต์อนปลาย 12 ขนัธกะ 
  1.5 ปริวาร คมัภีร์ ประกอบหรือคู่มือ บรรจุคาํถามคาํตอบสาํหรับซอ้มความรู้พระวนิยั 
        พระวนิยัปิฎกนี�  แบ่งอีกแบบหนึ�ง เป็น 5 คมัภีร์เหมือนกนั (จดั 2 ขอ้ ในแบบตน้นั�นใหม่) คือ 
            1.1 มหาวภิงัค ์หรือ ภิกขวุภิงัค ์วา่ดว้ยสิกขาบทในปาฏิโมกข ์(ศีล 227 ขอ้) ฝ่ายภิกษุสงฆ ์
 1.2 ภิกขนีุวภิงัค ์วา่ดว้ยสิกขาบทในปาติโมกข ์(ศีล 311 ขอ้) ฝ่ายภิกษุณีสงฆ ์
 1.3 มหาวรรค  
 1.4 จุลวรรค  
 1.5 ปริวาร 
        บางทีท่านจดัใหย้น่ยอ่เขา้อีก แบ่งพระวนิยัปิฎกเป็น 3 หมวด คือ 
  1.1 วภิงัค ์วา่ดว้ยสิกขาบทในปาฏิโมกขท์ั�งฝ่ายภิกษุสงฆแ์ละฝ่ายภิกษุณีสงฆ ์(คือรวมขอ้ 1 และ 
2 ขา้งตน้ทั�ง 2 แบบเขา้ดว้ยกนั) 
            1.2  ขนัธกะ วา่ดว้ยสิกขาบทนอกปาฏิโมกข ์ทั�ง 22 ขนัธกะหรือ 22 บทตอน (คือรวมขอ้ 3 และ 
4 เขา้ดว้ยกนั) 
            1.3 ปริวาร คมัภีร์ประกอบ (คือขอ้ 5 ขา้งบน) 
        2. พระสุตตนัตปิฎก ประมวลพุทธพจน์หมวดพระสูตร คือ พระธรรมเทศนา คาํบรรยายธรรม
ต่างๆ ที�ตรัสยกัเยื�องใหเ้หมาะกบับุคคลและโอกาส ตลอดจนบทประพนัธ์ เรื�องเล่า และเรื�องราวทั�งหลายที�เป็นชั�น
เดิมในพระพทุธศาสนา แบ่งเป็น 5 นิกาย (เรียกยอ่หรือหวัใจวา่ ที ม ส ํอ ํข)ุ คือ 
            2.1 ทีฆนิกาย ชุมนุมพระสูตรที�มีขนาดยาว 34 สูตร 
            2.2 มชัฌิมนิกาย ชุมนุมพระสูตรที�มีความยาวปานกลาง 152 สูตร 
            2.3 สังยุตตนิกาย ชุมนุมพระสูตรที�จัดรวมเขา้เป็นกลุ่มๆ เรียกว่าสังยุตหนึ� งๆ ตามเรื� องที�
เนื�องกนั หรือตามหวัขอ้หรือบุคคลที�เกี�ยวของรวม 56 สงัยตุ มี 7,762 สูตร 
            2.4 องัคุตตรนิกาย ชุมนุมพระสูตรที�จัดรวมเขา้เป็นหมวดๆ เรียกว่านิบาตหนึ� งๆ ตามลาํดับ
จาํนวนหวัขอ้ธรรม รวม 11 นิบาต หรือ 11 หมวดธรรม มี 9,557 สูตร 
            2.5 ขุททกนิกาย ชุมนุมพระสูตรคาถาภาษิต คาํอธิบาย และเรื� องราวเบ็ดเตล็ดที�จัดเขา้ใน 4 
นิกายแรกไม่ได ้มี 15 คมัภีร์ 
        3. อภิธรรมปิฎก ประมวลพุทธพจน์หมวดพระอภิธรรม คือ หลกัธรรมและคาํอธิบายที�เป็นหลกั
วชิาลว้นๆ ไม่เกี�ยวดว้ยบุคคลหรือเหตุการณ์ แบ่งเป็น 7 คมัภีร์ (เรียกยอ่หรือหวัใจวา่ ส ํว ิธา ปุ ก ย ป) คือ 
            3.1 สงัคณี หรือ ธมัมสงัคณี รวมขอ้ธรรมเขา้เป็นหมวดหมู่แลว้อธิบายทีละประเภทๆ 
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            3.2 วภิงัค ์ยกหมวดธรรมสาํคญัๆ ขึ�นตั�งเป็นหวัเรื�องแลว้แยกแยะออกอธิบายชี�แจงวินิจฉัยโดย
ละเอียด 
            3.3 ธาตุกถา สงเคราะห์ขอ้ธรรมต่างๆ เขา้ในขนัธ์ อายตนะ ธาตุ 
            3.4 ปุคคลบญัญติั บญัญติัความหมายของบุคคลประเภทต่างๆ ตามคุณธรรมที�มีอยู่ในบุคคล
นั�นๆ 
            3.5 กถาวตัถุ แถลงและวนิิจฉยัทศันะของนิกายต่างๆ สมยัสงัคายนาครั� งที� 3 
            3.6 ยมก ยกหวัขอ้ธรรมขึ�นวนิิจฉยัดว้ยวธีิถามตอบ โดยตั�งคาํถามยอ้นกนัเป็นคู่ๆ 
            3.7 ปัฏฐาน หรือมหาปกรณ์ อธิบายปัจจัย 24 แสดงความสัมพนัธ์เนื�องอาศยักันแห่งธรรม
ทั�งหลายโดยพิสดาร 
        พระไตรปิฎกที�พิมพด์ว้ยอกัษรไทย ท่านจดัแบ่งเป็น 45 เล่ม แสดงพอใหเ้ห็นรูปเคา้ดงันี�  
        ก. พระวนิยัปิฎก 8 เล่ม 
        เล่ม 1 มหาวิภงัค์ ภาค 1 ว่าดว้ยปาราชิก สังฆาทิเสส และอนิยตสิกขาบท (สิกขาบทในปาฏิ
โมกขฝ่์ายภิกษุสงฆ ์19 ขอ้แรก) 
        เล่ม 2 มหาวภิงัค ์ภาค 2 วา่ดว้ยสิกขาบทเกี�ยวกบัอาบติัเบาของภิกษุ (เป็นอนัครบสิกขาบท 227 
หรือ ศีล --r) 
        เล่ม 3 ภิกขนีุวภิงัค ์วา่ดว้ยสิกขาบท 311 ของภิกษุณี 
        เล่ม 4 มหาวรรค ภาค 1 มี 4 ขนัธกะ วา่ดว้ยการอุปสมบท (เริ�มเรื�องตั�งแต่ตรัสรู้และประดิษฐาน
พระศาสนา) อุโบสถ จาํพรรษา และปวารณา 
        เล่ม 5 มหาวรรค ภาค 2 มี 6 ขนัธกะ วา่ดว้ยเรื�องเครื�องหนงั เภสัช กฐินจีวร นิคคหกรรม และ
การทะเลาะววิาทและสามคัคี 
        เล่ม 6 จุลวรรค ภาค 1 มี 4 ขนัธกะ วา่ดว้ยเรื�องนิคคหกรรม วฏุฐานวธีิ และการระงบัอธิกรณ์ 
        เล่ม 7 จุลวรรค ภาค 2 มี 8 ขนัธกะ ว่าดว้ยขอ้บญัญติัปลีกย่อย เรื�องเสนาสนะ สังฆเภท วตัร
ต่างๆ การงดสวดปาฏิโมกข ์เรื�องภิกษุณี เรื�องสงัคายนาครั� งที� 1 และครั� งที� 2 
        เล่ม 8 ปริวาร คู่มือถามตอบซอ้มความรู้พระวนิยั 
        ข. พระสุตตนัตปิฎก 25 เล่ม 
        1. ทีฆนิกาย 3 เล่ม 
        เล่ม 9 สีลขนัธวรรค มีพระสูตรขนาดยาว 13 สูตร หลายสูตรกล่าวถึงจุลศีล มชัฌิมศีล มหาศีล 
        เล่ม 10 มหาวรรค มีพระสูตรยาว 10 สูตร ส่วนมากชื�อเริ�มดว้ย “มหา” เช่น มหาปรินิพพานสูตร 
มหาสติปัฏฐานสูตร เป็นตน้ 
        เล่ม 11 ปาฏิกวรรค มีพระสูตรยาว 11 สูตร เริ�มดว้ยปาฏิกสูตร หลายสูตรมีชื�อเสียงเช่น จกักวตั
ติสูตร อคัคญัญสูตร สิงคาลกสูตร และสงัคีติสูตร 
        2. มชัฌิมนิกาย 3 เล่ม 
        เล่ม 12 มูลปัณณาสก ์บั�นตน้ มีพระสูตรขนาดกลาง 50 สูตร 
        เล่ม 13 มชัฌิมปัณณาสก ์บั�นกลาง มีพระสูตรขนาดกลาง 50 สูตร 
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        เล่ม 14 อุปริปัณณาสก ์บั�นปลาย มีพระสูตรขนาดกลาง 52 สูตร 
        3. สงัยตุตนิกาย 5 เล่ม 
        เล่ม 15 สคาถวรรค รวมคาถาภาษิตที�ตรัสและกล่าวตอบบุคคลต่างๆ เช่น เทวดา มาร ภิกษุณี 
พราหมณ์ พระเจา้โกศล เป็นตน้ จดัเป็นกลุ่มเรื�องตามบุคคลและสถานที� มี 11 สงัยตุ 
        เล่ม 16 นิทานวรรค ครึ� งเล่มวา่ดว้ยเหตุปัจจยั คือหลกัปฏิจจสมุปบาท นอกนั�น มีเรื�องธาตุ การ
บรรลุธรรมสงัสารวฏั ลาภสกัการะเป็นตน้ จดัเป็น 10 สงัยตุ 
        เล่ม 17 ขนัธวาวรรค ว่าดว้ยเรื�องขนัธ์ 5 ในแง่มุมต่างๆ มีเรื�องเบ็ดเตล็ด รวมทั� งเรื� อง สมาธิ
และทิฏฐิต่างๆ ปะปนอยูบ่า้ง จดัเป็น 13 สงัยตุ 
        เล่ม 18 สฬายตนวรรค เกือบครึ� งเล่มวา่ดว้ยอายตนะ 6 ตามแนวไตรลกัษณ์ เรื�องอื�นมีเบญจศีล 
ขอ้ปฏิบติัใหถึ้งอสงัขตะ อนัตคาหิกทิฏฐิ เป็นตน้ จดัเป็น 10 สงัยตุ 
        เล่ม 19 มหาวารวรรค วา่ดว้ยโพธิปักขิยธรรม 37 แต่เรียงลาํดบัเป็นมรรค โพชฌงค ์สติปัฏฐาน 
อินทรีย ์สัมมปัปธาน พละ อิทธิบาท รวมทั�งเรื�องที�เกี�ยวขอ้ง เช่น นิวรณ์ สังโยชน์ อริยสัจ ฌาน ตลอดถึงองคคุ์ณ
ของพระโสดาบนัและอานิสงส์ของการบรรลุโสดาปัตติผล จดัเป็น 12 สังยตุ (พึงสังเกตวา่คมัภีร์นี� เริ�มตน้ดว้ยการ
ย ํ�าความสาํคญัของความมีกลัยาณมิตรเป็นจุดเริ�มตน้เขา้สู่มรรค) 
        4. องัคุตตรนิกาย 5 เล่ม 
        เล่ม 20 เอก-ทุก-ติกนิบาต วา่ดว้ยธรรม หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 รวมทั�งเรื�องเอตทคัคะ 

เล่ม 21 จตุกกนิบาต วา่ดว้ยธรรม 4 หมวด 
เล่ม 22 ปัญจก-ฉกักนิบาต วา่ดว้ยธรรมหมวด 5-6 
เล่ม 23 สตัตก-อฏัฐก-นวกนิบาต วา่ดว้ยธรรมหมวด 7-8-9 
เล่ม 24 ทสก-เอกาทสกนิบาต วา่ดว้ยธรรมหมวด 10-11 

        ในองัคุตตรนิกายมีขอ้ธรรมหลากหลายลกัษณะ ตั�งแต่ทิฏฐธมัมิกตัถะถึงปรมตัถะ ทั�งสาํหรับ
บรรพชิตและสาํหรับคฤหสัถ ์กระจายกนัอยูโ่ดยเรียงตามจาํนวน 
         5. ขทุทกนิกาย 9 เล่ม 
        เล่ม 25 รวมคมัภีร์ยอ่ย 5 คือ 
            ขทุทกปาฐะ (บทสวดยอ่ยๆ โดยเฉพาะมงคลสูตร รตนสูตร กรณียเมตตสูตร) 
            ธรรมบท (เฉพาะตวัคาถาทั�ง 423) 
            อุทาน (พทุธอุทาน 80) 
            อิติวุตตกะ (พระสูตรที�ไม่ขึ�นตน้ดว้ย “เอวมฺเม สุต”ํ แต่เชื�อมความเขา้สู่คาถาดว้ยคาํว่า “อิติ  
วจฺุจติ” รวม 112 สูตร) และ 
           สุตตนิบาต (ชุมนุมพระสูตรชุดพิเศษ ซึ� งเป็นคาถาลว้นหรือมีความนาํเป็นร้อยแก้ว รวม 71 
สูตร) 
        เล่ม 26 มีคมัภีร์ยอ่ยที�เป็นคาถาลว้น 4 คือ 
            วิมานวตัถุ (เรื�องผูเ้กิดในสวรรค ์อยูว่ิมาน เล่าการทาํความดีของตนในอดีต ที�ทาํให้ไดไ้ปเกิด
เช่นนั�น 85 เรื�อง) 
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            เปตวตัถุ (เรื�องเปรตเล่ากรรมชี�วในอดีตของตน 51 เรื�อง) 
            เถรคาถา (คาถาของพระอรหนัตเถระ 264 รูปที�กล่าวแสดงความรู้สึกสงบประณีตในการบรรลุ
ธรรม เป็นตน้) 
            เถรีคาถา (คาถาของพระอรหนัตเถรี 73 รูปที�กล่าวแสดงความรู้สึกเช่นนั�น) 
        เล่ม 27 ชาดก ภาค 1 รวมคาถาแสดงคติธรรมที�พระพุทธเจา้ตรัสเมื�อครั� งเป็นพระโพธิสัตวใ์น
อดีตชาติ และมีคาถาภาษิตของผูอื้�นปนอยู่บา้ง ภาคแรก ตั�งแต่เรื�องที�มีคาถาเดียว (เอกนิบาต) ถึงเรื�องมี 40 คาถา 
(จตัตาฬีสนิบาต) รวม 525 เรื�อง 
        เล่ม 28 ชาดก ภาค 2 รวมคาถาอยา่งในภาค 1 นั�น เพิ�มอีก แต่เป็นเรื�องอยา่งยาว ตั�งแต่เรื�องมี 50 
คาถา (ปัญญาสนิบาต) ถึงเรื�องมีคาถามากมาย (มหานิบาต) จบลงดว้ยมหาเวสสันดรชาดก ซึ� งมี 1,000 คาถา รวม
อีก 22 เรื�อง บรรจบทั�ง 2 ภาคเป็น 547 ชาดก 
        เล่ม 29 มหานิทเทส ภาษิตของพระสารีบุตรอธิบายขยายความพระสูตร 16 สูตร ในอฏัฐกวรรค
แห่งสุตตนิบาต 
        เล่ม 30 จูฬนิทเทส ภาษิตของพระสารีบุตรอธิบายขยายความพระสูตร 16 สูตรในปารายนวรรค
และขคัควสิาณสูตรในอุรควรรค แห่งสุตตนิบาต 
        เล่ม 31 ปฏิสมัภิทามรรค ภาษิตของพระสารีบุตรอธิบายขอ้ธรรมที�ลึกซึ� งต่างๆ เช่น เรื�อง ญาณ 
ทิฏฐิ อานาปาน อินทรีย ์วโิมกข ์เป็นตน้ อยา่งพิสดาร เป็นทางแห่งปัญญาแตกฉาน 
        เล่ม 32 อปทาน ภาค 1 คาถาประพนัธ์แสดงประวติัโดยเฉพาะในอดีตชาติ เริ�มดว้ยพทุธอปทาน 
(ประวติัของพระพทุธเจา้)  ปัจเจกพทุธอปทาน (เรื�องราวของพระปัจเจกพทุธเจา้)  ต่อดว้ยเถรอปทาน (อตัตประวติั
แห่งพระอรหัตเถระ)  เรียงลาํดบัเริ�มแต่พระสารีบุตร ตามดว้ยพระมหาโมคคลัลานะ พระมหากสัสปะ พระอนุ
รุทธะ พระปุณณมนัตานีบุตร พระอุบาลี พระอญัญาโกณฑญัญะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระขทิรวนิยเรวตะ 
พระอานนท ์ต่อเรื�องไปจนจบภาค 1 รวม พระอรหนัตเถระ 410 รูป 
        เล่ม 33 อปทาน ภาค 2 คาถาประพนัธ์แสดงอตัตประวติัพระอรหนัตเถระ ต่ออีกจนถึงรูปที� 550  
ต่อนั�นเป็นเถรีอปทานแสดงเรื�องราวของพระอรหนัตเถรี 40 เรื�องเริ�มดว้ยพระเถรีที�ไม่คุน้นาม 16 รูป ต่อดว้ยพระ
เถรีที�สาํคญัเรียงลาํดบัคือพระมหาปชาบดีโคตมี พระเขมา พระอุบลวรรณา พระปฏาจารา พระกุณฑลเกสี พระกี
สาโคตมี พระธรรมทินนา พระสกลุา พระนนัทา พระโสณา พระภทัทกาปิลานี พระยโสธรา และท่านอื�นๆ ต่อไป
จนจบ ครั�นจบอปทานแลว้ ทา้ยเล่ม 33 นี�  มีคมัภีร์ พทุธวงศ ์เป็นคาถาประพนัธ์แสดงเรื�องของพระพุทธเจา้ในอดีต 
24 พระองค์ที�พระพุทธเจา้พระองค์ปัจจุบนัเคยไดท้รงเฝ้าและไดรั้บพยากรณ์จนถึงประวติัของพระองคเ์องรวม
เป็นพระพทุธเจา้ 25 พระองค ์จบแลว้มีคมัภีร์สั�นๆ ชื�อ จริยาปิฎก เป็นทา้ยสุด แสดงพทุธจริยาในอดีตชาติ 35 เรื�อง
ที�มีแลว้ในชาดก แต่เล่าดว้ยคาถาประพนัธ์ใหม่ ชี�ตวัอยา่งการบาํเพญ็บารมีบางขอ้ 
        ค. พระอภิธรรมปิฎก 12 เล่ม 
        เล่ม 34 ธมัมสงัคณี ตน้เล่มแสดงมาติกา (แม่บท) อนัไดแ้ก่บทสรุปแห่งธรรมทั�งหลายที�จดัเป็น
ชุดๆ มีทั�งชุด 3 เช่นจดัทุกสิ�งทุกอยา่งประดามีเป็นกุศลธรรม อกุศลธรรม อพัยากฤตธรรม ชุดหนึ�งเป็นอดีตธรรม 
อนาคตธรรม ปัจจุบนัธรรม ชุดหนึ�ง ฯลฯ และ ชุด 2 เช่นจดัทุกสิ�งทุกอยา่งเป็น สังขตธรรม อสังขตธรรม ชุดหนึ�ง 
รูปีธรรม อรูปีธรรม ชุดหนึ�ง  โลกิยธรรม โลกตุตรธรรม ชุดหนึ�งเป็นตน้ รวมทั�งหมดมี 164 ชุด หรือ 164 มาติกา  
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            จากนั�นขยายความมาติกาที� 1 เป็นตวัอยา่ง แสดงให้เห็นกุศลธรรม อกุศลธรรม และอพัยากฤต
ธรรม ที�กระจายออกไปโดย จิต เจตสิก รูป และนิพพาน ทา้ยเล่มมีอีก 2 บท แสดงคาํอธิบายยอ่หรือคาํจาํกดัความ
ขอ้ธรรมทั�งหลายในมาติกาที�กล่าวถึงขา้งตน้จนครบ 164 มาติกา ไดค้าํจาํกดัความขอ้ธรรมใน 2 บท เป็น 2 แบบ 
(แต่บททา้ยจาํกดัความไวเ้พียง 122 มาติกา) 
        เล่ม 35 วิภงัค ยกหลกัธรรมสําคญัๆ ขึ�นมาแจกแจงแยกแยะอธิบายกระจายออกให้เห็นทุกแง่
จนชดัเจนจบไปเป็นเรื�องๆ รวมอธิบายทั�งหมด 18 เรื�อง คือ  ขนัธ์ 5 อายตนะ 12 ธาตุ 18 อริยสัจ 4 อินทรีย ์22 
ปฏิจจสมุปบาท 12 สติปัฏฐาน 4 สัมมปัปธาน 4 อิทธิบาท 4 โพชฌงค ์7 มรรคมีองค ์8 ฌานอปัปมญัญา 4  ศีล 5 
ปฏิสัมภิทา 4 ญาณประเภทต่างๆ และเบ็ดเตล็ด ว่าดว้ยอกุศลธรรมต่างๆ อธิบายเรื�องใด ก็เรียกวา่วิภงัคข์องเรื�อง
นั�นๆ เช่น อธิบายขนัธ์ 5 ก็เรียกขนัธวภิงัค ์เป็นตน้รวมมี 18 วภิงัค ์
        เล่ม 36 ธาตุกถา นาํขอ้ธรรมในมาติกาทั�งหลายและขอ้ธรรมอื�นๆ อีก 125 อยา่ง มาจดัเขา้ใน
ขนัธ์ 5 อายตนะ 12 และธาตุ 18 วา่ขอ้ใดไดห้รือไม่ไดใ้นอยา่งไหนๆ และ 
 ปุคคลบญัญติั บญัญติัความหมายของชื�อที�ใชเ้รียกบุคคลต่างๆ ตามคุณธรรม เช่นวา่ “โสดาบนั” ไดแ้ก่ บุคคลผูล้ะ
สงัโยชน์ 3 ไดแ้ลว้ ดงันี� เป็นตน้ 
        เล่ม 37 กถาวตัถุ คมัภีร์ที�พระโมคคลัลีบุตรติสสเถระ ประธานการสังคายนาครั� งที� 3 เรียบเรียง
ขึ�น เพื�อแกค้วามเห็นผิดของนิกายต่างๆ ในพระพุทธศาสนาครั� งนั�น ซึ� งไดแ้ตกแยกกนัออกไปแลว้ถึง 18 นิกาย 
เช่น ความเห็นวา่ พระอรหันตเ์สื�อมจากอรหัตตผลไดเ้ป็นพระอรหันตพ์ร้อมกบัการเกิดไดทุ้กอยา่งเกิดจากกรรม 
เป็นตน้ ประพนัธ์เป็นคาํปุจฉาวสิชันา มีทั�งหมด 219 กถา 
        เล่ม 38 ยมก ภาค 1 คมัภีร์อธิบายหลกัธรรมสาํคญัให้เห็นความหมายและขอบเขตอยา่งชดัเจน 
และทดสอบความรู่อยา่งลึกซึ� ง ดว้ยวิธีตั�งคาํถามยอ้นกนัเป็นคู่ๆ (ยมก แปลวา่ คู่) เช่น ถามวา่ ธรรมทั�งปวงที�เป็น
กศุล เป็นกศุลมูล หรือวา่ธรรมทั�งปวงที�เป็นกศุลมูล เป็นกศุล, รูป (ทั�งหมด) เป็นรูปขนัธ์ หรือวา่รูปขนัธ์ (ทั�งหมด) 
เป็นรูป, ทุกข ์(ทั�งหมด) เป็นทุกขสจั หรือวา่ทุกขสจั (ทั�งหมด) เป็นทุกข ์หลกัธรรมที�นาํมาอธิบายในเล่มนี� มี 7 คือ 
มูล (เช่นกุศลมูล) ขนัธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะ สังขาร อนุสัย ถามตอบอธิบายเรื�องใด ก็เรียกวา่ยมกของเรื�องนั�นๆ 
เช่น มูลยมก ขนัธยมก เป็นตน้ เล่มนี�  จึงมี 7 ยมก 
        เล่ม 39 ยมก ภาค 2 ถามตอบอธิบายหลกัธรรมเพิ�มเติมจากภาค 1 อีก 3 เรื� อง คือ  จิตตยมก 
ธรรมยมก (กศุล-อกศุล-อพัยากตธรรม) อินทรียยมก  บรรจบเป็น 10 ยมก 
        เล่ม 40 ปัฏฐาน ภาค 1 คมัภีร์ปัฏฐาน อธิบายปัจจยั 24 โดยพิสดาร แสดงความสัมพนัธ์อิงอาศยั
เป็นปัจจยัแก่กนัแห่งธรรมทั�งหลายในแง่ดา้นต่างๆ ธรรมที�นาํมาอธิบายก็คือขอ้ธรรมที�มีในมาติกาคือแม่บทหรือ
บทสรุปธรรม ซึ�งกล่าวไวแ้ลว้ในคมัภีร์สงัคณีนั�นเอง แต่อธิบายเฉพาะ 122 มาติกาแรกที�เรียกวา่ อภิธรรมมาติกา 
            ปัฏฐาน เล่มแรกนี�  อธิบายความหมายของปัจจยั 24 เป็นการปูพื�นความเขา้ใจเบื�องตน้ก่อน 
จากนั�นจึงเขา้สู่เนื�อหาของเล่ม คือ อนุโลมติกาปัฏฐาน อธิบายความเป็นปัจจยัแก่กนัแห่งธรรมทั�งหลายในแม่บท
ชุด 4 (ติกมาติกา) โดยปัจจยั 24 นั�น เช่นวา่  กุศลธรรมเป็นปัจจยัแก่กุศลธรรมโดยอุปนิสสยปัจจยั (เพราะศรัทธา 
จึงใหท้าน จึงสมาทานศีล จึงบาํเพญ็ฌาน จึงเจริญวปัิสสนา ฯลฯ) กศุลธรรมเป็นปัจจยัแก่อกศุลธรรมโดยอุปนิสสย
ปัจจยั  (คิดถึงทานที�ตนไดใ้ห ้ศีลที�ไดรั้กษาแลว้ ดีใจ ยึดเป็นอารมณ์แน่นหนาจนเกิดราคะ ทิฏฐิ, มีศรัทธา มีศีล มี
ปัญญา แลว้เกิดมานะ วา่ ฉันดีกวา่ เก่งกวา่ หรือเกิดทิฏฐิวา่ ตอ้งทาํอยา่งเรานี� เท่านั�นจึงถูกตอ้ง ฯลฯ) อกุศลธรรม
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เป็นปัจจยัแก่กศุลธรรมโดยอุปนิสสยปัจจยั  (เพราะความอยากบางอยา่ง หรือเพราะมานะหรือทิฏฐิ จึงให้ทาน จึง
รักษาศีล จึงทาํฌานใหเ้กิด ฯลฯ) กุศลธรรมเป็นปัจจยัแก่อกุศลธรรม โดยอารัมมณปัจจยั  (คิดถึงฌานที�ตนเคยได้
แต่มาเสื�อมไปเสียแลว้ เกิดความโทมนสั ฯลฯ)อยา่งนี� เป็นตน้  (เล่มนี�อธิบายแต่ในเชิงอนุโลมคือตามนยัปกติไม่
อธิบายตามนยัปฏิเสธจึงเรียกวา่อนุโลมปัฏฐาน) 
        เล่ม 41 ปัฏฐาน ภาค 2 อนุโลมติกปัฏฐาน ต่อ คือ อธิบายความเป็นปัจจยัแก่กนัแห่งธรรม
ทั�งหลายในแม่บทชุด 3 ต่อจากเล่ม 40 เช่น อดีตธรรมเป็นปัจจยัแก่ปัจจุบนัธรรม โดยอารัมมณปัจจยั (พิจารณารูป
เสียงเป็นตน้ที�ดบัเป็นอดีตไปแลว้วา่เป็นของไม่เที�ยง เป็นทุกข ์เป็นอนตัตา เกิดความโทมนสัขึ�น ฯลฯ) เป็นตน้ 
        เล่ม 42 ปัฏฐาน ภาค 3 อนุโลมทุกปัฏฐาน อธิบายความเป็นปัจจยัแก่กนั แห่งธรรมทั�งหลาย ใน
แม่บทชุด 2 (ทุกมาติกา) เช่นโลกิยธรรมเป็นปัจจยัแก่โลกิยธรรม โดยอารัมมณปัจจยั  (รูปายตนะ เป็นปัจจยัแก่
จกัขวุญิญาณ ฯลฯ) ดงันี�  เป็นตน้ 
        เล่ม 43 ปัฏฐาน ภาค 4 อนุโลมทุกปัฏฐาน ต่อเล่ม 44 ปัฏฐาน ภาค 5 ยงัเป็นอนุโลมปัฏฐาน   
แต่อธิบายความเป็นปัจจยัแก่กนัแห่งธรรมทั�งหลายในแม่บทต่างๆ ขา้มชุดกนัไปมา ประกอบดว้ยอนุโลมทุกติก
ปัฏฐาน ธรรมในแม่บทชุด 2 (ทุกมาติกา) กบัธรรมในแม่บทชุด 3 (ติกมาติกา) เช่น อธิบาย “กุศลธรรมที�เป็นโล
กุตตรธรรม เป็นปัจจยัแก่อกุศลธรรมที�เป็นปัจจุบนัธรรม” เป็นอยา่งไร เป็นตน้ อนุโลมทุกทุกปัฏฐาน ธรรมใน
แม่บทชุด 2 (ทุกมาติกา) กบัธรรมในบทชุด 2 (ทุกมาติกา) โยงระหวา่งต่างชุดกนั เช่น ชุดโลกิยะ โลกุตตระ กบัชุด
สงัขตะอสงัขตะ เป็นตน้ 
        เล่ม 45 ปัฏฐาน ภาค 6 เป็นปัจจนียปัฏฐาน คืออธิบายความเป็นปัจจยัแก่กนัแห่งธรรมทั�งหลาย
อยา่งเล่มก่อนๆ นั�นเอง แต่อธิบายแง่ปฏิเสธ แยกเป็นปัจจยนียปัฏฐาน คือ ปฏิเสธ+ปฏิเสธ เช่นวา่ ธรรมที�ไม่ใช่
กศุล อาศยัธรรมที� ไม่ใช่กศุลเกิดขึ�นโดยเหตุปัจจยั เป็นอยา่งไร 
            อนุโลมปัจจนียปัฏฐาน คือ อนุโลม+ปฏิเสธ เช่นว่า อาศยัโลกิยธรรม ธรรมที�ไม่ใช่โลกุตตร
ธรรม เกิดขึ�นโดยเหตุปัจจยั เป็นอยา่งไร 
            อนุโลมปัจจนียปัฏฐาน คือ อนุโลม+ปฏิเสธ เช่นว่า อาศยัโลกิยธรรม ธรรมที�ไม่ใช่โลกุตตร
ธรรม เกิดขึ�นโดยเหตุปัจจยั เป็นอยา่งไร 
            ปัจจนียานุโลมปัฏฐาน คือ ปฏิเสธ+อนุโลม เช่นวา่ อาศยัธรรมที�ไม่ใช่กุศล ธรรมที�เป็นอกุศล 
เกิดขึ�น โดยเหตุปัจจยั เป็นอยา่งไร 
            และในทั�ง 3 แบบ นี�  แต่ละแบบ จะอธิบายโดยใชธ้รรมในแม่บทชุด 3 แลว้ต่อดว้ยชุด 2 แลว้
ขา้มชุดระหวา่งชุด 2 กบัชุด 2 ชุด 3 กบัชุด 2 ชุด 3 กบัชุด 3 ชุด 2 กบั ชุด 2 จนครบทั�งหมดเหมือนกนั  ดงันั�น แต่
ละแบบจึงแยกซอยละเอียดออกไปเป็น  ติก  ทุก  ทุกติก ติกทุก ติกติกา ทุกทุก ตามลาํดบั (เขียนให้เต็มเป็น ปัจจนี
ยติกปัฏฐาน ปัจจนียทุกปํฏฐาน ปัจจนียทุกติกปัฏฐาน ฯลฯ ดงันี� เรื�อยไป จนถึงทา้ยสุดคือ ปัจจนียานุโลมทุกทุกปัฏ
ฐาน) 
        คมัภีร์ปัฏฐานนี�  ท่านอธิบายค่อนขา้งละเอียดเฉพาะเล่มตน้ๆ เท่านั�น เล่มหลงัๆ ท่านแสดงไว้
แต่หวัขอ้หรือแนว และทิ�งไวใ้หผู้เ้ขา้ใจแนวนั�นแลว้ เอาไปแจกแจงโดยพิสดารเอง โดยเฉพาะเล่มสุดทา้ยคือภาค 6 
แสดงไวย้่นย่อที�สุด แมก้ระนั�นก็ยงัเป็นหนังสือถึง 6 เล่ม หรือ 3,320 หน้ากระดาษพิมพ ์ถา้อธิบายโดยพิสดาร
ทั�งหมดจะเป็นเล่มหนงัสืออีกจาํนวนมากมายหลายเท่าตวั ท่านจึงเรียกปัฏฐานอีกชื�อหนึ�งวา่ “มหาปกรณ์” แปลวา่ 
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ตาํราใหญ่ ใหญ่ทั�งโดยขนาดและโดยความสาํคญั  พระอรรถกถาจารยก์ล่าววา่ พระไตรปิฎกมีเนื�อความทั�งหมด 
84,000 พระธรรมขนัธ์ แบ่งเป็นพระวินยัปิฎก 21,000 พระธรรมขนัธ์  พระสุตตนัตปิฎก 21,000  พระธรรมขนัธ์ 
และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขนัธ์82  

อีกประการหนึ�งหลกัธรรมอนัเป็นคาํสอนของพุทธศาสนาที�รวมเรียกวา่ “พระธรรมวินยั” ขา้งตน้
ทั�งหมดนั�นจดัเป็นประเภท แยกไว ้R ประเภท เรียกวา่“นวงัคสตัถุศาสตร์” ซึ�งแปลตามรูปศพัท์วา่ คาํสอนของพระ
ศาสดา คือ พระพทุธเจา้มีองค ์R ประการ ต่อไปนี�            
 &. สุตตะ  คือ  พระสูตร  แปลวา่  ดา้ย  หมายความว่า เรื�องที�นาํมาผูกร้อยกรองเขา้ดว้ยกนั ไดแ้ก่  
อุภโตวภิงัค ์นิเทส ขนัธกะ ปริวาร  และสูตรต่าง ๆ        

        ในสมยัพทุธกาล  คาํวา่ “สุตตะ” พระพทุธเจา้ทรงหมายถึง  กฎ  หรือหัวขอ้ธรรมสั�นๆ  มีตอนเดียว
จบ  และมีความสมบูรณ์ในตวั ซึ� งมกัจะเอาเฉพาะตวักฎปาติโมกข์ในพระวินัยปิฎก  มีขอ้ความปรากฏในจุลล
วรรควา่ หลกัธรรมของพระพทุธเจา้ไดร้วมอยูใ่นรูปสุตตะอนัภิกษุทั�งหลายตอ้งสวดทุก ๆ  กึ�งเดือน   และมีหัวขอ้
หนึ�งในพระวนิยัปิฎก   คือ  “สุตตวภิงัค”์ เป็นหวัขอ้ที�แสดงและวเิคราะห์ความหมายของคาํและเนื�อหาในตวัหลกั
พระปาติโมกข์อย่างละเอียดซึ� งมีลกัษณะคลา้ยคลึงกับอรรถกถา  เมื�อคาํว่า  “วิภงัค์” แปลว่า  การวิเคราะห์  
แยกแยะ  ดงันั�น คาํวา่  “สุตตะ”  ในที�นั�นก็จะตอ้งหมายถึง ตวัหลกัปาติโมกขน์ั�นเอง        
 คาํวา่  “สุตตะ” ในนวงัคสตัถุศาสตร์นี�  ไม่ไดมี้ความหมายเหมือนกบัคาํวา่ “สุตตนัตะ” กล่าวคือ คาํ
วา่ “สุตตนัตะ” มาจากคาํวา่ สุตตะ+อนัตะ แปลวา่ ที�สุดหรือตอนปลายของสุตตะ คือ ส่วนที�อธิบายขยายความใน
สุตตะใหล้ะเอียดยิ�งขึ�น 

-. คาถา  คือ  คาํสอนประเภทที�อยูใ่นรูปของบทประพนัธ์ที�เป็นร้อยกรอง  เช่น  บทประพนัธ์ในเถร
คาถา   เถรีคาถา   ธรรมบท   และคาถาที�ไม่เรียกวา่ สูตรในสุตตนิบาต           

        บทประพนัธ์ประเภทร้อยกรองที�เรียกวา่  “คาถา” นี�  มีมาตั�งแต่สมยัพุทธกาลแลว้พระพุทธองค์ก็
ทรงสนบัสนุนงานการประพนัธ์ประเภทนี�อยา่งมาก เช่น พระองคท์รงยกยอ่งพระวงัคีสเถระวา่เป็นเลิศในดา้นการ
กวีนิพนธ์ และพระพุทธองค์ทรงให้มีการกล่าวคาถาขึ�นในที�ประชุมสงฆ์ ผูที้�ไดรั้บการยกย่องว่าสามารถกล่าว
คาถาไดดี้ มีเสียงไพเราะ มีอยู ่- ท่าน คือ พระโสณกฏิุกณัณะ   และอุบาสิกานนัทมาตา                                                                

 อนึ�งคาํวา่  “คาถา” นี�  นอกจากจะหมายถึงบทประพนัธ์ประเภทร้อยกรองแลว้ ยงัมีความหมายเป็น
ทั�งร้อยแกว้และร้อยกรองไดอี้กดว้ย เช่น ในคมัภีร์มีคาํวา่      

         &) สุทธิคาถา  หมายถึง  เรื�องบริสุทธิ{   คือ   คาํสอนที�เกี�ยวกบัสัจจะแห่งการดบัทุกข ์จะอยูใ่น
รูปของร้อยแกว้และร้อยกรองก็ได ้                                                                                       

             -) เสทโมจนคาถา  คือ  คาถาเหงื�อแตก เป็นการซกัถามเกี�ยวกบัปัญหาต่าง ๆ   เกี�ยวกบัธรรม
วนิยั   โดยใชว้ธีิการถามแบบร้อยแกว้ธรรมดา   ซึ� งปรากฏอยูต่อนทา้ยของคมัภีร์ปริวารในพระวินยัปิฎก  คาํถาม
ดงักล่าวถามอยา่งลุ่มลึกจนยากที�จะขบคิด  จนทาํใหเ้หงื�อกาฬไหล                               

              o) วตัถุคาถา  หมายถึง  เรื�องเล่าถึงเหตุการณ์ อนัเป็นที�มาของคาํสอน  ลกัษณะการเล่ามีทั�งแบบ
ร้อย แกว้และร้อยกรอง   ซึ�งช่วยให้ผูฟั้งหรือผูอ่้านสามารถเขา้ใจเนื�อเรื�องไดดี้ขึ�น เช่น ปารายนวรรค  สุตตนิบาต 

                                                
82พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ , เขา้ถึงเมื�อ 9 

กนัยายน 2554, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.84000.org/tipitaka/dic/index_dd.php  
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เป็นบทสนทนาโตต้อบเกี�ยวกบัปัญหาธรรมระหวา่งพระพทุธเจา้ กบัพราหมณ์  &q  คนก่อนจะมีการสนทนานั�น มี
วตัถุคาถาเล่าถึงสาเหตุที�พราหมณ์ทั�ง &q  คน จะเดินทางมาทูลถามปัญหากบัพระพทุธองคอ์ยา่งละเอียด                

          p) วยากรณคาถา  หมายถึง  เรื�องเกี�ยวกบัประสบการณ์ของการตรัสรู้ของพระปัจเจกพุทธเจา้
หลายองค ์ พระพุทธเจา้เล่าให้ฟังที�ภูเขาคนัธมาทนะ   การเล่านี� เป็นแบบร้อยแกว้กล่าวกนัวา่ วยากรณคาถานี�    มี
ขึ�นหลงั สมยัพทุธกาล  คือ  ปรากฏครั� งแรกในอรรถกถาบาลีรจนาขึ�นในราวพทุธศตวรรษที�  &A  

 o. เคยยะ คาํวา่  “เคยยะ” แปลวา่ ขบั ร้อง สวด เป็นการขบัร้องเป็นทาํนองคลา้ยกบัคาถา แต่หมาย
เอาคาํสอนที�มีอยู่ในรูปของร้อยแกว้และร้อยกรองในเรื� องเดียวกนั ลกัษณะของเคยยะ คือ บทร้อยกรองมกัจะ
แทรกอยูต่อนกลางหรือตอนทา้ยของส่วนที�เป็นร้อยแกว้เป็นส่วนใหญ่  

p. เวยยากรณะ  หมายถึง   คาํสอนที�มีลกัษณะเป็นคาํตอบ  ท่านหมายเอาคาํสอนในพระอภิธรรม
ปิฎกทั�งหมด  สูตรที�ไม่มีคาถาปน และพุทธพจน์ในลกัษณะอื�นที�ไม่สงเคราะห์เขา้ในองค์อีก  s  อย่าง  จดัเขา้
ในเวยยากรณะทั�งสิ�น                                            

เวยยากรณะนี� เป็นประเภทคาํตอบปัญหาที�มีความสาํคญัและมีลกัษณะเด่นเป็นพิเศษดว้ยเหตุนี�   จึง
ถูกจดัไวเ้ป็นคาํสอนอีกประเภทหนึ�ง  ในสมยัพุทธกาลนั�นผูค้นจาํนวนมากไดเ้ขา้ไปถามปัญหากบัพระพุทธเจา้
และพระสาวก  วตัถุประสงคใ์นการถามก็มีต่างๆ  กนัไป                          

บางคนถามตอ้งการทราบความจริงแห่งชีวิต  เพื�อนาํไปแกปั้ญหาชีวิตจริงๆ บางคนสนใจตอ้งการ
ถามเพื�อเอาความรู้  เพราะเป็นคนอยากรู้อยากเห็น   แต่บางคนตอ้งการถามเพื�อจับผิดและหาช่องที�จะโจมตี   
คดัคา้นคาํสอนของพระพทุธเจา้     

        ในคัมภีร์มัชฌิมนิกาย มีข้อความกล่าวถึงสาวกกลุ่มหนึ� งได้พากันไปทูลลาพระพุทธเจ้า  เพื�อ
เดินทางไปสอนธรรมในหมู่บา้นแห่งหนึ� ง   และผูค้นในหมู่บา้นนี� มีความเฉลียวฉลาดมาก   และเป็นผูที้�มีความ
สนใจที�จะถามปัญหา  พระพทุธองคท์รงแนะสาวกเหล่านั�นใหไ้ปศึกษาวธีิการตอบคาํถามจากพระสารีบุตรก่อน    

ในองัคุตตรนิกาย วธีิการตอบคาํถามนั�น  พระพทุธเจา้ทรงแยกไว ้p ประเภท   คือ                                                   
              p.& วภิชัชวยากรณ์   คือ   การตอบปัญหาดว้ยวธีิวเิคราะห์หลกัธรรมอยา่งละเอียดจะนาํไปตอบ

ปัญหาโดยไม่ตอบรับหรือปฏิเสธ   แต่จาํตอ้งวิเคราะห์แยกแยะประเด็นเหตุการณ์  เช่น  คาํถามวา่  อะไร  คือผล
ของการกระทาํดว้ยกาย วาจา  ใจ   การตอบปัญหาเช่นนี�   เราจะตอบว่า สุข  ทุกข์ หรือ อะไรอยา่งใดอย่างหนึ� ง
ไม่ได ้  แต่ตอ้งวเิคราะห์ก่อนวา่  การทาํดว้ยกาย  วาจา ใจนั�นเป็นการกระทาํอยา่งไร  ดีหรือชั�ว   เป็นตน้                                                  

              p.- ปฏิปุจฉาวยากรณ์  คือ  วธีิตอบปัญหาดว้ยการยอ้นคาํถาม  เพื�อให้ผูถ้ามไดพิ้จารณาปัญหา
นั�นดว้ยตนเอง  เช่น  ครั� งหนึ�ง พระเจา้ปเสนทิตรัสถามปัญหากบัเขมาภิกษุณีวา่  ทาํไมพระพทุธเจา้จึงทรงปฏิเสธที�
จะตอบปัญหาเกี�ยวกับการดาํรงอยู่หรือไม่ดาํรงอยู่ของตถาคตหลงัจากความตายมาถึง  นางเขมาภิกษุไม่ตอบ
ปัญหานี� โดยตรง  แต่จะยอ้นถามพระเจา้ปเสนทิวา่  เป็นไปไดห้รือไม่ไดที้�คนเราจะสามารถนบัจาํนวนเม็ดทราย
ตามฝั�งแม่นํ� าคงคาหรือวดัจาํนวนนํ� าในมหาสมุทร                                                 

             p.o เอกงัสวยากรณ์  คือ  วิธีการตอบปัญหาโดยตรง  กล่าวคือเป็นวิธีที�ตอบอยา่งใดอยา่งหนึ� ง  
คือ  การตอบรับหรือตอบปฏิเสธอยา่งใดอยา่งหนึ�ง  เช่น คาํถามวา่ รูปเที�ยงหรือไม่เที�ยง ตอบวา่  ไม่เที�ยง  สิ�งที�ไม่
เที�ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุข  ตอบว่า  เป็นทุกข์  เมื�อสิ�งที�ไม่เที�ยงเป็นทุกข์เป็นอตัตาหรืออนัตตา  ตอบว่า  เป็น
อนตัตา  เป็นตน้                                                                                 
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              p.p ฐปนียวยากรณ์  คือ  วธีิการตอบปัญหาดว้ยการวางคาํถามไปเสียขา้งหนึ�ง หมายถึง การไม่
ตอบคาํถาม เพราะคาํถามและคาํตอบไม่เป็นประโยชน์ต่อการดับทุกข์  หรือเป็นเรื� องที�ไม่สามารถหยั�งรู้มี
ประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเอง  แมจ้ะตอบไปผูถ้ามก็ไม่อาจพิสูจน์ดว้ยคาํพูดได ้ เช่นถามว่า  ชีวะกบัสรีระเป็นสิ�ง
เดียวกนัใช่หรือไม่  พึงยบัย ั�งเสียไม่ตอ้งตอบ  หรือคาํถาม &A   ขอ้ เรียกวา่ “อวยากตะ” ที�เป็นคาํถามที�พระพุทธ
องคไ์ม่ทรงพยากรณ์ เช่น โลกเที�ยงหรือไม่เที�ยง เป็นตน้  

W. อุทาน หมายถึง คาํพดูที�เปล่งออกมาจากลาํคอ อนัมาจากความประทบัใจในบุคคลหรือสิ�งใดสิ�ง
หนึ�ง หรือมาจากไดเ้ห็นสจัธรรมบางอยา่งอนัเป็นภาวะที�น่าอศัจรรย ์หรือที�ทาํให้เกิดการประจกัษช์ดัในความจริง
ของชีวติ คาํอุทานนี�ออกมาทั�งในรูปของร้อยแกว้และร้อยกรอง ทั�งที�เป็นคาํอุทานของพระพุทธเจา้หรือพระสาวก 
เช่น ตอนที�พระพทุธเจา้แสดงธมัมจกักปัปวตัตนสูตรแก่ปัญจวคัคีย ์ครั�นธรรมเทศนาจบลง พระพุทธองคท์รงหยั�ง
รู้ว่าพราหมณ์โกณฑญัญะไดด้วงตาเห็นธรรมแลว้ พระพุทธองค์ทรงปีติเปล่งอุทานออกมาว่า “อGฺญาสิ วต โภ 
โกณฺฑGฺโญ” โกณฑญัญะไดรู้้แลว้หนอ เป็นตน้  
 q. อิติวตุตกะ คือ คาํสอนของพระพุทธเจา้ ที�พระสาวกหรือบุคคลบางคนไดย้กขึ�นมาอา้ง เพื�อให้
เกิดความเชื�อมั�นหรือเป็นหลกัฐาน เช่น ในมหาหัตถิปโทปมสูตร พระสารีบุตร แสดงเรื�องปฏิจจสมุปบาท ใน
ตอนทา้ยท่านไดย้กเอาพระพทุธพจน์ขึ�นมาอา้ง เพื�อสนบัสนุนความเชื�อมั�นและใหเ้ห็นจริงในหลกัปฏิจจสมุปบาท
วา่ “วตฺุต ํโข ปเนต ํภควา โย ปฏิจฺจสมุปฺปบาท ํปสฺสติ โส ธมฺม ํปสฺสติ โส ปฏิจฺจสมุปฺบาท ํปสฺสตีติ.” แปลวา่ ก็
ถอ้ยคาํนี�  อนัพระผูมี้พระภาคตรัสแลว้แลว่า ผูใ้ดเห็นหลกัปฏิจจสมุปบาท ผูน้ั�น (ไดชื้�อว่า) เห็นธรรม ผูใ้ดเห็น
ธรรม ผูน้ั�น (ไดชื้�อวา่) เห็นหลกัปฏิจจสมุปบาท  

 r. ชาดก แปลตามรูปศพัท์วา่ เรื�องที�เคยเกิดขึ�นแลว้ เป็นเรื�องในอดีตชาติของพระพุทธเจา้ แมจ้ะ
เป็นเรื� องที�เกี�ยวกับผูอื้�นบ้าง แต่ก็จะมีพระโพธิสัตวอ์ยู่ในเหตุการณ์นั�น ๆ ดว้ยในการแสดงพระธรรมเทศนา 
พระพุทธเจา้จะทรงยกขึ�นมาอธิบายประกอบ ในกรณีที�มีผูทู้ลถามหรือเป็นเรื�องเกิดขึ�นในสมยัพุทธกาล ชาดกมี
ทั� งหมด Wpr เรื� อง แต่ชาวไทยมักเรียกกันว่าเรื� องพระเจ้า WAA ชาติ ตัวอย่างของชาดก เช่น ในกูฏทันตสูตร 
พระพทุธเจา้ทรงเล่าเรื�องที�พระองคเ์คยเกิดเป็นปุโรหิตชื�อมหาวชิิต ในมหาโควนิทสูตร พระพทุธองคท์รงเล่าเรื�อง
วา่พระองคเ์กิดเป็นพราหมณ์ มหาโควนิทะ เป็นตน้ 

s. อพัภูตธรรม คือ คาํสอนหรือเรื�องน่าอศัจรรยใ์จ แยกได ้o ประเภท คือ 
 s.& ธรรมที�เป็นสัจจะ คือ ความจริงเกี�ยวกบัธรรมดาของชีวิต ซึ� งยงัไม่มีผูใ้ดเขา้ใจและเขา้ถึง

สจัจะอนันี�อยา่งถูกตอ้งและลึกซึ� ง จนกระทั�งพระพทุธเจา้คน้พบความจริงเหล่านี�แลว้นาํมาประกาศแก่ชาวโลก ผูมี้
ปัญญาฟังแลว้ ยอ่มเห็นจริงตามคาํสอนเหล่านั�น เป็นธรรมที�น่าอศัจรรยใ์จ จึงมกัจะเปล่งวาจาสรรเสริญวา่ “อจฺฉ
ริย ํอพฺภุต ํภนฺเต ยาว สุภาสิต ํอิท.ํ..” แปลวา่ ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ เทศนานี� เป็นสุภาษิต เป็นสิ�งน่าอศัจรรยเ์ป็นสิ�งที�
น่าประหลาดใจ... 

 s.- เรื� องของพระโพธิสัตวห์รือเรื� องของพระพุทธเจ้า หมายถึง เรื�องที�น่าอศัจรรยเ์กี�ยวกับ
พระพุทธเจ้าก่อนที�จะตรัสรู้ ยอ้นกลบัไปตั�งแต่ครั� งที� เสด็จจากสวรรค์ชั�นดุสิตหยั�งลงสู่ครรภ์ของพระมารดา 
ระหวา่งที�อยูใ่นครรภน์ั�น จะประทบันั�งขดัสมาธิดว้ยอาการสงบเวลาคลอดออกมาจากครรภก็์มิไดเ้อาศีรษะออก
ก่อนเหมือนทารกทั�ว ๆ ไป ตอนที�พระมารดาประสูติพระองคป์ระทบัยืน มิไดน้อนคลอดเหมือนหญิงทั�ว ๆ ไป 
ตอนประสูติก็มีเทวดามาคอยรับพระวรกายดว้ยนํ� าร้อนและนํ� าเยน็ที�ไหลเป็นสายมาจากทอ้งฟ้า และหลงัจาก
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ประสูติแลว้ก็สามารถดาํเนินไปได้ r ก้าว พร้อมกับมีดอกบัวรองรับ ขณะเดียวกันก็เปล่งพระสุรสีหนาทว่า
พระองคท์รงบนัเกิดมาเพื�อประโยชน์ของมหาชน เป็นตน้ 

 s.o เรื�องเกี�ยวกบัคุณสมบติัพิเศษของอริยบุคคลบางองค ์เป็นเรื�องที�พระพุทธเจา้ตรัสสรรเสริญ
วา่เป็นที�น่าอศัจรรย ์เช่น ในองัคุตตรนิกาย พระพุทธเจา้ตรัสถึงธรรมที�น่าอศัจรรยใ์จ p ประการของพระอานนท์
เถระ กล่าวคือ ไม่วา่ภิกษุหรือบุคคลทั�วไปต่างก็ชื�นชมเมื�อไดเ้ห็นพระอานนท์ และรู้สึกยินดีเมื�อไดฟั้งธรรมที�พระ
อานนท์สอน และรู้สึกพอใจในธรรมนั�น ในทางตรงกนัขา้ม แมภิ้กษุและคนทั�วไปไม่พอใจ พระอานนท์ก็เฉย ๆ 
ไม่หวั�นไหว เป็นตน้ 

R. เวทลัละ คือ คาํสอนประเภทที�แจกแจงความหมายอยา่งละเอียด ซึ� งอาจทาํโดยการอธิบายขยาย
ความ หรือโดยการวเิคราะห์ความหมายทางไวยากรณ์ เช่น อธิบายวา่ เวทนามาจากกิริยาศพัท์ เวทิตา แปลวา่ รู้สึก 
ซึ�งปรากฏอยูใ่นมหาเวทลัลสูตร เป็นตน้83 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดอ้ธิบายถึงนวงัคสัตถุสาสน์ไวว้่า คือ คาํสั�งสอนของพระ
ศาสดา มีองค ์R, พทุธพจน์มีองคป์ระกอบ R อยา่ง คือ 

&. สุตตะ (พระสูตรทั�งหลาย รวมทั�งพระวนิยัปิฎกและนิทเทส) 
-. เคยยะ (ความที�มีร้อยแกว้และร้อยกรองผสมกนั ไดแ้ก่ พระสูตรที�มีคาถาทั�งหมด) 
o. เวยยากรณะ (ไวยากรณ์ คือความร้อยแกว้ลว้น ไดแ้ก่ พระอภิธรรมปิฎกทั�งหมด และพระสูตรที�

ไม่มีคาถาเป็นตน้) 
p. คาถา (ความร้อยกรองลว้น เช่น ธรรมบท เถรคาถา เถรีคาถา เป็นตน้) 
W. อุทาน (ไดแ้ก่ พระคาถาพทุธอุทาน s- สูตร) 
q. อิติวตุตกะ (พระสูตรที�เรียกวา่อิติวตุตกะ &&A สูตร) 
r. ชาตกะ (ชาดก WWA เรื�อง) 
s. อพัภูตธรรม (เรื�องอศัจรรย ์คือพระสูตรที�กล่าวถึงขอ้อศัจรรยต์่างๆ) 
R. เวทลัละ (พระสูตรแบบถามตอบที�ใหเ้กิดความรู้และความพอใจแลว้ ซกัถามยิ�งๆ ขึ�นไป เช่น จูฬ

เวทลัลสูตร มหาเวทลัลสูตร เป็นตน้)84  
รวมความวา่ ชาดกนั�นเป็นเรื�องที�เกิดขึ�นก่อนที�พระพทุธเจา้จะทรงอุบติัขึ�นหรือเรื�องในอดีตซึ�งมีอยู่

ก่อนแลว้ มีแหล่งที�มาหลายประการ เช่น ชาดกอนัเป็นเรื�องของการปรารภและการกลบัชาตินั�นพระพุทธองคท์รง
ระลึกไดเ้อง ชาดกบางเรื�องก็ทรงนาํนิทานเก่ามาดดัแปลงเพื�อสั�งสอนพุทธศาสนิกชน ชาดกบางเรื�องนั�นผูรู้้ทาง
พระพทุธศาสนานาํเคา้เรื�องเดิมจากแหล่งต่าง ๆ มาแต่งใหม่หรือผูกเรื�องแต่งชาดกขึ�นมาเองโดยไม่อาศยัเคา้โครง
เรื�องจากที�อื�น   

 

                                                
83ประเสริฐ มนฺตเสว,ี คมัภีร์พระไตรปิฎกสําคญัอย่างไร? เชื�อถือได้แค่ไหน?, เขา้ถึงเมื�อ 9 กนัยายน 

2554, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://www.tlcthai.com/club/view_topic.php?club=buddhism&club_id=1278&table_id=1& 
cate_id=788&post_id=16067 

84พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ , เขา้ถึงเมื�อ 9 
กนัยายน 2554, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.84000.org/tipitaka/dic/index_dd.php 
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ลกัษณะของชาดก 
เฉลิม มากนวล ไดแ้สดงทศันะไวว้า่  นิทานชาดกเป็นนิทานเก่าแก่ก่อนพุทธกาล ในนิทานชาดก

ก็รับว่าเป็นเรื�องเก่า ดว้ยขึ�นตน้ว่า “อตีเต” คือเรื�องมีมาแลว้และเมื�อพระพุทธองค์จะแสดงธรรมโดยการนาํเอา
นิทานมากล่าวถึง เพื�อแสดงธรรมใหก้ระจ่าง ก็ขึ�นตน้วา่ “ภูตปุพพ”ํ คือเรื�องเคยมีมาแลว้ ซึ� งเรื�องที�เคยมีมาแลว้นั�น
คงเป็นเรื�องเล่าต่อกนัมาดว้ยมุขปาฐะแบบนิทานชาวบา้นทั�งหลาย เพียงแต่นิทานชาดกไดใ้ชนิ้ทานเพื�อแสดง
สุภาษิตหรือคาํสอนเติมปรารภและกลบัชาติเขา้มาตอนหลงัเพื�อให้มีลกัษณะแตกต่างไปจากนิทานชาวบ้าน
ทั�วไป85 

ทรัพย ์ประกอบสุข ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ ชาดกในพระไตรปิฎกนบัชาดกตามความเป็นจริงมี 547 
ชาดกหรือมีอยูเ่พียง 547 พระชาติเท่านั�น แต่คนไทยทั�วไปนิยมเรียกวา่ พระเจา้ 500 ชาติ ซึ� งหากพิจารณาขอ้ความ
ทา้ยชาดก จะแบ่งได ้2 ประเภท คือ 

1. ชาดกที�บอกการกลบัชาติ หมายความวา่ ในตอนทา้ยของเรื�องจะบอกวา่ใครในชาตินั�น ๆ เป็น
ใครในพทุธกาล ซึ�งเชื�อกนัวา่เป็นเรื�องในอดีตของพระพทุธเจา้ ชาดกประเภทนี�ยงัแบ่งออกไดอี้ก 3 ลกัษณะ คือ 

1.1 ชาดกที�บอกการกลบัชาติ โดยใชค้าํวา่ “อห”ํ คือ พระพุทธเจา้ เป็นใครในชาตินั�น เช่น ใน
ทา้ยเรื�องของมหาปนาทชาดก ในติกนิบาตจะใชค้าํวา่ สกฺโก อห ํตทา อาสึ แปลวา่ เราเป็นทา้วสักกะในชาตินั�น 
ชาดกประเภทนี� มี 6 ชาดก คือ 

1.1.1 มหาปนาทชาดก อยูใ่น ติกนบาตร 
1.1.2 สุวณัณกกักฎกชาดก อยูใ่น ฉกักนิบาต 
1.1.3 มหาปทุมชาดก อยูใ่น ทวาทสนิบาต 
1.1.4 ภิสชาดก อยูใ่น ปกิณณกนิบาตร 
1.1.5 ฉทัทนัตชาดก อยูใ่น ติงสตินิบาต 
1.1.6 กณุาลชาดก อยูใ่นอสีตินิบาต 

1.2 ชาดกที�บอกการกลบัชาติ โดยใชค้าํวา่ “โพธิสตฺโต” คือ พระโพธิสัตวเ์ป็นใครในชาตินั�น 
เช่น ในทา้ยเรื�องของสรภงัคชาดก ในจตัตาลีสนิบาตใชค้าํวา่ สรภงฺโค โพธิสตฺโต แปลวา่ พระโพธิสัตวเ์ป็นสร
ภงัคดาบส ชาดกประเภทนี� มี 3 ชาดก คือ 

1.2.1 จตุโปสถชาดก อยูใ่นทสกนิบาต 
1.2.2 สรภงัคชาดก อยูใ่นจตัตาลีสนิบาต 
1.2.3 มหานารทกสัสปชาดก อยูใ่นมหานิบาต 

1.3 ชาดกที�บอกการกลบัชาติ โดยใชค้าํวา่ “สัมพุทโธ” คือ พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นใครใน
ชาตินั�น มีอยูเ่พียง 1 ชาดกเท่านั�น คือ สุธาโภชนาชาดก อยูใ่นอสีตินิบาตตอนทา้ยของเรื�อง จะใชค้าํวา่ “สมฺพุทฺโธ 
อาสิ วาสโว” แปลวา่ พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นทา้ววาสวะ 

2. ชาดกที�ไม่บอกการกลบัชาติ มี 537 ชาดก ชาดกเหล่านี� เขา้ใจวา่ พระพุทธเจา้ทรงนาํนิทาน
ชาวบา้นมาตรัสบา้ง ทรงตรัสเองบา้ง ชาดกที�เป็นนิทานชาวบา้นนั�น เช่น ทสรถชาดก ที�อยูใ่นเอกาทสนิบาต เนื�อ

                                                
85เฉลิม มากนวล, “การวเิคราะห์และเปรียบเทียบนิทานชาดกกบันิทานอีสป” (วทิยานิพนธ์ปริญญา

การศึกษามหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ,-W&r), 22. 
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เรื�องตอนตน้เป็นรามเกียรติ{  จะกล่าวเฉพาะตวัละครที�สาํคญั คือ พระพรต พระราม พระลกัษณ์ และนางสีดา ส่วน
เนื�อเรื�องกลางไม่เหมือนกนัในเรื�องนี�จะไม่กล่าวถึงทศกณัฐ ์หนุมาน และศึกชิงนาง 

ถา้แบ่งชาดกในนิบาตตามลกัษณะเนื�อหา จะจดัแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
1. มีแต่คาถาที�เป็นคาํพูด ไม่มีเนื�อเรื�องอธิบายประกอบ ไม่ทราบว่าคาํพูดนั�นเป็นคาํพูดของใคร 

เหตุใดจึงพูดเช่นนั�น ชาดกประเภทนี� มีทั�งที�ผูกเป็นคาถาร้อยกรองสั�น ๆ เพียงคาถาเดียวหรือไม่กี�คาถา สาํนวน
ภาษาที�ใชมี้ลกัษณะเป็นภาษาร้องกรองแบบเก่า ดงันั�นการอ่านเรื�องชาดก ส่วนนี� จึงไม่อาจเขา้ใจเนื�อเรื�องไดช้ดัเจน 
แต่ก็พอเดาไดบ้า้ง หรืออยา่งนอ้ยก็ไดข้อ้คิด คติสอนใจเพราะคาถาที�ปรากฏนั�นมกัเป็นความคิดที�เป็นแก่นของ
เรื�อง เช่น ในสุปานชาดกมีเพียงคาถาเดียวความวา่ “พวกขา้พเจา้ไดดื้�มเหลา้แลว้ พากนัฟ้อนรํา ขบัร้อง และร้องไห ้
ท่านอาจารยไ์ม่ไดเ้ห็น พวกขา้พเจา้ดื�มเหลา้อนักระทาํให้เสียสติแลว้กลายเป็นเหมือนวานรไป” ในอาสาตมนัต
ชาดก มีความสั�น ๆ วา่ “ขึ�นชื�อวา่หญิงในโลกนี� เลวทราม เพราะหญิงเหล่านั�นไม่มีขอบเขต มีแต่ความกาํหนดัยินดี 
คึกคะนองไม่มีเลือก เหมือนดงัไฟที�ไหมไ้ม่เลือกที�ฉะนั�น เราจะลงทิ�งหญิงเหล่านั�นไปบวชพอกพูนวิเวิก” การที�มี
บนัทึกรวบรวมเฉพาะส่วนที�เป็นคาถา ก็คงเป็นเพราะวา่ตอ้งการรวมแต่งเนื�อหาที�เป็นแก่นเป็นคติขอ้คิด หวัใจของ
เรื�อง เนื�องจากเรื�องมีเป็นจาํนวนมาก อีกอย่างหนึ�งไม่มีความจาํเป็นสาํหรับคนในครั� งที�จะตอ้งเล่าเรื�องทั�งหมด 
เพราะเรื�องเหล่านี�ไม่ใช่เป็นเรื�องเฉพาะในพทุธศาสนาเท่านั�น เขา้ใจวา่เป็นเรื�องที�รู้จกัอยา่งดีแลว้ทั�งในหมู่ชาวบา้น
และชาวเมืองในสงัคมอินเดียยคุนั�น เรียกวา่ เป็นนิทานที�เล่ากนัอยู ่แลว้ทางฝ่ายพทุธไดน้าํเอามาใชส้อนตามคติใน
พทุธศาสนา 

2. มีเรื�องเล่าประกอบ มีรายละเอียดมาก ทาํให้อ่านเขา้ใจเนื�อเรื�องไดม้ากกวา่ประเภทแรก ชาดก
ประเภทแรก ชาดกประเภทนี� ส่วนใหญ่มีเนื�อหายาว โดยเฉพาะพวกชาดกในมหานิบาตตวัอยา่งเช่น เรื�องพระ
เวสสันดรชาดก ซึ� งเป็นชาดกเรื�องสุดทา้ย ถา้เปรียบเทียบกบัเรื�องเดียวกนัในจริยาปิฎก จะเห็นชดัเจนว่าเรื�อง
เวสสันดรชาดก ในคมัภีร์ชาดกไดร้จนาภายหลงัจริยาปิฎก เพราะเนื�อเรื�องขยายออกไปมากกว่าในจริยาปิฎก 
นอกจากนี�สํานวนโวหารมีการพรรณนาและการเล่นสาํนวนเล่นเสียงอยา่งเป็นผลงานทางวรรณคดีที�ดีเรื�องหนึ� ง 
ในขณะที�จริยาปิฎกเล่าแต่เนื�อเรื�องโดยยงัไม่มีการเนน้เรื�องความงามของการประพนัธ์ ภาษาบาลีที�ใชใ้นชาดก
ประเภทที� 2 นี�  มีลกัษณะเป็นภาษาร้อยกรองที�ใหม่กวา่ภาษาร้อยกรองในคาถาประเภทแรก คมัภีร์ชาดก เป็น
เสมือนการประมวลนิทาน จึงเป็นเรื�องคนติดใจกนัมาก เพราะคติธรรมที�สอนในคมัภีร์นี�  เป็นคติธรรมสาํหรับการ
ดาํเนินชีวิต เช่น ความไวว้างใจไม่ไดข้องหญิง คุณค่าของความกตญัGู โทษของไม่รักษาวาจาสัตย ์เป็นตน้ และ
นอกจากจะให้คติธรรมที�สามารถนาํไปใชก้บัชีวิตประจาํวนัไดแ้ลว้ คมัภีร์ชาดกยงัเป็นการประมวลชีวิตความ
เป็นอยูว่ฒันธรรมพื�นบา้นของชาวอินเดียในยคุนั�นไวอ้ยา่งมาก86 

พฒัน์ เพง็ผลา ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ เนื�องจากนิบาตชาดกแต่งเป็นคาถาหรือคาํฉันท์ ชาดกแต่ละ
เรื�อง จึงมีคาถามากน้อยแตกต่างกนั เมื�อศึกษาเนื�อหาจากคาถาในนิบาตชาดกแลว้พอจะกาํหนดลกัษณะนิบาต
ชาดกไดด้งันี�   

&.  นิบาตชาดกกมีคาถาเป็นสุภาษิต ไม่มีเนื�อเรื�องกล่าวถึงบุคคลและสัตว ์ เช่น คาถาในจุลก
เศรษฐีชาดก เป็นตน้ 

                                                
86ทรัพย ์ประกอบสุข,วรรณคดชีาดก, พิมพค์รั� งที� 1 (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2527), 15-19. 
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-. นิบาตชาดกมีคาถาเป็นสุภาษิตและมีเนื�อเรื�องเกี�ยวกบับุคคลและสตัว ์เช่น คาถาในสุวณัณหงส์
ชาดก เป็นตน้ 

o. นิบาตชาดกมีคาถาเฉพาะเนื�อเรื�อง กล่าวถึงบุคคลและสัตวไ์ม่มีพุทธศาสนสุภาษิต เช่น คาถา
ในนนัทชาดก เป็นตน้  

p. นิบาตชาดกที�มีคาถาบอกการกลบัชาติ กล่าวคือในตอนทา้ยของชาดกมีบอกว่าใครเป็นอดีต
พระพทุธเจา้ และใครในอดีตเกิดเป็นใครในพทุธกาล ซึ�งนิบาตรชาดกที�บอกการกลบัชาติแบ่งออกเป็น o ชนิด คือ  

p.& ใชค้าํวา่ อห ํแปลวา่ ขา้พเจา้ หมายถึงพระพุทธเจา้ มีทั�งหมด q ชาดก คือ มหาปนาทชาดก สุ
วณัณกณัฏกชาดก มหาปทุมชาดก ภิสชาดก ฉทัทนัตชาดก และกุณาลชาดก เช่น สกฺโก อห ํตทา อาสิ แปลวา่ เป็น
ทา้วสกักะในชาตินั�น 

p.- ใชค้าํวา่ โพธิสตฺโต แปลว่า พระโพธิสัตวเ์ป็นใครในชาตินั�น มี o ชาดก คือ จตุโปสถชาดก 
สรภงัคชาดก และมหานารทกสัสปชาดก เช่น สรภงฺโค โพธิสตฺโต แปลวา่ พระโพธิสตัวเ์ป็นสรภงัคดาบส เป็นตน้ 

p.o ใชค้าํวา่ สมฺพทฺุโธ แปลวา่ พระสมัพทุธเจา้เป็นใครในชาตินั�น มี & ชาดก คือ สุธาโภชนชาดก 
คือ สมฺพทฺุโธ อาสิ วาสโว แปลวา่ พระสมัพทุธเจา้เป็นทา้ววาสวะ (พระอินทร์) 

W. นิบาตชาดกที�มีคาถาไม่กล่าวถึงการกลับชาติ นิบาตชาดกประเภทนี� มีมากถึง Wor ชาดก 
สนันิษฐานวา่พระพทุธเจา้ทรงนาํนิทานเก่าแก่ของอินเดียและที�อื�นๆ มาตรัสเล่าเรื�อง87 

ทั�งนี� ยงัไดแ้สดงทศันะไวอี้กวา่ ชาดกในพระไตรปิฎกมีลกัษณะการแต่งเป็นคาถามากบา้งนอ้ย
บา้ง ตามจาํนวนนิบาตชาดก ในคาถานั�นมีเรื�องราวทั�งที�เป็นสุภาษิตลว้นๆ ไม่มีเรื�องราวประกอบและเป็นสุภาษิตมี
เรื�องราวสั�นๆ ประกอบ ส่วนอรรถกถาชาดกนั�นมีลกัษณะการแต่งเป็นการนาํเอาคาถาในนิบาตชาดกมาแต่งเป็น
ร้อยแกว้ ขยายความใหพิ้สดารออกไปดว้ยการประกอบโครงสร้างเรื�องทั�ง W ส่วน มีการปรารภในเรื�องปัจจุบนั เล่า
เรื�องในอดีตชาติแทรกคาถา อธิบายคาํในคาถาที�ยากใหง่้าย และสรุปตวัละครในอดีตชาติวา่เป็นใครในปัจจุบนัถือ
เป็นการกลบัชาติ และผลแห่งการฟังชาดกแต่ละเรื�องวา่ไดบ้รรลุมรรคผลแตกต่างกนัอยา่งไร ส่วนคมัภีร์ฎีกาชาดก
นั�นมุ่งอธิบายคาํ หรือความในชาดกพระไตรปิฎกและอรรถกถาชาดก88 

 

องค์ประกอบของชาดก 
สืบพงศ์ ธรรมชาติ ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ นิทานชาดกมีองคป์ระกอบที�สาํคญั 5 ประการ สรุปได้

ดงันี�  
1. ปัจจุบนัวตัถุ เป็นส่วนตน้กล่าวถึงเหตุการณ์ปัจจุบนัในสมยัที�พระพุทธเจา้ยงัมีพระชนมอ์ยูแ่ละ

เหตุการณ์อื�น ๆ เป็นเหตุการณ์ใหพ้ระพทุธองคต์อ้งทรงเทศนาเรื�องในอดีตชาติ คือชาดก เพื�ออธิบายวา่เหตุการณ์
ดงักล่าวไดเ้กิดขึ�นแลว้ในอดีตชาติ มิใช่มีเฉพาะปัจจุบนัเท่านั�น 

2. อดีตวตัถุ เป็นการกล่าวถึงเรื�องราวของพระพุทธเจา้ในชาติก่อนซึ�งเรียกวา่พระโพธิสัตว ์ เป็น
ส่วนที�ต่อจากปัจจุบนัวตัถุ พระพทุธเจา้ตรัสเล่าดว้ยพระราชประสงคจ์ะแก ้

                                                
87 พฒัน์ เพ็งผลา, ชาดกกับวรรณกรรมไทย : แบบศึกษาด้วยตนเอง, พิมพค์รั� งที� 2 (กรุงเทพฯ: 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง,2530), 29-30. 
88 เรื�องเดียวกนั, op. 
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ขอ้สงสยัของภิกษุสาวกในเหตุการณ์ที�ปรากฏในปัจจุบนัวตัถุ 
3. คาถา คือ ขอ้ความของเรื�องชาดกแต่ละเรื�อง เดิมขอ้ความในนิบาตชาดกเป็นบาลีทั�งหมดแต่ง

ดว้ยร้อยกรอง ต่อมาแปลเป็นภาษาไทยโดยยกขอ้ความหรือคาถามาแปลเป็นคาถา ๆ ไปและมีเลขคาถากาํกบั 
4. ไวยากรณ์ หมายถึง การอธิบายศพัท์ในชาดก ซึ� งมีในอรรถกถาชาดก ปัญญาสชาดกและชาดก

มาลา แต่ไม่มีในนิบาตชาดก 
5. ประชุมชาดก หรือสโมธาน หรือประชุมชาติ เป็นส่วนประกอบสุดทา้ยในชาดกบอกวา่ตวัละคร

ในอดีตวตัถุ กลบัชาติเป็นใครในปัจจุบนั89  
พฒัน์ เพง็ผลา ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ นิทานชาดกทุกเรื�องในคมัภีร์อรรถกถาชาดก มีองคป์ระกอบ 5 

ส่วน ดงันี�  
1. ปัจจุบนัวตัถุ (The stories of the present) กล่าวถึงเรื�องปัจจุบนัเป็นการปรารภในทาํนองว่า

พระพทุธเจา้ประทบัอยูที่�ไหน ทรงปรารภเรื�องอะไร จึงไดต้รัสชาดกนี�  
2. อดีตวตัถุ (The stories of the past) กล่าวถึงเรื�องในอดีตและกล่าวถึงพระโพธิสัตวบ์าํเพญ็บารมี 

ในตอนนี� จึงมีคาํวา่ อตีเต (ในอดีตกาล) ภูตปุพฺพ ํ(เรื�องเคยมีมาแลว้) อยูด่ว้ย 
3. คาถา (Verses) นิทานชาดกทุกเรื�องตอ้งมีคาถาซึ� งคาถานี�อาจจะมีหนึ�งคาถาหรือมากกวา่นั�น ที�

พระพทุธเจา้ในปัจจุบนั หรือพระโพธิสตัวใ์นเรื�องเป็นผูต้รัสรู้ 
4. เวยยากรณะ (Commentary) คือ การอธิบายความหมายในคาถานิบาตชาดกที�ยกมาแทรกไวแ้ต่

ละตอน คาํหรือวลีใดในคาถาที�ยาก ๆ ในการเขา้ใจ ผูแ้ต่งก็นาํคาํหรือวลีนั�นมาอธิบายใหเ้ขา้ใจง่ายขึ�น 
5. สโมธาน หรือประชุมชาดกหรือสรุป (Conclusion) หมายถึง สรุปเรื�องราวบุคคลหรือสัตวห์รือ

ตวัละครในเรื�องชาดกกลบัชาติมาเกิดเป็นใครในสมยัพระพุทธเจา้ รวมทั�งผูฟั้งชาดกไดบ้รรลุมรรคผลไดอ้ยา่งไร
ดว้ย90 

พระมหาบูรณะ ชาตเมโธ ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ อรรถกถาชาดกนั�นมีองคป์ระกอบที�ชดัเจน 5 ส่วน 
คือ 
  1. ปัจจุบนันิทาน กล่าวถึงเรื�องที�เกิดขึ�นในสมยัที�พระพทุธเจา้ยงัทรงพระชนมอ์ยู ่ประทบัอยูที่�ไหน 
ทรงปรารภใคร เราจะทราบเรื�องราวที�เกิดขึ�นในสมยันั�นวา่ใครทาํอะไร ที�ไหน เรื�องอะไร 
  2. อดีตนิทาน เป็นเรื�องชาดกโดยตรง เรื�องที�เคยเกิดมีมาในอดีต ทรงนาํมาเล่าในที�ประชุมสงฆ์ให้
รับทราบ บางเรื�องเป็นเรื�องทางประวติัศาสตร์ของชนชาติต่าง ๆ  ในชมพทูวปี บางเรื�องเป็นนิทานทอ้งถิ�น บางเรื�อง
เป็นนิทานเทียบสุภาษิต เช่นคนพูดกบัสัตว ์สัตวพ์ูดกบัสัตว ์หรือเทวดาพูดกบัคน แต่ทั� งหมดนั�นมุ่งสอนให้คน
ประกอบกรรมดี 
  3. คาถา เป็นพทุธพจน์ที�ปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที�กล่าวแลว้ ท่านยกมาตั�งไว ้ซึ� งภาษิตบางเรื�อง
เป็นพุทธพจน์โดยตรง บางเรื�องเป็นฤๅษีภาษิต บางเรื�องเป็นเทวดาภาษิต แต่ก็ถือเป็นพุทธพจน์เพราะเป็นคาํที�
นาํมาตรัสเล่าใหม่ 

                                                
89สืบพงศ ์ธรรมชาติ, วรรณคดชีาดก, พิมพค์รั� งที� 1 (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2542), 5-15. 
90พฒัน์ เพ็งผลา, ชาดกกับวรรณกรรมไทย : แบบศึกษาด้วยตนเอง,  พิมพค์รั� งที� 2 (กรุงเทพฯ: 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง,2530), 32-33. 
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  4. เวยยากรณภาษิต เป็นการอธิบายธรรมที�ปรากฏในคาถานั�น ๆ เพื�อให้เขา้ใจง่าย เช่นคาํว่า 
หิริโอตตปัปะ ความละอายชั�วกลวับาป ท่านอธิบายวา่ ละอายชั�วคือละอายต่อการทาํทุจริตทางกาย วาจา ใจ มีเหตุ
เกิดจากเหตุภายใน คือนึกถึงตนเอง ชาติตระกลู ความรู้ความสามารถ ฐานะ การศึกษา เป็นตน้แลว้ไม่กลา้ทาํทุจริต 
ส่วนความกลวับาปมีเหตุเกิดจากภายนอกคือกลวัวา่ตนเองจะตอ้งติเตียนตนเอง กลวัสังคมติเตียน กลวัถูกจบักุม
ลงโทษ และกลวัวา่หลงัจากตายแลว้จะไปเกิดในทุคติ แลว้ไม่กลา้ทาํความชั�ว  

5. สโมธาน เป็นการสรุปชาดก ให้เห็นวา่ผูที้�ปรากฏในชาดกนั�น ๆ เมื�อก่อนไดเ้คยทาํกรรมที�ไม่ดี
มาแลว้อยา่งนี�  แมช้าตินี� ก็ยงัทาํอยู ่ผลที�ไดคื้อทาํให้ท่านผูน้ั�นไม่กลา้ทาํความผิดซํ� าอีก หรือไม่ก็ไดบ้รรลุธรรมชั�น
โสดาบนับุคคลขึ�นไป91 
 

ประเภทของชาดก 
สืบพงศ ์ธรรมชาติ ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ นิทานชาดกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท สรุปไดด้งันี�  
1. นิบาตชาดก หมายถึง ชาดกจาํนวน 547 เรื�อง ที�มีอยูใ่นนิบาตชาดกขทุทกนิกายพระสุตตนัตปิฎก 

เรื�องที�คนไทยรู้จกัคือ ทศชาติ (ทสชาดก) และหนึ�งในสิบเรื�องนี�  “เวสสนัดรชาดก” เป็นเรื�องที�นิยมที�สุด 
2. ชาดกนอกนิบาตหรือพาหิรกชาดก เป็นชาดกที�มีเนื�อเรื�องไม่ตรงกบันิบาตชาดกเป็นเรื�องที�ผูแ้ต่ง

สร้างสรรคขึ์�นเอง หรือเกิดจากแนวคิดและประสบการณ์ของผูแ้ต่ง92 
ทรัพย ์ประกอบสุข ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ ชาดกในพระพุทธศาสนาที�ปรากฏในประเทศไทยมี 5 

ประเภท คือ 
1. นิบาตชาดก 
2. อรรถกถาชาดก 
3. ฎีกาชาดก 
4. ปัญญาสชาดก 
5. ชาดกมาลา93 
พฒัน์ เพง็ผลา ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ ชาดกในพระพทุธศาสนาแบ่งออกเป็น 3 ประเภท สรุปไดด้งันี�  
1. นิบาตชาดก (ชาดกในนิบาต) ประกอบดว้ยชาดกในพระไตรปิฎก (พระสุตตนัตปิฎก) เล่มที� 27 

และ 28 รวมถึงอรรถกถาชาดก และฎีกาชาดก นิบาตชาดกมี 547 เรื�อง ส่วนมากแต่งเป็นคาถา ที�เรียกวา่ นิบาต
ชาดก เพราะจดัเป็นหมวดหมู่ตามคาถา คาํวา่นิบาต แปลวา่ หมวด หมู่ หรือรวม 

2. ปัญญาสชาดก (ชาดกนอกนิบาต) หมายถึง ชาดก 50 เรื�อง ที�พระภิกษุชาวเชียงใหม่เป็นผูแ้ต่ง ได้
นาํเอานิทานพื�นบา้นไทยมาแต่งโดยเลียนแบบคมัภีร์อรรถกถาชาดก แต่งเป็นภาษาบาลีแบบร้อยแกว้ ประกอบดว้ย
คาถาโดยแต่งขึ�นเอง 

3. ชาดกมาลา ของมหายาน แปลวา่ ดอกไมแ้ห่งชาดก อาจใหค้วามหมายได ้2 ประการ คือ  

                                                
91พระมหาบูรณะ ชาตเมโธ, “ขุมทรัพย์จากชาดก,”ใน เก็บเพชรจากคัมภีร์พระไตรปิฎก 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2542), 197-213. 
92สืบพงศ ์ธรรมชาติ, วรรณคดชีาดก,พิมพค์รั� งที� 1 (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2542), 4-5. 
93ทรัพย ์ประกอบสุข, วรรณคดชีาดก ,พิมพค์รั� งที� 1 (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2527), 13-15. 
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3.1 ผูแ้ต่งแต่งเรื�องชาดกเพื�อเป็นเหมือนดอกไมบู้ชาพระพทุธเจา้และพระโพธิสตัว ์ 
3.2 วิธีการและลีลาการประพนัธ์ ชาดกนี� มีระเบียบทางภาษางดงามประณีตประหนึ� ง

พวงดอกไมที้�เขาร้อยไวดี้แลว้ชาดกมาลาเป็นวรรณคดีพระพุทธศาสนานิกายมหายาน แต่งเป็นภาษาสันสฤตร้อย
กรอง (กาพย)์94 
นิบาตชาดก 

นิบาตชาดก คือ ชาดกในนิบาต หมายถึง ชาดก Wpr เรื�องที�มีในคมัภีร์พระไตรปิฎก ซึ� งชาดกใน
คมัภีร์พระไตรปิฎกนั�นแต่งเป็นคาถาภาษาบาลีสั�นๆ กล่าวถึงพุทธภาษิตบา้ง กล่าวถึงบุคคลและสัตวบ์า้ง กล่าวถึง
การกลบัชาติมาเกิดขา้ง ในสมยัต่อมาพระอรรถกถาจารยไ์ดแ้ต่งอรรถกถาชาดกโดยนาํชาดกในพรไตรปิฎกมาแต่ง
อธิบายขยายความใหพิ้สดารมากขึ�นมีนิทานประกอบ ทาํใหค้มัภีร์อรรถกถาชาดกแพร่หลายมากยิ�งขึ�น และในสมยั
ต่อมาอีกคือสมยัฎีกา พระฎีกาจารยไ์ดแ้ต่ขยายความหรือคาํในพระไตรปิฎกและอรรถกถาชาดกให้เขา้ใจง่ายขึ�น

อีก นบัเป็นชาดกยคุที�สามที�หลงัจากมีคมัภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถาชาดก95 
อนึ�ง คาํวา่ “นิบาตชาดก” หมายถึง ชาดกที�มีการจดัหมวดหมู่ของชาดกตามจาํนวนคาถา เพราะคาํ

ว่า “นิบาต” แปลว่า หมวด หมู่ หรือ รวม คําว่านิบาตนี� นิยมใช้เป็นคํานําหน้า หรือต่อท้ายชื�อคัมภีร์ใน
พระพุทธศาสนา เช่น นิบาตชาดก สุตตนิบาต เอกนิบาต เป็นตน้ ที�จดัชาดกเป็นหมวดหมู่ตามคาถานั�นจดัลาํดบั
หมวดเรียงจากจาํนวนคาถานอ้ยไปหามาก เช่น ชาดกที�มี & คาถา จดัอยูใ่นหมวด “เอกนิบาต” ชาดกที�มี 2 คาถา 

เรียกวา่ “ทุกนิบาต” เป็นตน้96 นิบาตชาดกทั�ง 547 เรื�องประมวลเป็นหมวดต่างๆ ได ้ดงันี�  
1. เอกนิบาต ที�มี & คาถา แบ่งเป็น 15 วรรค วรรคละ 10 ชาดก รวม 150 เรื�อง ดงันี�  

1.1  อปัณณกวรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) อปัณณกชาดก 2) วณัณุปถชาดก 3) เสรีว
วาณิชชาดก  4) จุลลกเศรษฐีชาดก 5) ตณัฑุลนาฬิชาดก 6) เทวธรรมชาดก 7)  กฏัฐหาริชาดก   8)  คามนิชาดก   9)  
มฆเทวชาดก  10)  สุขวหิาริชาดก 

1.2 ศีลวรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) ลกัขณชาดก 2) นิโครธมิคชาดก 3) กณัฑินชาดก 
4) วาตมิคชาดก 5) ขราทิยชาดก 6) ติปัลลตัถมิคชาดก 7) มาลุตชาดก 8) มตกภตัตชาดก 9) อายาจิตภตัตชาดก &A) 
นฬปานชาดก 

1.3 กุรุงควรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) กุรุงคมิคชาดก 2) กุกกุรชาดก 3) โภชาชานีย
ชาดก 4) อาชญัญชาดก 5) ติตถชาดก 6) มหิฬามุขชาดก 7) อภิณหชาดก 8) นนัทิวิสาลชาดก 9) กณัหชาดก 10) 
มุณิกชาดก 

1.4 กุลาวกวรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) กุลาวกชาดก 2) นจัจชาดก 3) สัมโมทมาน
ชาดก 4) มจัฉชาดก 5) วฏัฏกชาดก 6) สกณุชาดก 7) ติตติรชาดก 8) พกชาดก 9) นนัทชาดก 10) ขทิรังคารชาดก 

                                                
94พฒัน์ เพ็งผลา, ชาดกกับวรรณกรรมไทย : แบบศึกษาด้วยตนเอง, พิมพค์รั� งที�  2 (กรุงเทพฯ: 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง,2530), 27. 
95พฒัน์ เพ็งผลา, “การวิเคราะห์การบาํเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวใ์นนิบาตชาดก” (รายงานการ

วจิยั ภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง,2530), &p.  
96เรื�องเดียวกนั, &-.  
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1.5 อตัถกามวรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) โลสกชาดก 2) กโปตกชาดก 3) เวฬุกชาดก 
4) มกสชาดก 5) โรหิณีชาดก 6) อารามทูสกชาดก 7) วารุณิทูสกชาดก 8) เวทพัพชาดก 9) นกัขตัตชาดก 10) ทุก
เมธชาดก 

1.6 อาสิงสวรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) มหาสีลวชาดก 2) จูฬชนกชาดก 3) ปุณณปาติ
ชาดก 4) ผลชาดก 5) ปัญจาวธุชาดก 6) กญัจนขนัธชาดก 7) วารินทชาดก 8) ตโยธรรมชาดก 9) เภริวาทชาดก 10) 
สงัขธมนชาดก 

1.7 อิตถีวรรครวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) อสาตมนัตชาดก 2) อณัฑภูตชาดก 3) ตกักชาดก 
p) ทุราชานชาดก 5) อนภิรติชาดก 6) มุทุลกัขณชาดก 7) อุจฉงัคชาดก 8) สาเกตชาดก 9) วสิวนัตชาดก 10) กทุทาล
ชาดก 

1.8 วรุณวรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) วรุณชาดก 2) สีลวนาคชาดก 3) สัจจงักิรชาดก  
4) รุกขธรรมชาดก 5) มจัฉชาดก 6) อสังกิยชาดก 7) มหาสุบินชาดก 8) อิลลีสชาดก 9) ขรัสสรชาดก 10) ภีมเสน
ชาดก. 

1.9 อปายิมหวรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) สุราปานชาดก 2) มิตตวินทชาดก 3) 
กาฬกณัณิชาดก  4) อตัถสัสทวารชาดก  5) กิมปักกชาดก  6) สีลวมิงัสนชาดก 7) มงัคลชาดก  8) สารัมภชาดก 9) กุ
หกชาดก 10) อกตญัGูชาดก 

1.10 ลิตตวรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�   คือ 1) ลิตตชาดก 2) มหาสารชาดก 3) วิสสาสโภชนา
ชาดก  4) โลมหังสชาดก  5) มหาสุทสัสนชาดก  6) เตลปัตตชาดก  7) นามสิทธิชาดก  8) กูฏวาณิชชาดก  9) 
ปโรสทสัสนชาดก 10) อสาตรูปชาดก 

1.11 ปโรสตวรรครวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) ปโรสชาดก 2) ปัณณิกชาดก 3) เวริชาดก p) 
มิตตวินทชาดก 5) ทุพพลกฏัฐชาดก 6) อุทญัจนีชาดก r) สาลิตตกชาดก 8) พาหิยชาดก 9) กุณฑกปูวชาดก 10) 
สพัพสงัหารกปัญหา  

1.12 หังสิวรรค ชาดกที�มาในวรรคนี� คือ 1) คทัรภปัญหา 2) อมราเทวีปัญหา 3) สิลาคชาดก 4) 
มิตจินติชาดก 5) อนุสาสิกชาดก 6) ทุพพจชาดก 7) ติตติรชาดก 8) วฏัฏกชาดก 9) อกาลราวิชาดก 10) พนัธนโมก
ชาดก 

1.13 กุสนาฬิวรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) กุสนาฬิชาดก 2) ทุมเมธชาดก 3) นงัคลีส
ชาดก p) อมัพชาดก 5) กฏาหกชาดก 6) อลิลกัขณชาดก 7) กลณัฑุกชาดก 8) มูสิกชาดก 9) อคัคิกชาดก 10) โกลิย
ชาดก 

1.14 อสัมปทานวรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) อสัมปทานชาดก 2) ปัญจภีรุกชาดก 3) 
ฆตาสนชาดก p) ฌาณโสธนชาดก 5) จนัทาภชาดก 6) สุวณัณหงัสชาดก 7) พพัพชุาดก 8) โคธชาดก 9) อุภโตภตัถ
ชาดก 10) กากชาดก                         

1.15 กกณัฏกวรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) โคธชาดก 2) สิคาลชาดก 3) วิโรจนชาดก 4) 
นงัคุฏฐชาดก 5) ราธชาดก 6) กากชาดก 7) ปุปผรัตตชาดก 8) สิคาลชาดก 9) เอกปัณณชาดก 10) สญัชีวชาดก 
 2. ทุกนิบาต ที�มี 2 คาถา แบ่งเป็น 10 วรรค วรรคละ 10 ชาดก รวม 100 เรื�อง ดงันี�  
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2.1 ทฬัหวรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) ราโชวาทชาดก  2) สิคาลชาดก  3) สูกรชาดก 4) 
อุรคชาดก 5) ภคัคชาดก 6) อลีนจิตตชาดก 7) คุณชาดก 8) สุหนุชาดก 9) โมรชาดก 10) วนีิลกชาดก  

2.2 สันถวรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) อินทสมานโคตตชาดก 2) สันถวชาดก 3) สุสีม
ชาดก 4) คิชฌชาดก 5) นกลุชาดก 6) อุปสาฬหกชาดก 7) สมิทธิชาดก 8) สกณุคัฆิชาดก 9) อรกชาดก 10) กกณัฏก
ชาดก   

2.3 กลัยาณวรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) กลัยาณธรรมชาดก 2) ททัทรชาดก 3) มกักฏ
ชาดก 4) ทุพภิยมกักฏชาดก 5) อาทิจจุปัฏฐานชาดก 6) กฬายมุฏฐิชาดก 7) ตินทุกชาดก 8) กจัฉปชาดก 9) สต
ธรรมชาดก 10) ทุทททชาดก 

2.4 อสทิสวรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) อสทิสชาดก 2) สังคามาวจรชาดก 3) วาโลทก
ชาดก 4) คิริทตัตชาดก 5) อนภิรติชาดก 6) ทธิวาหนชาดก 7) จตุมฏัฐชาดก 8) สีหโกตถุกชาดก 9) สีหจมัมชาดก 
10) สีลานิสงัสชาดก 

2.5 รุหกวรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) รุหกชาดก 2) สิริกาฬกณัณิชาดก o) จุลลปทุม
ชาดก 4) มณิโจรชาดก 5) ปัพพตูปัตถรชาดก 6) วลาหกสัสชาดก 7) มิตตามิตตชาดก 8) ราธชาดก 9) คหปติชาดก 
10) สาธุสีลชาดก 

2.6 นตงัทฬัหวรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) พนัธนาคารชาดก 2) เกฬิสีลชาดก 3) ขนัธป
ริตตชาดก 4) วีรกชาดก 5) คงัเคยยชาดก 6) กุรุงคมิคชาดก 7) อสัสกชาดก 8)  สุงสุมารชาดก 9) กกักรชาดก 10) 
กนัทคลกชาดก 

2.7 พีรณถมัภกวรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) โสมทตัตชาดก 2) อุจฉิฏฐภตัตชาดก 3) 
ภรุราชชาดก 4) ปุณณนทีชาดก 5) กจัฉปชาดก  6) มจัฉชาดก 7) เสคคุชาดก 8) กฏูวาณิชชาดก  9) ครหิตชาดก 10) 
ธมัมทัธชชาดก 

2.8 กาสาวรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) กาสาวชาดก 2) จุลลนนัทิยชาดก o) ปุฏภตัต
ชาดก 4) กุมภีลชาดก 5) ขนัติวรรณนชาดก 6) โกสิยชาดก r) คูถปาณกชาดก 8) กามนีตชาดก 9) ปลายิชาดก 10) 
ทุติยปลายชิาดก 
 2.9 อุปาหนวรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) อุปาหนชาดก 2) วีณาถูณชาดก o) วิกณัณก
ชาดก 4) อสิตาภุชาดก 5) วจัฉนขชาดก 6) พกชาดก r) สาเกตชาดก 8) เอกปทชาดก 9) หริตมาตชาดก 10) มหา
ปิงคลชาดก 

2.10 สิงคาลวรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) สัพพทาฐิชาดก 2) สุนขชาดก 3) คุตติลชาดก 
4) วิคติจฉชาดก 5) มูลปริยายชาดก 6) พาโลวาทชาดก r) ปาทญัชลิชาดก s) กิงสุโกปมชาดก 9) สาลกชาดก 10) 
กปิชาดก 

3. ติกนิบาต ที�มี 3 คาถา แบ่งเป็น 5 วรรค วรรคละ 10 ชาดก รวม 50 เรื�อง ดงันี�  
3.1 สังกปัปวรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) สังกปัปราคชาดก 2) ติลมุฏฐิชาดก 3) 

มณิกณัฐชาดก 4) กณุฑกกจุฉสินธวชาดก 5) สุกชาดก 6) ชรูทปานชาดก 7) คามณิจนัทชาดก 8) มนัธาตุราชชาดก 
9) ติรีติวจัฉชาดก 10) ทูตชาดก 
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3.2 ปทุมวรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) ปทุมชาดก 2) มุทุปาณิชาดก 3) จุลลปโลภน
ชาดก 4) มหาปนาทชาดก 5) ขุรัปปชาดก 6) วาตคัคสินธวชาดก 7) สุวรรณกกักฏกชาดก  8) อารามทูสกชาดก 9) 
สุชาตาชาดก 10) อุลูกชาดก 

3.3 อุทปานวรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) อุทปานทูสกชาดก 2) พยคัฆชาดก 3) กจัฉป
ชาดก 4) โลลชาดก 5) รุจิรชาดก 6) กรุุธรรมชาดก 7) โรมชาดก 8) มหิสชาดก 9) สตปัตตชาดก 10) ปูฏทูสกชาดก 

3.4 อพัภนัตรวรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) อพัภนัตรชาดก 2) เสยยชาดก 3) วฑัฒกีสูกร
ชาดก 4) สิริชาดก 5) มณิสูกรชาดก 6) สาลุกชาดก r) ลาภครหิกชาดก s) มจัฉทานชาดก 9) นานาฉันทชาดก 10) 
สีลวมีงัสชาดก 

3.5 กุมภกวรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) ภทัรฆฏเภทกชาดก 2) สุปัตตชาดก 3) กาย
นิพพินทชาดก 4) ชมัพุขาทกชาดก 5) อนัตชาดก 6) สมุททชาดก 7) กามวิลาปชาดก 8) อุทุมพรชาดก 9) โกมาริย
ปุตตชาดก 10) พกชาดก 

4. จตุกกนิบาต ที�มี 4 คาถา แบ่งเป็น 5 วรรค วรรคละ 10 ชาดก รวม 50 เรื�อง ดงันี�  
4.1 กาลิงควรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) จุลลกาลิงคชาดก 2) มหาอสัสาโรหชาดก 3) 

เอกราชชาดก 4) ททัทรชาดก 5) สีลวีมงัสชาดก 6) สุชาตาชาดก 7) ปลาสชาดก 8) ชวสกุณชาดก 9) ฉวชาดก 10) 
สยัหชาดก 

4.2 ปุจิมนัทวรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) จุลลกาลิงคชาดก 2) มหาอสัสาโรหชาดก 3) 
เอกราชชาดก  4) ททัทรชาดก 5) สีลวมีงัสชาดก 6) สุชาตาชาดก 7) ปลาสชาดก 8)  ชวสกุณชาดก 9) ฉวชาดก  10) 
สยัหชาดก 

4.3 กฎิุทูสวรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) กฏิุทูสกชาดก 2) ทุททุภายชาดก 3) พรหมทตัต
ชาดก 4) จมัมสาฏกชาดก 5) โคธชาดก 6) กกัการุชาดก 7) กากาติชาดก 8) อนนุโสจิยชาดก 9) กาฬพาหุชาดก 10) 
สีลวมิงัสชาดก 

4.4 โกกิลวรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) โกกาลิกชาดก 2) รถลฏัฐิชาดก 3) โคธชาดก 4) 
ราโชวาทชาดก 5) ชมัพกุชาดก 6) พรหาฉตัตชาดก 7) ปีฐชาดก s) ถุสชาดก 9) พาเวรุชาดก 10) วสิยัหชาดก 

4.5 จูฬกุณาลวรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) กุณฑลิกชาดก 2) วานรชาดก 3) กุนตินี
ชาดก 4) อมัพชาดก 5) คชกุมภชาดก 6) เกสวชาดก 7) อยกูฏชาดก 8) อรัญญชาดก 9) สันธิเภทชาดก 10) เทวตา
ปัญหาชาดก 

5. ปัญจกนิบาต ที�มี 5 คาถา แบ่งเป็น 3 วรรค วรรคที� 1 และ 2 มีวรรคละ 10 ชาดก ส่วนวรรคที� 3   
มี 5 ชาดก รวม 25 เรื�อง ดงันี�  

5.1 มณิกณุฑลวรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) มณิกณุฑลชาดก 2) สุชาตชาดก 3) เวนสาข
ชาดก 4) อุรคชาดก 5) ธงักชาดก 6) การันทิยชาดก 7) ลฏุกิกชาดก 8) จุลลธรรมปาลชาดก 9) สุวรรณมิคชาดก 10) 
สุสนัธีชาดก 

5.2 วณัณาโรหวรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) วรรณาโรหชาดก 2) สีลวีมงัสชาดก 3) หิริ
ชาดก 4) ขชัโชปนกชาดก 5) อหิตุณฑิกชาดก 6) คุมพิยชาดก 7) สาลิยชาดก 8) ตจสารชาดก 9) มิตตวินทุกชาดก 
10) ปลาสชาดก 
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5.2 อฑัฒวรรครวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) ทีฆีติโกสลชาดก 2) มิคโปตกชาดก 3) มูสิก
ชาดก 4) จุลลธนุคคหชาดก 5) กโปตกชาดก 

6. ฉกักนิบาต ที�มี 6 คาถา แบ่งเป็น 2 วรรค วรรคละ 10 ชาดก รวม 20 เรื�อง ดงันี�   
6.1 อวาริยวรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) อาวาริยชาดก 2) เสตเกตุชาดก 3) ทรีมุขชาดก 

4) เนรุชาดก 5) อาสงักชาดก 6) มิคาโลปชาดก 7) สิริกาฬกณัณิชาดก 8) กกุกฏุชาดก 9) ธมัมทัธชชาดก 10) นนัทิย
มิคราชชาดก  

6.2 ขรุปุตตวรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) ขุรปุตตชาดก -) สูจิชาดก 3) ตุณฑิลชาดก 4) 
สุวรรณกกักฏชาดก 5) มยัหกสกุณชาดก 6) ปัพพชิตวิเหฐกชาดก 7) อุปสิงฆปุปผกชาดก 8) วิฆาสาทชาดก 9) 
วฏัฏกชาดก 10) มณิชาดก  
 7. สัตตกนิบาต ที�มี 7 คาถา แบ่งเป็น 2 วรรค วรรคที� 1 มี 10 ชาดก วรรคที� 2 มี 11 ชาดก รวม 21 
เรื�อง ดงันี�  

7.1 กุกกุวรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) กุกกุชาดก 2) มโนชชาดก 3) สุตนชาดก 4) มาตุ
โปสกคิชฌชาดก 5) ทพัพปุปผกชาดก 6) ทสรรณกชาดก 7) เสนกชาดก 8) อฏัฐิเสนชาดก R) กปิชาดก 10) พก
พรหมชาดก  

 7.2 คนัธารวรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) คนัธารชาดก 2) มหากปิชาดก 3) กุมภการ
ชาดก 4) ทฬัหธรรมชาดก 5) โสมทตัตชาดก q) สุสีมชาดก 7) โกฏสิมพลิชาดก 8) ธูมการีชาดก 9) ชาครชาดก 10) 
กมุมาสบิณฑชาดก 11) ปรันตปชาดก 

8. อฎัฐกนิบาต ที�มี 8 คาถามี 10 ชาดก มี 1 วรรค คือ กจัจานิวรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) 
กจัจานิชาดก 2) อฏัฐสัททชาดก 3) สุลสาชาดก 4) สุมงัคลชาดก 5) คงัคมาลชาดก 6) เจติยราชชาดก 7) อินทริย
ชาดก 8) อาทิตตชาดก 9) อฏัฐานชาดก 10) ทีปิชาดก  

9. นวกนิบาต ที�มี 9 คาถา มี 12 ชาดก มี 1 วรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) คิชฌชาดก 2) 
โกสมัพิยชาดก 3) มหาสุวราชชาดก 4) จุลลสุวกราชชาดก 5) หริตจชาดก 6) ปทกุสลมาณวชาดก 7) โลมสกสัสป
ชาดก s) จกักวากชาดก R) หลิททราคชาดก 10) สมุคคชาดก 11) ปูติมงัสชาดก 12) ททัทรชาดก 

10. ทสกนิบาต ที�มี 10 คาถา มี 16 ชาดก มี 1 วรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) จตุทวารชาดก 2) 
กณัหชาดก 3) จตุโปสถชาดก 4) สงัขชาดก 5) จุลลโพธิชาดก 6) มณัฑพัยชาดก 7) นิโครธชาดก s) ตกักลชาดก R) 
มหาธรรมปาลชาดก 10) กกุกฏุชาดก 11) มฏัฐกณุฑลิชาดก &-) พิลารโกสิยชาดก 13) จกักวากชาดก 14) ภูริปัญหา
ชาดก 15) มหามงัคลชาดก 16) ฆตปัณฑิตชาดก 

11. เอกาทสกนิบาต ที�มี 11 คาถา มี 9 ชาดก มี 1 วรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) มาตุโปสก
ชาดก 2) ชุณหชาดก 3) ธรรมเทวปุตตกชาดก 4) อุทยชาดก 5) ปานียชาดก 6) ยธุญัชยชาดก 7) ทสรถชาดก 8) 
สงัวรชาดก 9) สุปปารกชาดก 

12. ทวาทสกนิบาต ที�มี 12 คาถา มี 10 ชาดก มี 1 วรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) จุลลกุณาล
ชาดก 2) ภทัทสาลชาดก 3) สมุททวาณิชชาดก 4) กามชาดก 5) ชนสนัธชาดก 6) มหากณัหชาดก 7) โกสิยชาดก 8) 
เมณฑกปัญหาชาดก 9) มหาปทุมชาดก 10) มิตตามิตตชาดก 
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 13. เตรสนิบาต ที�มี 13 คาถา มี 10 ชาดก มี 1 วรรค  รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) อมัพชาดก  2) 
ผนัทนชาดก 3) ชวนหงัสชาดก 4) จุลลนารทกสัสปชาดก  5) ทูตชาดก  6) กาลิงคโพธิชาดก  7) อกิตติชาดก 8) ตกั
การิยชาดก  9) รุรุมิคชาดก 10) สรภชาดก 

14. ปกิณณกนิบาต ที�มีคาถาไม่แน่นอน  &p คาถาบา้ง &W คาถาบา้ง -- คาถาบา้ง มี 13 ชาดก มี 1 
วรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) สาลิเกทารชาดก 2) จนัทกินนรชาดก 3) มหาอุกกุสชาดก 4) อุททาลกชาดก 
5) ภิสชาดก 6) สุรุจิชาดก 7) ปัญจุโปสถิกชาดก 8) มหาโมรชาดก 9) ตจัฉกสูกรชาดก 10) มหาวาณิชชาดก 11) 
สาธินราชชาดก 12) ทสพราหมณ์ชาดก 13) ภิกขาปรัมปรชาดก 

15. วสีตินิบาต ที�มี 20 คาถา มี 14 ชาดก มี 1 วรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) มาตงัคชาดก 2) 
จิตตสมัภูตชาดก 3) สีวริาชชาดก 4) ศิริมนัทชาดก 5) โรหนมิคชาดก 6) หังสชาดก 7) สัตติคุมพชาดก 8) ภลัลาติย
ชาดก 9) โสมนสัสชาดก 10) จมัเปยยชาดก 11) มหาโลภนชาดก 12) ปัญจปัณฑิตชาดก 13) หัตถิปาลชาดก 14) 
อโยฆรชาดก 

16. ติงสตินิบาต ที�มี 30 คาถา มี 10 ชาดก มี 1 วรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) กิงฉันทชาดก 
2) กุมภชาดก 3) ชยัทิศชาดก 4) ฉัททนัตชาดก 5) สัมภวชาดก 6) มหากปิชาดก 7) ทกรักขสชาดก 8) ปัณฑรก
ชาดก 9) สมัพลุาชาดก 10) ภณัฑุติณฑกชาดก 

17. จตัตาฬีสนิบาต ที�มี 40 คาถา มี 5 ชาดก มี 1 วรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) เตสกุณชาดก 
2) สรภงัคชาดก o) อลมัพสุาชาดก 4) สงัขปาลชาดก 5) จุลลสุตโสมชาดก 

18. ปัญญาสนิบาต ที�มี 50 คาถา มี 3 ชาดก มี 1 วรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) นฬินิกาชาดก 
2) อุมมาทนัตีชาดก 3) มหาโพธิชาดก 

19. สัฏฐินิบาต ที�มี  60  คาถา มี 2 ชาดก มี 1 วรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) โสณกชาดก -) 
สงักิจจชาดก 

20. สัตตตินิบาต ที�มี 70 คาถา มี 2 ชาดก มี 1 วรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) กุสชาดก 2) 
โสณนนัทชาดก 

21. อสีตินิบาต ที�มี 80 คาถา มี 5 ชาดก มี 1 วรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  คือ 1) จุลลหังสชาดก -) 
มหาหงัสชาดก 3) สุธาโภชนชาดก 4) กณุาลชาดก 5) มหาสุตโสมชาดก  

22. มหานิบาต ที�มีคาถามาก คือ เกิน sA คาถาขึ�นไป มี 10 ชาดก มี 1 วรรค รวมชาดกที�มีในวรรคนี�  
คือ 1) เตมิยชาดก 2) มหาชนกชาดก 3) สุวรรณสามชาดก 4) เนมิราชชาดก 5) มโหสถชาดก 6) ภูริทตัชาดก 7) 
จนัทกมุารชาดก 8) มหานารทกสัสปชาดก 9) วธุิรชาดก 10) มหาเวสสนัตรชาดก  

คาถาที�ปรากฏในนิบาตชาดกแต่ละหมวดนั�นคือขอ้ความที�เป็น “พุทธวจันะ” ซึ� งพระพุทธเจา้ตรัส
ดว้ยพระโอษฐ ์ตวัอยา่งเช่น  

วณัณุปถชาดก ซึ� งเป็นเรื�องหนึ� งในเอกนิบาต ขอ้ความในพระไตรปิฏกปรากฏเพียงคาถาเดียว 
ไดแ้ก่ 

อกิลาสุโน วณฺณุปเถ ขณนฺตา 
อุทงฺคเณ ตตฺถ ปปํ อวนฺิท ํ
เอว ํมุนี วรียพลูปปนฺน ํ
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อกิลาสุ วนฺิเท หทยสฺส สนฺติ ฯ97  
แปลวา่ ชนทั�งหลายมีความขวนขวายไม่เกียจคร้าน  
เพียรทุกอยา่งในทางทรายก็ไดพ้บนํ� า ณ ที�ดอนนั�น  
มุนีผูก้อปรดว้ยเพียรแลกาํลงั ไม่เกียจคร้าน 
ก็จะพึงไดบ้รรลุธรรม เป็นที�สงบแห่งหฤทยัดุจเดียวกนั ฯ98  

ตวัคาถาในพระไตรปิฎกมีเพียง 1 คาถาเท่านั�น ดงัยกมาขา้งตน้ แต่ครั�นภายหลงัพระอรรถกถาจารย ์
ไดแ้ต่ง “อรรถกถา” ขยายความวณัณุปถชาดก สรุปเรื�องไดว้า่ พระพทุธเจา้ทรงแสดงชาดกเรื�องนี� แก่พระภิกษุผูล้ะ
ความเพียรรูปหนึ�ง โดยทรงยกอดีตนิทานวา่ ครั� งหนึ� งพระโพธิสัตวเ์สวยพระชาติเป็นพ่อคา้เกวียน พาบริวารหลง
ทางในทะเลทรายอนัทุรกนัดาร ขาดนํ� าและอาหาร พระโพธิสัตวพิ์จารณาเห็นหญา้คากอหนึ�งที�ขึ�นอยู ่จึงไดใ้ห้
เหล่าบริวารนั�นช่วยกนัขดุหลุมลงไปลึกไดป้ระมาณ 60 ศอก ครั� นพบกบัแผ่นศิลาใหญ่ที�ขวางอยู ่ก็ไม่ลดละความ
พยายามเสีย ไดส้ั�งให้เหล่าบริวารขุดต่อไปอีก “... ถึงชนทั�งปวงสิ�นอุตสาหะยืนนิ�งเสียก็ไม่ยอ่ทอ้ ลงไปต่อยหิน
ตามสั�ง เมื�อศิลาแตกลงกระแสสายนํ� ามีลาํตาลเป็นประมาณก็พลุ่งขึ�นมา ชนทั�งปวงก็ไดดื้�มไดอ้าบเป็นผาสุก” เมื�อ
พระพทุธองคท์รงแสดงชาดกเรื�องนั�นจบแลว้ จึงตรัส “คาถา” ที�ยกมาแลว้ในตอนตน้ พระภิกษุผูล้ะความเพียรนั�น
ครั�นไดส้ดบัพระดาํรัสดงักล่าวแลว้ก็กลบัมีความอุตสาหะบาํเพญ็เพียรต่อไปจนบรรลุเป็นพระอรหนัต ์

 

มหานิบาตชาดก 
ดงัที�กล่าวแลว้ มหานิบาตชาดก คือ ชาดกที�มีจาํนวนคาถามาก กล่าวคือ มีคาถาที�เกินกวา่ 80 คาถา

ขึ�นไป อนัเป็นชาดกที�พุทธศาสนิกชนไทยรู้กนัอยา่งแพร่หลายนั�น เป็นเรื�องที�พระโพธิสัตวท์รงบาํเพญ็บารมีไว้
อยา่งยิ�งยวด พระชาติละบารมี เรียกวา่ “ทศบารมี” หรือ “บารมี 10 ทศั” (คือเรื�องพระเจา้สิบชาติ) ไดแ้ก่ 1) เตมีย
ชาดก  ทรงบาํเพ็ญเนกขมัมบารมี  (การออกบวช)  2) มหาชนกชาดก  ทรงบาํเพ็ญวิริยบารมี  (ความเพียร) 3) 
สุวรรณสามชาดก ทรงบาํเพญ็เมตตาบารมี (ความปรารถนาให้ผูอื้�นมีสุข) 4) เนมิราชชาดก ทรงบาํเพญ็อธิษฐาน
บารมี (ความตั�งใจมั�น) 5) มโหสถชาดก ทรงบาํเพญ็ปัญญาบารมี (ความฉลาดรอบรู้) 6) ภูริทตัชาดก ทรงบาํเพญ็
ศีลบารมี (การรักษาศีล) 7) จนัทกุมารชาดก ทรงบาํเพญ็ขนัติบารมี (ความอดทน) 8) นารทชาดก ทรงบาํเพ็ญ
อุเบกขาบารมี (ความวางเฉย) 9) วิธุรชาดก ทรงบาํเพญ็สัจจบารมี (ความสัตย)์ และ 10) เวสสันดรชาดก ทรง

                                                
97มหามกฏุราชวทิยาลยั, พระไตรปิฎกภาษาบาลอีกัษรไทย ฉบับสยามรัฐ, เล่มที� 27 (กรุงเทพฯ:โรง

พิมพม์หามกฏุราชวทิยาลยั, 2525), 1. 
98มหามกฏุราชวทิยาลยั, พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล, เล่มที� 55 (กรุงเทพฯ:โรงพิมพม์หามกุฏ

ราชวทิยาลยั, 2525), 170-177.   
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บาํเพญ็ทานบารมี (การให)้99 ทั�งนี� เพื�อจะจาํชื�อพระเจา้สิบชาติดงักล่าวไดง่้ายขึ�น ท่านจึงให้จาํแต่อกัษรยอ่ตวัหนา้

ชื�อคือ เต. ช. สุ. เน. ม. ภู. จ. นา. ว.ิ เว.100 ซึ�งแต่ละชาดกมีเนื�อหาโดยสงัเขปดงันี�  
&. เตมิยชาดก  ความว่า พระเตมียเ์ป็นพระโอรสของพระเจา้กาสิกราชและพระจนัทาเทวีในเมือง

พาราณสี เมื�อมีพระชนมาย ุ1 เดือนไดท้อดพระเนตรเห็นพระบิดาทรงลงทณัฑพ์วกโจรที�ถูกจบัได ้ จึงพิจารณาวา่
ต่อไปถา้พระองคเ์ป็นพระราชาจะตอ้งทาํการตดัสินลงทณัฑแ์บบนี� ซึ� งจะเป็นเหตุให้ตกนรก เนื�องจากวา่พระองค์
ทรงสามารถระลึกชาติไดว้า่เคยตกนรกมาถึง 80,000 ปีเพราะไดท้าํกรรมในลกัษณะดงักล่าวนี�  จึงทรงแกลง้ทาํเป็น
คนง่อยเปลี�ยหนวกใบต้ามคาํแนะนาํของเทพธิดาผูเ้คยเป็นมารดาของพระองคใ์นชาติก่อนที�สิงสถิตอยูที่�เศวตฉัตร 
พระองคท์รงใชค้วามวริิยะอุตสาหะอดทนต่อการทดสอบต่างๆ ที�กระทาํขึ�นตามพระดาํรัสสั�งของพระบิดา ตั�งแต่
พระชนมายุ 1 เดือน จนกระทั�งถึง 16 ปี ทา้ยที�สุดพระองค์ทรงถูกพระบิดาตรัสสั�งให้นายสุนันทสารถีนําไป
ประหารชีวิตและฝังในป่าชา้ผีดิบ พระองคเ์มื�อทรงถูกพระบิดาและบริวารสละทิ�งขบัไล่ออกจากเมืองแลว้ก็ทรง
เปิดเผยความเป็นจริงให้แก่นายสุนนัทสารถีไดท้ราบและให้ไปกราบทูลต่อพระบิดาและคนอื�นๆ ให้ทราบตาม
ความเป็นจริง ส่วนพระองคน์ั�นก็อธิษฐานเพศบวชเป็นราชฤๅษีบาํเพญ็พรตอยูใ่นป่านั�นนั�นเอง  เมื�อชนทั�งหลายได้
ทราบความจริงทั�งหมดแลว้ก็ไดพ้ากนัมาอญัเชิญพระองคไ์ปปกครองเมืองพาราณสี แต่พระองคท์รงปฏิเสธและ
แสดงธรรมใหค้นเหล่านั�นไดรั้บฟัง เมื�อคนเหล่านั�นไดรั้บฟังแลว้ก็เกิดความเลื�อมใสจึงขอออกบวชตาม แมก้ษตัริย์
และบริวารทั�งหลายในประเทศใกลเ้คียงอื�นๆ ที�ยกกองทพัมาเพื�อหวงัจะยดึเอาราชสมบติัแต่ครั� นไดม้าประสบพบ
กบัพระเตมียแ์ละไดส้ดบัพระธรรมเทศนาก็ขอออกบวชตามดว้ยเช่นกนั ฤาษีและฤาษิณีเหล่านั�นทั�งหมดไดบ้าํเพญ็
พรตจนบรรลุฌานอภิญญาและสมาบติั ภายหลงัจากเสียชีวิตแลว้ก็ไปบงัเกิดในพรหมโลกดว้ยกนัทุกคน แมเ้หล่า
สตัวพ์าหนะสตัวป่์าที�อยูใ่กลเ้คียงก็พลอยไดรั้บอานิสงส์ โดยมีจิตเลื�อมใสในฤๅษีและฤๅษิณีเหล่านั�นครั� นตายไปก็
บงัเกิดในเทวโลกเป็นอนัมาก101  
 2. มหาชนกชาดก ความวา่ พระราชาพระนามวา่ พระมหาชนกทรงครองราชยอ์ยูโ่ดยธรรมในเมือง
มิถิลา มีพระโอรส 2 พระองค ์คือพระอริฏฐชนกและพระโปลชนก เมื�อพระมหาชนกสวรรคตแลว้พระอริฏฐชนก
ก็ไดค้รองราชยแ์ทนพระราชบิดาส่วนพระโปลชนกดาํรงตาํแหน่งเป็นอุปราช ภายหลงัพระอริฎฐชนกทรงเขา้พระ
หฤทยัผิดตามคาํเท็จทูลของอมาตยค์นสนิทวา่พระโปลชนกคิดก่อการกบฏ จึงตรัสสั�งใหจ้บัพระโปลชนกไปคุมขงั
ไวท้ั�งที�หาความผิดมิได ้ต่อมาพระโปลชนกนั�นทรงสามารถหนีออกจากที�คุมขงัมาไดแ้ลว้ก็ทรงเขา้ไปอาศยัอยูที่�
ชายแดนและทรงรวบรวมกาํลงัพลมาเพื�อยดึเอาราชสมบติัจากพระอริฏฐชนก พระอริฏฐชนกเมื�อทรงทราบดงันั�น

                                                
99Nataya Sakuntasri And Others, "Jataka on the lacquer carbinet (Chadok) stories of former 

incarnations of the Buddha" Art & Culture, accessed September 9, 2011, Available fromhttp://www. 
artpositivethailand.com/index.php?option=com_content&view=article&id=& & W : art-a-culture-qjataka-on-
carbinet-chadok-stories-of-former-incarnations-of-the-buddhaq&catid=-R:the-cms&Itemid= &&A &lang=en 

100พฒัน์ เพง็ผลา, “การวิเคราะห์การบาํเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวใ์นนิบาตชาดก” (รายงานการ
วจิยั ภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง,2530), &o. 

101มหามกฏุราชวทิยาลยั,พระไตรปิฏกและอรรถกถาแปล, เล่มที� 63 (กรุงเทพฯ:โรงพิมพม์หามกฏุ
ราชวทิยาลยั, 2525), 1-74.   
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จึงทรงได้ตระเตรียมไพร่พลออกต่อสู้และตรัสสั�งให้พระอัครมเหสีผูท้รงพระครรภ์ไวก่้อนว่าถ้าพระองค์
สิ�นพระชนม์ในสนามรบให้หนีเอาตวัรอดและรักษาครรภไ์วใ้ห้ดี ซึ� งเหตุการณ์ก็เป็นดงัคาด พระเทวีจึงทรงได้
ปลอมพระองคพ์ร้อมกบันาํของมีค่าติดพระองคห์นีไปดว้ย โดยทรงหนีไปยงันครกาลจมัปากะดว้ยการช่วยเหลือ
ของทา้วสกักะจอมเทพ และไดรั้บการปฏิบติัดูแลจากอุทิจจพราหมณ์มหาศาลผูเ้ป็นอาจารยทิ์ศาปาโมกขใ์นนคร
นั�นในฐานะน้องสาว ต่อมาพระนางไดป้ระสูติพระโอรสพระองค์หนึ� งและไดต้ั�งพระนามวา่ มหาชนกตามพระ
อยักา (ปู่) ครั�นพระโอรสทรงเจริญวยัเป็นพระกมุารแลว้ก็ไดท้รงทราบความเป็นมาทั�งหมดเกี�ยวกบัพระองคเ์องจึง
ไดต้ั�งพระหฤทยัเล่าเรียนศึกษาหาวชิาความรู้จนจบศิลปศาสตร์ทั�งปวงเมื�อพระชนมไ์ด ้16 ปี ครั�นจบการศึกษาแลว้
ก็ทรงดาํริที�จะชิงเอาพระราชสมบติัคืนจากพระเจา้อาจึงไดเ้ขา้ไปขอทุนทรัพยจ์ากพระเทวี พระเทวีไดป้ระทาน
แกว้มีค่าใหเ้พื�อใชเ้ป็นทุนดงักล่าว แต่พระมหาชนกทรงขอรับเพียงครึ� งหนึ� งเพื�อจะใชเ้ป็นทุนในการซื�อสินคา้ไป
ทาํการคา้ขายที�เมืองสุวรรณภูมิ แมพ้ระเทวจีะทรงหา้มแต่พระมหาชนกนั�นทรงมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ที�จะ
ไปคา้ขาย จึงไดทู้ลอาํลาพระเทวีแลว้เสด็จลงเรือไปกบัเหล่าพ่อคา้วาณิช ครั� นเรือแล่นไปในมหาสมุทรได ้7 วนัก็
เกิดอุบติัเหตุอบัปางลง ในขณะที�เรือจะจมลงในมหาสมุทรนั�นพระมหาชนกก็ทรงคลุกนํ� าตาลกรวดกบัเนยเสวย
จนเต็มทอ้ง แลว้ชุบผา้เนื�อเกลี�ยงสองผืนดว้ยนํ� ามนัจนชุ่ม ทรงนุ่งให้มั�นแลว้ประทบัยืนบนยอดเสากระโดง ทรง
กาํหนดทิศวา่เมืองมิถิลาอยูทิ่ศนี�แลว้ก็กระโดดจากยอดเสากระโดง ทรงวา่ยนํ� ามุ่งตรงต่อเมืองมิถิลาดว้ยกาํลงัพระ
พาหาทั� งสอง ซึ� งในวนัที�เรืออบัปางนั�นก็เผอิญตรงกับวนัที�พระโปลชนกในเมืองมิถิลาได้สวรรคตด้วยโรค
บางอย่าง  พระมหาชนกทรงว่ายนํ� าอยู่ถึง 7 วนั ซึ� งในวนัที� 7 นั�นเป็นวนัอุโบสถพระองค์จึงได้สมาทานรักษา
อุโบสถศีล (ศีล s) และในวนันั�นนั�นเองนางเทพธิดาชื�อวา่มณีเมขลาซึ� งมีหนา้ที�คอยช่วยเหลือคนดีที�ตกทุกขอ์ยูใ่น
มหาสมุทรไดผ้่านมาพบพระมหาชนกก็เกิดความฉงนสนเท่ห์ใจที�พระมหาชนกทรงมีความเพียรพยามที�จะขา้ม
มหาสมุทรอย่างไม่ลดละ มีความปรารถนาจะทดลองพระหฤทัยของพระมหาชนกจึงไดก้ล่าวชักชวนเพื�อให ้    
เลิกลม้ความเพียรดงักล่าวแต่ก็ไม่เป็นผลสําเร็จ นางเทพธิดาจึงเกิดความเลื�อมใสในพระมหาชนกและไดท้าํการ
ช่วยเหลือโดยการอุม้ไปส่งถึงเมืองมิถิลาแลว้ให้บรรทมบนแผ่นศิลาในสวนมะม่วง  ดา้นเมืองมิถิลาภายหลงัแต่
พระโปลชนกสวรรคต เนื�องดว้ยพระโปลชนกนั�นไม่มีพระโอรสมีแต่พระธิดาพระองคห์นึ� งพระนามวา่ สีวลี จึง
ไดท้าํการสรรหาพระราชาองค์ใหม่แต่ก็ไม่เป็นผลสาํเร็จ และในวนัที�พระมหาชนกเสด็จมาถึงนั�นเองเหล่าเสนา
อมาตยเ์มืองมิถิลาไดท้าํการปล่อยผุสสรถเพื�อแสวงหาพระราชาองคใ์หม่ผูมี้บุญบารมี ซึ� งผุสสรถนั�นก็ไดไ้ปหยดุ
อยูต่รงที�บรรทมของพระมหาชนก เหล่าเสนาอมาตยค์รั� นไดท้าํการทดสอบพระมหาชนกจนแน่แก่ใจแลว้จึงได้
อญัเชิญขึ�นเถลิงราชย์เป็นพระราชาในเมืองมิถิลา ณ ที�นั� น พระมหาชนกครั� นทรงได้รับพิธีมุทธาภิเษกเป็น
พระราชาแลว้ก็เสด็จเขา้ไปในเมืองมิถิลาทรงทาํการแกปั้ญหาต่างๆที�พระโปลชนกทรงตั�งไวด้ว้ยพระปรีชาญาณ
จนทรงเป็นที�เลื�อมใสของชนทั� งหลายและต่อมาก็ได้อภิเษกสมรสกับพระนางสีวลี ทรงมีพระโอรสร่วมกัน
พระองคห์นึ� งพระนามวา่ ทีฆาวรุาชกุมาร พระมหาชนกทรงปกครองบา้นเมืองโดยทศพิธราชธรรมเป็นที�รักใคร่
ของบริวารและประชาชนทั�งมวลเรื�อยมาจนพระฑีฆาวกุุมารทรงเจริญวยัจบศิลปศาสตร์ทั�งปวงเช่นกบัพระมหา
ชนก วนัหนึ�งพระมหาชนกเสด็จประพาสพระราชอุทยานไดท้อดพระเนตรเห็นตน้มะม่วงสองตน้ซึ� งตน้หนึ�งมีผล
แต่ถูกผูค้นทาํลายจนกิ�งกา้นหักโค่น ส่วนอีกตน้ไม่มีผลจึงไม่มีใครทาํลายแต่ประการใด จึงทรงไดต้ั�งขอ้สังเกต
นอ้มนาํมาพินิจพิจารณาจนเกิดสติปัญญาปรารถนาจะสละราชสมบติัออกผนวช ครั� นเสด็จกลบัจากการประพาส
พระราชอุทยานแลว้ก็ทรงอยูแ่ต่ในปราสาทชั�นที� 7 ทรงเกิดความเบื�อหน่ายต่อการครองเรือนเป็นที�สุดจึงไดต้ดัสิน
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พระหฤทยัตรัสใหน้ายภูษามาลาปลงพระเกศาและมสัสุให้พระองคแ์ลว้อธิษฐานเพศเป็นบรรพชิตเสด็จหลีกออก
จากพระราชวงัโดยไม่บอกผูใ้ดให้รับรู้ ฝ่ายพระนางสีวลีและเหล่าบริวารเมื�อทราบว่าพระมหาชนกเสด็จออก
ผนวชก็พากนัติดตามไปจนทนัแลว้ทาํการวางอุบายต่างๆ เพื�อให้พระมหาชนกเสด็จกลบัพระนครแต่ก็ไม่เป็น
ผลสาํเร็จ พระมหาชนกทรงไม่ยอมเสด็จกลบัทั�งยงัมีดาบส - รูป คือ นารทดาบสและมิคาชินดาบสมาใหค้าํแนะนาํ
สนบัสนุนให้ผนวชต่อไป พระมหาชนกครั� นถูกพระนางสีวลีทูลรบเร้าให้เสด็จกลบัพระนครก็ไดต้รัสพระดาํรัส
อยา่ขาดกบัพระนางสีวลีจนถึงกลบัทาํใหท้าํพระนางเสียพระหฤทยัถึงแก่วิสัญญีภาพไป  ฝ่ายพระมหาชนกจึงทรง
ถือโอกาสรีบเสด็จเขา้ป่าไปเพื�อจะมิให้พระนางสีวลีทรงทราบและติดตามไปได ้ทรงเจริญสมณธรรมจนบรรลุ
ฌานทาํอภิญญาและสมาบติัใหเ้กิดขึ�นไม่เสด็จกลบัมาสู่ถิ�นของมนุษยอี์กตลอดพระชนมชี์พ  ฝ่ายพระนางสีวลีเมื�อ
ทรงฟื� นคืนสติขึ�นมาไม่พบพระมหาชนกก็ตรัสถามเหล่าบริวารที�ติดตามมาภายหลงัซึ� งก็ไม่มีใครทราบเลยสักคน
หนึ�ง จึงทรงข่มพระหฤทยัยอมรับความเป็นจริงแลว้ตรัสสั�งให้สร้างอนุสาวรียใ์นที�ต่างๆที�พระมหาชนกทรงเคย
ประทบัใชส้อย และเร่งเสด็จกลบัพระนครแต่งตั�งให้พระโอรสขึ�นเป็นพระราชาแทนตามพระดาํรัสของพระมหา
ชนก ส่วนพระนางก็เสด็จออกผนวชเป็นดาบสินีประทบัอยู ่ณ พระราชอุทยานอมัพวนัทรงบาํเพญ็ฌานให้เกิดขึ�น
และมีฌานไม่เสื�อม ครั�นสิ�นพระชนมแ์ลว้ก็เสด็จไปบงัเกิดในพรหมโลกเช่นเดียวกบัพระมหาชนก102  
  o. สุวรรณสามชาดก  ความว่า ณ ที�ไม่ไกลแต่กรุงพาราณสีมีแม่นํ� าใหญ่อยู่สายหนึ� ง เหล่า
นายพรานสองกลุ่มใหญ่ประมาณกลุ่มละ 500 คนไดพ้ากนัสร้างบา้นอาศยัอยูที่�ริมฝั�งแม่นํ� าทั�งสองขา้ง และหวัหนา้
หมู่บา้นทั�งสองนี�ต่างก็เป็นสหายกนัไดท้าํกติกากนัไวว้า่ถา้ทั�งสองคนไดลู้กชายหรือลูกสาวทั�งคู่จะให้เป็นสหาย
กนัแต่ถา้ฝ่ายหนึ�งไดลู้กชายและอีกฝ่ายหนึ�งไดลู้กสาวจะใหส้มรสกนั ต่อมาหัวหนา้หมู่บา้นริมฝั�งนี� ไดลู้กชายและ
ตั�งชื�อให้วา่ ทุกูลกุมาร อีกฝ่ายไดลู้กสาวและตั�งชื�อให้ว่า ปาริกากุมารี หัวหน้าหมู่บา้นทั�งสองจึงให้คนเหล่านั�น
สมรสกนัโดยที�กุมารและกุมารีทั� งสองไม่มีความปรารถนาจะใชชี้วิตแบบครองเรือน ดว้ยเหตุที�ทุกูลกุมารและ     
ปาริกากุมารีนั�นเป็นผูจุ้ติมาจากพรหมโลกซึ�งในพรหมโลกนั�นไม่มีการเสพกามหรือทาํผิดศีลธรรมดงันั�นแมจ้ะ
สมรสกนัแลว้ก็ไม่มีความปรารถนาดว้ยเมถุนธรรมและไม่ฆ่าสตัวต์ดัชีวติหรือขายเนื�อที�ผูอื้�นฆ่า แต่ปรารถนาที�จะ
ออกบวช เหล่าบิดามารดาจึงอนุญาตใหค้นทั�งสองออกบวชเป็นดาบสและดาบสินีอาศยัอยูใ่นป่าใกลแ้ม่นํ� าสัมมตา
ดว้ยความช่วยเหลือของทา้วสักกะจอมเทพและพระวิสสุกรรมเทพบุตรที�สร้างที�พกัอาศยัถวาย ต่อมาทา้วสักกะ
จอมเทพไดพิ้จารณาเห็นวา่ต่อไปทั�งสองท่านนั�นจะตาบอดดว้ยวบิากกรรมจึงไดท้รงแนะนาํให้ท่านทั�งสองวา่ควร
มีบุตรไวค้อยอุปัฏฐากพร้อมทั�งทรงแนะอุบายโดยใหทุ้กลูฤๅษีนั�นเอามือลูบทอ้งปาริกาดาบสินีในยามที�มีระดู (ไข่
สุก) ซึ� งต่อมาปาริกาดาบสินีก็ไดต้ั�งครรภ์และคลอดบุตรมีผิวพรรณประดุจทองคาํจึงไดต้ั�งชื�อให้วา่ สุวรรณสาม 
ดาบสและดาบสินีทั�งสองก็เฝ้าเลี�ยงดูบุตรนอ้ยดว้ยผลาผลต่างๆ โดยมีเหล่ากินนรกินนรีมาช่วยดูแลในเวลาดาบส
และดาบสินีทั�งสองเขา้ไปหาผลาผลในป่าจนกระทั�งพระสุวรรณสามอายุได ้16 ปี อยูม่าวนัหนึ� งในขณะที�ดาบส
และดาบสินีทั�งสองเดินทางกลบัจากการไปหาผลาผลในป่าครั�นใกลจ้ะถึงที�พกัแลว้เผอิญวา่มีฝนตกลงมาเสียก่อน 
ท่านทั�งสองจึงพากนัไปหลบฝนอยูบ่นจอมปลวกใหญ่ที�มีอสรพิษร้ายอาศยัอยูข่า้งใน อสรพิษโกรธที�ท่านทั�งสอง
นั�นมาอยูบ่นจอมปลวกของตนจึงพ่นลมพิษใส่ตาของท่านทั�งสองจนบอดทั�งสองขา้ง ท่านทั�งสองจึงไม่สามารถ
กลบัมาที�พกัไดเ้อง พระสุวรรณสามเมื�อไม่เห็นบิดามารดากลบัมาตามเวลาเช่นเคยจึงไดอ้อกไปตามหาเมื�อพบแลว้
ก็ไดพ้ามายงัที�พกัและบาํรุงเลี� ยงปรนนิบัติจดัแจงในกิจทั�งปวงโดยมิให้อนาทรร้อนใจใดๆ ต่อมาวนัหนึ� งพระ
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สุวรรณสามมีเหล่ามฤคและกินนรกินนรีทั�งหลายแวดลอ้มออกเดินทางไปตกันํ� าที�แม่นํ� าสัมมตาไดถู้กพระเจา้ปิล
ยกัขราชแห่งกรุงพาราณสียงิดว้ยลูกศรอาบพิษ พระสุวรรณสามแมจ้ะถูกยิงก็ยงัคงควบคุมสติเรียกหาผูย้ิงตนดว้ย
วาจาอนัสุภาพอ่อนหวาน ฝ่ายพระเจา้ปิลยกัขราชเมื�อทรงสดบัแลว้ก็ไดเ้สด็จเขา้ไปตรัสสนทนาดว้ยครั�นทรงทราบ
เรื�องราวของพระสุวรรณสามที�คอยบาํรุงเลี�ยงบิดามารดาผูต้าบอดก็ทรงเกิดความสาํนึกผิดโทมนสัเสียพระหฤทยั
เป็นอนัมากในสิ�งที�พระองคไ์ดท้รงกระทาํไป เมื�อเป็นดงันี�พระองคจึ์งไดรั้บอาสาที�จะเลี�ยงดูดาบสและดาบสินีทั�ง
สองแทนพระสุวรรณสาม แต่ก็มิวายที�จะทรงเศร้าโศกเพราะเขา้พระหฤทยัวา่พระสุวรรณสามเสียชีวิตแลว้ ครั� น
ต่อมาทรงไดรั้บคาํแนะนาํจากนางเทพธิดาชื�อวา่พสุนธรีผูสิ้งสถิตอยูที่�ภูเขาคนัธมาทน์ซึ� งเคยเป็นมารดาของพระ
สุวรรณสามในอดีตชาติ จึงไดท้รงกระทาํตามและเสด็จเขา้ไปหาดาบสและดาบสินีทั�งสองตรัสเล่าเหตุการณ์ให้
ทราบแลว้พาไปยงัสถานที�ที�พระสุวรรณสามถูกยิงนอนนิ�งสลบอยู ่ดาบสและดาบสินีทั�งสองรวมทั�งนางเทพธิดา
ต่างไดร่้วมกนัตั�งสัจอธิษฐานจนสามารถทาํให้พระสุวรรณสามพื�นคืนเป็นปกติไดใ้นที�สุด ครั� นพระสุวรรณสาม
หายเป็นปกติดีแลว้ก็ไดแ้สดงธรรมจรรยาของพระราชาและศีล 5 ถวายแด่พระเจา้ปิลยกัขราช พระเจา้ปิลยกัขราช
ไดต้รัสขอขมาโทษต่อพระสุวรรณสามแลว้เสด็จกลบับา้นเมืองของพระองคป์กครองบา้นเมืองโดยธรรมดาํรงอยู่
ในโอวาทของพระสุวรรณสามตลอดพระชนมายุภายหลงัแต่สวรรคตแลว้ก็เสด็จไปบงัเกิดในสวรรค์ ฝ่ายพระ
สุวรรณสามพร้อมทั�งบิดามารดานั�นก็ไดบ้าํเพญ็สมณธรรมจนบรรลุฌานอภิญญาสมาบติัและไปบงัเกิดในพรหม
โลกภายหลงัแต่เสียชีวติดว้ยกนัทั�งหมด103  
 p. เนมิราชชาดก  ความวา่ ณ กรุงมิถิลามีพระราชาพระนามวา่มฆเทวราช ไดเ้สด็จขึ�นครองราชยใ์น
เวลาที�มีพระชนมายุได ้84,000 ปี และไดต้รัสสั�งให้นายภูษามาลาทราบว่า หากมีพระเกศาหงอกจงบอกให้
พระองคท์ราบ พระองคท์รงครองราชยสื์บต่อมาเป็นลาํดบัถึง 84,000 ปี  ครั� นทรงทราบวา่พระเกศาของพระองค์
หงอกแลว้ตามที�นายภูษามาลาไดก้ราบทูล พระองค์ก็ทรงสละราชสมบติัให้พระโอรสแลว้เสด็จออกผนวชเป็น
ฤๅษี บาํเพ็ญเพียรจนไดฌ้านอภิญญาและสมาบติัแลว้เสด็จไปบงัเกิดในพรหมโลกภายหลงัแต่สวรรคตแลว้ แม้
พระราชาผูสื้บราชบลัลงัก์พระองค์ต่อๆ มาก็ทรงกระทาํตามพระเจา้มฆเทวราชผูเ้ป็นปฐมกษตัริยน์ั�นเป็นตนัติ
ประเพณี ในกาลต่อมาพระพรหมที�มาเกิดองคแ์รกหรือพระเจา้มฆเทวราชนั�นไดต้รวจดูวงศ์ของตนเอง และรู้ว่า
วงศข์องตนจกัขาดสูญจึงไดต้ั�งใจจุติจากพรหมโลกมาอุบติัเป็นพระโอรสของพระราชาในกรุงมิถิลา พระบิดาและ
พระมารดาทรงขนานพระนามใหว้า่ เนมิราชกุมาร ครั� นพระบิดาทรงสละราชสมบติัออกผนวชตามตนัติประเพณี
แลว้ก็ไดเ้สด็จขึ�นครองราชยต์่อจากพระบิดานั�น ทรงทาํบุญต่างๆ เป็นอเนกประการรวมทั�งทรงแนะนาํสั�งสอน
มหาชนให้กระทาํตามดว้ย เป็นเหตุให้มหาชนไปเกิดในสรรคก์นัเป็นจาํนวนมากเหลือที�จะคณานบัได ้อยูม่าวนั
หนึ�งพระองคท์รงเกิดพระกงัขาขึ�นวา่การให้ทานกบัการประพฤติพรหมจรรยน์ั�นอยา่งใดมีผลมากกวา่กนั ทาํให้
ร้อนไปถึงภพของทา้วสักกะจอมเทพ ทา้วสักกะจอมเทพจึงจาํตอ้งมาเฉลยพระกงัขานั�นให้ทรงทราบครั� นทรง
เฉลยพระกงัขาของพระเจา้เนมิราชแลว้ก็เสด็จกลบัไปยงัเทวโลก ฝ่ายเหล่าทวยเทพบนเทวโลกเมื�อเห็นทา้วสักกะ
จอมเทพจึงไดพ้ากนัทูลถามถึงการเสด็จไปนั�น เมื�อทราบเรื�องทั�งหมดแลว้ก็ปรารถนาจะพบพระเจา้เนมิราช เพราะ
เหตุที�เหล่าทวยเทพนั�นต่างก็สาํนึกในพระคุณของพระเจา้เนมิราชที�ไดท้รงแนะนาํชกัชวนในการทาํบุญกุศลเมื�อ
ครั� งพวกตนเองเป็นมนุษยจ์นเป็นเหตุใหม้าบงัเกิดในสวรรค ์ทา้วสกักะจอมเทพจึงไดมี้เทวบญัชาใหม้าตลีเทพบุตร
ไปเชิญพระเจา้เนมิราชมาเที�ยวชมสวรรค์ มาตลีเทพบุตรเมื�อรับเทวบญัชาแลว้จึงไดไ้ปอญัเชิญพระเจา้เนมิราช
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เสด็จมายงัสวรรค์แต่ก่อนที�จะมาสวรรค์นั�นมาตลีเทพบุตรไดน้าํเสด็จไปแวะประพาสดูเมืองนรกก่อนซึ� งมีอยู่
มากมายเกินกว่าที�พระเจา้เนมิราชจะทรงดูหมดในเวลาอนัน้อยนิดได ้ทา้วสักกะจอมเทพจึงทรงมีเทวบญัชาให้
เทพบุตรอีกองคไ์ปเร่งมาตลีเทวบุตรใหน้าํเสด็จมาสวรรคโ์ดยพลนั มาตลีเทวบุตรเมื�อไดรั้บเทวบญัชาดงันั�นจึงได้
แสดงนรกทั�งหมดให้พระเจา้เนมิราชไดเ้ห็นในคราวเดียวแลว้นาํเสด็จเที�ยวประพาสวิมานต่างๆในสวรรคต์ั�งแต่
ชั�นจาตุมมหาราชเป็นตน้ไป เหตุการณ์ก็ซํ� ารอยเดิมอีกครั� งเพราะว่าวิมานในสวรรคน์ั�นก็มีอยู่มากมายเกินกว่าที�
พระเจา้เนมิราชจะทรงใชเ้วลาเพียงนอ้ยนิดของชีวิตที�มีอยูท่อดพระเนตรให้หมดได ้ทา้วสักกะจอมเทพจึงทรงมี
เทวบัญชาให้เทพบุตรอีกองค์หนึ� งมาเร่งให้มาตลีเทพบุตรนําเสด็จไปสู่เทวสภาชื�อว่าสุธรรมาในทนัที มาตลี
เทพบุตรเมื�อรับเทวบญัชาแลว้ก็ไดแ้สดงวมิานในสวรรคใ์หพ้ระเจา้เนมิราชทรงทอดพระเนตรในคราวเดียวแลว้ก็
นาํเสด็จไปสู่เทวสภาในทนัที เมื�อพระเจา้เนมิราชเสด็จถึงเทวสภาแลว้ทา้วสักกะจอมเทพและเหล่าทวยเทพต่างก็
พากนัทาํการตอ้นรับและสรรเสริญพระเจา้เนมิราชโดยประการต่างๆ พร้อมทั�งเชิญชวนพระเจา้เนมิราชให้เสวย
ทิพยสมบติัอยู่บนสวรรค์ แต่พระเจ้าเนมิราชนั�นทรงปฏิเสธ ทรงปรารถนาที�จะกลบัไปทาํบุญกุศลต่างๆ และ      
สั�งสอนมหาชนมากกวา่ เพราะวา่จะก่อใหเ้กิดเป็นสมบติัติดตนเองไปตลอด จึงตรัสขอเสด็จกลบัไปยงัโลกมนุษย ์
เมื�อพระเจ้าเนมิราชได้เสด็จกลบัมายงักรุงมิถิลาแลว้ก็ตรัสเล่าเหตุการณ์ที�ได้ไปประพาสนรกและสวรรค์ให้
มหาชนไดฟั้ง ทรงกระทาํบุญกุศลต่างๆมากมายพร้อมทั�งชกัชวนแนะนาํสั�งสอนมหาชนไปดว้ย ทรงปกครอง
บา้นเมืองโดยธรรมจวบจนพระเกศาหงอกก็ทรงมอบราชสมบติัแด่พระโอรสใหป้กครองบา้นเมืองสืบต่อไป ส่วน
พระองค์ก็ทรงผนวชบาํเพญ็สมณธรรมจนบรรลุฌานอภิญญาและสมาบติั ภายหลงัแต่สวรรคตแลว้ก็ไดเ้สด็จไป
บงัเกิดในพรหมโลกดงัเดิม104     
 5 . มโหสถชาดก  ความว่า ในเมืองมิถิลา มีเศรษฐีคนหนึ�งชื�อว่า สิริวฒักะ มีภรรยาชื�อ สุมนาเทว ี
ต่อมานางสุมนาเทวีไดค้ลอดบุตรคนหนึ�ง ซึ� งขณะที�ทารกคลอดออกมานั�นทา้วสักกะจอมเทพไดป้ระทานแท่ง
โอสถแท่งหนึ�งไวใ้นมือของทารกนั�น  เศรษฐีสิริวฒักะนั�นป่วยเป็นโรคปวดศีรษะมานานเยียวยาอยา่งไรก็ไม่หาย 
จึงไดน้าํแท่งโอสถนั�นไปฝนที�หินบดยาแลว้นาํมาทาหนา้ผาก อาการปวดศีรษะของเศรษฐีก็หายขาดไปในทนัใด 
แมค้นอื�นๆ ที�ป่วยดว้ยโรคนั�นๆ ก็พากนัมาขอรับการเยียวยาครั� นไดรั้บการเยียวยาแลว้ก็หายจากโรคกนัทุกคน 
ดงันั�นเศรษฐีจึงตั�งชื�อบุตรวา่ มโหสถ เมื�อพระมโหสถเติบโตขึ�นก็เป็นผูมี้สติปัญญาเฉลียวฉลาดกวา่เด็กทั�งหลาย 
ครั� งหนึ� งพระมโหสถเห็นวา่ ในเวลาฝนตก ตนและเพื�อนๆ ประมาณ 1,000 คน ตอ้งหลบฝน เล่นกนัอยา่งลาํบาก
และไม่สนุก จึงชกัชวนใหเ้พื�อนๆ นาํเงินมารวมกนัเพื�อสร้างสถานที�เล่น เมื�อรวบรวมเงินไดแ้ลว้ พระมโหสถก็ได้
จา้งนายช่างมาก่อสร้างศาลาแต่นายช่างนั�นกระทาํไม่ไดด้งัที�หวงัไวจึ้งไดอ้อกแบบศาลานั�นอยา่งวิจิตรพิสดารและ
ควบคุมการก่อสร้างดว้ยตนเองจนแลว้เสร็จ ซึ�งศาลาหลงันั�นนอกจากจะมีที�เล่นที�กินและที�พกัสาํหรับคนที�ผ่านไป
มาแลว้ ยงัจดัสร้างหอ้งต่างๆ เช่น หอ้งวนิิจฉยัคดี หอ้งผูป่้วย หอ้งเก็บสินคา้ เป็นตน้ และไดป้ลูกไมด้อกไมป้ระดบั
และไมผ้ลขุดสระนํ� าทาํบริเวณศาลานั�นให้เป็นที�รื�นรมยส์าํหรับผูค้นและสัตวน์านาชนิด อนึ� งในสมยันั�นพระเจา้   
วเิทหราชเป็นกษตัริยป์กครองเมืองมิถิลา ทรงมีนกัปราชญร์าชบณัฑิตที�ปรึกษาประจาํราชสาํนกั p คน คือ เสนกะ 
ปุกกสุะ กามินทะ และเทวินทะ ในวนัที�พระมโหสถถือปฏิสนธิในครรภน์ั�นพระองคไ์ดท้รงสุบินเป็นนิมิตมงคล
ขึ�น บรรดาบณัฑิตทั�ง p จึงไดทู้ลทาํนายพระสุบินวา่จะมีบณัฑิตคนที� 5 ผูฉ้ลาดสามารถเกินกวา่ใครๆ มาถวาย
ตวัรับใชพ้ระเจา้วเิทหราช ดงันั�นเมื�อครบ 7 ปีนบัแต่วนัที�ทรงสุบินพระองคจึ์งโปรดให้เหล่าเสนาอมาตยอ์อกสืบ
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ข่าววา่ มีบณัฑิตผูมี้สติปัญญาปราดเปรื�องอยูที่�ใดบา้ง เหล่าเสนาอมาตยจึ์งเดินทางไปแสวงหาในที�ต่างๆ จนมาถึง
บริเวณบา้นของสิริวฒักะเศรษฐี เห็นศาลาอนังดงาม จัดแจงแต่งอย่างประณีตบรรจง จึงถามผูค้นว่าใครเป็น
ผูอ้อกแบบ ก็ทราบความวา่ พระมโหสถเป็นผูด้าํเนินการ  จึงไดน้าํความไปกราบทูลพระเจา้วิเทหราช  พระเจา้วิ
เทหราชจึงตรัสเรียกบณัฑิตทั�ง p มาปรึกษาวา่ควรจะไปรับพระมโหสถมารับราชการไดห้รือยงั บณัฑิตทั�ง p มีเสน
กะเป็นหัวหน้า มีใจตระหนี�ในลาภเกรงว่าพระมโหสถจะได้ดีเกินหน้าตนจึงทูลว่า ขอให้รอดูไปก่อน  ฝ่าย
พระมโหสถนั�นไดท้าํสาธารณประโยชน์และตดัสินคดีความต่างๆ เป็นจาํนวนมาก อาทิวา่ กรณีชิ�นเนื�อ คดีโค คดี
เครื�องประดบัทาํเป็นปลอ้ง ๆ  ฝ่ายอมาตยผ์ูส้อดแนมก็ไดทู้ลรายงานต่อพระเจา้วิเทหราชเป็นระยะๆ พระเจา้   วิ
เทหราชเมื�อทรงทราบเรื�องการตดัสินคดีความของพระมโหสถแลว้ก็ทรงมีความปรารถนาจะเชิญพระมโหสถ
มายงัราชสาํนกัมากยิ�งขึ�น แต่เหล่าบณัฑิตทั�ง 4 ก็คอยทูลทดัทานไวอ้ยูร่ํ� าไป เพื�อความแน่พระหฤทยัพระเจา้วิเทห
ราชจึงทรงทดลองสติปัญญาพระมโหสถด้วยการตั�งปัญหาต่างๆ ถามพระมโหสถ  ฝ่ายพระมโหสถก็สามารถ
แกปั้ญหาไดทุ้กครั� งไป  ในที�สุดพระเจา้วเิทหราชก็ไม่อาจทนรอตามคาํทดัทานของเหล่าบณัฑิตทั�ง 4 อีกต่อไป จึง
โปรดใหพ้วกราชบุรุษไปพาพระมโหสถและสิริวฒักะเศรษฐีมาเขา้เฝ้าพร้อมกบัตรัสสั�งใหพ้ระมโหสถนาํมา้อสัดร
มาถวายดว้ย พระมโหสถทราบดีว่า ครั� งนี� เป็นการทดลองสําคญั จึงไดท้าํการวางแผนร่วมกบับิดาและสามารถ
แกปั้ญหาไดใ้นที�สุด ครั�นพระมโหสถแกปั้ญหาดงักล่าวไดพ้ระเจา้วิเทหราชก็ทรงพอพระหฤทยัเป็นอยา่งมากจึง
ตรัสขอพระมโหสถกะสิริวฒักะเศรษฐีเพื�อมาเป็นพระโอรส ฝ่ายสิริวฒักะเศรษฐีแมจ้ะไม่ยอมในตอนแรกแต่ก็ไม่
สามารถทูลคดัคา้นไดจึ้งยอมถวายพระมโหสถไวใ้นราชการ  พระมโหสถจึงไดเ้ริ�มรับราชการกบัพระเจา้วิเทห
ราชนับตั�งแต่นั�นมา ตลอดเวลาที�อยู่ในราชสํานักพระมโหสถได้แสดงสติปัญญาและความสุขุมลุ่มลึกในการ
พิจารณาแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้งอย่างมากมาย มิหนาํซํ� ายงัได้ช่วยให้เหล่าบณัฑิตทั�ง 4 นั�นรอดพน้ความอบัจน
ปัญญาไดส้ําเร็จ แต่บณัฑิตเหล่านั�นมิไดก้ตญัGูรู้คุณกลบัพยายามกาํจดัมโหสถเพื�อที�พวกตนจะไดก้า้วหน้าใน
ราชการต่อไป พระมโหสถมีความเจริญกา้วหนา้อยูใ่นราชสาํนกัเป็นลาํดบัจวบจนมีอายไุด ้&q ปี พระนางอุทุมพร
เทวผีูเ้ป็นพระมเหสีของพระเจา้วเิทหราชผูท้รงรักใคร่พระมโหสถเช่นกบันอ้งชายก็ทรงประสงคจ์ะหาคู่ครองให ้
แต่พระมโหสถขอพระราชทานอนุญาตเดินทางไปเสาะหาคู่ครองที�พอใจดว้ยตนเองและไดพ้บกบันางอมราเทวี
ตลอดทั�งไดท้าํการทดสอบสติปัญญาและคุณธรรมของนางจนแน่แก่ใจแลว้ก็รับเขา้มาถวายตวัแด่พระมเหสีเพื�อทาํ
การมงคลสมรส  ฝ่ายบณัฑิตทั�ง 4 นั�นยงัคงกลั�นแกลง้พระมโหสถดว้ยวธีิการต่างๆ แต่ก็ไม่อาจเป็นผล แมถึ้งขนาด
พระเจา้วิเทหราชหลงเขา้พระหฤทยัผิดขบัไล่พระมโหสถออกจากพระราชวงั พระมโหสถก็มิไดขุ้่นเคืองแต่ยงั
จงรักภกัดีต่อพระเจา้วเิทหราชไม่เสื�อมคลาย ไม่วา่บณัฑิตทั�ง p จะกลั�นแกลง้อยา่งไร พระมโหสถก็สามารถเอาตวั
รอดไดทุ้กครั� ง และมิไดต้อบแทนความชั�วร้ายดว้ยความชั�วร้าย แต่กลบัให้ความเมตตากรุณาต่อเหล่าบณัฑิตทั�ง 4 
จนบณัฑิตเหล่านั�นแพภ้ยัตนเองและไดรั้บพระอาญาใหป้ระหารชีวติ แต่พระมโหสถไดทู้ลขออภยัโทษไว ้บณัฑิต
เหล่านั�นจึงสํานึกไดย้อมมีไมตรีจิตกบัพระมโหสถแต่นั�นมา พระมโหสถรุ่งเรืองดว้ยลาภสักการะและยศดาํรง
ตาํแหน่งเสนาบดีนอกจากจะทาํหนา้ที�พิจารณาเรื�องราว แกไ้ขปัญหาต่างๆ แลว้ยงัไดเ้ตรียมการป้องกนัพระนคร
ในดา้นต่างๆ ใหพ้ร้อมอยูเ่สมอดว้ย และยงัจดัผูค้นไปอยูต่ามเมืองต่างๆ เพื�อคอยสืบข่าววา่ จะมีบา้นเมืองใดคิดมา
โจมตีเมืองมิถิลาหรือไม่ อนึ� งยงัมีพระราชาองค์หนึ� ง ทรงพระนามว่า จุลนีพรหมทตั ทรงครองราชยอ์ยูใ่นนคร
อุตรปัญจาละทรงหมายจะปกครองสกลชมพูทวีปเป็นเอกราชแต่พระองคเ์ดียว ตามคาํแนะนาํของปุโรหิตชื�อว่า
เกวฏัพราหมณ์ ทรงไดว้างแผนไวว้า่ เมื�อสามารถยึดเมืองต่างๆ ไดแ้ลว้จะทรงลวงเอากษตัริยร้์อยเอ็ดพระนครมา
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กระทาํสตัยส์าบานแลว้เอาสุราเจือยาพิษให้กษตัริยเ์หล่านั�นดื�มเพื�อให้สิ�นพระชนม ์ครั� นพระเจา้จุลนีพรหมทตัได้
ทรงดาํเนินการมาถึงขั�นตอนจดัพิธีดื�มนํ� าชยับานที�ผสมยาพิษนั�น พระมโหสถไดท้ราบเรื�องดงักล่าวจากนกแกว้ที�
ส่งออกไปสืบราชการลบัก็เกิดมีจิตกรุณาสงสารเหล่ากษตัริยท์ั�งหลายจึงไดส้ั�งการให้บริวารผูเ้ป็นสหายทั�งพนัไป
ทาํลายพิธีดงักล่าว พระเจา้จุลนีพรหมทตักริ�วต่อพระมโหสถจึงตรัสสั�งใหจ้ดัทพัขบวนใหญ่แลว้ยกไปตีเมืองมิถิลา 
โดยมีเกวฏัพราหมณ์เป็นที�ปรึกษาใหญ่ แต่ไม่วา่จะโจมตีดว้ยวิธีใด พระมโหสถก็รู้ทนัสามารถตอบโตแ้ละแกไ้ข
ไดทุ้กครั� งไป ในที�สุดพระเจา้จุลนีพรหมทตัทรงส่งเกวฏัพราหมณ์มาประลองปัญญา ทาํสงครามธรรมยุทธ์กบั
พระมโหสถ เกวฏัพราหมณ์ก็พา่ยแพอี้ก  ต่อมาพระมโหสถไดว้างอุบายถอยทพัของพระเจา้จุลนีพรหมทตัโดยแตง่
ให้อนุเกวฏัพราหมณ์ไปเป็นไส้ศึกปล่อยข่าวเท็จและทาํความโกลาหลอลม่านให้เกิดในกองทพัพระเจ้าจุลนี
พรหมทตั จนทาํให้กองทพัพระเจา้จุลนีพรหมทตัพากนัแตกพ่ายถอยหนีไปไม่เป็นกระบวน ฝ่ายเกวฏัพราหมณ์
ครั�นแพส้งครามก็คิดพยาบาทพระมโหสถจึงวางอุบายใชห้ญิงงามเพื�อลวงพระเจา้วเิทหราชและพระมโหสถไปฆ่า
ที�เมืองอุตรปัญจาละ พระมโหสถนั�นได้รู้ถึงอุบายดังกล่าวจึงคิดอุบายแก้ทูลขออนุญาตพระเจ้าวิเทหราชไป
จดัเตรียมที�ประทบัและที�สาํคญัคือไดก่้อสร้างอุโมงคใ์ตดิ้น มีทางเดินภายในอุโมงคป์ระกอบดว้ยกลไกและประตู
ลบัต่างๆ ซับซ้อนมากมาย ครั� นเสร็จแลว้ก็ส่งคนมาทูลเชิญให้พระเจา้วิเทหราชเสด็จไปยงัเมืองอุตรปัญจาละ  
ในขณะที�พระเจา้วเิทหราชประทบัอยูใ่นสถานที�ประทบัรอที�จะอภิเษกกบัพระธิดาของพระเจา้จุลนีพรหมทตันั�น 
พระเจา้จุลนีพรหมทตัก็ทรงยกกองทพัมาลอ้มพระเจา้วิเทหราชไวโ้ดยรอบ ฝ่ายพระมโหสถซึ�งไดเ้ตรียมการไว้
แลว้นั�นก็สั�งให้คนลอบลงไปทางอุโมงค์แลว้เขา้ไปในปราสาทพระเจา้จุลนีพรหมทตัให้ทาํอุบายหลอกพาเอา
พระชนนี พระมเหสี พระโอรส และพระธิดาของพระเจา้จุลนีพรหมทตัมาเป็นตวัประกนั แลว้จึงให้ควบคุมตวันาํ
ไปยงัเมืองมิถิลากบัพระเจา้วิเทหราช ส่วนตวัพระมโหสถเองและเหล่าเสนาทหารหาญนั�นยงัคงอยูเ่ผชิญหนา้กบั
พระเจา้จุลนีพรหมทตั เมื�อพระเจา้จุลนีพรหมทตัผูไ้ม่รู้ความเป็นไปดงักล่าวทรงประกาศวา่จะจบัพระเจา้วิเทหราช 
พระมโหสถจึงทูลบอกใหท้รงทราบวา่ พระเจา้วิเทหราชไดเ้สด็จกลบัไปเมืองมิถิลาพร้อมดว้ยเหล่าพระญาติของ
พระเจา้จุลนีพรหมทตัแลว้ พระเจา้จุลนีพรหมทตัครั�นทรงทราบความจริงก็ทรงโทมนสัดว้ยเกรงวา่เหล่าพระญาติ
จะเป็นอนัตราย  พระมโหสถจึงทูลรับประกนัในความปลอดภยัของเหล่าญาติของพระเจา้จุลนีพรหมทตัแลว้ทูล
เชิญพระเจา้จุลนีพรหมทตัทอดพระเนตรพระราชวงัและอุโมงค์ที�ตนให้สร้างไวอ้ย่างวิจิตรงดงาม  พระเจา้จุลนี
พรมทตัครั�นทรงทราบวา่พระมโหสถเป็นบณัฑิตมีคุณธรรมสติปัญญาความรู้ความสามารถที�ตนและบริวารไม่อาจ
เทียบไดจึ้งได้ตรัสขออภยัที�ไดเ้คยคิดร้ายต่อเมืองมิถิลา พระเจา้วิเทหราช และพระมโหสถ และไดต้รัสชวน
พระมโหสถให้มารับราชการในพระองค ์แต่มโหสถนั�นยงัคงจงรักภกัดีต่อพระเจา้วิเทหราชอยา่งมั�นคงขอรับใช้
พระเจา้วเิทหราชต่อไปจนกวา่จะสวรรคต ครั�นพระเจา้วเิทหราชสวรรคตแลว้จึงจะมาเขา้ดว้ยแลว้ไดทู้ลลากลบัไป
ยงัเมืองมิถิลา เมื�อพระมโหสถกลบัมายงัเมืองมิถิลาแลว้ก็จัดให้กองทหารนําเสด็จพระชนนี พระมเหสี และ
พระโอรสของพระเจา้จุลนีกลบัมายงัเมืองอุตรปัญจาละ ส่วนพระธิดานั�นคงใหป้ระทบัอยูเ่มืองมิถิลาในฐานะพระ
มเหสีของพระเจา้  วเิทหราชต่อไป ครั� นเมื�อพระเจา้วิเทหราชสิ�นพระชนมแ์ลว้พระมโหสถแมเ้หล่าชนทูลวิงวอน
อยูก็่ไดข้อลาไปรับราชการอยูก่บัพระเจา้จุลนีพรหมทตัตามที�ไดก้ราบทูลไว ้ครั� นมาอยูไ่ดช้ั�วระยะเวลาหนึ�งก็ถูก
นางเภรีปริพาชิกาถามปัญหาเกี�ยวกบัความเป็นอยูใ่นชีวิตประจาํวนัและหนา้ที�การงานดว้ยการทาํลกัษณะมือเป็น
สัญญาณคาํถาม แต่เหล่าสนมที�พระนางจันทาเทวีผูไ้ม่พอพระหฤทยัในพระมโหสถใชใ้ห้คอยจับผิดได้นํา
เหตุการณ์นั�นไปทูลฟ้องพระเจา้จุลนีพรมทตัเพื�อให้ลงพระอาญา พระเจา้จุลนีพรหมทตัจึงไดต้รัสสอบถามเรื�อง
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นั�นกบันางเภรีปริพาชิกาและพระมโหสถจนกระจ่างในความหมายแลว้กลบัทรงสรรเสริญและมอบลาภสักการะ
ยศตาํแหน่งใหแ้ก่พระมโหสถยิ�งขึ�นไปอีก พระมโหสถเมื�อไดรั้บสิ�งของต่างๆ จากพระเจา้จุลนีพรหมทตัก็อยากรู้
วา่ทรงใหด้ว้ยใจจริงหรือไม่จึงไดไ้ปขอร้องใหน้างเภรีปริพาชิกาช่วยทดสอบเพื�อทราบความจริงดงักล่าว นางเภรี
ปริพาชิกาก็รับคาํและดาํเนินการตามนั�นผลปรากฏวา่พระเจา้จุลนีพรหมทตัแมจ้ะสละคนทั�งหลายหรือตวัพระองค์
เองก็จะไม่ยอมสละพระมโหสถใหผู้ห้นึ� งผูใ้ด พระมโหสถจึงเป็นที�โปรดปรานรักใคร่ของพระเจา้จุลนีพรหมทตั
และมหาชนอยูรั่บราชการในเมืองอุตรปัญจาละตลอดจนสิ�นอายขุยั105  
 q . ภูริทตัชาดก  ความวา่ มีพระราชาพระองค์หนึ� งพระนามวา่พรหมทตัทรงครองราชยใ์นเมือง
พาราณสีไดพ้ระราชทานตาํแหน่งอุปราชแก่พระโอรส แต่ครั� นพระโอรสมีอาํนาจและบริวารมากขึ�นก็ทรงระแวง
วา่ พระโอรสนั�นจะคิดก่อการกบฏแยง่ชิงราชสมบติั จึงทรงมีพระบญัชาให้พระโอรสออกไปอยูใ่ห้ไกลจนกว่า
พระองคจ์ะสิ�นพระชนมแ์ลว้จึงค่อยกลบัมารับราชสมบติั พระโอรสเมื�อทรงทราบพระบญัชาก็เสด็จไปผนวชอยูที่�
บริเวณฝั�งแม่นํ� ายมุนา  ในบริเวณนั�นมีนางนาคตนหนึ�งเป็นหมา้ยเพราะสามีตายอยูแ่ต่เพียงลาํพงั เกิดความวา้เหว่
จนไม่อาจทนอยู่ในเมืองนาคได้ จึงขึ�นมาจากนํ� าท่องเที�ยวไปตามริมฝั�งเพื�อแสวงหาสามีจนถึงศาลาที�พกัของ
พระโอรสครั�นพบพระโอรสก็เกิดจิตปฏิพทัธ์จึงทาํอุบายเพื�อจะรู้จกั พระโอรสเมื�อไดพ้บนางนาคจึงสอบถาม ทรง
ทราบความว่า ไม่มีสามี เพราะไม่ไดผ้นวชดว้ยศรัทธาจึงอยูร่่วมกนัฉันสามีภรรยาจนนางนาคประสูติโอรสองค์
หนึ� ง ชื�อว่า สาครพรหมทตั และพระธิดาอีกองค์ชื�อวา่ สมุททชา ครั� นต่อมาเมื�อพระเจา้พรหมทตัสวรรคตเหล่า
เสนาอาํมาตยไ์ดใ้ชใ้ห้นายพรานไพรเป็นผูน้าํทางพากนัไปทูลเชิญพระโอรสให้เสด็จขึ�นครองราชยเ์ป็นพระเจา้
กรุงพาราณสีและเสด็จกลบัไปปกครองบา้นเมืองต่อไป พระเจา้กรุงพาราณสีจึงไดต้รัสชวนนางนาคให้ไปอยูด่ว้ย 
แต่นางนาคไม่สามารถไปดว้ยไดจึ้งขอทูลลากลบัไปอยูใ่นเมืองนาคตามเดิม ฝ่ายพระเจา้กรุงพาราณสีก็ทรงพาเอา
พระโอรสและพระธิดาเสด็จกลบัไปครองราชยใ์นเมืองพาราณสีโดยธรรม อยูม่าวนัหนึ�งในขณะที�พระโอรสและ
พระธิดากําลังเล่นนํ� าอยู่ในสระ เผอิญว่ามีเต่าตัวหนึ� งพลัดหลงเข้าไปในสระนั� น พระโอรสและพระธิดา
ทอดพระเนตรเห็นก็ตกใจกลวัจึงทรงพากนัไปทูลฟ้องพระบิดา พระเจา้กรุงพาราณสีครั� นทรงสดบัเรื�องดงักล่าวก็
กริ�วจึงตรัสสั�งใหข้า้ราชบริพารจบัเต่าตวันั�นไปทิ�งที�วงันํ� าวนในแม่นํ� ายมุนา เต่าตวันั�นครั� นถูกทิ�งก็ไดจ้มลงไปถึง
เมืองนาค เมื�อถูกพวกนาคจบัไวก็้กลวัต่อมรณภยัจึงออกอุบายลวงพวกนาควา่เป็นทูตของพระเจา้กรุงพาราณสีมา
เพื�อจะส่งข่าวแก่ทา้วธตรฐวา่ พระเจา้กรุงพาราณสีจะพระราชทานพระธิดาให้เป็นพระชายา พวกนาคจึงพาไปทูล
แจง้ใหท้า้วธตรฐใหท้รงทราบ เมื�อทา้วธตรฐทรงทราบก็ทรงยนิดี รับสั�งให้นาค p ตนเป็นทูตนาํเครื�องบรรณาการ
ไปถวายพระเจา้กรุงพาราณสีและกาํหนดวนัเพื�อขอรับพระธิดามาเมืองนาค พระเจา้กรุงพาราณสีเมื�อทรงทราบก็
ทรงแปลกพระหฤทยัจึงไดต้รัสปฏิเสธในเรื�องดงักล่าว เหล่านาคไดฟั้งดงันั�นจึงเกิดความโกรธกลบัไปกราบทูล
ทา้วธตรฐใหท้รงทราบ ทา้วธตรฐเมื�อทรงไดส้ดบัแลว้ก็ทรงพิโรธตรัสสั�งให้พวกนาคขึ�นไปคุกคามข่มขู่ชาวเมือง
พาราณสีให้กลวัแต่มิให้ทาํอนัตรายใดๆ  ฝ่ายชาวเมืองพาราณสีครั� นเห็นนาคในสถานที�ต่างๆ ก็เกิดความกลวัจน
ไม่อาจประกอบกิจต่างๆได ้ ในที�สุดพระเจา้กรุงพาราณสีก็จาํพระหฤทยัส่งพระนางสมุททชาไปเป็นพระชายาของ
ทา้วธตรฐ พระนางสมุททชานั�นไปประทบัอยูเ่มืองนาคโดยไม่รู้วา่เป็นเมืองนาคเพราะทา้วธตรฐไดเ้นรมิตให้เป็น
เช่นกบัเมืองมนุษยจึ์งอยู่ดว้ยความสุขสบาย และไดป้ระสูติพระโอรส p องค ์ชื�อว่า สุทศันะ ทตัตะ สุโภคะ และ 

                                                
105เรื�องเดียวกนั, 303-568.   



 

 

54 
 

อริฏฐะ  อยู่มาวนัหนึ�ง อริฏฐะไดส้ดบัคาํของพวกบริวารว่า พระมารดาของตนไม่ใช่นาค จึงทาํการทดสอบโดย
เนรมิตกายกลบัเป็นงูในขณะที�กาํลงัดื�มนมพระมารดาอยู ่พระนางสมุททชาทอดพระเนตรเห็นพระโอรสกลายเป็น
งูก็ตกพระหฤทยัจึงร้องออกมาดว้ยเสียงอนัดงัพร้อมกบัปัดอริฏฐะตกจากพระเพลา พระนขาของพระนางไปข่วน
เอานยัน์ตาอริฏฐะบอดไปขา้งหนึ�ง ทา้วธตรฐเมื�อทรงทราบเรื�องดงักล่าวก็กริ�วอริฏฐะจึงตรัสสั�งให้นาํไปประหาร
ชีวิตเสียแต่พระนางสมุททชาได้ทูลขอชีวิตเอาไวไ้ด้ ครั� นเมื�อพระโอรสทั� ง p เติบโหญ่ ท้าวธตรฐก็ทรงแบ่ง
อาณาจกัรให้ครอบครองตนละเขต ทตัตะผูเ้ป็นโอรสองคที์�สองนั�นมาเฝ้าพระบิดาและพระมารดาอยูเ่ป็นประจาํ
ทุกๆ กึ�งเดือน ส่วนสามตนที�เหลือเขา้เฝ้าทุกๆ หนึ�งเดือน ทตัตะเป็นผูมี้ปัญญาเฉลียวฉลาดไดช่้วยพระบิดาแกไ้ข
ปัญหาต่างๆ แมเ้ป็นปัญหาของเทวดาอยูเ่ป็นนิตย ์ทา้วสกักะจอมเทพจึงไดข้นานนามให้วา่ ภูริทตั หมายถึง ทตัตะ
ผูมี้ปัญญาเสมอดว้ยแผ่นดิน พระภูริทตัเมื�อไดขึ้�นไปเห็นเทวโลกแลว้ก็ปรารถนาอยากจะไปเกิดบา้ง โดยตั�งใจวา่ 
จะรักษาอุโบสถศีลเพื�อจะไดส้มปรารถนา จึงทูลขออนุญาตพระบิดาและพระมารดา ทั�งสองก็ทรงอนุญาต แต่ตรัส
สั�งว่า มิให้ออกไปรักษาอุโบสถศีลภายนอกเมืองนาคเพราะเกรงจะเป็นอนัตราย พระภูริทตัครั� นรักษาศีลอยู่ใน
เมืองนาค มิไดรั้บความผาสุกเพราะอื�ออึงไปดว้ยเสียงขบัร้องดนตรีและพวกนาคผูเ้ป็นบริวารจึงไดขึ้�นไปรักษา
อุโบสถศีลอยูที่�จอมปลวก ใกลต้น้ไทรริมแม่นํ� ายมุนาโดยไม่ทูลบอกพระบิดาและมารดาเพราะเกรงจะถูกห้าม ทั�ง
ยงัไดต้ั�งจิตอธิษฐานว่า แมผู้ใ้ดจะตอ้งการหนัง เอ็น กระดูก เลือดเนื�อของตน ก็จะยอมบริจาคให้ ขอเพียงให้ได้
รักษาศีลใหบ้ริสุทธิ{  ครั� งนั�นมีนายพรานคนหนึ�งพร้อมดว้ยบุตรชายออกเที�ยวล่าสัตวไ์ดผ้่านไปพบภูริทตัเขา้ พระ
ภูริทตัเห็นวา่พรานมีใจบาปหยาบชา้อาจเป็นอนัตรายแก่การรักษาศีลของตนจึงไดพ้าไปยงัเมืองนาคพร้อมบุตรชาย
และมอบทิพยสมบติัให้เพื�อผูกนํ� าใจไว ้แต่พรานนั�นอยู่ไดไ้ม่นานก็เกิดความเบื�อหน่ายคิดถึงเมืองมนุษยจึ์งลวง
พระภูริทตัวา่จะขอกลบัไปเยี�ยมญาติและออกบวช พระภูริทตัรู้ดว้ยปัญญาวา่พรานจะเป็นอนัตรายแก่ตน ก็พยายาม
ผกูนํ� าใจพรานดว้ยการมอบแกว้มณีให้แต่พรานไม่ยอมรับจึงจาํยอมตอ้งพาพรานนั�นพร้อมบุตรชายกลบัไปเมือง
มนุษย ์พรานพร้อมบุตรชายครั� นกลบัไปยงับา้นของตนถูกภรรยาถามก็เล่าความจริงให้ฟัง ภรรยาของพรานพาล
โกรธพรานที�ไม่รับเอาแกว้มณีและสมบติัต่างๆ มาดว้ย พรานจึงไดป้ลอบโยนให้เบาใจแลว้ก็ออกป่าล่าสัตวพ์ร้อม
บุตรชายเพื�อเลี�ยงชีพต่อไป อนึ� งยงัมีพญาครุฑตนหนึ� งจบันาคมากิน นาคตวันั�นกลวัต่อมรณภยัจึงเอาหางพนักิ�ง
ไทรที�อยูท่า้ยที�จงกรมของพระฤๅษีจนตน้ไทรนั�นถอนติดมาดว้ย ครั� นครุฑฉีกทอ้งนาคกินมนัเหลวแลว้ก็รู้ความ
จริง สาํนึกวา่ตนไดท้าํผิด จึงแปลงกายเป็นมาณพหนุ่มไปถามพระฤๅษีวา่ เมื�อตน้ไทรถูกถอนเช่นนี�  บาปกรรมจะ
ตกอยู่กบัใคร และได้รับคาํตอบว่า "ทั� งครุฑและนาคต่างก็ไม่มีเจตนาจะถอนตน้ไทรนั�น กรรมจึงไม่มีแก่ผูใ้ด
ทั�งสิ�น" ครุฑทราบดงันั�นก็ดีใจจึงบอกกบัพระฤๅษีวา่ตนคือครุฑตวันั�น เมื�อพระฤๅษีช่วยแกปั้ญหาให้ตนไดส้บาย
ใจก็จะขอถวายมนตชื์�อ อาลมัพายน์ อนัเป็นมนตส์าํหรับครุฑใชจ้บันาคให้แก่พระฤๅษี เมื�อถวายเสร็จแลว้ก็ขอลา
ไป ต่อมาไม่นานก็มีพราหมณ์คนหนึ�งซึ�งเป็นหนี�ชาวเมืองเป็นจาํนวนมากจนคิดฆ่าตวัตาย จึงหนีเจา้หนี� เขา้ไปใน
ป่าและไดพ้บเขา้กบัพระฤๅษีก็เกิดเปลี�ยนใจอยูป่รนนิบติัพระฤๅษีจนพระฤๅษีพอใจสอนมนตอ์าลมัพายน์ให้แก่
พราหมณ์นั�น พราหมณ์เห็นช่องทางจะเลี�ยงตนไดจึ้งไดล้าพระฤๅษีไป เมื�อพราหมณ์นั�นเดินไปก็สาธยายมนตไ์ป
ดว้ย พวกนางนาคที�ขึ�นมาเล่นนํ� าไดย้ินมนตก็์ตกใจนึกวา่ครุฑมาก็พากนัหนีลงนํ� าไปหมด ลืมดวงแกว้สารพดันึก
เอาไวบ้นฝั�ง พราหมณ์จึงไดห้ยบิดวงแกว้นั�นไป ฝ่ายพรานกาํลงัเที�ยวล่าสัตวอ์ยูเ่ห็นพราหมณ์ถือดวงแกว้เดินมาก็
จาํไดว้า่คลา้ยกบัดวงแกว้ที�พระภูริทตัคิดจะมอบให ้จึงออกปากขอ และบอกแก่พราหมณ์วา่ หากพราหมณ์ตอ้งการ
อะไรก็จะหามาแลกเปลี�ยน พราหมณ์บอกวา่ ตอ้งการรู้ที�อยูข่องนาคเพราะตนมีมนตจ์บันาค พรานจึงรับอาสาพา
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ไปยงัที�ซ่อนตวัของพระภูริทตัเพราะความโลภอยากไดด้วงแกว้ ฝ่ายพรานผูเ้ป็นบุตรชายเกิดความละอายใจที�บิดา
ไม่ซื�อสตัยคิ์ดทาํร้ายมิตรจึงกล่าวเตือนบิดาไม่ใหท้าํเรื�องชั�วชา้ดงักล่าว เมื�อบิดาไม่รับฟังจึงไดข้อแยกทางไป ครั� น
พรานไดพ้าพราหมณ์ไปถึงสถานที�ที�พระภูริทตัรักษาศีลอยูพ่ระภูริทตัลืมตาขึ�นดูก็รู้วา่ พราหมณ์คิดจะทาํร้ายตน 
แต่หากจะตอบโต ้ถา้พราหมณ์เป็นอนัตรายไป ศีลของตนก็จะขาด พระภูริทตัปรารถนาจะรักษาศีลให้บริสุทธิ{ จึง
หลบัตาเสีย ขดกายแน่นิ�งไม่เคลื�อนไหว พราหมณ์ก็ร่ายมนตอ์าลมัพายน์ เขา้ไปจบัพระภูริทตัใส่ไวใ้นกระโปรงที�
ถกัดว้ยเถาวลัย ์แลว้นาํไปออกแสดงใหป้ระชาชนดูเพื�อแลกกบัทรัพย ์ชาวบา้นที�มาดูเวทนาสงสารพระภูริทตัจึงให้
ขา้วของเงินทองเป็นอนัมาก พราหมณ์เมื�อไดท้รัพยสิ์�งของก็ยิ�งโลภมากขึ�นจึงไดพ้าพระภูริทตัไปเที�ยวแสดงใน
สถานที�ต่างๆ เรื�อยไปจนมาถึงเมืองพาราณสี  กล่าวถึงพระนางสมุททชานั�นผิดสงัเกตที�พระภูริทตัหายไปไม่มาเฝ้า
เหมือนดงัเคย ซํ� ายงัทรงสุบินที�เป็นลางร้ายจึงตรัสถามหาจนทราบวา่ พระภูริทตัหายตวัไป  พี�และน้องของพระ
ภูริทตัจึงทูลอาสาออกติดตาม โดยสุทศันะไปตามหาในโลกมนุษย ์สุโภคะไปตามหาในป่าหิมพานต ์และอริฏฐะ
ไปตามหาในเทวโลก ส่วนนางอจัจิมุขีผูเ้ป็นน้องสาวต่างมารดาของพระภูริทตัขอตามไปกบัสุทศันะพี�ชายใหญ่
ดว้ย สุทศันะแปลงเป็นพราหมณ์และใหน้อ้งสาวแปลงเป็นเขียดนอ้ยแลว้ใส่ไวใ้นมวยผมก็ออกติดตามพระภูริทตั
นบัตั�งแต่สถานที�รักษาอุโบสถศีลจนถึงเมืองพาราณสี พระภูริทตัครั�นเห็นสุทศันะผูเ้ป็นพี�ชายจึงเลื�อยเขา้ไปหาซบ
หัวร้องไห้อยู่ที�เท้าของสุทัศนะแลว้จึงเลื�อยกลบัไปเขา้ที�ขงัตนตามเดิม พราหมณ์อาลมัพายน์เห็นดังนั�นนึกว่า        
สุทศันะถูกกดัจึงบอกวา่ ไม่ตอ้งกลวั ถึงนาคจะกดัแต่ตนจะรักษาใหห้าย สุทศันะตอบวา่นาคนี�ไม่มีพิษถึงกดัก็ไม่มี
อนัตราย พราหมณ์โกรธหาวา่ สุทศันะดูหมิ�นวา่ตนเอานาคไม่มีพิษมาแสดง จึงเกิดการโตเ้ถียงกนัขึ�น สุทศันะจึง
ทาํอุบายทา้ประลองพิษกนักบัพราหมณ์ พราหมณ์ตอ้งการจะให้มีเดิมพนัในการประลองพิษดงักล่าว สุทศันะจึง
ทูลขอพระเจา้กรุงพาราณสีให้เป็นผูป้ระกนัให้ตน พระเจา้กรุงพาราณสีก็ทรงยอมเป็นนายประกนัให้แก่สุทศันะ  
สุทศันะจึงเรียกนางอจัจิมุขีออกมาจากมวยผมแลว้ให้คายพิษลงบนฝ่ามือ o หยด และทูลพระเจา้กรุงพาราณสีว่า 
พิษของเขียดนอ้ยนี�แรงนกัจะเกิดอนัตรายถา้หยดไปที�ไหน ๆ จึงทูลขอใหข้ดุบ่อ o บ่อ โดยบ่อแรกให้ใส่ยาพิษ บ่อ
ที�สองใหใ้ส่โคมยั และบ่อที�สามใหใ้ส่ยาทิพย ์แลว้จึงหยดพิษลงในบ่อแรกก็เกิดควนัลุกจนเป็นเปลวไฟลามไปติด
บ่อที�สองและสามจนกระทั�งยาทิพยไ์หมห้มดไฟจึงดับ พราหมณ์ซึ� งยืนอยู่ขา้งๆบ่อ ถูกไอพิษจนผิวหนังลอก
กลายเป็นขี� เรื�อนด่างไปทั�งตวักลวัมรณภยัจึงยอมปล่อยพระภูริทตั  พระภูริทตัไดย้ินดงันั�นก็เลื�อยออกมาจากที�ขงั
และเนรมิตกายเป็นมาณพหนุ่ม พระเจา้กรุงพาราณสีจึงตรัสถามถึงความเป็นมา พระภูริทตัก็ทูลเล่าให้ทรงสะดบั 
พระเจา้กรุงพาราณสีทรงดีพระหฤทยัเพราะทราบวา่นาคทั�งสามนั�นเป็นพระญาติ จึงไดต้รัสเล่าให้พระภูริทตัและ 
พี�น้องทราบว่า เมื�อนางสมุทรชาไปเมืองนาคแลว้ พระบิดาก็เสียพระหฤทัยจึงทรงสละราชสมบัติออกผนวช 
พระองค์จึงไดค้รองเมืองพาราณสีสืบต่อมา   พระเจา้กรุงพาราณสีทรงประสงค์จะให้นางสมุทรชาและบรรดา
โอรสไดไ้ปเฝ้าพระบิดาจึงทรงนดัแนะวนัเวลาไปพบกนัที�อาศรมบทของพระบิดา พระภูริทตัและพี�นอ้งทั�งสอง
ครั� นทราบแลว้ก็ทูลลาพระเจา้กรุงพาราณสีกลบัเมืองนาค ฝ่ายพรานผูท้าํร้ายพระภูริทตัเมื�อครั� งที�พราหมณ์อาลมั
พายน์โยนดวงแก้วให้นั�นตนเองรับไม่ทนั ดวงแก้วจึงตกลงบนพื�นและแทรกธรณีกลบัไปสู่เมืองนาคตามเดิม 
พรานจึงสูญเสียดวงแกว้ สูญเสียบุตรชาย และเสียไมตรีกบัพระภูริทตัเที�ยวซดัเซพเนจรไป ครั�นไดข้่าววา่พราหมณ์
อาลมัพายน์ผูจ้บัพระภูริทตักลายเป็นโรคเรื� อนเพราะพิษนาคก็ตกใจกลวั ปรารถนาจะลา้งบาปจึงไปยงัริมแม่นํ� า  
ยมุนาและชาํระบาปอยูต่ามความเขา้ใจของตน ขณะนั�นสุโภคะกาํลงัเที�ยวตามหาพระภูริทตัอยูไ่ดพ้บเขา้จึงโกรธ
แคน้ไดเ้อาหางพนัขาพรานใหจ้มนํ� า เมื�อพรานครํ� าครวญขอชีวิต สุโภคะไม่ทราบจะตดัสินใจอยา่งไร จึงพาพราน
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ลงไปเมืองนาค เพื�อให้พี�น้องช่วยตดัสิน อริฏฐะเป็นผูเ้ลื�อมใสพราหมณ์ ครั� นรู้วา่พี�ชายจบัพราหมณ์มา จึงกล่าว
คดัคา้นและกล่าวสรรเสริญคุณของพราหมณ์ สุโภคะก็ยิ�งลงัเลใจ ไม่ทราบจะทาํอยา่งไร พระภูริทตัซึ� งนอนไม่
สบายอยู่ในนิเวศน์ไดย้ินคาํของอริฏฐะรู้วา่สาํคญัผิดไปจึงลุกขึ�นมากล่าวชี�แจงแสดงความเป็นจริงซึ� งอริฏฐะไม่
อาจโตเ้ถียงได ้ ทา้ยที�สุดพระภูริทตัจึงสั�งให้นาํพรานไปส่งยงัเมืองมนุษยโ์ดยไม่ให้ทาํอนัตรายใดๆ จากนั�นพระ
ภูริทตัก็พาเหล่าพระญาติและบริวารไปเมืองมนุษย ์เพื�อเขา้เฝ้าพระอยักาตามที�นดัหมายกนัไว ้เมื�อพบปะสนทนา
กนัแลว้ก็แยกยา้ยกลบับา้นเมืองของตน พระภูริทตัพร้อมทั�งเหล่านาคบริวารพากนัรักษาศีลให้บริบูรณ์ครั� นละ  
อตัตภาพนาคไปแลว้ก็ไปบงัเกิดในเทวโลกดว้ยกนัทุกตน106 
 r. จนัทกมุารชาดก  ความวา่ ในอดีตพระราชาพระนามวา่พระเจา้เอกราชทรงครองราชยอ์ยูใ่นเมือง
บุปผวดี ทรงมีพระราชบุตรองคใ์หญ่ที�ดาํรงตาํแหน่งเป็นมหาอุปราช พระนามวา่ จนัทกุมาร และทรงมีพราหมณ์
ชื�อว่ากัณฑหาละ เป็นปุโรหิต มีหน้าที� เป็นที�ปรึกษาสั�งสอนอรรถธรรมและตดัสินคดีความอีกตาํแหน่งหนึ� ง 
แต่กณัฑหาลพราหมณ์เป็นคนทุจริตรับสินบน ผูที้�ไดรั้บความอยติุธรรมจึงไดไ้ปร้องเรียนขอความเป็นธรรมจาก
พระจนัทกมุาร พระจนัทกมุารจึงไดท้าํการตดัสินใหม่ใหถู้กตอ้ง เมื�อพระจนัทกุมารประพฤติดงันี�ประชาชนต่างก็
พากนัแซ่ซอ้งสรรเสริญ ความทราบไปถึงพระเจา้เอกราชจึงทรงไดม้อบตาํแหน่งตดัสินคดีความให้แก่พระจนัท
กมุารแต่เพียงผูเ้ดียวนบัแต่นั�น กณัฑหาลพราหมณ์เมื�อถูกถอดออกจากหนา้ที�ตดัสินคดีความ ก็ไดรั้บความ อบัอาย
และขาดผลประโยชน์ที�ตนเคยไดรั้บ จึงผกูใจพยาบาทหาทางกาํจดัพระจนัทกุมารเรื�อยมา   อยูม่าวนัหนึ�ง พระเจา้
เอกราชทรงสุบินทอดพระเนตรเห็นสวรรคช์ั�นดาวดึงส์ และทรงปรารถนาจะเสด็จไปสู่แดนสวรรคแ์ห่งนั�น จึง
ตรัสปรึกษากบักณัฑหาลพราหมณ์ ฝ่ายพราหมณ์จึงไดโ้อกาสกราบเท็จทูลให้จบัพระโอรส พระธิดา พระมเหสี 
เศรษฐี ประชาชน ชา้งแกว้ และมา้แกว้ ซึ�งมีพระจนัทกมุารเป็นหวัหนา้มาบูชายญัต่อเทพเจา้จึงจะไดไ้ปสวรรค ์ซึ� ง
ในการณ์นี�แทที้�จริงแลว้กณัฑหาลพราหมณ์ประสงคร้์ายต่อพระจนัทกุมารองคเ์ดียวเท่านั�น แต่ครั� นจะให้จบัพระ
จนัทกุมารไปบูชายญัแต่ลาํพงัก็เกรงว่าผูค้นจะสงสัยจึงตอ้งรวมคนและสัตวอื์�นเขา้ไปดว้ย พระเจา้เอกราชเป็นผู ้
เขลาโลเลขาดการพิจารณาจึงตรัสสั�งใหก้ระทาํดงันั�นแมจ้ะถูกคดัคา้นจากทุกๆ ฝ่ายก็ตาม พระจนัทกุมารทรงเห็น
วา่เป็นเพราะพระองคเ์องที�ไปขดัขวางผลประโยชน์ของกณัฑหาลพราหมณ์จึงทาํให้กณัฑหาลพราหมณ์ก่อเหตุ
ดงันี�  จึงไดทู้ลออ้นวอนพระเจา้เอกราชใหท้รงปล่อยตนคนและสตัวเ์หล่าอื�น พระเจา้เอกราชทรงสดบัก็พระหฤทยั
อ่อนจึงให้ปล่อยแต่เมื�อถูกกณัฑหาลพราหมณ์เท็จทูลยุยงอีกก็ทรงให้จบัมาอีก เป็นอยูเ่ช่นนี�สองสามคราว  ฝ่าย
กณัฑหาลพราหมณ์เห็นวา่พระเจา้เอกราชมีพระหฤทยัอ่อน โลเล ไม่เด็ดขาด จึงถือโอกาสที�พระเจา้เอกราชทรง
กาํลงัสบัสนอยูน่ั�นใชอ้าํนาจของตนควบคุมคนและสัตวท์ั�งหลายไปสู่หลุมบูชายญัเพื�อกระทาํการบูชายญั แลว้สั�ง
ใหปิ้ดประตูวงั ดว้ยเกรงวา่จะมีใครมาทูลชกัจูงพระเจา้เอกราชอีก แต่นั�นจึงทูลเชิญพระเจา้เอกราชให้ไปอยูใ่นที�ที�
ใครเขา้ไปเฝ้ามิได ้เมื�อถึงเวลาทาํพิธี ราชตระกูลและฝูงชนที�ญาติพี�นอ้งถูกนาํมาเขา้พิธีก็พากนัร้องครํ� าครวญ อื�อ
อึ�งอยูโ่ดยรอบ ในบรรดาชนเหล่านั�นพระนางจนัทาเทวผีูเ้ป็นพระชายาของพระจนัทกุมารทรงไดพ้ยายามทูลออ้น
วอนพระเจา้เอกราช แต่ทูลออ้นวอนสกัเท่าไรก็ไม่เป็นผล เมื�อกณัฑหาลพราหมณ์นาํถาดทองมาวางรอรองรับพระ
เศียร และเตรียมพระขรรคจ์ะบั�นพระศอพระจนัทกมุารอยูน่ั�น พระนางจนัทาเทวีจึงไดเ้สด็จไปสู่หลุมยญั ประนม
หัตถ์บูชา และกระทาํสัจกิริยาขึ�นเป็นตน้ว่า กณัฑหาลพราหมณ์นี� เป็นคนชั�วเป็นผูมี้ปัญญาเลวทราม มีจิตมุ่งร้าย
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พยาบาท ดว้ยเหตุแห่งวาจาสัตยนี์�  เทวดา ยกัษ ์และสัตวท์ั�งปวง จงช่วยเหลือเราผูไ้ร้ที�พึ�งผูแ้สวงหาที�พึ�ง ขอให้เรา
ไดอ้ยูร่่วมกบัสามีดว้ยความสวสัดีเถิด เมื�อพระนางทรงกระทาํสัจกิริยาดงันี�ทา้วสักกะจอมเทพทรงไดส้ดบัถอ้ยคาํ
นั�นครั�นทรงทราบความแลว้ก็เสด็จลงมาจากเทวโลก ทรงถือคอ้นเหล็กมีไฟลุกโชติช่วง ตรงมายงัพระเจา้เอกราช
พลางตรัสคุกคามใหค้ลายทิฐิจากผิดเป็นถูก พระเจา้เอกราชตกพระหฤทยักลวัสุดชีวิตจึงตรัสสั�งให้คนปลดปล่อย
คนและสัตวท์ั�งหมดจากเครื�องจองจาํ ประชาชนในที�นั�นๆ ต่างก็พากนัรุมลอ้มประชาทณัฑเ์อากอ้นหิน กอ้นดิน
และท่อนไมเ้ขา้ขวา้งปาทุบตีกณัฑหาลพราหมณ์จนเสียชีวติอยู ่ณ ที�นั�นนั�นเอง แลว้หนัมาจะฆ่าพระเจา้เอกราช แต่
พระจนัทกมุารตรงเขา้กอดพระบิดาไว ้ผูค้นทั�งหลายก็ไม่กลา้ทาํร้าย ดว้ยเกรงพระจนัทกุมารจะพลอยบาดเจ็บไป
ดว้ย ในที�สุดจึงประชุมถอดพระยศพระเจา้เอกราชจากความเป็นพระราชาให้เป็นคนจณัฑาลเสียแลว้ไล่ออกจาก
พระนครไป จากนั�นก็กระทาํพิธีราชาภิเษกพระจนัทกุมารขึ�นเป็นพระราชาแทน พระจนัทกุมารเมื�อทรงทราบวา่
พระบิดาตกระกาํลาํบากอยูน่อกเมือง ก็ทรงให้ความช่วยเหลือพอที�พระบิดาจะดาํรงชีพอยูไ่ด ้ทรงครองราชยอ์ยู่
โดยธรรมครั�นสิ�นพระชนมแ์ลว้ก็เสด็จไปบงัเกิดในเทวโลก107  
 s. มหานารทกัสสปชาดก  ความว่า พระราชาพระนามว่า อังคติราช ทรงครองราชย์โดย
ทศพิธราชธรรมอยูใ่นเมืองมิถิลา ทรงมีพระธิดาผูท้รงสิริโฉมงดงามพระองคห์นึ�งพระนามวา่ รุจาราชกุมารี ในคืน
วนัหนึ�งอนัเป็นเทศกาลมหรสพ พระองคท์รงประทบัอยูท่่ามกลางเหล่าอาํมาตยใ์นปราสาทอนัโอฬารทรงแลเห็น
พระจนัทร์ที�กาํลงัทรงกลดเด่นอยู่กลางนภากาศจึงไดท้รงปรารภกบัเหล่าอาํมาตยว์่า ในบรรยากาศเช่นนี� จะทาํ
อะไรใหเ้พลิดเพลินดีหนอ บรรดาอาํมาตยเ์หล่านั�นต่างพากนักราบทูลตามความคิดของตนเอง ในจาํนวนนั�นวิชยั
อาํมาตยไ์ดก้ราบทูลวา่ ควรที�จะเขา้ไปหาสมณพราหมณ์ผูรู้้ธรรมแลว้นิมนตท่์านแสดงธรรมจึงจะควร พระองค์
ทรงพอพระหฤทัยคาํกราบทูลของวิชยัอาํมาตย ์จึงตรัสถามถึงผูที้�ควรจะเขา้ไปหา อลาตอาํมาตยจึ์งไดแ้นะนํา       
ชีเปลือยคนหนึ�งที�อยูใ่นมิคทายวนัชื�อวา่ คุณาชีวก พระเจา้องัคติราชเมื�อทรงสดบัดงันั�นจึงรับสั�งให้เตรียมขบวน
แลว้พากนัเขา้ไปหาคุณาชีวกและตรัสถามปัญหาธรรมที�พระองคส์งสัย แต่วา่คาํถามที�พระเจา้องัคติราชทรงสงสัย
นั�นเป็นปัญหาธรรมขั�นสูงอนัยากเกินกวา่ที�คุณาชีวกผูมี้ปัญญานอ้ยจะตอบได ้คุณาชีวกจึงทูลไปตามความคิดเห็น
ของตนเป็นตน้วา่ ในโลกนี�  บุญไม่มี บาปไม่มี ปรโลกไม่มี คุณบิดามารดาปู่ยา่ตายายไม่มี คุณครูอาจารยไ์ม่มี สัตว์
ทั�งหลายเกิดมาเสมอกนัหมด จะไดดี้ไดช้ั�วก็ไดเ้อง ทานไม่มี ผลแห่งทานก็ไม่มี ร่างกายที�ประกอบกนัขึ�นมานี�  เมื�อ
ตายไปแลว้ก็สูญสลายแยกออกจากกนัไป สุขทุกขก็์สิ�นไป ใครจะฆ่า จะทาํร้าย ทาํอนัตราย ก็ไม่เป็นบาป เพราะ
บาปไม่มี สตัวทุ์กจาํพวก เมื�อเกิดมาครบ sp กปัป์ก็จะบริสุทธิ{ พน้ทุกขไ์ปเอง ถา้ยงัไม่ครบถึงจะทาํบุญทาํกุศลคุณ
งามความดีสกัเท่าไรก็ไม่อาจบริสุทธิ{ ไปได ้แต่ถา้ถึงกาํหนด sp กปัป์แมจ้ะทาํบาปกรรมความชั�วอยา่งมากมายก็จะ
บริสุทธิ{ ไปเอง  พระเจา้องัคติราชไดท้รงสดบัก็ทรงรับเอาความเห็นที�ผิดจากทาํนองครองธรรมนั�นไปปฏิบติัและมี
พระราชโองการวา่ ต่อไปนี�พระองค ์จะไม่ปฏิบติัราชกิจใดๆทั�งสิ�น เพราะการณ์ทั�งปวงไม่มีประโยชน์ ไม่มีผลอนั
ใด พระองคจ์ะแสวงหาความเพลิดเพลินในชีวติแต่เพียงอยา่งเดียว ไม่อนาทรร้อนใจกบัผลบุญผลกรรมใดๆ ทั�งสิ�น 
จากนั�นก็เกิดเสียงเล่าลือไปทั�วทั� งพระนครเป็นตน้วา่ พระเจา้องัคติราชทรงหลงผิดเชื�อคาํของชีเปลือยคุณาชีวก 
บา้นเมืองยอ่มจะถึงความเสื�อม ความดงักล่าวนี�ทราบไปถึงพระนางรุจาราชกมุารี พระนางจึงไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระบิดา
และพยายามกราบทูลเตือนสติพระบิดา แต่พระเจา้องัคติราชก็มิไดท้รงเชื�อคาํของพระนางยงัคงยึดมั�นในทิฐิตามที�
ไดท้รงสดบัมาจากคุณาชีวกไวอ้ยา่งเหนียวแน่น พระนางรุจาราชกุมารีทรงกงัวลพระหฤทยัและเป็นทุกขถึ์งผลที�
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พระบิดาจะไดรั้บเมื�อสิ�นพระชนม์ จึงไดท้รงตั�งสัจอธิษฐานขอให้เทพยดาผูบ้ริหารโลกที�มีอยู่ไดโ้ปรดมาช่วย
เปลื�องความเห็นผิดของพระบิดาเพื�อจะไดบ้งัเกิดสุขแก่ปวงชน ขณะนั�นมีพระพรหมองคห์นึ�งชื�อ มหานารทะ เป็น
ผูมี้ความกรุณาในสรรพสัตว ์มกัอุปการะช่วยเหลือเกื�อกูลผูอื้�นอยู่เสมอ ทราบถึงความนั�นจึงไดจ้าํแลงเพศเป็น
บรรพชิตแลว้เหาะมายงัปราสาทของพระเจา้องัคติราช ลอยอยูต่รงหนา้พระพกัตร์พระเจา้องัคติราชพร้อมกบัได้
ชี�แจงแสดงธรรมให้ทรงทราบตามความเป็นจริง พระเจา้องัคติราชครั� นไดท้รงสดบัก็ทรงสลดพระหฤทยัยิ�งนัก 
ทรงทราบพระองคเ์องว่าไดด้าํเนินปฏิปทาที�ผิด จึงตรัสอาราธนาให้พระพรหมมหานารทะช่วยแสดงปฏิปทาที�
ถูกตอ้งใหท้รงทราบ พระพรหมมหานารทะจึงไดก้ระทาํตามพระประสงค ์โดยให้พระเจา้องัคติราชทรงตั�งมั�นใน
ทานและศีล อนัเป็นหนทางไปสู่สวรรค์ แลว้จึงแสดงธรรมเปรียบร่างกายเช่นกับรถแก่พระเจ้าองัคติราชโดย
ละเอียด พร้อมทั�งไดทู้ลถวายโอวาทย ํ�าใหพ้ระเจา้องัคติราชทรงคบหาแต่กลัยาณมิตรเวน้ปาปมิตรทั�งหลายเสียแลว้
ก็อนัตรธานหายไปจากที�นั�น พระเจา้องัคติราชทรงตั�งอยู่ในโอวาทของพระพรหมมหานารทะ ทรงดาํรงอยู่ใน
ศีลธรรม ทรงบําเพ็ญบุญทานทั� งหลาย ทรงเลือกคบแต่ผูที้�จะแนะนําไปในทางที� ถูกที�ควร ดังนั� นจึงทําให้
ประชาชนอยูอ่ยา่งร่มเยน็เป็นสุข บา้นเมืองก็สงบสุขตามไปดว้ย ครั� นพระองคสิ์�นพระชนมแ์ลว้ก็เสด็จไปบงัเกิด
ในเทวโลก108 
 9. วิธุรชาดก  ความวา่  พระราชาทรงพระนามวา่ ธนญัชยัโกรัพยราช ทรงครองราชยอ์ยูใ่นเมือง
อินทปัตต ์แควน้กรุุ และทรงมีราชบณัฑิตผูมี้ความรู้ความสามารถและคุณธรรมประจาํราชสาํนกัชื�อวา่ วิธุรบณัฑิต 
อนึ� งยงัมีพราหมณ์อยู่ p คน เป็นเพื�อนสนิทกันเกิดความเบื�อหน่ายคลายนกามคุณจึงไดช้กัชวนกนัไปบวชเป็น
ดาบสบาํเพญ็พรตอยูใ่นป่าหิมพานตเ์มื�อไดบ้รรลุคุณพิเศษแลว้ก็ออกมาบิณฑบาตในเมือง เศรษฐีในเมือง p คนซึ�ง
เป็นเพื�อนสนิทกนัครั�นเห็นดาบสทั�ง p รูปก็ไดนิ้มนตท่์านเหล่านั�นไปรับบิณฑบาตที�บา้นของตน เมื�อเหล่าดาบส
บริโภคอาหารเสร็จแลว้ไดเ้ล่าถึงสมบติัในที�ต่าง ๆ ที�ตนไดเ้คยไปพบเห็นใหแ้ก่เหล่าเศรษฐีฟัง เศรษฐีทั�ง p คนครั�น
ไดฟั้งคาํพรรณนาถึงสมบติัดงักล่าวก็เกิดความเลื�อมใสอยากจะไดส้มบติัเช่นนั�นบา้ง ต่างก็พยายามบาํเพญ็บุญให้
ทานรักษาศีลและอธิษฐานขอใหไ้ดไ้ปเกิดเป็นเจา้ของสมบติัดงัที�ตอ้งการ ดว้ยอาํนาจแห่งบุญเหล่านั�นเมื�อเสียชีวิต
แลว้ เศรษฐีทั�ง p ก็ไดไ้ปเกิดในที�ที�ตั�งความปรารถนาไว ้คือ คนที�หนึ� งไปเกิดเป็นทา้วสักกะจอมเทพ คนที�สองไป
เกิดเป็นพญานาคชื�อวา่ ทา้ววรุณ คนที�สามไปเกิดเป็นพญาครุฑ และคนที�สี�ไปเกิดเป็นโอรสของพระเจา้ธนญัชยั 
ครั� นเมื�อพระเจา้ธนัญชยัสวรรคตแลว้ ก็ไดค้รองราชสมบติัในเมืองอินทปัตต์สืบต่อมา ทั�งทา้วสักกะ พญานาค 
พญาครุฑ และพระเจ้าโกรัพยราชทั� ง p พระองค์ลว้นมีอุปนิสัยฝักใฝ่ในการรักษาศีลบาํเพ็ญภาวนา ต่างก็ได้
แสวงหาโอกาสที�จะรักษาศีลอุโบสถและทาํบุญสุนทรทานอยูเ่ป็นนิตย ์วนัหนึ�งบุคคลทั�ง p เผอิญไดม้าพบกนัที�
สระโบกขรณีของพระเจา้โกรัพยราช ดว้ยอาํนาจแห่งความผูกพนัที�มีมาตั�งแต่ครั� งที�เกิดเป็นเศรษฐีทั�ง p จึงได้
ทกัทายปราศรัยกนัดว้ยไมตรีจิต ขณะกาํลงัสนทนาก็ไดเ้กิดคาํถามขึ�นวา่ ศีลของใครประเสริฐที�สุด ทั�ง p ต่างก็อา้ง
เหตุผลของกนัและกนั แต่ก็ไม่สามารถตกลงกนัได ้จึงชวนกนัไปหาพระวิธุรบณัฑิตเพื�อให้ช่วยตดัสิน พระวิธุร
บณัฑิตพิจารณาแลว้จึงไดต้ดัสินวา่คุณธรรมทั�ง p ประการนั�น ลว้นเป็นคุณธรรมอนัเลิศทั�งสิ�น ต่างอุดหนุนคํ�าจุน
ซึ� งกนัและกนั ไม่มีธรรมขอ้ไหน ตํ�าตอ้ยกว่ากนัหรือเลิศกว่ากนั บุคคลใดตั�งมั�นอยู่ในคุณธรรมทั�ง p นี�  ถือไดว้่า
เป็นสนัติชนในโลก ทั�ง p พระองคค์รั�นไดท้รงสดบัคาํตดัสินนั�นก็มีความชื�นชมยนิดีในปัญญาของพระวธุิรบณัฑิต
ที�สามารถแกปั้ญหาที�เกิดขึ�นไดอ้ยา่งมีเหตุมีผล ต่างพระองคต์่างก็บูชาความสามารถของพระวธุิรบณัฑิตดว้ยของมี

                                                
108เรื�องเดียวกนั, 205-295.   
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ค่าที�เป็นสมบติัของตน ในบรรดาพระราชาเหล่านั�นทา้ววรุณนาคราชไดบู้ชาพระวิธุรบณัฑิตดว้ยแกว้มณี เมื�อทา้ว
วรุณนาคราชเสด็จกลบัมาถึงเมืองนาค พระนางวิมลานาคราชินีไม่เห็นแกว้มณีที�พระศอของทา้ววรุณนาคราชจึง
ไดทู้ลถาม ทา้ววรุณนาคราชจึงไดต้รัสเล่าเรื�องทั�งหมดให้ฟัง  ฝ่ายพระนางวิมลานาคราชินีครั� นไดฟั้งดงันั�นก็เกิด
ความปรารถนาจะฟังธรรมของพระวธุิรบณัฑิตบา้ง ทรงดาํริวา่ ถา้ทูลขอพระสวามีตรงๆ ก็คงไม่สาํเร็จผล จึงทรง
ทาํอุบายแกลง้วา่เป็นไข ้เมื�อทา้ววรุณนาคราชไดต้รัสถามก็ทูลบอกวา่ ตนตอ้งการหัวใจของพระวิธุรบณัฑิต ทา้ว
วรุณนาคราชไดท้รงสดบัดงันั�นก็ทรงกลดักลุม้พระหฤทยัเป็นอยา่งยิ�งในการที�จะนาํเอาหัวใจของพระวิธุรบณัฑิต
มา จึงไดท้รงปรึกษาเรื�องดงักล่าวกบันางอิรันทตีผูเ้ป็นธิดา นางอิรันทตีจึงทูลอาสาจะช่วยให้พระมารดาไดสิ้�งที�
ตอ้งการจึงไดอ้อกไปป่าวประกาศให้บรรดาคนธรรพ ์นาค ครุฑ มนุษย ์และกินนรทั�งปวงไดท้ราบวา่ หากผูใ้ด
สามารถนาํหวัใจพระวิธุรบณัฑิตมาให้นางได ้นางจะยอมอภิเษกสมรสกบัผูน้ั�น ขณะนั�นปุณณกยกัษผ์ูเ้ป็นหลาน
ของทา้วเวสุวณัมหาราชกาํลงัขี�มา้มโนมยัสินธพผ่านมาทางอากาศไดเ้ห็นนางก็นึกรักอยากจะไดน้างเป็นชายา จึง
เขา้ไปถาม เมื�อทราบความแลว้ก็พานางไปเขา้เฝ้าทา้ววรุณนาคราชและรับอาสาจะนาํหัวใจของพระวิธุรบณัฑิตมา
ถวาย ท้าววรุณนาคราชครั� นทรงปรึกษาหารือกับพระญาติและสหายแลว้ก็ทรงอนุญาตให้ปุณณกยกัษ์ไป
ดาํเนินการดงักล่าว ฝ่ายปุณณกยกัษเ์กิดความคิดวา่ก่อนที�จะไปตนควรเขา้ไปแจง้ความและขออนุญาตทา้วเวสุวณั
มหาราชก่อนจึงไดเ้ขา้ไปเฝ้าทา้วเวสุวณัมหาราช ในขณะที�ปุณณกยกัษเ์ขา้ไปนั�นทา้วเวสุวณัมหาราชกาํลงัตดัสิน
คดีความของเทพบุตร 2 องคที์�ววิาทกนัดว้ยเรื�องเขตแดนวมิานอยู ่ครั�นเมื�อทา้วเธอตรัสสั�งให้เทพบุตรองคห์นึ� งให้
กลบัไปยงัวมิานของตนดว้ยพระดาํรัสวา่ ท่านจงไป ปุณณกยกัษจึ์งถือโอกาสอา้งพระดาํรัสที�ทา้วเวสุวณัมหาราช
ตรัสนั�นว่าตรัสกบัตนเองและทาํยกัษ ์2-3 ตนให้เป็นพยานแลว้ก็หลีกไปเพื�อจบัตวัพระวิธุรบณัฑิต  ปุณณกยกัษ์
ครั� นไปถึงเมืองอินทปัตตก็์คิดวา่ วิธุรบณัฑิตเป็นมหาราชครูในราชสาํนกัพระเจา้โกรัพยราชมีบริวารอยูม่ากมาย
การที�จะไปฉุดชิงมานั�นคงทาํไม่ไดจึ้งไดว้างอุบายโดยอาศยัจุดอ่อนของพระเจา้โกรัพยราชที�มกัมวัเมาในการเล่น
สกาดว้ยการทา้พนนัสกากบัพระเจา้โกรัพยราช พร้อมกบัการยื�นขอ้เสนอวา่ ถา้หากตนพ่ายแพก็้จะถวายแกว้มณี
วิเศษอนัเป็นสมบติัสาํหรับพระเจา้จกัรพรรดิและมา้วิเศษคู่บุญพระเจา้จกัรพรรดิแก่พระเจา้โกรัพยราช  พระเจา้
โกรัพยราชจึงไดท้รงรับคาํทา้  ในการแข่งขนัช่วงแรกนั�นพระเจา้โกรัพยราชทรงมีอารักขเทวดาที�เป็นมารดาใน
อดีตคอยช่วยเหลือพระองคจึ์งไม่แพพ้นันสกา แต่ต่อมาปุณณกยกัษจ์บัไดว้่าอารักขเทวดาคอยช่วยเหลือพระเจา้
โกรัพยราชจึงไดถ้ลึงตาแสดงอาการโกรธต่ออารักขเทวดานั�น อารักขเทวดานั�นเห็นแลว้ก็สะดุง้กลวัหนีไปโดย
พลนั ฝ่ายพระเจา้โกรัพยราชเมื�อไม่มีเทวดาคอยช่วยเหลือจึงทรงแพพ้นนัสกา ปุณณกยกัษ์จึงไดทู้ลขอพระวิธุร
บณัฑิตเป็นรางวลัแต่พระเจา้โกรัพยราชก็ไม่ปรารถนาจะให้ เมื�อทั�งสองไม่สามารถตกลงกนัไดจึ้งให้พระวิธุร
บณัฑิตเป็นผูต้ดัสิน พระวิธุรบณัฑิตแมจ้ะสามารถกล่าวคาํมุสาไดแ้ต่ก็ดาํรงไวซึ้� งคุณธรรมรักษาสัจจะจึงไดต้อบ
ตามเป็นจริงว่าเป็นขา้รับใชข้องพระเจา้โกรัพยราช พระเจา้โกรัพยราชจึงทรงตอ้งจาํยอมมอบพระวิธุรบณัฑิต
ให้แก่ปุณณยกัษไ์ป พระวิธุรบณัฑิตครั� นทราบเหตุแลว้ก็ไดข้อเวลาปุณณกยกัษเ์พื�อกล่าวสอนและจดัแจงกิจการ
ภายในตระกูลเป็นเวลา 3 วนั เมื�อปุณณกยกัษเ์ห็นชอบดว้ยก็พาปุณณกยกัษ์ไปพกัดว้ยกนักบัตนที�นิเวศน์สถาน 
พระวธุิรบณัฑิตใชเ้วลา 3 วนัโอวาทเหล่าบุตรธิดาญาติและสหายพร้อมทั�งบาํรุงเลี�ยงดูปุณณกยกัษเ์ป็นอยา่งดี พอ
ครบ 3 วนัแลว้ปุณณกยกัษ์ก็ให้พระวิธุรบัณฑิตจับที�หางม้ามโนมัยสินธพแล่นไปทางอากาศท่ามกลางเสียง       
ครํ� าครวญของญาติมิตรและชาวพระนครทั�งหลาย ฝ่ายพระเจา้โกรัพยราชแมจ้ะทรงโทมนสัแต่ก็ทรงใชส้ติปัญญา
ตรัสปลอบโยนคนทั�งหลายเหล่านั�นแลว้ใหก้ลบัยงัเคหสถานของตนๆ  อนึ�งปุณณยกัษน์ั�นครั� นพาพระวิธุรบณัฑิต
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มาในระหวา่งทางคิดดว้ยความเขา้ใจผิดวา่ ถา้เรานาํแต่หัวใจของพระวิธุรบณัฑิตไปคงจะสะดวกกวา่พาไปทั�งตวั 
คิดแลว้ ก็พยายามจะฆ่าพระวิธุรบณัฑิตดว้ยวิธีต่างๆ แต่ก็ไม่เป็นผล ต่อมาพระวิธุรบณัฑิตไดถ้ามถึงความเป็นมา
ทั�งหมดเมื�อทราบแลว้ก็หยั�งรู้ไดด้ว้ยปัญญาของตนวา่ ที�แทน้ั�นพระนางวิมลานาคราชินีทรงปรารถนาจะฟังธรรม
อนัเป็นที�เลื�องลือของตนเท่านั�น คิดวา่ควรจะแสดงธรรมแก่ปุณณกยกัษ ์เพื�อมิให้หลงผิดกระทาํการอนัมิควร จึง
ได้แสดงธรรมชื�อว่า สาธุนรธรรม (ธรรมของคนดี) แก่ปุณณกยกัษ์  ปุณณกยกัษ์ได้ฟังธรรมก็รู้สึกสํานึกใน
ความผิดจึงตดัสินใจว่าจะพาวิธุรบณัฑิตกลบัไปส่งยงัเมืองอินทปัตต์ ส่วนตนเองเลิกลม้ความตั�งใจที�จะไดน้าง      
อิรันทตีมาเป็นชายาอีกต่อไป เมื�อพระวธุิรบณัฑิตทราบดงันั�นก็บอกใหปุ้ณณกยกัษพ์าตนไปยงัเมืองนาคก่อนแลว้
จึงค่อยพากลบัเมืองอินทปัตต ์แมถู้กปุณณกยกัษท์ดัทานก็ยงัคงย ํ�าในจุดประสงคเ์ดิม ปุณณกยกัษจึ์งจาํตอ้งนาํพระ
วิธุรบณัฑิตไปเฝ้าทา้ววรุณนาคราชในเมืองนาค พระวิธุรบณัฑิตไดแ้สดงธรรมแก่ทา้ววรุณนาคราชละพระนาง
วิมลานาคราชินีโดยละเอียด นาคทั�ง 2 พระองค ์ครั� นไดท้รงสดบัก็มีจิตเลื�อมใสจึงตรัสสั�งให้ปุณณกยกัษพ์าพระ
วธุิรบณัฑิตไปส่งยงัเมืองอินทปัตตโ์ดยสวสัดิภาพ พร้อมกนันั�นก็ไดย้กนางอิรันทตีให้แก่ปุณณกยกัษด์ว้ย ปุณณก
ยกัษค์รั�นสดบัพระบญัชาก็ไดพ้าพระวิธุรบณัฑิตไปส่งยงัเมืองอินทปัตตแ์ลว้กล่าวลาพร้อมกบัมอบแกว้มณีให้แก่
พระวิธุรบณัฑิตจากนั�นก็พานางอิรันทตีไปยงัวิมานของตน อนึ� งในคืนวนัก่อนที�พระวิธุรบณัฑิตจะกลบันั�นเอง
ฝ่ายพระเจา้โกรัพยราชก็ทรงสุบินเป็นนิมิตหมายที�ดีและตรัสสั�งให้เหล่าขา้ราชบริพารและชาวพระนครทั�งหลาย
จดัเตรียมการตอ้นรับพระวธุิรบณัฑิตครั�นทอดพระเนตรเห็นพระวธุิรบณัฑิตกลบัมาโดยความสวสัดีก็ทรงโสมนสั
ยินดีเป็นอย่างยิ�งไดต้รัสถามพระวิธุรบณัฑิตถึงเรื�องทั�งหมด ฝ่ายวิธุรบณัฑิตก็ทูลเล่าเรื�องราวที�เกิดขึ�นพร้อมกบั
ถวายแกว้มณีแก่พระเจา้โกรัพยราชและรับราชการเป็นลาํดบัมา ชนทั�งหลายนบัตั�งตน้แต่พระเจา้โกรัพยราชลงมา
ดาํรงอยูใ่นโอวาทของพระวธุิรบณัฑิตต่างก็มีสุคติเป็นที�ไปดว้ยกนัทุกคน109 
 10. มหาเวสสนัดรชาดก ความวา่ พระเจา้สญชยัทรงครองราชยใ์นเมืองสีพี มีพระมเหสีพระนามวา่ 
ผุสดี พระนางผุสดีนี� ในชาติก่อนทรงไดถ้วายแก่นจนัทน์หอมเป็นพุทธบูชาและอธิษฐานขอให้ไดเ้ป็นพระพุทธ
มารดาในกาลอนาคต ครั�นเมื�อพระนางสิ�นพระชนมก็์ไดไ้ปบงัเกิดในเทวโลก ครั� นสิ�นบุญและจะตอ้งจุติมาเกิดใน
โลกมนุษย ์ทา้วสกักะจอมเทพก็ไดป้ระทานพร &A ประการใหแ้ก่พระนาง เมื�อพระนางรับพรเหล่านั�นแลว้ก็จุติจาก
เทวโลกนั�นมาบงัเกิดในพระครรภอ์คัรมเหสีของพระเจา้มทัทราช ในวนัขนานพระนามของพระนางนั�นเหล่าพระ
ญาติไดข้นานพระนามวา่ ผุสดี ตามนามเดิมนั�น ครั� นเมื�อพระนางทรงมีพระชนมไ์ด ้16 ปี พระเจา้สีวีมหาราชได้
ทรงนาํพระนางมาเป็นพระมเหสีของพระเจ้าสญชยัราชโอรส ในกาลต่อมาขณะที�พระนางทรงครรภ์ใกลจ้ะ
ประสูตินั�นก็ทรงเกิดความปรารถนาที�จะไปเที�ยวชมตลาดร้านคา้ ครั�นเสด็จประพาสไปถึงท่ามกลางตลาดพระนาง
ก็ทรงเจ็บพระครรภแ์ละประสูติพระโอรสในบริเวณนั�น ดงันั�นจึงไดข้นานพระนามพระกุมารวา่ เวสสันดร และ
ในขณะที�พระกุมารประสูตินั�นช้างตน้ของพระเจา้สญชยัก็ตกลูกเป็นชา้งเผือกเพศผูไ้ดรั้บชื�อว่า ปัจจยนาค ซึ� ง
ต่อมาก็ไดรั้บเลือกเป็นชา้งตน้คู่บารมีของพระเวสสนัดร นอกจากนี� ยงัมีบุตรอาํมาตยท์ั�งหลายเกิดในคราวเดียวกนั
นี� อีกประมาณหกหมื�นคน  พระเวสสันดรนั�นทรงมีพระอธัยาศยัในการบริจาคทานนับตั�งแต่ประสูติและทรง
บริจาคขา้วปลาอาหารและสิ�งของจาํเป็นแก่ประชาชนชาวพระนครทั�งหลายอยูเ่นืองนิตย ์ ต่อมามีเมืองๆ หนึ�งชื�อ
เมืองกลิงครัฐเกิดขา้วยากหมากแพงเพราะฝนแลง้ ทาํให้เพาะปลูกพืชผลไม่ได ้ประชาชนอดอยากไดรั้บความ
เดือนร้อนแสนสาหสั จึงไดพ้ากนัไปเฝ้าพระเจา้กลิงครัฐและทูลขอให้ส่งทูตไปทูลขอชา้งจากพระเวสสันดรมายงั
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เมืองกลิงครัฐดว้ยความเชื�อที�วา่จะสามารถทาํใหฝ้นตกตอ้งตามฤดูกาลได ้พระเจา้กลิงครัฐก็ทรงเห็นสมควรจึงได้
ตั�งคณะพราหมณ์จาํนวน 8 คนแลว้ส่งไปดาํเนินการดังกล่าว ฝ่ายพระเวสสันดรก็โปรดประทานให้ตามที�ขอ 
ชาวเมืองสีพีเห็นพระเวสสนัดรทรงบริจาคชา้งปัจจยนาคคู่บา้นคู่เมืองไปดงันั�นก็ไม่พอใจ เกิดความโกรธเคืองต่อ
พระเวสสนัดร จึงพากนัไปเขา้เฝ้าพระเจา้สญชยั เพื�อขอใหข้บัพระเวสสันดรไปเสียจากเมืองสีพี พระเจา้สญชยัไม่
อาจขดัเหล่าราษฎรได ้จึงจาํพระหฤทยัมีพระราชโองการให้ขบัพระเวสสันดรออกจากเมืองไป พระเวสสันดรก็
ทรงกระทาํตามแต่โดยดีแต่ทูลขอพระราชทานโอกาสบริจาคสัตตสดกมหาทานก่อนที�จะเสด็จออกจากพระนคร 
พระบิดาก็ทรงอนุญาตใหพ้ระเวสสนัดรทรงบริจาคสตัตสดกมหาทาน คือ การบริจาคทานเจ็ดสิ�ง สิ�งละเจ็ดร้อย แก่
ประชาชนชาวสีวี เมื�อทรงบริจาคทานเรียบร้อยแลว้ก็ทรงทูลลาพระบิดาและพระมารดารวมถึงบริวารประชาชน
ทั�งหลายแลว้เสด็จออกจากเมืองสีพีมุ่งหนา้ไปสู่ป่า พร้อมดว้ยพระมเหสีพระโอรสและพระธิดา  แมถึ้งกระนั�นก็ยงั
มีชาวเมืองตามมาทูลขอมา้และรถพระที�นั�ง พระเวสสันดรก็ทรงพระราชทานให้ตามปรารถนาแลว้ก็ทรงราช
ดาํเนินดว้ยพระบาทมุ่งหนา้ไปสู่ป่าเพื�อบาํเพญ็พรตภาวนา ครั� นเสด็จมาถึงเมืองมาตุลนคร บรรดากษตัริยเ์จตราช
ทั� งหกหมื�นพระองค์ทรงทราบความดังกล่าวจึงพากันมาตอ้นรับและเชิญให้เสวยราชย์ ณ เมืองนั�น แต่พระ
เวสสันดรทรงปฏิเสธและไดต้รัสถามถึงทางไปสู่เขาวงกต เหล่ากษตัริยเ์จตราชเมื�อไม่อาจทูลให้พระเวสสันดร
ครองราชยไ์ดก็้ทรงตามส่งเสด็จถึงปากทางเขา้เขาวงกต ทูลบอกทางไปสู่เขาวงกตที�เหลือใหท้รงทราบโดยละเอียด 
และแต่งตั�งพรานเจตบุตรเป็นผูค้อยถวายการอารักขาไวที้�ปากทางไม่ให้ใครเขา้ไปรบกวนพระเวสสันดรได ้ พระ
เวสสันดรพร้อมกับพระนางมัทรีพระโอรสและพระธิดาก็เสด็จดาํเนินไปตามเส้นทางนั�นจนถึงบริเวณสระ
โบกขรณีอนัเป็นที�รื�นรมยส์บาย ทอดพระเนตรเห็นศาลาที�วิษณุกรรมเทพบุตรสร้างถวาย แลว้เสด็จเขา้ไปภายใน
ศาลาหลงันั�น ทอดพระเนตรเห็นบริขารต่างๆ ของฤๅษี ก็ทรงทราบไดว้า่ เป็นสิ�งที�เทวดาถวายไว ้ จึงอธิษฐานเพศ
ผนวชเป็นฤๅษี บาํเพ็ญพรตภาวนาอยู่ ณ ที�นั�น ครั� นล่วงระยะเวลามาได ้7 เดือนไดมี้พราหมณ์เฒ่าคนหนึ�งชื�อว่า     
ชูชก ถูกนางอมิตตาปนาผูเ้ป็นภริยาสาวใชใ้ห้มาทูลขอพระชาลีและพระกณัหาชินาเพื�อนาํไปเป็นคนรับใช ้จึงได้
เดินทางดั�นดน้มาจนถึงบริเวณปากทางเขา้สู่เขาวงกต แต่เมื�อถึงที�นั�นก็ถูกสุนขัล่าเนื�อที�พรานเจตบุตรเลี�ยงไวพ้ากนั
รุมไล่ตอ้นจนมุมจนตอ้งหนีขึ�นบนตน้ไม ้พรานเจตบุตรเมื�อเห็นดงันั�นจึงเขา้ไปขู่ตะคอกเพื�อสอบถามความจริง 
แต่พราหมณ์ชูชกนั�นเป็นคนมีมีปัญญาทรามสงัเกตดูเจตบุตรก็รู้วา่เป็นคนซื�อสัตย ์มีฝีมือเขม้แข็ง แต่ขาดไหวพริบ 
จึงใช้วาจาลวงพรานเจตบุตรให้หลงเชื�อตนว่าเป็นทูตจากเมืองสีพี และขอให้บอกหนทางไปสู่ที�อยู่ของพระ
เวสสันดรให้ทราบ พรานเจตบุตรไม่ทันพิจารณาให้ละเอียดก็หลงเชื�อจึงได้บอกหนทางไปสู่ที�อยู่ของพระ
เวสสันดรโดยให้ไปถามอจัจุตฤๅษีอีกต่อหนึ� ง พราหมณ์ชูชกจึงได้เดินทางไปตามที�พรานเจตบุตรบอกจนถึง
อาศรมบทของอจัจุตฤๅษีก็ไดพ้บกบัอจัจุตฤๅษีและขอใหท่้านบอกทางไปสู่ที�อยูข่องพระเวสสนัดร อจัจุตฤๅษีรู้ทนั
พราหมณ์ชูชกวา่จะมาขอพระราชทานพระเมหสีพระโอรสหรือพระธิดาจึงไดเ้อ่ยถามแต่ก็ถูกพราหมณ์ชูชกผูมี้
ปัญญาทรามกล่าวเท็จบอกวา่มาเพื�อชื�นชมบารมีพระเวสสนัดรเท่านั�น อจัจุตฤๅษีจึงหลงเชื�อและบอกทางไปสู่ที�อยู่
ของพระเวสสันดรให้  ในคืนวนันั�นเองพระนางมทัรีทรงสุบินว่า มีบุรุษร่างกายกาํยาํถือดาบมาตดัแขนซา้ยขวา
ของพระนางขาดออกจากกาย ทั�งยงัควกัดวงเนตรซา้ยขวาและผ่าเอาดวงพระหฤทยัของพระนางไปดว้ย จึงไดไ้ป
ทูลบอกพระเวสสันดร พระเวสสันดรแมจ้ะทรงรู้ความแห่งพระสุบินแต่ก็ทรงเกรงว่าพระนางมทัรีจะเสียพระ
หฤทยัและขดัขวาง จึงทรงแกพ้ระสุบินไปอยา่งอื�นเสีย พระนางมทัรีทรงสงัหรณ์วา่จะมีเหตุร้ายเกิดขึ�นก็ทรงละลา้
ละลงัไม่อยากไปไกลจากอาศรมบท แต่ครั� นจะไม่เสด็จไปก็จะไม่มีผลไมม้าให้พระเวสสันดรพระโอรสและ
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พระธิดาเสวย พระนางจึงทรงจูงพระโอรสและพระธิดาไปฝากไวก้บัพระเวสสันดรและทูลขอให้ทรงดูแลให้ดี
แลว้เสด็จไปหาผลไมใ้นป่าตามปกติ ฝ่ายพราหมณ์ชูชกกาํหนดเวลาวา่ตอนนี�พระนางมทัรีไดอ้อกไปหาผลไมแ้ลว้ 
จึงมุ่งหนา้มาที�อาศรมบทของพระเวสสนัดรทนัทีครั�นไดพ้บพระชาลีและพระกณัหาชินาที�ทรงเล่นอยูห่นา้อาศรม
ก็แกลง้ขู่ให้ตกพระหฤทยัเพื�อข่มขวญัไวก่้อน แลว้ก็เขา้ไปเฝ้าพระเวสสันดรพร้อมทูลขอพระโอรสและพระธิดา
ไปเป็นคนรับใช้ของตน  พระเวสสันดรทรงมีพระหฤทัยยินดีจึงได้ทรงพระราชทานให้ แต่พระชาลีและ
พระกณัหาชินาครั�นทรงทราบความก็พากนัหลบซ่อนและออ้นวอนพระเวสสันดรให้รอพระนางมทัรีกลบัมาก่อน
จึงค่อยพระราชทานให้ ฝ่ายพราหมณ์ชูชกเห็นว่า หากรอให้พระนางมทัรีเสด็จกลบัมาตนคงไม่บรรลุความตั�งใจ
เป็นแน่ จึงกราบทูลขออนุญาตรับพระชาลีและพระกณัหาชินาแลว้กลบัทนัทีโดยไดน้าํเถาวลัยม์าผูกมือของพระ 
ชาลีและพระกณัหาชินาจูงเฆี�ยนตีไป พระชาลีและพระกณัหาชินาทรงไดรั้บความลาํบากจึงทรงกนัแสงครํ� าครวญ
โดยประการต่างๆ พยายามหนีพราหมณ์ชูชกมาหาพระเวสสันดร พระเวสสันดรทอดพระเนตรเห็นดงันั�นจึงทรง
ดาํริที�จะฆ่าพราหมณ์ชูชกแลว้นาํพระโอรสและพระธิดาคืนมาแต่ภายหลงัก็ทรงไดส้ติใชปั้ญญาพิจารณาเจริญ
อุเบกขาธรรมแมจ้ะไดรั้บทุกข์โทมนัสอย่างแสนสาหัสก็ทรงตั�งสติไวม้ั�นไม่ยอมตรัสอะไรทรงอดทนอดกลั�น
ปล่อยใหพ้ราหมณ์ชูชกนาํพระชาลีและพระกณัหาชินาไปตามประสงค ์ ฝ่ายพระนางมทัรีเมื�อเขา้ไปสู่ป่าแลว้ก็เกิด
ลางบอกเหตุต่างๆ เช่นตน้ไมที้�มีผลที�เคยเก็บก็ไม่มีผล สิ�งต่างๆที�เคยหาไดก็้อนัตรธานหายไปไม่ปรากฏ เสียมหรือ
ตะกร้าที�ทรงถือไวก็้พลดัหลุดตกจากพระหัตถ ์และมีพระหฤทยัไม่สู้ดีคิดถึงแต่พระโอรสและพระธิดาจึงคิดจะ
กลบัมาสู่อาศรมบทเสียแต่ยงัวนั ในขณะนั�นนั�นเองเหล่าเทวดาก็มาประชุมปรึกษากนัเพื�อที�จะขดัขวางไม่ให้พระ
นางมทัรีเสด็จกลบัไปถึงอาศรมบทเสียแต่ยงัวนั เพราะหากพระนางมทัรีเสด็จไปถึงอาจจะทาํลายปุตตทานของ
พระเวสสนัดรได ้จึงไดมี้มติใหเ้ทวบุตร 3 ตนแปลงเป็นสิงโต เสือโคร่งและเสือเหลืองไปนอนขวางหนทางเอาไว้
รอให้เวลาพลบคํ�าแลว้จึงค่อยหลีกหนีไป ฝ่ายพระนางมทัรีเมื�อเวลาพลบคํ�าแลว้จึงไดโ้อกาสกลบัมาจากป่าเสด็จ
เที�ยวตามหาพระชาลีและพระกณัหาชินาก็ไม่ทรงพบ จึงไดเ้ขา้เฝ้าทูลถามจากพระเวสสนัดร พระเวสสันดรจะทรง
ตอบความจริงก็เกรงวา่ พระนางจะทนความเศร้าโศกมิได ้จึงทรงแกลง้ตาํหนิวา่นางไปป่าหาผลไมก้ลบัมาจนเยน็
คํ�า คงจะรื�นรมยม์ากจนลืมนึกถึงโอรสธิดาและสวามีที�คอยอยู ่พระนางมทัรีไดท้รงสดบัดงันั�นก็เสียพระหฤทยัทูล
ตอบตามความเป็นจริงและไดทู้ลถามถึงพระชาลีและพระกณัหาชินาอีก พระเวสสันดรก็ทรงนิ�งไม่ตรัสอะไรๆ  
พระนางมทัรีเมื�อเห็นพระสวามีนิ�งอยูอ่ยา่งนั�นก็ทรงเสด็จออกเที�ยวตามหาพระชาลีและพระกณัหาชินาในสถานที�
ต่างๆโดยรอบบริเวณศาลานบัได ้50 โยชน์ก็ไม่ไดท้รงพบจึงเสด็จกลบัมายงัอาศรมบทครํ� าครวญถึงพระโอรสและ
พระธิดาจนถึงกบัวสิญัญีภาพไป พระเวสสนัดรเมื�อทราบดงันั�นจึงทรงไดน้าํนํ� าเยน็มาประพรมจนพระนางฟื� นขึ�น
แลว้ตรัสเล่าความจริงให้ทรงสดบั ฝ่ายพระนางมทัรีครั� นทรงทราบความจริงก็ทรงทาํพระหฤทยัอนุโมนทาใน 
ปุตตทานนั�นดว้ย  กล่าวถึงทา้วสกักะจอมเทพทรงเลง็เห็นวา่ หากมีผูม้าทูลขอพระนางมทัรีไปเสีย พระเวสสันดรก็
จะทรงลาํบากไม่อาจบาํเพ็ญเพียรไดเ้ต็มความปรารถนา เพราะตอ้งทรงแสวงหาอาหารประทงัชีวิตเอง จึงแปลง
องคเ์ป็นพราหมณ์มาขอรับบริจาคพระนางมทัรีแลว้ถวายคืนพร้อมทูลขอให้พระเวสสันดรอย่าไดพ้ระราชาทาน
พระนางมทัรีแก่ใครอีก  พระเวสสันดรก็ทรงรับคาํ ทา้วสักกะจอมเทพก็ไดอ้นุโมทนาในปุตตทานและทารทาน
ของพระเวสสนัดรและถวายพรแก่พระเวสสนัดรแลว้ก็เสด็จกลบัยงัทิพยวมิาน  ฝ่ายพราหมณ์ชูชกพาพระชาลีและ
พระกณัหาชินาเดินทางมาในป่าเที�ยวระหกระเหินไปไดรั้บความลาํบากเป็นอนัมาก จนหลงทางไปถึงเมืองสีพี 
และเดินผา่นไปยงัหนา้ที�ประทบัของพระเจา้สญชยั พระเจา้สญชยัทอดพระเนตรเห็นพระนดัดาทั�งสองก็ทรงจาํได ้
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จึงทรงให้เหล่าราชบุรุษไปพาเขา้มาเฝ้า ตรัสถามพราหมณ์ชูชกถึงเรื�องราวทั�งหมด พราหมณ์ชูชกก็ทูลให้ทรง
ทราบทุกประการ พระเจ้าสญชยัจึงทรงไถ่พระชาลีและพระกัณหาชินาคืนจากพราหมณ์ชูชกตามราคาที�พระ
เวสสนัดรทรงตั�งไว ้พราหมณ์ชูชกเมื�อไดรั้บพระราชทานสมบติัต่างๆ ทั�งเป็นผูไ้ม่เคยไดบ้ริโภคอาหารดีๆ จึงไม่
รู้จกัประมาณ บริโภคมากจนอาหารไม่ยอ่ย ถึงแก่ความตายในที�สุด พระเจา้สญชยัโปรดให้จดัการศพแลว้ประกาศ
หาญาติผูรั้บมรดก ก็หามีผูใ้ดมาขอรับไม่ จึงตรัสสั�งใหข้นเขา้คลงัหลวงดงัเดิม แต่นั�นพระเจา้สญชยัก็ตรัสสั�งใหจ้ดั
ขบวนเสด็จเพื�อไปรับพระเวสสนัดรและพระนางมทัรีกลบัคืนสู่เมืองสีพี เพราะบรรดาประชาชนต่างพากนัสาํนึก
ได้ว่า พระเวสสันดรได้ทรงประกอบทานบารมีอันยิ�งใหญ่นั� นก็เพื�อประโยชน์แห่งผูค้นทั� งหลาย หาใช่เพื�อ
พระองคเ์องไม่ เมื�อขบวนไปถึงอาศรมบทริมสระโบกขรณี กษตัริยท์ั�งหกก็ทรงพบกนัดว้ยความโสมนสัยนิดี  พระ
เจา้สญชยัจึงตรัสบอกพระเวสสันดรวา่ ประชาชนชาวสีพีไดพิ้จารณาเห็นสิ�งที�ถูกที�ควรแลว้ และพากนัมาเพื�อทูล
เชิญให้เสด็จกลบัไปครองราชยด์งัเดิม พระเวสสันดรและพระนางมทัรีจึงไดเ้สด็จกลบัเมืองสีพี พระเจา้สญชยัก็
ทรงอภิเษกพระเวสสนัดรขึ�นครองราชยด์งัเดิม ครั�นพระเวสสนัดรไดเ้ป็นพระราชาปกครองเมืองแลว้ก็ทรงยึดมั�น
ในการประกอบทานบารมี ทรงตั�งโรงทานบริจาคเป็นประจาํทุกวนั ชาวเมืองสีพีตลอดจนบา้นเมืองใกลเ้คียง ต่างก็
ไดรั้บพระเมตตากรุณา มีความเอื�อเฟื� อช่วยเหลือกนั มิไดล้ะโมบโลภมาก กระหายในทรัพยส์มบติั มีจิตใจผ่องใส 
ดาํรงชีวิตอยูอ่ยา่งร่มเยน็เป็นสุข  ภายหลงัแต่ที�พระเวสสันดรเสด็จสวรรคตพระองคก็์ทรงบงัเกิดในเทวโลกชั�น
ดุสิตดว้ยบุญกศุลที�ไดบ้าํเพญ็ไวดี้แลว้นั�นเพื�อรอเสด็จมาอุบติัเป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ต่อไป110 
 

การนําชาดกไปประยุกต์ใช้ในสังคม 
 พฒัน์ เพง็ผลาไดแ้สดงทศันะไวว้า่ เนื�องจากสังคมไทยส่วนใหญ่นบัถือพระพุทธศาสนา คาํสอน
ของพระพทุธเจา้ผูเ้ป็นศาสดาพทุธ ยอ่มมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชน พระพุทธเจา้ทรงสอนประชาชน
ดว้ยวธีิการต่างๆ นบัได ้R วิธีที�เรียกวา่ “นวงัคสัตถุศาสน์” ชาดกเป็นวิธีสอนอยา่งหนึ�งในวิธีเหล่านั�น และเป็นคาํ
สอนที�คนทั�วไปนิยมชอบมาก เพราะเป็นคาํสอนที�มีนิทานประกอบ เมื�อคนไดฟั้งชาดก นอกจากจะไดค้วามรู้
ทางดา้นคาํสั�งสอนโดยตรงแลว้ ยงัไดรั้บความสนุกสนานเพลิดเพลินไปดว้ย ชาวพุทธไทยก็เช่นเดียวกนักบัชาว
พุทธอื�นๆ นิยมฟังเรื�องชาดกกนัมาก เรื�องราวชาดกจึงเขา้ไปมีอิทธิพลต่อสังคมชาวพุทธ โดยที�สังคมไดน้าํเอา
ชาดกไปใชใ้นลกัษณะดงันี�   
 &. การเทศน์ ไดแ้ก่ การเทศเรื�องมหาชาติของภาคต่างๆ 
 -. การแสดงละคร ไดแ้ก่ การนาํเรื�องในนิทานชาดกมาแสดงละครซึ�งในปัจจุบนัสถาบนัการศึกษา 
รวมทั�งสถานีวทิยแุละโทรทศัน์ไดน้าํเรื�องชาดกไปแสดง 
 o. การแสดงหนัง ไดแ้ก่ การนาํเรื� องชาดกไปแสดงหนัง เช่น การเล่นหนังใหญ่ และการแสดง
ภาพยนตร์ 
 p. การเขียนภาพ มีภาพสกัที�ใบเสมา และภาพเขียนที�ฝาผนงั โบสถ ์วหิาร เป็นตน้ 

                                                
110เรื�องเดียวกนั, 484-814.   
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 W. การอ่านในงานต่างๆ เช่น การนาํเรื�องในนิทานชาดกไปอ่านในงานเฮือนดี (งานศพ) ในภาค
อีสาน ในงานศพภาคเหนือ มีการเทศน์กณัฑชู์ชก เป็นตน้111 
 

องค์ความรู้การบริหาร 
 

 การบริหารนับได้ว่าเป็นทั� งศาสตร์และทั� งศิลป์ หลักการ แนวคิดต่างๆเกี�ยวกับการบริหารที�
นาํมาใชก้นัอยูต่ ั�งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันั�นนบัวา่มีอยูม่ากมายหลายประการ ซึ�งต่างก็มีความสาํคญัต่อองคก์ารนั�นๆ 
มากนอ้ยแตกต่างกนัไปซึ�งขึ�นอยูก่บัหลายองคป์ระกอบ หลกัการ แนวคิดเกี�ยวกบัการบริหารอยา่งหนึ�งที�ประสบ
ผลสาํเร็จในองคก์ารหนึ�งอาจจะไม่ประสบผลสาํเร็จในอีกองคก์ารหนึ�งก็เป็นได ้เพื�อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของการวจิยัและเขา้ใจถึงองคค์วามรู้การบริหารมากยิ�งขึ�น ผูว้จิยัไดท้าํการคน้ควา้หนงัสือเกี�ยวกบัการบริหารทั�วไป
ไดม้าจาํนวน -Aq เล่ม และหนงัสือเกี�ยวกบัการบริหารการศึกษาไดม้าจาํนวน &AR เล่ม พิจารณาดูเนื�อหาที�ปรากฏ
อยูใ่นหนงัสือนั�นๆ แลว้สรุปรวมองคค์วามรู้การบริหารออกมาได ้ r  ขอบเขต  ซึ� งเขา้กนัไดก้บัทศันะของ กูลิค 
และ เออร์วิกค ์ (Gulick and Urwick) ที�รู้จกัในนาม “POSDCoRB”  ดงันั�นในหัวขอ้นี� จะกล่าวถึงองคค์วามรู้การ
บริหารใน r ขอบเขตดังกล่าว ได้แก่ &) ขอบเขตด้านการวางแผน ประกอบดว้ย &.&) การวางแผน  &.-) 
สภาพแวดลอ้มองคก์าร และ &.o) บรรยากาศองคก์าร -) ขอบเขตดา้นการจดัองคก์าร ประกอบดว้ย -.&) การจดั
องคก์าร -.-) การเมือง อาํนาจ อาํนาจหนา้ที� และความรับผิดชอบ -.o) วฒันธรรมองคก์าร -.p) จริยธรรมองคก์าร 
-.W) การเปลี�ยนแปลงองคก์ารและการพฒันาองคก์าร -.q) นวตักรรมและเทคโนโลย ีo) ขอบเขตดา้นการจดัคนเขา้
ทาํงาน ประกอบดว้ย o.&) การบริหารทรัพยากรมนุษย ์o.-) พฤติกรรมบุคคลในองคก์าร แบ่งยอ่ยออกเป็น o.-.&) 
ลกัษณะทางชีวภาพ o.-.-) การรับรู้และการเรียนรู้ o.-.o) ความสามารถ o.-.p) ค่านิยมและเจตคติ และ o.-.W) 
บุคลิกภาพ o.o) พฤติกรรมกลุ่มในองคก์าร แบ่งยอ่ยออกเป็น o.o.&) การมีส่วนร่วม และ o.o.-) การทาํงานเป็นทีม 
o.p) ความเครียดและความทอ้แทใ้นการทาํงาน และ o.W) ความขดัแยง้และการเจรจาต่อรอง)  p.ขอบเขตดา้นการ
อาํนวยการ ประกอบดว้ย 4.1) การตดัสินใจ p.-) การสั�งงาน p.o) การติดต่อสื�อสารและการประชาสัมพนัธ์ p.p) 
การจูงใจ p.W) ภาวะผูน้ํา p.q) มนุษยส์ัมพนัธ์ และ p.r) การนิเทศ W) ขอบเขตด้านการประสานงาน  และ q) 
ขอบเขตดา้นการรายงานผล ประกอบดว้ย q.&) การรายงานผล และ q.-) ระบบสารสนเทศเพื�อการบริหาร และ r)
ขอบเขตดา้นการงบประมาณ ประกอบดว้ย r.&) การงบประมาณ และ r.-) การควบคุม ซึ�งมีรายละเอียดดงันี�  

9. ขอบเขตด้านการวางแผน (Planning)   
9.9  การวางแผน  
การวางแผนนั�นมาจากคาํภาษาละตินวา่ แพลนมั (Planum) หมายถึง พื�นที�ราบ (Flat Surface) เป็น

คาํที�นาํมาใชใ้นภาษาองักฤษ ในศตวรรษที� 17 คือ “Planning” โดยใชใ้นความหมายแคบ ๆ เกี�ยวกบัการวาดภาพ
ลงบนพื�นผิวราบของสิ�งก่อสร้างต่าง ๆ ลกัษณะเช่นเดียวกนักบัพิมพเ์ขียวในปัจจุบนั ส่วนพจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑิตยสถานปี พ.ศ. 2542 นั�นไดก้ล่าวถึงความหมายของคาํวา่วางแผนไวว้า่ วางแผน  เป็นคาํกิริยา หมายถึง 

                                                
111พฒัน์ เพ็งผลา, ชาดกกับวรรณกรรมไทย : แบบศึกษาด้วยตนเอง, พิมพค์รั� งที� 2 (กรุงเทพฯ: 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง,2530), oAW,o&o. 
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กะกาํหนดแผนหรือโครงการที�จะดาํเนินการต่อไป หรือเรียกอีกอยา่งหนึ�งวา่ วางแผนการ112 ทั�งนี� มีนกัวิชาการ
ทั�งหลาย เช่น โกทซ์ (Goetz,1949) ไซมอน (Simon,1960) ไซมอน, สมิทบิค, และทอมสัน (Simon, Smithburg, 
and Thompson,1961) เลอ เบรอตนัและเฮนนิง (Le Breton and Henning,1965) สก็อต (Scott,1965) ดรอร์  
(Dror,1967)  ฮาร์เลย ์(Hartley,1968)  คูนและโอดอนเนลล ์(Koontz and O’Donnell,&Rqs)  เทอรี�  (Terry,1968)  
คาสตแ์ละโรเซนวิก (Kast and Rosenzweig,1970) แอคคอฟฟ์ (Ackoff,1970) คฟัแมน (Kaufman,1972)  เดล 
(Dale,1973)  มอร์เฟ็ตและคณะ  (Morphet and Others,1974) ดาฟท์ (Daft,1976) ฮิคส์ (Hicks,1981) คูน,โอดอน
เนลล,์ และไวฮริ์ช (Koontz, O’Donnell,and Weihrich,1984) รอบบินส์ (Robbins,1985) โฮลท์ (Holt,1993)  สโทน
เนอร์, ฟรีแมน, และกิลเบิร์ต (Stoner, Freeman, and Gilbert,&RRq) รอบบินส์และเคาล์เตอร์  (Robbins and 
Coulter,1999)  เชอร์มาฮอร์น (Shermahorn,1999)  โจนส์, จอร์จ, และฮิลล ์(Jones, George, and Hill,-AAA) และวิล
เลียมส์ (Williams,-AAW) เป็นตน้ไดใ้ห้ความหมายไวเ้ป็นอเนกประการ ซึ� งทั�งหมดนั�นอาจกล่าวโดยสรุปวา่ การ
วางแผน (Planning) หมายถึง กระบวนการที�องค์การดาํเนินการเพื�อให้บรรลุวตัถุประสงคที์�ตอ้งการในอนาคต
ภายในเวลาที�กาํหนด โดยทําการตดัสินใจล่วงหน้าในการเลือกวิธีทํางานที�ดีที� สุด มีประสิทธิภาพที�สุด ซึ� ง
กระบวนการดงักล่าวนั�นตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเนื�อง ตลอดจนสามารถปรับปรุงแกไ้ขไดอ้ยูเ่สมอ 

ประโยชน์ของการวางแผนนั� น ซิมมอนส์ (Simmons) ได้แสดงทัศนะไว ้W ประการ ได้แก่ &) 
เพื�อใหผู้บ้ริหารตระหนกัถึงความรับผิดชอบไดดี้ขึ�น -) ช่วยให้การควบคุมสามารถกระทาํไดโ้ดยอาศยัการวดัผล
สาํเร็จตามแผนงานที�ทาํไป o) แผนงานช่วยในการเป็นเครื�องมือในการสื�อความให้ทุกฝ่ายทราบถึงทิศทางของ
องค์การ และให้ฝ่ายต่างๆ ประสานการทาํงานเป็นทีมโดยอาศยัแผนเป็นเครื�องมือ p) แผนงานที�ไดด้าํเนินอยู่
สามารถใชต้รวจสอบความถูกตอ้งของนโยบายปัจจุบนัโดยสามารถตรวจสอบดูไดจ้ากผลของการปฏิบติัตามแผน 
เพื�อจะไดมี้การปรับแกไ้ขนโยบายและเป้าหมายระยะยาวใหถู้กตอ้ง และ W) การวางแผนช่วยขยายขอบเขตการคิด
ของผูบ้ริหาร และช่วยให้ผูบ้ริหารคล่องตวัในการแกปั้ญหาหรือยกระดบัผลงานให้ดีขึ�น เพราะสามารถเพิ�มทศัน
วิสัยของการคิดให้กวา้งและไกล และสามารถคิดคล่องแคล่วปรับตวัให้ดีขึ�น113 และ อนนัต ์ เกตุวงศ์ ไดแ้สดง
ทศันะไว ้r ประการ ไดแ้ก่ 1) ป้องกนัมิให้เกิดปัญหาและความผิดพลาด หรือลดความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ�นใน
อนาคตไดเ้พราะการวางแผนจะกาํหนดแนวทางในการปฏิบติัและมาตรฐานในการควบคุมอยา่งรัดกุม 2) ทาํให้มี
กรอบหรือทิศทางในการดาํเนินงานที�ชดัเจนวา่จะตอ้งทาํอะไร ที�ไหน เมื�อไร อย่างไร ใครทาํ นกับริหารและ
ผูป้ฏิบติังานจึงมีความมั�นใจในการปฏิบติังานใหบ้รรลุผลสาํเร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 3) ก่อให้เกิดการประหยดั
ทรัพยากรในการบริหาร เช่น คน เงิน วสัดุ การจดัการเวลาแทนที�จะเสียเวลาในการดาํเนินการที�ไร้ทิศทาง เพราะ
ได้มีการพิจารณาเลือกวิธีการปฏิบติัที�เหมาะสมที�สุดก่อนนําไปปฏิบติั ซึ� งจะช่วยลดความเสี�ยงจากความไม่
แน่นอนในอนาคตลง 4) ช่วยให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกตอ้ง และเพราะการวางแผนจะเป็น
แนวทางปฏิบติัที�ค่อนขา้งชดัเจนอยูแ่ลว้ เปรียบเช่น“เรือที�มีหางเสือ” 5) ช่วยใหก้ารปฏิบติังานเป็นระบบ ก่อใหเ้กิด
ความสะดวกและง่ายต่อการบริหารงานป้องกนัการทาํงานซํ� าซอ้นกนั การแยง่งานกนัทาํ และลดความขดัแยง้จาก

                                                
112ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. STUS, เขา้ถึงเมื�อ 1 กุมภาพนัธ์ 

2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp   
113W.W.Simmons, อา้งถึงใน ธงชยั สันติวงษ,์ การวางแผน, พิมพค์รั� งที� 5 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

ไทยวฒันาพานิช จาํกดั, 2540), o. 
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การที�แต่ละฝ่ายทาํงานไม่ประสานกัน ตลอดจนสามารถขจัดสิ�งที�ไร้ประสิทธิภาพออกจากองค์การได้ 6) 
ผูบ้งัคบับญัชาหรือนกับริหารสามารถควบคุมการปฏิบติังานต่างๆ ไดโ้ดยง่าย เพราะมีแผนวางไวล่้วงหนา้แลว้ 
และยงัช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานทุกระดบัมีความรับผดิชอบและมีขวญักาํลงัใจในการทาํงานดว้ย โดยเฉพาะนกับริหารที�
มีวสิยัทศัน์จะใชก้ารวางแผนเพิ�มพูนสมรรถนะขององคก์ารให้กา้วหนา้ไดต้ลอดเวลา และ r) ผูบ้งัคบับญัชาหรือ
นกับริหารสามารถทราบปัญหาหรืออุปสรรคจากการปฏิบติังานตามแผนไดเ้ป็นอยา่งดี ทาํใหส้ามารถแกไ้ขปัญหา
และอุปสรรคไดท้นัท่วงทีก่อนที�จะสายเกินแก้114 

ลกัษณะของการวางแผนที�ดีนั�น ดรอร์ (Dror) ไดแ้สดงทศันะไว ้q ประการ ไดแ้ก่ 1) การวางแผนที�
ดีจะตอ้งเป็นกระบวนการที�ต่อเนื�องตลอดเวลา เมื�อวางแผนไปแลว้จะหยดุนิ�งเฉยไม่ไดจ้ะตอ้งคอยติดตามดูแล 
แกไ้ข ปรับปรุงแผนให้ทนัสมยั และใชไ้ดต้ลอดเวลา 2) การวางแผนที�ดีจะตอ้งมีขอ้มูลที�ถูกตอ้ง เชื�อถือได ้และ
ขอ้มูลตอ้งเพียงพอ ทั� งขอ้มูลในอดีต และขอ้มูลในปัจจุบัน เพื�อกาํหนดทิศทางการกระทาํในอนาคต 3) 
ความสาํเร็จของการวางแผนจะขึ�นอยูก่บั “การจดัการทรัพยากร” (Resource Management) ในการวางแผนอยา่ง
เพียงพอ และหน่วยงานที�ทาํหนา้ที�วางแผนจะตอ้งมีอาํนาจในการจดัสรรงบประมาณ และมีอาํนาจในการสั�งการ
ใหห้น่วยงานที�ทาํหนา้ที�ปฏิบติั ดาํเนินงานตามแผนใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์4) การวางแผนที�ดีจะตอ้งประกอบดว้ย 
การสร้างทางเลือกหรือแสวงหาทางเลือก อย่างน้อย 2 ทางเลือก, การวิเคราะห์ทางเลือกแต่ละทางเลือก การ
เปรียบเทียบทางเลือกแต่ละทางเลือก, และการเลือกทางเลือกที�เหมาะสมเพื�อการดาํเนินการตามแผน 5) การ
วางแผนที�ดีจะตอ้งเนน้ถึงการกระทาํที�จะสามารถเป็นไปไดใ้นอนาคต ดงันั�นจึงตอ้งศึกษาความเป็นไปไดข้องแผน
ทุกแง่ทุกมุมเสียก่อน เช่นศึกษาความเป็นไปไดเ้ศรษฐกิจการเงินดา้นการบริหารจดัการ ดา้นสงัคมวฒันธรรม ดา้น
การเมือง ดา้นสิ�งแวดลอ้ม ฯลฯ แลว้ค่อยตดัสินใจวา่จะกระทาํหรือไม่ และ 6) การวางแผนที�ดีควรพยากรณ์ หรือ
คาดการณ์ในอนาคตไดถู้กตอ้ง หรือใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากที�สุด การจะพยากรณ์ไดใ้กลเ้คียงกบัความเป็น
จริงนั�นจะตอ้งมีขอ้มูลมากขอ้มูลทนัสมยั และขอ้มูลถูกตอ้ง ไม่ควรใชค้วามรู้สึกของตนเองในการคาดการณ์115  

องคป์ระกอบที�มีผลต่อความสาํเร็จของแผนนั�น สตรอบ (Straub) ไดแ้สดงทศันะไว ้ 5 ประการ
ไดแ้ก่ 1) การจดัร่างทาํแผน (Design) กล่าวคือ การจดัร่างแผนงานให้มีรายละเอียดที�สามารถดาํเนินการได ้โดย
บ่งชี� ให้ชดัเจนวา่ แผนงานนั�นเป็นแผนอะไร ตอ้งการทาํอะไร ทาํอยา่งไร ใครเป็นผูรั้บผิดชอบที�จะตอ้งทาํ และ
แผนงานนั�นจะเริ�มทาํเมื�อใด ที�ไหน 2) การชี�แจงแผน (Communication) เมื�อแผนไดรั้บการจดัทาํ หรือร่างเสร็จ
เรียบร้อยแลว้ แผนนั�นจะตอ้งชี�แจงใหผู้ที้�เกี�ยวขอ้งทราบและเขา้ใจโดยละเอียด การชี�แจงแผนให้เขา้ใจยอ่มทาํให้
แผนนั�นไดรั้บการยอมรับ การสนบัสนุนและง่ายต่อการปฏิบติั  3) การปรับแผน (Flexibility) เมื�อแผนไดถู้กชี�แจง
ใหผู้เ้กี�ยวขอ้งไดรั้บทราบแลว้หากปรากฏวา่เกิดการวพิากษว์จิารณ์และผูเ้กี�ยวขอ้งไดชี้�ใหเ้ห็นถึงขอ้บกพร่องหรือมี
การทว้งติงเสนอแนะ หรือคาดวา่จะมีปัญหาเกิดขึ�น แผนนั�นจะตอ้งไดรั้บการปรับปรุงหรือใหมี้การยดืหยุน่ในการ
นาํไปใช ้ เพราะหากไม่ปรับแผนให้มีความยืดหยุน่แลว้ จะเป็นสาเหตุอยา่งสาํคญัที�ทาํให้แผนเกิดความลม้เหลว 
อนัก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานได ้ 4) การนาํแผนไปใช ้ (Implementation) เมื�อแผนไดรั้บการปรับปรุง

                                                
114อนันต์ เกตุวงศ์, หลักและเทคนิคของการวางแผน, พิมพค์รั� งที� 7 (กรุงเทพฯ:สํานักพิมพ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2541), 10-11. 
115Yehezel Dror, อา้งถึงใน สมพิศ สุขแสน, นโยบายสาธารณะและการวางแผน (อุตรดิตถ์:

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ,์ ม.ป.ป), 196. 
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แลว้แผนก็จะถูกนาํไปใชป้ฏิบติัเพื�อให้ได้ผลตามที�ประสงค์ อย่างไรก็ดีแผนจะบรรลุถึงความสําเร็จมากน้อย
เพียงใด ฝ่ายบริหารจะตอ้งให้การสนบัสนุนทั�งกาํลงัคน กาํลงัทรัพยแ์ละรวมถึงกาํลงัใจของผูบ้ริหารเองอยา่ง
ต่อเนื�อง และ 5) การควบคุมแผน (Control) เมื�อแผนนาํไปใชแ้ลว้ ทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งจะตอ้งติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลวา่ การดาํเนินงานตามแผนในแต่ละขั�นตอนมีปัญหาอุปสรรคใดๆ หรือไม่ หากพบปัญหาจากจุด
หนึ�งจุดใดในกระบวนการ ปัญหานั�นจะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที รวมทั�งจะตอ้งรับฟังขอ้เสนอแนะต่าง 
ๆ เพื�อปรับปรุงการดาํเนินงานของแผนให้ดียิ�งขึ�น116 แอคคอฟ (Ackoff) ไดแ้สดงทศันะไว ้W ประการ ไดแ้ก่ &) 
จุดหมาย คือ การระบุวตัถุประสงค ์(Objective) และจุดหมายหลกั (Goal) 2) วิธีการ คือ การเลือกนโยบาย แผน 
วิธีการ และแนวปฏิบติั ซึ� งจะทาํให้บรรลุวตัถุประสงค์และจุดมุ่งหมายหลกัที�กาํหนดไว ้ o) ทรัพยากร คือ การ
กาํหนดประเภทและปริมาณของทรัพยากรที�ตอ้งการ วิธีการที�จะให้ไดม้า และวิธีการจดัสรรให้แก่กิจกรรมต่างๆ  
p) การดาํเนินการ คือ การกาํหนดวิธีการการตดัสินใจและวิธีการที�จะนาํการตดัสินใจไปใชป้ฏิบติัเพื�อให้เป็นไป
ตามแผน และ W) การควบคุม คือการกาํหนดวธีิการที�คาดคะเนหรือตรวจสอบความผิดพลาดลม้เหลวที�เกิดขึ�น เพื�อ
หาวธีิการป้องกนัหรือแกไ้ขซึ�งจะตอ้งทาํต่อเนื�องกนั117  ไมเนอร์ (Miner) ไดแ้สดงทศันะไว ้W ประการเช่นเดียวกนั 
ไดแ้ก่ 1) ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์2) กลยทุธ์ที�จะทาํให้บรรลุวตัถุประสงคน์ั�น 3) ระบุถึงจุดมุ่งประสงคที์�
เป็นทั�งปริมาณและคุณภาพ 4) ระบุถึงเงื�อนไขภายในของแผนและสภาพแวดลอ้มของแผนที�ตอ้งการเพื�อที�จะ
เอื�ออาํนวยให้การทาํงานเป็นไปไดแ้ละบรรลุผลสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์และ 5) มีแผนงานที�จะทาํงานให้บงัเกิด 
ผลตามตอ้งการ118 ดรอร์ (Dror) ไดแ้สดงทศันะไว ้ r ประการ ไดแ้ก่ 1) ตอ้งเป็นกระบวนการ (Process) การ
วางแผนเป็นกิจกรรมที�ดาํเนินการอยา่งต่อเนื�องเป็นระบบ เริ�มจากการจดัทาํแผน การนาํแผนไปปฏิบติั และการ
ประเมินผลแผน 2) ตอ้งเป็นการจดัเตรียม (Preparing) การวางแผนเป็นกระบวนการตระเตรียมวา่จะทาํอะไร 
(What) ที�ไหน (Where) เมื�อไร (When) ทาํอยา่งไร (How) และใครทาํ (Who) ตลอดจนใชท้รัพยากรอะไรบา้งไว้
ล่วงหนา้ก่อนลงมือปฏิบติั 3) ตอ้งเป็นชุดของกิจกรรม (Set) การวางแผนเป็นชุดหนึ�งของการตดัสินใจกระทาํ
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ�ง และบูรณาการแนวทางหรือวิธีการปฏิบติัให้เป็นหนึ�งเดียว 4) ตอ้งเป็นการตดัสินใจเพื�อ
การกระทาํ (Decision for Action) การวางแผนมุ่งไปสู่การตดัสินใจจะกระทาํจริง วา่จะทาํอะไร จะทาํที�ไหน จะทาํ
เมื�อไร จะทาํอยา่งไร และใครทาํเป็นสาํคญั 5) ตอ้งให้เกิดขึ�นในอนาคต (Future) ลกัษณะสาํคญัของการวางแผน
มุ่งให้กิจกรรมนั�นเกิดขึ�นในอนาคต ดงันั�นการวางแผนจึงตอ้งระบุกรอบเวลาที�จะบรรลุในอนาคต 6) ตอ้งมีการ
กาํหนดเป้าประสงคห์รือจุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ที�ชดัเจน (Goals and Objective) การวางแผนตอ้งมีการ

                                                
116Joseph T. Straub, อา้งถึงใน ประชุม รอดประเสริฐ, นโยบายและการวางแผน:หลักการและ

ทฤษฏ ี(กรุงเทพฯ: เนติกลุการพิมพ,์ 2539), 114-115. 
117Russell L. Ackoff, A Concept of Corporate Planning (New York : John Wiley & Sons, Inc., 

1970), อา้งถึงใน สนานจิตร สุคนธทรัพย,์ “การบริหารการศึกษาและกระบวนการวางแผน,” ใน เอกสารการสอน
ชุดวชิาการวางแผนพฒันาโรงเรียน เล่มที� 9 หน่วยที� 9-; สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,-W-q), -A. 

118Johm B. Miner, อา้งถึงใน อนนัต ์เกตุวงศ์, หลักและเทคนิคการวางแผน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาตร์,-WoR), 18-19. 
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กาํหนดเป้าประสงค ์และวตัถุประสงคที์�ชดัเจน เพื�อจะเป็นตวักาํหนดทิศทางของการกระทาํ และ 7) ตอ้งใชว้ธีิการ
ที�ใหผ้ลงานสูงสุด (Optimal Means) จุดสาํคญัของการวางแผนก็คือการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวิธีการกบั
เป้าหมาย เพื�อเลือกวิธีการกระทาํที�ให้ผลตามเป้าหมายมากที�สุดดว้ยวิธีการที�พึงพอใจที�สุด119เลอ เบรอตนั และ 
เฮนนิง (Le Breton & Henning) ไดแ้สดงทศันะไว ้&& ประการ ไดแ้ก่ 1) ชื�อของแผน 2) ชื�อบุคคลที�สั�งให้ทาํการ
วางแผน 3) ชื�อบุคคลที�อนุมติัแผน 4) ชื�อบุคคลที�ทาํการวางแผน 5) ความมุ่งหมายและวตัถุประสงคข์องแผน 6)
ประเด็นปัญหาที�สําคญั 7) กระบวนการหรือขั�นตอนของการกระทาํ 8) ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 9) ทรัพยากรที�
จาํเป็นตอ้งใช ้10) หลกัฐานสนบัสนุนหรือเหตุผล และ 11) วนั เดือน ปี ของการเสนออนุมติัและการปฏิบติัตาม
แผนและวนัสิ�นสุดของส่วนต่าง ๆ ของแผน120   

หลกัการในการวางแผนนั�น อร่าม ศิริพนัธ์ุไดแ้สดงทศันะไว ้p ประการ ไดแ้ก่ &) การเริ�มตน้การ
ทาํงานดว้ยการวางแผน (primacy of planning) คือ การคิดอยา่งรอบคอบ โดยการตั�งคาํถามคาํตอบไวอ้ยา่งชดัเจน
วา่ จะทาํอะไร ทาํไมจึงตอ้งทาํ ใครเป็นผูรั้บผิดชอบ เริ�มตน้และสิ�นสุดเมื�อไร ในสถานที�ใด มีรายละเอียดขั�นตอน
อยา่งไร -) การวางแผนตอ้งแผ่คลุมทั�งองคก์าร (pervasiveness of planning) คือ การทาํให้ผูบ้ริหารทุกระดบัทุก
ฝ่ายไดต้ระหนกัถึงว่าหน้าที�ดา้นการวางแผนเป็นเรื�องที�ตอ้งทาํเป็นปกติวิสัยตามหนา้ที�ของผูบ้ริหาร ไม่ใช่เป็น
หนา้ที�ส่วนเกินที�ตอ้งทาํ o) แผนจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์าร (contribution 
of planning to planning to purpose and objectives) คือ แผนทุกฝ่ายทุกระดบัตอ้งจดัทาํขึ�นและดาํเนินไปใน
ลกัษณะที�ประสานสอดคลอ้งกนักบัเป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์ององคก์ร และ p)การวางแผนจะตอ้งยึดถือหลกั
ประสิทธิภาพ (efficiency of plans) คือ การวางแผนตอ้งมีประสิทธิภาพในความหมายที�วา่ให้คาํนึงถึงความ
ประหยดั ไม่ว่าจะเป็นในดา้นเวลา สถานที� เครื�องมืออุปกรณ์ รวมถึงการประยดัแรงงาน และยงัรวมไปถึงการ
วางแผนที�ทาํใหส้ามารถลงมือปฏิบติังานไดด้ว้ยความประหยดัอีกนยัหนึ�งดว้ย121 นอกจากนี�  เลอ เบรอตนัและเฮน
นิง (Le Breton and Henning) ยงัไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัมิติที�สําคญัเกี�ยวกับการวางแผน (Dimensions of 
Planning) หรือขอ้เสนอที�น่าสนใจเกี�ยวกบัการวางแผน เพื�อให้นักวางแผนไดต้ระหนกัถึงไวด้งันี� คือ 1) ความ
สลบัซับซ้อน (Complexity) ถา้แผนมีส่วนประกอบมาก ย่อมมีความสลบัซับซ้อนมาก การปฏิบติัตามแผนก็
ยอ่มจะมีความสลบัซบัซอ้นตามไปดว้ย ถา้แผนที�มีความสลบัซบัซอ้นมาก ควรใชผู้ว้างแผนที�มีความสามารถสูง
หลาย ๆ คน ที�มีความรู้ ความสามารถทางเทคนิคการวางแผนเขา้มาช่วย แผนที�ดีจึงตอ้งคาํนึงถึงความสลบัซบัซอ้น
ของปัญหา และการวางแผน ตลอดจนการนาํแผนไปปฏิบติัดว้ย 2) ความสาํคญั (Significant) ในแต่ละองคก์ารจะ
มีหลายแผนงาน และหลายโครงการ ซึ� งความสาํคญัจะแตกต่างกนัออกไป แต่แผนที�น่าจะมีความสาํคญัมากที�สุด

                                                
119Yehezel Dror, อา้งถึงใน กฤช เพิ�มทนัจิตต,์ รศ.786 การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ, 

ฉบบัที� 3 (กรุงเทพฯ : สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์,2540), 264-266. 
120Preston P. Le Breton and Dale A. Henning, อา้งถึงใน อนนัต ์ เกตุวงศ์, หลักและเทคนิคการ

วางแผน(กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,-WoR), 19. 
121อร่าม ศิริพนัธ์ุ, “การวางแผนและการวางแผนกลยุทธ์,” ใน ประมวลสาระชุดวิชาการบริหาร

องค์การ เล่มที� 9 หน่วยที� 9-; บัณฑิตศึกษา สาขาวชิาวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, พิมพค์รั� ง
ที� - (นนทบุรี : สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,-WWo),  p-&s-p--A. 
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คือ แผนซึ�งสามารถช่วยใหว้ตัถุประสงคข์ององคก์ารนั�นบรรลุผลสาํเร็จ การวดัความสาํคญัของแผนวา่สาํคญัมาก
นอ้ยเพียงใดพิจารณาไดจ้ากหลกัเกณฑต์่อไปนี�  ประการแรก พิจารณาจากงบประมาณที�ใชใ้นการวางแผนและการ
ดาํเนินการตามแผน ประการที�สอง พิจารณาจากผลที�คาดวา่จะไดรั้บจากการนาํแผนไปปฏิบติั ประการที�สาม
พิจารณาจากการบริหารกลไกต่างๆ ที�ใชใ้นการวางแผนและใชใ้นการควบคุมการนาํแผนไปปฏิบติั 3) ความ
ครอบคลุม (Comprehensiveness) ความครอบคลุมของแผน หมายถึงขอบเขตของแผนที�เกี�ยวขอ้งกบัหน่วยงานอื�น 
หรือองค์การอื�น ถา้แผนนั�นมีหน่วยงานหรือองค์การอื�นเกี�ยวขอ้งมาก ความครอบคลุมของแผนก็ย่อมมีมาก 
ยกตวัอยา่ง เช่น แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นแผนที�มีความครอบคลุมกวา้งขวางมาก เพราะ
เกี�ยวขอ้งกบัหน่วยงานแทบทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอดจนรัฐวิสาหกิจและองคก์ารพฒันาเอกชน (NGO) 4) 
ความสมบูรณ์ (Completeness) ความสมบูรณ์ของแผน หมายถึง ความครบถว้นของส่วนต่าง ๆ ของแผน รวมทั�ง
ตวัเลขขอ้มูล สถิติ และรายละเอียดอื�นๆ อนัเป็นส่วนสาํคญัยิ�งต่อการวางแผน นอกจากนั�นแผนที�มีความสมบูรณ์
จะตอ้งพิจารณา ปัจจยัต่าง ๆที�เป็นองคป์ระกอบของแผน เช่น งบประมาณ บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ เครื�องมือ
เครื�องใช้ทุกอย่าง ตลอดถึงเวลาสําหรับการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนอย่างเพียงพอ 5) ความจาํเพาะ 
(Specificity) ความจาํเพาะของแผน หมายถึง การที�แผนระบุส่วนประกอบของแผนแน่ชดัวา่จะทาํอะไร ทาํที�ไหน 
ทาํเมื�อไร ทาํอยา่งไร และใครทาํ ส่วนประกอบสาํคญัที�แสดงใหเ้ห็นถึงความจาํเพาะของแผน คือ ระยะเวลาเริ�มตน้
และระยะเวลาสิ�นสุดของแผน รวมทั�งความแน่ชดัในเรื�องเครื�องมือเครื�องใช ้และเทคนิคต่าง ๆ 6) เวลา (Time) 
เวลาเป็นตวัแปรที�สําคญัในการวางแผนและการดาํเนินการตามแผน กิจกรรมแทบทุกอยา่งตอ้งอาศยัเวลาเป็น
เครื�องกาํหนด ยิ�งกิจกรรมที�มีความสลบัซบัซอ้นมาก จาํเป็นตอ้งกาํหนดเวลาเริ�มตน้และสิ�นสุดไวช้ดัเจน เพราะ
จะตอ้งเตรียมการจดัหาขอ้มูลข่าวสาร การอ่านและตีความขอ้มูล ซึ� งเป็นเวลาที�ใชใ้นการวางแผน นอกจากนั�นก็
ตอ้งกาํหนดเวลาที�ใชใ้นการดาํเนินการตามแผนทั�งหมด หรือเวลาที�ปฏิบติัจริงดว้ย สาํหรับเวลาที�เกี�ยวกบัแผน
ไดแ้ก่ เวลาในการเตรียมแผน เวลาที�ตอ้งคอยเพื�อให้ส่วนสําคญัของแผนกระทาํเสร็จเสียก่อน เวลาที�ใชใ้นการ
ดาํเนินการตามแผนทั�งหมดและเวลาในอนาคตระยะยาว 7) ความยืดหยุน่ (Flexibility) เป็นที�ยอมรับวา่แผนที�มี
คุณค่ามากที�สุด คือแผนที�สามารถทาํให้เกิดผลลพัธ์ตามวตัถุประสงคไ์ดม้ากที�สุด อยา่งไรก็ตามลกัษณะของแผน
ส่วนใหญ่ มกัจะมีความยืดหยุน่ตามสถานการณ์หรือปรับใชไ้ดก้บัสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ กนั การวางแผนที�ดีจึง
มิใช่ลกัษณะที�ตายตวัเปลี�ยนแปลงไม่ไดเ้พราะสภาพแวดลอ้มเปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงตอ้งปรับแผนให้
เหมาะสมทนัต่อเหตุการณ์ เช่น การวางแผนสร้างถนนสายหนึ�งเป็นถนน 2 ช่อง ซึ� งสามารถรองรับยานพาหนะ
อยา่งเพียงพอใน 5 ปีขา้งหนา้ แต่นกัวางแผนอาจเตรียมเนื�อที�เพื�อขยายเป็นถนน 4 ช่องในอีก 5 ปีขา้งหนา้ หากมี
ยานพาหนะเพิ�มมากขึ�น ลกัษณะนี� ถือว่าแผนมีความยืดหยุ่น ปรับได้ตามสถานการณ์ 8) ลกัษณะปกปิด 
(Confidential Nature) แผนที�มีลกัษณะปกปิด หมายถึง ความจาํเป็นที�มิอาจเปิดเผยส่วนต่าง ๆ ของแผนให้บุคคล
อื�นทราบได ้ เพราะแผนบางอยา่งมีลกัษณะเฉพาะ หากเปิดเผยให้ผูอื้�นที�นอกเหนือไปจากเจา้หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้ง
ทราบ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งฝ่ายตรงขา้มทราบแลว้ จะทาํให้แผนนั�นไม่มีคุณค่าไปทนัที หรืออาจทาํให้คู่แข่งรู้ขอ้มูล
หรือกลยทุธ์ของหน่วยงานเรา ทาํให้คู่แข่งขนัมีโอกาสไดเ้ปรียบเราได ้ เช่น แผนการโฆษณาของบริษทัใหญ่ๆ 
แผนการรบ แผนอตัรากาํลงัทหาร แผนการเงิน แผนขยายกาํลงัการผลิต แผนการโฆษณา แผนการปรับปรุง
องคก์าร เป็นตน้ ฉะนั�นในเรื�องนี�นกับริหารและนกัวางแผนจึงควรพิจารณาใหถ่้องแทว้า่แผนใดควรจะปกปิด หรือ
แผนใดไม่ควรจะปกปิด เพื�อมิให้เกิดความเสียหายแก่องคก์าร 9) การปฏิบติัอยา่งเป็นทางการ (Formality) กรณีที�
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แผนนั�นมีลกัษณะซบัซอ้นมีกิจกรรมมาก ยุง่ยาก มีความสาํคญั มีขอบเขตกวา้งขวาง มีหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง
หลายหน่วยงาน มกัจะเป็นแผนระยะยาวและมีการพิจารณากระบวนการวางแผน ตั�งแต่ การริเริ�มแผน การเตรียม
แผน การอนุมติัแผน การดาํเนินการตามแผนและการควบคุมแผน การปฏิบติัตามขั�นตอนของกระบวนการ
วางแผนดงักล่าวถือวา่ มีการปฏิบติัอยา่งเป็นทางการ 10) การมอบอาํนาจหนา้ที� (Authorization) โดยทั�วไปการ
วางแผนที�มีความสาํคญัหรือการวางแผนที�มีลกัษณะเป็นความลบัสุดยอดจาํเป็นตอ้งมีการกาํหนดอาํนาจหน้าที�
และความรับผิดชอบใหช้ดัเจน วา่หน่วยงานใด บุคคลใด ตอ้งรับผิดชอบในการนาํแผนไปปฏิบติับา้ง และมีอาํนาจ
หนา้ที�อะไรบา้ง ถา้ไม่มีการกาํหนดอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบไวช้ดัเจน เมื�อนาํแผนไปปฏิบติั ก็อาจเกิด
การปัดความรับผิดชอบ หรืออา้งวา่ไม่ไดร้ะบุหน่วยงานหลกัที�รับผิดชอบ การนาํแผนไปปฏิบติัก็อาจเกิดปัญหา
และอุปสรรคได ้11) ความง่ายในการนาํแผนไปปฏิบติั (Ease of Implementation) เมื�อมีการอนุมติัแผนขั�นสุดทา้ย
แลว้ งานขั�นต่อไปก็คือ การดาํเนินการตามแผน ถา้มีการเตรียมการวางแผนเป็นอย่างดี กาํหนดวตัถุประสงค์
ชดัเจน กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบติัไวอ้ยา่งรอบคอบ ตลอดจนกาํหนดระยะเวลาไวช้ดัเจน ยอ่มง่ายต่อ
การนาํแผนไปปฏิบติั แต่ถา้การวางแผนไม่ดีพอ หรือส่วนใดส่วนหนึ�งของแผนบกพร่อง ยอ่มทาํให้เกิดปัญหาใน
ขั�นการนาํแผนไปปฏิบติัไดเ้ช่นกนั ความง่ายในการดาํเนินการตามแผนนั�นสังเกตไดจ้ากลกัษณะของแผนและ
กระบวนการของแผน หากแผนนั�นมีขอบเขตกวา้ง เกี�ยวขอ้งกบัหลายหน่วยงาน กล่าวไดว้า่การดาํเนินการตาม
แผนไม่ใช่เรื�องง่ายนกั เพราะเป็นเรื�องที�มีความซบัซอ้น ในทางตรงขา้มหากเป็นการดาํเนินการตามแผนปรับปรุง
สาํนกังาน แผนพฒันาบุคลากร แผนการส่งเสริมอาชีพรองแก่เกษตรกร ซึ� งเป็นเรื�องไม่ซบัซอ้นนกั และไม่ตอ้ง
อาศยัความร่วมมือจากหลายฝ่าย การดาํเนินการตามแผนยอ่มง่ายกวา่ และ 12) ความง่ายในการควบคุม (Ease of 
Control) เมื�อมีการวางแผนเสร็จแลว้จะมีการมอบหมายงานให้ดาํเนินการตามแผน ในการดาํเนินการตามแผนนี�
จะตอ้งมีการควบคุมเพื�อให้งานดาํเนินไปตามแผนที�วางไว ้ และเพื�อจะไดท้ราบวา่มีปัญหา อุปสรรคอะไรบา้ง 
เป็นไปตามวตัถุประสงคที์�กาํหนดไวห้รือไม่ เพียงใด ในขณะเดียวกนัก็อาจจะช่วยในการปรับปรุงแกไ้ขบางส่วน
ของแผนให้เหมาะหรือเขา้กบัสถานการณ์อีกดว้ย ดงันั�นขั�นตอนการวางแผนจะตอ้งเขียนกาํหนดการให้ชดัเจน 
เช่น เขียนแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรือการเขียนข่ายงาน “PERT” (Program Evaluation and Review 
Technique) โดยจะมีการกาํหนดกิจกรรมต่าง ๆ ที�จะกระทาํ และกาํหนดระยะเวลาเริ�มตน้และสิ�นสุดของแต่ละ
กิจกรรมซึ� งจะทาํให้ง่ายในการควบคุมและติดตามผลการดาํเนินงาน ถา้มีขอ้บกพร่องก็สามารถที�จะแก้ไข
ปรับปรุงแผนไดท้นัท่วงที122  

ระดบัของแผนนั�น คลีแลนด์และคิง (Cleland and king) ไดแ้สดงทศันะไว ้p ระดบั ไดแ้ก่ &) แผน
ภารกิจ (Mission Plan) เป็นแผนระดบัสูงสุดขององคก์าร ซึ� งจะระบุวตัถุประสงคห์ลกัขององคก์ารไวก้วา้งๆ และ
ระบุนโยบายขององคก์ารไว ้อนัจะเป็นแนวทางหรือหลกัการของแผนในระดบัตํ�าๆ ลงไป บางครั� งเรียกวา่แผนกล
ยทุธ์ (Strategic Plan) -) แผนพฒันาขององคก์าร (Corporate Development Plan) แผนระดบันี�จะกาํหนดกิจกรรมที�
สาํคญัและจาํเป็นใหม่ๆ และกาํหนดแนวทางที�จะนาํองคก์ารไปสู่ความกา้วหนา้ตามแผนกลยุทธ์ แผนนี� จะตอ้ง
ทราบความตอ้งการของสิ�งแวดลอ้มเพื�อองคก์ารจะไดจ้ดัทาํและจดับริการไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกนัในอนาคต o) แผน
ระดบัปฏิบติัการ (Operation Plan) แผนนี�ทาํเหมือนกบัแผนพฒันาองคก์าร คือ สนบัสนุนแผนกลยทุธ์ แผนระดบั

                                                
122Preston P. Le Breton and Dale A. Henning, Planning Theory, Englewood Cliffs (New Jersey: 

Prentice-Hall.1961), 23-56. 
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นี� จะเกี�ยวขอ้งกบัการจดักระทาํกิจกรรมต่างๆ ในปัจจุบนั และเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบติังาน และ p) 
แผนโครงการ (Project Plan) โครงการเป็นแผนระดบัล่างสุดที�มีความจาํเพาะคือ มีขึ�นเพื�อกรทาํงานแต่ละเรื�องแต่
ละอยา่ง และเป็นพื�นฐานรองรับงานทุกดา้น จึงมีอยูใ่นทุกระดบัขององคก์าร เนื�องจากเป็นแผนระดบัพื�นฐานและ
เป็นตวัชี� ที�สําคญัของความสําเร็จของงานขององค์การ ดงันั�นโครงการจึงมีระยะเวลาปฏิบติัการทั�งในระยะสั�น 
ระยะปานกลาง และระยะยาว เป็นแผนที�ตอ้งใชท้รัพยากรทุกอยา่ง มีตารางการทาํงาน และใชเ้ทคนิคเฉพาะดา้น
มาก123 และ บาร์โทลและคณะ (Bartol and Others)ไดแ้สดงทศันะไว ้o ประการ ไดแ้ก่ 1) แผนเชิงยทุธศาสตร์ 
(Strategic plans) เป็นแผนที�พฒันาโดยผูบ้ริหารระดบัสูงไดรั้บคาํปรึกษาจากคณะกรรมการการอาํนวยการและ
ผูบ้ริหารระดบักลาง มกัเป็นแผนระยะยาว W ปี หรือมากกวา่ W ปีขึ�นไป -) แผนเชิงยทุธวิธี (Tactical plans) เป็น
แผนที�สนับสนุนต่อการนาํแผนเชิงยุทธศาสตร์มาสู่การปฏิบติั มกัเป็นแผนระยะ&-oปี มีความเฉพาะเจาะจงเป็น
รูปธรรมมากกว่าแผนแรก พฒันาโดยผูบ้ริหารระดบักลางมีผูบ้ริหารระดบัตน้มาร่วมดว้ยก่อนเสนอผูน้บริหาร
ระดบัสูงพิจารณา และ o) แผนเชิงปฏิบติัการ (Operational plans) เป็นแผนที�สนบัสนุนต่อการนาํแผนยทุธวิธีมา
ปฏิบติัมกัเป็นแผนระยะสั�นกวา่ & ปี อาจเป็นเดือน เป็นสปัดาห์หรือเป็นวนั พฒันาโดยผูบ้ริหารระดบัตน้เชื�อมโยง
กบัผูบ้ริหารระดบักลาง แผนเชิงปฏิบติัการมีความสาํคญัต่อการบรรลุผลตามแผนเชิงยทุธวิธีและแผนยทุธศาสตร์ 
หากแผนเชิงปฏิบติัการไม่บรรลุผลแผนสองระดบันั�นยอ่มไม่บรรลุผลดว้ยเช่นกนั124  

ประเภทของแผนนั�น นิวแมน (Newman) ไดแ้สดงทศันะไว ้o ประเภท ไดแ้ก่ &) แผนเป้าหมาย คือ 
แผนที�มีเป้าหมายตอ้งดาํเนินการหรือกระทาํใหบ้รรลุผลสาํเร็จ -) แผนใชค้รั� งเดียว (Single Use Plan) คือแผนงาน
ที�กาํหนดขึ�นมาแลว้ใชค้รั� งเดียวเพราะไดก้ระทาํให้บรรลุจุดประสงคแ์ลว้และ o) แผนถาวร (Standing Plan) คือ 
แผนที�ทาํเสร็จแลว้สามารถใชต้่อไปไดอี้ก เช่นแผนปฏิบัติตามนโยบาย แนวทางปฏิบติั และกฎเกณฑ์ต่างๆ125 
จอนห์สัน, คาสต์และโรเซนวิค (Johnson, Kast and Resenzweig) ไดแ้สดงทัศนะไว ้o ประเภท ได้แก่ &) 
จุดประสงคแ์ละวตัถุประสงค ์(Goal and Objective) หมายถึงแผนที�แสดงออกถึงงานที�ไดรั้บ รวมถึงความมุ่งหมาย 
ภารกิจ กาํหนดวนั เวลาเสร็จ มาตรฐาน เป้าหมายและโควตา -) แผนสําหรับการกระทาํที�เสร็จแลว้และยงัใช้
กระทาํอีกต่อไป (Plan for Repetitive Action) แผนนี� มกัเรียกว่า แผนถาวร ไดแ้ก่ แผนการตามนโยบาย แผน
มาตรฐานและ แผนเกี�ยวกบัวธีิปฏิบติั และo) แผนสาํหรับปัญหาที�แตกต่างกนั (Plan for Non Repetitive Problems) 
แผนที�แกปั้ญหา ป้องกนัปัญหาต่างๆ เรียกวา่ แผนใหค้รั� งเดียว126 สตาร์ลิ�ง (Starling) ไดแ้สดงทศันะไว ้o ประเภท 
เช่นกัน ได้แก่ &) แผนการใช้ที�ดินหรือแผนผงัเมืองเป็นแผนที�จัดเกี�ยวกับรูปแผนที�ที�ดินหรือการใช้ที�ดินให้

                                                
123David I. Cleland and William R.king, อา้งถึงใน อนนัต ์เกตุวงศ์, หลักและเทคนิคการวางแผน, 

พิมพค์รั� งที� 7 (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2541),  W&-W-. 
124Bartol and Others, อา้งใน วโิรจน์  สารรัตนะ, การบริหาร หลกัการ ทฤษฎี และประเด็นทางการ

ศึกษา (กรุงเทพฯ: ทิพยวสุิทธิ{ , -Wp-), os. 
125William H. Newman, Administrative Action: The Techniques of Organization and 

Management (Englewood Cliffs New Jersey: Prentice-Hall, 1963), 132. 
126Richard Arvid Johnson, Fremont Ellsworth Kast, and James Erwin Rosenzweig, The Theory 

and Management Systems (New York: McGraw-Hill Book Commany,1970), 435-436. 
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เหมาะสมถูกตอ้ง -) แผนพฒันาเป็นแผนระดบัประเทศที�กาํลงัพฒันาและเนน้การพฒันาดา้นเศรษฐกิจหรือสังคม 
โดยพยายามจะทาํให้ผลผลิตของชาติสูงขึ�น และ o) แผนการจดัการเป็นแผนที�เนน้กระบวนการที�ทาํให้กิจกรรม
บรรลุตามจุดประสงค์และเป้าหมายที�กาํหนดไว้127 และ เชอร์เมอฮอร์น (Shcermerhorn) ไดแ้สดงทศันะไว ้o  
ประเภท ได้แก่ &) แผนระยะสั� น ซึ� งครอบคลุมระยะเวลาภายใน & ปี หรือไม่ถึง & ปี -) แผนระยะกลาง ซึ� ง
ครอบคลุมระยะเวลา &-- ปี  และ o) แผนระยะยาว ซึ� งครอบคลุมระยะเวลามากกวา่ o ปีขึ�นไป128  ธนชยั ยมจินดา
ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัประเภทการวางแผนโดยยึดตามวิธีการวางแผนไวว้า่  วิธีที�ใชใ้นการวางแผนในองคก์าร
อาจทาํไดห้ลายวิธี แต่วิธีที�นิยมและกล่าวถึงกนัมากมี W วิธี ไดแ้ก่ &) การวางแผนแบบบนลงล่าง (top-down) คือ 
การวางแผนที�ให้ความสําคญักบัผูบ้ริหารระดบัสูงในการกาํหนดแนวทางในการดาํเนินการขององค์การในแง่
วสิยัทศัน์ ภารกิจ นโยบาย วตัถุประสงค ์ตลอดจนกลยทุธ์ในการดาํเนินการดา้นต่างๆ  -) การวางแผนแบบล่างขึ�น
บน (bottom-up) คือ การวางแผนที�ใหค้วามสาํคญักบัการมีส่วนร่วมของพนกังานตั�งแต่ตน้เพื�อให้เกิดความรู้สึกมี
ส่วนร่วมและผูกพนัต่อเป้าหมายและแผนการดาํเนินการต่างๆ ที�พวกเขามีส่วนในการกําหนดขึ�น และเพื�อ
ประโยชน์ในการประสานงานและสื�อสารกบัทุกๆ ฝ่ายในองคก์าร o) การวางแผนแบบในออกนอก (inside-out) 
คือ การวางแผนที�เนน้การใชข้อ้มูลภายในองคก์ารที�มีอยูเ่ป็นฐานในการพิจารณาอนาคต โดยตั�งสมมุติฐานอยูบ่น
ความสามารถขององค์การวา่มีความสามารถอะไรและจะใชแ้สวงหาประโยชน์ไดอ้ยา่งไร p) การวางแผนแบบ
นอกเขา้ออก (out side-in) คือ การวางแผนที�ให้ความสนใจกบัปัจจยัภายนอกและสภาพแวดลอ้มภายนอกอยา่ง
มาก โดยตั�งสมมุติฐานว่าปัจจยัสภาวะแวดลอ้มภายนอกเป็นตวัแปรสาํคญัในความสาํเร็จและความลม้เหลวของ
องค์การ  และ W) การวางแผนสํารับสภาวการณ์ฉุกเฉิน (contingency) คือ การวางแผนที�เตรียมเผื�อไวใ้ช้ใน
สภาวการณ์คบัขนัหรือฉุกเฉิน129 

กระบวนการในการวางแผนนั�น เลอ เบรอตนั (Le Breton) ไดแ้สดงทศันะไว ้&p ขั�นตอน ไดแ้ก่ &) 
พิจารณาถึงความจาํเป็นที�ตอ้งการวางแผนวา่ มีความจาํเป็นมากนอ้ย ขนาดไหนที�จะตอ้งกาํหนดแผนเพื�อนาํมา
ปฏิบติั -) กาํหนดวตัถุประสงคข์องแผน คือ การกาํหนดวา่เราจะแกปั้ญหานั�นใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายไดอ้ยา่งไร โดย
กาํหนดวตัถุประสงค์ที�สําคญัเท่านั�น o) กาํหนดเคา้โครงของแผนอย่างกวา้งๆ เป็นการกาํหนดกรอบขอบเขต 
ทิศทางและแนวทางของแผน p) เสนอเคา้โครงของแผนอยา่งเพื�ออนุมติั เป็นการขออนุมติัหลกัการของแผน (เขียน
แผนครั� งที� &) W) เตรียมเจา้หนา้ที�รับผดิชอบในการวางแผน โดยมีการแบ่งงานและมอบหมายงานใหรั้บผิดชอบ  q) 
กาํหนดเคา้โครงและรูปร่างของแผนโดยละเอียด r) ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการวางแผน s) 
เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื�อการวางแผนอยา่งละเอียดถี�ถว้น ขอ้มูลที�เก็บรวบรวมจะมาจาก -  แห่ง คือ  ขอ้มูลจากแหล่ง
ปฐมภูมิ (Primary Source)  และ ขอ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Source) R) ประมวลขอ้มูลโดยการวิเคราะห์
ความเป็นไปไดข้องขอ้มูล 10) เขียนแผนที�สมบูรณ์ครบถว้น (เขียนแผนครั� งที� -) โดยใชข้อ้มูลและกรอบเคา้โครง

                                                
127Grover A. Starling, Managing the Public Sector (Illinois: The Dorsen Press, 1982), 186-189. 
128John R. Schermerhorn, Management (New York: John Wiley & Sons, 2001), 140-141. 
129ธนชยั ยมจินดา, “การวางแผน,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ เล่มที� 9 

หน่วย ที�  9 -l  สา ขาวิชาวิท ยาก ารจัด การ  มหา วิทย าลัย สุ โขทัยธรร มาธิ ราช  (นน ทบุ รี :สํานักพิม พ์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WWo), &&W-&&r. 
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ความคิดที�มีมาเขียนเป็นแผนที�สมบูรณ์ &&) การทดสอบแผนเป็นการทดลองนาํ แผนไปปฏิบติัเพื�อดูผลทีจะไดจ้าก
แผนเบื�องตน้เพื�อปรับปรุงแผน &-) การปรับปรุงแกไ้ขแผน &o) ทดสอบแผนครั� งสุดทา้ย และ &p) ขออนุมติัใช้
แผน130  ฟุลเมอร์ (Fulmer) ไดแ้สดงทศันะไว ้12 ขั�นตอน ไดแ้ก่ 1) การเลือกวตัถุประสงค ์(Choose Objectives) 
เนื�องจากวตัถุประสงคเ์ป็นจุดหมายปลายทางของการวางแผน ถา้มีจุดหมายปลายทางที�แน่นอนชดัเจน การกระทาํ
หรือวธีิการกระทาํก็อาจจะยุง่ยากมิใช่นอ้ย ยกตวัอยา่งคือ “ถา้ท่านไม่รู้วา่ท่านจะไปไหน ท่านก็ไม่อาจเลือกวิธีการ
และทิศทางของการเดินทางไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม” 2) การสื�อสารวตัถุประสงคใ์ห้ผูอื้�นทราบ (Communicate 
Objectives) หมายความวา่ ผูร่้วมงานทุกคนในองคก์ารควรทราบวตัถุประสงคร่์วมกนัตั�งแต่วตัถุประสงคร์ะดบัสูง
ขององคก์าร ลงไปถึงวตัถุประสงคข์องแต่ละหน่วยงาน และควรใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมในการกาํหนดวตัถุประสงค์
ดว้ย 3) การกาํหนดขอ้สันนิษฐานหรือการพยากรณ์ (Forecasting) หมายถึง การประเมินหรือการคาดการณ์
สถานการณ์ในอนาคต ซึ� งสามารถใชว้ิธีการหลาย ๆ ประการ เช่น เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) การหา
ค่าเฉลี�ยเคลื�อนที� (Moving Average) เป็นตน้ 4) การสาํรวจทรัพยากร (Survey Resources) เป็นการตรวจสอบ
เพื�อให้แน่ใจวา่ การทาํให้เกิดผลตามวตัถุประสงคน์ั�นมีความเป็นไปได ้เพียงใด มีทรัพยากร และปัจจยัอื�น ๆ ที�
จาํเป็นในการทาํงานตามแผนให้สาํเร็จเพียงใด ทั�งนี� เพื�อป้องกนัการวางแผนแบบสร้างวิมานในอากาศ โดยไม่มี
ปัจจยัที�จะทาํให้บรรลุผลสาํเร็จได ้ 5) การกาํหนดนโยบาย (Establish Policies) เป็นการกาํหนดแนวทางในการ
ตดัสินใจอยา่งกวา้ง ๆ สําหรับให้คนในองค์การยึดเป็นหลกัในการปฏิบติังานร่วมกนั 6) การระบุทางเลือก 
(Identify Alternatives) หมายถึงระบุวธีิการหรือหนทางที�จะนาํไปปฏิบติัใหบ้รรลุผลสาํเร็จ อยา่งนอ้ย  2 ทางเลือก 
และควรเป็นทางเลือกที�มีความเป็นไปได ้ 7) เปรียบเทียบทางเลือก (Compare Alternatives)เป็นการประเมิน
ทางเลือกทั�งหลายที�มีอยูเ่พื�อดูความเป็นไปไดใ้นการนาํแผนไปปฏิบติั และดูวา่จะเกิดผลกระทบอะไรบา้งถา้เลือก
ทางเลือกนั�น 8) การเลือกแนวทางการกระทาํ (Choose a Course of Action) เมื�อประเมินทางเลือกและเปรียบเทียบ
ทางเลือกแลว้ จะตอ้งตดัสินใจเลือกทางเลือกที�เหมาะสม ไม่ควรลงัเลให้เสียเวลา ถา้ไม่จาํเป็น 9) การสร้างแนว
ปฏิบติัและกฎเกณฑ ์(Create Procedures and Rules) เป็นการเขียนรายละเอียดของการกระทาํโดยมีนโยบายเป็น
กรอบ บอกถึงขั�นตอนการกระทาํเป็นลาํดับทีละขั�นตั� งแต่ตน้ไปจนจบเป็นกระบวนการ 10) การกาํหนด
งบประมาณ (Establish Budgets) งบประมาณถือเป็นเครื�องมือสาํคญัในการปฏิบติังานให้บรรลุผลสาํเร็จ ซึ� งตอ้ง
ระบุลกัษณะของงบประมาณให้ชดัเจน โดยเขียนเป็นแผนทางการเงินหรือแผนงบประมาณ 11) การกาํหนด
ตารางเวลา (Establish Time Tables) เป็นการกาํหนดตารางเวลาในการปฏิบติังานโดยใชเ้ทคนิคการวางแผนและ
การควบคุมงาน เช่น Gantt Chart , PERT, CPM เป็นตน้ และ 12) การตดัสินใจเรื�องมาตรฐาน (Decide on 
Standard) มีการกาํหนดมาตรฐานเพื�อวดัการปฏิบติังานตามแผน เมื�อมีแผนแลว้ก็ตอ้งมีการควบคุมให้ปฏิบติัตาม
แผนและมีการประเมินผลแผนเป็นขั�นตอนสุดทา้ย131 บริกเนอร์และโคพ (Brickner and Cope) ไดแ้สดงทศันะไว ้r 
ขั�นตอน ไดแ้ก่ 1) การสร้างสมมติฐานเกี�ยวกบัอนาคต นักวางแผนจะตอ้งพิจารณาอยา่งลึกซึ� งตอ้งวิเคราะห์ถึง
ความพร้อมขององค์การ ตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในองค์การ เพื�อเป็นขอ้มูลในการกาํหนด

                                                
130Preston P. Le Breton, General Administration : Planning and Implementation (New York 

: Holt, Rinehart and Winston, 1965), 29-44. 
131Fulmer M. Robert, The New Management (New York : Macmillan Publishing Co.,1974),  

157-173. 
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วตัถุประสงคใ์นการวางแผนต่อไป 2) การกาํหนดวตัถุประสงค ์ หลงัจากไดพิ้จารณาขอ้มูลต่าง ๆ อยา่งละเอียด
รอบคอบแลว้นกัวางแผนจะตอ้งกาํหนดวตัถุประสงค์ขององค์การอย่างกวา้งๆ วา่จะมีทิศทางอยา่งไร 3) การ
พฒันากลยทุธ์ การดาํเนินงานขององคก์ารจะบรรลุตามวตัถุประสงคห์รือไม่เพียงใดนั�นผูด้าํเนินการจะตอ้งมีกล
ยทุธ์หรือยทุธศาสตร์ (Strategy) หรือวิธีการที�เหมาะสม ซึ� งนกัวางแผนจะตอ้งกาํหนดกลยทุธ์ให้เหมาะสมตาม
ลกัษณะของงานและสภาพแวดลอ้มขององคก์าร 4) การกาํหนดเป้าหมายระยะปานกลาง เนื�องจากการกาํหนด
วตัถุประสงค์เป็นการกาํหนดอย่างกวา้งๆ ทาํให้นาํไปปฏิบติัได้ยาก จึงตอ้งมีการกาํหนดนโยบายโดยระบุ
ระยะเวลาและผลที�คาดวา่จะเกิดขึ�นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพราะจะช่วยให้ผูป้ฏิบติัมองเห็นทิศทางในการ
ทาํงานชดัเจน และเวลาที�ระบุไวย้งัช่วยเป็นแรงกระตุน้ให้การทาํงานสาํเร็จตามเป้าหมายอีกดว้ย 5) การกาํหนด
แผนปฏิบติังาน ตอ้งกาํหนดไวล้ะเอียดเพื�อสนบัสนุนให้การปฏิบติังานบรรลุวตัถุประสงคที์�กาํหนดไว ้โดยตอ้ง
ระบุเกี�ยวกบัทรัพยากรที�ใช ้ บุคคลที�รับผิดชอบ ระยะเวลา หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งและผลลพัธ์ที�ตอ้งการ 6) การ
ปฏิบติัตามแผนหรือการใชแ้ผน เป็นขั�นตอนนาํแผนนั�นไปปฏิบติัใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคที์�กาํหนดไว ้กล่าวคือ
ทุกส่วนของแผนจะตอ้งเคลื�อนไหวไม่หยดุนิ�ง และตอ้งอาศยัปัจจยัต่าง ๆ สนบัสนุนมาก เช่น งบประมาณ 
บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ การมีส่วนร่วม เป็นตน้ และ 7) กลไกของขอ้มูลยอ้นกลบั เมื�อมีการนาํแผนไปปฏิบติัแลว้
จะตอ้งมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบติั โดยเทียบกบัมาตรฐานที�กาํหนดไว ้ถา้ผลที�เกิดขึ�นไม่เป็นเป็นไป
ตามมาตรฐานที�กาํหนดก็จะตอ้งพิจารณาจากขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) วา่บกพร่องในขั�นตอนใด เพื�อจะไดม้า
หาปรับปรุงแกไ้ขแผนหรืออาจยกเลิกแผนไปถา้จาํเป็น132 แมสซีและดกัลาส (Massie and Douglas) ไดแ้สดง
ทศันะไว ้5 ขั�นตอน ไดแ้ก่ 1) การกาํหนดเป้าประสงค ์2) การคน้หาโอกาสและพิจารณาถึงอุปสรรคปัญหา 3) การ
แปลโอกาสใหเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติั 4) การเลือกแนวทางที�ดีที�สุดและการกาํหนดวตัถุประสงค ์และ 5) การ
ตรวจสอบและการทบทวน133 คอนเยอร์และฮิลลส์ (Conyers and Hills)ไดแ้สดงทศันะไว ้q ขั�นตอน ไดแ้ก่ 1) การ
ระบุปัญหาหรือการกาํหนดปัญหา 2) การคดัเลือกปัญหาและจดัลาํดบัความสําคญัของปัญหา 3) การกาํหนด
ทางเลือกในการแกปั้ญหาใหบ้รรลุผลสาํเร็จ 4)การพยากรณ์ทางเลือกแต่ละทางเลือก 5) การเปรียบเทียบทางเลือก
แต่ละทางเลือก และ 6) การเลือกทางเลือกที�เหมาะสมที�สุดในการแกปั้ญหา134 เวริกซ์ และคูนท์ (Weihrich and 
Koontz) ไดแ้สดงทศันะไว ้ 8 ขั�นตอน ไดแ้ก่ 1) การรับรู้โอกาสหรือการแสวงหาโอกาส (Being Aware of 
Opportunities) โดยเนน้ไปที�การตลาด การแข่งขนัความตอ้งการของลูกคา้ จุดแข็งขององคก์าร จุดอ่อนของ
องคก์าร 2) การกาํหนดวตัถุประสงคห์รือเป้าประสงค ์ (Setting Objectives or Goals) โดยระบุให้ชดัเจนวา่เรา
ตอ้งการอะไร ที�ไหน เมื�อไร อยา่งไร 3) การพิจารณาถึงสถานที�ที�เกี�ยวขอ้งกบัการวางแผน (Considering Planning 
Premises) เช่น มีสิ�งแวดลอ้มใดเกี�ยวขอ้งในการวางแผนบา้ง ทั�งสิ�งแวดลอ้มภายใน และสิ�งแวดลอ้มภายนอก 4) 

                                                
132William H. Briekner and Donald M. Cope, The Planning Process (Mass : Winthrop 

Publisher, 1977), 28-32. 
133Joseph L. Massie and John Douglas, Managing : A contemporary Introduction, 3rd ed. 

(Englewood Cliffs New Jersey : Prentice Hall Inc., 1981), 220-222.  
134Diana Conyers and Peter J. Hills, An Introduction to Development Planning in The Third 

World (New York : John Wiley & Sons, 1984), 67–68.  
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การกาํหนดทางเลือก (Identifying Alternatives)เป็นการกาํหนดทางเลือกที�ดีที�สุด ที�จะนาํไปปฏิบติัให้บรรลุ
วตัถุประสงคที์�กาํหนดไว ้ 5) การเปรียบเทียบทางเลือกหรือการประเมินทางเลือก (Comparing Alternatives or 
Evaluating Alternatives)โดยเน้นทางเลือกที�เหมาะสมที�สุด เพื�อนาํไปสู่การบรรลุวตัถุประสงค์และตอ้งเป็น
ทางเลือกที�เสียค่าใชจ่้าย (Cost) นอ้ย แต่ให้ผลประโยชน์(Benefit)สูงสุด 6) การเลือกทางเลือก (Choosing an 
Alternative) คือ การเลือกทางเลือกเพียงทางเลือกเดียวที�เหมาะสมที�สุดในการนาํไปปฏิบติั 7) การกาํหนดสิ�ง
สนบัสนุนแผน (Formulating Supporting Plans) เช่นวสัดุอุปกรณ์ บุคลากรงบประมาณ เป็นตน้ และ 8)การ
กาํหนดแผนงบประมาณ (Numberizing plans by Budgeting)โดยกาํหนดรายรับ รายจ่ายและแผนการใชเ้งินให้
ชดัเจน135 และ เชอร์เมอฮอร์น (Shcermerhorn) ไดแ้สดงทศันะไว ้W ขั�นตอน ไดแ้ก่ &) การกาํหนดวตัถุประสงค ์
(Define your objective)  คือ แนวทางหรือจุดมุ่งหมายที�ตอ้งการไปใหถึ้ง โดยมีการระบุเวลาและลาํดบัความสาํคญั
ก่อนหลงัอยา่งชดัเจน -) การวิเคราะห์สถานการณ์ (Determine where you stand) คือการวิเคราะห์โดยคาํนึง
สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกที�ส่งผลกระทบต่อองค์การ o) การกาํหนดสมมติฐาน ( Develop premises 
regarding future condition) คือ การกาํหนดขอบเขตและการใชข้อ้สมมติในการวางแผนภายใตเ้งื�อนไขที�สาํคญั p) 
การกาํหนดทางเลือก (Analyze possible action alternatives) การคน้หาตรวจสอบทางเลือกและกาํหนดทางเลือก
ในการดาํเนินงานอยา่งมีเหตุผล และ W) การประเมินทางเลือก (Implement the plan and evaluate results) คือ การ
ประเมินผลของทางเลือกแต่ละทางเลือกที�สมัพนัธ์กบัวตัถุประสงคข์องการวางแผน136   จากกระบวนการวางแผน
ตามทัศนะของนักวิชาการทั� งหลายนั� นอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า กระบวนการวางแผนซึ� งเป็นที�ยอมรับกัน 
โดยทั�วไปนั�นมี 3 ขั�นตอนใหญ่ ๆ คือ 1) ขั�นการจดัทาํแผน (Planned Formulation) เป็นขั�นตอนการกาํหนดอนาคต
ที�ตอ้งการ คือ สิ�งที�ตอ้งการจะใหเ้ป็นในระยะเวลาที�กาํหนด วธีิการดาํเนินงานใหบ้รรลุผลตามที�ตอ้งการ ไปจนถึง
วธีิการตรวจสอบวา่การดาํเนินงานไดผ้ลตามที�กาํหนดวตัถุประสงคไ์วห้รือไม่ 2) ขั�นการปฏิบติัตามแผน (Planned 
Implementation) เป็นการนาํแผนไปปฏิบติั 3) ขั�นการประเมินผล (Planned Evaluation) เป็นการตรวจสอบผลกบั
วตัถุประสงคที์�วางไว ้เพื�อการปรับปรุงเปลี�ยนแปลง137 

แนวคิดเกี�ยวกับการวางแผนนั�น แอคคอฟฟ์ (Ackoff) ได้แสดงทศันะไว ้o ประการ ได้แก่ &) 
แนวคิดการวางแผนที�ยึดปรัชญาความพึงพอใจ (Satisficing Philosophy) การวางแผนตามแนวคิดนี� เป็นการ
วางแผนโดยมุ่งยดึเอาความพึงพอใจ หรือความตอ้งการของผูว้างแผนเป็นสาํคญั  มีการกาํหนดวตัถุประสงคข์อง
แผนและใชข้อ้มูลสารสนเทศเพื�อการวางแผนอยา่งง่ายๆ ไม่มีความสลบัซบัซอ้น ขอ้มูลที�นาํมาใชใ้ชก้ารวางแผน
นั�นส่วนใหญ่มกัเป็นขอ้มูลที�ยงัไม่ไดรั้บการวเิคราะห์ การนาํแผนไปปฏิบติันั�นมีความยดึหยุน่สูง มุ่งที�จะหลีกเลี�ยง
ปัญหาและทรัพยากรที�นาํมาใชน้ั�นจะคาํนึงถึงทรัพยากรในรูปของตวัเงินมากกวา่ทรัพยากรประเภทอื�นๆ ยึดเอา

                                                
135Heinz Weihrich and Harold Koontz, “The Nature and Purpose of Planning,” In Management 

: A Global Perspective (New York : McGraw-Hill, Inc. 1994), 117-141. 
136John R. Schermerhorn, Management (New York: John Wiley & Sons, 2001), 137. 
137สนานจิตร สุคนธทรัพย,์ “การบริหารการศึกษาและกระบวนการวางแผน,” ใน เอกสารการสอน

ชุดวชิาการวางแผนพฒันาโรงเรียน เล่มที� 9 หน่วยที� 9-; สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,-W-q), ps. 
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การวางแผนเพื�อความอยู่รอดขององค์การมากกว่าการพฒันาองค์การให้มีความเจริญกา้วหน้า  -) แนวคิดการ
วางแผนที�ยดึปรัชญาการไดป้ระโยชน์สูงสูด  (Optimizing Philosophy) การวางแผนตามแนวคิดนี� เป็นการวางแผน
ที�มุ่งยดึเอาและเชื�อขอ้มูลที�เป็นตวัเลขเป็นสาํคญั ทั�งนี�วตัถุประสงคที์�กาํหนดขึ�นนั�นจะเนน้ในดา้นปริมาณมากกวา่
ดา้นคุณภาพ ให้ความสําคญักบัทรัพยากรที�ใชน้าํมาใชใ้นการวางแผนทุกประเภท ไม่มุ่งเน้นให้ความสนใจกบั
ทรัพยากรมนุษยม์ากนัก โดยมีความเชื�อว่ามนุษยท์าํงานไดเ้ช่นเดียวกบัเครื�องจกัร แต่อย่างไรก็ตามการวางแผน
ตามแนวคิดนี�นั�นจุดอ่อนที�สาํคญัคือ การขาดระบบการควบคุมงานในส่วนยอ่ย เมื�อเป็นเช่นนี� จึงส่งผลทาํให้ระบบ
การควบคุมรวมมีความบกพร่องตามไปดว้ย  และดว้ยเหตุที�วา่เป็นการวางแผนที�มุ่งเนน้ดา้นปริมาณ ดงันั�นผลที�ได้
ของแผนจึงมกัประสบปัญหาเกี�ยวกับด้านคุณภาพ และแมแ้ต่ปริมาณในเชิงปฏิบติัจริงก็มกัจะไม่เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ หรือความคาดหมายที�ไดก้าํหนดไว ้ และ o) การวางแผนโดยคาํนึงถึงปรัชญาในการดดัแปลงให้
เหมาะสมกับสภาพแวดลอ้ม (Adaptivizing Philosophy) การวางแผนตามแนวคิดนี� เป็นการวางแผนที�มุ่งเน้น
กระบวนการและการมีส่วนร่วมจากผูเ้กี�ยวขอ้งเป็นสาํคญั โดยพยายามกาํหนดรูปแบบขององคก์ารและระบบการ
จดัการภายในองค์การเพื�อให้สามารถแกไ้ขอุปสรรคปัญหาได ้  และเพื�อให้สอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงที�จะ
เกิดขึ�นในอนาคต รวมทั�งพยายามปรับปรุงสภาพแวดลอ้มเพื�อให้เหมาะสมกบักิจกรรมที�จะตอ้งดาํเนินการใน
อนาคตอีกดว้ย การวางแผนตามแนวคิดนี�นั�นมีลกัษณะที�เป็นการวางแผนเชิงวิทยาศาสตร์โดยที�อาศยัขอ้มูลจาก
การวจิยัและการวเิคราะห์ขอ้มูลอยา่งละเอียดก่อนนาํมาใช ้ เป็นการวางแผนที�มุ่งเชื�อมประสานวตัถุประสงคข์อง
บุคคลในองคก์าร องคก์าร ตลอดจนสภาพแวดลอ้มต่างๆ  ของบุคคลและขององคก์ารเขา้ดว้ยกนั ทั�งนี� เพื�อเป็นการ
เพิ�มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาํเนินการขององคก์ารนั�นเอง138   

ทฤษฏีเกี�ยวกบัการวางแผนนั�น ฟาลุดิ (Faludi)ได้ทาํการศึกษาคน้ควา้และอธิบายไว ้- ลกัษณะ 
ไดแ้ก่ &) ทฤษฎีการวางแผนที�เนน้การวิเคราะห์เนื�อหาสาระ (Substantive planning theory or theory in planning) 
ซึ� งเป็นมุมมองเกี�ยวกบัปรากฏการณ์ต่างๆที�เกิดขึ�นภายในเมือง หรือการประยุกต์แนวคิดต่างๆ มาช่วยในการ
วางแผน เช่น ระบบการใชป้ระโยชน์ที�ดิน และการตั�งถิ�นฐานของเมือง เป็นตน้ ทาํการศึกษาสร้างความเขา้ใจนาํมา
เป็นสาระสําหรับการวางแผน และ -) ทฤษฎีการวางแผนที�เนน้กระบวนการ (Procedural planning theory or 
theory of planning) เป็นมุมมองเกี�ยวกบัขั�นตอนและวิธีการของกระบวนการวางแผนโดยเฉพาะวิธีการตดัสินใจ
และบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สียในกระบวนการวางแผน139   

เลอ เบรอตนัและเฮนนิง (Le Breton and Henning) ไดท้าํการศึกษาคน้ควา้และรวบรวมไวท้ั�งหมด  
r ทฤษฏี ไดแ้ก่  

&. ทฤษฏีการกาํหนดความตอ้งการ (Theory of Need Determination)  
เป็นธรรมดาว่า การจะเปลี�ยนแปลงอะไรตาม ไม่ว่าจะในระดับองค์การหรือปัจเจกบุคคล จะ

เริ� มต้นได้นั� นจําต้องเกิดจากความต้องการขององค์การหรือตวับุคคลก่อน ความต้องการนั� นถือว่ามีอยู่ตาม
ธรรมชาติอยู่แลว้ เพียงแต่ว่าความตอ้งการที�มีอยู่นั�นไม่ได้รับการกระตุน้ให้มีกาํลงัมาพอที�จะกลายเป็นความ

                                                
138Russell L. Ackoff, A Concept of Corporate Planning (New York: Wiley-Interscience,1970), 

6-20. 
139Andreas Faludi, “Planning theory,” Urban and regional planning series (Oxford, U.K.: 

Pergamon Press,&Rsp), &-&s. 
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ตอ้งการใหเ้กิดการเตรียมการวางแผน หรือการปรับปรุงการปฏิบติัตามแผน  เมื�อเป็นเช่นนี�  ความตอ้งการจึงถือวา่
เป็นสิ�งที�สําคญัอย่างมากในการวางแผน เพราะหากไม่มีความตอ้งการในการวางแผนเสียแลว้ กระบวนการ
วางแผนก็ไม่เกิดขึ�นได ้ 

อนึ� งนอกเหนือจากความตอ้งการในการวางแผนแลว้  ความต้องการในเรื� องอื�นๆ ที�จะนํามา
ประกอบการวางแผนในลกัษณะขอ้มูลสารสนเทศ ผลของการประเมินต่างๆ ที�เกี�ยวกบัการปฏิบติังานที�ผา่นมา ก็มี
ความจาํเป็นทีจะตอ้งรวบรวมไวเ้พื�อนาํมาวเิคราะห์ต่อไป 

ซึ� งการที�จะกระตุน้ให้เกิดความตระหนักในความต้องการและมีกาํลงัมากพอที�จะให้เกิดการ
วางแผน หรือการปรับปรุงการปฏิบติัตามแผนนั�น องค์การจะตอ้งดาํเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นตน้ว่า การ
ควบคุมดูแลการปฏิบติังานตามปกติ การตรวจสอบทั�งภายในทั�งภายนอกอยา่งมีระบบระเบียบ  ความตอ้งการของ
องคก์ารที�จะระบุออกมา  ขอ้เสนอแนะของผูป้ฏิบติังาน  ขอ้เสนอแนะจากภายนอกองคก์าร  การตรวจสอบ การ
สงัเกตของผูบ้ริหาร การคิดวเิคราะห์ของผูบ้ริหารรวมถึงขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร  

กิจกรรมที�ระบุไวใ้นการบริหารซึ� งจะทาํให้เกิดความตระหนักในความตอ้งการการวางแผน
องค์การนั�น เมื�อนําทฤษฏีดังกล่าวนี� ไปประยุกต์ใชจ้ะพบว่า  หากมีการควบคุมดูแลและการตรวจสอบอย่างมี
ระบบมาขึ�นเท่าใด สิ�งเหล่านี� ก็จะมีเพิ�มขึ�นเท่านั�น คือ &) การบรรจุกิจกรรมงานที�สาํคญัขององคก์ารเขา้ไวใ้นแผน
มีมากยิ�งขึ�น -) การตระเตรียมแผนไวอ้ย่างเสร็จสรรพภายในเวลาที�กาํหนด เพื�อที�จะไม่ล่าชา้ในการกาํหนด
รายละเอียด และ o) การตดัสินใจโดยปัจจุบนัทนัด่วน หรือการตระเตรียมแผนสาํรองไวเ้พื�อแกไ้ขและใชแ้ทนใน
กรณีที�แผนที�ไดก้าํหนดไม่ดีพอ 

ในทางตรงกนัขา้มหากองค์การปราศจากการควบคุมดูแลและการตรวจสอบอย่างมีระบบมาก
เท่าใด สิ�งเหล่านี� ก็จะมีเพิ�มขึ�นเท่านั�น คือ &) การที�ตอ้งเตรียมแผนฉุกเฉินไว ้-) ขอ้เท็จจริงที�สาํคญัๆ หลายประการ
ไม่ถูกนาํมาพิจารณาในการจดัทาํรายละเอียดของแผน และ o) องคก์ารตอ้งประสบปัญหาเกี�ยวกบัการสูญหายหรือ
ขาดหายไปของขอ้มูลที�สาํคญัๆ ในระหวา่งการจดัทาํแผน 

ขอ้มูลทั�งหลายที�ไดจ้ากการสังเกตและการคิดอย่างละเอียดถี�ถว้นของผูบ้ริหารนั�นจะก่อให้เกิด
ความตอ้งการการวางแผนและก่อนให้เกิดลกัษณะที�ดีในการวางแผนตามมา เป็นตน้วา่ แผนจะถูกกาํหนดขึ�นใน
ลกัษณะที�ป้องกนัมากว่าการแกไ้ข  กระบวนการวางแผนจะเป็นเอกภาพมากยิ�งขึ�น  และแผนจะไดรั้บการดูแล
อย่างเอาใจใส่ยิ�ง การกําหนดวตัถุประสงค์ การกําหนดรายละเอียด รวมไปถึงการเตรียมคณะผูท้าํงานและ
ประสานงานระหวา่งหน่วยงานยอ่ยภายในจะเกิดขึ�นเป็นอยา่งดี อนัจะนาํมาซึ�งความสมบูรณ์ในการวางแผน 

นอกเหนือจากการสงัเกตของผูบ้ริหารแลว้ ขณะเดียวกนัอาจมีขอ้เสนอแนะจากผูบ้ริหารในระดบั
ต่างๆ ซึ�งจะทาํใหเ้กิดความตอ้งการการวางแผนในองคก์ารในรูปลกัษณ์ต่างๆ  ที�นอกเหนือจากที�ไดก้ล่าวมา  และ
เมื�อความตอ้งการการวางแผนเกิดขึ�นนกัวางแผนจะตอ้งนาํมาพิจารณาวเิคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหาต่างๆ เพื�อจะ
หาสาเหตุที�ทาํใหเ้กิดความยุง่ยากทั�งปวง เพื�อจะไดก้าํหนดวตัถุประสงคอ์ยา่งอยา่งถูกตอ้งในการวางแผนใหม่ 

การวางแผนนั�นถือเป็นกระบวนการที�ละเอียดอ่อนและซบัซอ้นมาก มีมิติหลายประการที�จะตอ้ง
พิจารณาและมีความสาํคญัต่อการปฏิบติังานมาก ความยุง่ยากในการพิจารณาสาเหตุของปัญหาก็เพิ�มมากขึ�น เมื�อ
เป็นดงันี�  ความตอ้งการที�จะตอ้งชี�ชดัปัญหาก็ตอ้งมีมากขึ�นตามดว้ย ซึ� งสภาวการณ์เช่นนี�  นักวางแผนตอ้งอาศยั
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เครื�องมือที�ทนัสมยัมากขึ�น มีที�ปรึกษาที�เชี�ยวชาญ เพิ�มความพยายามและเวลาในการพินิจพิจารณาอยา่งละเอียด
และรอบคอบ ใชว้ธีิพิจารณาหลายๆ วธีิเขียนแผนใหส้ามารถยดึหยุน่ได ้และตอ้งมีการควบคุมที�รัดกมุแขง็แรง 

-. ทฤษฏีคดัสรร (Theory of Choice)  
ความหมายของการวางแผนนั�น ทฤษฏีคดัสรรไดใ้ห้อธิบายไวว้่า เป็นกระบวนการพิจารณาการ

กระทาํที�เหมาะสมในอนาคตโดยที�ผ่านกระบวนการคดัสรร ซึ� งก่อนที�จะกล่าวถึงรายละเอียดในทฤษฏีคดัสรรนี�
อนัดบัแรกเราจะตอ้งทาํความเขา้ใจต่อสิ�งแวดลอ้มของการวางแผนดา้นการพิจารณาทางเลือก โดยเฉพาะในส่วน
เกี�ยวกบับุคคลเสียก่อน เพราะโดยปกติแลว้บุคคลจะเลือกและประพฤติให้สอดคลอ้งกบัตวัเขา จะเปรียบเทียบ
ระหวา่งความตอ้งการต่างๆ ที�มีอยูแ่ละจะเลือกในสิ�งที�พอใจตนเองมากกวา่ และมนุษยจ์ะเลือกมีและตอ้งการสิ�ง
ต่างๆ มากเกินความจาํเป็นเสมอ ซึ�งเรื�องที�กล่าวมานี�จะเป็นปัญหาอยา่งยิ�งในการเลือกเป้าหมายในอนาคต 

คนทั� งหลายไม่สามารถจะกําหนดความต้องการของตนเองให้ชัดเจนได้ ในสภาวะสังคมที�
สลบัซบัซอ้นอยา่งมากนี�  อีกทั�งในสงัคมจะมีความชอบและความตอ้งการที�แตกต่างกนัออกไป แต่ก็อาจมีบ่อยครั� ง
ที�ความชอบและความตอ้งการตรงกนั  ในความเป็นจริงนั�นทรัพยากรต่างๆ นั�นมกัจะมีอยูน่อ้ยกวา่ความตอ้งการจึง
ทาํให้ไม่สามารถจะสร้างความพอใจให้กบัผูที้�มีความตอ้งการได ้ดงันี� จึงจาํเป็นที�คนควรจะลดหรือขจดัความ
ตอ้งการลงบา้ง ครั� นทรัพยากรหายากและปริมาณลดลงตามลาํดบัจึงมีผลกระทบต่อการผลิต เมื�อเป็นดงันี�  สิ�งที�
จะตอ้งพิจารณาในเรื�องนี� ก็คือ การจดัลาํดบัความจาํเป็น เพราะวา่บุคคลจะไม่สามารถบรรลุความตอ้งการทุกอยา่ง
ในขณะเดียวกนัได ้ 

และเมื�อพิจารณาถึงตวับุคคลในการเลือกทางเลือกจะพบว่า คนมีความรู้ไม่สมบูรณ์ ขาดหลกั
ตรรกะ ถา้หากความตอ้งการของเขาไม่เป็นที�ยอมรับและมีเรื�องคุณค่าหลายๆเรื�องมาเกี�ยวขอ้งก็จะก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ระหวา่งบุคคลขึ�น และความขดัแยง้จะอยูใ่นระดบัที�รุนแรงหากวา่มีความตอ้งการอยา่งทนัทีทนัใด  แต่การ
ตดัสินใจนั�นตอ้งกระทาํอย่างรอบคอบ คนนั�นจะกระทาํอะไรดว้ยความมีเหตุผลอยู่บา้ง แต่ไม่ใช่เหตุผลอย่าง
สมบูรณ์ เพราะขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ของคนนั�นไม่สมบูรณ์นั�นเอง 

ทฤษฏีคดัสรรนี� อยูบ่นพื�นฐานของความจริงที�วา่ ปัญหาทุกอยา่งจะมีทางแกห้ลายทาง ภารกิจทุก
ภารกิจจะมีแนวทางปฏิบติัหลายทาง ผูว้างแผนหรือผูป้ฏิบติัจะตอ้งพิจารณาถึงทางแกปั้ญหาหรือทางปฏิบติัทุกๆ 
ทาง แลว้เลือกทางที�เหมาะสมที�สุด ซึ�งจะมีขั�นตอนในการคดัสรรอยู ่W ขั�นตอน ไดแ้ก่ 

&. การคดัสรรทางเลือก (Selection of Alternatives) ในการคดัสรรทางเลือกนั�น ในการพิจารณา
ตอ้งพิจารณาประกอบปัจจยัอื�นๆ เพื�อความเหมาะสม และสอดคลอ้ง ซึ�งปัจจยัที�จะนาํมาพิจารณา คือ 

&.& วตัถุประสงคข์องแผน หน่วยงาน และองคก์ารที�กาํหนดไว ้
 &.- นโยบายในปัจจุบนัและกระบวนการดาํเนินงานต่างๆ 
 &.o ทรัพยากรต่างๆที�สามารถจะนาํมาใชไ้ด ้
 &.p ระยะเวลาดาํเนินการที�กาํหนดให ้
 &.W ความยากง่ายและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ 
 &.q ความสาํคญัของทางเลือกที�มีต่อองคก์าร 
 &.r ความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญที�มีต่อทางเลือกนั�นๆ 
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นอกจากการนาํปัจจยัต่างๆดงักล่าวมาประกอบการพิจารณาแลว้ ยงัมีแนวทางคดัสรรทางเลือกวิธี
อื�นอีก เช่น ในกรณีที� มีความแตกต่างด้านผลตอบแทนชัดเจน และอัตราเสี� ยงของทางเลือกตามบริบทที�ได้
คาดคะเนไว ้เราอาจคดัสรรทางเลือกที�มีผลตอบแทนที�มากวา่และมีความเสี�ยงที�นอ้ยกวา่เป็นตน้ 

อนึ� งในกรณีที�ทางเลือกนั�นมีองคป์ระกอบที�องคก์ารสามารถจะควบคุมไดเ้องจะเป็นทางเลือกที�
ควรสมควรจะเลือก  และในกรณีที�ทางเลือกมีองค์ประกอบที�สามารถนาํมาใชไ้ด ้โดยไม่ตอ้งปรับนโยบายจะ
ไดรั้บการพิจารณาคดัสรรมากกวา่ทางเลือกที�มีองคป์ระกอบที�นาํมาใชโ้ดยตอ้งปรับนโยบาย 

ทั�งนี� ทางเลือกที�มีโอกาสจะถูกเลือกมากที�สุดจะเป็นทางเลือกที�มีลกัษณะดังนี�  คือ ทางเลือกที�มี
งบประมาณอยูใ่นองคก์ารนั�นแลว้ ทางเลือกที�ยดืหยุน่มากกวา่ทางเลือกอื�นๆ ทางเลือกที�เมื�อนาํไปปฏิบติัแลว้จะไม่
ทาํใหป้ระสิทธิภาพขององคก์ารตํ�าลงไป ทางเลือกที�เคยทาํใหอ้งคก์ารประสบผลสาํเร็จมาแลว้และคาดวา่จะสาํเร็จ
ต่อไป ทางเลือกที�มีองคก์ารเกี�ยวขอ้งสนบัสนุน ทางเลือกที�รัฐมองเห็นคุณค่า และทางเลือกที�มีบุคลากรผูมี้คุณภาพ
จะดาํเนินการได ้

-. การพิจารณาตวัแปรที�สาํคญัๆ ในทางเลือก (Determination of Variables) เมื�อคดัสรรคท์างเลือก
ทางใดทางหนึ�งไวแ้ลว้ จะตอ้งนาํทางเลือกนั�นๆ มาจาํแนกแยกแยะตวัแปรออกมาให้ไดอ้ยา่งชดัเจน พิจารณาตวั
แปรทีละตวัโดยทาํการเปรียบเทียบกบัความตอ้งการของแผน วตัถุประสงค์ที�กาํหนดขึ�น รูปแบบของแผนและ
ขอ้ความที�ระบุไวใ้นทางเลือกดงักล่าว เพื�อจะดาํเนินการแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�น 

o. การพิจารณากาํหนดค่าของตวัแปรแต่ละตวัและความสมัพนัธ์เชิงเศรษฐกิจ (Determining Value 
of Each Variable and Economic Relationships) การกาํหนดค่าตวัแปรนั�น เป็นการนาํตวัแปรแต่ละตวัของ
ทางเลือกนั�นมาพิจารณาหาความสอดคลอ้งในเชิงแผน และพิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั� งในเชิงเศรษฐกิจ โดย
การพิจารณาวา่ตวัแปรนั�นใชท้รัพยากรเท่าไร และจะใหผ้ลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจเท่าใด นอกจากนี� ยงัพิจารณา
ตวัแปรโดยเปรียบเทียบกบันโยบายและกระบวนการทาํงาน พิจารณาโดยอาศยัประสบการณ์และความชาํนาญการ
ของผูเ้ชี�ยวชาญอื�นๆ พิจารณาเปรียบเทียบกบัความยากง่ายและค่าใชจ่้ายในการปฏิบติังาน ร่วมถึงการเปรียบเทียบ
กบัเวลาที�มีอยู ่และความสามารถของบุคลากรในการวางแผนและปฏิบติัตามแผน 

p. การกาํหนดค่าโอกาสความเป็นไปไดข้องตวัแปร (Assigning Probability Values to Significant 
Variables) ขั�นตอนนี� ถือว่าเป็นขั�นตอนที�ยากที�สุดในกระบวนการคดัสรรที�จะตอ้งคาดคะเนให้ไดว้่า ตวัแปร
สาํคญัๆ ตวัใดบา้งที�จะมีโอกาสเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัมากที�สุด เนื�องจากวา่การกาํหนดทางเลือกนั�นกาํหนดขึ�น
บนสภาพปัจจุบันและคาดคะเนบนพื�นฐานที�คาดหวงัในอนาคต ซึ� งไม่สามารถกาํหนดลกัษะไดอ้ย่างสมบูรณ์ 
ดงันั�นการกาํหนดค่าโอกาสของตวัแปรสาํคญัๆจึงขึ�นอยูก่บัหลายปัจจยัดว้ยกนั กล่าวคือ ถา้ตวัแปรสาํคญัๆนั�นเป็น
ทั�งคนที�ปฏิบติัและเป็นทั�งคนรับบริการ  การคาดคะเนโอกาสความเป็นไปไดจ้ะยาก แต่ถา้ตวัแปรสาํคญันั�นเป็น
วตัถุ เครื�องจกัร เครื�องยนตก็์จะพิจารณากาํหนดค่าโอกาสความเป็นไปไดง่้ายยิ�งขึ�น และตอ้งพิจารณาประกอบกนั
กบันโยบายปัจจุบนัและกระบวนการปฏิบติังานที�มีอยูแ่ลว้ในองคก์าร เพื�อจะคาดคะเนวา่ ถา้นาํตวัแปรที�กาํหนด
ไปปฏิบติัแลว้จะเกิดผลอยา่งไรหรือไม่ หรือสามารถจะปฏิบติัไดจ้ริงๆ หรือไม่ 

อนึ�งการพิจารณาโอกาสความเป็นไปไดอี้กทางหนึ�งก็คือ การทาํการเปรียบเทียบกบับนัทึกรายงาน 
และประสบการณ์ขององคก์ารวา่ ตวัแปรในลกัษณะเช่นนี� เคยมีหรือไม่ ถา้เคยมีแลว้สามารถจะปฏิบติัไดห้รือไม่ 
และไดรั้บผลเป็นอยา่งไรบา้ง 
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W. การตดัสินใจกาํหนดลงในแผน (Deciding on the Plan) เมื�อทาํการพิจารณาคดัสรรทางเลือกและ
ตวัแปรอยา่งละเอียดรอบคอบตามขั�นตอนที�กาํหนดไวด้งักล่าวแลว้ก็จะไดท้างเลือกที�มีขอ้สนเทศต่างๆ  เกี�ยวกบั
ทางเลือกนั�นอยา่งชดัเจนแลว้ในเรื�องต่อไปนี�  

W.& ขอ้ความที�ระบุวตัถุประสงคข์องแผน 
W.- รายการของทางเลือกต่างๆ 
W.o รายการของตวัแปรที�สาํคญัๆ ของแต่ละทางเลือก 
W.p การกาํหนดค่าตวัแปรแต่ละตวั 
W.W การกาํหนดค่าความเป็นไปไดข้องตวัแปรแต่ละตวั 
W.q การตดัสินใจลงไปวา่เลือกทางเลือกใดบา้งในการแกปั้ญหา 

หลงัจากการเลือกที�ไดรั้บการคดัสรรมาแลว้อยา่งละเอียดรอบคอบ ก็จะพิจารณากาํหนดลงไวใ้น
แผน ซึ�งก็จะไดแ้ผนที�สมบูรณ์และสามารถที�จะนาํไปปฏิบติั พฒันา แกปั้ญหาขององคก์ารต่อไป 

o. ทฤษฏีขอ้มูล (Theory of Data Collection and Processing)  
ภายหลงัจากการพิจารณาคุณภาพและประสิทธิภาพของแผนแลว้พบว่า ปัจจัยหลกัที�ส่งผลต่อ

คุณภาพและประสิทธิภาพของแผนก็คือ ขอ้มูลข่าวสาร (Data and Information) อาจจะกล่าวไดว้า่ ความสาํเร็จของ
แผนนี� ขึ�นอยูก่บัขอ้มูลข่าวสาร ขอ้มูลที�จะนาํมาใชเ้ป็นปัจจยัหลกัในการวางแผนนั�นจะใชท้ั�งขอ้มูลดิบและขอ้มูลที�
เขา้กระบวนการจดัขอ้มูลแลว้หรือขอ้มูลที�เป็นปฐมภูมิและทุติยภูมิ 

ขอ้มูลที�จดัเก็บนั�นสามารถจะจดัเก็บไดใ้นลกัษณะต่างๆ ทั�งนี� ขึ�นอยู่กบัการกาํหนดของผูจ้ดัเก็บ 
เช่น กาํหนดเวลาจดัเก็บ กาํหนดหน่วยงานที�จะตอ้งให้ขอ้มูล กาํหนดบุคคลที�จะตอ้งให้ขอ้มูล หรือเหตุการณ์ที�
จะตอ้งเก็บขอ้มูล ซึ� งขอ้มูลนั�นสามารถจดัเก็บไดจ้ากบนัทึก รายงานและสิ�งพิมพ ์ การทดลอง การทดสอบ การ
ประเมิน การสังเกต การสอบถามทั�งดา้นทศันคติ ความคิดเห็นและความรู้จากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัองค์กรทั�งผู ้
ปฏิบติัและผูรั้บบริการ เป็นตน้ การเก็บขอ้มูลในช่วงใดนั�นจะขึ�นอยูก่บัลกัษะของขอ้มูลดว้ย ซึ�งการจดัเก็บขอ้มูลนี�
ควรเก็บตามความเหมาะสมและความเป็นไปได ้มีลกัษณะที�ควรพิจารณาในการจดัเก็บขอ้มูลและจดัทาํขอ้มูลอยู ่
&o ประการ ประกอบดว้ย 1) ความสลบัซบัซอ้น ลึกซึ� ง หลายมิติ (Complexity) -) ความสาํคญั (Significance) o) 
ความกวา้งขวาง คลอบคลุม (Comprehensive) p) ระยะเวลาที�จดัเก็บขอ้มูล (Time) W) ลกัษณะที�เฉพาะเจาะจง
ชดัเจน (Specificity) q) ความสมบูรณ์ (Completeness) r) ความยืดหยุน่ที�สามารถนาํไปปรับใชไ้ดห้ลากหลาย
รูปแบบ (Flexibility) s) ลกัษณะที�สามารถนาํไปใชไ้ดบ่้อยครั� งในหลายกรณี (Frequency) R) ลกัษณะที�เป็น
ความลบั (Confidential) &A)รูปแบบการเก็บขอ้มูลและการนาํเสนอขอ้มูล (Formality) &&) ความเป็นขอ้มูลที�เก็บ
และคน้หาจากแหล่งที�มีอาํนาจในการให้ขอ้มูล (Authorization) &-) ความถูกตอ้งแม่นยาํ (Accuracy) และ &o) 
ความสะดวกง่ายต่อการบริหารขอ้มูล (Ease of Control) 

ในเรื�องขอ้มูลนี� ถือวา่เป็นเรื�องสาํคญัมากในการวางแผน โดยเฉพาะอยา่งยิ�งถา้เป็นขอ้มูลที�มีความ
สลบัซบัซอ้น มีความสาํคญั และมีความกวา้งขวางครอบคลุมทั�วทุกหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งดว้ยแลว้ หากมีมากเท่าใด
ก็ยิ�งตอ้งการผูเ้ชี�ยวชาญ คณะกรรมการ คณะที�ปรึกษา และเทคนิควิธีการต่างๆ เพื�อเขา้มาช่วยในการดาํเนินการ
มากขึ�นเท่านั�น 
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อนึ� ง  ระบบการบันทึกจัดเก็บข้อมูลนั� นต้องเป็นงานประจํา ควรมีอุปกรณ์เครื� องมือเช่น 
คอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วย การแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ผู ้เกี�ยวข้องให้รับทราบก็จําต้องแจ้งเป็นประจํา  แต่ใน
ขณะเดียวกนั ขอ้มูลบางอย่างที�เป็นขอ้มูลลบัเฉพาะตอ้งมีการควบคุมอย่างเขม้งวด ไม่ว่าจะเป็นดา้นการจดัเก็บ 
การจดัทาํและการนาํเสนอ 

p. ทฤษฏีการทดสอบ (Theory of Testing)  
การทดสอบนั�นถือว่าเป็นการตรวจสอบความถูกตอ้ง เพื�อความมั�นใจในองคป์ระกอบต่างๆ ของ

แผน อยา่งไรก็ตามก็มีขอ้คาํถามวา่ ที�เหมาะสมนั�นควรจะทดสอบในขั�นตอนใดของการวางแผน คาํตอบที�ไดก็้คือ 
การทดสอบนั� นควรกระทําในขั�นพิจารณากําหนดความต้องการ ขั�นทดสอบแผนชั�วคราวและแผนที�สําเร็จ
เรียบร้อยแลว้ การทดสอบตอ้งเป็นการตรวจสอบในลกัษณะที�จะไม่มีอิทธิพลต่างๆ เขา้มาเกี�ยวขอ้งดว้ย จะทาํให้
การตรวจสอบนั� นชี� ให้เห็นถึงลกัษะขององค์ประกอบต่างๆ อย่างชัดเจน และสามารถบอกความสําคญัของ
องคป์ระกอบไดเ้ป็นอยา่งดี 

ถึงอย่างไรก็ตามมีขอ้จาํกดัว่า การตรวจสอบนั�นก็ไม่สามารถจะตรวจสอบไดอ้ย่างละเอียดทุกๆ 
รายการ ฉะนั�นจึงกาํหนดรายการที�สาํคญัที�ควรทาํการตรวจสอบอยา่งนอ้ย o องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย &) ขอ้มูล  
-) การแปลความขอ้มูลทั�งขอ้มูลดิบและขอ้มูลที�จดัทาํแลว้ และ o) ผลสรุปที�จะจดัทาํแผน 

วธีิการทดสอบสามารถใชว้ธีิการต่างๆ ที�เหมาะสม ไดแ้ก่ &) ตรรกะและเหตุผลที�บริสุทธิ{ ปราศจาร
อคติ -) ทฤษฏีและหลกัการที�เกี�ยวขอ้ง o) ความสามารถในการวิเคราะห์จากสติปัญญาการหยั�งรู้ (Intuition) p) ตวั
แบบจาํลอง (Model) เกี�ยวกบัขนาดต่างๆ และ W) ทดสอบภาคสนาม 

การทดสอบนั�นเป็นสิ�งที�จาํเป็น และยิ�งจะมีความจาํเป็นมากขึ�นตามลาํดบัถา้หากวา่แผนนั�นมีความ
สลบัซบัซอ้นมากขึ�น ความกวา้งขวางครอบคลุมมากขึ�น ระยะเวลานานมากขึ�น แผนนั�นเป็นความลบั แผนนั�นไม่มี
ความสมบูรณ์ และแผนนั�นยากต่อการนาํไปปฏิบติั 

W. ทฤษฏีการจดัองคก์ารเพื�อการวางแผน (Theory of Organizing for Planning)  
การวางแผนเป็นหนา้ที�สาํคญัของผูบ้ริหารในระดบัต่างๆ ในทุกหน่วยงานทุกองคก์าร ซึ� งผูบ้ริหาร

แต่ละระดบันั�นจะมีหน้าที�และบทบาทแตกต่างกนัออกไป  ในการวางแผนนั�นจะตอ้งมีการจดัรูปองค์การและ
กาํหนดหน้าที�เกี�ยวขอ้งแต่ละระดับให้ชัดเจน เพื�อให้เป็นหน่วยปฏิบติัการวางแผน รวมไดอ้ย่างสมบูรณ์ ผูที้�
เกี�ยวขอ้งในการวางแผนนั�นอาจจะแบ่งประเภทไดเ้ป็น p กลุ่มดว้ยกนั และแต่ละกลุ่มก็จะมีบทบาทหนา้ที�แตกต่าง
กนัออกไป ดงันี�  

&.  ผูบ้ริหารระดบัสูง 
&.& คณะกรรมการอาํนวยการ มีบทบาทหนา้ที�รับผิดชอบในดา้นการริเริ�มให้เกิดการวางแผน 

อนุมติัให้มีการเตรียมการวางแผน พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนครั� งสุดทา้ย และควบคุมการปฏิบติัให้เป็นไป
ตามแผน 

&.- คณะกรรมการบริหาร มีบทบาทหน้าที�ในการเตรียมการให้มีการบูรณาการแผนครั� ง
สุดทา้ยและใหค้วามเห็นชอบเบื�องตน้ต่อแผน 

&.o ผูอ้าํนวยการ หรือหวัหนา้หน่วยงาน มีบทบาทหนา้ที�รับผิดชอบเรื�องแผนในเรื�องต่อไปนี�  
&.o.& การเตรียมขอ้มูลสาํหรับการวางแผน 
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&.o.- การเตรียมร่างแผนสมบูรณ์เพื�อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมขา้งตน้ 
&.o.o ใหค้วามเห็นชอบแผนบางส่วนที�อยูใ่นอาํนาจรับผิดชอบของตน 
&.o.p นาํแผนไปปฏิบติัและควบคุมดูแลใหก้ารปฏิบติัเป็นไปตามแผนที�กาํหนดไว ้

-. ผูบ้ริหารระดบัหวัหนา้ฝ่ายหลกั  มีบทบาทหนา้ที�ใหค้วามเห็นชอบแผนของฝ่ายเตรียมขอ้มูล 
และขอ้เสนอแนะสาํหรับฝ่ายอื�นๆ และผูบ้งัคบับญัชา เตรียมประสานแผนกบัฝ่ายอื�นๆ นาํแผนในระดบัสูงมาสู่
การปฏิบติั และควบคุมแผนใหส้ามารถบรรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

o. คณะกรรมการ ในองค์การที�มีคณะกรรมการเป็นคณะบุคคลที�ร่วมกนับริหารองคก์ารนั�น 
คณะกรรมการจะมีบทบาทหนา้ที�เกี�ยวขอ้งกบักระบวนการวางแผนคือ  การประเมินขอ้มูล และการพิจารณาให้
ความเห็นชอบแผนรวมขององคก์าร ประสิทธิภาพการปฏิบติังานในการวางแผนนั�นจะขึ�นอยูก่บัอาํนาจหนา้ที�ของ
คณะกรรมการ ขนาดและองคป์ระกอบของคณะกรรมการ และความเป็นผูน้าํของคณะกรรมการ 

p. ผูเ้ชี�ยวชาญ   บทบาทของผูเ้ชี�ยวชาญในการวางแผนจะเพิ�มความสาํคญัขึ�นเรื�อยๆ ในสังคมที�
มีความสลบัซบัซอ้นและเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วทางดา้นเทคโนโลย ีทั�งในดา้นวตัถุและวิธีการ  ผูเ้ชี�ยวชาญจะมี
บทบาทในการให้แนวคิดใหม่ๆ  ในการวิเคราะห์ขอ้มูล และแปรขอ้มูลกาํหนดโครงร่างแผนและให้คาํแนะนาํ
ให้แก่ผูมี้หน้าที�เตรียมเขียนแผน ถึงแมว้่าผูเ้ชี�ยวชาญนั�นจะไม่มีหน้าที�โดยตรงในการนาํแผนไปปฏิบติัหรือการ
ควบคุมการปฏิบติัตามแผนก็ตาม  แต่ผูเ้ชี�ยวชาญนั�นก็มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในการตรวจสอบความสมบูรณ์
เบื�องตน้ของแผนดว้ย 

q. ทฤษฏีการสื�อสารในการในการวางแผน ( The Role of Communication Theory in Planning) 
ทฤษฏีการสื�อสารที�จะนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการในการวางแผนนั�นมีสิ�งที�น่าพิจารณาหลายประการ

ดว้ยกนั เนื�องจากวา่ประสิทธิภาพของการสื�อสารในการวางแผนนั�นขึ�นอยูก่บัธรรมชาติของแผนและองคป์ระกอบ
ของการสื�อสาร ไดแ้ก่ คุณภาพของผูใ้ห้ข่าวสาร คุณภาพของผูรั้บสาร ระดบัความสํานึกในเรื�องการสื�อสารของ
องค์การ ความเหมาะสม และความเพียงพอของเครื� องมือ การสื�อสารและจํานวนของคนที� เกี�ยวข้องใน
กระบวนการวางแผน 

ตามหลักการที�ว่า ถ้าหากแผนนั� นมีความสลับซับซ้อน กวา้งขวางครอบคลุมทุกด้าน และมี
ความสาํคญัมากขึ�นเท่าใด  ความสาํคญัของการสื�อสารก็ยิ�งเพิ�มมากขึ�นตามเท่านั�น  รวมทั�งประสิทธิภาพของการ
สื�อสารยอ่มจะตอ้งเพิ�มขึ�นเป็นเงาตามตวัดว้ย   ซึ�งอาจกล่าวไดว้า่ เมื�อมีความตอ้งการสื�อสารมากขึ�น การสื�อสารก็มี
ประสิทธิภาพมากขึ�นดว้ย นักวางแผนจะพบว่า มีขอ้ไดเ้ปรียบในดา้นต่างๆ เพิ�มมากขึ�น กล่าวคือ &) สามารถ
จดัการกบัการสื�อสารในฐานะที�เป็นปัญหาสาํคญัได ้ -) องคป์ระกอบต่างๆ ในการวางแผนนั�นไดรั้บการสื�อสาร
โดยเฉพาะ o) การทดสอบแผนหรือองคป์ระกอบของแผนในทุกระยะการดาํเนินการเป็นที�รับรู้กนัอยา่งกวา้งขวาง
มากขึ�น และ p) การใชก้ารสื�อสารในรูปแบบต่างๆ เพื�อสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งผูเ้กี�ยวขอ้งกบัการวางแผนจะ
มีเพิ�มมากขึ�น 

แต่อย่างไรก็ตามในธรรมชาติของการสื�อสารนั�นย่อมจะมีอุปสรรคหรือสิ�งกีดขวางที�ทาํให้การ
สื�อสารนั�นขาดประสิทธิภาพ ซึ�งอุปสรรคของการสื�อสารในองคก์ารนั�นก็คือ ลกัษณะและโครงสร้างขององคก์าร
นั�นเอง กล่าวคือ เมื�อองคก์ารขยายมากขึ�น มีภารกิจมากขึ�น มีบุคลากรปฏิบติังานมากขึ�น การสื�อสารก็ตอ้งขยายตวั
ตามไปดว้ย  เมื�อการสื�อสารนั�นขยายตวัมากขึ�นก็จะเกิดช่องวา่งและสิ�งกีดขวางการสื�อสาร  ซึ� งสิ�งกีดขวางดงักล่าว
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นั�นจะมีลกัษณะหลายประการดว้ยกนั เช่น ระยะทางในการสื�อสาร ถา้การสื�อสารตอ้งผ่านคนหลายๆ คน หลาย
ตาํแหน่งหน้าที�  ถา้ตาํแหน่งหน้าที�ต่างกันมากก็ไม่สามารถสื�อสารกันได้  ช่องทางในการสื�อสารในองค์การ  
ความรู้สึกและอารมณ์ในการสื�อสาร พฤติกรรมที�แสดงออกไม่ตรงกบัคาํพดูหรือลายลกัษณ์อกัษร การสื�อสารมาก
เกินไป เป็นตน้ ดงันั�นการสื�อสารในการวางแผนจึงเป็นสิ�งจาํเป็นที�จะตอ้งนาํมาประยกุตใ์ชใ้นทุกขั�นตอนของการ
วางแผน  นบัตั�งแต่การกระตุน้ใหเ้กิดความตระหนกัและความตอ้งการในการวางแผนจนกระทั�งถึงขึ�นสุดทา้ยใน
การที�จะใหแ้ผนเป็นที�ยอมรับของทุกคนที�เกี�ยวขอ้ง 

r. ทฤษฏีสร้างความเห็นชอบในการวางแผน (Role of Persuasion Theory in Planning) 
การโนม้นา้วใหผู้อื้�นเห็นชอบดว้ยในแผนนั�น มีความจาํเป็นอยา่งยิ�งโดยเฉพาะในขั�นตอนสาํคญั p 

ขั�นตอน คือ &) ขั�นตอนการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบในโครงร่างแผน -)  ขั�นตอนการกาํหนดหน่วยปฏิบติัและผู ้
ปฏิบติั o) ขั�นตอนการกาํหนดเครือข่ายและการร่วมมือระหวา่งหน่วยงาน และ p)  ขั�นตอนการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในแผนขั�นสุดทา้ย 

การโนม้นา้วให้ผูอื้�นเห็นชอบในขั�นตอนต่างๆ และการสร้างความเห็นชอบในการวางแผนนั�น มี
ความจําเป็นอย่างยิ�งและมีผลต่อความสําเร็จในการวางแผน ซึ� งแผนควรมีลักษณะดังนี�  คือ &) แผนนั� น
สลบัซบัซอ้น กวา้งขวาง ครอบคลุม และสาํคญัมากขึ�น -) การวางแผนนั�นให้ผูเ้ชี�ยวชาญเป็นที�ปรึกษา o) เมื�อเกิด
ความตอ้งการเปลี�ยนแปลงแต่ไดรั้บการต่อตา้นจากผูที้�ไม่ปรารถนาจะให้มีการเปลี�ยนแปลง p) ช่วงจงัหวะการ
เปลี�ยนแปลงในขณะที�ผูจ้ะไดรั้บผลจากแผนนั�นยงัไม่พร้อม W) แผนนั�นแตกต่างไปจากวิธีปฏิบติัในปัจจุบนั q)ไม่
มีผูป้ฏิบติัการใดมีความสาํคญัหรือไดรั้บผลประโยชน์เพิ�มขึ�นจากความสาํเร็จของแผน และ r) แผนนั�นถูกนาํไป
ปฏิบติัโดยหน่วยงานอื�นมิใช่ผูว้างแผนเป็นผูป้ฏิบติัเอง 

การสร้างความเห็นชอบในการวางแผน การโน้มนา้วให้ผูอื้�นเห็นชอบในการวางแผนนั�น ถา้หาก
เป็นแผนที�มีความสาํคญั มีความกวา้งขวาง ครอบคลุม และสลบัซับซอ้นมาก การสร้างความเห็นชอบจะยิ�งยาก
และวิกฤต  นักวางแผนจะตอ้งใชค้วามพยายามที�จะโนม้นา้วให้ผูอื้�นเห็นชอบดว้ยทุกๆดา้น  ดงันั�นผูบ้ริหารใน
ระดบัสูงควรจะมาร่วมกิจกรรมในการสร้างความเห็นชอบดว้ย  และที�สาํคญัองคป์ระกอบของแผนควรออกแบบ
ใหง่้ายต่อการโนม้นา้วใหค้นเห็นชอบตามไดง่้ายดว้ย 

ในกระบวนการสร้างความเห็นชอบในการวางแผนนั�น เวลานบัวา่เป็นองคป์ระกอบที�สาํคญัในการ
ที�จะช่วยให้การโน้มนา้วคนสาํเร็จง่ายขึ�น  กล่าวคือ ตอ้งมีเวลาเพียงพอในการเตรียมการสร้างความเห็นชอบใน
การวางแผน  โดยกาํหนดการสื�อสารที�สมบูรณ์ที�สุด ตวัแผนเองนั�นตอ้งมีความยืดหยุน่เพื�อเปลี�ยนแปลงปรับปรุง
ไดใ้นระหว่างการให้ความเห็นชอบและการนาํไปปฏิบติั และแน่นอนที�สุดแผนระยะสั�นจะโน้มนา้วคนง่ายกว่า
แผนระยะยาวเพราะมีความแน่นอนชดัเจนมากกวา่ 

ถา้หากวา่การต่อตา้นการเปลี�ยนแปลงที�เสนอแนะโดยนักวางแผน เกิดจากความไม่ตอ้งการที�จะ
เปลี�ยนแปลงในความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล นกัวางแผนตอ้งหาทางลดระดบัการต่อตา้นการเปลี�ยนแผลงให้เหลือ
นอ้ยที�สุดเท่าที�จะทาํได ้โดยวิธีการต่างๆ ดงันี�  คือ &) หลีกเลี�ยงการกระทบกระเทือนต่อความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลในองค์กรที�ดีซึ� งมีอยู่ก่อนแลว้ -) นาํบุคคลที�มีความคิดความเชื�ออย่างเดียวกนัมาอยูก่ลุ่มเดียวกนั o) นัก
วางแผนเสนอตวัเองในฐานะผูช่้วยเหลือ ในกรณีที�มีความตอ้งการความช่วยเหลือ p) อยา่ใชก้ารขู่บงัคบัหรือให้
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หวามกลวั และตอ้งสร้างความรู้สึกที�จะยอมรับได ้และ W) ส่งเสริมใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเรื�องแผน
อยา่งกวา้งขวาง140  

นอกจากนั�น ฟรีดแมน (Friedmann) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัทฤษฏีที�เกี�ยวขอ้งกบัการวางแผนไวใ้น
บทความเรื�อง Two Centuries of Planning Theory ในหนงัสือ Planning in the Public Domain: From Knowledge 
to Action โดยไดป้ระมวลเอาองคค์วามรู้เกี�ยวกบัทฤษฎีของการวางแผนที�ไดก้ระทาํอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ
เมื�อ -AA ปียอ้นหลงักลบัไป เริ�มตั�งแต่ปลายศตวรรษที� &s จนถึงปัจจุบนั แลว้แบ่งทฤษฎีการวางแผนออกเป็น &A 
สาํนกัวชิาการ ดงันี�    

&. สํานักวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) เป็นสํานักวิชาการที�พฒันาขึ�นมาจากแนวทาง
วศิวกรรมระบบ (system engineer) ที�ประกอบดว้ยวิธีการแบบ ไซเบอร์เนติกส์ (Cybernetics), ทฤษฎีแบบทฤษฎี
ข่าวสาร, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, โรโบติกส์ (Robotics) ฯ องคค์วามรู้เหล่านี� ไดเ้ริ�มก่อตวัขึ�นในช่วงทศวรรษ 
&RoA และพฒันาเป็นสาํนกัวเิคราะห์ระบบในช่วงกลางทศวรรษ &RWA  

แนวคิดและเครื�องมือในการวางแผนทั�งใชก้ารวิเคราะห์ระบบเป็นแนวทางสาํคญั ไดแ้ก่  System 
Theory (ทฤษฎีระบบ) คือระบบที�วา่ ดว้ย input-output-feedback หรือ วิชา MIS อนัเป็นรูปแบบการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ โดยจะใชเ้ทคนิคต่างๆ เช่น การวิจยัการปฏิบติังาน, การสร้างทางเลือก หรือรูปแบบการคาดการณ์ระยะ
ยาว แต่ในการวิจัยเรื� องอนาคตดูจะไม่สมบูรณ์เท่าใดนัก Ackoff เป็นสถาปนิกที�สร้างองค์ความรู้ชื�อ OR 
(Operation Research) หรือการวิจยัเชิงปฏิบติัการ ซึ� งการวิจยัเชิงปฏิบติัการ หรือ OR เป็นวิชาการที�ถูกนาํมาใช้
อยา่งแพร่หลายในเวลาต่อมา 

-. สาํนกันโยบายศาสตร์ (Policy science) สาํนกันี� ใกลเ้คียงกบัรัฐประศาสนศาสตร์มากกวา่แนวคิด
วิเคราะห์ระบบ มีจุดเนน้ถึงเรื�องนโยบายสาธารณะไปสู่การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์สังคม มีความคิดดา้นธุรกิจที�
วิเคราะห์ถึงตน้ทุนและผลกาํไร งบประมาณ ฐานศูนยแ์ละการใชทุ้นอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการประเมิน
ผลลพัธ์โครงการ สาํนกันโยบายศาสตร์ (Policy science) เป็นมรดกที�เป็นมายาวนานของธรรมเนียมปฏิบติัทาง
ปัญญาบนฐานของตรรกะแบบ Neo-classical Economics กบัทฤษฎีสวสัดิการและทางเลือกสาธารณะ รวมถึงกลุ่ม
สถาบนัของรัฐประศาสนศาสตร์ แต่สาํนกันี� ก็เป็นแนวคิดที�เป็นตวัของตวัเอง เริ�มมีพฒันาการมาตั�งแต่ ค.ศ.&rsA  

นกัวิชาการคนสาํคญัของสาํนกันี�  เริ�มตน้จากสมิธ (Adam Smith) เจา้ของทฤษฎีมือที�มองไม่เห็น 
(Invisible Hand) และแบบปล่อยให้เป็นไปเอง (laissez faire) หรือทุนนิยมเสรี (Capitalism) อนัเป็นตวัแบบของ
สังคมอุดมคติ ต่อมาไดพ้ฒันามาจนถึงช่วงของมิลล ์(John Stuart Mill), ริคาร์โด (David Ricardo) ผูเ้สนอทฤษฎี
ความไดเ้ปรียบโดยการเปรียบเทียบของการคา้เสรีที�ตั�งอยูบ่นปัจจยัตวัแปรตวัเดียว คือปัจจยัแรงงาน และมาถึงคาน
เย (Kanye) ในที�สุดก็พฒันามาเป็นทฤษฎีสวสัดิการและทางเลือกของสงัคม (Welfare and social choice) อนัไดแ้ก่
ทฤษฏีทางเลือกสาธารณะ (Public Choice) ที�นาํเสนอประเด็น Exit, Voice ฯ  นักเศรษฐศาสตร์ชื�อแอร์โรว ์
(Keneth J. Arrow Arrow) ของสาํนกันี� ไดรั้บรางวลัโนเบลในการเสนอทฤษฎีทางเลือกของสังคม (social choice) 

                                                
140Preston P. Le Breton and Dale A. Henning, อา้งถึงใน สุรพล บวัพิมพ,์“ทฤษฎีและการวางแผน

,” ใน เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการวางแผนการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (เชียงใหม่:มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, -Woq), o-&s. 
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ซึ�งต่อมาไดพ้ฒันาการมาเป็นทฤษฏีนโยบายศาสตร์ (Policy science) มีนกัวิชาการคือดรอร์ (Yeheykel Dror) และ
วลิดฟักี�  (Aaron Wildavsky) เป็นนกัคิดที�สาํคญัของสาํนกันี�   

o. สาํนกัรัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) เป็นสํานกัที�ไดพ้ฒันามาตั�งแต่ช่วงปลาย
ทศวรรษ &ssA โดยวิลสัน (Woodrow Wilson) มุ่งทาํให้การบริหารภาครัฐบรรลุสู่เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ซึ� งพฒันาการต่อมาของรัฐประศาสนศาสตร์ไดข้ยายขอบเขตไปในเรื�องการวางแผนจากส่วนกลางเพื�อบรรลุ
วตัถุประสงค์หรือความสําเร็จ อันเกี�ยวข้องกับการวางแผนไปสู่การเมืองแหละเกี�ยวพนัถึงการนํานโยบาย
สาธารณะโครงการสาธารณะไปปฏิบัติด้วย ทฤษฎีการวางแผนจากส่วนกลางตามธรรมเนียมปฏิบัติของรัฐ
ประศาสนศาสตร์เริ�มตน้โดยไซมอน (Herbert Simon) ซึ� งเขียนหนงัสือชื�อ Administration behavior (&Rrq) โดย
นาํเสนอใหเ้ห็นถึงกระบวนการของระบบราชการและพฤติกรรมที�พบเห็นทาํใหมี้การพิจารณาถึงเงื�อนไขขอ้จาํกดั
ขององค์การขนาดใหญ่ เช่นระบบราชการซึ� งทาํให้กูลิค และ เออร์วิกค์ (Gulick and Urwick) และ ไซมอน 
(Simon) ไดเ้สนอผลงานเรื�องทฤษฎีการตดัสินใจ  

p. สาํนกัการบริหารจดัการแบบวิทยาศาสตร์และการพฒันาองคก์าร (Scientific Management and 
Organization Development) เป็นสาํนกัคิดที�อยูใ่นเขตสีเทา (gray area) ที�เหลื�อมลํ�าระหวา่งอุดมการณ์แบบอนุรักษ์
นิยมกับกลุ่มหัวรุนแรงแบบยูโทเปีย สํานักนี� ใกลชิ้ดกับสํานักรัฐประศาสนศาสตร์มากที�สุด การจัดการแบบ
วิทยาศาสตร์ (Scientific Management) เป็นผลงานของเทยเ์ลอร์ (Frederick Taylor) ที�ทาํการศึกษาเวลาและการ
เคลื�อนไหวในการทาํงาน (Time and motion study) เพื�อแสวงหาหนทางที�เป็นเลิศ (One best way) 

แมแ้นวคิดหลกัการนี� จะเป็นไปเพื�อประโยชน์ทางธุรกิจ แต่ก็ไดรั้บการยอมรับและสนใจจากผูน้าํ
หวัรุนแรงอยา่งเช่น เลนิน (Lenin) ที�มีมุมมองสงัคมวา่ เป็นเสมือนโรงงานขนาดใหญ่และตอ้งวางแผนในรูปแบบ
ของวิศวกรรมสนาม ซึ� งทั� งฝ่ายอนุรักษ์นิยมและกลุ่มก้าวหน้าหัวรุนแรง ต่างก็ตอ้งการประสิทธิภาพของงาน
เช่นกนัในช่วงเวลาของยคุอุตสาหกรรมที�จะเป็นกุญแจสาํคญัไปสู่อนาคตหลงัปี &RpW นักวิชาการสาํนกันี� ไดแ้ก่
ฟอลเลตต ์(Mary Parker Follett), เมโย (Elton Mayo), เออร์วิค (Lyndal Urwick), บาร์นาร์ด (Chester Barnard),  
มาเกียเวลลี (Niccolò di Bernardo dei Machiavelli) ต่อมาไดพ้ฒันาจนเกิดวิชาการขึ�นใหม่คือ การพฒันาองคก์าร 
(Organization Development) หรือทฤษฎีองค์การอนัเป็นแนวทางที�มีหลกัการที� มุ่งขยายความร่วมมือกับ
ภาคเอกชน มีการเพิ�มขอ้พิจารณาดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ดงัปรากฎใน ผลงานวิจยัของทริสต์ (Eric Trist) ,อาร์กิริส 
(Chris Arggris),ชุน (Douald Schon) ฯ ทาํให้แนวทางการพฒันาองคก์ารไดเ้ปลี�ยนแนวคิดที�ยึดมั�นอยูก่บัการทาํ
กาํไรสูงสุดมาเป็นการเพิ�มคุณค่าดว้ยการนาํจิตวทิยาที�จะพฒันาตวัเองมาเป็นจุดนาํ  

W. สํานักสังคมวิทยา (Socielogy) เป็นกลุ่มที�อยู่ตรงกลางของซ้ายและขวา เป็นกลุ่มที�นํา
ปรากฎการณ์ความรู้ทางสังคม มาดดัแปลงสร้างสม ให้เป็นรูปธรรมไดอ้ยา่งน่ายกยอ่ง สาํนกันี� ไดโ้ตแ้ยง้กรณีที�มี
การนําเอาเหตุผลทางเทคนิคมาใช้ในกิจกรรมของมนุษย์ เวเบอร์ (Max Weber) และ เดอร์ไคหม์ (Emile 
Dunkhein) เป็นคนรุ่นบุกเบิกของการเน้นย ํ�าให้ตระหนักถึงความสาํคญัของค่านิยมของสังคมขององค์กรและ
ความเป็นองคก์รที�เป็นเอกภาพ โดยมีการจดัแบ่งงานกนัทาํ ทั�งยงัไดย้ ํ�าถึงบทบาทที�เด่นชดัของโครงสร้างระบบ 
(bureaucratic) และองคก์ารในสงัคมอุตสาหกรรม ที�จะทาํใหมี้การจดัแบบการทาํงานอยา่งเป็นระเบียบ  

มนัน์ไฮม์ (Karl Mannheim) นักสังคมวิทยาที�มีชื�อเสียงในยุโรปขณะนั�น ก็ไดส้นับสนุน และ
วิจารณ์สังคมขนาดใหญ่ว่า ควรจะมีการวางแผนอย่างมีเหตุมีผล (Rational Planning) เพื�อเป็นแนวทางในการ
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จัดการในช่วงเวลาที�ความไม่มีเหตุผลกําลังแผ่คลุมปกคลุมอยู่ที�ยุโรปในช่วงเวลานั� น ส่วนปอปเปอร์ (Karl 
Popper) นกัคิดชาวออสเตรียที�อาศยัอยูใ่นองักฤษก็ไดเ้สนอความเห็นเรื�อง "สังคมเปิดและศตัรูของมนั" (&Rrp) 
โดยสนบัสนุนให้มีวิศวกรสังคมขึ�นทาํหน้าที�ช่วยวางแผนจดัการบริหารสังคม ขณะที�ดาล (Robert Dahl) และ       
ลินด์บลอม (Charles Lindblom) สองนกัวิทยาศาสตร์สังคมจากมหาวิทยาลยัเยล สหรัฐอเมริกา ร่วมกนัเสนอ
ทฤษฎีการวางแผนของอเมริกนัเสนอวา่ จะตอ้งให้ความสาํคญัต่อการเมือง เศรษฐกิจ และสวสัดิการ (&RWr) และ
ในช่วงปี &Rqs เอท๊ซิโอนี� (Amitai Etzioni) นกัสงัคมวทิยาชาวอิสราเอลไดน้าํเสนอผลงานชื�อ The Active Society 
(&Rqs) ซึ� งอาจเรียกได้ว่ามีคุณค่ามากพอกันกับมนัน์ไฮม์ที�เสนอเรื� อง Man and Society in an Age of 
Reconstruction ซึ�งเป็นผลงานที�เขียนขึ�นในช่วงที�มีวกิฤติการณ์ช่องวา่งระหวา่งวยั โดยที�เอ๊ทซิโอนี�นาํเอาหลกัการ
ที�ดีของทฤษฎีการตดัสินใจแบบเหตุผลนิยม (Rational Model) กบัทฤษฎีการตดัสินใจแบบเพิ�มส่วน (Incremental 
Model) มาผสมผสานกนัเรียกวา่ Mix Scanning หรือทฤษฎีการตดัสินใจแบบกลั�นกรองผสมเสนอสู่สาธารณชน
อนันบัเป็นผลงานชิ�นสาํคญัของสาํนกัสงัคมวทิยา  

q. สํานักประวติัศาสตร์เยอรมันและเศรษฐศาสตร์สถาบัน (German History School and 
Institutional Economics) สํานักประวติัศาสตร์เยอรมนันี� ไดพ้ฒันาให้เกิดองค์ความรู้ชื�อ เศรษฐศาสตร์สถาบนั 
(institutional economics) ขึ�น ซึ� งเศรษฐศาสตร์สถาบนัไดเ้นน้ย ํ�าแนวทางการศึกษาที�ให้ความสาํคญักบัเศรษฐกิจ
และ สงัคมที�เป็นจริงมากกวา่ทฤษฏีที�มีลกัษณะเป็นนามธรรมแบบ Neo-classic ฐานคติของเศรษฐศาสตร์สถาบนั 
หรือเศรษฐศาสตร์พฒันาต่าง จากเศรษฐศาสตร์แบบ Neo-classic ในทศันะเรื�องระบบตลาด ซึ� งเศรษฐศาสตร์
สถาบนัมีทศันะต่อระบบตลาดที�ดาํรงอยู่ว่าเป็น "ตลาดไม่สมบูรณ์" (imperfect market) และ "การแข่งขนัไม่
สมบูรณ์" โดยยนือยูบ่นหลกัการที�ตอ้งมุ่งทาํเพื�อคนส่วนใหญ่หรือผูย้ากไร้  

ที�สาํคญัคือสาํนกันี� ใหค้วามสาํคญัต่อบทบาทรัฐวา่ยงัมีความจาํเป็นตอ้งมีรัฐและอาศยัรัฐในการทาํ
หน้าที�ประสานบูรณาการและตดัสินใจทางเศรษฐกิจให้กบัสังคมและตอ้งทาํการตรวจสอบความลม้เหลวของ
สถาบนัต่าง ๆ ที�ทาํหนา้ที�จดักิจกรรมในลกัษณะที�จะมีผลต่อเป้าหมายทางสังคมที�ดาํเนินการอยูท่ั�งหมดเพื�อที�จะ
ปรับปรุงใหม่ ซึ�งนกัคิดสาํนกันี�จะแสดงความเห็นเพื�อวางแผนใหเ้กิดการจา้งงานอยา่งเตม็ที� สร้างความเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการพฒันาทรัพยากรในภูมิภาคต่างๆ มีนโยบายการสร้างเมืองใหญ่ การจดัการดา้นที�อยู่อาศยัแก่
สาธารณะและจดัสร้างสวสัดิการสังคม ซึ� งเป็นจุดยืนตามแนวทางของก๊องต ์ (Comte) ที�เห็นวา่ผูน้าํดา้นความคิด
ทางวทิยาศาสตร์สงัคมควรจะเสนอความรู้ใหแ้ก่ผูป้กครองประเทศนั�น 

ทั�งนี�นกัเศรษฐศาสตร์ของสาํนกันี�อยา่งลีออนตีฟ (Wassily leontief) ไดศึ้กษาทฤษฎีปัจจยัการนาํ
ออก-นาํเขา้ (input-output analysis) และองคป์ระกอบของการวางแผนพฒันาจนไดรั้บรางวลัโนเบลจากทฤษฎี 
input-output analysis โดยที�ต่อมาคุซเนท (Simon Kuznets) ก็ไดเ้สนอทฤษฎีเกี�ยวกบัการเจริญเติบโตและความ
ยากไร้ที�มองวา่ความแตกต่างของรายไดขึ้�นอยูก่บัระดบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศ กลุ่มนกัคิดสาํนกันี�
ใหค้วามสาํคญัต่อนกัเทคโนแครต (Technocrat) มาก โดยเชื�อวา่อาํนาจของเหตุผลทางเทคนิคจะตดัสินวา่ "อะไร
คือความถูกตอ้ง" เพื�อทาํให้สามารถหลุดพน้ออกจากความคลุมเครือและขอ้สงสัยต่าง ๆ แหละจะเปลี�ยนแปลง
สภาวะของความละเลยเพิกเฉยให้กลบัเป็นความจาํเป็นที�ตอ้งปฏิบติั ทั�งนี� การเมืองแบบเสรีประชาธิปไตยโดยมี
เทคโนแครตที�มีความสามารถสร้างสรรคเ์ป็นอีกมุมมองหนึ�งที�นกัคิดสาํนกันี� ใหค้วามสาํคญั 
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r. สาํนกัปฏิบติันิยม (Pragmatism) เป็นสาํนกัที�อยูร่ะหวา่งสาํนกัวตัถุนิยมประวติัศาสตร์กบัสาํนกั
สถาบนันิยมทางเศรษฐกิจ ทั� งอยู่บนพื�นฐานที�มองว่าทฤษฎีที�จะเป็นทฤษฎีไดจ้ะตอ้งสามารถนาํมาปฏิบติัได้
เท่านั�น ผูน้าํสาํนกันี�  คือดิวอี�  (John Dewey,&sWR) ซึ�งนาํเสนอวา่ "…ที�ใหค้วามสนใจในการแสวงหาเพื�อการกระทาํ
มากกวา่ เพราะสาํนกัอื�น ๆ เนน้เรื�องรูปแบบของความคิด แสวงหาความรู้เพื�อความแน่นอนมากเกินไป ความคิดที�
เคร่งครัดยอ่มสมัพนัธ์ต่อปัญหาการกระทาํ ควรที�จะเป็นเครื�องมือช่วยวจิารณ์และพฒันาความรู้พื�นฐานของมนุษย ์
ตลอดจนกฎเกณฑแ์ห่งการกระทาํในสงัคม…" ดิวอี� มีพื�นฐานความคิดที�สาํคญั คือ ปฏิเสธอิทธิพลของการวางแผน
ทางความคิดในแนวทางการปฏิบติั  อิทธิพลของดิวอี�โดดเด่นมากในกลุ่มนกัคิดสํานกัเศรษฐศาสตร์เชิงสถาบนั
และคนที�ยอมรับแนวคิดวิทยาศาสตร์การเมืองของเขา ดิวอี� เนน้เรื�องการเรียนรู้จากสังคมจากประสบการณ์ เพื�อ
เป็นพื�นฐานในการพฒันาประชาธิปไตยที�เขม้แขง็  

s. สาํนกัวตัถุนิยมประวติัศาสตร์ (Historical Materialism) เริ�มตั�งแต่มาร์กซ์ (Karl Marx) และ เอง
เงิลส์ (Friedrich Engels)ไดใ้ชป้รัชญาวตัถุนิยมประวติัศาสตร์วเิคราะห์วิจารณ์ระบบทุนนิยม โดยที�มาร์กซ์สรุปวา่ 
ระบบทุนนิยมเป็นระบบที�ทรงประสิทธิภาพที�สุดในประวติัศาสตร์ของมนุษยช์าติ แต่อีกดา้นหนึ�งระบบทุนนิยมก็
ไม่สามารถสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ�นในสังคมได ้ยิ�งระบบทุนนิยมมีประสิทธิภาพมากเท่าใด ก็จะเกิดการ
กระจุกตวัของรายไดแ้ละทรัพยสิ์นในหมู่คนกลุ่มนอ้ยมากขึ�น ซึ� ง เลนิน (Lenin) ไดน้าํเอาทฤษฎีมาร์กซ์ไปปฏิวติั
สังคมรัสเซีย เหมาเจ๋อตุง (Mao Tse-tung) นาํไปปฏิวติัสังคมจีน จากนั�นก็มีพฒันาการมาถึงเศรษฐศาสตร์แนว
ทางการปฏิวติัการพึ�งพาระหวา่งประเทศ นกัทฤษฎีพึ�งพาจะไม่แนะนาํให้ประเทศโลกที�สามพึ�งพาต่างชาติ เพราะ
เห็นวา่การพึ�งพาต่างชาตินั�นจะนาํไปสู่ผลลพัธ์ที�ไม่พึงปรารถนา จุดเนน้ที�ปรากฏใหเ้ห็นในแนวคิดและการปฏิบติั
ของสาํนักนี� มุ่งสู่การเปลี�ยนแปลงอาํนาจโดยการปฏิวติัวิธีการผลิต  แต่ก็แตกต่างกบักลุ่มยโูทเปีย ตรงที�สาํนกันี�
ยงัคงยอมรับการดาํรงอยูข่องรัฐวา่ยงัจาํเป็น หากแต่ความสัมพนัธ์ของอาํนาจที�ดาํรงอยูน่ั�นจะตอ้งถูกทาํลายโค่น
ลม้ และจดัตั�งรัฐสงัคมนิยมขึ�นมาแทน เพื�อตอบสนองอาํนาจ และผลประโยชน์ของชนชั�นกรรมาชีพทั�งมวล  

R. สาํนกัแฟรงคเ์ฟริท์ (Frankfurt School) เป็นกลุ่มนกัคิดที�อยูกึ่� งกลางระหวา่งกลุ่มยโูทเปียกลบั
กลุ่มนิยมประวติัศาสตร์ ซึ� งมีความสําคญัต่อทฤษฎีการวางแผน คือกลุ่ม “สํานัก Frankfurt School of Critical 
Sociology” โดยหลกัการแลว้เป็นสาํนกัปรัชญาเชิงวจิารณ์บนพื�นฐานของมาร์กซ์ (Mark) และเฮเกล (Hegel) ที�มุ่ง
เปิดโปงวฒันธรรมที�หลากหลายและหลอกลวงของระบบทุนนิยม รวมทั� งเหตุผลเทคนิคที�จะต้องต่อสู้กัน 
สาํนกัแฟรงคเ์ฟริท์พยายามแสวงหาสังคมที�มีการสร้างสรรค ์ไดท้าํการวิพากษแ์นวคิดต่าง ๆ รวมถึงระบบสังคม
นิยมดว้ย โดยชี�วา่ในที�สุดระบบสงัคมนิยมก็จะเป็นระบบที�มีองคก์ารขนาดใหญ่และเกิดขบวนการการเปลี�ยนไปสู่
ระเบียบบริหารแบบราชการ (Bureaucratization) ทาํให้ชนชั�นใดชนชั�นหนึ� งจะไดรั้บผลประโยชน์ผูกพนัธ์กบั
ระบบสงัคมนิยม  

&A. สาํนกัยโูธเปียน, พวกอนาธิปไตยทางสังคมและกลุ่มหัวกา้วหนา้ (Utopians, Social Anarchists 
and  Radicals) นกัคิดกลุ่มนี� เห็นวา่รัฐไม่มีความจาํเป็นจะตอ้งมีอาํนาจ ๆ ทั�งหลายตอ้งโอนให้กบัสังคมพลเรือน 
แนวคิดสํานักนี� จะตา้นอาํนาจที�มีอยู่อย่างสุดโต่ง โดยปฏิเสธทุกอย่างของผูมี้อาํนาจที�สูงกว่าและการแสวงหา
ความสมัพนัธ์ในแนวตั�งหรือมีการบงัคบับญัชา เพราะถือวา่มนุษยทุ์กคนเท่าเทียมกนัในแนวราบ สาํนกันี� มีความ
เป็นมาทางประวติัศาสตร์ยาวนาน ตั�งแต่โอเวน (Robert Owen)ไดท้ดลองสงัคมแบบคอมมูน ในมลรัฐนิวเจอร์ซี�ที�
อเมริกา พวกยโูธเปียนคือพวกแสวงหาสังคมที�ดีงาม (good society) โดยมองวา่สังคมระบบเดิมเป็นสังคมที�มีชน
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ชั�นโดยเฉพาะสงัคมแบบทุนนิยมที�มีรัฐเป็นเครื�องมือทางชนชั�นของกลุ่มนายทุน ดงันั�นสังคมที�ดีงามคือสังคมที�มี
ความเท่าเทียมกนัไม่มีลาํดบัชั�นและสงัคมที�ดียิ�งคือสงัคมที�ปราศจากรัฐ141   

เทคนิคและเครื�องมือในการวางแผนนั�น นกัวชิาการทั�งหลายไดท้าํการพฒันาเทคนิคและเครื�องมือ
เขา้มาช่วย เพื�อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน ซึ�งมีอยูห่ลายประการดว้ยกนั  ในดา้นเทคนิคการวางแผนนั�น ยกขึ�น
แสดงเป็นตวัอยา่ง เช่น  

&.  การพิจารณาสภาพแวดลอ้ม (Environmental Scanning) เป็นเทคนิคในการวิเคราะห์แบ่ง
ออกเป็น - ประเภท คือ การศึกษาคู่แข่ง (Competitor Intelligence) และการวเิคราะห์ในภาพกวา้ง (Scenario) 

2. การคาดการณ์ (Forecasting) เทคนิคการคาดการณ์แบ่งเป็น 2 วธีิ ไดแ้ก่  
2.1 การคาดการณ์เชิงปริมาณ (Quantitative Forecasting)เป็นการใช้กฎทางคณิตศาสตร์

ประมวลขอ้มูลในอดีต เพื�อคาดการณ์ผลลพัธ์ในอนาคต ปัจจยัสาํคญัของการคาดการณ์ดว้ยวธีินี�  คือ มีขอ้มูลที�มีการ
เปลี�ยนแปลงตามเวลาที�มากเพียงพอ เช่น การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time series analysis),แบบจาํลองทางเศรษฐ
มิติ (Econometric Model),การจาํลองสถานการณ์ (Simulation), ทฤษฎีเกม (Game Theory) เป็นตน้ 

2.2 การคาดการณ์เชิงคุณภาพ (Qualitative Forecasting) เป็นการใชค้วามชาํนาญ, ดุลยพินิจ, 
ความเห็น และความรู้ โดยผูเ้ชี�ยวชาญ เพื�อคาดการณ์ผลในอนาคต การพยากรณ์ดว้ยวิธีนี� เหมาะสม เมื�อขอ้มูลมี
ขอ้จาํกดัหรือยากที�จะรวบรวม เช่น  ผงัตน้ไม ้(Relevance Tree Technique), ผงัภารกิจ (Mission Flow Diagram), 
วงลอ้อนาคต (Future Wheels), การตั�งชุดคาํถาม (Checklist), การระดมสมอง (Brainstorming),ตระแกรงช่วงเวลา 
(Time-Space Grids), บทบาทสมมติ (Role Playing), ตารางวิเคราะห์ผลกระทบไขว ้(Cross-Impact Matrix)    เดล
ฟายเทคนิค (Delphi Technique), ฉากทศัน์ (Scenarios), เทคนิคการวเิคราะห์องคป์ระกอบร่วม (Conjoint Analysis) 
เป็นตน้ 

3. การวเิคราะห์ตนเองเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนั (Benchmarking)  เป็นกลยทุธ์หนึ�งของการวางแผน 
เพราะจะทาํให้ผูจ้ดัการสามารถปรับปรุงคุณภาพ วิเคราะห์ นาํวิธีการของผูอื้�นมาปรับปรุงการปฏิบติังานใน
หน่วยงาน ไม่วา่บริษทัเลก็หรือบริษทัใหญ่ ก็ไดป้ระโยชน์จากการวเิคราะห์ตนเองเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัและเป็น
การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มที�มีลกัษณะเฉพาะวธีิหนึ�ง142 

ส่วนในดา้นเครื�องมือวางแผนนั�น ยกขึ�นแสดงเป็นตวัอยา่ง เช่น  
1. การทาํงบประมาณ (Budgeting) คือ การวางแผนเพื�อที�จะจดัสรรทรัพยากรที�มีอยูต่ามสัดส่วนที�

จะตอ้งใชต้ามความเหมาะสม ซึ�งผูบ้ริหารส่วนใหญ่จะเตรียมเรื�อง Budgets ในเรื�อง รายได,้ ค่าใชจ่้าย และค่าใชจ่้าย
ในการลงทุนขนาดใหญ่ เช่น เครื�องจกัรและอุปกรณ์ เป็นตน้ ซึ� งแบ่งออกเป็นหลายประการ ไดแ้ก่ งบประมาณ
รายได ้(Revenue Budgets) งบประมาณรายจ่าย (Expense Budgets)  งบประมาณกาํไร (Profit Budgets) งบลงทุน 
(Capital Expenditure Budgets) และ งบประมาณคงที�หรือผนัแปร (Variable or Fixed Budgets) 

                                                
141John Friedmann, อา้งถึงใน มูลนิธิสวสัดี, สองศตวรรษของทฤษฏีการวางแผน (Two Centuries 

of Planning Theory), เขา้ถึงเมื�อ 5 ตุลาคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก http://sawasdee.bu.ac.th/research/s410901.htm 

142นภาพร ขนัธนภา, การจัดองค์การและการบริหารธุรกิจ (กรุงเทพฯ : สาํนักพิมพม์หาวิทยาลยั
รามคาํแหง, -WpW),  141-146. 
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2. การจดัตารางการทาํงาน (Scheduling) นิยมแสดงในรูปของ  แผนภูมิภาระงาน (Load chart), 
แผนภูมิแกนต์ (Gantt chart), เทคนิคการประเมินผลและทบทวนโครงการ (Project Evaluation and Review 
Technique: PERT) และ ระเบียบวธีิเสน้ทางวกิฤติ  (Critical Path Method: CPM) เป็นตน้   

3. การวิเคราะห์จุดคุม้ทุน (Breakeven analysis) เป็นเทคนิคที�ใชไ้ดอ้ย่างกวา้งขวางในการช่วย
ผูบ้ริหารวางเป้าหมายกาํไรได ้ดว้ยเหตุที�วา่องคก์ารตอ้งจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์ป็นจาํนวนเท่าใดเพื�อใหอ้ยู ่ณ จุดคุม้ทุน 
คือ ทั� งไม่กาํไรและไม่ขาดทุน ผูบ้ริหารอาจจะตอ้งการทราบว่าจาํนวนตํ�าสุดที�ตอ้งขายเพื�อให้ไดก้าํไรตาม
วตัถุประสงค ์หรือผลิตภณัฑที์�ทาํอยูใ่นปัจจุบนัควรจะขายต่อไปหรือยกเลิกจากสายการผลิตขององคก์าร  

p. การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมเสน้ตรง (Linear Programming) เป็นการวเิคราะห์เชิงปริมาณอยา่งหนึ�ง 
ซึ�งจดัสรรทรัพยากรใหไ้ดรั้บผลประโยชน์สูงสุดตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

5. ทฤษฎีการจดัลาํดบัแถวรอคอย (Queuing Theory) เป็นเทคนิค ซึ� งสร้างสมดุล และความ
เหมาะสมของปริมาณการใหป้ริการ กบัปริมาณการรอคอย (Queue) ซึ�งเกี�ยวพนักบัตน้ทุนการให้บริการ และความ
เหมาะสมการใหบ้ริการ ตวัอยา่งเช่น การพิจารณาจาํนวนช่องบริการ รับ-จ่าย เงินของธนาคาร ควรมีจาํนวนเท่าใด 
ในช่วงเวลาหนึ�งๆใหส้อดคลอ้งกบัปริมาณผูใ้ชบ้ริการ โดยไม่กระทบกบัตน้ทุนการใหบ้ริการ หรือจาํนวนช่องเก็บ
เงินค่าผา่นทางด่วน ที�เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา     

6. ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Theory) คือการใชส้ถิติ วิเคราะห์ แนวโนม้ของอดีต เพื�อลด
ความเสี�ยงของแผนในอนาคตดว้ยทฤษฎีความน่าจะเป็น เราสามารถ นาํขอ้มูลทางสถิติ มาวิเคราะห์ เพื�อลดความ
เสี�ยงในการวางแผนในอนาคตและสามารถพฒันาการตดัสินใจในอนาคตได ้    

7. การวิเคราะห์ตน้ทุน (Marginal Analysis) คือเทคนิค การวางแผนที�กาํหนดตน้ทุน หรือรายไดที้�
เพิ�มขึ�น (Marginal cost and marginal revenue) เพื�อการตดัสินใจ    

8. การจาํลอง (Simulation) คือ การสร้างแบบจาํลองของสถานการณ์หรือองคก์ารที�ประกอบดว้ยตวั
แปรซึ� งสารารถจัดการและประเมินผลกระทบได้ สถานการณ์จาํลอง สามารถเกี�ยวพนักับปัญหาต่างๆแบบ
โปรแกรมเชิงเสน้ตรง (Linear programming) การสร้างแบบจาํลองของสถานการณ์ หรือองคก์าร จะประกอบดว้ย
ตวัแปรต่างๆที�มีผลต่อสถานการณ์หรือองคก์าร และทาํการทดสอบเพื�อดูผลกระทบที�เกิดขึ�น เพื�อเป็นขอ้มูลต่อการ
ตดัสินใจ      

9. การจัดการโครงการ (Project Management) การจัดการโครงการมีหลากหลายรูปแบบ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งขึ�นอยูก่บัลกัษณะของการดาํเนินธุรกิจของแต่ละบริษทั การจดัการโครงการถือวา่มีความสาํคญั
เนื�องจากผูจ้ดัการตอ้งใชเ้ป็นเสมือนเครื�องมือวางแผนและเทคนิคในการดาํเนินการเพื�อกาํหนดวตัถุประสงคข์อง
งานที�จะตอ้งกระทาํการจดัการโครงการเป็นกิจกรรมที�ทาํให้งานเสร็จลุล่วงตามเวลา ภายใตง้บประมาณและตาม
รายละเอียดที�กาํหนด143 

1.2 สภาพแวดล้อมองค์การ 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานปี พ.ศ. 2542 นั�นมิไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่สภาพแวดลอ้มไว้

โดยตรง แต่ไดก้ล่าวถึงความหมายของคาํวา่สิ�งแวดลอ้มซึ� งเป็นคาํที�ใกลเ้คียงกนัไวว้า่ สิ�งแวดลอ้มนั�นเป็นคาํนาม 

                                                
143เรื�องเดียวกนั, 147-155.  



 

 

90 
 

หมายถึง สิ�งต่างๆ ทั�งทางธรรมชาติและทางสงัคมที�อยูร่อบๆ  มนุษยมี์ทั�งที�ดีและไม่ดี144 และ ความหมายของคาํวา่
องคก์าร (organization)ไวว้า่ องคก์ารนั�นเป็นคาํนาม หมายถึง ศูนยร์วมกลุ่มบุคคลหรือกิจการที�ประกอบกนัขึ�นเป็น
หน่วยงานเดียวกนั เพื�อดาํเนินกิจการตามวตัถุประสงคที์�กาํหนดไวใ้นกฎหมาย  หรือในตราสารจดัตั�งซึ� งอาจเป็น
หน่วยงานของรัฐ เช่น องค์การของรัฐบาล หน่วยงานเอกชน เช่น บริษทัจาํกดั สมาคมหรือหน่วยงานระหว่าง
ประเทศ เช่นองคก์ารสหประชาชาติ  ทั�งนี� มีนกัวิชาการทั�งหลาย อาทิเช่น คอลด์เวลส์ (Caldwell,&RqW) ฮิวส์และ
โบวดิตช ์(Huse and Bowditch,&Rrr)  สเตียร์ (Steers,&Rrr)  บราวน์และโมเบอร์ก (Brown and Moberg,&RsA)   ร็
อบบินส์ ((Robbins,&RRA) ดาฟท์ (Daft,&RR-) และ เซอร์โตและเซอร์โต (Certo and Certo, -AAR)  เป็นตน้ ไดใ้ห้
ความหมายไวเ้ป็นอเนกประการ ซึ�งทั�งหมดนั�นอาจกล่าวโดยสรุปวา่ สภาพแวดลอ้มขององคก์ารนั�นหมายถึง สิ�งที�
อยูร่อบดา้นและส่งผลกระทบทั�งทางตรงและทางออ้ม ผลกระทบดงักล่าวเป็นไปทั�งในทางที�ดีหรือไม่ดีต่อองคก์าร
ก็ไดท้ั�งสิ�น การวเิคราะห์หรืออาจเรียกวา่การตรวจสอบสภาพแวดลอ้มขององคก์ารจึงถือไดว้า่เป็นกิจกรรมที�สาํคญั
ในลาํดบัตน้ๆ ทาํไดโ้ดยการตรวจสอบตวัแปรต่างๆ ที�เขา้มามีอิทธิพลผลกัดนัองคก์าร (driving forces) ให้ดาํเนิน
ไปในทิศทางที�เหมาะสม145  

ซึ� งนักวิชาการทั� งหลายได้แสดงทัศนะเกี�ยวกับสภาพแวดล้อมองค์การในเรื� องต่างๆ อาทิเช่น 
ประเภท รูปแบบ ไวเ้ป็นอเนกประการ อาทิเช่น เบอนส์ และ สทอลเคอร์ (Burns and Stalker) ไดจ้าํแนก
สภาพแวดลอ้มขององคก์ารออกเป็น - ประเภท ไดแ้ก่ &) สภาพแวดลอ้มที�ไม่แน่นอนและมีการเปลี�ยนแปลง  และ 
-) สภาพแวดลอ้มที�แน่นอนและไม่มีการเปลี�ยนแปลง  และได้อธิบายไวว้่า สภาพแวดลอ้มที�แน่นอนจะมี
โครงสร้างแบบจกัรกลและไม่ยดึหยุน่ ส่วนสภาพแวดลอ้มที�ไม่แน่นอนจะมีโครงสร้างแบบชีวภาพและยดึหยุน่146 

เอเมอรี�และทริสท ์( Emery and Trist) ไดจ้าํแนกสภาพแวดลอ้มองคก์ารออกเป็น p ประเภท ไดแ้ก่  
&) สภาพแวดล้อมที�ราบเรียบและเปลี�ยนแปลงโดยไม่ได้วางแผน (Placid Randomized Environment) -) 
สภาพแวดลอ้มที�ราบเรียบและรวมกนัเป็นกลุ่ม (Placid Clustered  Environment) o) สภาพแวดลอ้มที�ยุง่เหยิงและมี
ผลกระทบต่อกนั (Disturbed- Reactive Environment) และ p) สภาพแวดลอ้มที�โกลาหล (Turbulent Field)147 ซึ� ง
เอเมอรี�และทริสท์ไดอ้ธิบายไวว้า่ ประเภทที� & เป็นสภาพแวดลอ้มที�สงบราบเรียบ การติดต่อระหวา่งองคก์ารกบั
สภาพแวดลอ้มมีน้อยมาก  และมีลกัษณะไม่คงที�แน่นอนเป็นการสุ่ม (Randomized) มากว่า เช่น สภาพแวดลอ้ม

                                                
144ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. STUS, เขา้ถึงเมื�อ 1 กุมภาพนัธ์ 

2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp  
145Stephen P. Robbins, Organization Theory : Structure, Design, and Applications, 3rd ed. 

(Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall , Inc.,1990), 53.  
146Tom Burns and G. M. Stalker, Management of Innovation ( London: Tavistock Publications, 

1961), อา้งถึงใน นิตยา เงินประเสริฐศรี, ทฤษฏีองค์การ:แนวการศึกษาเชิงบูรณาการ (กรุงเทพฯ:สํานักพิมพ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์,-WpA), -qo--qp. 

147Fred E. Emery and Eric L. Trist, "The Causal Texture of Organizational Environments," 
Human Relations 18 (February 1965): 21-22, อา้งถึงใน นิตยา เงินประเสริฐศรี, ทฤษฏีองค์การ:แนวการศึกษา
เชิงบูรณาการ (กรุงเทพฯ:สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์,-WpA), -qr. 
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ของชาวเขาที�เร่ร่อน  ทารกในครรภ ์ไม่ค่อยมีโอกาสติดต่อกบัสังคมภายนอก  ประเภทที�  - เป็นสภาพแวดลอ้มที�
ราบเรียบแต่เริ�มมีการติดต่อระหวา่งองคก์ารกบัสภาพแวดลอ้มมากขึ�น มีลกัษณะเป็น Clustered คือมีการกาํหนด
กลุ่มหรือลกัษณะเฉพาะตวัในการติดต่อขึ�น เช่น สภาพแวดลอ้มของเด็กที�กาํลงัเจริญเติบโตเริ�มเรียนรู้และสมัผสักบั
ระบบของครอบครัว โรงเรียน  ประเภทที� o ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มที�ประกอบไปดว้ยสถาบนัทางสังคม การติดต่อ
ระหวา่งองคก์ารกบัสภาพแวดลอ้มเริ�มมีความยุง่ยาก ซบัซอ้น ผลของการติดต่อเป็นผลทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลง
ในเชิงคุณภาพขึ�นได ้เช่น สภาพแวดลอ้มของเด็กวยัรุ่นที�เริ�มเผชิญกบัสังคมภายนอก เริ�มประสบปัญหาในการ
แยกแยะความเหมาะสมของการเขา้ไปสมัผสั และ ประเภทที� p เป็นสภาพที�ซบัซอ้น ยุง่เหยิง มีการเปลี�ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ผลของการติดต่อระหวา่งองคก์ารกบัสภาพแวดลอ้มจะนาํไปสู่การปรับปรุงเปลี�ยนแปลงสิ�งที�มีอยูเ่ดิม
ไปสู่สิ�งใหม่ เช่น สภาพของระบบสงัคมในปัจจุบนั การทาํงานในสังคม ตอ้งการการวิเคราะห์ที�จะช่วยในการแจก
แจงใหเ้ห็นถึงความถูกตอ้งเหมาะสม148 

ทอมสนั (Thompson) ไดแ้สดงทศันะใหเ้ห็นวา่ องคก์ารนั�นมีการปรับโครงสร้างและกลยทุธ์ต่างๆ 
เพื�อรับมือกบัสภาพแวดลอ้ม โดยแสดงแยกออกเป็น p วิธีการ ไดแ้ก่ ช่องที� &: สภาพแวดลอ้มที�แน่นอนแต่ไม่ค่อย
มีความหลากหลาย ก่อให้เกิดโครงสร้างองค์การที� มีส่วนงานตามหน้าที�ไม่มากนัก เมื�อมีการเปลี�ยนแปลง
ส่วนประกอบของสภาพแวดลอ้ม สมาชิกองค์การใชก้ฎเกณฑ์ที�มีอยูเ่พื�อปรับตวั ช่องที� - : สภาพแวดลอ้มที�ไม่
แน่นอนและไม่ค่อยมีความหลากหลาย ก่อให้เกิดโครงสร้างองคก์ารที�มีส่วนงานตามหน้าที�พอสมควร เมื�อมีการ
เปลี�ยนแปลงส่วนประกอบของสภาพแวดลอ้ม มีการกระจายอาํนาจ และการกระจายอาํนาจไปตามพื�นที�ภูมิศาสตร์ 
มีการวางแผนตามสถานการณ์เพื�อปรับตวั ช่องที� o : สภาพแวดลอ้มที�แน่นอนและมีความหลากหลายสูง ก่อให้เกิด
โครงสร้างองค์การที�มีส่วนงานตามหนา้ที�มาก เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงส่วนประกอบของสภาพแวดลอ้ม สมาชิก
องค์การใชก้ฎเกณฑ์ที�มีอยู่เพื�อปรับตวั และ ช่องที� p : สภาพแวดลอ้มที�ไม่แน่นอนแต่มีความหลากหลายสูง 
ก่อใหเ้กิดโครงสร้างองคก์ารที�มีส่วนงานตามหนา้ที�มาก เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงส่วนประกอบของสภาพแวดลอ้ม มี
การวางแผนตามสถานการณ์เพื�อปรับตวั และใชก้นัชนต่างๆ เพื�อลดความไม่แน่นอนของสภาพแวดลอ้ม149ทั�งนี�
ทอมสันยังได้อธิบายไว้ว่า องค์การต้องการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพื�อจัดการกับประเด็นเรื� องการพึ� งพา
สภาพแวดลอ้ม มีกลยทุธ์ o ประเภทที�นาํมาใช ้ไดแ้ก่ &) การทาํสัญญาระหวา่งกนั (contracting) เป็นการกาํหนด
ความสมัพนัธ์ ขององคก์ารกบัสภาพแวดลอ้มอยา่งเป็นทางการ โดยมีขอ้ตกลงที�จะจดัหาวตัถุดิบต่างๆ (สิ�งนาํเขา้) 
ใหแ้ก่องคก์ารและซื�อสินคา้และบริการต่างๆ (สิ�งนาํออก) ขององคก์าร -) การดีงเขา้เป็นสมาชิกหรือพวกเดียวกนั 

                                                
148Fred E. Emery and Eric L. Trist, อา้งถึงใน พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย,์ “สิ�งแวดลอ้มของการ

บริหารรัฐกิจ,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารรัฐกิจเบืvองต้น PA Sww บทที� T ภาควิชาการบริหารรัฐกิจ 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง (กรุงเทพฯ:สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง, -WpW), Rr-Rs. 

149James D. Thompson, Organizations in action: social science bases of administrative 
theory  (New York: McGraw-Hill, 1967),  อา้งถึงใน นิตยา เงินประเสริฐศรี, ทฤษฏีองค์การ:แนวการศึกษาเชิง
บูรณาการ (กรุงเทพฯ:สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์,-WpA), -qW--qq. 



 

 

92 
 

(co-opting) โดยดาํเนินการให้ส่วนประกอบของสภาพแวดลอ้มเป็นส่วนหนึ� งของระบบองค์การ และ o) การ
รวมกนั (coalescing) โดยองคก์ารหนึ�งไดร่้วมมือกบัองคก์ารอื�นๆ (ที�อยูใ่นสภาพแวดลอ้ม) เพื�อมุ่งหมายเฉพาะ150  

ดันแคน (Duncan) ได้อธิบายถึงคุณลักษณะของสภาพแวดล้อมว่ามี o ประการ ได้แก่ การ
เปลี�ยนแปลง ความสลบัซบัซอ้น และความไม่แน่นอน และไดเ้สนอรูปแบบจาํลองเพื�อชี�ให้เห็นโครงสร้างองคก์าร
ที�เหมาะสมกบัแต่ละสภาพแวดลอ้ม โดยแบ่งออกเป็น p ช่อง ไดแ้ก่ ช่องที� & ส่วนประกอบในสภาพแวดลอ้มมีไม่
มากนัก มีลกัษณะที�คลา้ยกนั และไม่ค่อยเปลี�ยนแปลง ช่องที� - ส่วนประกอบในสภาพแวดลอ้มมีมากมาย มี
ลกัษณะที�แตกต่างกนั แต่ไม่ค่อยเปลี�ยนแปลง ช่องที� o ส่วนประกอบในสภาพแวดลอ้มมีไม่มากนกั มีลกัษณะที�
คลา้ยกนั แต่เปลี�ยนแปลงตลอดเวลา และช่องที� p ส่วนประกอบในสภาพแวดลอ้มมีมากมาย มีลกัษณะที�แตกต่าง
กนั และเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา ซึ� งช่องที� & และ ช่องที� -  ก่อให้เกิดโครงสร้างองคก์ารแบบจกัรกล (mechanistic 
structure) ช่องที� & นั�นมีความสลบัซบัซอ้น การทาํใหเ้ป็นทางการ และการรวมอาํนาจทั�งหมดอยูใ่นระดบัสูง ส่วน
ช่องที� -  นั�นแปลกแต่การรวมอาํนาจอยูใ่นระดบัตํ�า และช่องที� o และ ช่องที� p  ก่อให้เกิดโครงสร้างองคก์ารแบบ
สิ�งมีชีวิต (organic structure) ช่องที� o นั�นมีความสลบัซับซอ้น การทาํให้เป็นทางการอยูใ่นระดบัตํ�า แต่การรวม
อาํนาจอยูใ่นระดบัสูง ส่วนช่องที� p  นั�นทั�งหมดอยูใ่นระดบัตํ�า151 

สเตียร์ส (Steers) ได้แสดงทัศนะไวว้่า สภาพแวดลอ้มเป็นปัจจัยหนึ� งของความสําเร็จหรือ
ประสิทธิผลขององคก์าร ยิ�งองคก์ารสามารถคะเนสภาพแวดลอ้มไดม้ากเท่าไร ความเป็นไปได ้ หรือโอกาสจะ
สนองตอบต่อสภาพแวดลอ้มไดเ้หมาะสม ก็ยิ�งมีขึ�นมากเท่านั�น องคก์ารทุกองคก์ารมิไดอ้ยูอ่ยา่งโดดเดี�ยวจาํตอ้ง
สมัพนัธ์ทั�งระบบเขา้กบัสภาพแวดลอ้มขององคก์าร ตั�งแต่กิจกรรม วฒันธรรม สถานที� และไดแ้บ่งสภาพแวดลอ้ม
ขององคก์ารออกเป็น 2 ระดบั คือ สภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร (internal environment) และสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกองค์การ (external environment)152  ทั� งนี� สเตียร์สยงัไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัตวัแปรที�มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลขององค์การ ซึ� งแยกตามลกัษณะไว ้ 4 ประการ คือ 1) ลกัษณะขององค์การ (Organization 
Characteristics) ซึ�งประกอบดว้ย 1.1) โครงสร้าง ไดแ้ก่ ความมากนอ้ยของการกระจายอาํนาจ การแบ่งงานกนัตาม
ความชาํนาญเฉพาะดา้น กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัขององคก์าร ขนาดขององคก์ารและช่วงการบงัคบับญัชา และ 1.2) 
เทคโนโลยี หมายถึง เครื� องมือหรือวิธีการซึ� งองค์การใชใ้นการแปรสภาพตวัป้อนออกไปเป็นผลผลิตไดแ้ก่ 
เครื�องมือเครื�องจกัรที�ใชใ้นการผลิต กระบวนการและวธีิการผลิต  2) ลกัษณะของสภาพแวดลอ้ม (Environmental 

                                                
150James D. Thompson, Organizations in action: social science bases of administrative 

theory  (New York,  McGraw-Hill, 1967),  อา้งถึงใน นิตยา เงินประเสริฐศรี, ทฤษฏีองค์การ:แนวการศึกษาเชิง
บูรณาการ (กรุงเทพฯ:สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์,-WpA), -Ws. 

151Robert B. Duncan, “ The Characteristics of Organizational Environments and Perceive 
Environmental Uncertainty,” Administrative Science  Quarterly 17 (September 1972), 313-327, อา้งถึงใน นิตยา 
เงินประเสริฐศรี, ทฤษฏีองค์การ:แนวการศึกษาเชิงบูรณาการ (กรุงเทพฯ:สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 
-WpA), -q---qo. 

152Richard  M. Steers, Organizational Effectiveness : A Behavioral View (Santa Monica, 
California : Goodyear Publishing Company, Inc., 1979), 100. 
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Characteristics) ซึ�งประกอบดว้ย 2.1) สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มทางสังคมเศรษฐกิจ
และการเมือง และ 2.2) สภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร ไดแ้ก่ บรรยากาศขององคก์ารเช่น นโยบายการบริหารงาน
บุคคล รูปแบบการปกครองบงัคบับญัชา ความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในองคก์าร 3) ลกัษณะของพนกังาน ไดแ้ก่ 
ความผูกพนัที�มีต่อองคก์ารและผลการปฏิบติังานของพนกังานในองคก์าร และ 4) นโยบายการบริหารและการ
ปฏิบติั ไดแ้ก่ การกาํหนดเป้าหมายขององค์การการติดต่อสื�อสาร ภาวะผูน้าํ การสร้างสภาพแวดลอ้มในการ
ปฏิบติังาน รวมถึงการปรับตวัขององคก์ารและการริเริ�มสร้างสรรคสิ์�งใหม่153 

แมคแคนน์และเสลสกี�  (Mccann and Selsky) ไดจ้าํแนกสภาพแวดลอ้มองคก์ารออกเป็น W ประเภท 
โดยไดน้าํเอาสภาพแวดลอ้มที�เอเมอรี�และทริสท์ไดจ้าํแนกไวม้าเพิ�มขึ�นอีกหนึ�งประเภท คือ สภาพแวดลอ้มที�ถูก
ปิดกั�น (partitioned environment) สภาพแวดลอ้มที�ซบัซอ้นยุง่เหยงิของเอเมอรี�และทริสท ์ประกอบดว้ยระดบัของ
ความไม่แน่นอนอยา่งสมบูรณ์ (extreme degree of uncertainty) ซึ� งเรียกวา่ สภาพแวดลอ้มที�ซบัซอ้นยุง่เหยิงมาก
เกินไป (hyperturbulence) ในสภาพแวดลอ้มเช่นนี�  มีการเปลี�ยนแปลงบ่อยครั� งและไม่แน่นอน ยากที�จะคาดคะเน
ได ้และไม่สามารถจดัการกบัการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�น ลกัษณะเช่นนี� คือการจลาจลอยา่งรุนแรง ซึ� งในทศันะของ
แมคแคนน์ และ เสลสกี�  นั�นองคก์ารที�มองเห็นล่วงหน้าเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มที�ซับซ้อนยุง่เหยิงมากเกินไปจะ
พยายามจดัการและป้องกนัทรัพยากรที�สาํคญัขององค์การ โดยปิดกั�นสภาพแวดลอ้มบางอยา่ง แมคแคนน์ และ 
เสลสกี�  ใชค้าํว่า การจดัลาํดบัความสําคญัทางสังคม (social triage) เพื�ออธิบายความพยายามขององค์การที�จะ
ป้องกนัส่วนต่างๆ (parts) ขององคก์าร โดยจดัการกบัส่วนต่างๆ ของสภาพแวดลอ้มที�ซบัซอ้นยุง่เหยิงมากเกินไป 
ซึ�งองคก์ารไดพ้ยายามปิดกั�นหรือจาํกดัของเขตของสภาพแวดลอ้มที�ซบัซอ้น ยุง่เหยงิมากเกินไป154 

โจนส์ (Jones) ไดใ้หค้วามหมายของสภาพแวดลอ้มไวว้า่ หมายถึง ทุกสิ�งทุกอยา่งรวมทั�งหมดที�อยู่
ลอ้มรอบปัจเจกบุคคลหรือกลุ่ม ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ สังคมหรือวฒันธรรม ซึ� งต่างก็มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมและความรู้สึกนึกคิดของบุคคลได้ทั� งสิ�น โดยจาํแนกสภาพแวดลอ้มไว ้ 4 ประเภท ได้แก่ 1) 
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (physical environment) กล่าวคือ ภูมิอากาศ พื�นที� ภูมิประเทศ และอุณหภูมิ ซึ�งเป็นสิ�ง
ที�ไม่มีชีวิตที�มีอยู่ทั�วไป มีความสําคญัในแง่ของการเป็นรูปแบบการปฏิสัมพนัธ์กบัมนุษยใ์นอนัดบัแรกๆ 2) 
สภาพแวดลอ้มทางสังคม (Social environment) กล่าวคือ ผูค้นที�อยูล่อ้มรอบบุคคลโดยทั�วไป และมีอิทธิพลต่อ
บุคคลนั�น อาจจะมีกิจกรรมร่วมกนัหรือไม่มีก็ได ้3) สภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรม (cultural environment) อนัมี
ความสาํคญัมากที�สุด เพราะไดร้วมถึงสิ�งที�มนุษยส์ร้างขึ�นทั�งหมด เช่น เครื�องมือ ที�อยูอ่าศยั กฎหมาย เครื�องจกัร 
ความเชื�อ ประเพณี และกฎเกณฑต่์าง ๆ เป็นตน้ และ 4) สภาพแวดลอ้มยอ่ย (segmented environment) กล่าวคือ 

                                                
153Richard M. Steers, Organizational Effectiveness : A Behavioral View (Santa Monica, 

California : Goodyear Publishing Company, Inc., 1977), 8. 
154Joseph E. Mccann and John Selsky, “ Hyperturbulence and the Emergence of Type 5 

Environments,” Academy of Management Review 9 (July 1984) : 460-470, อา้งถึงใน นิตยา เงินประเสริฐศรี, 
ทฤษฏีองค์การ:แนวการศึกษาเชิงบูรณาการ (กรุงเทพฯ:สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์,-WpA),  -qs--qR. 
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สภาพชนบทและสภาพเมืองในสังคม155 ด๊าฟท์ (Daft) ไดเ้สนอรูปแบบการเปลี�ยนแปลงของสภาพแวดลอ้ม ซึ� ง
เป็นแนวคิดในการสงัเกตการณ์สภาพแวดลอ้มที�เขา้มามีอิทธิพลต่อองคก์าร โดยใชต้วัแปร - ประการคือ ปัจจยัที�
พิจารณาการเปลี�ยนแปลงของสภาพแวดลอ้ม โดยจาํแนกเป็นสภาพแวดลอ้มที�ค่อนขา้งมีความคงที� (stable) กบั
สภาพแวดลอ้มที�ไม่มีความคงที� (unstable) และ ปัจจยัที�พิจารณาความซบัซอ้นของสภาพแวดลอ้มขององคก์าร 
โดยจาํแนกเป็นสภาพแวดลอ้มที�เรียบง่าย (Simple) กบัสภาพแวดลอ้มที�ซบัซอ้น (complex) ดงันั�นองคก์ารจึงตอ้ง
เผชิญกบัสถานการณ์ p แบบ ไดแ้ก่ &) Simple + Stable = Low Uncertainty คือ สถานการณ์ที�สภาพแวดลอ้มของ
องคก์ารมีการเปลี�ยนแปลงตํ�าหรือเปลี�ยนแปลงไปอยา่งชา้ๆ การเปลี�ยนแปลงแต่ละครั� งนั�นมกัจะมีความคลา้ยคลึง
กนัจนทาํให้สามารถคาดเดาความเปลี�ยนแปลงที�จะเกิดขึ�นล่วงหนา้ได ้-) Complex + Stable = Low-moderate 
Uncertainty คือ สถานการณ์ที�สภาพแวดล้อมขององค์การมีการเปลี�ยนแปลงได้หลากหลายรูปแบบ การ
เปลี�ยนแปลงนั�นมกัเป็นไปอยา่งชา้ๆ ไม่รุนแรง และการเปลี�ยนแปลงนั�นสามารถคาดเดาได ้แต่จะคาดเดาไดย้าก
กวา่แบบแรก 3) Simple + Unstable = High-moderate Uncertainty คือ สถานการณ์ที�สภาพแวดลอ้มขององคก์ารมี
การเปลี�ยนแปลงไดห้ลากหลายรูปแบบ แต่การเปลี�ยนแปลงเป็นไปอยา่งชา้ๆ และการเปลี�ยนแปลงนั�นไม่สามารถ
ที�จะคาดเดาได ้และ  p) Complex + Unstable = High Uncertainty คือ สถานการณ์ที�สภาพแวดลอ้มขององคก์ารมี
การเปลี�ยนแปลงอยา่งหลากหลายและเป็นการเปลี�ยนแปลงที�ไม่สามารถคาดเดาได้156 

นิตยา เงินประเสริฐศรีไดจ้าํแนกส่วนประกอบของสภาพแวดลอ้มองคก์ารออก p ประเภท  ไดแ้ก่  
&) ส่วนประกอบดา้นสงัคมและวฒันธรรม  เช่น รัฐบาล การศึกษา กฎหมายและการเมือง และประชาชนทั�วไป  -) 
ส่วนประกอบดา้นเศรษฐกิจ เช่น ตลาดของทุนและเงินตรา ลูกคา้ แรงงาน ผูจ้ดัจาํหน่ายวตัถุดิบ และองคก์ารที�เป็น
คู่แข่ง เป็นตน้ o)ส่วนประกอบดา้นกายภาพ  เช่น ทรัพยากรทางธรรมชาติ อุณหภูมิและการถ่ายเทอากาศ แสง
สว่าง สี เสียง  การตกแต่งอาคารสถานที� และ p)ส่วนประกอบดา้นเทคโนโลยี  เช่น เครื�องจกัรกล เครื�องมือ 
คอมพิวเตอร์ และกลไกอื�นๆ ทั� งนี� ยงัไดก้ล่าวถึงลกัษณะของสภาพแวดลอ้มที�ส่งผลต่อองค์การไว ้ p ประการ 
ไดแ้ก่  &) ความสลบัซบัซ้อน หมายถึง  องคก์ารมีสภาพแวดลอ้มเฉพาะเจาะจงซึ� งมีส่วนประกอบมากมาย และ
ส่วนประกอบที�มีอยูม่ากมายนี�จะมีปฏิกิริยาระหวา่งกนั (interaction) กบัองคก์าร และส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง
องคก์าร ซึ� งองคก์ารที�อยูใ่นสภาพแวดลอ้มที�สลบัซับซอ้นจึงตอ้งจา้งผูเ้ชี�ยวชาญเพื�อบริหารส่วนประกอบที�มีอยู่
อย่างมากมายนั�น -) ความหลากหลาย หมายถึง จาํนวนส่วนประกอบในสภาพแวดลอ้มมีความแตกต่างกนั ซึ� ง
สภาพแวดลอ้มที�มีส่วนประกอบเหมือนกัน (homogeneous) จะมีความประกอบที�แตกต่างกันไม่มากนัก ส่วน
สภาพแวดล้อมที�มีประกอบต่างกัน (heterogeneous) จะมีส่วนประกอบที�แตกต่างกันจํานวนมาก o) การ
เปลี�ยนแปลง หมายถึง สภาพแวดลอ้มมีการเปลี�ยนจากสภาพหนึ� งที� เป็นอยู่ในปัจจุบันไปสู่อีกสภาพหนึ� งใน
อนาคต ซึ�งเป็นสิ�งที�หลีกเลี�ยงไม่ได ้การเปลี�ยนแปลงดา้นสภาพแวดลอ้มบางอยา่งเกิดขึ�นอยา่งรวดเร็วและยากที�จะ

                                                
155R.A.P. Jones, “Nurse-physician collaboration: a descriptive study,” Holistic Nursing Practice 

8, 3 (April 1994): os-Wo. 
156Richard L. Daft, Organization Theory and Design, 7th ed. (Cincinnati, Ohio : South-Western 

College Publishing, 2001), 138. 
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คาดคะเนได ้และ p) ความไม่แน่นอน หมายถึง การเปลี�ยนแปลงสภาพแวดลอ้มขององคก์ารสามารถคาดคะเนได้
มากนอ้ยเพียงใด ซึ�งถา้หากองคก์ารมีสารสนเทศที�ตรงประเด็นจะช่วยลดความไม่แน่นอนลงได้157  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อมองค์การไว้ว่า  หมายถึง 
สภาพแวดลอ้มภายนอกหรือภายใน ซึ� งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในองค์การ และจาํแนกสภาพแวดลอ้ม
องคก์ารออกเป็น - ประเภท ไดแ้ก่ &) สภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร (Internal Environment) หมายถึง ระดบั
สภาพแวดลอ้มขององค์การซึ� งอยู่ในองค์การ เป็นแรงผลกัดันภายในองค์การที�มีการนําไปใช้ในการบริหาร
องคก์าร ซึ�งจะมีอิทธิพลต่อองคก์ารและการทาํงานขององคก์าร เช่น การผลิต การปฏิบติัการ การจดัซื�อ การตลาด 
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ เป็นตน้ ซึ� งสภาพแวดลอ้มในองคก์ารนั�น สามารถควบคุมไดดี้กวา่สภาพแวดลอ้มภายนอก
องค์การ และ -) สภาพแวดลอ้มภายนอกองค์การ (External Environment) หมายถึง แรงผลกัดนัที�อยู่ภายนอก
องคก์ารที�ส่งผลกระทบถึงศกัยภาพของการบริหารองคก์าร และความสามารถในการบรรลุเป้าหมายขององคก์าร 
เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย ประชากรศาสตร์ และภูมิศาสตร์ เป็นตน้ แบ่งยอ่ยออกเป็น -  ประเภท 
ไดแ้ก่ -.&) สภาพแวดลอ้มจุลภาค (Microenvironment) ประกอบดว้ยสภาพแวดลอ้มภายนอกเกี�ยวกบังาน เป็น
อิทธิพลสภาพแวดลอ้มเฉพาะอย่าง ซึ� งมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานขององค์การโดยตรง ซึ� งสามารถทาํให้
องค์การประสบความสาํเร็จความตามเป้าหมายไดป้ระกอบดว้ยอุตสาหกรรม วตัถุดิบ  ตลาด ทรัพยากรมนุษย์
บางส่วน และสภาพแวดลอ้มระหวา่งประเทศ และ -.-) สภาพลอ้มมหภาค (Macro environment) ประกอบดว้ย 
สภาพแวดลอ้มทั�วไป ซึ� งเป็นส่วนประกอบที�ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อการดาํเนินงานของธุรกิจในแต่ละวนั แต่
จะมีอิทธิพลทางออ้มต่อธุรกิจ ซึ�งประกอบดว้ยรัฐบาล สงัคมและวฒันธรรม  สภาพทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และ
ทรัพยากรเงินทุน และสภาพแวดลอ้มระหวา่งประเทศ158  

ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์ได้ให้ความหมายของสภาพแวดลอ้มองค์การไวว้่า หมายถึง ปัจจัย
ต่างๆ ที�อยู่ล้อมรอบองค์การและสามารถส่งผลกระทบต่อการทํางานและการเขา้ถึงทรัพยากรที�หายาก ซึ� ง
ทรัพยากรที�หายากไดแ้ก่ วตัถุดิบ คนงานที�มีความเชี�ยวชาญ ขอ้มูลข่าวสารที�ใชใ้นการปรับปรุงเทคโนโลยี การ
สนับสนุนจากลูกคา้และผูมี้ส่วนร่วม สถาบนัการเงิน และคู่แข่ง เป็นตน้159  และจาํแนกสภาพแวดลอ้มองคก์าร
ออกเป็น - ประเภท ไดแ้ก่  &) สิ�งแวดลอ้มทั�วไป (General Environment) หมายถึง ปัจจยัที�มีส่วนกาํหนดลกัษณะ
ของสิ�งแวดลอ้มเฉพาะ และอาจมีผลกระทาํต่อความสามารถขององคก์ารในการแสดงหาทรัพยากร ความสัมพนัธ์
กบัองคก์ารอาจไม่ชดัเจนนกั ไดแ้ก่  โครงสร้างประชาการและวฒันธรรม ปัจจยัทางการเมือง  ปัจจยัทางการเมือง  
ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  และปัจจัยด้านสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ และ -) สิ�งแวดลอ้มเฉพาะ 
(Specific Environment)  หมายถึง สิ�งแวดลอ้มที�มีผลกระทบโดยตรงกบัการดาํเนินงานขององค์การในการหา

                                                
157นิตยา เงินประเสริฐศรี, ทฤษฏีองค์การ:แนวการศึกษาเชิงบูรณาการ (กรุงเทพฯ:สํานักพิมพ์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์,-WpA),  -Ws--q-. 
158ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สมชาย หิรัญกิตติ และสมศกัดิ{  วานิชยาภรณ์, ทฤษฏีองค์การ (กรุงเทพฯ : 

บริษทัธรรมสาร จาํกดั, -WpW), &Wr-&q&. 
159ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์, ทฤษฏีองค์การสมยัใหม่, พิมพค์รั� งที� o (กรุงเทพฯ: บริษทั แชทโพร์ 

พริ�นติ�งจาํกดั,-Wpq), &-o.  
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ทรัพยากร สิ�งแวดลอ้มเฉพาะนี� ขึ�นอยู่กบัขอบเขต (domain) ที�เกี�ยวขอ้งกบัสินคา้บริการหรือตลาดขององค์การ
ตวัอยา่งของสิ�งแวดลอ้มเฉพาะนี�  ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้ กลุ่มซพัพลายเออร์  กลุ่มผูจ้ดัจาํหน่าย และกลุ่มคู่แข่งขนั160  

อร่าม ศิริพันธ์ุได้จําแนกประเภทของสภาพแวดล้อมออกเป็น - ประเภทใหญ่ ได้แก่ &) 
สภาพแวดลอ้มภายใน (Internal Environment) เป็นสภาพเงื�อนไขของปัจจยัภายใน เป็นสิ�งที�องคก์ารสามารถ
ควบคุมได ้ ซึ� งประกอบไปดว้ยกลยทุธ์ ระบบ ค่านิยมร่วม โครงสร้าง บุคลากร ทกัษะ และลีลาหรือรูปแบบการ
บริหาร  ทั�งนี� เพื�อให้องคก์ารทราบวา่ ตนเองมีจุดเด่นเหนือคู่แข่ง อนัเป็นจุดแข็งที�จะอาํนวยให้กบัระบบทาํงาน
ขององคก์าร หรือสิ�งที�องคก์ารดอ้ยกวา่คู่แขง็ อนัเป็นจุดอ่อนที�จะกลายเป็นสิ�งที�ทาํให้องคก์ารเสียเปรียบคู่แข็งได ้ 
สภาพแวดลอ้มภายในนั�นเป็นปัจจยัที�สามารถควบคุมไดโ้ดยตรง หากองคก์ารมีความสามารถ ก็สามารถใชปั้จจยั
ภายในที�มีความสาํคญักว่าปัจจยัภายนอกในการกาํหนดกลยทุธ์ ซึ� งปัจจยัภายในนี� หมายถึง ทรัพยากรที�องค์การ
เป็นเจา้ของและใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ ที�แสดงใหเ้ห็นจุดแขง็และจุดอ่อนขององคก์าร จุดแข็ง (strength) เป็นสิ�งที�
องคก์ารสามารถทาํไดดี้หรือเป็นลกัษณะที�สาํคญัของความสามารถขององคก์าร ความสามารถรวมถึงทกัษะความ
เชี�ยวชาญเฉพาะดา้นและทรัพยากรที�มีคุณค่าในการสร้างความไดเ้ปรียมทางการแข่งขนัทาํให้อยูใ่นฐานะที�เหลือ
กวา่คู่แข่งขนั ส่วนจุดอ่อน (weakness) คือสิ�งที�องคก์ารไม่มี หรือทาํไดไ้ม่ดีกวา่องคก์ารอื�นหรือเป็นสภาพการณ์ที�
ก่อให้เกิดการเสียเปรียบคู่แข่งขนั หากองค์การมีจุดอ่อนมากก็จะเกิดการสูญเสียอาํนาจการแข่งขนัอยา่งรวดเร็ว 
การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนก็เพื�อที�จะบอกให้รู้วา่ องค์การมีจุดแข็งก็จะเสริมสร้างจุดแข็งนั�นให้มากขึ�น และมี
จุดอ่อนอะไรก็จะไดข้จดัหรือแกไ้ขเพื�อจะไดน้าํไปใชใ้นการกาํหนดกลยุทธ์ที�เขม้แข็งต่อไป จึงอาจกล่าวไดว้่า  
สภาพแวดล้อมภายในองค์การที� มีอิทธิพลโดยตรงต่อการปฏิบัติงานขององค์การ ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ 
ทางดา้นโครงสร้างขององคก์ารและนโยบาย ดา้นระบบบริหาร ดา้นบุคลากร รวมถึงปัจจยัที�เป็นนามธรรม เช่น 
วฒันธรรมองคก์าร  การใชส้ญัลกัษณ์ เรื�องเล่าที�เกี�ยวกบัองคก์าร วีรบุรุษหรือวีรสตรีขององคก์าร คาํขวญั เป็นตน้ 
และ 2) สภาพแวดลอ้มภายนอก (External Environment) เป็นสภาพเงื�อนไขของปัจจัยภายนอกทั�งทางดา้น
เศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง  ที�อยูน่อกเหนือการควบคุมขององคก์าร  เป็นสภาพเงื�อนไขที�มีพลงัมากและมีพลงั
ขบัดนัใหอ้งคก์ารแต่ละองคก์ารตอ้งปรับทิศทางขององคก์าร (driving forces) โดยสภาพแวดลอ้มอาจเปลี�ยนแปลง
ไปในทางที�ดี อนัถือเป็นโอกาส (opportunities) ที�จะอาํนวยให้กบัการทาํงานขององคก์ารหรือาจเปลี�ยนแปลงไป
ในทางไม่ดีจนกลายเป็นขอ้จาํกดั ที�กลายเป็นอุปสรรค (threats) ต่อการดาํเนินการขององคก์ารได ้ สภาพแวดลอ้ม
นอกองคก์ารนั�นเป็นปัจจยัที�ไม่สามารถควบคุมไดโ้ดยตรง แบ่งยอ่ยออกเป็น - ประเภท ไดแ้ก่ -.&) สภาพแวดลอ้ม
โดยทั�วไป (General Environment) เป็นสภาพแวดลอ้มที�มีผลกระทบแผ่คลุมในวงกวา้ง ครอบคลุมทั�วทั�งสังคม
ประเทศชาติ และมีปัจจัยที�ใช้ในการวิเคราะห์ ซึ� งประกอบไปดว้ยปัจจยัดา้นการเมืองและกฎหมาย เศรษฐกิจ 
สงัคม และเทคโนโลย ี ผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มทั�วไปจะแตกต่างกนัไปในแต่ละภาคส่วนทางเศรษฐกิจ โดย
ผลที�กระทบองคก์ารแต่ละแห่ง อาจมีระดบัความรุนแรงตั�งแต่มากจนถึงน้อย และลกัษณะของการกระทบของ
สภาพแวดลอ้มแต่ละดา้นที�มีต่อองคก์ารในแต่ละภาคส่วน อาจมีลกัษณะไปในทิศทางที�ดีไปจนถึงร้าย และ -.-) 
สภาพแวดลอ้มเฉพาะองคก์าร (Task Environment) เป็นสภาพแวดลอ้มที�มีผลกระทบต่อองคก์ารในการที�จะบรรลุ
ต่อเป้าหมายขององค์การโดยตรง ดังนั� น นักบริหารจาํเป็นตอ้งให้ความสําคญักับสภาพแวดลอ้มประเภทนี�  
เนื�องจากอาจส่งผลกระทบในทางที�ดีและไม่ดีอย่างมาก ซึ� งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานขององค์การ  

                                                
160เรื�องเดียวกนั, &-W-&-q.  
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โดยทั�วไปสภาพแวดลอ้มเฉพาะของแต่ละองค์การจะมีลกัษณะเฉพาะของตนเอง และสามารถเปลี�ยนไปตาม
เงื�อนไขต่างๆ ได ้สภาพแวดลอ้มเฉพาะองค์การ นั�นอาจประกอบไปดว้ยปัจจยัดา้นคู่แข่งขนั ผูผ้ลิตสินคา้หรือ
บริการรายใหม่ ผูใ้หปั้จจยัการผลิต สินคา้บริหารที�ใชท้ดแทนกนัได ้และประชาชน-ผูบ้ริโภค ซึ�งลว้นมีอิทธิพลต่อ
การดาํรงอยูข่ององคก์ารและบุคลากรขององคก์ารทั�งสิ�น161  ซึ� งสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ารมีความสาํคญัมาก
ในการกาํหนดกลยุทธ์ ดว้ยเหตุผลดังนี� คือ 1) สภาพแวดลอ้มเป็นทั�งโอกาสและอุปสรรค (opportunities and 
threats)  ในการกาํหนดยทุธศาสตร์ขององคก์าร สิ�งที�วเิคราะห์วา่เป็นโอกาสขององคก์าร ก็จะนาํมากาํหนดเป็นกล
ยทุธ์ โดยใชโ้อกาสมาสร้างความไดเ้ปรียบ สาํหรับส่วนที�วิเคราะห์วา่เป็นอุปสรรคขององคก์ารก็จะนาํมากาํหนด
เป็นกลยทุธ์เพื�อป้องกนัหรือแกไ้ขอุปสรรคเหล่านั�น และ -) ปัจจยัภายนอกมีอิทธิพลในลกัษณะที�แผค่ลุมทั�วไปทั�ง
สงัคม ไม่มีองคก์ารใดรอดพน้จากอิทธิพลเหล่านั�นได ้แต่ต่างกนัที� ผลกระทบอาจเป็นไปในทางร้ายหรืออาจจะดี
สาํหรับบางหน่วยงาน อาจมีผลกระทบอยา่งหนกัหน่วงรุนแรงมากกบับางหน่วยงาน แต่อาจมีผลกระทบนอ้ยมาก
กบับางหน่วยงานทั�งนี�  ขึ�นกบัหลายปัจจยั ไม่ว่าจะเป็นลกัษณะของหน่วยงาน พื�นฐานความมั�นคงขององค์การ 
ตลอดจนผูน้าํที�มีวิจารณญาณที�จะพาองค์การให้อยู่รอดและผ่านพน้ภาวะวิกฤตไปได้162 และยงัไดแ้สดงทศันะ
เกี�ยวกบัเงื�อนไขของสภาพแวดลอ้มองค์การซึ� งมีอิทธิพลโดยตรงต่อองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ�งต่อการกาํหนด
โครงสร้างขององค์การ ไวด้งันี� คือ &) สภาพแวดลอ้มแบบคงที� (static environment) ในสภาพแวดลอ้มของ
องค์การที�มีการเปลี�ยนแปลงไม่มากนักหรือเกือบไม่มีการเปลี�ยนแปลงใดๆ เขา้มากระทบต่อองค์การได้เลย  
องค์การที�อยู่ในสภาพแวดลอ้มลกัษณะนี� มีแนวโน้มอย่างมากที�โครงสร้างองค์การจะมีการออกแบบให้เป็น
องค์การแบบให้เป็นองค์การแบบจักรกล โดยมีสายบังคบับัญชาที�ชดัเจน  องค์การมกัจะมีแผนภูมิองค์การที�
รับทราบกนัทั�วไป มีกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการทาํงานที�มีความละเอียด เคร่งครัด การสั�งการมีลกัษณะรวมอาํนาจ
ไวที้�หน่วยงานระดับสูงในองค์การ กล่าวคือ  องค์การจะมีโครงสร้างองค์ที�มีลาํดบัของการควบคุม ตลอดจน
กฎระเบียบต่างๆ  ในการประสานสัมพนัธ์กนัที�ตายตวั  รวมถึงมีแผนงานอยา่งละเอียดและผลสัมฤทธิ{ ที�ค่อนขา้ง
คงที�และพฤติกรรมของคนในองคก์ารมกัจะถูกควบคุมอยา่งใกลชิ้ด และ -) สภาพแวดลอ้มที�มีการเปลี�ยนแปลง
หรือมีความเป็นพลวตัสูง (dynamic environment) องคก์ารที�อยูภ่ายใตส้ภาพแวดลอ้มที�มีการเปลี�ยนแปลงสูงจะมี
โครงสร้างแบบชีวภาพที�มีความคลา้ยกบัสิ�งมีชีวิตที�สามารถปรับตวัได ้ ทาํให้มีการออกแบบองค์การที�เนน้การ
กระจายอาํนาจ วนิิจฉยัสั�งการใหล้งมาอยูที่�ผูป้ฏิบติังานใกลชิ้ดกบัประชาชนที�เป็นผูรั้บบริการขององคก์าร มีการ
ใชน้โยบายมากกวา่การใชก้ฎระเบียบขอ้บงัคบั มีโครงสร้างองคก์ารที�เนน้การทาํงานเป็นทีม ซึ�งมีการแกไ้ขปัญหา
ในการทาํงานร่วมกนั  กล่าวคือ องค์การที�อยู่ตามสภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงอยู่เสมอ  จะไม่สามารถทาํงาน
อย่างมีประสิทธิผลหรือสามารถบรรลุเป้าหมายได้ดว้ยการทาํตามระบบควบคุมและแผนงานที�ตายตวั ซึ� งการ
เปลี�ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มจะทาํให้องค์การจาํเป็นตอ้งมีความยึดหยุ่น  ซึ� งหมายถึงการเนน้ให้โครงสร้าง
องคก์ารมีความสาํคญันอ้ยกวา่ค่านิยมร่วม (shared values) และพฤติกรรมของคนในองคก์าร163 
                                                

161อร่าม ศิริพนัธ์ุ. “สภาพแวดล้อมและการจัดการสภาพแวดล้อมขององค์การ,” ใน เอกสาร
ประมวลสาระชุดวิชา การบริหารองค์การ เล่มที�  9 หน่วยที�  9-; บัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาการจัดการ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (นนทบุรี : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WWo), --p----A. 

162เรื�องเดียวกนั, --R---&A. 
163เรื�องเดียวกนั, --q---r. 
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แนวคิดในการพิจารณาสภาพแวดลอ้มนั�น ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์ ได้จาํแนกออกเป็น o 
แนวคิดหลกั ไดแ้ก่  &)  แนวคิดที�วา่สภาพแวดลอ้มเป็นวตัถุหรือสิ�งที�มีอยูจ่ริง (objective or actual environment) 
ซึ� งทฤษฏีองค์การโดยทั�วไปมกัจะมองสิ�งแวดลอ้มเป็นลกัษณะวตัถุวิสัย ตามแนวคิดแรกนี�  สภาพแวดลอ้มเป็น
ความจริงที�ถูกกาํหนดมา โดยที�องคก์ารและผูบ้ริหารมีทางเลือกในการจดัการกบัสภาพแวดลอ้มไม่มากนกั -) 
แนวคิดที�ว่าสภาพแวดลอ้มเป็นสิ�งที� รับรู้ (Perceived Environment) แนวคิดนี� จะมองว่าปัญหาการพิจารณา
สภาพแวดลอ้ม คือการที�เราไม่สามารถรับรู้สิ�งแวดลอ้มไดอ้ย่างสมบูรณ์ ดงันั�นจึงตอ้งพยายามปรับปรุงการรับรู้
ของเราในการพิจาณาสิ�งแวดลอ้มให้ใกลเ้คียงกบัความจริงมากที�สุด และ แนวคิดที�วา่สภาพแวดลอ้มเป็นสิ�งที�ถูก
สร้างขึ�น (Enacted Environment) แนวคิดนี� จะเนน้กระบวนการทาํความเขา้ใจและสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มใน
ลักษณะสร้างสรรค์และยึดหยุ่น สภาพแวดล้อมขึ� นอยู่กับการตีความ และผู ้ที�ทําการตีความเป็นผู ้ที�สร้าง
สิ�งแวดลอ้มขึ�นจากการตีความนั�นๆ ดงันั�นวิธีการแบบนี� จึงมองว่าสภาพแวดลอ้มไม่ใช่วตัถุวิสัย แต่เป็นสิ�งที�ถูก
สร้างขึ�นโดยมนุษยเ์รามากกวา่164  

ทั�งนี�  ฮนัแนน และ ฟรีแมน ( Hannan and Freeman) ไดเ้สนอแนวคิดทฤษฎีวา่ดว้ยสถานที�ที�ถูก
กาํหนดให ้โดยไดก้ล่าวสรุปไวว้า่ การอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งองคก์ารกบัสภาพแวดลอ้มขององคก์ารควรใช้
ทศันะของการคดัเลือก คือสภาพแวดลอ้มเป็นตวักาํหนดองค์การ จึงจะเหมาะสมกว่าการใชท้ศันะในเรื�องการ
ปรับตวั คือ องค์การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ซึ� งในสภาพแวดลอ้มทั�วไปมีสถานที�ที� ถูกกําหนดให ้
(Niches) แตกต่างกนั ซึ�งสิ�งมีชีวติจะต่อสู ้เพื�อความอยูร่อด โดยใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรของสถานที�นั�นๆ165 
 เมื�อทราบถึงสภาพแวดลอ้มองค์การแลว้สิ�งที�ตอ้งดาํเนินการต่อก็คือการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
องคก์าร (Environmental Scanning) ซึ� งการวิเคราะห์นั�นก็คือ การศึกษาและทาํความเขา้ใจถึงเหตุและผลของสิ�ง
ต่างๆ  ดงันั�น การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มองคก์าร จึงหมายถึง การศึกษาและทาํความเขา้ใจถึงสาเหตุและที�มีมา
ของภาพแวดลอ้มองคก์ารประเภทต่างๆ ตลอดจนถึงผลลทัธ์ที�เกิดขึ�นอนัเนื�องมาจากสภาพแวดลอ้มประเภทนั�นๆ 
การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มองคก์ารถือเป็นกิจกรรมที�อยูใ่นลาํดบัตน้ๆ ที�ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจ และ
ลงมือวเิคราะห์ไดจ้ริงก่อนที�จะดาํเนินกิจกรรมอื�นๆ ในการบริหารองคก์ารต่อไป166 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
องค์การนั� น ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ได้แสดงทัศนะไวว้่า หมายถึง กระบวนการซึ� งผูที้�ทําหน้าที�ในการ
ตดัสินใจหลกั พฒันาความเขา้ใจเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มขององคก์าร ซึ�งมีอิทธิพลต่อการทาํงานและผลการดาํเนิน
ขององค์การทั�งในปัจจุบนัและในอนาคต  มีจุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์อยู ่o ประการ ไดแ้ก่ &) เพื�อทาํความ
เขา้ใจเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงของสิ�งแวดลอ้มในปัจจุบนัและในอนาคต -) เพื�อทา้ทายความคิดหรือความเชื�อเดิม

                                                
164ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์,ทฤษฏีองค์การสมยัใหม่, พิมพค์รั� งที� o (กรุงเทพฯ: บริษทั แชทโพร์ 

พริ�นติ�งจาํกดั,-Wpq), &o&. 
165Michal T. Hannan and John Freeman, “ The Population Ecology of Organizations,” 

American Journal of Socology 82 (March 1977): RoA, อา้งถีงใน นิตยา เงินประเสริฐศรี, ทฤษฏีองค์การ:แนว
การศึกษาเชิงบูรณาการ (กรุงเทพฯ:สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์,-WpA), -rA. 

166สาคร สุขศรีวงศ,์ การจัดการ:จากมุมมองนักบริหาร,พิมพค์รั� งที� W (กรุงเทพฯ: บริษทั จี.พี. ไซ
เบอร์พรินท ์จาํกดั, -WW-), qq. 
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ของผูที้�ทาํหน้าที�ในการตดัสินใจ เพื�อจะไดเ้ปิดรับและทาํความเขา้ใจกบัโอกาส ขอัจาํกดั  และความเป็นไปได้
ต่างๆ  ที�เกิดขึ�นในสิ�งแวดลอ้ม และ o) ช่วยทาํใหก้ารรับรู้ของผูที้�ทาํหนา้ที�ตดัสินใจดีขึ�น วา่ควรจะมองสิ�งแวดลอ้ม
อยา่งไร เพื�อจะใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนที�จะทาํใหอ้งคก์ารประสบความสาํเร็จ167  ประกอบ คุปรัตน์ไดแ้สดง
ทศันะเกี�ยวกบัวตัถุประสงค์ของการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของแต่ละองค์การไวด้งันี� คือ  1) การมี
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัอยา่งยืนนาน (Sustainable Competitive Advantage) 2) การเฝ้าดูความเปลี�ยนแปลง
ทางธุรกิจ (Change in Business Environment) 3) การมียทุธศาสตร์ (Strategies) และ 4) การมีแผนงาน (Plans) 
และยงัไดน้าํเสนอวิธีการ (Methods) ในการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของแต่ละองคก์ารไว ้3 วิธี ไดแ้ก่  &) การ
วิเคราะห์เฉพาะกิจ (Ad-hoc scanning) - Short term, infrequent examinations usually initiated by a crisis เมื�อเกิด
ปัญหา ก็หาคนมาทาํหนา้ที�เป็นเฉพาะกิจ 2) การวเิคราะห์ตามปกติ (Regular scanning) - Studies done on a regular 
schedule (say, once a year) การวิเคราะห์รายปี และ 3) การวิเคราะห์อยา่งต่อเนื�อง (Continuous scanning) - (also 
called continuous learning) - continuous structured data collection and processing on a broad range of 
environmental factors การมี Think Tank ทาํหนา้ที�ติดตามอยูต่ลอดเวลา168  
 สาํหรับเทคนิคที�ใชใ้นการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มนั�นมีอยูห่ลากหลายประการ แต่ที�นิยมการอยา่ง
แพร่หลายในการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มโดยรวมทั�งภายในและภายนอกนั�นก็คือ การวิเคราะห์ สวอท (SWOT 
Analysis) ซึ� งฮมัฟรี (Albert Humphrey) ไดชื้�อวา่เป็นผูเ้ริ�มแนวคิดนี� โดยนาํเทคนิคนี� มาแสดงในงานสัมมนาที�
มหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ด จดัเป็นเครื�องมือในการวเิคราะห์สถานการณ์  เพื�อใหผู้บ้ริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  
และอุปสรรคข์ององคก์าร ซึ�งจะช่วยใหท้ราบวา่องคก์ารไดเ้ดินทางมาถูกทิศและไม่หลงทาง  นอกจากนี�ยงับอกได้
วา่องคก์ารมีแรงขบัไปยงัเป้าหมายไดดี้หรือไม่  มั�นใจไดอ้ยา่งไรวา่ระบบการทาํงานในองคก์ารยงัมีประสิทธิภาพ
อยู ่ มีจุดอ่อนที�จะตอ้งปรับปรุงอยา่งไร  ซึ� งการวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้ม  (SWOT Analysis) มีปัจจยัที�ควรนาํมา
พิจารณา - ส่วน  ดงันี�    
 1. ปัจจยัภายใน (Internal Environment Analysis)  ไดแ้ก่ 1.1)  S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่น
หรือจุดแขง็ ซึ� งเป็นผลมาจากปัจจยัภายใน เป็นขอ้ดีที�เกิดจากสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร เช่น จุดแข็งดา้นส่วน
ประสม จุดแข็งดา้นการเงิน จุดแข็งดา้นการผลิต จุดแข็งดา้นทรัพยากรบุคคล องคก์รจะตอ้งใชป้ระโยชน์จากจุด
แขง็ในการกาํหนดกลยทุธ์ และ 1.2) W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดดอ้ยหรือจุดอ่อน ซึ� งเป็นผลมาจากปัจจยั
ภายใน เป็นปัญหาหรือขอ้บกพร่องที�เกิดจากสภาพแวดลอ้มภายในต่างๆ ขององคก์ร ซึ� งองคก์รจะตอ้งหาวิธีใน
การแกปั้ญหานั�น 
 2. ปัจจยัภายนอก (External Environment Analysis) ไดแ้ก่ 2.1) O มาจาก Opportunities หมายถึง 
โอกาส  เป็นผลจากการที�สภาพแวดลอ้มภายนอกขององค์กรเอื�อประโยชน์หรือส่งเสริมการ ดาํเนินงานของ
องคก์ร โอกาสแตกต่างจากจุดแขง็ตรงที�โอกาสนั�นเป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายนอก แต่จุดแข็งนั�นเป็นผลมา
จากสภาพแวดลอ้มภายใน ผูบ้ริหารที�ดีจะตอ้งเสาะแสวงหาโอกาสอยูเ่สมอ และใชป้ระโยชน์จากโอกาสนั�น และ 

                                                
167ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์,ทฤษฏีองค์การสมยัใหม่, พิมพค์รั� งที� o (กรุงเทพฯ: บริษทั แชทโพร์ 

พริ�นติ�งจาํกดั,-Wpq), &-o. 
168ประกอบ คุปรัตน์, การตรวจสอบสภาพแวดล้อม (Environmental Scanning), เขา้ถึงเมื�อ 22 

ตุลาคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก http://pracob.blogspot.com/2010/11/environmental-scanning.html   
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2.2) T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค  เป็นขอ้จาํกดัที�เกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ซึ�งการบริหารจาํเป็นตอ้ง
ปรับกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งและพยายามขจดัอุปสรรค ต่างๆ ที�เกิดขึ�นใหไ้ดจ้ริง169 
 เทคนิคที�ใชใ้นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มนี�สามารถแยกออกเป็น - ประเภทตามสภาพแวดลอ้ม 
ไดแ้ก่ 
 &. เทคนิคที�ใชใ้นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน ซึ� งมีผูรู้้ไดน้าํเสนอไวห้ลายประการดว้ยกนั 
ดงันี�  

1.1 รูปแบบ PRIMO-F analysis สภาพแวดลอ้มภายในองค์การ มีสิ�งที�ควรพิจารณาไดแ้ก่ 
ปัจจยัต่างๆ เหล่านี�  คือ 1.1.1) P = People (บุคลากร) 1.1.2) R = Resources (ทรัพยากร) 1.1.3) I = Innovations and 
Ideas (นวตักรรมและความคิด) 1.1.4) M = Marketing (การตลาด) &.&.W) O = Operations (การปฏิบติัการ) และ 
1.1.6) F = Finance (การเงิน) 

1.2 รูปแบบ 4 P analyses สภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร มีสิ�งที�ควรพิจารณาไดแ้ก่ ปัจจยัต่างๆ 
เหล่านี�  คือ 1.2.1) P = People (บุคลากร) 1.2.2) P = Properties (ทรัพยสิ์น) 1.2.3) P = Processes (กระบวนการ) 
และ 1.2.4) P = Products and Services (ผลิตภณัฑแ์ละการบริการ) 

1.3 รูปแบบ 7 S’s ของ McKinsey สภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร มีสิ�งที�ควรพิจารณาไดแ้ก่ 
ปัจจยัต่างๆ เหล่านี�  คือ &.o.&) Strategy  (กลยทุธ์) หมายถึง แผนที�กาํหนดขึ�นเพื�อสร้างหรือคงไวซึ้� งความไดเ้ปรียบ
ในการแข่งขนั หรือหาช่องทางอยา่งอื�น  1.3.2) Structure  (โครงสร้าง) หมายถึง วิธีการหรือแนวทางที�องคก์รถูก
จัดสร้างขึ� น เป็นตัวที�จะบอกว่าใครเป็นหัวหน้าใคร และใครที�จะต้องรายงานใคร  &.o.o) System  (ระบบ) 
หมายถึง กิจกรรมหรือขั�นตอนการปฏิบัติงานประจาํวนัที�บุคลากรในองค์กรตอ้งดาํเนินการให้ลุล่วง  &.o.p) 
Shared  Value (ค่านิยมร่วม) หมายถึง  วฒันธรรมองคก์ร  หรือทศันคติ  หรือความรู้สึกนึกคิดของบุคลากรที�ไปใน
ทิศทางเดียวกนั  ปัจจยันี� ถูกนาํมาวางไวต้รงกลาง  แสดงวา่มนัมีความสําคญัเป็นอยา่งมาก  เท่ากบัเป็นเป้าหมาย
สาํคญัที�องคก์รตอ้งการที�จะบรรลุถึง  &.o.W)  Style  (รูปแบบ) หมายถึง  รูปแบบของความมีภาวะผูน้าํที�ผูบ้ริหาร
นาํมาใช ้ &.o.q) Staff (บุคลากร)  หมายถึง พนกังานหรือลูกจา้งที�รวมถึงความสามารถหรือสมรรถนะของพวกเขา
ดว้ย  และ&.o.r) Skill (ทกัษะ) หมายถึง ความรู้ ความชาํนาญของพนกังาน หรือลูกจา้งที�มีต่องานที�ตอ้งทาํให้ลุล่วง
ตามเป้าหมาย   

&.4 รูปแบบ MMPF สภาพแวดลอ้มภายในองค์การ มีสิ�งที�ควรพิจารณาไดแ้ก่ ปัจจยัต่างๆ 
เหล่านี�  คือ 1.4.1) Marketing (การตลาด) 1.4.2) Management (การบริหารจดัการ) 1.4.3) Production (การผลิต 
หรือการบริการ) และ 1.4.4) Finance (การเงิน) 

1.5 รูปแบบห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Model) ใชเ้พื�อวิเคราะห์ช่วยให้ผูบ้ริหารใชเ้ป็น
แนวทางในการกาํหนดจุดแข็งและจุดอ่อนขององคก์าร โดยมุ่งเนน้ห่วงโซ่แห่งกิจกรรม (Chain of Activities) ที�
สร้างสรรคคุ์ณค่า (Value) ต่อเนื�องสมัพนัธ์กนัเหมือนกบัห่วงโซ่ เพื�อส่งมอบคุณค่าทั�งหมดให้กบัลูกคา้ โดยแต่ละ
กิจกรรมจะมีส่วนช่วยก่อให้เกิดมูลค่าเพิ�ม (Value added) เป็นช่วงๆ ดงันั�นสภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร มีสิ�งที�
ควรพิจารณาได้แก่ กิจกรรมต่างๆ ภายในองค์การแบ่งออกได้ - ประเภท คือ &.W.&) กิจกรรมหลกั (Primary 
Activities) ไดแ้ก่ การนาํวตัถุดิบเขา้ (Inbound Logistics) การผลิต (Operations) การส่งผลิตภณัฑอ์อก (Outbound 

                                                
169ณรงคว์ทิย ์ แสนทอง, การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยเูคชั�น, 2551), 22-23. 
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Logistics) การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) และ การให้บริการ (Service) และ &.W.-) กิจกรรม
สนบัสนุน (Support Activities) ไดแ้ก่ โครงสร้างพื�นฐานของบริษทั (Firm Infrastructures)  การจดัการทรัพยากร
มนุษย ์(HRM) การพฒันาเทคโนโลย ี(Technology Development) และ การจดัซื�อจดัหา (Procurement) 

1.6 รูปแบบ -S 4M มุ่งศึกษาปัจจยัที�มีอิทธิพลโดยตรงต่อการปฏิบติังานและองคก์ารสามารถ
ควบคุมปัจจยัเหล่านี� ได้ ดงันั�นสภาพแวดลอ้มภายในองค์การ มีสิ�งที�ควรพิจารณาไดแ้ก่ 1.6.1)โครงสร้างและ
นโยบาย (S1) หมายถึง โครงสร้างนโยบายระบบขององค์กร 1.6.2) ผลผลิตและการบริการ (S2) หมายถึง 
ประสิทธิภาพของการให้บริการ คุณภาพของการให้บริการและคุณภาพของบุคลากรในองคก์ร 1.6.3) บุคลากร 
(M1) หมายถึง ปริมาณและคุณภาพของบุคลากร 1.6.4) ประสิทธิภาพทางการเงิน (M2) หมายถึง ความเพียงพอ 
ความคล่องตวัในการเบิกจ่ายเงิน ประสิทธิภาพของการใช้เงินที�เน้นผลผลิต การระดมทรัพยากร และการใช้
ทรัพยากรขององคก์ร 1.6.5) วสัดุทรัพยากร (M3) หมายถึง ความเพียงพอและคุณภาพของวสัดุอุปกรณ์ในองคก์ร 
และ 1.6.6) การบริหารจดัการ (M4) หมายถึง การมีส่วนร่วมของบุคลากรในองคก์าร การมอบอาํนาจ การกระจาย
อาํนาจในการบริหารจดัการขององคก์าร การประชาสมัพนัธ์170 
  &.r การวเิคราะห์ระบบยอ่ย (subsystems)  ซึ�งภายในองคก์ารก็เปรียบเช่นกบัภายในสิ�งมีชีวิตที�
จะประกอบไปดว้ยระบบยอ่ยๆ มีหนา้ที�ต่างๆ ดงันั�นจึงตอ้งวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งไปแต่ละส่วนๆ  ระบบยอ่ย
ขององค์การมีสิ�งที�ควรพิจารณา ตลอดจนแนวทางตวัอย่างในการนาํไปวิเคราะห์ได ้ดงันี�  &.r.&) โครงสร้าง
องคก์าร พิจารณาจาก อาณัติ ภารกิจและกลยทุธ์การทาํงาน โครงสร้างองคก์าร  การวดักลุ่มงานและการแบ่งงาน  
การประสานงาน ของข่ายการควบคุมบงัคบับญัชา เอกภาพในการบงัคบับญัชา และกลไกการเชื�อมโยงงาน &.r.-)  
ปัจจยัดา้นการบริหารบุคคล แบ่งเป็นตวัแปรที�ใชใ้นการวเิคราะห์ดา้นต่างๆ ประกอบดว้ย สมรรถนะดา้นกาํลงัคน 
และสมรรถนะดา้นระบบบริหารบุคคล และ &.r.o) ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร พฤติกรรมที�คนในองคก์ารสร้าง
ขึ�น มีการเรียนรู้ซึ� งกนัและกนั และยึดปฏิบติัสืบทดกนัมาจนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบติัในองคก์าร อนัประกอบ
ไปดว้ยค่านิยม ความเชื�อ ความเขา้ใจ และบรรทดัฐานที�สมาชิกองคก์ารมีร่วมกนั171 

-. เทคนิคที�ใชใ้นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก เนื�องด้วยสภาพแวดลอ้มภายนอกของ
องคก์ารประกอบดว้ย - ประเภทใหญ่ๆ คือ สภาพแวดลอ้มโดยทั�วไป (General Environment) และ สภาพแวดลอ้ม
เฉพาะองคก์าร (Task Environment) ดงันั�นเทคนิคที�ใชใ้นการวิเคราะห์จึงตอ้งใชใ้ห้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม
นั�นๆ ดว้ย ดงันี�  

-.& เทคนิคในการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มโดยทั�วไป (General Environment) นั�นนิยมใช ้
“PEST-I” หรือนิยมเรียกและใชค้าํวา่ PEST analysis บา้ง STEP analysis บา้ง ซึ� งสภาพแวดลอ้มที�ควรพิจารณา
ดงักล่าวนั�นย่อมาจากสิ�งเหล่านี�  ไดแ้ก่ -.&.&) P= Politics (การเมือง) -.&.- E=Economics (เศรษฐกิจ) -.&.o) 
S=Social (สงัคม) -.&.p) T=Technology (เทคโนโลย)ี และ -.&.W) I=International (นานาชาติ) 
                                                

170เอกชยั  บุญยาทิษฐาน, คู่มือการวเิคราะห์ SWOT อย่างมืออาชีพ (กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2553), 
78-90. 

171อร่าม ศิริพนัธ์ุ, “การวางแผนและการวางแผนกลยุทธ์,” ใน ประมวลสาระชุดวิชาการบริหาร
องค์การ เล่มที� 9 หน่วยที� 9-; บัณฑิตศึกษา สาขาวชิาวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, พิมพค์รั� ง
ที� - (นนทบุรี : สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,-WWo),  --&s----A. 
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-.- สภาพแวดลอ้มเฉพาะขององคก์าร (Task Environment) นิยมใช ้W Forces Model ซึ� ง
สภาพแวดลอ้มที�ควรพิจารณาดงักล่าวนั�น ไดแ้ก่ 2.2.1) ปัจจยัดา้นการคุกคามของผูเ้ขา้มาใหม่ (New Entrants) 
-.-.-) ปัจจยัดา้นคู่แข่งขนัในอุตสาหกรรม (Industry Competitors) -.-.o) ปัจจยัดา้นอาํนาจการต่อรองของผู ้
จาํหน่ายวตัถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers) -.-.p) ปัจจัยด้านการคุกคามของผลิตภัณฑ์ทดแทน 
(Substitutes) และ -.-.W) ปัจจยัดา้นอาํนาจการเจรจาต่อรองของผูซื้�อ (Bargaining Power OF Buyers) 172 

เมื�อองค์การประกอบดว้ยสภาพแวดลอ้มดงักล่าวแลว้จึงจาํเป็นจะตอ้งมีการบริหารควบคู่กนัไป 
ดังนั� นการบริหารสภาพแวดล้อม จึงเป็นกลยุทธ์ที�องค์การนํามาปรับใช้ เพื�อให้สามารถตอบสนองต่อ
สภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงไป ในการที�จะทาํใหอ้งคก์ารมีความสามารถปรับตวัให้ทนักบัการเปลี�ยนแปลงของ
สภาพแวดลอ้ม ซึ� งรอบบินส์และบานเวล (Stephen P. Robbins and Neil Barnwell) ไดจ้าํแนกออกเป็น - กลยทุธ์
หลกั คือ &) กลยทุธ์ภายใน (Internal Strategies) ไดแ้ก่ การกาํหนดขอบเขตทางเลือก การสรรหาบุคลากร การ
วเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม การตั�งกนัชน การลดราคา การใชเ้หตุผล และ การกระจายระบบบริหาร และ -) กลยทุธ์
ภายนอก (External Strategies) ไดแ้ก่ การโฆษณา การทาํสัญญา การร่วมมือกนั การควบกิจการเขา้ดว้ยกนั และ
การลอ็บบี�173  

สาคร สุขศรีวงค์ ไดศึ้กษาแนวคิดของเดออาเวนี (Richard A. D'aveni) ในหนงัสือเรื�อง Hyper-
competition แลว้ แสดงทศันะเกี�ยวกบัการบริหารสภาพแวดลอ้มไวว้่า  ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งทราบวา่เมื�อองค์การ
กาํลงัเผชิญกบัสภาพแวดลอ้มอยา่งใดอย่างหนึ�งนั�นควรตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มดงักล่าวอย่างไร จึงจะเป็น
ประโยชน์สูงสุด ซึ� งโดยปกตินั�นผูบ้ริหารสามารถจะดาํเนินการในรูปแบบ o ประการ ไดแ้ก่ &) การปรับตวัให้
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม (Adaptation) ซึ� งสามารถกระทาํไดห้ลายลกัษณะดว้ยกนัขึ�นอยูก่บัสภาพแวดลอ้มที�
เกิดขึ�น โดยผูบ้ริหารสามารถเลือกใช้เทคนิคต่างๆ ในการปรับตวัได้ตามความเหมาะสม เช่น การกันสํารอง 
(Buffering) ซึ�งจะใชใ้นกรณีที�องคก์ารเผชิญกบัสภาพแวดลอ้มที�เกี�ยวขอ้งกบัอุปสงคห์รืออุปทานของตลาดที�มีการ
เปลี�ยนแปลงขึ�นลงอยูเ่สมอ หรือแหล่งที�มาของวตัถุดบัซึ� งไม่แน่นอน -) การใชส้ภาพแวดลอ้มให้เป็นประโยชน์ 
(Favorability)  ซึ� งมีหลายลกัษณะ เช่น ในกรณีที�สภาพแวดลอ้มด้านการแข่งขนัมีความรุนแรงสูง แต่ผูบ้ริหาร
ปล่อยให้สภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัเป็นไปโดยไม่บริหารก็ยอ่มทาํให้องค์การกลายเป็นผูแ้พ ้คือกาํไรลดลง 
หรือขาดทุนเพิ�มขึ�น ดงันั�นผูบ้ริหารจึงตอ้งตดัสินใจดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ�ง เช่น การรวมกลุ่มพนัธมิตรทาง
ยทุธศาสตร์  (Strategic Alliance) หรือ การควบรวมกิจการ (Merger and Acquisition) และ o) การเปลี�ยนแปลง
สภาพแวดลอ้มให้องคก์าร (Environmental Shift) ซึ� งผูบ้ริหารที�ไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากสภาพแวดลอ้มที�
เป็นอยู่ได้อย่างเต็มที� อีกต่อไป ไม่สามารถปรับตัวเองให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมได้ หรือมองเห็นถึง
สภาพแวดล้อมใหม่ที� เ อื�อประโยชน์ได้มากกว่า ผู ้บริหารจึงมีอีกหนึ� งทางเลือกคือ การนําองค์การไปสู่
สภาพแวดลอ้มใหม่ 174 

 

                                                
172เรื�องเดียวกนั, --&A---&o. 
173เรื�องเดียวกนั, --------q. 
174สาคร สุขศรีวงศ,์ การจัดการ:จากมุมมองนักบริหาร,พิมพค์รั� งที� W (กรุงเทพฯ: บริษทั จี.พี. ไซ

เบอร์พรินท ์จาํกดั, -WW-), qr-qR. 



 

 

103 
 

1.| บรรยากาศองค์การ 
บรรยากาศองคก์าร (organization climate) นั�น นกัวชิาการทั�งหลายไดก้าํหนดคาํที�ใชเ้รียกแตกต่าง

กนัไป เป็นตน้วา่ บรรยากาศทางจิตวิทยา (psychological climate)วฒันธรรมองคก์าร (organizational culture) 
หรือบุคลิกภาพองคก์าร (organizational climate) ซึ� งในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานปี พ.ศ. 2542 นั�นได้
กล่าวถึงความหมายโดยปริยายของคาํวา่บรรยากาศไวว้า่ เป็นนาม หมายถึง ความรู้สึกหรือสิ�งที�อยูร่อบๆ ตวั เช่น 
บรรยากาศในที�ประชุม บรรยากาศรอบ ๆ บา้น175 นกัวชิาการทั�งหลาย เช่น ฟอร์แฮนด์และกิลเมอร์ (Forehand and 
Gilmer,1964) ฮลัปิน (Halpin,1966) ทากริูและลิทวนิ (Taguri and Litwin,1968) ลิทวนิและสตริงเงอร์ (Litwin and 
Stringer,1968) แคทซ์และคาห์น (Katz and Kahn,1978) เดสส์เลอร์ (Dessler,1979) บราวน์และโมเบิร์ก (Brown 
and Moberg,1980) ไฮมาน, สกอตต,์ และคอนเนอร์ ( Haiman, Scott, and Connor,1985) โอเวนส์ (Owens,1995) 
เชอร์ริงตนั (Cherrington,1998) สตริงเงอร์ (Stringer,2002) ฮอยและมิสเกิล (Hoy and Miskel, 2005) และ ลูธานส์ 
(Luthans,2011) เป็นตน้ ไดใ้ห้ความหมายไวเ้ป็นเอนกประการ ซึ� งทั�งหมดสามารถสรุปไดว้า่ บรรยากาศองคก์าร
นั�น หมายถึง ความรู้สึกของสมาชิกภายในองคก์ารแต่ละคนต่อปัจจยัต่างๆ ภายในองค์กรที�ส่งผลต่อการทาํงาน 
หรืออีกนยัหนึ�งคือการรับรู้ของสมาชิกภายในองคก์ารแต่ละคนต่อสภาวะแวดลอ้มในการทาํงาน ทั�งนี�  แอชฟอร์ธ 
(Ashforth) ได้แสดงทัศนะเกี�ยวกับคาํจํากัดความของบรรยากาศองค์การไวว้่า ถึงแม้ว่าค ําจํากัดความของ
บรรยากาศและวฒันธรรมจะมีความไม่ชดัเจนและซับซ้อนกนัแต่ความแตกต่างประการหนึ� งคือวฒันธรรมจะ
ประกอบดว้ยขอ้สนันิษฐาน ค่านิยม หรือปทสัถานร่วม ในขณะที�บรรยากาศจะถูกกาํหนดโดยความรู้สึกที�เป็นการ
สมัผสัร่วมของพฤติกรรม176   

สาํหรับแนวคิดทฤษฎีบรรยากาศองค์การนั�นเกิดขึ�นมาจากการศึกษาทฤษฎีแรงจูงใจที�ทาํให้เกิด
พฤติกรรมของบุคคลในองคก์าร  มีการศึกษาดา้นบรรยากาศองคก์ารครั� งแรกโดยศึกษาบรรยากาศดา้นจิตวิทยา
เมื�อปี ค.ศ. 1930 โดยเลวนิ (Lewin) ซึ�งทฤษฎีของเลวนินั�นเป็นทฤษฎีที�เกี�ยวกบัแรงจูงใจของมนุษยที์�ไดอ้ธิบายถึง
ความสาํคญัในการเชื�อมโยงระหวา่งพฤติกรรมของบุคคลกบัสิ�งแวดลอ้มวา่ พฤติกรรมของบุคคลในองคก์ารนั�น
ขึ�นอยูก่บับุคลิกลกัษณะส่วนบุคคลและสภาพแวดลอ้ม การแสดงออกของพฤติกรรมของบุคคลในองคก์ารจะมี
แรงจูงใจเป็นตวักระตุน้ โดยที�แรงจูงใจจะขึ�นอยูก่บัแรงจูงใจที�เขม้แข็ง ความคาดหวงัต่อเป้าหมาย  และการรับรู้
ในค่านิยมของเป้าหมาย177 การที�เลวินไดพ้ยายามที�จะเชื�อมโยงระหวา่งพฤติกรรมของบุคคลและสภาพแวดลอ้ม

                                                
175ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, เขา้ถึงเมื�อ 1 กุมภาพนัธ์ 

2557, เขา้ถึงไดจ้าก  http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp  
176Blake E. Ashforth, “Climate Formation: Issues and Extensions,” The Academy of 

Management Review 10, 4 (October 1985): 837-847, อา้งถึงใน ธร สุนทรายทุธ, การบริหารจัดการเชิงปฏิรูป:
ทฤษฎ ีวจิยั และปฏิบัตทิางการศึกษา (กรุงเทพฯ:เนติกลุการพิมพ,์-WW&), 515. 

177George H. Litwin and Robert A. Stringer, Jr., Motivation and Organizational Climate 
(Boston : Division of Research, Graduate School of Business Administration, Harvard University, 1968), 54. 
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เขา้ดว้ยกนัโดยชี�ใหเ้ห็นวา่ บรรยากาศ หรือพฤติกรรมขององคก์าร เป็นผลมาจากความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบั
สิ�งแวดลอ้มในองคก์ารนั�นเขียนเป็นสูตรยอ่ไดด้งันี� 178 

B = f (P, E) 
B: Behaviorคือ พฤติกรรม   f: function คือ ความสมัพนัธ์ 
P: Personality คือ บุคลิกภาพ  E: Environment คือ สิ�งแวดลอ้ม 

โดยแสดงให้เห็นวา่ พฤติกรรมของบุคคลในองคก์าร ขึ�นอยูก่บับุคลิกภาพ หรือคุณลกัษณะส่วน
บุคคล และสภาพแวดลอ้ม หรือบรรยากาศขององคก์ารนั�น  

แมคเกรเกอร์ (McGregor) ไดเ้ขียนบทความเรื�อง The Human Side of Enterprise ขึ�นโดยไดเ้สนอ
กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการที� เรียกว่า ทฤษฏี x และทฤษฏี y ซึ� งเป็นทฤษฎีที�จาํแนกพฤติกรรมของมนุษย์
ออกเป็น - ประเภท กล่าวคือ ทฤษฎี x ซึ� งมีฐานคติวา่ คนส่วนใหญ่นั�นไม่ชอบทาํงานและไม่ตอ้งการรับผิดชอบ
ฉะนั�นจึงตอ้งทาํการจูงใจโดยใชค้วามตอ้งการในระดบัล่าง (Lower Level needs) โดยเฉพาะในดา้นผลตอบแทน
ดา้นการเงินที�ไดรั้บ และยงัตอ้งทาํการควบคุมหรือดูแลอยา่งใกลชิ้ด รวมถึงการบงัคบัให้พนกังานดาํเนินการให้
บรรลุเป้าหมายขององคก์ารอีกดว้ย และ ทฤษฏี y ซึ�งมีฐานคติวา่ มนุษยน์ั�นชอบทาํงานและรับผิดชอบ มีแนวโนม้
ที�ชอบความเป็นอิสระและสามารถควบคุมตนเองในการทาํงานไดภ้ายใตเ้งื�อนไขที�เหมาะสม179 อาศยัทฤษฏีทั�ง -  
นี�แมคเกรเกอร์จึงไดแ้สดงทศันะไวว้า่ รูปแบบการบริหารจะเป็นตวักาํหนดบรรยากาศองคก์าร โดยแบ่งรูปแบบ
ขององคก์ารออกเป็น 2 แบบ ไดแ้ก่ 1) บรรยากาศองคก์ารตาม ทฤษฎี x เป็นบรรยากาศแบบปิด โดยมีลกัษณะการ
รวมอาํนาจ ภาวะผูน้าํแบบอตัตาธิปไตยและการไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และ 2) บรรยากาศองคก์ารตาม
ทฤษฎี y เป็นบรรยากาศแบบเปิด โดยมีลกัษณะการกระจายอาํนาจ ภาวะผูน้าํแบบประชาธิปไตยและการมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจ180 ทั�งนี� ยงัไดแ้สดงทศันะไวอี้กวา่ ทฤษฎีบรรยากาศองคก์ารดงักล่าวนั�นมิไดเ้ป็นจุดจบสิ�น
ของความต่อเนื�อง แต่จะเป็นไปตามพฤติกรรมของมนุษยอ์นัเนื�องมาจากทฤษฎี x ซึ�งเป็นการมองคนในแง่ลบ และ
ทฤษฎี y ซึ�งเป็นการมองคนในแง่บวกดงักล่าวมาขา้งตน้นั�น181 

อาร์กีริส (Agryris) ไดน้าํเสนอทฤษฎีความมีวุฒิภาวะ (Immaturity - Maturity Theory)โดยได้
ทาํการศึกษาเกี�ยวกบัผลกระทบของบรรยากาศองคก์ารต่อบุคลิกภาพของบุคลากรโดยมีความเชื�อว่า องค์การได้
กาํหนดขอบเขตและบทบาทหนา้ที�ของบุคลากร โดยไม่สอดคลอ้งต่อความตอ้งการของบุคลากรซึ� งเป็นผูที้�บรรลุ
วฒิุภาวะแลว้  ซึ�งตามทฤษฎีความมีวฒิุภาวะนั�นบุคลิกภาพของคนจะค่อยๆ พฒันาจากการที�ตอ้งพึ�งพาผูอื้�นในวยั

                                                
178Kurt Lewin, Field Theory in Social Science (New York : Harper and Brother, 1951), 241, 

quoted in George H. Litwin and Robert A. Stringer, Motivation and Organizational Climate (Boston : 
Harvard University, 1963), 36. 

179Douglas M. McGregor, “ The Human side of Enterprise,” in Classics of Organizational 
Behavior, ed. Walter E. Natemeyer (Oak Park, Illinois: Moore Publishing, 1978), 12-18 . 

180Douglas M. McGregor, The Human Side of Enterprise (New York : McGraw-Hill, 1960), 
33-34. 

181Ibid., 79-80. 
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เด็กมาเป็นความตอ้งการที�จะคิดหรือทาํอะไรอย่างอิสระหรือทาํอะไรให้สําเร็จดว้ยตนเองเมื�อเติบโตเป็นผูใ้หญ่
แลว้ และจากการที�องคก์ารไดก้าํหนดโครงสร้างและงานที�ต ํ�ากวา่ระดบัความสามารถของบุคลากร ยอ่มจะก่อให้
บุคลากรรู้สึกผิดหวงัแลว้ตีตวัออกห่างจากองค์การ และปฏิเสธความรับผิดชอบจนกระทั�งถึงทาํการต่อตา้น
องค์การ ทั� งนี� ปัญหาดังกล่าวสามารถเกิดขึ� นได้ในระดับผูบ้ริหาร หากโครงสร้างขององค์การก่อให้เกิด
สภาพแวดลอ้มในลกัษณะการระแวดระวงัแบบปิดและการเสี�ยงตามลาํดบั ดงันั�นอาร์กีริส (Argyris) จึงมุ่งเน้น
ความสาํคญัขององคก์ารและบุคลากร ตลอดจนประสิทธิภาพของปัจจยัทั�งสองดว้ย182 

กิบสัน, อีแวนซีวิช และดอนแนลลี� (Gibson, Ivancevich and Donnelly)ไดท้าํการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีเกี�ยวกบับรรยากาศขององค์การและประมวลกล่าวไวห้ลายประการ ไดแ้ก่ &) ทฤษฎีการบริหารงานแบบ
วิทยาศาสตร์ของเทยเ์ลอร์ (Frederic W. Taylor) ผูเ้ป็นบิดาของการบริหารงานแบบวิทยาศาสตร์ที�ไดก้าํหนด
หลกัการในการบริหารงานโดยยึดหลกัวิทยาศาสตร์ แนวคิดทฤษฎีนี� ให้ความสาํคญักบัการบริหารงานมีวิธีที�ดี
ที�สุดเพียงวธีิเดียว โดยมีแนวความคิดทฤษฎีเกี�ยวกบับรรยากาศองคก์ารวา่ การจดัแบ่งหน่วยงานและการกาํหนด
สายการบงัคบับญัชานั�นจะนาํไปสู่การทาํงานที�มีประสิทธิภาพ 2) ทฤษฎีของวดูวาร์ด, ลอเรนซ์ และลอร์สซ (Joan 
Woodward, Pual Lawrence and Jay Lorsch) แนวคิดทฤษฎีนี� ให้ความสาํคญักบัความสัมพนัธ์ระหวา่งเทคโนโลยี
โครงสร้าง การปฏิบติังานและสภาพแวดลอ้ม โดยมีแนวความคิดทฤษฎีเกี�ยวกบับรรยากาศองคก์ารวา่ โครงสร้าง
ขององค์การและเทคโนโลยีเป็นตวักาํหนดบรรยากาศองค์การที�มีอิทธิพลต่อความคาดหวงัในงาน 4) ทฤษฎี      
ไซเบอร์เนติกส์ (Cybernetics) แนวคิดทฤษฎีนี� ให้ความสําคญักับการที�มนุษยส์ามารถควบคุมและปรับปรุง
สภาพแวดล้อมของตัวเองได้ โดยมีแนวความคิดทฤษฎีเกี�ยวกับบรรยากาศองค์การว่า ข้อมูลมีอิทธิพลต่อ
บรรยากาศในการปฏิบติังาน W) ช่วงการควบคุม (Span of control) ของล็อกฮีด (Lockheed) แนวคิดทฤษฎีนี� ให้
ความสาํคญักบัการพฒันารูปแบบที�มีจุดเด่นซึ�งไดผ้ลดีที�สุด นั�นก็คือ การจดัขอบเขตและช่วงการบงัคบับญัชา โดย
มีแนวความคิดทฤษฎีเกี�ยวกับบรรยากาศองค์การว่า การใช้มาตรวดัเพื�อประเมินองค์ประกอบที�สําคญัของ
บรรยากาศ เช่น ระดบัการฝึกอบรมและบรรยากาศการวางแผนที�ดี 6) การกระจายอาํนาจ (Decentralization) 
แนวคิดทฤษฎีนี� ใหค้วามสาํคญักบัการกระจายอาํนาจในการตดัสินใจใหก้บัหน่วยปฏิบติั หรือหน่วยงานระดบัล่าง 
โดยมีแนวความคิดทฤษฎีเกี�ยวกบับรรยากาศองคก์ารวา่ การมอบงาน อาํนาจ หนา้ที�และความรับผิดชอบขึ�นอยูก่บั
ความไวใ้จ ความเชื�อถือของบุคคล 7) ทฤษฎีระบบบริหาร p แบบ (Four Management Systems) ของไลเคิร์ท 
(Rensis A. Likert) แนวคิดทฤษฎีนี� ให้ความสาํคญักบักระบวนการกลุ่ม ซึ� งจะสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วม การ
ติดต่อสื�อสารการจูงใจ แบบของผูน้าํเป็นปัจจยัสําคญัในการปฏิสัมพนัธ์กนั โดยมีแนวความคิดทฤษฎีเกี�ยวกบั
บรรยากาศองคก์ารวา่บรรยากาศองคก์ารแบบปรึกษาหารือหรือนาํไปสู่การปฏิบติังานที�มีประสิทธิภาพ และ s) 
การเพิ�มภาระหนา้ที�และความรับผิดชอบในงาน (Job Enrichment) แนวคิดทฤษฎีนี� ให้ความสาํคญักบัปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการทาํงานและความพึงพอใจของบุคคลโดยการปรับปรุงลกัษณะงาน  โดยมีแนวความคิดทฤษฎี

                                                
182Chris Argyris, “A Few Words in Advance,” The Failure of Success, ed. Alfred J. Marrow 

(New York : American Management Association, Inc., 1972), 3-7. 
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เกี�ยวกบับรรยากาศองคก์ารวา่ควรส่งเสริมบรรยากาศที�ทาํให้บุคคลมีความรับผิดชอบ การยอมรับ และโอกาสใน
ความกา้วหนา้ในการทาํงาน183   

ความสาํคญัของบรรยากาศองคก์ารนั�น ฟอร์แฮนด์และกิลเมอร์ (Forehand and Gilmer) ไดแ้สดง
ทศันะไวว้า่ บรรยากาศองคก์ารมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของแต่ละบุคคลในการทาํงานโดยดูไดจ้ากสิ�งเร้าใจ ความ
อิสระในการเลือกงาน ระบบการให้รางวลัและการลงโทษ และไดเ้สนอแนวคิดที�เกี�ยวขอ้งกบับรรยากาศใน
องคก์าร ดงันี� คือ 1) บรรยากาศในองคก์ารในองคก์ารเป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละองคก์าร 2) เป็นรูปแบบและ
ลกัษณะสืบทอดกนัมาตลอด และ 3) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลแต่ละคนในองคก์าร184สเตียร์ส (Steers) ได้
แสดงทศันะไวว้า่ บรรยากาศองคก์ารนั�นมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพขององคก์าร ดว้ยเหตุดงันี� คือ 1) บรรยากาศ
องคก์าร เป็นการรับรู้ของบุคลากรทั�งในระดบับุคคลและระดบักลุ่มซึ�งจดัเป็นของพฤติกรรมองคก์าร ดงันั�นการที�
จะกาํหนดรูปแบบการบริหารองคก์ารจึงตอ้งพิจารณาถึงความตอ้งการของบุคลากรทั�งในระดบับุคคล และกลุ่ม 2) 
ดว้ยเหตุที�บรรยากาศองค์การซึ� งเหมาะสมกบัองค์การหนึ� งแต่อาจจะไม่เหมาะสมกับอีกองค์การหนึ� ง ดังนั�น
ผูบ้ริหารจึงจาํตอ้งพิจารณาถึงเป้าหมายและความพยายามที�จะนาํไปสู่การสร้างสรรคบ์รรยากาศที�เอื�ออาํนวยต่อ
องค์การและสอดคลอ้งกับเป้าหมายของบุคลากร โดยที�บรรยากาศที�เป็นแบบเน้นผลสําเร็จตามเป้าหมายของ
องคก์ารจะเหมาะสมกบัองคก์ารที�เนน้ต่อผลการปฏิบติังานขององคก์าร ส่วนบรรยากาศองคก์ารแบบเนน้ความ
อบอุ่นและความเป็นอนัหนึ� งอนัเดียวกันขององค์การนั�นจะเหมาะสมกับองค์การที�เน้นความพึงพอใจในการ
ทาํงานของบุคลากรเป็นหลกั 3) ถึงแมบ้รรยากาศองค์การนั�นจะมีผลต่อเจตคติและพฤติกรรมการขาดงานของ
บุคลากรแต่ไม่อาจคาดหวงัได ้ซึ�งบรรยากาศองคก์ารจะมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานของบุคลากรเป็นอยา่งมาก 
และยงัไดแ้สดงทศันะไวอี้กวา่ บรรยากาศองคก์ารทาํให้เกิดผลดีต่อบุคลากรในองคก์ารในดา้นความพึงพอใจใน
งาน (job satisfaction) และ ผลการปฏิบติังาน (job performance)185สเตียร์สและพอร์ตเตอร์ (Steers and Porter) ได้
แสดงทัศนะไวว้่า บรรยากาศองค์การเป็นตัวแปรสําคัญในการศึกษาองค์การ การวิเคราะห์พฤติกรรมการ
ปฏิบติังานของบุคลากร ความมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลขององคก์ารนั�นจะไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์ไดห้ากไม่
พิจารณาถึงสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ารซึ� งมีส่วนกาํหนดเจตคติและพฤติกรรมการปฏิบติังานของบุคลากร ซึ� ง
สภาพแวดลอ้มภายในองค์การในที�นี� ก็คือ “บรรยากาศองคก์าร” หรือเรียกอีกชื�อว่า “บุคลิกภาพขององคก์าร”186 
และยงัไดแ้สดงทศันะไวอี้กวา่ บรรยากาศที�ดีที�สุดคือบรรยากาศที�สอดคลอ้งกนัระหวา่งวตัถุประสงคข์ององคก์าร
และความตอ้งการของผูป้ฏิบติังานในองคก์ารหรือเป็นบรรยากาศที�เนน้ความสาํคญัของเป้าหมาย แต่ขณะเดียวกนั

                                                
183James L. Gibson, J.M. Ivancevich, and J.H. Donnelly Jr., Organizations : Behavior, 

Structure, Processes, 2nd ed. (Texas : Business Publications, Inc, 1973), 315-316. 
184Garlie A. Forehand and B. Von Haller Gilmer, “Environmental Variation in Studies of 

Organizational Behaviour,” Psychological Bulletin 62, 6 (December 1964): 265. 
185Richard M. Steers, Organizational Effectiveness : A Behavior View (California : Goodyear 

Publishing Company, Inc., 1977), 104-109. 
186Richard Steers and Lyman Porter, Motivation and Work Behaviour (New York : McGraw- 

Hill Book Company,1979), 364. 
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ก็จะสนบัสนุนให้ช่วยเหลือซึ� งกนัและกนั ร่วมมือกนัและมีส่วนร่วม ในกิจกรรมซึ�งจะทาํให้บรรลุเป้าหมายของ
องคก์ารร่วมกนั187 นอกจากนี�สเตียร์สยงัไดแ้สดงทศันะในเรื�องดงักล่าวไวว้า่ บรรยากาศองคก์ารเป็นตวัแปรสาํคญั
ในการศึกษามนุษยใ์นองค์การ เพราะบรรยากาศมีส่วนในการกาํหนดพฤติกรรมของผูป้ฏิบติังานในองค์การ 
ดงันั�นผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งปรับปรุงเพื�ออาํนวยต่อการจูงใจในการทาํงานซึ�งเป็นเรื�องสาํคญัและเป็นพื�นฐานสาํหรับ
การปรับปรุงคุณภาพในการทาํงาน นั�นคือ ตอ้งปรับตวัแปรที�มีอิทธิพลต่อบรรยากาศในองคก์าร ไม่วา่จะเป็น
โครงสร้างงาน ระบบรางวลัตอบแทน ความเป็นอิสระ เป็นตน้188 

องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การนั�น มีนักวิชาการหลายท่านไดแ้สดงทศันะเอาไวต้่างๆ กนั 
อาทิเช่น ไลเคิร์ท (Likert) ที�ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัพื�นฐานการบริหารซึ� งถือเป็นองคป์ระกอบของบรรยากาศ
องคก์ารไว ้8 ประการ ไดแ้ก่ 1) กระบวนการภาวะผูน้าํ (leadership) หมายถึง พฤติกรรมเป็นผูน้าํของผูบ้ริหาร วา่
เป็นไปในทางส่งเสริมการปฏิบติังานของบุคคลในองคก์ารมากนอ้ยเพียงใด 2) การจูงใจ (motivation) คือ ลกัษณะ
ของการใชสิ้�งจูงใจหรือวธีิการกระตุน้แบบต่างๆ 3) การติดต่อสื�อสาร(communication) หมายถึง การติดต่อสื�อสาร
เพื�อเผยแพร่ขอ้มูลการปฏิบติังานกับบุคลากรให้บรรลุผลสําเร็จตามจุดมุ่งหมายองค์การ 4) การปฏิสัมพนัธ์ 
(interaction) หมายถึงการร่วมมือร่วมใจปฏิบติังานของบุคคลในองค์การ 5) การตดัสินใจ (decision-making) 
หมายถึง ระดบัของการตดัสินใจภายในองคก์าร ผูบ้ริหารควรจะรวมอาํนาจ ในการตดัสินใจ หรือกระจายอาํนาจ
ในการตดัสินใจ ไปสู่บุคคลอื�นในระดบัต่างๆกนั 6) การกาํหนดเป้าหมาย (goal setting) หมายถึง การเปิดโอกาส
ให้บุคคลในองคก์ารไดมี้ส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายของ การปฏิบติังานหรือเป้าหมายขององคก์าร 7) การ
ควบคุมบงัคบับญัชา (control) หมายถึง ระดบัอาํนาจหน้าที�ในองค์การ ซึ� งผูบ้ริหารควบคุม ตรวจตราการ
ปฏิบติังานในหนา้ที�มากน้อยเพียงใด และ 8) เป้าหมายของผลการปฏิบติังาน และการฝึกอบรม (performance 
goals and training) หมายถึง ระดบัเป้าหมายในการปฏิบติังาน ซึ�งผูบ้ริหารตอ้งการใหอ้งคก์ารบรรลุผลสาํเร็จ189  

ลิทวินและสตริงเงอร์ (Litwin and Stringer )ไดแ้สดงทศันะไว ้ s ประการ ไดแ้ก่ 1)โครงสร้าง 
(Structure) ทั�งที�เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ลว้นมีผลกระทบต่อพฤติกรรมระหวา่งบุคคล และพฤติกรรมของ
ผูป้ฏิบติังาน 2) ความทา้ทายและความรับผิดชอบ (Challenge and Responsibility) เกี�ยวกบัความเขา้ใจหรือการ
รับรู้ทางดา้นความทา้ทายของงาน ความรู้สึกเกี�ยวกบัความสาํเร็จงาน ซึ� งจะเกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาแรงจูงใจ การ
เพิ�มความรับผิดชอบของผูป้ฏิบัติงานที�มีผลทําให้เกิดความจงรักภักดี ความคล่องตัวของกลุ่ม และผลการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มด้วย3) การให้รางวลัและการลงโทษ การเห็นด้วยและการไม่เห็นด้วย (Reward and 
Punishment, Approval and Disapproval) เนน้ความสาํคญัของการให้รางวลัแทนการลงโทษ ซึ� งจะเป็นสิ�งกระตุน้
ความสนใจ ของผูป้ฏิบติังานทางดา้นความสาํเร็จความผกูพนัจะช่วยลดความลม้เหลวในการทาํงาน รวมทั�งแสดง
ใหเ้ห็นวา่ผูป้ฏิบติังานเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยในพฤติกรราที�เกิดขึ�นนั�น 4) ความเสี�ยงภยัและการรับความเสี�ยงภยั 
(Risk and Risk Taking) เป็นความเขา้ใจ หรือการรับรู้เกี�ยวกบัปรัชญาของผูรั้บ ดา้นการยอมรับ การเสี�ยงภยัต่างๆ 

                                                
187Ibid., 372-373. 
188Richard M. Steers, Introduction to organizational behavior (Illinois : Scott, Foresman and 

Company. 1984), 101-102. 
189Rensis Likert, New Patterns of Management (New York : McGraw-Hill BookCompany, 

1961), &r--W. 



 

 

108 
 

ที�ตอ้งการความสาํเร็จสูงมกัจะยอมรับความเสี�ยงภยัปานกลาง ในการตดัสินใจและบรรยากาศองคก์าร ที�ยอมรับ
ความเสี�ยงภยัปานกลาง จะกระตุน้ความตอ้งการทางดา้นความสาํเร็จของผูป้ฏิบติังานได ้ 5) ความอบอุ่นและการ
สนบัสนุน (Warmth and Support) เป็นความสาํคญัทางดา้นการส่งเสริมแทนที�จะเป็นการลงโทษในการทาํงาน 
ความอบอุ่นและการสนบัสนุนที�อยูใ่นองคก์ารจะช่วงลดความกงัวลในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบังานลงได ้6) มาตรฐาน
การปฏิบติังานและความคาดหมาย (Performance Standard and Expectation) เป็นความเขา้ใจหรือการรับรู้เกี�ยวกบั
ความสําคญัของผลงานและความชัดเจนของเป้าหมาย เกี�ยวกับผลงานภายในองค์การ ซึ� งจะเป็นตวักําหนด
แรงจูงใจ ทางดา้นความสําเร็จของผูป้ฏิบัติงานดว้ย 7) ความขดัแยง้ (Conflict) เป็นความเขา้ใจเกี�ยวกับ
ปรากฏการณ์ที�เกิดขึ�นระหวา่งบุคคลที�แตกต่างกนั และหน่วยงานต่างกนัที�แข่งขนักนัในองคก์าร องคก์ารจะตอ้ง
เผชิญและแกปั้ญหาความขดัแยง้อยูเ่สมอๆ และ 8) ความเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนั (Unanimity) เป็นความเขา้ใจหรือ
การรับรู้เกี�ยวกับความจงรักภกัดีต่อกลุ่มผูป้ฏิบัติงาน และความจงรักภกัดีต่อกลุ่มจะช่วยให้กลุ่มมีความเป็น
อนัหนึ�งอนัเดียวกนัยิ�งขึ�น รวมทั�งช่วยในการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น และยงัไดศึ้กษาผลการศึกษาของ
นกัวชิาการหลายคนเกี�ยวกบัผลความแตกต่างของขอ้มูลยอ้นกลบัของแต่ละคนเกี�ยวกบัการปฏิบติังาน ปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล ความพึงพอใจในงาน และการยึดติดของกลุ่ม ซึ� งผลการศึกษาพบวา่ การเนน้ที�ความจงรักภกัดีต่อ
กลุ่มและเป้าหมายของกลุ่มจะนาํไปสู่การปฏิบติังานที�ดีขึ�นลดการคาํนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนทาํให้เกิดความ
ไวว้างใจและมีสัมพนัธ์ที�ดีขึ�น การไม่คาํนึงถึงเป้าหมายของกลุ่มนั�นจะทาํให้บุคคลแยกตวั ไม่อยากทาํงานให้ดี 
และไม่มีความไวว้างใจซึ� งกนัและกนั องคป์ระกอบดา้นนี� จะมีผลโดยตรงกบัการจูงใจดา้นความสัมพนัธ์ มีผล
ทางออ้มต่อการจูงใจดา้นความสําเร็จ และมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัการจูงใจดา้นอาํนาจจึงมีขอ้สันนิษฐานว่า
บรรยากาศองคก์ารที�ดี ควรเนน้การมีเอกลกัษณ์ขององคก์ารและจงรักภกัดีต่อกลุ่มซึ� งมีแนวโนม้การเกิดมิตรภาพ 
ความอบอุ่น และการสนบัสนุน การเนน้ความสาํคญัในการสร้างความจงรักภกัดีต่อกลุ่มและการมีส่วนร่วมในการ
จดัการจะทาํใหมี้การพฒันาใหเ้กิดความจงรักภกัดีเป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่มใหม้ากยิ�งขึ�น190  

ฟอร์แฮนด์และกิลเมอร์ (Forehand and Gilmer)ไดแ้สดงทศันะไว ้W ประการ ไดแ้ก่ 1) ขนาดและ
โครงสร้างขององคก์ร (Size and Structure) มกัจะมีขอ้สมมติวา่องคก์ารขนาดใหญ่มีความมั�นคงและความเป็น
ทางการ ถึงแมว้า่ขนาดขององคก์ารโดยส่วนรวมจะมีความสาํคญั แต่ไดค้น้พบวา่ระดบัของบุคคลภายในองคก์าร
จะมีผลกระทบต่อบุคลากร ไม่วา่จะทาํงานอยูภ่ายในองคก์ารขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็กก็ตาม  2) แบบ
ของความเป็นผูน้าํ (Leadership Patterns) แบบของความเป็นผูน้าํที�ใชก้นัอยูใ่นองคก์ารธุรกิจ โรงพยาบาล สถาน
บนัการศึกษา และหน่วยงานของรัฐบาล มีอยูห่ลายอยา่งการปฏิบติัของผูน้าํ เป็นแรงกดดนัที�สาํคญัต่อการสร้าง
บรรยากาศที�มีอิทธิพลโดยตรงต่อการผลิตและการตอบสนองความพึงพอใจของพนกังาน การพิจารณามิติทางการ
บงัคบับญัชา ความห่างเหิน เป็นตวัอยา่งของปัจจยัทางแบบของความเป็นผูน้าที�เขา้ใจโดยพนกังาน และเป็นสิ�งที�มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของพวกเขา 3) ความซบัซอ้นของระบบ (System Complexity) ภายในสภาพแวดลอ้มที�เป็น
ระบบนั�น องค์การจะแตกต่างกนัในเรื�องของความซบัซอ้นของระบบที�นาํมาใช ้ ความซบัซอ้นอาจจะหมายถึง
จาํนวนฝ่ายและการเกี�ยวขอ้งระหวา่งกนัของส่วนต่างๆ ของระบบ 4) เป้าหมาย (Goal Direction) องคก์ารยอ่มจะ

                                                
190George H. Litwin and Robert A. Stringer, Motivation and Organizational Climate (Boston: 

Division of Research, Graduate School of Business Administration, Harvard University, 1968), 45-65, อา้งถึง
ใน สมยศ นาวกีาร,ทฤษฎอีงค์การ (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพด์อกหญา้, 2545), 195-197. 
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แตกต่างกนัในเป้าหมายที�กาํหนดขึ�นมาสาํหรับองคก์ารความแตกต่างในเป้าหมายจะมาจากการแยกประเภทของ
องคก์ารอยา่งหนึ�ง เช่น องคก์ารธุรกิจ องคก์ารที�ให้บริการกบัสาธารณะ เป็นตน้ แมก้ระทั�งในระหวา่งองคก์าร
ธุรกิจดว้ยกนั เป้าหมายกาํไรซึ� งถือไดว้า่เป็นเป้าหมายที�สาํคญัของธุรกิจ ความแตกต่างก็จะมีอยูใ่นรูปของการให้
นํ� าหนกั เพื�อเปรียบเทียบเป้าหมายอื�นๆ เช่น การป้องกนัอากาศเสียความสัมพนัธ์กบัสหภาพแรงงาน และการให้
ความสนบัสนุนกบัสถาบนัการศึกษา และ 5) สายใยของการติดต่อสื�อสาร (Communication Network) เป็นมิติที�
สาํคญัอยา่งหนึ�งของบรรยากาศเพราะวา่สายใยของการติดต่อสื�อสารภายในองคก์ารนั�น จะแสดงให้เห็นถึงสายใย
ของสถานภาพ การจดัระเบียบเกี�ยวกบัอาํนาจหนา้ที�และการเกี�ยวขอ้งระหวา่งกนัของกลุ่มการติดต่อสื�อสาร จาก
เบื�องบนมาสู่เบื�องล่าง จากเบื�องล่างไปสู่เบื�องบน หรือตามแนวนอน ภายในองคก์ารนั�นจะให้ความรู้เกี�ยวกบั
ปรัชญาในการบริหารโดยส่วนรวมภายในองคก์ารได้191 

เจมส์และโจนส์ (James and Jones) ไดแ้สดงทศันะไว ้W ประการเช่นกนั ไดแ้ก่ 1) บริบทของ
องคก์าร (Organizational Context) ที�เห็นไดช้ดัคือ วตัถุประสงค ์เป้าหมายขององคก์าร เจา้ของกิจการ การควบคุม
องคก์าร หลกัปฏิบติัและกฎเกณฑต์่าง ๆ ที�องคก์ารระบุไว ้องคก์ารมีสาขายอ่ย ๆ อีกมากนอ้ยเพียงไร แหล่งวสัดุที�
จะมาป้อนโรงงานหรือแหล่งลงทุนที�เอามาลงทุน อายขุององคก์ารตั�งมานานแค่ไหนเพียงไร องค์การมีหนา้ที�
สาํหรับทาํอะไร ผลิตอะไร หรือใหบ้ริการอะไร และระดบัของเทคโนโลยนีาํเขา้มาใชใ้นองคก์ารคุณสมบติัเหล่านี�
จะมีผลต่อความรู้สึกและความพึงพอใจในการทํางานของบุคคลในองค์การได้ 2) โครงสร้างองค์การ 
(Organizational Structure) โครงสร้างขององคก์ารเป็นองคป์ระกอบสาํคญัที�ทาํใหบุ้คคลมีความรู้สึก มีเจตคติ และ
มีความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในการทาํงานได ้องคป์ระกอบทางดา้นโครงสร้าง ไดแ้ก่ ขนาดขององคก์าร การ
ตดัสินใจภายในองคก์ารวา่เนน้การตดัสินใจจากส่วนกลางหรือการแบ่งความรับผิดชอบและการตดัสินใจ องคก์าร
มีลกัษณะเฉพาะอะไรบา้ง เช่น มีลกัษณะเด่นอยา่งไร มีมาตรฐานในการดาํเนินงานการผลิตและการบริหารมาก
นอ้ยแค่ไหน กระบวนการต่างๆ ในองคก์ารมีลกัษณะเป็นระบบที�แน่นอนเพียงไร ความสัมพนัธ์ระหวา่งระบบ
ใหญ่กบัระบบยอ่ยมีอยา่งไรบา้ง เป็นตน้ 3) กระบวนการดาํเนินงาน (Process) ซึ� งประกอบดว้ย  3.1) ลกัษณะของ
ผูน้าํ ลกัษณะของผูน้าํจะเป็นตวัแปรสาํคญัอยา่งหนึ�งที�ทาํให้บรรยากาศขององคก์ารมีลกัษณะราบรื�น บุคคลใน
องคก์ารทาํงานอยา่งมีความสุขหรือไม่ 3.2) การติดต่อสื�อสารภายในองคก์าร มีการติดต่อกนัอยา่งไร มีการติดต่อ
ทางเดียวหรือสองทาง หรือมีการติดตามผลการติดต่อหรือไม่ 3.3) การควบคุมองคก์าร องคก์ารมีการควบคุมโดย
ใคร วิธีใด มีการแบ่งสายงานควบคุมหรือไม่ 3.4 การแกปั้ญหาความขดัแยง้ภายในองคก์าร ถา้เกิดปัญหาความ
ขดัแยง้ องค์การแกปั้ญหาโดยวิธีการอย่างไร มีศาลแรงงาน มีแรงงานสัมพนัธ์หรือไม่ 3.5) องค์การมีการ
เปลี�ยนแปลงปรับปรุงอยา่งไรบา้ง และเมื�อเกิดการเปลี�ยนแปลงมีผลกระทบกระเทือนต่อคนงานหรือบุคคลใน
องค์การอย่างไรบา้ง 3.6) ความร่วมมือประสานงานระหว่างบุคคลในองค์การ องค์การได้รับความร่วมมือ
ประสานงานจากบุคคลภายในองค์การมากน้อยเพียงไร ถา้องคก์ารที�สมาชิกทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี 
แสดงวา่บรรยากาศในองคก์ารสนบัสนุนการทาํงานของบุคคลในองคก์ารเป็นอยา่งดี และทาํใหข้วญัของบุคคลใน
องคก์ารอยูใ่นระดบัสูงดว้ย 3.7) การเลือกคนเขา้ทาํงาน องคก์ารไดใ้ชว้ธีิการเลือกบุคคลเขา้ทาํงานโดยระบบวธีิใด 
เช่น คดัเลือกโดยยดึถือความสามารถ คุณสมบติัของบุคคลที�องคก์ารหรือบริษทั ตอ้งการหรือเขา้มาในรูปแบบของ

                                                
191Garlie Forehand and Von Haller Gilmer, cited in James L. Gibson, J.M. Ivancevich, and J.H. 

Donnelly Jr. Organizations : Structure, Processes, Behavior, 2nd ed. Texas : Business Publications, Inc, 1973. 
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พรรคพวก หรือความสมัพนัธ์ส่วนตวักบัผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจในองคก์ารนั�นๆ วิธีการคดัเลือกบุคคลเขา้ทาํงาน
ก็จะมีส่วนเกี�ยวขอ้งกับขวญัของบุคคลที�ทาํงานในองค์การนั�นๆ ดว้ย 3.8) การเขา้สังคมและเรียนรู้สังคม 
(Socialization) ของสมาชิกในองคก์ารมีวธีิการอยา่งไร มีระบบการฝึกอบรม หรือมีระบบถ่ายทอดขนบธรรมเนียม
ประเพณีแบบใดเพราะสิ�งเหล่านี� จะมีผลต่อการพิจารณาความดีความชอบและโอกาสกา้วหนา้ในการทาํงาน 3.9) 
การใหร้างวลั (Reward) ระบบการให้รางวลัขององคก์ารอาจจะมีเกณฑใ์นการพิจารณาแตกต่างกนั เช่น พิจารณา
จากผลงาน พิจารณาจากความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลเป็นสาํคญั เป็นตน้ ระบบการให้รางวลัที�บุคคลในองคก์าร
รู้สึกวา่ยติุธรรมหรือไม่ยติุธรรมจะมีผลต่อขวญัในการทาํงาน 3.10) การตดัสินใจ (Decision Making) การตดัสินใจ
สั�งการเป็นองคป์ระกอบหนึ�งที�ทาํใหเ้กิดบรรยากาศในการทาํงาน ใครมีอาํนาจในการตดัสินใจ การตดัสินใจแบบ
มีขอ้มูลสนับสนุนหรือการตดัสินใจแบบใชอ้าํนาจเผด็จการ และ 3.11) ความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานภาพและ
อาํนาจ (Status and Power Relation) หวัหนา้หรือผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้ตาํแหน่งสูงในองคก์ารไดใ้ชอ้าํนาจอยา่งไร
บา้ง เหมาะสมเพียงไร 4) องคป์ระกอบทางดา้นสิ�งแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Environment) ซึ� งประกอบดว้ย 
4.1) ห้องทาํงาน มีแสงสวา่งที�พอเหมาะ มีอุณหภูมิที�ไม่ร้อนและเยน็เกิน มีระบบอากาศที�ถ่ายเทอยา่งสะดวก จะ
ช่วยให้การทาํงานดว้ยอารมณ์แจ่มใสสดชื�นตลอดเวลา 4.2) สถานที�ตั�งของหน่วยงาน อยูไ่ม่ไกลจากชุมชนซึ� ง
ติดต่อธุรกิจการงานไดง่้ายและสะดวก การคมนาคมไปมารวดเร็วเพราะสามารถประหยดัเวลา 4.3) อุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายขณะทาํงาน กล่าวไดว้า่ มีความสาํคญัและจาํเป็น เนื�องจากอนัตรายจากระบบประสาท เช่น หู ตา 
จมูก ปาก และอวยัวะต่างๆ ของร่างกายควรจะไดมี้อุปกรณ์สาํหรับป้องกนัเพื�อความปลอดภยัเอาไว ้4.4) สภาวะ
แวดลอ้มตามธรรมชาติต่าง ๆ ควรจะไดมี้มาตรการป้องกนัและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติไม่ให้เสื�อมโทรม 
โดยเฉพาะระบบนิเวศวทิยา ไดแ้ก่ นํ� าเสีย อากาศเป็นพิษในกรณีที�มีโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตั�งอยูเ่ป็นจาํนวน
มาก จาํเป็นตอ้งมีมาตรการควบคุมดูแลอยา่งใกลชิ้ด เพื�อสุขภาพและพลานามยัที�ดี และ 4.5) การแปรปรวนของ
สิ�งแวดลอ้ม เกิดจากสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซึ�งบางครั� งก็มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ�น ไดแ้ก่ วาตภยั และอุทกภยั สร้าง
ความเสียหาย และเกิดความเดือดร้อนขึ�นได ้ทาํให้บรรยากาศการทาํงานเสียไป W) ระเบียบแบบแผนและค่านิยม 
(Norm and Values) เป็นจิตนิสยัเฉพาะที�แสดงออกในลกัษณะของการกระทาํทั�งในทางสร้างสรรคแ์ละการทาํลาย 
ซึ� งบางครั� งระเบียบแบบแผนและค่านิยมของบุคคลเกี�ยวขอ้งกับองค์การเป็นอย่างมาก เพราะสามารถสร้าง
บรรยากาศที�ดีในการทาํงาน ซึ� งประกอบดว้ย 5.1) ความมีเหตุผล (Rationalities) เป็นคุณลกัษณะของการใช้
ความคิดพิจารณาวา่อะไรควรทาํและอะไรไม่ควรทาํ รวมทั�งการยอมรับในสิ�งที�ถูกตอ้งชอบธรรม การมีเหตุผลจะ
นาํไปการแกปั้ญหา รู้จกัการวางแผนการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 5.2) การประสานงานและการติดต่อ เป็น
ลกัษณะของการสร้างความร่วมมือเนื�องจากปัจจุบนันี�การทาํงานเป็นทีมนับวนัแต่จะมีความสาํคญัมากขึ�น การ
ประสานการติดต่ออยา่งเป็นระบบและทั�วถึงจะทาํให้ผลงานสัมฤทธิ{ ผลตามประสงค ์ 5.3) การปฏิบติัตามคาํสั�ง 
เป็นองคป์ระกอบเกี�ยวขอ้งที�สาํคญั ในกรณีที�ผูบ้งัคบับญัชาหรือหวัหนา้งานสั�งใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานตาม
เป้าหมาย ใชร้ะบบการบริหารที�เหมาะสมและสร้างบรรยากาศก็จะเกิดผลดี 5.4) ความซื�อสัตยข์องบุคคล เป็น
ลกัษณะที�ดี ทาํให้เป็นที�เชื�อถือและไวว้างใจจะอยูร่่วมกบัใครหรือทาํงานที�ใดก็ไม่มีใครรังเกียจ ซึ� งความซื�อสัตย์
นั�นจะตอ้งปลูกฝังให้บงัเกิดขึ�นทั�งต่อตนเองและต่อผูอื้�น รวมทั�งความซื�อสัตยต์่อองคก์ารอีกดว้ยเป็นสาํคญั และ 
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5.5) กระบวนการทาํงาน เป็นการกาํหนดรูปแบบและแนวทางที�ชดัเจน เพื�อปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมาย ดงันั�น
บุคลากรจึงตอ้งรู้ขั�นตอนของการทาํงานอยา่งถูกตอ้งจะทาํใหส้ามารถขจดัปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ไดส้าํเร็จ192   

ลอวเ์ลอร์ และคณะ (Lawler and Others) ไดแ้สดงทศันะไว ้ 4 ประการ ไดแ้ก่ 1) ลกัษณะ
โครงสร้างขององคก์าร ไดแ้ก่ ความกวา้งของการบงัคบับญัชา ขนาดขององคก์าร จาํนวนระดบัต่างๆ ในองคก์าร 
ตั�งแต่ระดบัตํ�าสุดถึงสูงสุด 2) กระบวนการที�ใชใ้นองคก์าร เช่น ความถี�ของการพิจารณาทบทวนการปฏิบติังาน
ภายในองคก์าร ความระมดัระวงั ความตั�งใจ การทบทวนการปฏิบติั และการให้สิ�งชดเชย ระดบัความเป็นเอกเทศ
ทางวชิาชีพ การมอบหมายงานทั�วไป เปรียบเทียบกบัการมอบหมายงานเฉพาะอยา่ง การสนบัสนุนเจา้หนา้ที�จาก
ผูบ้ริหาร 3) การปฏิบติังานภายในองคก์าร ไดแ้ก่ การยึดมั�นตามตารางเวลา ค่าใชจ่้าย และความสาํเร็จในการ
ทาํงาน และ 4) ความพอใจงาน ไดแ้ก่ ทศันคติเกี�ยวกบัความมั�นคงของงาน ความพอใจทางสังคมความมีชื�อเสียง 
ความเป็นตวัของตวัเองในการปฏิบติังาน การไดรั้บจากการปฏิบติัและค่าจา้ง193   

สเตียร์สและพอร์เตอร์ (Steers and Porter) ไดแ้สดงทศันะไว ้4 ประการเช่นกนั ไดแ้ก่ 1) 
โครงสร้างขององค์การ กล่าวไดว้่า โครงสร้างขององค์การยิ�งควบคุมที�ส่วนกลางมากเท่าใด ไม่ว่าจะเป็นแง่
กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัก็ตาม ยอ่มเป็นการบีบบงัคบัใหย้อมรับบรรยากาศองคก์าร ในทางตรงขา้ม การมีอิสระ
ส่วนบุคคลหรือการอนุญาตใหมี้ความร่วมมือร่วมใจระหวา่งบุคคลยิ�งมีมากขึ�นเท่าใด บรรยากาศการยอ่มก่อใหเ้กิด
ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ซึ�งมีผลต่อการตดัสินใจและพฤติกรรมของบุคคลดว้ย 2) วิทยาการต่าง ๆ ที�ใชใ้น
องคก์าร ย่อมมีส่วนสําคญัในการกาํหนดบรรยากาศองคก์าร 3) สิ�งแวดลอ้มภายนอกองค์การ มีผลระทบต่อ
บรรยากาศภายในองคก์าร ตวัอยา่งเช่น สภาพเศรษฐกิจอาจจะเป็นแรงผลกัดนัให้องคก์ารตอ้งไล่คนออกจากงาน 
มีการเปลี�ยนงานส่วนบุคคลที�เหลืออาจมีกาํลงัขวญัไม่ดี อาจมีผลกระทบต่อผลผลิตขององคก์ารได ้เป็นตน้ และ 4) 
นโยบายและการปฏิบติัของฝ่ายบริหาร มีอิทธิพลอยา่งมากต่อบรรยากาศองคก์ารตวัอยา่งเช่น การที�ผูบ้งัคบับญัชา
จดัหาขอ้มูลให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบถึงบทบาทหนา้ที�ความรับผิดชอบ สายการบงัคบับญัชาภายในหน่วยงาน 
ความเป็นอิสระในการปฏิบติังานและลกัษณะของงาน ยอ่มจะเป็นเครื�องสร้างบรรยากาศในการทาํงานอนัจะนาํมา
สู่ความสาํเร็จในงานซึ�งการทาํเช่นนี�ยอ่มจะมีส่วนทาํใหส้มาชิกในองคก์ารมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อวตัถุประสงค์
ของกลุ่มยิ�งขึ�น194 

เคลลี (Kelly) ไดแ้สดงทศันะไว ้q ประการ ไดแ้ก่  1) โครงสร้าง เป็นการศึกษาความรู้สึกนึกคิด
เกี�ยวกบัอุปสรรคในการทาํงานที�เกิดจากโครงสร้างขององคก์าร เช่น กฎระเบียบ การรวมอาํนาจในการบงัคบั
บญัชา เป็นตน้ 2) ความเป็นอิสระ เป็นการศึกษาถึงความรู้สึกนึกคิดของบุคลากรในองคก์ารเกี�ยวกบัความมีอิสระ
ในการแสดงออกซึ�งความคิดเห็น โดยไม่มีผลกระทบต่อชีวติการทาํงานของเขาในทางลบ 3) รางวลัตอบแทน เป็น

                                                
192L. R. James and A. P. Jones, “Organizational Climate, A Review of Theory and Research,”  

Psychological Bulletin 81, 12 (December 1974): 1098-1099. 
193Lawler and Others,1979 : 151 อา้งถึงใน เทพนม เมืองแมน และ สวิง สุวรรณ, พฤติกรรม

องค์การ,พิมพค์รั� งที� 2 (กรุงเทพฯ :ไทยวฒันาพานิช,2540), 279-280. 
194Richard M. Steers and Lyman W. Porter, Motivation and work behavior (New York: 

McGraw-Hill, 1979), 369-370. 
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การศึกษาถึงความรู้สึกนึกคิดของบุคลกรเกี�ยวกบัการให้รางวลัตอบแทน เช่น การเลื�อนขั�น-เลื�อนเงินเดือนวา่มี
ความยุติธรรมเป็นไปตามความสามารถและผลงานหรือไม่ 4) ความอบอุ่นและการให้การสนับสนุน เป็น
การศึกษาถึงภาวะผูน้าํวา่ให้ความอบอุ่นหรือให้การสนบัสนุนแก่บุคลากรในการทาํงานมากนอ้ยเพียงใด 5) การ
ยอมรับความขดัแยง้ เป็นการศึกษาถึงความรู้สึกของบุคลากรที�มีต่อความคิดเห็นที�แตกต่างกนัของสมาชิกแต่ละ
คนในองคก์ารในลกัษณะที�ยอมรับวา่ ความขดัแยง้เป็นเรื�องธรรมดาที�เกิดขึ�นได ้และควรมีการเผชิญหนา้กนัหรือ
แสดงออกซึ�งความขดัแยง้อยา่งเปิดเผยมากกวา่การเก็บกดความขดัแยง้นั�นไว ้และ 6) การเปลี�ยนแปลงในองคก์าร
เป็นการศึกษาถึงความรู้สึกของบุคลากรที�มีต่อการเปลี�ยนแปลงภายหลงัจากการนาํเทคโนโลยีสมยัใหม่มาปรับใช้
กบัองค์การ ตลอดจนความรู้สึกที�มีต่อความสามารถในการยืดหยุ่นขององค์การ เพื�อรองรับวิทยาการจดัการ
สมยัใหม่195  

อลัดกัและบรีฟ (Aldag and Breef) ไดแ้สดงทศันะไว ้p ประการ ไดแ้ก่ 1) ความเป็นอิสระ หมายถึง 
ระดบัที�องค์การอนุญาตให้บุคลากรมีความอิสระเพียงพอที�จะตดัสินใจหรือคิดสร้างสรรค์สิ�งใหม่ๆ ได้ 2) 
โครงสร้าง หมายถึง ระดบัที�องคก์ารกาํหนดเป้าหมายในการทาํงานให้แก่บุคลากรรวมทั�งวิธีการทาํงานเพื�อบรรลุ
เป้าหมายขององคก์าร 3) การให้รางวลัตอบแทน หมายถึง ระดบัที�องคก์ารให้รางวลัตอบแทนแก่บุคลากรในรูป
ของการเลื�อนขั�นเงินเดือน โดยพิจารณาผลงาน ความสามารถ หรือผลผลิตอื�น ๆ ที�เกิดจากความสามารถของ
บุคลากร และ 4) ความอบอุ่นและการให้การสนบัสนุน หมายถึง ระดบัที�องคก์ารให้ความสนบัสนุนช่วยเหลือแก่
สมาชิกองคก์ารโดยผา่นการสนบัสนุนจากผูน้าํ196 

คอตเตอร์ (Kotter) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ ในองคก์ารแต่ละองคก์ารนั�นมีบรรยากาศองค์การเฉพาะ
ตน แต่องค์ประกอบโดยทั�วไปนั�นเหมือนกนั ซึ� งแต่ละองค์ประกอบนั�นจะมีผลต่อบรรยากาศองค์การและมี
ผลกระทบซึ�งกนัและกนั กล่าวคือ ไม่มีองคป์ระกอบใดที�มีอิสระในตวัเอง เพราะเมื�อนาํเอาแต่ละองคป์ระกอบมา
ประกอบเขา้กนัแลว้ก็จะเป็นบรรยากาศองคก์ารขององคก์ารนั�นๆ องคป์ระกอบดงักล่าวนั�น มี r ประการ ไดแ้ก่ &) 
การดาํเนินงานขององค์การ (Organization processes) คือ วิธีการที�องค์การใชด้าํเนินงานเกี�ยวกบักระบวนการ
ติดต่อสื�อสาร การตดัสินใจ และการพฒันาผลผลิต -) ระดบัของโครงสร้างองค์การ (Degree of Structure) คือ 
จาํนวนและชนิดของการออกแบบงาน โครงสร้างองคก์าร ระดบัการบงัคบับญัชา กฎขอ้บงัคบัต่างๆ วธีิปฏิบติัและ
มาตรฐาน o) ทรัพยากรขององคก์าร (Assets) คือ ขนาดและคุณลกัษณะภายในต่างๆ ขององคก์าร อาทิเช่น จาํนวน
บุคลากร เครื�องจกัร หอ้งทาํงาน เครื�องมือและอุปกรณ์ต่างๆ สถานที�และการเงิน p) ระบบสังคม (Social System) 
คือ บรรทดัฐาน และค่านิยมของบุคลากร ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากรในแง่อาํนาจ ความผูกพนั และความ
ไวว้างใจ W) เทคโนโลย ี(Technology) คือ เทคนิคสาํคญัๆ ที�บุคลากรใชใ้นการปฏิบติังาน ระดบัความกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลยี q) การบริหารจัดการ (Management) คือ การปฏิบัติที�มีผลกระทบต่อบรรยากาศองค์การ ได้แก่ 
นโยบาย วตัถุประสงคข์ององคก์าร ภาวะผูน้าํ คุณลกัษณะของบุคลากรในองคก์าร การควบคุม และการจูงใจ และ 
r) สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร (External environment) คือ สิ�งต่างๆ ที�มีผลต่อการปฏิบติังานของพนกังาน 

                                                
195J. Kelly, Organizational Behavior (Illinois: Richarge D. Irwin, Inc., 1980), 246. 
196R. J. Aldeg and A. P. Breef, Managing Organizational Behavior (New York: West 

Publishing Company, 1981), p-o. 
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ไดแ้ก่ ขอ้มูลข่าวสาร เงิน วสัดุอุปกรณ์ การตลาด ผูดู้แลกฎระเบียบ และสมาคมต่างๆ ที�มีอิทธิพลต่อผลผลิต และ
การบริการขององคก์าร รวมถึงภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง และประชากรในพื�นที�197 

ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ไดแ้สดงทศันะไว ้W ประการ ไดแ้ก่ 1) Context (บริบทของ
องคก์าร) ซึ�งเกี�ยวกบัคุณสมบติัเฉพาะขององคก์าร ไดแ้ก่ ปรัชญา วตัถุประสงค ์เป้าหมาย การกาํหนดหลกัปฏิบติั 
และกฎเกณฑข์ององคก์ารที�ชดัเจน 2) Structure (โครงสร้าง) เกี�ยวกบัขนาดขององคก์าร ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ระบบใหญ่กบัระบบยอ่ย การกาํหนดอาํนาจ บทบาท ความรับผิดชอบของบุคลากร การกระจายอาํนาจ การ
ตดัสินใจ ช่วงการบงัคบับญัชาที�สั�นหรือยาว 3) Process (วธีิดาํเนินการ) เกี�ยวกบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารแบบเผด็จ
การ หรือประชาธิปไตย การสื�อสารทางเดียวหรือสองทาง การแกปั้ญหาความขดัแยง้ การเปลี�ยนแปลงในองคก์าร 
มีผลต่อบรรยากาศองค์การ ความชดัเจนของระบบการให้รางวลั 4) Physical Environment (สิ�งแวดลอ้มทาง
กายภาพ) ไดแ้ก่ การตกแต่งภายในห้องทาํงาน พื�นที� อุณหภูมิ แสง เสียง การถ่ายเทอากาศ ที�ตั�ง ความปลอดภยั 
และ 5) Value and Norm (ค่านิยม และขอ้ตกลงในการปฏิบติัร่วมกนั) ไดแ้ก่ การปฏิบติังาน (Conformity) ความมี
เหตุมีผล (Rationality) การไดท้ราบเป้าหมาย การติดต่อประสานงานอยา่งเป็นระบบ ความซื�อสัตยข์องบุคคลใน
องคก์าร (Loyalty) สิ�งเหล่านี�สงัเกตไดจ้ากการแสดงพฤติกรรมของคนในองคก์าร198  

มิติบรรยากาศองคก์าร (Dimension of Organizational Climate) นั�นเป็นองค์ประกอบยอ่ยที�จะ
นาํมาใชว้ดัลกัษณะของบรรยากาศองคก์าร ซึ� งมีนกัวิชาการหลายท่านไดน้าํเสนอแนวคิดขึ�นมาเพื�อเป็นแนวทาง
ในการวดัลกัษณะของบรรยากาศองคก์าร อาทิเช่น ลิทวิน และสตริงเงอร์ (Litwin and Stringer) ที�ไดแ้สดงทศันะ
ไว ้ R ประการ ไดแ้ก่ 1) มิติโครงสร้างองคก์าร กล่าวคือ ลกัษณะและสภาพแวดลอ้มของงานที�ผูป้ฏิบติังานรับรู้
เกี�ยวกบักฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขั�นตอนการดาํเนินงาน และการติดต่อสื�อสารตามการบงัคบับญัชา 2) มิติความ
รับผิดชอบ กล่าวคือ ลกัษณะและสภาพแวดลอ้มของงานที�ผูป้ฏิบติังานรับรู้เกี�ยวกบัหนา้ที�ความรับผิดชอบ และ
การตดัสินใจในงานที�ปฏิบติั o) มิติการใหร้างวลั กล่าวคือ ลกัษณะและสภาพแวดลอ้มของงานที�ผูป้ฏิบติังานรับรู้
เกี�ยวกับรางวลัและผลตอบแทนที�ได้รับในการปฏิบัติงาน 4) มิติความเสี�ยงภยั กล่าวคือ ลักษณะและ
สภาพแวดลอ้มของงานที�ที�ผูป้ฏิบติังานรับรู้เกี�ยวกบัการเสี�ยงภยัในการทาํงาน ความทา้ทายในงาน และกิจกรรม
ต่างๆ ภายในองค์การ W) มิติความอบอุ่น กล่าวคือ ลกัษณะสภาพแวดลอ้มของงานที�ปฏิบติังานรับรู้ เกี�ยวกับ
สมัพนัธภาพทางกายในองคก์าร ของบรรยากาศของการทาํงานเป็นทีม q) มิติการสนบัสนุน กล่าวคือ ลกัษณะและ
สภาพแวดลอ้มของงานที�ผูป้ฏิบัติงานรับรู้เกี�ยวกับการช่วยเหลือกัน ทั� งจากระดับบนและระดับล่าง r) มิติ
มาตรฐานการปฏิบติังาน กล่าวคือ ลกัษณะและสภาพแวดลอ้มของงานที�ผูป้ฏิบติังานรับรู้เกี�ยวกบัการวตัถุประสงค ์
และมาตรฐานของการปฏิบัติงานตามที�องค์การกําหนดไว ้ 8) มิติความขัดแยง้ กล่าวคือ ลักษณะและ
สภาพแวดลอ้มของงานที�ผูป้ฏิบติังานรับรู้เกี�ยวกบัความขดัแยง้และการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ และ R) มิติความ

                                                
197John P. Kotter, Organizational Dynamics Diagnosis and Intervention (MA :Addison-

Wesley, 1978), 9-22, quoted in Warren R. Plunket, and Raymond F. Attner, Introduction to Management, 4th 
ed. (Boston : PWS-Kent, 1992), 416 - 419. 

198Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration : Theory, Researcch, and 
Practice, 6th ed. (Singapore : McGraw-Hill, 2001), 234. 
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เป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนั หมายถึง ลกัษณะและสภาพแวดลอ้มของงานที�ผูป้ฏิบติัรับรู้การเป็นส่วนหนึ�งขององคก์าร 
การเป็นสมาชิกที�ดี และมีคุณค่าขององคก์าร199 

สเตียร์สและพอร์เตอร์ (Steers and Porter) ที�ไดน้าํผลงานของแคมป์ (Camp) และคณะมาอธิบาย
ถึงบรรยากาศองคก์าร โดยไดแ้สดงทศันะไว ้10 ประการ ไดแ้ก่ 1) โครงสร้างของงาน (task structure) หมายถึง 
วิธีการต่างๆ ที�ถูกใชเ้พื�อให้งานประสบผลสาํเร็จ วิธีการเหล่านี� ถูกกาํหนดโดยองคก์าร 2) ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
รางวลั และการลงลงโทษ (reward punishment relationship) หมายถึง การให้รางวลัเพิ�มเติมนอกหน่วยงานจาก
เงินเดือน เช่น การเลื�อนขั�นเงินเดือนโดยตั�งอยู่บนพื�นฐานของความสามารถ และระบบคุณธรรมมากกวา่ที�จะ
พิจารณาถึงระบบอาวุโส หรือระบบอุปถมัภ์ค ํ� าจุน เป็นตน้ 3) การรวมศูนยใ์นการตดัสินใจ (decision 
centralization) หมายถึง การตดัสินใจที�สําคญั ๆ ที�จะถูกรวมศูนยอ์ยู่กบันักบริหารระดบัสูง 4) การเนน้ถึง
ความสําเร็จ (achievement emphasis) หมายถึง ความปรารถนาของบุคลากรในองคก์ารที�จะทาํงานที�ดี และ
ช่วยเหลือองคก์ารใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์5) การเนน้ฝึกอบรมและการพฒันา (training and development emphasis) 
หมายถึงระดบัที�องคก์ารพยายามจะสนบัสนุนการปฏิบติังานของสมาชิกในองคก์าร โดยให้การฝึกอบรมและการ
พฒันาประสบการณ์แก่สมาชิกขององคก์าร 6) ความมั�นคงและความเสี�ยง (security versus risk) หมายถึง ระดบั
ของแรงกดดนัต่างๆ (pressures) ภายในองคก์าร ที�สร้างความรู้สึกไม่มั�นคงต่อสมาชิกขององคก์าร 7) การเปิดเผย
และการพยายามปกป้องตนเอง (openness versus defensiveness) หมายถึง ระดบัที�บุคลากรในองคก์ารพยายามที�
จะปิดบงัความรับผิดพลาดของตนเอง โดยที�ไม่ยอมเปิดเผยอยา่งตรงไปตรงมา 8) สถานภาพและขวญักาํลงัใจ 
(status and morale) คือ ความรู้สึกทั�วๆ ไปของบุคลากรที�มีต่อองค์การแห่งนี� วา่เป็นสถานที�เหมาะสมแก่การ
ทาํงาน 9) การยอมรับในผลงานและการป้อนกลบั (recognition and feedback) คือ ระดบัที�สมาชิกในองคก์าร
ทราบวา่ ผูบ้งัคบับญัชาตระหนกัถึงผลงาน และสนบัสนุนในการทาํงาน และ 10) ความยืดหยุน่และความสามารถ
ขององคก์าร (general organizational competence and flexibility) หมายถึง ระดบัที�องคก์ารรู้สึกวา่เป้าหมายของ
องคก์ารคืออะไร และกาํลงัทาํอะไรองคก์ารมีความสามารถ และยืดหยุน่เพียงพอที�จะรู้วา่ปัญหาอะไรเกิดขึ�น และ
ควรตอบสนองต่อปัญหานั�นอยา่งไร200 

บราวน์และโมเบอร์ก (Brown and Moberg) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัมิติบรรยากาศองคก์ารไว ้s 
ประการ ไดแ้ก่ 1) ความมีอิสระ (individual autonomy) หมายถึง การที�บุคลากรมีอิสระในการดาํเนินการตดัสินใจ
การปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าที�ความรับผิดชอบ 2) การยอมรับ ความอบอุ่น และการสนับสนุน 
(consideration, warmth and support) หมายถึง ความตอ้งการในการยอมรับ และความรู้สึกมั�นคงจากผูร่้วมงาน 
และผูบ้งัคบับญัชา 3) โครงสร้างของตาํแหน่ง (position structure) หมายถึง การกาํหนดขอบเขตความรับผิดชอบ
ในตาํแหน่งของผูป้ฏิบติังานแต่ละราย 4) การให้รางวลัตอบแทน (reward orientation) หมายถึง การให้
ผลตอบแทน หรือรางวลัจากผูบ้งัคบับญัชาแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยองคก์ารจะให้การสนบัสนุน หรือให้รางวลั
ตอบแทนแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาที�มีผลการปฏิบติังานดี 5) การพฒันาเพื�อความกา้วหนา้ (progressive development) 

                                                
199George H. Litwin and Robert A. Stringer, Motivation and Organizational Climate (Boston: 

Division of Research, Graduate School of Business Administration, Harvard University, 1968), 81-82. 
200Richard Steers and Lyman Porter, Motivation and Work Behaviour (New York : McGraw-

Hill Book Company, 1979), 355-366. 
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หมายถึง การที�องคก์ารสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีการพฒันา การเสนอความคิด และวิธีการใหม่ๆ 6) การเสี�ยง (risk-
taking) หมายถึง การที�บุคลากรมีอิสระในการเสนอให้มีการเปลี�ยนแปลงใหม่ๆ โดยปราศจากความรู้สึกของการ
แกแ้คน้ การเยาะเยย้ หรือการลงโทษ 7) การควบคุม (control) หมายถึง ระดบัของการควบคุมการปฏิบติังานของ
บุคลากรที�องคก์ารกาํหนด และ 8) การขดัแยง้ (conflict) หมายถึง การที�องคก์ารยินยอมให้มีการขดัแยง้ และการ
จดัการความขดัแยง้ที�เกิดขึ�น201  

ฮอยและมิเกล (Hoy and Miskel) ไดแ้สดงทศันะไวว้่า องค์ประกอบบรรยากาศองค์การใน
สถานศึกษาประกอบดว้ยพฤติกรรมของผูบ้ริหารและพฤติกรรมของครู โดยพฤติกรรมของผูบ้ริหารมี 3 มิติ ไดแ้ก่ 
1) การสนับสนุน (supportive) หมายถึง การที�ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ครูแสดงความคิดเห็นชมเชยยกย่อง 
วพิากษว์จิารณ์ในเชิงสร้างสรรค ์ใหก้ารยอมรับในสมรรถภาพทางวิชาการ รวมทั�งให้ความสนใจดา้นวิชาชีพและ
ความเป็นส่วนตวัของครูแต่ละคน 2) การควบคุม (directive) หมายถึง ผูบ้ริหารเป็นผูนิ้เทศงานอยา่งใกลชิ้ดและ
เขม้งวดกาํกบัติดตามการทาํงานของครูและกิจกรรมทั�งหมดของสถานศึกษาอยา่งคงที� แมแ้ต่ส่วนรายละเอียด
เล็กนอ้ยและปลีกยอ่ย และ 3) ความเคร่งครัด (restrictive) หมายถึง ผูบ้ริหารมีพฤติกรรมที�ขดัขวางการทาํงาน
มากกวา่การอาํนวยความสะดวกในการทาํงานของครู เพิ�มภาระใหแ้ก่ครูดว้ยงานเอกสารและงานที�เป็นภาระหนกั
อื�นๆ เกินความรับผิดชอบของครู ส่วนพฤติกรรมของครูก็มี 3 มิติเช่นกนั ไดแ้ก่ 1) ความเป็นมิตร (collegial) 
หมายถึง ครูมีลกัษณะเปิดเผยและมีปฏิสมัพนัธ์ทางวิชาชีพระหวา่งกนั มีความรู้สึกภาคภูมิใจในสถานศึกษา สนุก
ในการทาํงานกบัเพื�อนร่วมงานกระตือรือร้นให้การยอมรับและแสดงความนับถือเพื�อนร่วมงานอย่างจริงใจ2) 
ความสนิทสนม (intimate) หมายถึง การที�ครูเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนั มีความสัมพนัธ์ทางสังคมต่อกนัอยา่งมั�นคง 
แต่ละคนรู้จกักนัเป็นอยา่งดี ใกลชิ้ดดว้ยความเป็นเพื�อน มีการพบปะกนัอยา่งสมํ�าเสมอ และให้การช่วยเหลือ
สนบัสนุนกนัทางสงัคม และ 3) การไม่ใหค้วามร่วมมือ (disengaged) หมายถึง ครูมีการปฏิบติักิจกรรมทางวิชาชีพ
อยา่งขาดความหมายและไม่เอาใจใส่ ใชเ้วลาไปโดยเปล่าประโยชน์ ไม่มีเป้าประสงคใ์นการทาํงานวิพากษว์ิจารณ์
และพฤติกรรมในทางลบต่อเพื�อนร่วมงานของตน202 

ประเภทของบรรยากาศองคก์ารนั�น นกัวิชาการหลายท่านไดแ้สดงทศันะไวต่้างๆกนั อาทิเช่น บีล
และคณะ (Beal and Others) ที�ไดก้ล่าวถึงบรรยากาศและความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมกลุ่มวา่ พฤติกรรมของกลุ่ม
เป็นเครื�องตดัสินบรรยากาศกลุ่ม กลุ่มที�มีบรรยากาศอบอุ่น อิสระ ประชาธิปไตย ดูเหมือนจะมีผลงานดีกวา่และน่า
พึงพอใจมากกวา่ เพราะจะลดความไม่พึงพอใจ ความคบัขอ้งใจ ความกา้วร้าวลง จะมีแต่ความเป็นมิตร ความ
จริงใจ ความร่วมมือและความรู้สึกวา่ “พวกเรา” มีความคิดริเริ�ม สร้างสรรค ์ มีแรงจูงใจ การมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจในงานขององคก์ารที�มีบรรยากาศประชาธิปไตยช่วยเอื�อให้มีการพฒันาการเพิ�มผลผลิตและขวญั ซึ� งบีล
ไดจ้าํแนกประเภทของบรรยากาศองคก์ารออกเป็น W แบบ ไดแ้ก่ 1) บรรยากาศแบบกลวั สงสัย กลวัจะไม่เป็นที�
ยอมรับ ต่างสงสัยไม่ไวว้างใจกนัและกนั บรรยากาศจะกา้วร้าว ซึมเซา เฉื�อยชาไม่มีชีวิตชีวา แต่ละคนจะคอยให้

                                                
201W. B. Brown and D. J. Moberg, Organizational Theory and Management: A Macro 

Approach (New York: Wiley & Sons, 1980), 34-49.  
202Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration : Theory, Researcch, and 

Practice, 6th ed. (Singapore : McGraw-Hill, 2001), 192 
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ผูอื้�นเป็นฝ่ายพดูออกความเห็นก่อน 2) บรรยากาศเป็นมิตร อบอุ่น อิสระ ทุกคนรู้สึกสบายที�จะแสดงความคิดเห็น 
พูดจากนัอย่างตรงไปตรงมา แลกเปลี�ยนความคิดเห็นและความรู้สึกของตน 3) บรรยากาศแบบเผด็จการ 
ผูบ้งัคบับญัชาจะเป็นผูที้�รู้ดีที�สุดวา่กลุ่มควรจะทาํอะไร ตามที�ตนตั�งใจ ไม่มีใครมีส่วนร่วมหรือริเริ�มกระทาํการ
ยกเวน้ที�ไดรั้บคาํสั�ง 4) บรรยากาศแบบประชาธิปไตย ทุกคนจะไดรั้บการกระตุน้ให้มีบทบาทเป็นผูน้าํ เพื�อที�จะ
ร่วมกนัทาํงานไปสู่จุดมุ่งหมายที�วางไว ้ และ 5) บรรยากาศที�เชื�อในคุณค่าของผูอื้�นยอมรับความสามารถในการ
ปฏิบติังานของผูอื้�นผูบ้งัคบับญัชามีสายตากวา้ง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงาน203 

ลิทวนิและสตริงเงอร์  (Litwin and Stringer) ไดจ้าํแนกประเภทของบรรยากาศองคก์ารออกเป็น o 
แบบ ไดแ้ก่  1) บรรยากาศองคก์ารมุ่งการประสานสัมพนัธ์ มีลกัษณะสาํคญั 4 ประการ คือ1.1) เปิดโอกาสให้เกิด
การรวมกลุ่มและมีความสัมพนัธ์ที�อบอุ่น จริงใจ 1.2) ให้การสนบัสนุน และสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร 1.3) ให้
ความเป็นอิสระในการทาํงาน และมีโครงสร้างองคก์ารที�บีบบงัคบันอ้ย และ 1.4) ให้การยอมรับวา่บุคลากรเป็น
สมาชิกของกลุ่ม 2) บรรยากาศมุ่งการให้อาํนาจ มีลกัษณะสาํคญั 3 ประการ คือ 2.1) มีการกาํหนดโครงสร้าง
องคก์ารในรูปของกฎ ระเบียบ และขั�นตอนในการปฏิบติังาน 2.2) บุคลากรยอมรับความรับผิดชอบในตาํแหน่ง 
อาํนาจหนา้ที� สถาบนัอยูใ่นระดบัสูง และ 2.3) กระตุน้ให้มีการใชอ้าํนาจหนา้ที�ที�เป็นทางการ ในการแกไ้ขปัญหา
ขอ้ขดัแยง้และความเห็นที�ไม่ลงรอย และ 3) บรรยากาศมุ่งผลสาํเร็จของงาน มีลกัษณะสาํคญั 4 ประการ คือ 3.1) 
เนน้ความรับผิดชอบส่วนตน 3.2) มีการคาํนวณเรื�องการเสี�ยง และมีการเปลี�ยนแปลงใหม่ๆ 3.3) ให้การยอมรับ
และรางวลัสําหรับผูที้�มีผลการปฏิบัติงานดี และ 3.4) สร้างความประทับใจที�บุคลากร เป็นส่วนหนึ� งของ
ความกา้วหนา้และความสาํเร็จของทีม204 

ฮลัปินและครอฟท์ (Halpin and Croft) ไดจ้าํแนกประเภทของบรรยากาศองคก์ารออกเป็น 6 แบบ 
โดยใชแ้นวคิดจากคะแนนใน 8 ดา้นของพฤติกรรมองคก์ารที�เป็นคะแนนมาตรฐาน ไดแ้ก่ 1) บรรยากาศแบบเปิด 
(open climate) เป็นบรรยากาศที�ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานแสดงความคิดเห็นและแสดงความสามารถ 
หน่วยงานมีชีวติชีวาและกา้วหนา้อยูเ่สมองานส่วนใหญ่บรรลุเป้าหมายและรวดเร็ว บรรยากาศแบบนี� เปิดโอกาส
และส่งเสริมกาํลงัใจใหแ้ก่ผูร่้วมงานอยา่งมาก เพราะแต่ละคนมีโอกาสแสดงความสามารถอยา่งเต็มที� ผูบ้ริหารจะ
เป็นผูป้ระสานงานและแสดงความสัมพนัธ์ต่างๆ ไดเ้หมาะสมตามสถานการณ์ นอกจากนี�  ผูร่้วมงานจะมี
ความรู้สึกวา่เป็นอิสระ ตนเองมีประโยชน์และมีคุณค่าต่อหน่วยงาน และพยายามที�จะสนองความตอ้งการของ
องคก์ารตลอดเวลา ส่วนสาํคญัที�สุดของบรรยากาศแบบนี�  คือ ผูบ้ริหารมีความเป็นกนัเองและจริงใจ มีลกัษณะของ
ความยืดหยุน่ และมีความเชื�อมั�นในตวัเองสูง 2) บรรยากาศแบบอิสระ (autonomous climate) เป็นบรรยากาศที�
แสดงให้เห็นถึงว่าผูบ้ริหารให้ความช่วยเหลือแก่ผูร่้วมงานเป็นอย่างดี ผูบ้ริหารให้กาํลงัใจ และคาํนึงถึงความ
ตอ้งการของผูร่้วมงานเป็นสําคญั แมว้่าจะน้อยกว่าผูบ้ริหารในบรรยากาศแบบเปิดก็ตาม บรรยากาศแบบนี�
ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานไดแ้สดงความคิดเห็นหรือตดัสินใจในบางเรื�อง จุดสาํคญัของบรรยากาศแบบนี�  
คือ ผูร่้วมงานทาํงานร่วมกนัไดดี้ และมีความพึงพอใจที�ไดร่้วมงานกนัผูร่้วมงานไม่มีภาระที�เป็นอุปสรรคขดัขวาง
                                                

203George M. Beal, Joe M. Bohlen, and J. Neil Raudabaugh, Leadership and Dynamic Group 
Action (Ames, Iowa: Iowa State University Press,1974), 83-85. 

204George H. Litwin and Robert A. Stringer, Motivation and Organizational Climate (Boston: 
Division of Research, Graduate School of Business Administration, Harvard University, 1968), 46-65. 
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ต่อการทาํงาน ผูบ้ริหารใหค้วามยติุธรรมต่อทุกคนและพยายามให้ผูร่้วมงานไดรั้บผิดชอบโดยไม่แสดงการจบัผิด
คน ในบรรยากาศแบบนี� ผูบ้ริหารจะทาํงานหนักเพื�อเป็นตวัอย่างและไม่แสดงการเห็นแก่ตวั นอกจากนี� แลว้ 
ผูบ้ริหารจะผ่อนปรนและยืดหยุ่นตามสถานการณ์ต่างๆ เพื�อความเหมาะสม จุดมุ่งหมายขององค์การเป็นเรื�อง
รองลงมาจากความตอ้งการของแต่ละบุคคล 3) บรรยากาศแบบควบคุม (controlled climate) เป็นบรรยากาศที�
แสดงใหเ้ห็นถึงผูบ้ริหารมีความตอ้งการที�จะให้หน่วยงานบรรลุถึงจุดมุ่งหมายเหนือสิ�งอื�นใด ความตอ้งการหรือ
ความจาํเป็นต่าง ๆ ของผูร่้วมงานจะใชป้ระกอบการพิจารณาเป็นอนัดบัรองลงมา ผูร่้วมงานตอ้งทาํงานหนกั ไม่มี
เวลาสงัสรรคซึ์�งกนัและกนั การไม่ใหค้วามร่วมมือระหวา่งผูร่้วมงานมีนอ้ยและมีภาระที�เป็นอุปสรรคขดัขวางใน
การทาํงานมาก ความสนิทสนมฉนัทเ์พื�อนระหวา่งเพื�อนร่วมงานมีนอ้ยเช่นกนั ผูบ้ริหารมกัไม่ปล่อยให้ผูร่้วมงาน
ไดท้าํงานโดยอิสระ และแสดงความรับผิดชอบ ผูบ้ริหารพยายามทาํงานหนกั เพื�อเป็นตวัอยา่งและตอ้งการให้งาน
ทุกอยา่งดาํเนินการอยา่งสมบูรณ์แบบ อยา่งไรก็ตามขวญัและกาํลงัใจของผูร่้วมงานยงัคงสูง ดงันั�น บรรยากาศ
เช่นนี� จึงยงัคงจดัอยูเ่ป็นแบบเปิดมากกวา่แบบปิด 4) บรรยากาศแบบเป็นกนัเอง (familiar climate) เป็นบรรยากาศ
ที�แสดงถึงความสนิทสนมระหว่างผูบ้ริหารและผูร่้วมงาน บรรยากาศแบบนี� เนน้ความตอ้งการและความจาํเป็น
ของบุคคลเป็นสาํคญั ผูบ้ริหารมกัจะไม่ควบคุมการทาํงานของผูร่้วมงานมากนกั ซึ�งก็อาจจะเป็นผลทาํใหเ้กิดความ
ขดัแยง้กนัเองในกลุ่มผูร่้วมงาน นอกจากนี�แลว้ หน่วยงานมกัจะประสบปัญหาในการทาํงานตามเป้าหมาย อยา่งไร
ก็ตาม ผูร่้วมงานมีภาระที�เป็นอุปสรรคขดัขวางในการทาํงานนอ้ย ทุกคนในหน่วยงานแสดงความเป็นมิตรที�ดีต่อ
กนั ต่างคนต่างมีความรู้สึกวา่หน่วยงานของตนเองเปรียบเหมือน "ครอบครัวใหญ่ที�แสนสุข" 5) บรรยากาศแบบ
ฉนัทพ์อ่กบัลูก (paternal climate) เป็นบรรยากาศที�แสดงถึงผูบ้ริหารพยายามที�จะใหผู้ร่้วมงานไดรั้บความพึงพอใจ 
ผูร่้วมงานจะมีความรู้สึกว่าถูกบงัคบัมากกว่าที�จะเกิดแรงจูงใจขึ�นเอง บรรยากาศแบบนี� จึงค่อนขา้งเป็นแบบปิด 
การไม่ให้ความร่วมมือของผูร่้วมงานมีมาก เนื�องจากผูบ้ริหารไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได ้ ตลอดเวลา
ผูร่้วมงานขาดขวญัและกําลังใจในการทํางาน เนื�องจากหน่วยงานมักสนองความต้องการในระดับตํ� า 
นอกเหนือจากนั�นผูร่้วมงานมกัไม่นิยมคบคา้สมาคมภายในกลุ่ม ผูร่้วมงานมีความรู้สึกว่าตอ้งแบกภาระที�หนัก 
และงานมกัจะมีอุปสรรค ผูบ้ริหารจะคอยควบคุม ตรวจตราและคอยแนะนาํผูร่้วมงานเสมอ เพราะตอ้งการผลงาน
ที�สูงจนบางครั� งกลายเป็นวา่ ผูบ้ริหาร คือ "คุณพอ่รู้ดีไปเสียทุกอยา่ง" และ 6) บรรยากาศแบบปิด (closed climate) 
เป็นบรรยากาศที�แสดงถึงการขาดการใหค้วามร่วมมือของผูร่้วมงานมากที�สุด การดาํเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ไม่ราบรื�นและขาดความกา้วหนา้ ขวญัและกาํลงัใจของผูร่้วมงานตํ�ามาก ทุกคนในหน่วยงานมีความรู้สึกวา่ ตอ้ง
แบกภาระที�หนกั งานต่าง ๆ มีอุปสรรค ทุกคนมีความรู้สึกสิ�นหวงั และรู้สึกเหมือนวา่ตนเอง "ถูกพนัธนาการอยู่
ในระบบ" ความสนิทสนมระหวา่งผูร่้วมงานปานกลาง ผูบ้ริหารจะห่างเหินจาก ผูร่้วมงานมาก แต่มกัจะคอย
กระตุน้ดว้ยวาจาวา่ "เราควรจะทาํงานใหห้นกัขึ�น" แต่ก็มกัจะไม่ค่อยประสบผลสาํเร็จ ทั�งนี� เพราะผูบ้ริหารจะคอย
สร้างผลงานให้แก่ตนเอง และขาดการจูงใจผูร่้วมงาน อีกทั�งการมอบหมายความรับผิดชอบมกัไม่ค่อยถูกตอ้ง 
ผูร่้วมงานจะทาํงานแบบ "เชา้ชามเยน็ชาม" เนื�องจากความสิ�นหวงั ลกัษณะของบรรยากาศแบบนี�ถา้เกิดขึ�นกบั
หน่วยงานใดควรจะตอ้งมีการแกไ้ขโดยเร่งด่วน205 

                                                
205Andrew W. Halpin and Don B. Croft, The Organizational climate of School (Chicago: 

University of Chicago Press, 1963), 133 - 152. 
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ไลเคิร์ท (Likert) ไดส้ร้างแกนต่อเนื�องของระบบองค์การตามลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชา (ผูบ้ริหาร) กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (ผูร่้วมงาน) ดว้ยอาศยัความแตกต่างของระบบการบริหารจึงทาํให้
สามารถจาํแนกบรรยากาศองคก์ารออกเป็น 4 แบบ ไดแ้ก่  1) บรรยากาศแบบเผด็จการ (exploitive authoritarian 
climate) องค์การแบบนี� ผูบ้ริหารให้ความไวว้างใจและมีความจริงใจต่อผูร่้วมงานน้อยมาก มีการจูงใจในการ
ทาํงาน โดยการบงัคบัเพื�อใหผู้ร่้วมงานกลวั การติดต่อสื�อสารเป็นแบบทางเดียว คือ จากผูบ้ริหารไปยงั ผูร่้วมงาน
การตดัสินใจต่างๆ ภายในองค์การเป็นหน้าที�ของผูบ้ริหารสูงสุด 2) บรรยากาศอย่างมีศิลป์ (benevolent 
authoritarian climate) องคก์ารแบบนี�ผูบ้ริหารแสดงถึงท่าทีไวว้างใจและมีความจริงใจต่อผูร่้วมงาน มีวิธีการจูงใจ
ผูร่้วมงานด้วยการให้รางวลั แต่บางครั� งก็มีการบงัคบับ้าง ยอมให้มีการสื�อสารจากผูร่้วมงานไปสู่ผูบ้ริหาร 
ผูบ้ริหารทาํเสมือนวา่ขอความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผูร่้วมงาน สาํหรับนโยบายและกฎเกณฑต่์างๆ 
ขององคก์ารจะถูกกาํหนดโดยผูบ้ริหารเท่านั�น อยา่งไรก็ตามผูบ้ริหารก็อนุญาตให้ผูร่้วมงาน ตดัสินใจในระดบั
หนึ�ง ทั�งนี� ตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายที�ผูบ้ริหารวางไว ้ 3) บรรยากาศแบบปรึกษาหารือ (consultative climate) 
องคก์ารแบบนี�ผูบ้ริหาร มีความรู้ความสามารถในการบริหาร ให้ความไวว้างใจและความจริงใจต่อผูร่้วมงานมาก 
มีการขอคาํปรึกษาและคาํแนะนาํจากผูร่้วมงานเพื�อกาํหนดแนวทางหรือใชใ้นการตดัสินใจอยูเ่สมอ มีการจูงใจใน
การทาํงาน ดว้ยการให้รางวลั การติดต่อสื�อสารแบบสองทางอยา่งสมบูรณ์ ผูบ้ริหารวางนโยบายขององคก์ารไว้
อยา่งกวา้งๆ เพื�อเป็นแนวทางในการทาํงาน การตดัสินใจที�สาํคญัยงัคงเป็นหนา้ที�ของผูบ้ริหาร และ 4) บรรยากาศ
แบบมีส่วนร่วม (participative group climate) องคก์ารแบบนี� ผูบ้ริหารให้ความไวว้างใจและความจริงใจต่อ
ผูร่้วมงานมากในเกือบทุกๆ เรื�อง ผูบ้ริหารนาํเอาขอ้เสนอและความคิดเห็นของผูร่้วมงานไปใชใ้นการบริหารงาน
อยา่งสร้างสรรค ์มีการจูงใจในการทาํงาน ดว้ยการให้รางวลัแก่ผูที้�มีส่วนร่วมในการทาํงาน มีการสื�อสารทั�งจาก
ผูบ้ริหารสู่ผูร่้วมงาน จากผูร่้วมงานสู่ผูบ้ริหาร และระหว่างผูร่้วมงานดว้ยกนั ผูบ้ริหารกระตุน้ให้ผูร่้วมงาน
ตดัสินใจ ในการปฏิบติังานร่วมกนัภายในกลุ่ม ดว้ยเหตุที�แนวคิดของไลเคิร์ทนั�นเป็นการมององคก์ารทุกองคก์าร
ในเชิงระบบทั�งระบบดงันั�นจึงเหมาะกบัองคก์ารทุกประเภทไม่ว่าองคก์ารนั�นจะเป็นองคก์ารขนาดใหญ่และ มี
ความสลบัซบัซอ้นเพียงใด สาํหรับแบบของบรรยากาศองคก์ารทั�ง 4 แบบนี�  ตามทศันคติของไลเคิร์ทแลว้เห็นวา่ 
องคก์ารแบบที� 4 คือ แบบมีส่วนร่วม (participative group) เป็นแบบที�ดีที�สุดหรือเป็นแบบอุดมคติ และรูปแบบ
ต่างๆ ของบรรยากาศองคก์ารขา้งตน้206  

การประเมินบรรยากาศขององค์การนั� น นักวิชาการทั� งหลายได้กาํหนดองค์ประกอบในการ
ประเมินไวห้ลายแนวทางดว้ยกนั อาทิเช่น ไลเคิร์ท (Likert) ไดท้าํการประเมินบรรยากาศองคก์าร โดยพิจารณา
จากมิติหรือตวัแปรต่างๆ เหล่านี� คือ 1) การติดต่อสื�อสารภายในองค์การ คือ ผูป้ฏิบติังานรู้ความเป็นไปภายใน
หน่วยงาน ผูบ้งัคบับญัชาแสดงความใจกวา้งที�จะติดตอ่สื�อสารอยา่งเปิดเผยเพื�อใหผู้ป้ฏิบติังานไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร
ที�ถูกตอ้งอนัจะนาํไปสู่การปฏิบติังานให้ไดผ้ลดี 2) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ คือ ผูป้ฏิบติังานมีส่วนในการ
กาํหนดเป้าหมาย การทาํงาน การตดัสินใจในเรื�องงานทุกระดบั ถา้มีข่าวสารเพียงพอในการตดัสินใจ หากการ
ตดัสินใจดงักล่าวมีผลกระทบ ผูบ้งัคบับญัชาจะขอความคิดเห็นของผูน้ั�นด้วย 3) การคาํนึงถึงผูป้ฏิบติังาน 
(employee-oriented) หมายถึง องคก์ารเอาใจใส่จดัสวสัดิการ ปรับปรุงสภาพการทาํงานให้ผูป้ฏิบติังานรู้สึกพอใจ

                                                
206Rensis Likert, New Patterns of Management (New York: McGraw-Hill BookCompany, 

1961), 222-236. 
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ในการทาํงาน 4) อาํนาจและอิทธิพลในองคก์าร ทั�งจากผูบ้งัคบับญัชาและตวัผูป้ฏิบติังาน 5) เทคนิควิทยาการที�ใช้
ในหน่วยงาน คือ เทคนิคที�ใชใ้นหน่วยงานมีการปรับปรุงอยา่งรวดเร็วเป็นไปตามสภาพแวดลอ้ม เครื�องมือและ
ทรัพยากรที�ใชใ้นหน่วยงานไดรั้บการจดัการอยา่งดี และ  6) แรงจูงใจ บรรยากาศที�ถือวา่ดีนั�น จะตอ้งมีลกัษณะ
ยอมรับความแตกต่างและ ความไม่ลงรอยกนัขององคก์าร องคก์ารพร้อมจะสนบัสนุนให้ผูป้ฏิบติังานขยนัขนัแข็ง 
ทาํงานหนกั เพื�อเงิน เพื�อเลื�อนตาํแหน่ง เพื�อใหเ้กิดความพึงพอใจในการทาํงาน207 

ฮลัปินและครอฟท์ (Halpin and Croft,1963) ได้แสดงทศันะไวว้่า บรรยากาศองค์การเป็น
พฤติกรรมของทุกคนในองค์การที�เขาปฏิบัติงานร่วมกนัสามารถวดัได้ด้วยแบบประเมินบรรยากาศองค์การ 
OCDQ (Organizational Climate Description Questionnaire) ซึ� งแบบประเมินดงักล่าวนั�นเป็นแบบสอบถามที�
สร้างขึ�นโดยฮลัปินและครอฟท์ในปี ค.ศ. 1966 เพื�อใชส้ําหรับศึกษาในเรื�องบรรยากาศองค์การในโรงเรียน
ประถมศึกษาของสหรัฐอเมริกา ใชว้ดับรรยากาศองค์การ 8 มิติ โดยให้ผูป้ฏิบติังานประเมินบรรยากาศจาก
พฤติกรรมของผูร่้วมงาน (Subordinate’ Behaviour) 4 ดา้น ไดแ้ก่  1) ดา้นไม่ให้ความร่วมมือ (Disengagement) 
หมายถึง ความรู้สึกของผูร่้วมงานไม่เห็นความสาํคญัและประโยชน์ของการปฏิบติังานร่วมกนั ขาดความรู้สึกที�จะ
ช่วยเหลือกนั เพื�อให้เกิดการบรรลุเป้าหมาย ต่างคนต่างทาํ ไม่มีความสามคัคี ทาํงานไม่ประสานกนัและไม่มีการ
พึ�งพาอาศยักนั 2) ดา้นอุปสรรค (Hindrance) หมายถึง ความรู้สึกที�ผูร่้วมงานมีต่อการปฏิบติังานโดยขาดความ
คล่องตวั ขาดความสะดวกสบายเพราะผูบ้ริหารสั�งงานมากประกอบกบัผูร่้วมงานอึดอดัใจต่อกฎระเบียบที�จะตอ้ง
ปฏิบติัโดยผูบ้ริหารเป็นผูต้ ั�งขึ�นมาและเห็นว่าเป็นสิ�งที�ไม่จาํเป็นก่อให้เกิดความยุง่ยากลาํบากยิ�งจะทาํให้ไม่เป็น
ผลดีต่อการทาํงาน 3) ดา้นขวญัและกาํลงัใจ (Esprit) หมายถึง ความรู้สึกของผูร่้วมงานที�รู้สึกวา่การทาํงานเกิดขวญั
กาํลงัใจ มีความรักใคร่และปรองดองกนัในหมู่คณะ ต่างเป็นเพื�อนที�ดีต่อกนัช่วยเหลือกนัและพึ�งพากนั แมจ้ะเป็น
งานในหน้าที�หรืองานส่วนตวั เพราะเกิดจากการได้รับการตอบสนองความต้องการด้านสังคมและได้รับ
ความสาํเร็จต่อการปฏิบติังานสูง และ 4) ดา้นความสนิทสนม (Intimacy) หมายถึง ความรู้สึกที�ผูร่้วมงานส่วนใหญ่
มีความรู้สึกสนิทสนมกนัและดูแลทุกขสุ์ขซึ�งกนัและกนั ทาํงานอยา่งสนุกสนาน มีความใกลชิ้ดพฤติกรรมเหล่านี�
ไม่เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบติัในการทาํงาน และจากพฤติกรรมของผูบ้ริหาร (Administrator’ Behaviour) แบ่ง
ออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ความโดดเดี�ยว (Aloofness) หมายถึง ความรู้สึกที�ผูบ้ริหาร มีพฤติกรรมในการ
บริหารงานแบบเป็นทางการ ยดึกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั กฎเกณฑ ์และนโยบายมากกวา่คาํนึงถึงจิตใจของผูร่้วมงาน 
และพยายามไม่สร้างความคุน้เคยเป็นกนัเองกบัผูร่้วมงาน 2) การมุ่งเนน้การผลิตผลงาน (Production Emphasis) 
หมายถึง ความรู้สึกของผูร่้วมงานที�มีต่อพฤติกรรมของผูบ้ริหารในการทาํงานที�เนน้แต่ผลงานและสั�งงาน และ
ควบคุมดูแลใกลชิ้ดตรวจตรา เพื�อใชง้านบรรลุเป้าหมาย ซึ� งทาํให้ผูร่้วมงานเกิดการทาํงานดว้ยความเครียด 3) 
ความไวว้างใจ (Trust) หมายถึง ความรู้สึกของผูร่้วมงานต่อพฤติกรรมของผูบ้ริหารที�จะโน้มนา้ว จูงใจ และ
กระตุน้ใหผู้ร่้วมงานทาํงาน และพยายามช่วยเหลือ พร้อมทั�งขอ้เสนอแนะและวธีิการแกปั้ญหาต่าง ๆ แก่ผูร่้วมงาน 
และเปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานไดมี้โอกาสแสดงความสามารถและแสดงความรับผิดชอบ พร้อมทั�งผูบ้ริหารเป็น
แบบอย่างที�ดีแก่ผูร่้วมงาน และ 4) การให้ความใส่ใจ (Consideration) หมายถึง ความรู้สึกของผูบ้ริหารที�มี

                                                
207R. Likert and J. Likert, New Ways of Management Conflict (New York: McGraw-Hill Book 

Company, 1976), 73. 
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พฤติกรรมแสดงความเมตตากรุณา ความเห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือ และดูแลความเป็นอยูพ่ร้อมสวสัดิการต่างๆ แก่
ผูร่้วมงาน208 

S. ขอบเขตด้านการจดัองค์การ  
S.9 การจดัองค์การ  
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานปี พ.ศ. 2542 ไดก้ล่าวถึง ความหมายของคาํวา่จดัไวว้า่ เป็น

กิริยา หมายถึง ตกแต่ง เช่น จดับา้น, ทาํใหเ้รียบ, วางระเบียบ, เรียงตามลาํดบั เช่น จดัแถว จดัหนงัสือ209ครั� นทาํให้
เป็นอาการนามแลว้จึงไดรู้ปศพัท์เป็น การจดั ซึ� งหมายถึง การตกแต่ง การทาํให้เรียบ การวางระเบียบ หรือการ
เรียงลาํดบั และไดใ้ห้ความหมายของคาํว่าองคก์ารไวว้า่ เป็นคาํนาม หมายถึง ศูนยร์วมกลุ่มบุคคลหรือกิจการที�
ประกอบกนัขึ�นเป็นหน่วยงานเดียวกนั เพื�อดาํเนินกิจการตามวตัถุประสงคที์�กาํหนดไวใ้นกฎหมายหรือในตราสาร
จดัตั� ง ซึ� งอาจเป็นหน่วยงานของรัฐ เช่น องค์การของรัฐบาล หน่วยงานเอกชน เช่น บริษทัจาํกดั สมาคมหรือ
หน่วยงาน  ระหวา่งประเทศ เช่น องคก์ารสหประชาชาติ โดยใหค้าํแปลเป็นภาษาองักฤษวา่ organization210 ทั�งนี� มี
นกัวิชาการหลายท่าน เช่น  แมคลาร์นี (Mclamey,1964) คูนซ์และโอดอนแนล (Koontz and O’Donnell,1964) 
ฟลิปโป (Flippo,1966)  สโตนเนอร์และแวนเคล (Stoner and Wankel, 1986)  ดาฟท์ (Daft,1997)  ไวห์ริชและ
คูนซ์  (Weihrich and Koontz,1997)  ร็อบบินส์ (Robbins,1998) ร็อบบินส์และโคสเตอร์ (Robbins and Coulter, 
2003) และ เดสส์เลอร์ (Dessler,2004) เป็นตน้ ไดใ้หค้วามหมายไวเ้ป็นอเนกประการ ซึ� งทั�งหมดนั�นอาจกล่าวโดย
สรุปวา่ การจดัองคก์ารนั�น หมายถึง การกาํหนดโครงสร้างขององคก์ารให้เป็นระบบเพื�อจะเอื�ออาํนวยให้แผนที�
จดัทาํขึ�นนั�นสมัฤทธิ{ ผล โดยใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

ประโยชน์ที�เกิดจากการจดัองคก์ารอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัลกัษณะขององคก์าร
นั�น พะยอม วงศ์สารศรี ไดแ้สดงทศันะไว ้q ประการ ไดแ้ก่ 1) ทาํให้การบริหารงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
-) ทาํใหง้านทุกอยา่งในองคก์ารดาํเนินไปดว้ยความสาํเร็จดว้ยดี  o) ทาํให้ประหยดัและคุม้ค่าเพราะไม่เกิดปัญหา
ความซํ� าซอ้นและความล่าชา้ p) ทาํให้องคก์ารสามารถพฒันาและเจริญเติบโตต่อไป W) ทาํให้สมาชิกเกิดการร่วม
แรงร่วมใจกนัทาํงาน และ q) ทาํให้สมาชิกในองคก์ารมีขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน211 ส่วนความสาํคญั
ของการจดัองคก์ารนั�น เสน่ห์ จุย้โต ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การจดัองคก์ารมีความสาํคญัในฐานะที�เป็นเครื�องมือของ
ผูบ้ริหารเพื�อบริหารองคก์ารสู่ความเป็นเลิศ ดงันี� คือ  &) เพื�อเป็นเครื�องมือในการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารที�

                                                
208Andrew W. Halpin, Theory and Research in Administration (New York: McMillan 

Company, 1996), 150-151. 
209ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, เขา้ถึงเมื�อ 1 กุมภาพนัธ์ 

2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp  
210เรื�องเดียวกนั. 
211พะยอม วงศส์ารศรี, องค์การและการจดัการ, พิมพค์รั� งที� r (กรุงเทพฯ:สถาบนัราชภฏัสวนดุสิต, 

-Wp-),  &Ar-&As. 
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ไดว้างไว ้-) เพื�อชี� ให้เห็นถึงตาํแหน่งงาน o) เพื�อชี� ให้เห็นถึงการจดักลุ่มของกิจกรรม p) เพื�อแสดงให้เห็นระบบ
เชื�อมโยงการวางแผนและการควบคุม และ W) เพื�อแสดงใหเ้ห็นระบบการตดัสินใจขององคก์าร212 

หลกัการของการจัดองค์การนั�น ฟาโยล (Fayol) ได้แสดงทศันะไว ้5 ประการ ซึ� งเมื�อนําเอา
ตวัอักษรตวัแรกของคาํทั� ง 5 มาเรียงต่อกัน จะทาํให้สะกดได้คาํว่า OSCAR ได้แก่ &) หลกัวตัถุประสงค ์
(Objective) กล่าวคือ องค์การต้องมีวตัถุประสงค์ที�กําหนดไวอ้ย่างชัดเจน นอกจากนั� นตาํแหน่งยงัต้องมี
วตัถุประสงคย์อ่ยกาํหนดไวเ้พื�อวา่บุคคลที�ดาํรงตาํแหน่งจะไดพ้ยายามบรรลุวตัถุประสงคย์อ่ย ซึ� งช่วยให้องคก์าร
บรรลุวตัถุประสงคร์วม  -) หลกัความรู้ความสามารถเฉพาะอยา่ง (Specialization) กล่าวคือ การจดัแบ่งงานควรจะ
แบ่งตามความถนดั พนกังานควรจะรับมอบหนา้ที�เฉพาะเพียงอยา่งเดียวและงานหนา้ที�ที�คลา้ยกนัหรือสัมพนัธ์กนั 
ควรจะตอ้งอยู่ภายใตบ้ังคบับัญชาของคนคนเดียว o) หลกัการประสานงาน (Coordination) กล่าวคือ การ
ประสานงานกนั คือ การหาทางทาํให้ทุกๆฝ่ายร่วมมือกนัและทาํงานสอดคลอ้งกนั โดยใชห้ลกัสามคัคีธรรม เพื�อ
ประโยชน์ขององคก์ารp) หลกัของอาํนาจหนา้ที� (Authority) กล่าวคือ ทุกองคก์ารตอ้งมีอาํนาจสูงสุดจากบุคคลผูมี้
อาํนาจสูงสุดนี�  จะมีการแยกอาํนาจออกเป็นสายไปยงับุคคลทุกๆคนในองค์การ หลกันี� บางทีเรียกว่า Scalar 
Principle (หลกัความลดหลั�นของอาํนาจ) บางทีเรียกวา่ Chain of command (สายการบงัคบับญัชา) การกาํหนด
สายการบงัคบับญัชานี� ก็เป็นวิธีประสานงานอยา่งหนึ�ง และ W) หลกัความรับผิดชอบ (Responsibility) หลกัของ
ความรับผิดชอบ กล่าวคือ อาํนาจหน้าที�ควรจะเท่ากบัความรับผิดชอบ คือบุคคลใดเมื�อได้รับมอบหมายความ
รับผิดชอบก็ควรจะไดรั้บมอบหมายอาํนาจใหเ้พียงพอ เพื�อทาํงานใหส้าํเร็จดว้ยดี213 

ศิริอร ขนัธหัตถ ์ไดแ้สดงทศันะไว ้&- ประการ ไดแ้ก่ &) หลกัวตัถุประสงค ์(Objective) กล่าวว่า 
องคก์ารตอ้งมีวตัถุประสงคที์�กาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน นอกจากนั�นตาํแหน่งยงัตอ้งมีวตัถุประสงคย์อ่ยกาํหนดไวเ้พื�อ
วา่บุคคลที�ดาํรงตาํแหน่งจะไดพ้ยายามบรรลุวตัถุประสงคย์อ่ย ซึ� งช่วยให้องคก์ารบรรลุวตัถุประสงคร์วม -) หลกั
ความรู้ความสามารถเฉพาะอยา่ง (Specialization) กล่าววา่ การจดัแบ่งงานควรจะแบ่งตามความถนดั พนกังานควร
จะรับมอบหน้าที�เฉพาะเพียงอย่างเดียวและงานหน้าที�ที�คลา้ยกนัหรือสัมพนัธ์กนั ควรจะตอ้งอยู่ภายใตบ้ังคบั
บญัชาของคนคนเดียว o) หลกัการประสานงาน (Coordination) กล่าววา่ การประสานงานกนั คือ การหาทางทาํให้
ทุกๆฝ่ายร่วมมือกนัและทาํงานสอดคลอ้งกนั โดยใชห้ลกัสามคัคีธรรม เพื�อประโยชน์ขององคก์าร p) หลกัของ
อาํนาจหนา้ที� (Authority) กล่าววา่ ทุกองคก์ารตอ้งมีอาํนาจสูงสุดจากบุคคลผูมี้อาํนาจสูงสุดนี�  จะมีการแยกอาํนาจ
ออกเป็นสายไปยงับุคคลทุกๆคนในองคก์าร หลกันี�บางทีเรียกวา่ Scalar Principle (หลกัความลดหลั�นของอาํนาจ) 
บางทีเรียกวา่ Chain of command (สายการบงัคบับญัชา) การกาํหนดสายการบงัคบับญัชานี� ก็เป็นวิธีประสานงาน
อยา่งหนึ�ง W) หลกัความรับผิดชอบ (Responsibility) หลกัของความรับผิดชอบ กล่าววา่ อาํนาจหนา้ที�ควรจะเท่ากบั
ความรับผิดชอบ คือบุคคลใดเมื�อไดรั้บมอบหมายความรับผิดชอบก็ควรจะไดรั้บมอบหมายอาํนาจใหเ้พียงพอ เพื�อ
ทาํงานให้สาํเร็จดว้ยดี q) หลกัความสมดุล (Balance) จะตอ้งมอบหมายให้หน่วยงานย่อยทาํงานให้สมดุลกนั
                                                

212เสน่ห์ จุ ้ยโต, “การจัดองค์การ,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ เล่มที� 9 
หน่วยที�  9 -l  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัย สุ โขทัยธรรมาธิราช  (นนทบุ รี : สํานักพิมพ์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WWo), o&A-o&o. 

213Henri Fayol, อา้งถึงใน สุวทิย ์แยม้เผื�อน, หลกัการจดัการ, เขา้ถึงเมื�อ -s ตุลาคม -WWq, เขา้ถึงได้
จาก http://www.baanjomyut.com/library_-/extension-&/organization/Ap.html 
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กล่าวคือปริมาณงานควรจะมีปริมาณที�ใกล้เคียงกัน รวมทั� งความสมดุลระหว่างงานกับอํานาจหน้าที� ที�จะ
มอบหมายดว้ย r) หลกัความต่อเนื�อง (Continuity) ในการจดัองคก์ารเพื�อการบริหารงานควรจะเป็นการกระทาํที�
ต่อเนื�อง ไม่ใช่ ทาํ ๆ หยุด ๆ หรือ ปิด ๆ เปิด ๆ ยิ�งถา้เป็นบริษทัหรือห้างร้านคงจะไปไม่รอดแน่ s) หลกัการ
โตต้อบและการติดต่อ (Correspondence) ตาํแหน่งทุกตาํแห่งจะตอ้งมีการโตต้อบระหวา่งกนัและติดต่อสื�อสารกนั 
องคก์ารจะตอ้งอาํนวยความสะดวก จดัให้มีเครื�องมือและการติดต่อสื�อสารที�เป็นระบบ R) หลกัขอบเขตของการ
ควบคุม (Span of control) เป็นการกาํหนดขีดความสามารถในการบงัคบับญัชาของผูบ้งัคบับญัชาคนหนึ�ง ๆ วา่
ควรจะควบคุมดูแลผูใ้ตบ้ังคบับญัชาหรือจาํนวนหน่วยงานย่อยมากเกินไป โดยปกติหัวหน้าคนงานไม่เกิน q 
หน่วยงาน &A) หลกัเอกภาพในการบงัคบับญัชา (Unity of command) ในการจดัองคก์ารที�ดี ควรใหเ้จา้หนา้ที�รับคาํ
สั�งจากผูบ้งัคบับญัชาหรือหวัหนา้ง่านเพียงคนเดียวเท่านั�น เพื�อใหเ้กิดเอกภาพในการบงัคบับญัชาจึงถือหลกัการวา่ 
"One man one boss" &&) หลกัตามลาํดบัขั�น (Ordering) ในการที�นกับริหารหรือหัวหนา้งานจะออกคาํสั�งแก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ควรปฏิบติัการตามลาํดบัขั�นของสายการบงัคบับญัชาไม่ควรออกคาํสั�งขา้มหน้าผูบ้งัคบับญัชา 
หรือผูที้�มีความรับผิดชอบโดยตรง เช่น อธิการจะสั�งการใด ๆ แก่หัวหนา้ภาควิชาควรที�จะสั�งผ่านหัวหน้าคณะ
ภาควชิานั�นสังกดัอยู ่อยา่งนอ้ยที�สุดก็ควรจะไดแ้จง้หัวหนา้คณะวิชานั�น ๆ ทราบดว้ย เพื�อป้องกนัความเขา้ใจผิด 
และอาจจะเป็นการทาํงายขวญัและจิตใจในการทาํงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยไม่ตั�งใจ และ &-) หลกัการเลื�อน
ขั�นเลื�อนตําแหน่ง (Promotion) ในการพิจาความดีความความชอบและการเอนตําแหน่งควรถือหลักว่า 
ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงยอ่มเป็นผูที้�ปฏิบติังานเกี�ยวกบัใตบ้งัคบับญัชาของตนโดยใกลชิ้ดและยอ่มทราบพฤติกรรม
ในการทาํงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดดี้กวา่ผูอื้�น ดงันั�นการพิจารณาให้คุณและโทษแก่ผูที้�อยูใ่ตบ้งัคบับญัชาของ
ผูใ้ดก็ควรให้ผูน้ั�นทราบและมีสิทธิมีเสียงในการพิจารณาดว้ยเพื�อความเป็นธรรมแก่ใตบ้งัคบับญัชาของเขา และ
เพื�อเป็นการเสริมสร้างขวญัในการทาํงานของบุคคลในองคก์ารดว้ย214  

สมศกัดิ{  คงเที�ยงไดแ้สดงทศันะไว ้&A ประการ ไดแ้ก่  &) การกาํหนดหนา้ที�การงาน -) การแบ่งการ
ทาํงาน o) การรวมและการกระจายอาํนาจในการจดัองคก์าร p) การจดัหน่วยงานที�สําคญัขององค์การ W) การ
ส่งเสริมสมัพนัธ์ภาพระหวา่งหน่วยงานต่างๆ q) การจดัสายการบงัคบับญัชา r) การจดัช่วงการบงัคบับญัชา s) การ
จดัเอกภาพทางการบริหาร R) การกาํหนดอาํนาจหนา้ที� และ &A) การกาํหนดความรับผิดชอบ พร้อมทั�งไดแ้สดง
ทศันะเกี�ยวกบัลกัษะที�สาํคญัขององคก์ารไว ้ o ประการ คือ &) องค์การจะตอ้งมีการแบ่งงานกนัทาํระหวา่งบุคง
ขององค์การอย่างทั�วถึงและยุติธรรม -) องค์การจะตอ้งมีศูนยร์วมอาํนาจแห่งหนึ� งหรือหลายแห่งกระจายกัน
ออกไปตามระบบการกระจายอาํนาจที�ดี และ o) องคก์ารจะตอ้งมีการสบัเปลี�ยนบุคลากรในตาํแหน่งต่างๆ ไดต้าม
ความจาํเป็นและความเหมาะสม215  

กระบวนการจดัองคก์ารนั�น ฟินกิน (Finkin) ไดแ้สดงทศันะไว ้W ขั�นตอน ไดแ้ก่ &) การพิจารณา
แผนและวตัถุประสงค์ขององคก์าร เป็นขั�นตอนที�ผูบ้ริหารจะตอ้งริเริ�มจาการพิจารณาแผนขององคก์าร เพื�อจะ
ชี� ให้เห็นกลไกการใชท้รัพยากรต่างๆ ที�ปรากฏในแผนงาน ทั�งนี� เพื�อให้สามารถจดัสรรทรัพยากรให้ลงตวั และ
สนองตอบต่อการปฏิบติัภารกิจขององค์การให้บรรลุเป้าหมาย -) การจดักลุ่มงานหลกั เป็นขั�นตอนที�ผูบ้ริหาร

                                                
214ศิริอร ขนัธหตัถ,์ องค์การและการจดัการ (กรุงเทพฯ: ทิพยว์สุิทธิ{ การพิมพ,์ -Woq), s--so. 
215สมศกัดิ{  คงเที�ยง, หลักการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพม์หาวิทยาลยัรามคาํแหง, 

-WpW),&p&-&p-. 
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จะตอ้งออกแบบทาํงาน โดยจดักลุ่มงานที�มีลกัษณะคลา้ยกนัขององคก์ารเขา้เป็นกลุ่มงานหลกัในเบื�องตน้ o) การ
จดักลุ่มงานย่อย เป็นขั�นตอนที�ผูบ้ริหารจะตอ้งพิจารณาวา่นอกจากจะแบ่งงานขององคก์ารเป็นฝ่ายแลว้นั�นยงัมี
ความจาํเป็นเพียงใดที�จะตอ้งแบ่งงานในฝ่ายหลกัๆ ออกเป็นงานยอ่ยในระดบัแผนกหรือในระดบัที�ยอ่ยกว่านั�น 
ทั� งนี� เพื�อให้สามารถจัดบุคลากรลงไปปฏิบัติงานตามหลกัความชาํนาญได้อย่างมีประสิทธิภาพ p) การจัดสรร
ทรัพยากรและการอาํนวยการ เป็นขั�นตอนที�สาํคญัในการจดับุคลากรลงไปปฏิบติังานต่างๆ ที�มีอยูห่ลายชนิดใน
องค์การ และงานเหล่านั� นจะต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้าง ทั� งนี� หลักการดังกล่าวสะท้อนให้เห็น
ความสามารถของผูบ้ริหารว่าจดัคนลงปฏิบติังานไดเ้หมาะสมเพียงใด และ W) การประเมินผลการจดัการ เป็น
ขั�นตอนที�ผูบ้ริหารจะพยายามคน้หาขอ้มูลยอ้นกลบัให้ไดว้่า การจัดโครงสร้างขององค์การตามกลไกขา้งตน้
ประสบผลสาํเร็จในการดาํเนินงานมากนอ้ยเพียงใด และกลไกส่วนใดที�จาํเป็นจะตอ้งไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ข216 

ศิริพร พงศศ์รีโรจน์ ไดแ้สดงทศันะไว ้ o ขั�นตอน ไดแ้ก่ &) พิจารณาแยกประเภทงาน จดักลุ่มงาน 
และออกแบบงานสาํหรับผูท้าํงานแต่ละคน (Identification of Work and Grouping Work) ก่อนอื�นผูบ้ริหารจะตอ้ง
พิจารณาตรวจสอบแยกประเภทดูวา่ กิจการของตนนั�นมีงานอะไรบา้งที�จะตอ้งจดัทาํเพื�อให้กิจการไดรั้บผลสาํเร็จ
ตามวตัถุประสงค ์ขั�นต่อมาก็คือ การจดักลุ่มงานหรือจาํแนกประเภทงานออกเป็นประเภท โดยมีหลกัที�ว่างานที�
เหมือนกนัควรจะรวมอยูด่ว้ยกนั เพื�อให้เป็นไปตามหลกัการของการแบ่งงานกนัทาํ โดยการจดัจาํแนกงานตาม
หนา้ที�แต่ละชนิดออกเป็นกลุ่มๆ ตามความถนดั และตามความสามารถของผูที้�จะปฏิบติั -) ทาํคาํบรรยายลกัษณะ
งาน (Job Description and Delegation of Authority and Responsibility) ระบุขอบเขตของงานและมอบหมายงาน 
พร้อมทั�งกาํหนดความรับผิดชอบ และใหอ้าํนาจหนา้ที� ซึ� งมีรายละเอียด ดงันี� คือ -.&) ระบุให้เห็นถึงขอบเขตของ
งานที�แบ่งใหส้าํหรับแต่ละคนตามที�ได ้plan ไวใ้นขั�นแรก เพื�อให้ทราบวา่ งานแต่ละชิ�นที�ไดแ้บ่งออกแบบไวน้ั�น
จะเกี�ยวขอ้งกบัเรื�องอะไร ชนิดไหน มีขอบเขตและปริมาณมากนอ้ยแค่ไหน โดยการระบุชื�อเป็นตาํแหน่งพร้อมกบั
ใหร้ายละเอียดเกี�ยวกบังานชิ�นนั�นเอาไว ้ -.-) ขั�นต่อมา ผูบ้ริหารก็จะดาํเนินการพิจารณามอบหมาย (Delegation) 
ให้แก่ผูท้าํงานในระดบัรองลงไป (สําหรับงานที�มอบหมายได)้ และ -.o) การมอบหมายงานประกอบดว้ยการ
กาํหนดความรับผิดชอบ (Responsibility) ที�ชดัแจง้เกี�ยวกบังานที�มอบหมายใหท้าํ พร้อมกนันั�นก็มอบหมายอาํนาจ
หนา้ที� (Authority) ให ้เพื�อใชส้าํหรับการทาํงานตามความรับผิดชอบ (Responsibility) ที�ไดรั้บมอบหมายให้เสร็จ
สิ�นไปได ้และ o) จดัวางความสมัพนัธ์ (Establishment of Relationship) การจดัวางความสัมพนัธ์จะทาํให้ทราบวา่ 
ใครตอ้งรายงานต่อใคร เพื�อให้งานส่วนต่างๆ ดาํเนินไปโดยปราศจากขอ้ขดัแยง้ มีการทาํงานร่วมกนัอย่างเป็น
ระเบียบเพื�อใหทุ้กฝ่ายร่วมมือกนัทาํงานมุ่งไปสู่จุดหมายอนัเดียวกนั217  

อนงคทิ์พย ์วสีนนท์ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การจดัองคก์ารเป็นกระบวนการในการสร้างโครงสร้าง
ของหน่วยงาน แนวทางการปฏิบติังานและการกาํหนดอาํนาจหนา้ที�ในการปฏิบติังาน ซึ� งมี Wขั�นตอน ไดแ้ก่ &) 
การกาํหนดงานและให้ความหมายของงาน (Job definition) เป็นการแบ่งงานทั�งหมดขององคก์ารออกเป็นงาน
ย่อยๆ แล้วจึงบรรยายลักษณะงานในหน้าที�ต่างๆ ที�ต้องการะทําในแต่ละงาน -) การกําหนดแผนกงาน 
                                                

216Eugene F. Finkin, "Techniques for Making People More Productive," Journal of Business 
Strategy 12, 2 (March 1991): 53-56. 

217ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์, อา้งถึงใน สุวิทย ์แยม้เผื�อน, หลักการจัดการ, เขา้ถึงเมื�อ -s ตุลาคม -WWq, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.baanjomyut.com/library_-/extension-&/organization/AW.html 



 

 

124 
 

(Departmentation) งานแต่ละงานที�ถูกแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆ ในขั�นที�หนึ� งนั�น จะนาํมาจดัรวมกลุ่มกนัเขา้ตาม
เหตุผลและประเภทของงาน o) การกาํหนดช่วงของการควบคุมและบงัคบับญัชา (Span of Control) เป็นการ
กาํหนดกลุ่มของานว่างานในแต่ละกลุ่มเหล่านั�นจะอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของใคร ผูบ้ังคบับญัชาคน
หนึ�งๆ นั�นจะมีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในความรับผิดชอบกี�คน p) การมอบหมายอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบใน
การปฏิบติังานไปยงักลุ่มต่างๆที�จดัไว ้ ซึ� งการมอบหมายอาํนาจหนา้ที�นั�นควรกระทาํอยา่งสมดุลกบัหนา้ที�ความ
รับผิดชอบในตาํแหน่งนั�นๆ ด้วยW) การจดัวิธีการในการปฏิบติังาน การกาํหนดเครื�องมือและแนวทางในการ
ปฏิบติังานเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัโครงสร้างของหน่วยงานที�ไดก้าํหนดไว ้เครื�องมือและแนวทางในการปฏิบติังาน
ดงักล่าวนั�นนอกจากจะเป็นขอ้กาํหนดในการปฏิบติังานแลว้ยงัเป็นการประสานการปฏิบติังานให้เป็นไปตาม
โครงสร้างที�กาํหนด เพื�อบรรลุเป้าหมายร่วมขององคก์ารอยา่งเป็นอนัหนึ� งอนัเดียวกนัอีกดว้ย นอกจากนี�อนงค์
ทิพย ์วสีนนท ์ยงัไดจ้าํแนกประเภทองคก์ารไดต้ามลกัษณะของการจดัองคก์ารไดด้งันี� คือ &) พิจารณาองคก์ารจาก
แผนผงัแสดงโครงสร้างองค์การ สามารถจาํแนกองค์การได้ - ประเภท คือ องค์การที�เป็นทางการ (Formal 
Organization) และ องค์การที�ไม่เป็นทางการ (Informal Organization) -)พิจารณาองค์การจากลกัษณะของ
ผูป้ฏิบัติงานภายในองค์การ สามารถจําแนกองค์การได้ - ประเภท คือ องค์การแบบหน่วยงานหลัก (Line 
Organization) และ องค์การแบบหน่วยงานช่วยอาํนวยการ (Staff Organization) และ o)พิจารณาองค์การจาก
ลกัษณะการจาํแนกแผนกงานภายในองค์การ สามารถจาํแนกองคก์ารได ้W ประเภท คือ องค์การแบบแบ่งแยก
หนา้ที� (Functional Organization) องคก์ารแบบแบ่งส่วนงานออกเป็นหน่วย (Division Organization) องคก์าร
แบบผสมกันระหว่างแบ่งแยกหน้าที�และแบ่งส่วนงานออกเป็นหน่วย องค์การแบบโครงการ (Project 
Organization) องคก์ารแบบผสมกนัระหวา่งแบ่งแยกหนา้ที�และโครงการ (Matrix Organization) และองคก์ารแบบ
คณะกรรมการ (Committee Organization)218   

ปัจจยัสถานการณ์ที�มีผลต่อการจดัองคก์ารนั�น เสน่ห์ จุย้โต ไดแ้สดงทศันะไว ้W ประการ ไดแ้ก่ &) 
กลยทุธ์ (strategy) -) สภาพแวดลอ้ม (environment) o) ขนาดและวงจรชีวิตขององคก์าร (size and life cycle) 4) 
เทคโนโลย ี(Technology) และ W) ความเกี�ยวพนัของแผนกงาน (departmental interdependence)219  

การจดัองค์การนั�นมีวตัถุประสงค์ที�จะกาํหนดโครงสร้างองคก์าร โครงสร้างในการปฏิบติังานที�
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มองคก์าร เพื�อจะไดเ้ป็นแนวทางในการบริหารงานไดส้ะดวก เพราะถา้

                                                
218อนงคทิ์พย ์วสีนนท์, “องคก์ารและการจดัรูปองคก์าร,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหาร

รัฐกิจเบืvองต้น PA 200 บทที� T ภาควิชาการบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง (กรุงเทพฯ: 
สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง, -WpW), &R&-&Ro. 

219เสน่ห์ จุ ้ยโต, “การจัดองค์การ,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ เล่มที� 9 
หน่วยที�  9 -l  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัย สุ โขทัยธรรมาธิราช  (นนทบุ รี : สํานักพิมพ์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WWo), -RR-oAp. 
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กาํหนดโครงสร้างขึ� นมาอย่างมีเหตุผลนั� นจะเป็นเครื�องมือในการปฏิบัติงาน ประสานการทํางานระหว่าง
หน่วยงานยอ่ยต่างๆ ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ220  

โครงสร้างองคก์ารนั�น สก๊อตและมิทเชลล ์(Scott and Mitchelll) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ โครงสร้าง 
(Structure) มีลกัษณะเป็นกรอบและขอบเขตการทาํงานที�แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ 
ในองค์การ เป็นการจดัระเบียบในการทาํงานตามหน้าที�ในส่วนต่างๆ ภายในองค์การซึ� งนาํไปสู่การบรรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ221 ฮอดจ์และแอนโทนี� (Hodge and Anthony) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ 
การจดัโครงสร้างองคก์ารเป็นการกาํหนดระบบการควบคุมและการประสานงานโครงสร้างองคก์ารจะช่วยทาํให้
เกิดความแน่นอนในการประสานงาน ไม่วา่องคก์ารนั�นจะมีความซบัซอ้นเพียงใดผูบ้ริหารและสมาชิกในองคก์าร
สามารถทาํงานร่วมกนัไดง่้ายยิ�งขึ�นโครงสร้างองคก์ารจะช่วยทาํให้เห็นระบบการทาํงานชดัเจนขึ�น ช่วยในการ
ติดต่อสื�อสาร ลดช่องวา่ง และความซํ� าซอ้นในการทาํงาน ช่วยใหบุ้คลากรแต่ละคนไดเ้ห็นทางกา้วหนา้ในสายงาน
ของตนชดัเจน และมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการพฒันาองค์การ222 รอบบินส์ (Robbins) ไดแ้สดงทศันะไวว้่า 
โครงสร้างองคก์ารจะแสดงถึงการแบ่งส่วนงาน การกาํหนดงานที�แต่ละส่วนงานตอ้งรับผิดชอบ การกาํหนดและ
อธิบายบทบาทของงาน (Work Roles) และความสัมพนัธ์ระหวา่งบทบาททั�งหลายเหล่านั�น ทั�งในดา้นการบงัคบั
บญัชา และการติดต่อสื�อสาร และอาํนาจการตดัสินใจของผูบ้ริหารระดบัต่างๆ ในองคก์าร ซึ� งช่วยทาํให้สมาชิก
ขององคก์ารสามารถดาํ เนินงานให้บรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ223 คาสต์และโรเซนวิก ( Kast and 
Rosenzweig) ได้แสดงทัศนะไวว้่า โครงสร้างองค์การทาํให้เกิดกรอบแนวทางที�เป็นทางการสําหรับการ
ดาํเนินงานไปสู่เป้าหมาย โครงสร้างเกี�ยวขอ้งกบัการแบ่งงานออกเป็นส่วนหรือเป็นงานยอ่ยในระดบัปฏิบติั และ
กาํหนดรูปแบบของความสัมพนัธ์ ระหวา่งส่วนงานเหล่านั�น224 เสน่ห์ จุย้โต ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ แนวคิดในการ
จัดโครงสร้างองค์การมีอยู่ว่า การจัดโครงสร้างองค์การนั� นเป็นการสร้างแบบของความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่วนประกอบต่างๆ ขององค์การ ซึ� งแต่ละส่วนประกอบจะตอ้งประสานสัมพนัธ์กนัเพื�อเป็นเครื�องมือในการ
บริหารให้บรรลุวตัถุประสงคที์�วางไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดงันั�นโครงสร้างองค์การจึงแสดงให้เห็นถึงการแบ่ง
งานออกเป็นส่วนๆ การมอบหมายอาํนาจหนา้ที�ในแต่ละส่วน การจดับุคคลเขา้งานอยา่งเหมาะสม รวมถึงเป็นการ

                                                
220อนงคทิ์พย ์วสีนนท์, “องคก์ารและการจดัรูปองคก์าร,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหาร

รัฐกิจเบืvองต้น PA 200 บทที� T ภาควิชาการบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง (กรุงเทพฯ: 
สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง, -WpW), &R-. 

221William G. Scott and Terence R. Mitchell, Organization Theory : A Structural and 
Behavioral Analysis, 7th ed. (Illinois: The Dorsey Press.,1975), 40. 

222B. J. Hodge and William P. Anthony, citing in H. Joseph Reitz and Linda N. Jewell, 
Managing (Glenview, Ill. : Scott, Foresman,1985), 348. 

223Stephen P. Robbins, Organization Theory : Structure Design and Application (New 
Jersey: Prentice - Hall.,1990) 82-83. 

224Fremont E. Kast  and James E.  Rosenzweig, Organization and Contingency Approach, 4th 
ed. (Singapore: McGraw - Hill., 1985), 205. 
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แสดงใหเ้ห็นอาํนาจหนา้ที� สายการบงัคบับญัชา การติดต่อสื�อสาร และการควบคุมในแต่ละหน่วยงานอีกดว้ย การ
จดัโครงสร้างองคก์ารมี p ขั�นตอนในการดาํเนินการ ไดแ้ก่  1) แบ่งงานหรือกิจกรรมในองคก์ารออกเป็นแผนก
งานหรือหน่วยงานยอ่ย  -) จดัระบบหน่วยงานดงักล่าวโดยยึดหลกัการแบ่งงานตามความเหมาะสม o) มีการ
มอบหมายอาํนาจหนา้ที�ในแต่ละตาํแหน่งงานอยา่งชดัเจน และ p) จดัให้มีหน่วยงานที�ปรึกษาตามความเหมาะสม
ในแต่ละกรณี225  

องคป์ระกอบโครงสร้างองคก์ารนั�น เฮนรี�  มินซ์เบิร์ก (Henry Mintzberg) ไดเ้ปรียบเทียบให้เห็นวา่ 
โครงสร้างองคก์ารเปรียบเช่นเดียวกนักบัร่างกายของมนุษยที์�ประกอบดว้ยส่วนศีรษะ ลาํตวั แขนขวา แขนซา้ย 
และเทา้ โดยไดแ้บ่งโครงสร้างขององคก์ารเชิงเปรียบเทียบออกเป็นองคป์ระกอบ W ส่วน ไดแ้ก่ &) องคป์ระกอบ
ในส่วนปฏิบติัการ (The Operating Core) ส่วนของพนกังานผูป้ฏิบติังานพื�นฐานที�รับผิดชอบต่อการผลิตสินคา้
และบริการขององคก์าร -) องคป์ระกอบในส่วนกลยทุธ์ (Strategic Apex) ส่วนของผูบ้ริหารระดบัสูงที�รับผิดชอบ
ต่อภารกิจทั�งหมดขององคก์าร o)องคป์ระกอบในส่วนสายหลกัระดบักลาง (The Middle Line) ส่วนของผูบ้ริหาร
ระดับกลางที�ทาํหน้าที� เชื�อมประสานระหว่างโครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์กับโครงสร้างระดับปฏิบัติการ p) 
องคป์ระกอบในส่วนโครงสร้างทางวิชาการ (The Techno structure) ส่วนของนกัวิเคราะห์ที�รับผิดชอบต่อการ
กาํหนดมาตรฐานการทาํงานขององคก์าร และ  W) องคป์ระกอบในส่วนสายงานสนบัสนุน (The Support Staff) 
ส่วนของบุคคลที�ทาํงานในหน่วยที�ปรึกษา ซึ�งไม่ไดรั้บผิดชอบโดยตรงต่อการผลิตสินคา้และบริการขององคก์าร
แต่ให้การสนบัสนุนโดยออ้ม226 โคแกน (Kogan)ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ องคป์ระกอบในการที�จะนิยามโครงสร้าง
องคก์ารนั�นมีอยู่ o ประการ ไดแ้ก่ &) โครงสร้างขององคก์ารถูกออกแบบเพื�อแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของ
ระบบการรายงานที�เป็นทางการ รวมถึงการกาํหนดจาํนวนชั�นของสายการบงัคบับญัชา และการควบคุมของ
ผูบ้ริหาร  -) โครงสร้างขององคก์ารจาํแนกและจดักลุ่มของบุคลากรเขา้ดว้ยกนัเพื�อจดัเป็นฝ่ายและการจดัฝ่ายทั�ง
ระบบขององค์การ และ o)โครงสร้างขององค์การรวมถึงการออกแบบระบบ เพื�อให้เกิดประสิทธิภาพของการ
สื�อสาร การประสานงาน และการบูรณาการสรรพกาํลงัทั�งองค์การ227 ศิริอร ขนัธหัตถ์ ไดแ้สดงทศันะไวว้่า 
โครงสร้างองคก์ารจะประกอบดว้ยส่วนสาํคญั ดงัต่อไปนี� คือ 1) ภารกิจหนา้ที� (Function) องคก์ารทุกประเภทที�
จดัตั�งขึ�น ยอ่มจะมีหนา้ที�หรือวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหนึ�งหรือหลายอยา่ง บางองคก์ารเมื�อปฏิบติัภารกิจสาํเร็จ
แลว้ทาํใหอ้งคก์ารสลายตวัไปก็มีแต่โดยทั�วไปแลว้ภารกิจหรือหนา้ที�ขององคก์ารจะกาํหนดไวอ้ยา่งถาวรมากกวา่
จะกาํหนดไวช้ั�วคราว 2) การแบ่งงานกนัทาํ (Division of work) หมายถึงการแบ่งงานออกเป็นชิ�น ๆ แลว้มอบให้

                                                
225เสน่ห์ จุ ้ยโต, “การจัดองค์การ,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ เล่มที� 9 

หน่ว ยที�  9 -l  ส าข าวิชาวิทย าก ารจัดก าร  มห าวิทย าลัย สุ โ ขทัยธร รม าธิ ราช  ( นน ทบุ รี :สํา นัก พิม พ์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WWo), oAq. 

226Henry Mintzberg, Structure in Fives: Designing Effective Organizations (Englewood 
Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1983), 262. 

227Marcela Kogan, “Rally the Troops,” Government Executive (January 1996): 202, อา้งถึงใน   
ทองใบ สุดชารี, ทฤษฏีองค์การ:วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฏี และการประยุกต์ (อุบลราชธานี:สถาบันราชภัฏ
อุบลราชธานี, -WpW), &qR. 
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แต่ละคนหรือแต่ละหน่วยงานรับผิดชอบอยา่งเป็นกิจจะลกัษณะ และจดัให้มีการประสานงานกนัอยา่งมีระบบ 3) 
สายการบงัคบับญัชา (Hierarchy) หมายถึงความสัมพนัธ์ตามลาํดบัชั�นระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
เพื�อแสดงใหท้ราบวา่ใครมีอาํนาจหนา้ที�มากกวา่กนัอยา่งไร สายการบงัคบับญัชาจะบอกให้ทราบวา่ ตาํแหน่งใดมี
ความรับผิดชอบลดหลั�นกนัอยา่งไร ใครรับผิดชอบต่อใคร4) ช่วงการควบคุม (Span of control) คือสิ�งที�แสดงให้
ทราบวา่ผูบ้งัคบับญัชาคนหนึ�งมีขอบเขตแห่งอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบเพียงไร มีผูใ้ตบ้งัคบับญัชากี�คน มี
หน่วยงานที�อยูใ่นความรับผิดชอบกี�หน่วย การจดัช่วงการควบคุมเป็นเทคนิคที�สาํคญัในการจดัองคก์าร เพราะหาก
วา่ช่วงการควบคุมกวา้งหรือยาวเกินไป อาจทาํให้การปกครองบงัคบับญัชาหรือควบคุมงานไม่ทั�วถึง และ 5) 
เอกภาพในการบงัคบับญัชา (Unity of command) หมายถึงอาํนาจการควบคุมบงัคบับญัชารวมอยูที่�บุคคลใดบุคคล
หนึ�ง หรือคณะบุคคลหนึ�งบุคคลใดอยา่งชดัเจน ทั�งนี� เพื�อทาํให้เกิดเอกภาพในการบริหาร และป้องกนัมิให้การ
ปฏิบติัหนา้ที�กา้วก่ายกนั228  

หลกัการกาํหนดโครงสร้างองค์การนั�น พะยอม วงศ์สารศรี ได้แสดงทัศนะไวว้่า การที�จะจัด
โครงสร้างองค์การให้มีความสมบูรณ์ซึ� งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพที�ดีแก่องค์การนั�น ควรคาํนึงถึงหลกัการ
พื�นฐานขององค์การ &p ประการ ดังนี�  ไดแ้ก่ &) การพิจารณาวตัถุประสงค์ (Consideration of objective) -) 
เอกภาพในการปฏิบติังาน (Unity of actions) o) การแบ่งงานและการกาํหนดความเชี�ยวชาญเฉพาะอยา่ง  (Division 
of work and specialization) 4) การกาํหนดลกัษณะงาน (Definition of jobs) W) การจาํแนกหนา้ที�ของสาย
ปฏิบติังานและสายงานที�ปรึกษา (Separation of line and staff functions) q) สายบงัคบับญัชา (Chain of 
command) r) ดุลยภาพของอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบ (Parity of authority and responsibility) s) เอกภาพ
ในการบงัคบับญัชา (Unity of command) R) ช่วงของการบงัคบับญัชา  (Span of supervision) &A) ความสมดุลของ
ปัจจยัต่างๆ (Balance of various factors) &&) การติดต่อสื�อสาร (Communication) &-) การยึดหยุน่ (Flexibility) 
&o) ความต่อเนื�อง (Continuity)  และ &p) เหตุการณ์พิเศษ (Exceptional matters)229 เสน่ห์ จุย้โต ไดแ้สดงทศันะไว้
ว่า การจดัโครงสร้างองค์การตามความสัมพนัธ์ในแนวดิ�ง (Vertical) มีหลกัการอยู่ p ประการ ไดแ้ก่ &) หลกั
เอกภาพในการบงัคบับญัชา (unity of command) ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาคนหนึ� งๆจะมีผูบ้งัคบับญัชาไดเ้พียงคนเดียว 
อนัจะก่อให้เกิดผลการปฏิบติังานที�เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายที�สอดคลอ้งตอ้งกนัทั�งจากขา้งบนสู่ล่างและ
จากขา้งล่างขึ�นบน -) หลกัขอบข่ายการควบคุม (span of control) หลกัการที�ชี� ให้เห็นวา่ ผูบ้งัคบับญัชาคนหนึ�งมี
ขอบเขตการรับผิดชอบบงัคบับญัชาเพียงใด มีผูใ้ตบ้งัคบับญัชากี�คนหรือกี�หน่วยงาน ทาํให้ทราบไดว้า่ขอบข่าย
แห่งการควบคุมนั�นกวา้งหรือแคบเพียงใด โครงสร้างองคก์ารจึงแบ่งออกเป็น - ลกัษณะคือ ขอบข่ายการควบคุม
แบบแคบ และ ขอบข่ายการควบคุมแบบกวา้ง ตามความเหมาะสม o) หลกักาํหนดสายการบงัคบับญัชา (chain of 
command)  การกาํหนดลาํดบัชั�นในการบงัคบับญัชา เพื�อที�จะบ่งชี� ว่าตาํแหน่งใดหรือหน่วยงานใดอยู่ในลาํดบั
อาํนาจหนา้ที�ชั�นใดสู่งกวา่ หรือตํ�ากวา่ตาํแหน่งใดหรือหน่วยงานใดบา้ง มีอยู ่o ลกัษณะ คือ ความสัมพนัธ์ในดา้น
อาํนาจหนา้ที�  ความสมัพนัธ์ในดา้นความรับผิดชอบ และความสัมพนัธ์ในดา้นการติดต่อสื�อสาร และ p)หลกัการ
รวมอาํนาจและกระจายอาํนาจ การรวมอาํนาจหมายถึงการที�บุคคลคนเดียวหรือผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นผูต้ดัสินใจ 

                                                
228ศิริอร ขนัธหตัถ,์ องค์การและการจดัการ (กรุงเทพฯ : หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ทิพยวสุิทธิ{ , 2544), 29. 
229พะยอม วงศส์ารศรี, องค์การและการจดัการ, พิมพค์รั� งที� r (กรุงเทพฯ:สถาบนัราชภฏัสวนดุสิต, 

-Wp-), &&&-&&-. 
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ส่วนการกระจายอาํนาจหมายถึง การที�พยายามมอบหมายอาํนาจหนา้ที�ทั� งหมดไปยงัผูบ้ริหารในระดบัต่างๆ230 
และไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การจดัโครงสร้างองคก์ารตามความสัมพนัธ์ในแนวนอน (Horizontal) นั�น มีหลกัการอยู ่ 
- ประการ ไดแ้ก่ 1) หลกัการจดัแผนกงาน การจดัแผนกงาน (Departmentation) นั�นหมายถึงการจดักลุ่มงานหรือ
กิจกรรมที�เหมือนๆกนัไวใ้นหมวดหมู่เดียวกนัเพื�อใหผู้บ้ริหารสามารถบริหารงานไดค้ล่องตวัและสะดวกขึ�น การ
จดัแผนกงานนี�แบ่งใหล้ะเอียดออกไปอีกเป็น q ประการ ประกอบดว้ย 1.1) การจดัแผนกงานแบบหนา้ที� หมายถึง 
การจดัโครงสร้างองคก์ารซึ� งจดักลุ่มกิจกรรมโดยใชท้กัษะ ความชาํนาญ และใชท้รัพยากรที�เหมือนกนักนั &.-) 
การจดัแผนกงานตามแบบผลิตภณัฑ ์หมายถึง การจดักลุ่มกิจกรรมที�ยึดผลลพัธ์หรือผลิตภณัฑ์ที�เหมือนกนัเป็น
สาํคญั &.o) การจดัแผนกงานตามแบบทีม หมายถึงการจดัแผนกงานที�มุ่งเนน้การกระจายอาํนาจการตดัสินใจไปสู่
ระดบัล่างและเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีความยึดหยุน่คล่องตวัสามารถที�จะปรับตวัให้
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงได ้ &.p) การจดัแผนกงานตามแบบเมตริกซ์ หมายถึง การจดัแผนกงาน
ที�พยายามบูรณาการแบบหนา้ที�และแบบผลิตภณัฑเ์พื�อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์าร  &.W) การจดัแผนก
งานแบบเครือข่าย หมายถึง การจดัแผนกงานที�มีหน่วยงานธุรกิจหลกัของบริษทัไวต้รงส่วนกลางหรือเป็นโบรก
เกอร์ (Broker) แลว้กระจายหน่วยงานธุรกิจยอ่ยตามหนา้ที�ในพื�นที�ต่างๆ โดยไม่รวมไวใ้นที�เดียวกนั แต่มีลกัษณะ
เป็นเครือข่ายความสัมพนัธ์ และ &.q) การจดัแผนกงานแบบหน่วยธุรกิจกลยทุธ์ หมายถึงการจดัโครงสร้างขึ�นมา
เพื�อจุดมุ่งหมายสาํคญัที�จะช่วยให้เหมาะสมสาํหรับการวางแผนอนาคตขององคก์าร นอกจากจะจดัแผนกงานดงั
ไดก้ล่าวแลว้นี�  ยงัสามารถจดัแผนกงานในลกัษณะอื�นๆ ไดอี้ก เช่น การจดัแผนกงานโดยยึดพื�นที� การจดัแผนก
งานโดยยึดลูกคา้ การจดัแผนกงานตามกระบวนการ เป็นตน้ และ -) หลกัการประสานงาน  การประสานงาน 
(Coordination) หมายถึงการจดัระเบียบวธีิการทาํงานเพื�อลดความซํ� าซอ้น และลดความขดัแยง้ในองคก์าร รวมทั�ง
เป็นการสร้างความสมคัรสมานสามคัคีเป็นนํ� าหนึ�งใจเดียวกนั ในการที�จะทาํงานให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ประสิทธิผล สามารถแบ่งออกเป็น - ประเภท ประกอบด้วย -.&)  การประสานงานในองค์การ (Internal 
Coordination) เป็นการประสานงานใน o ลกัษณะได้แก่ การประสานในแนวดิ�ง คือการประสานงานจาก
ผูบ้งัคบับญัชาลงสู่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การประสานงานในแนวตั�ง (Bottom Coordination) คือการประสานงานจาก
ผูใ้ต้บังคับบัญชาสู่ผูบ้ ังคับบัญชา และการประสานงานในแนวนอน (Horizontal Coordination) เป็นการ
ประสานงานระหว่างเพื�อนร่วมงาน และ -.-) การประสานงานนอกองคก์าร(External Coordination) เป็นการ
ประสานงานระหวา่งองคก์ารกบัหน่วยงานภายนอก ซึ� งจะตอ้งจดัโครงสร้างให้เกิดการประสานความร่วมมือที�ดี 
รูปแบบการประสานงานองคก์ารดงักล่าวนั�นอาจเป็นการประสานการใชท้รัพยากรจากแหล่งภายนอก การสร้าง
พนัธมิตรร่วม หรือโครงการร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกก็ได ้231 

รูปแบบองค์การหรือโครงสร้างองคก์ารนั�น อลัเดจและสเทิรนส์ (Aldag and Stearns) ไดเ้สนอ
แนวคิดในการจาํแนกหรือออกแบบองค์การตามลกัษณะการแบ่งงานไว ้ 4 แบบไดแ้ก่ 1) แบบหน้าที�เฉพาะ 
(Functional Design) เป็นองคก์ารแบบที�เป็นแบบพื�นฐานของการออกแบบองคก์ารทั�วไป มีการปฏิบติังานตาม

                                                
230เสน่ห์ จุ ้ยโต, “การจัดองค์การ,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ เล่มที� 9 

หน่ว ยที�  9 -l  ส าข าวิชาวิทย าก ารจัดก าร  มห าวิทย าลัย สุ โ ขทัยธร รม าธิ ราช  ( นน ทบุ รี :สํา นัก พิม พ์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WWo), o&A-o&o. 

231เรื�องเดียวกนั, o&p-o-A. 
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หนา้ที�เฉพาะ โดยจะแบ่งบุคลากรเป็นกลุ่มตามลกัษณะงานที�คลา้ยกนั ใชท้กัษะอยา่งเดียวกนั หรือทาํกิจกรรม
อยา่งเดียวกนั การออกแบบองคก์ารรูปแบบนี�ใชไ้ดท้ั�งในองคก์ารที�มีขนาดเลก็และขนาดกลาง เพราะเป็นแบบที�จะ
ทาํงานไดดี้ที�สุดเมื�อมีผลผลิตจาํนวนไม่มากนกั ตอ้งการการแบ่งงานใหแ้ยกยอ่ยไปตามทกัษะต่างๆ ให้มาก และมี
แนวโนม้ที�จะรวมอาํนาจการตดัสินใจไปสู่ผูบ้ริหารสูงสุด 2) แบบสาขา (Division Design) เป็นองคก์ารที�จดัรวม
เอากิจกรรมต่างๆ ในการผลิตสินคา้และบริการประเภทเดียวกนั รวมเขา้เป็นหน่วยงานที�บริหารดูแลกิจกรรมของ
ตนเอง โดยเนน้ที�การจดักลุ่มงานหรือกิจกรรมตามผลผลิต กลุ่มลูกคา้หรือสถานที�ตั�ง มีแนวโน้มที�จะกระจาย
อาํนาจการตดัสินใจไปที�กลุ่มงาน เพราะวา่ผลผลิตของแต่ละกลุ่มจะมีลกัษณะเฉพาะช่วงการบงัคบับญัชาจะถูกทาํ
ให้ลดลงโดยหัวหนา้แผนก มีการประสานงานแบบร่วมกนั (Pooled Interdependence) 3) แบบผสม (Hybrid 
Design) เป็นรูปแบบที�ผสมผสานกนัขององคก์ารแบบหนา้ที�เฉพาะกบัองคก์ารแบบสาขา มีลกัษณะที�มีหน่วยงาน
เป็นสาขาแต่แบ่งส่วนงานตามหน้าที�และรวมอาํนาจการตดัสินใจไปอยู่ที�สํานักงานใหญ่ในลกัษณะของการ
ร่วมมือกนั อาทิเช่น การกาํหนดให้มีหน่วยงานบริหารงานบุคคลร่วมกนั องคก์ารแบบผสมนี� ใชไ้ดดี้เมื�อสาขา
ต่างๆ มีการจดัแบ่งแผนกงานในลกัษณะที�คลา้ยกนั ซึ�งตวัอยา่งของการออกแบบองคก์ารแบบผสมนี� มีธนาคารเป็น
ตน้ และ 4) แบบเมทริกซ์ (Matrix Design) เป็นการนาํเอาวธีิการของโครงสร้างแบบหนา้ที�เฉพาะและแบบสาขามา
ใชพ้ร้อมกนั โดยการดึงเอาบุคลากรที�มีความชาํนาญจากหน่วยงานหนา้ที�เฉพาะตามที�ตอ้งการมารวมตวักนัเป็น
หน่วยโครงการ (Project) โดยผูบ้ริหารหน่วยงานตามหนา้ที�เฉพาะจะรับผิดชอบการปฏิบติังาน ส่วนผูเ้ชี�ยวชาญ
จากหน่วยงานหนา้ที�เฉพาะและผูบ้ริหารหน่วยโครงการจะรับผิดชอบในการรวมเอากิจกรรมของผูเ้ชี�ยวชาญจาก
แต่ละหน่วยงาน เพื�อทาํใหโ้ครงการสมบูรณ์232  

 เฮนรี�  มินซ์เบิร์ก (Henry Mintzberg) ซึ� งเป็นนักวิชาการบริหารชาวฝรั�งเศสที�ไดเ้สนอรูปแบบ
โครงสร้างองคก์ารไวเ้ดิม 5 รูปแบบ แต่ต่อมาไดมี้การขยายต่อความคิดร่วมกบัแลมเพิล (Joseph Lampel) ควินน์ 
(James B. Quinn) และ กอสฌลั (Sumantra Ghoshal) แลว้ไดเ้สนอรูปแบบโครงสร้างองคก์ารเพิ�มเติมจากรูปแบบ
ที�เคยเสนอไวเ้ดิมอีก 2 รูปแบบ รวมเป็น 7 รูปแบบ ไดแ้ก่  &) โครงสร้างเรียบง่ายหรือโครงสร้างผูป้ระกอบการ 
(The Simple or Entrepreneurial Structure) เป็นองค์การที�ี มีระบบการประสานงานแบบสั�งการโดยตรงจาก
ผูบ้งัคบับญัชาไปยงัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีโครงสร้างแบบเรียบง่ายไม่เป็นทางการ มีความยืดหยุ่นสูง ผูบ้ริหาร
ระดบัสูง มีบทบาทสูงในการชี�นาํทิศทางและแนวทางการปฏิบติังานขององค์การ มีการรวมศูนยอ์าํนาจการ
ตดัสินใจทั�งในแนวระนาบและแนวดิ�ง ส่วนมากเป็นองคก์ารที�พึ�งเริ�มก่อตั�ง มีขนาดเล็ก มีระบบเทคโนโลยี ไม่
ซับซ้อน และมีความจาํเป็นที�ผูน้าํตอ้งมีอาํนาจมากหรือผูน้าํเขม้แข็ง 2) โครงสร้างองค์การขนาดใหญ่แบบ
เครื�องจกัร (Machine Bureaucracy) เป็นองคก์ารที�มีระบบประสานงานโดยใชม้าตรฐานกระบวนการปฏิบติังาน
เป็นหลกั มีโครงสร้างแบบรวมศูนยอ์าํนาจ มีความเป็นทางการสูง มีการแบ่งงานกนัทาํตามความเชี�ยวชาญเฉพาะ
ดา้น มุ่งเน้นความมีประสิทธิภาพ ความเชื�อถือได ้ ความชดัเจน และความคงเส้นคงวาในการปฏิบติังานให้
ความสาํคญักบักฎเกณฑม์ากกวา่ผลงาน โดยมากเป็นองคก์ารที�มีขนาดใหญ่ มีอายมุาก และมีระบบเทคโนโลยีไม่
ซบัซอ้น 3) โครงสร้างองคก์ารขยาย (Diversified Organization) เป็นองคก์ารที�มีการขยายตวัจากองคก์ารขนาด
ใหญ่แบบเครื�องจกัร มีการใชม้าตรฐานของผลผลิตเป็นเครื�องมือในการเชื�อมประสานงานกบัส่วนต่างๆ มี

                                                
232Ramon J. Aldag and Timothy M. Stearns, Management (Cincinnati, Ohio : South-Western 

Pub., 1987), 295-309. 
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โครงสร้างที�ซับซ้อนประกอบดว้ยสํานกังานใหญ่ (Headquarter) และสํานกังานสาขา (Divisions) ผูบ้ริหาร
ระดบักลางมีบทบาทสูงในการประสานงานระหวา่งสาํนกังานใหญ่กบัสาขา ยทุธศาสตร์ขององคก์ารมีสองระดบั
คือ ระดบัภาพรวมขององค์การจะไดรั้บการจดัทาํจากสํานักงานใหญ่ และระดบัสาขาซึ� งสํานกังานสาขาเป็น
ผูจ้ดัทาํ 4) โครงสร้างองคก์ารตามวชิาชีพ (Professional Organization) มีพื�นฐานการประสานงานโดยใชม้าตรฐาน
ของทกัษะและความรู้ มีโครงสร้างแบบระบบราชการแต่มีการกระจายอาํนาจสูง ผูมี้บทบาทสาํคญัคือผูป้ฏิบติัซึ�งมี
การทาํงานเป็นอิสระ แต่ตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความเป็นประชาธิปไตยและมีความ
เป็นอิสระสูง ฝ่ายนโยบายและผูบ้ริหารระดบักลางมีบทบาทน้อย ยุทธศาสตร์ขององค์การถูกกาํหนดโดย
ผูป้ฏิบติังานดา้นวชิาชีพ ค่อนขา้งมีเสถียรภาพแต่รายละเอียดมีการเปลี�ยนแปลงอยา่งต่อเนื�อง 5) โครงสร้างเฉพาะ
กิจ/เนน้นวตักรรม (Adhocracy/Innovative Organization) มีพื�นฐานการประสานงานโดยใชก้ารสื�อสารทางตรง
ระหวา่งเพื�อนร่วมงานเป็นหลกั มีการจดัโครงสร้างแบบเมทริกซ์ โครงสร้างมีความยืดหยุน่และเปลี�ยนแปลงได้
ง่ายตามสถานการณ์ มีความเป็นประชาธิปไตยสูงสามารถสร้างสรรคน์วตักรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล ยทุธศาสตร์
เกิดขึ�นจากการคิดริเริ�มของสมาชิกในองค์การ ซึ� งเกิดจากจะกลายเป็นยุทธศาสตร์ขององค์การเมื�อไดรั้บการ
ยอมรับและแพร่กระจายกลายเป็นแบบแผนพฤติกรรมขององคก์าร 6) โครงสร้างองคก์ารอุดมการณ์และองคก์าร
พนัธกิจ (Ideology and the Missionary Organization) เป็นองคก์ารที�มีรากฐานการสร้างองคก์ารจากอุดมการณ์ ซึ� ง
แตกต่างจากองคก์ารทั�วไป โครงสร้างองคก์ารมีการแบ่งฝ่ายเป็นหน่วยขนาดเล็ก มีการจดัระบบอยา่งหลวมและมี
การกระจายอาํนาจ ให้อิสระกบัหน่วยย่อยสูงแต่มีการควบคุมโดยปทฏัฐานขององคก์ารอย่างเขม้ขน้ สามารถ
จาํแนกออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ องคก์ารปฏิรูป (Reformers) องคก์ารเปลี�ยนสภาพ (Converters) และองคก์ารปิด
ตวั (Cloister) และ 7) โครงสร้างองคก์ารทางการเมือง (Political Organization) รูปแบบขององคก์ารการเมือง
อธิบายในเทอมของอาํนาจไม่ใช่โครงสร้าง และเป็นอาํนาจที(แสดงออกมาโดยขาดความชอบธรรม ดงันั�นจึงไม่มี
กลไกและวธีิการประสานงานอยา่งใดอยา่งหนึ�งเป็นหลกั แต่ขึ�นอยูก่บับริบทที�ี การเมืองแสดงออกมาในช่วงนั�นๆ 
ไม่มีความชดัเจนเกี�ยวกบัการรวมศูนยห์รือการกระจายอาํนาจ กระแสที�ครอบงาํองค์การคืออาํนาจที�ไม่เป็น
ทางการ และการต่อสู้ช่วงชิงชยัชนะกนั ซึ� งสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 รูปแบบคือ องคก์ารการเมืองแบบเผชิญหนา้ 
(Confrontation) องค์การแบบพนัธมิตรชั�วคราว (Shaky Alliance) องค์การแบบที�ถูกทาํให้เป็นการเมือง 
(Politicized Organization) และองคก์ารแบบเป็นพื�นที�การเมืองอยา่งสมบูรณ์แบบ (Complete Political Area)233  

อนงคทิ์พย ์วสีนนท ์ ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การจดัองคก์ารตามแนวคิดเกี�ยวกบัการบริหารสมยัใหม่
นั�นจะขึ�นอยู่กับสภาพแวดลอ้มทั� งภายนอกและภายในองค์การ รวมทั� งตอ้งคาํนึงถึงลกัษณะของผลผลิตของ
องคก์ารและผูรั้บประโยชน์หรือผูรั้บบริหารดว้ย ซึ� งสามารถแบ่งออกเป็น - รูปแบบใหญ่ๆ ไดแ้ก่ &) Machine 
Organization คือองค์การที�มีลกัษณะการจดัโครงสร้างที�เป็นสัดส่วนแน่นอน มีแผนผงัแสดงโครงสร้างของ
องคก์ารที�ชดัเจน มีลกัษณะที�สาํคญัดงันี� คือ &.&) มีการจาํแนกงานไปตามหนา้ที�และความรู้ความชาํนาญพิเศษ &.-)  
มีการควบคุมการปฏิบติังานและประสานงานที�กาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน &.o) ระบุถึงสิทธิ พนัธะ ขอ้ผูกพนั วิธีการ
ในการดาํเนินงาน ตลอดจนบทบาทของแต่ละตาํแหน่งหนา้ที�ไวอ้ยา่งชดัเจน &.p) กาํหนดขอบเขตความรับผิดชอบ
ของแต่ละตาํแหน่งหนา้ที�ไวแ้น่นอน &.W) มีโครงสร้างการปฏิบติังานภายในองคก์าร การควบคุมอาํนาจหนา้ที�และ

                                                
233Henry Mintzbergs, and Others, The Strategy Process: Concepts, Context (United Kingdom: 

Pearson Education, 2003), 224-225. 
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การติดต่อสื�อสาร ลดหลั�นลงมาตามสายการบงัคบับญัชาในรูปสามเหลี�ยมพีรามิดจากระดบัสูงลงมายงัระดบัล่าง 
&.q) สนับสนุนให้มีสายการบงัคบับญัชา ในการบริหารงาน ดว้ยการวางระบบขอ้มูล ระบบควบคุมขอ้มูลไวที้�
ระดบัสูงสุดของการบงัคบับญัชาเท่านั�น และ &.r)ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็น
ความสมัพนัธ์ในแนวดิ�ง และเนน้เรื�องความจงรักภกัดี ความเคารพเชื�อฟังต่อองคก์ารและต่อผูบ้งัคบับญัชา และ -) 
Organismic Organization คือ องคก์ารที�มีความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มที�มีความเปลี�ยนแปลง จะไม่มีแผนผงั
โครงสร้างขององค์การที�ถาวร การจัดรูปองค์การจะให้ความสําคัญกับเหตุการณ์และปัญหาเป็นตวักาํหนด
ผูป้ฏิบติังาน  มีลกัษณะที�สาํคญั ดงันี� คือ -.&) ลกัษณะการทาํงานภายในองคก์ารใหค้วามสาํคญักบัสภาพเหตุการณ์ 
ให้ความสาํคญักบัความรู้ความชาํนาญพิเศษที�จะส่วนสนบัสนุนการทาํงานภายในองคก์าร -.-) เนน้ในเรื�องของ
การมีความรับผิดชอบร่วมกนั โดยไม่มีการจาํกดัของเขตของสิทธิ พนัธะขอ้ผูกพนั หรือวิธีการในการดาํเนินงาน 
-.o)โครงสร้างของอาํนาจหนา้ที� และการปฏิบติังานภายในองคก์ารมีลกัษณะเป็นตาข่าย -.p) ศูนยก์ลางของอาํนาจ
หน้าที�ไม่ใช่อยู่ที�ผูบ้ ังคบับัญชา แต่อยู่ที�ผูมี้ความรู้ความสามารถในตาํแหน่งใดก็ได้ของตาข่ายงาน -.W) การ
ติดต่อสื�อสารและความสัมพนัธ์ระหวา่งผูร่้วมปฏิบติังานภายในองค์การจะมีทั�งความสัมพนัธ์ในแนวนอนและ
แนวทแยงมากกว่าแนวดิ�ง และ -.q) เน้นในเรื�องความซื�อสัตยต่์อหน้าที�รับผิดชอบและจรรยาบรรณวิชาชีพ
มากกวา่ความจงรักภกัดี234 

เสน่ห์ จุย้โต ไดแ้บ่งโครงสร้างองคก์ารออกเป็น p ประเภท ไดแ้ก่ &) โครงสร้างองคก์ารแบบหลกั 
(Line organization) เป็นโครงสร้างที�จดัขึ�นแบบง่ายๆ โดยมีผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดอยูค่นเดียว มีสายการบงัคบับญัชา
ลดหลั�นลงมาตามลาํดบัอยา่งชดัเจน รู้วา่ใครบงัคบับญัชาใครในแต่ละหน่วยงาน หน่วยงานในระดบัเดียวกนัเป็น
อิสระจากกนัไม่กา้วก่ายงานกนั และมีเฉพาะหน่วยงานหลกั (Line Agency) เท่านั�น -)โครงสร้างองค์การแบบ
หนา้ที�การงานเฉพาะอย่าง  (Functional Organization) เป็นโครงสร้างที�จดัให้มีหน่วยงานหลกั (Line Agency) 
และหน่วยงานที�ปรึกษา (Staff Agency) แยกออกจากกนัเพื�อใหก้ารบริหารองคก์ารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ o)
โครงสร้างองคก์ารแบบหน่วยงานหลกัและหน่วยงานที�ปรึกษา (Line and Staff Organization) เป็นโครงสร้างที�จดั
ให้มีเจ้าหน้าที�งานหนักและที�ปรึกษาอยู่ในหน่วยงานเดียวกัน ทั� งนี� เพื�อประโยชน์ในการทาํงานร่วมกันอย่าง
ใกลชิ้ด และ p)โครงสร้างองคก์ารแบบคณะกรรมการ (Committee) เป็นการกาํหนดให้บุคคลหลายๆ คนมาร่วม
กนัรับผิดชอบในรูปคณะกรรมการเพื�อพฒันาแกปั้ญหาและตดัสินใจในการบริหารงานร่วมกนั แทนที�จะเป็นการ
ตดัสินใจโดยคนๆ เดียวในรูปแบบของผูจ้ดัการหรือผูอ้าํนวยการ ซึ� งสามารถดาํเนินการไดท้ั�งแบบคณะกรรมการ
ถาวรและคณะกรรมการเฉพาะกิจแลว้แต่ความเหมาะสม235  

                                                
234อนงคทิ์พย ์วสีนนท์, “องคก์ารและการจดัรูปองคก์าร,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหาร

รัฐกิจเบืvองต้น PA 200 บทที� T ภาควิชาการบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง (กรุงเทพฯ:
สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง, -WpW), -&A--&&. 

235เสน่ห์ จุ ้ยโต, “การจัดองค์การ,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ เล่มที� 9 
หน่ว ยที�  9 -l  ส าข าวิชาวิทย าก ารจัดก าร  มห าวิทย าลัย สุ โ ขทัยธร รม าธิ ราช  ( นน ทบุ รี :สํา นัก พิม พ์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WWo), oAr-oAR. 
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การพฒันาโครงสร้างขององคก์ารนั�น Kogan (โคแกน)ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การพฒันาโครงสร้าง
ขององค์การนั�นขึ�นอยู่กบัปัจจยัต่างๆ หลายประการ ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ํา วฒันธรรมองค์การ ค่านิยมขององค์การ     
กลยทุธ์และเป้าหมายขององคก์าร สภาพแวดลอ้ม เทคโนโลยี และขนาดขององคก์าร236  ทั�งนี�  อนิวชั แกว้จาํนงค์
ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ เครื�องมือที�ใชใ้นการจดัองคก์าร (Organizational Tools) พื�นฐานที�จะช่วยให้การจดัองคก์าร
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั�นมี o ประการ ไดแ้ก่ &) ผงัโครงสร้างองคก์ร (Organization Charts) 
หมายถึง แผนผงัที�แสดงถึงกลุ่มตาํแหน่งงานที�ซึงรวมกลุ่มเป็นสายการบงัคบับญัชา โดยมีการแบ่งกลุ่มแบ่งระดบั 
โครงสร้างองคก์ารที�มีการจดัขึ�นอยา่งถูกตอ้ง โดยมีการจดัตาํแหน่ง (หรือที�เรียกกนัวา่ “กล่อง”) ชดัเจน มีสายการ
บงัคบับญัชาที�แน่นอน และมีชื�อตาํแหน่งระบุไว ้ปัจจยัที�อาจนาํมาใชพิ้จารณาเพื�อเขียนผงัโครงสร้างองคก์ารนั�น
ประกอบดว้ย การแบ่งงาน (Division of Work) สายการบงัคบับญัชา (Chain of Command) ชนิดของงานที�ทาํ 
(Type of Work Performed) การจดักลุ่มงาน (Grouping of Work) และระดบัการจดัการ (Level of Management)   
-) การวเิคราะห์งาน (Job Descriptions) เป็นการบอกรายละเอียดของงานเพื�อเป็นแนวทางในบุคคลในองคก์ารได้
ทราบหนา้ที� และความรับผิดชอบของตนเอง โดยมีมาตรฐานหรือบรรทดัฐานของแต่ละประเภทงานเป็นเกณฑ ์
ขอ้มูลที�ใชใ้นการวิเคราะห์งานถูกนาํมาจดัทาํใน - รูปแบบ คือ การบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) และ 
การระบุคุณสมบติัของผูป้ฏิบติังาน (Job Specification) และ o) คู่มือองคก์าร (Organization Manuals) คือ คู่มือที�
บอกถึงขอ้มูลที�สาํคญัๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานต่างๆ ขององคก์ารนั�นแมจ้ะไม่มีกาํหนดแน่นอน แต่ส่วน
ใหญ่ในทางปฏิบติั คู่มือองคก์ารที�ดีจะประกอบดว้ย วิสัยทศัน์ (Vision) พนัธกิจหรือภารกิจ (Mission) ปรัชญาใน
การดาํเนินงาน (Philosophy) สโลแกนหรือคาํขวญัองค์การ (Slogan of Motto) จุดประสงค์หรือเป้าหมาย 
(Objectives, Goals) นโยบายองคก์าร (Organization Policy) แนวทางหรือวิธีการในการดาํเนินงาน (Methods of 
Process) ขอบเขตหน้าที�ของหน่วยงานหลกัในองค์การ (Functions) และผงัโครงสร้างองค์การ (Organization 
Charts)237     

S.S การเมือง อาํนาจ อาํนาจหน้าที� และความรับผดิชอบ  
1) การเมือง 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานปี พ.ศ. 2542 นั�นมิได้กล่าวถึงความหมายของคาํว่า

การเมืองไว ้แต่ไดก้าํหนดศพัท์บญัญติัเป็นภาษาองักฤษเอาไวว้่า การเมือง แปลว่า Politics238 การเมืองนั�นมี
นักวิชาการหลายท่าน เช่น ไมล์ส (Miles,&RsA) เฟฟเฟอร์ (Pfeffer,1981) ชุงและแม็กกินสัน (Chung and 
Meggison,1981) เฮลริเกล,  สโลคมั และวูด๊แมน  (Hellriegel, Slocum, and Woodman,1983)  เวเดนเบอร์กและเมา

                                                
236Marcela Kogan, “Rally the Troops,” Government Executive (January 1996): 203, อา้งถึงใน   

ทองใบ สุดชารี, ทฤษฏีองค์การ:วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฏี และการประยุกต์ (อุบลราชธานี:สถาบันราชภัฏ
อุบลราชธานี, -WpW), &qR. 

237อนิวชั แกว้จาํนงค,์ หลักการจัดการ, พิมพค์รั� งที� 1  (สงขลา : มหาวิทยาลยัทกัษิณ, 2550), &-A-
&-p. 

238ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, เขา้ถึงเมื�อ 1 กุมภาพนัธ์
2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp  
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เร่อ (Vredenburgh and Maurer,1984)  ลีและรอร์เรนซ์ (lee and Lawrence1991)  คลีเมนท์ (Clement,1994) ทสั
แมน (Trushman,1997) วูด๊แมน (Woodman,1998) ร๊อบบินส์  (Robbins,2003) วิโกดา้และคาพุน (Vigoda and 
Kapun,2005) และ วลัเล (Valle,2006) เป็นตน้ไดใ้หค้วามหมายไวเ้ป็นอเนกประการ แต่โดยสรุปแลว้หมายถึง การ
กระทาํที�ให้ไดม้าซึ� งอาํนาจและใชอ้าํนาจเพื�อให้มีผลต่อการตดัสินใจขององคก์าร ซึ� งการตดัสินใจนั�นไม่ไดเ้กิด
จากการใชเ้หตุผลแต่เกิดจากการประนีประนอมต่อรอง และเป็นไปในทิศทางที�สอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของ
กลุ่มตน 

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ไดศึ้กษาแนวคิดของรอบบินส์  (Stephen P. Robbins,&Rrp)  และ 
ไนติงเกล (Donald Nightingale,&Rrq) แลว้กล่าวสรุปทศันะเกี�ยวกบัการเมืองไวว้า่ การเมืองเป็นพฤติกรรมซึ�งใช้
กดดันการตัดสินใจเพื�อให้บรรลุผลลพัธ์ที�ตอ้งการ โดยมีทัศนะที�เกี�ยวข้อง - กลุ่ม คือ &) ทัศนะแบบดั� งเดิม 
(Traditional View) เป็นแนวคิดที�มองวา่ การเมืองเป็นเรื�องที�สนองต่อผลประโยชน์ส่วนตวั ความขดัแยง้ที�เกิดขึ�น
เป็นสิ�งที�ไม่ดีสาํหรับองคก์าร จึงจาํเป็นตอ้งกาํจดัใหห้มดสิ�นไปหรือใหเ้หลือนอ้ยที�สุด และ -) ทศันะแบบพหุนิยม 
(Pluralistic View) เป็นแนวคิดที�มองว่าการเมืองเป็นกระบวนการธรรมชาติที�เกิดขึ�นภายในองคก์าร เพื�อแกไ้ข
ปัญหาความแตกต่างระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ภายในองค์การความขดัแยง้เป็นสิ�งที�หลีกเลี�ยงไม่ได ้แต่
สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ได้239  

ลกัษณะของการเมืองหรือพฤติกรรมทางการเมืองนั�น มินท์ซเบริก (Henry Mintzberg) ได้
แสดงทศันะไวว้่า  เมื�อพูดถึงการเมืองในองค์การแลว้จะหมายถึง พฤติกรรมของบุคคลหรือพฤติกรรมของกลุ่ม
บุคคลที�มีลกัษณะที�ไม่เป็นทางการ คบัแคบ (parochial) มีลกัษณะของการใชเ้ล่ห์เหลี�ยม อุบาย และเหนือสิ�งอื�นใด
มกัมีลกัษณะของความไม่ชอบธรรม (illegitimate) ซึ�งเมื�อนาํเอาทศันะดงักล่าวนั�นมาพิจารณาแลว้สามารถสรุปได ้
- ประการ คือ ประการแรก เมื�อใดก็ตามที�ผูบ้ริหารหรือผูน้ํารวมทั� งผูร่้วมงานเขา้ไปเกี�ยวขอ้งโดยเฉพาะกับ
การเมืองภายในองค์การก็มกัจะทําให้เป้าหมายขององค์การหรือของหน่วยงานเสียหาย และประการที�สอง 
พฤติกรรมทางการเมืองที�เกิดขึ�นที�มีลกัษณะขา้งตน้ รวมทั�งที�มีลกัษณะของการปกปิดซ่อนเร้น ถือวา่เป็นเรื�องของ
เกมการเมืองในองคก์าร ซึ�งเป้าหมายของเกมการเมืองเหล่านี� โดยทั�วไปจะมีลกัษณะของการต่อตา้นอาํนาจหนา้ที� 
(authority) และการสร้างฐานอาํนาจ (power bases) ที�ก่อให้เกิดผลกระทบในการเปลี�ยนแปลงขององค์การ240 
เมยส์และออลเล็น (Mayes and Allen) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวพฤติกรรมทางการเมืองไวว้า่ พฤติกรรมทางการเมือง
โดยทั�วไปนั�นหมายถึง การกระทาํที�ไม่ไดรั้บการลงโทษหรือไม่ไดรั้บการอนุมติัโดยองคก์าร เกิดขึ�นเพื�อมีอิทธิพล
ต่อบุคคลอื�น ทั�งนี� เพื�อจะทาํใหเ้ป้าหมายส่วนบุคคลหรือกลุ่มบุคคลบรรลุผล241 มิดเดิลมิสท์ และฮิทท์ (Middlemist 

                                                
239ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์, ทฤษฏีองค์การสมยัใหม่, พิมพค์รั� งที� o (กรุงเทพฯ: บริษทัแชทโพร์ 

พริ�นติ�งจาํกดั, -Wpq), -&q. 
240จุมพล หนิมพาณิช, “อาํนาจและการเมืองในองคก์าร,” ใน เอกสารประมวลสาระชุดวิชา การ

บริหารองค์การ เล่มที� S หน่วยที� l-9T บัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(นนทบุรี:มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WWo), &---s. 

241B. T. Mayes and R. W. Allen,  “Toward a definition of organizational politics,” Academy of 
Management Review -, 4 (October &Rrr): qr-- qrs. 
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and Hitt) ได้แสดงทัศนะเกี�ยวกับลักษณะของพฤติกรรมทางการเมืองในองค์การไวด้ังนี� คือ &) มีการให้
ความสําคญักบัอาํนาจ (power) ที�ไม่ใช่อาํนาจอนัชอบธรรม (legitimacy) ที�บุคคลหรือกลุ่มบุคคลไดม้าจากสาย
การบงัคบับญัชาตามโครงสร้างขององคก์าร -) ดว้ยเหตุดงักล่าวนั�นจึงมีการให้ความสาํคญักบัการไดม้าซึ� งอาํนาจ 
และ o) เป็นเรื�องที�ทาํให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที�มีอาํนาจไดรั้บผลประโยชน์จากการมีและการใชอ้าํนาจที�มีอยู่
นั�น242 นารายณันและนาถ (Natayanan and Nath) ไดแ้สดงทศันะไวว้่า การเมืองมีลกัษณะที�สําคญั p ประการ 
ไดแ้ก่ &) อาํนาจเป็นเรื�องความสัมพนัธ์ (relation) ระหวา่งบุคคลหรือกลุ่มคน อาํนาจไม่ใช่คุณลกัษณะของบุคคล
ใดบุคคลหนึ�ง  -) อาํนาจเกี�ยวขอ้งกบับริบทหรือปัจจยัอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง (context-specific) อาํนาจของบุคคลจะ
แปรเปลี�ยนตามสถานการณ์ดว้ย o) ความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจเป็นสิ�งที�เปลี�ยนแปลงได ้(Dynamic) ดุลอาํนาจอาจมี
การเปลี�ยนแปลงไดบุ้คคลอาจมีการเพิ�มหรือลดอาํนาจจากเดิม และ p) ความสมัพนัธ์ที�เกิดขึ�นในองคก์ารอาจไม่ใช่
เรื�องอาํนาจทั�งหมด243 คโรพานซาโนและคณะ (Cropanzano and Others) ไดอ้ธิบายลกัษณะของการเมืองใน
องค์การไว ้- ลกัษณะ ไดแ้ก่ &) การเมืองในองคก์ารในความหมายกวา้ง หมายถึง กระบวนการใชอ้าํนาจหรือ
อิทธิพลที�มีอยูภ่ายในที�ทาํงานหรือองคก์าร ดงันั�น การเมืองในองคก์ารจึงเป็นไดท้ั�งเรื�องปกติ หรือผิดปกติภายใน
องค์การ ทั� งนี� ขึ� นอยู่กับสถานการณ์เป็นสําคญั และ -) การเมืองในองค์การในความหมายที�แคบ หมายถึง  
พฤติกรรมเชิงกลยทุธ์ของคนในองคก์ารที�แสดงออกมาเพื�อผลประโยชน์สูงสุดของตนเองทั�งในระยะสั�นและระยะ
ยาว244  

ประเภทของการเมืองหรือพฤติกรรมทางการเมืองในองค์การนั�น บวม (Baum) ไดจ้าํแนก
ประเภทของการเมืองไว ้ p แบบ ไดแ้ก่ 1) การเมืองแบบพึ�งพิงผูอื้�น (politics of subordinacy) เป็นลกัษณะของ
การเมืองภายในองคก์ารที�บุคคลพยายามมองหาคนที�แขง็แรงหรือมีอาํนาจมากกวา่ เพื�อที�จะอาศยัหรือพึ�งพิงได ้2) 
การเมืองแบบพึ�งพาตนเอง (politics of isolation) เป็นลกัษณะของการเมืองที�บุคคลพยายามพึ�งพาตนเองดว้ยการ
พยายามสะสมทรัพยากรดา้นต่าง ๆ ให้มากที�สุด  o) การเมืองแบบสามญั (conventional organizational politics) 
เป็นลกัษณะของการเมืองภายในองคก์ารแบบดั�งเดิมที�เป็นลกัษณะของการแข่งขนัเพื�อให้ไดม้าซึ� งทรัพยากรและ
ความกา้วหนา้ในหน้าที�การงาน ซึ� งตอ้งมีผูแ้พแ้ละผูช้นะคนจึงมองถึงประโยชน์ส่วนตนมากกวา่ประโยชน์ของ
องค์การ มุ่งหวงัเพื�อเอาชนะมากกว่าการสร้างความร่วมมือ  และ  p) การเมืองแบบมีส่วนร่วม (politics of 
collaboration) เป็นลกัษณะของการเมืองในองคก์ารที�มีลกัษณะของการร่วมมือกนั ประนีประนอมกนั แมว้า่การ
ตดัสินใจในเรื�องใดเรื�องหนึ�งไม่ไดส้ร้างความพึงพอใจให้กบัทุกคน แต่ทุกคนจะรู้สึกเหมือนว่าการตดัสินนั�น ๆ 

                                                
242R. D. Middlemist and Micheal A. Hitt, Organizational Behavior: Managerial Strategies for 

Performance (St. Paul: West Pub. Co., 1988), 380. 
243V. K. Narayanan and R. Nath, Organization Theory: A Strategic Approach (Homewood, 

IL: Irwin,1993) อา้งถึงใน ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์,ทฤษฏีองค์การสมัยใหม่, พิมพค์รั� งที� o (กรุงเทพฯ: บริษทั
แชทโพร์ พริ�นติ�งจาํกดั,-Wpq), -&q. 

244R. Cropanzano, and Others, “The reletionships of organizational politics and support to work 
behaviors, attitude, and stress,” Journal of Organizational Behavior 18 , 2 (March 1997): &qA-&q&. 
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ถูกตอ้งและชอบธรรม245 สุพานี สฤษฎ์วานิช ไดจ้าํแนกประเภทของพฤติกรรมการเมืองในองค์การออกเป็น 2 
แบบ ไดแ้ก่ 1) พฤติกรรมการเมืองแบบ Legitimate  เป็นพฤติกรรมการเมืองที�ไม่รุนแรง เป็นระดบัที�ยงัพอยอมรับ
ได ้เช่น การรายงานขา้มสายการบงัคบับญัชา การหาพนัธมิตรหรือมีพฤติกรรมประจบเอาใจเจา้นาย โดยการมีของ
ฝากบ่อยๆ เป็นการเมืองประเภทที�ยงัไม่ไดท้าํร้ายคนอื�น แต่กํ� ากึ�งระหวา่งนํ� าใจกบัการหวงัผลประโยชน์บางสิ�ง
บางอยา่งกลบัคืนมา และ 2) พฤติกรรมการเมืองแบบ Illegitimate  เป็นพฤติกรรมทางการเมืองที�ผิดทาํนองคลอง
ธรรมในรูปแบบต่าง ๆ อยา่งเห็นไดช้ดัเจน เช่น การโกหก (Lying) เป็นการใหข้อ้มูลเท็จเพื�อก่อให้เกิดความเขา้ใจ
ผิด การใหร้้ายตาํหนิ ติเตียนคนอื�น (Blaming) ใหค้นอื�นเสียหาย การหลอกลวง (Deception) บิดเบือนขอ้มูล การขู่
เข็ญ (Intimidation) ถา้ไม่ทาํงานนี� ให้ สิ�นปีนี� อาจจะไม่ไดรั้บการพิจารณาขึ�นเงินเดือน หรือการขู่ที�จะทาํร้ายใน
รูปแบบต่าง ๆ การลอบทาํร้าย (Attacking) คนอื�นที�เผลอ หรือลบัหลงั การร่วมกนักลั�นแกลง้คนอื�น กีดกนัคนอื�น 
การปล่อยข่าวลือที�เป็นเท็จหรือบิดเบือนความจริงเพื�อใหเ้กิดความเสียหายแก่ฝ่ายตรงขา้มและการเล่นเกม (Game 
Playing) เป็นการยื�อเรื�อง ดึงเรื�องต่าง ๆ ไว ้หรือกาํหนดแนวทางต่าง ๆ ไวแ้ต่ซ่อนเร้น ปิดบงั และก็พยายามแอบ
ทาํใหเ้กิดผลตามที�ตนเองตอ้งการ เช่น ผูจ้ดัการที�ไม่ตอ้งการให้มีการเปลี�ยนแปลงในองคก์าร แต่ไม่ไดพู้ดออกมา
ตรง ๆ วา่ไม่ตอ้งการใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงก็จะตั�งทีมงานขึ�นมาหลายชุด เพื�อศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ไปเรื�อย 
ๆ จนคนลืมที�จะผลกัดนัใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลง รวมไปถึงผูบ้ริหารแสดงให้คนอื�นเห็นวา่จะเลือกผูบ้ริหารฝึกหัด 
(Management Trainee) ตามเกณฑข์องความสามารถ แต่กาํหนดคุณสมบติัของคนของตน ซึ� งจริง ๆ ก็เลือกคนที�มี
ความคิดเห็นเหมือนๆกบัตนนั�นเองคลา้ยกับล็อคสเป็ก นอกจากนี� การที�ออกไปพูดนอกห้องประชุมเพื�อหวงั
ผลกระทบบางอย่าง ในขณะที�เมื�ออยู่ในที�ประชุมไม่ยอมพูด หรือแสดงความคิดเห็นอะไรและการไปล็อบบี�
กรรมการที�จะเขา้ประชุมให้แสดงความคิดเห็นอย่างที�ตนตอ้งการ รวมถึงการปล่อยข่าวลือที�ไม่เป็นจริง หรือ
บิดเบือนทาํใหค้นอื�นเสียหายอีกดว้ย246 ฟาร์เรลลแ์ละปีเตอร์เซน (Farrell and Petersen) ไดจ้าํแนกแบบพฤติกรรม
ทางการเมืองในองคก์ารออกเป็น 3 มิติ ไดแ้ก่ 1) มิติภายใน-ภายนอก หมายถึง พฤติกรรมการเมืองที�เกี�ยวขอ้งกบั
สมาชิกขององคก์ารเท่านั�นและถา้ขยายออกไปจะรวมถึงบุคคลภายนอกและทรัพยากร 2) มิติดา้นขา้ง-แนวดิ�ง 
หมายถึง พฤติกรรมทางการเมืองที�เกิดขึ�นระหว่างสมาชิกที�อยู่ในสถานภาพเดียวกนัภายในองค์การหรือขา้ม
สถานภาพ พฤติกรรมทางการเมืองที�เกี�ยวขอ้งกบัหวัหนา้และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นตวัอยา่งของการเมืองในแนวดิ�ง 
แต่พนักงานงานกบัเพื�อนร่วมงานกาํลงัเรียกร้องเพื�อให้ไดเ้ลื�อนตาํแหน่ง และตาํแหน่งที�เรียกร้องเป็นตาํแหน่ง
เดียวกนั เป็นมิติดา้นขา้ง และ 3) มิติตามกฎ-มิติไม่เป็นไปตามกฎ หมายถึง พฤติกรรมที�เป็นเรื�องของการเมืองปกติ
ในแต่ละวนั (Normal Everyday of Politics) หรือเป็นรูปแบบพฤติกรรมทางการเมืองแบบที�ก่อใหเ้กิดความรุนแรง
ที�จะยอมรับไดต้ามกฎของเกม (Rules of The Game) องคก์ารและกลุ่มงานไดต้ั�งกฎของตนขึ�นมาวา่อะไรยอมรับ
ไดห้รือเป็นไปตามกฎ หรืออะไรรับไม่ไดห้รือไม่เป็นไปตามกฎ247  
                                                

245H. S. Baum, “Organizational politics against organizational culture: A psychoanalytic 
perspective,” Human Resource Management 28, 2 (Summer 1989): 200-201. 

246สุพานี สฤษฎ์วานิช, พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่ : แนวคิดและทฤษฎี (กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2549), 390-391. 

247Dan Farrell and James C. Petersen, “Pattern of Political Behavior in Organizations,” 
Academy of Management Review 7 , 3 (July 1982): 403-412.   
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สาเหตุที�มาของการเมืองหรือพฤติกรรมทางการเมืองนั�น เฟฟเฟอร์ (Pfeffer) ไดแ้สดงทศันะไว ้
o ประการ ไดแ้ก่ &) ความขดัแยง้ ซึ� งลกัษณะขององคก์ารที�ทาํให้เกิดความขดัแยง้ ไดแ้ก่ การพึ�งพาซึ� งกนัและกนั  
วตัถุประสงค์และความเชื�อเรื�องเทคโนโลยีที�ต่างกัน และทรัพยากรหายาก -) ความสําคญัของประเด็นการ
ตดัสินใจ ซึ�งการตดัสินใจในเรื�องที�มีความสาํคญัและเกี�ยวขอ้งกบัผลประโยชน์หรือความอยูร่อดมากเท่าไร ความ
ขดัแยง้จะมีมากขึ�นเท่านั�น และ o) การกระจายของอาํนาจ กิจกรรมทางการเมืองต่างๆ การต่อรอง การสร้าง
พนัธมิตรมกัเกิดขึ�นเมื�อมีการกระจายอาํนาจไปสู่กลุ่มต่างๆ และเมื�อใดที�อาํนาจมีการรวมศูนยผ์ูที้�ไดอ้าํนาจนั�นก็
มกัตดัสินใจโดยใชก้ฎเกณฑแ์ละค่านิยมที�ตั�งขึ�นมาเอง 248 ริคิโอและโคล (Riggio and Cole) ไดแ้สดงทศันะไว ้6 
ประการ ไดแ้ก่  1) การแข่งขนัเพื�ออาํนาจและทรัพยากร (Courses for Power and Resources) ทรัพยากร เช่นเงิน 
การเลื�อนตาํแหน่งและสถานภาพ ซึ� งหาได้ยาก สมาชิกในองค์การพยายามใชอ้าํนาจเพื�อแสวงหาทรัพยากรที�
ตอ้งการ ถา้ทรัพยากรมีนอ้ยผูแ้สวงหาก็จาํเป็นตอ้งเล่นเกมการเมืองเพื�อใหไ้ดม้าในสิ�งที�ตอ้งการ 2)การประเมินผล
การปฏิบติังานอยา่งเอนเอียง (Subjective Performance Appraisals) ผลการปฏิบติังานที�ไม่ไดใ้ชก้ารวดัอยา่งเป็น
ปรนัย ผลการปฏิบติังานที�วดัได้จะไม่ได้เกี�ยวขอ้งกบัความสําเร็จของการประกอบอาชีพ ฝ่ายที�ประเมินเป็นผู ้
ตดัสินใจเพิ�มค่าแรงและการเลื�อนตาํแหน่งใชก้ารวดัที�ไม่ดีอาจเป็นอตันยั หรือเอนเอียง ทาํให้พนกังานใชว้ิธีการ
ทางการเมือง เช่น การสร้างพนัธมิตร การทาํใหผู้อื้�นเสื�อมเสีย และการลอบบี� เพื�อที�จะใหไ้ดใ้นสิ�งที�ตนเองตอ้งการ
จากผูป้ระเมิน ดงันั�นพนกังานที�อาจไม่ไดรั้บการเลื�อนตาํแหน่ง 3) ความล่าชา้ในการวดัผลลทัธ์การทาํงาน (Delay 
in Measurement of Work Outcomes) พนกังานที�ตอ้งทาํงานหลาย ๆ อยา่ง บางงานใชร้ะยะเวลานานจึงจะทาํเสร็จ 
ส่วนบางงานใช้ระยะเวลาสั�นลกัษณะการทาํงานดงักล่าวมกัเกิดปัญหา เมื�อผูบ้ริหารใช้วิธีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานโดยพิจารณาเพียงบางช่วง พนกังานที�ทาํงานตอ้งใชร้ะยะเวลานานจึงเสียเปรียบ ทาํให้ตอ้งใชว้ิธีเล่น
การเมืองเพื�อให้ผูบ้ริหารเห็นว่าเป็นพนกังานที�ดี 4) การทดแทนสาํหรับความไม่พอเพียง (Compensation for 
Inadequacies) เมื�องานที�ทาํมีความคลุมเครือ พนกังานไม่รู้วา่จะทาํงานใหถู้กตอ้งไดอ้ยา่งไร ทาํใหมี้พฤติกรรมทาง
การเมืองแบบไม่กระทาํหน้าที� เช่น พนักงานที�ไดรั้บเลื�อนตาํแหน่งสูงเกินความสามารถ พนักงานจึงตอ้งเล่น
การเมือง เพื�อรักษาตาํแหน่งของตนเองและเพื�อให้ไดต้าํแหน่งที�สูงขึ�นไปอีก 5) การขาดความร่วมมือและพึ�งพา 
(Lack of Cooperation and Interdependence) กลุ่มงานไม่มีปทสัถานสาํหรับการร่วมมือ หรือไม่ไดส้นบัสนุนให้
ใครไดเ้ลื�อนตาํแหน่งในระดบัที�สูงขึ�น ทาํใหเ้กิดพฤติกรรมการเมืองมากกวา่กลุ่มที�ไดรั้บการพึ�งพา และสนบัสนุน
อยา่งต่อเนื�อง และ 6) การตดัสินใจของกลุ่มที�เพิ�มขึ�น (Increased Group Decision Making) ถา้มีการตดัสินใจของ
กลุ่มองคก์ารมากขึ�น ก็จะมีการเล่นการเมืองมากขึ�น การตดัสินใจของกลุ่มอาจมีการเมืองเขา้ไปเกี�ยวขอ้งสมาชิก
อาจมีการลอบบี�ใหท้าํบางสิ�ง โดยจะเสนอสิ�งตอบแทนให ้หรือมีกลุ่มตรงกนัขา้มขดัขวางใชว้ธีิการเล่นการเมืองมา
เกี�ยวขอ้งยอ่มก่อให้เกิดผลเสียได้249 ไครท์เนอร์และคินิคคิ (Kreitner and Kinicki) ไดแ้สดงทศันะไว ้ 5 ประการ 
ไดแ้ก่ 1) เป้าหมายขององคก์ารที�ไม่ชดัเจน 2) การประเมินผลการปฏิบติังานที�คลุมเครือ 3) กระบวนการตดัสินใจ
ที�บกพร่อง 4) การแข่งขนัอยา่งรุนแรงระหวา่งบุคคลหรือระหวา่งกลุ่มภายในองคก์าร และ 5) การเปลี�ยนแปลง

                                                
248Jeffrey Pfeffer, Power in organization (Marshfield, MA: Pitman Publishing,&Rs&), 68-69. 
249R. E. Riggio and E. J. Cole, 1995, quoted in Ronald E. Riggio, Introduction to Industrial/ 

Organizational Psychology, 3rd ed. (New Jersey :Prentice-Hall, 1999), 394-396. 
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ต่างๆ ที�เกิดขึ�นภายในองคก์าร250  มวัร์เฮดและกริฟฟิน (Moorhead and Griffin)ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ พฤติกรรม
ทางการเมืองในองคก์ารมาจากสาเหตุ 5 ประการ ไดแ้ก่  &) เป้าหมายที�มีความคลุมเครือไม่ชดัเจน -) ทรัพยากรที�
หาไดย้าก o) ผลกระทบจากเทคโนโลยีและสภาพแวดลอ้ม p) การตดัสินใจที�ไม่ไดก้าํหนดไวเ้ป็นแบบแผน และ 
W) การเปลี�ยนแปลงขององค์การ251 ดาฟท์ (Daft) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัสาเหตุของพฤติกรรมเชิงการเมืองใน
องคก์ารไว ้o ประการ ไดแ้ก่ &) การเปลี�ยนแปลงโครงสร้างองคก์าร เพราะโครงสร้างองคก์ารนั�นเป็นสิ�งที�แสดง
ใหเ้ห็นถึงการกาํหนดบทบาท หนา้ที�และอาํนาจของบุคคลในองคก์าร การเปลี�ยนแปลงโครงสร้างองคก์ารจึงเป็น
การจดัสรรอาํนาจใหม่จึงส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเชิงการเมืองขึ�น เพราะบุคคลในองค์การต่างก็พยายามรักษา
ผลประโยชน์ของตนไว ้-) การแต่งตั�งโยกยา้ย โดยเฉพาะการแต่งตั�งโยกยา้ยในตาํแหน่งระดบัสูงนั�นจะสาํคญัและ
มีอาํนาจในองค์การ ดงันั�นจึงมกัจะมีการเมืองเขา้มาเกี�ยวขอ้งกบัการแต่งตั�งโยกยา้ยเสมอ และ o) การจดัสรร
ทรัพยากร ซึ� งเมื�อมีการจัดสรรทรัพยากรย่อมจะก่อให้เกิดความขดัแยง้ในเรื�องเกี�ยวกบัการตดัสินใจในการใช้
ทรัพยากรขององคก์าร เพื�อประโยชน์ในการปฏิบติังาน จึงทาํให้การเมืองขึ�นมาได้252  ดูบริน (DuBrin)ไดแ้สดง
ทศันะเกี�ยวกบัสาเหตุของพฤติกรรมเชิงการเมืองไวว้่า 6 ประการ ได้แก่ 1) การมีโครงสร้างแบบปิรามิดของ
องคก์าร  (Pyramid-shaped organization) ทาํใหเ้กิดสายงานที�มีอาํนาจในการบงัคบับญัชา ลดหลั�นลงไปตามลาํดบั
ชั�น โดยผูมี้อาํนาจมากที�สุดจะอยูที่�ยอดของปิรามิด ในขณะที�ผูอ้ยูฐ่านล่างสุดจะมีอาํนาจนอ้ยสุด โครงสร้างแบบปิ
รามิดขององค์การจึงเป็นโครงสร้างที�ทาํให้เกิดพฤติกรรมเชิงการเมืองสูง เนื�องจากทุกคนที�อยู่ระดับล่างต่าง
มุ่งหวงัที�จะไต่เตา้สู่ ตาํแหน่งที�สูงขึ�น ซึ� งหมายถึงการมีอาํนาจที�มากขึ�นในการตดัสินใจต่าง ๆ ที�ส่งผลกระทบต่อ
คนอื�นกวา้งขวางขึ�น และสามารถตอบสนองความตอ้งการตนเองไดม้ากขึ�น การกา้วสู่ตาํแหน่งที�มีอาํนาจสูงขึ�น
อยา่งรวดเร็ว ทาํใหค้นเหล่านี�หันมาใชพ้ฤติกรรมเชิงการเมืองมากขึ�น  นอกจากนี� โครงสร้างแบบปิรามิดยงัทาํให้
เกิดการยื�อแยง่ทรัพยากรต่าง ๆ ที�มีอยูจ่าํกดัจึงเกิดการใชพ้ฤติกรรมเชิงการเมืองเพื�อให้คนที�มีอาํนาจหนา้ที�ในการ
จดัสรรทรัพยากรดงักล่าวหันมาให้การสนบัสนุนตน อยา่งไรก็ตามแมแ้นวโนม้ปัจจุบนัจะเนน้การจดัโครงสร้าง
องคก์ารแบบแนวนอนหรือแบบทีมงาน ตลอดจนมีการกระจายอาํนาจความรับผิดชอบในการตดัสินใจลงสู่ระดบั
ล่างมากขึ�น แต่คนส่วนมากยงัคงพึงพอใจในการแสวงหาอาํนาจที�ติดมากบัตาํแหน่งทางการอยู่เช่นเดิม การใช้
พฤติกรรมเชิงการเมืองในกรณีนี� จึงยงัไม่หมดไป 2) การใชเ้กณฑ์มาตรฐานแบบอตันัยในการประเมินผลงาน 
(Subjective standard performance)  การใชว้ธีิการแบบอตันยัมีโอกาสใหเ้กิดการใชค้วามรู้สึกและอคติส่วนตวัของ
ผูป้ระเมิน ผูป้ระเมินเขา้ไปเกี�ยวขอ้งไดง่้าย ทาํให้สูญเสียความยติุธรรมไดเ้พราะขาดระบบที�แน่นอนชดัเจน จึง
กลายเป็นจุดอ่อนทาํใหค้นที�ตอ้งการไดรั้บความดีความชอบพิเศษ หรือตอ้งการให้ผลประเมินออกมาดีเพื�อจะได้
เลื�อนยศตาํแหน่งที�สูงขึ�น หนัมาใชพ้ฤติกรรมเชิงการเมืองดว้ยการเอาใจหรือประจบสอพลอคนประเมินเพื�อใหต้น
ไดต้ามที�ตอ้งการ 3) สภาพแวดลอ้มที�ขาดความแน่นอนและมีความผนัผวนสูง (Environmental uncertainty and 

                                                
250R. Kreitner and A. Kinicki, Organizational behavior, 6th ed (Boston: McGraw-Hill., 2004), 

575. 
251Gregory Moorhead and Ricky W. Griffin, Organization Behaviour: Managing People and 

Organizations, 4th ed. (Boston: Houghton Mifflin Company,1995), 339. 
252R. L. Daft, Organization theory and design, rth ed. (Mason, OH: South-Western,2001), 460. 
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turbulence) คนที�ทาํงานอยูใ่นองคก์ารที�กาํลงัอยูใ่นภาวะขาดความมั�นคง และมีการเปลี�ยนแปลงสูง จะพลอยรู้สึก
ขาดความมั�นใจต่องานและองค์การไปด้วย และเพื�อความอยู่รอด ถา้หากเกิดความจาํเป็น ตอ้งลดขนาดของ
องคก์ารใหเ้ลก็ลง (downsizing) คนเหล่านี� จึงหนัมาใชพ้ฤติกรรมเชิงการเมือง เช่น  การเอาใจเพื�อใหไ้ดใ้กลชิ้ดและ
เกิดเป็นคนพิเศษหรือเป็น “คนวงใน” ของนาย โดยหวงัวา่หากมีการปรับลดพนกังานตนจะมีความปลอดภยัไดรั้บ
การคุม้ครองพิเศษจากอาํนาจตดัสินใจของนาย  4) การรู้สึกขาดความมั�นคงดา้นอารมณ์ (Emotional insecurity)  
คนประเภทที�ไร้ความรู้ความสามารถในงานหรือตาํแหน่งที�ทาํมกัจะขาดความมั�นใจตนเอง จึงแสดงพฤติกรรมเชิง
การเมืองออกมาดว้ยการคอยประจบเอาใจนาย เพื�อใหน้ายเกิดความรักความเมตตาแก่ตน ช่วยใหต้นรู้สึกวา่มีความ
มั�นคงปลอดภยัขึ�น เพราะมีนายคอยปกป้องคุม้ครองลกัษณะเช่นนี� เป็นลกัษณะของคนที�ขาดความมั�นคงดา้น
อารมณ์ 5) ความตอ้งการมีอาํนาจบงัคบัคนอื�นในแง่ไม่ดี (Machiavellian tendencies)  คนประเภทนี� จะใช้
พฤติกรรมเชิงการเมืองเพื�อแสดงวา่มีอาํนาจเหนือหรือเพื�อบีบบงัคบัใหค้นอื�นทาํในสิ�งที�เป็นความตอ้งการหรือให้
ประโยชน์แก่ตนโดยไม่คาํนึงว่าสิ�งนั�นถูกตอ้งหรือไม่ และ 6) ความขดัแยง้ในเรื�องสาํคญั (Disagreement over 
major issues)  การมุ่งใหค้วามคิดหรือความตอ้งการของตนชนะคู่กรณีที�ขดัแยง้กนัในประเด็นดงักล่าว ทาํให้เกิด
การใชพ้ฤติกรรมต่าง ๆ เชิงการเมืองขึ�น เพื�อโนม้นา้วใจใหผู้มี้อาํนาจตดัสินหนัมา สนบัสนุนตนใหบ้รรลุผลตามที�
ตอ้งการ253 ทองใบ สุดชารี ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัขอบข่ายของกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการเมืองในองคก์ารไว ้p 
ประการ ไดแ้ก่ &) การเปลี�ยนแปลงโครงสร้างองคก์าร การจดัโครงสร้างองคก์ารใหม่ถือวา่เป็นการจี� จุดสาํคญัดา้น
สัมพนัธภาพของอาํนาจและอาํนาจหนา้ที�ในองค์การ ซึ� งจะนาํไปสู่การเกิดกิจกรรมทางการเมืองในองคก์าร -) 
การประสานงานระหวา่งหน่วยงานยอ่ย  องคก์ารจะมีภารกิจบางประการที�ไม่อาจระบุไดอ้ยา่งชดัเจนวา่เป็นหนา้ที�
รับผิดชอบของใคร จึงจาํตอ้งใช้กลไกการประสานงานนอกเหนือจากโครงสร้างปกติขององค์การ o) การ
เปลี�ยนแปลงทางการบริหาร ถือเป็นบริบทหนึ�งที�เปิดโอกาสให้ผูบ้ริหารและบุคลากรตอ้งใชว้ิธีการทางการเมือง 
เพื�อประสานประโยชน์ในการทาํงาน และ  p) การจดัสรรทรัพยากร เป็นเรื�องของการจดัสรรทรัพยากรในองคก์าร 
โดยเฉพาะอย่างยิ�งเป็นเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจในการใช้ทรัพยากรขององค์การ เพื�อประโยชน์ในการ
ปฏิบติังาน ซึ� งอาจนาํไปสู่ขอ้ขดัแยง้และจาํเป็นตอ้งใชก้ลไกการเมืองเขา้มาแกปั้ญหา254 จุมพล หนิมพาณิช ได้
แสดงทศันะไวว้า่ ปัจจยัที�สนบัสนุนทางการเมืองในองคก์ารมีอยูห่ลายปัจจยัที�สาํคญันั�นไดแ้ก่ ความตอ้งการใน

                                                
253Andrew J. Dubrin, Applying psychology : individual and organizational effectiveness, 6th 

ed. (Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice Hall,2004), อา้งถึงใน สุริยนั ทรัพยผ์ล, “การเมืองในองคก์าร
ตามทศันะของครูผูส้อนในอาํเภอท่าตะเกียบ สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2”  
(วทิยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา, 
-WWp), oo-op. 

254ทองใบ สุดชารี, ทฤษฏีองค์การ: วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฏี และการประยุกต์ (อุบลราชธานี:
สถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี,-WpW), -&s---A.  
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อาํนาจ โครงสร้างองค์การแบบพีระมิด การขาดมาตรฐานการปฏิบติังานเชิงปรนัย ความไม่มั�นคงทางอารมณ์  
ความตอ้งการการยอมรับ และการหลีกเลี�ยงงาน255  

ทองใบ สุดชารี ได้แสดงทัศนะเกี�ยวกบัการตดัสินใจโดยหลกัความมีเหตุผลกบัพฤติกรรม
ทางการเมืองไวว้่า การตดัสินใจตามหลกัความมีเหตุผล มีประโยชน์ในสถานการณ์ที�มีความแน่นอนในการ
วิเคราะห์ผลลพัธ์ที�จะเกิดขึ�นในแต่ละทางเลือก แต่ในบางสถานการณ์นั�นเราไม่สามารถจะใชห้ลกัความมีเหตุ
ผลไดท้ั�งหมดจาํเป็นตอ้งนาํวธีิการทางการเมืองเขา้มาใช ้ดว้ยเหตุดงักล่าวนี� เราอาจแบ่งตวัแบบการเมือง (Political 
Model) ขององคก์าร ไดใ้น o ลกัษณะ ดงันี� คือ 1) ตวัแบบที�มีเหตุผล (Rational Model) เป็นผลลพัธ์มาจากการ
ตดัสินใจดว้ยวธีิการที�สมเหตุสมผล พฤติกรรมการตดัสินใจมีความชดัเจนทั�งในแง่ของเป้าหมายที�เด่นชดั และการ
กาํหนดทางเลือกที�เป็นไปตามหลกัตรรกะ ในดา้นการตดัสินใจเลือกทางเลือกนั�นขึ�นอยูก่บัความน่าจะเป็นที�จะทาํ
ใหไ้ดรั้บผลตอบแทนสูงสุด เป็นวิธีการที�มีระบบสารสนเทศเชื�อถือได ้มีระบบอาํนาจแบบรวมศูนย ์บรรทดัฐาน
ขององคก์ารแบบอุตตมะ มีค่านิยมเป็นเอกภาพ เกิดความขดัแยง้เพียงเลก็นอ้ยและมุ่งไปสู่ประสิทธิภาพเป็นสาํคญั 
2) ตวัแบบอาํนาจทางการเมือง (Political Power Model) มีลกัษณะตรงกนัขา้มกบัตวัแบบที�มีเหตุผล เป็นการ
ผสมผสานระหว่างการไม่เห็นด้วยในเป้าหมายร่วมกนั จาํเป็นตอ้งต่อรอง ขอ้มูลต่างๆ เกี�ยวกบัทางเลือกก็ไม่
เพียงพอ เหมาะสาํหรับนาํไปใชก้บักลุ่มต่างๆ ที�มีผลประโยชน์ต่างกนั เป้าหมายและค่านิยมต่างกนั ความขดัแยง้
และความไม่ลงรอยกนัถือเป็นเรื�องปกติ ดงันั�นจึงจาํเป็นตอ้งใชอ้าํนาจ อิทธิพลเขา้ไปช่วยในการตดัสินใจ และ o) 
ตวัแบบผสม (Mixed Model) บางสถานการณ์ตวัแบบทั�ง - ขา้งตน้ไม่สามารถที�จะนาํมาใชอ้ยา่งใดอยา่งหนึ�งไดจึ้ง
จาํเป็นตอ้งผสมผสานลกัษณะทั�ง - เขา้ดว้ยกนั ซึ�งตอ้งพิจารณาตามสถานการณ์นั�นๆ256 

แกนทแ์ละเมอร์เรย ์(Gantz and Murray) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเกี�ยวกบัการเมืองในองคก์ารและ
ไดแ้สดงทศันะถึงปฏิกิริยาที�แสดงออกของผูบ้ริหารที�เป็นปฏิกิริยาเนื�องจากพฤติกรรมทางการเมืองในองคก์ารวา่มี
ลกัษณะดงันี� คือ &) ผูบ้ริหารส่วนมากจะมีทศันะในทางลบต่อการเมืองในองคก์าร และมกัจะเชื�อวา่การเมืองจะทาํ
ใหอ้งคก์ารเสียหายมากกวา่ที�จะทาํใหอ้งคก์ารนั�นบรรลุเป้าหมายในองคก์าร -) ผูบ้ริหารเชื�อวา่พฤติกรรมทางการ
เมืองนั�นมีลกัษณะร่วมกนัในทุกองคก์าร o) ผูบ้ริหารส่วนมากคิดวา่บ่อยครั� งที�พฤติกรรมทางการเมืองนั�นเกิดขึ�น
ในโครงสร้างองคก์ารระดบับนมากกวา่จะเกิดขึ�นในโครงสร้างองคก์ารระดบัล่าง และ p) พฤติกรรมทางการเมือง
นั�นเกิดขึ�นจากกลไกการตดัสินใจในบางดา้น ตวัอยา่งเช่น การเปลี�ยนแปลงโครงสร้างองคก์าร เป็นตน้ แต่จะไม่
เกิดขึ�นในการตดัสินใจในบางดา้น เช่น การร้องทุกข์ของพนักงาน เป็นตน้257 แซนไซและโอเนล (Zanzi and 
O’Neil)   ไดท้าํการศึกษาเกี�ยวกบัพฤติกรรมเชิงการเมืองในองคก์ารพบวา่ พฤติกรรมเชิงการเมืองในองคก์ารที�พบ

                                                
255จุมพล หนิมพาณิช, “อาํนาจและการเมืองในองคก์าร,” ใน เอกสารประมวลสาระชุดวิชา การ

บริหารองค์การ เล่มที� S หน่วยที� l-9T บัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
(นนทบุรี:มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WWo), &--p--&--po. 

256ทองใบ สุดชารี, ทฤษฏีองค์การ: วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฏี และการประยุกต์ (อุบลราชธานี:
สถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี,-WpW),  -&s---A. 

257Jeffrey Gandz and Victor V. Murray, “The Experience of Workplace Politics,” Academy of 
Management Journal 23, 2 (Jun 1980): 237-251. 
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มากที�สุด &o ลกัษณะเรียงตามลาํดบัไดด้งันี� คือ &) การใชค้วามเชี�ยวชาญส่วนบุคคล (use of expertise) -) การสร้าง
ภาพพจน์ (image building) o) การอ้างเป้าหมายที� สูงกว่า (super-ordinate goals) p) การสร้างเครือข่าย 
(networking) W) การชักชวน (persuasion) q) การสร้างพนัธมิตร (coalition building) r) การข่มขู่และทาํให้
หวาดกลวั (intimidation and innuendoes) s) การควบคุม (manipulation) R) การตาํหนิและโจมตีบุคคลอื�น 
(blaming and attacking others) &A) การใชต้วัแทน (using surrogates) &&) การแต่งตั�งคนที�เห็นดว้ยกบัตนเองใน
ตาํแหน่งสาํคญัเชิงกลยทุธ์ (organizational placements) &-) การเอามาเป็นพวก (co-optation) และ &o) การควบคุม
ขอ้มูลข่าวสาร258 ทั�งนี� จุมพล หนิมพาณิช ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ รูปแบบทางการเมืองในองคก์ารที�ผูบ้ริหารในทุก
ระดบัมกันาํมาใชน้ั�นไดแ้ก่ &) การโจมตีหรือการตาํหนิติเตียนผูอื้�น 2) การควบคุมข่าวสารขอ้มูล o) การสร้างภาพ
เพื�อให้เกิดความประทบัใจ p) การพฒันาหรือการสร้างฐานสนับสนุน W) การจดัตั� งพนัธมิตรหรือกลุ่มผูร่้วม
สนบัสนุนทางการเมือง  และ q) การสร้างอาณาจกัร259 

กลยทุธ์ทางการเมืองนั�น แอลเล็น และคณะ (Allen and Others) ไดท้าํการศึกษาพบวา่ กลยทุธ์
ทางการเมืองที�ผูบ้ริหารมกันาํมาใชน้ั�นมี s กลยทุธ์ ซึ�งเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ &) การโจมตีหรือตาํหนิ
ผูอื้�น -) การใชข้อ้มูลหรือการควบคุมขอ้มูลข่าวสาร o) การสร้างภาพพจน์การบริหารให้เกิดความประทบัใจ p) 
การพฒันาหรือการสร้างฐานสนบัสนุน W) การยกยอ่งบุคคลอื�นหรือการประจบประแจง q)การจดัตั�งพนัธมิตรหรือ
กลุ่มผูส้นบัสนุนทางการเมือง r) การสมาคมกบับุคคลที�มีอิทธิพล และ s) การสร้างพนัธะ (การตอบแทนซึ�งกนั
และกนั)260 เครล และคณะ (Krell and Others) ไดท้าํการศึกษาวิจยัพบวา่ กลยทุธ์ทางการเมืองที�สาํคญัๆ ไดแ้ก่ &) 
การตาํหนิผูอื้�น (blaming others) -) การแสดงความเกรงใจ (kissing up) o) การทาํให้สถานการณ์ดูดีขึ�น (apple 
polishing) p) การกระโดดขา้ม (passing the buck) W) การเขา้ขา้งหลงั (covering your rear) q) การสร้างความ
ขดัแยง้ (creating conflict) r) การรวมตวั (forming coalition) s)การกระจายข่าว (whistle blowing) R)การมีการ
วางแผน (scheming) &A)การตอ้งการผลสมัฤทธิ{ สูง (overachieving) &&) ความทะเยอทะยาน (ambitions) &-) ฉวย
โอกาส (opportunistic) &o) ฉลาดแกมโกง (cunning) &p) มีความหยิ�ง (arrogant) และ &W) เป็นผูที้�มีความสมบูรณ์
แบบ (perfectionist)261 สมยศ นาวีการ ได้แสดงทัศนะไว้ว่า กลยุทธ์ทางการเมืองที�ผู ้บริหารมักนํามาใช ้
ประกอบดว้ยกลยทุธ์ที�สาํคญั 8 กลยทุธ์ กลยทุธ์ทางการเมืองที�นิยมนาํมาใชม้ากที�สุด คือ 1) การตาํหนิหรือโจมตี
บุคคลอื�น คือการหาแพะรับบาปดว้ยการชี�แจงวา่เป็นความผิดของคนใดคนหนึ�งที�ตอ้งการโจมตีเป็นการโจมตีฝ่าย

                                                
258A. Zanzi and R. M. O’Neill, “Sanctioned versus non-sanctioned political tactics,” Journal of 

Managerial Issues 13, 2 (2001): 254. 
259จุมพล หนิมพาณิช. “อาํนาจและการเมืองในองคก์าร,” ใน เอกสารประมวลสาระชุดวิชา การ

บริหารองค์การ เล่มที� S หน่วยที� l-9T บัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
(นนทบุรี:มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WWo), &--oq-&--or. 

260R. W. Allen, and Others, cited in  J.  L. Gibson,  J. M. Ivancevich, and J. H.  Donnelly, Jr., 
Organizations: Behavior, Structure, Processes, 10th ed. (Boston: Von Hoffmann press, 2000), 262. 

261T.C. Krell, M.E. Mendenhall, and J. Sendry, cited in Stephen P. Robbins, Organizational 
behavior, 10th ed. (Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 2003), 376. 
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ตรงขา้มเมื�อฝ่ายตรงขา้มเกิดความลม้เหลวในการทาํงาน กลยทุธ์แบบนี�มกัมีการนาํมาใชม้ากในการสื�อสารจาก
ระดบัล่างไปยงัระดบับน -) การใชข้อ้มูลหรือการควบคุมขอ้มูลข่าวสารเป็นการควบคุมขอ้มูลเพื�อส่งเสริมฐานะ
ของบุคคลเป็นการทาํใหป้ระเด็นที�มีความสาํคญัเกิดความคลุมเครือ ทั�งนี� เพื�อใหเ้กิดความเสียหายต่อคู่แข่งหรือฝ่าย
ตรงขา้ม เช่นเลือกสรรขอ้มูลที�ตอ้งการเปิดเผย การระงับขอ้มูลที�ส่งผลในทางไม่ดีแก่ตนเอง หรือแมแ้ต่การ
บิดเบือนขอ้มูลเพื�อทาํลายฝ่ายตรงขา้มหรือทาํใหฝ่้ายตรงขา้มไดรั้บความเสียหาย 3) การสร้างภาพพจน์การบริหาร
หรือการสร้างความประทบัใจที�ดี เช่นการเชื�อมโยงความสาํเร็จของตนเองเขา้กบัความสาํเร็จของบุคคลอื�นการดึง
ความสนใจไปที�ลกัษณะดีและเด่นของตนเองตลอดจนการสร้างภาพลกัษณ์ด้วยการแต่งตวัที�ดีพยายามสร้าง
ภาพพจน์ว่าตนเองเป็นคนซื�อสัตย ์น่าคบ มีความกระตือรือร้น เป็นตน้ โดยส่วนใหญ่แลว้กลยุทธ์แบบนี� ผูที้�อยู่
ระดบับนมกัใชก้บัผูที้�อยูใ่ตบ้งัคบับญัชาเป็นสาํคญั 4) การพฒันาหรือการสร้างฐานการสนบัสนุนเนื�องจากการ
สร้างฐานสนบัสนุนจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ�งต่อการมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื�นจึงมีการดาํเนินการโดยการพยายาม
ใชเ้วลาส่วนใหญ่ในการสื�อสารความคิดของตนเองให้บุคคลอื�นทราบในส่วนที�เกี�ยวกบัการตดัสินใจในเรื�องที�
สาํคญัพยายามลอ็บบี� ก่อนการประชุมตลอดจนการเปิดโอกาสให้บุคคลอื�นแสดงความคิดเห็นการแสดงความชื�น
ชมบุคคลอื�นเพื�อสร้างพนัธะให้เกิดขึ�นดงัขอ้ความที�วา่ “คุณยกยอ่งผม ผมก็ยกยอ่งคุณ” W) การยกยอ่งบุคคลอื�น
หรือการประจบประแจงเป็นการทาํให้บุคคลที�มีอิทธิพลในองคก์ารเกิดความรู้สึกชอบลกัษณะกลยทุธ์แบบนี�พบ
มากและเห็นไดช้ดัเจนในระบบราชการไทยจนมีคาํกล่าวเปรียบเทียบว่า บุคคลที�มีลกัษณะนี�  จบการศึกษาจาก
ประเทศ “ออสเตรเลีย” หรือเป็นบุคคลประเภท “ลิ�นยาว”ซึ� งพบวา่การแสดงพฤติกรรมดงักล่าวส่งผลต่อการรับรู้
ในเรื�องความยติุธรรมของพนกังานคนอื�นๆ หากคนที�ประจบประแจงเป็นคนที�ไดรั้บรางวลัอยูอ่ยา่งต่อเนื�องและ
บ่อยครั� งเพื�อนร่วมงานก็จะมองวา่พฤติกรรมดงักล่าวกระทบต่อผลประโยชน์ของตนเอง 6) การจดัตั�งพนัธมิตร
หรือกลุ่มผูส้นบัสนุนทางการเมืองเป็นการใชค้วามสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลเป็นสาํคญัในการสร้างพนัธมิตรเช่นการ
ทาํตวัให้เป็นที�ชื�นชอบ การสร้างความสามคัคีสมานฉันท์ เป็นตน้ และ 7) การสมาคมกบับุคคลที�มีอิทธิพลโดย
พยายามนาํตวัเองเขา้ไปเกี�ยวพนักับผูมี้อาํนาจหรือผูมี้อิทธิพลในองค์การการสร้างทีมหรือเป็นทีมงานของผูมี้
อาํนาจหรือผูมี้อิทธิพล 8) การสร้างพนัธะ (การตอบแทนซึ�งกนัและกนั)262 

สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์ ไดจ้าํแนกกลยทุธ์เชิงการเมืองออกเป็น - ประเภทใหญ่ๆ ดงันี�  
&. กลยทุธ์เชิงการเมืองแบบมีจริยธรรม (Ethical political tactics) เป็นกลยทุธ์ที�ผูบ้ริหารใชเ้พื�อ

การไดม้าซึ�งอาํนาจและการรักษาไวซึ้� งอาํนาจโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูอื้�น เป็นกลยทุธ์เพื�อช่วยให้ผูน้าํ
สามารถปรับตวัได้กับภาวะการปฏิบัติงานซึ� งมิไดขึ้�นกับความมีเหตุมีผลอย่างที�คาดหมาย จึงเป็นกลยุทธ์เชิง
การเมืองที�ช่วยลดช่องวา่งระหวา่งสิ�งที�ควรจะเป็นตามหลกัการกบัพฤติกรรมอนัหลากหลายที�มาจากความตอ้งการ
ของแต่ละคน กลยุทธ์เชิงการเมืองแบบมีจริยธรรมสามารถแบ่งออกตามวตัถุประสงคข์องการนาํไปใชไ้ดอี้ก 3 
แบบ คือ 

1.1 กลยทุธ์เพื�อแสวงหาอาํนาจโดยตรง (Tactics aimed directly at gaining power) ซึ� ง
ประกอบดว้ยเทคนิคในเรื�องนี�อยู ่6 ประการ ดงัต่อไปนี�  

                                                
262สมยศ นาวีการ, การบริหารและพฤติกรรมองค์การ (management and organizational 

behavior),พิมพค์รั� งที� 3 (กรุงเทพฯ: อกัษรไทย,2546), 268-269. 
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  1.1.1 การติดต่อผูกมิตรกบัผูมี้อาํนาจ (Develop power contact) โดยการออกงาน
สังคม เพื�อพบปะสร้างความสนิทสนมคุน้เคยกบัผูมี้อาํนาจ การให้ความช่วยเหลือต่องานหรือกิจกรรมของคน
เหล่านั�น การหาโอกาสเชิญบุคคลดงักล่าวมาร่วมกิจกรรมในโอกาสสาํคญัขององคก์าร  
  1.1.2 การควบคุมขอ้มูลข่าวสารที�สาํคญั (Control vital information) เพราะข่าวสาร
ทาํใหผู้น้ั�นมีอาํนาจ (Information is power) จึงไม่น่าแปลกใจที�ผูด้าํรงตาํแหน่งสาํคญัทาง   ราชการที�ควบคุมขอ้มูล
ข่าวสารที�เป็นประโยชน์ทางธุรกิจ หลงัจากผูน้ั�นเกษียณอายุ หรือลาออกจากราชการ จึงเป็นที�ตอ้งการของภาค
ธุรกิจเอกชนสูง จนภาคราชการตอ้งมีกฎหา้มบุคคลเหล่านี� ไปทาํงานที�เกี�ยวขอ้งกบัภาคเอกชนเป็นระยะหนึ�งหลงั
ออกจากราชการ เนื�องจากอาจส่งผลเสียหายแก่ทางราชการ และไม่เป็นธรรมต่อบริษทัคู่แข่งรายอื�น  
 1.1.3 ตอ้งไวต่อการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร (Keep informed) อยู่เสมอ การรู้เท่าทนักับ
เหตุการณ์ช่วยให้สามารถปรับเปลี�ยนกลยทุธ์ใหม่ไดอ้ยา่งทนัท่วงทีเมื�อปรากฏวา่ฝ่ายตนเองอาจตกอยูใ่นฐานะที�
เสียเปรียบ จึงเป็นการลดความเสียหายที�เกิดขึ�นหรือเป็นการเปลี�ยนวกิฤติใหก้ลายเป็นโอกาส  
 1.1.4 การควบคุมกลไกและเครือข่ายกลการสื�อสาร (Control lines of communication) 
ดงัจะเห็นในอดีตที�มีเหตุการณ์ต่อสูป้ฏิวติัรัฐประหาร จะมีการเขา้ควบคุมกลไกเครื�องมือและเครือข่ายการสื�อสาร 
เช่น วิทยุ โทรทศัน์ และหนงัสือพิมพอ์ย่างทนัที เพราะเป็นแหล่งเผยแพร่ข่าวสารอนัทรงพลงัต่อการแพช้นะใน
การดาํเนินงานขององคก์ารก็มีลกัษณะที�ไม่แตกต่างกนั  
 1.1.5 การดึงผูเ้ชี�ยวชาญภายนอกเขา้มา (bringing in) โดยเฉพาะผูเ้ชี�ยวชาญที�มีประวติัดี 
เป็นที�ยอมรับของคนในองค์การวา่จะสามารถช่วยคลี�คลายปัญหาที�เกิดขึ�นในองค์การได ้ทั� งยงัช่วยเสริมบารมี
ใหก้บัผูบ้ริหารเพราะทาํใหง้านความสาํเร็จและทุกฝ่ายรู้สึกพึงพอใจ แต่มีขอ้พึงระวงัในการนาํผูเ้ชี�ยวชาญภายนอก
ตอ้งใชว้ธีิที�แยบยลตอ้งเป็นที�ยอมรับของฝ่ายต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งและตอ้งมั�นใจในความเป็นกลางจริง  
 1.1.6 การใชว้ิธีปรากฏตวัขึ�นอยา่งทนัควนั (Making a quick showing) โดยเฉพาะเมื�อ
เกิดเหตุการณ์สาํคญัเฉพาะหนา้ขึ�น เช่น ผูบ้ริหารระดบัสูงออกปรากฏตวัทนัทีที�เกิดอุบติัเหตุร้ายแรงการจบัยาเสพ
ติดรายใหญ่ เป็นตน้ ซึ� งเป็นวิธีประชาสัมพนัธ์ตนเองที�ดี ทาํให้สาธารณะชนเห็นว่าเป็นคนเอาใจใส่งานและมี
ความสามารถสูง  
 1.2 กลยทุธ์เพื�อสร้างความสัมพนัธ์ (Tactics aimed at building relations) เป็นกลยทุธ์เพื�อ
สร้างสัมพนัธภาพเชิงบวกกบับุคคลที�ตอ้งการ ตลอดจนเครือข่ายสมาชิกและผูเ้กี�ยวขอ้งเพื�อหวงัผลดา้นความ
ช่วยเหลือทั�งในปัจจุบนัและต่อไปในอนาคต ซึ�งใชก้ลยทุธ์การเมืองต่อไปนี�   
 1.2.1 การแสดงความจงรักภกัดี (Display loyalty) เพราะพนกังานที�จงรักภกัดีย่อมมี
คุณค่าและสร้างความเจริญกา้วหนา้ใหแ้ก่องคก์ารไดม้าก แต่มีขอ้ระวงัตอ้งไม่ให้จงรักภกัดีจนเกินเลยเพราะจะทาํ
ให้เกิดหลงตัว สําคัญผิดว่า องค์การของตนทําผิดไม่ได้ ซึ� งเป็นเรื� องเสียหายต่อองค์การที�ย ังต้องการคํา
วพิากษว์จิารณ์เพื�อนาํมาปรับปรุงพฒันาใหดี้ยิ�งขึ�น  
 1.2.2 นาํเสนอสิ�งที�น่าประทบัใจ (Manage your impression) เช่น ใชกิ้จกรรมหรือ
พฤติกรรมที�จะส่งเสริมภาพลกัษณ์ที�ดีใหแ้ก่ตน รวมถึงการปรับปรุงบุคลิกภาพและการแต่งกายที�เหมาะสม วธีิการ
พดูจาที�ไพเราะน่าเชื�อถือและการนาํเสนอความคิดที�เฉียบแหลมน่าสนใจ การพูดถึงความสาํเร็จหรือจุดยืนที�ดีของ
องคก์ารต่อส่วนรวม เช่น การประกอบธุรกิจบนพื�นฐานของการมี จริยธรรมซื�อสตัยต์่อลูกคา้เป็นตน้  
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 1.2.3 หาช่องทางให้ลูกค้าที� พึงพอใจผลงานของท่านมีโอกาสได้พบกับนาย (Ask 
satisfied customers to contact your boss) ขอ้มูลที�นายไดรั้บโดยตรงจากลูกคา้จะมีนํ� าหนกัมากที�ส่งผลมาถึงตวั
ท่านมากกวา่การรับฟังจากเพื�อนร่วมงานหรือจากลูกนอ้งของท่าน ดว้ยเหตุที�คนทั�งสองกลุ่มหลงัก็อาจกาํลงัเล่น
เกมการเมืองอยูก่บัท่านไดเ้ช่นกนั  
 1.2.4 ใช้ความสุภาพอ่อนน้อม ความน่าคบหาและคุณลกัษณะเชิงบวกที�ท่านมี (be 
courteous, pleasant and positive) โดยมีความเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญดา้นบุคคลวา่ คุณสมบติัดงักล่าวคือเกณฑข์อ้แรก
ในการพิจารณาจา้งคนเขา้ทาํงาน และเช่นเดียวกนัก็จะถือเป็นเกณฑข์อ้สุดทา้ยที�จะเลิกจา้งพนกังาน (เมื�อพนกังาน
มีเกณฑข์อ้อื�นครบถว้น)  
 1.2.5 ใชว้ธีิการขอคาํแนะนาํ (Ask advice) ถา้หวัหนา้ขอคาํแนะนาํจากลูกนอ้ง ลูกนอ้ง
ก็จะเกิดความภูมิใจและรู้สึกวา่ตนมีคุณค่า การขอคาํแนะนาํจากคนนอกวงการ อาจไดมุ้มมองใหม่ที�มีประโยชน์ 
การขอคาํแนะนาํเป็นการบ่งบอกถึงความไวว้างใจต่อการตดัสินใจและเป็นการใหเ้กียรติผูอื้�น 
 1.2.6 ใชว้ธีิการส่งบตัรถึงบุคคลต่าง ๆ ในวาระสาํคญั เช่น บตัรขอบคุณที�ให้คาํแนะนาํ 
หรือใชบ้ริการ ซึ� งเป็นกลยทุธ์เชิงการเมืองที�สําคญัถึงกบัผูบ้ริหารบางคนยอมเขียนขอบคุณดว้ยลายมือตนเองถึง
พนกังานหรือลูกคา้ เพื�อสร้างสายสมัพนัธ์และความประทบัใจขึ�น  
 &.3 กลยทุธ์เพื�อหลีกเลี�ยงการผิดพลาดง่ายๆ เชิงการเมือง (Avoiding political blunders) 
เป็นกลยทุธ์ที�ใชใ้นการคงอาํนาจหรือบารมีไว ้ดว้ยการระมดัระวงัการผิดพลาดในเรื�องง่าย ๆ แต่มีผลเชิงการเมือง
สูง ดงัต่อไปนี�   
 1.3.1 เวน้การวิจารณ์นายต่อหนา้สาธารณชน (Criticizing the boss in a public forum) 
คนโบราณมกัสอนให้รู้จกัชมคนต่อสาธารณชนแต่วิพากษว์ิจารณ์กนัเมื�อยูส่่วนตวั (Praise in public and criticize 
in private)  
 1.3.2 อยา่ปฏิบติัการขา้มหัวนาย (Bypassing the boss) เพราะทาํให้นายรู้สึกวา่ลูกนอ้ง
กระดา้งกระเดื�องไม่ใหเ้กียรติและความนบัถือ และที�สาํคญัทาํให้นายอาจเสียหนา้ ถูกคนภายนอกมองวา่นายไม่มี
ความสามารถ และที�รุนแรงอาจกระทบต่อตาํแหน่งของนายได ้แต่โดยรวมเกิดภาพลบต่อผูก้ระทาํดว้ย 
 1.3.3 หลีกเลี�ยงการปฏิเสธต่อขอ้เสนอของฝ่ายบริหารระดบัสูง (Declining an offer 
from top management) การปฏิเสธผูบ้ริหารของตนถือเป็นความผิดพลาดทางการเมืองที�สาํคญัเพราะจะไม่ไดรั้บ
ไวว้างใจจากหวัหนา้อีกต่อไป ส่งผลกระทบต่ออาชีพและความกา้วหนา้ในหนา้ที�การงานตามมา  
 1.3.4 อยา่เผาสะพานของตนเอง (Burning your bridge) ไดแ้ก่ การตาํหนิติเตียนนายคน
เก่าที�หมดอาํนาจหรือพน้จากองคก์ารไปแลว้ ซึ� งความจริงยงัอาจเป็นสะพานช่วยเชื�อมโยงกบันายคนใหม่ให้เกิด
ประโยชน์แก่ตน นอกจากนี�พฤติกรรมเช่นนี�อาจถูกมองในแง่ลบจากนายคนใหม่วา่เป็นคนที�ไม่จริงใจต่อไปใน
อนาคต ก็จะปฏิบติักบันายคนอื�นดว้ยวธีิเดิม จึงดุเป็นคนไม่น่าคบหรือไวว้างใจ 
 2.กลยุทธ์ทางการเมืองแบบไร้จริยธรรม (Unethical political tactics) เป็นการกระทาํหรือ
พฤติกรรมให้ไดม้าซึ� งอาํนาจหรือใชอ้าํนาจไปในทางที�ไม่สุจริตเพื�อให้ไดป้ระโยชน์ส่วนตน จึงเป็นกลยทุธ์เชิง
การเมืองที�เป็นแง่ลบ ดงัตวัอยา่งต่อไปนี�  
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 2.1 ใชว้ิธีการแอบแทงขา้งหลงั (Back stabbing) โดยแสดงออกนอกหนา้ในสาธารณชน 
ใหเ้ห็นวา่ ตนมีความปรารถนาดี มีความซื�อสตัยแ์ละอยูใ่นฐานะหวัอกเดียวกนักบัหวัหนา้ จนเกิดตายใจและเชื�อใจ
สนิท มอบความไวว้างใจด้านต่าง ๆ ให้ทาํพร้อมกับมอบหมายอาํนาจให้ จากนั�นก็แอบใช้การบ่อยทาํลายอยู่
เบื�องหลงัโดยหวัหนา้ไม่ทนัระวงั เช่น แอบปล่อยข่าวลือ ใชใ้บปลิว บตัรสนเท่ห์ ใชมื้อที�สาม ยแุหย ่เป็นตน้ เพื�อ
ทาํลายความน่าเชื�อถือและการยอมรับต่ออาํนาจของนายใหเ้สื�อมถอยลง จนตอ้งหลุดจากตาํแหน่งแลว้ตนมีโอกาส
เขา้มาแทนภายหลงั  
 2.2 ใชว้ิธีกดดนัข่มขู่ให้อยูใ่นภาวะจาํยอม (Undue pressure) เช่น ถา้คุณยอมอยูใ่นโอวาท 
เป็นพวกฉัน คุณก็จะได้รับผลตอบแทนและการยอมรับแบบคนวงในที�มีอภิสิทธิ{ เหนือคนอื�น แต่ถ้าปฏิเสธ
นอกจากไม่ไดอ้ะไรแลว้ ยงัอาจถูกกลั�นแกลง้ดว้ยวธีิ ต่าง ๆ เสมือนเป็นปฏิปักษห์รือเป็นคนวงนอก  
 2.3 ใชว้ิธียกขึ�นให้สูงก่อนปล่อยให้ตกลงมา (Setting a person up for failure) เป็นเกม 
การเมืองที�ใชท้าํลายคู่แข่งดว้ยการสนบัสนุนใหต้อ้งรับงานหรือหนา้ที�ตาํแหน่งที�ยากต่อการสาํเร็จ หรือที�ผูน้ั�นไม่
ถนัดไม่มีความสามารถ เพื�อให้พบกบัความลม้เหลวเสมือนการตกลงมาจากที�สูงจนสุดทา้ยคู่แข่งตอ้งหลุดจาก
ตาํแหน่งและวงจรอาํนาจ  
 2.4 กลยทุธ์แบ่งแยกแลว้ปกครอง (Divided and ruled) เป็นวิธียใุห้คนแตกแยกออกเป็น
กลุ่มที�ไม่ไวว้างใจและระแวงต่อกนั คอยจอ้งทะเลาะทาํลายกนัเอง จนไม่มีเวลามาสนใจต่อความบกพร่องของ
หวัหนา้ ทาํใหห้วัหนา้สามารถอยูใ่นตาํแหน่งไดอ้ยา่งมั�นคง เป็นกลยทุธ์ที�ไร้คุณธรรมซึ�งทาํลายองคก์ารเพื�อการอยู่
รอดของตน263  
 การเล่นเกมการเมืองนั�น มินทซ์เบริก (Mintzberg) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ บุคคลในองคก์ารนั�นมี
การเล่นเกมการเมืองในหลายลกัษณะ เช่น เกมต่อตา้นผูมี้อาํนาจ (insurgency game) เกมการเป็นผูอุ้ปถมัภ ์
(sponsorship) เกมการสร้างพนัธมิตร (coalition-building game) และเกมการเป่านกหวีด (whistle-blowing game) 
เป็นตน้ แต่โดยทั�วไปนั�นรูปแบบและกลยทุธ์ทางการเมืองที�ผูบ้ริหารขององคก์ารมกัจะนาํมาใชป้ระกอบดว้ยการ
โจมตีหรือตาํหนิติเตียนบุคคลอื�น (attacking or blaming others) การควบคุมขอ้มูลข่าวสาร (controlling 
information) การสร้างภาพเพื�อให้เกิดความประทับใจ (managing impression)  การพฒันาหรือการสร้างฐาน
สนบัสนุน (developing a bases of support) การจดัตั�งพนัธมิตรหรือกลุ่มสนบัสนุนทางการเมือง (forming political 
coalition) และการสร้างอาณาจกัร (empire building) 264 จุมพล หนิมพาณิช ไดท้าํการศึกษาแนวคิดเกี�ยวกบัเกม
การเมืองในองคก์ารของมินท์ซเบริกและรัลสโตน (H. Mintzberg and D. A. Ralston) แลว้สรุปรวมไวเ้ป็น W 
ลกัษณะ ดงันี� คือ 1) เกมจลาจล ผูเ้ล่นที�สาํคญัคือผูบ้ริหารระดบัล่างและบางครั� งอาจจะไดแ้ก่พวกมืออาชีพ เพื�อ
ต่อตา้นอาํนาจหนา้ที�หรืออาํนาจโดยชอบธรรม ก่อให้เกิดผลคือการเปลี�ยนแปลงองค์การได ้  -) เกมการเป็นผู ้
อุปถมัภ ์ผูเ้ล่นที�สาํคญัคือผูร่้วมงาน ผูบ้ริหารที�มีอาวโุสนอ้ย ที�ปรึกษาส่วนตวั หรืออาจจะไดแ้ก่ มืออาชีพที�ยงัหนุ่ม 
เพื�อสร้างฐานอาํนาจให้กบัตนเองกับผูมี้อาวุโสกว่าหรือเก่งกว่า o) เกมการสร้างพนัธมิตร ผูเ้ล่นที�สําคญัคือ
                                                

263สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์, อํานาจและการเมืองในองค์การ, เขา้ถึงเมื�อ 26 ตุลาคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://suthep.crru.ac.th/mgnt&s.doc  

264Henry Mintzberg, cited in John M. Ivancevich and Michael T. Matteson, Organizational 
behavior and management, 6th ed. (Boston:Mcgraw-Hill., 2002), 404. 



 

 

145 
 

ผูบ้ริหารหรือผูน้าํของหน่วยงานหลกั เพื�อสร้างฐานอาํนาจกบัเพื�อนร่วมกบังาน p) เกมการประจบประแจง ผูเ้ล่นที�
สาํคญัคือผูร่้วมงาน เพื�อสร้างฐานอาํนาจกบัผูมี้อาวโุสกวา่ และ W) เกมการใหข้อ้มูล ผูเ้ล่นที�สาํคญัคือฝ่ายวิเคราะห์
หรือฝ่ายปฏิบติัการที�อยูใ่นระดบัล่างซึ�งการเคลื�อนไหวมกัมีลกัษณะของการต่อตา้นหรือเป็นปฏิปักษก์บับุคคลบาง
คนที�สูงกวา่ เพื�อก่อใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงในองคก์ารขึ�น265  
 เมยส์ (Maye) ไดน้าํเสนอยทุธศาสตร์เพื�อจดัการการเมืองในองค์การไว ้W ประการ ไดแ้ก่ 1) 
ขจดัความคลุมเครือและความไม่แน่นอน (Remove Ambiguity and Uncertainty) โดยเขียนคาํอธิบายงาน และคู่มือ
ที�กล่าวถึงกระบวนการทาํงาน ซึ� งจะช่วยให้มีความชดัเจนในงานและกระบวนการในองค์การ และยงัช่วยขจดั
การเมืองแบบไม่กระทาํหนา้ที� 2) ให้ทรัพยากร (Provide “Slack” Resources) โดยให้ทรัพยากรมากกวา่ขั�นตํ�า
เลก็นอ้ยแก่ผูจ้ดัการ (เช่น ทุนสาํหรับความรอบคอบ Discretionary Funds) มีตาํแหน่งมากขึ�น (Extra Positions) ซึ�ง
จะช่วยไม่ให้เล่นการเมืองเพื�อเป้าหมายเหล่านี�  3) สร้างบรรยากาศขององค์การทางบวก (Create a Positive 
Organizational Climate) จากระดบัสูงขององคก์ารลงมา ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ ควรให้การสนบัสนุนบรรยากาศที�ดี 
แต่ไม่สนบัสนุนพฤติกรรมทางการเมืองแบบไม่กระทาํหนา้ที� ถา้ระดบัสูงมีพฤติกรรมทางการเมืองแบบไม่กระทาํ
หน้าที� ระดบัล่างจะทาํตาม แต่ถา้ระดบัสูงมีพฤติกรรมตรงกนัขา้ม ระดบัล่างก็จะทาํตาม 4) ทาํกระบวนการ
คดัเลือกและประเมินผลบุคลากรมีความชดัเจน (Clarify Personnel Selection and Appraisal Process) การตดัสินใจ
ทั�งหมดเกี�ยวกบับุคลากรควรปลอดการเมือง และ 5) ให้รางวลัแก่ผลการปฏิบติังานโดยไม่ให้เป็นเรื�องการเมือง 
(Reward Performance not Politics) พนกังานไม่สามารถจะประสบความสาํเร็จในองคก์ารดว้ยการเล่นการเมือง266   

ชชัวาล อภิบาลศรี ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ ผลที�เกิดขึ�นจากพฤติกรรมทางการเมืองนั�น ผูบ้ริหาร
สามารถที�จะจาํกดัการขยายตวัไม่ใหลุ้กลามดว้ยเทคนิคการยบัย ั�ง ดงันี� คือ 1) การเปิดการติดต่อสื�อสารระหวา่งกนั 
เป็นเทคนิคที�ไดผ้ลอยา่งหนึ�งในการยบัย ั�งผลอนัเกิดจากพฤติกรรมทางการเมือง การเปิดการติดต่อระหวา่งกนัยงั
เป็นการทาํใหทุ้กคนรู้แหล่งที�ตอ้งการ ส่วนความสาํคญัอีกประการหนึ�งของการเปิดการติดต่อสื�อสารระหวา่งกนั
คือ การจาํกดัไม่ใหผู้ห้นึ�งผูใ้ดสามารถควบคุมการสื�อสาร เพื�อใชเ้ป็นเครื�องมือในการหาผลประโยชน์เฉพาะตวัได ้ 
2) การลดจาํนวนสิ�งอนัไม่แน่ใจ ในการเคลื�อนไหวทางการเมืองทั�งหลายจะมีสิ�งอนัไม่แน่ใจอยู่มากมาย ซึ� ง
จาํเป็นตอ้งลดจาํนวนเรื� องเหล่านนี� ให้น้อยลงที�สุดเท่าที�จะทาํได้ ดงัตวัอย่างเช่นกรณีที�หน่วยงานกาํลงัจะส่ง
คาํตอบในการตดัสินใจยา้ยคนงานไปยงัหน่วยงานอื�น ซึ� งมีความสาํคญันอ้ยกวา่คนในหน่วยงานใหญ่ อาจนาํเอา
ข่าวดงักล่าวไปพูดคุยกนัจนก่อให้เกิดความเคลื�อนไหวทางการเมืองให้ยบัย ั�งคาํสั�งดงักล่าวก็ไดเ้พราะคนงานทุก
คนต่างไม่ตอ้งการถูกยา้ยงานใหม่ ในกรณีเช่นนี�หากผูจ้ดัการสามารถควบคุมข่าวเอาไวไ้ดก่้อนการดาํเนินการยา้ย
บุคคลเหล่านั� นไป ก็จะเป็นการลดจํานวนสิ�งไม่แน่ใจให้กับคนงานทั� งหมด และจะไม่มีการเคลื�อนไหวทาง
การเมืองเกิดขึ�น 3) ความรอบรู้ ใชส้าํหรับควบคุมการเคลื�อนไหวทางการเมืองซึ� งตอ้งมีความรอบรู้ในสาเหตุของ

                                                
265จุมพล หนิมพาณิช, “อาํนาจและการเมืองในองคก์าร,” ใน เอกสารประมวลสาระชุดวิชา การ

บริหารองค์การ เล่มที� S หน่วยที� l-9T บัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
(นนทบุรี:มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WWo), &---R-&--oA. 

266B. T. Mayes, &RRW, cited in R. E. Riggio, Introduction to Industrial / Organizational 
Psychology, 3rd ed. (New Jersey :Prentice Hall, 1999), 398. 
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การเคลื�อนไหวทางการเมืองดงักล่าวแลว้ การลดปฏิกิริยาให้น้อยลงก็เป็นสิ�งที�กระทาํได้ไม่ยาก ผูบ้ริหารอาจ
คาดคะเนเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นล่วงหนา้ แลว้นาํเทคนิค การเล่นเกม การสร้างภาพพจน์ และการควบคุมการตดัสินใจ
อันจํากัด ซึ� งเมื�อได้นํากรรมวิธีเหล่านี� ไปใช้ ผูบ้ริหารก็สามารถหยุดย ั�งความเคลื�อนไหวทางการเมืองของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหอ้ยูใ่นขอบเขตที�จาํกดั267 ซึ�งสามารถนาํเสนอเป็นแผนภูมิไดด้งันี�   
 

 
 
 

 
 
แผนภูมิที� 2 แผนภูมิแสดงการยบัย ั�งผลอนัเกิดจากพฤติกรรมทางการเมือง 

 

S)  อาํนาจ 
พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. -Wp- ไดใ้ห้คาํนิยามความหมายของคาํวา่ “อาํนาจ” 

วา่เป็นนาม หมายถึง สิทธิ เช่น มอบอาํนาจ; อิทธิพลที�จะบงัคบัใหผู้อื้�นตอ้งยอมทาํตามไม่วา่จะดว้ยความสมคัรใจ
หรือไม่ หรือความที�สามารถบนัดาลให้เป็นไปตามความประสงค ์เช่น อาํนาจบงัคบัของกฎหมาย อาํนาจบงัคบั
บญัชา; ความสามารถหรือสิ�งที�สามารถทาํหรือบนัดาลให้เกิดสิ�งใดสิ�งหนึ� งได ้เช่น  อาํนาจคุณพระศรีรัตนตรัย 
อาํนาจสิ�งศกัดิ{ สิทธิ{ ; กาํลงั, พลงั  เช่น อาํนาจจิต อาํนาจฝ่ายสูง อาํนาจฝ่ายตํ�า;  ความรุนแรง เช่น ชอบใชอ้าํนาจ; 
การบังคับบัญชา เช่น อยู่ใต้อ ํานาจ; การบังคับ เช่น ขออํานาจศาล268  นักวิชาการหลายท่าน เช่น เวเบอร์ 
(Weber,1947) ดาห์ล (Dahl,1957) ชีน (Shein,1965) เฟรนซ์และเรเวน (French and Raven,1968) ฟลิปโป  
(Flippo,1970)  วินเทอร์ (Winter,1973) แคนเตอร์ (Kanter,1977), เฟฟเฟอร์ (Pfefer,1981) เชอร์เมอร์ฮอร์น, ฮนัท ์
และออสบอร์น  (Schermerhorn,Hunt, and Osborn,1982) ไรทซ์และจีเวล (Reitz and Jewell, 1985) การ์ดเนอร์
(Gardner,1990) กรีนเบิร์กและบารอน (Greenberg and Baron,1997) ลูธานส์ (Luthans,1998) ฮอยและมิสเกล 
(Hoy and Miskel. 2001) และ ยคุล ์(Yukl,-AAq) เป็นตน้ ไดใ้ห้ความหมายของคาํวา่ “อาํนาจ (Power)” ไวเ้ป็น
อเนกประการ ซึ�งทั�งหมดนั�นอาจกล่าวโดยสรุปวา่  อาํนาจ หมายถึง ความสามารถของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มใดๆ 
ที�ทาํให้ผูอื้�นกระทาํสิ�งใดสิ�งหนึ� งตามที�ตอ้งการ เพื�อทาํให้เป้าหมายที�วางไวบ้รรลุผลสาํเร็จ  นอกจากนี� ยงัมีคาํใน
กลุ่มเดียวกนัที�มกันาํมาใชก็้คือ อิทธิพล (Influence) และอาํนาจหนา้ที� (Authority) ซึ�งทั�ง o คาํนี� มีความแตกต่างกนั
แต่ก็เกี�ยวพนักนั กล่าวคือ อาํนาจนั�นเน้นการบงัคบัให้ปฏิบติัตามโดยผูที้�ถูกบงัคบันั�นจะเต็มใจหรือไม่ก็ตาม แต่
อิทธิพลนั�นผูป้ฏิบติัตามจะไม่ถูกบงัคบัแต่ยอมปฏิบติัตามดว้ยตนเอง สาํหรับอาํนาจหนา้ที�นั�นถึงแมจ้ะมีการบงัคบั
ใหมี้การปฏิบติัตามแต่วา่ผูป้ฏิบติัตามต่างก็ยอมรับในการบงัคบันั�นๆ เพราะถือวา่เป็นสิ�งที�ถูกตอ้งชอบธรรม  การ
ใชอิ้ทธิพลจะช่วยเสริมการใชอ้าํนาจไดเ้พราะบางโอกาส การใชอิ้ทธิพลจะไดรั้บการยอมรับจากผูป้ฏิบติัตาม

                                                
267ชชัวาล อภิบาลศรี, พฤตกิรรมความเครียดและการเมืองในองค์การ (กรุงเทพฯ: วิทยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัร, 2533), 80-81. 
268ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, เขา้ถึงเมื�อ 1 กุมภาพนัธ์ 

2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp  

พฤติกรรมทางการเมือง 

เทคนิคในการยบัย ั�ง 
- เปิดการติดต่อระหวา่งกนั 

- ลดจาํนวนเรื�องอนัไม่แน่ใจ 
- ความรอบรู้ในเรื�องต่างๆ 

ผลจากพฤติกรรมทางการเมือง 
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มากกวา่การใชอ้าํนาจ และในขณะเดียวกนัอาํนาจถือเป็นแรงผลกัดนัให้ไดรั้บการยอมรับ ส่วนอาํนาจหนา้ที�นั�น
ถือเป็นอาํนาจซึ�งเป็นที�ยอมรับในองคก์ารวา่ถูกตอ้งชอบธรรม ทั�งนี� ยงัหมายรวมถึงสิทธิที�จะตอ้งตดัสินใจกระทาํ
สิ�งใดสิ�งหนึ�งหรือใชท้รัพยากรขององคก์ารอีกดว้ย ดว้ยเหตุดงันี� จึงไดมี้ความพยายามที�จะทาํอาํนาจให้เป็นอาํนาจ
หน้าที�  แต่อย่างไรก็ตามนั�นจะพบว่า อาํนาจหน้าที�นั�นจะพิจารณาตามสายการบังคบับญัชาในแนวดิ�งเท่านั�น 
ในขณะที�การพิจารณาเรื�องอาํนาจจะมีขอบข่ายการพิจารณาที�กวา้งกวา่ไม่วา่จะเป็นแนวดิ�งหรือแนวนอนก็ตาม269 

ลกัษณะของอาํนาจนั�น รากิ�นส์ และอีริค (Ragins and Eric) ไดแ้สดงทศันะไวด้งันี� คือ 1) มี
ลกัษณะเฉพาะตวับุคคลหรือเกิดขึ�นไดใ้นภายหลงั เป็นพลงั ความสามารถหรือศกัยภาพเฉพาะบุคคลซึ�งมีอิทธิพล
ต่อบุคคลอื�นหรือสามารถเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมบุคคลอื�นได ้2) เกิดขึ�นจากความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลภายใน
ขอบเขตใดขอบเขตหนึ�ง มีลกัษณะเป็นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลภายในกลุ่ม ไม่อาจจะเกิดขึ�นภายในตวับุคคล
เพียงคนเดียวได ้3) เกิดขึ�นจากตาํแหน่งที�ไดรั้บ ซึ� งจะให้บุคคลผูด้าํรงตาํแหน่งนั�นมีอาํนาจและใชอ้าํนาจภายใน
ขอบเขตที�ระบุไว ้4) ประกอบดว้ยอาํนาจจริง ซึ�งมีอยูโ่ดยตาํแหน่งสามารถใหคุ้ณหรือใหโ้ทษแก่บุคคลอื�นได ้และ 
อาํนาจการรับรู้ทั�งโดยตนเองและบุคคลอื�น ซึ� งไดม้าจากแหล่งต่างๆ เป็นตน้วา่ บุคลิกภาพ การแสดงออกของ
บุคคล ทรัพยากร ความรู้ความชาํนาญ 5) มีทิศทางของการส่งอิทธิพลจากฝ่ายหนึ�งไปสู่อีกฝ่ายหนึ�งหรือต่างฝ่าย
ต่างก็ส่งอิทธิพลต่อกนัและกนั เป็นตน้วา่ ทิศทางจากบนลงล่าง (Downward) ทิศทางจากล่างขึ�นบน (Upward) 
ทิศทางในแนวดิ�ง (Vertical Direction) และทิศทางในแนวนอน (Lateral or horizontal direction) 6) สามารถที�จะ
สั�งสมไดแ้ละให้เพิ�มขึ�นได ้ซึ� งบุคคลผูมี้อาํนาจที�ไดส้ั�งสมเอาไวก่้อนแลว้เมื�อจะแสวงหาอาํนาจใหม่ยอ่มสามารถ
จะทาํใหมี้อาํนาจเพิ�มขึ�นได ้7) สามารถที�จะชดเชยได ้ ซึ� งบุคคลผูที้�ขาดอาํนาจจากแหล่งอาํนาจหนึ�งสามารถที�จะ
แสวงหาอาํนาจแจกแหล่งอาํนาจหนึ�งเพื�อทาํการชดเชยได ้ 8) เป็นสิ�งที�อาจหาเพิ�มไดห้รืออาจสูญเสียคุณค่าไปตาม
ระยะเวลา เป็นตน้วา่ การเลื�อนตาํแหน่งที�สูงขึ�นตามระยะเวลาการทาํงานอาจจะมีผลทาํให้อาํนาจชนิดอื�น ๆ เพิ�ม
ตามมาได ้หรืออาํนาจที�เกิดจากความรู้ความชาํนาญอาจจะคอ่ยๆ เสื�อมไปเมื�อความรู้ความชาํนาญที�มีอยูน่ั�นลา้สมยั
แลว้ และ 9) สามารถแสวงหาและพฒันาใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ได้270  จุมพล หนิมพานิช ไดแ้สดงทศันะไวด้งันี�  
&) มีความพนัธ์ (Relation) หมายถึง อาํนาจของบุคคลหนึ� งจะเกิดขึ�นไดก็้ต่อเมื�อบุคคลมีความสัมพนัธ์กันทาง
สังคม -) มีลกัษณะของการพึ�งพา (Dependence) หมายถึง การที�บุคคลหนึ�งมีอาํนาจเหนืออีกบุคคลหนึ�ง เพราะ
เนื�องมาจากการที�บุคคลหนึ� งตอ้งพึ�งพาอีกบุคคลหนึ� ง o) มีลกัษณะของความน่าจะเป็น (Probability) หมายถึง 
ความเป็นไปไดห้รือความน่าจะเป็นที�บุคคลใดบุคคลหนึ� งจะปฏิบติัตามบุคคลผูที้�ใชอ้าํนาจนั�น  p) มีการขยาย
อาํนาจ (Power expansion) หมายถึง อาํนาจนั�นสามารถเพิ�มหรือขยายได ้เพราะวา่ยิ�งมีอาํนาจมากก็ยิ�งมีแนวทางที�
จะเลือกปฏิบติัไดม้ากยิ�งขึ�น W) มีระดบัหรือขั�นของอาํนาจ (Degree)  ซึ� งสามารถที�จะรับรู้ไดโ้ดยบุคคลอื�น  q) มี

                                                
269จุมพล หนิมพาณิช, “อาํนาจและการเมืองในองคก์าร,” ใน เอกสารประมวลสาระชุดวิชา การ

บริหารองค์การ เล่มที� S หน่วยที� l-9T บัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
(นนทบุรี:มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WWo), &--9-12-10. 

270Rose Ragins and Eric Sundstrom, "Gender and Power in Organizations: A Longitudinal 
Perspective," Psychological Bulletin 105, 1 (January 1989): 51-88. 
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การแลกเปลี�ยนหรือมีความสัมพนัธ์ระหว่างกนั และ r) มีความเฉพาะเจาะจง (Specificity) หมายถึง อาํนาจนั�น
มกัจะเป็นเรื�องเฉพาะเจาะจงต่อประเด็นใดประเด็นหนึ�ง สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ�ง หรือเรื�องใดเรื�องหนึ�ง271 

ประเภทของอาํนาจนั�น เวเบอร์ (Weber) ไดจ้าํแนกไว ้o ประเภท ไดแ้ก่ &) อาํนาจตามกฎหมาย 
หมายถึง อาํนาจที�ยึดกฎระเบียบ กฎหมายเป็นแนวทางในการสั�งการ การตดัสินใจ และการควบคุม และสามารถ
นาํไปใชโ้ดยครอบคลุมทั�งองคก์าร -) อาํนาจตามประเพณี  หมายถึง อาํนาจซึ� งไดรั้บมาจากการสืบทอดจากอดีต 
เช่น อาํนาจกษตัริย ์หรือการบริหารงานในโบสถ ์เป็นตน้ และ o) อาํนาจบารมี หมายถึง อาํนาจที�บุคคลสั�งสม
ขึ�นมาเอง เช่น เกิดจากการเป็นวีรบุรุษ หรือเป็นผูน้าํในการปฏิบติั หรือนาํการเปลี�ยนแปลงใหม่ๆ มาสู่องคก์าร 
และไดรั้บการยอมรับอยา่งแพร่หลาย272 เฟรนซ์และเรเวน (French and Raven) ไดจ้าํแนกไว ้W ประเภท ไดแ้ก่ &) 
อาํนาจที�ไดรั้บการยอมรับ (Legitimate Power) หมายถึง อาํนาจหน้าที�ที�มีอยูอ่ยา่งเป็นทางการ คู่กบัตาํแหน่งที�
บุคคล หรือผูบ้ริหารครองอยู่  -) อาํนาจในการให้รางวลั (Reward Power) หมายถึง อาํนาจที�บุคคลสามารถให้
รางวลัผูอื้�น เพื�อเลื�อนตาํแหน่ง หรือการเลื�อนเงินเดือนใหผู้อื้�น o) อาํนาจในการบงัคบั (Coercive Power) หมายถึง 
อาํนาจในการลงโทษ หรือแนะนาํใหล้งโทษผูใ้ดผูห้นึ�ง p) อาํนาจที�มาจากความเชี�ยวชาญ (Expert Power) หมายถึง 
อาํนาจที�เกิดขึ�นกบับุคคล เนื�องจากเป็นผูที้�มีความรู้และทกัษะในการปฏิบติังานใดๆ เป็นการเฉพาะ และ W) อาํนาจ
จากการอา้งอิงหรือบุคลิกลกัษณะ (Referent Power) หมายถึง อาํนาจที�เกิดขึ�นเพราะบารมีของบุคคลใดๆ ในการ
ทาํงาน273 เอท๊ซิโอนี� ( Etzioni) ไดจ้าํแนกไว ้o ประเภท ไดแ้ก่ &) อาํนาจการบงัคบั (Coercive power) เป็นอาํนาจที�
เกิดจากการบงัคบัขู่เข็ญ หรือลงโทษ -) อาํนาจเกิดจากอรรถประโยชน์ (Remunerative power) เป็นอาํนาจที�เกิด
จากผูมี้อาํนาจ  มีทรัพยากรที�จะให้ผลประโยชน์ต่อผูอื้�นได้ หรือการให้ค่าตอบแทน  เช่น  การให้  ค่าจ้าง  
เงินเดือน  ค่าล่วงเวลา และ o)อาํนาจปทสัถาน  (Normative power) เป็นอาํนาจเกิดจากสิ�งแวดลอ้มที�เกี�ยวกบับุคคล  
เช่น  ความตอ้งการในความสาํเร็จ  ความเป็นเพื�อน และค่านิยมของกลุ่ม หรือ การใชค้วามสามารถในการจดัการ
กระตุน้ใหบุ้คคลอื�นคลอ้ยตาม หรือปฏิบติัตามที�เราตอ้งการ274  พีบอดี�  (Peabody) ไดจ้าํแนกอาํนาจตามลกัษณะไว ้
o ประการเช่นกนั ไดแ้ก่ &) อาํนาจเป็นทางการ (Formal Authority) เป็นอาํนาจที�เกิดจากองคก์าร มีการยอมรับ
บทบาทหนา้ที� -) อาํนาจปฏิบติัหนา้ที� (Functional Authority) เป็นอาํนาจจากแหล่งต่างๆ เช่นมีความสามารถใน
การปฏิบติัหนา้ที� และอาํนาจตวับุคคลเป็นอาํนาจที�ไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ที�ซึ�งมีอาํนาจเฉพาะในงานนั�นๆ 

                                                
271จุมพล หนิมพานิช, ผู้นํา อํานาจ และการเมืองในองค์การ = Leaders, power and politics in 

organization, พิมพค์รั� งที� - (นนทบุรี : โครงการส่งเสริมการแต่งตาํรา มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -Wpr), 
RW-Rr. 

272Max Weber, The theory of social and economic organization (Now York: The Free Press 
and Falcon’s wing press., 1947), 328-332. 

273J. R. P. French and B. Raven, “The bases of social power,” In Classics of Organization 
Theory, eds. J. M. Shafritz and J. S. Ott, 5th ed. (Orlando, FL: Harcourt College,2001), 319-328. (Original work 
published 1959)  

274Amitai Etzioni, A Comparative Analysis of Complex Organizations: On Power, 
Involvement, and Their Correlates (New York: Free Press, 1961), 12-21. 
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และ o) อาํนาจไม่เป็นทางการ (Informal Authority) เป็นอาํนาจที�เกิดจากการยอมรับของกลุ่มสมาชิก ซึ� งผูใ้ช้
อาํนาจนี�ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นหวัหนา้เสมอไป275 มินซ์เบิร์ก (Mintzberg) ไดจ้าํแนกไว ้W ประเภท ไดแ้ก่ &) อาํนาจจาก
ทรัพยากร -) อาํนาจจากทกัษะความชาํนาญ  o) อาํนาจจากองคค์วามรู้ p) อาํนาจตามกฎหมาย และ W) อาํนาจจาก
การเขา้ถึง (Access) หรือใกลชิ้ดกบัผูมี้อาํนาจที�ทาํใหพ้ลอยมีอาํนาจไปดว้ย โดยชี�ใหเ้ห็นวา่ อาํนาจ o ประเภทแรก
นั�นเกิดมาจากการควบคุม o สิ�งเหล่านี�  คือ ทรัพยากร (Resource) ทกัษะทางเทคนิค (Technical Skill) และองค์
ความรู้ (Body of Knowledge) ซึ� งทั�ง o สิ�งนี� จะทาํให้มีอาํนาจก็ต่อเมื�อเป็นสิ�งที�มีความจาํเป็นต่อการปฏิบติังาน มี
อยูอ่ย่างจาํกดัและหาทดแทนไดย้าก276 ทั�งนี� มินซ์เบิร์กยงัเชื�อว่า อาํนาจเกิดจากการที�บุคคลเขา้ไปสัมพนัธ์กบัผูมี้
อาํนาจ พร้อมทั�งไดจ้าํแนกอาํนาจในองค์การแบ่งออกเป็น p ระบบ ไดแ้ก่  &) ระบบอาํนาจหนา้ที� (System of 
Authority) กล่าวคือ อาํนาจที�เกิดจากสายงานบงัคบับญัชา เกิดจากการควบคุม ในส่วนบุคคล (Personal) ไดแ้ก่ 
การใชค้าํสั�ง การตดัสินใจ การทบทวนการตดัสินใจ และการจดัสรรทรัพยากร และระบบราชการ (Bureaucratic) 
ไดแ้ก่ การสร้างความเป็นมาตรฐานของงาน และพฤติกรรมการทาํงาน เช่น เวลาเขา้-ออกในการทาํงาน การสอน 
การวดัผล เป็นตน้ ซึ�งการใชอ้าํนาจประการดงักล่าวนี� จะช่วยทาํให้องคก์ารสามารถทาํงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
ได ้-) ระบบรวมความคิด (System of Ideology) กล่าวคือ อาํนาจที�เกิดจากบรรทดัฐานของกลุ่ม รวบกลุ่มความคิด
ค่านิยมและวฒันธรรมขึ�นในองคก์าร  o) ระบบความเชี�ยวชาญ (System of Expertise) กล่าวคือ อาํนาจที�เกิดจาก
การหลอมรวมความคิดของผูเ้ชี�ยวชาญ และ p) ระบบการเมือง (System of Political) กล่าวคือ อาํนาจที�เกิดจาก
ระบบเครือข่ายองคก์ารทางการเมือง หากว่าองคก์ารใดขาดอาํนาจดงักล่าวขา้งตน้ อาํนาจทางการเมืองจะเขา้มา
แทนที�และถือวา่เป็นอาํนาจที�สําคญั277 และ เฮอร์เซย,์ แบลนชาร์ด และจอรห์นสัน (Hersey, Blandchard and 
Johnson) ไดเ้พิ�มประเภทของอาํนาจต่อจากแนวคิดของเฟรนซ์และ เรเวนอีก - ประเภท รวมเป็น r ประเภท โดย
ไดเ้พิ�ม  q) อาํนาจที�เกิดจากการเชื�อมโยง (Connection Power)  และ r) อาํนาจที�เกิดจากการไดรั้บหรือการเป็น
เจา้ของขอ้มูลเขา้มา278 

                                                
275Robert L. Peabody, “Perception of organizational authority: A comparative analysis,” in 

Organizations: Structure  and  behavior, ed. Joseph  A.  Litter (New York : John Wiley & Sons,1962), 462-
463. 

276Henry Mintzberg, The Nature of Managerial Work ( New York:Harper and Row,1973), อา้ง
ถึงใน เสริมศกัดิ{  วิศาลาภรณ์ และ ทสันี วงศ์ยืน, “อาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบ,” ใน เอกสารการสอนชุด
ทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา เล่ม 9 หน่วยที� 9-T บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช  (ฉบับปรับปรุงครั� ง ที�  & ) ,  พิมพ์ค รั� ง ที�  &  (ก รุง เทพฯ: สํานักพิมพ ์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WWo), W-r-W-s. 

277Henry Mintzberg, Power In and Around Organizations, (Englewood Cliffs,N.J.: Prentice-
Hall.,1983), อา้งถึงใน ธร สุนทรายุทธ, การบริหารจัดการเชิงปฏิรูป:ทฤษฏี วิจัย และปฏิบัติทางการศึกษา 
(กรุงเทพฯ: บริษทั เนติกลุการพิมพ ์จาํกดั, -WW&), &oo. 

278Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard, Management of Organization Behavior : Utilizing 

Human Resources, 6th ed. (New Jersey : Prentice-Hall,1993), 226. 
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แหล่งที�มาของอาํนาจหรือฐานของอาํนาจนั�น พีบอดี�  (Peabody) ไดแ้สดงทศันะไว ้p ประการ 
ไดแ้ก่ 1) อาํนาจที�มีฐานเป็นกฎหมาย (legitimacy) ขอ้บงัคบัหรือกฎเกณฑที์�กาํหนดพลงัอาํนาจใหแ้ก่ตาํแหน่งงาน
นั�นๆ เป็นพลงัอาํนาจที�จะออกคาํสั�งและทาํให้เกิดการเชื�อฟัง 2) อาํนาจที�ฐานเป็นตาํแหน่ง (position) ในแต่ละ
องคก์ารยอ่มมีการแบ่งสาย การทาํงานและการบงัคบับญัชา (hierarchy) ทาํใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาทราบไดท้นัทีวา่
ขึ�นตรงต่อใคร และใครมีพลงัอาํนาจในการให้รางวลั ลงโทษบุคคลที�อยูใ่นตาํแหน่งที�สามารถจะดลบนัดาลสิ�งที�
ปรารถนาของผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา จดัให้เป็นผูใ้ชพ้ลงัอาํนาจในแง่นี�ดว้ย 3) ฐานอาํนาจอยูใ่นตวับุคคล (person) 
เป็นลกัษณะที�เป็นตวัของตวัเองอาจเป็นลกัษณะที�มีมนุษยสัมพนัธ์ที�ดี เป็นคนดีมีศีลธรรม คนอื�นๆ จึงให้ความ
เคารพนบนอบและนบัถือจดัเป็นพลงัอาํนาจที�มีเฉพาะเป็นคนๆ เท่านั�น และ 4) ฐานอาํนาจอยูที่�ความสามารถ
เฉพาะตวับุคคล (competence) ไม่จาํกดัเฉพาะที�สายการบงัคบับญัชาแต่อยา่งใด เช่นที�ปรึกษามีความเชี�ยวชาญใน
ดา้นต่างๆ279 เฟรนซ์และราเวน (French and Raven ) ไดแ้สดงทศันะไว ้5 ประการ ไดแ้ก่ 1) การให้คุณหรือรางวลั 
(reward) แหล่งอาํนาจจากการใหคุ้ณหรือรางวลัขึ�นอยูก่บัความสามารถและทรัพยากรที�จะให้รางวลัแก่ผูอื้�น ผูรั้บ
เต็มใจรับและเห็นคุณค่าของสิ�งที�ให้นั�นเช่น การเลื�อนขั�นเงินเดือน เลื�อนตาํแหน่ง มอบงานถูกใจให้ทาํ ยกยอ่ง 
ชมเชย ฯลฯ 2) การให้โทษ (coercion) แหล่งอาํนาจจากการให้โทษขึ�นอยูก่บัความเกรงกลวัการถูกลงโทษใน
รูปแบบต่าง ๆ จากอีกฝ่ายหนึ�ง เพราะเป็นผูที้�มีความสามารถที�จะลงโทษ สามารถให้บุคคลปฏิบติัตามหนา้ที�และ
อยูใ่นกรอบประเพณีเพราะกลวัการลงโทษ เช่น การไล่ออกจากงานลดตาํแหน่งหรือตดัเงินเดือน 3) ความชอบ
ธรรม (legitimacy) แหล่งอาํนาจนี� เกิดจากค่านิยมของบุคคลในการให้สิทธิอนัชอบธรรมแก่อีกบุคคลหนึ�งให้มี
อิทธิพลเหนือเขาเหล่านั�นได ้ และรู้สึกว่าเป็นหนา้ที�ที�ตอ้งยอมปฏิบติัตาม แหล่งอาํนาจจากความชอบธรรมมี
ความสมัพนัธ์กบัแหล่งอาํนาจการใหคุ้ณและการใหโ้ทษ เพราะบุคคลที�มีหนา้ที�อนัชอบธรรมยอ่มอยูใ่นตาํแหน่งที�
สามารถใหคุ้ณใหโ้ทษผูอื้�นไดห้ากปฏิบติัหรือหลีกเลี�ยงไม่ปฏิบติัตาม ซึ�งแหล่งอาํนาจอนัชอบธรรมนี�มาจากแหล่ง
สาํคญั 3 ประการ คือ 3.1) ค่านิยมทางสงัคม วฒันธรรม องคก์าร หรือกลุ่มคนที�ยอมรับกนัวา่เป็นสิ�งที�ถูกที�ควรแก่
การปฏิบติัตาม ตวัอยา่งเช่น ในบางสังคมมีการยกยอ่งบุคคลตามลาํดบัอาวโุส สมรรถนะดา้นร่างกาย เพศ อาชีพ 
ฯลฯ 3.2) โครงสร้างทางสังคมอนัเป็นที�ยอมรับกนัในสังคมนั�นๆ เช่น ในบางสังคมมีการยอมรับการแบ่งชนชั�น 
การยอมรับลาํดบัโครงสร้างของคนงานในบริษทั การยอมรับลาํดบักนัในครอบครัว เป็นตน้ และ 3.3) ความชอบ
ธรรมมาจากการเป็นตวัแทน หรือผูแ้ทนของผูมี้อาํนาจหรือกลุ่มให้เป็นผูด้าํเนินการแทน เช่น เจา้หนา้ที�หรือ
ขา้ราชการที�ไดรั้บเลือกตั�งให้เป็นตวัแทนการปฏิบติังานคณะกรรมการ ประธานกรรมการ เป็นตน้ 4) การอา้งอิง 
(reference) แหล่งอาํนาจนี� ไดม้าจากการอา้งอิง เป็นความปรารถนาอยากจะเป็น ลอกเลียนแบบกบับุคคลที�มี
บุคลิกลกัษณะเด่น มีชื�อเสียง จึงมีการอา้งอิงหรือพาดพิงบุคคลนั�นให้กลายเป็นผูมี้อาํนาจขึ�น โดยไม่คาํนึงถึงผลที�
จะเกิดตามมา ผูมี้อาํนาจจากการอา้งอิงนอกจากจะสร้างอาํนาจใหก้บัตนเองแลว้ ยงัสามารถถ่ายทอดไปใหค้นอื�นที�
มีบุคลิกลกัษณะคลา้ยคลึงกนัให้กลายเป็นผูมี้อาํนาจขึ�นไดท้ั� งๆ ที�บุคคลนั�นอาจไม่มีคุณสมบติัทดัเทียมกบัผูมี้
อาํนาจตน้แบบเลย เช่น ผูบ้ริหารที�มีอาํนาจอา้งอิงจะตอ้งเป็นผูที้�มีบุคลิกดีเป็นที�ดึงดูดใจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
เพื�อให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเลียนแบบ โดยไม่คาํนึงว่าผูบ้ริหารจะมีอาํนาจให้คุณให้โทษ หรือมีความชอบธรรม

                                                
279Robert L. Peabody, “Perceptions of organizational authority: A comparative analysis,” 

Administrative Science Quarterly 6, 4 (Mar. 1962): 463-482. 
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หรือไม่ก็ตามดังนั� น ผูบ้ริหารที�หวงัสร้างอาํนาจจากแหล่งนี� จึงมักปรับปรุงบุคลิกลักษณะให้เป็นที� ดึงดูด
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยูเ่สมอ และ 5) ความรู้ความชาํนาญ (expert) ซึ� งความรู้ความชาํนาญนี� ขึ�นอยูก่บัระดบัการ
ยอมรับเชื�อถือในความรู้ ภูมิปัญญาและความเชี�ยวชาญเฉพาะสาขาของผูแ้สวงหาอาํนาจประเภทนี�  แหล่งอาํนาจ
ที�มาจากความรู้ความชาํนาญเป็นสิ�งจาํเป็นในองคก์ารโดยเฉพาะผูจ้ดัการและคณะผูเ้ชี�ยวชาญที�ไม่อาจหาอาํนาจ
จากแหล่งอื�นมาทดแทนไดก็้ตอ้งอาศยัอาํนาจจากความรู้ความชาํนาญเป็นหลกั เพื�อใชใ้นการพฒันางาน ซึ� งหาก
องคก์ารมีความเจริญกา้วหน้าดา้นเทคโนโลยีมากเท่าไร ความจาํเป็นที�จะตอ้งอาศยัผูเ้ชี�ยวชาญก็ยิ�งมีมากยิ�งขึ�น
ตามลาํดบั280 ชาร์พ (Sharp) ไดแ้สดงทศันะไว ้W ประการ ไดแ้ก่ &) อาํนาจหนา้ที� คือ สิทธิที�จะออกคาํสั�งหรือนาํคน
อื�น ๆ ให้ทาํตามโดยยอมรับอยา่งไม่มีขอ้โตแ้ยง้ ไดรั้บการยอมรับในฐานะที�เป็นผูอ้าํนาจเหนือ (superior) หรือ
อาํนาจหนา้ที�เป็นที�มาอนัสาํคญัของพลงัอาํนาจ -) ความรู้ความสามารถ  ผูที้�มีความรอบรู้ยอ่มมีพลงัอาํนาจเหนือ
ผูอื้�น o) ทรัพยากรทางวตัถุ หมายถึง การที�ผูป้กครองสามารถควบคุมทรัพยสิ์น  ทรัพยากรธรรมชาติ  เงิน  ระบบ
เศรษฐกิจ การสื�อสาร การคมนาคม สิ�งเหล่านี� จะเป็นตวักาํหนดขอบเขตของพลงัอาํนาจ ถา้ผูป้กครองสามารถ
ควบคุมสิ�งเหล่านี�ไดม้ากก็จะมีขอบเขตพลงัอาํนาจกวา้งขวางดว้ย p) ปัจจยัทางจิตวทิยา เช่น ทศันคติต่อผูอ้ยูเ่หนือ
อุดมการณ์  อุดมคติ  สิ�งเหล่านี� จะมีผลต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งผูมี้พลงัอาํนาจและคนอื�น ๆ และ W) การลงโทษ 
คือ การลงโทษผูที้�ต่อตา้นหรือมีความคิดเห็นขดัแยง้ต่อผูน้าํ การลงโทษเป็นการบงัคบัผูที้�ไม่เชื�อฟังให้ยอมรับใน
พลงัอาํนาจ อาจเป็นการลงโทษที�รุนแรงหรือไม่รุนแรงก็ได้281 มินซ์เบิร์ก (Mintzberg) ได้แสดงทัศนะไว ้p 
ประการ ได้แก่ &) ทรัพยากร (Resource) -) ทักษะความชาํนาญ (Technical Skill) o) องค์ความรู้ (Body of 
Knowledge) และ p) อภิสิทธิ{ ตามกฎหมาย (Legal Prerogatives)282 รอบบินส์ (Robbins) ไดแ้สดงทศันะไว ้ p 
ประการ ไดแ้ก่ &) อาํนาจตามตาํแหน่ง  (position power) เกิดจากการที�กลุ่มคนและองค์การส่วนใหญ่ยอมรับ
บุคคลที�มีพลงัอาํนาจ  ตามตาํแหน่งของบุคคลผูน้ั�น 2) อาํนาจเฉพาะบุคคล (personal power) เกิดจากบุคลิกภาพที�
มีลกัษณะเด่นเป็นที�ศรัทธาของผูอื้�น บางครั� งจะอนุโลมเรียกวา่เป็นอาํนาจที�เกิดจาก“บารมี” สามารถทาํให้คนอื�น
กระทาํตามใจสิ�งที�ตนปรารถนา 3) อาํนาจความเชี�ยวชาญ  (expert power) ผูเ้ชี�ยวชาญเป็นผูที้�มีพลงัอาํนาจในการ
ควบคุมข่าวสารพิเศษ ซึ�งเป็นที�ถกเถียงกนัวา่ พลงัอาํนาจนี� เป็นพลงัอาํนาจเกี�ยวกบัความรู้  ผูเ้ชี�ยวชาญส่วนมากจะ
เป็นผูมี้พลงัอาํนาจในแหล่งที�มีอิทธิพล และจะเป็นผูเ้ชี�ยวชาญที�จะนาํไปสู่จุดหมายปลายทาง และ p) อาํนาจทาง
โอกาส (opportunity power) เป็นการจดัความเหมาะสมในเรื�องเวลาและโอกาสให้กบับุคคลที�มีพลงัอาํนาจ

                                                
280John R.P. French and Bertram Raven, “The Bases of Social Power,” in Group Dynamics: 

Research and Theory, ed. Dorwin Cartwright and Alvin Zander, 3rd ed. (New York: Harper & Row, 1968), 
667-673. 

281Gene Sharp, The Politics of Nonviolent Action (Boston : Porter Sarogent Publisher, 1973), 
11-12. 

282Henry Mintzberg, Power In and Around Organizations, (Englewood Cliffs,N.J.: Prentice-
Hall.,1983), อา้งถึงใน ธร สุนทรายุทธ, การบริหารจัดการเชิงปฏิรูป:ทฤษฏี วิจัย และปฏิบัติทางการศึกษา 
(กรุงเทพฯ: บริษทั เนติกลุการพิมพ ์จาํกดั, -WW&), &oo. 
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ความเชี�ยวชาญ283และมอร์แกน (Morgan)ไดแ้สดงทศันะไว ้&p ประการ ไดแ้ก่ &) อาํนาจที�เป็นทางการที�ไดรั้บการ
ยอมรับมาจากลกัษณะคือ คุณลกัษณะพิเศษ ประเพณี และกฎหมาย -) การควบคุมทรัพยากรที�หายาก o) การใช้
โครงการองคก์าร กฎระเบียบ และกระบวนการทาํงาน p) การควบคุมกระบวนการตดัสินใจ W) การควบคุมความรู้
และขอ้มูลข่าวสาร q) การควบคุมขอบเขต r) ความสามารถในการจดัการกบัความไม่แน่นอน s) การควบคุม
เทคโนโลย ีR) เครือข่ายความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการควบคุมองคก์ารที�ไม่เป็นทางการ &A) การควบคุมฝ่าย
ตรงขา้มขององคก์าร &&) การจดัการกบัความหมายหรือสัญลกัษณ์ &-) การจดัการกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งหญิง
และชาย &o) ปัจจยัทางโครงสร้างทางสงัคม และ &p) อาํนาจที�มีอยูเ่ดิม284 

ทรัพยากรอาํนาจนั�น พรศกัดิ{  ผอ่งแผว้ ไดอ้ธิบายไวว้า่ หมายถึง สิ�งใดๆ ก็ตามที�บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลอาจนาํมาใชเ้พื�อทาํใหเ้กิดอาํนาจขึ�นนั�น285  ซึ�งสญัญา สญัญาววิฒัน์ ไดก้ล่าวไวว้า่มีอยูห่ลายลกัษณะไดแ้ก่ &) 
การเป็นเจา้ของ กล่าวคือ การครอบครองสิ�งๆต่างๆที�ทาํให้เกิดอาํนาจ เช่น เงินทอง ความรู้ ความชาํนาญ เป็นตน้  
-)  การไดรั้บตาํแหน่งสาํคญัในองคก์าร เช่น ตาํแหน่งในกระทรวง ทบวง กรม เป็นตน้ o) การไดรั้บมอบอาํนาจ
จากผูอื้�น เช่น การไดรั้บเลือกให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร เป็นตน้ และ p) การเป็นเจา้ของ
องค์การ เช่น เป็นเจ้ากิจการร้านคา้ โรงแรม โรงงาน เป็นตน้286 ทั� งนี� เชอร์เมอร์ฮอร์น ฮนัท์ และออสบอร์น 
(Schermerhorn, Hunt and Osborn) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัวธีิการที�ใหไ้ดม้าซึ�งอาํนาจไว ้W ประการ ไดแ้ก่ &) เพิ�ม
บทบาทหรือความสาํคญัในงานที�ผูบ้ริหารรับผิดชอบตรงส่วนกลางให้มากขึ�น 2) เพิ�มเวลาในการพินิจพิเคราะห์
หรือการไตร่ตรองส่วนตวั รวมทั�งความยึดหยุน่ในงานให้มากขึ�น o) สร้างงานที�มีความยุง่ยากให้เกิดขึ�นในงานที�
ตนเองในฐานะผูบ้ริหารรับผิดชอบ p) เพิ�มวสิยัทศัน์ในงานที�รับผดิชอบ และ W) เพิ�มความเกี�ยวขอ้งระหวา่งงานอื�น
กบังานที�ตนรับผิดชอบใหม้ากขึ�น287  แลสเวลและแคพแลน  (Lasswell  &  Kaplan) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัปัจจยั
ที�จะก่อใหเ้กิดอาํนาจ เพื�อใหบุ้คคลอื�นเชื�อฟังและปฏิบติัตาม ไวด้งันี� คือ  1) อาํนาจทางการเมือง 2) การยอมรับนบั
ถือ o) ความซื�อสัตย ์ p) ความรักความเมตตา W) ความสมบูรณ์พูลสุข q) ความรํ� ารวย r) ทกัษะความชาํนาญ และ 
s) ความรอบรู้288  

                                                
283S. P. Robbins, Organizational behavior: concepts, Controversies and application, 2nd ed. 

(Englewood Cliffs, NJ:Prentice-Hall,1983), 132-134. 
284Gareth Morgan, Images of organization (London:Sage,1986), 158-185. 
285พรศกัดิ{  ผอ่งแผว้, “การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางอาํนาจ,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและวิธี

การศึกษาทางรัฐศาสตร์ เล่ม S หน่วยที� l-9T สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, พิมพค์รั� งที� & 
(กรุงเทพฯ: ฝ่ายการพิมพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -W-r), pq--pqo. 

286สญัญา สญัญาววิฒัน์, สังคมวทิยาการเมือง (กรุงเทพฯ:เจา้พระยาการพิมพ,์ -W-r), -R-oA. 
287John R. Schermerhorn, Jr., James G. Hunt, and Richard N. Osborn, Managing 

Organizational Behavior (New York: John Wiley & Sons,1982), 471. 
288H. D. Lasswell and A. Kaplan, Power and Sciety: A framework for political require (New 

York: Yale University Press, &RqR), sr. 
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แคทเธอรีน เบนซิงเจอร์ (Katherine Benziger) ได้ให้คาํแนะนําเกี�ยวการสร้างอาํนาจว่า 
ผูบ้ริหารที�จะกา้วไปสู่ความสาํเร็จจะตอ้งศึกษาทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัเรื�องอาํนาจ ตลอดจนแสวงหากิจกรรมและ
ความชาํนาญที�จะไดม้าซึ�งอาํนาจ  พยายามป้องกนัตวัเองมิใหเ้กิดอารมณ์ฉุนเฉียวขุ่นมวั และไม่ยอมแพต้่อสิ�งต่างๆ 
อยา่งง่ายดาย  รวมทั�งพยายามระลึกอยูเ่สมอวา่ตราบใดที�เรายงัตอ้งการเป็นผูมี้อาํนาจนั�น มีแนวปฏิบติัที�สาํคญัอยู ่- 
ประการ คือ &) พึงระลึกอยูเ่สมอวา่ การที�จะไดม้าซึ� งอาํนาจใดๆ ก็ตาม ตอ้งใชร้ะยะเวลาและความมั�นคงในจิตใจ 
หากไม่ยอมเสียเวลาเพื�อการไดม้าซึ�งอาํนาจ อาํนาจที�ไดรั้บอาจเป็นอาํนาจที�ไม่ถูกตอ้ง และ -) การไดซึ้� งอาํนาจใน
องคก์าร มกัจะเกิดจากการเผชิญหนา้กนั  หากผูบ้ริหารไม่คิดจะเล่นเกม “King of Mountain”  เพื�อที�จะนาํท่านไป
ยืนอยู่บนยอดเขาสูงได้แลว้ ท่านก็จะไม่ประสบความสําเร็จในการแสวงหาอาํนาจ ทั� งนี� เบนซิงเจอร์ยงัได้
เสนอแนะไวอี้กวา่  ในเมื�อผูบ้ริหารทุกคนต่างๆ ก็ประสงคที์�จะสร้างอาํนาจให้เกิดขึ�นแก่ตนเอง จึงควรปฏิบติัตาม 
&- ขั�นตอน ดงันี� คือ &) ศึกษาและปฏิบติัให้เป็นไปโดยไม่ขดักบัความรู้สึกและการกระทาํของทุกคนในองคก์าร 
ทั�งในดา้นภาษาและสัญลกัษณ์เดียวกนั -) ศึกษาและปฏิบติัตามลาํดบัวา่อะไรควรทาํก่อน-หลงั o)ศึกษาที�มาของ
สายแห่งอาํนาจ (The Power Lines) p) ยอมรับในตวัของบุคคลผูมี้อาํนาจ และทาํความรู้จกัคุน้เคยดว้ย W) พฒันา
ความรู้ดา้นวิชาชีพของตนเองอยูเ่สมอ (Professional Knowledge) q) พฒันาทกัษะดา้นอาํนาจ (Power Skills) r) 
ตอ้งทาํตนใหเ้ป็นคนที�คล่องแคล่ววอ่งไว และพร้อมที�จะกา้วหนา้อยูเ่สมอ (Proactive) s) ตอ้งตั�งสมมติฐานวา่ ทุก
สิ�งทุกอยา่งที�ปฏิบติัเป็นที�มาของอาํนาจ (Assume Authority) 9) ตอ้งรู้จกัเสี�ยงที�จะกระทาํ (Take Risks) &A) ตอ้ง
รู้จกัใชก้ารประชาสมัพนัธ์แบบทาํแลว้ก็ตอ้งกลา้ที�จะตีฆอ้งร้องป่าว (Beat your own drum) ดว้ยตวัเอง &&) ใหเ้วลา
พบกบัผูใ้ห้คาํแนะนาํตามตอ้งการ (Meet your supervisor’s needs) และ &-) ตอ้งรู้จกัควบคุมดูแลตนเอง (Take 
care of yourself)289   

อรุณ รักธรรม ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัวธีิการที�ใหไ้ดม้าซึ�งอาํนาจ ไวด้งันี� คือ 1) พยายามมองรูป
และการดําเนินงานขององค์การในมุมกวา้งที� เรียกว่า ระดับมหภาค (macro) เพราะจะทําให้สามารถมอง
ความสมัพนัธ์ทั�งหมดในองคก์ารได ้ทาํใหเ้กิดความคิดและนาํไปปฏิบติัในขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ที�ตนมีอยูไ่ดอ้ยา่ง
ประสานสอดคลอ้งกบัส่วนอื�น เพื�อความ กา้วหนา้ขององคก์าร 2) ขยายพลงัอาํนาจเขา้ไปในขอบเขตอาํนาจหนา้ที�
ของผูอื้�น ซึ�งไม่เคยใชอ้าํนาจหนา้ที�นั�นให้เป็นประโยชน์ต่อองคก์ารเลย แต่จะตอ้งระลึกเสมอวา่ ตนไดท้าํการใน
ขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ของตนซึ�งไดรั้บมอบหมายมาอยา่งสมบูรณ์แลว้ และมีพลงัเพียงพอที�จะกระทาํการดงักล่าว  
3) ฝึกฝนวิเคราะห์ปัญหาความลม้เหลวของส่วนต่างๆ ขององคก์าร พร้อมทั�งมองหา ลู่ทางในการแกไ้ขโดยใช้
ความคิดริเริ�มของตนเองและเขา้ไปแกไ้ขปัญหาเมื�อมีโอกาส 4) คิดคน้วาดภาพวธีิการทาํงาน เพื�อใหเ้กิดผลผลิตต่อ
องคก์าร โดยสมมติวา่ถา้องคก์ารเป็นกิจการของตนเองจริง ๆ แลว้ตนควรจะทาํอยา่งไรเพื�อให้เป็นประโยชน์กบั
องคก์ารมากที�สุด แลว้จึงนาํมาเปรียบเทียบกบัความเป็นจริงอนัจะเป็นทางที�ตนสามารถนาํมาปรับปรุงองคก์ารได ้ 
5) พยายามคิดค้น พัฒนาเทคนิค วิธีและขั� นตอนของการทํางานที�จะส่งผลให้การทํางานขององค์การมี

                                                
289Katherine Benziger, quoted in Paul Hersey, Kenneth  H. Blanchard and Dewey E. Jonnson, 

Management of organizational Behvior: Leading Human Resources, 8th ed. (NJ:Prentice Hall, 2001), อา้งถึง
ใน จนัทรานี สงวนนาม, ทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา, พิมพค์รั� งที�  - (กรุงเทพฯ: บุ๊ค พอยท์, 
-WW&), -sA--s&. 
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ประสิทธิภาพ  และอาจทาํให้พบโอกาสในการขยายพลงัอาํนาจได ้และ  6) หาโอกาสในการแสดงความคิดเห็น
ของตนเอง และเขา้ไปมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาขององคก์าร290 

ทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัอาํนาจนั�นมีหลายประการ เช่น ทฤษฏีอาํนาจของหน่วยงานตามกลยทุธ์ 
(Strategic Contingencies theory of Intraortanizational Power) ซึ� งเป็นทฤษฏีที�อธิบายให้เห็นวา่ อาํนาจของ
หน่วยงานเป็นสิ�งที�สมัพนัธ์หรือขึ�นอยูก่บัปัจจยัต่างๆ ยกตวัอยา่งนกัทฤษฏีกลุ่มนี�  เช่น ฮิคสัน และคณะ (Hickson 
and Others) ที�ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัปัจจยัดงักล่าวไวห้ลายประการ ดงันี� คือ &) การพึ�งพา (Dependency) อาํนาจ
เกิดจาการมีบางสิ�งบางอยา่งที�คนอื�นตอ้งการ ดงันั�นอาํนาจของหน่วยงานหนึ�งจะมีมากกวา่อีกหน่วยงานหนึ�งเมื�อ
หน่วยงานนั�นมีบางสิ�งบางอย่างที�หน่วยงานอื�นตอ้งพึ�งพา -) ทรัพยากรทางการเงิน (Financial Resources) 
ทรัพยากรการเงินเป็นแหล่งของอาํนาจอนัหนึ�งที�มีความสาํคญั เงินสามารถเปลี�ยนเป็นทรัพยากรอื�นๆ ที�หน่วยงาน
ตอ้งการได ้o) ความเป็นศูนยก์ลาง (Centrality) หมายถึงระดบัความสัมพนัธ์ที�งานของหน่วยงานเกี�ยวขอ้งกนักบั
ผลผลิตขั�นสุดทา้ยขององคก์าร ความเป็นศูนยก์ลางสมัพนัธ์กบัอาํนาจเพราะมนัเป็นสิ�งที�สะทอ้นถึงประโยชน์ที�ทาํ
ให้กับหน่วยงาน ยิ�งถ้าเป็นหน่วยงานที� เกี�ยวข้องโดยตรงกับผลผลิตขั�นสุดท้ายมากย่อมมีอาํนาจมาก p) 
ความสามารถในการทดแทน (Substitutability) หน้าที�การงานของหน่วยงานถูกทดแทนโดยหน่วยงานอื�นได้
หรือไม่ หากสามารถทดแทนไดอ้าํนาจก็จะลดลง W) การจดัการกบัความไม่แน่นอน (Cope with Uncertainty) 
หน่วยงานที�สามารถจดัการกบัความไม่แน่นอนไดย้อ่มสามารถที�จะเพิ�มอาํนาจของตนได ้ซึ� งอาจกระทาํไดโ้ดย 
W.&) การหาขอ้มูลข่าวสารต่างๆมาไดก่้อน หรือการพยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆ ล่วงหน้า W.-) การดูดซับปัญหา 
(Absorption) คือ การแกไ้ขสถานการณ์ทนัทีเพื�อลดผลกระทบดา้นลบ และ W.o) การป้องกนั (Prevention) คือการ
พยากรณ์เหตุการณ์ดา้นลบที�จะเกิดขึ�นไดก่้อน291 

แมแ้หล่งที�มาของอาํนาจจะมาจากหลากหลายรูปแบบและหลายกระบวนการก็ตาม การใช้
อาํนาจทางการเมืองนั�นมกัจะเกี�ยวขอ้งกบัระดบัการกระทาํกิจกรรมของปัจเจกบุคคล    ซึ�งแบรสและ เบอร์กฮาร์ท 
(Brass and Burkhardt) ไดก้ล่าวถึงยทุธวิธีการเพิ�มฐานอาํนาจและยทุธวิธีทางการเมืองในการใชอ้าํนาจไวด้งันี� คือ 
&) ยทุธวธีิในการเพิ�มฐานอาํนาจในองคก์ารนั�นประกอบดว้ย การเขา้สู่สถานการณ์แห่งความไม่แน่นอน การสร้าง
การพึ�งพา การจดัทรัพยากรให ้และสร้างความพึงพอใจในสถานการณ์เชิงกลยทุธ์ และ -) ยทุธวิธีทางการเมืองใน
การใชอ้าํนาจ ซึ�งมีลกัษณะเป็นทั�งทกัษะและความเต็มใจ จะเห็นไดว้า่การตดัสินใจหลายดา้นเกิดจากระบวนการ
ทางการเมือง ทั�งนี� เพราะวา่ตวัแบบเหตุผลไม่เหมาะสม โดยเฉพาะในสถานการณ์ที�มีความไม่แน่นอนสูง หรือใน
สถานการณ์ที�ไม่อาจสร้างความเห็นพอ้งตอ้งกันได้ด้วยเหตุผล ประกอบดว้ย การสร้างพนัธมิตร การขยาย

                                                
290อรุณ รักธรรม, หลักมนุษยสัมพันธ์กับการบริหาร, พิมพค์รั� งที� o (กรุงเทพ:ไทยวฒันาพานิช, 

2527), 59.    
291D. J. Hickson, C. R. Hinning, C. A. Lee, R. E. Schneck, and J. M. Pennings, “ A Strategic 

Contingency Theory of Intraorganizational Power,” Adminstrative Science Quarterly 16 (June 1971): 216-
229, อา้งถึงใน ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, ทฤษฏีองค์การสมัยใหม่, พิมพค์รั� งที� o (กรุงเทพฯ: บริษทัแชทโพร์ 
พริ�นติ�งจาํกดั,-Wpq), --q---q. 



 

 

155 
 

เครือข่าย การควบคุมการตดัสินใจ การปรับกฎเกณฑแ์ละสร้างความความเชี�ยวชาญ และการแสดงความพึงพอใจ
ใหป้ระจกัษโ์ดยสงวนอาํนาจแฝงไว้292  

ชุงและเมก็กินสนั (Chung and Megginson) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัการใชอ้าํนาจของผูบ้ริหาร
ไวด้งันี�  1)  ความรู้สึกสบายใจในการใชอ้าํนาจ ผูบ้ริหารจะรู้สึกและยอมรับวา่ อาํนาจเป็นสิ�งสาํคญัในการจดัการ
ในเรื�องของคน จะรู้สึกมีความหมายมากที�สามารถทาํใหค้นอื�นทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายได ้มองเห็นวา่ อาํนาจเป็น
เครื�องมือชนิดหนึ�งและเป็นทรัพยากรที�จาํเป็นและเป็นการร่วมสร้างความร่วมมือกบับุคคลอื�น จะไม่รู้สึกวา่เป็น
เรื�องผิดในการที�จะใชอ้าํนาจที�มีอยู ่2) ความเขา้ใจในรูปแบบต่างๆ ของอาํนาจอยา่งชดัเจน ผูบ้ริหารจะรู้จุดอ่อน 
จุดแขง็ และขอ้จาํกดัของแหล่งที�มาในรูปแบบต่างๆของอาํนาจ และรู้จกัสถานการณ์ที�จะไดม้าซึ� งอาํนาจและการ
ใชอ้าํนาจอยา่งมีประสิทธิภาพ 3) ความมีเหตุผลในการใชอ้าํนาจในตาํแหน่งที�ระบุตามกฎหมาย ผูบ้ริหารจะให้
ความสาํคญัในดา้นความคิด จะคิดไตร่ตรองทั�งในเรื�องภายในและภายนอกองคก์าร มกัจะไม่ใชอ้าํนาจบงัคบัแต่
บางครั� งหากจาํเป็นตอ้งใชก็้จะใชอ้ยา่งมีสติ จะสร้างความเชื�อถือใหก้บัตนเองและปฏิบติัตนเป็นคนตรงไปตรงมา 
ซึ�งคนอื�นๆ จะเตม็ใจเพื�อที�จะเชื�อฟัง 4) ความรู้สึกเฉียบไวในเรื�องการพึ�งพิงผูอื้�น ผูบ้ริหารพยายามจะไม่พึ�งพิงคน
อื�นหรือคอยแต่ใหผู้อื้�นมาช่วยเหลือ แต่ตรงกนัขา้มจะพยายามใหค้วามช่วยเหลือผูอื้�นที�มาพึ�งพาตนเอง และ 5) การ
สร้างบทบญัญติัที�สาํคญัๆ ขึ�นมา ผูบ้ริหารจะเป็นสมาชิกที�มีจุดยืนที�ดีในองคก์าร สร้างบรรทดัฐานค่านิยมและ
อุดมการณ์ที�ดี จะรวมพลงัทั�งจากภายในและภายนอก293 

เชอร์เมอร์ฮอร์น, ฮนัท์ และออสบอร์น (Schermerhorn,Hunt, and Osborn) ไดแ้สดงทศันะ
เกี�ยวกบัการใชอ้าํนาจที�ไดม้าเพื�อทาํให้เป็นอิทธิพลที�มีต่อบุคคลอื�นไวห้ลายวิธี ไดแ้ก่ &) การใชเ้หตุผล กล่าวคือ 
การใชข้อ้เท็จจริงและขอ้มูลเพื�อสนบัสนุนการอภิปรายโตเ้ถียงเมื�อเกิดการโตเ้ถียง โดยไม่ใชอ้ารมณ์ความรู้สึก
เหนือเหตุผล -) ความเป็นกัลยาณมิตร กล่าวคือ การสร้างความประทับใจ ความตั�งใจที�ดีให้เกิดขึ�น และใน
ขณะเดียวกนัก็มีการเอาอกเอาใจอีกดว้ย o) การผูกมิตร กล่าวคือ การสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีกบัผูอื้�นเพื�อให้ไดรั้บ
การสนบัสนุน p) การเจรจาต่อรอง กล่าวคือ การแลกเปลี�ยนผลประโยชน์กนัและกนั W) การอา้งสิทธิ{  กล่าวคือ การ
ใชแ้นวทางส่วนบุคคลที�มีพลงัและโดยตรงในการอา้งหรือถือสิทธิ{ นั�นๆ และ q) การใชอ้าํนาจหน้าที�ระดบัสูง 
กล่าวคือ การไดรั้บการสนบัสนุนจากผูมี้อาํนาจในระดบัที�สูงกวา่294 

ยคุล,์ฟอลย ์และยอน (Yukl, Falbe, and Youn) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัการใชอ้าํนาจไวว้า่ การ
ใชอ้าํนาจนั�นมีกลยทุธ์ที�สาํคญัอยู ่R ประการ ไดแ้ก่ &) การชกัจูงดว้ยเหตุผล (Rational Persuasion) -) การสร้างแรง
บนัดาลใจ (Inspirational Appeals) o) การใหค้าํปรึกษา (Consultaion) p) การประจบประแจง (Ingratiation) 5) การ

                                                
292Daniel J. Brass and Marlene E. Burkhardt, “Potential Power and Power Use: An Investigation 

of Structure and Behavior,” Academy of Management Journal 36, 3 (June 1993): 441-470. 
293Kae H.Chung and Leon C. Megginson, Organizational Behavior Developing Managerial 

Skills (New York: Harper and Row, 1981), 353-354. 
294John R. Schermerhorn, Jr., James G. Hunt, and Richard N. Osborn, Managing 

Organizational Behavior (New Youk: John Wiley & Sons, 1982), 472. 
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ใชเ้สน่ห์ส่วนบุคคล (Personal Appeals) 6) การแลกเปลี�ยนผลประโยชน์ (Exchange) r) การผูกมิตร (Conlition 
Tactics) s) การใชค้วามชอบธรรม (Iegitimating Tactics) และ R) การใชก้ารกดดนั (Pressure)295 

แมคคลีแลนด์ (McClelland) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัการใชอ้าํนาจไว ้2 แนวทาง ไดแ้ก่ คือ 1) 
การใชอ้าํนาจแบบครอบงาํผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งพึ�งพาผูบ้งัคบับญัชาอยูเ่สมอ การใช้
อาํนาจแบบนี�จะทาํใหเ้กิดการยดึตวับุคคลมากกวา่จุดหมายขององคก์าร ทาํใหบุ้คคลขาดความคิดริเริ�ม ถา้องคก์าร
ขาดผูน้าํประเภทนี�อยา่งฉบัพลนัอาจทาํใหเ้กิดวกิฤตการณ์ขึ�นในองคก์ารได ้และ 2) การใชอ้าํนาจแบบสร้างทกัษะ
และความมั�นใจในตัวเองแก่บุคลากรในองค์การเพื�อเพิ�มแรงจูงใจภายในและการควบคุมตนเองของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสร้างความผกูพนักบัองคก์ารมากกวา่ความผูกพนักบัผูน้าํ มีการมอบอาํนาจในระดบัที�เหมาะสม 
ใหข้อ้มูลข่าวสารอยา่งเปิดเผย และเปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ296 

ฮอยและมิเกล (Hoy and Miskel) ไดแ้สดงให้เห็นวา่ เมื�อผูบ้งัคบับญัชาใชอ้าํนาจทั�ง W ของ
จอห์น เฟรนซ์ (John French) และ เบอร์แทรม เรเวน (Bertram Raven) แลว้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะแสดงพฤติกรรม
ตอบสนองต่ออาํนาจที�ใชใ้น o ลกัษณะ ไดแ้ก่ เกิดความผูกพนั (Commitment) ยินยอมปฏิบติัตาม (Compliance) 
และต่อตา้น (Resistance) ซึ�งไดข้อ้สรุปวา่ เมื�อใชอ้าํนาจการบงัคบัโอกาสที�ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะต่อตา้นมีมากที�สุด 
เมื�อใชอ้าํนาจตามกฎหมายและอาํนาจจากการใหร้างวลั โอกาสที�ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะยนิยอมปฏิบติัตามมีมากที�สุด 
และเมื�อใชอ้าํนาจจากการอา้งอิงหรือบุคลิกลกัษณะและอาํนาจจากความเชี�ยวชาญโอกาสที�ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะมี
ความผกูพนัมีมากที�สุด297 

เอท๊ซิโอนี� (Etzioni) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ บุคคลที�จะเขา้มาเกี�ยวขอ้งกบัองคก์ารที�ใชอ้าํนาจนั�น
คือ แบบคนแปลกหนา้ (Alienation) แบบที�คิดแต่ประโยชน์เท่านั�น และแบบที�มุ่งความผกูพนั (Commitment) และ
บุคคลที�เขา้มาเกี�ยวขอ้งกบัองคก์ารนั�นจะขึ�นอยูก่บัชนิดของอาํนาจหรืออาํนาจหนา้ที�ที�ใชใ้นองคก์าร ดงันั�นจึงมี
แนวโน้มที�องค์การต่างๆ จะอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มตามเส้นทแยงมุมจากบนซ้ายมือไปหาล่างขวามือ ซึ� งมีอยู่ o 
ประเภท คือ 1) องคก์ารแบบใชอ้าํนาจบงัคบั (Coercive Organization) องคก์ารที�มีแนวโนม้จะมีสมาชิกเป็นคน
แปลกหน้า ซึ� งไม่อยากเป็นสมาชิกแต่ถูกบังคบัให้เป็นสมาชิก การใชอ้าํนาจในองค์การจึงค่อนขา้งรุนแรง 2) 
องคก์ารแบบอรรถประโยชน์ (Utilitarian Organization) องคก์ารที�มีแนวโนม้จะมีสมาชิกเป็นคนคิดแต่ทางไดท้าง
เสีย การใชอ้าํนาจจึงตอ้งให้สิ�งตอบแทน ดงันั�นการใชอ้าํนาจบงัคบับญัชาจึงตอ้งให้สิ�งตอบแทน คนงานจึงจะ
ทาํงานโดยไม่ต้องคาํนึงถึงความชอบหรือไม่ชอบของนายจ้าง และ o) องค์การแบบคุณธรรม (Normative 
Organization) องคก์ารที�มีแนวโนม้จะมีสมาชิกที�อยูไ่ดเ้พราะเห็นคุณค่าในเป้าหมายและชอบที�จะปฏิบติัเพื�อให้

                                                
295Gary Yukl, Cecilia M. Falbe, and Joo Young Youn, “Patterns of Influence Behavior for 

Managers,” Group & Organization Management, &s (March &RRo): W--s. 
296David C. McClelland, อา้งถึงใน นพดล เจนอกัษร, “การใชอ้าํนาจในการบริหารของผูน้าํ

ทางการบริหารการศึกษาไทย : กรณีศึกษาเชิงคุณภาพ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต ภาควิชาบริหาร
การศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2537), 147. 

297Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration: Theory, Researcch, and 

Practice, 6th ed. (Singapore: McGraw-Hill, 2001), 224. 
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เป็นไปตามบทบาทขององค์การ สมาชิกคาํนึงถึงความถูกตอ้งและเป็นธรรม องค์การประเภทนี� จึงถือว่าเป็น
องคก์ารที�บริสุทธิ{  ซึ� งจะเป็นองคก์ารทางศาสนา โรงพยาบาล โรงเรียน วิทยาลยั และมหาวิทยาลยั ดงันั�นการใช้
อาํนาจบงัคบับญัชาจึงมีลกัษณะที�มีเหตุผล298 

เชอร์เมอร์ฮอร์น, ฮนัท์ และออสบอร์น (Schermerhorn,Hunt, and Osborn) ไดแ้สดงทศันะไว้
ว่าการใช้อํานาจที� เป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมนั� นควรยึดโดยเกณฑ์ ดังนี� คือ &) เกณฑ์ผลลัพธ์ที� มี
อรรถประโยชน์ กล่าวคือ ผลลพัธ์ของการใชอ้าํนาจนั�นทาํใหบุ้คคลทั�งภายในองคก์ารและภายนอกองคก์ารนั�นเกิด
ความพึงพอใจดว้ยกนัทุกฝ่าย -) เกณฑสิ์ทธิส่วนบุคคล กล่าวคือ การใชอ้าํนาจที�คาํนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลของทุก
ฝ่าย โดยเฉพาะสิทธิขั�นพื�นฐานของแต่ละบุคคล และ o) เกณฑ์ความยุติธรรม กล่าวคือ การใช้อํานาจที�
ประกอบดว้ยความยติุธรรม มีความเสมอภาค ใชม้าตรฐานเดียวกนัในการปฏิบติัต่อแต่ละบุคคล299 

|) อาํนาจหน้าที� 
พจนานุกรมศพัท์ศึกษาศาสตร์ ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พุทธศกัราช -WWW ไดใ้ห้ความหมาย

ของคาํวา่ “อาํนาจหนา้ที� (Authority)” ไวว้า่ หมายถึง ความสามารถในการกาํหนดกฎเกณฑ ์โดยไม่เกี�ยวขอ้งกบั
อาํนาจในการบงัคบัใชก้ฎเกณฑเ์หล่านั�น หรือความสามารถในการอนุญาตใหบ้างสิ�งบางอยา่งเกิดขึ�นได ้ผูค้นยอม
ทาํตามอาํนาจหน้าที�เนื�องจากความเคารพ ในขณะที�ยอมตามอาํนาจดว้ยความกลวั ตวัอย่างเช่น "สภามีอาํนาจ
หน้าที�ในการออกกฎหมาย" เมื�อเทียบกับ "ตาํรวจมีอาํนาจในการจับผูก้ระทาํความผิด" อาํนาจหน้าที�นั�นไม่
จาํเป็นตอ้งมีลกัษณะที�คงเสน้คงวาหรือวา่สมเหตุสมผล เพียงแต่ตอ้งเป็นสิ�งที�ถูกยอมรับวา่เป็นแหล่งที�สามารถให้
คาํอนุญาตไดห้รือเป็นสิ�งที�จริงแท้300  

อาํนาจหน้าที�นั�นมีความสัมพนัธ์กนักบัอาํนาจ แต่มกัอยู่ในขอบเขตแคบๆเท่านั�น301  เวเบอร์ 
(Webber) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัอาํนาจหนา้ที�ไวว้า่ อาํนาจหนา้ที�ที�เกิดขึ�นตามกฎหมายเมื�อดาํรงตาํแหน่งซึ� งมีผล
ให้ผูอื้�นตอ้งปฏิบติัตามอาํนาจหน้าที�ที�ระบุไวต้ามระบบราชการ กล่าวคือ เมื�ออยู่ในตาํแหน่งใดก็มีอาํนาจตาม
ตาํแหน่งนั�น เมื�อพน้จากตาํแหน่ง อาํนาจนั�นก็หมดไป ไดแ้ก่ อาํนาจตามกฎหมายของขา้ราชการทหาร ขา้ราชการ
ตาํรวจ นักปกครอง ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา ฯลฯ302 ด๊าฟท์ (Daft) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัไวว้่า อาํนาจหน้าที� 

                                                
298Amitai Etzioni, “Two Approaches to Organizational Analysis: A Critique and Suggestion,” 

Administrative Science Quartery 5, 2 (September 1960): 257-278, อา้งถึงใน ธร สุนทรายทุธ, การบริหาร
จดัการเชิงปฏิรูป:ทฤษฏี วจิยั และปฏิบัตทิางการศึกษา (กรุงเทพฯ: บริษทั เนติกลุการพิมพ ์จาํกดั, -WW&),134-135. 

299John R. Schermerhorn, Jr., James G. Hunt, and Richard N. Osborn, Management 
(NJ:Prentice-Hall Inc., A Simon & Schuster Company.1994), 485-486. 

300ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (กรุงเทพฯ : 
ราชบณัฑิตยสถาน, -WWW, po. 

301ทองใบ สุดชารี, ทฤษฏีองค์การ:วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฏี และการประยุกต์ (อุบลราชธานี:
สถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี, -WpW), 207. 

302Mak Webber, The Theory of Social and Economic Organization, trans. A.M. Henderson 
and Talcott Parsons, ed. Talcott Parsons (New York:Free Press,1947), 325-328. 
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หมายถึง พลงัในการผลกัดนัใหมี้การทาํงานให้บรรลุเป้าหมายแต่เป็นเพียงที�อธิบายไวต้ามสายการบงัคบับญัชาที�
แสดงถึงกลไกของความสัมพนัธ์และการรายงานผลการปฏิบัติงาน303 และสมพงษ์ เกษมสินได้แสดงทัศนะ
เกี�ยวกบัอาํนาจหนา้ที�ไวว้่า อาํนาจหน้าที�เป็นที�ผลที�เกิดขึ�นจากความรับผิดชอบ และอาํนาจหน้าที�นั�นมีลกัษณะ
เป็นสิทธิ (Right) เช่น สิทธิในการวินิจฉัยสั�งการ สิทธิในการบงัคบับญัชา และสิทธิในการบริหารงาน เป็นตน้  
อาํนาจหนา้ที�นั�นเป็นอาํนาจที�มีอยูใ่นสถาบนัทางการบริหาร โดยมีรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และ
ทาํเนียมประเพณีนิยม ระบุใหไ้วแ้ก่ผูบ้งัคบับญัชาไวทุ้กตาํแหน่งที�มีการบงัคบับญัชาตามลาํดบัชั�นของสายบงัคบั
บญัชา ซึ� งตรงกบัภาษาองักฤษวา่ “right to command” ซึ� งอาํนาจหนา้ที�ที�มีลกัษณะเป็นสิทธินี�  หมายถึง อาํนาจ
หนา้ที�ที�บุคคลคนใดก็ตามที�ดาํรงตาํแหน่งหนา้ที�ที�มีอาํนาจหนา้ที�ระบุไวแ้ลว้ยอ่มจะทรงสิทธินั�นและทดัเทียมกนั
ทุกคน 304 ธงชยั สันติวงษ ์ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ อาํนาจหนา้ที�นั�นคือ อาํนาจที�สั�ง (Power to Command) บุคคลอื�น
ให้ปฏิบัติตามอย่างใดอย่างหนึ� งตามแต่ผูที้�มีอาํนาจจะเห็นสมควร ทั� งนี� การสั�งการให้กระทาํตามดงักล่าวนั�น
จะตอ้งมีความหมาย เพื�อให้เป็นตามวตัถุประสงค์ขององค์การ305 จนัทรานี สงวนนาม ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกับ
อาํนาจหนา้ที�ไวว้า่ อาํนาจหนา้ที� หมายถึง อาํนาจในการปฏิบติัหนา้ที�ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัขององคก์าร 
ซึ�งขึ�นอยูก่บัตาํแหน่ง (Position) ของบุคคล อาํนาจจะหมดไปเมื�อพน้จากตาํแหน่งไม่วา่กรณีใดๆ อาํนาจชนิดนี� จดั
ว่าเป็นอาํนาจภายนอก เป็นความสามารถในการทาํให้บุคคลอื�นเปลี�ยนแปลงพฤติกรรม โดยใช้สิ� งแวดลอ้ม
ภายนอกตวัมนุษยเ์ป็นตวัควบคุม  อาํนาจหนา้ที�มกัรวมถึงการให้คุณให้โทษ และการออกคาํสั�งเพิ�มเติม เพื�อเป็น
เครื�องมือในการปฏิบติั ผลดีของการใชอ้าํนาจหนา้ที�ก็เพื�อความสะดวกในการบริหาร ทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชายาํ
เกรง สร้างความมั�นใจให้แก่ผูบ้งัคบับญัชาช่วยให้การปฏิบติังานรวดเร็วทนัใจ และเพื�อความเป็นระเบียบในการ
ปฏิบติังาน ผลเสียของการใช้อาํนาจหน้าที� คือ หากไม่มีความยุติธรรมและใชอ้าํนาจหน้าที�อย่างไม่มีศีลธรรม 
ผูใ้ตบ้ังคบับญัชาอาจหยุดพฤติกรรมที�ได้ชั�วขณะได ้306 สาคร สุขศรีวงศ์ ได้แสดงทัศนะไวว้่า อาํนาจหน้าที� 
(Authority) หมายถึง สิทธิอนัชอบธรรมของผูบ้ริหารในการสั�งการผูใ้ตบ้ังคบับัญชาให้ปฏิบัติงานเพื�อบรรลุ
วตัถุประสงค์ขององค์กร ผูบ้ริหารแต่ละคนสามารถจะใช้อาํนาจหน้าที�ของตนกับใครในองค์กรได้บ้างนั� น
ยอ่มขึ�นอยูก่บัสายบงัคบับญัชา ซึ�งจะระบุวา่ ผูบ้ริหารคนหนึ�งจะมีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจาํนวนเท่าใดและใครบา้งที�ขึ�น
ตรงกบัตนเอง โดยจะเรียงลาํดบัตั�งแต่ผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์รลงไปจนถึงพนกังานระดบัล่างสุดขององคก์ร ซึ� ง
โดยปกตินั�นผูบ้ริหารแต่ละคนจะมีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหลายคน แต่จะมากหรือน้อยเพียงใดและมีอาํนาจหนา้ที�ได้

                                                
303Richard L. Daft, Organization Theory and Design, 6th ed. ( Ohio: South-Western College 

Publishing, 1998), 443. 
304สมพงษ ์เกษมสิน, การบริหาร (กรุงเทพฯ:ไทยวฒันาพานิช,-W&r), &A. 
305ธงชยั สนัติวงษ,์ องค์การและการบริหาร (กรุงเทพฯ:ไทยวฒันาพานิช,-WoA), oo&. 
306จนัทรานี สงวนนาม, ทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา, พิมพค์รั� งที� - (กรุงเทพฯ: 

บุ๊ค พอยท,์ -WW&), -r-. 
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กวา้งขวางเพียงใดนั�นจะขึ�นอยู่กบัความเหมาะสมของขอบเขตการบริหาร (Span of Management) ในตาํแหน่ง
นั�นๆ307 

คุณสมบติัที�สาํคญัของอาํนาจหนา้ที�นั�น ทองใบ สุดชารี ไดก้ล่าวสรุปไว ้o ประการ ไดแ้ก่ &) 
อาํนาจหนา้ที�เป็นสิ�งที�ห่อหุม้ตาํแหน่งต่างๆ ขององคก์ารไว ้ กล่าวคือ การที�บุคคลมีอาํนาจหนา้ที�นั�นเป็นเพราะวา่
เขาครองตาํแหน่งไว ้ไม่ใช่เพราะเป็นลกัษณะเฉพาะส่วนตวัของบุคคล หรือวา่เพราะเขานั�นมีทรัพยากร -) อาํนาจ
หนา้ที�จะตอ้งไดรั้บการยอมรับจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา กล่าวคือ การที�ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชายนิยอมปฏิบติัตามนั�น เป็น
เพราะเชื�อวา่ผูที้�ดาํรงตาํแหน่งต่างๆ มีสิทธิที�จะดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ที�ได ้และ o) อาํนาจหนา้ที�จะไหลตาม
สายบงัคบับญัชาในแนวดิ�งจากขา้งบนลงสู่ขา้งล่าง กล่าวคือ อาํนาจหนา้ที�จะอยูต่ามสายการบงัคบับญัชา ตาํแหน่ง
ที�อยูส่่วนบนสุดขององคก์ารจะมีอาํนาจหนา้ที�ที�เป็นทางการมากกวา่ตาํแหน่งที�อยูล่าํดบัล่าง308  

สาคร สุขศรีวงศ์ ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ เมื�อผูบ้ริหารไดรั้บทราบอาํนาจหน้าที�ของตนเองอยา่ง
ชดัเจนแลว้ ผูบ้ริหารพึงตระหนกัวา่ การบริหารงานองคก์รให้ประสบความสาํเร็จนั�นยอ่มไม่สามารถทาํไดเ้พียง
ลาํพงั แต่จาํเป็นตอ้งมีการมอบหมายงาน (Delegation) ใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งเหมาะสม การมอบหมายงานที�
ถูกตอ้งนี�  ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งมองทั�งภาระหนา้ที�ความรับผิดชอบและอาํนาจหนา้ที� ใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ย แต่
จะกระจายอาํนาจหน้าที�  (Decentralization) ของตนออกไปมากน้อยเพียงใดเป็นเรื� องที�ผูบ้ริหารจําเป็นต้อง
พิจารณาใหร้อบคอบและใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์309  

การสร้างอาํนาจหรือการเพิ�มให้อาํนาจหนา้ที�แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชานั�น เทบบิทท์ (Tebbitt) ได้
แสดงทศันะไวว้า่ การสร้างอาํนาจนั�นก่อใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงในองคก์ารโดยจะส่งเสริมให้บุคลากรนั�นมีอิสระ
ในการปฏิบติังานและดาํเนินการอย่างมีส่วนร่วม ช่วยให้บุคลากรรู้สึกยึดมั�นอยู่กบัองคก์าร โดยปราศจากการ
บงัคบัหรือเรียกร้องให้กระทาํแต่อย่างใด บุคลากรทุกคนจะบรรลุถึงวิสัยทศัน์และพนัธกิจร่วมกนั310 สมิทธ์ 
(Smith) ไดแ้สดงทศันะไวว้่า  การสร้างอาํนาจนั�นจดัเป็นเครื�องมือที�มีประสิทธิภาพสูงสําหรับการพฒันาตวั
บุคลากรและองคก์าร เพราะอยูบ่นฐานของความเชื�อที�วา่ไม่มีใครรู้จกังานนั�นไดดี้กวา่คนที�กาํลงัปฏิบติังานนั�นอยู ่
อีกทั�งโดยธรรมชาติของคนส่วนใหญ่นั�นมีความตอ้งการที�จะพฒันาศกัยภาพ ตอ้งการจะมีส่วนร่วมและมีความ
ภาคภูมิใจในงานที�ตนเองปฏิบติัอยู่311 คองเกอร์ (Conger)ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การสร้างอาํนาจเป็นสิ�งที�ดีกวา่ความ

                                                
307สาคร สุขศรีวงศ์, การจัดการ:จากมุมมองนักบริหาร,พิมพค์รั� งที� W (กรุงเทพฯ: บริษทั จี.พี.       

ไซเบอร์พรินท ์จาํกดั, -WW-), &os. 
308ทองใบ สุดชารี, ทฤษฏีองค์การ:วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฏี และการประยุกต์ (อุบลราชธานี:

สถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี, -WpW), 207-208. 
309สาคร สุขศรีวงศ,์ การจัดการ:จากมุมมองนักบริหาร,พิมพค์รั� งที� W (กรุงเทพฯ: บริษทั จี.พี. ไซ

เบอร์พรินท ์จาํกดั, -WW-), &os. 
310B. V. Tebbitt, “Demystifying organizational empowerment,” Journal of Nursing 

Administration 23, 1 (January 1993): 18-23. 
311J. Smith, Empowering people : How to bring out the best in your workforce (London : 

Kogan page press,1996), 7. 
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พึงพอใจในงานและประสิทธิผลของงาน หรือการเติมเต็มให้กบังานตามบทบาท และเป็นสิ�งที�ยิ�งกวา่การเกิดการ
สร้างสรรคง์านธรรมดาโดยทั�วไป อีกทั�งการสร้างอาํนาจนั�นเป็นสิ�งรวบยอดของการจูงใจผูร่้วมงาน เป็นการ
สร้างสรรคเ์งื�อนไขใหเ้กิดแรงจูงใจใหสู้งยิ�งขึ�น โดยการพฒันาความรู้สึกของแต่ละคนนั�นให้รับรู้ถึงอาํนาจที�มีอยู่
อยา่งมากมาย312 

การสร้างอาํนาจนั�นมีจุดเริ�มมาจากทฤษฏีพฒันาองค์การที�วา่องคก์ารเกิดจากการรวมตวัของ
กลุ่มคนเพื�อร่วมกนัทาํงาน ประกอบอาชีพเพื�อบริการออกสู่สังคมในสถานการณ์ที�มีการเปลี�ยนแปลงทั� งทาง
เศรษฐกิจสังคมและมีการแข่งขนักนัสูง และองคก์ารจะตอ้งมีการปรับตวั313 สกอตตแ์ละเจฟเฟ่ (Scott and Jaffe) 
ไดท้าํการศึกษาพบวา่ ปัญหาสาํคญัที�เกิดขึ�นภายในองคก์ารนั�นก็คือการที�บุคลากรเกิดความเบื�อหน่าย ทอ้แท ้สิ�น
หวงัในการปฏิบติังานและเอาใจออกห่างองคก์าร เพราะเหตุวา่องคก์ารนั�นมีกฎระเบียบที�เขม้งวด ยึดถือเคร่งครัด 
และเปลี�ยนแปลงแกไ้ขไดย้าก จึงทาํใหบุ้คลากรขาดความมั�นคงขาดความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน องคก์ารมีการ
บริหารแบบรวมศูนยอ์าํนาจ ผูบ้ริหารเท่านั�นเป็นผูที้�มีอาํนาจในการกาํหนดนโยบายวางแผน ควบคุม สั�งการและ
การตดัสินใจสั�งการเพียงผูเ้ดียวส่วนบุคลากรไม่มีโอกาสไดแ้สดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะแนวทางในการ
บริหารงานใดๆ314 จากปัญหาต่างๆ เพื�อความอยูร่อดขององคก์าร จึงเกิดแนวคิดในการสร้างอาํนาจขึ�นมา315 

การสร้างอาํนาจ (Empowerment)นั�น ฮอลแลนเดอร์และออฟเฟอร์แมน (Hollander and 
Offerman) ไดแ้สดงทศันะไวว้่า การสร้างอาํนาจนั�นเป็นการใช้อาํนาจร่วมกนั การมอบหมายอาํนาจหน้าที�ให้
ผูบ้งัคบับญัชาในองคก์าร316 แคนเลอร์ (Chandler) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การสร้างอาํนาจนั�นเป็นกระบวนการเพิ�ม
อาํนาจให้บุคคลที�รู้สึกว่า ตนไม่มีอาํนาจให้รู้สึกวา่เป็นผูมี้อาํนาจในตนเอง มีความเป็นอิสระ เป็นตวัของตวัเอง 
รู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่า สามารถตดัสินใจในการทาํงานให้ประสบความสําเร็จตามที�มุ่งหวงั317 คลสัเตอร์บัคและ     
เคอร์แนกฮาน (Clutterbuck and Kernaghan) ไดแ้สดงทัศนะไวห้ลายประการดังนี� คือ &) การสนับสนุนและ
อนุญาตใหบุ้คคลแต่ละคนนั�นไดมี้โอกาสที�จะพฒันางานของตนเอง เพื�อให้บรรลุเป้าหมายขององคก์าร-) การใช้

                                                
312Jay Alden Conger, “Motivate Performance through Empowerment,” in The Blackwell 

Handbook of Principles of Organizational Behavior, ed. Edwin A. Locke (Maryland, U.S.A.: Blackwell 
Business,2004), 137. 

313ธร สุนทรายทุธ, การบริหารจดัการเชิงปฏิรูป:ทฤษฏี วิจัย และปฏิบัติทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: 
บริษทั เนติกลุการพิมพ ์จาํกดั, -WW&),140-141. 

314C. D. Scott and D. T. Jaffe, Empowerment: Building a Committed Workforce (California: 
Kogan Page, 1991), &p. 

315ธร สุนทรายทุธ, การบริหารจดัการเชิงปฏิรูป:ทฤษฏี วิจัย และปฏิบัติทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: 
บริษทั เนติกลุการพิมพ ์จาํกดั, -WW&),140-141. 

316Edwin P. Hollander and Lynn R. Offermann, “Power and Leadership in Organization: 
Relationships in transition,” American Psychologist  45. 2  (February 1990): 179-189. 

317Genevieve E. Chandler, “Creating an environment to empower nurse,” Nursing Management 
22, 8 (August1992): 20-23. 
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แนวทางใหม่เพื�อใหมี้ความเขม้ขน้ของอาํนาจในบุคคลแต่ละคนที�ปฏิบติังานใหม้ากยิ�งขึ�น เช่น การเพิ�มอาํนาจเขา้
ไป การจดัความเหมาะสมในขั�นตอนของงานเป็นตน้ o) การมอบหมายความรับผิดชอบในการตดัสินใจลงไปใน
ระดบัล่างที�ต ํ�ามาก p) การควบคุมการส่งผา่นอาํนาจจากผูบ้ริหารไปสู่บุคคลผูร่้วมปฏิบติังานในเวลาระยะยาว และ 
W) การสร้างโอกาสให้บุคคลนั�นๆไดใ้ชค้วามสามารถที�มีอยูใ่นระดบัสูงสุด318  และ ฮอยและมิสเกล (Hoy and 
Miskel) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การสร้างอาํนาจ คือ กระบวนการที�ผูบ้ริหารไดใ้ชอ้าํนาจร่วมกบัผูอื้�น เปิดโอกาสให้
ผูอื้�นนั�นได้สร้างสรรค์วิธีการของตนเอง และสิ�งที�สําคญัของการสร้างอาํนาจก็คือการตดัสินใจร่วมกนั การ
มอบหมายอาํนาจแก่ทีมงาน และการบริหารจดัการโดยใชส้ถานที�เป็นฐาน (Site – Based Management)319  

ลกัษณะขององค์การที�มีการสร้างอาํนาจแก่บุคลากรนั�น คลสัเตอร์บัคและเคอร์แนกฮาน 
(Clutterbuck and Kermaghan ไดท้าํการศึกษาพบวา่ &) องคก์ารทุ่มเทเวลา และความพยายามในการฝึกคนเพื�อให้
มั�นใจวา่ผูป้ฏิบติังานใหม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเป็นอิสระ -) สายการบงัคบับญัชามีลกัษณะแบนราบ o) มี
คู่มือในการปฏิบติังาน ซึ� งผูป้ฏิบติัสามารถตดัสินใจไดต้ามขอบเขตที�กาํหนด p) ตระหนักถึงภาระหน้าที�เป็น
สาํคญั โดยมุ่งเนน้ที�ผลลพัธ์มากกวา่กระบวนการ W) มีความคาดหวงัต่อคุณภาพในการปฏิบติังานที�สูง q) มีการ
ติดต่อสื�อสารที�เปิดกวา้ง และ r) ผูป้ฏิบติังานมีความพึงพอใจในงาน320   

หลกัการสร้างอาํนาจนั�น เซอร์จิโอวานนี� (Sergiovanni) ไดแ้สดงทศันะไว ้o ประการ ไดแ้ก่ &) 
ให้บุคลากรมีอิสระในการปฏิบติังานเพื�อให้บรรลุเป้าหมาย -) ให้การสนบัสนุนช่วยเหลือในสิ�งที�จาํเป็นต่อการ
ปฏิบติัหนา้ที� และ o) ช่วยขจดัปัญหาอุปสรรคที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อให้การปฏิบติัหนา้ที�ดาํเนินต่อไปได ้ พร้อมทั�งได้
แสดงทศันะไวอี้กวา่ การที�บุคคลมีอิสระที�จะกระทาํสิ�งใดๆ ตอ้งกระทาํดว้ยจิตสาํนึก ดว้ยการตดัสินใจที�รอบคอบ 
สิ�งที�กระทาํตอ้งมีผลแสดงใหเ้ห็นถึงคุณค่าที�บุคคลอื�นยอมรับได ้การมีอิสระจึงไม่ใช่ปล่อยให้ทาํอะไรอิสระตาม
ชอบใจ แต่เป็นการใหบุ้คคลกระทาํการไดอ้ยา่งอิสระดว้ยความรับผิดชอบ สาํนึกในหนา้ที�และความมีจิตสาํนึกที�ดี
ต่อบุคคลอื�นและสิ�งอื�นรอบดา้น321 ฮาร์เวยแ์ละโตรเลท (Harvey and Drolet) ไดแ้สดงทศันะไว ้s ประการ ไดแ้ก่  
1) ใหบุ้คลากรทาํงานสาํคญั 2) ใหบุ้คลากรมีอาํนาจวินิจฉัย ตดัสินใจในงานที�ทาํ 3) สนบัสนุนทรัพยากรที�จาํเป็น
ในการทาํงาน เช่น กาํลงัคน เงิน เวลา และสิ�งอาํนวยความสะดวก 4) ยอมรับในผลงานและให้การชื�นชม 5) สร้าง
ใหเ้กิดความตระหนกัวา่บุคลากรเป็นผูก้าํหนดวถีิชีวิตของตนเอง 6) เสริมสร้างทกัษะความสามารถในการทาํงาน 

                                                
318D. Clutterbuck and S. Kernaghan, The Power Of Empowerment: Release the Hidden 

Talents of YourEmployees (London: Kogan Page Ltd., &RRp), &--&o. 
319W. K. Hoy and C. G. Miskel, Educational Administration: Theory Research and Practice, 

5th ed. (New York : McGraw-Hill,1996), 180. 
320D. Clutterbuck and S. Kernaghan, The Power of Empowerment: Release the Hidden 

Talents of Your Employees (London: Kogan Page Ltd., &RRW), อา้งถึงใน ธร สุนทรายทุธ, การบริหารจัดการ
เชิงปฏิรูป: ทฤษฏี วจิยั และปฏิบัตทิางการศึกษา (กรุงเทพฯ: บริษทั เนติกลุการพิมพ ์จาํกดั, -WW&), 141. 

321Thomas J. Sergiovanni, The Principalship: A Reflective Practice Perspective, 2nd ed. 
(Boston: Allyn and Bacon,1991), &oq-&or. 
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7) สนบัสนุนใหบุ้คคลกรทาํงานร่วมกนัเป็นทีม และ 8) สร้างสรรคค์วามแปลกใหม่ในองคก์รที�เป็นประโยชน์ต่อ
บุคลากรและการทาํงาน322 

โบเวนและลอวเ์ลอร์ (Bowen and Lawler) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัองคป์ระกอบในการสร้าง
อาํนาจไวว้า่ การสร้างอาํนาจให้บุคลากรเป็นวิธีการที�จะทาํให้บุคลากรมีความเป็นอิสระในการทาํงาน และสร้าง
งานของตนเองใน p ดา้น ไดแ้ก่ &) บุคลากรจะตอ้งไดรั้บสารสนเทศเกี�ยวกบัการปฏิบติังานขององคก์าร โดยที�
บริษทัจะตอ้งสร้างระบบสารสนเทศให้แก่บุคลากรอยา่งสมบูรณ์ -) บุคลากรจะตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ และทกัษะที�
จาํเป็นต่อการทาํงานเพื�อการบรรลุเป้าหมายขององคก์าร การฝึกอบรมและโครงการต่างๆ ที�องคก์ารจดัขึ�นจะตอ้ง
ส่งเสริมการเพิ�มความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานให้บุคลากรขององค์การ o) ให้บุคลากรมีอาํนาจที�ช่วย
สนบัสนุนการตดัสินใจ พยายามใหอ้าํนาจบุคลากรในการตดัสินใจในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัการทาํงานในหนา้ที�ของ
ตนเอง โดยใช้กระบวนการของกลุ่มคุณภาพงานเขา้มาช่วยสนับสนุนและเสริมดว้ยการสร้างทีมงาน และ p) 
จดัระบบรางวลัให้บุคลากรโดยยึดหลกัความสามารถในการปฏิบติังาน ซึ� งการให้รางวลัที�เป็นตวัเงินในองคก์าร
สามารถกระทาํได ้- วธีิ คือ การจดัสรรจากผลกาํไรและแผนการจดัสรรให้บุคลากรถือหุ้น323 และทองใบ สุดชารี 
ไดแ้สดงทศันะไวว้่า กระบวนการในการสร้างอาํนาจในองค์การนั�นมีวิธีการสําคญัที�ควรดาํเนินการดงันี� คือ &) 
ขั�นตอนการวิเคราะห์เงื�อนไขเพื�อคน้หาสาเหตุที�ทาํให้บุคลากรขององคก์ารไม่มีอาํนาจ โดยพิจารณาจากปัจจยัที�
สําคญัๆ เพื�อคน้หาให้ได้ว่า ปัจจยัที� เป็นอุปสรรคหลกัเกิดจากอะไรบา้ง -) ขั�นตอนการมอบหมายอาํนาจให้
บุคลากรในสายบงัคบับญัชาในลาํดบัล่างมากขึ�น พยายามที�จะมอบอาํนาจให้บุคลากรตามองค์ประกอบในการ
สร้างอาํนาจ ทั�งในดา้นสารสนเทศ การเพิ�มความรู้และทกัษะ การใหอ้าํนาจในการตดัสินใจ และการจดัสรรรางวลั
ให้บุคลากรตามผลการปฏิบติังาน และ o) ขั�นตอนการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่บุคลากร เพื�อที�จะจูงใจให้ประสบ
ความสาํเร็จในการใชอ้าํนาจ และเกิดประสิทธิผลต่อการปฏิบติังาน ในหลายบริษทัประสบผลสาํเร็จจากการเนน้
ปรับระบบการจ่ายค่าจา้งตามผลงาน ทั�งนี� เพราะถือวา่เป็นระบบรางวลัที�เห็นผลทนัที324 

สมาน รังสิโยกฤษฎ์ และสุธี สุทธิสมบูรณ์ ได้แสดงทัศนะไวว้่า การจัดรูปงานโดยแบ่ง
ออกเป็นส่วนต่างๆ จะตอ้งไม่ลืมพิจารณาถึงอาํนาจหนา้ที�ของหน่วยงานดว้ย ทั�งนี�จะตอ้งกาํหนดอาํนาจหนา้ที�ของ
หน่วยงานทั�งหลายใหช้ดัเจน เพื�อประโยชน์ในการประสานงาน สร้างความเขา้ใจหนา้ที�และความรับผิดชอบของ
แต่ละหน่วยงานและสามารถขจดัปัญหาการแก่งแย่งหรือละเลยหนา้ที�ที�ควรปฏิบติั ซึ� งการกาํหนดอาํนาจหนา้ที�
ของหน่วยงานต่างๆ จะตอ้งมุ่งให้เกิดความสัมพนัธ์ระหว่างหน้าที�ที�ได้รับมอบหมายกบัความรับผิดชอบ อนั
เนื�องมาจากการปฏิบติัหนา้ที�และจะตอ้งกาํหนดขึ�นในลกัษณะสมดุลกนั ขณะเดียวกนัการใชอ้าํนาจหนา้ที�ตอ้งอยู่

                                                
322Thomas R. Harvey and Bonita Drolet, Building Teams, Building People : Expanding the 

Fifth Resource (Lancaster : Techonomic Publishing, 1994), 127. 
323David E. Bowen and Edward E. Lawler, อา้งถึงใน ทองใบ สุดชารี, ทฤษฏีองค์การ: วิเคราะห์

แนวคดิ ทฤษฏี และการประยุกต์ (อุบลราชธานี: สถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี, -WpW), 213. 
324ทองใบ สุดชารี, ทฤษฏีองค์การ: วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฏี และการประยุกต์ (อุบลราชธานี:

สถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี, -WpW), 214. 
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ในฐานะพร้อมที�จะตรวจสอบความถูกตอ้งได ้325 และไดใ้ห้ความหมายและแสดงทศันะเกี�ยวกบัความสาํคญัของ
การมอบอาํนาจหนา้ที�ไวว้า่  การมอบอาํนาจหนา้ที� (Delegation of Authority) หมายถึง การที�หัวหนา้งานหรือ
ผูบ้งัคบับญัชามอบหมายหนา้ที�ความรับผิดชอบตลอดจนอาํนาจหนา้ที�จาํเป็นให้แก่ผูป้ฏิบติัหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
รับไปปฏิบติั จดัทาํเพื�อใหง้านสาํเร็จตามที�ตอ้งการ ซึ�งเป็นการสร้างขอ้ผกูพนัใหผู้ป้ฏิบติัหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้ง
รับผิดชอบต่อผลสาํเร็จของงาน แต่อยา่งไรก็ตาม หวัหนา้งานหรือผูบ้งัคบับญัชาก็ยงัตอ้งรับผิดชอบต่องานนั�นต่อ
หัวหน้าหรือผูบ้ังคับบัญชาเหนือขึ� นไป  การมอบอาํนาจหน้าที� เป็นสิ� งที�จ ําเป็นมากเพราะหัวหน้างานหรือ
ผูบ้งัคบับญัชาคนเดียวยอ่มไม่สามารถจะปฏิบติังานใหส้าํเร็จไดทุ้กอยา่ง จึงจาํเป็นตอ้งมอบใหค้นอื�นที�ไวใ้จและมี
ความสามารถรับไปปฏิบติังานแทน แต่เมื�อหัวหนา้งานหรือผูบ้งัคบับญัชามอบหมายหนา้ที�และอาํนาจไปแลว้ ก็
ตอ้งตรวจสอบว่า ผูที้� รับมอบหมายนั� นได้ปฏิบัติหน้าที� ถูกตอ้งและเป็นไปตามความประสงค์หรือไม่ด้วย326  
สมศกัดิ{  คงเที�ยงไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การมอบอาํนาจหน้าที� (Delegation of Authority) หมายถึง การที�ผูบ้งั
บญัชามอบหมายงานในอาํนาจหน้าที�ให้ผูบ้งัคบัของตนรับผิดชอบ และทาํงานที�ไดรั้บมอบหมายให้สําเร็จตาม
วตัถุประสงค ์เพราะผูบ้ริหารเพียงคนเดียวไม่อาจจะทาํงานไดห้ลายๆ อยา่งพร้อมกนัให้สาํเร็จลงได ้และเมื�อมอบ
อาํนาจผูบ้ริหารไม่ใช่ปล่อยมือ ลา้งมือจนหมดสิ�นและตอ้งไม่คอยควบคุมอยูต่ลอดเวลา ตอ้งรู้จกัเดินทางสายกลาง
เพื�อใหง้านไดผ้ลและคนปฏิบติังานก็สบายใจ327 มูนเนยแ์ละไรเลย ์(Mooney and Reiley) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบั
การมอบอาํนาจหน้าที�ไวว้่า คงเป็นเรื�องที�น่าเศร้าของธุรกิจที�คนผูมี้ภาระหน้าที�มากมายอาจจะลม้เหลวในการ
บริหารงาน หากเขานั�นไม่รู้และไม่สามารถจะเรียนรู้ที�จะมอบอาํนาจหนา้ที�ให้แก่ผูอื้�นได้328 เออร์วิก (Unwick) ได้
แสดงทศันะเกี�ยวกบัการมอบอาํนาจหนา้ที�ไวว้า่ หากไม่มีการมอบหมายภารกิจและอาํนาจหน้าที� องคก์ารคงไม่
สามารถจะบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล เพราะสาเหตุของความลม้เหลวในองคก์ารนั�นมาจากขาดความกลา้ที�
จะมอบหมายภารกิจและอาํนาจหนา้ที�อยา่งเหมาะสม และขาดความรู้ในการอบหมายภารกิจและอาํนาจหนา้ที�329  

หลกัการมอบอาํนาจหน้าที�นั�น โครเอค (Kroeck) ไดแ้สดงทศันะไวว้่า หลกัการมอบอาํนาจ
หน้าที�นั�นตอ้งมอบหมายความรับผิดชอบและมอบอาํนาจตามตาํแหน่งหน้าที� เพราะผูที้�ปฏิบติังานโดยตรงจะ
ทราบรายละเอียดขอ้มูลและหลักการดีกว่าผูบ้ริหารในระดับบน ดังนั�นจึงต้องให้อาํนาจแก่ผูป้ฏิบัติในการ

                                                
325สมาน รังสิโยกฤษฎ ์และสุธี สุทธิสมบูรณ์, หลกัการบริหารเบืvองต้น, พิมพค์รั� งที� &r (กรุงเทพฯ: 

สวสัดิการสาํนกังานก.พ, -Wp&), -q--r. 
326เรื�องเดียวกนั, qq-qr. 
327สมศกัดิ{  คงเที�ยง, หลักการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพม์หาวิทยาลยัรามคาํแหง, 

-WpW), &ps. 
328James D. Mooney and Alan C. Reiley, Onward industry! : the principles of organization 

and their significance to modern industry (New York: Harper & Row.1931). oR. 
329Lyndall Unwick, The Elements of Administration (New York: Harper & Row.1943), W&. 
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ตดัสินใจปฏิบติังานของตนเอง เพื�อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที�ไดต้ั�งไวข้ององคก์าร330 สมาน รังสิโยกฤษฎ์ และ
สุธี สุทธิสมบูรณ์ ไดแ้สดงทัศนะเกี�ยวกบัหลกัการมอบอาํนาจหน้าที�ไว ้ดงันี� คือ &) มอบงานหรือหน้าที�ความ
รับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การมอบหมายงานใหผู้ด้าํรงตาํแหน่งหนึ�งรับไปปฏิบติังานจนสาํเร็จ ซึ�งผูรั้บ
มอบจะตอ้งมีหนา้ที�ปฏิบติังานให้สาํเร็จและรับผิดชอบในผลงานดว้ย และ -) มอบอาํนาจ (Authority) หมายถึง
มอบอาํนาจและสิทธิบางประการ เพื�อที�จะใหก้ารปฏิบติังานที�ไดรั้บมอบเป็นผลสาํเร็จ เช่น อาํนาจในการวินิจฉัย
สั�งการหรือตดัสินปัญหาต่างๆ ในการปฏิบติังาน โดยมิตอ้งรอคาํสั�งหรือขออนุมติัจากผูม้อบอยา่งเช่นกรณีปกติ 
ซึ�งการมอบอาํนาจมีหลกัสาํคญัอยูที่�วา่ จะตอ้งไดส้ดัส่วนกบัหนา้ที�ความรับผิดชอบ เพราะถา้ใหอ้าํนาจมากเกินไป
หรือเกินความจาํเป็นเพื�อประโยชน์แก่การปฏิบติังานแลว้ ผูรั้บมอบอาจใชอ้าํนาจไปในทางที�จะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่องคก์ารได ้แต่ถา้ใหอ้าํนาจนอ้ยเกินไป ผูรั้บมอบอาํนาจก็อาจปฏิบติังานไม่ไดห้รือปฏิบติังานไดผ้ลไม่
สมบูรณ์331  สมศกัดิ{  คงเที�ยง ไดแ้สดงทศันะไวว้่า หลกัการมอบอาํนาจหน้าที�ที�ควรพิจารณามีอยู่หลายประการ 
ดงันี� คือ &) การมอบอาํนาจหนา้ที�เป็นการมอบให้แก่ตาํแหน่ง มิใช่บุคคล ดงันั�นจึงควรมอบให้แก่ตาํแหน่งที�รอง
ลดหลั�นกนัไป ตามสายการบงัคบับญัชา -) ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งเตม็ใจที�จะมอบอาํนาจหนา้ที�ใหแ้ก่ผูบ้งัคบับญัชา
และอาํนาจหนา้ที�ที�มอบให้นี� จะตอ้งไดส้ัดส่วนพอควรแก่ปริมาณงาน และความรับผิดชอบที�ไดรั้บมอบอาํนาจ
หนา้ที�ไป ในขณะเดียวกบัผูที้�รับมอบอาํนาจหนา้ที�ตอ้งมีความสมคัรใจที�จะรับมอบและยินดีที�จะทาํงานให้สาํเร็จ
ตามวตัถุประสงค ์o) ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งพิจารณาดูวา่ อาํนาจหนา้ที�อะไรที�จะมอบหมายให้ผูอื้�นปฏิบติัแทนตนได ้
ซึ�งโดยทั�วไปแลว้ก็ควรจะเป็นอาํนาจหนา้ที�การปฏิบติังานที�ไม่กระทบกระเทือนต่อนโยบายหลกัขององคก์ารมาก
นกั คือการเป็นงานประจาํทั�วไป p) เมื�อมีการมอบอาํนาจหน้าที�ไปแลว้ ผูบ้ริหารจะตอ้งระมดัระวงัอยา่ให้เกิด
ปัญหาเรื�องการเขา้ไปยุง่เกี�ยวกบังานที�ไดรั้บมอบหมายไปแลว้มากนกั ซึ� งจะกลายเป็นการมอบหมายงานแต่มิใช่
การมอบหมายอาํนาจหนา้ที�แต่ประการใด ควรใหผู้ที้�ไดรั้บมอบหมายอาํนาจหนา้ที�เป็นผูร้ายงานความเคลื�อนไหว
ของงานให้ผูบ้ริหารที�สูงกวา่ทราบ และ W) การมอบอาํนาจหนา้ที�ทาํไดห้ลายประการ และหลายระดบัตามความ
เหมาะสม แต่ให้ระลึกเสมอวา่การมอบอาํนาจหนา้ที�นั�น มิใช่ทาํให้ผูบ้งัคบับญัชาพน้จากความรับผิดชอบในผล
ของการปฏิบติังานนั�น แต่ตอ้งรับผิดชอบลดหลั�นกนัไปตามลาํดบั และผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดจะตอ้งรับผิดชอบใน
ส่วนร่วม332  

กระบวนการมอบอาํนาจหนา้ที�นั�น เชอร์เมอร์ฮอน (Schermerhorn) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การ
มอบอาํนาจ (Delegation) นั�นสามารถทาํให้เกิดการสร้างอาํนาจได ้โดยดาํเนินการตามกระบวนการ o ขั�นตอน 
ดงันี� คือ ขั�นที� &: ผูบ้ริหารจดัภาระหน้าที�รับผิดชอบที�แน่นอน ขั�นที� - : ผูบ้ริหารอนุญาตให้ใชอ้าํนาจตามหนา้ที�

                                                
330K. G. Kroeck, “Corporate Reorganization and Transformations in Human Resource 

Management,” in Improving Organizational Effectiveness Through Transformational Leadership, eds. 
Bernard M. Bass and Bruce J. Avolio (Thousand Oaks , CA: SAGE,1994). 146-172.  

331สมาน รังสิโยกฤษฎ ์และสุธี สุทธิสมบูรณ์,หลักการบริหารเบืvองต้น, พิมพค์รั� งที� &r (กรุงเทพฯ: 
สวสัดิการสาํนกังานก.พ.,-Wp&), qs. 

332สมศักดิ{  คงเที�ยง, หลักการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ:สํานักพิมพม์หาวิทยาลยัรามคาํแหง, 
-WpW), &ps-&pR. 
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รับผิดชอบ และ ขั�นที� o : ผูบ้ริหารจดัระบบการตรวจสอบและดาํเนินการอยา่งเป็นธรรม333 สมาน รังสิโยกฤษฎ ์
และสุธี สุทธิสมบูรณ์ ได้แสดงทัศนะไวว้่า ในการมอบอาํนาจหน้าที�  หัวหน้างานหรือผูบ้ังคับบัญชาจะตอ้ง
ดาํเนินการ ดงันี� คือ &) กาํหนดวตัถุประสงคข์องงานอยา่งชดัเจน -) กาํหนดหนา้ที� ตลอดจนขอบเขตของงาน โดย
อาจกาํหนดไวใ้นคู่มือปฏิบัติงานก็ได ้ o) พิจารณาว่า จะมอบอาํนาจหน้าที�การงานอะไรแก่ผูป้ฏิบัติงาน และ
ผูป้ฏิบติังานนั�นมีตาํแหน่งหนา้ที�อะไร เหมาะสมกบัหนา้ที�การงานที�จะมอบหรือไม่ และงานนั�นมีความสําคญั
เพียงใด มีขอบเขตแห่งความรับผิดชอบแค่ไหน p) กาํหนดวิธีการควบคุมงานให้เหมาะสมและรัดกุมโดย p.&) 
กาํหนดสายการบงัคบับญัชา (Hierarchy) โดยจะตอ้งระบุให้แจง้ชดัว่าใครจะรายงานต่อใคร มีช่วงการควบคุม 
(Span of Control) แค่ไหน หัวหนา้คนหนึ�งมีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเท่าใดและเป็นใครบา้ง p.-) กาํหนดมาตรฐานการ
ปฏิบติังาน เพื�อให้การวินิจฉัยสั�งการนอ้ยลง ในองค์การหรือหน่วยงานใดก็ตามที�ไม่มีมาตรฐานการปฏิบติังาน 
การทาํงานมกัล่าชา้ขดัแยง้ และไม่สอดคลอ้งกนั และ p.o) กาํหนดอุปกรณ์ที�จะใชใ้นการปฏิบติังาน คือจะตอ้ง
กาํหนดอุปกรณ์ต่างๆ กาํหนดวงเงินที�ผูป้ฏิบติังานมีอาํนาจใชใ้นการดาํเนินงาน เพื�อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ควบคุม และป้องกนัมิใชผู้ป้ฏิบัติงานดาํเนินงานเกินขอบเขต W) กาํหนดให้มีการฝึกอบรมและสอนงาน q) 
กาํหนดใหมี้การติดตามผล ทั�งนี�  เพื�อให้ผูม้อบอาํนาจหนา้ที�สามารถจะทราบความเคลื�อนไหวของงานได ้โดยไม่
ตอ้งไปกา้วก่ายกบังานที�มอบหมายไปแลว้ จึงควรมีการวางระบบการรายงานใหดี้ และ r) กาํหนดใหมี้การใชห้ลกั
มนุษยสมัพนัธ์ในการปฏิบติังาน334 อนิวชั แกว้จาํนงค ์ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การมอบหมายหนา้ที�เป็นกระบวนการ
ในการกําหนดกิจกรรมงานและความรับผิดชอบอํานาจหน้าที�แก่บุคคลในระดับเดียวกันหรือระบุหน้าที� 
โดยเฉพาะการมอบหมายหน้าที�จาํเป็นตอ้งพิจารณาการมอบหมายอาํนาจหน้าที� ( Delegation of Authority) 
ดงันี� คือ  &) อาํนาจหนา้ที�ตามสายงานหลกั (Line Authority) เป็นอาํนาจหนา้ที�ในการสั�งการหรือการตดัสินใจใน
การปฏิบติังานเพื�อผลสาํเร็จ อาํนาจหนา้ที�นี� จะเป็นไปในแนวดิ�งหรือบนลงล่าง ซึ�งหมายถึงผูบ้งัคบับญัชาในระดบั
สูงสุดเป็นผูที้�มีอาํนาจสูงสุดในการสั�งการลงไปยงัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาที�อยูใ่นระดบัตํ�ากวา่ และ -) อาํนาจหนา้ที�ตาม
สายงานที�ปรึกษา (Staff Authority) เป็นการใหอ้าํนาจหนา้ที�สาํหรับบุคคลที�ถูกแต่งตั�งเขา้มาเป็นที�ปรึกษาองคก์าร
หรือในแต่ละฝ่ายงาน โดยทั�วไปองค์การจะแต่งตั� งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมืออาชีพเข้ามาเพื�อให้คาํแนะนํา 
เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นเท่านั�นแต่ไม่มีอาํนาจในการสร้างการหรือตดัสินใจแต่อยา่งใด ทั�งนี� เพื�อให้การ
ดาํเนินงานตามสายงานหลกัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ�น ซึ� งการกาํหนดสายงานที�ปรึกษาในปัจจุบนันั�น
อาจจาํแนกได ้- ลกัษณะ คือ ที�ปรึกษาทั�วไป (General Staff) และ ที�ปรึกษาเฉพาะดา้น ( Specialized Staff)335  

นิตยา เงินประเสริฐศรี ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ กระบวนการมอบอาํนาจหนา้ที�จากผูบ้ริหารไปยงั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะมีอยูด่ว้ยกนั - ลกัษณะคือ &) การมอบหนา้ที� (delegation duties) ซึ� งผูบ้ริหารมอบหนา้ที�ต่างๆ
ให้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยระบุรายละเอียดของงานและจดัลาํดบัองคป์ระกอบของงานของผูใ้ตบ้งัคบัยญัชา ให้
                                                

333John R. Schermerhorn, Jr., Management, 5th ed. (New York : John Wiley & Sons, 1996), 
230. 

334สมาน รังสิโยกฤษฎ ์และสุธี สุทธิสมบูรณ์,หลักการบริหารเบืvองต้น, พิมพค์รั� งที� &r (กรุงเทพฯ: 
สวสัดิการสาํนกังานก.พ.,-Wp&), qR-rA. 

335อนิวชั แกว้จาํนงค,์ หลักการจัดการ, พิมพค์รั� งที� &  (สงขลา : มหาวิทยาลยัทกัษิณ, -WWA), 135-
137. 
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ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานเอง และมีการประเมินผลการปฏิบติังาน ซึ� งการมอบหนา้ที�และประเมินผลจะง่ายขึ�น
เมื�อมีการระบุหน้าที�ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ชดัเจน และ -) การมอบอาํนาจหน้าที�ในการตดัสินใจ (delegating 
decision-making authority) ซึ� งจะเกี�ยวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจ ซึ� งมีอยู ่p ขั�นตอนสาํคญั ประกอบดว้ย ขั�น
การใชค้วามคิดและเหตุผล ขั�นการออกแบบทางเลือก  ขั�นการเลือกทางเลือกต่างๆ  และขั�นนาํทางเลือกไปใช ้
นอกจากนี� ในแต่ละขั�นตอนมีวงจรรองใหม่เกิดขึ�น (recycling) ยกตวัอยา่งเช่น ผูท้าํการตดัสินใจตอ้งการใหส้ารทน
เทศลดนอ้ยลง เมื�อไดก้าํหนดทางเลือกไวแ้น่นอนแลว้ทั�งๆ ที�สารสนเทศนี� อาจมีส่วนเกี�ยวขอ้งกบักิจกรรมต่างๆ 
ในขั�นของการเลือกทางเลือก ปัญหาที�เกิดขึ�นในขั�นตอนใดๆของกระบวนการตดัสินใจทาํให้ขั�นตอนอื�นๆ มี
กิจกรรมเพิ�มขึ�นดว้ย ซึ� งการขดัจงัหวะ (interruptions) และความล่าชา้ (delays) มกัจะเกิดขึ�นในกระบวนการ
ตดัสินใจ ผูบ้ริหารอาจเลื�อนการกระทาํบางอยา่งออกไปเพราะมีเวลาจาํกดัหรือเพื�อลดแรงต่อตา้นการตดัสินใจนั�น 
นอกจากนี� มีปัจจยัภายนอกเขา้มาทาํใหก้ระบวนการตดัสินใจตอ้งหยดุชะงกั336 อีกทั�งการมอบอาํนาจหนา้ที�ในการ
ตดัสินใจนั�นจะเกี�ยวขอ้งกบักระบวนการของการตดัสินใจในขั�นตอนใดขั�นตอนหนึ�ง หรือหลายขั�นตอน หรือทุก
ขั�นตอน ผูบ้ริหารมอบอาํนาจหนา้ที�อยา่งเป็นทางการให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัในนามตน ภายในขอบเขตการ
ตดัสินใจที�กาํหนดไว ้ซึ� งผูบ้ริหารอาจถอนอาํนาจหน้าที�ที�โอนให้เมื�อไหร่ก็ได ้ ทั� งนี� ผูบ้ริหารควรตระหนักถึง
ความสมัพนัธ์ที�เป็นไปอยา่งเหมาะสมสาํหรับสิ�งเหล่านี�  คือ  &) อาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบ ผูป้ฏิบติังานใน
องคก์ารมีความรู้สึกวา่ความรับผิดชอบมีมากกวา่อาํนาจหนา้ที�ที�ไดรั้บ ในกรณีเช่นนี� เกิดจากการขาดเป้าหมายใน
การดาํเนินงานที�ชดัเจน ยกตวัอย่างเช่น นาย ก. ไดรั้บคาํสั�งว่า “เพิ�มยอดขายที�สาขาชลบุรี” โดยไม่รู้ว่าจะเพิ�ม
ยอดขายเท่าไหร่ หรือไดรั้บทรัพยากรอะไรบา้ง นาย ก. จะรู้สึกคบัขอ้งใจเกี�ยวกบัความรับผิดชอบนี� ได ้เพราะ
ความสัมพนัธ์ระหว่างอาํนาจหน้าที�ในการตดัสินใจและความรับผิดชอบในงานปรากฏชดัเจนเฉพาะในตาํรา
มากกวา่สิ�งที�เกิดขึ�นจริง และ -) หนา้ที�และอาํนาจหนา้ที� เมื�อมีการกาํหนดหนา้ที�ต่างๆ จะมีการมอบอาํนาจหนา้ที�
ให้ดว้ย  ดงันั�นทั�ง - สิ�งจึงของคู่กนัและไปดว้ยกนั  ผูบ้ริหารบางคนอาจทาํสิ�งที�ไม่ถูกตอ้งโดยแต่งตั�งบุคคลให้มี
ตาํแหน่งหนา้ที�และมีอาํนาจหนา้ที�แต่ไม่มีงานหรือหนา้ที�ที�จะทาํ หรือองคก์ารโยกยา้ยบุคคลให้ไปอยูใ่นตาํแหน่ง
หนา้ที�ที�มีอาํนาจหนา้ที�มากขึ�นตามที�ระบุไวใ้นหนงัสือแต่งตั�ง แต่ไม่มีงานใหท้าํ337  

ประเภทของการมอบอาํนาจหน้าที�นั�น สมาน รังสิโยกฤษฎ์ และสุธี สุทธิสมบูรณ์ ไดแ้สดง
ทศันะไวว้า่ การมอบอาํนาจหนา้ที�ที�เกี�ยวกบัการบริหารนั�น อาจจาํแนกไดเ้ป็น - ประเภท คือ &) การมอบอาํนาจ
หน้าที�ทางนิตินัย (Legislative delegation) หมายถึงการมอบอาํนาจหน้าที�ความรับผิดที�มีปรากฏอยู่ในตวับท
กฎหมาย เช่น ตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลดักระทรวง และอธิบาดี มีอาํนาจหนา้ที�ตามกฎหมายอยา่งไร 
ผูใ้ดก็ตามที�ไดรั้บแต่งตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งดงักล่าว ยอ่มมีอาํนาจหนา้ที�ตามที�ระบุไวโ้ดยสมบูรณ์เพราะไดมี้การอบ
อยูแ่ลว้โดยตวับทกฎหมาย และ -) การมอบอาํนาจหนา้ที�ทางบริหาร (Administrative delegation) หมายถึงการที�
หัวหน้างานหรือผูบ้ังคับบัญชาชั�นสูงมอบอาํนาจหน้าที�ให้แก่ผูป้ฏิบัติงานหรือหัวหน้างานระดับรองลงไป

                                                
336นิตยา เงินประเสริฐศรี, ทฤษฏีองค์การ:แนวการศึกษาเชิงบูรณาการ (กรุงเทพฯ:สํานักพิมพ์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์,2540), 74-76. 
337เรื�องเดียวกนั, 76-77. 
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ตามลาํดบัชั�นของสายการบงัคบับญัชา เพื�อไปปฏิบติัจดัทาํ ซึ� งเป็นเรื�องระหว่างบุคคล - ฝ่าย คือ ผูม้อบอาํนาจ
หนา้ที�และผูรั้บมอบอาํนาจหนา้ที�338    

นิตยา เงินประเสริฐศรี ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การมอบอาํนาจหนา้ที�ที�จะบงัเกิดผลสาํเร็จนั�นตอ้ง
ประกอบด้วยสิ�งเหล่านี�  คือ &) ผูใ้ตบ้ังคบับัญชามีความสามารถ ถา้ผูใ้ตบ้งัคบับัญชามีความสามารถ ความรู้ 
ประสบการณ์ การฝึกอบรม และได้รับสารสนเทศเพื�อใช้ในการตัดสินใจ ผูใ้ต้บังคับบัญชาสามารถทําการ
ตดัสินใจภายใตข้อบเขตที�รับผิดชอบ การมอบอาํนาจหนา้ที�ก็บงัเกิดผลสาํเร็จ -) ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดรั้บการจูงใจ 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาที�ไดรั้บการจูงใจและมีความผกูพนัต่อองคก์ารจะใชค้วามพยายามในการทาํงานเป็นอยา่งมาก  o) 
เหตุผลของการหลีกเลี�ยงความรับผิดชอบ ผูป้ฏิบติังานบางคนไม่ตอ้งการมีขอ้ผูกพนัและยอมรับอาํนาจหนา้ที�ที�
ไดรั้บมอบหมาย เพราะ o.&) การตดัสินใจตอ้งใชค้วามคิดอยา่งมาก แต่ถา้ถามผูบ้งัคบับญัชาวา่ตอ้งการให้ทาํอะไร
ยอ่มจะง่ายกว่าที�ตดัสินใจเอง และเมื�อผูบ้งัคบับญัชาตดัสินใจเองก็ตอ้งรับผิดชอบในสิ�งที�เกิดขึ�น o.-) กลวัถูก
วจิารณ์ในผลงาน o.o) ขาดสารสนเทศเพื�อใชใ้นการตดัสินใจ  o.p) ขาดทรัพยากรที�ใชใ้นการปฏิบติังาน o.W) ขาด
ความเชื�อมั�นในตนเอง และ o.q) มีภาระมากเกินไป ยอ่มกลวัความรับผิดชอบที�เพิ�มมากขึ�น p) ผูบ้ริหารมีความเต็ม
ใจและความสามารถ  การมอบอาํนาจหน้าที�ที�ใชไ้ดผ้ลดีเมื�อผูบ้ริหารตอ้งการให้มีการมอบอาํนาจหนา้ที�ให้แก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเขา้ใจถึงวิธีการที�จะทาํให้การมอบอาํนาจหนา้ที�ใชไ้ดผ้ล และ W)ผลการปฏิบติังานสามารถ
ตรวจสอบได ้ผูบ้ริหารตอ้งมีกลไกการยอ้นกลบัเพื�อชี�ใหเ้ห็นวา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีการตดัสินใจที�ดีหรือไม่อยา่งไร 
กลไกที�นาํมาใชไ้ดแ้ก่ วตัถุประสงค์ ซึ� งองค์การอาจใชก้ารบริหารโดยยึดวตัถุประสงค ์เพื�อวดัความสําเร็จของ
เป้าหมาย วตัถุประสงค ์และภารกิจต่างๆ339  

ทั� งนี� นิตยา เงินประเสริฐศรีได้แสดงทัศนะถึงกลยุทธ์เพื�อให้มีการมอบอาํนาจหน้าที�ไวว้่า 
วธีิการที�จะทาํใหผู้บ้ริหารยอมรับการมอบอาํนาจหนา้ที� ก็คือ พิจารณาการตดัสินใจในเชิงกระบวนการดว้ยวิธีการ
นี�จะทาํใหผู้บ้ริหารมีสิทธิในการตดัสินใจครั� งสุดทา้ย โดยผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะดาํเนินการเกี�ยวกบัประเด็นต่อไปนี�  
คือ ระบุขอบเขตของปัญหา สร้างทางเลือกต่างๆ ขึ�นมา ประเมินทางเลือก เลือกทางเลือกที�ผูบ้ริหารพึงพอใจ 
พฒันาวิธีการเพื�อนําทางเลือกไปใช้ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามทางเลือกนั� น ผูบ้ริหารสามารถ
มอบหมายใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชากระทาํการต่างๆ ตามขั�นตอนของกระบวนการตดัสินใจ ยกเวน้การตดัสินใจเลือก
เป็นหนา้ที�ของผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารที�ไม่สนิทสนมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือพยายามฝึกผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ตดัสินใจ
ในขอบเขตใหม่ๆ สามารถแบ่งกระบวนการตดัสินใจออกเป็นขั�นตอนต่างๆ และให้มีความรับผิดชอบในการ
ตดัสินใจเพิ�มทีละนอ้ย ซึ�งทาํใหผู้บ้งัคบับญัชามีความสามารถและมีความเชื�อมั�นในการตดัสินใจ ส่วนผูบ้ริหารจะ
ลดความเสี�ยงในการมอบอาํนาจหนา้ที�340  

สโทนเนอร์, ฟรีแมน และกิลเบอร์ท (Stonner, Freeman and Gillbert) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบั
ขอ้จาํกัดในการมอบหมายหน้าที�ที�ทาํให้ไม่สามารถบรรลุผลสําเร็จของงาน ไวด้งันี� คือ &) บุคคลที�ไดรั้บการ

                                                
338สมาน รังสิโยกฤษฎ ์และสุธี สุทธิสมบูรณ์,หลักการบริหารเบืvองต้น, พิมพค์รั� งที� &r (กรุงเทพฯ: 

สวสัดิการสาํนกังานก.พ.,-Wp&), qr. 
339นิตยา เงินประเสริฐศรี, ทฤษฏีองค์การ:แนวการศึกษาเชิงบูรณาการ (กรุงเทพฯ:สํานักพิมพ์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์,2540), s--sp. 
340เรื�องเดียวกนั. 
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มอบหมายหนา้ที�ไม่เตม็ใจรับ -) มีการมอบหมายหนา้ที�ที�ยากเกินความสามารถของผูรั้บมอบหมาย o) มีความไม่
ปลอดภยัในการทาํงาน p) ผูที้�ไดรั้บมอบหมายหนา้ที�ไม่เขา้ใจมึนงงกบัภาระงานที�ไดรั้บ W) ผูม้อบหมายงานไม่เตม็
ใจหรือไม่ไวว้างใจผูไ้ดรั้บมองหมายงาน และ q) ผูไ้ดรั้บมอบหมายงานรู้สึกกลวัและสัมผสัไดถึ้งความเสี�ยงใน
หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย พร้อมกบัไดใ้หข้อ้เสนอแนะไวว้า่ ขอ้จาํกดัเหล่านี�จะถูกกาํจดัออกไปหากผูบ้ริหารปฏิบติั 
ดงันี� คือ &) ตดัสินใจโดยเลือกภาระงานที�สามารถมอบหมายใหผู้อื้�นได ้-) ตดัสินใจเลือกบุคคลที�เหมาะสมสาํหรับ
การมอบหมายงาน o) เตรียมทรัพยากรให้เพียงพอสําหรับภาระงานที�มอบหมาย p) กาํหนดภาระหน้าที�ที�
มอบหมายให้ชดัเจน W) ควรเตรียมการสาํหรับการยื�นมือเขา้ไปช่วยเหลือหากมีความจาํเป็น และ q) สร้างระบบ
สะทอ้นกลบั341  อีกทั�งวิลเลี�ยมส์ (Williams) ไดแ้สดงขอ้เสนอแนะสาํหรับการหมอบหมายหนา้ที� ไวด้งันี� คือ &) 
ควรไวว้างใจบุคคลที�ไดรั้บมอบหมายหน้าที�ว่าเขาสามารถทาํงานนั�นไดเ้ป็นอยา่งดี -) ควรหลีกเลี�ยงการคน้หา
ความสมบูรณ์ดีเลิศทุกประการในผลงานของผูไ้ดรั้บมอบหมาย o) ควรให้การแนะนาํงานที�เป็นประโยชน์อยา่ง
จริงจงักับผูไ้ดรั้บมอบหมาย p) ควรที�ผูม้อบหมายหน้าที�จะตอ้งรับทราบถึงความสนใจอย่างแทจ้ริงของผูรั้บ
มอบหมายงาน W) ควรติดตามความคืบหนา้ของงานที�ไดม้อบหมายไว ้q) ควรกล่าวคาํชื�นชม ยกยอการทาํงานของ
ผูไ้ดรั้บมอบหมาย r) ไม่ควรรั� งรอจนถึงนาทีสุดทา้ยในการมอบหมายหนา้ที� และ s) ควรเตรียมทรัพยากรใหพ้ร้อม
เพื�อมอบใหก้บัผูไ้ดรั้บมอบหมายอยา่งไม่บกพร่อง342  

สมาน รังสิโยกฤษฎ ์และสุธี สุทธิสมบูรณ์ ไดก้ล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคของการมอบอาํนาจ
หน้าที�ไวโ้ดยสรุป ดังนี� คือ &) ปัญหาทางด้านผูม้อบอาํนาจหน้าที�  เช่น &.&) ผูม้อบเกรงว่า เมื�อมอบไปแล้ว
ผูป้ฏิบติังานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะปฏิบติัไดไ้ม่ดีเท่าตนเอง &.-) ผูม้อบเกรงวา่ เมื�อมอบไปแลว้จะสูญเสียอาํนาจ
หรือหมดความสําคญัไป &.o) ผูม้อบไม่ตระหนักถึงความสําคญัของการมอบอาํนาจหน้าที�  เคยชินกับการ
ปฏิบติังานดว้ยตนเอง และ &.p) บางครั� งผูบ้งัคบับญัชาทาํผิดไว ้หากมอบไปแลว้เรื�องจะถูกเปิดเผยขึ�น เป็นตน้ -) 
ปัญหาทางดา้นผูรั้บมอบอาํนาจหนา้ที� เช่น -.&) ผูรั้บมอบเป็นคนไม่รู้จกัรับผิดชอบงาน หากมอบใหไ้ปก็จะเกิดผล
เสียหาย -.-) ผูรั้บมอบไม่เต็มใจรับมอบ หรือเป็นคนเกียจคร้าน และ -.o) ผูรั้บมอบไม่มีความสามารถหรือมี
ความสามารถไม่เพียงพอ เมื�อไดรั้บมอบหมายงานอะไรก็ทาํให้งานนั�นเสียหายทุกครั� ง เป็นตน้ o) ปัญหาทางดา้น
กฎหมายและสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ เช่น  o.&) กฎหมาย ระเบียบ กฎ ขอ้บงัคบั ลา้หลงัไม่ทนัสมยั หรือไม่เหมาะสมต่อ
สถานการณ์ และ o.-) การจดัรูปงานไม่เหมาะสม เช่น ไม่แบ่งงานใหช้ดัแจง้ ไม่กาํหนดอาํนาจหนา้ที�ของบุคคลไว้
ใหช้ดัเจน ทาํใหป้ฏิบติังานกา้วก่ายซํ� าซอ้นกนั เป็นตน้343  

U)  ความรับผดิชอบ 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. -Wp- ได้ให้ค ํานิยามความหมายของคําว่า 

“รับผิดชอบ” ไวว้า่ เป็นกิริยา หมายถึง ยอมรับผลทั�งที�ดีและไม่ดีในกิจการที�ตนไดท้าํลงไปหรือที�อยูใ่นความดูแล

                                                
341James A. F. Stoner, R. Edward Freeman, and Daniel R. Gilbert, Management, 6th ed. (U.S.A.: 

Prentice-Hall, Inc.,1995), 356-358. 
342Chuck Williams, Management, 3rd ed. (U.S.A.:South-Wentern Publishing,2005), 367. 
343สมาน รังสิโยกฤษฎ ์และสุธี สุทธิสมบูรณ์,หลักการบริหารเบืvองต้น, พิมพค์รั� งที� &r (กรุงเทพฯ: 

สวสัดิการสาํนกังานก.พ.,-Wp&), rA-r&. 
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ของตน เช่น สมุห์บญัชีรับผิดชอบเรื�องเกี�ยวกบัการเงิน, รับเป็นภารธุระ เช่น งานนี� เขารับผิดชอบเรื�องอาหาร เธอ
จะไปไหนก็ไปเถอะ ฉันรับผิดชอบทุกอย่างในบ้านเอง344 เมื�อทําเป็นอาการนามจึงสําเร็จรูปคาํเป็นความ
รับผิดชอบ หมายถึง การยอมรับผลทั�งที�ดีและไม่ดีในกิจการที�ตนไดท้าํลงไปหรือที�อยูใ่นความดูแลของตน  

ความรับผิดชอบนั�นมีคาํในภาษาองักฤษที�เกี�ยวขอ้งอยู่ - คาํ คือ คาํว่า “responsibility” และ 
“accountability” ซึ�ง เสริมศกัดิ{  วศิาลาภรณ์และทสันี วงศย์นื ไดใ้หค้วามหมายของแต่ละคาํไวด้งันี�  &) คาํวา่ “ความ
รับผิดชอบ (responsibility)” หมายถึง การปฏิบติังานตามภาระหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมายใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงค ์
ร่วมรับผิดชอบในภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงานและองคก์าร เป็นความรับผิดชอบตามภาระหนา้ที�ของบุคคล 
ที�มกัจะสอดคลอ้งกบัอาํนาจหนา้ที� (authority) ความรับผิดชอบ (responsibility) นี� มุ่งเนน้ถึง ความรับผิดชอบใน
หนา้ที� ภายใตค้วามรับผิดชอบรูปแบบนี�  ผูป้ฏิบติังานในหน่วยงานหรือองคก์ารจะตอ้งเคารพและเชื�อฟังผูบ้ริหาร 
โดยเชื�อวา่ผูบ้ริหารจะเป็นผูที้�ตดัสินใจไดดี้ที�สุดวา่จะทาํอะไร และจะทาํเมื�อใด โดยไม่จาํเป็นตอ้งมีการตรวจสอบ
อยา่งใกลชิ้ด ผูบ้ริหารทาํหนา้ที�ในฐานะมืออาชีพหรือนกัวชิาชีพ ที�มีความเชี�ยวชาญในงานที�รับผิดชอบ เป็นเรื�องที�
ตอ้งกระทาํดว้ยตวัเอง หรืออาศยัจิตสาํนึกของตนเอง ตามหลกัเกณฑข์องตวัเองที�เห็นวา่ถูกตอ้งสมควร และ -) คาํ
วา่ “ความรับผิดชอบหรือความพร้อมรับผิด (accountability)” หมายถึง ความสามารถของบุคคลที�จะรับผลของ
การกระทาํหรือการปฏิบติัของตนเองต่อบุคคลอื�น หรือฝ่ายอื�นที�มีอาํนาจหนา้ที� โดยมีที�มาจากแนวคิด - ประการ 
คือ อาํนาจหนา้ที� (authority) และ การตอบสนอง (responsiveness)  

นอกจากนี�  เสริมศกัดิ{   วิศาลาภรณ์และทัสนี วงศ์ยืนยงัไดแ้สดงทศันะไวอี้กว่า แนวคิดเรื�อง
ความรับผิดชอบ หรือความพร้อมรับผิด (accountability) นี� ในทางบริหารครอบคลุมลกัษณะ o ประการ ไดแ้ก่ &) 
ความเป็นภายนอก (externality) กล่าวคือ การกระทาํต่อบุคคลหรือองคก์ารภายนอก โดยบุคคลหรือหน่วยงานที�มี
หนา้ที�รับผิดชอบ -) เป็นเรื�องของการแลกเปลี�ยนและปฏิสัมพนัธ์เชิงสังคม (social interaction and exchange)  
กล่าวคือ ในขณะที�ฝ่ายหนึ�งเรียกร้องความรับผิดชอบหรือตอ้งการคาํตอบหรือคาํชี� แจงเหตุผล ในขณะที�อีกฝ่าย
หนึ�งมีหน้าที�รับผิดชอบ ตอบสนอง และยอมรับการลงโทษ (sanction) และ o) เป็นสิทธิอาํนาจหนา้ที� (right of 
authority) กล่าวคือ การที�บุคคลซึ�งเรียกร้องความรับผิดชอบสามารถแสดงออกซึ�งสิทธิในการมีอาํนาจเหนือบุคคล
ซึ�งตอ้งรับผิดขอบ ไดแ้ก่ สิทธิของการไดรั้บคาํตอบและสามารถลงโทษได ้(demand answer and to impose 
sanction)345   

พลิปโป (Fiippo) ไดส้รุปความหมายของความรับผิดชอบไวว้า่ ความรับผิดชอบนั�นเป็นความ
ผูกพนัที�จะปฏิบติัหนา้ที�ให้สาํเร็จลุล่วงไปไดแ้ละความสาํเร็จนี� เกี�ยวขอ้งกบัปัจจยั 3 ประการ คือ พนัธะผูกพนั 

                                                
344ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, เขา้ถึงเมื�อ 1 กุมภาพนัธ์

2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp 

345เสริมศกัดิ{  วิศาลาภรณ์และทสันี วงศ์ยืน, “อาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบ,” ใน เอกสารการ

สอนชุดทฤษฏีและแนวปฏิบัตใินการบริหารการศึกษา เล่ม 9 หน่วยที� 9-T บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (ฉบับปรับปรุงครั� งที�  &) , พิมพ์ครั� งที�  &  (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ ์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WWo), W-oA. 
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หน้าที�การงาน และวตัถุประสงค์346 โรมเซ็คและดุ๊บนิก (Romzek and Dubnick) ได้แสดงทัศนะไวว้่า 
Accountability หมายถึง ความสามารถในการตอบคาํถามหรืออธิบายพฤติกรรมการกระทาํของบุคคลหรือ
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง และความรับผิดชอบในงานหรือการปฏิบติัหนา้ที�ใหบ้รรลุตามเป้าหมายที�กาํหนดไว ้รวมทั�ง
การตอบสนองต่อความคาดหวงัของสาธารณะ347 สมาน รังสิโยกฤษฎ์ และสุธี สุทธิสมบูรณ์ไดแ้สดงทศันะไว้
เช่นกนัวา่ ความรับผิดชอบของผูรั้บมอบ (accountability) นี� หมายถึง ขอ้ผูกพนัที�ผูรั้บมอบอาํนาจหน้าที�จะตอ้ง
รายงานให้ผูม้อบอาํนาจทราบเสมอ และพร้อมที�จะให้ตรวจสอบไดต้ลอดเวลา (Answerable and Checkable) ซึ� ง
การที�จะสร้างขอ้ผกูพนัใหผู้รั้บมอบอาํนาจหนา้ที�มีจิตใจผูกพนักบังานนั�น ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งปฏิบติัดงันี� คือ &) 
ตั�งกฎเกณฑที์�แน่นอนเพื�อให้ผูป้ฏิบติังานยึดถือเป็นหลกัปฏิบติั และ -) มีการจดัแบ่งผูป้ฏิบติังานออกเป็นกลุ่ม 
(Team or Group) ให้เป็นสัดส่วน เพื�อไม่ใชท้าํงานกา้วก่ายกนั348 ซึ� งสอดคลอ้งกบัพะยอม วงศ์สารศรี ที�ไดแ้สดง
ทศันะไวว้า่ คาํ o คาํ คือ ความรับผิดชอบ (responsibility) อาํนาจหนา้ที� (authority) และสิ�งที�ตอ้งกระทาํหรือภาระ
ผูกผนั (accountability) เป็นคาํที�เกี�ยวขอ้งกนั ยกตวัอยา่งเช่น ถา้ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งการให้ผูอื้�นช่วยงาน สิ�งแรกที�
ตอ้งทาํคือแบ่งงานและกาํหนดงานที�จะใหแ้ก่ผูอื้�น ถา้ตอ้งการมอบหมายงานที�ควรทาํดว้ยตนเองแก่ผูอื้�น เขาก็ตอ้ง
มอบหมายอาํนาจหนา้ที�ที�เพียงพอที�บุคคลผูน้ั�นจะสามารถทาํงานนั�นให้สาํเร็จได ้เช่น ถา้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความ
จาํเป็นตอ้งใชเ้งินจา้งคนหรือใชว้สัดุอุปกรณ์ต่างๆ ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งอนุญาตให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถทาํสิ�ง
ต่างๆ เหล่านั�นได ้การมอบหมายงานนั�น ไม่เพียงแต่กาํหนดความรับผิดชอบและการใหอ้าํนาจแต่ยงัรวมไปถึงการ
สร้างภาระผูกพนัให้การทาํงานที�มอบหมายนั�นไปสู่เกณฑม์าตรฐาน ไปสู่ความสาํเร็จตามที�วางไว ้ดงันั�นจึงสรุป
ความหมายของคาํทั�ง o นี� ไดว้่า &) ความรับผิดชอบ (responsibility) หมายถึง งานที�ผูบ้งัคบับญัชากาํหนดให้
ผูบ้งัคบับญัชากาํหนดให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีหนา้ที�ในงานนั�นๆ -) อาํนาจหนา้ที� (authority) หมายถึง สิทธิในการ
ปฏิบติังานตามที�ไดรั้บมอบหมาย เช่น อาํนาจในการใชเ้งิน อาํนาจในการจา้งคน เป็นตน้ และ o) สิ�งที�ตอ้งกระทาํ
หรือภาระผูกผนั (accountability) หมายถึง มีขอ้ผูกพนัในการทาํให้งานที�ตอ้งรับผิดชอบและมีอาํนาจหน้าที�
ประสบความสาํเร็จ349 กองวจิยัทางการศึกษา กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้ล่าวถึงความรับผิดชอบไวว้า่ 
ความรับผิดชอบเป็นสิ�งที�ควบคู่กบัหนา้ที� คนที�มีความรับผิดชอบ คือคนที�ตั�งใจปฏิบติัภารกิจในหนา้ที�ของตนให้
สาํเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที�พึงประสงคแ์ละยอมรับผลของการกระทาํนั�น ไม่วา่จะเป็นความรับชอบหรือรับผิดต่อ
ตนเอง และรับผิดชอบต่อสังคม การมีความรับผิดชอบต่อตนเองนั�นจะต้องรู้จักรักษาร่างกาย ชีวิต สุขภาพ 
ทรัพยสิ์น และเกียรติยศชื�อเสียงของตนดว้ยวธีิการที�ชอบธรรม  ส่วนความรับผิดชอบต่อสังคมนั�นกระทาํโดยรู้จกั

                                                
346Edwin B. Flippo, Management: a behavioral approach (Boston: Allyn and Bacon In ,1966), 

122. 
347Barbara S. Romzek and Melvin J. Dubnick, “Accountability in the Public Sector: Lessons 

from the Challenger Tragedy,” Public Administration Review 47, 3 (May - Jun., 1987):  227-238. 
348สมาน รังสิโยกฤษฎ ์และสุธี สุทธิสมบูรณ์,หลักการบริหารเบืvองต้น, พิมพค์รั� งที� &r (กรุงเทพฯ: 

สวสัดิการสาํนกังานก.พ.,-Wp&), qR. 
349พะยอม วงศส์ารศรี, องค์การและการจดัการ, พิมพค์รั� งที� r (กรุงเทพฯ:สถาบนัราชภฏัสวนดุสิต, 

-Wp-), 139. 
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หนา้ที�เป็นสมาชิกที�ดีของครอบครัว ญาติพี�นอ้ง เพื�อนฝูง และบุคคลอื�นๆ350 ดงันั�นจึงสรุปไดว้า่ ความรับผิดชอบ
นั�นหมายถึง การปฏิบติักิจการที�ไดรั้บมอบหมายหรือที�อยูใ่นความดูแลของตนใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงคพ์ร้อมทั�ง
การยอมรับผลทั�งที�ดีและไม่ดีในกิจการที�ตนไดท้าํลงไปหรือที�อยูใ่นความดูแลของตนนั�นดว้ย   

หลกัการความรับผิดชอบนั�น กูชาพสกี (Kuchapski) ไดท้าํการศึกษาและแสดงทศันะไวว้่า 
หลกัการสาํคญัของความรับผิดชอบหรือความพร้อมรับผิด (accountability) นี�  มีองคป์ระกอบที�สาํคญั 3 ประการ 
ซึ� งจะตอ้งเกี�ยวขอ้งพึ�งพาซึ� งกนัและกนั เพราะไม่สามารถจะสร้างความรับผิดชอบหรือความพร้อมรับผิดไดด้ว้ย
ตวัเอง ไดแ้ก่ 1) การเปิดเผย (Disclosure) กล่าวคือ การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารที�เป็นประโยชน์อยา่งตรงไปตรงมา 
เพื�อใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder) ทราบวา่เกิดอะไรภายในองคก์ารโดยการรายงานที�ถูกตอ้งและสมํ�าเสมอ
ก่อให้เกิดความไวว้างใจ ซึ� งกนัและกนั 2) ความโปร่งใส (Transparency) กล่าวคือ ความโปร่งใสจะสะทอ้นให้
เห็นถึงสิ�งที�เกิดขึ�นในองคก์ารที�สามารถสังเกต ตรวจสอบมีส่วนร่วมไดแ้ละสิ�งที�เชื�อมโยงนาํไปสู่ความโปร่งใส 
ไดแ้ก่กระบวนการวางแผนขององคก์าร  และ 3) การแกไ้ขปรับปรุง (Redress)  กล่าวคือการแกไ้ขปรับปรุงเป็น
การแสดงใหเ้ห็นถึงการตอบสนองต่อความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งแทจ้ริง ทาํให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
มนัใจวา่องคก์ารไดรั้บผิดชอบในสิ�งต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม351  
 ระดบัความรับผิดชอบหรือความพร้อมรับผิด (accountability)นั�น ซามูเอล (Samuel) ไดจ้าํแนก
ระดบัความรับผิดชอบหรือความพร้อมรับผิด (accountability) ในองคก์ารออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัที� 1 คือ 
ขาดความรับผิดชอบหรือความพร้อมรับผิด (Entitlement) เป็นระดบัที�บุคลากร ขาดความรับผิดชอบในการ
ปฏิบติังาน เช่น พนกังานที�มีปัญหาไม่มีผลงาน เกี�ยงงานหรือ ปัดความรับผิดชอบ ระดบัที� 2  คือ ความรับผิดชอบ
หรือความพร้อมรับผิดเฉพาะบุคคล (Individual Accountability) เป็นระดบัที�มีความรับผิดชอบเฉพาะบุคคล เช่น 
พนกังานที�มีความรับผิดชอบต่องานที�ไดรั้บมอบหมายโดยไม่คาํนึงวา่ทาํแลว้มีผลกระทบใครบา้ง มีการทาํงาน
ลกัษณะตวัใครตวัมนั (Silo) ระดบัที� 3 ความรับผิดชอบหรือความพร้อมรับผิด ในแผนกหรือหน่วยงาน (Work 
Unit Accountability) เป็นระดบัที�มีความรับผิดชอบในแผนกหรือหน่วยงาน เช่น มีการสร้างทีมงานสมาชิกในทีม
จะช่วยเหลือกนั เพื�อใหง้านของทีมสาํเร็จโดยไม่คาํนึงถึงทีมอื�น  ระดบัที� 4 ความรับผิดชอบหรือความพร้อมรับผิด 
ขา้มแผนกหรือหน่วยงาน (Cross-Functional Accountability) เป็นระดบัที�มีความรับผิดชอบขา้มแผนกหรือ
หน่วยงาน เช่น มีการประสานงานระหวา่งทีมงานต่างแผนกต่างหน่วยงาน แต่ขาดการประสานงานในระดบัที�สูง
กวา่ และ ระดบัที� 5 ความรับผิดชอบหรือความพร้อมรับผิดทั�งองคก์าร (Organizational Accountability) เป็นระดบั

                                                
350กระทรวงศึกษาธิการ,กองวิจยัทางการศึกษา กรมวิชาการ, การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนา

ศักยภาพของเด็กไทยด้านความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง, พิมพค์รั� งที� & (กรุงเทพฯ: โรงพิมพก์ารศาสนา, 
2542), 6. 

351Renée Kuchapski, “Reconceptualizing Accountability for Education” (Ph.D. dissertation, 
College of Graduate Studies and Research, Department of Educational Administration, University of 
Saskatchewan, 2001),  171-218. 
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ที�มีความรับผิดชอบทั�งองคก์าร เช่น องคก์ารสามารถทาํงานเป็นทีมทั�งองคก์ารมีการประสานงานอยา่งคล่องตวั 
สามารถปรับตวัไดทุ้กสถานการณ์ และเป็นทีมงานทีมประสิทธิภาพ352  

ประเภทของความรับผิดชอบนั�น ดรักเกอร์ (Drucker)ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ ความรับผิดชอบนั�น
เป็นปัจจัยสําคญัยิ�งสําหรับผูป้ฏิบติังาน ซึ� งหน้าที�ที�ไดรั้บมอบหมายให้ทาํจะหลีกเลี�ยงไม่ได้ และผูป้ฏิบติังาน
โดยเฉพาะผูที้�อยูใ่นระดบัผูบ้ริหารจะตอ้งยอมรับความผิดของตนเอง หรือผูที้�อยูใ่นความดูแลของตน เพื�อพิจารณา
หาทางแกไ้ขและรู้วา่งานที�ปฏิบติันั�นจะสาํเร็จสมบูรณ์ไดอ้ยา่งไร ซึ� งหลกัปฏิบติัของผูบ้ริหารที�มีความรับผิดชอบ
นั�น อาจจาํแนกโดยสรุปเป็น o ประเภท ไดแ้ก่ ความรับผิดชอบในการพฒันาตนเอง ความรับผิดชอบในการพฒันา
เพื�อนร่วมงาน และความรับผิดชอบในการพฒันางาน353 สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ ไดจ้าํแนก
ออกเป็น 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) ความรับผิดชอบต่อตน หมายถึง รู้จกัหนา้ที�ของตนเอง และปฏิบติัหนา้ที�ให้ลุล่วง
อยา่งดีที�สุด โดยทาํงานในหนา้ที�ของตนใหลุ้ล่วงไปอยา่งมีประสิทธิภาพและทนัเวลากาํหนดฝึกให้เป็นคนตรงต่อ
เวลาอยูเ่ป็นนิจ 2) ความรับผิดชอบต่อครอบครัว หมายถึง รู้จกัฐานะและหนา้ที�ของตนที�มีต่อครอบครัวโดย
สามารถปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมแก่ฐานะและหนา้ที�ของตนในครอบครัวและร่วมกิจกรรมของครอบครัว และ 3) 
ความรับผิดชอบต่อสงัคม หมายถึง รู้จกัฐานะและหนา้ที�ความรับผิดชอบของตนเองที�มีต่อสังคม ปฏิบติัหนา้ที�ได้
อย่างถูกตอ้งเหมาะสมให้เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม โดยให้ตระหนกัและยอมรับว่าประโยชน์จะเกิดขึ�น
ไม่ไดถ้า้ขาดประโยชน์ส่วนรวม ไม่ละเลยที�จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนและการกระทาํในสิ�งที�จะรักษาหรือ
ยงัให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม354 ส่วนหน่วยศึกษานิเทศก์  กรมสามญัศึกษานั�นให้ความหมายของความ
รับผิดชอบวา่ หมายถึง การมีความมุ่งหมาย ตั�งใจปฏิบติัหนา้ที�การงานให้บรรลุความสาํเร็จตามความมุ่งหมาย 
ยอมรับผลการกระทาํนั�น และพยายามปรับปรุงการปฏิบติัหนา้ที�ให้ดียิ�งขึ�น พร้อมกบัไดจ้าํแนกความรับผิดชอบ
ออกเป็น 4 ประการ ไดแ้ก่ 1) ความรับผิดชอบในการศึกษาเล่าเรียน หมายถึง การที�นกัเรียนศึกษาเล่าเรียนจน
ประสบผลสาํเร็จตามความมุ่งหมาย ดว้ยความขยนัหมั�นเพียร อดทน เขา้ห้องเรียนและส่งงานที�ไดรั้บมอบหมาย
ตรงตามเวลาที�นดัหมาย เมื�อมีปัญหาหรือไม่เขา้ใจในบทเรียน ก็พยายามศึกษาคน้ควา้ ซกัถามอาจารยใ์หเ้ขา้ใจ เมื�อ
ทาํแบบฝึกหดัผิดก็ยอมรับวา่ทาํผิด แลว้พยายามแกไ้ขปรับปรุงใหถู้กตอ้งดว้ยตนเองอยูเ่สมอ มีผลการเรียนผา่นทุก
วชิาในทุกภาคเรียน และ 2) ความรับผิดชอบต่อสถานศึกษา หมายถึง การที�นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
ของสถานศึกษา รักษาผลประโยชน์ เกียรติยศชื�อเสียงของสถานศึกษา ช่วยกนัรักษาความสะอาดของสถานศึกษา 
ไม่ขีดเขียนผนงัหอ้งเรียน หอ้งนํ� า แต่งเครื�องแบบนกัเรียนเรียบร้อย ไม่ทะเลาะวิวาทกบันกัเรียนโรงเรียนอื�น คอย

                                                
352Mark Samuel, The Accountability Revolution: Achieve Breakthrough Results in Half the 

Time, 2nd ed. (Tempe, Arizona: Facts on Demand Press, 2003), 27-31.  
353Peter F. Drucker, อา้งถึงใน เสริมศกัดิ{  วิศาลาภรณ์และทสันี วงศ์ยืน, “อาํนาจหนา้ที�และความ

รับผิดชอบ,”  ใน เอกสารการสอนชุดวชิาทฤษฏีและแนวปฏบิัตใินการบริหารการศึกษา เล่ม 9 หน่วยที� 9-T บัณฑิต
วิทยาลัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ฉบับปรับปรุงครัv งที� 9), พิมพ์ครั� งที�  & 
(กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WWo), 5-29-5-30. 

354สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ, คู่มือปลูกฝังค่านิยมของกลุ่มนักวิชาการ 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภา, 2526), 42-121. 
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ตกัเตือนเพื�อนนักเรียนที�จะหลงผิด อนัทาํให้โรงเรียนเสียชื�อเสียง เมื�อโรงเรียนตอ้งการความร่วมมือหรือความ
ช่วยเหลือ ก็เต็มใจให้ความร่วมมืออย่างเต็มที�เขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนตามความสนใจ และ
ความสามารถของตนเพื�อสร้างชื�อเสียงให้แก่ โรงเรียน เช่น เป็นนกักีฬา นกัแต่งคาํขวญั เรียงความ และอื�น ๆ 3) 
ความรับผิดชอบต่อครอบครัว หมายถึง การที�นกัเรียนตั�งใจช่วยเหลืองานต่าง ๆภายในบา้น เพื�อแบ่งเบาภาระซึ� ง
กนัและกนัตามความสามารถของตน และรู้จกัแสดงความคิดเห็นและปฏิบติัตนเพื�อความสุขและชื�อเสียงของ
ครอบครัว ช่วยแกปั้ญหาการที�สมาชิกในครอบครัวไม่เขา้ใจกนั ช่วยครอบครัวประหยดัไฟฟ้า นํ� า อาหาร สิ�งของ
เครื�องใชภ้ายในบา้น และอื�น ๆ และ 4) ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การที�นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆของชุมชนและสังคม บาํเพ็ญประโยชน์และสร้างสรรค์ความเจริญให้ชุมชนและสังคมอย่างเต็ม
ความสามารถ ช่วยสอดส่องพฤติกรรมของบุคคลที�จะเป็นภยัต่อสังคม ให้ความรู้ ความสนุกเพลิดเพลิน แก่
ประชาชนตามความสามารถของตน ช่วยคิดและแกปั้ญหาต่าง ๆ ของสังคม เช่นความสกปรก การรักษาสาธารณ
สมบติั การเสียภาษี และการรับบริการจากสถานบริการต่าง ๆ355  

ความรับผิดชอบหรือความพร้อมรับผิดนี�  นกัวิชาการทั�งหลายไดท้าํการศึกษาแลว้พฒันาเป็น
รูปแบบความรับผิดชอบหรือความพร้อมรับผิดไวห้ลายประการ ซึ�งในที�นี� จะยกแสดงเป็นตวัอยา่งเพียง o รูปแบบ 
ดงันี�  

&.รูปแบบเชิงปฏิบติัการของ DeMont และ DeMont  (DeMont and DeMont Action Model) ซึ�ง
เดอร์มอนท์และเดอร์มอนท์ (DeMont&DeMont ) ไดพ้ฒันากรอบทฤษฎีเกี�ยวกบัรูปแบบความรับผิดชอบหรือ
ความพร้อมรับผิดในองคก์ารทางการศึกษาขึ�น โดยที�ออกแบบให้ระบบมีการตรวจสอบอยา่งละเอียด และมีการ
ปรับปรุงแกไ้ขแผนงาน  รูปแบบนี� มีจุดมุ่งหมายที�จะตอบคาํถามเกี�ยวกบัการทาํใหผ้ลผลิตทางการศึกษาดีขึ�น มีกล
ยทุธ์ที�เหมาะสมในการแกปั้ญหา และพฒันาความตอ้งการของบุคลากรในวิชาชีพ  พร้อมกนันี� เดอร์มอนท์และ
เดอร์มอนท์ยงัไดอ้ธิบายถึงความรับผิดชอบหรือความพร้อมรับผิดวา่ เปรียบเสมือนระบบที�สนบัสนุนองคก์ารที�
ช่วยให้บุคลากรแต่ละคนเพิ�มความสามารถในการแกไ้ขปัญหา  นอกจากนี� ยงัชี� ให้เห็นความแตกต่างของความ
รับผิดชอบหรือความพร้อมรับผิดจากแผนงานการบริหารจดัการทั�วไป กล่าวคือ ความรับผิดชอบหรือความพร้อม
รับผิดจะมุ่งประเด็นไปที�การกาํหนดเป้าหมาย การจดัทาํแผนงาน การประเมินผล และการตดัสินใจ มีลกัษณะที�
เกี�ยวขอ้งกบันโยบาย ขององคก์าร ขั�นตอนการปฏิบติังานที�สนบัสนุนการวางแผน โดยมีปัจจยัที�เกี�ยวขอ้ง ดงันี�  1) 
กาํหนดตวัแทน Accountability เป็นอนัดบัแรก (กาํหนดผูรั้บผิดชอบ) 2) การทบทวนแผนงานภายใน 3) อยูภ่ายใต้
เงื�อนไขใหมี้การทบทวนแผนงานจากภายนอก 4) การพฒันาแผนงาน โดยการสร้างรูปแบบที�เรียกวา่ กระบวนการ
ความรับผิดชอบหรือความพร้อมรับผิด  7 ขั�นตอนของ DeMont and DeMont (DeMont and DeMont Seven – 
Step Accountability Process) เพื�อที�จะนาํไปสู่การปฏิบติัในเขตพื�นที�การศึกษา สาํหรับรูปแบบดงักล่าวไดร้ะบุให้
กาํหนดตวัแทน Accountability ในหลายระดบัเพื�อสร้างความมั�นใจ และให้เกิดความชดัเจนในบทบาทของแต่ละ
บุคคล ในโครงสร้างการบริหารการศึกษาดว้ย โดยมีขั�นตอนดงันี� คือ  ขั�นตอนที� 1: การประเมินความตอ้งการความ
รับผิดชอบหรือความพร้อมรับผิดในสภาพการณ์ปัจจุบนั (Assessing Present Accountability Needs) 1) กาํหนด

                                                
355 กรมสามญัศึกษา, หน่วยศึกษานิเทศก์, ชุดการสอนการปลูกฝังและการสร้างค่านิยมพืvนฐาน

เรื�องความรับผดิชอบ (กรุงเทพฯ : จงเจริญการพิมพ,์2526), 66-92. 
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ผูรั้บผิดชอบความรับผิดชอบหรือความพร้อมรับผิด (Identifying the Primary Accountability Agents) 2) วเิคราะห์
กระบวนการภายใน (Analyzing the Internal Review Process) 3) วิเคราะห์กระบวนการภายนอก (Analyzing the 
External Review Process) 4) ระบุแผนการพฒันา (Describing Program Development) โดยให้ความสนใจ ไปยงั
การเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกบัเป้าหมายและวตัถุประสงค ์การประเมินผลทรัพยากรมนุษยแ์ละทรัพยากรทางกายภาพ 
รวมทั�งโครงสร้าง วิธีการ และกิจกรรม ขั�นตอนที� 2 : กาํหนดให้มีกลุ่มผูใ้ห้คาํปรึกษาที�เหมาะสม (Establishing 
Appropriate Advisory Groups) ขั�นตอนที� 3: กาํหนดกรอบของความรับผิดชอบหรือความพร้อมรับผิด (Defining 
the Accountability Framework) เป็นการกาํหนดบทบาท หนา้ที�ของผูเ้กี�ยวขอ้งไวอ้ยา่งชดัเจน ขั�นตอนที� 4: มีการ
กาํหนดระยะเวลาขั�นตอนการปฏิบติัที�ชดัเจน (Establishing an Accountability timeline) เป็นการกาํหนดระยะเวลา
ที�เริ�มตน้ และระยะเวลาที�สิ�นสุดของแผน ตลอดจนระยะเวลาของการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ขั�นตอนที� 5: การ
พฒันาและฝึกอบรมบุคลากร (Training and Development of Staff) ขั�นตอนที� 6 : เริ�มแผนงานความรับผิดชอบ
หรือความพร้อมรับผิด (Initiating the Accountability Program) และขั�นตอนที� 7 : การประเมินผลการปฏิบติังาน
ความรับผิดชอบหรือความพร้อมรับผิด (Evaluating and Refining Accountability Practices)356 

2. รูปแบบการพฒันาชุมชนของMacpherson (Macpherson’s Model of Community 
Development) ซึ� งแม็คเพอร์สัน (Macpherson) ไดพ้ฒันารูปแบบความรับผิดชอบหรือความพร้อมรับผิดทางการ
ศึกษา จากงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัความรับผิดชอบหรือความพร้อมรับผิดโดยใชก้ารทดสอบ (Touchstone) เพื�อ
ตรวจสอบจริยธรรมการปกครอง และการปฏิบติังานที�ไดรั้บมอบหมายของอาจารย ์มี 6 ขั�นตอน ดงันี� คือ ขั�นตอน
ที� 1: การพฒันาปรัชญา (Philosophical Development) หมายถึง การทาํความเขา้ใจจุดมุ่งหมายขององคก์ารอยา่ง
ชดัเจน เพื�อเชื�อมโยงไปสู่การวางแผน และเสริมสร้างองคก์ารให้เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้  ขั�นตอนที� 2: การ
พฒันาแผนกลยทุธ์ (Develop Strategic Planning) เป็นการกาํหนดแผน ในการปฏิบติังานร่วมกนั โดยกาํหนด
ตวัชี�วดัการปฏิบติังาน (Performance indications) และ เตรียมแผนพฒันาบุคลากร ขั�นตอนที� 3: การพฒันาการ
ปกครอง (Political Development) มีการทาํขอ้ตกลงร่วมกนั เพื�อรับรู้ถึงจุดมุ่งหมายขององคก์าร พร้อมทั�งมีการ
สื�อสารให้บุคลากรรับทราบเพื�อสร้างค่านิยมร่วมกนั ขั�นตอนที� 4: การพฒันาวฒันธรรมองค์การ (Cultural 
Development) เป็นการสร้างบรรยากาศ สิ�งแวดลอ้มในชั�นเรียน และสิ�งแวดลอ้มในองคก์ารใหเ้อื�อต่อการเรียนการ
สอน ขั�นตอนที� 5: การพฒันาการบริหารจดัการ (Develop Management) เป็นการสร้างสรรค ์และนาํนโยบายไป
ปฏิบติั บริหารจดักระบวนการ และโครงสร้างขององคก์ารเพื�อสนบัสนุนและจดัสรรทรัพยากรให้เหมาะสมใน
การดาํเนินงาน และ ขั�นตอนที� 6: การพฒันาการประเมินผล (Develop Evaluation) เป็นการประเมินผล การ
ปฏิบติังานและใหข้อ้มูลยอ้นกลบั มีการตรวจสอบผลลพัธ์และทศันคติ เพื�อปรับปรุงแกไ้ขและกลบัไปสู่ขั�นที�หนึ� ง
ใหม่เพื�อปฏิบติัต่อไปเป็นวงจรอยา่งต่อเนื�อง357  

                                                
356Billie E. DeMont and Roger DeMont, Accountability: An Action. Model for the Public 

Schools (Homewood, Illinois: ETC Publications, 1975), 262. 
357R. J. S. Macpherson, Educative accountability: Theory, practice, policy and research in  

educational administration (New York: Pergamon, 1996), 256. 
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3. รูปแบบความรับผิดชอบหรือความพร้อมรับผิดของ Samuel (Samuel’s Accountability 
Model) ซึ�งซามูแอล (Samuel) ไดน้าํเสนอรูปแบบความรับผิดชอบหรือความพร้อมรับผิด และกล่าวถึงปัจจยัของ
พฤติกรรมการทาํงานที�มีความรับผิดชอบหรือความพร้อมรับผิดวา่มีลกัษณะสาํคญัอยา่งนอ้ย 6 ประการดว้ยกนั 
ดงันี� คือ 1) การมีเป้าหมายที�ชดัเจน (Clear Intention) เป็นการทาํงานที�มีการกาํหนดวตัถุประสงคที์�ชดัเจนว่า
ตอ้งการบรรลุเป้าหมายอะไร มีวิธีการหรือกลยุทธ์อย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจน มีการกาํหนดเวลาที�
แน่นอนเพื�อบรรลุเป้าหมาย  2) การมีความรู้สึกร่วมกนัถึงความเป็นเจา้ของ (Interlocking Ownership) หมายถึง 
การที�บุคคลในองคก์ารมีความรู้สึกร่วมกนัวา่พวกตนเป็นเจา้ของ และสาํนึกวา่ทุกคนในองคก์าร ต่างมีส่วนร่วม
เป็นเจา้ของ มิใช่เป็นองค์การของคนหนึ� งคนใด 3) กาํหนดวิธีการบริหารที�ทาํให้บรรลุเป้าหมาย (Effective 
Execution) ตอ้งมีวิธีการทาํงานหรือกลไกภายในองคก์ารที�ช่วยให้การทาํงานบรรลุเป้าหมายที�วางไว ้ ซึ� งวิธีการ
หรือกลไกดงักล่าวไดแ้ก่ การประสานงาน การใหเ้วลา การสื�อสาร และการตดัสินใจ 4) การจดัการพฤติกรรมที�ไม่
เอื�อการทาํงาน (Relentless Attack of Dysfunction Habits) หมายถึง การไม่ปล่อยให้คนที�เกี�ยงงาน ไม่ยอมทาํงาน 
และไม่ยอมปรับปรุงตวั แมจ้ะใหโ้อกาสแลว้จะตอ้งไม่ลงัเลที�จะจดัการกบัคนเหล่านี�  เพราะจะเป็นอุปสรรคต่อการ
ทาํงานในองคก์าร 5) การมีแผนสาํรอง (Responsive Recovery) หมายถึง มีการเตรียมแผนสาํรองไว ้ในกรณีเกิด
เหตุสุดวิสัยจะแกไ้ขสถานการณ์ไดท้นัเวลา 6) การติดตามและประเมินผลงาน (Ruthless Measuring of Results) 
หมายถึง การนาํวธีิการวดัและประเมินผล โดยพิจารณาจากผลงานไม่นาํระบบอุปถมัภม์าใชใ้นการประเมินผลงาน
และยกยอ่งผูที้�ทาํงานไดต้ามเป้าหมาย358  
  องคป์ระกอบของความรับผิดชอบนั�น บราวเน และคอห์น (Brouwne and Cohn) ไดส้รุป
องค์ประกอบของความรับผิดชอบไวว้่า ผูที้� มีความรับผิดชอบนั�นตอ้งเป็นผูที้�ไวว้างใจได้ มีความคิดริเริ�ม
สร้างสรรค ์ ไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรคตั�งใจทาํงาน มีความเชื�อมั�นในตนเอง มีความปรารถนาที�จะทาํให้ดีกว่าเดิม 
สามารถปฏิบติังานให้สาํเร็จลุล่วงไดต้ามเป้าหมาย มีความซื�อสัตยสุ์จริต และตรงต่อเวลา359  นภดล ภวนะวิเชียร
ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบหลกัของพฤติกรรมที�แสดงถึงความรับผดิชอบวา่ ประกอบดว้ยพฤติกรรมหลกั 5 ประการ 
ไดแ้ก่ 1. ตระหนกัถึงความสาํคญัของหนา้ที� ประกอบดว้ยพฤติกรรมต่าง ๆ คือ 1.1) รับรู้ต่อสิ�งที�กระทาํ 1.2) 
ยอมรับวา่หนา้ที�เป็นสิ�งที�ตนตอ้งทาํ 1.3) รู้สึกชอบต่อการกระทาํหนา้ที� และ 1.4) รู้สึกวา่หนา้ที�ของตนเป็นสิ�ง
สาํคญั 2) ทาํหนา้ที�ดว้ยความเตม็ใจโดยไม่ตอ้งมีการบงัคบั มีพฤติกรรมดงันี�  คือ 2.1) สมคัรใจทาํหนา้ที� และ  2.2) 
ควบคุมตนเองได ้3) ทาํหนา้ที�ดว้ยความตั�งใจ เอาใจใส่ พฤติกรรมส่วนนี� มีพฤติกรรมเสริม คือ 3.1) วางแผนในการ
ทาํหนา้ที�ของตน 3.2) มีระเบียบวินยั 3.3) มีความซื�อสัตย ์ 3.4) มีความละเอียดรอบคอบ และ 3.5) มีสติ  4) ทาํ
หนา้ที�อยา่งต่อเนื�องจนงานเสร็จ พฤติกรรมส่วนนี� มีพฤติกรรมเสริม คือ 4.1) มีความอดทน 4.2) มีความเพียร 4.3) 
มีการเตรียมการและแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�น4.4) มีมนุษยส์มัพนัธ์ และ 4.5) รักษาสุขภาพให้แข็งแรง และ 5) ยอมรับ

                                                

358M. Samuel, The Accountability Revolution: Achieve Berking  results in half the time, 2
nd 

ed. (Tempe, Arizona: Facts on Demand Press, 2003), 13-15. 
359C. G. Browne and Thomas S. Cohn, eds., The Study of Leadership (Illinois: The interstate, 
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ผลการกระทาํของตน ประกอบดว้ยพฤติกรรม ดงันี� คือ  5.1) ติดตามผลการกระทาํของตน 5.2) มีเหตุผล และ 5.3) 
ปรับปรุงการกระทาํของตน360  
 แคทเทลและแซนฟอร์ด (Cattell and Sanford) ไดก้ล่าวถึงบุคคลที�มีความรับผิดชอบสูงไวว้า่ 
ไดแ้ก่ บุคคลที�ปฏิบติัหน้าที�ทางการงาน ต่อครอบครัว บุคคลทั�วไป สังคม และประเทศชาติดว้ยความบากบั�น 
พากเพียร และเต็มความสามารถอยา่งมีศกัดิ{ ศรี และรู้จกัปฏิบติังานอยา่งมีกฎเกณฑ ์ซึ� งเป็นลกัษณะของมนุษยที์�
สามารถพฒันาได้ ส่วนลกัษณะของบุคคลที�มีความรับผิดชอบตํ�า ได้แก่ คนที�ถือความสะดวกเป็นเกณฑ์ มกั
หลีกเลี�ยงขอ้บงัคบัต่างๆ361   สาโรช บวัศรี ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัขอบข่ายของพฤติกรรมของความรับผิดขอบต่อ
หน้าที�การงานไวว้่า  ได้แก่ การเอาใจใส่การทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื�อผลของงานนั�นๆ โดยไม่คาํนึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนตวั เคารพต่อระเบียบ กฎเกณฑ ์และมีระเบียบวินยัในตนเอง มีอารมณ์หนกัแน่นเมื�อเผชิญกบั
อุปสรรค รู้จกัหนา้ที�และทาํตามหนา้ที�เป็นอยา่งดี มีความเพียรพยายาม มีความละเอียดรอบคอบ ใชค้วามสามารถ
อยา่งเต็มที� ปรับปรุงงานในหนา้ที�ให้ดียิ�งขึ�นทั�งของตนเองและสังคม มีความตรงต่อเวลาและยอมรับผลของการ
กระทาํของตนเอง362 กองวิจยัทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้าํหนดพฤติกรรมของความ
รับผิดชอบ ไวด้งันี� คือ 1) เอาใจใส่การทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 2) รู้จกัหนา้ที�และกระทาํตามหนา้ที�เป็นอยา่งดี 
3) มีความเพียรพยายาม 4) มีความละเอียดรอบคอบ 5) มีอารมณ์หนักแน่นเมื�อเผชิญกบัอุปสรรค 6) ใช้
ความสามารถอยา่งเต็มที� 7) ตรงต่อเวลา 8) ปรับปรุงงานในหนา้ที�ให้ดียิ�งขึ�นทั�งตนเองและสังคม 9) เคารพต่อ
ระเบียบกฎเกณฑ์ และ 10) ยอมรับการกระทาํของตน363 นิภา วิจิตรศิริ ไดแ้สดงทศันะไวว้่าความรับผิดชอบ
ประกอบดว้ยลกัษณะพฤติกรรมดงันี�  คือ 1) เอาใจใส่การทาํงานเพื�อผลของงานนั�น 2) มีความเพียรพยายาม 3) ใช้
ความสามารถเต็มที� 4) กลา้เผชิญต่อความจริง ยอมรับการกระทาํของตน 5) ช่วยเหลืองานส่วนรวมดว้ยความเต็ม
ใจ 6) รู้จกัหนา้ที�และกระทาํตามหนา้ที�อยา่งดี 7) ไม่ละเมิดสิทธิและหนา้ที�ผูอื้�น 8) มีความไวว้างใจได ้ 9) ตรงต่อ

                                                
360นภดล ภวนะวิเชียร, “การศึกษาค่านิยมดา้นความรับผิดชอบของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษา

ตอนตน้ที�ไดรั้บการสร้างเสริมดว้ยกระบวนการที�พฒันาตามแนวคิดของไอเซน้และแรทส์” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั,2540),70-71. 

361Raymond B. Cattell and Fillmore H. Sanford, อา้งถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, 
กองวจิยัทางการศึกษา, การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยด้านความรับผดิชอบและมีวินัยใน
ตนเอง, พิมพค์รั� งที� & (กรุงเทพฯ: โรงพิมพก์ารศาสนา,2542), r-s. 

362สาโรช บัวศรี, อ้างถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, กองวิจัยทางการศึกษา, การ
สังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยด้านความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง, พิมพ์ครั� งที�  & 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพก์ารศาสนา,2542), 6. 

363 กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, กองวิจยัทางการศึกษา, การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพของเด็กไทยด้านความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง, พิมพค์รั� งที� & (กรุงเทพฯ: โรงพิมพก์ารศาสนา, 
2542), 16-34. 
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เวลา 10) เคารพต่อระเบียบกฎเกณฑ ์11) มีความละเอียดรอบคอบ 12) ดูแลรักษาของส่วนรวมเสมือนของตนเอง 
13) ทาํงานร่วมกบัผูอื้�นไดดี้ และ 14) ปรับปรุงงานในหนา้ที�ที�มีต่อตนเอง และที�มีต่อสงัคมใหดี้ยิ�งขึ�น364 

ไซด์แมน (Siedman) ไดส้รุปแนวคิดเกี�ยวกบัการฝึกความรับผิดชอบของมิทตนั และแฮร์ริส 
(Mitton and Harris) มากล่าวไวด้งันี� คือ 1) การฝึกความรับผิดชอบ ควรเริ�มตั�งแต่เด็กอายนุอ้ย ๆ 2) เด็กทุกคนควรมี
โอกาสฝึกความรับผิดชอบ โดยการปฏิบติัจริง ให้เด็กมีส่วนร่วมในการทาํงาน 3) การจดัประสบการณ์ให้เด็ก
รับผิดชอบต่อหนา้ที�การงาน ควรให้เหมาะสมกบัวยัและความสามารถของบุคคล 4) ควรให้เด็กทราบวา่ผูใ้หญ่
หวงัอะไรจากตวัเขา 5) ในการฝึกความรับผิดชอบนั�น ผูใ้หญ่ตอ้งรู้จกัยดืหยุน่ไม่ควรเร่งรัดจนเกินไป 6) ตอ้งระลึก
ไวเ้สมอวา่ ในการทาํงานนั�น เด็กตอ้งการคาํแนะนาํจากผูใ้หญ่ 7) เด็กตอ้งการความไวว้างใจจากผูใ้หญ่ ดงันั�นเมื�อ
มอบหมายงานให้ทาํแลว้ควรให้เด็กไดรั้บผิดชอบอยา่งเต็มที� 8) เจตคติและพฤติกรรมต่อความรับผิดชอบของ
ผูใ้หญ่ มีอิทธิพลต่อการพฒันาความรับผิดชอบของเด็ก และ 9) การให้เด็กรับผิดชอบเกินความสามารถก็อาจจะ
เป็นอนัตรายแก่เด็กได้365  

ดรักเกอร์ (Drucker) ไดใ้ห้ทศันะเกี�ยวกบัหนา้ที�ความรับผิดชอบของผูบ้ริหารที�มีประสิทธิผล
ไวถึ้ง r ประการดว้ยกนัคือ &) บริหารตนเอง ผูบ้ริหารตอ้งรู้จกัตนเองทั�งในดา้นจุดแขง็ จุดอ่อน และวิธีการทาํงาน
ที�ดีที�สุด -) มีทฤษฏีทางการบริหารที�มีลกัษณะและสามารถใชง้านไดจ้ริง o) ใชก้ระบวนการตดัสินใจที�เป็นระบบ 
เป็นลาํดบัขั�นตอน และมีองคป์ระกอบเฉพาะเรื�องที�ตอ้งเนน้ความสนใจเป็นพิเศษ p) บริหารทรัพยากรมนุษยด์ว้ย
ความคิดเห็นที�วา่เป็นเพื�อนร่วมงาน W) ตดัสินใจที�เกี�ยวกบัคนดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยขอ้มูลรอบคอบรอบดา้น
อยา่งเหมาะสม q) สร้างและการปฏิบติัตามแนวทางแห่งนวตักรรมอยา่งเป็นระบบ และ r) พยายามเพื�อให้ไดรั้บ
ผลลพัธ์ทางเศรษฐศาสตร์ที�ดีที�สุดจากทรัพยากรที�มีอยูแ่ละที�สามารถหาได ้นอกจากนี�  ดรักเกอร์ ยงัไดแ้สดงทศันะ
เพิ�มเติมไวว้า่ หากอาํนาจนั�นไม่ไดถู้กสร้างใหเ้กิดขึ�นอยา่งสมดุลกบัความรับผิดชอบ อาํนาจดงักล่าวก็จะก่อให้เกิด
การปกครองที� เป็นเผด็จการ และหากปราศจากความรับผิดชอบ อาํนาจก็มักจะก่อให้เกิดผลเสียเสียต่อการ
ดาํเนินงานอยูเ่สมอๆ366 

กระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงข้อผลดีของความรับผิดชอบไวว้่า หากบุคคลมีความ
รับผิดชอบจะมีผลดีต่อไปนี�  คือ 1) คนมีความรับผิดชอบยอ่มจะทาํงานทุกอยา่งสาํเร็จตามเป้าหมายทนัเวลา 2) คน
มีความรับผิดชอบยอ่มไดรั้บการสรรเสริญและเป็นคุณประโยชน์ทั�งต่อตนเองและสังคม 3) ความรับผิดชอบเป็น
สิ�งเกื�อหนุนใหบุ้คคลปฏิบติังานสอดคลอ้งกบักฎจริยธรรม และหลกัเกณฑข์องสังคมโดยไม่ตอ้งมีผูอื้�นมาบงัคบั 
                                                

364นิภา วิจิตรศิริ, “ผลของกิจกรรมกลุ่มที�มีต่อความรับผิดชอบของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� & 
โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” จงัหวดัสระบุรี”  (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบญัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร, 2525), 7. 

365Jerome M. Seidman,ed., The Child: A Book of Readings (New York :Holt, Rinehart, 
Winston,1962), 408 – 411. 

366Peter F. Drucker, อา้งถึงใน เสริมศกัดิ{  วิศาลาภรณ์และทสันี วงศ์ยืน, “อาํนาจหนา้ที�และความ
รับผิดชอบ,”  ใน เอกสารการสอนชุดวชิาทฤษฏีและแนวปฏบิัตใินการบริหารการศึกษา เล่ม 9 หน่วยที� 9-T บัณฑิต
วิทยาลัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ฉบับปรับปรุงครัv งที� 9), พิมพ์ครั� งที�  & 
(กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WWo), 5-29-5-30. 
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4) ไม่เป็นตน้เหตุของความเสื�อมและความเสียหายแก่ส่วนรวม และ 5) ทาํให้เกิดความกา้วหนา้ สงบสุข เรียบร้อย
แก่สงัคม367  

S.| วฒันธรรมองค์การ  
พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใ้ห้คาํนิยามความหมายของคาํวา่ “วฒันธรรม” 

ไวว้า่ เป็นนาม หมายถึง สิ�งที�ทาํความเจริญงอกงามใหแ้ก่หมู่คณะ เช่น วฒันธรรมไทย วฒันธรรมในการแต่งกาย, 
วถีิชีวติของหมู่คณะ  เช่น วฒันธรรมพื�นบา้น วฒันธรรมชาวเขา368 นกัวชิาการหลายท่าน เช่น แฮทช์ (Hatch,1971)  
ดีลและเคเนดี (Deal & Kennedy, 1982) ฮอฟสเตด (Hofstede, 1983) เซช (Sathe,1985) ไทร์ซ และเบเยอร์ (Trice 
andBeyer, 1987) ดาฟท ์(Daft,1991) ชูลทซ์ (Schultz,1991) ชไฮน์ (Schein,1992) ร็อบบิ�นส์ (Robbins,1993) ไวริช
และคูนท์ (Weihrich and Koontz,1993) เนลสันและควิก(Nelson and Quick,2002 ) รอบบินส์และเคาลเ์ตอร์ 
(Robbins and Coulter,2002) ราแวสซีและชูลทซ์ (Ravasi and Schultz ,2006) ฮอยและมิสเกล (Hoy and  
Miskel,2008) ดูบริน(Dubrin,2009 ) และ ร็อบบินส์และจดัจ์ (Robbins and Judge,2009) เป็นตน้ไดใ้ห้ความหมาย
ของคาํวา่ “วฒันธรรมองคก์าร” ไวเ้ป็นอเนกประการ ซึ� งทั�งหมดนั�นอาจกล่าวโดยสรุปวา่  วฒันธรรมองคก์ารนั�น
หมายถึง แบบแผนของความคิด ความเชื�อ ความคาดหวงั ค่านิยม ทศันคติ และพฤติกรรมที�มีร่วมกนัของสมาชิก
ภายในองคก์าร แสดงออกมาในลกัษณะทั�งนามธรรมและรูปธรรมที�สามารถจบัตอ้งได ้เป็นสิ�งที�ถูกถ่ายทอดไปยงั
สมาชิกใหม่ๆ โดยที�ไม่รู้ตวัแต่ยนิยอมปฏิบติัตามโดยดี มีลกัษณะที�ไม่เป็นทางการและมีเอกลกัษณ์เฉพาะตนทาํให้
องคก์ารนั�นๆ แตกต่างจากองคก์ารอื�นๆ 

ลกัษณะของวฒันธรรมองค์การนั�น อลัเวสสัน (Alvesson) ไดแ้สดงทศันะไวด้งันี� คือ 1) เป็น
พฤติกรรมที�สามารถสังเกตเห็นไดอ้ยา่งสมํ�าเสมอ (observed behavioral regularities) เช่น การใชภ้าษาในการ
ติดต่อสื�อสาร พิธีการต่าง ๆ และรูปแบบของพฤติกรรมที�บุคคลในองคก์ารใหก้ารยอมรับ เป็นตน้2) มีบรรทดัฐาน 
(norms) ซึ� งยึดถือเป็นมาตรฐานของพฤติกรรมและแนวทางในการปฏิบติัร่วมกนัวา่ สิ�งใดจะตอ้งทาํมากนอ้ยแค่
ไหนในการปฏิบติังาน 3) ค่านิยมที�มีลกัษณะเด่น (dominant values) ซึ� งเป็นค่านิยมส่วนใหญ่ที�บุคคลในองคก์าร
ให้การยอมรับ ให้การสนบัสนุนและคาดหวงัในการปฏิบติังานร่วมกนั เช่น คุณภาพของงาน และประสิทธิภาพ
ของงาน เป็นตน้ 4) มีปรัชญาขององคก์าร (philosophy) ซึ� งเป็นความเชื�อขององคก์ารเกี�ยวกบัการปฏิบติังานและ
การให้บริการ 5) มีกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั (rules) ซึ� งเป็นระเบียบแบบแผนและแบบอยา่งในการปฏิบติังานที�
สมาชิกจะตอ้งเรียนรู้เพื�อประสิทธิภาพของหมู่คณะ และ 6) มีบรรยากาศขององคก์าร (organizational climate) ซึ� ง
เป็นสิ�งที�สมาชิกขององค์การกาํหนดขึ�นจากปฏิสัมพนัธ์ของบุคคลในองค์การและนอกองคก์าร369 มาร์ตินและ     
เมเยอร์สนั (Martin and Meyerson) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ องคก์ารสมยัใหม่มกัมีวฒันธรรมองคก์ารปรากฏในหลาย
ลกัษณะดงันี� คือ 1) มีวฒันธรรมหลกัขององคก์าร (integration perspective) หมายถึง สมาชิกขององคก์ารส่วนใหญ่

                                                
367กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือจริยศึกษา เล่ม 6 (กรุงเทพฯ : กรมศาสนา, 2520), 12. 
368ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, เขา้ถึงเมื�อ 1 กุมภาพนัธ์

2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp  
369Mats Alvesson, “ Organizations, Culture and ldeology,” International Studies of 

Management and Organization 17, 3 (Fall 1987): 4-18. 
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หรือเกือบทุกคนมีความเห็นพอ้งตอ้งกนัในเรื�องบางเรื�อง 2) มีวฒันธรรมย่อยหลายวฒันธรรม (differentiation 
perspective) หมายถึง สมาชิกขององค์การมีค่านิยมความเชื�อส่วนใหญ่ต่างกนั และ 3) ไม่ปรากฏวฒันธรรม
องค์การอย่างเด่นชดั (ambiguity perspective) หมายถึง สมาชิกขององค์การมีค่านิยม ความเชื�อตรงกนับา้ง 
แตกต่างกนับา้ง และไม่ชดัเจนบา้ง จนยากเกินที�จะสรุปเป็นแบบแผนที�แน่นอนได ้ แต่หากจะมีความเห็นพอ้ง
ตอ้งกนันั�นก็คงเป็นเรื�องที�เกิดขึ�นในบางสถานการณ์เท่านั�น370 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ไดแ้สดงทศันะไวว้่า 
วฒันธรรมองคก์ารโดยทั�วไปนั�นอาจไม่มีลกัษณะเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนั นั�นหมายถึง สมาชิกทุกคนในองคก์าร
อาจไม่ไดคิ้ดหรือเชื�อเหมือนกนัทั�งหมด องคก์ารจึงอาจมีวฒันธรรมหลกัและวฒันธรรมยอ่ยในองคก์ารได ้ทั�งนี�  
ลกัษณะสําคญัของวฒันธรรมที�นกัทฤษฎีองค์การยอมรับไดแ้ก่ &) วฒันธรรมเกิดจากปฏิสัมพนัธ์ของผูค้นใน
สงัคมหรือองคก์าร -) วฒันธรรมเป็นสิ�งที�มีร่วมกนัระหวา่งสมาชิกของกลุ่มสังคม o) วฒันธรรมเป็นสิ�งที�สามารถ
เรียนรู้ สร้างขึ� นและถ่ายทอดไปยงัคนอื�นๆ ได้ และ p) วฒันธรรมประกอบด้วยส่วนที� เป็นวตัถุและที� เป็น
สญัลกัษณ์371  

แนวคิดเกี�ยวกบัวฒันธรรมองคก์ารนั�น สไมร์คิชและคาลาส (Smircich and Calas) ไดแ้สดงทศันะ
ไวว้า่ วฒันธรรมองคก์ารมาจากแนวคิดพื�นฐาน 2 แนวทางหลกั คือ 1) แนวคิดเชิงปฏิฐานนิยม (Culture as a 
variable) เห็นวา่ วฒันธรรมองคก์ารเป็นพฤติกรรมของสมาชิกที�สงัเกตได ้จึงจดัเป็นตวัแปรหนึ�งที�มีอยูใ่นองคก์าร 
นอกเหนือจากตวัแปรอื�นที�แวดลอ้มองคก์ารอยู ่เช่น โครงสร้างองคก์าร เทคโนโลย ีเป็นตน้ วฒันธรรมองคก์าร จึง
เป็นบางสิ�งที�องคก์ารนั�นมี (Culture is something an Organization has) และ 2) แนวคิดเชิงปรากฏการณ์นิยม 
(Culture as a root metaphor) เห็นวา่ วฒันธรรมองคก์ารเป็นเรื�องของความคิด ความเชื�อ ที�อยูภ่ายในจิตใจของกลุ่ม
บุคคล และไม่ไดเ้ป็นเพียงตวัแปรตวัหนึ�งในองคก์ารเท่านั�น แต่องคก์ารเปรียบเสมือนวฒันธรรม หรือกล่าวไดว้า่
ทุกสิ�งในองคก์ารเป็นปรากฏการณ์ทางวฒันธรรม จึงเรียกวฒันธรรมองคก์ารวา่ บางสิ�งบางอยา่งที�องคก์ารนั�นเป็น 
(Culture is something an organization is)372 

องคป์ระกอบวฒันธรรมองคก์ารนั�น ดีลและเคเนดี (Deal and Kennedy) ไดแ้สดงทศันะไวด้งันี� คือ 
1) ค่านิยม (Values) เป็นแนวคิดและความเชื�อพื�นฐานขององคก์าร ค่านิยมเปรียบเสมือนหัวใจของวฒันธรรม
องค์การ เป็นรากฐานของวฒันธรรมองค์การ เป็นหลกัปรัชญาที�จะนาํองค์การไปสู่ความสําเร็จ ค่านิยมเป็น
ตวักาํหนดพฤติกรรมที�ควรแสดงออก และการปฏิบติัประจาํวนัแก่บุคลากรในองคก์รทั�งหมด ค่านิยมจึงเป็นสิ�งที�
บุคลากรในองคก์ารยอมรับยดึถือเป็นแนวทางการใชชี้วติในองคก์ารและค่านิยมมกัถูกระบุไวใ้นเป้าหมายหรือคาํ

                                                
370J. Martin and D. Meyerson, "Organizational Cultures and the Denial, Channeling, and 

Acknowledgement of Ambiguity,” in Managing Ambiguity and Change, eds. L. Pondy, R. Boland, and H. 
Thomas (New York: Wiley,&Rss), Ro-&-W.   

371ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์, ทฤษฏีองค์การสมยัใหม่, พิมพค์รั� งที� 3 (กรุงเทพฯ: บริษทัแชทโพร์ 
พริ�นติ�งจาํกดั, 2546), 189. 

372Linda Smircich and Marta B.Calas, “Organizational Culture : A Critical Assesment,” in 

Handbook of Organizational Communication : An Interdisciplinary Perspective, eds. F. Jablin, and Others 
(Newbury Park : CA : SAGE ,1987), 229-263. 
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ขวญัขององคก์าร 2) วรีบุรุษ (Heroes) เป็นผูน้าํภายในองคก์ารในการกาํหนดพฤติกรรม วธีิการทาํงานในแต่ละวนั 
มกัเป็นผูส้ะทอ้นค่านิยมทางวฒันธรรมและเป็นแบบอย่างให้บุคลากรอื�นๆ เห็นและทาํตามและเป็นตวัอยา่งที�
แพร่หลายภายในองคก์าร 3) พิธีการและพิธีกรรม (The Rites and Rituals) เป็นระบบและมีรูปแบบที�วางไวใ้นแต่
ละองค์การจะแสดงให้บุคลากรในองค์การเห็นถึงพฤติกรรมที�องค์การคาดหวงั จะมีพิธีการประเพณีต่างๆ ที�
องคก์ารยดึถือและปฏิบติักนัอยา่งสมํ�าเสมอ เช่น การเลี�ยงอาํลาผูที้�เกษียณอายกุารทาํงาน พิธีการกล่าวสดุดียกยอ่ง
บุคลากรดีเด่นเป็นที�ยอมรับของทุกคน การจดังานรําลึกถึงพระคุณของอดีตผูที้�มีอุปการะต่อองคก์ร เป็นตน้ สิ�ง
เหล่านี� เป็นขนบธรรมเนียมที�องคก์ารหลายแห่งยึดถือและสืบทอดต่อกนัมาอยา่งต่อเนื�อง 4) ส่วนประกอบของ
วฒันธรรม (The Elements of Culture) เป็นตวักาํหนดว่า จะตอ้งทาํอะไรเพื�อให้ประสบผลสําเร็จ โดย
ส่วนประกอบในดา้นสภาพแวดลอ้มขององค์การมีอิทธิพลมากที�สุดในการหล่อหลอมวฒันธรรมองคก์าร หาก
สภาพแวดลอ้มขององค์กรอยู่ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางธุรกิจการมุ่งการขายก็จะเป็นส่วนหนึ� งของวฒันธรรม
องคก์าร  และ 5) เครือข่ายทางวฒันธรรม (The Culture Network) เป็นช่องทางการสื�อสารอยา่งไม่เป็นทางการอนั
สาํคญัภายในองคก์าร โดยจะเป็นผูน้าํสาร ค่านิยม เรื�องราวของวีรบุรุษต่างๆ โดยการเล่าซุบซิบ การเผยแผ่โดย
สาวก นักเทศน์ และบุคลากรในองค์การ ซึ� งมกัจะรับรู้ร่วมกันทั�วองค์การและระหว่างรุ่นของบุคลากรที�
ต่อเนื�องกนั373 

ประโยชน์และความสําคญัของวฒันธรรมองค์การนั�น มาวเดย,์ พอร์เตอร์ และสเตียร์ (Mowday, 
Porter and Steers) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของวฒันธรรมองคก์ารที�มีความเขม้แขง็ไวด้งันี� คือ &) วฒันธรรมช่วยให้
เห็นความแตกต่างระหวา่งองคก์ารที�ชดัเจน -) วฒันธรรมทาํให้เกิดความรู้สึกที�เป็นเอกลกัษณ์  o) วฒันธรรมช่วย
พฒันาขอ้ผกูพนัภายในกลุ่ม p) วฒันธรรมช่วยเสริมสร้างความมั�นคงในระบบสงัคม W) วฒันธรรมช่วยเชื�อมสังคม
ภายในองคก์าร โดยการกาํหนดมาตรฐานของพฤติกรรมที�มีความเหมาะสม และq) วฒันธรรมช่วยเสริมสร้างและ
กาํหนดแบบของเจตคติและพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การ374 สไมคิช (Smircich) ไดแ้สดงทัศนะไวว้่า 
วฒันธรรมองคก์ารจะช่วยสมาชิกในองคก์ารโดยการทาํหนา้ที� p ประการ ไดแ้ก่ &) หนา้ที�ในการเป็นเอกลกัษณ์
องค์การ (organization identity) -) หน้าที�ในการช่วยให้เกิดความผูกพนักับองค์การ (facilitate collective 
commitment) o) หนา้ที�ในการช่วยสร้างความมั�นคงทางสังคม (social system stability) และ 4) หนา้ที�ในการเป็น
เครื�องมือในการใหเ้หตผุล (sense-making device)375 ร็อบบิ�นส์ (Robbins) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ วฒันธรรมองคก์าร
ในการปฏิบติังานจะประกอบดว้ยหนา้ที�ต่างๆ ภายในองคก์าร W ประการ ไดแ้ก่ 1) วฒันธรรมจะมีการกาํหนด

                                                
373Terrence. E. Deal and Allen. A. Kennedy, Corporate Cultures (Reading, MA: Addison 

Wesley,1982), อา้งถึงใน บุศรา กายี, “วฒันธรรมองค์การกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพ”  
(วิทยานิพนธ์พยาบาล ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2546), 9-20. 

374R. T. Mowday, L. W. Porter, and R. M. Steers, อา้งถึงใน ศิริพงษ ์เศาภายน, หลักการบริหาร
การศึกษา:ทฤษฏีและแนวปฏิบัต ิ(กรุงเทพฯ:บุ๊คพอยท,์ -Wpr), so. 

375Linda Smircich, “Concepts of Culture and Organizational Analysis,” Administrative Science 
Quarterly 28, 3  (September 1983): 339-358. 
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ขอบเขตของบทบาทซึ� งทาํให้เกิดความแตกต่างระหวา่งองคก์ารหนึ�งกบัองคก์ารหนึ� ง 2) ทาํให้เกิดความรู้สึกที�
แสดงออกของสมาชิกองค์การ 3) วฒันธรรมจะทาํให้เกิดความผูกพนัมากกว่าการถือผลประโยชน์ส่วนตวั 4) 
ส่งเสริมระบบสังคมอย่างมีเสถียรภาพ วฒันธรรมทางสังคมจะช่วยให้องค์การมีการกาํหนดมาตรฐานอย่าง
เหมาะสมเกี�ยวกบัสิ�งที�พนกังานควรพูดหรือกระทาํ และ 5) วฒันธรรมจะช่วยให้เกิดความรู้สึกและมีกลไกคอย
ควบคุมเพื�อปรับทศันคติ และพฤติกรรมของพนักงาน376 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ ไดแ้สดงทศันะไวว้่า 
วฒันธรรมองคก์ารเป็นเครื�องมือที�ช่วยเพิ�มประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององคก์ารไดห้ลายประการ ดงันี� คือ 1) 
วฒันธรรมองคก์ารที�มีขอบเขตที�ชดัเจนก่อให้เกิดเอกลกัษณ์ขององคก์ารที�สมาชิกจะรับรู้ และยึดถือร่วมกนั จะ
สามารถแบ่งแยกองค์การหนึ� งให้แตกต่างจากอีกองค์การ เนื�องจากรูปแบบของวฒันธรรมที�แตกต่างกนั 2) 
วฒันธรรมที�จดัเจนสามารถทาํใหส้มาชิกองคก์ารจาํแนกสิ�งต่าง ๆ ออกมาไดว้า่การกระทาํนั�นถูกตอ้งหรือไม่ เป็น
การปฏิบติัตามแนวทางที�ผูเ้ริ�มก่อตั�งไดก้าํหนดไว ้3) วฒันธรรมองคก์ารช่วยเสริมสร้างความผูกผนัในหมู่สมาชิก 
ทาํใหส้มาชิกเกิดความผกูพนัร่วมและกระตุน้ใหเ้กิดการยอมรับผกูผนัในองคก์าร ไม่ทาํใหส้มาชิกยดึมั�นแต่ตนเอง 
4) วฒันธรรมองคก์ารช่วยส่งเสริมระบบสังคมให้มีเสถียรภาพ วฒันธรรมเปรียบเสมือนสิ�งโนม้นา้วใจในสังคม
หรือเป็นเครื�องมือทางสังคมที�จะยึดสมาชิกในองคก์ารเขา้ไวด้ว้ยกนัโดยการสร้างมาตรฐานที�เหมาะสมสาํหรับ
บุคลากรในองค์การนั�น และ 5) วฒันธรรมองค์การเปรียบเสมือนกลไกในการควบคุมและชี�นาํทศันคติและ
พฤติกรรมของสมาชิก วฒันธรรมองคก์ารเป็นกรอบของระเบียบแบบแผนสาํหรับสมาชิกในองคก์ารที�จะทราบถึง
แนวทางการปฏิบัติและพฤติกรรมองค์การว่าเป็นไปในลกัษณะใด377 ธร สุนทรายุทธ ได้แสดงทัศนะไวว้่า 
วฒันธรรมองคก์ารที�เหมาะสมกบัองค์การแลว้นั�นยอ่มจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่องคก์าร ดงันี� คือ &) ช่วยในการ
ปรับตวัต่อสภาพแวดลอ้มภายนอก -) ช่วยในการบูรณาการภายในองค์การ o) ช่วยในการหล่อหลอมคนใน
องคก์ารใหเ้ขา้ใจกฎกติกาในการอยูร่่วมกนั มีความเชื�อและพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกนั ร่วมมือกนัทาํงาน ลด
ความขดัแยง้ในองคก์ารได ้p) เป็นสญัลกัษณะอยา่งหนึ�งขององคก์าร378 

ระดบัของวฒันธรรมองค์การนั�น ฮอฟสตีด (Hofstede) ไดจ้าํแนกออกเป็น p ชั�น ไดแ้ก่ &) ชั�น
เปลือกนอก ไดแ้ก่ การกระทาํและสิ�งของเครื�องใชต้่างๆ ตลอดจนสญัลกัษณ์หรือคาํพดูที�ใช ้ซึ� งเป็นที�เขา้ใจกนัเอง
ในหมู่สมาชิกในองคก์าร -) วรีบุรุษ (heroes) ไดแ้ก่ บุคคลที�สมาชิกในองคก์ารใหก้ารเคารพยกยอ่งและยึดถือเป็น
แบบอยา่งในการประพฤติปฏิบติั เช่น การตรงต่อเวลา การแต่งกาย ความขยนัอดทน เป็นตน้ o) ธรรมเนียมปฏิบติั 
(rituals) ไดแ้ก่ กิจกรรมต่างๆ ที�สมาชิกในองค์การแสดงออกร่วมกนั เป็นส่วนของการควบคุมพฤติกรรมที�พึง
ประสงคใ์นองคก์าร เช่น การแสดงความเคารพผูอ้าวโุส การประกอบศาสนพิธี การจดัพิธีการฉลองในวาระต่างๆ 
เป็นตน้ และ p) ค่านิยม ได้แก่ สิ�งที�สมาชิกในองค์การยึดถือว่าเป็นสิ�งสําคญั และใช้ในการประเมินค่าว่า 
พฤติกรรมใดเป็นสิ�งดีและไม่ดี ควรปฏิบติัและไม่ควรปฏิบติั ค่านิยมจึงเป็นสิ�งที�อยูลึ่กที�สุด เป็นเรื�องของความคิด

                                                
376Stephen P. Robbins, Organizational Behavior, 9th ed. (Englewood Cliffs, N.J. : Prentice  

Hall International, 2001), 515. 
377ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, พฤตกิรรมองค์การ (กรุงเทพฯ: ดวงกลมสมยั,2541), 314. 
378ธร สุนทรายทุธ, การบริหารจดัการเชิงปฏิรูป:ทฤษฏี วิจัย และปฏิบัติทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: 

บริษทั เนติกลุการพิมพ ์จาํกดั, 2551), pRq-pRr. 
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และจิตใจ และทั�งหมดนี�แสดงออกในวิธีการทาํงานของสมาชิกองคก์าร379 ชไฮน์ (Schein) ไดจ้าํแนกออก o ชั�น 
ไดแ้ก่ ชั�นที� & :วฒันธรรมทางกายภาพที�มนุษยส์ร้างขึ�น (artifacts) กล่าวคือ สิ�งที�มองเห็น จบัตอ้งได ้สามารถไดย้นิ
หรือรู้สึกไดง่้ายเมื�อเราเขา้ไปองค์การใดองค์การหนึ� ง อาจแบ่งไดเ้ป็น o ประเภทย่อย คือ &) ประเภทวตัถุ เช่น
ศิลปะต่างๆ โลโกข้องหน่วยงาน รูปทรงหรือการออกแบบตึก เฟอร์นิเจอร์ในองคก์าร เครื�องแต่งกายในสถานที�
ทํางาน รูปลักษณ์ วตัถุและการวางผังสํานักงาน  -) ประเภทพฤติกรรม เช่น พิธีกรรมต่างๆ รูปแบบการ
ติดต่อสื�อสาร ประเพณี การให้รางวลัหรือการลงโทษพนักงาน o) ประเภทภาษา เช่น เรื� องเล่าเกี�ยวกับความ
ยากลาํบากในการก่อตั�งองคก์าร เรื�องตลกในหน่วยงาน  ชื�อจริงหรือชื�อเล่นที�ใชเ้รียกในที�ทาํงาน  คาํศพัท์เฉพาะที�
ใชก้นัในหน่วยงาน คาํอธิบายเกี�ยวสิ�งต่างๆ ประวติัศาสตร์ ลกัษณะของวรีชนหรือทรชน อุปมาอุปมยัหรือคาํขวญั
ที�มกัใชก้นัในองคก์าร ชั�นที� -: ค่านิยม (Values) กล่าวคือ หลกัการ เป้าหมาย และมาตรฐานทางสังคม ซึ� งจะเป็น
สิ�งที�บอกว่าสมาชิกขององค์การให้ความใส่ใจในเรื� องใด เช่น อิสรภาพ ประชาธิปไตย ความมั�งคั�ง หรือความ
จงรักภกัดี ซึ� งจะเป็นพื�นฐานในการตดัสินใจว่าอะไรเป็นสิ�งที�ถูกหรือผิด เป็นสิ�งที�มนุษยแ์สดงออกอย่างมีสาํนึก
หรือรู้ตวั  รวมถึงทาํเนียมปฏิบติั (Norms) ซึ�งมีความหมายใกลเ้คียงกบัค่านิยม ทาํเนียมปฏิบติันั�นเป็นเหมือนกฎที�
ไม่ไดเ้ขียนไว ้แต่เป็นสิ�งที�จะบอกให้สมาชิกทราบว่าควรจะประพฤติตวัอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆ ขณะที�
ค่านิยมจะบอกวา่สิ�งใดเป็นสิ�งสาํคญัสาํหรับสมาชิกแต่ทาํเนียมปฏิบติัจะบอกวา่พฤติกรรมแบบใดที�เราจะคาดหวงั
จากากันและกัน อย่างไรก็ตามทั�งสองอย่างนั�นมีความสัมพนัธ์กนัและกนั คือ ทาํเนียมปฏิบติัจะเป็นผลมาจาก
ค่านิยมเช่น การไม่ตดัแถวและการไม่พูดคุยในโรงหนังเป็นผลมาจากค่านิยมของความสุภาพและความเกรงใจ
ผูอื้�น และชั�นที� o: ฐานคติพื�นฐาน (Basic Assumption) กล่าวคือ สิ�งที�สมาชิกในองคก์ารแสดงออกโดยไม่รู้สึกตวั 
ซึ�งสะทอ้นถึงความเชื�อที�คิดวา่เป็นจริง ซึ�งจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ ความรู้และพฤติกรรมของคนหรือความคิดหรือ
การกระทําเ พื�อบรรลุจุดมุ่งหมายซึ� งยอมรับปฏิบัติโดยไม่มีการตั� งค ําถามหรือข้อสงสัยแต่อย่างใด380                  
เชอร์เมอร์ฮอร์น, ฮนัท์ และออสบอร์น (Schermerhorn , Hunt and Osborn) ไดแ้บ่งระดบัของวฒันธรรมองคก์ร
เป็น 3 ชั�น ไดแ้ก่ 1) วฒันธรรมที�สงัเกตได ้(Observable culture) เป็นวฒันธรรมในระดบับนที�สามารถมองเห็นได ้
เป็นการแสดงถึงวิธีการในการแสดงพฤติกรรมของสมาชิกในองคก์ร และเป็นแนวทางที�องคก์รถ่ายทอดให้แก่
สมาชิกใหม่ เพื�อใหมี้พฤติกรรมสอดคลอ้งกบัองคก์ร วฒันธรรมในระดบันี� จะเป็นผลของการแสดงออกของสิ�งที�
อยู่ภายในหรือวฒันธรรมในระดบัที�ลึกกว่านี�  โดยวฒันธรรมที�สามารถสังเกตเห็นได ้ ไดแ้ก่ พิธีกรรมต่างๆ 
สญัลกัษณ์ การเฉลิมฉลองหรือเทศกาลต่างๆ ระเบียบแบบแผนตาํนานหรือเรื�องราวต่างๆ และประวติัศาสตร์ของ
องคก์ร เป็นตน้  2) ค่านิยมหรือคุณค่าร่วมกนัขององคก์ร (Shared values) เป็นระดบัของค่านิยมที�อยูเ่บื�องหลงั
พฤติกรรมหรือการแสดงออกต่างๆ ในองคก์ร เนื�องจากพฤติกรรมจะตอ้งมีสาเหตุที�มาอธิบายพฤติกรรม ค่านิยม
ร่วมกนัจะเป็นเครื�องมือที�เชื�อมโยงพนกังานในองคก์รเขา้ดว้ยกนั การมีความเชื�อและความเห็นร่วมกนัจะส่งผลต่อ
การแสดงพฤติกรรมขององคก์ร และ 3) ฐานคติร่วมกนั (Common assumptions) เป็นระดบัของค่านิยมที�ลึกที�สุด

                                                
379Geert Hofstede, Culture's Consequences: International Differences in Work-Related 

Values (Beverly Hills CA: Sage Publications, 1980), r-R. 
380Edgar H. Schein, Organizational Culture and Leadership, 2nd ed. (San Francisco:Josey-

Bass, &RR-), &r--A. 
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กล่าวคือในระดบันี�สมาชิกในองคก์รจะมีความเชื�อที�รับรู้ร่วมกนัวา่เป็นฐานคติร่วมกนัขององคก์ร ซึ� งทุกคนรับรู้
และเขา้ใจเหมือนกนัจนอาจจะไม่ตอ้งมีการระบุไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอีก381 

รูปแบบวฒันธรรมองคก์ารนั�น เฮลลไ์รเกลและ คณะ (Hellriegel and Others) ไดจ้าํแนกวฒันธรรม
องคก์ารโดยพิจารณาตวัแปรดา้นการควบคุมวา่มีการเขม้งวดหรือยึดหยุน่กบัตวัแปรดา้นความสนใจต่อภายนอก
หรือภายในองค์การออกเป็น p  รูปแบบ ไดแ้ก่ &) วฒันธรรมองค์การแบบราชการ (Bureaucratic Culture) -) 
วฒันธรรมองคก์ารแบบเครือญาติ (Clan Culture) o) วฒันธรรมองคก์ารแบบผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial 
Culture) และ p) วฒันธรรมองคก์ารแบบตลาด (Market Culture)382 ดาฟท์ (Daft) ไดท้าํการศึกษาเรื�องวฒันธรรม
องคก์ารกบัประสิทธิผลองคก์ารพบวา่ ความพอดีระหวา่งสภาพแวดลอ้ม กลยทุธ์ และค่านิยมมีความเกี�ยวขอ้งกบั
การก่อตวัของวฒันธรรม ซึ� งมี 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) วฒันธรรมแบบครอบครัว (clan culture) -) วฒันธรรมแบบ
ราชการ (bureaucratic culture) o) วฒันธรรมแบบปรับตวั (adaptability culture) และ p) วฒันธรรมแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ{  (achievement culture) ซึ� งความแตกต่างของวฒันธรรมทั�ง 4 รูปแบบนั�นมาจากมิติที�สาํคญั 2 ดา้นคือ 
มิติซึ� งสภาพแวดลอ้มภายนอกตอ้งการความยืดหยุ่นหรือมั�นคง และมิติซึ� งกลยทุธ์เนน้ไปที�ภายในหรือภายนอก
องคก์าร มิติของวฒันธรรมในกรอบการแข่งขนัคุณค่าทั�ง 2 ดา้นดงักล่าวทาํให้เกิดแบบของวฒันธรรม 4 รูปแบบ 
โดยมีค่านิยมที�แตกต่างกนัซึ�งองคก์ารหนึ�งอาจมีค่านิยมทางวฒันธรรมแยกไดห้ลายแบบหรืออาจทั�ง 4 รูปแบบเลย
ก็ได ้แต่อยา่งไรก็ตามองคก์ารที�ประสบความสาํเร็จและมีวฒันธรรมเขม้แข็งนั�นวฒันธรรมจะโนม้เอียงไปดา้นใด
ดา้นหนึ�งโดยเฉพาะ ดงันี�   1) วฒันธรรมแบบเครือญาติ (clan culture) มุ่งความสนใจไปภายในองคก์ารในการ
เกี�ยวข้องและการมีส่วนร่วมของผูป้ฏิบัติงาน เพื�อตอบสนองกับความคาดหวงัในการเปลี�ยนแปลงจาก
สภาพแวดลอ้มภายนอก วฒันธรรมแบบครอบครัวให้ค่านิยมกบัความตอ้งการของผูป้ฏิบติังานองค์การแบบนี�
โดยทั�วไปแลว้มีบรรยากาศการทาํงานที�เป็นมิตรต่อกนั ผูป้ฏิบติังานรู้สึกเสมือนครอบครัว ผูบ้ริหารเนน้การให้
ความร่วมมือ ใส่ใจกบัทั�งเพื�อนร่วมงาน และผูรั้บบริการ และพยายามเลี�ยงความแตกต่างทางสถานภาพให้รางวลั
อยา่งยติุธรรมและคลอ้ยตามเสียงส่วนใหญ่สมาชิกมีความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยต่อกนัและต่อองคก์าร 2) วฒันธรรม
แบบราชการ (bureaucratic culture) มุ่งความสนใจไปยงัภายในองค์การเน้นรักษาสถานภาพเดิมสําหรับ
สภาพแวดลอ้มที�ไม่เปลี�ยนแปลง วฒันธรรมเนน้ระเบียบ แบบแผน มีเหตุผล มีลาํดบัขั�นตอนในการทาํงานตาม
กฎเกณฑ ์และมีค่านิยมมธัยสัถ ์ความสาํเร็จขององคก์ารเกิดขึ�นไดด้ว้ยการมีบูรณาการที�ดีเยี�ยมและมีประสิทธิภาพ 
3) วฒันธรรมแบบปรับตวั (adaptability culture) มีลกัษณะที�ผูน้ําใช้กลยุทธ์กระตุน้ค่านิยมที�สนับสนุน
ความสามารถขององค์การในการตีความและแปลสัญญาณจากสภาพแวดลอ้ม เพื�อส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตอบสนองแบบใหม่ ๆ จากองคก์าร ผูป้ฏิบติังานมีเสรีในการตดัสินใจและดาํเนินการอยา่งเสรีให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการใหม่ ๆ และมีค่านิยมในการตอบสนองต่อลูกคา้สูง ผูน้าํกระตือรือร้นในการสร้างการเปลี�ยนแปลง
ดว้ยการกระตุน้และให้รางวลัต่อความคิดสร้างสรรค์ การทดลอง และการเสี�ยง และ 4) วฒันธรรมแบบมุ่ง

                                                
381John R. Schermerhorn Jr., James G. Hunt, and Richard N. Osborn, Organizational Behavior 

(New York: John Wiley,2003), 267-268. 
382Don Hellriegel, John W. Slocum, Jr., and Richard W. Woodman, Organizational behavior, 

9th ed. (Cincinnati, Ohio :South-Western College Pub., 2001), 524. 
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ผลสัมฤทธิ{  (achievement culture) มีคุณลกัษณะสาํคญัของการมีวิสัยทศัน์ที�ชดัเจนในเป้าหมายองคก์าร และผูน้าํ
เนน้การบรรลุผลจาํเพาะที�ชดัเจน องคก์ารตระหนกัถึงการรักษาไวซึ้� งกลุ่มผูรั้บบริการเฉพาะจากสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกโดยไม่สนใจต่อความยดืหยุน่และการเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว วฒันธรรมดงักล่าวเป็นการมุ่งผลลพัธ์ซึ� ง
ให้ค่านิยมกับการแข่งขนับุกงานความริเริ�มส่วนบุคคล และใส่ใจต่อการทาํงานหนักหามรุ่งหามคํ�าเพื�อบรรลุ
เป้าหมาย การเนน้การเอาชนะคือการเชื�อมประสานองคก์ารเขา้ดว้ยกนั383 คุกและซูมลั (Cooke and Szumal)  ไดใ้ช้
บรรทัดฐานความเชื�อหลกัของสมาชิกในกลุ่มเป็นเกณฑ์การแบ่งวฒันธรรม แต่ละแบบสมาชิกในกลุ่มหรือ
องคก์ารจะมีความคิดความเชื�อที�เป็นอยา่งเดียวกนัหรือคลา้ยๆ กนั และใชเ้ป็นบรรทดัฐานเกี�ยวกบัการปฏิบติัตน
ในองค์การ ซึ� งแบ่งวฒันธรรมองค์การออกเป็น o รูปแบบ ไดแ้ก่ &) วฒันธรรมแบบตั�งรับ-ปกป้อง (Passive-
Defensive Culture) คือ องคก์ารที�สมาชิกมีความเชื�อวา่ การติดต่อสัมพนัธ์กบัผูอื้�นนั�นตอ้งระวงัสาํรวมอยา่งแสดง
ออกไปในทางที�เป็นภยัต่อความมั�นคงในตาํแหน่งหน้าที�ของตนเอง  ค่านิยมที�ยึดถือ ไดแ้ก่ การคลอ้ยตาม การ
ยอมรับโดยดุษฎี โดยไม่ตั�งคาํถาม การสิ�งต่างๆ ตามแบบที�เคยทาํกนัมา การพึ�งพิงอาศยัผูอื้�น  หรือการดูคนอื�นวา่
ทาํอยา่งไรก่อนแลว้ค่อยทาํตาม และพฤติกรรมหลีกเลี�ยงปัญหา -) วฒันธรรมแบบเชิงรุก-ปกป้อง (Aggressive- 
Defensive Culture) คือ องค์การที�สมาชิกมกัแสดงออกถึงพฤติกรรมอย่างชดัเจนในการปกป้องสถานภาพและ
ความมั�นคงในงานของตน ค่านิยมของสมาชิกในองคก์ารแบบนี�  ไดแ้ก่ การแสวงหาอาํนาจ  การแข่งขนั  และการ
เป็นปฏิปักษต์่อผูอื้�นที�มีความคิดเห็นแตกต่างกนั และการทาํงานที�เนน้ความสมบูรณ์แบบ และ 3) วฒันธรรมแบบ
สร้างสรรค ์(Constructive Culture) คือ องคก์ารที�ส่งเสริมให้สมาชิกร่วมกนัทาํงานเพื�อนาํไปสู่ความสําเร็จของ
องคก์าร ขณะเดียวกนัสมาชิกก็ไดเ้รียนรู้และมีการพฒันาไปดว้ย วฒันธรรมแบบนี� มีความสัมพนัธ์กนักบัค่านิยมที�
มุ่งความสําเร็จ การประจักษ์ในตน มนุษยนิยม และการมุ่งความสัมพนัธ์384คุกและลาฟเฟอร์ที (Cooke and 
Lafferty ) ไดท้าํการศึกษาทฤษฏีแบบแผนการดาํเนินชีวิต (Life Style Inventory) ทฤษฏีสัมพนัธภาพระหวา่ง
บุคคลกบัการปฏิบติังาน และทฤษฏีแรงจูงใจของมาสโลว ์(Maslow) และแมคเคลแลนด ์(Mc Clellang) แลว้นาํเอา
ทฤษฏีของแคทซ์ เมซิโอนิ และมอร์ส (Katez, Maceoby, and Morse)  และ สต๊อกฮิลล ์(Stogdill) มาประกอบกนั
เป็นลกัษณะการดาํเนินชีวิตของบุคลากร ซึ� งจะมีความเชื�อ  ค่านิยม และแนวทางการประพฤติปฏิบติังานตาม
บรรทดัฐานขององคก์าร นั�น ๆ  พฤติกรรมที�บุคลากรแสดงออกในองคก์ารแต่ละองคก์ารนั�นจะมีความแตกต่างกนั 
ทาํใหมี้เอกลกัษณะที�จะถ่ายทอดให้บุคลากรรุ่นต่อๆ ไป ซึ� งแนวทางปฏิบติัเช่นนี� เรียกวา่ วฒันธรรมองคก์าร โดย 
คุกและลาฟเฟอร์ทีนั�นไดน้าํแนวคิดดงักล่าวนั�นมาเป็นกรอบในการสร้างแบบวดัการรับรู้พฤติกรรมที�เป็นบรรทดั
ฐานและที�องค์การคาดวงัจากผู ้ปฏิบัติงานในองค์การนั� นๆ เรียกว่า การสํารวจวฒันธรรมองค์การ (The 
Organizational Culture Inventory : OCI) แลว้แบ่งวฒันธรรมองคก์ารออกได ้3 รูปแบบ คือ  &) แบบตั�งรับ-เฉื�อย
ชา (Passive-Defensive Styles) -) แบบเชิงรุก-กา้วร้าว (Aggressive-Defensive Styles) และ o) แบบสร้างสรรค ์

                                                
383Richard L. Daft, Leadership : Theory and Practice (Orlando, Florida : Dryden,1999),193- 

195. 
384R. A. Cooke and J. L. Szumal, (n.p. , n.d.), quoted in Angelo Kiniciki and Marc Buelens, 

Organizational Behavior, 2nd ed. (New York : McGraw – Hill , 2002), 65 - 67. 
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(Constructive Styles)385 ดีลและเคเนดี (Deal & Kennedy) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ องคก์ารนั�นมี p รูปแบบ และแต่ละ
รูปแบบนั�นก็มีวฒันธรรมองค์การที�แตกต่างกนั รวม p รูปแบบ ไดแ้ก่ &) องค์การที�มีความเสี�ยงสูงและมีขอ้มูล
ยอ้นกลบัเร็ว เช่น บริษทัที�ปรึกษา องค์การประเภทนี� ควรมีลกัษณะวฒันธรรมที�เรียกว่า วฒันธรรมที�ห้าวหาญ 
(Tough-Person) มีค่านิยมที�ชอบความเสี�ยงเพื�อให้ไดผ้ลตอบแทนสูง -) องค์การที�มีความเสี�ยงตํ�า แต่มีขอ้มูล
ยอ้นกลบัเร็ว เช่นร้านแมคโดนลัด ์วฒันธรรมองคก์ารจึงมีลกัษณะที�เรียกวา่อุตสาหะ (Work Hard/Play Hard) หรือ
เวลาทาํงานก็ทาํกนัอยา่งจริงจงั เมื�อเวลาพกัก็สนุกกนัอยา่งเตม็ที� วฒันธรรมประเภทนี� จะเนน้ปริมาณหรือยอกขาย
เป็นสาํคญั o) องคก์ารที�มีความเสี�ยงสูง แต่ความเร็วของขอ้มูลยอ้นกลบัชา้ เช่น องคก์ารนาซ่า เพราะเป็นองคก์ารที�
เกี�ยวขอ้งกบัการลงทุนค่อนขา้งสูง แต่ผลของการลงทุนนั�นจะเห็นผลชา้ วฒันธรรมองคก์ารจึงมีลกัษณะที�เรียกวา่
เดิมพนัดว้ยองคก์าร (Bet Your Company) วฒันธรรมเนน้การลงทุนในอนาคต และ p) องคก์ารที�มีความเสี�ยงตํ�า 
และความเร็วของขอ้มูลยอ้นกลบัที�ชา้ดว้ย เช่นมหาวทิยาลยั ธนาคาร รัฐบาล วฒันธรรมองคก์ารประเภทนี�  เรียกวา่ 
วฒันธรรมกระบวนการ (Process Culture) เป็นวฒันธรรมที�เนน้ความเป็นเลิศในการทาํงาน386 แฮนดี�  (Handy) ได้
อธิบายแนวคิดโดยใชภ้าพเหมือนเชิงสัญลกัษณ์ของเทพเจา้กรีก p องค ์เพื�อให้เป็นตวัแทนหรือแบบจาํลองของ
วฒันธรรมองคก์ารแต่ละแบบ ไม่วา่จะเป็นคุณลกัษณะ หนา้ที� บทบาท นิสัย ความโปรดปราน และความสามารถ
ของเทพเจา้แต่ละองค ์และไดจ้าํลองคุณสมบติัทั�งหลายเหล่านี�มาเป็นตวัแทนของคุณสมบติัวฒันธรรมองค์การ
และคุณสมบติัของปัจเจกบุคคลที�อยูใ่นองคก์ารแต่ละประเภท ซึ�งแฮนดี�ไดจ้าํแนกวฒันธรรมองคก์ารที�สอดคลอ้ง
กบัคุณลกัษณะต่างๆ ของเทพเจา้กรีกโบราณ ออกเป็น p รูปแบบ ดงันี� คือ &)วฒันธรรมที�เนน้บทบาท (Apollo หรือ 
Role Culture) เป็นวฒันธรรมที�มุ่งเนน้ตาํแหน่ง บทบาทหนา้ที�และความรับผิดชอบที�กาํหนดไวช้ดัเจนเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร มีลกัษณะที�ชอบดว้ยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์  โครงสร้างขององคก์รกาํหนดไวช้ดัเจนตามลาํดบัขั�น
ทางการบริหารที�ลดหลั�นกนัไป และมีกฎระเบียบขอ้บงัคบัในกระบวนการปฏิบติังานต่างๆชดัเจนทั�วองคก์ร ซึ� ง
วฒันธรรมแบบนี�จะปรากฏชดัทั�วไปในหน่วยงานใหญ่ทั�งภาครัฐและเอกชน ซึ� งค่อนขา้งล่าชา้ต่อการปรับเปลี�ยน
ตนเองเพื�อความเจริญ ความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและความอยูร่อดต่อไปขององคก์ร มกัใชก้ารประชุมเป็น
ส่วนใหญ่ในการทาํงานร่วมกนั การตดัสินใจแกไ้ขปัญหาหรือพฒันางานใดๆ -) วฒันธรรมเน้นที�งาน (Athena 
หรือ Task Oriented Culture) เป็นวฒันธรรมที�เนน้การทาํงานร่วมกนัเป็นทีม สนบัสนุนและส่งเสริมให้สมาชิกแต่
ละคนพฒันาและใชค้วามรู้ ความสามารถอยา่งเต็มที� เพื�อผลงานและการพฒันาที�ริเริ�มใหม่อยูเ่สมอ งานที�ปฏิบติั
กนัเป็นทีมจะถูกจดัเป็นโครงการ โดยไม่ยึดติดกบัโครงสร้างขององคก์ร วฒันธรรมองคก์รแบบนี� เหมาะสมกบั
หน่วยงานที�ตอ้งเร่งรีบพฒันาปรับปรุง โดยเฉพาะในสภาวะที�ตอ้งแข่งขนั  o) วฒันธรรมที�เน้นบทบาทอิสระ
เฉพาะตวับุคคล (Dionysus หรือ Existential) ผูที้�ปฏิบติังานในองคก์รที�มีวฒันธรรมแบบนี�  จะกาํหนดกฎเกณฑ์
ของตนเองมีความเป็นอิสระสูง ความรู้ความสามารถของบุคคลที�หลากหลายจาํเป็นและมีผลต่อประสิทธิภาพและ
ชื�อเสียงขององคก์รเป็นอยา่งยิ�ง มหาวทิยาลยัหรือสถาบนัวจิยัที�มุ่งเนน้ความเป็นเลิศทางวชิาการจะสะทอ้นให้เห็น

                                                
385R. A. Cooke and J. L. Lafferty, Organizational Culture Inventory (Plymouth,MI: Human 

Synergistics,1989),214. 
386Terrence E. Deal and Allen A. Kennedy, Corporate Cultures (London : Penquin Books, 

1988), 108-123. 
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วฒันธรรมองค์กรแบบนี� อย่างชดัเจน และ p) วฒันธรรมแบบเป็นผูน้าํ (Zeus หรือ Leader Culture) รูปแบบ
วฒันธรรมที�ผูน้ําจะมีกลุ่มผูบ้ริหารที�สามารถเป็นที�ปรึกษาหรือเป็นผูส้นองรับหรือนําการตดัสินใจ นโยบาย 
แนวทางและแผนงานไปปฏิบติัใหบ้รรลุผล ความสาํเร็จของทีมบริหารเกิดจากความสามารถของผูน้าํที�พฒันาและ
สร้างระบบการติดต่อสมัพนัธ์ที�ก่อใหเ้กิดความไวว้างใจ (Trust) โครงสร้างองคก์รมีขนาดกะทดัรัดแต่ครอบคลุม 
มีความรวดเร็วในการตอบสนองต่อข่าวสารและการเปลี�ยนแปลงต่างๆ ผู ้บริหารที� มีความสามารถมักมี
ประสบการณ์ผ่านงานในองค์กรที� มีวฒันธรรมอย่างนี� มาก่อนเสมอ387  ควินน์และโรบาร์ท (Quinn and 
Rohrbaugh) ทาํการวิเคราะห์ “ค่านิยมเชิงปรปักษ ์ (Competing Values Framework)” ของ จอห์น แคมป์เบลล ์
(John Campbell) ผูศึ้กษาดชันีที�บ่งบอกความมีประสิทธิภาพขององคก์ารไวใ้นปี 1974 โดยควินน์และโรบาร์ทได้
ขอ้สรุปวา่มีรูปแบบของค่านิยมเชิงปรปักษอ์ยูโ่ดยเป็น รูปแบบของ 2 มิติ  4 รูปแบบ ดงันี� คือ  1) แบบเครือญาติ 
(Clan) เนน้ปัจจยัภายในและความยืดหยุน่ ค่านิยมหลกั (Core Values) ไดแ้ก่ เป็นรูปแบบของครอบครัวสมาชิกมี
ความรู้สึกของความเป็น“เรา”มีจุดมุ่งหมายความรู้สึกค่านิยมร่วมกัน พร้อมจะทาํงานร่วมกันและเดินไปสู่
จุดมุ่งหมายเดียวกนัผลตอบแทนอยู่บนหลกัของการทาํงานเป็นกลุ่มองค์การตามวฒันธรรมเป็นองค์การในยุค
เริ�มแรกของการจดัตั�งเมื�อมีการเจริญเติบโตจะมีระบบเขา้มาเกี�ยวขอ้งมากขึ�น มีสมาชิกองคก์ารมากขึ�น จึงพฒันา
ไปสู่รูปแบบวฒันธรรมแบบอื�นได ้2) แบบยืดหยุน่, ชั�วคราว (Adhocracy Culture) เนน้ปัจจยัภายนอกและความ
ยืดหยุน่/แปรเปลี�ยน ค่านิยมหลกั (Core Values) ไดแ้ก่ มีความยืดหยุน่ในโครงสร้าง สมาชิก การบริหารงาน 
ตอบสนองต่อความเปลี�ยนแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว เป็นผูน้าํทางนวตักรรม ผูน้าํ หรือผูบ้ริหารมีบทบาทกระตุน้
ความคิดสร้างสรรค ์อาํนาจควบคุมหรือการบริหารจะเปลี�ยนไปตามสถานการณ์ เนน้ตวับุคคลมากกวา่กลุ่ม เชื�อวา่
ความเสี�ยงคือสิ�งที�ทา้ทาย เป็นตน้ 3) แบบลาํดบัชั�น (Hierarchy) เนน้ปัจจยัภายในและความมั�นคง เสถียรภาพ เป็น
องคก์ารที�มีประสิทธิภาพ เชื�อถือได ้ความมั�นคงเสถียรภาพ สามารถคาดการณ์ความเป็นไปไดค้่านิยมหลกั (Core 
Values) ไดแ้ก่ มีความชดัเจนในโครงสร้าง การบริหาร กฎเกณฑ ์และการตดัสินใจ มีระเบียบแบบแผน มีความ
ร่วมมือระหวา่งกนัสูง สมาชิกองคก์ารอยูภ่ายใตก้ารควบคุม ดูแลที�ชดัเจนตามสายงาน งานอยูใ่นกรอบและแผน 
บทบาทของผูน้าํคือผูจ้ดัการหรือผูป้ระสานงาน มีกฎกติกา หลกัการค่อนขา้งมาก เป็นตน้ และ 4) แบบตลาด 
(Market) เนน้ปัจจยัภายนอกและมีเสถียรภาพ คาํวา่ “ตลาด” หมายความวา่ องคก์ารที�ทาํตวัเองให้เป็นตลาด เนน้
กลไกตลาด การคา้ขายแลกเปลี�ยนสินคา้และบริการ การเจรจาต่อรอง ค่านิยมหลกั (Core Values) ไดแ้ก่ การ
แข่งขนัรุนแรง มีความคิดอยูใ่นใจวา่ทุกอยา่งไม่ง่ายจะไดม้าดว้ยความยากลาํบากเนน้ความสาํเร็จของงานมากกวา่

                                                
387C. B. Handy, Gods of management,Third Edition (Great Britain: Business Books, 1991), อา้ง

ถึงใน  ชนิดา จิตตรุทธะ, “ความสอดคลอ้งระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารกบัวฒันธรรมปัจเจกบุคคลในการรับรู้ของ
สมาชิกองคก์าร : ศึกษารณีองคก์ารภาครัฐองคก์ารภาคเอกชน และองคก์ารภาคประชาสังคมในประเทศไทย”
(วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2549), 
42-47. 
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อยา่งอื�น ผูน้าํมีความคาดหวงักบัพนกังานสูง เชื�อมโยงสมาชิกเขา้ดว้ยกนั ดว้ยการเนน้ที� “ชยัชนะ” เป็นตน้388 
เช่นเดียวกนันี�  ธร สุนทรายทุธ ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ ผูบ้ริหารสามารถใชว้ฒันธรรมเป็นเครื�องมือในการบริหารได้
ในรูปแบบต่างๆ กนั p รูปแบบ คือ &) วฒันธรรมอาํนาจหรือวฒันธรรมสมาคม (Power or Club Culture) เป็น
วฒันธรรมที�เนน้ความสาํคญัของบุคคล กลุ่มยอ่ยหรือผูบ้ริหาร ที�จะใชอิ้ทธิพลต่อคนกลุ่มใหญ่โดยมุ่งใชอ้าํนาจ
บารมี -) วฒันธรรมการงาน (Task Culture) มุ่งใหค้วามสาํคญักบัเป้าหมาย และความสาํคญัของงาน โดยใหทุ้กคน
มีส่วนร่วมในการทาํงาน มีการทาํงานเป็นทีม ใหเ้กียรติ ยกยอ่ง และให้อิสระแก่สมาชิกในองคก์าร ทาํให้สามารถ
ปรับเปลี�ยนและยึดหยุ่นได ้ซึ� งช่วยให้สมาชิกทุกคนทาํงานไดอ้ยา่งเต็มที� o) วฒันธรรมบทบาท (Role Culture) 
เนน้การจดัองคก์ารตามลาํดบัขั�นของการบงัคบับญัชาการสื�อสาร การวางแผนและการตดัสินใจ เป็นไปตามเหตุ
และผล บทบาทหนา้ที�ของทุกคนจะชดัเจน การดาํเนินงานเป็นระบบระเบียบ เป็นไปตามระบบราชการ บางครั� ง
จึงเรียกวา่ วฒันธรรมแบบราชการ (Bureaucratic Culture) และ p) วฒันธรรมบุคคล (Person Culture) มุ่งให้
ความสาํคญักบัตวับุคคลในการแสดงความสามารถ ผูบ้ริหารบางคนมุ่งเนน้การใชอ้าํนาจบงัคบัมากกวา่ใหค้นส่วน
ใหญ่มีส่วนร่วม ซึ�งอาจจะมีผลดีในองคก์ารหนึ�ง แต่อาจจะเกิดผลเสียในองคก์ารอื�นๆ389 ติณ ปรัชญาพฤทธิ{  และสุ
พิณ  เดชาคุปต ์ไดแ้สดงทศันะไวว้่า สาํหรับสถานการณ์ในปัจจุบนันี�  องคก์ารจาํเป็นตอ้งมีความสามารถในการ
ปรับตัว (adaptive) โดยการออกแบบโครงสร้างที�ยึดหยุ่น (flexibility) ต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา และจะตอ้งดึงดูดบุคลากรที�มีความสามารถสูง เพื�อสร้างองค์การให้มีขีดความสามารถที�สูง (high 
performance) ขึ�นดว้ย องคก์ารยคุปัจจุบนัจึงตอ้งมีวฒันธรรมองคก์ารที�เหมาะสมดว้ย ซึ� งควรมีลกัษณะดงันี� คือ &) 
วฒันธรรมมุ่งผลงาน (Result-based Culture) -) วฒันธรรมแบบทีมงาน (Team Culture) 3) วฒันธรรม
ความสามารถ (Competency Culture) และ 4) วฒันธรรมการเรียนรู้และปรับตวั (Learning and Adaptive 
Culture)390 

องค์การต่างๆ นั�นมีการทาํงานกบัคนต่างวฒันธรรมมากขึ�นในเวลาปัจจุบนั ดงันั�นปัญหาความ
แตกต่างทางวฒันธรรมภายในองคก์ารจึงเป็นสิ�งที�เห็นไดม้ากขึ�น ปัญหาหรือความขดัแยง้อนัเนื�องมาจากความไม่
เขา้ใจกนัจึงเป็นสิ�งที�องค์การไม่สามารถหลีกเลี�ยงได ้แนนซี� แอดเลอร์ (Nancy Adler) ไดเ้สนอวา่ การบริหาร
จดัการกบัความแตกต่างทางวฒันธรรมมี o แนวทาง ไดแ้ก่ &) แนวทางที�ไม่ใส่ใจต่อวฒันธรรม (Parochial)  
แนวทางนี�จะไม่เห็นความสาํคญัของความแตกต่างของวฒันธรรมและไม่สนใจวา่ ความแตกต่างของวฒันธรรมจะ
มีผลกระทบต่อองคก์ารอยา่งไร ดงันั�นผูบ้ริหารที�มีแนวคิดแบบนี� จึงคิดวา่สิ�งที�ตนเองคิดหรือเชื�อในเรื�ององคก์าร

                                                
388Robert E. Quinn and John Rohrbaugh, quoted in Kim S. Cameron and Robert E. Quinn, 

Diagnosing and Changing Organizational Culture (New York : Addison-Wesley Publishing Company, 
1999), 30 - 32. 

389ธร สุนทรายทุธ, การบริหารจดัการเชิงปฏิรูป:ทฤษฏี วิจัย และปฏิบัติทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: 
บริษทั เนติกลุการพิมพ ์จาํกดั, -WW&), pRp-WAq. 

390ติณ ปรัชญาพฤทธิ{ และสุพิณ เดชาคุปต,์ “วฒันธรรมองคก์าร วชิาชีพนิยม และจรรยาบรรณ,” ใน 

เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารองค์การ เล่ม 9 หน่วยที� 9- ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (นนทบุรี: สาํนกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WW&), r-&s. 
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และการจัดการเป็นวิธีทางเดียวที�มีอยู่ในโลกนี� เท่านั�น -) แนวทางที�คิดว่ากลุ่มของตนเองดีเลิศกว่ากลุ่มผูอื้�น 
(Ethnocentric) แนวทางนี� แมว้่าจะมีการตระหนักถึงความแตกต่างของวฒันธรรม แต่มองว่าความแตกต่างขอ
วฒันธรรมเป็นสิ�งที�ก่อให้เกิดปัญหาจึงตอ้งมีการกาํจดัหรือลดความแตกต่างนี� ให้มากที�สุด  โดยใชแ้นวคิดของ
ตนเองเป็นบรรทดัฐาน เพราะถือว่าความคิดหรือความเชื�อ รวมทั�งแนวปฏิบติัของตนดีกว่าของคนอื�นทั�งหมด 
ดงันั�นแนวทางปฏิบติัอาจจะมีการบงัคบัใหก้ลุ่มอื�นปฏิบติัตามแนวคิดของตน o) แนวทางการแสวงหาทางเลือกที�
ดีกวา่ (Synergistic) เป็นแนวคิดที�มองวา่ความแตกต่างของวฒันธรรมมีทั�งขอ้ดีและขอ้จาํกดัแนวทางนี� จึงเชื�อว่า
ความแตกต่างที�เกิดขึ�นนี� ไม่มีกลุ่มใดที�ดีกวา่กลุ่มอื�น จึงอาจตอ้งมีการผสมผสานวฒันธรรม หรือสร้างวฒันธรรม
ใหม่ที�เหมาะสมกบัการทาํงานในองคก์ารนั�นๆ ขึ�น ซึ�งการแสวงหาทางเลือกที�ดีกวา่นี� มีขั�นตอนที�สาํคญั o ขั�นตอน 
คือ o.&) การบรรยายสถานการณ์  o.-) การทาํความเขา้ใจปัญหาจากมุมมองของแต่ละวฒันธรรม  o.o) การเลือกกล
ยทุธ์ในการแกปั้ญหา ซึ�งเอดเลอร์ ไดเ้สนอไว ้ W แนวทางดว้ยกนั กล่าวคือ  ใชว้ฒันธรรมของตนเองเป็นหลกั  การ
ทาํตามวฒันธรรมผูอื้�น การประนีประนอมทางวฒันธรรม  การหลีกเลี�ยงวฒันธรรม และ การหาทางออกใหม่ของ
วฒันธรรม391  

วฒันธรรมองคก์ารนั�นมีผลกระทบต่อกระบวนการบริหารหลายอยา่งเช่น การจูงใจ ภาวะผูน้าํ การ
ตดัสินใจ เป็นตน้ และยงัส่งผลกระทบต่อกระบวนการ โครงสร้างองคก์าร กระบวนการคดัเลือก ระบบประเมินผล 
ระบบควบคุม และระบบการให้รางวลั นอกจากนั�นยงัมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานของพนกังานและประสิทธิผล
ขององคก์าร ดงันั�นวฒันธรรมที�ดีมีความเหมาะสมจึงมีความสาํคญัเป็นอยา่งมากสาํหรับองคก์าร ยกตวัอยา่งเช่น 
&)  แนวคิดของความเป็นเลิศ (Views of Excellence) ซึ�งปีเตอร์ และ วอเตอร์แมน (Peter and Waterman) ไดศึ้กษา
เกี�ยวกบัความเป็นเลิศของบริษทัใหญ่และดีที�สุดของอเมริกา และไดพ้บวฒันธรรมที�เกี�ยวกบัความสําเร็จของ
บริษทัต่างๆ จึงไดส้รุปเป็นคุณลกัษณะของบริษทัที�มีความเป็นเลิศไว ้s ประการ ดงันี� คือ  &.&) มีความโนน้เอียง
ไปสู่การปฏิบติั &.-) ใกลชิ้ดกบัลูกคา้ &.o) มีความเป็นอิสระและความเป็นผูป้ระกอบการ &.p) มีผลการผลิตโดย
บุคคล &.W) มีความพยายามแบบเกาะติดและผลกัดนัดว้ยค่านิยม &.q) การยึดติดกบังาน &.r)  มีรูปแบบง่ายและ
พนกังานนอ้ย และ &.s) มีคุณสมบติัยดืหยุน่และเขม้งวดไปพร้อมกนั  -) ทฤษฏีแซด (Theory Z)  ผลงานของ       วิ
ลเลี�ยม โออุชิ (William Ouchi) วฒันธรรมองคก์ารตามทฤษฎีนี�  มีลกัษณะดงันี� คือ -.&) การจา้งงานระยะยาว  -.-) 
การตดัสินใจร่วมกนั -.o) ความรับผิดชอบของแต่ละคน -.p) การประเมินผลและการเลื�อนตาํแหน่งชา้ -.W) ระบบ
การควบคุมแบบไม่เป็นทางการ โดยมีการวดัผลการปฏิบติังานจากภายนอก -.q) เส้นทางกา้วหนา้ในอาชีพอยูใ่น
ระดบัปานกลาง และ -.r) มีความมุ่งมั�นอยา่งกวา้งขวางต่อชีวิตของพนกังานทุกดา้น รวมทั�งครอบครัว เป็นตน้392 
ธร สุนทรายทุธ ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การเรียนรู้วฒันธรรมองคก์ารนั�น อาจกระทาํไดด้ว้ยวิธีการดงัต่อไปนี�  คือ &) 
จากเรื�องเล่า หรือประวติัขององคก์าร (Stories or Histories) ซึ� งโดยทั�วไปจะเล่าประวติัการทาํงานของพนกังาน
ดีเด่นหรือประวติัและรูปแลลการทาํงานของผูบ้ริหารดีเด่น -) จากพิธีการและพิธีกรรม (Rituals and Ceremonies) 
คือสิ�งที�องคก์ารนั�นๆปฏิบติัเป็นกิจวตัร เป็นแบบแผน o) จากสญัลกัษณ์ต่างๆ (Material Symbols) เช่นโลโกบ้ริษทั 

                                                
391ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์, ทฤษฏีองค์การสมยัใหม่, พิมพค์รั� งที� 3 (กรุงเทพฯ: บริษทัแชทโพร์ 

พริ�นติ�งจาํกดั, 2546), -Ap--As. 
392สุนทร โคตรบรรเทา, หลักการและทฤษฏีการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ:ปัญญาชน,-WW&),  

-&q----. 



 

 

189 
 

เพื�อให้พนกังานเขา้ใจความสาํคญัและรู้สึกภาคภูมิใจในองคก์าร และ p) ภาษาที�ใช ้(Language) ซึ� งอาจจะมีการ
สร้างคาํศพัทแ์ละภาษาเฉพาะที�ใชภ้ายในองคก์ารเท่านั�น393 

ธร สุนทรายุทธ ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ โดยทั�วไปแลว้พบวา่ วฒันธรรมจะเกิดขึ�นจากผูก่้อตั�ง และ
สมาชิกเริ�มแรกขององค์การ จะกาํหนดมาตรฐานของพฤติกรรมบางสิ�งบางอยา่งขึ�นมา ซึ� งอาจกล่าวโดยสรุปได้
ดงันี� คือ  &) สิ�งที�ผูน้าํองค์การให้ความสนใจ ติดตาม และควบคุม เน้นย ํ�าอย่างสมํ�าเสมอจะเป็นแบบอย่างให้แก่
พนกังานทั�งหลาย เช่น การใส่ใจในการควบคุณภาพของสินคา้ และบริการ การสอบถามในกิจกรรมที�จะเกี�ยวเนื�อง
หรือมีผลกระทบต่อคุณภาพและบริการเป็นต้น -) ปฏิกิริยาหรือการตอบสนองต่อเหตุการณ์สําคัญ หรือ
วิกฤติการณ์ที�เกิดขึ�นกบัองคก์าร กลายเป็นค่านิยมหรือความเชื�อของคนในองคก์ารได ้เช่นเมื�อกิจการเกิดปัญหา
วิกฤติทางการเงินอย่างมาก แต่ผูบ้ริหารก็มิไดเ้ลิกจา้งหรือปลดพนกังาน แต่จะใชว้ิธีการอื�นๆ ในการลดปัญหาที�
เกิดจึงทาํให้พนกังานเกิดการรับรู้วา่ผูบ้ริหารเห็นความสําคญัของพนกังาน และมีการทาํงานร่วมกนัแบบคนใน
ครอบครัว และ o) สิ�งที�ผูบ้ริหารกระทาํตนเป็นแบบอยา่งสั�งสอนและชี�แนะ เช่นการที�บิลเกตตทุ่์มเทการทาํงาน
อยา่งหนัก ก็จะเป็นตวัอยา่งให้พนกังานประพฤติกปฏิบติัตาม394 สุนทร โคตรบรรเทาไดก้ล่าวไวว้่า วฒันธรรม
องค์การนั�นมีการพฒันาหรือสร้างด้วยกระบวนการที�ซับซ้อน วีรบุรุษ พิธีการและพิธีกรรม และเครือข่ายการ
สื�อสาร มีบทบาทสาํคญัในการพฒันาหรือสร้างวฒันธรรมองคก์าร ดงันี� คือ &) วรีบุรุษ (Heroes) องคก์ารที�ประสบ
ความสาํเร็จส่วนใหญ่มีวรีบุรุษของตนเอง วรีบุรุษมีทั�งเกิดขึ�นเอง และสร้างขึ�นใหม่ภายหลงัก็ได ้วีรบุรุษที�เกิดขึ�น
เองคือผูส้ร้างสถาบนัที�มองการณ์ไกลมีวสิยัทศัน์ที�กวา้งไกล ส่วนวรีบุรุษที�สร้างขึ�นใหม่คือ ผูที้�สถาบนัสร้างขึ�นใน
ภายหลงัจากการสงัเกตและผลสาํเร็จที�เกิดขึ�นในสถานการณ์ประจาํวนัขององคก์าร วีรบุรุษเหล่านี�ทาํให้ค่านิยมที�
มีอยู่เบื�องหลงัความสําเร็จขององค์การคงอยู่ตลอดไป ให้รูปแบบบทบาท ให้สัญลกัษณ์องค์การแก่ผูอื้�น และ
กาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังานที�แรงจูงใจสัมฤทธิ{ ผลแก่ผูมี้ส่วนร่วมในองคก์าร -) พิธีการและพิธีกรรม (Rites 
and Rituals) คือ กิจกรรมประจาํวนัและการเฉลิมฉลองที�แสดงออกถึงคุณลกัษณะขององค์การ ตามปกติแลว้
องคก์ารส่วนใหญ่รู้สึกวา่พิธีกรรม และการกระทาํที�เป็นสัญลกัษณ์เหล่านี� น่าจะจดัได ้การยอมรับในสัมฤทธิผลมี
ทางทาํไดผ้่านพิธีการและพิธีกรรมต่างๆ และ o) เครือข่ายการสื�อสาร (Communication Networks) ประวติัหรือ
เรื�องเล่าเกี�ยวกบัวรีบุรุษขององคก์ารแพร่กระจายไปตามเครือข่ายการสื�อสาร เครือข่ายเหล่านี� เกิดจากแต่ละบุคคล 
ซึ� งมีบทบาทให้องค์การ แต่ละสถาบนัมีบุคคลหลายประเภท ประกอบด้วย ประเภทนักเล่าเรื�อง (Storytellers) 
ประเภทพระเถระ (Priests) ประเภทพรายกระซิบ (Whisperers) ประเภทคนนินทา (Gossips) และประเภทสายลบั 
(Spies)395 ซึ�งช่องทางในการติดต่อสื�อสาร เพื�อปลูกฝังวฒันธรรมองคก์ารนั�น ธร สุนทรายทุธ ไดก้ล่าวไวว้า่ มีอยู ่W 
ช่องทางดว้ยกนั ไดแ้ก่ &) การสื�อสารจากบนลงล่าง (Downward Communication) -) การสื�อสารจากล่างขึ�นบน 
(Upward Communication) o) การสื�อสารในแนวนอน (Lateral Communication/Horizontal Communication) 4) 
การสื�อสารในแนวทแยง (Diagonal Communication) และ 5) การรณรงคโ์ดยการจดักิจกรรมเสริมต่างๆ เช่น การ

                                                
393ธร สุนทรายทุธ, การบริหารจดัการเชิงปฏิรูป:ทฤษฏี วิจัย และปฏิบัติทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: 

บริษทั เนติกลุการพิมพ ์จาํกดั, -WW&), pRW-pRq. 
394เรื�องเดียวกนั, pRp-pRW. 
395สุนทร โคตรบรรเทา, หลักการและทฤษฏีการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ:ปัญญาชน,-WW&),  

-A---AW. 
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จดัประกวดคาํขวญัและโลโกข้องหน่วยงาน รวมถึงกิจกรรมที�แสดงออกถึงความรับผิดชอบเชิงสงัคมขององคก์าร 
(Corporate Social Responsibility: CSR)396  ปาสคาล (Pascale)ไดใ้ห้ทศันะถึงกลไกในการทะนุบาํรุงวฒันธรรม
องค์การไวว้่า หลงัจากที�มีการพฒันาหรือสร้างวฒันธรรมองค์การแลว้สิ�งต่อไปก็คือกลไกลในการเพิ�มความ
แขง็แรงใหแ้ก่การยอมรับค่านิยม และรับประกนัวา่วฒันธรรมมีการทะนุบาํรุงหรือเสริมแรง หรือ สงัคมประกิตใน
องค์การ (Organizational Socialization) ซึ� งกลไกในการทะนุบํารุงวฒันธรรมองค์การนั� นประกอบด้วย
กระบวนการ r ขั�นตอน ไดแ้ก่ &) การคดัเลือกผูส้มคัรเขา้มาตามระดบัตาํแหน่ง -)ประสบการณ์ของการลดเกียรติ
และการชักนํา o) การรอบรู้งาน p) ระบบรางวลัและการควบคุม W) การยึดค่านิยม q) การเสริมแรงความเชื�อ
พื�นบา้น และ r) รูปแบบบทบาทมีความแน่นอน397 

ปีเตอร์ ฟรอสท์และคณะ (Peter Frost et al.)ไดก้ล่าวถึงการเปลี�ยนแปลงวฒันธรรมองคก์ารไวว้า่ 
บางครั� งนั�นวฒันธรรมองค์การย่อมมีความจําเป็นที�ตอ้งเปลี�ยนแปลงเหมือนกัน ซึ� งวฏัจักรการเปลี�ยนแปลง
วฒันธรรมองคก์ารนั�นมีองคป์ระกอบ R ประการดงันี� คือ &) สภาวะที�อาจทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลงจากภายนอก 
-) สภาวะที�ยอมให้เกิดการเปลี�ยนแปลงจากภายใน ประกอบดว้ย ทรัพยากรการเปลี�ยนแปลง ความพร้อมของ
ระบบ การรวมกลุ่มกนัมีนอ้ย และอาํนาจและภาวะผูน้าํของผูน้าํการเปลี�ยนแปลง o) แรงกดดนัก่อตวัขึ�น ซึ� งเนื�อง
ดว้ยปัจจยัเหล่านี�  คือ การปฏิบติังานไม่เป็นปกติวิสัย  แรงกดดนัจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  การเติบโตหรือการลด
ขนาดองคก์าร ความหลากหลายของสมาชิกหรือความซบัซอ้นของโครงสร้าง และวิกฤตการณ์จริงหรือคาดหวงัที�
สัมพนัธ์กบัความไม่แน่นอนของสภาพแวดลอ้ม p) เหตุการณ์กระตุน้อยา่งใดอย่างหนึ� งหรือหลายอยา่ง เช่น ภยั
พิบติัทางสภาพแวดลอ้มหรือโอกาส วกิฤตการณ์ทางการบริหาร การปฏิวติัจากภายนอก และการปฏิวติัจากภายใน 
เป็นต้น W) การมีวิสัยทัศน์ทางวฒันธรรม q) ยุทธศาสตร์การเปลี�ยนแปลงวฒันธรรม r) แผนปฏิบัติการ
เปลี�ยนแปลงวฒันธรรม ซึ� งประกอบดว้ย การวางแผนปฏิบัติชักนาํ การวางแผนปฏิบัติการบริหาร และการ
วางแผนปฏิบัติทําให้การเปลี�ยนแปลงคงที�  s) การนําการแทรกแซงไปปฏิบัติ และ R) การเกิดใหม่ของ
วฒันธรรม398 ชไฮน์ (Schein) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัขั�นตอนที�สาํคญัในการปรับเปลี�ยนวฒันธรรมไวด้งันี� คือ  1) 
การกาํหนดวิสัยทศัน์เชิงกลยทุธ์ที�ชดัเจน การปรับเปลี�ยนวฒันธรรมที�มีประสิทธิภาพนั�นตอ้งเริ�มจากวิสัยทศัน์ที�
ชดัเจนซึ�งเป็นกลยทุธ์ใหม่ขององคก์าร และการสร้างค่านิยมร่วมและพฤติกรรมที�จาํเป็นในการทาํงาน วิสัยทศัน์
คือเป้าหมายและทิศทางสําหรับการปรับเปลี�ยนวฒันธรรม 2) การปรับเปลี�ยนวฒันธรรมตอ้งเริ�มจากผูบ้ริหาร
ระดบัสูงขององค์การ ผูบ้ริหารตอ้งมีความตั�งใจและความสามารถรับแรงตา้นการเปลี�ยนแปลง 3) ผูบ้ริหาร
ระดบัสูงตอ้งสื�อสารวฒันธรรมใหม่เพื�อการปฏิบติั ตอ้งระบุพฤติกรรมที�ตอ้งการให้เกิดขึ�นอยา่งชดัเจน 4) ปรับ

                                                
396ธร สุนทรายทุธ, การบริหารจดัการเชิงปฏิรูป:ทฤษฏี วิจัย และปฏิบัติทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: 

บริษทั เนติกลุการพิมพ ์จาํกดั, 2551), pRq. 
397Richard T. Pascale, “Paradox of 'Corporate Culture': Reconciling Ourselves to Socialization,” 

California Management Review 27, 2 (Winter 1985): 26-41.  
398Peter J. Frost, and Others, eds. Reframing Organizational Culture (Thousand Oaks, Calif.: 

SAGE Publications, Inc., 1991), อา้งถึงใน สุนทร โคตรบรรเทา, หลักการและทฤษฏีการบริหารการศึกษา 
(กรุงเทพฯ:ปัญญาชน,-WW&),  -&&--&W. 
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องคก์ารเพื�อสนบัสนุนการเปลี�ยนแปลงที�จะเกิดขึ�น ไดแ้ก่โครงสร้างองคก์าร การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ระบบ
ควบคุม ระบบขอ้มูล และรูปแบบการบริหาร เพราะลกัษณะเหล่านี� จะสนบัสนุนให้เกิดพฤติกรรมของวฒันธรรม
ใหม่ 5) ให้โอกาสสมาชิกมีส่วนในการกาํหนดขอบเขตพฤติกรรมของวฒันธรรมใหม่ และ 6) การปรับเปลี�ยน
วฒันธรรมควรให้ความสําคญักบัความเครียดระหวา่งความสนใจของบุคคล และกลุ่ม เกี�ยวกบัจริยธรรมและ
ปัญหาทางกฎหมายในทางปฏิบติัซึ� งจะเกิดความเขา้ใจที�ตรงกนัเมื�อองคก์ารพยายามที�จะสนบัสนุนความสําเร็จ
ของการเกิดค่านิยมทางวฒันธรรม การควบคุม การปฏิบติัที�เสมอภาค และความมั�นคงในหนา้ที�การงาน399 

S.U จริยธรรมองค์การ  
พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. -Wp- ไดใ้ห้คาํนิยามความหมายของคาํวา่ “จริยธรรม” 

ไวว้า่เป็นนาม มีความหมายวา่ ธรรมที�เป็นขอ้ประพฤติปฏิบติั, ศีลธรรม, กฎศีลธรรม400 นกัวชิาการหลายท่าน อาทิ
เช่น กู๊ด (Good,1974)โคลเบอร์ก  (Kohlberg,1975)  แบนดูรา (Bandura,1977) มอร์ริส (Morris,1980) ดูบอยส์และ
ไมลีย ์(Dubois and Miley,1992) มนัสนั (Mulson,1993) พอจแมน (Pojman,1993) ซิงเกอร์ (Singer,1994)  เชอร์มา
ฮอร์น (Schermerhorn,&RRr) แมคคินนอน (MacKinnon,2001) แคร์รอลและบุชโฮลซ์ (Carroll and 
Buchcholtz,-AAo) รอบบินส์และเคาร์เทอร์ (Robbin and Couter,2004) โกเมส, บลัคิน และคาร์ดี (Gomez, Balkin 
and Cardy,-AAW) และวิลเลี�ยม (Williams,2005) เป็นตน้ไดใ้ห้ความหมายของคาํว่า “จริยธรรม” ไวเ้ป็นอเนก
ประการ ซึ�งทั�งหมดนั�นอาจกล่าวโดยสรุปวา่  จริยธรรม หมายถึง หลกัปฏิบติัที�ถูกเลือกเป็นมาตรฐานของความดี
หรือความชั�ว สิ�งถูกหรือผิด สิ�งเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม เพื�อใหบุ้คคลหรือกลุ่มนาํไปปฏิบติั 

วิวฒันาการด้านจริยธรรมของตะวนัตกมีพื�นฐานความเป็นมา และกระบวนการต่อเนื�อง คาํว่า 
จริยธรรมมิไดเ้กิดขึ�นลอย ๆ แต่มีจุดกาํเนิดจากปรัชญาพื�นฐานของมนุษยใ์นเรื�องชีวติความเป็นอยู ่ซึ� งการทาํความ
เขา้ใจในวิวฒันาการด้านจริยธรรมตะวนัตกจะทาํให้เห็นคุณค่าที�แทจ้ริงของจริยธรรม ทั� งนี�  แนวคิดเกี�ยวกับ
จริยธรรมของนักการเมืองที�สําคญัของตะวนัตกที�มีอิทธิพลต่อแนวคิดในช่วงต่อมา ได้แก่ โสเครตีส เพลโต 
อริสโตเติล ซึ�งมีสาระสาํคญั คือ  

&.โสเครตีส (Socrates) ได้สร้างหลกัการสําคญัเกี�ยวกับคุณธรรม หรือจริยธรรม คือ ความรู้ 
คุณธรรมเป็นสิ�งที�อาจแสวงหาคน้พบได ้และคุณธรรมเป็นสิ�งที�อาจสอนและเรียนรู้ได ้คุณธรรมทางสงัคมที�สูงสุด 
คือ ความยติุธรรม  ดงันั�น เป้าหมายสูงสุดของชีวิตการเมือง คือ คุณธรรม และรัฐที�ดีที�สุด คือ รัฐที�มีการปกครอง
แบบอภิชนาธิปไตย (Aristocracy) หรือรัฐผสม (Mixed Regime) โสเครตีสเชื�อวา่ เมื�อราชากลายเป็นปรัชญาเมธี 
หรือเมื�อปรัชญาเมธีกลายเป็นราชาเท่านั�น รัฐที�ดีที�สุดจึงจะเกิดขึ�นได ้และโสคราตีสไดก้ล่าวถึงคุณธรรมไวว้่า 
คุณธรรมคือความรู้ (virtue is knowledge) การแสวงหาความรู้เกี�ยวกับศีลธรรม จริยธรรม คือการแสวงหา
คุณธรรม เพราะคุณธรรมคือความรู้ที�แทจ้ริง ถา้บุคคลรู้และเขา้ใจถึงธรรมชาติของความดีจริงๆ แลว้ เขาจะไม่
พลาดจากการประกอบความดีละเวน้ความชั�ว ซึ� งความคิดเห็นเกี�ยวกบัคุณธรรมของโสเครตีส ไดแ้ก่ 1) คุณธรรม 

                                                
399Edgar H. Schein, quoted in Thomas G. Cummings and Christopher G. Worley, Organization 

Development & Change (Mason, OH: South-Western/Cengage Learning, 2009), 526-528. 
400ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. STUS, เขา้ถึงเมื�อ & กุมภาพนัธ์ 

-WWr, เขา้ถึงไดจ้าก http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp  
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คือ ความรู้ (virtue is knowledge) ถา้หากบุคคลรู้และเขา้ใจถึงธรรมชาติของความดีจริง ๆ ผูน้ั�นจะไม่พลาดจากการ
กระทาํความดี แต่ถา้ไม่รู้จะเป็นสาเหตุของการทาํความชั�ว ความเป็นคนพอประมาณที�ไม่รู้วา่อะไรคือความพอดี 
พอประมาณก็จะกลายเป็นตรงขา้มความพอดี เช่นเดียวกนัความเป็นผูก้ลา้หาญ ถา้ไม่รู้วา่ความกลา้หาญคืออะไร ก็
จะเป็นความขลาดอย่างหนึ� ง 2) คุณธรรมเป็นพนัธุกรรม แต่สามารถเปลี�ยนแปลงไดบ้า้งเมื�อไดรั้บการศึกษา
ฝึกอบรมและปฏิบติั ดงันั�นคุณธรรมจึงเป็นเรื�องที�สอนกนัได ้ และ 3) คุณธรรมเป็นหนึ�ง คือ มีรากฐานมาจาก
ความรู้ เช่น คนที�ทาํความดี มีความเอื�อเฟื� อเผื�อแผ ่เมตตากรุณา ฯลฯ เป็นตน้ 401 

คุณธรรมของนกัการเมืองที�ดีตามแนวคิดของโสเครตีส ไดแ้ก่ &) ปัญญา (Wisdoms) หมายถึง 
ความรู้เกี�ยวกบัความดี คือ รู้วา่อะไรดีไม่ดี ความดี สามารถอธิบายไดด้ว้ยเหตุผล และเหตุผลของความดีจะทาํให้
มนุษยมี์ความสุข มนุษยส่์วนมากทาํความชั�วเพราะความโง่เขลา ไม่รู้วา่ความดีคืออะไร ถา้มนุษยรู้์วา่ความดีคือ
อะไร จะไม่ทาํความชั�ว เพราะความชั�วทาํใหเ้ป็นทุกข ์มนุษยที์�เกิดมาในโลกนี�ตอ้งการความสุข ถา้มนุษยรู้์วา่ความ
ดีคืออะไร เขาก็จะทาํแต่ความดี เพราะความดีทาํใหเ้กิดความสุข  ผูป้กครองจะตอ้งเป็นผูป้ระพฤติดีและเวน้ความ
ชั�วเป็นแบบอย่างที�ดีแก่สังคมให้ประชาชนมั�นใจว่าการประพฤติดีละเวน้ความชั�วทําให้ชีวิตมีความสุข การ
ประพฤติชั�วถูกปฏิเสธจากสงัคมและทาํใหชี้วติเป็นทุกข ์-) ความกลา้หาญ (Courage) หมายถึง ความรู้เกี�ยวกบัสิ�ง
ที�เราควรกลวัและไม่ควรกลวั มีความกลา้หาญที�จะทาํความดีในทุกสถานการณ์ ทุกสถานที� แมก้ารกระทาํความดี
นั�นจะเสี�ยงดว้ยชีวติก็ตาม ไม่ไดก้ลา้แบบบา้ปิ� น แต่มีเหตุผลที�จะรักษาความดีใหด้าํรงอยูต่่อไป เช่น ผูป้กครองกลา้
ที�จะทาํในสิ�งที�ดี กลา้ปราบปรามในสิ�งชั�วร้ายทั�งหลาย ไม่ทาํอะไรที�มีสองมาตรฐาน การที�ปล่อยความชั�วให้คงอยู่
เพื�อเอาตวัรอด ทาํใหค้วามดีสูญหาญไปเป็นการกระทาํที�ไม่ใช่วสิยัของผูป้กครอง o) ควบคุมตนเอง (Temperance) 
หมายถึง การมีชีวิตตามทาํนองคลองธรรม คุณงามแห่งความดี การไม่ปล่อยให้ชีวิตตอ้งตกเป็นทาสของอารมณ์
และความปรารถนาต่าง ๆ ที�ไม่ใช่ความดี การไดค้วบคุมตนเองทาํให้ไดใ้ชส้ติปัญญาในการแกปั้ญหาไดอ้ย่าง
เต็มที� การใชปั้ญญาในการแสวงหาเหตุผลเพื�อรักษาตนให้ดาํรงความดีอยู่ตลอดเวลา ผูป้กครองเป็นผูที้�มีอาํนาจ
สูงสุดในแผ่นดินต้องเป็นคนสาธารณะ ฉะนั�นการได้รู้จักควบคุมตนเองมีโอกาสทําสิ� งที� เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนมากที�สุด ผูป้กครองตอ้งทาํตวัเป็นแบบอยา่งที�ดีตลอดเวลา  p) ความยติุธรรม (Justice) หมายถึง การ
แสดงออกในรูปของการกระทาํที�เคารพสิทธิของคนอื�น และการไม่ยอมทาํความชั�วต่อผูอื้�น คนที�ยุติธรรมไม่
จาํเป็นตอ้งตอบแทนการกระทาํที� อยุติธรรมด้วยความยุติธรรม ผูป้กครองตอ้งแสดงให้เห็นว่าเป็นผูรั้กความ
ยติุธรรม และทาํให้สังคมมีความยติุธรรมและสามารถให้ความยติุธรรมกบัสังคม กลา้ที�จะดาํรงความยติุธรรมไว้
ใหไ้ดถ้า้ผูป้กครองในสงัคมใดไม่มีความยติุธรรมหรือไม่กลา้ที�จะทาํใหค้วามยติุธรรมเป็นที�เชื�อถือของสงัคม หรือ
มีสองมาตรฐานสังคมนั�นยอ่มไม่มีความสุขวุ่นวาย และ W) การปฏิบติัหน้าที�ทางศาสนา (piety) หมายถึง การ
กระทาํความดี และยกยอ่งสิ�งที�ควร ยกยอ่งศาสนาทุกศาสนาสอนให้กระทาํความดี ผูป้กครองตอ้งนบัถือศาสนา

                                                
401สําราญ ศรีคาํมูล, จริยธรรม, เขา้ถึงเมื�อ 4 พฤศจิกายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก http://www. 
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และยดึมั�นในหลกัศาสนาที�ตนนบัถือโดยเคร่งครัด เป็นตวัอยา่งที�ดีใหก้บัสงัคม ทะนุบาํรุงศาสนาโดยไม่มีอคติให้
เจริญรุ่งเรือง402 

2. เพลโต (Plato) มีแนวความคิดหลกัดา้นจริยธรรมวา่ ผูป้กครองหมายถึงนกัปราชญ ์(Philosopher 
King) หรือผูท้รงคุณธรรมควรเป็นผูป้กครอง และเมื�อความรู้ คือคุณธรรม จึงจาํเป็นตอ้งแสวงหาและฝึกฝนอบรม
คนที�รู้ไดดี้ที�สุด เพื�อเสริมสร้างผูป้กครองที�เป็นธรรม เพลโตไดจ้าํแนกหลกัคุณธรรมสาํคญั 4 ประการ ที�จะทาํให้
รัฐมีความสมบูรณ์ ไดแ้ก่ 1) ความฉลาดหรือความมีปัญญา (Wisdom) คุณธรรมขอ้นี� มีความสาํคญัสาํหรับ
ผูป้กครองตอ้งเป็นผูมี้ปัญญาในการใชเ้หตุผล เพื�อการดาํเนินนโยบายในการบริหารจดัการบา้นเมือง 2) ความ
ยติุธรรม (Justice) เป็นคุณธรรมสูงสุด ที�รวมเอาการใชเ้หตุผลอยา่งมีหลกัการเพื�อใหเ้กิดความเที�ยงธรรม หรือแปล
ตามตวัวา่การใชธ้รรมเพื�อให้เกิดขอ้ยติุ กล่าววา่ Justice is Conditions of Fair Equality of Opportunity ซึ� งสะทอ้น
แนวคิดถึงความยติุธรรมเกิดไดภ้ายใตเ้งื�อนไขของการไดรั้บโอกาสที�เสมอภาคกนั เช่น ระหวา่งโจทยก์บัจาํเลย
ควรไดรั้บโอกาสในการต่อสู้คดีความของตน ไม่วา่จะเป็นเรื�องของเวลา หลกัฐานและเงื�อนไขใดที�เป็นไปตาม
กฎหมายเพื�อให้ทั�งสองฝ่ายไดมี้โอกาสนาํเสนอขอ้มูลฝ่ายตนอยา่งเสมอภาค 3) ความกลา้หาญ (Courage) เป็น
คุณธรรมที�ควบคู่ไปกบัความอดทน อดกลั�นต่อความยากลาํบากและการยั�วยวนของกิเลสทั�งหลาย การจะเห็นวา่
บุคคลใดมีความกลา้หาญเพียงใด ให้สังเกตเมื�อยามภยัมาถึงตวั และ 4) ความรู้จกัประมาณ (Temperance) เป็น
คุณธรรมที�ทาํใหไ้ม่เกิดความหลงมวัเมา เพราะมีความรู้จกัประมาณตน รู้จกัพอดีสาํหรับตน403 

3. อริสโตเติล (Aristotle) ปรัชญาการเมืองของอริสโตเติลมุ่งที�จริยธรรมเป็นประการสาํคญั ทั�งนี�  
เพื�อวางมาตรฐานความประพฤติปฏิบติัและขอ้วตัรทางศีลธรรมจรรยา อนัหมายถึง กฎหมาย ซึ� งแจกแจงออกเป็น
แบบแผนทางสงัคม และระบอบการปกครอง รวมทั�งมาตรฐานทางจริยธรรมที�ราษฎรจะตอ้งประพฤติปฏิบติัตาม 
ทั�งหมดเรียกวา่ “รัฐธรรมนูญ” และอริสโตเติลไดน้าํคุณธรรมของเพลโต มาอธิบายวา่ คุณธรรมไดแ้ก่ การเดินสาย
กลางระหว่างความไม่พอดีกบัความพอดี หรือคุณธรรมคือความพอดีพองาม ไม่เอียงสุดไปทางดา้นใดดา้นหนึ� ง 
เช่น ความกลา้หาญจะอยูร่ะหวา่งความบา้บิ�นกบัความขลาด ความสุภาพอยูร่ะหวา่งความขี�อายกบัความไร้ยางอาย 
และความเอื�อเฟื� ออยู่ระหว่างความฟุ่ มเฟือยกบัความตระหนี� ดงันั�นคุณธรรมจึงแบ่งออกเป็น - ประเภทคือ &) 
คุณธรรมทางสติปัญญา เป็นเรื�องของความรู้ทั�งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบติั เป็นส่วนหนึ�งของวิญญาณที�มีเหตุผล 
และหน้าที�ของวิญญาณคือการรู้และคน้หาความจริงนั�นเอง และ -) คุณธรรมทางศีลธรรม เป็นส่วนหนึ� งของ
วญิญาณ อยูใ่นรูปคาํสอน ละมุ่งเพื�อความดีงาม คนมีคุณธรรมก็คือคนที�มีความพอดี ทาํดว้ยเจตนาดี มีเหตุผล เห็น
แก่ส่วนรวม  ทั�งนี�อริสโตเติลเสนอคุณธรรมพิเศษไวอี้ก p ประการ คือ 1) รู้จกัประมาณ หมายถึง ความพอเหมาะ
พอดีในการแสวงหาความเพลิดเพลินของผูที้�รู้จกัประมาณคือ ผูที้�สามารถอยูเ่หนือความปรารถนา 2) ความกลา้
หาญ จะเห็นชดัเจนในภาวะคบัขนัที�สามารถแสดงให้เห็นถึงภาวะผูน้าํที�กลา้เผชิญปัญหาต่าง ๆ ดว้ยความอดทน 
อดกลั�นต่อการแกปั้ญหา 3) ความยติุธรรม อาจไดม้าทางกฎหมายและจากผูป้กครอง ความยติุธรรมถือเป็นความดี

                                                
402วิโรจน์ วงษท์น, หลักคุณธรรมของนักการเมือง ตามแนวคิดของ โสเครตีส (Socrates), เขา้ถึง
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ของผูป้กครองที�ใชท้ั�งในครอบครัวและประชาชนให้ทุกคนไดรั้บความเท่าเทียม 4) มิตรภาพ อริสโตเติลไดแ้บ่ง
มิตรภาพ (Friendship) ที�เกิดจากความมีประโยชน์ เกิดจากความเพลิดเพลิน และเกิดจากความดี มิตรภาพที�เกิดขึ�น
ระหวา่งบุคคล ความรักซึ�งกนัและกนัอาจเกิดจากการตอบแทนที�นาํความมีประโยชน์ ความเพลิดเพลิน และความ
ดีมาให ้การมีมิตรภาพแทน้ั�นเป็นสิ�งที�เป็นไปไดย้าก เพราะมิตรภาพที�แทจ้ริงนั�นมีอยูแ่ต่ระหวา่งผูที้�มีคุณลกัษณะ
อยา่งเดียวกนั404 

จากแนวคิดปรัชญาตะวนัตกที�ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ถือเป็นพื�นฐานแนวคิดที�สําคญัอนันาํมาสู่การ
เปลี�ยนแปลงของแนวคิดจริยธรรมตะวนัตกในช่วงต่อมาอยา่งมาก ทั�งนี�นกัทฤษฎีจริยศาสตร์นกัจิตวิทยาและนกั
ปรัชญาที�เสนอแนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัจริยธรรม สรุปไดด้งันี�  

&. จริยธรรมคุณธรรมของมนุษย ์(Virtue Ethics) เป็นแนวคิดของเพลโต (Plato) และอริสโตเติล 
(Aristotle)ที�ไดอ้ธิบายถึงบุคคลที�มีคุณสมบติั ลกัษณะนิสยัหรือการกระทาํที�สามารถยอมรับไดว้า่ประพฤติปฏิบติั
แลว้ไดรั้บการยอมรับว่าเป็นบุคคลที�มีคุณธรรม จริยธรรม โดยสามารถใชเ้ป็นมาตรฐานให้ผูอื้�นประพฤติปฏิบติั
ตามได ้ส่งผลให้แนวคิดนี� ไดรั้บการยอมรับจากนกัวิชาการดา้นจริยธรรมวา่เป็นทฤษฎีในเชิงปฏิบติั (Normative 
Ethics) ที�เก่าแก่ที�สุดของชาวตะวนัตก  แนวคิดจริยธรรมคุณธรรมที� เพลโต และอริสโตเติลไดเ้สนอไวคื้อ ความ
ฉลาด ความกลา้หาญ ความมีสติมั�นคงทางอารมณ์ ความยติุธรรม ความนบัถือในตวัเอง ความจริงใจ ความมีใจดี 
และความอดทนต่อความยากลาํบาก 

-. ทฤษฎีคาํสั�งของพระเจา้ (Divine Command Theory) เป็นคาํสั�งสอนของพระเจา้ผูศ้กัดิ{ สิทธิ{ โดย
ใชเ้ป็นสิ�งที�ตดัสินวา่ความพฤติใดถูกตอ้งมีจริยธรรม ทั�งนี� สิ�งใดที�ถูกกาํหนดไวใ้นคาํสอนของศาสนาว่าควรทาํ
หรือสามารถทาํไดสิ้�งนั�นก็เป็นการกระทาํที�ถูกตอ้งและมีจริยธรรม โดยหากบุคคลใดกระทาํในสิ�งที�เป็นขอ้ห้าม
ของพระเจา้ใหถื้อวา่บุคคลนั�นกระทาํผิดจริยธรรม 

o. ทฤษฏีอตัตนิยม (Egoism) เป็นแนวคิดทฤษฎีที�ยึดถือการกระทาํของบุคคลที�ประพฤติปฏิบติั
ตามความพึงพอใจของตนเอง โดยสิ�งที�กระทาํลงไปก็เพื�อความสุขและปกป้องผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลกั 
บุคคลใดที�ยึดถือเอาหลกัการของทฤษฎีนี�มาใชใ้นการตดัสินการกระทาํใดๆ ของ ก็โดยการดูวา่ ทุกการกระทาํที�
กระทาํลงไปเป็นสิ�งที�ตนเองพึงพอใจโดยตอ้งสามารถปกป้องผลประโยชน์ของตนเองไดแ้ละสามารถทาํใหต้นเอง
ดาํเนินชีวติไดอ้ยา่งมีความสุขใหถื้อวา่บุคคลนั�นเป็นผูที้�มีจริยธรรม 

p. ทฤษฏีสัญญาประชาคม (Social Contract Theory) เป็นแนวคิดที�นาํเสนอโดยโทมสั ฮอบส์ 
(Thomas Hobbes) โดยเห็นวา่บุคคลในสงัคมส่วนใหญ่กระทาํการใดๆ ลงไป เพราะเห็นแก่ประโยชน์และความพึง
พอใจของตนเองเป็นหลกั ดงันั�นมนุษยจึ์งควรเคารพและมีกฎเกณฑเ์พื�อทาํให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกนัได ้โดย 
Hobbes เห็นวา่กฎเกณฑที์�ดีที�สุดคือกฎดา้นศีลธรรม (Moral Rules) ทั�งนี�หากสังคมไม่มีกฎเกณฑด์า้นศีลธรรมที�
กาํหนดขึ�นอยา่งตายตวัแลว้บุคคลในสงัคมก็จะทาํร้ายกนัเองไดโ้ดยง่ายและอาจตกเป็นเหงื�อของการกระทาํที�เห็น
แก่ตวัของผูอื้�นได ้

W. ทฤษฏีพนัธนิยม (Deontological Ethics) เป็นแนวคิดพื�นฐานของทฤษฏีทางจริยธรรมในการ
ดาํเนินการทางธุรกิจ โดยมี อิมมานูแอล คานท ์(Immanuel Kant) นกัปรัชญาชาวเยอรมนัที�ไดรั้บการขนานนามวา่
เป็นนกัปรัชญาจริยธรรมสมยัใหม่ที�ยิ�งใหญ่ โดยไดเ้สนอแนวคิดไวใ้นงานเขียนของเขาเอง โดยชี� ให้เห็นวา่มนุษย์

                                                
404เรื�องเดียวกนั. 
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ควรเคารพและปฏิบติัต่อผูอื้�นดว้ยเจตนาที�ดีเสมอเพราะมนุษยมี์ความสาํนึกในหนา้ที�ของตนเองที�มีต่อผูอื้�นและไม่
ควรปฏิบติัต่อผูอื้�นดว้ยวตัถุประสงคที์�จะใชผู้อื้�นเพื�อใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนเอง การกระทาํที�มีจริยธรรมไม่ใช่การ
กระทาํที�ทาํใหเ้กิดผลตามที�ตอ้งการหรือดว้ยวธีิการที�ดีอยา่งเดียวแต่เป็นการกระทาํที�เกิดจากเจตนาที�ดีดว้ย 

q. ทฤษฎีประโยชน์นิยม (Utilitarianism/Teleological Ethics) เป็นแนวคิดของนกัคิดชาวองักฤษที�
มีชื�อเสียงคือ เจอเรมี เบนธัม (Jeremy Bentham,&rps-&so-) และจอห์น สจ๊วต มิลล์  (John Stuart Mill, &sAq-
&sro) ที�เชื�อวา่การกระทาํที�มีจริยธรรมคือการกระทาํที�ทาํให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนจาํนวนมาก ความถูกตอ้ง
ของการกระทาํตดัสินจากผลของการกระทาํนั�นวา่ทาํใหเ้กิดความสุขและประโยชน์ต่อคนจาํนวนมากที�สุดหรือไม่ 
ถา้ใช่การกระทาํนั�นก็ไม่ผิดหลกัจริยธรรม ทั�งนี� จะเห็นได้ว่าบุคคลที�ยึดหลกัทฤษฎีประโยชน์นิยมจะคาํนึงถึง
ความถูกผิดจากผลลพัธ์ของการกระทาํที�ไดก้ระทาํลงไปแลว้เท่านั�น 

r. ทฤษฏีสมัพนัธนิยม (Relativism in Ethics) โดย โพรแทกกอรัส (Protagoral, 490-420 B.C.) นกั
คิดของกลุ่มที�มีชื�อเสียงมากที�สุด กลุ่มนี� ไดเ้สนอแนวคิด - ประการ ไดแ้ก่ r.&) แนวคิดจริยธรรมของคนอยูที่�คน
ส่วนใหญ่ในสังคมนั�นนิยมประพฤติและมีการปฏิบัติตนอย่างไรในโลกของความเป็นจริง ทั� งนี� ไม่ควรนาํเอา
มาตรฐานจากอุดมคติใดๆ มากาํหนดวา่คนควรจะมีความประพฤติเช่นไร และ r.-) ค่านิยมทางจริยธรรมของแต่
ละสังคมไม่เหมือนกันขึ�นอยู่กับแต่ละสังคมนั�นๆ405 ซึ� ง รัชเชลล์ (Rachels) ได้อธิบายความหมายของทฤษฎี  
สมัพนัธนิยมระหวา่งสงัคม (Cultural Relativism) ไวว้า่ &) สังคมที�แตกต่างกนัยอ่มจะมีค่านิยมทางจริยธรรมที�ไม่
เหมือนกนั -) ไม่มีมาตรฐานใดๆ ที�จะใชต้ดัสินไดว้า่สังคมหนึ�งดีกวา่อีกสังคมหนึ�ง o) หลกัจริยธรรมในสังคม
หนึ�งไม่มีความสาํคญัมากไปกวา่หลกัจริยธรรมของสังคมอื�นๆ p) ไม่มีหลกัสากลทางจริยธรรมนั�นคือไม่มีหลกั
จริยธรรมใดที�ใชไ้ดก้บัทุกคนทุกกรณีและทุกเวลา W) หลกัจริยธรรมที�ใชต้ดัสินความถูกตอ้งดีงามจะใชไ้ดแ้ต่ละ
สังคมเท่านั�น นั�นคือหากการกระทาํใดที�สังคมหนึ� งยอมรับว่าถูกตอ้งทางจริยธรรมการกระทาํนั�นก็ถูกตอ้งใน
สังคมนั�นแต่อาจจะไม่ถูกตอ้งในสังคมอื�นก็ได ้ และ q) หากเราพยายามตดัสินการกระทาํของผูอื้�นวา่ผิดหรือถูก
ตามหลกัจริยธรรมหรือไม่ ความพยายามนี�นบัไดว้า่เป็นการกระทาํที�เกิดจากความคิดที�เขา้ขา้งตนเองวา่เราดีกว่า
ผูอื้�น ดงันั�นจึงควรยอรมรับการปฏิบติัของผูที้�อยูใ่นสงัคมที�มีค่านิยมต่างไปจากสงัคมของเขา406  

แหล่งที�มาของจริยธรรมนั�น อมรา เล็กเริงสินธ์ุไดแ้สดงทศันะไวด้งันี� คือ &) ปรัชญา (Philosophy) 
วิชาปรัชญาคือวิชาที�ว่าด้วยหลกัแห่งความรู้และความจริง สาระของปรัชญาจะกล่าวถึงลกัษณะของชีวิตที�พึง
ปรารถนาควรเป็นอยา่งไร ธรรมชาติของมนุษย ์สภาพสงัคมที�ดี ความคิดเชิงปรัชญาจะแถลงออกมาเป็นความเชื�อ
อยา่งมีเหตุผล จนคนตอ้งยอมรับวา่เป็นความคิดที�ไดรั้บการพิจารณาไตร่ตรองรอบคอบแลว้ปรัชญาจะกล่าวถึง
เรื�องเกี�ยวกบัความดี ความงาม ค่านิยม เพื�อจะไดย้ดึเป็นหลกัปฏิบติัประจาํตวัต่อไป -) ศาสนา (Religion) คาํสอน
ของศาสดาในศาสนาต่างๆ ตามที�ศาสดาเหล่านั�นท่านไดป้ฏิบติัเองและสั�งสอนใหผู้อื้�นปฏิบติัตาม จนเกิดผลดีงาม
ของการปฏิบติันั�นเป็นที�ประจกัษม์าแลว้ เช่น หลกัคาํสอนของพระพทุธศาสนา คาํสอนของศาสนาคริสต ์หรือขอ้
ปฏิบติัของศาสนาอิสลาม เป็นตน้ o) วรรณคดี (Literature) หนังสือวรรณคดีเป็นหนังสือที�มีมาตรฐานทั�งดา้น
เนื�อหาสาระ คุณค่าและวธีิแต่ง จนเป็นที�ยอมรับกนัโดยทั�วไป ชาติที�เจริญดว้ยวฒันธรรมยอ่มมีวรรณคดีเป็นของ

                                                
405บุษยา วีรกุล, จริยธรรมในงานการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (กรุงเทพฯ:สถาบัน

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, -Wpr), &r-p&. 
406J. Rachels, The Elements of Moral Philosophy (New York: The Free Press, 1986), 14-15.  
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ตนเองในหนงัสือวรรณคดีจะมีแนวคิด คาํสอนที�เป็นแนวปฏิบติัได ้เช่น สุภาษิตพระร่วง โคลงโลกนิติ สุภาษิต
สอนหญิง จึงกล่าวได้ว่าวรรณคดีก็เป็นแหล่งกาํเนิดหรือเป็นที�รวบรวมแนวคิดทางจริยธรรมด้วย p) สังคม 
(Society) สิ�งที�สงัคมกาํหนดนบัถือร่วมปฏิบติัดว้ยกนั อนัไดแ้ก่ ขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ� งเป็นขอ้กาํหนดที�ถือ
ปฏิบติักนัในสังคมและยอมรับสืบทอดกนัมา และ 5) การเมืองการปกครอง (Politics) ในระบอบการเมืองการ
ปกครอง ไดก้าํหนดขอ้บงัคบัระเบียบกฎหมายของบา้นเมือง จรรยาบรรณต่างๆ ซึ� งเป็นขอ้บงัคบัหรือแนวปฏิบติั 
เพื�อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและเพื�อความยุติธรรมโดยทั�วกัน407 ทั� งนี�  อนิวชั แก้วจาํนงค์ได้แสดงทัศนะ
เกี�ยวกบัการเกิดจริยธรรมของมนุษยแ์ต่ละคนไวด้งันี� คือ &) เกิดจากการเลียนแบบ (Copy) เป็นกระบวนการที�เกิด
จากการเรียนรู้ การยอมรับ การเลียนแบบพฤติกรรมของผูใ้หญ่ที�แวดลอ้มตนอยู่แลว้นาํมาปรับเขา้กับตนเอง 
กระบวนการนี� จดัเป็นกระบวนการที�มีความสาํคญัต่อพฒันาการของเด็ก ส่วนใหญ่จะเกิดในครอบครัว โรงเรียน 
กลุ่มเพื�อนและชุมชน -) การสร้างจริยธรรมในตนเอง (Self)โดยตวัเองเป็นผูก้าํหนดขึ�น ซึ� งอาจเป็นเรื�องของมโน
ธรรม เหตุผลหรืออารมณ์ของมนุษย ์นกัปรัชญาบางคนเช่น คานต ์(Kant) เชื�อวา่ มนุษยมี์กฎจริยธรรมเกิดขึ�นใน
ตนเอง โดยรู้จกัปรับตวัในสภาพธรรมธรรมชาติ (natural self) เขา้ดว้ยกนั แลว้เลือกเอาแนวทางที�ดีมาเป็นหลกัใน
การดาํเนินชีวติเกิดจากการเรียนรู้ระบบสงัคม จริยธรรม ค่านิยม ที�ไดจ้ากการวิเคราะห์คุณค่า ความถูกผิดชั�วดี จน
กลายเป็นหลกัการ กฎเกณฑ์ ขอ้กาํหนด แนวศีลธรรม ให้ยึดถือปฏิบัติการบาํเพ็ญประโยชน์และพนัธสัญญา
ประชาคม (utility and social contract) เป็นการปฏิบติัตามระเบียบก่อใหเ้กิดความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดี
ของประชาชาติมีความสัมพนัธ์เป็นมิตรไมตรี ต่างปฏิบติัตามบทบาท ใชสิ้ทธิหน้าที�ทาํให้เกิดความสงบสุขและ
สามคัคีการปฏิบติัตาม และ o) หลกัสากลธรรม (Universal) หลกัมโนธรรมสากลที�ครอบคลุมไดท้ั�งโลก เป็นขอ้
ยืนยนัคุณความดีของทุกศาสนาวา่ลว้นวางแนวทางให้คนหรือศาสนิกชนของตนบาํเพญ็ตนอยูใ่นคุณงามความดี
ตามที�ไดส้ร้างสรรค์หลกัธรรมไว ้มีการกล่อมเกลาจิตใจให้ศรัทธาแน่วแน่ในการบาํเพ็ญตนให้มีสาระ มุ่งถึง
เป้าหมายของความเชื�อสูงสุดที�ยดึมั�น ซึ�งลว้นเป็นสุคติหรือหนทางดีงาม หลกัจริยธรรมที�ขยายขอบเขตจากจุดเล็ก
สุดคือเฉพาะตนไปจนถึงสากลโลก408  

หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาตดัสินลกัษณะของจริยธรรมนั�น หลุยส์ พี. พอยแมน (Louis P. Pojman) 
ไดแ้สดงทศันะดงันี� คือ 1) สามารถพรรณนาลกัษณะได ้(Prescriptively) หมายถึง การปฏิบติัหรือแนวการกระทาํ
ลกัษณะของจริยธรรม ศีลธรรม หลกัศีลธรรม โดยทั�วไปไดก้ลายมาเป็นขอ้ปฏิบติัหรือขอ้ห้าม 2) เป็นสากล 
(Universalizability) เป็นหลกัที�ใชก้บัทุกคนไดใ้นสภาพที�คลา้ยคลึงกนัใชไ้ดต้ั�งแต่วงกวา้งจนถึงวงแคบ 3) ขจดั
ปัญหาได ้(Overridingness) หลกัศีลธรรม เป็นอาํนาจชอบธรรมนาํทางหลกัจริยธรรมไม่เป็นเพียงหลกัการเท่านั�น 
แต่ยงัเป็นตวันาํการตดัสินใจ รวมถึงความงดงามในการแสดงออก ความสุขุมรอบคอบและความถูกตอ้งทางนิติ
ธรรม 4) เป็นสาธารณะ (Publicity) หลกัจริยธรรมตอ้งเป็นสาธารณะ เพื�อแสดงบทบาทแนะแนวการกระทาํใน
ชีวติของเรา การกระทาํนั�นเป็นที�ยอมรับของสมาชิกในสงัคมและสามารถแสดงออกต่อทุกคนได ้และ 5) สามารถ

                                                
407สําราญ ศรีคาํมูล, จริยธรรม, เขา้ถึงเมื�อ 4 พฤศจิกายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก http://www. 

baanjomyut.com/library_3/extension-2/ethics/index.html  
408อนิวชั แกว้จาํนงค,์ หลกัการจดัการ, พิมพค์รั� งที� &  (สงขลา : มหาวทิยาลยัทกัษิณ, -WWA), -sp. 
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ปฏิบติัได ้(Practicability ) ทฤษฎีคุณธรรม ตอ้งปฏิบติัได ้กฎตอ้งปฏิบติัได ้กฎตอ้งไม่มีอุปสรรค มนุษยส์ามารถ
ประพฤติไดต้ามปกติในชีวติประจาํวนั ไม่ตอ้งใชค้วามพยายามที�ผิดไปจากปกติทั�วไปในการประพฤติเช่นนั�น409 

องค์ประกอบของจริยธรรมนั�น ฮอฟแมน (Hoffman) ได้แสดงทัศนะไวว้่า จริยธรรมเป็น
กระบวนการสัมพนัธ์ของ 3 องคป์ระกอบที�มีอิสระจากกนั ซึ� งไดแ้ก่ 1) ความคิดทางจริยธรรม (moral thought) 
ไดแ้ก่ กระบวนการคิดประเมินค่าพฤติกรรมจริยธรรม การตดัสินทางจริยธรรม การใชเ้หตุผลทางจริยธรรม เป็น
ตน้ 2) ความรู้สึกทางจริยธรรม (moral feeling) ไดแ้ก่ความรู้สึกทางจริยธรรม ทศันคติทางจริยธรรม ปฏิกิริยาทาง
จริยธรรม เป็นตน้ และ 3) พฤติกรรมทางจริยธรรม (moral behavior) หมายถึงการกระทาํ หรือ พฤติกรรม
แสดงออกทางจริยธรรม ไดแ้ก่ การปฏิบติัทางจริยธรรม การกระทาํทางจริยธรรม เป็นตน้410 บราวน์ (Brown) ได้
จาํแนกองค์ประกอบของจริยธรรมออกเป็น 3 มิติ ไดแ้ก่ &) ดา้นความรู้ (knowledge) หมายถึง ความรู้ทาง
จริยธรรม ค่านิยมทางจริยธรรม ความเชื�อทางจริยธรรม การตดัสินทางจริยธรรม การใชเ้หตุผลทางจริยธรรม  -) 
ดา้นการกระทาํ (conduct) หมายถึง พฤติกรรมภายนอกที�แสดงให้ปรากฏในสภาพการณ์ต่าง ๆ ไดแ้ก่ ความ
ประพฤติทางจริยธรรม การกระทาํทางจริยธรรม และ o) ดา้นความรู้สึก (feeling) หมายถึง ความรู้สึกหรือปฏิกิริยา
ที�มีต่อพฤติกรรมทางจริยธรรมไดแ้ก่ ความรู้สึกทางจริยธรรม ทัศนคติทางจริยธรรม411 ทั� งนี� กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ ไดแ้สดงทศันะไวส้อดคลอ้งกนัวา่ จริยธรรมของบุคคลนั�นมีองคป์ระกอบ 3 ประการ ไดแ้ก่ 
&) ดา้นความรู้ (moral reasoning) คือ ความเขา้ใจในเหตุผลของความถูกตอ้งดีงาม สามารถตดัสินแยกความถูกตอ้ง
ออกจากความไม่ถูกตอ้งไดด้ว้ยการคิด -) ดา้นอารมณ์ความรู้สึก (moral attitude and belief) คือ ความพึงพอใจ 
ความศรัทธาเลื�อมใส ความนิยมยินดี ที�จะรับจริยธรรมมาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัตน และ o) ดา้น
พฤติกรรม (moral conduct) คือการกระทาํหรือการแสดงออกของบุคคลในสถานการณ์ต่างๆ ซึ� งเชื�อวา่เกิดจาก
อิทธิพลของทั�งสององคป์ระกอบขา้งตน้  ดว้ยเหตุดงักล่าวนี�  การพฒันาคนในดา้นจริยธรรมจึงตอ้งพฒันา 3 ดา้น
ไปดว้ยกนั ในการดาํเนินชีวิตของคนนั�น องคป์ระกอบทั�ง 3 ประการเกี�ยวขอ้งสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด กล่าวคือ 
พฤติกรรมของคนที�แสดงออกมาทั�งทางกายและทางวาจานั�น จะมีความสัมพนัธ์กบัทางจิตใจและสติปัญญา คนที�
มีอารมณ์โกรธจะแสดงพฤติกรรมออกมาทางการกา้วร้าวรุนแรง และยิ�งเป็นคนที�มีปัญญานอ้ยดว้ยแลว้ พฤติกรรม
ที�แสดงออกก็จะกา้วร้าวรุนแรงยิ�งกว่าบุคคลที�มีสติปัญญาซึ� งจะสามารถควบคุมจิตใจของตนได้โดยไม่แสดง
พฤติกรรมไม่ดีให้ออกมาปรากฏ นั�นก็แสดงวา่ผูมี้สติปัญญาดียอ่มสามารถควบคุมอารมณ์และความประพฤติได้
ดีกวา่ผูด้อ้ยปัญญานั�นเอง412 

                                                
409สมประสงค ์น่วมบุญลือ.,“รากแห่งความหมาย,” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร &, 

- (-Wpq) : 26. 
410Martin L. Hoffman, “Development of moral thought, feeling, and behavior,” American 

Psychologist 34, 10 (October 1979): 958-966.  
411Roger Brown, Social Psychology (New York : Free Press, 1965), 411. 
412สําราญ ศรีคาํมูล, จริยธรรม, เขา้ถึงเมื�อ 4 พฤศจิกายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก http://www. 

baanjomyut.com/library_3/extension-2/ethics/index.html  
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แนวคิดทฤษฏีเกี�ยวกบัจริยธรรมนั�นมีปรากฏอยูห่ลายทฤษฏี ในการศึกษาและนาํมาปฏิบติัจะตอ้ง
พิจารณาจุดเด่นจุดดอ้ยของทฤษฏีนั�น ๆ แลว้นาํมาบูรณาการเขา้กบัทฤษฏีอื�น ๆ เพื�อให้การพฒันาจริยธรรมมนุษย์
มีประสิทธิภาพสูงสุดและมีขอ้บกพร่องนอ้ยที�สุด ดงันี�  

&. ทฤษฏีของเพียเจต ์(Piaget is Theory of lntellectual Development) เพียเจต ์(Piaget )เชื�อวา่การ
เรียนรู้ของมนุษยเ์กิดจากการปรับตวัและการสร้างสมดุลระหวา่งสติปัญญากบัสภาวะแวดลอ้มที�จะทาํให้มนุษย์
ดาํรงชีวติอยู ่พฒันาการของมนุษยมี์ความต่อเนื�องและเจริญขึ�นตามวฒิุภาวะ และพฒันาการของมนุษยย์อ่มขึ�นอยู่
กบัพฒันาทางสติปัญญาของบุคคลนั�น เพียเจตไ์ดแ้บ่งขั�นตอนของพฒันาสติปัญญาออกเป็น p ขั�นคือ &) ขั�นรับรู้
จากประสาทสัมผสัและการเคลื�อนไหว (sensorimotor operation) -) ขั�นเริ�มคิดด้วยปัญญา (pre-operational 
thinking) o) ขั�นคิดดว้ยรูปธรรม (concrete operational thinking) และ p) ขั�นคิดตามแบบแผนของตรรกวิทยา 
(formal prepositional thinking or formal operational thinking)  

จากพฒันาการทางสติปัญญาทั� ง p ขั�นนี�  เพียเจต์ได้นํามาเป็นหลกัเกณฑ์ในการแบ่งขั�นพฒันา
จริยธรรมออกเป็น o ขั�น ดงันี�   

ระดบัพฒันาทางสติปัญญา  
&. ขั�นรับรู้จากประสาทสัมผสัและการเคลื�อนไหว (sensorimotor operation) อายตุั�งแต่แรกเกิด 

จนถึง - ขวบ  
-. ขั�นเริ�มคิดดว้ยปัญญา (pre-operational thinking) และขั�นเริ�มคิดดว้ยรูปธรรม (early concrete 

operational thinking) อายปุระมาณ --r ปี  
o. ขั�นคิดคน้ดว้ยรูปธรรมในช่วงปลาย (late concrete operational thinking) อาย ุ r-&& ปี ถึงขั�นคิด

ตามแบบแผนของตรรกวทิยา (formal operational thinking) อายตุั�งแต่ && ปี ขึ�นไปถึง  &W ปี  
ระดบัพฒันาทางจริยธรรม  
&. ขั�นก่อนจริยธรรม เป็นชั�นที�ยงัไม่มีความสามารถรับรู้สิ�งแวดลอ้มไดอ้ย่างละเอียด มีแต่ความ

ตอ้งการทางร่างกาย  
-. ขั�นยดึคาํสั�ง ในขั�นนี� เด็กจะรับรู้สภาพสิ�งแวดลอ้มและบทบาทของตนเองต่อผูอื้�น รู้จกัเกรงกลวั

ผูใ้หญ่ เห็นวา่คาํสั�งหรือกฎเกณฑต์่าง ๆ เป็นสิ�งที�ตอ้งปฏิบติัตาม  
o. ขั�นยดึหลกัแห่งตน เด็กสามารถใชค้วามคิดอยา่งมีเหตุผลประกอบการตดัสินใจและตั�งเกณฑที์�

เป็นตวัของตวัเอง  
ผลจากการวจิยัในระยะต่อมา เพียเจตไ์ดต้ั�งเกณฑก์ารให้เหตุผลเชิงจริยธรรมไว ้q เกณฑ ์ไดแ้ก่ &) 

การตดัสินจากเจตนาการกระทาํ (intentional in judgment) เด็กเล็กจะตดัสินการกระทาํจากปริมาณสิ�งของ ส่วน
เด็กโตจะตัดสินจากเจตนาของการกระทาํ -) การตดัสินเกี�ยวโยงกับความสัมพนัธ์กับผูอื้�น (Relativism in 
Judgment) เด็กเล็กจะตดัสินการกระทาํโดยยึดเอาความเชื�อความเห็นของผูใ้หญ่วา่ดี ส่วนเด็กโตจะยึดเอาเหตุผล
และสถานการณ์ประกอบการตดัสิน o) ความเห็นอิสระจากการลงโทษ (independent of sanction) เด็กเล็กจะ
ตดัสินวา่การกระทาํใดไม่ดีจากการกระทาํใดไม่ดีจากการถูกทาํโทษ แต่เด็กโตจะตดัสินการกระทาํใดไม่ดี เพราะ
สิ�งนั�นไปขดักบัเกณฑแ์ละเกิดอนัตรายต่อบุคคลอื�น p) ใชว้ิธีการแกแ้คน้ (use of reciprocity) วิธีนี� เด็กเล็กใชน้อ้ย
กวา่เด็กโต W) การลงโทษเพื�อตดัสินนิสัย (use of punishment as restitution and reform) เด็กเล็กจะสนบัสนุนการ
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ลงโทษอยา่งหนกัเพื�อแกนิ้สยั แต่เด็กโตไม่ค่อยเห็นดว้ย  และ q) หลกัธรรมชาติของความโหดร้าย (nationalist of 
misfortune) เด็กเลก็จะถือวา่การกระทาํผิดจะตอ้งไดรั้บการลงโทษจากพระเจา้  

จากที�กล่าวมาพอจะสรุปไดว้่าตามแนวคิดของเพียเจต์ เด็กเล็กจะมองกฎเกณฑ์ว่าเป็นสิ�งจริงจงั 
เปลี�ยนแปลงไม่ได ้(absolute) และมาจากอาํนาจภายนอก (external) หมายความวา่ พฒันาการทางจริยธรรมของ
เด็กเล็กจะอยู่ในลกัษณะผิดว่ากนัไปตามสิ�งที�สังเกตเห็นได ้โดยมิได้คาํนึกถึงเจตนาของผูก้ระทาํ ที� เป็นเช่นนี�
เนื�องมาจากการใชภ้าษา และความคิดของเด็กมีลกัษณะยึดตนเองเป็นศูนยก์ลาง (egocentric) ทาํให้ไม่สามารถ
มองเห็นหลาย ๆ สิ�งได ้ในเวลาเดียวกนั เมื�อเด็กโตขึ�นอายปุระมาณ &&-&- ปี พฒันาการทางจริยธรรมของเด็กวยันี�
จะมีการเชื�อมโยงหาเหตุผล เด็กจะคาํนึงถึงเจตนาของผูท้าํมากกว่าสิ�งที�สังเกตไดเ้ฉพาะหน้า เนื�องจากเด็กวยันี�
สามารถมองหลาย ๆ สิ�งไดใ้นเวลาเดียวกนั เด็กโตจึงสามารถเขา้ใจถึงเจตนาของผูอื้�นและสามารถยืดหยุน่เกี�ยวกบั
กฎเกณฑ์ได้ โดยตระหนักว่ากฎเกณฑ์เป็นเพียงข้อตกลงระหว่างบุคคลในการควบคุมพฤติกรรมในแต่ละ
สถานการณ์เท่านั�น นอกจากนี�ยงัสามารถนาํกฎเกณฑไ์ปใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆได้413  

2. ทฤษฏีพฒันาจริยธรรมของโคลเบิร์ก (Kolberg) โคลเบิร์ก (Kolberg) เป็นนักจิตวิทยากลุ่ม
ปัญญานิยม (cognitivism) ซึ� งมีความเชื�อพื�นฐานว่า มนุษยเ์ป็นสัตวที์�มีสมอง สามารถเกิดการเรียนรู้ เพื�อการ
ปรับตวัให้ดาํรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดลอ้มได้ โดยนําแนวเชื�อทางชีววิทยามาประยุกต์กับศาสตร์ทางจิตวิทยา 
แนวคิดนี� สอดคลอ้งกบัแนวคิดของเพียเจต์ ( Piaget) คือ เชื�อว่า จริยธรรมนั�นมีพฒันาการตามระดบัวุฒิภาวะ
เช่นกนั เพราะจริยธรรมของมนุษยเ์กิดจากกระบวนการทางปัญญา เมื�อมนุษยมี์การเรียนรู้มากขึ�น โครงสร้างทาง
ปัญญาเพิ�มพนูขึ�น จริยธรรมก็พฒันาตามวฒิุภาวะ แนวคิดนี� เป็นแนวคิดแบบสัมพทัธนิยม (Relativism) ซึ� งเชื�อวา่
จริยธรรมมีความสมัพนัธ์กบัอาย ุกาลเวลา สถานที� วฒันธรรม และสภาพการณ์ ซึ� งความหมายวา่ “ความถูกตอ้ง” 
“ความดี” “ความงาม” ขึ�นอยูก่บัเวลา สถานที� และองคป์ระกอบอื�นๆ โคลเบิร์กไดท้าํการศึกษาวิจยั (Kolberg) โดย
วิเคราะห์คาํตอบของเยาวชนอเมริกัน อายุ &A-&q ปี เกี�ยวกับเหตุผลในการเลือกทําพฤติกรรมอย่างหนึ� งใน
สถานการณ์ที�ขดัแยง้กนัระหว่างความตอ้งการส่วนบุคคลและกฎเกณฑ์ของกลุ่มหรือสังคม และนาํมาสรุปเป็น
เหตุผลในการแบ่งจริยธรรมออกเป็น q ขั�น โดยแบ่งออกเป็น o ระดบัๆ ละ - ขั�น ดงันี�   

ระดบัจริยธรรม  
ระดบัที� & ระดบัก่อนเกณฑส์ังคม (pre conventional level ) อาย ุ--&A ปี การที�เรียกระดบันี� วา่ก่อน

เกณฑส์ังคม เพราะวา่เด็กในวยันี� ยงัไม่เขา้ใจกฎเกณฑส์ังคม แต่จะรับกฎเกณฑข์อ้กาํหนดวา่อะไรดี ไม่ดี จากผูมี้
อาํนาจเหนือตน เช่น พ่อแม่ ครู หรือ เด็กที�โตกว่า จริยธรรมในระดับนี�  คือ หลีกเลี�ยงการลงโทษและคิดถึง
ผลตอบแทนที�เป็นประโยชน์ เช่น การแสวงหารางวลั  

ระดบัที� -  ระดบัจริยธรรมตามกฎเกณฑส์ังคม (conventional morality) ช่วงอายรุะหวา่ง &A--A ปี 
ผูที้�อยูใ่นช่วงอายนีุ� ส่วนใหญ่สามารถที�จะปฏิบติัตามกฎเกณฑส์งัคมเพราะรู้วา่เป็นกฎเกณฑ ์ 

ระดบัที� o  ระดบัจริยธรรมเหนือกฎเกณฑ์สังคม (post conventional level) โดยปรกติคนจะ
พฒันาขึ�นมาถึงระดบันี�  หลงัจากอายุ -A ปี แต่จาํนวนไม่มากนัก จริยธรรมระดับนี� จะอยู่เหนือกฎเกณฑ์สังคม 
กล่าวคือคนจะตีความหมายของหลกัการและมาตรฐานทางจริยธรรมดว้ยวิจารณญาณของตนเอง วิเคราะห์ดว้ย

                                                
413เรื�องเดียวกนั.  
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ตนเองก่อน โดยคาํนึงถึงความสาํคญัและประโยชน์เสมอภาคในสิทธิมนุษยชน โดยปรกติคนจะพฒันาถึงระดบันี�
มีจาํนวนไม่มากนกั  

ขั�นการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรม  
ขั�นที� & การเชื�อฟังและการลงโทษ (obedience and punishment orientation) พฤติกรรม “ดี” คือ 

พฤติกรรมที�ทาํแลว้ไดร้างวลั พฤติกรรม “ไม่ดี” คือพฤติกรรมที�ทาํแลว้ไดรั้บการลงโทษ  
ขั�นที� - กฎเกณฑเ์ป็นเครื�องมือเพื�อประโยชน์ของตนเอง (instrumental relativist orientation) เด็ก

จะเชื�อฟังหรือทาํตามผูใ้หญ่ ถา้คิดวา่ตนเองจะไดรั้บประโยชน์ หรือไดรั้บความพึงพอใจ  
ขั�นที� o หลกัการทาํตามผูอื้�นเห็นชอบ (good boy nice girl orientation ) อาย ุR-&o ปี เป็นการทาํตาม

กฎเกณฑข์องสงัคม เพื�อจะไดรั้บการยอมรับวา่เป็นเด็กดี  
ขั�นที� p หลกัการทาํตามกฎระเบียบสังคม (Law and order orientation) อาย ุ&p--A ปี เป็นขั�นที�

ยอมรับในอาํนาจและกฎเกณฑข์องสงัคม พร้อมที�จะปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องสงัคม  
ขั�นที� W  หลกัการทาํตามสัญญาสังคม (social contract orientation) เป็นขั�นที�เนน้ความสาํคญัของ

มาตรฐานทางจริยธรรมที�คนส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับว่าเป็นสิ�งที�ถูกตอ้งสมควรปฏิบติัตาม โดยพิจารณาถึง
ประโยชน์และสิทธิซึ�งกนัและกนั ในขั�นนี� สิ�ง ถูก-ผิด จะขึ�นอยูก่บัค่านิยมและความคิดเห็นของแต่ละบุคคล  

ขั�นที� q หลกัการทางจริยธรรมที�เป็นสากล (universal ethical principle orientation) ขั�นนี� เป็นขั�นที�
แต่ละบุคคลเลือกที�จะปฏิบติัตามหลกัการทางจริยธรรมดว้ยตวัของมนัเอง และเมื�อเลือกแลว้ก็ปฏิบติัอยา่งคงเส้น
คงวา เป็นหลกัการเพื�อมนุษยธรรม เพื�อความเสมอภาคในสิทธิมนุษยชน และเพื�อความยติุธรรมของมนุษยทุ์กคน  

นอกจากนี�โคลเบิร์ก ยงัไดศึ้กษาคน้พบความสมัพนัธ์ระหวา่งจริยธรรมกบัลกัษณะอื�นของมนุษย ์ที�
สาํคญัคือ &) ความสัมพนัธ์ระหว่างจริยธรรมกบัระดบัสติปัญญาทั�วไป และความสัมพนัธ์ระหว่างจริยธรรมกบั
ความสามารถที�จะผลไดที้�ดีกว่าในอนาคต แทนที�จะรับผลที�เล็กน้อยกว่าในปัจจุบนัหรือในทนัที ซึ� งลกัษณะนี�
เรียกวา่ “ลกัษณะมุ่งอนาคต” -) ผูมี้จริยธรรมสูงจะเป็นผูมี้สมาธิดี สามารถควบคุมอารมณ์ของตน และมีความ
ภาคภูมิใจในตนเองและสภาพแวดลอ้ม สูงกวา่ผูมี้จริยธรรมตํ�า o) โคลเบิร์กไดศึ้กษาจริยธรรมตามแนวคิดของเพีย
เจต ์และพบว่า พฒันาการทางจริยธรรมของมนุษย ์ไม่ไดบ้รรลุจุดสมบูรณ์ในบุคคลอายุ &q ปี เป็นส่วนมาก แต่
มนุษยใ์นสภาพปรกติจะมีพฒันาการทางจริยธรรมอีกหลายขั�นตอนจนอาย ุ&q--W ปี และ p) การใชเ้หตุผลเพื�อการ
ตดัสินใจ ที�จะเลือกการกระทาํสิ�งใดสิ�งหนึ� งในสถานการณ์ต่าง ๆ ยอ่มแสดงให้เห็นถึงความเจริญทางจิตใจของ
บุคคลไดอ้ยา่งมีแบบแผนและยงัอาจทาํใหเ้ขา้ใจพฤติกรรมของบุคคลในสถานการณ์ต่างๆ ได ้เหตุผลเชิงจริยธรรม
ของแต่ละบุคคลเป็นเครื�องทาํนายพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของบุคคลนั�นในสถานการณ์แต่ละอยา่งไดอี้กดว้ย  

ทฤษฏีของโคลเบิร์กเป็นที�นิยมนํามาใช้กันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ�งทฤษฏีการใช้เหตุผลเชิง
จริยธรรม (Moral Reasoning) เป็นฐานความคิดของนกัจิตวทิยาและนกัการศึกษาของตะวนัตกเป็นจาํนวนมาก แม้
ในประเทศไทย นกัจิตวิทยาและนกัพฤติกรรมศาสตร์ก็ไดท้าํวิจยัโดยยึดกรอบแนวคิดของโคลเบิร์ก  ตามทศันะ
ของโคลเบิร์กนั�นจริยธรรมแต่ละขั�นเป็นผลจากการคิดไตร่ตรองซึ� งจาํเป็นตอ้งอาศยัขอ้มูล ขอ้มูลที�นาํมาพิจารณา
ส่วนหนึ�งเป็นความเขา้ใจของตนเองเกี�ยวกบัสิ�งต่าง ๆ และอีกส่วนหนึ�งเป็นประสบการณ์ที�ไดรั้บใหม่ โดยเฉพาะ
ขอ้มูลที�ไดรั้บฟังจากทศันะของผูอื้�นซึ�งอยูสู่งกวา่ระดบัของตนเอง & ชั�น  วธีิปลูกฝังจริยธรรมตามแนวคิดของโคล
เบิร์กไม่อาจกระทาํได้ด้วยการสอน หรือการปฏิบติัเป็นตวัอย่างให้ดู และไม่อาจเรียนรู้ดว้ยการกระทาํต่าง ๆ 
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จริยธรรมสอนกนัไม่ได ้จริยธรรมพฒันาขึ�นมาดว้ยการนึกคิดของแต่ละบุคคล ตามลาํดบัขั�นและพฒันาการของ
ปัญญาซึ�งผูกพนักบัอายุ ดงันั�นหากยงัไม่ถึงวยัอนัควร จริยธรรมบางอยา่งก็ไม่เกิด  ทฤษฏีการปลูกฝังจริยธรรม
ดว้ยเหตุผล (moral reasoning)ของโคลเบิร์กใช้กิจกรรมที�สําคญัในการพฒันาจริยธรรมคือ การอภิปรายและ
แลกเปลี�ยนทศันะความคิดเห็น โดยมีขั�นตอนดงันี�  &) ผูด้าํเนินการเสนอประเด็นปัญหาหรือเรื�องราวที�มีความยาก
แก่การตดัสินใจ  -)  แยกผูอ้ภิปรายออกเป็นกลุ่มยอ่ยตามความคิดเห็นที�แตกต่างกนั o) ใหก้ลุ่มยอ่ยอภิปรายเหตุผล 
พร้อมหาขอ้สรุปวา่ เหตุผลที�ถูก-ผิด หรือควรทาํ ไม่ควรทาํ เพราะเหตุอะไร  และ p) สรุปเหตุผลของฝ่ายที�คิดวา่
ควรทาํและไม่ควรทาํ  

จากที�กล่าวมาจะพบวา่แนวคิดของโคลเบิร์กใกลเ้คียงกบัเพียเจต ์คือเชื�อวา่พฒันาการทางจริยธรรม
ของมนุษยพ์ฒันาการไดต้ามวยั และวุฒิภาวะทางสติปัญญา พฒันาการทางจริยธรรมของมนุษยไ์ม่ใช่การป้อน
รูปแบบ กล่าวคือดูรูปหนึ� งจบแลว้ ดูอีกรูปหนึ� งโดยที�รูปแรกไม่ปรากฏในสายตาอีกต่อไป แต่พฒันาการของ
มนุษยจ์ะค่อยๆพฒันาไปตามวนั เวลา เจริญขึ�นเรื�อย ๆ ตามวฒิุภาวะ จริยธรรมเก่ายงัจะมีรากแกว้ฝังอยู ่และพฒันา
ตามกาลเวลาที�มนุษยมี์วฒิุภาวะเพิ�มขึ�น เกิดเป็นจริยธรรมใหม่ขึ�น จริยธรรมไม่ไดส้ร้างขึ�นภายในหนึ�งวนั คนจะมี
อุปนิสยัดีงามตอ้งสร้างเสริมและสะสมจากการเรียนรู้ในสภาพแวดลอ้มดว้ยกระบวนการทางสังคม และจะเรียนรู้
ไดต้ามความสามารถของวฒิุภาวะ ซึ�งกาํหนดโดยปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งพนัธุกรรมกบัสิ�งแวดลอ้ม414 

o.ทฤษฏีจิตวเิคราะห์ (Psychoanalytic Theory) ผูน้าํทฤษฏีนี�  คือ ซิกมนัด ์ฟรอยด ์(Sigmund Freud) 
จิตแพทยอ์อสเตรีย  นกัจิตวิทยากลุ่มนี� เชื�อวา่ธรรมชาติดั�งเดิมของมนุษยมี์ความเลวติดตวัมาตั�งแต่เกิด พฤติกรรม
ต่างๆเกิดจากสญัชาตญาณซึ�งเป็นแรงกระตุน้ที�เกิดจากภายใน สญัชาตญาณดงักล่าวมี - ชนิด คือ สัญชาตญาณทาง
เพศ ซึ� งผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาเพื�อให้มีชีวิตอยู่รอด และสัญชาตญาณความก้าวร้าว เป็น
แรงผลกัดนัใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมออกมาในลกัษณะกา้วร้าวทาํลาย ซึ�งแสดงออก - ลกัษณะคือ กา้วร้าวตนเอง 
และกา้วร้าวผูอื้�น นอกจากพฤติกรรมจะเกิดจากสัญชาตญาณดงักล่าว ซึ� งแอบแฝงอยูใ่นจิต ที�เรียกวา่ จิตไร้สาํนึก
แลว้ พฤติกรรมจะเกิดจากระบบของจิต o ระบบ คือ คิด (id) อีโก ้(ego) และซุปเปอร์อีโก ้(super ego)  

พฤติกรรมส่วนใหญ่เกิดจาก (id) คือพฤติกรรมที�แสดงออกเพื�อสนองความพอใจของตนเองฝ่าย
เดียว โดยมิไดค้าํนึงถึงความรู้สึกของผูอื้�น เมื�อบุคคลตอ้งการกระทาํสิ�งใดก็ลงมือทาํทนัทีโดยไม่ใคร่ครวญ การ
กระทาํจึงไม่เป็นที�ยอมรับของสงัคม แต่หากทาํไม่ไดก็้จะเกิดความเครียดทางออกที�ดีที�สุดคือใชก้ลไกการป้องกนั
ตนเองที�เรียกวา่ “การทดเทิด” (Sublimation) คือ แสดงพฤติกรรมที�ดีแทนพฤติกรรมที�ไม่ดี เช่น ฝึกเป็นนกัมวยที�มี
ชื�อเสียงแทนพฤติกรรมกา้วร้าวเกเร หรือ ทดแทนความกดดนัทางเพศ  

พฤติกรรมที�เกิดจากอีโก ้(ego) คือ พฤติกรรมที�เป็นไปตามหลกัเหตุผล และความเป็นจริง เช่น นาย
แดงอยากฟังเพลงเสียงดงั เขาจะไม่เปิดให้เสียงดงัเพราะจะทาํให้คนอื�นเดือดร้อน แต่เขาจะคิดหาเหตุผลว่าทาํ
อยา่งไรจึงจะสนองความตอ้งการได ้แสดงว่าพฤติกรรมแบบอีโก ้(ego) แมจ้ะเป็นพฤติกรรมที�เป็นไปตามหลกั
เหตุผลก็จริง แต่ยงัมีความตอ้งการสนองความพอใจของตนเอง เรียกวา่ ยงัมี “อสัมิมานะ” ไดแ้ก่ ความรู้สึกวา่ ตวั
ฉนั ตวัเรา คืออหงัการ หรือความรู้สึกของจิตที�ยงัมีอหงัการอยู ่ยงัมีอสัมิมานะอยูน่ั�นเอง  

พฤติกรรมที�เกิดจากซุปเปอร์อีโก ้(super ego) ซุปเปอร์อีโก ้เป็นส่วนของคุณธรรม คนที�มีซุปเปอร์
อีโกจ้ะเป็นคนที�มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบสูง แสดงวา่มนุษยย์งัมีคุณธรรม จริยธรรม หรือเรียกวา่มี “กุศล
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เจตสิก” คอยยบัย ั�งเอาไว ้ไม่ให้กระทาํตามใจอยากเสียทุกอย่าง คนที�มีซุปเปอร์อีโกสู้งจึงเป็นคนมีคุณธรรม
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบสูง ซุปเปอร์อีโก้ เป็นส่วนที�เกิดจากการอบรมสั�งสอน การถูกควบคุมโดย
ขนบธรรมเนียมประเพณี การกลวัโทษทณัฑเ์มื�อทาํผิด เมื�ออิด (id) กบั ซุปเปอร์อีโก ้(super ego) เกิดขึ�นในจิต
พร้อมกัน อีโก ้(ego) จะตอ้งทาํหน้าที�ตดัสินว่าจะเอาอย่างไรดี ซึ� งจะก่อให้เกิดความขดัแยง้ขึ�นในตน (self-
conflict) ทาํให้มนุษยย์ุง่ยากใจในการตดัสินใจ แมธ้รรมจะชนะอธรรมในบางคราว ก็ไม่ไดแ้ปลวา่ อิด (id) จะ
หายไป มนัเพียงแต่ถูกกดข่มไวเ้ท่านั�น เมื�อใดจริยธรรมหรือซุปเปอร์อีโกอ่้อนแอลง เมื�อนั�นอิด (id) จะแผลงฤทธิ{
ขึ�นมาอีก และอาจรุนแรงกวา่เดิม เพราะถูกเก็บกดไวม้าก  

ในสงัคมมนุษยมี์ขนบประเพณีเขม้งวดกวดขนั มนุษยต์อ้งอยูใ่นกรอบทั�งที�ไม่สมคัรใจนั�น ดูอาการ
ภายนอกเหมือนวา่เรียบร้อยดี เพราะอิด (id) ถูกกดข่มไวด้ว้ยขนบธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรม แต่ภายในใจ
ของเขาจะรุ่มร้อน วุ่นวาย สับสน ไม่เหมือนผูที้�อยู่อย่างสมคัรใจ และเห็นคุณค่า จิตของใครมีแต่ซุปเปอร์อีโก ้
(super ego) ไม่มีอิด (id) จิตนั�นจะสงบร่มเยน็ ไม่มีความขดัแยง้สดชื�นอยูภ่ายในเสมอ415 

4. ทฤษฏีความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow is Theory of Need Gratification) มาสโลว ์
(Maslow) เป็นนกัจิตวทิยากลุ่มมนุษยนิยม ซึ�งนกัจิตวทิยากลุ่มนี� เชื�อวา่โดยธรรมชาติแลว้มนุษยเ์กิดมาดีและพร้อม
ที�จะทาํสิ�งดี ถา้ความตอ้งการของมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนองอยา่งเพียงพอ มาสโลว ์เป็นผูห้นึ� งที�ไดศึ้กษาคน้ควา้
ถึงความตอ้งการของมนุษย ์โดยมองเห็นว่ามนุษยทุ์กคนลว้นแต่มีความตอ้งการที�จะสนองความตอ้งการให้กบั
ตนเองทั�งสิ�น ซึ�งความตอ้งการมนุษย ์มีมากมายหลายอยา่งดว้ยกนั เขาไดน้าํความตอ้งการเหล่านั�นมาจดัเรียงเป็น
ลาํดบัจากขั�นตํ�าไปขั�นสูงสุดเป็น W ขั�น ไดแ้ก่  

&. ความตอ้งการดา้นร่างกาย (physiological needs) เป็นความตอ้งการขั�นพื�นฐาน ไดแ้ก่ ความ
ตอ้งการอาหาร นํ� าดื�ม อากาศ การพกัผ่อน ความตอ้งการทางเพศ ความตอ้งการความอบอุ่น ตอ้งการขจดัความ
เจ็บป่วย และตอ้งการรักษาความสมดุลของร่างกาย ทุกคนตอ้งการสิ�งเหล่านี� เหมือนกัน อาจแตกต่างกันเป็น
รายบุคคล ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัเพศ วยั และสถานการณ์ ฯลฯ ความตอ้งการปัจจยั p ดงักล่าวขา้งตน้ หากเพียงพอแลว้ 
มนุษยจ์ะพฒันาในขั�นต่อไป  

-. ความตอ้งการความมั�นคงปลอดภยั (safety needs) เมื�อไดรั้บความพึงพอใจทางดา้นร่างกายแลว้ 
มนุษยจ์ะพฒันาไปสู่ขั�นที�สองคือ ความรู้สึกมั�นคงปลอดภยั สิ�งที�แสดงถึงความตอ้งการขั�นนี� คือ การที�มนุษยช์อบ
อยูอ่ยา่งสงบ มีระเบียบวนิยั ไม่รุกรานผูอื้�น ความตอ้งการระดบันี�อาจแยกยอ่ยไดด้งันี� คือ ความมั�นคงในครอบครัว 
การมีบา้นแข็งแรงปลอดภยั มีความรักใคร่ปรองดองกนัในครอบครัว ความมั�นคงปลอดภยัในอาชีพ มีรายได้
ยติุธรรม ไม่ถูกไล่ออก งานไม่เสี�ยงอนัตราย ผูบ้งัคบับญัชาดีมีความยติุธรรม ฯลฯ  มีหลกัประกนัชีวติ เช่น มีผูดู้แล
เอาใจใส่ยามชรา ยามเจ็บไข ้ 

o. ความตอ้งการความรักและความเป็นเจา้ของ (belongingness and love need) ไดแ้ก่ ความ
ตอ้งการมีเพื�อน  ความตอ้งการการยอมรับจากกลุ่ม ตอ้งการแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม ตอ้งการรักคนอื�นและ
ไดรั้บความรักจากคนอื�น และตอ้งการความรู้สึกวา่สงัคมเป็นของตน  
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p. ความตอ้งการเกียรติยศชื�อเสียง และความภาคภูมิใจ (sefl- esteem need) ไดแ้ก่ ตอ้งการยอมรับ
ความคิดเห็นหรือขอ้เสนอ ตอ้งการเกียรติยศชื�อเสียงจากสงัคม ตอ้งการนบัถือตนเอง มีความมั�นใจตนเอง ไม่ตอ้ง
พึ�งผูอื้�น ตอ้งการไดรั้บการยกยอ่งนบัถือจากผูอื้�น และตอ้งการความมั�นใจในตนเอง และรู้สึกตนเองมีคุณค่า  

W. ความตอ้งการตระหนกัในตนเอง (self-actualization need) ไดแ้ก่ ตอ้งการรู้จกัตนเอง ยอมรับ
ตนเอง เปิดใจรับฟังคาํวิจารณ์โดยไม่โกรธ ตอ้งการรู้จกัแกไ้ขตนเองในส่วนที�ยงับกพร่อง ตอ้งการพฒันาตนเอง 
พร้อมที�จะรับฟังความคิดเห็นของผูอื้�นเกี�ยวกบัตนเอง ตอ้งการคน้พบความจริง พร้อมที�จะเปิดเผยตนเองโดยไม่มี
การปกป้อง และตอ้งการเป็นตวัของตวัเอง ประสบความสาํเร็จดว้ยตวัเอง  

แนวคิดตามทฤษฏีของมาสโลว์ จึงเป็นแนวทางหนึ� งในการพฒันาบุคคลให้เป็นผูมี้คุณธรรม
จริยธรรม บุคคลที�พฒันาถึงขั�นตระหนกัในตนเอง (self-actualization) เป็นบุคคลที�มีจริยธรรม มีวินัยในตนเอง 
และมีบุคลิกภาพประชาธิปไตย การพฒันาจากขั�นตน้ไปสู่ขั�นต่อ ๆ ไปนั�น ตอ้งอาศยัความ “พอ” ของบุคคล ซึ� ง
ความพอนี�  นอกจากจะขึ�นกับสภาพทางกายแลว้ ยงัขึ�นอยู่กบัความรู้สึกพอดีด้วย จึงมิไดห้มายความว่าทุกคน
จะตอ้งไดรั้บการสนองตอบความตอ้งการพื�นฐานเท่า ๆ กนั แต่เป็นไปตามลาํดบัขั�นเหมือน ๆ กนั  

พรรณี ช. เจนจิต ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ มาสโลวก์าํหนดความตอ้งการของมนุษยจ์ากขั�นตํ�าสุดไปสู่
ขั�นสูงสุดเป็น r ชั�น ดว้ยกนั โดยที�มนุษยจ์ะมีความตอ้งการในขั�นสูงต่อไป ถา้ความตอ้งการในขั�นตน้ ๆ ไดรั้บการ
ตอบสนองแลว้ ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางสุนทรียะ ความตอ้งการที�จะรู้และเขา้ใจ ความตอ้งการที�จะตระหนกัใน
ความสามารถของตนเอง ความตอ้งการการยอมรับและไดรั้บการยอมรับ ความตอ้งการความรักและความเป็น
เจา้ของ ความตอ้งการความปลอดภยั และความตอ้งการทางดา้นร่างกาย  ซึ� งมาสโลวไ์ดจ้าํแนกความตอ้งการทั�ง r 
ขั�น ออกเป็น - กลุ่ม คือ  กลุ่มที� & ความตอ้งการขั�นที� &-p เรียกวา่ “ความตอ้งการขั�นตํ�า” และ กลุ่มที� - ความ
ตอ้งการขั�นที� W-r เรียกวา่ “ความตอ้งการขั�นสูง” ซึ�งความตอ้งการของ - กลุ่ม มีความแตกต่างกนั ดงันี�   

ความต้องการขัvนตํ�า  
&. มนุษยท์าํทุกวถีิทางเพื�อใหส้าํเร็จหรือขจดัความตอ้งการขั�นตํ�า เช่น เมื�อหิว ก็ตอ้งหาอาหารมากิน

เพื�อขจดัความหิว  
-. แรงจูงใจอนัเนื�องมาจากความตอ้งการขั�นตํ�าจะนาํไปสู่การกระทาํเพื�อลดความตึงเครียดต่าง ๆ 

ทั�งนี� เพื�อใหร่้างกายอยูใ่นสภาพสมดุล เช่น คนที�ตอ้งการการยอมรับนบัถือจะทาํทุกสิ�งให้ไดม้าซึ� งการยอมรับนบั
ถือ ความมีชื�อเสียง  

o. การที�มนุษยส์ามารถสนองความตอ้งการขั�นตํ�า ทาํใหห้ลีกเลี�ยงจากความทุกขห์รือความเจ็บป่วย
ได ้เช่นอากาศหนาว เราจะนอนไม่หลบัจนกวา่จะไดเ้สื�อหรือผา้ห่มจึงจะนอนหลบั  

p. การที�มนุษยส์ามารถสนองความตอ้งการขั�นตํ�าจะรู้สึกวา่พน้จากความทุกข ์พน้จากความกระวน
กระวาย จะเกิดความรู้สึกวา่ไม่ตอ้งการสิ�งใดอีกแลว้ในขณะนั�น  

W. การสนองความตอ้งการขั�นตํ�าจะมีลกัษณะเป็นครั� งคราว หรือเป็นเป็นเวลา และมีลกัษณะที�ใช้
หมดไปในแต่ละครั� ง  

q. ความต้องการขั�นตํ� าซึ� งต้องการการตอบสนอง จากปัจจัยภายนอกนั� นเป็นสิ� งที� ทุกคนมี
ประสบการณ์ร่วมกนั เช่น รู้วา่ความหิวเป็นเช่นไร หรือความตอ้งการความรัก การยอมรับจากกลุ่มเป็นอยา่งไร  
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r. ความสนองตอ้งการขั�นตํ�า ซึ�งตอ้งการอาศยัปัจจยัภายนอกนั�น ส่วนใหญ่ผูอื้�นเป็นผูส้นองให้ ซึ� ง
จะทําให้คนเกิดความรู้สึกที�ต้องคอยพึ�งพาผูอื้�น ซึ� งจะนําความรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเอง ทําอะไรต้องคอย
ระมดัระวงัการยอมรับของผูอื้�นคอยดูวา่ ผูอื้�นจะคิดอยา่งไรกบัตน  

s. คนที�มีลกัษณะของความตอ้งการขั�นตํ�า ส่วนใหญ่จะเป็นคนที�คอยพึ�งพาผูอื้�น โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง
กบับุคคลที�เห็นวา่จะสนองความตอ้งการใหไ้ด ้ซึ�งจะกลายเป็นคนสมัพนัธภาพกบับุคคลอื�นในวงจาํกดั ไม่สนใจที�
จะสร้างความสมัพนัธ์กบับุคคลที�ไม่สามารถทาํประโยชน์ใหไ้ด ้ 

R. คนที�มีลกัษณะของความตอ้งการขั�นตํ�า มีแนวโน้มจะยึดตนเป็นศูนยก์ลาง ไม่คอยคาํนึกถึง
ปัญหา มกัจะคาํนึกถึงเรื�องส่วนตวั  

&A. คนที�มีลกัษณะของความตอ้งการขั�นตํ�า จะช่วยตวัเองไม่ได ้ตอ้งคอยขอความช่วยเหลือจาก
ผูอื้�น เมื�อเขา้ที�คบัขนัหรือประสบปัญหายุง่ยากต่างๆ  

ความต้องการขัvนสูง  
&. มนุษยจ์ะแสวงหาความพึงพอใจขั�นสูงสุด เช่น แสวงหาความรู้ หรือทาํประโยชน์ให้สังคมโดย

ไม่หวงัสิ�งตอบแทน นอกจากความพึงพอใจ  
-. แรงจูงใจที�เนื�องมาจากความตอ้งการขั�นสูง จะทาํให้คนมีความสบายใจอยู่ไดแ้มใ้นสภาพที�มี

ความตึงเครียด เช่น ทนไดแ้มน้แต่คาํนินทาวา่ร้าย ไม่สะดุง้สะเทือนเพราะตระหนกัดีถึงความสามารถที�ตนจะทาํ
ประโยชน์ใหแ้ก่สงัคมเกินกวา่จะไปสนใจคาํพดูของคนบางคนหรือคาํพดูของคนบางกลุ่ม  

o. การที�สามารถสนองความตอ้งการขั�นสูงได ้จะทาํให้เกิดความสุข มีสุขภาพจิตดี เช่น คนที�มี
ความปรารถนาจะศึกษาคน้ควา้โดยมิไดมี้สิ�งล่อใจอื�นใด จะมีความสุข ความอิ�มใจ มากกว่าการกระทาํที�หวงัสิ�ง
ตอบแทน  

p. การสนองความต้องการขั�นสูง จะนําไปสู่ความพึงพอใจและความปรารถนา จะแสวงหา
ความสุข ในขั�นต่อไป เช่นการแสวงหาโดยมิไดห้วงัสิ�งตอบแทนจะทาํให้ผูที้�แสวงหาเกิดความสุข ความพึงพอใจ 
โดยไม่มีที�สิ�นสุด  

W.การสนองความตอ้งการขั�นสูง เป็นเรื�องต่อเนื�องกนัไปไม่มีที�สิ�นสุด  
q. ความตอ้งการขั�นสูง เป็นประสบการณ์เฉพาะตวั ทั� งนี� เพราะความแตกต่างระหวา่งบุคคล เช่น 

บางคนฟังดนตรี หรือมองพระจนัทร์แลว้เกิดความซาบซึ� งจนนํ� าตาไหล ซึ� งเป็นความรู้สึกเกินกวา่จะบรรยายให้
ผูใ้ดรับทราบได ้ 

r. การสนองความตอ้งการขั�นสูงนั�น แต่ละคนจะเป็นผูส้นองความตอ้งการให้กบัตนเอง ซึ� งจะ
นาํไปสู่การพึ�งตนเองหรือนาํตนเองได ้เป็นตวัของตวัเอง ไม่ตอ้งวติกกงัวลวา่ใครจะคิดอยา่งไรกบัตน ซึ� งสามารถ
ทาํงานไดเ้ตม็ที�  

s. คนที�มีลกัษณะของความตอ้งการขั�นสูง จะเป็นคนที�พึ�งตนเองได ้จะเป็นผูส้ร้างสัมพนัธภาพที�ดี
กบัคนทั�วไป ไม่ใช่สร้างสมัพนัธ์เฉพาะกบัคนที�จะทาํประโยชน์ใหเ้ท่านั�น  

R. คนที�มีลกัษณะของความตอ้งการขั�นสูง จะเป็นคนคาํนึกถึงปัญหามากกวา่ ไม่ค่อยคาํนึกถึงเรื�อง
ส่วนตวั เป็นผูท้าํงานเพื�องาน มุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตวั  
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&A. คนที�มีลกัษณะของความตอ้งการขั�นสูง จะสามารถช่วยเหลือตนเองไดดี้ แมเ้มื�อเขา้ที�คบัขนั
ทั�งนี� เพราะมีความเชื�อมั�นในตนเอง สามารถตดัสินใจแกปั้ญหาต่างๆไดด้ว้ยตนเอง416  

จริยธรรมการบริหารจดัการนั�น วูด๊และโดเวล (Wood and Dovel) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ หากจะแบ่ง
ลกัษณะการบริหารจดัการที�เกี�ยวขอ้งกบัจริยธรรม หรือชนิดของจริยธรรมในองค์การนั�น อาจแบ่งไดเ้ป็น 3 
ประเภท ไดแ้ก่ 1) การบริหารจดัการที�ปราศจากจริยธรรม (immoral management) เป็นการบริหารจดัการที�การ
ตดัสินใจ การกระทาํ และพฤติกรรม ที�ขดัต่อจริยธรรม เป็นการตดัสินใจที�ขดักบัหลกัจริยธรรม การตดัสินใจจะ
ให้ความสาํคญัที�ผลประโยชน์ที�องคก์รจะไดรั้บ กฎหมายและระเบียบต่างๆ จึงเป็นอุปสรรคต่อการทาํงานและ
สามารถที�จะทาํสิ�งที�ไม่ถูกตอ้งไดเ้พื�อประโยชน์ที�ตอ้งการ 2) การบริหารจดัการที�มีจริยธรรม (moral management) 
เป็นการบริหารการจดัการที�สอดคลอ้งกบัหลกัจริยธรรม หรือสิทธิ การยอมรับจรรยาบรรณวิชาชีพ การบริหาร
จดัการที�ถือวา่ประสบความสาํเร็จนั�นจะตอ้งอยูบ่นพื�นฐานของหลกัจริยธรรม และการเชื�อฟังกฎหมาย และ 3) การ
บริหารจดัการที�ไม่คาํนึงจริยธรรม (amoral management) เป็นการบริหารจดัการที�ไม่ไดน้าํเอาหลกัจริยธรรมมา
เป็นปัจจยัในการพิจารณาตดัสินใจการกระทาํ และพฤติกรรม เพราะเชื�อวา่กิจกรรมของธุรกิจ อยูน่อกเหนือการนาํ
จริยธรรมมาประยุกต์ใช ้ กฎหมายยงัเป็นสิ�งตอ้งปฏิบัติตามและพยายามที�จะหาช่องเพื�อได้ผลประโยชน์จาก
กฎหมาย ซึ� งการบริหารจดัการที�มีจริยธรรมนั�นจึงเป็นสิ�งที�พึงปรารถนาของสังคม เพราะการบริหารจดัการที�มี
จริยธรรม เป็นการบริหารจดัการที�ยดึหลกัจริยธรรมแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที�องคก์ารหรือการบริหารจดัการ
สามารถไดม้าภายใตข้อบเขตของพฤติกรรมที�มีจริยธรรม417  

คาวานาฟ, โมเบิก, และเวลาสเควซ (Cavanagh, Moberg, and Velasquesz) ไดแ้สดงทศันะไวว้่า
พฤติกรรมของผูบ้ริหารควรจะตอบสนองต่อเกณฑ์ด้านจริยธรรมดังนี� คือ &) ผลลพัธ์เพื�อประโยชน์โดยรวม 
(Utilitarian Outcomes) ผูบ้ริหารควรตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดของคนทั�งในและนอกองคก์าร เนน้ใน
เรื�องผลต่อส่วนรวม แผนงาน และการกระทาํจะถูกประเมินโดยผลลพัธ์ที�จะมีผลต่อส่วนรวมหรือคนส่วนใหญ่ จะ
ไดป้ระโยชน์มากกวา่ผลประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ�ง -) สิทธิส่วนบุคคล (Individual right) การกระทาํหรือ
การตดัสินใจนั�น จะตอ้งไม่ละเมิดสิทธิ ของแต่ละคนเพราะคนทุกคนมีสิทธิขั�นพื�นฐานเท่าเทียมกนั เช่น เสรีภาพ
ในความรู้สึกผิดชอบ เสรีภาพในการพูด และการแสดออกภายใตก้รอบของกฎหมาย ซึ� งผูบ้ริหารควรเคารพสิทธิ
ของกลุ่มที� เกี�ยวข้องทั� งหมดรวมทั� งสิทธิพื�นฐานของคนการยินยอมอย่างเต็มใจ สิทธิในการพูด เสรีภาพใน
ความรู้สึกรับผิดชอบ และสิทธิส่วนบุคคลอื�นๆ และ o) การกระจายความเป็นธรรม (Distributive Justices) การ
ดาํเนินการใดๆ จะตอ้งไม่เลือกปฏิบติัจะให้ความยติุธรรมและความเสมอภาคแก่ทุกคน อาทิ หากใครก็ตามทาํ
ความผิดในลกัษณะเดียวกนัและในสภาพการณ์เหมือนกนัจะตอ้งถูกดาํเนินการทางวินยัเช่นเดียวกนักบัทุกคน ซึ� ง
ผูบ้ริหารควรเคารพกฎเกณฑ์ของความยุติธรรมว่าจะเป็นการกระทาํที�ปฏิบัติต่อคนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม
หรือไม่418 
                                                

416เรื�องเดียวกนั. 
417Archie B. Carroll and Ann K. Buchholtz, Business and Society:Ethics and Stakeholder 

Management, 5th ed.(Mason:South-Western,2003), 179. 
418Gerald F. Cavanagh, Dennis J. Moberg, and Manuel Velasquez, “The Ethics of Organizational 

Politics,” Academy of Management Review  6, 3 (July 1981): 363-374. 
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เพน (Paine) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัหลกักลยทุธ์เชิงคุณธรรม (integrity strategy) สาํหรับผูบ้ริหาร
องคก์ารไว ้ 5 ประการ ไดแ้ก่ 1) การแนะนาํคุณค่าและภาระผูกพนัให้เขา้ใจ และมีการสื�อสารอยา่งชดัเจน โดย
สะทอ้นให้สมาชิกในองคก์ารทุกระดบัเห็นถึงภาระหนา้ที�ขององคก์ารที�สาํคญัและมีปณิธานร่วมกนั ดว้ยทกัษะ
การสื�อสารที�เขา้ใจง่าย ไม่ให้เกิดความคลุมเครือและความขดัแยง้แต่ให้เกิดความตั�งใจที�จะแกปั้ญหาร่วมกนั 2) 
ผูบ้ริหารองคก์ารตอ้งมีความมุ่งมั�นเป็นส่วนตวั น่าเชื�อถือ และมีความเต็มใจจะทาํในคุณค่าที�ยอมรับร่วมกนั พินิจ
พิเคราะห์ถึงการตดัสินใจของตนเองอยา่งละเอียดถี�ถว้น มีความคงเส้นคงวาซึ� งเป็นสิ�งสําคญัของความเป็นผูน้าํ 
และในขณะเดียวกนัก็ตอ้งรับผิดชอบต่อขอ้เรียกร้องที�ยากลาํบากเมื�อเกิดความขดัแยง้เกี�ยวกบัการละเลยจริยธรรม
ขึ�น  3) คุณค่าที�ยอมรับนั�นจะตอ้งบูรณาการไปสู่ช่องทางปกติของการตดัสินใจในการบริหารและสะทอ้นให้เห็น
ถึงกิจกรรมที�สาํคญัขององคก์าร กล่าวคือ การพฒันาของแผน การตั�งเป้าหมาย การแสวงหาโอกาส การจดัสรร
ทรัพยากร  การชุมนุมและการสื�อสารขอ้มูล การวดัประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการเลื�อนตาํแหน่งและ
ความกา้วหนา้ของบุคลากร 4) ระบบต่างๆ และโครงสร้างขององคก์ารนั�นตอ้งสนบัสนุนและเสริมสร้างคุณคา่ของ
องค์การเช่น ระบบสารสนเทศ อาจเป็นไปในลกัษณะเป็นตน้ว่า ไดรั้บการออกแบบเพื�อให้ขอ้มูลรวดเร็วและ
ถูกตอ้ง  ความสัมพนัธ์เกี�ยวกบัการรายงานผลเป็นโครงสร้างเพื�อให้เกิดการตรวจสอบและความสมดุลในการ
ส่งเสริมการประเมินวตัถุประสงค์ และ 5) ผูบ้ริหารองค์การจะตอ้งมีทักษะในการตดัสินใจ ความรู้และ
ความสามารถที�จะทาํการตดัสิน ใจที�ชอบด้วยกฎหมายอย่างมีจริยธรรมในแต่ละวนั ความคิดเห็นและการ
ตระหนักรู้ทางจริยธรรมตอ้งเป็นส่วนหนึ� งของอุปกรณ์ทางจิตของผูบ้ริหารทุกคน ดว้ยว่าการศึกษาเรียนรู้ทาง

จริยธรรมเป็นส่วนหนึ�งของกระบวนการที�จะขาดเสียมิได้419 
จอห์นสัน (Johnson) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ ภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมเริ�มตน้จากวิธีที�ผูน้าํรับรู้ และ

แนวคิดที�มีต่อโลกรอบตวัของเขา ผูน้าํเชิงจริยธรรมจะตอ้งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลและ ดีเลิศถา้ไม่
ทอดทิ�งศกัยภาพที�มีในตวัมนุษย ์ดงันั�นเพื�อใหเ้กิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลและดีเลิศได ้เราจะตอ้งเขา้ใจและ
พฒันาองคป์ระกอบทั�ง 4 ของผูน้าํเชิงจริยธรรม ไดแ้ก่ 1) จุดมุ่งหมาย (purpose) ผูน้าํเชิงจริยธรรมจะตอ้งมี
จุดมุ่งหมายขององคก์รที�หนกัแน่นอยูใ่นใจทั�งในการใชเ้หตุผล และการกระทาํ 2) ความรู้ (knowledge) ผูน้าํเชิง
จริยธรรมจะตอ้งมีความรู้ที�จะตดัสินและกระทาํอยา่งรอบคอบ ซึ�งความรู้นี�จะพบไดใ้นองคก์รและสภาพแวดลอ้ม 
และตอ้งมีการแบ่งปันความรู้นั�น 3) อาํนาจหนา้ที� (authority) ผูน้าํเชิงจริยธรรมตอ้งมีอาํนาจที�จะกระทาํและ
ตดัสินใจแต่ตอ้งตระหนกัวา่ผูที้�เกี�ยวขอ้งและไดรั้บผลกระทบจะตอ้งมีอาํนาจหนา้ที�ที�เขา้มาเกี�ยวขอ้งและมีส่วนใน
จุดมุ่งหมาย  และ 4) ความเชื�อใจ (trust) ผูน้าํเชิงจริยธรรมกระตุน้ความไวว้างใจผ่านองคก์ร และสภาพแวดลอ้ม 
ถา้ปราศจากความเชื�อใจและความรู้ผูค้นจะกลวัที�จะแสดงออกซึ�งอาํนาจหนา้ที�ของเขา   

ซึ� งการเป็นผูน้าํเชิงจริยธรรมนั�น หมายถึง การประยกุตอ์าํนาจหนา้ที�ไดอ้ยา่งเหมาะสมในแต่ละ
สถานการณ์ โดยทั�วไปแลว้ผูน้าํเชิงจริยธรรมจะใชอ้าํนาจหนา้ที�ใน 5 รูปแบบ เขา้ไปแทรกแซงในการตดัสินและ
การกระทาํของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อนัไดแ้ก่1) การดลใจ (inspiration) ไดแ้ก่ การตั�งตวัอยา่งเพื�อที�จะให้สมาชิกมี
พนัธะที�จะทาํงาน ดว้ยความสามารถอยา่งเต็มที� ที�จะบรรลุถึงจุดหมายขององคก์ร 2) การอาํนวยความสะดวก 

                                                
419Lynn S. Paine, Managing for Organizational Integrity, accessed November 4, 2013, 

available from https://hbr.org/1994/03/managing-for-organizational-integrity 
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(facilitation) ไดแ้ก่ การสนบัสนุนสมาชิก และแนะนาํพวกเขาเมื�อจาํเป็น เพื�อที�จะทาํให้พวกเขาสามารถทาํงาน 
ตามความสามารถไดอ้ยา่งเต็มที�เท่าที�จะทาํได ้ 3) การโนม้นา้ว (persuasion) ไดแ้ก่ การใชเ้หตุผลที�จะโนม้นา้ว
สมาชิก ให้ทาํงานเพื�อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององคก์ร 4) การบงการ (manipulation) ไดแ้ก่ การเสนอสิ�งจูงใจที�
มากกว่าคุณค่าภายในการดาํเนินการเพื�อจะบรรลุจุดมุ่งหมาย ขององค์กรเมื�อขาดความผูกพนั 5) การบงัคบั 
(coercion) ไดแ้ก่ การใชอ้าํนาจบงัคบัสมาชิกในการทาํงาน เมื�อสมาชิกขาดความสามารถ หรือความผูกพนัที�จะ
กระทาํ 

รูปแบบพฤติกรรมของผูน้าํเชิงจริยธรรมนี� จะใชไ้ดอ้ยา่งดีเมื�อพิจารณาควบคู่ไปกบัองคป์ระกอบ
ของภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมที�กล่าวมาขา้งตน้ การผสมผสานทั�งองคป์ระกอบและรูปแบบเขา้ดว้ยกนั ผูน้าํจะตอ้งมี
อาํนาจหนา้ที�ที�ไดรั้บจากองคก์รเพื�อจะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร โดยมีความรู้ที�จาํเป็นเพื�อที�จะปฏิบติัตาม
อาํนาจหนา้ที�โดยผา่นองคก์รและสภาพแวดลอ้ม ผูน้าํจะตอ้งแน่ใจวา่จุดมุ่งหมายขององคก์รเป็นที�รับรู้แลว้และมี
ส่วนร่วมกนั และตอ้งมีความสามารถที�จะสนบัสนุนส่งเสริมการทาํงานของสมาชิกตามความสามารถ และการ
สื�อสารระหวา่งผูจ้ดัการและลูกจา้งอื�นๆ เป็นไปอย่างเปิดเผยและซื�อสัตย ์ รูปแบบของพฤติกรรมของผูน้าํเชิง
จริยธรรมจะถูกเลือกมาใชน้ั�นจะขึ�นอยูก่บัสภาพขององคก์ร และแรงกดดนัของสภาพแวดลอ้ม อาทิ การโนม้นา้ว
และการอาํนวยความสะดวก เป็นสิ�งที�ควรนาํมาใชเ้มื�อสมาชิกไม่มั�นใจในความสามารถที�มีอยู ่บางครั� งการบงการ
และการบงัคบัก็เป็นสิ�งที�เหมาะสมถา้องคก์รอยูใ่นสถานะที�ไม่ดี และมีแรงกดดนัมาก เป็นตน้420 

คาร์โรลลแ์ละบุชฮอลท ์(Carroll and Buchholtz) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะนิสัยของผูน้าํที�มีจริยธรรมสูง 
(seven habits of  highly moral leaders) ไว ้7 ประการ ไดแ้ก่ 1) พวกเขามีความรักที�จะทาํในสิ�งที�ถูกตอ้ง 2) พวก
เขามีการเตรียมการที�มีจริยธรรม 3) พวกเขาพิจารณาผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกคน 4) พวกเขามีลกัษณะทางจริยธรรมที�
เขม้แข็ง 5) พวกเขายึดมั�นในความเที�ยงธรรม 6) พวกเขามีหลกัการในการตดัสินใจ และ7) พวกเขาบูรณาการ
ปัญญาทางจริยธรรมเขา้กบัปัญญาทางการจดัการ421 ทั� งนี� คาร์โรลล์และบุชฮอลท์ยงัไดเ้สนอแนวทางจริยธรรม
เพิ�มเติม เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณาตดัสินดว้ยจริยธรรม ซึ�งสอดคลอ้งกบัภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรม คือ ภาวะ
ผูน้าํแบบผูรั้บใช ้(servant leadership ) ซึ� งมีคุณลกัษณะ 10 ประการ ไดแ้ก่ 1) การฟัง (listening) 2) มีความรู้สึก
ร่วม (empathy) 3) การเยยีวยา (healing) 4) การโนม้นา้วใจ (persuasion) 5) การตระหนกัรู้ (awareness) 6) การมอง
การณ์ไกล (foresight) 7) มีกระบวนการณ์ความคิด (conceptualization) 8) อุทิศตนต่อความเจริญเติบโตของผูอื้�น 
(commitment to the growth of people) 9) มีความรับผิดชอบ (stewardship) และ 10) การสร้างชุมชน (building 
community) คุณลกัษณะ 10 ประการของภาวะผูน้าํแบบผูรั้บใชมี้พื�นฐานแบบ หลกัจริยธรรมที�จะกระทาํให้ผูอื้�น
ก่อน ไม่วา่จะเป็นผูร่้วมงาน ลูกคา้ หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียที�สาํคญัอื�นๆ คุณลกัษณะบางประการสามารถ ถือเป็น
คุณธรรมได้422 

                                                
420Kenneth W. Johnson, “The role of Leadership in Organizational Integrity, and five modes of 

Ethical Leadership,” Ethical Leadership, EPIC-Online.net (June 2005): 1-9.     
421Archie B. Carroll and Ann K. Buchholtz, Business and Society: Ethics and Stakeholder 

Management, 5th ed. (Mason, Ohio : South-Western, 2003), 183. 
422Ibid., 213. 
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กอลฟ์ฟรี ฮนัท์ (Geoffrey Hunt) ไดเ้สนอหลกัของการบริหารที�มีจริยธรรม (four principles of 
ethical management) หรือเรียกวา่หลกั “OPAL” ไว ้4 ประการ ไดแ้ก่ 1) การเปิดเผย (openness) การบริหารจดัการ
ที�เปิดเผยจะส่งเสริมความซื�อสตัย ์ความโปร่งใส การสื�อสารที�มีประสิทธิภาพและการร่วมการตดัสินใจ ตลอดจน
หลีกเลี�ยงความลบัที�ไม่จาํเป็น การปกปิดและการกีดกนั 2) กระทาํดว้ยการยึดถือหลกัคุณธรรม (integrity) กระทาํ
ดว้ยการยดึถือหลกัคุณธรรมก็คือความสามารถที�จะกระทาํหนา้ที�ที�ตอ้งการของกฎโดยปราศจากการสูญเสียหลกั
คุณธรรมของบุคคล อาชีพหรือองค์กร แต่เป็นการใชห้ลกัคุณธรรมเพื�อที�ทาํให้รู้และหลอมรวมวิธีการและ
วตัถุประสงคข์องการกระทาํ 3) ความสามารถที�จะอธิบายได ้ (accountability) ความสามารถที�จะอธิบายไดเ้ป็น
การเตรียมความพร้อมที�จะอธิบายและให้เหตุผลการกระทาํของบุคคลและองคก์ร และประเด็น ที�เกี�ยวพนักบัผูมี้
ส่วนไดเ้สียในเวลาที�เหมาะสม และ 4) ภาวะผูน้าํ (leadership) ภาวะผูน้าํเป็นการกาํหนดทิศทางและแนวทางต่อ
ผูอื้�นผา่นการบงัคบั การตดัสินใจที�มั�นคงและความกลา้ เป็นคาํสั�งเชิงจริยธรรมที�เคารพจริยธรรมและวชิาชีพ423  

ฮอสเมอร์ (Hosmer) ไดก้ล่าวถึงหลกัการที�มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหารไว ้ 6 
ประการ ไดแ้ก่ 1) หลกัการของกฎนิรันดร (the principle of eternal laws) หลกัการนี� คือทาํตามคาํสอนของศาสดา 
หรือผูส้ร้างดว้ยความเมตตากรุณาต่อผูอื้�น กฎนี�บางทีเรียกวา่กฎธรรมชาติ 2) หลกัการของคุณธรรมส่วนบุคคล 
(the principle of personal virtue) หลกัการนี� คือ การกระทาํที�นาํมาซึ� งเกียรติยศ ความภาคภูมิใจ และคุณค่าใน
ตวัเอง อนัไดแ้ก่ ความซื�อสตัย ์ความจริง ความกลา้หาญ ความอดกลั�น และการมีจิตใจที�สูงส่ง เป็นตน้ 3) หลกัการ
ของอรรถประโยชน์ (the principle of utilitarian benefits) หลกัการนี� คือการกระทาํที�พยายามสร้างประโยชน์
สูงสุดใหแ้ก่สงัคม การกระทาํที�ดีก็คือการกระทาํท่ามาซึ�งผลประโยชน์ของประชาน การกระทาํที�ไม่ดีก็คือการทาํ
ร้ายผูอื้�นนั�นเอง 4) หลกัการของหนา้ที�สากล (the principle of universal duties) หลกัการนี� มีสาระสาํคญัอยู ่ 2 
ประเด็น คือ ประการแรกการไม่ทาํการต่อผูอื้�นดว้ยการบงัคบั ประการที�สองปฏิบติัต่อผูอื้�นในฐานะที�เป็น
เป้าหมาย มิใช่เพียงวธีิการที�จะบรรลุเป้าหมายเท่านั�น 5) หลกัการของการกระจายความยติุธรรม (the principle of 
distributive justice) หลกัการนี� คือหลกัการกระจายความยติุธรรม และความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบติั และ 6) 
หลกัการของการให้เสรีภาพ (the principle of contributive liberty) หลกัการนี� คือ หลกัการที�ไม่ทาํในสิ�งที�กา้วก่าย
สิทธิเสรีภาพของผูอื้�น ซึ� งฮอสเมอร์เห็นวา่หลกัการทั�ง 6 นี� เป็นส่วนสาํคญัที�มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหาร และนาํไปสู่การมีจริยธรรมอยา่งแทจ้ริงของผูบ้ริหาร424 

เชอร์ริงตนัและคณะ (Cherington and others) ไดท้าํการศึกษาวจิยัเชิงสาํรวจโดยสมัภาษณ์พนกังาน
ดีเด่นจากบริษทัต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาวิจยัพบว่า การให้คุณค่าความสําคญัในงานหรือการมี
จริยธรรมในการทาํงานสูงจะทาํใหเ้กิดความพึงพอใจในงาน และก่อให้เกิดผลผลิตที�ดีผลตอบแทนที�ผูป้ฏิบติังาน

                                                
423Patti Dodgen, Talk through ‘gray areas,’ giving staff a moral compass, accessed 

November 4, 2013, available from http://www.current.org/wp-content/themes/current/archive-site/ethics/ethics 
0304dodgen.html 

 
424LaRue Tone Hosmer, The Ethics of Management (New York: McGraw-Hill Companies, 

2003 ), 92-102. 
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ตอ้งการมากที�สุด คือ ความภาคภูมิในอาชีพ รองลงมา คือ เงินและค่าตอบแทนที�สูงขึ�น ส่วนปัจจยัที�มีผลต่อ
จริยธรรมในการทาํงาน ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั คือความภาคภูมิในอาชีพ (Pride in Craftsmanship) และการ
เห็นความสาํคญัของงานตามความเชื�อทางศีลธรรม ( Moral Importance of Work ) นอกจากนี� ยงัพบวา่ โดยเฉลี�ย
เพศหญิงมีจริยธรรมในการทาํงานโดยรวมสูงกวา่เพศชาย แต่ในขณะเดียวกนัเพศชายเห็นคุณค่าความสาํคญัใน
การทาํงานมากกวา่เพศหญิง และพบวา่ อายมีุผลต่อจริยธรรมในการทาํงาน โดยผูที้�มีอายมุากจะมีจริยธรรมในการ
ทาํงานสูงกวา่ผูที้�มีอายนุอ้ย425 ทั�งนี� เชอร์ริงตนั (Cherrington) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ จริยธรรมในการทาํงานของ
พนกังานจะเกิดขึ�นไดน้ั�น ผูบ้ริหารองคก์ารตอ้งอาศยักฎ 8 ประการดงันี� คือ  1) สร้างบรรยากาศที�สนบัสนุนให้เกิด
ค่านิยมทางบวกต่อการทาํงาน และความผูกพนัต่อเป็นองคก์รที�ดีเลิศ 2) สื�อสารกบัพนกังานให้ชดัเจนถึงความ
คาดหวงัที�มีต่อผลผลิตและคุณภาพของผลงาน 3) สอนและอธิบายใหเ้ห็นคุณค่าของงาน ศกัดิ{ ศรีของแรงงาน และ
ความสาํคญัของงานบริการ 4) สร้างความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลโดยการมอบหมายงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
5) พฒันาความผูกพนัและความเกี�ยวขอ้งในงานของบุคคล โดยให้ทางเลือกและมีส่วนร่วมในงาน 6) บอกให้
ทราบถึงผลการปฏิบติังานโดยผา่นกระบวนการประเมินผลที�มีประสิทธิภาพ 7) ใหร้างวลักบัผลปฏิบติังานที�ดีดว้ย
การให้ค่าตอบแทนและตวัเสริมแรงทางสังคมอื�นๆ และ 8) ให้การสนบัสนุนในดา้นความเจริญกา้วหนา้และ
พฒันาทกัษะความสามารถของพนกังานอยา่งต่อเนื�อง426 นอกจากนี� เชอร์ริงตนัและเชอร์ริงตนั (Cherrington and 
Cherrington) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเชิงสาํรวจเกี�ยวกบัจริยธรรมในการปฏิบติังานและตีพิมพใ์นวารสาร The Wall 
Street Journal ซึ� งผลการวิจยัพบวา่ จริยธรรมในการปฏิบติังานซึ�งไม่เป็นที�ตอ้งการของเป็นองคก์ารต่างๆ มี 12 
ประการ ดงันี� คือ 1) การขโมย เป็นการนาํสิ�งของของคนอื�นมาเป็นของตนเอง 2) การโกหก เป็นการพูดในสิ�งที�
ตนเองรู้วา่ไม่จริง 3) การโกง และการหลอกลวง 4) ความขดัแยง้ในผลประโยชน์ และการทุจริตในการจดัซื�อจดั
จา้ง 5) การปิดบงัขอ้มูลที�ผูเ้กี�ยวขอ้งสมควรจะรู้ และการเปิดเผยความลบัของบริษทัให้คู่แข่งขนัรู้ 6) การทุจริต 
เป็นการแสวงหาผลประโยชน์อยา่งไม่เป็นธรรม 7) การหมดสภาพในการทาํงาน เช่น ไม่ระมดัระวงัในการทาํงาน 
ล่าชา้ เฉื�อยชา ผิดพลาดบ่อยๆ 8) การข่มขู่ระหวา่งบุคคล เป็นพฤติกรรมข่มขู่ คุกคามบุคคลอื�น เช่น การคุกคามทาง
เพศ เชื�อชาติ อารมณ์ 9) การข่มขู่คุกคามของเป็นองคก์ร เป็นพฤติกรรมของเป็นองคก์รที�ข่มขู่สมาชิกของเป็น
องคก์ร เช่น การให้ผลตอบแทนที�ไม่เป็นธรรม การใชอ้าํนาจในทางที�ผิด 10) การไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบของ
เป็นองคก์ร 11) การใหค้วามร่วมมือกบัพฤติกรรมที�ไม่มีจริยธรรม ทั�งที�รู้วา่ไม่มีจริยธรรม แต่ก็ยอมให้พฤติกรรม
นั�นเกิดขึ�น ไม่สามารถทั�งทว้งหรือคดัคา้นได ้ และ 12) การตดัสินใจที�หมิ�นเหม่ต่อจริยธรรม เป็นการเลือกที�มี
ทางเลือก 2 ทางที�ไม่ดีพอๆ กนั427 

                                                
425David J. Cherrington, The Work Ethics: Working Values and Values That Work (Boston 

:Houghton Miffin,1980), 245. 
426David J. Cherrington, The Management of Individual an Organization Behavior (Boston: 

Allyn and Bacon, 1994), 279. 
427J. Owen Cherrington and David J. Cherrington,  “A Menu of Moral Issues: One Week in the 

Life of the Wall Street Journal,” Journal of Business Ethics 11, 4 (April 1992): 255-265. 
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อดมัส์, คาร์รัทเธอร์ และฮามิล (Adams, Carruthers and Hamil) ไดก้ล่าวไวว้า่ ในการประเมินผล
การประกอบการขององค์การจะประสบความสําเร็จหรือไม่ ให้สร้างเกณฑ์การวดัเชิงจริยธรรม โดยพิจารณา
องค์ประกอบต่อไปนี� คือ &) ลกัษณะของกิจการ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแสวงหากาํไร หรือเพื�อกิจการสาธารณะ -) 
ความพร้อมขององคก์ร และการใชข้อ้มูลข่าวสารที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัความมั�นคง o) การมีส่วนร่วม การให้คาํปรึกษา 
ความสัมพนัธ์ของการจ้างงาน ความตระหนักในสมาคมการคา้ (Tread union) และวิธีการนําเสนอ p) 
ความสัมพนัธ์กับประเทศด้อยพฒันา เป็นไปในลกัษณะกอบโกยประโยชน์แต่ฝ่ายเดียวหรือไม่ อย่างไร W) 
ลกัษณะเฉพาะของผลิตภณัฑ ์โดยเฉพาะสินคา้เกี�ยวกบัอาวธุ ยารักษาโรค เคมีภณัฑ์ ยาสูบ เครื�องดื�มที�ผสมสาร
เสพยติ์ด หรือสุรายาเมา เป็นตน้ q) ความสมัพนัธ์กบัรัฐบาลกลางและรัฐบาลทอ้งถิ�น ในแง่ของการปฏิบติัที�ไม่พึง
ปรารถนา การสร้างอาณาจกัรหรือการผูกขาดตดัตอน การลดกติกาหรือสร้างกติกาเพื�อเอาเปรียบ r) การปฏิบติั 
ทศันคติต่อพนกังานหรือลูกคา้ s) ทศันคติต่อชุมชน สงัคมขา้งเคียง ที�ตั�งขององคก์ร R) ทศันคติต่อสภาพแวดลอ้ม 
โดยเฉพาะการปล่อยของเสีย การทาํลายสิ�งแวดลอ้ม การใชท้รัพยากรธรรมชาติที�หายาก &A) ความสัมพนัธ์เชิง
ธุรกิจระหวา่งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค และ &&) การทดลองทดสอบ กรรมวิธีมีการทรมานสัตว ์หรือใชส้ภาพแวดลอ้ม
ทางธรรมชาติเป็นเครื�องมือ428 

โดนลัด์ ซี.เมนเซล (Donald C. Menzel) ประธานสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา 
ไดน้าํเสนอวธีิที�สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการสร้างศกัดิ{ ศรีและจริยธรรมใหเ้กิดขึ�นในระดบับุคคลก่อนที�จะกา้ว
ขึ�นไปสู่ในระดบัของการเป็นองคก์รที�มีศกัดิ{ ศรีและจริยธรรมไว ้5 ประการ ไดแ้ก่ 1) ผูน้าํตน้แบบที�ดี (exemplary 
leadership) กล่าวคือภาวะผูน้าํมีอิทธิพลอยา่งสูงต่อองคก์ารและการสร้างจริยธรรม ผูน้าํจะตอ้งปฏิบติัตนอยา่งมี
ศกัดิ{ ศรีและจริยธรรม เพื�อเป็นแบบอยา่งที�ดีแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเมื�อผูน้าํในองคก์ารไดแ้นะนาํผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ให้ปฏิบติัตวัอยา่งไรจาํเป็นอยา่งยิ�งที�ตนเองจะตอ้งทาํในสิ�งที�ตนไดพู้ดอยา่งเคร่งครัด 2) การฝึกอบรมจริยธรรม 
(ethical training) ซึ�งจาํแนกไดเ้ป็น 2 แนวทางใหญ่ๆ คือ 2.1) แนวทางเชิงบงัคบัใหป้ฏิบติัตาม(compliance model) 
หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมแบบต่างๆที�ถูกระบุว่าถูกตอ้งเหมาะสม และนาํมากาํหนดให้บุคคลทั�วไปตอ้ง
ประพฤติตามเพื�อแสดงถึงการมีจริยธรรม และ 2.2) แนวทางเชิงศกัดิ{ ศรี (integrity model) หมายถึงรูปแบบที�มุ่ง
พฒันาทกัษะความสามารถของบุคคลในการที�จะเขา้ใจ หยั�งรู้ ตระหนกัถึงวธีิการปฏิบติัเพื�อสร้างและนาํพาตนเอง
สู่การเป็นผูมี้จริยธรรม การฝึกอบรมรูปแบบนี� จึงเป็นการหาวิธีที�จะกระตุน้ให้บุคคลเกิดความพยายามสร้าง
พฤติกรรมบางอยา่งที�มีระดบัความยากและสูงกวา่ Compliance Model 3) ประมวลจริยธรรมและการปฏิญาณ 
(codes and oaths) การจดัทาํประมวลจริยธรรมหรือประเพรีปฏิบติัขององคก์าร เป็นเรื�องที�องคก์ารควรจดัทาํ หาก
ตอ้งการส่งเสริมจริยธรรมในระยะยาว รวมทั�งการกาํหนดเงื�อนไขและบทลงโทษเกี�ยวกบัการกระทาํอนัเป็น
ปฏิปักษต์่อจริยธรรมเพื�อสื�อสารให้บุคลากรใหม่ประพฤติตนเองให้สอดคลอ้งกบัจริยธรรมขององคก์าร สาํหรับ
การปฏิญาณหมายถึงการรวบรวมคาํพูดเพื�อกล่าวยืนยนัแสดงความมุ่งมั�นว่าบุคคลนั�นจะทาํอะไร อาจใช้คาํ
ปฏิญาณเป็นเครื�องมือในการส่งเสริมการเป็นองค์การที�มีศกัดิ{ ศรีและจริยธรรม เพราะอยา่งนอ้ยก็จะไดท้ราบว่า
                                                

428R. Adams, J. Carruthers and S. Hamil, Changing Corporate Values (London: Kogan 

Page,1991), อา้งถึงใน กลัยาณี สูงสมบติั, จริยธรรมในการบริหาร, เขา้ถึงเมื�อ 3 พฤศจิกายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก
http://uhost.rmutp.ac.th/kanlayanee.so/Lo/o---&.htm 
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บุคลากรของเขามีความตั�งใจจะประพฤติตนในแนวทางใด 4) การตรวจสอบจริยธรรม (ethical audits) การ
ตรวจสอบจริยธรรมเป็นเครื�องมือที�มีประสิทธิผลค่อนขา้งสูง วิธีการตรวจสอบจริยธรรมอาจใชแ้บบสาํรวจและ
การสัมภาษณ์ซึ� งสามารถดาํเนินการไดท้ั� งบุคคลภายในและภายนอก แต่ขอ้ควรตระหนักก็คือการตรวจสอบ
จริยธรรมนบัเป็นเรื�องยากมากและตอ้งมีการพิจารณาอยา่งรอบคอบในการนาํมาใชใ้หไ้ดผ้ลอยา่งเที�ยงตรง และ 5) 
การบริหารทรัพยากรมนุษย ์(human resources management) การบริหารทรัพยากรมนุษยก็์เป็นอีกเครื�องมือหนึ�งที�
สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ในการเสริมสร้างจริยธรรมในองค์การเพื�อเป็นรากฐานของการมุ่งไปสู่องค์การที�มี
ศกัดิ{ ศรีและจริยธรรม การบริหารทรัพยากรมนุษยป์ระกอบดว้ยกิจกรรมหลายประการไดแ้ก่ การคดัเลือกบุคลากร 
การวา่จา้ง การพฒันาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบติังาน การเลื�อนตาํแหน่ง เป็นตน้ ซึ�งลว้นแลว้แต่เป็นเรื�องที�
ส่งผลต่อตวับุคคลโดยตรง จึงควรเชื�อมโยงเรื�องจริยธรรมและศกัดิ{ ศรีเขา้ไวใ้นกิจกรรมต่างๆ ดว้ย429 

การที�บุคลากรจะปฏิบติัตามจริยธรรมมากน้อยเพียงใดนั�นขึ�นอยู่กบัปัจจยั o ประการ ไดแ้ก่  &) 
ความเข้าใจความหมายและเนื� อหาของพฤติกรรมที� เ สี� ยงหรือล่อแหลมต่อการกระทําผิดจริยธรรม 
(realization/understanding) ซึ�งพฤติกรรมที�เสี�ยงหรือล่อแหลมต่อการกระทาํผิดจริยธรรม ในทศันะของฟินเนอร์ 
(Finer) นั�น มี o ประการ ไดแ้ก่ การที�ไม่ปฏิบติัตามสิ�งที�กฎหมายไดก้าํหนดไว ้  การที�ปฏิบติังานน้อยกว่าที�
กฎหมายไดก้าํหนดไว ้ และ การที�ปฏิบัติงานเกินกว่าที�กฎหมายไดก้าํหนดไว้430 และพฤติกรรมที�เสี�ยงหรือ
ล่อแหลมต่อการกระทาํผิดจริยธรรม ในทศันะของนิโกรและนิโกร (Nigro and Nigro) นั�น มี R ประการ ไดแ้ก่ การ
กระทาํที�ไม่มีความสุจริต การกระทาํที�ปราศจากจริยธรรม การกระทาํตนให้อยูเ่หนือตวับทกฎหมาย  การกลั�น
แกลง้บริวารผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา การล่วงละเมิดขอ้บญัญติัวา่ดว้ยสิทธิขั�นพื�นฐานของประชาชน การละเลยไม่
ปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามเจตนารมณ์ของฝ่ายนิติบญัญติั  การปฏิบติังานอยา่งไร้ประสิทธิภาพ การพยายามปกปิดซ่อน
เร้นการกระทาํทุจริตของตน และการไม่แสดงความคิดที�จะริเริ� มสร้างสรรค์431-) ความซึมทราบคุณค่าหรือ
ความสาํคญัของจริยธรรม บุคลากรมืออาชีพไม่เพียงแต่จะตอ้งเขา้ใจความหมายและเนื�อหาของจริยธรรมเท่านั�น 
แต่ควรที�จะมีศรัทธาหรือมองเห็นคุณค่าและยึดเอาคุณค่าของจริยธรรมเหล่านั�นมาเป็นหลกัปฏิบติัประจาํใจหรือ
คติเตือนใจ เพื�อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอีกด้วย และ o) การยอมปฏิบัติตามจริยธรรม การเขา้ใจ

                                                
429 กระทรวงมหาดไทย, กรมการปกครอง,กลุ่มพฒันาระบบบริหาร, การสร้างองค์การที�มีศักดิ�ศรี

และจริยธรรม (Building Public Organizations of Integrity), เขา้ถึงเมื�อ 4 พฤศจิกายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://kpi.dopa.go.th/read.php?name=knowledge&file=readknowledge&id=-A 

430H. Finer, “Administrative Responsibility in Democratic Government,” Public 
Administration Review 1 (Summer 1941):335-350. 

431F. A. Nigro and L. G. Nigro, Modern Public Administration (Manila : Cacho Hermanos, 
Inc., 1984), 375-376. 
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ความหมายและเนื�อหาตลอดจนความซึมทราบคุณค่าหรือความสาํคญัของจริยธรรมนั�นจะไร้ความหมาย ถา้หากวา่
ในเวลาปฏิบติังานจริงๆนั�นบุคลากรมิไดป้ฏิบติังานตามมาตรฐานจริยธรรมในวชิาชีพของตนเอง432 

เชลดอน เอส. สเตนเบริกและดาวิด ที. อสัเติน (Sheldon S. Steinberg and David T. Austern ) ได้
แสดงทศันะเกี�ยวกบัการแกไ้ขปัญหาดา้นจริยธรรมว่า ทาํไดโ้ดยวิธีการดงัต่อไปนี� คือ 1) การฝึกอบรมเกี�ยวกับ
กฎหมายและจริยธรรมแก่ขา้ราชการทุกระดบัชั�น -) การตรวจสอบการปฏิบติังานทั�งทางดา้นการบริหารและ
ทางดา้นการเงิน o)การไต่สวน และ p) การควบคุมทางการบริหาร433 

วิธีการที�จะรักษาพฤติกรรมที�มีจริยธรรมให้ดาํรงคงอยู่ต่อไปนั�น สามารถทาํไดห้ลายวิธีดว้ยกนั 
ยกตวัอยา่งเช่น &) ภาวะผูน้าํและความมุ่งมั�นของผูบ้ริหารระดบัสูง  ซึ� งผูบ้ริหารหรือผูที้�เป็นหัวหนา้จะตอ้งปฏิบติั
ตวัให้เป็นแบบอย่างที�ดีแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา -) การกาํหนดมาตรฐานความประพฤติและหลกัจริยธรรมไวเ้ป็น
แนวทางในการปฏิบติั ตลอดถึงถอ้ยแถลงที�เกี�ยวกบัค่านิยม หลกัจริยธรรม และระเบียบกฎเกณฑท์างจริยธรรมที�
เฉพาะเจาะจงเอาไว ้ o) การฝึกอบรมเกี�ยวกับจริยธรรม ซึ� งกระทาํตั� งแต่แรกเขา้ปฏิบัติงาน p) การใช้ระบบ 
Ombudsmanship หมายถึง ระบบการทบทวนและประเมินผลที�จะหาช่องทางให้บุคลากรไดมี้โอกาสแสดงความ
คิดเห็นเกี�ยวกบัความขดัแยง้ในเรื�องจริยธรรม พร้อมทั�งให้คาํแนะนาํปรึกษาวิธีการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้เรื�อง
จริยธรรมและเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ระบายความอดัอั�นตนัใจโดยมีระบบ Whistle-blowing กล่าวคือ เปิด
โอกาสให้บุคลากรนั�นไดเ้ปิดเผยให้แก่สาธารณชนไดรั้บทราบ เมื�อรู้วา่การปฏิบติังานของหน่วยงานของตนผิด
กฎหมาย ขาดจริยธรรม เกิดความสูญเปล่า และก่อให้เกิดอนัตราย  W) การใชร้ะบบคณะกรรมตรวจสอบปัญหา
ทางจริยธรรม และ q) ความเชื�อที�วา่ จริยธรรมทางวชิาชีพสามารถสอนกนัได ้เพราะสถาบนัทางการศึกษานั�นนอก
จะสอนใหมี้ความรู้และทกัษะแลว้ ยงัสามารถที�จะสอนวชิาจริยธรรมไดอี้กดว้ย เป็นตน้434 

นาฟราน (Navran ) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัการตรวจสอบจริยธรรมไว ้ 3 ประการ คือ 1) การ
ตรวจสอบความร่วมมือ(the compliance audits) ซึ� งเป็นการพิจารณาจริยธรรมของบุคคลที�เป็นไปตามมาตรฐาน
ของกฎระเบียบและการบรรลุความพอใจทั�งบุคคลและองคก์ร 2) การตรวจสอบวฒันธรรม (the cultural audits) 
เป็นการแสดงความรู้สึกที�ลูกจา้งและผูมี้ส่วนไดเ้สียอื�นๆที�มีต่อมาตรฐานและพฤติกรรมขององคก์ร และ 3) การ
ตรวจสอบระบบ (the systems audits) เป็นการประเมินระดบัที�หลกัการกฎเกณฑท์างจริยธรรม แนวปฏิบติัและ
กระบวนการที�ผสมผสานในระบบขององคก์ร435 

นกัวชิาการเกี�ยวกบัจริยธรรมองคก์ารทั�งหลาย ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การส่งเสริมจริยธรรมองคก์าร
มีหลายขั�นตอนที�ควรจะรับการพิจารณา รวมถึงเรื�องต่อไปนี� คือ 1) ใหค้วามสาํคญัในเรื�องจริยธรรมเป็นอนัดบัแรก 

                                                
432ติณ ปรัชญาพฤทธิ{ และสุพิณ เดชาคุปต,์ “วฒันธรรมองคก์าร วชิาชีพนิยม และจรรยาบรรณ,” ใน 

เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารองค์การ เล่ม 9 หน่วยที� 9- ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (นนทบุรี: สาํนกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WW&),r-pr-r-ps. 

433เรื�องเดียวกนั, r-WR. 
434เรื�องเดียวกนั, r-qA-r-q&. 
435Frank J. Navran, Ethics Audits: You Get What You Pay For, accessed November 4, 2013, 

available from http://www.navran.com/article-ethics-audits.html 
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ในแต่ละวนัผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานทุกระดบั มีงานต่าง ๆ จะตอ้งทาํให้สําเร็จตามกาํหนดเวลาเป็นจาํนวนมาก 
งานแต่ละอยา่งมีปัญหาแตกต่างกนั ปัญหาดา้นจริยธรรมอาจจะไม่ไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งหาก
ปัญหาดา้นจริยธรรมยงัมาปรากฏชดัเจน การหลงลืมหรือหลีกเลี�ยงการดูแลปัญหาจริยธรรมจะทาํใหเ้กิดปัญหาอื�น
ติดตามมา 2) ตอ้งศึกษาวา่ปัญหาจริยธรรมเกิดขึ�นไดอ้ยา่งไรและทาํไมจึงเกิดขึ�น ซึ�งส่วนใหญ่ปัญหาดา้นจริยธรรม
จะเกิดขึ�นเพราะพนกังานแต่ละคนมีการแข่งขนัระหวา่งกนั ในการทาํงานของตนให้บรรลุเป้าหมายขององคก์ร 
หรือใหเ้สร็จตามจาํนวนที�ไดรั้บมอบหมาย ซึ�งทาํใหเ้กิดการขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์หรือหรือประเด็นปัญหาอื�นที�
อาจเป็นสาเหตุของความขดัแยง้ในระหวา่งกลุ่มพนกังานหรือกบัฝ่ายบริหารองคก์ร 3) ตอ้งยอมรับวา่ปัญหาดา้น
จริยธรรมเกิดขึ�นไดใ้นทุกองค์กร เพราะองค์กรประกอบไปดว้ยบุคคลซึ� ง แนวความคิดความเชื�อและทัศนคติ
แตกต่างกัน นอกเหนือจากขนาดและวฒันธรรมขององค์กร ปัญหาความขัดแยง้จึงเกิดขึ�นเสมอ จึงต้องให้
ความสาํคญักบัการทาํผิดจริยธรรมและวธีิการแกไ้ขเพื�อป้องกนัมิใหปั้ญหาเล็กบานปลายเป็นปัญหาใหญ่ 4) สร้าง
กฎเกณฑ์และนโยบาย โดยจดัทาํประมวลจรรยาบรรณอย่างรอบคอบโดยให้พนักงานมีส่วนร่วมเมื�อมีแนวทาง
แลว้เป็นที�คาดหวงัวา่พนกังานจะประพฤติตนดีตามแนวนโยบายที�กาํหนดไม่สร้างปัญหาอื�นๆ ตามมา 5) จดั
การศึกษาและฝึกอบรม ซึ� งทาํไดท้ั�งระบบชั�นเรียนหรือการศึกษากรณีศึกษา การแสดงบทบาทสมมติหรือจดัหา
หนงัสือ เอกสาร ให้ทาํการศึกษาวา่อะไรควรทาํหรือไม่ควรทาํ การให้การฝึกอบรมจะช่วยแกปั้ญหาในกรณีบาง
เรื�องที�ยงัคลุมเครือไม่ชดัเจน พนกังานที�ยงัไม่ทราบแนวทางปฏิบติัจะรู้ว่าควรขอคาํแนะนาํปรึกษาจากใคร 6) 
สร้างกลไกในการนาํเสนอปัญหา ในองคก์รขนาดใหญ่ควรมีช่องทางหรือสายด่วน สายตรงที�พนกังานสามารถจะ
รายงานปัญหาไดง่้าย ในองคก์รขนาดเลก็อาจมีการแต่งตั�งหรือมอบหมายให้มีเจา้หนา้ที�ฝ่ายที�เป็นกลางที�ผ่านการ
ฝึกฝนในการดาํเนินการเกี�ยวกบัขอ้ร้องเรียน ทาํการสาํรวจตรวจสอบขอ้เท็จจริงหรือปัญหาต่าง ๆ อยา่งยติุธรรม
และเป็นที�ยอบรับ และ 7) สร้างตวัอย่างดา้นจริยธรรม ไม่ว่าจะมีพนักงานจาํนวนมากน้อยเพียงใดก็ตาม การ
กลั�นกรองและส่งผ่านหรือการสื�อสารดา้นทศันคติ ค่านิยมจากระดบัสูงลงสู่ระดบัล่างเป็นสิ�งจาํเป็น หากเจา้ของ 
ผูบ้ริหารระดบัสูงและระดบัรองลงมา มีกรณีไม่ซื�อสตัยสุ์จริตและเป็นผูบ้ริหารองคก์รระดบัสูงขึ�นไป ให้พนกังาน
ระดบัล่างลงมายดึถือปฏิบติัตามและถือเป็นแบบอยา่งดว้ย436 

S.T การเปลี�ยนแปลงองค์การและการพฒันาองค์การ  
  9) การเปลี�ยนแปลงองค์การ 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. -Wp- ได้ให้คาํนิยามความหมายของคาํว่า 
“เปลี�ยนแปลง” ไวว้า่เป็นกริยา มีความหมายวา่ ทาํให้ลกัษณะต่างไป437 ครั� นทาํให้เป็นอาการนามแลว้นาํมาสนธิ
เขา้กบัคาํวา่องคก์ารจึงสาํเร็จรูปคาํเป็น “การเปลี�ยนแปลงองคก์าร” ซึ�งหมายถึง การทาํองคก์ารใหมี้ลกัษณะต่างไป
จากเดิม ซึ�งในที�นี� มุ่งเอาการเปลี�ยนแปลงลกัษณะในดา้นลบไปสู่ลกัษณะในดา้นบวก การเปลี�ยนแปลงองคก์ารนั�น 
นกัวชิาการทั�งหลาย อาทิเช่น  โรเจอร์และแม็คอินทีฟ (Rogers and Mcintive,1983) ฮอล (Hall,1991) ฮอดจ์, แอน

                                                
436กลัยาณี สูงสมบัติ, จริยธรรมในการบริหาร, เขา้ถึงเมื�อ 3 พฤศจิกายน 2556, เขา้ถึงได้จาก 

http://uhost.rmutp.ac.th/kanlayanee.so/L3/3-2-4.htm 
437ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, เขา้ถึงเมื�อ 1 กุมภาพนัธ์

2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp   
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โธนี, และเกลล ์(Hodge, Anthony, and Gales,&RRq)เซอร์โต (Certo,1997)  ร็อบบินส์ (Robbins,2001) ดาฟท ์
(Daft,-AAp) และวิลเลียมส์ (Williams,2005) เป็นตน้ไดใ้ห้ความหมายของคาํวา่ “อาํนาจ (Power)” ไวเ้ป็นอเนก
ประการ ซึ� งทั� งหมดนั�นอาจกล่าวโดยสรุปว่าหมายถึง การเปลี�ยนแปลงสภาพขององค์การในปัจจุบนัไปสู่สภาพ
ใหม่ที�พึงประสงคม์ากกวา่ปัจจุบนั 

ทฤษฏีที�เกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงองคก์าร จาํแนกตามที�มาของการเปลี�ยนแปลงและชนิดของ
การเปลี�ยนแปลงจดัเป็น p ประเภท ไดแ้ก่ &) ทฤษฏีที�เชื�อวา่ สาเหตุที�มาของการเปลี�ยนแปลงองคก์ารนั�นเกิดจาก
ภายในองค์การ และเกิดขึ�นโดยธรรมชาติ ยกตวัอยา่งเช่น ตวัแบบวฏัจกัรชีวิต เป็นตน้ -) ทฤษฎีที�เชื�อวา่ สาเหตุ
ที�มาของการเปลี�ยนแปลงองค์การนั�นเกิดจาก และเป็นไปโดยธรรมชาติ ยกตวัอยา่งเช่น ทฤษฎีนิเวศวิทยาของ
ประชากรองค์การ เป็นตน้ o) ทฤษฏีที�เชื�อว่า สาเหตุที�มาของการเปลี�ยนแปลงองค์การนั�นเกิดจากภายในและ
ผูบ้ริหารมีบทบาทในการเปลี�ยนแปลง ยกตวัอยา่งเช่น การเปลี�ยนแปลงอยา่งมีแผน เป็นตน้ และ p) ทฤษฏีที�เชื�อวา่ 
สาเหตุที�มาของการเปลี�ยนแปลงองค์การนั�นเกิดจากภายนอกและการตอบสนองจากผูบ้ริหารทาํให้เกิดการ
เปลี�ยนแปลง เช่น ทฤษฎีการแพร่กระจายของนวตักรรม เป็นตน้438 

จอห์นส์ (Johns) ไดแ้สดงทศันะไวว้่า  มิติสําคญัที�องค์การจะตอ้งเปลี�ยนแปลง มีดงันี� คือ &) 
การเปลี�ยนแปลงเป้าหมายและกลยุทธ์ โดยทั�วไปองค์การจะเปลี�ยนแปลงเป้าหมายและกลยุทธ์ที�ตอ้งการให้
บรรลุผลสาํเร็จอยูบ่่อยๆ เพื�อประโยชน์ในการแข่งขนัและเจาะตลาดใหม่ๆ -) การเปลี�ยนแปลงเทคโนโลยี อาจจะ
มีการเปลี�ยนแปลงเล็กน้อย ไปจนถึงการเปลี�ยนแปลงขนานใหญ่ o) การออกแบบระบบการทาํงานใหม่ เป็น
วิธีการที�องค์การได้ออกแบบระบบการทาํงานใหม่ที�มีการปรับเปลี�ยนขั�นตอนการทาํงานให้สั�นลง หรือมีการ
ปรับเปลี�ยนกลุ่มงาน เป็นตน้ p) การเปลี�ยนแปลงโครงสร้าง เป็นการปรับเปลี�ยนโครงสร้างขององคก์ารสามารถที�
จะเปลี�ยนจากโครงสร้างแบบหนา้ที�ไปเป็นโครงสร้างแบบผลิตภณัฑ ์หรือเปลี�ยนจากโครงสร้างแบบสูงไปเป็น
โครงสร้างแบบราบ เป็นตน้ W) การเปลี�ยนแปลงกระบวนการ เป็นการเปลี�ยนกระบวนการทาํงานในองคก์าร ให้
ทนักบัการแข่งขนัและเป้าหมายที�เปลี�ยนแปลงไป และ q) การเปลี�ยนแปลงคน เป็นการเปลี�ยนแปลงสมาชิกของ
องคก์าร439 

ทองใบ สุดชารี ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การเปลี�ยนแปลงองคก์ารนั�นอาจเกิดขึ�นไดใ้นรูปของการ
เปลี�ยนแปลงวตัถุประสงค ์โครงสร้าง กลยทุธ์ การออกแบบงาน เทคโนโลยี กระบวนการทาํงาน วฒันธรรม และ
สมาชิกองคก์าร ซึ�งการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวมีลกัษณะที�สาํคญั - ประการ คือ &) การเปลี�ยนแปลงในดา้นหนึ�งอาจ
ส่งผลกระทบให้มีการเปลี�ยนแปลงในดา้นอื�นๆได ้และ -) การเปลี�ยนแปลงในวตัถุประสงค ์โครงสร้าง กลยทุธ์ 
การออกแบบงาน เทคโนโลย ีกระบวนการทาํงาน และวฒันธรรมจะทาํให้องคก์ารตอ้งให้ความสาํคญักบัคนมาก

                                                
438ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์, ทฤษฏีองค์การสมยัใหม่, พิมพค์รั� งที� 3 (กรุงเทพฯ: บริษทัแชทโพร์ 

พริ�นติ�งจาํกดั, 2546), 260. 
439Gary Johns, Organizational behavior: Understanding and managing life at work, 4th ed. 

(New York:Harper Collins, 1996), 564-565. 
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ขึ� น โดยจะต้องมีการพัฒนาทักษะ ทัศนคติ ที�จ ําเป็นก่อนที�จะมีการเปลี�ยนแปลงเกิดขึ� น จึงจะทําให้การ
เปลี�ยนแปลงบรรลุผล440 

คาร์เรลล ์และคณะ (Carrell and Others) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ แรงผลกัดนัพื�นฐานสาํคญัที�มี
อิทธิพลต่อการเปลี�ยนแปลงองค์การ o ประการ ไดแ้ก่ &) แรงผลกัดนัจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ซึ� งเป็นแรง
กดดนัหรือโอกาสที�มาจากภายนอก ซึ� งสรุปเป็นประเด็นไดด้งันี� คือ  &.&) คู่แข่งขนั &.-) ทรัพยากรมนุษย ์ &.o) 
ทรัพยากรทางกายภาพ &.p) ทรัพยากรทางการเงิน &.W) ตลาด &.q) สภาวะทางเศรษฐกิจ &.r) ผูถื้อหุ้น &.s) ปัจจยั
ทางสังคม และ &.R) รัฐบาล -) แรงผลกัดันจากภายใน ซึ� งประกอบด้วยปัจจัยที�สําคญั ดังนี� คือ -.&) การ
เปลี�ยนแปลงค่านิยมของบุคลากร -.-)  การตดัสินใจที�ไม่ดี-.o) การสื�อสารที�ไม่ชดัเจน 2.4) ปัญหาจากบุคลากร  
-.W) ปัญหาดา้นคุณภาพ และ  -.q) การขาดประสิทธิภาพในการผลิต และ o) ผูน้าํในการเปลี�ยนแปลง กล่าวคือ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที�รับผิดชอบเพื�อผลกัดันให้เกิดกระบวนการเปลี�ยนแปลงขององค์การจากภายในหรือ
ภายนอกองค์การ441ทั� งนี�  คาร์เรลล์ และคณะ ยงัได้กล่าวถึงปัจจัยหลักที�เป็นตวักาํหนดการเปลี�ยนแปลงของ
องคก์ารไว ้p ประการ ไดแ้ก่ &) แรงผลกัดนัทางดา้นแรงงาน -) แรงผลกัดนัทางดา้นเทคโนโลยี o) แรงผลกัดนั
ทางดา้นการแข่งขนั และ p) แรงผลกัดนัทางดา้นการเมือง442 

ฟรีมอนต์ อี.คาสต์ (Fremont E.Kast) และเจมส์ อี.โรเซนวิก (James E.Rosenzweig) ได้
ทาํการศึกษาเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงองคก์ารที�เกี�ยวขอ้งกบัสิ�งเร้าซึ�งก่อใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงที�ส่งผลกระทบต่อ
การเปลี�ยนแปลงทั�งภายในองคก์ารและนอกองคก์ารในหลายดา้น องคป์ระกอบหลายประการทั�งสิ�งแวดลอ้มที�อยู่
เหนือระบบ และจากระบบยอ่ยอื�นๆ เช่น เป้าหมาย ค่านิยม วชิาการ โครงสร้าง จิตวิทยาสังคม และการจดัการ สิ�ง
เหล่านี� จะมีอิทธิพลต่อการเปลี�ยนแปลงในองคก์ารนั�นสามารถสรุปได ้ 7 ประการ ไดแ้ก่ 1) ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
(environment) การเปลี�ยนแปลงขององค์การถูกกระตุน้ให้เกิดขึ�น โดยการเปลี�ยนแปลงหลายประการใน
สภาพแวดลอ้มโดยทั�วไป เช่น ปัจจยัทางดา้นวิชาการ ดา้นเศรษฐกิจ กฎหมาย การเมือง ประชากรศาสตร์ 
นิเวศน์วิทยาและวฒันธรรมซึ�งการเปลี�ยนแปลงที�กาํลงัเกิดขึ�นในอตัราที�รวดเร็วมากยิ�งขึ�นทุกที 2) เป้าหมายและ
ค่านิยม (goals and values) เป็นสิ�งเร้าอีกอยา่งหนึ�งที�ก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงมาจากเป้าหมายขององคก์ารเอง 
การเปลี�ยนแปลงในค่านิยมต่างๆ เป็นสิ�งสาํคญัดว้ยเหมือนกนั เพราะจะนาํไปสู่การเปลี�ยนแปลงเป้าหมาย หรือถา้
เป้าหมายยงัคงเหมือนเดิม การเปลี�ยนแปลงในค่านิยม ก็สามารถจะนาํไปสู่การเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมที�เหมาะสม 
เช่น กฎเกณฑข์ององคก์ารจะเปลี�ยนแปลงไป เพื�อให้เหมาะสมกบัสภาพสังคม บุคลิกลกัษณะจะกลายเป็นสิ�งที�มี
ความสาํคญันอ้ย ในองคก์ารที�มุ่งเนน้ไปที�การปฏิบติังาน มากกวา่จะให้ความสาํคญักบับุคคล 3) ดา้นเทคโนโลย ี
(technical) เทคโนโลยีเป็นสิ�งที�เห็นไดช้ดัในการเปลี�ยนแปลงองคก์ารวิธีการใหม่ๆ ในการผลิตวตัถุ และขอ้มูล 
สามารถเป็นตวัอยา่งที�น่าสนใจได ้เช่นเครื�องจกัรกล เครื�องยนตก์ลไก และคอมพิวเตอร์ มีอิทธิพลอยา่งกวา้งขวาง
ต่อองค์การ การเปลี�ยนแปลงทางดา้นวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นในด้านรูปแบบ หรือการให้บริการก็จะมีการ
                                                

440ทองใบ สุดชารี, ทฤษฏีองค์การ:วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฏี และการประยุกต์ (อุบลราชธานี:
สถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี, -WpW), oqq. 

441Michael R. Carrell, Daniel F. Jennings, and Christina Heavrin, Fundamentals of 
Organizational behavior (Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall International, Inc.,1997), 608-609. 

442Ibid., q&A. 
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เปลี�ยนแปลงเช่นเดียวกนักบัรูปแบบของกระบวนการ การคาดการณ์ในอนาคต กาํลงัไดรั้บความสนใจมากยิ�งขึ�น
ทุกที เป็นความพยายามขององคก์าร ที�จะจดัการกบัสภาพแวดลอ้มที�ไม่แน่นอนและเปลี�ยนแปลงอยูเ่สมอ 4) ดา้น
โครงสร้าง (structural) มูลเหตุอื�นๆ ของการเปลี�ยนแปลงองคก์าร คือระบบยอ่ยที�เกี�ยวกบัโครงสร้าง เป็นที�เห็นได้
ชดัเจนแลว้ว่า การเปลี�ยนแปลงในระบบย่อยอื�นๆ แต่อย่างไรก็ตามการปรับทางดา้นโครงสร้างบางที�อาจจะ
เหมาะสม เมื�อดา้นต่างๆ ทั�งหมดมีความคงที� การแบ่งงานหรือวิธีการอยา่งใหม่ ในการประสานงาน สามารถ
ออกแบบมาเพื�อที�จะทาํให้องค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ�งขึ�นสําหรับองค์การขนาดใหญ่ การ
เปลี�ยนแปลงทางดา้นโครงสร้างมกัใชเ้พื�อใหห้น่วยปฏิบติัมีขนาดเลก็ลง และแนวโนม้ที�สาํนกังานจะมีคนลน้งาน
การเปลี�ยนแปลงเช่นนี�สามารถจะแพร่ขยายไป และก่อใหเ้กิดผลที�คงอยูน่าน 5) ดา้นจิตวทิยาสงัคม (psychosocial) 
การเปลี�ยนแปลงในองค์การ หลายครั� งที�มาจากระบบ ความสําเร็จในการทาํให้เป้าหมายขององค์การบรรลุ
จุดประสงค ์ ขึ�นอยูก่บัขอบเขตของปัจจยัเกี�ยวกบัมนุษย ์ และความเขม้ขน้ทางดา้นศกัยภาพ ที�ซ่อนเร้นอยู่ของ
มนุษย ์สามารถทาํให้เกิดความแตกต่าง ในเรื�องความพยายามขององคก์าร ดงันั�น การเปลี�ยนแปลงทางดา้นขวญั
กาํลงัใจ และการจูงใจของแต่ละบุคคล หรือหมู่คณะจะมีผลกระทบอยา่งสาํคญั การลดดา้นกาํลงัแรงงาน การทาํ
ใหห้ยดุงานเป็นผลกระทบในระยะสั�น และยาว ในการดาํเนินการ พลวตัรกลุ่ม (group dynamics) สามารถจะเพิ�ม 
หรือลดการปฏิบติัหนา้ที�ขององคก์ารได ้6) ดา้นการจดัการ (managerial) เป็นการวางแผนควบคุมกิจกรรมต่างๆ 
บทบาทของการจดัการเกี�ยวขอ้งกบัความสมดุลระหวา่งความตอ้งการความมั�นคงขององคก์าร ความต่อเนื�องและ
ความตอ้งการปรับตวัต่อการเปลี�ยนแปลงใหม่ๆ ผูจ้ ัดการตอ้งเผชิญหน้ากบัการเปลี�ยนแปลงที�รวดเร็ว ทั� ง
สิ�งแวดลอ้มภายนอก ที�อยูน่อกเหนือระบบ และระบบยอ่ย สิ�งเหล่านี� มีผลต่อการจดัการการเปลี�ยนแปลงที�รวดเร็ว 
นาํไปสู่ความซบัซอ้นที�เพิ�มขึ�นทุกที และ 7) ดา้นการปรึกษา (consultants) สิ�งกระตุน้ที�แข็งขนัมาก สาํหรับการ
เปลี�ยนแปลงขององคก์าร อาจจะมาจากสิ�งต่างๆ เหล่านี�  เช่น ที�ปรึกษา สิ�งที�ส่งไปรษณียม์าถึงโดยตรง วารสาร
ธุรกิจ เอกสารโฆษณาทางการคา้ จะนาํข่าวสารขอ้มูล ซึ� งจะช่วยให้องคก์ารมีการเปลี�ยนแปลงไปบางครั� งเราก็
อาจจะทาํใหมี้การสืบคน้ ถึงคาํถาม หรือวธีิการแกปั้ญหา ทาํใหมี้การมองปัญหา443 

ประเภทของการเปลี�ยนแปลงองค์การนั�น มวัร์เฮดและกริฟริน (Moorhead and Griffin) 
จาํแนกออกเป็น o ประเภท ไดแ้ก่ &) การเปลี�ยนแปลงองคก์ารทั�งระบบ -) การเปลี�ยนแปลงดา้นเทคโนโลยีในการ
ทาํงาน และ o) การเปลี�ยนแปลงบุคคลและกลุ่ม444 ดาฟท์ (Daft) จาํแนกออกเป็น p ประเภท ไดแ้ก่ &) การ
เปลี�ยนแปลงดา้นเทคโนโลยี -) การเปลี�ยนแปลงดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ o) การเปลี�ยนแปลงดา้นยทุธศาสตร์
และโครงสร้างองคก์าร และ p) การเปลี�ยนแปลงดา้นวฒันธรรมองคก์าร445รอบบินส์ และคูลเลอร์ (Robbins and 

                                                
443รัชดาพร ลิvมเจริญ, “การเปลี�ยนแปลงขององคก์าร,” วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ�งแวดล้อม -, & (ม.ค.-มี.ค. -Wp&), เขา้ถึงเมื�อ q พฤศจิกายน -WWq,เขา้ถึงไดจ้าก http://advisor&.anamai.moph. 
go.th/-p&/-p&A-.html 

444Gregory Moorhead and  Ricky W Griffin, Organizational behavior : managing people and 
organizations, 4th ed. (Boston, MA: Houghton Mifflin Company,1995), 475-479. 

445Richard L. Daft, Organization Theory and Design, 8th ed. (Mason, OH: South-Western, 
2004), pAo-pAp. 
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Coulter) ไดจ้าํแนกออกเป็น  o ประเภท ได้แก่ &) การเปลี�ยนแปลงดา้นโครงสร้าง ซึ� งครอบคลุมไปถึงการ
เปลี�ยนแปลงความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจหนา้ที� กลไกในการสื�อสาร การเสริมพลงัอาํนาจให้บุคลากร การออกแบบ
งานใหม่ หรือโครงสร้างอื�นๆ -)  การเปลี�ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ซึ� งครอบคลุมไปถึงการเปลี�ยนแปลง
กระบวนการและวิธีการในการทาํงาน และเครื�องมือที�ใชใ้นการทาํงาน และ o) การเปลี�ยนแปลงด้านบุคคล 
กล่าวคือการเปลี�ยนแปลงทศันคติ ความคาดหวงั การรับรู้ ตลอดทั�งพฤติกรรมของบุคลากรในองคก์าร446 แองเจโล่ 
คินิคคิ และไบรอนั เค. วิลเลี�ยม (Angelo Kinicki and Brian K. Williams)ไดจ้าํแนกออกเป็น - ประเภท ไดแ้ก่  &) 
การเปลี�ยนแปลงทนัที (Reactive Change) เป็นการปฏิบติัการเปลี�ยนแปลงก่อนที�จะเกิดความเสียหาย ซึ� งจะตอ้ง
ตรงกบัปัญหาและโอกาส และ -) การเปลี�ยนแปลงโดยการวางแผนล่วงหนา้ (Proactive Change) เป็นการจดัการที�
มีการคาดการณ์ล่วงหนา้เกี�ยวกบัปัญหาและโอกาส  ซึ� งตรงกนัขา้มกบัการเปลี�ยนแปลงชนิดแรก ซึ� งจะเกี�ยวขอ้ง
กบัการปฏิบติัการอย่างระมดัระวงัและรอบคอบ โดยการประเมินจากความเป็นไปไดห้รือจากากรคาดการณ์ใน
ปัญหาที�จะเกิดขึ�น447 ชูชีพ พทุธประเสริฐไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การเปลี�ยนแปลงองคก์ารเพื�อใชเ้ป็นบรรทดัฐานใน
การพฒันานั�นมีอยู่ o ประการ ไดแ้ก่ &) การวิวฒันาการ  ใชเ้มื�อคนเรายงัไม่กลา้หรือไม่พร้อมจะเผชิญกบัความ
คิดเห็นที�ไม่ลงรอยกนั การเปลี�ยนแปลงโดยวิธีนี�  เป็นการปรับตวัเพียงเล็กน้อยในลกัษณะที�ค่อยเป็นค่อยไป 
เพื�อให้สอดคลอ้งกับปัญหาที�เกิดขึ�นในองค์การ โดยคงสภาพเดิมขององค์การเอาไว ้  -) การปฏิวติั เป็นการ
เปลี�ยนแปลงดว้ยวธีิการยกเลิกสภาพเดิมโดยใชค้วามรุนแรง กาํจดัความคาดหวงัเดิมๆ ให้การบงัคบัให้ยอมรับสิ�ง
ใหม่ ตามปกติจะเป็นการใชก้าํลงัและใชอ้าํนาจบงัคบัให้ยอมตาม วิธีการนี� มกัไม่นิยมกระทาํกนั และ o) การ
พฒันาอยา่งเป็นระบบ เป็นวธีิการที�เกิดขึ�นดว้ยการวางแผนเป็นขั�นตอน โดยใชว้ิธีการที�รอบคอบและมีผลในทาง
ปฏิบติั มีกระบวนการตรวจสอบความสาํเร็จเป็นกระบวนการเชิงเหตุผล ที�ช่วยให้บรรยากาศในการทาํงานดีขึ�น 
และเกิดการยอมรับการเปลี�ยนแปลงนั�นๆได้448   สุรพร เสี� ยนสลายไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การเปลี�ยนแปลงองคก์าร
นั�นเมื�อจาํแนกตามผลกระทบที�เกิดขึ�นสามารถจาํแนกออกเป็น - ประเภท คือ &) การเปลี�ยนแปลงแบบค่อยเป็น
ค่อยไป (incremental change) และ 2) การเปลี�ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคน (radical change) และเมื�อจาํแนก
ตามการเผชิญปัญหาแลว้สามารถจาํแนกออกเป็น - ประเภทเช่นเดียวกนั คือ &) การเปลี�ยนแปลงเพื�อแกปั้ญหา 
(reactive change) และ -) การเปลี�ยนแปลงเพื�อป้องกนัปัญหา (anticipatory change)449  

                                                
446Stephen P. Robbins and Mary Coulter, Management, 8th ed. (Upper Saddle River, NJ: 

Pearson Prentice Hall, 2005), 317. 
447แองเจโล่ คินิคคิ และไบรอนั เค. วิลเลี�ยม,หลักการจัดการ, แปลจาก Management : a Practical 

Introduction, แปลโดย บุตรี จารุโรจน์และคณะ (กรุงเทพฯ:สาํนกัพิมพแ์มคกรอล-ฮิล,-WpR), &q&. 
448ชูชีพ พุทธประเสริฐ,  การพัฒนาองค์การ:เทคนิคการบริหารการศึกษา  ( เ ชียงใหม่:

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่,-Wp-), -q--r 

449สุรพร เสี� ยนสลาย, “นวตักรรมและการเปลี�ยนแปลงองคก์าร,”ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ
บริหารองค์การ เล่ม 9 หน่วยที� 9- ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(นนทบุรี: สาํนกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WW&), q-&A-q-&&. 
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กระบวนการเปลี�ยนแปลงองคก์ารนั�น เคิร์ท เลวนิ (Kurt Lewin) ไดจ้าํแนกไว ้o ขั�นตอน ไดแ้ก่ 
1) การละลายพฤติกรรม (Unfreezing) จุดมุ่งหมายเพื�อจูงใจใหบุ้คคลและกลุ่มมีความพร้อมที�จะเปลี�ยนแปลง และ
ความสัมพนัธ์ทางสังคม โดย &.&) การโยกยา้ยตวับุคคลที�กาํลงัถูกเปลี�ยนแปลออกจากงานปกติ แหล่งข่าวสาร
ขอ้มูล และความสมัพนัธ์ทางสงัคม &.-) การบ่อนทาํลายและกวาดลา้งการสนบัสนุนทางสังคม &.o) การลดเกียรติ
และการสบประมาท ประสบการณ์ เพื�อช่วยบุคคลที�กาํลงัถูกเปลี�ยนแปลงให้เห็นว่า เจตคติและพฤติกรรมเก่าๆ 
ของเขาไม่มีค่า ควรเปลี�ยนแปลง &.p) การเชื�อมโยงระหว่างรางวลั ผลประโยชน์เกื�อกูล กับความเต็มใจที�จะ
เปลี�ยนแปลง และการลงโทษกบัความไม่เต็มใจที�จะเปลี�ยนแปลง -) การเปลี�ยนแปลง (Changing) เมื�อบุคคลมี
แรงจูงใจที�จะเปลี�ยนแปลง และพร้อมที�จะรับรูปแบบใหม่ของพฤติกรรม อาจเกิดขึ�นจากการยอมปฏิบติังานตาม 
ซึ�งเกิดขึ�นเมื�อบุคคลบรรจุเขา้ทาํงานในสถานการณ์ที�เขาตอ้งแสดงพฤติกรรมใหม่ บุคคลจะเรียนรู้พฤติกรรมใหม่
นี� เพื�อให้งานที�ทาํประสบความสาํเร็จ หรือเกิดจากการเอาอยา่ง เมื�อบุคคลเห็นวา่รูปแบบหนึ�งดีกวา่รูปแบบหนึ� ง 
โดยจะพยายามเลียนแบบสิ�งที�ดีกวา่ นอกจากนั�น การเปลี�ยนแปลงที�ไม่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเช่น การให้รางวลั 
การลงโทษ จากผูมี้อาํนาจตาํแหน่งที�สูงกว่า เป็นตน้ และ o) การดาํรงรักษาการเปลี�ยนแปลง (Refreezing) เป็น
กระบวนการที�เกิดการหล่อหลอมพฤติกรรมใหม่เขา้สู่บุคลิกภาพ กล่าวคือ เมื�อพฤติกรรมใดไดรั้บการยอมรับ มี
การปฏิบติัตาม บุคคลที�ปฏิบติัเห็นวา่การปฏิบติัดงักล่าวเหมาะสมกบับุคลิกภาพของแต่ละบุคคล ก็จะคงสภาพนั�น
อยูไ่ดน้านเท่านานที�รูปแบบที�มีอิทธิพลดงัเดิมยงัคงอยู ่จนกวา่จะมีรูปแบบใหม่มาแทนที� การการดาํรงรักษาการ
เปลี�ยนแปลงนี� เป็นพฤติกรรมใหม่ไม่คงทนอยูไ่ดน้าน จึงตาํตอ้งมีการเสริมแรงอยา่งต่อเนื�องเป้นครั� งคราว เพื�อให้
พฤติกรรมคงอยูไ่ดน้านช่วยให้การปฏิบติัภารกิจขององค์การเป็นไปตามเป้าหมายที�วางไว ้450 ฮิวส์ (Huse) ได้
จาํแนกออกเป็น r ขั�นตอน โดยการนาํเอากระบวนการของเลวินมาพฒันาเพิ�มขั�นตอนขึ�นนั�น ดงันี� คือ ขั�นการ
ละลายพฤติกรรม: &) การตรวจสอบ กล่าวคือ ที�ปรึกษาและบุคลากรร่วมกนัสาํรวจปัญหา -) การเขา้สู่องคก์าร 
กล่าวคือ การพฒันาความร่วมมือและกาํหนดสิ�งที�คาดหวงัในองค์การ o) การวิเคราะห์ปัญหา กล่าวคือ การ
วเิคราะห์ปัญหาเพื�อกาํหนดเป้าหมายการเปลี�ยนแปลง p) การวางแผนการเปลี�ยนแปลงองคก์าร กล่าวคือ วิเคราะห์
ขั�นตอนการแกปั้ญหาและการเอาชนะการต่อการการเปลี�ยนแปลง ขั�นการเปลี�ยนแปลง: 5) การปฏิบติัการ 
กล่าวคือ ลงมือปฏิบัติการเพื�อการเปลี�ยนแปลงตามแผน ขั�นการดาํรงรักษาการเปลี�ยนแปลง: 6) การสร้าง
เสถียรภาพและการประเมิน กล่าวคือ การประเมินเพื�อจะวิเคราะห์ปัจจัยที�กาํหนดการเปลี�ยนแปลงและสิ�งที�
จาํเป็นตอ้งเปลี�ยนแปลงต่อไป และ r) สิ�นสุดโครงการ กล่าวคือ การฝึกอบรมผูน้าํในการเปลี�ยนแปลงและออก
จากองค์การไป451 มวัร์เฮด และกริฟฟิน (Moorhead and Griffin) ไดจ้าํแนกออกเป็น W ขั�นตอน ไดแ้ก่ 1) 
แรงผลกัดนัหรือแนวโน้มของการเปลี�ยนแปลง -) ตระหนักรู้และนิยามปัญหาขององค์การ o) กระบวนการ

                                                
450Edgar H. Schein, “Management Development as Process of Influence,” in Behavioral 

Concepts in management, ed. David R Hampton (Belmont, CA: Dickinson Publishing Co.,&Rqs), 110. 
451Edgar F. Huse and Thomas G. Commings, Organization Development and Change, 2nd ed. 

(St.Paul, MN:West Publishing, 1980), 87. 
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แกปั้ญหา p) การนาํการเปลี�ยนแปลงไปปฏิบติั และ W) การวดั ประเมินผล และควบคุม452 คาร์เรลล์ และคณะ 
(Carrell and Others) ไดจ้าํแนกออกเป็น p ขั�นตอน ไดแ้ก่ 1) แรงกดดนัของสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ารและ
ภายในองคก์าร -) ตระหนกัถึงความตอ้งการในการเปลี�ยนแปลง o) ริเริ�มและพฒันาวิธีการเปลี�ยนแปลง และ p) 
นาํการเปลี�ยนแปลงไปสู่การปฏิบติั453 คอทเทอร์ (Kotter) ไดจ้าํแนกออกเป็น s ขั�นตอนไดแ้ก่ &) สร้างสาํนึกของ
การเปลี�ยนแปลงอยา่งเร่งด่วน -) สร้างความร่วมมือร่วมใจกนั o) พฒันาวสิัยทศัน์และกลยทุธ์ p) สื�อสารวิสัยทศัน์
ในการเปลี�ยนแปลง 5) ใหอ้าํนาจในการปฏิบติังาน q) ก่อใหเ้กิดความสาํเร็จในระยะสั�น r) เพิ�มความมั�นคงให้มาก
ขึ�น และ s) หลกัในการเขา้ถึงวฒันธรรมใหม่454  

สุรพร เสี� ยนสลาย ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบักลยุทธ์ในการบริหารการเปลี�ยนแปลงไวว้่า เมื�อ
ผูบ้ริหารองคก์ารเลือกกาํหนดการเปลี�ยนแปลงองคก์ารโดยคาํนึงถึงทั�ง - มิติคือ มิติดา้นผลกระทบที�เกิดขึ�น และ
มิติการเผชิญปัญหาขององคก์ารจะทาํให้เกิดเป็นกลยทุธ์ในการบริหารการเปลี�ยนแปลงที�แตกต่างกนั p ลกัษณะ 
ไดแ้ก่ &) การจดัการภาวะวิกฤต (Crisis Management) เป็นการเปลี�ยนแปลงองค์การแบบไม่คาดคิดมาก่อนและ
เป็นการเปลี�ยนแปลงขนาดใหญ่ กระทบต่อองคก์ารโดยรวม เนื�องจากองคก์ารตอ้งเผชิญกบัภาวะวิกฤตสาํคญั -) 
การแสวงหาลู่ทางใหม่ (New Competitive Positioning) เป็นการเปลี�ยนแปลงที�มีการวางแผนล่วงหนา้ระยะยาว 
ตั� งแต่องค์การยงัไม่เผชิญกับปัญหา และเป็นการเปลี�ยนแปลงขนานใหญ่ ซึ� งมักเกิดมาจากนวตักรรมด้าน
ผลิตภณัฑ์หรือกระบวนการทาํงานที�เกิดขึ�น o) การควบคุมความเสียหาย (Damage Control) เป็นกลยุทธ์การ
เปลี�ยนแปลงที�มีลกัษณะเป็นการเปลี�ยนแปลงแบบแกไ้ขปัญหาหรือตอบโตก้บัปัญหาที�องคก์ารกาํลงัเผชิญ แต่เป็น
การเปลี�ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปในบางส่วนประกอบเดิมขององค์การ ไม่วา่จะเป็นในดา้นของโครงสร้าง 
กระบวนการทาํงาน หรือตวับุคคล เพื�อให้องค์การสามารดาํรงอยู่ในสถานะเดิมได้ และ p) การเสริมความ
แขง็แกร่งเพื�อรักษาธุรกิจเดิม (Strengthening Existing Competitive Position) มีลกัษณะเป็นการเปลี�ยนแปลงแบบ
ป้องกนัปัญหา องคก์ารอาจมองโอกาสทางธุรกิจที�มีในสภาพแวดลอ้มองคก์าร จึงวางแผนเปลี�ยนแปลงอง๕การ 
แต่เป็นการเปลี�ยนแปลงแบบค่อยเป็นไปเพื�อทดลองเพิ�มความแขง็แกร่งหรือปกป้องธุรกิจเดิมขององคก์ารเพื�อใหมี้
ผลกระทบต่อองคก์ารไม่มากนกั455 

แฮริส (Harris) ไดน้ําเสนอวิธีการนาํกลยุทธ์ไปใชใ้นการเปลี�ยนแปลงไว ้o ขั�นตอน ได้แก่ 
ขั�นตอนที� &: สร้างทางเลือกเชิงสร้างสรรค ์(Creating alternation) โดยนาํเอาผลการวจิยัและแผนพฒันาต่างๆ มาใช้

                                                
452Gregory Moorhead and  Ricky W. Griffin, Organizational behavior : managing  people 

and organizations, 4th ed. (Boston, MA: Houghton Mifflin Company,1995), 473. 
453Michael R. Carrell, Daniel F. Jennings, and Christina Heavrin, Fundamentals of 

Organizational behavior (Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall International, Inc.,1997), 619. 
454แองเจโล่ คินิคคิ และไบรอนั เค. วิลเลี�ยม,หลักการจัดการ, แปลจาก Management : a Practical 

Introduction, แปลโดย บุตรี จารุโรจน์และคณะ (กรุงเทพฯ:สาํนกัพิมพแ์มคกรอล-ฮิล,-WpR), &qW-&qq. 
455สุรพร เสี� ยนสลาย, “นวตักรรมและการเปลี�ยนแปลงองคก์าร,”ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ

บริหารองค์การ เล่ม 9 หน่วยที� 9- ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(นนทบุรี: สาํนกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WW&), q-&--q-&o. 
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เป็นขอ้มูล เพื�อให้เกิดการรับรู้ถึงสิ�งต่างๆ ที�เกิดขึ�นในปัจจุบนัและที�ตอ้งการในอนาคต เพื�อสร้างทางเลือกให้
สอดคลอ้งกนักบัความตอ้งการขององคก์าร  ขั�นตอนที� -:  การยอมรับ (adopting) โดยการศึกษาถึงกิจกรรมหรือ
ทางเลือกต่างๆ ว่าจะยอมรับกิจกรรมใด โดยการศึกษาถึงการเปลี�ยนแปลงระบบสังคมและความตอ้งการการ
เปลี�ยนแปลงของสังคม เพื�อประเมินผลออกมาถือว่าเป็นการสํารวจเบื�องตน้ และศึกษาถึงความตอ้งการและ
งบประมาณขององคก์าร ที�จะใชใ้นการเปลี�ยนแปลงวา่ จะไดรั้บประโยชน์คุม้คา่ต่อการลงทุนหรือไม่ และขั�นตอน
ที� o: การนาํไปใช ้(Installing) ถา้ผลจากการประเมินในขั�นที�สองตดัสินใจวา่ ไม่ยอมรับก็จะปฏิบติัตามเดิมต่อไป 
แต่ถา้ตดัสินใจวา่ยอมรับก็พิจารณาดูวา่ ควรจะเปลี�ยนแปลงทางกายภาพ กฎ ระเบียบ โครงสร้าง ภาระหนา้ที�หรือ
พฤติกรรมของบุคลากรในองคก์าร แลว้ดาํเนินการเปลี�ยนแปลงเพื�อใหเ้กิดการปฏิบติัการในรูปแบบใหม่ต่อไป456 

เซอร์โต (Certo) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อความสาํเร็จในการเปลี�ยนแปลง
องคก์ารไวว้า่ มีอยู ่W ประการ ซึ�งแต่ละปัจจยัจะส่งต่อความสาํเร็จในการเปลี�ยนแปลง ดงันี� คือ  

&. ผูน้าํในการเปลี�ยนแปลง (Change Agent) เป็นผูมี้บทบาทสาํคญัต่อการกาํหนดกระบวนการ
ในการเปลี�ยนแปลง เพราะมีหนา้ที�ในการริเริ�ม และสามารถจดัการกลไกการเปลี�ยนแปลงตามที�ตอ้งการ ทั�งนี� โดย
ใชท้รัพยากรการจดัการ ใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุดในการเปลี�ยนแปลง 

-. การกาํหนดมิติในการเปลี�ยนแปลง ผูบ้ริหารจะตอ้งพิจารณาต่อไปอีกวา่การเปลี�ยนแปลงที�
จะเกิดขึ�นต้องเป็นสิ�งที�ช่วยเพิ�มประสิทธิผลขององค์การได้ ซึ� งโดยทั�วไปนั� นจําเป็นจะต้องพิจารณามิติการ
เปลี�ยนแปลง o ดา้น เพื�อการจดัการใหเ้หมาะสมและอิงอาศยักนัและกนั ดงันี�  

-.& ปัจจยัดา้นบุคคล เป็นการพิจารณาเพื�อเปลี�ยนแปลงดา้นเจตคติ ทกัษะภาวะผูน้าํ ทกัษะ
การสื�อสาร และลกัษณะสาํคญัของทรัพยากรมนุษย ์

-.- ปัจจัยด้านโครงสร้าง เป็นปัจจัยสําคัญที�เกี�ยวข้องกับการควบคุมกลไกต่างๆ ของ
องคก์าร เช่น นโยบาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั เป็นตน้ 

-.o ปัจจยัดา้นเทคโนโลยขีององคก์าร เป็นปัจจยัดา้นเครื�องมือ อุปกรณ์ หรือกระบวนการ
ในการทาํงาน ที�ช่วยใหส้มาชิกขององคก์ารทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น 

o. ประเภทของการเปลี�ยนแปลง ซึ� งประเภทของการเปลี�ยนแปลงที�จะทาํให้องค์การเกิด
ประสิทธิผลนั�นจาํแนกตามหวัขอ้ที� - ได ้o ประเภท ไดแ้ก่ 

o.& การเปลี�ยนแปลงดา้นบุคลากร เป็นการเปลี�ยนแปลงที�มุ่งเนน้มิติการเปลี�ยนแปลง
สมาชิกภายในองคก์าร  

o.- การเปลี�ยนแปลงด้านโครงสร้าง เป็นการเปลี�ยนแปลงที�มุ่งเน้นการปรับปรุง
โครงสร้างเดิมขององคก์ารใหร้องรับการเปลี�ยนแปลงดา้นอื�นๆ ไดส้อดคลอ้งกนัมากยิ�งขึ�น 

o.o การเปลี�ยนแปลงดา้นเทคโนโลย ีเป็นการเปลี�ยนที�มุ่งเนน้การเปลี�ยนแปลงยกระดบั 
และพฒันาเทคโนโลยขีององคก์ารในระบบการบริหารงานขององคก์าร 

                                                
456Ben M. Harris, Supervisory Behavior in Education (Englewood Cliffs, New Jersey : 

Prentice Hall Inc.,1985), 57-59. 
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p. บุคคลที�ไดรั้บผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลง  สิ�งที�จาํเป็นต่อการเปลี�ยนแปลงอีกประการ
หนึ� งคือการสนับสนุนของสมาชิกภายในองค์การ ดังนั�นเพื�อให้สมาชิกภายในองค์การให้การสนับสนุนแลว้
ผูบ้ริหารจาํเป็นจะตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัที�สาํคญั ดงัต่อไปนี�  

p.& การต่อตา้นการเปลี�ยนแปลง ซึ� งอาจมีสาเหตุมาจากความกลวัการสูญเสียของ
สมาชิกในองคก์าร เช่น เกียรติภูมิลดลง  สัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลสับสน กลวัวา่ไม่สามารถทาํงานในตาํแหน่ง
ใหม่ได ้เป็นตน้   

p.- การลดการต่อตา้นการเปลี�ยนแปลง ซึ�งสามารถดาํเนินการไดด้ว้ยวธีิการดงัต่อไปนี�  
p.-.& หลีกเลี�ยงการสร้างความประหลาดใจ กล่าวคือ การเปลี�ยนแปลงจะตอ้ง

ใชเ้วลาและใหด้าํเนินการหลงัจากที�ผูบ้ริหารไดเ้ตรียมการไวเ้ป็นอยา่งดี 
p.-.- สร้างความเขา้ใจใหแ้ก่พนกังาน 
p.-.o กาํหนดขั�นการเปลี�ยนแปลงอยา่งเป็นขั�นตอน 
p.-.p ทดลองให้มีการเปลี�ยนแปลง กล่าวคือการทดลองเปลี�ยนแปลงใน

บางส่วนขององคก์ารเพื�อจะเป็นตวัอยา่งชี�ใหเ้ห็นวา่มีคุณประโยชน์อยา่งไร 
W. การประเมินการเปลี�ยนแปลง ซึ�งจะทาํใหท้ราบสถานภาพของการเปลี�ยนแปลงวา่ช่วยทาํให้

เพิ�มประสิทธิผลขององคก์ารอยา่งไรบา้ง รวมไปถึงทาํใหท้ราบวา่จะช่วยเพิ�มกลไกการเปลี�ยนแปลงในดา้นใดบา้ง
ในอนาคต 

ทั�งนี� เซอร์โตยงัไดแ้สดงทัศนะไวว้่า การเปลี�ยนแปลงจะทาํให้เกิดผลมากยิ�งขึ�นหากว่าการ
เปลี�ยนแปลงดงักล่าวนั�นสนองต่อเป้าหมายที�สําคญั กล่าวคือ &) ช่วยปรับปรุงความตอ้งการทางเศรษฐกิจของ
บุคลากรในองคก์ารไดดี้ยิ�งขึ�น 2) ช่วยทาํให้กาํไรเพิ�มมากขึ�น o) ช่วยส่งเสริมศกัดิ{ ศรีความเป็นมนุษยม์ากยิ�งขึ�น 
และ p) ทาํใหปั้จเจกบุคคลไดรั้บความพอใจมากขึ�นและมีความกินดีอยูดี่มากยิ�งขึ�น457 

ชูชีพ พทุธประเสริฐ ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงเกิดขึ�นมนุษยจ์ะเกิดพฤติกรรม 
- ระยะ คือ ระยะที� & เกิดความตกใจต่อการเปลี�ยนแปลง ซึ�งอาจเกิดขึ�นมากหรือนอ้ยก็ได ้แลว้แต่วา่ผลกระทบที�จะ
ไดรั้บมากหรือน้อยเพียงไร และ ระยะที� - เกิดปฏิกิริยาสู้หรือถอยกบัการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นนั�น มนุษยจ์ะ
เกิดปฏิกิริยาใน - ลกัษณะนี�  ถา้ไม่ยอมรับก็จะต่อตา้นถา้ยอมรับก็จะพยายามปรับตวัให้เขา้สถานการณ์ใหม่458 
อรุณ รักธรรมไดแ้สดงทศันะไวว้า่ เมื�อเกิดการต่อตา้นการเปลี�ยนแปลงเกิดขึ�น บุคคลหรือกลุ่มอาจจะมีพฤติกรรม
ออกมาในรูปแบบต่างๆ ซึ� งอาจจะแยกออกได ้ดงันี� คือ 1) ทาํตวัเป็นศตัรูอยา่งเปิดเผยและอยา่งลบัๆ 2) ใชก้าํลงั
ต่อสู้หรือทาํลายลา้งกนั 3) ทาํงานอยา่งไม่เต็มความสามารถกล่าวคือมีประสิทธิภาพตํ�ากวา่ปกติ 4) อาจจะมีการ
ขาดงานอยูบ่่อยๆ มีการร้องทุกขห์รือนดัหยดุงาน บางรายอาจจะมีการขอยา้ยออกจากแผนกที�ทาํงานอยู ่และ 5) มี

                                                
457Samuel C. Certo, Modern Management, 7th ed. (Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall 

International, Inc.,1997), 300-312. 
458ชูชีพ พุทธประเสริฐ,  การพัฒนาองค์การ:เทคนิคการบริหารการศึกษา  ( เ ชียงใหม่:

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่,-Wp-), W-. 



 

 

222 
 

การใช้อิทธิพลของตนเข้าต้านหรือในรายการที� เป็นผู ้อยู่ใต้บังคับบัญชาอาจจะแสดงออกโดยการไม่ยอม
ปฏิบติังาน459  

แกตติเคอร์ (Gattiker) ไดแ้สดงทศันะไวว้่า การต่อตา้นการเปลี�ยนแปลงนั�นจะเคลื�อนไปใน
ลกัษณะของวฏัจกัรกล่าวคือ ระยะแรกเมื�อมีการเปลี�ยนแปลงในกลุ่มเล็กๆ การต่อตา้นนั�นจะไม่ปรากฏให้เห็น
อยา่งเด่นชดั ระยะที�สองเมื�อมีการเปลี�ยนแปลงมากขึ�น ผูส้นบัสนุนและต่อตา้นจะเห็นเด่นชดัขึ�น  ระยะที�สาม ขอ้
ขดัแยง้จะเริ�มลดกาํลงัลง แรงต่อตา้นจะอ่อนลง ระยะที�สี�  ผูส้นบัสนุนและผูต่้อตา้นจะต่อสู้กนั เมื�อมีการต่อตา้น 
ระยะที�หา้ ผูส้นบัสนุนจะเป็นฝ่ายชนะส่วนผูต้่อตา้นจะมีนอ้ยลงและคลอ้ยตามผูส้นบัสนุน460  

ที�มาของการต่อตา้นการเปลี�ยนแปลงนั�น แคทซ์และคาน (Katz and Kahn) ไดแ้สดงทศันะวา่ 
ที�มาของการต่อตา้นการเปลี�ยนแปลงในองค์การนั�นมีอยู่ q ประการดว้ยกนั ทั�งนี� การต่อตา้นการเปลี�ยนแปลงที�
เกิดขึ�นนั�นอาจจะมีที�มาไม่ครบทั�ง q ประการในแต่ละองค์การ หรือในการเปลี�ยนแปลงที�แตกต่างกนัก็อาจจะมี
ที�มาของการต่อตา้นที�แตกต่างกนัไป ซึ�งไดแ้ก่ &) ความเฉื�อยขององคก์าร -) การพิจารณาการเปลี�ยนแปลงอยา่งผิว
เผิน o) ความเฉื�อยของกลุ่ม p) ความเชี�ยวชาญของบุคลากรถูกคุกคาม W) อาํนาจถูกคุกคาม และ q) การจดัสรร
ทรัพยากร461 แนดเลอร์ (Nadler) ไดท้าํการวิจัยและสรุปผลไดว้่า ที�มาของการต่อตา้นที�เกิดจากบุคคลมีอยู่ q 
ประการ ไดแ้ก่ &) นิสัยของบุคลากร -) ความมั�นคงในการทาํงานของบุคลากร o) ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจของ
บุคลากร p) ความเกรงกลวัในสิ�งที�ไม่รู้วา่จะเกิดอะไรขึ�นของบุคลากร W) การขาดความตระหนกัของบุคลากร และ 
q) ปัจจัยทางสังคมของบุคลากร462 อลัวิน ซานเดอร์ (Alvin Zander) ได้กล่าวถึงที�มาของการต่อตา้นการ
เปลี�ยนแปลงของมนุษยไ์วด้งันี� คือ &) วตัถุประสงค์ของการเปลี�ยนแปลงไม่ชดัเจน -) บุคคลที�จะมีผลกระทบ
กระเทือนจากการเปลี�ยนแปลงเหล่านั�นไม่ไดเ้ขา้ไปเกี�ยวขอ้งดว้ย o) เหตุผลในการเปลี�ยนแปลงขึ�นอยูก่บัเหตุผล
ส่วนตวัของบางคน p) นิสยัการทาํงานของกลุ่มไม่ให้ความสนใจต่อการเปลี�ยนแปลงนั�น W) มีการติดต่อสื�อสารที�
ไม่ดี q)  มีความกลวัเกิดขึ�น r)  มีงานที�เกินกวา่เหตุเขา้มาเกี�ยวขอ้งดว้ย s) ค่าใชจ่้ายสูงเกินไปหรือค่าตอบแทนไม่
เพียงพอ R) ผลประโยชน์ส่วนตวับุคคลหรือกลุ่มเขา้มาเกี�ยวขอ้ง &A) ขาดความไวว้างใจและความนบัถือในตวั
บุคคลผูริ้เริ�ม และ &&) มีความนิยมชมชอบในสภาพเดิมๆ463 สเตียร์ส (Steers) ไดจ้าํแนกสาเหตุของการต่อตา้นการ

                                                
459อรุณ รักธรรม, การพฒันาองค์กรเพื�อการเปลี�ยนแปลง (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพ ์ไทยวฒันาพานิช 

จาํกดั, 2523),134. 
460Urs E. Gattiker, Technology Management in Organizations (Newbury Park, CA:Sage 

Publications, Inc.,1990), 96. 
461Daniel Katz and Rober L. Kahn, The Soial Psychology of  Otganizations, 2nd ed. (New 

York:Wiley,1978), 36-38. 
462David A. Nadler, “Concepts for the Management of Organizational Change,” in  Perspectives 

on Behavior in Organizations, 2nd ed.,  eds. J. Richard Hackman, Edward E. Lawler, and Lyman W. Porter  
(New York: McGraw-Hill,1983), 551-561. 

463ชูชีพ พุทธประเสริฐ,  การพัฒนาองค์การ: เทคนิคการบริหารการศึกษา  ( เ ชียงใหม่: 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, -Wp-), Wo-Wp. 
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เปลี�ยนแปลงออกเป็น - สาเหตุใหญ่ คือ สาเหตุส่วนบุคคล (personal Sources) ได้แก่ &) การเขา้ใจผิดใน
วตัถุประสงค ์กระบวนการ ตลอดจนผลของการเปลี�ยนแปลง -) การมองไม่เห็นความจาํเป็นของการเปลี�ยนแปลง 
o) กลวัในสิ�งที�ยงัไม่รู้อยา่งชดัแจง้ p) กลวัจะสูญเสียสถานภาพ ความมั�นคง อาํนาจ และสิ�งอื�นๆ W) ขาดการมีส่วน
ร่วมตั�งแต่เริ�มแรก q) มีนิสัยที�ไม่อยากจะเปลี�ยนแปลงอะไร r) ไดรั้บผลประโยชน์อยู่แลว้ในสถานภาพเดิม s) 
ค่านิยมและบทบาทของกลุ่มมีอิทธิพลต่อตา้นการเปลี�ยนแปลงนั�นๆ และ R) การขดักนัระหวา่งบุคคลในองคก์าร
ในดา้นวตัถุประสงค ์และ สาเหตุขององค์การ (organizational sources) ไดแ้ก่ ระบบผลตอบแทนบงัคบัให้ตอ้ง
รักษาสถานภาพเดิมไว ้-) การขดักนัระหวา่งองคก์าร(ฝ่ายอื�นๆ)หรือมีการแข่งขนักนัมากจึงไม่อยากจะให้ความ
ร่วมมือในการเปลี�ยนแปลงนั�นๆ o) การที�ไดล้งทุนไวจ้าํนวนมากจึงไม่อยากเปลี�ยนแปลงจนกว่าจะไดทุ้นหรือ
กาํไร p) เกรงกลวัวา่การเปลี�ยนแปลงนั�นจะเสียดุลอาํนาจที�มีอยูร่ะหวา่งกลุ่มขององคก์าร W) บรรยากาศองคก์ารใน
ขณะนั�นอยูใ่นสภาพดีอยูแ่ลว้ q) วธีิการเลือกการเปลี�ยนแปลงนั�นไม่ดีและดูคลา้ยกบัวา่จะเป็นทางเลือกที�แย ่r) ผล
ของความพยายามในอดีตไม่สาํเร็จ ไม่เป็นที�น่าเชื�อถือวา่จะเป็นประโยชน์อนัใด และ s) โครงสร้างขององคก์ารไม่
เอื�ออาํนวยต่อการเปลี�ยนแปลง464 

วิธีการลดหรือป้องกนัการต่อตา้นการเปลี�ยนแปลงนั�น วตัสัน (Watson) ไดแ้สดงทศันะไว ้R 
ประการ ได้แก่ &)ให้การสนับสนุนการร่วมมือ -) เริ� มตน้การเปลี�ยนแปลงที�จุดยอด  o) แสดงให้เห็นว่าการ
เปลี�ยนแปลงนั�นเป็นการลดภาระลงมาไม่ใช่เพิ�มภาระให้มากขึ�น p) ผสมผสานขอ้เสนอของการเปลี�ยนแปลงให้
สอดคลอ้งกนักบัธรรมเนียมประเพณี ค่านิยมของทุกฝ่าย W) แสดงใหเ้ห็นวา่ หลงัจากการเปลี�ยนแปลงแลว้ทุกคนมี
อิสรเสรียิ�งขึ�น หรืออยา่งนอ้ยก็ควรเท่าเดิม q) เปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมในการวเิคราะห์ปัญหาดว้ยตนเอง r) 
พยายามใชห้ลกัการตดัสินใจโดยหลกัการยินยอมดว้ยกนั (Consensus) s) สร้างระบบการตรวจข่าวยอ้นกลบัให้ดี 
ขจดัความกลวัความยุง่ยากที�จะเกิดขึ�น และ R) เป็นการสร้างความไวเ้นื�อเชื�อใจกนัและกนั465 ร็อบบินส์ (Robbins) 
ไดแ้สดงทศันะไว ้q ประการ ไดแ้ก่ &) การใหก้ารศึกษาและติดต่อสื�อสาร -) การใหมี้ส่วนร่วมในการเปลี�ยนแปลง 
o) การใหค้วามช่วยเหลือสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวก p)การเจรจาต่อรอง W) การเขา้ไปจดักระทาํและดึงเขา้
เป็นพวก และ q) การบงัคบั466 ลูเนนเบิร์กและออนส์ไตน์ (Lunenburg and Ornstein) ไดแ้สดงทศันะไว ้q ประการ 
ไดแ้ก่  &) การมีส่วนร่วม กล่าวคือ การใหผู้ที้�มีส่วนไดเ้สียจากการเปลี�ยนแปลงเขา้มาร่วมในการวางแผน ออกแบบ 
และการนาํผลไปใช ้-) การสื�อสาร กล่าวคือ การสื�อสารและการอธิบายให้บุคลากรเขา้ใจถึงธรรมชาติและความ
จาํเป็นที�จะตอ้งมีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลง o) การสนับสนุน กล่าวคือ การสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร โดยเฉพาะ
ผูบ้ริหารระดบัสูง p) การให้รางวลั กล่าวคือ การที�บุคลากรที�ไดรั้บผลในดา้นที�ดีจากการเปลี�ยนแปลงจะมีการ
ต่อตา้นนอ้ย W) การวางแผน กล่าวคือ การวางแผนอยา่งดีเพื�อให้เกิดภาพลกัษณ์ของการเปลี�ยนแปลงที�ดี ไม่ให้
บุคลากรเกิดความวิตกกงัวลกบัสิ�งใหม่ที�คาดว่าจะเกิดขึ�นและเกิดความกลวัต่อสิ�งที�ไม่รู้ และ q) การบังคบั 
                                                

464Richard M. Steers, Organizational Effectiveness: A Behavioral View (Santa 
Monica:Goodyear,1997), 169. 

465G. Watson, The Planning of Chang, 3rd ed. (New York: Holt Rinehart and Winston,1976), 
149-150. 

466Stephen P. Robbins, Essentials of Organization Behavior, 4th ed.  (Englewood Cliffs, New 
Jersey : Prentice Hall Inc.,1994), 261. 
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กล่าวคือ เมื�อใชว้ิธีการดงักล่าวขา้งตน้ไม่ไดผ้ลการบงัคบัจึงเป็นวิธีการสุดทา้ยที�ไดรั้บการเลือกใช ้แต่ก็อาจจะ
ส่งผลในเชิงลบขึ�นได ้467  

ลิพพิตต ์(Lippitt) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัขอ้ควรพิจารณาในการดาํเนินการลดการต่อตา้นการ
เปลี�ยนแปลง ไว ้R ประการ ไดแ้ก่ &) ระบบการให้รางวลัเป็นไปอยา่งมีความหมายและยุติธรรม -) เป็นการเพิ�ม
ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล o) ทุกคนมีโอกาสที�จะเจริญกา้วหนา้ p) ทุกคนมีโอกาสเกี�ยวขอ้ง มีส่วนในการ
ตดัสินใจ W) ทุกคนมีความสําคญัในด้านความรู้สึก q) ทุกคนเขา้ใจตลอดเวลา r) ให้ทุกคนรู้จักเหตุผลในการ
เปลี�ยนแปลงนั�นๆ s) เป็นการพฒันาความไวเ้นื�อเชื�อใจระหวา่งกนั และ R) เป็นการเปิดโอกาสใหทุ้กคนเรียนรู้การ
แกปั้ญหา468 

S) การพฒันาองค์การ 
ในตาํราดา้นการจดัการหรือดา้นพฤติกรรมองค์การนั�นส่วนใหญ่มกัจะพูดถึงคาํอีกคาํหนึ� งที�

แสดงถึงการเปลี�ยนแปลงองคก์ารอยา่งมีแผน นั�นก็คือ การพฒันาองคก์าร (Organization Development) จนทาํให้
หลายคนเขา้ใจคลาดเคลื�อนวา่การเปลี�ยนแปลงองคก์ารกบัการพฒันาองคก์ารนั�นเป็นเรื�องเดียวกนั หรือเป็นคาํที�ใช้
แทนกนัได ้โดยที�แทท้ั� งสองคาํนี� มีความแตกต่างกันบางประการ ทั� งนี� การพฒันาองค์การนั�นได้เป็นสาขาวิชา
เฉพาะดา้นการจดัการองค์การมานานกว่า -A-oA ปี และการพฒันาองค์การนั�นแทที้�จริงก็คือการเปลี�ยนแปลง
องคก์ารชนิดหนึ�ง แต่เป็นการเปลี�ยนแปลงที�เนน้ไปที�เรื�องพฤติกรรมของมนุษยใ์นองคก์าร เช่น การสื�อสาร การ
แกปั้ญหา การเรียนรู้ หรือพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่ม ที�ตอ้งอาศยัความรู้ดา้นพฤติกรรมศาสตร์เป็นพื�นฐานใน
การเปลี�ยนแปลงหรือพัฒนา หรืออาจกล่าวได้ว่า การพัฒนาองค์การนั� นเป็นส่วนย่อยอย่างหนึ� งของการ
เปลี�ยนแปลงองคก์าร469 

พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. -Wp- ไดใ้ห้คาํนิยามความหมายของคาํว่า “การ
พฒันา” ไวว้่าเป็นกริยา มีความหมายว่า ทาํให้เจริญ470  ครั� นทาํให้เป็นอาการนามแลว้นํามาสนธิเขา้กับคาํว่า
องคก์ารจึงสาํเร็จรูปคาํเป็น “การพฒันาองคก์าร” ซึ�งหมายถึง การทาํใหอ้งคก์ารเจริญ หรือการทาํความเจริญให้แก่
องค์การ  การพฒันาองค์การ (Organization Development) นั� น นักวิชาการทั� งหลาย อาทิเช่น เบคฮาร์ด 
(Beckhard,1969)  เบนนิส  (Bennis,1969) เฟรนชแ์ละเบล (French and Bell,1973) แม็คกิล (McGill,&Rrr) ไมเคิล 
(Michael,1977) เดวิส (Davis,1979) นิวสตรอมและเดวิด (Newstrom and David,1993) ดาฟท์ (Daft,2004) คมัมิง 

                                                
467Fred C. Lunenburg and  Allan C. Ornstein, Educational Administration Concepts and 

Practices (Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company, &RRq), -&&--&-.  
468G. L. Lippitt, Organization Renewal:Achieving Viabiligy in a Changing Word 

(Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice Hall Inc.,1964), 151-152. 
469สุรพร เสี� ยนสลาย, “นวตักรรมและการเปลี�ยนแปลงองคก์าร,”ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ

บริหารองค์การ เล่ม 9 หน่วยที� 9- ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(นนทบุรี: สาํนกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WW&), 6-7. 

470ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, เขา้ถึงเมื�อ 1 กุมภาพนัธ์ุ 
2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp  
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และวอร์เลย ์(Cummings and Worley,2005) บราวน์และฮาร์แวย ์(Brown and Warvey,-AAq)  แซมเวลและทราวิส 
(Samuel and Trevis,2006)   ฮิตต,์ มิลเลอร์, และ คอเลลล่า (Hitt, Miller, and Colella,2006) และ จอร์จและโจนส์ 
(George and Jones,2008) เป็นตน้ไดใ้ห้ความหมายไวเ้ป็นอเนกประการ ซึ� งอาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่ การพฒันา
องคก์าร หมายถึง กระบวนการในการเปลี�ยนแปลงองคก์ารทั�วทั�งระบบอยา่งมีแผนและต่อเนื�อง เพื�อให้องคก์ารมี
ความเจริญกา้วหนา้ เพิ�มประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลขององคก์ารใหม้ากยิ�งขึ�น ทั�งนี� ตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบและ
การสนับสนุนจากผูบ้ริหารระดับสูงและต้องใช้เครื� องมือ และเทคนิคทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ ประกอบ
กระบวนการวจิยัเชิงแกปั้ญหาเป็นแม่แบบ 

ดว้ยเหตุที�เราพิจารณาการพฒันาองค์การโดยการให้ความสนใจต่อการเปลี�ยนแปลงค่านิยม
ของมนุษย ์และการประยกุตเ์ครื�องมือและเทคนิคดา้นพฤติกรรมศาสตร์เขา้ไปปรับใชใ้นการแกไ้ขปัญหา ดว้ยการ
คาํนึงถึงค่านิยมที�สาํคญัของบุคคล ดงันั�นการพฒันาองคก์ารจึงเนน้การปรับปรุงโดย &) การใหบุ้คลากรในองคก์าร
นั�นสามารถเลือกวิธีการที�จะช่วยให้ตนเองเขา้สู่ระบบการเปลี�ยนแปลงที�จะส่งผลกระทบต่อตนเองในทางที�ดีขึ�น 
-) การเชื�อมโยงแลกเปลี�ยนอาํนาจกันระหว่างบุคลากรในองค์การ โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้บุคลากรใน
องคก์ารนั�นไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ และ o) การให้บุคลากรในองคก์ารอยูใ่นตาํแหน่งใหม่ที�
เหมาะสมกบัตนเองใหม้ากที�สุด เพื�อที�จะใหอ้ยูใ่นระบบใหม่ไดดี้ที�สุดนั�นเอง471 

คุณลกัษณะของการพฒันาองค์การนั�นมีนักวิชาการหลายท่านไดอ้ธิบายไว ้ซึ� งมีทั� งแตกต่าง
และคลา้ยคลึงกนั สามารถนาํมาสรุปไดด้งันี�  &) การพฒันาองคก์ารนั�นเป็นการเปลี�ยนแปลงที�วางแผนไวล่้วงหนา้ 
-) การพฒันาองคก์ารนั�นเป็นการเปลี�ยนแปลงที�มุ่งพฒันาระบบขององคก์ารโดยส่วนรวม o) การพฒันาองคก์าร
นั�นเริ�มจากผูบ้ริหารระดบัสูง p) การพฒันาองคก์ารนั�นมุ่งเนน้การเพิ�มประสิทธิภาพและสุขภาพขององคก์าร W) 
การพฒันาองคก์ารนั�นอยูบ่นพื�นฐานการใชค้วามรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ q) การพฒันาองคก์ารนั�นตอ้งการให้ผูน้าํ
การเปลี�ยนแปลงไดมี้ส่วนร่วมในการเปลี�ยนแปลง r) การพฒันาองคก์ารนั�นเป็นการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรม การ
ปฏิบติังานและค่านิยมของกลุ่มคน s) การพฒันาองคก์ารนั�นเป็นกระบวนการที�ตอ้งทาํอยา่งต่อเนื�องตลอดเวลา
และใชเ้วลานาน R)การพฒันาองคก์ารนั�นเป็นกระบวนการที�ตอ้งใชป้ระสบการเป็นพื�นฐาน &A)การพฒันาองคก์าร
นั�นเนน้การกาํหนดเป้าหมายและการวางแผนเป็นสาํคญั &&)การพฒันาองคก์ารนั�นจาํเป็นตอ้งใชข้อ้มูลเป็นพื�นฐาน 
และ &-)การพฒันาองคก์ารนั�นเป็นภารกิจของบุคคลทุกคนในองคก์าร472 

เป้าหมายที�สาํคญัของการพฒันาองคก์ารนั�น มีดงันี� คือ &) เป้าหมายดา้นผลลพัธ์ของการพฒันา
องคก์าร (Outcome goals of organization development) จะมุ่งเน้นความสําเร็จของงาน และ -) เป้าหมายดา้น
กระบวนการของการพฒันาองคก์าร (Process goals of organization development) จะมุ่งเนน้วิธีการที�จะทาํให้

                                                
471John Schermerhon, Management  for Productivity (New York: John Wiley & Sons, 1989), 

อา้งถึงในทองใบ สุดชารี, ทฤษฏีองค์การ:วเิคราะห์แนวคดิ ทฤษฏี และการประยุกต์ (อุบลราชธานี:สถาบนัราชภฏั
อุบลราชธานี, -WpW), oRr. 

472ณรงคศ์กัดิ{  บุญเลิศ, “การบริหารการเปลี�ยนแปลง,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการ
จัดการ เล่มที� S หน่วยที� �-9T สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (นนทบุรี:สาํนกัพิมพ์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WWo), -ss--RA. 
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พนกังานสามารถทาํงานร่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดี  ซึ�งในเป้าหมายที� - นี�แสดงใหเ้ห็นวา่ การพฒันาองคก์ารนั�นมีความ
แตกต่างจากความพยายามโดยทั�วไปของการเปลี�ยนแปลงโดยการวางแผนอยา่งเป็นทางการในองคก์าร การพฒันา
องคก์ารนั�นอาจเป็นรูปแบบหนึ�งของส่วนเพิ�มในการเปลี�ยนแปลงโดยการวางแผนอยา่งเป็นทางการ โดยที�คาํว่า 
ส่วนเพิ�ม (Plus) นี�  หมายถึง การเปลี�ยนแปลงที�ประสบความสําเร็จโดยวิธีการที�สมาชิกในองค์การได้พฒันา
ความสามารถในการเปลี�ยนแปลงสิ�งใหม่ๆ (Self-renewal) อยา่งต่อเนื�อง กล่าวคือ การพฒันาองคก์ารเป็นวิธีการที�
พยายามจะเปลี�ยนแปลงให้บรรลุผลสาํเร็จ และในขณะเดียวกนันั�นก็ช่วยให้สมาชิกในองคก์ารเกิดความคล่องตวั 
และมีความเชื�อมั�นเพิ�มมากขึ�น เพื�อที�จะทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลงอยา่งต่อเนื�องในอนาคต นอกจากนี�  การพฒันา
องคก์ารยงัมีลกัษณะที�พิเศษคือ ความผกูพนั (Commitment) อยา่งแน่นแฟ้นในคุณค่าความเป็นมนุษย ์(Humanistic 
value) และหลกัการที�ถูกกาํหนดขึ�นจากพฤติกรรมศาสตร์ การพฒันาองคก์ารไดส้ร้างความผูกพนัในการปรับปรุง
องคก์ารโดยมีความเป็นอิสระในทางเลือกที�มีอยู่ร่วมกนัรวมถึงความเชื�อมั�น นอกจากที�กล่าวมาแลว้สิ�งที�เป็นขอ้
ไดเ้ปรียบของการพฒันาองคก์ารนั�นก็คือ ทาํใหท้ราบถึงพฤติกรรมมนุษยภ์ายในองคก์ารอีกดว้ย473 

การพฒันาองค์การนั�นมีหลกัการในการพฒันาเช่นเดียวกบัการพฒันาอื�นๆ ดงันี� คือ &) หลกั
ประสิทธิภาพ (efficiency) คือการทาํงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายทั�งดา้นปริมาณและคุณภาพ โดยใชท้รัพยากร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ� งประสิทธิภาพสามารถวดัไดจ้ากขั�นตอนในการทาํงาน เวลา ค่าใชจ่้าย และพฤติกรรม
การทาํงาน  -) หลกัประสิทธิผล (effectiveness) คือผลงานที�ทาํสาํเร็จตรงกบัวตัถุประสงคที์�กาํหนดไว ้ซึ� งผลงาน
ดงักล่าวอาจเป็นผลผลิต หรือผลลพัธ์ อยา่งใดอยา่งหนึ�ง หรืออาจเป็นทั�งสองอยา่งรวมกนัซึ� งเรียกวา่ ผลสัมฤทธิ{  
(achievement) ก็ได ้ o) หลกัประหยดั (economy) คือผลประโยชน์ที�องค์การไดรั้บตอ้งคุม้ค่า ซึ� งวดัไดจ้ากการ
ลงทุนหรือปริมาณของทรัพยากรที�ใชไ้ปกบัผลประโยชน์ที�ไดรั้บ เช่น ใชท้รัพยากรบุคคล เวลา งบประมาณ และ
วสัดุอุปกรณ์อื�นๆ ลดลงแต่ผลประโยชน์ที�ไดรั้บยงัคงเท่าเดิมหรือเพิ�มมากขึ�น เป็นตน้ และ 4) หลกัพฒันา 
(development) องคก์ารจะตอ้งสร้างขีดความสามารถหรือศกัยภาพในการปรับตวัไปสู่สภาพที�ดีขึ�นกวา่เดิม โดยใช้
กระบวนการผลิตที�ทนัสมยั ทนัการเปลี�ยนแปลงมีประสิทธิภาพ และก่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งต่อเนื�อง474  

โทมสั (Thomas,1984) ได้แสดงทัศนะไวว้่า การพฒันาองค์การยงัตอ้งใช้หลกัการทฤษฏี
ทางการบริหารหลายทฤษฎีที�สาํคญั ไดแ้ก่ &) ทฤษฏีความตอ้งการของ Maslow เนน้ถึงลาํดบัขั�นความตอ้งการของ
มนุษย ์ซึ�งในการพฒันาองคก์าร น่าจะนาํมาเป็นองคป์ระกอบในกระบวนการ -) ทฤษฏีของ Herzberg เนน้ที�ความ
พึงพอใจและความไม่พึงพอใจในการทาํงาน ตามความตอ้งการของมนุษย ์o) ทฤษฏีของ Lawler และ Vroom  เนน้
ทฤษฏีการจูงใจ (Motivation Theory) อนัไดแ้ก่ รางวลั ค่านิยม และการผสมผสานรางวลัและค่านิยม p) ทฤษฎี

                                                
473John R. Schermerhorn, Jr., Management, 6th ed.( New York.: John wiley & sons, Inc., 1999), 

390. 
474Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational administration : Theory, research, and 

practice, 8th ed. (Singapore:McGraw-Hill,2008), 297-301. 
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ของ Skinner ซึ�งเนน้เรื�องการเสริมแรง (Reinforcement) และ W) ทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y ของ Mcgregor ซึ�งเนน้ถึง
ประเภทของบุคคลในองคก์ารและวธีิการที�จะนาํไปใชก้บัคนในองคก์าร475 

กระบวนการการพฒันาองคก์ารนั�น โบวี�และคณะ (Bovee and Others) ไดแ้สดงทศันะไว ้r 
ขั�นตอน ไดแ้ก่ 1) การกาํหนดปัญหา -) การเขา้มาของผูน้าํการเปลี�ยนแปลง o) การรวบรวมขอ้มูลและการวินิจฉัย
ปัญหา p) การพฒันาแผนเพื�อการเปลี�ยนแปลง W) การปฏิบติัตามการเปลี�ยนแปลง q) การสร้างเสถียรภาพและ
ความเป็นสถาบนั r) การป้อนกลบัและการประเมินผล476 นิวสตรอมและเดวิส (Newstrom and David) ไดแ้สดง
ทศันะไว ้q ขั�นตอน ไดแ้ก่ &) การวินิจฉัยแรกเริ�ม -) การเก็บรวบรวมขอ้มูล o) การสะทอ้นกลบัขอ้มูลและการ
เผชิญหนา้ p) การวางแผนปฏิบติังานและการแกไ้ขปัญหา W) การใชเ้ครื�องมือสอดแทรก และ q) การประเมินและ
การนาํไปใช้477คมัมิง และวอร์เลย ์(Cummings and Worley) ไดแ้สดงทศันะไว ้s ขั�นตอน ไดแ้ก่ &) การให้สัญญา
และการเขา้สู่กระบวนการเปลี�ยนแปลง -) การวินิจฉัยองคก์าร o) การวินิจฉัยกลุ่มและงาน p) การเก็บรวมรวม
และการวิเคราะห์ขอ้มูล W) การป้อนกลบัขอ้มูล q) การออกแบบตวัสอดแทรก r) การสั�งการและการจดัการ
เปลี�ยนแปลง และ s) การประเมิน478 บราวน์และฮาร์เวย ์(Brown & Harvey) ไดแ้สดงทศันะไว ้W ขั�นตอน ไดแ้ก่  
&) การคาดการณ์ในสิ�งที�จาํเป็นตอ้งมีการเปลี�ยนแปลง -) การพฒันาความสมัพนัธ์ระหวา่งผูป้ฏิบติัการกบัผูรั้บการ
เปลี�ยนแปลง o) การวินิจฉัยปัญหาหรือสิ�งที�ตอ้งการเปลี�ยนแปลงร่วมกนั p) การวางแผน กาํหนดกลยทุธ์ และ
เทคนิควิธีในการเปลี�ยนแปลง และ W) การปรับปรุงตนเองใหม่ การกาํกบัติดตามและการรักษาสถานภาพที�
เปลี�ยนแปลงให้คงอยู่479 ดูบริน (Dubrin) ไดแ้สดงทศันะไว ้s ขั�นตอน ไดแ้ก่ &) การตระหนกัรับรู้ปัญหา -)การ
กาํหนดแนวทางในการเปลี�ยนแปลง o) การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล p) การตรวจสอบขอ้มูล W) การกาํหนด
ประเด็นปัญหาอยา่งชดัเจน q) การพฒันากลยทุธ์ในการเปลี�ยนแปลง r) การดาํเนินปรับเปลี�ยนพฤติกรรม และ s) 
การประเมินผล480  

เครื�องมือสอดแทรกของการพฒันาองค์การ(OD interventions) นั�นเป็นกิจกรรมที�มีการจัด
โครงสร้างไวเ้พื�อช่วยในการสร้างการเปลี�ยนแปลงในการพัฒนาองค์การ หรือเป็นกลุ่มของกิจกรรมการ

                                                
475ชูชีพ พุทธประเสริฐ, การพัฒนาองค์การ: เทคนิคการบริหารการศึกษา (เชียงใหม่: 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่,-Wp-), 68. 
476C. L. Bovee, and Others, Management (New York: McGraw-Hill, Inc.,1993), 351. 
477John W. Newstrom and Keith Davis, Organizational Bevhavior: Human Behavior at 

Work, 9th ed. (Philippines: National Book Store,1993) 298-300. 
478Thomas G. Cummings and Christopher G Worley, Organization Development and 

Change,8th ed. (Ohio, U.S.A.: Thompson South-Western,2005), 71. 
479Donald R. Brown and Don Harvey, An Experiential Approach to Organization 

Development, 7th ed. (NJ: Pearson Prentice Hall,2006), 14-17. 
480Andrew Dubrin, Fundamentals of organizational behavior, International Student Edition 

(Canada: Thomson South-Western, 2007), 368-369. 
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เปลี�ยนแปลงที�ไดว้างแผนไว ้โดยที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อช่วยเพิ�มประสิทธิผลขององคก์าร ซึ� งเครื�องมือสอดแทรก
ของการพฒันานาองคก์ารตามกลุ่มเป้าหมายนั�นมีดงันี�  

&. เครื�องมือสอดแทรกของการพฒันาองค์การกลุ่มเป้าหมายระดบับุคคล (Individuals) ซึ� ง
ประกอบดว้ย &.&) กิจกรรมในการวางแผนชีวติและอาชีพ  &.-) การสอนและการให้คาํปรึกษา &.o) การฝึกอบรม
แบบไวต่อความรู้สึก (T-group training) &.p) การศึกษาและการฝึกอบรมเพื�อฝึกทกัษะ ความรู้ดา้นเทคนิคในการ
ปฏิบติังาน การแกปั้ญหา การวางแผน ทกัษะในการกาํหนดเป้าหมาย &.W) การพฒันาองคก์ารดว้ยตารางเครือข่าย 
(Grid) ชั�น & &.q) การออกแบบงานใหม่ 1.7) การพฒันาองคก์ารของ Gestalt และ 1.8) การกาํหนดรูปแบบ
พฤติกรรม 

-. เครื� องมือสอดแทรกของการพฒันาองค์การกลุ่มเป้าหมายระดับย่อย (Dyads/Triad) ซึ� ง
ประกอบดว้ย -.&) การใหค้าํปรึกษาในกระบวนการ -.-) การยติุขอ้พิพาทโดยบุคคลที�สาม -.o) เทคนิคในบทบาท
ของการเจรจา และ -.p) การพฒันาองคก์ารของ Gestalt 

3. เครื�องมือสอดแทรกของการพฒันาองคก์ารกลุ่มเป้าหมายระดบักลุ่ม (Teams and Groups) 
ซึ�งประกอบดว้ย  o.&) การสร้างทีมงาน o.&.&) ที�มุ่งเนน้งาน และ o.&.-) ที�มุ่งเนน้องคก์าร o.-) การพฒันาองคก์าร
ของ Gestalt  3.3) การพฒันาองคก์ารดว้ยตารางเครือข่าย (Grid) ขั�นที� - o.p) การใชต้ารางกาํหนดความรับผิดชอบ  
o.W) การใหค้าํปรึกษาในกระบวนการ o.q) บทบาทในการเจรจา o.r) เทคนิคในการวเิคราะห์บทบาท o.s) กิจกรรม
ในการสร้างทีมงาน o.R) การศึกษาในดา้นการตดัสินใจ การแกปั้ญหา การวางแผน การกาํหนดเป้าหมายกลุ่ม 
o.&A) ทีมงานของ MBO 3.11) ระบบทางเทคนิคและสงัคม (STS) o.&-) โปรแกรมของคุณภาพชีวิตในการทาํงาน 
o.&o) วงจรคุณภาพ และ o.&p) การบริหารจดัการเป็นทีม 

p. เครื�องมือสอดแทรกของการพฒันาองคก์ารกลุ่มเป้าหมายระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม 
(Intergroup Relations) ซึ� งประกอบดว้ย p.&) กิจกรรมระหวา่งกลุ่ม 4.1.1) ที�มุ่งเนน้กระบวนการ และ 4.1.2) ที�
มุ่งเนน้งาน 4.2) การใชอ้งคก์ารอื�นเป็นกระจกเงา p.o) การมีส่วนร่วม p.p) การให้คาํปรึกษาในกระบวนการ p.W) 
การยติุขอ้พิพาทโดยการใชบุ้คคลที�สามในระดบักลุ่ม p.q) การพฒันาองคก์ารดว้ยตารางเครือข่าย (Grid) ที� o และ 
4.7) การสาํรวจการป้อนกลบั 

W. เครื�องมือสอดแทรกของการพฒันาองคก์ารกลุ่มเป้าหมายระดบัองค์การโดยรวม ( Total 
organization) ซึ� งประกอบดว้ย W.&) ระบบทางเทคนิคและสังคม (STS) 5.2) การเรียนรู้แบบคู่ขนาน W.o) MBO 
(รูปแบบการมีส่วนร่วม) W.p) การวิเคราะห์วฒันธรรม W.W) การประชุมแบบเผชิญหนา้ W.q) การวางแผนเชิงกล
ยทุธ์/กิจกรรมในการบริหารเชิงกลยทุธ์ W.r) การพฒันาองคก์ารดว้ยตารางเครือข่าย (Grid) ที� p, W และq W.s) การ
สาํรวจการป้อนกลบั W.R) โปรแกรมของคุณภาพชีวติในการทาํงาน W.&A) การบริหารจดัการคุณภาพทั�วทั�งองคก์าร 
และ W.&&) การเปลี�ยนแปลงระบบต่างๆ อยา่งขนานใหญ่481 

การเลือกใชเ้ครื�องมือสอดแทรกของการพฒันาองค์การนั�น ควรคาํนึงถึงปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งให้
มาก เพราะว่าการเลือกเครื�องมือสอดแทรกที�ผิดอาจส่งผลกระทบต่อองค์การอย่างไม่คาดคิด และอาจนาํไปสู่
ปัญหาและขอ้ขดัแยง้ยิ�งขึ�นในองคอ์งค์การจนอาจนาํไปสู่การลม้ละลายของกิจกรรมองคก์ารได ้ซึ� งปัจจยัที�ควร

                                                
481Wendell L. French and Cecil H. Bell, Jr., Organization Development: Behavioral Science 

Interventions for Organization Improvement, 6th ed.(New Jersey:Prentice-Hall, Inc.,1999), 153. 
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คาํนึงถึงนั�น พอสรุปไดด้งันี� คือ &) การเก็บขอ้มูลและวนิิจฉยัอยา่งถูกตอ้ง -) การใชห้ลายเครื�องมือสอดแทรกผสม
กนัจาํตอ้งวเิคราะห์ใหไ้ดว้า่ควรใชเ้ทคนิคใดก่อนหรือหลงั o) การใชเ้ครื�องมือสอดแทรกที�มุ่งเนน้การปรับเปลี�ยน
พฤติกรรมของบุคลากรในองคก์าร ควรยดึหลกัความสมคัรใจเท่านั�นไม่ควรใหเ้กิดการบงัคบัขู่เข็ญเพราะจะทาํให้
เกิดขอ้ขดัแยง้และปัญหามากมาย p) องคก์ารไม่ควรมุ่งที�จะปรับเปลี�ยนพฤติกรรมของบุคลากรในองคก์ารแต่เพียง
อย่างเดียว ควรมองปัจจัยอื�นร่วมด้วย W) เครื�องมือสอดแทรกที�นาํมาใชน้ั�นตอ้งมุ่งให้เกิดความสัมพนัธ์ของ
บุคลากรในองคก์ารที�เอื�อต่อการประสานงานและใหค้วามร่วมมือซึ�งกนัและกนั q) ผูบ้ริหารและผูน้าํตอ้งคาํนึงถึง
ระยะเวลาที�ใชใ้นการเปลี�ยนแปลงและพฒันา เพราะเครื�องมือสอดแทรกที�ใชเ้วลามากเกินไปจะทาํให้องค์การ
ไดรั้บผลกระทบมากขึ�นและอาจทาํใหเ้กิดอุปสรรคต่อการเปลี�ยนแปลงและพฒันาองคก์ารได้482 

การทาํให้การพฒันาองค์การประสบผลสําเร็จไดน้ั�น กริฟฟิน และมวัร์เฮด (Moorhead and 
Griffin) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ ตอ้งอาศยัองคป์ระกอบที�สาํคญั W ประการ ที�ทาํให้การใชเ้ครื�องมือสอดแทรกของ
การพฒันาองค์การมีผลสัมฤทธิ{   ไดแ้ก่ &) การดาํเนินการให้เป็นภาพรวม -) การที�ผูบ้ริหารระดบัสูงให้ความ
ร่วมมือ o) การกระตุน้ใหเ้กิดการมีส่วนร่วม p) การส่งเสริมให้มีการสื�อสารในระบบเปิด และ W) การให้รางวลัแก่
ผูที้�สนับสนุน483 สถิตย ์กองคาํ ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การพฒันาองคก์ารจะประสบผลสาํเร็จไดน้ั�นจะตอ้งอาศยั
องคป์ระกอบที�สาํคญั q ประการ ดงันี�  คือ &) นกัปฏิบติัการพฒันาองคก์าร คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในองคก์าร ผู ้
มีหน้าที�รับผิดชอบกิจกรรมการพฒันาองคก์าร มีฐานะเป็นที�ปรึกษาหรือผูท้าํการสอดแทรกหรือก่อให้เกิดการ
เปลี�ยนแปลง -) ผูบ้ริหารในองคก์ารทุกระดบั o) บุคลากรในองคก์ารทุกคน p) โครงการในการพฒันาองคก์าร W) 
ทฤษฏีการพฒันาองคก์าร และ q) ผูป้ระเมินผลการพฒันาองคก์าร484 

ขอ้จาํกดัและปัญหาของการพฒันาองคก์าร สามารถพิจารณาไดจ้ากปัจจยัทั�ง W ประการ ไดแ้ก่ 
&) องคก์ารและเป้าหมายขององคก์าร (Organization and Goal) ถา้เป็นองคก์ารแบบปิดจะไม่เอื�ออาํนวยต่อการ
พฒันาเพราะว่ามีแรงจูงใจตํ�าแต่มีผลประโยชน์ภายในองค์การสูงทาํให้ผูบ้ริหารระดบัสูงเกิดการต่อตา้นทาํให้มี
การพฒันาน้อยและไม่สมบูรณ์ทั�งที�องค์การมีขนาดใหญ่ มีปัญหาและความขดัแยง้ขึ�นมาก ขาดความรู้ทางดา้น
พฤติกรรมศาสตร์ ทําให้บทบาทของผู ้บริหารกับทีมที�ปรึกษามีน้อยหรือไม่เชื�อทีมที�ปรึกษา -) ผู ้นําการ
เปลี�ยนแปลง (Change agent) หากผูน้าํขาดคุณสมบติัของการเป็นที�ปรึกษา ไม่มีเทคนิคในการแนะนาํ ไม่มีการ
ติดตามผลการเปลี�ยนแปลง ไม่ปฏิบติัตามสญัญาที�ไดต้กลงกนัไว ้ตลอดจนไม่มีการกระตุน้และการจูงใจแลว้ การ
พฒันาองคก์ารยอ่มไม่สามารถบรรลุผลสาํเร็จได ้o) ผูบ้ริหาร (Executive) ถา้ผูบ้ริหารระดบัสูงไม่ให้ความร่วมมือ 
เพราะเกรงวา่จะเสียหนา้ตนเอง หากพบวา่บริหารงานไดไ้ม่ดีจึงตอ้งจดัให้มีการพฒันาองคก์าร และยงัไม่ยอมรับ

                                                
482อนิวชั แกว้จาํนงค,์ หลักการจัดการ, พิมพค์รั� งที� 1  (สงขลา : มหาวิทยาลยัทกัษิณ, 2550), 277-

278. 
483Gregory Moorhead and  Ricky W Griffin, Organizational behavior : managing  people and 

organizations, 4th ed. (Boston, MA: Houghton Mifflin Company,1995), 487-488. 
484สถิตย ์กองคาํ, “การพฒันาองคก์าร,” ใน เอกสารคาํสอนรายวชิาเทคนิคการบริหารการศึกษา บท

ที� S โปรแกรมวชิาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา (นครราชสีมา:สถาบนัราชภฏั
นครราชสีมา,-Wp-), -o--p. 
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ความจริงที�เกิดขึ�น มกัจะโทษผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือสภาพแวดลอ้มภายนอก หรืออาจจะมีการเปลี�ยนแปลงตวั
ผูบ้ริหารบ่อยจนเกินไป จึงทาํให้การพฒันาองค์การไม่ต่อเนื�อง และนโยบายอาจจะทาํให้เป้าหมายขององค์การ
เปลี�ยนไป p) ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (Subordinate) ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอาจไม่เชื�อฟังทีมที�ปรึกษา มีการต่อตา้นทั�งต่อหนา้
และลบัหนงั เรียกร้องสิทธิต่างๆ เกินกวา่สิทธิที�ควรจะมีควรจะได ้ตอ้งการจะเป็นผูรั้บมากกวา่ที�จะเป็นผูใ้ห้ ไม่
รู้จกัวธีิการพดูเสนอความตอ้งการที�ถูกตอ้ง จึงทาํใหผู้บ้ริหารหรือทีมที�ปรึกษาไม่ทราบความตอ้งการที�แทจ้ริงของ
พนกังาน และ W) การเมืองในองคก์าร (Organization politics) ซึ�งอาจเกิดจากผูบ้ริหาร หรือการเล่นพรรคเล่นพวก
ของสมาชิกในองคก์าร เช่น การฝากบุคคลที�ใกลชิ้ดเขา้ไปทาํงาน การไม่ให้ความร่วมมือกบัองคก์าร มีการจบัผิด 
การปลดผูบ้ริหาร  การวิ�งเตน้ของตาํแหน่ง ซึ�งมีผลกระทาํต่อขวญัและกาํลงัใจของผูร่้วมงานในองคก์ารและส่งผล
ต่อชีวติความเป็นอยูข่องพนกังานในองคก์าร485 

S.� นวตักรรมและเทคโนโลย ี
  1) นวตักรรม  
  คาํวา่ นวตักรรมนั�นมาจากภาษาองักฤษวา่ Innovation เป็นคาํนามมาจากคาํกิริยาวา่ Innovate มี
รากศพัทม์าจากภาษาองักฤษวา่  Inovare [in(=in)+ novare = to renew, to modify]  และ novare มาจากคาํวา่ novus 
(=new) ดงันั�นคาํวา่ Innovate  แปลตามรูปศพัทแ์ลว้ไดค้วามหมายวา่ “ทาํใหม่, เปลี�ยนแปลงโดยทาํสิ�งใหม่ ๆ เขา้
มา” คาํวา่ Innovation อาจแปลไดว้า่ “การทาํสิ�งใหม่ ๆ, สิ�งใหม่ที�ทาํขึ�นมา” แต่เดิมนั�นมีผูบ้ญัญติัศพัท์วา่ นวกรรม 
ซึ�งนาํไปเทียบเคียงกบัภาษาลาตินโดยใชค้าํบาลี-สนัสกฤตแทน นว=ใหม่ + กรรม (การทาํ,สิ�งที�ทาํ) รวมความแลว้
แปลว่า การทาํใหม่,สิ�งที�ทาํใหม่ แต่ว่าคาํว่า นวกรรมนี� มีใช้อยู่แลว้ซึ� งแปลว่า การก่อสร้าง,การซ่อมแซม,การ
สร้างใหม่  ซึ� งถา้หากจะใชค้าํวา่ นวกรรม แทนคาํว่า Innovation จะเป็นการสับสนจึงไดบ้ญัญติัศพัท์ใหม่ขึ�นใช้
แทนวา่ นวตักรรม  มีรากศพัท์มาจากภาษาบาลี-สันสกฤต 3 คาํ คือ นว ซึ� งแปลวา่ใหม่ + ตฺต ปัจจยัในภาวตทัธิต 
ซึ�งแปลวา่ ความมี,ความเป็น + กมฺม ซึ�งแปลวา่ การทาํ,สิ�งที�ทาํ เนื�องจากวา่มี ต ซอ้นกนั 2 ตวั และตวัหลงัไม่มีสระ
กาํกบัจึงไดต้ดัออกเสียตวัหนึ�ง แต่ยงัคงอ่านวา่ “นะ-วดั-ตะ” เมื�อพิจารณาความหมาย ศพัทบ์ญัญติัวชิาการศึกษา คาํ
วา่นวตักรรม จึงหมายถึง “การทาํสิ�งใหม่ ๆ  เขา้มาเปลี�ยนแปลงเพื�อเพิ�มเติมวิธีการที�มีมาอยู่เดิม เพื�อให้ไดผ้ลดี
ยิ�งขึ�น”  

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. -Wp- ได้ให้ค ํานิยามความหมายของคําว่า 
“นวตักรรม” ไวว้่าเป็นนาม มีความหมายว่า สิ�งที�ทาํขึ�นใหม่หรือแปลกจากเดิม ซึ� งอาจจะเป็นความคิด วิธีการ  
หรืออุปกรณ์ เป็นต้น และแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า innovation486 ส่วนสํานักงานนวตักรรมแห่งชาติได้ให้
ความหมายไวว้า่ นวตักรรม คือ สิ�งใหม่ที�เกิดจากการใชค้วามรู้และความคิดสร้างสรรคที์�มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ

                                                
485ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สมชาย หิรัญญกิตติ, และสมศกัดิ{  วานิชยาภรณ์, ทฤษฏีองค์การ (กรุงเทพฯ:

บริษทัธรรมสารจาํกดั,-WpW), --R--oA. 
486ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, เขา้ถึงเมื�อ 1 กุมภาพนัธ์ 

2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp  
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และสงัคม487 นกัวชิาการทั�งหลายเช่น บาร์เนตต ์(Barnett,&RWo)  ไมลส์ (Miles,&Rqp)  แฮพล็อค (Havelock,1971)  
โรเจอร์และชูมาคเกร์ (Roger and Shomaker,1971) ฮิวส์ (Hughes,1971) มอร์ตนั (Morton,1973) นิโคลและจอร์จ 
(Nicholls and Gearge,1983) ดรักเกอร์ (Drucker,1985) แกททิคเกอร์ (Gattiker,1990) ฟรีแมนและโซเต ้(Freemen 
and Soete,1997) โรเจอร์ (Roger,2003) อีเมอรี�  และคณะ (Emery and Others,2005) กรีนเบอร์ก (Greenberg,-AAW) 
และ ร็อบบินส์และเคาลเ์ตอร์ (Robbins and Coulter,-AAq) เป็นตน้ไดใ้ห้ความหมายไวเ้ป็นอเนกประการ ซึ� งอาจ
กล่าวโดยสรุปได้ว่า นวตักรรมนั�น หมายถึง ความคิดใหม่ รูปแบบใหม่ วิธีการใหม่ แนวทางใหม่ ที�ได้ปรับ
ประยุกต์ สร้างสรรค์ และพฒันา ทั� งจากความรู้เดิมหรือการคิดค้นขึ� นมาใหม่  ซึ� งในความเป็นจริงไม่ว่าใน
หน่วยงานกิจการใดก็ตาม เมื�อมีการนาํเอาความเปลี�ยนแปลงใหม่ ๆ เขา้มาใชเ้พื�อปรับปรุงงานใหดี้ขึ�นกวา่เดิมหรือ
มุ่งที�จะใหง้านนั�นมีประสิทธิภาพสูงขึ�น ก็เรียกไดว้า่เป็นนวตักรรมของหน่วยงานกิจการนั�น ๆ 

เฮฟลอกคแ์ละฮิวเบอร์แมน (Havelock and Hubeman) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ นวตักรรมนั�นคือ 
ความพยายามแนวใหม่เพื�อจะทาํใหเ้กิดระบบที�สมบูรณ์ยิ�งขึ�นหรือเพื�อสร้างระบบขึ�นมาใหม่ โดยนวตักรรมนั�นมี
รูปแบบ p ลกัษณะ ได้แก่ &) ระบบ กล่าวคือ สิ�งที�สนใจศึกษาคน้ควา้ ความรู้ด้านระบบส่งผลให้มองเห็น
ความสัมพนัธ์ของสิ�งต่างๆ ไดช้ดัเจนยิ�งขึ�นและนาํความรู้ไปสร้างสรรคสิ์�งต่างๆ ต่อไป ส่งเสริมความเขา้ใจและ
พฒันาความสามารถของบุคคล ระบบที�พฒันานั�นเพื�อส่งเสริมความเป็นอยูข่องมนุษยใ์ห้ดียิ�งขึ�น -) ความสมบูรณ์
ของระบบ กล่าวคือ ระบบอาจถูกมองวา่เป็นแนวความคิดที�มีความสมัพนัธ์กนัของระบบภายในโดยระบบภายใน
อาจรวมกนัเป็นหนึ� งเดียวแบบหลวมๆ หรือแบบแข็งแรง ระบบอาจจะพฒันาไปสู่ระบบที�สมบูรณ์มากขึ�น แต่
บางครั� งระบบก็อาจเสื�อมลงหรือกระจดักระจายไม่รวมเป็นหนึ�งเดียวกนั o) การสร้างระบบ กล่าวคือ การสร้าง
ระบบส่วนใหญ่นั�นเกิดขึ�นจากนโยบาย เนื�องดว้ยนโยบายใหม่ๆ มกัเกิดจากความคิดที�จะพฒันาปรับปรุงระบบ
ใหม่ๆ ขึ�นมา แต่อยา่งไรก็ตามระบบมีการขยายตวัอยา่งจาํกดั เนื�องจากทรัพยากรมีอยูอ่ยา่งจาํกดั ความเจริญเติบโต
ความมั�งคั�งของชาติจึงถูกจาํกดัลงดว้ยนโยบายสร้างระบบอยา่งเป็นขั�นตอนแลว้แพร่กระจายไปสู่บุคคลอื�นทาํให้
เกิดการสื�อสารต่อๆ กนัไปทั�วสงัคม แนวคิดของระบบหากสงัคมรับรู้ สนใจและเห็นความสาํคญัจะทาํให้นโยบาย
สมัฤทธิ{ ผลเป้นอยา่งดี และ p) ความพยายามในการสร้างสิ�งใหม่ๆ ระบบจะประสบความสาํเร็จหรือไม่ สิ�งสาํคญั
คือ ความพยายามทาํต่อไปอยา่งไม่จบสิ�น  ทั�งการแกไ้ขจากภายนอก เพื�อแลกเปลี�ยนสสารในระบบกบัสิ�งแวดลอ้ม
เพื�อการจดัการแกไ้ขภายในระบบ ในสังคมมนุษยก์ารเปลี�ยนแปลงของระบบมีอยู ่- ระดบั คือ ระดบับุคคลและ
ระดับนโยบาย ซึ� งอาจไม่ครอบคลุมกับปัญหาที�มีอยู่ จึงจาํเป็นตอ้งออกแบบนวตักรรมใหม่ๆเขา้มาช่วย การ
เปลี�ยนแปลงนั�นอาจจะเกิดขึ�นมาอยา่งชา้ๆ หรืออยา่งรวดเร็วจึงอาจนบัไดว้า่เป็นสญัลกัษณ์แห่งนวตักรรม และการ
เปลี�ยนแปลงก็มีผลเกิดขึ�น - อยา่งคือ ความหมายใหม่หรือขอ้ยติุของการพฒันา488 

ดนัย เทียนพุฒ ไดก้ล่าวถึงจุดกาํเนิดนวตักรรมในธุรกิจว่ามาจาก 2 แหล่งหลกัดว้ยกนั คือ &) 
การคิดคน้ภายในองคก์ร แหล่งที�มาเบื�องตน้ของแนวคิดใหม่ในสินคา้และบริการโดยองคก์รมกัจดัตั�งหน่วยงาน

                                                
487สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน), ประวตัสํิานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ

มหาชน) , เขา้ถึงเมื�อ 1 กมุภาพนัธ์ุ 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.most.go.th/main/index.php/org/1511-nia.html 
488R. G. Havelock and A. M. Huberman, Solving educational problems: The theory and 

reality of innovation in developing countries (New York:Praeger,1978),  24-28. 
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วจิยัและพฒันา (Research and Development-R&D) ขึ�นภายในองคก์ร และจดัหาผูที้�มี ความสามารถในการคิดคน้
สิ�งใหม่ๆ ซึ�งอาจเป็นการพฒันาสินคา้และบริการใหม่นาํไปสู่มูลค่าเพิ�มในสินคา้และบริการขององคก์ร จะเห็นได้
วา่ การเกิดนวตักรรมที�มีคุณค่าอยา่งต่อเนื�องนั�น โดยทั�วไปมกัมาจากการกระตุน้นวตักรรม โดยการใชว้ฒันธรรม
องคก์รเป็นกลไกผลกัดนัใหบุ้คลากรทั�งหมดขององคก์รตื�นตวัสร้างความแปลกใหม่และความคิดสร้างสรรคต์่างๆ  
และ -) การแลกเปลี�ยน เรียนรู้ และรับนวตักรรมจากภายนอก  หรือ นวตักรรมแบบเปิด (Open Innovation) ไม่
จาํเป็นวา่แนวคิดที�ดีจะตอ้งมาจากบุคลากรภายในกิจการแต่เพียงอยา่งเดียว โดยลกัษณะคือ เปิดรับแนวคิดใหม่จาก
ภายนอก จะทาํใหแ้นวคิดใหม่ๆ เกิดขึ�นไดอ้ยา่งรวดเร็ว และหลากหลายกวา่ รวมถึงอาจจะมีตน้ทุนค่าใชจ่้ายที�ต ํ�า
กวา่การพฒันาเองทั�งหมด เนื�องจากบุคลากรที�มีความเชี�ยวชาญเฉพาะดา้น อาจจะกระจดักระจายกนัอยูใ่นองคก์ร
ต่างๆ เช่น  การจดัจา้งภายนอก (Outsourcing) เลือกจา้งหน่วยงานภายนอก ที�มีความเชี�ยวชาญมากกวา่ หรืออาจจะ
ร่วมมือในเชิงพนัธมิตรกบัหน่วยงานที�มีความพร้อมและบุคลากรในการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ เพื�อร่วมกนั
คิดคน้นวตักรรมจากความถนดัของทั�งคู่ เป็นตน้ ดงันั�น จึงเกิดแนวคิดการนาํนวตักรรมจากภายนอกมาใชม้ากขึ�น 
ทั�งการแลกเปลี�ยน เรียนรู้และรับเทคโนโลยี เทคนิคดงักล่าวจะช่วยให้กิจการสร้างความแปลกใหม่ในการผลิต
และการดาํเนินงาน โดยไม่ถูกจาํกดัแนวคิดหรือความเชี�ยวชาญอยูเ่ฉพาะภายในองคก์รอีกต่อไป489 

โธมสั ฮิวส์ (Thomas Hughes) ไดจ้าํแนกนวตักรรมออกเป็น o ระยะ ไดแ้ก่ &) ระยะประดิษฐ์
คิดคน้ (Invention) หรือเป็นการปรุงแต่งของเก่าให้เหมาะสมกบักาลสมยั -) ระยะพฒันาการ (Development) มี
การทดลองในแหล่งทดลองจดัทาํอยู่ในลกัษณะของโครงการทดลองปฏิบติัก่อน (Pilot Project) และ o) ระยะ
แพร่กระจาย (Implementation) เพื�อให้เป็นแนวการปฏิบัติใหม่ที�ไม่เคยมีมาก่อน ซึ� งจัดว่าเป็นนวตักรรม 
(Innovation)490 

วิญGู มั�งคั�ง ไดใ้ห้หลกัเกณฑป์ระกอบการพิจารณาวา่สิ�งใดคือ นวตักรรม ไวด้งันี� คือ &)  เป็น
สิ�งใหม่ทั�งหมดหรือบางส่วน -)  มีการนาํวิธีการจดัระบบ (System Approach) มาใชพิ้จารณาองค์ประกอบทั�ง
ส่วนขอ้มูลที�ใชเ้ขา้ไปในกระบวนการและผลลพัธ์ให้เหมาะสมก่อที�จะทาํการเปลี�ยนแปลง o)  มีการพิสูจน์ดว้ย
การวจิยัหรืออยูร่ะหวา่งการวจิยัวา่จะช่วยใหด้าํเนินงานบางอยา่งมีประสิทธิภาพสูงขึ�น และ p) ยงัไม่เป็นส่วนหนึ�ง
ในระบบงานปัจจุบนั491 ส่วน อญัชลี โพธิ{ ทอง และ อปัษรศรี ปลอดเปลี�ยว ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ หลกัการสาํคญัที�
ใชใ้นการพิจารณาวา่สิ�งใดเป็นนวตักรรมนั�น ไดแ้ก่ &) เป็นสิ�งแปลกใหม่ไปจากเดิม ซึ� งอาจจะเกิดจากการคิดคน้
ขึ�นเอง หรือจากการดดัแปลงของเดิม หรือจากการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงแต่งของเดิม -) ไดรั้บการตรวจสอบหรือ
ทดลองและปรับปรุงพฒันา และ o) นาํมาใชห้รือปฏิบติัจริง492 

                                                
489ดนัย เทียนพุฒ, อา้งถึงใน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, องค์ความรู้นวัตกรรม, เขา้ถึงเมื�อ -& 

พฤศจิกายน -WWq, เขา้ถึงไดจ้าก http://library.dip.go.th/Industrial%20Innovation/www/inno1-02.html 
490ภุชงค ์องัคปรีชาเศรษฐ์ และ กิตติ จรัญยานนท์, เทคโนโลยีทางการศึกษา (กรุงเทพฯ:ฝ่ายตาํรา

และอุปกรณ์การศึกษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง, -Wo-), &o-&p. 
491เรื�องเดียวกนั, &W. 
492อญัชลี โพธิ{ ทอง และ อปัษรศรี ปลอดเปลี�ยว, นวตักรรมทางการศึกษาเพื�อพฒันาชีวติและสังคม 

(กรุงเทพฯ:สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง,-Wp-), -W. 
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เป้าหมายของนวตักรรมตามทศันะของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนั�นมี W ประการ ดงันี� คือ 1) 
เพื�อการพฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ 2) เพื�อการขยายขอบเขตทางธุรกิจ 3) เพื�อการขยายขอบเขตคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ ์4) เพื�อการลดตน้ทุนและวตัถุดิบในการผลิต และ 5) เพื�อการพฒันาคุณภาพการผลิต493 

ประเภทของนวตักรรมนั�น ชุมปีเตอร์ (Schumpeter) ไดจ้าํแนกออกเป็น p ประเภท (‘pPs’ of 
innovation) ไดแ้ก่ &) Product innovation : การเปลี�ยนแปลงใน “ผลิตภณัฑห์รือบริการ” ขององคก์ร เช่น การ
ให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�รุ่นใหม่ดู ทีวี ได ้หรือ Chat กบัเพื�อนไดค้ลอดเวลา  -) Process innovation : การ
เปลี�ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือกระบวนการนาํนวตักรรมสู่ตลาด เช่น Nomia ยา้ยฐานการผลิตไปที�จีน หรือ
การเพิ�มนวตักรรม PDA สามารถโทรศพัท์ได ้o) Position innovation: การเปลี�ยนตาํแหน่งนวตักรรมสินคา้หรือ
บริการที�เคยออกสู่ตลาดมาแลว้ให้รับรู้ใหม่ เช่น Orange เคยถูกมองในตาํแหน่ง Global Brand เป็น Premium 
Service แต่ถูกเปลี�ยนมาเป็น ทรูมูฟ ซึ� งถูก Repositioning ให้ไปอยูต่าํแหน่ง Lifestyles ครองใจคนเมืองรุ่นใหม่
อย่างประสบความสําเร็จ และ p) Paradigm innovation : การเปลี�ยนแปลงกระบวนทศัน์นวตักรรมองค์กรให้
เปลี�ยนแปลงกรอบความคิด (Change in Mental Model) เช่น เดิมเชื�อวา่การผลิตรถยนตด์ว้ยมือจะมีความประณีต 
ทั�งยงัมีราคาแพง ผูมี้ฐานะรํ� ารวยเท่านั�นที�สามารถมีไวค้รอบครองได ้แต่ต่อมาการผลิตจาํนวนมากแบบ mass 
production ที� มีราคาที� เหมาะสม สามารถควบคุมคุณภาพรถยนต์ให้มีสมรรถนะคงที� เท่ากันได้ดีกว่า หรือ
แมก้ระทั�งเราเชื�อวา่การเก็บเงินค่า AC กบัประชาชนแบบกินเปล่า เป็นเรื�องที�ดีกบัองคก์รแต่เมื�อมีการให้เก็บแบบ 
IC ตามการใชง้านจริง ทั� งยุติธรรมกบัประชาชนแลว้ยงัทาํให้มีรายได้เพิ�มมากขึ�นดว้ยอีก เป็นตน้494 สมิทธ์ 
(Smith)ไดจ้าํแนกออกเป็น o ประเภท ไดแ้ก่ &) นวตักรรมผลิตภณัฑ ์(Product Innovation) ซึ� งเป็นผลิตภณัฑที์�ใช้
กบัคนหรือผูบ้ริโภค เช่นเครื�องซกัผา้ เครื�องดูดฝุ่ น เป็นตน้ ซึ� งนวตักรรมที�เกิดขึ�นก็จะเกี�ยวขอ้งกบัส่วนประกอบ 
(components) และระบบ(System) -)นวตักรรมดา้นบริการ (Services Innovation) ซึ� งนวตักรรมดา้นบริการนั�น
เป็นสิ�งที�ไม่สามารถจบัตอ้งได ้(Intangible product) เหมือนนวตักรรมผลิตภณัฑ์ แต่จะเป็นรูปแบบของการ
ให้บริการ (services) เช่น การเปลี�ยนแปลงของบริการดา้นการเงินของธนาคาร  บริการของบริษทัมือถือดา้น
โปรโมชั�น ต่างๆ เช่น AIS สามารถให้ลูกคา้กาํหนดประเภทโปรโมชั�นได้เอง เป็นตน้ และ o) นวตักรรม
กระบวนการ (Process Innovation) ซึ� งเกี�ยวกบัการพฒันากระบวนการหรือวิธีการที�แตกต่างไปจากเดิมเพื�อให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ�น ซึ�งนวตักรรมกระบวนการนี�  สมิทไดก้ล่าวไวว้า่ ถา้เกิดขึ�นจะมีผลกระทบต่อสังคมกวา่สอง
ประเภทขา้งตน้ ซึ�งการจาํแนกรูปแบบของนวตักรรมนี�  เพื�อให้สามารถกาํหมดแยกแยะและทราบถึงรูปแบบของ
สินคา้และบริการที�จะตอ้งทาํการต่อยอดหรือพฒันา495 สมนึก เอื�อจิระพงษพ์นัธ์และคณะไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การ
จาํแนกประเภทของนวตักรรมอาจจะมีความแตกต่างกนัออกไป ตามบริบทและเป้าประสงคข์องการใชป้ระโยชน์

                                                
493กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, องค์ความรู้นวตักรรม, เขา้ถึงเมื�อ -& พฤศจิกายน -WWq, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://library.dip.go.th/Industrial%20Innovation/www/inno1-03.html 
494โจเซฟ จูปีเตอร์ (Joseph Schumpeter), จุดกําเนิดนวัตกรรม และประเภทของนวัตกรรม 

(‘UPs’of innovation), เขา้ถึงเมื�อ -& พฤศจิกายน -WWq, เขา้ถึงไดจ้าก จาก http://jounjoue.wordpress.com/ 
495เดวิด สมิท (David Smith), จุดกําเนิดนวัตกรรม และประเภทของนวัตกรรม (‘UPs’of 

innovation), เขา้ถึงเมื�อ -& พฤศจิกายน -WWq, เขา้ถึงไดจ้าก จาก http://jounjoue.wordpress.com/ 
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จากนวตักรรม แลว้ทาํการจาํแนกประเภทนวตักรรมออกเป็นมิติ ได ้ 3 มิติ กล่าวคือ 1) มิติดา้นเป้าหมายของ
นวตักรรม จาํแนกได ้ 2 ประเภท ไดแ้ก่ นวตักรรมผลิตภณัฑ(์Product Innovation) และนวตักรรมกระบวนการ 
(Process Innovation) 2) มิติดา้นการเปลี�ยนแปลงของนวตักรรม จาํแนกตามระดบัหรือลกัษณะของการ
เปลี�ยนแปลงได ้ 2 ประเภท ไดแ้ก่ นวตักรรมที�มีลกัษณะเฉียบพลนั(Radical Innovation) และนวตักรรมที�มี
ลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Innovation) และ 3) มิติด้านการส่งผลกระทบต่อขอบเขตของการ
ดาํเนินงาน จาํแนกได ้2 ประเภท ไดแ้ก่ นวตักรรมดา้นเทคโนโลย ี(Technological Innovation) และนวตักรรมดา้น
การบริหาร (Administrative Innovation)496 ดนยั เทียนพุฒ ไดจ้าํแนกนวตักรรมออกเป็น o ประเภทใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 
&) นวตักรรมผลิตภณัฑ ์(Product Innovation) คือผลิตภณัฑที์�ถูกผลิตขึ�นในเชิงพาณิชยที์�ไดป้รับปรุงให้ดีขึ�น หรือ 
เป็นสิ� งใหม่ ในตลาด นวตักรรมนี� อาจจะเป็นของใหม่ ต่อโลก ต่อประเทศ องค์กรหรือแม้แต่ตัวเราเอง 2) 
นวตักรรมในขบวนการผลิตหรือการดาํเนินงาน (Process Innovation)  เป็นการเปลี�ยนแนวทางหรือวิธีการผลิต
สินคา้หรือการใหบ้ริการในรูปแบบที�แตกต่างออกไปจากเดิม และ o) นวตักรรมทางธุรกิจ (Business Innovation) 
นวตักรรมทางธุรกิจเพื�อความยั�งยืน การที�ธุรกิจจะประสบความสาํเร็จและ ย ั�งยืนได ้ธุรกิจตอ้งคน้หา "นวตักรรม
ธุรกิจ" ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื�อง  ทั� งนี� ดนัย  เทียนพุฒ ยงัได้อธิบายไวอี้กว่า นวตักรรมมิใช่เพียงแค่ความคิด
สร้างสรรค ์ความคิดใหม่ๆ แต่ตอ้งเป็น ความคิดใหม่ๆที�สามารถขายได ้หรือ การทาํให้ความคิดใหม่ๆ มีมูลค่าเชิง
พาณิชย ์แหล่งที�สําคญัที�สุดของการเกิดนวตักรรม อยู่ที� "ลูกคา้หรือตลาดการแข่งขนั" เพราะจะแสดงถึงความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค ความมีผลิตภณัฑ์ใหม่ที�คู่แข่งนําหน้าเขา้มาสู่ตลาดอย่างต่อเนื�อง เราจะสร้างอตัราเร่งสู่
นวตักรรมใหม่ของธุรกิจ โดย &) ตอ้งมีความกา้วหนา้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยี ในลกัษณะวฒันธรรมการ
เรียนแบบรับรู้ ซึ� งในต่างประเทศมีการพฒันาต่อยอดความรู้และเทคโนโลยีขั�นสูงอย่างต่อเนื�อง จากการสร้าง
พื�นฐานมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาและธุรกิจเอกชนที�เป็นบริษทัระดบัโลก -) การสร้าง
นวตักรรมใหม่ๆ ของธุรกิจ แยกเป็น -.&) นวตักรรมผลิตภณัฑ ์เป็นการใชเ้ทคโนโลยีขั�นสูงหรือความรู้ใหม่เพื�อ
ผลิตสินคา้หรือผลิตภณัฑอ์อกมาสู่ตลาด -.-) นวตักรรมกระบวนการทางธุรกิจ ที�สามารถใส่หรือสร้างนวตักรรม
ใหม่ๆ เพื�อให้ธุรกิจมีความแตกต่างเหนือคู่แข่งขนั และ -.o) นวตักรรมธุรกิจ-ความรู้ คือการที�ธุรกิจมุ่งสนใจใน
นวตักรรมผลิตภณัฑแ์ละนวตักรรมกระบวนการมาอยา่งยาวนาน จึงเกิดความคิดใหม่ที�จะแสวงหานวตักรรมใหม่
ทางธุรกิจ เช่นนวตักรรมการตลาด นวตักรรมการจดัการ เพราะเป็นสิ�งที�ครอบคลุมประเด็นนวตักรรมใหม่ๆ ที�
เกิดขึ�น และ o) การเพิ�มอตัราเร่งสู่นวตักรรมใหม่ๆ โดย o.&)  เร่งการเรียนรู้ ความรู้ใหม่ เทคโนโลยีใหม่ จากทุก
แห่งทั�วทุกที�จากทุกมุมโลก  o.-) ธุรกิจคงตอ้งทบทวนความคิดใหม่วา่ การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ นั�น เป็น
การศึกษาและเรียนรู้แบบวฒันธรรมการเรียนรู้แบบการรับรู้ ไม่ใช่วฒันธรรมการเรียนรู้แบบการผลิตภาพ หรือ
การเรียนรู้แบบนวตักรรมและผลิตภาพ และ o.o) ธุรกิจตอ้งเรียนรู้และเขา้ใจทั�งนวตักรรมผลิตภณัฑ ์นวตักรรม

                                                
496สมนึก เอื�อจิระพงษพ์นัธ์ และคณะ, “นวตักรรม: ความหมาย ประเภท และความสาํคญัต่อการ

เป็นผูป้ระกอบการ,” วารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 33, 128 
(ตุลาคม-ธนัวาคม -WWo): 50. 
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กระบวนการและนวตักรรมธุรกิจ-ความรู้การเป็นองคก์รแบบใหม่ที�เรียกวา่องคก์รนวตักรรมและผลิตภาพ จะทาํ
ใหธุ้รกิจเป็นธุรกิจแห่งนวตักรรมที�มีนวตักรรมใหม่ๆ เกิดขึ�นไดอ้ยา่งย ั�งยนื497 

สมิธ (Smith) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ กระบวนการที�ทาํให้เกิดนวตักรรม (Process of Innovation) 
นั�นสามารถพิจารณาไดห้ลายมุมมองดว้ยกนั แต่หากจาํแนกตามปัจจยัหลกัของการเกิดนวตักรรมซึ�งประกอบดว้ย
เทคโนโลยี (Technology) และความตอ้งการของผูบ้ริโภค (Market Demand) แลว้สามารถจาํแนกลกัษณะของ
กระบวนการที�ทาํให้เกิดนวตักรรม ได ้ 3 ลกัษณะ ดงันี� คือ 1) การผลกัดนัดว้ยเทคโนโลยี (Technology Push) 
กล่าวคือ การเกิดนวตักรรม เกิดขึ�นจากความเขม้แข็งของการลงทุน และพฒันาทางดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 2) การดึงดว้ยความตอ้งการของผูบ้ริโภค (Demand Pull) การเกิดนวตักรรมในลกัษณะนี�  เป็นการ
พิจารณาจากปัญหาและความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นหลกัและนาํกลบัมาสู่การสร้างและพฒันานวตักรรมเพื�อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค และ 3) การผสมผสานทั�งดา้นเทคโนโลยีและความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
(Coupling) เป็นการสร้างนวตักรรม โดยคาํนึงถึงทั�งความตอ้งการของผูบ้ริโภค และเทคโนโลยีที�มีอยู ่เพื�อพฒันา
นวตักรรมให้เป็นที�ตอ้งการของผูบ้ริโภคภายใตก้ารพฒันาและยกระดบัเทคโนโลยีที�มีอยูไ่ปพร้อมๆ กนั498 ดนยั 
เทียนพฒุ ไดก้ล่าวถึงเทคนิคสาํคญัในการพฒันานวตักรรมแบบเปิดไว ้p ประการ ไดแ้ก่ &) เทคนิคซื�อเทคโนโลยี
หรือแนวคิดใหม่จากองคก์รภายนอก อาจเป็นการติดต่อขอซื�อโดยตรง ในนวตักรรมที�องคก์รนั�นคิดคน้ขึ�นมาอยู่
แลว้ หรือจะเป็นการติดต่อในลกัษณะเอาท์ซอร์สเพื�อให้เกิดการพฒันาเทคโนโลยีตามลกัษณะที�ตอ้งการ  -)  
เทคนิคการร่วมมือในรูปแบบต่างๆ กบัองคก์รอื�นๆ (Partnering) เพื�อนาํความรู้ ความสามารถและทรัพยากรจาก
องคก์รภายนอกเขา้มาใชใ้นการพฒันาร่วมกนักบับุคลากรของกิจการ เพื�อใหเ้กิดการผสมผสานจุดเด่นขององคก์ร
ดงักล่าวเขา้ดว้ยกนั เช่น บริษทั Intel ร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัชั�นนาํในอเมริกาและองักฤษ จดัตั�งห้องปฏิบติัการ
ร่วมกนั เพื�อคน้ควา้และวิจยัพฒันานวตักรรมในสินคา้และบริการ 3) เทคนิคการเขา้ร่วมลงทุนและ/หรือเขา้ซื�อ
กิจการ ในหน่วยงานเลก็ที�มีศกัยภาพสูง เพื�อนาํจุดเด่นของหน่วยงานดงักล่าว เขา้มาใชพ้ฒันาต่อไปในอนาคต เช่น 
Cisco ซึ� งเป็นบริษทัชั�นนาํดา้นผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ไดเ้สาะหาหน่วยงานเล็กๆ ที�มีจุดเด่นในเรื�องของความ
คล่องตวั และความคิดสร้างสรรคแ์ปลกใหม่ เพื�อขอร่วมลงทุน หรืออาจเขา้ซื�อกิจการ เพื�อนาํจุดเด่นขององคก์ร
นั�นๆ มาต่อยอดธุรกิจโดยอตัโนมติั รวมถึงผสมผสานจุดเด่นต่างๆ ของทั� งสองกิจการเข้าด้วยกัน โดยที�ไม่
จาํเป็นตอ้งเสียเวลาและตน้ทุนในการพฒันาจุดเด่นดงักล่าวขึ�นเอง  และ p) เทคนิคการจดัตั�งศูนยก์ลางความรู้ 
(Knowledge Broker) เพื�อให้เป็นศูนยก์ลางเรียนรู้แลกเปลี�ยนขอ้มูล และแนวคิด (Idea) ใหม่ๆ ระหวา่งกนัในวง
กวา้ง เพื�อให้ผูเ้ชี�ยวชาญในแต่ละสาขา เขา้มามีบทบาทในการสร้างไอเดียใหม่ๆ เช่น บริษทั Eli Lilly ไดจ้ดัตั�ง
เวบ็ไซต์ www.innocentive.com ขึ�น เพื�อทาํหนา้ที�เป็นศูนยก์ลางแลกเปลี�ยนขอ้มูล ความรู้และความคิดเห็นจาก

                                                
497ดนัย เทียนพุฒ, อา้งถึงใน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, องค์ความรู้นวัตกรรม, เขา้ถึงเมื�อ -& 

พฤศจิกายน -WWq, เขา้ถึงไดจ้าก http://library.dip.go.th/Industrial%-AInnovation/www/inno&-Aq.html 
498David Smith, Exploring Innovation (Berkshire, UK:McGraw-Hill Education,2006), อา้งถึง

ใน สมนึก เอื�อจิระพงษ์พนัธ์ และคณะ, “นวตักรรม: ความหมาย ประเภท และความสําคญัต่อการเป็น
ผูป้ระกอบการ,” วารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 33, 128 
(ตุลาคม-ธนัวาคม -WWo): 57. 
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กลุ่มสาธารณชนทั�วโลก โดยบริษทัและผูที้� เกี�ยวขอ้งสามารถเขา้มาตั�งคาํถามและแลกเปลี�ยนความรู้เกี�ยวกับ
เทคโนโลยแีละผลิตภณัฑย์าต่างๆ499 

โรเจอร์ (Rogers) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของการเผยแพร่และการกระจายนวตักรรมไวว้่า
ประกอบดว้ย  p องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) นวตักรรม (innovation) ถือเป็นการรับเอาสิ�งใหม่ๆ ที�เกิดขึ�นของแต่ละ
บุคคล -) การสื�อสาร (communication) โดยการแพร่กระจายนวตักรรม ซึ�งนบัไดว้า่เป็นกระบวนการหนึ�งของการ
กระจายนวตักรรม ทั�งนี� เป็นการขยายในดา้นความคิดจากแหล่งที�คิดคน้หรือการสร้างสรรคข์องผูใ้ชห้รือผูรั้บ ถือ
เป็นปฏิสมัพนัธ์ของมนุษยใ์นการสื�อสารความคิดและสิ�งใหม่ๆ จากคนหนึ�งไปสู่อีกคนหนึ�ง ทั�งนี� เป็นการนาํมาซึ� ง
ระบบประสานงานและผลลพัธ์ที�ดี o) ระบบสังคม (social system) เป็นกลุ่มประชากรที�มาจากปัจเจกบุคคลที�มี
หนา้ที�แตกต่างกนัและเขา้มารวมกลุ่มกนั ทั�งที�เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั�งนี�บรรทดัฐานระบบสังคมนั�นๆ
อาจแตกต่างกนั เช่น ระบบสังคมที�มีบรรทดัฐานแบบดั� งเดิมแต่ไดรั้บการกระตุน้ให้เกิดการยอมรับนวตักรรม
ใหม่ๆ หรืออาจเป็นระบบสงัคมที�ทนัสมยัอยูแ่ลว้และไดรั้บการกระตุน้ให้นาํเอาเทคโนโลยีเขา้มาใช ้และ p) ผูน้าํ
ทางความคิด กล่าวคือ ผูที้�จะเป็นผูก้าํหนดหรือตดัสินใจในการนาํเทคโนโลยีมาใช ้โดยส่วนใหญ่นั�นมกัจะเป็น
ส่วนหนึ�งที�มีอิทธิพลในระบบสังคมนั�นๆ และนาํไปสู่การเปลี�ยนแปลง ซึ� งผูที้�จะนาํเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใชห้รือการยอมรับนวตักรรมใหม่ๆ ที�เกิดขึ�นจะตอ้งเป็นช่วงระยะเวลาหนึ�งๆ ของกระบวนการยอมรับเกิดขึ�นก่อน 
โดยระดบัของการยอมรับนั�นมีอยู ่W ขั�นตอนดงักล่าวแลว้นั�น500 

กระบวนการยอมรับนวตักรรมตามทัศนะของเฮฟลอกค์และฮิวเบอร์แมน (Havelock and 
Huberman) มี 5 ขั�นตอน ไดแ้ก่  &) ความตระหนัก (Awareness) กล่าวคือ เมื�อนวตักรรมแพร่กระจายออกไป 
สังคมเริ�มตระหนักรู้วา่มีสิ�งแปลกใหม่จากสังคมอื�น มาสู่สังคมของตน บุคคลจะรู้สึกสงสัยแลว้ก็จะเริ�มแสวงหา
ขอ้มูลเบื�องตน้กบันวตักรรม -) ความสนใจ (Interest) กล่าวคือ เริ�มแสวงหาขอ้มูลดา้นต่างๆเกี�ยวกบันวตักรรมทั�ง
ดา้นบวก ซึ�งหมายถึง ประโยชน์ที�จะไดรั้บ เช่น ความมีหนา้ตา คุณภาพชีวิต สถานภาพทางสังคมและการยอมรับ
ทางสังคม และทั�งดา้นลบ ซึ� งหมายถึง สิ�งที�จะสูญเสียหรือความเดือนร้อนอนัเนื�องมาจากการรับนวตักรรมนั�นๆ 
เช่นการลงทุนแลว้ไม่ไดรั้บกาํไรหรือขาดทุนเป็นตน้ o) การประเมิน (Evaluation) กล่าวคือ เมื�อหาขอ้มูลครบถว้น
แลว้ ก็นาํมาประเมินผลที�จะไดรั้บและเสียไป เป็นการประเมินเพื�อพิจารณาว่าการลงทุนจะไดรั้บผลประโยชน์
คุม้ค่าหรือไม่เพียงไร p) การทดลอง (Trial) กล่าวคือ ทดลองปฏิบติัหากวา่ไดผ้ลดีมากกวา่ผลเสียจะนาํมาปฏิบติั
ต่อไป แต่หากวา่มีผลเสียมากกวา่ผลดีการรับนวตักรรมนั�นก็ถึงจุดสิ�นสุด และ W) การยอมรับนวตักรรม กล่าวคือ 
การรับเอานวตักรรมนั�นเขา้มาเป็นส่วนหนึ�งของวฒันธรรมและวิถีชีวิต ซึ� งหากกระบวนการรับนวตักรรมดาํเนิน
มาถึงขึ�นที� W นี� ถือวา่การเปลี�ยนแปลงโดยการรับนวตักรรมนั�นเกิดขึ�นอยา่งสมบูรณ์501 เอเวอร์เร็ท (Everett) ได้
แสดงทศันะไวว้า่ การตดัสินใจยอมรับนวตักรรมของบุคคลไม่ใช่การกระทาํที�เกิดขึ�นในปัจจุบนัทนัด่วน แต่เป็น

                                                
499ดนัย เทียนพุฒ, อา้งถึงใน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, องค์ความรู้นวัตกรรม, เขา้ถึงเมื�อ -& 

พฤศจิกายน -WWq, เขา้ถึงไดจ้าก http://library.dip.go.th/Industrial%20Innovation/www/inno1-04.html 
500Everett M. Rogers,  Diffusion of Innovations, 5th ed. (New York: Free Press, -AAo), oq-os. 
501R. G. Havelock, and A. M. Huberman, Solving educational problems: The theory and 

reality of innovation in developing countries (New York:Praeger,1978),  138-144. 
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กระบวนการที�ตอ้งใชเ้วลา ประกอบดว้ยการกระทาํและการตดัสินใจที�เป็นขั�นเป็นตอน ซึ� งมี 5 ขั�นตอน ไดแ้ก่ &) 
ขั�นความรู้ ซึ�งเกิดขึ�นเมื�อบุคคลรับรู้ถึงการมีอยูข่องนวตักรรมนั�นๆ -) ขั�นโนม้นา้วใจ เป็นขั�นที�ทศันคติของบุคคล
ทั�งทางที�พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ต่อนวตักรรมจะก่อตวัขึ�น o) ขั�นตดัสินใจ บุคคลจะเกิดความรู้สึกถึง
ประโยชน์ของการยอมรับ และเห็นว่าเมื�อตดัสินใจนาํไปปฏิบัติจะส่งผลดีต่อการยอมรับนวตักรรมหรืออาจ
นาํไปสู่การปฏิเสธนวตักรรมนั�น ๆ ก็ได ้p)  ขั�นปฏิบติั เป็นเรื�องของการเปลี�ยนพฤติกรรม เมื�อนาํนวตักรรมใหม่
ไปปฏิบติั และ W) ขั�นทบทวนการตดัสินใจ ขั�นนี� เป็นขั�นที�บุคคลแสวงหาขอ้มูลเพิ�มเติม หรือสนบัสนุน เพื�อยืนยนั
การตดัสินใจเกี�ยวกบันวตักรรมที�กระทาํไปแลว้แต่ก็อาจปฏิเสธนวตักรรมนั�น ๆ ก็ได ้เมื�อขอ้มูลที�ไดม้าขดัแยง้กบั
ขอ้มูลเกี�ยวกบันวตักรรมที�มีอยู่เดิม502 โรเจอร์ (Rogers) ไดเ้สนอกระบวนการตดัสินใจยอมรับหรือปฏิเสธ
นวตักรรม (Innovation-Decision Process) ไว ้5 ขั�นตอน ไดแ้ก่ 1) ระดบัความรู้ (knowledge stage) เป็นระดบัแรก
ของกระบวนการตดัสินใจในการยอมรับนวตักรรม บุคคลไดรู้้จกันวตักรรมและไดแ้สวงหาความรู้ความเขา้ใจ
เกี�ยวกบันวตักรรมนั�นๆ บางคนกล่าววา่การรับรู้นี� เกิดขึ�นไดโ้ดยความบงัเอิญ โดยที�บุคคลนั�นๆ ไม่ไดต้ั�งใจจะ
แสวงหาหรือตอ้งการจะรับรู้แต่ประการใด แต่บางคนกลบัโตแ้ยง้วา่การรับรู้แบบนี�  คือ การเลือกรับรู้ (selective 
exposure) อยา่งไรก็ตามโรเจอร์ (Rogers) ไดก้ล่าววา่ ไม่สามารถสรุปไดว้า่อะไรมาก่อนอะไรมาหลงั ระดบัความรู้
นี� แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1.1) การตระหนกัวา่มีนวตักรรม (awareness knowledge) เป็นการรับรู้วา่มี
นวตักรรมและรับรู้ถึงความจาเป็นที�จะตอ้งมีการเปลี�ยนแปลงความรู้ในระดบันี� ยงัไม่ลึกซึ� งนกั 1.2) เป็นความรู้
เกี�ยวกบัวธีิการใชน้วตักรรม (how-to-knowledge) รู้วา่จะใชน้วตักรรมอยา่งไร จึงจะเหมาะสม ถูกตอ้งตอ้งรู้วิธีการ
ปฏิบติัแต่ละขั�นอยา่งละเอียดพอที�จะดาเนินการได ้ ฉะนั�นยิ�งนวตักรรมมีความซบัซอ้นมากเท่าใดก็ตอ้งมีความรู้
เกี�ยวกบันวตักรรมมากขึ�นเท่านั�น  และ 1.3) เป็นความรู้เกี�ยวกบัหลกัการ (principle knowledge) เป็นความรู้
เกี�ยวกบัขอ้เท็จจริง หลกัการหรือทฤษฎีที�อยูเ่บื�องหลงัการปฏิบติั เช่น ความรู้เกี�ยวกบัจุลินทรีย ์ซึ�งอยูเ่บื�องหลงัการ
ใชว้คัซีน ทฤษฎีการเพิ�มพลเมืองซึ� งอยูเ่บื�องหลงั จากการวางแผนครอบครัว ความรู้ในลกัษณะนี� จะช่วยให้บุคคล
เขา้ใจนวตักรรมและวธีิใชม้ากขึ�น ซึ�งจะทาใหเ้กิดการยอมรับนวตักรรมอยา่งมีเหตุผลมากขึ�น  2) ระดบัเปลี�ยนเจต
คติ (persuasion stage) เป็นระดบัที�บุคคลจะเริ�มสร้างความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบนวตักรรม ซึ� งเป็นผลหลงัจากที�
เขามีความรู้ในเรื�องนวตักรรมพอสมควรแลว้จากระดบัแรกตอ้งการจะมีความรู้เกี�ยวกบันวตักรรมนั�นๆ เพิ�มขึ�น 
ตอ้งการรู้รายละเอียดเกี�ยวกบันวตักรรมในแง่ของผลประโยชน์ที�ไดรั้บ ความเป็นไปไดใ้นการนาไปปฏิบติั ความ
ยากง่ายของการนาไปทดลองใชต้ลอดจนความผสมผสานกลมกลืนของนวตักรรมในชุมชนนั�นๆ มีผลมากในขั�นนี�
กล่าวคือ มีผลต่อการเกิดเจตคติที�จะชอบหรือไม่ชอบนวตักรรมนั�นๆ ซึ� งมีผลไปถึงการตดัสินใจที�จะยอมรับ
นวตักรรมในระดบัต่อไป 3) ระดบัการตดัสินใจ (decision stage) ในการตดัสินใจวา่จะยอมรับนวตักรรมหรือไม่
นั�น ความจริงมีตั�งแต่ระดบัแรกเป็นตน้มา เช่น ในส่วนที�เกี�ยวกบัความรู้ บุคคลตอ้งตดัสินใจเลือกรับรู้นวตักรรม
เพียงบางอยา่ง ไม่สามารถรับรู้นวตักรรมทั�งหมดที�ผ่านมาไดห้รือในส่วนของความรู้สึกในระดบัเปลี�ยนเจตคติ 
บุคคลจะตอ้งรับรู้บางอยา่งที�จาเป็นสาหรับประเมิน จะตดัทิ�งหรือไม่สนใจความรู้อยา่งอื�น การตดัสินใจนี� เป็นการ
ตดัสินใจว่าจะลองใชน้วตักรรมหรือไม่ดว้ย ถา้นวตักรรมนั�นสามารถทดลองไดบุ้คคลส่วนมากมกัไม่ยอมรับ

                                                
502H. R. Everett, Sensors for Mobile Robots: Theory and Application (Wellesley, MA: A K 

Peters, Ltd.,1995), 152. 



 

 

238 
 

นวตักรรมก่อนที�จะทาการทดลองดูเสียก่อน 4) ระดบัการนาํไปใช ้(implementation stage) บุคคลเมื�อตดัสินใจที�
จะยอมรับนวตักรรมนั�นๆ แลว้ บุคคลก็จะนานวตักรรมไปใช ้ซึ�งในบางครั� งการนานวตักรรมไปใชจ้ะกินเวลานาน
มาก ขึ�นอยูก่บัลกัษณะการใชน้วตักรรมนั�น ๆ รวมทั�งการยอมรับที�จะใชน้วตักรรมและการใชง้านอยา่งสมํ�าเสมอ
ดว้ย จึงมกัมีการเตรียมจดัหาขอ้มูลสาหรับขั�นการนาไปใชนี้�มาก เพื�อจะให้บุคคลเหล่านั�นสามารถปฏิบติัการใช้
นวตักรรมนั�นๆ ได ้และ 5) ระดบัการยืนยนั (confirmation stage) บุคคลจะตอ้งไดรั้บแรงเสริม แรงกระตุน้เพื�อ
สร้างความมั�นใจในการตดัสินใจของเขา ถา้พบวา่สาระหรือสิ�งที�ไดเ้กี�ยวกบันวตักรรมนั�นขดัแยง้กนั บุคคลก็จะ
พยายามหลีกเลี�ยงสภาวการณ์ขดัแยง้นั�นเพื�อยืนยนัการตดัสินใจ กล่าวคือ เมื�อบุคคลไดรั้บขอ้มูลเพิ�มเติมอาจเป็น
การเนน้ให้เขาไดต้ดัสินใจความไม่สอดคลอ้งกนัระหวา่งขอ้มูลเดิมกบัสิ�งที�ไดรั้บรู้ใหม่อาจช่วยกระตุน้ให้มีการ
ยอมรับนวตักรรมอยา่งต่อเนื�อง ถาวร หรืออาจทาใหล้ดลงก็เป็นไดเ้ช่นกนั503  

อุปสรรคในการรับนวตักรรมตามทัศนะของเฮฟลอกค์และฮิวเบอร์แมน (Havelock and 
Huberman) มี 7 ประการ ไดแ้ก่ &) บุคคล เนื�องจากไม่มีการให้รางวลัที�เหมาะสมแก่บุคคลที�ให้การสนับสนุน 
ดงันั�นบุคคลจึงไม่ปรับเปลี�ยนพฤติกรรมและทศันคติ -) สังคมและวฒันธรรม มีปัจจยัที�สําคญัที�สุดคือ ความ
ขดัแยง้ท่ามกลางความคิดเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลง นอกจากนี� ยงัพบวา่ปัจจยัทางดา้นการแบ่งปันความคิดที�เปิด
กวา้ง วฒันธรรมที�แตกต่างกนั ความขาดแคลนความสอดคลอ้งทางสังคม ยงัเป็นส่วนที�สาํคญัของอุปสรรคดา้นนี�  
o) นโยบาย มีปัจจัยที�สําคัญ คือ การขาดการติดต่อสื�อสารที� ดีชองผูน้ําในการตัดสินใจด้านนโยบาย  การ
เปลี�ยนแปลงรัฐบาลจึงทาํให้เกิดความยุง่ยากในการจดัการนโยบายและการติดตามแผนงาน การขาดแคลนความ
สนใจและความเขา้ใจนวตักรรมของผูน้าํประเทศ จึงทาํให้ตอ้งมีการพฒันาทกัษะดา้นนโยบายเพื�อสนบัสนุนการ
พฒันาประเทศโดยอาศัยนวตักรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วย p) ภูมิศาสตร์  ความแตกต่างทางด้านภูมิศาสตร์ซึ� ง
ประกอบดว้ย ระยะทางที�ห่างไกล การขนส่งที�ลา้ชา้กว่ากาํหนด พื�นที�ที�แยกตวัเป็นอิสระ และสภาพภูมิอากาศที�
เลวร้าย ถือไดว้า่เป็นความรุนแรงของปัญหาที�มาจากอุปสรรคทางดา้นภูมิศาสตร์ W) ประวติัศาสตร์และอุดมการณ์ 
ซึ�งไดแ้ก่ การปกครอง  นวตักรรมทอ้งถิ�น และความตอ้งการเป็นอิสระจากอาณานิคม จาการใชรู้ปแบบการเรียนรู้
จากประเทศแม่ทาํใหไ้ม่มีรูปแบบและระบบของตนเอง ปิดกั�นความคิดของคนรุ่นใหม่ในชาติ สิ�งเหล่านี� ถือวา่เป็น
การเหลื�อมลํ�ากนัของวฒันธรรมที�แสดงออก และขดัขวางต่อการพฒันาอยา่งเป็นขั�นตอน q) เศรษฐกิจ ซึ� งไดแ้ก่ 
การขาดแคลนเงินสนบัสนุนจากรัฐบาล ภาวะเงินเฟ้อ ความขดัแยง้ในดา้นการช่วยเหลือจากต่างประเทศ และการ
ล่าชา้ในการให้เงินสนับสนุน นอกจากนี� บุคคลบางกลุ่มที�เสียประโยชน์ก็จะปฏิเสธการรับนวตักรรม และ r) 
ระเบียบปฏิบติั อุปสรรคดา้นนี�นบัไดว้า่มีความหลายหลายของปัจจยัมากที�สุดท่านกลางระเบียบการมากมายที�เป็น
ของชุมชนเมือง504 

การยอมรับหรือปฏิเสธนวตักรรมนั�นขึ�นอยูก่บัคุณสมบติัของนวตักรรมเป็นสาํคญั ซึ� งโรเจอร์  
(Roger) กล่าวถึงคุณสมบติัของนวตักรรมไว ้W ประการ ไดแ้ก่ 1) ความไดเ้ปรียบเชิงเทียบ (Relative Advantage) 
กล่าวคือ การที�ผูย้อมรับนวตักรรมไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ นวตักรรมนั�นดีกวา่และมีประโยชน์มากกวา่ ความคิด

                                                
503Everett M. Rogers,  Diffusion of Innovations, 5th ed. (New York: Free Press, -AAo), &qR-&sR. 
504R. G. Havelock, and A. M. Huberman, Solving educational problems: The theory and 

reality of innovation in developing countries (New York:Praeger,1978),  220-241. 
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เก่า สิ�งเก่าหรือวธีิปฏิบติัเก่าที�นวตักรรมนั�นเขา้มาแทนที� การวดัประโยชน์เชิงเทียบอาจวดัในแง่เศรษฐกิจหรือแง่
อื�นๆ ก็ได ้ เช่น ความเชื�อถือของสังคม เกียรติยศ ความสะดวกสบายในการทาํงาน เป็นตน้  2) ความเขา้กนัได ้
(Compatibility) กล่าวคือ นวตักรรมจะไดรั้บการยอมรับเร็วหรือชา้นั�นขึ�นอยูก่บัการที�ผูย้อมรับนวตักรรมรู้สึกวา่
นวตักรรมนั� นเขา้กันได้กับค่านิยมที� เป็นอยู่ ความเชื�อทางสังคมและวฒันธรรม ทัศนคติ ความคิดหรือ
ประสบการณ์เกี�ยวกบันวตักรรมในอดีต บรรทดัฐานทางสังคม ตลอดจนความตอ้งการของผูรั้บนวตักรรม 3) 
ความสลบัซบัซอ้น (Complexity) กล่าวคือ นวตักรรมใดที�มีความยากต่อความเขา้ใจและยุง่ยากต่อการนาํไปใช ้ก็
จะทาํให้เสียเวลานานกว่าจะไดรั้บการยอมรับ แต่หากนวตักรรมใดไม่ซับซอ้นจนเกินไป สามารถเขา้ใจไดง่้าย 
นาํไปใชไ้ดส้ะดวกโอกาสที�จะไดรั้บการยกยอ่งยอ่มมีรวดเร็วกวา่ 4) สามารถนาํไปทดลองใชไ้ด ้ (Trial Ability) 
กล่าวคือ ระดบัที�นวตักรรมสามารถนาํไปทดลองใช ้นวตักรรมใดที�สามารถแบ่งออกเป็นส่วนเพื�อนาํไปทดลองใช ้
จะไดรั้บการยอมรับรวดเร็วกวา่นวตักรรมที�ไม่สามารถแบ่งออกไปทดลองใช ้ ทั� งนี� เพราะนวตักรรมที�สามารถ
นาํไปทดลองใช ้จะช่วยลดโอกาสเสี�ยงต่อการยอมรับนวตักรรมและความผิดพลาดนอ้ยลง และ 5) ความสามารถ
สงัเกตได ้(Operability) กล่าวคือ นวตักรรมใดที�สามารถมองเห็นผลและสื�อความหมายไดช้ดัเจนแลว้ นวตักรรม
นั�นก็จะไดรั้บการยอมรับมากกวา่นวตักรรมที�สังเกตผลยาก ดงันั�นการทาํให้กลุ่มเป้าหมายยอมรับในนวตักรรม
ทางดา้นความคิด จึงทาํไดย้ากกวา่ทาํให้ยอมรับในนวตักรรมทางดา้นวตัถุ505 โรเจอร์และชูมาคเกอร์ (Roger and 
Shomaker) ได้กล่าวถึงคุณสมบติัของนวตักรรมที�จะทาํให้ได้รับการยอมรับไว ้ r ประการ ได้แก่ &) มีคุณค่า 
กล่าวคือ การที�ผูรั้บนวตักรรมนั�นคิดวา่ นวตักรรมนั�นดีกวา่ที�เป็นอยูเ่ดิม มีประโยชน์กวา่เดิม ยิ�งผูที้�รับนวตักรรมมี
ความรู้สึกวา่นวตักรรมนั�นมีคุณค่า มีประโยชน์มากเพียงไร โอกาสที�จะยอมรับนวตักรรมก็มีมากขึ�นเพียงนั�น -) 
เขา้กนัได ้ กล่าวคือ การที�ผูรั้บนวตักรรมรู้สึกวา่ นวตักรรมนั�นเขา้กนัไดก้บัค่านิยม ประสบการณ์ในอดีต ตลอดจน
ความตอ้งการของตน ถ้านวตักรรมใดเข้ากันไม่ได้กับค่านิยมของผูรั้บนวตักรรมก็จะไม่ถูกยอมรับในเวลา
อนัรวดเร็ว o) สังเกตเห็นผลได ้กล่าวคือ ถา้ผูรั้บนวตักรรมสามารถมองเห็นผลของนวตักรรมไดง่้ายเพียงใด ก็
ยอ่มจะยอมรับนวตักรรมนั�นไดง่้ายเพียงนั�น p) ทดลองได ้ กล่าวคือ การที�นวตักรรมซึ� งถูกแบ่งเป็นส่วนๆ เมื�อ
นาํไปทดลองใชใ้นปริมาณที�จาํกัดได้ จะได้รับการยอมรับง่ายกว่านวตักรรมที�ไม่สามารถแบ่งเป็นส่วนๆ ได ้
เพราะผูรั้บนั�นรู้สึกวา่ความเสี�ยงภยันอ้ย W) ง่ายต่อการใช ้กล่าวคือ หากนวตักรรมใดผูรั้บเห็นวา่ยากแก่การเขา้ใจ
และนาํไปใช ้ตอ้งใชเ้วลาเขา้ใจนาน ก็จะใชเ้วลานานในการยอมรับ แต่หากในทางตรงกนัขา้มก็จะเกิดการยอมรับ
ในเวลาอนัรวดเร็ว q) สะดวกต่อการใช ้กล่าวคือ หากนวตักรรมใดไม่สะดวกในการนาํไปใช ้หรือตอ้งเสียเวลา
แสวงหาและรวบรวมอุปกรณ์จาํนวนมากเพื�อจะใช ้ยอ่มจะยากแก่การยอมรับหรือมีการยอมรับนอ้ย และ r) เสีย
ค่าใชจ่้ายนอ้ย  กล่าวคือ หากนวตักรรมใดที�เสียค่าใชจ่้ายในการจดัหานอ้ยหรือไม่แพงจนเกินไป ยอ่มจะไดรั้บการ
ยอมรับจากผูรั้บนวตักรรมง่ายยิ�งขึ�น506 

โรเจอร์และชูมาคเกร์ (Roger and Shomaker) ไดจ้าํแนกกลุ่มผูย้อมรับการเผยแพร่นวตักรรม
ตามลกัษณะของความเร็ว ออกเป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) กลุ่มนวตักร (Innovators) ลกัษณะของกลุ่มนี�พบวา่ เป็นผูที้�
ชอบการเสี�ยง ชอบทดลองของใหม่ๆ อาจทาํใหดู้เป็นคนแปลกในสงัคม กลุ่มนี� จะมีคุณสมบติับางอยา่งสนบัสนุน 
                                                

505Everett M. Rogers,  Diffusion of Innovations, 5th ed. (New York: Free Press, -AAo), 15-16. 
506Everett M. Rogers and F. Floyd Shoemaker, Communications of Innovations: A Cross-

Cultural Approach (New York: Free Press, 1971), 22. 
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ซึ�งคุณสมบติันั�นพบวา่ เป็นผูที้�ฐานะทางเศรษฐกิจดี ชอบทดลองใชน้วตักรรมและมีการยอมรับความลม้เหลวหาก
นวตักรรมไม่ไดผ้ลตามที�ตอ้งการ และไม่ไดน้าํความลม้เหลวมาเป็นหลกัในเรื�องของการตดัสินใจในการยอมรับ
หรือปฏิเสธนวตักรรม 2) กลุ่มผูย้อมรับนวตักรรมก่อนผูอื้�น (Early Adopters) ลกัษณะของกลุ่มนี�พบวา่ มีฐานะ
ทางสังคมค่อนขา้งสูง เป็นผูน้าํทางความคิดในสังคม เพื�อเป็นแนวทางให้กบักลุ่มอื�นในการยอมรับหรือปฏิเสธ
นวตักรรม และในการเผยแพร่นวตักรรมนั�นมกันิยมชักจูงกลุ่มนี� ให้เกิดยอมรับนวตักรรมก่อน เพื�อสามารถ
เผยแพร่นวตักรรมไปยงักลุ่มอื�นไดง่้ายขึ�น กลุ่มนี� ก็จะตระหนกัถึงความเป็นผูน้าํและแบบอย่างแก่กลุ่มอื�นๆ จึง
พยายามคงคุณสมบติัเดิมไว ้3) กลุ่มชนส่วนใหญ่ที�ยอมรับนวตักรรมในระยะตน้ (Early Majority) ลกัษณะของ
กลุ่มนี� พบวา่ จะยอมรับนวตักรรมก่อนกลุ่มอื�นเพียงระยะเวลาหนึ� งเท่านั�น กลุ่มนี� มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนัจะ
ยอมรับนวตักรรมชา้กว่ากลุ่มที� 2 แต่เร็วกว่ากลุ่มอื�นที�เหลือ ซึ� งที�จริงนั�นกลุ่มนี� เริ� มคลอ้ยตามและมีการใช้
นวตักรรมบา้งแลว้ เพียงแต่ไม่ตกลงใจยอมรับอยา่งแน่ชดั เพราะการยอมรับนวตักรรมของกลุ่มนี� ใชเ้วลานานกวา่
กลุ่มแรก ซึ�งกลุ่มนี� มีความพอใจและเตม็ใจใชน้วตักรรม แต่ไม่ตอ้งการเป็นผูน้าํการใชน้วตักรรม 4) กลุ่มชนส่วน
ใหญ่ที�ยอมรับนวตักรรมในระยะหลงั (Late Majority) ลกัษณะของกลุ่มนี�พบวา่ จะยอมรับนวตักรรมชา้กวา่คน
ทั�วไปเลก็นอ้ย และการยอมรับก็เกิดจากแรงผลกัดนัจากสังคม การยอมรับนวตักรรมของกลุ่มนี� เต็มไปดว้ยความ
ไม่ไวว้างใจ มีความระแวดระวงั หลงัจากเห็นตวัอยา่งการยอมรับจากสมาชิกกลุ่มอื�นแลว้ การเผยแพร่นวตักรรม
กลุ่มนี�ตอ้งใชพ้ลงักระตุน้จากสมาชิกกลุ่มอื�นเป็นหลกั และ 5) พวกลา้หลงั (Laggards) เป็นกลุ่มสุดทา้ยที�ยอมรับ
นวตักรรม ลกัษณะของกลุ่มนี�พบวา่ จะเป็นพวกที�ยึดมั�นในขนบธรรมเนียมของสังคม ค่อนขา้งตดัขาดจากโลก
ภายนอกจะสนใจแต่เฉพาะเรื�องในอดีต โดยพยายามดาํเนินตามสิ�งที�เคยประพฤติปฏิบติัมาก่อน หากกลุ่มนี� จะใช้
นวตักรรมก็เพราะนวตักรรมนั�นใชก้นัมานานพอสมควร จนกลายเป็นวถีิชีวิตอยา่งหนึ�งในสังคมแลว้ กลุ่มนี� จะไม่
ไวใ้จนวตักรรมและสมาชิกกลุ่มนวตักรรม และรังเกียจตวักลางการเผยแพร่ ดงันั�นระยะเวลาของการยอมรับ
นวตักรรมของกลุ่มนี� จึงใชเ้วลามากที�สุด507 ทั�งนี� โรเจอร์ (Rogers) ยงัไดก้ล่าวไวว้า่ ลกัษณะของบุคคลส่งผลต่อ
ระยะเวลาในการยอมรับนวตักรรมวา่ชา้หรือเร็ว มีอยู ่3 ประการ ไดแ้ก่ 1) สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ผูมี้
การศึกษาอยูใ่นระดบัสูง มีฐานะทางเศรษฐกิจดี มีสถานะทางสังคมสูงหรือตั�งจุดหวงัในชีวิต เพื�อเลื�อนฐานะของ
สงัคมใหสู้งขึ�น และนวตักรรมมีความสอดคลอ้งกบัชีวิต จะเกิดการยอมรับสูงกวา่และเร็วกวา่ผูที้�ไดรั้บการศึกษา
นอ้ย ดว้ยฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคม 2) บุคลิกภาพ พวกที�ยอมรับนวตักรรมไดเ้ร็วและรับไดม้ากมกัจะเป็นผูไ้ม่
ยดึมั�นยึดถือกบัสิ�งเดิม มีความสามารถเอาใจเขามาใส่ใจเรามากกวา่เป็นผูมี้เหตุผลดีและมีเจตคติที�ดีต่อการศึกษา
สามารถคิดและเขา้ใจนามธรรมไดดี้กวา่ และเป็นผูช้อบเสี�ยงภยัมีเจตคติที�ดีต่อการเปลี�ยนแปลงมากกวา่ และ 3) 
พฤติกรรมในการสื�อสาร การยอมรับนวตักรรมจะเกิดขึ�นมากกวา่และเร็วกวา่ ถา้พฤติกรรมในการสื�อสารของ
บุคคลนั�นมีลกัษณะดงันี�  คือ บุคคลมีส่วนร่วมในสงัคมและทาํตวัเป็นส่วนหนึ�งของระบบสงัคมไดดี้ มีการเดินทาง
บ่อยครั� งหรือเป็นคนไม่ติดถิ�น มีโอกาสติดต่อกบัผูน้าํในการเผยแพร่นวตักรรม มีโอกาสเปิดรับสื�อมวลชนสื�อ
ระหวา่งบุคคล เป็นผูที้�มีความรู้เกี�ยวกบันวตักรรมมาก เพราะมีโอกาสแสวงหาข่าวสารมาก และเป็นผูมี้ระดบัของ
การเป็นผูน้าํทางความคิดสูง508 

                                                
507Ibid., 182. 
508Everett M. Rogers, Diffusion of Innovations, 5th ed. (New York: Free Press, -AAo), 170-171. 
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เฮฟลอกคแ์ละฮิวเบอร์แมน (Havelock and Huberman) ไดก้ล่าวถึงผลของการรับเอานวตักรรม
มาใชที้�มีต่อสภาพโดยทั�วไปของสังคมไวด้งันี� คือ &)ความลา้ทางวฒันธรรม (Cultural lag) เป็นปรากฏการณ์ที�มกั
เกิดขึ�นบ่อยครั� ง เมื�อส่วนใดส่วนหนึ�งของวฒันธรรมที�เกี�ยวขอ้งกนันั�นมีอตัราการเปลี�ยนแปลงที�ไม่เท่าทนักนั ซึ� ง
บางส่วนอาจเปลี�ยนแปลงไดเ้ร็วกวา่ แต่อีกส่วนหนึ�งในสภาวะเช่นนี� ทาํให้เกิดปัญหาลกัษณะการปรับตวัเขา้กนั
ไม่ได ้ -) ความลา้ทางสังคม (Social lag) กล่าวคือ ความลม้เหลวในการปรับสถาบนัทางสังคม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ทศันคติ และแบบอยา่งความสัมพนัธ์ทางสังคมให้สอดคลอ้งกบัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี o) ความ
เสียระบบทางสังคม (Social Disorganization) กล่าวคือ ความระสํ�าระสาย ความขดัแยง้ หรือความไม่เป็นนํ� าหนึ� ง
ใจเดียวกนัภายในกลุ่มซึ�งมีผลกระทบต่อวถีิชีวิตความเคยชินของสมาชิกในสังคมนั�น มีผลกระทบต่อสถาบนัการ
ควบคุมทางสังคม จะส่งผลกระทบที�รุนแรงถึงขั�นที�ผูค้นในสังคมจะเสื�อมคลายความเชื�อถือในกฎหมาย โดยไม่
ปฏิบติัตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ไม่ใชค้วามเชื�อฟังบุคคลที�มีอาํนาจมาแต่เดิม ในสังคมนั�นเกิดความ
ขดัแยง้อย่างมากจนเกิดเป็น - ฝ่าย คือ ฝ่ายที�หนึ� งต้องการให้มีการเปลี�ยนแปลง ส่วนอีกฝ่ายต้องการรักษา
สถานภาพเดิมของตนไวจึ้งทาํใหเ้กิดการแตกแยกในสงัคมขึ�นอยา่งชดัเจน509 

องค์การที�มีการสร้างนวตักรรมตามทัศนะของเดรสและมิลเลอร์ (Dress and Miller) นั�น
ประกอบดว้ย s มิติ ดงันี� คือ &) การร่วมมือกนักาํหนดวสิยัทศัน์และกลยทุธ์ กล่าวคือ บุคลากรในองคก์ารทุกระดบั
มีส่วนร่วมกนัในการกาํหนดวสิยัทศัน์และกลยทุธ์ เพื�อใหเ้กิดการสร้างสรรคน์วตักรรมขึ�นในองคก์าร  โดยการจดั
ความสําคญัของนวตักรรมตามลาํดบัก่อนหลงั เพื�อให้นวตักรรมนั�นตอบสนองความตอ้งการขององคก์าร โดย
ปรึกษาหารือร่วมกนัในการกาํหนดแนวคิด การสร้างนวตักรรมที�จาํเป็นและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
บุคลากร การกาํหนดวิสัยทศัน์ให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดในการสร้างนวตักรรมในองค์กร พฒันากลยุทธ์ในการ
สร้างนวตักรรมในองคก์าร โดยกาํหนดแผนงานและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกนักบัวิสัยทศัน์ขององคก์าร มีระบบ
การติดต่อสื�อสารที�มีประสิทธิภาพ เพื�อให้บุคลากรไดท้ราบถึงจุดมุ่งหมายขององคก์ารในการสร้างนวตักรรม 2) 
สภาพแวดลอ้ม กล่าวคือ สภาพแวดลอ้มขององคก์ารที�เอื�อต่อการสร้างสรรคน์วตักรรม ซึ� งเกิดจากพฤติกรรมของ
บุคลากรในองคก์ารเองและเกิดโดยไดรั้บการฝึกฝน โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น เพื�อนาํไปสู่
การปรังปรุงเปลี�ยนแปลง และตอ้งสร้างความเขา้ใจแก่บุคลากรวา่ทุกคนมีส่วนสาํคญัอยา่งยิ�งต่อการสร้างสรรค์
นวตักรรม รวมทั�งชี�แจงใหเ้ขา้ถึงประโยชน์ การใหร้างวลัที�จะส่งผลต่อแรงจูงใจในการทาํงานใหมี้คุณภาพ การให้
ความสาํคญัต่อบุคลากรในการเนน้ส่วนสาํคญัในการพฒันาองคก์าร องคก์ารตอ้งมีสภาพแวดลอ้มใหอิ้สระในดา้น
ความคิดแก่บุคลากร ให้เขารู้สึกถึงความปลอดภยั ในการแสดงความคิดเห็นที�แตกต่างจากคนอื�น o) การบริหาร
ทรัพยากร กล่าวคือ ทรัพยากรในการสร้างนวตักรรมขององค์การคือ งบประมาณ บุคลากร เวลา และขอ้มูล
ข่าวสาร ที�สาํคญัคือ เวลาในกระบวนการสร้างนวตักรรม เพื�อจะสาํรวจความคิดเห็น โอกาสทางเลือกใหม่ๆ จดัให้
มีการอบรมในการสร้างทีมงานที�มีประสิทธิภาพเพื�อการสร้างนวตักรรม มีการวางแผนในดา้นงบประมาณอยา่ง
ยึดหยุ่นในการสํารวจตรวจสอบพฒันาและนํานวตักรรมสู่การปฏิบัติ มีการขยายความคิดในกลุ่มผูบ้ริหาร
ก่อนหลังจากนั� นก็ดําเนินการให้บุคลากรมีการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและพฒันา
หน่วยงานดว้ยการสร้างนวตักรรม p) กระบวนการสร้างเครือข่าย กล่าวคือ การสร้างความร่วมมือกนัระหวา่ง

                                                
509R. G. Havelock and A. M. Huberman, Solving educational problems: The theory and 

reality of innovation in developing countries (New York:Praeger,1978),  266-276. 



 

 

242 
 

บุคลากรในองคก์ารใหเ้กิดขึ�นนั�นเพื�อใหเ้กิดกระบวนการสร้างนวตักรรมทั�งองคก์ารอยา่งทั�วถึง ดว้ยการสนบัสนุน
ใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นอนัจะก่อให้เกิดพลงัขึ�นในองคก์าร ร่วมกบัการถ่ายทอด
หรือแลกเปลี�ยนความคิดใหม่ๆ ขึ� นนอกจากนี� องค์การต้องมีขบวนการในการให้ขอ้มูลแก่บุคลากรผ่านทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื�อให้บุคลากรเกิดความคิดและขยายความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงาน W) การกาํหนด
โครงการ กล่าวคือ โครงการที�จดัทาํขึ�นเพื�อสร้างนวตักรรมเกิดจากความตอ้งการและความสนใจของบุคลากรใน
หน่วยงานตั�งแต่ในระยะเริ�มตน้จนถึงระยะสิ�นสุด โดยการสนบัสนุนให้บุคลากรยอมรับความคิดใหม่ๆ ในส่วนที�
นอกเหนือจากงานประจาํ รวมทั�งการให้ความสาํคญักบัความรับผิดชอบต่องาน q) การพฒันาทกัษะ กล่าวคือ 
ทกัษะในการสร้างนวตักรรมสามารถฝึกฝน และพฒันาไดโ้ดยบุคลากรตอ้งคน้หาและพฒันาความคิดของตนเอง 
และองคก์าร ซึ�งจะตอ้งไดรั้บการกระตุน้การสนบัสนุนจากผูบ้ริหารเพื�อใหบุ้คลากรเกิดความมั�นใจที�จะคิดคน้และ
พฒันานวตักรรมขั�นในองคก์าร r) การยอมรับและแรงจูงใจ กล่าวคือ สิ�งที�สาํคญัคือการมุ่งเนน้สิ�งที�ตรงกบัความ
ตอ้งการของบุคลากร และจุดมุ่งหมายขององค์การ ผูบ้ริหารจะตอ้งให้การยอมรับความคิดสร้างสรรค์และ
สนับสนุนโดยการให้รางวลัเพื�อเป็นแรงจูงใจในการสร้างนวตักรรม และ s) บุคคลภายนอกที�มีส่วนเกี�ยวขอ้ง 
กล่าวคือ ตอ้งมีการติดตามขอ้มูลข่าวสารแนวความคิดใหม่ๆ จากทรัพยากรภายนอก เช่นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมถึงบุคคลภายนอก ไดแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ ผูใ้ห้การสนบัสนุนรวมทั�งคู่แข่งขนั  โดยมีการแลกเปลี�ยนความคิดเห็น
และเปรียบเทียบการปฏิบติังานระหวา่งองคก์าร สร้างความร่วมมือกบัผูเ้กี�ยวขอ้งภายนอกองคก์าร คน้หาวิธีการ
สร้างความร่วมมือจากบุคคลภายนอก ใหร้างวลัและสนบัสนุนผูที้�มีส่วนร่วมในการใหค้วามร่วมมือกบัองคก์ารใน
การสร้างนวตักรรม510 องคก์ารที�มีการสร้างนวตักรรมตามทศันะของอะแดร์ (Adair) นั�น ประกอบดว้ยคุณลกัษณะ
ดงันี� คือ &) ความมุ่งมั�นเพื�อให้บรรลุจุดสูงสุดขององคก์าร ซึ� งผูบ้ริหารที�มีความมุ่งมั�นดงักล่าวจะมีส่วนสาํคญัใน
การผลกัดนัให้เกิดการสร้างนวตักรรม กล่าวคือความสาํเร็จหรือความลม้เหลวในการสร้างนวตักรรมนั�นเกิดขึ�น
จากนโยบายและการปฏิบติังาน ทั�งนี�ผูบ้ริหารจะมีส่วนสาํคญัในการช่วยสนบัสนุนการปฏิบติังานของบุคลากรใน
องค์การให้มีคุณภาพมากยิ�งขึ�น โดยให้มีวิสัยทศัน์ การวิเคราะห์งานที�เป็นระบบ ความยุติธรรม รวมทั� งความ
ภาคภูมิใจที�ไดมี้ส่วนสาํคญัในการพฒันาและปรังปรุงองค์การให้บรรลุจุดหมายที�วางไว ้ 2) บรรยากาศในการ
ทาํงานที�สนบัสนุนการทาํงานเป็นทีมและการสร้างนวตักรรม การสร้างบรรยากาศที�เอื�อต่อการทาํงานเป็นทีมและ
สร้างสรรค์นวตักรรมนั�นนับได้ว่าบุคลากรภายในองค์การทุกคนมีส่วนเกี�ยวขอ้งด้วยกันทุกคน เช่น การให้
บุคลากรภายในองคก์ารร่วมแสดงความคิดเห็น การวางแผนระยะยาว การติดต่อสื�อสารที�มีประสิทธิภาพ และการ
สนบัสนุนการคิดคน้สร้างสรรคน์วตักรรมของผูบ้ริหารเป็นตน้  o) การยอมรับขอ้ผิดพลาดอนัเป็นผลมาจากความ
กลา้เสี�ยง  องคก์ารถือวา่มีส่วนในการช่วยสนบัสนุนให้บุคลากรนั�นเกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะผูบ้ริหาร
ตอ้งมีความกลา้เสี�ยงในการตดัสินใจเพื�อใหเ้กิดนวตักรรมขึ�นในองคก์าร p) การเปิดกวา้งในการติดต่อสื�อสาร การ
เปิดกวา้งอย่างอิสระในดา้นขอ้มูลข่าวสารเป็นสิ�งสําคญัที�ทาํให้ผูบ้ริหารนั�นเกิดความคิดใหม่ๆ ที�เหนือความ
คาดหวงัและสามารถนาํไปสู่การสร้างนวตักรรมขึ�นในที�สุด และ W)โครงสร้างองคก์ารที�มีความยึดหยุน่ การที�
องค์การนั�นให้มีการเปลี�ยนแปลงโดยกาํหนดอาํนาจหน้าที�รับผิดชอบให้สอดคลอ้งเป็นไปในแนวเดียวกนักับ
วตัถุประสงคข์ององคก์ารในการสร้างสรรคน์วตักรรม เช่น การมีโครงสร้างองคก์ารที�ยึดหยุน่ เป็นตน้ลว้นแต่จะ
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นาํไปสู่คุณภาพและการสร้างนวตักรรมขึ�นได้511 และองค์การที�มีการสร้างนวตักรรมตามทศันะของกรีนเบอร์ก
และบารอน (Greengerg and Baron) นั�นประกอบดว้ยคุณลกัษณะดงันี� คือ &) การสร้างแรงจูงใจ การมีวฒันธรรม
ในการคิดสร้างสรรคน์วตักรรมโดยผูบ้ริหารจะตอ้งกาํหนดเป็นวสิยัทศัน์ขององคก์ารเพื�อเป็นแรงจูงใจใหบุ้คลากร
มีการสร้างสรรคน์วตักรรมขึ�นในองคก์าร -) การสนบัสนุนดา้นทรัพยากรองคก์ารคือแหล่งสนบัสนุนพื�นฐานที�
สําคญัในการสร้างนวตักรรมไม่ว่าจะดา้นงบประมาณ หรือด้านวิชาการ เป็นตน้ และ 3) การบริหารจดัการ 
องคก์ารจะตอ้งมีแนวทางการพฒันาระบบบริหารบุคคล เพื�อเป็นตวัจกัรในการกาํหนดระยะเวลาที�เหมาะสมใน
การทาํงาน เพราะถา้ใชเ้วลานอ้ยเกิดไปผูป้ฏิบติังานจะเกิดความกดดนัและไม่เกิดความคิดสร้างสรรค ์แต่ถา้ใช้
เวลามากเกินไปผูป้ฏิบติังานอาจจะไม่เห็นความสาํคญัของานนั�นๆ ได้512  

 ดนัย เทียนพุฒ ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัการจะสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศในองค์กรให้
สามารถกระตุน้ความคิดเชิงสร้างสรรค ์ซึ� งจะเป็นประโยชน์ต่อนวตักรรม ไวด้งันี� คือ &) ปลูกฝังแนวคิดทิศทางที�
สอดคลอ้งกบักลยุทธ์หลกัอย่างต่อเนื�อง ไม่ใช่แค่มาตรการชั�วคราว เป็นการกาํหนดการคิดเชิงสร้างสรรค์และ
โครงการใหม่ๆ ในการดาํเนินงานขององคก์รให้กลายเป็น “กลยทุธ์หลกั” ที�บุคลากรทั�งองคก์รตอ้งนาํไปปฏิบติั 
จนกลายเป็นกิจวตัรและงานประจาํส่วนหนึ�งในองคก์ร มีการจดัสรรเวลาทาํงานส่วนหนึ�งให้กบังานในตาํแหน่ง
ต่างๆ ในระดบันโยบายขององคก์ร เช่น ในโหมดงานปกติของพนักงาน จะจดัสรรเวลาร้อยละ 80 สาํหรับงาน
ประจาํและอีกร้อยละ 20 สาํหรับงานที�เป็นโครงการพฒันาใหม่ๆ หรือการใชก้ลุ่ม Quality Circle (QC) ของเครือ 
ซิเมนตไ์ทย ในการคิดหาวิธีการใหม่ๆ ในการดาํเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ�น เป็นตน้ 2) ผูบ้ริหารระดบัสูง
ตอ้งผลกัดนัและสนับสนุนอย่างจริงจงั โดยตอ้งสนบัสนุนลูกนอ้งในทุกดา้น ทั�งในเรื�องของเครื�องมืออุปกรณ์ที�
ทนัสมยัที�จะทาํใหพ้นกังานไดส้ร้างสรรคสิ์�งใหม่ๆ รวมถึงการใหค้วามเป็นอิสระทางความคิด และอาํนาจลองผิด
ลองถูกกบัวิธีการหรือไอเดียใหม่ๆ ที�พนกังานคิดคน้ขึ�นมา และตอ้งสื�อสารอย่างชดัเจนกบัพนกังานวา่ หากเกิด
ความผิดพลาดในการคิดสิ�งใหม่ๆ เหล่านั�น จะไม่เอาผิดหรือลงโทษ แต่จะนบัเป็นการลงทุนเพื�อให้เกิดการเรียนรู้
และพฒันาต่อไป 3) ควรนาํความคิดสร้างสรรคที์�พฒันามาปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม โดยเพิ�มแรงจูงใจในการนาํไป
ปฏิบติั และนาํผลสมัฤทธิ{ ที�ไดจ้ากแนวคิดดงักล่าวไปเชื�อมโยงกบัการประเมินผลและผลตอบแทนจากการทาํงาน 
เพื�อให้พนกังานไดต้ระหนักถึงผลประโยชน์ที�เป็นรูปธรรมมากขึ�น 4)ปลูกฝังเรื�องการพฒันานวตักรรมให้เป็น
ค่านิยมและความเชื�อในการทาํงาน ไม่ควรใชก้ฎเกณฑเ์ขา้มาบงัคบั จากผลการวิจยัทั�วไประบุวา่ การใชค้วามเชื�อ
ร่วมและการผลกัดนัจากเพื�อนร่วมงานในองคก์รดว้ยกนั จะมีประสิทธิผลสูงกวา่การบงัคบั โดยใชก้ฎระเบียบใน
การดาํเนินงาน 5) สร้างค่านิยมในการแข่งขนัดา้นนวตักรรมภายในองคก์ร ทา้ทายแนวคิด แต่ไม่ใช่ความขดัแยง้
หรือโจมตีซึ� งกนัและกนั ในหลายองค์กรมุ่งเน้นให้เกิดการแข่งขนัระหว่างกลุ่มงาน แผนกงาน หรือแต่ละสาย
ผลิตภณัฑ ์เพื�อใหเ้กิดบรรยากาศของการส่งเสริมการพฒันาสิ�งใหม่ใหเ้กิดขึ�นจากการปฏิบติังาน เช่น บริษทั Sony 

                                                
511John Adair,1996, อา้งถึงใน นพดล เจนอกัษร, “นวตักรรมการบริหาร,” ใน เอกสารการสอนชุด

วชิาทฤษฏีและแนวปฏิบัตใินการบริหารการศึกษา เล่ม | หน่วยที� 99- 9T บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (นนทบุรี: สาํนกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WWo), &&-&&-&&-&-. 

512Jerald Greenberg and Robert A. Baron, Behavior in Organizations: Understanding and 
Managing the Human Side of Work, 8th ed. (NJ: Prentice Hall,2002), 198. 
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มีการแบ่งหน่วยธุรกิจและให้แต่ละหน่วยธุรกิจนั�นแข่งขนักนัคิดคน้และพฒันาสินคา้ใหม่ขึ�นมาตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ อยา่งไรก็ตาม ควรตอ้งควบคุมระดบัการแข่งขนัให้อยูใ่นระดบัที�เหมาะสม ไม่ควรแข่งขนักนั
มาก จนกลายเป็นความขดัแยง้และไม่ช่วยเหลือกนั จนกระทั�งเห็นวา่ หน่วยงานอื�นในองคก์รเหมือนเป็นคู่แข่ง ไม่
แลกเปลี�ยนขอ้มูล ความรู้ เทคโนโลยซึี�งกนัและกนั ทาํใหก้ารทาํงานซํ� าซอ้น และ q) เสาะหาและคดัเลือกบุคลากร
ที�เหมาะสม ควรตอ้งเป็นผูที้�มีลกัษณะไม่หยดุนิ�งอยูก่บัที� และพร้อมที�จะเปิดรับสิ�งใหม่ๆ อยูเ่สมอ513 
 2) เทคโนโลย ี
 คาํว่า นวตักรรมกับเทคโนโลยี มักจะเขียนควบคู่กันอยู่เสมอๆ ในภาษาอังกฤษใช้คาํว่า 
Innotech ความจริงแลว้นวตักรรมกบัเทคโนโลยีนั�นมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดเนื�องจากนวตักรรมเป็นเรื�อง
ของการคิดหรือการกระทาํสิ�งใหม่ๆ เพื�อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงในทางที�ดีขึ�น ซึ� งอาจจะอยูใ่นขั�นของการเสนอ
ความคิดหรือในขั�นของการทดลองอยูก็่ได ้ยงัไม่เป็นที�รู้จกัคุน้เคยของสงัคม ส่วนเทคโนโลยนีั�นมุ่งไปที�การนาํเอา
สิ�งต่างๆ รวมทั�งวธีิการเขา้มาประยกุตใ์ชก้บัการทาํงาน หรือแกปั้ญหาใหมี้ประสิทธิภาพมากที�สุด ถา้หากพิจารณา
วา่นวตักรรมหรือสิ�งที�เกิดขึ�นใหม่ น่าจะนาํมาใช ้การนาํเอานวตักรรมเขา้มาใชนี้� ก็จดัไดว้่าเป็นเทคโนโลยีดว้ย 
และในการใชเ้ทคโนโลยนีี�  ถา้ทาํใหเ้กิดวธีิการหรือสิ�งใหม่ๆ ขึ�น สิ�งนั�นก็เรียกวา่เป็นนวตักรรม514 เราจึงมกัจะเห็น
คาํวา่ นวตักรรมและเทคโนโลยอียูค่วบคู่กนัเสมอๆ ดงัแผนภูมิต่อไปนี�   
 
 
 
 
 
 แผนภูมิที� 3 แผนภูมิแสดงความสมัพนัธ์กนัระหวา่งนวตักรรมกบัเทคโนโลย ี
  

 จะเห็นไดว้่าเป้าหมายของนวตักรรมและเทคโนโลยี คือ ทาํให้การดาํเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยความคิดหรือการกระทาํใหม่ ๆ จะถูกนาํมาใชก่้อนจนกวา่จะถูกกาํหนดให้เป็นส่วนหนึ�งของ
ระบบงานในปัจจุบนั ความคิดหรือการกระทาํใหม่ ๆ ที�เรียกว่า นวตักรรมนั�นก็จะกลายเป็นเทคโนโลยีขึ�นมา
ทนัที515     

                                                
513ดนัย เทียนพุฒ, อา้งถึงใน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, องค์ความรู้นวัตกรรม, เขา้ถึงเมื�อ -& 

พฤศจิกายน -WWq, เขา้ถึงไดจ้าก http://library.dip.go.th/Industrial%20Innovation/www/inno1-05.html 
514อญัชลี โพธิ{ ทอง และ อปัษรศรี ปลอดเปลี�ยว, นวตักรรมทางการศึกษาเพื�อพฒันาชีวติและสังคม 

(กรุงเทพฯ:สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง,-Wp-), &p. 
515สุดาทิพย ์บุษมงคล,  “ความหมายของเทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา,” ใน เอกสารการสอน

ชุดวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา (Education Technology) หน่วยการเรียนที� 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏ
กาฬสินธ์ุ, เข้าถึงเมื�อ -& พฤศจิกายน -WWq, เข้าถึงได้จาก http://reg.ksu.ac.th/teacher/sudatip/Elearning_files/ 
DATA&.HTML 

นวตักรรม (Innovation) เป้าหมายที�แน่นอน 

เทคโนโลย ี(Technology) 
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 สุข มีนุช ไดก้ล่าวถึงความแตกต่างระหวา่งนวตักรรมและเทคโนโลยีไวว้า่  นวตักรรมเป็นการ
ผสมผสานระหวา่งเครื�องมือและเทคนิคต่างๆ ที�มี 3 ลกัษณะประกอบกนัไดแ้ก่ 1) จะตอ้งเป็นการสร้างสรรคขึ์�น
ใหม่ (creative) และเป็นความคิดที�สามารถปฏิบติัได ้(feasible idea) 2) จะตอ้งสามารถนาํไปใช้ไดผ้ลจริง  
(practical application) และo) มีการเผยแพร่ออกสู่ชุมชน ส่วนเทคโนโลยีนั�น หมายถึง การนาํความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ มาเป็นวิธีการปฏิบติัและประยุกตใ์ชเ้พื�อช่วยในการทาํงานหรือแกปั้ญหาต่างๆ อนัก่อให้เกิดวสัดุ 
อุปกรณ์ เครื�องมือ เครื�องจกัร แมก้ระทั�งองคค์วามรู้เช่น ระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ เพื�อให้การดาํรงชีวิตของ
มนุษยง่์ายและสะดวกยิ�งขึ�น ซึ� งทั� งสองนั�นมีความแตกต่างกนัคือ  นวตักรรมเป็นการคิดคน้วสัดุ อุปกรณ์ และ
วิธีการใหม่ๆ  หรือทาํการปรับปรุงของเก่าให้ไดสิ้�งที�มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ส่วนเทคโนโลยีนั�นเป็นการ
นาํเอาวทิยาศาสตร์มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการดาํเนินงานต่างๆ อยา่งมีระบบ หรือจากการนาํนวตักรรมมาพิสูจน์
ตามขั�นตอนทางวิทยาศาสตร์  ผลผลิตจากผลการพิสูจน์ไดถู้กนาํมาใชอ้ย่างมีระบบเพื�อแก้ปัญหาต่างๆให้เกิด
ประสิทธิภาพ  ความแตกต่างอีกประการหนึ�งคือ นวตักรรมอยูใ่นขั�นการเอาไปใชใ้นกลุ่มยอ่ย หน่วยเล็กๆเพียง
บางส่วน ไม่เป็นที�แพร่หลาย แต่เทคโนโลยีอยู่ในขั�นการนาํเอาไปปฏิบติักนัในชีวิตประจาํวนัจนกลายเป็นเรื�อง
ปกติธรรมดาของการใชชี้วติประจาํวนั 516 
 เทคโนโลยี (technology) นั�นเป็นคาํที�มาจากภาษากรีกวา่ Tech ที�หมายถึง Art และ Logos ที�
หมายถึง A Study of  ครั�นนาํมารวมกนัเขา้จึงมีความหมายวา่ A study of art คือ การศึกษาทางดา้นศิลปะ และถา้ดู
รากศพัท์ตามภาษาลาตินซึ�งมาจากรากศพัท์วา่ Texere หมายถึง การสานหรือการสร้าง (to weave or to construct) 
ก็ไม่ไดเ้กี�ยวกบัเครื�องยนตก์ลไกแต่ประการใด หากแต่วา่หมายถึงศิลปที�ใชค้วามรู้ทางวิทยาศาสตร์เขา้มาช่วย517 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. -Wp- ได้ให้ความหมายของคาํว่า “เทคโนโลยี” ไวว้่าเป็นนาม มี
ความหมายวา่ วิทยาการที�นาํเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบติัและอุตสาหกรรม518 
สมาคมสื�อสารและเทคโนโลยกีารศึกษา (AECT) แห่งสหรัฐอเมริกาไดอ้ธิบายจาํแนกความหมายของเทคโนโลยี
ออกเป็น p นยัดว้ยกนั กล่าวคือ &)  เทคโนโลยเีป็นการประยกุตใ์ชอ้ยา่งเป็นระบบในภารกิจหนึ�ง โดยอาศยัความรู้
เชิงวทิยาศาสตร์ -) เทคโนโลยเีป็นกระบวนการที�ซบัซอ้น และบูรณาการเพื�อวเิคราะห์ปัญหาและการวางแผน การ
นาํไปใช ้การประเมิน และการจดัการแนวทางการแกปั้ญหาต่างๆ o) เทคโนโลยมิีใช่เพียงแค่คนและเครื�องจกัรกล
แต่เป็นหน่วยงานที�ซบัซอ้น และบูรณาการที�ประกอบดว้ยคน เครื�องจกัรกล ความคิด วิธีการ และการจดัการ และ 
p) เทคโนโลยีรวมถึงกระบวนการ ระบบ การจดัการ และการควบคุมเครื�องจกัรโดยคนและสิ�งอื�นๆ และเป็น

                                                
516สุข มีนุช, “ความแตกต่างของนวตักรรมและเทคโนโลยี” บทความความรู้ทางการศึกษา สํานัก

พัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์, เขา้ถึงเมื�อ -& พฤศจิกายน -WWq, เขา้ถึงไดจ้าก http://br.correct.go.th/eduweb/ 
index.php/eduessay/44-educational-knowledge/61-2010-03-17-15-47-47.html 

517ภุชงค ์องัคปรีชาเศรษฐ์ และ กิตติ จรัญยานนท์, เทคโนโลยีทางการศึกษา (กรุงเทพฯ:ฝ่ายตาํรา
และอุปกรณ์การศึกษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง, -Wo-), &. 

518ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. STUS, เขา้ถึงเมื�อ & กุมภาพนัธ์ 
-WWr, เขา้ถึงไดจ้าก http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp 



 

 

246 
 

แนวทางในการพิจารณาปัญหา519 ส่วนนกัวิชาการทั�งหลาย เช่น ทอมสันและเบทส์ (Thompson and Bates,&RWr) 
วูดวาร์ด (Woodward,&RWs)โฮบาน (Hoban,&RqW) กัลเบรท (Galbraith,&Rqr) เพอร์โรว  (Perrow,1967) เดล  
(Dale,&RqR)  ฟินส์ (Finn,&Rr-)  กู๊ด (Good ,1973)  สเตียร์ส (Steers,&Rrr)  รุซโซ (Rousseau,1979) บราวน์และ  
โมเบิร์ก (Brown and Moberg,&RsA) สกอตต ์(Scott,1987) และ แฮตช ์(Hatch,1997) เป็นตน้ไดใ้ห้ความหมายของ
เทคโนโลยไีวเ้ป็นอเนกประการ ซึ�งอาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่ เทคโนโลยีนั�น หมายถึง กระบวนการที�จาํเป็นต่อการ
บรรลุภารกิจซึ�งองคก์ารนาํมาใชเ้พื�อเปลี�ยนปัจจยันาํเขา้ใหเ้ป็นผลผลิต  
 ลกัษณะของเทคโนโลยีนั�น ฮิคสันและคณะ (Hickson and Others) ไดแ้สดงทศันะไวว้่า 
เทคโนโลยีโดยทั�วไปนั�นครอบคลุมถึงสิ�งต่อไปนี�  คือ &) วตัถุทางกายภาพที�ถูกมนุษยส์ร้างขึ�น เพื�อนาํมาใชเ้ป็น
เครื�องมือที�ใชใ้นการผลิต เช่น หุ่นยนต ์เครื�องจกัรกล รถไฟ คอมพิวเตอร์ รวมทั�งผลผลิต เป็นตน้ -) กิจกรรมหรือ
กระบวนการ ซึ�งประกอบดว้ยวธีิการในการผลิต และ o) ความรู้ที�จาํเป็นต่อการพฒันาและใชเ้ครื�องมือ และวิธีการ
ในการผลิตผลผลิตเช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้520 ส่วนไฮนิคส์และคณะ (Heinich and Others) ไดจ้าํแนก
ออกเป็น o ลกัษณะไดแ้ก่ &)  เทคโนโลยใีนลกัษณะของกระบวนการ (process) ซึ� งเป็นการใชอ้ยา่งเป็นระบบของ
วิธีทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ต่างๆ ที�รวบรวมไว ้เพื�อนาํไปสู่ผลในทางปฏิบติั โดยที�เชื�อว่าเป็นกระบวนการที�
เชื�อถือไดแ้นะนาํไปสู่การแกปั้ญหาต่างๆ ที�เกิดขึ�น -) เทคโนโลยีในลกัษณะของผลผลิต (product) หมายถึงวสัดุ
และอุปกรณ์ที�เป็นผลมาจากใชก้ระบวนการทางเทคโนโลยี และ o) เทคโนโลยีในลกัษณะของกระบวนการและ
ผลผลิต (process and product) เช่นระบบคอมพิวเตอร์ ซึ� งมีการทาํงานเป็นปฏิสัมพนัธ์กนัระหวา่งตวัเครื�องกบั
โปรแกรม เป็นตน้521    
 ระบบเทคโนโลยี (Technological System) นั�น ประกอบดว้ย &) ตวัป้อน (Input) คือ ความ
ตอ้งการของมนุษย ์(Need, Want) หรือปัญหาที�ตอ้งการหาคาํตอบเช่นความตอ้งการที�อยูอ่าศยัเครื�องนุ่งห่มอาหาร
ยารักษาโรค  -) กระบวนการ (Process) คือ ขั�นตอนการแกปั้ญหาหรือตอบสนองต่อความตอ้งการ ซึ�งจะก่อใหเ้กิด
การเปลี�ยนแปลง (Change) ทรัพยากรให้เป็นผลผลิต หรือผลลพัธ์ ขั�นตอนของกระบวนการจะประกอบดว้ย 
กาํหนดปัญหาหรือความตอ้งการ, รวบรวมขอ้มูลเพื�อแสวงหาวิธีการแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการ, เลือก
วิธีการแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการ, ออกแบบและปฏิบติัการ, ทดสอบ, ปรับปรุงแกไ้ข, ประเมินผล o) 
ผลผลิตหรือผลลพัธ์ (Output or Outcome) คือ สิ�งที�ออกมาจากกระบวนการของระบบ ซึ� งสามารถตอบสนองต่อ
ตวัป้อนในระบบเทคโนโลยี เช่น สิ�งของเครื�องใช้ วิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความตอ้งการของมนุษย ์ p) 

                                                
519AECT Task Force on Definition and Terminology, Educational technology: A glossary of 

terms (Washington : Association for Educational Communications and Technology,1979), อา้งถึงใน เชาวเลิศ 
เลิศชโลฬาร,  “เทคโนโลยกีารศึกษา:ความหมายที�หลายคนสบัสน,” วารสารวทิยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
&-. - (พ.ย. -Woo) : WR. 

520D. J. Hickson, D. S. Pugh, and D. C. Pheysey, “Operations technology and organization 
structure: an empirical reappraisal,” Administrative Science Quarterly 14, 3 (September 1969): 378-397. 

521Robert Heinich, Michael Molenda, and James D. Russell, Instructional Media and the New 

Technologies of Instruction, 4th ed.  ( New York : Macmillan Publishing Company,1993), 449.  
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ทรัพยากรทางเทคโนโลยี คือ  ทรัพยากรทางเทคโนโลยี (Resources) เป็นปัจจยัที�ตอ้งคาํนึงถึงในการดาํเนินงาน
ของระบบ ไดแ้ก่ คน (People), ขอ้มูลและสารสนเทศ (Data and Information), วสัดุ (Materials), เครื�องมือและ
อุปกรณ์ (Machines and Tools), พลงังาน (Energy), ทุน (Capital) หรือทรัพยสิ์น (Asset), เวลา (Time) และ W) 
ปัจจยัที�ขดัขวางต่อเทคโนโลยี (Constraints) คือ ขอ้จาํกดั  ขอ้พิจารณาหรือสิ�งที�ตอ้งคาํนึงถึงซึ� งจะทาํให้ระบบ
ทาํงานไดม้ากน้อยต่างกนั เช่น สภาพอากาศ, วฒันธรรมของสังคม, ความเชื�อ, ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละ
บุคคล เป็นตน้ ตวัอยา่งของสถานการณ์ที�มีปัจจยัขดัขวางทางเทคโนโลยี522    
  ธรรมชาติของเทคโนโลย ี(Nature of Technology) นั�นเป็นการลาํดบัความคิดหรือจินตนาการ
ให้เป็นขั�นเป็นตอนเพื�อนําไปสู่การวางแผนการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ  และการใช้เทคโนโลย ี
(Technology Application) นั�นก็เป็นการนาํเทคโนโลยีมาใชง้านทั�งการเลือกใช ้การเปรียบเทียบสิ�งของเครื�องใช ้
หรือวิธีการอยา่งมีคุณธรรมจริยธรรมและการมีเจตคติที�ดีโดยนาํความรู้ต่างๆ มาใชก้บักระบวนการเทคโนโลย ี
เพื�อส่งเสริมใหไ้ดว้ธีิการใหม่ๆ หรือเพิ�มศกัยภาพของมนุษยเ์พื�อการดาํรงชีวติที�ดีขึ�น สะดวกและรวดเร็วขึ�น523  ซึ� ง
ในชีวติประจาํวนัของมนุษยมี์กิจกรรมต่างๆ เกิดขึ�นมากมายตามเงื�อนไขและปัจจยัในการดาํรงชีวิตของแต่ละคน 
ทาํใหบ้างครั� งมนุษยต์อ้งพบเจอกบัปัญหาหรือความตอ้งการที�จะทาํใหก้ารดาํรงชีวติดีขึ�น เราเรียกวา่ “สถานการณ์
เทคโนโลยี" และการพิจารณาวา่สถานการณ์ใดเป็นสถานการณ์เทคโนโลยีนั�นจะพิจารณาจาก 3 ประเด็นคือ &) 
เป็นปัญหาหรือความตอ้งการของมนุษย ์-) เป็นปัญหาที�เกี�ยวขอ้งกบัสิ�งแวดลอ้ม หรือ o) เป็นปัญหาที�เกี�ยวขอ้งกบั
เศรษฐศาสตร์ การแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการที�พบในสถานการณ์เทคโนโลยีจะตอ้งใชท้รัพยากร ความรู้
และทักษะต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง จึงจาํเป็นตอ้งมีวิธีการหรือกระบวนการทาํงานในการแก้ปัญหาหรือสนองความ
ตอ้งการอยา่งเป็นขั�นตอนที�ชดัเจน ซึ�งเรียกกระบวนการนั�นวา่ “กระบวนการเทคโนโลย”ี  
 กระบวนการเทคโนโลยีนั�นเป็นขั�นตอนการทาํงานเพื�อสร้างสิ�งของเครื�องใชห้รือวิธีการอยา่ง
ใดอยา่งหนึ�งขึ�นมาเพื�อแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการของมนุษย ์ซึ� งมีอยู ่ 7 ขั�นตอน ไดแ้ก่ 1) กาํหนดปัญหา
หรือความตอ้งการ (Identify the problem) ขั�นตอนแรกของกระบวนการเทคโนโลยี คือ การกาํหนดปัญหาหรือ
ความตอ้งการ ซึ� งเป็นการทาํความเขา้ใจหรือวิเคราะห์ปัญหาหรือความตอ้งการหรือสถานการณ์เทคโนโลยีอยา่ง
ละเอียด เพื�อกาํหนดกรอบของปัญหาหรือความตอ้งการให้ชัดเจนมากขึ� น 2) รวบรวมขอ้มูล (Information 
gathering) การรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัปัญหาหรือความตอ้งการที�กาํหนดไวใ้นขั�นกาํหนดปัญหาหรือ
ความต้องการจากแหล่งข้อมูลที� เชื�อถือได้ เช่น ศึกษาจากตํารา วารสาร บทความ สารานุกรม สืบค้นจาก
อินเทอร์เน็ต ระดมสมองจากสมาชิกในกลุ่ม โดยควรมีการรวบรวมขอ้มูลรอบดา้นให้ครอบคลุมปัญหาหรือความ
ตอ้งการ ซึ� งจะทาํให้เราสามารถสรุปวิธีการแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการไดค้รบถว้นสมบูรณ์ขึ�น 3) เลือก

                                                
522สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาออกแบบและเทคโนโลยี, ระบบ

เทคโนโลยี (Technological system) , เขา้ถึงเมื�อ 21 พฤศจิกายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก  http://designtechnology.ipst 
.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=126&Itemid=107 

523สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาออกแบบและเทคโนโลยี, นิยาม
ศัพท์ที�ใช้ในหลักสูตรปี 2544, เขา้ถึงเมื�อ 21 พฤศจิกายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก  http://designtechnology.ipst.ac.th/ 
index.php?Itemid=497&option=com_content&view=article&id=46 
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วิธีการ (Selection) การเลือกวิธีการ เป็นการพิจารณาและเลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความตอ้งการที�
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัปัญหาหรือความตอ้งการมากที�สุด โดยใชก้ระบวนการตดัสินใจเลือกจากวิธีการที�
สรุปไดใ้นขั�นรวบรวมขอ้มูล ประเด็นที�ควรนาํมาพิจารณาคือ ขอ้ดี ขอ้เสีย ความสอดคลอ้งกบัทรัพยากรที�มีอยู ่
ความประหยดั และการนาํไปใชไ้ดจ้ริงของแต่ละวธีิ เช่น ทาํใหดี้ขึ�น สะดวกสบายหรือรวดเร็วขึ�น นอกจากนี�ควร
พิจารณาคดัเลือกวิธีการโดยใชก้รอบของปัญหาหรือความตอ้งการมาเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจเลือก 4) 
ออกแบบและปฏิบติัการ (Design and making) การออกแบบและปฏิบติัการเป็นการถ่ายทอดความคิดหรือลาํดบั
ความคิดหรือจินตนาการใหเ้ป็นขั�นตอน เกี�ยวกบัวธีิการ แกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการโดยละเอียด โดยใชก้าร
ร่างภาพ 2 มิติ การร่างภาพ 3 มิติ การร่างภาพฉาย แบบจําลอง หรือแบบจําลองความคิด และวางแผนการ
ปฏิบติังานอยา่งเป็นขั�นตอน จากนั�นลงมือสร้างตามแนวทางที�ไดถ้่ายทอดความคิดและวางแผนการปฏิบติังานไว ้
ผลงานที�ไดอ้าจเป็นชิ�นงานหรือแบบจาํลองวิธีการ 5) ทดสอบ (Testing) การทดสอบเป็นการตรวจสอบชิ�นงาน
หรือแบบจาํลองวิธีการที�สร้างขึ�นวา่มีความสอดคลอ้ง ตามแบบที�ไดถ่้ายทอดความคิดไวห้รือไม่ สามารถทาํงาน
หรือใช้งานได้หรือไม่ มีข้อบกพร่องอย่างไร หากผลการทดสอบพบว่า ชิ�นงานหรือแบบจําลองวิธีการไม่
สอดคลอ้งตามแบบที�ถ่ายทอดความคิดไว ้ทาํงานหรือใชง้านไม่ได ้หรือมีขอ้บกพร่องที�ควรปรับปรุงแกไ้ข จะตอ้ง
มีการบนัทึกสิ�งต่างๆ เหล่านี� ไว ้ซึ� งขอ้มูลเหล่านี� จะเป็นขอ้มูลที�นาํไปสู่การปฏิบติังานในขั�นปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 
6) ปรับปรุงแกไ้ข (Modification and improvement) การปรับปรุงแกไ้ข เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลที�ไดจ้ากขั�น
ทดสอบว่าควรปรับปรุงแก้ไขชิ�นงานหรือแบบจาํลองวิธีการในส่วนใด ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร แล้วจึง
ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขในส่วนนั�น จนกระทั�งชิ�นงานหรือแบบจาํลองวิธีการสอดคลอ้งตามแบบที�ถ่ายทอด
ความคิดไว ้ทาํงานหรือใชง้านได ้ในขั�นตอนนี� อาจจาํเป็นตอ้งกลบัไปที�ขั�นตอนออกแบบและปฏิบติัการอีกครั� ง
เพื�อถ่ายทอดความคิดใหม่หรืออาจกลบัไปขั�นตอนรวบรวมขอ้มูลและเลือกวิธีการที�เหมาะสมอีกครั� งก็ได ้เพื�อให้
ไดสิ้�งของเครื�องใชห้รือวิธีการที�เหมาะสมมากขึ�น และ 7) ประเมินผล (Assessment) การประเมินผล เป็นการนาํ
ชิ�นงานหรือวธีิการที�ไดส้ร้างขึ�นไปดาํเนินการแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการที�กาํหนดไวใ้นขั�นกาํหนดปัญหา
หรือความตอ้งการ และประเมินผลที�เกิดขึ�นว่าชิ�นงานหรือวิธีการนั�นสามารถแกปั้ญหาไดห้รือไม่ หากผลการ
ประเมินพบว่า ชิ�นงานหรือวิธีการไม่สามารถแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการได ้ควรพิจารณาว่าจาํเป็นตอ้ง
แกไ้ขในขั�นตอนใด เพื�อนาํไปปรับปรุงตามกระบวนการเทคโนโลยีอีกครั� ง เพื�อทาํให้การทาํงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ�น ซึ� งบางกิจกรรมอาจไม่ครบทั� ง 7 ขั�นตอนก็ได ้บางกิจกรรมขั�นตอนอาจสลบักนัไปบา้งก็ได ้แต่เมื�อ
นาํไปใชแ้ลว้ควรรู้จกัที�จะทาํงานเป็นขั�นตอน เป็นระบบ ยอ้นกลบัมาดู หรือแกไ้ขไดต้ามขั�นตอนที�ทาํไปได้524 
 ศิริ ฮามสุโพธิ{  ไดจ้าํแนกเทคโนโลยีออกเป็น o ระดบั ไดแ้ก่ 1) เทคโนโลยีระดบัพื�นบา้นหรือ
ระดบัตํ�า (traditional or low technology) ส่วนมากเป็นเทคโนโลยีที�มีอยูแ่ต่เดิมตั�งแต่ยคุโบราณเกิดขึ�นจากความ
จาํเป็นในการยงัชีพของชาวชนบทในทอ้งถิ�นมีการประยกุตใ์ชว้สัดุอุปกรณ์ที�ไดจ้ากธรรมชาติโดยตรงตลอดจนใช้
แรงงานในทอ้งถิ�น มีการสืบทอดเทคโนโลยตี่อๆ กนัมาพร้อมกบัขนบธรรมเนียม ประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถิ�น 
ดงันั�นอาจเรียกเทคโนโลยีระดบัตํ�าวา่เป็นเทคโนโลยีทอ้งถิ�น (Traditional  technology ) อนัจดัเป็นเทคโนโลยี

                                                
524สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาออกแบบและเทคโนโลยี, 

กระบวนการเทคโนโลยี (Technological Process) ,  เข้าถึงเมื�อ -& พฤศจิกายน -WWq, เข้าถึงได้จาก  
http://designtechnology.ipst.ac.th/index.php/?option=com_content&view=article&id=qR&Itemid=&As  
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อย่างง่ายๆ  ซึ� งผูที้�มีความสามารถในระดบัตํ�าจาํเป็นตอ้งมีความรู้ทั�วไปเกี�ยวกบัเทคโนโลยีนั�นๆ อย่างถูกตอ้ง  
เนื�องจากมีความจาํเป็นตอ้งใชเ้พื�อการดาํรงชีวติ แต่ก็ไม่จาํเป็นตอ้งมีเขา้ใจอยา่งลึกซึ� งจนถึงระดบัแกไ้ข ดดัแปลง  
เพียงแต่รู้หลกัและวธีิการใชเ้ทคโนโลยเีหล่านั�นก็เพียงพอแลว้ ตวัอยา่งเช่น ยาสมุนไพรพื�นบา้น  ครกตาํขา้ว ลอบ
ดกัปลา และกระต่ายขูดมะพร้าว เป็นตน้ 2) เทคโนโลยีระดบักลาง (intermediate technology) เกิดจากการ
ปรับปรุงพฒันาเทคโนโลยพืี�นบา้นหรือเทคโนโลยรีะดบัตํ�ามาเพื�อใหไ้ดรั้บประโยชน์จากเทคโนโลยนีั�นมากยิ�งขึ�น 
ผูพ้ฒันาเทคโนโลยเีหล่านี�จะเป็นผูมี้ความรู้ลึกซึ� ง เขา้ใจระบบการทาํงานและกลไกต่าง ๆ  ตลอดจนสามารถแกไ้ข
ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื�องมือให้กลบัสภาพดีดงัเดิมได ้นอกจากนี� จะตอ้งมีประสบการณ์เขา้ใจความเป็นไปของ
ธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มตามสมควร  ตวัอยา่งเช่น การผลิตอาหารโดยใชผ้ลิตผลเหลือใชจ้ากการเกษตร การปลูก
พืชหมุนเวยีนเพื�อแกปั้ญหาดินเสื�อม การถนอมอาหาร การสร้างอ่างเก็บนํ� า และเครื�องขูดมะพร้าวเป็นตน้ และ 3) 
เทคโนโลยีระดบัสูง (high technology) เป็นเทคโนโลยีที�ไดจ้ากประสบการณ์อนัยาวนาน มีความสลบัซบัซอ้น 
เพราะเป็นความสามารถในการปรับปรุงแก้ไข ซึ� งนับเป็นความ สามารถในระดบัสูงกว่าการแกปั้ญหาหรือแก้
ขอ้ขดัข้องของเทคโนโลยีต้องรู้จักดัดแปลงเทคโนโลยีเดิมให้มีคุณภาพดีขึ�นจนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เทคโนโลยีระดบัสูงนั�นอาจจาํเป็นตอ้งอาศยัการศึกษาเรียนรู้ในสถาบนัการศึกษาชั�นสูงมีการวิจยัทดลองอย่าง
สมํ�าเสมอและมีการประดิษฐคิ์ดคน้เครื�องมือ เครื�องจกัรกลต่างๆ ที�มีประสิทธิภาพสูง ตวัอยา่งเช่น การผลิตอาหาร
กระป๋อง การคดัเลือกพนัธ์ุสตัวโ์ดยใชเ้ทคโนโลยชีีวภาพ กะทิสาํเร็จรูปยเูอชที และกะทิผง เป็นตน้525 
 เทคโนโลยีที�เหมาะสมนั�นคือวิทยาการใดๆ ก็ตามที�มนุษยส์ามารถนาํมาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม
กบัสภาพทอ้งถิ�นนั�นๆ โดยมีคุณสมบติัที�สะดวก ใชง่้าย ประหยดั ง่ายต่อการบาํรุงรักษาและจดัหา ซึ�งหมายรวมถึง
เครื�องมือ เครื� องใช้ต่างๆ รวมถึงเทคนิคหรือวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ด้วย ทั� งนี� องค์การอนามยัโลก กล่าวถึง
คุณสมบติัของคาํวา่เทคโนโลยทีี�เหมาะสม ดงันี� คือ  &)  เหมาะสม ถูกตอ้งตามหลกัวทิยาศาสตร์ -) ปรับปรุงให้เขา้
กบัสภาวะทอ้งถิ�นได ้ o) เป็นที�ยอมรับของประชาชนในทอ้งถิ�น และ p) สามารถนาํไปสู่การพึ�งพาตนเองได้526  
ดา้น อี.เอฟ. ชูมาเกอร์ (E.F.Schumacher) ไดแ้สดงทศันะไวใ้นหนงัสือ Small is beautiful ให้เห็นถึงความสาํคญั
ของการพึ�งพาตนเองส่งเสริมและชี�ใหเ้ห็นถึงอานิสงคข์องการทาํงานร่วมกบัธรรมชาติแทนที�ไปต่อตา้นธรรมชาติ 
การกระตุน้ใหเ้กิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งต่อเนื�องนั�นถือเป็นการทาํลายมากกวา่การสร้าง ดงันั�นการ
ผลิตจะตอ้งเป็นการผลิตเชิงอนุรักษ์โดยการนาํเอาเทคโนโลยีที�เหมาะสมเขา้มาประยุกต์ หันมาใชชี้วิตอย่าง
เหมาะสมเข้ากันได้กับธรรมชาติ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเท่าที�จะทําให้ชีวิตมีความสุข  หากจําเป็นต้องใช้
เทคโนโลยก็ีตอ้งเลือกเทคโนโลยรีะดบักลาง (Intermediate Technology) หรือ เทคโนโลยพึี�งพาตนเอง (Self-Help 
Technology) หรือปัจจุบนัใชค้าํวา่ เทคโนโลยทีี�เหมาะสม(Appropriate technology) ซึ�งเทคโนโลยีที�เหมาะสมนั�น
ตอ้งคาํนึงถึงศักดิ{ ศรีของความเป็นมนุษย ์อนัมีลกัษณะต่อไปนี� คือ  1) มีความสมดุลในตวัของมนัเอง (Self-

                                                
525ศิริ ฮามสุโพธิ{ , เทคโนโลยีที�เหมาะสมกับการดํารงชีวิตในท้องถิ�น (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ ์       

โอเดียนสโตร์, -Woq), q-r. 
526ศูนยส่์งเสริมการศึกษาตามอธัยาศยั กรมการศึกษานอกโรงเรียน, เทคโนโลยีการพัฒนาประเทศ, 

เขา้ถึงเมื�อ -& พฤศจิกายน -WWq, เขา้ถึงไดจ้าก  http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/soc5/so31-5-3.htm 
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Balancing) 2) มีการปรับปรุงในตวัของมนัเอง (Self-Adjusting) และ 3) มีการทาํความสะอาดในตวัของมนัเอง 
(Self-Cleaning)527 
 โจแอน วูด๊เวร์ิด (Joan Woodward) นกัสังคมวิทยาชาวองักฤษไดท้าํการสาํรวจบริษทัที�ทาํการ
ผลิต &AA แห่ง เพื�อศึกษาวา่บริษทัเหล่านี� มีการจดัการองค์การอยา่งไร โดยวางวตัถุประสงค์ไวว้า่จะสามารถพบ
หลกัการ “วิธีเดียวที�ดีที�สุด” (one best way) ตามทศันะของเทเลอร์ แต่ผลการสํารวจพบว่าไม่ไดเ้ป็นไปตาม
หลกัการดงักล่าวแต่ประการใด ดงันั�นวูด๊เวิร์ดจึงไดพ้ฒันามาตรวดักระบวนการทาํงานของบริษทัเหล่านี�  โดยนาํ
ลกัษณะความซบัซอ้นดา้นเทคนิค (technical complexity) มาใชใ้นการจาํแนกเทคโนโลยีหลกัออกเป็น o ประเภท 
ไดแ้ก่ &) เทคโนโลยทีี�ผลิตสินคา้จาํนวนนอ้ยและผลิตเป็นหน่วย กล่าวคือ เทคโนโลยีที�ใชใ้นการผลิตสินคา้หนึ�ง
ชิ�น ณ เวลาหนึ�ง ในจาํนวนที�ไม่มากนกัเพื�อตอบสนองกบัคาํสั�งการผลิตสินคา้นั�น ซึ� งจะเกี�ยวขอ้งกบักระบวนการ
ของการใชแ้รงงานซึ�งคนงานจะเกี�ยวขอ้งในการผลิตทุกขั�นตอนตั�งแต่ตน้จนสิ�นสุด จดัวา่เป็นเทคโนโลยีที�มีความ
ซบัซ้อนน้อยที�สุด เช่น การตดัเสื�อตามคาํสั�งของลูกคา้ เป็นตน้ -) เทคโนโลยีที�ผลิตสิ�นคา้จาํนวนมาก กล่าวคือ 
เทคโนโลยีที�ผลิตสินคา้ชนิดเดียวกันเป็นจาํนวนมากในเวลาเดียวกนั เพื�อส่งไปยงัตลาดต่างๆ กระบวนการที�
เกี�ยวขอ้งจะเป็นการแบ่งงานกนัทาํที�ค่อยขา้งตายตวั มุ่งเน้นสายการผลิต (assembly line) ตามทศันะของฟอร์ด 
ความซบัซอ้นจดัอยูใ่นระดบัปานกลาง ซึ�งเทคโนโลยปีระเภทนี�จะมีการวจิยัและการพฒันามาก  o) เทคโนโลยีที�มี
กระบวนการผลิตอยา่งต่อเนื�อง กล่าวคือ เทคโนโลยทีี�ใชว้ตัถุดิบในกระบวนการที�ต่อเนื�อง ไม่สามารถจะแบ่งแยก
เป็นขั�นตอนที�แน่ชดัได ้มีการนาํเครื�องจกัมาใชท้ั�งกระบวนการผลิต เช่น โรงงานเคมีภณัฑที์�ตอ้งใชส้ารเคมีหลาย
ประเภทในรูปของเหลวโดยการผสมกนัในเงื�อนไขที�แตกต่างกนั ซึ� งส่วนผสมนี�จะดาํเนินไปตั�งแต่ตน้จนสิ�นสุด
กระบวนการ มนุษยจ์ะไม่มีส่วนเขา้ไปเกี�ยวขอ้งสัมผสักบัวสัดุที�ใชโ้ดยตรง เป็นตน้ เทคโนโลยีประเภทนี� จดัเป็น
ประเภทที�มีความสลบัซบัซอ้นมากที�สุด528 ทั�งนี� วูด๊เวิร์ดยงัไดท้าํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งเทคโนโลยีและ
โครงสร้างการจดัการอีกดว้ย ผลการศึกษาพบวา่ &) จาํนวนผูบ้ริหารและระดบัการบริหารตามสายการบงัคบับญัชา 
เมื�อความสลบัทางเทคโนโลยีได้เพิ�มขึ�น ทาํให้จาํนวนผูบ้ริหารและระดับการบริหารในสายการบังคบับญัชา
เพิ�มขึ�นดว้ย กล่าวคือ เมื�อองคก์ารมีการผลิตต่อหน่วยและผลิตจาํนวนนอ้ย โครงสร้างองคก์ารมีลกัษณะแบนราบ 
องคก์ารมีกระบวนการผลิตต่อเนื�องมีโครงสร้างแบบสูง เมื�อองคก์ารใชเ้ทคโนโลยทีี�กา้วหนา้และสลบัซบัซอ้น ทาํ
ให้องค์การตอ้งมีการควบคุมและประสานงานในกิจกรรมต่างๆ ที�ผูใ้ตบ้ังคบับญัชารับผิดชอบ ดงันั�นจึงตอ้งมี
ผูจ้ดัการและระดบัของการบริหารเพิ�มมากขึ�น -) ขนาดของการควบคุม การผลิตต่อหน่วยและกระบวนการผลิตที�
ต่อเนื�องใชก้ลุ่มขนาดเล็กปฏิบติังานโดยมีหัวหนา้ควบคุม แต่การผลิตแบบประกอบชิ�นส่วนตามสายพานซึ�งเป็น
การผลิตจาํนวนมากจะประกอบดว้ยงานประจาํมากมายและไม่ตอ้งใชค้วามชาํนาญ ทาํให้หัวหนา้สามารถควบคุม
ผูใ้ตบ้ังคบับัญชาได้จาํนวนมาก มีขนาดของการควบคุมกวา้งกว่าขนาดการควบคุม - แบบแรก o) จาํนวน
เจา้หนา้ที�ฝ่ายให้คาํปรึกษา เมื�อความสลบัซบัซอ้นทางเทคโนโลยีเพิ�มขึ�น ทาํให้ตอ้งมีเจา้หนา้ที�ฝ่ายให้คาํปรึกษา 
(ไม่ใช่ระดบัคนงานหรือระดบัผูจ้ดัการ) เพิ�มมากขึ�น เพราะโรงงานและเครื�องจกัรกลที�มีความสลบัซบัซอ้นตอ้งมี

                                                
527ภราดร ปรีดาศกัดิ{ , “นกัเศรษฐศาสตร์ที�ควรรู้จกั: เอิร์นสท์ เฟรดริด ชูมาเกอร์ (Enst Friedrich 

Schumacher),” เศรษฐสาร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ -A, R (กนัยายน -WpR): W-r. 
528ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์, ทฤษฏีองค์การสมยัใหม่, พิมพค์รั� งที� 3 (กรุงเทพฯ: บริษทัแชทโพร์ 

พริ�นติ�งจาํกดั, 2546), 112. 
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เจา้หนา้ที�บาํรุงรักษาที�ผา่นการฝึกอบรม นอกจากนี�องคก์ารเหล่านี�ตอ้งการคนในสาขาต่างๆ เพิ�มขึ�นเช่น เจา้หนา้ที�
บุคคล นกับญัชี เจา้หนา้ที�ควบคุมคุณภาพ และเจา้หนา้ที�ดา้นวจิยัและพฒันา เป็นตน้และ p)ลกัษณะโครงสร้าง การ
ผลิตต่อหน่วยและการผลิตจาํนวนนอ้ยมีโครงสร้างแบบชีวภาพ มีการควบคุมดว้ยบุคคล การผลิตจาํนวนมากมี
โครงสร้างแบบจักรกล ซึ� งมีการควบคุมโดยกลไกต่างๆ รวมทั� งตวับุคคลด้วย ส่วนการผลิตที�มีกระบวนการ
ต่อเนื�องมีโครงสร้างแบบชีวภาพ ซึ�งมีการควบคุมกระบวนการดว้ยกลไกต่าง ๆ วูด๊วาร์ด เสนอแนะวา่ เทคนิคการ
ผลิตจาํนวนมากทาํให้มีการออกแบบองค์การแบบราชการ ในขณะที�การผลิตจาํนวนน้อยและการผลิตที�เป็น
กระบวนการมีการออกแบบชีวภาพมากกวา่  และสรุปไดว้า่ หากเทคโนโลยีมีลกัษณะเป็นการผลิตสินคา้จาํนวน
มากจะมีความสมัพนัธ์กบัโครงสร้างที�รวมศูนยแ์ละเป็นเครื�องจกัร ในขณะที�เทคโนโลยแีบบผลิตจาํนวนนอ้ยและ
มีกระบวนการผลิตที�ต่อเนื�องจะประสบความสาํเร็จในโครงสร้างองคก์ารที�มีการกระจายอาํนาจหรือเป็นองคก์าร
แบบชีวภาพ นอกจากนี�แลว้ วูด๊วาร์ดยงัไดใ้หข้อ้สงัเกตเพิ�มเติมอีก - ประการ กล่าวคือ &) ภายในเทคโนโลยีแต่ละ
ประเภท องค์การที�ประสบความสําเร็จจะอยู่ใกล้ค่าระดับกลาง (Median) มากกว่าองค์การไม่ค่อยประสบ
ความสาํเร็จ มีขอ้เสนอแนะวา่กระบวนการผลิตโดยเฉพาะจาํเป็นตอ้งมีลกัษณะโครงสร้างองคก์ารที�สอดคลอ้งกบั
กระบวนการผลิต เพื�อให้องคก์ารบริหารงานโดยมีกาํไรสูง และ -) ขนาดขององคก์ารดูเหมือนจะไม่สัมพนัธ์กบั
ระบบการผลิต ไม่วา่จะเป็นองคก์ารขนาดเลก็หรือใหม่ก็ตาม529      
 เจมส์ ทอมป์สนั (Thompson) ไดจ้าํแนกประเภทของเทคโนโลยโีดยพิจารณาจากความสมัพนัธ์
ของคนงานหรือหน่วยงานในการได้มาซึ� งทรัพยากรหรือวสัดุเพื�อใช้ในการทํางาน โดยทอมป์สันได้แบ่ง
เทคโนโลยีออกเป็น o ประเภท โดยการพิจารณาจากลกัษณะของเทคโนโลยีที�มีอิทธิพลต่อโครงสร้างที�เรียกว่า 
ความสัมพนัธ์ซึ� งกนัและกนั (Interdependence)  ซึ� งหมายถึงระดบัที�พนักงานและหน่วยงานอาศยัซึ� งกนัและกนั
เพื�อให้ได้มาซึ� งทรัพยากรหรือวตัถุดิบในการทํางาน ดังนี� คือ &) เทคโนโลยีที� เป็นตัวกลางเชื�อมกับลูกค้า 
(Mediating technologies) กล่าวคือเทคโนโลยีที� เชื�อมโยมลูกค้าให้เข้ามาร่วมในกระบวนการผลิต เช่น 
อินเตอร์เน็ตที�มีจุดเขา้ถึง (portals) ที�เชื�อมโยงผูใ้ชก้บัผูใ้หบ้ริการโดยตรง หรือสาํนกังานบริการจดัหางานซึ�งจะทาํ
ให้นายจา้งและผูที้�ตอ้งการทาํงานไดพ้บกนั ไปรษณียเ์ป็นตวักลางระหว่างผูรั้บและผูส่้งจดหมายหรือพสัดุภณัฑ ์
ธนาคารเป็นตวักลางระหว่างผูฝ้ากเงินกบัคนกูเ้งิน หน่วยงานที�มีเทคโนโลยีแบบนี� จะมีการทาํงานอย่างอิสระ 
เทคโนโลยีแบบนี� จะมีการพึ�งพากนัน้อยที�สุด (pooled interdependence) แต่ละหน่วยงานทาํงานโดยอิสระแบบ
เบ็ดเสร็จในตวัเอง เช่น สาขาของร้านแมคโดนลัด์ หรือสาขาของธนาคารต่างๆ เป็นตน้ -) เทคโนโลยีที�มีลาํดบั
ขั�นตอนในการทาํงาน (Long-linked technologies) กล่าวงคือเทคโนโลยีที�พบมากในโรงงาน และเกี�ยวขอ้งกนักบั
การป้อนวตัถุดิบเขา้สู่กระบวนการทาํงานเพื�อผลิตเป็นผลผลิตออกมา การผลิตมีจาํนวนมาก (mass production) มี
กระบวนการที�ต่อเนื�อง มีการพึ�งพาระหวา่งหน่วยงานเป็นลาํดบัต่อเนื�องกนั (sequential interdependence) ไดแ้ก่ 
ผลผลิตของหน่วยงานหนึ�งจะเป็นปัจจยันาํเขา้ของอีกหน่วยงานหนึ�ง เช่น โรงงานประกอบรถยนต ์เป็นตน้ และ o) 
เทคโนโลยีที�อาศยัระบบการผลิตหลายระบบรวมกนั (Intensive technologies) กล่าวคือเทคโนโลยีที�ผลิตสินคา้
และบริการไดห้ลากหลายเพื�อสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ เช่น โรงพยาบาล กรณีเช่น เมื�อคนไขเ้ขา้มาใน
โรงพยาบาล อาจตอ้งไดรั้บการวนิิจฉยัโรคจากหลายแผนกดว้ยกนั ยกตวัอยา่งเช่น แผนกเอ็กซเรย ์แผนกตรวจผล

                                                
529นิตยา เงินประเสริฐศรี, ทฤษฏีองค์การ:แนวการศึกษาเชิงบูรณาการ (กรุงเทพฯ:สํานักพิมพ์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์,-WpA),  -po--pW. 
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เลือก แผนกโรคเฉพาะทาง แผนกยา หรือในบางกรณีอาจตอ้งใชแ้ผนกบริการทางสังคมอีกดว้ย  การพึ�งพาเป็น
แบบอาศยัซึ�งกนัและกนัมีสูง (reciprocal interdependence) ซึ�งจะเกิดขึ�นเมื�อผลผลิตของหน่วยงานเป็นปัจจยันาํเขา้
ของอีกหน่วยงานหนึ�ง530 

ชาร์ลส์ เพอร์โรว ์(Chales Perrow) ไดใ้ชมิ้ติของเทคโนโลยทีี�สาํคญั - ประการในการวิเคราะห์ 
ซึ�งมิตินี� เหมาะสมกบัการศึกษาวจิยักิจกรรมของหน่วยหน่วยงานยอ่ยต่างๆ ในองคก์าร ซึ�งมิติดงักล่าวนั�น ไดแ้ก่ &) 
ความหลากหลายของงาน (Task Variety) กล่าวคือ &.&) ความสามารถในการทาํงานซํ� าๆ มีมาตรฐานใน
กระบวนการในการทาํงานซึ�งจะทาํให้มีความหลากหลายนอ้ย &.-) ความถี�ของเหตุการณ์ที�ไม่คาดคิดที�เกิดขึ�นใน
กระบวนการทาํงาน และ &.o) ระดบัของการเกิดปัญหาขอ้ยกเวน้ที�ตอ้งจดัการ ถา้มีขอ้ยกเวน้มากในการปฏิบติังาน 
งานนั�นจะมีระดบัความหลากหลายสูง และ -) ความชดัเจนในการแบ่งขั�นตอนของงาน (Task Analyzability) 
กล่าวคือ ความชัดเจนในการแบ่งขั�นตอนของงาน หมายถึง งานนั�นสามารถจําแนกเป็นขั�นตอนได้ง่ายและ
ผูป้ฏิบติังานสามารถดาํเนินการตามวตัถุประสงค ์ระเบียบวธีิการดาํเนินงานหรือคู่มือต่างๆ ในการแกปั้ญหาไดง่้าย  
จากมิติทั� ง - ด้านนี� ทาํให้เกิดเมตริกซ์ของเทคโนโลยี p ประเภท ซึ� งประกอบด้วย &) เทคโนโลยีงานประจํา 
(Routine technologies) หมายถึง งานที�มีความหลายหลายของงานน้อยและแบ่งงานเป็นขั�นตอนไดง่้าย เช่น 
พนักงานขายของ เสมียน พนักงานธนาคารที�ทําหน้าที�ถอนเงิน เป็นต้น -) เทคโนโลยีงานฝีมือ (Craft 
technologies) หมายถึง งานที�ขั�นตอนแบ่งได้ไม่ง่ายนักตอ้งมีการอบรมและประสบการณ์ในการทาํงาน เช่น 
ศิลปิน งานเจียระไนแกว้ เป็นตน้  o) เทคโนโลยงีานไม่เป็นแบบแผน (Nonroutine technologies)หมายถึง งานที�มี
ความหลากหลายสูง และไม่สามารถจาํแนกเป็นขั�นตอนการทาํงานไดง่้าย ตอ้งใชค้วามสามารถในการวิเคราะห์
ปัญหาและกิจกรรมต่างๆ มากมาย เป็นงานที�อาศยัความรู้และประสบการณ์มาก เช่น งานวจิยั งานวางแผนกลยทุธ์ 
และงานโครงการใหม่ๆ เป็นตน้  และ p) เทคโนโลยีแบบวิศวกรรม (Engineering technologies) หมายถึงงานที�
ซบัซอ้นเพราะวา่มีความหลายหลายมาก แต่งานที�ทาํมีระเบียบวิธีและเทคนิคการปฏิบติัที�ชดัเจน ผูป้ฏิบติังานมี
ความรู้ในการจดัการกบัปัญหาต่างๆ ไดดี้ เช่น วศิวกร และงานบญัชี เป็นตน้531 ซึ� งเทคโนโลยีทั�ง p ประเภทนี� จะมี
ความแตกต่างกนั นาํมาใชใ้นโครงสร้างองคก์ารที�แตกต่างกนัดว้ย ยกตวัอยา่งเช่น หน่วยงามที�ออกแผ่นเลขหมาย
รถยนต์ใชเ้ทคโนโลยีงานประจาํอาจมีโครงสร้างแบบระบบราชการ หรือบริษทัดา้นการบินทาํงานเกี�ยวกบัการ
ประดิษฐคิ์ดคน้มีโครงการเฉพาะที�มีโครงสร้างแบบเมตริกซ์532 

กลุ่มแอสตนั (Aston Group) ซึ� งเป็นนกัวิชาการจากมหาวิทยาลยัแอสตนัในเมืองเบอร์มิงแฮม 
ประเทศองักฤษ ไดจ้าํแนกประเภทของเทคโนโลยแีตกต่างๆ จากวูด๊เวร์ิด  โดยนาํเอาเทคโนโลยขีองงานบริการมา
รวมเขา้ดว้ย ซึ� งเทคโนโลยีของงานบริการนั�นจะประกอบดว้ยปัจจยัที�สาํคญั - ประการ ไดแ้ก่ &) มีการผลิตและ
การบริโภคพร้อมกนั กล่าวคือ ลูกคา้และพนกังานจะมีปฏิสัมพนัธ์กนัโดยตรงเพื�อทาํให้เกิดการบริการ และ -) 
ผลผลิตจบัตอ้งไม่ได ้กล่าวคือ ผลผลิตของงานให้บริการจบัตอ้งไม่ไดแ้ละไม่สามารถเก็บไวใ้นวสัดุคงคลงั งาน

                                                
530ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์, ทฤษฏีองค์การสมยัใหม่, พิมพค์รั� งที� 3 (กรุงเทพฯ: บริษทัแชทโพร์ 

พริ�นติ�งจาํกดั, 2546), 113-114. 
531เรื�องเดียวกนั, 118. 
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บริการส่วนมากประกอบดว้ยขอ้มูลหรือความรู้ ซึ� งตรงขา้มกบัผลผลิตจากโรงงานซึ� งจบัตอ้งได ้  ทั� งนี� องคก์าร
ต่างๆ สามารถจาํแนกความแตกต่างไดต้ามระดบัของการผลิตและการบริการ ซึ�งลกัษณะสาํคญัของเทคโนโลยกีาร
บริการ คือ โครงสร้างองคก์ารและระบบการควบคุมตอ้งอาศยัความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ นอกจากนี�ความเป็นวิชาชีพ
พนกังานจะมีสูง กล่าวคือ ตอ้งมีความรู้และความไหนตวัเร็วพอที�จะจดัการกบัปัญหาของลูกคา้ไดต้อ้งอาศยัทกัษะ
ดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์และสังคม มีการกระจายอาํนาจและความเป็นทางการตํ�า ตวัอยา่งของเทคโนโลยีการบริการ
และเทคโนโลยีการผลิต มีดงันี� คือ &) เทคโนโลยีการบริการ (Service Technology) เช่น แอร์ไลน์ โรงแรม ที�
ปรึกษา งานสอนหนังสือ คลินิกสุขภาพ และบริษทักฎหมายเป็นตน้ โครงสร้างองคก์ารประกอบดว้ยความเป็น
วิชาชีพของพนกังานที�สูง อาศยัความสัมพนัธ์ส่วนบุคคล มีอิสระคล่องตวัในการทาํงาน ความเป็นทางการอยูใ่น
ระดบัที�ต ํ�า  -) เทคโนโลยีกึ� งการบริการกึ�งการผลิต เช่น ร้านอาหารจานเดียว  ธนาคาร ไปรษณีย ์เครื�องสําอาง 
อสงัหาริมทรัพย ์และหุน้ เป็นตน้ โครงสร้างองคก์ารประกอบดว้ยความเป็นวิชาชีพของพนกังานปานกลาง อาศยั
เทคนิคและความสมัพนัธ์ส่วนบุคคลผสมกนั ค่อนขา้งมีอิสระคล่องตวัในการทาํงาน ความเป็นทางการอยูใ่นระดบั
ปานกลาง และ o) เทคโนโลยีการผลิต เช่น นํ� าอดัลม โลหะ รถยนต์ เหมืองแร่ และอาหารกระป๋อง เป็นตน้ 
โครงสร้างองคก์ารประกอบดว้ยความเป็นวิชาชีพของพนักงานตํ�า ทกัษะที�สําคญัคือดา้นเทคนิค มีลกัษณะรวม
ศูนยอ์าํนาจในการทาํงาน ความเป็นทางการอยูใ่นระดบัที�สูง533 

แนวคิดด้านระบบสังคมและเทคนิค (Sociotechnical Systems) ของคณะนักวิชาการจาก
สถาบนัทาวิสต๊อค (Tavistock Institute) นาํโดย อีริค ทริสต์ (Eric Trist) โดยไดท้าํการศึกษาการทาํเหมืองแร่ที�
ประเทศองักฤษซึ�งเขา้ของเหมืองมกัจะนาํเครื�องมือมาช่วยในการขุดถ่านหิน ก่อนที�จะนาํเครื�องมือดงักล่าวมาใช ้
คนงานทาํงานเป็นกลุ่มเลก็ๆ เหมือนเป็นทีม แต่เมื�อนาํเทคโนโลยเีขา้มาใช ้การทาํงานมีลกัษณะเหมือนโรงงานซึ�ง
เนน้ความชาํนาญเฉพาะดา้นและลดความอิสระคล่องตวัลงไป  การเปลี�ยนแปลงนั�นแทนที�จะทาํใหผ้ลผลิตเพิ�มขึ�น
แต่กลบัสร้างปัญหาต่างๆขึ�นมากมาย มีความตึงเครียดเกิดขึ�นมาก และคนงานลม้ป่วยมากขึ�น นกัวิชาการกลุ่มนี� จึง
ได้เสนอว่า ระบบเทคนิคในการทํางานและระบบสังคมภายในองค์การจะต้องสอดคล้องไปด้วยกัน และ
จาํเป็นตอ้งหาความสมดุลของความสมัพนัธ์ของระบบทั�งสองนี�  ซึ�งแนวคิดนี�ไดมี้การนาํมาใชใ้นการออกแบบงาน 
(Job design) และแนวคิดเรื�องการนาํระบบสารสนเทศมาใชใ้นองคก์าร 

คุณสมบติัของเทคโนโลยทีี�ใชใ้นการศึกษาเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์กบัโครงสร้างองคก์าร ไดแ้ก่
ความซับซ้อน ความไม่แน่นอน และการพึ�งพาอาศัยกันและกัน ซึ� งการศึกษาเกี�ยวกับเทคโนโลยีในวิชาการ
องคก์ารในระยะแรกไดรั้บอิทธิพลจากสาํนกัเหตุผลนิยม (Rational) อยูม่าก เทคโนโลยีจึงถูกมองวา่เป็นลกัษณะ
เครื�องจกัรกลที�มีลกัษณะทางกายภาพที�สามารถจบัตอ้งได ้และมีลกัษณะความสัมพนัธ์ที�แน่นอนกบัองคก์ารใน
ดา้นใดดา้นหนึ� ง ดงันั�นทฤษฏีองคก์ารในระยะแรก เช่น ทฤษฏีโครงสร้างตามสถานการณ์จึงไดเ้สนอวา่ ความ
สอดคลอ้งของเทคโนโลยกีบัปัจจยัอื�นๆ ภายในองคก์าร จะนาํไปสู่โครงสร้างองคก์ารที�เหมาะสม 

ทฤษฎีองคก์ารในระยะต่อมา เช่นทฤษฏีสถาบนั จะมุ่งศึกษาแรงผลกัดนัที�องคก์ารต่างๆ รับ
เทคโนโลยไีปใชใ้นองคก์าร เป็นเพราะวา่เทคโนโลยนีั�นมีคุณสมบติัที�ดีมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ในการใช้
งาน หรือเป็นเพราะวา่องคก์ารตอ้งการให้กลุ่มอื�นๆ ยอมรับ องคก์ารจึงไดน้าํเทคโนโลยีนั�นมาใช ้นั�นหมายถึงวา่ 

                                                
533ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์, ทฤษฏีองค์การสมยัใหม่, พิมพค์รั� งที� 3 (กรุงเทพฯ: บริษทัแชทโพร์ 

พริ�นติ�งจาํกดั, 2546), 117-118. 
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นกัวชิาการในระยะหลงัไดมี้ขอ้โตแ้ยง้วา่ เทคโนโลยีเกี�ยวขอ้งกบัความคิดที�สังคมสร้างขึ�น กล่าวคือ คนและกลุ่ม
คนเป็นผูที้�ให้ความหมายกับเทคโนโลยีว่าเทคโนโลยีนั� นเป็นอย่างไร นอกเหนือจากคุณสมบัติจริงๆ ของ
เทคโนโลยนีั�นๆ เช่น การมองวา่เทคโนโลยใีหม่ๆ เป็นสิ�งที�ดีเสมอ ดงันั�นองคก์ารจึงควรที�จะนาํเทคโนโลยีนั�นมา
ใช ้โดยอาจจะไม่ไดพิ้จารณาถึงประโยชน์และผลกระทบของเทคโนโลยีอย่างแทจ้ริง  แนวคิดนี� จึงมีผลต่อการ
ตดัสินใจในการนาํเทคโนโลยมีาใช ้ การนาํเทคโนโลยไีปปฏิบติั และการเผยแพร่ของเทคโนโลยีดว้ย ยกตวัอยา่ง
เช่น การนาํระบบ ISO มาใช ้ซึ� งถือว่าเป็นเทคโนโลยีทางการบริหารที�นาํมาใชใ้นหน่วยงานต่างๆ โดยมีเหตุผล
ทางดา้นสังคม คือ เพื�อตอ้งการการยอมรับหรือเพื�อสร้างความน่าเชื�อถือ มากกว่าเหตุผลดา้นวิชาการหรือดา้น
เทคนิควา่เทคโนโลยทีางการบริหารนี� เป็นสิ�งที�พึงปฏิบติั534 

|. ขอบเขตด้านการจดัคนเข้าทาํงาน 
|.9 การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
คาํที�มกัจะใชก้นัโดยทั�วไป ซึ� งถือว่ามีความหมายเหมือนกนัและเป็นที�เขา้ใจกัน คือ Staffing, 

Personnel Administration, Personnel Management (PM), Human Resource Management (HRM) สาํหรับการ
บริหารทรัพยากรมนุษย ์(HRM)นั�น พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานปี พ.ศ. 2542 ไดก้ล่าวถึงความหมายของ
แต่ละคาํไวว้่า บริหารที�เป็นกิริยาหมายถึง ออกกาํลงั เช่น บริหารร่างกาย; ปกครอง เช่น บริหารส่วนทอ้งถิ�น; 
ดาํเนินการ, จดัการ, เช่น บริหารธุรกิจ; กล่าวแก ้ ส่วนที�เป็นนามนั�นหมายถึง ดาํรัสสั�ง เช่น ราชบริหาร, คาํแถลง
ไข เช่น พระพทุธบริหาร535 ทรัพยากรเป็นนาม หมายถึง สิ�งทั�งปวงอนัเป็นทรัพย์536 และ มนุษย ์เป็นนาม หมายถึง
สตัวที์�รู้จกัใชเ้หตุผล, สัตวที์�มีจิตใจสูง, คน537 ดงันั�นเมื�อนาํความหมายของแต่ละคาํมารวมกนัแลว้อาจกล่าวไดว้า่ 
หมายถึง การปกครอง การจดัการ หรือการดาํเนินการเกี�ยวกบัคนซึ�งเป็นสวิญญาณกทรัพยใ์นองคก์ารโดยคาํถึง
ความเป็นคนซึ� งเป็นผู ้ที� รู้จักใช้เหตุผลหรือมีจิตใจสูงเป็นหลัก ทั� งนี� มีนักวิชาการทั� งหลาย เช่น แอปปลี 
(Apply,1942) นิโกร (Nigro,1958) สตาห์ล (Stahl,&Rq-) บีช (Beach,1965) เฮนรี�  (Henry,1975) คราเมอร์ 
(Kramer,1977) นิโกรและนิโกร  (Nigro and Nigro,&Rrr) มอนดี�และโน (Mondy and Noe,1990) อบาโซโล 
(Abasolo,1991) อาร์มสตรอง (Armstrong,1994) มิแรนด้า (Miranda,&RRq) ไบเออร์ส และรูห์ (Byars and 
Rue,&RRr) อิวานเซวิช (Ivancevich,&RRs) มอนดี� , โน และ เพรอโมซ์ ( Mondy, Noe and Premeaux,1999)  มาทิส
และแจ๊คสนั  (Mathis and Jackson, 2000) โนและคณะ (Noe and Others,2000) เดสส์เลอร์ (Dessler,2004) วลิเลียม 
(Williams,2005) และ แซมโพร์ (Champoux,-AAq) เป็นตน้ไดใ้ห้ความหมายไวเ้ป็นอเนกประการ ซึ� งทั�งหมดนั�น
อาจกล่าวโดยสรุปวา่ การบริหารทรัพยากรมนุษยน์ั�นหมายถึง การบริหารบุคลากรในองคก์าร โดยให้ความสาํคญั
ในศกัดิ{ ศรีแห่งความเป็นคน และทาํให้บุคลากรเหล่านั�นมีคุณภาพชีวิตในการทาํงานที�ดี มีการดูแลเอาใจใส่ใน

                                                
534เรื�องเดียวกนั, &&R-&-&. 
535ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. STUS, เขา้ถึงเมื�อ & กุมภาพนัธ์ 

-WWr, เขา้ถึงไดจ้าก http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp  
536เรื�องเดียวกนั. 
537เรื�องเดียวกนั. 
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เรื�องความตอ้งการของบุคลากรให้ไดรั้บผลประโยชน์อยา่งเหมาะสม เพื�อทาํให้มีขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน 
ซึ�งจะก่อใหเ้กิดผลสาํเร็จตามเป้าหมายขององคก์าร 

แนวคิดเกี�ยวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษยน์ั�นมีวิวฒันาการตามลาํดบั โดยเฉพาะในช่วงของการ
ปฏิวติัอุตสาหกรรมในระยะปลายศตวรรษที� &r ถึงช่วงตน้ศตวรรษที� &s เริ� มมีการเปลี�ยนแปลงแนวคิดของ
นายจา้งเกี�ยวกบัคนและงานตามลาํดบั โดยบุคคลที�มีแนวคิดที�เกี�ยวกบัคนและงานในยคุแรกๆ ซึ� งอาจกล่าวไดว้า่
เป็นผูริ้เริ�มนาํหลกัการบริหารบุคคลมาใชใ้นองคก์าร ไดแ้ก่ 

&. Ferderick W. Taylor เทยเ์ลอ (Taylor) นั�นไดศึ้กษาถึงวธีิการจดัการใหมี้ประสิทธิภาพและทาํให้
เกิดผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเหล็กที� Midvale Steel Company ที�เมือง Philadelphia สหรัฐอเมริกา โดย
สรุปเป็นแนวคิดไดด้งันี�  

&.& พฒันาหลกัการแบบวิทยาศาสตร์ขึ�นมาใชเ้ป็นมาตรฐานในการทาํงาน (The development 
of a True Science of management) 

&.- ตอ้งมีการคดัเลือกคนตามหลกัการวทิยาศาสตร์เพื�อใหไ้ดค้นที�เหมาะสมกบังาน (Scientific 
Selection of Worker) 

&.o  ตอ้งให้การศึกษาและพฒันาบุคคลแต่ละคนให้มีประสิทธิภาพมากที�สุด (The Scientific 
Education and Development) 

&.p สร้างความร่วมมือในการทาํงานอย่างฉันท์มิตรระหว่างคนงานกบัผูบ้ริหาร (Intimate, 
Friendly Cooperation between Management and Labor) 

จากหลกัความเชื�อ p ประการขา้งตน้ จึงอาจวเิคราะห์ไดว้า่เป็นจุดเริ�มตน้ของการทาํงานที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการบริหารทรัพยากรมนุษยโ์ดยใช้แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ โดยมีเหตุผลสนับสนุน ดังนี� คือ &) การสังเกต 
(Observation) โดย เทยเ์ลอ (Taylor)  ทาํการสังเกตการทาํงานของคนงานแลว้บนัทึกขอ้มูลการทาํงานเพื�อ
วิเคราะห์สาเหตุของความไร้ประสิทธิภาพโดยไม่ควรละเลยเรื�องสิ�งแวดลอ้มในสถานที�ทาํงานดว้ย เพราะเป็น
ปัจจยัหนึ�งในการสร้างสิ�งจูงใจในการทาํงาน โดยตอ้งทาํการสงัเกตและบนัทึกสิ�งที�ไดเ้ห็นและรับรู้ทั�งหมดแลว้จึง
นาํมาวิเคราะห์อยา่งรอบคอบแลว้พฒันาไปสู่แนวทางที�คิดว่าควรจะเป็นและตอ้งเป็นแนวทางที�ดีที�สุด -) การ
กาํหนดปัญหา (Definition of the Problem) พบว่ามีการกาํหนดปัญหานั�นคือการทาํงานงานของคนงานที�ไร้
ประสิทธิภาพ ดังนั� นผู ้บริหารจึงต้องสามารถกําหนดข้อจํากัด/อุปสรรคในการทํางานหลังจากที�ได้มีการ
สงัเกตการณ์แลว้ สิ�งเหล่านี�อาจอยูใ่นรูปปัญหาทีเกิดขึ�นระหวา่งการปฏิบติังานของคนงาน การกาํหนดออกมาเป็น
ปัญหาหลกัและปัญหารองเพื�อนาํมาใชเ้ป็นแนวทางหรือวิธีการเพื�อหาแนวทางแกไ้ขให้ดีขึ�นในครั� งต่อไป o) การ
ตั�งสมมติฐาน (Formulation of Hypothesis) เป็นการกาํหนดขอ้สมมติฐานเกี�ยวกบัคุณลกัษณะของตวัแปรหรือ
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรตั�งแต่ - ตวัขึ�นไปเพื�อนาํไปสู่การแกปั้ญหา p) การทดลอง (Experimentation) มีการ
ทดลองหลายวธีิเพื�อแสดวงหาแนวทางที�มีประสิทธิภาพในการทาํงานโดยไม่ลืมที�จะทดสอบสมมติฐานที�กาํหนด
ขึ�นวา่เป็นจริงหรือไม่อยา่งไร ไม่อาจทาํการทดลองซํ� าก็ไดห้ากตอ้งการทราบผลที�แน่ชดัและอาจทาํการทดลองได้
มากกว่า & วิธีก่อนทาํการตดัสินใจครั� งสุดทา้ย และ W) การพิสูจน์ (Verification) เป็นวิธีการคน้หาความจริงที�
เกิดขึ�นและเป็นขั�นตอนสุดทา้ยเพื�อหาขอ้สรุปผลที�ไดจ้ากการทดลอง โดยหากเป็นไปตามสมมติฐานที�กาํหนดไวก็้
ไม่ตอ้งทดลองซํ� าหรือบางครั� งทาํการทดลองซํ� าเพื�อใหเ้กิดความแน่ใจและไดข้อ้สรุปที�ชดัเจนมากยิ�งขึ�น 
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ผลการศึกษาของเทยเ์ลอ นบัวา่เป็นการวางหลกัการสาํคญัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยโ์ดยเป็น
ประโยชน์ต่อระบบการจ่ายค่าจา้งแบบจูงใจของอุตสาหกรรมต่างๆในปัจจุบนั อีกทั�งยงัเป็นประโยชน์สาํหรับการ
ทาํงานในระดับล่างขององค์การและเหมาะสมสําหรับผูบ้ริหารในการติดตามดูแลงานของระดับปฏิบัติการ 
นอกจากที�กล่าวมาแลว้นั�นยงัมีอิทธิพลต่อระบบการผลิตและการบริหารเนื�องจากเป็นการศึกษาถึงความสัมพนัธ์
ระหว่างคนและงานโดยมีจุดมุ่งหมายเพื�อการออกแบบกระบวนการทํางานให้มีความเหมาะสมช่วยเพิ�ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงาน เกิดความชาํนาญเฉพาะดา้น รวมถึงมีการแบ่งงานกนัทาํตามความ
ชาํนาญและเหมาะสม 

-. Hugo Munsterberg มนัสเตอร์เบิร์ก (Munsterberg) เป็นนกัจิตวิทยาอุสาหกรรม ชาวเยอรมนัได้
ทาํการศึกษาหาวิธีการในการปรับปรุงและพฒันาคนงานให้มีความสามารถและเชี�ยวชาญในงานที�ทาํ เพราะโดย
ธรรมชาติของคนจาํเป็นตอ้งไดรั้บการกระตุน้อยา่งต่อเนื�อง เจา้ของโรงงานจึงควรทาํการศึกษาคนงานของตนเอง
เพื�อให้รู้ว่าจะกระตุน้ให้คนงานทาํงานได้อย่างไรและดว้ยวิธีการใด  ซึ� งจะเป็นประโยชน์ต่อการแสวงหาคน 
คดัเลือกคน และหางานที�เหมาะสมได ้ ทั�งนี�มนัสเตอร์เบิร์กไดเ้สนอแนวคิดที�สะทอ้นให้เห็นความสาํคญัของวิชา
จิตวทิยา โดยจดัพิมพห์นงัสือ “Psychology and Industrial Efficiency” ซึ� งไดแ้สดงถึงความสาํคญัของการบริหาร
ตามแนวคิดของ เทยเ์ลอ (Taylor) โดยแนะนาํวธีิการที�จะทาํใหส้ามารถแสวงหาคนที�มีความเหมาะสมที�สุดเพื�อเขา้
มาทาํงานในหนา้ที�ต่างๆ ในโรงงานได ้ซึ� งวิธีการดงักล่าวคือการใชเ้ทคนิคทางจิตวิทยาในการวดัความแตกต่าง
ของแต่ละบุคคล มนัสเตอร์เบิร์กจึงไดพ้ฒันาวธีิการทดสอบทางจิตวทิยาเพื�อใชใ้นการคดัเลือกบุคคลให้เหมาะสม
กบัแต่ละตาํแหน่งงานในองคก์าร การใชจิ้ตวทิยาจึงมีความสาํคญัควบคู่กนักบัการบริหารทรัพยากรมนุษยม์าจวบ
จนถึงปัจจุบนั ดงันั�นจึงพบวา่ จิตวทิยาอุตสาหกรรมนั�นมีความสาํคญัและเป็นส่วนหนึ�งของการจดัการทรัพยากร
มนุษยท์าํให้สถาบนัอุดมศึกษาหลายๆ แห่งไดจ้ดัให้มีการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมดา้นนี�มากขึ�น บุคคลที�
สาํเร็จการศึกษาในสาขาวชิานี�สามารถออกไปหระกอบอาชีพที�เกี�ยวกบับริหารทรัพยากรมนุษยไ์ดทุ้กองคก์าร 

o. Douglas McGregor แมคเกรเกอร์ (McGregor) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัการทาํงานให้บรรลุผล
สําเร็จหรือบรรลุเป้าหมายที�ตอ้งการไดโ้ดยจะตอ้งสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน โดยเจา้ของโรงงานตอ้งเขา้ใจ
พฤติกรรมของคนงานโดยตอ้งสร้างแรงจูงใจในการทาํงานได ้แมคเกรเกอร์จึงไดเ้ฝ้าติดตามการทาํงานของคนงาน
แต่ละคนในโรงงานทาํใหส้ามารถจาํแนกคนออกเป็น - กลุ่ม ไดแ้ก่ คนที�ไม่มีความกระตือรือร้นในการทาํงานซึ�ง
แทนดว้ย X และคนที�มีความกระตือรือร้นในการทาํงานงานซึ�งแทนดว้ย Y การคน้พบคุณลกัษณะของบุคคลใน
องคก์ารดงักล่าวต่อมาไดรั้บการยอมรับเป็นทฤษฏี X-ทฤษฏี Y ซึ� งองคก์ารสมยัใหม่ในปัจจุบนัที�ผูบ้ริหารมีความ
เชื�อในทฤษฏี Y จะสามารถใช้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้โดยง่ายในการพัฒนาบุคลากรเพื�อเพิ�มขีด
ความสามารถและใชศ้กัยภาพที�มีออกมาในงานไดม้ากที�สุด ทั�งนี� องคก์ารจะตอ้งให้ความสนใจ ดูแลและเผา้ระวงั
เป็นรายบุคคล สําหรับบุคคลที�มีพฤติกรรมเป็นไปตามทฤษฏี X ทั�งนี� องค์การจะตอ้งเสริมสร้างขวญักาํลงัใจ
กระตุน้ดว้ยผลตอบแทนและสร้างเส้นทางความกา้วหน้าในอาชีพ เป็นตน้ เพื�อให้บุคคลตามทฤษฏี X มีเหตุผล
และปรับเปลี�ยนตนเองเป็นบุคคลตามทฤษฏี Y 

4. Robert Oven  ภายหลงัจากการผา่นช่วงแห่งการปรับเปลี�ยนแนวคิดของนายจา้งเกี�ยวกบัคนและ
งานแลว้นายจา้งเริ�มเห็นความสาํคญัของคนและงานมากยิ�งขึ�นเนื�องจากว่าเป็นปัจจยัสําคญัที�จะทาํให้กิจการอยู่
รอดและสามารถแข่งขนักบัอุตสาหกรรมอื�น นายจา้งที�ชาญฉลาดเริ�มมองเห็นความเป็นมนุษยข์องคนงานมาก
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ยิ�งขึ�นและเห็นวา่สิ�งนี� เองจะเป็นการสร้างความไดเ้ปรียบของการทาํงานและไดผ้ลงานมากกวา่คู่แข่ง ถา้สามารถ
คุมคนงานให้มีความซื�อสัตย ์ทุ่มเทและอยูท่าํงานกบัองคก์ารตลอดไป ดงันั�นจึงพบวา่ในช่วงกลางศตวรรษที� &R 
นั�นนายจา้งจะเริ�มหนัมาใชห้ลกัการบริหารอยา่งจริงจงั ซึ� งหลายกิจการเริ�มหันมาดูและและบริหารเกี�ยวกบัคนมา
ขึ�น  โดยเฉพาะกิจการในประเทศองักฤษของโอเวนที�ใหค้วามสาํคญักบัคนงานอยา่งมาก มีการจดัใหมี้หน่วยงานที�
ทาํหนา้ที�และรับผิดชอบเรื�องคนโดยเฉพาะ ทั�งนี� โอเวนไดใ้ชห้ลกัมนุษยธรรมในการจดัการเกี�ยวกบัคนโดยเริ�มตน้
ลม้เลิกการจา้งงานคนที�มีอายตุ ํ�ากวา่ &- ปี มีการจดัที�อยูอ่าศยัใหก้บัคนงานเป็นหลกัแหล่งเพื�อความสะดวกในการ
ทาํงาน จดัใหลู้กคนงานหรือคนงานเดิมที�มีอายตุ ํ�ากวา่ &- ปีไดมี้โอกาสไดศึ้กษาเล่าเรียนก่อนการทาํงาน เพิ�มพื�นที�
พกัผ่อนบริเวณโรงงานและลดชั�วโมงการทาํงานเหลือเพียง &A ชั�วโมงต่อวนัเป็นตน้ ตวัอย่างการดาํเนินการ
เกี�ยวกบัคนงานเหล่านี� เพื�อใหไ้ดค้นงานที�มีคุณภาพโดยเขาเห็นวา่ หากโรงงานมีคนที�มีคุณภาพแลว้โรงงานก็จะได้
ผลงานที�มีคุณภาพตามไปด้วย โอเวนเองไดใ้ห้ความสนใจและความสําคญัเกี�ยวกับคนในองค์การโดยยงัคง
ดาํเนินการตามแนวคิดเดิมในเรื�องของคนและพยายามผลกัดนัให้เกิดพระราชบญัญติัโรงงานและสามารถทาํให้
สาํเร็จทาํใหใ้นปี ค.ศ. &s&R จึงไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นบิดาของการบริหารงานบุคคล แนวคิดของโอเวนจึงไดรั้บ
การกล่าวถึงและยอมรับกนัอยา่งแพร่หลายจวบจนถึงปัจจุบนั538 

หลกัการบริหารทรัพยากรมนุษยน์ั�น  แคสเทตเตอร์ (Castetter) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัหลกัการ
โดยทั�วไปของการบริหารทรัพยากรมนุษยไ์วด้งันี� คือ &) หน่วยงานจะตอ้งแสดงปรัชญาในการศึกษาและแง่คิด
เกี�ยวกบัคุณค่าของความเป็นมนุษยไ์วอ้ยา่งชดัเจน 2) หน่วยงานจะตอ้งมีการยอมรับนบัถือต่อประสิทธิภาพในการ
ทาํงานของบุคคล o) หน่วยงานควรให้บุคลากรไดแ้สดงความสามารถในการคิดริเริ�มสร้างสรรค ์  p) หน่วยงาน
จะตอ้งพยายามลดความตึงเครียดและความคบัขอ้งใจในหน่วยงานใหมี้นอ้ยที�สุด W) หน่วยงานจะตอ้งให้บุคลากร
ไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผนงานและการประเมินผลงาน งานกลุ่ม การมอบอาํนาจ และการกาํหนดอาํนาจหนา้ที�
จะตอ้งเป็นส่วนหนึ�งของการวางแผนจดัหน่วยงาน q) หน่วยงานจะตอ้งกาํหนดหนา้ที�และความตอ้งการของฝ่าย
บริหารไวใ้นโครงงานอยา่งชดัเจนให้เป็นที�เขา้ใจและยอมรับ r) หน่วยงานจะตอ้งมีวิธีการในการติดต่อสื�อสาร
และปฏิบติังานร่วมกนั s) หน่วยงานจะตอ้งยอมรับวา่ บุคคลมีความตอ้งการที�จะทาํหนา้ที�ผูน้าํและไม่ควรจาํกดัแต่
เฉพาะคนของฝ่ายบริหารเท่านั�น R) บุคลากรใหม่จะตอ้งได้รับการชักพาให้เกิดความคิดขั�นพื�นฐานในการ
สร้างสรรค ์โดยที�คณะผูร่้วมงานยอมมอบความรับผิดชอบเพื�อความสาํเร็จของเขา และ &A) แบบของหน่วยงาน
จะตอ้งมีลกัษณะที�จะใหค้วามมั�นคงในอาชีพแก่บุคลากรได้539 ฟลิปโป (Flippo) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษยน์ั�นเป็นการบริหารที�สาํคญัและจาํเป็นในการบริหารงานทุกประเภท และไดแ้สดงทศันะหลกัการ
เกี�ยวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษยไ์ว ้ s ประการ ดงันี�   &) ฝ่ายบริหารกบัฝ่ายปฏิบติังานตอ้งมีเป้าหมายร่วมกนั -) 
มีความร่วมมือกนัในการที�จะหาทางพฒันานโยบายเกี�ยวกบับุคลากร o) ฝ่ายบริหารงานกบัฝ่ายปฏิบติังานควรทาํ
ความเขา้ใจกนัให้ดีเกี�ยวกบัสิทธิ หนา้ที� ตลอดจนสิทธิพิเศษต่างๆ p) ควรมีความยติุธรรมและความเสมอภาคใน

                                                
538อนิวชั แกว้จาํนงค,์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์, พิมพค์รั� งที� & (สงขลา:บริษทันาํศิลป์โฆษณา 

จาํกดั,-WW-), o-R. 
539William B. Castetter, The Personal Function in Education Administration (New York: 

McGraw-Hill,1964), 122-123.  
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การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ W) การยอมรับในความสามารถทาํให้คนรู้สึกภาคภูมิใจในความสาํเร็จของตน การ
แสดงความซาบซึ� ง เมื�อเขาไดมี้โอกาสเป็นผูน้าํและมีความกา้วหน้า ทาํให้คนมีกาํลงัใจในการทาํงาน q) จดัหา
โอกาสหรือช่องทางที�จะสนับสนุนให้ผูที้�มีความสามารถไดท้าํหน้าที�ผูน้าํ เพื�อให้เกิดความรู้สึกความกา้วหน้า
ในทางอาชีพ r) ควรจดัระบบการติดต่อสื�อสารใหดี้ใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดีต่อกนัทุกๆฝ่าย และ s) จดัให้มีบริการ
ที�ดีในทุกๆ ดา้น สร้างบรรยากาศการทาํงานที�ดีให้เป็นที�พอใจ จะช่วยให้บุคลากรทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ540   
ชุมศกัดิ{  อินทร์รักษ์ ไดแ้สดงทศันะไวโ้ดยสรุปดงันี� คือ 1) หลกัการสร้างประสิทธิภาพ เป็นการวางแผนการ
ดาํเนินงานการประเมินผล และติดตามผลโดยหลกัสามประการคือ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยดั 2) 
หลกัความรู้ความสามารถ ในการคดัเลือกบุคคลเขา้ทาํงานตอ้งคาํนึงถึงความรู้ความสามารถของผูส้มคัรและ
บุคลากรในองคก์ร 3) หลกัการพฒันา คือการจดัประสบการณ์ และส่งเสริมความรู้ ความสามารถ ดว้ยการอบรม
ฝึกฝน ดูงาน เพื�อเพิ�มพนูประสิทธิภาพในการทาํงาน 4) หลกัประชาธิปไตย คือ ความเสมอภาคและความเท่าเทียม
กนัในการทาํงาน รวมทั�งสิทธิที�จะไดรั้บสวสัดิการต่างๆ ตามลกัษณะขององคก์รหรือหน่วยงาน มีโอกาสที�จะ
ไดรั้บการพฒันาทุกส่วนงาน 5) หลกัความถนดั คือ การใชค้นให้เหมาะสมกบังาน (put the right man in the right 
job) เพื�อประสิทธิภาพขององคก์ร 6) หลกัการเสริมสร้างขวญักาํลงัใจ ถือวา่การทาํงานในองคก์ร ขวญั และ
กาํลงัใจเป็นส่วนสาํคญัในการเพิ�มประสิทธิภาพของบุคลากร เป็นการจูงใจและกระตุน้ให้บุคลากรทาํงาน 7) 
หลกัการมนุษยส์มัพนัธ์ คือ การเสริมสร้างบรรยากาศระหวา่งบุคคลในองคก์ร โดยการสร้างความสัมพนัธ์ซึ� งกนั
และกนั 8) หลกัการผลตอบแทน คือ การใหผ้ลตอบแทนความดี ความชอบ และการบาํเหน็จรางวลั 9) หลกัการจดั
สวสัดิการเพื�อสนองความตอ้งการของบุคคลและอาํนวยความสะดวกต่างๆ สร้างความผกูพนัต่อองคก์รให้มากขึ�น 
10) หลกัคุณธรรม คือ การบริหารงานบุคลากรตอ้งยึดระบบคุณธรรม มากกวา่การให้ระบบอุปถมัภ ์หรือระบบ
พรรคพวก ตั�งแต่การเริ�มคดัเลือก สรรหาไปจนกระทั�งการปฏิบติังาน และการบาํเหน็จความดีความชอบ 11) 
หลกัการประสานงาน คือ การบริหารงานบุคลากร จาํเป็นตอ้งประสานงานกบับุคลากรฝ่ายต่างๆ หรือแมแ้ต่
บุคลากรในส่วนงานเดียวกนั ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งยดึหลกัการประสานงานเพื�อให้งานไดบ้รรลุเป้าหมาย  12) หลกั
ความสามคัคีและความร่วมมือ คือ การสร้างความสามคัคี ความเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนัความมีเอกภาพของ
บุคลากรในองค์กร 13) หลกัการมีส่วนร่วม คือ การให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผน ดาํเนินงาน
ตดัสินใจและปรับปรุงพฒันา เพื�อให้เกิดความรู้สึกผูกพนัและมีส่วนร่วม 14) หลกัการของการกาํหนดอาํนาจใน
บทบาทหนา้ที� เพื�อให้การบริหารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพนั�น ควรกาํหนดอาํนาจในบทบาทของงานต่างๆให้
ชดัเจน เพื�อหวัหนา้งานมีอาํนาจในการตดัสินใจสั�งการ 15) หลกัการติดตามประเมินผลและการวิจยั เพื�อทราบผล
ของการปฏิบติังาน ควรมีการติดตามผล ประเมินผล รวมทั�งการวิจยั เพื�อปรับปรุงงานการบริหารบุคลากร541 
เสนาะ ติเยาว ์ไดแ้สดงทศันะไวโ้ดยสรุปดงันี� คือ 1) มีความเป็นธรรม อย่างนอ้ย o ประการไดแ้ก่ อตัราค่าจา้ง 
ชั�วโมงการทาํงาน และสภาพแวดลอ้มของสถานที�ทาํงาน ซึ�งควรจะอยูใ่นสภาพที�บุคลากรนั�นพอใจมากที�สุด -) มี

                                                
540R. B. Flippo, Principle of personnel management, 2nd ed. (New York: McGraw-Hill Book 

Company,1971), 414. 
541ชุมศกัดิ{  อินทร์รักษ,์ การบริหารงานบุคคลในองค์การทางการศึกษา (ปัตตานี: ภาควิชาการ

บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี,2531), 25-27. 
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การแจง้ขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัความเคลื�อนไหวหรือการเปลี�ยนแปลงต่างๆ เกี�ยวกบัส่วนไดส่้วนเสียทั�งของฝ่าย
บุคลากรและนายจา้งให้ทุกคนไดรั้บทราบ เพื�อเสริมสร้างความเขา้ใจต่อกนัและกนั o) มีการทาํให้บุคลากรนั�น
รู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่าและเป็นส่วนหนึ� งขององคก์าร มุ่งเนน้ให้เห็นวา่ทุกคนมีส่วนร่วมในองคก์ารและเป็นส่วน
หนึ�งขององคก์าร p) มีความเป็นกนัเองระหวา่งนายจา้งกบับุคลากร W) มีการจ่ายค่าตอบแทนโดยยึดความสามารถ
ของบุคลากร และ q) มีความเชื�อวา่บุคลากรนั�นมีความสามารถดว้ยกนัทุกๆ คน542 เชาว ์โรจนแสงไดแ้สดงทศันะ
ไวว้า่ หลกัการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ผนใหม่ยึดหลกัสาํคญั 12 ประการเป็นหลกัในการจดัระบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์ดงันี� คือ 1) หลกัความเสมอภาค ยึดถือการเปิดโอกาสที�เท่าเทียมกนัสาํหรับผูที้�มีคุณสมบติัตามที�
ตอ้งการในการสมคัรเขา้ทาํงานโดยไม่มีขอ้กีดกนัเรื�อง ฐานะ เพศ ผิว และศาสนา เป็นการเปิดรับสมคัรทั�วไป 2) 
หลกัความสามารถ ยดึถือความรู้ความสามารถหรือหลกัคุณวฒิุเป็นเกณฑใ์นการเลือกสรรบุคคลเขา้ทาํงาน รวมทั�ง
การพิจารณาความดีความชอบและการเลื�อนตาํแหน่ง 3) หลกัความมั�นคง ถือวา่การปฏิบติังานเป็นอาชีพที�มั�นคง
ถาวร การจะให้ออกจากงานจะตอ้งมีเหตุผล เมื�อพน้จากงานแลว้โดยไม่มีความผิด มีผลตอบแทนที�ดาํรงชีวิตได้
ตามสมควรแก่อตัภาพ 4) หลกัความเป็นกลางทางการเมือง ถือวา่ขา้ราชการประจาํจะตอ้งไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง 
มุ่งปฏิบติังานให้บงัเกิดผลดีต่อประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล และในการปฏิบติังานนั�น ขา้ราชการประจาํมี
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที�โดยปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของ
นกัการเมือง หรือพรรคการเมืองต่างๆ 5) หลกัการพฒันา ไดแ้ก่ การจดัให้มีการเพิ�มพูนความรู้ ความสามารถของ
บุคลากร โดยการให้การศึกษา อบรม จดัระบบการนิเทศและตรวจตราการปฏิบติังานที�ดี เพื�อให้เกิดความ
เจริญกา้วหนา้ในหนา้ที�การงาน ตลอดจนการจดัระบบการพิจารณาความดีความชอบและการเลื�อนตาํแหน่งอยา่ง
เป็นธรรม 6) หลกัความเหมาะสม เป็นหลกัของการใชค้นใหเ้หมาะสมกบังาน โดยการแต่งตั�งหรือมอบหมายงาน
ที�เหมาะสมกบัคุณวฒิุความรู้ความสามารถและความถนดัของคน 7) หลกัความยติุธรรม เป็นหลกัปฏิบติัในการ
บริหารงานบุคคล โดยละเวน้จากการเลือกที�รักมกัที�ชงั มีการกาํหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสมกบัปริมาณและ
คุณภาพของงานที�รับผิดชอบ โดยยึดหลกังานเท่ากนัเงินเท่ากนั 8) หลกัสวสัดิการ ไดแ้ก่ การจดัให้มีบริการ
สวสัดิการต่างๆ ที�จะเอื�ออาํนวยให้ผูป้ฏิบติังานสามารถอุทิศตนให้กบังานไดเ้ต็มที� เช่น การจดัที�ทาํงานให้ถูก
สุขลกัษณะ การรักษาสุขภาพ ความปลอดภยั และการสงเคราะห์ดา้นต่างๆ 9) หลกัเสริมสร้าง ไดแ้ก่ การ
เสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรม ทั�งในการป้องกนัการกระทาํผิดและประพฤติมิชอบของบุคลากร และการ
กวดขนัการลงโทษผูก้ระทาํผิด 10) หลกัมนุษยส์ัมพนัธ์ ไดแ้ก่ การยอมรับนบัถือคุณค่าและศกัดิ{ ศรีของบุคคลแต่
ละคนโดยยึดหลกัประชาธิปไตยในการทาํงาน โดยการเสริมสร้างบรรยากาศและสัมพนัธภาพอนัดีให้เกิดขึ�นใน
ระหวา่งบุคลากรของหน่วยงาน 11) หลกัประสิทธิภาพ ถือวา่การทาํงานใดๆ จะตอ้งพยายามทาํให้เกิดผลดีที�สุด
โดยใชค้น เวลา และค่าใชจ่้ายนอ้ยที�สุด และ 12) หลกัการศึกษาวิจยั การจดัการทรัพยากรมนุษยจ์าํเป็นตอ้งไดรั้บ
การปรับปรุงใหเ้หมาะสมทนัสมยัอยูเ่สมอ ระบบบริหารงานบุคคลที�ดีจาํเป็นตอ้งมีการศึกษาวิจยัปัญหาอุปสรรค
ต่าง ๆ เพื�อจะไดน้าํวิทยาการกา้วหนา้ต่างๆ มาใชป้รับปรุงการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ�งๆ ขึ�นไป  
ทั� งนี� เชาว ์ โรจนแสง ยงัได้แสดงทัศนะไวอี้กว่า การบริหารทรัพยากรมนุษยโ์ดยยึดหลกัการดังกล่าวให้มี

                                                
542เสนาะ ติเยาว,์ การบริหารงานบุคคล (กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, -Wop), or-

oR. 
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งจริงจงั ผูบ้ริหารขององคก์ารทุกระดบัจะตอ้งใหค้วามสาํคญัและเห็นคุณค่าของ
หลกัการดงักล่าวโดยความเชื�อมั�นวา่ &) ทรัพยากรมนุษยที์�มีคุณธรรมและความสามารถจะนาํพาองค์การไปสู่
ความเจริญรุ่งเรืองได ้ -) องค์การจะเจริญรุ่งเรืองไดสู้งสุดในอนาคตนั�นสมาชิกขององค์การทุกระดบัจะตอ้งมี
ความพึงพอใจระหวา่งกนัและมีบรรยากาศที�ดีในการทาํงาน o)สมาชิกในองคก์ารจะทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ
และไดป้ระสิทธิภาพสูงสุดเมื�อไดท้าํงานตามความถนัด มีสภาพแวดลอ้มในการทาํงานที�ดี ปฏิบติังานร่วมกับ
เพื�อนร่วมงานไดอ้ยา่งมีความสุขสนุกกบัการทาํงาน p) สมาชิกในองคก์ารมีส่วนช่วยในการพฒันาองค์การให้
เจริญรุ่งเรือง W)ทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ารมาจากแหล่งที�แตกต่างกนั มีความคิดที�แตกต่างกนั ความคิดที�แตกต่าง
กนัทาํใหเ้กิดการพฒันา q) สภาพแวดลอ้มทั�งภายในและภายนอกยอ่มมีการเปลี�ยนแปลนแปลงไปโดยไม่หยดุย ั�ง 
ตอ้งพฒันาความสามารถและศกัยภาพของบุคลากรให้ทนัหรือรุดหน้าการเปลี�ยนแปลงโดยไม่ตอ้งรอเวลา r)
ทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ารเมื�อมีชีวิตมีสุขจะสร้างผลงานให้กบัองคก์ารไดสู้งสุด และ s) รายไดข้ององค์การ
เกิดขึ�นจากการร่วมมือร่วมใจของทรัพยากรมนุษยทุ์กคนในองคก์าร543 

ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยน์ั�น วิจิตร ศรีสอา้นไดแ้สดงทศันะไว ้- ระบบ ไดแ้ก่ 1) ระบบ
อุปถมัภ ์ (Patronage System) อาจใชค้าํอื�นที�มีความหมายทาํนองเดียวกนั เช่น ระบบชุบเลี�ยง (spoils system) 
ระบบเล่นพวก (nepotism) และระบบชอบพอเป็นพิเศษ (favoritism) เป็นตน้ เป็นระบบดั�งเดิมที�ใชสื้บต่อกนัมา
นาน ซึ� งใชว้ิธีการเลือกสรรคนเขา้รับราชการ 3 วิธี ไดแ้ก่ ระบบสืบสายโลหิต ระบบแลกเปลี�ยน และระบบชอบ
พอพิเศษ การยึดระบบอุปถมัภ์เป็นหลกัในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ นั�นมกัจะก่อให้เกิดผลเสียต่อองค์การ 
ดงันี� คือ  1) การพิจารณาเลือกสรรคนเขา้รับราชการรวมทั�งการเลื�อนขั�น เลื�อนตาํแหน่ง มกัจะไม่คาํนึงถึงหลกั
คุณวฒิุ และความรู้ ความสามารถเป็นเกณฑ ์2) การเลือกสรรคนเขา้รับราชการ มกัจะไม่เปิดโอกาสที�เท่าเทียมกนั 
3) ขา้ราชการจะมุ่งทาํงานเพื�อเอาใจผูมี้อาํนาจมากกวา่บริการประชาชน และ 4) ขา้ราชการขาดหลกัประกนัความ
มั�นคง และมกัจะมีอิทธิพลทางการเมืองเขา้แทรกแซงกิจการภายในหน่วยงาน และ 2) ระบบคุณธรรม (Merit 
System) เป็นระบบที�เกิดจากความพยายามในการขจดัขอ้บกพร่องของระบบอุปถมัภ์ ซึ� งเป็นระบบที�ใชก้นัมา
ตั�งแต่ดั�งเดิม การบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นสภาพที�ไดมี้วิวฒันาการมาถึงปัจจุบนั นอกจากจะยึดระบบคุณธรรม
ซึ�งมีหลกัการสาํคญั 4 ประการ อนัไดแ้ก่ &)หลกัความเสมอภาค 2) หลกัความสามารถ o) หลกัความมั�นคง และ p) 
หลกัความเป็นกลางทางการเมืองแลว้ การบริหารทรัพยากรมนุษยย์งัได้มุ่งเน้นการพฒันาตวัคนเพื�อเพิ�มพูน
สมรรถภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังาน รวมทั�งไดป้ระยุกตเ์อาความกา้วหน้าทางดา้นการจดัการมาใช้
ประกอบหลกัการจดัการทรัพยากรมนุษยอี์กดว้ย544  

                                                
543เชาว ์ โรจนแสง, “การจดัการทรัพยากรมนุษย,์” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการ

จัดการ เล่มที� 1 หน่วยที� 1-8 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (นนทบุรี:สาํนกัพิมพ์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2553), op&-opo. 

544วิจิตร ศรีสอา้น, อา้งถึงใน ปรีชา คมัภีรปกรณ์ และ จรินทร์ เทศวานิช, “การบริหารทรัพยากร

มนุษย,์” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารทรัพยากรการศึกษา เล่มที� 1 หน่วยที� 1-8 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (นนทบุรี:สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2545), 
&&p. 
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วตัถุประสงค์ที�สาํคญัของการบริหารทรัพยากรมนุษยน์ั�น พยอม วงศ์สารศรีไดแ้สดงทศันะไว ้ 3 
ประการ ซึ�งสรุปไดด้งันี� คือ 1) เพื�อสนองความตอ้งการทางสังคม (Society’s Requirements) ดว้ยการคาํนึงถึงสิทธิ 
และประโยชน์พิเศษของบุคคลในสังคม และตระหนกัถึงความสาํคญัของกฎหมาย ระเบียบและพระราชบญัญติั
ต่างๆ รวมทั�งสภาพการวา่งงานที�เกิดขึ�นในสังคม 2) เพื�อตระหนกัถึงความคาดหวงัทางดา้นการบริหารหรือการ
จดัการ (Management’s Expectations) โดยปกติฝ่ายบริหารคาดหวงัให้องค์การเจริญเติบโต ให้ผลผลิตของ
องค์การเพิ�มปริมาณสูงขึ�น ดังนั�น งานที� ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยค์วรคาํนึงถึงคือ การวิเคราะห์งาน การ
วางแผนทรัพยากรมนุษย ์การสรรหา การคดัเลือก การบรรจุ การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การประเมินผลและการ
จ่ายค่าตอบแทน เป็นตน้ และ 3) เพื�อสนองความตอ้งการของผูป้ฏิบติังาน (Employee’s Needs) ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้งตระหนกัวา่ มนุษยไ์ม่ใช่เครื�องจกัร แต่มนุษยมี์ชีวติจิตใจ มีความรู้สึก ฉะนั�นกิจกรรมต่างๆ 
ที�  คิดจะดาํ เนินการควรเป็นกิจกรรมที�สนองตอบความต้องการของพนักงานโดยมุ่งพฒันาความ เขา้ใจใน
กระบวนการทาํงานและเสริมสร้างการทาํงานอยา่งมีความสุข545สุนนัทา เลาหนนัทน์ไดแ้สดงทศันะไว ้r ประการ 
ไดแ้ก่ 1) เพื�อช่วยให้องค์การดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 2) เพื�อใชท้กัษะความสามารถและความ
เชี�ยวชาญของทรัพยากรบุคคลในองคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ 3) เพื�อสรรหาบุคลากรที�มีคุณภาพและมีแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ{ สูงมาปฏิบติังานในองคก์าร 4) เพื�อเสริมสร้างความพึงพอใจในการทาํงานและการตระหนกัในคุณค่า
และศกัยภาพของพนกังานผูป้ฏิบติังาน 5) เพื�อพฒันาและธาํรงไวซึ้�งชีวติของการทาํ งานที�มีคุณภาพในระดบัที�พึง
ปรารถนา 6) เพื�อช่วยธํารงนโยบายด้านระเบียบวินัยและจริยธรรมขององค์การ และ 7) เพื�อบริหารการ
เปลี�ยนแปลงในองคก์ารใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคลากร กลุ่มบุคคล องคก์ารและสาธารณชน546 

ขอบข่ายของการบริหารทรัพยากรมนุษยน์ั�น บุเชเล่ (Buchele) ไดแ้สดงทศันะไวด้งันี� คือ &) การ
จัดหาพนักงานเจ้าหน้าที�  (Prosecuting employees) เป็นตน้ว่า การประกาศรับสมคัรสอบ การจัดสอบ การ
สัมภาษณ์ การตรวจสอบและประเมินผลการสอบของผูส้มคัร -) การฝึกอบรมและพฒันาพนักงานเจา้หน้าที� 
(Training and developing employees) เป็นตน้ว่า การจดัการฝึกอบรมระดบัปฏิบติัการให้เกิดทกัษะในการ
ปฏิบัติงาน การฝึกอบรมพนักงานระดับหัวหน้างาน การพฒันาผู ้บริหาร o) การจัดการด้านค่าตอบแทน 
(Compensating employees) เป็นตน้วา่ การจาํแนกตาํแหน่งงาน การพิจารณางานและการประเมินค่าของงาน การ
กาํหนดรางวลัค่าตอบแทน p) การจัดการด้านประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื�อนตาํแหน่งของพนักงาน 
(Appraising performance and promoting)  เพื�อเป็นเครื�องประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบหรือ
เป็นขอ้มูลยอ้นกลบั เป็นตน้ รวมถึงการเพิ�มสถานภาพของพนกังานให้สูงขึ�น W) การควบคุมการทาํงานและเรื�อง
สภาพการทาํงาน (Controlling some condition of works) อนัเป็นส่วนของการวางระเบียบวินยัในการปฏิบติังาน 
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานด้วย q) การติดต่อสื�อสารกับ
พนกังาน (Communication with employees) เป็นตน้วา่ การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงานให้แก่พนกังาน 
หรือจดัให้มีกล่องแสดงความคิดเห็น และ r) การจดัการเรื�องแรงงานสัมพนัธ์ (Labor relations) เป็นตน้วา่ การ

                                                
545พะยอม วงศส์ารศรี, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, พิมพค์รั� งที� W (กรุงเทพฯ: สถาบนัราชภฏัสวน

ดุสิต, -Wos). r. 
546สุนนัทา เลาหนนัทน์, การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (กรุงเทพฯ:ธนะการพิมพ,์2542), 12. 
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เจรจาต่อรองกบัสหภาพแรงงาน เป็นตน้547 อนึ� งหากมองการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นฐานะที�เป็นหน่วยงานที�
รับผิดชอบดา้นนี� แลว้โควลิงและเมลเลอร์ (Cowling and Mailer)ไดก้ล่าวไวว้่า หน่วยงานนี� จะตอ้งสามารถ
ดาํเนินงานในดา้นต่างๆ ต่อไปนี�  คือ &) ให้คาํแนะนาํปรึกษาแก่ผูเ้กี�ยวขอ้งกบัทรัพยากรมนุษยไ์ดแ้ละคาํแนะนาํ
ปรึกษานั�นจะตอ้งมีความทนัต่อยุคสมยัและเชื�อถือได ้ -)ให้คาํเสนอแนะในการนาํนโยบายและกลยุทธ์ในการ
บริหารทรัพยากรมนุษยไ์ปสู่การปฏิบติัที�สอดคลอ้งกบัสภาพทางการเงินและกฎหมาย o) แสดงความสามารถใน
เชิงบริหารทรัพยากรมนุษยที์�แสดงถึงความเชี�ยวชาญในดา้นวิชาชีพนี�ของตนเอง p) สามารถทาํหนา้ที�ตรวจสอบ
เกี�ยวกบัการดาํเนินงานดา้นต่างๆ ที�เกี�ยวกบัทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การได ้ และ W) ควรมีบทบาทเกี�ยวกบัการ
กาํหนดนโยบาย แผน และทางวิจยัเกี�ยวกบัทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารนั�น548 มอนดี�และโนอ ์(Mondy and Noe) 
ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัขอบขา่ยของการบริหารทรัพยากรมนุษยไ์ว ้q ประการ ไดแ้ก่  &) การวางแผน การรับสมคัร
และการคดัเลือก 2) การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์3) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 4) ความปลอดภยัและสุขภาพ 5) 
บุคลากรและแรงงานสมัพนัธ์ และ 6) การวจิยัทรัพยากรมนุษย์549 สมาคมเพื�อการบริหารทรัพยากรมนุษย ์(Society 
of Human Resource Management ) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาไดจ้าํแนกภารกิจหลกัของการบริหารทรัพยากร
มนุษยอ์อกเป็น 6 ดา้น ซึ� งมีเนื�อหาโดยสรุปดงันี� คือ 1) การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์การสรรหา และการคดัเลือก 
(Human resource planning, recruitment and selection) ประกอบดว้ย 1.1) จดัทาํ การวิเคราะห์งานเพื�อกาํหนด
รายละเอียดเฉพาะของงานแต่ละงานภายในองคก์าร 1.2) พยากรณ์ความตอ้งการดา้นทรัพยากรมนุษยที์�จาํ เป็น
สาํหรับการปฏิบติังานเพื�อให้องคก์ารประสบความสาํเร็จตามจุดมุ่งหมาย 1.3) จดัทาํ แผนและปฏิบติัตามแผน
เพื�อใหบ้รรลุตามขอ้กาํหนดที�วางไว ้1.4) สรรหาทรัพยากรมนุษยต์ามที�องคก์ารตอ้งการเพื�อปฏิบติัหนา้ที�ให้บรรลุ
จุดมุ่งหมาย และ1.5) คดัเลือกและดาํ เนินการจา้งพนกังานเพื�อบรรจุในงานต่างๆ ตามที�กาํหนดไวใ้นองคก์าร 2) 
การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Human resource development) ประกอบดว้ย 2.1) ปฐมนิเทศและฝึกอบรมพนกังาน 
2.2) ออกแบบและปฏิบติัตามโครงการพฒันาองค์การและการบริหาร 2.3) ออกแบบระบบการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของพนกังานแต่ละคน และ 2.4) ช่วยเหลือพนกังานในการจดัทาํ แผนพฒันาอาชีพ 3) ค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์เกื�อกูล (Compensation and benefit) ออกแบบและปฏิบติัตามระบบการจ่ายค่าตอบแทนและการ
ใหผ้ลประโยชน์เกื�อกลูสาํหรับพนกังานทุกคนตรวจสอบใหม้ั�นใจวา่การจ่ายค่าตอบแทนและการให้ผลประโยชน์
เกื�อกูลมีความยติุธรรมเสมอภาค และพอเพียง 4) ความปลอดภยัและสุขภาพ (Safety and health) ประกอบดว้ย  
4.1) ออกแบบโปรแกรมและปฏิบติัตามโปรแกรม เพื�อให้มั�นใจวา่พนักงานมีสุขภาพดี และมีความปลอดภยัใน
การปฏิบติังาน และ 4.2) ให้ความช่วยเหลือพนักงานที�มีปัญหาส่วนตวั ซึ� งส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังาน 5) 
พนกังานและแรงงานสมัพนัธ์ (Employee and labor relations) ทาํหนา้ที�เป็นสื�อกลางระหวา่งองคก์ารและสหภาพ

                                                
547Rebert B. Buchele, The Management of Business and Public Organization (Tokyo u.a. : 

McGraw-Hill Kogakusha, Ltd.,1977), 201-216. 
548Alan Cowling and Chloe Mailer, eds, Managing Human Resources, 2nd ed. (London: 

Edward Arnold, A Division of Holder & Stoughton Ltd.,1990), 4-5.   
549R. Wayne Mondy and Robert M. Noe, Human Resource Management, 4th ed. (Boston : 

Allyn and Bacon, 1990), 8-10. 
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ออกแบบระบบการปฏิบติัตามระเบียบ วินยั และการร้องทุกข์ และ 6) การวิจยัดา้นทรัพยากรมนุษย ์(Human 
Resource research) ประกอบดว้ย 6.1) จดัทาํ สารสนเทศดา้นทรัพยากรมนุษย ์และ6.2) ออกแบบระบบการสื�อสาร
ของพนกังานและการนาํระบบไปปฏิบติั550 คินิคคิและวิลเลี�ยม (Kinicki and Williams) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การ
บริหารทรัพยากรมนุษยน์ั�นเป็นเรื�องเกี�ยงกบัการวางแผน การดึงดูด การพฒันา และการรักษากาํลงัคนที�สาํคญัของ
องคก์าร  ไม่วา่จะเป็นการประเมินความตอ้งการดา้นกาํลงัคนทั�งปัจจุบนัและอนาคต วิธีการสรรหาและคดัเลือก
บุคคลที�มีคุณสมบติัตามที�องค์การตอ้งการ การศึกษามีหลายประเด็นหลกัๆ ไดแ้ก่ การปฐมนิเทศพนกังานใหม่ 
การฝึกอบรมและการพฒันา วิธีการประเมินผลการปฏิบติังาน การแจง้ผลการประเมินแก่พนักงาน กฎหมายที�
ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยค์วรรู้ และค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์อื�นๆ การเลื�อนขั�น การลงโทษ 
และปัญหาที�เกี�ยวขอ้งกบัสถานประกอบการ551 เสนาะ ติเยาว ์ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ บทบาทหนา้ที�ความรับผิดชอบ
ของการบริหารทรัพยากรมนุษยน์ั�นโดยสรุปแลว้มีอยู ่- ประการใหญ่ๆ คือ &) หนา้ที�เกี�ยวกบัองคก์าร ซึ� งประกอบ
ไปดว้ยการริเริ�มและการกาํหนดนโยบายทางดา้นงานบุคคล การให้คาํแนะนาํ การให้บริการและการควบคุม และ 
-) หนา้ที�เกี�ยวกบับุคคล ซึ�งประกอบไปดว้ย การวางแผนทางดา้นกาํลงัคน การจา้งงาน การโยกยา้ยเลื�อนตาํแหน่ง
และออกจากงาน การอบรมและพัฒนา การบริหารค่าตอบแทน สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 
ประโยชน์และบริการพนกังาน  การรักษาระเบียบวินยั แรงงานสัมพนัธ์ การวางแผนจดัองคก์ารและการวิจยังาน
บุคคล552 อนิวชั แกว้จาํนงคไ์ดส้รุปหนา้ที�และความรับผิดชอบในงานทรัพยากรมนุษยว์า่ เป็นการดาํเนินงานใน o 
ลกัษณะ คือ &) ก่อนการดาํเนินงาน หน่วยงานทรัพยากรมนุษยมี์ความเกี�ยวขอ้งในส่วนของการทาํหนา้ที�ในการ
แสวงหาบุคคลที�เหมาะสมกบัความตอ้งการขององคก์าร โดยจะดาํเนินงานในส่วนของการวางแผน การพยากรณ์ 
การสรรหา การคดัเลือก การบรรจุและการปฐมนิเทศ นกัการจดัการทรัพยากรมนุษยจึ์งตอ้งแสวงหาความรู้และ
สร้างศกัยภาพให้เกิดขึ�นในตนเองเพื�อให้สามารถดาํเนินงานในเรื�องดงักล่าวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ -) ระหวา่ง
การดาํเนินงาน เป็นการทาํงานในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกับการธํารงรักษาบุคคลในองค์การเพื�อการอยู่ร่วมกันกับ
องค์การไดน้านที�สุด จึงพบวา่ นักการจดัการทรัพยากรมนุษยจ์ะดาํเนินการในส่วนของผลตอบแทน สวสัดิการ 
การเลื�อนตาํแหน่ง การโยกยา้ยรวมถึงการประเมินผลการปฏิบติังาน และการฝึกอบรม การศึกษาและการสร้าง
ความกา้วหนา้ในอาชีพของทุกคนในองคก์าร เป็นตน้ และ o) หลงัการดาํเนินงาน เป็นการทาํงานที�เกี�ยวขอ้งกบั
การให้พน้จากงาน โดยเมื�อทาํงานครบตามระเบียบขององค์การหรือถึงเวลาเกษียณอายก็ุตอ้งดาํเนินการเพื�อให้

                                                
550R. Wayne Mondy and Robert M. Noe, Human resource management, 6th ed. (Upper Saddle 

River, N.J. : Prentice-Hall, &RRq), q-R. 
551แองเจโล่ คินิคคิ และไบรอนั เค. วิลเลี�ยม,หลักการจัดการ, แปลจาก Management : a Practical 

Introduction, แปลโดย บุตรี จารุโรจน์และคณะ (กรุงเทพฯ:สาํนกัพิมพแ์มคกรอล-ฮิล,2549), 145. 
552เสนาะ ติเยาว,์ การบริหารงานบุคคล (กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,-Wop), -p-

oA. 
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บุคคลพน้จากงานโดยไดรั้บบาํเหน็จ บาํนาญ ทุนสาํรองเลี�ยงชีพ เงินทดแทนและผลตอบแทนในรูปต่างๆ ขึ�นอยู่
กบักบัองคก์ารกาํหนด ในกรณีที�บุคคลตอ้งการลาออกจากงานหรือผูบ้ริหารอนุมุติใหอ้อกและไล่ออก553 

กระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษยน์ั�น แคสเทตเอตร์ (Castetter) ได้แสดงทัศนะไวว้่า 
กระบวนการบริหารงานบุคคลและการบริหารทรัพยากรมนุษยต์อ้งเกี�ยวขอ้งกบัการวางแผน การจดัองคก์าร การ
อาํนวยการ และการควบคุม ซึ� งจะประกอบดว้ยกระบวนการบริหารในการดาํเนินการกล่าวคือ การวางแผน การ
สรรหา การคดัเลือก การบรรจุ การประเมินผล การให้ค่าตอบแทน การพฒันา การปฏิบติัต่อเนื�อง การให้ความ
มั�นคงปลอดภยั การเจรจาต่อรอง และการให้ข่าวสาร554 เวอร์เทอร์และเดวิส (Werther and Davis)ไดแ้สดงทศันะ
ไวว้่า การบริหารทรัพยากรมนุษยมี์ลกัษณะเป็นกระบวนการ โดยเริ�มตั�งแต่ การกาํหนดวตัถุประสงค์ของการ
บริหารทรัพยากรมนุษย ์ซึ� งประกอบดว้ยปัจจยัที�สาํคญั o ประการ ไดแ้ก่ สิ�งทา้ทายภายนอกองคก์าร การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ระดับนานาชาติ และโอกาสความเท่าเทียมกันของการว่าจ้าง และมีหน้าที� เกี�ยวข้องกับการ
วิเคราะห์และออกแบบงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์การสรรหา การคดัเลือก การปฐมนิเทศและการบรรจุ 
การฝึกอบรมและพฒันา การประเมินผลการปฏิบติังาน และการวางแผนอาชีพ555 แฮร์รีส ( Harris) ไดแ้สดงให้
เห็นถึงการมองการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นลกัษณะที�เป็นระบบ เรียกวา่ ตวัแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ซึ� ง
ประกอบดว้ย p ขั�นตอน ไดแ้ก่ ขั�นตอนที� &: สิ�งแวดลอ้ม (Environment) แบ่งเป็นสิ�งแวดลอ้มภายในและภายนอก 
ขั�นตอนที� -: กิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย ์(HRM Activities) แบ่งเป็น W ส่วน ไดแ้ก่  &) การวางแผน -) 
การบริหารบุคลากร o) การประเมินผลและค่าทดแทน p)การปรับปรุงหน่วยงาน และ W) การบาํรุงรักษา
ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งคนงานและนายจา้ง ขั�นตอนที� o: ผลที�ไดรั้บดา้นบุคลากร (HRM Outcomes) ไดแ้ก่ &) 
การละทิ�งหน้าที� มีน้อย -) ความมีประสิทธิภาพในการเลือกสงวนรักษาบุคลากรไว ้ o) การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพสูง และ p) หน่วยงานสามารถมีจุดมุ่งหมายเพิ�มขึ�นได ้ และ ขั�นตอนที� p: ผลที�หน่วยงานไดรั้บ 
(Organizational Outcomes) ไดแ้ก่ &) ผลกาํไร -) ความอยูร่อด และ o) ความสามารถในการปรับตวั556 อิวานเซวิช 
( Ivancevich ) ไดแ้สดงโมเดลการวิเคราะห์การบริหารทรัพยากรมนุษย ์(Diagnostic Model of Human Resource 
Management) เกี�ยวกบักระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ (Human Resource Process) แนวใหม่ จาํแนก
กระบวนการดงักล่าวออกเป็น 4 ดา้นโดยมุ่งเนน้แต่ละกระบวนการดา้นคนและผลลพัธ์ (Focus of each process in 
on people and results)ไดแ้ก่ 1) การจดัหาทรัพยากรมนุษย ์ (Acquiring Human Resources) ประกอบดว้ย 1.1) 
โอกาสการจา้งงานที�เท่าเทียมกนั (Equal employment opportunity : EEO) 1.2) การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์

                                                
553อนิวชั แกว้จาํนงค,์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์, พิมพค์รั� งที� & (สงขลา:บริษทั นาํศิลป์โฆษณา 

จาํกดั, -WW-), &r. 
554William B. Castetter, The Personal Function in Education Administration, 2nd ed. (New 

York: McGraw-Hill, 1976), 42-43.  
555William B. Werther, Jr. and Keith Davis, Human Resources and Personnel Management, 

4th ed. (New York: McGraw-Hill.1993), 365. 
556Michael Harris, 1997, อา้งถึงใน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

(กรุงเทพฯ : ฟอร์เพซ, -Wpp), 94-95. 
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(Human Resource Planning) 1.3) การออกแบบงานและการวิเคราะห์งาน (Job analysis and design) 1.4) การสรร
หา (Recruitment) จากภายในประเทศ (Domestic) และระหวา่งประเทศ (International) และ 1.5) การคดัเลือก 
(Selection) จากภายในประเทศ (Domestic) และระหวา่งประเทศ (International) 2) การให้รางวลัทรัพยากรมนุษย ์
(Rewarding Human Resources) ประกอบดว้ย 2.1) ประเมินผลการปฏิบติังาน (Performance evaluation) 2.2) การ
จ่ายค่าตอบแทน (Compensation) และ 2.3) ผลประโยชน์และบริการ (Benefits and services) 3) การพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์ (Developing Human Resources) ประกอบดว้ย 3.1) ฝึกอบรม (Training) 3.2) การพฒันา 
(Development) 3.3) การวางแผนอาชีพ (Career planning) และ 3.4) วินยั (Discipline) และ 4) การปกป้องและ
ธาํรงรักษาทรัพยากรมนุษย ์(Maintaining and Protection Human Resources) ประกอบดว้ย 4.1) แรงงานสัมพนัธ์
และการต่อรองโดยรวม (Labor relation and collective bargaining) 4.2) ความปลอดภยั สุขภาพ และ ความ
สะดวกสบาย (Safety, health and wellness) และ 4.3) การประเมินผล (Evaluation)557 

ทั�งนี� เมื�อกล่าวโดยรวมเขา้ดว้ยกนัแลว้ กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยน์ั�นอาจแบ่งไดเ้ป็น 8 
ขั�นตอน ดงันี�  

1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์(Human resource Planning) เป็นกระบวนการที�ก่อให้เกิดความ
มั�นใจวา่ผูบ้ริหารไดมี้บุคลากรที�มีความสามารถในการทาํงานให้สาํเร็จตามวตัถุประสงค ์ตามแนวความคิดแบบ
ระบบ (System approach) ในการจดับุคคลเขา้ทาํงาน การวางแผนของกิจการและองคก์ารนบัวา่เป็นปัจจยัที�สาํคญั
ของงานจดัหาบุคคลทาํงาน และคุณภาพของผูจ้ดัการที�ตอ้งการ เพื�อดาํเนินการเกี�ยวกบังานที�สําคญันี� ขึ�นอยู่กบั
ปัจจยัต่างๆ หลายอย่าง ขั�นตอนที�สําคญัประการหนึ� ง คือ การกาํหนดคนที�จะตอ้งหามาโดยการบริหารจดัการ
สินคา้คงคลงั ซึ� งสามารถทาํไดโ้ดยการใช ้inventory chart แนวความคิดแบบระบบนั�นใชส้ําหรับการบริหาร
ทรัพยากร เป็นส่วนหนึ� งของหน้าที�ในการจดัการเกี�ยวกบัการวางแผน การจดัองค์การ การบรรจุคนเขา้ประจาํ
ตาํแหน่ง การแนะนาํและกาควบคุม ประกอบดว้ย &) การวางแผนของกิจการเป็นพื�นงานของการจดัองคก์ารเพื�อ
บรรลุถึงจุดมุ่งหมายของกิจการ 2) การเสนอ และการคาดประมาณโครงสร้างองค์การ กาํหนดถึงจาํนวนและ
ประเภทของ ผูจ้ดัการที�จาํเป็น 3) จาํนวนเปรียบเทียบกบัจาํนวนที�หามาไดโ้ดยใชก้ารบริหารจดัการสินคา้คงคลงั 
4) แหล่งของบุคลากรจากภายนอกและภายใน 5) การประเมิน กลยทุธ์งานอาชีพ การฝึกอบรม และพฒันาเพื�อดูแล
รักษาแหล่งภายใน และ q) มีความเกี�ยวขอ้งกบัการชี� แนะ (ผูจ้ดัการที�ไดรั้บการฝึกอบรมอย่างดี) การควบคุม 
(ป้องกนัการเบี�ยงเบนที�ไม่ตอ้งการ) การวางแผนบุคลากรนั�นจะตอ้งเขา้ใจตาํแหน่งนั�นว่ามีรายละเอียดอยา่งไร 
เทคนิคอนัหนึ�งที�ใชคื้อ การวจิยังาน (Job Analysis) คือ เขา้ใจถึงงานแต่ละอนัในรายละเอียดและบุคคลที�จะทาํงาน
นั�นๆ ซึ�งประกอบดว้ยคาํบรรยายลกัษณะงาน (Job description) ซึ�งเป็นลาํดบัของกิจการใด กิจกรรมหนึ�งของงาน
ที�ตอ้งกระทาํเพื�อให้แลว้เสร็จ และรายละเอียดคุณสมบติัของผูที้�ทาํงาน (Job specification) เป็นการกาํหนด
คุณสมบัติบุคคลที�ควรจะได้รับการว่าจ้างให้ทาํงานใดงานหนึ� งโดยเฉพาะขั�นต่อมาคือ การพยายามหาความ
ตอ้งการของทรัพยากรมนุษย์ โดยตรวจสอบจากวตัถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กร และจัดทาํโปรแกรม
กาํลงัคนในอนาคต เพื�อไม่ใหเ้กิดการขาดแคลนบุคลากรโดยการพยากรณ์อุปทานของแรงงานในอนาคต 

                                                
557John M. Ivancevich, Human Resource Management (International ed.), 8th ed. (Boston, 

Mass: McGraw-Hill/Irwin, -AA&), 36. 
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2. การสรรหาบุคคล (Recruitment) และลดกาํลงัคน (Decruitment) การสรรหาเป็นกระบวนการ
ของการกาํหนดพื�นที�หลกัแหล่ง และดึงดูดความสามารถของบุคคลให้มาสมคัรงาน แหล่งงานที�สําคญัในการ
เสาะหา คือ การเสาะหาแหล่งภายใน การโฆษณา การอา้งอิงจากพนักงาน ตวัแทนจา้งงานของรัฐและเอกชน 
สถาบนัการศึกษา บริหารช่วยจา้งงานชั�วคราว และคู่สัญญาจา้งงานอิสระ การจดัหาบุคลากรเขา้ทาํงานจะตอ้งมี
การพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ตามสถานการณ์การบรรจุบุคลากร ตอ้งยึดกฎโอกาสในการทาํงานที�เท่าเทียมกัน 
(equal employment opportunity laws-EEO) โดยที�จะไม่มีการปฏิบติัที�แตกต่างกนั ตวัอยา่งเช่น การต่อตา้นกลุ่ม
คนส่วนนอ้ยหรือผูห้ญิง นอกจากนี�ยงัตอ้งประเมินผลดีและผลเสียของการส่งเสริมคน จากภายในองคก์ารหรือจาก
ภายนอก ส่วนการลดกาํลงัคน นั�นเป็นเทคนิคในการลดอุปทานดา้นแรงงานภายในองคก์าร แหล่งแรงงานผนัแปร 
และสะทอ้นใหเ้ห็นตลาดแรงงานทอ้งถิ�น แบบหรือระดบัของตาํแหน่งรวมถึงขนาดขององคก์าร การลดกาํลงัคน 
ประกอบดว้ย การไล่ออก การปลดออก การโยกยา้ย การลดเวลาทาํงาน การเกษียณอายกุ่อนเวลา และการจดัแบ่ง
งานกนัทาํ 

3. การคดัเลือก (Selection) เป็นกระบวนการในการกลั�นกรองผูที้�มาสมคัรงาน เพื�อได้คนที�
เหมาะสมที�สุดมาทาํงาน นอกจากนั�น เป็นการวางแผนความตอ้งการเพื�อการบริหารอย่างละเอียดลึกซึ� ง เป็น
พื�นฐานที�สาํคญัตามความตอ้งการของตาํแหน่งงาน การคดัเลือกเป็นการพยากรณ์หรือการคาดการณ์อยา่งหนึ�ง ซึ� ง
จะมีผลออกมา 4 อยา่ง คือ 1) การตดัสินใจที�ถูกตอ้ง (ปฏิเสธคนไม่ดี) 2) การยอมรับขอ้ผิดพลาด 3) การปฏิเสธ
ขอ้ผิดพลาด และ 4) การตดัสินใจที�ถูกตอ้ง (ยอมรับคนดี) ในการออกแบบงานนั�นผูป้ระกอบการจะตอ้งดูดว้ยวา่
ขอบเขตของงานนั�นมีความเหมาะสมตาํแหน่งงานจะรวมถึงวา่งานนั�นเป็นงานที�จะตอ้งทาํเต็มเวลา งานที�อาศยั
ความทา้ทายและมีผลในแง่ของรายละเอียด หนา้ที�ที�ทาํ และความสัมพนัธ์ งานที�ทาํสามารถออกแบบสาํหรับแต่
ละบุคคล หรือสาํหรับเป็นกลุ่ม ดา้นแนวคิดในดา้นของทกัษะ (Skills) ดา้นต่างๆ เช่น ทกัษะทางดา้นเทคนิค ดา้น
มนุษยส์มัพนัธ์ ดา้นแนวความคิดและการออกแบบทกัษะ หรือความสนัทดัจะมีการผนัแปรไปตามระดบัต่างๆ ใน
การเรียงลาํดบัขั�นตอนขององคก์าร ความตอ้งการของตาํแหน่งควรตอ้งสอดคลอ้งกบัทกัษะและคุณสมบติัของแต่
ละบุคคล ความสอดคลอ้งนี� เป็นสิ�งสาํคญัในการคดัเลือก  ขอ้ผิดพลาดในการคดัเลือกสามารถชกันาํไปสู่ความเป็น
จริงในหลกัการของ Peter ซึ�งไดก้ล่าววา่ผูบ้ริหารมีแนวโนม้ที�จะไดรั้บการส่งเสริมใหไ้ปอยูใ่นระดบัความสามารถ
ของตวั ถึงแมว้า่จะมีขอ้แนะนาํจากหลายๆ ฝ่ายวา่การตดัสินใจคดัเลือกควรขึ�นอยูก่บัผูบ้งัคบับญัชาที�ตาํแหน่งนั�น
สังกดัอยู่  กระบวนการคดัเลือกนั�นควรประกอบด้วยการสัมภาษณ์ การทดสอบ และใชศู้นยก์ารวดัผล เพื�อ
หลีกเลี�ยงความไม่พอใจและการหมุนเวยีนเขา้ออกจากคนงาน กิจการควรให้ความมั�นใจแก่พนกังานใหม่ เพื�อให้
รู้จกัและคุน้เคยกบัคนงานอื�นๆ ในองคก์าร เครื�องมือในการคดัเลือก (Selection Devices) ไดแ้ก่ 1) แบบฟอร์มใบ
สมคัร 2) การทดสอบขอ้เขียน 3) การทดสอบความรู้ความสามรถโดยลงมือปฏิบติัจริง เช่น การศึกษา ความรู้ 
ทกัษะ และความชาํนาญ 4) การสัมภาษณ์ 5) การตรวจสอบหลกัฐานและขอ้มูลของผูส้มคัร และ 6) การตรวจ
ร่างกาย 

4. การปฐมนิเทศ (Orientation) การปฐมนิเทศนั�นตอ้งการแนะนาํพนักงานใหม่ เพื�อให้รู้จกัและ
คุน้เคยกบัองคก์าร  วตัถุประสงคห์ลกัของการปฐมนิเทศ ไดแ้ก่ 1) การลดความกระวนกระวายใจในเบื�องตน้ 2) 
ทาํให้พนักงานใหม่คุน้เคยกบังาน สถานที�ทาํงานและองค์การ 3) ทาํให้คนเก่ากบัคนใหม่ปรับตวัเขา้หากัน  
โปรแกรมปฐมนิเทศอยา่งเป็นทางการค่อนขา้งมีความสาํคญัต่อองคก์ารขนาดใหญ่ ผูบ้ริหารมีภาระหนา้ที�ในการที�
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จะทาํใหพ้นกังานใหม่เกิดความมั�นใจ วา่มีความเป็นไปไดที้�เขา้มาร่วมงานกบัองคก์ารจะราบเรียบ และไม่เครียด
มากเกินไป 

5. การฝึกอบรม (Training) เป็นกระบวนการในการพฒันาคุณภาพของทรัพยากร ซึ� งจะทาํให้เขา
เหล่านั�นมีประสิทธิภาพในการทาํงานเพิ�มขึ�น  ขั�นตอนของการฝึกอบรมนั�นประกอบดว้ย  1) หาความตอ้งการใน
การฝึกอบรม 2) ออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรม 3) การนาํโปรแกรมฝึกอบรมไปใช ้และ 4) ประเมินผลโครงการ
ฝึกอบรม  สําหรับการพฒันาผูบ้ริหารนั�นเกี�ยวขอ้งกับการก้าวหน้าของผูบ้ริหารในการเรียนรู้วิธีการที�จะ
บริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ บ่อยครั� งจะเป็นเรื�องเกี�ยวกบัโครงการพฒันา การพฒันาองคก์าร หรืออีกนยัหนึ�ง
เป็นวธีิการที�เป็นระบบ การรวมกนั และมีแบบแผนเพื�อทาํให้องคก์ารทั�งหมด หรือหน่วยงานขององคก์ารทาํงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการพฒันาผูบ้ริหารและการฝึกอบรมมีดงันี�  คือ 1) ความตอ้งการขององค์การ 
ประกอบดว้ยจุดมุ่งหมายของกิจการ การสรรหาผูบ้ริหาร และอตัราการหมุนเวยีนเขา้ออก 2) ความตอ้งการในการ
ดาํเนินงานและงานในตวัของมนัเอง ประกอบดว้ยคาํบรรยายลกัษณะงานและมาตรฐานการปฏิบติังาน 3) ความ
ตอ้งการฝึกอบรมของแต่ละบุคคล ประกอบดว้ยการประเมินผลการปฏิบติังาน และการทดสอบและการสาํรวจ 4) 
งานในปัจจุบัน ประกอบด้วยการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานที�เป็นจริงและที�ตอ้งการ 5) งานในขั�นต่อไป 
ประกอบดว้ยการเปรียบเทียบความสามารถในปัจจุบันกับความตอ้งการของงานในขั�นต่อไปและการเตรียม
ตวัอยา่งมีระบบสาํหรับงานใหม่ที�จะไดรั้บมอบหมาย และ 6) ความตอ้งการในอนาคต ประกอบดว้ยการคาดการณ์
ความสามารถใหม่ที�จะตอ้งใชก้บังานในขั�นต่อไป และการรวมกนัของการวางแผนการฝึกอบรม วิธีการพฒันา
ผูบ้ริหาร (manager development) ไดแ้ก่ 1) On the job training การฝึกอบรมในระหวา่งการทาํงาน ประกอบดว้ย
ความกา้วหนา้ตามที�ไดว้างแผนไว ้ การสับเปลี�ยนงาน การเป็นผูช่้วยในตาํแหน่งงานหนึ�ง การเลื�อนขั�นชั�วคราว 
คณะกรรมการขั�นตน้ และการสอนและฝึกหัด และ 2) Internal and external training การฝึกอบรมภายในและ
ภายนอก ประกอบดว้ย การฝึกอบรมที�มีต่อความรู้สึก (Sensitivity training) โปรแกรมการจดัประชุม (Conference 
programs) โปรแกรมฝึกอบรมจดัโดยมหาวิทยาลยั (University management program) และการสอบโดยการอ่าน 
โทรทศัน์ และวดีิโอ แบบจาํลองทางธุรกิจ แบบฝึกหดัที�ทาํใหเ้กิดความชาํนาญ และ expert system (ES) 

6. การประเมินผลและการโยกยา้ย  การประเมินผลเป็นสิ�งสาํคญัอยา่งยิ�งต่อการบริหารงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพจากหลกัฐานที�เชื�อถือได ้แสดงให้เห็นความแตกต่างระหวา่งจุดมุ่งหมาย ของการประเมินผลที�ได้
กาํหนดไวก้บัวธีิการที�ใชว้ธีิ ความแตกต่างเหล่านี� เป็นสาเหตุของความไม่พอใจ การประเมินผลสามารถใชว้ดัการ
ปฏิบติังานว่าไดบ้รรลุเป้าหมายและเป็นไปตามแผนที�ไวว้างใจ และการทาํงานของผูบ้ริหาร การที�บุคคลผูน้ั�น
สามารถดาํเนินงานในกิจการดา้นการจดัการไดดี้เยี�ยมแค่ไหน วิธีการประเมินผลแบบดั�งเดิม พยายามวดัลกัษณะ
ของบุคลิกภาพเป็นหลกัสําคญั วตัถุประสงค์ของการประเมินผลมีดงันี� คือ &) พฒันาทางดา้นการบริหาร 2) 
ประเมินผลการปฏิบติังาน 3) พฒันาการปฏิบติังาน 4) พิจารณาค่าตอบแทน 5) ชี�ใหเ้ห็นถึงความสามารถ 6) ขอ้มูล
ยอ้นกลบั 7) การวางแผนกาํลงัคน และ s) การติดต่อสื�อสาร วิธีการที�มีประสิทธิภาพในการประเมินผลผูบ้ริหาร
กบัวตัถุประสงคที์�พิสูจน์ได ้โดยการใชก้ารพิจารณาหลกัการบริหารตามวตัถุประสงค ์(MBO) ตามวิธีการนี� เป็น
การดาํเนินงานที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบังานของผูบ้ริหารและจุดมุ่งหมาย อีกทั�งคนเราจะทาํงานไดดี้หรือเลวขึ�นอยูก่บั
โชคหรือปัจจัยที� เขาเหล่านั�นควบคุมได้ ดังนั� นวิธีการบริหารงานโดยวตัถุประสงค์จึงเป็นการช่วยเพิ�มการ
ประเมินผลของผูบ้ริหารอีกดว้ย นั�นคือเป็นการประเมินวา่ผูบ้ริหารเหล่านั�นไดป้ฏิบติัอยา่งไรใน กิจกรรมหลกัของ
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การบริหาร  การทบทวนการประเมินผลมีอยูด่ว้ยกนั 3 วิธี คือ 1) การประเมินผลอยา่งละเอียดที�เป็นทางการ จะ
บ่อยครั� งแค่ไหนขึ�นอยูก่บัลกัษณะของงานและการปฏิบติัของกิจการ 2) การทบทวนความกา้วหนา้หรือเป็นไป
ตามระยะเวลา เป็นการทบทวนอยา่งสั�นหรือไม่เป็นทางการ เพื�อเสริมวิธีแรก และ 3) ใชเ้ป็นเครื�องชี� ที�ต่อเนื�องกนั
ไปของการทาํงาน  จุดแข็งของการประเมินต่อจุดมุ่งหมายที�เป็นจริงและพิสูจน์ไดคื้อ &) การดาํเนินงาน สิ�งที�ได้
กระทาํในฐานะผูจ้ดัการ 2)การประเมินจุดมุ่งหมายช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคต และ o)บรรยากาศความ
ร่วมมือของผูบ้งัคบับญัชา ซึ�งทาํงานกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพื�อบรรลุถึงจุดมุ่งหมาย ส่วนจุดอ่อนของการประเมินต่อ
จุดมุ่งหมายที�เป็นจริงและพิสูจน์ไดคื้อ &) การบรรลุถึงวตัถุหรือไม่บรรลุถึงวตัถุประสงคโ์ดยไม่เป็นความผิดของ
ผูใ้ด 2) การเนน้วตัถุประสงคใ์นการดาํเนินงาน อาจมองขา้มถึงความจาํเป็นในการพฒันาของแต่ละอยา่ง และ o) มี
การประเมินผลการดาํเนินงานเพียงอยา่งเดียว แทนที�จะเป็นการประเมินความสามารถในการบริหาร 

7. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื�นๆ (Compensation and Benefits) จุดมุ่งหมายของการออกแบ
ระบบการจ่ายค่าตอบแทนที�มีประสิทธิผล และเหมาะสมก็เพื�อเป็นการดึงดูดใจ และสรรหาพนกังานที�มีความรู้
ความสามารถที�จะช่วยองคก์ารไดบ้รรลุภารกิจหรือเป้าหมายที�ไดว้างไว ้จึงตอ้งมีการปรับเปลี�ยนให้เหมาสมตาม
สภาพการณ์  ส่วนประกอบของค่าตอบแทน มีดงันี� คือ 1) Skilled- based pay เป็นระบบการจ่ายค่าจา้งตอบแทน
พนกังาน โดยยึดหลกัความรู้ความสามารถ หรือทกัษะของพนกังาน 2) ค่าจา้งหรือเงินเดือนส่วนเพิ�ม (Wage and 
salary add-on) เป็นการจ่ายค่าตอบแทนเพิ�มจากคุณวุฒิหรือความรู้ความสามารถขั�นพื�นฐาน อนัเนื�องมาจากมี
ประสบการณ์ในการทาํงานสูง หรือเป็นอาชีพที�ขาดแคลน หรือมีความสามารถพิเศษ 3) ค่าแรงจูงใจ (Incentive 
pay) เป็นการจ่ายค่าจา้งเพิ�มในกรณีที�ทาํงานไดเ้กินมาตรฐานที�กาํหนด หรือเป็นคา่จา้งที�ไดต้ั�งไวเ้พื�อจูงใจพนกังาน
ไดท้าํงานอยา่งเตม็ความสามารถ เช่น ค่าธรรมเนียม (Commission) จากการขาย โบนสั ฯลฯ และ 4) ผลประโยชน์
อื�นๆ และบริการ (Benefits and Services) เป็นค่าตอบแทนที�ให้พนกังานนอกเหนือจากค่าจา้ประจาํหรือค่าจา้งจูง
ใจซึ� งอาจเป็นรูปตวัเงิน หรือไม่ก็ได ้เช่น ค่าอาหาร ค่ารถ วนัหยดุพกัผ่อน วนัลา การยกยอ่งจากองคก์ารภายใน
และภายนอก ฯลฯ 

8. การพฒันาอาชีพ (Career Development) เป็นลาํดบัขั�นของตาํแหน่งงาน ซึ� งบุคคลใดบุคคลหนึ�ง
จะตอ้งครอบครอง ระหวา่งช่วงชีวติการทาํงนของบุคคลอื�น โดยทั�วไปองคก์ารจะออกแบบโครงการพฒันาอาชีพ 
เพื�อช่วยใหพ้นกังานไดต้ระหนกัถึงเป้าหมายของงานอาชีพนั�นๆ อยา่งไรก็ตาม เมื�อเวลาผ่านไปทาํให้แนวคิดดา้น
การพฒันาอาชีพเปลี�ยนไปด้วย ซึ� งหลกัสําคญันั�นอยู่ที�แต่ละบุคคลในการเลือกทาํงานอาชีพ ไม่ใช่องค์การอีก
ต่อไป แต่ละคนจะตอ้งรับผิดชอบอาชีพของตนเอง ซึ� งได้มีการศึกษาคน้ควา้ในเรื� องนี�  จึงเกิดงานอาชีพที�ไม่
กาํหนดขอบเขต (boundaryless career) คือ การที�แต่ละบุคคลเป็นคนระบุถึงความกา้วหนา้ในอาชีพงาน ความ
ซื�อสัตยต์่อองค์การ ทักษะที�สําคญัและค่านิยมด้านการตลาด สิ�งทีแต่ละคนเผชิญนั�นไม่มีปทสัถาน แต่มีเพียง
กฎเกณฑเ์พียงเล็กนอ้ยที�จะชี�นาํ ดงันั�นการติดใจเลือกอาชีพที�ดีที�สุด คือ การที�ความตอ้งการของแต่ละบุคคลใน
การดาํเนินชีวติสามารถเขา้กนัไดก้บัความสนใจ ความสามารถ และโอกาสของการตลาด ขอ้แนะนาํในการพฒันา
งานอาชีพ (Suggestion for Successful Management Career) มีดงันี� คือ 1) เลือกงานแรกที�จะทาํอยา่งรอบคอบ 
(Select your first job judiciously) ถา้มีทางเลือกให้เลือกทาํงานในหน่วยงานที�สาํคญั หรือมีอาํนาจในการเริ�มตน้
ทาํงานแรก เพราะวา่โอกาสกา้วหนา้มีมากกวา่ 2) ทาํงานใหดี้ (Do good Work) ตั�งใจทาํงานเพื�อผลการปฏิบติังาน
ที�ดี เป็นเรื�องสาํคญัอยา่งยิ�งในการเจริญกา้วหน้าต่อไป 3) สร้างภาพลกัษณ์ที�ถูกตอ้ง (Present the right image) 
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พยายามศึกษาถึงวฒันธรรมขององคก์ารที�ทาํงาน เพื�อจะไดป้ฏิบติัตนและทาํงานไดใ้นทิศทางที�ถูกตอ้ง 4) เรียนรู้
โครงสร้างของฐานอาํนาจ (Learn the power structure) ผูบ้ริหารที�มีประสิทธิภาพตอ้งเรียนรู้วา่ใครมีอาํนาจในการ
จดัการหรือดาํเนินกิจการ เช่น ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อิทธิพลภายนอก 5) ควรควบคุมทรัพยากรของกิจการได ้
(Gain Control of Organizational Resources) เช่น กาํลงัคน การเงิน ฯลฯ 6) แสดงตนให้เป็นที�รู้จกั (Stay visible) 
เช่น การเสนอผลงานให้เป็นที�รู้จกั การเขา้สังคม การพบปะพูดคุยกบับุคคลต่าง ๆ 7) อยา่ทาํงานแรกนานเกินไป 
(Don’t stay too long in your first job) เพื�อไดมี้โอกาสเรียนรู้และไดเ้ห็นความแตกต่างของงานต่าง ๆ  8) หาผูค้นคํ�า
จุน (Find a Mentor) การเจริญกา้วหนา้ในหนา้ที�งานตอ้งมีผูส้นบัสนุน 9) สนบัสนุนเจา้นายหรือหัวหนา้ (Support 
your boss) เพราะหัวหนา้จะเป็นคนที�ช่วยผลกัดนัให้มีโอกาสกา้วหนา้ โดยเฉพาะหัวหนา้ที�มีอาํนาจบารมี จึงไม่
ควรพดูวา่ร้ายหรือไม่ส่งเสริมหวัหนา้ 10) พร้อมที�จะโยกยา้ย (Stay mobile) ตอ้งแสดงให้เห็นวา่ มีความพร้อมใน
การจะถูกโยกยา้ยไปทาํงานในตาํแหน่งอื�น ๆ หรือสถานที�ห่างไกล เมื�อกิจการตอ้งการ 11) ศึกษาแนวทางดา้นอื�น 
ๆ บา้ง (Think Laterally) ควรหางานอาชีพหรือดา้นอื�นไวส้าํรองเมื�อมีการเปลี�ยนแปลงอาชีพในอนาคต 12) หมั�น
ศึกษาหาความรู้และเพิ�มพูนทกัษะอยูเ่สมอ (Upgrade your skills) ตอ้งศึกษาฝึกอบรม ติดตามข่าวสารต่าง ๆ เพื�อ
ตามทนัความเจริญกา้วหนา้และการเปลี�ยนแปลง ที�รวดเร็ว และ 13) สร้างเครือข่าย (Develop network) ตอ้ง
พยายามสร้างสมัพนัธภาพกบัทุก ๆ คน เพื�อช่วยเหลือคํ�าจุนซึ�งกนัและกนั558  

เชาว ์ โรจนแสง ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัปัญหาและอุปสรรคของการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์น
ระดับองค์การไวว้่า การบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นระดบัองค์การนั�นอาจตอ้งเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคที�
เชื�อมโยงมาจากปัญหาระดบัประเทศ ซึ� งจาํแนกออกเป็น - ประการ คือ &) ปัญหาและอุปสรรคที�เกิดจากปัจจยั
แวดลอ้มภายในองคก์าร ไดแ้ก่ &.&) ปัญหาและอุปสรรคที�เกิดจากนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย ์&.2) ปัญหา
และอุปสรรคที�เกิดจากการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์&.o) ปัญหาและอุปสรรคที�เกิดจากโครงสร้างขององคก์าร 
&.p) ปัญหาและอุปสรรคที�เกิดจากความเป็นผูน้าํของผูบ้ริหาร &.W) ปัญหาและอุปสรรคที�เกิดจากการควบคุม &.q) 
ปัญหาและอุปสรรคที�เกิดจากฐานะทางการเงิน และ &.r) ปัญหาและอุปสรรคที�เกิดจากชื�อเสียงองคก์าร -)ปัญหา
และอุปสรรคที�เกิดจากปัจจยัแวดลอ้มภายนอกองค์การ ไดแ้ก่ -.&) ปัญหาและอุปสรรคที�เกิดจากปัจจยัแวดลอ้ม
ทางเศรษฐกิจ -.-) ปัญหาและอุปสรรคที�เกิดจากปัจจยัแวดลอ้มทางสงัคม -.o) ปัญหาและอุปสรรคที�เกิดจากปัจจยั
แวดลอ้มทางกฎหมาย -.p) ปัญหาและอุปสรรคที�เกิดจากปัจจยัแวดลอ้มทางการเมือง -.W) ปัญหาและอุปสรรคที�
เกิดจากเทคโนโลย ีและ -.q) ปัญหาและอุปสรรคที�เกิดจากสหภาพแรงงาน559 

|.S พฤตกิรรมบุคคลในองค์การ  
ในแต่ละองคก์ารยอ่มประกอบดว้ยบุคคลหลาย ๆ คน มาทาํงานร่วมกนั ซึ� งบุคคลและองคก์ารต่าง

มีความสัมพนัธ์ซึ� งกนัและกนั กล่าวคือ บุคคลจะถูกองคก์ารคาดหวงัเกี�ยวกบัความพยายาม ความสามารถ ความ

                                                
558นภาพร ขนัธนภา, การจัดองค์การและการบริหารธุรกิจ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพม์หาวิทยาลยั

รามคาํแหง, -WpW), &so-&RA. 
559เชาว ์ โรจนแสง, “การจดัการทรัพยากรมนุษย,์” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการ

จัดการ เล่มที� 1 หน่วยที� 1-8 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (นนทบุรี:สาํนกัพิมพ์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2553), opq-ops. 
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จงรักภกัดีต่อองคก์าร ทกัษะ การทุ่มเทเวลาและศกัยภาพ  ในขณะเดียวกนัองคก์ารก็ถูกคาดหวงัจากบุคคลวา่ จะ
ไดรั้บการสนับสนุนจากองค์การในเรื�องค่าตอบแทน ความมั�นคงของงาน ผลประโยชน์ โอกาสในการทาํงาน 
สถานภาพ และความกา้วหน้า  ถา้ทั� งบุคคลและองค์การต่างไดรั้บในสิ�งที�ตนเองคาดหวงัอย่างเหมาะสมและ
ยติุธรรม จะทาํให้เกิดความพึงพอใจและมีความสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั ดงันั�น ผูบ้ริหารจึงตอ้งให้ความสาํคญักบัเรื�อง
ดงักล่าวไม่น้อยไปกว่าเรื�องอื�นๆ เนื�องด้วยความสําเร็จหรือความลม้เหลวขององค์การนั�นขึ�นอยู่กบับุคคลใน
องค์การ บุคคลเมื�ออยู่คนเดียวจะมีพฤติกรรมแตกต่างจากเมื�ออยู่ในองค์การ อิทธิพลขององค์การไม่ว่าจะเป็น
หนา้ที�ที�ตนเองตอ้งรับผิดชอบ ลกัษณะของงาน รูปแบบจากการสื�อสาร ลว้นแลว้แต่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
บุคคล (individual behavior) ในองคก์าร บุคคลอาจจะมีพฤติกรรมที�คลอ้ยตามความหวงัขององคก์าร หรืออาจจะ
ต่อตา้นกฎระเบียบวินยัหรือความคาดหวงัขององคก์ารซึ� งขึ�นอยูก่บัการรับรู้ เจตคติ และบุคลิกภาพของบุคคลใน
องคก์ารเป็นสาํคญั560  

สําหรับพฤติกรรม (Behavior) นั�นพจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถานปี พ.ศ. 2542 ได้ให้
ความหมายไวว้า่เป็นนาม หมายถึง การกระทาํหรืออาการที�แสดงออกทางกลา้มเนื�อ ความคิด และความรู้สึก เพื�อ
ตอบสนองสิ�งเร้า561 นกัวิชาการทั�งหลาย เช่น ฮิลการ์ด และโบเวอร์ (Hilgard and Bower,1966) วอลท์ (Walte, 
1976) ครูกส์ และสไตน์ (Crooks and Stien, 1991)  อลัเลนและแซนทรอค  (Allen and Santrock,1993) มาลิมและ
เบิร์ช (Malim and Birch, 1998) เวดและทาฟรีส (Wade and Tavris,1999) ซิมบาร์โดและเกอร์ริก (Zimbardo and 
Gerrig,1999) เดนนิส (Dennis,2001) ลาเฮย ์(Lahey, 2001) ไวเทน (Weiten,2002) และ คินิคคิและวิลเลี�ยมส์ 
(Kinicki and Williams,2006) เป็นตน้ไดใ้หค้วามหมายไวเ้ป็นอเนกประการ ซึ�งอาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่ พฤติกรรม 
(Behavior) นั�น หมายถึงกิริยาอาการที�แสดงออกหรือการเกิดปฏิกิริยาเมื�อเผชิญกบัสิ�งเร้าหรือสถานการณ์ต่างๆ
ของบุคคลทั�งทางดา้นร่างกายและจิตใจ ซึ�งสงัเกตเห็นไดโ้ดยบุคคลอื�นหรือวดัไดโ้ดยเครื�องมือของผูท้าํการศึกษา
ไม่โดยตรงก็โดยออ้ม 

เบนจามิน บลูม ( Benjamin Bloom) ไดก้ล่าวถึงพฤติกรรมวา่ เป็นกิจกรรมทุกประเภทที�มนุษย์
กระทาํ อาจจะเป็นสิ�งที�สงัเกตได ้หรือไม่ได ้และพฤติกรรมดงักล่าวนี�ไดแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) พฤติกรรม
ดา้นความรู้ (Cognitive Domain) พฤติกรรมนี� มีขั�นของความสามารถทางดา้นความรู้ การให้ความคิด และ
พฒันาการทางดา้นสติปัญญาจาํแนกไวต้ามลาํดบัขั�นจากง่ายไปหายาก ดงันี�  1.1) ความรู้ (Knowledge) เป็น
พฤติกรรมขั�นตน้เกี�ยวกบัความจาํไดห้รือระลึกได ้ 1.2) ความเขา้ใจ (Comprehension) เป็นพฤติกรรมที�ต่อ
เนื�องมาจากความรู้ ตอ้งมีความรู้มาก่อนจึงจะเขา้ใจ ความเขา้ใจนี� แสดงออกมาในรูปของการแปลความ ตีความ
และคาดคะเน 1.3) การนาํไปใช ้ (Application) เป็นการนาํเอาวิธีการ ทฤษฏี กฎเกณฑ ์ และแนวคิดต่างๆ ไปใช ้ 
1.4) การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นขั�นที�บุคคลมีความสามารถ และมีทกัษะในการจาํแนกเรื�องราวที�สมบูรณ์ใด ๆ 
ออกเป็นส่วนยอ่ย และมองเห็นความสมัพนัธ์อยา่งแน่ชดัระหวา่ง ส่วนประกอบที�รวมเป็นปัญหาหรือสถานการณ์ 
                                                

560ธีระศกัดิ{  กาํบรรณารักษ์, “บุคคลและกลุ่มในองคก์าร,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหาร
องค์การ เล่ม S หน่วยที� l-9T บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(นนทบุรี: สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WW0), s-r. 

561ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. STUS, เขา้ถึงเมื�อ & กุมภาพนัธ์
-WWr, เขา้ถึงไดจ้าก http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp  
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หรืออยา่งใดอยา่งหนึ�ง 1.5 การสงัเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถของบุคคลในการรวบรวมส่วนต่าง ๆ เขา้
เป็นส่วนรวมที�มีโครงสร้างใหม่ มีความชดัเจนและมีคุณภาพสูงขึ�น1.6) การประเมินผล (Evaluation) เป็น
ความสามารถของบุคคลในการวินิจฉัยตีราคาของสิ�งของต่าง ๆ โดยมีกฎเกณฑที์�ใชช่้วยประเมินค่านี� อาจเป็น
กฎเกณฑที์�บุคคลสร้างขึ�นมา หรือมีอยูแ่ลว้ก็ตาม 2) พฤติกรรมดา้นเจตคติ (Affective Domain) พฤติกรรมดา้นนี�   
หมายถึง ความสนใจความรู้สึกท่าที ความชอบในการให้คุณค่าหรือปรับปรุงค่านิยมที�ยึดถืออยูเ่ป็นพฤติกรรมที�
ยากแก่การอธิบายเพราะเป็นสิ�งที�เกิดขึ�นภายในจิตใจของคน การเกิดพฤติกรรมดา้นเจตคติ แบ่งขั�นตอนดงันี�  2.1) 
การรับหรือการใหค้วามสนใจ (Receiving or Attending) เป็นขั�นที�บุคคลถูกกระตุน้ใหท้ราบวา่มีเหตุการณ์หรือสิ�ง
เร้าบางอยา่งเกิดขึ�น และบุคคลนั�นมีความยนิดีหรือ มีภาวะจิตใจพร้อมที�จะรับหรือให้ความพอใจต่อสิ�งเร้านั�น ใน
การยอมรับนี�ประกอบดว้ยความตระหนกัความยินดีที�ควรรับและการเลือกรับ 2.2) การตอบสนอง (Responding) 
เป็นขั�นที�บุคคลถูกจูงใจให้เกิดความรู้สึกผูกมดัต่อสิ�งเร้า เป็นเหตุให้บุคคลพยายามทาํให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนอง 
พฤติกรรมนี�ประกอบดว้ยการยินยอม ความเต็มใจ และพอใจที�จะตอบสนอง 2.3) การให้ค่านิยม (Valuing) เป็น
ขั�นที�บุคคลมีปฏิกิริยาซึ� งแสดงให้เห็นวา่บุคคลนั�นยอมรับวา่เป็นสิ�งที�มีคุณค่าสาํหรับตนเอง และไดน้าํไปพฒันา
เป็นของตนอยา่งแทจ้ริง พฤติกรรมขั�นนี� ส่วนมากใชค้าํวา่ ค่านิยม ซึ� งการเกิดค่านิยมนี�ประกอบดว้ย การยอมรับ 
ความชอบและการผูกมดัค่านิยมเขา้กบัตนเอง 2.4) การจดักลุ่มค่านิยม (Organization) เป็นขั�นที�บุคคลจดัระบบ
ของค่านิยมต่าง ๆใหเ้ขา้กลุ่มโดยพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งค่านิยมเหล่านั�นในการจดักลุ่มนี�ประกอบดว้ย
การสร้างแนวความคิดเกี�ยวกบัค่านิยมและการจดัระบบของค่านิยม 2.5) การแสดงลกัษณะตามค่านิยมที�ยึดถือ 
(Characterization by a Value or Value Complex) พฤติกรรมขั�นนี� ถือวา่บุคคลมีค่านิยมหลายชนิด และจดัอนัดบั
ของค่านิยมเหล่านั�นจากดีที�สุดไปถึงน้อยที�สุด พฤติกรรมเหล่านี� จะเป็นตวัคอยกระตุน้พฤติกรรมของบุคคล 
พฤติกรรมในขั�นนี�ประกอบดว้ย การวางแนวทางของการปฏิบติัและการแสดงลกัษณะที�จะปฏิบติัตามแนวทางที�
กาํหนด 3) พฤติกรรมดา้นการปฏิบติั (Psychomotor Domain) เป็นพฤติกรรมที�ใชค้วามสามารถในการแสดงออก
ของร่างกาย ซึ� งรวมทั�งพฤติกรรมที�แสดงออกทางร่างกาย ซึ� ง รวมถึงการปฏิบติัที�อาจแสดงออกในสถานการณ์
หนึ� งๆ หรืออาจเป็นพฤติกรรมที�คาดคะเนว่าอาจจะปฏิบติัในโอกาสต่อไปพฤติกรรมดา้นนี� เป็นพฤติกรรมขั�น
สุดทา้ยซึ�งตอ้งอาศยัพฤติกรรม ดา้นพทุธิปัญญา หรือเป็นพฤติกรรมที�สามารถประเมินผลไดง่้าย แต่กระบวนการที�
จะก่อให้เกิดพฤติกรรมนี�ตอ้งอาศยัเวลาและการตดัสินใจหลายขั�นตอน ในทางดา้นสุขภาพถือวา่พฤติกรรมดา้น
การปฏิบติัของบุคคลคือเป้าหมายขั�นสุดทา้ยที�ช่วยใหบุ้คคลมีสุขภาพดี562   

ปัทมา ผาดจันทึก ได้แสดงทัศนะไวว้่า ในทางจิตวิทยาถือว่าพฤติกรรมบุคคลเกิดขึ�นมาโดยมี
เป้าหมายอยา่งใดอยา่งหนึ�ง ทั�งนี� เพื�อตอบสนองต่อสิ�งเร้า ซึ� งปฏิกิริยาโตต้อบที�เกิดขึ�นต่อสิ�งเร้านั�น แบ่งไดเ้ป็น o 
ชนิด ไดแ้ก่ &) ปฏิกิริยาที�เกิดจากกลา้มเนื�อ เช่น การเดิน การวิ�ง การหายใจ การเคลื�อนไหว เป็นตน้ -) ปฏิกิริยาที�
เกิดจากความรู้สึกทางกาย เช่น การไดย้นิ ความรู้สึกเจ็บปวด ความรู้สึกร้อน หนาว เป็นตน้ และ o) ปฏิกิริยาที�เป็น
ความรู้สึกทางใจ เช่น ความโกรธ ความรัก ความตื�นเตน้ เป็นตน้ ซึ� งพฤติกรรมบุคคลที�แสดงออกมาเป็นปฏิกิริยา

                                                
562International Centre for Educators' Styles (ICES), Benjamin Bloom's Taxonomy of 

Educational Objectives, accessed January 12, 2015, available from http://www.icels-educators-for-learning.ca/ 
index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=67#main 
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ต่าง ๆ เหล่านี�  บางอย่างสามารถควบคุมได้ เช่น การพูด การกระทาํต่าง ๆ แต่บางอย่างไม่สามารถควบคุมได ้
ร่างกายจะแสดงปฏิกิริยาเหล่านั�นออกมาเอง โดยอตัโนมติั เช่น การกระพริบตา การสะดุง้เมื�อถูกของมีคม อาการ
ขนลุกเมื�อตื�นเตน้หรือหวาดกลวั ส่วนสิ�งเร้าที�มากระทบแลว้ก่อให้เกิดพฤติกรรม ก็อาจจะเป็นไดท้ั�งสิ�งเร้าภายใน 
(Internal Stimulus) กล่าวคือ สิ�งเร้าที�เกิดจากความตอ้งการทางกายภาพ สิ�งเร้าภายในนี� จะมีอิทธิพลในการกระตุน้ 
เด็กให้แสดงพฤติกรรม และเมื�อเด็กโตขึ� นในสังคม สิ� งเร้าภายในจะลดความสําคญัลง และสิ�งเร้าภายนอก 
(External Stimulus) กล่าวคือ สิ�งกระตุน้ต่าง ๆ ไดแ้ก่  สิ�งแวดลอ้มทางสงัคมที�สามารถสมัผสัไดท้ั�งประสาทสัมผสั
ทั�ง W คือ หู ตา ลิ�น จมูก และการสัมผสั ซึ� งสิ�งเร้าภายนอกจะมีอิทธิพลมากกว่าสิ�งเร้าภายใน เมื�อเด็กโตขึ�นเป็น
ผูใ้หญ่ในสงัคมสิ�งเร้าภายนอกจะกาํหนดวา่บุคคลควรจะแสดงพฤติกรรมอยา่งใดต่อผูอื้�น อนึ� งสิ�งเร้าที�มีอิทธิพลที�
จะจูงใจให้บุคคลแสดงพฤติกรรม ได้แก่ สิ� งเร้าที�ทําให้บุคคลเกิดความพึงพอใจที� เรียกว่า การเสริมแรง 
(Reinforcement) ซึ� งสามารถจาํแนกออกเป็น - ชนิด ไดแ้ก่ การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) คือ 
สิ�งเร้าที�พอใจทาํใหบุ้คคลมีการแสดงพฤติกรรมเพิ�มขึ�น เช่น คาํชมเชย การยอมรับของเพื�อน และการเสริมแรงทาง
ลบ (Negative Reinforcement) คือ สิ�งเร้าที�ไม่พอใจหรือไม่พึงปรารถนา นาํมาใชเ้พื�อลดพฤติกรรม ที�ไม่พึง
ปรารถนาใหน้อ้ยลง เช่น การลงโทษเด็กเมื�อลกัขโมย การปรับเงินเมื�อผูข้บัขี�ยานพาหนะไม่ปฏิบติัตามกฎจราจร 
เป็นตน้ มนุษยโ์ดยทั�วไปจะพึงพอใจกบัการไดรั้บการเสริมแรงทางบวกมากกวา่การเสริมแรงทางลบ563  

อรุณ รักธรรม ไดแ้สดงทศันะไวว้่า คาํวา่ พฤติกรรม (Behavior) นี� อธิบายความไดโ้ดยสังเขปว่า 
คือ กิริยาอาการที�แสดงออกหรือการเกิดปฏิกิริยาเมื�อเผชิญกบัสิ�งภายนอก การแสดงออกนั�นอาจเกิดจากอุปนิสัยที�
ไดส้ะสมหรือจากความเคยชิน อนัไดรั้บจากประสบการณ์และการศึกษาอบรมก็ตาม การแสดงออกนี�อาจเป็นไป
ได้ทั� งรูปคลอ้ยตามหรือต่อต้านและอาจเป็นไปได้ทั� งคุณและโทษต่อทั� งเจ้าของพฤติกรรมเองหรือต่อสิ�งเร้า
ภายนอก เช่น หน่วยงานของเจา้ของพฤติกรรมนั�นก็ได ้ และไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัความสาํคญัพฤติกรรมไวว้า่ 
พฤติกรรมเป็นคุณสมบัติหรือเป็นลกัษณะประจาํตวัของทุกสิ�งที�มีชีวิต ซึ� งในที�นี� จะพิจารณาเฉพาะของมนุษย์
เท่านั�น เพราะวา่มนุษยเ์ป็นปัจจยัสาํคญัประการหนึ�งในหลายปัจจยัที�ประกอบกนัเขา้เป็นองคก์าร เพื�อดาํเนินการ
อยา่งในอยา่งหนึ�งใหบ้รรลุผลสาํเร็จที�ตั�งไว ้ซึ� งความสาํเร็จหรือความลม้เหลวขึ�นอยูก่บัตวับุคคล และตวับุคคลนี�
หาใช่สิ�งที�ผูบ้ริหารจะปั� นใหไ้ดรู้ปตามชอบใจของตนไดไ้ม่  เพราะแต่ละบุคคลที�ประกอบกนัเป็นกลุ่มคนนั�นต่างก็
มีบุคลิกลกัษณะ มีความตอ้งการ และมีค่านิยม (value) แตกต่างกนัออกไปโดยธรรมชาติ  ความพยายามที�จะปั� น
บุคคลให้เป็นไปตามรูปแบบที�ผูบ้ริหารตอ้งการย่อมเป็นการยากที�จะไดรั้บความร่วมมืออย่างจริงใจจากบุคคล 
ฉะนั�นนกับริหารที�ฉลาดจึงใหว้ธีิชกัจูงและโนม้นา้มมากกวา่การใชอ้าํนาจบงัคบั พร้อมกนันั�นก็ตอ้งก่อให้เกิดการ

                                                
563ปัทมา ผาดจนัทึก, "พฤติกรรมมนุษย,์ " ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สังคม หน่วยที� 11 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, เขา้ถึงเมื�อ &W กุมภาพนัธ์ -WWr, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://courseware.rmutl.ac.th/courses/pp/unit&&A&.htm 
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ประนีประนอมระหวา่งจุดประสงคข์ององคก์ารกบัจุดประสงคข์องบุคคลให้สอดคลอ้งกนัหรือมีความขดัแยง้กนั
นอ้ยที�สุดดว้ย564 

โธมสั ไดรเออร์ (Thomas Dreir,1964) ไดก้ล่าวถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลและเปรียบเทียบไว้
อยา่งน่าฟังในหนงัสือ The Executive as Human Chemist วา่ ความแตกต่างของบุคคลเปรียบไดก้บัคุณลกัษณะ
ของธาตุแต่ละอยา่งทางเคมี นกับริหารเปรียบเทียบเหมือนกบันกัเคมีที�ดาํเนินงานในห้องทดลองที�มีธาตุทางเคมี
ต่างๆ มากมาย การที�นกัเคมีจะผสมผสานเคมีเหล่านั�นเขา้ดว้ยกนั นกัเคมีตอ้งทราบคุณสมบติัของสารเคมีแต่ละ
อยา่งดีแลว้  มิฉะนั�นสารที�ผสมไดอ้าจเป็นทั�งยารักษาโรคที�ช่วยชีวิตคนหรืออาจเป็นวตัถุระเบิดที�จะทาํลายตวันกั
เคมี รวมทั�งหอ้งทดลองใหพิ้นาศไปได ้ ความสาํคญัจึงอยูที่�นกัเคมีที�จะตอ้งรู้จกัใชส้ารซึ�งเปรียบเช่นกบัผูบ้ริหารที�
จะตอ้งรู้จกัใชบุ้คคลใหถู้กตอ้งตามลกัษณะหรือพฤติกรรมอนัหมายถึงความเขา้ใจ ความสามารถคาดคะเนผลและ
สามารถควบคุมพฤติกรรมของบุคคลได ้เพื�อที�จะสามารถไดรั้บประโยชน์อยา่งสูงสุดจากบุคคลทุกคนที�ร่วมมือ
กนัในองคก์าร565 

เฮอร์เซยแ์ละแบลนชาร์ด (Hersey and Blanchard) ไดท้าํการพิจารณาระดบัวฒิุภาวะของผูต้าม 2 
ประการ คือ วฒิุภาวะเกี�ยวกบังาน (job maturity) และวฒิุภาวะทางจิตวิทยา (psychological maturity) แลว้แบ่ง
บุคคลออกเป็น p กลุ่ม พร้อมกบัวธีิการบริหาร ไวด้งันี� คือ 1) M & (วฒิุภาวะตํ�า,มีความสามารถแต่เพียงเล็กนอ้ย,ไม่
ค่อยมีความเตม็ใจในการปฏิบติังาน = S& (Telling)  การสั�งการ 2) M - (วฒิุภาวะปานกลาง,มีความสามารถบา้ง, มี
ความเต็มใจในการปฏิบัติงานบ้างในบางครั� ง = S- (Selling) การแนะ 3) M o (วุฒิภาวะค่อนข้างสูง,มี
ความสามารถค่อนขา้งมาก, มีความเตม็ใจในการปฏิบติังาน บ่อยๆ = So (Participating) การให้มีส่วนร่วม และ p) 
M p (วุฒิภาวะสูง,มีความสามารถมากที�สุด, มีความเต็มใจในการปฏิบัติงาน เป็นประจําหรือเสมอ = Sp 
(Delegating) การมอบอาํนาจ566   

นกัจิตวิทยาสองคน คือ โจเซฟ ลุฟท์ และ แฮรี�  อิงแฮม (Joseph Luft and Harry Ingham) ได้
นาํเสนอทฤษฏีขึ�นในปี ค.ศ. &RWW โดยใชชื้�อว่าหนา้ต่างโจฮารี�  เพื�อใชเ้ป็นแบบแผนแสดงพฤติกรรมของบุคคล 
เมื�ออยู่ร่วมกนัในสังคม และเพื�อให้เขา้ใจสัมพนัธภาพที�เกิดขึ�นระหว่างบุคคลในลกัษณะที� รู้ตวั รูปแบบของ
พฤติกรรมบุคคล มีดงันี�   

                                                
564อรุณ รักธรรม, “พฤติกรรมองคก์าร,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการ

บริหารการศึกษา เล่ม 9 หน่วยที� 9-U บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(นนทบุรี: สาํนกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -Woq), --o---p. 

565เรื�องเดียวกนั. 
566Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard, The Essentials of Situantional Leadership 

(Escondido,California:Leadership Studies Production,1980), 74. 
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แผนภูมิที� 4 แผนภาพแสดงรูปแบบพฤติกรรมบุคคลแนวคิดหนา้ต่างโจฮารี�  (Johari Window) 

จากแผนภาพแสดงใหเ้ห็นภาพหนา้ต่าง p บาน ลุฟทแ์ละอิงแฮมสรุปวา่บุคคลทุกคนมีพฤติกรรม p 
แบบ ซึ�งอยูต่ามบริเวณหนา้ต่างทั�ง p บาน บางทีก็เรียกวา่ “หนา้ต่างหวัใจ” พฤติกรรมดงักล่าวมีดงันี�  คือ  

1. บริเวณเปิดเผย หมายถึงบริเวณพฤติกรรมภายนอกที�แสดงออกอย่างเปิดเผย เป็นพฤติกรรม
เจตนาที�บุคคลแสดงออกแลว้รู้วา่ตนเองแสดงพฤติกรรมอะไร มีจุดมุ่งหมายอยา่งไรให้บุคคลอื�นรับรู้พฤติกรรม
และเจตนาของเรา ในขณะเดียวกนัเราก็รับรู้พฤติกรรมและเจตนาของผูอื้�นดว้ย ถา้หากบุคคลมีความสนิทสนมกนั
มากขึ�น บริเวณจะเปิดกวา้งขึ�น หมายถึงบุคคลจะมีปฏิกิริยาโตต้อบต่อกนัและมีการเปิดเผยจริงใจต่อกนัมากขึ�น 

2. บริเวณจุดบอด หมายถึงบริเวณ บริเวณที�พฤติกรรมที�ตนแสดงออกโดยไม่รู้ตวั ไม่มีจุดมุ่งหมาย 
และไม่มีเจตนาที�จะแสดงออกไป แต่บุคคลอื�นสามารถสังเกตเห็นได้ การที�บางคนพุดหรือแสดงการกระทาํ
บางอยา่งโดยไม่รู้ตวัจะทาํใหเ้สียบุคลิกภาพ อาจทาํใหค้นอื�นเบื�อหน่ายและไม่พอใจได ้

3. บริเวณซ่อนเร้น หมายถึงบริเวณที�มีพฤติกรรมลึกลบั เป็นพฤติกรรมหรือความรู้สึกนึกคิด
บางอยา่งที�บุคคลเก็บวอ่นไวใ้นใจไม่เปิดเผยให้ผูอื้�นรู้ ตนเองเท่านั�นที�รู้ เช่น ความรู้สึกไม่ดีต่อคนอื�น พฤติกรรม
ในส่วนนี� มกัจะเป็นพฤติกรรมภายใน ได้แก่ความจาํ การรับรู้ ความคิด บุคคลจะไม่แสดงพฤติกรรมดังกล่าว
ออกมา เพราะตอ้งการปิดบงั แต่อาจจะแสดงพฤติกรรมอยา่งอื�นกลบเกลื�อน 

4. บริเวณมืดมน หมายถึง เป็นบริเวณที�พฤติกรรมหรือความรู้สึกบางอยา่งที�บุคคลแสดงออกโดย
ไม่รู้ตวั ตนเองไม่เคยรู้ไม่เคยเขา้ใจมาก่อน และบุคคลอื�นไม่เคยรู้ไม่เคยสนใจมาก่อนเช่นกนั พฤติกรรมในส่วนนี�
จะเกิดขึ�นเมื�อมีเหตุการณ์บางอย่างทาํให้เกิดพฤติกรรมนี� ขึ�นมาได ้เช่น บุคคลบางคนมีกิริยามารยามเรียบร้อย 
สุภาพเรียบร้อย สุขุม เยือกเย็น แต่เมื�อตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน พฤติกรรมก้าวร้าวเพื�อเอาชนะคู่ต่อสู้จึง
เกิดขึ�น567  

                                                
567ปัทมา ผาดจนัทึก, "พฤติกรรมมนุษย,์ " ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สังคม หน่วยที� 11 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, เขา้ถึงเมื�อ &W กุมภาพนัธ์ -WWr, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://courseware.rmutl.ac.th/courses/pp/unit&&Ao.htm  
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พฤติกรรมบุคคลแต่ละคนนั� นมีความแตกต่างกันตามลักษณะแนวคิดของแต่ละคน เฉพาะ
พฤติกรรมบุคคลในส่วนลึกยงัมีลกัษณะที�อยูใ่นค่านิยมของคนเขา้มาเกี�ยวขอ้งดว้ย ซึ� งในช่วงปลายศตวรรษที� &s 
และตน้ศตวรรษที� &R มีนกัวชิาการไดพ้ยายามเสนอพฤติกรรมของมนุษยแ์บบต่างๆ โดยแบ่งไว ้W ประการ ไดแ้ก่ 

&. มนุษยต์ามแบบจิตวิเคราะห์ (Freudian Psychoanalytic Man) การวิเคราะห์ตามแบบจิตวิทยา 
หรือตามแบบความขดัแยง้กนัของคน โดยพรรณนาพลงัจิตอนัคงที�ซึ�งต่อสูร้ะหวา่งความดีและความชั�ว ยดึตวัแบบ
ขดัแยง้ที�มีสาเหตุมาจากทฤษฏีของซิกมนัต ์ฟรอยด์ (Sigmund Freud) รวมถึงคนอื�นๆ เช่น จุง (Carl Jung), แอด
เลอร์ (Alfred Adler), ฮอร์นีย ์(Karen Horney) และ ฟรอมม ์(Eric Fromm) ที�มีส่วนเสนอตวัแบบนี� เพิ�มเติม ซึ� งแต่
ละคนนั�นประกอบไปดว้ยการดาํเนินของระบบที�สาํคญัๆ o ระบบ ไดแ้ก่ 

&) อิด (id) คือ ระบบหลกัของจิตไร้สาํนึก อนัเป็นสัญชาตญาณของคนซึ�งควบคุมไม่ได ้ขากการ
ปรุงแต่ง ป่าเถื�อน ความพยายามอยา่งไม่ลดละของอิด(id) เพื�อใหส้าํเร็จความประสงคแ์ละเพื�อความเพลิดเพลินนั�น 
แสดงใหเ้ห็นเป็นส่วนใหญ่ดว้ยกิเลสตณัหา 

-) อีโก ้(ego) คือ จิตรู้สาํนึก อนัเป็นดา้นที�เกี�ยวกบัวชิาการของตวัแบบของคนตามหลกัของฟรอยด ์
และมีความสมัพนัธ์กบัหลกัแห่งความจริง อีโก ้(ego)จะเป็นตวัควบคุมอิด(id) โดยการเหนี�ยวรั� งให้มองเห็นสภาพ
ความเป็นอยูอ่นัแทจ้ริงของสิ�งแวดลอ้มภายนอก เป็นตวัประกอบที�มีอยูใ่นตวัคนเพื�อที�จะสามารถรู้ความจริงใน
ส่วนของอิด(id) โดยอาศยัสติปัญญาและเหตุผล 

o) ซุปเปอร์อีโก ้(superego) คือความรู้สึกผิดชอบชั�วดีหรือมโนธรรม อนัเป็นตวักาํหนดแนวปฏิบติั
หรือปทสัถาน (norms) เพื�อใหอี้โกพิ้จารณาวา่สิ�งใดถูกหรือสิ�งใดผิด 

-. มนุษยต์ามแบบพฤติกรรมนิยม (Behavioristic Man) ผูว้างหลกัของวิธีการศึกษาตามแบบนี� คือ 
วตัสัน (John B. Watson), พาฟลอพ (Ivan Palov) และ อลั (Clark Hull) ซึ� งเป็นนักพฤติกรรมศาสตร์ผูริ้เริ�ม 
นอกจากนี�ยงัมี สกินเนอร์ (Skinner) ผูมี้ชื�อเสียงไดเ้สนอตวัแบบพฤติกรรมนิยมอนัเป็นแนวทางสาํหรับบุคคลรุ่น
หลงั เพื�อใช้ศึกษาและทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัพฤติกรรมของคน ในตวัแบบนี� พฤติกรรมนิยมนี� ถือว่า ปฏิกิริยา
โตต้อบต่างๆ ตอ้งมีสิ�งเร้าเกิดขึ�นก่อน ซึ� งหมายถึงว่าพฤติกรรมมิใช่เพิ�งเกิดขึ�น แต่จะตอ้งมีสาเหตุเสมอตาม
สภาพแวดลอ้ม อนัถือวา่มีความเขา้ใจอยา่งลึกซึ� งที�สาํคญัสาํหรับการทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัพฤติกรรม 

o. มนุษยต์ามแบบมนุษยนิยม (Humanistic Man) ตวัแบบของคนตามแบบนี� จะให้ความเชื�อถือ
เกี�ยวกบัคนมากกว่าวิธีอื�นๆ  ซึ� งเน้นดา้นบวกและแง่ความสมคัรใจของคน นักจิตวิทยา เช่น อลัพอร์ต (Gordon 
Allport), มาสโลว ์(Abraham Maslow) และ โรเจอร์ส (Carl Rogers) เป็นผูริ้เริ�มเกี�ยวกบัการวิเคราะห์ทางจิตวิทยา
และตวัแบบของมนุษยนิยมนี�  ซึ�งอาจกล่าวโดยสรุปวา่ มนุษยต์ามแบบนี� มีสติรู้สึกผิดชอบชั�วดี มีความตระหนกัใน
ตนเอง และรวมวธีิพฤติกรรมนิยมเขา้ไวด้ว้ย จุดสาํคญัของตวัแบบนี�  คือสิ�งที�ตรงกนัอยา่งยิ�งกบัตวัแบบพฤติกรรม
นิยม มนุษยนิยมเนน้ความสามารถในการเขา้ใจเหตุผลของสติปัญญาความตอ้งการที�จะประจกัษแ์ห่งตนเอง โดย
การใชภ้าวะและสิ�งเร้าที�เกิดขึ�นในทนัทีทนัใด โดยส่วนรวมตวัแบบมนุษยนิยมนี� เป็นปรัชญามากกวา่วิทยาศาสตร์ 
มนุษยสมัพนัธ์แบบเก่าที�ใชก้บัการบริหารนั�นจะปรากฏวา่สนบัสนุนตวัแบบนี� เป็นอยา่งยิ�ง 

p. มนุษยต์ามแบบที�ตอ้งการมีชีวติอยู ่(Existential Man) คือวิธีการแสวงหาความหมายที�มีรากฐาน
บนการวิเคราะห์การมีชีวิตอยู่และการดาํเนินชีวิต ซึ� งเป็นตวัแบบที�แตกต่างจากตวัแบบอื�นๆ มนุษยต์ามแบบที�
ตอ้งการมีชีวิตอยู่มิใช่ตวัแบบทางจิตวิทยา แต่เป็นตวัแบบที�มีรากฐานภายในขอบเขตของปรัชญาและวรรณคดี
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มากกวา่ และมิไดมี้รากฐานทางวิทยาศาสตร์  Existentialism หรือเอกภาวนิยม เป็นแนวความคิดที�คลา้ยกนัและ
แนวความคิดทางสงัคมวทิยาของ เดิร์คไฮม ์(Durkheim) กล่าวคือ แนวความคิดดงักล่าวจะหาทางแยกบรรทดัฐาน
ดั�งเดิมแบบต่างๆ และความผูกพนัซึ� งเอกบุคคลมีต่อสังคม การเน้นที�มีการมีสติรู้สึกผิดชอบและพฤติกรรมตาม
แบบที�ตอ้งการมีชีวติอยูน่ั�นจะชี�ความสมัพนัธ์ที�ใกลชิ้ดกบัตวัแบบมนุษยนิ์ยมของคน มนุษยที์�ตอ้งการมีชีวิตอยูจ่ะ
แสวงหาการมีสติรู้สึกผิดชอบ แนวทางและการควบคุม เมื�อสภาพแวดลอ้มทาํให้เขามีชีวิตอยูต่ามลาํพงัเขาจะมี
ชีวติอยูอ่ยา่งไรนั�นก็ขึ�นอยูก่บัตวัของเขาเอง ซึ� งอาจกล่าวไดอี้กอยา่งวา่ คนเรานั�นมีความสมคัรใจที�จะกาํหนดวิถี
ชีวติและการดาํเนินชีวติของเขา 

W. มนุษยใ์นฐานะที�เป็นระบบ (Man as a System) การพฒันาเกี�ยวกบัตวัแบบของระบบนั�น ทฤษฏี
ทั�วๆไปของ เกสตลัท์ (Gestalt) และเลวิน (Kurt Lewin)  ซึ�งเนน้ความสาํคญัเกี�ยวกบัความเขา้ใจเกี�ยวกบัปฏิกิริยา
โตต้อบ และความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัของส่วนต่างๆ กนัทั�งระบบ นอกจากการสนบัสนุนโดยตรงของทฤษฏีต่างๆ 
ที� เฉพาะเจาะจงแล้ว แนวคิดและเครื� องมือต่างๆ ที�ใช้วิเคราะห์พฤติกรรมศาสตร์ก็สามารถนํามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้โดยตรง โดยส่วนรวมปรากฏว่ามีระบบต่างๆ หลายระบบสําหรับนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
การศึกษาพฤติกรรมของคน แนวคิดเกี�ยวกบัระบบแสดงบทบาทของแนวคิดที�สาํคญัสาํหรับพฤติกรรมองคก์ารใน
แบบที�คลา้ยคลึงกนั คนถูกแบ่งเป็นระบบยอ่ยต่างๆ ของแนวความคิดเพื�อใชพิ้จารณาและวิเคราะห์ สาํหรับส่วนที�
เหลือจะพฒันาและแสดงตวัแบบของพฤติกรรมของคนทั�งหมดซึ�งรวมไวใ้นแนวความคิดของระบบ568  

ประเภทของพฤติกรรมบุคคลนั�น ชัยพร วิชาราวุธได้จาํแนกออกเป็น - ประเภท ได้แก่ &) 
พฤติกรรมภายนอก (Covert Behavior) หมายถึง พฤติกรรมที�เราสามารถสงัเกตไดด้ว้ยตาหรือใชเ้ครื�องมือวดั แบ่ง
ออกเป็น - ประเภทยอ่ยๆ คือ &.&) พฤติกรรมโมลาร์ (Molar Behavior) หมายถึงพฤติกรรมที�มีหน่วยใหญ่ สามารถ
สังเกตไดง่้ายๆ เช่น การโบกมือ การขุดดิน การทาํหน้าบึ� ง การร้องไห้ การพูดเสียงดงั ฯลฯ พฤติกรรมที�คนเรา
แสดงออกต่อกันลว้นเป็นพฤติกรรมโมลาร์ทั�งสิ�น และ  &.-)  พฤติกรรมโมเลคิวลาร์ (Molecular Behavior) 
หมายถึง พฤติกรรมที�มีหน่วยเล็ก ตอ้งอาศยัเครื�องมือขยายหรือวิเคราะห์จึงจะสังเกตไดช้ดัเจน เช่น การเตน้ของ
หวัใจ การหลั�งเหงื�อที�ผิวหนงั การบีบตวัของลาํไส ้การผลิตฮอร์โมนของต่อมต่างๆ การทาํงานของเซลลป์ระสาท 
ฯลฯ และ -) พฤติกรรมภายใน (Overt Behavior) หมายถึง พฤติกรรมที�ไม่สามารถสังเกตไดโ้ดยตรงและไม่
สามารถใชเ้ครื�องมือวดัได ้ไดแ้ก่ พฤติกรรมที�เป็นความในใจ ความรู้สึกนึกคิด ความกลวั ความโกรธ ต่างๆ ซึ� งเรา
สามารถสันนิษฐานไดจ้ากพฤติกรรมภายนอก แต่บางครั� งก็ไม่สามารถสรุปแน่นอนได ้เจา้ตวัเท่านั�นที�สามารถ
บอกไดว้า่เขารู้สึกอยา่งไร ดงันั�นการสรุปพฤติกรรมภายในเป็นสิ�งที�ควรระวงัให้มากเพราะอาจผิดพลาดได ้เพื�อ
สะดวกในการศึกษาเราอาจแบ่งพฤติกรรมภายในไดด้งันี� คือ -.&) พฤติกรรมที�เป็นความรู้สึกที�เกิดจากสิ�งเร้ามา
กระทบกับประสาทสัมผสั เช่น การที�ได้ยิน การได้เห็น การไดก้ลิ�น การไดรู้้รส การได้สัมผสั เป็นตน้ -.-) 
พฤติกรรมที�เป็นการตีความ เมื�อสิ�งเร้ามากระทบประสาทสัมผสัจะเกิดความรู้สึก และการที�จะทราบว่าอะไร
เกิดขึ�นนั�นตอ้งอาศยัการตีความเขา้ช่วย ดงันั�นการรับรู้จึงเป็นกระบวนการที�เกิดจากการรู้สึกและการตีความ หาก
ไม่สามารถตีความ การรับรู้ก็ไม่สมบูรณ์ เช่น เขาพดูภาษาองักฤษเราตีความไม่ไดก็้ไม่รู้วา่เขาพูดอะไร หมายความ

                                                
568อรุณ รักธรรม, “พฤติกรรมองคก์าร,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการ

บริหารการศึกษา เล่ม 9 หน่วยที� 9-U บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(นนทบุรี: สาํนกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -Woq), -oA--oo. 
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วา่อยา่งไร เป็นตน้ และ -.o) พฤติกรรมที�เป็นการคิดและการตดัสินใจ ซึ� งการคิดในที�นี�  หมายถึง การจินตนาการ
การคิด และการตัดสินใจเป็นหัวใจในการบงการให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมภายนอกมาในรูปต่างๆ กันใน
ขณะเดียวกันการคิดและการตดัสินใจย่อยขึ�นอยู่กบัการรับรู้และการจาํด้วย569 ซึ� งทั� งพฤติกรรมภายนอกและ
พฤติกรรมภายในนั�นต่างมีความสมัพนัธ์เกี�ยวขอ้งกนั กล่าวคือ พฤติกรรมภายในเป็นตวักาํหนดการแสดงออกของ
พฤติกรรมภายนอก เช่น หากพฤติกรรมภายในไม่มีความสุขแลว้ก็จะแสดงออกมาทางสีหนา้ แววตา ท่าทาง เป็น
ตน้ ดงันั�นการที�จะเขา้ใจบุคคลใดบุคคลหนึ� งนั�นจะทาํความเขา้ใจถึงอารมณ์ ความรู้สึก ประสบการณ์ ฯลฯ ให้
ชดัเจนเพียงอยา่งเดียวไม่ได ้แต่จะตอ้งสงัเกตศึกษาพฤติกรรมภายนอกที�แสดงออกมาดว้ยเช่นกนั นกัจิตวิทยาเชื�อ
วา่พฤติกรรมทุก ๆ อยา่งนั�นยอ่มมีสาเหตุแห่งพฤติกรรม และสาเหตุแค่เพียงประการเดียวก็สามารถจาํแนกออกมา
เป็นพฤติกรรมไดห้ลากหลายรูปแบบ เช่นเดียวกบัพฤติกรรมรูปแบบเดียว ก็อาจจะมาจากหลากหลายสาเหตุได้
เช่นกนั  อรุณ รักธรรม ไดจ้าํแนกพฤติกรรมของบุคคลในองคก์ารไวอ้อกเป็น o ลกัษณะ ไดแ้ก่  &) พฤติกรรมที�มุ่ง
ความสําเร็จในงาน เช่น เป็นผูริ้เริ�ม แสวงหาขอ้มูลหรือขอ้คิดเห็น ให้ขอ้มูลหรือขอ้คิดเห็น ให้ความกระจ่าง 
ประมวลสรุปความคิดเห็น ประสานความคิดเห็น และเป็นผูก้ระตุ ้นให้องค์การทาํงานรุดหน้า เป็นตน้ -) 
พฤติกรรมที�มุ่งต่อการส่งเสริมและบาํรุงรักษาความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกภายในองคก์าร เช่น การเป็นผูส้ร้าง
บรรยากาศ คอยให้กาํลงัใจแก่สมาชิก เป็นผูไ้กล่เกลี�ยกรณี มีการโตแ้ยง้อยา่งรุนแรง เป็นผูป้ระนีประนอม หากมี
ความขดัแยง้ทางคิด คอยช่วยใหทุ้กคนมีโอกาสไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งทั�วถึง เป็นผูส้ังเกตและให้คาํวิจารณ์แก่
สมาชิก เพื�อที�กลุ่มจะไดท้าํการปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงาน เพราะการกระชบัมิตรกบัคนอื�นๆ ในองคก์ารจะ
ทาํให้เป็นที�รู้จกัของคนอื�นๆมากขึ�น และถือว่าเป็นโอกาสอนัดีที�จะกรุยทางไปสู่ความกา้วหน้าต่อไป และ o) 
พฤติกรรมที�มุ่งความตอ้งการเฉพาะตน เป็นพฤติกรรมที�ชอบระราน ดูหมิ�นดูแคลนผูอื้�น คดัคา้นหรือขดัขวางอยา่ง
ไม่มีเหตุผล  แสวงหาการยกย่องโดยการอวดอา้งความสามารถหรือความสําเร็จของตน คอยหาโอกาสเขา้มา
รวมกลุ่มเพื�อหาทางระบายความรู้สึก ความลบัหรืออุดมการณ์ของตน พยายามครอบงาํสมาชิกในองคก์ารโดยการ
บีบบงัคบัใหย้อมรับความคิดเห็นของตน แสวงหาความเห็นอกเห็นใจจากผูอื้�น และพยายามจะแสดงวา่ ตนเองเห็น
แก่ประโยชน์ของผูอื้�น570   

การเกิดขึ�นของพฤติกรรมบุคคลนั�น ซิกมนัด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) นกัจิตแพทยช์าวออสเตรีย 
ได้สรุปจากการศึกษาคนไข้โรคจิตว่า พฤติกรรมบุคคลเกิดจากแรงกระตุ ้นที� เกิดจากภายใน หรือเรียกว่า 
สัญชาตญาณ (Instinct) ซึ� งมี - ชนิด คือ &) สัญชาตญาณทางเพศ ซึ� งมีผลผลกัดนัให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่างๆ 
ออกมาเพื�อให้มีชีวิตรอด -) สัญชาตญาณความกา้วร้าว เป็นแรงผลกัดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาใน

                                                
569ชยัพร วิชาราวธุ, เด็กและเยาวชนไทยฉายภาพสู่อนาคต (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

2517), 21-22. 
570อรุณ รักธรรม,พฤติกรรมการเมืองในองค์การ (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพ ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค, 

-WoR), &s--&. 
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ลกัษณะกา้วร้าว ทาํลาย ซึ� งอาจแสดงออกได ้- ลกัษณะ คือ กา้วร้าวตนเอง และกา้วร้าวผูอื้�น571 บุญเยี�ยม ตระกูล
วงษ ์ไดส้รุปทศันะเกี�ยวกบัสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมหรือปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมไว ้3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) 
ปัจจยัภายในตวับุคคล (Intra Individual Causal Assumption) สาเหตุของการเกิดพฤติกรรม หรือปัจจยัที�มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรม มาจากองคป์ระกอบในตวับุคคล ไดแ้ก่ ความรู้ ความตระหนกั เจตคติ ความเชื�อ ค่านิยม แรงจูงใจ
และความตั�งใจ 2) ปัจจยัภายนอกตวับุคคล (Extra Individual Causal Assumption) สาเหตุของการเกิดพฤติกรรม
หรือปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมาจากองคป์ระกอบภายนอกตวับุคคล ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นสิ�งแวดลอ้มและ
ระบบโครงสร้างทางสงัคม เช่น ระบบการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษาองคป์ระกอบดา้นประชากรและลกัษณะทาง
ภูมิศาสตร์ โดยนาํทฤษฎีที�มีความเกี�ยวขอ้งกบัทฤษฎีทางประชากรศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และ
จิตวทิยาสงัคมมาประยกุตใ์ชใ้นการอธิบาย และ 3) กลุ่มหลายปัจจยั (Multiple Causal Assumption) มีฐานความคิด
ว่า พฤติกรรมของมนุษยน์ั�นมาจากทั�งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกของบุคคล โดยนาํทฤษฎีทางจิตวิทยา 
จิตวทิยาสงัคม สงัคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์และอื�นๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรม และ
พยายามกาํหนดวิธีแกปั้ญหาโดยผสมผสานวิชาชีพต่างๆ เขา้มาร่วมแกไ้ขปัญหา572 สุรพล พยอมแยม้ ไดแ้สดง
ทศันะเกี�ยวกบักระบวนการเกิดขึ�นของพฤติกรรมบุคคลไว ้ 3 ขั�นตอน ดงันี� คือ 1) กระบวนการรับรู้ (Perception 
Process) กระบวนการรับรู้เป็นกระบวนการเบื�องตน้ที�เริ�มจากการที�บุคคลไดรั้บสัมผสัหรือรับข่าวสารจากสิ�งเร้า
ต่าง ๆ โดยผา่นระบบประสาทสมัผสั ซึ�งรวมถึงการรู้สึกกบัสิ�งเร้าที�รับสมัผสันั�นดว้ย 2) กระบวนการคิดและเขา้ใจ 
(Cognition Process) กระบวนการนี�อาจเรียกไวว้า่“กระบวนการทางปัญญา” ซึ� งเป็นกระบวนการทีประกอบไป
ดว้ยการเรียนรู้ การคิด และการจาํตลอดจนการนาํไปใชห้รือเกิดพฒันาการจากการเรียนรู้นั�น ๆ ดว้ย การรับสัมผสั
และการรู้สึกที�นาํมาสู่การคิดและเขา้ใจนี� เป็นระบบการทาํงานที�มีความละเอียดซบัซอ้นมาก และเป็นกระบวนการ
ภายในทางจิตใจที�ยงัมิอาจศึกษาและสรุปเป็นคาํอธิบายอย่างเป็นหลกัการที�ชดัเจนได ้ และ 3) กระบวนการ
แสดงออก (Spatial Behavior Process) หลกัจากผ่านขั�นตอนของการรับรู้และการคิดและเขา้ใจแลว้บุคคลจะมี
อารมณ์ตอบสนองต่อสิ�งที�ไดรั้บรู้นั�นๆ แต่ยงัมิไดแ้สดงออกให้ผูอื้�นไดรั้บรู้ ยงัคงเป็นพฤติกรรมภายที�อยูภ่ายใน 
(Covert Behavior) แต่เมื�อไดคิ้ดและเลือกที�จะแสดงการตอบสนองใหบุ้คคลอื�นสงัเกตไดเ้ราจะเรียกวา่ พฤติกรรม
ภายนอก (Overt Behavior) ซึ�งพฤติกรรมภายนอกนี� เป็นส่วนหนึ�งของพฤติกรรมที�มีอยูท่ ั�งหมดภายในตวับุคคลนั�น 
เมื�อมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ�งเร้าใดสิ�งเร้าหนึ�ง การแสดงออกมาเพียงบางส่วนของที�มีอยูจ่ริงเช่นนี�  จึงเรียกว่า 
Spatial Behavior ซึ�งโดยแทจ้ริงแลว้ กระบวนการยอ่ยทั�ง 3 ขั�นตอนนั�นไม่สามารถแยกออกจากกนัหรือเป็นอิสระ

                                                
571ปัทมา ผาดจนัทึก, "พฤติกรรมมนุษย,์ " ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สังคม หน่วยที� 11 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, เขา้ถึงเมื�อ &W กุมภาพนัธ์ -WWr, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://courseware.rmutl.ac.th/courses/pp/unit&&Ap.htm 

572บุญเยี�ยม ตระกูลวงษ์, “จิตวิทยาสังคมกบัการสาธารณสุข,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาสังคม
วทิยาการแพทย์ เล่มที� S หน่วยที� �-9T  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช (กรุงเทพฯ: 
ฝ่ายการพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ,2528), 70-71. 
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ต่อกนัได ้ เพราะการเกิดพฤติกรรมแต่ละครั� งจะมีความต่อเนื�องสัมพนัธ์กนัอยา่งมาก573 พจมาน ชาํนาญกิจ ได้
แสดงทศันะไวว้า่ การเกิดพฤติกรรมของมนุษยมี์แนวคิดดงันี� คือ  &) พฤติกรรมเกิดจากการทาํงานของระบบต่างๆ 
ในร่างกาย ซึ� งแรงขบัต่างๆ จะไปกระตุน้ให้ร่างกายแสดงออกพฤติกรรม -) พฤติกรรมเกิดจากความคิดความ
เขา้ใจ การคิดเป็นตวักาํหนดพฤติกรรม ถา้ตอ้งการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมตอ้งเปลี�ยนแปลงการคิดของบุคคล o) 
พฤติกรรมเกิดจากการเปลี�ยนแปลงสิ�งแวดลอ้ม โดยเฉพาะผลของการกระทาํถา้ไดสิ้�งที�พอใจจะทาํให้มีพฤติกรรม
นั�นสูงขึ�น และ p) พฤติกรรมเกิดจากการเลียนแบบพฤติกรรม ทั�งนี� ยงัไดแ้สดงทศันะไวอี้กว่า การศึกษาเพื�อ
วิเคราะห์หาสาเหตุของพฤติกรรมนั�น มีรูปแบบดงันี� คือ &) รูปแบบจิตลกัษณะ (traits model) เป็นการศึกษาที�อยู่
ภายในตวับุคคลที�เป็นสาเหตุของพฤติกรรม ไดแ้ก่ การศึกษาลกัษณะบุคลิกภาพของบุคคล โดยมีหลกัการวา่บุคคล
มีบุคลิกภาพที�แตกต่างกนัทาํให้เกิดบุคลิกภาพที�แตกต่างกนัดว้ย ในแต่ละลกัษณะของบุคคลภาพจะประกอบไป
ดว้ยลกัษณะจิตใจง่ายๆ หลายจิตลกัษณะและลกัษณะจิตใจนี� จะคงสภาพอยูใ่นตวับุคคล ทาํให้บุคคลมีลกัษณะ
พฤติกรรมและการกระทาํแตกต่างไปจากบุคคลอื�น เช่น ลกัษณะบุคลิกภาพแบบเก็บตวั จะตอ้งประกอบไปดว้ย
ลกัษณะยอ่ยๆ ไดแ้ก่ ความวติกกงัวล ความตระหนกัในตนเองตํ�า และพฤติกรรมที�สอดคลอ้งกนัก็คือ การเป็นคน
เงียบเฉยไม่ชอบสมาคมกบัคนอื�น ชอบทาํงานอยู่คนเดียว เป็นตน้ -) รูปแบบพลวตัทางจิต (psychodynamic 
model) เป็นการศึกษาเชิงโครงสร้าง หรือ กระบวนต่างๆ ทางจิตที�เป็นตน้เหตุของพฤติกรรม หลกัการในการศึกษา
ก็คือ พฤติกรรมของบุคคลเกิดจากความขดัแยง้ของโครงสร้างทางจิต o ดา้น ไดแ้ก่ อิด (id) อีโก ้(ego) ซุปเปอร์    
อีโก ้(super ego) โครงสร้างทางจิต o ดา้นนี�จะมีความขดัแยง้กนัตลอดเวลา โดยที�อิดจะเป็นแรงขบัในการกระทาํ
ตามความตอ้งการของตน อีโกเ้ป็นส่วนที�พฒันาขึ�นตามวยัที�เป็นตวัควบคุมให้มีพฤติกรรมอยู่ในขอบเขตของ
สังคม และซุปเปอร์อีโกเ้ป็นตวัที�ควบคุมอิดกบัอีโกใ้ห้มีความขดัแยง้กนัในสภาพสมดุลหรือไม่สมดุล ซึ� งแสดง
ออกมาในรูปของพฤติกรรมที�เหมาะสมและไม่เหมาะสม o) รูปแบบสถานการณ์นิยม (situationism models) 
รูปแบบนี� มีหลกัการวา่พฤติกรรมยอ่มเป็นไปตามสถานการณ์หนึ�งๆ มากกวา่หนึ�งๆ มากกวา่จะเป็นลกัษณะที�คงที�
ถาวรดงักล่าวไวใ้นสองแบบแรก รูปแบบที�สามนี�กล่าววา่ สถานการณ์ภายนอกมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย ์
สามารถแกไ้ข ปรับปรุงและเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษยไ์ด ้ สถานการณ์แวดลอ้มภายนอก เงื�อนไขทาง
สงัคม และสิ�งเร้าต่างๆ จะมีอิทธิพลอยา่งเดียวโดยไม่สนใจถึงสาเหตุภายในนั�น ไม่สามารถชี� ให้เห็นถึงสาเหตุของ
พฤติกรรมที�ครบถว้นได ้ และ p) รูปแบบปฏิสัมพนัธ์นิยม ( interactionism models ) เป็นการศึกษาสาเหตุของ
พฤติกรรมโดยนาํรูปแบบที�หนึ� งและที�สามารถรวมกนั แลว้เพิ�มการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกบัสถานการณ์ 
การเกิดพฤติกรรมนั�นจะขึ�นอยูก่บัระหวา่งจิตลกัษณะของบุคคลกบัสถานการณ์ที�เขากาํลงัประสบอยู ่หลกัสาํคญั
ของรูปแบบปฏิสมัพนัธ์นี�  ก็คือ มีการกาํหนดตวัแปรที�เป็นสาเหตุของพฤติกรรม o ประเภท คือ ลกัษณะทางจิตใจ
ของผูก้ระทาํ เช่น มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ{  มีความมุ่งมั�น เป็นตน้ อนัที�สองคือลกัษณะของสถานการณ์ที�การกระทาํ
นั�นจะเกิดขึ�น เช่น ตาํแหน่งหนา้ที�การงาน การศึกษาต่อ เป็นตน้ และสุดทา้ยคือ สาเหตุร่วมระหวา่งลกัษณะทาง

                                                
573สุรพล พยอมแยม้, ปฏิบัตกิารจติวทิยาในงานชุมชน (กาญจนบุรี : สหายพฒันาการพิมพ,์ 2545), 
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จิตใจกับลกัษณะของสถานการณ์ ซึ� งอาจวดัและศึกษาได้ในรูปของการรับรู้ของบุคคลเกี�ยวกับลกัษณะบาง
ประการของสถานการณ์ การตีความหรือการเห็นความสาํคญัของสถานการณ์นั�นของบุคคลผูก้ระทาํ574  

องคป์ระกอบของพฤติกรรมบุคคลนั�น ครอนบาค (Cronbach)ไดแ้สดงทศันะไว ้7 ประการ ไดแ้ก่  
1) ความมุ่งหมาย (goal) เป็นความตอ้งการหรือวตัถุประสงค์ที�ทาํให้เกิดกิจกรรม บุคคลตอ้งทาํกิจกรรมเพื�อ
ตอบสนองความตอ้งการที�เกิดขึ�น กิจกรรมบางอย่างให้ความพอใจหรือสนองความตอ้งการไดท้นัที แต่ความ
ตอ้งการหรือวตัถุประสงค์บางอย่างตอ้งใชเ้วลานาน จึงจะสามารถบรรลุผลสมความตอ้งการ บุคคลมีความ
ตอ้งการหลาย ๆ อยา่งในเวลาเดียวกนั ดงันั�นจะเลือกตอบสนองความตอ้งการที�รีบด่วนก่อนและตอบสนองความ
ตอ้งการที�ห่างออกไปภายหลงั 2) ความพร้อม (readiness) หมายถึง ระดบัวฒิุภาวะหรือความสามารถที�จาํเป็นใน
การทาํกิจกรรมเพื�อสนองความตอ้งการ คนเราไม่สามารถสนองความตอ้การไดห้มดทุกอย่าง ความตอ้งการ
บางอยา่งอยูน่อกเหนือความสามารถของเขา 3) สถานการณ์ (situation) เป็นเหตุการณ์ที�เปิดโอกาสให้เลือกทาํ
กิจกรรมเพื�อสนองความตอ้งการ 4) การแปลความหมาย (interpretation) ก่อนที�คนเราจะทาํกิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ�งลงไป เขาจะตอ้งพิจารณาสถานการณ์เสียก่อน แลว้ตดัสินใจเลือกวธีิการที�คาดวา่จะไดค้วามพอใจมากที�สุด575   

ในการศึกษาพฤติกรรมบุคคลนั�น สมจิตต์ สุพรรณทศัน์ ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัวิธีการศึกษา
พฤติกรรมบุคคลไว ้2 วธีิการ ดงันี� คือ 1) การศึกษาพฤติกรรมโดยทางตรง ประกอบดว้ย  1.1) การสังเกตแบบให้ผู ้
ถูกสงัเกตรู้ตวั (Direct Observation) เช่น ครูสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในหอ้งเรียน โดยบอกให้นกัเรียนในชั�น 
ไดท้ราบว่าครูสังเกต ซึ� งอาจทาํให้บางคนไม่แสดงพฤติกรรมที�แทจ้ริงออกมาได ้ และ 1.2) การสังเกตแบบ
ธรรมชาติ (Naturalistic Observation) คือ การที�บุคคลผูต้อ้งการสังเกตพฤติกรรมกระทาํในลกัษณะที�ไม่ให้ผูถู้ก
สังเกตรู้ตวั ซึ� งจะไดพ้ฤติกรรมที�แทจ้ริงมาก และจะทาํให้สามารถนาํผลที�ไดอ้ธิบายพฤติกรรมในสถานการณ์ที�
ใกลเ้คียงกนั หรือเหมือนกนั ขอ้จาํกดัของวธีิสงัเกตแบบธรรมชาติก็ คือ ตอ้งใชเ้วลามาก จึงจะสังเกตพฤติกรรมที�
ตอ้งการได ้และการสงัเกตทาํเป็นเวลาติดต่อกนัเป็นจาํนวนหลายครั� งพฤติกรรมบางอยา่งอาจตอ้งใชเ้วลาสงัเกตถึง 
50 ปี หรือ 100 ปี ก็ได ้และ 2) การศึกษาพฤติกรรมโดยทางออ้ม ประกอบดว้ย 2.1) การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที�ผู ้
ศึกษาใชก้ารซกัถามขอ้มูลจากบุคคล หรือกลุ่มบุคคล โดยการซกัถามแบบเผชิญหนา้กนัโดยตรง หรือมีคนกลางทาํ
หนา้ที�ซกัถามให้ก็ได ้เช่นการใชล่้ามสัมภาษณ์คนที�พูดคนละภาษา การสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
การสัมภาษณ์โดยทางตรง ทาํไดโ้ดยผูส้ัมภาษณ์ซกัถามผูถู้กสัมภาษณ์เป็นเรื�องๆ ตามที�ไดต้ั�งจุดมุ่งหมายเอาไว ้
และการสัมภาษณ์โดยออ้ม ซึ� งผูถู้กสัมภาษณ์จะไม่ทราบวา่ผูส้ัมภาษณ์ตอ้งการอะไร ผูส้ัมภาษณ์จะพูดไปเรื�อย ๆ 
โดยสอดแทรกเรื�องที�จะสมัภาษณ์เมื�อมีโอกาส การสัมภาษณ์แมจ้ะทาํให้ไดข้อ้มูลมาก แต่ก็มีขอ้จาํกดั คือ ในบาง
เรื�องผูส้ัมภาษณ์ไม่ตอ้งการให้เปิดเผย 2.2) การใชแ้บบสอบถาม เป็นวิธีการที�เหมาะสาํหรับการศึกษาพฤติกรรม

                                                
574พจมาน ชาํนาญกิจ, “ความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบัพฤติกรรมมนุษย,์” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา

พฤตกิรรมมนุษย์กบัการพัฒนาตน บทที� 9 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย (กศม.) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร, เขา้ถึงเมื�อ &W กุมภาพนัธ์ -WWr, เขา้ถึงไดจ้าก http://e-learning.snru.ac.th/els/podjaman/unit 
&p.htm 

575Lee Joseph Cronbach, The Dependability of behavioral measurements: theory of 

generalizability for scores and profiles (New York : Willey, 1972), 14. 
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ของบุคคลเป็นจาํนวนมาก ผูที้�อ่านออกเขียนได ้และการสอบถามกบับุคคลที�อยูห่่างไกลหรือกระจดักระจายมาก 
นอกจากนี�ยงัสามารถสอบถามพฤติกรรมในอดีต หรือทราบแนวโนม้พฤติกรรมในอนาคต ผูถู้กสัมภาษณ์สามารถ
ที�จะใชข้อ้มูลพฤติกรรมที�ปกปิด หรือพฤติกรรมที�ไม่ยอมแสดงใหบุ้คคลอื�นไดท้ราบ และสามารถใชศึ้กษาในเวลา
ใดก็ได ้2.3) การทดลองเป็นการศึกษาพฤติกรรม โดยผูถู้กศึกษาจะอยูใ่นสภาพการควบคุมตามที�ผูศึ้กษาตอ้งการ 
โดยสภาพที�แทจ้ริงแลว้การควบคุมจะทาํไดใ้นห้องทดลอง แต่ในชุมชนการศึกษาพฤติกรรมของชุมชน โดย
ควบคุมตวัแปรต่าง ๆ คงเป็นไปไดน้้อยมาก การทดลองในห้องปฏิบติัการจะให้ขอ้มูลจาํกดั ซึ� งบางครั� งอาจ
นาํไปใชใ้นสภาพความเป็นจริงไม่ไดเ้สมอไป แต่วิธีนี� มีประโยชน์มาก สาํหรับการศึกษาพฤติกรรมของบุคคล
ทางดา้นการแพทย ์ และ 2.4) การทาํบนัทึก ทาํให้ทราบพฤติกรรมของบุคคล โดยให้บุคคลแต่ละคนทาํบนัทึก
พฤติกรรมของตนเอง ซึ� งอาจเป็นบนัทึกประจาํวนั หรือศึกษาพฤติกรรมแต่ละประเภท เช่น พฤติกรรมการเงิน 
พฤติกรรมการทาํงาน พฤติกรรมทางสุขภาพ พฤติกรรมทางสิ�งแวดลอ้ม เป็นตน้576 กนัยา สุวรรณแสง ไดแ้สดง
ทศันะเกี�ยวกบัวธีิการศึกษาพฤติกรรมบุคคลไวด้งันี�  คือ &) วธีิการทดลอง (experimental method) เป็นวธีิการศึกษา
พฤติกรรมของมนุษยใ์นเชิงของวิธีทางวิทยาศาสตร์ ซึ� งเป็นการศึกษาพฤติกรรมเชิงเหตุและผลระหว่างตวัแปร 
(variable) ซึ� งตวัแปรนี�  หมายถึง สิ�งที�เปลี�ยนแปลงค่าไดไ้ม่คงที� สาํหรับตวัแปรที�เป็นสาเหตุหรือเป็นสาเหตุที�ทาํ
ใหเ้กิดผลตามมานั�นเรียกวา่ ตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระ (independent variable) ซึ�งเป็นตวัแปรถูกสร้างขึ�นมาเพื�อ
ดูวา่ส่งผลต่อตวัแปรตามอยา่งไรส่วนตวัแปรที�เป็นผลเรียกวา่ ตวัแปรตาม (dependent variable) สาํหรับการปฏิบติั
ของผูท้ดลองต่อตวัแปรอิสระ เรียกว่า การจัดกระทาํ (treatment) ในการทดลองแต่ละครั� ง ผูท้ดลองตอ้งตั�ง
สมมุติฐานก่อนแลว้ทาํการทดลอง ในการทดลองจะมีสองลกัษณะ คือ การทดลองในสภาพธรรมชาติ กบัการ
ทดลองในห้องปฏิบติัการในการทดลองแต่ละครั� งตอ้งคาํนึงถึง การปฏิบติัซํ� า หมายถึงว่าการกระทาํซํ� าอีกครั� ง
แมว้า่จะบุคคลและสถานที�กนัก็ไดผ้ลอยา่งเดิมทุกครั� ง นกัจิตวทิยาควรทาํการทดลองซํ� าๆหลายๆ ครั� งเพื�อใหไ้ดผ้ล
อยา่งเดิมเพื�อใหเ้กิดความมั�นใจ ส่วนการควบคุมตวัแปรนั�นจะเห็นวา่ในการทดลองแต่ละครั� งมีขอ้จาํกดั เพราะการ
ที�จะควบคุมตวัแปรใดตวัแปรหนึ�งนั�นอาจจะมีตวัแปรซอ้นมาทาํให้ผลลพัธ์คลาดเคลื�อนไปจากความเป็นจริงได ้
ในการสรุปผลก็เช่นเดียวกันต้องมีขอบเขตจํากัด คือ ผลการทดลองจะเกิดลักษณะนี� ได้เฉพาะในกลุ่มที� มี
คุณลกัษณะแบบนั�นเท่านั�น ซึ� งไม่สามารถนาํไปใชก้บักลุ่มอื�นที�แตกต่างกนัออกไปได ้ -) วิธีการตรวจสอบจิต
ตนเอง (introspection method) เป็นวิธีการที�บุคคลสังเกตตนเองหรือสํารวจตนเอง โดยการให้บุคคลพิจารณา
ความรู้สึกของตนเอง สาํรวจตรวจสอบตนเอง แลว้รายงานถึงสาเหตุและความรู้สึกของตนเองออกมา ซึ� งในการ
ตรวจสอบจิตตนเอง บางครั� งอาจใชว้ิธีการนึกยอ้นทบทวนไปถึงเหตุการณ์ที�เกิดขึ�น และฝังใจหรือประทบัใจใน
อดีต อาจกลายเป็นปมขดัแยง้ซึ�งเป็นสาเหตุทาํใหเ้กิดพฤติกรรมนั�นๆ ก็ได ้o) วิธีทางคลินิก (clinical method) เป็น
หลกัการศึกษาทางจิตวิทยาวิธีหนึ� งที�สามารถช่วยให้บุคคลมีสุขภาพจิตดีขึ�น โดยการเรียนรู้หลกัเกณฑแ์ละความ
จริงต่างๆ จาการทาํงานและทาํการศึกษาคนไขเ้ป็นรายบุคคล นกัจิตวิทยาจะไม่เพียงแต่ศึกษาเรื�องตามที�คนไขเ้ล่า
ใหฟั้งเท่านั�น ยงัตอ้งมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประสบการณ์ในอดีตชีวประวติั ศึกษาความสมัพนัธ์ในครอบครัว
และสิ�งแวดลอ้มเพื�อดูภูมิหลงัทางสงัคมของคนไข ้โดยใชเ้ครื�องมือต่างๆ เช่น การทดสอบ การศึกษารายกรณี การ
                                                

576สมจิตต ์สุพรรณทศัน์, “พฤติกรรมและการเปลี�ยนแปลง,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาสุขศึกษา 
เล่มที� 9หน่วยที� 9-; สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (กรุงเทพฯ : ฝ่ายการพิมพ ์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,-W-q), 131-136. 
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สงัเกต การสมัภาษณ์ สงัคมมิติ การทดสอบทางจิตวทิยา อาทิ การทดสอบบุคลิกภาพ การฉายจิต เพื�อศึกษาเจตคติ 
ความตอ้งการทางอารมณ์และทางจิตใจ เพื�อดูสาเหตุของปกติทางบุคลิกภาพนั�นๆ วา่มีสาเหตุที�แทจ้ริงมาจากอะไร 
p) การใชแ้บบสอบถาม (questionnaire) เป็นวิธีการที�เหมาะสาํหรับในการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลที�มีจาํนวน
มากๆ และตอ้งการคาํตอบอยา่งรวดเร็ว ทาํใหป้ระหยดัเวลาค่าใชจ่้ายอื�นๆ แบบสอบถามที�ใชจ้ะตอ้งเป็นเครื�องมือ
ที�มีความเป็นมาตรฐาน มีคุณภาพ มีความเที�ยงตรง มีความเชื�อมั�น สามารถวดัในสิ�งที�เราตอ้งการจะวดั ในการให้
ตอบแบบสอบถามมกัจะถามเกี�ยวกับเจตคติเกี�ยวกับเรื�องที�ตอ้งการจะทราบ เมื�อรวบรวมขอ้มูลจากการตอบ
แบบสอบถามไดแ้ลว้ก็จะใชว้ธีิการทางสถิติวจิยัหาคาํตอบออกมา เพื�อใหไ้ดผ้ลที�ชดัเจนขึ�นควรนาํวิธีการอื�นมาใช้
ตรวจสอบอีกครั� ง เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต เป็นตน้ และ W) การสังเกต (observation) เป็นวิธีการเฝ้าดู
พฤติกรรมของบุคคลโดยใชต้า ซึ�งเป็นวธีิการที�มีความชดัเจน ง่าย และสะดวก ซึ� งขึ�นอยูก่บัผูส้ังเกตวา่จะมีความรู้
ความเขา้ใจในจิตวทิยา มีทกัษะความชาํนาญ มีความสามารถในการสงัเกตมากนอ้ยแค่ไหน สิ�งเหล่านี�ผูส้ังเกตควร
ไดรั้บการฝึกฝนการสังเกตมาเป็นอยา่งดี การสังเกตที�ดีนั�นจะตอ้งมีจุดมุ่งหมายวา่จะสังเกตเรื�องอะไร สังเกตไป
ทาํไม สถานการณ์และสภาพการณ์ที�ตอ้งการสงัเกตจาํนวนครั� งในการสังเกต ระยะเวลา วนัเวลาในการสังเกต สิ�ง
เหล่านี�ตอ้งกาํหนดใหช้ดัเจน และที�สาํคญัผูส้งัเกตตอ้งไม่มีอคติต่อผูถู้กสงัเกตและเรื�องที�ทาํการสงัเกตอยู่577  

ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมบุคคลนั�น สุชา จนัทร์เอม ใหแ้สดงทศันะไวว้า่ ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของบุคคล มีดงันี�  1) ความเชื�อ (Belief) คือการที�บุคคลยอมรับขอ้เท็จจริงต่างๆ ซึ� งความคิดของเขา
อาจจะถูกตอ้งหรือไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริงก็ได ้ความเชื�อเป็นสิ�งหักห้ามไดย้ากและมีอิทธิพลต่อบุคคลมาก 
บุคคลใดมีความเชื�ออยา่งใดก็จะมีพฤติกรรมเป็นไปตามความเชื�อของเขา 2) ค่านิยม (Value) เป็นเครื�องชี� แนว
ปฏิบติัของบุคคลว่าอะไรเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิต ค่านิยมอาจมาจากการอ่านคาํบอกเลาหรือคิดมาเองก็ได ้3) 
บุคลิกภาพ (Personality) เป็นคุณลกัษณะของแต่ละบุคคลซึ�งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลนั�น 4) สิ�งที�มา
กระตุน้พฤติกรรม (Stimulus Object) สิ�งที�มากระตุน้พฤติกรรมนี�จะเป็นอะไรก็ได ้เช่น ความสวย ความหิว อาหาร 
ฯลฯ สิ�งที�กระตุน้พฤติกรรมอย่างหนึ� งก็อาจมีพลงักระตุน้ พฤติกรรมของแต่ละบุคคลไม่เท่ากนั 5) ทศันคติ 
(Attitude) หมายถึง ความรู้สึกหรือท่าทีของบุคคลที�มีต่อบุคคลวตัถุสิ�งของ หรือสถานการณ์ต่างๆ เกิดจาก
ประสบการณ์และการเรียนรู้ของบุคคล ทศันคติจึงเปลี�ยนแปลงได ้ตลอดเวลาซึ� งขึ�นอยูก่บัการเรียนรู้และประสบ
การใหม่ ๆ ที�บุคคลไดรั้บ  และ 6) สถานการณ์ (Situation) หมายถึง สภาพแวดลอ้มหรือสภาวะที�บุคคลกาํลงัจะมี
พฤติกรรม578 พิทยา บวรวฒันา ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัปัจจยัที�กาํหนดพฤติกรรมของบุคคลไวว้า่ประกอบดว้ยตวั
แปรสาํคญั q ประการ ไดแ้ก่ 1) ค่านิยม (Values) กล่าวคือ ความเชื�อพื�นฐานเกี�ยวกบัความถูกตอ้งหรือความไม่
ถูกตอ้ง ความดีหรือความไม่ดี ของพฤติกรรมหรือสถานการณ์บางอยา่ง โดยแต่ละบุคคลในองคก์ารจะมีค่านิยม 
ความเชื�อแตกต่างกนัออกไป ดงันั�น ค่านิยมจึงเป็นสิ�งที�กาํหนดทศัคติของบุคคล -) ทศันคติ (attitudes) กล่าวคือ 

                                                
577พจมาน ชาํนาญกิจ, “ความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบัพฤติกรรมมนุษย,์” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา

พฤตกิรรมมนุษย์กบัการพัฒนาตน บทที� 9 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย (กศม.) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร, เขา้ถึงเมื�อ &W กุมภาพนัธ์ -WWr, เขา้ถึงไดจ้าก http://e-learning.snru.ac.th/els/podjaman/unit15 
.htm  

578สุชา จนัทร์เอม, จติวทิยาทั�วไป, พิมพค์รั� งที� s (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 2536), 86. 
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ความรู้สึกของคนที�มีต่อสิ�งต่างๆ เป็นการแสดงออกถึงความชอบหรือไม่ชอบ เช่น ความพึงพอใจในงาน ความ
ทุ่มเทใหก้บัการทาํงานเป็นตน้ 3) บุคลิกภาพ (personality) กล่าวคือ ลกัษณะทางจิตวิทยาที�ประกอบกนัขึ�นมาเป็น
บุคคลนั�นๆ เช่น คนที�มีลกัษณะยึดหลกัการเอาชนะทุกวิถีทาง (Machiavellianism) เป็นคนกลา้เสี�ยง เชื�อมั�นใน
ตวัเอง เป็นตน้ p) การรับรู้ (perception) กล่าวคือ กระบวนการที�บุคคลจดัระบบและตีความหมายต่อสิ�งรอบตวั 
โดยลกัษณะส่วนตวัของผูรั้บรู้ ลกัษณะของสิ�งที�เห็นและสถานการณ์ที�รับรู้ เป็นปัจจยัสาํคญัที�ส่งผลกระทบต่อการ
รับรู้ของบุคคลนั�นๆ W) การเรียนรู้ (learning) กล่าวคือ การเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวรของบุคคลอัน
เนื�องมาจากประสบการณ์ หรือการเลียนแบบพฤติกรรมของบุคคลอื�น หากพฤติกรรมใดที�กระทาํแลว้เกิดผลดี 
บุคคลก็จะเลียนแบบพฤติกรรมนั�น ซึ� งถือวา่เป็นการเรียนรู้นั�นเอง และ q) การจูงใจ (motivation) กล่าวคือ การ
สร้างความปรารถนาให้กบัคนในการกระทาํบางสิ�งบางอยา่ง เพื�อตอบสนองต่อความตอ้งการของปัจเจกบุคคล 
หากไม่มีการตอบสนองต่อความตอ้งการ บุคคลอาจเกิดความเครียดได้579 ปัทมา ผาดจนัทึก ไดแ้สดงทศันะ ไวว้า่ 
ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมบุคคล มีดงันี� คือ &) ปัจจยัทางชีววิทยา (Biological Factors) ไดแ้ก่ ลกัษณะการ
ถ่ายทอดทางพนัธุกรรม (Heredity) หมายถึง มนุษยถู์กกาํหนดโดย Genes อนัประกอบเป็นโครโมโซมที�กาํหนด
ลกัษณะทางกาย เพศ กลุ่มเลือด ลกัษณะความบกพร่อง หรือลกัษณะดอ้ยสติปัญญา ซึ� งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที�
แสดงออกมา  -) ปัจจยัทางภูมิศาสตร์ (Geological Factors) หมายถึง ถิ�นที�อยูข่องมนุษยใ์นภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
มีอิทธิพลต่อการกระทาํกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย ์เช่น คนที�อยูใ่นเขตร้อน เขตอบอุ่น หรือเขตหนาว ก็จึงพยายาม
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัลกัษณะของภูมิอากาศ เครื�องแต่งกาย ที�อยูอ่าศยั เป็นตน้ o) ปัจจยัทางเศรษฐกิจ - การเมือง และ
สังคม (Socio-Economic and Political Factors) ระบบสังคมเศรษฐกิจและการเมืองมีผลกระทบต่อพฤติกรรม
เช่นเดียวกนั เช่น คนที�อยูใ่นสังคมที�เปิดกวา้ง เช่น ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย มีระบบเศรษฐกิจแบบ
เสรีนิยมคนในสังคมจะมีพฤติกรรมกลา้แสดงออก มีความมั�นใจในตนเอง และมีอิสระในการดาํรงชีวิต เป็นตน้  
p) ปัจจยัในสิ�งแวดลอ้มที�ดาํรงอยู ่(Environment Factors) เช่น สังคมเมือง-ชนบท อิทธิพลของการเลี� ยงดูของ
ครอบครัว เพื�อนบา้น (Neighborhood) เป็นตน้ และ W) ปัจจยัทางจิตวิทยา (Psychological Factors) โดยเฉพาะการ
ไดรั้บหรือไม่ไดรั้บการตอบสนองขั�นพื�นฐานยอ่มมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหรือบุคลิกภาพของบุคคล580  

ปัทมา ผาดจันทึก ได้แสดงทัศนะเกี�ยวกับพฤติกรรมที�ประสงค์และไม่พึงประสงค์ ไว ้ว่า  
พฤติกรรมที�พึงประสงค ์หมายถึง พฤติกรรมทางบวกซึ�งช่วยส่งเสริมให้ความร่วมมือไม่วา่จะเป็นการทาํงานหรือ
ทาํกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น ความสามคัคี เอื�อเฟื� อเผื�อแผ่ ความคิดเห็นสอดคลอ้งกัน ความเป็นนํ� าหนึ� งใจ
เดียวกนั เป็นตน้ พฤติกรรมเช่นนี� เราเรียกว่า พฤติกรรมที�สนับสนุนสังคม (Prosocial Behavior) ซึ� งต่างจาก
พฤติกรรมที�ไม่พึงประสงค ์คือ พฤติกรรมทางลบ เป็นพฤติกรรมที�แสดงการต่อตา้น กา้วร้าว คดัคา้น แข่งขนัชิงดี
ชิงเด่นกนั มุ่งที�จะทาํลายสงัคม ทาํลายผลประโยชน์ส่วนรวมเพื�อผลประโยชน์ส่วนตวั พฤติกรรมเช่นนี� เราเรียกวา่ 
พฤติกรรมที�ต่อตา้นดา้นสังคม (Anti-Social Behavior) ซึ� งพฤติกรรมที�พึงประสงคน์ั�น ควรมีลกัษณะดงันี� คือ  &) 
                                                

579พิทยา บวรพฒันา, ทฤษฏีองค์การสาธารณะ, พิมพค์รั� งที� W (กรุงเทพฯ:โรงพิมพ ์เอส ดี เพรส การ
พิมพ,์ -Wp&), -p--R. 

580ปัทมา ผาดจนัทึก, "พฤติกรรมมนุษย,์ " ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม หน่วยที� 11 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, เขา้ถึงเมื�อ &W กุมภาพนัธ์ -WWr, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://courseware.rmutl.ac.th/courses/pp/unit&&A-.htm 
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ไม่ทาํความเดือดร้อนใหผู้อื้�น เช่น ไม่ลกัขโมย-) เป็นผูมี้นํ� าใจ รู้จกัแบ่งปัน ไม่เห็นแก่ตวัมากเกินไป รู้จกัเสียสละ 
o) สามารถควบคุมอารมณ์ได ้เมื�อเผชิญกบัสถานการณ์ต่างๆ p) มีความอ่อนนอ้มถ่อมตน มีสัมมาคารวะ W) ยินดี
ชื�นชมในคุณงามความดีและความสามารถของผูอื้�น และ q) ไม่หวงความคิด ความรู้ พร้อมที�จะบอกเล่าให้คนอื�น
ทราบ ส่วนพฤติกรรมที�ไม่พึงประสงค ์มีลกัษณะดงันี� คือ &) กระวนกระวายและเคร่งเครียด -) เพิกเฉย o) กา้วร้าว
และทาํลาย p) เพอ้ฝัน และ W) ถดถอย581 ซึ� งมีแนวทางแกไ้ขพฤติกรรมที�ไม่พึงประสงค์คือ ดา้นสังคมวิทยามี
แนวทางดงันี�  &) การอบรมเลี�ยงดูของบิดามารดาตอ้งให้ความรักความอบอุ่น สร้างค่านิยมที�ดีให้เด็กไดเ้รียนรู้ -) 
อบรมเลี�ยงดูแบบประชาธิปไตย ปลูกฝังนิสยัอนัดีใหแ้ก่เด็กฝึกความรับผิดชอบ การใชเ้หตุผลในการตดัสินใจ ไม่
ใช้อารมณ์ o) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมร่วมกัน p) ส่งเสริมให้รู้จักตนเอง และมีความเชื�อมั�นในตนเอง W) จัด
สิ�งแวดลอ้มที�ดี ใหมี้ประสบการณ์ในทางที�ดี จะไดม้องโลกในแง่ดี q) ฝึกใหเ้ด็กยอมรับสิ�งต่างๆ ตามความเป็นจริง 
และ r) ปลูกจิตสาํนึกในเรื�องคุณธรรมและจริยธรรม และดา้นของจิตวิทยามีแนวทางดงันี�  &) หลกัแห่งความเป็น
จริง (Realism) จะตอ้งยอมรับและยึดหลกัความจริงโดยที�ก่อนตดัสินใจกระทาํการใดๆ จะตอ้งคิดพิจารณาให้
รอบคอบวา่มีเหตุผลสมควรและมีทางเป็นไปได ้ รู้จกัควบคุมอารมณ์  สุขมุ  หนกัแน่น  -) หลกัแห่งความมีใจกลา้
พอ (Commitment) คือพร้อมที�จะเผชิญกบัเหตุการณ์ที�จะเกิดขึ�น ไม่กลวัต่อปัญหาอุปสรรคและความลาํบากใดๆ 
มีความมั�นใจในตนเอง  o) การยอมรับตนเอง (Self-acceptance) เป็นเรื�องเกี�ยวกบัความเขา้ใจในตนเอง ยอมรับทั�ง
ส่วนที�ตนมีความถนดั ความสามารถสูงและส่วนที�เป็นจุดดอ้ยของตนเองนั�นคือ มีความถนัดหรือความสามารถ
นอ้ยในบางเรื�อง ซึ� งถือวา่เป็นเรื�องธรรมดาของมนุษย ์ไม่มีบุคคลใดจะรอบรู้หรือเก่งทุกๆ ดา้น การรู้จกัตนเองนี�
เป็นเรื�องสําคญั เพราะสามารถจะหลีกเลี�ยงสิ�งที�จะนําไปสู่ความลม้เหลวได้ทาํให้เกิดการปรับตวัและยอมรับ
ความสามารถของบุคคลอื�นๆ p) ไม่เอาเปรียบผูอื้�นและไม่เห็นแก่ตวั บุคคลที�เห็นแก่ตวัจะไม่คาํนึงถึงบุคคลอื�น ไม่
ยอมเสียประโยชน์ จะเป็นที�รังเกียจของสงัคมและเป็นมูลเหตุใหเ้กิดการแตกความสามคัคีไดก่้อนที�จะตดัสินใจทาํ
อะไรลงไปตอ้งคิด ให้ดีเสียก่อนวา่จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูอื้�นและส่วนรวม W) การให้ความรักแก่ผูอื้�น 
ทุกคนตอ้งการความรักทั�งในฐานะผูใ้ห้และผูรั้บเนื�องจากความรัก เป็นการ เป็นการสร้างความอบอุ่นและความ
มั�นคงในจิตใจ การที�บุคคลมีความรักต่อผูอื้�นยอ่มไดค้วามรักตอบแทน ทาํให้เกิดความสงบและความสามคัคีใน
สังคม และ q) การมีมนุษยสัมพนัธ์ เป็นผูที้�มีส่วนร่วมในการปฏิบติังานและการอยูร่่วมกนัดว้ยดีและมีความสุข 
สามารถคบหาสมาคมและทาํงานร่วมกบัทุกคนไดเ้ป็นอยา่งดีเป็นผูที้�เขา้ใจ รับฟังความคิดเห็นของผูอื้�น582  

โคนอฟกีและออร์แกน (Konovsky and Organ) ไดจ้าํแนกพฤติกรรมที�ประสงคห์รือพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที�ดีขององคก์ารไวด้งันี�  1) พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (altruism) คือ การกระทาํโดยสมคัรใจใน
การให้ความช่วยเหลือผูอื้�นในการทาํงาน 2) พฤติกรรมความสาํนึกในหนา้ที� (conscientiousness) คือ พฤติกรรม
การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบและขอ้กาํหนดขององคก์าร (compliance or conscientiousness) แมจ้ะไม่มีใครเฝ้าดู
พฤติกรรมก็ตาม 3) พฤติกรรมความอดทนอดกลั�น (sportsmanship) คือ พฤติกรรมที�แสดงถึงการมีความอดทนอด
กลั�นของบุคคลต่อความคบัขอ้งใจ ความผิดหวงั ความไม่สบายใจ ความเครียด ความกดดนัต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นดว้ย
ความเต็มใจ 4) พฤติกรรมการคาํนึงถึงผูอื้�น (courtesy) คือ การกระทาํที�แสดงถึงความสุภาพอ่อนน้อมในการ
ทาํงาน การคาํนึงถึงผูอื้�นเพื�อป้องกนัการเกิดปัญหากระทบกระทั�งที�อาจเกิดขึ�นตามมา 5) พฤติกรรมการให้ความ

                                                
581เรื�องเดียวกนั. 
582เรื�องเดียวกนั. 
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ร่วมมือ (civic virtue) คือ พฤติกรรมที�แสดงถึงความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานขององคก์าร เป็น
พฤติกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบักิจกรรมทั�วๆ ไปภายในองคก์าร583 พอดซาคอฟและคณะ (Podsakoff and Others) ได้
จาํแนกพฤติกรรมที�ประสงคห์รือพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที�ดีขององค์การไวด้งันี�  1) พฤติกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือ (helping behavior) คือ พฤติกรรมที�บุคลากรปฏิบติัดว้ยความเต็มใจ เอื�อเฟื� อเพื�อนร่วมงานที�ประสบ
ปัญหาในงานหลีกเลี�ยงการกระทบกระทั�ง พยายามป้องกนัปัญหาที�อาจจะเกิดขึ�นในระหวา่งเพื�อนร่วมงาน 2) 
พฤติกรรมความอดทนอดกลั�น (sportsmanship) คือ พฤติกรรมที�ไม่บ่นหรือร้องเรียนในสิ�งที�ไม่สาํคญั มีความ
ทนทานต่อปัญหาในงาน ความเครียด และความกดดนัต่างๆ ดว้ยความเตม็ใจ มองขา้มขอ้บกพร่องและคน้หาขอ้ดี
ของเพื�อนร่วมงาน 3) พฤติกรรมจงรักภกัดีต่อองคก์าร (organizational loyalty) คือพฤติกรรมที�พยายามปกป้อง
ชื�อเสียงขององคก์าร สนบัสนุน ตอบสนองนโยบายขององคก์ารพยายามทาํงานเพื�อใหอ้งคก์ารสามารถดาํเนินการ
ต่อไปได ้4) พฤติกรรมการเคารพกฎระเบียบขององคก์าร (organizational compliance) คือ การสร้างนิสัยในการ
เคารพกฎระเบียบ ปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัที�กาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัดโดยไม่ตอ้งมีผูค้วบคุม 5) พฤติกรรมการ
ริเริ�มสร้างสรรค์ส่วนบุคคล (individual initiative) คือ พฤติกรรมของบุคลที�มีความคิดริเริ�ม และเสนอแนะ
ขอ้คิดเห็นที�เหมาะสม ในการปรับปรุงพฒันางานใหมี้คุณภาพ 6) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (civic virtue) คือ 
พฤติกรรมที�แสดงความกระตือรือร้นในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์าร มีส่วนร่วมในการพฒันาองคก์าร
สนใจแลกเปลี�ยนขอ้มูลความคิดเห็นระหวา่งสมาชิกองคก์ารดว้ยกนั และ 7) พฤติกรรมการพฒันาตนเอง (self 
development) คือ พฤติกรรมที�สมาชิกมีความสนใจที�จะพฒันาความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการปฏิบติังาน 
พยายามเขา้ร่วมฝึกอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ เพื�อให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ ๆ แลว้นาํมาพฒันาองคก์าร584 แคทและคา้นท ์
(Katz and Kahn) ได้แสดงทัศนะเกี�ยวกับลกัษณะของพฤติกรรมบุคคลที�จาํเป็นต่อประสิทธิภาพของการ
ดาํเนินงานในองคก์ารไว ้3 ประการ คือ 1) บุคคลตอ้งเขา้ร่วมและคงอยูก่บัระบบขององคก์าร 2) ตอ้งปฏิบติังาน
ภายใตบ้ทบาทที�ไดก้าํหนดไวแ้ลว้ 3) ตอ้งมีการบูรณาการความคิดริเริ�มสร้างสรรคสิ์�งใหม่ๆ (innovation) และ
กระทาํกิจกรรมดว้ยตนเอง (spontaneous activity) เพื�อเป้าหมายขององค์การ ซึ� งกระทาํกิจกรรมดว้ยตนเอง 
(spontaneous activity) จะสร้างผลในเชิงบวกทั�งตวับุคคลและบรรยากาศที�ดีของกลุ่ม585 ดา้นดวงเดือน พนัธุมาวิน
ได้ประมวลผลงานวิจัยอื�นๆ รวมถึงงานวิจัยของตนเองแล้วได้จัดหมวดหมู่พฤติกรรมที� พึงปรารถนาของ
ขา้ราชการไว ้o ประเภท ไดแ้ก่ &) พฤติกรรมของพลเมืองดี เป็นพฤติกรรมซื�อสัตย ์พฤติกรรมการรับผิดชอบต่อ

                                                
583Mary A. Konovsky and Dennis W. Organ, “Dispositional and Contextual Determinants of 

Organizational Citizenship Behaviors,” Journal of Organizational Behaviors 17, 3 (May 1996) : 253-266. 
584Philip M. Podsakoff, and Others, “Organizational Citizenship Behavior : A Critical Review of 

the Theoretical and Empirical Literature and Suggestions for Future Research,” Journal of Management 26,3 
(June 2000) : 513-563. 

585Daniel Katz and Robert L Kahn, The Social Psychology of Organizations (New York : 

Wiley ,1966), quoted in Dennis W. Organ, Philip M. Podsakoff and Scott B. MacKenZie, Organizational 
Citizenship Behavior : Its Nature, Antecedents, and Consequences (California : Sage Publications, Inc., 
2006), 51. 
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ตนเองและผูอื้�น พฤติกรรมเอื�อเฟื� อเผื�อแผ ่ ผูที้�มีพฤติกรรมลกัษณะนี�จะเป็นที�ยอมรับของสงัคม เป็นผูที้ปฏิบติัตาม
กรอบของกฎหมายของบา้นเมือง ไม่ประพฤติผิดกฎระเบียบของสังคม เป็นผูที้�มีความสามารถในการใชเ้หตุผล
เชิงจริยธรรมสูง ยดึถือกฎเกณฑ ์และเห็นแก่ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตวั  มุ่งอนาคต กล่าวคือ คาดการณ์ไกล มีจิตใจ
แกร่งกลา้ มีสุขภาพจิตดี มีความวติกกงัวลนอ้ย มีสติปัญญาสูงและมีทศันคติที�ดีต่อคุณธรรม -) พฤติกรรมที�เอื�อต่อ
การพฒันาประเทศ เป็นพฤติกรรมการปรับตนให้สามารถทาํงานแปลกใหม่ได้ เช่น การพฒันาอาชีพของตน 
พฤติกรรมการยอมรับนวตักรรม นอกจากนี� ยงัเป็นพฤติกรรมที�ทาํเพื�อส่วนรวมและหมู่คณะ เช่น พฤติกรรมการ
เป็นผูน้าํกลุ่มงาน พฤติกรรมอาสาพฒันาชนบท เป็นตน้ และ o) พฤติกรรมในหนา้ที�ราชการ  เป็นพฤติกรรมการ
ใชค้วามรู้ความสามารถ เพื�อประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ มากกวา่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพอ้ง มี
ความมานะบากบั�น  ฝ่าฟันอุปสรรคที�เกิดจากการที�ราชการมีกฎระเบียบมาก มีกติกาการทาํงานมาก586 

การเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลนั�นอาจทาํไดใ้นหลายลกัษณะ ซึ� งประภาเพญ็ สุวรรณ ได้
แสดงทศันะเกี�ยวกับการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมที�มีฐานมาจากความคิดของเคลแมน (Kelman) ไวว้่า มีการ
เปลี�ยนแปลงอยู ่ 3 ลกัษณะ ดงันี� คือ 1) การเปลี�ยนแปลงโดยการถูกบงัคบั การบงัคบันั�นอาจจะเป็นลกัษณะของ
ระเบียบ กฎขอ้บงัคบัหรือกฎหมาย หรือการบงัคบัจากตวับุคคลโดยตรง การเปลี�ยนแปลงชนิดนี�ผูเ้ปลี�ยนแปลงจะ
เปลี�ยนเฉพาะการปฏิบติัเท่านั�น ส่วนแนวความคิดความเชื�อยงัคงไม่เปลี�ยนแปลง สาํหรับความมากนอ้ยของการ
เปลี�ยนแปลงนี� ขึ�นอยูก่บัความรุนแรงหรือความมากนอ้ยของรางวลัหรือลงโทษนั�น ซึ�งเคลแมนกล่าวไวว้า่บุคคลจะ
ยอมทาํตามในบางสิ�งบางอยา่งก็ต่อเมื�อเขาอยูใ่นภาวะที�ผูมี้อิทธิพลที�จะบงัคบัเขาไดค้อยจบัตาดูอยูเ่ท่านั�น 2) การ
เปลี�ยนแปลงโดยการเลียนแบบ การเปลี�ยนแปลงแบบนี� เป็นภาวะที�เกิดขึ�นเมื�อบุคคลยอมรับสิ�งเร้าหรือสิ�งกระตุน้ 
ซึ� งการยอมรับนี� เป็นผลจากการตอ้งการจะสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีที�พึงพอใจระหว่างตวัเขากบับุคคลหรือกลุ่ม
บุคคล ซึ�งความสมัพนัธ์นี�อาจจะออกมาในรูปของการรับเอาบทบาททั�งหมดของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมาเป็นของ
ตน หรือแลกเปลี�ยนบทบาทซึ�งกนัและกนั บุคคลมกัจะเชื�อในสิ�งที�เขารับมาปฏิบติัหรือเลียนแบบนั�น  จากการ
เลียนแบบนี�การปฏิบติั ทศันคติ และความรู้เกี�ยวกบัเรื�องนั�นๆ จะเปลี�ยนไปมากหรือนอ้ยนั�นขึ�นอยูก่บัสิ�งเร้าให้เกิด
การเลียนแบบนั�นวา่เป็นสิ�งที�ดึงดูดความสนใจและเชื�อถือไดม้ากนอ้ยเพียงใด และ 3)การเปลี�ยนแปลงเนื�องมาจาก
มองเห็นความสาํคญัของสิ�งที�เปลี�ยนแปลง การเปลี�ยนแปลงแบบนี� เกิดขึ�นเนื�องจากบุคคลไดย้อมรับ และรู้สึก
ตนเองวา่ การเปลี�ยนแปลงนั�นเป็นสิ�งที�ถูกตอ้ง เหมาะสมกบัตนเอง เป็นสิ�งที�ตรงกบัแนวความคิดและค่านิยมของ
ตนเองที�ยดึถืออยูห่รืออาจมองเห็นวา่การเปลี�ยนแปลงนี�สามารถแกไ้ขปัญหาของตนเองได้587  

องคก์ารนั�นประกอบดว้ยบุคคลจาํนวนมากมาอยู่รวมกนัดว้ยเหตุผลทั�งทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง ความสาํเร็จหรือลม้เหลวขององคก์ารจึงขึ�นอยูก่บัพฤติกรรมบุคคล (individual behavior) ซึ� งการศึกษา
วิเคราะห์พฤติกรรมบุคคล (individual behavior) นั�นโดยทั�วไปย่อมจะมีตวัแปรอยู่มากมาย การที�จะทราบถึง

                                                
586ดวงเดือน พนัธุมาวิน, “ การพฒันาจิตใจขา้ราชการ หลกัและแนวการปฏิบัติทางวิชาการ,” 

วารสารข้าราชการ oA, - (ก.พ. -W-s): 21-34. 
587ประภาเพญ็ สุวรรณ, อา้งถึงในพิษนุ อภิสมาจารโยธิน, “ปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

การดูแลสุขภาพตนเองตามยุทธศาสตร์เมืองไทยแข็งแรงของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัในจงัหวดั
นครปฐม” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพฒันศึกษา ภาควิชาพื�นฐานทางการศึกษา 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร,2549), q&-qo. 
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ตวักาํหนดทางจิตวทิยาที�เกี�ยวขอ้งกบัพฤติกรรมของมนุษยไ์ดท้ั�งหมดนั�นยอ่มจะพน้วสิยั แต่อยา่งไรก็ตามองคก์าร
ควรทาํความเขา้ใจถึงลกัษณะทางชีวภาพ ความสามารถ เจตคติ ค่านิยม การรับรู้ การเรียนรู้ และบุคลิกภาพของ
บุคคล เพื�อสามารถคาดคะเนทาํนายพฤติกรรมและทาํใหก้ารอยูร่วมกนัของบุคคลเกิดผลสูงสุดต่อองคก์าร588  

|.S.9 ลกัษณะทางชีวภาพ  
ลกัษณะทางชีวภาพ (Biographical characteristics)นี� อาจมีคาํที�ใชเ้รียกที�แตกต่างกนัออกไป 

เช่น ลักษณะชีวประวติัของแต่ละบุคคล (Biographical characteristics) ภูมิหลังเฉพาะบุคคล (Personal 
background), ปัจจยัส่วนบุคคล (Individual Factors),ลกัษณะส่วนบุคคล (demographical characteristics), ปัจจยั
ดา้นประชากรศาสตร์ (demographic factors), ปัจจยัพื�นฐานส่วนบุคคล (demographic characteristics)  เป็นตน้ 
หมายถึง คุณลกัษณะส่วนบุคคลที�ส่งผลต่อพฤติกรรมองคก์าร589  

จากผลการสํารวจและการวิจัยของนักวิชาการทางพฤติกรรมองค์การได้พบว่าลกัษณะทาง
ชีวภาพ (Biographical characteristics) นั�นมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานของบุคลากรในองคก์าร ซึ� งไดแ้ก่ อาย ุเพศ 
สถานภาพสมรส จาํนวนบุคคลที�อยู่ในความรับผิดชอบ และอายุการทาํงาน ซึ� งสิ�งเหล่านี� จะเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาพฤติกรรมในการทาํงานของบุคคลไดแ้ละนาํมาใชก้บัการบริหารงานในองคก์ารไดเ้ช่นกนั 

&. อาย ุ(Age) เมื�อทาํการวิเคราะห์อย่างละเอียดแลว้พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างอายุและผล
การปฏิบติังานจะมีความสําคญัมากขึ�นในทศวรรษหน้าด้วยเหตุผลสําคญั o ประการ ไดแ้ก่ ประการแรก คือ 
โดยทั�วไปมกัเชื�อวา่เมื�อบุคคลมีอายมุากขึ�น คุณภาพของผลการปฏิบติังานจะลดลง ประการที�สอง คือ วยัทาํงาน
ของบุคคลมีช่วงเวลา วยัทาํงานคือช่วงอายรุะหวา่ง &r-WW ปีโดยประมาณ บางอาชีพอาจมีช่วงเวลาในการทาํงาน
นอ้ยเช่นอาชีพนกัมวย นกัฟตุบอล นางแบบ นายแบบเป็นตน้ แต่บางอาชีพอาจมีช่วงเวลาในการทาํงานมากเช่น ผู ้
พิพากษา ทนายความ นกัการเมือง แพทย ์ครู เป็นตน้ และ ประการสุดทา้ย คือ ไม่มีบุคคลใดมีผลการปฏิบติังาน
คงที�ไดต้ลอดเวลา มกัมีการเพิ�มขึ�น ลดลง คลา้ยเสน้กราฟตามสมรรถภาพทางกาย  ผลการวจิยัส่วนใหญ่พบวา่ เมื�อ
บุคคลมีอายมุากขึ�นมกัจะไม่ค่อยลาออกจากงาน เพราะโอกาสในการเลือกงานที�ตนของหรือพึงพอใจมีนอ้ยลงไป
เรื� อยๆ และยงัพบว่าเมื�ออายุมากขึ� น อายุงานก็มากตาม ค่าจ้างที�ได้รับก็มากขึ� น วนัหยุดพกัผ่อนก็มีมากขึ� น 
ตลอดจนผลประโยชน์ที�ไดรั้บเป็นค่าตอบแทนในการทาํงานก็อยู่ในระดับมากพอที�จะสร้างความพึงพอใจให้
ทาํงานต่อไปได ้ ในเรื�องความสัมพนัธ์ระหว่างอายุกบัการขาดงานนี�ปรากฏวา่ พนกังานที�มีอายุมากกลบัมีอตัรา
การขาดงานนอ้ยกวา่พนกังานคนหนุ่มสาว ยกเวน้พนกังานสูงอายทีุ�สุขภาพไม่ค่อยดี ซึ�งจะมีการขาดงานตามความ

                                                
588อรุณ รักธรรม, “พฤติกรรมองคก์าร,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการ

บริหารการศึกษา เล่ม 1 หน่วยที� 1-4 บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(นนทบุรี: สํานักพิมพ์ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536), 229; ประยงค์ มีใจซื�อ,พฤติกรรมองค์การ 
(กรุงเทพฯ:โรงพิมพม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง, -Wp-), 81. 

589ประยงค ์เนาวบุตร, “ทฤษฏีองคก์าร พฤติกรรมองคก์าร และการพฒันาองคก์าร,” ใน เอกสาร
การสอนชุดวิชาทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา เล่ม 1 หน่วยที� 1-5 บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ฉบับปรับปรุงครัvงที� 1), พิมพค์รั� งที� 1 (นนทบุรี: สํานักพิมพ ์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2553), 3-24. 
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จาํเป็นทางสุขภาพกาย ทั�งนี�  คาสิโอ (Cascio) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัอายไุวว้า่ อายเุป็นปัจจยัสาํคญัในการกาํหนด
วยัวุฒิของบุคคลในสังคม บุคคลที�มีอายุแตกต่างกนัจะมีความคิดเห็นและการปฏิบติัในสิ�งต่าง ๆ แตกต่างกนั
ตามแต่ประสบการณ์ที�สะสม อายขุองบุคคลสามารถนาํมาใชอ้ธิบายและทาํนายพฤติกรรมการทาํงานของมนุษย์
อยูเ่สมอ จากการศึกษาพบวา่ ความสามารถดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นภาษา ตวัเลขและทกัษะในการใชเ้หตุผลจะพบใน
ผูที้�มีอายมุากและมีแนวโนม้ของอตัราการลาป่วยนอ้ยกวา่590 

-. เพศ (Gender)โดยทั�วไปพบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัระหว่างเพศหญิงกบัเพศชาย ในเรื�อง
ของความสามารถเกี�ยวกับการแก้ปัญหาในการทาํงาน ทกัษะในการคิดวิเคราะห์ แรงกระตุน้ที�ต่อสู้เมื�อมีการ
แข่งขนั แรงจูงใจ การปรับตวัทางสงัคม ความสามารถในการเรียนรู้ แต่อยา่งไรก็ตาม จากการศึกษาวิจยัพบวา่ เพศ
หญิงจะมีลกัษณะคลอ้ยตามมากกว่าเพศชาย และเพศชายจะมีความคิดเชิงรุก คิดกา้วไกลในอนาคต ตลอดจนมี
ความ คาดหวงัในความสาํเร็จมากกวา่เพศหญิง นอกจากยงัพบวา่ไม่มีความแตกต่างระหวา่งเพศหญิงและเพศชาย
ในเรื�องของผลงานและไม่มีความแตกต่างกนัในเรื�องความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) ดว้ย 

3. สถานภาพสมรส (Marital Status) ยงัไม่สามารถสรุปไดอ้ยา่งแน่นอนวา่ สถานภาพสมรสมี
ผลต่องานมากมายเพียงไร แต่มีผลการวิจยับางส่วนพบวา่พนักงานที�สมรสแลว้จะขาดงาน และมีอตัราการออก
จากงาน (Turn-over) น้อยกว่าผูที้� เป็นโสด นอกจากนี� ยงัมีความพึงพอใจในงานสูงกวา่ผูที้�เป็นโสด ตลอดจนมี
ความรับผิดชอบ เห็นคุณค่าของงาน และมีความสมํ�าเสมอในการทาํงานดว้ย 

p. จาํนวนบุคคลที�อยู่ในความรับผิดชอบ (Number of Dependents) ความสัมพนัธ์ระหว่าง
จาํนวนบุคคลที�มีอยู่ในความรับผิดชอบของพนักงาน การขาดงาน การเขา้-ออกงานและความพึงพอใจในการ
ทาํงาน มีผูส้นใจทาํการศึกษาวจิยัเรื�องนี�นอ้ยราย ผลการศึกษาวิจยัมีเพียงชี� ให้เห็นวา่ พนกังานที�เป็นหญิงที�มีบุตร
แลว้อาจมีการขาดงานเพิ�มขึ�นเพราะภาระความจาํเป็นที�เธอตอ้งรับผิดชอบ 

W.อายกุารทาํงาน (Tenure) ไม่มีหลกัฐานหรือเหตุผลใดๆ จะสามารถชี� ให้เห็นวา่บุคคลที�มีอายุ
การทํางานมากหรือที� เราเรียกว่ามีอาวุโส (Seniority) จะมีขีดความสามารถในการเพิ�มผลผลิตในการทํางาน
มากกว่าบุคคลที�มีอายุการทาํงานน้อยกวา่ ร็อบบินส์ (Stephen P. Robbins) นกัวิชาการทางพฤติกรรมองคก์าร
กล่าวไวว้า่ “พฤติกรรมในอดีตเป็นตวับ่งขี�พฤติกรรมในอนาคต” และยงัไดก้ล่าวเพิ�มเติมอีกวา่ “พฤติกรรมการเขา้-
ออกงานในอดีตจะเป็นตวับ่งชี�พฤติกรรมการเขา้-ออกงานในอนาคตดว้ยเช่นกนั” 591  

กริฟเฟธ, โอม และแกทเนอร์ (Griffeth, Hom and Gaerner) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื�อง ภูมิหลงั
เฉพาะบุคคล (Personal background) หรือลกัษณะชีวประวติัของแต่ละบุคคล (Biographical characteristics) เป็น
ลกัษณะส่วนตวัของบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุเพศ สถานภาพสมรส และความมีอาวโุสในงาน ที�ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ทาํงานของบุคคล และพบวา่เพศกบัการทาํงาน ไม่มีความแตกต่างกนั หรือมีความแตกต่างกนันอ้ยมากระหวา่งเพศ

                                                
590W. Cascio, Managing human resources: Productivity, quality of work life profits, 5th ed. 

(Boston: Irwin/McGraw-Hill. 1998), 369. 
591ประยงค ์มีใจซื�อ,พฤตกิรรมองค์การ (กรุงเทพฯ:โรงพิมพม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง, -Wp-), 81-83. 
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หญิงกบัเพศชายในเรื�องของความสามารถเกี�ยวกบัการแกปั้ญหาในการทาํงาน ทกัษะในการคิดวิเคราะห์แรง
กระตุน้เพื�อต่อสูเ้มื�อมีการแข่งขนัแรงจูงใจ การปรับตวัทางสงัคม และความสามารถในการเรียนรู้592  

เดวสิ (Davis) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ ปัจจยัที�ส่งผลและเป็นตวัแปรสาํคญัที�ส่งผลต่อการทาํงาน 
คือ &) อายุ พนักงานอายุมากจะมีพฤติกรรมทาํงานดีกว่าพนักงานอายุน้อย -) ตาํแหน่ง คนที�มีตาํแหน่งเป็น 
Supervisor ขึ�นไปจะมีพฤติกรรมการทาํงานที�ดีกว่าผูที้� มีตาํแหน่งตํ�ากว่า o) สภาพการทาํงานในองค์การ โดย
บุคลากรจะใชว้ิธีการเปรียบเทียบวิถีชีวิตของเขากับสภาพการทาํงานในองค์การ p) การไดรั้บผลยอ้นกลบั 
(feedback)593  

สุนันทา เลาหนันทน์ ได้แสดงทศันะเกี�ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลที�มีผลต่อพฤติกรรมการ
ปฏิบติังานในองคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพ ไวด้งันี�  

&. ความแตกต่างระหวา่งบุคคล บุคคลแต่ละบุคคลจะมีแตกต่างกนัออกไปซึ� ง พื�นฐานของ
ความแตกต่างของบุคคลมีดงัต่อไปนี�  คือ 

1.1 บุคคลแต่ละบุคคลมีความสามารถในการต่อสู้ และอดทนต่อความเหน็ดเหนื�อย
ยากลาํบากแตกต่างกนัออกไป บางบุคคลเมื�อไดรั้บงานหนกัก็จะเริ�มถอยหนี เนื�องจากสภาพจิตใจและร่างกายไม่
พร้อม แต่บางคนสามารถต่อสู้งานหนกัไดท้ั�งร่างกายและจิตใจของแต่ละบุคคลซึ�งเป็นธรรมชาติของมนุษยที์�ติด
ตวัมาตั�งแต่เกิด 

&.-  บุคคลที�มีความรักและความสนใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั บางคนรักงานและ
ชอบทาํงาน เขาจะเลือกทาํงานที�ทา้ทาย มีความหมายหรือน่าสนใจสาํหรับเขาซึ�งเปิดโอกาสใหเ้ขาแสดงออกมาถึง
ความสามารถและความรับผิดชอบเฉพาะตวั แต่ในขณะที�บางคนชอบทาํงานง่าย ๆ สบาย ๆ ซึงไม่ตอ้งใช้
ความสามารถทางสติปัญญา และความรับผิดชอบมากนกั 

1.3 บุคคลชอบลกัษณะของการเป็นผูน้าํแตกต่างกนั บางคนชอบเสรีภาพในการทาํงาน เขา
ก็จะทาํงานไดดี้เมื�อเขาอยูก่บัผูน้าํแบบประชาธิปไตย แต่บางคนอาจชอบผูน้าํแบบเผด็จการ ซึ� งเขาจะทาํงานไดดี้
เมื�อมีการใชอ้าํนาจควบคุม นอกจากนี�แต่ละบุคคลยงัมีความตอ้งการในระดบัการควบคุมที�แตกต่างกนัออกไป 
โดยบางคนชอบการควบคุมอยา่งใกลชิ้ดแต่ในขณะที�บางคนชอบการควบคุมอยา่งกวา้งๆ 

1.4 บุคคลมีการติดต่อสื�อสารกบับุคคลอื�นไม่เหมือนกนั บางคนช่างพูดช่างเจรจามีมนุษย-
สัมพนัธ์ที�ดีต่อผูอื้�น ในขณะที�บางคนมีนิสัยเงียบขรึม ชอบที�จะอยูค่นเดียวไม่ค่อยเขา้สังคม ซึ� งเรื�องดงักล่าวเป็น
ลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ดงันั�นแต่ละคนจึงทาํงานชนิดเดียวกนัยอ่มไดผ้ลไม่เท่ากนั 

                                                
592Rodger W. Griffeth, Peter W. Hom, and Stefan Gaertner, “A meta-analysis of antecedents and 

correlates of employee turnover: update, moderator tests, and research implications for the next millennium,” 
Journal of Management -q, o (June -AAA): pqo-pss. 

593K. Davis, Human behavior at work: Organization behavior, 5th ed. (New Delhi: Tata 
McGraw-Hill. &Rrr), &o. 
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1.5 บุคคลมีความรับผิดชอบต่องานที�ไดรั้บมอบหมายไม่เท่ากนั บางคนมีความรับผิดชอบ
ต่องานสูง เนื�องจากมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ{ ในเรื�องของผลงาน โดยมองความกา้วหนา้ของตนเอง ในขณะที�บางคนมี
ความรับผิดชอบต่องานนอ้ย และไม่มีความกระตือรือร้นพร้อมที�จะทาํงาน 

-. แรงจูงใจในการทาํงาน เมื�อก่อนนั�นเชื�อกนัวา่แรงจูงใจสามารถเกิดขึ�นในแต่ละบุคคลดว้ย
การใหเ้งินหรือไม่ก็ทาํใหค้นนั�นมีความสุข สะดวกสบาย แต่ต่อมาพบวา่ยงัมีปัจจยัอื�นๆ อีกมากมายทีสามารถเพิ�ม
แรงจูงใจใหก้บับุคคลทาํงานไดอี้ก ดงัต่อไปนี�  

-.& การจดังานที�ทา้ทายความสามารถให้แต่ละบุคคลทาํ โดยที�งานทา้ทายนั�นอาจจะตอ้ง
แตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล 

2.2 การเปิดโอกาสให้มีส่วนรวมรับผิดชอบในการวางแผนขององคก์าร ซึ� งหากบุคคลใด
ไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผนหรือกาํหนดสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานก็จะเป็นแรงจูงใจในการทาํงานทางหนึ�ง 

-.o การให้การยกยอ่ง และสถานภาพ บุคคลทุกคนไม่วา่จะอยูใ่นตาํแหน่งอะไรก็มีความ
ตอ้งการไดรั้บการยอมรับจากกลุ่ม หรือผูบ้งัคบับญัชาเหมือนกนัทุกคน แต่การยกยอ่งตอ้งทาํดว้ยความจริงใจและ
มีขอบเขต 

2.4 การใหค้วามรับผิดชอบและอาํนาจมากขึ�นรวมทั�งการเลื�อนขั�น เลื�อนตาํแหน่ง ก็จะมีผล
ทาํใหเ้กิดแรงจูงใจใหค้นปฏิบติังาน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.5 การให้ความมั�นคงและความปลอดภยั ความหวาดกลวัต่อสิ�งต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล 
เช่น การไม่ให้งานทาํ การสูญเสียตาํแหน่งเป็นสิ�ง ที�แฝงอยูภ่ายในจิตใจของคนเราความตอ้งการในเรื�องความ
มั�นคงปลอดภยัจึงมีความสาํคญั 

2.6 การให้ความอิสระในการทาํงาน ทุกคนปรารถนาจะมีอิสระในการทาํงานดว้ยตวัของ
เขาเอง โดยเฉพาะกลุ่มพนกังานที�มีความเชื�อมั�นในตนเองสูง 

2.7 การเปิดโอกาสให้เจริญกา้วหนา้ทางดา้นส่วนตวั การไดมี้โอกาสเขา้ร่วมการฝึกอบรม 
ดูงาน การหมุนเปลี�ยนงานที�รับผิดชอบ รวมถึงการสร้างสมประสบการณ์จากการใชเ้ครื�องมือต่าง ๆ ลว้นแต่เป็น
แรงจูงใจในการปฏิบติังานทั�งนั�น 

-.s การใหเ้งิน และรางวลัเกี�ยวกบัเงิน 
-.9 การให้โอกาสแข่งขนัโดยเฉพาะอย่างยิ�งในตาํแหน่งผูบ้ริหาร ซึ� งจะทาํให้เกิดแรง

กระตุน้ที�จะสร้างสรรคแ์นวคิดใหม่ ๆ มาใชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
o. เรื�องความพึงพอใจของบุคคลที�มีต่องาน ความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานเป็นทศันคติอยา่ง

หนึ�ง ซึ�งเป็นภาวะความคิดที�มีอยูใ่นจิตใจของคนเรา ความพอใจต่องานไม่ใช่สิ�งเดียวกบัแรงจูงใจ ในอดีตนั�นเชื�อ
วา่ ความพอใจจะนาํไปสู่การปฏิบติังาน ครั�นคนเรามีความพอใจ เขาก็จะทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงสรุปไดว้า่ 
ความพอใจต่องานนาํมาซึ� งการปฏิบัติงาน ในสมยัต่อมามีแนวคิดที�ขดัแยง้กบัความคิดเดิม โดยเชื�อว่าการ
ปฏิบติังานนาํมาซึ�งความพึงพอใจ หมายถึง เมื�อคนปฏิบติังานไปแลว้ บุคคลนั�นจะรู้วา่ตนเอง มีความพึงพอใจต่อ
งานหรือไม่ โดยดูจากผลรางวลัที�ตนเองที�คาดหวงัไว ้ จนกระทั�งปัจจุบนัก็ยงัไม่มีขอ้ยุติว่าความพอใจต่องาน
ก่อใหเ้กิดการปฏิบติังานหรือการปฏิบติังานก่อใหเ้กิดความพอใจต่องาน 

สาํหรับแนวคิดเรื�องการทาํงานนาํไปสู่ความพึงพอใจนั�นมีดงันี�  
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o.& การทาํงานนาํมาซึ�งรางวลัที�เหมาะสมและเป็นธรรม สามารถนาํไปสู่ความพึงพอใจ 
o.- ความพึงพอใจเมื�อเสริมดว้ยความมีค่าของรางวลัและโอกาสที�จะไดรั้บจะนาํไปสู่ความ

พยายามในการทาํงาน 
3.3 ความพยายามในความทุ่มเทให้กบังาน ความสามารถและคุณสมบติัส่วนตวัและความ

เขา้ใจในบทบาทของแต่ละบุคคลจะนาํไปสู่การปฏิบติังานที�บรรลุผลสาํเร็จ 
p. ขวญักาํลงัใจ ในอดีตกล่าวกนัวา่ เงื�อนไขที�จะนาํไปสู่ความสาํเร็จของการบริหารงาน คือ ถา้

พนกังานมีขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานดี จะทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพในการผลิตและผลผลิตที�สูงขึ�น แต่ในกรณีที�
มีปัญหาเกิดขึ�น ก็จะกล่าวกนัว่า เนื�องจากพนักงานขาดขวญัและกาํลงัใจการปฏิบติังานแต่ต่อมาในระยะหลงั 
นักวิจัยได้นําหลักการพฤติกรรมมาศึกษาเรื� องขวญัและกําลังใจพบว่า ขวญัและกําลังใจไม่ได้ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการผลิต หรือทาํใหผ้ลผลิตเพิ�มขึ�นเสมอไป ขณะที�พนกังานที�มีขวญักาํลงัใจตํ�า แต่ประสิทธิภาพ
ในการผลิตกลบัสูงขึ�นได้594  

โพไฮโอเนน (Pohionen) ไดท้าํการศึกษาความสัมพนัธ์ของความสามารถในการทาํงานของ
ผูดู้แลตามบา้นกบัลกัษณะส่วนบุคคลและองคป์ระกอบของงานในผูป้ฏิบติังานที�อายแุตกต่างกนั  การศึกษานี� ได้
วเิคราะห์ถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งอายแุละแต่ละตวัชี�วดัของความสามารถในการทาํงาน โดยศึกษาที�ช่วงอาย ุ&R-
p- ปี โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งที�เป็นผูดู้แลตามบา้นในแผนกบริการสังคม (Social service department) ที�เมืองเฮลซิงกิ 
(Helsingki) จาํนวน &,&rs  คน โดยเลือกศึกษาเฉพาะผูห้ญิง จาํนวน qoq คน พบวา่อายุมีผลต่อความสามารถใน
การทาํงาน โดยผูท้าํงานที�มีอาย ุWW  ปี จะมีความสามารถในการลดลงอยา่งชดัเจน595  

ประไพรัตน์ ไวทยกลุและคณะไดท้าํการวจิยัเรื�องปัจจยัส่วนบุคคลและทศันคติของบุคลากรที�
เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี� ยงของคณะหน่วยงานที�มีต่อกระบวนการจัดทําบริหารความเสี�ยงของ
มหาวทิยาลยันเรศวร เพื�อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลที�ส่งผลต่อการบริหารความเสี�ยง และปัจจยัดา้นทศันคติที�สมัพนัธ์
ต่อการบริหารความเสี�ยง รวมถึงการสร้างสมการทาํนายของปัจจยั ดา้นทศันคติที�มีต่อการบริหารความเสี�ยงพร้อม
ขอ้เสนอแนะความเขา้ใจ ทศันคติของบุคลากรในคณะ หน่วยงานที�ดูแลและจดัทาํบริหารความเสี�ยงภายใน
มหาวิทยาลยันเรศวร โดยทาํการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) กลุ่มตวัอยา่งจาํนวนทั�งสิ�น 554 
คน จาํนวนกลุ่มดว้ยหน่วยงานที�สังกดั ไดแ้ก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กลุ่ม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหน่วยงานสนบัสนุน โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูล และวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชค้่าสถิติพื�นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย  ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน  และวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA)   ผลการวิจยัในส่วนของปัจจยัส่วนบุคคลซึ�งประกอบไปดว้ยเพศ อาย ุตาํแหน่งหนา้ที�
ปัจจุบัน และประสบการณ์ทาํงานพบว่ามีความสอดคล้องกันกับแนวคิดของกริฟเฟธ, โอม และแกทเนอร์ 
(Griffeth, Hom and Gaerner,2000) คือ เพศกบัการทาํงานมีความแตกต่างกนันอ้ยมากระหวา่งเพศหญิงกบัเพศชาย
ในเรื�องของความสามารถเกี�ยวกบัการแกปั้ญหาในการทาํงาน ทกัษะในการคิดวเิคราะห์ แรงกระตุน้เพื�อต่อสู้เมื�อมี
การแข่งขนั แรงจูงใจ การปรับตวัทางสงัคม ความสามารถในการเรียนรู้ และความพึงพอใจในการทาํงาน แต่ทั�งนี�
                                                

594สุนนัทา เลาหนนัทน์, การพฒันาองค์การ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพรุ่์งวฒันา,2531), 8-11. 
595Tiina Pohjonen, “Perceived work ability of home care workers related to the individual factors 

andcharacteristics of work in different age groups,” Occup Med (Lond) 51, 3 (May 2001): 209-217. 
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จากการศึกษาของนกัจิตวทิยาพบวา่ เพศหญิงจะมีลกัษณะคลอ้ยตามมากกวา่เพศชาย  อายกุบัการทาํงานซึ�งเป็นที�
ยอมรับกนัวา่ผลงานของบุคคลจะลดนอ้ยถอยลงในขณะที�มีอายเุพิ�มขึ�น แต่อยา่งไรก็ตามสาํหรับผูที้�มีอาย ุ55 ปี ขึ�น
ไปนั�นถือว่ามีประสบการณ์ในการทาํงานสูงและสามารถจะปฏิบติัหน้าที�การงานที�ก่อให้เกิดผลผลิตสูงไดแ้ละ
ตาํแหน่งผูที้�มีระยะเวลาการทาํงานในองคก์รมานานหรือผูที้�มีอาวโุสการทาํงานจะมีผลงานสูงกวา่พนกังานใหม่
หรือตาํแหน่งงานที�มั�นคงจะมีอตัราการขาดงานนอ้ยและการลาออกนอ้ยซึ� งความเป็นอาวโุสในการทาํงานจะบ่งชี�
ถึงผลงานไดเ้ป็นอยา่งดี596  

จนัจีรา โสะประจิน ไดท้าํการวจิยัเรื�องปัจจยัที�มีผลต่อพฤติกรรมการทาํงานของพนกังานผลิต
ชิ�นส่วนยานยนต:์ กรณีศึกษา บริษทั ยานภณัฑ ์จาํกดั (มหาชน) เพื�อศึกษา 1) ปัจจยัจูงใจ ที�มีผลต่อพฤติกรรมการ
ทาํงานของพนักงานผลิตชิ�นส่วนยานยนต์ 2) ความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานผลิตชิ�นส่วนยานยนต์ 3) 
พฤติกรรมการทาํงานของพนกังานผลิตชิ�นส่วนยานยนต ์4) สร้างสมการพยากรณ์ปัจจยัที�มีผลต่อพฤติกรรมการ
ทาํงานของพนกังานผลิตชิ�นส่วนยานยนต ์และ 5) ขอ้เสนอแนะเพื�อการปรับปรุงและพฒันาพฤติกรรมการทาํงาน
ของพนกังาน ตามความคิดเห็นของพนกังานผลิตชิ�นส่วนยานยนต ์ ของบริษทั ยานภณัฑจ์าํกดั (มหาชน) กลุ่ม
ตวัอยา่งคือพนกังานที�ทาํงานเฉพาะในโรงงาน 2 (YNP2) ของบริษทั ยานภณัฑ ์จาํกดั (มหาชน) (YNP2) จาํนวน 
288 คน โดยคาํนวณตามสูตรของ Yamane และใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั�น(stratified random sampling) 
เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือแบบสอบถาม เพื�อใชใ้นการวดัขอ้มูล 4 ดา้น คือ ดา้นลกัษณะส่วน
บุคคล 5 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา และเวลาการทาํงาน ดา้นที�สองวดัปัจจยัจูงใจ ดา้นที�สาม
วดัความผกูพนั และดา้นที�สี�วดัพฤติกรรมการทาํงาน  สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่า
เบี�ยงเบน-มาตรฐาน Independent Sample t-test, One-way ANOVA หรือ F-test และการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (stepwise multiple regression) ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที� 0.05 สาํหรับในดา้นลกัษณะส่วนบุคคลนั�น 1) 
ปัจจยัดา้นเพศพบวา่ พนกังานที�เพศต่างกนั มีพฤติกรรมการทาํงานโดยรวมไม่แตกต่างกนั ซึ� งไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานขอ้ที� 1 แต่ถา้พิจารณาแต่ละดา้นของพฤติกรรมพบวา่ พนกังานที�เพศต่างกนัมีพฤติกรรมการทาํงานดา้น
ความสมํ�าเสมอในการทาํงานแตกต่างกนั โดยเพศหญิงมีความสมํ�าเสมอในการทาํงานมากกว่าเพศชาย ส่วน
พฤติกรรมดา้นการเพิ�มผลผลิต ดา้นการให้ความร่วมมือต่อองคก์าร และดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบองคก์าร
พบว่า พนกังานที�เพศต่างกนั มีพฤติกรรมไม่แตกต่างกนั 2) ปัจจยัดา้นอายุพบว่า พนักงานที�อายุต่างกนัมี
พฤติกรรมการทาํงานโดยรวมแตกต่างกนั ซึ� งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ที� 2 และเมื�อพิจารณาแต่ละดา้นของ
พฤติกรรม พบวา่ พนกังานที�อายตุ่างกนัมีพฤติกรรมการทาํงานดา้นการเพิ�มผลผลิต ดา้นความสมํ�าเสมอในการ
ทาํงาน ดา้นการให้ความร่วมมือต่อองคก์าร และดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบองคก์ารแตกต่างกนั กล่าวคือ 
พนกังานที�มีอายมุากจะมีพฤติกรรมในการทาํงานโดยรวมดีกวา่พนกังานที�มีอายนุอ้ยกวา่ 3) ปัจจยัดา้นสถานภาพ
การสมรสพบวา่ พนกังานที�สถานภาพต่างกนัมีพฤติกรรมการทาํงานโดยรวมไม่แตกต่างกนั ซึ� งไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานขอ้ที� 3 และเมื�อพิจารณาแต่ละดา้นของพฤติกรรมพบวา่ พนกังานที�สถานภาพต่างกนัมีพฤติกรรมการ
ทาํงานทั�งดา้นการเพิ�มผลผลิต ดา้นความสมํ�าเสมอในการทาํงาน ดา้นการใหค้วามร่วมมือต่อองคก์าร และดา้นการ

                                                
596ประไพรัตน์ ไวทยกุลและคณะ, “โครงการ:ปัจจยัส่วนบุคคลและทศันคติของบุคลากรที�เป็น

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงของคณะ หน่วยงานที�มีต่อกระบวนการจดัทาํบริหารความเสี�ยงของมหาวิทยาลยั
นเรศวร” (รายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ กองทุนวจิยัมหาวทิยาลยันเรศวร,-WWq), 81-83. 
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ปฏิบติัตามกฎระเบียบองค์การไม่แตกต่างกนั 4) ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาพบว่า พนักงานที�ระดบัการศึกษา
ต่างกนัมีพฤติกรรมการทาํงานโดยรวมแตกต่างกนั ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ที� 4 และเมื�อพิจารณาแต่ละดา้น
ของพฤติกรรมพบวา่ พนกังานที�ระดบัการศึกษาต่างกนั มีพฤติกรรมการทาํงานดา้นการเพิ�มผลผลิต ดา้นความ
สมํ�าเสมอในการทาํงาน ดา้นการให้ความร่วมมือต่อองคก์าร และดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบองคก์ารแตกต่าง
กนั กล่าวคือ พนกังานที�มีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีจะมีพฤติกรรมในการทาํงานโดยรวมดีกวา่พนกังานที�
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และพนกังานที�ระดบัการศึกษาปริญญาตรีจะมีพฤติกรรมในการทาํงานโดยรวมดีกวา่
พนกังานที�ระดบัการศึกษาตํ�ากวา่ปริญญาตรี และ 5) ปัจจยัดา้นระยะเวลาการทาํงานพบวา่ พนกังานที�ระยะเวลา
การทาํงานต่างกนัมีพฤติกรรมการทาํงานโดยรวมแตกต่างกนั ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน ขอ้ที� 5 และเมื�อพิจารณา
แต่ละดา้นของพฤติกรรมพบว่า พนักงานที�ระยะเวลาการทาํงานต่างกนั มีพฤติกรรมการทาํงานดา้นการเพิ�ม
ผลผลิต ดา้นความสมํ�าเสมอในการทาํงาน ดา้นการใหค้วามร่วมมือต่อองคก์าร และดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ
องคก์ารแตกต่างกนั กล่าวคือ พนกังานที�มีระยะเวลาการทาํงานมากกวา่จะมีพฤติกรรมในการทาํงานโดยรวมดีกวา่
พนกังานที�ระยะเวลาการทาํงานนอ้ยกวา่597   

อุทยัวรรณ เกตุบุญมี ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื�องแรงจูงใจที�มีผลต่อพฤติกรรมการทาํงานของ
พนักงานโรงงานผลิตกระเบื�องในเขตอาํเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาปัจจยัดา้น
ประชากรศาสตร์ ที�มีผลต่อพฤติกรรมการทาํงาน แรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานฝ่ายผลิต และศึกษาแรงจูงใจ
ที�มีผลต่อพฤติกรรมการทาํงานของพนกังานฝ่ายผลิต โรงงานผลิตกระเบื�อง ในเขตอาํเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี 
ทาํการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 ตวัอยา่ง ผลการวจิยัพบวา่  

เพศที�แตกต่างกนั มีแรงจูงใจในการทาํงาน และพฤติกรรมการทาํงานในแต่ละดา้นไม่แตกต่าง
กนั ทั�งนี� เนื�องจากในยคุปัจจุบนั ทั�งเพศชายและเพศหญิงต่างมีสิทธิเท่าเทียมกนั มีความตอ้งการปัจจยั ต่าง ๆ เท่า
เทียมกนั ทั�งพนกังานเพศหญิงหรือเพศชายมีโอกาสไดแ้สดงบทบาทและความสามารถของตนเองต่องานที�ไดรั้บ
มอบหมายไดอ้ยา่งเตม็ที� มีความเสมอภาค เหมือนกนั มีผลทาํให ้พฤติกรรมการทาํงานไม่แตกต่างกนั 

ระดบัการศึกษา ระดบัตาํแหน่งงาน ที�แตกต่างกนัไม่ทาํให้พฤติกรรมการทาํงานแตกต่างกนั 
ทั�งในดา้นการปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบั ดา้นการแกปั้ญหาและการตดัสินใจ ดา้นการทาํงานเป็นทีม ดา้นความ
รับผิดชอบ ดา้นการมีส่วนร่วม และดา้นความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์ทั�งนี� เนื�องจากแต่ละบริษทัมีการกาํหนดระดบั
การศึกษา และระดบัตาํแหน่งงาน อย่างชดัเจนตั�งแต่ขั�นตอนการคดัเลือก ดงันั�นไม่วา่จะพนกังานจะมีระดบั
การศึกษา และระดบัตาํแหน่งงานใดต่างก็มีความตั�งใจและมีพฤติกรรมการทาํงานเช่นเดียวกนั 

อาย ุ และระยะเวลาการทาํงานที�แตกต่างกนั ทาํให้พฤติกรรมการทาํงานดา้นความคิดริเริ�ม
สร้างสรรคแ์ตกต่างกนั ซึ�งพบวา่พนกังานที�มีอาย ุ20 - 25 ปี มีความคิดริเริ�มสร้างสรรคม์ากกวา่พนกังานที�มีอาย ุ26 
- 31 ปี, 38 - 43 ปี , 44 - 49 ปี และอาย ุ50 ปีขึ�นไป และพบวา่พนกังานที�มีระยะเวลาการทาํงานตํ�ากวา่ 3 ปี มี
ความคิดริเริ�มสร้างสรรคม์ากกวา่พนกังานที�มีระยะเวลาการทาํงาน 4 - 7 ปี, 8 - 11 ปี และ 12 - 15 ปี สรุปไดว้า่
พนกังานที�มีอาย ุ และระยะเวลาการทาํงานนอ้ยจะมีพฤติกรรมการทาํงานดา้นความคิดริเริ�มสร้างสรรคม์ากกว่า 

                                                
597จนัจีรา โสะประจิน, “ปัจจยัที�มีผลต่อพฤติกรรมการทาํงานของพนกังานผลิตชิ�นส่วนยานยนต:์ 

กรณีศึกษา บริษทั ยานภณัฑ์ จาํกดั (มหาชน)”  (วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจหาบณัฑิต สาขาการจดัการ
ทั�วไป มหาวทิยาลยัรามคาํแหง,2553), 86-89. 
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ทั�งนี� เป็นเพราะพนกังานที�มีอายนุอ้ยสามารถที�จะเรียนรู้สิ�งใหม่ไดเ้ร็ว และมีความสามารถในการจดจาํที�มากกวา่
พนกังานที�อายมุาก จึงสามารถนาํความรู้และวธีิการใหม่ๆมาปรับใชใ้นการทาํงานได ้

ระดบัตาํแหน่งงานที�แตกต่างกนั ทาํใหแ้รงจูงใจในการทาํงานดา้นสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล
แตกต่างกนั ซึ�งพบวา่พนกังานระดบัปฏิบติัการ/เจา้หนา้ที� มีแรงจูงใจในการทาํงานดา้นสมัพนัธภาพระหวา่งบุคคล
มากกว่าพนักงานระดบัเจา้หนา้ที�อาวโุส ทั�งนี� เป็นเพราะพนักงานที�ทาํงานในระดบัปฏิบติัการยงัตอ้งการไดรั้บ
ความร่วมมือและช่วยเหลือจากผูร่้วมงานเพื�อให้งานสาํเร็จตามที�ไดรั้บมอบหมาย และยงัตอ้งการไดรั้บความ
ไวว้างใจจากผูบ้งัคบับญัชาเพื�อโอกาสในการกา้วหนา้ 

ระยะเวลาการทาํงานที�แตกต่างกนั ทาํให้แรงจูงใจในการทาํงานดา้นสัมพนัธภาพระหว่าง
บุคคลแตกต่างกนั และจากผลการวิจยัพบว่าพนักงานที�มีอายุงานตํ�ากว่า 3 ปี มีแรงจูงใจในการทาํงานดา้น
สมัพนัธภาพระหวา่งบุคคลมากกวา่พนกังานที�มีอายงุาน 8 - 11 ปี และพนกังานที�มีอายงุาน 4 -7 ปี มีแรงจูงใจใน
การทาํงานดา้นสมัพนัธภาพระหวา่งบุคคลมากกวา่พนกังานที�มีอายงุาน 8 - 11 ปี จะเห็นไดว้า่พนกังานที�มีอายงุาน
นอ้ยจะมีแรงจูงใจในการทาํงานดา้นสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลมากกวา่พนกังานที�มีอายงุานมากกว่า ทั�งนี� เป็น
เพราะพนกังานงานที�มีอายงุานนอ้ย ยงัอ่อนดว้ยประสบการณ์ จึงตอ้งอาศยัความช่วยเหลือจากผูร่้วมงาน ตอ้งการ
คาํแนะนาํจากผูบ้งัคบับญัชา และหวงัที�จะไดรั้บความไวว้างใจจากผูบ้งัคบับญัชาเพื�อโอกาสในการกา้วหนา้ใน
หนา้ที�การงานต่อไป 

ระยะเวลาการทํางานที�แตกต่างกัน ทําให้แรงจูงใจในการทาํงานด้านค่าตอบแทนและ
สวสัดิการแตกต่างกนั พบวา่พนกังานที�มีระยะเวลาการทาํงานตํ�ากวา่ 3 ปี มีแรงจูงใจในการทาํงานดา้นเงินเดือน
และสวสัดิการมากกวา่พนกังานที�มีระยะเวลาการทาํงาน 4 - 7 ปี ทั�งนี� เป็นเพราะเมื�อเริ�มตน้เขา้ทาํงาน พนกังานจะ
พิจารณาถึงค่าตอบแทนและสวสัดิการที�จะไดรั้บจากองคก์าร เป็นปัจจยัหลกัในการตดัสินใจเขา้ทาํงาน เพื�อให้
เพียงพอต่อการดาํรงชีวติ และความมั�งคงในอนาคต598  

อนนัต ์ไชยกลุวฒันาและจุรีรัตน์ จนัทะมุด ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื�องการศึกษาแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของพยาบาลประจาํการ แผนกอายรุกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์จงัหวดัอุบลราชธานี เพื�อ
ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพยาบาลประจาํการ แผนกอายรุกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์และ
เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัภายนอกที� มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน โดยจาํแนกตามปัจจยัจูงใจ
และปัจจยัอนามยั โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นพยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเทคนิคจากแผนกอายรุกรรม 11 แผนก รวม
ทั�งสิ�น 105 คน ทาํการกรอก แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใช ้ ค่าเฉลี�ย ร้อยละ ส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน, T-test และ One Way Analysis of Variance ผลการวิจยัเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ซึ� งไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
การศึกษา รายได ้สถานภาพสมรส ตาํแหน่งหนา้ที�การงาน แผนกปฏิบติังาน และประสบการณ์การทาํงาน พบวา่ 
ระดบัการศึกษา รายได ้สถานภาพสมรสและประสบการณ์การปฏิบติังานมีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัสูง แสดงให้เห็นวา่
ปัจจยัเหล่านั�นส่งเสริมให้พยาบาลประจาํมีแรงจูงใจการปฏิบติังาน ยกเวน้แรงจูงใจในดา้นค่าตอบแทนล่วงเวลา
และค่าสวสัดิการต่างๆ ซึ�งมีค่าเฉลี�ยในระดบัปานกลาง   

                                                
598อุทัยวรรณ เกตุบุญมี, “แรงจูงใจที�มีผลต่อพฤติกรรมการทาํงานของพนักงานฝ่ายผลิต

โรงงานผลิตกระเบื�อง ในเขตอาํเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี” (การคน้ควา้อิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
สาขาการจดัการทั�วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ฉบบัยอ่, 2553), 22-25. 
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ดา้นระดบัการศึกษา พบวา่พยาบาลประจาํการส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า ซึ�งถือวา่มีความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง ภาระหนา้ที�ที�ตอ้งรับผิดชอบที�ตอ้งดูแลผูป่้วย ซึ� งเป็นหนา้ที�ที�ตอ้ง
อาศยัความรู้ ความชาํนาญของพยาบาลประจาํการ ในแต่ละแผนกที�มีความแตกต่างกนั อย่างไรก็ตาม พบว่า
พยาบาลประจาํการที�ปฏิบติังานในแผนกหอพิเศษอายุรกรรม จะมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานมากกวา่พยาบาล 
แผนกอายรุกรรมอื�น ทั�งนี� อาจเนื�องจากแผนกหอพิเศษอายรุกรรมเป็นแผนกที�ดูแลผูป่้วยที�มีอาการ คงที� (stable) 
และรอการพกัฟื� น ทาํให้ภาระ หน้าที�ไม่หนักเหมือนแผนกอื�นๆ ที�อาจตอ้งดูแลผูป่้วยหนัก (coma) ผูป่้วยที�
ช่วยเหลือตนเองไม่ได ้(disable) หรือผูป่้วยที�ตอ้งใส่เครื�องช่วยหายใจ (intubated) ส่งผลให้ทาํงานดว้ยความผ่อน
คลาย ไม่เครียดมากนกั สภาพร่างกายและจิตใจดี ทาํใหมี้แรงจูงใจการปฏิบติัหนา้ที�ต่อไป 

ดา้นสถานภาพสมรส พบวา่ค่าเฉลี�ยแรงจูงใจของพยาบาลประจาํการอยูใ่นระดบัสูง ทั�งนี� อาจ
เนื�องจากสมาชิกในครอบครัวให้กาํลงัใจ ดูแลเอาใจใส่ ส่งผลทาํให้พยาบาลประจาํการเกิดกาํลงัใจในการปฏิบติั
หนา้ที�ของตนมากขึ�น 

ดา้นประสบการณ์การปฏิบติัหนา้ที� เป็นอีกปัจจยัหนึ�งที�อาจส่งผลทาํให้ เกิดแรงจูงใจในการ
ทาํงาน โดยพบวา่พยาบาลวิชาชีพมีระดบัเฉลี�ยแรงจูงใจสูงกวา่พยาบาลเทคนิค เมื�อพิจารณาถึงประสบการณ์การ
ทาํงานพบวา่พยาบาลวชิาชีพส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทาํงานมากกวา่พยาบาลเทคนิค 

จากการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัแรงจูงใจในการปฏิบติัหนา้ที�ของ
พยาบาลประจาํการจาํแนกตามปัจจยัจูงใจและปัจจยัอนามยั พบวา่ อาย ุเป็นเพียงปัจจยัส่วนบุคคลเดียวที�สัมพนัธ์
กบัแรงจูงใจอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ อาจเนื�องมาจากพยาบาลประจาํการที�มีอายมุาก (มากกวา่ 30 ปี) จะเป็นผูที้�
ปฏิบติัหนา้ที�ที�แผนกอายรุกรรมต่างๆ มาค่อนขา้งนาน ทาํให้มีความรู้ ทกัษะความชาํนาญในงานที�ตนรับผิดชอบ 
ค่อนขา้งสูง รวมทั�งยงัเป็นผูที้�มีความคาดหวงัในความสาํเร็จดา้นหนา้ที�การงานของตนเอง ซึ� งจะเป็นแรงผลกัดนั
ใหใ้หพ้ยาบาลประจาํการเหล่านี� มีความกระตือรือร้นในการทาํงานใหป้ระสบผลสาํเร็จ อนัจะส่งผลต่อการยอมรับ
จากเพื�อนร่วมงาน ความสาํเร็จของงาน โอกาสและความกา้วหนา้ในหนา้ที�การงานต่อไป599  

ศิวไิล กลุทรัพยศุ์ทรา ไดท้าํการศึกษาวจิยัเรื�อง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั 
เอ. เอส. แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ�ง (1964) จาํกดั เพื�อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั 
เอ. เอส. แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ�ง (1964) จาํกดั จาํแนกตามปัจจยัพื�นฐานส่วนบุคคลซึ�งไดแ้ก่ เพศ อาย ุ ระดบั
การศึกษา สถานภาพสมรส อายงุาน และรายได ้กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการศึกษาครั� งนี�  คือ พนกังานบริษทั เอ. เอส. 
แอสโซซิเอทเอนยิเนียริ�ง (1964) จาํกดั จาํนวน 105 คน เลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการสุ่มแบบแบ่งเป็นชั�นภูมิ 
เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี�ย (Mean) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสถิติ t-test ค่าสถิติ F-test ชนิดวิเคราะห์ทาง
เดียว (One Way Anova) และทดสอบค่าเฉลี�ยความแตกต่างรายคู่โดยวธีิ LSD ที�ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที� .05  ผล
วจิยัโดยรวมพบวา่ พนกังานบริษทั เอ. เอส. แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ�ง (1964) จาํกดั ที�มี เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 

                                                
599อนนัต ์ไชยกลุวฒันา และ จุรีรัตน์ จนัทะมุด, “การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพยาบาล

ประจาการ แผนกอายรุกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์จงัหวดัอุบลราชธานี,” วารสารพยาบาลสาธารณสุข 
26, 1 (มกราคม-เมษายน 2555): 64-qq. 
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สถานภาพสมรส อายงุานต่างกนันั�น มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานไม่แตกต่างกนั และพนกังานที�มี
รายไดต้่างกนั แรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ600  

|.S.S การรับรู้และการเรียนรู้  
9) การรับรู้ 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดนิ้ยามความหมายของคาํวา่ “perception” 

ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ไวว้่า หมายถึง ความรู้สึก, การรับรู้, การกาํหนดรู้ มีความหมายเหมือนกบัคาํว่า 
“sense”601 นกัวิชาการทั�งหลายเช่น เนชและคณะ (Knech and Others,&Rq-) ดาลเลทท์ (Dallett, &RqR) เบอร์ทลีย ์
(Bertley,1972) แกริสันและมากูน (Garrison and Magoon,1972) คิง(King,1981) ลูธนัส์ (Luthans,1992) เฮนรี�  
(Henry,1998) ออสบอร์นและคณะ (Osborn and Others,&RRs) เบิร์นสไตน์ (Bernstein,1999) เชอร์เมอร์ฮอร์น, 
ฮนัท์และออสบอร์น (Schermerhorn, Hunt  and  Osborn,2000)  คุคและพิลิป  (Cook  and  Philip,2001) เคริน, 
ฮาร์ดเล่ย ์ และรูเดลรัส  (Kerin, Hartley and Rudelius,2004)  ชิพแมนและคานุค  (Schiffman and Kanuk,2004) 
เป็นตน้ ไดใ้หค้วามหมายไวเ้ป็นอเนกประการ ซึ�งอาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่ การรับรู้นั�น หมายถึง กระบวนการที�แต่
ละบุคคลคดัเลือก การรวบรวมจดัระบบ และการตีความหมายเกี�ยวกบัสิ�งเร้า จนเกิดเป็นภาพรวมของสิ�งนั�นๆโดย
ใชค้วามรู้ ประสบการณ์และความเขา้ใจของแต่ละบุคคล 

ลกัษณะของการรับรู้นั�น คิง (King) ได้กาํหนดคุณลกัษณะที�สําคญัของการรับรู้ไว ้ p 
ประการดว้ยกนั ไดแ้ก่ &) การรับรู้เป็นเอกภาพ (Universal) มนุษยทุ์กคนสามารถรับรู้ต่อบุคคลอื�นและสิ�งแวดลอ้ม
ตั�งแต่เกิดจนตาย โดยจดัเรียงลาํดบัจากรูปธรรมและให้ความหมายต่อสิ�งเร้า หลงัจากนั�นก็จะเก็บเขาไวใ้นความ
ทรงจาํของแต่ละบุคคล เมื�อตอ้งเผชิญกบัสิ�งเร้าเดิมอีกครั� ง มนุษยก็์จะดึงประสบการณ์ในอดีตมาช่วยพิจารณาและ
ใหค้วามหมายต่อสิ�งเร้า เช่น เดียวกบัที�ผ่านมาซึ� งก็คือ การรับรู้ของบุคคลนั�นเอง -) การรับรู้เป็นสิ�งที�บุคคลเลือก
เฉพาะสาํหรับตนเอง (Selective and Subjective)ถึงแมว้า่จะเป็นการรับรู้ในเหตุการณ์เดียวกนั แต่เราไม่สามารถจะ
สรุปไดว้า่ แต่ละบุคคลจะรับรู้เหตุการณ์นั�นเหมือนกนั เนื�องจากบุคคลยอ่มมีภูมิหลงัและประสบการณ์ที�แตกต่าง
กนั o) การรับรู้เป็นสิ�งที�แสดงออกในภาวะปัจจุบนั (Action Oriented in the present)เนื�องจากขอ้มูลมีอยูใ่น
สิ�งแวดลอ้มตลอดเวลา ทาํให้บุคคลตอ้งการมีการรับรู้สิ�งต่างๆที�เกิดขึ�นและทาํให้เกิดการเรียนรู้ควบคู่กนัไปดว้ย
เสมอ และ p) การรับรู้เป็นปฏิบติัสมัพนัธ์ที�มีเป้าหมายแน่นอน (Transaction)เราสามารถสังเกตถึงการรับรู้ซึ� งเป็น
ลกัษณะเฉพาะของบุคคลใดบุคคลหนึ� งได ้ ก็ต่อเมื�อบุคคลนั�นมีการแสดงออกระหวา่งบุคคลหลายๆ คนหรือ
ภายในกลุ่ม จึงจะทาํใหม้องเห็นไดช้ดัวา่บุคคลนั�นมีการรับรู้ในสถานการณ์นั�นอยา่งไร602 พีระพล รัตนะ ไดแ้สดง

                                                
600ศิวิไล กุลทรัพยศุ์ทรา, “แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั เอ. เอส. แอสโซซิเอท 

เอนยเินียริ�ง (1964)จาํกดั” (การคน้ควา้อิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการทั�วไป มหาวิทยาลยั
ราชภฏัพระนคร, 2552), qs-qR. 

601ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, เขา้ถึงเมื�อ 1 กุมภาพนัธ์
2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp   

602I. M. King, A Theory for Nursing: A Systems Concepts Process (New York: A Willey 
Medical Publications,1981), 261. 
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ทศันะไวว้่า การรับรู้ประกอบด้วยคุณลกัษณะที�สําคญั p ประการ ได้แก่ &) การรับรู้เป็นสิ�งทั�วไป (Universal) 
มนุษยจ์ะมีการรับรู้ต่อสิ�งแวดลอ้มต่างๆ ตั�งแต่เกิดจนตาย แมว้า่การรับรู้ในสิ�งเดียวกนัของแต่ละบุคคลอาจแตกต่าง
กนักนัก็ตาม แต่มนุษยก็์มีเครื�องมือที�ใชใ้นการรับรู้เหมือนกนั -) การรับรู้เป็นสิ�งที�บุคคลเลือกเฉพาะสาํหรับตวัเอง 
(Selected and Subjective) ถึงแมจ้ะเป็นการรับรู้ในเหตุการณ์เดียวกนั แต่เราไม่สามารถสรุปไดว้า่แต่ละบุคคลจะ
รับรู้ในเหตุการณ์นั�นเหมือนกนั เนื�องจากบุคคลย่อมมีภูมิหลงัและประสบการณ์ต่างกัน o) การรับรู้เป็นการ
แสดงออกในภาวะปัจจุบนั(Action Oriented in the Present) เนื�องจากมีขอ้มูลอยูใ่นสิ�งแวดลอ้มตลอดเวลาทาํให้
บุคคลตอ้งมีการรับรู้ในสิ�งต่าง ๆ ที�เกิดขึ�น และทาํให้เกิดการเรียนรู้ควบคู่ไปด้วยเสมอ และ p) การรับรู้เป็น
ปฏิสัมพนัธ์ที�มีเป้าหมายแน่นอน (Transaction) เราจะสามารถสังเกตถึงการเรียนรู้ ซึ� งเป็นลกัษณะเฉพาะของ
บุคคลหนึ� งไดก็้ต่อเมื�อบุคคลมีการแสดงออกระหวา่วงหลายๆ คน หรือภายในกลุ่มจึงจะทาํให้มองเห็นไดช้ดัว่า 
บุคคลนั�นมีการรับรู้ในสถานการณ์นั�นอยา่งไร603  

กระบวนการการรับรู้นั�น แกริสันและมากูน (Garrison and Magoon) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ 
การที�เราจะรับรู้สิ�งที�มาสัมผสัไดน้ั�นตอ้งอาศยัประสบการณ์ของเราเป็นเครื�องช่วยในการตีความหรือแปลความ 
แต่หากเราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเราก็ไม่สามารถรับรู้ไดว้่า สิ�งที�เราสัมผสันั�นมีความหมายว่าอย่างไร604 
แคสตแ์ละโรเซนวกิ (Kast and Rosenzweig) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่  การรับรู้เป็นพื�นฐานในการเขา้ใจถึงพฤติกรรม 
เพราะสิ�งเร้าที�มากระทบอินทรียน์ั�น ถา้บุคคลไม่รับรู้ก็จะไม่มีผลมาสู่พฤติกรรม ซึ� งบุคคลจะรับรู้แตกต่างกนัจาก
ประสบการณ์เดิม  แรงกระทบจากภายนอก เช่น ความเครียด พลงัของกลุ่มและระบบการให้รางวลั เป็นตน้ ซึ� งใน
กระบวนการนี�จะมีสิ�งที�เหมือนกนั คือ การเลือกรับรู้ การตีความ และการเติมให้สมบูรณ์ โดยไดอ้ธิบายเพิ�มอีกวา่ 
บุคคลจะเลือกรับรู้ในสิ�งที�ตนพอใจและปฏิเสธสิ�งที�รบกวนจิตใจแลว้ตีความออกมาตามประสบการณ์เดิมและ
ค่านิยม ส่วนการเติมใหส้มบูรณ์ คือการที�คนเราเติมภาพหรือเหตุการณ์ตามแนวโนม้ที�จะเกิดขึ�นให้กลายเป็นภาพ
หรือสถานการณ์ที�มีความสมบูรณ์605 ทั� งนี� เชอร์เมอร์ฮอร์น, ฮนัท์ และออสบอร์น (Schermerhorn, Hunt and 
Osborn) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ ปัจจยัที�สนบัสนุนความแตกต่างในการรับรู้ และกระบวนการรับรู้ของบุคคล ในการ
ทาํประกอบดว้ยคุณลกัษณะดงันี� คือ 1) ตวัผูรั้บรู้ คือประสบการณ์ที�ผา่นมาของบุคคล ความตอ้งการ หรือแรงจูงใจ
บุคลิกภาพค่านิยมและทศันคติเช่น ผูที้�มีทศันคติทางลบต่อสหภาพแรงงานอาจมองเหตุการณ์วา่เป็นศตัรูกนัเมื�อ
เจา้หนา้ที�สหภาพแรงงานทอ้งถิ�นมาเยี�ยมที�องคก์าร 2) สิ�งแวดลอ้ม คือ สภาพทางกายภาพสังคมและบริบทของ
องค์การ สามารถมีอิทธิพลต่อกระบวนการรับรู้ได ้ และ 3) สิ�งที�รับรู้คือ คุณลกัษณะที�รับรู้บุคคล วตัถุหรือ
เหตุการณ์เช่น การตดักนัของความเขม้การแยกกนัของภาพและพื�น ขนาด การเคลื�อนไหว การทาํซํ� าๆ และความ

                                                
603พีระพล รัตนะ, “การรับรู้ของพยาบาลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของแพทย”์ (วิทยานิพนธ์

ปริญญาวิทยาสาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกการบริหารกฎหมายการแพทย์และ
สาธารณสุข บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล, -Wp&), -A. 

604K. C. Garrison and R. Magoon, Educational psychology (Ohio: Chanles E.G.Merrill. 
Publishing  Company, 1972), 637. 

605Fremont E. Kast and James E. Rosenzweig, Organization and Management: A Systems 

and Contingency Approach (Singapore: McGraw-Hill Book Company,1985), 285.  
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แปลกใหม่ในเรื�องความเขม้อาจกล่าวถึงในเชิงของ ความสวา่ง สี ความลึก เสียง ฯลฯ เช่น รถสปอร์ตสีแดงเพลิงที�
จอดอยูใ่นกลุ่มรถเก๋งสีเทา606 ทั�งนี� เชอร์เมอร์ฮอร์น ฮนัท ์และออสบอร์น ยงัไดก้ล่าวถึงกระบวนการรับรู้ไวว้า่ เป็น
การประมวลผลขอ้มูลที�ตดัสินการรับรู้ของบุคคล และผลที�เกิดขึ�น ขั�นตอนการประมวลผลขอ้มูล แบ่งเป็น 4 ขั�น 
ดงันี� คือ 1) ความตั�งใจและเลือกขอ้มูล คือ การที�มีขอ้มูลจาํนวนมากเกินความสามารถที�จะรับไดใ้นเวลาเดียวกนั 
จึงตอ้งมีการเลือกเท่าที�พอรับไดต้ามความตั�งใจ เช่น ในร้านอาหารที�มีเสียงดงัรบกวน แต่บุคคลก็ยงัคุยกนัไดแ้ละ
เราก็เลือกรับรู้เฉพาะสิ�งที�เราและเพื�อนคุยกนัเท่านั�น ที�จะใชใ้นการประมวลผล 2) การรวบรวมจดัระบบขอ้มูล เมื�อ
ตั�งใจและเลือกขอ้มูลแลว้ จะใชข้อ้มูลนี� เป็นแนวทางที�จะรวบรวมและจดัระบบขอ้มูลให้มีประสิทธิภาพ สามารถ
ใชแ้บบแผนความคิดจะช่วยในการรวบรวมจดัระบบไดโ้ดยอาศยัประสบการณ์การเรียนรู้และความคิด 3) การ
ตีความขอ้มูล เมื�อเรามีความตั�งใจจะทาํให้สิ�งเร้าชดัเจนขึ�น จากการจดักลุ่มหรือรวบรวมจดัระบบขอ้มูลเหล่านี�  
ถึงแมว้า่ไดข้อ้มูลมาเหมือนกนั มีความตั�งใจเหมือนกนั มีการรวบรวมจดัระบบไปในแนวทางเดียวกนั บุคคลก็
อาจจะแปลความหมายไดแ้ตกต่างกนัออกไป และ 4) การปรับปรุงขอ้มูล กระบวนการรับรู้จะเกิดขึ�นในเวลา
เดียวกนัแต่ละขั�นที�ผ่านมาลว้นมาจากการจดจาํและการสนบัสนุนของสิ�งเร้าหรือการบนัทึกขอ้มูล การบนัทึก
ขอ้มูลในความทรงจาํที�จะถูกแกไ้ขปรับปรุง เมื�อความทรงจาํของแต่ละคนเป็นปกติความทรงจาํจะเสื�อมลง ดงันั�น 
บางขอ้มูลจะถูกปรับปรุงแกไ้ขแบบแผนการคิด เมื�อมีการเลือกขอ้มูล นาํมาจดัระบบขอ้มูล และตีความขอ้มูลที�ได้
รับมาใหม่เพราะเป็นการลาํบากที�จะจดจาํสิ�งต่าง ๆ ไดท้ั�งหมด607  

วภิาพร มาพบสุข ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบักระบวนการรับรู้ไวว้า่ การรับรู้จะเกิดขึ�นไดน้ั�น 
ตอ้งเป็นไปตามขั�นตอนของกระบวนการดงันี� คือ ขั�นที� 1 สิ�งเร้า (Stimulus) มากระทบอวยัวะสัมผสั เมื�อบุคคล
ไดรั้บสิ�งเร้าจะมีการจดัระบบเพื�อแยกแยะสิ�งเร้าที�เกิดออกมาเป็นส่วนที�สนใจ หรือมุ่งความสนใจไปยงัสิ�งนั�นเป็น
พิเศษ และจดัสิ�งเร้าใหรั้บรู้และเขา้ใจมากขึ�น ขั�นที� 2 กระแสประสาทสมัผสัวิ�งไปยงัระบบประสาทส่วนกลาง ซึ�งมี
ศูนยอ์ยูที่�สมองเพื�อสั�งการ ตรงนี� เกิดการรับรู้ (Perception) ซึ� งเป็นตวักาํหนดข่าวสารวา่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับ 
โดยเป็นกระบวนการเลือกที�จะรับรู้ทาํให้เกิดการรับรู้เด่นชดัเฉพาะสิ�งที�สนใจเท่านั�น และ ขั�นที� 3 สมองแปล
ความหมายออกมาเป็นความรู้ความเขา้ใจโดยอาศยั ความรู้เดิมและประสบการณ์เดิม ความจาํ เจตคติ ความ
ตอ้งการ ปทสัถาน บุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญา ทาํให้เกิดการตอบสนองอยา่งใดอยา่งหนึ�ง608 สุรพงษ ์ชูเดช ไดแ้สดง
ทศันะไวว้า่ การรับรู้เป็นสิ�งที�ตอ้งเรียนรู้ (perception is learned) ดงันั�นถา้ขาดการเรียนรู้หรือประสบการณ์จะมี
เพียงการรับสัมผสัเท่านั�น พฤติกรรมการรับรู้เป็นกระบวนการตอบสนองต่อสิ�งแวดลอ้มที�ต่อเนื�องจากการรู้สึก
สมัผสัรับรู้ เป็นกระบวนการแปลความหมายของสิ�งเร้าที�ผา่นเขา้มาในกระบวนการรู้สึก เมื�อเครื�องรับหรืออวยัวะ
รับสมัผสั สมัผสัสิ�งเร้า เราจะเกิดความรู้สึกแลว้ส่งความรู้สึกนั�นไปตีความ หรือแปลความหมายกลายเป็นการรับรู้  
การรับรู้จะเกิดขึ�นไดต้อ้งประกอบดว้ยกระบวนการที�สาํคญั ไดแ้ก่  1) การสมัผสั 2) ชนิดและธรรมชาติของสิ�งเร้า 

                                                
606John R. Schemerhorn Jr., Jame G. Hunt and Richard N. Osborn, Organizational Behavior, 

7th ed. (New York: John Wiley & Sons, Inc.,2000), 85-87. 
607Ibid., 88-89. 
608วภิาพร มาพบสุข,จติวทิยาทั�วไป (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพศู์นยส่์งเสริมวชิาการ, 2540),244. 



 

 

299 
 

3) การแปลความหมายจากการสัมผสั และ 4) การใชค้วามรู้เดิมหรือการใชป้ระสบการณ์เพื�อแปลความหมาย609  
ลกัขณา สริวฒัน์ ไดแ้สดงทศันะไวว้่า การรับรู้เป็นกระบวนการที�เกิดขึ�นโดยสิ�งเร้าจากภายนอกเขา้มากระทบ
ระบบประสาทสมัผสัที�ทาํหนา้ที�รับความรู้สึก แลว้ส่งขอ้มูลการรู้สึกนั�นไปยงัสมองซึ� งประกอบดว้ย การมองเห็น 
การไดย้นิ การไดก้ลิ�น การรู้รส และการสมัผสัผิวซึ�งเป็นบทบาทของประสาทสัมผสัทั�ง 5 ของการรับรู้ ดงันี� คือ 1) 
การมองเห็น เกิดโดยผ่านสายตาที�มีสิ�งเร้า คือแสง และแสงกระตุน้เซลลป์ระสาทรับความรู้สึกในจอตา เซลล์
ประสาทตาจะนาํความรู้สึกที�ตาส่งไปยงัสมองเซลลป์ระสาทที�สมองจะส่งกระแสความรู้สึกกลบัมาที�ประสาทการ
มองเห็น 2) การไดย้ิน เกิดโดยผ่านทางหูเมื�อมีการสั�นสะเทือนหรือคลื�นเสียงจะเป็นตวักระตุน้ที�อวยัวะการรับรู้
ทางเสียง รับกนัเป็นทอดๆ จากหูส่วนนอก หูส่วนกลาง หูชั�นในซึ�งความเหลวที�อยูใ่นโพรงหูเป็นรูปหอยทากจะ
รับประสาทความรู้สึกแลว้ถูกส่งไปยงักระแสประสาทนาความรู้สึกสู่สมอง โดยผ่านประสาทการไดย้ิน 3) การได้
กลิ�น เกิดจากสิ�งเร้าจาํพวกสารเคมีที�ลอยอยูใ่นอากาศไปกระตุน้ให้เกิดกระแสประสาทจะส่งผลต่อไปยงัอวยัวะ
ส่วนกลางอยู่ตอนหน้าของสมองบริเวณหรือเพดานจมูก กระแสประสาทจะส่งไปยงัสมองส่วนหน้าซึ� งจะทาํ
หนา้ที�เกี�ยวกบักลิ�นต่อไป 4) การรู้รส เกิดจากสิ�งเร้าที�ทาํให้เกิดรสมีลกัษณะเป็นสารเคมีไปกระตุน้ปุ่มรับรู้รสที�มี
กระจายอยูบ่ริเวณลิ�น ที�ผิวดา้นบนและขา้งๆ ลิ�นที�มีเซลลป์ระสาทรับความรู้สึกรวมกนัเป็นปุ่มเลก็ๆ รูปดอกบวัตูม 
ปุ่มนี�สามารถตอบสนองต่อรสพื�นฐาน 4 รส คือ รสหวาน รสเปรี� ยว รสขม และรสเค็ม  และ 5) การสัมผสัผิว การ
รู้สึกที�ไดจ้ากการสัมผสัเกิดขึ�นเพราะผลกระทาํของตวัรับความรู้ 3 ชนิดที�ทางานผสมผสานกนั คือ แรงกด 
อุณหภูมิ และความเจ็บปวด การสมัผสัผิวยงัมีความรู้สึกเคลื�อนไหวและการทรงตวั การที�เรารู้วา่ขณะนี�อวยัวะใด
ทาํงานอะไร ความรู้สึกเช่นนี� เรียกกวา่ ความรู้สึกการเคลื�อนไหว โดยมีตวัประสาทรับความรู้สึกการเคลื�อนไหวอยู่
ทั�วไปในกลา้มเนื�อและขอ้ต่ออวยัวะต่างๆ ในร่างกายทาํหนา้ที�ส่งขอ้มูลการเคลื�อนไหวรับภาระนา้หนกั สภาวะ
การหดตวัและการคลายตวัของกลา้มเนื�อไปสู่สมองทาใหส้มองรับรู้เกี�ยวกบัการเคลื�อนไหวไดต้ลอดเวลา610    สุดา
ทิพย ์บุษมงคล ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ กระบวนการรับรู้ข่าวสารของมนุษยแ์บ่งเป็น - ส่วน ไดแ้ก่ 1) กระบวนการ
รับสมัผสั (Sensation) เป็นการรับข่าวสารในระยะแรกระหวา่ง อินทรียก์บัสิ�งเร้า โดยอวยัวะรับสมัผสั (Reception) 
เช่น อวยัวะในการมองเห็น (Vision)  การฟัง (Audition) รับความรู้สึกทางผิวหนงั (Skin Senses) เป็นตน้ ใน
ระยะแรกนี�แมว้า่สิ�งเร้าจะยงัไม่ถูกตีความหรือใหค้วามหมายใด ๆ ก็ถือวา่กลไกการรับสมัผสั มีความสาํคญัมากใน
อนัที�จะส่งผลถึงการรับรู้ (Perception) และการเรียนรู้ (Learning) ต่อไป และ 2) กระบวนการรับรู้ (Perception) 
การรับรู้เป็นกระบวนการนาํความรู้หรือขอ้มูล ข่าวสารเขา้สู่สมอง โดยผ่านอวยัวะสัมผสั (Sensory Organ) สมอง
จะเก็บรวบรวมและจดจาํสิ�งต่าง ๆ เหล่านั�นไวเ้ป็นประสบการณ์ เพื�อเป็นองคป์ระกอบสาํคญัที�ทาํให้เกิดมโนภาพ
หรือความคิดรวบยอด (Concept)  และทศันคติ  (Attitude)  ในการเปรียบเทียบหรือถ่ายโยงความหมายกบัสิ�งเร้า

                                                
609สุรพงษ ์ ชูเดช, คู่มือการเรียนวิชาจิตวิทยาทั�วไป (กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม

เกลา้ธนบุรี, 2546), 29. 
610ลกัขณา สริวฒัน์,จติวทิยาในชีวติประจาํวนั, พิมพค์รั� งที� 2 (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์,2549), 51. 
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ใหม่ที�จะรับรู้ต่อ ๆ ไป ดงันั�นการรับรู้และการเรียนรู้จึงมีความเกี�ยวขอ้งกนั ถา้ไม่มีการรับรู้ การเรียนรู้ยอ่มเกิดขึ�น
ไม่ได ้611  

ทั�งนี� สิริอร วชิชาวธุ ไดอ้ธิบายถึงกระบวนการของการรับรู้ไว ้3 ขั�นตอน ดงันี� คือ  
1. การเลือกรับรู้สิ�งเร้ารอบกายเรามีมากมายที�กระทบประสาทสัมผสัทั�งห้าอยูต่ลอดเวลา 

แต่มนุษยมี์ขอบเขตจาํกดัในการรับรู้สิ�งเร้า สิ�งเร้าที�จะรับผ่านเขา้สู่สมอง คือ สิ�งเร้าที�มนุษยต์ั�งใจ (Attention) รับ
เท่านั�น การเลือกรับรู้ของมนุษยขึ์�นอยูก่บัปัจจยั 2 อยา่ง คือ  

1.1 ปัจจยัภายนอกของผูรั้บรู้  
1.1.1 ความเขม้ของสิ�งเร้า เราจะสงัเกตและรับรู้สิ�งเร้าที�มีแสงจา้ กลิ�นฉุน และเสียง

ดงัไดเ้ร็วกวา่สิ�งเร้าที�มีแสงริบหรี�  กลิ�นอ่อน หรือเสียงค่อย  
1.1.2 การเคลื�อนไหวของสิ�งเร้า สิ�งเร้าที�เคลื�อนไหวจะรับรู้ไดเ้ร็วกวา่สิ�งเร้าที�หยดุ

นิ�ง  
1.1.3 ความถี�หรือความบ่อยของสิ�งเร้า สิ�งเร้าที�ปรากฏให้เห็น ไดย้ิน ไดส้ัมผสัอยู่

เสมอ ๆ จะทาํใหบุ้คคลรับรู้สิ�งเร้านั�นไดเ้ร็วกวา่สิ�งเร้าที�ไม่ค่อยปรากฏใหเ้ห็น  
1.1.4 ขนาดของสิ�งเร้า สิ�งเร้าที�มีขนาดใหญ่กวา่ยอ่มทาํให้บุคคลสังเกตเห็นไดเ้ร็ว

กวา่สิ�งเร้าที�มีขนาดเลก็กวา่  
1.1.5 การตดักนัของสิ�งเร้า สิ�งเร้าที�อยูใ่นสิ�งแวดลอ้มตรงขา้มจะถูกรับรู้ไดเ้ร็ว และ

อาจบิดเบือนไป  
1.1.6 ความแปลกใหม่ สิ�งเร้าใหม่ที�ปรากฏในสภาพแวดลอ้มที�คุน้เคยจะกระตุน้

ความสนใจไดดี้  
1.1.7 การเปลี�ยนแปลง สิ�งเร้าที�เปลี�ยนแปลงไปจากเดิมจะถูกรับรู้ไดเ้ร็วกวา่สิ�งเร้าที�

มีลกัษณะเหมือนเดิม  
1.1.8 สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ สภาพที�ตั�งของสิ�งแวดลอ้ม เช่น ความใกล ้ความ

ไกลจากตวัเรา ความลึก ความสูง จาํนวนของสิ�งเร้ารอบตวัเราเหล่านี� มีผลต่อการรับรู้ของเรา  
1.1.9 ความคิดเห็นของกลุ่ม กลุ่มบุคคลมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคล จะทาํให้

บุคคลคลอ้ยตามได ้ 
1.1.10 ขนาดของกลุ่ม ขนาดของกลุ่มมีผลต่อการคลอ้ยตามการรับรู้  

1.2 ปัจจยัภายในของผูรั้บรู้  
1.2.1 ประสบการณ์ในอดีตและการเรียนรู้ เราจะรับรู้สิ�งที�เราเคยเห็น เคยไดย้ิน เคย

สมัผสั เคยไดก้ลิ�น หรือเคยลิ�มรสมาก่อนเร็วกวา่สิ�งที�เราไม่เคยประสบและตดัสินใจสิ�งเร้านั�นตามที�เคยเรียนรู้มา  
1.2.2 ความคุน้เคยกบัสิ�งเร้า หากเราไดพ้บกบัสิ�งเร้าใดบ่อยๆ จะทาํให้เรารับรู้สิ�ง

นั�นไดเ้ร็วกวา่สิ�งเร้าที�เรานาน ๆ จะเห็นสกัครั� ง  

                                                
611สุดาทิพย ์บุษมงคล, “เรื�องการรับรู้และการเรียนรู้,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีทาง

การศึกษา  (Education Technology) หน่วยการเรียนที� T มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธ์ุ, เขา้ถึงเมื�อ & ธนัวาคม 
-WWq, เขา้ถึงไดจ้าก  http://reg.ksu.ac.th/teacher/sudatip/Elearning_files/dataW.html 
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1.2.3 แรงจูงใจหรือความต้องการ ความต้องการภายในของบุคคลเป็นตัว
กาํหนดการเลือกรับรู้สิ�งเร้า  

1.2.4 ช่วงสถานการณ์ในขณะนั�น เรามกัรับรู้สิ�งเร้าสอดคลอ้งกบัอารมณ์ ความ
ตอ้งการ ความสนใจ ความคาดหวงั และทศันคติของเราที�มีอยูใ่นขณะนั�น 

2. การจดัระเบียบและประเภทของสิ�งเร้า  
2.1 การรับรู้ภาพกบัพื�น หากเราเพ่งมองส่วนใด ส่วนนั�นจะเป็นภาพ ส่วนที�เหลือจะ

เป็นพื�น ดงันั�นหากตอ้งการใหบุ้คคลมีพฤติกรรมอยา่งไรตอ้งพยายามใหเ้ขารับรู้ภาพนั�นใหช้ดัเจน  
2.2 การจดักลุ่ม มนุษยจ์ะเลือกรับรู้สิ�งเร้าทีละสิ�งเสมอไป และจะรับรู้สิ�งเร้าเป็นหน่วย

ใหญ่หรือเป็นกลุ่ม ๆ (Grouping) ภาพที�รับรู้จะเป็นภาพรวมซึ�งมีภาพยอ่ย ๆ อยูร่วมกนั  
3. การตีความ เมื�อมีการเลือกรับรู้สิ�งเร้า และจดัระเบียบของสิ�งเร้า ขั�นต่อไปคือการตีความ

วา่สิ�งเร้านั�นคืออะไร การรับรู้ตามภาวะวสิยั (Objective Phenomenal) เป็นการรับรู้ไดต้รงตามสภาพที�เป็นจริง การ
รับรู้ตามอตัวสิัย (Subjective Phenomenal) เป็นการตีความสิ�งเร้าวา่คืออะไรตามประสาทสัมผสัโดยไม่มีการปรับ
เขา้สู่ภาวะวสิยั บุคคลจะปรับการรับรู้อตัวิสัยเขา้สู่การรับรู้ภาวะวิสัยโดยอตัโนมติั จนเกิดความเคยชินวา่การรับรู้
ทุกครั� งของตนนั�นเป็นการรับรู้ตามภาวะวสิยั ซึ�งมนุษยน์าํมาใชก้บัการรับรู้ของบุคคลดว้ย612   

ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการรับรู้นั�น สเตียร์ส (Steers) ไดแ้สดงทศันะไวว้่า ปัจจยัหลกัที�มี
อิทธิพลต่อการรับรู้บุคคลอื�น ๆ คือ 1) คุณลกัษณะของบุคคลที�ถูกรับรู้ ไดแ้ก่ ลกัษณะทางร่างกาย การพูด การใช้
ท่าทางการใชเ้หตุผลตามลกัษณะอาชีพ หรือบุคลิกภาพของผูถู้กรับรู้  2) คุณลกัษณะของบุคคลผูรั้บรู้ ไดแ้ก่ 
แนวความคิด ความรู้ ประสบการณ์การตอบสนอง และ 3) คุณลกัษณะของสถานการณ์ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบทาง
สังคม บทบาทขององคก์ารตาํแหน่งทางสังคม เป็นตน้613 อาร์โนลด์ และเฟรดแมน (Arnold and Feldman) ได้
แสดงทศันะไวว้า่ ปัจจยัต่าง ๆ ที�มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคล ไดแ้ก่ 1) คุณลกัษณะที�มีอยูแ่ลว้ (characteristic of 
the entity) ทาํใหเ้กิดภาพพจน์ของสิ�งต่าง ๆที�เกิดจากการสรุปและตีความของแต่ละกลุ่มคน (stereotype) ซึ�งอาจจะ
ทาํใหเ้กิดอคติในทางดีและไม่ดี ภาพพจน์เช่นนี� ขึ�นอยูก่บัคุณลกัษณะของแต่ละกลุ่ม เช่น เชื�อชาติ เพศ นอกจากนี�
ยงัสามารถเกิดไดล้กัษณะงาน หรือการจดัองคก์าร เป็นตน้ 2) คุณลกัษณะของบุคคล (characteristic of person) 
ลกัษณะที�แตกต่างกนัของบุคคลมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของคนเรา ลกัษณะเหล่านี�  ได้แก่ ทัศนคติ อารมณ์ 
ประสบการณ์ ความตอ้งการ และ 3) คุณลกัษณะของสถานการณ์ (characteristic of the situation) สถานการณ์ที�มี
ผลต่อการรับรู้ของบุคคล ไดแ้ก่ ความเครียดและเวลา614 พีระพล รัตนะ ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การที�บุคคลจะเลือก
รับรู้เรื�องใดก่อนหลงั มากนอ้ยอยา่งไรนั�นขึ�นอยูก่บัลกัษณะผูรั้บรู้ ปัจจยัที�เกี�ยวกบัผูรั้บรู้ แบ่งออกเป็น - ดา้น คือ 

                                                
612สิริอร วชิชาวธุ, จติวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การเบืvองต้น, พิมพค์รั� งที� 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2549), 77. 
613Richard M. Steers, Introduction organization behavior, 2nd ed. (Glenview, IL: Scott, 

Foresman and Company, 1984), 87. 
614Hugh J. Arnold and Daniel C. Feldman, Organizational behavior (New York: McGraw-

Hill,1986), 35-37.  
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&) ดา้นกายภาพ เช่น เพศ อาย ุเชื�อชาติ ระดบัการศึกษา ซึ� งมีอิทธิพลต่อการรับรู้ทาํให้การรับรู้แตกต่างกนัออกไป 
และยงัพิจารณาอวยัวะรับสมัผสัต่าง ๆ ปกติหรือไม่  ถา้ผิดปกติหรือเสื�อมสมรรถภาพก็ยอ่มจะทาํใหก้ารรับรู้ผิดไป 
เช่น หูตึง เป็นหวดั สายตาสั�น ยาว เอียง การรับรู้สามารถทาํให้มีคุณภาพดีขึ�นได ้ถา้เราใชอ้วยัวะรับสัมผสัหลาย
ชนิดช่วยกนั เช่นใชลิ้�นกบัจมูกในการรับรู้รส หรือใช ้ตาและหูสมัผสัต่าง ๆ ในเวลาเดียวกนัทาํให้เราสามารถแปล
ความหมายไดถู้กตอ้ง และ -) ดา้นจิตวิทยา ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยาของคนที�มีอิทธิพลต่อการรับรู้มีหลายประการ 
เช่นความจาํ ความพร้อม สติปัญญา การสงัเกตพิจารณา ความสนใจ ความตั�งใจ ทกัษะ ค่านิยมวฒันธรรม ฯลฯ ซึ� ง
เป็นผลจากการเรียนรู้เดิม615 พรชยั ลิขิตธรรมโรจน์ ไดก้ล่าวไวว้า่ การที�บุคคลแต่ละคนมองสิ�งเดียวกนั แต่รับรู้
ต่างกนัเป็นเพราะมีปัจจยัต่าง ๆ ที�มีอิทธิพลต่อการรับรู้ไดแ้ก่ &) ผูรั้บรู้ (Perceive) เมื�อบุคคลไดม้องเป้าหมายและ
พยายามจะตีความหมายสิ�งที�มองว่าคืออะไร การตีความหมายนั�นจะไดรั้บอิทธิพลจากคุณลกัษณะส่วนตวัของผู ้
รับรู้ โดยมีปัจจยัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการรับรู้ไดแ้ก่ เจตคติ (Attitudes) มีผลต่อการตีความหมายต่อสิ�งที�เกิดขึ�น 
และมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของคน แรงจูงใจ (Motives) ความตอ้งการที�ยงัไม่ไดรั้บการตอบสนองจนเป็นที�
พอใจจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ ความสนใจ (Interests) บุคคลจะสนใจในเรื�องที�เขาเกี�ยวขอ้งมากกว่าเรื� องอื�น 
ประสบการณ์ในอดีต (Past Experience) คนเราจะรับรู้สิ�งต่าง ๆ ที�เราเกี�ยวขอ้งดว้ย และนาํประสบการณ์ในอดีตมา
เกี�ยวขอ้งกบัสิ�งที�เรากาํลงัรับรู้อยู ่ และความคาดหวงั(Expectation) การรับรู้ของคนอาจถูกบิดเบือนไปจากสิ�งที�เรา
มองและคาดหวงัไว ้-) เป้าหมาย(Target) หมายถึง สิ�งที�ผูส้งัเกตและรับรู้วา่นี�คืออะไร เกี�ยวขอ้งกบัความใหม่ การ
เคลื�อนไหว เสียง ขนาด ภูมิหลงัและความใกลเ้คียง และ o) สถานการณ์ (Situation) เป็นสิ�งที�เรามองเห็นหรือ
เหตุการณ์ที�สาํคญั เกี�ยวขอ้งกบัเวลาสภาพงาน และสภาพแวดลอ้ม616  

องคป์ระกอบของการรับรู้นั�น ควินน์ (Quinn) ไดแ้สดงทศันะไวว้่า นอกจากการรับรู้เป็น
สิ�งที�ตอ้งเรียนรู้แลว้ การรับรู้ยงัเป็นสิ�งเลือกสรร(perception is selective) การเลือกสรรการรับรู้นั�นขึ�นอยู่กบั
องคป์ระกอบ 2 ประการ ไดแ้ก่1) องคป์ระกอบอนัเนื�องมาจากสิ�งเร้า ลกัษณะของสิ�งเร้าที�ทาํให้เรารับรู้ไดท้นัที 
หรือเป็นสิ�งเร้าที�สามารถดึงดูดความสนใจไดเ้ป็นอยา่งดี ควรมีลกัษณะต่อไปนี� คือ 1.1) ความเขม้และขนาด เช่น
เสียงที�ดงัทาํให้เราเลือกรับรู้ไดดี้กวา่สิ�งเร้าที�มีลกัษณะตรงขา้ม 1.2) ความผิดแผกกนั เช่นตวัหนงัสือเอียงหรือขีด
เส้นใต ้ ทาํให้เราเลือกรับรู้ไดม้ากกวา่ธรรมดา 1.3) การกระทาํซํ� า เป็นการย ํ�าทาํ ทาํให้รับรู้ไดดี้ขึ�น 1.4) การ
เคลื�อนไหว สิ�งเร้าที�เคลื�อนไหวจะดึงดูดการรับรู้ไดดี้กวา่สิ�งเร้าที�อยู่นิ�ง 1.5) ความแปลกใหม่ ความสนใจของ
บุคคลเปลี�ยนไดด้ว้ยการเสนอสิ�งเร้าที�มีความแปลกใหม่ และ 1.6) การใชอิ้ทธิพลทางสงัคม เป็นการใชสิ้�งของหรือ
บุคคลทีมีอิทธิพลทางสงัคมกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจ และ 2) องคป์ระกอบอนัเนื�องมาจากตวับุคคลประกอบดว้ย 
2 ส่วนที�สาํคญัคือ 2.1) องคป์ระกอบทางดา้นสรีระ เนื�องจากอวยัวะรับสัมผสัของแต่ละคนมีความสามารถจาํกดั
ไม่สามารถที�จะตอบสนองสิ�งเร้าทุกชนิดได ้นอกจากนั�นสภาพร่างกายก็มีผลต่อสมรรถภาพการรับสัมผสั รวมทั�ง
อิทธิพลจากสารเคมีสามารถทาํให้สมรรถภาพในการรับรู้เปลี�ยนไปได ้ และ 2.2) องคป์ระกอบทางดา้นจิตวิทยา 

                                                
615พีระพล รัตนะ, “การรับรู้ของพยาบาลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของแพทย”์ (วิทยานิพนธ์

ปริญญาวิทยาสาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกการบริหารกฎหมายการแพทย์และ
สาธารณสุข บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล, -Wp&), -A. 

616พรชยั ลิขิตธรรมโรจน์, พฤติกรรมองค์การ (สงขลา: มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, -Wpp) pr-
WA. 
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กล่าวคือ 2.2.1) ความสนใจ คนเราจะเลือกรับรู้ในสิ�งที�สนใจ 2.2.2) ความคาดหวงั ถา้เราคาดหวงัสิ�งใดไว ้การรับรู้
ของเราก็จะเป็นไปตามที�คาดหวงั 2.2.3) ความตอ้งการ หากคนเรามีความตอ้งการสิ�งใด จะส่งผลให้มีการรับรู้ไป
ตามความตอ้งการนั�น และ 2.2.4) การเห็นคุณค่า การรับรู้ขึ�นอยูก่บัการเห็นคุณค่าที�มีอยูใ่นตวัของสิ�งนั�น617 วิภาพร 
มาพบสุข ไดจ้าํแนกองคป์ระกอบของการรับรู้ไว ้p ประการ ไดแ้ก่ 1) มีสิ�งเร้าที�จะรับรู้ (Stimulus) เช่น รูป รส 
กลิ�น เสียง 2) ประสาทสัมผสั (Sense Organs) และความรู้สึกสัมผสั เช่น หู ตา จมูก ลิ�น ผิวหนงั 3) ประสบการณ์
เดิม หรือความรู้เดิมเกี�ยวกบัสิ�งเร้าที�ไดส้มัผสั และ 4) การแปลความหมายจากสิ�งที�สัมผสั เช่น ขบัรถเห็นสัญญาณ
ไฟแดงที�สี�แยก หมายถึงให้รถหยดุ เป็นตน้618 สุดาทิพย ์บุษมงคล ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ มนุษยเ์รารับรู้จากการ
สมัผสัโดยอาศยัอวยัวะรับสมัผสั (Reception) ดงันี� คือ &) ตาให้ความรู้สึกจากการเห็น เรียกวา่ จกัษุสัมผสั -) หูให้
ความรู้สึกจากการไดย้ิน เรียกวา่ โสตสัมผสั o) จมูกให้ความรู้สึกจากการไดก้ลิ�น เรียกวา่ ฆานสัมผสั p) ลิ�นให้
ความรู้สึกจากการรู้รส เรียกวา่ ชิวหาสมัผสั และ W) ผิวหนงัใหค้วามรู้สึกจากการสมัผสั เรียกวา่ กายสัมผสั  ซึ� งการ
รับรู้ข่าวสารของมนุษยจ์ะมีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใดยอ่มขึ�นอยูก่บัองคป์ระกอบดงันี� คือ  

&. อาการรับสัมผสั หมายถึง อวยัวะรับสัมผสัต่าง ๆ ไดรั้บกระตุน้จากสิ�งเร้าแลว้จะแปล
ความหมายโดยอาศยัประสบการณ์เขา้มาช่วย  

-. การแปลความหมายของอาการสัมผสั การแปลความหมายของสิ�งเร้าที� รับเขา้มาจะ
ถูกตอ้งเพียงใดขึ�นอยูก่บัปัจจยั - ประการ คือ 

-.& ปัจจยัทางดา้นสรีระ (Physiological Factor) เป็นขีดจาํกดัความสามารถของอวยัวะ
รับสมัผสัที�ตอบสนองต่อสิ�งเร้า เช่น ขนาดของสิ�งเร้า ความสึกหรอของอวยัวะรับสมัผสั เป็นตน้ 

-.- ปัจจยัทางจิตวทิยา (Psychological Factor) เนื�องจากสิ�งเร้าที�มากระทบกบัอวยัวะรับ
สัมผสัมีมาก มนุษยจ์ะเลือกรับรู้เฉพาะสิ�งเร้าที�มีความหมาย แต่การรับรู้ดงักล่าวจะเกิดขึ�นหรือไม่นั�นยอ่มอยูก่บั
ปัจจยัดา้นจิตวทิยา เช่น 

- ความตั�งใจ โดยมีสาเหตุหลายประการ เช่น ความเปลี�ยนแปลง ความแปลกใหม่ 
ขนาดและความเขม้ การกระทาํซํ� าเคลื�อนไหว เป็นตน้ 

- สติปัญญา ทาํใหบุ้คคลเขา้ใจเหตุการณ์หรือสิ�งต่าง ๆ ไดช้า้ หรือรวดเร็วต่างกนั 
- ความระวงัระไว เป็นความคล่องแคล่วหรือไวต่อการรับรู้สิ�งเร้าต่าง ๆ 
- คุณภาพของจิตใจ ความเหนื�อยลา้ หรือความแจ่มใสของจิตใจย่อมมีผลกระทบต่อ

ความเขา้ใจสิ�งเร้าต่าง ๆ ได ้
- บุคลิกภาพ ผูที้�มีบุคลิกภาพเปิดเผยชอบสังคมกบัผูที้�มีบุคลิกภาพเก็บตวัมกัจะรับรู้สิ�ง

ในทางตรงขา้มเสมอ  
o. ประสบการณ์เดิม บุคคลจะรับรู้สิ�งต่าง ๆ ดว้ยการคาดคะเน หรือตั�งสมมุติฐานไวก่้อน 

เมื�อไดรั้บสิ�งเร้าที�เกิดขึ�นแลว้ ประสบการณ์เดิมที�เคยมีมาก่อนจะช่วยให้สามารถยืนยนัการคาดคะเนได ้หรือทาํ

                                                
617Virginia Nichols Quinn, Applying Psychology (Singapore : McGraw-Hill Book Company, 

1985), 33-34. 
618วภิาพร มาพบสุข, จติวทิยาทั�วไป (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพศู์นยส่์งเสริมวชิาการ, 2540), 242. 
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การแกไ้ขการคาดคะเนเสียใหม่ กรณีที�สิ�งที�เกิดขึ�นใหม่เขม้แข็งกว่าและสามารถพิสูจน์ไดว้่าประสบการณ์นั�น
ผิดพลาดอยา่งแน่นอน  

ทั�งนี� ยงัไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัอิทธิพลของสิ�งเร้าที�มีต่อการรับรู้ ไวด้งันี� คือ 
&. สิ�งเร้าภายนอก คุณสมบติัของสิ�งเร้าภายนอกจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้มากนอ้ยเพียงใด

ยอ่มขึ�นอยูก่บัคุณลกัษณะดงันี�  
&.& ความเปลี�ยนแปลงของสิ�งเร้า การเปลี�ยนแปลงอยูเ่สมอยอ่มดึงดูดความสนใจและ

เอาใจใส่ต่อสิ�งเร้านั�น] 
&.- การเคลื�อนไหวของสิ�งเร้า การเคลื�อนไหวจะช่วยกระตุน้เรตินาในนยัน์ตาทาํให้เกิด

พลงังานประสาทสมอง 
&.o ขนาดของสิ�งเร้า วตัถุที�มีขนาดผิดปกติ เช่น ใหญ่มาก หรือเลก็มาก ยอ่มไดรั้บความ

สนใจมากกวา่วตัถุที�มีขนาดปกติ 
&.p การเกิดซํ� าซากของสิ�งเร้า การเกิดซํ� าซาก หมายถึง การตอกย ํ�าดว้ยความเขม้ขน้หรือ

จงัหวะที�แตกต่างกนั มิฉะนั�นแลว้เกิดการซํ� าซากบ่อยครั� งจะทาํใหข้าดความเอาใจใส่ต่อสิ�งเร้านั�นไดเ้หมือนกนั  
&.W ความเขม้ขน้หรือความหนกัเบาของสิ�งเร้า สิ�งเร้าที�มีความเขม้ขน้สูงกว่าปกติยอ่ม

ดึงดูดความสนใจไดดี้กวา่สิ�งเร้าปกติธรรมดา 
&.q องคป์ระกอบอื�นๆ ที�มีอิทธิพลต่อการรับรู้ เช่น สี ความถี�ของเสียง ความแปลกใหม่ 

เป็นตน้  
-. สิ�งเร้าภายใน  

-.& ความตอ้งการ เมื�อมนุษยเ์กิดความตอ้งการอะไรมกัจะเอาใจใส่ในสิ�งนั�น ๆ อยูเ่สมอ
และกลายเป็นจุดเนน้ของการรับรู้  

-.- คุณค่าและความสนใจ บุคคลจะสนใจกับสิ�งเร้าหรือเหตุการณ์ที�มีคุณค่าและมี
ความหมายต่อตนเอง บางครั� งก่อใหเ้กิดความตอ้งการและความหวงัที�จะรับรู้ในสิ�งนั�นๆ ดว้ยความตั�งใจและสนใจ  

o. คุณลกัษณะของสิ�งเร้า สิ�งเร้าที�มีอิทธิพลต่อการรับรู้มีคุณลกัษณะ - อยา่ง คือ 
o.& สิ�งเร้าที�มีโครงสร้างหรือแบบแผน ไดแ้ก่ สิ�งเร้าที�ชดัเจนเป็นรูปธรรม  
o.- สิ�งเร้าที�ไม่มีโครงสร้างหรือแบบแผน ไดแ้ก่ สิ�งเร้าที�มีลกัษณะกาํกวม ไม่ชดัเจน619   

สุดาทิพย ์บุษมงคลยงัไดแ้สดงทศันะไวอี้กวา่ การรับรู้ถือไดว้า่เป็นจุดเริ�มตน้ของมูลฐาน
พฤติกรรมของคน วตัถุหรือสิ�งที�ปรากฏอยูที่�คนเห็น เขา้ใจ และให้ความหมายหรือนิยามสิ�งนั�นวา่คืออะไร ยอ่ม
จะตอ้งผ่านเขา้กระบวนการภายในความรู้สึกสาํนึก ความนึกคิด (thinking) ความเชื�อ (belief) และประสบการณ์
หรือการรู้ (experience or cognition)  ที�ผ่านมาในชีวิตของแต่ละคน ลกัษณะการให้นิยามจากสิ�งที�ปรากฏอยูข่อง
คน จึงมีลกัษณะเป็นจิตวสิยั (Subjective reality definition) กล่าวคือ มีการบิดเบือน (distort) ไปจากความเป็นจริง
มากหรือนอ้ยโดยความเขา้ใจ หรือความคิดเห็นของแต่ละบุคคลวา่นิยามนั�นจะถูกตอ้งหรือไม่เพียงใด ยอ่มแลว้แต่

                                                
619สุดาทิพย ์บุษมงคล, “เรื�องการรับรู้และการเรียนรู้,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีทาง

การศึกษา  (Education Technology) หน่วยการเรียนที� T มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธ์ุ, เขา้ถึงเมื�อ & ธนัวาคม 
-WWq, เขา้ถึงไดจ้าก  http://reg.ksu.ac.th/teacher/sudatip/Elearning_files/dataW.html 
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สงัคมวา่จะยอมรับวา่ความถูกตอ้งนั�นอยูต่รงไหน เพราะเหตุวา่โดยแก่นแท ้(essence) ของสิ�งที�ปรากฏแลว้ ยอ่มจะ
มีลกัษณะเป็นวตัถุวสิยั (objective reality) หรือเป็นตวัของมนัเอง ไม่มีมนุษยค์นใดทราบถึงความจริงของแก่นแท้
ได ้ดงันั�นนิยามที�คนกาํหนดให้ต่อสิ�งที�ปรากฏใดๆ จึงมีลกัษณะเป็นจิตวิสัย (subjective meaning) ไม่ใช่วตัถุวิสัย 
ปัญหาพฤติกรรมอนัเกิดจากการรับรู้ของคน นับเป็นส่วนสําคญัยิ�งในการกาํหนดแบบการประพฤติปฏิบติัใน
องค์การ กล่าวคือ บุคคลที�อยู่ร่วมกันในองค์การมีลกัษณะเป็นเพียงนิยามทางจิตวิสัย ที� เกิดจากการคาดหวงั
ความสัมพนัธ์ และแนวการประพฤติปฏิบติัต่อกนั พฤติกรรมของบุคคลจึงไม่มีหลกัเกณฑต์ายตวัวา่จะตอ้งเป็น
อยา่งไร ดงันั�น พฤติกรรมของบุคคลหนึ�งจึงไม่อาจตรงกบัความคาดหวงั (expectation) ของบุคคลอื�นไดเ้สมอไป 
เพราะเขาอาจถูกในขณะที�ผูอื้�นอาจมองวา่ผิดก็ได ้ดว้ยเหตุนี� เองสิ�งที�ตนรับรู้จึงมีความหมายต่อการประพฤติปฏิบติั
ของตน ใครจะว่าถูกหรือผิดก็ขึ�นอยู่กับความเข้าใจและความคิดเห็นของเขาที� มีต่อสิ�งนั�น โดยหลกัทั�วไป
พฤติกรรมของคนไม่มีใครบอกไดแ้น่นอนวา่มีความถูกตอ้งหรือไม่เพียงใด แต่ที�บอกว่าถูกหรือผิดนั�นเป็นการ
นาํเอาพฤติกรรมนั�นมาเปรียบเทียบกบัมาตรฐานที�สงัคมในขณะนั�นกาํหนดขึ�น  เพราะโดยปกติแลว้นิยามอนัเป็น
ลกัษณะจิตวสิยัของมนุษยไ์ม่ไดแ้ตกต่างทุกส่วนเสมอไป นิยามของบุคคลหนึ�งอาจเหลื�อมลํ�าซํ� าซอ้นกบัของบุคคล
อื�น เพราะฉะนั�น นิยามที�เหลื�อมลํ� ากนัอยู่ คือ สิ�งที�สังคมยอมรับความหมายร่วมกนั (shared reality definition) 
กลายเป็นมาตรฐานทางการประพฤติปฏิบติัที�สังคมยอมรับ ซึ� งทางสังคมศาสตร์อนุโลมให้นิยามในความหมาย
ร่วมกนันี� เป็นนิยามทางวตัถุวสิยั (objectification) ขึ�นได ้ถา้หากมีการเหลื�อมซอ้นกบับุคคลอื�นๆ ในสงัคม620 

สุรชยั ตรัยศิลานนัท ์ไดก้ล่าวถึงอุปสรรคใ์นการรับรู้ไวว้า่ เนื�องจากการรับรู้เป็นการแสดง
พฤติกรรมของบุคคล ดงันั�นจึงมีความพยายามที�จะศึกษาการรับรู้ของคน เพื�อป้องกนัมิให้เกิดปัญหาการรับรู้ไม่
ตรงกบัความเป็นจริง ซึ�งสิ�งที�ทาํใหก้ารรับรู้คลาดเคลื�อนไปจากความเป็นจริงไดแ้ก่ 1) ผลฮาโล (Halo Effect) เป็น
ลกัษณะทางจิตวทิยา ซึ�งผูรั้บรู้มีอคติต่อการรับรู้ อนัเกิดจากการให้ความสาํคญักบัปัจจยับางประการ จนมองขา้ม
ความสาํคญัของปัจจยัอื�นๆ เช่น เป็นวา่สุชาติแต่งกายสะอาด เรียบร้อย ก็สรุปวา่สุชาติเก่ง ทาํงานดี เป็นตน้ 2) การ
มองแบบเหมารวม เป็นการมองโดยอาศยัสงัคมหรือกลุ่มที�ผูถู้กรับรู้สมัพนัธ์หรืออยูด่ว้ย กล่าวคือเป็นการมองโดย
อาศยัลกัษณะพื�นฐานของกลุ่มเป็นเกณฑใ์นการพิจารณา ซึ� งการมองแบบเหมารวมนี� จะเป็นขอ้จาํกดัในการรับรู้
ของบุคคลได ้3) ความคาดหวงั จะเป็นตวัจาํกดัการรับรู้ของบุคคล ทั�งนี� เพราะบุคคลมกัจะมีความคาดหวงัต่อสิ�ง
ต่าง ๆ และพยายามหรือมีกลไกในการเลือกรับรู้เฉพาะสิ�งที�เราตอ้งการรับรู้เท่านั�น ทาํให้การรับรู้เบี�ยงเบนไปจาก
ความเป็นจริงที�เกิดขึ�น และ 4) การกล่าวโทษผูอื้�น (Projection) เป็นการมีอคติในการรับรู้โดยเฉพาะในเรื�องของ
อารมณ์ เป็นปรากฏการณ์ของกรณีโทษผูอื้�น หรือสถานการณ์ในการอธิบายความผิดพลาด หรือลม้เหลวของ
ตนเอง หรือความรู้สึกของตนเองเป็นกลไกป้องกนัตนเองประเภทหนึ�ง ซึ�งทาํใหเ้รารู้สึกดีขึ�นและไม่เสียสมดุลทาง
ใจ ซึ� งทั�ง 4 ประการนี�มกัทาํให้เกิดความผิดพลาดหรือความคลาดเคลื�อนในเรื�องการรับรู้ โดยเฉพาะในดา้นการ
รับรู้เกี�ยวกบัตวับุคคล ซึ�งหากเกิดความผิดพลาดในเรื�องการรับรู้แลว้ การบริหารงานก็อาจเกิดปัญหาตามมาได ้621 

                                                
620เรื�องเดียวกนั. 
621สุรชยั ตรัยศิลานันท์,“ปัจจยัที�มีผลต่อการรับรู้การจดัการความปลอดภยัของพนักงานโรงงาน

อุตสาหกรรมพลาสติกในจงัหวดันครราชสีมา” (วทิยานิพนธ์ปริญญาการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี, 2552), 14-15. 
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วารีญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ไดก้ล่าววา่ การรับรู้ของเราอาจผิดพลาดได ้เพราะมี
ปัจจยัและแรงผลกัดนัหลายอยา่งที�ทาํให้เกิดการรับรู้ผิดๆ การรับรู้ผิดพลาดเรียกวา่ “มายา” (Illusion) ภาวะมายา 
อาจสรุปไดว้า่เนื�องจากสาเหตุต่างๆ ดงันี�  คือ &) ความไวของอวยัวะสัมผสั -) ความสามารถของอวยัวะสัมผสั o) 
สภาวะจิตใจขณะรับสิ�งเร้า p) ความกวา้งขวางของประสบการณ์เดิม W) ความเคยชินและความคุน้เคย q) สภาพ
ของร่างกาย r) ความคิดล่วงหนา้หรือการเตรียมใจ การคาดการณ์ไวว้า่จะเป็นเช่นนั�น เช่นนี�  และ s) ความรู้สึก
ส่วนรวมที�เกิดขึ�น622  

S) การเรียนรู้ 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดนิ้ยามความหมายของคาํวา่ “เรียนรู้”ไว้

วา่ เป็นกิริยา หมายถึง เขา้ใจความหมายของสิ�งใดสิ�งหนึ�งโดยประสบการณ์623 ดงันั�นเมื�อทาํใหเ้ป็นอาการนามแลว้
จึงหมายถึง “การเขา้ใจความหมายของสิ�งใดสิ�งหนึ� งโดยประสบการณ์” นกัวิชาการทั�งหลาย เช่น แบลร์และคณะ 
(Blair and Others, 1963) คิมเบิล (Kimble,&Rqp) ฮิลการ์ด และเบาเวอร์ (Hilgard and Bower,1975) พลอนท์นิก
และมอลเลนนวัร์ (Plontnik and Mollenauer,1986) ชานซ์ (Chance,2003) และ เลอฟรองซวั (Lefrançois,2006) 
เป็นตน้ไดใ้ห้ความหมายไวเ้ป็นอเนกประการ ซึ� งอาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่ การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การ
เปลี�ยนแปลงพฤติกรรมจากเดิมไปสู่พฤติกรรมใหม่ที�ถาวร และพฤติกรรมใหม่นี� เป็นผลมาจากประสบการณ์หรือ
การฝึกฝน มิใช่ผลจากการตอบสนองจากธรรมชาติ สญัชาตญาณ อุบติัเหตุ หรือความบงัเอิญใดๆ  

ปีเตอร์ เชงเก ้(Peter Senge,&RRA) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่  องคก์ารจะเรียนรู้ไดโ้ดยผา่นบุคคล
ที�เรียนรู้เท่านั�น ซึ� งการเรียนรู้ของบุคคลนั�นไม่ได้เป็นสิ�งที� รับรองได้ว่าจะมีการเรียนรู้ขององค์การ แต่หาก
ปราศจากการเรียนรู้ของบุคคลเสียแลว้การเรียนรู้ขององค์การก็มิอาจจะเกิดขึ�นไดเ้ช่นกนั ทั� งนี� แมจ้อห์น เรดดิง 
(John Redding,&RRp) ก็ไดแ้สดงทศันะที�สนบัสนุนกนัวา่ การเรียนรู้ของบุคคลนั�นเป็นสิ�งจาํเป็นต่อการปฏิรูปอยา่ง
ต่อเนื�องขององคก์าร เพื�อขยายสมรรถนะหลกัขององคก์าร และเพื�อเตรียมทุกคนใหพ้ร้อมสาํหรับอนาคตที�ไม่อาจ
รู้ได้624 

พลาโต ้(Plato) นักปราชญ์ชาวกรีกได้แสดงทัศนะไวว้่า คนเรานั�นมีความรู้ติดตวัมาแต่
กาํเนิด นั�นคือเรารู้จกัความงามความดีและความจริงทั�งหลายทั�งปวงเมื�อเริ�มมีชีวิต ส่วนอริสโตเติล (Aristotle) 
นกัปราชญ์อีกท่านหนึ�งกลบัเห็นว่าคนเราเกิดมามีจิตใจวา่งเปล่า ทุกสิ�งทุกอย่างเรียนรู้เอาภายหลงัทั�งสิ�นและใน
การเรียนรู้นั�นคนเราใชห้ลกัความต่อเนื�อง (Contiguity) ความเหมือน (Similarity) และความแตกต่าง (Contrast) 
และปราชญ์ชาวองักฤษอีกท่านชื�อจอห์น ล๊อค (John Locke) ก็เห็นดว้ยกบัแนวคิดของอริสโตเติล Aristotle 
เกี�ยวกบัการเรียนรู้โดยอาศยัหลกัดงักล่าว แต่ท่านไดเ้สนอแนะเพิ�มเติมวา่การเรียนรู้เกิดจากความตั�งใจ (Attention) 

                                                
622วารีญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม,จิตวิทยาพุทธศาสนา,พิมพค์รั� งที� 3 (กรุงเทพฯ:สาํนกัพิมพ์

ชีวาภิวตัน์, -Wpp), 110. 
623ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, เขา้ถึงเมื�อ 1 กุมภาพนัธ์ 

2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp   
624บดินทร์ วิจารณ์, การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้, พิมพค์รั� งที� q (กรุงเทพฯ: เอ็กซ์เปอร์เน็ท, 

-WW-), 73. 
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การทาํซํ� า (Repetition) และ ความพึงพอใจ-ความเจ็บปวด (Pleasure-Pain) อนึ� งจอห์น ล๊อค คือเจา้ของความคิด
เรื�อง "tabula rasa" ที�ว่าจิตใจเด็กแรกเกิดว่างเปล่าเปรียบดงัผา้ขาว ครั� นโตขึ�นเป็นผูใ้หญ่ก็ค่อย ๆ เรียนรู้จาก
ประสบการณ์นั�นเอง625  

สุดาทิพย ์บุษมงคล ไดก้ล่าวไวว้า่ กระบวนการเรียนรู้ เป็นกระบวนการต่อเนื�องเชื�อมโยง
มาจากการรับรู้ กล่าวคือ เมื�อประสาทสมัผสักระทบสิ�งเร้าและเกิดความรู้สึกส่งไปยงัสมอง สมองบนัทึกความรู้สึก
นั�นไวเ้ป็นประสบการณ์และเมื�ออวยัวะรับสัมผสักระทบกบัสิ�งเร้าเดิมอีก สามารถระลึกได ้(Recall) หรือจาํได ้
(Recognition) ก็ถือวา่เกิดการเรียนรู้ขึ�น626  

กิลลแ์ละไมเออร์ (Gill and Meier) ไดก้าํหนดหลกัการเบื�องตน้สาํหรับการเพิ�มคุณค่าของ
สภาพแวดลอ้มที�จะมีส่วนช่วยเร่งในการเรียนรู้ไวด้งันี� คือ &) การจดัสภาพแวดลอ้มให้เป็นธรรมชาติ สดใส มี
ชีวติชีวาและสบายๆ เป็นกนัเอง -) ช่วยขจดัหรือลดความกลวั ความเครียด และอุปสรรคในการเรียนรู้ต่างๆให้กบั
คนในองคก์าร o) จดัให้ผูเ้รียนไดเ้รียนตามความตอ้งการตามความเร็วและตามลกัษณะการเรียนรู้ของพวกเขา p) 
จดัใหมี้วสัดุอุปกรณ์การเรียนทั�งที�เป็นรูปภาพและเป็นขอ้ความ 5) จดัรูปแบบการเรียนรู้ใหเ้ป็นความพยายามที�ทุก
คนมีส่วนร่วมเท่าๆ กนั และ 6) การทาํแผนภูมิความคิด หรือกราฟขอ้มูล สําหรับช่วยในการเรียนรู้ การเรียก
ความจาํการสร้างแนวคิด การสร้างความคิดและการวางแผน627  

วชัรา เล่าเรียนดี ได้อธิบายถึงแนวคิดของแก็กนอนและคอลลีย์ (Gagnon and 
Collary,2005) ที�ไดเ้สนอองคป์ระกอบที�สาํคญัของการเรียนรู้ดว้ยการสร้างความรู้ไว ้6 ประการ ดงันี� คือ 1) การจดั
สถานการณ์ (situation) การจดัสถานการณ์หรือสร้างสถานการณ์เพื�อการเรียนรู้ ผูส้อนจะตอ้งคิดพิจารณา และจดั
สถานการณ์ใหผู้เ้รียนไดท้าํความเขา้ใจ มีการอธิบายเช่น ใหต้ั�งชื�อสถานการณ์พร้อมคาํอธิบายกระบวนการในการ
แกปั้ญหา การตอบคาํถาม สร้างคาํพดูเปรียบเทียบ ตดัสินใจ หาขอ้สรุป หรือกาํหนดเป้าหมายสถานการณ์ควรจะ
ประกอบดว้ยสิ�งที�คาดหวงัใหผู้เ้รียนปฏิบติั และสร้างความหมายและความเขา้ใจดว้ยตนเอง 2) การจดักลุ่มผูเ้รียน 
(grouping) การจดักลุ่มแบ่งได ้2 ประเภท คือ จดักลุ่มผูเ้รียนและสื�อวสัดุอุปกรณ์ที�ผูเ้รียนตอ้งใช ้การจดักลุ่มผูเ้รียน
จะจดักลุ่มในลกัษณะใด เช่น เป็นกลุ่มทั�งชั�น เป็นรายบุคคลหรือใหช่้วยกนัคิดเป็นทีม 4-6 คน หรือมากกวา่ ผูส้อน
จะตอ้งตดัสินใจอยา่งเหมาะสมขึ�นอยูก่บัสถานการณ์ที�ไดว้างไวแ้ละสื�อที�มีอยู ่เช่น การจดัสื�อวสัดุอุปกรณ์สา หรับ
การเรียนรู้จะจดัอยา่งไรสาํหรับผูเ้รียนไดใ้ชเ้พื�ออธิบายสถานการณ์โดยการแสดงให้เห็น เช่น เสนอภาพ กราฟ 
หรือการเขียน จะใชสื้�อกี�ชุดสาํหรับผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม 3) การเชื�อมโยง (bridge) การเชื�อมโยงเป็นกิจกรรมแรกที�ใช้

                                                
625นงลกัษณ์ ไหวพ้รหม, “การรับรู้และการเรียนรู้,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาทั�วไป 

หน่วยที� 9 คณะศิลปะศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, เขา้ถึงเมื�อ & ธนัวาคม -WWq, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://203.158.253.5/wbi/Education/จิตวทิยาทั�วไป/unit901.htm  

626สุดาทิพย ์บุษมงคล, “เรื�องการรับรู้และการเรียนรู้,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา  (Education Technology) หน่วยการเรียนที� T มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธ์ุ, เขา้ถึงเมื�อ & ธนัวาคม 
-WWq, เขา้ถึงไดจ้าก http://reg.ksu.ac.th/teacher/sudatip/Elearning_files/dataW.html   

627M. J. Gill and D. Meier, “Accelerated Learning Takes Off,” Training and Development 

Journal 43, 1 (January 1989): 63-65.  
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เพื�อพิจารณาความรู้เดิมของผูเ้รียนและเชื�อมโยงระหวา่งเรื�องที�ผูเ้รียนรู้แลว้กบัสิ�งที�จะไดเ้รียนรู้ดว้ยการอธิบาย 
สถานการณ์ซึ� งจะประกอบดว้ยการให้แกปั้ญหาง่าย ๆ ให้ผูเ้รียนทั�งชั�นอภิปรายผลร่วมกนั เช่น เล่นเกม เขียน
รายการ ซึ� งกิจกรรมนี� จะดีที�สุด ถา้หากดาํเนินการโดยการจดักลุ่มผูเ้รียนหรือภายหลงัการจดักลุ่มผูเ้รียน ผูส้อน
จะตอ้งคิดพิจารณาว่าจดักิจกรรมอย่างใด วิธีใดจะเหมาะสม 4) คาํถาม (questions) การถามคาํถามควรจะ
ดาํเนินการในทุกขั�นตอน เช่น จะใชค้าํถามนาํอย่างไรเพื�อแนะนาํสถานการณ์ เพื�อจดักลุ่ม เพื�อจดักิจกรรม
เชื�อมโยง เพื�อใหกิ้จกรรมการเรียนรู้เป็นไปอยา่งกระตือรือร้นมีชีวติชีวา หรือใหแ้สดงออกและกระตุน้ส่งเสริมการ
สะทอ้นความคิด และความรู้สึก 5) การให้แสดง (exhibit) เป็นขั�นตอนที�ให้ผูเ้รียนไดบ้นัทึกและแสดงออกซึ�ง
ความสามารถ ผูเ้รียนจะแสดงออกถึงความสามารถใหผู้อื้�นไดเ้ห็นในเรื�องที�ตนเองรู้ตนเองปฏิบติั ซึ� งอาจจะแสดง
ในลกัษณะการเขียนอธิบายสั�น ๆ ในแผ่นกระดาษ นาํเสนอดว้ยปากเปล่า แสดงดว้ยแผนภูมิแบบต่าง ๆ แสดง
บทบาทสมมติ แสดงแบบโดยการใชว้ีดีทศัน์ ภาพถ่าย หรือเทปบนัทึกเสียง ฯลฯ และ 6) การสะทอ้นความคิด 
(reflections) ผูเ้รียนจะสะทอ้นความคิดของตนเองโดยการอธิบายสถานการณ์ของตนเองหรือที�ไดจ้ากการไดฟั้ง
เพื�อนพูดสิ�งที�จา ไดจ้ากกระบวนการคิดความรู้สึก ภาพจินตนาการ เจตคติ ทกัษะ ความคิดที�ไดรั้บจากภายนอก 
(อนาคต) ไดเ้รียนรู้อะไรไปบา้งและเรื�องที�อยากรู้ และเรียนรู้เรื�องอะไร628  

นงลกัษณ์ ไหวพ้รหมไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การเรียนรู้จะไดผ้ลดียอ่มขึ�นอยูก่บัองคป์ระกอบ
สาํคญับางประการ ที�ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ไดแ้ก่ &) วฒิุภาวะ (Maturity) หมายถึงลาํดบัขั�นของความเจริญงอก
งาม หรือพฒันาการของบุคคลที�เกิดขึ�นเองตามธรรมชาติ โดยไม่ตอ้งอาศยัสิ�งเร้า หรือการฝึกฝนใดๆ วฒิุภาวะของ
แต่ละบุคคลจะพฒันาไปตามลาํดบัวยั ทั� งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม วุฒิภาวะเป็นภาวะของการ
บรรลุถึงขั�นสุดยอดของการเจริญเติบโตเตม็ที�ในระยะใดระยะหนึ�ง และพร้อมที�จะประกอบ กิจกรรมอยา่งใดอยา่ง
หนึ� งได้เหมาะสมกับวยั ซึ� งการเปลี�ยนแปลงไปตามธรรมชาตินี� ไม่จดัว่าเป็นการเรียนรู้ แต่จะช่วยส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน โดยเตรียมความพร้อมและฝึกทกัษะเบื�องตน้ให้ สมกบัวยั  -) ความพร้อม (Readiness) เป็น
ปัจจยัสาํคญัที�ตอ้งคาํนึงถึงในการเรียนรู้เพื�อช่วยใหผู้เ้รียนไดรั้บประโยชน์มากที�สุดจากการเรียนรู้ การที�จะเรียนรู้
ทกัษะอยา่งใดอยา่งหนึ�งไดร้วดเร็วและเกิดผลดีผูเ้รียนจะตอ้งมีความพร้อม หากถูกบงัคบัใหเ้รียนรู้สิ�งใดสิ�งหนึ�งใน
ขณะที�ยงัไม่มีความพร้อม ผูเ้รียนมกัจะเกิดความคบัขอ้งใจและมีทศันคติที�ไม่ดีต่อสิ�งนั�น o) แรงจูงใจ (Motivation) 
เป็นความปรารถนาและเป็นแรงผลกัดนัที�จะทาํใหผู้เ้รียนเกิดความตอ้งการที�จะเรียนรู้ และส่งผลให้การเรียนรู้นั�น
ไดผ้ลสมบูรณ์ยิ�งขึ�น p) การเสริมแรง (Reinforcement) เมื�อผูเ้รียนไดเ้รียนรู้แลว้แสดงพฤติกรรมออกมา และไดรั้บ
การเสริมแรง จะรู้สึกพึงพอใจ และการเสริมแรงนั�นจะเป็นตวักระตุน้ให้เกิดการเชื�อมโยงระหว่างสิ�งเร้ากับ
ปฏิกิริยาตอบสนองมากขึ�น จึงแสดงพฤตินั�นบ่อยขึ�น และ W) การถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of Learning) การ

                                                
628วชัรา เล่าเรียนดี, เทคนิคและยุทธวิธีพัฒนาทักษะการคิดการจัดการเรียนรู้ที�เน้นผู้เรียนเป็น

สําคญั (นครปฐม : มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2550), 46-49. 
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เรียนรู้สิ�งใหม่บางอยา่ง ถา้ไดอ้าศยัประสบการณ์เดิมเป็นพื�นฐานจะช่วยใหก้ารเรียนรู้สิ�งใหม่นั�นดีขึ�นเพราะผูเ้รียน
จะเชื�อมโยงความรู้ในครั� งก่อนมาใชก้บัการเรียนรู้ครั� งใหม่ จึงทาํใหเ้รียนรู้สิ�งใหม่ไดเ้ร็วขึ�น629  

ดชั (Duch,1995) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบักระบวนการการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น
ฐานวา่มี p ขั�นตอน ดงันี�   1) ผูส้อนจะนาํเสนอปัญหาให้กบัผูเ้รียน ปัญหาอาจจะมาจากสถานการณ์ที�ทา้ทาย หรือ
จากกรณีตวัอยา่งเช่น เทปโทรทศัน์ รายงานการคน้ควา้ โดยให้ผูเ้รียนในกลุ่มรวบรวมแนวคิดและความรู้เดิม
เกี�ยวกบัปัญหานั�น 2) ผูเ้รียนสร้างประเด็นการเรียนรู้ในระหวา่งการอภิปรายภายในกลุ่มยอ่ย ประเด็นการเรียนจะ
เป็นการระบุว่า สิ�งใดที�แลว้แลว้ สิ�งยงัไม่รู้ และอะไรที�ควรไปหาความรู้มาเพิ�มเติม3) ผูเ้รียนจะมีการจดัลาํดบั
ความสาํคญัของประเด็นการเรียนรู้ และมีการมอบหมายงานใหไ้ปทาํการศึกษาคน้ควา้ภายในกลุ่ม หรือรายบุคคล 
และ 4) สรุปความรู้ที�ไดเ้รียนหลงัจากการแสวงหาความรู้เพิ�มเติม โดยความรู้ใหม่ที�ไดร้วบรวมมาจะถูกนาํเสนอ
และผสมผสานกบัความรู้เดิมที�มีอยูเ่พื�อนาํไปแกปั้ญหาและสรุปความรู้ที�ไดเ้ป็นความรู้ใหม่ ผูเ้รียนอาจจะตอ้งระบุ
ประเด็นปัญหาใหม่และหาขอ้มูลเพิ�มเติมจนกวา่จะหาขอ้มูลครบถว้นต่อการแกปั้ญหานั�น630 ส่วนทอร์พและเซจ 
(Torp and Sage) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบักระบวนการการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานไว ้R ขั�นตอนดงันี�  1)  
ขั�นเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน (Prepare the Learning) เพื�อเตรียมความพร้อมให้ผูเ้รียนในการที�จะตอ้งเป็นผู ้
เผชิญกบัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ในการเตรียมความพร้อมนี� จะให้ผูเ้รียนไดอ้ภิปรายเกี�ยวเนื�องถึงเรื�องที�
จะสอนอยา่งกวา้งๆ ซึ�งจาํตอ้งตระหนกัวา่ การเตรียมความพร้อมนี�ไม่ใช่การสอนเนื�อหาก่อน เพราะการเรียนรู้โดย
ใชปั้ญหาเป็นฐานต่างจากการเรียนรู้แบบอื�นตรงที�ความรู้หรือทกัษะที�ผูเ้รียนไดรั้บจะเป็นผลมาจากการแกปั้ญหา 
2) ขั�นสาํรวจปัญหา (Meet the Problem) เพื�อสนบัสนุนให้ผูเ้รียนกาํหนดบทบาทของตนเองในการแกปั้ญหาและ
กระตุน้ให้ผูเ้รียนตอ้งการที�จะแกปั้ญหา ซึ� งผูส้อนอาจจะใชค้าํถามในการกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดอ้ภิปรายและเสนอ
ความคิดเห็นต่อปัญหา เพื�อมองเห็นถึงความเป็นไปไดใ้นการแกปั้ญหานั�น o) ขั�นนิยามวา่ เรารู้อะไร (What We 
Know) เราจาํเป็นตอ้งรู้อะไร (What We Need) เพื�อจะส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาสิ�งตนรู้ อะไรที�จาํเป็นตอ้งรู้ และ
แนวคิดอะไรที�ไดจ้ากสถานการณ์ปัญหา ผูเ้รียนจะทาํความเขา้ใจปัญหาและพร้อมที�จะสาํรวจ คน้ควา้หาความรู้
เพื�อแกปั้ญหา ผูส้อนจะใหผู้เ้รียนไดก้าํหนดสิ�งที�ตนรู้จากสถานการณ์ปัญหา สิ�งที�จาํเป็นตอ้งเรียนรู้เพิ�มเติม ซึ� งจะ
ระบุแหล่งขอ้มูลสาํหรับการคน้ควา้และแนวคิดในการแกปั้ญหา 4) ขั�นกาํหนดปัญหา (Define the Problem 
Statement) เพื�อสนบัสนุนใหผู้เ้รียนกาํหนดปัญหาที�แทจ้ริง และกาํหนดเงื�อนไขที�ขดัแยง้กบัเงื�อนไขที�ปรากฏจาก
สถานการณ์ที�ได้เผชิญ ซึ� งจะช่วยให้ได้คาํตอบของปัญหาที�ดี  W) ขั�นการคน้ควา้ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกับปัญหา 
(Gather and Share Information) เพื�อสนับสนุนให้ผูเ้รียนวางแผนและดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลอย่างมี
ประสิทธิภาพพร้อมทั�งเสนอขอ้มูลนั�นต่อกลุ่ม เพื�อส่งเสริมให้ผูเ้รียนเขา้ใจว่าขอ้มูลใหม่ที�คน้ควา้มาทาํให้เขา้ใจ
ปัญหาอย่างไรและจะประเมินขอ้มูลใหม่เหล่านั�นว่าสามารถช่วยเหลือให้เขา้ใจปัญหาไดอ้ยา่งไรดว้ย และเพื�อ
ส่งเสริมให้ผู ้เ รียนมีความสามารถทางการสื� อสารและการเรียนรู้แบบร่วมมือซึ� งช่วยให้การแก้ปัญหามี
                                                

629นงลกัษณ์ ไหวพ้รหม,  “การรับรู้และการเรียนรู้,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาทั�วไป 
หน่วยที� 9 คณะศิลปะศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, เขา้ถึงเมื�อ & ธนัวาคม -WWq, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://203.158.253.5/wbi/Education/จิตวทิยาทั�วไป/unit901.htm 

630Barbara J. Duch, What is Problem-Based Learning, accessed Decemer 1, 2013, available 
from http://www.udel.edu/pbl/cte/janRW-what.html 
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ประสิทธิภาพ โดยผูเ้รียนจะช่วยกนัคน้ควา้ขอ้มูลที�จาํเป็นตอ้งรู้จากแหล่งขอ้มูลที�กาํหนดไว ้แลว้นาํขอ้มูลเหล่านั�น
มาเสนอต่อกลุ่มใหเ้ขา้ใจตรงกนั 6) ขั�นการหาคาํตอบที�เป็นไปได ้(Generate Possible Solutions) เพื�อให้ผูเ้รียนได้
เชื�อมโยงระหวา่งขอ้มูลที�คน้ควา้มากบัปัญหาที�กาํหนดไว ้แลว้จดัการแกปั้ญหาบนฐานขอ้มูลที�ไดศึ้กษาคน้ควา้มา 
เนื�องจากปัญหาที�ใชใ้นการจดัการเรียนรู้สามารถมีคาํตอบไดห้ลายคาํตอบ ดงันั�นในขั�นนี� ผูเ้รียนจะตอ้งคน้หา
คาํตอบที�สามารถเป็นไปไดม้ากที�สุด 7) ขั�นการประเมินค่าของขอ้มูล (Determine the Best Fit of Solutions) เพื�อ
สนบัสนุนใหผู้เ้รียนทาํการประเมินค่าของขอ้มูลที�คน้ควา้มา และผลของคาํตอบที�ไดใ้นแต่ละปัญหา ซึ� งผูเ้รียนจะ
แสดงเหตุผลและร่วมกนัอภิปรายในกลุ่มโดยใชข้อ้มูลที�คน้ควา้มาเป็นพื�นฐาน 8) ขั�นการแสดงคาํตอบและการ
ประเมินผลงาน (Present the Solution and Performance Assessment) เพื�อสนบัสนุนให้ผูเ้รียนเชื�อมโยงและแสดง
ถึงสิ�งที�ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ และความสาํคญัของความรู้ ในขั�นนี�ผูเ้รียนจะเสนอผลงานที�ไดม้าจากกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ตั�งแต่ตน้จนไดค้าํตอบของปัญหา จะมีการประเมินผลงานของตนเองและของกลุ่มไปพร้อมกนั และ  9) ขั�น
ตรวจสอบปัญหาเพื�อขยายการเรียนรู้ (Debrief the Problem) เพื�อให้ผูเ้รียนร่วมกนักาํหนดสิ�งที�ตอ้งการเรียนรู้
ต่อไป ผูเ้รียนจะพิจารณาจากปัญหาที�ไดด้าํเนินการไปแลว้ว่ามีประเด็นอะไรที�ตนสนใจอยากเรียนรู้อีก เพราะ
ในขณะดาํเนินการเรียนรู้ผูเ้รียนอาจจะมีสิ�งที�อยากรู้นอกจากที�ผูส้อนจดัเตรียมให้631 

ยาเกอร์ (Yager) ไดเ้สนอแนวทางในการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ไว้
ดงันี� คือ 1) ขั�นการนาํเขา้สู่บทเรียน ไดแ้ก่ 1.1) ให้ผูเ้รียนสังเกตรอบๆ ตวัและสภาพแวดลอ้มต่างๆ เพื�อตั�งคาํถาม 
2.2) ถามคาํถาม 1.3) พิจารณาคาํตอบที�เป็นไปไดท้ั�งหมดจากคาํถามนั�นๆ 1.4) บนัทึกสิ�งที�ไม่คาดหวงั และ 1.5) 
ระบุสถานการณ์ซึ�งผูเ้รียนรับรู้แตกต่างกนั และ 2)ขั�นการดาํเนินการในการเรียนการสอน ไดแ้ก่ 2.1) ให้ผูเ้รียนเขา้
มามีส่วนร่วมในการแสดงที�เป็นจุดสาํคญั 2.2) ระดมความคิดเพื�อหาทางเลือกหลากหลายที�เป็นไปได ้2.3) คน้หา
ขอ้มูล 2.4) ทาํการทดลองโดยใชว้สัดุอุปกรณ์ต่างๆ 2.5) สงัเกตปรากฏการณ์เฉพาะ 2.6) ออกแบบการทดลอง 2.7) 
รวบรวมและจดัระบบขอ้มูล 2.8) ใชย้ทุธวิธีการแกปั้ญหา 2.9) เลือกแหล่งขอ้มูลที�เหมาะสม 2.10) อภิปรายการ
แกปั้ญหาร่วมกบัเพื�อน 2.11) ออกแบบและดา เนินการทดลอง 2.12) ประเมินและโตแ้ยง้ทางเลือกต่าง ๆ 2.13) 
ระบุปัญหาและโตแ้ยง้ทางเลือกต่างๆ 2.14) ให้คาํจาํกดัความพารามิเตอร์ของการสืบสวนสอบสวน และ 2.15) 
วิเคราะห์ขอ้มูล 3) ขั�นการเสนอคาํอธิบายและวิธีการแกปั้ญหา ไดแ้ก่ 3.1) ให้ผูเ้รียนสื�อสารขอ้มูลและความคิด 
3.2) สร้างและอธิบายรูปแบบ 3.3) สร้างคาํอธิบายใหม่ 3.4) ทบทวนและวิเคราะห์คาํตอบของปัญหา 3.5) ใชก้าร
ประเมินของกลุ่ม และ o.6) บูรณาการคาํตอบของปัญหาโดยใชป้ระสบการณ์ที�มีอยู ่4) ขั�นตอนปฏิบติั ไดแ้ก่ 4.1) 
ให้ผูเ้รียนตดัสินใจ 4.2) นาํความรู้และทกัษะไปใช ้ 4.3) ถ่ายโยงความรู้และทกัษะ 4.4) แลกเปลี�ยนขอ้มูลและ
ความคิด 4.5) ตั�งคาํถามใหม่ ๆ 4.6) พฒันาผลที�เกิดขึ�นและสนบัสนุนการคิด และ4.7) ใชรู้ปแบบและความคิดเพื�อ
กระตุน้การอภิปรายและการยอมรับจากผูอื้�น632   

                                                
631Linda Torp and Sara Sage, Problems as Possibilities: Problem-Based Learning for K–16 

Education, 2nd ed. (Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development, 2002), 35-46. 
632R. E. Yager, “The Constructivist Learning Model, Towards Real Reform in Science 

Education,” The Science Teacher 58, 6 (sept 1991): 52-57. 
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ไดรเวอร์และเบลล ์ (Driver and Bell) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การเรียนรู้เป็นกระบวนการที�
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการสร้างความหมายของความรู้ ไม่วา่ความรู้นั�นจะมาจากตาํราเรียน จากการพูดคุยหรือจาก
ประสบการณ์ตรงรอบตวั ซึ� งแนวคิดของกลุ่มคอนสตรัคติวิซึมนี� มุ่งเนน้วา่ 1) ผลที�ไดจ้ากการเรียนรู้ ไม่ไดขึ้�นอยู่
เพียงแค่สภาพแวดลอ้มของการเรียนรู้เท่านั�นแต่ยงัขึ�นอยูก่บัความรู้เดิมที�ีผูเ้รียนมีอยู ่เช่น เมื�อใหผู้เ้รียนสังเกต หรือ
ขึ�นอยูก่บัสิ�งนั�นมีความสัมพนัธ์กบัสิ�งที�เรียนรู้มาก่อนหรือไม่ 2) การเรียนรู้จะเกี�ยวขอ้งกบัการสร้างความหมาย 
คนเรามักสร้างความหมายในสิ�งที� เขาได้ยินหรือได้เห็น โดยการเชื�อมโยงระหว่างความรู้เดิมที� มีอยู่กับ
ประสบการณ์ใหม่ที�ไดรั้บ  และ 3) การสร้างความหมายเป็นกระบวนการที�ต่อเนื�องและผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการ
สร้างความหมายดว้ย เมื�อคนเรามีปฏิสมัพนัธ์กบัปรากฏการณ์ต่างๆ หรือกบับุคคลอื�นๆ เราก็จะมีส่วนร่วมในการ
ตั�งสมมติฐาน ตรวจสอบ และเปลี�ยนแปลงความคิดได ้ อนึ� งความเชื�อและการประเมินผลความหมายนั�นแมว้่า
ผูเ้รียนไดส้ร้างความหมายอยา่งที�ผูส้อนไดต้ั�งใจเอาไว ้แต่เขาอาจไม่เตม็ใจที�จะยอมรับหรือเชื�อมั�นก็ได ้การเรียนรู้
ไม่ไดเ้กี�ยวขอ้งเพียงแค่การสร้างความหมายตามที�ตั�งใจไวเ้ท่านั�นแต่ตอ้งยอมรับมนัดว้ย ความหมายเมื�อถูกสร้าง
ขึ�นแลว้จะตอ้งมีการประเมินผล และหลงัจากที�ไดป้ระเมินผลแลว้อาจมีการยอมรับหรือปฏิเสธมนัไปก็ได ้ผูเ้รียน
ตอ้งมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง ดว้ยการชี�แนะตนเองในการเรียนรู้ภาระงาน โดยใชค้วามรู้ที�มีอยู่
นั�นในการสร้างความหมาย ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหรือการฟัง ดงันั�นการจดัการเรียนรู้จึงช่วยให้ผูเ้รียนไดจ้ัด
ประสบการณ์อยา่งเป็นระบบ ความหมายบางความหมายสามารถแลกเปลี�ยนกนัไดซึ้� งผูเ้รียนแต่ละคนสามารถ
สร้างความหมายที�แตกต่างกนัในการทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัปรากฏการณ์ต่างๆ รอบตวัซึ� งเป็นความหมายที�แปลก
ไม่เหมือนใคร ความหมายที�ผูเ้รียนสร้างขึ�นอาจเนื�องมาจากการแลกเปลี�ยนประสบการณ์ก็ได้633 

การจดัการเรียนรู้แบบพฒันากระบวนการคิดดว้ยการใชค้าํถามหมวกความคิด  q ใบ (Six  
Thinking  Hats) ที�ถูกพฒันาขึ�นโดย เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน (Edward De Bono) มีขั�นตอนโดยสรุปดงันี� คือ &) การ
เตรียมการจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ &.&) ศึกษาหลกัสูตร จัดทาํตารางการวิเคราะห์หลกัสูตร  เพื�อตรวจสอบความ
สอดคลอ้งสมัพนัธ์กบัหลกัการ  จุดหมาย มาตรฐานการเรียนรู้  และคาํอธิบายรายวิชา  เพื�อจดัทาํหน่วยการเรียนรู้ 
และออกแบบการจดัการเรียนรู้ &.-) กาํหนดเทคนิควิธีสอนและกิจกรรมการสอนที�สอดคลอ้งกบัขอ้ &.& โดย
เลือกใชเ้ทคนิควิธีสอนที�หลากหลาย 1.o) สาํรวจองคป์ระกอบที�ใชใ้นการจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ย &.o.&)การ
จดัเตรียมสื�อและแหล่งการเรียนรู้ และ &.o.-) จดัเตรียมเครื�องมือวดัผลประเมินผลที�หลากหลายครอบคลุม  ทั� ง
ดา้นพทุธิพิสยั ทกัษะพิสยั จิตพิสยัและเนน้การประเมินตามสภาพจริง และ -) แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ไดแ้ก่ -.&) ขั�นนาํเขา้สู่บทเรียน เป็นการจดักิจกรรมที�เน้นกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ  มีความพร้อมที�จะ
เรียนรู้ โดยใชว้ธีิการและสื�อที�หลากหลายประกอบการใชค้าํถาม  กระตุน้ซกัถาม  ทบทวนหรือแสดงความคิดเห็น
ให ้ ผูเ้รียนนาํประสบการณ์เดิมมาเชื�อมโยงกบัประสบการณ์ใหม่ -.-) ขั�นดาํเนินการสอน ลกัษณะกิจกรรมมุ่งให้
ผูเ้รียนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากที�สุด  ใหผู้เ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั  ร่วมแสดงออกดว้ย
การตั�งคาํถาม ตอบคาํถาม โดยออกแบบ กรอบของความคิด  ดว้ยการใชค้าํถามตามสีของหมวก  (หมวกแต่ละสีใช้
แทนวิธีคิดแต่ละแบบ) ซึ� งจะใชห้มวกสีใดก่อนหลงัก็ได ้ และผูเ้รียนสามารถใชค้าํถามของหมวกแต่ละสีไดไ้ม่

                                                
633Rosalind Driver and Beverley Bell, “Students' thinking and the learning of science: A 

constructivist view,” School Science Review 67, 240 (Mar 1986): 443-456. 
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จาํกดัจาํนวนครั� ง  จนกระทั�งไดค้าํตอบหรือองคค์วามรู้ในเรื�องที�เรียนอยา่งชดัเจน ในขั�นตอนนี� จึงจาํเป็นตอ้งมีการ
ร่วมกนัวิเคราะห์  เพื�อให้ไดค้วามจริง  ขอ้เท็จจริงหรือคาํตอบที�ตอ้งการ ส่วนลกัษณะของคาํถามที�นาํมาใชใ้น
ขั�นตอนนี� ไดแ้ก่ หมวกสีขาวใชค้าํถามที�กระตุน้ให้เสนอขอ้มูลที�เป็น ขอ้เท็จจริง จากการอ่าน การสังเกต หรือ
เหตุการณ์  เป็นตน้ หมวกสีแดงใชค้าํถามกระตุน้เพื�ออธิบายความรู้สึกต่อขอ้มูล  เรื�องราว  หรือเหตุการณ์  เป็นตน้ 
หมวกสีเหลือง  ใชค้าํถามให้คน้หาขอ้ดี  หรือจุดเด่นของขอ้มูล  เรื�องราว  หรือเหตุการณ์  เป็นตน้ หมวกสีดาํใช้
คาํถามให้ระบุสาเหตุของปัญหาความไม่สมบูรณ์  ความลม้เหลว  เป็นตน้ หมวกสีเขียว ใชค้าํถามเสนอวิธีแกไ้ข  
การเปลี�ยนไปสู่สิ�งที�ดีกว่า  ทางเลือกใหม่  เป็นตน้ และหมวกสีฟ้าใชค้าํถามเพื�อตดัสินใจ  หรือสรุปขอ้มูล เช่น 
ขอ้คิด ความรู้ที�ไดรั้บ ทางเลือกที�จะนาํไปปฏิบติั เป็นตน้ -.o) ขั�นสรุป เป็นการสรุปผลการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์
ที�ตั� งไว ้ ผูส้อนเดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม  โดยร่วมกันสรุปความรู้  ภาพรวมของเรื� องที�เรียนหรือสรุป
สาระสาํคญัของบทเรียน  โดยนาํความรู้ที�ไดม้าทั�งหมดมานาํเสนอแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกนัสรุปขอ้คน้พบ  หรือ
สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ใหม่ และ -.p) ขั�นประเมินประเมินผล ซึ� งควรใชว้ิธีการที�หลากหลายประเมินสิ�งที�
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากการจดักิจกรรม  ซึ�งไดจ้ากการ สรุป การทดสอบ การบนัทึก การตรวจผลงาน  การประเมินผล  
อาจเปิดโอกาสให ้ ผูเ้รียน เพื�อน  ผูป้กครอง หรือชุมชนร่วมประเมินผลได้634 

จอห์นสันและจอห์นสัน (Johnson and Johnson)ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบที�สาํคญัของการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ ไวด้งันี� คือ 1) ความเกี�ยวขอ้งสมัพนัธ์กนัในทางบวก  (Positive Interdependence) หมายถึง การ
ที�สมาชิกในกลุ่มทาํงานอยา่งมีเป้าหมายร่วมกนั  มีการทาํงานร่วมกนั โดยที�สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการทาํงาน
นั�น  มีการแบ่งปันวสัดุ  อุปกรณ์  ขอ้มูลต่าง ๆ  ในการทาํงาน  ทุกคนมีบทบาท  หนา้ที�และประสบความสําเร็จ
ร่วมกัน  สมาชิกในกลุ่มจะมีความรู้สึกว่าตนประสบความสําเร็จได้ก็ต่อเมื�อสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบ
ความสาํเร็จดว้ย สมาชิกทุกคนจะไดรั้บผลประโยชน์  หรือรางวลัผลงานกลุ่มโดยเท่าเทียมกนั  เช่น  ถา้สมาชิกทุก
คนช่วยกนั  ทาํใหก้ลุ่มไดค้ะแนน  90%  แลว้  สมาชิกแต่ละคนจะไดค้ะแนนพิเศษเพิ�มอีก  5  คะแนน  เป็นรางวลั  
เป็นตน้ 2) การมีปฏิสัมพนัธ์ที�ส่งเสริมซึ� งกนัและกนั  (Face  To  Face  Primitive Interaction)  เป็นการติดต่อ
สัมพนัธ์กนั แลกเปลี�ยนความคิดเห็นซึ� งกนัและกนั การอธิบายความรู้ให้แก่เพื�อนในกลุ่มฟัง เป็นลกัษณะสําคญั
ของการติดต่อปฏิสัมพนัธ์โดยตรงของการเรียนแบบร่วมมือ ดงันั�น จึงควรมีการแลกเปลี�ยน ให้ขอ้มูลยอ้นกลบั 
เปิดโอกาสใหส้มาชิกเสนอแนวความคิดใหม่ ๆ เพื�อเลือกในสิ�งที�เหมาะสมที�สุด 3) ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่
ละคน (Individual Accountability)  ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคล  เป็นความรับผิดชอบในการเรียนรู้
ของสมาชิกแต่ละบุคคล  โดยมีการช่วยเหลือส่งเสริมซึ�งกนัและกนั  เพื�อใหเ้กิดความสาํเร็จตามเป้าหมายกลุ่ม  โดย
ที�สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความมั�นใจ  และพร้อมที�จะไดรั้บการทดสอบเป็นรายบุคคล 4) การใชท้กัษะระหวา่ง
บุคคลและทกัษะการทาํงานกลุ่มยอ่ย (Interdependence and  Small  Group  Skills)  ทกัษะระหวา่งบุคคล  และ
ทกัษะการทาํงานกลุ่มยอ่ย  นกัเรียนควรไดรั้บการฝึกฝนทกัษะเหล่านี� เสียก่อน  เพราะเป็นทกัษะสาํคญัที�จะช่วยให้
การทาํงานกลุ่มประสบผลสาํเร็จ  นกัเรียนควรไดรั้บการฝึกทกัษะในการสื�อสาร  การเป็นผูน้าํ  การไวว้างใจผูอื้�น  
การตดัสินใจ  การแกปั้ญหา  ครูควรจดัสถานการณ์ที�จะส่งเสริมให้นกัเรียน  เพื�อให้นกัเรียนสามารถทาํงานได้

                                                
634กระทรวงศึกษาธิการ,สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,การจัดการเรียนรู้แบบพัฒนา

กระบวนการคดิด้วยการใช้คาํถามหมวกความคดิ � ใบ (กรุงเทพฯ : สกศ.,-WWA), W-r. 
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อยา่งมีประสิทธิภาพ และ 5) กระบวนการกลุ่ม  (Group Process) เป็นกระบวนการทาํงานที�มีขั�นตอนหรือวธีิการที�
จะช่วยให้การดาํเนินงานกลุ่มเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  นั�นคือ  สมาชิกทุกคนตอ้งทาํความเขา้ใจในเป้าหมาย
การทาํงาน  วางแผนปฏิบติังานร่วมกนั  ดาํเนินงานตามแผนตลอดจนประเมินผลและปรับปรุงงาน635 

วชัรา เล่าเรียนดี ไดน้าํเสนอกระบวนการจดัการเรียนรู้ดว้ยการสร้างความรู้ (constructivist 
learning process) ไวด้งันี� คือ 1) เตรียมความพร้อมผูเ้รียนจูงใจ เร้าความสนใจ (provide motivational anticipatory 
set) ประกอบดว้ย 1.1) จูงใจ เร้าความสนใจของผูเ้รียน 1.2) แจง้จุดประสงค ์ และ 1.3) สร้างความสาํคญัให้แก่
ผูเ้รียน 2) ให้ผูเ้รียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน (involve students in instructional activities) 
โดยให้ผูเ้รียน 2.1) ระบุตวัอยา่งและไม่ใชต้วัอยา่ง และให้ผูเ้รียนสังเกตความแตกต่าง 2.2) นิยามความหมายและ
ความคิดรวบยอด 2.3) อภิปรายร่วมกนัให้ผูเ้รียนระบุรายการ จดักลุ่มและอธิบาย 2.4) มีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ทุกบทเรียน 2.5) ทาํ concept map หรือ mind map เพื�อเสนอแนวคิด/ขอ้สรุป 2.6) ใชกิ้จกรรมฝึกการตดัสินใจ เช่น 
บทบาทสมมติ จาํลองสถานการณ์ และ 2.7) แสดงรูปแบบพฤติกรรมที�คาดหวงั จากกิจกรรมการเรียนการสอนที�
เกิดขึ�น 3) ตรวจสอบความเขา้ใจ โดยผูส้อนดาํเนินการดงันี�  3.1) ถามคาํถามหลายประเภทที�ส่งเสริมความคิด 
คาํถามไม่ควรจาํกดัคาํตอบ แต่ไม่ควรกวา้งเกินไปและไม่มีจุดเนน้ 3.2) เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ความคิด
ดว้ยตนเอง 3.3) ถามคาํถามที�สาํคญั ใชค้าํถามแบบเจาะลึก โดยยึดหลกัการถามคาํถามของ Taba และ Bloom เช่น
ถามเปิดประเด็น ถามใหจ้ดักลุ่ม และอธิบายประกอบ ถามย ํ�าจุดเนน้ ถามใหอ้ธิบายใหช้ดัเจน และใหส้รุป ถามเปิด
ประเด็น และถามให้ตีความ และติดตาม เป็นตน้ 3.4) ถามให้ผูเ้รียนอธิบาย concept นิยามคุณลกัษณะต่าง ๆ ดว้ย
คาํ พูดของตนเอง และ 3 5) ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมอยา่งกระตือรือร้น 4) จดัโอกาสและเปิดโอกาสให้ปฏิบติั
โดยตรง ประกอบดว้ย 4.1) ให้ฝึกกิจกรรมที�ผูเ้รียน-ผูส้อนไดแ้สดงพฤติกรรมที�คาดหวงั 4.2) แสดงรูปแบบของ
ผลลพัธ์ที�ตอ้งการให้ผูเ้รียนปฏิบติัได ้4.3) กระตุน้การตอบสนองอยา่งเปิดเผย 4.4) ให้โอกาสผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะ
และปฏิบติักิจกรรมอยา่งเตม็ที� และ 4.5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพิจารณาวา่ผูเ้รียนคนใดเกิดความคิดความเขา้ใจใน
ประเด็นสําคญัและใครบา้งทีตอ้งมีการอธิบายเพิ�มเติมให้ 5) การคิดไตร่ตรองและสะทอ้นความคิดเกี�ยวกับ
บทเรียน ประกอบดว้ย 5.1) ให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสรวมสรุปบทเรียน 5.2) เชื�อมโยงวตัถุประสงคก์บับทสรุปของ
บทเรียน 5.3) ใชค้าํถามระดบัสูงที�ส่งเสริมการคิดใหมี้การตอบสนองผูเ้รียนในบทสรุปดว้ย 5.4) ใชค้าํถาม 2 ระดบั
เป็นอยา่งนอ้ย (ความรู้ ความเขา้ใจ และวเิคราะห์ สงัเคราะห์) 5.5) เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมอภิปรายให้มาก
ที�สุด และ 5.6) วดัและประเมินผลวา่ไดบ้รรลุวตัถุประสงคข์องบทเรียนหรือไม่ เช่นการสังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบติังาน หรือการทดสอบยอ่ย และ 6) ใหก้ารฝึกเพิ�มเติมหรือใหท้าํโดยอิสระประกอบดว้ย 6.1) เพื�อเป็นการเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง 6.2) ให้ทาํแบบฝึกหัดที�เกี�ยวขอ้งกบับทเรียนโดยตรง ผูเ้รียนสามารถ
ใชค้วามรู้และทกัษะในสถานการณ์อื�น ๆ ที�แตกต่างจากที�ฝึกเพียงเล็กนอ้ย 6.3) ให้ทาํแบบฝึกหัดในห้องเรียนให้
เสร็จบางส่วน และ 6.4) แสดงรูปแบบที�สมบูรณ์ ระบุผลลพัธ์ที�ตอ้งการจะใหเ้กิดขึ�นกบัผูเ้รียน636  

                                                
635D. W. Johnson and R. T. Johnson, Learning together and alone: Cooperative, competitive 

and individualistic learning, 4th ed. (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall,Inc.,1994), 31-37.  
636วชัรา เล่าเรียนดี, เทคนิคและยุทธวิธีพัฒนาทักษะการคิดการจัดการเรียนรู้ที�เน้นผู้เรียนเป็น

สําคญั (นครปฐม : มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2550), 46-49. 
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จิราภรณ์ พิมใจใสไดแ้สดงทศันะไวว้า่ มีนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงกลวิธีการเรียนรู้(learning 
strategies) ที�สมัพนัธ์ สอดคลอ้ง เหมาะสมที�จะนาํมาใชก้ารจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ที�จะ
ช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัวธีิการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ดว้ยการนาํความรู้เดิมมาเชื�อมโยงใหเ้กิดการเรียนรู้เรื�อง
ใหม่ไดอ้ยา่งต่อเนื�อง ทาํให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะการเรียนรู้อยา่งต่อเนื�องตลอดชีวิต ผ่านกระบวนการสะทอ้น
ความคิด (reflective thinking) มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนคนอื�นในกลุ่ม มีการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั (action learning) 
ซึ�งนาํไปสู่การคน้ควา้หาคาํตอบหรือสร้างความรู้ใหม่ ทั�งนี� จิราภรณ์ พิมใจใส ยงัไดท้าํการศึกษาเกี�ยวกบักลวิธีการ
เรียนรู้ตามแนวคิดของนกัการศึกษาต่างๆ แลว้นาํเสนอกลวธีิการเรียนรู้โดยสรุปไวด้งันี�  

&. การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง (self-directed learning) ตามแนวคิดของกาเย ่
(Gange',1987), (Burrows ,1997), บลมัเบอร์ก (Blumberg,2000),  และอีเวนเซน (Evensen,2000)   การเรียนรู้ดว้ย
การนาํตนเองเป็นการจดัการเรียนการสอนที�นาํไปสู่วตัถุประสงคข์องผูเ้รียนเป็นรายบุคคล หรือการจดัการเรียน
การสอนที�คลา้ยคลึงกนัใหแ้ก่ผูเ้รียนสาํหรับเทคนิคการสอนอาจใชอ้ยา่งเดียวหรือหรือหลายอยา่งร่วมกนั โดยเปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนระบุเป้าหมาย เลือกวิธีการเรียน เลือกสื�อและอุปกรณ์การเรียนให้เหมาะสมกบัผูเ้รียนแต่ละคน 
ดงันั�นบทบาทของผูส้อนจึงอยูใ่นกระบวนการสืบหาหรือคน้หาคาํตอบร่วมกนักบัผูเ้รียน (mutual inquiry)มากกวา่
การทาํหนา้ที�ส่งผา่นหรือเป็นสื�อสาํหรับความรู้  

-. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา (case based learning) ตามแนวคิดของอีสตัน 
(Easton,1992), สมิทและราแกน ( Smith and Ragan,1999)  การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา (case based learning) 
เป็นวิธีการเรียนรู้ที�ใชก้รณีศึกษา (case) เป็นวิธีที�กระตุน้ให้ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้ โดยผูเ้รียนจะตอ้งวิเคราะห์กรณี
ต่างๆ ที�พบและอภิปรายถึงสาเหตุและผลที�ตามมา ฝึกใชค้วามรู้ หลกัการ ทฤษฎี และกระบวนการแกปั้ญหา และ
นาํมาใชต้ดัสินใจตามลกัษณะกรณีศึกษานั�น มีการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง มีการทาํงานร่วมกนัภายในกลุ่ม โดย
ผูส้อนมีบทบาทเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการเรียนรู้และกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ ซึ� งการเรียนรู้วิธีนี� เป็น
วธีิการที�ช่วยพฒันาความสามารถในการวเิคราะห์ การสงัเคราะห์ การประเมินค่า และการแกปั้ญหาได ้ 

o. การเรียนรู้ตามสถานการณ์ (situated learning) ตามแนวคิดของวิลสัน(Wilson,1995) 
การเรียนรู้ตามสถานการณ์ (situated learning) เป็นวิธีการเรียนรู้โดยใชส้ถานการณ์สมมติ เป็นการสอนที�ช่วยให้
ผูเ้รียนมีความเขา้ใจในความเป็นจริงตามสถานการณ์ที�สมมติขึ�นมา โดยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และได้
ส่งเสริมทกัษะการปฏิบติั ผูเ้รียนจะตอ้งทาํกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เช่น การสงัเกต โดยผูเ้รียนจะไดฝึ้กทกัษะ
การสื�อสาร การตดัสินใจ การแกปั้ญหา การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ เป็นตน้ จนสามารถสรุปความรู้จาก
สถานการณ์ที�กาํหนด  

p. การเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั (action learning) ตามแนวคิดของเรแวนส์ (Revans,1980), 
อินกลิส (Inglis,1994), มาร์ควอร์ท (Marquardt,1999)  การเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัเป็นวธีิการเรียนรู้ผา่นการปฏิบติัที�
แต่ละบุคคลเรียนรู้ร่วมกนัในการวิเคราะห์ปัญหาผ่านกระบวนการของการเรียนรู้และการสะทอ้นความคิดอยา่ง
ต่อเนื�อง โดยการทาํงานภายใตปั้ญหาจริง และสะทอ้นความคิดภายใตป้ระสบการณ์ของตนเองเสนอแนวทางการ
แกปั้ญหา และนาํแนวทางการแกปั้ญหาที�ผา่นการพิจารณาแลว้ไปปฏิบติั  

5. การเรียนรู้จากประสบการณ์ (experiential learning) ตามแนวคิดของคอลบ์ (Kolb,1976, 
Kolb,1984) และอานุภาพ เลขะกุล (2550) การเรียนรู้จากประสบการณ์ (experiential learning) เป็นวิธีการจดัการ
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เรียนรู้ที�เริ�มจากการไดป้ระสบการณ์ตรงจากโจทยปั์ญหาที�เป็นรูปธรรม (concrete experience) ผ่านกระบวนการ
คิดและการสะทอ้นความคิด (reflective thinking) นาํไปสู่ความรู้และความคิดรวบยอดที�เป็นนามธรรม (abstract 
conceptualization) อนัจะนาํไปใชป้ฏิบติัในสถานการณ์ใหม่ (active experimentation) ต่อไป บทบาทของผูส้อนที�
สาํคญั คือการอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ โดยอาศยัวิธีการของการเรียนรู้ดว้ยประสบการณ์ การสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ในการกระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยประสบการณ์ และให้อิสระในการเรียนรู้ ซึ� งวิธีการ
จดัการเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ที�สอดคลอ้งกบัการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้นั�นเอง  

q. การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั (problem based learning) ตามแนวคิดของนัก
การศึกษาหลายท่านมี แบร์โรวส์ และแทมบลิน (Barrows and Tymblyn, &RsA),อิงเกล (Engle,&RRr), แบรนดา้ 
(Branda,&Rsq), ยลัซิน คาราฮาน คาราดิไนซ์ไล และซาฮิน (Yalcin, Karahan, Karadenizli, and Sahin,-AAq), 
อานุภาพ เลขะกลุ (-WWA), วชัรา เล่าเรียนดี (-WWA) ), ทิศนา แขมมณี (2552) เป็นตน้ การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นหลกัเป็นยทุธวธีิการจดัการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัแบบหนึ�งที�ช่วยส่งเสริมและพฒันาทกัษะการคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณ และทกัษะการแกปั้ญหา ซึ� งผูเ้รียนสามารถจะนาํไปใชใ้นการทาํงานและการดาํรงชีวิตตลอดชีวิต 
เป็นหลกัใหป้ระสบการณ์ที�มีความหมายต่อผูเ้รียน มีเป้าหมายเพื�อใหผู้เ้รียนไดใ้ชค้วามรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ และ
ในสถานการณ์จริง เพื�อปรับปรุงพฒันาการปฏิบติังานของตนเองใหมี้ประสิทธิผลสูงสุด จุดเด่นของการเรียนรู้โดย
ใชปั้ญหาเป็นหลกัก็คือ การใชปั้ญหาจริงให้ผูเ้รียนไดคิ้ดหาแนวทางการแกปั้ญหาและเพื�อเป็นการส่งเสริมทกัษะ
การคิดสร้างสรรค ์ควรใหผู้เ้รียนไดมี้การเสนอแผนปฏิบติั (action plan) และดาํเนินการแกปั้ญหาดว้ย637  

บลูม (Bloom) ไดจ้าํแนกพฤติกรรมการเรียนรู้ออกเป็น o ประเภท ดงันี� คือ &) พฤติกรรม
ดา้นสมอง (Cognitive Domain) เป็นการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมดา้นความรู้ ความจาํ ความเขา้ใจ ความคิด การิ
เคราะห์ การสงัเคราะห์ ฯลฯ ไดแ้ก่ การเรียนรู้ขอ้เท็จจริง(Facts) การเรียนรู้ความคิดรวบยอด (Concept) การเรียนรู้
หลกัการ (Principle) หรือ กฎเกณฑ์ (Rules) และการเรียนรู้แกปั้ญหา (Problem Solving) -) พฤติกรรมดา้น
กลา้มเนื�อ ดา้นทกัษะและการใชอ้วยัวะต่างๆ (Psychomotor Domain) เป็นการเรียนรู้เพื�อให้เกิดความชาํนาญ และ
เกิดทกัษะในการเคลื�อนไหวกลา้มเนื�อ เช่น การอ่าน การพูด การเขียน การเล่นดนตรี กีฬา การแสดงออกทาง
ศิลปะ เป็นตน้ และ o) พฤติกรรมดา้นอารมณ์หรือความรู้สึก (Affective Domain) เป็นพฤติกรรมเปลี�ยนแปลง
ทางดา้นจิตใจ เช่น เกิดความพอใจ ศรัทธา ชื�นชม เกิดรสนิยม ซาบซึ� งและเห็นคุณค่า ฯลฯ638 ทั� งนี� บลูมไดแ้ยก
ระดบักลุ่มพฤติกรรมการเรียนรู้ (Cognitive domain) ที�เป็นความสามารถของสติปัญญาและทกัษะเพื�อพฒันาดา้น
สมองในการคิดเกี�ยวกบัสิ�งต่างๆ ซึ�งแบ่งแยกระดบัความรู้ไว ้q ระดบั ดงันี� คือ &) ความรู้  เป็นความสามารถในการ
จาํ หรือระลึกได ้ซึ� งรวมประสบการณ์ต่างๆ ที�เคยไดรั้บรู้มา ประกอบดว้ย &.&) ความรู้เกี�ยวกบัเนื�อหาวิชา หรือ

                                                
637จิราภรณ์ พิมใจใส. “การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื�อส่งเสริม

ความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตร
และการสอน บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2553), sr-&Ao. 

638Benjamin S. Bloom, Taxonomy of Education Objectives. Handbook I : Cognitive Domain 
(New York : David Mckay Company,&Rrq), 6-9. 
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เฉพาะเรื�องเฉพาะอย่าง &.-) ความรู้เกี�ยวกบักลวิธีและการดาํเนินงานเกี�ยวกบัสิ�งใดสิ�งหนึ� ง และ &.o) ความรู้
เกี�ยวกบัการรวบรวมแนวคิดและโครงสร้าง -) ความเขา้ใจ เป็นความสามารถในการใชส้ติปัญญาและทกัษะ
เบื�องตน้ สามารถจบัใจความเรื�องราวต่างๆ ได ้ทั�งรูปธรรมและนามธรรม สามารถแบ่งไดเ้ป็น -.&) การแปลความ 
คือ การแปลจากอีกแบบหนึ�งไปสู่อีกแบบหนึ� งโดยรักษาความหมายให้คงเดิม -.-) การตีความหมาย คือ ขยาย
เนื�อหาจากเดิมโดยการสร้างเนื�อหาขึ�นในรูปแบบใหม่  o) การนาํไปใช ้ เป็นความสามารถในการนาํสาระสาํคญั
ต่างๆ ไปใชใ้นสถานการณ์จริง กล่าวไดว้า่สามารถนาํความคิดที�เป็นนามธรรม ไปปฏิบติัไดจ้ริง p) การวิเคราะห์  
เป็นความสามารถในการแยกแยะเรื�องราวต่างๆ ออกจากกนัเป็นส่วนยอ่ย เป็นองคป์ระกอบสาํคญัหรือเป็นส่วน
ต่างๆ เพื�อใหไ้ดล้าํดบัขั�นของความคิดและความสมัพนัธ์กนั W) การสงัเคราะห์  เป็นความสามารถนาํเนื�อหา ขอ้มูล 
แนวความคิดต่างๆ โดยสามารถนาํเรื�องหรือส่วนประกอบมาผูกเป็นเรื�องเดียวกนัได ้ และ q) การประเมินค่า เป็น
ความสามารถในการตดัสินคุณค่าของเนื�อหาการตดัสินวินิจฉัยอย่างมีหลกัเกณฑ์639 ทั� งนี�  ฮิลล์ (Hill) ไดส้รุป
แนวความคิดของบลูมและคนอื�นๆเกี�ยวกบัการจาํแนกพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัยออกเป็น 4 ขอ้ คือ 1) 
ความสามารถในการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยแยกได้ 6 ระดับ คือ ความรู้ความจาํ ความเขา้ใจ การนําไปใช้ การ
วเิคราะห์ การสังเคราะห์ และค่าประเมินค่า 2) ระดบัขั�นต่าง ๆ ของความสามรถนี� เรียงกนัอยา่งเป็นลาํดบัขั�น คือ 
ความสามารถในขั�นที�สูงกวา่ยอ่มซบัซอ้นมากกวา่ความสามารถในขั�นที�ต ํ�ากวา่ 3) ความสามารถในแต่ละระดบัขั�น
มีลกัษณะเป็นการสะสม คือ ความสามารถในขั�นที�สูงกว่าจะตอ้งอาศัยความสามารถในขั�นที�ต ํ�ากว่า และ 4)
กระบวนการต่าง ๆ ภายใต้ลาํดับขั�นที�แตกต่างกันนี�  เป็นอิสระจาก อายุ ชนิดของการสอน และเนื�อหาวิชา
โดยทั�วไป640 

ครอนบาค (Cronbach)ได้แสดงทัศนะไว้ว่าการที� จะเกิดการเรียนรู้ได้นั� นจะต้องมี
องคป์ระกอบหลายอยา่ง ดงันี� คือ 1) จุดประสงค ์(objective) หมายถึงผลบางอยา่งที�ผูเ้รียนหวงัจะไดรั้บ จึงจาํเป็นที�
ครูจะต้องแสดงให้นักเรียนเห็นจุดมุ่งหมายที�ครูตอ้งการจะให้นักเรียนบรรลุถึง ซึ� งจะก่อให้เกิดแรงจูงใจ 
(Motivation) ในบทเรียนนั�น และยอ่มจะทาํให้นกัเรียนรู้สึกตื�นตวัอยูเ่สมอวา่เขากาํลงัทาํอะไรอยูแ่ละอยูจุ่ดไหน 
ในกระบวนการเรียนรู้ 2) ความพร้อม (readiness) หมายถึง ผลรวมของกระสวน (pattern) ที�จะตอบสนองสิ�งเร้า
เกี�ยวกบัการเรียนรู้ได ้ความพร้อมเป็นเครื�องกาํหนดวา่คนเราจะส่งการตอบสนองอยา่งใดออกไปยอ่มขึ�นอยูก่บัวฒิุ
ภาวะและประสบการณ์เดิม (maturity and past -experience) อีกดว้ย 3) สถานการณ์ (situation) หมายถึง
สิ�งแวดลอ้ม (environment) ที�อยูล่อ้มรอบตวัคนจะเป็นวตัถุหรือสัญลกัษณ์ก็ได ้ เช่น คาํพูดหรือตวัหนงัสือหรือ
วตัถุที�จะก่อให้เกิดประสบการณ์ดีขึ�น 4)การตีความหมายหรือแปลความ (Interpretation) เป็นกระบวนการที�คน 
เอาใจจดจ่ออยูก่บัสิ�งแวดลอ้ม แลว้เอาไปประสานสัมพนัธ์กบัประสบการณ์เดิม เช่น เราแสดงพฤติกรรมเช่นนี�
ออกไปแลว้จะเกิดอะไรขึ�น เป็นตน้ 5) การตอบสนอง (response) หมายถึงการกระทาํ หรืออาจจะเป็นการ
เปลี�ยนแปลงภายในที�เตรียมใหค้นพร้อมที�จะทาํ ดงันั�นจึงอาจเป็นความเคลื�อนไหวที�สงัเกตไดห้รือความตึงเครียด
ที�เกิดขึ�นก็ได ้6) ผลต่อเนื�อง (consequence) คือผลที�เกิดขึ�นสืบเนื�องมาจากการตอบสนองซึ�งอาจตรงความหมาย

                                                
639Ibid., -A&--Ar. 
640Peter W. Hill, “Testing Hierarchy in Educational Taxonomies: A Theoretical and Empirical 

Investigation,” Evaluation in education : an international review series 8, 3 (1984): 184. 
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หรือไม่ก็ได ้ ถา้หากผลที�ไดอ้อกมานั�นเป็นไปตามความคาดหมายคนก็จะกระทาํอีก ถา้ไม่เป็นเช่นนั�นคนก็จะ
พยายามเปลี�ยนแปลง และ 7) ปฏิกิริยาต่อความกีดกนั (reaction to thwarting) ถา้คนไม่สามารถบรรลุถึงจุดหมาย
ไดเ้ขาจะเกิดความรู้สึกไม่สบายขึ�น ดงันั�น เขาอาจจะเลิกลม้หรือคิด ดดัแปลงพฤติกรรมให้เหมาะสมตามสภาพ
ความเป็นจริงใหม่641  

ฉนัทนา บุญชู ไดก้ล่าวถึงปัจจยัที�สนบัสนุนการเรียนรู้ไวด้งันี� คือ 
&. แรงจูงใจหรือการกระตุน้เตือน เป็นกระบวนการที�ทาํให้ความตอ้งการของมนุษยไ์ดรั้บ

การตอบสนองและก่อใหเ้กิดความพึงพอใจ  โดยมีแรงขบัเป็นปัจจยัสาํคญัที�ทาํใหพ้ฤติกรรมมนุษยบ์รรลุเป้าหมาย
ได ้ การเรียนรู้ที�เกิดจากแรงจูงใจและมีการกระตุน้ย่อมจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนรู้ที�ไม่มีการกระตุน้
เตือน ถา้หากผูเ้รียนมีแรงจูงใจสูงก็จะเรียนรู้ไดม้ากกวา่และดีกวา่ผูที้�ขาดแรงจูงใจ 

-. ความตอ้งการ หมายถึง สภาวะที�บุคคลยงัขาดหรือยงัไม่มีสิ�งหนึ� งสิ�งใดปละมีความ
ตอ้งการที�จะมีหรือใหไ้ดม้าซึ�งสิ�งนั�น  หากความตอ้งการเหล่านี�ไม่ไดรั้บการตอบสนองแลว้จะทาํให้เป็นอุปสรรค
ต่อการเรียนรู้ได ้ซึ�งสามารถจาํแนกความตอ้งการเป็น - ลกัษณะดงันี�  

-.& ความตอ้งการในสิ�งที�ใชใ้นการดาํรงชีวติ หรือความตอ้งการทางร่างกาย เช่น มนุษย์
ตอ้งการอากาศ นํ� าดื�ม เป็นตน้ 

-.- ความตอ้งการในสิ�งจรรโลงใจ หรือความตอ้งการทางใจ มนุษยมี์ความตอ้งการ
ทางดา้นสงัคมและจิตใจ ไดแ้ก่ การตอ้งการยอมรับ ความรัก เพื�อน ความเห็นใจ ตาํแหน่งหนา้ที�ทางสงัคม 

o. ความแตกต่างของบุคคล ความแตกต่างของบุคคลที�ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของ
บุคคลเช่น ความรู้ ประสบการณ์ อาย ุ ความถนดั ความสามารถ สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด เป็นตน้ 

p. ความพร้อม เป็นสภาพของร่างกายและอารมณ์ของบุคคล ที�มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ใน
เรื�องใดเรื�องหนึ�ง ดงันี�  

p.& สภาพร่างกาย เป็นปัจจัยของการเรียนรู้อย่างหนึ� ง ถ้าหากร่างกายสมบูรณ์ไม่
เจ็บป่วยเหนื�อยลา้จากการทาํงาน ก็จะทาํให้การเรียนรู้ไดผ้ลดีกว่าการจดัสภาพการเรียนรู้ในขณะที�ร่างกายไม่
สมบูรณ์ หรือหลงัจากการตรากตรํางานหนกัมาแลว้ 

p.- อารมณ์ นบัวา่เป็นปัจจยัที�มีความสาํคญัต่อการเรียนรู้มาก คนที�อยูใ่นสภาพอารมณ์
ที�มั�นคงไม่หวั�นไหว ยอ่มสามารถเรียนรู้สิ�งต่างๆ ไดม้ากกวา่คนที�มีอารมณ์หวาดวติก642  

ทฤษฎีการเรียนรู้ (Theories of Learning) แบ่งออกเป็น - กลุ่มใหญ่ และแต่ละกลุ่มแบ่งเป็น
กลุ่มยอ่ยอีกดงันี�  

&. กลุ่มทฤษฎีการต่อเนื�อง (Associative Theories) เป็นทฤษฎีที�ใชห้ลกัการเรียนรู้แบบ
พฤติกรรมนิยม (Behaviorism) คือ การเรียนรู้จากส่วนยอ่ยไปสู่ส่วนรวม ทฤษฎีนี� จะกล่าวถึงการทาํให้เกิดความ

                                                
641L. J. Cronbach, “Processes affecting scores on "understanding of others" and "assumed 

similarity",” Psychological Bulletin 52, 3 (May 1955): 177-193. 
642ฉันทนา บุญชู, “ปัจจัยที�เอื�อต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของข้าราชการโรงพยาบาท

นครปฐม” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, -WWp), 46-47. 
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ต่อเนื�องกันอยู่เสมอ ระหว่างสิ� งเร้ากับการตอบสนอง และการตอบสนองนั� นมักเป็นพฤติกรรมภายนอกที�
สงัเกตเห็นไดช้ดัและวดัไดง่้าย  

&.& ทฤษฎีการเชื�อมโยงของธอร์นไดค ์(Thorndike) หลกัการเบื�องตน้ คือ การเรียนรู้
เกิดจากการเชื�อมโยงระหวา่งสิ�งเร้ากบัการตอบสนองโดยที�ตอบสนองมกัออกมาในรูปแบบต่าง ๆ หลายรูปแบบ
จนกวา่จะพบรูปแบบที�ดีหรือเหมาะสมที�สุด เราเรียกวา่ การลองผิดลองถูก (Trial and Error) และจะพยายามทาํให้
การตอบสนองที�เหมาะสมที�สุดนั�นเชื�อมโยงกบัสิ�งเร้าที�ตอ้งการใหเ้รียนรู้ต่อไปเรื�อย ๆ 

การประยกุตท์ฤษฎีการเชื�อมโยงมาใชก้บัการเรียนการสอน 
&. การนาํหลกัการเรียนรู้มาใช ้ตอ้งให้ลองผิดลองถูกดว้ยตนเองจนกว่าจะพบวิธีการ

เรียนที�ดีที�สุด 
2. การนาํทฤษฎีการเรียนที�สาํคญัมาใช ้
กฎแห่งความพร้อม ผูเ้รียนจะเรียนรู้ไดดี้ เมื�อมีความพร้อมทั�งทางร่างกายและจิตใจ 
กฎแห่งการฝึกหดั การเรียนถาวรเกิดจากความเขา้ใจ และฝึกฝนบ่อย ๆ จนเกิดทกัษะ 
กฎแห่งผลที�พอใจ การเสริมแรง เช่น การให้รางวลัเป็นสิ�งของ คาํชมเชย คาํสรรเสริญ

ที�เหมาะสมกบัภูมิหลงัของแต่ละบุคคลจะทาํใหป้ระเมินผลสาํเร็จไดโ้ดยง่าย  
&.- ทฤษฎีการวางเงื�อนไข  

&.-.& ทฤษฎีการวางเงื�อนไขแบบคลาสสิคของพาฟลอฟและวตัสัน หลกัการเรียนรู้ 
เป็นการใชสิ้�งเร้า - สิ�งคู่กนั คือ สิ�งเร้าที�วางเงื�อนไขคู่กบัสิ�งเร้าที�ไม่วางเงื�อนไข เพื�อใหเ้กิดการเรียนรู้ 

การประยกุตท์ฤษฎีการวางเงื�อนไขมาใชก้บัการเรียนการสอน 
ขั�นตอนการวางเงื�อนไขมี o ขั�นตอน คือ 
ขั�นที� & ขั�นก่อนวางเงื�อนไข เป็นขั�นศึกษาภูมิหลงั เช่น 
&. วชิาคณิตศาสตร์        (UCS) - - ->   เด็กเฉย ๆ  (UCR) 
-. ครูสอนไม่ดี สอนดี  (UCS) - - ->   เด็กไม่ชอบ  (UCR) 
o. ครูสอนดีเป็นกนัเอง    (UCS) - - ->   เด็กชอบ       (UCR) 

                                        ขั�นที� - ขั�นวางเงื�อนไข  
                                      &. วชิาคณิตศาสตร์ + ครูสอนไม่ดี + เด็กไม่ชอบ 
                          CS UCS UCR 
                                     -. วชิาคณิตศาสตร์ + ครูสอนดี + เด็กชอบ 
                              CS              UCS           UCR 
                                        ขั�นที� o ขั�นการเรียนรู้จากการวางเงื�อนไข 
                                       &. วชิาคณิตศาสตร์ - - ->    เด็กไม่ชอบ 
                              CS  CR 
                                      -. วชิาคณิตศาสตร์ - - ->    เด็กชอบ 
                                    CS  CR 
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                      &.-.- ทฤษฎีการวางเงื�อนไขแบบอาการกระทาํของสกินเนอร์ (Skinner)   หลกัการ
เรียนรู้ เนน้ใหเ้กิดพฤติกรรมหรือการกระทาํก่อน แลว้จึงเสริมแรงทีหลงั เพราะสกินเนอร์สรุปการทดลองวา่ การ
เรียนรู้ที�ดีจะตอ้งมีการเสริมแรง 
 การประยกุตใ์ชท้ฤษฎีการวางเงื�อนไขของสกินเนอร์มาใชก้บัการเรียนการสอน 
 &. การใชบ้ทเรียนโปรแกรม หรือบทเรียนสาํเร็จรูป เป็นการทาํใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง โดยมีคาํตอบที�ถูกตอ้งไวเ้ป็นการเสริมแรง 
 -. การใชพ้ฤติกรรมบาํบดั เช่น การสอนให้เด็กขยนัทาํการบา้น โดยเขียนรายชื�อผู ้
ส่งการบา้นไวบ้นบอร์ดใหบุ้คคลอื�น 
มองเห็นเพื�อเป็นการยกยอ่งชมเชย เป็นตน้  

o. การใชก้ฎการเรียนรู้ทั�ง - กฎ คือ การเสริมแรงทนัทีทนัใด และการเสริมแรงเป็น
ครั� งคราว 
 -. กลุ่มทฤษฎีความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive Theory) เป็นทฤษฎีที�เนน้การเรียนรู้เป็นการ
เปลี�ยนแปลงแนวความคิดเป็นพฤติกรรมภายในไม่สามารถสงัเกตเห็นไดจ้ากภายนอก มี - ทฤษฎียอ่ย คือ 
 -.& ทฤษฎีกลุ่มเกสตลัท์ (Gestalt's Theory) หลกัการเรียนรู้ การเรียนรู้ที�เนน้ส่วนรวม
มากกวา่ส่วนยอ่ยนั�นจะตอ้งเกิดประสบการณ์เดิม (Experience) และการเรียนรู้ยอ่มเกิดขึ�น - ลกัษณะ คือ 

-.&.& การรับรู้ (Perception) หมายถึง การแปลความหมายจากการสมัผสัดว้ยอวยัวะ
รับสมัผสัทั�ง W ส่วน คือ ตา หู จมูก ลิ�น และกาย 

-.&.- การหยั�งเห็น (Insight) หมายถึง การเกิดความคิดแวบขึ�นมาทนัทีทนัใดขณะที�
ประสบปัญหา โดยมองเห็นการแกปั้ญหาตั�งแต่เริ�มแรกเป็นขั�นตอนสามารถแกปั้ญหาได ้

กฎการเรียนรู้ของกลุ่มเกสตลัท ์
&. กฎแห่งความแน่นอนหรือชดัเจน (Law of Pregnant) การเรียนรู้ที�ดีจะตอ้งเกิดจาก

ความแน่นอนหรือความชัดเจน เช่น รูป (Figure) เป็นสิ� งที�ต้องการเน้นให้สนใจและพื�น (Ground) เป็น
ส่วนประกอบหรือฉากหลงั 

-. กฎแห่งความคลา้ยคลึง (Law of Similarity) การเรียนรู้เกิดจากการรับรู้สิ�งเร้าที�มี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนัและอยูร่วมกนัเป็นชุด ๆ  

o. กฎแห่งความต่อเนื�อง (Law of Proximity) การเรียนรู้ว่าสิ�งใด สถานการณ์ใดเป็น
เหตุเป็นผลกนั สิ�งนั�นตอ้งเกิดขึ�นในเวลาต่อเนื�องกนัในเวลาใกลเ้คียงกนั 

p. กฎแห่งการสิ�นสุด (Law of Closure) สาระสาํคญั คือ แมว้า่สถานการณ์หรือปัญหา
นั�นยงัไม่สมบูรณ์ อินทรียจ์ะเกิดการเรียนรู้ไดจ้ากประสบการณ์เดิมต่อสถานการณ์นั�น  

การประยกุตท์ฤษฎีของกลุ่มเกสตลัทม์าใชก้บัการเรียนการสอน 
&. การนาํหลกัการเรียนรู้มาใช ้ถา้ตอ้งการใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ที�ดีตอ้งจดัสิ�งเร้าต่างๆ 

ใหม้ารวมกนัเพื�อใหผู้เ้รียนเห็นสิ�งเร้าทั�งหมดเสียก่อนจึงจะเกิดการรับรู้ไดดี้ 
-. การนาํกฎของการเรียนรู้มาใช ้
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-.& กฎแห่งความชดัเจนแน่นอน เมื�อตอ้งการใหผู้เ้รียนเรียนรู้สิ�งใด จะตอ้งเนน้และ
ใหเ้ห็นความสาํคญัต่อสิ�งนั�นมากกวา่สิ�งอื�น 

-.- กฎแห่งความคลา้ยคลึง เมื�อตอ้งการให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ในบทเรียน
ใหม่หรือสิ�งใหม่ ตอ้งนาํบทเรียนเก่าที�คลา้ยคลึงกนัมาเปรียบเทียบ เช่น กิน- ->ดิน  เกิน- - >เดิน เป็นตน้ 

-.o กฎแห่งความต่อเนื�อง เมื�อตอ้งการให้ผูเ้รียนเรียนรู้สิ�งใดเป็นเหตุและผลกัน 
ตอ้งจดับทเรียนนั�นๆ ใหต่้อเนื�องกนั เช่น ทาํดีไดรั้บรางวลัเป็นสิ�งของหรือการชมเชย เป็นตน้  

-.p กฎแห่งการสิ�นสุด ประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนจะช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้สิ�งเร้าได ้
แมสิ้�งเร้านั�นจะไม่สมบูรณ์ก็ตาม  
 -.- ทฤษฎีการเรียนรู้ของทอลแมน  
                         -.-.& ถา้ตอ้งการให้ผูเ้รียน เกิดการเรียนรู้แบบหยั�งเห็น จะตอ้งใช้เครื� องหมาย
บางอยา่งชี�ทางควบคู่ไปดว้ย 
                         -.-.- ตอ้งมีการทดสอบบ่อย ๆ จึงจะรู้วา่ผูเ้รียนเรียนรู้ไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
                         -.-.o การเรียนรู้ไม่จาํเป็นตอ้งมีการเสริมแรงมากเท่ากบัแรงจูงใจ โดยสร้างให้เกิด
แรงขบั (Drive) มาก ๆ หรือจะตอบสนองพฤติกรรมไปยงัจุดหมายปลายทางที�ตอ้งการ643 

สุดาทิพย ์บุษมงคล ไดก้ล่าวถึงสภาพที�เอื�อต่อการเรียนรู้ไวด้งันี� คือ &) เปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
มีส่วนร่วมในการกระทาํ (Active Participation) เช่น อภิปรายการแสดงความคิดเห็น การตอบปัญหา การทาํ
แบบฝึกหัด การฝึกออกเสียงในการขับร้องหรือการสอนภาษา -) ป้อนข้อมูลยอ้นกลับทันที (Immediate 
Feedback) ขอ้มูลยอ้นกลบัที�เป็นบวก จะเป็นการเสริมแรงกระตุน้ให้อยากกระทาํซํ� าอีก แต่ถา้ออกเป็นลบครู
จะตอ้งช่วยชี�ขอ้บกพร่องวา่ผิดตรงไหน จะแกไ้ขอย่างไร พร้อมกบัให้กาํลงัใจเสมอ o) จดัประสบการณ์ที�เป็น
ผลสาํเร็จ (Successful Experiences) ความสาํเร็จเป็นการเสริมแรงในการกระทาํ และ p) การประมาณการทีละนอ้ย 
(Gradual Approximation) เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดใ้คร่ครวญในสิ�งที�เรียนไปทีละนอ้ยตามลาํดบัขั�นจากง่ายไปหา
ยาก ซึ�งจะทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ที�มั�นคงและถาวรได้644  

ดังนั�นอาจกล่าวได้ว่า การเรียนรู้เป็นการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมที�มีลักษณะถาวรอัน
เนื�องมาจากประสบการณ์ของบุคคล ทฤษฏีการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะมุ่งอธิบายเงื�อนไขหรือปัจจยัที�เป็นสาเหตุทาํให้
บุคคลมีการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมจากเดิม กล่าวคือ บุคคลเลือกที�จะแสดงพฤติกรรมที�คาดหวงัวา่จะไดรั้บรางวลั 
หรือจะไดรั้บผลดีเป็นการตอบแทน ขณะเดียวกนัก็จะหลีกเลี�ยงการแสดงพฤติกรรมที�คาดว่าจะทาํให้ตนเองถูก
ลงโทษหรือจะเกิดผลเสียตามมา ดงันั�น การให้รางวลั การเสริมแรง หรือการลงโทษจึงเป็นประสบการณ์ที�ทาํให้
บุคคลเกิดการเรียนรู้หรือการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรม 

เชียรศรี วิวิธสิริ ได้เสนอแนะไวว้่า สิ�งที�จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดง่้ายขึ�นอยู่กับ
องคป์ระกอบสาํคญั o ประการ คือ &) ตวัผูเ้รียนตอ้งมีความพร้อม มีความตอ้งการที�จะเรียน มีประสบการณ์มาบา้ง

                                                
643สุดาทิพย ์บุษมงคล, “เรื�องการรับรู้และการเรียนรู้,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีทาง

การศึกษา  (Education Technology) หน่วยการเรียนที� T มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธ์ุ, เขา้ถึงเมื�อ & ธนัวาคม 
-WWq, เขา้ถึงไดจ้าก http://reg.ksu.ac.th/teacher/sudatip/Elearning_files/dataW.html 

644เรื�องเดียวกนั. 
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แลว้และมีทศันคติที�ดีต่อสิ�งที�จะเรียน -) ตวัครู จะตอ้งมีบุคลิกภาพดี มีความรู้ในเนื�อหาวิชาที�สอนเป็นอยา่งดี มี
วิธีการเทคนิค ที�จะถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผูเ้รียนไดห้ลายวิธี และแต่ละวิธีที�ใชต้อ้งเหมาะสมกบัแต่ละเนื�อหาวิชา 
และตอ้งรู้จกัใชสื้�อการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัเนื�อหาวิชาที�จะสอนเพื�อผูเ้รียนจะไดเ้ขา้ใจง่าย และ o) 
สิ�งแวดลอ้ม ตอ้งมีบรรยากาศในชั�นเรียนดี มีมนุษยสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน มีสถานที�เรียนตลอดจน
อุปกรณ์ เช่น เก้าอี�นั�ง โต๊ะเรียน ที�อาํนวยความสะดวก และเหมาะสม สถานที�เรียนตอ้งมีอากาศถ่ายเทดี อยู่
ห่างไกลจากสิ�งรบกวน และแหล่งเสื�อมโทรมต่างๆทางไปมาสะดวก645  

โจนาสเซน (Jonassen) ไดน้าํเสนอหลกัสาํหรับใชใ้นการประเมินผลการเรียนรู้การสร้าง
ความรู้ตามแนวการสร้างความรู้ไวด้งันี� คือ 1) การประเมินผลการเรียนรู้ควรมีความหมายเป็นอิสระจากเป้าหมาย
มากขึ�นกล่าวคือ ในการประเมินไม่ควรมองที�เป้าหมายก่อนวา่ตอ้งการให้เกิดความกา้วหนา้เพียงใดหรือไม่ตอ้งมี
เกณฑไ์วอ้า้งอิงผลการประเมินก่อนที�จะมีการประเมิน เพราะการรู้เป้าหมายก่อนอาจทาํใหเ้กิดความลาํเอียงในการ
ประเมินได ้ 2) สิ�งที�ควรประเมินจากการเรียนรู้ คือ กระบวนการไดม้าซึ�งความรู้และทกัษะการคิดในระดบัสูง อนั
ไดแ้ก่ ทกัษะการคิดเชิงเหตุผล และการรู้คิดของนักเรียน ความสามารถในการนาํความรู้ที�มีไปถ่ายโยงกับ
สถานการณ์ใหม่ หรือบูรณาการความรู้ที�มีอยู่ในการสร้างผลงานการประเมินควรทาํให้ทั� งครูและนกัเรียนรับรู้
เกี�ยวกบัความกา้วหนา้ในการคิดเกี�ยวกบัการคิดของตนเอง (metacognition) ของนกัเรียน 3) เนื�องจากหลกัการ
สาํคญัอยา่งหนึ�งของการสร้างความรู้ตามแนวการสร้างความรู้ คือเนน้การศึกษาที�เป็นจริง (authentic tasks) ซึ� ง
หมายถึง งานทั�งหลายที�มีประโยชน์และสัมพนัธ์กบัชีวิตจริง เป็นงานที�ซบัซอ้นมากดว้ยบริบท และเป็นงานที�
ผสมผสานเนื�อหาต่างๆ ของหลกัสูตร ดงันั�นปัญหาหรือสถานการณ์ที�นาํมาใชใ้นการประเมินผลการเรียนรู้ก็ควร
เป็นปัญหาที�มากดว้ยบริบทมีความซบัซอ้นสอดคลอ้งกบัชีวติจริงเช่นเดียวกบัที�ใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอน 4) 
การประเมินผลควรผสมผสานอยู่กบัการเรียนการสอนหรือเป็นส่วนหนึ�งของกระบวนการเรียนรู้ ที�เรียกวา่การ
ประเมินผลตามสภาพจริง ซึ�งเป็นการประเมินความสามารถของนกัเรียนขณะที�นกัเรียนแสดงหรือทาํกิจกรรมการ
เรียนรู้ เป็นการประเมินที�ทาํให้ครูสามารถทราบขอ้มูลเกี�ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียนมากกว่าการตอบ
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ ซึ�งอาจวดัไดเ้พียงความสามารถในการจา เท่านั�น 5) การประเมินไม่ควรใชผู้ป้ระเมิน
เพียงคนเดียว ควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน โดยการแสดงความรู้ ความคิดเห็น และประเมิน
ความกา้วหน้าของตนเอง เนื�องจากไม่มีใครสามารถประเมินการสร้างความรู้ของนักเรียนไดดี้ที�สุดเท่ากบัตวั
นกัเรียนเอง และการใหน้กัเรียนเป็นผูป้ระเมินตนเองยงัเป็นการฝึกใหน้กัเรียนมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของ
ตนเองสามารถใชก้ารประเมินเป็นเครื�องมือในการควบคุมการเรียนรู้และวิเคราะห์ตนเองไดม้ากขึ�น และ 6)ใน
กรณีที�จาํเป็นตอ้งประเมินผลลพัธ์ของการเรียนรู้มากกวา่กระบวนการแลว้ควรใชแ้ฟ้มสะสมงานมากกว่าการใช้
ผลงานเพียงชิ�นเดียวในการประเมิน โดยแฟ้มสะสมงานที�ใชค้วรจะสะทอ้นให้เห็นถึงความแตกต่างทั�งในการ
ตีความงานที�ไดรั้บมอบหมายและขั�นตอนในการพฒันางานของนกัเรียนอยา่งชดัเจน646 

 

                                                
645เชียรศรี วิวิธสิริ, จิตวิทยาการศึกษาสําหรับผู้ใหญ่ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 

-W-r), -o--p. 
646D. H. Jonassen, “Evaluating Constructivist Learning,” Educational Technology 31, 9 

(September 1991) : 28-32. 
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|.S.| ความสามารถ  
ความสามารถนั� นแยกออกเป็น - คํา คือ ความ และ สามารถ ซึ� งในพจนานุกรมฉบับ

ราชบณัฑิตยสถานพุทธศกัราช -Wp- ให้ความหมายของทั�ง - คาํ ไวด้งันี�  “ความ” เป็นคาํนาม หมายถึง เรื�อง เช่น 
เนื�อความ เกิดความ; อาการ เช่น ความทุกข ์ความสุข; คดีที�ฟ้องร้องกนัในโรงศาล และเป็นคาํนาํหนา้กริยาหรือ
วเิศษณ์ เพื�อแสดงถึงสภาพ เช่น ความดี ความชั�ว ความกลวัเป็นตน้647  ส่วน “สามารถ” เป็นคาํช่วยกริยาบอกวา่มี
คุณสมบติัที�จะทาํได ้เช่น เขาสามารถเดินไดช้ั�วโมงละ W กิโลเมตร เพื�อนฉนัสามารถขี�จกัรยานไต่ลวดได ้และเป็น
คาํวิเศษณ์หมายถึง มีคุณสมบติัที�จะทาํได ้โดยเฉพาะทาง  ความรู้หรือความชาํนาญเป็นตน้ เช่น ลูกเขาเป็นคน
สามารถเรียนอะไรก็เรียนได้648  ซึ� งมีคาํที�มีความหมายเช่นเดียวกนักบัความสามารถในภาษาไทยอีกหลายคาํ เช่น 
สมรรถภาพและสมรรถนะเป็นตน้ โดยคาํว่า สมรรถภาพ นั�นมีความหมายว่า ความสามารถ เช่น เขาเป็นคนมี
สมรรถภาพในการทาํงานสูงสมควรไดเ้ลื�อนตาํแหน่ง649  ส่วนคาํวา่สมรรถนะนั�นมีความหมายวา่ ความสามารถ 
(ใชแ้ก่เครื�องยนต์) เช่น รถยนต์แบบนี� มีสมรรถนะดี เยี�ยมเหมาะสําหรับเดินทางไกล650  ซึ� งจะเห็นไดว้่าคาํว่า
สมรรถภาพนิยมใชก้ับคนส่วนสมรรถนะนั�นนิยมใช้กับสิ�งของ แต่ต่อมาภายหลงัปรากฏว่ามีการนําเอาคาํว่า 
สมรรถนะมาใชก้บัคน จึงทาํใหเ้กิดความสบัสนในการใชค้าํตามมา 

คาํที�มีความหมายเกี�ยวกบัความสามารถในภาษาองักฤษมีอยูห่ลายคาํ ไดแ้ก่ ability, capability, 
proficiency, expertise, skill, aptitude และcompetency ซึ�ง จิรประภา อคัรบวรไดแ้สดงทศันะในเรื�องดงักล่าวไวว้า่ 
Ability และ Capability มีความหมายแตกต่างกนัทั�งในภาษาไทยและภาษาองักฤษ คาํวา่ Ability แปลเป็นไทยวา่ 
ความสามารถ ซึ� งมีความหมายกวา้งมาก ส่วน Capability แปลวา่ ประสิทธิภาพ สมรรถภาพ สมรรถนะ และ
ปริมาณบรรจุ ในพจนานุกรมภาษาองักฤษแปลคาํ 2 คาํนี� แตกต่างกนัอย่างชดัเจน ซึ� งคาํว่า Ability หมายถึง 
ความสามารถทางร่างกาย จิตใจ (Mental skill or physical power) ที�ทาํใหท้าํงานบางอยา่งได ้ส่วน Capability เป็น
ความสามารถที�มาจากธรรมชาติ (Natural ability) หรือเป็นความสามารถที�ติดมากบัสิ�งๆ นั�นที�ทาํใหค้นๆ นั�น หรือ
สิ�งๆ นั�นสามารถทาํงานได ้เช่น พนกังานคนนี� มีความสามารถทางดา้นภาษาดี ซึ� งไม่ใช่ทุกคนจะมีความสามารถ
ดา้นนี�  แต่ละคนอาจมีความสามารถที�ติดตวัมาแต่กาํเนิดแตกต่างกนั และมีขอ้จาํกดัในแต่ละเรื�องที�แตกต่างกนัดว้ย 
จะฝึกฝนอบรมเท่าไร ความสามารถในความหมายของ Capability ก็จะไม่เปลี�ยนไปมาก เป็นขอ้จาํกดัของคนๆ 
นั�น ที�เราชอบพดูกนัวา่มี Cap ในการพฒันาจากความหมายดงักล่าวขา้งตน้คงยอมรับไดว้า่ Competency หากนิยาม
ตาม David McClelland แลว้มีบางส่วนที�อาศยัความสามารถของคนที�ติดตวัคนๆ นั�นมา เช่นอุปนิสยั และแรงจูงใจ 
แต่การกาํหนด Competency โดยทั�วไปเราสามารถใชใ้นเรื�องการพฒันาบุคลากร เมื�อมองนิยาม Competency โดย 
Scott Parry (1998) พบวา่ Competency จะตอ้งสามารถทาํการฝึกอบรมและพฒันาได ้ซึ� งนิยามนี� ใกลเ้คียงกบัคาํวา่ 
ทกัษะ หรือ Skill มากที�สุด ดงันั�น Competency ต่างจาก Capability อยา่งแน่นอน แต่การมี Competency นั�น

                                                
647ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, เขา้ถึงเมื�อ 1 กุมภาพนัธ์ 

2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp  
648เรื�องเดียวกนั. 
649เรื�องเดียวกนั. 
650เรื�องเดียวกนั. 
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แน่นอนทาํใหเ้กิด Ability หรือความสามารถในการทาํสิ�งใดสิ�งหนึ� ง651 นกัวิชาการทั�งหลาย เช่น กู๊ด (Good,&RWR) 
ฟังค์และแวกนาลิส (Funk and Wagnalis,1974) ฮอร์นบาย (Hornby,1974)เคนเลอร์ (Kendler,1974) เอเจนซี� 
(Agency,1988) แมคเคลแลนด(์McClelland,1990) ลีเบคและพอลลาร์ด (Liebeck and Pollard,1994) ไคส์เซอร์และ
รูดอร์ป (Kaiser and Rudolph,&RRq) เฟยแ์ละมิลท์เนอร์ (Fey and Miltner, 2000) เมอริโตจา และเรโน-คิลพิ 
(Meretoja and Leino - Kilpi, -AA&) เป็นตน้ไดใ้ห้ความหมายไวเ้ป็นอเนกประการ ซึ� งอาจกล่าวโดยสรุปไดว้่า 
ความสามารถนั�น หมายถึง คุณสมบติัที�จะทาํได ้ความรู้ หรือความชาํนาญในการใชค้วามรู้ ทกัษะ สติปัญญา ความ
เฉลียวฉลาดทั�งร่างกายและจิตใจที�จะทาํการสิ�งใดสิ�งหนึ� งให้บรรลุถึงความสําเร็จ อนัเป็นผลเนื�องมาจากการที�
บุคคลไดเ้รียนรู้ ไดรั้บประสบการณ์ หรือการอบรมพฒันาตนเอง  

แมคคอร์มิคและไลเกน (McCormick and Ligen) ไดก้าํหนดแนวคิดในการจดัหมวดหมู่ของ
องคป์ระกอบของความสามารถในการปฏิบติังานของบุคคลไว ้2 กลุ่ม กล่าวคือ 1) ตวัแปรดา้นบุคคล  หมายถึง 
ลกัษณะที�แสดงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ�ง ปัจจยัดา้นนี� จะมีความแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล 
และจะส่งผลใหพ้ฤติกรรมการทาํงานของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั ปัจจยัเหล่านี� ไดแ้ก่ เพศ อาย ุความถนดั
ความเชื�อ ความสนใจ ค่านิยม แรงจูงใจ ฯลฯ 2) ตวัแปรดา้นสถานการณ์  หมายถึง เงื�อนไขเหตุการณ์หรือลกัษณะ
ของสิ�งแวดลอ้มนอกเหนือจากตวับุคคล ที�มีผลต่อการแสดงความสามารถในการปฏิบติังาน ปัจจยัเหล่านี� แยก
พิจารณาได ้2 ประเภท คือ 2.1) ตวัแปรทางดา้นกายภาพและงาน  ไดแ้ก่ สิ�งที�เกี�ยวกบัการปฏิบติังาน เช่น วิธีการ
ทาํงาน รูปแบบเครื�องมือเครื�องใชใ้นการทาํงาน สภาพเครื�องมือเครื�องใช ้และสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน 
2.2) ตวัแปรองคก์ารและสงัคม  เช่นลกัษณะโครงสร้างและนโยบายองคก์าร ชนิดของการฝึกอบรมและการบงัคบั
บัญชา ชนิดของสิ� งล่อใจ และสภาพแวดล้อมในสังคม แมคคอร์มิคและไลเกนยังได้แสดงทัศนะไว้ว่า 
ความสามารถในการปฏิบติังานของบุคคลเป็นผลร่วมกนัจาก ปฏิสัมพนัธ์ของ 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านบุคคล 
ประกอบดว้ยปัจจยัดา้นความสามารถและดา้นบุคลิกภาพ ปัจจยัดา้นการทาํงานและสิ�งแวดลอ้ม ปัจจยัดา้นองคก์าร 
และปัจจยัดา้นการฝึกอบรมพิเศษและประสบการณ์652 

อิลมาริเนนและคณะ (Ilmarinen and Others) ใหค้วามหมายความสามารถในการทาํงาน (Work 
ability) ไวว้า่ หมายถึง ความพร้อมหรือความสามารถของบุคคลในการทาํงานทั�งในปัจจุบนัและอนาคตอนัใกล ้
โดยประเมินจากการรับรู้ของบุคคลเกี�ยวกบัปัจจยั 3 ประการ ไดแ้ก่ อุปสงคข์องงาน (Work Demands) สุขภาพ
ร่างกาย (Health) และแหล่งสนบัสนุนทางดา้นจิตใจ (Mental Resources)653  

                                                
651จิรประภา อคัรบวร, “Competency คืออะไรกนัแน่,” โครงการบัณฑิตศึกษาการพฒันาทรัพยากร

มนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , เข้าถึงเมื�อ 1 กุมภาพันธ์ 2557, เข้าถึงได้จาก
http://www.stabundamrong.go.th/web/journal/j-A.pdf 

652Ernest J. McCormick and Daniel R.Ilgen, Industrialand organizational psychology, 3rd ed. 
(Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1985), 65. 

653J. Ilmarinen, K. Tuomi, and J. Seitsamo, “New dimensions of work ability,” International 
Congress Series 1280 (June 2005): 3-7. 
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กรอสส์และแบลร์ (Gross and Blair)ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัความสามารถในการปฏิบติังานไว้
วา่ ความสามารถในการทาํงานจดัเป็นพื�นฐานของทีมที�ทาํใหป้ระสบความสาํเร็จ  ซึ�งมีความแตกต่างจากลกัษณะที�
เป็นความสาํเร็จส่วนบุคคล ความสามารถเป็นทกัษะ ความรู้ ลกัษณะของพฤติกรรม และลกัษณะอื�นๆ ที�สามารถ
ทาํนายการปฏิบติังานที�ยอดเยี�ยมได ้ความสามารถของสมาชิกทีมที�มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของทีมนั�น
ประกอบดว้ย &)  ความสามารถในการปรับตวัของทีม สมัพนัธ์กบัความผกูพนัในทีม ระดบัความไวต่อการกระตุน้
ของบุคคล การปรับตวัอยา่งเหมาะสม -) ความสามารถในการมุ่งมั�นต่อความสาํเร็จของทีม สัมพนัธ์กบัการพฒันา
ด้านต่างๆ ความยึดมั�นในมาตรฐาน การริเริ�มกระบวนการการปฏิบัติงานใหม่ๆ และ o) ความสามารถใน
ประสิทธิผลของบุคคลสมัพนัธ์กบัการมุ่งมั�นต่อความสาํเร็จ รวมถึงการควบคุมตนเอง และความเป็นผูมี้วฒิุภาวะ 
การมุ่งหวงัต่อการเติบโตกา้วหนา้ของบุคคล654  

ร็อบบินส์ (Robbins) ไดก้ล่าวถึงความสามารถของสมาชิก (Ability of member) ในทีมที�มี
ประสิทธิผลวา่ตอ้งการทกัษะ ที�แตกต่างกนั และผสมผสานกนัอยา่งพอดีในทกัษะที�จาํเป็นต่อการทาํงานเป็นทีม o 
ดา้น คือ  &) ทกัษะความเชี�ยวชาญทางวิชาชีพหรือความเชี�ยวชาญทางเทคนิค -) ทกัษะการแกปั้ญหาและการ
ตดัสินใจ  และ o) ทกัษะการสร้างปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล  ซึ�งทกัษะทั�ง o ดา้นนี�ทาํใหเ้กิดศกัยภาพสูงสุดในการ
ทาํงานเป็นทีม แต่ทีมไม่จาํเป็นตอ้งมีทกัษะทั�งหมดตั�งแต่แรกเริ�ม หรือมีมากในบุคคลใดบุคคลหนึ�ง ซึ�งสามารถจะ
เพิ�มพนูทกัษะไดโ้ดยการพฒันาฝึกอบรมและจากการเรียนรู้ร่วมกนัภายในทีม655  

ชูลทส์ (Schultz) นักเศรษฐศาสตร์รางวลัโนเบลได้กล่าวถึงความสามารถในฐานทุนมนุษย ์
(Human Capital) วา่ “ทุนมนุษย”์ หมายถึง ความสามารถหลายๆ อยา่งที�ติดตวัอยูก่บับุคคล ทั�งที�ติดตวัมาแต่กาํเนิด 
(Innate) ที�เรียกง่ายๆ วา่พรสวรรคห์รือเกิดจากการสะสมเรียนรู้ โดยแต่ละบุคคลที�เกิดมาจะมียนีส์เฉพาะของแต่ละ
บุคคลซึ�งจะเป็นตวับ่งชี� ถึงความสามารถ แต่ละบุคคลมีความสามารถแตกต่างกนัออกไป ส่วนความสามารถพิเศษ
นั� นเป็นความสามารถเฉพาะตัวเฉพาะด้านของแต่ละบุคคล ความสามารถนั� นมีอยู่หลายชนิดรวมทั� ง &) 
ความสามารถในการเรียนรู้ -) ความสามารถในการทํางานที�มีประโยชน์ o) ความสามารถในการเล่น p) 
ความสามารถในการสร้างสรรค ์และ W) ความสามารถในการตดัสินใจในภาวะไม่สมดุล656  

สมพงษ ์เกษมสิน  ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัความสามารถและคุณลกัษณะของผูบ้ริหารที�จาํเป็น
สาํหรับผูบ้ริหารไวว้า่ p ดา้น ไดแ้ก่ &) ดา้นพื�นฐานและประสบการณ์ ในการปฏิบติังานไดแ้ก่การตดัสินใจ การ
วนิิจฉยัสั�งการ การวางแผน ความ สามารถทางดา้นเทคนิคและการบริหาร และทกัษะในการทาํงานดา้นต่างๆ -) 
ด้านสติปัญญาและคุณภาพของสมอง ได้แก่ ความสามารถทางด้านภาษา ความสามารถทางด้านเหตุผล 
                                                

654S. Gross and J. Blair, “Reinforcing team effectiveness through pay,” Compensation and 
Benefits Review 27, 5 (September-October 1995): 34-38.  

655Stephen P. Robbins, Organizational Behavior: Concepts, Controversies, Applications, Rth 
ed. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2001), 264-265. 

656Theodore W. Schultz, อา้งถึงใน  วีระศกัดิ{  สุขทอง, “ปัจจยัที�สัมพนัธ์กบัความสามารถในการ
ทาํงานตามบทบาทของผูอ้าํนวยการศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาํตาํบล ในภาคตะวนัตก
ของประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบณัฑิต ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร บณัฑิตวิทยาลยั  
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WpW), 14. 
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ความสามารถในการจดจาํความสามารถในดา้นความรู้ทั�วไป ความสามารถในการใชดุ้ลยพินิจ และความสามารถ
ในการปรับดา้นต่างๆ o) ดา้นคุณลกัษณะทางกาย  ไดแ้ก่ การมีร่างกายสมบูรณ์แขง็แรงและมีสุขภาพจิตที�ดี และ p) 
ดา้นบุคลิกภาพและความสนใจ ไดแ้ก่ ความกระตือรือร้นและความเตม็ใจในการปฏิบติังาน ความเชื�อมั�นในตนเอง
และความรับผิดชอบ657 

ธงชยั สนัติวงศ ์ไดก้ล่าวถึงความสามารถในการจดัการที�จาํเป็นสาํหรับผูบ้ริหารไว ้o ประการ 
ไดแ้ก่ &) ความสามารถทางดา้นการคิด  กล่าวคือ การมีทกัษะในการคิดวเิคราะห์ และนึกคิดคาดการณ์สถานการณ์
ต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง พร้อมกบัมีความคิดริเริ�มที�ทนัสมยัสามารถคิดวิธีการใหม่ๆที�ช่วยในการทาํงานขึ�นมาได ้-) 
ความสามารถทางดา้นการเขา้กบัคน กล่าวคือ การรู้ถึงจิตใจคนเขา้ใจพฤติกรรมมนุษยแ์ละมีเทคนิคการเอาชนะใจ
คน ซึ�งการนี�หากเป็นผูน้าํที�มีประสิทธิภาพ มีทกัษะในดา้นการติดต่อสื�อสารและจูงใจคน จะช่วยให้ผูร่้วมงานนั�น
ทุ่มเททาํงานอยา่งเต็มที� และ o) ความสามารถดา้นงาน กล่าวคือ มีความเขา้ใจในงาน วิธีทาํงาน และปัญหาดา้น
เทคนิคต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ซึ�งรวมถึงการเขา้ใจถึงสภาพเงื�อนไขของทรัพยากรต่างๆที�เกี�ยวขอ้งกบั
การจดัระบบการทาํงาน และการรู้จกัปรับปรุงวธีิทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพดว้ย658  

กริช อมัโภชน์ ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การศึกษาวเิคราะห์บุคคลที�มีความสาํเร็จในการปฏิบติังาน 
หรือชีวติการทาํงานไม่วา่จะเป็นบุคคลในอดีตหรือปัจจุบนั และไม่วา่จะอยูใ่นตาํแหน่งใดหรือระดบัใดก็ตาม เรา
จะพบว่า บุคคลเหล่านั� นจะต้องมีความสามารถคล้ายๆ กันอย่างน้อย p ประการ ได้แก่ &) จะต้องมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามที�ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย รู้ตาํแหน่งงาน รู้หน้าที�งาน  มีความ
รับผิดชอบ รู้วตัถุประสงคข์องงาน รู้เทคนิควิธีการปฏิบติังาน ทาํการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื�อง และการพฒันา
ตนเองในเรื�องงาน -) จะตอ้งมีความรู้ความสามารถในเรื�องการศึกษาวิเคราะห์ตนเอง  การศึกษาวิเคราะห์ผูอื้�น 
และการยอมรับความแตกต่างของบุคคล o) จะตอ้งมีความรู้ความสามารถในการใชค้วามคิดโดยใชค้วามคิดอยา่ง
เป็นระบบ ใชค้วามคิดอยา่งมีเหตุผล ใชค้วามคิดโดยปราศจากอคติ และมีขั�นตอนในการแกไ้ขปัญหาและตดัสินใจ 
p) จะตอ้งมีความรู้ความสามารถในการดาํรงชีวิตส่วนตวักล่าวคือ การดาํรงชีวิตให้เหมาะสมกบัอตัภาพ การมี
ความประพฤติที�เหมาะสม การประพฤติปฏิบติัต่อครอบครัว การบริหารเวลาที�เหมาะสม และการรักษาสุขภาพ659 

ประชุม รอดประเสริฐ ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ ความสามารถในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารใน
การบูรณาการหรือผสมผสานสิ�งต่างๆ ไว ้4 ดา้น ดงันี� คือ 1) การบูรณาการดาํเนินงานกิจกรรมในการดาํเนินงาน 
(Operation and Activities) ความยากลาํบากของผูบ้ริหารในการบูรณาการดาํเนินงานกิจกรรมในการดาํเนินงาน 
ขึ�นอยูก่บัระดบัชั�นของบุคคลในองคก์ารหรือหน่วยงาน คนงานอาจมีความสามารถนอ้ยในการบูรณาการกล่าวคือ 
ตอ้งการปฏิบติังานที�ไดรั้บมอบหมายให้เป็นกิจวตัรเท่านั�น ส่วนความยุง่ยากสลบัซบัซอ้นต่างๆ ของกิจกรรมใน

                                                
657สมพงศ ์เกษมสิน, การบริหาร, พิมพค์รั� งที� s (กรุงเทพฯ:ไทยวฒันาพานิช,-W-q), -Rq--Rs. 
658ธงชยั สนัติวงศ,์ หลกัการจดัการ (กรุงเทพฯ:ไทยวฒันาพานิช,-Wo&), &r. 
659กริช อมัโภชน์, “องคป์ระกอบของความสาํเร็จในการปฏิบติังานรัฐกิจ,”ใน เอกสารการสอนชุด

วิ ช า ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ วิ ช า ชี พ บ ริ ห า ร รั ฐ กิ จ   เ ล่ ม  1 ห น่ ว ย ที� 1-6 ส า ข า วิ ช า วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, พิมพค์รั� งที� 3 (นนทบุรี:สาํนกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,-Wo-), &o-
-q. 
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การดาํเนินงานถือวา่เป็นหนา้ที�ของผูบ้งัคบับญัชาหรือผูบ้ริหารระดบัสูงจะตอ้งดาํเนินการ ผูบ้ริหารระดบัตน้อาจมี
ความสามารถในการบูรณาการกิจกรรมการดาํเนินงานอยู่บ้างแต่ก็เป็นการบูรณาการ ในสิ�งที�ง่ายๆ ผูบ้ริหาร
ระดบักลางอาจตอ้งมีความสามารถค่อนขา้งสูงในการบูรณาการการดาํเนินงานและกิจกรรมในการดาํเนินงาน
อยา่งมาก คือ ตอ้งสามารถบูรณาการกิจกรรมทุกชนิด และทุกประเภทของหน่วยงานทั�งหมด 2) การบูรณาการ
ประเภทความรู้ (Types of Knowledge) ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความรู้หลายประเภทชนิดในการบริหารงาน คือ จะตอ้งมี
ความรู้ทางดา้นจิตวิทยา สังคมวิทยา มนุษยว์ิทยา ภาษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบญัชี คณิตศาสตร์ และแมแ้ต่
วิศวกรรมศาสตร์ผูบ้ริหารอาจไม่จาํเป็นที�จะตอ้งมีความรู้อย่างเชี�ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาที�กล่าว แต่จะตอ้งมี
ความสามารถในการบูรณาการวิชาเหล่านั�นเพื�อการบริการ เพราะการปฏิบติังานอย่างผูมี้ความรู้ยอ่มจะทาํให้มี
ความรู้กวา้งขวางแต่ก็จะตอ้งเป็น “สัพพญัGู” (Generalist) คือ เป็นผูมี้ความรู้ทั�วไปและมั�นใจมั�นคงปลอดภยั ผู ้
บริการ ที�ดีจะเป็น “พหูสูต” (Specialist) ในบางสาขาเพื�อการเริ�มตน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเมื�ออยูใ่นฐานะผูบ้ริหาร
ระดบัตน้ 3) การบูรณาการหนา้ที�และกระบวนการ (Functions and Process) หนา้ที�ความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร
เป็นกระบวนการที�ประกอบดว้ยงานการวางแผน การจดัหน่วยงาน การจดับุคคล การควบคุมและอื�นๆ ซึ� งแต่ละ
งานยอ่มขึ�นอยูก่บัการวางแผนที�ดี การจดับุคคลยอ่มขึ�นอยูก่บัการวางแผนที�ดี การจดับุคคลยอ่มขึ�นอยูก่บัการจดั
หน่วยงานที�ดี เป็นตน้ ผูบ้ริหารที�ดีจะตอ้งสามารถบูรณาการหนา้ที�ความรับผิดชอบกบักระบวนการบริหารไป
พร้อมๆกนั และให้มีสมดุลกนัโดยตลอด และ 4) การบูรณาการทกัษะและความสนใจ (Skills and Interests) การ
ปฏิบติังานใหไ้ดผ้ลดีนั�น ยอ่มตอ้งอาศยัทั�งทกัษะ หรือความชาํนาญความสนใจหรือมีทศันคติที�ดีกบังานนั�นบุคคล
หนึ�งบุคคลใดแมจ้ะมีความชาํนาญเป็นพิเศษในงานหนึ�งงานใด แต่ขาดความสนใจหรือมีทศันคติที�ไม่ดีต่องานนั�น
ยอ่มตอ้งบูรณาการทกัษะและความสนใจทั�งของตนเอง ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และของผูร่้วมงานให้ผสมผสานกนั
เป็นอยา่งดี ทั�งเพื�อประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารที�มีความสามารถในการบูรณาการสิ�งต่างๆ ดงัที�กล่าว
แลว้ ยอ่มช่วยให้การปฏิบติังานดีขึ�นและการปฏิบติังานประสานสัมพนัธ์ดว้ยดี การบูรณาการสิ�งต่างๆดงัที�กล่าว
แลว้ไม่เฉพาะแต่จะอยูใ่นกลุ่มหรือในคู่ของตนเท่านั�น แต่จะตอ้งบูรณาการดว้ยกนัทั�งหมด จึงทาํใหก้ารดาํเนินงาน
ไปสู่ทิศทางที�ตอ้งการอยา่งบรรลุเป้าหมาย660 

ประยงค์ มีใจซื�อ ได้จําแนกความสามารถ (Ability) ออกเป็น 2 ประการ ได้แก่ 1) 
ความสามารถทางสติปัญญา (Intellectual ability) หมายถึง ความสามารถที�จะทาํงานเกี�ยวกบัความรู้ความคิดทาง
สติปัญญา ตวัอยา่งเช่น ความถนดัทางตวัเลข (Number Aptitude) เป็นความสามารถในการคิดทางคณิตศาสตร์
หรือตวัเลขไดเ้ร็วและถูกตอ้ง ความสามารถนี� เหมาะสาํหรับผูที้�จะเป็นนกับญัชี ความสามารถในการเขา้ใจภาษา 
(verbal Comprehension) เป็นความสามารถในการทาํความเขา้ใจสิ�งที�ไดอ่้านหรือไดฟั้งมา ความสามารถนี� เหมาะ
สาํหรับผูจ้ะเป็นผูจ้ดัการทุกระดบั ความสามารถในการให้เหตุผลในการโนม้นา้วจิตใจ (Inductive Reasoning) 
เป็นความสามารถที�จะชี� ให้เห็นอย่างมีเหตุผลโดยใชห้ลกัการทางตรรกวิทยา (Logic) ชี�ลาํดบัการเกิดปัญหาและ
เสนอแนะทางในการแกปั้ญหาอย่างมีขั�นตอน ความสามารถนี� เหมาะสําหรับนักวิจยัตลาดที�จะทาํหน้าที�ในการ
พยากรณ์อุปสงคข์องตลาดที�มีต่อสินคา้หรือบริหารในไตรมาสถดัไป และ ความสามารถในการจดจาํ (Memory) 
เป็นความสามารถที�จะบันทึกจดจําสิ� งต่างๆไวแ้ละระลึกได้ ความสามารถนี� เหมาะสําหรับพนักงานขาย 

                                                
660ประชุม รอดประเสริฐ, นโยบายและการวางแผนหลักการทฤษฎี (กรุงเทพฯ: เนติกุลการพิมพ,์ 

2539), 315-317. 
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(Salesperson) ที�จาํเป็นจะตอ้งจาํชื�อลูกคา้ได ้สิ�งที�ลูกคา้ชอบ สิ�งที�ลูกคา้ตอ้งการ อนัจะนาํไปสู่ความสาํเร็จทางการ
ขาย เป็นตน้ 2) ความสามารถทางกายภาพ (Physical ability) นอกจากความสามารถทางสติปัญญาแลว้ 
ความสามารถทางร่างกายก็เป็นส่วนสาํคญัที�จะทาํใหก้ารทาํงานประสบผลสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์ ความสามารถ
พื�นฐานทางกายที�จะทาํใหก้ารทาํงานประสบผลสาํเร็จมีหลายประการ คือ -.&) องคป์ระกอบดา้นความแข็งแกร่ง 
(Strength Factors) อาทิเช่น ความแข็งแกร่งที�ใชใ้นการเคลื�อนไหว มีพลงัความแร่งของกลา้มเนื�อสามารถใช้
พลงังานทางการทาํงานชํ� าบ่อยๆ ไดอ้ย่างต่อเนื�องตลอดเวลาที�ทาํงาน และความแข็งแกร่งของลาํตวั มีร่างกาย
สมบูรณ์ แข็งแรง ยกของหนักได้ ทรงตวัได้อย่างมั�นคง มีพลังในการปะทะกับแรงปะทะจากภายนอก  มี
ความสามารถที�จะนาํพลงัที�มีทั�งหมดมาใชเ้มื�อจาํเป็น เป็นตน้  -.-) องคป์ระกอบดา้นความยึดหยุน่ (Flexibility 
Factors) ยกตวัอยา่งเช่น ความสามารถในการเคลื�อนไหวร่างกายส่วนที�มีความแขง็แรงที�สุดเช่นกลา้มเนื�อลาํตวัได้
อย่างคล่องตวั และความสามารถในการเคลื�อนไหวทางกายได้เร็วและทาํซํ� าได้บ่อยๆ เป็นตน้ และ -.o 
องคป์ระกอบอื�นๆ (Other Factors) ยกตวัอยา่งเช่น ความอดทนทางกาย (Stamina) ทาํงานที�ใชแ้รงงานซํ� าไดเ้ป็น
เวลานาน และ ความสามารถในการควบคุมการเคลื�อนไหวทางกายให้ประสานสัมพนัธ์ซึ� งกนัและกนัไดอ้ย่าง
เหมาะสม เช่น นกัเตน้รํา นกักายกรรม นกักีฬา เป็นตน้661  

วรีะศกัดิ{  สุขทอง ไดท้าํการศึกษาแนวคิดเกี�ยวความสามารถแลว้ทาํการจาํแนกออกเป็น p กลุ่ม 
ดงันี� คือ  1) ความสามารถในการเรียนรู้ถึงเหตุผล ประกอบดว้ย การพูด  การคาํนวณ และสิ�งที�เป็นนามธรรม -) 
ความสามารถในการมองถึงสิ�งต่างๆไดก้วา้ง ประกอบด้วย ความเฉลียวฉลาดในการปฏิบติั (การเรียนรู้) และ
ความสามารถในการริเริ�มสร้างสรรค ์  o) ความสามารถในความเขา้ใจจากการรับรู้ไดถู้กตอ้งรวดเร็ว กล่าวคือ
ความสามารถทางดา้นติดต่อสื�อสาร และ p) ความสามารถในทางกายภาพ ประกอบดว้ย ความสามารถที�เกี�ยวกบั
การปฏิบติังานดา้นเครื�องกล ความสามารถที�เกี�ยวกบัการใชเ้ครื�องมือปฏิบติังาน ความสามารถที�เกี�ยวกบัดนตรี 
และความสามารถที�เกี�ยวกบันกักีฬา662 

วเินเก ้(Vinake)  ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ ตวัแปรต่างๆ  จะมีผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของ
ผลงานของตวับุคคล คือ ความสามารถ ประวติัและประสบการณ์ในอดีตและการจูงใจ ซึ� งความสัมพนัธ์ดงักล่าว
ไดแ้สดงไวด้งัแผนภูมิต่อไปนี� 663  

 
 
 
 

                                                
661ประยงค ์มีใจซื�อ,พฤตกิรรมองค์การ (กรุงเทพฯ:โรงพิมพม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง, -Wp-), sp-sW. 
662วรีะศกัดิ{  สุขทอง, “ปัจจยัที�สมัพนัธ์กบัความสามารถในการทาํงานตามบทบาทของผูอ้าํนวยการ

ศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาํตาํบล ในภาคตะวนัตกของประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบณัฑิต ภาควชิาส่งเสริมการเกษตร บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 
-WpW),15. 

663W. E. Vinake, Motivation as a complex problem (Bevery Hill: Univesity of Nebraska 
Press,1962), 1-49. 
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แผนภูมิที�  5 แผนภูมิแสดงปัจจยัหรือตวัแปรของตวับุคคลที�มีอิทธิพลต่อผลการดาํเนินงาน 

 
 อิลมาริเนน, ทูโอมิ และไซตซ์าโม (Illmarinen, Tuomi, and Seitsamo) ไดก้ล่าวไวว้า่โครงสร้าง
และองคป์ระกอบของความสามารถในการทาํงานนั�นประกอบดว้ยปัจจยัดา้นคน (Human Resource) ปัจจยัดา้น
งาน (Work Characteristics) และปัจจยัภายนอกงาน (Factors Outside the Working Life) ซึ� งปัจจยัเหล่านี� มี
ความสัมพนัธ์เชื�อมโยงถึงกนัและกนั นอกจากนี� อิลมาริเนนและทูโอมิ (Ilmarinen and Tuomi) ยงัไดน้าํเสนอ
รูปแบบความสัมพนัธ์เชื�อมโยงของปัจจยัต่างๆ เกี�ยวกบัความสามารถในการทาํงานไวว้า่ ความสามารถในการ
ทาํงานเป็นแบบจาํลองที�สมดุลระหวา่งคนที�สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในงานที�มีความสัมพนัธ์กบัสุขภาพและ
แนวทางการทาํงานที�ปลอดภยั ความสามารถในการทาํงานถือเป็นเป้าหมายสูงสุด เป็นบา้นที�ประกอบดว้ย 4 ชั�น 
และสิ�งแวดลอ้มรอบบา้นที�ส่งเสริมความสามารถในการทาํงาน เพื�อให้งานประสบความสําเร็จ นาํเสนอเป็น
แผนภูมิต่อไปนี� 664  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
664J. Ilmarinen and K. Tuomi, “Past, present and future of work ability,” People and Work 

Research Reports qW (Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health, -AAp), &–-W. 

ตวักระตุน้ภายนอกที�มีต่อตวับุคคล ผลลพัธ์ที�ได ้ปัจจยัหรือตวัแปรภายในตวับุคคล 

-งานหรือกิจกรรมที�ตอ้งปฏิบติั 

-สิ�งจูงใจภายนอก 

-ความสามารถ 

-ประวติัและประสบการณ์ในอดีต 
รวมถึงบุคลิกภาพ ประสบการณ์
ในการทาํงาน 

-สิ�งจูงใจภายใน 

-ปริมาณและคุณภาพของ
ผลการดาํเนินงาน 
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แผนภูมิที� 6  แผนภูมิแสดงบา้นของความสามารถในการทาํงาน (Work Ability house) 
ที�มา: J. Ilmarinen and K. Tuomi, “Past, present and future of work ability,” People and Work Research 
Reports qW (Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health, -AAp), -A. 

 
จากแผนภูมิดงักล่าวนั�น สามารถอธิบายไดด้งันี�  
ชั�นแรก คือ พื�นของตวับา้นซึ�งตอ้งแข็งแรงมาก คือ สุขภาพและความสามารถในการทาํหนา้ที�

ของผูท้าํงานที�ตอ้งมีความสมบูรณ์ทั�งทางร่างกายและจิตใจ การทาํหนา้ที�ของอวยัวะต่างๆ อยา่งเต็มความสามารถ
และศกัยภาพ 

ชั�นที� 2 คือ ความสามารถดา้นเชาวปั์ญญาประกอบดว้ยความรู้ และทกัษะของบุคคล ซึ� งตอ้งมี
อยา่งเพียงพอที�จะทาํงานให้สาํเร็จโดยจะเปลี�ยนไปตามอายแุละประสบการณ์ และตอ้งเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื�อการปรับปรุงอยา่งต่อเนื�อง 
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ชั�นที� 3 คือ ค่านิยม ทศันคติและแรงจูงใจ ซึ� งเป็นมุมมองของบุคคลต่องานนั�นๆ ไดแ้ก่ ความ
สนุกสนาน ความพึงพอใจในการทาํงาน ความรักในงานและมีความสุขในการทาํงาน เป็นการกล่าวถึงปัจจยัดา้น
คน (Human resources) หากมีการเปลี�ยนแปลงค่านิยมและทศันคติ ยอ่มส่งผลกระทบต่องานและการดาํเนินชีวติ 

ชั�นที� 4 คือ ปัจจยัดา้นงาน เป็นชั�นที�กวา้งและใหญ่ที�สุดของบา้น ซึ� งประกอบดว้ยสิ�งแวดลอ้ม
ในการทาํงาน เนื�องานและภาระงาน สงัคมและองคก์ร การบริหารจดัการ และภาวะผูน้าํ ซึ�งเป็นชั�นที�มีความสาํคญั
และใหญ่ที�สุดของโครงสร้างและองคป์ระกอบของความสามารถในการทาํงาน   ผูบ้ริหาร ผูนิ้เทศ รวมทั�งหัวหนา้
งานจะมีบทบาทและมีกิจกรรมในชั�นนี� มากที�สุด ความตอ้งการในงานที�เพิ�มขึ�น ความเร่งด่วน และการ
เปลี�ยนแปลงในการจดัการของงานอยา่งต่อเนื�องจะทาํให้เกิดความไม่สมดุลระหวา่งชั�นที� 4 กบัชั�นอื�นๆ ของบา้น 
จึงอาจกล่าวไดว้า่สุขภาพในการทาํงานขึ�นอยูก่บัคุณภาพของชั�นนี�และปัจจยัแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื�อน และ
ญาติพี�นอ้งตลอดจนชุมชน และสงัคมรอบขา้ง 

เชอร์เมอร์ฮอร์น ฮนัท์ และออสบอร์น (schermerhorn, hunt, and osborn) ไดเ้สนอว่า
ความสามารถในการปฏิบติังานของบุคคลขึ�นอยูก่บัองคป์ระกอบต่าง ๆ ซึ� งสามารถจาํแนกได ้3 ส่วน ดงันี� คือ &) 
คุณลกัษณะเฉพาะของบุคคล (Individual Attributes) แบ่งออกเป็น o กลุ่มลกัษณะ ซึ� งประกอบดว้ย &.&) 
Demographic Characteristics เป็นลกัษณะทีเกี�ยวกบั อาย ุเพศ เชื�อชาติ เผ่าพนัธ์ุ 1.2) Compertency Characteristic 
เป็นลกัษณะทีเกียวกบัดา้นความรู้ความสามารถ ความถนดั และความชาํนาญของบุคคล ซึงคุณลกัษณะเหล่านี.จะ
ไดม้าจากการศึกษา อบรมและจากการสัง สมประสบการณ์ เป็นคุณลกัษณะทีมีผลกระทบโดยตรงต่อระดบั
ความสามารถในการปฏิบติังาน และ  1.3) Psychological Characteristics เป็นคุณลกัษณะทางดา้นจิตวิทยา อนั
ไดแ้ก่ ทศันคติ ค่านิยม การรับรู้ในเรือ งต่างๆ รวมทงั. บุคลิกภาพของแต่ละบุคคลดว้ย -) ระดบัความพยายามใน
การทาํงาน (Work Effort) ซึ� งจะเกิดขึ�นจากการมีแรงจูงใจในการทาํงาน ซึ� งไดแ้ก่ ความตอ้งการ แรงผลกัดนั 
อารมณ์ ความรู้สึก ความสนใจ ความตั�งใจ รวมทั�งสิ�งจูงใจ จุดประสงค ์ทศันคติและค่านิยม เพราะคนที�มีแรงจูงใจ
ในการทาํงานสูงจะมีความพยายามในการทีจะอุทิศกาํลงักายและกาํลงัใจใหแ้ก่การทาํงาน มากกวา่ผูมี้แรงจูงใจใน
การทาํงานตํ�า และ 3) แรงสนบัสนุนจากองค์การหรือหน่วยงาน (Organizational Support) ไดแ้ก่ค่าตอบแทน 
ความยุติธรรม การติดต่อสื�อสาร ความใจกวา้งของผูบ้ริหาร และวิธีการมอบหมายงาน ซึ� งจะมีผลต่อกาํลงัใจ
ผูป้ฏิบติังาน665  

เสริมศกัดิ{  วศิาลาภรณ์ ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัความสามารถในการปฏิบติังานของบุคคลไวว้า่ 
ประกอบดว้ยสิ�งสําคญั o ประการ ไดแ้ก่ ความสามารถทางสมอง  ประสบการณ์ การศึกษาและการอบรม การมี
ประสบการณ์และรู้จกัจดัความสามารถของตนเองไดย้อ่มจะทาํใหบุ้คคลสามารถปฏิบติังานไดดี้ แต่จาํนวนปีที�เคย
ทาํงานมานั�นไม่ไดเ้ป็นเครื�องประกนัวา่คนที�ทาํงานนานกวา่จะมีประสบการณ์มากกวา่คนที�ทาํงานนอ้ยกวา่ ทั�งนี�
เพราะเหตุที�แต่ละวนัที�ทาํงานนั�นยอ่มไดรั้บประสบการณ์ต่างกนันั�นเอง666  

                                                
665John R. Schermerhorn, Jr., James G. Hunt, and Richard N. Osborn, อา้งถึงใน นฤมล กิตตะยา

นนท,์ พฤตกิรรมในองค์การ (กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2527), &q---. 
666เสริมศกัดิ{  วศิาลาภรณ์, พฤตกิรรมผู้นําทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, -W-&), &o&-

&o-. 
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สมยศ นาวีการ ไดแ้สดงทศันะไวว้่า มีปัจจยัจาํนวนมากที�มีอิทธิพลต่อความสามารถในการ
ปฏิบติังานของบุคคล เช่น เงิน  สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  ขอบเขต  รายละเอียดของงาน  ลกัษณะ
ความสมัพนัธ์ขององคก์ารที�เป็นทางการ  การเขา้กนัไดข้องบุคลกรในหน่วยงาน โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการเขา้กนัได้
กบัผูบ้งัคบับญัชา และเรียกปัจจยัดงักล่าวนี�วา่ ปัจจยัทางดา้นสถานการณ์ (Situation Factors) อิทธิพลของปัจจยันี� มี
ต่อความสามารถในการปฏิบติังาน ซึ� งจะถูกคั�นกลางโดยความสามารถ การรับรู้ดา้นบทบาท และแรงจูงใจ ดงั
แผนภูมิต่อไปนี� 667  

 
แผนภูมิที� 7 แผนภูมิแสดงการมีอิทธิพลของปัจจยัทางดา้นสถานการณ์ต่อความสามารถในการปฏิบติังาน 

 
จักรพรรดิ วะทา ได้แสดงทัศนะเกี�ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารไว้

ดงันี� คือ 1) มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ ขอ้มูลใหม่ๆเป็นนกัคิดนกัอ่าน และมองการณ์ไกล 2) มีความสามารถใน
การดาํเนินงานให้มีขอ้มูลใหม่ๆทุกด้าน 3) มีความสามารถในการแกปั้ญหาและขอ้ขดัแยง้ที�เกิดขึ�น 4) มี
ความสามารถในการประสานงาน 5) มีความสามารถในการใชภ้าษาไทยไดดี้ทั�งการพูด และการเขียน 6) มี
ความสามารถในการวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ 7) มีความสามรถในการประชุม และ 8) มีความสามารถในการ
วางแผนยทุธศาสตร์668 

สาํหรับการวดัความสามารถในการปฏิบติังานนั�นจะเกี�ยวขอ้งกบัคาํ o คาํ คือ การประเมินผล 
การวดั และการทดสอบ ซึ� งทั�ง o คาํ นี�  กรอนลนัด์ (Gronlund) ไดใ้ห้ความหมายไว ้ดงันี� คือ &) การประเมินผล 
(Evaluation) หมายถึง กระบวนการที�เป็นระบบเพื�อการรวบรวมวิเคราะห์และอธิบายขอ้มูลข่าวสาร เพื�อให้ทราบ
วา่บุคคลที�ตอ้งการประเมินนั�นมีความกา้วหนา้หรือไดรั้บการพฒันาตามวตัถุประสงคที์�ตอ้งการมากนอ้ยเพียงใด 
ซึ�งจะเป็นการตอบคาํถาม “How good” -) การวดั (Measurement) หมายถึง กระบวนการที�จะให้คาํอธิบายออกมา
เป็นตวัเลขที�จะบ่งบอกถึงระดบัของลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลที�ตอ้งการวดัวา่อยูใ่นระดบัมากน้อยแค่ไหน 
ซึ�งจะเป็นการตอบคาํถาม “How good” และ  o)การทดสอบ (Testing) หมายถีง เครื�องมือหรือวิธีการที�เป็นระบบ 
สาํหรับใชว้ดัพฤติกรรมของตวัอยา่งเพื�อที�จะตอบคาํถามวา่ บุคคลแต่ละคนที�ตอ้งการการทดสอบนั�นวา่ปฏิบติังาน

                                                
667สมยศ  นาวกีาร, การพฒันาองค์การและการจูงใจ (กรุงเทพฯ: ดวงกมล, 2521), 139-140. 
668จกัรพรรดิ วะทา, “คุณลกัษณะที�พึงประสงคข์องผูบ้ริหารขา้ราชการครู” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร, 2539), 18-19. 
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เป็นอยา่งไร เมื�อเทียบกบับุคคลอื�นๆ หรือเพียบกบัเกณฑม์าตรฐานของงานอยา่งใดอยา่งหนึ�ง ซึ� งจะเป็นการตอบ
คาํถาม “How good” โดยการนาํไปเปรียบเทียบกบัสิ�งที�ทราบกนัอยูแ่ลว้หรือเปรียบเทียบกบัเกณฑม์าตรฐานที�เป็น
ที�ยอมรับกนัหรือไดรั้บการทดสอบเรียบร้อยแลว้669 ดา้นธอร์นไดคแ์ละฮาเกน้ (Thorndike and Hagen) ไดจ้าํแนก
การวดัความสามารถได ้- ประเภทดว้ยกนัคือ  &) การวดัความถนดั (Aptitude) ซึ� งเป็นการวดัว่าบุคคลสามารถ
เรียนรู้หรือพฒันาตนเองที�จะทาํอะไรไดบ้า้ง และ -) การวดัความสาํเร็จ (Achievement) ซึ�งเป็นการวดัวา่บุคคลนั�น
ไดเ้รียนรู้การกระทาํอะไรมาบา้งและสามารถกระทาํไดเ้ป็นปกติวสิยัในชีวติมากนอ้ยแค่ไหน670  

|.S.U ค่านิยมและเจตคต ิ 
9) ค่านิยม 
ค่านิยม (value) นั�นพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานพุทธศกัราช -Wp- ให้ความหมาย

ไวว้า่ เป็นนาม หมายถึงสิ�งที�บุคคลหรือสงัคมยดึถือเป็นเครื�องช่วยตดัสินใจ และกาํหนดการกระทาํของตนเอง671  
กู๊ด (Good) ใหค้วามหมายไวว้า่ หมายถึง คุณลกัษณะของสิ�งต่างๆ ที�บุคคลไดพิ้จารณาแลว้

วา่ มีความสาํคญัในแง่ของจิตวทิยา สงัคม จริยธรรม หรือ สุนทรียศาสตร์ เป็นระบบความเชื�อที�เกิดขึ�นภายใน ซึ� ง
ทาํใหบุ้คคลนั�นเกิดความรู้สึกถึงความมั�นคง ปลอดภยั หรือรู้สึกวา่ตนไดรั้บการสนบัสนุนช่วยเหลือ672  

แซนเดน (Zanden) ให้ความหมายไวว้า่ หมายถึง กฎเกณฑ ์หรือแนวคิดที�บุคคลใชใ้นการ
ประเมินค่าสิ�งต่างๆ อนัไดแ้ก่ สิ�งของ ความคิด การกระทาํ ความรู้สึก และเหตุการณ์ต่างๆ ซึ� งจะสัมพนัธ์กบัความ
ปรารถนา ความดีงาม หรือความถูกตอ้งเหมาะสม ค่านิยมจึงเป็นสิ�งที�แสดงให้เห็นถึงความดี ความงาม ความมี
ศีลธรรมจรรยา และความมีคุณค่า673  

แรทส์และคณะ ( Raths and others) ไดร่้วมกนัศึกษาเกี�ยวกบัค่านิยม และไดแ้สดงทศันะไว้
วา่ ค่านิยม หมายถึง หลกัการประพฤติปฏิบติัตนต่อสิ�งต่าง ๆ ที�บุคคล ถือวา่ดีงาม ถูกตอ้ง และควรค่าแก่การยึดถือ  
กระบวนการพิจารณาและเสริมสร้างค่านิยมมีจุดมุ่งหมายให้ผูเ้รียนคน้พบดว้ยตนเองวา่ หลกัการที�ดีที�ถูกที�ควร
ตามทศันะของตนวา่เป็นอยา่งไร ค่านิยมเกิดจากการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล และจะแสดงออกมาในรูปของความ

                                                
669Norman E. Gronlund, อา้งถึงใน ภคินี ศรีสารคาม, “ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการ

ของเจา้หน้าที�สาธารณสุขระดับตาํบล ในการดาํเนินงานป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ จงัหวดัมหาสารคาม” 
(วทิยานิพนธ์ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล,-Wos), -&. 

670Robert L. Thorndike and Elizabeth P. Hagen, อา้งถึงใน ขวญัเรือน วฒันา, “ความสามารถใน
การปฏิบติังานบริหารเวชภณัฑข์องเจา้หนา้ที�สาธารณสุขระดบัตาํบลในจงัหวดัชลบุรี” (วทิยานิพนธ์ปริญญาวิทยา
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาบริหารสาธารณสุข บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล, -Wop,), 20. 

671ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, เขา้ถึงเมื�อ 1 กุมภาพนัธ์ 
2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp 

672Carter V. Good, Dictionary of Education, 2nd ed. (New York : McGraw Hill book Co., 
1973), 636. 

673James W. Vander Zanden, Sociology a Systematic Approach (New York : The Ronald Press 
Company,1965), 64. 
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เชื�อ ทศันคติพฤติกรรม และความรู้สึกของแต่ละบุคคลแลว้ไดแ้สดงออกมาในชีวติประจาํวนัมากมาย พฤติกรรมที�
แสดงออกมานี� มีบางส่วนเท่านั�นที�เชื�อไดว้า่เป็นการแสดงออกของค่านิยม เกณฑ์ในการพิจารณาวา่พฤติกรรมที�
แสดงออกมานั�นสะทอ้นค่านิยมของบุคคลหรือไม่ พิจารณาไดด้งันี� คือ 1) การเลือก ประกอบดว้ย 1.1) การเลือก
อยา่งอิสระไม่มีการบงัคบั 1.2) พิจารณาผลที�เกิดจากแต่ละทางเลือก และ 1.3) ตดัสินในเลือกโดยเสรี 2) การเห็น
คุณค่า โดยที� 2.1) มีความสุขและภาคภูมิใจ และ 2.2) เตม็ใจที�จะยดึมั�นในสิ�งที�เลือกนั�นอยา่งเปิดเผย 3) การปฏิบติั
ตามค่านิยม ประกอบดว้ย 3.1) ปฏิบติัตามที�ตนตดัสินใจเลือก และ 3.2) กระทาํพฤติกรรมนั�นซํ� าๆ จนกระทั�งเป็น
แบบแผนในการดาํเนินชีวิต ซึ� งเมื�อมนุษยเ์รียนรู้ตนเอง เขา้ใจบุคลิกภาพของตนเองจากการใชก้ลวิธีในการหา
ทางเลือกปฏิบติัหลาย ๆ ทางเพื�อตอบสนองความตอ้งการ เมื�อทางเลือกใดแสดงออกแลว้ไดผ้ลสําเร็จก็จะยึด
ทางเลือกนั�นไวเ้ป็นค่านิยมและปฏิบติัอีกในโอกาสต่อไป ถา้ปฏิบติัซํ� าๆ ก็จะเป็นลกัษณะนิสัยและเป็นบุคลิกภาพ
ในภาพรวม ซึ�งจดัเป็นกระบวนการดงักล่าวเป็นระบบของการพฒันาตนเอง (self development)674  

โรคีช (Rokeach) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ หมายถึง ความเชื�อที�มีลกัษณะถาวร (enduring) 
เชื�อวา่วถีิปฏิบติับางอยา่ง (mode of conduct) หรือเป้าหมายของชีวติ (end-state of existence) บางอยา่งนั�นเป็นสิ�งที�
ตวัเองหรือสงัคมเห็นดีเห็นชอบสมควรที�จะยดึถือปฏิบติัหรือเป็นเป้าหมายของชีวิต ค่านิยมหลายค่านิยมสามารถ
จดัรวมกนัเป็นระบบค่านิยมได ้ซึ� งระบบค่านิยมนั�น หมายถึง การรวมกนัของความเชื�อเกี�ยวกบั "วิถีปฏิบติั" หรือ 
"เป้าหมายของชีวิต" ที�เห็นดีเห็นชอบสมควรที�จะยึดถือปฏิบติั ให้เขา้เป็นระบบความเชื�อที�มีลกัษณะสัมพนัธ์กนั
ตามลาํดบัความสาํคญั675 

คูเบอร์แมน และ ฮาร์ทจีน (Duberman and Hartjen) ใหค้วามหมายไวว้า่ หมายถึง การรับรู้ 
หรือแนวคิดของบุคคลวา่ สิ�งใดเป็นสิ�งที�น่าปรารถนา มีคุณค่า น่าดึงดูดใจ เป็นสิ�งที�ดี หรือเป็นสิ�งที�น่าพึงพอใจ ซึ� ง
ค่านิยมจะทาํ ใหม้องเห็นทศันคติและพฤติกรรมของบุคคลไดช้ดัเจน676  

สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ หมายถึง ความรู้สึกนึก
คิดในเรื�องใดเรื�องหนึ�งที�บุคคล กลุ่มบุคคลหรือสังคมยอมรับร่วมกนั ยึดถือเป็นเครื�องตดัสินใจ และกาํหนดการ
กระทาํของตนเอง ยอมรับร่วมกนัว่าเป็นสิ�งที�ดีมีคุณค่า ควรแก่การนําไปเป็นกรอบของการดาํเนินชีวิตเพื�อ
ประโยชน์สุขของตนเองและส่วนรวม ค่านิยมจึงเป็นการแสดงออกในทางที�ดีหรือไม่ดีก็ได ้ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัดุลพินิจ
ของผูถื้อปฏิบติั เพราะจะมีทั�งค่านิยมที�พึงประสงคแ์ละไม่พึงประสงคค์วบคู่กนัไปตามความตอ้งการของสังคม 
เนื�องจากแต่ละสงัคมจะมีค่านิยมที�แตกต่างกนั677  

                                                
674L. Raths, M. Harmin, and S. Simon, Values and Teaching (Ohio : Chales E.Merill, 1966), 

30-31. 
675Milton Rokeach, The Nature of Human Values (New York : The Free Press, 1973), 5. 
676Lucile Duberman and Clayton A Hartjen, Sociology: Focus on society (Illinois : Scott, 

Foreman, and Company, 1979), 42. 
677สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, วัฒนธรรมและค่านิยมใหม่ในการทํางานเพื�อ

ประชาชน (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพอ์าทิตย,์ 2545), 15. 
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ดงันั�นอาจสรุปไดว้่า ค่านิยม หมายถึง สิ�งที�บุคคล กลุ่ม หรือสังคมยึดถือเป็นเครื�องช่วย
ตดัสินใจ และกาํหนดการกระทาํของตนเอง ยอมรับโดยการพิจารณาแลว้วา่ เป็นสิ�งที�ดีมีคุณค่า ควรแก่การนาํไป
เป็นกรอบของการดาํเนินชีวติเพื�อประโยชน์สุขของตนเองและส่วนรวม 

วเิชียร รักการ ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัการเกิดค่านิยมไวว้า่ ค่านิยมนั�นเกิดจากความจาํเป็น
หรือความตอ้งการทางสังคมของบุคคลในขั�นแรก ครั� นความจาํเป็นหรือความตอ้งการทางสังคมเกิดขึ�นแลว้ 
ความชอบหรือความสนใจก็จะติดตามมา และมีผลกระตุน้ใหบุ้คคลมีความนิยมหรือความเขา้ใจในคุณค่านั�นๆ จน
กลายเป็นค่านิยมในที�สุด ค่านิยมที�ก่อตวัอยูใ่นระยะหนึ�ง นานพอสมควร ก็จะกระตุน้ให้เกิดสภาวะที�รุมร้อนหรือ
พร้อมที�จะกระทาํอยูใ่นจิตใจ ที�เรียกวา่ เจตคติ (attitude) การเกิดค่านิยมสามารถสรุปเป็นแผนภูมิไดด้งันี�  

 
 
 
 

แผนภูมิที� 8 แผนภูมิแสดงการเกิดค่านิยม 
ที�มา : วเิชียร รักการ, วฒันธรรมและพฤตกิรรมของไทย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์ารศาสนา, 2529), 42. 

 
เมธี ปิลนัธนานนท ์ไดก้ล่าวถึงกระบวนการเกิดค่านิยมในสังคมไวเ้ป็นขั�นตอน ดงันี� คือ &)

ความรู้สึก  มีความรู้สึกสะดุดใจจากสิ�งที�ตนกระทาํอยู ่หรือเคยมีประสบการณ์เกิดความยั�งคิดในค่านิยมที�ตนมีอยู ่ 
2) ความคิดเห็น  ซึ� งแบ่งออกเป็นหลายได้ประการ คือ -.&) ความคิดเห็นอย่างมีระดับ ซึ� งมีอยู่ r ระดับ 
ประกอบดว้ย ระดบัความจาํ ระดบัการแปลความ ระดบัการประยุกตใ์ช ้ ระดบัการตีความ  ระดบัการวิเคราะห์  
ระดบัการสงัเคราะห์ และระดบัการประเมินผล -.-) ความคิดแบบวิพากษว์ิจารณ์ ซึ� งจะแยกแยะขอ้เท็จจริงต่างๆ 
จากความคิดเห็นส่วนตวัที�มีอคติ และพฤติกรรมที�นิยมทาํตามๆ กนัมาก เป็นตน้ และ 2.3) ความคิดตามหลกั
ตรรกวิทยา ความคิดแบบสร้างสรรค ์ความคิดจากทกัษะดา้นพุทธิศึกษา เช่น การใชภ้าษา การคาํนวณ และการ
วจิยั เป็นตน้ ส่วนที�เป็นขั�นตอนความคิดเห็นนี�จะปรากฏออกมา เนื�องจากวา่เขานั�นเกิดความรู้สึกสะดุดใจ ซึ� งเกิด
จากความรู้สึกและเป็นความคิดเห็นประเภทใดประเภทหนึ�ง หรือเป็นแบบบูรณาการกนัก็ได ้ o) การติดต่อสื�อสาร
และการถ่ายทอด  ซึ�งสามารถกระทาํไดโ้ดยคาํพูด โดยวิธีการอื�นๆ เช่น การส่งข่าวโดยถอ้ยคาํที�เขียน การฟัง การ
วาดรูป การถาม คาํถาม การให้ขอ้มูลยอ้นกลบั การแกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ เป็นตน้ p) การเลือกเชื�อและเกิดศรัทธา 
ขั�นตอนนี� เป็นการพิจารณาเพื�อหาขอ้สรุปจากทางเลือกต่างๆ การพิจารณาถึงสิ�งที�เกี�ยวขอ้งต่างๆ ทั�งที�ชอบและไม่
ชอบ เลือกการกาํหนดเป้าหมาย  การรวบรวมขอ้มูลต่างๆ การแกปั้ญหา  การวางแผน และการเลือกอยา่งอิสระจาก
ตวัอย่างเรื�องเดียวกนั  การสนับสนุนกนั การนิยมชมชอบร่วมกนั  จะทาํให้ตนเลือกเชื�อและเกิดศรัทธาในการ
พึ�งตนเองว่าเป็นสิ�งที�ดีและยึดมั�นไวใ้นใจ และ W) การปฏิบติั เป็นขั�นตอนที�ทาํตามซํ� ากบัที�เคยทาํมา หรือจากที�
เลือกใหม่ เมื�อถึงขั�นตอนนี�จะเกิดความเชื�อมั�น และมีศรัทธาในพฤติกรรม ก็จะพยายามถ่ายทอดความเชื�อมั�นนี�มา
เป็นความพยายามที�จะประพฤติปฏิบติัดว้ยตนเอง ซึ�งจะเป็นพฤติกรรมที�สงัเกตเห็นไดข้องบุคคลนั�น678  

                                                
678เมธี ปิลนัธนานนท,์ “กระบวนการเกิดค่านิยมในสงัคม,” คุรุปริทศัน์ s, - (กมุภาพนัธ์ -W-q): 42-

48. 

ความตอ้งการ
ความจาํเป็น 

ความชอบ
ความนิยม 

ค่านิยม พฤติกรรม เจตคติ 
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ประสาร มาลากุล ณ อยธุยา ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัอิทธิพลของค่านิยมที�มีต่อพฤติกรรม
ของมนุษยไ์วว้า่ ค่านิยมเป็นที�มาของการเกิดบทบาทในตวับุคคล ซึ� งทาํหนา้ที�เป็นทั�งมาตรฐานควบคุม กาํหนด
เป้าหมายแนวทางของพฤติกรรม และยงัเป็นแกนกลางที�ถาวรในการสร้างเสริมแรงจูงใจ ความสนใจ ตลอดจน
ความตั�งใจที�จะนาํสู่พฤติกรรมที�สอดคลอ้งกบัค่านิยมนั�นในที�สุด ซึ�งนาํเสนอเป็นแผนภูมิไดด้งันี�   
 
 
 
 

 
 
 

แผนภูมิที� 9 แผนภูมิแสดงอิทธิพลของค่านิยมต่อพฤติกรรมมนุษย ์
ที�มา : ประสาร มาลากลุ ณ อยธุยา,ค่านิยมและความคาดหวงัของเยาวชนไทย (กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั
,2523), 23. 

กรมวชิาการ ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของค่านิยมไวว้า่ มีบทบาทสาํคญัในชีวิตมนุษยห์ลาย
ประการดว้ยกนั ยกตวัอย่างเช่น 1) ทาํหน้าที�เป็นบรรทดัฐานหรือมาตรฐานของพฤติกรรมทั�งหลาย เป็นตวั
กาํหนดการแสดงออกวา่ควรทาํหรือไม่ควรทาํ ซึ� งจะช่วยกาํหนดจุดยืนในเรื�องต่างๆ และช่วยประเมินการปฏิบติั
ของตวัเราและบุคคลอื�น 2) ทาํหนา้ที�เป็นแบบแผนสาํหรับการตดัสินใจและแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ต่างๆ ทาํให้เขาเลือก
ทางใดทางหนึ� งเพื�อแกไ้ขปัญหา เช่น การตดัสินใจปฏิบติังานด้วยความซื�อสัตยสุ์จริตแทนที�จะเลือกในทาง
ช่วยเหลือพวกพอ้งหรือปฏิบติัในทางที�ไม่สุจริต และ 3) ทาํหนา้ที�เป็นแรงจูงใจหรือผลกัดนัของบุคคล เช่น คนที�
นิยมชมชอบการมีอายยุนืยาว มีสุขภาพดี จะผลกัดนัใหอ้อกกาํลงักายสมํ�าเสมอ เป็นตน้679  

อุทยั หิรัญโต ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ ค่านิยมของบุคคลจะช่วยในการตดัสินใจกระทาํอยา่งใด
อยา่งหนึ�ง กล่าวคือ 1) ช่วยในการตดัสินใจวา่สิ�งใดควรทาํ หรือไม่ควรทาํ 2) ช่วยสร้างมาตรฐานและแบบฉบบั
ของความประพฤติของบุคคล 3) ช่วยในการกาํหนดท่าทีของตนเองต่อเหตุการณ์ที�ตอ้งเผชิญ 4) มีอิทธิพลเหนือ
จิตใจในการเลือกคบหาบุคคลอื�นและเลือกกิจกรรมทางสังคมที�ตนจะตอ้งเขา้ร่วมด้วย และ 5) ช่วยกาํหนด
แนวความคิดของบุคคล680  

สเทาจ์แฮนและริกเก่ย ์(Straughan and Wrigley) ไดอ้ธิบายรูปแบบของค่านิยมไว ้ดงันี� คือ 
1) ค่านิยมเชิงศีลธรรม (moral values) คือ ค่านิยมที�เราใชใ้นการตดัสินคุณค่าของพฤติกรรมและผลของพฤติกรรม 
ซึ� งจะมีผลต่อวิถีการดาํเนินชีวิต และความผาสุกของตนเองกบัผูอื้�น 2) ค่านิยมเชิงสุนทรีย ์(aesthetic values) คือ 
ค่านิยมที�เราใชใ้นการตดัสินคุณค่าของพฤติกรรมและผลของพฤติกรรม ซึ� งมีผลกระทบต่อสถานการณ์ที�เกิดขึ�น
                                                

679กรมวิชาการ,คู่มือการสร้างเครื�องวัดคุณลักษณะด้านจิตพิสัย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภา, 
2539), 15. 

680อุทยั หิรัญโต, สารานุกรมศัพท์สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา (กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจาํกดัทิพย
อกัษร, 2526), 271. 
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ในแบบของความรู้สึกนึกคิด 3) ค่านิยมเชิงสังคม (social values) คือ ค่านิยมที�บุคคลใชเ้ป็นหลกัในการตดัสิน
คุณค่าของพฤติกรรม และผลของพฤติกรรมที�มีผลกระทบต่อแบบแผนการดาํเนินชีวิตของกลุ่มและชุมชน 4) 
ค่านิยมเชิงศาสนา (spiritual values) คือ ค่านิยมที�เราใชใ้นการตดัสินคุณค่าของพฤติกรรมและผลของพฤติกรรม 
ซึ� งมีผลต่อการช่วยให้บุคคลบรรลุเป้าหมายหรือเห็นคุณค่าของชีวิต และ 5) ค่านิยมเชิงสติปัญญา (intellectual 
values) คือ ค่านิยมที�คนยดึถือความสามารถดา้นสติปัญญาเป็นหลกัในการตดัสินคุณค่าของพฤติกรรมและผลของ
พฤติกรรมจะช่วยให้บุคคลมองเห็นภาพรวมของสิ�งต่างๆ ในโลกที�อยูร่อบตวั ธรรมชาติ สิ�งที�มนุษยป์ระดิษฐ์ขึ�น 
หรือสิ�งที�เกี�ยวขอ้งกบัมนุษยด์ว้ยกนั681  

เฟนนิกซ์ (Phenix) ไดแ้บ่งค่านิยมออกเป็น 6 ประเภท ดงันี� คือ 1) ค่านิยมทางวตัถุ (material 
value) เป็นค่านิยมที�เกี�ยวกบัปัจจยัสี�ที�สาํคญัในการดาํรงชีวติของมนุษย ์ไดแ้ก่เรื�องอาหาร เครื�องนุ่งห่ม ที�อยูอ่าศยั
และยารักษาโรค 2) ค่านิยมทางสังคม (social value) เป็นค่านิยมที�ช่วยก่อให้เกิดความรักและความสัมพนัธ์ใน
สงัคม 3) ค่านิยมทางดา้นความจริง (truth value) เป็นค่านิยมเกี�ยวกบัการให้ความรู้ตามความเป็นจริง การคน้ควา้
ทางวิทยาศาสตร์เพื�อหาความจริงตามกฎเกณฑธ์รรมชาติ 4) ค่านิยมทางจริยธรรม (moral value) เป็นค่านิยมที�
เกี�ยวกบัความรับผิดชอบในการปฏิบติั เช่น ความซื�อสัตย ์ ความยติุธรรม 5) ค่านิยมทางสุนทรียภาพ (aesthetic 
value) เป็นการมองเห็นความสาํคญัและประโยชน์ ซาบซึ� งในความดีงามและความสวยงามของสิ�งต่าง ๆ และ 6) 
ค่านิยมทางศาสนา (religious value) เป็นค่านิยมเกี�ยวกบัอุดมการณ์ทางศาสนา อุดมการณ์ทางชีวติ รวมทั�งความรัก
และการบูชาในศาสนาดว้ย682  

โรคีช ( Rokeach) ไดจ้าํแนกค่านิยมของมนุษยอ์อกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ค่านิยมที�เป็น
แนวทางในการประพฤติปฏิบติัเรียกวา่“ค่านิยมวิถีปฏิบติั” (Instrumental values) เป็นค่านิยมที�เป็นตวักาํหนด
รูปแบบของการกระทาํแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่  1.1) ค่านิยมทางจริยธรรม (Moral values) เป็นค่านิยมที�มีจุด
รวมอยูที่�ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล หากค่านิยมนี� ถูกละเมิด บุคคลจะสาํนึกผิด ไม่สบายใจดว้ยมโนธรรม  และ 
1.2) ค่านิยมดา้นความสามารถ (Competence values) เป็นค่านิยมที�มีจุดรวมอยูที่�ตนเอง การละเมิดค่านิยมประเภท
นี� จะรู้สึกอบัอายที�ตนขาดความสามารถ 2) ค่านิยมจุดหมายปลายทาง (Terminal values) เป็นค่านิยมที�อยูใ่นตวั
บุคคลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่  2.1) ค่านิยมระดบับุคคล (Personal values) เป็นค่านิยมที�มีอยูใ่นตวับุคคล และ 
2.2) ค่านิยมระดบัสงัคม (Social values) เป็นค่านิยมที�มีอยูน่อกตวับุคคล  

ทั�งนี� โรคีชไดป้ระมาณค่านิยมทั�ง 2 ประเภท ไวอ้ยา่งละ 18 ประการ ดงันี� คือ &) ค่านิยมที�
เป็นแนวทางปฏิบติั (instrumental or means values) หมายถึง ค่านิยมที�เกี�ยวกบัความเชื�อ หรือความรู้สึกนึกคิดที�
เป็นรูปแบบของพฤติกรรมที�จะนาํ ไปสู่ความสาํเร็จของชีวิตมีอยูด่ว้ยกนั 18 ประการ ไดแ้ก่ 1) ทะเยอทะยาน 
(ambitions) 2) ใจกวา้ง (broad minded) 3) สามารถ (capable) 4) สนุกสนานร่าเริง (cheerful) 5) สะอาด (clean) 6) 
ความกลา้ (courageous) 7) การให้อภยั (forgiving) 8)ความเอื�อเฟื� อ (helping) 9) ซื�อสัตย(์honest) 10) สร้างสรรค ์
(imaginative) 11) อิสรเสรี (independent) 12) มีสติปัญญา (intellectual) 13) มีเหตุผล (logical) 14) เป็นที�นิยม 

                                                
681Roger Straughan and Jack Wrigley, Values and Evaluation in Education (London : Harper 

and Row, &RsA), 78-79. 
682Phillip H. Phemix, Philosophy of Education (New York: Henry Holt and Company, 1958), 

549–551. 
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(loving) 15)เชื�อฟัง (obedient) 16) สุภาพ (polite) 17) รับผิดชอบ (responsible) และ 18) ควบคุมตนเอง (self 
controlled) และ -) ค่านิยมที�เป็นจุดหมายปลายทาง (terminal or ends values) หมายถึง ค่านิยมที�แต่ละบุคคล
ตอ้งการไปถึง หรือเป็นจุดหมายปลายทางที�ทุกคนพึงปรารถนา (desirable end-states) มีอยู ่18 ประการ ไดแ้ก่ 1) 
ชีวิตที�สะดวกสบาย (a comfortable life) 2) ชีวิตที�ตื�นเตน้ (an exciting life) 3) ความรู้สึกวา่ประสบความสาํเร็จ (a 
sense of accomplishment) 4) โลกที�มีสันติสุข (a world of peace) 5) มองโลกแห่งความงาม (a world of beauty)  
6) ความเสมอภาค (equality) 7) ความปลอดภยัในครอบครัว (family security) 8) ความอิสระ (freedom) 9) 
ความสุข (happiness) 10) ความรู้สึกกลมเกลียว (inner harmony) 11) มีความรักที�สมบูรณ์ (mature love) 12) ความ
มั�นคงของชาติ (national security) 13). ความสงบสุขทางใจ (p l e a s u r e) 14) การช่วยเหลือผูอื้�น (salvation) 15) 
การเคารพตนเอง (self- respect) 16) การยอมรับจากสังคม (social recognition) 17) การมีมิตรแท(้ true friendship) 
และ18) ความรอบรู้ (wisdom) ซึ� งความแตกต่างระหวา่งค่านิยมทั�ง 2 ชนิด อยูที่�กลุ่มหนึ�งเป็น “วิถีทาง” ( mean ) 
และอีกกลุ่มหนึ�งเป็น“จุดหมายปลายทาง”(Terminal values) มีศูนยร์วมอยูที่�ตวับุคคล (self centre) และมีศูนย์
รวมอยูที่�สงัคม ( Society-centre ) อีกส่วนหนึ�ง683   

นอกจากนี�  โรคีช ยงัไดเ้สนอวา่ กรอบทฤษฎีเรื�องโครงสร้างของค่านิยมนี�ตั�งอยูบ่นฐานคติ
(Assumption) เกี�ยวกบัธรรมชาติแห่งค่านิยมของมนุษย ์5 ประการ ไดแ้ก่ 1) จาํนวนของค่านิยมที�แต่ละคนมี จะมี
อยูไ่ม่มากนกัและจะอยูใ่นข่ายที�จะนบัและศึกษาได ้2) ความแตกต่างของค่านิยมจะแสดงออกทางระดบั (Degree) 
3) ค่านิยมต่าง ๆ สามารถจะนาํมาจดัการรวมกนัเขา้เป็นระบบค่านิยมได ้ 4) บ่อเกิดของค่านิยมก็คือ สังคม 
วฒันธรรม และสถาบนัทางสงัคมต่าง ๆ จนถึงบุคลิกภาพ และ 5) ผลที�ตามมา คือ ค่านิยมของมนุษย ์จะแสดงออก
ทางเจตคติและพฤติกรรมของมนุษยใ์นเกือบทุกรูปแบบ ที�นกัสงัคมศาสตร์สนใจที�จะศึกษาวเิคราะห์684   

จิราวรรณ บุญฤทธิ ไดจ้าํแนกค่านิยมไทยออกเป็น 5 หมวดหมู่ ดงันี� คือ 1) ค่านิยมดา้น
ความเป็นชาติ คือ พฤติกรรมที�คนไทยให้ความสาํคญัต่อชาติ บา้นเมือง และพระมหากษตัริย ์เช่น การจงรักภกัดี
ต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์การเมือง การปกครอง ตามปัจจยัที�ส่งผลถึงความมั�นคงของชาติ เป็นตน้ 2) ค่านิยม
ดา้นศาสนา คือ ตวักาํหนดความประพฤติของคนไทยทางดา้นจริยธรรม ซึ� งคาํสอนในศาสนาส่วนใหญ่เนน้ดา้น
จริยธรรม เช่น คนไทยมีค่านิยมในความเชื�อเรื�องบุญกรรม เชื�อในเรื�องคาสอนของพระพุทธศาสนา ปฏิบติัตาม
หลกัศีล 5 ไดแ้ก่ ละเวน้จากการฆ่าสตัวต์ดัชีวิต ละเวน้จากการลกัขโมย ฉ้อฉล ละเวน้จากการประพฤติผิดในกาม 
ละเวน้จากการพูดเท็จ โกหกหลอกลวง ละเวน้จากการดื�มเครื�องมึนเมา เป็นตน้ 3) ค่านิยมทางสังคม คือ ความ
ประพฤติของคนไทยต่อสงัคมไทย เช่น มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย ยกยอ่งอาํนาจยศศกัดิ{  ยอมรับความไม่เท่า
เทียมกนัทางสังคม ระบบอาวโุส ช่วยกนัรักษาและไม่ทาํลายสาธารณสมบติัและสิ�งแวดลอ้ม เป็นตน้ 4) ค่านิยม
ความเป็นมนุษย ์คือ ความประพฤติของคนไทยส่วนใหญ่ เช่น คนไทยรักสนุก รักความสามคัคี รักความเป็นไท 
อิสระ สะดวกสบาย รวมทั�งมีความตอ้งการพื�นฐานตามสัญชาตญาณของมนุษย ์ เป็นตน้ และ 5) ค่านิยมการ

                                                
683Milton Rokeach, The Nature of Human Values (New York : The Free Press, 1973), 7-8. 
684MiIton Rokeach, “A Theory of Organization and Change within Values Attitude System,” 

Journal of Social Issue 24, 1 (March 1968): 16. 
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อุปโภคบริโภค คือ ความประพฤติของคนไทยในเรื�องการใชจ่้ายเพื�ออุปโภคบริโภค เช่น การประหยดัอดออม มี
ความพอดีในการบริโภค หรือนิยมวตัถุสิ�งของจากต่างประเทศ เป็นตน้685  

ควนิน์ (Quinn,1991) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัความสาํคญัของค่านิยมวา่ ค่านิยมนั�นเป็นสิ�ง
ที�ตอ้งคาํนึงในการทาํงานขององคก์ารที�มีประสิทธิภาพ เพราะค่านิยมมีอิทธิพลต่อความคิดที�แตกต่างกนัของ
บุคคล อาจนํามาซึ� งความขดัแยง้ขององค์การหรือความร่วมมือที�ดี ค่านิยมขององค์การจึงแสดงถึงระดับ
ความสามารถในการทาํงานและวฒันธรรมขององคก์ารดว้ย686  

เชเมอร์ฮอน (Schemerhorn) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความแตกต่างของบุคคลเป็นผลมาจากความ
แตกต่างของค่านิยมและเจตคติ ค่านิยมมีผลต่อการแสดงออก ดังนั�นค่านิยมจึงมีอิทธิพลต่อเจตคติและ
พฤติกรรม687  

สุนทรี โคมิน และ สนิท สมคัรการ ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของค่านิยมไวว้า่ ค่านิยมเป็น
มาตรฐานที�ใชน้าํพฤติกรรมการแสดงออกซึ� งความตอ้งการของมนุษย ์ ในรูปของแรงจูงใจและความตอ้งการ 
นอกจากนั�นระบบค่านิยมของบุคคลยงัช่วยในการขจดัความขดัแยง้ ช่วยในการตดัสินใจ และค่านิยมยงัเป็น
รากฐานของปัญหาทางสังคมอีกมากมาย688 ทั�งนี� ยงัไดก้ล่าวถึงหนา้ที� (Function) และความสาํคญัของค่านิยมไว้
ดงันี� คือ 1) ค่านิยมเป็นมาตรฐาน (Standard) ที�ใชน้าํการกระทาํพฤติกรรมในหลายทาง ไดแ้ก่ 1.1) เป็นตวันาํ 
(Lead) ให้บุคคลไดแ้สดงจุดยืนของตนในเรื�องราวต่างๆ เกี�ยวกบัสังคมออกมาให้เห็นชดัเจน 1.2) กาํหนด 
(Predispose) ใหบุ้คคลนิยมเลือกอุดมการณ์หนึ�งมากกวา่อุดมการณ์อื�น 1.3) เป็นบรรทดัฐานที�ช่วยนาํ(Guide) การ
กระทาํให้เราประพฤติ หรือแสดงตวัต่อผูอื้�น ตามที�ประพฤติเป็นปกติอยูทุ่กวนั 1.4) เป็นบรรทดัฐานที�ใชใ้นการ
ประเมิน (Evaluate) ตดัสิน (Judge) ในการชื�นชมยกยอ่ง (Praise) หรือตาํหนิติเตียน (Blame) ตวัเองหรือการ
กระทาํของผูอื้�น 1.5) เป็นบรรทดัฐานในการเปรียบเทียบวา่เรามีค่านิยมทางจริยธรรม และค่านิยมความสามารถ
เท่าผูอื้�นมากนอ้ยเพียงไร 1.6) เป็นบรรทดัฐานที�ใชช่้วยในการชกัชวน (Persuade ) หรือสร้างประสิทธิผลต่อคน
อื�น โดยสามารถบอกเราไดว้า่ ความเชื�อ เจตคติ ค่านิยม หรือการกระทาํใดที�จะมีค่าพอที�เราจะกระทาํคดัคา้น 
ถกเถียง หรือพยายามที�จะเปลี�ยน และ 1.7) เป็นบรรทดัฐานที�ถูกใชเ้ป็นฐาน (Base) สาํหรับกระบวนการให้เหตุผล
ต่อความนึกคิด และการกระทาํของบุคคล เพื�อธาํรงรักษาไวซึ้� งศกัดิ{ ศรีแห่งตน 2) ค่านิยมเป็นแรงจูงใจ 
(Motivation) ค่านิยมถือวา่มีองค์ประกอบของแรงจูงใจอยูใ่นตวัเช่นเดียวกบัองคป์ระกอบทางดา้นความระลึกรู้ 

                                                
685 จิราวรรณ บุญฤทธิ, “ค่านิยมไทยในภาษาโฆษณาของการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทยในช่วงปี 

พ.ศ. 2542 - 2552” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื�อสารระหว่าง
วฒันธรรม ภาควชิาภาษาตะวนัตก บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2555), -p--W. 

686David A. Kolb, Irwin M. Rubin, and Joyce Osland, The Organizational Behavior Reader, 
5th ed. (USA : Prentice – Hall Inc, 1991), 33-34. 

687John R. Schermerhorn, Jr., James G. Hunt, and Richard N. Osborn, Basic organizational 
behavior (New York : John Wiley & Sons,1998), 42. 

688สุนทรี โคมิน และสนิท สมคัรการ, ค่านิยมและระบบค่านิยมไทย (กรุงเทพฯ: สํานักวิจยั
สถาบนัพฒันบริหารศาสตร์, 2522), 1-3. 
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อารมณ์และพฤติกรรม โดย “ค่านิยมจุดหมายปลายทาง” จะเป็นตวับ่งชี�ความตอ้งการหรือเป้าหมายของมนุษย ์ 
และ 3) ระบบค่านิยมเป็นแผนสาํหรับการตดัสินใจ และแกค้วามขดัแยง้ เพราะระบบค่านิยมจะเป็นที�รวมของ
หลกัการและกฎเกณฑต์่าง ๆ ที�บุคคลไดเ้รียนรู้มา ซึ�งจะช่วยให้บุคคลสามารถตดัสินเลือกระหวา่งทางเลือกต่าง ๆ 
และเป็นการช่วยแกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ดว้ย689  

ฟิชเทอร์ (Fichter,1977) ไดอ้ธิบายหนา้ที�ที�สาํคญัของค่านิยม ไวด้งันี� คือ 1) ค่านิยมเป็น
เครื�องมือ หรือวธีิการสาํหรับการพิจารณาตดัสินใหก้บับุคคลทาํใหบุ้คคลแต่ละคนรู้จุดยนืของตนเอง 2) ค่านิยมชกั
จูงให้บุคคลสนใจเฉพาะในสิ�งที�พึงปรารถนา มีประโยชน์ และมีความสาํคญั 3) ค่านิยมเป็นบรรทดัฐานที�ช่วย
บุคคลในการเลือกประพฤติปฏิบติัตนใหมี้ความเหมาะสมตามบทบาทที�ตนมีในสังคม 4) ค่านิยมทาํหนา้ที�เป็นตวั
คอยควบคุมความประพฤติของบุคคลในสังคมกล่าวคือเป็นตวัที�คอยบงัคบัให้บุคคลปฏิบติัตามบรรทดัฐาน ช่วย
ใหบุ้คคลประพฤติปฏิบติัในสิ�งที�ถูกที�ควรและถา้บุคคลใดประพฤติปฏิบติัตามก็จะไดก้ารยกยอ่งสรรเสริญ และ 5) 
ค่านิยมทาํหนา้ที�ในฐานะเป็นตวัที�ทาํใหเ้กิดคามเป็นปึกแผน่ หรือความเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนัในสงัคม690  
 จิราวรรณ บุญฤทธิ ไดส้รุปถึงหนา้ที�ของค่านิยม ไวด้งันี� คือ 1) ค่านิยมทาํหนา้ที�เป็นเกณฑ ์
(criteria) หรือมาตรฐาน (standard) ที�ใชน้าํพฤติกรรม การปฏิบติัในหลายทาง เช่น 1.1) เป็นเกณฑที์�ใชใ้นการ
ประเมิน ตดัสิน ชื�นชม ยกยอ่ง หรือติเตียนตนเองหรือ การกระทาํของคนอื�น 1.2) เป็นตวัช่วยกาํหนดให้เราเลือก
นิยมอุดมการณ์ทางการเมืองบางอุดมการณ์มากวา่อุดมการณ์อื�น 1.3) จูงให้เราแสดงจุดยืนของเราในเรื�องต่างๆ 
1.4) เป็นบรรทดัฐานที�ใชช่้วยในการชกัชวน (influence) ทา้ทาย คดัคา้น และถกเถียงหรือพยายามที�จะเปลี�ยน และ 
1.5) เป็นบรรทัดฐานสําหรับกระบวนการให้เหตุผลต่อความนึกคิดและการกระทาํของตน (process of 
rationalization) 2) ระบบค่านิยมเป็นแผนการระลึกรู้ (cognitive general plan) ที�ใชส้าหรับตดัสินใจและแกค้วาม
ขดัแยง้ และ 3) ค่านิยมทาํหนา้ที�เป็นตวับ่งชี� ถึงความตอ้งการและแรงจูงใจของมนุษย์691  

บลูมและคณะ (Bloom and Others, 1990) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัองคป์ระกอบทางดา้นจิต
พิสยัแบบรวมๆ โดยไม่ไดแ้ยกออกเป็นคุณลกัษณะยอ่ย แลว้นาํเสนอแนวคิดวา่ กระบวนการภายในจิตของคนใน
การพฒันาคุณลกัษณะหรือองคป์ระกอบทางดา้นจิตพิสัยมีลาํดบัขั�นการพฒันาเป็น 5 ขั�นตอน ไดแ้ก่ &) ขั�นการ
รับรู้ (Receiving) เป็นขั�นที�คนจะแสดงพฤติกรรมรับสัมผสัวา่มีสิ�งเหล่านี� เกิดขึ�น จากการถูกสิ�งเร้ากระตุน้ให้มี
ความรู้สึกไวต่อปรากฏการณ์ หรือสิ�งเร้าทาํให้มีความตั�งใจ หรือสนใจต่อสิ�งเร้านั�นพฤติกรรมที�แสดงออกเป็น
เพียงการรับสัมผสัสิ�งเร้าเท่านั�น ขั�นการรับรู้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงันี� คือ1.1) ความรู้ตวัหรือความตระหนกั 
(Awareness) พฤติกรรมขั�นแรกนี� เป็นแค่เพียงแต่มีความรู้ตวัในสิ�งเร้าซึ�งนาํเขา้สู่สถานการณ์ ปรากฏการณ์ สิ�งของ
หรือสภาวะ ความรู้ตวัมิไดห้มายถึงการตีราคาคุณภาพหรือธรรมชาติของสิ�งเร้า แต่เป็นการรับสัมผสัวา่มีสิ�งเร้า

                                                
689เรื�องเดียวกนั, ----p. 
690ดุษฎี ชอบธรรมดี, “ปัจจยัที�ส่งผลต่อการปฏิบติังานพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล

ชุมชน เขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการ
แนะแนว บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2547), 41. 

691จิราวรรณ บุญฤทธิ, “ค่านิยมไทยในภาษาโฆษณาของการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทยในช่วงปี 
พ.ศ. 2542 - 2552” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื�อสารระหว่าง
วฒันธรรม ภาควชิาภาษาตะวนัตก บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2555), 18-19. 
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เกิดขึ�นเป็นความรู้ขั�นตน้ในระหวา่งที�มีการรู้ตวั สิ�งของหรือปรากฏการณ์จะเด่นชดัออกมาชั�วครู่เหมือนเป็นภาพ
หยาบๆ 1.2) ความตั�งใจรับรู้ (Willingness to receive) พฤติกรรมขั�นนี� เป็นพฤติกรรมที�มีระดบัสูงขึ�นมาจากขั�นแรก 
ในขั�นนี� บุคคลเกิดความสนใจในสิ�งเร้า เกิดความพึงพอใจ ให้ความตั�งใจในการรับสิ�งเร้านั�นๆ เช่น ให้ความตั�งใจ
เป็นอยา่งดีในการรับรู้ และ 1.3) ความตั�งใจที�มีการควบคุมหรือจดัสรร (Controlled or selected attention) 
พฤติกรรมขั�นนี� เกิดต่อเนื�องจากความตั�งใจรับรู้ โดยบุคคลจะเลือกให้ความตั�งใจต่อสิ�งเร้าคดัสรรที�ตนเองพอใจ 
หรืออาศยัความประทบัใจที�มีมาก่อน หรือให้ความตั�งใจต่อสิ�งเร้าในสถานการณ์ที�ควบคุมให้บุคคลเกิดความ
สนใจต่อสิ�งเร้านั�น เพื�อให้บุคคลเลือกสิ�งเร้านั�น ทั�งๆที�มีสิ�งเร้าอื�นๆ อีกหลายอยา่งเรียกร้องความสนใจอยู ่ดงันั�น 
สิ�งเร้าที�พอจะไดรั้บการเลือก และไดรั้บความสนใจมากกว่าสิ�งเร้าที�ไม่ชอบที�ไม่สนใจ 2) ขั�นการตอบสนอง 
(Responding) เป็นพฤติกรรมต่อเนื�องจากการรับรู้ โดยที�บุคคลไม่เพียงแต่จะตั�งใจรับรู้เท่านั�น แต่จะตอ้งมีการ
แสดงออกซึ�งความตั�งใจนั�น แต่พฤติกรรมขั�นนี�ยงัไม่บ่งบอกถึงเจตคติหรือค่านิยมของบุคคลนั�น แต่พฤติกรรมนั�น
บ่งบอกว่าบุคคลกาํลงัแสดงพฤติกรรมบางอยา่งเกี�ยวกบัสิ�งเร้านั�น นอกเหนือจากการรับรู้เพียงอย่างเดียว การ
ตอบสนองเป็นขั�นตอนที�อาจจะเป็นความสนใจของบุคคลนั�นอยา่งแทจ้ริง ทั�งนี�พฤติกรรมตอบสนอง แบ่งยอ่ย
ออกเป็น 3 ขั�นตอน ไดแ้ก่ 2.1) การยินยอมในการตอบสนอง(Acquiescence in responding) พฤติกรรมนี�อาจจะ
เรียกวา่ ความเชื�อฟัง โดยอาจจะแสดงกิริยาตอบสนอง แต่เขาอาจไม่เต็มใจ ที�จะยอมรับการกระทาํเช่นนั�น 2.2) 
ความตั�งใจที�ตอบสนอง (Willingness to respond) พฤติกรรมขั�นนี� เป็นขั�นที�บุคคลเกิดความเต็มใจ และตั�งใจที�จะ
ยอมรับและแสดงพฤติกรรมสนองตอบต่อสิ�งเร้านั�นอย่างเต็มที� หรือเกิดความสมคัรใจที�จะแสดงพฤติกรรม
เหล่านั�นออกมาอยา่งแทจ้ริง ไม่ใช่เกิดจากการกลวัถูกลงโทษหรือไม่มีทางเลือก แต่เป็นการให้ความร่วมมือดว้ย
ความตอ้งการของเขาเอง และ 2.3) ความพอใจในการตอบสนอง (Satisfaction in response) เป็นพฤติกรรมที�
เกี�ยวเนื�องจากพฤติกรรมความตั�งใจที�ตอบสนอง ซึ� งเป็นพฤติกรรมที�ควบคู่กับความรู้สึกพอใจ ซึ� งเป็นการ
ตอบสนองของอารมณ์ หรือมีความสนุกสนานเบิกบานใจดว้ย เช่น มีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการอ่าน หรือ
สนุกสนานการแสดงดนตรี ในเมื�อเป็นสิ�งที�ทาํให้ตนเองมีความสุข 3) ขั�นการเห็นคุณค่า (Valuing) พฤติกรรมขั�น
นี� เกิดจากประสบการณ์หรือผลิตผลทางสงัคมที�อยูร่อบๆตวั เมื�อบุคคลไดป้ระเมิน และไดรั้บการยอมรับอยา่งชา้ๆ 
ซึ� งในที�สุดก็ยึดถือเป็นแนวทาง หรือเป็นเกณฑข์องเขา ส่วนประกอบที�สาํคญัของการเห็นคุณค่า เกิดจากความ
ยนิยอมของแต่ละคนต่อคุณค่าบางอยา่งที�ทาํใหเ้กิดพฤติกรรม ซึ�งในขั�นนี� บุคคลจะเริ�มเห็นคุณประโยชน์ของสิ�งที�
เขารับรู้ และสิ�งที�เขาตอบสนองแลว้ไม่ใช่เพียงแต่รับรู้ หรือตอบสนองไปตามกฎเกณฑ ์ ซึ� งมีลาํดบัขั�นการเกิด
พฤติกรรมตามขั�นยอ่ยๆ ไดแ้ก่ 3.1) การยอมรับในคุณค่า (Acceptance of a value) พฤติกรรมขั�นนี� เป็นการเพิ�มพูน
ประสบการณ์ในสิ�งเร้านั�นๆ โดยพยายามปฏิบติัตามบ่อยครั� งเขา้ซึ� งเป็นการตอบสนองอยา่งสมํ�าเสมอ 3.2) การ
พอใจในคุณค่า (Preference for a value) พฤติกรรมขั�นนี� ไม่เพียงแต่การยอมรับคุณค่าเท่านั�น แต่จะรวมถึงความ
ตั�งใจในการแสดงตวั เพื�อใหผู้อื้�นไดเ้ห็นและไดท้ราบดว้ย โดยการเขา้ไปช่วยเหลือสนบัสนุนร่วมมือในกิจกรรมที�
ส่งเสริมสิ�งที�เห็นดว้ย และ 3.3) การผูกพนั (Commitment) พฤติกรรมในขั�นนี� มีความแน่นอนมากขึ�นแสดงถึง
ความศรัทธา และการยอมรับความเชื�อ ซึ� งอาจจะมีหรือไม่มีเหตุผล โดยการเขา้ร่วมเป็นส่วนหนึ�งของกลุ่มที�เห็น
คุณค่าและปฏิเสธคดัคา้น โตแ้ยง้ ขดัขวางการปฏิบติัหรือพฤติกรรมที�เขาไม่เห็นคุณค่า และจะตอ้งมีการขยาย
พฤติกรรม หรือการกระทาํที�แสดงถึงค่านิยมนั�นออกไปอีก 4) ขั�นการจดัระบบ (Organization) เมื�อบุคคลพฒันา
คุณลกัษณะมาถึงขั�นนี�หมายความวา่ เขาจะพยายามปรับตวัเองให้เขา้กบัคุณลกัษณะหรือพฤติกรรมที�เขายอมรับ 
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และเห็นคุณค่าของคุณลกัษณะนั�น เขาจะพยายามพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างค่านิยม (Value) หลายๆดา้น
พร้อมๆกนั พยายามจดัลาํดบัค่านิยมต่างๆ ที�รับมา แลว้ปรับตวัให้เขา้กบัสิ�งต่างๆ ที�ยอมรับนั�น ในพฤติกรรมการ
จดัระบบนี�แบ่งออกเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ 2.1) การสร้างมโนทศัน์เกี�ยวกบัค่านิยม (Conceptualization of a value) 
พฤติกรรมในขั�นนี�แสดงถึงการเกิดค่านิยมหรือการเห็นคุณค่า (Valuing) เป็นการเพิ�มพูนค่านิยม หรือความเชื�อใน
สิ�งใหม่ มีการสร้างมโนทศัน์ที�จะช่วยทาํให้บุคคลไดเ้ห็นวา่ ค่านิยมที�เกิดใหม่กบัค่านิยมที�มีอยูเ่ดิมสัมพนัธ์กนั
อยา่งไร และ 2.2) การสร้างระบบค่านิยม (Organization of a value) พฤติกรรมในขั�นนี� บุคคลจะนาํค่านิยมต่างๆที�
มีความซบัซอ้นมาจดัระบบค่านิยม เขาจะพยายามชั�งนํ� าหนกัค่านิยมต่างๆที�เขายอมรับ จดัลาํดบัค่านิยมเหล่านั�น 
สร้างกฎเกณฑใ์หส้อดคลอ้งกบัสิ�งที�เขายอมรับและระบบที�เขาสร้างขึ�น แลว้นาํไปใชก้บัตนเอง หรือพยายามชวน
ให้ผูอื้�นยอมรับระบบนั�น และ 5) ขั�นการสร้างลกัษณะนิสัย (Characterization) พฒันาการขั�นจดัระบบเป็นการ
เริ�มตน้ของการวางตวั หรือการยอมรับคุณลกัษณะที�บุคคลเห็นคุณค่ามาเป็นลกัษณะเฉพาะของตวั กล่าวคือ เมื�อ
การจดัระบบคุณลกัษณะที�มีคุณค่าสาํหรับตวัเองเขา้รูปเขา้รอยแลว้ บุคคลก็จะยึดถือระบบที�จดันั�นเป็นของตนเอง 
แลว้ปฏิบัติหรือยึดถือต่อไปจนเกิดเป็นการแสดงออกโดยอตัโนมติั หมายความว่า เมื�อใดก็ตามที�เขาอยู่ใน
สถานการณ์ที�ตอ้งตอบสนองต่อสิ�งเร้า เขาก็จะแสดงออกตอบสนองในรูปแบบคงเส้นคงวาสมํ�าเสมอ จนจดัไดว้า่
เป็นลกัษณะประจาํตวัของเขาในที�สุด พฤติกรรมขั�นนี� แบ่งเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ 5.1) ขั�นการสร้างขอ้สรุป 
(Generalized set) ไดแ้ก่ การพยายามปรับปรุงระบบที�เขาพยายามจดัจนอยู่ในขั�นสมบูรณ์ในตวัเอง คือ การ
พยายามปรับพฤติกรรมของตนเองให้สมบูรณ์พร้อม ตามแนวหรือระบบที�ตนเองตอ้งการ และ 5.2) ขั�นสร้าง
ลกัษณะนิสัย (Characterization) พฤติกรรมขั�นนี�สังเกตไดจ้ากการแสดงออกอยา่งสมํ�าเสมอและถาวร จนไดรั้บ
การยอมรับจากวงการ หรือหมู่คณะวา่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของเขา ซึ� งเป็นเครื�องแสดงวา่ไดเ้กิดคุณลกัษณะ
เฉพาะตวัของเขา ซึ�งเป็นเครื�องแสดงวา่ไดเ้กิดคุณลกัษณะเฉพาะนั�นๆในตวัเอง และสามารถบอกลกัษณะแต่ละคน
ไดเ้กือบสมบูรณ์692  

อลัพอท, เวอร์นอนและลินเซย ์ (Allport, Vernon and lindsey ) ไดท้าํการศึกษาวิจยั
เปรียบเทียบค่านิยมในการทาํงานของบุคคลซึ�งแบ่งออกเป็น 6 ดา้น คือ ค่านิยมทางวิชาการ ค่านิยมทางเศรษฐกิจ 
ค่านิยมทางสงัคม ค่านิยมทางการปกครอง ค่านิยมทางสุนทรียภาพ และค่านิยมทางศาสนา ผลจากการศึกษาพบวา่ 
ผูป้ระกอบอาชีพแตกต่างกนั ไดแ้ก่ รัฐมนตรี ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื�อและนกัวทิยาศาสตร์อุตสาหกรรม มีค่านิยมในการ
ทาํงานแตกต่างกนั693  

ฉตัรชยั บวักนัตไ์ดท้าํการศึกษาวิจยัเรื�องพฤติกรรมการทาํงานตามค่านิยมร่วมองคก์รของ
บุคลากรในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีวตัถุประสงคคื์อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการทาํงาน
ตามค่านิยมร่วมองคก์รตามความคิดเห็นของบุคลากรในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 5 ประการ 
คือ“ร่วมทีมทาํงาน สร้างสรรคอ์งคก์ร สอดคลอ้งเป้าหมาย โปร่งใสเป็นธรรม นาํประโยชน์ส่วนรวม” 2) ศึกษา
เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี�ยวกบัพฤติกรรมการทาํงานตามค่านิยมร่วมองค์กรของบุคลากรในสังกดัสํานกังาน
                                                

692นงลกัษณ์ วรัิชชยั และ รุ่งนภา ตั�งจิตรเจริญกลุ, การวเิคราะห์แนวโน้มการเปลี�ยนแปลงคุณธรรม
จริยธรรมของคนไทย (กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิคจาํกดั, 2551), 24. 

693G.W. Allport, E. P. Vernon, and G.Lindzey, A Study of Values (Boston : Houghton Miffin, 
1960), 265. 
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา จาํแนกตามเพศ อาย ุประเภทบุคลากร ประเภทตาํแหน่งขา้ราชการ คุณวฒิุทางการ
ศึกษา อายรุาชการหรืออายกุารปฏิบติังาน และสานกั/หน่วยงานที�สังกดั 3) เพื�อให้ไดข้อ้เสนอแนะเกี�ยวกบัแนว
ทางการปลูกฝังค่านิยมร่วมให้แก่บุคลากรสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้มีพฤติกรรมการทาํงานตาม
ค่านิยมร่วมขององคก์รที�เหมาะสม กลุ่มตวัอยา่งที�ไดจ้ากการสุ่มแบบแบ่งชั�นภูมิ และการสุ่มอยา่งง่าย จาํนวน 226 
คน และกลุ่มตวัอยา่งที�สุ่มแบบเจาะจงเพื�อสัมภาษณ์จาํนวน 20 คน เก็บรวบรวมโดยใชแ้บบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ที�ผูว้ิจยัสร้างขึ�น สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน t-
test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance) และเปรียบเทียบรายคู่ดว้ย
วธีิผลต่างอยา่งมีนยัสาํคญันอ้ยที�สุด (Least Significant Difference : LSD) ผลการวิจยัพบวา่ 1) บุคลากรสาํนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงที�เป็นขา้ราชการกลุ่มวชิาการ มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี มีคุณวฒิุ
ทางการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า โดยมีอายรุาชการ 1-5 ปี 2) บุคลากรสาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษามีระดบัพฤติกรรมการทาํงาน ตามค่านิยมร่วมองคก์ร 5 ประการของสกอ. ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
โดยมีระดบัพฤติกรรมการทาํงานตามค่านิยมร่วมองคก์รมากที�สุดคือดา้น “โปร่งใสเป็นธรรม” รองลงมาคือดา้น 
“ร่วมทีมทาํงาน” และ ดา้น “นาํประโยชน์ส่วนรวม” 3) บุคลากรสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที�เป็นเพศ
ชายและหญิงมีระดบัพฤติกรรมการทาํงานตามค่านิยมร่วมองคก์ร 5 ประการทั�งในภาพรวมและจาํแนกรายดา้น 
ไม่แตกต่างกนั  4) บุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที�มีอายแุตกต่างกนัมีระดบัพฤติกรรมการ
ทาํงานตามค่านิยมร่วมองคก์รในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 และมีพฤติกรรม
แตกต่างกนัในดา้น “สอดคลอ้งเป้าหมาย” ดา้น “โปร่งใสเป็นธรรม” และดา้น “นาํประโยชน์ส่วนรวม” โดย
บุคลากรที�มีอายมุากกวา่ 50 ปี มีค่าเฉลี�ยของระดบัพฤติกรรมการทางานตามค่านิยมร่วมองค์กร 5 ประการใน
ภาพรวมและจาํแนกรายดา้นทุกดา้นมากที�สุด 5) บุคลากรสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประเภทต่างๆ 
ทั�งขา้ราชการพลเรือน ลูกจา้งประจาํและพนกังานราชการ มีระดบัพฤติกรรมการทางานตามค่านิยมร่วมองคก์ร 5 
ประการของสกอ. ในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 6) บุคลากรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จาํแนกตามประเภทตาํแหน่งขา้ราชการ ไดแ้ก่ กลุ่มบริหาร กลุ่มวิชาการ กลุ่มปฏิบติังานทั�วไป มีระดบัพฤติกรรม
การทาํงานตามค่านิยมร่วมองคก์ร 5 ประการของสกอ. ในภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติที�ระดบั 0.05 โดยขา้ราชการกลุ่มบริหารมีค่าเฉลี�ยของระดบัพฤติกรรมการทาํงานตามค่านิยมร่วมองคก์ร 5 
ประการของสกอ. ในภาพรวมและจาํแนกรายดา้นทุกดา้นมากที�สุด 7) บุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาที�มีคุณวฒิุทางการศึกษาต่างกนัมีพฤติกรรมการทางานตามค่านิยมร่วมองค์กรทั�งในภาพรวมและราย
ดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยบุคลากรที�มีคุณวฒิุทางการศึกษาระดบัปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่ามีค่าเฉลี�ยของระดบัพฤติกรรมการทางานตามค่านิยมร่วมองคก์ร 5 ประการของสกอ.ในภาพรวมและ
จาํแนกรายดา้นทุกดา้นมากที�สุด 8) บุคลากรสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที�มีอายรุาชการหรืออายกุาร
ปฏิบติังานต่างกนัมีระดบัพฤติกรรมการทาํงานตามค่านิยมร่วมองคก์รในภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่มีพฤติกรรม
การทาํงานตามรายดา้นในดา้นนาํประโยชน์ส่วนรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดย
บุคลากรที�มีอายรุาชการหรืออายกุารปฏิบติังานมากกวา่ 25 ปี มีระดบัพฤติกรรมการทางานตามค่านิยมร่วมองคก์ร 
5 ประการของสกอ. ในภาพรวมมากที�สุด และ 9) บุคลากรสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที�อยูต่่างสาํนกั/
หน่วยงานมีระดบัพฤติกรรมการทางานตามค่านิยมร่วมองคก์รในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�
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ระดบั 0.05 แต่มีระดับพฤติกรรมการทาํงานตามค่านิยมร่วมรายดา้นแตกต่างกนัเฉพาะในดา้นนาํประโยชน์
ส่วนรวมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยบุคลากรที�สังกดัสานกั/หน่วยงานในกากบัของสกอ. (สาํนกั
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อพฒันาการศึกษา และโครงการมหาวิทยาลยัไซเบอร์ไทย) มีค่าเฉลี�ยของระดบั
พฤติกรรมการทางานตามค่านิยมร่วมองคก์ร 5 ประการของสกอ. ในภาพรวมมากที�สุด  

สาํหรับจุดแขง็ ปัญหาอุปสรรค ขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังานตามค่านิยมร่วมขององคก์ร 
รวมทั�งการปลูกฝังค่านิยมร่วมขององคก์รให้กบับุคลากรของสานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที�สาํคญัคือ 
สานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีจุดแข็งที�มีการกาํหนดเป้าหมายองคก์รและการสร้างความรู้ความเขา้ใจ
ให้บุคลากรมีเป้าหมายเดียวกนั มีเจตคติและจิตสานึกที�ดีต่อการทาํงาน มีระเบียบวินยัและความรับผิดชอบ ส่วน
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังานตามคา่นิยมร่วมองคก์รของบุคลากรไดแ้ก่บุคลากรบางส่วนนึกถึงประโยชน์ส่วน
ตนมากกว่าประโยชน์ขององคก์ร และการสื�อสารประชาสัมพนัธ์ยงัไม่ทั�วถึง รวมทั�งผูบ้ริหารแต่ละระดบัจะ
มอบหมายงานตามหนา้ที�ของสาํนกั/หน่วยงาน และรายบุคคลไม่กระตุน้ใหเ้กิดการทาํงานเป็นทีม ซึ�งขอ้เสนอแนะ
ในการปฏิบัติงานตามค่านิยมร่วมขององค์กรคือผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัติควรกาํหนดความมุ่งมั�นร่วมกันในการ
ปฏิบติังานตามค่านิยมร่วม โดยผูบ้ริหารตอ้งสื�อสารและปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง และมุ่งเนน้ปลูกฝังค่านิยมร่วม
ใหก้บับุคลากรโดยจดักิจกรรมใหบุ้คลากรมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนัและกบัผูบ้ริหาร รวมทั�งให้ผูบ้ริหารทุกระดบั
กาํหนดเป็นนโยบายในการปฏิบติังานและกระตุน้สร้างแรงจูงใจให้กบับุคลากรปฏิบติังานตามค่านิยมร่วมของ
องคก์รอยา่งต่อเนื�องสมํ�าเสมอ694  

S) เจตคต ิ 
คาํวา่ “attitude” ในภาษาองักฤษนั�นมีคาํที�บญัญติัขึ�นมาใชใ้นภาษาไทยอยู ่- คาํดว้ยกนั คือ 

“ทัศนคติและเจตคติ”  ซึ� งเป็นศัพท์ที�ใช้กันอย่างกวา้งขวางทางการศึกษาและสาขาวิชาอื�น เช่น รัฐศาสตร์ 
แพทยศาสตร์ เป็นตน้  โดยคาํวา่ "ทศันคติ” เป็นคาํที�กาํหนดใชแ้ทน “attitude” ในเบื�องตน้ คาํนี� ไดใ้ชจ้นเป็นที�
เขา้ใจตรงกนั และใชก้นัอย่างกวา้งขวางในวงการศึกษามาก่อนแลว้ แต่ต่อมาภายหลงัมีผูเ้ห็นว่าคาํนี� ไม่ตรงกบั
ความหมายของคาํวา่ “attitude” เสียทีเดียว จึงไดเ้ปลี�ยนมาใชค้าํวา่ “เจตคติ” แทน  

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พทุธศกัราช -Wp- ไดใ้หค้วามหมายเจตคติไวว้า่ “ท่าที
หรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ�งใดสิ�งหนึ� ง” และกาํกบัไวว้่ามาจากภาษาองักฤษว่า “attitude” และความหมาย
ทศันคติไวว้า่ “แนวความคิดเห็น” โดยไม่ไดเ้ทียบคาํภาษาองักฤษไวอ้าจเนื�องจากเกรงวา่จะสบัสนกบั “เจตคติ” ซึ�ง
มาจากคาํวา่ “attitude” ในภาษาองักฤษเช่นเดียวกนัก็เป็นได ้ ดงันั�นการใชค้าํวา่ “ทศันคติ” กบั “เจตคติ” จึงไม่มีนยั
ที�แตกต่างกนัเมื�อมีเจตนาใชแ้ทน “attitude” เช่นเดียวกนั เพียงแต่ถา้เลือกใชค้าํวา่ “เจตคติ” ให้เขา้กบัยคุสมยั ก็จะ
แสดงใหเ้ห็นวา่ท่านไม่ตกยคุ เพราะไดเ้ลือกใชค้าํตามที�สงัคมไดก้าํหนดขึ�นใหม่แลว้695  

                                                
694ฉตัรชยั บวักนัต,์ “พฤติกรรมการทางานตามค่านิยมร่วมองคก์รของบุคลากรในสังกดัสาํนกังาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา,”  รายงานผลการศึกษาวิจัย โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (กรุงเทพฯ:สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553), บทคดัยอ่. 

695สมเกียรติ รักษม์ณี, “รักนะภาษาไทย,” นิตยสารรายปักษ์กลุสตรี Rr- (กรกฎาคม -WWp): &&W. 
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เธอร์สโตน (Thurstone) ไดใ้ห้ความหมายเจตคติไวว้า่ หมายถึงผลรวมทั�งหมดของมนุษย์
เกี�ยวกบัความรู้สึก อคติ ความคิด ความกลวับางสิ�งบางอย่าง การแสดงออกทางด้านการพูดเป็นความคิดและ
ความคิดนี� เป็นลกัษณะของเจตคติ  ดงันั�นถา้จะวดัเจตคติก็สามารถวดัได ้โดยวดัความคิดของบุคคลที�มีต่อสิ�งต่างๆ 
เจตคติเป็นระดบัของความมากนอ้ยของความรู้สึกในดา้นบวกและลบที�มีต่อสิ�งต่างๆ เจตคติเป็นระดบัความมาก
น้อยของความรู้สึกในดา้นบวกและลบที�มีต่อสิ�งหนึ� ง ซึ� งอาจเป็นไปไดใ้นหลายอย่างเป็นตน้ว่า สิ�งของ บุคคล 
บทความ องคก์าร ความคิดเป็นตน้  ความรู้สึกเหล่านี�สามารถบอกความแตกต่างวา่เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย696 

มอร์แกนและคิง (Morgan and King) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ หมายถึงอารมณ์ที�ซบัซอ้น
ของบุคคลในการที�จะยอมรับหรือไม่ยอมรับ ชอบหรือไม่ชอบต่อสิ�งต่างๆ เช่น บุคคล สถาบนั หรือเรื�องราวของ
สงัคม697  

กู๊ด (Good) ไดใ้หค้วามหมายเจตคติไวว้า่ หมายถึง ความเชื�อ ความคิดหรือการลงความเห็น
เกี�ยวกบัสิ�งใดสิ�งหนึ�งที�ไม่สามารถระบุไดว้า่ถูกตอ้งหรือไม่698  

แอซเซล (Assael) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ หมายถึง ความมีใจโนม้เอียงอนัเกิดจากเรียนรู้ที�
จะตอบสนองต่อวตัถุ หรือระดบัชั�นของวตัถุ ในลกัษณะเห็นดีเห็นชอบหรือไม่ชอบอย่างใดอย่างหนึ� งอย่าง
สมํ�าเสมอ699 

ชิฟฟ์แมน และคะนุค (Schiffman and Kanuk) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ หมายถึง ความโนม้
เอียงที�เรียนรู้เพื�อใหมี้พฤติกรรมที�สอดคลอ้งกบัลกัษณะที�พึงพอใจ หรือ ไม่พึงพอใจที�มีต่อสิ�งใดสิ�งหนึ�ง700  

โดยสรุปแลว้เจตคตินั�นหมายถึง ท่าทีหรือความรู้สึกทางจิตใจที�กระตุน้ให้เกิดพฤติกรรม
ตอบสนองต่อสิ�งใดสิ�งหนึ�ง ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งอาจเป็นการเขา้หาหรือหนี คลอ้ยตามหรือวา่ต่อตา้นบุคคล 
สภาวการณ์บางอยา่งหรือสิ�งใดสิ�งหนึ�ง เช่นรัก เกลียด กลวั ไม่พอใจต่อสิ�งนั�น เป็นตน้ 

ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์  ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ เจตคตินั�นเป็นความโนม้เอียงทางบวกหรือลบ
ที�บุคคลจะตอบสนองต่อเป้าหมายบุคคลหรือเหตุการณ์ เจตคติจะสะทอ้นความรู้สึกของบุคคลที�มีต่อสิ�งต่าง ๆ ที�
เกี�ยวขอ้งและอยู่รอบตวัเขา เช่น ตนเอง ครอบครัว งาน เพื�อร่วมงาน และสังคม เป็นตน้ โดยที�บุคคลอาจจะ
แสดงออกดว้ยความตั�งใจหรือความเคยชิน เจตคติจึงมีลกัษณะเป็นระดบัความรู้สึกทางจิตวทิยาที�เรามีต่อสิ�งต่าง ๆ 
และจะเห็นไดจ้ากปฏิกิริยาโตต้อบวา่ชอบหรือไม่ชอบ ซึ� งเป็นระดบัทางจิตวิทยาของแต่ละบุคคลที�มีต่อสิ�งต่าง ๆ 

                                                
696L. L. Thurstone, Attitude Theory and Measurement (New York: John Wiley & Sons, Inc., 

&Rqr), &&R. 
697Clifford T. Morgan and Richard A. King, Introduction to Psychology (Tokyo: Mcgraw-

Hill,1971), 214. 
698Carter V. Good, Dictionary of Education, 3rd ed. (New York : McGraw-Hill,1979), 113. 
699Henry Assael,Consumer behavior and marketing action, 6th ed. (Cincinnati, Ohio: South-

Western College Publishing, 1998), 282. 
700Leon G. Schiffman and Leslie Lazer Kanuk, Consumer behavior, 8th ed. (New Jersey: 

Prentice-Hall International, 2004), 200. 
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ซึ�งสามารถจาํแนกออกเป็น o ระดบั กล่าวคือ &) ระดบัความชอบ (Affection) เป็นเจตคติที�มีต่อสภาพแวดลอ้มและ
บุคคลอื�นซึ�งก่อใหเ้กิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ โดยมิไดค้าํนึงถึงเหตุผลเป็นหลกั ไม่สามารถบอกเหตุผลไดซึ้� ง
อาจเกิดอคติบางประการก็ได ้-) ระดบัที�มีการพิจารณา (Cognition) เป็นเจตคติที�เกิดขึ�นจากการประมวลขอ้มูล
และเหตุผลประกอบการใชภู้มิปัญญาและวจิารณญาณของบุคคล ซึ�งบุคคลจะสามารถอธิบายสาเหตุของการแสดง
เจตคติของเขาได ้และสามารถใหเ้หตุผลไดว้า่ทาํไมจึงมีความรู้สึกเช่นนั�น และ o) ระดบัปฏิบติั (Action) เป็นเจคติ
ที�แสดงออกโดยการกระทาํของบุคคลซึ�งเป็นผลมาจากปัจจยัแวดลอ้ม โดยมีผลทาํให้เขาทาํการตอบสนองอยา่ง
เป็นรูปธรรม701  

อรุณ รักธรรม ได้กล่าวไว้ว่า เจตคติเป็นผลของความรู้สึกทางใจ ที�กระตุ ้นให้เกิด
พฤติกรรมเอนเอียงไปในทางหนึ�งทางใด เจตคติจึงเป็นนามธรรมอยา่งหนึ�งที�ส่งผลสะทอ้นมาสู่พฤติกรรมของคน 
เพราะฉะนั�น พฤติกรรมของมนุษยก็์คือการแสดงออกของเจตคติของเขา ซึ� งเป็นผลมาจากประสบการณ์ ความรู้ 
ความคิด ความเชื�อ และการเรียนรู้อนัรวมเป็นภูมิหลงัของบุคคลนั�นๆ  เมื�อภูมิหลงัของแต่ละบุคคลแตกต่างกนั จึง
ก่อให้เกิดเจตคติในการประพฤติปฏิบติัต่อสิ�งเดียวกนัในลกัษณะแตกต่างกนั เป็นตน้วา่ การวางตวัของหัวหน้า
แบบหนึ�งทาํใหลู้กนอ้งบางคนมีความรู้สึกวา่ หวัหนา้มีความเป็นกนัเองและใหค้วามคุม้ครองยติุธรรมดี ความรู้สึก
ที�จะร่วมมือในการทาํงานก็จะมีมาก แต่อีกพวกหนึ�งอาจมีความรู้สึกวา่หัวหนา้มีลกัษณะเป็นเผด็จการ ชอบใชแ้ต่
อาํนาจขู่เขญ็ ลูกนอ้งพวกนี� ก็จะปฏิบติังานเพียงเพื�อใหง้านนั�นลุล่วงไปตามหนา้ที� ไม่มีความรู้สึกร่วมมือ หรืออุทิศ
ตนเช่นพวกแรก  การที�บุคคลมีเจตคติอยา่งหนึ�งอยา่งใดนั�น บางทีเขาอาจนึกไม่ออกวา่ทาํไมตนจึงมีทศันะเช่นนั�น 
ทั�งนี� เพราะวา่ประสบการณ์ที�ก่อให้เกิดทศันะเช่นนั�นอาจมีมานานแลว้จนนึกไม่ถึงวา่มีเหตุมาจากไหน อยา่งไรก็
ตาม ความเคยชินที�แสดงทรรศนะต่อบุคคลอื�นในแบบหนึ�งเป็นประจาํ อาจทาํให้เขาเคยชินจนลืมตระหนกัถึงวา่
เป็นทศันะที�ดีหรือเลว702 ดงันั�นเจตคติจึงมีลกัษณะเป็นระดบัความรู้สึกที�เรามีต่อวตัถุทางจิตใจ (psychological 
object) จุดเริ�มตน้ของเจตคติอาจเห็นไดจ้ากปฏิกิริยาโตต้อบง่ายๆ ในการชอบหรือเขา้หา (approach) หรือการไม่
ชอบ หรือการถ่อยห่าง (withdrawal) แต่แท้จริงนั�น ท่าทีจะมีได้ดว้ยกนัเป็น o ระดบั ซึ� งแคทและสทอตแลนด ์
(Kath and Stotland) ไดเ้สนอไวว้่า คือ &) ระดบัที�เป็นความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ (affective)โดยไม่นาํพาต่อ
ขอ้เท็จจริง กล่าวคือ มีความรู้สึกที�ดีหรือไม่ดีเป็นเบื�องแรก เช่น ทรรศนะที�ชอบทางการเมืองแบบหนึ�ง แต่ไม่ชอบ
อีกแบบหนึ�ง ซึ� งก็ไม่อาจบอกหรือให้เหตุผลว่าทาํไม่ถึงชอบแบบหนึ�งและไม่ชอบอีกแบบหนึ� ง -) ระดบัที�เป็น
ประสบการณ์ที�ได้รับการรู้ (cognitive) ทัศนะในรูปแบบนี� เกี�ยวข้องกับความรู้สึกต่างๆ ที�ได้เรียนรู้มาจาก
ประสบการณ์อนัเป็นกระบวนการทางปัญญาในระดบัที�สูงขึ�น บุคคลอาจจะโตแ้ยง้เรืองคุณงามความดีของระบบ
การเมืองแบบหนึ�ง โดยที�เขาไดคิ้ดพิจารณาและเขา้ใจถึงสิ�งนั�นหลกัจากที�ไดใ้ชภู้มิปัญญาของเขาไตร่ตรองแลว้ 
และ o) ระดบัที�เป็นการปฏิบติั (action) เจตคติในรูปนี�อาจกล่าวไดว้า่ เกิดจากมีความคิดในเรื�องใดเรื�องหนึ�ง จนมี

                                                
701ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, พฤตกิรรมองค์การ (กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชั�น, -WW&), po. 
702อรุณ รักธรรม, “พฤติกรรมองคก์าร,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการ

บริหารการศึกษา เล่ม 9 หน่วยที� 9-U บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(นนทบุรี: สาํนกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -Woq) -po--pp. 
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ความรู้สึกรุนแรงถึงขั�นแสดงออกเป็นรูปการกระทาํ ซึ� งจะเห็นไดว้า่ เจตคติของคนอาจจะมีลกัษณะระดบัใดก็ได ้
ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัประสบการณ์ภูมิหลงั และวตัถุทางจิตวทิยาที�เกี�ยวขอ้ง703  

ทั�งนี�อรุณ รักธรรม ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของเจตคติไวว้า่ การบริหารงานในปัจจุบนันี� ได้
ให้ความสนใจในเรื�องเจตคติของคนในการปฏิบติังานมากขึ�น เพราะเชื�อว่า เจตคติของคนงานจะมีอิทธิพลต่อ
ผลิตผล และประสิทธิภาพขององค์การ การเรียนรู้ถึงเจตคติของบุคคลในองค์การจะเป็นวิธีหนึ� งที�ช่วยให้การ
เปลี�ยนแปลงพฤติกรรมองค์การ และขวญัในการทาํงานมีลกัษณะสัมพนัธ์เป็นอนัหนึ� งอนัเดียวกนั ตลอดจนช่วย
ใหเ้กิดความร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบติังานขององคก์ารดว้ย704  

สุชา จนัทร์เอม ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของเจตคติไวว้า่ เจตคตินั�นมีความสาํคญัต่อการอยู่
รวมกนัในสงัคมเป็นอยา่งมาก บุคคลผูที้�มีเจตคติที�ดีต่อบุคคลใด วตัถุใด เหตุการณ์ใดหรือเรื�องใด บุคคลนั�นก็จะ
ไม่รังเกียจต่อสิ�งเหล่านั�น เช่น นกัเรียนคนใดที�มีทศันคติที�ดีตอ่ครูสอน นกัเรียนคนนั�นก็จะชอบเรียนกบัครู ครูก็จะ
สอนดว้ยความสะดวก ซึ�งก่อใหเ้กิดประโยชน์เป็นอนัมากต่อการเรียนการสอน705 

เทรนดิส (Triandis) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของเจตคติไวด้งันี� คือ 1) เจตคติช่วยทาํให้บุคคล
เขา้ใจสิ�งแวดลอ้มรอบ ๆ ตวั โดยการจดัรูปแบบหรือจดัระบบสิ�งของต่าง ๆ ที�อยูร่อบ ๆ ตวัเรา 2) เจตคติช่วยให้มี
การเขา้ขา้งตวับุคคล โดยช่วยให้บุคคลนั�นหลีกเลี�ยงสิ�งที�ไม่ดีและช่วยปกปิดความจริงบางอย่าง 3) เจตคติช่วย
บุคคลในการปรับตวัให้เขา้กบัสิ�งแวดลอ้มที�ซบัซ้อน ซึ� งมีปฏิกิริยาตอบโตห้รือกระทาํสิ�งใดสิ�งหนึ� งออกไปนั�น 
ส่วนมากจะนาํในสิ�งที�นาํความพอใจมาให ้ และ 4) เจตคติช่วยใหบุ้คคลแสดงออกถึงค่านิยมพื�นฐานของตนเอง706  

ทั�งนี� เทรนดิสยงัไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของเจตคติไว ้3 ส่วนไดแ้ก่ 1) องคป์ระกอบดา้น
ความรู้ (Cognitive Component) ไดแ้ก่ ความรู้และความคิดที�บุคคลมีต่อสิ�งเร้า ซึ� งอาจเป็นบุคคล กลุ่มหรือ
สภาวการณ์ใดๆ ความรู้และความคิดดงักล่าวจะเป็นส่วนกาํหนดลกัษณะและทิศทางของความคิดเห็นของบุคคล 
กล่าวคือ ถา้บุคคลมีความรู้และการติดต่อกบัสิ�งเร้าไดค้รบถว้นแลว้ บุคคลจะมีความคิดเห็นต่อสิ�งเร้าในทางบวก
หรือลบชดัเจนขึ�น  2) องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก (Affective Component) ไดแ้ก่ อารมณ์หรือความรู้สึกของ
บุคคลที�มีต่อสิ�งเร้า อารมณ์หรือความรู้สึกดงักล่าวจะเป็นสิ�งกาํหนดลกัษณะและทิศทางของความคิดเห็นของ
บุคคล กล่าวคือ ถา้บุคคลมีอารมณ์หรือความรู้สึกที�ดีต่อสิ�งใด บุคคลก็จะมีความคิดเห็นทางบวกต่อสิ�งนั�น แต่ถา้
บุคคลมีอารมณ์หรือความรู้สึกไม่ดีต่อสิ�งใด บุคคลจะมีความคิดเห็นในทางลบ และ 3) องค์ประกอบดา้น
พฤติกรรม (Behavior Component) คือ พฤติกรรมของบุคคลที�แสดงออกต่อสิ�งเร้าอยา่งใดอยา่งหนึ�ง พฤติกรรม
ดงักล่าวจะเป็นสิ�งบอกลกัษณะและทิศทางของความคิดเห็นของบุคคล กล่าวคือ ถา้พฤติกรรมของบุคคลที�จะ
แสดงออกต่อสิ�งเร้านั�นชดัเจนแน่นอนความคิดเห็นก็ยอ่มมีลกัษณะเป็นบวกหรือลบชดัเจนแน่นอน707  

ซิมปาร์โดและลิปเป (Zimbardo and Leippe)ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบโดยทั�วไปของเจตคติ
ไว ้ 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) องคป์ระกอบทางความรู้เชิงประมาณค่า (Cognitive Component ) เป็นส่วนที�เกี�ยวกบั

                                                
703เรื�องเดียวกนั. 
704เรื�องเดียวกนั. 
705สุชา จนัทร์เอม, จติวทิยาทั�วไป (กรุงเทพฯ : บริษทัโรงพิมพไ์ทยวฒันาพานิช, 2541), 242. 
706Hary C. Triandis, Attitude and Change (New York : John Wiley & Sons, Inc., 1971), 4-5. 
707Ibid., 2-3. 
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ความรู้ ความคิด ความเขา้ใจต่อสิ�งต่าง ๆรวมทั�งความเชื�อเกี�ยวกบัสิ�งที�เราจะมีเจตคติตอบวา่ดีมีประโยชน์ หรือเลว
ไม่มีประโยชน์ ถา้เราไม่มีความรู้เกี�ยวกบัสิ�งนั�นเลย เราจะมีเจตคติต่อสิ�งนั�นไม่ได ้ซึ� งความรู้เป็นตน้นี�นเป็นสิ�งที�
บุคคลจะได้รับจากประสบการณ์ที�ผ่านมาแล้ว จึงเข้ามามีอิทธิพลต่อการตีความสิ� งต่างๆ ของบุคคล 2) 
องคป์ระกอบทางอารมณ์ (Affective Component ) เป็นส่วนที�เกี�ยวกบัความรู้สึกหรืออารมณ์ต่อสิ�งที�เรามีเจตคติ 
โดยความเชื�อ ประสบการณ์ หรืออารมณ์อื�นๆ ที�มาผลกัดนัโดยบุคคลไม่รู้ตวั ซึ� งความรู้สึกดงักล่าวจะเป็นตวัเร้า
ความคิด ขณะที�บุคคลคิดถึงสิ�งหนึ�งแลว้มีความรู้สึกชอบหรือเห็นวา่ดีก็เป็นทศันคติทางบวก แต่ถา้ไม่ชอบหรือคิด
ว่าเป็นสิ�งไม่ดีก็เป็นทัศนคติทางลบ และ 3) องค์ประกอบทางดา้นความพร้อมที�จะแสดงออก (Behavioral 
Component) เป็นส่วนที�เกี�ยวกบัความพร้อมที�จะแสดงออกหรือการตอบสนองสิ�งเร้าตามเจตคติที�มีการแสดงออก
ทางดา้นพฤติกรรมต่อสิ�งที�บุคคลมีเจตคตินั�นไดรั้บอิทธิพลมาจากความเชื�อและความรู้สึกเกี�ยวกบัสิ�งนั�น708   
 ชิฟฟ์แมน และคะนุค (Schiffman and Kanuk) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบที�สาํคญัของเจตคติ
มี 3 ประการ คือ 1) ความเขา้ใจ (The Cognitive Component) เป็นองคป์ระกอบที�แสดงถึงความรู้ การรับรู้ ความ
เขา้ใจ และส่วนที�เป็นความเชื�อของผูบ้ริโภคที�มีต่อสิ�งต่าง ๆ ทั�งส่วนที�ชอบและไม่ชอบ ความรู้และการรับรู้ที�
ไดรั้บจาก ประสบการณ์โดยตรง หรือไดรั้บจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ จะเป็นตวักาํหนดความเชื�อถือ ซึ� งเป็นผลให้
ผูบ้ริโภคเกิดทศันคติต่อสิ�งใดสิ�งหนึ�งได ้หากบุคคลมีความรู้หรือคิดวา่สิ�งใดดีก็มกัจะมีทศันคติที�ดีต่อสิ�งนั�น หากมี
ความรู้มาก่อนว่าสิ�งใดไม่ดีก็จะมีทศันคติที�ไม่ดีต่อสิ�งนั�น 2) ความรู้สึก (The Affective Component) เป็น
องค์ประกอบที�เกี�ยวขอ้งกบัอารมณ์ หรือความรู้สึกของผูบ้ริโภคที�มีต่อสินคา้หรือตราสินคา้ อนัเป็นผลมาจาก
ความเชื�อในสิ�งนั�น ๆ ซึ� งมีผลต่างกนัไปตามบุคลิกภาพของคนนั�น เป็นลกัษณะที�เป็นค่านิยมของแต่ละคน การ
ประเมินทศันคติต่อสิ�งใดสิ�งหนึ�ง จึงเป็นการสรุปความโนม้เอียงของผูบ้ริโภคที�ชอบหรือไม่ชอบต่อสิ�งนั�น อารมณ์
และความรู้สึกเหล่านี� เป็นองคป์ระกอบสาํคญัเกี�ยวกบัการประเมินสิ�งที�เป็นเป้าหมายของการวดัทศันคติโดยทั�วไป 
นั�นคือ การที�บุคคลพิจารณาสิ�งนั�นวา่ชอบหรือไม่ชอบ ดีหรือไม่ดีพอใจหรือไม่พอใจ โดยแสดงความรู้สึกออกมา
ในทางบวกหรือทางลบ และ 3) แนวโนม้พฤติกรรม (The Conative Component) เป็นองคป์ระกอบที�แสดงออก
ของผูบ้ริโภคต่อสิ�งใด สิ�งหนึ� ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ�ง ซึ� งเป็นผลมาจากองคป์ระกอบดา้นความรู้ ความนึกคิด 
และองค์ประกอบด้านความรู้สึก องค์ประกอบดังกล่าวสามารถวดัได้จากความตั� งใจที�จะซื�อของผูบ้ริโภค 
(Intention to buy) นกัการตลาดพยายามที�จะใชอ้งคป์ระกอบนี� เพื�อดึงดูดให้ผูบ้ริโภคเกิดความตั�งใจที�จะซื�อ โดย
ปราศจากอิทธิพลของความเชื�อและความรู้สึกดว้ยวิธีการลดราคาสินคา้ หรือเสนอคูปองส่วนลดพิเศษ ซึ� งวิธีการ
ดงักล่าวอาจจะทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดการทดลองในสินคา้ที�มีความรู้สึกชอบนอ้ยกวา่709  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ เจตคติมีองคป์ระกอบที�สาํคญั 3 ประการ
ประกอบกนั ไดแ้ก่  1) องคป์ระกอบทางดา้นความเขา้ใจ (Cognitive Component) เป็นส่วนที�แสดงถึงความรู้ 
(Knowledge) การรับรู้ (Perception) และความเชื�อ (Beliefs) ที�บุคคลมีต่อสิ�งใดสิ�งหนึ� งส่วนของความเขา้ใจเป็น
ส่วนประกอบแรก ซึ� งก็คือ ความรู้และการรับรู้ซึ� งไดม้าจากการผสมกนัระหวา่งประสบการณ์โดยตรงต่อเจตคติ
                                                

708Philip Zimbardo and Michael Leippe,&RR&, อา้งถึงใน อรวรรณ ปิลนัธ์โอวาท, การสื�อสารเพื�อ
การโน้มน้าวใจ, พิมพค์รั� งที� - (กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, -Wp-), op. 

709Leon G. Schiffman, and Leslie Lazer Kanuk, Consumer behavior, 8th ed. (New Jersey: 
Prentice-Hall International, 2004), 256-259. 
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และขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งจากหลายแหล่งขอ้มูล ความรู้และผลกระทบต่อการรับรู้นี�จะกาํหนดความเชื�อถือ ซึ�งหมายถึง
สภาพดา้นจิตใจ ที�สะทอ้นความรู้เฉพาะอย่างของบุคคลและการประเมินเกี�ยวกบัความคิด บุคคล สิ�งของหรือ
สถานการณ์ที�เกี�ยวขอ้ง 2) องคป์ระกอบทางดา้นความรู้สึก (Affective Component) เป็นส่วนที�สะทอ้นถึงอารมณ์ 
(Emotion) หรือความรู้สึก (Feeling) ของบุคคลที�มีต่อความคิดหรือสิ�งใดสิ�งหนึ� งสภาพอารมณ์จะสามารถเพิ�ม
ประสบการณ์ดา้นบวก(Positive) หรือดา้นลบ (Negative) ซึ�งประสบการณ์จะมีผลกระทบดา้นจิตใจ วิธีการปฏิบติั
ที�ใช้วดัการประเมินผลอาศัยเกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจ ดีหรือไม่ดีเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย 3) 
องคป์ระกอบทางดา้นพฤติกรรม (Behavior Component)เป็นส่วนที�สะทอ้นถึงความน่าจะเป็นหรือแนวโนม้ที�จะมี
พฤติกรรม การปฏิบติัหรือปฏิกิริยาของผูบ้ริโภคดว้ยวธีิใดวธีิหนึ�งต่อเจตคติที�มีต่อสิ�งหนึ�ง710  
 อารียรั์ตน์ หมั�นหาทรัพย ์ไดท้าํการศึกษาแนวคิดเกี�ยวกบัเจตคติแลว้ทาํการจาํแนกออกเป็น 
3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) เจตคติทางเชิงบวก เป็นเจตคติที�ชกันาํใหบุ้คคลแสดงออกมีความรู้สึก หรืออารมณ์ จากสภาพ
จิตใจโตต้อบในดา้นดีต่อบุคคลอื�น หรือเรื�องราวใดเรื�องราวหนึ�ง รวมทั�งหน่วยงาน องค์กร สถาบนั และการ
ดาํเนินกิจการขององคก์ารอื�นๆ เช่น กลุ่มชาวเกษตรกรยอ่มมีเจตคติทางบวก หรือมีความรู้สึกที�ดีต่อสหกรณ์
การเกษตร และให้ความสนบัสนุนร่วมมือดว้ยการเขา้เป็นสมาชิก และร่วมในกิจกรรมต่างๆ อยูเ่สมอ เป็นตน้ 2) 
เจตคติทางลบหรือไม่ดี คือ เจตคติที�สร้างความรู้สึกเป็นไปในทางเสื�อมเสีย ไม่ไดรั้บความเชื�อถือ หรือไวว้างใจ 
อาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัย รวมทั�งเกลียดชงัต่อบุคคลใดบุคคลหนึ�ง เรื�องราวหรือปัญหาใดปัญหาหนึ�ง 
หรือหน่วยงานองคก์ร สถาบนั และการดาเนินกิจการขององคก์ร และอื�นๆ เช่น พนกังานบางคนอาจมีเจตคติใน
เชิงลบต่อบริษทั ก่อใหเ้กิดอคติขึ�นในจิตใจของเขาจนพยายาม ประพฤติ และปฏิบติัต่อตา้นกฎระเบียบของบริษทั
อยูเ่สมอ และ 3) การไม่แสดงความคิดเห็นในเรื�องราวหรือปัญหาใดปัญหาหนึ�ง หรือต่อบุคคล หน่วยงาน สถาบนั 
องคก์าร และอื�นๆ โดยสิ�นเชิง เช่น นกัศึกษาบางคนอาจมีเจตคตินิ�งเฉยอยา่งไม่มีความคิดเห็นต่อปัญหาโตเ้ถียง
เรื�องกฎระเบียบวา่ดว้ยเครื�องแบบของนกัศึกษา ซึ� งเจตคติทั�ง 3 ประเภทนี�  บุคคลอาจจะมีเพียงประการเดียวหรือ
หลายประการก็ได ้ขึ�นอยูก่บัความมั�นคงในความรู้สึกนึกคิด ความเชื�อ หรือค่านิยมอื�นๆ ที�มีต่อบุคคล สิ�งของ การ
กระทาํ หรือสถานการณ์711  

แดลเนียล แคทซ์ (Daniel Katz) ไดอ้ธิบายถึงหนา้ที�หรือกลไกของเจตคติ ที�สาํคญัไว ้ 4 
ประการ ดงันี� คือ 1) เพื�อใชส้าํหรับการปรับตวั (Adjustment) หมายความวา่ ตวับุคคลทุกคนจะอาศยั เจตคติ เป็น
เครื�องยดึถือสาหรับการปรับพฤติกรรมของตนให้เป็นไปในทางที�จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนสูงที�สุด และให้มี
ผลเสียน้อยที�สุด ดงันี�  เจตคติจึงสามารถเป็นกลไกที�จะสะทอ้นให้เห็นถึงเป้าหมายที�พึงประสงค์และที�ไม่พึง
ประสงคข์องเขา และดว้ยสิ�งเหล่านี� เองที�จะทาให้แนวโนม้ของพฤติกรรมเป็นไป ในทางที�ตอ้งการมากที�สุด 2) 
เพื�อป้องกนัตวั (Ego - Defensive) โดยปกติในทุกขณะคนทั�วไปมกัจะมีแนวโนม้ที�จะไม่ยอมรับความจริง ในสิ�ง

                                                
710ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, การวิจัยธุรกิจ (ฉบับปรับปรุงใหม่) (กรุงเทพฯ:ธรรมสาร, 2548), 

144-145. 
711อารียรั์ตน์ หมั�นหาทรัพย,์ “ ความสัมพนัธ์ระหว่างเจตคติต่อการออกนอกระบบและความ

จงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรสายสนบัสนุนโรงพยาบาลศิริราช” (วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2554), 11. 
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ซึ�งเป็นที�ขดัแยง้กบัความนึกคิดของตน (Self-Image) ดงันี�  เจตคติ จึงสามารถ สะทอ้นออกมาเป็นกลไกที�ป้องกนั
ตวัโดยการแสดงออกเป็นความรู้สึกดูถูกเหยยีดหยามหรือติฉินนินทาคนอื�น และขณะเดียวกนัก็จะยกตนเองให้สูง
กวา่ดว้ยการมีเจตคติที�ถือวา่ตนนั�นเหนือกวา่ผูอื้�น การก่อตวั ที�เกิดขึ�นมาของเจตคติ ในลกัษณะนี�  จะมีลกัษณะ
แตกต่างจากการมีเจตคติเป็นเครื�องมือในการปรับตวั ดงัที�กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ กล่าวคือ เจตคติจะมิใช่พฒันาขึ�นมา
จากการมีประสบการณ์กบัสิ�งนั�นๆ โดยตรง หากแต่เป็นสิ�งที�เกิดขึ�นจากภายในตวัผูน้ั�นเอง และสิ�งที�เป็นเป้าหมาย
ของการแสดงออกมาซึ�งเจตคตินั�น ก็เป็นเพียงสิ�งที�เขาผูน้ั�นหวงัใชเ้พียงเพื�อการระบายความรู้สึกเท่านั�น 3) เพื�อการ
แสดงความหมายของค่านิยม (Value Expressive) เจตคตินั�นเป็นส่วนหนึ�งของค่านิยมต่างๆ และดว้ยเจตคตินี� เองที�
จะใชส้าํหรับสะทอ้นใหเ้ห็นถึงค่านิยมต่างๆ ในลกัษณะที�จาํเพาะเจาะจงยิ�งขึ�น ดงันั�น เจตคติจึงสามารถใชส้าํหรับ
อรรถาธิบายและบรรยายความเกี�ยวกบัค่านิยมต่างๆ ได ้ และ 4) เพื�อเป็นตวัจดัระเบียบเป็นความรู้ (Knowledge) 
เจตคติจะเป็นมาตรฐานที�ตวับุคคลจะสามารถใชป้ระเมิน และทาํความเขา้ใจกบัสภาพแวดลอ้มที�มีอยูร่อบตวัเขา 
ดว้ยกลไกดงักล่าวนี� เองที�ทาํให้ตวับุคคลสามารถรู้ และเขา้ใจถึงระบบ และระเบียบของสิ�งต่างๆ ที�อยูใ่นรอบตวั
เขาได้712  
 ออลพอร์ท (Allport) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัเจตคติว่า เจตคติอาจเกิดขึ�นจากสิ�งต่างๆ 
ดงันี� คือ 1) เกิดจากการเรียนรู้ เด็กเกิดใหม่จะไดรั้บการอบรมสั�งสอนเกี�ยวกบัวฒันธรรม และประเพณีจากบิดา
มารดาทั�งโดยทางตรงและทางออ้ม ตลอดจนไดเ้ห็นแนวการปฏิบติัของพ่อแม่แลว้รับมาปฏิบติัตามต่อไป 2) เกิด
จากความสามารถในการแยกแยะความแตกต่าง คือ แยกสิ�งใดดี ไม่ดี เช่น ผูใ้หญ่กบัเด็กจะมีการกระทาํที�แตกต่าง
กนั 3) เกิดจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ� งแตกต่างกนัออกไป เช่น บางคนมีเจตคติ ไม่ดีต่อครูเพราะเคย
ตาํหนิตน แต่บางคนมีเจตคติที�ดีต่อครูคนเดียวกนั เพราะเคยไดรั้บคาํเชยชม และ 4) เกิดจากการเลียนแบบ หรือรับ
เอาเจตคติของผูอื้�นมาเป็นของตน เช่น เด็กอาจรับเจตคติของบิดามารดา หรือครูที�ตนนิยมชมชอบมาเป็นเจตคติ
ของตนได้713  
 ประภาเพญ็ สุวรรณ ไดท้าํการศึกษาแนวคิดการเกิดของเจตคติของไลเคิร์ท (Likert) แลว้
สรุปขอ้ศึกษาไวว้า่ เจตคติเป็นสิ�งที�เกิดขึ�นจากการเรียนรู้ (Leaning) จากแหล่งเจตคติ (Source of Attitude) ต่างๆ ที�
มีอยู่มากมาย ซึ� งแหล่งที�ทาํให้เกิดเจตคติที�สําคญัไดแ้ก่ &) ประสบการณ์เฉพาะอยา่ง (Specific Experience) เมื�อ
บุคคลมีประสบการณ์เฉพาะอยา่งต่อสิ�งใดสิ�งหนึ�งในทางที�ดีหรือไม่ดีจะทาํใหเ้ขาเกิดเจตคติต่อสิ�งนั�นไปในทิศทาง
ที�เคยมีประสบการณ์มาก่อน -) การติดต่อสื�อสารจากบุคคลอื�น (Communication from others) เมื�อบุคคลมี
ประสบการณ์เฉพาะอยา่งต่อสิ�งใดสิ�งหนึ�งในทางที�ดีหรือไม่ดีก็ตาม จะทาํให้เขาเกิดเจตคติต่อสิ�งนั�นไปในทิศทาง
ที�เคยมีประสบการณ์มาก่อน o) สิ�งที�เป็นแบบอยา่ง (Models) การเลียนแบบผูอื้�นทาํให้เกิดเจตคติขึ�นได ้ และ p) 

                                                
712Daniel Katz, “The Functional Approach to the Study of Attitudes,” Public Opinion 

Quarterly 24, 2 (Summer 1960): 163-191.  
713Gordon W. Allport, The Nature of Personality: Selected Papers (Westport, Conn. : 

Greenwood Pub Group Inc., 1975), 798. 
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ความเกี�ยวขอ้งกบัสถาบนั (Institutional Factors) เจตคติของบุคคลหลายอยา่งเกิดขึ�นเนื�องจากความเกี�ยวขอ้งกบั
สถาบนั714  

อรุณ รักธรรม ไดก้ล่าวการสร้างเสริมเจตคติไวว้า่ สิ�งที�เกี�ยวขอ้งกบัการสร้างเสริมเจตคติ 
ไดแ้ก่ การอบรมฝึกฝนของบิดามารดาในตอนแรกเริ�ม เพราะการยอมรับหรือไม่ยอมรับให้เด็กระทาํสิ�งใดใน
ชีวิตประจําวนั เมื�อเวลาเนิ�นนามไปเป็นปีๆ ก็จะเป็นการสร้างเจตคติอนัมั�นคงแก่เด็กเมื�อโตขึ�นเข้าไปอยู่ใน
สถาบันการศึกษาก็จะมีเจตคติเพิ�มขึ� นหรือต่างไปจากเจตคติที� ได้รับจากการอบรมศึกษาในโรงเรียน  
สถาบนัการศึกษาที�ใชร้ะบบแตกต่างกนัก็ยอ่มจะผลิตนกัศึกษาที�เจตคติแตกต่างกนัดว้ย เป็นตน้วา่ โรงเรียนทหาร
ที�อบรมให้เคร่งครัดทางวินยั จะเสริมสร้างนกัศึกษานั�นให้มีเจตคติที�ชอบความเขม้งวดเด็ดขาด และระเบียบ ถา้
เป็นสถาบนัที�เต็มไปดว้ยครู อาจารยที์�มีลกัษณะเป็นเจา้ขุนมูลนายนิยมให้นักศึกษาคลอ้ยตามความคิดเห็นของ
อาจารย ์สิ�งเหล่านี� ก็จะมีส่วนสร้างเสริมเจตคติของบุคคลนั�นให้ยอมรับผูที้�เหนือกว่า แต่ถา้สถาบนัที�ฝึกฝนให้
นกัศึกษามีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เช่น สถาบนัส่วนใหญ่ในประเทศตะวนัตกก็จะช่วยสร้างเสริมเจตคติ
ที�ชอบในความเป็นอิสระ และกลา้แสดงออกซึ�งความคิดเห็นของตน เป็นตน้ เจตคติของคนต่อการปฏิบติังานใน
หนา้ที�จะเป็นไปในรูปใด แนวใด ขึ�นอยูก่บัภูมิหลงัของเขา ซึ� งมีส่วนสาํคญัในการหล่อหลอมเจตคติของเขาก่อน
เขา้ทาํงาน และเมื�อเขา้มาแลว้เจตคติของเขาจะเปลี�ยนไปเรื�อยๆ ตามประสบการณ์ที�เขาไดรั้บเพิ�มขึ�น  ถา้หากว่า
บุคคลนั�นเติบโตมาจากครอบครัวที�ถูกสอนใหมี้ความประหยดัมีความถ่อมตวั  รู้จกัคารวะผูห้ลกัผูใ้หญ่ เขาก็จะนาํ
เจตคติเหล่านี� ติดตัวเข้าเขา้มาในองค์การด้วย แต่ถา้บังเอิญผูร่้วมงานกับเขาส่วนมากมีสภาพการเติบโตจาก
สิ�งแวดลอ้มตรงกนัขา้มกบัเขา คือ มาจากครอบครัวที�มั�งมี พอ่แม่มีฐานะทางสังคมสูง เขาอาจจะเริ�มเกิดความรู้สึก
ว่า เพื�อนเหล่านั�นผิดแผกจากเขา จึ� งอาจไม่ชอบเขาหรือดูถูกว่าตํ�าต้อยกว่า  หากเจตคติเช่นนี� ยงัมีอยู่จะเกิด
ความรู้สึกไม่มั�นคงในความเป็นตวัของตวัเอง และก็แน่นอนว่าเขาจะมีเจตคติต่อตา้นกบัส่วนรวม อนัย่อมจะ
กระทบถึงขวญัในการทาํงานของเขาดว้ย แต่ในทางตรงกนัขา้มอาจเป็นไปไดว้า่บุคคลอาจมีเจตคติที�ไม่ดีมาก่อน
เขา้ทาํงาน เมื�อเขามามีประสบการณ์ที�ดีขึ�นในองคก์ารก็มีอาจจะช่วยใหเ้ขาเปลี�ยนเจตคติไปในทางที�ดีได ้สิ�งสาํคญั
อีกอย่างที�ก่อให้เกิดเจตคติในการปฏิบติังาน ได้แก่ อิทธิพลของกลุ่มที�คนงานนั�นเขา้ไปอยู่ร่วมกลุ่มมีเจตคติ
อย่างไร สมาชิกแต่ละคนก็มักจะมีเจตคติคล้อยตามกลุ่ม โดยเชื�อว่ากลุ่มจะให้ความคุ้มครองและส่งเสริม
ผลประโยชน์แก่สมาชิกได ้ฉะนั�น การเป็นสมาชิกของกลุ่มจึงเป็นปัจจยัหนึ�งในการกาํหนดเจตคติของคนต่อการ
ปฏิบติังาน  ตวัอย่างที�แสดงให้เห็นคือ เมื�อคนงานคนหนึ� งไดเ้ลื�อนตาํแหน่งเป็นหัวหน้า เจตคติของเขาจะตอ้ง
เปลี�ยนไปปฏิบติัตามเจตคติของกลุ่มใหม่คือกลุ่มหวัหนา้ที�เป็นระดบัเดียวกนั ฉะนั�นจะเห็นวา่กลุ่มมีอิทธิพลต่อเจต
คติของสมาชิกและสมาชิกก็อาจจะเปลี�ยนจากกลุ่มหนึ�งไปอีกกลุ่มหนึ�ง อนัทาํให้เจตคติของเขาตอ้งเปลี�ยนแปลง
ไปดว้ย  

นอกจากนี�  อรุณ รักธรรม ยงัไดก้ล่าวถึงผลกระทบของสภาพแวดลอ้มต่อเจตคติในการ
ปฏิบติังานไวว้่า  สภาพแวดลอ้มจะมีผลต่อเจตคติในการทาํงานอยา่งไรนั�น มีตวัอยา่งที�ทราบกนัโดยทั�วไปแลว้ 
เช่น จากผลการวิจยักลุ่มมนุษยสัมพนัธ์ ซึ� งมี ยอร์ช เอลตนั มาโย (George Elton Mayo) เป็นผูริ้เริ�มศึกษาถึงผล
ปัจจยัภายนอกที�มีต่อการทาํงาน เช่น อุณหภูมิ แสงสวา่ง การพกัผ่อน ชั�วโมงการทาํงาน ว่ามีอิทธิพลต่อผลิตผล

                                                
714ประภาเพ็ญ สุวรรณ, ทัศนคติ: การวัดการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมอนามัย, พิมพ์ครั� งที�  - 

(กรุงเทพฯ:พีระพฒันา, -W-q), qp-qW. 
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อยา่งไร ปรากฏวา่การที�คนงานไม่พอใจในงานหรือการที�คนงานไม่ตั�งใจทาํงานนั�นหาไดเ้กิดจากปัจจยัทางวตัถุ 
หรือสภาพแวดลอ้มภายนอกดงักล่าวนั�นไม่ แต่พบวา่คนงานไม่มีความพอใจในงานนั�นก็เพราะเจตคติ ซึ� งเป็นสิ�ง
ภายในตวัของคนงานที�เขาทาํอยูน่ั�นเอง กล่าวคือ ถา้คนงานเห็นวา่งานของตนเป็นงานตํ�าหรืองานที�ซํ� าซาก น่าเบื�อ 
เหล่านี� เป็นตน้ ก็จะทาํให้เขาขาดความกระตือรือร้น ทาํให้มีผลผลิตตํ�า แต่อย่างไรก็ตามนอกจากสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกหรือสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (physical environment) เช่น อุณหภูมิ แสดงสว่าง ฯลฯ แลว้ ยงัมี
สภาพแวดลอ้มอยา่งอื�นที�มีลกัษณะเป็นนามธรรม แต่มีผลอยา่งมากในการสร้างเจตคติใหแ้ก่คนงานใหม่เช่น แบบ
ความสมัพนัธ์ของเพื�อนร่วมงานที�มีอยูม่าก่อนตน มีการแบ่งพรรค แบ่งพวก แบ่งตระกูล แบ่งกลุ่ม หรือไม่ก็แบบ
ของผูน้าํที�หวัหนา้ใชป้ฏิบติัต่อลูกนอ้ง เช่น หัวหนา้งานยอมรับฟังความคิดเห็นของลูกตอ้งจริงๆ หรือเพียงแต่ฟัง
ในนาม เพื�อจะแสดงวา่ตนเป็นหัวหนา้แบบประชาธิปไตยเท่านั�น แต่ในความเป็นจริงแลว้ก็ยงัใชร้ะบบเผด็จการ
โดยทางออ้ม กล่าวคือ ทาํทีรับฟังชื�นชมต่อหนา้แต่พยายามหาทางกลั�นแกลง้ลบัหลงัในภายหน้า ความสัมพนัธ์
ระหวา่งหัวหนา้งานกบัลูกนอ้งจะเป็นไปในลกัษณะส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในผลงานจริงๆ เพื�อเสริมสร้าง
อาณาจกัรบารมีของตนเองก็มี เช่น นิยมยินดีในการประจบสอพลอและการให้ร้ายป้ายสีคนอื�นของลูกนอ้งฯลฯ 
เหล่านี�อาจทาํใหค้นงานเขา้ใหม่ซึ�งมีเจตคติต่องานที�เขาสมคัรเขา้ทาํตอ้งเปลี�ยนเจตคติไปในที�สุด การเปลี�ยนแปลง
อาจเป็นไปไดท้ั� ง - ทาง คือทาํให้เขามีเจตคติไม่ดีต่องาน เช่น หมดความภาคภูมิใจในงาน เพราะเห็นว่าไม่ได้
เป็นไปตามที�เขาคาดหวงั หรือเขาอาจจะปรับปรุงตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มโดยมีเจตคติใหม่ต่องานเดิมก็ได้715  
 อารียรั์ตน์ หมั�นหาทรัพยไ์ด้ทาํการศึกษาแนวคิดของแมคไกวร์และมิลแมน (W. J. 
McGuire and S. Millman,1965)  แลว้สรุปไดว้า่ แมคไกวร์และมิลแมนทั�งสองนั�นแสดงให้เห็นวา่ แนวความคิด
เกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงเจตคติโดยใชอิ้ทธิพลทางสังคมเกิดจากความเชื�อที�วา่บุคคลจะพฒันาเจตคติ ของตนเอง
ในลกัษณะใดนั�นขึ�นอยูก่บัขอ้มูลที�ไดรั้บจากผูอื้�นในสงัคม สิ�งที�มีอิทธิพลทางสงัคม แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ  
1) กลุ่มอา้งอิง (Reference Group) หมายถึง กลุ่มบุคคลที�เราใชเ้ป็นมาตรฐานสาํหรับประเมินเจตคติ ความสามารถ
ของเรา หรือสถานการณ์ที�เกิดขึ�นโดยทั�วไปบุคคลจะใชก้ลุ่มอา้งอิงเพื�อประเมินเจตคติของตน และตดัสินใจวา่เจต
คติของตนถูกตอ้ง เพราะคิดวา่คนส่วนใหญ่ในกลุ่มมีเจตคติเช่นเดียวกบัตน ซึ� งวตัสัน และจอห์นสัน (Watson and 
Johnson,1972) ไดก้ล่าวถึงอิทธิพลของกลุ่มอา้งอิงที�มีต่อการเปลี�ยนแปลงเจตคติ ไวด้งันี� คือ  1.1) เจตคติของบุคคล
จะมีผลอยา่งมากจากกลุ่มที�เขามีส่วนร่วม และกลุ่มที�เขาตอ้งการจะร่วมดว้ย 1.2) ถา้เจตคติของบุคคลสอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานหรือบรรทดัฐานของกลุ่มจะเป็นการเสริมแรง (Reinforcement) ให้กบัเจตคตินั�นมากขึ�น ในทางตรง
ขา้มจะเป็นการลงโทษ (Penalty) ถา้บุคคลนั�นมีเจตคติไม่ตรงกบัมาตรฐานหรือบรรทดัฐานของกลุ่ม 1.3) บุคคลที�
ขึ�นอยูก่บักลุ่มหรือติดอยูก่บักลุ่มมากจะเป็นผูที้�เปลี�ยนแปลงเจตคติไดย้ากที�สุด ถา้การเปลี�ยนแปลงนั�น เป็นความ
พยายามของบุคคลภายนอก 1.4) การสนบัสนุน หรือเห็นดว้ยกบัเจตคติบางอยา่งของสมาชิกในกลุ่มแมเ้พียง 1 คน
เท่านั�น ก็สามารถลดอิทธิพลของกลุ่มใหญ่ที�มีต่อเจตคติของสมาชิกในกลุ่มได ้1.5) แมเ้ป็นเพียงสมาชิก 2 คนใน
กลุ่มเท่านั�นที�ยดึมั�นในความคิดหรือเจตคติบางอยา่งก็จะมีอิทธิพลต่อสมาชิกในกลุ่มได ้1.6) การมีส่วนร่วมในการ
อภิปรายกลุ่มและการตดัสินใจกลุ่มจะช่วยลดการต่อตา้น การเปลี�ยนแปลงเจตคติ ถา้กลุ่มตดัสินใจยอมรับเจตคติ

                                                
715อรุณ รักธรรม, “พฤติกรรมองคก์าร,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการ

บริหารการศึกษา เล่ม 9 หน่วยที� 9-U บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(นนทบุรี: สาํนกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -Woq) -pp--pq. 
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ใหม่ สมาชิกในกลุ่มก็จะยอมรับเจตคติดว้ย และ 1.7) ถา้บุคคลเปลี�ยนแปลงกลุ่มอา้งอิงของตน เจตคติของบุคคลก็
มีแนวโนม้ที�จะเปลี�ยนแปลงดว้ย 2) บุคคลอา้งอิง (Reference Individuals) หมายถึง บุคคลที�เราใชเ้ป็นมาตรฐาน
เพื�อประเมินเจตคติ ความสามารถของเรา หรือสถานการณ์ที�เกิดขึ�น อิทธิพลของผูอื้�นที�มีต่อเจตคติของบุคคล ตรง
กบักระบวนการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมที�เรียกวา่ การเลียนแบบ (Identification) ซึ� งเป็นกระบวนการที�บุคคลรับ
เอาคุณสมบติัของผูอื้�น เช่น ความคิด เจตคติ พฤติกรรม เป็นตน้มาเป็นของตน716  
 เคลแมน (kelman) ไดแ้สดงทศันะไวว้่า เจตคติอย่างเดียวกนัอาจเกิดขึ�นในตวับุคคลดว้ย
กระบวนการที�แตกต่างกนั โดยไดแ้บ่งกระบวนการที�ก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงเจตคติของบุคคลไว ้o ประการ 
ดงันี� คือ &) การยนิยอม (Compliance) จะเกิดขึ�นเมื�อบุคคลไดย้อมรับในสิ�งที�มีอิทธิพลต่อตนเอง และเพื�อมุ่งหวงัให้
เกิดความพึงพอใจจากบุคคลที�มีอิทธิพลนั�น การที�เขายอมยนิยอมทาํตามสิ�งที�อยากใหเ้ขาทาํนั�น เพราะเขาคาดหวงั
วา่จะไดรั้บรางวลัหรือการยอมรับนั�นเอง ซึ� งอธิบายไดใ้นแง่ของการปรับตวัให้เขา้กบัสิ�งแวดลอ้มของบุคคลใน
สงัคม  จาํนวนเจตคติที�เปลี�ยนแปลงไปตามกระบวนการยนิยอมนี�จะขึ�นอยูก่บัความสาํคญัของผลที�คาดวา่จะไดรั้บ
หลงัจากการยินยอมทาํตามนั�น จึงกล่าวไดว้า่การยินยอมนี� เป็นกระบวนการเปลี�ยนแปลงเจตคติซึ� งพลงัที�ผลกัดนั
ใหบุ้คคลยนิยอมทาํตามนี�จะมากหรือนอ้ยนั�นขึ�นอยูก่บัความมากนอ้ยหรือความรุนแรงของรางวลัและการลงโทษ 
นอกจากนี� เคลแมนยงัได้กล่าวอีกว่า บุคคลจะยินยอมทาํตามในบางสิ�งบางอย่างก็ต่อเมื�อเขาอยู่ในภาวะที�ผูมี้
อิทธิพลจะบงัคบัเขาได ้ดงันั�น การคาดหวงัวา่บุคคลจะเกิดการเปลี�ยนแปลงของทศันคติที�ถาวรจากการยินยอมนี�
ยอ่มจะเป็นไปไม่ได ้-) การเลียนแบบ (Identification) จะเกิดขึ�นเมื�อบุคคลยอมรับสิ�งเร้าหรือสิ�งกระตุน้ และเป็น
ผลมาจากการที�เขาตอ้งการสร้างความสัมพนัธ์ที�ดี หรือที�พึงพอใจระหว่างตวัเขากับผูอื้�น ซึ� งอาจจะออกมาใน
รูปการรับเอาบทบาทของบุคคลหรือกลุ่มมาเป็นของตนทั�งหมด หรือเปลี�ยนบทบาทซึ�งกนัและกนั บุคคลจะเชื�อใน
สิ�งที�เขารับมาหรือปฏิบติันั�นเกี�ยวกบัความตอ้งการที�อยากจะให้เกิดสัมพนัธภาพตามที�ตอ้งการ เจตคติของบุคคล
จะเปลี�ยนไปมากหรือนอ้ยขึ�นอยูก่บัสิ�งเร้าให้เกิดการเลียนแบบนั�น หรือกล่าวอีกนยัหนึ�งวา่การเลียนแบบนั�นเป็น
กระบวนการเปลี�ยนแปลงเจตคติที�ผลกัดนัใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงจะมากนอ้ยอยา่งไรขึ�นอยูก่บัความดึงดูดใจของ
สิ�งเร้าที�มีต่อบุคคลนั�น  เจตคติที�เปลี�ยนแปลงไปส่วนใหญ่จึงขึ�นอยู่กับความตอ้งการของบุคคลที�จะคงไวซึ้� ง
สัมพนัธ์ภาพกบัผูอื้�นในสังคม และ o) ความตอ้งการที�อยากจะเปลี�ยน (Internalization) จะเกิดก็ต่อเมื�อบุคคลได้
ยอมรับสิ�งที�มีอิทธิพลเหนือกว่า เนื�องจากสิ�งนั�นตรงกบัความตอ้งการภายในและค่านิยมของเขา พฤติกรรมที�
เปลี�ยนแปลงไปในกระบวนการนี� นั�นจะสอดคลอ้งกบัค่านิยมที�เขามีอยู่เดิม ความพึงพอใจจะขึ�นอยู่กับเนื�อหา
รายละเอียดของพฤติกรรมนั�นๆ717  
 ซิมบาร์โดและลิปเป (Zimbardo amd Leippe) ไดอ้ธิบายถึงสาเหตุที�ทาํใหเ้จตคติไม่นาํไปสู่
การกระทาํหรือพฤติกรรมไวด้งันี� คือ &)การใหค้วามความสาํคญัในตวัคนอื�น (Significant Others) ดว้ยเหตุที�มนุษย์
เป็นสัตวส์ังคมในสถานการณ์ที�มีผูอื้�นอยูด่ว้ย เขาเหล่านั�นจะเป็นแรงกดดนัให้เรากระทาํตามคนหมู่มาก คนหมู่

                                                
716อารียรั์ตน์ หมั�นหาทรัพย,์ “ ความสัมพนัธ์ระหวา่งเจตคติต่อการออกนอกระบบ และความ

จงรักภกัดีต่อองคก์ร ของบุคลากรสายสนับสนุนโรงพยาบาลศิริราช”  (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหา
บณัฑิต สาขาวชิาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2554), &W-&q. 

717Herbert C. Kelman, “Compliance, identification, and internalization: Three processes of 
attitude change,” Journal of Conflict Resolution 2, 1 (March 1958): 51-60.  
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มากในที�นี�อาจจะเป็นไดต้ั�งแต่คนแปลกหนา้ซึ�งสาํคญัอะไรเลยสาํหรับเราไปจนถึงกระทั�งถึงสมาชิกในครอบครัว 
และ -) ความไม่คงเสน้คงวาของบุคคลในบางครั� ง (Timely Inconsistencies) บางครั� งคนเราจะยุง่มากหรือมีหลาย
สิ�งหลายอยา่งที�ตอ้งทาํในเวลาเดียวกนั หรืออาจจะมีเป้าหมายอยา่งอื�นที�ตอ้งการบรรลุผล ซึ� งทาํให้พฤติกรรมของ
คนเราไม่สอดคลอ้งกบัเจตคติได้718  
 โรเจอร์ส (Rogers) ไดเ้สนอแนวทางแกไ้ขกล่าวคือวิธีการปิดช่องวา่งระหวา่งความรู้ เจต
คติ และพฤติกรรม (KAP-GAP) ไวด้งันี� คือ 1) การใหค้วามรู้เกี�ยวกบัการใช ้และวธีิการ หรือโครงการให้มีมากขึ�น 
เพื�อใหก้ลุ่มเป้าหมายเขา้ใจอยา่งแทจ้ริงถึงวธีิการปฏิบติัต่อสิ�งที�เผยแพร่ขอ้มูลทางดา้นข่าวสาร 2) การใหค้าํแนะนาํ
ในการปฏิบติัโดยการใชสื้�อบุคคล เช่น เจา้หน้าที�ราชการผูที้�เกี�ยวขอ้งและองค์กรที�รับผิดชอบในเรื�องนั�นๆ 
สามารถให้คาํแนะนาํอยา่งใกลชิ้ด 3) ให้รางวลัแก่ผูที้�ยอมรับหรือยอมรับการปฏิบติัในรูปแบบต่างๆ เพื�อให้เป็น
การจูงใจแก่บุคคลอื�นๆ ที�ยงัไม่ยอมรับ ซึ� งอาจจะรวมทั�งการใชสื้�อประชาสัมพนัธ์เขา้มาช่วยทาํหนา้ที�ในการ
เผยแพร่ข่าวสารไปยงักลุ่มเป้าหมายที�ตอ้งการดาํเนินการ และ 4) การใชก้ลยทุธ์ในการโนม้นา้วใจ โดยการใชสื้�อ
บุคคลหรือผูน้าํทางความคิดเขา้ไปเผยแพร่ข่าวสาร หรือขอ้มูลที�จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย เพื�อให้เกิดการ
ยอมรับปฏิบติั719  
  

|.S.T บุคลกิภาพ  
บุคลิกภาพ (Personality) ของคนนั�นเป็นปัจจยัสาํคญัอีกประการหนึ�ง ซึ�งจะนาํไปสู่ความเขา้ใจ

ในพฤติกรรมมนุษย ์ โดยทั�วไปเมื�อกล่าวถึงบุคลิกภาพเรามกัจะนึกถึงลกัษณะท่าทาง การเคลื�อนไหว ท่วงทีวาจา 
กิริยามารยาทของบุคคลนั�น ซึ� งแทที้�จริงแลว้เป็นการพิจารณาเพียงส่วนหนึ�งของบุคลิกภาพ  ฉะนั�นการพิจารณา
ความหมายของบุคลิกภาพจึงจาํเป็นตอ้งใหค้รอบคลุมถึงบุคลิกภาพในส่วนที�เกี�ยวกบัจิตใจดว้ย บุคลิกภาพตรงกบั
คาํวา่ personality ในภาษาองักฤษ ซึ�งมีรากศพัทม์าจากภาษาลาตินวา่ persona ซึ�งแปลวา่ ตวัโขนหรือหนา้กากที�ตวั
ละครสวมเวลาจะออกแสดง แต่ละคนต่างก็มีหัวโขนที�จะตอ้งสวมหรือมีบทบาทที�จะตอ้งแสดงออกกล่าวไดว้่า 
บทบาทเหล่านี�จะเป็นรากฐานสาํคญัของบุคลิกภาพของแต่ละคน  

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานพทุธศกัราช -Wp- ใหค้วามหมายของบุคลิกภาพไวว้า่ เป็น
นาม หมายถึง สภาพนิสยัจาํเพาะคน720   

 

                                                
718Philip Zimbardo and Michael Leippe,&RR&, อา้งถึงใน อรวรรณ ปิลนัธ์โอวาท, การสื�อสารเพื�อ

การโน้มน้าวใจ, พิมพค์รั� งที� - (กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, -Wp-), pW. 
719Everette M. Rogers, 1983, อา้งถึงใน ชยัมงคล นิมศรีสุขกุล, “ทศันคติและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการก่อสร้างโครงข่ายคมนาคมและขนส่งในการจดัรูปที�ดินเพื�อพฒันาพื�นที�” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
การวางแผนภาคและเมืองมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 
2549), 8. 

720ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, เขา้ถึงเมื�อ 1 กุมภาพนัธ์ 
2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp 
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ออล์พอร์ท (Allport) ไดใ้ห้ความหมายของบุคลิกภาพไวว้่า องค์รวมที�ขบัเคลื�อนภายในตวั
บุคคล อนัประกอบดว้ยระบบจิตและกาย ซึ�งกาํหนดเอกลกัษณ์การปรับตวัต่อสิ�งแวดลอ้มของเขา721  

กิลฟอร์ด (Guiford) ) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ หมายถึง ลกัษณะเฉพาะที�เป็นแบบประจาตวั ของ
บุคคล722  

กอร์ดอน (Gordon) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ หมายถึง ผลรวมของพฤติกรรม ทั�งหมดที�เป็น
ลกัษณะเฉพาะในแต่ละบุคคล723 

แคทเทลล ์(Cattell) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ หมายถึง สิ�งที�ช่วยให้เรา ทาํนายไดว้า่ บุคคลจะทาํ
อะไรในสถานการณ์ที�กาํหนดให้ บุคลิกภาพเป็นเรื�องของพฤติกรรมทั�งของบุคคล ทั�งที�เปิดเผยและซ่อนเร้น
ภายใน724  

บูร์เกอร์ (Burger) ใหค้วามหมายไวว้า่ หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมเฉพาะตวัของแต่ละบุคคล
ทั�งที�สงัเกตไดช้ดัเจนและที�ซ่อนเร้นอยู ่อนัทาํใหบุ้คคลแตกต่างกนั725  

ร็อบบินส์ (Robbins) ใหค้วามหมายของบุคลิกภาพวา่ หมายถึง ผลรวมคุณลกัษณะภายในและ
ภายนอกของบุคคลทั�งดา้นจิตใจและสรีระ ทาํใหส้ามารถแยกแยะความแตกต่างของบุคคลได้726  

อาจกล่าวสรุปไดว้า่ บุคลิกภาพ หมายถึง ผลรวมของคุณลกัษณะทั�งภายในและภายนอกของแต่
ละบุคคลทั�งที�สงัเกตไดช้ดัเจนและที�ซ่อนเร้นอยู ่ที�ทาํใหบุ้คคลแตกต่างกนั 

อนาสตาซี (Anastasi) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ บุคลิกภาพของบุคคลนั�นเกิดขึ�นจากปฏิสัมพนัธ์ 
ระหวา่งพนัธุกรรมกบัสิ�งแวดลอ้ม พนัธุกรรมเดียวกนัแต่อยูใ่นสภาพแวดลอ้มต่างกนัอาจก่อให้เกิด บุคลิกภาพ
ต่างกนั หรือแมแ้ต่ในสภาพแวดลอ้มและพนัธุกรรมเดียวกนัก็อาจทาํใหเ้กิดบุคลิกภาพ ต่างกนัได้727  

วราภรณ์  ตระกลูสฤษดิ{   ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของบุคลิกภาพไวว้า่ บุคลิกภาพมีความสาํคญั
ต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันอย่างมาก ดังนี� คือ &) การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
บุคลิกภาพช่วยใหเ้ราสามารถจดจาํและเขา้ใจบุคคลแต่ละคนไดเ้ป็นอยา่งดี ตลอดจนรู้วธีิที�จะปรับตวัให้เขา้กบัคน
เหล่านั�นได ้ทาํให้เกิดความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั -) การตระหนักในเอกลกัษณ์ของบุคคล  เพราะบุคลิกภาพเป็น

                                                
721Gordon Allport,1937, อา้งถึงใน ธีระศกัดิ{  กาํบรรณารักษ์, “บุคคลและกลุ่มในองคก์าร,” ใน 

เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารองค์การ เล่ม S หน่วยที� l-9T บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (นนทบุรี: สาํนกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WWA), s--o. 

722Morgan T. Guilford, Introduction to Psychology (New York: McGraw-Hill Book Co.Inc., 
1959), 7. 

723Jesse Gordon, Personality and Behaviors (New York: The Macmillan Company, 1963), 14. 
724Raymond B. Cattell, Personality and Motivation: Structure and Measurement (New 

York: Harcourt, Brace, & World., 1970), 2-3. 
725Jerry M. Burger, Personality (Australia: Wadsworth/Thomson Learning, -AAA), 4. 
726S. P. Robbins, Organization Behavior, 9th ed. (New Jersey: Prentice-Hall, Inc., -AA&), R-. 
727Anne Anastasi, Psychological Testing, 3rd ed. (New York: The McMillan Co., 1968), 111. 
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ลกัษณะของบุคคลที�ทาํใหแ้ต่ละคนมีความแตกต่างกนั  และเป็นตน้แบบบุคลิกภาพที�ดีใหค้นรุ่นหลงัไดศึ้กษาและ
เลียนแบบเอกลกัษณ์ดงักล่าว เช่น บุคลิกภาพของความขยนัซื�อสัตย ์ประหยดั อดทน มีวินัย o) การดาดหมาย
พฤติกรรม บุคลิกภาพจะช่วยให้เรามีความคิดรวบยอดเกี�ยวกบับุคคลนั�นๆ ทาํให้เราสามารถทาํนายไดว้า่  หากมี
สถานการณ์บางอยา่งเกิดขึ�น น่าจะมีการตอบสนองในลกัษณะใดมากที�สุด เราจึงสามารถคาดหมายพฤติกรรมได ้
p) ความมั�นใจ กล่าว ผูที้�มีบุคลิกภาพดี จะทาํใหบุ้คคลนั�นเกิดความมั�นใจในการแสดงออกไดม้ากขึ�น กลา้ที�จะพูด
และทาํ รู้แนวทางในการปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ คนที�แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เดินตวัตรงสง่างาม 
ก็ยอ่มจะไดรั้บความสนใจและความเชื�อมั�นจากคนที�พบเห็น W) การยอมรับของกลุ่ม คนที�มีบุคลิกภาพที�ดีจะเป็นที�
ยอมรับของคนทั�วไป โอกาสในการติดต่อสัมพนัธ์กับผูอื้�นมีมากขึ�น ทาํให้ได้รับความสะดวกในการกระทาํ
กิจกรรมใดๆ ไดส้าํเร็จ เช่น คนที�พดีูพูดเก่ง คนใจเยน็ ใครๆ ก็ชอบที�จะให้อยูร่่วมกลุ่มดว้ย เพราะจะไม่ทาํให้เกิด
ความวุน่วาย แต่กลบัส่งผลดีต่อกลุ่ม ส่งผลให้เป็นที�ตอ้งการของกลุ่ม และ q) ความสาํเร็จ คนที�มีบุคลิกภาพดีจะ
ไดเ้ปรียบคนอื�นๆ อยูเ่สมอ เพราะการมีบุคลิกภาพดีจะทาํให้ไดรั้บความเชื�อมั�นศรัทธาจากผูพ้บเห็น และคนที�มี
ปฏิสมัพนัธ์ดว้ย ดงันั�นการทาํงานหรือประกอบกิจกรรมต่างๆ ยอ่มไดรั้บความร่วมมือจากคนส่วนใหญ่มากวา่ จึง
สามารถปรับตวัอยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสุข728  

ประยงค ์เนาวบุตร ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ บุคลิกภาพนั�นเป็นตวัทาํนายพฤติกรรมของบุคคลใน
องค์การ บุคลิกภาพของบุคคลเป็นผลมาจากพนัธุกรรม สิ�งแวดลอ้ม และสถานการณ์ที�เกิดขึ�นกบับุคคลคนนั�น 
บุคลิกภาพของคนส่วนหนึ�งไดรั้บอิทธิพลมาจากสภาพทางร่างกายและจิตใจที�ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ อีกส่วน
หนึ�งไดรั้บอิทธิพลมาจากสภาพแวดลอ้มของบุคคล เช่น การเลี�ยงดู การศึกษาอบรม และประสบการณ์ เป็นตน้729  

นิตยา  ภูมิศกัดิ{  ไดก้ล่าวไวว้า่ ปัจจยัสาํคญัที�เป็นโครงสร้างของบุคลิกภาพนั�นประกอบดว้ย 1)
ศกัยภาพที�มีมาตั�งแต่เกิด เป็นสิ�งที�ติดตวัมาตั�งแต่เกิด  ซึ�งเป็นผลของพนัธุกรรมหรืออิทธิพลต่างๆ ที�มีต่อทารกก่อน
คลอด สิ�งเหล่านี� เป็นเงื�อนไขกาํหนดทิศทางและขอบเขตของการพฒันาบุคลิกภาพไดร้ะดบัหนึ� ง เช่น รูปร่าง
หนา้ตา ความสมบูรณ์หรือพิการทางร่างกาย ทารกบางคนเกิดมามีระบบประสาทที�วอ่งไว ในขณะที�ทารกบางคน
อ่อนแอ ขี� โรค ระบบประสาทนั� นเชื�องช้า การพัฒนาบุคลิกภาพของทารกทั� งคู่ย่อมแตกต่างกัน และ -) 
ประสบการณ์ เป็นสิ�งที�มีอิทธิพลต่อบุคคล ซึ� งไดม้าจากสิ�งแวดลอ้ม เราแบ่งประสบการณ์ออกเป็น - ประเภท 
ได้แก่  -.&) ประสบการณ์ที�ทุกคนประสบเหมือนกัน เป็นประสบการณ์ที�เป็นผลมาจากการที�ได้อยู่ในสังคม
เดียวกัน ได้แก่ ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเชื�อ ทัศนคติ คาํสั�งสอนต่างๆ ของสังคม ตลอดเวลาที�
เจริญเติบโตอยูใ่นสงัคมเราจะศึกษาและประพฤติตามวิถีทางที�สังคมเห็นวา่ถูกตอ้งและไม่นึกวา่คนในวฒันธรรม
อื�นจะเห็นดว้ยหรือไม่ อยา่งไรก็ตามไม่ไดห้มายความวา่ คนที�อยู่ในวฒันธรรมเดียวกนันั�นจะตอ้งมีบุคลิกภาพที�

                                                
728วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ{ , จิตวิทยาการปรับตัว, พิมพค์รั� งที� - (กรุงเทพฯ:ศูนยส่์งเสริมวิชาการ, 

-WpW), 42. 
729ประยงค ์เนาวบุตร,“ทฤษฎีองคก์าร พฤติกรรมองคก์ารและการพฒันาองคก์าร,” ใน เอกสารการ

สอนชุดวิชาทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา เล่ม 1 หน่วยที� 1-5 บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ฉบบัปรับปรุงครั� งที� 1), พิมพค์รั� งที� 1 (นนทบุรี: สํานักพิมพ ์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2553), 3-25. 
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เหมือนกันทั� งหมด ทั� งนี� ขึ� นอยู่กับว่าการถ่ายทอดทางวฒันธรรมโดยตัวแทนของสังคมนั� นๆ และ  -.-)  
ประสบการณ์เฉพาะ เป็นประสบการณ์ที�แต่ละบุคคลไดรั้บในช่วงชีวิตแตกต่างจากบุคคลอื�น เช่น เด็กที�พ่อแม่
เขม้งวดมาก ใชว้ธีิการลงโทษอยา่งรุนแรง ไม่ฟังเหตุผลยอ่มมีประสบการณ์ส่วนบุคคลต่างไปจากเด็กที�พอ่แม่เลี�ยง
ดูอย่างรักใคร่ใชเ้หตุผล เด็กประเภทแรกนั�นอาจเกิดความรู้สึกไม่ไวว้างใจบุคคลอื�นและเป็นปฏิปักษ์ต่อสังคม  
ในขณะที�ประเภทหลงันั�นอาจเป็นคนที�มองโลกในแง่ดี ประสบการณ์เฉพาะนี�รวมไปถึงประสบการณ์ร้ายแรงดว้ย 
เช่น ความผิดหวงั  ความเจ็บป่วย ความคบัแคน้ใจจากความไม่ยติุธรรม ซึ�งสิ�งเหล่านี� มีผลต่อบุคลิกภาพทั�งสิ�น730  

ประยงค์ มีใจซื�อ ไดก้ล่าวไวว้่า หากจะพิจารณาถึงปัจจัยที�เป็นตวักาํหนดบุคลิกภาพ อาจ
พิจารณาจากปัจจยัดงัต่อไปนี� คือ &) ชาติพนัธ์ุ (Heredity) เมื�อกล่าวถึงชาติพนัธ์ุหรือเผา่พนัธ์ุของมนุษย ์มกัหมายถึง
องค์ประกอบทางดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ &.&) รูปร่าง (Physical Structure) &.-) หนา้ตา (Facial Attractiveness) &.o) 
อารมณ์ความรู้สึก (Temperament) &.p) องคป์ระกอบทางกลา้มเนื�อและการตอบสนอง (Muscle Composition and 
Reflexes) และ &.W) ระดบัพลงังาน (Energy Level) ในร่างกาย ซึ� งองคป์ระกอบต่างๆ เหล่านี�  ถือวา่เป็นสิ�งที�ไดรั้บ
อิทธิพลจากบิดามารดาโดยการถ่ายทอดทางชีวภาพ ทางกายและทางจิตวิทยา -) สภาพแวดลอ้ม (Environment) 
สภาพแวดลอ้มถือวา่เป็นองค์ประกอบที�มีอิทธิพลต่อการกาํหนดรูปแบบหรือลกัษณะทางบุคลิกภาพของบุคคล
เช่น แนวปฏิบติัของครอบครัว กลุ่มเพื�อน กลุ่มในสังคมต่างๆ วฒันธรรมของกลุ่มในสังคมทุกระดบัจะเป็นตวัที�
สร้างแนวปฏิบติั (Norms) เจตคติ (Attitudes) และค่านิยม (Values) ให้มีการถ่ายถอดไปสู่อนุชนรุ่นต่อๆ ไป  และ 
o)สถานการณ์ (Situation) สถานการณ์เป็นปัจจยัตวัที�สามที�มีอิทธิพลต่อการกาํหนดลกัษณะทางบุคลิกภาพเพิ�ม
จากชาติพนัธ์ุและสภาพแวดลอ้ม บุคคลที�อยูใ่นสถานการณ์ที�ต่างกนั บุคลิกภาพที�แสดงออกจะต่างกนัดว้ย731   

ซลัลิแวน (Sullivan)ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ บุคลิกภาพของมนุษยเ์ป็นผลพวงมาจากสัมพนัธภาพ
ระหวา่งบุคคล และอธิบายไวว้า่ มนุษยเ์ราอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของความสัมพนัธ์กบัผูอื้�นตั�งแต่แรกเกิดออกมาเป็น
ตวัตน จนกระทั�งวาระสุดทา้ยของชีวติ มนุษยเ์ป็นสตัวส์งัคมไม่สามารถที�จะหลีกเลี�ยงหรือวา่ตดัขาดความสมัพนัธ์
กบับุคคลอื�นๆ ได ้ ซึ� งจากลกัษณะดงักล่าวสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลจึงเป็นโครงสร้างที�สาํคญัของบุคลิกภาพ  
ทั�งนี�ซลัลิแวนไดอ้ธิบายวา่ โครงสร้างบุคลิกภาพนั�นมีหลากหลาย เป็นผลระหว่างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
อาจเป็นบุคคลที�มีตวัตนจริง ๆ หรือบุคคลในความคิดฝัน เช่น ดารานกัแสดง หรือบุคคลที�รู้จกัจากการอ่าน เช่น 
นวนิยาย บุคคลในประวติัศาสตร์ ซลัลิแวนกล่าววา่ส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างบุคลิกภาพมนุษยเ์ช่น ความเชื�อ 
ความใฝ่ฝัน ค่านิยม ความปรารถนาของชีวิต ลกัษณะอารมณ์ เจตคติ ฯลฯ ลว้นแลว้แต่ถูกหล่อหลอมมาจาก
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลทั�งสิ�น จากการศึกษาโครงสร้างของบุคลิกภาพ เป็นการศึกษาที�แตกต่างกนัของแต่ละ
คน ซึ� งสามารถแบ่งไดอ้ย่างหยาบๆ 3 ประการไดแ้ก่ 1) กระบวนการปรับเปลี�ยนพลงังาน (Dynamism) คือ
พฤติกรรมที�เป็นความเคยชินในดา้นความสัมพนัธ์กบัคนอื�น เช่น ชอบรับใชช่้วยเหลือบุคคลอื�น ชอบเอาเปรียบ 
ชอบบ่นให้ใครๆ เห็นอกเห็นใจ ฯลฯ ศูนยก์ลางของกระบวนการปรับเปลี�ยนพลงังานคือ ระบบตวัตน (Self 
System) หรือ Self ซึ� งเป็นกระบวนการที�พฒันามาจากวิธีการป้องกนัตนเอง เพื�อให้ความสัมพนัธ์กบัผูอื้�นดาํเนิน
ไปอยา่งราบรื�น ความสมัพนัธ์กบัพอ่แม่ ทาํใหเ้ด็กเรียนรู้วา่พฤติกรรมไหนที�พ่อแม่พอใจ หรือไม่พอใจ การเรียนรู้
ลกัษณะนี� จะช่วยให้เด็กตดัสินวา่ ตนเองเป็นคนดีหรือคนเลวตามคาํบอกเล่าของพ่อแม่ ทาํให้เด็กพฒันาภาพของ

                                                
730นิตยา  ภูมิศกัดิ{ , จติวทิยาทั�วไป (นครราชสีมา:สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล, -Wp&), 222-224. 
731ประยงค ์มีใจซื�อ,พฤตกิรรมองค์การ (กรุงเทพฯ:โรงพิมพม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง, -Wp-), ss-RA. 
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ตนเอง (Self) การหลีกหนีความจริงเช่น การพูดปด เสแสร้ง ทาํมารยา ออดออ้น ฯลฯ เด็กทาํเพื�อผ่อนคลายความ
กดดนัต่าง ๆ ทางอารมณ์ และความคิดของเขา ซึ� งลกัษณะดงักล่าวอาจเป็นนิสัยติดตวัเป็นส่วนหนึ�งของ Self และ
ของบุคลิกภาพ ขึ� นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ของเด็กกับพ่อแม่ 2)กระบวนการสร้างภาพบุคคล 
(Personification) คือมโนภาพของบุคคลวาดเป็นภาพตวัเอง เป็นภาพคนอื�นที�มีสัมพนัธภาพกบัตวัเอง โดยจะมี
ความเกี�ยวขอ้งอยา่งลึกซึ� งกบัความรู้สึก เจตคติและความคิดที�บุคคลมีขึ�น เนื�องจากไดรั้บประสบการณ์ทางดา้น
ความพึงพอใจและวิตกกงัวล และมีความเกี�ยวขอ้งกบัประสบการณ์ของบุคคลที�เคยไดรั้บจากบุคคลอา้งอิงและ
สร้างภาพบุคคลจากประสบการณ์ที�ไดรั้บไดผ้ลิต อนัจะทาํให้บุคคลมองเห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งตนกบับุคคล
อื�น นั�นก็คือบุคคลสามารถที�จะประเมินตนเองได ้ ดงันั�นภาพก็จะเกิดขึ�น และ 3) กระบวนการคิด (Cognitive 
Process) ซลัลิแวนเชื�อวา่ กระบวนการคิดเป็นส่วนหนึ�งของโครงสร้างบุคลิกภาพ ซึ� งมี 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 3.1) 
ประสบการณ์โปรโตแทคซิค (Prototaxic) เป็นประสบการณ์ที�ยงัไม่ไดพ้ฒันาปรับปรุงเป็นความคิดระดบัทารก 
เกี�ยวกบัการรับรู้ดา้นประสาทสมัผสัความรู้สึกที�เกิดขึ�นในทนัทีทนัใด โดยปราศจากการเชื�อมโยงกบัสิ�งแวดลอ้ม
และในที�สุดบุคคลไม่สามารถรําลึกไดอี้ก 3.2) ประสบการณ์พาราแทคซิค (Parataxic) เป็นประสบการณ์ที�ต่อเนื�อง
จากประสบการณ์โปรโตแทคซิค บุคคลเริ�มเชื�อมโยงสิ�งแวดลอ้มให้มีความสัมพนัธ์เป็นประสบการณ์ได ้แยกได้
ว่าสิ�งใดคือตนเอง สิ�งใดที�ไม่ใช่ตนเอง ซึ� งเป็นลกัษณะการเขา้ใจสัมพนัธภาพระหว่างสิ�งต่างๆ และ 3.3) 
ประสบการณ์ซินแทคซิค (Syntaxic) เป็นประสบการณ์ขั�นสูงสุดของบุคคลเริ�มเรียนรู้ติดต่อโดยใชภ้าษา คาํพูด 
สัญลกัษณ์ มีผลให้บุคคลสามารถติดต่อสื�อสารกับบุคคลอื�นไดอ้ย่างมั�นคง ซึ� งซัลลิแวนจะเน้นสัมพนัธภาพ
ระหวา่งบุคคลในสังคม เพราะเป็นแรงจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมขึ�น เขาเน้นความมั�นคงและสัมพนัธภาพ
ระหว่างบุคคลที�ดี เพื�อสุขภาพจิตสังคมสมบูรณ์ การมีสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลที�ไม่ดีจะก่อให้เกิดปัญหา
มากมาย อนัเป็นผลมาจากการขาดความพึงพอใจนั�นเอง732 

แมค็เคลลแลนด ์(McClelland) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ บุคลิกภาพของผูมี้แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ{ นั�น
มีลกัษณะดงันี� คือ &) มีความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน (Personal Responsibility for Performance) มีความ
รับผิดชอบในการปฏิบติัอยา่งมีเหตุผล เขาจะทาํงานไดดี้ภายใตส้ภาพที�เขารู้สึกพอใจ 2) มีความตอ้งการทราบ
ขอ้มูลยอ้นกลบั (Need for Performance Feedback) ผูที้�มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ{ สูงจะชอบทาํงานในสถานการณ์ที�
พวกเขาทราบผลขอ้มูลยอ้นกลบัของงานที�ไดท้าํไป และo) เป็นผูที้�เปลี�ยนแปลงพฒันาอยูเ่สมอ (Innovativeness) 
การทาํในสิ�งที�แตกต่างและดีขึ�นจากเดิม เช่น ใชเ้วลานอ้ยกวา่ หรือมีประสิทธิภาพในการสู่จุดหมายมากกวา่ จะ
เป็นคนไม่ชอบอยูเ่ฉยและหลีกเลี�ยงงานประจาํ พวกเขาจะชอบการเปลี�ยนแปลง พวกเขาจะพยายามมองหางานที�
ทา้ทายความสามารถ ถา้เขาไดก้ระทาํงานที�ยากก็จะมุ่งหนา้ทาํอยา่งไม่ลดละ และถา้พวกเขาประสบความสาํเร็จใน
งานที�ยากนั�นแลว้งานนั�นก็จะกลายเป็นงานง่ายสาํหรับเขาและทาํใหง้านนั�นไดรั้บความสนใจนอ้ยลงไป ดงันั�นเขา
จึงพยายามจะเปลี�ยนงานที�ทาํใหม่733 บุคลิกภาพของผูที้�มีแรงจูงใจใฝ่สัมพนัธ์สูงนั�นมีลกัษณะดงันี� คือ 1) มีการ
ปฏิบติังานที�ดีขึ�น เมื�อไดรั้บสัมพนัธภาพที�ดี 2) มีการรักษาสัมพนัธภาพระหวา่งตนเองกบัองคก์ารหรือกลุ่ม ชอบ
ทาํงานเป็นทีม เป็นคนเรียนรู้ความสมัพนัธ์ทางสงัคมไดร้วดเร็ว จะหลีกเลี�ยงการใชเ้วลาอยูค่นเดียว ตอ้งการความ

                                                
732Henry S. Sullivan, อา้งถึงใน ศรีเรือน แกว้กงัวาล, ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ (กรุงเทพฯ : หมอ

ชาวบา้น, 2539), 63-66. 
733David C. McClelland, Human Motivation (Glenview, IL: Scott, Foresman, 1985), 246-247. 
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อบอุ่นจากผูอื้�น หาโอกาสพบเพื�อนใหม่ และตอ้งการใหเ้พื�อนใหม่เป็นเพื�อนสนิท o) มีการร่วมมือ การกระทาํตาม 
และหลีกเลี�ยงความขดัแยง้ พยายามรักษาที�จะความสัมพนัธ์ดว้ยการยอมทาํตาม หลีกหนีปัญหาสังคม 4) มีความ
เกรงกลวัต่อการถูกปฏิเสธ มีความกงัวลใจต่อการตีค่าทางสังคม คาํวิจารณ์จากผูอื้�น734  และบุคลิกภาพของผูที้�มี
แรงจูงใจใฝ่อาํนาจมีลกัษณะดงันี� คือ &) ความกา้วร้าว ความฮึกเหิม การทาํงานเชิงรุก (Aggressiveness) 2) การ
สร้างภาพลกัษณ์ของตนเองที�แตกต่างกบัสังคม (Negative Self– image) การแสดงออกถึงการรักษาสิทธิของ
ตนเอง เช่น หัวรั� น ดื�อดึง ไม่พอใจ โกรธ การตดัสินใจแนวปฏิเสธ เป็นตน้ 3) การเขา้ครอบครองอาํนาจ (Entry 
Into Influential Occupation) 4) การแสวงหาบารมี ชื�อเสียง เกียรติยศ (Search for Prestige) ชอบใหบุ้คคลที�อยูร่อบ
ขา้งมีความศรัทธา ซื�อสัตย ์จงรักภกัดี ให้การสนบัสนุน 5) การแสดงออกเพื�อให้เป็นที�รู้จกัในกลุ่มเล็กๆ (Acting 
So As to Be Recognized in Small Groups) ชอบใหส้มาชิกในกลุ่มรับใชเ้ขา บุคคลเหล่านี�จะชอบทาํให้ตนเองเด่น
ในกลุ่ม เขาจะมีความยติุธรรม ตอ้งการเป็นผูน้าํที�ดี และ q) การเสี�ยง (Risk Talking) บุคคลเหล่านี� จะมีความสมคัร
ใจที�จะอดทนดา้นร่างกาย ชอบความเสี�ยงอนัตราย นอกจากนี�แม็คเคลลแลนด์ ยงัไดแ้สดงเพิ�มเติมอีกวา่ สิ�งที�มี
ความสัมพนัธ์เกี�ยวขอ้งกบัแรงจูงใจใฝ่อาํนาจ ไดแ้ก่ การมากดว้ยการแข่งขนั การแสดงออกถึงการรักษาสิทธิ{  
ความสนใจในสิ�งที�สามารถบรรลุได ้และการสร้างอาํนาจ บารมี เกียรติยศ ชื�อเสียงให้735  

จอร์จ กาลอป จูเนียร์ ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบับุคลิกภาพของบุคคลที�นาํไปสู่ความสาํเร็จไวใ้น
หนังสือชื�อ "เรื�องราวความสําเร็จอนัยิ�งใหญ่ของชาวอเมริกนั” ซึ� งไดข้อ้มูลมาจากการสํารวจชาวอเมริกนักว่า 
&,WAA คน วา่ ผูที้�ประสบความสาํเร็จนั�นส่วนใหญ่มีลกัษณะดงันี� คือ &) มีสามญัสาํนึกที�ดี การตดัสินใจจะใชดุ้ลย
พินิจบนพื�นฐานสามญัสาํนึกที�ดี สามารถแยกแยะปัญหาที�ซบัซ้อน ให้เป็นรูปแบบที�เขา้ใจง่ายที�สุด -) มีความรู้
ลึกซึ� งในงานของตนเอง เป็นผลจากการใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวิต คนเหล่านี� จะทาํการบา้นอยูเ่สมอ ซึ� งช่วยลดความ
ผิดพลาดที�จะเกิดขึ�นไดม้ากทีเดียว o) มีการพึ�งพาตนเอง p) มีสติปัญญา มีความสามารถในการอ่าน การคิด และ
การเขียนเป็นอยา่งดี W) มีความสามารถที�จะทาํงานให้บรรลุผล ผูป้ระสบความสาํเร็จมกัจะขยนัทาํงานหนกักว่า
ใคร มีความสามารถในการจดัการ รู้จกัแยกแยะวา่ อะไรสาํคญัหรือไม่สาํคญั q) มีภาวะผูน้าํ รู้จกัใชศิ้ลปะการจูงใจ
คน ไม่ใช่ใชอ้าํนาจข่มขู่ r)รู้จกัแยกแยะสิ�งผิดกบัสิ�งถูก มีคุณธรรมและความยติุธรรม ดาํรงตนอยูใ่นครรลองคลอง
ธรรม s) มีความคิดสร้างสรรค ์แต่ก็ไม่สาํคญัเท่ากบัการรู้จกันาํความคิดนั�นมาใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ R) มีความ
มั�นใจในตวัเอง รู้วา่ตนสามารถทาํในสิ�งที�เป็นไปไดใ้หบ้งัเกิดผลสาํเร็จ &A) รู้วธีิสื�อสารเจรจา สามารถสื�อความให้
ทุกคนเขา้ใจและยอมรับได ้แมก้ระทั�งต่อหนา้ผูค้นจาํนวนมาก &&) เห็นใจคนอื�น การเห็นใจคนอื�นจะทาํให้เขาเขา้
กับใครๆ ได้ง่าย และ &-) การมีโชคช่วย บางครั� งเก่งอย่างเดียวอาจไม่พอตอ้งมีโชคช่วยด้วยจึงจะประสบ
ความสาํเร็จ736 

บาร์นาร์ด  (Barnard) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบบุคลิกลกัษณะผูน้าํที�มีประสิทธิผล  และผูน้าํที�ไม่มี
ประสิทธิผล จากตวัแปรดา้นความกา้วร้าว ความกระตือรือร้น การตดัสินใจ  ความคิดริเริ�ม  สติปัญญา ลกัษณะ

                                                
734Ibid., 348-357. 
735Ibid., 280-596. 
736นิเวศน์ วงศสุ์วรรณ, Personality-Development-STC, เขา้ถึงเมื�อ 26 กมุภาพนัธ์ 2557, เขา้ถึงได้

จาก http://personality-development-stc.blogspot.com/-A&o/&-/blog-post_W.html 
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ทางร่างกาย  ความมั�นใจในตนเอง  และลกัษณะอื�นๆ  ที�เกี�ยวขอ้งพบว่า ปัจจยัที�มีผลต่อประสิทธิภาพของผูน้าํ
ขึ�นอยูก่บัความกระตือรือร้น  การตดัสินใจ การมีอาํนาจ ความคิดริเริ�ม  สติปัญญาและความมั�นใจในตนเอง  ส่วน
ลกัษณะทางร่างกายและความกา้วร้าวไม่ไดเ้ป็นปัจจยัสาํคญัที�ชี� ถึงความแตกต่างระหวา่งผูน้าํที�มีประสิทธิผลกบั
ผูน้าํที�ไม่มีประสิทธิผล737  

เบิร์นส (Burns)ไดท้าํการศึกษาเกี�ยวกบัคุณลกัษณะบุคลิกภาพ 13 ดา้นที�มีความสัมพนัธ์กบั
ภาวะผูน้าํที�มีประสิทธิผล สรุปผลการศึกษาไดว้า่ มีคุณลกัษณะ  6 ประการ  ซึ�งสาํคญัสูงสุดต่อความมีประสิทธิผล
ของงาน ไดแ้ก่  1)  ความสามารถในการบงัคบับญัชา  2)  ความตอ้งการความสาํเร็จในอาชีพ 3) สติปัญญา  4)  การ
ตดัสินใจ  5) ความมั�นใจในตนเอง  และ 6) ความคิดริเริ�ม738   

เซอร์จิโอวานนี  (Sergiovani) ไดส้รุปลกัษณะภาวะผูน้าํที�มีประสิทธิผลดา้นการบริหารจาก
ผลการวิจยัต่างๆ พบองค์ประกอบสําคญั  3 ดา้น  คือ 1) ดา้นคุณลกัษณะทางบุคลิกภาพ ประกอบดว้ย 1.1)  
ความสามารถในการปรับตวั  (adaptability) 1.2) การปรับตวัให้เขา้กบัปทสัถานของกลุ่ม  (adjustment or  
normality) 1.3) พฤติกรรมเชิงรุกและการธาํรงรักษาผลประโยชน์  (aggressiveness and assertiveness) 1.4) การมี
อาํนาจเหนือผูอื้�น (dominance) 1.5) การมีอารมณ์ที�สมดุลและสามารถควบคุมอารมณ์  (emotional balance and 
control) 1.6) ความเป็นอิสระและเป็นตวัของตวัเอง (independence or nonconformity) 1.7) ความริเริ�มและ
สร้างสรรค ์ (originality and creativity) 1.8) ความมีคุณค่าในตนเอง มีจริยธรรม (personal integrity and ethical 
conduct) และ 1.9) ความเชื�อมั�นในตนเอง  (self-confidence) 2. ดา้นความสามารถ ประกอบดว้ย 2.1) สติปัญญา 
(intelligence) 2.2) การใชดุ้ลพินิจและการตดัสินใจ (judgment and decisiveness) 2.3 ความรู้ (knowledge) และ 
2.4) ความคล่องในการใชภ้าษาพูด (fluency of speech) 3) ดา้นทกัษะทางสังคม ประกอบดว้ย 3.1) ความสามารถ
ในการแสวงหาความร่วมมือ (ability to enlist cooperation) 3.2) ความสามารถในการบริหาร (administrative 
ability) 3.3) ความร่วมมือกับผูอื้�น (cooperativeness) 3.4) ความเป็นที�รู้จกัอย่างกวา้งขวางและมีเกียรติยศ  
(popularity and prestige) 3.5) ความสามารถในการเขา้สังคม(sociability) 3.6) ความมีส่วนร่วมในสังคม (social  
participation) และ 3.7) การรู้จกักาลเทศะและมีความเป็นนกัการทูต  (tact dad diplomacy)739 

แฮร์ริส (Harris) ไดส้รุปผลการศึกษาคน้ควา้เกี�ยวกบับุคลิกภาพผูน้าํที�มีอิทธิพลต่อความสาํเร็จ
ของงานในภาคธุรกิจจากนักวิชาการต่างๆ ซึ� งทาํให้ได้รับคาํตอบที�กระจ่างชัดมากขึ�น สรุปได้ว่า คุณลกัษณะ
บุคลิกภาพความเป็นผูน้าํบางประการเป็นตวัแปรร่วมกบัปัจจยัอื�นๆ ที�มีอิทธิพลต่อการทาํงานของผูต้าม  ไดแ้ก่  1) 
การมีแรงผลกัดนัภายใน (drives) หมายถึง ความปรารถนาที�จะประสบความสาํเร็จ ทะเยอทะยาน มีพลงังานมาก มี
ความจาํดี และมีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์ 2) มีความซื�อสัตยแ์ละมั�นคง (honest and integrity) หมายถึง ความ
ซื�อตรงเชื�อถือไดแ้ละเปิดเผย ไม่มีลบัลมคมนัย 3) การมีแรงจูงใจที�จะใชภ้าวะผูน้าํ (leadership motivation) 
หมายถึง ความปรารถนาที�จะใชอิ้ทธิพลของตนกบับุคคลอื�น เพื�อที�จะใหบ้รรลุผลสาํเร็จร่วมกนั 4) ความเชื�อมั�นใน
                                                

737Chester I. Barnard, Organization and Management (Massachusetts: Massachusetts 
University Press. 1995), 153. 

738James M. Burns,อา้งถึงใน เสนาะ ติเยาว,์หลกัการบริหาร (กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 
2543), 203-204. 

739Beyene Sergiovani,Supervision Behavior in Education (New York:Prentice-Hall,1983),144. 
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ตนเอง  (self-confidence) หมายถึง ความเชื�อมั�นวา่ตนเองมีความสามารถที�จะทาํสิ�งต่างๆ ได ้5) ความสามารถทาง
สติปัญญา (cognitive ability) หมายถึง ความฉลาดสามารถที�จะผสมผสานหรือบูรณาการขอ้มูลข่าวสารต่างๆ   
และแปลความข่าวสารเหล่านั�นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 6) ความรู้เกี�ยวกบัธุรกิจ (knowledge of the business) หมายถึง มี
ความรู้ดีในเรื� องต่างๆ ที�เกี�ยวกับงานในองค์การ รวมทั� งรู้เทคนิควิธีที�สําคญั 7) ความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์ 
(creativity) หมายถึง  ความสามารถในการคิดคน้สิ�งใหม่ๆ ที�ไม่ซํ� ากบัสิ�งที�มีอยูเ่ดิม และมีคุณค่ามากกวา่ และ 8) 
ความยดืหยุน่  (flexibility) หมายถึง มีความสามารถที�จะปรับตวัเขา้กบัความตอ้งการของผูต้ามและความตอ้งการ
ในแต่ละสถานการณ์ที�เปลี�ยนไป740  

ดา้นเดวิด แอล. ดอทลิช (David L. Dotlich) และ ปีเตอร์ ซี. ไคโร (Peter C. Cairo) ไดแ้สดง
ทศันะเกี�ยวกบับุคลิกภาพของผูน้าํหรือผูบ้ริหารที�นาํไปสู่ความลม้เหลวไวใ้นหนงัสือชื�อ “Why CEOs Fail” โดย
ไดว้เิคราะห์และจาํแนกไว ้ && ประการ ไดแ้ก่ &) เยอ่หยิ�ง (Arrogance) หรือขา้มจากความมั�นใจไปสู่ความเยอ่หยิ�ง 
คือ ผูน้าํที�กา้วสู่ตาํแหน่งระดบัสูงอยา่งรวดเร็ว เนื�องจากมีความฉลาดทางสติปัญญาและไดพ้ฒันาความเชื�อมั�นใน
ความคิดเห็นของตนเองมากขึ�นเรื�อย ๆ จนหลงตนเอง เมื�อเวลาผ่านไป ความสาํเร็จมากขึ�น ความเชื�อมั�นก็มากขึ�น
ด้วย และเมื�อยิ�งประสบความสําเร็จมากขึ� น มีคนเยินยอมากขึ�น ก็อาจจะเกิดความเชื�อมั�นมากเกินไป (Over-
Confidence) เกิดอาการดื�อดึง และมองวา่ตนเองเท่านั�นที�เป็นฝ่ายถูก แต่คนอื�นผิดหมด -) อารมณ์อ่อนไหวเกิน
ความเป็นจริง (Melodrama) คือ ผูน้าํที�มีการพูด การกระทาํ และอารมณ์ที�เกินความเป็นจริง ผูบ้ริหารที�แสดงออก
ทางอารมณ์หรือทางการกระทาํที�มากกวา่ปกติจนเป็นจุดสนใจเสมอเพื�อลดทอนบทบาทของผูอื้�นเช่น อวดใหญ่โต 
พูดถึงสิ�งที�เกินความเป็นจริง เป็นตน้ o) อารมณ์แปรปรวนเปลี�ยนแปลงง่าย (Volatility) คือ ผูน้าํที�เปลี�ยนจาก
อารมณ์หนึ�งไปเป็นอีกอารมณ์หนึ�งโดยไม่มีตน้สายปลายเหตุอยา่งรวดเร็ว และเอาแน่อะไรไม่ได ้ไม่สามารถคาด
เดาการเปลี�ยนแปลงของอารมณ์ได ้p) รอบคอบจนเกินเหตุ (Excessive Caution) คือ ผูน้าํที�ใชข้อ้มูลมากมายใน
การวิเคราะห์และติดอยูใ่นความรอบคอบจนเกินไป จนกระทั�งตดัสินใจไม่ทนัการณ์  W) ไม่ไวใ้จใคร (Habitual 
Distrust) คือ ผูน้าํที�สงสัยผูอื้�นอยา่งไม่สมเหตุสมผลหรือมีอคติ หวาดระแวงขี�กลวั และไม่ไวใ้จผูอื้�น สุดทา้ยคน
รอบขา้งก็พลอดหวาดระแวงไปตามๆ กนั q) ตดัขาดจากโลกภายนอก (Aloofness) คือ ผูน้าํที�พอเกิดความเครียดก็
จะถอยหนีจากสงัคมและไม่เอาใครหรืออะไรทั�งสิ�น r) ออกนอกลู่นอกทาง (Mischievousness) คือผูน้าํที�ไม่ชอบ
ทาํตามกฎระเบียบที�วางเอาไว ้ s) ทาํตวัผิดแผกจากผูอื้�น (Eccentricity) คือ ผูน้าํที�รู้สึกสนุกที�จะทาํอะไรไม่เหมือน
ผูอื้�น เพียงเพราะตอ้งการที�จะไม่เหมือนผูอื้�น จนดูเหมือนจะมีความคิดสร้างสรรค ์แต่สุดทา้ยก็ไม่สามารถทาํอะไร
ให้เกิดเป็นรูปธรรมได ้R)ต่อตา้นดว้ยความเงียบ (Passive Resistance) คือ ผูน้าํที�มกับอกวา่ชอบ แต่พอลบัหลงั
กลบัไปโพนทะนาบอกคนอื�นวา่ไม่ดี เพราะไม่กลา้บอกตรงๆ &A) พอใจแต่สิ�งที�สมบูรณ์แบบ (Perfectionism)  คือ 
ผูน้าํที�หมกมุ่นอยูก่บัรายละเอียดเลก็ๆ (Micromanager) จนมองไม่เห็นเรื�องใหญ่ๆที�เกิดขึ�นรอบตวั คอยควบคุมทุก

                                                
740Philip R. Harris, High Performance Leadership : Strategies for Maximum Career 

Productivity (Illinois:Scott Foresman,1989), 23. 
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ขั�นตอนของการทาํงานของลูกนอ้ง และ &&) ปากหวาน (Eagerness to please) คือ ผูน้าํที�ชมเป็นอยา่งเดียวไม่เคยวา่
ผูอื้�น เพราะไม่ชอบการเผชิญหนา้โดยตรง ไม่กลา้ไล่ใครออก741  

สต๊อกดิลท์  (Stogdill) ไดร้วบรวมผลการวิจยัเกี�ยวกบับุคลิกภาพและพฤติกรรมของผูบ้ริหาร  
โดยจาํแนกออกเป็นกลุ่มตามผลการวจิยั  สรุปไดด้งันี� คือ 1) บุคลิกภาพและพฤติกรรม  จากผลการวจิยัมากกวา่  15  
เรื�อง  พบผูบ้ริหารควรมีบุคลิกภาพและพฤติกรรมเหนือบุคคลอื�นๆ ในเรื�องต่อไปนี�  ไดแ้ก่ มีเชาวปั์ญญาดี  มีนิสัย
รักการศึกษาคน้ควา้ติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการ มีความรู้ทนัสมยัและกวา้งขวาง ชอบกิจกรรมและงานสงัคม  
มีมารยาทสงัคมดี  มีฐานะทางเศรษฐกิจดี  2) บุคลิกลกัษณะของผูบ้ริหารที�ไดรั้บการยนืยนัจากผลการวิจยัมากกวา่ 
10  เรื�อง พบวา่  ผูบ้ริหารจะมีบุคลิกลกัษณะต่อไปนี�   ไดแ้ก่ มีความสามารถในการเขา้สังคม รู้จกัจิตวิทยาในการ
เจรจา  มีมารยาทสงัคมดี  มีความคิดริเริ�มทาํสิ�งใหม่ๆ  เพื�อนาํไปประยกุตใ์หเ้กิดประโยชน์แก่ส่วนรวมได ้ มีความ
อดทนต่อความยากลาํบาก  อดทนต่อปัญหารอบดา้นโดยไม่เสียกาํลงัใจ  รู้หลกัและวิธีทาํงาน  มีความเชื�อมั�นใน
ตนเอง  หมั�นศึกษาหาความรู้เพื�อเสริมคุณค่าของตนให้มีความสามารถ  มีความเชื�อมั�นที�จะทาํงานให้สําเร็จ มี
ความสามารถในการคาดการณ์ขา้งหน้าได ้ ให้ความร่วมมือกบัหมู่คณะในการทาํงานเป็นผูที้� รู้จกัคนทั�วไป  มี
ความสามารถในการเปลี�ยนแปลงและคิดสิ�งใหม่ๆ เป็นผูมี้ความสามารถในการพูดและสามารถเขียนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  3) คุณสมบติัที�มีความสัมพนัธ์กบัการเป็นผูบ้ริหาร คือ มีความคิดริเริ�มสร้างสรรคเ์ป็นที�นิยมของ
ปวงชน  มีความสามารถในการตดัสินใจ  มีความปรารถนาที�จะทาํดีที�สุด  มีอารมณ์ขนั  มีความร่วมมือกบัผูอื้�น
และมีความสามารถในทางกีฬา 4) องคป์ระกอบที�มีความสมัพนัธ์กบัการเป็นผูบ้ริหาร แยกออกไดเ้ป็น 5 ประเภท 
ไดแ้ก่ 4.1) ความสามารถ  หมายถึง ความสามารถดา้นสติปัญญา  ความกระตือรือร้น  ความสามารถในการพูด  
ความคิดริเริ�ม  การตดัสินใจ 4.2) ความสาํเร็จ ไดแ้ก่  การศึกษา  ความรู้  การทาํงาน  และการกีฬา  4.3) ความ
รับผิดชอบ ไดแ้ก่ การเป็นที�พึ�งของคนอื�น ความเพียรพยายาม  ความเชื�อมั�นในตนเอง  ความปรารถนาที�จะทาํดี
ที�สุด 4.4 สถานะ ไดแ้ก่  สถานะทางสงัคม  ทางสมรสและการเป็นที�นิยมของคนอื�น และ 4.5) สถานการณ์  ไดแ้ก่ 
ทกัษะ ความตอ้งการและความสนใจตามจุดประสงคที์�ตอ้งการบรรลุถึงความสาํเร็จ742  

อายเซงก ์(Eysenck) ไดเ้สนอลาํดบัความรู้สึกของมนุษยอี์กแบบหนึ�งคือ เริ�มจากความเชื�อ เมื�อ
มีความเชื�อหลายๆ อยา่งจากสิ�งหนึ� งเป็นผลให้เกิดเจตคติ จากความรู้สึกแบบเจตคติหลายๆ อยา่งรวมกนัแลว้จะ
เป็นค่านิยมและความรู้สึกที�เป็นค่านิยมหลายๆ อย่างรวมกนั แลว้ส่งผลให้เกิดเป็นบุคลิกภาพ ไดมี้การพฒันา
ทฤษฎีที�จะอธิบายว่าทาํไมแต่ละบุคคลจึงมีความแตกต่างกันในทางบุคลิกภาพและพฤติกรรม คุณลกัษณะ
บุคลิกภาพที�สาํคญัมี 3 คุณลกัษณะ คือ พฤติกรรมปกปิด (Introversion) พฤติกรรมเปิดเผย (Extroversion) และ
พฤติกรรมที�มั�นคง (Stability) ต่างก็มีจุดเริ�มตน้มาจากทางดา้นชีววิทยา ขึ�นอยู่กบัจาํนวนกิจกรรมในระบบ
ประสาทของแต่ละบุคคล กิจกรรมนี� จะจูงใจให้แต่ละบุคคลมีการพฒันาไปในแนวทางที�แน่นอน ขั�นสุดทา้ย     

                                                
741วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์, บุคลิกภาพหรือพฤติกรรมของผู้นําที�จะนําไปสู่ความล้มเหลว 99 

ประการ, เขา้ถึงเมื�อ 26 กุมภาพนัธ์ 2557, เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.oknation.net/blog/xcornellian/-AAR/AW/&o/ 
entry-& 

742Ralph. M. Stogdill, Handbook of Leadership: A Survey of Theory and Research (New 
York: Free Press, 1974), 541. 
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อายเซงก์ไดส้ร้างบุคลิกภาพ โดยการสังเกตลกัษณะนิสัยของกลุ่มประชากรและนาํลกัษณะที�แตกต่างกนัมาหา
ความสัมพนัธ์โดยวิธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบ โดยแบ่งบุคลิกภาพออกเป็น 2 มิติ กล่าวคือ บุคลิกภาพแบบเก็บ
ตัว-แสดงตัว (Introversion-Extroversion) และบุคลิกภาพแบบหวั�นไหวทางอารมณ์-มั�นคงทางอารมณ์ 
(Neuroticism-Stability) แลว้จึงนาํเอาบุคลิกภาพแบบแสดงตวั-เก็บตวั มาผสมกบับุคลิกภาพแบบมั�นคง-หวั�นไหว 
เพราะเห็นว่าอารมณ์มีส่วนสัมพนัธ์เกี�ยวขอ้งกันกับปฏิกิริยาที�บุคคลแสดงออก743 ซึ� งจะก่อให้เกิดบุคลิกภาพ
พื�นฐาน 4 แบบ คือ 1) บุคลิกภาพแบบเก็บตวั-บุคลิกภาพแบบมั�นคงทางอารมณ์ Stable introvert แบบอดไดร้อได ้
(Phlegmatic) 2) บุคลิกภาพแบบเก็บตวั-บุคลิกภาพแบบหวั�นไหวทางอารมณ์ Unstable introvert แบบครองทุกข ์
(Melancholic) 3) บุคลิกภาพแบบแสดงตวั-บุคลิกภาพแบบมั�นคงทางอารมณ์ Stable extravert แบบมีชีวิตชีวา 
(Sanguine) และ 4) บุคลิกภาพแบบแสดงตวั-บุคลิกภาพแบบหวั�นไหวทางอารมณ์ Unstable extravert แบบเกรียว
กราด (Choleric)744  

อรุณ รักธรรม ไดก้ล่าวถึงบุคลิกภาพของผูน้าํหรือผูบ้ริหารที�ดี  ไวด้งันี� คือ 1) เป็นผูมี้ความรู้  2) 
เป็นผูมี้ความคิดริเริ�ม 3) เป็นผูมี้ความกลา้หาญ 4) เป็นผูมี้ความเด็ดขาด 5) เป็นผูมี้ความแนบเนียน มีกริยาวาจาที�
ถูกตอ้งเหมาะสม 6) เป็นผูมี้ความยติุธรรม 7) เป็นผูมี้ลกัษณะท่าทางการแสดงออกที�ดี 8) เป็นผูมี้ความอดทน 9) 
เป็นผูมี้ความกระตือรือร้น 10) เป็นผูไ้ม่เห็นแก่ตวั 11) เป็นผูมี้ความตื�นตวัหรือระมดัระวงัอยูเ่สมอ 12) เป็นผูมี้
ความพินิจพิจารณาสิ�งต่างๆ อยา่งมีเหตุผล 13) เป็นผูมี้ความสงบเสงี�ยม 14) เป็นผูมี้ความเห็นอกเห็นใจผูอื้�น  15) 
เป็นผูมี้ความจงรักภกัดี 16) เป็นผูมี้มนุษยสมัพนัธ์ที�ดี และ 17) เป็นผูที้�สามารถควบคุมอารมณ์ไดดี้745  

ประถม  แสงสว่าง ไดก้ล่าวถึงบุคลิกภาพของผูน้าํหรือผูบ้ริหารไว ้ ดงันี� คือ 1) ตอ้งเป็นผูที้�
ยอมรับความจริง  2) กลา้รับผิดชอบต่อการตดัสินใจของตนเอง 3) เป็นที�ยอมรับตนเองและยอมรับผูอื้�น 4) เป็นผูมี้
ความจริงใจ 5) เป็นผูมี้ความสัมพนัธ์กบัเพื�อนร่วมงานอย่างใกลชิ้ด 6) เป็นผูไ้ม่ใฝ่หาภยัมาใส่ตนเอง  เช่น  ฉ้อ
ราษฎร์บงัหลวง 7) เป็นผูพ้ฒันาตนเองอยูเ่สมอ และ 8)เป็นผูที้�ไม่ตั�งตนอยูใ่นความประมาท746  

ทฤษฎีบุคลิกภาพที�สาํคญันั�นมีอยูห่ลายทฤษฏีดว้ยกนั ซึ� งสามารถนาํมาแสดงเป็นตวัอยา่งได้
ดงันี�   คือ 

&. ทฤษฎีบุคลิกภาพตามโครงสร้างทางร่างกายของเชลดอน (Sheldon's Constitutional Theory) 
เชลดอน (Sheldon) กล่าวว่ารูปร่างมนุษยมี์ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการแสดงออก ดังนั�นจึงสามารถนาํมา
วิเคราะห์บุคลิกภาพของบุคคลได้ เป็น 3 ประเภท ดังนี� คือ 1) รูปร่างประเภทอ้วนกลม อ้วนเตี� ย ลงพุง 
(Endomorphy ) คือ กลุ่มที�มีลกัษณะการแสดงออก ในดา้นชอบความสนุก เขา้สังคม อดทน เป็นพวกที�หาความ
สบายให้กบัตนเอง อ่อนโยน มีปฏิกิริยาโตต้อบค่อนขา้งชา้ น่าคบ ไม่มีอารมณ์ถึงขีดสูงสุด ไม่ช่างคิดฝันมาก 2) 
                                                

743กนัยา สุวรรณแสง, การพฒันาบุคลกิภาพและการปรับตวั (กรุงเทพฯ: บาํรุงสาสน์,2533), ss-sR. 
744Hans Eysenck, อา้งถึงใน สถิต วงค์สวรรค,์ การพัฒนาบุคลิกภาพ (กรุงเทพฯ: รวมสาส์น, 

2540), 67-70. 
745อรุณ รักธรรม, หลักมนุษยสัมพันธ์กับการบริหาร, พิมพค์รั� งที� 3 (กรุงเทพฯ:ไทยวฒันาพานิช, 

2537), 198-202. 
746ประถม แสงสว่าง, “ลกัษณะของนักบริหารการศึกษาที�คนไทยพึงประสงค์” (วิทยานิพนธ์

ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2538), 79-82. 
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รูปร่างประเภทบึกบึน ลํ�าสัน มีกลา้มเนื�อ โครงกระดูกสมส่วน รูปร่างแบบนักกีฬา (Mesomorphy) คือ กลุ่มที�มี
จิตใจเขม้แข็ง กา้วร้าว กลา้หาญ คล่องแคล่ว ชอบผจญภยั แข่งขนั เป็นคนตรงไปตรงมา มีเหตุผล และชอบใช้
อาํนาจ และ 3) รูปร่างประเภทผอมบาง ไหล่ห่อ (Ectomorphy) คือกลุ่มที�มีภาวะทางจิตที�เก็บกดหลบหนีสงัคม คน
เดียว ชอบอยูค่นเดียวเวลามีปัญหา ชอบคิดฝันคนเดียว อ่อนไหวง่าย สงบเสงี�ยม ชอบกงัวล747  

-. ทฤษฎีบุคลิกภาพจิตวิเคราะห์ของ จุง (Jumg's Analytical Theory ) จุง (Carl G. Jung) ได้
วเิคราะห์บุคลิกภาพของบุคคลวา่ บุคคลที�มีวฒิุภาวะทางบุคลิกภาพจะประกอบดว้ยสดัส่วนที�เหมาะสมกนัในดา้น
ต่าง ๆ ดังนี� คือ 1) ความสมดุลระหว่างพลังต่าง ๆ ในจิตสํานึก และจิตไร้สํานัก 2) ความสมดุลแห่งมิติของ
บุคลิกภาพดา้นความเป็นชาย (Masculine) และความเป็นหญิง (Feminine) และ o) ความสมดุลระหวา่งบุคลิกภาพ
เก็บตวั (Introversion ) และบุคลิกภาพแสดงตวั (Extroversion) อีกทั�งยงัไดว้เิคราะห์บุคลิกภาพของบุคคลออกเป็น 
o กลุ่ม ไดแ้ก่ &) กลุ่ม Extroverts พฤติกรรมที�แสดงออก คือ ชอบสมาคม ชอบแสดงตวั มีความสนุกสนานร่าเริง 
ไม่โกรธไม่เกลียดโดยง่าย ๆ บูชาความเป็นจริงแห่งโลกภายนอก ตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล สามารถปรับตวัเขา้กบั
สภาพการณ์ต่างๆ ไดเ้ร็ว สนใจสิ�งภายนอก เป็นคนเปิดเผย ชอบทาํกิจกรรม แสดงออกซึ�งอารมณ์ต่างๆ ทุกขณะ มี
ความร่าเริงเป็นที�ยอมรับของสังคม เป็นตน้ -) กลุ่ม Introverts พฤติกรรมที�แสดงออก คือ ชอบเก็บตวั ชอบเขียน
มากกว่าพูด เป็นนักคิดฝันอย่างลึกซึ� ง มีอารมณ์รุนแรงแต่เก็บไวเ้งียบ โกรธแลว้ลืมยาก การตดัสินใจคาํนึงถึง
ตวัเองเป็นใหญ่ ไม่ค่อยยอมปรับตวั เมื�อมีความกดดนัทางอารมณ์มกัเก็บตวัจะไม่ให้ความสนใจกบัสิ�งภายนอก
รอบตวัอยูต่ามลาํพงัหลีกหนีจากสงัคม สนใจแต่เรื�องของตนเอง การกระทาํทุกอยา่งขึ�นอยูก่บัตนเองเป็นส่วนใหญ่ 
มีความผูกพนักบัตนเองมากกวา่สังคม และเป็นคนที�เก็บอารมณ์ต่างๆ ไดดี้ เป็นตน้ และ o) กลุ่ม Ambiverts คือ 
กลุ่มที�แสดงพฤติกรรมทั�งแบบ " Extroverts " และ " Introverts " ร่วมกนั ทฤษฎีบุคลิกภาพตามแบบนี�  ในปัจจุบนั
มีนกัจิตวทิยาเป็นจาํนวนมากที�ไม่เห็นดว้ย เพราะมองขา้มความแตกต่างระหวา่งบุคคลและจะมีส่วนทาํให้เกิดการ
มองคนตามภาพพจน์ (Stereo Type) ที�ถูกติดตรึงไวใ้นสงัคม  นอกจากนี�การเลือกอาชีพบางสาขานั�นก็จะสามารถ
ทาํนายบุคลิกภาพของบุคคลได้ เช่น อาชีพนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักเรียน นักบัญชี มกัจะเป็นบุคคลที�มี
บุคลิกภาพที�ค่อนขา้งจะเก็บตวั (Introverts) สาํหรับอาชีพนกัขาย ผูบ้ริหาร นกัธุรกิจ นกัแสดง นกัสงัคมสงเคราะห์ 
มกัจะเป็นบุคคลที�ชอบสังคม ตอ้งการเพื�อนฝูงเพราะคาดหวงัชื�อเสียง และความสนใจจากบุคคลอื�นตลอดเวลา 
มกัจะเป็นบุคคลที�มีบุคลิกภาพชอบแสดงตวั (Extroverts)748 

3. ทฤษฎีคุณลกัษณะของออลพอร์ท (Allport's Trait Theory หรือ Theory of Personal 
Disposition) ออลพอร์ท (AllPort) กล่าววา่ คาํวา่ "Personal Disposition" หมายถึง ลกัษณะหลายประการที�บุคคลมี
เฉพาะตวัแตกต่างกนัแต่ละบุคคล ซึ� งแฝงอยู ่บุคคลมีความคงที�ของบุคลิกภาพ การปรากฏลกัษณะบุคลิกภาพจะ
เป็นตวัทาํให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างกวา้งๆ ในลกัษณะคลา้ยๆ กัน เพราะคนที�ก้าวร้าวก็จะรู้สึกว่าความ
กา้วร้าวเป็นพฤติกรรมที�เหมาะสมที�จะนาํมาใชใ้นการโตต้อบเสมอ ออลพอร์ทไดแ้บ่งคุณลกัษณะของบุคลิกภาพ
ออกเป็น 3 ประเภท คือo.1) คุณลกัษณะเด่น (Cardinal Traits) คือ คุณลกัษณะหนึ�งๆ ที�มีอยูใ่นบุคคล มีอิทธิพลต่อ

                                                
747นงลกัษณ์ ไหวพ้รหม,  “บุคลิกภาพ การปรับตวัและสุขภาพจิต,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา

จิตวิทยาทั�วไป หน่วยที� 9| คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, เขา้ถึงเมื�อ & ธันวาคม 
-WWq, เขา้ถึงไดจ้าก http://203.158.184.2/elearning/Psychology/unit1302.htm  

748เรื�องเดียวกนั. 
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พฤติกรรมของบุคคลแทบทุกดา้น เป็นลกัษณะเด่นของบุคคลที�ปรากฏออกชดัเจนเหนือบุคลิกภาพอื�น ๆ ที�จะเป็น
ตวัครอบงาํพฤติกรรมการแสดงออกต่างๆ ของบุคคลนั�น ซึ� งเมื�อเรานึกถึง เขา ก็มกัจะนึกถึงลกัษณะนี� เสมอ เช่น 
บุคคลที�ชอบเผด็จการ เรามกัจะบอกว่าเขาทาํตวัเหมือนฮิตเลอร์ 3.2) คุณลกัษณะร่วม (Central Traits) คือ 
คุณลกัษณะที�หลายคนมีเหมือนกนั พฒันาการมาจากประสบการณ์ชีวิต ก็จะเกิดเป็นคุณลกัษณะสรุปรวม เช่น 
ความซื�อสตัย ์ชอบสงัคม เมตตา เป็นตน้ และ 3.3) คุณลกัษณะทุติยภูมิ ( Secondary Traits) คือ ลกัษณะที�มีอยูอ่ยา่ง
ผิวเผินในตวับุคคล ที� ง่ายต่อการเปลี�ยนแปลง ได้แก่ เจตคติ รสนิยม หรือ ความชอบ เป็นตน้ ซึ� งออลพอร์ท 
(AllPort) นั�นไดใ้ชล้กัษณะบุคลิกภาพทั�ง 3 ระดบั อธิบายลกัษณะเฉพาะ (Unique) ของแต่ละบุคคล ในการใช้
ทฤษฎีนี� อธิบายบุคลิกภาพของบุคคล ควรคํานึงถึงสภาพการณ์ในการแสดงออกของบุคคลด้วย เพราะถ้า
สถานการณ์ แตกต่างกนัอาจแสดงพฤติกรรมแตกต่างกนั749     

4. ทฤษฎีจิตวทิยาบุคคลของ แอดเลอร์ (Adler's Individual Psychology) แอดเลอร์ (Adler) เชื�อ
วา่มนุษยทุ์กคนต่างมีปมดอ้ย (Inferority Complex) มาตั�งแต่เกิด คนที�มีปมดอ้ยมกัจะมีความรู้สึกโกรธ ร้องไห ้
ชอบแกต้วั พฤติกรรมที�บุคคลแสดงก็เพื�อสร้างบางอยา่งขึ�นมาแทนที� ชดเชยหรือขจดัปมดอ้ย เช่น คนพูดนอ้ย ขี�
อาย ก็จะชดเชยดว้ยการพฒันาตนเองจนกลายเป็น นกัพูดที�มีชื�อเสียง เป็นตน้ บุคคลสร้างบุคลิกภาพจากพื�นฐาน
ดา้นต่างๆ ดงัต่อไปนี�  คือ 1) จุดมุ่งหมายของชีวิต บุคลิกภาพจะมีแนวโนม้ไปตามจุดมุ่งหมายของชีวิต 2) ความ
พยายามที�จะเด่นกวา่ผูอื้�น เพื�อความภาคภูมิใจ 3) แสวงหาสิ�งชดเชย หรือทดแทนสิ�งที�ดอ้ย เพื�อทาํให้เกิดความ
สนใจ 4) ความสนใจในสงัคม เพื�อการพฒันาบุคลิกภาพที�เหมาะสม และ 5) ความคิดริเริ�มและการวางแนวทางใน
การดาํเนินชีวติที�มุ่งหวงั750  

W. ทฤษฎีพฒันาการความตอ้งการทางเพศ (Psychosexual Development Theory) ของ ฟรอยด ์
(Sigmund Freud) ทฤษฎีนี� ชี� ใหเ้ห็นวา่ประสบการณ์ในวยัเด็กจะมีผลต่อพฒันาการและบุคลิกภาพในวยัผูใ้หญ่ เด็ก
จะมีการเจริญเติบโตไปตามพฒันาการทางเพศ ฟรอยด์เชื�อวา่ แรงกระตุน้ทางเพศและการตอบสนองแรงขบั เป็น
ศูนยก์ลางของบุคลิกภาพของเด็ก เช่น การดูดนมแม่ การเคลื�อนไหว การขบัถ่าย ลว้นแลว้แต่เกี�ยวกบัความรู้สึก
ทางเพศทั�งสิ�น ฟรอยด์ไดแ้บ่งทฤษฎีนี�ออกเป็น 5 ขั�น คือ 1) ขั�นปาก (Oral Stage) (0-2 ปี) ทารกแสวงหาความพึง
พอใจดว้ยการใชป้าก ดูด ขบเคี�ยว กดั หากพฒันาการขั�นนี�หยดุชะงกัไป (Fixation) พอถึงวยัผูใ้หญ่มกัมีพฤติกรรม
แปลกๆ เช่น กดัปากกาดินสอ ด่าทอ กล่าวคาํหยาบคาย สูบบุหรี�  ตะกละ ขี� เหลา้ ชอบกดัเล็บ ทาํกิจกรรมต่างๆ ที�
มกัใชป้าก มีความสัมพนัธ์ที�ตอ้งการพึ�งพา 2) ขั�นทวารหนกั (Anal Stage) (2-3 ปี) เด็กมีความคิดวา่ของเสียที�ตน
ขบัถ่ายมีคุณค่า และอาจเกิดความรู้สึกสับสนเมื�อได้เรียนรู้ว่าเป็นของสกปรก การติดอยู่ในขั�นพฒันาการนี�
เนื�องจากความเขม้งวดของพ่อแม่เกี�ยวกบัการฝึกขบัถ่ายมากเกินไป เมื�อโตขึ�น ทาํให้มีนิสัยขี� เหนียว เขม้งวด เจา้
ระเบียบ หยมุหยมิ หรือหากปล่อยปละละเลยขาดระเบียบจนเกินไป ทาํใหมี้นิสยัขาดระเบียบ สกปรก ฟุ่ มเฟือย มกั
ง่าย สะเพร่า  3) ขั�นความสนใจอวยัวะเพศ (Phallic Stage) (3-5 ปี) เด็กเริ�มสนใจอวยัวะเพศและมีความเพลิดเพลิน
กบัสิ�งนี�  เด็กเริ�มมีความตอ้งการทางเพศกบัพอ่แม่หรือเพศตรงกนัขา้มกบัตน และเห็นวา่พอ่หรือแม่เพศเดียวกบัตน
เป็นคู่ต่อสู ้ฟรอยด์เรียกวา่ ปมอิดิปุส (Oedipus) เด็กชายรักแม่ จึงพยามยามเลียนแบบพ่อ ส่วนเด็กหญิงจะมี ปมอี
เลกตรา (Electra Complex) รักใคร่ผูกพนัพ่อจึงเลียนแบบแม่ ถา้พฒันาการขั�นนี� ชะงกั เมือโตขึ�นจะกลายเป็น

                                                
749เรื�องเดียวกนั. 
750เรื�องเดียวกนั. 
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กะเทยหรือรักเพศเดียวกนั หรือ มีผลใหมี้ความกา้วร้าวทางเพศหรือมีความแปรปรวนทางเพศ เช่น พวกที�ชอบอวด
อวยัวะเพศ  4) ขั�นซ่อนเร้น (Latency Stage) (5-12 ปี) เริ�มสนใจแสดงบทบาททางเพศของตน แต่ยงัไม่สนใจเพศ
ตรงขา้ม ความตอ้งการทางเพศยงัแอบแฝงอยู่ ไม่มีการชะงกังนัในขั�นนี�  และ 5) ขั�นอวยัวะเพศปกติ (Genital 
Stage) เป็นระยะหนุ่มสาว มีความสนใจในเพศตรงขา้ม มีความคิดทางดา้นเพศไปสู่ความเป็นผูใ้หญ่มากขึ�น แสดง
ความเป็นชายจริงหญิงแท ้ไม่มีการหยดุชะงกัในขั�นนี�  ส่วนโครงสร้างของบุคลิกภาพ ประกอบดว้ยระบบ 3 ระบบ 
คือ อิด อีโก ้และ ซุปเปอร์อีโกมี้การทาํงานที�ประสานงานกนัภายใตก้ารนาํของ อีโก ้ซึ� งจะเป็นตวักลางในการ
แสดงออกทางบุคลิกภาพ อิด เปรียบเสมือนส่วนประกอบพื�นฐานของบุคลิกภาพทางดา้นชีวภาพทางดา้นชีววิทยา 
อีโก ้เปรียบเสมือน ส่วนประกอบของบุคลิกภาพทางดา้นจิตใจ และ ซุปเปอร์อีโก ้เปรียบเสมือนส่วนประกอบของ
บุคลิกภาพสังคม ฟรอยด์ ไดก้ล่าววา่ ถา้ขาด อิด จะทาํให้บุคคลไม่สนใจกบัความตอ้งการต่างๆ เป็นสภาพที�ขาด 
แรงจูงใจ แต่ถา้มีมากเกินไปก็จะทาํให้บุคคลมีบุคลิกภาพเพอ้ฝัน และมีความเป็นเด็ก สาํหรับอีโกน้ั�นเป็นตวัของ
บุคคล ซึ� งจะตอ้งขจดัให้อยูใ่นสัดส่วนที�เหมาะสมเพื�อจะไดเ้ป็นผูที้� รู้จกักบัโลกของความเป็นจริงและสามารถ
ดาํรงชีวติและสามารถดาํรงชีวติอยูอ่ยา่งผูที้�ประสบความสาํเร็จแต่ถา้มีมากเกินไปจะกลายเป็นคนที�ยึดตนเองเป็น
ศูนยก์ลาง ถือตนเป็นใหญ่ บุคคลมีพลงัขบัทางเพศ ซึ� งเป็นสัญชาตญาณเรียกวา่ ลิบิโด ( Libido ) ยงัแฝงดว้ยพลงั
แห่งความตาย (Death Instinct) ซึ�งจะทาํใหบุ้คคลแสดงความกา้วร้าว การเจ็บปวด และความทุกขท์รมาน และพลงั
เพื�อความอยูร่อด (Life Instinct) เป็นตวัผสมผสานใหจิ้ตมีความสมดุลปรับตวัเพื�อการมีชีวติอยู่751  

6. ทฤษฎีบุคลิกภาพจิตวิเคราะห์ทางสังคมของ อีริคสัน ( Erikson’s Psychosocial ) อีริคสัน 
(Erikson) ไดน้าํเสนอบุคลิกภาพของบุคคลเป็นขั�นตอน ดงันี� คือ ขั�นที� 1 ความไวว้างใจ - ความไม่ไวว้างใจ (Trust 
vs. Mistrust) (0-1 ปี )เด็กทารกจะสามารถพฒันาความไวว้างใจจากการไดรั้บความดูแลเอาใจใส่ที�คงเส้นคงวาจาก
พอ่แม่ ไดรั้บสิ�งที�ตอ้งการ โดยเฉพาะความตอ้งการทางดา้นร่างกาย ซึ� งจะนาํไปสู่ความไวว้างใจสิ�งแวดลอ้ม การ
ยอมรับประสบการณ์ใหม่ๆ และการมองโลกในแง่ดีในทางตรงกนัขา้มถา้เด็กไม่ไดรั้บการตอบสนองที�ดีในวยันี�  ก็
จะมีความไม่ไวว้างใจเกิดขึ�นในจิตใจ ขั�นที� 2 ความพึ�งพาตนเอง - ความสงสัย และความละอาย (Autonomy vs. 
Doubt and Shame) (2-3 ปี) เด็กจะเริ�มเรียนรู้สิ�งแวดลอ้มรอบๆ ตวัและคิดวา่สามารถช่วยเหลือตนเอง แต่เด็กก็ยงั
ตอ้งการความช่วยเหลือแนะนาํเพื�อให้เขาพบวา่เขามีความสามารถเพียงพอ ทั�งนี� ไม่ให้เด็กเกิดความคิดที�ไม่ดีแก่
ตนเอง เกิดความละอาย และสงสัยในความสามารถ อยา่งไรก็ดีหากพ่อแม่ทาํทุกอยา่งแทนเด็ก เด็กจะไม่มีความ
มั�นใจในตนเอง การใหป้ระสบการณ์เพื�อใหเ้กิดความคบัขอ้งใจบา้งก็จะทาํให้เด็กไดรู้้จกัการเรียนรู้ชีวิตจริง ขั�นที� 
3 ความคิดริเริ�ม - ความรู้สึกผิด (Initiative vs. Guilt) (4-5 ปี) เด็กสนใจในการเล่น มีพฒันาการดา้นความคิดและ
เหตุผลความสามารถในการทาํกิจกรรมต่างๆ ทาํใหเ้ด็กมีความคิดริเริ�ม พอ่แม่ควรส่งเสริมอยา่งเหมาะสม เช่น เมื�อ
เด็กมีปัญหาเกิดความสงสยั ให้เต็มใจที�จะตอบปัญหาให้คาํแนะนาํ แต่มิใช่ไปช่วยเหลือทั�งหมด เพราะเด็กจะเกิด
ความไม่พอใจรู้สึกวา่เป็นการผิดที�ตอ้งมีคนมาช่วยเหลือ ขั�นที� 4 ความขยนัหมั�นเพียร - ความรู้สึกดอ้ย (Industry 
vs. Inferiority) (6-11 ปี ) เด็กวยัเขา้โรงเรียน มุ่งหวงัที�จะประสบความสาํเร็จในการเรียนและงานที�เขากระทาํ มี
การคาดหวงัความสาํเร็จ เด็กจะมีความพยายามที�เอาใจใส่ทาํงานอย่างจริงจงั หากเด็กไดรั้บคาํชมเชยและไดรั้บ
กาํลงัใจ ความขยนัก็จะเกิด แต่ความรู้สึกดอ้ยจะเกิดขึ�นเมื�อเด็กประสบความลม้เหลวในการทาํงาน ขั�นที� 5 การมี
เอกลกัษณ์ - ความสับสนในบทบาท (Identity vs. Role Confusion) (12-18 ปี ) วยัรุ่นมกัแสวงหาความเป็นตวัเอง 
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มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ความมีเอกลักษณ์ที� เป็นของตนเอง จะทําให้เขารู้ว่าเขาคือส่วนใดของสังคม ซึ� งมี
ความสําคญัต่อการตดัสินใจอย่างผูใ้หญ่ ความรู้สึกว่าได้รับการยอบรับจากเพื�อนเป็นสิ�งที�สําคญัที�สุด การไม่
สามารถยึดถือเอกลกัษณ์เป็นของตนจะทาํให้เขา้เกิดความสับสนในบทบาท ขั�นที� 6 ความผูกพนั - การแยกจาก
กลุ่ม (Intimacy vs. Isolation) (Young adult) วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ จะยอมรับตนเองและผูอื้�น โดยการปรับบุคลิกภาพ
ของตนเองใหเ้ขา้กนัได ้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเต็มที� มีความสุขที�ไดรั้กผูอื้�นและผูอื้�นมารักตนซึ�ง
การทาํให้สามารถสร้างความเชื�อ และไวว้างใจซึ� งกันและกนั บุคคลที�ไม่สามารถทาํตนให้เป็นที�ยอมรับความ 
ใกลชิ้ดไดก็้จะแยกตวัออกไป และชีวิตอยูโ่ดดเดี�ยว ขั�นที� 7 ความรับผิดชอบและความสนใจตนเอง (Generativity 
versus Self - Absorption) (Middle age) วยัผูใ้หญ่หรือวยักลางคนที�มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวและสงัคม เป็น
วยัที�เริ�มใหค้วามสนใจไปยงัปัญหาของสงัคมมากกวา่ที�จะสนใจปัญหาของตนเอง บุคคลที�สนใจแต่เฉพาะตนเองก็
จะขาดความเป็นผูใ้หญ่ที�น่านับถือ  และ ขั�นที� 8 มีความสุขสมบูรณ์ในชีวิต และความสิ�นหวงั (Integrity vs. 
Despair) (Old age) เป็นพฒันาการของวยัชรา มีความสุขกบัชีวติที�ประสบความสาํเร็จ เป็นผูที้�มีความพอใจในชีวติ
ที�ผ่านมา บุคคลที�ไม่ประสบความสาํเร็จในชีวิตก็จะมีความทุกขใ์จและสิ�นหวงัเพราะเวลาของชีวิตไม่อาํนวยให้
ต่อสูดิ้�นรนเพื�อสิ�งที�หวงัต่อไป ซึ�งก่อใหเ้กิดบุคลิกภาพที�แปรปรวนในวยัชรา752  

r. ทฤษฎีบุคลิกภาพแห่งตน ของ โรเจอร์ (Roger' Self Theory) คาร์ล อาร์ โรเจอร์ กล่าวถึง
ความเป็นมนุษยใ์นลกัษณะที�จะเป็นตวัของตวัเองมีภาพพจน์ของตนเอง (Phenomenal Self) ที�ตรงกบัความเป็น
จริง ทั�งนี� อาจไม่ตรงกบัสิ�งที�ผูอื้�นรับรู้ก็ได ้โรเจอร์เน้นโครงสร้างบุคลิกภาพมนุษยว์า่ คือ อตัตา (Self) หมายถึง 
ความรู้สึกหรือทศันคติที�เรามีต่อตวัเราเอง และทุกสิ�งทุกอยา่งที�ประกอบขึ�นเป็นตวัเรา แยกออกจากสิ�งที�ไม่ใช่ตวั
เราอย่างชัดเจน พฤติกรรมของมนุษยส่์วนใหญ่เกิดจากการที�เราพยายามรักษาความคิดรวบยอดของเราหรือ         
อตัมโนทศัน์ (Self Concept) เอาไว ้ ในบางครั� งบุคคลจะประสบปัญหา หรือเกิดช่องวา่งระหวา่งตน (Self) กบั
อุดมการณ์แห่งตน (Ideal Self) ทั�งนี� เนื�องจากบุคคลไม่ไดเ้ป็นตวัของตวัเอง แต่ตอ้งประพฤติตามความคาดหวงั
ของผูอื้�นอยูต่ลอดเวลา การถูกอบรมสั�งสอนหรือการบอกกล่าว ทาํให้เกิดภาพพจน์เกี�ยวกบัตนขึ�น (Self Image) 
ซึ� งเป็นการมองในดา้นดีงาม (Positive Regards) แต่บางครั� งสิ�งนี� อาจหลอกหลอนให้บุคคลเกิดความกลวั เพราะ
ไม่ใช่สิ�งที�ตนเองยอมรับวา่นั�นคือตวัเรา เช่น เด็กที�ถูกกล่าวหาว่าเป็นขโมยก็จะเกิดภาพพจน์เกี�ยวกบัตนเองโดย
ผูอื้�นเป็นผูบ้อก ซึ� งจะขดัแยง้กบัการรับรู้เกี�ยวกบัตนเอง ถา้เขาไม่ไดเ้ป็นเช่นนั�น การประเมินตนเองให้ตรงกบั
สภาพความเป็นจริงจะทาํใหบุ้คคลมีความรู้สึกที�ดีต่อตนเอง การประเมินตนเองตํ�าหรือสูงเกินไป ทาํให้เกิดความ
ไม่มั�นคงทางจิตใจ เป็นสาเหตุที�นาํไปสู่การใชก้ลไกในการป้องกนัตนเอง เพื�อให้เป็นวิธีทางออกให้เกิดความ
สบายใจ753 

8.ทฤษฎีมนุษยนิยมของมาสโลว ์(Maslow’s Humanistic Theory) มาสโลวว์างพื�นฐานของ
บุคลิกภาพที�มนุษยทุ์กคนต่างตอ้งการพฒันาตนเองใหดี้ยิ�งขึ�น ถา้บุคคลยงัขาดแคลนความตอ้งการพื�นฐาน ก็ยากที�
จะมีความสนใจในเรื�องความยติุธรรม หรือความงาม และก็เป็นไปไม่ไดที้�คนที�ขาดความปลอดภยั ความภูมิใจใน
ตนเองจะมาใส่ใจกบัความเสมอภาค มีความรักเพื�อนมนุษย ์ประชาธิปไตย และเมื�อขาดก็อาจจะทาํให้เกิดความ
โกรธ มึนตึง เฉยเมย เกลียดโลก มนุษยแ์ละผูค้น และอาจมีอาการทางจิต ถา้บุคคลมีพฒันาการของตนเองใน
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ลกัษณะที�ชดัเจนและปรับตวัได้ดีตามสภาพแวดลอ้มก็จะทาํให้ก้าวไปสู่การมีพฒันาการในขั�นสูงสุด คือ ขั�น
ประจกัษแ์ห่งตน (Self Actualization) แต่อยา่งไรก็ดี มาสโลว ์ไม่ไดบ้อกวิธีการที�ชดัเจนในการบรรลุถึงจุดสูงสุด
ของบุคลิกภาพ แต่เนน้วา่การประจกัษต์นในที�นี� มิใช่จุดจบของการเป็นมนุษยที์�สมบูรณ์ แต่เป็นการพฒันาตนของ
มนุษยทุ์กคนอยา่งต่อเนื�องและตลอดชีวติ754   

 R. ทฤษฎีบุคลิกภาพของแคทเทลล ์(Cattell’s personality theory) แคทเทลล ์(Cattell) กล่าว
วา่บุคลิกภาพประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 4 ประการคือ 1) ลกัษณะนิสัย (trait) ทั�งลกัษณะภายนอก (surface traits) 
ที�เป็นลกัษณะที�มองเห็นไดช้ดัเจน และลกัษณะภายใน (source traits) ที�เป็นลกัษณะที�ซ่อนอยูภ่ายในและเป็นส่วน
สาํคญัที�จะเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมภายนอก 2) พลงั (power) เป็นแรงผลกัดนัเกิดจากสภาพทางจิตที�สัมพนัธ์กบั
สภาพร่างกาย ประกอบดว้ยพลงัในการตอบสนองการรับรู้ (perceptual response) พลงัในการตอบสนองทาง
อารมณ์ (emotional response) และ พลงัในการกระทาํไปสู่จุดมุ่งหมาย (goal response) 3) นิสัยพื�นฐานเดิมของ
มนุษยโ์ดยการปรุงแต่งจากสภาพแวดลอ้ม เช่น สภาพทางอารมณ์ของมนุษย ์จะเป็นไปตามสภาพแวดลอ้ม และ 4) 
ตวัตน (self) คือ สิ�งสาํคญัในการทาํหนา้ที�ควบคุมพฤติกรรมของบุคคล ทั�งตวัตนจริง (real self) คือตนในความ
เป็นจริง และตวัตนในอุดมคติ (ideal self) คือ ตนที�บุคคลคิดหรือใฝ่ฝันอยากจะเป็นตามมโนภาพที�สร้างขึ�น  ทั�งนี�
แคทเทลลไ์ดท้าํการศึกษากบัเด็กและผูใ้หญ่ โดยใชก้ารวเิคราะห์องคป์ระกอบเพื�อหาองคป์ระกอบของบุคลิกภาพ 
ที�เหมือนกนัในคนที�มีอายุต่างกนั ซึ� งสิ�งมีอิทธิพลต่อพฒันาการของบุคลิกภาพ และตวักาํหนดบุคลิกภาพตาม
ความคิดของแคลเทลลโ์ดยสรุปนั�น กล่าวคือ 1) พนัธุกรรม หมายถึง สิ�งที�บุคคลไดรั้บการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ 
ซึ� งเป็นตวัพื�นฐานของบุคลิกภาพในขั�นตน้ ไดแ้ก่ 1.1) ลกัษณะทางกาย พนัธุกรรมสามารถกาํหนดไดอ้ย่าง
ค่อนขา้งแน่ชดั ประกอบดว้ย 1.1) รูปร่าง ลกัษณะของโครงกระดูก สัดส่วนร่างกาย 1.1.1) ลกัษณะและสีของผิว 
ผม ตา 1.1.3) ลกัษณะและส่วนประกอบของอวยัวะต่าง ๆ เช่น โครงสร้างของจมูก ปาก นิ�ว มือ 1.1.4) ความ
แขง็แรงของร่างกาย และกลา้มเนื�อ และ 1.1.5)โรคภยัต่าง ๆ ที�สามารถถ่ายทอดได ้และ 1.2) ลกัษณะความสามารถ
ต่าง ๆ ซึ� งสามารถถ่ายทอดได ้ เช่น ความถนดัความสามารถทางสติปัญญา และความสามารถพิเศษ (gifted) 
ลกัษณะต่าง ๆ เหล่านี� มีผลกระทบต่อความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที�มีต่อตนเองในระดบัหนึ�ง เพราะความสวย ความ
งาม หรือความไม่สมส่วน ความพิการมีผลกระทบต่อการแสดงพฤติกรรมต่างๆ ที�ก่อให้เกิดเป็นบุคลิกลกัษณะ
ส่วนตน และ 2) สิ�งแวดลอ้ม หมายถึง การเรียนรู้และประสบการณ์ที�บุคคลไดรั้บ สิ�งแวดลอ้มสามารถปรุงแต่ง
พื�นฐานของบุคลิกภาพที�ไดรั้บจากพนัธุกรรมให้ดีขึ�นหรือเลวลง ไดแ้ก่  2.1) ความตอ้งการ ในสภาพแวดลอ้มที�
แตกต่างกนั บุคคลจะแสดงพฤติกรรมของความตอ้งการในลกัษณะที�แตกต่างกนั 2.2) ความสนใจ สภาพแวดลอ้ม
จะเป็นแรงจูงใจ ใหบุ้คคลเกิดความสนใจหรือความเบื�อหน่าย ซึ� งเป็นการสร้างความกระตือรือร้นหรือความเฉื�อย
ชาใหแ้ก่บุคลิกภาพ 2.3) เจตคติ บุคคลจะมีความคิดต่อสิ�งหนึ�งสิ�งใดตามสภาพแวดลอ้ม ซึ�งเป็นประสบการณ์ที�ตน
ไดรั้บทั�งทางตรงและทางออ้ม 2.4) ค่านิยม การให้คุณค่าของสิ�งต่าง ๆ เกิดจากอิทธิพลของสิ�งแวดลอ้มและ
ประสบการณ์ที�ตนไดรั้บ 2.5) สติปัญญา สิ�งแวดลอ้มและประสบการณ์ช่วยให้มีการพฒันาดา้นสติปัญญาซึ�งมีผล
ต่อการเปลี�ยนแปลงดา้นบุคลิกภาพ 2.6) อารมณ์ สิ�งแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อการเกิดอารมณ์ของบุคคล ซึ� งถา้อารมณ์
ได้รับการกระตุ ้นอยู่เสมออาจมีผลทําให้เปลี�ยนแปลงบุคลิกภาพได้ และ 2.7) ความเชื�อมั�นในตนเอง 
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สภาพแวดลอ้มที�ดี มีความสุข ความรักความอบอุ่นจะทาํให้บุคคลมีความมั�นใจในสภาพแวดลอ้ม และเป็นผลทาํ
ใหเ้กิดความเชื�อมั�นในตนเอง 

จากเทคนิคของแคลเทลล์นี�สามารถสรุปไดว้่า บุคลิกภาพเป็นสิ�งที�จะช่วยให้เราทาํนายไดว้่า
บุคคลจะทาํอะไรในสถานการณ์ที�กาํหนดให้ จุดมุ่งหมายการวิจยัในเรื�องบุคลิกภาพ คือการสร้างกฎวา่บุคคลที�
แตกต่างกนัจะทาํอะไรในสถานการณ์ทางสังคม ดงันั�นเราจะเขา้ใจพฤติกรรมบ่อย ๆ ไดก็้ต่อเมื�อเราไดเ้ห็น
ภาพรวมทั�งหมดของบุคคลนั�น ซึ�งแคทเทลล ์กล่าววา่ บุคลิกภาพลกัษณะนิสยัที�แบ่งเป็น 2 ลกัษณะคือ  1) ลกัษณะ
นิสัยพื�นผิว เป็นลกัษณะที�สังเกตไดช้ดัเจนและมีลกัษณะร่วมกนั และ 2) ลกัษณะนิสัยตน้ตอ เป็นลกัษณะที�ซ่อน
เร้นอยูภ่ายใน เป็นตวักาํหนดลกัษณะนิสยัพื�นผิว ทั�งนี�แคทเทลล ์ไดใ้หค้วามสาํคญักบัลกัษณะนิสัยตน้ตอมากกวา่
ลกัษณะนิสยัพื�นผิว เพราะเป็นโครงสร้างที�มีอิทธิพลอยา่งแทจ้ริงต่อบุคลิกภาพ และช่วยให้การวินิจฉัยปัญหาทาง
บุคลิกภาพดว้ย ซึ�งลกัษณะนิสยัทั�งสองเป็นผลจากสิ�งแวดลอ้มและพนัธุกรรม ในการศึกษาเกี�ยวกบับุคลิกภาพนั�น 
แคทเทลล์และคณะได้สร้างรายการสํารวจบุคลิกภาพเป็นจํานวนมากและฉบับที�ถามเกี�ยวกับบุคลิกภาพที�
ครอบคลุมมากที�สุดคือ The sixteen personality factor test ซึ� งแคทเทลล ์ ไดจ้ดับุคลิกภาพของบุคคลออกเป็น 
องคป์ระกอบลกัษณะนิสัย 16 ดา้น ไดแ้ก่ 1) องคป์ระกอบ A คือ การเขา้สังคม 2) องคป์ระกอบ B คือ สติปัญญา 
3) องคป์ระกอบ C คือ ความมั�นคงทางอารมณ์ 4) องคป์ระกอบ E คือ การกลา้แสดงออก 5) องคป์ระกอบ F คือ 
ความร่าเริง 6) องคป์ระกอบ G คือ มโนธรรม 7) องคป์ระกอบ H คือ การกลา้เผชิญ 8) องคป์ระกอบ I คือ จิตใจ
อ่อนโยน 9) องคป์ระกอบ L คือ ความระแวง 10) องคป์ระกอบ M คือ การจิตนาการ 11) องคป์ระกอบ N คือ การ
เขา้ใจความรู้สึกของผูอื้�น 12) องคป์ระกอบ O คือ ความวิตกกงัวล 13) องคป์ระกอบ Q1 คือ ความอิสรเสรี 14) 
องคป์ระกอบ Q2 คือ การพึ�งตนเอง 15) องคป์ระกอบ Q3 คือ การควบคุมอารมณ์ และ 16) องคป์ระกอบ Q4 คือ 
ความเครียด755  

นอกจากทฤษฏีดงักล่าวมาแลว้ยงัมีทฤษฏีที�เกี�ยวขอ้งกบับุคลิกภาพอื�นๆ อีก อาทิเช่น 
&.ทฤษฏีการวเิคราะห์การติดต่อสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล (Transactional analysis: T.A.) ผูพ้ฒันา

ทฤษฏีนี� คือ อีริค เบิร์น (Eric Berne) ทฤษฏีนี� ช่วยให้บุคคลรู้จกับุคลิกภาพของตนและผูอื้�นดีขึ�น เขา้ใจในการ
ติดต่อสื�อสาร เข้าใจในความรู้สึกนึกคิดของผูอื้�น และรู้จักนําความรู้จากทฤษฏีไปใช้ในการปรับตัวเมื�อมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัผูอื้�น ซึ�งเบิร์นนั�นไดว้เิคราะห์โครงสร้างองคป์ระกอบที�สาํคญัของบุคลิกภาพของมนุษย ์โดยเชื�อวา่
พฤติกรรมของบุคคลที�แสดงออกแตกต่างกนันั�นจาํแนกไดเ้ป็น o สภาวะ ไดแ้ก่ &) สภาวะแบบบิดามารดา (Parent 
State: P) ในสภาวะนี�อารมณ์ ทศันคติและพฤติกรรมที�แสดงออกจะสะทอ้นให้เห็นธรรมชาติของผูเ้ป็นพ่อแม่  ซึ� ง
อาจมี - ลกัษณะ คือ ถ้าแสดงออกในลักษณะของความรักใคร่ เอ็นดู ห่วงใย หวงัดี และปลอบโยน จัดเป็น
พฤติกรรมทางบวก แต่ถา้เป็นไปในทางตรงกนัขา้มคือการตาํหนิ วิพากษว์ิจารณ์ ใชอ้าํนาจบงัคบั ขอบออกคาํสั�ง 
เยาะเยย้ ถากถาง ประชดประชนัจดัเป็นพฤติกรรมในทางลบ -) สภาวะแบบผูใ้หญ่ (Adult State: A) ในสภาวะ
ความรู้สึก ทศันคติ และแบบพฤติกรรมที�แสดงออกเป็นเหตุเป็นผลที�ตั�งอยูบ่นฐานของขอ้เท็จจริง มีจุดมุ่งหมาย 
คาํนึงถึงขอ้ดี ขอ้จาํกดั ปราศจากอคติ ไม่ใชอ้ารมณ์หรือความคิดเห็นส่วนตวั และตดัสินใจในลกัษณะที�เป็นผูมี้วฒิุ

                                                
755กญัญา วารีเพชร, “การศึกษาบุคลิกภาพของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)” 

(สารนิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาธุรกิจศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 
2546), 9-13. 
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ภาวะใชข้อ้มูลและเหตุผลประกอบ o) สภาวะแบบเด็ก (Child State: C) ในสภาวะนี�ความรู้สึกทศันะคติและแบบ
พฤติกรรมที�แสดงออกจะอยู่ในลกัษณะที�ขาดวฒิุภาวะ ขาดเหตุผล ไม่มีความรับผิดชอบ แสดงอารมณ์ทั�งโกรธ 
กา้วร้าว ร้องไห้ สนุกสนาน ร่าเริง สดชื�น อยากรู้อยากเห็น มีชีวิตชีวา เป็นตน้ ซึ� งสภาวะดงักล่าวนี� มีอยูใ่นบุคคล
ทุกคน ซึ� งบุคลิกภาพที�สมบูรณ์นั�นจะตอ้งมีการผสมผสานกนัอยา่งเหมาะสม ระหว่างพฤติกรรมบิดามารดากบั
สภาวะผูใ้หญ่ที�มีเหตุผลและสภาวะเป็นเด็ก แนวทางที�ใช้ในการพิจารณาพฤติกรรมของสภาวะต่างๆ คือ การ
มองดูที�บุคคลหรือตวัเราเอง756  

2.ทฤษฎีหน้าต่างโจฮารี (The Johari-Window theory) ผูพ้ฒันาทฤษฏีนี� คือ โจเซฟ ลุฟท ์
(Joseph Luft) และ แฮรี�  อินแกม (Harry Ingham) โดยเชื�อวา่ บางครั� งมนุษยเ์ราก็สามารถบอกตวัเองไดว้า่เป็นคน
เช่นใด แต่บางครั� งก็บอกไม่ได ้ตอ้งอาศยัขอ้เสนอแนะของคนอื�น และบางครั� งคนอื�นก็บอกไม่ได ้เขาไดเ้สนอ
แนวคิดเป็นรูปหนา้ต่างดวงใจ ซึ�งเรียกวา่ The Johari Window ซึ�งการพฒันาตนเองตอ้งทบทวนสิ�งต่างๆ ที�ผ่านมา
วา่เป็นคนมีบุคลิกภาพอยา่งไร มีขอ้ดีขอ้เสียอะไรบา้ง มีความสามารถ ความถนัดและความเชี�ยวชาญในเรื�องใด 
การตอบคาํถามดงักล่าวจะทาํใหเ้ราไดรู้้จกัตวัเอง โจฮารี�ไดเ้สนอหนา้ต่างหวัใจ หรือ The Johari Window ไวด้งันี�   
 

 ตนเองรู้ 
Known to Self 

ตนเองไม่รู้  
Unknown to Self 

ผูอื้�นรู้ 
Known to The Other 

1.ส่วนที�เปิดเผย 
Public Area 

2.ส่วนที�เป็นจุดบอด 
(Blind Area) 

ผูอื้�นไม่รู้ 
Unknown to The Other 

3.ส่วนที�ซ่อนเร้น 
Hidden Area 

p.ส่วนที�ลึกลบั 
(Unconscious Area) 

 
แผนภูมิที� 10 แผนภูมิแสดงรูปแบบพฤติกรรมบุคคลแนวคิดหนา้ต่างโจฮารี�  (Johari Window)  
ที�มา : สุนนัทนา เลาหนนัท,์ การสร้างทมีงาน,พิมพค์รั� งที� - (กรุงเทพฯ:ดี ดี บุค๊สโตร์, -Wpp), 143. 

 

จากแผนภูมิดงักล่าวขา้งตน้ สามารถอธิบายแต่ละส่วนไดด้งันี� คือ ส่วนที� 1 ส่วนที�เปิดเผย 
(Public Area) หมายถึง พฤติกรรมเจตนา หรือบุคลิกลกัษณะที�ทั�งตนเองและผูอื้�นก็รู้เหมือนกนั เช่นชื�อ การแต่ง
กาย การพดูเสียงดงั เป็นตน้ ส่วนที� 2 ส่วนที�เป็นจุดบอด (Blind Area) หมายถึง พฤติกรรมหรือเจตนาที�แสดงโดย
ไม่รู้ตวัแต่ผูอื้�นสังเกตเห็นและรู้ได ้ เช่น การพูดพร้อมกบัยกัคิ�วโดยไม่รู้ตวั เป็นตน้ ส่วนที� 3 ส่วนที�ซ่อนเร้น 
(Hidden Area) หมายถึง สิ�งที�ตนเองรู้แต่เก็บไวใ้นใจไม่เปิดเผยให้ผูอื้�นรู้ เช่น ความรู้สึกที�ไม่ดีต่อผูอื้�น หรือ
ความลบัที�ตนเองปกปิดเอาไว ้และ ส่วนที� 4 ส่วนที�ลึกลบั (Unconscious Area) หมายถึง พฤติกรรมหรือความรู้สึก
บางอย่างที�กระทาํลงไป โดยทั�งที�ตนเองและผูอื้�นไม่รู้ เป็นบริเวณที�อาจเรียกไดว้่า ภาวะจิตใตส้ํานึก  ซึ� ง
หน้าต่างโจฮารี� นี� แสดงให้เห็นว่ายงัมีปัจจยัอีกหลาย ๆ ดา้นที�เราจะตอ้งคน้หาตวัเอง ทั�งจากการสังเกตจากการ
สอบถามคนอื�น และการปรับปรุงตนเอง เพื�อใหต้วัเองไดพ้ฒันาขึ�น  

                                                
756Eric Berne, 1997, อา้งถึงใน สุนนัทนา เลาหนนัท,์ การสร้างทีมงาน, พิมพค์รั� งที� - (กรุงเทพฯ:  

ดี ดี บุ๊คสโตร์, -Wpp), 44. 
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o. ทฤษฎีทางจิตวทิยาของโทมสั เอ. แฮรีส (Thomas A. Harris) แฮริสนั�นเชื�อวา่ เหตุที�คนส่วน
ใหญ่แสดงพฤติกรรมเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมส่วนหนึ�งเกิดจากฐานเดิมของชีวิตที�หล่อหลอมโลกทศัน์ตั�งแต่
เยาวว์ยั ทาํให้มีจุดยืนแห่งชีวิตแตกต่างกนั  จุดยืนแห่งชีวิต (life positions)ในที�นี�  หมายถึง ความรู้สึกหรือจิตใจ
ของบุคคลมีทั�งดีและไม่ดีที�มีต่อตนเอง และผูอื้�น ซึ�งไดรั้บมาจาก ประสบการณ์รอบตวัในวยัเด็ก ซึ�งแฮริส (Harris) 
เชื�อวา่เด็กไดบ้นัทึกภาวะนี� เมื�ออาย ุ 2  ขวบ  และยึดถือเป็นทศันะประจาํตวัของเขาไปตลอดชีวิต  จากจุดยืนแห่ง
ชีวิตดงักล่าวนี�  แฮริสไดแ้บ่งบุคคลออกเป็น  p  จาํพวกดว้ยกนั  คือ 1) บุคคลที�ไม่เห็นคุณค่าในตวัเอง  (ฉันดอ้ย-
คุณดี : I’m not OK -You’re OK) ซึ�งเป็นจุดยืนแห่งชีวิตของผูห้ลีกหนี (Jerk) บุคคลที�มีทศันะประจาํตวันี� เกิดจาก
วยัเด็กไดรั้บการช่วยเหลือจากบุคคลอื�นตลอดเวลา จึงคิดวา่คนอื�นนั�นแหละดี และตนไม่ดีไร้ความสามารถ บุคคล
จะจดจาํคาํพูดจากบุคคลรอบขา้ง ทาํให้เกิดความรู้สึกทอ้แท ้ เช่น  “เธอนี�ขี� เกียจเหมือนพ่อ”  “เธอนี�ใจดาํจริง ๆ”  
และถา้เขาไม่ไดเ้ป็นเช่นนั�นมาก่อนเขาก็จะเป็นจริงในที�สุด  แต่อยา่งไรก็ตามทศันะดงักล่าวอาจเปลี�ยนแปลงไดถ้า้
ขอ้มูลที�เขารับในปัจจุบนัเปลี�ยนไปจากขอ้มูลในวยัเด็ก  ซึ�งเป็นไดท้ั�งในทางดีหรือไม่ดี  และถา้เป็นในทิศทางที�ไม่
ดีจะทาํใหเ้กิดจุดยนืแห่งชีวติใหม่ขึ�นมา คือ ฉนัดอ้ย-คุณดอ้ย  2) บุคคลที�มองโลกในแง่ร้าย  (ฉนัดอ้ย-คุณดอ้ย: I’m 
not  OK -You’re not OK) ซึ� งเป็นจุดยืนแห่งชีวิตของผูแ้พ ้ (Loser) บุคคลที�มีทศันะประจาํตวันี� เกิดจากการที�
บุคคลสูญเสียความเอาใจใส่ที�เขาไม่ไดรั้บมาอยา่งต่อเนื�อง  เลยสรุปว่าคนอื�นก็เป็นเช่นเขา  จึงเกิดความผิดหวงั 
ทอ้แท ้ไร้ที�พึ�ง  อะไรๆ  ก็ไม่ดีไปเสียทุกอยา่ง ไม่มีใครช่วยเขาได ้และทุกคนก็ไม่ดีเช่นเขาเหมือนกนั  3) บุคคลที�
มองตวัเองดีเลิศ  (ฉนัดี-คุณดอ้ย : I’m OK -You’re not OK) เป็นจุดยนืแห่งชีวติของผูข้จดั (Sulk) บุคคลที�มีทศันะ
ประจาํตวันี� เกิดจากประสบการณ์ในวยัเด็กที�ไดรั้บการกระทบกระเทือนทั�งทางกายและใจ  ถูกทอดทิ�ง  ถูกทารุณ
ทาํร้ายจากคนใกลชิ้ด  ไดรั้บความเอาใจใส่ทางลบ  ถูกดุด่า  ตาํหนิ   จึงทาํใหไ้ม่แยแสหรือสนใจกบั เหตุการณ์ใดๆ 
เพราะคิดวา่สิ�งที�เกิดขึ�นมาก่อนจะเกิดอีกจึงไม่มีความวติก และมองวา่  สิ�งที�ตนทาํทั�งหมดถูกตอ้ง  คนอื�นเท่านั�นที�
ทาํผิด  เพราะเขาตอ้งดิ�นรนต่อสูเ้พื�อการไดม้าซึ�งสิ�งที�เขามุ่งหวงัมาตลอดเวลานั�นเอง และ 4) บุคคลที�มองทุกคนก็
ลว้นแต่พึ�งพาอาศยักนัได ้ (ฉนัดี-คุณดี : I’m OK -You’re OK) ซึ�งเป็นจุดยนืแห่งชีวติของผูช้นะ (Winner) บุคคลที�
มีทศันะนี�จะเจริญมาจากการเลี�ยงดูมาและสภาพแวดลอ้มที�ไดรั้บความเอาใจใส่ทางบวก  เมื�อเขาทาํผิดพลาดจะไม่
รู้สึกเสียกาํลงัใจ  จะแกไ้ขใหม่ใหดี้ได ้ โดยอยูบ่นเหตุผลและตระหนกัรู้วา่  “ฉันผิดไปแลว้ก็จริง  แต่ก็ไม่เห็นเป็น
อะไร  ไม่มีอะไรในโลกนี�สายเกินไปที�จะเรียนรู้และแกไ้ข” 757 

ซึ� งผูบ้ริหารต้องเข้าใจถึงทฤษฎีดังกล่าว  และนําหลักการมาใช้เป็นแนวทางการพฒันา
บุคลิกภาพ เพื�อสร้างความเขา้ใจบุคลิกภาพของตวัเองและเพื�อนร่วมงาน  

นงลกัษณ์  ไหวพ้รหม ไดก้ล่าวไวว้า่ ลกัษณะบุคลิกภาพที�สมบูรณ์นั�นจะประกอบดว้ย 1) มี
ความเอื�อเฟื� อต่อผูอื้�น 2) มีความสัมพนัธ์อยา่งอบอุ่นกบัผูอื้�น 3) มีความมั�นคงทางอารมณ์ 4) รับรู้สิ�งต่าง ๆ ตาม
ความเป็นจริง  5) รู้จกัและรู้ใจตนเอง และ 6) มีปรัชญาชีวิตที�แน่นอน ส่วนลกัษณะบุคลิกภาพที�บกพร่องนั�น 
ประกอบดว้ย  1) มีท่าทางแปลงทางร่างกาย เช่น ขยิบตาถี� ริมฝีปากเบี�ยว หรือกระตุก 2) มีปมดอ้ย ซึ� งทาํให้เกิด
การแสดงอาการถดถอยจากสังคมหรืออาการข่มขวญัผูอื้�นเพื�อปกปิด 3) ตอ้งพึ�งพาผูอื้�นไม่กลา้รับผิดชอบมี

                                                
757บญัชา อึ�งสกุล, "นกับริหารทนัสมยั : หลกัการประสานสัมพนัธ์เชิงบวก," วารสารวิชาการกรม

วชิาการ o, p (เมษายน -Wpo), &p-&s. 
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ลกัษณะเหมือนคนไร้ความสามารถ 4) ต่อตา้นสงัคม มองโลกในแง่ร้าย มีปฏิกิริยาเป็นปรปักษก์บัสังคม และ 5) มี
อารมณ์ไม่คงที� เปลี�ยนแปลงไดง่้าย758  

การรับรู้เกี�ยวกบัลกัษณะของตน (Self - Concept) พฒันาตั�งแต่วยัทารกโดยจะเรียนรู้เกี�ยวกบั
ตนเองตลอดเวลา การรับรู้ลกัษณะของตนนี� เกิดจากการตีความหมายขอ้มูลที�ไดรั้บ ทาํให้เกิดความรู้สึกและเกิด
เจตคติต่อ ตนเองวา่ตนเป็นอยา่งไร ดีหรือไม่ดี เมื�ออายมุากขึ�น การรับรู้ตนเอง หรืออตัมโนทศัน์จะมั�นคงขึ�น ไม่
เปลี�ยนแปลงเจตคติ ความรู้สึก ความคิดเห็นเกี�ยวกบัตนเองจะเด่นชดัขึ�น ถา้การรับรู้เกี�ยวกบัตนกบัอุดมการณ์
เกี�ยวกบัตน (Self - Concept และ Self-Ideal ) แตกต่างกนัมาก จะแสดงให้เห็นถึงการมีปัญหาในการปรับตวัคือ 
ปรับตวัไม่ดี ดงันั�นผูที้�ยอมรับสภาพของตนในปัจจุบนั มีความรู้สึกที�ดี เป็นสุขต่อสภาพรอบตวั มีการรับรู้เกี�ยวกบั
ตนค่อนขา้งคงที�จะเป็นผูที้�จดัว่าเป็นผูที้�รับรู้ตนอย่างเหมาะสม จากการศึกษาวิจยั การยอมรับตนเอง ( Self - 
Acceptance ) มีผลในการสร้างบุคลิกภาพ ดงันี� คือ 1) ผูที้�มีการยอมรับตนเองสูง แต่ไดรั้บการยอมรับจากผูอื้�นตํ�า
กวา่ มกัจะเป็นผูที้�ประเมินการยอมรับตนจากผูอื้�นสูงเกินไป เป็นผลใหเ้ขาลงโทษตนเองเพราะผูอื้�น 2) ผูที้�ยอมรับ
ตนเองสูง และยอมรับผูอื้�นสูงจะเสริมสร้างให้เกิด ความมั�นใจในตนและผูอื้�นในทางบวก และกลา้ตดัสินใจดว้ย
ตนเอง และมีความรับผิดชอบในสิ�งที�ตนปฏิบติั  o) ผูที้�ยอมรับตนตํ�า แต่ยอมรับผูอื้�นสูง ไม่สามารถที�จะเป็นผูน้าํ
ไดเ้ลย และ p) ผูที้�ยอมรับตนตํ�า และการยอมรับจากผูอื้�นตํ�า จะเป็นผูที้�มีความกระวนกระวายในสูงอยูภ่ายใตค้วาม
คุม้ครองของผูอื้�นมากเกินไปและมกัปรับตวัเขา้กบัผูอื้�นเสมอ  จึงเห็นเด่นชดัวา่ การรับรู้เกี�ยวกบัตนอยา่งเหมาะสม
จึงเป็นสิ�งที�จาํเป็น วิธีการเสริมสร้างการรับรู้เกี�ยวกบัตนทาํไดห้ลายสภาพการณ์ เช่น การสอนให้รู้จกัการเรียนรู้ 
และวเิคราะห์ตนเองและวเิคราะห์วจิารณ์ผูอื้�นอยา่งถูกตอ้งและตรงไปตรงมา เป็นตน้759  

ในการพฒันาบุคลิกภาพของคนนั�น บุคคลทั�วไปควรจะพฒันาบุคลิกภาพของตนไปสู่ความมี
วฒิุภาวะ (Maturity) หมายถึง การพฒันาไปสู่ความเป็นผูใ้หญ่ การอบรมเลี�ยงดูเด็กให้พฒันาไปสู่ความเป็นผูใ้หญ่ 
จกัตอ้งให้เด็กรู้จักตนเอง พึ�งตนเอง และสามารถปรับตวัให้เขา้กับสถานการณ์ต่างๆ ในสิ�งแวดลอ้มได้อย่าง
เหมาะสม มาตรฐานในการวดัความเป็นผูใ้หญ่นั�น ศูนยสุ์ขวทิยาจิตไดใ้หข้อ้คิดในการพฒันาบุคลิกภาพไปสู่ความ
เป็นผูใ้หญ่ ดงันี� คือ 1) พฒันาจากการพึ�งผูอื้�น (Dependent) ไปสู่ความเป็นอิสระ (Independent) เด็กที�เกิดมา
พึ�งตนเองไม่ได ้ตอ้งพึ�ง ผูอื้�นตลอดเวลา ดงันั�นผูที้�ใหก้ารอบรมเลี�ยงดูจะตอ้งฝึกพฒันาให้พึ�งตนเองเปิดโอกาสให้
ทาํงานเองไดร้้อยเปอร์เซ็นต ์แต่การ พึ�งตนเองไดใ้นเรื�องที�มีความจาํเป็นของชีวิตโดยเฉพาะในเรื�องการตดัสินใจ 
2) พฒันาการความสนุกสนาน (Pleasure) ไปสู่ความเป็นจริง (Reality) ระยะวยัเด็กจะตอ้งยอมรับวา่การเล่น คือ 
งานของเด็ก เด็กควรจะไดรั้บการตอบสนองเรื�อง ความสนุกสนานให้เหมาะสมตามวยั ถา้ไม่ไดรั้บในวยัเด็ก เด็ก
จะสบัสนได ้โดยเฉพาะ เมื�อโตขึ�นไม่อาจสามารถแยกความเพอ้ฝันกบัความเป็นจริงออกจากกนัได ้ดงันั�นเมื�อโต

                                                
758นงลกัษณ์ ไหวพ้รหม,  “บุคลิกภาพ การปรับตวัและสุขภาพจิต,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา

จิตวิทยาทั�วไป หน่วยที� 9| คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, เขา้ถึงเมื�อ & ธันวาคม 
-WWq, เขา้ถึงไดจ้าก http://-Ao.&Ws.&sp.-/elearning/Psychology/unit&oAq.htm 

759นงลกัษณ์ ไหวพ้รหม,  “บุคลิกภาพ การปรับตวัและสุขภาพจิต (ต่อ),” ใน เอกสารการสอนชุด
วชิาจติวทิยาทั�วไป หน่วยที� 9U คณะศิลปะศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, เขา้ถึงเมื�อ & ธนัวาคม 
-WWq, เขา้ถึงไดจ้าก  http://203.158.184.2/elearning/Psychology/unit1401.htm 
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ขึ�นจะ ตอ้งให้คนรู้จักทาํงาน รับผิดชอบต่องานตามวุฒิภาวะยอมรับว่าชีวิตคืองาน 3) พฒันาจากความไม่รู้ 
(Ignorance) ไปสู่การมีความรู้ (Knowledge) ในความจริงของชีวิต ความไม่รู้จะตอ้งถูก ชดเชยดว้ยการศึกษาหา
ความรู้ และสามารถแสดงออกซึ�งการมีความรู้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกาลเทศะ และยอมรับการ ศึกษาหาความรู้ในสิ�ง
ที�ตนไม่ทราบในกรณีที�บุคคลนั�นไม่ยอมรับความจริงว่าตนเองไม่รู้ แต่แสดงตนว่ารู้และปฏิเสธการเรียนรู้ที�จะ
ได้รับ การปฏิบัติเช่นนี� มิไดช่้วยให้มีการพฒันาความเจริญของชีวิตได้ 4) พฒันาจากการไม่มีความสามารถ 
(Incapability) ไปสู่การมีความสามารถ (Capability) ความเป็นผูใ้หญ่วดัไดจ้าก ในการที�สามารถปฏิบติัตนให้
เหมาะสม สามารถควบคุมพฤติกรรม อารมณ์ของตนได ้ทาํให้สามารถแยกขอ้เท็จจริง ที�เกิดขึ�นในชีวิตได ้เมื�อ
สามารถคุมจิตใจไดก็้สามารถที�จะปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผูที้�ไม่สามารถทาํงาน ไดส่้วนใหญ่มกัจะไม่มี
ความสามารถในการควบคุมตนเองและไม่สามารถที�จะวินิจฉัยไดว้่าในเวลานั�นสภาพการณ์ นั�นควรจะปฏิบติั
อย่างไร 5) พัฒนาจากการสับสนทางเพศ (Diffused Sexuality) ไปสู่การคบเพื�อนเพศตรงกันข้าม 
(Heterosexuality) ในวยัเด็กเป็นการรักตนเองและรักเพื�อนเพศเดียวกนั แต่เมื�อเติบโตเขา้สู่วยัรุ่นมีพฒันาการทาง
เพศจะตอ้งรู้จกัพฒันาความรู้สึกใหช้อบเพศตรงกนัขา้มได ้การอบรมเลี�ยงดูเด็กใหไ้ดป้ฏิบติัตนตามบทบาท (Role) 
ทางเพศและให้การเสริมแรง ที�ถูกตอ้งจึงมีความสาํคญัในการเรียนบทบาทของตน 6) พฒันาจากการไร้ศีลธรรม
จรรยา (Amoral) ไปสู่ความมีศีลธรรม (Moral) ครอบครัวควรฝึกอบรมเด็กในเรื�องความรู้สึกผิดชอบชั�วดี โดยที�
พ่อแม่จะตอ้งเป็นตวัอยา่ง (Model) ที�ดีแก่เด็กดว้ย ผูที้�เป็นผูใ้หญ่จกัตอ้งรู้จกับทบาท ในการแสดงตนไดถู้กตอ้ง
ตามมาตรฐานของศีลธรรม สงัคมจรรยา จึงจะสามารถปรับตนใหเ้ขา้กบัสิ�งแวดลอ้มได ้มีความสุข และ 7) พฒันา
จากยึดตนเองเป็นหลกั (Self-Centered) ไปสู่ยึดผูอื้�นเป็นหลกั (Other-Centered) วยัเด็กเป็นวยัที�ยึดตนเองเป็น
ศูนยก์ลางตัดสินโดยใช้ตนเองเป็นหลกั ซึ� งผูใ้หญ่ไม่ควรใช้หลกัในการปฏิบัติตนเช่นนี�  ผูที้� เป็นผูใ้หญ่ต้อง 
สามารถเสียสละ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้�นสามารถทาํความตอ้งการของกลุ่มหรือของผูอื้�นได ้เป็นตน้ 
ดงันั�น การวดัความเป็นผูใ้หญ่จึงตอ้งพิจารณาความสามารถในการปรับตนให้เขา้ผูอื้�นได ้การให้เกียรติผูอื้�นเป็น
หลกัสาํคญั760  

เฮอร์ลอค (Hurlock) ไดก้ล่าวถึงแบบแผนและองคป์ระกอบของบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลไว้
วา่ แบบแผนของบุคลิกภาพประกอบขึ�นดว้ยคุณลกัษณะพิเศษต่างๆ ของพฤติกรรม ซึ� งกาํหนดการปรับตวัของแต่
ละบุคคล คุณลกัษณะพิเศษต่างๆ เหล่านี� รวมกนัเป็นรูปแบบที�มีความหมาย เป็นระบบที�ทรงพลงั ส่วนแกนของ
บุคลิกภาพ คือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที�มีต่อตนเอง (self-concept) ในขณะที�บุคคลตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัโลก
ที�เขาอาศยัอยู่ คุณภาพของพฤติกรรมที�บุคคลแสดงออกในลกัษณะการปรับตวัต่อบุคคลอื�นและสิ�งอื�นในภาวะ
แวดล้อมของเขาจะถูกกําหนดโดยความรู้สึกนึกคิดที� บุคคลนั� นมีต่อตนเอง  ทั� งนี� เฮอร์ลอคยงัได้กล่าวถึง
องค์ประกอบส่วนอื�นๆ ของบุคคลิกภาพอีกว่าประกอบด้วย &) คุณสมบัติประจาํตวัของบุคคลตามลกัษณะ
พนัธุกรรม -) ประสบการณ์ในครอบครัวในวยัเด็ก และ ประสบการณ์สาํคญัภายนอกบา้นในภายหลงั 761  

กนัยา สุวรรณแสง กล่าวไวว้า่ ปัจจยัที�ทาํให้เกิดการพฒันาบุคลิกภาพ ประกอบดว้ย 1) ดา้น
กายภาพ 2 องคป์ระกอบ คือ โครงสร้างร่างกาย และระบบต่อมต่างๆ มีอิทธิพลต่อการเกิดบุคลิกภาพ 2) ดา้น
สติปัญญาและความสามารถ ถา้ดีก็ฝึกสอนได้เร็วทั� งด้านความรู้ ความคิด ทาํให้มีผลต่อการพฒันาให้เกิด

                                                
760เรื�องเดียวกนั. 
761Elizabeth B. Hurlock, Personality Development (New York: McGraw-Hiil, 1974), 64. 
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บุคลิกภาพที�ดีดว้ยถา้บกพร่องทางสติปัญญาก็พฒันาให้เกิดบุคลิกภาพที�ดีไดย้าก 3) ด้านอารมณ์ มีผลต่อ
บุคลิกภาพมาก เช่น บุคคลที�มีความวติกกงัวล จึงหาทางผ่อนคลายดว้ยการใชก้ลวิธานให้มากเขา้ทาํให้บุคลิกภาพ
ของบุคคลนั�นแปรเปลี�ยนไปไดเ้ช่นดื�มสุราเพื�อดบัความวติกกงัวลบ่อย ๆ เขา้ก็กลายเป็นคนขี� เมา  4) ความสนใจ ที�
แตกต่างกนั มีผลทาํให้บุคคลมีบุคลิกภาพแตกต่างกนัได ้ เช่น คนที�สนใจภาษาศาสตร์ อาจพูดจาใชภ้าษาดี คน
สนใจวิทยาศาสตร์ พฒันาบุคลิกภาพเป็นคนมีเหตุผลช่างสังเกต เป็นตน้ 5) ดา้นพละกาํลงั มีผลให้เป็นคนกลา้ 
กา้วร้าว รุกราน ใชค้วามรุนแรงขจดัความขดัแยง้สําหรับคนที�มีพละกาํลงัมาก ส่วนคนที�ไม่มีกาํลงัจะพฒันา
บุคลิกภาพเป็นคนขลาด จิตใจอ่อนแอหลบเลี�ยงการใชพ้ละกาํลงัในการตดัสินปัญหา 6) ดา้นอุปนิสัย บางคนใจ
เยน็ ประณีต บางคนใจร้อน บุ่มบ่าม และ 7) ดา้นการปรับตวัเขา้กบัสังคม คนที�ปรับตวัเขา้กบัสังคมไม่ได ้จะเป็น
คนเก็บตวัหนีสงัคม มองโลกในแง่ร้าย ตรงขา้มกบัคนที�ปรับตวัเขา้กบัสงัคมไดดี้762  

ทั�งนี� กนัยา สุวรรณแสง ยงัไดก้ล่าวไวว้า่ การสร้างบุคลิกภาพ คือ กระบวนการที�จะทาํให้เกิด
บุคลิกภาพขึ�นในตวัของบุคคล เริ�มสร้างสมกนัมาตั�งแต่เยาวว์ยั ให้เกิดบุคลิกภาพที�พึงประสงคข์องสังคม สถาบนั
ทางสังคมและทางการศึกษาที�สาํคญั ที�ทาํหนา้ที�รับผิดชอบในการสร้างบุคลิกภาพให้แก่บุคคล ไดแ้ก่ ครอบครัว 
โรงเรียน ศาสนา และวฒันธรรมประเพณี ซึ�งการสร้างบุคลิกภาพใหแ้ก่บุคคลในสังคมนั�นควรสร้างบุคลิกภาพใน 
2 ลกัษณะคือ 1)การสร้างบุคลิกภาพตามความตอ้งการของสังคม เป็นการสนบัสนุนความคิดเชิงสังคมของบุคคล 
ช่วยทาํให้สังคมมั�นคง ดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งเป็นสุข ประเทศไทยปกครองระบอบประชาธิปไตยนบัถือศาสนาพุทธ
ประมาณ 94% ฉะนั�นครอบครัวและโรงเรียนผูมี้หนา้ที�โดยตรงอบรมสั�งสอนให้รู้บุคคลขอบเขตวา่ ควรจะมีสิทธิ 
อิสระ เสรี เพียงใด และสอนให้รู้จกัวฒันธรรมประเพณี มีศีลธรรม และ  2) การสร้างบุคลิกภาพส่วนบุคคล เป็น
ลกัษณะการสร้างบุคลิกภาพเฉพาะแต่ละบุคคลเพื�อใหมี้บุคลิกภาพที�สงัคมพึงประสงค ์โดยอาศยักระบวนการดา้น
ต่างๆ ดงันี� คือ 2.1) การช่วยพฒันาบุคลิกภาพทางสรีระร่างกาย ตอ้งคอยสํารวจตรวจดูความเจริญเติบโตของ
ร่างกายเด็กอยู่เสมอ 2.2) การช่วยพฒันาบุคลิกภาพทางสติปัญญา ต้องระวงัอย่าให้เด็กได้รับความ
กระทบกระเทือนทางสมอง 2.3) การช่วยพฒันาบุคลิกภาพทางการควบคุมอารมณ์ อารมณ์เป็นอยา่งหนึ�งที�มีส่วน
สาํคญัในการช่วยสร้างบุคลิกภาพเป็นอยา่งมาก สาํหรับเด็ก ๆ คนชรานั�นมีความรัก ความอบอุ่น มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมถา้เด็กขาดความรักจากพอ่แม่จะเกิดความวา้เหวข่าดความอบอุ่นขาดความปลอดภยั เด็กก็จะหาทางออก
ดว้ยการเรียกร้องความสนใจ แสดงความกา้วร้าว มายาในที�สุดจะทาํให้กลายเป็นคนนิสัยไม่ดี 2.4) การช่วยพฒันา
บุคลิกภาพทางสงัคม ขณะที�เด็กกาํลงัพฒันาอยูทุ่กระยะจะตอ้งปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอื�นๆ ในสังคมอยูต่ลอดเวลา 
และยิ�งโตขึ�นก็ยิ�งกวา้งขวางออกไปทุกที ผูใ้หญ่จึงตอ้งคอยใหค้าํแนะนาํและช่วยเหลือ เพื�อใหส้ามารถปรับตวัของ
เขาเขา้ไดก้บัสงัคมทุกๆ ระยะ763  

ฉนัทนา  จนัทร์บรรจงไดอ้ธิบายถึงเทคนิคในการพฒันาบุคลิกภาพไว ้ 10 ประการ ดงันี� คือ 1)  
ความเป็นผูมี้ใจสงบ (calmness) สามารถทาํไดโ้ดยการฝึกควบคุมอารมณ์ของตนเอง  หัดให้จิตใจราบเรียบไม่
ตื�นเตน้ ไม่คลอ้ยตามสิ�งเร้าที�มากระทบอารมณ์ ความเป็นผูมี้จิตใจสงบเป็นคุณสมบติัที�สาํคญัมากของมหาบุรุษ
ทั�งหลาย 2) ความเป็นผูมี้ใจเบิกบาน  (cheerfulness) คนที�เบิกบานแจ่มใสจะดึงดูดให้ผูอื้�นอยากคบคา้สมาคมดว้ย  
การฝึกใจให้มีความเบิกบาน สดชื�นแจ่มใสอยู่เสมอนั� นจะต้องมองโลกในแง่ดี 3) ความเป็นผูมี้สมาธิ  

                                                
762กนัยา สุวรรณแสง, การพฒันาบุคลกิภาพและการปรับตวั (กรุงเทพฯ: บาํรุงสาสน์,2533), 10-12. 
763เรื�องเดียวกนั, -p--W. 
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(concentration) คือ  มีความตั�งใจมั�นอยูใ่นอารมณ์อนัเดียวหรือเรื�องใดเรื�องหนึ�งเพียงเรื�องเดียวได ้ โดยไม่วอกแวก  
การฝึกตนเองใหมี้สมาธิ  เช่น  เลิกนิสยัช่างวติกกงัวล  เลิกนิสยัพดูเพอ้เจอ้  คิดใหเ้ป็นระเบียบทีละเรื�อง  เป็นตน้ 4) 
ความกลา้หาญ (courage) คือ  เป็นผูที้�รักความจริง  กลา้เผชิญความจริง  มีจิตใจมั�นคง  มีสติ  กลา้นาํหนา้ผูอื้�นใน
สถานการณ์ที�เสี�ยงอนัตราย 5) ความเชื�อมั�นในตนเอง  (self-confidence) คือ  รู้วา่ตนเป็นที�พึ�งแห่งตน  และมีความ
นบัถือตนเอง  เชื�อในความสามารถของตนเอง  และไม่ดูถูกผูอื้�น คิดในทางบวก ไม่หวาดหวั�นต่อความยากลาํบาก 
6) ความรวดเร็ว (rapidity) คือความไม่ลงัเลที�จะตดัสินใจ มีความกระตือรือร้นอยูต่ลอดเวลา  การที�จะฝึกตนเองให้
เป็นคนรวดเร็วทาํไดโ้ดยการตั�งสมาธิ  และพยายามทาํลายสถิติของตนเองใหเ้ร็วขึ�นเรื�อย ๆ แต่คุณภาพไม่ลดลง 7) 
ความไม่หวาดกลวัต่อบุคคลอื�น  (possessiveness) คือ  ความคิดในแง่ดีเกี�ยวกบัตนเอง  เชื�อมั�นวา่ตนเองสามารถทาํ
ในสิ�งที�ยากได ้ ดงันั�นเมื�อเผชิญหนา้กบัผูมี้อาํนาจสูงกวา่ก็ไม่จาํเป็นตอ้งหวาดกลวัจนเกิดเหตุ 8) ความช่างสังเกต  
(observation) คือ มีจิตใจที�ว่องไวต่อสิ�งเร้าต่างๆ สามารถจาํรายละเอียดไดดี้  การฝึกให้เป็นคนช่างสังเกตทาํได้
โดย  การฝึกใหมี้สติสมัปชญัญะอยูต่ลอดเวลา  พยายามจาํสิ�งที�พบเห็นใหไ้ดม้ากที�สุด 9) ความรู้จกักาลเทศะ (tact) 
คือ มีความเขา้ใจในขนบธรรมเนียมกฎระเบียบของสังคม  รู้จกัปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม  รู้จกัโอกาสอนัควร
วา่ควรวางตนในลกัษณะใด และ 10) ความมีปฏิภาณ  (intuition) คือ  ความคิดหรือการพูด  การกระทาํอยา่งฉับไว  
และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ลุล่วงได้ด้วยดี  การฝึกปฏิภาณไหวพริบสามารถทาํได้  เช่น  การฝึก
วเิคราะห์  สรุป  เป็นหลกัการหรือทฤษฎีดว้ยตนเอง764  

มนสัชนก นนัทะชยั ไดก้ล่าวถึงวธีิการปรับปรุงบุคลิกภาพ ไวด้งันี� คือ 1) การยอมรับความจริง
เกี�ยวกบัตนเอง คือ ยอมรับวา่การที�ตนมีสภาพเช่นนั�น ไม่ว่าจะเป็นที�นิยมชมชอบของบุคลอื�นหรือไม่ ย่อมมี
โอกาสแสวงหาความสุขความสําเร็จไดจ้ากสิ�งที�ตนมี 2) การปรับปรุงในส่วนที�จะปรับปรุงได ้ ดงักล่าวแลว้ว่า 
องคป์ระกอบหลายอยา่งยอ่มอยูใ่นวิสัยที�แต่ละคนจะปรับปรุงให้ดีขึ�นได ้ถา้ไดว้ิเคราะห์ตนเองโดยละเอียด ก็จะ
มองเห็นสิ�งที�ควรปรับปรุงอยูห่ลายประการ เมื�อเราทราบความจริงเช่นนั�นก็ควรพยายามปรับปรุงในสิ�งที�ทาํได ้ขอ้
สาํคญัจะตอ้งกระทาํดว้ยตนเองจะใหค้นอื�นทาํแทนไม่ได ้และ 3) การชดเชยดว้ยสิ�งอื�น เป็นธรรมดา คนที�หนา้ตา
ผิวพรรณดี ยอ่มเป็นกาํไรไดเ้ปรียบผูอื้�น แต่กิริยามารยาทและการวางตวัในสังคมยอ่มเป็นส่วนประกอบอนัสาํคญั
ที�ทาํให้บุคลิกภาพของคนแตกต่างกนั คนสวยที�ขาดมารยาทอนัดีงาม อาจเป็นคนที�น่ารังเกียจของสังคม คน
หนา้ตาไม่สวยแต่ประพฤติตนดี ยอ่มเป็นที�นิยมชมชอบของคนทั�วไป ความสวยงามเป็นเพียงคุณสมบติัเบื�องตน้ 
ซึ�งถา้บุคคลส่งเสริมดว้ยวธีิการอนัถูกตอ้งจึงจะเกิดประโยชน์ ถา้ส่งเสริมไม่ดีก็จะเป็นผลร้ายแก่ตนไดม้าก สิ�งที�จะ
นาํมาชดเชยหรือส่งเสริมรูปธรรมของคนนั�นมีอยูเ่ป็นอนัมาก เช่น มารยาทอนัดี นํ� าใจกวา้งขวาง การยึดมั�นใน
ศีลธรรมที�ถูกตอ้ง การวางตวัในที�ถูกที�ควรไมตรีจิตที�มีต่อคนอื�น ความรับผิดชอบ ความโอบออ้มอารี ฯลฯ ลว้น
แต่เป็นคุณสมบติัที�จะส่งเสริมบุคลิกภาพทางกายของคนทั�งสิ�น สิ�งเหล่านี�ปรากฏตวัออกในพฤติกรรมของบุคคล 
ถึงแมจ้ะไม่มีตวัตนแต่พฤติกรรมก็ส่อให้เห็นคุณสมบติัเหล่านั�นไดช้ดั และพฤติกรรมนั�นก็เป็นส่วนหนึ� งของ

                                                
764ฉนัทนา จนัทร์บรรจง, จติวทิยาการบริหาร (พิษณุโลก:บุญรอดเปเปอร์, 2542), 26-29. 
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บุคลิกภาพทางกาย การส่งเสริมบุคลิกภาพทางกายดว้ยการนาํเอาคุณสมบติัทางใจอนัดีมาใชจึ้งเป็นการกระทาํที�
ถูกตอ้ง765  

นักจิตวิทยาได้ให้ความสนใจถึงวิธีการที�บุคลิกภาพได้พฒันามานาน ซึ� งผลงานส่วนใหญ่
เกี�ยวกบัพฒันาการของบุคลิกภาพมกัจะไม่เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารองคก์าร แต่ก็มีที�เกี�ยวขอ้งอยูบ่างทฤษฏี เช่น 

&. ทฤษฏีวฒิุภาวะ ซึ� งศาสตราจารย ์คริส อาร์กีริส (Chris Argyris)แห่งมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด 
เชื�อวา่ คนที�มีสุขภาพจิตดี คือคนที�พฒันามาจากการที�ไม่มีวุฒิภาวะมาสู่การมีวุฒิภาวะ และคนมีวุฒิภาวะนั�นจะ
แสวงหาสถานการณ์ที�ก่อใหเ้กิดความอิสระ มีความสนใจที�กวา้งขวางไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียม และมีโอกาส
ที�จะแสดงความสามารถในการจดัการกบัปัญหาที�ยุ่งยากและมีความสลบัซบัซอ้น  และอาร์กีริสนั�นยงัไดแ้สดง
ทศันะไวว้า่ คนที�มีสุขภาพจิตที�ดี บุคลิกภาพที�ดี จะแสวงหาพฤติกรรมที�ดีมีวฒิุภาวะ ในขณะที�ผูที้�มีบุคลิกภาพที�
ไม่ดีจะมีลกัษณะเป็นเด็ก และองค์การมกัจะปฏิบติัต่อบุคลากรในองค์การเหมือนเด็ก ทาํให้พวกเขาตอ้งพึ�งพา
องค์การ รู้สึกตํ�าตอ้ย และขดัขวางการพฒันาวฒิุภาวะของบุคลิกภาพ  ซึ� งบุคคลที�มีสุขภาพจิตดีจะพฒันาบุคคล
ภาพจากไม่มีวฒิุภาวะไปสู่การมีวฒิุภาวะ ดว้ยวธีิการดงันี� คือ &) จากความเฉื�อยชาสู่ความกระตือรือร้น -) จากการ
พึ�งพาบุคคลอื�นสู่การพึ�งพาตนเอง o) จากการมีทางเลือกของชีวิตที�จาํกดัสู่ทางเลือกของชีวิตหลากหลายอิสระ p)
จากการมีความสนใจที�ตื�นสู่ความลึกซึ� งของความสนใจ W) จากการมีมุมมองของชีวิตที�แคบและสั�นสู่มุมมองชีวิต
ที�กวา้งและยาวไกล q) จากความรู้สึกตํ�าตอ้ยกวา่ผูอื้�นสู่ความรู้สึกเท่าเทียมหรือเหนือกวา่ และ r) จากการขาดการ
ตระหนกัรู้ในตนเองสู่การมีการตระหนกัรู้ในตนเอง  

-. ทฤษฏีเส้นทางการพฒันา (Passages Theory) ซึ� ง เกล ชีฮาย (Gail Sheehy) เสนอแนวทาง
พฒันาบุคลิกภาพตามจุดหกัเหของชีวติในผูใ้หญ่ไวด้งันี� คือ &) Pulling Up Roofs ขั�นตอนการพฒันานี� จะเริ�มตั�งแต่
ระหวา่งอาย ุ&s--- ปี เมื�อคนเราเริ�มเขา้สู่วยัผูใ้หญ่เริ�มออกจากบา้นและแยกตวัออกจากพอ่แม่ทั�งดา้นร่างกาย จิตใจ 
รวมทั�งสถานภาพทางการ เช่น พวกเขาจะปกปิดความกลวั ความไม่แน่นอน ดว้ยความเชื�อมั�นที�จอมปลอม เป็นตน้ 
-) The Trying Twenty ขั�นตอนการพฒันานี� จะเริ�มระหว่างช่วงอายุ -A ปี ซึ� งคนเราพยายามที�จะยึดติดและ
ตรวจสอบวา่ เรานั�นเป็นใครและเราตอ้งการจะไปไหน ในช่วงนี� ทุกสิ�งดูเหมือนจะเป็นไปได ้ช่วงนี� จึงเป็นช่วงของ
โอกาส แต่ก็ยงัเต็มไปดว้ยความกลวั แมท้างเลือกที�ไม่สามารถเปลี�ยนแปลงได ้แรงกดดนัที�เกิดขึ�นก็คือ คนเรา
ตอ้งการที�จะสร้างชีวิตที�มั�นคง ปลอดภยัสําหรับอนาคตดว้ยการสร้างความผูกพนัที�แข็งแกร่ง แต่ขณะเดียวกนั 
ตวัเองก็ตอ้งการที�จะสาํเร็จและไม่อยากที�จะมีความผกูมดัตวัเองกบัชีวติมากจนเกินไป o) The Catch-Thirty วยัช่วง
อาย ุoA ปี ขั�นตอนการพฒันานี� จะเริ�มเป็นช่วงชีวิตแห่งความรับผิดชอบ ช่วงที�ตอ้งสร้างความผูกมดั อาจจะมีการ
ยกเลิกขอ้ผกูมดัและสานต่อขอ้ผูกพนัก็อยูใ่นช่วงนี�  คนเราอาจจะกาํหนดเส้นทางของชีวิตเส้นทางที�สองเพื�อไปสู่
เป้าหมายใหม่หรือมีการกาํหนดวสิยัทศัน์ใหก้บัตนเอง หรือไม่ก็ลดความเป็นอุดมคติลงสู่เป้าหมายที�เป็นจริง ความ
ผูกมดัอาจจะมีการเปลี�ยนแปลงหรือมีความลึกซึ� งมากขึ�น เป็นช่วงที�มีการเปลี�ยนแปลงวิกฤตและบ่อยครั� งมีการ
แตกสลายของชีวติที�ผิดไปจากปกติ p) The Deadline Decade ขั�นตอนการพฒันานี�จะเริ�มช่วงระหวา่งอาย ุoW- pW ปี 
ถือวา่เป็นทางแยกของชีวติ ชีวติวยัรุ่นกลายเป็นอดีตและคนเราเริ�มรู้สึกวา่วนัเวลาผ่านเลยไปหรือกาํลงัจะหมดไป

                                                
765มนสัชนก นนัทะชยั, “การใชว้รรณกรรมบาํบดัในการปรับปรุงบุคลิกภาพเก็บตวัของวยัรุ่นหญิง

ในสถานสงเคราะห์เด็กบา้นเวยีงพิงค”์  (วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาจิตวทิยาการศึกษา
และการแนะแนว บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2551), 14-15. 
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จากชีวิต มนัจึงเป็นช่วงเวลาแห่งอนัตรายและโอกาสของชีวิต ช่วงนั�นของชีวิตเป็นช่วงที�คนเรามีการตรวจสอบ
เป้าหมายชีวิตของตนใหม่และตรวจสอบถึงวิธีการใชชี้วิตใหม่ตั�งแต่ช่วงเวลานี� เป็นตน้ไป และ W) Renewal or 
Resignation ขั�นตอนการพฒันานี� เป็นช่วงสานต่อหรือยกเลิกซึ� งอยูใ่นช่วงอาย ุpW ขึ�นไป ถือไดว้า่เป็นช่วงที�คนเรา
มีความมั�นคงแต่อาจเป็นช่วงที�มีความเสื�อมโทรมและนาํมาซึ� งการยกเลิกความพยายามที�จะทาํอะไรที�ดีๆ ให้กบั
ตวัเองและองค์การ แต่อยา่งไรก็ตามสําหรับผูที้�คน้หาหรือเจอเป้าหมายของชีวิตหรือทิศทางของชีวิตที�ตอ้งการ
ในช่วงนี� ถือไดว้า่เป็นช่วงที�ดีที�สุดของชีวิต ซึ� งการทาํความเขา้ใจขั�นตอนการพฒันาบุคลิกภาพทั�ง W นี� ย่อมเป็น
ประโยชน์แก่ผูบ้ริหารองค์การได้เข้าใจถึงพนักงานขององค์การว่าตอ้งเผชิญกับวิกฤตต่างๆ ของบุคลิกภาพ
ระหวา่งอาชีพการทาํงาน ทาํใหผู้บ้ริหารไดเ้รียนรู้วา่พนกังานที�เป็นวยัรุ่นมกัหมกมุ่นกบัการคน้หาเอกลกัษณ์ของ
ตนเอง ขณะที�พนกังานที�เป็นผูใ้หญ่ก็มกัจะตอ้งผ่านวิกฤตตามขั�นตอนต่างๆ เช่น ความรู้สึกไม่มั�นคงกบัโอกาสที�
ไดรั้บ โอกาสที�สูญเสีย หรือการยอมรับกบัความทา้ทายใหม่ๆ หรือการยกเลิก ลาออกจากงาน วกิฤตแต่ละช่วงของ
ชีวติสร้างโอกาสใหพ้นกังานไดต้รวจสอบและปรับเปลี�ยนเป้าหมายของตนเอง ความผูกมดั และความภกัดีที�มีต่อ
องคก์าร ผูบ้ริหารที�เขา้ใจการพฒันาของบุคลิกภาพยอ่มสามารถทาํนายหรือคาดการณ์วิกฤตเหล่านี� ในชีวิตของ
พนกังานและยอมรับมนัเป็นขั�นตอนที�แต่ละคนนั�นจะตอ้งประสบและผ่านพน้ไป แลว้หาทางบริหารจดัการให้
เหมาะสม766  

ธีระศกัดิ{  กาํบรรณารักษ ์ไดก้ล่าวไวว้า่ คุณลกัษณะของบุคลิกภาพที�มีศกัยภาพที�เพียงพอเพื�อใช้
ในการทาํนายพฤติกรรมในองคก์ารนั�นมีอยูอ่ยา่งมากมายหลายประการ ซึ� งอาจกล่าวโดยยกเป็นตวัอยา่ง เช่น &) 
ศูนยก์ารควบคุม  คนบางจาํพวกมีความเชื�อวา่ตนเองเป็นผูก้าํหนดชีวิตของตนเอง สุขหรือทุกขอ์ยู่ที�ตวัเองไม่ใช่
ผูอื้�น พวกนี� เรียกวา่ พวกที�ศูนยค์วบคุมอยูภ่ายในตนเอง ส่วนคนบางจาํพวกกลบัเชื�อในทางตรงกนัขา้มวา่ชีวิตของ
ตนมีผูอื้�นลิขิตให้ เป็นเรื�องที�ไดถู้กกาํหนดไวเ้รียบร้อยแลว้ พวกนี� เรียกว่า พวกที�ศูนยค์วบคุมอยู่ภายนอกตนเอง  
ดงันั�นคนจาํพวกแรกนั�นน่าจะมีผลการปฏิบติังานไดดี้กวา่ ซึ� งพวกเขามกัจะแสวงหาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจและ
มุ่งมั�นที�จะประสบความสาํเร็จและพยายามที�จะควบคุมสิ�งแวดลอ้ม ส่วนพวกที�สองนั�นจะมีความสุข ความพอใจ
ในการทาํงานน้อยกว่า มีความแปลกแยกออกจากงาน และมกัจะไม่ค่อยมีส่วนร่วมในงานที�ทาํ เพราะรู้สึกว่า
ตนเองขาดความสามารถในการควบคุมผลลพัธ์ขององค์การที�มีความสําคญัสาํหรับตนเองได ้แต่อย่างไรก็ตาม
จาํพวกศูนยค์วบคุมภายในตนเองนั�นอาจจะเชื�อมั�นในตนเองมากเกินไปและมกัจะต่อตา้นการเปลี�ยนแปลงที�
ตนเองไม่มีส่วนร่วมหรือไม่เห็นด้วยก็ได้ -) บุคลิกภาพที�เน้นความสําเร็จ ซึ� งเป็นผลงานการศึกษาของเดวิด      
แมค็เคลลแลนด์ (David McClelland) ที�พบวา่ คนที�มีบุคลิกภาพเนน้ความสาํเร็จจะมีความพยายามผลกัดนัตวัเอง
ใหช้นะอุปสรรคและทาํสิ�งที�ดีกวา่เสมอ เขาชอบงานที�ทา้ทายความสามารถของเขา เขาจะมีความพอใจถา้หากเขา
ไดใ้ชค้วามสามารถของเขาเองในการสร้างความสาํเร็จใหก้บัตวัเอง ดงันั�นคนจาํพวกนี�จะชอบงานที�ยากปานกลาง 
มีการให้ขอ้มูลสะทอ้นกลบัทนัที และมีโอกาสที�จะกาํหนดความลม้เหลวและความสาํเร็จของผลงานดว้ยตนเอง 
งานที�ไดแ้สดงความรับผิดชอบดว้ยตนเอง o) บุคลิกภาพแบบเผด็จการ ซึ� งเป็นคนที�มีบุคลิกภาพแบบนี� จะชอบ
                                                

766ธีระศกัดิ{  กาํบรรณารักษ,์ “บุคคลและกลุ่มในองคก์าร,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหาร

องค์การ เล่ม 2 หน่วยที� 8-15 บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(นนทบุรี: สาํนกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2550), s--W-s--q. 
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แสดงอาํนาจและรู้สึกภาคภูมิใจในยศถาบรรดาศกัดิ{ เหนือกวา่คนอื�นในองคก์าร คนที�มีลกัษณะนี�มากๆ มกัจะเป็น
คนที�ค่อนขา้งไม่มีการยึดหยุ่น เขม้งวด เคร่งครัด ชอบตดัสินผูอื้�น  แต่จะอ่อนน้อมยอมตามคนที�มีอาํนาจเหนือ
ตนเอง และในขณะเดียวกนัก็จะมีการเอาเปรียบและหลอกใชผู้ที้�ดอ้ยกวา่ตนเอง อ่อนแอกวา่ตนเอง ไม่ไวใ้จผูอื้�น
และต่อตา้นการเปลี�ยนแปลง  คนจาํพวกนี� มกัจะทาํงานได้ดีในงานที�มีลกัษณะที�มีโครงสร้างอย่างชัดเจน มี
กฎระเบียบวนิยัหรือแบบแผนที�ตอ้งทาํตาม ตรงกนัขา้มมกัจะทาํงานไดไ้ม่ดีกบังานที�ตอ้งเกี�ยวขอ้งกบัอารมณ์และ
ความรู้สึกของผู ้อื�น งานที�ต้องมีการปรับตัวหรือใช้ไหวพริบในสถานการณ์ที� มีความสลับซับซ้อนหรือ
เปลี�ยนแปลงบ่อยๆ เช่น งานดา้นการขาย การบริการ การเจรจาต่อรอง เป็นตน้ p) บุคลิกภาพแบบแมคเคียเวลเลียน 
ซึ�งจะใกลเ้คียงกบัพวกนิยมอาํนาจหรือพวกเผด็จการ แต่มีความแนบเนียนในการใชอ้าํนาจมากกวา่ จาํพวกนี�มกัจะ
เป็นคนที�มีความคล่องตวัสูง เป็นนกัปฏิบติั (pragmatic) สามารถควบคุมอารมณ์ไดดี้ พวกนี� เชื�อวา่ วิธีการนั�นไม่
สาํคญั จะเป็นวธีิการใดก็ได ้หากใชไ้ดผ้ลที�ตอ้งการแลว้ก็ใชไ้ด ้ ซึ�งมีผลการวจิยัพบวา่ คนจาํพวกนี� จะหลอกใชค้น
เก่งและมักจะได้ผล เป็นคนที�โน้มน้าวคนอื�นได้ดีแต่ยากที�จะถูกโน้มน้าว แต่คนจําพวกนี� ใช่ว่าจะประสบ
ความสาํเร็จไดทุ้กครั� ง มกัจะสร้างผลงานไดดี้กบัการติดต่อโดยตรงกบัผูอื้�นและสถานการณ์ที�ยดึหยุน่ไม่มีระเบียบ 
กฎกติกาที�เขม้งวด เป็นสถานการณ์ที�เปิดโอกาสให้มีการกระทาํที�ไม่ไดเ้ตรียมการมาก่อน เป็นสถานการณ์การ
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ เป็นสถานการณ์ที�มีอารมณ์เขา้มาเกี�ยวขอ้งดว้ย คนจาํพวกนี�จะมีความลาํบากใจที�ตอ้งทาํงาน
กบัเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบักฎระเบียบและพฤติกรรมที�เป็นบรรทดัฐาน เช่น จริยธรรม เป็นตน้ และ W) บุคลิกภาพ
เกี�ยวกบัการเลือกงาน  คนบางจาํพวกนั�นมกัทาํงานเพื�อวตัถุประสงค์บางอย่าง เช่น เพื�อเงิน แต่คนบางจาํพวก
ทาํงานเพราะมีความสุขกบังานที�ทาํ  จาํพวกนี� จึงตอ้งการงานที�สร้างความพึงพอใจใหก้บัตนเอง ผลงานวจิยัจาํนวน
มากพบวา่ คนที�มีความสุขกบังานที�ทาํ จะทาํงานที�มีความทา้ทายพอสมควรไดดี้767  

การเลือกงานให้เหมาะสมกบับุคลิกภาพจะช่วยให้บุคคลนั�นทาํงานดว้ยความสุขและประสบ
ความสาํเร็จในงานที�ทาํ ตามทฤษฏีเกี�ยวกบัการเลือกอาชีพของฮอลแลนด์ (Holland) นั�น ไดแ้บ่งบุคลิกภาพเป็น q 
ประเภท และแต่ละประเภทมีความเหมาะสมกบัอาชีพ ดงัตาราง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
767เรื�องเดียวกนั, s--q-s--s. 
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ประเภทบุคลกิภาพ อาชีพที�เหมาะสม 
1. ความจริงนิยม (realistic) : มกัก้าวร้าว เขม้แข็ง เกี�ยวขอ้งกับกิจกรรมทาง
กายภาพที�ตอ้งการทกัษะและมีการประสานงานของร่างกายที�ดี 

ป่าไม ้เกษตรกรรม ก่อสร้าง 
สถาปัตยกรรม 

-.สืบสวนนิยม (investigative) : กิจกรรมที�ตอ้งใชค้วามคิด การจัดการ ความ
เขา้ใจ มากวา่การเนน้ที�อารมณ์และความรู้สึก 

นกัชีววิทยา นกัวิทยาศาสตร์ 
นกัข่าว นกัสอบสวน 

o. สงัคมนิยม (social) : เนน้ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล มากกวา่การใชกิ้จกรรม
ทางกายภาพ 

งานด้านการบริการ สังคม
สงเคราะห์ นกัจิตวทิยา 

p. ประเพณีนิยม (conventional) : เน้นเกี�ยวกบักฎเกณฑ์ กฎระเบียบ และเก็บ
ความรู้สึกหรือความต้องการส่วนตัวเพื�อองค์การหรือคนที� มีอํานาจและ
สถานภาพ 

นั ก บั ญ ชี  ผู ้บ ริ ห า ร ด้ า น
การเงิน นกับริหารองคก์าร 

W. วสิาหกิจนิยม (enterprising) : เกี�ยวขอ้งกบัการใชภ้าษาที�โนม้นา้วใจคนอื�นให้
คลอ้ยตามเพื�อใหไ้ดอ้าํนาจและตาํแหน่ง 

นิ ติ ก า ร  ป ร ะ ช า สั ม พัน ธ์ 
เจา้ของธุรกิจขนาดยอ่ม 

q. ศิลปะนิยม (artistic) : เกี�ยวขอ้งกบัการแสดงออกของความคิดเป็นตวัตน การ
สร้างสรรค์ทางศิลปะ กิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกับการแสดงออกของอารมณ์และ
ความรู้สึก 

ศิ ล ป ะ  ต น ต รี  นั ก เ ขี ย น 
ศิลปิน 

  

ตารางที� 1 ตารางแสดงประเภทบุคลิกภาพและอาชีพที�เหมาะสม 
 
ทั�งนี�ฮอลแลนด ์ยงัเชื�อวา่ คนที�อยูใ่นบุคลิกภาพประเภทใดควรเลือกอาชีพในประเภทนั�นหรือ

ที�ใกลเ้คียงกนั ดงัภาพหกเหลี�ยมต่อไปนี� 768  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที� & แผนภาพแสดงบุคลิกภาพที�เหมาะกบังาน 

 

                                                
768เรื�องเดียวกนั, s--s-s--R. 

Realistic Investigative 

Artistic Conventional 

Social Enterprising 
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|.| พฤตกิรรมกลุ่มในองค์การ 
คาํวา่ “พฤติกรรม (Behavior)” นั�นไดก้ล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ ส่วนคาํวา่กลุ่มนั�น ราชบณัฑิตยสถาน ได้

นิยามความหมายไวว้า่ เป็นนาม หมายถึง คน สตัว ์หรือสิ�งต่าง ๆ ที�รวมกนัเป็นหมู่ ๆ หรือเป็นกลุ่มกอ้น  เช่น กลุ่ม
คน กลุ่มมด กลุ่มดาว กลุ่มดา้ย; อาการที�เขา้มารวมกนัเช่นนี�   เรียกวา่ จบักลุ่ม; ลกัษณนามเรียกของที�เป็นกลุ่ม เช่น 
ดา้ย o กลุ่ม769  นกัวชิาการทั�งหลาย เช่น สแตรง (Strang,1946) เบลส์ (Bales,1950)โฮแมนส์  (Homans,1950) แคท
เทิล (Cattrel,1951) เดวิส (Devis,1962) ชไฮน์ (Shein,1965) มิลล ์( Mills,&Rqr) อิวานเซวิชและคณะ (Ivancevich 
and Others,1977) เป็นตน้ ไดใ้หค้วามหมายไวเ้ป็นอเนกประการ ซึ� งอาจกล่าวโดยสรุปไดต้ามทศันะของธีระศกัดิ{  
กาํบรรณารักษว์า่ กลุ่ม หมายถึง บุคคลตั�งแต่ - คนขึ�นไปมาอยูด่ว้ยกนั มีการปะทะสังสรรคก์นั มีการพึ�งพาอาศยั
ซึ�งกนัและกนั เพื�อที�จะบรรลุเป้าหมายร่วมกนั770  

กุลลี�  (Gully) ได้แสดงทัศนะไวว้่า กลุ่มนั� นมีความหมายที�ลึกซึ� งมากกว่าที� บุคคลพากันมาอยู่
รวมกนัเฉยๆ เท่านั�น ซึ� งกลุ่มนั�นจะประกอบดว้ยลกัษณะดงันี� คือ &) มีวตัถุประสงคร่์วมกนั และวตัถุประสงคน์ั�น
จะตอ้งสนองความตอ้งการของสมาชิกแต่ละคนไดด้ว้ย -) ผลของการทาํงาน จะเกิดขึ�นจากความร่วมแรงร่วมใจ
กนัของสมาชิกทุกคนที�อยูใ่นกลุ่ม และ o) มีการติดต่อสื�อสารทางวาจาหรือมีความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกภายใน
กลุ่มไม่วธีิใดก็วธีิหนึ�ง771 ชอว ์(Shaw) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัลกัษณะกลุ่มไว ้6 ประการดงันี� คือ  1) มีการรับรู้และ
ทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัสมาชิกกลุ่ม (Perception and cognitions of group members) หมายความวา่ ในการรวมกลุ่ม
สมาชิกจะตอ้งทราบความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกโดยอาศยัการพบปะและการประชุม 2) มีการกระตุน้และสนอง
ความตอ้งการ (Motivation and need satisfaction) สมาชิกเชื�อวา่กลุ่มจะสามารถสนองความตอ้งการของสมาชิกแต่
ละคนไดแ้ละเปิดโอกาสให้สมาชิกแต่ละคนไดแ้สดงบทบาทและหนา้ที�ของตนในกลุ่มไดต้ามตอ้งการ ซึ� งการ
เรียกรวมกลุ่มยอ่ยชนิดนี� วา่ Active oriented group 3) มีจุดมุ่งหมายของกลุ่ม (Group goals) คือ มีจุดมุ่งหมายที�
คลา้ยกนัของสมาชิกเขา้รวมกลุ่มกนัไดแ้ละเมื�อเขาไดรั้บผลจากการทาํงานตามจุดมุ่งหมายที�ตอ้งการก็จะเกิดความ
พึงพอใจในผลลพัธ์หรือรางวลัที�ได ้ 4) มีการจดัองคก์ารของกลุ่ม (Organization) ซึ� งโครงสร้างของกลุ่มยอ่ย
ประกอบดว้ยบทบาท ฐานะ และปทสัถาน และความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในกลุ่มที�มีต่อกนั 5) มีความสัมพนัธ์
และพึ�งพากนัระหว่างสมาชิกในกลุ่ม (Interdependency) พลงัของกลุ่มย่อยเกิดขึ�นจากการที�สมาชิกมีความ
คลา้ยกนัและเหมือนกนั (Similarity of members) ซึ� งมีอิทธิพลต่อลกัษณะของกลุ่ม (Group unique)และ 6) มี

                                                
769ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, เขา้ถึงเมื�อ 1 กุมภาพนัธ์

2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp  
770ธีระศกัดิ{  กาํบรรณารักษ์, “บุคคลและกลุ่มในองคก์าร,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหาร

องค์การ เล่ม S หน่วยที� l-9T บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(นนทบุรี: สาํนกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WWA), s-o&. 

771Halbert E. Gulley, Discussion, Conference, and Group Process (New York: Holt, Rinehart and 
Winston, 1960), q-. 
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ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม(Interaction) เช่น มีการติดต่อสื�อสารทาํให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ทางวาจา ทางกาย 
และทางอารมณ์เป็นตน้772  

เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัผลดีของกลุ่มที�มีต่อองคก์ารและสมาชิกภายใน
กลุ่มไวด้งันี� คือ &) ผลดีของกลุ่มที�มีต่อองคก์ารนั�นประกอบดว้ย &.&) ทาํให้งานประสบความสาํเร็จ 1.-) ควบคุม
พฤติกรรมของแต่ละคนได ้ &.o) ทาํงานที�ยุง่ยากซบัซอ้นได ้1.p) มีความมั�นคง 1.W) ร่วมกนัตดัสินใจ และ &.q) มี
ความผกูพนั และ 2) ผลดีของกลุ่มที�มีต่อสมาชิกของกลุ่มนั�นประกอบดว้ย &)ไดเ้รียนรู้เกี�ยวกบัองคก์ร และปรับตวั
เขา้กบักลุ่มได ้ -) ทาํใหรู้้จกัตวัเอง จากขอ้มูลสะทอ้นกลบั o) เรียนรู้เทคนิค ทกัษะ เป็นการพฒันาตนเอง p) ทาํให้
ไดรั้บค่าตอบแทนเพิ�มขึ�นจากการทาํงานร่วมกนั  W)ไดรั้บการยอมรับ มีความสาํคญั เป็นส่วนหนึ�งของกลุ่ม q) เกิด
ความมั�นคงในการทาํงาน และ r)ไดรั้บความช่วยเหลือจากสมาชิกอื�นในการแกปั้ญหา773 

อิวานเซวิช และคณะ (Ivancevich and Others) ที�ไดอ้ธิบายถึงปัจจยัที�ทาํให้บุคคลเกิดการจดัตั�งกลุ่มไว้
ดว้ยเหตุผลหลายประการดงันี� คือ &) ความสาํเร็จของงาน (Task Accomplishment) -) การแกปั้ญหาอยา่งเป็นทางการ 
(Formal Problem Solving) o) ความสัมพนัธ์ที�ใกลชิ้ดและความสนใจที�มีต่อกนั (Proximity and Attraction) และ p) 
วตัถุประสงค์ทางจิตวิทยาสังคม (Sociopsychological Purposes)774 สมปราชญ์ จอมเทศ ไดศึ้กษาวิเคราะห์กลุ่มตาม
ทฤษฎีของโฮแมนส์ (Homans) ที�ไดอ้ธิบายถึงปัจจยัที�ทาํใหบุ้คคลเกิดการรวมกลุ่มไวใ้นหนงัสือ Human Group วา่มีอยู่
ดว้ยกนั 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) มีกิจกรรม (activity) หมายถึง สิ�งต่าง ๆ ที�บุคคลกระทาํ เช่น การเขียนบนัทึกลงนามใน
นิติกรรมสัญญา เจรจาโตต้อบ ตดัสินใจ เป็นตน้ 2) การปฏิบติัโตต้อบซึ� งกนัและกนั (interaction) หมายถึง การ
ติดต่อสื�อสารระหวา่งสมาชิกอนัเป็นผลใหเ้กิดการปฏิบติัโตต้อบซึ�งกนัและกนั จึงเป็นการสนองตอบของบุคคลที�
มี ส่วนร่วมในกิจกรรม การสังเกต การปฏิบติัต่อกนัอาจพิจารณาได3้ ทาง คือในแง่ความบ่อย คือ มีการติดต่อกนั
เป็นประจาํหรือไม่ในแง่ความนาน คือมีการติดต่อเป็นระยะเวลานานเท่าใด และใน แง่ลาดบัคือใครเป็นผูริ้เริ�มการ
ติดต่อ และ 3) ความรู้สึกทางอารมณ์ (sentimental) หมายถึง ความรู้สึก (feeling) ต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ความรู้สึก ความคิด 
(thought) ความเชื�อ (belief) และความหวงั (hope) ของสมาชิกทั�งหลายเป็นตน้อนัเป็นลกัษณะภายในแต่ละคน ที�เป็น
ผลสืบเนื�องการปฏิบติัโตต้อบซึ�งกนัและกนั เช่น ความชอบพอ รักใคร่ความเคารพยกยอ่ง ความเป็นเพื�อนสนิท775  

อิวานเซวิชและคณะ (Ivancevich and Others) ไดจ้าํแนกกลุ่มออกเป็น o ประเภท ไดแ้ก่ กลุ่มหน้าที� 
(Functional Group) กลุ่มงาหนหรือกลุ่มโครงการ (Task or Project Group) และกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มมิตรภาพ (Interest 

                                                
772M. Shaw, The nature of small groups dynamics in the psychology of small group 

behavior (New York : McGraw-Hill, 1971), 5-10. 
773เบ็ญจวรรณ บุญใจเพช็ร, การบริหารกลุ่มและทีม, เขา้ถึงเมื�อ 15 กนัยายน 2557, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=ajarnben&month=08-2010&date=13&group=20&gblog=9 
774John M. Ivancevich, Andrew D. Szilagyi, Jr., and Marc J. Wallace, jr., Organizational 

Behavior and Performance (Santa Monica, California: Goodyer Publishing Company, Inc., 1977), 195-196. 
775สมปราชญ์ จอมเทศ, การบริหารและการจัดการศึกษาวิเคราะห์ในแนวพฤติกรรมศาสตร์

(กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 2526), 61-63. 
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and Friendship Group)776 กิบสันและคณะ (Ginson and Others)ไดจ้าํแนกกลุ่มออกเป็น - ประเภท ไดแ้ก่ 1) กลุ่มทางการ 

(Formal Group) เป็นกลุ่มที�เกิดขึ�นในองคก์ารเพื�อปฏิบติัให้ประสบความสาํเร็จ แบ่งเป็น 1.1) Command Group คือ กลุ่ม
ทางการที�เกิดตามสายการบงัคบับญัชาตามแบบแผนภูมิองคก์าร กลุ่มบงัคบับญัชาเป็นผูรั้บผิดชอบงาน และ 1.2) 

Task Group คือ กลุ่มทางการที�เกี�ยวขอ้งกนัเพื�อให้งานที�ไม่ใช่งานประจาํทาํไดส้าํเร็จสมาชิกของกลุ่มงานจะมาจาก
หลายระดบัหรือหลายแผนกในองคก์ารก็ได ้ และ 2) กลุ่มไม่เป็นทางการ (Informal Group) เป็นการรวมกนัของบุคคล
โดยสมคัรใจ ซึ�งไม่เกี�ยวขอ้งกบัหนา้ที�การงานที�ทาํอยู ่แต่จะช่วยส่งผลต่องานประจาํทางออ้ม ไดแ้ก่  2.1) กลุ่มตาม
ความสนใจ (Interest Group) คือ กลุ่มไม่เป็นทางการที�รวมกนัโดยมีคนสนใจในเรื�องใดเรื�องหนึ�งเป็นพิเศษเหมือนกนั 

และ 2.2) กลุ่มมิตร (Friendship Group) คือ กลุ่มไม่เป็นทางการที�ร่วมใจกนัเนื�องจากมีความผูกพนัเป็นการส่วนตวัของ
สมาชิกแต่ละคน777 ชูชีพ  พทุธประเสริฐ ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัชนิดของกลุ่มไวว้า่  ชนิดของกลุ่มในองคก์ารแบ่ง
อยา่งหยาบที�สุดจะประกอบดว้ยกลุ่มที�เป็นทางการและกลุ่มที�ไม่เป็นทางการ แต่อาจจดัแบ่งในลกัษณะอื�นได ้โดย
พิจารณาจากระบบหรือโครงสร้างของการทาํงานในองคก์าร ไดแ้ก่ &) กลุ่มตามแนวราบ (Horizontal Clique) หมายถึง 
กลุ่มของสมาชิกที�มีระดบัชั�นของการทาํงานเหมือนกนั  ไม่สูงหรือตํ�ากวา่กนั งานอยู่ในบริเวณเดียวกนั -) กลุ่ม
ตามแนวดิ�ง (Vertical Clique) หมายถึง กลุ่มที�ประกอบดว้ยสมาชิกจากระดบัต่างๆ แต่ละแผนก  เช่น กลุ่มของหวัหนา้
งานและคนงานจาํนวนหนึ�ง สมาชิกมีความสมัพนัธ์ต่อกนัในแง่ของผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาที�ทาํงานใน
หน่วยเดียวกนั ใชใ้นการติดต่อในลกัษณะเบื�องบนลงสู่เบื�องล่าง และเบื�องล่างสู่เบื�องบน และ o) กลุ่มผสม (Mixed 

Clique) หมายถึง กลุ่มที�ประกอบดว้ยสมาชิกจากระดบัการทาํงานต่างแผนกกนั และจากสถานที�ตั�งทางกายไม่
เหมือนกนั  อาจเกิดจากการทาํงานเพื�อผลประโยชน์ร่วมกนั เช่น การมีการรวมตวักนัเพื�อปฏิบติังานอยา่งใดอยา่ง
หนึ� งให้บรรลุเป้าหมาย บางครั� งอาจรวมกันเพราะมาจากเมืองเดียวกัน ทั� งนี� ยงัได้แสดงทัศนะถึงการเพิ�ม
ประสิทธิภาพของกลุ่มไวว้า่  การฝึกอบรมนบัวา่เป็นวธีิการสาํคญัที�จะช่วยเสริมประสิทธิภาพของกลุ่มไดโ้ดยตรง 
และควรเป็นการฝึกอบรมหรือการศึกษาทบทวนโดยการใชว้ิธีการในห้องทดลอง โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม (T-

Group) โดยมีฐานคติที�สําคญัคือ &) เชื�อวา่บุคคลสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งดีที�สุด  จากการวิเคราะห์ถึงประสบการณ์
ทางดา้นจิตใจที�มีอยูที่�นี�และในขณะนี�ของตวัเขาเอง -) ขอ้มูลที�ดีที�สุด คือ ความรู้สึกปฏิกิริยาโตต้อบ และจากการ
สงัเกตบุคคลอื�นๆ ที�เขามีปฏิกิริยาต่อกนั จะทาํใหเ้ขายบัย ั�งกนัไดอ้ยา่งมีระบบ และ o) การอบรมจะช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้ดา้นวฒันธรรมซึ�งกนัและกนัดว้ยการพดูคุย รู้วา่เมื�อใดควรพดูหรือวจิารณ์ผูอื้�น หรือเมื�อใดไม่ควร778 

วรรณทิพา รอดแรงคา้และพิมพพ์นัธ์ เดชะคุปต์ ไดแ้สดงทศันะไวว้่า กลุ่มที�ดีควรประกอบดว้ย
องคป์ระกอบที�สาํคญัดงันี�  &) ผูน้าํ คือ ผูที้�ทาํหนา้ที�เป็นผูน้าํกลุ่มทาํงานให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่มได ้โดยแสดง
บทบาทเกี�ยวกบัการทาํงาน เช่น ทาํความเขา้ใจในจุดมุ่งหมายของการทาํงาน วางแผนงานและขั�นตอนการทาํงาน 

                                                
776John M. Ivancevich, Andrew D. Szilagyi, Jr., and Marc J. Wallace, jr., Organizational 

Behavior and Performance (Santa Monica, California: Goodyer Publishing Company, Inc., 1977), &so-&sW. 
777James L. Gibson, John M. Ivancevich, and James H. Donnelly, Jr., Organizations: Behavior, 

Structure, Processes (Boston: Irwin, 1994), 310-311. 
778ชูชีพ พุทธประเสริฐ, การพัฒนาองค์การ:  เทคนิคการบริหารการศึกษา  ( เ ชียงใหม่: 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2542), 9-10. 
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แบ่งงานและมอบหมายงานอยา่งเหมาะสม กระตุน้กลุ่มและทีมงานให้ริ� เริ�มความคิดใหม่ๆ แสวงหาขอ้มูลที�เป็น
เป็นประโยชน์ต่อการบรรลุผลสาํเร็จของงาน นอกจากนี�ยงัช่วยประสานความคิด ขจดัปัญหาต่างๆ ติดตามควบคุม
ประเมินผลงานส่วนบทบาทเกี�ยวกบัการรวมกลุ่มจะเป็นผูค้อยจดัระเบียบกลุ่ม ดูแลเอาใจใส่ รับฟังความคิดเห็น 
สร้างบรรยากาศที�เป็นมิตรขจดัและลดความขดัแยง้ภายในกลุ่ม -) สมาชิกกลุ่ม สมาชิกกลุ่มตอ้งมีความรู้ความ
เขา้ใจในบทบาทหนา้ที�ของตนเกี�ยวกบัการทาํงาน เช่น เสนอความคิดใหม่ ถามคาํถามให้ขอ้มูล ชี�แจงรายละเอียด
ต่างๆ ใหค้วามกระจ่างในขอ้มูลเหล่านั�น นอกจากนี�ยงัมีบทบาทในการรวมกลุ่ม เช่น สนบัสนุนและกระตุน้ให้ทุก
คนมีส่วนร่วมต่อกระบวนการกลุ่มให้ดาํเนินงานไปสู่เป้าหมาย และ o) กระบวนการทาํงาน คือ วิธีที�กลุ่มใชใ้น
การทาํงาน ซึ� งมีวิธีการและขั�นตอนที�กลุ่มใชใ้นการทาํงานให้เหมาะสมกบัลกัษณะงานและลกัษณะกลุ่มทาํให้
เกิดผลอยา่งมีคุณภาพ779 

ธอมพ์สัน (Thompson) ได้กล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหว่างกันของกลุ่มโดยแบ่งออกเป็น o ชนิด 
ดงันี� คือ &) ความเกี�ยวขอ้งระหวา่งกนัในลกัษณะที�มุ่งไปถึงส่วนรวมร่วมกนั กลุ่ม - กลุ่มต่างพยายามทาํหนา้ที�ของ
ตนใหดี้ที�สุด ไม่มีการปฏิบติัการใดๆ ต่อกนันอกจากจะมุ่งไปถึงส่วนรวมเท่านั�น ซึ�งหมายถึงองคก์าร  ถา้หากกลุ่ม
หนึ�งกลุ่มใดประสบความลม้เหลวก็จะมีผลทาํให้องคก์ารนั�นลม้เหลว ซึ� งจะทาํให้กลุ่มอื�นลม้เหลวลงตามไปดว้ย  
แต่ถ้าหากกลุ่มต่างๆ สามารถทําหน้าที�ของตนได้ดี องค์การโดยรวมก็จะประสบความสําเร็จ เนื�องจาก
ความสมัพนัธ์แบบนี�ไม่ตอ้งมีการปฏิบติัต่อกนัระหวา่งกลุ่ม ความขดัแยง้จึงไม่เกิดขึ�น และมกัจะทาํใหก้ลุ่มเกิดการ
ประสานงานกนัในที�สุด -) ความเกี�ยวขอ้งระหวา่งกนัในลกัษณะเป็นลาํดบัหรือต่อเนื�องกนั คือ กลุ่มทั�ง - กลุ่ม 
ต่างทาํประโยชน์ใหก้บัองคก์ารซึ�งเป็นจุดมุ่งหมายโดยส่วนรวม และกลุ่มต่างๆ นี�จะมีการปฏิบติัต่อกนัในลกัษณะ
ที�ต่อเนื�อง ผลที�ไดข้องกลุ่ม A จะกลายมาเป็นปัจจยัที�ป้อนกลุ่ม B ขึ�นตอนหรือลาํดบัความเกี�ยวขอ้งระหวา่งกนั
จะตอ้งระบุไวอ้ยา่งชดัเชน และ o) ความเกี�ยวขอ้งระหวา่งกนัในลกัษณะที�ตอ้งพึ�งพาอาศยัซึ� งกนัและกนั คือผลที�
ไดข้องแต่ละกลุ่มจะกลบักลายมาเป็นปัจจยัที�ป้อนใหก้บัแต่ละกลุ่มนั�น780  

อรุณ รักธรรม ไดท้าํการศึกษาแนวคิดของแมคเกรเกอร์ (McGregor) เกี�ยวกบัลกัษณะพฤติกรรมการ
ทาํงานเป็นกลุ่มที�ดีแลว้สรุปรายละเอียดไวด้งันี� คือ &) บรรยากาศของกลุ่มเป็นไปในลกัษณะแบบไม่มีพิธีการไม่ตึง
เครียด เป็นบรรยากาศที�มีความสมัพนัธ์ต่อกนัเป็นอยา่งดี -) มีการอภิปรายกนัถึงการมีส่วนร่วมในการทาํงานของ
สมาชิกแต่ละคนอยา่งเปิดเผย เพื�อให้ผลงานที�มาจากส่วนร่วมของกลุ่ม o) สมาชิกทุกคนจะยอมรับเขา้ใจในการ
ปฏิบติังาน หากมีปัญหาใดๆ เกิดขึ�นก็จะประชุมอภิปรายกนัอยา่งเสรี เพื�อหาแนวทางที�เหมาะสมต่อไปได ้p) การ
อภิปรายปัญหาต่างๆ เป็นไปอยา่งอิสรเสรี สมาชิกกลา้แสดงความคิดเห็นของตน ยอมรับฟังเหตุผลซึ� งกนัและกนั 
และไม่โจมตีกนัเป็นเรื�องส่วนบุคคล W) แมแ้นวคิดเห็นไม่ลงรอยกนั สมาชิกกลุ่มก็ยงัมีความรู้สึกที�จะทาํงาน
ร่วมกนัต่อไปได ้ไม่มีการตรวจสอบหรือบีบบงัคบักนัในกลุ่ม แต่จะพยายามช่วยกนัแกปั้ญหาต่างๆที�เกิดขึ�น q) ใช้

                                                
779วรรณทิพา รอดแรงค้า และ พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์,  การสอนวิทยาศาสตร์ที� เ น้นทักษะ

กระบวนการ (กรุงเทพฯ:สถาบนัพฒันาวชิาการ, -Wp-), q-R. 
780อรุณ รักธรรม, “พฤติกรรมองคก์าร,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการ

บริหารการศึกษา เล่ม 1 หน่วยที� 1-4 บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(นนทบุรี: สาํนกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2536), 257. 
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การตดัสินใจโดยความเห็นชอบร่วมกนัเป็นใหญ่ r) สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกนั ไม่มีใครมี
อิทธิพลเหนือใคร แต่ละคนจะแสดงบทบาทที�เป็นประโยชน์ตนเองและกลุ่ม เพื�อให้งานสาํเร็จตามวตัถุประสงค์
ไปไดด้ว้ยดี และ s) สมาชิกกลุ่มมีอิสระภายในการทาํงาน แต่เพื�อปรับปรุงและเพิ�มพนูประสิทธิภาพของแต่ละงาน 
จะมีการตรวจสอบผลงานเป็นระยะๆ781 

พวงรัตน์ ทวรัีตน์ ไดก้ล่าวถึงหลกัการสงัเกตพฤติกรรมกลุ่มไวด้งันี� คือ &) มีเป้าหมายในการสังเกต
ที�แน่นอนและเฉพาะเจาะจงโดยอาจทาํเป็นรายการพฤติกรรมที�จะสังเกตไวล่้วงหน้าอย่างเห็นชดัเจน พร้อมกนั
กาํหนดไวว้่าจะบันทึกการสังเกตอย่างไร -) การสังเกตตอ้งกระทาํอย่างมีระบบ เช่น กาํหนดไวว้่า จะสังเกต
พฤติกรรมนั�นๆ ภายในเวลากี�นาทีหรือกี�วินาที มีการแบ่งช่วงเวลาในการสังเกต เป็นตน้ o) มีการบนัทึกผลการ
สงัเกตที�เป็นลกัษณะเชิงปริมาณ เพื�อที�จะสามารถนาํไปวเิคราะห์ผลได ้ p) มีความรอบรู้ในเรื�องที�สังเกต พร้อมทั�ง
ปราศจากอคติ และ W) ในการสังเกตควรใชเ้ครื�องมืออื�นๆ ประกอบดว้ย เพื�อช่วยในการบนัทึกการสังเกต เช่น 
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) หรือมาตราประมาณค่า (Rating Scale1X หรือทั�งสองอยา่ง เป็นตน้782 

ธีระศกัดิ{  กาํบรรณารักษ ์ไดก้ล่าวถึงแนวคิดขั�นพื�นฐานสาํคญัที�ใชอ้ธิบายและคาดการณ์พฤติกรรม
ของกลุ่ม วา่ประกอบดว้ยแนวคิดเกี�ยวกบัเรื�องต่อไปนี� คือ 1) บทบาท (Role) เป็นรูปแบบของกลุ่มพฤติกรรมที�
คาดหวงัของคนใดคนหนึ�ง ที�ใชท้างตาํแหน่งงานในหน่วยสงัคมที�เป็นอยู ่ความขดัแยง้ทางบทบาทอาจเกิดขึ�นเมื�อ
คนใดคนหนึ�ง ตอ้งเผชิญกบัความคาดหวงั ในบทบาทที�ผิดรูปผิดร่างไป 2) ปทสัถาน (Norms) เป็นมาตรฐานที�
ไดรั้บการยอมรับร่วมกนัของสมาชิกในกลุ่ม ถึงแมว้า่แต่ละกลุ่มที�มีปทสัถานที�เป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่มเองก็ตาม 
แต่ละกลุ่มจะมีปทสัถานทั�วๆ ไป ปรากฏอยูทุ่กองคก์าร เช่น ความพยายาม การปฏิบติังาน เครื�องแบบ การแต่งกาย 
และพยายามใหเ้กิดความกลมกลืนของปทสัถาน และ 3) สถานภาพ (Status) คือ การแข่งขนัตามชื�อเสียง ตาํแหน่ง 
หรือยศภายในกลุ่ม กลุ่มเป็นผูก้าํหนดสถานภาพ เป็นการให้คุณค่าโดยกลุ่ม สถานภาพเป็นการกาํหนดรู้ของกลุ่ม 
ซึ�งอาจจะแตกต่างกนัไปในแต่ละสงัคม แต่ละองคก์ารและแต่ละยคุแต่ละสมยั ความสูงตํ�าของสถานภาพก็แตกต่าง
กนัไป โดยทั�วไป แหล่งที�มาของสถานภาพ ไดแ้ก่ องคก์ารที�คนๆ นั�นสงักดั อาชีพ ตาํแหน่งในองคก์าร คุณสมบติั
ส่วนตวั783 

จุมพล หนิมพานิช ไดก้ล่าวถึงขั�นตอนในการพฒันากลุ่มตามทศันะของ J. Steven Heinen  และ 
Eugene Jacobson (1976) รวมถึง Bruce W. Tuckman (1965) ไว ้W ขั�นตอน ไดแ้ก่ 1) การก่อรูป (Forming) คือ
ขั�นตอนแรกของการก่อตั�งกลุ่ม นั�นคือทุกคนเป็นคนใหม่และถูกนาํเขา้มาพบปะกนั เพื�อร่วมกลุ่ม ซึ� งแต่ละคนก็
พยายามทาํความคุน้เคยซึ�งกนัและกนั โดยอาศยัเรื�องราวที�เป็นสาเหตุให้มารวมกลุ่มกนัเป็นตวัเชื�อม 2) การไม่ลง

                                                
781อรุณ รักธรรม, การพัฒนาองค์การ:การสร้างและพัฒนาการทํางานเป็นทีม (กรุงเทพฯ:แสงรุ้ง

การพิมพ,์ -W-o), &o-&W. 
782พวงรัตน์ ทวรัีตน์, วธีิการวจิยัทางพฤตกิรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์, พิมพค์รั� งที� r (กรุงเทพฯ:

สาํนกังานทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร, -WpA), &&A. 
783ธีระศกัดิ{  กาํบรรณารักษ์, “บุคคลและกลุ่มในองคก์าร,”ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหาร

องค์การ เล่ม S หน่วยที� l-9T บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(นนทบุรี: สาํนกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WWA), s-o--s-oW. 
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ตวั (Storming) คือ ขั�นตอนต่อมา ซึ� งสมาชิกของกลุ่มเริ�มมีความขดัแยง้ไม่ลงรอย เนื�องจากยงัไม่รู้บทบาทของ
ตนเอง ตามหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย 3) การเขา้รูปเขา้รอย (Norming) คือ มีการกาํหนดบทบาท หนา้ที�และระเบียบ
กฎเกณฑ ์และพฤติกรรม ที�ยอมรับของสมาชิกและเริ�มทาํงานเขา้ที� 4) การปฏิบติั (Performing) คือ สมาชิกในกลุ่ม
พยายามช่วยกนั ทาํงานเป็นทีม และเนน้ผลการปฏิบติังานหรือผลงานที�ทาํ และ 5) การสลายตวั (Adjourning) คือ 
สาํดบัสุดทา้ยของการฟอร์มกลุ่ม คือ เมื�องานเสร็จสิ�นลงกลุ่มงานก็แยกกนัสลายตวั และกล่าวถึงขั�นตอนในการ
พฒันากลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มหนา้ที� กลุ่มงานหรือกลุ่มโครงการตามทศันะของ B. Bass ไว ้p ขั�นตอน ไดแ้ก่ ขั�นที� & 
ขั�นพูดปะพูดคุยแลกเปลี�ยนความคิดเห็น (Orientation) ขั�นที�  - ขั�นการแก้ปัญหาภายใน (Internal Problem 
Solving) ขั�นที� o ขั�นเจริญกา้วหนา้และประสบผล (Growth and Productivity) และ ขั�นที� p ขั�นการควบคุมและการ
ประเมินผล (Control and Evaluation)784 อิวานเซวิชและคณะ (Ivancevich and Others) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัที�มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการปฏิบติังานและประสิทธิภาพในการทาํงานของกลุ่มไวด้งันี� คือ 1) ปัจจัยที�เกี�ยวกับ
ลกัษณะของบุคคล ซึ� งประกอบดว้ยลกัษณะทางกายภาพและประวติัส่วนบุคคล  ความสามารถและสติปัญญา  
ลกัษณะที�เกี�ยวกับบุคลิกภาพ  และการคาดหวงั -) ปัจจัยที� เกี�ยวกับโครงสร้างของบุคคล ซึ� งประกอบด้วย
องค์ประกอบของกลุ่ม  บรรทดัฐาน ระบบสถานภาพ  ความเป็นผูน้าํกลุ่ม  บทบาท และความสามคัคี และ o) 
ปัจจยัที�เกี�ยวกบังาน ซึ�งประกอบดว้ยเป้าหมายของงาน  ชนิดของงาน  และความยากง่ายของงาน785 

จอร์จ โฮแมนส์ (George Homans)ไดพ้ฒันารูปแบบพฤติกรรมกลุ่มเพื�ออธิบายถึงปัจจยัต่างๆ ที�
ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมกลุ่ม และผลลพัธ์ของพฤติกรรมกลุ่มที�มีผลต่อความสาํเร็จขององคก์าร ดงันี�  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

แผนภูมิที� 11 แผนภูมิแสดงรูปแบบพฤติกรรมกลุ่มของโฮแมนส์ 

                                                
784จุมพล หนิมพานิช, “พฤติกรรมกลุ่มและการทํางานเป็นทีม,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา

องค์การและการจัดการ เล่มที� S หน่วยที�  �-9T สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(นนทบุรี:สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WWo), -AW. 

785John M. Ivancevich, Andrew D. Szilagyi, Jr., and Marc J. Wallace, jr., Organizational 
Behavior and Performance (Santa Monica, California: Goodyer Publishing Company, Inc., 1977), 203-225. 
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รูปแบบของโฮแมนส์เริ�มที�ปัจจยัพื�นฐาน ทั�งนี�  เนื�องจากพฤติกรรมกลุ่มนั�นไม่ไดเ้กิดอยา่งเอกเทศ 
ปัจจัยพื�นฐานต่างๆ เช่น ลกัษณะกลุ่มคนในกลุ่ม ลกัษณะวฒันธรรมองค์การ ลักษณะผูน้ํา ปัจจัยต่างๆ การ
ออกแบบงาน เทคโนโลยีที�ใชใ้นการทาํงาน สิ�งเหล่านี�ลว้นส่งผลต่อพฤติกรรมกลุ่ม ซึ� งพฤติกรรมกลุ่มที�ปรากฏ
จริงหรือเกิดขึ�นจริง จึงมาจากระบบส่วนตวั ซึ� งก็ไดแ้ก่ บุคลิกภาพและนิสัยส่วนตวัของแต่ละคน ซึ� งรายละเอียด
ของแต่ละส่วนอธิบายไดด้งันี� คือ &) ปัจจยัพื�นฐานของกลุ่ม เช่น ขนาดกลุ่ม ที�ตั�งกลุ่ม ลกัษณะกลุ่ม วฒันธรรม
องคก์าร ลกัษณะผูน้าํในกลุ่ม มีผลต่อพฤติกรรมกลุ่มที�ตอ้งการหรือพฤติกรรมที�คาดหวงั -) ระบบส่วนบุคคล เช่น 
บุคลิกภาพสมาชิกกลุ่ม นิสัยใจคอ ค่านิยม ความเชื�อ เจตคติส่วนตวัของแต่ละบุคคลมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที�
เกิดขึ�นจริงในกลุ่ม o) พฤติกรรมกลุ่มที�ตอ้งการ ไดแ้ก่ กิจกรรมการกระทาํของบุคคลในกลุ่ม การปะทะสังสรรค์
ในกลุ่มเจตคติ ความเชื�อและค่านิยมในกลุ่มที�ถูกกาํหนดโดยผูน้าํกลุ่มและคาดหวงัให้สมาชิกกลุ่มมีพฤติกรรมที�
องคก์ารตอ้งการ และ p) พฤติกรรมที�เกิดเพิ�มเติมจากพฤติกรรมที�ตอ้งการ เป็นพฤติกรรมที�ไม่ไดถู้กคาดหวงั แต่มี
การแสดงพฤติกรรมเพิ�มเติมจากพฤติกรรมที�ตอ้งการ เช่น การหยอกลอ้ระหว่างกนั การชื�นชอบต่อกนัระหว่าง
สมาชิกภายในกลุ่ม หรือชื�นชอบผูน้าํที�ไม่ไดเ้ป็นทางการ เป็นตน้786  

ทั�งนี�  ธีระศกัดิ{  กาํบรรณารักษ์ ไดก้ล่าวถึงการวิเคราะห์กลุ่มไว ้- วิธีการ ไดแ้ก่ &)มาตรฐานทาง
สงัคม เป็นการวดัวา่ใครติดต่อสมัพนัธ์กบัใครในกลุ่ม ใครอยากทาํงานกบัใครในกลุ่ม ขณะเดียวกนัก็วดัวา่ใครไม่
ยอมติดต่อใครในกลุ่มบา้ง การติดต่อสัมพนัธ์ภายในกลุ่มนี�ทาํให้เรารู้ไดว้า่ใครชอบใครในกลุ่ม หรือใครไม่ชอบ
ใครในกลุ่ม มีประโยชน์เพื�อช่วยในการคดัเลือกผูน้าํกลุ่ม หรือทาํใหรู้้วา่ใครเป็นผูที้�กลุ่มเลือก  การที�คนทาํงานได้
ทาํงานกบัสมาชิกที�ตวัเองเลือกหรือตวัเองชอบจะมีความพอใจในการทาํงานสูงกวา่ทาํงานกบัเพื�อนร่วมงานที�ผูอื้�น
เลือกให้ และ -) การวิเคราะห์การปะทะสังสรรค์หรือการติดต่อสัมพนัธ์ ซึ� งสามารถกระทาํโดย ขอให้สมาชิก
สังเกตจาํนวนการติดต่อสัมพนัธ์ของสมาชิกกลุ่มแต่ละคน แลว้จดบนัทึกจาํนวนครั� งที�แต่ละคนแต่ละคู่ติดต่อ
สมัพนัธ์กนั 

เบลส์ (Bales,1950) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ ทุกๆ การติดต่อสัมพนัธ์ของสมาชิกที�สังเกตได ้สามารถ
แบ่งออกเป็น - กลุ่มใหญ่ๆ ซึ� งประกอบดว้ยลกัษณะการติดต่อสัมพนัธ์กลุ่มละ q ลกัษณะ ดงันี� คือ &) กลุ่มการ
ติดต่อสัมพนัธ์ดา้นอารมณ์ สังคม ไดแ้ก่ การเห็นดว้ย การไม่เห็นดว้ย ความเครียด การผ่อนคลายความเครียด 
ความเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนัในเป้าหมาย และความขดัแยง้หรือกา้วร้าวต่อกนั 2) กลุ่มการติดต่อสัมพนัธ์ดา้นงาน 
ไดแ้ก่ การขอคาํแนะนาํ การใหค้าํแนะนาํ การขอความคิดเห็น การใหค้วามคิดเห็น การขอขอ้มูล และการใหข้อ้มูล 
อยา่งไรก็ตาม การวเิคราะห์พฤติกรรมกลุ่มอาจจะวเิคราะห์จากการบนัทึกดว้ยวดีีทศัน์ การใชกิ้จกรรมสมัพนัธ์ การ
ทาํงาน Walk rally แลว้ให้นกัจิตวิทยาหรือนกัพฤติกรรมศาสตร์จดบนัทึกพฤติกรรมก็จะมีส่วนช่วยในการเขา้ใจ
พฤติกรรมกลุ่มเพิ�มมากขึ�น 

ปัจจยัที�อาจมีผลต่อพฤติกรรมกลุ่มนอกจากที�กล่าวมาแลว้ขา้งตน้นั�น ธีระศกัดิ{  กาํบรรณารักษ ์ได้
กล่าวไวว้า่ ยงัอาจมีปัจจยัอื�นๆ ดงัต่อไปนี�  เช่น &) เพศของสมาชิก มาร์วิน  (E. S. Marvin,&Rrq) ไดท้าํการศึกษา

                                                
786ธีระศกัดิ{  กาํบรรณารักษ์, “บุคคลและกลุ่มในองคก์าร,”ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหาร

องค์การ เล่ม S หน่วยที� l-9T บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(นนทบุรี: สาํนกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WWA), s-or-s-os. 
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พบว่า เพศชายมกัจะมีอิทธิพลต่อกลุ่มมากกว่าเพศหญิง ขณะเพศหญิงจะมีลกัษณะคลอ้ยตาม (conform) กลุ่ม
มากกว่าเพศชาย อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างเหล่านี� อาจจะขึ�นอยู่กบัลกัษณะงานหรือลกัษณะกลุ่มที�ศึกษา -) 
จาํนวนสมาชิกกลุ่ม ขนาดของกลุ่มมีผลต่อพฤติกรรมกลุ่มโดยทั�วไป เอดวนิ (Edwin,&Rqo) พบวา่กลุ่มที�เล็ก มกัจะ
ทาํงานเสร็จเร็วกว่ากลุ่มขนาดใหญ่โดยทั�วไป  ขณะที�กลุ่มขนาดใหญ่อาจจะไดรั้บการประเมินว่ามีภาษีในการ
แก้ปัญหาดีได้ดีกว่า  แต่ขนาดของกลุ่มที�เพิ�มขึ�นจะทาํให้ความผูกพนัในกลุ่มลดลง o) ความหลากหลายของ
สมาชิกกลุ่ม กลุ่มที�ประกอบด้วยสมาชิกที�มีความสามารถที�หลากหลายอาจจะมีประสิทธิภาพในการทาํงาน
มากกวา่กลุ่มที�มีอะไรคลา้ยๆ หรือเหมือนๆ กนั อยา่งไรก็ตาม การที�กลุ่มประกอบดว้ยบุคคลที�หลากหลาย  อาจจะ
ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ที�แฝงเร้นไดเ้ช่นเดียวกนั ดงันั�นผูน้าํองคก์ารตอ้งมีความสามารถที�จะอยา่งไรให้สมาชิกกลุ่ม
มีการแสวงหาจุดร่วมและสงวนจุดต่างๆ นาํเอาจุดต่างมาเป็นพลงัในการสร้างความสาํเร็จในการทาํงาน และ p) 
บุคลิกภาพของสมาชิกกลุ่ม บุคลิกภาพที�ดี เช่น มีลกัษณะผูน้ํา มีคุณธรรม ความมีนํ� าใจ มีผลต่อเจตคติที�ดีของ
สมาชิกกลุ่มและพฤติกรรมของกลุ่ม ทาํใหผ้ลผลิตดี ขวญักาํลงัใจในการทาํงานสูง ขณะที�บุคลิกภาพแบบเอาแต่ใจ
ตวัเอง ชอบการใชอ้าํนาจ ข่มขู่ มกัจะมีผลทางลบต่อพฤติกรรมกลุ่มที�ดี787  

ธีระศกัดิ{  กาํบรรณารักษ ์ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัการตดัสินใจของกลุ่มไวว้่า กลุ่มมกัจะถูกใชใ้น
การแกปั้ญหาและตดัสินใจร่วมกนั ซึ� งมกัจะออกมาในรูปของคณะกรรมการ และมกัจะเชื�อวา่ การตดัสินใจโดย
กลุ่มนั�นมกัจะเป็นการตดัสินใจที�ดีที�สุดและกลุ่มมกัจะช่วยการแกปั้ญหาอยา่งรอบคอบและมีประสิทธิภาพ แทที้�
จริงนั�นการตดัสินใจโดยกลุ่มไม่ใช่วา่จะมีผลดีในทุกกรณี ทั�งนี� เป็นเพราะวา่กลุ่มนั�นมีจุดอ่อนและง่ายต่อการเกิด
ความเสียหายโดยที�ไม่รู้ตวั ทาํใหผ้ลการตดัสินใจผิดพลาดได ้ซึ�งปรากฏการณ์ที�ถือวา่เป็นจุดอ่อนของการตดัสินใจ
โดยกลุ่มนั�น มี - ประการ ไดแ้ก่ &) ความคิดกลุ่ม (Group think) เป็นปรากฏการณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัปทสัถานของกลุ่ม 
ความเกรงใจต่อสมาชิกของกลุ่ม การคลอ้ยตามต่ออิทธิพลกลุ่ม ตลอดจนความไม่กลา้แสดงออกของสมาชิกกลุ่ม 
ทาํใหม้ติที�เกิดจากกลุ่มอาจจะไม่ใช่เป็นความตอ้งการหรือความคิดเห็นทั�งหมด ลกัษณะอาการของความคิดกลุ่ม
จะปรากฏดงันี� คือ  &.&) ตอ้งการแสดงความเป็นนํ� าหนึ� งใจเดียวกนั 1.-) คนที�มีความคิดต่างกนั อาจเกรงว่าจะ
กลายเป็นคนนอกจึงมกัจะเงียบไม่แสดงความคิดเห็น 1.o) แมจ้ะไม่เห็นดว้ย แต่เมื�อเสียงส่วนใหญ่เห็นดว้ย จึง
ปฏิบติัในลกัษณะสุภาษิต “พดูไปสองไพเบี�ย นิ�งเสียตาํลึงทอง” และ &.p) การเงียบหรือไม่ออกเสียง มกัจะถูกเหมา
วา่ยอมรับในมติของเสียงส่วนใหญ่ในกลุ่ม  และ -) การแบ่งปันความเสี�ยง (risky-shift phenomena) เมื�ออยูใ่นกลุ่ม 
อาจมีความรู้สึกโล่งอกที�ทุกคนคิดเหมือนกบัตนเอง  หรือคิดวา่การตดัสินใจครั� งนี�คงไม่พลาด เพราะทุกคนคิดเห็น
เหมือนกนั เมื�อเกิดความผิดพลาดจาการตดัสินใจก็ถือวา่ รับผิดชอบร่วมกนั ดงันั�นจึงพบวา่ การตดัสินใจโดยกลุ่ม
มกัจะไม่ค่อยรอบรอบ มีความเสี�ยงสูง เพราะคิดว่าเสี�ยงร่วมกันไม่ตอ้งรับผิดชอบมาก เกิดการกระจายความ
รับผิดชอบ ซึ� งการแบ่งปันความเสี�ยงเกิดขึ�นในการตดัสินใจโดยกลุ่ม เนื�องมาจากเหตุผลหลายประการ ดงันี� คือ 
-.&) เมื�อสมาชิกทาํงานร่วมกัน  เกิดความคุ้นเคยกัน  ทาํให้เพิ�มความไวว้างใจต่อกัน  ทาํให้สบายใจในการ
ตดัสินใจ เกิดความกลา้ที�จะเสี�ยง -.-) ผูน้าํกลุ่มมีลกัษณะความเสี�ยงก็เลยส่งอิทธิพลใหก้ลุ่มพลอยเสี�ยงไปดว้ย 2.o) 
ค่านิยมในการเสี�ยง คนที�ไม่เสี�ยงอาจจะถูกมองในลกัษณะที�ไม่ดี สงัคมจึงมกัให้คุณค่าการเสี�ยงระดบัปานกลางวา่
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เป็นประสิทธิภาพในการทาํงาน และ -.p) การกระจายความเสี�ยง การติดสินใจโดยกลุ่มทาํให้สมาชิกกลุ่มรู้สึกวา่
ตวัเองมีอิสระจากความรับผิดชอบหรือรับผิดชอบนอ้ยลง788  

สาํหรับเทคนิคการตดัสินใจโดยกลุ่มที�ธีระศกัดิ{  กาํบรรณารักษไ์ดเ้สนอไว ้มี -  เทคนิค ไดแ้ก่ &) 
เทคนิคกลุ่มในนาม (Nominal Group Technique: NGT) เป็นการตดัสินใจโดยสมาชิกทุกคนอยูพ่ร้อมหนา้กนั แต่มี
อิสระที�จะตดัสินใจด้วยตนเอง ไม่มีการแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายร่วมกัน โดยมีขั�นตอน ดังนี� คือ &.&) 
สมาชิกมาประชุมกนัเป็นกลุ่ม แต่ก่อนที�จะมีการพดูคุยกนั สมาชิกแต่ละคนต่างเสนอความคิดเห็นหรือคาํตอบของ
ตนอยา่งอิสระเกี�ยวกบัปัญหาที�เกิดขึ�น &.-) ในช่วงนี� เป็นช่วงที�เงียบ สมาชิกแต่ละคนก็จะนาํเสนอความคิดเห็น 
หรือคาํตอบของตวัเองให้กลุ่มจนครบทุกคน และความคิดเหล่านี� จะถูกบนัทึกไวใ้นบน flip chartไม่มีการพูดคุย
กนัจนกวา่ขอ้คิดเห็นจะไดรั้บการจดบนัทึกจนครบ &.o) เปิดโอกาสให้สมาชิกอภิปรายความคิดของตนเพื�อความ
ชดัเจนและการประเมินผล และ &.p) สมาชิกแต่ละคนจดัลาํดบัความคิดเห็นที�ปรากฏอยูบ่น flip chart อยา่งเงียบๆ 
และเป็นอิสระต่อกนั การตดัสินใจครั� งสุดทา้ยก็คือ ความคิดใดไดรั้บการจดัลาํดบัสูงสุดร่วมกนัมากที�สุด และ -) 
เทคนิคเดลฟี (Delphi Technique) เป็นวิธีการที�สลบัซบัซอ้นกวา่เทคนิคแรก และใชเ้วลามากกวา่นอกจากนี�  วิธีนี�
จะไม่เปิดโอกาสให้สมาชิกไดพ้บปะกนั มีขั�นตอนดงันี� คือ -.&) ปัญหาไดรั้บการเสนอให้สมาชิกได้รับทราบ 
ผูด้าํเนินการจะขอให้สมาชิกจดัหาคาํตอบ สาํหรับปัญหาผ่านแบบสอบถามที�ออกแบบมาอยา่งดีเพื�อตอบปัญหา
ดังกล่าว -.-) สมาชิกแต่ละคนได้ตอบแบบสอบถามอย่างอิสระและไม่เปิดเผยชื�อ 2.3) คาํตอบสําหรับ
แบบสอบถามแรกไดรั้บการรวบรวมไวที้�ศูนยแ์ละมีการคดัลอกใหม่ -.p) สมาชิกแต่ละคนไดรั้บสาํเนาผลคาํตอบ
ในระยะแรกทั�งหมด -.W) หลงัจากสมาชิกแต่ละคนไดอ้่านผลคาํตอบในระแรกแลว้ ผูด้าํเนินการประชุมไดข้อให้
สมาชิกคน้หาคาํตอบ ผลจากคาํตอบในครั� งแรกโดยทั�วไปย่อมกระตุน้ให้เกิดคาํตอบใหม่หรือทาํให้เกิดการ
เปลี�ยนแปลงความคิดเห็น และ -.q) ขั�นตอนที� -.p และ -.W จะเกิดขึ�นซํ� าๆ เท่าที�จาํเป็นจนกวา่จะไดค้าํตอบที�เป็น
มติเอกฉนัท์789 

เบ็ญจวรรณ บุญใจเพช็ร ไดก้ล่าวถึงเทคนิคการตดัสินใจโดยกลุ่มไว ้p ประการ ดงันี� คือ 1) การ
ระดมสมอง (Brainstorming) การระดมสมองถือวา่เป็นวธีิแรกที�เป็นเครื�องมือที�ลดการขดัขวาง และสนบัสนุนการ
แสดงความคิดเห็นของสมาชิก โดยการไม่มีการประเมินความคิดเห็นที�แสดงของสมาชิก เป็นเทคนิคที�ทุกคน
ไดรั้บการสนบัสนุนใหแ้สดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัปัญหาทุกคน โดยไม่มีการประเมินวา่ความคิดเห็นของใครวา่ดี
หรือไม่ดี ความคิดเห็นของทุกคนจะถูกรวบรวม และนาํเสนอให้สมาชิกทุกคนไดท้ราบ พร้อมทั�งสนบัสนุนให้
สมาชิกเสนอความคิดเห็นต่อเติมหรือเสริมของกนัและกนัได ้ลดการมีอิทธิพลของสมาชิกคนใดคนหนึ�งโดยการมี
วิธีสนับสนุนให้สมาชิกทุกคนได้มีโอกาสตอบให้ความคิดเห็นของสมาชิกคนอื�นอย่างสั� นๆ ส่งเสริมการ
สร้างสรรคค์วามคิดเห็นและบรรยากาศของการยอมรับความคิดเห็นทุกชนิด เปรียบเทียบกบัการแกปั้ญหาโดย
กลุ่มในลกัษณะธรรมดาทั�วๆ ไป อยา่งไรก็ตามการขดัขวางการแสดงความคิดเห็นของการระดมสมองจะเกิดขึ�น
ได ้ถา้การเสนอหรือริเริ�มความคิดเห็นเป็นการผจญหนา้ระหวา่งกนัและกนัดว้ยอารมณ์  2) เทคนิคตามชื�อกลุ่ม 
(Nominal Group Technique) เป็นเทคนิคสาํหรับการแกปั้ญหาที�ตอ้งการทางเลือกใหม่ๆ แต่ไม่เหมาะสาํหรับ
ปัญหาที�ตอ้งการทางเลือกที�ไดม้าจากความเห็นชอบทั�งหมดของกลุ่ม ลกัษณะสาํคญัคือ การให้สมาชิกมาประชุม
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พร้อมกนั เมื�อไดรั้บทราบปัญหาแลว้ต่างก็แสดงความคิดเห็นของตนเองในกระดาษ โดยที�สมาชิกแต่ละคนไม่มี
การพดูจา อภิปราย แลกเปลี�ยนความคิดเห็นระหวา่งกนั ผูน้าํจะใหเ้วลาสมาชิกคนละ 5-10 นาที ในการเขียนแสดง
ความคิดเห็นโดยไม่มีการเขียนชื�อกาํกบัไว ้ จากนั�นก็นาํความคิดเห็นแต่ละคนมาให้ผูอื้�น สนบัสนุนให้ทุกคนได ้
อภิปรายให้ความเห็นเพิ�มเติม โดยที�สมาชิกไม่รู้วา่ แต่ละความคิดเห็นเป็นของใคร จนครบหมดทุกความคิดเห็น 
หรืออาจจะใชว้ธีิผา่นกระดาษที�แสดงความคิดเห็นของแต่ ละคนใหส้มาชิกคนอื�นไดอ่้านและเพิ�มเติมความคิดเห็น
ได้ ถา้สมาชิกคนใดเห็นชอบก็อาจไม่เพิ�มเติม ก็จะส่งผ่านไปจนหมด ต่อจากนั�นก็จะเลือกเอาความคิดเห็นที�
สมาชิกเห็นดว้ยมากที�สุดเป็นทางเลือก 3)เทคนิคของผูเ้ชี�ยวชาญ (Delphi Technique) เป็นเทคนิคที�จดัส่งปัญหาไป
ยงัผูเ้ชี�ยวชาญทุกคน ผูเ้ชี�ยวชาญก็จะใชเ้วลาในการศึกษาหาขอ้มูล แลว้เสนอทางเลือกและขอ้เสนอแนะกลบัมา
โดยที�ผูเ้ชี�ยวชาญไม่ได้มีโอกาสพูดคุย หรืออภิปรายเกี�ยวกับปัญหาด้วยกันเลย จากนั�นก็นําความคิดเห็นและ
ทางเลือกที�ผูเ้ชี�ยวชาญเสนอมาสรุปรวมกนั แลว้ส่งกลบัไปใหผู้เ้ชี�ยวชาญไดแ้สดงความคิดเห็นเพิ�มเติม และขอให้
จดัลาํดบัความสาํคญัของแต่ละทางเลือกดว้ย ซึ�งกระบวนการนี� จะทาํซํ� าอยูห่ลายครั� ง จนไดท้างเลือกร่วมกนั หรือ
จนกวา่จะเห็นวา่ไดข้อ้มูลเพียงพอที�จะตดัสินใจไดแ้ลว้  4) การประชุมโดยสื�อ (Electric Meeting) การใชสื้�อทาง
คอมพิวเตอร์ หรือ วดีิโอคอนเฟอเรนซ์ ประชุมแทนที�จะประชุมกนัในหอ้งประชุม ทุกคนสามารถอภิปรายกนั ทาํ
ใหก้ารประชุมรวดเร็วขึ�น  ทั�งนี� เบ็ญจวรรณ บุญใจเพช็รยงัไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัขอ้ดีขอ้เสียในการตดัสินใจโดย
กลุ่มไวด้งันี�  &) ขอ้ดีของการตดัสินใจโดยกลุ่ม ไดแ้ก่&.1) ไดข้อ้มูลและความคิดเห็นหลากหลายจากสมาชิกกลุ่ม 
1.2) ไดท้างเลือกในการแกปั้ญหาหลายทางจากกลุ่มที�ประกอบดว้ยสมาชิกที�มาจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ และ
หลากหลายประสบการณ์ 1.3) การตดัสินใจโดยกลุ่มจะไดรั้บการยอมรับมากขึ�น เนื�องจากสมาชิกของกลุ่มจาก
หลากหลายฝ่าย มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และ &.4) การตัดสินใจโดยกลุ่มเป็นแนวทางแบบอุดมคติ
ประชาธิปไตย จึงมีความชอบธรรมมากกวา่ การตดัสินใจโดยคนคนเดียว 2) ขอ้เสียของการตดัสินใจโดยกลุ่ม 
ไดแ้ก่ -.1) เสียเวลากวา่จะไดข้อ้สรุปในการตดัสินใจ 2.2) เนื�องจากสมาชิกในกลุ่มที�ร่วมเป็นกรรมการมีความ
แตกต่างกนั จึงอาจมีการครอบงาํความคิดโดยสมาชิกบางคนที�อาจเป็นส่วนนอ้ยของกลุ่มก็ได ้ 2.3) สมาชิกในกลุ่ม
บางคนอาจไม่เห็นดว้ยกบัมติกลุ่ม แต่อาจถูกกดดนัหรือไม่กลา้หรือไม่อยากแสดงออก จึงจาํยอม และ -.4) การ
ตดัสินใจโดยกลุ่ม สมาชิกบางคนอาจจะมีความรู้สึกวา่ไม่ตอ้งรับผิดชอบกบัมตินั�นอยา่งเตม็ที� ต่างกบัการตดัสินใจ
โดยคนๆ เดียว จึงอาจทาํใหส้มาชิกแต่ละคนไม่ร่วมคิดร่วมวเิคราะห์เพื�อการตดัสินใจนั�นอยา่ง จริงจงั790 

ธีระศกัดิ{  กาํบรรณารักษ์ ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัการผูกกระชบัภายในกลุ่มไวว้่า การผูกกระชบั
ภายในกลุ่ม (Group cohesiveness) หรือความสามคัคีภายในกลุ่มช่วยใหป้ระสิทธิภาพในการทาํงานขององคก์ารดี
ขึ�น ความขดัแยง้ ความแตกแยก แบ่งเป็นก๊กเป็นพวกทาํให้องคก์ารอ่อนแอ ซึ� งปัจจยัที�ก่อให้เกิดการผูกกระชบั
ภายในกลุ่ม มีปัจจยัมากมายที�ทาํให้เกิดการผูกกระชบัในกลุ่มอยา่งแน่นแฟ้น เช่น &) เป้าหมายของกลุ่ม ถา้หาก
สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีเป้าหมายร่วมกันเป็นอันหนึ� งอันเดียวกัน ทุกคนมุ่งสู่เป้าหมายองค์การเดียวกัน -) 
ระยะเวลาที�อยู่ดว้ยกนัของสมาชิกกลุ่ม ความใกลชิ้ด การไดมี้โอกาสไดผู้กสัมพนัธ์หรือติดต่อสัมพนัธ์กนัเป็น
เวลานาน มีกิจกรรมทาํร่วมกนั สิ�งเหล่านี� ยอ่มช่วยให้เกิดความผูกพนัภายในกลุ่มไดเ้ป็นอยา่งดี อยา่งไรก็ตาม ถา้
หากสมาชิกมีเจตคติหรือความชอบ ความเชื�อที�แตกต่างกนั การอยู่ด้วยกันอย่างไม่เต็มใจอาจก่อให้เกิดความ

                                                
790เบ็ญจวรรณ บุญใจเพช็ร, การบริหารกลุ่มและทีม, เขา้ถึงเมื�อ 15 กนัยายน 2557, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=ajarnben&month=08-2010&date=13&group=20&gblog=9 
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ขดัแยง้มากขึ�นไดเ้ช่นกนั o) ความยากในการเขา้เป็นสมาชิกในครั� งแรก กลุ่มหรือองคก์ารที�มีขอ้กาํจดัในการเป็น
สมาชิก  ทาํให้การเขา้เป็นสมาชิกกลุ่มเป็นเรื� องลาํบาก เมื�อสมาชิกไดรั้บอนุมติัเขา้มาเป็นหลกั ย่อมเกิดความ
ภาคภูมิใจที�ไดเ้ป็นสมาชิกกลุ่ม ย่อมทาํให้สมาชิกเกิดการผูกกระชบัภายในกลุ่มสูง ดังนั�นพนักงานที�ผ่านการ
ทดลองงานผา่นการฝึกฝนอยา่งหนกัจนสามารถกา้วสู่ตาํแหน่งที�สูงขององคก์าร ยอ่มมีการผูกกระชบัภายในกลุ่ม
สูงกวา่ผูบ้ริหารที�ถูกซื�อตวัเขา้มอยูใ่นองคก์าร p) ขนาดของกลุ่ม เมื�อกลุ่มมีขนาดใหญ่ขึ�นโอกาสที�สมาชิกจะติดต่อ
สัมพนัธ์ต่อกนัก็น้อยลง ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ� งของกลุ่มจึงไม่มากนัก ย่อมทาํให้ความรู้สึกผูกพนัภายในกลุ่ม
ลดลงเช่นกนั W) ภยันอกกลุ่ม  เมื�อกลุ่มตกอยูใ่นภยนัตรายจากภายนอก จะทาํใหก้ารผกูกระชบัภายในกลุ่มสูง หรือ
ในองคก์ารเมื�อพนกังานระดบัล่างรู้สึกวา่องคก์ารเอาเปรียบอาจจะเกิดการรวมตวักนัต่อตา้นหรือประทว้งองคก์าร
ได ้ และ q) ประวติัที�ดีของกลุ่ม  นับเป็นเหตุจูงใจให้สมาชิกมีความภาคภูมิใจในองค์การ ก่อนให้เกิดความผูก
กระชบักบัองคก์ารอยา่งดี791  

|.|.9 การมส่ีวนร่วม  
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดนิ้ยามความหมายของคาํวา่ “participation ”

ในสาขาวชิานิติศาสตร์ ไวว้า่ หมายถึง การมีส่วนร่วม,การเขา้ร่วม,การร่วม792 นกัวชิาการทั�งหลาย เช่น  เบอร์นาร์ด 
(Bernard,1958) ออตตาเว (Ottaway,1962) ดูจล์าห์ (Douglah, 1970)  เดวสิ  (Davis, 1972) รีดเดอร์ (Reeder, 1974) 
เออร์วนิ (Erwin, 1976) โคเฮน และอพัโฮฟฟ์ (Cohen and Uphoff, 1980) และ ริฟกิน (Rifkin,1990) เป็นตน้ไดใ้ห้
ความหมายไวเ้ป็นอเนกประการ ซึ� งอาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่  การมีส่วนร่วม (participation) นั�น หมายถึง การเปิด
โอกาสให้ประชาชนนั�นไดมี้ส่วนร่วมในการคิดริเริ�ม ร่วมพิจารณา ร่วมตดัสินใจ ร่วมปฏิบติั และรับผิดชอบใน
เรื�องต่างๆ ซึ�งมีหลายรูปแบบทั�งทางตรงและทางออ้มตามแต่จุดประสงคข์องกิจกรรมที�เกิดขึ�น 
 สาํหรับซมัชั�นและอิงสตรอม (Sumption and Engstrom) ให้ความหมายการมีส่วนร่วมในดา้น
การศึกษาไวว้า่ คือ การที�ประชาชนโดยปัจเจกบุคคล และกลุ่มบุคคลให้การสนบัสนุนช่วยเหลือ ร่วมมือ และ
ตดัสินใจในการกาํหนดทิศทางเป้าหมาย นโยบายและแผนการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนอยา่งเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ ซึ� งการมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการนั�น คือ การมีส่วนร่วมโดยมีกฎหมายระเบียบประเพณี 
และขอ้ตกลงร่วมกนัรองรับการมีส่วนร่วมอยา่งเป็นทางการโดยปัจเจกบุคคล คือ การไดรั้บเลือกตั�งเป็นตวัแทน
และเกี�ยวขอ้งโดยตรง ส่วนการมีส่วนร่วมอยา่งเป็นทางการโดยกลุ่มบุคคลไดแ้ก่ สมาคมครูผูป้กครอง สมาคม
วิชาชีพ ส่วนการมีส่วนร่วมอยา่งไม่เป็นทางการนั�น คือ การมีส่วนร่วมโดยอิสระมีส่วนร่วมโดยไม่มีกฎหมาย
ระเบียบประเพณีและขอ้ตกลงรองรับการมีส่วนร่วมอยา่งไม่เป็นทางการโดยปัจเจกบุคคล คือ การเกี�ยวขอ้งเฉพาะ
คราว เช่น ในฐานะของผูช้าํนาญพิเศษในสาขาอาชีพเป็นตน้ ส่วนการมีส่วนร่วมอยา่งไม่เป็นทางการโดยกลุ่ม

                                                
791ธีระศกัดิ{  กาํบรรณารักษ์, “บุคคลและกลุ่มในองคก์าร,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหาร

องค์การ เล่ม S หน่วยที� l-9T บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(นนทบุรี: สาํนกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WWA), s-p--s-po. 

792ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, เขา้ถึงเมื�อ 1 กุมภาพนัธ์
2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp  
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บุคคลเป็นการรวมกลุ่มผูที้�มีความสนใจในเรื�องเดียวกนัเฉพาะคราวไม่ต่อเนื�อง เช่น กลุ่มผูส้นใจในการกีฬาของ
โรงเรียน เป็นตน้793 
 แอคคอฟฟ์ (Ackoff) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การให้มีส่วนร่วมในการวางแผนเป็นหลกัการที�มี
ประโยชน์ เพราะทาํให้สมาชิกในองคก์ารเกิดการพฒันา เกิดความเขา้ใจในหน่วยงาน และทาํให้สมาชิกทุกคน
สนองตอบเป้าหมายขององคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพเพิ�มขึ�น794 
 โอเวนส์ (Owens) ไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมในดา้นการตดัสินใจไวว้า่ การมีส่วนร่วมในดา้น
การตดัสินใจเป็นการใหผู้ร่้วมงานเขา้มามีส่วนเกี�ยวขอ้งทางดา้นจิตใจและอารมณ์โดยให้เขา้มามีส่วนเป็นเจา้ของ 
ซึ� งเป็นการตอบสนองความตอ้งการขั�นพื�นฐานหรือความรู้สึกเป็นเจ้าของทาํให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อ
ประสิทธิภาพขององคก์ารมากยิ�งขึ�น795  
 เจมส์ แอล. เครยต์นั (James L. Creighton)ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไวห้ลายประการ ดังนี� คือ 1) คุณภาพของการตดัสินใจดีขึ�น เนื�องจากกระบวนการปรึกษาหารือกับ
สาธารณชนจะช่วยสร้างความกระจ่างให้กับวตัถุประสงค์และความตอ้งการของโครงการหรือนโยบาย และ
บ่อยครั� งที�การมีส่วนร่วมของประชาชนนาํมาสู่การพิจารณาทางเลือกใหม่ ๆ ที�น่าจะเป็นคาํตอบที�มีประสิทธิผล
ที�สุดได ้2) ใชต้น้ทุนนอ้ยและลดความล่าชา้ลง แมว้า่การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมจะตอ้งใชเ้วลาและมี
ค่าใชจ่้ายมากกวา่การตดัสินใจฝ่ายเดียว แต่การตดัสินใจฝ่ายเดียวที�ไม่คาํนึงถึงความตอ้งการแทจ้ริงของประชาชน
นั�น อาจนาํมาซึ�งการโตแ้ยง้คดัคา้นหรือการฟ้องร้องกนั อนัทาํให้ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสูงในระยะยาว เกิดความล่าชา้ 
และความลม้เหลวของโครงการไดใ้นที�สุด 3) การสร้างฉันทามติ การมีส่วนร่วมของประชาชนจะสร้างขอ้ตกลง
และขอ้ผูกพนัอยา่งมั�นคงในระยะยาวระหวา่งกลุ่มที�มีความแตกต่างกนั ช่วยสร้างความเขา้ใจระหวา่งกลุ่มต่าง ๆ 
ลดขอ้โตแ้ยง้ทางการเมืองและช่วยให้เกิดความชอบธรรมต่อการตดัสินใจของรัฐบาล 4) การนาํไปปฏิบติัง่ายขึ�น 
การเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจทาํใหป้ระชาชนมีความรู้สึกของการเป็นเจา้ของการตดัสินใจนั�น และทนัทีที�
การตดัสินใจไดเ้กิดขึ�น พวกเขาก็อยากเห็นมนัเกิดผลในทางปฏิบติั และยงัอาจเขา้มาช่วยกนัอยา่งกระตือรือร้นอีก
ดว้ย 5) การหลีกเลี�ยงการเผชิญหนา้ที�เลวร้ายที�สุด เพราะการเปิดโอกาสให้ฝ่ายต่าง ๆ เขา้มาแสดงความตอ้งการ
และขอ้ห่วงกงัวลตั�งแต่เริ�มตน้โครงการ จะช่วยลดโอกาสของการโตแ้ยง้และการแบ่งฝ่าย ที�จะเป็นปัจจยัให้เกิด
การเผชิญหนา้อยา่งรุนแรงได ้6) การคงไวซึ้�งความน่าเชื�อถือและความชอบธรรม เนื�องจากกระบวนการตดัสินใจ
ที�โปร่งใสและเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม จะสร้างความน่าเชื�อถือต่อสาธารณชนและเกิดความชอบ
ธรรมโดยเฉพาะเมื�อตอ้งมีการตดัสินใจในเรื�องที�มีการโตแ้ยง้กนั 7) การคาดการณ์ความห่วงกงัวลและทศันคติของ
สาธารณชน เพราะเมื�อเจา้หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้งไดม้าทาํงานร่วมกบัสาธารณชนในกระบวนการมีส่วนร่วม พวกเขาจะ

                                                
793Merle R. Sumption and Yvonne Engstrom, School-Community Relations: A New 

Approach (New York: McGraw-Hill, 1966), 49-55. 
794Russel L. Ackoff, Creating the Corporate Future: Plan or be Planned For (New York : 

John Wiley and Sons, 1981), 65. 
795Robert G. Owens, Organizational Behavior in Education, 3rd ed. (Englewood Cliffs, New 

Jersey : Prentice-Hall, 1987),284. 
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ไดรั้บรู้ถึงความห่วงกงัวล และมุมมองของสาธารณชนต่อการทาํงานขององค์กร ซึ� งจะทาํให้เจา้หน้าที�สามารถ
คาดการณ์ปฏิกิริยาตอบสนองของสาธารณชนต่อกระบวนการและการตดัสินใจขององคก์รได ้และ 8) การพฒันา
ภาคประชาสังคม ประโยชน์อยา่งหนึ�งของการมีส่วนร่วมของประชาชนคือ ทาํให้ประชาชนมีความรู้ทั�งในส่วน
ของเนื�อหาโครงการและกระบวนการตดัสินใจของรัฐ รวมทั�งเป็นการฝึกอบรมผูน้าํ และทาํใหป้ระชาชนไดเ้รียนรู้
ทกัษะการทาํงานร่วมกนัเพื�อแกปั้ญหาต่าง ๆ อยา่งมีประสิทธิภาพในอนาคต796  
 อคิน รพีพฒัน์ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีที�เกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมไว ้5 ทฤษฎีดว้ยกนั ซึ� งสามารถกล่าว
โดยสรุปไดด้งันี� คือ 1) ทฤษฎีการเกลี�ยกล่อมมวลชน (Mass Persuasion Theory) การเกลี�ยกล่อมมวลชนหมายถึง 
การใชค้าํพูดหรือการเขียน เพื�อมุ่งให้เกิดความเชื�อถือและการกระทาํ ซึ� งการเกลี�ยกล่อมมีประโยชน์ในการแกไ้ข
ปัญหาการขดัแยง้ในการปฏิบติังาน และถา้จะใหมี้ผลดีผูเ้กลี�ยกล่อมจะตอ้งมีศิลปะในการสร้างความสนใจในเรื�อง
ที�จะเกลี�ยกล่อมใหเ้ขา้ใจแจ่มแจง้ใหเ้กิดศรัทธาตรงกบัความตอ้งการของผูเ้กลี�ยกล่อม โดยเฉพาะในเรื�องของความ
ตอ้งการของคนตามหลกัทฤษฎีของ มาสโลว ์(Maslow) ที�เรียกวา่ ลาํดบัขั�นของความตอ้งการ คือ ความตอ้งการ
ของคนเป็นไปตามลาํดบัจากนอ้ยไปหามาก มีทั�งหมด 5 ระดบั ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางดา้นสรีรวิทยา  ความ
ตอ้งการความมั�นคงปลอดภยัของชีวติ ความตอ้งการทางดา้นสงัคม ความตอ้งการจะมีเกียรติยศชื�อเสียง และความ
ตอ้งการความสาํเร็จแห่งตน ทฤษฎีนี� ชี� ให้เห็นวา่ การเกลี�ยกล่อมเป็นปัจจยัหนึ�งที�จะนาํไปสู่การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนได ้โดยเฉพาะถา้การเกลี�ยกล่อมนั�นเป็นเรื�องที�ตรงกบัความตอ้งการขั�นพื�นฐานที�เกิดจากความพึงพอใจ
ของมนุษยแ์ลว้ก็ย่อมจะส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมไดใ้นที�สุด 2) ทฤษฎีการระดมสร้างขวญัของคนในชาติ 
(National Moral Theory) คนเรามีความตอ้งการทางกายและใจ ถา้คนเรามีขวญัดีผลการทาํงานก็จะสูงตามไปดว้ย 
แต่ถา้ขวญัไม่ดี ผลงานก็จะตํ�าตามไปดว้ย ทั�งนี�  เนื�องจากวา่ขวญัเป็นสถานการณ์ทางจิตใจที�แสดงออกในรูป
พฤติกรรมต่าง ๆ นั�นเอง การจะสร้างขวญัให้ดีตอ้งพยายามสร้างทศันคติที�ดีต่อผูร่้วมงาน เช่น การไม่เอารัดเอา
เปรียบ ใหข้อ้เท็จจริงเกี�ยวกบังาน เปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็น เป็นตน้ และเมื�อไรก็ตามถา้คนเรามีขวญัดี จะ
เกิดมีความสํานึกในการรับผิดชอบ อนัจะเกิดผลดีแก่หน่วยงานทั�งในส่วนที�เป็นขวญัส่วนบุคคลและขวญัส่วน
กลุ่ม ทฤษฎีนี� ชี� ให้เห็นวา่ การสร้างขวญัของคนเป็นสิ�งสาํคญั โดยเฉพาะคนมีขวญัดีนั�นยอ่มเป็นปัจจยัหนึ�งที�จะ
นาํไปสู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ไดดี้เช่นกนั 3) ทฤษฎีการสร้างความรู้สึกชาตินิยม (Nationalism Theory) 
ปัจจยัประการหนึ�งที�นาํไปสู่การมีส่วนร่วมคือ การสร้างความรู้สึกชาตินิยมให้เกิดขึ�น ซึ� งหมายถึง ความรู้สึกเป็น
ตวั ของตวัเองที�จะอุทิศหรือเน้นค่านิยมเรื�องผลประโยชน์รวมของชาติ มีความพอใจในชาติ ของตวัพอใจ
เกียรติภูมิ จงรักภกัดีผูกพนัต่อทอ้งถิ�น ทฤษฎีนี� ชี� ให้เห็นวา่ การสร้างความรู้สึกชาตินิยม จะช่วยให้เกิดความรู้สึก
การเป็นตวัของตวัเอง ซึ� งจะเป็นผลเกี�ยวโยงไปถึงความรักความหวงแหนทอ้งถิ�นของตนเอง 4) ทฤษฎีการสร้าง
ผูน้าํ (Leadership Theory) การสร้างผูน้าํจะช่วยให้ประชาชนทาํงานดว้ยความเต็มใจ เพื�อบรรลุเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงคร่์วมกนั ทั�งนี� เพราะผูน้าํเป็นปัจจยัสาํคญัของการรวมกลุ่มคน จูงใจคนไปยงัเป้าประสงค ์โดยทั�วไป
แลว้ผูน้าํอาจจะมี ทั�งผูน้าํที�ดีที�เรียกวา่ ผูน้าํปฏิฐานหรือผูน้าํพลวตั (Dynamic Leader) คือ เคลื�อนไหวทาํงานอยู่

                                                
796เจมส์ แอล. เครยต์นั, คู่มือการมส่ีวนร่วมของประชาชน การตดัสินใจที�ดกีว่าโดยให้ชุมชนมีส่วน

ร่วม, แปลจาก The Public Participation Handbook: Making Better Decisions through Citizen Involvement, แปล
โดย วนัชยั วฒันศพัท,์ ถวลิวดี บุรีกลุ, และเมธิศา พงษศ์กัดิ{ ศรี (ขอนแก่น : โรงพิมพศิ์ริภณัฑอ์อฟเซ็ท, 2551), 21-
25. 
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เสมอและผูน้าํในทางไม่ดี คือ ไม่มีผลงานสร้างสรรค ์ที�เรียกวา่ ผูน้าํนิเสธ (Negative Leader) ทฤษฎีนี� ชี� ให้เห็นวา่ 
การจะทาํใหเ้กิดความร่วมมือปฏิบติังาน ความช่วยเหลือการปฏิบติังานอยา่งมีขวญั และมีคุณภาพ มีความคิดริเริ�ม
สร้างสรรค ์ และร่วมรับผิดชอบนั�น ส่วนหนึ�งเกิดจากการสร้างผูน้าํที�ดี ซึ� งจะนาํไปสู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ต่างๆ ที�ดีดว้ย และ 5) ทฤษฎีการใชว้ิธีและระบบทางการบริหาร (Administrative and Method Theory) การใช้
ระบบในการระดมความร่วมมือเป็นวิธีหนึ� งที� ง่าย เพราะใช้กฎหมายระเบียบแบบแผนเป็นเครื�องมือในการ
ดาํเนินการ แต่อย่างไรก็ตามผลของความร่วมมือยงัไม่มีระบบใดที�ดีที�สุดในเรื�องการใชก้ารบริหาร เพราะ
ธรรมชาติของคน ถา้ทาํงานตามความสมคัรใจอยา่งตั�งใจไม่มีใครบงัคบัก็จะทาํงานดว้ยความรัก แต่ถา้ไม่ควบคุม
เลยก็ไม่เป็นไปตามนโยบายและความจาํเป็นร่วมกนัของรัฐ เพราะการใชร้ะบบบริหารเป็นการปฏิบติัตามนโยบาย
เพื�อให้บรรลุถึงเป้าหมาย ทฤษฎีนี� ชี� ให้เห็นวา่ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมจะตอ้งตั�งอยูบ่นพื�นฐานของ
เสรีภาพและความเสมอภาค การก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอาจใชแ้รงจูงใจหรือการให้แรงเสริม เนื�องจากปัจจยั
สาํคญัที�จะทาํใหก้ารมีส่วนร่วมเกิดขึ�นเกี�ยวขอ้งทั�งตวัและจิต ส่งผลใหเ้กิดการกระทาํและการร่วมรับผิดชอบ797  
 ถวิลวดี บุรีกุล ไดก้ล่าวถึงเงื�อนไขพื�นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน วา่มี 3 ประการ 
ดว้ยกนั คือ 1) การมีอิสรภาพในการเขา้ร่วม หมายถึง การเขา้ร่วมตอ้งเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ 2) ความเสมอภาค
ในการเขา้ร่วมกิจกรรม หมายถึง ทุกคนที�เขา้ร่วมตอ้งมีสิทธิเท่าเทียมกนั และ 3) ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งมีความสามารถ
พอที�จะเขา้ร่วมกิจกรรม หมายถึง มีความเขา้ใจในเรื� องนั�น ๆ แต่หากกิจกรรมที�กาํหนดไวมี้ความซับซ้อนเกิน
ความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย ก็จะตอ้งมีการพฒันาศกัยภาพใหพ้วกเขาสามารถเขา้มามีส่วนร่วมได้798  
 พุตติ (Putti,1987)ไดก้ล่าวถึงหลกัการของการมีส่วนร่วมไวด้งันี�  คือ 1) เป็นการเกี�ยวขอ้งทาง
จิตใจและอารมณ์มากกวา่กิจกรรมทางกาย 2) เป็นการกระตุน้ใหช่้วยเหลือและทาํประโยชน์ 3) เป็นการส่งเสริมให้
รับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ 4) ในการพฒันาการมีส่วนร่วมนั�นควรตระหนกัวา่ ให้มีความสมดุลระหวา่งการมี
ส่วนร่วมที�จอมปลอม กบัการมีส่วนร่วมที�มากเกินไป799 เดวิสและนิวสตรอม (Davis and Newstrom,1989) ได้
กล่าวถึงหลกัการของการมีส่วนร่วมไวว้า่ การมีส่วนร่วมเกี�ยวขอ้งกบั 1) การเขา้ไปเกี�ยวขอ้งดว้ย (Involvement) 2) 
การช่วยเหลือและทาํประโยชน์ (Contribution) และ 3) การรับผิดชอบ (Responsibility)800 โอคเลย ์(Oakley,1991) 

                                                
797อคิน รพีพฒัน์, การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการพฒันาชนบทในสภาพสังคมและวัฒนธรรม

ไทย (กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัมหิดล, 2527), 107-111. 
798ถวิลวดี บุรีกุล, พลวัตรการมีส่วนร่วมของประชาชน: จากอดีตจนถึงรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, พิมพค์รั� งที� 1 (กรุงเทพฯ : บริษทั เอ.พี.กราฟิค ดีไซน์และการพิมพ ์จาํกดั, 
2552),16. 

799เสริมศกัดิ{  วิศาลาภรณ์, “ปัญหาและแนวโน้มเกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารการศึกษา,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาสัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการบริหารการศึกษา เล่มที� S 
หน่วยที� 5-8 สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (นนทบุรี : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 
2537), 182 . 

800เรื�องเดียวกนั. 



 

 

393 
 

ไดก้ล่าวถึงหลกัการของการมีส่วนร่วมไวว้า่ การมีส่วนร่วมเกี�ยวขอ้งกบั 1) การช่วยเหลือและทาํประโยชน์ 2) การ
ใหอ้าํนาจ และ 3) ภารกิจขององคก์าร801 
  สมิธและรอสส์ (Smith and Ross) ไดก้ล่าววา่ ในทางการเมืองการปกครองนั�น ประชาชนมี
ส่วนร่วมโดยการออกเสียงเลือกตั�ง สมคัรรับเลือกตั�งเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ร่วมเรียกร้องขอความเป็นธรรม 
ร่วมลงชื�อในจดหมายร้องเรียน และแสดงความคิดเห็นที� เกี�ยวกับการเมืองการปกครองไปยงัสื�อมวลชน 
วพิากษว์จิารณ์ปัญหาสงัคมและตอบขอ้คาํถามที�เกี�ยวกบัการเมืองการปกครองโดยส่วนร่วม802 
 องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization) ไดเ้สนอวา่ รูปแบบของการมีส่วนร่วมที�ถือ
วา่เป็นรูปแบบที�แทจ้ริงหรือสมบูรณ์ จะตอ้งประกอบดว้ยกระบวนการ 4 ขั�นตอน คือ 1) การวางแผน (Planning) 
ประชาชนจะตอ้งมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาจดัลาํดบัความสําคญั ตั�งเป้าหมาย กาํหนดการใชท้รัพยากร 
กาํหนดวิธีการติดตามและประเมินผล และประการสําคญั คือ การตดัสินใจด้วย 2) การดาํเนินกิจกรรม 
(Implementation) ประชาชนจะตอ้งมีส่วนร่วมในการจดัการและบริหารการใชท้รัพยากร มีความรับผิดชอบใน
การจดัสรร ควบคุมทางการเงินและการบริหาร 3) การใชป้ระโยชน์ (Utilization) ประชาชนจะตอ้งมีความสามารถ
ในการนาํเอากิจกรรมมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ได ้ซึ�งเป็นการเพิ�มระดบัของการพึ�งตนเองและการควบคุมทางสังคม 
และ 4) การไดรั้บผลประโยชน์ (Obtaining benefits) ประชาชนจะตอ้งไดรั้บการแจกจ่ายผลประโยชน์จากชุมชน
ในพื�นฐานที�เท่ากนั ซึ�งอาจจะเป็นผลประโยชน์ส่วนตวั สงัคม หรือวตัถุก็ได้803  
 ไพรัตน์ เดชะรินทร์ได้กล่าวถึงขั�นตอนของการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานให้บรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละนโยบายการพฒันาที�กาํหนดไว ้ไดแ้ก่ 1) ร่วมทาํการศึกษาคน้ควา้ ปัญหาและสาเหตุของปัญหาที�
เกิดขึ�นในชุมชน รวมตลอดจนความตอ้งการของชุมชน 2) ร่วมพฒันาและสร้างรูปแบบวิธีการพฒันาเพื�อแกไ้ข
และลดปัญหาของชุมชน หรือเพื�อสร้างสรรคใ์หม่ที�เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือสนองความตอ้งการของชุมชน 3) 
ร่วมวางนโยบาย หรือแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื�อขจดัและแกไ้ขปัญหาและสนองความตอ้งการของ
ชุมชน 4) ร่วมตดัสินใจในการใชท้รัพยากรที�มีจาํกดัให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 5) ร่วมจดัหรือปรับปรุงระบบ
การบริหารงานพฒันาให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 6) ร่วมการลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชน ตาม
ขีดความสามารถของตนเองและหน่วยงาน 7) ร่วมปฏิบติัตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมให้บรรลุ
ตามเป้าหมายที�วางไว ้และ 8) ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร่วมบาํรุงรักษา โครงการและกิจกรรมที�ไดท้าํ
ไวท้ั�งโดยเอกชน และรัฐบาลใหใ้ชป้ระโยชน์ไดต้ลอดไป804  

                                                
801เรื�องเดียวกนั. 
802David Horton Smith and Valerie Ross, Enhancing Citizen Participation: Secretariat 

Report (Toronto :Intermet,1973), 1. 
803ลกัขณา นกัร้อง, รายงานการวิจัยการศึกษาความคิดเห็นด้านการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

การศึกษานอกโรงเรียนระหว่างผู้นําชุมชนและผู้จัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน (นครปฐม:มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2538), 40. 

804ไพรัตน์ เดชะรินทร์, นโยบายและกลวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนในยุทธศาสตร์การพัฒนา
ปัจจุบัน ในการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการพฒันา (กรุงเทพฯ : ศกัดิ{ โสภาการพิมพ,์ 2527), 94. 
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 รีดเดอร์ (Reeder) ได้สรุปปัจจยัต่างๆ ที�มีผลต่อการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนไว ้11 
ประการ ดงันี� คือ 1) การปฏิบติัตนใหค้ลอ้ยตามความเชื�อพื�นฐาน กล่าวคือ บุคคลและกลุ่มบุคคลดูเหมือนจะเลือก
แบบวธีิการปฏิบติั ซึ�งสอดคลอ้งและคลา้ยคลึงกบัความเชื�อพื�นฐานของตนเอง 2) มาตรฐานคุณค่าบุคคล และกลุ่ม
บุคคลดูเหมือนจะปฏิบติัในลกัษณะที�สอดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณค่าของตนเอง 3) เป้าหมาย บุคคล และกลุ่มบุคคล
ดูเหมือนจะส่งเสริม ปกป้อง และรักษาเป้าหมายของตนเอง 4) ประสบการณ์ที�ผิดปกติธรรมดาพฤติกรรมของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลบางครั� งมีรากฐานมาจากประสบการณ์ที�ผิดปกติธรรมดา 5) ความคาดหมายบุคคลและกลุ่ม
บุคคลจะประพฤติตามแบบที�คาดหมายว่าจะตอ้งประพฤติในสถานการณ์เช่นนั�น ทั� งยงัชอบปฏิบติัต่อผูอื้�นใน
ลกัษณะที�ตนคาดหวงัจากผูอื้�นดว้ย เช่นกนั 6) การมองแต่ตนเอง บุคคลและกลุ่มบุคคลมกัจะทาํสิ�งต่างๆ ซึ� งคิดวา่
ตวัเองควรตอ้งกระทาํเช่นนั�น 7) การบีบบงัคบั บุคคลและกลุ่มบุคคลมกัจะทาํสิ�งต่างๆ ดว้ยความรู้สึกวา่ตนถูก
บงัคบัให้ทาํ 8) นิสัยและประเพณี บุคคล และกลุ่มบุคคลมกัจะทาํสิ�งต่าง ๆ ซึ� งเรามีนิสัยชอบกระทาํเมื�ออยู่ใน
สถานการณ์นั�นๆ 9) โอกาส บุคคล และกลุ่มบุคคลมกัจะเขา้มามีส่วนร่วมในรูปแบบการปฏิบติัของสังคม 
โดยเฉพาะในทางที�เกี�ยวขอ้งกบัจาํนวนและชนิดของโอกาส ซึ� งโครงสร้างของสังคมเอื�ออาํนวยให้เขา้มามีส่วน
ร่วมกนัในการกระทาํเช่นนั�น เท่าที�พวกเขาไดรั้บรู้มา 10) ความสามารถบุคคล และกลุ่มบุคคลมกัจะเขา้มามีส่วน
ร่วมกันในกิจกรรมบางอย่างที�ตนเห็นว่าสามารถทาํให้สิ�งที�ตอ้งการให้เขาในสถานการณ์เช่นนั�น 11) การ
สนับสนุนบุคคล และกลุ่มบุคคล มกัจะเริ�มปฏิบติัเมื�อเขารู้สึกว่าเขาได้รับการสนับสนุนที�ดี พอให้กระทาํการ
เช่นนั�น805 ทั�งนี�  รีดเดอร์ ยงัไดก้ล่าวถึงแนวคิดเกี�ยวกบัการกระทาํทางสังคมไวว้า่ ทฤษฎีจะสามารถเขา้ใจ วินิจฉัย 
และอธิบายพื�นฐานเบื�องตน้ทางจิตวทิยาของคน ซึ�งเป็นสิ�งที�มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการตดัสินใจของคน โดย
แบ่งปัจจยัที�เป็นเหตุเป็นผลในการตดัสินใจของคน เพื�อจะกระทาํหรือไม่กระทาํพฤติกรรมเป็น 3 ปัจจยัใหญ่ๆ คือ  
1) ปัจจยัดึงดูด (Pull Factor) ไดแ้ก่ &.&) เป้าหมาย (Goals) ในการกระทาํทุกอย่างจะตอ้งมีเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงค ์อาจจะเป็นความเชื�อ ความรู้สึก แถลงการณ์ของทางราชการ และอาจจะเป็นจากเงื�อนไขของตนเอง
หรือคนอื�นเป็นผูก้าํหนดให้เป็นไปในแนวความปรารถนา &.-) ความเชื�อ (Beliefs) เป็นความคิดหรือความรู้สึกที�
เกิดขึ�นเอง โดยปราศจากการอา้งอิงใดๆ ความเชื�อนี�จะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ เพราะคนส่วนมากจะเลือกการทาํ
ตามความเชื�อพื�นฐานที�มีอยูเ่ดิม 1.3) ค่านิยม (Value) เป็นระบบหนึ�งของความเชื�อ การดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมนั�น 
จะตอ้งสร้างเงื�อนไขในการดาํรงชีวติ การที�จะทาํหรือไม่ทาํสิ�งหนึ�งสิ�งใดมีพื�นฐานมาจากการที�สังคมนั�นตดัสินใจ
แลว้วา่ดีหรือเลว และ 1.4) ความเคยชิน และขนบธรรมเนียมประเพณี (Habits and Customs) เป็นรูปแบบที�สร้าง
ขึ�นมาจากความรับผิดชอบภายในกลุ่ม ซึ� งคนในสังคมจะยอมรับดว้ยความเต็มใจ เป็นแบบอยา่งที�สมบูรณ์ และมี
เหตุผลการกระทาํที�แสดงออกมาเช่นนี� เป็นเพราะความเคยชินและเป็นประเพณีดั�งเดิมที�ยึดถือกนัมานาน 2) ปัจจยั
ผลกัดนั (Push Factor) ไดแ้ก่ -.&) ความคาดหวงั (Expectation) เป็นความรู้สึกภายในตวัเราหรือที�เกิดขึ�นจากบุคคล 
กลุ่ม และสังคมที�ไดคิ้ดหรือหวงัให้ตวัเราควรจะมีความเชื�อ มีความรู้สึก หรือแสดงการกระทาํออกมาตามที�
ตอ้งการ 2.2) ขอ้ผกูพนั (Commitment) เมื�อมีการรวมกลุ่มกิจกรรมพิเศษขึ�นในสังคม ก็จะมีขอ้ผูกพนัที�สมาชิกใน
กลุ่มจะตอ้งทาํตามสญัญาหรือขอ้ผูกพนัตามที�กลุ่มไดต้ั�งขึ�น และ -.o) การบงัคบั (Force) เป็นความรู้สึกของคนที�
จะตอ้งกระทาํสิ�งใดสิ�งหนึ�งโดยที�ไม่มีทางเลือก อาจจะถูกบงัคบัโดยกฎหมู่หรือกฎหมายก็ได ้การไดรั้บการบงัคบั

                                                
805William W. Reeder, Some aspects of the information social participation of farm families 

in New York State (New York: Cornell University, 1974), 39-53. 
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นี� จะรุนแรงกวา่การสมคัรใจทาํเอง และ 3) ปัจจยัสนบัสนุน ไดแ้ก่ o.&) โอกาส (Opportunity) เป็นความเชื�อของ
คนที�คิดวา่ ตนเองอยูใ่นสถานการณ์ที�จะเลือกกระทาํสิ�งใดสิ�งหนึ� งตามโอกาสของตนที�มีอยู ่ แต่บางคนก็ไม่มี
โอกาสที�จะเลือกกระทาํได ้ เพราะสถานการณ์ไม่เอื�ออาํนวย 3.2) ความสามารถ (Ability) การที�คนยอมรับว่า
ตนเองมีขีดความรู้ความสามารถเพียงใดที�จะกระทาํสิ�งที�ตนตอ้งการให้สาํเร็จลุล่วงไปได ้และ 3.3) การสนบัสนุน 
(Support) เป็นส่วนหนึ�งของการช่วยเหลือหรือต่อตา้นที�เกิดจากตวับุคคลหรือกลุ่มให้ความสนบัสนุนดา้นความ
คิดเห็นหรือเป็นแรงกระตุน้ใหค้นกระทาํสิ�งหนึ�งสิ�งใดลงไป เนื�องจากเขารู้สึกวา่มีผูส้นบัสนุนใหเ้ขาทาํ806  
 อคับายานี (agbayani) ไดแ้บ่งการมีส่วนร่วมไว ้11 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) การร่วมประชุม 2) การ
ออกความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 3) การตีปัญหาให้กระจ่าง 4) การออกเสียงสนบัสนุนคดัคา้นปัญหา 5) การ
ออกเสียงเลือกตั�ง 6) การบริจาคเงิน 7) การบริจาควตัถุ 8) การช่วยเหลือดา้นแรงงาน 9) การใชโ้ครงการที�เป็น
ประโยชน์ใหถู้กตอ้ง 10) การช่วยเหลือในการรักษาโครงการ 11) การทาํงานกบัตวันาํการเปลี�ยนแปลง807  โคเฮน
และอฟัฮอฟ (Cohen and Uphoff) ไดจ้าํแนกการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 รูปแบบ ดงันี� คือ 1) การมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ (Decision making) แบ่งเป็น 3 ขั�นตอน ไดแ้ก่ 1.1) ริเริ�มตดัสินใจ 1.2) ดาํเนินการตดัสินใจ และ 1.3) 
ตดัสินใจปฏิบติัการ 2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ (Implementation) ซึ� งประกอบไปดว้ยการสนบัสนุนดา้น
ทรัพยากร การบริหาร และการประสานขอความร่วมมือ 3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ไม่วา่จะเป็น
ผลประโยชน์ทางดา้นวตัถุ ผลประโยชน์ทางดา้นสงัคมหรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล และ 4) การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล (Evaluation)808  เฮบเดนและชอว ์(Hebden and Shaw) ไดจ้าํแนกการมีส่วนร่วมตามระดบัองคก์ารไว ้o 
ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัแรก การมีส่วนร่วมในระดบัคณะกรรมการ (Participation at board Level)  การมีส่วนร่วมใน
ระดบันี�  คนงานจะมีส่วนร่วมทางออ้ม (Indirect participation) เพราะผูมี้อาํนาจตดัสินใจก็คือคณะกรรมการของ
องค์การ  ระดบัที� - การมีส่วนร่วมในระดบักลาง (Middle range participation) เป็นการมีส่วนร่วมแบบเป็น
ตวัแทน (Representational participation)  ซึ�งทาํหนา้ที�ประสานงานระหวา่งคณะกรรมการกบัคนงาน และ ระดบัที� 
o การมีส่วนร่วมเกี�ยวขอ้งกบังาน (Task related participation) หรือการมีส่วนร่วมโดยตรง (Direct participation) 
ของคนงานซึ� งลกัษณะการมีส่วนร่วมระดบันี�  จะเกี�ยวขอ้งกบังานหรือกิจกรรมโดยตรง809  วอลลแ์ละลิสเชรอน 
(Wall and Lischeron)  ไดจ้าํแนกการมีส่วนร่วมตามระดบัขององคก์ารไว ้ o ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัแรก การมีส่วน

                                                
806William W. Reeder,  Beliefs, Disbeliefs and Social Action. Department of Rural Sociology 

(New York:Cornell University, 1973),74. 
807กรมการพฒันาชุมชน, รายงานการวิจัยเรื�องปัจจัยที�มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์กร

สตรีในการพัฒนาชนบท : กรณีศึกษาเฉพาะ กพสม. (กรุงเทพฯ: กองวิจยัและประเมินผล กรมการพฒันาชุมชน, 
2529), 14. 

808John M. Cohen and Norman T. Uphoff, Rural development participation : concepts and 
measures for project design, implementation, and evaluation (Ithaca, N.Y. : Rural Development Committee, 
Center for International Studies, Cornell University, 1977), 7-10. 

809J. E. Hebden and G. H. Shaw, Pathways to Participation (London: Association Bussiness 
Programs, 1977), &A-&-. 
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ร่วมระดบัล่าง (Local participation)  เป็นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจระดบัล่างสุดของสายงานขององคก์าร 
(Organizational hierarchy) การมีส่วนร่วมระดับนี� เป็นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจสําหรับการดําเนิน
ชีวติประจาํวนั ซึ�งเป็นงานที�เกี�ยวเฉพาะตวับุคคลนั�น หรือเกี�ยวขอ้งหรือกระทบต่อบุคคลไม่กี�คน ระดบัที� - การมี
ส่วนร่วมระดบักลาง (Medium participation)  การมีส่วนร่วมลกัษณะนี� มกัจะเป็นความรับผิดชอบของระดับ
ผูจ้ดัการในองคก์าร ผลของการตดัสินใจในระดบันี� จะกระทบต่อบุคคลจาํนวนมาก ซึ� งอาจจะเป็นระดบักรม ฝ่าย 
หรืองาน ระดบัที� o การมีส่วนร่วมระดบัห่างไกล (Distant participation) เป็นการมีส่วนร่วมที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
ตดัสินใจในระดบัสูงขององคก์าร เช่น ผูจ้ดัการใหญ่ขององคก์ารเป็นตน้810   ไบรอันและไวท์ (Bryant and 
White) แสดงทศันะไวว้า่ ระดบัการมีส่วนร่วมพิจารณาจากระดบัการบริหาร สามารถแบ่งเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ 1) 
การมีส่วนร่วมในระดบัแนวราบ เป็นการมีส่วนร่วมโดยไม่จริงจงั 2) การมีส่วนร่วมในระดบัแนวดิ�ง เป็นการมี
ส่วนร่วมกบัผูมี้อาํนาจมากกวา่ผลประโยชน์ และ 3) การมีส่วนร่วมในการบริหารงานที�เกี�ยวขอ้งทั�งแนวดิ�งและ
แนวนอน811 ดุสเซลดอร์ฟ (Dusseldorp) ไดก้ล่าวถึงประเภทของการมีส่วนร่วม (types of participation) ไว ้  9 
ประการ ไดแ้ก่ 1) การจาํแนกตามระดบัความสนใจ (Degree of voluntariness) 2) วิธีของการมีส่วนร่วม (Way of 
Involvement) 3) ความเขม้ของการมีส่วนร่วม(Intensities of activities) 4) ความถี�ของการมีส่วนร่วม (Frequency 
of activities) 5) ระดบัของประสิทธิผล (Degree of effectiveness) 6) พิสัยของกิจกรรม (Range of activities) 7) 
ระดบัขององคก์าร (Organizational level) 8) ผูเ้ขา้ร่วม (Participate) และ 9) ลกัษณะของการวางแผน (Style of 
planning)812 อาร์นสไตน์ (Arnstien) ไดจ้าํแนกการมีส่วนร่วมในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการเขา้ไปมีอาํนาจและการ
ควบคุมไว ้8 กลุ่ม ดงันี� คือ 1) กศุโลบาย (Manipulation) เป็นการเขา้มามีส่วนร่วมเพื�อประชาสัมพนัธ์ตนเองไม่ได้
มุ่งหวงัการมีส่วนร่วม 2) การรักษา (Therapy) คลา้ยกบักุศโลบายแต่เป็นการเขา้มามีส่วนร่วมเพื�อให้ทุกคนอยู่
ร่วมกนั และมีพฤติกรรมตามที�ผูน้าํตอ้งการ 3) การบอกกล่าว (Informing) เป็นการมีส่วนร่วมที�ผูน้าํใหผู้ต้ามเขา้มา
มีส่วนร่วมเพียงเล็กนอ้ย 4) การให้คาํปรึกษา (Consultation) เป็นการมีส่วนร่วมที�ผูน้าํให้ผูต้ามคอยพิจารณาถึง
ขอ้คิดเห็นต่างๆ แต่ไม่ไดบ้งัคบัให้ผูน้าํตอ้งทาํตามการมีส่วนร่วมของผูต้ามอาํนาจให้ผูต้ามปฏิบติัแทน 5) การ
ปลอบโยน (Placation) มีลกัษณะเหมือนกบัการเห็นอกเห็นใจคลอ้ยตาม แต่ในใจนั�นไม่ไดมี้การยอมรับที�จะ
ปฏิบติัตาม 6) การเป็นหุ้นส่วน (Partnership) หมายถึง การมีส่วนร่วมนั�นจะมีลกัษณะของการร่วมกนัคิด ร่วมกนั
ทาํ และร่วมกนัตดัสินใจมากขึ�น 7) การมอบอาํนาจ (Delegated Power) เป็นการที�ผูน้าํมอบอาํนาจให้ผูต้ามปฏิบติั

                                                
810T. D. Wall and J.A. Lisheron, Worker Participation: A critique of the literature and some 

fresh evidenc (New York: Mcgaw-Hill Book, 1977), 41-42. 
811อรุณ รักธรรม, “ทฤษฎีองค์การ,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการ

บริหารการศึกษา เล่ม 9 หน่วยที� 9-U สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(นนทบุรี: สาํนกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -Woq), 270. 

812D.B.W.M. van Dusseldorp, “Participation in planned development influenced by governments 
of developing countries at local level in rural areas,” in Essays in rural sociology in honour of R.A.J. van 
Lier (Netherlands: Department of Rural Sociology in the subtropics, Agricultural University of Wageningen, 
1981), 25-88. 
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แทน ซึ� งเป็นการเขา้มามีบทบาทในกิจกรรมของผูต้ามมากขึ�น และ 8) อาํนาจและการควบคุม (Power and 
Control) เป็นการที�ผูต้ามมีอาํนาจและการควบคุมอยูใ่นมือ เป็นการที�ผูต้ามเขา้มามีส่วนร่วมและกาํหนดบทบาท
อยา่งแทจ้ริง ทั�งนี�อาร์นสไตน์ (Amstein) ยงัไดจ้าํแนกประเภทของการมีส่วนร่วมของประชาชนออกเป็นบนัได 8 
ขั�น โดยใชอ้าํนาจในการตดัสินใจของประชาชนเป็นเกณฑใ์นการจาํแนกระดบัของการมีส่วนร่วม ตั�งแต่ขั�นตํ�าสุด
คือ ประชาชนไม่มีอาํนาจในการตดัสินใจใดๆ ไป จนถึงขั�นสูงสุดคืออาํนาจเป็นของประชาชน ดงันี� คือ ขั�นที� & ขั�น
ถูกกระทาํ (Manipulation) และขั�นที� - ขั�นบาํบดัรักษา (Therapy)  เรียกวา่ การมีส่วนร่วมเทียม หรือไม่มีส่วนร่วม 
(Pseudo-participation or non-participation) เป็นขั�นที�ประชาชนเขา้ไม่ถึงการมีส่วนร่วมแทจ้ริงในการตดัสินใจ  
ขั�นที� o ขั�นรับฟังข่าวสาร (Informing) ขั�นที� p ขั�นปรึกษา (Consultation) และขั�นที�W ขั�นปลอบใจ (Placation) 
เรียกวา่ การมีส่วนร่วมระดบัพิธีกรรมหรือการมีส่วนร่วมบางส่วน (Degree of tokenism or partial participation) 
ขั�นที� q ขั�นหุน้ส่วน (Partnership) ขั�นตอนที� r ขั�นใชอ้าํนาจผ่านตวัแทน (Delegation) และขั�นที� s ขั�นควบคุมโดย
ประชาชน (Citizen Control) เรียกวา่ การมีส่วนร่วมแท ้(Degree of citizen power)813 นาํเสนอเป็นแผนภาพไดด้งันี�  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที� - แผนภาพแสดงบนัไดการมีส่วนร่วมของประชาชน s ขั�น 
ที�มา: Sherry R. Arnstein, “A Ladder of Citizen Participation,” Journal of the American Planning Association 
35, 4 (July 1969), 216-224, accessed February 1, -A&p, available from http://www.citizenshandbook.org/ 
arnsteinsladder.html 

                                                
813Sherry R. Arnstein, “A Ladder of Citizen Participation,” Journal of the American Planning 

Association 35, 4 (July 1969), 216-224. 
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บวรศกัดิ{  อุวรรณโณ และถวลิวดี บุรีกลุ ไดก้ล่าวไวว้า่ วิธีการแบ่งระดบัขั�นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน อาจแบ่งไดห้ลายวิธีขึ�นอยูก่บัวตัถุประสงคแ์ละความละเอียดของการแบ่งเป็นสําคญั อาทิ การแบ่ง
ระดบัขั�นการมีส่วนร่วมของประชาชนจากระดับตํ�าสุดไปหาระดบัสูงสุด ออกเป็นระดับต่างๆ และจาํนวน
ประชาชนที�เกี�ยวขอ้งในแต่ละระดบัจะเป็นปฏิภาคกบัระดบัของการมีส่วนร่วม กล่าวคือถา้ระดบัการมีส่วนร่วมตํ�า
จาํนวนประชาชนที� เกี�ยวข้องจะมากและยิ�งระดับการมีส่วนร่วมสูงขึ� นเพียงใดจํานวนประชาชนก็จะลดลง
ตามลาํดบั ทั� งนี�บวรศกัดิ{  อุวรรโณ และถวิลวดี บุรีกุล ไดแ้บ่งขั�นตอนกระบวนการการมีส่วนร่วมไว ้ 4 ขั�น 
กล่าวคือ ขั�นที� 1 มีส่วนร่วมในการวางแผน ประกอบดว้ยการรับรู้ เขา้ถึงขอ้มูลเกี�ยวกบัการวางแผนและร่วม
วางแผนกิจกรรม ขั�นที� 2 มีส่วนร่วมในการปฏิบติั/ดาํเนินการ ประกอบดว้ยการเกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินการใน
กิจกรรมต่างๆ และการตดัสินใจ ขั�นที� 3 มีส่วนร่วมในการจดัสรรผลประโยชน์ เป็นการมีส่วนร่วมในการจดัสรร
ประโยชน์หรือผลของกิจกรรมหรือผลของการตดัสินใจที�เกิดขึ�น และ ขั�นที� 4 มีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผล เกี�ยวขอ้งกบัการพยายามที�จะประเมินประสิทธิผลของโครงการกิจกรรมต่างๆและพิจารณาวธีิการที�จะ
ดาํเนินการต่อเนื�องต่อไป ประชาชนจะเขา้มาเกี�ยวขอ้งกบัการคิดเกณฑใ์นการประเมินโครงการ หรือกิจกรรม
ต่างๆดว้ย ซึ� งผลของกระบวนการประเมินนี�  จะกลายเป็นปัจจยันาํเขา้ในกระบวนการมีส่วนร่วมขั�นที� 1 ซึ� งเป็น
ขั�นตอนของการวางแผนต่อไป814  

แคมเบลและแรมเซเยอ (Campbell and Ramseyer) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมใน
โรงเรียนไวว้า่ การมีส่วนร่วมในโรงเรียนสามารถจดัระดบัได ้ ดงันี� คือ 1) ระดบัที�ไม่มีส่วนร่วมเลย คือ การที�
โรงเรียนและชุมชนไม่มีการเกี�ยวขอ้งสัมพนัธ์กนัเลย ต่างฝ่ายต่างอยู ่ โรงเรียนไม่ให้โอกาสแก่ประชาชนที�จะมี
ส่วนร่วม และประชาชนก็ไม่รับรู้ ไม่สนใจ ไม่ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 2) ระดบัที�มีส่วนร่วมนอ้ย คือ การที�
โรงเรียนติดต่อกบัประชาชนในชุมชนบา้งเป็นบางครั� ง ลกัษณะของการมีส่วนร่วมเป็นการรับฟังสิ�งซึ�งโรงเรียนได้
แจง้ให้ทราบ 3) ระดบัที�มีส่วนร่วมปานกลาง คือ การที�ประชาชนรับทราบเรื�องต่างๆ จากโรงเรียนเพิ�มมากขึ�น 
และมีคาํถามจากประชาชนมาสู่โรงเรียนบา้งเป็นบางครั� ง แต่ส่วนใหญ่เป็นการรับฟังจากทางโรงเรียนทางเดียว 4) 
ระดบัที�มีส่วนร่วมมาก คือ การที�โรงเรียนและชุมชนเริ�มมีความเกี�ยวขอ้ง ซึ� งกนัและกนัมากขึ�น เป็นการติดต่อกนั
ทั�งสองทาง มีการคิดหาเหตุผล แกปั้ญหาร่วมกนัโรงเรียนรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมมากขึ�น และ 5) ระดบัที�มีส่วนร่วมมากที�สุด คือ การที�โรงเรียนและชุมชนเป็นส่วนหนึ�งของกนัและกนั การ
คิดหาเหตุผล การตดัสินใจ การแกปั้ญหาร่วมกนัทั�งสองฝ่ายระหวา่งโรงเรียนกบัประชาชนในชุมชน815 ดา้นซมัชั�น
และอิงสตรอม (Sumption and Engstrom) ไดเ้สนอการจดัระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในโรงเรียน โดย
พิจารณาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในโรงเรียน คือ การที�ประชาชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ระดบัการมี
ส่วนร่วมประกอบดว้ย 1) การมีส่วนร่วมในระดบัตน้ คือ การมีส่วนร่วมในการรวบรวมขอ้มูลให้รายละเอียด
ขอ้มูลเพื�อการวางแผนการกาํหนดนโยบาย ซึ� งจะนาํไปสู่การมีส่วนร่วมในระดบัการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมใน
ระดบัตน้จึงตอ้งการการมีส่วนร่วมจากประชาชนจาํนวนมาก 2) การมีส่วนร่วมในระดบักลาง คือ การมีส่วนร่วม
                                                

814บวรศกัดิ{  อุวรรณโณ และ ถวิลวดี บุรีกุล, ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2550), 28-33. 

815Roald F. Campbell and John A. Ramseyer, The Dynamics of School Community 
Relationships (New York: Allyn and Bacon, 1955), 182. 
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ของประชาชนในการวเิคราะห์ ตีความขอ้มูลที�เก็บรวบรวมในระดบัตน้ ซึ�งตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมจากประชาชน
จาํนวนหนึ�งในการวิเคราะห์ ตีความ เพื�อนาํไปสู่การตดัสินใจ และ 3) การมีส่วนร่วมในระดบัสูง คือ การมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจและดาํเนินการ เป็นผลต่อเนื�องจากการมีส่วนร่วมในระดบักลางและระดบัตน้ ในการมีส่วน
ร่วมตดัสินใจจึงอาศยัการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนจาํนวนหนึ�งเท่านั�น816  

สมยศ นาวีการ ไดก้ล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมไว ้4 ดา้นดว้ยกนั ไดแ้ก่  &) 
อุปสรรคดา้นองคก์าร ไดแ้ก่ ประเพณี ปรัชญา ค่านิยมขององคก์ารคุณภาพของนโยบาย และระเบียบวิธีการ
ปฏิบติังาน คุณภาพของเจา้หน้าที�  โครงสร้างขององค์การและขาดบรรยากาศสนับสนุน 2) อุปสรรคดา้น
สถานการณ์ ไดแ้ก่ ขอ้จาํกดัดา้นเวลา ดา้นงาน และอิทธิพลของสิ�งแวดลอ้ม 3) อุปสรรคดา้นตวัผูบ้ริหารเอง ไดแ้ก่ 
นิสัยของผูบ้ริหาร ขาดความรู้ความเขา้ใจ ขาดความมั�นคง ความกลวัเสียอาํนาจ กลวัถูกบดบงัรัศมี ขาดระเบียบ
วินยั มองไม่เห็นตนเอง ความลม้เหลวในอดีต และ 4) อุปสรรคทางดา้นผูเ้กี�ยวขอ้ง หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ไดแ้ก่ 
ขาดความสามารถ ขาดความตอ้งการ ขาดความรู้ในบทบาทหนา้ที� มีความกลวัในใจเกี�ยวกบัความลม้เหลว กลวัถูก
คว ํ�าบาตร กลวังานหนกั และกลวัถูกยกเลิกงาน817  

|.|.S การทาํงานเป็นทมี  
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานพุทธศกัราช -Wp- ให้ความหมายของทีมไวว้่า เป็นนาม

หมายถึง ชุด, หมู่, คณะ ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ “team”818 นกัวิชาการทั�งหลาย เช่น ฟรานซิสและยงั (Francis and 
Young, 1979) เคซส์บอม (Kezsbom,1990) ปาร์คเกอร์ (Parker, 1990) เชอเมอร์ฮอร์นและคณะ (Schermerhorn 
and Orthers,1994) วดูค็อคและฟรานซิส (Woodcock and Francis,1994) ชองค ์ (Shonk,1997) และ ลุกซ์และ    
โพลเ์ซอร์  (Luecke and Polzer,2004) เป็นตน้ไดใ้ห้ความหมายไวเ้ป็นอเนกประการ ซึ� งอาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่ 
ทีม (Team)นั�น หมายถึง กลุ่มบุคคลตั�งแต่ 2 คนขึ�นไปที�มีความสัมพนัธ์และตอ้งพึ�งพากนัรับผิดชอบที�จะ
ปฏิบติังานให้บรรลุตามเป้าหมายร่วมกนั สาํหรับการทาํงานเป็นทีมนั�น นกัวิชาการทั�งหลาย อาทิเช่น ดรัคเกอร์ 
(Drucker,&Rqr) บริลล ์(Brill,1976) วาร์นีย ์(Varney,&Rrr) เดวิส (Davis,1981) อบัเบรชท์ (Albrecht,1983) ชองค ์
(Shonk,1992) และ เฟรนซ์และเบลล ์(French and Bell,1995) ไดใ้ห้ความหมายไวเ้ป็นอเนกประการ ซึ� งอาจกล่าว
โดยสรุปไดว้า่ การทาํงานเป็นทีมนั�น หมายถึง การที�กลุ่มบุคคลตั�งแต่ - คนขึ�นไปร่วมกนัและส่งเสริมกนักระทาํ
กิจกรรมอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อใหบ้รรลุผลสาํเร็จ โดยมีการแบ่งหนา้ที�ความรับผิดชอบร่วมกนัมีความสัมพนัธ์กนั
และมีเป้าหมายร่วมกนั สมาชิกมีความเปิดเผย จริงใจ และเผชิญหนา้เพื�อแกไ้ขปัญหา มีการสนบัสนุนไวว้างใจกนั 
ใหค้วามร่วมมือ แมจ้ะมีความคิดเห็นที�แตกต่างกนั 

                                                
816Merle R. Sumption and Yvonne Engstrom, School-community relations: a new approach 

(New York : McGraw-Hill, 1966), 61. 
817สมยศ นาวีการ, การบริหารแบบมีส่วนร่วม (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2525), 30-

43. 
818ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, เขา้ถึงเมื�อ 1 กุมภาพนัธ์

2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp  
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สุภทัทา ปิณฑะแพทย ์ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การทาํงานเป็นทีม คือ หัวใจของความสาํเร็จ และ
ทีมคุณภาพ เท่านั�นจึงจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นในระหวา่งการปฏิบติังานดว้ยกนั  ทีมคุณภาพจะ
สามารถเปลี�ยนวกิฤตใหเ้ป็นโอกาสไดอ้ยา่งสร้างสรรคแ์ละก่อให้เกิดผลลพัธ์ของงานทวีคูณอยา่งมีประสิทธิภาพ 
แต่อย่างไรก็ตามแนวปฏิบัติและพฤติกรรมของผูน้ําและผูต้ามในบริบทต่าง ๆ เหล่านี� ยงัขึ�นอยู่กบัวฒันธรรม
องคก์รและนอกเหนือไปจากนั�นยงัขึ�นอยูก่บัวฒันธรรมประเพณีที�ถือปฏิบติัประจาํชาติและสงัคมนั�น ๆ ดว้ย819  

นภาพร ขนัธนภา ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ ทีมงาน (Work team) คือ กลุ่มที�เป็นทางการซึ� งรวมกนั
โดยตอ้งพึ�งพาอาศยักนั มีหนา้ที�รับผิดชอบการทาํงานให้บรรลุเป้าหมายที�วางไว ้ โดยปกติการทาํงานเป็นทีมจะ
ดีกวา่การทาํเพียงคนเดียวเมื�องานนั�นตอ้งการทกัษะการตดัสินใจและความชาํนาญหลายอยา่ง องคก์ารที�ตอ้งการ
สร้างโครงสร้างใหม่เพื�อให้สามารถแข่งขนัได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ได้หันมาใช้ “teams” 
เพื�อที�จะใชป้ระโยชน์จากความสามารถพิเศษของคนงาน ทีมจึงเป็นเครื�องมือสาํคญัของฝ่ายบริหารในการให้สิทธิ
เสรีแก่องค์การ และเพิ�มการจูงใจคนงานอีกดว้ย  นอกจากนี� นภาพร ขนัธนภา ยงัไดอ้ธิบายถึงความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มและทีมไวว้่า ความแตกต่างระหว่างกลุ่มและทีม ไดแ้ก่ กลุ่ม (Group) จะประกอบดว้ยลกัษณะที�
สําคัญคือ มีบุคคลตั� งแต่ - คนขึ� นไป มีความเกี�ยวข้องและพึ� งพาซึ� งกันและกัน ทํางานร่วมกันเพื�อบรรลุ
วตัถุประสงคต์ามที�ไดต้ั�งใจไว ้และสามารถดาํเนินงานตามหนา้ที�ภายใตค้วามรับผิดชอบ ดา้นทีมงาน (work team) 
นั�นจะประกอบดว้ยลกัษณะสาํคญัคือ ก่อใหเ้กิดผลดีจากการใชค้วามพยายามในการร่วมมือกนั และความพยายาม
ของแต่ละคนสามารถมีผลในระดบัของการปฏิบติังานที�สูงกวา่ผลรวมของปัจจยัการผลิต (input) ของแต่ละคน820 

ทิศนา แขมมณี ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของการทาํงานเป็นทีมไว ้ ดงันี� คือ 1) มนุษยเ์รามี
ขอ้จาํกดัในการทาํงาน ดงันั�นงานใดใหญ่หรือสลบัซบัซอ้นคนเดียวคงทาํไม่สาํเร็จ จึงตอ้งอาศยัการทาํงานเป็นทีม 
2) มนุษยทุ์กคนมีขอ้แตกต่างกนัในเรื�องของความคิด สติปัญญา หากงานใดไดมี้ การช่วยกนัคิด ช่วยกนัระดม
สมอง ก็จะทาํให้การทาํงานไดร้อบคอบขึ�น 3)ตามธรรมชาติแลว้มนุษยเ์ราชอบที�จะทาํงานและมีปฏิสัมพนัธ์กบั
ผูอื้�น ตอ้งพึ�งพาอาศยัซึ� งกนัและกนั การทาํงานร่วมกนัจึงเป็นการตอบสนองความตอ้งการพื�นฐานของมนุษย ์4) 
การทาํงานในปัจจุบนั ตอ้งใชค้วามร่วมมือในการทาํงานขององคก์รทุกระดบัชั�น หากไม่มีทกัษะในการทาํงานเป็น
ทีม ก็จะพบอุปสรรคในการพฒันาองคก์ร 5) การทาํงานร่วมกนัที�มีประสิทธิภาพจะให้ผลดีที�มากกวา่การทาํงาน
คนเดียว และ 6) การทาํงานร่วมกนัทาํใหแ้ต่ละบุคคลไดเ้รียนรู้ซึ�งกนัและกนั ทาํใหเ้กิดการพฒันาตนเอง821  

วาร์นีย ์(Varney) ไดก้ล่าวถึงหลกัการทาํงานเป็นทีมไว ้ดงันี� คือ  &) บทบาทของสมาชิกแต่ละ
คนในทีมมีความเขา้ใจอนัดีต่อทีม -) เขา้ใจทกัษะของทีมและบทบาทหน้าที�ทั� งหมดขององค์กร o) เพิ�มการ
ติดต่อสื�อสารระหวา่งสมาชิกทุกคนในทีมเกี�ยวกบัประเดน็ต่างๆ ซึ�งทาํใหที้มมีประสิทธิภาพ p) สนบัสนุนระหวา่ง
สมาชิกภายในทีมดว้ยกนั W) เขา้ใจกระบวนการของทีม พฤติกรรมและการเปลี�ยนแปลงต่างๆ ภายในทีม q)  มี
                                                

819สุภทัทา ปิณฑะแพทย,์ ประสิทธิภาพและความสําเร็จของการทํางานเป็นทีม, เขา้ถึงเมื�อ &s 
มีนาคม -WWr, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.supatta.haysamy.com/teamwork.html 

820นภาพร ขนัธนภา, การจัดองค์การและการบริหารธุรกิจ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพม์หาวิทยาลยั
รามคาํแหง, -WpW), 232-234. 

821ทิศนา  แขมมณี, กลุ่มสัมพันธ์เพื�อการทํางานและการจัดการเรียนการสอน (กรุงเทพฯ : นิชิน
แอดเวอร์ไทซิ�งกรู๊ฟ, -WpW), &&-&o. 
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แนวทางการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ� นในการแก้ปัญหาต่างๆ ในทีมไม่ว่าจะเป็นเรื� องงานหรือ
ความสัมพนัธ์ซึ� งกนัและกนั r) สามารถใชค้วามคิดที�แตกต่างให้เกิดประโยชน์มากกว่าการทาํลาย s) มีความ
ร่วมมือประสานงานระหวา่งสมาชิกดว้ยกนัที�จะลดการแข่งขนัเพื�อเอาชนะกนั R) การเพิ�มสมรรถภาพของทีมใน
การทาํงานร่วมกบัทีมอื�นๆ ทั�งภายในและภายนอกองคก์ร และ  &A) มีความรู้สึกที�ดีต่อกนัและกนัระหวา่งสมาชิก
ภายในทีม822  

คาร์ (Carr) ไดอ้ธิบายแนวทางในการใชที้มที�มีอาํนาจไว ้4 ประเภท ไดแ้ก่ &) ทีมคุณภาพ 
(Quality Teams) ทีมที�มีวตัถุประสงคที์�ชดัเจนในการปรับปรุงคุณภาพผลิตภณัฑ ์ การบริการ กระบวนการและ
สภาพแวดลอ้มขององคก์าร มีความสามารถในการใชท้กัษะกลุ่มและทกัษะการแกปั้ญหา ความสําเร็จของทีม
คุณภาพคือการมอบอาํนาจให้แก่ทีมงานเพื�อนาํปัญหามาพิจารณาและการใช้ทกัษะที�จาํเป็นเพื�อการปรับปรุง
คุณภาพ -) ทีมโครงการ (Project Teams) ทีมที�มีวตัถุประสงคเ์ฉพาะ ครั� นดาํเนินการเสร็จตามวตัถุประสงคแ์ลว้ก็
จะถูกยกเลิกไป มีวตัถุประสงคข์องตนและมีการกาํหนดวนัเวลาที�จะดาํเนินการใหป้ระสบความสาํเร็จ สมาชิกจะมี
ทกัษะหลายอยา่งเพื�อนาํไปใชป้ระกอบการดาํเนินงานในโครงการนั�นๆ o) ทีมที�มีทกัษะและหนา้ที�หลากหลาย 
(Multi-skilled and multifunctional Teams) ทีมที�มีลกัษณะเด่นอยูที่�ความแตกต่างดา้นทกัษะของสมาชิก ซึ� งถือวา่
เป็นความเชี�ยวชาญของแต่ละคนและมีความจาํเป็นตอ้งนาํทกัษะเหล่านั�นไปแกปั้ญหา และ p) ทีมที�มีอาํนาจใน
การจดัการตวัเองอยา่งเต็มที� (Fully Self-Management Teams) ทีมที�รับผิดชอบการปฏิบติัการของทีมและผลผลิต
ของตนเอง ทีมงานจะรับงานต่างๆไดภ้ายใตก้ารนิเทศงานของผูบ้งัคบับญัชา เช่น งานการตั�งเป้าประสงค ์(Setting 
Goals) การวดัผลผลิต การประกนัการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพของสมาชิก รวมทั�งการจา้งพนกังาน การ
ประเมินผลงาน การควบคุมวนิยัของสมาชิกและการคดัเลือกหวัหนา้ทีมของตนเอง823 

วูดค็อคและฟรานซิส (Woodcock and Francis) ไดจ้าํแนกทีมงานตามภารกิจหน้าที�ที�
รับผิดชอบออกเป็น 6 ประเภทดว้ยกนั คือ 1) ทีมกลยทุธ์ (Strategic Team) เป็นทีมที�รับผิดชอบดา้นการกาํหนดกล
ยทุธ์ นโยบายโครงสร้าง และการจดัสรรทรัพยากรต่างๆ ของหน่วยงาน เป็นการมองไปขา้งหน้า ทาํหนา้ที�
วางแผนและแกปั้ญหาที�เกิดขึ�น 2) ทีมบริหาร (Management Team) เป็นกลุ่มผูบ้ริหารรับผิดชอบ 3) ทีมโครงการ 
(Project Team) เป็นคณะทาํงานที�แต่งตั�งขึ�น เพื�อปฏิบติังานให้บรรลุวตัถุประสงคภ์ายในระยะเวลาที�กาํหนด มี
ลกัษณะเป็นทีมเฉพาะกิจหรือทีมชั�วคราว 4) ทีมประสาน (Coordination Team) เป็นทีมงานที�ทาํหนา้ที�จดักิจกรรม
การประสานงานของฝ่ายต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบติังานที�มีความยุ่งยากและสลบัซับซ้อน 5) ทีมนึกคิด 
(Think-tank Team) เป็นคณะบุคคลที�เสนอแนะแนวคิดต่างๆ และเป็นผูส้นบัสนุนการตดัสินใจเรื�องต่างๆ และ 6) 

                                                
822Glenn H. Varney, Organization development for managers (Reading, Mass: Addison-

Wesley Publishing Company, 1977), 154-155. 
823Clay Carr, Team power: Lesson from American’s Top Companies on Putting Team 

power to Work (Englewood cliffs, NJ: Prentice Hall, 1992), 45. 
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ทีมปฏิบติัการ (Work Group) เป็นทีมงานที�รับผิดชอบการปฏิบติังานโดยตรง มีบทบาทในการปฏิบติังานที�เป็น
ภารกิจหลกั824  

เฮลเลอร์ (Heller,1998) ไดจ้าํแนกทีมออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 1) ทีมที�เป็นทางการ 
(Formal Teams) เป็นทีมการทาํงานทั�วไปในองคก์ารทาํงานที�มีความต่อเนื�อง ซึ� งมีหลายทีมขึ�นอยูก่บัโครงสร้าง
ของแต่ละองคก์าร โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทยอ่ย คือ 1.1) ทีมผูบ้ริหารระดบั (Cross-functional Executive Teams) 
เป็นทีมที�ประกอบดว้ยผูบ้ริหารของหน่วยงานนั�น 1.2) ทีมสหสาขาวิชาชีพ (Cross-functional Teams) เป็นทีมที�
ประกอบดว้ยสมาชิกที�มีทกัษะ ความรู้ความชาํนาญในแต่ละสาขาวิชามาปฏิบติังานร่วมกนั 1.3) ทีมผูช้าํนาญการ 
(Business Teams) เป็นที�ประกอบดว้ยผูที้�มีความรู้ ความชาํนาญในเรื�องที�คลา้ยๆ กนัมารวมกนัทาํงาน และแกไ้ข
ปัญหาร่วมกนั และ 1.4) ทีมสนบัสนุนทั�วไป (Formal Support Teams) เป็นทีมที�ประกอบดว้ยผูช้าํนาญการในดา้น
ต่างๆ ที�คอยสนบัสนุน ช่วยเหลือการทาํงานในดา้นต่างๆ และ 2) ทีมที�ไม่เป็นทางการ (Informal Teams) เป็นทีม
ที�ตั�งขึ�นมาชั�วคราว เมื�อปฏิบติัภารกิจเสร็จแลว้ก็ถือวา่ภาระหนา้ที�สิ�นสุดลง โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทยอ่ย คือ 2.1) 
ทีมงานโครงการ (Temporary Project Teams) เป็นทีมที�ปฏิบติังานร่วมกนัตามโครงการ มีระยะเวลาเริ�มตน้และ
สิ�นสุดโครงการกาํหนดไวช้ดัเจน 2.2) ทีมเพื�อการปรับปรุงเปลี�ยนแปลง (Change Teams) เป็นทีมการทาํงานที�ตั�ง
ขึ�นเพื�อร่วมมือปรับปรุงแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 2.3) ทีมสร้างสรรค ์(Hot Group) เป็นทีมที�ทาํงานร่วมกนั ร่วมคิด
หาแนวทางใหม่ๆ ในการปฏิบติังาน ทาํงานดว้ยเป็นอิสระ และ 2.4) ทีมเฉพาะกิจ (Temporary Task Forces) เป็น
ทีมที�ร่วมกนัทาํงานที�เกี�ยวกบัปัญหาเป็นเรื�องๆ เพื�อแกไ้ขใหเ้ห็นผลโดยเร็ว825 

ร๊อบบินส์ (Robbins)ไดจ้าํแนกทีมออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ &) ทีมแกไ้ขปัญหา (Problem-
solving teams) หมายถึง ทีมที�ประกอบดว้ยสมาชิกจาํนวน W-&- คนจากแผนกงานเดียวกนั ซึ�งพบปะกนัสปัดาห์ละ 
--o ชั�วโมง เพื�ออภิปรายร่วมกนัหาวิธีการหรือหนทางที�จะปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิผล และสภาพแวดลอ้มใน
การทาํงาน -) ทีมบริหารตนเอง (Self-managed work teams) หมายถึง ทีมที�ประกอบดว้ยสมาชิกประมาณ 10-15 
คน ซึ�งใช่เพียงแต่การแกปั้ญหาทั�วๆไปเท่านั�น แต่ทีมงานจะตอ้งรับผิดชอบต่อผลลพัธ์ที�เกิดขึ�นจากการตดัสินใจ
และดาํเนินการของตน การทาํงานของทีมจะมุ่งที�การผสมผสานกนัระหวา่งความสามคัคีและการเป็นทีมงานที�ดี
กบัการมีสิทธิส่วนบุคคลและความรู้รักอยากจะทาํงานดว้ยความผูกผนัในงาน และ o) ทีมขา้มสายงาน (Cross-
functional team) หมายถึง ทีมงานที�ประกอบดว้ยพนกังานที�อยูใ่นสายการบงัคบับญัชาเดียวกนั แต่มาจากแผนก
งานต่างกนัมาร่วมมือกนัปฏิบติังานเพื�อทาํใหง้านบรรลุเป้าหมายที�วางไว้826 

นภาพร ขนัธนภา ไดจ้าํแนกทีมออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ตามคุณลกัษณะไวด้งันี� คือ &) แบ่งตาม
วตัถุประสงค ์(Purpose) ไดแ้ก่ ทีมพฒันาผลิตภณัฑ ์ทีมแกปั้ญหา ทีมรื�อปรับระบบ (Reengineering) และทีมที�ตั�ง

                                                
824Mike Woodcock and Dave  Francis, Team building Strategy (Hampshire : Gower 

Publishing, 1994), 34. 
825สุมิตตา ทับทิม, “การศึกษาการทาํงานเป็นทีมที�มีประสิทธิภาพของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวทิยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณุโลก” (การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาบริหาร
การศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยันเรศวร, 2554), 22-23. 

826Stephen Robbins, Essential of Organizational Behavior, 8th ed. (New Jersey : Pearson 
Prentice Hall, 2005), 259-261. 
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ตามวตัถุประสงคอื์�นๆ ขององคก์าร -) แบ่งตามโครงสร้าง (Structure) ไดแ้ก่ ทีมที�มีหัวหนา้คอยดูแล และทีมที�
บริหารเอง o) แบ่งตามลกัษณะสมาชิก (Membership) ไดแ้ก่ ทีมงานตามหนา้ที� และทีมงานไขว ้และ p) แบ่งตาม
ระยะเวลา (Duration) ไดแ้ก่ ทีมถาวร และทีมชั�วคราว827  

เบ็ญจวรรณ บุญใจเพช็ร ไดท้าํการจาํแนกทีมไว ้ o ประเภทไดแ้ก่ &) ทีมงานทาํหนา้ที�เดียวกนั 
(functional team) ทีมที�มีลกัษณะงานที�เกี�ยวขอ้งกับการปรับปรุงกิจกรรมในงานหรือการแกปั้ญหาภายใน
หน่วยงานเดียวกนัใหดี้ขึ�น มีผูบ้งัคบับญัชาเป็นหัวหนา้ทีม ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานเป็นสมาชิกของทีม -) 
ทีมงานขา้มหนา้ที� (cross-functional team) ทีมที�มีลกัษณะงานคนละหน่วยงานกนัทาํหนา้ที�แตกต่างกนั เป็นการ
รวมทีมกนัเฉพาะกิจเกิดขึ�นชั�วคราว ทีมงานประกอบดว้ยสมาชิกที�มีความเชี�ยวชาญหลายสาขาหลายหน่วยงาน  
และ o) ทีมงานบริหารตวัเอง (self-managed team) ทีมงานที�กาํกบัตวัเอง ดาํเนินงานโดยไม่มีผูจ้ดัการมาควบคุม
และตอ้งรับผิดชอบงานร่วมตั�งแต่ตน้จนงานเสร็จ828  

เดวสิ (Davis, 1989) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัองคป์ระกอบของการทาํงานเป็นทีมไว ้3 ประการ 
ไดแ้ก่ 1) องคป์ระกอบดา้นสมาชิก 2) องคป์ระกอบดา้นผูน้าํกลุ่ม และ 3) องคป์ระกอบดา้นการจดัการ829  

เนลสัน และคลิก ( Nelson and Quick,1997) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัองคป์ระกอบของการ
ทาํงานเป็นทีมไวด้งันี� คือ 1) จาํนวนบุคคล การทาํงานเป็นทีมจะตอ้งประกอบดว้ยบุคคลตั�งแต่ 2 คนขึ�นไป 2) การ
มีเป้าหมายร่วมกนั สมาชิกทุกคนจะตอ้งมีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายร่วมกนั เพื�อสนองความตอ้งการได้
อยา่งเตม็ที� 3) การวางแผนร่วมกนั ตอ้งมีการวางแผนการปฏิบติังานและการประเมินผลงานร่วมกนัจึงจะทาํใหง้าน
สาํเร็จลงได ้ 4) การมีส่วนร่วม สมาชิกตอ้งมีจิตสาํนึกในการเขา้มามีส่วนร่วมดว้ยตนเองไม่ใช่เกิดจากการบงัคบั 
5) การติดต่อสื�อสาร การทาํงานเป็นทีมจะประสบผลสาํเร็จไดต้อ้งมีการติดต่อสื�อสารระหวา่งสมาชิกดว้ยกนั ผูน้าํ
กบัสมาชิก การติดต่อสื�อสารทาํให้เกิดความเขา้ใจ 6) ความผูกพนัแน่นแฟ้น สมาชิกที�ทาํงานร่วมกนัเป็นทีมจะมี
ความรู้สึกผูกพนัซึ� งกนัและกนั ความรู้สึกนั�นเปิดเผยและมีความจริงใจ 7) การพึ�งพาอาศยักนั การทาํงานเป็นทีม
ตอ้งมีลกัษณะการพึ�งพาอาศยักนั ร่วมมือกนัระหวา่งทีมงาน 8) ความร่วมมือประสานกนั การทาํงานเป็นทีมตอ้ง
ประกอบดว้ยสมาชิกที�มีความสามคัคี ร่วมแรงร่วมใจกนั แกไ้ขปัญหา มีการแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ� งกนัและกนั และ 
9) การมีผลประโยชน์ร่วมกนั สมาชิกมีเป้าหมายร่วมกนัและความสาํเร็จเป็นของสมาชิกทีมงานทุกคน830 

สุนนัทา เลาหนนัท์ ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของการทาํงานเป็นทีมไว ้3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
1)หัวหนา้ทีม (Team leader) ประกอบดว้ย 1.1) คุณลกัษณะหัวหนา้ทีมหรือผูน้าํทีมมีดงันี� คือ 1.1.1) มีความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์อยา่งถ่องแทใ้นการวางแผนการดาํเนินงานและติดตามประเมินผล 1.1.2) เป็นที�
                                                

827นภาพร ขนัธนภา, การจัดองค์การและการบริหารธุรกิจ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพม์หาวิทยาลยั
รามคาํแหง, -WpW), 234-235. 

828เบ็ญจวรรณ บุญใจเพช็ร, การบริหารกลุ่มและทีม, เขา้ถึงเมื�อ &s มีนาคม -WWr, เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=ajarnben&month=As--A&A&date=&o&group=-A&gblog=R 

829ปัญญากร อุดนนั, “การศึกษาสมถนะการทาํงานเป็นทีมของครูและบุคลกรทางการศึกษาสังกดั
สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1”  (การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขา
บริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยันเรศวร, 2553), 38. 

830ประภาศรี อึ�งกลุ, การสร้างทมีงาน (ภูเก็ต: สถาบนัราชภฏัภูเก็ต, 2542), 81. 
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ยอมรับนบัถือของสมาชิกทีมดว้ยความจริงใจและมีวฒิุภาวะทางสังคม 1.1.3) เป็นคนเปิดเผย จริงใจ ซื�อสัตย ์และ
เป็นกนัเอง 1.1.4) สามารถแสวงหาวิธีการที�เหมาะสมโดยใชว้ิธีการประชุมเพื�อให้เกิดการมีส่วนร่วมไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 1.1.5) ไม่ผูกขาดการเป็นผูน้าํทีมอยูต่ลอดเวลา 1.1.6) พร้อมที�จะให้ความช่วยเหลือทีม 1.1.7) 
สามารถสื�อสารผลงานของทีมให้สาธารณชนเขา้ใจได ้1.1.8) มีเทคนิคการจูงใจและเสริมแรงดา้นความสาํเร็จสูง 
และ 1.1.9 มีเทคนิคการเผชิญความขดัแยง้ ไม่วา่จะเป็นเรื�องงานหรือส่วนตวั และ 1.2) บทบาทและหนา้ที�สาํคญั
ของหวัหนา้ทีม มีดงันี� คือ 1.2.1) รับนโยบายจากองคก์าร 1.2.2) กาํหนดเป้าหมาย แนวทางและขั�นตอนการปฏิบติั 
1.2.3) มอบหมายงานแก่สมาชิก 1.2.4) สร้างบรรยากาศดว้ยการจูงใจ เสริมแรง ให้กาํลงัใจ 1.2.5) อาํนวยความ
สะดวกให้ความช่วยเหลือ และแกปั้ญหาต่างๆ และ 1.2.6) ประเมินผลผูร่้วมงาน 2) สมาชิกทีม (Team member) 
ประกอบดว้ย 2.1) คุณลกัษณะของสมาชิกทีมงาน มีดงันี� คือ 2.1.1) มีความตั�งใจทาํงานจริง สามารถรับผิดชอบงาน
ในหนา้ที�ของตนของกลุ่ม และของทีม 2.1.2) มีความรู้และใฝ่รู้ความชาํนาญในงานนั�น รู้จกัฟัง รู้จกัพูด และกลา้
แสดงความคิดเห็นที�เป็นประโยชน์ต่อทีม 2.1.3) สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้�นได ้ : เป็นผูที้�ยอมรับฟังและเคารพ
ความคิดเห็นของเพื�อนสมาชิกทีม 2.1.4) เคารพมติของทีม และป้องกนัมิให้เบี�ยงเบนมติของทีมออกไปเขา้กบั
ความคิดเห็นของตนเอง และ 2.1.5) เป็นผูเ้สียสละ อาสาช่วยทาํงานทุกดา้น และ 2.2) บทบาทและหนา้ที�ของ
สมาชิก มีดงันี� คือ 2.2.1) รับมอบหมายงานจากหัวหนา้ทีม 2.2.2) ปฏิบติังานดว้ยความรับผิดชอบให้บรรลุ
เป้าหมายของทีม 2.2.3) ให้ความร่วมมือในการแกปั้ญหาต่างๆ และ 2.2.4) เป็นผูต้ามที�ดี และ 3) เลขานุการทีม 
(Team secretary) ประกอบดว้ย 3.1) คุณลกัษณะของเลขานุการกลุ่ม มีดงันี� คือ 3.1.1) มีความสามารถในการเขียน
หนงัสือไดดี้ 3.1.2) สามารถจบัประเด็นการพดู การปรึกษาหารือของกลุ่มหรือทีมไดดี้เป็นผูฟั้งและผูป้ระสานที�ดี 
3.1.3) สามารถสรุปผลการประชุมและทาํรายงานให้สมาชิกทีมไดรั้บทราบ 3.1.4) มีความรู้และประสบการณ์ใน
การเสนอรายงานอยา่งมีแบบแผน และ 3.1.5) สามารถเขียนแผนผงั กราฟ ชาร์ทได ้และ 3.2) บทบาทและหนา้ที�
ของเลขานุการกลุ่ม มีดงันี� คือ 3.2.1) มีมนุษยสัมพนัธ์ที�ดีต่อสมาชิกทีม 3.2.2) มีความสามารถและทกัษะในการ
สื�อสารที�มีประสิทธิภาพ 3.2.3) รับคาํสั�งจากหัวหน้าหรือผูที้� เกี�ยวขอ้ง และ 3.2.4) ประสานงานระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชาและถ่ายทอดสิ�งที�ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสนอใหน้ายไดรั้บรู้831  

หลุย จาํปาเทศ ไดท้ศันะไวว้า่องคป์ระกอบสําคญัของการทาํงานเป็นทีม คือ องคป์ระกอบ
เกี�ยวกบัการจดัรูปแบบของกลุ่ม ไดแ้ก่ การมีเป้าหมายและขั�นตอนที�ชดัเจน การจดัให้มีการประสานงานกนัเป็น
ทีมมีขนาดกลุ่มที�พอเหมาะ ซึ�งมี 2 องคป์ระกอบหลกัๆ ไดแ้ก่ 1) องคป์ระกอบที�เกี�ยวกบัผูน้าํกลุ่ม ไดแ้ก่ มีความรู้
ในการวางแผนงานมีเทคนิคการเสริมแรงและสร้างพลงัใจ มีเทคนิคเผชิญต่อความขดัแยง้ และ 2) องคป์ระกอบที�
เกี�ยวกบัสมาชิกกลุ่ม ไดแ้ก่ มีความตั�งใจที�จะทาํงาน มีความรู้ความชาํนาญในงานนั�น มีความร่วมมือและตระหนกั
ในการทาํงานเป็นทีม832  

                                                
831สุนนัทา เลาหนนัทน์, การสร้างทมีงาน (กรุงเทพฯ : ดี.ดี.บุ๊คสโตร์, 2540), 74-76. 
832หลุย จาํปาเทศ, จิตวิทยาการบริหาร (กรุงเทพฯ:โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2540),111-

114. 
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สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของการทาํงาน
เป็นทีมไว ้ o องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) องคป์ระกอบดา้นสมาชิก 2) องคป์ระกอบดา้นผูน้าํ และ 3) องคป์ระกอบดา้น
การจดัการกลุ่ม833  

สุมิตตา ทับทิม ได้ทําการศึกษาเกี� ยวกับการทํางานเป็นทีมที� มีประสิทธิภาพแล้วสรุป
องคป์ระกอบของการทาํงานเป็นทีมไว ้3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) องคป์ระกอบดา้นผูน้าํทีม ตอ้งเป็นผูที้�มีความรู้
ความสามารถ มีคุณสมบติัของผูน้าํที�ดี ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอยา่งทั�วถึง ไม่หลีกเลี�ยง
ปัญหาและสามารถขจดัความขดัแยง้ได ้2) องคป์ระกอบดา้นสมาชิกทีม มีความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอื้�น
ไดเ้ป็นอยา่งดี และคอยช่วยเหลือเกื�อกลูกนั และ 3) องคป์ระกอบดา้นการจดัทีม ตอ้งมีเป้าหมายของทีมที�ชดัเจน มี
การทาํงานอยา่งเป็นระบบ มีเงื�อนไขการเสริมแรงที�ดีและเหมาะสม834 

จอห์นสันและจอห์นสัน (Johnson and Johnson) กล่าวไวว้า่ ทีมที�ดีนั�นสมาชิกจะตอ้งมีการ
พบปะกนั พูดคุยและแลกเปลี�ยนทศันคติ ซึ� งกนัและกนั มีการร่วมมือกนัทาํงานที�ส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพ มี
การทาํงานเป็นหมู่คณะ มีกระบวนการทาํงานเป็นกลุ่มเพื�อให้ไดง้านตามเป้าหมายเพื�อรักษาประสิทธิภาพในการ
ทาํงาน สมาชิกตอ้งมีความรู้สึกผูกพนักนัภายในทีมจะตอ้งร่วมมือประสานงานดว้ยความตั�งใจและปฏิบติัตาม
กฎระเบียบของกลุ่มดว้ยความเตม็ใจและยนิดีปฏิบติังานตามทิศทางของกลุ่ม835  

ลุกซ์และโพล์เซอร์  (Luecke and Polzer) ไดก้ล่าวไวว้่า ทีมที�สามารถทาํงานให้ประสบ
ความสาํเร็จได ้ตอ้งประกอบไปดว้ยความสามารถพิเศษ (talent) ความรู้ (knowledge) การมีอิทธิพลต่อความคิด
ของคนในองคก์าร ประสบการณ์ และความรู้เกี�ยวกบัวิธีการทาํงานในเชิงเทคนิคที�จาเป็นสาํหรับการทางานของ
ทีม โดยทีมที�ปฏิบติังานไดดี้นั�น ตอ้งประกอบดว้ยสมาชิกซึ� งมีความสามารถที�สาํคญัสาํหรับทีม และหากทีมมี
จุดอ่อนหรือขาดแคลนความสามารถที�สําคญัสําหรับทีม และหากทีมมีจุดอ่อนหรือขาดแคลนความสามารถที�
จาํเป็นในการทาํงาน ก็จะเป็นผลทาํใหที้มไม่สามารถกา้วไปถึงเป้าหมายที�ตั�งไวไ้ด ้ซึ� งในกรณีเช่นนี� ทีมตอ้งแกไ้ข
จุดบกพร่องของตนเอง หรือสรรหาสมาชิกคนใหม่ ที�มีความสามารถตรงกบัความตอ้งการของทีม ทั�งนี� ทีมที�
ประสบความสาํเร็จจะดาํเนินการในลกัษณะดงักล่าว เพื�อพวกเขาประสบปัญหาในการทาํงาน836  

มาโย (Mayo) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารกบัการทาํงานเป็นทีมในองคก์าร
ไวว้า่ ขวญัของคนงานมีความสาํคญัต่อการเพิ�มผลผลิต กลุ่มคนงานเห็นวา่ควรพยายามสร้างบรรทดัฐานโดยมีการ
กาํหนดมาตรฐานของกลุ่มขึ�นเอง ซึ� งมาโยนั�นจะเน้นเรื�องทีมงานวา่จะช่วยเพิ�มความสําเร็จขององคก์ารได ้ซึ� ง
                                                

833สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, คู่มือพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (กรุงเทพฯ: 
สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2541), 108-109. 

834สุมิตตา ทับทิม, “การศึกษาการทาํงานเป็นทีมที�มีประสิทธิภาพของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวทิยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณุโลก” (การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาบริหาร
การศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยันเรศวร, 2554), 28. 

835David W. Johnson and P. Johnson, Joining Together Group Theory and Group Skills, 3rd 
ed. (Englewood Cliffs,New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1987), 401-409. 

836ริชาร์ด ลุกซ์ และ เจฟฟ์ โพล์, การบริหารจัดการทีมงาน, แปลจาก Creating Teams with an 
Edge, แปลโดย สุรีพร พึ�งพทุธคุณ (กรุงเทพฯ: ธรรกมลการพิมพ,์ 2549), 37. 
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กล่าวโดยสรุปดงันี� คือ  1) ผูบ้งัคบับญัชายิ�งมีผลประโยชน์และชื�อเสียงส่วนตวัอยูด่ว้ยในความสาํเร็จของแต่ละคน
ที�เป็นสมาชิกทีม 2) สมาชิกทีมจะมีความภูมิใจในการเขา้มามีส่วนร่วมในผลงานของทีม 3) ทีมงานจะร่วมกนั
กาํหนดเงื�อนไขการทาํงานร่วมกนัขึ�นเองโดยการช่วยเหลือของผูน้าํ 4) ผูบ้งัคบับญัชาสามารถตรวจสอบผลงาน
ของทีมงานตามที�ไดรั้บมอบหมายของทีมงาน 5) ทีมงานยอ่มมีส่วนร่วมในความสาํเร็จของเขาและจะภูมิใจที�
บุคคลภายในให้ความสนใจที�สมาชิกในทีมไดร่้วมกนัทาํ 6) ทีมงานจะไม่มีความรู้สึกวา่ถูกกดดนัหรือบงัคบัให้
เปลี�ยนแปลง 7) ก่อนที�จะมีการเปลี�ยนแปลงแต่ละครั� งทีมจะไดรั้บการปรึกษาหารือ และ s) การพฒันาทีมงานแต่
ละครั� งสมาชิกจะรู้สึกเชื�อมั�น และไดรั้บการยกยอ่ง837  

แมคเกรเกอร์ (McGregor) กล่าวถึงสิ�งที�จะช่วยให้ทีมงานมีประสิทธิผล ไดแ้ก่ &) บรรยากาศ
ขององค์การ จะตอ้งมีแนวโน้มเป็นอุปนัย ไม่เครียด เป็นบรรยากาศที�ทาํให้คนเกี�ยวขอ้งและสนใจกัน ไม่มี
สญัญาณที�บ่งบอกถึงความเบื�อหน่าย  -)  มีการอภิปรายกนัอยา่งเปิดเผยเกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมของแต่ละคน แต่ใน
ที�สุดงานส่วนรวมจะต้องเป็นกลุ่ม ถ้ามีการอภิปรายนอกรอบ คนใดคนหนึ� งก็จะดึงกลับมา o) งานหรือ
วตัถุประสงคข์องกลุ่ม สมาชิกเขา้ใจและยอมรับ จะมีการอภิปรายจุดมุ่งหมายในบางจุดโดยอิสระ จนกวา่จะมีการ
รวบรวมขึ�น และทุกคนยอมรับที�จะปฏิบติัตามดว้ยความเตม็ใจ p) บรรดาสมาชิกจะฟังซึ� งกนัและกนั การอภิปราย
จะไม่มีการขา้มจากเรื�องหนึ�งไปอีกเรื�องหนึ�ง ซึ� งไม่มีความสัมพนัธ์กนั แนวคิดทุกแนวคิดจะรับฟังความเห็นของ
ทุกคน ทุกคนแสดงออกในเชิงสร้างสรรค ์โดยไม่กลวัวา่จะถูกกล่าวหาวา่ไม่ฉลาด ถึงแมว้า่บางเรื�องจะเป็นเรื�อง
ยากก็ตาม W) แมจ้ะมีการขดัแยง้กนั คนในกลุ่มก็ยงัมีความรู้สึกที�จะอยูร่่วมทาํงานกนัต่อไป แมจ้ะมีความขดัแยง้ก็
ไม่หลบหลีก เพื�อปิดบงัอาํพรางการไม่ตกลงกนั  ไม่มีการบีบบงัคบักนัในกลุ่ม มีการตรวจสอบเหตุผลกนัอย่าง
ระมดัระวงั และกลุ่มพยายามแกปั้ญหาแทนที�จะหนีปัญหา q) มีการตดัสินใจโดยความเห็นร่วมกนัส่วนใหญ่ เมื�อ
ทุกคนเห็นวา่ไปดว้ยกนัได ้r) การวจิารณ์เป็นไปอยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมา ไม่โจมตีกนัเป็นการส่วนตวัทั�งต่อหนา้
และลบัหลงั การวิจารณ์เป็นไปเพื�อสร้างสรรค์ เพื�อแกปั้ญหาในการทาํงานให้สาํเร็จ s) ทุกคนมีอิสรเสรีในการ
แสดงความรู้สึก และแนวคิดในการนาํมาเป็นเครื�องมือแกปั้ญหาทั�งปัญหาส่วนบุคคลและการทาํงานของกลุ่ม ทุก
คนเขา้ใจความรู้สึกของกนัและกนัในประเด็นต่างๆ ที�ถกเถียงกนั R) เมื�อมีความจาํเป็นในการปฏิบติังาน การ
มอบหมายงานไดรั้บการยอมรับเป็นอยา่งดีจากผูเ้กี�ยวขอ้ง &A) ประธานกลุ่มไม่ใชอิ้ทธิพลส่วนตวัเหนือสมาชิก
ของกลุ่มคนอื�นๆ หรือกลุ่มก็ไม่ไดใ้ชอิ้ทธิพลเหนือกนั แต่ภาวะผูน้าํเปลี�ยนแปลงไปทุกขณะแลว้แต่สถานการณ์ 
แต่ละคนแสดงบทบาทในการเป็นส่วนหนึ� งของกลุ่ม จะเป็นผูน้าํเมื�อมีโอกาส ไม่มีการต่อสู้เพื�ออาํนาจส่วนตวั 
ประเด็นสําคญัมิใช่อยู่ที�ใครควบคุม แต่อยู่ที�ทาํอย่างไรจึงจะทาํงานไดส้ําเร็จ และ &&) กลุ่มมีอิสรภาพในการ
ทาํงาน มีการตรวจสอบเป็นระยะๆ วา่จะทาํงานใหดี้ขึ�นไดอ้ยา่งไร อาจเป็นกระบวนการ บุคคล กลุ่ม หรือวิธีการก็
ตาม ยอ่มแลว้แต่งานและวตัถุประสงคข์องกลุ่ม838  

ลิเคอร์ท (Likert) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะทีมที�มีประสิทธิผล สรุปไดด้งันี� คือ 1) สมาชิกมีความ
ชาํนาญในการปฏิบติังานและมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีระหวา่งกนั 2) สภาพการปฏิบติังานมีความเป็นกนัเองและไม่ตึง

                                                
837Elton Mayo, The Human Problems of Industral Civilization (Boston: Harvard University, 

1954), 84-85. 
838Douglas McGregor, The Human Side of Enterprise (New York: McGraw-Hill, 1960), 232-

235. 
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เครียด 3) สมาชิกมีความสนใจซึ�งกนัและกนัให้เกียรติกนั 4) มีความไวเ้นื�อเชื�อใจซึ� งกนัและกนัสูง 5) สมาชิกมี
ส่วนร่วมในการกาํหนดค่านิยม ความตอ้งการและเป้าหมายต่างๆ 6) สมาชิกมีการประสานงานที�ดี 7) สมาชิก
ยอมรับและให้ความสําคญัต่อค่านิยมของทีม 8) สมาชิกมีแรงจูงใจที�จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของทีม
ร่วมกนั 9) การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในกิจกรรมต่างๆ 10) หัวหนา้ทีมส่งเสริมบรรยากาศของการร่วมมือ
ประสานงาน 11) สมาชิกทีมงานมีความกระตือรือร้นที�จะช่วยเหลือซึ� งกนัและกนัอยา่งเต็มศกัยภาพ 12) สมาชิก
ยอมรับเป้าหมายและความคาดหวงัของทีมงานโดยความเต็มใจ 13) สมาชิกมีความมั�นใจในความสามารถของ
ทีมงาน 14) สมาชิกให้ความช่วยเหลือซึ� งกนัและกนั 15) บรรยากาศการทาํงานส่งเสริมให้มีการใชค้วามคิด
สร้างสรรค ์16) ทีมงานมีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์17) มีการสื�อสารเกี�ยวกบัการปฏิบติังานอยา่งตรงไปตรงมา 18) 
มีการส่งเสริมใหใ้ชก้ระบวนการในการสื�อสาร 19) สมาชิกมีความสนใจข่าวสารขอ้มูลที�ไดรั้บฟัง และรับฟังโดย
ปราศจากความแคลงใจ 20) มีการยอมรับนบัถือซึ� งกนัและกนั 21) มีกระบวนการกลุ่มของทีมงานส่งเสริมให้
สมาชิกทุกคนไดแ้สดงความคิดเห็น 22) มีความยืดหยุน่ในการทาํงาน 23) สมาชิกเขา้ใจเป้าหมายและปรัชญาใน
การทาํงานส่งผลใหก้ารตดัสินใจเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และ 24) หวัหนา้ทีมมีภาวะผูน้าํที�เหมาะสมกบัสภาพ
การทาํงาน839  

วดูค็อคและฟรานซิส (Woodcock and Francis) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ ทีมงานที�มีประสิทธิภาพ
และจะนาํประโยชน์มาสู่องคก์ร ดงันี� คือ 1) สมาชิกทีมแต่ละคนปฏิบติังานในกลุ่มที�ทุกคนยอมรับความสามารถ
ของกนัและกนั และภาคภูมิใจในเอกลกัษณ์ขององคก์ร 2) หัวหนา้ทีมมอบอาํนาจ และให้โอกาสแก่สมาชิกไดมี้
ส่วนร่วมอยา่งเต็มความสามารถ 3) สมาชิกไดรั้บการส่งเสริมให้ทาํงาน เพื�อให้ผลการปฏิบติังานดีที�สุด 4) ความ
หลากหลายดา้นความรู้ความเชี�ยวชาญของทีมงานช่วยใหแ้กปั้ญหาใหลุ้ล่วงดว้ยดี 5) ประสบการณ์และบุคลิกภาพ
ที�แตกต่างกนัของสมาชิกทาํให้กระบวนการตดัสินใจมีคุณภาพดีขึ�น 6) ช่วยลดตน้ทุนดา้นการบริหารและขจดั
อุปสรรคดา้นการสื�อสารของสมาชิก 7) เพิ�มสมรรถภาพในการทาํงานทั�งระดบับริหารและปฏิบติัการ และ 8) 
สร้างความรู้สึกวา่เป็นส่วนหนึ�งของทีม มีความรับผิดชอบร่วมกนัและมีความผูกพนัทางใจต่อทีม การทาํงานเป็น
ทีม นอกจากนี�  วูดค็อค (Woodcock) ยงัไดเ้สนอแนวคิดเกี�ยวกบัการสร้างกลุ่มทีมงานที�มีประสิทธิภาพ (The 
Building Blocks of Effective Teamwork) ไวว้่า องค์ประกอบของทีมงานที�มีประสิทธิภาพนั�นจะตอ้ง
ประกอบดว้ยคุณลกัษณะ && ประการ ไดแ้ก่ 1) ความสมดุลในบทบาท (Balanced roles) หมายถึง ในทีมจะตอ้งมี
การทาํงานที�ผสมผสาน ทกัษะ ความรู้ความสามารถที�แตกต่างกนัของบุคคล และใชค้วามแตกต่างดาํเนินบทบาท
แต่ละคนไดอ้ยา่งเหมาะสม 2) เป้าหมายที�ชดัเจนและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ (Clear objective and Agree 
goals)หมายถึง ทีมการทาํงานจะตอ้งมีเป้าหมายและวตัถุประสงคที์�ชดัเจน สมาชิกในทีมรับรู้และยอมรับเป้าหมาย
และวตัถุประสงคน์ั�น 3) การเปิดเผยและเผชิญหนา้ (Openness and confrontation) หมายถึง บรรยากาศในการ
ทาํงานเป็นทีมเป็นไปอยา่งเปิดเผย สมาชิกสามารถที�จะแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นของตนต่อการทาํงานไดมี้
การสื�อสารกนัโดยตรง หันมาร่วมกนัแกปั้ญหา 4) การสนบัสนุนและการไวใ้จ (Support and Trust) หมายถึง 
สมาชิกในทีมไดรั้บการช่วยเหลือสนบัสนุนซึ�งกนัและกนัมีความจริงใจต่อกนั สามารถพูดกนัอยา่งตรงไปตรงมา
                                                

839Rensis Likert, 1961, อา้งถึงใน อรุณ รักธรรม, “พฤติกรรมองคก์าร,” ใน เอกสารการสอนชุดวชิา
ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา เล่ม 9 หน่วยที� 9-U บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (นนทบุรี: สาํนกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -Woq), 250-251. 
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ในปัญหาที�เกิดขึ�นในการทาํงานพร้อมร่วมมือกนัในการแกปั้ญหา 5) ความร่วมมือและการขดัแยง้ (Co-operation 
and Conflict) หมายถึงสมาชิกในทีมให้ความร่วมมือในการทาํงานพร้อมที�จะสนบัสนุนช่วยเสริมสร้างทกัษะ
ความรู้ความสามารถใหแ้ก่กนัและกนั มีการใชค้วามขดัแยง้ที�เกิดขึ�นในทางสร้างสรรคเ์พื�อร่วมมือกนัแกปั้ญหา6) 
วธีิการปฏิบติังานที�ชดัเจน (Sound procedures) หมายถึง การทาํงานของทีมที�มีการประชุมปรึกษาและหาแนวทาง
ร่วมกนั การตดัสินใจจะใช้ขอ้มูลและความเห็นของสมาชิกทุกคน 7) ภาวะผูน้ําที�เหมาะสม (Appropriate 
leadership) หมายถึง การทาํงานในทีมจะตอ้งมีผูน้าํที�มีความสามารถและเหมาะสมในสถานการณ์นั�นๆ โดย
สมาชิกทุกคนสามารถจะเป็นผูน้าํทีมไดขึ้�นอยู่กบัสถานการณ์ 8) ทบทวนการทาํงานอยู่สมํ�าเสมอ (Regular 
review) หมายถึง การติดตามผลการปฏิบติังานของทีมอยา่งสมํ�าเสมอวา่มีปัญหาใดที�จะตอ้งร่วมกนัปรับปรุงแกไ้ข  
9) การพฒันาบุคคล (Individual development) หมายถึง การพฒันาทกัษะความรู้ความสามารถ ของสมาชิกในทีม
ใหมี้โอกาส สมาชิกไดใ้ชท้กัษะ ความรู้ ความสามารถที�มีในการทาํงานอยา่งเต็มที� 10) สัมพนัธภาพระหวา่งทีมดี 
(Sound inter – group relation) หมายถึง ทีมทาํงานมีสมัพนัธภาพที�ดีมีการร่วมมือให้ความช่วยเหลือซึ� งกนัและกนั 
และ 11) การติดต่อสื�อสารที�ดี (Good communication) หมายถึง การติดต่อสื�อสารในทีมเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 
ชดัเจนเหมาะสม สื�อสารกนัทางตรงเพื�อแลกเปลี�ยนขอ้มูลข่าวสารความคิดเห็นที�จาํเป็นต่อการทาํงาน840  

เมียรส์และโวเอฮ์ล (Mears and Voehl)กล่าวไวว้่า สมาชิกทีมงานจะต้องมีทักษะการ
ติดต่อสื�อสารระหวา่งบุคคล เพื�อช่วยให้ทีมเกิดประสิทธิผล ทกัษะเหล่านั�น ไดแ้ก่ &) ทกัษะการรับฟังและการทาํ
ให้กระชดั (Listening and clarifying) เพื�อให้เกิดการสื�อสารภายในทีมอย่างมีประสิทธิผล รวมทั�งเป็นการร่วม
สร้างสมัพนัธภาพที�ดีภายในทีมจากการมีการสื�อสารที�ดีต่อกนั -) ทกัษะการสนบัสนุน (Supporting) เกี�ยวขอ้งกบั
การจูงใจให้สมาชิกทีมงานพูดและเสริมสร้างบรรยากาศในทางบวก ซึ� งทาํให้สมาชิกคนอื�นรู้สึกมีอิสระในการ
แสดงความคิด  o) ทกัษะการทาํให้แตกต่างและการเผชิญหนา้ (Differing and confronting skills) เกี�ยวขอ้งกบั
ความสามารถในการนาํเสนอความคิดที�ขดัแยง้กบัทีมงานโดยไม่คุกคามสมาชิก เป็นการเนน้ปัญหาตามความเป็น
จริง และหลีกเลี�ยงที�จะกล่าวถึงบุคคล p) คุณภาพ (Quality) การผูกมดัตนเองกับความเป็นเลิศเป็นสิ�งจาํเป็น 
สมาชิกทีมงานจะตอ้งยอมรับความรับผิดชอบของตน เต็มใจที�จะทาํงานให้เกิดคุณภาพและเต็มใจที�จะให้ความ
สนใจกรับรายละเอียดของงานนั�น ทีมงานจะไม่สามารถดาํเนินงานใหส้าํเร็จไดห้ากสมาชิกทุกคนไม่ผูกมดัตนเอง
กับความเป็นเลิศ W) การยอมรับ (Acceptance) ทีมงานจะตอ้งยอมรับความคิดว่า สมาชิกทีมงานแต่ละคน
จาํเป็นตอ้งนาํเอาค่านิยมผสมผสานกบัทกัษะต่างๆ มาใชใ้นการทาํงาน ค่านิยมดงักล่าว จะช่วยกาํหนดปทสัถาน
ในทางคิดที�ทุกคนยอมรับได ้หากสมาชิกทีมงานแต่ละคนประเมินวา่ การแสดงความคิดเป็นเรื�องของแต่ละบุคคล
ก็จะเกิดการลงัเลที�จะรับความคิดของกนัและกนั และ q) การให้ขอ้มูลยอ้นกลบั (feedback) การติดต่อสื�อสารที�
เปิดเผย และซื�อสัตยต์รงไปตรงมาเป็นสิ�งสาํคญัที�สามารถช่วยให้การทาํงานประสบผลสําเร็จได ้เนื�องจากทาํให้
เกิดการเรียนรู้ขอ้ผิดพลาดและขอ้บกพร่อง การปรับปรุงเปลี�ยนแปลงวิธีการทาํงานให้ดีขึ�น จนบรรลุเป้าหมาย 
สภาพดงักล่าวจะเสริมสร้างใหที้มเรียนรู้ถึงวธีิการเรียนรู้ร่วมกนั841  

                                                
840M. Woodcock, Team Development manual, 2nd ed. (Worcester : Great Britain by Billing & 

Son., 1989), 75-116. 
841P. Mears and F. Voehl, Team building: A structured learning approach (Delray Beach, 

FL: St. Lucie Press.&RRp), W-q. 
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พรรณราย ทรัพยะประภา ไดก้ล่าวถึงปัจจยัที�ส่งผลต่อการพฒันาทีมงานให้มีประสิทธิภาพไว้
ดงันี� คือ 1) ความไวว้างใจ คนที�มารวมกนัเป็นทีมเพื�อทาํงานร่วมกนัจาํเป็นตอ้งมีความไวว้างใจซึ� งกนัและกนั ไม่ดู
ถูกกนัและกนั ยอมรับในความสามารถของสมาชิกในทีม ผูที้�เป็นผูน้าํทีมมีความไวว้างใจวา่ สมาชิกในทีมสามารถ
ทาํงานตามที�ตกลงใจร่วมกนัได ้หากมีอุปสรรคใดๆ ก็ตามจะสามารถช่วยกนัขจดัใหห้มดสิ�นไปได ้ถา้ผูน้าํทีมและ
สมาชิกแต่ละคนปราศจากความไวว้างใจซึ� งกนัและกนั ก็ไม่อาจทาํงานร่วมกนัไดอ้ย่างแน่นอน -) การกาํหนด
เป้าหมายอย่างชัดแจนก่อนจะทาํงานร่วมกนั ผูน้าํทีมและสมาชิกควรตกลงกนัว่า ทีมมีเป้าหมายจะทาํอะไร ผู ้
ใดบา้ง มีหนา้ที�อะไร จะทาํดว้ยวิธีใด ทาํอยา่งไร เพราะเหตุใดจึงทาํเช่นนั�น และจะสาํเร็จเมื�อใด 3) การชี�แนะ
แนวทางปฏิบติั เมื�อกาํหนดเป้าหมายอยา่งชดัเจนแลว้ก็ชี� แนะแนวทางการปฏิบติัให้ดว้ยในกรณีที�สมาชิกยงัไม่
เขา้ใจอยา่งถ่องแท ้การชี�แนะมิใช่การกระทาํตนเป็นผูมี้อิทธิพลเหนือกวา่หรือการบงัคบัควบคุม แต่เป็นการให้
แนวทางปฏิบติัที�ถูกตอ้งเพื�อให้บรรลุเป้าหมายตามที�ตอ้งการ p) การสื�อความหมาย ในการทาํงานร่วมกนันั�นทีม
จาํเป็นตอ้งตรวจสอบวา่สมาชิกแต่ละคนมีความเขา้ใจตรงกนั แต่ละคนมีการรับฟังซึ� งกนัและกนั มีความเปิดเผย
จริงใจในการสื�อความหมายหรือไม่ หากมีความเขา้ใจไม่ตรงกนัขึ�นมาเมื�อใด ก็ใหรี้บทาํความเขา้ใจกนั ไม่ควรพูด
กนัลบัหลงัหรือต่างคนต่างเขา้ใจกนัไปคนละอยา่ง  ตามการรับรู้ของตนที�แตกต่างกนั แลว้ไม่ยอมตรวจสอบการ
รับรู้ซึ� งกันและกัน ซึ� งจะก่อให้เกิดความขดัแยง้กันได้ในภายหลงั W) การเสียสละ ในการทํางานเป็นทีมนั� น 
บางครั� งแต่ละคนจาํเป็นตอ้งเสียสละบา้งเป็นบางส่วนเพื�อผลประโยชน์ของทีม เช่น การหาเวลามาประชุม การ
สละแรงกาย การเหน็ดเหนื�อยมากขึ�น การใชเ้วลามากขึ�นในการประชุมร่วมกนั บางครั� งก็ตอ้งสละเงินทองเพื�อ
เป็นค่าใชจ่้ายในกรณีที�จาํเป็นเท่าที�จะทาํไดต้ามสมควร q) การให้ผลตอบแทนเป็นทีมมิใช่เป็นรายบุคคล เมื�อ
ทาํงานร่วมกนัเสร็จแลว้ผลตอบแทนที�ได้ควรให้แก่ทีม มิใช่ให้แก่ผูใ้ดผูห้นึ� ง เช่น ให้แก่ผูน้าํทีมเพียงคนเดียว 
ผลตอบแทนดงักล่าวนี� มิใช่เป็นเงินหรือวตัถุสิ�งของเสมอไป อาจเป็นคาํยกยอ่งชมเชย หรือเกียรติยศชื�อเสียง และ
ผูน้าํทีมก็ไม่ควรสมอา้งวา่เป็นผลงานของตนแต่เพียงผูเ้ดียว และ r) สร้างค่านิยมในการทาํงานร่วมกนัเพื�อให้เกิด
ความพึงพอใจเป็นทีม การปลูกค่านิยมดงักล่าวนั�นจะทาํไดด้ว้ยการที�ผูบ้ริหารให้การสนบัสนุน มีการกระจายงาน 
กระจายความรับผิดชอบ และมอบหมายงานที�เหมาะสมไหแ้ก่สมาชิกแต่ละคนตามความรู้ความสามารถและความ
ถนดัของเขา เพื�อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างสรรคค์วามเจริญใหแ้ก่องคก์าร รวมทั�งความเจริญงอกงาม
ในตนเองของสมาชิกและของผูบ้ริหารเองดว้ย  การสนบัสนุนให้คนในองค์การเดียวกนัมาทาํงานร่วมกนั มิใช่
เลือกแต่คนที�ตนเองชอบหรือคนที�สามารถควบคุมได้แล้วไม่เลือกคนที�ตนเองมีอคติทั� งๆ ที� เขามีความรู้
ความสามารถและความถนดัที�จะกระทาํ เพราะหากมีอคติในการดาํเนินงานแลว้ยอ่มจะไดรั้บความลม้เหลว ผลที�
ตามมาก็คือความแตกแยกและการไม่รวมมือกนั ซึ� งนาํไปสู่ความรู้สึกไม่ไวว้างใจและระแวงซึ� งกนัและกนัต่อไป
อีก ในที�สุดก็ไม่ร่วมมือกนัแลว้แตกแยกกนัไปคนละทิศละทางลงเอยดว้ยภาวะ”ตวัใครตวัมนั” ซึ� งเป็นสิ�งที�ไม่พึง
ประสงค์842  

นภาพร ขนัธนภา ไดก้ล่าวถึงคุณสมบติัของทีมงานที�มีประสิทธิภาพ ไวด้งันี�  คือ &) มีเป้าหมาย
ที�ชดัเจน (clear goals) -) มีทกัษะและศกัยภาพในการทาํงาน (Relevant Skills) o) มีความไวว้างใจซึ� งกนัและกนั 
(Mutual Trust) p) มีขอ้ผูกพนัเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนั (unified Commitment) W) มีการติดต่อสื�อสารที�ดี (Good 

                                                
842พรรณราย ทรัพยะประภา, จิตวิทยาสําหรับนักบริหาร, พิมพค์รั� งที� d (กรุงเทพฯ:โรงพิมพว์ิชั�น

อาร์ตคอร์ปอเรชั�นจาํกดั,dfgd), hf-hi. 
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Communication) q) มีทกัษะในการเจรจาต่อรอง (Negotiating Skills) r) มีผูน้าํที�มีความเหมาะสม (Appropriate 
Leadership) และ s) มีการสนบัสนุนทั�งภายในและภายนอก (Internal and External Support)843 นอกจากนี�นภาพร 
ขนัธนภา ยงัไดเ้สนอแนวทางที�ทาํให้ทีมปฏิบติังานไดสู้ง ไวด้งันี� คือ  &) ขนาดของทีมงาน ทีมงานที�มีขนาดเล็ก
น่าจะดีที�สุด สมาชิกไม่ควรเกิน  W คน -) ความสามารถของสมาชิก ซึ� งประกอบดว้ย ความชาํนาญทางเทคนิค 
ความชาํนาญในการแกปั้ญหาและการตดัสินใจ และความชาํนาญเฉพาะตวัที�มีความสามารถระหวา่งกนั เช่น มีการ
ฟังที�ดี การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั และความสามารถในการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ระหวา่งกนั เป็นตน้ o) การจดัสรรบทบาท
และการกระจายการส่งเสริม p) การกระทาํเพื�อบรรลุถึงวตัถุประสงคร่์วมกนั W) การกาํหนดเป้าหมายเฉพาะ q) 
ความเป็นผูน้าํ และโครงสร้าง r) หนา้ที�ทางสงัคมและความรับผิดชอบ s) การประเมินการดาํเนินงานที�เหมาะสม 
และระบบการให้รางวลั และ R) การพฒันาความไวว้างใจที�สูงระหว่างกัน ปกติแลว้ความไวว้างใจเป็นสิ�งที�
เปราะบาง ตอ้งใชเ้วลานานวา่จะสร้างขึ�นมาได ้สามารถที�จะถูกทาํลายไดโ้ดยง่าย และเป็นการยากที�จะไดก้ลบัคืน
มา ซึ�งขอบเขตของความไวว้างใจมีดงันี� คือ R.&) ความซื�อสตัย ์(integrity) R.-) สมรรถนะ (competence) R.o) ความ
สมํ�าเสมอมั�นคง (consistency) R.p) ความจงรักภกัดี (loyalty) และ  R.W) ความเปิดเผย (openness)844  

สุภทัทา ปิณฑะแพทย ์ ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัประสิทธิภาพและความสําเร็จของการทาํงาน
เป็นทีมไวว้า่ การทาํงานเป็นทีมเป็นสิ�งที�ทุกองคก์ารตอ้งการให้เกิดขึ�นและมีความคาดหวงัอยา่งยิ�ง วา่การทาํงาน
เป็นทีมยอ่มดีกวา่การทาํงานเดี�ยวหรือการแจกงานใหแ้ต่ละคนและนาํเอางานของแต่ละคนในกลุ่มมารวมกนัซึ�งทาํ
ให้ดูเหมือนวา่เป็นงานกลุ่ม (Nominal groups) ทีมที�มีประสิทธิภาพจะไดผ้ลลพัธ์ของงานมากกวา่การเอางานมา
รวมกนัเป็นหนึ�ง มีผูก้ล่าววา่การทาํงานเป็นทีมจะไดผ้ลของงาน ที�กล่าวไดว้า่ -+- ไม่เท่ากบั p แต่จะไดม้ากกวา่ p 
เหมือนกบัเครื�องขยายเสียงที�ทาํใหเ้กิดเสียงดงัขึ�นกวา่ความเป็นจริงไดห้ลายเท่า แต่ทั�งนี� ก็ไม่ไดห้มายความวา่การ
ทาํงานเป็นทีมจะประสบผลสาํเร็จมากกวา่เสมอไป845  

กรีนเบิร์กและบารอน (Greenberg and Baron,1977) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการในการสร้าง
ทีมงานไว ้4 ขั�นตอน ไดแ้ก่ ขั�นที� 1 การเตรียมการ เป็นขั�นตอนแรกของการสร้างทีม มีการตดัสินใจเกี�ยวกบัการ
กาํหนดวตัถุประสงคที์�สาํคญั มีการกาํหนดทกัษะ วตัถุประสงค ์อาํนาจหนา้ที�ในการทาํงานเป็นทีม ขั�นที� 2 การ
สร้างเงื�อนไขการปฏิบติังาน เป็นขั�นตอนที�ผูน้าํแน่ใจวา่ทีมงานมีเงื�อนไขที�จะนาํมาใชใ้นการปฏิบติังาน มีการ
จดัหาทรัพยากรทางดา้นวตัถุ และทรัพยากรมนุษย ์ และการสนับสนุนจากองค์การเพื�อความสําเร็จใจการ
ปฏิบติังาน ขั�นที� 3 การจดัตั�งและสร้างทีมงานขึ�นมา ประกอบดว้ย 3 ประการที�จะทาํให้ทีมเริ�มตน้ดว้ยดี ประการ
แรก คือ พนกังานในองคก์ารควรจะกาํหนดสมาชิกของทีมให้ชดัเจน ประการที�สอง สมาชิกของทีมตอ้งยอมรับ
จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงคข์องทีม ประการที�สาม พนกังานในองคก์ารควรจะมีความชดัเจนในจุดมุ่งหมายและ

                                                
843นภาพร ขนัธนภา, การจัดองค์การและการบริหารธุรกิจ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพม์หาวิทยาลยั

รามคาํแหง, -WpW), 235-236. 
844เรื�องเดียวกนั, 234-235. 
845สุภทัทา ปิณฑะแพทย,์ ประสิทธิภาพและความสําเร็จของการทํางานเป็นทีม, เขา้ถึงเมื�อ &s 

มีนาคม -WWr, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.supatta.haysamy.com/teamwork.html 
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วตัถุประสงคข์องทีม และ ขั�นที� 4 จดัหาความช่วยเหลือ การสนบัสนุนในชิ�นงาน ถึงแมว้า่สมาชิกของทีมจะเป็นผู ้
กาํหนดการปฏิบติังานดว้ยตนเอง แต่ผูน้าํตอ้งหาโอกาสในการที�จะช่วยเหลือสนบัสนุนสมาชิกของทีม846 

วูด๊ค็อค (Woodcock) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการในการสร้างทีมงานไว ้5 ขั�นตอน ไดแ้ก่ ขั�นที� 1 
การสร้างความคุน้เคย ซึ� งโดยปกติแลว้เมื�อมนุษยม์าพบกนั สิ�งแรกที�เขาควรปฏิบติัคือการสร้างความคุน้เคย ทาํ
ความรู้จกักนัในการฝึกอบรมเพื�อการเรียนรู้และพฒันาตนเอง และมกัจะเริ�มดว้ยกิจกรรมสร้างความคุน้เคย เช่น มี
การใหส้มาชิกแนะนาํตวัเอง ขั�นที� 2 กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละตั�งเป้าหมาย เมื�อสมาชิกมีความคุน้เคยกนัแลว้กลุ่ม
จะพฒันาเขา้สู่ระยะที� 2 “เรามาอยูที่�นี�เพื�ออะไร” นั�นคือ สมาชิกอยากทราบเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องกลุ่ม  
ขั�นที� 3 การต่อรองเพื�อความยิ�งใหญ่ ลกัษณะเด่นของขั�นนี�  คือการแข่งขนักนัโดยสมาชิกบางคนจะพยายามวางตน
เป็นคนเอาการเอางาน มีเหตุมีผล และพยายามชกัจูงให้ผูอื้�นทาํตามในสิ�งที�ตนเห็นวา่เหมาะสม แต่สมาชิกอื�นๆ 
กลบัทาํตนเป็นคนใจแคบ จึงกลบัถูกกล่าวหาวา่ไม่ยอมรับความคิดเห็นของผูอื้�น ในขั�นนี�ความขดัแยง้ภายในกลุ่ม
อยูใ่นระดบัสูงกวา่ทุกขั�นในการพฒันากลุ่ม มีการต่อสูก้นัเพื�อความเป็นใหญ่ เป็นผูน้าํ ขั�นที� 4 รับฟังกนัและพร้อม
ที�จะเปลี�ยนแปลง จากพฒันาการของกลุ่มจากขั�นที� 3 เขา้สู่ขั�นที� 4 มีลกัษณะที�เด่นชดัคือ การเปลี�ยนแปลงดา้นเจต
คติ กล่าวคือ สมาชิกลดความพยายามที�จะบงัคบัผูอื้�นให้ฟังตน และตระหนกัถึงการรับฟังกนัและกนัมากขึ�น และ 
ขั�นที� 5 สามคัคีกลมเกลียว พฒันาการของกลุ่มขั�นสุดทา้ย กลุ่มจะมีขวญักาํลงัใจ และความจงรักภกัดีต่อกลุ่มอยูใ่น
ระดบัสูง ความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกแต่ละคนอาํนวยประโยชน์ต่อกนัอยา่งยิ�ง ความตอ้งการใหก้ลุ่มยอมรับและ
พอใจในตนของสมาชิก ซึ�งเคยมีอยูใ่นระดบัสูง ในระยะแรกนั�นหมดสิ�นไป เพราะวา่สมาชิกมีความพอใจสมาชิก
ทุกคน และยอมรับในความเป็นตวัของตวัเอง และความคิดริเริ�มสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัสูง847 

ไมเนอร์ (Miner,1992) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการในการสร้างทีมงานไว ้6 ขั�นตอน ไดแ้ก่ 1) ขั�น
เริ�มตน้ (Orientation) บุคคลหลายคนจะรวมกนัเขา้เป็นกลุ่ม อาจจะโดยความสมคัรใจหรือถูกบงัคบัก็ตาม 2) ขั�น
ขดัแยง้และทา้ทาย (Conflict and Challenge) ขั�นนี�สมาชิกจะมีปัญหากบัหัวหนา้หรือผูน้าํ ถา้ผ่านขั�นนี� ไดเ้ป็นการ
ทา้ทายเพื�อพฒันากลุ่มใหก้า้วหนา้ขึ�น 3) ขั�นสร้างความเป็นปึกแผ่น (Cohesion) สมาชิกของกลุ่มจะพยายามศึกษา
ตนเองพิจารณาบทบาทของสมาชิกและมีปฏิสัมพนัธ์เพื�อสร้างความสัมพนัธ์กนัมากขึ�นจนเกิดความเป็นปึกแผ่น 
เรียกวา่ เป็นกลุ่มได ้4) ขั�นตรวจสอบจุดบกพร่อง (Delusion) สมาชิกของกลุ่มจะพยายามตรวจสอบจุดบกพร่อง
ของกลุ่ม 5) ขั�นแกไ้ขจุดบกพร่อง (Disillusioned) สมาชิกจะเขา้ใจจุดบกพร่องของกลุ่ม และพยายามหาวิธีการ
แกไ้ขจุดบกพร่องดงักล่าว และ 6) ขั�นการยอมรับการเป็นกลุ่มถาวร (Acceptance) สมาชิกจะยอมรับเป็นกลุ่มถาวร
และช่วยส่งเสริมและพฒันาบทบาทของกลุ่มใหมี้ประสิทธิภาพดีขึ�น และอาจส่งเสริมใหมี้กลุ่มยอ่ยเกิดขึ�นได้848 

สคอลเท็ส และคณะ (Scholtes and others,1996) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการในการสร้างทีมงาน
ไว ้4 ขั�นตอน คือ ขั�นที� 1 ก่อตั�งทีมงาน สมาชิกจะตื�นเตน้และดีใจที�ร่วมกนัก่อตั�งและไดรั้บความไวว้างใจและ
ไดรั้บการยอมรับจากเพื�อน ๆ มีความสัมพนัธ์กบัทีมงานและร่วมมือกบัสมาชิกในทีม ขั�นที� 2 หัวเลี�ยวหัวต่อ 
สมาชิกมีการอภิปรายโตแ้ยง้ และถกเถียงถึงบทบาทหนา้ที�ของกลุ่ม กา้วร้าวและหงุดหงิดต่อปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ซึ� งอาจจะราบรื�นเรียบร้อย หรือไม่ก็ได ้ ขั�นที� 3 กาํหนดปทสัถาน หลงัจากที�สมาชิกไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบั
                                                

846ประภาศรี อึ�งกลุ, การสร้างทมีงาน (ภูเก็ต: สถาบนัราชภฏัภูเก็ต, 2542), 82-83. 
847Mike WoodCock, Team development manual (Worcester: Billing and Sons, 1989), 234-235. 
848สงวน สุทธิเลิศอรุณ, พฤตกิรรมมนุษย์กบัการพฒันาตน (กรุงเทพฯ: อกัษราพิพฒัน์, 2543), 259. 
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เพื�อนสมาชิกในกลุ่มแลว้ก็เริ�มเขา้ใจปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ จึงให้การยอมรับซึ�งกนัและกนั พร้อมกบักาํหนด
ปทสัถานหรือกฎกติกาของกลุ่มเพื�อถือเป็นแนวทางปฏิบติัต่อไปและ ขั�นที� 4 การแสดงออก สมาชิกพอใจใน
บทบาทของตนเองและเพื�อนในกลุ่มจะร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบติัหนา้ที�ตามบทบาทของสมาชิกในกลุ่ม มีความ
ผกูพนักบักลุ่ม และช่วยพฒันากลุ่มใหก้า้วหนา้ต่อไป849 

อรุณ รักธรรม ไดก้ล่าวไวว้า่ ในการทาํงานเป็นทีมนั�นควรดาํเนินการตามขั�นตอนดงัต่อไปนี�
คือ ขั�นตอนแรกทุกคนจะตอ้งทาํความเขา้ใจหลกัการ q ประการก่อน คือ &) ท่านเกี�ยวกบับุคคลอื�นๆ อยา่งไร -) 
ผลของสิ�งที�ท่านทาํมีอิทธิพลต่อบุคคลอื�นอยา่งไร o) จุดเด่นของท่านมีอยา่งไร p) ท่านใชจุ้ดเด่นของท่านให้เป็น
ประโยชน์ไดอ้ยา่งไร  W) จุดอ่อนของท่านมีอะไรบา้ง  และ q) ท่านจะแกไ้ขจุดอ่อนของท่านอยา่งไรบา้ง ขั�นตอนที� 
- จะตอ้งทาํความเขา้ใจสมาชิกทุกคนในกลุ่มในดา้นต่างๆ เช่น &) ระบบค่านิยมและเป้าหมายส่วนตวัของเขา  -) 
แบบของการจูงใจ o) อตัมโนทศัน์ (Self-Concepts) p) ประสบการณ์ในอดีต W) บุคคลอื�นเห็นท่านเป็นอยา่งไร 
ขั�นตอนที�  o คือการเข้าใจทีมทั� งหมดในด้านต่อไปนี� คือ &) ประสบการณ์และความสามารถในกลุ่ม -) 
ความสัมพนัธ์ระหว่างกนักบัสมาชิกในกลุ่ม o) การให้ความสําคญัระหว่างกนั p) คุณภาพของความสัมพนัธ์
ระหวา่งกลุ่ม W) ความสามคัคีในกลุ่ม q) กาํลงัขวญัของกลุ่ม r) การยอมรับของกลุ่มเกี�ยวกบับทบาทของหัวหนา้
กลุ่ม และทา้ยที�สุดที�เป็นส่วนสาํคญัอีกอยา่งหนึ�งของการสร้างทีม คือ การสร้างความไวเ้นื�อเชื�อใจระหวา่งกนั850  

มลัลิกา วชุิกรอิงครัต ไดท้าํการศึกษาเกี�ยวกบัการทาํงานเป็นทีมแลว้กล่าวสรุปถึงกระบวนการ
ทาํงานเป็นทีมไว ้4 ขั�นตอน ไดแ้ก่ 1) ขั�นเตรียมการ เป็นขั�นตอนที�ตดัสินใจเกี�ยวกบัการกาํหนดวตัถุประสงคที์�
สาํคญัมีการกาํหนดทกัษะ วตัถุประสงค ์อาํนาจหนา้ที�ในการทาํงานเป็นทีม 2) ขั�นการสร้างเงื�อนไขการปฏิบติังาน 
มีการจดัหาทรัพยากรทางดา้นวตัถุ และทรัพยากรมนุษย ์ และการสนบัสนุนจากองคก์ารเพื�อความสาํเร็จในการ
ปฏิบติังาน 3) ขั�นการจดัตั�งและสร้างทีมงานขึ�นมา ประกอบดว้ยหลกั 3 ประการ คือ พนกังานในองคก์ารควรจะ
กาํหนดขอบเขตให้ชัดเจนว่าใครบ้างเป็นและไม่เป็นสมาชิกของทีม สมาชิกตอ้งยอมรับจุดมุ่งหมายและ
วตัถุประสงคข์องทีม และพนกังานในองคก์ารควรจะมีความชดัเจนในจุดมุ่งหมายและวตัถุประสงคข์องทีม ควรรู้
วา่จะทาํอะไร และ 4) ขั�นจดัหาความช่วยเหลือ ผูบ้ริหารสามารถจดัหาโอกาสที�จะช่วยเหลือ สนบัสนุนให้มีการ
แกไ้ขปัญหาและวธีิการปฏิบติัที�ดีขึ�น จดัหาทรัพยากรที�เอื�อต่อการปฏิบติัในระดบัที�สูงขึ�นไป851 

เบ็คฮาร์ด (Bechard)  ไดเ้สนอ  “แม่แบบ” (Model) ในการสร้างทีมเป็น p แบบ ดว้ยกนัไดแ้ก่  
&) พฤติกรรมของหวัหนา้งาน กล่าวคือ เป้าหมายของงานนั�นกาํหนดโดยหัวหนา้หรือบุคคลในกลุ่ม การจดัลาํดบั
ของความสาํคญัก่อนหลงัของการทาํงานต่างๆ นั�นจะกาํหนดโดยกลุ่ม การจดัลาํดบัของความสาํคญัก่อนหลงัของ
การทาํงานต่างๆ นั�นจะกาํหนดโดยกลุ่ม หัวหนา้จะให้อิสระแก่สมาชิกในกลุ่มในการกาํหนดรายการมากนอ้ยแค่
                                                

849เฉลา ประเสริฐสงัขแ์ละคณะ, พฤตกิรรมมนุษย์กบัการพฒันาตน (จนัทบุรี: สถาบนัราชภฏัรําไพ
พรรณี, 2542), 231-234. 

850อรุณ รักธรรม, “พฤติกรรมองคก์าร,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการ
บริหารการศึกษา เล่ม 9 หน่วยที� 9-U บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(นนทบุรี: สาํนกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -Woq), -Wo. 

851มลัลิกา วชุิกรอิงครัต, “การศึกษาการทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูเทศบาล สังกดัเทศบาลเมือง
ชนบุรี” (วทิยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยับูรพา, 2553), 16. 
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ไหน อะไรที�เป็นเงื�อนไขสาํคญัๆ ที�หวัหนา้ปรารถนาใหบุ้คคลอื�นมีอาํนาจในการกาํหนดรายการของทีม เงื�อนไข
อื�นๆ ที� เป็นนโยบาย และเป้าหมายจะมีเงื�อนไขอะไรบ้างในการกําหนดเป้าหมายหรือจัดลาํดับความสําคัญ
ก่อนหลงั จะตอ้งตระเตรียมอะไรบ้าง เพื�อใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้ได้ประโยชน์มากที�สุด และประการสุดท้าย 
หัวหน้างานมีการคาดหวงัจะมีความรับผิดชอบมากนอ้ยแค่ไหน -) พฤติกรรมของสมาชิกของกลุ่ม กล่าวคือ 
พฤติกรรมแบบไหนในการทาํงานที�มุ่งหวงัจากสมาชิกเหล่านั�น เช่น ในดา้นความเขา้ใจการตดัสินใจ การตกลงที�
จะปฏิบติังาน การปฏิบติัตามแผน และขอ้มูลอะไรบา้งที�จาํเป็นในการประชุม o) ผลที�เกิดขึ�น เช่น การกาํหนด
เป้าหมายและจดัลาํดบัความสาํคญัเสียใหม่ ขอ้ตกลงที�จะพฒันาขึ�นใหม่  อะไรที�เป็นแผนในการปฏิบติัและความ
รับผิดชอบสาํหรับพบกบัผลที�ตอ้งการที�ควรจะพฒันาขึ�นมา จะมีการมอบหมายงานและความรับผิดชอบอยา่งไร
และผลยอ้นกลบัอะไรบา้ง (feedback) ที�มีอยูเ่ป็นอยา่งไร p) พฤติกรรมของบุคคลที�สามที�เป็นที�ปรึกษา กล่าวคือ 
กระบวนการของคาํถามต่างๆ ซึ�งอาจจะตั�งขึ�น คือ p.&) กาํหนดเป้าหมายเกี�ยวกบัลาํดบัความสาํคญัก่อนหลงั p.-) 
ความเขา้ใจกนัและกนัมากนอ้ยแค่ไหนอยา่งไร  p.o) ความขดัแยง้ในการเป็นเจา้ของเป้าหมายต่างๆ นั�น p.p) การ
ระมดัระวงัเกี�ยวกบัผลที�จะเกิดขึ�นตามมา  และ  p.W) ความรับผิดชอบทางใจ (commitment) ในการกระทาํ ซึ� งโดย
สรุปแลว้ กิจกรรมของทีมควรจะเพื�ออยา่งใดอยา่งหนึ�ง คือ 1) สร้างเป้าหมายและจดัลาํดบัความสาํคญัก่อนหลงัใน
การทาํงาน -) วเิคราะห์และแจกจ่ายงาน o) ตรวจสอบวา่กลุ่มทาํงานอยา่งไร (กระบวนการ วธีิการ ปทสัถาน) และ 
p) ตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาขิกกลุ่ม852  

สุนนัทา เลาหนนัท์ ไดก้ล่าวถึงแม่แบบในการสร้างทีมงานไวว้า่  แม่แบบในการสร้างทีมงาน
นั�นมีหลายอยูห่ลายแม่แบบดว้ยกนั แม่แบบที�สามารถนาํมาใชไ้ดต้ามสภาวการณ์ที�เหมาะสม มีดงันี� คือ 

&. แม่แบบวิจยัปฏิบติัการ ประกอบดว้ย p ขั�นตอนอยู ่ ไดแ้ก่ &.&) ขั�นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
โดยที�ปรึกษาจะเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชเ้ครื�องมือต่างๆ เช่น การสัมภาษณ์ หรือแบบสอบถาม รวมรวม
เกี�ยวกบักระบวนการและแกปั้ญหาของกลุ่ม &.-) ป้อนขอ้มูลยอ้นกลบั โดยนาํขอ้มูลแจง้ใหที้�ประชุมทราบเป็นการ
พิจารณาร่วมกนัที�ปรึกษาจะเสนอขอ้มูลใหที้�ประชุมร่วมกนัแบ่งประเภทปัญหาและจดัลาํดบัความสาํคญั &.o) การ
วางแผนปฏิบติัการ การกาํหนดขั�นตอนการปฏิบติังาน โดยละเอียดโดยกลุ่มและมีที�ปรึกษาคอยแนะนาํ &.p) การ
ติดตามผลการปฏิบติัตามแผน เพื�อพิจารณาความสาํเร็จ อุปสรรคปัญหาที�อาจเกิดขึ�นระหวา่งดาํเนินการ   

-. แม่แบบการสร้างทีมใหม่ เพื�อปฏิบติังานเฉพาะกิจ ทีมงานโครงการต่างๆ หรือบางกรณีอาจ
มีการเปลี�ยนแปลงหัวหนา้ทีม ลกัษณะการสร้างทีมใหม่ประกอบดว้ย -.&) มีการอภิปราย อธิบายทาํความเขา้ใจ
เกี�ยวกบัภารกิจของทีม เป้าหมาย ระยะเวลาการทาํงาน และลกัษณะของงานที�ตอ้งรับผิดชอบ -.-) มีการอภิปราย
ถึงเรื�องความสมัพนัธ์เกี�ยวขอ้งของสมาชิก ความคาดหวงัของบุคคลในกลุ่มที�มีต่อบุคคลอื�น สมาชิกใหม่มกัสนใจ
วา่ตนจะมีบทบาทอย่างไร มีความสัมพนัธ์กบัผูน้าํอยา่งไร กลุ่มจะปฏิบติังานให้สอดคลอ้งหรือต่างไปจากธรรม
เนียมที�เคยปฏิบัติมาอย่างไร ระบบรางวบัจะเป็นอย่างไร -.o) ผูน้ําทีมจะชี� แจงและอธิบายแผนการที�จะจัด
ระบบงาน  โครงสร้างและความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนต่างๆ ของระบบ ตลอดจนกฎเกณฑ์ของทีม 2.4) มีการ
อภิปรายถึงขอบเขตความรับผิดชอบและอาํนาจหนา้ที�ของสมาชิก โดยใหส้มาชิกร่วมแสดงความคิดเห็นวา่ ตนเอง

                                                
852อรุณ รักธรรม, “พฤติกรรมองคก์าร,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการ
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ควรมีหน้าที�รับผิดชอบอะไรแลว้นาํไปเปรียบเทียบกบัความคิดของหัวหน้าทีมและสมาชิกคนอื�น -.W) มีการ
พฒันากลไกการติดต่อสื�อสารภายในทีม เช่น มีการจัดประชุมสมาชิกการติดต่อกับพนักงานหรือการจัดทํา
โครงการยอ่ยต่างๆ เป็นตน้ แลว้หาขอ้ยติุร่วมกนัเกี�ยวกบัการสื�อสารที�จะใชใ้นทีม -.q) มีการวางแผนฝึกอบรมและ
ปฐมนิเทศแก่พนักงาน และ -.r) มีการจดัประชุมติดตามผลการทาํงานของทีม เพื�อให้ทราบอุปสรรคปัญหา
ในขณะปฏิบติังาน ส่วนการสร้างทีมใหม่กรณีเปลี�ยนผูน้าํทีม ตอ้งเพิ�มขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัผูน้าํในเรื�องแลกเปลี�ยน
ความคิดเห็นและขอ้มูลกบัสมาชิกเกี�ยวกบัความคาดหวงัในการบริหารงาน ลกัษณะการบริหาร เป้าหมาย แรงดล
ใจในการทาํงาน ภารกิจต่างๆ และร่วมกนักาํหนดเป้าหมายระยะสั�น ตลอดจนกลไกลในการปฏิบติังาน  

o. แม่แบบการสร้างทีมครอบครัว มี - แบบ ไดแ้ก่ o.&) การใชก้ารสัมภาษณ์ การสาํรวจขอ้มูล
ป้อนกลบั การวางแผนการปฏิบติัการตามรูปแบบนี� ที�ปรึกษาจะสัมภาษณ์สมาชิกก่อนการประชุม แลว้นาํมาจดั
กลุ่มหลงัจากนั�นจึงจดัประชุมทีมนอกสถานที� ที�ปรึกษาจะให้ขอ้มูลป้อนกลบัแก่สมาชิก แลว้มอบให้พิจารณา
ขอ้มูล และจดัลาํดบัความสาํคญั จากนั�นกลุ่มจะพิจารณาขอ้มูล แสวงหาวิธีแกปั้ญหาและกาํหนดแผนปฏิบติัการ
รวมทั�งการติดตามประเมินผล และ o.-) แม่แบบการสร้างทีมครอบครัว โดยใชแ้นวคิดเรื�องกลุ่มที�ไม่มีแผน โดย
สมาชิกจะเขา้ร่วมประชุมปฏิบัติการนอกสถานที� เป็นเวลา --o วนั เพื�อให้สมาชิกได้เรียนรู้การเปลี�ยนแปลง
พฤติกรรมจากการประชุมกนัเอง โดยให้สมาชิกสํารวจพฤติกรรมซึ� งกนัและกนั สรุปผลการการประชุมสร้าง
เกณฑ์ขึ�นมา และพยายามนาํไปใชใ้นสถานการณ์จริง แม่แบบนี� มุ่งความสัมพนัธ์ระวา่งบุคคลและกระบวนการ
บางอยา่งของทีม เช่น การตดัสินใจ การสื�อสาร เป็นตน้ 

p. แม่แบบการสร้างทีมงานที�ทาํหน้าที�เดียวกัน มกัเกิดขึ�นในองค์การขนาดใหญ่ คือการจัด
ประชุมกลุ่มบุคคลที�ทาํหนา้ที�อยา่งเดียวกนั แต่ทาํงานอยูใ่นที�ต่างๆ กนั เพื�อแลกเปลี�ยนความรู้ ขอ้มูล และความคิด
ต่างๆ นาํมาพฒันามาตรฐานและความเขม้แข็งของวิชาชีพเดียวกนั รูปแบบการจดัประชุมมีลกัษณะเช่นเดียวกบั
ทีมครอบครัว ปกติจะรวบรวมขอ้มูลก่อนการประชุม มีการจดัระเบียบวาระการประชุม และวางแผนกิจกรรม 
ตลอดจนกาํหนดแผนปฏิบติัการใหแ้ก่ทีมงานและหน่วยต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง853 

สําหรับความมุ่งหมายของการพัฒนาการทํางานเป็นทีมนั� น ริชาร์ด เบ็คฮาร์ด (Richard 
Bechard) ไดก้ล่าวไวด้งันี� คือ &) เพื�อกาํหนดเป้าหมายต่างๆ และหรือจดัลาํดบัความสาํคญัก่อนหลงัของงาน  -) 
เพื�อร่วมกนัวเิคราะห์หรือจดัสรรแนวทางทาํงานเพื�อนาํมาปฏิบติั o) เพื�อตรวจสอบแนวทางของกลุ่มในการทาํงาน 
กระบวนการ (ปทสัถาน การวินิจฉัยสั�งการ และการติดต่อสื�อสาร) และ p) เพื�อตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง
คนทาํงานด้วยกัน ทั� งนี�  เบ็คฮาร์ด ยงัได้ตั� งขอ้สังเกตที�เกี�ยวกับเงื�อนไขบางประการสําหรับการสร้างทีมที�มี
ประสิทธิภาพ คือ เป้าหมายแรกของการพฒันาทีมควรจะได้กาํหนดไวแ้ลว้ เป้าหมายนี� หัวหน้าควรจะเป็นผู ้
กาํหนดและบุคคลอื�นๆ ในทีมควรจะตกลงวา่เป็นสิ�งดี เป้าหมายของหวัหนา้ควรจะเป็นเงื�อนไขที�บุคคลภายนอกที�
จะเขา้มาทาํหนา้ที�เป็นที�ปรึกษาทาํได ้และประการสุดทา้ยคือ ถา้ที�ปรึกษาภายนอกเขา้มาทาํงานกบัทีม เขาควรจะ
เป็นผูช่้วยหวัหนา้ทีมในการกาํหนดและแบ่งปันความมุ่งหมายนั�นใหแ้ก่บุคคลอื�นได้854 
                                                

853สุนนัทา เลาหนนัท,์ การพฒันาองค์การ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพรุ่์งวฒันา, -Wo&), 157-162. 
854อรุณ รักธรรม, “พฤติกรรมองคก์าร,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการ
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สต๊อทและวอลค์เคอร์ (Stott and Walker) ไดเ้สนอรูปแบบ “pมิติ” (Four dimensions) ในการ
พฒันาทีมงาน เพื�อเป็นการชี�นาํแนวคิดประกอบการเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลการ
ปฏิบติังานของทีมงาน ไดแ้ก่ 1) บุคคล (Individual) การพฒันาทีมงานในระดบับุคคล ซึ� งประกอบดว้ยการศึกษา
เกี�ยวกบัแรงจูงใจ ความผูกพนัที�มีต่องาน ทศันคติ ความสามารถและการมีส่วนร่วมของสมาชิกทีมงาน 2) งาน 
(Task) รายละเอียดของงานที�ส่งผลต่อการพฒันาทีมงาน ได้แก่ วตัถุประสงค์การกาํหนดเป้าหมาย และ
กระบวนการทาํงานที�เป็นระบบ 3) ทีมงาน (Team) ทกัษะต่างๆ ที�สัมพนัธ์กบัการสร้างทีมงาน มีทั�งทกัษะส่วน
บุคคลและทกัษะของกลุ่ม ซึ�งประกอบดว้ย ภาวะผูน้าํ บทบาท การสื�อสาร ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลทกัษะการ
จูงใจ การบริหารความขดัแยง้ การวิเคราะห์ปัญหา การตดัสิน การประชุมของทีมงานการประสานงาน ความ
ร่วมมือ ความเป็นปึกแผน่ของทีม ปทสัถาน ค่านิยม และการปฏิบติัตามขอ้ตกลง และ 4) องคก์าร (Organization) 
ในการพฒันาทีมงานจาํเป็นจะตอ้งปรับปรุงเรื�องต่างๆ ขององคก์าร ไดแ้ก่ โครงสร้างขององคก์าร บรรยากาศใน
การทาํงาน การใหร้างวลัตอบแทนวฒันธรรมขององคก์าร และการสนบัสนุนให้มีการพฒันาดา้นต่างๆ อยา่งเป็น
ระบบ โดยสรุปรูปแบบ 4 มิติในการพฒันาทีมงานขา้งตน้จะสะทอ้นใหเ้ห็นทฤษฎีที�สมัพนัธ์กบัการตดัสินใจแบบ
มีส่วนร่วมและการทาํงานของกลุ่มขนาดเลก็ โดยคาํนึงถึงองคป์ระกอบดา้นคุณสมบติัของทีมงาน ทกัษะที�จาํเป็น
ของสมาชิก กระบวนการกลุ่ม และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของแต่ละทีม ซึ� งทั�งหมดรวมอยูใ่นมิติบุคคล มิติ
งาน มิติทีมงาน และมิติองคก์รนั�นเองถึงแมว้า่แต่ละมิติของการพฒันาทีมงานจะมีความสัมพนัธ์เกี�ยวขอ้งกนั แต่ดู
เหมือนวา่กิจกรรมของแต่ละมิติจะมีผลกระทบหลกัต่อมิติของตนเองเป็นส่วนใหญ่855  

ชาญชยั อาจินสมาจาร ไดก้ล่าวไวว้า่ สาระสําคญัในการพฒันาทีมงานก็คือ การมองกิจกรรม
ในฐานะเป็นการเริ�มกระบวนการในการทาํใหส้มาชิกในหน่วยทาํงานมารวมกนั และทาํใหเ้ขาไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม
แกปั้ญหาและพฒันาโครงการทั�งหมด การเก็บรวบรวมขอ้มูล การพยากรณ์ และกิจกรรมการวางแผนการทาํงาน 
คือขั�นตอนแรกของโครงการ วงจรการสร้างทีมงาน จะประกอบดว้ยขั�นตอนดงันี� คือ &) มีบางคนมองเห็นปัญหา 
ไม่วา่ก่อนหรือระหวา่งการสร้างทีม -) มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื�อกาํหนดสาเหตุของปัญหา o) นาํขอ้มูลที�ไดม้า
วิเคราะห์ แลว้นาํไปพยากรณ์สิ�งที�ผิดพลาดและสาเหตุของปัญหา p) ร่วมกนัวางแผนปฏิบติั แสวงหาวิธีการที�จะ
เหมาะสมในการแกปั้ญหา มีการมอบหมายงานกนัในหมู่สมาชิก W) การนาํแผนออกใชป้ฏิบติั โดยมีกระบวนการ
ควบคุมการปฏิบติักนัในหมู่สมาชิก และ q) มีการประเมินผลการปฏิวติัอย่างตรงไปตรงมา บางครั� งปัญหาไม่
ชดัเจน ดังนั�นสิ�งที�ตอ้งทาํคือ การระบุปัญหาที�แอบแฝงอยู่ ผูบ้ริหารกับที�ปรึกษาการพฒันาองค์การ จะทาํงาน
ดว้ยกนั เพื�อแกปั้ญหาใหลุ้ล่วง856 

ชูชีพ พทุธประเสริฐไดก้ล่าวถึงการพฒันาทีมงานไวว้า่ การพฒันาทีมงานนั�นจดัวา่สาํคญัอยา่ง
ยิ�งในการเพิ�มผลผลิต หรือเพิ�มประสิทธิภาพการทาํงาน  แต่ก็ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมดว้ยวา่  เมื�อใดควร
พฒันาทีมงาน เพราะการพฒันาทีมงานจะไดผ้ลก็ต่อเมื�อ &) เรารู้สึกสบายใจในการมีส่วนร่วม และชอบที�จะทาํงาน
ในบรรยากาศที�เท่าเทียมกนั -) สิ�งแวดลอ้มภายนอกมีการเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว จนทาํให้องคก์ารตอ้งปรับตวั
อยา่งเร่งด่วน o) องคก์ารมีอายนุอ้ย หรือกาํลงัเปลี�ยนแปลง เช่น โครงสร้าง นโยบาย กระบวนการ หรือระบบงาน

                                                
855K. Stott and A. Walker, Teams Teamwork & Teambuilding (Singapore: Prentice-Hall, 

1995), 82-84. 
856ชาญชยั อาจินสมาจาร, เทคนิคการสร้างทมีงาน  (กรุงเทพฯ:โอเดียนสโตร์, -WoW), oR-pA. 
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ยงัไม่ชดัเจน เป็นตน้ p) เทคโนโยลีขององคก์ารเป็นเทคโนโลยใีหม่และกาํลงัพฒันา W) สมาชิกในองคก์ารมีความ
พร้อม มีความร่วมมือกนัทาํงานสูง และมีโอกาสพบปะกนับ่อยครั� ง q) มีช่องทางแลกเปลี�ยนข่าวสารที�เพียงพอ
สาํหรับสมาชิก r) มีการบริหารโครงการพิเศษ หรือในรูปคณะกรรมการชั�วคราวอยูบ่า้งแลว้ และ s) สมาชิกมี
แนวโนม้ที�จะใหค้วามร่วมมือ และพร้อมที�จะรับฟังปัญหาเพื�อการแกไ้ข857  

แฮคแมน (Hackman) ไดก้ล่าวไวใ้นบทความ เรื�อง Why Team Don’t Work ซึ� งเขียนจาก
ผลงานวจิยัที�พบวา่ขอ้ผิดพลาดที�ทาํใหก้ารทาํงานเป็นทีมลม้เหลวนั�นมีหลายประการ ประการที�พอที�จะนาํมาสรุป
เป็นขอ้คิดเห็นได ้คือ &) การให้ทาํงานเป็นทีมทั�งที�งานสามารถทาํสาํเร็จไดด้ว้ยคนเพียงคนเดียว -) เรียกการ
ทาํงานวา่ทีม แต่บริหารจดัการแบบแยกส่วน o) ไม่ไดมี้การกระจายอาํนาจให้อยา่งสมดุลในการทาํงานเป็นทีม p) 
ยบุโครงสร้างเดิมของหน่วยงานในองคก์ารและมอบอาํนาจให้ทีมงานอยา่งเบ็ดเสร็จ W) สร้างวตัถุประสงคที์�ทา้
ทายการทาํงานเป็นทีมแต่ไม่ใหก้ารสนบัสนุน และ q) ตั�งขอ้สรุปเอาเองวา่ทุกคนมีทกัษะความสามารถที�จาํเป็นใน
การทาํงานเป็นทีมไดดี้ ในทางตรงกนัขา้ม แฮคแมน ไดส้รุปวา่เงื�อนไขสาํคญัที�ทาํให้การทาํงานเป็นทีมดาํเนินไป
ไดดี้ ไดแ้ก่ &) มีการรวมตวักนัทาํงานอยา่งเป็นทีมที�แทจ้ริง -) มีการทิศทางอยา่งชดัเจนและเห็นดว้ยกนั o) มี
โครงสร้างของกลุ่ม งาน องคป์ระกอบ และปทสัถาน ซึ� งเป็นสิ�งที�ช่วยให้เกิดศกัยภาพในทีมงาน (การมีมิตรภาพ
ในทีม การศึกษา ขอ้มูลข่าวสาร) และ p) มีการกาํกบัการทาํงานของทีมงานเพื�อให้ทีมมีความพึงพอใจในการ
ทาํงาน ในการทาํงานเป็นทีม พบวา่ไม่มีทีมงานใดที�ไม่ประสบกบัปัญหา ผูที้�เคยประสบกบักระบวนการทีมใน
ดา้นลบมาแลว้ ก็อาจจะสามารถเรียนรู้และนาํประสบการณ์เหล่านั�นมาป้องกนัปัญหาพื�นฐานที�เกิดขึ�นในระบวน
การทาํงานเป็นทีมได้858  

โชวท์ซและคณะ (Scholtes and Others) ไดท้าํการศึกษาวิจยัและพบว่าองคป์ระกอบต่อไปนี�
เป็นสิ�งที�จะป้องกนัปัญหาที�อาจเกิดขึ�นในการทาํงานเป็นทีมได ้ เช่น  

&. ความชดัเจนในจุดประสงค์ของทีม ทีมงานจะทาํงานไดดี้ที�สุดถา้ทุกคนเขา้ใจจุดมุ่งหมาย
และเป้าหมาย และถา้มีสิ�งที�สงสยั สบัสนหรือไม่เห็นดว้ย ทีมก็จะพยายามที�จะแกไ้ขปัญหาเหล่านั�น 

&.&  พฤติกรรมอุดมคติ 
 &.&.& ใชข้อ้ตกลงเป็นพนัธกิจ ทาํงานร่วมกนั แกปั้ญหาไปดว้ยกนั 
 &.&.-  มองเห็นกลุ่มงานที�เหมาะสมกบังาน 
 &.&.o  มีวสิยัทศัน์ที�ชดัเจนร่วมกนัที�จะดาํเนินไปสู่จุดหมายปลายทางได ้
 &.&.p  มีความชัดเจนเกี�ยวกับเป้าหมายของโครงการใหญ่ จุดประสงค์ของแต่ละ

ขั�นตอน การประชุม การอภิปราย และการตดัสินใจ 
&.-  พฤติกรรมบ่งชี�  

 &.-.& มกัจะปรับเปลี�ยนทิศทางหรือแนวทางบ่อยครั� ง 
 &.-.- มกัจะโตเ้ถียงกนัตลอดเวลาวา่ทีมควรจะทาํอะไรต่อไป 

                                                
857ชูชีพ พุทธประเสริฐ, การพัฒนาองค์การ:เทคนิคการบริหารการศึกษา (เชียงใหม่:

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, -Wp-), &Aq. 
858Richard Hackman,1999, อา้งถึงใน สุภทัทา ปิณฑะแพทย,์ ประสิทธิภาพและความสําเร็จของ

การทาํงานเป็นทมี, เขา้ถึงเมื�อ &s มีนาคม -WWr, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.supatta.haysamy.com/teamwork.html 
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 &.-.o รู้สึกวา่งานใหญ่เกินไปหรือไม่เหมาะสมสาํหรับทีมของตน 
 &.-.p  รู้สึกไม่สบายใจกบัความไม่กา้วหนา้ของงาน 
 &.-.W มีคาํถามมากเกินไปในแต่ละการตดัสินใจหรือการลงมือปฏิบติังาน 
 &.-.q  เริ�มมีความไม่สงบ 

&.o  ขอ้แนะนาํ 
&.o.& ถา้ทีมงานรู้สึกวา่ไม่เขา้ใจพนัธกิจ ควรจะตอ้งกลบัมาทบทวน 
&.o.- สมาชิกทุกคนมีสิทธิที�จะซกัถามเกี�ยวกบัการตดัสินใจจนกวา่จะพอใจ 
&.o.o ถ้าคิดว่าพนัธกิจใหญ่เกินไป อาจจะต้องนํามาพิจารณาใหม่ให้ทีมสามารถ

ดาํเนินการได ้
-.  แผนพฒันาการปฏิบติัการ แผนงานจะช่วยให้ทีมพิจารณาในเรื�องการหาคาํแนะนาํ วสัดุ

อุปกรณ์ และทรัพยากรต่าง ๆ ที�มีความจาํเป็น จะเป็นตวัช่วยใหที้มพิจารณาตารางเวลา และบ่งบอกผลลพัธ์ที�ตั�งธง
ไว ้แผนงานจะถูกสร้างขึ�นจากกลยทุธ์ที�เสนอแนวทางเชิงวทิยาศาสตร์ 

-.&  พฤติกรรมอุดมคติ 
-.&.&  สร้างแผนการทาํงาน ปรับแผนถา้จาํเป็น 
-.&.-  มีแผนภูมิหรือเอกสารที�อธิบายขั�นตอนของการทาํงาน 
-.&.o  ใชเ้อกสารนี� เป็นตวัอา้งอิงในการอภิปรายเพื�อแสดงทิศทางในการทาํงานในขั�น

ต่อไป 
-.&.p  รู้วา่ทรัพยากรและการฝึกอบรมที�จาํเป็นตลอดการทาํงานและวางแผนตามลาํดบั

ขั�น  
-.- พฤติกรรมบ่งชี�  

-.-.& ไม่มีความแน่นอนเกี�ยวกับทิศทาง  ทีมเกิดความยุ่งเหยิงในแต่ละขั�นตอน
เนื�องจากไม่รู้วธีิการที�จะไดข้อ้มูลที�จาํเป็น 

-.-.- กําลงัเหมือนหลงทางในป่า เมื�อการทํางานในขั�นตอนหนึ� งเสร็จสิ�นก็ไม่รู้ว่า
จะตอ้งทาํอะไรต่อไป 

-.-.o  กระโดดลงไปในหลุม ทีมกระโจนลงไปเพราะหวงัว่าจะได้เกิดแนวคิด
พฒันาขึ�นมาได ้

-.-.p  ทาํกิจกรรมพรํ� าเพรื�อ ทีมจะทาํกิจกรรมทาํทุกอยา่ง โดยไม่คิดวา่ตอ้งทาํหรือไม่ 
และหวงัวา่กิจกรรมหนึ�งอาจจะเขา้สู่เป้าหมายได ้

-.o  ขอ้แนะนาํ 
-.o.&   แสวงหาตวัช่วยเพื�อการจดัการแผนงาน 
-.o.- ใหถ้ามทีมวา่มีความจาํเป็นตอ้งทาํอยา่งไรจึงจะตอบสนองพนัธกิจได ้ 
-.o.o  พยายามมองหาแนวทางที�จะทบทวนแผนงานใหช้ดัเจน 

o. ชี�แจงบทบาทอยา่งชดัเจน ทีมจะทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพถา้สามารถจบัความสามารถ
ของแต่คนในทีมไดแ้ละเมื�อสมาชิกทีมเขา้ใจในหนา้ที�และรู้วา่ใครรับผิดชอบงานใด 
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o.& พฤติกรรมอุดมคติ 
o.&.&  มีการบอกหนา้ที�อยา่งเป็นทางการ  แต่สมาชิกละคนรู้วา่แต่ละคนคาดหวงัอะไร 

โดยเฉพาะผูที้�เป็นผูน้าํ ผูก้ระตุน้  ผูเ้ชี�ยวชาญทางเทคนิคและผูก้าํกบังาน 
o.&.-  รู้ว่าบทบาทใดเป็นของใครโดยเฉพาะและบทบาทใดเป็นบทบาทร่วม และ

บทบาทร่วมจะถูกสลบัอยา่งไร เช่นการปรับเปลี�ยนมุมเวยีนหนา้ที� 
o.&.o   ใชค้วามสามารถของแต่ละสมาชิกในทีมเพื�อวา่จะไดไ้ม่รู้สึกวา่ถูกทอดทิ�งหรือ

ถูกเอาเปรียบแรงงาน 
o.- พฤติกรรมบ่งชี�  

o.-.&  บทบาทและหนา้ที�เป็นผลมาจากการชี� เจาะจง 
o.-.-   สบัสนวา่ใครรับผิดชอบเรื�องใด 
o.-.o   สมาชิกติดขดัอยูก่บังานเลก็ ๆ ที�น่าเบื�ออยา่งซํ� า ๆ 

o.o   ขอ้แนะนาํ 
o.o.&  ทีมตอ้งตกลงใจวา่จะจดับทบาทและหนา้ที�อยา่งไร 
o.o.- ใหผู้น้าํทีมอภิปรายความรับผิดชอบและบทบาททั�งหมดที�เกี�ยวขอ้งกบัทีม 
o.o.o  ผูน้าํทีมอาจจะตอ้งกระตุน้ให้มีการอภิปรายบทบาทอะไรตอ้งมอบหมายให้ผูใ้ด

และสามารถเปลี�ยนแปลงไดด้ว้ยวธีิใด ใชก้ารลงมติเห็นชอบร่วมกนั 
p. การสื�อสารชดัเจน การอภิปรายที�ดีขึ�นอยูก่บัขอ้มูลที�ดีที�ส่งผา่นไปสู่สมาชิกในทีม 

p.&  พฤติกรรมอุดมคติ 
p.&.& พดูอยา่งชดัเจนและอยา่งตรงไปตรงมา 
p.&.- พดูแบบสั�น ๆ ยอ่ ๆ หลีกเลี�ยงการพดูเป็นเรื�องราวหรือตวัอยา่ง 
p.&.o ฟังอยา่งตั�งใจ พยายามคน้หามากกวา่ที�จะโตแ้ยง้ความคิดของผูอื้�น 
p.&.p หลกัเลี�ยงการพดูแทรกแซงในขณะที�ผูอื้�นกาํลงัพดู 
p.&.W มีลกัษณะการพดูเพื�อแสดงความคิดเกี�ยวกบัขอ้มูลตามระดบัต่าง ๆ 

&. ประโยคบอกความรู้สึกสมัผสั (ไม่เห็นมีใครไม่ตกลงในเรื�องนี� ...) 
-. ประโยคที�บอกความคิด (ดูเหมือนวา่..มีความเชื�อมโยงในความผิดพลาดของงาน

และปริมาณที�ผลิตได.้..) 
3. ประโยคที�บอกความอารมณ์รู้สึก (ฉนัรู้สึกผิดหวงัที�...) 
4. ประโยคที�บอกเจตนา (คาํถามของฉนัเพื�อตอ้งการขอ้มูลเพิ�ม...) 
5. ประโยคที�บอกการกระทาํ (เรามาลองตรวจสอบเรื�อง...) 

p.-  พฤติกรรมบ่งชี�  
p.-.&ทกัษะการพดูที�ไม่ดี เช่น พึมพาํ พดูเรื�อยเปื� อย พดูเบา ไม่สบตา 
p.-.- สมาชิกไม่สามารถพดูในสิ�งที�รู้สึก ระวงั อํ�าอึ�ง เงื�อนไข 
p.-.o ทุกคนรู้ว่ามีสิ�งอื�น ๆ เกิดขึ�นที�ยงัมองไม่เห็น คาํพูดไม่สอดคลอ้งกบัสีหน้าและ

แววตา 



 

 

419 
 

p.-.p แสดงความคิดเห็นออกมาเป็นแบบวลีของคาํถาม 
p.-.W เมินเฉย ไม่มีการตอบสนองหรือใหค้วามรู้เกี�ยวกบัขอ้มูล 
p.-.q มีคาํพดูยยีวน 
p.-.r  แสดงการพดูแบบไม่ใหเ้กียรติ 

p.o  ขอ้แนะนาํ 
p.o.& พฒันาทกัษะการสื�อสารและเรียนรู้วิธีการจดัระเบียบของปัญหาซึ� งเกิดจากการ

สื�อสารที�ไม่ดี 
p.o.- ใชก้ารประชุมเพื�อการอภิปรายปัญหา 
p.o.o  สงัเกตพฤติกรรมของกลุ่มเพื�อการอใหก้ารตอบสนองกลบัอยา่งจริงใจ 

W. ประโยชน์จากพฤติกรรมของทีม ทีมตอ้งกระตุน้ให้สมาชิกใช้ทกัษะความสามารถและ
ปฏิบติัการเพื�อใหมี้การอภิปรายและทาํใหก้ารประชุมมีความหมาย 

W.&  พฤติกรรมอุดมคติ 
W.&.& เริ�มตน้การอภิปราย 
W.&.-  แสวงหาขอ้มูลและความคิดเห็น 
W.&.o  แนะนาํวธีิการเพื�อนาํไปสู่เป้าหมาย 
W.&.p  ชี�แจงและอธิบายแนวคิด 
W.&.W  สรุปความ 
W.&.q  ทดสอบขอ้ดกลง 
W.&.r  แสดงตนเป็นผูป้กป้อง แสดงความคิดเห็นในการพดูคุย หลีกเลี�ยงการพดูโตต้อบ

ที�ไม่เกิดประโยชน์ บริหารความร่วมมือ ใหโ้อกาสไดพ้ดู 
W.&.s  ป้องกนัไม่ใหก้ารอภิปรายกลายมาเป็นการใหร้้ายกนั 
W.&.R  บริหารความแตกต่างอยา่งสร้างสรรค ์
W.&.&A พยายามลดความเครียดในกลุ่มในขณะที�ทาํงานที�ยาก 
W.&.&& แสดงความรู้สึกของกลุ่มและตรวจสอบความประทบัใจ 
W.&.&- พยายามใหก้ลุ่มตกลงตามเกณฑม์าตรฐาน 
W.&.&o อา้งอิงเอกสารหรือขอ้มูล 

W.&.&p  ยกยอ่งหรือแกไ้ขผูอื้�นอยา่งยติุธรรม ยอมรับทั�งขอ้ดีและขอ้เรียกร้อง 
W.-  พฤติกรรมบ่งชี�  

W.-.& ลม้เหลวในการใชท้กัษะการสื�อสารในการอภิปราย 
W.-.- ขึ�นอยูก่บัคนที�เป็นผูน้าํในการจดัการกบัการอภิปราย ไม่มีการร่วมกนัรับผิดชอบ 
W.-.o  พดูย ํ�าขอ้เดิมเหมือนไม่แน่ใจวา่มีผูไ้ดย้นิในการพดูครั� งแรก 
W.-.p  การอภิปรายสะดุด ไม่สามารถจะผา่นหวัขอ้การอภิปรายไปได ้
W.-.W   การอภิปรายเกิดขึ�นนอกที�ประชุมหลงัจากการประชุมเสร็จสิ�น 

 W.o  ขอ้เสนอแนะ 
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W.o.&   ฝึกทกัษะการสื�อสาร ทกัษะการประชุม เป็นสิ�งที�สาํคญั 
W.o.-   ศึกษาปัญหาที�มกัเกิดขึ�นในที�ประชุมเสมอ  
W.o.o   อาจจะตอ้งทาํรายการให้สมาชิกของทีมไดฝึ้กปฏิบติัในขณะที�ประชุมโดยให้มี

การทบทวนการปฏิบติังาน ก่อนที�จะมีการประเมิน 
q.  กระบวนการตดัสินใจที�ชดัเจน  เราสามารถบอกไดว้่าทีมงานทาํงานไดดี้อย่างไรจากการ

เฝ้าดูกระบวนการการตดัสินใจ ทีมควรจะตอ้งตระหนกัวา่มีหลายวธีิที�จะนาํไปสู่การตดัสินใจ 
q.&  พฤติกรรมอุดมคติ 

q.&.&อภิปรายวธีิการตดัสินใจ เช่น ใชเ้สียงขา้งมาก หรือจะใชข้อ้ตกลงร่วมกนั 
q.&.- แสวงหาขอ้ตกลงโดยการใหพ้ดูหรือเขียน 
q.&.o ทดสอบขอ้ตกลงเพื�อใหแ้น่ใจวา่เป็นสิ�งที�เกิดขึ�นจากการตกลงใจเลือก 
q.&.p ใชข้อ้มูลเป็นฐานในการตดัสินใจ 

q.-  พฤติกรรมบ่งชี�  
q.-.& ยอมรับความคิดเห็นและแสดงขอ้เท็จจริงโดยไม่มีขอ้มูลสนบัสนุน 
q.-.- ตดัสินใจดว้ยคนหนึ�งหรือสองคนในกลุ่ม โดยที�สมาชิกทีมไม่เห็นดว้ย 
q.-.o ใชก้ารตกลงแบบเสียงขา้งมากหรือใชว้ิธีการง่าย ๆ แบบอื�นซึ� งทาํให้เกิดการไม่

เห็นดว้ยอยา่งรุนแรง 
q.-.p ตดัสินใจผิด เกิดจากบุคคลไม่ตอบสนองกบัขอ้ความที�ใชต้กลง 
q.-.W ใชค้วามเงียบคือการยอมรับ 

q.o  ขอ้เสนอแนะ 
q.o.&  ผูน้าํทีมตอ้งนาํการอภิปรายเพื�อนาํมาสู่การตดัสินใจ 
q.o.-  ในบางโอกาสตอ้งใชบุ้คคลภายนอกมาเพื�อใหก้ารตอบสนองกลบัเพื�อที�จะทาํให้

เกิดการเปลี�ยนแปลงที�จาํเป็นต่อการทาํงานเป็นทีม 
r.  ให้มีส่วนร่วมอยา่งสมดุล  สมาชิกในทีมทุกคนเป็นส่วนหนึ�งที�จะนาํความสําเร็จมาสู่งาน

ของทีม ทุกคนควรตอ้งมีส่วนร่วมในการอภิปรายและตดัสินใจ สัญญาร่วมกนั เพื�อให้งานสาํเร็จ และเพื�อที�จะใช้
ความสามารถของแต่ละคน 

r.&  พฤติกรรมอุดมคติ 
r.&.& มีการจดัการความสมดุลในการมีส่วนร่วม ดว้ยการให้สมาชิกแต่ละคนไดแ้สดง

ความคิดเห็นในการอภิปราย 
r.&.- สร้างการมีส่วนร่วมตามรูปแบบที�เป็นธรรมชาติของสมาชิก 

r.-  พฤติกรรมบ่งชี�  
r.-.&  สมาชิกทีมบางคนมีอิทธิพลเหนือผูอื้�นมาก แต่บางคนก็ไม่มีเลย 
r.-.- การมีส่วนร่วมขึ�นอยูก่บัสาระเนื�อหาที�ตอ้งอภิปรายดงันั�นผูที้�รู้เรื�องดีจึงมกัจะพูด

อภิปรายส่วนรู้อื�นอาจจะไม่มีการถามใด ๆ 
r.-.o  สมาชิกบางคนจะนาํเสนอความคิดของตนในบางเวลาและบางโอกาสเท่านั�น 
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r.-.p  สมาชิกบางคนก็จะนาํเสนอเฉพาะเรื�องที�ตนสนใจ เช่น เรื�องเงิน หรือเรื�องการ
ฝึกอบรม 

r.o  ขอ้เสนอแนะ 
r.o.&  ใหใ้ชก้ารระดมสมอง และใชก้ลุ่มแสดงชื�อเทคนิค เพื�อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ 
r.o.-  เป็นการอภิปรายของสมาชิกทีมทุกคน 

s. สร้างกฎเกณฑพื์�นฐาน หรือปทสัถาน เพื�อกาํหนดสิ�งที�ทีมรับไดห้รือรับไม่ได ้
s.&  พฤติกรรมอุดมคติ 

s.&.& เปิดอภิปรายเกี�ยวกบักฎเกณฑพื์�นฐาน ว่าพฤติกรรมใดเป็นที�ยอมรับไดห้รือรับ
ไม่ได ้

s.&.-  ใหเ้ปิดเผยสถานภาพและสาระของปทสัถาน 
s.-   พฤติกรรมบ่งชี�  

s.-.& ในบางเรื�องจะมีการหลีกเลี�ยงไม่ทาํตาม มีกฎเกณฑที์�ตอ้งห้ามมาก การสนทนา
นอกประเด็นไม่เกี�ยวกบังาน และอาจทาํลายการเป็นกลุ่ม 

s.-.-  ไม่มีใครรู้เกี�ยวกบัปทสัถาน ทุกคนปฏิบติัตนตามที�คิดวา่กลุ่มตอ้งการ ไม่มีใครรู้
กฎเกณฑพื์�นฐาน อยา่งแน่ชดั ที�จะทาํตามได ้

s.-.o  มีความแตกต่างในการแสดงพฤติกรรมที�ยอมรับเกิดขึ�น 
s.-.p   พฤติกรรมที�แสดงถึงการลอกเลียนแบบ เช่น การลงเวลา การแต่งกาย 
s.-.W  มีการขดัแยง้ในเรื�องต่าง ๆ ที�คิดวา่ทาํไดห้รือไม่ไดใ้นทีมงาน 

s.o  ขอ้เสนอแนะ 
s.o.& ในจุดเริ�มตน้ ทีมตอ้งเริ�มพูดคุยกนัว่าจะวางกฎเกณฑอ์ยา่งไรจึงจะเป็นที�ยอมรับ

กนัโดยส่วนรวม  
s.o.-  ควรตอ้งมีการทบทวน ปรับปรุงเป็นระยะ ๆ เพื�อให้เกิดความเห็นพอ้งตอ้งกนั 

หรือเมื�อเกิดการเปลี�ยนแปลงที�ตอ้งกาใหเ้กิดความคล่องตวัในการปฏิบติังาน 
R.  ตระหนกัในกระบวนการกลุ่ม สมาชิกทีมตระหนกัในกระบวนการทาํงานกลุ่ม วิธีการที�ทีม

ทาํงานดว้ยกนั และมีการความตั�งใจในบริบทของการประชุม 
R.&  พฤติกรรมอุดมคติ 

R.&.& ความอ่อนไหวในพฤติกรรมที�สื�อสารดว้ยอวจนะ เช่น ความเงียบ อาจหมายถึง
การไม่เห็นดว้ย อาจเป็นพฤติกรรมก่อกวน การเดินไปมาอาจบ่งบอกถึง ความไม่สบายใจในเรื�องที�อภิปราย 

R.&.-  มองเห็น ไดย้นิ และรู้สึกถึงการเคลื�อนไหวของทีม 
R.&.o ใหข้อ้ทว้งติงหรือ แทรกแซงเพื�อแกไ้ขปัญหาของกระบวนการกลุ่ม 
R.&.p ใหค้วามสนใจกบักระบวนการกลุ่มเท่า ๆ กบัสาระของการประชุม 
R.&.W  เลือกที�จะทาํงานตามกระบวนการกลุ่มและจดัหาบุคคลภายนอกเพื�อให้เขา้มา

สงัเกตและใหข้อ้คิดเห็นรายงานปฏิสมัพนัธ์กลุ่มในการประชุม 
R.-  พฤติกรรมบ่งชี�  
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R.-.& หลีกเลี�ยงการเขา้มามีส่วนร่วมในประเด็นโดยเฉพาะเมื�อกลุ่มมีปัญหา 
R.-.-  เลื�อนงานออกไปเมื�อมีสิ�งบอกเหตุวา่มีการต่อตา้น สบัสน หรือผิดหวงั 
R.-.o ไม่ใส่ใจในพฤติกรรมที�เป็นอวจนะและไม่ใชท้กัษะในการพิจารณาสถานการณ์

ของทีม 
R.-.p  สมาชิกแสดงอาการไม่ใส่ใจ แสดงพฤติกรรมอวจนะ การแสดงอาการเฉยเมย 

หมายความวา่ไม่ใหค้วามใส่ใจ 
R.-.W  แสดงออกใหส้มาชิกในทีมรู้วา่ไม่พอใจ  เช่น ใหห้ยดุพดูและกลบัไปทาํงาน 

R.o  ขอ้เสนอแนะ 
R.o.&  ให้ใช้การสังเกตพฤติกรรมของสมาชิกในทีม ตรวจสอบโดยใช้ แบบฟอร์ม

สงัเกตพฤติกรรมรายขอ้เพื�อการประเมิน เช่น การแกปั้ญหาที�เกิดขึ�น สาเหตุของความสบัสน  
R.o.-   กระตุน้ใหที้มมีการตรวจสอบกระบวนการทาํงาน เช่น การพูดคุย หารือ การใช้

เวลาในการประชุมเพื�อประเมินงานในแต่ละขั�นตอน   
&A.  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทีมที�ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์จะง่ายต่อการเขา้ถึง

ระบบการแกปั้ญหาได ้เพราะปัญหามกัเกิดจากการไม่สามารถตกลงกนัได ้และมกัเกิดจากความคิดเห็นที�ไม่ลง
รอยกนัอยา่งรุนแรง การนาํกระบวนการทางวทิยาศาสตร์มาใชเ้พราะการแกปั้ญหาตอ้งอยูบ่นพื�นฐานของขอ้มูลที�
ถูกตอ้งและเป็นจริง 

&A.&  พฤติกรรมอุดมคติ 
&A.&.& เรียกดูขอ้มูลก่อนที�จะตดัสินใจ หรือขอ้มูลที�แปลกแยก 
&A.&.- ใชส้ถิติพื�นฐานเพื�อสอบสวนปัญหาและรวบรวม เพื�อการวเิคราะห์ 
&A.&.o สืบคน้ตน้ตอของปัญหา 
&A.&.p  แสวงหาการแกปั้ญหาที�ถาวรมากกวา่ที�จะใชก้ารแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 

&A.-  พฤติกรรมบ่งชี�  
&A.-.&  สมาชิกทีมยืนย ันว่าไม่ต้องการข้อมูลเพราะเป็นพวกที�ฉลาดรู้และมี

ประสบการณ์เพียงพอที�จะบอกวา่อะไรคือปัญหาและวธีิแกปั้ญหา 
&A.-.-  ใชก้ารแกปั้ญหาอยา่งรุนแรง และมกัจะด่วนสรุป มีขอ้อา้งอิงและวิธีการแกไ้ข

ปัญหามาก 
&A.-.o รีบเร่งปฏิบติัการ (เตรียมพร้อม ยงิ เลง็ / เตรียมพร้อม เลง็ ยงิ)    

&A.o  ขอ้เสนอแนะ 
 &A.o.&  มั�นใจวา่ทีมมีความชาํนาญ หรือไดรั้บการฝึกอบรมและมีแนวทาง 
 &A.o.- ทุกคนตอ้งมีความเขา้ใจในความสาํคญัของการใชห้ลกัการทางวิทยาศาสตร์

โดยเฉพาะเมื�อตอ้งมีการอภิปรายเพื�อการลงมติตดัสินใจ859  

                                                
859P. Scholtes, B. Joiner, and B. Streibel, &RRq, อา้งถึงใน สุภทัทา ปิณฑะแพทย,์ ประสิทธิภาพ

แ ล ะ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร ทํ า ง า น เ ป็ น ทีม , เ ข้า ถึ ง เ มื� อ  & s  มี น า ค ม  - W W r , เ ข้า ถึ ง ไ ด้จ า ก 
http://www.supatta.haysamy.com/teamwork.html  
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อลัแบน และโพลลลิ์ท (Alban and Pollit) ไดก้ล่าวถึงอุปสรรคเครื�องขดัขวางต่อการทาํงาน
เป็นทีมไวว้า่ประกอบดว้ย 1) ทศันคติที�ขึ�นต่อกนัและอาํนาจ 2) ความรู้สึกต่าง ๆ ที�เท่าเทียมกนัของสมาชิกหรือ
อิทธิพลในดา้นทีม ความรู้สึกในทีมหรือนอกทีม 3) ระบบตอบแทนหรือเงินที�บุคคลอื�นเห็นวา่ไม่ยติุธรรม 4) 
ความคิดเห็นที�แตกต่างกนัมากในแง่ของการทาํงานให้สาํเร็จ 5) ความยากลาํบากในการสัมพนัธ์ระหวา่งกนั 6) 
ขาดความแน่นอนในเรื�องของบทบาท 7) ขาดการวางแผนอยา่งมีประสิทธิผลในการแกปั้ญหาและวินิจฉัยสั�งการ 
และ 8) การใชส้มรรถภาพในการบริหารเกี�ยวกบัปัญหา ความขดัแยง้ที�หลีกเลี�ยงไม่ไดร้ะหวา่งกลุ่มต่าง ๆ860   

เรนดอน (Rendon) ไดก้ล่าวถึงอุปสรรคในการสร้างทีมงานที�มีประสิทธิภาพดงันี�  คือ 1) 
ผูบ้ริหารไม่รับผิดชอบอยา่งเตม็ที�ต่อการจดัองคก์ารเพื�อใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มต่อการสร้างทีม 2) การสร้างทีมโดย
ไม่ไดก้ล่าวถึงประเด็นที�เกี�ยวขอ้ง และ 3) ความคาดหวงัที�เกินความเป็นจริงรวมทั�งการประเมินเวลาที�ตอ้งใชใ้น
การสร้างทีมตํ�าเกินไป861 

|.U ความเครียดและความท้อแท้ในการทาํงาน 
9) ความเครียด 
คาํว่าความเครียด (Stress) นี� มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า “Stringere” แปลว่า ความขมึง

เกลียว ซึ� งเป็นอาการที�สมองไม่ไดผ้่อนคลาย เพราะครํ� าเครียดอยูก่บังานมากจนเกินไป แต่ความเครียดนั�นอาจมี
ผลดีอยูบ่า้ง เช่น ความเครียดที�อยูใ่นระดบัตํ�าจะนาํไปสู่การปรับปรุงการปฏิบติังานได ้เป็นตน้ พจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดก้ล่าวไวว้่า เป็นนาม หมายถึง ลกัษณะอาการที�สมองไม่ได ้ผ่อนคลายเพราะ
ครํ� าเคร่งอยูก่บังานจนเกินไป, ลกัษณะอาการที�จิตใจมีอารมณ์บางอยา่งมากดดนัความรู้สึกอยา่งรุนแรง และแปล
เป็นภาษาองักฤษวา่ Strain 862 นกัวิชาการทั�งหลาย เช่น เคลนมนัท์ (Kleinmuntz,1974) เฟชไบน์ (Feshbein,&RrW) 
เซลเย (Selye,1976) คาลด์เวลล ์ (Caldwell,1978)  อีวานเซวิซและแมทเทสัน (Ivancevich and Matteson,1980) ลคั
แมนและซอเรนสัน (Luckman and Sorenson,1980) บวมและบวม (Baum and Baum,1981) แคมป์เบลล ์
(Campbell,1981) ซิมริ�ง (Zimring, 1981) แคพแลน (Caplan,1981) คอสทเ์ลยแ์ละทอดด์ (Costley and Todd,1983) 
ลาซารัสและโฟลค์แมน (Lazarus and Folkman,&Rsp) คาสท์และโรเซนส์วิก (Kast and Rosenzweig,1985)        
เทยเ์ลอร์ (Taylor,1986) และ บารอนและกรีนเบิร์ก (Baron and Greenberg,1990) เป็นตน้ไดใ้ห้ความหมายไวเ้ป็น
อเนกประการ ซึ�งอาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่  ความเครียดนั�น หมายถึง  ผลของปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งร่างกายและจิตใจ
ของบุคคลกบัสิ�งแวดลอ้มที�ทาํใหบุ้คคลตอ้งเปลี�ยนแปลงอยา่งกะทนัหนัทนัทีทนัใดหรือเกิดการเปลี�ยนแปลงอยา่ง
ไม่เหมาะสมจนทาํใหข้าดความสมดุล ซึ�งจะกระทบกระเทือนต่อความเป็นอยูที่�เหมาะสม  

                                                
860B. T. Alban and C. Pollitt, Emerging dimensions and concepts : A collection of paper 

(New York : McGraw-Hill, 1973),40. 
861T. Rendon, “Work teams fit stations’ need to handle DTV transition,” Current Thinking 

(June 1999), B4, B6, B23.  
862ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, เขา้ถึงเมื�อ 1 กุมภาพนัธ์

2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp  
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ทฤษฎีที�เกี�ยวกบัความเครียดนั�นมีหลายทฤษฎี ซึ�งอาจจาํแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ดงันี�  คือ 
1. กลุ่มทฤษฎีความเครียดที�เนน้ดา้นจิตวิทยา (Psychology) ในกลุ่มนี�ประกอบดว้ยตวัแบบ 

(Model) ไดแ้ก่ 1.1) ตวัแบบบนพื�นฐานของการตอบสนอง (Response-based Model) เป็นตวัแบบที�อธิบายว่า 
ความเครียดเป็นกลุ่มของสิ�งรบกวนที�ขดัขวางการตอบสนองทางสรีรวทิยาและจิตวทิยาของบุคคลต่อภาวะคุกคาม 
ทฤษฎีกลุ่มนี�ไดแ้ก่ ทฤษฏีเกี�ยวกบัความเครียดของเซลเย (Selye) ที�ไดอ้ธิบายไวว้า่ความเครียดเป็นการตอบสนอง
ของบุคคลต่อการกระตุน้ ซึ� งการตอบสนองออกมาในกลุ่มอาการที�ไม่เฉพาะเจาะจง (General Adaptation 
Syndrome) หรือ GAS เป็นตน้ 1.2) ตวัแบบพื�นฐานของสิ�งเร้า (Stimulation-based Model) เป็นตวัแบบที�อธิบายวา่
ความเครียดเป็นกลุ่มของสถานการณ์ของสิ�งแวดลอ้มที�เป็นสิ�งเร้ากระตุน้ให้เกิดการตอบสนองและสิ�งเร้าเหล่านี�
เป็นบ่อเกิดของความเครียด เช่น ความมากเกินพอดี ความขดัแยง้ และสิ�งนอกเหนือการควบคุมทฤษฎีในกลุ่มนี�
เช่น ทฤษฏีการเปลี�ยนแปลงในชีวติกบัความเจ็บป่วยของโฮลม์และเรย ์(Holm and Rahe) ทฤษฏีนี� เชื�อวา่เหตุการณ์
ต่างๆที�ก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงในชีวิตถือว่าเป็นภาวะเครียดที�ทาํให้มนุษยต์อ้งปรับตวั และ 1.3) ตวัแบบ
ปฏิสมัพนัธ์ของความเครียด (Interactional Model of Stress) เป็นตวัแบบที�มีพื�นฐานแนวคิดมาจาก 2 ตวัแบบแรก
รวมกนั และศึกษาในมิติที�ว่าความเครียดเป็นความไม่สมดุลระหว่างความตอ้งการและความสามารถในการ
ตอบสนองของบุคคล ความเครียดจะเกิดขึ�นเมื�อบุคคลไดรั้บการคุกคามและเขาไม่สามารถจดัการกบัความเครียด
ได ้ ถา้บุคคลมีแรงจูงใจสูง มีความสมดุลกนัระหวา่งความตอ้งการและการตอบสนองบุคคลนั�นจะปลอดภยัจาก
ความเครียด นกัทฤษฏีกลุ่มนี�นาํโดย ลาซารัส (Lazarus) 

2. กลุ่มทฤษฎีความเครียดเกี�ยวกบัการปฏิบติังาน (Job Stress) ทฤษฏีกลุ่มนี� ไดน้าํมาอธิบาย
ความเครียดในการทาํงานอยา่งกวา้งขวาง ไดแ้ก่ ทฤษฏีความสอดคลอ้งระหวา่งบุคคลกบัสิ�งแวดลอ้ม (Person-
environment fit Theory) ซึ� งเป็นแนวคิดของเฟรนช์ และคณะ (French and Others) ทฤษฎีนี�ตั�งอยูบ่นแนวคิดที�
สาํคญั 2 ประการ คือ ความบีบคั�นขององคก์ารและความเครียดของบุคคล ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบทั�ง
สองนี� มีผลต่อสุขภาพและศกัยภาพในการทาํงานของบุคคล นั�นคือความเครียดจะเกิดขึ�นเมื�อการตอบสนอง 
(Supply) หรือความตอ้งการ (Demands) ของสิ�งแวดลอ้ม (Environment = E) ไม่สมดุลกบัความตอ้งการ (Needs) 
หรือความสามารถของบุคคล (Person=P) นั�นคือถา้ P และ E ไม่สมดุล ผลที�ตามมาคือความเครียด ซึ�งมีผลสะทอ้น
กลบัที�การปฏิบติังานเกิดความรู้สึกในทางที�ไม่ดีกบังาน และยงัมีทฤษฏีวา่ดว้ยความเครียดกบัประสิทธิผลในการ
ทาํงาน ซึ�งเป็นแนวคิดของเยร์ิกและดอดสัน (Yerkes and Dodson) ที�กล่าวไวว้า่ ความเครียดนั�นมีทั�งคุณและโทษ 
ระดบัความเครียดมีความสัมพนัธ์ทั�งทางบวกและทางลบกบัสัมฤทธิ{ ผลของการทาํงาน คือ ระดบัความเครียดที�
เหมาะสม (Eustress) จะมีสมัฤทธิ{ ผลของการทาํงานสูงสุด ซึ�งจะอยูใ่นจุดสูงสุดของตวัยหูวักลบั ถา้ความเครียดสูง
กวา่นี�สมัฤทธิ{ ผลของการทาํงานจะลดลงอยา่งรวดเร็ว และยงัไดแ้สดงทศันะอีกวา่ ความเครียดนอ้ยก็ทาํให้ผลงาน
ตํ�าและผลงานกบัระดบัความเครียดจะผนัแปรอยูร่ะหวา่งคนกบัองคก์าร  

3. กลุ่มทฤษฎีความเครียดที�เนน้ผลกระทบของความเครียดที�มีต่อบุคคล ทฤษฎีในกลุ่มนี�  ไดแ้ก่ 
3.1) สมมุติฐานตวัยหูัวกลบั (Inverted-U Hypothesis) ซึ� งอธิบายวา่เมื�อความเครียดเพิ�มขึ�นผลการทาํงาน (Job 
Performance) จะเพิ�มขึ�น จนถึงขีดสูงสุดของโคง้ตวัยหูวักลบัและความเครียดที�มากหรือนอ้ยเกินไปมีผลทาํให้ผล
การทาํงานตํ�าลงดว้ย และ 3.2) ทฤษฎีการตรวจจบัสัญญาณ (Signal Detection Theory) เป็นทฤษฎีที�วา่ดว้ยการ
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ตอบสนอง เมื�อร่างกายไดรั้บสัญญาณกระตุน้จากสิ�งคุกคามจะตอบสนองทั�งร่างกายและจิตใจก่อให้เกิดผลต่อ
สุขภาพ เกิดความเจ็บป่วยไดท้ั�งทางร่างกายและจิตใจ863 

ลาซารัสและโฟลค์แมน (Lazarus and Folkman) ไดก้ล่าวถึงกระบวนของความเครียด ในแง่
ของความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและสิ�งแวดลอ้มไวว้า่ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั 5 ประการ คือ 1) การเกิด
เหตุการณ์ที�อาจเกิดความเครียด (Occurrence of a Potentially Stressful Event) เหตุการณ์ต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นในชีวิต
เป็นสิ� งเร้าที�กระตุน้ให้เกิดความเครียดได้ ซึ� งความเครียดจะเกิดขึ� นมากน้อยเพียงใดขึ� นอยู่กับการประเมิน
เหตุการณ์และการประเมินความสามารถในการเผชิญเหตุการณ์ของบุคคล 2) การประเมินขั�นตน้ (Primary 
Appraisal) ในขั�นนี� บุคคลจะประเมินเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นเพื�อตดัสินวา่ มีผลคุกคามต่อตนหรือไม่ ซึ� งจะประเมินใน 
3 ดา้น คือ เห็นวา่เหตุการณ์นั�นไม่เกี�ยวขอ้งกบัตนเอง เป็นผลดีกบัตนเอง และก่อความยุง่ยากเป็นปัญหากบัตน 3) 
การประเมินขั�นที� 2 (Secondary Appraisal)เมื�อผา่นการประเมินขั�นตน้แลว้พบวา่ตนมีปัญหา และเกิดความเครียด 
บุคคลจะพยายามมองหา ทางเลือกในการเผชิญปัญหา ดว้ยการประเมินความสามารถของตนที�มีอยู ่4) การเผชิญ
ปัญหา (Coping Efforts) เป็นขั�นของการดาเนินการจดัการความเครียดที�มีดว้ยการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแกไ้ขปัญหา 
และการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจดัการที�อารมณ์ 5) ผลลพัธ์ของการปรับตวั (Adaptation Outcomes) ผลของการ
ปรับตวัต่อความเครียด เป็นผลที�เกิดจากกลวิธีการเผชิญปัญหาที�ใช ้ประกอบดว้ย ผลทางดา้นสังคม ผลทางดา้น
จิตใจ และผลทางดา้นสุขภาพ864 

ร็อบบินส์ (Robbins) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเครียดกบัประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานนั�นมีลกัษณะเป็นความสัมพนัธ์แบบ U หัวกลบั ซึ� งความเครียดในแต่ละดบัมีความสัมพนัธ์ต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคคล ความเครียดในระดบัตํ�ามีผลให้ประสิทธิภาพการปฏิบติังานตํ�า และ
ความเครียดที�เพิ�มขึ�นเป็นระดบัปานกลางมีผลต่อการกระตุน้ร่างกายกบัความสามารถในการตอบสนองต่อสิ�งเร้า
ต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดีมากขึ�น แต่ความเครียดในระดบัสูงมากจนเกิดความสามารถของ
บุคคลจะรับไดน้ั�น จะส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคคลตํ�าลง865 ซึ�งดงัแผนภูมิต่อไปนี�  

 
 
 
 
 
 

                                                
863มณฑาทิพย ์ไชยศกัดิ{ , “ความสัมพนัธ์ระหว่างความเครียดและวิธีการจดัการความเครียดของ

หัวหน้าภาควิชากบัสุขภาพองคก์ารในวิทยาลยัพยาบาล” (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษาดุษฏีบณัฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, -Wos), -r-29. 

864 R.S. Lazarus and S. Folkman, Stress, Appraisal and Coping (New York: Springer 
Publishing, 1982), 15-16. 

865Stephen P. Robbins, Organizational Behavior: Concepts, Controversies, and Application 
(Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1991), q&W. 
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แผนภูมิที� &2 แผนภูมิแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างความเครียดกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน (Inverted-U 
Relationship Between Stress and Job Performance) 
ที�มา : Stephen P. Robbins, Organizational Behavior:Concepts, Controversies, and Application (Englewood 
Cliffs: Prentice-Hall,1991),725. 

 
คาราเสค (Karasek) ไดพ้ฒันารูปแบบจาํลองของความเครียดจากการทาํงานขึ�นในปี ค.ศ. 1979 

โดยที�มุ่งศึกษาถึงสิ�งแวดลอ้มในการทาํงานที�ก่อให้เกิดความเครียด (stressful work environment) และผลกระทบ
ต่อสุขภาพเนื�องจากความเครียดจากการทาํงาน โดยแยกสิ�งแวดลอ้มในการทาํงานที�ก่อใหเ้กิดความเครียดออกเป็น 
2 ดา้น คือ ดา้นขอ้เรียกร้องจากการทาํงาน (job demand) ซึ� งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ปริมาณงานที�นอ้ย
เกินไป (work underload) และ -) ปริมาณงานมากเกินไป (work overload) และดา้นการควบคุมหรืออาํนาจ
ตดัสินใจในงาน (control or decision latitude) ซึ� งแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) การควบคุมงานหรือควบคุม
การใชอุ้ปกรณ์ เครื�องมือในการทาํงาน (task or instrument control) 2) การมีอิสระที�จะกาํหนดวิธีการทาํงานหรือ
เลือกใชแ้หล่งประโยชน์ที�เอื�อต่อผลสาํเร็จของงาน (resource or conceptual control) และ 3) การควบคุมการ
ตดัสินใจ (decision control) ซึ� งประกอบดว้ย 3.1) บทบาทในองคก์ร (role in organization) และ 3.2) โครงสร้าง
และบรรยากาศในองคก์ร (organization structure and climate) ซึ� งปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดงักล่าวนั�น
อาจส่งผลต่อผูป้ฏิบติังานใน 2 ลกัษณะ คือ 1) ทาํใหมี้โอกาสเสี�ยงต่อการเกิดความเครียดและการเจ็บป่วย (risk of 
psychological strain and physical illness) และ -) ส่งผลต่อการเรียนรู้ในเชิงรุกและการพฒันารูปแบบพฤติกรรม
ใหม่ (active learning, motivation to develop new behavior pattern) ซึ�งแสดงเป็นแผนภูมิไดด้งันี�  

 
 
 
 

ประสิทธิภาพในการทาํงาน 

ความเครียด 

ตํ�า 

สูง 

สูง 
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แผนภูมิที� &3  แผนภูมิแสดงแบบจาํลองความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้เรียกร้องจากงานและการควบคุมหรืออาํนาจการ
ตดัสินใจในงาน 
ที�มา: P. L. Schnall, A. P. Landsbergist, and D. B. Baker, “Job Strain and Cardiovascular Disease,” Annual 
Review of Public Health 15, (May 1994): 382. 

 
เมื�อพิจารณาจากแผนภาพจะประกอบดว้ย 2 แกน กล่าวคือ แกนแนวนอน (X axis) หมายถึงขอ้

เรียกร้องจากการทาํงานแบ่งออกเป็น 2 ระดบัทั�งสูงและตํ�า และแกนแนวตั�ง (Y axis) หมายถึง การควบคุมหรือ
อาํนาจตดัสินใจในงาน แบ่งออกเป็น 2 ระดบัทั�งสูงและตํ�า  

ซึ�งช่องที� 1 High Strain หมายถึง ขอ้เรียกร้องจากการทาํงานอยูใ่นระดบัสูง แต่การควบคุมหรือ
อาํนาจตดัสินใจในงานอยูใ่นระดบัตํ�า จึงส่งผลให้บุคคลมีความเครียดสูง ทาํให้มีโอกาสเสี�ยงต่อการเจ็บป่วยดว้ย
โรคเรื�อรังต่าง ๆ  

ช่องที� 2 Active หมายถึง ขอ้เรียกร้องจากการทาํงานและการควบคุมหรืออาํนาจตดัสินใจใน
งานในระดบัสูง ส่งผลให้มีความกระตือรือร้นเกิดความขยนัขนัแข็ง ทาํงานในเชิงรุกและพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเนื�อง  
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ช่องที� 3 Low Strain หมายถึง กลุ่มคนที�มีการสัมผสักบัขอ้เรียกร้องจากการทาํงานในระดบัตํ�า 
แต่การควบคุมหรืออาํนาจตดัสินใจในงานอยูใ่นระดบัสูง ส่งผลใหเ้กิดความเครียดในระดบัตํ�า  

ช่องที� 4 Passive หมายถึง ขอ้เรียกร้องจากการทาํงานและการควบคุมหรืออาํนาจตดัสินใจใน
งานในระดบัตํ�า ส่งผลให้เกิดความเฉื�อยชา ขาดการพฒันาและการคิดสร้างสรรค ์ไม่ให้ความร่วมมือทาํกิจกรรม
ต่าง ๆ ทั�งในที�ทาํงาน สงัคมหรือทางการเมือง866  

เอลลิสและโนวลิ์ส (Ellis and Nowlis) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่พฤติกรรมของบุคคลขณะที�มี
ความเครียด แสดงออกมาไดห้ลายลกัษณะดงันี� คือ 1) การเปลี�ยนแปลงดา้นอารมณ์ (emotional changes) ในคนที�มี
ความเครียด อารมณ์จะมีการเปลี�ยนแปลงขึ�นอยู่กบัระดบัของความเครียด สิ�งที�สังเกตไดช้ดัเจน ไดแ้ก่ การ
แสดงออกถึงความรู้สึก วติกกงัวล โกรธ ซึมเศร้า หงุดหงิด ขาดความเชื�อมั�นในตนเอง อ่อนเพลีย ช่างสงสยั 2) การ
เปลี�ยนแปลงดา้นพฤติกรรม (behavioral changes) ความเครียดเป็นปฏิกิริยาของร่างกายใหมี้การเตรียมพร้อม หรือ
ถอยหนี ดงันั�น จึงมีพฤติกรรมแสดงออกทางท่าทาง สีหนา้ความตึงเครียดของกลา้มเนื�อ การพูดผิดปกติไป พูด
เกี�ยวกบัตนเอง พดูเร็ว ทาํอะไรไร้จุดหมาย 3) การเปลี�ยนแปลงดา้นการคิดการเขา้ใจ (cognitive changes) มีความ
ผิดปกติในความคิด การรับรู้ ตลอดจนการตดัสินใจ ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัระดบัของความเครียด ถา้หากเครียดนอ้ย (mild 
stress) จะทาํให้มีการตื�นตวั เพิ�มความสามารถในการแกปั้ญหา ถา้เครียดปานกลาง(moderate stress) การมอง
ปัญหาแกปั้ญหาจะแคบลง การเรียนรู้ลดลง ถา้ความเครียดรุนแรง (severe stress) ความคิดจะสับสน ไม่สามารถ
ตดัสินใจได ้ 4) การเปลี�ยนแปลงทางสรีระ (physical changes) มีการเพิ�มของฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต 
Epinephrine, Nor-epinephrine และ Hydro-cortisone ประสาทอตัโนมติัทาํงานเพิ�มขึ�นส่งผลต่อระบบต่างๆ ทั�ว
ร่างกาย เช่น ระบบการไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบการยอ่ยอาหารขบัถ่าย ระบบกลา้มเนื�อ และระบบ 
Metabolism867  

สมจิตร์ อุดมศรี ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ เมื�อเกิดความเครียดขึ�นจะมีการเปลี�ยนแปลงทางร่างกาย
และจิตใจ การที�จะทราบวา่บุคคลมีความเครียดหรือไม่และมากนอ้ยเพียงใดนั�นสามารถทราบได ้- วิธีคือ &) การ
สงัเกตสิ�งที�ปรากฏออกมาในตวัคนทั�งทางดา้นอารมณ์ คาํบอกเล่าและพฤติกรรม เช่น มีอารมณ์หงุดหงิด โกรธง่าย 
ขาดความอดทน ย ับย ั� ง ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่  บ่นถึงปัญหาที� มี แสดงอาการเหน็ดเหนื�อย ถอนหายใจ 
กระสับกระส่าย แสดงพฤติกรรมผิดไปจากเดิมมีความแปรปรวนทางร่างกาย เช่น เบื�ออาหาร นํ� าหนักลด 
อ่อนเพลีย ตรวจพบวา่กาํลงัเผชิญกบัปัญหาที�เป็นสาเหตุของความเครียด เช่นมีงานมาก มีปัญหาและแกไ้ขปัญหา
ไม่ไดเ้ป็นตน้ และ -) จากการใชแ้บบวดัที�สร้างขึ�นเพื�อตรวจหาความเครียดแลว้คาํนวณออกมาเป็นตวัเลข
เปรียบเทียบกบัคะแนนมาตรฐานของแบบวดันั�น ทาํใหบ้อกไดว้า่มีความเครียดหรือไม่และมากนอ้ยเพียงได แบบ
วดัความเครียดที�นิยมใชก้นั มี o แบบวดัคือ -.&) Symptom Check List RA (SCL RA) เป็นแบบสอบถามที�ใชว้ดั
ความผิดปกติทางดา้นจิตใจ วดัภาวะความเครียดที�แสดงออกทางร่างกาย อาการย ํ�าคิดย ํ�าทาํ ความรู้สึกไวต่อผูอื้�น

                                                
866P. L. Schnall, A. P. Landsbergist, and D. B. Baker, “Job Strain and Cardiovascular Disease,” 

Annual Review of Public Health 15, (May 1994): 381-411. 
867J.R. Ellis and E.A Nowlis, Nursing a Human Needs Approach (Boston: Houghton Mifflin 

Company, 1985) 104-106. 
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อาการเศร้า วติกกงัวล ความรู้สึกไม่เป็นมิตร ความคิดหวาดระแวง ความหลงผิดและประสาทหลอน -.-) Comell 
Medical Index (CMI) เป็นแบบสอบถามถึงสภาวะทางจิต โดยจะถามถึงภาวะความเศร้า ความวิตกกงัวล 
ความรู้สึกไวต่อสิ�งเร้า ความรู้สึกโกรธ และความรู้สึกเครียดซึ� งเป็นประเภทการวดัอาการแสดงถึงความเจ็บป่วย
ทางจิต และ -.o) Health Opinion Survey (HOS) เป็นแบบสาํรวจพฤติกรรมอนัเป็นปฏิกิริยาตอบสนองเมื�อบุคคล
ไดรั้บความเครียด และเป็นแบบสอบถามมาตรฐานที�ใชใ้นการสาํรวจความเครียด868 

ธร สุนทรายทุธไดจ้าํแนกปฏิกิริยาของร่างกายต่อความเครียด ออกเป็น o ระยะ ไดแ้ก่ &) ระยะ
ตกใจ พบว่าร่างกายจะหายใจเร็วขึ�น หัวใจเตน้เร็ว  ความดนัโลหิตสูง หน้าซีด เหงื�อออก ตวัเยน็ กลา้มเนื�อเกร็ง  
ภาวะตกใจนี� ส่งผา่นประสาทอตัโนมติั -) ระยะปฏิกิริยาโตต้อบ พบวา่ อาจจะสู้หรือถอย สมองส่วนบนจะสั�งผ่าน
ต่อมใตส้มอง หลั�งฮอร์โมนไปกระตุน้ต่อมหมวดไตใหท้าํงาน จะออกแรงหรือหยดุ และ o) ระยะพกัฟื� นตวั พบวา่
หลงัจากร่างกายเปลี�ยนแปลงแลว้คนจะรู้สึกเพลียเพราะตบัเปลี�ยนกลบัโคเจนสาํรองเป็นนํ� าตาลไปหมด เพลีย
เพราะหวัใจเตน้เร็ว การเผาพลาญในร่างกายจะสูงและค่อยๆ ลดลงจนหายเครียด869  

เจนิส (Janis) ไดจ้าํแนกระดบัความเครียดออกเป็น 3 ระดบั ประกอบดว้ย 1) ความเครียดระดบั
ตํ�า (Mild Stress) เป็นความเครียดระดบันอ้ย และสามารถจางหายหรือหมดไปไดใ้นระยะเวลาสั�นๆ ความเครียดนี�
เกี�ยวขอ้งกบัสาเหตุเล็กนอ้ย เช่น เหตุการณ์ในประจาวนั การเดินทางไป-กลบั การจราจรติดขดั การไปตามนดั
หมาย 2.ความเครียดระดบัปานกลาง (Moderate Stress) ความเครียดนี� มีระดบัรุนแรงมากกว่าระดับแรก 
ความเครียดระดบันี� เกิดขึ�นบ่อย มีระยะเวลาหลายๆ ชั�วโมง หรือทั�งวนั เช่น อาการเจ็บป่วยที�ไม่รุนแรง การทะเลาะ
กบัเพื�อนร่วมงาน การทางานหนกัที�มากเกินไป และ 3) ความเครียดระดบัสูง (Severe Stress) เป็นความเครียด
ระดบัสูงมาก ความเครียดนี� มีระยะเวลานาน อาจเป็นสัปดาห์ เป็นเดือน หรือเป็นปี เช่น การเจ็บป่วยเรื� อรัง การ
สูญเสียคนรัก การสูญเสียอวยัวะของร่างกาย เป็นตน้870 

ดูบริน (DuBrin) ไดจ้าํแนกระดบัความเครียดตามปริมาณของความเครียดสัมพนัธ์กบัผลการ
ปฏิบติังานไว ้ดงันี� คือ &) ความเครียดระดบัตํ�า  จะทาํใหข้าดการทา้ทายในการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารจะเกิดการเกียจ
คร้าน เบื�อหน่าย ขาดความสนใจ  และทาํงานแบบเชา้ชามเยน็ชามไปเรื�อยๆ ให้หมดไปวนัๆ  เหมือนเครื�องยนตที์�
สนิมเกาะ ทาํให้ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานตํ�า -) ความเครียดระดบัปานกลาง เมื�อความเครียดเพิ�มขึ�น การ
ปฏิบติังานจะดีขึ�น เพราะเครียดจะช่วยกระตุน้ใหค้นใชพ้ลงังานในการทาํงานเพิ�มขึ�น  และเป็นสิ�งเร้าใหค้นทาํงาน
ตามสิ�งที�ทา้ทายนั�น ไปจนถึงระดบัหนึ�งที�ผูบ้ริหารทาํงานไดดี้ที�สุดภายใตป้ริมาณความเครียดที�เหมาะสม และ o) 
ความเครียดระดบัสูง เมื�อความเครียดเพิ�มขึ�น และต่อเนื�องเป็นระยะเวลานานขึ�น พลงัในร่างกายที�ต่อตา้นกบัแรง
กดดนัจากภายนอกค่อยๆ ลดลง และหมดเรี�ยวแรง การทาํงานจะลดลง ผูบ้ริหารไม่สามารถจดัการกบัปัญหาต่างๆ 

                                                
868สมจิตร์ อุดมศรี, “ปัจจัยที� มีอิทธิพลต่อความเครียดของพยาบาลวิชาชีพที�ปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาลศรีนครินทร์” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2536), 32-33. 

869ธร สุนทรายทุธ, การบริหารจดัการเชิงปฏิรูป:ทฤษฏี วิจัย และปฏิบัติทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: 
บริษทั เนติกลุการพิมพ ์จาํกดั, 2551),-Rq. 

870I.L. Janis, Psychological Stress (New York: John Wiley and sons, 1952), 13. 
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ได ้ไม่สามารถตดัสินใจ เกิดความทอ้แทใ้นการทาํงาน เบื�องาน ทาํให้ประสิทธิภาพในการทาํงานของผูบ้ริหาร
ลดลง บางรายเบื�องานไม่ตอ้งการทาํงานที�เดิม บางรายถึงกบัเปลี�ยนงาน871  

เซลเย (Selye) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงของร่างกายเมื�อเกิดความเครียดไวว้่า 
ความเครียดเป็นการตอบสนองของบุคคลต่อตวักระตุน้ ซึ� งการตอบสนองนั�นจะแสดงออกในลกัษณะของกลุ่ม
อาการที�ไม่เฉพาะเจาะจงเรียกวา่กลุ่มอาการปรับตวั โดยทั�วไป ซึ� งกลุ่มอาการดงักล่าวนี� เกิดขึ�นเป็น 3 ระยะคือ  
3.1) ระยะเตือน เป็นปฏิกิริยาตอบสนองของบุคคลต่อสิ�งเร้า หรือตวักระตุน้ที�ก่อให้เกิดภาวะเครียดในระยะแรก 
ปฏิกิริยาในระยะนี� จะเกิดขึ�นเพียงระยะสั�นๆตั�งแต่เพียงไม่กี�นาที ถึง 48 ชั�วโมง ขึ�นอยู่กบัความรุนแรงของ
ตวักระตุน้ อาการแสดงนั�นเป็นผลเนื�องมาจากการเปลี�ยนแปลงของระบบประสาทอตัโนมติัซิมพาธิติกและต่อม  
พิทูอิตารีส่วนหนา้ระยะเตือนนี�  แบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ 3.1.1) ระยะช็อค เป็นระยะแรกของการตอบสนองต่อสิ�ง
เร้าซึ� งบุคคลที�ถูกรบกวนจะเริ�มมีการเปลี�ยนแปลงความสมดุลของร่างกาย ปฏิกิริยาจะเกิดขึ�นเป็นอนัดบัแรกที� 
สมองส่วนคอร์เทกซ์แลว้จึงส่งคลื�นประสาทมากระตุน้ต่อต่อมพิทูอิตารีส่วนหนา้ประสาทอตัโนมติั ซิมพาธิติก 
และต่อมหมวกไตตามลาํดบัทาํใหมี้การพลิตฮอร์โมนแคทีโคลามินคอร์ติคอยดค์อริติโคโทรฟิค และโกนาโดโทร
ฟิค เขา้สู่กระแสเลือดเพิ�มเติมในระยะนี� จะพบวา่มีการสลายโปรตีนของกลา้มเนื�อ มีการหลั�งนํ� ายอ่ยในกระเพาะ
อาหารเพิ�มขึ�นและเชลลต์บัมีการหลั�งสารฮิสตามีนเพิ�มขึ�น ซึ� งโปรตสัเซี�ยมที�สูงขึ�นจะมีผลกดสมองส่วนกลางทาํ
ให้การดึงตวักลา้มเนื�อหัวใจ ลดลง หลอดเลือดไปเลี�ยงหัวใจขยายตวัในขณะที�หลอดเลือดฝอยส่วนปลายตาม
ผิวหนงัและช่วงทอ้งหดรัดตวั ถา้ปฏิกิริยาเกิดขึ�นรุนแรงมาก ความดนัโลหิตจะลดตํ�าลง อาจมีอาการช็อคหรือ
หวัใจหยดุเตน้ได ้การเปลี�ยนแปลงในระยะนี� ร่างกายยงัไม่พร้อมที�จะมีการปรับตวั และถา้ยงัดาํเนินต่อไปร่างกาย
จะถูกใชพ้ลงังานจนหมดไปภายใน 24-48 ชั�วโมง นอกจากนี� จะมีกลไกป้องกนัตวัเอง ซึ� งจะเขา้สู่ระยะตา้นช็อค 
และ 3.1.2) ระยะตา้นช็อค เป็นระยะถดัจากระยะช็อค ซึ� งร่างกายเริ�มปรับตวักลบัสู่ภาวะสมดุลโดยมีการดึงเอา
กลไกการต่อสู้ของร่างกายเริ�มประสานกนัอยา่งมีระเบียบ ต่อมพิทูอิตารีจะขบัฮอร์โมนกลูโคคอร์ติคอยด์ ส่วน
ต่อมหมวกไตจะหลั�งฮอร์โมนกลูโคคอร์ติคอยดเ์พิ�มขึ�นทาํให้อตัราการเผาผลาญของร่างกายสูงขึ�นร่วมกบัการเร่ง
ของประสาทอตัโนมติัซึมพาธิติก อาการแสดงที�ตรวจพบคือ อตัราการเตน้ของหวัใจจะแรงและเร่งความดนัโลหิต
สูงขึ�น หายใจเร็วมีอาการคลื�นไสห้รืออาเจียน ม่านตาขยาย และเหงื�อออกมากผิดปกติ 3.2) ระยะตา้น สิ�งมีชีวิตจะ
ปรับตวัอย่างเต็มที�ต่อตวักระตุน้ให้เกิดความเครียด และผลที�ตามมาคือ อาการจะดีขึ�นหรือหายไป ลกัษณะที�
ปรากฏในระยะนี� จะแตกต่างหรือมีลกัษณะตรงกนัขา้มกบัระยะเตือน เช่น ในระยะเตือนเชลลค์อเทกซ์ของต่อม
หมวกไตปล่อยฮอร์โมนเขา้สู่กระแสเลือด เพราะฉะนั�นจะไม่มีฮอร์โมนคอร์ติคอยเก็บผสมไว ้แต่ในระยะต่อตา้น
คอร์เทกซ์จะมีฮอร์โมนเก็บไวม้าก ในระยะเตือนเลือดจะเขม้ขน้ขึ�นและคลอไรด์ตํ�า มีการทาํลายของเนื�อเยื�อมาก
แต่ในระยะต่อตา้นเลือดจะเจือจาง คลอไรด์สูง และเชลลมี์การซ่อมแซม ทาํให้นํ� าหนกัตวักลบัเขา้สู่ปกติ แต่ถา้
สิ�งมีชีวตินั�นยงัไดรั้บการกระตุน้จากสิ�งที�ก่อให้เกิดความเครียดอยู ่สิ�งมีชีวิตนั�นจะสูญเสียการปรับตวัอีก จะเขา้สู่
ระยะที� 3 คือระยะหมดกาํลงั และ 3.3) ระยะหมดกาํลงั เนื�องจากความสามารถในการปรับตวัของชีวิตยอ่มมีจุดจบ
ถา้ตวักระตุน้ใหเ้กิดความเครียดรุนแรงและไม่สามารถขจดัออกได ้สิ�งมีชีวติจะเกิดการหมดกาํลงัอาการต่างๆที�เกิด

                                                
871A. J. DuBrin, Foundations of organizational behavior: An applied perspective 

(Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall, &Rsp), &qp. 
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ในระยะเตือนก็จะกลบัมาอีก แต่ถา้ไม่ไดรั้บการช่วยเหลือหรือประคบัประคองจากภายนอกอยา่งเพียงพอ กลไก
การปรับตวัจะลม้เหลว เกิดโรคและเสียชีวติในที�สุด872 

ดูแกน (Dougan) ไดจ้าํแนกอาการของความเครียดออกเป็น p ดา้น คือ &) ดา้นอารมณ์ เช่น รู้สึก
หงุดหงิดฉุนเฉียวง่าย กงัวลใจ รู้สึกสับสน หลงลืมง่าย รู้สึกเศร้า  และเบื�อหน่าย เป็นตน้ -) ดา้นอวยัวะ เช่น หัว
ใจเตน้แรง หายใจถี�  กระเพาะอาหารปั�นป่วน  เหงื�อออกง่ายกว่าปกติ  วิงเวียนศีรษะ  ปากคอแห้ง ปัสสาวะบ่อย  
และทอ้งเสียหรือทอ้งผกูบ่อยๆ เป็นตน้ o) ดา้นกลา้มเนื�อ เช่น มือสั�น เสน้กระตุก กลา้มเนื�อยึด พูดตะกุกตะกกั ขบ
กรามบ่อยๆ ตาพร่ามวั และปวดหลงั เป็นตน้ และ p) ดา้นพฤติกรรมที�แสดงออก เช่นลุกลี� ลุกลน เดินตวัเกร็ง นอน
ไม่หลบั ตื�นแลว้ยงันอนอยูร่ํ� าไป  ความตอ้งการทางเพศลดลง มีอุบติัเหตุที�เกิดขึ�นบ่อยครั� ง และตอ้งพึ�งยาหรือตอ้ง
พบแพทยบ่์อยขึ�น เป็นตน้873  

บราแฮม (Braham) ไดจ้าํแนกอาการของความเครียดออกเป็น p ลกัษณะ คือ &) อาการทางกาย 
เช่น ปวดศีรษะ นอนไม่หลบั ตื�นเชา้ผิดปกติ ปวดหลงั ทอ้งผกู กดัฟัน ปวดกลา้มเนื�อ ผิวหนงัเป็นผื�นคนั อาหารไม่
ยอ่ย ความดนัโลหิตสูง เหนื�อยลา้ เป็นตน้ -) อาการทางอารมณ์ เช่น วติกกงัวล ซึมเศร้า อารมณ์หวั�นไหว หงุดหงิด 
ฉุนเฉียว รู้สึกไม่มั�นคง มีปมดอ้ย  กา้วร้าว  มุ่งร้ายต่อผูอื้�น และทอ้แท ้เป็นตน้ o) อาการทางปัญญา เช่น ขาดสมาธิ 
ตดัสินใจยาก ขี� ลืม สับสน ความจาํไม่ดี  ทาํงานผิดพลาดบ่อยๆ  และผลงานดอ้ยคุณภาพ เป็นตน้ และ p) อาการ
ทางความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล เช่น ไม่ไวใ้จคนอื�น ชอบตาํหนิคนอื�น ผิดนดั ชอบจบัผิด ชอบเหน็บแนมคนอื�น 
กลวัคนอื�นจะใส่ร้าย เป็นตน้874 

มิลเลอร์และคีน (Miller and Keane)ไดจ้าํแนกความเครียดตามที�เกิดออกเป็น - ประเภท คือ &) 
ความเครียดทางร่างกาย แบ่งย่อยออกไปอีกเป็น - ประเภท ได้แก่ &.&) ความเครียดชนิดเฉียบพลัน เป็น
ความเครียดที�เกิดขึ�นในระยะสั�นๆ เห็นผลที�เกิดจากสิ�งคุกคามไดช้ดัเจนและทนัที เช่น การเกิดอุบติัเหตุ ไฟไหม ้
หรือตกอยูใ่นสถานการณ์ที�น่ากลวั และ &.-) ความเครียดชนิดต่อเนื�อง เป็นความเครียดที�มาคุกคามบุคคลอยา่ง
ต่อเนื�องและเป็นเวลานาน เช่น การเปลี�ยนแปลงของร่างกายในวยัต่างๆ หรือการเปลี�ยนแปลงของร่างกายในบาง
โอกาส เช่น การตั�งครรภ์ การเจ็บป่วยเรื� อรัง และความพิการ หรือทุพพลภาพ เป็นตน้ และ -) ความเครียดดา้น
จิตใจ เป็นการตอบสนองของร่างกายอยา่งเฉียบพลนั เมื�อมีสิ�งเร้ามากระตุน้ทาํให้ดุลยภาพของจิตใจเสียไป ทาํให้
บุคคลนั�นเกิดความวา้วุน่ใจเกิดความเครียดของกลา้มเนื�อ หัวใจเตน้แรงและเร็ว ซึ� งจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบติั
หนา้ที�875  

                                                
872H. Selye,  Stress without distress (Philadephia: JB. Lipincott. 1974), 33. 
873B. Dougan, Life skills for self development (Johannesburg: Nationnal Council for Mental 

Health., 1986), 191. 
874Babara J. Braham, Calm Down: How to Manage Stress at Work (Glenview, IL: Scott, 

Foresman, 1990), 19-23. 
875B.F. Miller and C.B. Keane, “Stress,” Encyclopedia and Dictionary of Medicine and 

Nursing 3 (January-December 1972): 915-916.   
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กอลลาเจอร์ (Gallagher) ไดจ้าํแนกความเครียดออกเป็น - ประเภท ไดแ้ก่ 1) ความเครียดทาง
ร่างกาย เป็นความเครียดที�เกิดจากสิ�งที�มารบกวน หรือคุกคามต่อร่างกายของคน ซึ�งสิ�งที�รบกวนนี�อาจเป็นสิ�งที�เกิด
จากภายในตวับุคคล หรืออาจเกิดจากสิ�งแวดลอ้มภายนอกร่างกายของคน และ 2) ความเครียดทางจิตใจ เป็น
ความเครียดที�เกิดจากสิ�งรบกวนที�คุกคามต่อจิตใจ และความรู้สึกนึกคิดของคน ซึ� งอาจเกิดจากภายในตวับุคคล 
หรืออาจเกิดจากสิ�งแวดลอ้มภายนอก876 

ดูบิน (DuBrin) ไดจ้าํแนกความเครียดในการทาํงานตามผลที�เกิดขึ�นออกเป็น - ประเภท คือ &) 
ความเครียดทางบวก เป็นความเครียดที�ดี เป็นความเครียดที�ทาํให้เกิดสุข เช่น สามารถทาํงานให้เสร็จทนัเวลา 
ผลสาํเร็จในหนา้ที�การงาน การไดเ้ลื�อนตาํแหน่งเป็นตน้ และ -) ความเครียดทางลบ เป็นความเครียดที�ไม่ดี เป็น
ความเครียดที�ทาํใหเ้กิดทุกข ์เช่น ความเจ็บป่วย ญาติผูใ้หญ่เสียชีวติ และผิดหวงัในหนา้ที�การงาน เป็นตน้877 

บารอนและกรีนเบอร์ก (Baron and Greenberg) ไดจ้าํแนกความเครียดในการทาํงานออกเป็น 7 
ประการ คือ 1) ลกัษณะของงาน 2) ความขดัแยง้ในบทบาท 3) ความคลุมเครือในบทบาท 4) บทบาทมากหรือนอ้ย
เกินไป 5) ความรับผิดชอบต่อคนอื�น 6) ขาดการสนบัสนุนทางสงัคม และ 7) ขาดการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ878 

เซยฟ์าร์ธ (Seyfarth) ไดจ้าํแนกความเครียดตามสาเหตุที�เกิดเป็น p ประเภท คือ &) ความเครียด
จากเวลา  เป็นความเครียดที�เกิดจากการมีเวลาไม่พอที�จะทาํงานไดส้าํเร็จ -) ความเครียดจากสถานการณ์ เป็น
ความเครียดที�เป็นผลมาจากบุคคลอยู่ในสถานการณ์ที�ถูกคุกคามทางจิตวิทยา o) ความเครียดจาการคาดการณ์
ล่วงหนา้เป็นความทุกขห์รือกงัวลต่อเหตุการณ์ที�คาดวา่จะเกิดซึ�งเหตุการณ์นั�น อาจเกิดขึ�นหรือไม่เกิดก็ได ้และ p) 
ความเครียดจากการเผชิญหนา้  เป็นความทุกขที์�จะตอ้งติดต่อกบับุคคลที�มีพฤติกรรมซึ�งไม่พึงปรารถนา และไม่
สามารถคาดหวงัไดว้า่บุคคลที�จะพบนั�นจะแสดงพฤติกรรมอยา่งไร879 

ไรซ์ (Rice) ไดจ้าํแนกความเครียดออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ความเครียดที�เกิดขึ�นจากความ
ทุกข ์(Distress) หมายถึง สิ�งต่างๆ ที�เกิดขึ�นกบับุคคลในลกัษณะที�ก่อให้เกิดความไม่สบายใจและนาํไปสู่ความคบั
ขอ้งใจไม่มากก็นอ้ย ไดแ้ก่ ความเครียดที�เกิดจากการหยา่ร้าง ญาติเสียชีวิต การเจ็บป่วย และการตกงาน เป็นตน้ 
และ 2) ความเครียดที�เกิดจากความสุข (Eustress) ความเครียดนี� เป็นความเครียดทางดา้นบวก เกิดขึ�นจากการมี
ความสุข สนุกสนาน เหตุการณ์หรือการแสดงในการจดัละคร และการประสบความสาํเร็จในหนา้ที�การงาน เป็น
ตน้880 ทั�งนี�  ไรซ์ ไดก้ล่าวถึงความเครียดในการทาํงานวา่เป็นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสภาพการทาํงานกบัผูป้ฏิบติังาน 
ซึ� งส่งผลต่อการเปลี�ยนแปลงทางร่างกาย คือ มีปัญหาสุขภาพร่างกายเพิ�มมากขึ�น ทางดา้นจิตใจทาํให้เกิดภาวะ

                                                
876J. Gallagher, Coping wigh Stress (New Jersy: Prentice-Hall Intenational, Inc., 1979), 95-99. 
877A. J. Dubrin, Contemporary Applied Management (Plano: Business Publication, 1982), 92. 
878Robert A. Baron and Jerald Greenberg, Behavior in organization: understanding and 

manageing the human side of work, 3rd ed. (Boston: Allynand Bacon, 1990), 226-231. 
879John T. Seyfarth , Personnel Management for Effective Schools (Boston: Allyn and Bacon, 

1991), 235-237. 
880Phillip L.  Rice, Stress and health. belmont (Pacific Grove,C.A. : Brooks/Cole Publishing 

Company, 1992), 4–5. 
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ความเบื�อหน่ายและไม่พึงพอใจในงาน ดา้นการเปลี�ยนแปลงทางพฤติกรรมทาํให้เกิดความสูญเสียต่องาน ละทิ�ง
งานทํา ให้ผลผลิตตํ�าประสิทธิภาพของงานลดลงเป็นผลเสียอย่างมากต่อองค์กรงาน และได้สรุปมิติของ
ความเครียดในการทาํงานไว ้3 ประการไดแ้ก่ 1) ความเครียดในการทาํงาน เกี�ยวขอ้งทั�งองคก์รและคนทาํงานซึ�ง
ส่งผลกระทบต่อผูอื้�นและครอบครัวได ้ 2) ความเครียดในการทาํงาน ทาํให้องคก์รระสํ� าระสาย เกิดความแตก
สามคัคีผลผลิตตํ�ากาํ ไรนอ้ย และทาํ ใหผู้ป้ฏิบติังานมีปัญหาสุขภาพกายเพิ�มขึ�น มีความเครียดทางดา้นจิตใจ และ
ทาํ ใหพ้ฤติกรรมเปลี�ยนแปลง และ 3) การที�จะลดความเครียดในการทาํ งาน ตอ้งไดรั้บการแกปั้ญหาทั�งจากบุคคล
และองคก์ร เพื�อช่วยเหลือใหบุ้คลากรอยูร่อดในภาวะวกิฤติ881  

สมิต อาชวนิจกุล ไดจ้าํแนกความเครียดออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ความเครียดระยะสั�น เป็น
สถานการณ์ที�กาลงัเกิดขึ�น ชั�วขณะใดขณะหนึ�งและเป็นความเครียดในเรื�องใดเรื�องหนึ�งแบบทนัทีทนัใด ไดแ้ก่ 
1.1) การตกใจอาจมาจากสาเหตุบางอยา่ง เช่น เสียงดงั การเคลื�อนยา้ยบางอยา่งที�กะทนัหัน หรือการเกิดอุบติัเหตุ 
ความเครียดดงักล่าวเป็นความเครียดที�มีระยะเวลาที�สั�นๆ และเมื�อเกิดขึ�นร่างกายมีผลในการปรับตวัให้สามารถสู่
สภาวะที�เป็นปกติไดอ้ยา่งอตัโนมติั 1.2) ความเครียดเกิดจากจิตใจของบุคคล เช่น ความเครียดจากคาพดูของบุคคล
อื�นทาให้รู้สึกไม่พอใจ ไม่น่าฟังจากบุคคลใกลชิ้ด หรือการไดรั้บข่าวร้ายในบางเรื�อง  และ 1.3) ความเครียดอาจ
เกิดจากพฤติกรรมที�มีความสับสน หรือการไม่กลา้ตดัสินใจในบางเรื�อง และเมื�อคิดหาทางออก ตดัสินใจ หรือ
วิธีแกไ้ขได ้ความเครียดดงักล่าวก็จะจางหายลงไป อาการของความเครียดระยะสั�น จะมีอาการที�กระวนกระวาย 
ตื�นเตน้ ตื�นกลวั ชีพจรเตน้เร็วกวา่ปกติ  และ 2) ความเครียดระยะยาว เป็นความเครียดที�มีระยะเวลายาวนาน เช่น 
ปัญหาภาย ในครอบครัว ปัญหาการเงิน รายไดน้อ้ยค่าใชจ่้ายสูง การออกจากงาน การตกงาน ความเครียดเหล่านี�
ขจดัออกไดย้าก ความเครียดระยะยาว มีผลรุนแรงขึ�นไดม้ากกว่าความเครียดระยะสั�น กล่าวคือ อาการของ
ความเครียดที�มีระยะยาว อาจทาใหน้อนไม่หลบั ระบบการยอ่ยอาหารผิดปกติก่อให้เกิดโรคกระเพาะอาหาร หรือ
ความดนัโลหิตสูง ก่อให้เกิดโรคหัวใจ ในแต่ละบุคคลจะมีอาการแตกต่างกนัไปควรมีการพบจิตแพทยเ์พื�อรับคา
แนะนา หรือการบาบดัรักษามิใหอ้าจรุนแรงมากจนเป็นเหตุใหเ้กิดโรคต่างๆในร่างกาย882 

เกษม ตนัติผลาชีวะได้จาํแนกความเครียดออกเป็น - ประเภท คือ &) ความเครียดทางกาย  
ได้แก่   ความเครียดที� เกิดจากตวักระตุ ้นที�กระทําต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพ ความร้อน แสง เสียง  
สารเคมี หรือเกิดจากความตอ้งการของร่างกายเอง เช่น ความหิว ความตอ้งการขบัถ่าย สิ�งเหล่านี�สามารถทาํให้เกิด
ความเครียดไดท้ั�งสิ�น และ -. ความเครียดทางใจ   ไดแ้ก่ ความเครียดที�เกิดจากเรื�องราวที�มากระทบต่อจิตใจ  ทาํให้
เกิดทุกขท์รมานทางใจเช่น  การพลดัพรากจากสิ�งที�รัก การสูญเสียบุคคลอนัเป็นที�รัก การพบปะหรืออยู่ร่วมกบั
บุคคลที�เกลียด  การที�ตอ้งทาํอะไรฝืนความรู้สึกของตนเอง  การถูกกกัขงัหน่วงเหนี�ยว การสูญเสียเงินทองหรือ
เกียรติยศ  เป็นตน้883  

                                                
881Ibid.,180-182. 
882สมิต อาชวนิจกลุ, เครียดเป็นบ้า (กรุงเทพฯ: โรงพิมพส์ามคัคีสาร(ดอกหญา้), 2542), 4. 
883เกษม  ตนัติผลาชีวะ, การบริหารความเครียดและสุขภาพจิต (นนทบุรี : สาํนกัพิมพส์นุกอ่าน, 

-Wpp), &-.  
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บราวน์และมอเบิร์ก (Brown and Moberg)ไดจ้าํแนกสาเหตุที�ก่อให้เกิดความเครียดในงานไว้
หลายประการ ดงันี�  &) ปัจจยัเกี�ยวกบังานที�พบเสมอ คือ &.&) สภาพการทาํงาน เช่น การที�ตอ้งทาํงานอยา่งรวดเร็ว 
ตอ้งใชค้วามพยายามสูง หรือลาํบาก เกินไป &.-) งานที�หนกัเกินไป หมายถึง การมีปริมาณที�ตอ้งทาํ มากเกินไป 
หรืองานที�ตอ้งใชส้มาธิสูง ใชเ้วลารวดเร็วหรือการตดัสินใจที�มีความหมาย -) เกี�ยวกบับทบาทขององคก์ร ไดแ้ก่  
-.&) บทบาทที�คลุมเครือ หมายถึง การที�คนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารที�คลุมเครือจะมีผลต่อสุขภาพทางกายและจิตใจ 
เช่น มีอารมณ์ซึมเศร้าไม่พึงพอใจในชีวติ ไม่พึงพอใจในการทาํงาน เป็นผลทาํ ใหเ้กิดการผละงานได ้-.-) บทบาท
ที�ขดัแยง้ หมายถึง การที�บทบาทหนา้ที�ของแต่ละบุคคลในองค์กรถูกกาํหนดขึ�นอย่างสับสน เกี�ยวกบังานที�ตอ้ง
กระทาํ หรือไม่ตอ้งกระทาํ บทบาทหน้าที�ขดัแยง้พบเสมอเมื�องานถูกกาํหนดโดยกลุ่มคนสองกลุ่ม ซึ� งตอ้งการ
พฤติกรรมที�แตกต่างกนั หรือคาดหวงัหนา้ที�ต่างกนั ผูบ้ริหารหรือผูป้ฏิบติัที�รู้สึกขดัแยง้ในบทบาทจะมีความเครียด
สูง และมีความสมัพนัธ์กบัความเครียดทางกาย ทาํใหอ้ตัราเตน้ของหวัใจสูง อตัราการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจสูง 
-.o) ความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบเป็นบทบาทหนึ� งในองค์กร แบ่งไดเ้ป็น - ประการ คือ ความรับผิดชอบ
เกี�ยวกบัคน หมายถึง การที�ใชเ้วลามากในการพบปะสังสรรค ์และความรับผิดชอบเกี�ยวกบัสิ�งของ จากการศึกษา
พบว่า ความรับผิดชอบเกี�ยวกับคนมีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคัญกับโรคหลอดเลือดหัวใจมากกว่าความ
รับผิดชอบเกี�ยวกบัสิ�งของและมีความสมัพนัธ์กบัการสูบบุหรี�จดัและความดนัโลหิตสูง และ -.p) อื�นๆ เช่น การไม่
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การขาดความช่วยเหลือจากผูบ้ริหาร การที�ตอ้งทาํงานใหไ้ดม้าตรฐานสูงขึ�นและทนัต่อ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี o) เกี�ยวกับสัมพนัธภาพในหน่วยงาน ได้แก่ สัมพนัธภาพระหว่างผูบ้ริหาร 
ผูป้ฏิบติังาน ผูร่้วมงาน เป็นสาเหตุของความเครียดประการหนึ�ง สมัพนัธภาพไม่ดีทาํใหเ้กิดความไวว้างใจตํ�า และ
ความช่วยเหลือเกื�อกลูกนัตํ�า ความสนใจที�จะแกปั้ญหานอ้ยลง ความไวว้างใจของบุคคลในหน่วยงาน สมัพนัธภาพ
กบับทบาทที�คลุมเครือ ซึ� งมีผลทาํให้มีการสั�งการระหวา่งบุคคลจนเกิดความเครียดทางใจ และรู้สึกวา่ถูกคุกคาม
เกี�ยวกบังานและความสุขของตนเอง กล่าวคือ  o.&) สมัพนัธภาพกบัผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารที�มุ่งสัมพนัธ์ตํ�า คือ มีความ
เป็นเพื�อน ความจริงใจ ยอมรับและให้ความอบอุ่นน้อย ทาํ ให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความรู้สึกกดดนัในงาน  o.-) 
สัมพนัธภาพกบัผูร่้วมงาน การขาดความช่วยเหลือทางสังคมในสถานการณ์ยุ่งยาก เป็นปัจจัยหนึ� งที�ก่อให้เกิด
ความเครียด p) พฒันาการทางอาชีพ ไดแ้ก่ การขาดความมั�นคงปลอดภยัในงานและไม่มีความกา้วหนา้ในงาน W) 
บรรยากาศในการทาํ งาน ไดแ้ก่ การคุกคามต่ออิสรภาพของบุคคล เช่น การไม่มีการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
การขาดการให้คาํ แนะนํา ปรึกษาที�มีประสิทธิภาพจากผูบ้ังคบับัญชา การสื�อสารที�ไม่ดี การแสดงออกของ
พฤติกรรมถูกจาํกดั q) สาเหตุนอกองคก์ร ไดแ้ก่ ปัญหาครอบครัว วิกฤติของชีวิต ความยุง่ยากทางการเงิน ความ
ขดัแยง้ในความเชื�อถือของบุคคลกบัองค์กร และองค์กรกบัความตอ้งการของครอบครัว และคุณลกัษณะแต่ละ
บุคคล r) การเปลี�ยนแปลงในงาน เช่น การเปลี�ยนแปลงหนา้ที�ใหม่ การเปลี�ยนขั�นตอนการทาํงาน โดยเฉพาะเมื�อ
การเปลี�ยนแปลงถูกตดัสินใจโดยปราศจากเหตุผล และไม่มีการอธิบายใด ๆ ให้ทราบถึงความคาดหวงัพอที�จะ
ไดรั้บต่อการเปลี�ยนแปลงนั�นๆ และ s) ระบบรางวลั การประเมินผลในการปฏิบติังานก่อใหเ้กิดความเครียดขึ�นได้
ในการประกอบอาชีพการงานนั�น มนุษยทุ์กคนตอ้งเขา้ไปอยูใ่นสภาพของการทาํงานเฉพาะอยา่งที�ต่างไปจากบา้น 
ที�อยูอ่าศยั หรือสถานที�อื�น ที�เคยชิน สภาพการณ์ต่างๆ ของการทาํงานยอ่มมีอิทธิพลต่อร่างกายและจิตใจมาก884 

                                                
884W. B. Brown and D.J. Moberg, Organization Theory and Management: A Maco 

Approach (New York: John Wiley and Son, Inc, 1980),170-172. 
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แมคมิลแลนและดูแอน (Macmillan and Duane) ไดจ้าํแนกสาเหตุที�ก่อให้เกิดความเครียดใน
การทาํงาน ดงันี� คือ 1) ปริมาณงานที�มากเกินไป การทาํงานมากเกินไปภายใตเ้วลาอนัจาํกดั อาจทาํให้เกิด
ความเครียด และโรคที�เกี�ยวขอ้งกบัความเครียด 2) คุณภาพของงาน เช่น ลกัษณะงานที�ยากเกินความสามารถของ
บุคคล งานที�ยุง่ยาก  3) การเปลี�ยนแปลงภายในองคก์าร ไดแ้ก่ หัวหนา้งานใหม่ การเปลี�ยนแปลงตาํแหน่งวิธีการ
ทาํงานใหม่ นโยบายขององคก์าร และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 4) การประเมินผลการปฏิบติังาน 5) บทบาท
ของบุคคลในองคก์าร บทบาทของบุคคลที�เป็นสาเหตุของความเครียด มี 2 ลกัษณะ คือ ความสับสนในบทบาท 
และความขดัแยง้ในบทบาท  6) ความกา้วหน้าในอาชีพ ความเครียดอาจเกิดไดเ้มื�อบุคคลไม่ไดรั้บการเลื�อน
ตาํแหน่งหรือไดรั้บการเลื�อนตาํแหน่งในระดบัที�เกินความสามารถของตนเอง และ 7) การติดต่อหรือทาํงานกบั
บุคคลที�มีความเครียด885 ฟาร์เมอร์,โมนาฮาน และ เฮคเลอร์ (Farmer, Monahan and Hekeler) ไดแ้สดงทศันะ
เกี�ยวกบัสาเหตุที�ก่อใหเ้กิดความเครียดไว ้ดงันี� คือ &) สาเหตุของความเครียด มีสาเหตุไดห้ลายทางตั�งแต่ตวับุคคล 
ครอบครัว เพื�อน สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และความเครียดอาจเกิดจากปัจจยัหลายๆ อยา่งพร้อมกนั -) ผลของ
ความเครียด โดยทั�วไปจะเกี�ยวขอ้งกบัอารมณ์ ความรู้สึก เช่น ซึมเศร้า กงัวล หงุดหงิด ฉุนเฉียว ปวดศีรษะ ทอ้ง
ปั�นป่วน  ซึ�งเป็นปฏิกิริยาของร่างกายที�มีต่อความเครียดนั�นๆ o) พฤติกรรมสืบเนื�องมาจากผลของความเครียด เป็น
การกระทําที�สัมพนัธ์กับความรู้สึก เช่น บุคคลเกิดความเบื�อหน่าย (ผลของความเครียด) อันเนื�องมาจาก
ชีวติประจาํวนั (สาเหตุของความเครียด) ก็เลยนอนมาก (พฤติกรรม) ผลของความเครียดจึงสามารถเปลี�ยนแปลง
พฤติกรรมได ้ และ p) สุขภาพ ในที�นี�หมายถึง ทั�งสุขภาพทางกายและสุขภาพจิต แต่เนื�องจากลกัษณะธรรมชาติ
ความเครียดนั�นอาจส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมทางบวก เช่น มุ่งมั�นที�เผชิญกบัสถานการณ์หรือพฤติกรรมทางลบ เช่น 
ทอ้แท ้และสิ�นหวงั886 สเตียร์ส (Steers) ไดจ้าํแนกสาเหตุที�ก่อให้เกิดความเครียดในการทาํงานไว ้o ส่วนคือ &) 
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ประสบการณ์ในการทํางาน บุคลิกแบบ A ความเชื�อภายนอกตน อัตราการ
เปลี�ยนแปลงในชีวติ ความสามารถและความตอ้งการ -) ปัจจยัดา้นองคก์าร ไดแ้ก่ ความแตกต่างของอาชีพ ความ
คลุมเครือในบทบาท ความขดัแยง้ในบทบาท บทบาทมากหรือนอ้ยเกินไป การับผิดชอบต่อบุคคลอื�น และการขาด
การมีส่วนร่วม และ o) การสนบัสนุนทางสังคม887 มาสแลช (Maslach) ไดจ้าํแนกสาเหตุที�ก่อให้เกิดความเครียด
ในการทาํงานไว ้2 ประการ คือ 1) สาเหตุจากสภาพแวดลอ้ม แบ่งไดเ้ป็น 1.1) สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เช่น 
เสียง ความร้อน ความเยน็ มลภาวะทางอากาศ 1.2) โครงสร้างของงาน ไดแ้ก่ชั�วโมงทาํงานหรือการทาํงาน การ
ทาํงานแบบต่อเนื�องบนสายพาน ปริมาณงาน เช่น งานมาก หรือยากเกินไป บทบาทในการทาํงาน เช่น ความ
คลุมเครือหรือขดัแยง้ในบทบาท และการตดัสินใจ และ 1.3) ความสัมพนัธ์กบัหัวหนา้หรือเพื�อนร่วมงานหรือ

                                                
885P. Macmillan and P. S. Duane, Psychology and Industry today: An introduction Industrial 

and Organization (New York: Macmillan, 1982), 444-446. 
886Richard E. Farmer, Lynn Hunt Monahan, and Reinhold W. Hekeler, Stress management for 

human services (Beverly Hills : Sage Publications, Farmer, &Rsp), -A--p. 
887Richard M. Steers, Introduction to Organizational Behavior, 2nd ed. (Glenview, IL: Scott, 

Foresman, 1984), 509-521. 
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ลูกนอ้ง  และ 2) สาเหตุจากบุคคลไดแ้ก่ลกัษณะส่วนบุคคล เช่น อาย ุเพศ การศึกษา และบุคลิกภาพแบบ A ซึ� งมี
ลกัษณะชอบการแข่งขนั ความกา้วร้าว และไม่อดทน888 

อีวานเซวิซและแมทเทสัน (Ivancevich and Matteson) ได้จําแนกสาเหตุที�ก่อให้เกิด
ความเครียดในการทาํงานออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) ปัจจยัดา้นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ภูมิลาํเนา การศึกษา 
และสุขภาพ 2) ปัจจยัดา้นการแตกต่างในการรับรู้ ไดแ้ก่ บุคลิกภาพ ความอดทนต่อปัญหา และ ความเชื�ออาํนาจ
ภายนอกตน 3) ปัจจยัภายในองคก์าร แบ่งเป็นระดบับุคคลไดแ้ก่ ความคลุมเครือในบทบาท ความขดัแยง้ใน
บทบาท ปริมาณของงาน ความรับผิดชอบต่อคนและสิ�งของ ระดบักลุ่ม ไดแ้ก่ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และ
ความขดัแยง้ภายในกลุ่ม ระดบัองค์การไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มในองคก์าร บรรยากาศในองค์การ และการจดั
องคก์าร และ 4) ปัจจยัภายนอกองคก์าร ไดแ้ก่ การสนบัสนุนจากครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ ที�อยูอ่าศยั และการ
เดินทาง889 เคียทและนิวส์ตรอม (Keith and Newstrom) ไดจ้าํแนกสาเหตุที�ก่อให้เกิดความเครียดในการทาํงาน
ออกเป็น 4 อยา่งคือ 1) ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ แสง เสียง อุณหภูมิ 2) ปัจจยัดา้นงานไดแ้ก่บทบาทการ
บริหารเวลา การเปลี�ยนแปลงและการนิเทศงาน 3) ปัจจยัความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์กบั
ผูบ้งัคบับญัชา และ ความสมัพนัธ์กบัเพื�อนร่วมงาน และ 4) ปัจจยัดา้นการตอบสนองทางอารมณ์890 เชอร์เมอร์ฮอน
, ฮนัท์ และออสบอร์น (Shermerhorn, Hunt and Osborn) ไดจ้าํแนกสาเหตุที�ทาํให้เกิดความเครียดในการทาํงาน
ออกเป็น 3 อยา่ง คือ 1) ปัจจยัดา้นบุคคล ไดแ้ก่ ความตอ้งการ ความสามารถ และบุคลิกภาพ 2) ปัจจยัดา้นงาน 
ไดแ้ก่ ลกัษณะของงาน บทบาทความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และ ความกา้วหนา้ในอาชีพ และ 3) ปัจจยัภายนอก
งาน891 กิติกร มีทรัพย ์และคณะ ไดแ้สดงจาํแนกสาเหตุของความเครียดออกเป็น 3 ประการดงันี� คือ 1) ปัจจยัดา้น
สิ�งแวดลอ้มหรือปัจจยัเอื�อมี 7 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ การศึกษา การเปลี�ยนแปลงทางสังคม การโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ ศาสนา ความเชื�อ นโยบายรัฐบาล ปัญหาดา้นความเครียด และวฒันธรรมภายนอก 2) ปัจจยัใกลต้วั 
ไดแ้ก่ ค่านิยม สภาพทางเศรษฐกิจ และครอบครัว และ 3) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ตวัแปรทางประชากรศาสตร์ 
(อาย ุเพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน รายได ้อาชีพ ประสบการณ์การทางาน) และความเจ็บป่วยทาง
ร่ายกายและจิตใจในแต่ละบุคคล892 

                                                
888C. Maslach, “Stress, burnout, and work holism,” In  Professionals in distress: Issues 

syndromes, and solutions in psychology, Eds. R.R. Kilburg, P.E. Nathan, and R.W. Thoreson (Washington, 
DC: American Psychological Association, 1986), 53-75. 

889 J.M. Ivancevich, and M.T. Matteson, Stess ans Work: A Mangerial Perspective (Glenview, 
IL: Scott, Foresman, 1987), 372. 

890D. Keith and J.W. Newstrom, Human Behavior at Work: Organizational Behavior, 7th ed. 
(New York: McGraw-Hill,1989), 488. 

891John R. Schermerhorn, James G. Hunt and Richard N. Osborn, Managing 

OrganizationalBehavior, 4th ed. (New York: John Willey and Sons, 1991), 529-530. 
892กิติกร มีทรัพยแ์ละคณะ, พฤติกรรมความเครียดและการตอบสนองต่อความเครียด (นนทบุรี: 

สาํนกัพฒันาวชิาการแพทย ์กรมการแพทย,์ 2541), 20-22. 
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รูปแบบการบริหารความเครียดตามทศันะของนกัวชิาการต่างๆ มีหลายรูปแบบ ยกตวัอยา่งเช่น 
ลาซารัส (Lazarus,&Rrq) ไดจ้าํแนกรูปแบบกลวิธีการบริหารความเคียดออกเป็น - รูปแบบ 

ไดแ้ก่ &) การบริหารความเคียดโดยตรง (Direct Action) กล่าวคือการที�บุคคลพยายามจดัการกบัอนัตราย การ
คุกคามหรือสิ�งที�ทา้ทาย โดยการที�มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสถานการณ์ที�เกิดขึ�นแบ่งยอ่ยออกได ้p รูปแบบ ดงันี� คือ 
&.&) การเตรียมตวัต่อสูก้บัสิ�งที�มาคุกคาม (Preparing Against Harm) กล่าวคือความพยายามหาวธีิการกาํจดัหรือลด
สภาวะคุกคามเมื�อตอ้งเผชิญกบัปัญหาหรือไดรั้บการคุกคาม โดยการกระทาํอย่างใดอย่างหนึ� ง ซึ� งเมื�อประสบ
ผลสาํเร็จบุคคลก็จะเกิดความรู้สึกในทางบวกแต่เมื�อไม่ประสบผลสาํเร็จการคุกคามจะเกิดมากขึ�นและบุคคลก็จะ
เกิดความรู้สึกในทางลบ &.-) การใชค้วามกา้วร้าว (Aggression) กล่าวคือ การต่อสู้กบัสิ�งที�ก่อให้เกิดอนัตรายหรือ
วา่การคุกคาม โดยใชว้ธีิการทาํลาย เคลื�อนยา้ยหรือควบคุมสิ�งที�ก่อใหเ้กิดอนัตรายหรือมาคุกคาม &.o) การหลีกหนี 
(Avoidance) กล่าวคือ วิธีการที�บุคคลใชใ้นการจดัการกบัสิ�งที�มาคุกคามซึ�งมีความรุนแรงและอนัตราย โดยการ
หลีกหนี ซึ� งอาจจะเกิดควบคู่กบัความรู้สึกกลวัหรือไม่ก็ได ้ และ &.p) การนิ�งเฉยหรือไม่ตอบโต ้(Inaction or 
Apathy) กล่าวคือ การที�บุคคลรู้สึกเฉื�อยชา ซึมเศร้า หดหู่ ท้อแท้ สิ�นหวงั หมดกําลังใจในการจัดการกับ
สถานการณ์ที�เผชิญอยู ่และ -) การบริหารความเครียดโดยออ้ม (Palliation) เป็นการบรรเทาอนัตรายที�เกิดจากการ
ไดรั้บการคุกคาม แบ่งยอ่ยออกเป็น - รูปแบบไดแ้ก่ -.&) การบรรเทาอาการโดยตรง (Symptom-direct Modes of 
Palliation) กล่าวคือ การบรรเทาความเครียดโดยการใชย้าต่างๆ เช่น ยากล่อมประสาท ยานอนหลบั เป็นตน้  และ 
2.2) การบรรเทาภายในจิตใจ (Intrapsychic Modes of Palliation) กล่าวคือ การบรรเทาความเครียดโดยการใชก้ล
ไกลทางจิตใจในการป้องกนัตนเอง ซึ�งเป็นกระบวนการทาํงานของจิตใตส้าํนึกเมื�อไดเ้ผชิญกบัสถานการณ์ที�มีการ
คุกคาม893 

โฟลค์แมนและคณะ (Folkman and Others,&Rsq) ไดจ้าํแนกรูปแบบวิธีการบริหารความเครียด
ออกเป็น - รูปแบบ ไดแ้ก่ &) การมุ่งจดัการกบัปัญหา (Problem-focused Coping) เป็นการใชว้ิธีการต่างๆ ในการ
จดัการกบัปัญหาที�เกิดขึ�น ดงันี� คือ  &.&) การเผชิญกบัปัญหา (Confrontive Coping) กล่าวคือ การที�ใชค้วามพยายาม
อยา่งกา้วร้าวในการเปลี�ยนแปลงสถานการณ์ที�กาํลงัเผชิญอยูเ่พื�อจดัการกบัปัญหา &.-) การวางแผนแกไ้ขปัญหา 
(Planful Problem Solving) กล่าวคือการที�ใช้ความพยายามในการหาแนวทางแก้ปัญหาที�เกิดขึ�นด้วยความ
รอบคอบ โดยการวิเคราะห์ปัญหา วางแผนการแกไ้ขปัญหา และดาํเนินการตามแผน และ &.o) การแสวงหาการ
สนบัสนุนทางสังคม (Seeking Social Support) กล่าวคือ การแสวงหาความช่วยเหลือจากบุคคลอื�นเพื�อจดัการกบั
ปัญหาที�เกิดขึ�น และ -) การมุ่งจดัการกบัอารมณ์ (Emotion-focused Coping) เป็นการใชก้ลวธีิต่างๆ ในการจดัการ
กับอารมณ์ที�เกิดขึ� น ดังนี� คือ -.&) การถอยห่าง (Distancing) กล่าวคือ ความพยายามทางความคิดในการให้
ความสาํคญักบัสถานการณ์นั�นนอ้ยลง โดยการถอนตวัออกจากสถานการณ์ที�กาํลงัเผชิญอยูน่ั�น -.-) การควบคุม
ตนเอง (Self-control) กล่าวคือ ความพยายามในการควบคุมตนเองเมื�อตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ที�ตึงเครียด พร้อม
กบัการเปิดใจรับรู้ข่าวสารจากภายนอกเพิ�มมากขึ�น -.o) การรับผิดชอบต่อปัญหา (Accepting Responsibility) 

                                                
893นิธิพนัธ์ บุญเพิ�ม, “ความเครียดและการจดัการความเครียดของนกัศึกษาวิทยาลยัการแพทยแ์ผน

ไทย มหาวทิยาลยัเทคโนโยลีราชมงคลธญับุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
สงัคมและการจดัการระบบสุขภาพ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, -WWo), &s-&R. 
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กล่าวคือการที�บุคคลยอมรับวา่สถานการณ์ที�เกิดขึ�นนั�นมาจากตนเองและปัญหานั�นไม่สามารถที�จะแกไ้ขได ้-.p) 
การหลีกหนี-หลีเลี�ยง (Escape-Avoidance) กล่าวคือ ความพยายามที�จะหลีกหนีปัญหาโดยการกระทาํกิจกรรมอื�น 
หรือคิดถึงสิ�งที�ปรารถนาเพื�อตนจะไดไ้ม่ตอ้งคิดถึงปัญหาที�กาํลงัเผชิญอยู ่-.W) การประเมินใหม่ทางบวก (positive 
reappraisal) กล่าวคือ การประเมินคุณค่าใหม่ โดยการมองสถานการณ์ที�เกิดขึ�นในดา้นดี มุ่งเนน้ดา้นพฒันาการ
ของบุคคลรวมทั�งการนาํหลกัศาสนาเขา้มาร่วมดว้ย และ -.q) การแสวงหาการสนับสนุนทางสังคม (Seeking 
Social Support) กล่าวคือ การแสวงหาความช่วยเหลือจากบุคคลอื�นเพื�อจดัการกบัปัญหาที�เกิดขึ�น894 

ค็อกซ์ (Cox) ไดแ้บ่งรูปแบบวิธีการบริหารความเครียดไว ้- ประการ ไดแ้ก่ &) แบบวิธีเผชิญ
โดยตรง เป็นความพยายามในการเผชิญกบัสิ�งที�มาคุกคามและสิ�งที�มาย ั�วยใุห้บุคคลตอบสนองต่อสิ�งเร้า ซึ� งแบ่ง
การตอบสนองเป็น p แบบ คือ &.&) การเตรียมต่อสู้กบัสิ�งที�มาคุกคาม &.-) การต่อตา้นหรือการกา้วร้าว &.o) การ
หลีกหนีหรือการหลีกเลี�ยง และ &.p) การเฉยเมยหรือการไม่มีปฏิกิริยาตอบ และ -) แบบวธีิการเผชิญโดยออ้ม เป็น
กลไกการทาํงานของร่างกายและจิตใจเพื�อบรรเทาภาวะอนัตรายจากสิ�งแวดลอ้ม  ซึ� งแบบออกเป็น - วิธีคือ วิธี
บรรเทาอาการโดยตรง โดยใชย้าต่างๆ และวธีิการบรรเทาทางจิต คือการบรรเทาความเครียดโดยการใชก้ลไกทาง
จิตในการป้องกนัตนเอง895 

แครนเวลล-์วาร์ด (Cranwell-Ward) ไดเ้สนอวิธีจดัการกบัอารมณ์และความเครียดไว ้ 10 วิธี 
ไดแ้ก่ 1) ทบทวนความสัมพนัธ์ระหวา่งท่านกบัเพื�อนร่วมงาน 2) พฒันาทกัษะในการบริหารตนเอง โดยการวาง
แผนการใชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชน์ หรืออยา่งมีประสิทธิภาพ ทาํงานตามความสามารถของตนเอง พยายามทาํชีวิต
ให้สมดุล และประเมินความกา้วหนา้ 3) ปรับปรุงการบริหารอารมณ์ของตนเองโดยการเขา้ใจสถานการณ์รู้ว่า
ตนเองแสดงอารมณ์อยา่งไรในสถานการณ์ที�เครียด และพฒันาความสามารถในการควบคุมอารมณ์ทุกประเภท 4) 
บริหารความสัมพนัธ์อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการติดต่อสัมพนัธ์กบัคนอื�น การฟัง การพิทกัษป์ระโยชน์ของ
ตนเอง การแกปั้ญหาความขดัแยง้และการรับผิดชอบต่อตนเองและปกป้องตนเอง 5) ปรับปรุงวิธีการแกปั้ญหา
โดยการแกปั้ญหาคนเดียว และการแกปั้ญหาในกลุ่มโดยระดมสมอง 6) พฒันาความทนทานของร่างกาย โดยการ
รับประทานอาหารที�เหมาะสมเลี�ยงการดื�มสุราและสูบบุหรี�  พยายามให้นํ� าหนกัและส่วนสูงสัมพนัธ์กนั ออกกาํลงั
กาย พกัผ่อนพยายามให้มีความสมดุลระหวา่งชีวิตที�บา้นกบัที�ทาํงาน ใชว้นัหยดุอยา่งสมํ�าเสมอ 7) การประเมิน
คุณภาพชีวิตโดยประเมินการมองภาพชีวิตในปัจจุบนัและการพฒันากามองโลกในแง่ดี 8) พฒันาเทคนิคที�จะลด
ผลร้ายของความเครียด 9) พฒันาวธีิที�มีประสิทธิภาพในการจดัการกบัความเปลี�ยนแปลง โดยการวางเฉย ปฏิเสธ
การเปลี�ยนแปลง ปล่อยเวลาใหผ้า่นไป การทดลองและตั�งหลกัใหม่ 10) แสวงหาความช่วยเหลือจากภายนอกเมื�อ
จาํเป็น896  

ลาซารัสและโฟล์คแมน (Lazarus and Folkman,&Rss) ไดส้ร้างแบบวดั Ways of Coping 
Questionnaire โดยนาํเอาวิธีการบริหารความเครียดจากการจาํแนกของ Folkman และคณะในปี &Rsq มาจาํแนก

                                                
894เรื�องเดียวกนั, -A--&. 
895Tom Cox, Stress (Baltimore: University Park Press, 1987), 78-85. 
896Jane Cranwell-Ward, Managing Stress (Brookfield, Vt., U.S.A.: Gower Publishing, 1987), 

120-151. 
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ใหม่เป็น s รูปแบบ ดงันี� คือ &) การเผชิญกบัปัญหา (Confrontive Coping) กล่าวคือ การที�ใชค้วามพยายามอยา่ง
ก้าวร้าวในการเปลี�ยนแปลงสถานการณ์ที�กาํลงัเผชิญอยู่เพื�อจัดการกับปัญหา -) การถอยห่าง (Distancing) 
กล่าวคือ ความพยายามทางความคิดในการให้ความสําคญักบัสถานการณ์นั�นน้อยลง โดยการถอนตวัออกจาก
สถานการณ์ที�กาํลงัเผชิญอยูน่ั�น o) การควบคุมตนเอง (Self-control) กล่าวคือ ความพยายามในการควบคุมตนเอง
เมื�อตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ที�ตึงเครียด พร้อมกบัการเปิดใจรับรู้ข่าวสารจากภายนอกเพิ�มมากขึ�น p)การแสวงหา
การสนบัสนุนทางสงัคม (Seeking Social Support) กล่าวคือ การแสวงหาความช่วยเหลือจากบุคคลอื�นเพื�อจดัการ
กบัปัญหาที�เกิดขึ�น W) การรับผิดชอบต่อปัญหา (Accepting Responsibility) กล่าวคือการที�บุคคลยอมรับว่า
สถานการณ์ที�เกิดขึ�นนั�นมาจากตนเองและปัญหานั�นไม่สามารถที�จะแกไ้ขได ้q) การหลีกหนี-หลีกเลี�ยง (Escape-
Avoidance) กล่าวคือ ความพยายามที�จะหลีกหนีปัญหาโดยการกระทาํกิจกรรมอื�น หรือคิดถึงสิ�งที�ปรารถนาเพื�อ
ตนจะไดไ้ม่ตอ้งคิดถึงปัญหาที�กาํลงัเผชิญอยู ่r) การวางแผนแกไ้ขปัญหา (Planful Problem Solving) กล่าวคือการ
ที�ใชค้วามพยายามในการหาแนวทางแกปั้ญหาที�เกิดขึ�นดว้ยความรอบคอบ โดยการวิเคราะห์ปัญหา วางแผนการ
แกไ้ขปัญหา และดาํเนินการตามแผน และ s) การประเมินใหม่ทางบวก (positive reappraisal) กล่าวคือ การ
ประเมินคุณค่าใหม่ โดยการมองสถานการณ์ที�เกิดขึ�นในดา้นดี มุ่งเน้นดา้นพฒันาการของบุคคลรวมทั�งการนาํ
หลกัศาสนาเขา้มาร่วมดว้ย897 

โทบินและคณะ (Tobin and Others,&RsR) ไดส้ร้างแบบวดัการบริหารความเครียด (Coping 
Strategies Inventory) โดยอิงจากลาซารัสและโฟลค์แมน (Lazarus and Folkman) ซึ�งไดแ้บ่งรูปแบบวธีิการบริหาร
ความเครียดออกเป็น - รูปแบบ ดงันี� คือ &) การยึดติด (Engagement) ไดแ้ก่ &.&) การยึดติดกบัการแกไ้ขปัญหา 
(Problem Engagement) ประกอบดว้ย การแกไ้ขปัญหาโดยที�มีการวางแผนและการปรับโครงสร้างทางปัญญาโดย
การมองสถานการณ์ที�เกิดขึ�นใหม่ และ &.-) การยึดติดกบัอารมณ์ (Emotion Engagement) ประกอบดว้ย การ
แสดงออกทางอารมณ์และการแสวงหาการสนบัสนุนทางสังคม และ -) การปล่อยวาง (Disengagement) ไดแ้ก่ 
-.&) การปล่อยวางปัญหา (Problem Disengagement) ประกอบด้วยการหลีกเลี�ยงปัญหาและการคิดถึงสิ�งที�
ปรารถนา โดยการคิดว่าสถานการณ์ที�กาํลงัเผชิญอยู่นั�นจะพน้ไป หวงัจะให้มีปาฏิหาริยเ์กิดขึ�น และ -.-  การ
ปล่อยวางอารมณ์ (Emotion Disengagement) ประกอบดว้ยการวิพากษ์วิจารณ์ตนเองและการถอนตวัออกจาก
สงัคม898 

วอลเกอร์และคณะ (Walker and Others,&RRr) ไดแ้บ่งรูปแบบวิธีการบริหารความเครียดไว ้o 
ประการ ไดแ้ก่ &) การบริหารความเครียดโดยการกระทาํ (Action Coping) กล่าวคือ การแกไ้ขปัญหา การแสวงหา
การสนบัสนุนทางดา้นอารมณ์ การแสวงหาทางดา้นวตัถุ การเบี�ยงเบนการพกัผ่อน  การนวด  การวางเงื�อนไขที�
เฉพาะเจาะจง -) การบริหารความเครียดโดยการไม่กระทาํ (Passive Coping) กล่าวคือ การมีพฤติกรรมหลีกเลี�ยง 

                                                
897นิธิพนัธ์ บุญเพิ�ม, “ความเครียดและการจดัการความเครียดของนกัศึกษาวิทยาลยัการแพทยแ์ผน

ไทย มหาวทิยาลยัเทคโนโยลีราชมงคลธญับุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
สงัคมและการจดัการระบบสุขภาพ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, -WWo),.-&---. 

898เรื�องเดียวกนั, --. 
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แยกตวั และการเปลี�ยนแปลงอยา่งรุนแรง และ o) การปรับรูปแบบการจดัการ (Accommodation Coping) กล่าวคือ 
การยอมรับ การลดความเจ็บปวด การเผชิญหนา้ดว้ยตนเอง และการเพิกเฉยโดยการพยายามลืม899 

คอนเนอร์-สมิธและคณะ (Connor-Smith and Others,-AAA) ไดแ้บ่งรูปแบบวิธีการบริหาร
ความเครียดไว ้q ประการ ไดแ้ก่ &) Voluntary Primary Control Engagement Coping กล่าวคือ การแกไ้ขปัญหา 
การควบคุมอารมณ์และการแสดงออกทางอารมณ์ -) Voluntary Secondary Control Engagement Coping กล่าวคือ 
การคิดแง่บวก การปรับโครงสร้างทางปัญหา และการยอมรับปัญหาที�เกิดขึ�น o) Voluntary Primary Control 
Disengagement Coping กล่าวคือ การหลีกหนี และการปฏิเสธปัญหาที�เกิดขึ�น p) Voluntary Secondary  Control 
Disengagement Coping กล่าวคือ การคิดถึงสิ�งที�ปรารถนาและการถอยห่างจากปัญหา W) Involuntary Engagement 
กล่าวคือ การคิดใคร่ครวญ การคิดหมกมุ่น การกระตุน้ทางดา้นอารมณ์ การกระตุน้ทางร่างกาย และการกระทาํ
โดยที�ขารดการพิจารณาไตร่ตรอง และ q) Involuntary Disengagement กล่าวคือ การไร้ซึ� งความรู้สึกทางอารมณ์ 
การถูกรบกวนทางความคิด การต่อสูอ้ยา่งไม่ตั�งใจ และการปราศจากการตอบสนอง900 

จิราพร หินทอง ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัวิธีปฏิบติัเพื�อผ่อนคลายความเครียด ไวด้งันี�  1) การ
ออกกาํลงักาย ถา้รู้สึกเครียดการออกกาํลงักายจนเหนื�อยและมีเหงื�อออก จะช่วยให้รู้สึกดีขึ�น เนื�องจากร่างกาย
ไดรั้บออกซิเจนมากขึ�น ภายหลงัการออกกาํลงัแลว้ ร่างกายจะหลั�งฮอร์โมนแห่งความสุขออกมา ทาํให้รู้สึกสบาย
และหายเครียด  2) การพกัผอ่น เมื�อรู้สึกเครียด หลงัเลิกงานแลว้ ควรทาํกิจกรรมอื�น เพื�อเป็นการพกัผ่อนหยอ่นใจ 
ทาํอะไรก็ไดที้� ใจชอบ ถือเป็นการพกัสมอง และเติมพลงัให้ชีวิต ทาํให้พร้อมที�จะกลบัไปทาํงานอยา่งสดชื�นอีก
ครั� งหนึ�ง 3) การพดูอยา่งสร้างสรรค ์ลองคิดดูวา่ถา้ในแต่ละวนัตอ้งไดย้นิไดฟั้งแต่เสียงบ่น ไดฟั้งแต่คาํพูดที�ตาํหนิ
ติเตียน คาํพูดที�ไม่เป็นมิตร ชีวิตของเราจะเป็นอยา่งไร ดงันั�น จึงควรให้ความสาํคญักบัการพูดคุยให้มาก ฝึกการ
พูดคุยกนัดว้ยดี ช่วยสร้างบรรยากาศที�ดีและช่วยให้ความสัมพนัธ์ของคนที�อยู่ใกลต้วัเราดีขึ�น 4) การสร้าง
ความสมัพนัธ์ที�ดีกบัเพื�อนร่วมงาน การสร้างความสมัพนัธ์ที�ดีกบัเพื�อนร่วมงาน มีความจาํเป็นอยา่งยิ�ง เพราะเมื�อมี
ความสัมพนัธ์ที�ดีเกิดขึ�นแลว้ จะช่วยให้เกิดความรู้สึกอบอุ่น มั�นคง มีกาํลงัใจ สนุกสนานกบัการทาํงานมากขึ�น 
ช่วยใหค้วามเครียดลดลงไดม้าก 5) การแกปั้ญหาอยา่งถูกวิธี ในชีวิตประจาํวนัของแต่ละวนั ยอ่มมีปัญหาเกิดขึ�น
เป็นธรรมดา แต่ถา้แกปั้ญหาอยา่งไม่เหมาะสม บางครั� งอาจร้ายแรงกวา่ปัญหาเดิมดว้ยซํ� าไป ถา้ไดเ้รียนรู้วิธีการ
แกปั้ญหาที�เหมาะสม เมื�อแกปั้ญหาได ้ความเครียดก็จะหมดไปดว้ย 6) การปรับเปลี�ยนความคิด ความเครียดส่วน
หนึ�งมาจากความคิดของคนเรานั�นเอง ถา้รู้จกัปรับเปลี�ยนความคิด คิดในแง่มุมใหม่ จะช่วยให้ความเครียดลด
นอ้ยลง และมีความสุขใจมากขึ�น 7) การสร้างความเขม้แขง็ทางจิตใจ การมีจิตใจที�เขม้แข็งจะช่วยให้สามารถต่อสู้
กบัความเครียดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แมบ้างครั� งร่างกายจะเจ็บป่วย อ่อนแอ แต่ถา้จิตใจเขม้แข็ง ก็จะสามารถ 
ฟันฝ่าเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆ ไปได ้ดงัคาํกล่าวที�วา่ “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว” นั�นเอง 8) การรู้จกัยืนยนั
สิทธิของตน ควรรู้จกัรักษาในสิทธิอนัชอบธรรมของตน เพื�อใหค้นอื�นเกรงใจบา้ง แต่ทั�งนี� ก็ตอ้งไม่ไปละเมิดสิทธิ

                                                
899เรื�องเดียวกนั, -o. 
900เรื�องเดียวกนั. 
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ของคนอื�น ไม่ทาํให้ผูอื้�นเดือดร้อนเกิดความรําคาญ ทาํให้เป็นที�เกรงใจของผูอื้�น และตวัเองก็จะรู้สึกวา่มีศกัดิ{ ศรี 
มั�นใจในตวัเองมากขึ�น ไม่ตอ้งเครียดเพราะตอ้งเกรงใจผูอื้�น ทาํใหไ้ม่ทาํลายจิตใจตนเองอีกต่อไป901  

เสริมศกัดิ{  วิศาลาภรณ์ และวุฒิชยั มูลศิลป์ ไดน้าํเสนอวิธีการวินิจฉัยและการทาํความเขา้ใจ
เกี�ยวกบัความเครียดไว ้&& ขั�นตอน ดงันี� คือ  ขั�นที� &  อารมณ์และความเครียด เป็นขั�นแรกของการจดัการกบั
ความเครียดโดยการประเมินเพื�อระบุภาวะทางอารมณ์ของบุคคลวา่มีระดบัความเครียดในระดบัใด ขั�นที� -  การ
ประเมินจุดอ่อนที�ทาํใหเ้กิดความเครียด  เป็นการพฒันาภูมิตา้นทานต่อความเครียดของบุคคลโดยให้ความสนใจ
สุขภาพของตนเองโดยการสร้างภูมิตา้นทานความเครียดจากสภาพการณ์ต่าง ๆ  เช่น  การลดการดื�มของเมา การ
ออกกาํลงักาย การเล่นกีฬา การวิ�ง เป็นตน้ ขั�นที�  o  เขา้ใจความเครียด   สาํรวจภาวะของความไม่สมดุลระหวา่ง
ความสามารถกบัความตอ้งการ เมื�อมีความไม่สมดุลเกิดขึ�นไดแ้ก่ ความเครียดทางร่างกาย และทางจิตวิทยาก็จะ
เกิดขึ�นตามมา ขั�นที�  p  การวินิจฉัยสาเหตุของความเครียด ความเครียดที�เกิดขึ�นไม่ไดเ้กิดจากการทาํงานเท่านั�น  
แต่จะแผก่ระจายไปในทุกแห่งของวถีิชีวติ  เมื�อมีความเครียดเกิดขึ�น ร่างกายก็จะสร้างกลไกในการป้องกนัตนเอง
จึงควรหาสาเหตุของความเครียดที�เกิดขึ�น ขั�นที� W  การประเมินระดับของการเปลี�ยนแปลงในชีวิต  จากการ
เปลี�ยนแปลงทางเทคโนโลยอียา่งรวดเร็ว ทาํใหเ้กิดความรู้สึกที�ไม่แน่นอนและไม่มั�นคงปลอดภยั  เพื�อที�จะรับมือ
กบัการเปลี�ยนแปลงเหล่านี�  จาํเป็นตอ้งฝึกอบรมใหม่ เรียนรู้วิธีการทาํงานอยา่งใหม่ หรือปรับวิธีการทาํงานใหม่ 
ขั�นที�  q การรู้จกัสัญญาณเตือนว่ามีความเครียดมากเกินไป การที�จะทาํงานให้มีประสิทธิภาพ จาํเป็นตอ้งระวงั
เกี�ยวกบัความกดดนัที�เพิ�มขึ�น  และรู้จกัอาการที�เกิดจากความกดดนัต่าง ๆ จะตอ้งรู้จกัอาการ ระวงัต่อสัญญาณ
เตือนวา่มีความเครียดมากเกินไป บางคนมีปัญหามากจนไม่สามารถรู้ถึงสัญญาณเตือน และไม่ไดเ้ตรียมพร้อม ที�
จะเผชิญกบัผลของการมีความเครียดมากเกินไป ขั�นที�  r  การใชดุ้ลพินิจและพฒันาการตั�งเป้าหมายในอนาคต เมื�อ
วินิจฉัย และทาํความเขา้ใจกบัความเครียดแลว้ ควรใชเ้วลาในการวิเคราะห์ขอ้มูล ประเมินความตอ้งการในชีวิต 
ขณะเดียวกนัควรประเมินความสามารถของตวัเรา และทาํให้สามารถประเมินระดบัความเครียดได ้ นอกจากนั�น
ควรจะมองไปในอนาคตเพื�อดูวา่จะนาํวธีิจดัการกบัความเครียดไปใชก้บัอะไรไดบ้า้ง ขั�นที� s ระดบัความเครียดที�
เหมาะสม  ความเครียดบางครั� งก็มีประโยชน์ ดงันั�นวิธีการที�สาํคญัวิธีหนึ� งในการจดัการกบัความเครียด คือ  การ
ลดความกดดนั และปฏิบติังานใหดี้ที�สุด  มีปัจจยัสาํคญั - อยา่งที�มีอิทธิพลต่อความเครียด ประการแรก คือ ระดบั
ความสามารถของตวัเรา และประการที�สอง คือ ระดบัความทา้ทายของสถานการณ์ต่อความเครียด ซึ� งมีอยูภ่ายใต้
อิทธิพลของความเชื�อมั�นในตนเอง ระดับความเครียดที�เหมาะสม  จึงเป็นการรักษาระดบัของความผูกพนัต่อ
สถานการณ์กับระดับที�สามารถควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในระดับที�สมดุล ขั�นที� R การรับรู้ยุทธศาสตร์ที�มี
ประสิทธิภาพตํ�าในการคลายเครียด บางคนมีความทุกข์ทรมานจากการมีความเครียดมากเกินไป เพราะ ใช้
ยทุธศาสตร์ในการรับมือกบัความเครียดที�ไม่มีประสิทธิภาพ ขั�นที�  &A  ยทุธศาสตร์ในการคลายเครียดหรือรักษา
ความไม่สมดุล  มียุทธศาสตร์หลายอย่างที�ใชใ้นการจดัการกบัความเครียด  การที�จะเลือกใชยุ้ทธศาสตร์ใดนั�น
ขึ� นอยู่กับการวินิจฉัยความเครียดของตัวเรา แล้วจึงเลือกยุทธศาสตร์ที� เหมาะกับตัวเรา  โดยควรจะศึกษา
รายละเอียดก่อนที�จะดาํเนินการตามขั�นสุดทา้ยต่อไป และ ขั�นที�  && ยทุธศาสตร์ในการจดัการกบัความเครียด  ใน

                                                
901จิราพร หินทอง, การจัดการกับความเครียด, เขา้ถึงเมื�อ  &s ธนัวาคม -WWq , เขา้ถึงไดจ้าก   

http://www.rtafa.ac.th/science/article/pdf/bla_-_-WW&_Stress.pdf 
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ขั�นสุดทา้ยควรจะทราบวา่เราจะตอ้งทาํอะไรบา้ง ในการนาํเอายทุธศาสตร์ที�เลือกไปปฏิบติั   เป็นขั�นที�สาํคญัที�สุด
เพราะเป็นขั�นที�จะตอ้งปฏิบติัจริง และประเมินผลที�เกิดขึ�น902 

 2) ความท้อแท้ 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดก้ล่าวไวว้า่ ทอ้แท ้เป็นกิริยา หมายถึง อ่อน

เปลี� ยเพลียใจ903 ครั� นทาํให้เป็นอาการนามแลว้จึงสําเร็จรูปเป็น ความท้อแท้ หมายถึง ความอ่อนเปลี�ยเพลียใจ 
นกัวิชาการทั�งหลาย เช่น  มาสแลช (Maslach,1977) คาห์น (Kahn,1978) เชอร์นิส (Cherniss,1980) ไนเฮาส์ 
(Niehouse,1981) เวนิกาและสแปรดเลย ์ (Veniga and Spradley,1981) ไพนส์และอารอนสัน (Pines and 
Aronson,1981) เพิร์ลแมนและฮาร์ทแมน  (Pearlman and Hartman,1982)  มุลดารี (Muldary,1983) เดสเลอร์ 
(Dessler,1988) มอส (Moss,1989) จอห์นส์ (Johns,1992) และกรีนเบอร์กและบารอน (Greenberg and Baron, 
1993) เป็นตน้ไดใ้หค้วามหมายไวเ้ป็นอเนกประการ ซึ� งอาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่  ความทอ้แทน้ั�น หมายถึง อาการ
ที�แสดงออกมาในลกัษณะอ่อนลา้ สิ�นเรี� ยวแรงทั�งทางดา้นร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ อนัเป็นผลอนัเนื�องมาจาก
ความเครียดที�ไม่ไดรั้บการแกไ้ขมาเป็นระยะเวลานาน จึงทาํให้ความสามารถของบุคคลลดลง เสื�อมถอยในเรื�อง
ความเชื�อถือไวว้างใจและอุดมการณ์ หมดความสนใจ ขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน และบุคคลเหล่านี�
ตอ้งการความสนใจเป็นพิเศษหรือตอ้งการผูอื้�นช่วยแกปั้ญหา   

บารอนและกรีนเบอร์ก (Baron and Greenberg) ที�ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การมีความเครียดใน
ระดบัสูงและต่อเนื�องเป็นเวลานาน ทาํใหเ้กิดอาการต่อไปนี� คือ 1) ความอ่อนลา้ทางกาย ( Physical exhaustion) 2) 
ความอ่อนลา้ทางอารมณ์ (Emotional exhaustion) และ 3) ความอ่อนลา้ทางจิตใจ (Mental exhaustion) และเมื�อเกิด
อาการทั�งหลายดงักล่าวนี�แลว้ในที�สุดจะทาํใหเ้กิดความทอ้แทใ้นการทาํงาน และทาํใหผ้ลงานลดลง904 

เชอร์นิสส์ (Cherniss) ได้แสดงทัศนะไวว้่า ความท้อแท้นั� นเป็นกระบวนการที�เกิดขึ�นจาก
ความเครียดในการทาํงานที�เพิ�มขึ�นเป็นเวลานานจนไม่สามารถจะลดความเครียดหรือแกไ้ขปัญหาดงักล่าวได ้ ใน
ระยะแรกจะเริ�มตน้จากการขาดความสมดุลระหวา่งความสามารถในการแกปั้ญหากบัความเครียด อาการที�รับรู้ได ้
เช่น ความรู้สึกที�ตึงเครียด ความกระวนกระวาย กระสบักระส่าย และอ่อนเปลี�ยเพลียแรง เป็นตน้ ซึ� งหากไม่ไดรั้บ
การแกไ้ขจะทาํใหเ้กิดความเครียดและสะสมมากขึ�นเป็นวงจรต่อเนื�อง905 ดงัแผนภูมิต่อไปนี�  

 
 

                                                
902เสริมศกัดิ{  วศิาลาภรณ์ และวฒิุชยั มูลศิลป์, วิธีจัดการกับความเครียด (กรุงเทพฯ : แสงศิลป์การ

พิมพ,์ 2534), &p-&s. 
903ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, เขา้ถึงเมื�อ 1 กุมภาพนัธ์ 

2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp 
904J. Greenberg and R.A. Baron, Behavior in organizations: Understanding and managing 

the human side of work, 4th ed. (Boston: Allyn & Bacon, 1993), 246-248. 
905C. Cherniss, Professional burnout in the human service organizations (New York: 

Praeger, 1980), 6. 
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แผนภูมิที� &4 แผนภูมิแสดงกระบวนการเกิดความทอ้แทใ้นการปฏิบติังาน 
ที�มา: C. Cherniss, Professional burnout in the human service organizations (New York: Praeger,1980), 18. 

มาสแลช (Maslach) ไดท้าํการศึกษาพบวา่ ลกัษณะบุคลิกภาพส่วนบุคคลนั�นเป็นองคป์ระกอบ
หนึ�งที�เป็นปัจจยัก่อให้เกิดความทอ้แทขึ้�นได ้ ซึ� งลกัษณะบุคลิกภาพดงักล่าวนั�นประกอบดว้ย 1) บุคลิกภาพที�
อ่อนแอ ตอ้งพึ�งพิงแต่ผูอื้�นเสมอ คือ มีความกลวัและความวิตกกงัวลต่องานที�ยุง่ยากลาํบาก ตอ้งพึ�งพิงอาศยัความ
ช่วยเหลือจากผูใ้กลชิ้ด ขาดความเป็นตวัของตวัเอง จะเป็นผูที้�ทาํงานตามคาํสั�งเสมอ บุคคลที�มีลกัษณะนี� มีความ
เสี�ยงต่อการเกิดความอ่อนลา้ทางอารมณ์ได้สูง -) บุคลิกภาพที�ไม่อดทน ไม่สามารถอดกลั�นต่ออารมณ์โกรธ 
ลกัษณะคนที�ดื�อร้นไม่ชอบปฏิบติัตามกฎระเบียบ บุคคลที�มีลกัษณะนี� มีความเสี�ยงต่อผูรั้บบริการ และ o) บุคลิกที�
ขาดความมั�นใจในตนเอง จิตใจไม่มั�นคง ชอบความสะดวกสบาย ชอบแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และลักษณะ
บุคลิกภาพที�รู้สึกวา่เป็นความยุง่ยากที�จะทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงคที์�วางไว้906  

มาสแลชและแจคสนั (Maslach and Jackson) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ ความทอ้แทน้ั�นมีลกัษณะ 3 
ประการ ดงันี� คือ 1) ความอ่อนลา้ทางอารมณ์ (Emotional exhaustion) ซึ� งจะมีลกัษณะของความเหนื�อยอ่อน สิ�น
เรี�ยวแรง ตลอดจนความคบัขอ้งใจ และความเครียดที�เกิดจากการทาํงานซึ�งเมื�อเกิดความรู้สึกนี�นาน ๆ จะทาํใหก้าร
ปฏิบติังานไม่เป็นไปดว้ยดี 2) ความดอ้ยสมัพนัธภาพต่อบุคคล (Depersonalization) ซึ� งจะแสดงออกดว้ยการมีเจต
คติที�ไม่ดีต่อบุคคลมีความเฉยเมย ไม่ใส่ใจต่อบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง และการมองบุคคลอื�นในแง่ร้าย และ 3) ความไม่
สมหวงัในผลสาํเร็จของตน (Personal accomplishment) โดยจะมีลกัษณะของความรู้สึกที�ไม่ประสบผลสาํเร็จใน
การทาํงานของตน รู้สึกว่าตนเองไร้ความสามารถ และไม่สามารถที�จะปฏิบติังานให้บรรลุความสําเร็จตามที�
คาดหวงัไวไ้ด้907 

                                                
906C. Maslach, Burnout: A social psychological analysis (San Francisco: San Francisco 

Psychological Association, 1981), 72. 
907Christina Maslach and Susan E. Jackson, “The measurement of experienced burnout,” 

Journal of Organizational Behavior 2, 2 (April 1981): 99-113. 
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ความตึงเครียด 
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กระวนกระวาย 

พฤติกรรมเผชิญกบัปัญหา 
ความแปรปรวนทางอารมณ์ 

การเก็บตวั 

การหวาดระแวง 
เคร่งครัดต่อกฏระเบียบ 
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มุลดารี (Muldary) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัลกัษณะของความทอ้แทไ้วด้งันี� คือ &) ลกัษณะทาง
พฤติกรรมที�แสดงออกคือ มีความสนใจและความเอาใจใส่ต่อผูรั้บบริการลดนอ้ยลงไป หรือปฏิบติัดว้ยความเยน็
ชา เฉยเมย ขาดกาํลงัใจและความพยายามที�จะทาํงาน โกรธง่าย หงุดหงิด ซึมเศร้า วิตกกงัวล สูญเสียความคิดริเริ�ม
สร้างสรรคแ์ละขาดสมาธิในการทาํงาน -) ลกัษณะทางดา้นร่างกายนั�นจะมีความเหนื�อยลา้หมดแรงและพลงั เป็น
ไข ้หรือปวดศีรษะบ่อย ๆ มีอาการทางระบบยอ่ยอาหาร นอนไม่หลบั และ o) ลกัษณะที�แสดงออกทางเจตคติ 
ได้แก่ การมองผู ้อื�นในแง่ร้าย ระแวงต่อบุคคลที� เกี�ยวข้อง มีความมุ่งหวงัในชีวิตตํ� าลง รู้สึกว่าตนเองไม่มี
ความสามารถที�จะทาํงานใหไ้ดรั้บความสาํเร็จและคิดวา่ไม่มีสิ�งใดที�มีความสาํคญัต่อตนเอง908  

ลีเทอร์และมาสแลช (Leiter and Maslach,1996) ไดก้ล่าวไวว้่า ความทอ้แทป้ระกอบดว้ย 
องคป์ระกอบ 3 ดา้น คือ ดา้นความอ่อนลา้ทางอารมณ์ ดา้นการลดค่าความเป็นบุคคล และดา้นการลดความสาํเร็จ
ส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียดในแต่ละดา้น ดงันี� คือ 1) ความรู้สึกอ่อนลา้ทางอารมณ์ (Emotional exhaustion) เป็น
อาการสาํคญัของกลุ่ม อาการเหนื�อยหน่าย บุคคลจะรู้สึกวา่หมดกาํลงัหรือสูญเสียพลงัจนแทบจะหมดสิ�นและไม่มี
แหล่งจะ ทาํให้พลงันั�นกลบัเป็นเหมือนเดิม มีความรู้สึกทอ้แทสิ้�นหวงั ขาดกาํลงัใจ หมดกาํลงัใจในการ ทาํงาน
หรือการดาํเนินชีวติ รู้สึกวา่ตนเองไม่มีความสามารถที�จะช่วยเหลือผูอื้�นไดอี้กเนื�องจากอ่อน ลา้เกินไป ไม่มีแรงใจ
ที�จะต่อสูอุ้ปสรรคต่าง ๆ เมื�ออาการทางใจเหล่านี� เกิดไประยะหนึ�ง อาจมีอาการ อ่อนเพลียทางร่างกาย ปวดศีรษะ 
และอาการปวดตึงบริเวณกลา้มเนื�อต่างๆ ตามมา 2) ความรู้สึกลดความเป็นบุคคล (Depersonalization) เป็น
ความรู้สึกและเจตคติ ในทางลบต่อผูอื้�นและงานที�รับผิดชอบ บุคคลจะมองบุคคลอื�นในดา้นลบหรือคาดเดาไป
ในทางร้าย มีความรู้สึกเกลียดผูอื้�นง่าย ผูใ้ห้บริการอาจแสดงอาการดูหมิ�นผูรั้บบริการและบุคคลอื�น ไม่แสดง 
ความสุภาพอ่อนโยน ไม่ใส่ใจหรือเพิกเฉยกบัคาํขอร้องหรือผูรั้บบริการขาดศีลธรรมจรรยาต่อผู ้บริการ กล่าวถึง
บุคคลอื�นในดา้นลบ ขาดประสิทธิภาพในการดูแลผูป่้วยหรือการให้บริการ ไม่ ปฏิบติัต่อผูอื้�น ในฐานะที�เขาเป็น
มนุษยค์นหนึ�ง และ 3) การลดความสาํเร็จส่วนบุคคล (Reduced personal accomplishment) เป็นความรู้สึก และเจต
คติในทางลบต่อตนเอง ซึ� งเป็นผลมาจากการเกิดความรู้สึกและมีปฏิกิริยาในทางลบ ต่อผูอื้�น โดยเฉพาะ
ผูรั้บบริการ ทาํให้ผูใ้ห้บริการที�เกิดความทอ้แทไ้ดรั้บรู้ถึงการเปลี�ยนแปลงในพฤติกรรม ของตนเอง รวมทั�ง
ประสิทธิภาพการบริการที�ไม่ดี ทาํใหเ้กิดความรู้สึกผิด รู้สึกดอ้ยความสามารถใน การสร้างสัมพนัธภาพกบับุคคล
อื�น รู้สึกวา่ตนเองลม้เหลว สูญเสียการนบัถือตนเอง รู้สึกวา่ตนเองไม่ มีคุณค่า มีความสาํนึกในคุณค่าแห่งตนตํ�า ไม่
ภาคภูมิใจในความสามารถและผลงานของตนเอง909 

เชอร์นิส (Cherniss) ไดเ้ขียนถึงลกัษณะพฤติกรรมที�แสดงออกถึงความทอ้แทว้า่ ความทอ้แท้
นั� นมีลักษณะของการเปลี�ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานไปทางลบซึ� งเป็นผลมาจาก
ความเครียดในสภาพการปฏิบติังาน ลกัษณะที�สําคญัประการหนึ� งคือการสูญเสียซึ� งความสนใจและห่วงยี�จะมี

                                                
908T.W. Muldary, Burnout and Health Professionals: Manifestations and Management (LA: 

A Capistrano Publication, 1983), 5. 
909มณัฑนา อินทุสมิต, “การพฒันารูปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจยัที�ส่งผลต่อ

ความท้อแท้ในการบริหารงานของผู ้บริหารโรงเ รียน สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2547), 26. 
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ให้กบัผูม้ารับบริการ หรือความช่วยเหลือและมีแนวโนม้ที�จะปฏิบติักบัคนเหล่านี� ดว้ย ลกัษณะเยน็ชา เฉยเมย 
ลกัษณะการเปลี�ยนแปลงอื�นๆ จะประกอบดว้ยการเพิ�มมากขึ�นของการหมดกาํลงัใจและความพยายามในการ
ปฏิบติังานรวมทั�งความเชื�อมั�น ต่อความสามารถที�จะควบคุมการทาํงานของตน มกัจะมองอะไรในแง่ร้าย มีความ
โมโหฉุนเฉียวขึ�นบ่อยๆ กบัผูม้ารับบริการ หรือเพื�อนร่วมงาน หมกมุ่นอยูก่บัความสะดวกสบาย และผลประโยชน์
ของตน ในเรื�องเกี�ยวกบังาน มีแนวโน้มที�จะซัดทอดความลม้เหลวของตนให้กบัผูม้ารับบริการ หรือความ
ช่วยเหลือชอบที�จะตาํหนิต่อระบบและพยายามต่อตา้นการเปลี�ยนแปลง มีความเขม้งวดในการปฏิบติังานมากขึ�น 
และสูญเสียความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ ในสภาพการทาํงานแต่ละวนัจะมีสิ�งบ่งชี�หลายประการที�แสดงให้เห็นถึง
ความทอ้แท้910  

ไซเมนดิงเจอร์และมวัร์ ( Simendinger and Moore) ไดแ้บ่งระดบัของความทอ้แทอ้อกเป็น o 
ระดบัตามความรุนแรงของอาการที�แสดงออกมาทางร่างกายและจิตใจ ดงันี� คือ  ระดบัที� & (First Degree Burnout) 
ระดบันี� ความรุนแรงของอาการที�แสดงออกมาทางดา้นร่างกายและจิตใจยงัไม่ชดัเจนนัก  รู้สึกลม้เหลวในการ
ปรับปรุงให้ทนัสมยัขึ�น ต่อตา้นสิ�งใหม่ ๆ และมกัจะไม่ตระหนกัถึงนวตักรรมที�มีอยู ่รู้สึกสิ�นหวงัที�จะกา้วต่อไป
ขา้งหนา้ สูญเสียความรู้สึกที�เป็นจริงไปทีละนอ้ย และอาจมีอาการแสดงออกทางดา้นร่างกายร่วมดว้ย เช่น ปวด
ศีรษะเป็นหวดัง่าย ทั�ง ๆ ที�ไม่ไดเ้ป็นโรคภูมิแพ ้นอนไม่หลบั เป็นตน้ แต่อาจจะเกิดขึ�นในช่วงระยะสั�น ๆ เท่านั�น  
ระดบัที� - (Second Degree Burnout) ระดบันี�ความรุนแรงของอาการที�แสดงออกมาทางดา้นร่างกายและจิตใจจะมี
เพิ�มมากขึ�น และเกิดถี�มากขึ�นกวา่ในระดบัแรก สุขภาพทางดา้นร่างกายและจิตใจเสื�อมลงอยา่งรวดเร็ว ไม่สามารถ
ปรับตวัได ้ เกิดความวิตกกงัวล รู้สึกไม่ค่อยไดผ้่อนคลาย อารมณ์หงุดหงิดง่าย เกิดอาการทางดา้นร่างกาย เช่น 
ปวดศีรษะ ระบบทางเดินอาหารผิดปกติ นอนไม่หลบั บุคคลที�อยู่ในระดบันี� จะหลีกเลี�ยงการมีสัมพนัธภาพกบั
ผูอื้�น หากยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ขอาจทาํให้เกิดอาการทางจิตอยา่งรุนแรง ในบางรายถึงกบัใชสุ้รา บุหรี�  หรือยาบาง
ประเภทเพื�อช่วยคลายเครียด และระดบัที� 3 (Third Degree Burnout) ระดบันี� เกิดขึ�นเนื�องจากระดบัที� 2 นั�นยงั
ไม่ไดรั้บการแกไ้ขซึ� งจะปรากฏความรุนแรงของอาการที�แสดงออกมาทางดา้นร่างกายและจิตใจเพิ�มมากยิ�งขึ�น 
เช่น โรคกลา้มเนื�อหัวใจตาย (Myocardial infarction) เป็นแผลในกระเพาะอาหาร มีความรู้สึกซึมเศร้า ความรู้สึก
ต่อคุณค่าของตนเองและผูอื้�นตํ�าลง ขาดการตอบสนองทางอารมณ์ ไม่มีความเห็นอกเห็นใจ ไม่สามารถควบคุม
อารมณ์ของตนเองได ้และขาดเป้าหมายในการทาํงานของตนเอง และในที�สุดจะเกิดอาการเจ็บป่วยทางจิต จนถึง
ฆ่าตวัตายได้911 

สปานอล และคาพุดโต (Spanal and Caputto) ไดจ้าํแนกระดบัความทอ้แทอ้อกเป็น o ระดบั 
ตามระยะเวลาในการเกิด ดงันี� คือ ระดบัที� & ระดบันี� เป็นเพียงความเหนื�อยที�เกิดขึ�นในช่วงเวลาสั�น ๆ มีอาการเพียง
เลก็นอ้ย สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการพกัผอ่นหรือหยดุงานชั�วขณะ ระดบัที� - ระดบันี�แสดงอาการเป็นระยะเวลานาน
ขึ�น แมจ้ะพกัผ่อนอย่างเต็มที�ในวนัหยุดแลว้ก็ยงัมีความรู้สึกเมื�อยลา้ การแกปั้ญหาจะยุ่งยากมากกว่าระดบัแรก 

                                                
910C. Cherniss, Professional burnout in human service organizations (New York: Praeger, 

1980), 5. 
911E. A. Simendinger and T. F. Moore, Organizational burnout in health gore facilities 

(U.S.A. : Aspen Systems Corporation, 1985), 54-61. 
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ตอ้งการการดูแลหรือช่วยเหลือเป็นพิเศษ และ ระดบัที� o ระดบันี� เป็นอาการและอาการแสดงต่อเนื�องจากระดบัที�
สองและมีปัญหาทางดา้นร่างกายและจิตใจ เช่น เกิดแผลในกระเพาะอาหาร ซึมเศร้า สงสัยในคุณค่าของชีวิตการ
ทาํงาน912  

อิวานิคกิ (Iwanicki) ไดแ้บ่งความทอ้แทอ้อกเป็น 3 ระดบั โดยแต่ละระดบันั�นจะส่งผลต่างกนั 
ดงันี� คือ 1) ระดบัตํ�า ความทอ้แทใ้นระดบัตํ�า ทาํให้บุคคลมีความหงุดหงิด อ่อนเพลีย กงัวลและคบัขอ้งใจ ซึ� ง
เป็นอยูใ่นช่วงเวลาอนัสั�น -). ระดบัปานกลาง ความทอ้แทใ้นระดบัปานกลาง ทาํใหบุ้คคลมีอาการดงักล่าวขา้งตน้
รุนแรงขึ�นและมีระยะเวลายาวนานขึ�น และ 3) ระดบัสูง ความทอ้แทใ้นระดบัสูง ทาํให้บุคคลมีอาการเจ็บป่วยทาง
ร่างกายเกิดขึ�น เช่น เป็นแผลในกระเพาะอาหาร ปวดหลงั ปวดศีรษะ เป็นตน้913 ทั�งนี� อิวานิคกิยงัไดก้ล่าวไวว้า่ 
ความทอ้แทน้ั�นเป็นผลมาจากความเครียดที�มาจากแหล่งต่าง ๆ ดงันี�  &) จากสภาพสังคมซึ�งจะเป็นผลมากจากแรง
กดดนัจากพลงังานทางดา้นการเมืองและสังคมโดยเฉพาะภาพลกัษณ์ที�ไม่ดีของโรงเรียนที�ไม่ดีต่อประชาชน จะ
เป็นตวัก่อใหเ้กิดความเครียดอยา่งสาํคญัต่อครู 2) ความเครียดจากองคก์รเป็นผลมาจากความลม้เหลวของโรงเรียน
ที�จะดาํเนินงานเพื�อตอบสนองความตอ้งการของครูและนกัเรียน 3) ความเครียดที�เกี�ยวกบัปัญหาดา้นบทบาทซึ�งจะ
เป็นผลมากจากปัญหาดา้นระเบียบวินัยในห้องเรียน ครูประสบความยากลาํบากในการที�จะหาวิธีการสอนการ
เรียนที� เหมาะสมมาใช้กับนักเรียนที�มีความตอ้งการเป็นพิเศษ การไม่มีเวลาเพียงพอที�จะได้พฒันาความรู้
ความสามารถทางดา้นวชิาชีพ มีปัญหาในการสร้างความสมัพนัธ์ที�ดีกบัผูบ้ริหาร เพื�อนร่วมงานและผูป้กครอง914 

อีเดลวิช (Edelwish) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ ความทอ้แทน้ั�น เป็นผลอนัเนื�องมาจากสภาวการณ์
ต่าง ๆ ในการทาํงาน ซึ� งไดแ้ก่  1) การไดรั้บการฝึกฝนไม่เพียงพอ  2) งานรับผิดชอบมีมากแต่ไดรั้บผลตอบแทน
นอ้ย 3) ผูม้ารับความช่วยเหลือหรือบริการแสดงความกา้วร้าว 4) งบประมาณในการดาํเนินงานไม่เพียงพอ 5) 
สภาพของระบบราชการหรือการเมืองในองคก์าร และ 6) ช่องทางระหวา่งแรงบนัดาลใจและผลสาํเร็จที�ไดรั้บ915  

สุรันและเชอริดนั (Suran and Sheridan) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ สาเหตุความทอ้แทน้ั�นมาจาก 2 
สาเหตุใหญ่ กล่าวคือ สภาพแวดลอ้มภายนอกและสภาพภายในองคก์าร ซึ� งกล่าวแยกออกหัวขอ้ต่างๆ ไดด้งันี�  &) 
ความไม่เด่นชดัในบทบาท 2) ความเครียดที�มาจากเพื�อนร่วมงาน 3) ระบบการพิจารณาความดีความชอบไม่เป็น
ธรรม 4) ปราศจากความกา้วหนา้ในอาชีพ 5) ภาระหนา้ที�หนกัเกินไป 6) ค่าตอบแทนที�ไดรั้บไม่เพียงพอ 7) หนา้ที�
รับผิดชอบต่อผูม้ารับบริการหรือความช่วยเหลือมีมากเกินไป 8) ขาดการสนบัสนุนส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจในปัญหาที�สาํคญัเกี�ยวกบัการปฏิบติังาน 9) ไม่มีอาํนาจในการทาํงาน และ 10) ปัญหาส่วนตวัและอาชีพที�
แกไ้ขไม่ได ้ เช่น คาดหวงัต่อผลสําเร็จสูง มีอุดมคติมากเกินไป การติดงาน และการไม่รู้จดัใชเ้วลาวา่งให้เป็น

                                                
912Edwina A. McConnell, Burnout in the nursing profession coping strategies, causes and 

costs (London : The C.V. Mosby,1982), 72. 
913E.F. Iwanicki, “Toward understanding and alleviating teacher burnout” Theory Into Practice 

--, & (Winter&Rso): -r–o-.   
914Ibid. 
915J. Edelwish, A burnout: Stage of disillusionment in the helping professions (New York : 

Human Science,1980), 14. 
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ประโยชน์ ทุ่มเทใหก้บัการทาํงานมากเกินไปคาดหวงัในสิ�งไม่จาํเป็น ตอ้งมีอาํนาจอยา่งสมบูรณ์ มีสัมพนัธภาพที�
ไม่ดีกบับุคคลอื�น ๆ และความรู้สึกโดดเดี�ยว916  

ชวาบและคณะ (Schwab and Others) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัสาเหตุของความทอ้แทไ้วว้่า 
ความทอ้แทน้ั�นมาจากองคป์ระกอบ - ประการดว้ยกนั ไดแ้ก่ &) องคป์ระกอบทางดา้นองคก์าร ซึ� งประกอบดว้ย  
&.&) ความขดัแยง้และความไม่เด่นชัดในบทบาทของการทาํงาน &.-) การที�ไม่มีโอกาสไดมี้ส่วนร่วมในการ
บริหารงานและร่วมตดัสินใจในปัญหาที�สาํคญั 1.3) การไม่ไดรั้บการสนบัสนุนส่งเสริมในการทาํงาน ไม่วา่จะจาก
สงัคมหรือเพื�อนร่วมงาน &.p) ระบบพิจารณาความดีความชอบขาดความเป็นธรรม และ  &.W) การที�ไม่มีอิสระใน
การทาํงาน และ -) องคป์ระกอบทางดา้นส่วนบุคคล ประกอบดว้ย  -.&) ความคาดหวงัในอาชีพการงาน และ -.-) 
เพศและอายุ917 ทั� งนี� ชวาบ และคณะยั�งไดก้ล่าวไวอี้กว่า ความทอ้แทใ้นการทาํงานนั�นส่งผลกระทบต่อบุคคล
ผูป้ฏิบติังานหลายประการ ที�สาํคญัไดแ้ก่ &) ทาํงานนอ้ยลง ใชเ้วลานานยิ�งขึ�น ขาดงานบ่อยครั� ง ละเลยไม่สนใจต่อ
ภารกิจหนา้ที�ที�ตนรับผิดชอบอยู ่-) แยกตวัออกจากผูค้นในครอบครัวและสังคม o) มีเจตคติที�ไม่ดีต่อตนเองและ
ผูอื้�น และ p) มีปัญหาทางดา้นสุขภาพ มกัจะเจ็บป่วยบ่อยครั� ง ดื�มสุราเมรัยมากขึ�น918  

ฟรอเดนเบอร์เกอร์ (Freudenberger) ไดก้ล่าวถึงสาเหตุต่างๆ ที�ทาํใหเ้กิดความทอ้แทไ้วด้งันี� คือ 
1) สาเหตุของความทอ้แทน้ั�นจะเป็นผลมาจากความพยายามที�จะบรรลุในสิ�งที�เป็นความคาดหวงัดว้ยการทุ่มเท
ตนเองในการปฏิบติังาน แต่ผลของการปฏิบติังานนั�นไม่ประสบผลสําเร็จ 2) สาเหตุของความทอ้แทที้�เกิดจาก
สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ในการปฏิบติังาน ซึ� งเป็นภาระที�หนกัไดแ้ก่ เครื�องอาํนวยความสะดวกในการสอนไม่
เพียงพอ เช่น ขาดสื�อและขาดอุปกรณ์ที� เหมาะสมกบับทเรียนแต่ละวิชา 3) การบริหารโรงเรียนของผูบ้ริหารและ
ผูรั้บผิดชอบไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการวางแผนในการปฏิบติังาน และระบบการพิจารณาความดีความชอบที�ไม่
เป็นธรรม 4) ไม่มีโอกาสไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารงานและร่วมตดัสินใจในปัญหาที�สาํคญั 5) สาเหตุของความ
ทอ้แทเ้นื�องมาจากการประสบความยากลาํบากในการที�จะหาวิธีการเรียนการสอนที�เหมาะสมใชก้บันกัเรียนที�มี
ความตอ้งการในการใหค้วามช่วยเหลือเป็นพิเศษ 6) ครูที�มีความทอ้แทน้ั�นมีงานที�ตอ้งรับผิดชอบมาก ซึ� งนอกจาก
การจดักิจกรรม การเรียน การสอนแลว้ยงัรับผิดชอบงานธุรการงานความสมัพนัธ์กบัชุมชนและงานอื�นๆ ซึ� งไดรั้บ
มอบหมายจากคณะทาํงานและผูบ้ริหารของตน 7) เงินเดือนและค่าตอบแทนที�ไดรั้บจากการปฏิบติังานตํ�าและไม่
เพียงพอกบัค่าใชจ่้ายภายในครอบครัวและค่าครองชีพ และ 8) สาเหตุของความทอ้แทอ้นัเนื�องมาจากลกัษณะ

                                                
916Bernard G. Suran and Edward P. Sheridan, “Management of burnout: Training psychologists 

in professional life span perspectives,” Professional Psychology: Research and Practice &q, q (Novemper 
1985): rp&-rW-. 

917Richard L. Schwab, Susan E. Jackson, and Randall S. Schuler, “Educators burnout : Sources 
and consequences,” Educational administration quarterly 10 , 3 ( 1986): 14-29. 

918Ibid.  
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บางอย่างที�เกิดจากตวัครู เช่น ไม่ไดรั้บการฝึกฝนอย่างเพียงพอในดา้นการสอน จึงทาํให้ตนเองไม่มีความรู้
ความสามารถที�จะปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพไดอ้ยา่งเพียงพอ919  

เฟเบอร์และมิลเลอร์ (Faber and Miller) ได้กล่าวว่า สาเหตุของความท้อแทข้องครู 
ประกอบดว้ย 1) ปัญหาดา้นระเบียบวินยัของโรงเรียน 2) ความไม่เอาใจใส่ในการเรียนของนกัเรียน 3) ห้องเรียน
แน่นเกินไป 4) งานเอกสารมีมากเกินไป 5) การทดสอบต่าง ๆ มีมากเกินไป 6) รายไดไ้ม่เพียงพอ 7) ผูป้กครอง
ไม่ให้ความสนใจต่อปัญหาการเรียนของนกัเรียน 8) ผูป้กครองค่อนขา้งจะจูจี้� วุน่วาย 9) ปราศจากการสนบัสนุน
ส่งเสริมจากผูบ้ริหาร และ 10) คาํวจิารณ์ในทางไม่ดีต่ออาชีพครู920 ทั�งนี� เฟร์เบอร์และมิลเลอร์ ยงัไดก้ล่าวไวว้า่ ครู
ที�เกิดความทอ้แทจ้ะมีลกัษณะอาการต่าง ๆ ปรากฏขึ�นมา ไดแ้ก่ โกรธง่าย มีความกงัวล หงุดหงิดอาการซึมเศร้า 
เบื�อหน่าย มีความรู้สึกผิด รวมไปถึงการใชสุ้รายาเสพติด ซึ� งอาจจะทาํให้เกิดปัญหาต่อไปยงัครอบครัวและชีวิต
แต่งงาน ส่วนในดา้นการปฏิบติังานนั�น ครูที�เกิดความทอ้แทจ้ะวางแผนเตรียมการสอนนอ้ยลง มีความเขา้ใจในตวั
นกัเรียนลดลง ความคาดหวงัและความพยายามที�จะทาํงานตํ�าขาดความอดทนต่อปัญหาและเกิดความคบัขอ้งใจใน
ห้องเรียน มีความรู้สึกอ่อนลา้ทางอารมณ์และทางดา้นร่างกายบ่อยครั� ง โดยทั�วไปจะรู้สึกผูกพนัและอุทิศเวลา
ใหก้บัการทาํงานนอ้ยลง921  

มุลดารี (Muldary) ไดก้ล่าวถึง ผลของความทอ้แทที้�มีต่อบุคคล ในดา้นต่าง ๆ ไว ้ดงันี� คือ 1) ผล
ของความทอ้แทที้�มีต่อการทาํงานดา้นจิตใจ ซึ� งผลของความทอ้แทที้�สาํคญั นั�นไดแ้ก่ &.&) การสูญเสียความตั�งใจ
และสมาธิในการทาํงาน บุคคลที�ประสบกบัความทอ้แทพ้บวา่ ความตั�งใจ และสมาธิในการทาํงาน ตลอดจนความ
สนใจต่อข่าวสารขอ้มูลเกี�ยวกบัการปฏิบติังาน จะเป็นไปอยา่งลาํบาก เพราะพวกเขาจะครุ่นคิดถึงแต่เรื�องราวที�ไม่
ดีในอดีต หรือ ไม่ก็คิดถึงเรื�องราวในอนาคตที�ทาํใหจิ้ตใจเศร้าหมอง ในขณะที�ความสนใจในเหตุการณ์ปัจจุบนัจะ
นอ้ยลงและแมว้า่บุคคลเหล่านี�จะยงัทาํงานปกติ แต่สภาพจิตใจของเขาอาจจะยงัหมกมุ่นอยูก่บัความคิดภายในอยูก็่
ได ้ผลของความทอ้แทที้�มีต่อความตั�งใจและสมาธิในการทาํงานมีอยูห่ลายระดบัและหลายแบบดว้ยกนั คือ ช่วง
ความสนใจในการทาํงานจะสั�นลงและจะประกอบดว้ยความเครียดและความวิตกกงัวล พร้อมกบัความรู้สึกทาง
อารมณ์ที�รุนแรง ซึ�งความเครียดที�เกิดขึ�นและสะสมเป็นเวลานาน โดยไม่สามารถขจดัออกไปได ้จะนาํไปสู่ความ
ทอ้แทแ้ละส่งผลต่อการปฏิบติังาน คือ เกิดความผิดพลาดและละเลยต่องานในที�สุด 1.2) การแกปั้ญหาในการ
ทาํงาน บุคคลที�ประสบกบัความทอ้แท ้ มกัจะพบวา่ ขาดความพยายามในการแกปั้ญหา และบางครั� งพวกเขาจะ
แกปั้ญหาจากระดบัจิตใตส้ํานึก ยิ�งปัญหาที�เขาประสบอยูยุ่่งยากมากก็จะทาํให้พวกเขาลาํบากมากยิ�งขึ�นในการ
แกปั้ญหา พวกเขาจึงเกิดความวติกกงัวล ความตึงเครียดมากยิ�งขึ�นจึงทาํใหค้วามตั�งใจและสมาธิในการแกปั้ญหายิ�ง
สั�นลง พวกเขาจะแกปั้ญหาโดยใชอ้ารมณ์มากกวา่เหตุผล 1.3) การเปลี�ยนแปลงเจตคติของบุคคล นบัไดว้า่เป็น
องคป์ระกอบสําคญัอยา่งยิ�งต่อการประกอบอาชีพ เพราะเจตคติจะทาํให้บุคคลเกิดความรัก และมุ่งมั�นต่อการ
ประกอบอาชีอยา่งแทจ้ริงแต่ในบุคคลที�ประสบกบัความทอ้แทน้ั�น พบวา่มีการเปลี�ยนแปลงเจตคติที�เกิดขึ�น โดย
                                                

919R.H. Freudenberger, The Staff Burnout Syndrome in Alternative Institutions, 
Psychotherapy: Theory research and practice (New York : McGraw-Hill, 1975), 75. 

920Barry A. Farber and Julie Miller, “Teacher burnout: A psycho educational perspective,” 
Teachers College Record 83, 2 (Winter 1981): 235-243. 

921Ibid. 
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จะเกิดเจตคติทางลบทั�งต่อตนเองและบุคคลอื�น ซึ�งจะแสดงออกทางพฤติกรรมในหลายรูปแบบที�สามารถสรุปได ้
ดงันี� คือ &.o.&) เจตคติทางลบต่อตนเอง บุคคลที�ประสบกบัความทอ้แท ้จะรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่าและความมุ่งหวงั
ในชีวติตํ�าลง พวกเขาจะรู้สึกไม่พึงพอใจตนเอง รู้สึกวา่ตนเองไร้ความสามารถ ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีความหมาย
และความสาํคญั 1.3.2) เจตคติทางลบต่อผูม้าขอรับบริการหรือผูที้�มาขอความช่วยเหลือบุคคลที�ประสบกบัความ
ทอ้แท ้จะปฏิบติัต่อผูม้าขอรับบริการดว้ยท่าทีที�ไม่เต็มใจ ไม่ยินดียินร้าย นอกจากนี� ยงัปฏิบติัต่อบุคคลเหล่านี� ราว
กบัเป็นวตัถุไม่มีชีวติจิตใจ มกัปัดความรับผิดชอบไม่สนใจต่อผูรั้บบริการ ไม่ในใจที�จะแกปั้ญหาและจะใชว้ิธีการ
ที�เขม้งวดเกินไปกบัผูข้อรับบริการ และ 1.3.3) เจตคติทางลบที�มีต่อผูร่้วมงาน บุคคลที�ประสบความทอ้แท ้ จะ
แสดงออกต่อผูร่้วมงาน ดว้ยการแยกตวัออกจากกลุ่ม หลีกเลี�ยงการมีปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มมีความรู้สึกต่อผูร่้วมงาน
เป็นคนโง่และไร้สาระ ชอบจบัผิดและตาํหนิผูร่้วมงาน พร้อมกนันั�นความอดทนต่อผูร่้วมงานจะลดนอ้ยลง และ
ในที�สุดจะแยกตวัเองออกจากกลุ่มและสงัคม 1.4) ปลีกตวัจากผูรั้บบริการ บุคคลที�ประสบความทอ้แท ้จะมีความ
อ่อนลา้ทางอารมณ์พร้อมกนันั�นจะปลีกตวัจากผูม้ารับบริการ โดยการหลีกเลี�ยงไม่มีความสัมพนัธภาพกบัผูม้ารับ
บริการ ซึ� งสังเกตไดจ้าก การลาหยดุงาน ความเชื�องชา้ในการปฏิบติังาน และ  1.5) การสูญเสียอุดมคติและความ
กระตือรือร้นในการทาํงาน บุคคลจะเริ�มการทาํงานดว้ยอุดมคติที�สูง มีความกระตือรือร้นในการทาํงานอยา่งมาก 
แต่เมื�อพบว่าทุกสิ�งทุกอย่าง ไม่เป็นไปตามที�คิดและคาดหวงัของตนอุดมคติในการทํางานน้อยลง ความ
กระตือรือร้นการทาํงานหมดไป และ 2) ผลของความทอ้แทที้�มีต่อการทาํงานดา้นอารมณ์ ความทอ้แทจ้ะทาํให้
บุคคลเกิดความอ่อนลา้ทางอารมณ์อยา่งหนกั ลกัษณะอาการที�พบเห็นกนัมาก ไดแ้ก่ ความรู้สึกอ่อนเปลี�ยทั�งทาง
ร่างกายและจิตใจ ผูที้�มีความรู้สึกทอ้แทจ้ะรู้สึกวา่พลงังานของตนเหลืออยูน่อ้ยเหลือเกิน ตอ้งรวบรวมพลงัอยา่ง
มากจึงจะทาํงานใหห้มดไปในแต่ละวนั บางรายถึงกบัรู้สึกวา่ตนไม่มีเรี�ยวแรงเหลืออยูเ่ลย ไม่สามารถเคลื�อนไหว
ไปทาํงานได้922 นอกจากนี� มุลดารียงัศึกษาคน้พบวา่ กลุ่มอาการทอ้แทใ้นการทาํงานมีอาการและอาการแสดง แบ่ง
ออกได ้3 ดา้น คือ  ดา้นที� 1 ร่างกาย มีอาการอ่อนเพลีย เมื�อยลา้ตามร่างกาย นอนหลบัยาก หรือนอนหลบัแลว้ไม่
อยากลุกจากที�นอน มีปัญหาการทาํงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย ซึ�งเป็นการตอบสนองจากการเกิดความเครียดที�
เรื�อรัง เช่น มีปัญหาเกี�ยวกบัระบบทางเดินอาหาร คลื�นไส้ ทอ้งเสีย เกิดแผลในกระเพาะอาหารและลาํไส้ นํ� าหนกั
เพิ�มหรือลดจากปกติ เนื�องจากมีการเปลี�ยนแปลงนิสัยในการรับประทานอาหาร วิงเวียนศีรษะปวดศีรษะแบบไม
แกรน ปวดหลงั ปวดตามกลา้มเนื�อ ภูมิตา้นทานลดลง เป็นหวดับ่อยติดเชื�อไดง่้าย และไดรั้บบาดเจ็บบ่อยๆ  ดา้นที� 
2 จิตใจและอารมณ์ คือ มีการเปลี�ยนแปลง 1) ความรู้สึก มีความวิตกกงัวล ซึมเศร้า เฉยเมย ไม่พึงพอใจ อารมณ์
ฉุนเฉียว แปรปรวน อารมณ์เสียง่าย ควบคุมอารมณ์ไดย้าก มีความคบัขอ้งใจ มีการแสดงออกเหมือนคนสิ�นหวงั 
ความคิดขดัแยง้และสับสน ความสามารถในการแกปั้ญหาและการตดัสินใจลดลง ขาดสมาธิในการทาํงาน
มองเห็นคุณค่าของความเป็นคนลดลง มกัแสดงความโกรธและพฤติกรรมที�แข็งกระด้างปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือ ขาดการเห็นอกเห็นใจผูอื้�น ขาดคุณธรรมและศีลธรรมไม่สนใจทาํงาน มกัจบัผิด และตาํหนิผูอื้�น รู้สึก
สิ�นหวงั หนีจากความเป็นจริงและปกป้องตนเอง 2) ทศันคติ เกิดความรู้สึกในดา้นลบต่อตนเอง ต่องาน และต่อ
ผูรั้บบริการ และ ดา้นที� 3 พฤติกรรม มีการเปลี�ยนแปลงนิสยัในการรับประทานอาหาร มีการแยกตวัจากผูร่้วมงาน

                                                
922T.W. Muldary, Burnout and health professionals : Manifestations and   management  

(Garden Grove, California : A Capistrano Publication,&Rso), 43-80. 
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และผูป่้วย ชอบจบัผิดและตาํหนิผูอื้�น หลีกเลี�ยงงาน ขาดงานทาํงานผิดพลาดบ่อยและหลงลืมง่าย ประสิทธิภาพใน
การทาํงานลดลง มีความขดัแยง้กบัผูร่้วมงาน และบุคคลรอบขา้ง มองเห็นคุณค่าความเป็นคนลดลง ทาํให้ปฏิบติั
ต่อผูรั้บบริการเสมือนหนึ� งวตัถุ ตอ้งพึ�งพายาบางประเภท หรือสารเสพติด เพื�อช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด 
รวมทั�งมีความรู้สึกอยากลาออกหรืออยากฆ่าตวัตาย923 

พอ็ตเตอร์ (Potter) ไดแ้สดงทศันะลกัษณะอาการของผูที้�มีความทอ้แทใ้นการทาํงาน ไวด้งันี� คือ 
&) ภาวะอารมณ์ในดา้นลบ เช่น หมดหวงั โกรธ กดดนั ไม่พอใจ มีความทุกขใ์จ ซึ� งอาการเหล่านี�  จะเป็นส่วนหนึ�ง
ของชีวติที�บา้นและที�ทาํงาน และเมื�อเกิดอาการติดต่อกนัเป็นเวลานานๆ จะทาํให้คนๆ นั�นเกิดความรู้สึกหมดหวงั
และทอ้แท ้ 2) ปัญหาในการปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอื�น บุคคลที�ทอ้แทจ้ะมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอื�นนอ้ยลงหากมี
ภาวะกดดนั บุคคลที�มีความทอ้แทอ้ยูแ่ลว้จะใส่อารมณ์กบัคนอื�น ๆ และอาจจะแยกตวัออกจากสังคม ทาํให้ยากที�
ใครๆ จะเขา้ไปช่วยเหลือได ้3)ปัญหาสุขภาพ เมื�อมีปัญหาทางดา้นอารมณ์ จะทาํใหส่้งผลถึงสุขภาพ ทาํให้อ่อนแอ
เป็นหวดั ปวดหัว นอนไม่หลบั และปวดหลงับ่อยๆ ได ้ ซึ� งอาการเหล่านี� เป็นจุดเริ�มตน้ที�จะแสดงให้เห็นความ
เหนื�อยและอ่อนลา้ p) ผลการทาํงานตํ�าลง เมื�อมีอาการของความทอ้แทที้�เกิดขึ�น จะทาํให้บุคคลนั�นเกิดความเบื�อ
งานและไม่รู้สึกตื�นเตน้อยากจะทาํงานอีกต่อไป จึงทาํให้ไม่มีผลงานที�มีคุณภาพเกิดขึ�น W) หลงเดินทางผิด เพื�อ
รับมือกบัปัญหาในการทาํงานและผลงานที�ไดม้าไม่มีคุณภาพ ผูที้�มีอาการของความทอ้แท ้ก็จะพึ�งพาเหลา้ ยาเสพ
ติด สูบบุหรี�  และดื�มกาแฟมากกวา่เดิม ใชส้ารต่างๆ เหล่านี� แกปั้ญหาในทางที�ผิดๆ และ 6) รู้สึกตวัเองไม่มีคุณค่า 
ไม่มีความหมาย จากการที�เป็นคนมีความกระตือรือร้นในการทาํงาน จะกลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้าย ขาด
จุดหมายในการทาํงาน มีความรู้สึกเยาะเยย้ผูอื้�น กา้วร้าวมากขึ�น ส่งผลใหไ้ม่เกิดผลงาน ไม่อยากทาํงาน เพราะรู้สึก
วา่ทาํงานไปไม่มีประโยชน์924 

ฟรอเดนเบอร์เกอร์ (Freudenberger) ไดท้าํการศึกษาถึงอาการของความทอ้แท ้โดยการสังเกต
จากเปลี�ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ และสภาพของการปรับตวัของคณะครูผูที้�เกิดความทอ้แทต่้อสภาพแวดลอ้มใน
การทาํงาน สรุปไดด้งันี� คือ &) เมื�อมีปัญหาต่างๆ เกิดขึ�นระหวา่งปฏิบติังานและตอ้งการตดัสินใจ พบวา่ผูที้�มีความ
ทอ้แทจ้ะจดัการกบัปัญหาดงักล่าวมกัจะไม่ไดผ้ล -) ผูที้�มีความทอ้แทจ้ะมีความรู้สึกวา่ งานที�ตนเองรับผิดชอบอยู่
นั�นทาํใหจิ้ตใจห่อเหี�ยว o) ผูที้�มีความทอ้แทจ้ะมีความรู้สึกอ่อนเพลียขณะตื�นนอนในตอนเชา้ทุกๆ วนั เมื�อนึกถึง
ภารกิจที�ตอ้งทาํประจาํวนั p) ผูที้�มีความทอ้แทจ้ะเกิดความรู้สึกเบื�อหน่ายกบังานที�ตนทาํอยูเ่ป็นประจาํ และรู้สึกวา่
ไม่อยากทาํงานนั�นอีกต่อไป W) ผูที้�มีความทอ้แทจ้ะเกิดความเครียดและวติกกงัวลวา่งานที�ปฏิบติันั�นจะไม่ประสบ
ผลสาํเร็จตามที�ตั�งใจไว ้q) ผูที้�มีความทอ้แทจ้ะเกิดความรู้สึกทอ้แท ้หมดหวงัในชีวิต สูญเสียความเห็นอกเห็นใจ 
และความเร้าใจที�จะให้ความช่วยเหลือนักเรียน และ r) ผูที้�มีความทอ้แทจ้ะมีนํ� าหนกัลดลงเนื�องจากเบื�ออาหาร 
และมีอาการระบบย่อยอาหาร ทําให้กระเพาะอาหารพิการ มีอาการปวดศีรษะเกิดขึ�นบ่อยครั� งและเป็นหวดั
เรื�อรัง925    

                                                
923Ibid. 
924Beverly A. Potter, Preventing job burnout (CA: Crisp Publications, Inc..1987), 3. 
925H. J. Freudenberger, “The staff burnout syndrome in alternative institutions,” Psychotherapy: 

Theory, Research and Practice 12, 1 (1975): 73-82. 
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สําหรับการวดัความทอ้แทน้ั�น แมสลาชและแจคสัน (Maslach and Jackson) ไดส้ร้างและ
พฒันาแบบวดัความทอ้แท ้ที�เรียกวา่ Maslach Burnout Inventory (MBI) ขึ�นเป็นมาตรฐานในการประเมินความ
ทอ้แท ้ครอบคลุมกลุ่มอาการทอ้แทท้ั�งทางดา้นความอ่อนลา้ทางอารมณ์ การสูญเสียความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล
และความรู้สึกที�มีต่อผลสําเร็จในการทาํงาน โดยให้ผูต้อบเป็นผูป้ระเมินความถี�และความรุนแรงของการเกิด
ความรู้สึกดงักล่าวดว้ยตนเอง แบบวดันี� ไดห้าความตรงโดยส่วนรวม (convergent validity) และความตรงตาม
อาํนาจจาํแนก (discriminant validity)ในกลุ่มบุคคลผูท้าํงานดา้นการบริการสังคมในหลายสาขาอาชีพ ดว้ยการหา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนความทอ้แทที้�ประเมินดว้ยตนเองของแต่ละบุคคลกบัคะแนนพฤติกรรมที�ประเมิน
โดยบุคคลใกลชิ้ดและลกัษณะงาน แลว้ทาํการทดสอบค่าความเชื�อมั�นแบบวดัความทอ้แทใ้นแต่ละดา้น โดยใชค้่า
สัมประสิทธิ{ แอลฟาของ Cronbach (Crobach’s Alpha Coefficient) ในกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 1,316 คน ไดค้่า
ทางดา้นความอ่อนลา้ทางอารมณ์ การสูญเสียความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรู้สึกที�มีต่อผลสาํเร็จในการ
ทาํงาน .90 .79 และ .71 ตามลาํดบั และหาความเชื�อมั�นโดยใชว้ิธีการทดสอบซํ� า (test-retest reliability) ของ
เครื�องมือ ในกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่ม กลุ่มที� & นั�นไดแ้ก่ นกัศึกษาปริญญาโททางสงัคมสงเคราะห์ และผูบ้ริหารทาง
สาธารณสุข จาํนวน 53 คน ไดค้่าสัมประสิทธิ{ ความเชื�อมั�นของการทดสอบซํ� าทางดา้นความอ่อนลา้ทางอารมณ์ 
การสูญเสียความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรู้สึกที�มีต่อผลสาํเร็จในการทาํงาน .82 .60 และ .80 ตามลาํดบั 
ส่วนกลุ่มที� 2 นั�นไดแ้ก่ครูจาํนวน 248 คน ไดค้่าสมัประสิทธิ{ ความเชื�อมั�นของการทดสอบซํ� าทางดา้นความอ่อนลา้
ทางอารมณ์ การสูญเสียความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรู้สึกที�มีต่อผลสาํเร็จในการทาํงาน .60 .54 และ .57 
ตามลาํดบั นอกจากนั�น แมสแลช (Maslach) ยงัหาความสมัพนัธ์ของความทอ้แทใ้นแต่ละดา้นโดยใชแ้บบวดัความ
ทอ้แทว้ดัในกลุ่มบุคคลผูท้าํงานดา้นบริการสงัคมหลายสาขาอาชีพจาํนวน 11,067 คน ซึ�งผลการศึกษาพบวา่ ความ
ทอ้แทท้างดา้นความอ่อนลา้ทางอารมณ์และการสูญเสียความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ความอ่อนลา้ทางอารมณ์และ
ความรู้สึกที�มีต่อผลสาํเร็จในการทาํงาน การสูญเสียความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรู้สึกที�มีต่อผลสาํเร็จใน
การทาํงาน มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05926    

การใช ้Maslach Burnout Inventory (MBI) เป็นเครื�องมือมีขอ้ดีกวา่การใชแ้บบวดัตวัอื�นเพราะ
ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปนี� คือ &) Maslach Burnout Inventory (MBI) นั�น ให้ภาพของอาการทอ้แทค้รอบคลุมกวา่แบบ
วดัอื�น ๆ เพราะวดัทั�งสามองคป์ระกอบ ไม่จาํกดัเฉพาะอาการอ่อนลา้ทางอารมณ์ และ -)ขอ้มูลจากการวดัดว้ย 
Maslach Burnout Inventory (MBI) มีมากมายทั�งในการวิจยัจากต่างประเทศและในประเทศ จึงทาํให้สามารถ
เปรียบเทียบผลระหวา่งการวจิยัและก่อให้เกิดการสั�งสมความรู้เรื�องนี�อยา่งเป็นระบบ ทาํให้สามารถนาํความรู้ไป
ใชแ้กปั้ญหาไดดี้ขึ�น927 ซึ�งวธีิการทดสอบนั�นไดก้าํหนดเงื�อนไขและคุณลกัษณะสาํคญัๆ ไวด้งันี� คือ 1) การประเมิน
อาจทาํเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได ้ แต่ตอ้งแน่ใจวา่ผูรั้บการประเมินมีความเป็นส่วนตวัที�จะตอบขอ้คาํถามดว้ย

                                                
926หฤทยั กงไกรจกัร, “สุขภาพจิต การดูแลตนเอง และความทอ้แทใ้นการปฏิบติังานของบุคลากร

ทางการแพทยโ์รงพยาบาลศูนยก์ารแพทย ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (จิตวทิยาใหค้าํปรึกษา) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง,-WWo), 73-74. 

927สงวน ลือเกียรติบณัฑิต, “อาการเหนื�อยหน่ายในการทาํงาน: การวิจยัในประเทศไทย สาเหตุ 

และผลที�ตามมา,”  วารสารสงขลานครินทร์ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 5, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2542): 281-297. 
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ตนเอง 2) การรักษาความลบัของผูรั้บการทดสอบ เนื�องดว้ยความละเอียดอ่อนของขอ้คาํถามบางขอ้ ผูรั้บการ
ทดสอบตอ้งรู้สึกเป็นอิสระและสบายใจที�จะแสดงความรู้สึกที�เขามีอยูอ่อกมาไดเ้ต็มที� ดงันั�น หากสามารถจดัการ
ทดสอบแบบที�เป็นอุดมคติ ผูรั้บการทดสอบควรให้เป็นแบบนิรนาม แต่ถา้ไม่สามารถดาํเนินการเช่นนั�นได้
เนื�องจากมีความจาํเป็นตอ้งระบุตวัผูรั้บการทดสอบ เช่น การวจิยัระยะยาว ก็ควรทาํเป็นรหสัหรือเครื�องหมายแทน
การเปิดเผยตวับุคคลที�แทจ้ริงของผูรั้บการทดสอบ 3) หลีกเลี�ยงความคุน้ชินกบัความทอ้แท ้เพื�อลดผลกระทบที�มา
จากความเชื�อหรือความคาดหวงัส่วนบุคคลผูรั้บการทดสอบตอ้งไม่รู้ตวัมาก่อนวา่เป็นแบบวดัความทอ้แทใ้นการ
ปฏิบติังาน ดงันั�นผูท้ดสอบควรชี�แจงวา่ค่าคะแนนที�ไดเ้ป็นการสาํรวจทศันคติของบุคลากรเกี�ยวกบังานที�ทาํและ
ไม่ควรเชื�อมโยงให้รู้ตวัวา่กาํลงัถูกประเมินเกี�ยวกบัความทอ้แทใ้นการปฏิบติังาน และ 4) ผูจ้ดัหรือผูรั้บผิดชอบ
การทดสอบไม่ควรเป็นหัวหน้างานหรือผูบ้ังคบับัญชาโดยตรงของผูรั้บการทดสอบ เพราะอาจส่งผลให้
กลุ่มเป้าหมายตอบตามจริงนอ้ยลง928 

ธร สุนทรายุทธ ได้แสดงทัศนะเกี�ยวกับแนวทางการป้องกันและแก้ไขความท้อแท้ในการ
ทาํงานของครูไวด้งันี� คือ &) ผูบ้ริหารตอ้งใหก้ารสนบัสนุน และช่วยเหลือในการทาํงาน -) เพื�อนร่วมงานตอ้งสร้าง
บรรยากาศของความกระตือรือร้นในการทาํงาน o) การใหค้วามเป็นอิสระและร่วมรับผิดชอบต่อการวางแผน และ
การสร้างแนวปฏิบติัในหน่วยงาน p) มีการติดต่อสื�อสารภายในองคก์ารที�ดี W) สนบัสนุนส่งเสริมการพฒันาความรู้
ความสามารถของบุคลากร q) สร้างแรงจูงใจจากนกัเรียนให้รู้สึกมีความสุขในการเรียน r) ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ส่วนบุคคลและของบุคลากรในหน่วยงาน s) มีการเสริมแรงในการทาํงานเพื�อเพิ�มความรู้สึกที�ดี และ R) การเปิด
โอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ และแกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ต่างๆ ของหน่วยงาน929 

|.T ความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง 
9) ความขัดแย้ง  
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใ้ห้ความหมายคาํว่า “ขดัแยง้” ไวว้่า เป็น

กิริยา หมายถึง ไม่ลงรอยกนัครั� นทาํให้เป็นอาการนามจึงสาํเร็จรูปเป็น “ความขดัแยง้” หมายถึง ความไม่ลงรอย
กนั930  นกัวชิาการทั�งหลาย เช่น ชมิดท์ (Schmidt,1974)  ฟิลเลย ์ (Filley,1975) กอร์ทเนอร์ (Gortner,1977) แคทซ์
และคาห์น (Katz and Kahn,1978) โทมสั (Thomas,1979) จุงและแมกกินสัน (Chung and Magginson,1981)  นิว
แมนน์และบรูล (Pneuman and Bruehl,1982) บราวน์ (Brown,1983) เดวิด(David,1983) ดอ้ยทซ์ (Deutsch,1983)    
สโตนเนอร์ (Stoner,1983) จอห์นสันและจอห์นสัน (Johnson and Johnson,1987) และรอบบินส์ (Robbins,1998) 
เป็นตน้ไดใ้หค้วามหมายไวเ้ป็นอเนกประการ ซึ� งอาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่ ความขดัแยง้นั�น หมายถึง พฤติกรรมที�
ไม่ลงรอยกนัระหวา่งบุคคล กลุ่มบุคคล องคก์ารหรือประเทศตั�งแต่ - ฝ่ายหรือมากกวา่ - ฝ่ายขึ�นไปที�มีความสนใจ

                                                
928วิไล เสรีสิทธิพิทกัษ,์ “ภาวะหมดไฟ: ความหมาย แบบทดสอบ และแนวทางป้องกนัแกไ้ข,”  

วารสารสถาบันจติเวชศาสตร์สมเดจ็เจ้าพระยา 1, 2 (กนัยายน 2550): 121-130. 
929ธร สุนทรายทุธ, การบริหารจดัการเชิงปฏิรูป:ทฤษฏี วิจัย และปฏิบัติทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: 

บริษทั เนติกลุการพิมพ ์จาํกดั, 2551), 288-289. 
930ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, เขา้ถึงเมื�อ 1 กุมภาพนัธ์

2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp  



 

 

453 
 

แตกต่างกนั เกิดขึ�นเมื�อฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งประสบเป้าหมายที�ไม่ไดรั้บความพอใจ ซึ� งสามารถสังเกตเห็นไดอ้าจเป็น
คาํพูดหรือไม่ใช่คาํพูด แสดงออกโดยพยายามขดัขวาง บีบบงัคบั ทาํอนัตราย ต่อตา้น หรือโดยการแกเ้ผด็ฝ่าย    
ตรงขา้ม 

ร็อบบินส์ (Robbins) ไดก้ล่าวถึง ทศันะเกี�ยวกบัความขดัแยง้วา่มีอยู ่o ทศันะดวัยกนั ไดแ้ก่ &) 
Traditional view ซึ� งเห็นวา่ ความขดัแยง้เป็นสิ�งชี� ถึงปัญหาในกลุ่ม ถึงควรตอ้งพยายามหลีกเลี�ยงไม่ให้เกิดความ
ขดัแยง้ขึ�น -) Human relations view ซึ�งเห็นวา่ความขดัแยง้เป็นเรื�องปกติ เป็นธรรมชาติของกลุ่ม ความขดัแยง้อาจ
มิใช่สิ�งที�ก่อให้เกิดผลลบเสมอไป ความขดัแยง้อาจเป็นสิ�งที�ทาํให้มีการพฒันาการปฏิบติังานของกลุ่มให้ดีขึ�น
กวา่เดิมก็ได ้ และ o) Integrationist view ซึ� งเห็นวา่ความขดัแยง้มิใช่อาจก่อให้เกิดผลบวกเท่านั�น แต่ยงัเป็นว่า
บางครั� งความขัดแยง้เป็นความจําเป็นต้องให้เกิดมีขึ� น (absolutely necessary) เพื�อให้กลุ่มทํางานอย่างได้
ประสิทธิผล แต่อย่างไรก็ตามความขดัแยง้มิไดเ้ป็นเรื�องดีทั�งหมด ความขดัแยง้ที�สนับสนุนการทาํงานไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม หรืออาจเรียกวา่ “ความขดัแยง้อยา่งสร้างสรรค”์ เรียกวา่ Functional conflicts ส่วนความ
ขดัแยง้ที�มีลกัษณะทาํลาย หรือทาํใหเ้กิดอุปสรรคต่อการทาํงานของกลุ่ม เรียกวา่ Dysfunctional conflicts931 

ฟิลเลย ์(Filley) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัลกัษณะของความขดัแยง้ไวว้า่มี 5 ลกัษณะ ดงันี� คือ 1) 
มีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 2 ฝ่าย 2) มีความแตกต่างกนัในเรื�องวตัถุประสงคห์รือความแตกต่าง
ดา้นความคิดเห็น 3) พฤติกรรมการปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัเป็นไปเพื�อชนะหรือแพ ้4) สองฝ่ายเผชิญหนา้กนัดว้ยการ
กระทาํที�มีลกัษณะตรงขา้ม และ 5) แต่ละฝ่ายพยายามจะมีอาํนาจเหนืออีกฝ่ายหนึ�ง932บราวน์ (Brown) ไดอ้ธิบาย
ถึง ความสัมพนัธ์ของปัจจยั 2 ดา้นที�ทาํให้เกิดความขดัแยง้ คือ ความสนใจและพฤติกรรม ซึ� งความสนใจของทั�ง
สองฝ่ายที�ขดัแยง้อาจเหมือนกนัหรือต่างกนัก็ไดเ้ช่นเดียวกบัพฤติกรรมที�อาจไปดว้ยกนัไดแ้ละไปดว้ยกนัไม่ได ้ซึ�ง
ผลของความสนใจและพฤติกรรมจะทาํให้เกิดความขดัแยง้ 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ลกัษณะที� & หากบุคคลหรือกลุ่มมี
พฤติกรรมไปดว้ยกนัไม่ไดแ้ละมีความสนใจต่างกนั ก็จะเกิดความขดัแยง้ขึ�น เป็นความขดัแยง้ที�แทจ้ริง ลกัษณะที� 
- หากบุคคลหรือกลุ่มมีพฤติกรรมที�ไปดว้ยกนัไม่ไดแ้ต่มีความสนใจเหมือนกนั ก็จะเกิดความขดัแยง้เท็จ คือทั�ง
สองฝ่ายดูภายนอกวา่น่าจะเกิดความขดัแยง้กนั แต่ความจริงแลว้ต่างฝ่ายต่างอยูไ่ม่เกี�ยวขอ้งกนั ลกัษณะที� o บุคคล
หรือกลุ่มมีพฤติกรรมที�ไปดว้ยกนัไดแ้ต่มีความสนใจต่างกนั ก็จะเกิดความขดัแยง้แฝง คือ ดูภายนอกวา่ทั�งสองฝ่าย
ไม่มีอะไรที�ขดัแยง้กนั แต่ความจริงทั�งคู่มีความขดัแยง้กนัอยูภ่ายใน และ ลกัษณะที� p บุคคลหรือกลุ่มมีพฤติกรรม
ที�ไปดว้ยกนัไดแ้ละมีความสนใจเหมือนกนั จึงไม่มีความขดัแยง้กนั933 

กระบวนการของความขดัแยง้นั�น พอนดี�  (Pondy) ไดแ้สดงทศันะไว ้5 ขั�นตอน ไดแ้ก่ 1)การ
แอบแฝงของความขดัแยง้ 2) ความขดัแยง้ประเภทที�มองเห็นได ้3) ความขดัแยง้ที�รู้สึกได ้4) ความขดัแยง้ที�เปิดเผย 

                                                
931Stephen P. Robbins, Organizational Behavior : Concepts Controversies and Application, 

2nd ed. (Englewood Cliffs : Prentice–Hall,1983),  337-340. 
932Alan C. Filley, Interpersonal Conflict Resolution (IL: Scott Foreman and Company, 1975), 

4. 
933David L. Brown, Managing Conflict of Organization Interfaces (Massachusetts :Addision-

Wesly, 1983), 5-6. 
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และ 5) สภาพภายหลงัจากการเกิดความขดัแยง้934 ฟิลเลย ์ (Filey) ไดแ้สดงทศันะไว ้ 6 ขั�นตอน ไดแ้ก่ 1) 
สภาพการณ์ก่อนหนา้ 2) ความขดัแยง้ที�กลุ่มรู้ 3) ความขดัแยง้ที�รู้สึกได ้4) ความขดัแยง้ที�เปิดเผย 5) การแกปั้ญหา
เพื�อยติุความขดัแยง้หรือเพื�อให้มีการแพช้นะกนั และ  6) ผลที�เกิดตามมา935 โธมสั (Thomas) ไดแ้สดงทศันะไว ้4 
ขั�นตอน ไดแ้ก่ 1) เกิดความคบัขอ้งใจ 2) การสร้างความคิดต่างๆ ของตวัเองขึ�นมา 3) พฤติกรรมที�แสดงออก และ 
4) ผลของพฤติกรรมนั�นๆ936 ร็อบบินส์ (Robbins) ไดแ้สดงทศันะไว ้4 ขั�นตอน ไดแ้ก่ 1) ศกัยภาพที�ตรงกนัขา้ม
หรือขดัแยง้กนั 2) การรับรู้และการเปลี�ยนแปลงภายในตวับุคคล 3) พฤติกรรมที�แสดงออก และ 4) ผลของความ
ขดัแยง้937 

สาเหตุที�ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลนั�น  เหล่านกัวิชาการแห่งสถาบนัอเลกซานเดอร์ 
แฮมิลตนั (Alexander Hamilton Institute) ไดแ้สดงทศันะไว ้8 ประการ ไดแ้ก่ 1) ความแตกต่างของบุคลิกภาพ 2) 
ความแตกต่างของค่านิยม 3) ความแตกต่างของการรับรู้ 4) ความแตกต่างของเป้าหมาย 5) การแข่งขนัเพื�อจะได้
ทรัพยากรที�จาํกดั 6) การพึ�งพาอาศยัของบุคคล 7) ความกดดนัต่อบทบาท และ 8) ความแตกต่างของสถานภาพ938  
เดอ โบโน (De Bono) ไดแ้สดงทศันะไว ้3 ประการ ไดแ้ก่ 1) เพราะมองเห็นสิ�งต่าง ๆ ไม่เหมือนกนั 2) เพราะมี
ความตอ้งการสิ�งต่าง ๆ ไม่เหมือนกนั และ 3) เพราะมีแบบของความคิดไม่เหมือนกนั939ทรัสตี (Trusty) ไดแ้สดง
ทศันะไว ้3 ประการ ไดแ้ก่ 1) การมีค่านิยมที�แตกต่างกนั 2) การทา้ทายต่อความรู้สึกที�วา่ตนมีค่าหรือมีความสาํคญั 
และ 3) การคุกคามต่อจุดเด่นหรือเอกลกัษณ์ของบุคคล940   

                                                
934Louis R. Pondy, “Organizational Conflict : Concepts and Model,” Administrative Science 

Ouarterly 12, 2 (September 1967) : 301. 
935Alan C. Filley, Interpersonal Conflict Resolution (Glenview,IL: Scott, Foresman, 1975), 8-

10.  
936Kenneth W. Thomas, “Conflict and Conflict Management,” in Handbook of Industrial and 

Organizational Pssychology, ed. Marvin D. Dunnette (Chicago :RandMcNally College Publishing Company, 
1976), 895. 

937Stephen P. Robbins, Organization Behavior: Concepts Controversies and Application, 4th 
ed. (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1989), 340. 

938Alexander Hamilton Institute, Conflict Management : Vital Skill for the Successful 

Executive (New York : Modern Business, 1983), 31 – 38. 
939Edward De Bono, Conflict: A Better Way to Resolve Them (Middlesex, England: Penguin 

Books Ltd.,1987), 47-73. 
940Fransis M. Trusty, “Managing the Tensions that Go with the Planning Process,” in Stategic 

Planning and Leadership in Continuing Education, ed. Robert G. Simerly and Associates (San Fransisco : 
Jossey-Bass, 1987), 105. 
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อีกประการหนึ�งเมื�อทาํการพิจารณาหนา้ต่างโจแฮรี (Johari Window) ซึ� งพฒันาโดย โจเซฟ 
ลุฟท ์(Joseph Luft) และ แฮรี�  อิงแฮม (Hery Ingham) แลว้สามารถทราบไดว้า่ ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลนั�นเกิด
จากการผสมกนัของตวัแปรใน 2 มิติ มิติแรกคือ การรู้ของเรา (เรารู้หรือไม่รู้) และมิติที�สองคือ การรู้ของคนอื�น 
(คนอื�นรู้หรือไม่รู้) จากมิติทั�ง 2 ดงักล่าว จะทาํใหเ้กิดบุคคลที�มีลกัษณะ 4 แบบ ดงัแสดงในแผนภูมิต่อไปนี�  
 

 
 
 
 
 

 
 
แผนภูมิที� 15 แผนภูมิแสดงรูปแบบพฤติกรรมบุคคลแนวคิดหนา้ต่างโจฮารี�  (Johari Window) 
ที�มา : Edward De Bono, Conflict: A Better Way to Resolve Them (Middlesex, England: Penguin Books 
Ltd.,1987), 25. 

จากแผนภูมิดงักล่าวสามารถอธิบายถึงรายละเอียดไดด้งันี� คือ แบบที� 1 ตนเองรู้และคนอื�นรู้ 
เป็นบุคคลที�เปิดเผย ง่ายต่อการติดต่อสมัพนัธ์ ไม่นาํไปสู่ความขดัแยง้ แบบที� 2 ตนเองไม่รู้แต่คนอื�นรู้ เป็นบุคคลที�
มองไม่เห็นตนเอง ไม่รู้จกัตนเอง ไม่รู้ตนเองคือตวัปัญหา มกัทาํให้คนอื�นขุ่นเคืองโดยตั�งใจและไม่ตั�งใจ เตือน
ไม่ไดเ้พราะเชื�อวา่ความคิดของตนถูกตอ้งและดีกวา่ความคิดของคนอื�นเสมอ บุคคลแบบนี�จะนาํไปสู่ความขดัแยง้
เสมอ แบบที� 3 ตนเองรู้แต่คนอื�นไม่รู้ เป็นลกัษณะซ่อนเร้น เป็นลกัษณะที�กลวัคนอื�นรู้จึงตอ้งระมดัระวงัในการ
แสดงออกเป็นคนที�ไม่กลา้แสดงออกมกัเก็บกดความรู้สึกและทัศนคติที�แทจ้ริงของตนเอง บุคคลแบบนี�  มี
ศกัยภาพที�จะนาํไปสู่ความขดัแยง้ได ้และ แบบที� 4 ตนเองไม่รู้ คนอื�นไม่รู้ เป็นลกัษณะที�ต่างคนต่างไม่รู้ แบบนี�
อาจนาํไปสู่ความเขา้ใจผิดไดต้ลอดเวลา และเป็นสาเหตุนาํไปสู่ความขดัแยง้941 

สาํหรับสาเหตุของความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มนั�น วอลตนัและดทัตนั (Walton and Duttun) ได้
แสดงทศันะไว ้ 4 ประการ ไดแ้ก่  1) ความตอ้งการทรัพยากรที�มีจาํกดั 2) ความแตกต่างของเป้าหมายระหวา่ง
แผนกขององคก์าร 3) การขึ�นต่อกนัของงานในองคก์าร และ 4) ความแตกต่างระหวา่งค่านิยมหรือการรับรู้ระหวา่ง
แผนกงาน942 จุงและแมกกินสนั (Chung and Magginson) ไดแ้สดงทศันะไว ้6 ประการ ไดแ้ก่ 1) ความแตกต่างใน
เป้าหมายของกลุ่ม 2) ภารกิจที�ตอ้งพึ�งพาอาศยักนั 3) ความแตกต่างในสิ�งแวดลอ้มของการทาํงาน 4) การแข่งขนั
เพื�อจะไดท้รัพยากรที�มีจาํกดั 5) ระบบการแข่งขนัเพื�อจะไดรั้บรางวลั และ 6) ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลเป็นการ

                                                
941Edward De Bono, Conflict: A Better Way to Resolve Them (Middlesex, England: Penguin 

Books Ltd.,1987), 25. 
942Richard W. Walton and John M. Duttun, “The Management of Interdepartment Conflict,” 

Administrative Science Quartery 14, 3 (March 1969) : 73 – 74. 
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ส่วนตวั943เฟลดแมนและอาโมลด์ (Feldman and Amold) ไดแ้สดงทศันะไว ้2 ประการ ไดแ้ก่ 1) การประสานงาน
ในการทาํงานระหวา่งกลุ่ม เป็นเรื�องของการพึ�งพาอาศยักนัในงาน ความคลุมเครือของงาน และความแตกต่างของ
กลุ่มในการปฏิบติังาน และ 2) ระบบการควบคุมภายใน เป็นเรื�องของการพึ�งพาอาศยักนัในงาน ระบบการตอบ
แทนที�ตอ้งแข่งขนั ผลเสียของระบบควบคุม การใชก้ารแข่งขนัเป็นยทุธศาสตร์ในการสร้างแรงจูงใจ944 

สาเหตุที�ทาํให้เกิดความขดัแยง้ในองคก์ารขึ�นนั�น ลิตเตอร์เรอร์ (Litterer) ไดแ้สดงทศันะไว ้4 
ประการไดแ้ก่ 1) สถานการณ์ที�เป้าหมายไปดว้ยกนัไม่ได ้2) มีวิธีการที�ไปดว้ยกนัไม่ไดห้รือวิธีการจดัสรรที�ไม่
เป็นระบบหรือไม่คงเส้นคงวา 3) ปัญหาความไม่พอดีของสถานภาพในองค์การ และ 4) ความแตกต่างในการ
รับรู้945 วอลตนัและแมคเคอร์ซี� (Walton and Mckersie) ไดแ้สดงทศันะไว ้o ประการ ไดแ้ก่ 1) โครงสร้างของ
องคก์ารก่อให้เกิดความขดัแยง้ ซึ� งมีอยู ่4 ลกัษณะ คือ ความขดัแยง้ในสายงานและระดบัการบงัคบับญัชา ความ
ขดัแยง้ในหนา้ที�ความขดัแยง้ระหวา่งสายการบงัคบับญัชากบัสายอาํนวยการ และความขดัแยง้ระหวา่งองคก์ารรูป
นยักบัอรูปนยั 2) การที�บุคคลตอ้งปฏิบติังานร่วมกนั เนื�องจากความกดดนั ให้ทาํเหมือนกนั ปกติวิสัย หรือนอร์ม 
การหลีกเลี�ยงความรับผิดชอบส่วนบุคคล ความกดดนัให้ทาํงานในระดับปานกลาง 3) การมีความคาดหวงัที�
แตกต่างกนัอนัเกิดจากแรงจูงใจ การรับรู้และอารมณ์946 ชมิดท์ (Schmidt) ไดแ้สดงทศันะไว ้9 ประการ ไดแ้ก่ 1) 
ขอ้มูลต่างกนั 2) เป้าหมายต่างกนั 3) ค่านิยมต่างกนั 4) ความเชื�อต่างกนั 5) ความเห็น ความรู้ ความชาํนาญต่างกนั 
6) โครงสร้างขององคก์ารเป็นแบบราชการ 7) มีการเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกบับุคคลและองค์การ 8) การติดต่อ
ประสานงานจากเบื�องล่าง และ 9) พฤติกรรมของบุคคลอื�นเนื�องมาจากบุคลิกภาพ ความพอใจ และความสัมพนัธ์
ในองคก์ารเดียวกนั947 แคทซ์ และ คาน (Katz and Kahn) ไดแ้สดงทศันะไว ้6 ประการ ไดแ้ก่  1) ลกัษณะของ
องคก์าร เช่น ขนาดโครงสร้างของการบงัคบับญัชา อุดมการณ์ความตอ้งการทรัพยากร อตัราการเจริญเติบโตของ
องคก์าร 2) ความขดัแยง้ของผลประโยชน์ 3) ความคาดหวงัในบทบาท 4) บุคลิกภาพและวิธีการสนองความ
ตอ้งการส่วนบุคคล 5) ความขดัแยง้จากภายนอก กฎระเบียบ กระบวนการ และ 6) ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนัของ
ความขดัแยง้ในครั� งก่อนๆ948ไมลส์ (Miles) ไดแ้สดงทศันะไว ้7 ประการ ไดแ้ก่ 1) การพึ�งพาอาศยัซึ�งกนัและกนัใน
หนา้ที�การงาน 2) ความไม่คงเส้นคงวาทางสถานะ 3) ความคลุมเครือทางดา้นอาํนาจหน้าที�ตามกฎหมาย 4) 

                                                
943Kae H. Chung and Leon C. Megginson, Organizational behavior: developing managerial 

skills (New York: Harper & Row,1981), 255-259. 
944Daniel C. Feldman and Hugh J. Amold, Managing Individual and Group Behavior in 

Organizations, 2nd ed. (Singapore : MaGraw – Hill, 1985), 513. 
945Joseph A. Litterer, The Analysis of Organizations (New York : Wiley,1965), 76. 
946Richard W. Walton and Robert B. Mckersie, A Behavioral Theory of Negotiations (New 

York : McGraw-Hill., 1965 : 288. 
947Warren H. Schmidt, “Conflict: A Power Process for (Good or Bad) Change,” Manager 

Review 18, 12 (December 1974): 6-8. 
948Danial Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations, 2nd ed. (New 

York : John Wiley and Son, 1978), 650. 
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อุปสรรคในการติดต่อสื�อสาร 5) การพึ�งพาทรัพยากรร่วมกนั 6) ความแตกต่างในเกณฑก์ารปฏิบติังานและระบบ
การให้รางวลั และ 7) ทกัษะความสามารถและคุณลกัษณะพิเศษเฉพาะตวั949เมสคอน แอลเบอร์ท และเคดูรี 
(Mescon, Albert, and Khedouri) ไดแ้สดงทศันะไว ้6 ประการ ไดแ้ก่ 1) การใชท้รัพยากรร่วมกนั 2) การพึ�งพา
อาศยัในเรื�องงาน 3) วตัถุประสงคแ์ตกต่างกนั 4) การรับรู้และค่านิยมแตกต่างกนั 5. สาเหตุจากบุคลิกภาพและ
พื�นฐานของแต่ละคน และ 6) การสื�อสารที�ไม่ดี950 นิวแมนและบรูล (Pneuman and Bruehl) ไดแ้สดงทศันะไว ้3 
กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) องคป์ระกอบดา้นบุคคล เป็นสาเหตุของความขดัแยง้ที�เกิดจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ� งประกอบ
ไปดว้ยภูมิหลงั แบบฉบบั การรับรู้และความรู้สึกของบุคคล  2) ประเด็นปัญหาของการปฏิสัมพนัธ์ เป็นสาเหตุ
ของความขดัแยง้ที�เกิดจากกระบวนการสื�อสารระหวา่งบุคคลหรือกลุ่มบุคคล กล่าวคือปฏิสัมพนัธ์ที�เป็นสาเหตุ
ของความขดัแยง้ก็คือการสื�อสาร (communication) ที�ไม่ดีหรือไม่มีคุณภาพ และ  3) สภาพขององคก์าร เป็นสาเหตุ
ของความขดัแยง้ที�เป็นผลของการใชค้นหรือใชท้รัพยากร เพื�อให้บรรลุเป้าหมาย เช่น การมีทรัพยากรที�จาํกดั 
ความคลุมเครือ กฎเกณฑที์�เขม้งวด การแข่งขนั การมีขอ้ยกเวน้ เป็นตน้951 รอบบินส์ (Robbins) ไดแ้สดงทศันะไว ้ 
3 ประการ ไดแ้ก่ 1) การสื�อสาร หมายถึง การสื�อสารที�มากหรือนอ้ยเกินไปจะส่งผลให้เกิดความขดัแยง้ได ้ 2) 
โครงสร้าง โครงสร้างในที�นี�หมายถึง โครงสร้างของหน่วยงานหรือองคก์าร ซึ� งไดแ้ก่ขนาดขององคก์าร ระดบั
ของการทาํงานประจาํ ความเชี�ยวชาญเฉพาะที�ใชใ้นการทาํงานมาตรฐานในการปฏิบติังาน แบบของผูน้าํ เป็นตน้ 
จะเห็นว่า ยิ�งองค์การมีขนาดใหญ่เท่าใด จะมีกิจการที�ตอ้งใชค้วามเชี�ยวชาญหรือความชาํนาญเฉพาะในการ
ปฏิบติังานมากเท่านั�น เมื�อเกิดมีการคดัเลือกตวับุคคลยอ่มก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ไดง่้าย และ 3) ตวัแปรส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่ อาย ุบุคลิกลกัษณะและค่านิยมของแต่ละบุคคลสิ�งเหล่านี�ลว้นแต่เป็นตน้เหตุที�จะนาํไปสู่ความขดัแยง้ทั�งสิ�น 
เนื�องจากไม่ว่าจะเป็นอายุที�แตกต่างกนั หรือบุคลิกภาพที�แตกต่างกนั ตลอดจนค่านิยมของแต่ละบุคคลย่อม
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ดว้ยกนัทั�งสิ�น952 วิจค ์(Wijk) ไดแ้สดงทศันะไว ้6 ประการ ไดแ้ก่ 1) ความแตกต่างระหวา่ง
เป้าหมายของหน่วยงาน 2) ลกัษณะโครงสร้างของหน่วยงานที�เป็นสาเหตุของความขดัแยง้ 3) ความไม่สอดคลอ้ง
กนัระหวา่งคาํสั�งอยา่งเป็นทางการกบัคาํสั�งไม่เป็นทางการ 4) ความขาดแคลนของทรัพยากร 5) ลกัษณะของงานที�
ปฏิบติั และ 6) ลกัษณะของบุคคล953 นิวแมน, วาร์เรน และแมคกิล (Newman, Warren and McGill) ไดแ้สดง
ทศันะไว ้4 ประการ ไดแ้ก่ 1) การแข่งขนัเพื�อให้ไดท้รัพยากรที�มีอยูอ่ยา่งจาํกดั 2) โครงสร้างขององคก์ารรวมถึง
การบริหาร 3) ความแตกต่างระหวา่งบุคคลในเรื�องค่านิยมเป้าหมายและความคลุมเครือในบทบาท 4) อาํนาจและ

                                                
949R.H. Miles, Macro Organizational Behavior (Illinois : Scott, Foreman, 1980), 115. 
950Michael H. Mescon, Michael Albert, and Franklin Khedouri, Management (New York : 

Harper and Row, 1981), 659-661. 
951Roy W. Pneuman and Magaret E. Bruehl, Managing Conflicts : A Complete Process 

Centered Handbook (New Jersey : Prentice – Hall, 1982), 35. 
952Stephen P. Robbins, Organizational Behavior : Concepts, Controversies and 

Applications. 2nd ed. (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall Inc., 1983), 340-341. 
953Gilles Van Wijk, Organization Theory (New York : Facts on File, 1984), 63. 
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หนา้ที�ของบุคคลตาํแหน่งต่างๆ ในองคก์าร954 ทรัสตี (Trusty) ไดแ้สดงทศันะไว ้ p ประการ ไดแ้ก่  1) การ
เปลี�ยนแปลงจุดมุ่งหมายหรือกระบวนการปฏิบติังาน 2) ความพยายามที�จะควบคุมคนอื�นหรือมีอาํนาจเหนือผูอื้�น 
3) การมีความรับผิดชอบที�ซํ� าหรือเหลื�อมลํ�ากนั และ 4) ความจาํกดัและความไม่เพียงพอของทรัพยากร955 

ประเภทของความขดัแยง้นั�น เกทเซล และคณะ (Getzels and others) ไดแ้สดงทศันะไว ้  3 
ประเภท ไดแ้ก่ 1) ความขดัแยง้ในบทบาท 2) ความขดัแยง้ระหวา่งความคาดหวงัของบทบาทและความตอ้งการ
ส่วนบุคคล และ 3) ระหวา่งค่านิยมกบัความคาดหวงัของสถาบนั956ฟิชเชอร์ (Fisher) ไดแ้สดงทศันะไว ้2 ประเภท 
ไดแ้ก่ 1) ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลดา้นอารมณ์ และ 2) ความขดัแยง้ในดา้นเนื�อหาสาระ957สวิงเกิล (Swingle) ได้
แสดงทศันะไว ้2 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ความขดัแยง้ในเป้าหมายสุดทา้ย และ 2) ความขดัแยง้ในดา้นวิธีการ958 นดัสัน
และฟรีเนอร์ (Knudson and Fleenor) ไดแ้สดงทศันะไว ้2 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ความขดัแยง้แบบระบบราชการเกิด
จากความตอ้งการเป็นอิสระของแต่ละคนหรือหน่วยงานยอ่ย และ 2) ความขดัแยง้ในระบบเกิดจากความแตกต่าง
ในวตัถุประสงคย์อ่ย959ลูแธนส์ (Luthans) ไดแ้สดงทศันะไว ้4 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ความขดัแยง้ตามสายการบงัคบั
บญัชา (hierarchical conflict) เป็นความขดัแยง้ที�เกิดขึ�นหลายระดบั เช่น ระหวา่งผูบ้ริหารกบัผูป้ฏิบติัหรือระหวา่ง
ผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 2) ความขดัแยง้เกี�ยวกบักระบวนหนา้ที� (functional conflict) เกิดขึ�นระหวา่ง
หน่วยงานยอ่ยหรือกลุ่มผูป้ฏิบติัหนา้ที�ต่าง ๆ เช่น ฝ่ายผลิตกบัฝ่ายขาย 3) ความขดัแยง้ระหวา่งหน่วยงานหลกัและ
หน่วยงานยอ่ย (Line and staff conflict) และ 4) ความขดัแยง้ระหวา่งองคก์ารตามแบบและองคก์ารนอกแบบ 
(formal informal conflict)960 สมิธและคณะ (Smith and Others) ไดแ้สดงทศันะไว ้ 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ความ
ขดัแยง้ในเชิงสร้างสรรค์หรือความขดัแยง้ที�ทาํหน้าที�ตามปกติ เช่นความขดัแยง้ที�สนบัสนุนจุดหมายและการ

                                                
954William H. Newman, Kirky E. Warren, and Andrew R. McGill, The Process of 

Management Strategy, Action, Results, 6thed. (New Jersey : Prentice-Hall,1987), 344-346. 
955Fransis M. Trusty, “Managing the Tensions that Go with the Planning Process,” in Strategic 

Planning and Leadership in Continuing Education, ed. Robert G. Simerly and Associates (San Francisco : 
Jossey-Bass, 1987), 105. 

956Jacob W. Getzels, James M. Lipham and Roald F. Campbell, Education Administration as 

Social Process (New York : Harper and Row, 1968), 216. 
957Aubrey B. Fisher, Small Group Decision Making (Massachusetts : Addison Wesley, 1969), 

230. 
958Pual B. Swingle, The Management of Power (New York : Willey, 1976), 42. 
959Harry H. Knudson and Patrict C. Fleenor, Organizational Behavior (Massachusetts 

Winthrop Inc., 1978), 376. 
960Fred Luthans, Organizational Behavior (New York:McGraw-Hill International Book 

Company, Inc.,1981), 380-381. 
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ปฏิบติังานขององคก์าร และ 2) ความขดัแยง้ในดา้นทาํลายหรือไม่ทาํหนา้ที�ตามปกติ เช่น ความขดัแยง้ที�เป็น
อุปสรรคต่อการทาํงาน961  

เฮลลริ์เกล และ สโลคมั (Hellriegel and Slocum) ไดแ้บ่งระดบัของความขดัแยง้ในองคก์ารไว ้
5 ระดบั ไดแ้ก่ 1) ความขดัแยง้ภายในบุคคล (intrapersonal conflict) เป็นความขดัแยง้ที�เกิดจากการที�บุคคลจะตอ้ง
ตดัสินใจเลือกสิ�งหนึ� งสิ�งใด 2) ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคล (interpersonal conflict) เป็นความขดัแยง้ของบุคคล
ตั�งแต่สองฝ่ายขึ�นไปเป็นความขดัแยง้ที�เกิดจากความแตกต่างในเรื�องบุคลิกภาพหรือความคิดเห็นระหวา่งบุคคลใน
องคก์าร 3) ความขดัแยง้ภายในกลุ่ม (intragroup conflict) เป็นความขดัแยง้ที�พฒันามาจากระดบัที� 2 ที�ขยายวง
กวา้งออกไป 4) ความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่ม (intergroup conflict) เป็นความขดัแยง้ของกลุ่มที�มีเป้าหมาย ความคิด 
ค่านิยม ที�แตกต่างกนั และ 5) ความขดัแยง้ภายในองคก์าร (intraorganizational conflict) เป็นความขดัแยง้ของทุก
ระดบัที�เกิดขึ�นในองคก์าร962 

พฤติกรรมของบุคคลเมื�อเผชิญกบัความขดัแยง้ หรือวิธีการบริหารความขดัแยง้ที�เกิดขึ�นของ
บุคคลนั�น ซิมเมล (Semmel) ไดแ้สดงทศันะไว ้4 อยา่ง ไดแ้ก่ 1) การทาํใหเ้หตุแห่งความขดัแยง้หมดไป 2) การทาํ
ให้ฝ่ายหนึ�งชนะ 3) การประนีประนอม และ 4) การคืนดีกนั963 มาร์ช และ ไซมอน (March and Simon) ไดแ้สดง
ทศันะไว ้ 4 อยา่ง ไดแ้ก่ 1) โดยการเลือกแนวทางที�ทาํให้เกิดความพึงพอใจร่วมกนั ให้ความสาํคญักบัขอ้มูล
ข่าวสาร 2) การเกลี�ยกล่อมโดยการใชเ้ทคนิคศิลปะชกัจูงเพื�อให้ทุกฝ่ายเห็นกบัประโยชน์ส่วนรวม เกิดความ
ร่วมมือกนัปฏิบติังาน 3) การต่อรอง โดยยึดมั�นอยูบ่นพื�นฐานของความยติุธรรม และ 4) กลวิธีทางการเมืองโดย
การใชอ้าํนาจต่อรองดว้ยการรวมตวักนัระหวา่งบุคคลหรือกลุ่ม เพื�อใหมี้พลงัอาํนาจมากขึ�นในการเจรจาต่อรอง964 
ฟอลเล็ต (Follett) ไดแ้สดงทศันะไว ้ 3 อย่าง ไดแ้ก่ 1) การเอาชนะ (domination) 2) การประนีประนอม 
(compromise) และ 3) วิธีผสมผสาน (integrated solution)965บาร์เรทท์ (Barrett) ไดแ้สดงทศันะไว ้3 อยา่ง ไดแ้ก่  
1) ประสานประโยชน์ระหว่างเป้าหมายของปัจเจกบุคคลและองค์การให้สอดคลอ้ง 2) ผสมผสานระหว่าง
เป้าหมายของปัจเจกบุคคลและขององคก์าร และ 3) การแลกเปลี�ยน คือให้สิ�งจูงใจแก่คนงานเพื�อแลกเปลี�ยนกบั
ผลงาน966 เบลคและมูตนั (Black and Mouton) ไดแ้สดงทศันะไว ้ 5 อยา่ง ไดแ้ก่ 1) การหลีกเลี�ยง 2) กดไว ้ 3) 

                                                
961Staurt C. Smith and others, School Leadership : Handbook for Survival (Eugene 

:University of Oregon, 1981), 277. 
962Don Hellriegel and John W. Slocum, Organizational Behavior, 2nd ed. (Paul : West 

Publishing Company, 1979), 505 – 520. 
963Georgo Simmel, Conflict and the Need of Group Affiliations Kurt H. Wolf (IL: Free 

Press, 1955), 107. 
964James March and Herbert A. Simon, Organization (New York : Wiley, 1958), 129. 
965Edgar L. Morphet, Roe L. Johns, and Theodore L. Reller, Educational Administrations, 2nd 

ed. (New Jersey: Prentice-Hall, 1967), 169. 
966John H. Barrett, Individual Goals and Organization Objective : A Study of Interrelation 

Mechanisms (Ann Arbor : Institute for Social Research, 1970), 285. 
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ประนีประนอม 4) กลบให้เรียบ และ 5) แบบเผชิญหนา้967 โธมสัและคิลแมนน์ (Thomas and Kilmann) ไดส้ร้าง
เครื�องมือเพื�อที�จะใชว้ดัวิธีบริหารจดัการหรือแกปั้ญหาความขดัแยง้ เรียกวา่ วิธีแกค้วามขดัแยง้แบบโธมสั-   คิล
แมนน์ (Thomas - Kilmann Conflict Mode Instrument) ซึ� งสามารถประเมินพฤติกรรมบุคคลที�แสดงออกใน
สถานการณ์ของความขดัแยง้ โดยอาศยักรอบแนวคิดตามทฤษฎีสองมิติ มิติแรก คือ การเอาใจผูอื้�น ซึ� งแสดงออก
โดยพฤติกรรมร่วมมือ (cooperativeness) มิติที�สองคือ การเอาใจตนเอง ซึ� งแสดงออกโดยพฤติกรรมมุ่งเอาชนะ
(assertiveness) โดยอาศยักรอบแนวคิดสองมิติดงักล่าว และพฤติกรรมทั�ง 3 ระดบั คือ ตํ�า ปานกลางและสูงที�
แสดงออก จึงไดจ้าํแนกพฤติกรรมของบุคคลเมื�อเผชิญกบัความขดัแยง้ไว ้ 5 อย่าง ไดแ้ก่ 1) การเอาชนะ 
(Competition) เป็นการแสดงพฤติกรรมมุ่งเอาชนะในระดบัสูงและพฤติกรรมร่วมมือในระดบัตํ�า เป็นพฤติกรรมที�
เนน้การเอาใจตนเอง 2) การร่วมมือ (collaboration) เป็นการแสดงพฤติกรรมมุ่งเอาชนะในระดบัสูงและพฤติกรรม
ร่วมมือในระดบัสูงดว้ย เป็นการมุ่งที�จะเอาชนะและขณะเดียวกนัก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที�ในการแกปั้ญหา
ความขดัแยง้ เป็นพฤติกรรมที�มุ่งจะให้เกิดความพอใจทั� งแก่ตนเองและบุคคลอื�น 3) การประนีประนอม 
(compromising) เป็นการแสดงพฤติกรรมมุ่งเอาชนะและแสดงพฤติกรรมร่วมมือในระดบัปานกลางเป็นจุดยืน
ระหวา่งมิติการเอาใจตนเองและมิติการเอาใจผูอื้�น เป็นแบบของการเจรจาต่อรองที�มุ่งจะให้ทั�งสองฝ่ายพอใจ 4) 
การหลีกเลี�ยง (avoiding) เป็นการแสดงพฤติกรรมมุ่งเอาชนะในระดบัตํ�าและแสดงพฤติกรรมร่วมมือในระดบัตํ�า
ดว้ย เป็นการไม่สูปั้ญหาและไม่ร่วมมือในการแกปั้ญหาไม่สนใจความตอ้งการของตนเองและความสนใจของผูอื้�น 
แสดงอาการหลีกเลี�ยงปัญหา เฉื�อยชาไม่สนใจความขดัแยง้ของตนเองและความสนใจของผูอื้�น แสดงอาการ
หลีกเลี�ยงปัญหา เฉื�อยชาไม่สนใจความขดัแยง้ที�เกิดขึ�น และ 5) การยอมให้ (accommodation) เป็นการแสดง
พฤติกรรมมุ่งเอาชนะในระดบัตํ�าและแสดงพฤติกรรมร่วมมือในระดบัสูง เป็นพฤติกรรมที�เนน้การเอาใจผูอื้�น เป็น
ผูเ้สียสละ ปล่อยใหผู้อื้�นดาํเนินการไปตามที�เขาชอบ แมเ้ราจะไม่เห็นดว้ยก็ตาม968 ฟิลเลย ์(Filley) ไดแ้สดงทศันะ
ไว ้3 อยา่ง ไดแ้ก่  1) วธีิชนะ-ชนะ คือทั�งสองฝ่ายไดต้ามที�ตอ้งการ เป็นลกัษณะของการร่วมมือกนัแกปั้ญหา 2) วิธี
ชนะ- แพ ้ คือ ฝ่ายหนึ�งฝ่ายใดไดป้ระโยชน์ และ  3) วิธีแพ-้แพ ้ คือ ทั� งสองฝ่ายไม่ไดต้ามที�ตอ้ง969แคพโลว ์
(Caplow) ไดแ้สดงทศันะไว ้4 อยา่ง ไดแ้ก่ 1) ให้ฝ่ายหนึ�งชนะ 2) ตั�งกรรมการหาขอ้เท็จจริง 3) ปรับองคก์ารใหม่ 
และ 4) ประนีประนอม970 เบลค, เซพพาร์ด และมูตนั (Blake shepared and Mouton) ไดแ้สดงทศันะไวว้่า 
พฤติกรรมที�แสดงออกเมื�อเผชิญกบัความขดัแยง้นั�นขึ�นอยูก่บัทศันคติของแต่ละบุคคลที�มีอยู ่3 ลกัษณะ ไดแ้ก่  1) 
ความขดัแยง้เป็นสิ�งที�หลีกเลี�ยงไม่ได ้ การตกลงก็ทาํไม่ได ้ 2) ความขดัแยง้เป็นสิ�งที�หลีกเลี�ยงได ้ แต่การตกลง

                                                
967Robert A. Black and James S. Mouton, “The Fifth Achievement,” Applied Behavioral 

Science 6, 4 (May 1970) : 413 – 425. 
968Kenneth W. Thomas and Ralph H. Kilman, Thomas-Kilmann conflict mode instrument 

(Tuxedo, NY : XICOM, 1974), 11– 16. 
969Alan C. Filley, Interpersonal Conflict Regolution (Illinois : Scott, Foresman and Company, 

1975), 22-23. 
970Theodor Caplow, How to Any Organization (Illinois : The Dryden Press, 1976),169. 
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เป็นไปไม่ได ้ และ 3) ถึงแมจ้ะมีความขดัแยง้ก็สามารถทาํการตกลงกนัได้971 ซึ� งทศันคติเหล่านี� จะเชื�อมโยงไปสู่
การแสดงพฤติกรรมของบุคคลใหแ้ตกต่างกนัไป ซึ�งสามารถสรุปไดด้งัแผนภูมิต่อไปนี�  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภูมิที� &6 แผนภูมิแสดงสมมุติฐาน 3 ประการของมนุษยต์่อความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่ม 
ที�มา : Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard, Management of Organizational Behavior : Utilizing Human 
perources, 3rd ed. (New Jersey : Prentice-Hall, Inc., 1977), 298. 

ลอวเ์ลส (Lawless) ไดแ้สดงทศันะไว ้ 3 อยา่ง ไดแ้ก่ 1) เลือก ก. หรือ เลือก ข. 2) พยายาม
ประนีประนอมระหวา่ง ก. กบั ข. และ 3) พยายามที�จะหลีกเลี�ยงทั�งสองอยา่ง972โทมสั (Thomas) ไดแ้สดงทศันะ 5 
อยา่ง ไดแ้ก่ 1) การแข่งขนั 2) การแกปั้ญหาร่วมกนั 3) การถอยหนี 4) การยอมตาม และ 5) การประนีประนอม973  
โฮวาทและลอนดอน (Howat and London) ไดแ้สดงทศันะไว ้5 อยา่ง ไดแ้ก่ 1) วธีิเผชิญหนา้ (Confrontation) เป็น
วธีิจดัการความขดัแยง้ที�ผูบ้ริหารกลา้เผชิญกบัปัญหาโดยตรงและเปิดเผย หยบิยกปัญหามาพิจารณา กลา้ที�จะแสดง
ความคิดเห็นอยา่งชดัเจน หาวธีิการแกไ้ขความขดัแยง้ ไม่ทอดทิ�งปัญหาจนกวา่จะจดัการแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ 2) วธีิ
หลีกเลี�ยง (Withdrawal) เป็นวิธีจดัการความขดัแยง้ที�ผูบ้ริหารพยายามไม่เขา้ไปเกี�ยวขอ้งดว้ย เพิกเฉยไม่รับรู้วา่มี
ปัญหาขดัแยง้เกิดขึ�น ถอนตวัออกจากสถานการณ์ขดัแยง้และหลีกเลี�ยงการโตเ้ถียงที�จะนาํไปสู่การทะเลาะวิวาท 

                                                
971Robert R. Black, Herbert A. Shepard And Jame S. Mouton, Management of Organizational 

Behavior: Utilization Human Resources, 3rd ed. (New Jersey : Prentice-Hall Inc.,1977), 298. 
972David J. Lawless, Organizational Behavior: The Psychology of Effective Management, 

2nd ed. (New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1979), 350 – 351. 
973Kenneth W. Thomas, Organizational Behavior (Columbus,Ohio:Grid Publishing,1979), 889- 

935. 
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3) วิธีบงัคบั (Forcing) เป็นวิธีจดัการความขดัแยง้ที�ผูบ้ริหารใชอ้าํนาจบงัคบัให้ผูอื้�นยอมรับความคิดเห็นของตน 
เชื�อมั�นในความคิดและวิธีการของตน ไม่ยอมรับคาํปฏิเสธจากผูอื้�นยืนกรานเรียกร้องให้ผูอื้�นดาํเนินการตาม
วธีิการของตน 4) การไกล่เกลี�ย (Smoothing) เป็นวิธีจดัการความขดัแยง้ที�ผูบ้ริหารพยายามทาํให้เห็นวา่ ปัญหาที�
เกิดขึ�นเป็นเรื�องเลก็นอ้ย พยายามกลบเกลื�อนหาทางเจรจาต่อรอง เพื�อลดความแตกต่างในความคิดเห็นและวิธีการ 
พยายามย ํ�าให้สมาชิกเห็นความสาํคญัในความสาํเร็จขององคก์าร มากกวา่ความแตกต่างในวิธีดาํเนินการ และ 5) 
การประนีประนอม (Compromise) เป็นวิธีจดัการความขดัแยง้ที�ผูบ้ริหารพยายามหาทางสายกลาง เพื�อให้เป็นที�
พอใจแก่คู่กรณีทั�งสองฝ่าย ยินดีรับฟังปัญหานาํมาพิจารณาพยายามหาทางประนีประนอม ยอมเป็นทั�งผูใ้ห้และ
ผูรั้บ ยอมเสียสละบางส่วนเพื�อให้ไดบ้างส่วนไว้974 นิวแมนและบรูล (Pneuman and Bruehl) ไดแ้สดงทศันะไว ้3 
อยา่ง ไดแ้ก่ 1) การอยูเ่ฉย ๆ 2) การระงบัความขดัแยง้หรือบงัคบัให้ความขดัแยง้สิ�นสุดลง 3) การบริหารความ
ขดัแยง้ เป็นการรักษาสภาพความสมดุลระหวา่งประสิทธิภาพและความคิดสร้างสรรคใ์นหน่วยงาน975เทอร์เนอร์
และวดี (Turner and Weed) ไดจ้าํแนกการตอบสนองของบุคคลเมื�อเกิดความขดัแยง้ขึ�นออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) 
พวกหนัหนา้สูจ้ะแสดงพฤติกรรม 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ใจดีสู้เสือและเผชิญหนา้ 2) พวกพรางตวั จะแสดงพฤติกรรม
เป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ หวานอมขมกลืนทาํอย่างอื�นดีกวา่และหลบดีกว่า และ 3) พวกหน่วยจู่โจมจะแสดง
พฤติกรรมออกมาใน 2 ลกัษณะไดแ้ก่ ออกแนวหนา้และโจมตีขา้งหลงั976 ดอนเนลลี, กิ°บสัน และ อิวานเซวิช 
(Donnelly, Gibson and Ivancevich) ไดแ้สดงไวว้่า การจดัการกบัความขดัแยง้อาจจะใชยุ้ทธวิธีจดัการโดย
ทางออ้มและทางตรงโดยทางออ้ม คือ การลดความขดัแยง้ดว้ยการต่อรอง ชกัชวนมาเป็นพวกและการแกปั้ญหา
ร่วมกนั ซึ� งน่าจะนาํมาใชก่้อน หากไม่ไดผ้ลจึงใชท้างตรง คือ การมุ่งเอาชนะ โดยยึดเป้าหมายขององคก์ารเป็น
หลกั และให้ความสําคญักบัการประสานงานมากขึ�น977  จอห์นสันและจอห์นสัน (Johnson and Johnson) ได้
จาํแนกยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาความขดัแยง้ออกเป็นแบบพฤติกรรมไว ้5 แบบ ได้แก่ 1) แบบเต่า 
(withdrawing) เต่าจะหดหัวเขา้กระดองเมื�อมีภยัมาจะหลีกเลี�ยงความขดัแยง้ ไม่ตอ้งการทั�งผลประโยชน์และ
ความสมัพนัธ์ 2) แบบฉลาม (forcing) ฉลามพยายามเอาชนะคู่ต่อสูโ้ดยใชก้าํลงั เป้าหมายหรือผลประโยชน์สาํคญั
มาก ความสัมพนัธ์เป็นสิ�งไม่จาํเป็น 3) แบบตุ๊กตาหมี (smoothing) ถือเอาความสัมพนัธ์เป็นเรื�องสาํคญั เป้าหมาย
ตนเองสาํคญันอ้ย ตอ้งการการยอมรับและความรักจากผูอื้�นมากกวา่ 4) แบบสุนขัจิ�งจอก (compromising) ตอ้งการ
ทั�งผลประโยชน์และความสัมพนัธ์กับผูอื้�น จะหาวิธีประนีประนอมแบบพบกันครึ� งทางความสัมพนัธ์และ

                                                
974G. Howat and M. London, “Attributions of Conflict Management Strategies in Supervisor 

Subordinate Dyads,” Journal of Applied Psychology 65, 1 (January 1980) : 172 – 175. 
975Roy W. Pneuman and Magaret E. Bruehl, Managing Conflict : A Complete Process- 

Centered Handbook (Englewood Cliffs,New Jersey : Prentice-Hall.,1982), 4–6. 
976Turner Steve and Frank Weed, Conflict in Organizations (New Jersey : Prentice Hall Inc. 

1983), 4. 
977James H. Donnelly, James L. Gibson, and John M. Ivancevich, Foundamental of 

Management, 6th ed. (Homewood, Illinois : Business Publication, 1987), 356 – 359. 
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ผลประโยชน์พอมีอยู ่และ 5) แบบนกฮูก (confrontion) ใหทุ้กฝ่ายไดรั้บผลประโยชน์978เชอร์เมอร์ฮอร์น ฮนัท ์และ
ออสบอร์น (Schermerhorn,Hunt and Osborn) ไดแ้สดงทศันะไว ้5 อยา่ง ไดแ้ก่  1) การหลีกเลี�ยงหรือการถอนตวั 
(avoidance or withdrawal) แสดงความไม่ร่วมมือและไม่เชื�อมั�น ลดการโตเ้ถียง ถอนตวัออกจากสถานการณ์ และ
หรือยืนยนัที�จะไม่เขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง 2) การปรองดอง หรือ ความราบรื�น (accommodation or smoothing) 
แสดงความร่วมมือแต่ไม่เชื�อมั�นที�จะให้เป็นไปตามความตอ้งการของผูอื้�น แสดงความเรียบเฉยหรือเพิกเฉยต่อ
ความแตกต่างที�จะคงไวซึ้� งความปรองดอง  3) การแข่งขนัหรือการสั�งการแบบเผด็จการ (competition or 
authoritative command) แสดงพฤติกรรมความไม่ร่วมมือแต่เชื�อมั�น การทาํงานที�ต่อตา้นกบัความตอ้งการของอีก
ฝ่าย แข่งขนัแบบแพ-้ชนะ และหรือการบีบบงัคบัโดยการใชอ้าํนาจ  4) การประนีประนอม (compromise) แสดง
ความร่วมมือและความเชื�อมั�นพอประมาณ คาดหวงัเพื�อจะไดรั้บการแกปั้ญหาที�เป็นที�ยอมรับ ซึ� งไม่มีฝ่ายใดฝ่าย
หนึ�งแพห้รือชนะ และ 5) ความร่วมมือกนัหรือการแกปั้ญหา (collaboration and problem solving) แสดงความ
ร่วมมือและเชื�อมั�น พยายามทาํใหทุ้กคนไดรั้บความพึงพอใจอยา่งแทจ้ริง โดยการทาํงานผา่นความแตกต่าง คน้หา
และแกปั้ญหาซึ�งทุกคนไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนั979  

ผลดีและผลเสียของความขดัแยง้นั�น โคเซอร์ (Coser) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ ความขดัแยง้ทาํให้
เกิดผลดี ดงันี� คือ 1) ความขดัแยง้สร้างและรักษาเอกลกัษณ์ของกลุ่ม 2) ช่วยใหค้วามสัมพนัธ์ของหมู่คณะมั�นคง 3) 
กระตุน้ให้เกิดความสร้างสรรคห์รือเปลี�ยนแปลงแกไ้ขกฎเกณฑใ์ห้เหมาะสมกบัเวลา  4) มีความเป็นนํ� าหนึ� งใจ
เดียวกนั 5) ก่อใหเ้กิดการรักษาดุลอาํนาจ และ 6) ความขดัแยง้กบักลุ่มยงัทาํให้เกิดความสามคัคีในกลุ่มมากขึ�น980 
ด๊อยทช์ (Deutsch) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ ความขดัแยง้ทาํใหเ้กิดผลดี ดงันี� คือ 1) ป้องกนัการเฉื�อยชา หรือหยดุอยูก่บั
ที� 2) กระตุน้ใหบุ้คคลเกิดความอยากรู้อยากเห็น 3) เป็นสื�อใหมี้การตีแผปั่ญหาเพื�อการแกไ้ข 4) ทาํใหบุ้คคล สงัคม 
เกิดการเปลี�ยนแปลง 5) เป็นส่วนหนึ�งของกระบวนการทดสอบและประเมินผลตนเอง 6) ทาํให้เห็นขอบเขตของ
กลุ่มชัดเจนขึ�น และ 7) ความขดัแยง้ภายนอกทาํให้กลุ่มกลมเกลียวกัน981จุงและแม็กกินสัน (Chung and 
Magginson) ไดเ้สนอผลดีของความขดัแยง้ที�มีต่อองคก์ารไวด้งันี� คือ 1) ทาํใหป้ระเด็นปัญหาแจ่มชดัขึ�น 2) กระตุน้
ใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงใหม่ ๆ ในองคก์าร 3) เกิดความเป็นปึกแผ่นของกลุ่ม 4) ทาํให้มีการระบายความรู้สึกอยา่ง
เต็มที� และ 5) ทาํให้ความสัมพนัธ์ของกลุ่มดีขึ�น982 สถาบนัอเลกซานเดอร์ แฮมิลตนั (Alexander Hamilton 
Institute) ไดชี้� ให้เห็นถึงผลดีของความขดัแยง้ที�มีต่อบุคคลและองคก์ารโดยสรุป ดงันี� คือ 1) ทาํให้ความตอ้งการ

                                                
978W. D. Johnson and P. F. Johnson, Joining Together: Group theory and group skills,3rd ed. 

(New Brunswick: Prentice-Hall,1987), 272. 
979John R. Schermerhorn , James G. Hunt, and Richard N. Osborn, Organizational Behavior, 

9th ed. (New York : John Wiley & Sons,2007), 436-437. 
980Lewis A. Coser, The Function of Social Conflict (New York : The Free Press,1965), 33 – 

110. 
981Morton Deutson, The Resolution Conflict (New York : Yale University Press,1973), 9. 
982Kae H. Chung and Leon C. Megginson, Organizational behavior: developing managerial 

skills (New York: Harper & Row,1981), 255-259. 
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ทางจิตของบุคคลไดรั้บการตอบสนอง ลดความตึงเครียดเมื�อมีการโตแ้ยง้กนับา้ง 2) ทาํให้บุคคลรู้จกัระวงัตนเอง
ในการพูดและการกระทาํ 3) ทาํให้บุคคลเป็นที�ยอมรับของผูอื้�น 4) ทาํให้มีการเตรียมตวัและมีแรงจูงใจที�ทาํงาน
ใหไ้ดดี้ เพราะเกรงวา่จะเกิดความขดัแยง้ 5) ทาํใหผู้บ้ริหารมีขอ้มูล วนิิจฉยัปัญหา เพื�อการปรับปรุงแกไ้ข 6) ความ
ขดัแยง้ทาํให้มีการอภิปรายต่อการตดัสินใจ 7) นาํไปสู่การเปลี�ยนแปลงและนวตักรรม ทาํให้บุคคลสามารถ
ปรับตวัและยอมรับสิ�งใหม่ ๆ และ 8) ทาํใหค้นเกิดความสนใจอยากรู้อยากเห็น อนันาํมาซึ� งความสามคัคี หลงัจาก
ความขดัแยง้สิ�นสุดลงแลว้983 ในดา้นกอร์ทเนอร์ (Gortner) ไดก้ล่าวถึงผลเสียหรือโทษของความขดัแยง้ไวด้งันี� คือ 
1) ความขดัแยง้ทาํให้ตน้ทุนการใชจ่้ายสูงเนื�องจากผูป้ฏิบติังานไม่พอใจที�เกิดความขดัแยง้ ขาดแรงจูงใจในการ
ทาํงาน ทาํใหต้อ้งเพิ�มค่าตอบแทน เพื�อกระตุน้การทาํงานนอกจากนั�นความขดัแยง้ยงัทาํให้การติดต่อสื�อสารขาด
ประสิทธิภาพและส่งผลถึงผลผลิตขององคก์าร 2) สร้างความแตกแยกระหวา่งสมาชิก พยายามหาวิธีเอาชนะฝ่าย
ตรงขา้ม โดยใชท้รัพยากรที�มีอยู่ และ 3) เกิดผลกระทบต่อผลผลิตและเสถียรภาพ ทาํให้การติดต่อสื�อสารมี
อุปสรรค มีการออกกฎระเบียบมากขึ�น สมาชิกไม่สนใจการศึกษาคน้ควา้ ทาํให้องค์การเกิดการเปลี�ยนแปลง
ไดม้าก984 ทนัเนนบาวม์ (Tannenbaum) และเซลดอน (Scheldon) ไดก้ล่าวถึงผลเสียของความขดัแยง้ไว ้ดงันี� คือ 1) 
บางคนทนดูและร่วมงานอยู่ไม่ได ้ จาํเป็นตอ้งยา้ยออกจากหน่วยงาน 2) ความเป็นมิตรลดน้อยลง 3) ขาด
บรรยากาศแห่งความไวเ้นื�อเชื�อใจ มีการต่อสู้กนัดว้ยอารมณ์ที�ขาดเหตุผล และ 4) มีการต่อตา้นซึ� งขดักับ
วตัถุประสงคข์องหน่วยงานที�บางคนตอ้งการความสงบ985 

2) การเจรจาต่อรอง 
การเจรจาต่อรองนั�น มีคาํศพัท์ 2 คาํที�พบวา่ ใชแ้ทนกนัอยูเ่สมอ คือ  คาํวา่  Negotiation (การ

เจรจาต่อรอง) กบัคาํวา่  Bargaining (การต่อรอง) แทจ้ริงแลว้ คาํวา่ เจรจาต่อรอง (nogotiatus) ในภาษาละติน 
แปลวา่ การดาํเนินธุรกิจ และในภาษาสเปนสมยัใหม่ คาํวา่ “negocios” แปลวา่ ธุรกิจ การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 
จึงอาจหมายถึง กิจกรรมที�มีลกัษณะเป็นทางการหรือขอ้ตกลงที�ซบัซ้อนของการร่วมทุนเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. -Wp- ไดใ้หค้วามหมายของ คาํวา่ “เจรจา” ไวว้า่ เป็นกิริยา หมายถึง พูด, 
พดูจากนั, พดูจากนัเป็นทางการ 986 ครั�นทาํให้เป็นอาการนามจึงสาํเร็จรูปเป็น “การเจรจา” หมายถึง การพูดจากนั
อย่างเป็นทางการ แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า  negotiation987 นักวิชาการทั� งหลาย อาทิเ ช่นไนเรนเบอร์ก 
(Nierenberg,1968) โชเอนฟิลด์และโชเอนฟิลด์ (Schoenfield and Shenfield,1977) ฟิชเชอร์และยริู (Fisher and 

                                                
983Alexander Hamilton Institute, Conflict Management : Vital Skill for the Successful 

Executive (New York : Modern Business, 1983), 7. 
984Harold F. Gortner, Administration in the Public Sector (New York: Wiley, 1967), 205-207. 
985Robert Tannenbaum and Sheldon A. Davis, “Value, Man and Organizations,” in Behavioral 

Science and the Manager’s Role, ed. W. B. Eddg (Washington D.C. : NTD, 1969), 3 -24. 
986ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. STUS, เขา้ถึงเมื�อ & กุมภาพนัธ์ 

-WWr, เขา้ถึงไดจ้าก http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp 
987ราชบณัฑิตยสถาน, ศัพท์บัญญัตริาชบัณฑิตยสถาน, เขา้ถึงเมื�อ & กมุภาพนัธ์ุ -WWr, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://rirso.royin.go.th/coinages/webcoinage.php 
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Ury,1981) โคเฮน (Cohen,1982) เคลลี�  (Kelly,1983) เรคและลอง  (Reck and Long,&RsW) จอร์จและสแตน 
(George and Stan,1991) มิลล ์(Mills,1991) เชอร์เมอร์ฮอร์น (Shermerhorn,1993) แทพเพน (Tappen,1995) คุก, 
ฮนัสาเกอร์, และค๊อฟเฟย ์(Cook, Hunsaker, and Coffey, 1996) อีวานเซวิชและแมทเทสัน (Ivancevich and 
Matteson,1996) โลเวอริดจ์และคมัมิ�ง  (Loveridge and Cumming,1996) ร็อบบินส์ (Robbins,1996) บาร์เนส 
(Barnes,1998) ร็อคชิคชิโอลี�และทิลเบอรี�  (Rocchiccioli and Tilbury,1998) เลวิกกี� , ชาวเดอร์สและมินตนั 
(Lewicki, Saunders, and Minton,1999) ฮิวเบอร์ (Huber,2000) มาร์ควิสและฮุสตนั (Marquis and Huston,2000) 
และ มวัร์เฮดและกริฟฟิน (Moorhead and Griffin,2001) เป็นตน้ ไดใ้ห้ความหมายของการเจรจาต่อรองไวเ้ป็น
อเนกประการ ซึ� งกล่าวโดยสรุปไดว้า่ การเจรจาต่อรองนั�น หมายถึง กระบวนการให้ไดม้าซึ� งสิ�งที�ตอ้งการ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื�อขจดัขอ้ขดัแยง้และผลประโยชน์ของตนเอง ในกรณีที�อีกฝ่ายเป็นผูค้วบคุมสิ�งที�เราตอ้งการอยู ่ 

จรินทร อินโอชานนท ์ไดส้รุปแนวคิดในการเจรจาต่อรองออกเป็น 3 แนวคิดใหญ่ๆ ตามทศันะ
ของวชิยั โถสุวรรณจินดา ไวด้งันี� คือ  แนวคิดที� 1 มองวา่การเจรจาต่อรองเป็นเครื�องมือที�ช่วยใหผู้เ้จรจาไดใ้นสิ�งที�
ตนเองตอ้งการโดยไม่คาํนึงถึงวธีิการที�ใช ้ตามแนวคิดนี�ผูเ้จรจาจะใชก้ลยทุธ์และกลวธีิทุกอยา่งเพื�อเอาชนะในการ
เจรจาต่อรอง และทาํใหคู้่เจรจาตอ้งยอมรับขอ้เสนอที�หยบิยื�นให ้การเจรจาต่อรองตามแนวคิดนี� เรียกวา่ การเจรจา
ต่อรองแบบแข่งขนั (Competitive Negotiation) แนวคิดที� 2 มองวา่การเจรจาต่อรองเป็นเรื�องของการสร้างความ
ร่วมมือระหวา่งคู่เจรจาผลสาํเร็จของการเจรจาต่อรองไม่ไดอ้ยูที่�การเอาแพเ้อาชนะในการเจรจา แต่อยูที่�การหาขอ้
ยติุซึ� งทาํให้ทั� งสองฝ่ายไดป้ระโยชน์ ซึ� งจะทาํให้เกิดความร่วมมือในการทาํงานร่วมกนัต่อไป การเจรจาตาม
แนวคิดนี� เรียกวา่ การเจรจาต่อรองแบบร่วมมือ (Integrative Negotiation) และ แนวคิดที� 3 มองวา่การเจรจาต่อรอง
เป็นเครื�องมือในการสร้างความสมัพนัธ์ ดงันั�นแมจ้ะไม่ไดป้ระโยชน์สูงสุดในการเจรจา แต่หากไดค้วามสมัพนัธ์ที�
ดีกบัคู่เจรจาก็จะส่งผลใหก้ารเจรจาต่อรองในครั� งต่อไปง่ายขึ�นและเกิดประโยชน์ร่วมกนัไดม้ากขึ�น ตามแนวคิดนี�
ผูเ้จรจาจะมองคู่เจรจาเป็นเหมือนคู่คา้ตลอดชีพ และจะมีการทาํกิจกรรมต่างๆ เพื�อเสริมสร้างความสัมพนัธ์ให้
กระชบัมากขึ�น เมื�อความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดขึ�นแลว้ก็ใชเ้งื�อนไขความสัมพนัธ์นั�นเองเป็นประโยชน์ในการเจรจา
ต่อรอง การเจรจาต่อรองตามแนวคิดนี� เรียกว่า การเจรจาต่อรองแบบสร้างความสัมพนัธ์ (Relationship 
Negotiation)988  

สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัความสาํคญัของการเจรจาต่อรองที�มีต่อการ
ประกอบธุรกิจโดยสรุปไวด้งันี� คือ 1) การเจรจาต่อรองเป็นเครื�องมือในการให้ไดม้าซึ� งผลประโยชน์สูงสุดทาง
ธุรกิจในรูปของตวัเงิน โดยวตัถุประสงคข์องการเจรจาต่อรองทางธุรกิจนั�นก็เพื�อใหไ้ดใ้นสิ�งที�ตอ้งการ เช่นสัญญา
ทางการคา้ การขายสินคา้ การซื�อสินคา้หรือวตัถุดิบในราคาที�เหมาะสม เป็นตน้ การศึกษาถึงวิธีและเทคนิคการ
เจรจาต่อรองที�ถูกตอ้งเหมาะสมนั�น จึงเป็นสิ�งที�จาํเป็นอย่างยิ�ง เพราะผลลพัธ์ของการเจรจาต่อรองจะนาํมาซึ� ง
ประโยชน์และความกา้วหนา้ต่อธุรกิจ หรือในทางตรงกนัขา้ม ถา้เจรจาไม่สาํเร็จก็จะนาํความลม้เหลวมาสู่ธุรกิจได ้ 
2) การเจรจาต่อรองเป็นเครื�องมือในการขจดัความขดัแยง้ดา้นแรงงานที�เกิดขึ�นในองคก์ารต่างๆ ยอ่มมีโอกาสที�จะ

                                                
988จรินทร อินโอชานนท,์ “ความสมัพนัธ์ระหวา่งความฉลาดทางอารมณ์และความสามารถในการ

เจรจาต่อรองของพนกังาน : ศึกษาเฉพาะกรณีพนกังานของการประปานครหลวง” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลป- 
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนคร
เหนือ,2552), o-. 
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เกิดความขดัแยง้ดา้นแรงงานไดเ้สมอ จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจขององค์การ ดงันั�นถา้มีการเจรจาต่อรองที�มี
ประสิทธิภาพแลว้จะสามารถแกปั้ญหาความขดัแยง้ได ้และ 3) การเจรจาต่อรองเป็นเครื�องมือในการไดม้าซึ� งการ
ร่วมมือทางธุรกิจระหวา่ง 2 ฝ่าย ซึ�งการเจรจาต่อรองนอกจากเพื�อที�จะแสวงหาผลประโยชน์ในรูปตวัเงินแลว้ ยงัมี
ประโยชน์ในแง่ของการแสวงหาความร่วมมือในการทาํงานต่าง ๆ อีกดว้ย989  

วตักินส์ (Watkins) ไดแ้สดงทศันะไวว้่า การที�จะทาํให้การเจรจาต่อรองมีประสิทธิภาพนั�น 
ควรทาํความเขา้ใจถึงหลกัการพื�นฐานที�มาจากการรับรู้สิ�งต่อไปนี� คือ 1) การสร้างทางเลือกอื�นนอกเหนือไปจาก
การทาํขอ้ตกลง (BATNA: Best Alternatives To a Negotiation Agreement) กล่าวคือ การสร้างทางเลือกอื�น ๆ ที�ดี
ที�สุดหากไม่สามารถบรรลุขอ้ตกลงในการเจรจาได ้ในการเจรจาต่อรองหากสามารถสร้าง หรือรับรู้ BATNAs ทาํ
ให้ผูเ้จรจามีทางเลือกที�จะเลิกลม้การเจรจาหากขอ้ตกลงที�ไดรั้บไม่เป็นขอ้เสนอที�ดี ซึ� งการเจรจาต่อรองที�มีการ
สร้าง BATNAs ที�น่าพึงพอใจนั�น จะทาํใหฝ่้ายผูเ้จรจามีอาํนาจในการต่อรองสูงกวา่ฝ่ายคู่เจรจาของตนเอง 2) การ
สร้างและรับรู้ราคาการตดัใจ (reservation price) ซึ� งอาจเรียกอีกชื�อหนึ�งวา่ ราคาการเดินหนี (walk - away price) 
กล่าวคือ ราคาซึ� งเป็นจุดที�มีความพึงพอใจน้อยที�สุดที�จะทาํขอ้ตกลง การตั�งราคาการตดัใจควรจะมีที�มาจาก 
BATNAs โดยปกติแลว้ทั�งสองอยา่งจะแตกต่างกนั อยา่งไรก็ตามหากเรื�องของจาํนวนเงินเป็นเรื�องสาํคญัเพียงเรื�อง
เดียว และมีการประเมิน BATNAs เป็นตวัเงินอยา่งเชื�อถือได ้ราคาการตดัใจของการเจรจาก็จะมีค่าใกลเ้คียงกบั 
BATNAs การตั�งราคาการตดัใจนั�นเป็นอีกบรรทดัฐานหนึ�งที�จะทาํให้ฝ่ายผูเ้จรจาสามารถรับรู้วา่ สิ�งใดที�จะยอม
สูญเสียในการต่อรองก่อนที�จะยกเลิกการต่อรองนั�น 3) การกาํหนดขอบเขตของการเจรจาต่อรอง (ZOPA: zone of 
possible agreement) กล่าวคือ การตั�งขอบเขตหรือช่วงที�ทั�ง 2 ฝ่ายสามารถทาํขอ้ตกลงที�ทั�งคู่พอใจได ้หรือกล่าวได้
อีกอยา่งหนึ�งวา่ กลุ่มของขอ้ตกลงที�สามารถทาํให้ทั�งสองฝ่ายพึงพอใจได ้ ซึ� งที�มาของ ZOPA เป็นบริเวณที�เป็น
พื�นที�ตดักนับนขอบบนและขอบล่างระหว่างราคาการตดัใจของแต่ละฝ่าย และ 4) การสร้างคุณค่าโดยการ
แลกเปลี�ยน ซึ�งมีหลกัการวา่ฝ่ายที�ทาํการเจรจาต่อรองสามารถปรับปรุงจุดยืนของตน โดยการแลกเปลี�ยนคุณค่าที�
ตนเองมี การสร้างคุณค่าโดยการแลกเปลี�ยนนี�จะเกิดขึ�นในการเจรจาต่อรองแบบบูรณาการ ซึ� งโดยปกติแลว้อยูใ่น
รูปแบบที�แต่ละฝ่ายไดใ้นสิ�งที�ตนเองตอ้งการโดยการแลกเปลี�ยนสิ�งที�ตนใหค้วามสาํคญันอ้ยกวา่990  

องคป์ระกอบของการเจรจาต่อรองนั�น ฟิชเชอร์และคณะ (Fisher and Others) ไดแ้สดงทศันะ
ไวว้่า เทคนิคการเจรจาต่อรองที�ดีขึ�นอยู่กับองค์ประกอบ o ประการ ได้แก่ &) การเจรจาต่อรองนั�นควรสร้าง
ขอ้ตกลงที�ดีสาํหรับทุกฝ่าย -) การเจรจาต่อรองนั�นตอ้งมีประสิทธิภาพ และ o) การเจรจาต่อรองนั�นควรส่งเสริม
สัมพนัธภาพหรืออย่างน้อยก็ไม่ทาํลายสัมพนัธภาพเดิม การเจรจาต่อรองทีดีควรช่วยให้ทุกฝ่ายไดใ้นสิงทีตน
ตอ้งการมากทีสุดช่วยขจดัความขดัแยง้ไดอ้ยา่งยติุธรรม ทาํใหทุ้กฝ่ายยอมรับเงือนไขเป็นระยะเวลานานและถือเอา

                                                
989สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์, กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง (กรุงเทพฯ : พฒันวจิยั, 2545), 3. 
990ไมเคิล วตักินส์, การเจรจาต่อรอง, แปลจาก Negotiation, แปลโดย ไพโรจน์ บาลนั,พิมพค์รั� งที� 4 

(กรุงเทพฯ: บริษทั เอก็ซเปอร์เน็ท จาํกดั, 2551), 32. 
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ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นใหญ่991 วตักินส์ (Watkins) ไดส้รุปองคป์ระกอบซึ�งรวมเรียกวา่“โครงสร้าง” ของการ
เจรจาต่อรองแบบต่าง ๆ ตั�งแต่การเจรจาต่อรองที�ไม่ซบัซอ้นระหวา่งจนถึงสถานการณ์ที�สลบัซบัซอ้นจนยากจะ
คาดเดาได ้ไว ้q ประการ ดงันี� คือ &) บุคคลที�เกี�ยวขอ้งและประเด็นในการเจรจาต่อรอง ใครเป็นผูเ้ขา้ร่วมการเจรจา
ต่อรองและพวกเขาเจรจาต่อรองเกี�ยวกบัเรื�องอะไร -) ทางเลือกและเหตุการณ์ที�ผลกัดนัใหเ้กิดการกระทาํ บุคคลที�
เขา้ร่วมในการเจรจาต่อรองมองทางเลือกของพวกเขาอยา่งไรและอะไรเป็นสิ�งที�ผลกัดนัให้พวกเขาตอ้งตดัสินใจ 
o) ผลประโยชน์ที�จะไดแ้ละการแลกเปลี�ยนระหวา่งกนั ผูที้�ทาํการเจรจาต่อรองตอ้งการผลประโยชน์ใดและพวก
เขาจะยนิยอมแลกสิ�งใดเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งผลประโยชน์ p) ขอ้มูลและความไม่แน่นอน ใครรู้อะไรและอะไรเป็นผลที�
เกิดจากอาํนาจในการต่อรองและกลยทุธ์ที�ใช ้W) สิ�งที�ตอ้งการจากการเจรจาต่อรอง ใครเป็นผูเ้รียกร้องอะไรและ
ทาํไมจึงตอ้งการสิ�งเหล่านั�น และ q) การสร้างและทาํใหไ้ดม้าซึ�งคุณค่าจากการเจรจาต่อรอง มีความเป็นไปไดม้าก
เท่าไรที�จะสร้างผลประโยชน์ร่วมกนั และไดรั้บส่วนแบ่งจากผลประโยชน์นั�น992 สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ ไดแ้สดง
ทศันะไวว้า่ การเจรจาต่อรองนั�นจะเกี�ยวขอ้งกบักบัองคป์ระกอบ 3 ประการ เหล่านี� คือ 1) มีความขดัแยง้หรือความ
คิดเห็นที�ไม่ตรงกนัหรือมีช่องวา่งในการสื�อสารระหวา่งผูที้�เขา้ร่วมการเจรจาต่อรอง 2) มีเจตจาํนงของผูที้�เขา้ร่วม
เจรจาและหาขอ้สรุปร่วมกนั และ 3) ผลจากการเจรจา คู่เจรจาทุกฝ่ายที�เขา้รวมการเจรจาตอ้งเป็นผูไ้ดผ้ลประโยชน์
หรือเป็นผูช้นะทั�งคู่ (win-win)993 ศิริรัตน์ จาํปีเรือง ไดแ้สดงทศันะไวว้่า หัวใจสาํคญัในการเจรจาต่อรองไวว้่า
ประกอบดว้ยสิ�งเหล่านี�  ไดแ้ก่ 1) ความจริงใจ(sincerity) ผูเ้จรจาต่อรองจะตอ้งมีความจริงใจ เพราะจะช่วยให้เกิด
ความเชื�อมั�นและไวว้างใจต่อกนั การแสดงความจริงใจนั�นผูเ้จรจาจะตอ้งมีคุณลกัษณะดงัต่อไปนี� คือ  1.1) มีความ
ซื�อสัตยต์่อกนั ไม่เปิดเผยขอ้มูลหรือความลบัที�อาจเกิดผลเสียต่ออีกฝ่ายหนึ� งฝ่ายใด 1.2) มีความเป็นกลาง ไม่
เขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ� งจนเกินไป 1.3) มีความอดทนและความอุตสาหะ อดทนต่อการฟัง การแสดงอารมณ์ 
ความคิดของอีกฝ่าย และ 1.4) ไม่เป็นผูต้ดัสิน แต่รู้จกัการยอมรับและให้โอกาส 2) ความเขา้ใจ(Understanding) ผู ้
เจรจาต่อรองจะตอ้งมีความเขา้ใจทั�งในเนื�องานและเขา้ใจในธรรมชาติของมนุษย ์(Empathy) การเขา้ใจคนอื�นได้
นั�น จะตอ้งมาจากพื�นฐานสาํคญั คือการเขา้ใจตนเองเสียก่อน แต่ในบางครั� งความเขา้ใจมีความบิดเบือนไป จาก
อิทธิพลของปัจจยัหลายดา้น เช่น อายทีุ�แตกต่าง เพศ การศึกษา สถานภาพ บทบาททางสังคม และภาษาที�แตกต่าง
ทาํใหมี้การรับรู้ที�แตกต่างกนัไป ดงันั�นในสภาพการณ์อยา่งใดอยา่งหนึ�งบางคนอาจเขา้ใจแบบหนึ�งแต่อีกคนอาจ
เขา้ใจไม่ตรงกนัก็ได ้แนวทางที�จะช่วยให้เราเขา้ใจผูอื้�นไดน้ั�น ก็โดยการตั�งคาํถาม เช่น เขาคิดอย่างไร เขามอง
ปัญหาอยา่งไร เขาบอกอะไรกบัเรา เพื�อช่วยสาํรวจความคิดความตอ้งการของคู่เจรจา 3) การยอมรับ(Acceptance) 
ดว้ยเหตุที�วา่ทุกคนตอ้งการไดรั้บการยอมรับ ดงันั�นการยอมรับจึงเป็นสิ�งสาํคญัที�คู่เจรจาจะตอ้งมีให้แก่กนัทั�งสอง
ฝ่าย การแสดงการยอมรับโดยการให้เกียรติ ยกยอ่ง เคารพและคาํนึงถึงคุณค่าและศกัดิ{ ศรีความเป็นบุคคล การ

                                                
991โรเจอร์ ฟิชเชอร์, วิลเลียม ยรีู� , และ บรูซ แพตตนั, กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง (อย่างชนิดที�จบลง

ด้วยดี), แปลจาก Getting to yes, แปลโดย  กอ้งเกียรติ โอภาสวงการ (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพซี์เอ็ดยเูคชั�น,-Wpq), 
--. 

992ไมเคิล วตักินส์, กลยุทธ์คุมเกมการต่อรอง, แปลจาก  Shaping the game, แปลโดย ณัฐยา สิน
ตระการผล, พิมพค์รั� งที� & (กรุงเทพฯ : เอก็ซเปอร์เน็ท,-WWA), -R-oA. 

993สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์, กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง (กรุงเทพฯ : พฒันวจิยั, 2545), 3. 
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ยอมรับจะเป็นพื�นฐานของการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัในการเจรจา และ  4) การสื�อสาร (Communication) 
ปัญหาของการเจรจาลม้เหลว หรือการเกิดความยุง่ยากต่างๆ มกัจะมาจากการสื�อสารที�ไม่เหมาะสมต่อกนั และ
ในทางกลบักนันั�นการเจรจาที�ประสบผลสาํเร็จส่วนใหญ่มกัจะมาจากการสื�อสารที�ดี เพราะการสื�อสารเป็นพื�นฐาน
ของการสร้างสมัพนัธภาพ การเริ�มตน้เจรจาตอ้งเริ�มดว้ยการสื�อสารที�เป็นมิตร ไวว้างใจ รู้สึกอบอุ่นและสบายใจที�
จะเจรจาร่วมดว้ย ดงันั�นการสื�อสารจึงเปรียบเสมือนประตูเปิดทางในการเจรจานั�นเอง994  

ประเภทของการเจรจาต่อรองนั� น ชอเอ็นเฟลด์และชอเอ็นเฟลด์ (Schoenfield and 
Shenfield,1977) ไดจ้าํแนกการเจรจาต่อรองออกแบ่ง q ประเภท คือ  &) การเจรจาแบบรุกราน -) การเจรจาแบบชิง
ชยั o) การเจรจาแบบร่วมมือ p) การเจรจาแบบให้ความสาํคญักบัตวัเอง W) การเจรจาแบบป้องกนัตวัเอง และ q) 
การเจรจาแบบเป้าหมายรวม995 ไมเคิล ชาทสกี�และเวยน์ อาร์. คอฟเฟย ์(Michael Schatzki and Wayne R. 
Coffe,&Rs&) ไดจ้าํแนกการเจรจาต่อรองออกแบ่ง - ประเภท คือ  &) การแบ่งประเภทของการเจรจาต่อรองตาม
ผลประโยชน์ที�ไดรั้บ ซึ� งแบ่งออกเป็น o ประเภทยอ่ย ไดแ้ก่ &.&) การเจรจาต่อรองแบบที�ไดผ้ลประโยชน์กนัทั�ง
สองฝ่าย &.-) การเจรจาต่อรองแบบจูงใจให้เห็นคลอ้ยตาม และ &.o) การเจรจาต่อรองแบบฝ่ายหนึ� งได้
ผลประโยชน์แต่อีกฝ่ายหนึ�งเสียผลประโยชน์ และ -) การแบ่งประเภทของการเจรจาต่อรองตามลกัษณะกิจกรรม
ที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งแบ่งออกเป็น q ประเภทยอ่ย ไดแ้ก่ -.&) การเจรจาต่อรองเกี�ยวกบัการซื�อขาย  -.-) การเจรจาต่อรอง
เพื�อการร้องเรียนต่างๆ -.o) การเจรจาต่อรองกบับุคคลในวชิาชีพหรือผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้น -.p) การเจรจาต่อรอง
ทาํสญัญา -.W) การเจรจาต่อรองกบัลูกจา้งตามกระบวนการแรงงานสัมพนัธ์ และ -.q) การเจรจาต่อรองกบัแหล่ง
เงินทุน996  โรเจอร์  ฟิสเชอร์และ  วิลเลียม ยรีู�  (Roger Fisher and William Ury,1981)ไดจ้าํแนกการเจรจาต่อรอง
ออกเป็น  - ประเภท ไดแ้ก่ 1) การเจรจาต่อรองแบบจดัจาํหน่าย (distributive negotiation) กล่าวคือ การจดัแบ่ง
ทรัพยากรที�จาํกดัจาํนวนหนึ�งโดยฝ่ายหนึ�งไดผ้ลประโยชน์แต่อีกฝ่ายหนึ� งเสียผลประโยชน์ (Win-loss solution) 
เช่น การเจรจาต่อรองราคาสินคา้ที�เราตอ้งการให้มีราคาที�เราพอใจหรือเป็นราคาที�เรายอมรับได ้หรือการเจรจา
ระหวา่งพนกังานกบัฝ่ายบริหารเกี�ยวกบัค่าจา้ง เป็นตน้ ยทุธวิธีที�ใชคื้อ การพยายามให้คู่เจรจาต่อรองนั�นตกลงกนั
ในเป้าหมายที�ใกลก้บัที�ตอ้งการมากที�สุดเท่าที�จะทาํได ้โดยอาจจะตอ้งมีขอ้โตแ้ยง้ การถกเถียง หรือให้อีกฝ่ายนั�น
ยอมรับในราคาที�ใกลเ้คียงกบัที�เป็นจุดเป้าหมาย และ -) การเจรจาต่อรองแบบผสมผสาน (integrative negotiation) 
กล่าวคือ การจดัแบ่งทรัพยากรที�ทาํใหเ้กิดการขดัแยง้โดยไดรั้บความพึงพอใจกนัทั�งสองฝ่าย (Win-Win solution) 
ซึ�งตรงกนัขา้มกบัประเภทแรก การเจรจาต่อรองแบบผสมผสานจะกระทาํภายใตข้อ้สรุปที�วา่ ใหส้องฝ่ายนั�นไดรั้บ
ความพึงพอใจ ซึ�งจะสร้างความพึงพอใจมากกวา่การเจรจาต่อรองประเภทแรกเพราะจะสร้างความสัมพนัธ์ระยะ

                                                
994ศิริรัตน์ จาํปีเรือง, เทคนิคการเจรจาต่อรอง:จิตวิทยาสู่ความสําเร็จในการเจรจาต่อรอง, เขา้ถึง

เมื�อ W กมุภาพนัธ์ุ -WWr, เขา้ถึงไดจ้าก http://sirirut2003.blogspot.com/2010/01/blog-post_4275.html 
995มาร์ค เค. โชเอนฟิลด ์และ ริค เอม็. โชเอนฟิลด,์ การเจรจา, แปลจาก The McGraw-Hill 36-hour 

negotiating course, แปลโดย วรีจิต กลมัพะสุต (กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนชั�นแนล เอ็นเตอร์ไพร์ส, อิงค์
,2540), ----o. 

996เฐิดชยั นิทศัน์สันติคุณ และคณะ, “การเจรจาต่อรองทางธุรกิจของผูบ้ริหาร” (การศึกษาคน้ควา้
ดว้ยตนเองหลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยันเรศวร, 2543), 10-15. 
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ยาวและสามารถทาํงานร่วมกนัไดดี้ต่อไปในอนาคตขา้งหน้า997วตักินส์ (Watkins) ได้จาํแนกการเจรจาต่อรอง
ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ไดแ้ก่ 1) การเจรจาต่อรองแบบแบ่งสันปันส่วน (distributive negotiation) กล่าวคือการ
เจรจาต่อรองในกรณีที�หลาย ๆ ฝ่ายจะเจรจาต่อรองเกี�ยวกบัการกระจายผลประโยชน์ที�มีปริมาณคงที�และจาํกดั ซึ� ง
เมื�อมีผูไ้ดรั้บผลประโยชน์เพิ�มสูงขึ�น ก็ยอ่มมีผูเ้สียผลประโยชน์ในส่วนนั�น ไป สิ�งที�สาํคญัของการเจรจาต่อรอง
แบบนี�อยูที่�วา่ ใครจะเป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์สูงสุด ซึ� งอาจเรียกการเจรจาแบบนี�วา่ การเจรจาต่อรองแบบ ผลรวม
เป็นศูนย ์(zero - sum) หรือ ผลรวมคงที� (constant - sum) คือมูลค่าของฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งเพิ�ม อีกฝ่ายหนึ�งก็จะเสีย
เท่ากนัซึ�ง คาํอธิบายที�เหมาะสมสาํหรับการเจรจาต่อรองแบบนี� คือ มีการแพ ้- ชนะ (win - lose) และ 2) การเจรจา
แบบบูรณาการ (integrative negotiation) กล่าวคือ การเจรจาต่อรองในกรณีที�หลายฝ่ายให้ความร่วมมือเพื�อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยที�จะร่วมมือกนัสร้างและบูรณาการผลประโยชน์ใหเ้ป็นขอ้ตกลง ซึ� งจะเป็นการเจรจาต่อรอง
ที�มีลกัษณะเป็นการสร้างสรรค ์ในการเจรจาต่อรองแบบบูรณาการนั�น ผูเ้จรจาทั�ง 2 ฝ่ายมีหนา้ที�หลกัคือ การสร้าง
ผลประโยชน์รวมทั�ง ของตนและฝ่ายตรงขา้มให้มากที�สุดเท่าที�จะทาํได ้ และการเรียกร้องผลประโยชน์ให้กบั
ตนเอง ซึ� งอาจเรียกการเจรจาต่อรองแบบนี�วา่ “ชนะ-ชนะ” (win - win) แต่ถึงอยา่งไรก็ตามในความเป็นจริงแลว้
การเจรจาต่อรองแบบนี�จะเกิดขึ�นไม่บ่อยมากนกั แต่ละฝ่ายยอ่มสูญเสียบางสิ�งที�สาํคญันอ้ยเพื�อให้ไดม้าซึ� งสิ�งที�มี
คุณค่ามากกวา่998 สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ ไดจ้าํแนกการเจรจาต่อรองออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) การเจรจา
ต่อรองในทางการทูต เนื�อหาในการเจรจาต่อรองยอ่มถูกกาํหนดดว้ยขอ้เท็จจริงที�วา่การเจรจาต่อรองดงักล่าวจะมี
ความเป็นทางการสูงอยา่งมากและเป็นเรื�องที�เกี�ยวกบัผลประโยชน์ของระเทศชาติ ลกัษณะของการเจรจาต่อรอง
ดงักล่าวจึงมีความเขม้ขน้ จะตอ้งมีการเตรียมการและฝึกฝนและตอ้งใชค้วามรู้ความชาํนาญมากที�สุด 2) การเจรจา
ต่อรองในทางการคา้ ส่วนใหญ่จะเป็นการเจรจาต่อรองระหวา่งผูซื้�อสินคา้ และผูข้ายสินคา้ ลกัษณะการเจรจา
ต่อรองจะมีความหลากหลายขึ�นอยูก่บัสถานการณ์และผูร่้วมเจรจาเป็นการเจรจาต่อรองอยา่งอะลุ่มอล่วย แต่การ
เจรจาต่อรองประเภทนี�มกัจะจบลงดว้ยความไดเ้ปรียบของผูซื้�อและความเสียเปรียบของผูข้ายเป็นส่วนใหญ่ และ 
3) การเจรจาต่อรองในทางอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่จะเป็นการเจรจาต่อรองระหวา่งลูกจา้งกบันายจา้งในประเด็น
ขอ้พิพาททางดา้นแรงงาน ลกัษณะการเจรจาต่อรองจะเป็นบรรยากาศที�ค่อนขา้งกา้วร้าว และเกิดความรุนแรง ต่าง
ฝ่ายต่างใชอ้ารมณ์ ซึ� งถา้ผลการเจรจาต่อรองไม่เป็นที�น่าพอใจก็จะทาํให้เกิดความเสียหายขึ�นในทุกๆ ดา้น999         
วกิรณ์  รักษป์วงชน ไดจ้าํแนกการเจรจาต่อรองออกเป็น p ประเภท ไดแ้ก่ &) การเจรจาต่อรองในชีวติประจาํวนั -) 
การเจรจาต่อรองในหน้าที�การงาน o) การเจรจาต่อรองในธุรกิจการคา้ และ p) การเจรจาต่อรองในเรื�องกลไก
อาํนาจรัฐ1000 นอกจากนี� ยงัไดจ้าํแนกระดบัของการเจรจาต่อรองออกเป็น p ระดบัดว้ยกนั ไดแ้ก่ &)ระดบับุคคล 
หมายถึง การเจรจาต่อรองระหว่างบุคคลกบับุคคล ซึ� งอาจเป็นเรื�องในชีวิตประจาํวนั หน้าที�การงาน หรือธุรกิจ
การคา้ก็ได ้ -) ระดบัองคก์ร หมายถึง การเจรจาต่อรองระหวา่งบุคคลกบัองค์กร หรือระหวา่งองคก์รกบัองคก์ร 
                                                

997เรื�องเดียวกนั, 16-17. 
998ไมเคิล วตักินส์, การเจรจาต่อรอง, แปลจาก Negotiation, แปลโดย ไพโรจน์ บาลนั,พิมพค์รั� งที� 4 

(กรุงเทพฯ: บริษทั เอก็ซเปอร์เน็ท จาํกดั, 2551), 16. 
999สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์, กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง (กรุงเทพฯ : พฒันวจิยั,2545), 143. 
1000วิกรณ์  รักษ์ปวงชน, “กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง,” วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช &q, - 

(ธนัวาคม -Wpr), 33-34. 
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โดยมีตวัแทนขององคก์รเป็นผูรั้บมอบอาํนาจในการเจรจา ซึ� งองคก์รอาจมีฐานะเป็นนิติบุคคลหรืไม่ใช่ก็ได ้หรือ
เป็นองคก์รเอกชนหรือองคก์รของรัฐก็ได ้o) ระดบัชาติ หมายถึง การเจรจาต่อรองที�มีผลผูกพนักบัสังคมโดยรวม
หรือสาธารณชน เช่น สมาพนัธ์แรงงานเจรจาต่อรองกบัรัฐบาลให้ขึ�นค่าจา้งแรงงานขั�นตํ�า เครือข่ายชุมชนเจรจา
ต่อรองกบัรัฐบาลให้ออกมาตรการจดัตั�งป่าชุมชน เป็นตน้ และ p) ระดบันานาชาติ หมายถึง การเจรจาต่อรองใน
ระหวา่งประเทศ อาจอยูใ่นรูปทวภิาคี ระดบัภูมิภาค หรือระดบัโลก เช่น องคก์ารสหประชาชาติ (UN) องคก์ารคา้
ระหวา่งประเทศ (WTO) เป็นตน้1001 

กระบวนการเจรจาต่อรองนั�น โรเจอร์ ฟิชเชอร์และวิลเลี�ยม ยรีู�  (Roger Fisher and William 
Ury,&Rs&) ไดแ้สดงกระบวนการเจรจาต่อรองไว ้5 ขั�นตอน ไดแ้ก่ 1) การเตรียมการและการวางแผน (Preparation 
and Planningกล่าวคือ การเตรียมตวัในเรื�องต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเจรจาต่อรองเพื�อให้การเจรจาต่อรองนั�น
เป็นไปไดโ้ดยไม่มีอุปสรรคหรือมีอุปสรรคเกิดขึ�นนอ้ยที�สุด -) การวางกฎเกณฑข์องกลุ่ม (Definition of ground 
rules) กล่าวคือ การใหค้าํจาํกดัความ วางกฎเกณฑ ์และนโยบายกบัฝ่ายคู่เจรจาต่อรอง ถึงตวับุคคลผูเ้จรจา สถานที� 
เวลา เรื�องที�เจรจาเป็นตน้ o) การทาํใหช้ดัเจนและถูกตอ้ง (Clarification and justification) กล่าวคือ การขยายความ
ให้ชัดเจนและมีความถูกต้องเมื�อมีการเปลี�ยนแปลง การกระทําดังนี� เป็นการแสดงให้เห็นว่าอีกฝ่ายนั� นมี
ความสําคญั ซึ� งเป็นสิ�งที�ทาํให้เกิดความพึงพอใจและช่วยเหลือของอีกฝ่ายขึ�น p) การต่อรองและการแกปั้ญหา 
(Bargaining and problem solving) กล่าวคือ การเจรจาต่อรองนั�นเป็นกระบวนการรับและใชค้วามพยายามที�จะทาํ
ให้เกิดการตกลงกนัดว้ยดี และ W) การปิดการเจรจาและการปฏิบติัการ (Closure and implementation) กล่าวคือ
รูปแบบการตกลงที�พฒันาวธีิการดาํเนินการที�จาํเป็นในการตกลง ซึ� งมกัจะไม่มีอะไรที�เป็นรูปแบบที�เป็นทางการ
เท่ากบัการจบัมือแสดงความยินดี1002 รอสส์ อาร์. เล็ค และ ไบรอนั จี. ลอง (Ross R. Reck and Brian G. Long, 
&RsW) ไดแ้สดงกระบวนการเจรจาต่อรองไว ้ 4 ขั�นตอน ไดแ้ก่ 1) การวางแผนประสานประโยชน์ โดยกาํหนด
เป้าหมายของตนเอง รวมทั�งทาํการคาดคะเนเป้าหมายของอีกฝ่ายหนึ�ง แยกส่วนที�เห็นพอ้งตอ้งกนัออกไปสร้าง
ทางออกแห่งการประสานประโยชน์ เพื�อประนีประนอมส่วนที�ขดัแยง้ 2) การสร้างสัมพนัธภาพประสาน
ประโยชน์ โดยกาํหนดกิจกรรมต่างๆ ขึ�นมาเพื�อพฒันาความสัมพนัธ์ในเชิงบวกระหว่างกนัและกนั สร้าง
ความรู้สึกไวว้างใจซึ� งกนัและกนัและร่วมสร้างสัมพนัธภาพอย่างต่อเนื�องเต็มที�ก่อนจะต่อรอง 3) การสร้าง
ขอ้ตกลงประสานประโยชน์ โดยการย ํ�าเป้าหมายในการเจรจาต่อรองของแต่ละฝ่าย การแยกส่วนที�เห็นร่วมกนั 
การเสนอแนะและรับฟังข้อเสนอของอีกฝ่าย การร่วมกันแก้ปัญหาส่วนที�เหลือ และ 4) การบาํรุงรักษา
สัมพนัธภาพประสานประโยชน์ โดยให้ขอ้มูลยอ้นกลบัในการปฏิบติังาน รักษาสัญญาในส่วนของตน ย ํ�าความ
ไวว้างใจระหว่างกัน และติดต่อกันอย่างสมํ�าเสมอ1003 แฮรี�  เอ. มิลส์ (Harry A. Mills,1991) ได้นําเสนอ
กระบวนการเจรจาต่อรองไว ้ 7 ขั�นตอน รวมเรียกวา่ “RESPECT” ไดแ้ก่ 1) การเตรียมตวัให้พร้อม (Ready) 

                                                
1001เรื�องเดียวกนั. 
1002เฐิดชยั นิทศัน์สนัติคุณ และคณะ, “การเจรจาต่อรองทางธุรกิจของผูบ้ริหาร” (การศึกษาคน้ควา้

ดว้ยตนเองปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยันเรศวร, 2543), 32-33. 
1003วารุณี ผสมบุญ, “การเจรจาต่อรองของหวัหนา้ผูป่้วย และพยาบาลประจาํการโรงพยาบาลเกษม

ราษฎร์ศรีบุรินทร์” (การคน้ควา้แบบอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพยาบาล 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่,-Wpp), 13. 
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กล่าวคือ การกาํหนดช่วงระยะตกลง การทาํบญัชีรายการผลประโยชน์ของตน เตรียมประเด็นการเจรจาต่อรอง 
การจดัอนัดบัและการประเมินค่าการรวบรวมขอ้มูลที�มีคุณค่า วางแผนการเจรจาต่อรอง ฯลฯ 2) สาํรวจหาความ
ตอ้งการของทั�งสองฝ่าย (Explore) กล่าวคือ การกาํหนดบรรยากาศ การคน้หาจุดยืนของอีกฝ่าย อาํนาจของการใช้
คาํถาม ศิลปะการฟัง การกลา้แสดงออกทางคาํพูดที�เหมาะสม ฯลฯ 3) ส่งสัญญาณแสดงความคืบหนา้ของการ
เจรจาต่อรอง (Signal) โดยจะตอ้งอ่านสญัญาณใหอ้อก และส่งสญัญาณใหไ้ด ้รวมถึงรู้จกัตั�งคาํถามเพื�อความเขา้ใจ
อนัดี 4) พิจารณาขอ้เสนอ (Probe) โดยจะมีการยื�นขอ้เสนอ การรับขอ้เสนอ และการรวบรวมประเด็น 5) 
แลกเปลี�ยนขอ้ลดหยอ่น (Exchange) กล่าวคือวิธีการสร้างขอ้ลดหยอ่น และวิธีการสร้างแรงโนม้ถ่วง 6) การปิด
การเจรจาต่อรอง (Close) โดยตอ้งมองหาสัญญาณสาํหรับการปิด เทคนิคที�ใชปิ้ดการเจรจาต่อรอง การจดัการกบั
ความตึงเครียด และการจดัการกบัเสน้ตาย และ 7) การสรุปเพื�อกระชบัประเด็นที�ไดต้กลงกนัไว ้( Tie-up) โดยได้
ตรวจสอบเรื�องที�ตกลงกนัไดมี้การวางแผนสําหรับการเปลี�ยนแปลงในอนาคต และการทบทวนผลการเจรจา
ต่อรอง1004ปีเตอร์ เฟลมมิง (Peter Fleming,&RR-) ไดแ้สดงกระบวนการเจรจาต่อรองไว ้10 ขั�นตอน ไดแ้ก่ 1) การ
สร้างสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสม -) การวเิคราะห์วตัถุประสงคแ์ละวางแผนก่อนการเจรจาต่อรอง o) การประเมิน
ฝ่ายเราและฝ่ายคู่เจรจาต่อรอง p) การเริ�มตน้ในการพบปะเพื�อเจรจาต่อรอง 5) การพูดและการฟัง q) การยื�น
ขอ้เสนอ r) การสรุปผลการเจรจาต่อรอง s) การปิดการเจรจาต่อรอง และการยืนยนัขอ้ตกลง R) การประเมินผล
การเจรจาต่อรอง และ &A) การพฒันาทกัษะในการเจรจาต่อรองใหก้า้วหนา้ต่อไป1005 บี. แอล. มาร์ควสิและซี. เจ. ฮู
สตนั (B. L. Marguis and C. J. Huston,2000) ไดแ้สดงกระบวนการเจรจาต่อรองไว ้3 ขั�นตอน ไดแ้ก่ 1) ก่อนการ
เจรจาต่อรอง ซึ�งผูเ้จรจาต่อรองควรมีการเก็บรวบรวมเกี�ยวกบัประเด็นที�จะเจรจาต่อรอง การตั�งเป้าหมายที�ตอ้งการ 
การเตรียมทางเลือกอื�นไว ้ การพิจารณาขอ้แลกเปลี�ยนที�สามารถเป็นไปได ้-) ระหวา่งการเจรจาต่อรอง  ซึ�งผูเ้จรจา
ต่อรองจะตอ้งมีความมั�นใจจากการเตรียมตวัที�ดี มีบุคลิกที�สงบและเรียนรู้บุคคลที�จะไปเจรจาต่อรองดว้ย มีการใช้
ทกัษะในการฟัง การกลา้แสดงออกที�เหมาะสม  มีการสื�อสารที�เหมาะสมและมีความยดึหยุน่ และมีการเลือกใชก้ล
ยทุธ์ที�เหมาะสม และ o) หลงัการเจรจาต่อรอง เป็นการปิดการเจรจาต่อรองและการติดตาม มีการปิดในลกัษณะที�
เป็นมิตร กล่าวสรุปขอ้ตกลงและมีการติดตามการเจรจาต่อรองอย่างเป็นทางการ ดว้ยการเขียนหรือส่งจดหมาย
หรือบนัทึกผลการตกลงไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร1006  ร็อบบินส์ (Robbins) ไดน้าํเสนอกระบวนการเจรจาต่อรองไว ้
5 ขั�นตอน ไดแ้ก่ 1) การเตรียมตวัและการวางแผน กล่าวคือ การรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ที�จาํเป็นตอ้งใชใ้นการเจรจา
ต่อรอง และนาํขอ้มูลดงักล่าวนั�นมาใชใ้นการวางแผน 2) การกาํหนดกฎเบื�องตน้ กล่าวคือ การติดต่อนดัหมาย
ล่วงหนา้ 3) การขยายความให้ชดัเจน และการแสดงหลกัฐาน เพื�อแสดงให้เห็นถึงความสาํคญัเรื�องที�จะเจรจา 4) 
การต่อรองและการไขปัญหาให้เป็นประโยชน์ดว้ยกนัทั�ง 2 ฝ่าย และ 5) การปิดการเจรจาต่อรองและการลงมือ

                                                
1004เฐิดชยั นิทศัน์สนัติคุณ และคณะ, “การเจรจาต่อรองทางธุรกิจของผูบ้ริหาร” (การศึกษาคน้ควา้
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ปฏิบัติตามข้อตกลง1007 วตักินส์ (Watkins) ได้แสดงทัศนะเกี�ยวกับการเตรียมตัวก่อนการเจรจาต่อรองไว ้9 
ขั�นตอน ดงันี� คือ 1) การพิจารณาถึงผลลพัธ์ที�ดีที�สุดของการเจรจา กล่าวคือ การเจรจาต่อรองที�ดีนั�นควรจะเริ�มโดย
ที�รู้วา่อะไรคือผลลพัธ์ที�ฝ่ายผูเ้จรจาตอ้งการ และควรจดัลาํดบัความสาํคญัของสิ�งเหล่านั�นซึ� งผูเ้จรจาควรจะตั�ง
คาํถามเหล่านี�จากมุมมองของฝ่ายคู่เจรจาบา้งเช่นกนั ควรคาํนึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่าย ซึ� งอาจจะเป็นเรื�องยาก
ที�ผูเ้จรจาจะทาํความเขา้ใจถึงผลประโยชน์ของฝ่ายคู่เจรจาทั�งหมด โดยหากไม่อาจบอกผลประโยชน์ของฝ่ายผู ้
เจรจาได ้ควรใชก้ารสื�อสารเป็นเครื�องมือในการสาํรวจตวัผลประโยชน์ 2) การแสวงหาโอกาสในการสร้างคุณค่า 
กล่าวคือ เมื�อผูเ้จรจาเขา้ใจและรับรู้ถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่ายอยา่งถูกตอ้งแลว้ ผูเ้จรจาสามารถระบุสิ�งที�ทุกฝ่าย
เห็นพอ้งตอ้งกนั สิ�งที�อาจผ่อนผนัได ้ และโอกาสในการแลกเปลี�ยนที�เป็นผลดี ซึ� งผูเ้จรจาอาจเตรียมตวัดว้ยการ
เตรียมทางเลือกที�เป็นไปไดจ้าํนวนหนึ�ง ที�สามารถทาํให้ทั� งสองฝ่ายบรรลุเป้าหมายเกือบทั�งหมด หรืออาจจะ
ทั�งหมดได ้3) การระบุถึง BATNAs และราคาการตดัใจของการเจรจาต่อรอง กล่าวคือ การเตรียมตวัก่อนการเจรจา
ต่อรองนั�น หากสามารถระบุถึง BATNAs และราคาการตดัใจไดทุ้กฝ่าย จะทาํให้ผูเ้จรจามีขอ้ไดเ้ปรียบในการ
เจรจาต่อรองเป็นอยา่งมาก ในกรณีของการเตรียม BATNAs ไวน้ั�นทาํใหผู้เ้จรจาสามารถหาทางเลือกอื�นที�สามารถ
แกไ้ขปัญหาไดห้ากการเจรจาต่อรองไม่ประสบผลสาํเร็จ ในทางกลบักนัหากไม่สามารถระบุถึง BATNAs ไดอ้าจ
ทาํใหผู้เ้จรจาไม่สามารถหาทางออก หรือมีหนทางอื�นที�จะเลือกถา้การเจรจาต่อรองไม่ประสบผลสาํเร็จ ผูเ้จรจาจึง
อยูใ่นตาํแหน่งที�เสียเปรียบทนัที เช่นเดียวกนั หากผูเ้จรจาทราบถึงราคาการตดัใจของฝ่ายคู่เจรจาแลว้ ทาํใหผู้เ้จรจา
สามารถกาํหนดขอบเขตของการเจรจาได ้และไม่ยื�นขอ้เสนอที�เป็นเชิงรุกมากเกินไป 4) ทาํให้ BATNAs แข็งแรง
ขึ�น กล่าวคือ การสร้างทางเลือกอื�นหากไม่สามารถทาํการเจรจาต่อรองได้ ซึ� งจะสามารถทาํให้ผูเ้จรจาอยู่ใน
ตาํแหน่งที�ไดเ้ปรียบกว่าคู่เจรจา อีกทั�งยงัสามารถเพิ�มอาํนาจต่อรองในการเจรจาอีกดว้ย การทาํให้ BATNAs 
แขง็แรงเพิ�มขึ�นนั�นเป็นส่วนสาํคญัในการเตรียมตวัเจรจาต่อรอง ซึ� งสามารถทาํไดต้ลอดการเจรจาต่อรอง ผูเ้จรจา
ต่อรองที�ดีจะพยายามทาํการปรับปรุง BATNAs ของตนเองก่อน และระหว่างการเจรจากบัคู่เจรจา 5) การ
คาดการณ์ถึงเรื�องอาํนาจการตดัสินใจ กล่าวคือ การที�ผูเ้จรจาทาํทุกวิถีทางที�จะระบุผูที้�ทาํหนา้ที�ในการตดัสินใจ 
ในกรณีที�บุคคลเหล่านั�นไม่ไดอ้ยู่ในการเจรจา ให้เสนอแนะเพื�อที�จะรวมบุคคลเหล่านั�นเขา้ไปในกลุ่ม ซึ� งการ
เจรจากบัผูที้�มีอาํนาจในการตดัสินใจ จะทาํให้การเจรจาถูกรับฟังโดยผูที้�ทาํการตดัสินใจ ความคลาดเคลื�อนของ
ประเด็นการเจรจาจะลดน้อยลงไป 6) การเรียนรู้ให้มากที�สุดเกี�ยวกับขอ้มูลของคู่เจรจา กล่าวคือ ในระดับ
ปฏิบติัการ การเจรจาต่อรองนั�นนับเป็นกิจกรรมระหวา่งบุคคล ซึ� งผูเ้จรจาต่อรองที�มีประสบการณ์จะพยายาม
เรียนรู้ถึงสิ�งต่าง ๆ เกี�ยวกบัฝ่ายคู่เจรจาให้ไดม้ากที�สุด เช่น ความสามารถหรือประสบการณ์ในการเจรจาต่อรอง
ของคนฝ่ายคู่เจรจา วฒันธรรมขององคก์ารของฝ่ายคู่เจรจา อาํนาจการตดัสินใจของผูที้�ทาํการเจรจาต่อรอง เป็นตน้ 
การคน้หาคาํตอบของคาํถามเหล่านี� เป็นการเตรียมตวัและควรดาํเนินการต่อเนื�องไปตลอดการเจรจาต่อรอง 7) การ
เตรียมพร้อมให้การเจรจาต่อรองมีความยืดหยุ่น กล่าวคือการเจรจาต่อรองที�ดาํเนินการไปแบบเส้นตรงหรือ
สามารถคาดเดาไดน้ั�น หากไม่มีการคาํนวณการเปลี�ยนแปลงที�ไวก่้อนแลว้อาจทาํให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งตอ้งยติุการ
เจรจาต่อรองลงกลางคนั โอกาสหรือทางเลือกที�ถูกคน้พบใหม่อาจทาํให้อีกฝ่ายต่อรองมากขึ�น ดงันั�นฝ่ายต่างๆ  
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ตอ้งเตรียมพร้อมที�จะดาํเนินการและคาดการณ์ไวล่้วงหนา้วา่การเจรจาต่อรองอาจไม่มีหนทางที�ชดัเจน และมอง
การเปลี�ยนแปลงแต่ละครั� งเป็นโอกาสในการเรียนรู้ ความยืดหยุน่จึงมีความสาํคญั แต่ก็ตอ้งยืดหยุน่อยูใ่นกรอบ
ของเป้าหมายใหญ่ของผูเ้จรจา โดยสามารถปรับเปลี�ยนการดาํเนินการตามความจาํเป็นและใชค้วามอดทนหากเกิด
สิ�งที�ไม่ไดค้าดคิดไวล่้วงหนา้ 8) การใชม้าตรฐานจากภายนอกและเกณฑที์�เป็นธรรม กล่าวคือ การเจรจาต่อรอง
นั�นทุกฝ่ายต่างก็ตอ้งการในสิ�งที�ตนเองเชื�อวา่ ขอ้ตกลงที�ไดรั้บนั�นมีความเป็นธรรม และมีเหตุผล และถา้ทุกฝ่ายยงั
ตอ้งการรักษาสมัพนัธภาพ การรู้สึกถึงความเป็นธรรมและความมีเหตุผลก็เป็นสิ�งสาํคญั สิ�งที�สาํคญัในการเตรียม
ตวัคือ ทาํการสาํรวจวา่เกณฑใ์ดที�ควรจะถูกนาํมาใช ้เตรียมตวัที�จะแสดงให้เห็นวา่เกณฑที์�จะอาํนวยประโยชน์ให้
ผูเ้จรจานั�นมีความเหมาะสมมากกวา่ เตรียมตวัที�จะแสดงใหเ้ห็นวา่เกณฑที์�จะอาํนวย ประโยชน์ให้ฝ่ายคู่เจรจานั�น
มีความเหมาะสมกวา่นอ้ย และ 9) การปรับกระบวนการเจรจาต่อรองเพื�อเอื�อประโยชน์ กล่าวคือ การเจรจาต่อรอง
ที�ความคิดของผูเ้จรจาต่อรองไม่ไดรั้บความสนใจ ในระหวา่งการประชุมหรือการเจรจาต่อรอง หรือเป็นการเจรจา
ต่อรองที�ถูกจดัฉากขึ�นเพื�อให้เกิดผลลพัธ์ใดผลลพัธ์หนึ� ง สถานการณ์ต่าง ๆ เหล่านี� สามารถแกไ้ด ้ โดยการ
ปรับเปลี�ยนกระบวนการที�ไม่เน้นการเจรจาต่อรองโดยตรง โดยจะไม่กล่าวถึงเรื�องที�มีสาระสําคญัมากในการ
เจรจาต่อรอง แต่จะพยายามควบคุมรูปแบบการรับฟังเรื�องสาํคญัเหล่านั�น ซึ� งหมายรวมถึงวาระการปูพื�นก่อนเริ�ม
การเจรจาต่อรอง และลาํดบัการไดรั้บฟังแนวคิดและรับฟังคนต่างๆ พูด1008กอบมา อศัวกิดาการ ไดท้าํการศึกษา
เกี�ยวการเจรจาต่อรองแล้วได้กล่าวถึงกระบวนการหลักๆ ที�ผู ้ทําการเจรจาต่อรองแบบแบ่งสันปันส่วน 
(distributive negotiation) ควรเตรียมไว ้4 ขั�นตอน ไดแ้ก่ 1) การสร้างจุดอา้งอิง (anchoring) การสร้างจุดยนืจุดแรก
สาํหรับการเจรจาต่อรองในบางกรณี ซึ� งจะสร้างความไดเ้ปรียบโดยการกาํหนดขอ้เสนอแรก ขอ้เสนอแรกนั�นจะ
กลายเป็นจุดอา้งอิง ที�เขม้แข็งในเชิงจิตวิทยา จุดเริ�มตน้จะมีผลกระทบต่อภาพที�แต่ละฝ่ายมองเห็นวา่ ผลลพัธ์ที�
เป็นไปไดมี้อะไรบา้ง แต่อยา่งไรก็ตามการกาํหนดจุดอา้งอิงก็มีความเสี�ยงอยู ่2 ประการ ไดแ้ก่ ประการที�หนึ�ง หาก
ผูเ้จรจากาํหนดจุดอา้งอิงที�เป็นเชิงรุกมากเกินไปอาจทาํให ้ฝ่ายคู่เจรจาสรุปไดว้า่ไม่อาจทาํขอ้ตกลงกนัได ้ประการ
ที�สอง หากผูเ้จรจาคาดการณ์ราคาการตดัใจของฝ่ายตรงขา้มผิดพลาด อาจทาํให้ขอ้เสนอผูเ้จรจาหลุดออกจาก
ขอบเขตที�สามารถตกลงกนัได ้2) การพยายามคน้หาหรือรับรู้ถึงราคาการตดัใจของฝ่ายคู่เจรจาต่อรอง  การที�มีการ
เก็บขอ้มูลฝ่ายคู่เจรจาที�ดีนั�นนบัไดว้า่เป็นแรงขบัเคลื�อนที�จาํเป็นต่อการเจรจาต่อรอง ยิ�งผูเ้จรจาต่อรองเรียนรู้ขอ้มูล
จากฝ่ายตรงขา้มมากเท่าไร ยิ�งทาํใหส้ามารถกาํหนดขอ้ตกลงที�ดี ในทางกลบักนัหากฝ่ายคู่เจรจาสามารถหาขอ้มูล
ราคาการตดัใจ เป้าหมาย หรือขอ้มูลที�เป็นความลบัของผูเ้จรจาไดน้ั�น สิ�งเหล่านั�นจึงกลายเป็นจุดอ่อนของผูเ้จรจา
ในทนัที 3) การโนม้นา้วราคาการตดัใจของฝ่ายคู่เจรจาต่อรอง สาํหรับหัวใจของการวางแผนกลยทุธ์ในการเจรจา
ต่อรองแบบแบ่งสนัปันส่วนคือ การหาจุดที�เป็นราคาการตดัใจของฝ่ายคู่เจรจาและสร้างความสมัพนัธ์กบัราคาการ
ตดัใจของฝ่ายผูเ้จรจา และ 4) การเสนอทางเลือกที�หลากหลายเพื�อให้ไดข้อ้ตกลงที�ดี การเสนอหลายทางเลือก จะ
เป็นวธีิทาํขอ้ตกลงใหเ้กิดประสิทธิผล เพราะการเสนอทางเลือกที�หลากหลายนั�นจะทาํให้ผูที้�ไดรั้บขอ้เสนอนั�นไม่
รู้สึกถูกบีบบงัคบั ซึ�งโดยทั�วไปอาจเปรียบเทียบระหวา่งทางเลือกต่าง ๆ แทนที�จะเปรียบเทียบกบัเป้าหมายเดิม อีก
ทั�งผูเ้จรจาอาจรับรู้ไดถึ้งความตอ้งการที�แทจ้ริงของฝ่ายคู่เจรจา โดยสังเกตไดจ้ากทางเลือกที�ไดเ้สนอไป และคู่

                                                
1008ไมเคิล วตักินส์, การเจรจาต่อรอง, แปลจาก Negotiation, แปลโดย ไพโรจน์ บาลนั,พิมพค์รั� งที� 

4 (กรุงเทพฯ: บริษทั เอก็ซเปอร์เน็ท จาํกดั, 2551), 53-70. 
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เจรจาสนใจขอ้เสนอใดมากกวา่กนั1009  ทั�งนี� ยงัไดก้ล่าวถึงกระบวนการหลกัๆ ที�ผูท้าํการเจรจาต่อรองแบบบูรณา
การ (integrative negotiation) ควรเตรียมไว ้4 ขั�นตอนเช่นกนั ไดแ้ก่ 1) การกาํหนดปัญหา กล่าวคือ การกาํหนด
ประเด็นที�เป็นขอ้ขดัแยง้หรือความตอ้งการของแต่ละฝ่ายที�ยงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง เมื�อมีการกาํหนดปัญหาขึ�น 
ปัญหานั�นตอ้งเป็นที�ยอมรับกนัทั�งสองฝ่าย และนาํปัญหานั�นมาทาํใหง่้าย แยกประเด็นใหเ้ห็นชดั กาํหนดเป้าหมาย
ในการแกปั้ญหาใหช้ดัเจน และมีขอ้ต่อตา้นนอ้ยที�สุด 2) การทาํความเขา้ใจกบัปัญหา กล่าวคือ การทาํความเขา้ใจ
กบัความตอ้งการหรือผลประโยชน์ของอีกฝ่าย ความตอ้งการของแต่ละฝ่ายจะมีความแตกต่างกันตามความ
เกี�ยวขอ้งความจาํเป็น หรือความกลวั การทาํความเขา้ใจกบัความตอ้งการทาํให้เกิดความเขา้ใจในปัญหาและ
สามารถหาทางออกเพื�อตอบสนองความตอ้งการนั�นได ้3) การหาทางออก กล่าวคือ เมื�อเกิดขอ้ขดัแยง้ในการเจรจา 
คู่เจรจาตอ้งร่วมมือกนัหาทางออกใหเ้ป็นที�ยอมรับทั�งสองฝ่าย การหาทางออกอาจเป็นการสร้างทางเลือกใหม่ปรับ
รูปแบบของปัญหาใหม่ ระบุสิ�งที�ตอ้งการ และ 4) การประเมินและการเลือกทางออก กล่าวคือ การประเมินและ
การเลือกทางออกในการเจรจาต่อรองแบบบูรณาการ เป็นขั�นตอนสุดทา้ยของกระบวนการในการหาทางออกเพื�อ
แกไ้ขปัญหาในการเจรจาต่อรอง ซึ�งแนวทางในการประเมินและเลือกทางออก ดาํเนินการไดด้งันี� คือ  4.1) กาํหนด
ทางออกต่าง ๆ ใหแ้คบลงโดยนาํเฉพาะทางเลือกที�เป็นที�ยอมรับของฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งหรือหลายฝ่ายมาพิจารณา 4.2) 
ประเมินทางเลือกที�ไดเ้ลือกไวโ้ดยใชเ้งื�อนไขที�เป็นที�ยอมรับไดข้องทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง ทั�งในแง่ความมีเหตุผล 
ความเป็นธรรม และความเท่าเทียมกนั 4.3) เลือกทางเลือกที�มีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน ที�ไดก้าํหนดไว้
ล่วงหน้าแลว้ให้มากที�สุด 4.4) ยอมรับในความชอบส่วนบุคคล บุคคลจะชอบสิ�งใดหรือไม่ชอบสิ�งใด ไม่
จาํเป็นตอ้งมีเหตุผลเสมอไป คู่เจรจาตอ้งยอมรับความชอบหรือไม่ชอบนั�นมาร่วมในการพิจารณาดว้ย 4.5) กระตุน้
ให้มีการพิจารณาทางเลือกในสิ�งที�จบัตอ้งไม่ไดด้ว้ย เช่น การทาํให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเป็นผูช้นะ การให้คาํยกยอ่ง
ชมเชย การให้ความเป็นผูน้าํ เป็นตน้ 4.6) ใชก้ลุ่มยอ่ยในการช่วยแกปั้ญหา โดยอาจใชต้วัแทนของแต่ละฝ่าย
มาร่วมพิจารณากนัเป็นกลุ่มยอ่ย ซึ�งจะช่วยในการหาทางออกไดง่้ายกวา่การใชก้ลุ่มใหญ่ที�ประกอบดว้ยคนจาํนวน
มาก 4.7) การขอเวลานอก ในกรณีที�ฝ่ายคู่เจรจายงัไม่ยอมรับในแนวทางของทางออกร่วมกนั ก็ยงัไม่ควรยติุหรือ
เลิกการเจรจา แต่ควรมีการใชเ้วลานอกพกัการเจรจาและสงบอารมณ์ก่อนเขา้มาร่วมกนัเจรจาใหม่ 4.8) สาํรวจ
ทางเลือกอื�นเพื�อการแกปั้ญหา โดยคู่เจรจาตอ้งยอมรับวา่แนวทางแกปั้ญหาไม่ไดมี้วิธีเดียว สิ�งที�เป็นประโยชน์ใน
ปัจจุบนัอาจไม่เป็นประโยชน์ในอนาคต การสูญเสียในวนันี�อาจนาํไปสู่การไดป้ระโยชน์ในวนัหน้าก็ได ้ การ
วิเคราะห์ทางเลือกอื�นสามารถทาํไดโ้ดยการวิเคราะห์ถึงความแตกต่างในสิ�งที�ตอ้งเสี�ยง ความแตกต่างในสิ�งที�
คาดหวงั และความแตกต่างดา้นเวลา 4.9) รักษาเงื�อนไขในประเด็นการเจรจาต่อรองที�สามารถตกลงกนัไดแ้ลว้ไว้
จนกวา่จะเจรจาต่อรองกนัไดทุ้กขอ้ เพื�อให้ขอ้ตกลงที�ไดใ้ห้กนัไวแ้ลว้จะมีผลเมื�อสามารถยติุการเจรจาต่อรองกนั
ไดแ้ลว้เท่านั�น และ 4.10) ใชก้ารเจรจาต่อรองที�เป็นทางการใหน้อ้ยที�สุดหรือจดบนัทึกใหน้อ้ยที�สุด เพื�อให้คู่เจรจา
ทั�งสองฝ่ายสามารถเปิดเผยขอ้มูลต่อกนัไดอ้ยา่งเต็มที� โดยไม่ตอ้งกลวัขอ้ผูกมดั และเมื�อสิ�นสุดการเจรจาแลว้ จึง
ทาํเป็นขอ้ตกลงฉบบัเดียวที�ทุกฝ่ายยอมรับ1010  

                                                
1009กอบมา อศัวกิดาการ, “การวางแผนกลยทุธ์สาํหรับการเจรจาต่อรองซื�อขายที�ดินเพื�อโครงการ

พฒันาอสงัหาริมทรัพย”์ (การศึกษาคน้ควา้อิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมการพฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, -WWo), &--&o. 

1010เรื�องเดียวกนั, &o-&W. 



 

 

475 
 

สําหรับกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองนั�น อภิรดี เจียรศิริสมบูรณ์ได้ทาํการศึกษาแนวคิดของ
นกัวชิาการจาํนวนหลายท่านดว้ยกนัแลว้ยกขึ�นแสดงเป็นตวัอยา่ง ไวด้งันี�  

1. กลยทุธ์กรอบความคิดในการต่อรอง (Cognitive Frames in Bargaining) ซึ�งผูเ้จรจาต่อรองจะ
ใชว้ิธีการพิจารณาบริบท และผลที�ตอ้งการจากการเจรจาต่อรองอยา่งละเอียดแลว้จึงนาํมาจดัเป็นกลุ่มของกรอบ
ความคิด (Cognitive Frames) ซึ�ง พิงคเ์ลย ์(Pinkley) ไดแ้บ่งกรอบความคิดดงักล่าวออกเป็น 3 มิติ ไดแ้ก่ 1) มิติมุ่ง
สมัพนัธ์กบัมุ่งงาน (Relationship/Task) 2) มิติมุ่งใชอ้ารมณ์กบัใชส้ติ (Emotional/Intellectual) และ o) มิติมุ่งความ
ร่วมมือกบัมุ่งชนะ (Cooperate/Win) ซึ�งสามารถแสดงไดด้งัแผนภูมิต่อไปนี�  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที� 17 แผนภูมิแสดงกรอบความคิดในการต่อรอง (Cognitive Frames in Bargaining) 
ที�มา  : R. L. Pinkly, “Dimensions of Conflict Frame: Disputant Interpretations of Conflict,” Journal of Applied 
Psychology 75, 2 (1990): 120. 
 

จากแผนภูมิดงักล่าวนี� แสดงให้เห็นว่า ฝ่ายคู่เจรจาต่อรองที�เลือกใช้กรอบที�มุ่งงาน (Task 
Frame) หรือกรอบที�มุ่งความร่วมมือ (Cooperative Frame) เป็นหลกัในการเจรจาต่อรองนั�นจะทาํให้ไดข้อ้ยติุที�แต่
ละฝ่ายไดท้ั�งผลประโยชน์เฉพาะฝ่ายและผลประโยชน์ที�ร่วมกนั (Joint Outcome) สูงกวา่การใชก้รอบที�มุ่งเอาชนะ 
(Win Frame) ในขณะเดียวกนัคู่เจรจาทั�งสองที�เลือกใชก้รอบที�มุ่งใชส้ติ (Intellectual Frame) และกรอบที�มุ่ง
สมัพนัธ์จะเกิดความรู้สึกพึงพอใจต่อการเจรจาต่อรองมากกวา่การใชก้รอบมุ่งใชอ้ารมณ์ (Emotional Frame) 

2. กลยทุธ์เฉพาะ (Specific Tactics) ผูเ้จรจาต่อรองมกัใชก้ลยทุธ์ของตนเพื�อลดระดบัความ
ตอ้งการของคู่เจรจาฝ่ายตรงขา้มลง (Reduce Opponents’ Aspirations) ดว้ยการย ํ�าขอ้มูลให้เหตุผลเพื�อให้คู่เจรจา
เห็นวา่ ฝ่ายตนเองนั�นมีโอกาสน้อยมากที�จะสามารถบรรลุเป้าหมายของตน เพราะฉะนั�นจึงขอให้พิจารณารับ

 
มุ่งสมัพนัธ์ (Relationship) 
- ผูเ้จรจาเนน้ที�ความสมัพนัธ์กบัคู่เจรจา 
 

มุ่งงาน (Task) 
- ผูเ้จรจาเนน้ที�ปัจจยัเชิงวตัถุที�เป็นขอ้ขดัแยง้ 
 

มุ่งใชอ้ารมณ์ (Emotional) 
- ผูเ้จรจาเนน้การใชค้วามรู้สึกดา้นอารมณ์ต่อ
กรณีขดัแยง้ 
 

มุ่งใชส้ติ (Intellectual) 
- ผูเ้จรจาเน้นการมีสติ การใชปั้ญญาในการ
เจรจา 
 

มุ่งความร่วมมือ (Cooperate) 
- ผูเ้จรจามุ่งเนน้ให้ไดป้ระโยชน์สูงสุดต่อทั�ง
สองฝ่าย 
 

มุ่งชนะ (Win) 
- ผูเ้จรจาเนน้ตอ้งชนะ และไดป้ระโยชน์สูงสุด
แก่ฝ่ายตน 
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ขอ้เสนอจากฝ่ายผูเ้จรจา ซึ�งพยายามอาํนวยประโยชน์ใหม้ากที�สุด อยา่งไรก็ตามกลยทุธ์นี� มีขอ้พึงระวงัคือ ถา้สร้าง
แรงกดดนัใหแ้ก่ฝ่ายคู่เจรจาต่อรองมากจนเกินไปก็อาจจะพบทางตนัของการเจรจาต่อรอง และฝ่ายคู่เจรจาต่อรองก็
อาจหาพนัธมิตรใหม่มาร่วมงานไดเ้ช่นเดียวกนั แต่ในทางกลบักนันั�นถา้ฝ่ายคู่เจรจาเห็นวา่เงื�อนไขผลประโยชน์
จากขอ้เสนอสูงเป็นที�พอใจ การเจรจาต่อรองก็บรรลุผลสาํเร็จได ้

3. กลยุทธ์การเนน้ขอ้ยติุแบบชนะ-ชนะแทนแบบชนะ-แพ ้ (Win-Win Versus Win–Lose 
Orientation) การเจรจาต่อรองที�ประสบความสาํเร็จนั�นสิ�งที�สาํคญัที�สุดก็คือ การไดข้อ้ยติุเป็นที�พอใจทั�งสองฝ่าย 
วอลตนัและแมคเคอร์ซี  (Walton and McKersie) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ ผูที้�ร่วมการเจรจาต่อรองมีขอ้ยติุที�เป็น
ทางเลือกสาํคญัอยู ่- ทางเลือก ไดแ้ก่  การที�ผูเ้ขา้ร่วมเจรจาต่อรองมองวา่การเจรจาต่อรองใดๆ ตอ้งมีฝ่ายหนึ�งเป็น
ผูช้นะในขณะที�อีกฝ่ายตอ้งเป็นผูแ้พ ้(Win–Lose Situations) และการที�ผูเ้ขา้ร่วมการเจรจาต่อรองสามารถทาํให้ทั�ง
สองฝ่ายเป็นผูช้นะ (Win–Win Situations) กล่าวคือ มองวา่ผลประโยชน์ของทั�งสองฝ่ายมีความสาํคญัเท่าเทียมกนั 
โดยพยายามให้ไดผ้ลประโยชน์ที�สูงสุด แต่ถึงอยา่งไรก็ตามก็ไม่ใช่ทุกสถานการณ์ที�สามารถทาํไดเ้ช่นนี�  แต่ถา้
ผูเ้ขา้ร่วมเจรจาทั�งสองฝ่ายเต็มใจที�คน้หาทางเลือกต่างๆ อยา่งรอบคอบ โดยการผสมผสานแนวคิดต่างๆ ในการ
แกปั้ญหาเขา้ดว้ยกนัแลว้ก็จะพบทางเลือกใหม่ที�ดี ซึ�งเรียกวา่ขอ้ยติุแบบบูรณาการ (Integrative Agreement) ซึ� งทั�ง
สองฝ่ายเป็นผูช้นะ (Win-Win Situation) แทนการใชว้ธีิประนีประนอมง่าย ๆ  ซึ� งทั�งสองฝ่ายต่างตอ้งสูญเสียส่วน
หนึ�งที�ตนตอ้งการไดไ้ป  ซึ�งตารางต่อไปนี� เป็นสรุปวธีิการต่าง ๆ  ที�ทาํใหไ้ดข้อ้ยติุแบบบูรณาการ  ดงันี�   
 

วธีิการ รายละเอียด 
- ขยายทรัพยากรเพิ�มขึ�น 
(Broadening the Pie) 
- การชดเชยที�ไม่เจาะจง 
(Nonspecific Compensation) 
- ใชท้าํนองเอากุง้ฝอยตกปลา 
กระพง (Logrolling) 
 
- การหกัค่าใชจ่้าย(Cost cutting) 
 
- ทอดสะพาน (Bridging) 

- การขยายทรัพยากรเพิ�มมากขึ�น ช่วยใหท้ั�งสองฝ่ายสามารถ 
บรรลุวตัถุประสงคข์องตนง่ายขึ�น 
- โดยมีฝ่ายหนึ�งไดไ้ปตามที�ตอ้งการ ส่วนอีกฝ่ายไดรั้บการชดเชย 
ทดแทนดว้ยสิ�งอื�นที�ไม่เกี�ยวกบัการขดัแยง้นั�น 
- โดยแต่ละฝ่ายยอมผอ่นปรนประเด็นที�มีความสาํคญันอ้ย 
ของฝ่ายตนออก เพื�อแลกเปลี�ยนกบัการไดรั้บตอบสนอง 
ในประเด็นที�สาํคญัหรือมีมูลค่าสูงกวา่ 
- โดยฝ่ายหนึ�งไดรั้บไปตามที�ตอ้งการ ส่วนอีกฝ่ายไดรั้บการ 
หกัค่าใชจ่้ายหรือเวน้ค่าใชจ่้ายในส่วนที�ตอ้งเสียเป็นการทดแทน 
- ไม่มีฝ่ายใดไดไ้ปตามที�ตอ้งการในตอนแรก แต่ไดข้อ้ยติุ 
ซึ�งเป็นทางเลือกใหม่ที�ถูกใจและตอบสนองผลประโยชน์ 
ทั�งสองฝ่ายไดเ้ป็นส่วนใหญ่ 

 

ตารางที�  2  ตารางแสดงวธีิการต่าง ๆ ที�ใหข้อ้ยติุแบบบูรณการ 
ที�มา : J. Greenberg and R.A. Baron, Behavior in organizations: Understanding and managing the human 
side of work, qth ed. (Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall,1997), 388. 
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 4.กลยทุธ์ใชบุ้คคลที�สามเขา้แทรกแซง  (Third-party  intervention) ภายหลงัจากที�ทั�งสองฝ่าย
ใช้เทคนิควิธีต่างๆ  แลว้ยงัไม่สามารถหาขอ้ยุติร่วมที�ทั� งสองฝ่ายพอใจได้  ก็จะทาํให้การเจรจาต่อรองต้อง
หยดุชะงกัไม่อาจเจรจาต่อไปได ้ เมื�อเกิดสถานการณ์เช่นนี�จาํเป็นจะตอ้งอาศยับุคคลที�สามเขา้ช่วยเหลือเพื�อหาขอ้
ยุติใหม่  ซึ� งโดยทั�วไปแลว้บุคคลที�สามดังกล่าวจะมีบทบาทใน 4 แบบ ได้แก่  4.1)  ผูไ้กล่เกลี�ย  (Mediator)   
กล่าวคือ บุคคลที�สามที�มีความเป็นกลาง  ทาํหน้าที�ช่วยเหลืออาํนวยความสะดวกให้การเจรจาต่อรองไดข้อ้ยุติ  
โดยการใช้เหตุผลโน้มน้าวใจและเสนอทางเลือกต่างๆ  เป็นตน้ ผูไ้กล่เกลี�ยใชม้ากในการบริหารความขดัแยง้
ทางดา้นแรงงานและขอ้พิพาทในศาลแขวงหรือศาลครอบครัว ซึ� งโดยรวมการใชค้นกลางไกล่เกลี�ยประสบ
ผลสาํเร็จในระดบัน่าพอใจ โดยสามารถยติุปัญหาขดัแยง้ไดถึ้ง 60% และคู่เจรจาต่อรองมีความพอใจประมาณ  
70% แต่ความสาํเร็จของการเจรจาต่อรองมกัขึ�นอยูก่บัปัจจยัสาํคญัคือ  สถานการณ์ที�คู่เจรจาต่อรองทั�งสองฝ่ายนั�น
มีแรงจูงใจที�จะทาํการเจรจาต่อรองเพื�อแกปั้ญหาขดัแยง้นั�นเพียงใด  และความขดัแยง้ตอ้งไม่สูงแต่อยู่ในระดบั
ปานกลาง  และที�สําคญัก็คือผูไ้กล่เกลี�ยตอ้งเป็นที�ยอมรับจากสองฝ่ายว่าเป็นกลางและไม่ใชก้ารกดดนัหรือบีบ
บงัคบั 4.2)  อนุญาโตตุลาการ  (Arbitrator) กล่าวคือบุคคลที�สามที�มีอาํนาจในการกาํกับให้เกิดขอ้ยุติ  ผูเ้ป็น
อนุญาโตตุลาการอาจมาจากการร้องขอของทั�งสองฝ่าย  หรืออาจมาโดยการบงัคบัหรือระบุไวใ้นกฎหมายหรือขอ้
สัญญา อนุญาโตตุลาการมีอาํนาจมากน้อยแลว้แต่จะกาํหนดและตกลงโดยคู่เจรจาต่อรองทั�งสองฝ่าย  การทาํ
หน้าที�ตดัสินขอ้ขดัแยง้ของอนุญาโตตุลาการยอ่มไดข้อ้ยุติออกมาแน่นอนกวา่การเป็นผูไ้กล่เกลี�ย  แต่ถา้ผลการ
ตดัสินปรากฏวา่ฝ่ายหนึ�งเป็นผูแ้พอ้ยา่งสิ�นเชิงฝ่ายนั�นจะไม่พอใจและไม่เตม็ใจรับคาํวนิิจฉยัของอนุญาโตตุลาการ
จะส่งผลให้ความขดัแยง้เกิดขึ�นในเวลาต่อมาไดอี้ก 4.3) ผูป้รองดอง (Conciliator) กล่าวคือ บุคคลที�สามที�ไดรั้บ
ความไวว้างใจจากทั�งสองฝ่ายให้ทาํหนา้ที�เชื�อมต่อระหวา่งผูเ้จรจาต่อรองกบัฝ่ายตรงกนัขา้ม  ซึ� งเป็นการสื�อสาร
แบบไม่เป็นทางการ การปรองดองเป็นวิธีการเจรจาต่อรองที�ใชม้ากในการคลี�คลายความขดัแยง้ระหวา่งประเทศ  
กลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน ครอบครัว  และชุมชน  บทบาทการเป็นผูป้รองดองใกลเ้คียงหรือซํ� ากบับทบาทของผูไ้กล่เกลี�ย
ค่อนขา้งมาก  ในทางปฏิบติัผูป้รองดองจะใชก้ารติดต่อสื�อสารเป็นการลบัเป็นส่วนใหญ่ รวมทั�งเป็นผูท้าํหนา้ที�
เสาะหาขอ้เท็จจริงตีความขอ้มูลข่าวสาร  และโนม้นา้วใจใหคู้่ขดัแยง้ไดข้อ้ยติุดว้ยความพอใจ  และ p.p) ที�ปรึกษา  
(Consultant) กล่าวคือ บุคคลที�สามที�มีทกัษะและมีใจเที�ยงธรรมที�พยายามเอื�อให้เกิดการแกปั้ญหาโดยการสื�อสาร
และช่วยวเิคราะห์ใหค้วามรู้แก่คู่กรณีใหส้ามารถแกข้อ้ขดัแยง้ได ้ บทบาทของที�ปรึกษาต่างจากบทบาทอื�นที�กล่าว
แลว้โดยที�ปรึกษาจะไม่เนน้ที�ประเด็นความขดัแยง้  แต่จะมุ่งปรับปรุงความสัมพนัธ์ของคู่กรณีทั�งสองฝ่ายให้ดีขึ�น
จนสามารถร่วมกนัแกปั้ญหาไดเ้อง นอกจากไม่เขา้ไปแกปั้ญหาโดยตรงแลว้ที�ปรึกษายงัพยายามช่วยให้ทั�งสอง
ฝ่ายเรียนรู้การสร้างความเขา้ใจและการทาํงานร่วมกนั  ดงันั�นการทาํงานของที�ปรึกษาจึงเป็นการหวงัผลระยะยาว  
ช่วยสร้างเจตคติและการรับรู้ใหม่ที�เป็นแง่บวกใหแ้ก่คู่ขดัแยง้ทั�งสองฝ่ายนั�นเอง1011  

นอกจากนี�  หทยัชนก จรณะ ยงัไดก้ล่าวถึงเทคนิคที�ควรรู้ในการเจรจาต่อรองไวโ้ดยสรุปดงันี�   
&) เทคนิคการเสนอเงื�อนไข ซึ� งมีแนวทางปฏิบติัในการเสนอเงื�อนไข คือ &.&) ก่อนเสนอ

เงื�อนไขให้แก่คู่เจรจานั�นตอ้งกาํหนดมาตรฐานขั�นตํ�าที�สามารถยอมรับไดไ้วใ้นใจ &.-) ถา้เป็นผูข้าย (ผูเ้สนอ

                                                
1011อภิรดี เจียรศิริสมบูรณ์, “ผลกระทบของความสามารถทางดา้นการเจรจาต่อรองของผูบ้ริหารที�มี

ต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจส่งออกอญัมณีและเครื�องประดบัในประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาการจดัการมหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, -WWA), ----W. 
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เงื�อนไข) ตอ้งตั�งราคาให้สูงไวก่้อน ถา้เป็นผูซื้�อ (ผูรั้บเงื�อนไข) ตอ้งต่อราคาให้ตํ�าไวก่้อน &.o) เสนอเงื�อนไขดว้ย
ความเชื�อมั�น &.p) เงื�อนไขตอ้งมีความชดัเจน ไม่ทาํใหคู้่เจรจาเขา้ใจผิด และ &.W) ไม่จาํเป็นตอ้งอธิบายเหตุผล หาก
เงื�อนไขที�เสนอนั�นมีความสมเหตุสมผล 

-. เทคนิคการฟัง หลกัสําคญัในการเจรจาต่อรอง คือ ควรฟังให้มากกว่าพูด เพราะการฟังไม่
เพียงแต่ช่วยใหเ้ขา้ใจสถานการณ์ต่าง ๆ ไดม้ากขึ�น แต่ยงัช่วยให้เขา้ใจเจตนาของฝ่ายตรงขา้มมากขึ�นดว้ย ซึ� งการ
ฟังที�ดีนั�นไม่ควรเพียงแต่ฟังเสียง (hearing) ของคู่เจรจาอยา่งเดียวเท่านั�น แต่ควรใชต้าสังเกตท่าทีและสีหนา้ของคู่
เจรจา และในใจก็ควรคิดหาแผนการรับมือและใชส้มองทาํความเขา้ใจกบัแรงจูงใจของคู่เจรจาดว้ย 

o. เทคนิคการถาม ซึ�งการตั�งคาํถามเป็นเครื�องมือสาํคญัที�ช่วยใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี�
คือ  o.&) รวบรวมขอ้มูล o.-) คาดเดาแนวโนม้การเคลื�อนไหวของคู่เจรจา o.o) นาํเสนอขอ้มูล o.p) สนบัสนุนให้
แสดงความคิดเห็น o.W) แสดงปฏิกิริยาตอบโต ้o.q) กระตุน้ให้ฝ่ายตรงขา้มพิจารณาประเด็นปัญหาใดปัญหาหนึ�ง 
o.r) คาดเดาวา่คู่เจรจามีความเห็นไปในทาํนองเดียวกนัหรือไม่ และ o.s) กลบัเขา้มาในประเด็นเดิม 

p. เทคนิคการบอกเล่า ซึ� งมีแนวทางปฏิบติัในการบอกเล่า ดงันี� คือ p.&) สื�อสารกบัคู่เจรจาโดย
ใชภ้าษาที�เขา้ใจกนัได ้p.-) ไม่ควรแสดงความเห็นที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัประเด็นที�กาํลงัเจรจาต่อรองกนัอยูp่.o) ไม่ควร
พดูในทาํนองที�วา่ “ผมบอกคุณแลว้” โดยเด็ดขาด 4.4) ไม่ควรพดูวกไปวนมาจนเขา้ประเด็นไม่ได ้p.W) ตอ้งพูดให้
ถูกตอ้งตั�งแต่แรก p.q) พูดปฏิเสธโดยใชรู้ปประโยคบอกเล่า p.r) ไม่จบการเจรจาดว้ยการปฏิเสธ p.s) หลีกเลี�ยง
การพูดถึงจาํนวนตวัเลขต่าง ๆ โดยประมาณ และ p.R) เมื�อสิ�นสุดการเจรจาควรแสดงให้คู่เจรจาทราบถึงความ
ซาบซึ�งใจที�ไดเ้จรจาร่วมกนั 

W. เทคนิคการตอบ  ซึ�งมีแนวทางปฏิบติัในการตอบ ดงันี� คือ W.&) ก่อนตอบคาํถามควรคิดอยา่ง
รอบคอบ หากไม่เขา้ใจคาํถามอยา่งถ่องแทแ้ลว้ไม่ควรตอบโดยเด็ดขาด W.-) วิธีหลีกเลี�ยงการตอบคาํถามที�ไม่
อยากตอบวิธีหนึ� ง คือ “ตอบในสิ�งที�ไม่ไดถ้าม” และคาํถามบางขอ้ไม่มีคุณค่าพอที�จะตอบ W.o) บางครั� งอาจใช้
ขอ้อา้งวา่ “จาํไม่ได”้ หรือ “มีขอ้มูลไม่พอ” เพื�อถ่วงเวลาในการตอบ W.p) ปล่อยให้คู่เจรจาเป็นฝ่ายหาคาํตอบที�
ตอ้งการเอง W.W) การตอบคาํถามที�ดี คือ รู้วา่อะไรควรพดู อะไรไม่ควรพดู ไม่ไดขึ้�นอยูก่บัคาํตอบนั�นถูกหรือผิด 

q. เทคนิคการจูงใจ ซึ� งมีแนวทางปฏิบัติในการจูงใจ ดังนี� คือ q.&) สร้างความสัมพนัธ์อนัดี
ระหวา่งกนัทั�งสองฝ่าย q.-) วเิคราะห์ผลกระทบที�อาจจะเกิดขึ�นจากขอ้เสนอแนะ เพื�อใหคู้่เจรจาเชื�อวา่คาํชกัจูงนั�น
เกิดจากความจริงใจ และควรตอบคาํถาม o ขอ้ต่อไปนี�ใหไ้ด ้ไดแ้ก่ q.-.&) หากคู่เจรจายอมปฏิบติัตามคาํจูงใจของ
เรา จะเกิดผลดีและผลเสียอยา่งไรบา้ง q.-.-) เพราะเหตุใดเราจึงเลือกคู่เจรจาเป็นเป้าหมายในการจูงใจ และ q.-.o)  
หากเราสามารถจูงใจใหคู้่เจรจายอมรับขอ้เสนอแลว้ เราจะไดรั้บผลประโยชน์อยา่งไร และ q.o) ทาํให้การยอมรับ
ขอ้เสนอดูเป็นเรื�องง่ายเพื�อให้คู่เจรจายอมรับขอ้เสนอของเราโดยไม่เปลี�ยนใจกะทนัหัน โดยการที�อาํนวยความ
สะดวกแก่คู่เจรจาในเรื�องที�สามารถทาํได ้

r. เทคนิคการขอเวลานอก ซึ� งมีแนวทางปฏิบติัในการขอเวลานอก ดงันี� คือ r.&) ตอ้งการเวลา
เพื�อพิจารณาสิ�งที�ไดรั้บฟังหรือไดเ้ห็นมาทั�งหมด r.-) ตอ้งการเวลาพิจารณาปัญหา r.o) ตอ้งการเวลาพิจารณา
ประเด็นใหม่และหาวิธีรักษาจุดยืนของตน r.p) ตอ้งการเวลาเพื�อทาํความเขา้ใจกบัการเปลี�ยนแปลงต่างๆ r.W) 
ตอ้งการเวลาเพื�อวางแผนกลยุทธ์ r.q)  ตอ้งการเวลาเพื�อหาวิธีพูดที�เหมาะสมมากขึ�น r.r) ตอ้งการเวลาเพื�อ
พิจารณาหาวธีิถอยที�เหมาะสม r.s) ตอ้งการเวลาเพื�อหาวธีิรับมือกบัขอ้เรียกร้องของคูเ่จรจาและพิจารณาวา่สมควร
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เพิ�มหรือลดขอ้เรียกร้องที�เรามีต่ออีกฝ่ายหนึ� ง r.R) ตอ้งการเวลาเพื�อตรวจสอบระเบียบกฎเกณฑต่์าง ๆ r.&A) 
ตอ้งการเวลาเพื�อวเิคราะห์การเปลี�ยนแปลงกฎเกณฑแ์ละเงื�อนไขต่าง ๆ r.&&) ตดับทไม่ให้คู่เจรจาถามคาํถามที�เรา
ไม่ตอ้งการตอบ r.&-) หลีกเลี�ยงไม่เจรจากบัคู่เจรจาที�เราไม่ตอ้งการร่วมมือดว้ย r.&o) ตอ้งการเวลาพกัผ่อน r.&p) 
เครียดมากเกินไป 

s. เทคนิคการถอย ซึ� งมีแนวทางปฏิบติัในการถอย ดงันี� คือ s.&) ไม่ควรถอยให้คู่เจรจามาก
เกินไปเพราะจะทาํใหอี้กฝ่ายมีความคาดหวงัสูงขึ�น s.-) การถอยในแต่ละครั� งไม่ควรมีรูปแบบและระดบัที�ตายตวั
เพื�อหลีกเลี�ยงไม่ใหคู้่เจรจาคาดเดาการกระทาํของเราไดท้ั�งหมด s.o) สามารถเลือกถอยในประเด็นที�ไม่สาํคญัได ้
แต่ตอ้งพิจารณาก่อนวา่ประเด็นนั�นมีความสาํคญัต่อคู่เจรจาหรือไม่ หากประเด็นนั�นมีความสาํคญัต่ออีกฝ่ายเป็น
อย่างมากแต่ไม่มีความสําคญักับเรา ก็ไม่ควรถอยให้ง่ายจนเกินไป s.p) พยายามหาวิธีให้คู่เจรจายอมถอยใน
ประเด็นที�มีความสําคญัก่อน s.W) หลงัจากการถอยในแต่ละครั� งตอ้งขอให้คู่เจรจาถอยให้ในประเด็นอื�นทีมี
ความสาํคญัเท่าเทียมกนัเป็นการตอบแทน s.q) ไม่กลวัที�จะพูดวา่ “ไม่” เพราะยิ�งเราพูด ฝ่ายคู่เจรจาก็จะยิ�งเชื�อวา่
เรามีไพต่ายบางอยา่งอยูใ่นมือ s.r) ไม่ควรถอยให้คู่เจรจาเพราะตอ้งการให้อีกฝ่ายรู้สึกดีต่อเราเป็นอนัขาดเพราะ
การกระทาํเช่นนี�มกัทาํให้คู่เจรจามองวา่เป็นการแสดงความอ่อนแอมากกวา่ s.s) ควรจดบนัทึกทุกครั� งที�คู่เจรจา
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งยอมถอยให้และนาํมาพิจารณาสรุปร่วมกนัในเวลาที�เหมาะสม s.R) วิธีถอยที�ไม่ควรทาํมากที�สุด 
คือ ยอมรับเงื�อนไขที�ฝ่ายตรงขา้มเสนอมาตั�งแต่ครั� งแรกโดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ใด ควรระลึกไวเ้สมอวา่ ไม่ควรยอม
ถอยง่าย ๆ เพราะคนเรามกัมองไม่เห็นคุณค่าของสิงที�ไดม้าง่ายๆ s.&A) พยายามถอยโดยไม่ใหค้วามเสียหายเกิดขึ�น 
ซึ� งสามารถทาํไดด้งันี� คือ  s.&A.&)  รับฟังคู่เจรจาดว้ยความตั�งใจ s.&A.-) ตอ้นรับคู่เจรจาอยา่งดี s.&A.o) พยายาม
อธิบายใหคู้่การเจรจาเขา้ใจอยา่งละเอียด s.&A.p) พดูวา่ “ผมจะพิจารณาความเห็นของคุณ” บ่อย ๆ s.&A.W) ทาํให้คู่
เจรจาเชื�อวา่เราพยายามคลอ้ยตามความคิดเห็นของเขาแลว้ s.&A.q) ใหคู้่เจรจามีอิสระทีจะพิสูจน์ทุกเรื�องที�เราพูด 
และ s.&A.r) พยายามชี�ใหคู้่เจรจาเห็นวา่หากปฏิบติัตามขอ้เสนอของเรา เขาก็จะไดรั้บผลประโยชน์ดว้ยเช่นกนั1012  

วกิรณ์  รักษป์วงชน ไดเ้สนอเทคนิคในการเจรจาต่อรองไว ้&A ประการ ดงันี� คือ &) การเนน้ถึง
ประโยชน์ที�อีกฝ่ายจะไดรั้บ -) การอา้งอิงรายอื�นเปรียบเทียบ o) การกาํหนด limit ไวก่้อนทุกครั� ง p) การคาดหวงั
ให้มากแต่อยา่โลภมากเกินไป 5) การแยกแยะขอ้เสนอให้มีจาํนวนมากขอ้ q) การให้ขอ้ลดหยอ่ยอยา่งชา้ๆ และ
เก็บบางส่วนไวใ้ห้หรือแถมในครั� งสุดทา้ย r) การใชข้อ้จาํกดัของเวลาให้เป็นประโยชน์ s) การใชก้ฎพบกนัครึ� ง
ทาง R) การยื�นคาํขาดหรือหน่วงการตดัสินใจใหถู้กจงัหวะ และ &A)การเปิดทางถอยและปิดไม่ใหส้นิท1013 

วชิยั โถสุวรรณจินดา ไดน้าํเสนอแนวทางการวิเคราะห์คู่เจรจาต่อรองสาํหรับนกัเจรจาต่อรอง
ที�มุ่งประสบความสําเร็จ ไวด้งันี� คือ 1) ความแตกต่างระหว่างเพศ มีแนวทางการเจรจาต่อรองที�แตกต่างกัน 
กล่าวคือ ดา้นการมุ่งผลการเจรจา โดยผูห้ญิงนั�นมกัจะเจรจาต่อรองโดยมองถึงความสมัพนัธ์ที�ดีกบัคู่เจรจามากกวา่
ผูช้าย ในขณะที�ผูช้ายมกัจะเจรจาต่อรองโดยมุ่งถึงผลสาํเร็จที�เป็นผลประโยชน์ในการเจรจามากกวา่ ดา้นขอบเขต

                                                
1012หทยัชนก จรณะ, Winning negotiation: เทคนิคและศิลปะในการเจรจาต่อรอง (กรุงเทพฯ: 

สาํนกัพิมพไ์อเอม็บุ๊คส์,-WW&),  &qs. 
1013วิกรณ์  รักษ์ปวงชน, “กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง,” วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช &q, - 

(ธนัวาคม -Wpr): pp-pR. 
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การเจรจา โดยผูห้ญิงนั�นมกัจะไม่จาํกดัการเจรจาไวแ้ต่เพียงหวัขอ้ที�กาํหนดแต่อาจขยายการเจรจาไปยงัเรื�องอื�นได้
ดว้ยซึ�งอยูบ่นพื�นฐานของความสมัพนัธ์ ในขณะที�ผูช้ายมกัจะจาํกดัการเจรจาต่อรองให้มีขอบเขตเฉพาะในเรื�องที�
เป็นประเด็นการเจรจาเท่านั�น ตั�งแต่เริ�มตน้จนถึงสิ�นสุดการเจรจาต่อรอง ดา้นการใชอ้าํนาจ โดยผูห้ญิงนั�นมกัจะ
เลือกใชอ้าํนาจในแนวทางที�นุ่มนวลกวา่ผูช้าย โดยใชก้ารสร้างความผกูพนักบัทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งและจูงใจมากกวา่
การบงัคบั และดา้นการแกปั้ญหา โดยผูห้ญิงนั�นมกัจะแกปั้ญหาดว้ยการพูดคุยกบัทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งพยายามทาํ
ความเขา้ใจกบัปัญหา รับฟังความคิดเห็น และให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัแยง้ ในขณะที�ผูช้าย
จะใชอ้าํนาจโดยตรงเพื�อเพื�อมุ่งสู่เป้าหมายที�ตอ้งการ 2) ความแตกต่างดา้นบุคลิกลกัษณะ มีแนวทางการเจรจา
ต่อรองที�แตกต่างกนั กล่าวคือ ดา้นรูปแบบการจดัการกบัความขดัแยง้ โดยการเจรจาต่อรองนั�นเป็นการจดัการกบั
ปัญหาความขดัแยง้หรือความตอ้งการที�ไม่ตรงกนั ดงันั�นแนวทางการจดัการความขดัแยง้จึงมีผลต่อการเลือก
วิธีการเจรจาต่อรอง ดา้นค่านิยม โดยค่านิยมในสังคมนั�นมีส่วนกาํหนดพฤติกรรมในการเจรจาต่อรองดว้ย เช่น 
ค่านิยมแบบตะวนัตกจะมุ่งเนน้การเผชิญหนา้ มีการสร้างแรงกดดนัแก่คู่เจรจา ในขณะที�ค่านิยมแบบตะวนัออกจะ
มุ่งเน้นการประนีประนอมและหลีกเลี�ยงการเผชิญหน้ามากกว่า ดา้นความไวใ้จระหวา่งบุคคล โดยการเจรจา
ต่อรองที�คู่เจรจามีความไวใ้จกนันั�นจะทาํให้การเจรจาเป็นการเจรจาที�มีลกัษณะเปิดเผยแลกเปลี�ยนขอ้มูล และ
พยายามหาทางออกร่วมกนั ในขณะที�การเจรจาต่อรองที�คู่เจรจาทั�ง สองฝ่ายไม่มีความไวใ้จกนัระหวา่งบุคคลจะทาํ
ให้การเจรจามีลกัษณะเป็นการเจรจาต่อรองแบบแบ่งสันปันส่วน ไม่เปิดเผยขอ้มูล และใชก้ลยทุธ์ต่าง ๆ เพื�อ
เอาชนะ และ ดา้นการควบคุมอารมณ์ตนเอง โดยนกัเจรจาต่อรองที�มีการควบคุมอารมณ์ที�ดี จะมีแนวโนม้ที�จะใช้
วิธีการเจรจาต่อรองที�ใช้เหตุผลมากกว่าการเจรจาต่อรองที�ก้าวร้าว ซึ� งการเป็นนักเจรจาต่อรองที�ประสบ
ความสาํเร็จนั�น นกัเจรจาตอ้งรู้จกัตวัเองและฝ่ายคู่เจรจาให้ดีไม่วา่จะเป็นจุดอ่อนจุดแข็งหรือรูปแบบการเจรจา
ต่อรอง เพื�อเลือกใชว้ิธีการเจรจาต่อรองให้ถูกตอ้งและเหมาะสม ตอ้งมีความสามารถในการใชเ้หตุผล การ
แกปั้ญหา มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์และสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี ในขณะเดียวกนันั�นตอ้งมี
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเองและแสดงอารมณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมถึงสามารถเผชิญกบัการ
ใชอ้ารมณ์ของคู่เจรจาไดเ้ป็นอยา่งดี มีความสามารถในการใหข้อ้เสนอ และตอบสนองต่อคาํโตแ้ยง้ของคู่เจรจาได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยที�เขา้ใจลึกซึ� งถึงความตอ้งการที�แทจ้ริงและขอ้จาํกดัของคู่เจรจาดว้ย1014 นอกจากนี�  วิชยั 
โถสุวรรณจินดา ยงัไดก้ล่าวถึงคุณสมบติัของนกัเจรจาต่อรองที�ดีและประสบความสาํเร็จไวด้งันี� คือ 1) สามารถ
เขา้ถึงความตอ้งการของผูอื้�นไดเ้ป็นอยา่งดี 2) สามารถประนีประนอม หรือหาทางออกเพื�อแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�น
ได ้3) เชื�อมั�นในแนวคิดเอาชนะร่วมกนั 4) มีความเชี�ยวชาญในการจดัการความขดัแยง้ 5) พร้อมที�จะหาขอ้มูลและ
วเิคราะห์ประเด็นต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งอยา่งครบถว้น 6) มีความอดทนต่อการยั�วยแุละความกา้วร้าว 7) มีความอดกลั�น
สูงในการเผชิญกบัความเครียด 8) เป็นผูฟั้งที�ดี 9) มีความหนกัแน่น ไม่ตื�นเตน้ตกใจง่ายกบัการใชก้ลยทุธ์ของฝ่าย
ตรงขา้ม และ 10) สามารถสรุปประเด็นที�เกี�ยวขอ้งกบัการเจรจาต่อรองไดอ้ยา่งรวดเร็ว1015 นยันนัต ์จิตประพนัธ์ได้
กล่าวถึงคุณสมบติัของนกัเจรจาต่อรองเพื�อช่วยเหลือบุคคลผูอ้ยูใ่นภาวะวิกฤตที�ดีไวด้งันี� คือ &) มีความเชื�อมั�นใน
ตนเอง น่าเชื�อถือ -) ควบคุมอารมณ์ไดดี้ อดทน ใจเยน็ จริงใจ พร้อมที�จะให้ความช่วยเหลือ o) มีความรอบรู้และ

                                                
1014วิชยั โถสุวรรณจินดา, ครบเครื�องเรื�องการเจรจาต่อรอง, พิมพค์รั� ง ที� 1 (กรุงเทพฯ: สมาคม

ส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย - ญี�ปุ่น), 2551), 38-43. 
1015เรื�องเดียวกนั, 33–34. 
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ทกัษะการให้การปรึกษาขั�นพื�นฐาน เช่น ทกัษะการฟังอย่างตั�งใจ ทกัษะการถาม ทกัษะการสะทอ้นความรู้สึก 
ทกัษะการทวนความ ทกัษะการสรุปความ เป็นตน้ p) มีความเขา้ใจธรรมชาติความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
ความตอ้งการของมนุษย ์W) ทาํงานเป็นทีมไดดี้ q) มีการตดัสินใจที�ดี และ r) ผา่นการทดสอบทางจิตวทิยา1016 

ศิริรัตน์ จาํปีเรือง ไดก้ล่าวไวว้า่ การเจรจาต่อรองที�จะประสบผลสาํเร็จ จะมีลกัษณะมีดงันี� คือ  
1) ทั�งสองฝ่ายต่างรู้สึกวา่คุม้ค่า ถา้มีฝ่ายใดรู้สึกวา่ไม่คุม้การเจรจาครั� งนั�นก็ไม่ประสบผลสําเร็จ 2) ทั�งสองฝ่าย
ไดรั้บผลตอบแทน 3) ความประสงคส่์วนใหญ่ของทั�งสองฝ่ายไดรั้บการตอบสนอง 4) ไดรั้บความยติุที�มั�นคงถาวร 
5) มีความเต็มใจที�จะเจรจากนัอีก และยงัไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะที�ดีของนกัเจรจาต่อรองไวว้า่ควรประกอบดว้ย
ลกัษณะต่อไปนี� คือ 1) มีการเตรียมและวางแผน 2) มีความรู้เกี�ยวกบัเรื�องที�จะเจรจาต่อรอง 3) มีความสามารถที�จะ
คิดไดช้ดัเจนและรวดเร็วภายใตภ้าวะกดดนัและความไม่แน่นอน 4) มีความสามารถในการถ่ายทอดความคิด
ออกเป็นคาํพดู 5) มีความสามารถในการฟัง 6) มีดุลยพินิจและความเฉลียวฉลาด 7) มีความสามรถในการชกัชวน
ผูอื้�น 8) มีความอดทนและกลา้ในการตดัสินใจ 9) มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์และเขา้ใจถึงความรู้สึก
ของผูอื้�น และ 10) มีความหนกัแน่น ขณะเดียวกนัก็ตอ้งมีอารมณ์ขนัร่วมดว้ย1017 

อภิรดี เจียรศิริสมบูรณ์ ไดท้าํการจาํแนกปัญหาต่างๆ ที�มกัเกิดขึ�นในการเจรจาต่อรองออกเป็น 
3 กลุ่มตามช่วงเวลาที�เกิด ดงันี� คือ 1) ปัญหาที�เกิดก่อนการเจรจาต่อรอง ประกอบดว้ย 1.1) ปัญหาเรื�องการเตรียม
ตวัก่อนการเจรจาต่อรอง ในการเตรียมตวัก่อนการเจรจาต่อรองนั�น ขอ้มูลเป็นสิ�งที�สาํคญัมากจะตอ้งมีการเตรียม
ขอ้มูลใหพ้ร้อมเสมอก่อนการเจรจาต่อรอง และ 1.2) ปัญหาในการเลือกกลยทุธ์ที�จะใช ้การเลือกกลยทุธ์ที�จะใชใ้น
การเจรจาต่อรองก็เพื�อใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายที�ตอ้งการ การเลือกกลยทุธ์ที�ถูกตอ้งจะทาํใหป้ระสบผลสาํเร็จใน
การเจรจาต่อรอง 2) ปัญหาที�เกิดขึ�นระหวา่งการเจรจาต่อรอง ประกอบดว้ย 2.1) กลโกงที�ใชใ้นการเจรจาต่อรอง 
ในการเจรจาต่อรองต่างฝ่ายต่างใชค้วามพยายามเพื�อให้ไดม้าซึ� งผลประโยชน์สูงสุดของตนเอง ดงันั�นยอ่มมีความ
เป็นไปไดที้�นกัเจรจาบางคนพยายามที�จะใชว้ิธีการต่างๆ ซึ� งในบางครั� งไม่เหมาะสม เช่น กลโกงต่างๆ เพื�อให้
ไดม้า ซึ� งความไดเ้ปรียบในการเจรจาต่อรอง ดงันั�นเราจึงควรระมดัระวงัในเรื�องนี� เป็นอยา่งมาก และ 2.2) ความ
แตกต่างดา้นภาษา และวฒันธรรม ในเรื�องนี�ตอ้งมีการปรับตวัอยา่งมาก การเรียนรู้วฒันธรรมของอีกฝ่ายเป็นเรื�อง
ที�ดี เพราะความเขา้ใจอนัดีระหวา่งสองวฒันธรรมที�แตกต่างกนันั�นจะส่งเสริมให้เกิดความเขา้ใจอนัดีระหว่าง
องค์กรต่อไป 3) ปัญหาที�เกิดขึ�นภายหลงัการเจรจาต่อรอง ประกอบด้วย 3.1) ปัญหาดา้นขอ้ตกลงที�ถูก
เปลี�ยนแปลงในอนาคต หลงัจากการเจรจาต่อรองสิ�นสุดลง ควรมีการทบทวนประเด็นขอ้ตกลงระหวา่งกนัให้
ชดัเจน ตรวจสอบความเขา้ใจระหว่างกนัและแกไ้ขปัญหาที�อาจจะตีความผิดดว้ย จะเป็นการลดปัญหาดา้น
ขอ้ตกลงที�ถูกเปลี�ยนแปลงในอนาคต และ  3.2) ปัญหาดา้นกฎหมาย ระบบกฎหมายมกัจะมีผลกระทบต่อการ
เจรจาต่อรองโดยทั�วไปจะถือไดว้า่ขอ้ตกลงในการเจรจาต่อรองคือขอ้สญัญาที�คู่กรณีทั�งสองฝ่ายคาดหวงัที�จะให้มี

                                                
1016นัยนันต์ จิตประพนัธ์, “การเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤต,” วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนี สงขลา (มกราคม-กรกฏาคม -WWA): R-&r. 
1017 ศิริรัตน์ จาํปีเรือง, เทคนิคการเจรจาต่อรอง:จิตวิทยาสู่ความสําเร็จในการเจรจาต่อรอง, เขา้ถึง

เมื�อ  W กมุภาพนัธ์ุ -WWr, เขา้ถึงไดจ้าก http://sirirut2003.blogspot.com/2010/01/blog-post_4275.html 
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ผลบงัคบัใชต่้อกัน รวมทั�งการแก้ไขปัญหาที�อาจจะตีความผิดด้วย จะเป็นการลดปัญหาด้านขอ้ตกลงที�ถูก
เปลี�ยนแปลงในอนาคตได้1018  

ฟิชเชอร์และคณะ (Fisher and Others,&Rs&) ไดก้ล่าวไวโ้ดยสรุปวา่ การป้องกนัปัญหาเกี�ยวกบั
ตวับุคคลในการเจรจาต่อรองมกัเกิดจากสิ�งพื�นฐาน o ประการ ไดแ้ก่ ความคิดเห็น อารมณ์ และการสื�อสาร ซึ� งผู ้
เจรจาต่อรองควรตระหนกัรู้ ดงันี�  &) ความคิดเห็น ประกอบดว้ย &.&) จงเอาใจเขามาใส่ใจเรา &.-) จงอยา่ประเมิน
ความตั�งใจของฝ่ายตรงขา้มจากความกลวัของตนเอง &.o) อยา่ตาํหนิฝ่ายตรงขา้มวา่เป็นตน้เหตุของปัญหา &.p) 
ปรึกษาหารือกนัทุกฝ่าย &.W) หาโอกาสที�จะเปลี�ยนความคิดของคู่เจรจาให้มองต่างมุมบา้ง &.q) เปิดโอกาสให้คู่
เจรจามีส่วนร่วมในกระบวนการต่อรองเพื�อหาขอ้ยติุ และ &.r) รักษาภาพลกัษณ์ดว้ยการยื�นขอ้เสนอให้สอดคลอ้ง
กบัความเป็นจริง -) อารมณ์ ประกอบดว้ย -.&) สงัเกตและเขา้ใจอารมณ์ความรู้สึกของตนเองและฝ่ายตรงขา้มก่อน
เป็นอนัดบัแรก -.-) แสดงอารมณ์ออกมาให้ชดัเจนและยอมรับวา่มนัไม่เป็นเรื�องเสียหายอะไร -.o) ปล่อยให้ฝ่าย
ตรงขา้ม “ปลดปล่อย” ออกมาบา้ง -.p) อยา่ตอบโตอ้ารมณ์ที�ระเบิดออกมา และ -.W) ใชภ้าษาท่าทางสื�อความ
หมายถึงการขอโทษซึ�งถือเป็นการลงทุนที�ให้ผลคุม้ค่าโดยไม่มีตน้ทุนแมแ้ต่นอ้ย และ o) การสื�อสาร ปัญหาหลกั
ในการสื�อสาร มีดงันี� คือ o.&) คู่เจรจาไม่ยอมพูดจากนั หรืออาจพูดกนัไม่เขา้ใจ หรือถา้มีการเจรจาก็ไม่ถือวา่เป็น
เรื�องจริงจงัแต่อาจยอมพดูจากนัเพื�อใหบุ้คคลที�สามเกิดความประทบัใจและเขา้ขา้งตน o.-) บางครั� งคุณอาจพูดกบั
ฝ่ายตรงขา้มอยา่งชดัเจนแต่เขาอาจไม่ไดย้นิสิ�งที�คุณพดูเลย เพราะมีความสนใจแต่ประเด็นที�ตนจะเจรจาต่อไป จึง
ไม่ไดต้ั�งใจฟังในสิ�งที�ฝ่ายตรงขา้มพูดหรือตอบมา และ o.o) เวลาเราพูดอะไรออกไปอยา่งหนึ�ง ฝ่ายตรงขา้มอาจ
ตีความผิดไดท้ั�งๆที�ทุกฝ่ายนั�งอยูใ่นหอ้งเดียวกนั ยิ�งถา้ต่างฝ่ายต่างพดูคนละภาษากนัดว้ย การแปลความหมายผิดก็
ยิงมากขึ�นเป็นทวีคูณ1019 ทั�งนี� ยงัไดก้ล่าวถึงการป้องกนัปัญหาเกี�ยวกบัการสื�อสารทั�ง o ขอ้ ไวว้่าสามารถทาํได้
ดงันี� คือ &) ตั�งใจฟังและทาํความเขา้ใจสิ�งที�ไดย้ินมาให้ดี -) การทาํให้ฝ่ายตรงขา้มทราบว่าคุณรับฟังและเขา้ใจ
คาํพดูของเขาทุกคาํ o) พดูใหเ้ขา้ใจง่าย p) พดูโดยอา้งอิงจากตวัเองไม่ใช่อีกฝ่าย และ W) พดูอยา่งมีเป้าหมาย1020 

ศิริรัตน์ จาํปีเรือง ไดน้าํเสนอวิธีปฏิบติัการเจรจาต่อรอง หากตอ้งเผชิญกบัปัญหาความขดัแยง้
ในการเจรจา ไวด้งันี� คือ 1) เริ�มพูดคุยดว้ยการเอ่ยชม ถา้หัวขอ้ที�จะปรึกษาหารือกนัเป็นเรื�องค่อนขา้งคอขาดบาด
ตาย และคุณไม่อยากให้เกิดความตึงเครียด หรือถกเถียงกนัโดยไม่จาํเป็น ควรเริ�มดว้ยการ “ลูบหลงั” ซึ� งหมายถึง
การเอ่ยปากชม ฟังอย่างตั�งใจ ให้เกียรติ และเห็นใจอีกฝ่ายก่อนจะเริ�มพูดถึงเหตุผลของตวัคุณเอง เดล คาร์เนกี 
เจา้ของหนังสือขายดีทั�วโลกชื�อ How to Win Friends and Influence People (วธีิชนะมิตร และจูงใจคน) 
เปรียบเทียบคาํชมวา่เหมือนครีมโกนหนวดที�ช่วยให้โกนหนวดไดนุ่้มนวล และเกลี�ยงเกลาขึ�นลองยอ้นคิดสักนิด
วา่แต่ละวนัคุณเอ่ยปากชมคนอื�น และไดรั้บคาํชมกี�ครั� ง 2) อยา่บุกรุกอาณาจกัรส่วนตวัของผูอื้�น เวลานั�งโต๊ะ ควร

                                                
1018อภิรดี เจียรศิริสมบูรณ์, “ผลกระทบของความสามารถทางดา้นการเจรจาต่อรองของผูบ้ริหารที�มี

ต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจส่งออกอญัมณีและเครื�องประดบัในประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาการจดัการมหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาสารคาม,-WWA),-R-oA. 

1019โรเจอร์ ฟิชเชอร์, วลิเลียม ยรีู� , และ บรูซ แพตตนั, กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง (อย่างชนิดที�จบลง
ด้วยดี), แปลจาก Getting to yes, แปลโดย  กอ้งเกียรติ โอภาสวงการ (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพซี์เอ็ดยเูคชั�น,-Wpq), 
p--po. 

1020เรื�องเดียวกนั,  pp. 
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สาํรวจใหแ้น่ใจวา่มือ และกระดาษของคุณไม่ไดรุ้กลํ�าพื�นที�ของเพื�อนร่วมงานขา้งๆ เช่นเดียวกนัคืออยา่บุกรุกพื�นที�
ในจิตใจของคนอื�นเพราะจะทาํใหอี้กฝ่ายรู้สึกอึดอดัจนไม่อยากทาํงาน อาณาจกัรส่วนตวัของแต่ละคนมีขนาดเล็ก
ใหญ่ต่างกนั ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัอาย ุสถานการณ์ทางสังคม สุขภาพ ธรรมชาติส่วนตวั ระดบัสติปัญญา และการเลี�ยงดู 
กล่าวอีกนยัหนึ�งคือ รักษาระยะห่างให้พอเหมาะพยายามควบคุมการแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางตลอดเวลา 
ทั�งนี� เพราะคนที�อาย ุและพื�นฐานต่างกนัอาจแปลความหมายของอากปักิริยาต่างๆ ไดไ้ม่เหมือนกนั นอกจากนี� เวลา
ที�ทาํท่าทางต่างๆ เรามกัเผลอตวั และส่งสารบางอยา่งออกไปโดยไม่ตั�งใจ 3) ความสงบ เป็นองคป์ระกอบสาํคญั
ของการถกเถียงอยา่งสร้างสรรค ์พยายามสงัเกตอารมณ์ของคุณเอง และคู่สนทนา ถา้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งมีสภาพจิตใจ
นิ�ง และความคิดแล่นฉิวก็อาจทาํให้คน้พบทางออกสาํหรับเรื�องซบัซอ้นไดไ้ม่ยากนกั ตรงกนัขา้ม ถา้ฝ่ายใดฝ่าย
หนึ� งไม่นิ�ง รู้สึกเหนื�อย กงัวลใจ หรือตื�นเตน้เกินควร ก็ไม่มีประโยชน์ที�จะมานั�งถกกนัเพื�อแกปั้ญหาใดๆ อย่า
พยายามตกลงกนัในเวลากลางคืน และ 4) กาํหนดบทบาทให้เหมาะสม จะทาํให้คุณกาํหนดทิศทาง และผลของ
การสนทนาได ้พึงระลึกไวเ้สมอถึงจุดยนืของคุณ และคู่เจรจา ต่อเรื�องนั�นๆ และจุดยืนที�คุณตอ้งการแสดงให้เห็น 
ตวัอยา่งเช่น หากคุณกาํหนดตวัเองเป็นผูเ้ชี�ยวชาญที�รู้รอบทุกดา้น และมีวฒิุภาวะสูง และวางตวัคู่สนทนาเป็นเด็ก
อ่อนกวา่ที�ไม่ประสีประสา ขาดประสบการณ์ และไม่เฉลียวฉลาด การใชค้าํพูด และวิธีพูดตลอดจนกิริยาท่าทางก็
ตอ้งเปลี�ยนไปตามบทบาทที�คุณกาํหนดไว ้การสนทนาที�เดิมตั�งใจวา่จะเป็นการเกลี�ยกล่อมอาจกลายเป็นการสั�ง
สอน หากคนที� คุณคิดไว้ว่าน่าจะอ่อนน้อมถ่อมตนกลับแสดงอาการต่อต้าน ปกป้องตัวเอง และหันมา
วพิากษว์จิารณ์ คุณก็อาจเกิดความขดัแยง้อยา่งรุนแรงตามมา ไม่ใช่เรื�องง่ายที�คนต่างวยัจะพูดคุยกนัอยา่งเสมอภาค 
ลองสังเกตวา่คุณกาํหนดจุดยืนของตนเอง และคู่เจรจาอยา่งไร และผลเป็นเช่นไร 5) มีแต่คนโง่ และคนตายที�ไม่
ยอมเปลี�ยนความคิด เมื�อมีการถกเถียงกนั คุณตอ้งเตรียมพร้อมจะเสนอความคิดของตน และพร้อมจะเปลี�ยน
ความคิดดว้ย การยอม หรือคลอ้ยตามเหตุผลที�ดีกวา่ไม่ไดแ้สดงถึงความอ่อนแอแต่อยา่งใด นกัเขียนชาวโปแลนด์
คนหนึ�งพูดถึงคนหัวดื�อวา่ “บางครั� งทศันคติที�ไม่ยอมเปลี�ยนก็ส่อถึงการเป็นอมัพาตทางความคิด” 6) อยา่ผูกมดั
ตวัเอง และอยา่พดูวา่ไม่มีทาง เวลาถกเถียงอะไรกนัสกัเรื�องไม่วา่จะเป็นเรื�องใหญ่โต หรือเล็กนอ้ย เรามกัไดย้ินคาํ
วา่ “ตลอดไป” “ไม่เคย” “ที�สุด” “มั�นใจร้อยเปอร์เซ็นต”์ เช่น “ฉนัสนบัสนุนเรื�องนี� เต็มตวั” รู้ไหมวา่การพูดแบบนี�
เท่ากบัพูดว่า “ฉันเอาหัวเป็นประกนั” แลว้คุณมั�นใจแค่ไหนถึงกลา้เสี�ยงขนาดนั�น ทั� งชีวิตจริง และคาํสอนเชิง
ปรัชญายืนยนัวา่โลกนี� ไม่มีอะไรแน่นอน กฎทุกอยา่งยอ่มมีขอ้ยกเวน้ จาํไดไ้หมวา่สัญลกัษณ์ของหยิน-หยาง คือ
อะไร มีจุดสีขาวอยู่บนพื�นสีดาํ และจุดสีดาํอยู่บนพื�นสีขาว อย่านาํความจริงที�ผ่านการพิสูจน์แลว้ไปปะปนกบั
ความคิดเห็น หรือขอ้สันนิษฐาน ถา้อยากให้เหตุผลหนกัแน่นจนหักลา้งไดย้าก จงใชค้าํว่า “บ่อยๆ” แทนคาํว่า 
“ตลอดไป” แต่ถา้ไม่อยากให้มีขอ้ถกเถียงในภายหลงัก็ควรพูดว่า “บางครั� ง” อย่าจบประโยคดว้ยเครื�องหมาย
คาํถามเพื�อเนน้ความสาํคญัยิ�งขึ�น แต่ให้เติมคาํวา่ “ฉันคิดวา่อยา่งนี� ” แทน 7) “แลว้จะทาํอยา่งไรต่อไป หรือใคร
รับผิดชอบ” นี�เป็นคาํถามของคนสองคน หรือบุคคลสองกลุ่มที�โตแ้ยง้กนั ซึ� งความจริงแลว้ตอ้งการทราบเพียงวา่ 
“เราจะทาํเรื�องนี� ใหดี้ขึ�นไดอ้ยา่งไร” ทั�งนี�อาจเป็นเรื�องส่วนตวั ความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั หรืออาํนาจการตดัสินใจ 
ในชีวิตจริงการโตแ้ยง้เกือบทุกครั� งจะเกิดคาํถามว่า “ใครรับผิดชอบ” หรือ “ในที�นี� ใครเก่งที�สุด” หากเป็นการ
โตแ้ยง้กันเรื� องธุรกิจควรพูดถึงปัญหาโดยตรงไปเลย พยายามเอาชนะขอ้โตเ้ถียงของอีกฝ่ายด้วยเหตุผล หรือ
ขอ้เท็จจริง และอยา่ปล่อยใหต้วัเองถูกดึงเขา้ไปอยูใ่นวงโตเ้ถียงที�ใชอ้ารมณ์ ถา้คู่เจรจาใชว้ธีิการไม่สร้างสรรคค์วร
เลิกโต้แยง้ และขอตวัออกไปจากสถานการณ์ตรงนั�นก่อน ในกรณีเช่นนี�  การถอยออกจากความขัดแยง้ คือ
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ทางออกดีที�สุด เพราะเป็นเรื�องยากที�จะโนม้นา้วคนที�มีจิตใจกา้วร้าว ไม่วา่คนนั�นจะเป็นเด็ก หรือผูใ้หญ่ และ 8) 
การโตแ้ยง้ไม่ตอ้งมีผูแ้พ ้คนสมยันี� มุ่งมั�นจะประสบความสาํเร็จให้ได ้แมจ้ะไดม้าดว้ยความยากลาํบาก บางครั� ง
สงัคมยกยอ่งชยัชนะยิ�งกวา่ตวัผูช้นะเสียอีก คนทั�วไปมกัอยากเป็นคนแรกที�ยกเรื�องใดเรื�องหนึ�งมาพูดอยา่งถูกตอ้ง
ไม่มีที�ติ ไม่ว่าจะเป็นการสนทนากนัธรรมดาในครอบครัว หรือในการประชุมธุรกิจของบริษทั แต่โลกทุกวนันี�
ซบัซอ้นจนไม่ควรคิดแต่เรื�องเอาชนะผูอื้�น หากควรคิดถึงการร่วมมือกนัมากกวา่1021 

วิกรณ์  รักษป์วงชน ไดก้ล่าวถึงขอ้ควรระวงัในการเจรจาต่อรอง ไวด้งันี� คือ 1) อยา่ตดัสินใจ
ดว้ยอารมณ์ ควรยึดมั�นในหลกัการและเหตุผล รวมทั�งใชเ้ทคนิคประกอบ -) อย่าเชื�อมั�นในตนเองมากเกินไป 
เพราะอาจทาํใหเ้กิดความประมาทและบางคนอาจจะมีจุดอ่อนโดยที�ตนเองไม่รู้ตวั o) อยา่ใจอ่อนจนไร้เหตุผล จึงมี
ความสงบเยอืกเยน็ สุขมุ และรอบคอบ คาํนึงถึงเทคนิคการให้ขอ้ลดหยอ่นอยูเ่สมอ  p) อยา่หลงคาํป้อยอ เพราะคู่
เจรจาบางคนให้ปิยวาจาชมจนหลงคารม จึงควรกาํหนดเขตจาํกดั (Limit) ก่อนทาํการเจรจาเสมอ W) อยา่เห็นแก่
เลก็แก่นอ้ย เพราะคู่เจรจาบางคนใชว้ธีิใหข้องแถม ใหข้องเกิน เพื�อใหต้ายใจแลว้แอบหมกเมด็เอาเปรียบได ้q) อยา่
จอ้งแต่จะเอาเปรียบ พึงตระหนกัวา่ ไม่มีใครอยากจะคบคา้สมาคมกบัคนที�เห็นแก่ได ้จอ้งแต่จะเอาเปรียบอยูฝ่่าย
เดียว เพราะการเจรจาที�ประสบผลสาํเร็จนั�นตอ้งมุ่งรักษาผลประโยชน์ของทั�งสองฝ่ายตามหลกั WIN/WIN นั�นเอง 
r) อยา่งลงลายมือชื�อโดยไม่อ่าน เป็นความเลินเล่ออยา่งร้ายแรง คู่เจรจาที�ไม่ชื�อตรงอาจแอบหมกเม็ดเอาเปรียบได ้
ทาํให้เกิดความเสียหายร้ายแรงได ้โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการลงลายมือชื�อในกระดาษเปล่าเป็นขอ้ห้ามอยา่งเด็ดขาด 
ให้ถือเป็นกฎเหล็กห้ามละเมิด s) อย่ามองขา้มขอ้สัญญา โดยเฉพาะเรื� องที�สําคัญควรให้นักกฎหมายหรือ
ผูเ้ชี�ยวชาญตรวจสอบให้รอบคอบ เพราะคู่กรณีอาจใชข้อ้ความลวงหมกเม็ดเอาเปรียบไวอ้ยา่งนึกไม่ถึงก็ได ้และ
พึงตระหนักว่าการนาํสืบหักลา้งขอ้สัญญาที�เป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเรื�องยาก R) อย่าไร้คุณธรรม  การเจรจา
ต่อรองที�ดีนั�น นอกจากจะตอ้งคาํนึงถึงความยุติธรรมแลว้ คู่เจรจาตอ้งมีคุณธรรมและความจริงใจด้วย ไม่ว่า
สถานการณ์ใด การไร้คุณธรรมจะนาํมาซึ� งความลม้เหลวและหายนะในที�สุด และ &A) อยา่ตกหลุมพราง ความ
อยาก ความโลภหรือแมก้ระทั�วความกลวั อาจทาํให้ตกหลุมพรางไดโ้ดยง่าย ฉะนั�นนกัเจรจาต่อรองที�ดีควรมีสติ 
สมาธิ และมีความสุขมุคมัภีรภาพ ตลอดจนศึกษาเรียนรู้กลยทุธ์ในการเจรจาต่อรองใหค้รบถว้นกระบวนความ1022  

U.ขอบเขตด้านการอาํนวยการ (Directing) 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้กล่าวไวว้่า คาํว่า “อาํนวย” นั�นเป็นกิริยา 

หมายถึง ให้1023 ซึ�งเป็นคาํที�แผลงมาจากคาํวา่ “อวย” ที�เป็นกิริยา หมายถึง ให้ เช่น อวยชยั อวยพร เช่นกนั1024 ส่วน
คาํวา่ “สั�ง” นั�นเป็นกิริยา หมายถึง บอกไวเ้พื�อใหท้าํหรือใหป้ฏิบติัเป็นตน้ เช่น ครูสั�งใหน้กัเรียนทาํการบา้น แม่สั�ง

                                                
1021ศิริรัตน์ จาํปีเรือง, เทคนิคการเจรจาต่อรอง:จิตวิทยาสู่ความสําเร็จในการเจรจาต่อรอง, เขา้ถึง

เมื�อ  W กมุภาพนัธ์ุ -WWr, เขา้ถึงไดจ้าก http://sirirut2003.blogspot.com/2010/01/blog-post_4275.html) 
1022วิกรณ์  รักษ์ปวงชน, “กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง,” วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช &q, - 

(ธนัวาคม -Wpr): W&-W-. 
1023ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, เขา้ถึงเมื�อ 1 กุมภาพนัธ์ 

2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp  
1024เรื�องเดียวกนั.  
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ใหถู้บา้น1025  สาํหรับความหมายของการอาํนวยการหรือการสั�งการนั�น นกัวชิาการทั�งหลาย เช่น กูลิคและเออร์วิค 
(Gulick and Urwick,1939) อาร์กิริส (Argyris,1957) เดล (Dale,1973), ปราสาด (Prasad,1981) เป็นตน้ ไดใ้ห้
ความหมายไวเ้ป็นอเนกประการ ซึ� งอาจกล่าวโดยสรุปไดว้่า การอาํนวยการหรือการสั�งการนั�น หมายถึง การที�
ผูบ้ริหารทาํใหบุ้คลากรในองคก์ารปฏิบติังานไดอ้ยา่งดีที�สุด เพื�อใหเ้กิดสมัฤทธิผลตามวตัถุประสงคที์�ไดว้างไว ้

คาํว่า “Directing” นั�น ในภาษาไทยนอกจากจะแปลว่า การอาํนวยการแลว้ โดยทั�วไปยงัมีการ
แปลว่าการสั�งการอีกดว้ย และยงัปรากฏให้เห็นว่านักวิชาการบางท่านแปลคาํว่า “Leading” ว่าการสั�งการดว้ย
เช่นกนั โดยความหมายตามรากศพัทภ์าษาองักฤษนั�น การอาํนวยการหรือการสั�งการนั�นเป็นการชี�แนะแนวทางให้
คาํแนะนาํในการปฏิบติังานขององคก์าร ดงันี�  
 direct - to show or point out the way for. 
   - to carry out the organizing, energizing and supervising of. 
 leading - providing direction or guidance 
   - exercizing leadership 
 lead - to guide on a way esp. by going in advance. 
 จากความหมายดังกล่าวจึงอาจสรุปได้ว่า สามารถใช้ได้ทั� งคาํว่า “Directing” และ “Leading” 
สาํหรับภาษาไทยแลว้จะให้ความพอใจกบัคาํวา่การอาํนวยการมากกวา่เพราะจะมีความหมายใกลเ้คียงกบัภาวะ
ผูน้าํแบบประชาธิปไตยมากกวา่คาํวา่การสั�งการที�ฟังแลว้ดูคลา้ยกบัภาวะผูน้าํแบบเผด็จการ  อีกทั�งคาํวา่การสั�งการ
นั�นตามรูปศพัทมี์ความคลา้ยกนักบัคาํวา่การสั�งงาน(Order)จึงอาจก่อใหเ้กิดความสบัสนขึ�นได ้ซึ�งตามหลกัการนั�น
คาํว่าการสั�งการไม่ใช่คาํเดียวกันกับคาํว่าการสั�งงานและมีความหมายกวา้งกว่าคาํว่าการสั�งงาน โดยมองว่า
ผูบ้ริหารมีบทบาทในการนําองค์การให้ก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางซึ� งก็คือความสําเร็จขององค์การนั�นเอง 
ยกตวัอย่างเช่น สโตนเนอร์ และแวนแคล (Stoner and Wankel,1986) ไดก้ล่าวถึง leading ไวว้่า เป็นหนา้ที�หลกั
ของผูจ้ดัการทุกคนในการใชค้นอื�นทาํงานให้แก่องคก์ารเพื�อการบรรลุเป้าหมาย คูนส์และไวห์ริช (Koontz and 
Weihrich,1989) ไดก้ล่าวถึง leading ไวว้า่ เป็นกระบวนการที�ผูบ้ริหารมีอิทธิพลเหนือกวา่บุคคลอื�น ปฏิบติัการนาํ
ใหเ้ขาเหล่านั�นอุทิศตนใหแ้ก่องคก์ารและเป้าหมายของกลุ่ม1026 บาร์โทล และมาร์ติน (Bartol and Martin,1997) ได้
กล่าวถึง Leading ไวว้่า เป็นการที�ผูน้าํใชก้ารโน้มน้าวให้สมาชิกในองค์การปฏิบติัตามคาํสั�งของตวัเองเพื�อให้
บรรลุเป้าหมายในการปฏิบติังาน นอกจากนั�นยงัรวมถึงการติดต่อสื�อสาร การสั�งการและการจูงใจภายในองคก์าร
อีกดว้ย1027 ร็อบบินส์และเคาลเ์ตอร์ (Robbins and Coulter,1999) ไดก้ล่าวถึง leading ไวว้า่ เป็นการใชภ้าวะผูน้าํ

                                                
1025เรื�องเดียวกนั. 
1026พะยอม วงศ์สารศรี, องค์การและการจัดการ, พิมพค์รั� งที� r (กรุงเทพฯ:สํานกัพิมพสุ์ภา,-Wp-), 

&so-&sp. 
1027K. M. Bartol and D. C. Martin, Management, 2nd ed. (New York: McGraw-Hill,1997), 7. 
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ของผูบ้ริหารร่วมกบัการจูงใจในการทาํใหส้มาชิกขององคก์ารนั�นปฏิบติังานของตนอยา่งเติมที� เพื�อทาํให้องคก์าร
ไดป้ระสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายที�ไดก้าํหนดไว ้1028   
 การอาํนวยการ (Directing) เป็นภาระหน้าที�ของผูบ้ริหารอยา่งหนึ� งในการทาํให้องคก์าร (หรือ
หน่วยงาน) ปฏิบติังานตามแผนต่างๆ1029 ดงันั�นจึงเป็นภาระสําคญัและมีความจาํเป็นที�จะตอ้งใชศิ้ลปะในการ
บงัคบับญัชาเป็นอยา่งมาก ทั�งนี� การสั�งการเป็นสิ�งที�เกี�ยวขอ้งกบัการบงัคบับญัชาบุคคล เพราะเหตุที�วา่บุคคลซึ� ง
เป็นผูม้าปฏิบติัหนา้ที�ต่าง ๆ เป็นทรัพยากรที�มีกลไกผนัเปลี�ยนแปรไดอ้ยูต่ลอดเวลา ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งเขา้ใจและ
สามารถกาํกบัและจูงใจให้มีพฤติกรรมที�เป็นไปในทางที�ดีควบคู่กนัไป ซึ� งสามารถสรุปความสําคญัของการ
อาํนวยการไดด้งันี� คือ 1) เป็นการส่งเสริมสนับสนุนและกระตุน้โน้มน้าวจิตใจบุคลากรผูร่้วมงานให้สามารถ
ปฏิบติังานร่วมกนัไดด้ว้ยดี 2) เป็นการใหมี้ส่วนร่วมในการบริหารต่างๆ ประกอบดว้ย  2.1) การมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น 2.2) การมีส่วนร่วมในการยอมรับเป้าหมายขององคก์ร และ 2.3) การมีส่วนร่วมในหนา้ที�ความ
รับผิดชอบ 3) เป็นการสร้างขวญักาํลงัใจในการทาํงานใหแ้ก่บุคลากรผูป้ฏิบติังาน 4) เป็นการสร้างความเขา้ใจอนั
ดีระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ 5) เป็นการลดปัญหาความขดัแยง้ต่างๆ1030   

พะยอม วงศส์ารศรีไดก้ล่าวไวว้า่ การอาํนวยการของผูบ้ริหารควรมีลกัษณะและบทบาทดงัต่อไปนี�
คือ &) การให้ความสนใจศึกษารูปแบบพฤติกรรมมนุษยใ์นองค์การ เพื�อการไดรั้บความร่วมมือตอบต่อกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การ -) การปฏิบติัตนในฐานะผูน้าํขององคก์ารอยา่งเหมาะสมภายใตส้ถานการณ์ต่างๆ o) การ
ตระหนกัถึงความสามารถของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติังานที�ไดรั้บมอบหมายให้สาํเร็จ  p) การกาํหนดงาน
หรือมอบหมายงานในรูปคาํสั�งตอ้งมีความชดัเจนสมบูรณ์ W) การส่งเสริมการจดักิจกรรมเสริมสร้างความรู้เพื�อ
ประโยชน์ต่อการกาํหนดงานใหป้ฏิบติัซึ�งจะเป็นสร้างความพร้อมและทศันคติที�ดีต่อการทาํงานที�ไดรั้บมอบหมาย  
q) การดาํเนินการประสานงานและตดัสินใจให้งานทุกอยา่งดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อย r) การสร้างระบบการ
กระทาํและจูงใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน เพื�อก่อให้เกิดความพึงพอใจในงานที�
ทาํ s) การให้ความสําคญัเกี�ยวกบับทบาทการติดต่อสื�อสารภายในองค์การเพื�อให้ภารกิจไดรั้บมอบหมายจาก
ผูบ้งัคบับญัชาประสบความสาํเร็จ และ R) การธาํรงรักษาซึ�งระเบียบวนิยัที�กาํหนดไวใ้นองคก์ารและการให้รางวลั
อย่างเหมาะสมเพื�ออาํนวยการให้ภารกิจทุกอย่างที�กาํหนดบรรลุเป้าหมาย1031 ทั� งนี� ยงัได้กล่าวไวอี้กว่า การ
อาํนวยการให้องค์การดาํเนินไปในทิศทางที�ปรารถนา ผูท้าํหน้าที�อาํนวยการจะตอ้งมีทักษะเกี�ยวกับมนุษย ์
(Human Skill) เป็นอยา่งดี กล่าวคือ เป็นผูอ้าํนวยการที�มีลกัษณะดงันี� คือ &) เป็นผูพ้ร้อมที�จะปลูกฝังความเป็นผูน้าํ

                                                
1028Stephen P. Robbins and Mary Coulter, Management (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 

1999), &&-&-. 
1029ศิริชัย ชินะตังกูร, กระบวนการบริหาร , เข้าถึงเมื�อ 15 มกราคม 2557,เข้าถึงได้จาก 

http://drjirawat.com/file/paper_pdf/pdf1327744573.pdf 
1030นิรมล กิติกลุ, องค์การและการจดัการ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2548), 46-

48. 
1031พะยอม วงศ์สารศรี, องค์การและการจัดการ, พิมพค์รั� งที� r (กรุงเทพฯ:สํานกัพิมพสุ์ภา,-Wp-), 

&sp-&sW. 
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ที�ดีใหแ้ก่ตนเอง -) เป็นผูพ้ร้อมที�จะศึกษาเรื�องการจูงใจใหพ้นกังานมีความปรารถนาจะทาํงาน และ เป็นผูพ้ร้อมที�
จะใชว้ธีิการติดต่อสื�อสารที�เหมาะสมสาํหรับสมาชิกภายในองคก์าร เพื�อให้เกิดความเขา้ใจในการปฏิบติังานและ
เกิดความรู้สึกที�ดีซึ�งกนัและกนั1032 

ขอบเขตหนา้ที�ของการอาํนวยการนั�น เดล (Dale) ไดแ้สดงทศันะไวด้งันี� คือ  1) การสั�งงาน (Order 
หรือการออกคาํสั�ง -) การติดต่อสื�อสาร (Communication) o) การเป็นผูน้ํา (Leadership) และ p) การจูงใจ 
(Motivation)1033 บรรจง อภิรติกุลและสุรินทร์ ม่วงทอง ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การอาํนวยการนั�นเป็นศิลป์เกี�ยวกบั
ความสามารถของผูบ้ริหารที�จะกาํกบัการสั�งการให้ผูป้ฏิบติังานนั�นปฏิบติังานตามที�ตอ้งการ โดยการปฏิบติัตน
เป็นผูน้าํที�ดีและมีความสามารถรู้หลกัในการแนะนาํและควบคุมบงัคบับญัชาการทาํงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รู้
วธีิการจูงใจคน กระตุน้ใหเ้กิดความกระตือรือร้นในการทาํงาน มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์ตลอดจนกระทาํการให้
เกิดการประสานงานของทุกฝ่ายให้เขา้กนัได ้เพื�อให้งานทุกฝ่ายสอดคลอ้งกนั และส่งเสริมให้งานสําเร็จตาม
วตัถุประสงค ์และไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัขอบเขตหนา้ที�ของการอาํนวยการไวด้งันี� คือ  1) การตดัสินใจ (Decision 
Making) 2) การสั�งงาน (Order) หรือการออกคาํสั�ง o) การติดต่อสื�อสาร  (Communication) p) การเป็นผูน้าํ 
(Leadership) W) การจูงใจ (Motivation) และ 6) การตรวจนิเทศงาน (Supervision)1034 พนสั หันนาคินทร์ ไดไ้ด้
แสดงทศันะไวว้่า การอาํนวยการคือการที�ผูบ้ริหารทาํให้หน่วยงานที�อยู่ในความรับผิดชอบเคลื�อนไหวไปใน
ทิศทางอนัเป็นจุดหมายของสถาบนั ในการอาํนวยการนั�นผูบ้ริหารจะตอ้งมีวิธีการให้เกิดการจูงใจ (Motivation) 
การติดต่อสื�อความคิด(Communication) และการนาํ (Leading) ใหเ้กิดงานขึ�น1035 วรีะ สูญยี�ขนัธ์ ไดแ้สดงทศันะไว้
ดงันี� คือ 1) การตดัสินใจหรือวินิจฉัยสั�งการ (Decision Making) 2) การสั�งงาน (Order) o) การติดต่อสื�อสาร  
(Communication) p) การเป็นผูน้าํ (Leadership) และ W) การจูงใจ (Motivation)1036 สมคิด บางโม ไดแ้สดงทศันะ
ไวว้า่ การนาํหรือการอาํนวยการนั�น คือการที�ผูบ้งัคบับญัชามอบหมายสั�งการ ตรวจตรา แนะนาํ ควบคุมการ
ทาํงาน ตลอดจนอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการทาํงานและปรับปรุงสภาพการทาํงานให้ดีขึ�น เพื�อให้งานบรรลุ
เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ1037 สมศกัดิ{  คงเที�ยง ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การอาํนวยการครอบคลุมถึงกิจกรรมต่างๆ 
ที�เกี�ยวขอ้ง ดงันี�  &) การตดัสินใจหรือการวินิจฉัยสั�งการ (Decision Making) 2) การสั�งงาน (Order) o) การสอน

                                                
1032เรื�องเดียวกนั, --R. 
1033Dale Ernest, Management: Theory and Practice (New York: McGraw-Hill, Inc., &Rro), 

p&-. 
1034บรรจง อภิรติกุล และ สุรินทร์ ม่วงทอง, หลักการจัดการ (กรุงเทพฯ:วิทยาเขตพาณิชการพระ

นคร, -W-r), &rp. 
1035พนสั หันนาคินทร์, หลักการบริหารโรงเรียน, พิมพค์รั� งที� 2 (กรุงเทพฯ : วฒันาพานิช,2529), 

29. 
1036วรีะ สูญยี�ขนัธ์, “ความสามารถในการอาํนวยการของผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ตาม

ทศันะของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตการศึกษา 12” (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต วิชาเอก
การบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิลายลยัศรีนครินทรวโิรฒ,-Woq), 13. 

1037สมคิด บางโม, การประกอบธุรกจิ (กรุงเทพฯ : วทิยพฒัน์,2540), 217. 



 

 

488 
 

หรือแนะนาํและตรวจดูแล (Guiding and Supervising) 4) การจูงใจ (Motivating) 5) การเป็นผูน้าํและภาวะผูน้าํ 
(Leadership) q) มนุษยสัมพนัธ์ (Human Relation) r) การจดัระบบการติดต่อสื�อสาร (Communication) และ s) 
การมอบอาํนายหนา้ที� (Delegation of authority)1038 บรรยงค ์โตจินดา ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การอาํนวยการคือการ
ที�ผูบ้ริหารหรือผูจ้ดัการดาํเนินการให้บุคคลผูป้ฏิบติังานไดป้ฏิบติังานให้สาํเร็จตามวตัถุประสงคที์�กาํหนดไว ้ซึ� ง
การดาํเนินการจะเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํ ( Leadership) การมอบหมายงานและอาํนาจหนา้ที�กบัความรับผิดชอบ 
(Delegation of Work, Authority and Responsibility) การวินิจฉัยสั�งการ (Decision-Making) การออกคาํสั�ง การ
ติดต่อสื�อสารและการประสานงาน  (Communication and Coordination) และการจูงใจ1039 สุธี สุทธิสมบูรณ์ และ
สมาน รังสิโยกฤษฎ ์ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การอาํนวยการถา้พิจารณาในความหมายที�แคบก็หมายถึงการมอบหมาย
และการสั�งงานให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติั แต่ถา้พิจารณาในความหมายที�กวา้ง ก็หมายรวมถึงกิจกรรมอื�นๆ ที�
เกี�ยวขอ้งอีกหลายอย่าง กล่าวคือ ก่อนที�ผูบ้งัคบับญัชาจะมอบหมายหรือสั�งงานก็จะตอ้งมีการตดัสินใจเสียก่อน 
และเมื�อมอบงานให้ไปแลว้ ถา้หากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทาํไม่ไดก็้จะตอ้งมีการสอนหรือแนะนาํและตรวจดูผลการ
ปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ตลอดจนคอยชกัจูงหรือกระตุน้และนาํผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ปฏิบติังานอยา่งเต็ม
ความสามารถรวมทั�งจะตอ้งมีมนุษยสัมพนัธ์ และระบบการติดต่อสื�อสารที�ดีดว้ย จึงเห็นไดว้า่ การอาํนวยการใน
ความหมายที�กวา้งนั�น หมายรวมถึง 1) การตดัสินใจ (Decision Making) -) การสั�งงาน (Order) o) การสอนหรือ
แนะนาํและตรวจดูแล (Guiding and Supervising) p) การจูงใจ (Motivation) W) ภาวะผูน้าํ (Leadership) q) มนุษย์
สัมพนัธ์ (Human Relation) r) การจดัระบบการติดต่อสื�อสาร (Communication) และ s) การมอบอาํนาจหนา้ที� 
(Delegation of Authority)1040 บรรยงค ์ โตจินดา ไดแ้สดงทศันะไวด้งันี� คือ &) ภาวะผูน้าํ (Leadership) -) การ
มอบหมายงาน (Delegation) o)การตดัสินใจ(Decision Making) 4) การสื�อสาร (Communication) 5) การ
ประสานงาน (Coordination) และ 6) การจูงใจ (Motivation)1041 ศุปภาดา ณ หนองคาย ไดแ้สดงทศันะไวด้งันี� คือ 
1) ภาวะผูน้าํ (Leadership) 2) การมอบหมายงาน (Delegation) 3) การตดัสินใจ (Decision Making) 4) การสื�อสาร 
(Communication) 5) การประสานงาน (Coordination) และ 6) การจูงใจ (Motivation)1042  ศิริชยั ชินะตงักูรได้
แสดงทศันะไวเ้ป็น 4 ขั�นตอน ไดแ้ก่  &) การแปลแผนของผูบ้งัคบับญัชาออกเป็นแผนปฏิบติัและคาํสั�ง ซึ� ง
ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งเขา้ใจแผนงาน และโครงการต่าง ๆ ตั�งแต่ระดบัสูง เป็นตน้มาเพื�อให้เกิดการปฏิบติังานที�
ถูกตอ้งและเป็นไปอย่างต่อเนื�อง สิ�งที�ผูบ้ริหารจาเป็นตอ้งคาํนึงถึงสาหรับการอานวยการซึ� งจะตอ้งคาํนึงถึง

                                                
1038สมศกัดิ{  คงเที�ยง, หลักการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ:สํานักพิมพม์หาวิทยาลยัรามคาํแหง, 

-WpA), -W. 
1039บรรยงค ์โตจินดา, องค์การและการจดัการ (กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2545), 173. 
1040สมาน รังสิโยกฤษฎ ์และสุธี สุทธิสมบูรณ์, หลกัการบริหารเบืvองต้น (กรุงเทพฯ: สาํนกังานก.พ.

,-Wp&), pq-pr. 
1041บรรยงค ์โตจินดา, องค์การและการจดัการ (กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2542),  174. 
1042ศุปภาดา ณ หนองคาย, “ผลกระทบของประสิทธิภาพการอาํนวยการที�มีต่อคุณภาพการทาํงาน

ของนักบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม,2554), 31. 
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องคป์ระกอบต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งดงันี�  1.1) ความตอ้งการของผูบ้งัคบับญัชา 1.2) ความสามารถของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
1.3) บทบาทของเพื�อนผูบ้ริหารอื�น ๆ  ในระดบัเดียวกนั 2) การสั�งงาน การใหค้าํแนะนาํและการทาํความเขา้ใจ โดย
มีขั�นตอนดงัต่อไปนี�  2.1) การกาํหนดงานที�จะสั�งใหป้ฏิบติั 2.2) การเลือกคนที�จะปฏิบติั 2.3) การสั�งงาน 2.4) การ
ให้การสนับสนุน 2.5) การตรวจสอบความกา้วหน้า และ 2.6) การวดัความสําเร็จ 3) การนิเทศงานและการ
ประเมินผลงาน งานสาํคญัของผูบ้ริหารประการหนึ�งก็คือ การนิเทศงาน (Supervision) และการประเมินผลการ
ปฏิบติั (Evaluation) เพื�อสามารถให้คาํปรึกษาหารือ และแกไ้ขสิ�งต่าง ๆ อนัเป็นขอ้บกพร่องที�เกิดขึ�นไดท้นัต่อ
เหตุการณ์ และ  4) การจูงใจ โดยถือเป็นหน้าที�ของผูบ้ริหารเป็นประการสําคญัที�จะต้องรู้จักการจูงใจ
ผูใ้ตบ้ังคบับัญชารู้จกัความสามารถและความแตกต่างกันของบุคคลและทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได้มีขวญัและ
กาํลงัใจที�ดีโดยทั�วหนา้1043 

จากขอบเขตหน้าที�ของการอาํนวยการดงักล่าวขา้งตน้ จึงสามารถสรุปขอบเขตหน้าที�ของการ
อาํนวยการไดด้งันี�   

1. การตดัสินใจ (Decision Making) 
-. การสั�งงาน (Order) 
o. การติดต่อสื�อสาร  (Communication) และการประชาสมัพนัธ์ (Public relations) 
p. การจูงใจ (Motivation) 
W. ภาวะผูน้าํ (Leadership) 
q. มนุษยส์มัพนัธ์ (Human Relation) 
7. การนิเทศ (Supervision)  
U.9 การตดัสินใจ  
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้กล่าวไวว้่า ค ําว่า “ตัดสิน” นั� นเป็นกิริยา 

หมายถึง ลงความเห็นชี� ขาด1044 เมื�อทาํให้เป็นอาการนามแล้วจึงสําเร็จรูปเป็น “การตดัสิน” หมายถึง การลง
ความเห็นชี�ขาด และคาํวา่ “ตดัสินใจ” ไวว้า่ เป็น กิริยา หมายถึง ตกลงใจ เมื�อทาํใหเ้ป็นอาการนามแลว้จึงสาํเร็จรูป
เป็น “การตดัสินใจ” หมายถึง การตกลงใจ1045 การตดัสินใจ (Decision Making) นั�น มีนกัวิชาการหลายท่าน เช่น 
บาร์นาร์ด (Barnard,1938) ไซมอน (Simon,1950) บรอสส์ (Bross,1953) กอร์และไดสัน (Gore and Dyson,1964) 
อีสตนั (Easton,1967) คูนส์และโอดอนเนล (Koontz and O’Donell,1968) ดรัคเกอร์ (Drucker,1970) แมคฟาแลนด ์
(MacFarland,1970)  ชลั (Shull,&RrA) มานน์ (Mann,1975) แพต็เทอร์สนั (Patterson,1980) ทเรวทัธาและนิวพอร์ท 
(Trewatha and New Port,1982) อีวานเซวชิและคณะ (Ivancevich and Others,1983)  มูดี (Moody,1983)  ฮอยและ
มิสเกล (Hoy and Miskel,1991) มวัเฮดและ กริฟฟิน (Moorhead and Griffin,1992) โจนส์ (Jones,&RRW) เป็นตน้ 

                                                
1043ศิริชัย ชินะตังกูร, กระบวนการบริหาร , เข้าถึงเมื�อ 15 มกราคม 2557,เข้าถึงได้จาก 

http://drjirawat.com/file/paper_pdf/pdf1327744573.pdf 
1044ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, เขา้ถึงเมื�อ 1 กุมภาพนัธ์ 

2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp  
1045เรื�องเดียวกนั. 
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ไดใ้ห้ความหมายไวอ้ย่างเป็นอเนกประการ ซึ� งอาจกล่าวโดยสรุปไดว้่า การตดัสินใจ (Decision Making) นั�น 
หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกที�ดีที�สุดหนึ�งทางเลือกจากทางเลือกหลายๆ ทางที�มีอยู ่

องัสันและเบราสไตน์ (Ungson and Braustein) ไดน้าํเสนอรายงานการประชุมเรื�องการตดัสินใจ 
โดยรายงานฉบบันี�ไดแ้บ่งทฤษฏีการตดัสินใจออกเป็น - กลุ่ม คือ กลุ่มที�เนน้เรื�องการตดัสินใจของแต่ละคน และ
กลุ่มที�เนน้เรื�องการตดัสินใจขององคก์าร และในขณะเดียวกนัเจมส์ อี.  ฮีลดก็์ไดน้าํเสนอเพิ�มขึ�นมาอีกหนึ�งกลุ่มคือ 
กลุ่มที�เนน้เรื�องการตดัสินใจเชิงพฤติกรรมศาสตร์ รวมทั�งหมดเป็น o กลุ่ม ไดแ้ก่ &) ทฤษฏีการตดัสินใจที�เนน้เรื�อง
การตัดสินใจของแต่ละคน กลุ่มนี� เกี�ยวกับการตัดสินใจของแต่ละคนและการยอมรับความสําคัญในเรื� อง
กระบวนการตดัสินใจ มีผลทาํใหเ้กิดการวจิยัทดลองที�ออกแบบเพื�ออา้งอิงระเบียบบางอยา่ง รวมทั�งการจดักระทาํ
ขอ้มูลที�ไดม้าดว้ยการวจิยั และขอ้มูลข่าวสาร (Information) -) ทฤษฏีการตดัสินใจที�เนน้การตดัสินใจขององคก์าร 
กลุ่มนี� มีความคิดวา่องคก์ารต่างๆมีบรรยากาศเฉพาะตนเอง บรรยากาศดงักล่าวนี�  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมองคก์าร 
การตดัสินใจตามแนวคิดกลุ่มนี� มกัจะกระทาํในรูปขององค์คณะบุคคล เนื�องจากปฏิสัมพนัธ์ของตวัแปรและ
องคป์ระกอบต่างๆ ภายในองคก์ารที�มีผลต่อการตดัสินใจแต่ละเรื�องแต่ละปัญหามีอยูจ่าํนวนมากมาย จึงเป็นการ
ยากที�จะนาํมาพิจารณาไดห้มด และเป็นการยากที�จะใชเ้หตุผลมาเป็นหลกัในการพิจารณาไดก้าํจดั ดว้ยเหตุนี� การ
ใชห้ลกัเหตุผลประกอบการตดัสินใจจึงมีนอ้ยลง นกัทฤษฏีบางคนจึงไดพ้ฒันาตวัแบบของการตดัสินใจที�ใชห้ลกั
เหตุผลและขอ้มูลมาพิจารณาไม่มากนัก ตวัแบบดงักล่าว ไดแ้ก่ ตวัแบบการตดัสินใจแบบถงัขยะที�โคเฮนและ    
ออลเสน (Cohen and Olsen) เสนอไวใ้นปี ค.ศ.&Rs- และ o) ทฤษฏีการตดัสินใจเชิงพฤติกรรมศาสตร์  แฮมมอนด,์ 
แมคคลีลแลนด์ และมมัพาเวอร์ (Hammond, McClellan and Mumpower) ไดน้าํเสนอการตดัสินใจเชิงพฤติกรรม
ศาสตร์ ที�พฒันาขึ�นโดยอาศัยพื�นฐานทางด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์  ทฤษฏีกลุ่มนี� ไดแ้ก่ ทฤษฏีการ
ตดัสินใจ (Decision Theory:DT) ทฤษฏีการตดัสินใจเชิงพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Decision Theory: BDT) 
ทฤษฏีการตดัสินใจเชิงจิตวิทยา (Psychological Decision Theory: PDT) ทฤษฏีการตดัสินใจเชิงสังคม (Social 
Judgement Theory: SJT) ทฤษฏีบูรณาการข่าวสาร (Information Integration Theory: IIT) เป็นตน้1046  

ฮอยและมิสเกล ไดส้รุปสมมติฐานของการตดัสินใจไว ้6 ประการ ไดแ้ก่ &) กระบวนการตดัสินใจ
เป็นวงจรของเหตุการณ์ ซึ� งประกอบดว้ยการจาํแนกและวินิจฉัยปัญหาและความยุง่ยากต่างๆ อนัเป็นผลสะทอ้น
ไปสู่การพฒันาแผนงานที�ปฏิบติัอยูก่ารริเริ�มแผนงานใหม่และรวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ{ ของแผนงานนั�นใน
การลดหรือขจดัปัญหาความยุง่ยากต่างๆ 2) การบริหารนั�นเป็นเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจในส่วนที�สัมพนัธ์
กบังานดา้นต่างๆ ในองคก์รไม่วา่การตดัสินใจดงักล่าวจะกระทาํโดยบุคคลหรือกลุ่มก็ตาม 3) เป็นไปไม่ไดที้�จะให้
กระบวนการตดัสินใจในเรื�องต่างๆ มีเหตุผลประกอบที�สมบูรณ์ทุกอยา่ง ดงันั�น ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งอาศยัเกณฑที์�
สร้างความพึงพอใจในการตดัสินใจอยูบ่า้ง 4) หนา้ที�พื�นฐานของการบริหาร คือ การเตรียมบุคลากรในองคก์รทุก
คนใหส้ามารถตดัสินใจในเรื�องต่างๆ ขององคก์รไดเ้พื�อที�จะให้พฤติกรรมของบุคลากรนั�นสอดคลอ้งกนัระหวา่ง
บุคลากรและองคก์ร 5) กระบวนการตดัสินใจจะเป็นพื�นฐานที�แสดงรูปแบบของความมีเหตุมีผลในการปฏิบติังาน
                                                

1046ประยูร ศรีประสาธน์, “การตดัสินใจและการสั�งการ,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฏีและ
แนวปฏิบัติ ในการบริหารการศึกษา  เ ล่ม  S  หน่วยที�  � -9w  บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (ฉบับปรับปรุงครั� ง ที�  & ) , พิมพ์ครั� งที�  &  (นนทบุรี : สํานักพิมพ ์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WWo), q-&W-q-&q. 
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ตามขอบข่ายและภาระหนา้ที�ที�มีอยู ่และ 6)โดยทั�วไปนั�นกระบวนการตดัสินใจเกี�ยวกบัเรื�องต่างๆ ในองคก์รมกัจะ
มีรูปแบบและขั�นตอนที�คลา้ยๆ กนั1047  

ประเภทของการตดัสินใจนั�น  บาร์นาร์ด (Barnard) ไดจ้าํแนกการตดัสินใจออกเป็น 3 ประเภท
ไดแ้ก่ &) การตดัสินใจเพื�อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั (intermediary decision) กล่าวคือการตดัสินใจที�เกิดจากการที�
ผูบ้งัคบับญัชาสื�อความหมายไปยงัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาซึ� งเกี�ยวขอ้งกบัการตีความการประยกุตห์รือการเผยแพร่คาํสั�ง
ใหเ้ขา้ใจตรงกนัระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา -) การตดัสินใจตามเรื�องที�ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาส่งเรื�องมา
เพื�อใหพิ้จารณา (appellate decisions) กล่าวคือ การตดัสินใจที�เกิดจากการที�ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสนอเรื�องตา่งๆ มาให้
ผูบ้งัคบับญัชาพิจารณาตดัสินใจ และ o) การตดัสินใจเชิงสร้างสรรค ์(creative decisions) กล่าวคือ การตดัสินใจที�
เกิดจากความคิดริเริ�มของผูบ้งัคบับญัชาเอง1048 ฟาโยล (Fayol) ไดจ้าํแนกการตดัสินใจโดยอาศยัความสัมพนัธ์ที�
เกิดขึ�นระหว่างเรื�องที�ตดัสินใจที�ประกอบดว้ยความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร ออกเป็น 3 ประการ ไดแ้ก่ การ
ตดัสินใจโดยผูบ้ริหารระดบัสูง ระดบักลาง และระดบัตํ�า1049 ลิเคิร์ท (Likert) ไดจ้าํแนกการตดัสินใจออกเป็น 2 
ประเภท ไดแ้ก่ &) การตดัสินใจโดยบุคคลเดียวกนั และ -) การตดัสินใจแบบกลุ่มหรือการมีส่วนร่วม ซึ� งการ
ตดัสินใจดงัที�กล่าวแลว้มีบางส่วนที�เขา้ลกัษณะดงักล่าวนี�  ซึ� งการตดัสินใจโดยกลุ่มหรือการตดัสินใจแบบมีส่วน
ร่วมไดรั้บความสนใจในกลุ่มนกัวชิาการ เมื�อไม่นานมานี� เอง การตดัสินใจโดยกลุ่มที�วา่นี� รวมถึงการมีส่วนร่วมใน
แบบไม่เป็นทางการระหวา่งผูบ้ริหารกบัพนกังาน และการมีส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการอยา่งที�เป็นทางการ
ดว้ย1050 ดรักเกอร์ (Drucker) ได้จาํแนกการตดัสินใจออกเป็น - ประเภท ได้แก่ &) การตดัสินใจเรื� องทั�วไป 
(General decisions) กล่าวคือ การตดัสินใจที�เกิดขึ�นเพื�อการกาํหนดหลกัการนโยบายกฎระเบียบ เป็นการตดัสินใจ
ที�อาจแกไ้ขไดด้ว้ยการกาํหนดกฎระเบียบ และ -)การตดัสินใจเฉพาะเรื�อง (Unique decisions) กล่าวคือการ
ตดัสินใจที�เกิดขึ�นเพื�อการพิจารณาเรื�องใดเรื�องหนึ� งเป็นการเฉพาะ ซึ� งอาจจะเกี�ยวกบัเฉพาะคนบางคน บางกลุ่ม 
บางเรื�องและบางเวลา หรือเป็นเรื�องเฉพาะที�ไม่เคยมีมาก่อน1051  ไซม่อน (Simon) ไดก้ล่าววา่ การตดัสินใจของ
ผูบ้ริหารจะพิจารณาไดจ้ากรูปแบบที�แตกต่างกนั 2 ประการ ไดแ้ก่  1) การตดัสินใจไวล่้วงหนา้ (Programmed 
decision ) เป็นการตดัสินใจที�เกี�ยวกบัแนวปฏิบติัหรือนโยบาย (Policy) ขององคก์ารซึ� งเป็นไปในลกัษณะงาน
ประจาํ การตดัสินใจประเภทนี�ทาํไดง่้ายโดยอาศยักฎระเบียบที�มีอยู ่และ 2) การตดัสินใจที�ไม่ไดก้าํหนดล่วงหนา้ 
(Non-programmed decision) เป็นการตดัสินใจในปัญหาที�เกิดขึ�นนอกเหนือจากงานประจาํ หรือไม่เป็นไปตาม
นโยบายที�กาํหนดไว ้ เป็นปัญหาในสถานการณ์ใหม่ที�ตอ้งใชค้วามสามารถเชิงสร้างสรรค์และดุลยพินิจในการ

                                                
1047Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration : Theory, Research and 

Practice (New York: Random House, 1978), 212-216. 
1048Chester I. Barnard, The Functions of the Executive (Cambridge,Massachusetts : Harvard 

University Press, 1938), 190-191. 
1049Henri Fayol, “General and Industrial Management,” in Students Guide to Principles of 

Management, ed. J.C. Danyer (London : The Zeus Press, 1952), 126. 
1050Rensis Likert, New Patterns of Management (New York:McGraw-Hill,1962),170. 
1051Peter F. Drucker, The Effective Executive (New York: Harper and Row,1966), 113-142. 
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แกปั้ญหาตดัสินใจ สั�งการแกปั้ญหาที�เกิดขึ�นในลกัษณะนี�  จะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของผูบ้ริหาร เพราะ
เป็นการตดัสินใจแก้ปัญหาที�เกิดขึ�นจากสถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไปดังนั�นขอ้มูลที�สมบูรณ์และถูกตอ้งจึงมี
ความสาํคญัอย่างยิ�ง1052 โจนาธานและคณะ (Jonathan and Others) ไดจ้าํแนกการตดัสินใจออกเป็น o ประเภท 
ไดแ้ก่ &) Ends-Means เป็นการตดัสินใจเกี�ยวกบัผลสาํเร็จที�จะเกิดขึ�นอนัเป็นที�พึงปรารถนาของบุคคลหรืองคก์าร
และเป็นการตดัสินใจเกี�ยวกบักลวิธีหรือแผนปฏิบติัการและกิจกรรมที�จะนาํไปสู่ผลสาํเร็จนั�นๆ การตดัสินใจใน
ลกัษณะนี� จะเกิดขึ�นในหน่วยงานระดบักรม (Department) ซึ� งจะส่งภาพสะทอ้นถึงวตัถุประสงคแ์ละแผนงานที�
จะตอ้งเตรียมพร้อมเบื�องตน้ของทุกหน่วยงาน -) Administration-Operational เป็นการตดัสินใจของผูบ้ริหาร
ระดับอาวุโสในหน่วยงานที�จะให้ความสําคัญกับผลกระทบที�จะเกิดขึ� นกับหน่วยงานและเป็นหลักเป็นตัว
กาํหนดการบริหารจดัการทรัพยากรและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร หรืออีกนยัหนึ�งเรียกวา่การตดัสินใจระดบั
นโยบาย และในทางตรงกนัขา้มการตดัสินใจการปฏิบติัการจะเป็นการตดัสินใจของผูบ้ริหารระดบักลางและ
ผูบ้ริหารระดบัตน้ o) Programmed-Nonprogrammed เป็นการตดัสินใจงานประจาํเป็นหลกั ซึ� งโดยทั�วไปจะ
ปรากฏในรูปแบบแผนงาน กฎ ระเบียบ คู่มือ บ่อยครั� งที�จะระบุเป็นสูตรที�ครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ และมกัจะ
ใชแ้นวทางในการตดัสินใจในอนาคตไวด้ว้ย และในทางปฏิบติัประเภทของการตดัสินใจจะไม่มีการตดัสินใจแยก
จากกนัเป็นประเภทใดประเภทหนึ�งใหเ้ห็นชดัจะตอ้งซอ้นทบักนับา้ง1053อบัเบนและฮิวส์ (Ubben and Hughes) ได้
จาํแนกการตดัสินใจออกเป็น - ประเภท ไดแ้ก่ &) การตดัสินใจที�มีโครงสร้างกาํหนดไว ้(Structured decision 
settings) กล่าวคือการตดัสินใจเกี�ยวกบังานประจาํและเรื�องที�เกิดขึ�นอยูเ่สมอ และ -) การตดัสินใจที�มีทางเหลือก
หลายทางหรือไม่มีโครงสร้างที�กาํหนดไวห้รือการตดัสินใจเรื�องใหม่ๆ (multi-alternative, Unstructured and 
innovative decision settings)1054มวัเฮดและกริฟฟิน (Moorhead and Griffin) ไดจ้าํแนกการติดสินใจออกเป็น - 
ประเภท ไดแ้ก่ &) การตดัสินใจที�มีการวางโปรแกรมไว ้(programmed decision) กล่าวคือการตดัสินใจที�เกิดขึ�น
บ่อยครั� ง จนกระทั�วสามารถตั�งกฎเพื�อการตดัสินใจได้ โดยกฎเพื�อการตดัสินใจ นั�นหมายถึงขอ้ความที�บอกผู ้
ตดัสินใจเกี�ยวกับทางเลือกที�จะเลือกบนพื�นฐานของสถานการณ์ที�ตดัสินใจ และ -) การตดัสินใจที�ไม่ได้มี
โปรแกรมกาํหนดไว ้(non- programmed decision) เป็นการตดัสินใจที�ไม่ไดเ้กิดขึ�นบ่อยครั� งนกั และไม่มีการ
กาํหนดกฎของการตดัสินใจไวก่้อน1055  เอิร์นเนส เดล (Ernest Dale) ไดจ้าํแนกประเภทของการตดัสินใจตามกฎ
ตามระเบียบในการบริหารงาน ไว ้ 3 ประการ ไดแ้ก่  1) การตดัสินใจเกี�ยวกบันโยบาย (policy decision) มกั
กาํหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรในคู่มือ นโยบาย คู่มือวิธีการปฏิบัติงานบันทึก 2) การตดัสินใจทางบริหาร

                                                
1052H. A. Simon, Administration behavior : A study of decision-making process in 

administration organization (New York : The Free press,1976), 45-49. 
1053Jonathon S. Rakich, Beaufort B. Longest, and  Kurt Darr,  Managing Health Services 

Organizations and Systems, 3rd ed. (London, WB Soundrs Co.,1977), 243-244. 
1054Gerald C. Ubben and Larry W. Hughe, The Principal: Creative Leadership for Effective 

Schools (Boston: Allyn and Bacon. Inc.,1987), 41. 
1055Greory Moorhead and Griffin Ricky, Decision Making and Creativity (London: Houston 

Mifflin co., 1992), 481-483. 
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(administration decision) มีความสําคญันอ้ยกว่าการตดัสินใจเกี�ยวกบันโยบายเป็นการแปลนโยบายไปสู่การ
ปฏิบติั และ 3) การตดัสินใจของผูบ้ริหารระดบัสูงหรือตดัสินใจเป็นครั� งคราว (executive decision)1056 สมพงษ ์
เกษมสิน ไดจ้าํแนกการตดัสินใจในการบริหารออกเป็น 2 ประการ ไดแ้ก่ 1) การตดัสินใจในปัญหาประจาํ ใน
ลกัษณะงานประเภทนี� เป็นงานที�ไม่มีปัญหามากนกั เพราะเป็นงานที�ตอ้งปฏิบติัเป็นประจาํอยูแ่ลว้ ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ 
การตดัสินใจตามระเบียบแบบแผน หรือขอ้บงัคบัที�กาํหนดไว ้เช่น การอนุมติัจ่ายเงิน การอนุมติัการขออนุญาต 
และ 2) การตดัสินใจสั�งการในปัญหาหลกั ปัญหานี� เกี�ยวกบังานที�มีลกัษณะโครงการหรือเกิดจากสภาวการณ์
เปลี�ยนแปลงที�ไม่คาดคิดมาก่อน ปัญหาเหล่านี� จะใชว้ิจารณญาณประกอบดว้ยการรวบรวมขอ้มูลข่าวสารต่างๆ 
เพื�อนาํมาประกอบการตดัสินใจ เพราะปัญหาในลกัษณะนี� เป็นปัญหาที�ตอ้งใชค้วามสามารถในการบริหารของนกั
บริหาร หรือหัวหนา้หน่วยงานเป็นอนัมาก1057 กิติมา ปรีดีลกไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การตดัสินใจนี�สามารถทาํได้
หลายอยา่ง แลว้แต่วา่การตดัสินใจนั�นๆ จะยดึอะไรเป็นหลกั ที�ง่ายที�สุดคือการแบ่งตามลกัษณะของผูต้ดัสินใจ ซึ� ง
แบ่งเป็น 2 ประการ ไดแ้ก่  1) การตดัสินใจโดยบุคคลเดียว นิยมใชปั้ญหาที�ง่าย ตอ้งการเป็นความลบั หรือปัญหา
เร่งด่วน แต่ตอ้งระมดัระวงัในเรื�องการสื�อสารและตีความ เพราะหากการสื�อสารไม่ดี ผลจากการตดัสินใจอาจเกิด
จากปฏิกิริยาต่อตา้นจากกลุ่มขึ�นได ้หากจาํเป็นตอ้งมีการตดัสินใจโดยผูบ้ริหารผูเ้ดียวควรจะชี�แจงให้สมาชิกรู้วา่
ทาํไมถึงมีการตดัสินใจไปก่อนที�จะแจงให้สมาชิกทราบ และ 2) การตดัสินใจโดยกลุ่มบุคคล เป็นการเปิดโอกาส
ใหส้มาชิกกลุ่มไดร่้วมกนัใชค้วามคิดเห็นพิจารณาตดัสินใจ ซึ�งอาจก่อใหเ้กิดความกระตือรือร้นมีความพอใจในสิ�ง
ที�ตนตอ้งการตดัสินใจ ควรไดรั้บการช่วยเหลือจากคนอื�นเพื�อให้ตดัสินใจดีที�สุด แต่การตดัสินใจโดยกลุ่มมีขอ้
ควรระวงัคือ ตอ้งให้สมาชิกของกลุ่มไดเ้ขา้ใจปัญหาตรงกนัและสิ�งที�ตดัสินใจนั�นตอ้งเป็นไปในทางมากน้อย
ต่างกนัอยา่งไร ผลของการตดัสินใจของกลุ่มอาจไม่ใช่การตดัสินใจที�ดีที�สุด แต่ขึ�นอยูก่บัความเห็นของกลุ่มส่วน
ใหญ่1058 สมาน รังสิโยกฤษฎ์ และสุธี สุทธิสมบูรณ์ได้แสดงทัศนะไวว้่า การตดัสินใจที�หัวหน้างานหรือ
ผูบ้งัคบับญัชาปฏิบติัอยู่โดยทั�วๆ ไป มีอยู ่- ประการ ไดแ้ก่ &) การตดัสินใจโดยใชส้ามญัสํานึก (Spontaneous 
Decision Making) กล่าวคือ การตดัสินใจโดยอาศยัสามญัสํานึก ความรู้สึกในใจ หรือสัญชาตญาณและความรู้
ความชาํนาญ ประสบการณ์เป็นสาํคญั และในบางครั� งก็มีลกัษณะเป็นการตดัสินใจตามอารมณ์ เป็นการตดัสินใจ
โดยไม่มีหลกัเกณฑ ์โดยคิดในลกัษณะที�วา่อะไรเหมาะสมหรือเห็นสมควรจะเป็นอยา่งไรก็ตดัสินใจไปตามนั�น 
ซึ�งการตดัสินใจประเภทนี� ส่วนมากจะเป็นเรื�องง่ายๆ หรือเป็นงานที�ทาํอยูเ่ป็นกิจวตัร และ -) การตดัสินใจโดยใช้
เหตุผลพิจารณาไตร่ตรอง (Rational Decision Making) กล่าวคือ การตดัสินใจโดยอิงอาศยัเหตุผล สถิติขอ้มูล 
การศึกษาคน้ควา้หาหลกัฐานขอ้เท็จจริง การอา้งอิงตวับทกฎหมาย ขอ้บญัญติัต่างๆ ฯลฯ เพื�อใหไ้ดห้ลกัฐานยืนยนั

                                                
1056วทิวสั ชยัปาณี, สร้างแบรนด์ (กรุงเทพฯ: ทิปปิ� ง พอยท,์ 2546), 6. 
1057สมพงษ ์เกษมสิน, การบริหารงานบุคคลแผนใหม่ (กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช, 2526), 209. 
1058กิติมา ปรีดีลก, การบริหารและนิเทศการศึกษาเบืvองต้น (กรุงเทพฯ : อกัษรพิพฒัน์,2532), 121-

123. 
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โดยความเป็นจริงวา่ เรื�องต่างๆนั�นมีความจริงปรากฏเป็นอยา่งไร แลว้ใชค้วามจริงที�มีอยูห่รือที�ไดม้านั�นเป็นมูล
ฐานของการตดัสินใจ ไม่ใช่วนิิจฉยัสั�งการตามอารมณ์ความรู้สึก1059  

ทนัเนนบาวม์และชมิดท์ (Tannenbaum and Schmidt) ไดเ้สนอพฤติกรรมการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหารที�มีลกัษณะของความต่อเนื�องระหวา่งการใชอ้าํนาจของผูบ้ริหารกบัความเป็นอิสระของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
โดยจาํแนกพฤติกรรมของผูน้าํออกเป็น 7 แบบ ดงันี� คือ 1) ผูบ้ริหารตดัสินใจเองแลว้แจง้ให้ทราบ 2) ผูบ้ริหาร
ตดัสินใจแลว้เกลี�ยกล่อมให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชายอมรับการตดัสินใจ 3) ผูบ้ริหารตดัสินใจแลว้ขอความคิดเห็นจาก
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา แต่ไม่เปลี�ยนแปลงการตดัสินใจ 4) ผูบ้ริหารตดัสินใจแลว้ขอความคิดเห็นจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
แลว้อาจเปยลนี� แปลงการตดัสินใจ 5) ผูบ้ริหารเสนอปัญหาแลว้ขอคาํแนะนาํ หรือความคิดเห็นจากผูใ้ตบ้ญัชาแลว้
นาํมาพิจารณาตดัสินใจ 6) ผูบ้ริหารชี�ขอบเขตของปัญหาแลว้ให้กลุ่มผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตดัสินใจ และ 7) ผูบ้ริหาร
กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาร่วมกนัตดัสินใจภายในขอบเขตที�กาํหนด1060 สเวนสัน (Swanson) ไดเ้สนอแนวความคิด
เกี�ยวกบัการตดัสินใจเป็นกลุ่มไว ้และไดจ้าํแนกออกเป็น 3 แบบ ไดแ้ก่ 1) การตดัสินใจแบบนกัประชาธิปไตย นบั
ไดว้า่เป็นวธีิการตดัสินใจที�ใชก้นัมากในทางการบริหาร กล่าวคือผูบ้ริหารจะเสนอปัญหาต่อกลุ่มผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
และใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาแสดงความคิดเห็นวจิารณ์เสนอแนะ ส่วนการตดัสินใจขั�นสุดทา้ยนั�นยงัเป็นของผูบ้ริหาร
ผูบ้ริหารเพียงแต่นาํความคิดเห็นหรือขอ้มูลต่างๆ ที�ไดจ้ากผูใ้ตบ้งัคบับญัชามาประกอบในการพิจารณาตดัสินใจ 
2) การตดัสินใจแบบสมาชิกรัฐสภา เป็นการตดัสินใจที�ยึดเสียงส่วนใหญ่ของกลุ่มเป็นหลกั โดยที�ผูบ้ริหารและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาต่างมีส่วนในการออกเสียง (vote) อยา่งเท่าเทียมกนั แต่จะตอ้งอาศยัขา้งมากเป็นเครื�องชี�ขาด และ 
3) การตดัสินใจแบบอาศยัเสียงเอกฉันท์ เป็นการตดัสินใจที�ยึดการประนีประนอม(consensus) ความคิดเห็นของ
สมาชิกในกลุ่มใหม้าบรรจบกนั หรือที�เรียกกนัวา่ “พบกนัครึ� งทาง” นั�นเอง ในความเป็นจริงแลว้การตดัสินใจแบบ
นี� เกิดขึ�นไดย้าก เพราะทาํให้เสียเวลาและอาจรวมถึงตอ้งเสียค่าใชจ่้ายมากดว้ย1061 วรูมและเยทตนั (Vroom and 
Yetton) ไดพ้ฒันารูปแบบการตดัสินใจที�จะให้ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและแกปั้ญหาและขอบเขตที�
ผูร่้วมงานควรจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ โดยไดน้ําเสนอไว ้W แบบ ดังนี� คือ 1) ผูบ้ริหาร
แก้ปัญหาหรือตดัสินใจด้วยตนเอง โดยใช้ขอ้มูลที�มีอยู่ในขณะนั�น 2) ผูบ้ริหารได้รับขอ้มูลที�จาํเป็นจาก
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและตดัสินใจดว้ยตนเอง โดยจะไม่แจง้ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบถึงปัญหาที�กาํลงัตดัสินใจ ดงันั�น
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจึงเป็นเพียงผูจ้ดัหาขอ้มูลเฉพาะเรื�องให้ ไม่มีบทบาทที�จะกาํหนดปัญหา สร้างหรือประเมิน
ทางเลือก 3) ผูบ้ริหารบอกถึงปัญหาให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาที�เกี�ยวขอ้งบางคนทราบเพื�อสอบถามความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะ โดยไม่สอบถามเป็นกลุ่ม จากนั�นจึงตดัสินใจ ซึ� งอาจเป็นการตดัสินใจที�สะทอ้นหรือไม่สะทอ้น
ความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็ได ้4) ผูบ้ริหารบอกถึงปัญหาให้กบักลุ่มผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและสอบถามความ
คิดเห็น จากนั�นจึงตดัสินใจ ซึ�งอาจเป็นการตดัสินใจที�สะทอ้นหรือไม่สะทอ้นความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็
                                                

1059สมาน รังสิโยกฤษฎ ์และสุธี สุทธิสมบูรณ์, หลกัการบริหารเบืvองต้น (กรุงเทพฯ: สาํนกังานก.พ.
,-Wp&), pr-ps. 

1060Robert Tannenbaum and Warren H. Schmidt, “How to Choose A Leadership Pattern,” 
Harvard Business Review 36, 2 (March-April 1958), 95-101. 

1061Guy E. Swanson, “The Effectiveness of Decision-Making Group,” Adult Leadership 8, 2 
(June, 1959): 48-52. 
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ได ้และ W) ผูบ้ริหารบอกถึงปัญหาให้กบักลุ่มผูใ้ตบ้งัคบับญัชาร่วมกนัสร้างและประเมินทางเลือก และพยายามที�
จะให้มีความเห็นพอ้งในการแกปั้ญหา บทบาทของผูบ้ริหารจะเป็นประธาน ผูป้ระสานให้เกิดการอภิปราย และ
รักษาใหอ้ยูใ่นประเด็นปัญหา และสร้างความมั�นใจวา่ประเด็นสาํคญัๆ ไดรั้บการอภิปรายอาจเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลและ
เสนอความคิดเห็นโดยไม่พยายามให้กลุ่มตอ้งยอมรับแนวทางของตน และเต็มใจยอมรับและดาํเนินการแกไ้ข
ปัญหาตามที�ไดรั้บการสนบัสนุนจากทั�งกลุ่ม1062 ฮนัเซยเ์กอร์และฮนัเซยเ์กอร์ (Hunsaker and Hunsaker)ไดแ้สดง
ถึงกรอบแนวคิดการตดัสินใจที�ประกอบดว้ยสองมิติ คือมิติแนวตั�ง ซึ�งเป็นมิติของจุดเนน้ที�พิจารณาจากขอ้สรุปวา่
มีประการเดียวหรือหลายประการ และมิติแนวนอนเป็นมิติที�แสดงความสลบัซับซ้อนของขอ้มูลที�ใช้ในการ
ตดัสินใจวา่มีความจาํเป็นที�ตอ้งใชข้อ้มูลมากหรือนอ้ย ซึ� งระหวา่งมิติทั�งสองนั�นทาํให้ไดแ้บบของการตดัสินใจ p 
แบบ ไดแ้ก่  1) แบบเด็ดขาด (decisive style) กล่าวคือผูบ้ริหารเป็นผูต้ดัสินใจเอง โดยใชเ้วลาการตดัสินใจอยา่ง
รวดเร็วและผูร่้วมงานเป็นผูป้ฏิบติัตาม เป็นการตดัสินใจที�ผูบ้ริหารมีขอ้มูลนอ้ยมาก มีขอ้สรุปเพียงประการเดียว 
-) แบบยดึหยุน่ (flexible style) กล่าวคือ ผูบ้ริหารมีการปรับการตดัสินใจไปตามขอ้มูลที�ไดรั้บหรือสถานการณ์ที�
เกิดขึ�น เป็นการตดัสินใจที�ผูบ้ริหารใชข้อ้มูลน้อย มีความสลบัซับซอ้นมากแต่มีขอ้สรุปหลายประการ o) แบบ
ลาํดับชั�น (hierarchical style) กล่าวคือ ผูบ้ริหารตอ้งมีความรอบคอบในการตดัสินใจ อิงเหตุและผล เป็นการ
ตดัสินใจที�มีจาํนวนขอ้มูลมาก แต่ตอ้งการขอ้สรุปเพียงประการเดียว และ p) แบบบูรณาการ (integrative style) 
กล่าวคือ ผูบ้ริหารมีการบูรณาการในการตดัสินใจ เพื�อปรับใชใ้นสถานการณ์ที�แตกต่างกนั โดยไม่จาํเป็นวา่จะตอ้ง
มีมติเดียว เป็นการตดัสินใจที�ใชข้อ้มูลมากและมีขอ้สรุปเพื�อการตดัสินใจมาก1063 อีเวอราร์ดและมอร์ริส (Everard 
and Morris) ไดน้าํเสนอแบบของการตดัสินใจไว ้โดยจาํแนกออกเป็น p แบบ ไดแ้ก่ &) แบบการตดัสินใจโดย
อตัตาธิปไตย (autocratic decision making) กล่าวคือการตดัสินใจโดยผูบ้ริหารกระทาํดว้ยตนเองแลว้แจง้ให้
ผูร่้วมงานทราบในภายหลงั โดยปราศจากการรับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงานคนอื�น -) แบบการตดัสินใจโดย
การเกลี�ยกล่อม (persuasive decision making) กล่าวคือ การตดัสินใจที�ผูบ้ริหารกระทาํขึ�นก่อนแลว้จึงนาํมาบอก
ใหผู้ร่้วมงานทราบภายหลงัโดยทาํนองปรึกษาหารือและเกลี�ยกล่อมให้ผูร่้วมงานยอมรับการตดัสินใจนั�น o) แบบ
การตดัสินใจโดยการปรึกษาหารือ (consultative decision making) กล่าวคือการตดัสินใจที�ผูบ้ริหารปรึกษาหารือ
กบัผูร่้วมงานก่อนแลว้นาํความคิดเห็นที�ไดม้าพิจารณาก่อนกระทาํการตดัสินใจ และ p) แบบการตดัสินใจโดยการ
พิจารณาร่วมกนั (codeterminate decision making) กล่าวคือการตดัสินใจที�ผูบ้ริหารและผูร่้วมงานร่วมกนักระทาํ 
โดยอาศยัมติเอกฉันท์หรือเสียงขา้งมาก1064 สตีเฟน พี. รอบบินส์ (Stephen P. Robbins,2005) ไดแ้สดงถึงกรอบ
แนวคิดการตดัสินใจที�ประกอบดว้ยสองมิติ คือมิติของวิธีคิด ตั�งแต่การใชเ้หตุผลตามขอ้มูลข่าวสารไปจนถึงการ
ใชค้วามคิดริเริ�มสร้างสรรค ์และมิติที� - คือมิติเกี�ยวกบัการใชเ้วลาและการใชข้อ้มูลเพื�อการหาคาํตอบในขอ้สงสัย 

                                                
1062Victor H. Vroom, “A New Look at Managerial Decision Making,” Organization Dynamics 

1, 5 (Spring 1973) : 66-80. 
1063P. L. Hunsaker and J. S. Hunsaker, “Decision styles: In theory, in practice,” Organizational 

Dynamics &A, -  (Autumn 1981): -o-oq. 
1064Dertie Everard and Geoffery Morris, Effective School Management, 2nd ed. (London: Paul 

Chagman Publishing Ltd.,1990), 52-53. 
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และการหาทางเลือกที�เหมาะสมเพื�อการตดัสินใจ จากมิติทั�งสองนั�นทาํให้ไดแ้บบของการตดัสินใจ p แบบ ไดแ้ก่  
1) แบบของการตดัสินใจโดยการชี�แนะหรือสั�งการ (directive thinking)  กล่าวคือ การตดัสินใจที�ผูบ้ริหารตอ้งใช้
เหตุผลหรือประสบการณ์ส่วนตวัมาใชต้ดัสินใจ เพราะมีเวลาที�ใชต้ดัสินใจนอ้ยหรือเรื�องที�ตดัสินใจเป็นเรื�องที�ไม่
เป็นปัญหา อาจเป็นเรื�องของงานที�ทาํอยูเ่ป็นประจาํหรือมีประสบการณ์มาแลว้ -) แบบการตดัสินใจโดยการคิด
หรือวิเคราะห์ (analytical thinking)  กล่าวคือ การตดัสินใจที�ตอ้งใชเ้วลาและขอ้มูลมาก เพราะมีทางเลือกในการ
พิจารณาตดัสินใจมาก ผูบ้ริหารตอ้งคิดวเิคราะห์เปรียบเทียบเลือกทางเลือกที�เหมาะสมและน่าพึงพอใจมากที�สุด o) 
แบบการตดัสินใจโดยการพิจารณาพฤติกรรมส่วนบุคคล (behavioral thinking)  กล่าวคือ การตดัสินใจของบุคคล
ที�มีพฤติกรรมการทาํงานร่วมถึงผูอื้�นเป็นอย่างดี เพราะเป็นบุคคลที�ได้รับการยอมรับในด้านสติปัญญาและ
ความคิดริเริ�มเป็นอยา่งมาก ความเชื�อถือและการยอมรับในตวัผูบ้ริหารนั�นจะทาํให้สามารถใชเ้วลาเพื�อตดัสินใจ
แต่ละเรื�องไม่มากแต่ไดรั้บการยอมรับในการตดัสินใจมาก และ p) แบบการตดัสินใจโดยการใชส้ติปัญญาและ
ความคิดริเริ�มสูง (conceptual thinking)  กล่าวคือ การตดัสินใจที�ใชเ้วลาสาํหรับการติดสินใจมาก เพราะผูบ้ริหาร
จะมีลกัษณะมองภาพกวา้ง มีวิสัยทัศน์ มองไปขา้งหน้า มุ่งผลระยะยาว ซึ� งจะตอ้งเป็นผูมี้ขอ้มูลข่าวสารและ
ประสบการณ์สูง ผา่นการทาํงานมามาก มีสติปัญญาและความคิดริเริ�มที�จะวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคาดการณ์สิ�ง
ที�จะเกิดในอนาคต และผลที�จะเกิดจากการตดัสินใจ เพื�อที�จะสามารถตดัสินใจเลือกทางเลือกที�เหมาะสมที�สุด1065 

ความมีเหตุมีผลในการตดัสินใจนั�นจะมากหรือนอ้ยขึ�นอยูก่บัตวัแปรที�เป็นแรงขบัดนั (forces) ใหมี้
การตดัสินใจเกิดขึ�น ทนัเนนบาวม์และชมิดท ์(Tannenbaum and Schmidt) ไดก้ล่าววา่ พฤติกรรมการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหารนั�น จะเกิดขึ�นไดเ้พราะมีแรงขบัดนัอยู ่3 ประการ คือ แรงขบัดนัจากตวัผูบ้ริหารเอง  แรงขบัดนัที�เกิดจาก
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และแรงขบัดนัที�เกิดจากสถานการณ์1066 ทอมสัน (Thompson) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ปัจจยัที�เป็น
องคป์ระกอบสาํคญัในการตดัสินใจของผูบ้ริหารนั�นจะตอ้งประกอบดว้ยความเชื�อในเรื�องของสาเหตุ และผลลพัธ์
กบัความพึงพอใจ หรือความโนม้เอียงที�มีต่อทางเลือกใด ๆ ที�เห็นวา่บงัเกิดผลตามตอ้งการ1067 ไซมอน (Simon) ได้
แสดงทศันะไวว้่า ในความเป็นจริงแลว้ การตดัสินใจที�มีเหตุผลสมบูรณ์ที�สุดนั�นมกัจะไม่มี เพราะผูท้าํการ
ตดัสินใจมกัจะมีขอ้จาํกดัหรืออุปสรรคต่างๆ อยู่เสมอ เช่น ขาดความรู้ ความสามารถ ขาดขอ้มูลที�ดีพอ 
นอกจากนั�น นิสัยและ ค่านิยมของผูต้ดัสินใจเองก็เป็นตวัแปรที�สาํคญัที�จะทาํให้เกิดความลาํเอียงไปในทางหนึ�ง

                                                
1065ประยูร ศรีประสาธน์, “การตดัสินใจและการสั�งการ,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฏีและ

แนวปฏิบัติ ในการบริหารการศึกษา  เ ล่ม  S  หน่วยที�  � -9w  บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (ฉบับปรับปรุงครั� ง ที�  & ) , พิมพ์ครั� งที�  &  (นนทบุรี : สํานักพิมพ ์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WWo), q--q-q--r. 

1066Robert Tannenbaum and Warren H. Schmidt, “How to Choose A Leadership Pattern,” 

Harvard Business Review Harvard Business Review 36, 2 (March-April 1958), 95-101. 
1067Jame D. Thompson, Organization in Action (New York : McGraw – Hill Book Company, 

1967), 134. 
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ทางใดได้1068 ทนัเนนบาวม์และแมสเซอริค (Tannenbaum and Masserik) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัปัจจยัที�เป็นแรง
ส่งต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหารหรือผูน้าํไวว้า่ประกอบดว้ย 1) ปัจจยัที�เกิดจากตวัผูบ้ริหารเอง 2) ปัจจยัที�เกิดจากผู ้
ตามหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ 3) ปัจจยัที�เกิดจากสถานการณ์ต่างๆ1069  จิแอมแมททิโอส์และจิแอมแมททิโอส์ 
(Gimamatteos and Gimamatteos) ไดก้ารศึกษาวิจยัเกี�ยวกบัแรงส่งต่อภาวะผูน้าํ ไดส้รุปปัจจยัต่างๆ อนัเป็น
องคป์ระกอบต่อพฤติกรรมผูน้าํซึ�งรวมถึงพฤติกรรมการตดัสินใจดว้ยวา่ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 ประการ คือ 
องค์ประกอบดา้นบุคคลหรือตวัผูน้าํ องค์ประกอบเกี�ยวกบัองค์การ และองค์ประกอบดา้นสถานการณ์และ
สภาพแวดลอ้มต่างๆ1070โฮลบรุคและไรอนั (Holbrook and Ryan) ไดแ้สดงทศันะไวว้่า แรงกดดนัที�มีต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารอาจจาํแนกเป็น 7 ประการ ไดแ้ก่ 1) องคป์ระกอบต่าง ๆ ของงาน 2) บทบาท
ต่าง ๆ ภายในองคก์าร 3) ความสมัพนัธ์ที�เกิดขึ�นในการทาํงานร่วมกนั 4) การพฒันาการในอาชีพ 5)โครงสร้างและ
บรรยากาศขององคก์าร 6) องคก์ารอื�น ๆ ภายนอกที�มีส่วนเขา้มาเกี�ยวขอ้ง และ 7) คุณลกัษณะเฉพาะบุคคล1071 
สมาน รังสิโยกฤษฎ์ และสุธี สุทธิสมบูรณ์ ไดแ้สดงทศันะไวว้่า การที�หัวหน้างานหรือผูบ้งัคบับญัชาจะทาํการ
ตดัสินใจในเรื�องใดๆ จะตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัต่างๆ เหล่านี�  คือ &) ข่าวสาร (Information) ที�จะนาํมาสนบัสนุนเพื�อ
เป็นมูลฐานของการตดัสินใจ -) การเสี�ยง (Risk) ตอ้งคาํนึงถึงการเสี�ยงหรือผลเสียหมายที�จะเกิดขึ�นวา่ ถา้วินิจฉัย
สั�งการไปตามนั�นแลว้จะเสี�ยงต่อการเสียหายมากนอ้ยเพียงใด ถา้มีความแน่นอนมาก การเสี�ยงก็นอ้ยลง แต่ตรงกนั
ขา้งถา้มีความแน่นอนนอ้ยการเสี�ยงก็ยอ่มจะมีมากขึ�น o) นโยบาย (Policy) จะตอ้งคาํนึงถึงนโยบายขององคก์ารวา่ 
มีอยูอ่ยา่งไร การตดัสินใจในเรื�องใดเรื�องหนึ�งควรจะสอดคลอ้งกบันโยบายที�มีอยู ่p) ปัญหาทั�งหลาย (Problems) มี
ปัญหาอะไรบา้งที�องค์การเผชิญอยู่ทั� งภายนอกและภายใน ดงันั�น ก่อนจะวินิจฉัยสั�งการจะตอ้งคาํนึงถึงปัญหา
เหล่านี�ดว้ยเสมอ และ W) เวลา (Time) ในการตดัสินใจตอ้งคาํนึงถึงเวลาที�มีอยู ่บางครั� งอาจจะตอ้งตดัสินใจอยา่ง
รีบด่วน บางครั� งก็มีเวลาพิจารณาไดถี้�ถว้น1072 วชิยั โถสุวรรณจินดา ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัปัจจยัที�มีผลกระทบต่อ
การตดัสินใจ ไวด้งันี� คือ 1) การรับรู้กบัการตดัสินใจ การรับรู้จะมีอิทธิพลในการกาํหนดพฤติกรรมการตดัสินใจ
ของบุคคลให้แตกต่างกันไป โดยเฉพาะจะมีอิทธิพลในสถานการณ์การตดัสินใจที�ไม่แน่นอนขอ้มูลในการ
ตดัสินใจไม่พอเพียง และยงัมีบทบาทสาํคญัเมื�อจะตอ้งตดัสินใจเลือกทางที�ไม่มีขอ้แตกต่างกนัมากนกั ลกัษณะ

                                                
1068Herbert A. Simon, Administrative Behavior, 3rd ed.  (New York : The Free Press, 1976), 

241. 
1069Robert Tannenbaum and Fred Massarik, 'Participation by Subordinates in the Managerial 

Decision-Making Process,” in Organization Behavior: Management Approach, eds. Hary R. Knudson and 
C. Partick Fleenor (Massachusetts: Winthrop Publishers, 1979), 227 – 231. 

1070Michale Gimamatteos and Dolores Gimamatteos, Forces on Leadership (Resten: NASS, 
1981), 1-2. 

1071Morris B. Holbrook and Michael J. Ryan, “Modeling Decision Specific Stress : Some 
Methodological Considerations,” Administrative Science Quarterly 27, 2 (June, 1982): 245 

1072สมาน รังสิโยกฤษฎ์ และสุธี สุทธิสมบูรณ์, หลักการบริหารเบืvองต้น (กรุงเทพฯ: สํานักงาน 
ก.พ., -Wp&),  ps. 
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ของการรับรู้จะมีผลกระทบต่อการตดัสินใจ ประสบการณ์ที�แตกต่างกนัทาํให้แต่ละคนมีการตระหนกัในปัญหา 
การระบุและวิเคราะห์ปัญหา การแสวงหาขอ้มูลข่าวสารรวมทั�งการตีความ การประเมินทางเลือก และการ
ตดัสินใจเลือกทางเลือกที�แตกต่างกนัออกไป การรับรู้อาจมีการบิดเบือนได ้ ซึ� งจะมีผลให้การตดัสินใจขาด
ประสิทธิภาพได ้การบิดเบือนการรับรู้มี 4 ประการ ไดแ้ก่ &.&) การบิดเบือนแบบ Stereotype เป็นการบิดเบือนที�มา
จากประสบการณ์บางอยา่งแลว้เหมาวา่คงเป็นอยา่งนั�นไปหมด 1.2) การบิดเบือนแบบ Halo Effect เป็นการ
ประเมินลกัษณะบุคคลจากประสบการณ์ที�เคยประทบั เกิดเป็นอคติและเป็นการปิดบงัขอ้เท็จจริงทาํให้อาจมีการ
ตดัสินใจที�ผิดพลาด 1.3) การบิดเบือนแบบ Projection เป็นการโยนความรู้สึกนึกคิด หรือการกระทาํของตนไปให้
คนอื�น โดยเหมาเอาว่าคนอื�นคงมีความรู้สึกนึกคิดหรือพฤติกรรมเช่นเดียวกบัตน ซึ� งทาํให้เกิดอคติในการมอง
ปัญหาและการตดัสินใจ 1.4) การบิดเบือนแบบ Perceptual Defense เป็นการบิดเบือนที�บุคคลพยายามรักษา
รูปแบบแนวคิดของตนไว ้แมว้า่ขอ้เท็จจริงจะแสดงความจริงที�แตกต่างออกไปก็ไม่ยอมเปลี�ยนแนวคิดส่งผลให้
การรับรู้ไม่ตรงกบัขอ้เท็จจริง 2) ค่านิยมกบัการตดัสินใจ ค่านิยมจะแสดงออกมาในรูปของความสนใจความ
ตอ้งการความปรารถนาในสิ�งหนึ�งสิ�งใด เช่น ผูมี้ค่านิยมชอบความรํ� ารวย บุคคลนั�นจะพยายามแสวงหาเงินทอง ผู ้
มีค่านิยมยดึถือโหราศาสตร์มกัใชก้ารทายทกัโชคชะตาประกอบการตดัสินใจ ผูมี้ค่านิยมแบบอนุรักษนิ์ยมจะมีการ
ตดัสินใจที�อาศยัขอ้มูลแน่นอนแบบค่อยเป็นค่อยไปขณะที�ผูมี้ค่านิยมแบบกา้วหนา้จะตดัสินใจโดยมีความเสี�ยงอยู่
ดว้ย เป็นตน้ ค่านิยมจึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจทั�งในการตระหนกัถึงปัญหาการวิเคราะห์ปัญหา การ
แสวงหาทางเลือกและการตดัสินใจเลือก ซึ� งมกัเป็นไปในแนวทางที�สอดคลอ้งกบัค่านิยมของตน นอกจากนี� ใน
การนําทางเลือกไปปฏิบัติก็ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานของค่านิยมที�ผูบ้ริหารได้กาํหนดไวแ้ล้วด้วย และ 3) 
บุคลิกภาพกบัการตดัสินใจ บุคลิกภาพจะมีลกัษณะคงทน การเปลี�ยนแปลงจะค่อยเป็นค่อยไปโดยเป็นผลจาก
ความรับรู้ และสภาพแวดลอ้ม บุคลิกภาพจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเช่น บางคนมีบุคลิกกลา้ไดก้ลา้เสีย บางคน
ชอบรีรอในการตดัสินใจ บางคนชอบแกปั้ญหา บางคนรอให้ปัญหาเขา้มาเอง บางคนอาจมีบุคลิกภาพที�ชอบคิด
สร้างสรรค ์ชอบทดลองหรือชอบพิสูจน์หาความจริง เป็นตน้ บุคลิกภาพเหล่านี�ลว้นมีผลต่อการติดสินใจทั�งสิ�น 
เช่น ผูมี้บุคลิกภาพกลา้เสี�ยงมีแนวโนม้ชอบตดัสินใจในสถานการณ์ที�เสี�ยงไม่แน่นอนและตดัสินใจไดเ้ร็ว ขณะที�ผู ้
มีบุคลิกภาพไม่กลา้เสี�ยงมกัชอบการตดัสินใจในสถานการณ์แน่นอน มกัชอบรีรอเพื�อให้ไดข้อ้มูลมากที�สุดจึง
ตดัสินใจ ส่วนผูที้�มีบุคลิกภาพดื�อรั�นมกัจะตดัสินใจรวดเร็วโดยไม่ตอ้งการขอ้มูลในการตดัสินใจมากนกั1073  

องคป์ระกอบของการตดัสินใจนั�น ทนัเนนบาวม์ (Tannenbaum) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่การตดัสินใจ
ที�เป็นระบบนั�น คือ การตดัสินใจที�เป็นไปตามทฤษฎีระบบ (system approach) ซึ� งประกอบดว้ยขั�นตอนต่างๆ 
ดงัต่อไปนี� คือ 1) การรับรู้และกาํหนดปัญหา (recognition and defining the problem) การรับรู้ปัญหามีความสาํคญั
ต่อการตดัสินใจในทางการบริหาร เพราะหากผูบ้ริหารไม่รับรู้ปัญหาก็จะไม่มีการพยายามแกปั้ญหาและก็จะไม่มี
การตดัสินใจเกิดขึ�น การรับรู้ปัญหาไม่เพียงแต่รอใหปั้ญหาเกิดขึ�นก่อนเท่านั�น แต่ตอ้งพยายามคาดการณ์ล่วงหนา้
วา่ต่อไปน่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ�นบา้ง 2) การระบุปัญหา (identifying the problem) เมื�อรับรู้ปัญหาที�เกิดขึ�นหรือ
คาดการณ์ไดว้า่จะมีปัญหาอะไรเกิดขึ�นแลว้ ขั�นตอนต่อไปยงัตอ้งสามารถระบุไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ปัญหาที�เกิดขึ�น
หรือจะเกิดขึ�นอยูต่รงไหน ประกอบดว้ยปัญหายอ่ยๆ อะไรบา้ง และจาํเป็นตอ้งแกไ้ขตรงจุดไหนก่อนหลงัปัญหาที�

                                                
1073วิชยั โถสุวรรณจินดา, ความลับขององค์การ : พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่, พิมพค์รั� งที� 2 

(กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2535), 197-200. 
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เกิดขึ�นในองคก์ารในแต่ละสถานการณ์นั�นอาจมีมากกวา่หนึ� งปัญหา และการที�จะแกปั้ญหาหลายๆ ปัญหาไป
พร้อมๆ กนันั�น บางครั� งอาจมีขอ้จาํกดัหลายๆ อยา่งที�ไม่อาจทาํได ้จาํเป็นตอ้งเลือกปัญหาที�สาํคญัและเร่งด่วนมา
แกไ้ขก่อน ดงันั�นการระบุปัญหาต่างๆ ให้ชดัเจนจะช่วยให้ทราบไดว้า่ควรจะนาํปัญหาใดมาแกไ้ขก่อน 3) การ
สร้างทางเลือกในการแกปั้ญหา (generalization of alternatives) ดว้ยเหตุที�วา่ปัญหาต่างๆ นั�นยอ่มจะมีหนทางที�จะ
แกไ้ขไดห้ลายๆ ทาง ดงันั�นการกาํหนดทางเลือกต่างๆ ที�เป็นไปไดไ้วห้ลายๆ ทาง จะช่วยให้การเปรียบเทียบผลดี
ผลเสียของแต่ละทางไดช้ดัเจนและทาํให้สามารถเลือกทางเลือกที�เหมาะสมไดม้ากยิ�งขึ�น นอกจากนั�นการสร้าง
ทางเลือกต่างๆ ในการแกปั้ญหานั�นมกัจะมีขอ้จาํกดัในเรื�องความรู้และประสบการณ์ ดงันั�นการเปิดโอกาสให้
บุคคลหลายๆ คน จากหลายๆ ฝ่ายที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งเขา้มามีส่วนในการสร้างทางเลือกก็จะเป็นวิธีการหนึ�งที�จะทาํ
ให้ไดท้างเลือกในการแกปั้ญหาหลายๆ ทาง p) การเลือกทางแกปั้ญหา (Selection of the Alternation) เมื�อได้
ทางเลือกต่างๆ ที�เป็นไปไดแ้ลว้ ขั�นต่อไปคือการตดัสินใจเลือกทางใดทางหนึ�งมาดาํเนินการแกไ้ขปัญหา และ W) 
การดาํเนินการและประเมินผล (Implementation and Evaluation) เมื�อตดัสินใจเลือกทางแกไ้ขปัญหาแลว้ ก็
ดาํเนินการวางแผนและดาํเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวตามทางเลือกที�ไดต้ดัสินใจนั�น พร้อมทั�งติดตามและประ
เมิลผลเพื�อแกไ้ขสิ�งบกพร่องต่างๆที�เกิดขึ�น การดาํเนินการแกไ้ขปัญหาและการประเมินผลนบัวา่มีความสาํคญัมาก
ในกระบวนการตดัสินใจ การตดัสินใจเลือกทางเลือกจะดีมีเหตุผลก็ตาม หากปราศจากการปฏิบติัตามอยา่งรัดกุม
แลว้การแกไ้ขปัญหาก็ไม่อาจบรรลุผลได้1074 ลิชฟิลด์ (Litchfield) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การตดัสินใจเป็นวฏัจกัร
ของเหตุการณ์เริ�มตั�งแต่การกาํหนดปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา จนถึงการวางแผนการแก้ไขปัญหาและการ
ประเมินผล และที�วา่การตดัสินใจเป็นวฏัจกัรของเหตุการณ์ ก็คือ เมื�อนาํกระบวนการตดัสินใจไปแกปั้ญหาครั� ง
หนึ� งแลว้ ก็มกัที�จะมีปัญหาอื�นติดตามมาอีก ปัญหาที�ตามมานี�อาจจะเกิดขึ�นในช่วงใดช่วงหนึ�งของกระบวนการ
แกปั้ญหา และปัญหาที�เกิดขึ�นใหม่นี� ก็ตอ้งอาศยัการแกปั้ญหาที�เป็นกระบวนการเช่นเดียวกนั1075 กริฟฟิทส์ 
(Griffiths) ไดเ้สนอกระบวนการของการตดัสินใจไว ้ 6 ขั�นตอน ไดแ้ก่  1) ทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัปัญหาและ
ขอ้จาํกดัของปัญหา ขั�นนี� เป็นขั�นแรกของการตดัสินใจ ผูบ้ริหารจะตดัสินใจในกิจกรรมใดๆ ก็ตาม จะตอ้งมีความ
เขา้ใจ เกี�ยวกบัปัญหาที�ตอ้งตดัสินใจ เพื�อเป็นแนวทางที�จะนาํมาใชเ้พื�อการตดัสินใจที�ถูกตอ้ง ปัญหาทุกปัญหา
ไม่ใช่ปัญหาของทุกคน ปัญหาที�เกิดขึ�นเป็นเครื�องทา้ทายความสามารถของผูบ้ริหาร และวดัความสามารถในการ
ตดัสินใจ ซึ� งตอ้งอาศยัความรู้ความเขา้ใจในปัญหา เพื�อให้การตดัสินใจถูกตอ้งและรวดเร็วขึ�น 2) วิเคราะห์และ
ประเมินผลปัญหา เมื�อทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัปัญหาแลว้ ตอ้งนาํปัญหานั�นมาวิเคราะห์และประเมินผลวา่ “ปัญหา
นั�นมีความหมายต่อผูบ้ริหาร ต่อองคก์ารอยา่งไร จะตอ้งทาํอยา่งไรกบัปัญหานั�น” ผูบ้ริหารจะตอ้งหาวิถีทางที�จะ
แกปั้ญหานั�น การตดัสินใจของผูบ้ริหารในบางครั� งอาจจะตอ้งใหผู้อื้�นมาร่วมกนัหาวิถีทางแกปั้ญหา ผูบ้ริหารตอ้ง
รู้วา่เมื�อใดควรตดัสินใจหรือไม่ควรตดัสินใจ การที�ผูบ้ริหารเป็นผูต้ดัสินใจเองทุกๆ เรื�อง อาจทาํให้ผูร่้วมงานเกิด
ความไม่พอใจได ้3) สร้างเนื�อหาและแนวทางในการตดัสินใจ ผูบ้ริหารจะตอ้งคิดสร้างเนื�อหาและแนวทางในการ
ตดัสินใจ ซึ�งถือวา่เป็นขั�นตอนที�สาํคญัที�สุดเพราะเป็นการแสดงคุณค่าของระบบการตดัสินใจให้ผูร่้วมงานเห็นวา่
                                                

1074Robert Tannenbaum, Managerial Decision-Making (Los Angeles: Institute of Industrial 
Relation, University of California, 1950), 23-24. 

1075Edward H. Litchfield, “Notes on General Theory of Administration,” Administrative 
Science Quarterly 1, 3 (1956), 3-39. 
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ผูบ้ริหารไดใ้ชห้ลกัและวธีิการตดัสินใจถูกตอ้งตามหลกัการบริหารมากนอ้ยเพียงใด เป็นการช่วยใหผู้ร่้วมงานหรือ
บุคคลในองคก์ารไดรั้บการตดัสินใจที�ถูกตอ้ง และช่วยใหเ้กิดความรู้สึกที�ดีต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหาร การสร้าง
เนื� อหาและแนวทางในการตดัสินใจต้องอาศัยระดับความกระตือรือร้นของผูบ้ริหารหรือบุคคลในองค์การ 
คุณธรรมของผูบ้ริหารหรือบุคคลในองคก์าร แรงกระตุน้และการรับรู้ของพฤติกรรมที�ตรงกบัความมุ่งหมายของ
องคก์าร 4) การรวบรวมขอ้มูล ผูบ้ริหารตอ้งรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ซึ�งเป็นขอ้มูลที�ตรงกบัปัญหามากที�สุด เพื�อนาํมา
เป็นขอ้มูลพื�นฐานในการตดัสินใจ ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งใชข้อ้มูล และดาํเนินการตดัสินใจโดยอาศยัผลการวิจยั
เพื�อใหก้ารตดัสินใจถูกตอ้งมากขึ�น  5) การเลือกขอ้มูลที�ตอ้งการ ผูบ้ริหารตอ้งเลือกขอ้มูลเพื�อใชใ้นการตดัสินใจ 
ขอ้มูลที�เลือกตอ้งเป็นขอ้มูลที�ถูกตอ้ง เป็นไปได ้ และเป็นที�พอใจของผูบ้ริหาร แบ่งเป็น 3 ขั�นตอน กล่าวคือ 
รวบรวมขอ้มูลหลายๆ อยา่งที�ตอ้งใชใ้นการตดัสินใจ จดัลาํดบัความสาํคญัของขอ้สรุปแต่ละขอ้ และเลือกขอ้สรุป
ที�เห็นวา่เมื�อนาํไปใชแ้ลว้ก่อใหเ้กิดผลสาํเร็จดีที�สุด  และ 6) นาํผลสรุปทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพ เป็นขั�นตอนสุดทา้ย
ของกระบวนการ เป็นการนาํเอาผลที�ไดไ้ปใชเ้พื�อทาํให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ การปฏิบติังานในขั�นนี�
ประกอบดว้ยการดาํเนินงานดงันี�  การวางโครงการ การควบคุมกิจกรรมในโครงการ และการประเมินผล1076  เฮบ์
ลบิน (Haplpin) ไดแ้สดงทศันะไวว้่า การแกปั้ญหาหรือการตดัสินใจนั�นเป็นลกัษณะพฤติกรรมผูน้าํ และเป็น
หนา้ที�ของการบริหาร เนื�องจากผูบ้ริหารมีหนา้ที�แปลความหมายของงานออกสู่การปฏิบติั จึงอาจมีปัญหาเกิดขึ�น
ได ้ การแกปั้ญหาหรือการตดัสินใจเป็นสิ�งที�จาํเป็นและยอ่มปฏิบติัควบคู่กนักบัการปฏิบติังาน เฮบ์ลบินไดแ้สดง
ให้เห็นว่า การแก้ปัญหาหรือการตดัสินใจนั�นควรดาํเนินการเป็นกระบวนการ ซึ� งประกอบดว้ย การรวบรวม
หลกัฐานหรือขอ้สมมติฐานต่างๆ  การกาํหนดทางเลือก  การตดัสินใจเลือก การสั�งการให้ปฏิบติั และการติดตาม
ผล  สาํหรับการแกปั้ญหาหรือการตดัสินใจในกลุ่มยอ่ยนั�นผูบ้ริหารอาจสั�งให้หัวหนา้งานกลุ่มยอ่ยเป็นผูแ้กปั้ญหา
ได ้นอกจากที�กล่าวมาแลว้เฮบ์ลบินยงัไดเ้สนอแนะให้มีการแกปั้ญหาหรือการตดัสินเป็นกลุ่ม ซึ� งจะช่วยให้การ
แกปั้ญหาหรือการตดัสินใจเป็นไปอย่างถูกตอ้งยิ�งขึ�น1077 ไซม่อน (Simon) ไดแ้สดงทศันะไวว้่ากระบวนการ
ตดัสินใจนั�นประกอบดว้ย 3 ขั�นตอนที�สาํคญั ไดแ้ก่  1) การศึกษาสภาพแวดลอ้มต่างๆ เพื�อนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลใน
การตดัสินใจ 2) การวเิคราะห์สภาวะแวดลอ้มอนัเป็นขอ้มูลนั�น เพื�อกาํหนดทางเลือกในการตดัสินใจ และ 3) การ
ตดัสินใจเลือกทางเลือกที�เห็นวา่ดีที�สุด1078 สโตนเนอร์ (Stoner) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัการตดัสินใจที�ยึดตาม
แนวคิดของ จอห์น ดิวอี�  (John Dewey) ไวว้า่ การตดัสินใจซึ� งอาศยัเหตุผล (rational decision- making) นั�น
ประกอบดว้ย 7 ขั�นตอน ไดแ้ก่ 1) การวิเคราะห์และจาํกดัขอบเขตของปัญหา 2) การรวบรวมและวิเคราะห์หา
ขอ้เท็จจริง 3) การพฒันาทางเลือกในการแกปั้ญหา 4) การประเมินผลทางเลือกจากขอ้ 3 เพื�อเลือกทางที�จะช่วยให้

                                                
1076Daniel E. Griffiths, Administrative Theory (New York : Appleton – Century &Crofts, 

1959), 113 

1077Andrew W. Haplpin, “ A Paradigm for Research on Administrator Behavior,” in 
Administrative Behavior in Education, Eds. Roald R. Campbell and Russell T. Gregg (New York: Harper 
and Brothers Publishers,1967), 155-198. 

1078Herbert A. Simon, Administrative Behavior: A Study of Decision-Making, Processes in 
Administrative Organization (New York : The Free press,1976), 2. 
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แกปั้ญหาได ้5) การเลือกวธีิการที�ดีที�สุด 6) การวิเคราะห์ผลที�ไดจ้ากการตดัสินใจ และ 7) การตดัสินใจ1079  ธงชยั 
สนัติวงษ ์กล่าวไวว้า่ การตดัสินใจสั�งการอาจแบ่งเป็นขั�นตอนต่างๆ ดงันี� คือ  1) การพิจารณาถึงตวัปัญหา 2) การ
พิจารณาหาทางเลือกต่างๆเพื�อการตดัสินใจสั�งการ 3) การประเมินผลทางเลือกต่างๆ และ 4) การตดัสินใจเลือก
ทางเลือกที�นาํไปใชใ้นการแกปั้ญหา1080สุมน อมรวิวฒัน์ ไดน้าํเสนอวิธีการเพื�อสามารถเผด็จปัญหาได ้ โดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ ประกอบ 4 ขั�นตอน ไดแ้ก่ 1) การรวบรวมข่าวสาร ขอ้มูล ขอ้เท็จจริง ความรู้ และ
หลกัการ 2) การประเมินค่าและประโยชน์  3) การเลือกและตดัสินใจ  และ 4) การปฏิบติั ซึ� งในขั�นตอนเหล่านี�
สุมน อมรวิวฒัน์ ไดน้าํเสนอกระบวนการการตดัสินใจไว ้r ขั�นตอนดว้ยกนั คือ 1) การรวบรวมขอ้มูลที�ดี ทาํให้
สามารถกาํหนดและอธิบายประเด็นปัญหาได ้2) การประเมินค่าตามเกณฑที์�ถูกตอ้งดีงามเหมาะสม ทาํให้สามารถ
คิดและคาดถึงผลดีผลเสียการเลือก และการตดัสินใจ 3) วิเคราะห์เปรียบเทียบประเด็นที�ประเมินค่าแลว้ ทาํให้
สามารถกาํหนดทางเลือกและทางออกของสถานการณ์และปัญหานั�นได ้ 4) เมื�อมีทางเลือกหลายทางบุคคลตอ้ง
อาศยัประสบการณ์ หลกัการ และการทาํนายผลช่วยกาํหนดเกณฑเ์พื�อเลือกทางเลือกที�ดีที�สุด 5) ถา้ไม่มีทางเลือก
หรือมีทางเดียวที�ตดัสินใจไม่ได ้จะตอ้งหาทางออกใหม่ที�น่าจะเป็นไปได ้ 6) ตดัสินใจเลือกทางที�ดีที�สุด และ 7) 
วางแนวทางปฏิบติัใหไ้ดผ้ล1081ศิริชยั ชินะตงักรู ไดน้าํเสนอกระบวนการการตดัสินใจไว ้q ขั�นตอน  ไดแ้ก่  1) การ
กาํหนดปัญหา โดยถือขั�นเริ�มตน้ของหลกัเกณฑท์างดา้นวิทยาศาสตร์ (Scientific) ที�จะตอ้งเริ�มตน้จากการกาํหนด
ปัญหา ซึ� งการเขา้ใจถึงปัญหาจะทาให้เขา้ใจถึงแนวทางการตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 2) การหาขอ้เท็จจริง โดย
พิจารณาจากปัจจยัที�สําคญั ซึ� งประกอบดว้ย ปัจจยัเรื�องคน ปัจจัยเรื�องสถานที� ปัจจยัเรื�องเวลา และปัจจัย
สิ�งแวดลอ้มต่าง ๆ 3) การชี� ปัญหาที�แทจ้ริง โดยการพิจารณาจากตวัปัญหาและการหาขอ้เท็จจริง เพื�อสามารถ
กาํหนดปัญหาที�แทจ้ริงได ้ตวัอยา่งเช่น “จะทาอยา่งไรจึงจะทาให้คะแนนเฉลี�ยภาษาไทยของเด็ก ป.6. สูงขึ�นจาก 
ร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 60 ในสิ�นปีการศึกษา...” 4) การหาวิธีการแกปั้ญหา เป็นขั�นตอนที�เกี�ยวขอ้งกบัการกาํหนด
ทางเลือกในการแกปั้ญหา (Alternatives) 5) การตดัสินใจเลือกวิธีแกปั้ญหา โดยพิจารณาจากทางเลือกต่าง ๆ ที�ได้
กาํหนดไวแ้ลว้ซึ� งทั� งนี� การตดัสินใจของผูบ้ริหารย่อมแสดงถึงภาวะผูน้าํ (Leadership) ของตนเองและสภาวะ
เงื�อนไขต่างๆ มาประกอบ และ 6) การกาํหนดวธีิปฏิบติั โดยการปฏิบติัตามที�ไดต้ดัสินใจไวแ้ลว้อนัเป็นการสิ�นสุด
ของกระบวนการตดัสินใจ1082  

ปัญหา (Problems) นั�นเป็นสภาพทั�วไปที�เกิดขึ�นซึ� งไม่สามารถที�จะวดัได ้ไม่สามารถที�จะทาํให้
องค์การนั�นบรรลุเป้าหมายที�วางไวไ้ด ้ซึ� ง โบวีและคณะ (Bovee and Others) ไดจ้าํแนกปัญหาที�เกี�ยวกบัการ
ตดัสินใจไว ้o ประเภท ไดแ้ก่  &) ปัญหาวิฤต (Crisis problems) เป็นสถานการณ์ที�สาํคญัซึ� งผูบ้ริหารตอ้งตดัสินใจ

                                                
1079James A.F. Stoner, Management (Englewood Cliffs, N.J. : Prentice – Hall, 1978), 177-182. 
1080ธงชยั สันติวงษ,์ การบริหารคิดและทําอย่างผู้จัดการใหญ่ (กรุงเทพฯ : เกล็ดไทย,2535),196-

197. 
1081สุมน อมรวิวฒัน์, การพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ : ทักษะกระบวนการเผชิญ

สถานการณ์ (นนทบุรี: โครงการกิตติเมธี สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2542), 55-60. 
1082ศิริชัย ชินะตังกูร, กระบวนการบริหาร , เข้าถึงเมื�อ 15 มกราคม 2557,เข้าถึงได้จาก

http://drjirawat.com/file/paper_pdf/pdf1327744573.pdf 



 

 

502 
 

ทนัที  เมื�อเกิดขึ�นผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาอุปสรรคขององค์การและตดัสินใจแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วเพื�อให้เกิด
ประสิทธิผล -) ปัญหาไม่วกิฤต (Noncrisis problems) เป็นปัญหาที�ตอ้งตดัสินใจแต่ไม่เร่งด่วนเท่ากบัปัญหาวิกฤต 
ปัญหาส่วนใหญ่ของผูบ้ริหารเป็นปัญหาไม่วกิฤติ และ o) ปัญหาที�เป็นโอกาส (Opportunity problems) เป็นปัญหา
ที�มีผลกระทบด้านบวกต่อองค์การ เมื�อผูบ้ริหารเผชิญกับปัญหานี� ผูบ้ริหารอาจจะตอ้งค้นหาผลลัพธ์ในเชิง
สร้างสรรค ์และผลประโยชน์กบัองคก์าร ปัญหานี� มีความกดดนันอ้ยกวา่ - ปัญหาแรก1083 สมคิด บางโม ไดจ้าํแนก
ปัญหาที�เกี�ยวกบัการตดัสินใจที�สาํคญัไว ้-  ประการ ไดแ้ก่ &) ปัญหาขอ้ขดัขอ้งในการตดัสินใจ ซึ� งมาจากหลาย
สาเหตุ ดงันี� คือ &.&) ขาดขอ้มูลหรือขอ้มูลเชื�อถือไม่ได ้&.-) ขาดความรู้ในเรื�องที�จะตดัสินใจและไม่มีเวลาเพียงพอ
ในการวินิจฉัย &.o) ความยากลาํบากในการคาดหมายเหตุการณ์ในอนาคต โดยเฉพาะการตดัสินใจเกี�ยวกับ
โครงการใหญ่ๆ ที�มีระยะเวลายาวนาน &.p) พฤติกรรมการบริหารของบุคลากรในหน่วยงาน เช่น ความเฉื�อยชา 
ขาดความละเอียดรอบคอบ การหวงอาํนาจ เป็นตน้ -) ปัญหาการตดัสินใจผิดพลาด ซึ�งมาจากหลายสาเหตุ ดงันี� คือ 
-.&) ผูเ้ขา้ร่วมประชุมหนัเหความสนใจจากหลกัการไปมุ่งโจมตีตวับุคคลผูเ้สนอขอ้เท็จจริง ในกรณีที�มีการประชุม
เพื�อพิจารณาการตดัสินใจ การตดัสินใจดงักล่าวอาจผิดพลาดได ้-.-) ตอ้งการเรียกร้องความสนใจจากผูเ้กี�ยวขอ้ง
โดยไม่คาํนึงถึงหลกัการ มกัมีอยูเ่สมอในกลุ่มนกัการเมือง -.o) ความพยายามเร่งเร้าให้เกิดความกลวั ทาํให้ขาด
เหตุผลในการวนิิจฉยั -.p) อา้งบารมีผูใ้หญ่ขึ�นบงัหนา้ -.W) ใชถ้อ้ยคาํกาํกวม ทาํให้เขา้ใจไขวเ้ขว และ -.q) ทึกทกั
เหมาเอาโดยสรุปวา่เป็นเช่นนั�น เช่นนี�  เพราะเหตุนั�น เพตุนี�  โดยขาดขอ้มูลสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ1084 

ขอ้ควรตระหนกัหรือคาํนึงถึงในการตดัสินใจนั�น ไมเออร์ (Maier) ไดแ้สดงทศันะไวด้งันี� คือ 1)  
ควรไดมี้การแยกกระบวนการคิดเรื� องราวต่างๆ ออกจากกระบวนการประเมินเพื�อตดัสินปัญหา ทั�งนี� เพราะ
กระบวนการประเมินผลที�อยูใ่นช่วงหลงัของขั�นของการตดัสินใจนั�นจะทาํไดเ้พียงใดยอ่มขึ�นอยูก่บัความสมบูรณ์
ของกระบวนการคิดเรื�องราวที�อยูใ่นขั�นแรกๆ 2) การที�จะให้การตดัสินใจเพื�อแกไ้ขปัญหาต่างๆ สาํเร็จผลดว้ยดี
นั�น จาํเป็นอย่างยิ�งที�ผูต้ดัสินใจจะตอ้งทุ่มเทความพยายามและมีกาํลงัใจแน่วแน่ที�จะเอาชนะต่ออุปสรรคต่างๆ 
ทั�งนี� เพราะอุปสรรคทั�งหลายไม่วา่จะมีมากเพียงใด หรือยากอยา่งไรถา้หากไดมี้การพยายามวิเคราะห์โดยแทจ้ริง
และไม่ยอ่ทอ้แลว้ยอ่มจะมีหนทางแกไ้ขใหดี้ไดต้ามสมควรไม่มากก็นอ้ย 3) ตลอดกระบวนการตดัสินใจควรทุ่มเท
ความสนใจไปที�ตวัปัญหาเสมอและไม่ควรด่วนหรือใจร้อนที�จะหาคาํตอบมากเกินไป ทั�งนี� เพราะการเร่งร้อน
เพื�อที�จะใหไ้ดค้าํตอบเร็วๆ นั�น มกัปรากฏเสมอวา่การพิจารณาปัญหามกัจะไม่สมบูรณ์เท่าที�ควร ดงันั�นจึงควรใช้
เวลาสนใจที�ตวัปัญหาไวใ้ห้มาก เพื�อให้เขา้ใจปัญหาเหล่านั�นไดแ้จ่มแจง้เสียก่อน 4) ในขณะอยูใ่นช่วงของการที�
จะตอ้งตดัสินใจเลือกอยา่งใดอยา่งหนึ�ง ในขั�นสุดทา้ยนั�นสมควรอยา่งยิ�งที�จะตอ้งทาํตวัให้อยูใ่นสภาพของการ
พยายามตดัสินใจกระทาํแต่เพียงกรณีหนึ�งกรณีใดแลว้ทางเลือกก็จะถูกจาํกดัอยูเ่พียงเท่าที�ไดม้องเห็นแลว้เท่านั�น 
แต่ถา้หากผูบ้ริหารลองกระทาํตวัใหอ้ยูใ่นสภาพหรือบรรยากาศของตวัปัญหาทั�งหมดแลว้ ขอบเขตดงักล่าวจะไม่
ถูกจาํกดัไวเ้ท่าที�มีอยู่เท่านั�น แต่ความคิดริเริ�มและการมองเห็นทางเลือกใหม่อาจจะเกิดขึ�นไดอี้กและบางครั� ง
ทางเลือกที�เพิ�มขึ�นมาใหม่นี�อาจจะดีกวา่ และอาจถูกมองขา้มไปอยา่งง่ายๆ ก็ไดก้ารทาํตวัในลกัษณะนี� จะช่วยให้
สามารถเห็นสิ�งที�ไม่เคยนึกถึงมาก่อนไดแ้ละการปรับสถานการณ์ให้กลบัไปอยูใ่นสภาพของปัญหาทนัทีอีกครั� ง
หนึ�ง เมื�อถึงขั�นจะตดัสินใจเลือกนี� ก็ไม่ทาํใหเ้สียเวลามากมายจนเกินไป เพราะกระบวนการคิดพิจารณาตวัปัญหาก็

                                                
1083Courtland L. Bovee and Others, Management (New York.: McGraw-Hill.1993), 173. 
1084สมคิด บางโม, องค์การและการจดัการ (กรุงเทพฯ: นาํอกัษรการพิมพ,์-Wos), &s-. 
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ไดเ้คยกระทาํมาครั� งหนึ�งแลว้การทบทวนจึงไม่ยากนกัและยงัจะช่วยใหมี้การเก็บตกสิ�งที�หลงลืมหรือไม่เคยเห็นมา
ก่อนก็ได ้5) เมื�อหนักลบัมาอยูใ่นบรรยากาศของปัญหาแลว้ จะตอ้งมองกลบัไปอยูใ่นบรรยากาศของการตดัสินใจ
เลือกพร้อมกนัไปดว้ย ทั�งนี� เพราะการกระทาํตวัให้ตอ้งตดัสินใจเลือกในทุกขณะนั�นจะช่วยให้มีการเลือกเฟ้น
คุณภาพของทางเลือกต่างๆ ไดม้ากขึ�น กล่าวคือพฤติกรรมของการพยายามตดัสินใจเลือกจะตอ้งควบคู่อยู่กบั
พฤติกรรมของการแกไ้ขปัญหาเสมอ และ 6) ผูต้ดัสินใจจะตอ้งมีความมั�นคง และไม่อ่อนไหวต่อการคดัคา้นจาก
ฝ่ายอื�นๆ เมื�อเกิดการไม่เห็นดว้ยจากฝ่ายอื�นในสิ�งที�ไดต้ดัสินใจนั�น บุคคลผูต้ดัสินใจอาจมีความรู้สึกลาํบากใจ
อาจจะกลวัหรือยอมโอนอ่อนผ่อนตามคนอื�นจนกระทั�งสิ�งที�ไดต้ดัสินใจที�มีประสิทธิภาพแลว้ตอ้งเสียไป ในอีก
ทางหนึ�งถา้หากทาํตวัใหม้ั�นคงไม่ตกอยูใ่นความกลวัต่อผูบ้งัคบับญัชาหรือไม่คลอ้ยตามอิทธิพลของกลุ่มแลว้ การ
ที�จะไดค้าํตอบก็จะเกิดขึ�นไดอ้ยา่งแน่นอน ความคิดริเริ�มใหม่ๆ เพื�อปรับปรุงการตดัสินใจให้ดีขึ�นก็อาจเกิดขึ�นได้
อีกในตอนนี�  ซึ� งโอกาสที�ผูต้ดัสินใจจะเป็นไปในทางหนึ�งทางใดขา้งตน้ยอ่มแลว้แต่ตวัของเขาเองที�จะทาํตวัเป็น
อยา่งไร หรือสามารถควบคุมตนเองไดห้รือไม่อยา่งไรก็ดีความเป็นคนที�มีเหตุมีผลจะเป็นสิ�งที�สาํคญัอยา่งหนึ�งที�
จะไม่ทาํใหผู้ต้ดัสินใจกลบักลายเป็นคนมีทิฐิและกลายเป็นคนความคิดแคบที�จะขาดโอกาสนาํทางเลือกหรือขอ้คิด
ของ ฝ่ายอื�นเขา้มาประกอบการพิจารณา1085 เทอร์รี�  (Terry,1964) และฟิฟเนอร์และเชอร์วูด (Phiffner and 
Sherwood,1965) ไดแ้สดงทศันะไวด้งันี� คือ  &) การตดัสินใจเกี�ยวขอ้งกบัอารมณ์เช่นเดียวกนักบัเหตุผล ฉะนั�น
เรื�องของความยดึหยุน่เกี�ยวกบัเรื�องความคิดจิตใจจึงเป็นเรื�องที�จาํเป็น -) ควรระบุวตัถุประสงคข์องการตดัสินใจที�
ยุง่ยากไวใ้หช้ดัเจน เพราะจะทาํใหง้านในการตดัสินใจง่ายยิ�งขึ�น o) ควรตะหนกัวา่ การตดัสินใจแต่ละครั� งนั�นไม่
สามารถที�จะทาํใหทุ้กคนพึงพอใจไดท้ั�งหมด หนา้ที�ของผูท้าํการตดัสินใจคือจะตอ้งคอยอธิบายาการตดัสินใจนั�น
ให้ผูที้�ไม่เขา้ใจให้เขา้ใจ เพื�อเกิดความร่วมมือในการปฏิบติังาน p) ควรตดัสินใจให้เป็นไปในทางที�ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที�สุด โดยพิจารณาถึงผลไดผ้ลเสียอยา่งถี�ถว้น เลือกแนวปฏิบติัที�จะสามารถอาํนวยผล
ในทางส่งเสริมและสร้างสรรคม์ากที�สุด W) ควรตดัสินใจใหเ้ป็นไปในทางที�นาํไปปฏิบติัได ้โดยไม่ขดัต่อนโยบาย
องคก์าร กฎระเบียบ กฎหมาย วฒันธรรมประเพณี q) ควรที�ผูท้าํการตดัสินใจในการแกปั้ญหาต่างๆ จะทุ่มเทความ
พยายามและมีกาํลงัอยา่งแน่วแน่ที�จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆ r) ควรตอ้งใหเ้วลาพอสมควรกบัการตดัสินใจ ไม่ควร
ด่วนใจร้อนที�จะหาคาํตอบหรือแกปั้ญหานั�นๆ ซึ�งอาจจะทาํใหก้ารพิจารณาแกปั้ญหาไม่สมบูรณ์เท่าที�ควร s) ควร
ตระหนกัอยูเ่สมอวา่ การเปลี�ยนแปลงนั�นเป็นเรื�องที�หลีกเลี�ยงไม่ได ้ผูท้าํการตดัสินใจตอ้งขจดัความกลวัเกี�ยวกบั
การเปลี�ยนแปลงไปใหห้มดไป ทั�งนี� เพราะไม่มีสิ�งใดอยูก่บัที� มีการเปลี�ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา ดงันั�นจึงตอ้งมีความ
มั�นคงไม่หวั�นไหวต่อการคดัคา้นจากฝ่ายที�ไม่เห็นดว้ย R) ควรใหมี้การติดตามผลการตดัสินใจแต่ละครั� ง เพราะจะ
ทาํให้รู้ไดว้่าการตดัสินใจนั�นถูกตอ้งหรือผิดพลาดประการใด และสามารถปรับปรุงแกไ้ขไดท้นัท่วงทีหากเกิด
ความผิดพลาดขึ�น &A)ควรตระหนักวา่ การตดัสินใจอย่างใดอย่างหนึ� งนั�นจะก่อให้เกิดการปฏิบติัอื�นๆ ตามมา 
เพราะว่าการดาํเนินการต่างๆจะเกี�ยวโยงซึ� งกันและกนั การเพิ�มหรือขยายกิจกรรมใดๆ ที�มีอยู่ย่อมก่อให้เกิด
กิจกรรมอื�นๆ ส่วนใหญ่หรือไม่ก็ทั�งหมด และ &&) ควรพยายามตดัสินใจให้มีลกัษณะกระจายอาํนาจทางการ
บริหารให้กบัส่วนต่างๆขององคก์าร เพื�อเป็นการเสริมสร้างความชาํนาญในการบริหารของผูร่้วมงาน ช่วยสร้าง
เสริมสมัพนัธภาพระหวา่งผูบ้ริหารกบัผูร่้วมงาน ให้เกิดความเป็นนํ� าหนึ� งใจเดียวกนั ซึ� งจะส่งผลดีต่อการบริหาร

                                                
1085Norman R.F. Maier, “Maximizing Personal Creativity Through Better Problem Solving,” 

Personnel Administration 8, 17 (January-February 1964) : 14-18. 
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อนัเป็นส่วนรวม1086  ศิริชยั ชินะตงักูรไดแ้สดงทศันะไวว้่า หลกัของการตดัสินใจที�ดีควรจะตอ้งคาํนึงถึงสิ�งที�
สาํคญั 3 ประการ ไดแ้ก่  &) ตอ้งรู้ปัญหาจริง 2) ตอ้งมีขอ้มูลหลกัฐานเพียงพอ และ 3) ตอ้งมีความเป็นหนึ�ง (ความ
ถูกตอ้ง) โดยอาจถือเป็นรูปแบบในการตดัสินใจดงัสมการต่อไปนี�    

 
 
 
 

แผนภูมิที� 18 แผนภูมิแสดงสมการการตดัสินใจตามทศันะของศิริชยั ชินะตงักรู 
ที�มา: ศิริชยั ชินะตงักูร, กระบวนการบริหาร, เขา้ถึงเมื�อ 15 มกราคม 2557,เขา้ถึงไดจ้าก http://drjirawat.com/file/ 
paper_pdf/pdf1327744573.pdf 
 

การตัดสินใจที�ได้ผลดีนั� น แมคฟาร์แลนด์ (McFarland) ได้แสดงทัศนะไวว้่า สิ� งที�แสดงถึง
ความสามารถของผูบ้ริหารทุกคน คือ การตดัสินใจที�ดีที�สุด (Sound Decision Making) การตดัสินใจเป็นกิจกรรม
ที�เป็นเช่นกบักญุแจของการบริหารที�หวงัจะไดรั้บผลที�ดีที�สุด แมคฟาร์แลนดไ์ดน้าํเสนอลกัษณะการตดัสินใจที�จะ
ได้รับผลดีที�สุด ไวด้ังนี� คือ &) เป็นการตัดสินใจที�ปฏิบัติได้ ซึ� งการตัดสินใจที� ดีต้องสอดคล้องกับนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัที�มีอยู ่ตลอดจนสภาวะแวดลอ้มและปัญหาต่างๆ โดยรอบคอบ -) เป็นการตดัสินใจที�
หวงัว่าจะไดรั้บทีดีที�สุด และหวงัจะไดรั้บความร่วมมือและการยอมรับจากผูป้ฏิบติัมากที�สุด และ o) เป็นการ
ตดัสินใจที�จะก่อใหเ้กิดคุณประโยชน์ในการปฏิบติังานใหม้ากที�สุดหรือเป็นไปในทางสร้างสรรค ์เพื�อผูป้ฏิบติังาน
ดว้ยความเสียสละ และโดยเตม็ความสามารถ เพื�อหวงัใหเ้กิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน1087 

U.S การสั�งงาน  
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. -Wp- ไม่ได้นิยามคาํว่า “การสั�งงาน” ไวโ้ดยตรง 

เพียงแต่ไดนิ้ยามความหมายของคาํว่า “สั�ง” วา่เป็นคาํกริยา หมายถึง บอกไวเ้พื�อให้ทาํหรือให้ปฏิบติั เป็นตน้1088 
และความหมายของคาํวา่ “งาน” วา่เป็นคาํนาม หมายถึง สิ�งหรือกิจกรรมที�ทาํ1089 เมื�อนาํทั�งสองคาํมารวมกนัแลว้
ทาํให้เป็นคาํอาการนามไดค้าํวา่ “การสั�งงาน” หมายถึง การบอกไวเ้พื�อให้ทาํหรือให้ปฏิบติัสิ�งหรือกิจกรรมที�ทาํ 
ซึ�งคาํวา่ “การสั�งงาน” ในที�นี� ในภาษาองักฤษมีการใชค้าํเรียกที�แตกต่างกนัไป ยกตวัอยา่งเช่น ศิริชยั ชินะตงักูร ใช้

                                                
1086George R. Terry, Principles of Management (New York: Richard D. Irwin, Inc., 1964), 

122-124; John M. Phiffner and  Frank Sherwood, Administration Organization (Englewood Cliffs, N. J. : 
Prentice-Hall, Inc.,1965), 389. 

1087Dalton E. McFarland, Management: Principle and Practise (New York: The Macmillon 
Company, 1974), 346. 

1088ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, เขา้ถึงเมื�อ 1 กุมภาพนัธ์ 
2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp  

1089เรื�องเดียวกนั. 

การตดัสินใจ  =  ขอ้มูล  +  ความถูกตอ้ง  
(Decision-Making)  (Data)   (Validity) 
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คาํวา่ “Issuing Commands” และให้ความหมายไวว้า่ การที�ผูบ้งัคบับญัชาหรือหัวหนา้งานมอบหมายงานอยา่งใด
อยา่งหนึ�งให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือผูร่้วมงานปฏิบติัจดัทาํ ซึ� งอาจมอบหมายหรือสั�งดว้ยวาจาหรือเป็นลายลกัษณ์
อกัษรก็ได้1090  สมศกัดิ{  คงเที�ยง ใชค้าํวา่ “Order” และไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การสั�งงาน (Order) นั�นมีความสาํคญัต่อ
การบริหารมากเป็นขั�นตอนที�มีความเกี�ยวขอ้งกับการวินิจฉัยสั�งการและการติดต่อสื�อสาร พร้อมกันนี� ยงัให้
ความหมายไวว้า่ การสั�งงาน (Order) หมายถึง การที�ผูบ้งัคบับญัชามอบหมายให้ผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ปฏิบติัจดัทาํ เป็นการแจง้ให้ผูป้ฏิบติังานว่า ตอ้งทาํอะไร ที�ไหน อย่างไร และเมื�อใด 1091 เช่นเดียวกนักบัสมาน  
รังสิโยกฤษฎ ์และสุธี สุทธิสมบูรณ์ ใชค้าํวา่ “Order” และใหค้วามหมายไวว้า่ การที�หวัหนา้งานหรือผูบ้งัคบับญัชา
มอบหมายให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูร่้วมงานปฏิบติัจดัทาํ โดยอาจแนะนาํวิธีปฏิบติัให้ดว้ย เพื�อให้การดาํเนินการ
เป็นไปดว้ยดีและบรรลุเป้าหมายขององคก์าร ซึ� งเมื�อพิจารณาในลกัษณะของการปฏิบติังานแลว้อาจกล่าวไดว้่า 
เป็นการแจง้ให้ผูป้ฏิบติังานทราบวา่ เขาจะตอ้งทาํอะไร ทาํที�ไหน ทาํอยา่งไร และเมื�อใด1092  นิสากร จนัทิมาได้
ทาํการศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ต่อการสั�งงานของพนักงานบริษทัขา้มชาติในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที�
ทาํงานในบริษทัสหรัฐอเมริกา ฝรั�งเศส และญี�ปุ่น โดยใชค้าํวา่ “Leading” และให้ความหมายไวว้า่ กิจกรรมของ
ผูบ้งัคบับญัชาในการมอบหมายงานและแนวทางปฏิบติัให้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื�อทาํให้สาํเร็จซึ� งวตัถุประสงค์
ขององคก์าร ทั�งนี�  U.S. Department of the Air Force (1955) ไดก้ล่าวถึงการสั�งงานโดยสรุปไวว้า่ เป็นการแจง้ให้
ผูป้ฏิบติังานทราบวา่เขาจะตอ้งทาํอะไร จะตอ้งทาํอย่างไร ทาํที�ไหน  จะให้เริ�มลงมือทาํเมื�อใด และให้เสร็จสิ�น
ภายในกาํหนดเวลาเท่าไร1093 เพราะฉะนั�นอาจกล่าวไดว้า่ การสั�งงานนั�น หมายถึง การที�ผูบ้งัคบับญัชาหรือหวัหนา้
งานมอบหมายงานและแนวทางปฏิบติัใหแ้ก่ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูร่้วมงานปฏิบติั เพื�อทาํให้สาํเร็จซึ� งวตัถุประสงค์
ขององคก์าร โดยแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูร่้วมงานปฏิบติัทราบวา่ เขาจะตอ้งทาํอะไร จะตอ้งทาํอยา่งไร ทาํที�
ไหน  จะใหเ้ริ�มลงมือทาํเมื�อใด และใหเ้สร็จสิ�นภายในกาํหนดเวลาเท่าไร 

ประยูร ศรีประสาธน์ ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การสั�งงานและการตดัสินใจนั�นมีความเกี�ยวเนื�องกนั 
กล่าวคือเมื�อทาํการกาํหนดนโยบายวางแผนและตดัสินใจแลว้จะตอ้งนาํไปสู่การปฏิบติั ดงันั�นหากไม่ไดมี้การ
นาํไปปฏิบติัก็จะเป็นเพียงความตั�งใจหรือเจตนารมณ์ และสิ�งที�อยูต่รงกลางระหวา่งการตดัสินใจถึงการปฏิบติั คือ
การสั�งงานให้มีผูรั้บผิดชอบดําเนินการตามการตัดสินใจนั� น เพราะหากปราศจากการสั�งงานแล้วก็จะไม่มี

                                                
1090ศิริชัย ชินะตังกูร,  กระบวนการบริหาร,  เข้าถึงเมื�อ 15 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก 

http://drjirawat.com/file/paper_pdf/pdf1327744573.pdf 
1091สมศักดิ{  คงเที�ยง, หลักการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ:สํานักพิมพม์หาวิทยาลยัรามคาํแหง

,-WpA), -s. 
1092สมาน รังสิโยกฤษฎ ์และสุธี สุทธิสมบูรณ์, หลกัการบริหารเบืvองต้น (กรุงเทพฯ: สาํนกังานก.พ.

,-Wp&), W&. 
1093นิสากร จนัทิมา, “การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ต่อการสั�งงานของพนกังานบริษทัขา้มชาติใน

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที�ทาํงานในบริษทัสหรัฐอเมริกา ฝรั�งเศส และญี�ปุ่น” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์2543), 8. 
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ผูรั้บผิดชอบนาํการตดัสินใจนั�นไปปฏิบติั1094  ทั�งนี�  ประยรู ศรีประสาธน์ ไดจ้าํแนกการสั�งงานออกเป็นประเภท
ใหญ่ ๆ ไว ้3 ประเภทไดแ้ก่ &) การสั�งงานดว้ยวาจา  เป็นวิธีการที�ง่ายและทาํไดร้วดเร็ว ทั�งยงัเป็นวิธีการที�มีการ
เผชิญหน้าโดยตรงระหว่างผูส้ั�งงานกบัผูรั้บคาํสั�ง  ซึ� งจะทาํให้ผูรั้บคาํสั�งนั�นสามารถที�จะซักถามขอ้สงสัยและ
รายละเอียดจากผูส้ั�งงานไดโ้ดยตรง  ซึ� งการสั�งงานดว้ยวาจานี�อาจเป็นการสั�งงานระหวา่งบุคคลสองคนหรือเป็น
การสั�งงานในที�ประชุมก็ได ้ และดว้ยความเจริญทางเทคโนโลยีการสื�อสารทาํให้เกิดวิธีการใหม่ๆในการสั�งงาน
ดว้ยวาจา เช่น สั�งงานผา่นทางวทิย ุโทรศพัท์ หรือ การประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นตน้ ทาํให้การสั�งงานใน
ครั� งเดียวครอบคลุมพื�นที�ได้กวา้งไกล ซึ� งการสั�งงานประเภทนี� มีใชอ้ยู่มากในปัจจุบัน แต่ถึงอย่างไรก็ตามการ
สั�งงานประเภทนี� จะตามมาดว้ยการสั�งงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื�อเป็นเอกสารยืนยนัการสั�งงานดว้ยวาจาอีกที
หนึ�ง  ซึ� งการสั�งงานดว้ยวาจานั�นควรเลือกใชใ้นกรณีดงัต่อไปนี� คือ 1) เป็นคาํสั�งเกี�ยวกบังานประจาํที�เขา้ใจดีอยู่
แลว้ 2) เป็นกรณีฉุกเฉินตอ้งปฏิบติัโดยเร่งด่วน 3) ตอ้งการเร้าใหผู้รั้บคาํสั�งเกิดความสนใจและตั�งใจในการปฏิบติั 
4) เพื�อกระตุน้ใหผู้รั้บคาํสั�งลงมือทาํงานใหร้วดเร็วกระฉบักระเฉงขึ�น 5) เป็นงานที�มีรายละเอียดปลีกยอ่ย ซึ� งตอ้ง
ใหโ้อกาสผูรั้บคาํสั�งถาม 6) เป็นงานที�จะตอ้งพดูอธิบายจึงจะเขา้ใจชดัเจน 7) ตอ้งการอธิบายหรือชี�แจงคาํสั�งที�เป็น
หนงัสือให้ชดัเจนยิ�งขึ�น 8) ตอ้งการให้ความช่วยเหลือในเรื�องความเขา้ใจต่องานที�จะตอ้งทาํ 9) ไม่มีรายละเอียด
มากและไม่ซบัซอ้นหรือมีเรื�องที�จะตอ้งจดจาํมาก และ10) เป็นเรื�องที�สาํคญันอ้ยและสั�งงานแก่คนจาํนวนนอ้ย ซึ� ง
ขอ้บกพร่องที�อาจเกิดจากการสั�งงานดว้ยวาจา มีดงันี� คือ 1) ผูส้ั�งพูดไม่ชดัเจน 2) ใชค้าํสั�งในภาษาที�ไม่คุน้เคย 3)  
ด่วนสรุปคิดวา่ผูรั้บคาํสั�งเขา้ใจดีแลว้ 4) พูดเรื�องโนน้ที เรื�องนี� ที ไม่เป็นลาํดบั 5) พูดยาวเกินไปในแต่ละเรื�อง 6)  
ไม่ถูกกาลเทศะ ทาํให้ขาดความสนใจ และ 7) ใชศ้พัท์วิชาการมากเกินความจาํเป็น -) การสั�งงานเป็นลายลกัษณ์
อกัษร เป็นวิธีการสั�งงานที�ใชก้นัมากในระบบราชการและระบบบริหารงานอื�นๆ  เพื�อยืนยนัและใชเ้ป็นเอกสาร
ประกอบการพิจารณาหากไม่มีการดาํเนินการตามการสั�งงานนั�นๆ หรือหากการดาํเนินการตามการสั�งงานนั�นเกิด
ขอ้ผิดพลาดอนัเนื�องมาจากการสั�งงานไม่ถูกตอ้งชอบธรรม การสั�งงานประเภทนี� เป็นการสั�งงานที�มีตน้ทุนตํ�า และ
สามารถสั�งงานไปยงัพื�นที�ต่างๆ ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ซึ� งการสั�งงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรนั�นควรเลือกใชใ้นกรณี
ดงัต่อไปนี� คือ 1) เมื�อตอ้งการส่งคาํสั�งไปอีกแห่งหนึ�งทราบโดยแน่ชดั 2) เมื�อผูรั้บคาํสั�งเขา้ใจชา้หรือขี� ลืม 3) คาํสั�ง
นั�นมีรายละเอียดปลีกยอ่ยมาก ยากแก่การจาํ 4) สั�งเป็นลายลกัษณ์อกัษรเมื�อตอ้งการให้ผูรั้บคาํสั�งเป็นผูรั้บผิดชอบ
โดยตรง 5) เมื�อคาํสั�งนั�นเป็นคาํสั�งสําคญัและตอ้งปฏิบติัตามอย่างถูกตอ้ง 6) คาํสั�งที�เป็นตวัเลข หรือกาํหนด
ระยะเวลา จาํนวนที�แน่นอน 7) เป็นเรื�องที�มีรายละเอียดขอ้มูลหรือตวัเลขที�เฉพาะเจาะจงและแน่นอน 8) เป็นเรื�อง
สาํคญัหรือซบัซอ้นและจาํเป็นตอ้งติดตามใหป้ฏิบติัอยา่งถูกตอ้งโดยเคร่งครัด 9) เมื�อตอ้งการให้มีหลกัฐานอา้งอิง
ในภายหลงั 10) เมื�อเป็นงานที�มีขั�นตอนการปฏิบติัและติดตามผล 11) เมื�อคาํสั�งที�ตอ้งการถ่ายทอดไปสู่อีกสถานที�
หนึ� งหรือไปอีกหน่วยงานหนึ�ง 12) ตอ้งการระบุให้ผูรั้บคาํสั�ง รับผิดชอบต่อเรื�องนั�นให้แน่ชดัลงไป 13) ผูที้�รับ
คาํสั�งเป็นผูที้�เขา้ใจชา้หรือชอบหลงลืม 14) ผูจ้ะตอ้งปฏิบติัหลายฝ่ายและหลายคน 15) เมื�อตอ้งอา้งถึงกฎระเบียบ
หรือคาํสั�งของผูบ้ริหารระดบัสูง และ 16) เมื�อคาํสั�งในเรื�องทั�วๆ ไปที�จะตอ้งติดประกาศหรือเวียนแจง้รับรู้อยา่ง
                                                

1094ประยูร ศรีประสาธน์, “การตดัสินใจและการสั�งการ,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฏีและ
แนวปฏิบัติ ในการบริหารการศึกษา  เ ล่ม  S  หน่วยที�  � -9w  บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (ฉบับปรับปรุงครั� ง ที�  & ) , พิมพ์ครั� งที�  &  (นนทบุรี : สํานักพิมพ ์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WWo), q-WR. 
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กวา้งขวาง ซึ�งขอ้บกพร่องที�อาจเกิดจากการสั�งงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีดงันี� คือ 1) ขอ้ความของคาํสั�งยาวเกินไป 
2) ซบัซอ้นยุ่งยากต่อความเขา้ใจ 3) ไม่เรียงลาํดบัให้เขา้ใจง่าย4) ให้ศพัท์ทางวิชาการ (Technical Term) มาก
เกินไป และ 5) ใชค้าํยอ่หรืออกัษรยอ่ซึ�งไม่เป็นที�เขา้ใจ และ o) การสั�งงานแบบผสม เป็นวธีิการที�จะช่วยแกปั้ญหา
จากจุดอ่อนของการสั�งงานทั�ง - ประเภทขา้งตน้ กล่าวคือ การนาํเอาการสั�งงานทั�ง - ประเภทมาผสมหรือเสริมซึ� ง
กนัและกนั กล่าวคือ เมื�อไดส้ั�งงานดว้ยวาจาไปแลว้ ก็สั�งงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผูรั้บคาํสั�งรับทราบและเป็น
เอกสารยืนยนัการสั�งงานดังกล่าว ขณะเดียวกันหากสั�งงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้ก็มีการเสริมและอธิบาย
เพิ�มเติมดว้ยวาจาอีกครั� งหนึ�งเพื�อใหเ้กิดความเขา้ใจที�ตรงกนั1095  

ทั�งนี�  ฟลิปโป (Flippo) ไดใ้หค้าํเสนอแนะแก่ผูบ้งัคบับญัชาถึงการเลือกใชว้ิธีการสั�งงานทั�งสองวิธี 
กล่าวคือ การสั�งงานดว้ยวาจาและการสั�งงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร ใหเ้หมาะสมตามลกัษณะงานและผูรั้บคาํสั�ง ไว ้
ดงันี� คือ 1) การสั�งงานดว้ยวาจา ควรกระทาํในกรณี 1.1) สั�งงานปกติประจาํวนั 1.2) งานที�มีรายละเอียดไม่มากนกั 
1.3) เป็นงานฉุกเฉินหรือรีบด่วน ไม่มีเวลาพอจะทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร 1.4) ตอ้งการจะอธิบายคาํสั�งที�เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร และ 1.5) ตอ้งการความรวดเร็วในการปฏิบติังาน ซึ� งการสั�งงานดว้ยวาจาที�ไม่ไดรั้บผลสําเร็จอยู่
บ่อยครั� ง อาจเป็นเพราะ 1) พูดไม่ชดัถึงจะเปิดโอกาสให้ซักถามได ้ แต่ถา้พูดไม่ชดัเสียแลว้คนจะถามก็ถามไม่
ชดัเจนคาํตอบที�ไดก็้เลยไม่ชดัเจนไปดว้ย 2) ให้ Unfamiliar Language คือ ใชค้าํพูดหรือภาษาที�ฟังยากไม่คุน้หู
ผูรั้บคาํสั�ง 3) ใชค้าํยาก ๆ เช่น Technical Term มากเกินไป 4) นึกวา่ผูรั้บคาํสั�งมีความรู้ความเขา้ใจในเรื�องนั�นแลว้ 
ก็เลยขา้มไปไม่อธิบายรายละเอียดเพิ�มเติม 5) ไม่เฉพาะเจาะจง พูดเรื�องโนน้ปนเรื�องนี�  ทาํให้เกิดความคิดสับสน 
(Confusion of Thought or Words) และ 6) พูดมากเกินไปสาํหรับคาํสั�งเรื�องเดียวผิดกาลเทศะ ทาํให้ขาดความ
สนใจหรือความสนใจของผูรั้บคาํสั�งเสียไป ไม่มีสมาธิในการรับฟังเพราะไปสั�งในขณะที�เขาไม่อยูใ่นสภาพที�จะ
รับฟังได ้2) การสั�งงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร ควรกระทาํในกรณี 2.1) เป็นคาํสั�งที�ให้แก่คนหมู่มากเพื�อให้ทราบ
และร่วมกนัปฏิบติั 2.2) เป็นคาํสั�งที�ตอ้งส่งไปให้ผูรั้บซึ� งอยูใ่นที�อื�น 2.3) ผูรั้บคาํสั�งเป็นผูเ้ขา้ใจชา้หรือหลงลืมง่าย 
2.4) มีรายละเอียดมาก 2.5) เป็นเรื�องสาํคญัที�ตอ้งการให้ปฏิบติัโดยเคร่งครัด 2.6) เป็นงานที�ตอ้งปฏิบติัเป็นขั�นๆ 
โดยถูกตอ้ง และ 2.7) ตอ้งการใหเ้ป็นหลกัฐาน ซึ�งการสั�งงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรที�ไม่ไดรั้บผลสาํเร็จอยูบ่่อยครั� ง 
อาจเป็นเพราะ 1) ขอ้ความยาวเกินไป ผูรั้บสรุปประเด็นไดย้าก 2) คาํสั�งแต่ละขั�นแต่ละตอนซบัซอ้นมาก ทาํให้
ผูรั้บเขา้ใจไขวเ้ขว 3) การลาํดบัใจความของข่าวสารหรือคาํสั�งไม่ดีพอ 4) การสั�งคาํสั�งล่าชา้ไม่ทนักบัเหตุการณ์ 
และ 5) ไม่มีมาตรการในการเก็บรักษาคาํสั�งที�เป็นลายลกัษณ์อกัษร คาํสั�งบางคาํสั�งถูกทาํลายไปก่อนที�จะมีการ
ปฏิบติัตาม แต่คาํสั�งบางคาํสั�งที�ยกเลิกกนัไปแลว้ก็ยงัคงเก็บรักษาไว ้ถึงอยา่งไรก็ตามยงัปรากฏวา่ ในการสั�งงาน
แต่ละครั� งนั�นบางครั� งก็ตอ้งใชท้ั�ง 2 วธีิประกอบกนั เช่น คาํสั�งที�เป็นลายลกัษณ์อกัษรนั�นบางครั� งก็จาํเป็นตอ้งใชว้ธีิ
สั�งงานดว้ยวาจาเขา้ช่วยดว้ยเพื�อกระตุน้ให้ผูรั้บคาํสั�งเกิดความสนใจโดยอธิบายเพิ�มเติมวา่ ทาํไมตอ้งทาํอยา่งนั�น
อย่างนี� และเพื�อให้เขาไดมี้โอกาสซักถามในสิ�งที� เขาสงสัย เพื�อว่าเราจะได้อธิบายรายละเอียดเพิ�มเติมให้เขา
ส่วนมากคาํสั�งที�เป็นลายลกัษณ์อกัษรจาํพวกกฎ ขอ้บงัคบั หรือคาํสั�งปฏิบติัการ มกัจะตอ้งมีการสั�งดว้ยวาจา

                                                
1095เรื�องเดียวกนั, q-WR-q-qA;  มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี, คณะบริหารธุรกิจ, เทคนิคการ

สั�งงาน,  เขา้ถึงเมื�อ 15 มกราคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://business.east.spu.ac.th/kmm/telling.htm 
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เพิ�มเติมเสมอและเช่นเดียวกนัการสั�งดว้ยวาจาบางครั� งก็ตอ้งใชก้ารสั�งเป็นลายลกัษณ์อกัษรเขา้ช่วยเพื�อเป็นการ
ควบคุมอยา่งกวดขนัใหป้ฏิบติัใหท้นัท่วงทีและครบถว้น1096 

การสั�งงานนั�นมีหลายแบบ การที�จะใชแ้บบไหน ทั�งนี� ขึ�นอยู่กบัลกัษณะของงาน  และตาํแหน่ง
หนา้ที�  จึงเป็นศิลปะอยา่งหนึ�งที�ผูบ้ริหารจะตอ้งพิจารณาใชค้วามสุขุมรอบคอบ และยงัเป็นเทคนิคเฉพาะตวัอีก
ดว้ย ซึ�ง ทนัเนนบาวม์ (Tanenbaum) ไดเ้สนอรูปแบบการสั�งงาน ไวด้งันี� คือ &) การสั�งงานโดยตรง เป็นแบบออก
คาํสั�งบงัคบัให้ผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับงัชาตอ้งปฏิบติัตาม ทั�งนี� เป็นการเน้นย ํ�าความสําคญัของผูน้าํมากกว่า
ความเต็มใจของผูรั้บคาํสั�ง การสั�งงานตามรูปแบบนี� เหมาะอยา่งยิ�งกบังานที�ตอ้งการผลสัมฤทธิ{ ทีรวดเร็ว มีเวลา
จาํกดัคาํนึงถึงผลสาํเร็จของงานมากกวา่การยอมรับฟังคาํสั�ง การสั�งงานโดยตรงนี�ควรใชใ้นกรณี &.&) ผูรั้บคาํสั�ง
ดื�อดา้น เกียจคร้านหรือชอบหลีกเลี�ยงงาน 1.2) เป็นกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน หรือมีอนัตรายร้ายแรง และ &.o) 
ตอ้งการความเด็ดขาด หรือตอ้งการใหป้ฏิบติัโดยเคร่งครัดทนัทีทนัใด -) การสั�งงานแบบขอร้อง เป็นการสั�งงานที�
ผูน้าํหรือผูส้ั�งงานมุ่งเนน้ใหค้วามสาํคญักบัตวัผูรั้บคาํสั�งการมากกวา่การให้ความสาํคญักบังาน และเป็นการสร้าง
ความรู้สึกที�ดีต่อผูรั้บคาํสั�งเพราะเป็นลกัษณะการสั�งงานที�ไม่เป็นการบีบบงัคบัผูรั้บคาํสั�งจึงปฏิบติังานดว้ยความ
เต็มใจไม่รู้สึกยากลาํบาก อีกทั�งมีเจตคติที�ดีต่อภารกิจที�ไดรั้บมอบหมาย  การสั�งงานแบบนี� โดยทั�วไปใชใ้นกรณี
งานที�ไม่มีความเร่งรีบใหแ้ลว้เสร็จ   การสั�งงานแบบขอร้องนี�ควรใชใ้นกรณี 2.1) ลูกนอ้งสูงอาย ุหรือเป็นคนช่าง
คิดหรือมีความนอ้ยเนื�อตํ�าใจ 2.2) สถานการณ์เป็นปกติไม่เร่งร้อน และ 2.3) เปิดโอกาสให้ผูรั้บคาํสั�งมีเสรีภาพใช้
ดุลพินิจตดัสินใจดว้ยตนเองไดบ้า้ง o) การสั�งงานแบบขอ้เสนอแนะหรือคาํแนะนาํ เป็นวิธีการสอนงานแก่ผูใ้ต้
บงัคบับงัชาทั�งนี� ผูบ้ริหารจะพยายามให้ผูรั้บคาํสั�งเกิดแนวคิด หรือฝึกคิดแกปั้ญหา รู้จกัวางแผนในวิธีปฏิบติังาน
ดว้ยตนเอง โดยทั�วไปใชว้ธีิการสั�งงานแบบนี�กบัภารกิจที�ไม่เร่งด่วน การสั�งงานแบบใหค้าํแนะนาํนี�ควรใชใ้นกรณี 
3.1) ลูกนอ้งมีความรับผิดชอบสูงและมีหนา้ที�รับผิดชอบในเรื�องนั�นอยูแ่ลว้ รวมทั�งมีความรู้ความสามารถหรือมี
ความชาํนาญดี 3.2) สถานการณ์ในขณะนั�นเอื�อให้เกิดความคิดริเริ�มหรือมีความกระตือรือร้น และ 3.3) ลกัษณะ
การบงัคบับญัชา เป็นแบบเปิดให้มีอิสระที�จะเลือกปฏิบติัได ้ p) การสั�งงานแบบอาสาสมคัร เป็นการสั�งงานที�
ผูบ้ริหารให้ความสําคญักบัผูรั้บคาํสั�งมากกว่าตนเองเป็นกลยุทธ์ที�มุ่งให้ผูรั้บคาํสั�งเกิดการยอมรับงานที�ตนเอง
ปฏิบัติและอาสาสมัครทํางานด้วยความเต็มใจ แม้ว่าบางครั� งจะเป็นภารกิจที�อยู่นอกกรอบภารกิจที�ตนเอง
รับผิดชอบอยูก็่ตาม วธีิการสั�งงานแบบนี�ตอ้งใชเ้ทคนิคการจูงใจเป็นหลกั อีกทั�งผูบ้ริหารวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ของจาํนวนผูที้�อาสาเขา้มารับภารกิจนี�ดว้ยวา่มีจาํนวนมากหรือไม่ การสั�งงานแบบอาสาสมคัรนี�ควรใชใ้นกรณี 
4.1) ผูรั้บคาํสั�งมีบุคลิกลกัษณะให้ความร่วมมือดี 4.2) สถานการณ์ผิดจากยามปกติ และ 4.3) ผูรั้บคาํสั�งไม่อยูใ่ต้
การบงัคบับญัชาโดยตรง ไม่มีอาํนาจหนา้ที�ตามระเบียบขอ้บงัคบัที�จะใหผู้รั้บคาํสั�งตอ้งกระทาํ1097   
                                                

1096นิสากร จนัทิมา, “การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ต่อการสั�งงานของพนกังานบริษทัขา้มชาติใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที�ทาํงานในบริษทัสหรัฐอเมริกา ฝรั�งเศส และญี�ปุ่น” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ บณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์2543), 21-23. 

1097ธีรวฒิุ บุณยโสภณ, จติวทิยาอุตสาหกรรมประยุกต์ (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพส์ถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2528), Rr;  ยทุธนา  พรหมณี, ทักษะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของผู้นํา:การสั�ง
การและการมอบหมายงาน, เขา้ถึงเมื�อ 15 มกราคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.pncc.ac.th/pncc/wrod/re/rs& 
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เดอะ อินเตอร์เนชั�นแนล ซิตี�  แมเนเจอร์ แอสโซซิเอชั�น (The International City Manager’s 
Association) ไดจ้าํแนกการสั�งงานไว ้p แบบ ไดแ้ก่ &) การสั�งงานแบบบงัคบั (Direct or Command) เป็นการ
สั�งงานซึ�งแสดงถึงเจตนาหรือความประสงคข์องผูส้ั�งในทาํนองที�ตอ้งการให้ผูรั้บปฏิบติัตามโดยไม่มีเงื�อนไข ถา้
หากผูรั้บคาํสั�งไม่ปฏิบติัตามโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรอาจไดรั้บการลงโทษที�รุนแรงได ้การสั�งงานแบบนี�มกัใช้
ในกรณี &.&) ในกรณีฉุกเฉินหรือให้ปฏิบติัตามในทนัทีทนัใด การสั�งงานในลกัษณะนี� ส่วนมากมกัเป็นคาํสั�งดว้ย
วาจา เพราะเป็นเรื�องฉุกเฉินตอ้งทาํทนัทีไม่มีเวลาทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร &.-) เพื�อควบคุมให้ปฏิบติัโดยเคร่งครัด  
การสั�งงานแบบนี� ส่วนมากเป็นคาํสั�งที�เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพราะตอ้งการใหเ้ป็นหลกัฐานและมกัเป็นการควบคุม
คนหมู่มาก -) การสั�งงานแบบขอร้อง (Request) เป็นการสั�งงานซึ�งให้อิสระแก่ผูรั้บคาํสั�งในการปฏิบติัตาม อยา่ง
นอ้ยที�สุดก็ในเรื�องการจดัลาํดบัการทาํงานวา่จะทาํงานไหน เมื�อใด หรือจดัเวลาการทาํงานของตนเอง  การสั�งงาน
ประเภทนี�มกัใชใ้นกรณี -.&) ในสภาพการทาํงานปกติ -.-)  เมื�อตอ้งการเปิดโอกาสใหผู้รั้บคาํสั�งไดใ้ชดุ้ลยพินิจใน
การดาํเนินการแทนผูส้ั�ง ซึ� งในบางกรณีผูส้ั�งตอ้งการให้ผูรั้บคาํสั�งนั�นไดมี้โอกาสแสดงความสามารถและเรียนรู้
วธีิการทาํงานใหช้าํนิชาํนาญ ไม่ใช่เพียงแต่ปฏิบติัตามคาํสั�งของผูส้ั�งเพียงอยา่งเดียว o) การให้คาํแนะนาํหรือโดย
บอกเป็นนัย (Suggested or Implied) การสั�งงานแบบนี� ใช้ได้ดีในกรณีที�ผูรั้บคาํสั�งเป็นผูรู้้งานดีพร้อมที�จะ
ปฏิบติังานอยูแ่ลว้  แต่ตอ้งการคาํแนะนาํเพื�อให้ทราบนโยบายหรือจุดมุ่งหมายที�แน่นอน หรือตอ้งการคาํแนะนาํ
บางอยา่งเพิ�มเติมเพื�อใหส้ามารถปฏิบติังานใหลุ้ล่วงไปโดยไม่ผิดพลาด การสั�งงานประเภทนี�มกัใชใ้นกรณี o.&) ผู ้
สั�งงานตอ้งการกระตุน้ใหผู้รั้บคาํสั�งเกิดความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์o.-) สั�งงานกบัผูที้�มีความรู้ความสามารถในเรื�อง
นั�นๆ ดีอยูแ่ลว้ และ 3.3) สั�งงานกบัผูที้�จะรับผิดชอบ  p) การสั�งงานแบบขอความสมคัรใจ (Volunteer) การสั�งงาน
แบบนี�แทบจะไม่รู้สึกวา่เป็นการสั�งงานเลยแต่ถา้หากพิจารณาดูใหดี้แลว้ก็จะเห็นวา่เมื�อผูฟั้งรับอาสาสมคัรแลว้ก็มี
ผลผูกพนัที�จะตอ้งปฏิบติัตาม เป็นวิธีหนึ� งที�ผูบ้งัคบับญัชาจะมอบหมายงานไปยงัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาซึ� งนับวา่เป็น
การสั�งงานแบบหนึ� ง การสั�งงานแบบนี� มกัใชใ้ชใ้นกรณีที�ไม่สามารถจะหาเจา้หน้าที�โดยตรงไดห้รืองานนั�นอยู่
นอกเหนือหนา้ที�ที�ความรับผิดชอบของเขาหรือเป็นงานซึ�งเสียงอนัตราย หรือตอ้งใชค้วามพยายามความสามารถ
เกินกวา่ปกติ1098   

ธงชยั สันติวงษ ์ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของการสั�งงานไวว้า่ การสั�งงานนั�นประกอบดว้ยส่วนที�
สาํคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) ผูอ้อกคาํสั�ง กล่าวคือ ผูบ้งัคบับญัชา, ผูบ้ริหาร, หัวหนา้งาน เป็นผูมี้อาํนาจและอาํนาจ
หนา้ที�ในการออกคาํสั�ง ซึ�งจะเป็นผูที้�มีภาระหนา้ที�ชกัจูงและกระตุน้ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนทาํงานที�ดีที�สุด 2) 
ผูรั้บคาํสั�ง กล่าวคือ ผูป้ฏิบติังานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นผูรั้บฟังคาํสั�งมาปฏิบติัเพื�อให้เกิดผลงานตามที�ตอ้งการ 
และ 3) การติดต่อสื�อสาร เป็นการสื�อสารในการเชื�อมโยงระหวา่งผูอ้อกคาํสั�งและผูรั้บคาํสั�ง การสั�งงานมีลกัษณะ
เป็นกระบวนการสองทาง (Two-way process) ในการโตต้อบระหวา่งผูอ้อกคาํสั�งและผูรั้บคาํสั�งใหเ้กิดความเขา้ใจ
ที�ตรงกนั เปิดโอกาสใหซ้กัถามและอธิบายขอ้สงสัยต่าง ๆ การใชภ้าษาที�เหมาะสมกบัผูรั้บคาํสั�งผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

                                                
1098นิสากร จนัทิมา, “การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ต่อการสั�งงานของพนกังานบริษทัขา้มชาติใน

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที�ทาํงานในบริษทัสหรัฐอเมริกา ฝรั�งเศส และญี�ปุ่น” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ บณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์2543), 17-20. 
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สามารถปฏิบติัไดถู้กตอ้ง ทั� งนี� สิ�งที�ควรตระหนักถึงในขณะที�มีการสั�งงานก็คือ ผูอ้อกคาํสั�งจะตอ้งเริ�มดว้ยการ
สร้างบรรยากาศเริ�มแรกใหดี้พร้อมอีกดว้ย1099 

สาํหรับกิติมา ปรีดีดิลก ไดเ้สนอหลกัในการสั�งงานไวด้งันี� คือ &) ตอ้งรู้แจง้ในขอ้เท็จจริงให้แน่ชดั 
-) ตอ้งสั�งงานใหต้รงประเด็น o) ตอ้งสั�งงานใหเ้ป็นที�เขา้ใจแจ่มแจง้ และตอ้งมีความแน่ใจ p) ตอ้งสั�งงานใหท้นัต่อ
เวลาหรือเหตุการณ์ W) ตอ้งสั�งงานให้อยู่ในวิสัยที�จะปฏิบติัตามได ้ q) ตอ้งมอบหมายอาํนาจให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบติังาน และ r) ตอ้งกลา้รับผิดชอบและยอมรับขอ้ผิดพลาด ถา้ไม่เกิดผลตามที�วางไว้1100  

สมาน รังสิโยกฤษฎ ์และสุธี สุทธิสมบูรณ์ ไดเ้สนอหลกัในการสั�งงานไวด้งันี� คือ 1) จะตอ้งสั�งงาน
ใหช้ดัเจน (Clear) ไม่คลุมเครือหรือตีความไดห้ลายแง่หลายมุม -) คาํสั�งตอ้งสมบูรณ์ (Conclusive) คือ สั�งให้หมด
ความ ไม่ใช่สั�งห้วนๆ ครึ� งๆ กลางๆ o) คาํสั�งตอ้งถูกตอ้ง (Correct) ไม่ใช่ผิดๆ ถูกๆ p) คาํสั�งควรกะทัดรัด 
(Concise) ไดใ้จความไม่เยิ�นเยอ้ 5) ตอ้งสั�งให้ตรงจุดหรือตรงประเด็นไม่ออ้มคอ้ม (Pin-Point) q) ควรสั�งคาํพูดที�
สุภาพ (Polite) ซึ�งจะทาํใหผู้รั้บคาํสั�งเตม็ใจที�จะปฏิบติังาน r) ตอ้งสั�งงานใหอ้ยูใ่นวสิยัที�จะปฏิบติัได ้(Practical) s) 
ตอ้งสั�งงานใหท้นัเวลาหรือเหตุการณ์ (Timing) R) ตอ้งมอบอาํนาจหนา้ที�ที�จาํเป็นใหเ้พียงพอแก่การปฏิบติังาน &A) 
เมื�อสั�งไปแลว้ควรจะมีวธีิการติดตามผลเพื�อดูวา่ ผูรั้บคาํสั�งเขา้ใจถูกตอ้งหรือไม่ และ &&) ผูส้ั�งตอ้งกลา้รับผิดชอบ
และยอมรับขอ้ผิดพลาด ถา้งานนั�นไม่บงัเกิดผล1101  

ประยูร ศรีประสาธน์ ไดก้ล่าวไวว้่า หลกัการสําคญัที�ควรมีอยูใ่นการสั�งงานนั�นประกอบดว้ย &) 
สั�งงานแก่ใคร ซึ� งส่วนใหญ่จะเป็นผูรั้บผิดชอบดาํเนินงานตามการสั�งงานนั�น โดยการดาํเนินงานตามการสั�งงาน
อาจจะเป็นการทาํคนเดียวหรือทาํร่วมกบัคนอื�นก็ได ้ซึ�งหากทาํร่วมกบัคนอื�นก็ควรระบุใหช้ดัเจนวา่ทาํร่วมกบัใคร 
-) สั�งงานใหท้าํงานอะไร  มีขอบเขตการดาํเนินงานกวา้งไกลแค่ไหน และมีความรับผิดชอบงานอยา่งไร o) สั�งงาน
ใหท้าํตั�งแต่เมื�อใด และหากสามารถกาํหนดระยะเวลาการทาํงานตั�งแต่เริ�มตน้จนถึงวนัสิ�นสุดของการทาํงานดว้ย 
ก็จะยิ�งทาํใหผู้รั้บคาํสั�งทราบถึงกรอบเวลาทาํงานชดัเจน และจะตอ้งเร่งรัดการทาํงานให้สาํเร็จผลตามการสั�งงาน
นั�น ทั� งยงัเป็นการสะดวกแก่ผูส้ั�งงานอีกดว้ยในการติดตาม ควบคุมการดาํเนินงานตามการสั�งงาน p) มีวิธีทาํ
อยา่งไร  ซึ� งหลกัการในขอ้นี�อาจจะมีหรือไม่มีในการสั�งงานก็ได ้แต่หากมีก็จะช่วยให้ผูรั้บคาํสั�งไดแ้นวทางและ
วธีิการปฏิบติัเพื�อใหก้ารดาํเนินการตามการสั�งงานบรรลุผล และ W) ใครเป็นผูส้ั�ง คือผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงาน
หรือผูรั้บผิดชอบในภารกิจตามขอบเขตของการสั�งงานนั�น ซึ� งโดยทั�วไปก็คือผูด้าํเนินตาํแหน่งต่างๆ ตามสายการ
บริหารที�ไดรั้บการแต่งตั�งอยา่งเป็นทางการและมีกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัให้สามารถออกคาํสั�งหรือสั�งงาน
ใหมี้ผูรั้บผิดชอบดาํเนินการในเรื�องหนึ�งเรื�องใดตามขอบเขตความรับผิดชอบของผูส้ั�งการได ้ กรณีของการแสดง

                                                
1099ธงชยั สนัติวงษ,์ องค์การและการบริหาร (กรุงเทพฯ:ไทยวฒันาพานิช, -WoR), oqp. 
1100กิติมา ปรีดีดิลก, ทฤษฏีบริหารองค์การ (กรุงเทพฯ:ธนะการพิมพ,์ -W-R), 219-220. 
1101สมาน รังสิโยกฤษฎ ์และสุธี สุทธิสมบูรณ์, หลกัการบริหารเบืvองต้น (กรุงเทพฯ: สาํนกังานก.พ.

,-Wp&), WW. 
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ใหเ้ห็นวา่ ผูส้ั�งงานเป็นใครนั�น ผูส้ั�งงานจะตอ้งลงนามพร้อมกนัระบุวนัที�สั�งงานไวด้ว้ยเพื�อเป็นหลกัฐานของการ
สั�งงานนั�น1102  

ยทุธนา  พรหมณี ไดก้ล่าวไวว้า่ การสั�งงานเพื�อให้ไดผ้ลการปฏิบติังานตามที�ตอ้งการ มีสิ�งที�ควร
พิจารณาอยู ่3 ประการ ไดแ้ก่ 

1. ลกัษณะงาน ผูส้ั�งงานควรมีความรู้ในงานที�สั�งเป็นอยา่งดีมีความรู้ในงานนั�นวา่เป็นงานที�มีลาย
ละเอียดและวธีิการทาํงานอยา่งไร มีขั�นตอนการทาํงานอยา่งไร เป็นงานที�เกี�ยวกบับุคคลอื�นมากนอ้ยเพียงใดเป็น
งานที�ตอ้งทาํดว้ยความพยายามหรือมีความยากลาํบากมีอุปสรรคอยา่งไร เป็นงานที�มีความสาํคญัเร่งด่วนหรือเป็น
ความลบัที�ไม่ควรเปิดเผยหรือไม่ 

2. คุณสมบติัของผูรั้บคาํสั�ง ควรพิจารณาวา่ผูรั้บคาํสั�งมีความสามารถในการนาํเอาคาํสั�งนั�นไป
ปฏิบติัให้เกิดผลสาํเร็จไดห้รือไม่ ความรับผิดชอบ ความรู้ ความชาํนาญในงาน ความสามารถใชเ้ครื�องมือใชใ้น
การปฏิบติัได ้มีคุณสมบติัส่วนตวัที�ไม่เป็นปัญหากบัการทาํงาน เช่น การรักษาความลบัการรีบลงมือปฏิบติัทนัที
ไม่ปล่อยทิ�งไว ้

3. ผูอ้อกคาํสั�ง ควรมีคุณสมบติัของความเป็นผูน้าํ คือมีความสามารถในการชกัจูงโนม้นา้วจิตใจ 
ให้กาํลงัใจ ให้คาํแนะปรึกษาแก่ผูรั้บฟังความคิดเห็นของพนกังาน ให้การสนบัสนุนในดา้นต่าง ๆเช่น อุปกรณ์
เครื�องมือเครื�องใช ้ และให้กาํลงัใจในการที�พนักงานตอ้งเผชิญกบัอุปสรรคหรือความยากลาํบากที�เกิดจากการ
ทาํงาน การจดัหาผลประโยชน์ตอบแทนให้หรือการกล่าวชมเชยเมื�อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัตามคาํสั�งไดอ้ยา่งน่า
พึงพอใจ 

พฤติกรรมของผูรั้บคาํสั�ง จาํแนกออกเป็น 4 แบบ ตามตารางต่อไปนี�     
 

เขา้ใจ ไม่เขา้ใจ 
A เขา้ใจคาํสั�งปฏิบัติได้

ถูกตอ้ง 
B ไม่เขา้ใจคาํสั�ง 

แต่ปฏิบติั 
C เ ข้ า ใ จ คํา สั� ง แ ต่ ไ ม่

ปฏิบติั 
D ไม่เขา้ใจคาํสั�ง 

ไม่ปฏิบติั 
   

ตารางที� 3 ตารางแสดงลกัษณะของพฤติกรรมของผูรั้บคาํสั�ง 
 

จากตารางดงักล่าวขา้งตน้ สามารถอธิบายไดด้งันี�  
ประเภท A เขา้ใจคาํสั�งและปฏิบติัไดถู้กตอ้ง หมายถึง ผูป้ฏิบติัเป็นคนมีความรับผิดชอบมีความ

เขา้ใจในงานสามารถปฏิบติัไดต้ามตอ้งการผูรั้บคาํสั�งประเภทนี�  เป็นผูแ้บ่งเบาภาระการทาํงานของผูบ้งัคบับญัชา
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

                                                
1102ประยูร ศรีประสาธน์, “การตดัสินใจและการสั�งการ,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฏีและ

แนวปฏิบัติ ในการบริหารการศึกษา  เ ล่ม  S  หน่วยที�  � -9w  บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (ฉบับปรับปรุงครั� ง ที�  & ) , พิมพ์ครั� งที�  &  (นนทบุรี : สํานักพิมพ ์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WWo), q-qA-q-q&. 

ปฏิบติัได ้

ปฏิบติัไม่ได ้
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ประเภท B ไม่เขา้ใจคาํสั�งแต่ปฏิบติั หมายถึง ผูป้ฏิบติัมีความเฉลียวฉลาดเขา้ใจงานแมผู้อ้อกคาํสั�ง
ที�ไม่ชดัเจน ไม่ใหร้ายละเอียดก็สามารถหาขอ้มูลต่างๆ ไดเ้อง เรียนรู้ดว้ยตนเอง 

ประเภท C เขา้ใจคาํสั�งแต่ไม่ปฏิบติั หมายถึง ผูป้ฏิบติังานเป็นคนเกียจคร้านไม่รับผิดชอบแมเ้ขา้ใจ
คาํสั�งและรู้วา่ให้ไปปฏิบติัอยา่งไรแต่ก็ยงัไม่ปฏิบติัผูบ้ริหารควรตกัเตือนและกระตุน้ให้พนกังานปฏิบติัหรือบาง
กรณีพนกังานอาจไม่ปฏิบติัเนื�องจากขาดขวญักาํลงัใจขาดอุปกรณ์ในการปฏิบติัหรืออาจไม่ไดรั้บผลประโยชน์ 

ประเภท D ไม่เขา้ใจคาํสั�งและไม่ปฏิบติั หมายถึง ผูป้ฏิบติังานอาจไม่มีความสามารถในการรับฟัง
คาํสั�งใหเ้ขา้ใจไดอ้าจเนื�องมาจากงานนั�นมีความยากสลบัซบัซอ้นพนกังานจึงไม่เขา้ใจจึงไม่ปฏิบติัตามกรณีเช่นนี�  
ผูบ้ริหารควรอธิบายสร้างความเขา้ใจ ให้แก่พนักงานให้การอบรมเพิ�มทกัษะการปฏิบติัให้สามารถปฏิบติัได้
รวมทั�งการจดัหาอุปกรณ์เรื�องมือเครื�องใชก้ารปฏิบติัและการเสริมสร้างแรงจูงใจในดา้นต่าง ๆ ใหแ้ก่พนกังาน1103 

อเมริกัน แมนเน็จเม็นท์ แอคโซซิเอชั�น (American Management Association) ได้กล่าวถึง
กระบวนการการสั�งงานไว ้6 ขั�นตอน ดงันี� คือ ขั�นที� 1 เลือกผูรั้บคาํสั�ง (Selection of the Order Receiver) ทุกครั� ง
ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งออกคาํสั�งเพื�อมอบหมายงานให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชานั�น ผูบ้งัคบับญัชาควรพิจารณาเลือกผูที้�จะ
รับคาํสั�งที�เหมาะสมเป็นเบื�องตน้ หากผูบ้งัคบับญัชาไม่ระมดัระวงัในการเลือกผูรั้บคาํสั�งอาจไดผู้ที้�ไม่เหมาะสม
สาํหรับการปฏิบติัคาํสั�งนั�น ผลการปฏิบติัก็อาจเสียหาย มีขอ้แนะนาํในการเลือกผูรั้บคาํสั�ง 3 ประการคือ 1) เลือกผู ้
พร้อมที�จะรับคาํสั�ง คือ ผูที้�สามารถเขา้ใจคาํสั�ง และเตม็ใจที�จะปฏิบติัตามคาํสั�ง 2) เลือกผูที้�มีความสามารถ มีความ
ชาํนาญและไดรั้บการฝึกฝนมาเพียงพอแลว้ จึงสามารถทาํงานที�ตอ้งการได ้และ 3) อยา่เอาเปรียบผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ที�มีความมุ่งมั�นในงาน หมายความว่าผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งไม่ใช้ประโยชน์จากการกระตือรือร้นในงานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแต่เพียงอยา่งเดียว โดยไม่คาํนึงถึงผูน้ั�นจะมีงานทาํอยูแ่ลว้มากนอ้ยเพียงใด หรือไม่คาํนึงวา่ผูน้ั�น
จะมีความเหมาะสมที�จะทาํงานนั�นหรือไม่ ขั�นที� 2 ออกคาํสั�ง (Presentation of the Order) เมื�อผูบ้งัคบับญัชาเลือก
ผูรั้บคาํสั�งไดแ้ลว้ก็มาถึงขั�นที�จะออกคาํสั�ง ขั�นออกคาํสั�งนี� แบ่งไดเ้ป็น 2 ขั�นยอ่ย ๆ คือ 1) ขั�นวางแผนออกคาํสั�ง 
(Plan the Presentation) การวางแผนที�จะออกคาํสั�งมีเรื�องที�จะตอ้งพิจารณาอยู ่2 ประเด็น กล่าวคือ &.&) คาํสั�งนั�น
จะส่งไปยงัผูรั้บเมื�อใดจึงจะเหมาะ เรื�องจงัหวะเวลา(Timing) ในการออกคาํสั�งเป็นเรื�องสาํคญัมากอยา่งที�เรารู้กนั
วา่กาลเทศะ ผูบ้งัคบับญัชาก็จาํเป็นจะตอ้งระมดัระวงัในเรื�องนี�  และ&.-)ผูบ้งัคบับญัชาควรจะออกคาํสั�งอยา่งไรจึง
จะเหมาะสมกบัผูรั้บคาํสั�ง และสถานการณ์ซึ� งเกิดขึ�นในขั�นการออกคาํสั�งจริง กล่าวคือจะตอ้งพิจารณาถึง
รายละเอียดของงานที�จะมอบใหท้าํ ชนิดและรูปแบบของการออกคาํสั�ง วธีิการในการออกคาํสั�งตลอดจนท่าทีของ
ผูบ้งัคบับญัชาที�จะใชใ้นการสั�งงาน และ 2) ขั�นออกคาํสั�งจริง (Actual Presentation of the Order) หลงัจากไดว้าง
แผนการออกคาํสั�งเรียบร้อยแลว้ เมื�อถึงกาํหนดเวลาที�เหมาะสมผูบ้งัคบับญัชาก็จะทาํการส่งคาํสั�งที�วางไวอ้ยูแ่ลว้
นั�นใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาที�ไดเ้ลือกใหเ้ป็นผูรั้บคาํสั�งทราบ ซึ�งการออกคาํสั�งนั�นมีขอ้ควรพิจารณาอยู ่W  ประการ คือ 
-.&) ผูอ้อกคาํสั�งตอ้งใหร้ายละเอียดเกี�ยวกบังานที�จะใหป้ฏิบติัใหเ้พียงพอ โดยระบุให้ชดัแจง้วา่จะให้ทาํอะไร  จะ
ให้เริ�มลงมือทาํเมื�อใด ตอ้งการให้เสร็จเมื�อใด จะลงมือทาํงานกนัที�ไหน วสัดุอุปกรณ์อยูที่�ใดบา้ง งานที�ทาํเสร็จ
แลว้จะให้ส่งไปไวที้�ใด  งานที�มอบให้มีกรรมวิธีหรือขั�นตอนในการทาํอย่างไร และทาํไมจึงตอ้งทาํงานนี�   มี
เหตุผลสาํคญัเพียงใด -.-)  ผูอ้อกคาํสั�งตอ้งเลือกรูปแบบของการสั�งงานให้เหมาะสม วา่จะใชส้ั�งงานแบบบงัคบั 

                                                
1103ยทุธนา  พรหมณี, ทักษะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของผู้นํา:การสั�งการและการมอบหมาย

งาน,  เขา้ถึงเมื�อ 15 มกราคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.pncc.ac.th/pncc/wrod/re/rs&.doc 
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แบบขอร้อง แบบแนะนาํ  หรือแบบขออาสาสมคัร โดยคาํนึงถึงผูรั้บคาํสั�งและสภาพแวดลอ้ม -.o)  ผูอ้อกคาํสั�ง
ตอ้งเลือกวธีิการสั�งงานใหเ้หมาะสม เพื�อใหก้ารสื�อขอ้ความเป็นไปโดยสมบูรณ์และถูกตอ้ง กล่าวคือ จะเลือกออก
คาํสั�งเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือจะออกคาํสั�งดว้ยวาจา หรือจะใชท้ั�ง - วิธีประกอบกนั โดยคาํนึงถึงผูรั้บคาํสั�งและ
รายละเอียดของงานเป็นสําคญั -.p) ผูอ้อกคาํสั�งควรให้ภาษาที�ผูรั้บจะเขา้ใจได้โดยง่าย เพราะภาษานั�นเป็น
อุปสรรคที�สาํคญัอยา่งหนึ�งของการสื�อขอ้ความและการสั�งงาน  การเลือกใชถ้อ้ยคาํและภาษาโดยไม่คาํนึงผูรั้บวา่
จะสามารถเขา้ใจและปฏิบติัตามไดแ้ค่ไหนเพียงใดนั�น เป็นเหตุที�ทาํใหเ้กิดความไม่เขา้ใจกนัระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา
กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อาจทาํใหส้มัพนัธภาพในการทาํงานแยล่ง และ  -.W) ท่าทีในการสั�งงานของผูอ้อกคาํสั�ง  เป็น
เรื�องสําคญัอีกประการหนึ� ง ซึ� งผูอ้อกคาํสั�งควรใชท่้าทีสุภาพและเป็นมิตรต่อผูรั้บคาํสั�ง พยายามหลีกเลี�ยงการ
สั�งงานโดยใชอ้ารมณ์หรือสั�งงานในขณะที�อารมณ์ไม่ปกติ และไม่ควรแสดงท่าทีวางอาํนาจเหนือผูรั้บคาํสั�งหรือดู
หมิ�นผูรั้บคาํสั�ง ขั�นที� 3 ตรวจสอบ (Verification) เพื�อดูวา่คาํสั�งที�ออกไปนั�นผูรั้บเขา้ใจแทจ้ริงหรือไม่โดยการถาม
หรือซกัซอ้มดูความเขา้ใจของผูรั้บ ถา้หากยงัมีส่วนใดไม่ชดัเจนหรือเขา้ใจไม่ตรงกนัก็ทาํการอธิบายส่วนนั�นใหม่
อีกครั� งหนึ�ง ผูบ้งัคบับญัชาไม่ควรทึกทกัเองวา่ผูรั้บคาํสั�งเขา้ใจคาํสั�งนั�นดีแลว้ ตอ้งทาํการทดสอบเสียก่อน ขั�นที� 4 
ลงมือปฏิบติั (Action) ขั�นนี� เป็นขั�นปฏิบติัตามคาํสั�ง คาํสั�งจะไดผ้ลหรือไม่ก็ขึ�นอยูที่�ข ั�นนี�  ผูบ้งัคบับญัชาที�สั�งงาน
ไปแลว้ยงัไม่หมดหนา้ที�เพียงเท่านั�น จะตอ้งติดตามดูต่อไปอีกวา่คาํสั�งที�ออกไปนั�นไดรั้บการปฏิบติัหรือยงั ถา้ยงั
ไม่ไดป้ฏิบติัตาม มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างใดจะได้ช่วยผูใ้ตบ้ังคบับญัชาที�รับคาํสั�งไปนั�นแกไ้ข โดยให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีเวลาพอสมควรที�จะเริ�มลงมือทาํงาน ขั�นที� 5 ติดตามผล (Follow up) เมื�อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ปฏิบติังานไปตามคาํสั�งแลว้ มิใช่ว่าผูบ้งัคบับญัชาจะทิ�งเรื�องไปไดเ้ลย ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งติดตามไปดูการ
ปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิ�งงานที�ตอ้งใชเ้วลาทาํนาน ๆ หรืองานที�มีกระบวนการพิเศษ
ทั�งนี�หลงัจากใหโ้อกาสผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดาํเนินการไประยะหนึ�งแลว้ เพื�อดูวา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดป้ฏิบติังานไปใน
แนวทางที�ตอ้งการหรือไม่ หรือเป็นไปตามลาํดบัขั�นหรือเปล่า ถา้มีอุปสรรคเกิดขึ�นจะไดแ้กไ้ขไดท้นัท่วงที แต่ขอ้
สาํคญัผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งระมดัระวงั ไม่ทาํการติดตามผลบ่อยจนเกินไปเพราะจะทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิด
ความรู้สึกวา่ถูกเฝ้าดูอยูต่ลอดเวลา ไม่มีอิสระในการทาํงาน และ ขั�นที� 6 ประเมินผล (Appraisal) เมื�อการทาํงาน
ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสร็จสิ�นลง ผูบ้งัคบับญัชาควรประเมินผลงานวา่ไดผ้ลตามที�ตอ้งการหรือไม่ หากไดผ้ลตามที�
ตอ้งการก็แสดงวา่กระบวนการสั�งงานเป็นไปอยา่งถูกตอ้งครบถว้น แต่ถา้ปรากฏวา่ไม่ไดรั้บผลตามที�ตอ้งการก็
แสดงวา่มีสิ�งหนึ� งสิ�งใดผิดพลาดขึ�นในกระบวนการสั�งงาน ผูบ้งัคบับญัชาไม่ควรด่วนตดัสินใจโทษวา่เลือกผูรั้บ
คาํสั�งไม่ดี หรือโทษตวัเองใชค้าํสั�งผิดแบบผิดวิธี แต่ควรสาํรวจดูให้แน่ใจวา่มีความผิดพลาดเกิดขึ�นที�ขั�นตอนใด
จะไดเ้ป็นบทเรียนในการปรับปรุงการสั�งงานในครั� งต่อๆ ไป1104 

สมคิด บางโมไดแ้สดงทศันะไวว้่า กระบวนการของการสั�งงานนั�นควรดาํเนินการเป็นขั�นตอน 
ดงันี� คือ &) การกาํหนดงานที�จะสั�งให้ปฏิบติั  โดยจะตอ้งคาํนึงถึงประเภทของงานแต่ละงานและปริมาณงานที�จะ
สั�งให้เหมาะสมกับคนที�จะรับคาํสั�ง -) การเลือกคนที�จะรับคาํสั�ง โดยผูจ้ะรับคาํสั�งนั�นควรมีความสามารถ
เหมาะสมกบังาน และคาํนึงถึงความรู้สึกของคนที�จะรับคาํสั�ง o) การสั�งงานควรสั�งเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ

                                                
1104นิสากร จนัทิมา, “การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ต่อการสั�งงานของพนกังานบริษทัขา้มชาติใน

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที�ทาํงานในบริษทัสหรัฐอเมริกา ฝรั�งเศส และญี�ปุ่น” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ บณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์2543), 24-27. 
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เสนอแนะแนวทางในการปฏิบติังานพร้อมทั�งมอบอาํนาจในการปฏิบติังานให้แก่ผูป้ฏิบติังานดว้ย p) การให้การ
สนบัสนุน เช่น การใหค้วามสาํคญัแก่ผูรั้บคาํสั�ง การแนะนาํบุคคลที�ผูรั้บคาํสั�งจะทาํการติดต่อเกี�ยวขอ้งดว้ย W) การ
ตรวจสอบความกา้วหนา้ ซึ�งเป็นการควบคุมใหก้ารปฏิบติังานต่อเนื�องกนัเป็นลาํดบัไป โดยการสอบถามดว้ยวาจา
หรือให้รายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรก็ได้ และ q) การวดัความสําเร็จ ซึ� งเป็นการกระตุน้การทาํงาน ทาํให้
ผูป้ฏิบติังานมองเห็นความสาํคญัของงาน ผูรั้บคาํสั�งจะไดรู้้วา่เมื�อไดรั้บคาํสั�งไปแลว้ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งสมบูรณ์มาก
เพียงใด และอาจถือเป็นการใหร้างวลัแก่ผลงานของผูน้ั�นดว้ย1105  

แต่เมื�อกล่าวโดยสรุปตามทศันะของยทุธนา  พรหมณี แลว้นั�นกระบวนการสั�งงานนั�นมีขั�นตอนที�
สําคญั o ขั�นตอนไดแ้ก่ &) การวางแผนหรือการเตรียมการสั�งงาน ประกอบดว้ย &.&) ทาํไม (จุดประสงค์การ
สั�งงาน/ผลงานที�ตอ้งการ) &.-) อะไร (เนื�อหาของงานที�จะสั�ง) &.o) ใคร (คนที�จะรับคาํสั�งงาน) &.p) อย่างไร 
(วิธีการสั�งงาน/ วิธีกระตุน้ความสนใจของลูกนอ้ง) &.W) เมื�อไหร่ (เวลาที�เหมาะกบัการสั�งงาน) และ &.q) ที�ไหน 
(สถานที�ที�เหมาะกบัการสั�งงาน) -) การดาํเนินการสั�งงาน ประกอบดว้ย  -.&) กระตุน้ความสนใจของลูกน้อง 
หวัหนา้งานจะตอ้งดึงความสนใจของลูกนอ้งใหไ้ด ้การใหลู้กนอ้งมีส่วนร่วมในการถามคาํถาม ทวนประเด็น หรือ
ทดลองทาํตลอดช่วงเวลาที�สั�งงาน เป็นวิธีการที�ดีอีกวิธีการหนึ�ง -.-) เริ�มสั�งงาน ตามแผนที�วางไว ้หัวหนา้งาน
อธิบายจุดประสงคข์องงาน ระบุสิ�งที�ตอ้งดาํเนินการ มาตรฐานการทาํงาน/ปฏิบติังาน เวลาที�จะเริ�มตน้และสิ�นสุด
ของงาน  สถานที�ที�จะดาํเนินการ หวัหนา้งานอาจใชก้ารสาธิต หรือ ให้ลูกนอ้งทดลองปฏิบติัตามขั�นตอนที�เตรียม
ไว ้-.o)ทดสอบความเขา้ใจของลูกน้อง ตอ้งทดสอบความเขา้ใจของลูกน้องอย่างสมํ�าเสมอ  ตลอดการสั�งงาน 
ประเด็นสาํคญัที�หัวหนา้งานจะตอ้งทดสอบวา่ลูกน้องมีความเขา้ใจเกี�ยวกบังานที�สั�ง  ไดแ้ก่  -.o.&) จุดประสงค์
ของการสั�งงาน ในหลายๆ กรณีมกัจะหมายถึงผลลพัธ์   ผลงานที�คาดหวงัจะได้รับ -.o.-) สิ�งที�ลูกน้องจะตอ้ง
ดาํเนินการ มาตรฐานการปฏิบติังาน -.o.o) วนัและเวลาเริ�มตน้และสิ�นสุดของงานที�สั�ง และ -.o.p) สถานที�ที�จะ
ดาํเนินการ และ o) การติดตามผลการสั�งงาน  คือ การติดตามความคืบหนา้ของการนาํคาํสั�งงานนั�นไปดาํเนินการ
เนื�องจากบางครั� งอาจมีการดาํเนินการที�ผิดไปจากคาํสั�งงานได้ เมื�อเกิดกรณีดงักล่าวขึ�น หัวหน้างานสามารถ
ช่วยเหลือ ให้คาํแนะนาํแก่ลูกนอ้งให้แกไ้ขไดอ้ย่างรวดเร็ว ดงันั�นในการวางแผน/เตรียมการสั�งงาน จาํเป็นตอ้ง
คิดถึงแผนหรือติดตามผลดว้ย1106  

ประยูร ศรีประสาธน์ได้กล่าวไวว้่า การสั�งงานที�ดีนั�นควรมีลกัษณะดังต่อไปนี� คือ 1) มีความ
เหมาะสมกบัสถานการณ์ที�เกิดขึ�น  เป็นการสั�งงานที�ผูรั้บคาํสั�งเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่จะตอ้งมีการปฏิบติัการอยา่ง
ใดอยา่งหนึ�งเพื�อรับสถานการณ์ดงักล่าว โดยการสั�งงานนั�นตอ้งเหมาะสมกบัเหตุการณ์ปัจจุบนั ผูรั้บคาํสั�งจะเต็ม
ใจปฏิบติัตามในกรณีที�เห็นวา่สมเหตุสมผล มิใช่สั�งตามอารมณ์ 2) มีความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติั เป็นการสั�งงาน
ที�คาํนึงถึงความรู้ความสามารถของผูรั้บคาํสั�งวา่จะสามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งบรรลุผล และผูส้ั�งงานมีทรัพยากรที�จะ
สนบัสนุนใหผู้รั้บคาํสั�งนาํไปใชใ้นการดาํเนินงานตามไดอ้ยา่งเพียงพอ และเป็นการสั�งงานที�อยูใ่นขอบเขตความ
รับผิดชอบของผูส้ั�งงานนั�น และงานที�ทาํตามการสั�งงานนั�นเป็นภาระหนา้ที�อยู่ในความรับผิดชอบของผูรั้บการ
สั�งงานนั�น 3) มีความสมบูรณ์ กล่าวคือ มีความชดัแจง้ในงานที�จะทาํวา่คืออะไร ทาํถึงใคร ทาํเมื�อใด มีขอบเขตงาน
                                                

1105สมคิด บางโม, องค์การและการจดัการ (กรุงเทพฯ: นาํอกัษรการพิมพ,์-Wos), &sp. 
1106ยทุธนา  พรหมณี, ทักษะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของผู้นํา:การสั�งการและการมอบหมาย

งาน,  เขา้ถึงเมื�อ 15 มกราคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.pncc.ac.th/pncc/wrod/re/rs&.doc 
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มากนอ้ยเพียงใด มีระยะการปฏิบติังานเท่าใด  เมื�อผูรั้บการสั�งงานนั�นแลว้ทาํให้เกิดความเขา้ใจชดัแจง้วา่ผูส้ั�งงาน
ตอ้งการใหท้าํอะไร 4) มีลกัษณะชดัเจนและไม่คลุมเครือ การใชถ้อ้ยคาํในการสั�งงานจะตอ้งระมดัระวงัหลีกเลี�ยง
การใชถ้อ้ยคาํที�อาจแปลความหมายไดห้ลายแง่ ผูอ้อกคาํสั�งจะตอ้งระลึกอยู่เสมอว่าคาํสั�งนั�นตอ้งให้ผูรั้บคาํสั�ง
เขา้ใจดว้ย มิใช่วา่ผูอ้อกคาํสั�งเขา้ใจเพียงคนเดียวเท่านั�น 5) มีการใชถ้อ้ยคาํที�ชวนให้ผูรั้บคาํสั�งเต็มใจปฏิบติัตาม 
ลกัษณะของการสั�งงานตอ้งไม่แฝงการวางอาํนาจของผูส้ั�งงานหรือการถือเอาความคิดเห็นของผูส้ั�งงานเป็นใหญ่ 
ตอ้งใชว้ธีิออกคาํสั�งในรูปแบบของการจูงใจ 6) มีการอธิบายเหตุผลประกอบการสั�งงาน เพื�อทาํให้ผูรั้บการสั�งงาน
นั�นมีความเขา้ใจชดัเจนถึงงานที�จะตอ้งปฏิบติั ซึ�งจะมีส่วนช่วยใหผู้รั้บคาํสั�งปฏิบติัตามดว้ยความเตม็ใจ การที�ผูรั้บ
คาํสั�งตอ้งทาํอะไรโดยไม่ทราบวา่ทาํไปเพื�ออะไร หวงัผลอะไรจากการทาํงานนั�น จะขาดความรู้สึกกระตือรือร้น
ในการทาํงาน ฉะนั�นจึงเป็นการสมควรที�ผูส้ั�งงานจะอธิบายเหตุผลที�ตอ้งทาํงานนั�นให้ผูรั้บคาํสั�งทราบ โดยไม่
แสดงอารมณ์ฉุนเฉียว 7) มีการสั�งงานในช่วงจงัหวะเวลาและสถานการณ์ที�เหมาะสมที�ตอ้งการดาํเนินงานตามการ
สั�งงานนั�น ซึ�งจะส่งผลใหผู้รั้บคาํสั�งเตม็ใจและกระตือรือร้นที�จะปฏิบติังานตามการสั�งงานยิ�งขึ�น และ s) มีการเปิด
โอกาสใหผู้รั้บการสั�งงานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และร่วมออกความคิดเห็นเกี�ยวกบัการสั�งงานนั�นดว้ย ซึ� งจะ
ส่งผลใหผู้รั้บการสั�งงานเห็นความสาํคญั ความจาํเป็น เหตุผล และความหมายของการสั�งงานมากยิ�งขึ�น ทั�งจะทาํ
ใหเ้กิดความกระตือรือร้น ความเตม็ใจ และความพยายามปฏิบติัตามการสั�งงานนั�นมากยิ�งขึ�น1107  

สนั�น เถาชารี ได้กล่าวไวว้่า ลกัษณะของการสั�งงานที�ดีนั�นมีหลกัอยู่ว่า ถา้ผูรั้บคาํสั�งเขา้ใจตาม
คาํสั�งถูกตอ้งและปฏิบติัตามคาํสั�งดว้ยความเตม็ใจ งานที�สั�งไปนั�นก็จะสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี  ลกัษณะของคาํสั�งที�ดีจึง
ตอ้งคาํนึงถึงสิ�งต่อไปนี� คือ  1) คาํสั�งตอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์ที�เกิดขึ�น และตอ้งมีการปฏิบติัการอยา่งใดอยา่ง
หนึ�งเพื�อรับมือกบัสถานการณ์ดงักล่าว โดยคาํสั�งนั�นตอ้งเหมาะสมกบัเหตุการณ์ปัจจุบนั ผูรั้บคาํสั�งจะเตม็ใจปฏิบติั
ตามในกรณีที�เห็นวา่สมเหตุสมผล มิใช่สั�งตามอารมณ์ 2) งานที�สั�งตอ้งมีลกัษณะที�เป็นไปได ้ถา้งานที�สั�งเป็นงานที�
สุดวิสัยของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาที�จะทาํได ้ย่อมไม่ไดรั้บความร่วมมือ ผูส้ั�งงานจะตอ้งรู้ถึงความสามารถของผูรั้บ
คาํสั�ง ทรัพยากรต่างๆ ที�จะตอ้งใช ้และระยะเวลาที�กาํหนดวา่พอเพียงหรือไม่ 3) คาํสั�งตอ้งมีความสมบูรณ์ โดยที�
เมื�อผูใ้ตบ้งัคบับญัชารับคาํสั�งนั�นแลว้ ตอ้งมีความเขา้ใจอยา่งชดัเจนวา่ผูส้ั�งงานตอ้งการให้ทาํอะไร 4) คาํสั�งตอ้งมี
ลกัษณะชัดเจนและไม่คลุมเครือ การใช้ถอ้ยคาํในคาํสั�งจะตอ้งระมดัระวงัหลีกเลี�ยงการใช้ถอ้ยคาํที�อาจแปล
ความหมายไดห้ลายแง่ ผูอ้อกคาํสั�งจะตอ้งระลึกอยูเ่สมอวา่คาํสั�งนั�นตอ้งใหผู้รั้บคาํสั�งเขา้ใจดว้ย มิใช่วา่ผูอ้อกคาํสั�ง
เขา้ใจเพียงคนเดียว 5) ถอ้ยคาํที�ใชใ้นคาํสั�งควรใชถ้อ้ยคาํที�ชวนให้ผูรั้บคาํสั�งเต็มใจปฏิบติัตามคาํสั�ง ลกัษณะของ
คาํสั�งตอ้งไม่แฝงการวางอาํนาจของผูบ้งัคบับญัชา ตอ้งใชว้ิธีออกคาํสั�งในรูปแบบของการจูงใจ 6) คาํสั�งควรมี
ลกัษณะเป็นการแนะนาํมากกวา่คาํสั�งที�มีลกัษณะแบบเผด็จการ และ 7) การอธิบายเหตุผลประกอบการสั�งงาน มี
ส่วนช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานปฏิบติัตามดว้ยความเตม็ใจ  เพราะการที�คนเราตอ้งทาํอะไรตามคาํสั�งคนอื�นโดยไม่ทราบ

                                                
1107ประยูร ศรีประสาธน์, “การตดัสินใจและการสั�งการ,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฏีและ

แนวปฏิบัติ ในการบริหารการศึกษา  เ ล่ม  S  หน่วยที�  � -9w  บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (ฉบับปรับปรุงครั� ง ที�  & ) , พิมพ์ครั� งที�  &  (นนทบุรี : สํานักพิมพ ์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WWo), q-q--q-qo. 
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วา่ทาํไปเพื�ออะไร หวงัผลอะไรจากการทาํงานนั�นจะขาดความรู้สึกกระตือรือร้นในการทาํงาน ฉะนั�นจึงสมควร
อยา่งยิ�งที�ผูส้ั�งงานตอ้งอธิบายเหตุผลที�ตอ้งทาํงานนั�นใหผู้รั้บคาํสั�งทราบ โดยไม่แสดงอารมณ์ฉุนเฉียว1108 

ยทุธนา  พรหมณีไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัขอ้ควรคาํนึงในการสั�งงานไวว้า่ &) คาํสั�งตอ้งไม่ขดัแยง้
กบันโยบาย กฎ ระเบียบ หรือคาํสั�งที�มีอยูเ่ดิม -) สังเกตความพร้อมผูรั้บคาํสั�ง เช่นผูรั้บคาํสั�งอยูใ่นสภาพสมบูรณ์
ทางร่างกายและจิตใจ o) คาํนึงถึงความสามารถของผูรั้บคาํสั�งและจดัหาอุปกรณ์เครื�องใชเ้พื�อการทาํงาน p) ควรจดั
แบ่งเป็นเรื�อง ๆ  และบอกใหผู้รั้บคาํสั�งทราบตั�งแต่เริ�มตน้ W) เรียงลาํดบัจากเรื�องที�มีความสาํคญั มากลงมาตลอดจน
อาจมีการการย ํ�าหรือสรุปเรื�องสาํคญัในตอนทา้ยของคาํสั�งอีกครั� งหนึ�ง q) การสั�งงานดว้ยวาจาควรใชค้าํพูดที�สร้าง
ความเขา้ใจในเนื�อความที�ละเอียดชดัเจนรวดเร็ว และกระตุน้ความสนใจ r) ควรสั�งงานตามสายการบงัคบับญัชา
เพื�อการชี�แจงจะไดเ้ป็นไปตามสายการบงัคบับญัชามีการกลั�นกรองและสอดคลอ้งตามขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ความ
รับผิดชอบ s) การสั�งงานขา้มสายการบงัคบับญัชาอาจทาํไดใ้นเรื�องโครงการพิเศษ หรือเป็นเรื�องด่วนกรณีฉุกเฉิน 
ซึ� งอาจส่งผลดีหรือผลร้ายต่อหน่วยงานได ้ และ R) การสั�งงานตามสายการบงัคบับญัชา ไม่ควรสั�งดว้ยวาจาเพียง
อย่างเดียว แต่ควรสั�งดว้ยลายลกัษณ์อกัษรกาํกบัไวด้ว้ย นอกจากนี�  ยงัไดแ้สดงทศันะไวอี้กว่า ก่อนดาํเนินการ
สั�งงานเรื�องใด ผูบ้ริหารพึงตระหนกัไวเ้สมอวา่ พฤติกรรมต่อไปนี�ควรหลีกเลี�ยง คือ &) สั�งงานขณะมีอารมณ์โกรธ
หรือภาวะอารมณ์เสีย หากผูบ้ริหารโกรธไม่ควรกระทาํการสั�งงาน  -) โทษลูกน้อง ผูบ้ริหารบางคนคิดวา่ตวัเอง
ถูกตอ้งเสมอคิดวา่ตนเองสั�งงานไดถู้กตอ้งแลว้ลูกนอ้งผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นผูรั้บคาํสั�งที�ใชไ้ม่ได ้o) สนองอารมณ์ 
ผูบ้ริหารบางคนสั�งงานไปทั�งที�ตวัเองไม่คิดที�จะสั�งงานแมเ้ป็นการสั�งงานที�ไม่ชอบดว้ยเหตุผล แต่อารมณ์ของ
ตนเองชกัจูงให้ตดัสินใจ p) ชื�นชมคนสนิท ผูบ้ริหารบางคนจะชอบสั�งงานเฉพาะคนที�ใชง่้าย มีความคล่องตวัสูง 
และชอบอยูใ่กลต้วัผูบ้ริหาร W) คิดหลายเรื�อง เป็นการสั�งงานหลายเรื�องในเวลาเดียวกนัโดยไม่จาํแนกรายละเอียด
ถึงความสาํคญัของภารกิจ และ q) สติเฟื� องลืมคิด เป็นการสั�งงานที�ไม่รอบคอบ ขาดการวิเคราะห์สถานการณ์ เป็น
ลกัษณะคิดอะไรไดก็้สั�งงานออกไปจึงมกัพบบ่อยครั� งวา่มีการเปลี�ยนแปลงคาํสั�งอยูเ่สมอ1109  

ประยูร ศรีประสาธน์ ได้กล่าวถึงขอ้บกพร่องจนอาจถึงขอ้ผิดพลาดของการสั�งการที�พบกัน
โดยทั�วไป ไวด้ังนี� คือ &) การสั�งงานใช้ค ํากํากวมไม่มีความชัดเจน เป็นคํากวา้งๆ หรือเป็นคําที�สามารถ
ตีความหมายไดห้ลายอยา่ง ทั�งนี� รวมถึงการใชค้าํที�มีลกัษณะที�เป็นนามธรรมซึ�งยากแก่การตีความหรือยดึถือปฏิบติั
ดว้ย -) การสั�งงานที�เกิดจากการตดัสินใจที�ผิดพลาด ซึ� งการตดัสินใจที�ผิดพลาดนั�นอาจมีสาเหตุมาจากการที�มี
ขอ้มูลไม่เพียงพอ การที�ถูกกระแสของสังคมหรือเพื�อนร่วมงานบีบบงัคบั การกระทาํก่อนเวลาอนัควรทั�งที�ความ
ตอ้งการหรือความจาํเป็นที�ตดัสินใจในเรื�องนั�นยงัไม่มี และสิ�งที�ตดัสินใจให้กระทาํนั�นยากแก่การนาํไปปฏิบติัให้
บรรลุผลไดแ้มจ้ะมีขอ้มูลอย่างเพียงพอก็ตาม o) การสั�งงานในเรื� องนั�นๆ ขาดการกาํกับ ติดตาม ควบคุมและ
ประเมินผลการดาํเนินงานตามการสั�งงานวา่บรรลุผลอยา่งไร มีปัญหาอุปสรรคที�ควรแกไ้ขอยา่งไร p) การสั�งงาน
นั�นเป็นการกระทาํดว้ยอารมณ์ โดยปราศจากเหตุผล ขอ้เท็จจริงต่างๆ W) การสั�งงานนั�นถูกเขียนเป็นลายลกัษณ์

                                                
1108สนั�น เถาชารี, กลยุทธ์การสั�งงานให้ได้ผล, เขา้ถึงเมื�อ 15 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก 

http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?bookID=&or&&read=true&count=true 

1109ยทุธนา  พรหมณี, ทักษะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของผู้นํา:การสั�งการและการมอบหมาย
งาน,  เขา้ถึงเมื�อ 15 มกราคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.pncc.ac.th/pncc/wrod/re/rs&.doc 
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อกัษรดว้ยลายมือผูส้ั�งงานทาํใหย้ากแก่การอ่านทาํความเขา้ใจ และ q) งานที�สั�งนั�นมีอยา่งเดียว แต่มีผูส้ั�งงานหลาย
คน ซึ�งอาจทาํใหเ้กิดขอ้แตกต่างกนัในเนื�อหาการสั�งงาน หรือทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ขึ�นได ้1110 

สนั�น เถาชารี ไดก้ล่าวถึงปัญหาเกี�ยวกบัการสั�งงานที�เกิดจากผูส้ั�งงานและผูรั้บคาํสั�งโดยสรุปเป็น
ตารางไวด้งันี�  

 

ปัญหาของผูส้ั�งงาน ปัญหาของผูรั้บคาํสั�ง 
-สั�งงานไม่ชดัเจน 
-ใชอ้าํนาจในการสั�งโดยไม่คาํนึงถึงความเป็นไปได ้
-เปลี�ยนแปลงคาํสั�งบ่อย 
-ไม่รับผดิชอบเมื�อมีการปฏิบติัผิดเพราะคาํสั�งผิด 
-สั�งงานขา้มขั�นตอน 
-ผูส้ั�งงานไม่มีเวลาใหซ้กัถาม 
-ใชอ้ารมณ์ในการสั�งงาน 
-สั�งงานมากไปในขณะเดียวกนั 
-สั�งงานซํ� าซากน่าเบื�อหน่าย 
-สั�งงานแลว้ลืมวา่ตนเองเป็นคนสั�ง 
-ผูส้ั�งงานมีมากเกินไป 
-ขาดการติดตามผลการสั�งงาน 
-สั�งงานล่าชา้ไม่ทนัเหตุการณ์ 

-ไม่เขา้ใจคาํสั�ง ไม่กลา้ซกัถาม 
-รับและถ่ายทอดคาํสั�งไม่ชดัเจน 
-ไม่ปฏิบติัตามคาํสั�ง 
-รับคาํสั�งแลว้ลืม 
-ไม่มีความสามารถในการทาํงานที�ถูกสั�งใหท้าํ 
-ไม่สามารถทาํงานใหเ้สร็จทนัเวลาตามกาํหนด 
-ไม่รายงานผลการปฏิบติังานใหผู้ส้ั�งงานทราบ 

 

ตารางที� 4  ตารางแสดงปัญหาของผูส้ั�งงานและปัญหาของผูรั้บงานที�สาํคญัในองคก์รธุรกิจ 
ที�มา: สนั�น เถาชารี, กลยุทธ์การสั� งงานให้ได้ผล ,  เข้าถึงเมื�อ 15 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?bookID=&or&&read=true&count=true 

 
U.| การตดิต่อสื�อสารและการประชาสัมพนัธ์  

1) การตดิต่อสื�อสาร 
คาํวา่การติดต่อสื�อสาร (Communication) มาจากคาํภาษาลาตินวา่ communis ซึ� งหมายความวา่ 

commonness หรือร่วมกนั เหมือนกนั ตรงกนั หรืออาจกล่าวง่ายๆ วา่ การติดต่อสื�อสารคือการสร้างความเขา้ใจ
ร่วมกนั ระหวา่งผูส่้งกบัผูรั้บ นั�นคือ ผูส่้งตอ้งการให้ผูรั้บมีความเขา้ใจตรงกนั หรือเหมือนกนักบัตนในข่าวสาร
ขอ้มูล ความรู้สึกนึกคิด ทศันคติ และอื�นๆ จากศพัทข์อง communication นี�ทาํ ใหท้ราบความหมายกวา้งๆ ของการ
ติดต่อสื�อสารวา่หมายถึงการทาํ ให้เกิดความเขา้ใจร่วมกนันั�นเอง พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. -Wp- 

                                                
1110ประยูร ศรีประสาธน์, “การตดัสินใจและการสั�งการ,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฏีและแนว

ป ฏิ บั ติ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า  เ ล่ ม  S  ห น่ ว ย ที�  � -9 w  บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย  ส า ข า วิ ช า ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย สุ โ ข ทั ย ธ ร ร ม า ธิ ร า ช  ( ฉ บับ ป รั บ ป รุ ง ค รั� ง ที�  & ) , พิ ม พ์ค รั� ง ที�  &  ( น น ท บุ รี :  สํ า นั ก พิ ม พ ์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WWo), q-q&-q-q-. 
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ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ “ติดต่อ” ไวว้า่ เป็นกริยา หมายถึง ไปมาหาสู่กนั, พูดจาเพื�อทาํความตกลง, สื�อสาร1111 
และไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ “สื�อสาร” ไวว้า่ เป็นกริยา หมายถึง นาํถอ้ยคาํ ขอ้ความ หรือหนงัสือ เป็นตน้ของ
ฝ่ายหนึ� งส่งให้อีกฝ่ายหนึ� งโดยมีสื�อนาํไป1112  ดงันั�นเมื�อทาํให้เป็นอาการนามแลว้จึงสาํเร็จรูปเป็น “การติดต่อ” 
หมายถึง การไปมาหาสู่กนั, การพูดจาเพื�อทาํความตกลง, การสื�อสาร ซึ� ง “การสื�อสาร” นั�นก็หมายถึง การนาํ
ถอ้ยคาํ ขอ้ความ หรือหนงัสือ เป็นตน้ของฝ่ายหนึ�งส่งให้อีกฝ่ายหนึ�งโดยมีสื�อนาํไป  สาํหรับนกัวิชาการทั�งหลาย  
เช่น อริสโตเติล (Aristotle) สะเพียร์ (Sapir,1933) แชนนอนและวีเวอร์ (Shannon and Weaver,1949) มิลเลอร์ 
(Miller,1951) โฮวแ์ลนด์และคณะ (Hovland and Others,1953) เชอรี�  (Chery,1957) เบลโล (Bellows,&Rq&) เดวิส 
(Davis, 1967) แมคคลินสัน (Megginson,1967) โรเจอร์สและชูเมคเกอร์  (Rogers and Shoemaker,1971) ชแรมม ์
(Schramm,1974)  อีเวอร์เร็ทท์ (Everett,1976)) ดีวีโต (Devito,1978) สจวร์ต (Stewart,1983) เลวิน (Lewis,1987) 
ไรลี�ยแ์ละดิแองเจลโล (Reilly and Di Angello Jr., 1990) กิลสนัและฮอดเก็ตตส์ (Gilsons and Hodgetts,1991) เพซ
และฟรุสซ์ (Pace and Faules,1994) นอร์แมน(Norman,1996) และฮาร์มินตนัและคณะ (Hamilton and 
Others,1997) เป็นตน้ ไดใ้ห้ความหมายไวเ้ป็นอเนกประการ ซึ� งกล่าวโดยสรุปไดว้า่ หมายถึง  กระบวนการของ
การส่งขอ้มูลข่าวสารและความเขา้ใจจากผูส่้งไปยงัผูรั้บโดยใชส้ญัลกัษณ์หรือภาษา 

ศุภรัศมิ{  ฐิติกลุเจริญไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การสื�อสารระหวา่งมนุษย ์ไม่ใช่เป็นเพียงการส่งสาร
เพื�อก่อให้เกิดผลตามเจตนารมณ์ของผูส่้งสารตามความหมายที�มกัใชก้นัอยู่โดยทั�วไปเท่านั�น แต่การสื�อสารยงั
หมายความรวมไปถึงการรับสาร ปฏิกิริยาตอบกลบั หรือ feedback นอกจากนั�นก็ยงัรวมถึงอนัตรกิริยา หรือ
ปฏิกิริยาที�มีต่อกันระหว่างผูสื้�อสารทั� ง - ฝ่าย ทั� งฝ่ายผูส่้งสารและฝ่ายผูรั้บสาร  ปฏิกิริยาที�มีต่อกันนี� เรียกว่า 
Interaction  ปฏิกิริยาที�มีต่อกนันี� จะเป็นตวันาํไปสู่ความรู้ความเขา้ใจร่วมกนัในเรื�องของความหมาย (meaning) 
อยา่งใดอยา่งหนึ�ง หรือหลาย ๆ อยา่ง ดงันั�นการสื�อสารในความหมายนี� จึงนบัเป็นกระบวนการ - วิถี หรือ Two - 
way Communication อยูใ่นตวัของมนัเอง  เสมือนหนึ�งเป็นวงจรของความสัมพนัธ์ที�สร้างขึ�นมาเพื�อแลกเปลี�ยน
ความหมายที�มีอยูใ่นสมองของบุคคลที�สื�อสารกนั  (ติดต่อกนั) วงจรอนันี� อาจจะเกิดขึ�นเพียงวงจรเดียวก็ได ้ ถา้
หากบุคคลที�ทาํการสื�อสารกนันั�นมีความสนิทสนมชิดเชื�อกนัมาก รู้ใจซึ� งกนัและกนั  หรือมีความสัมพนัธ์ส่วนตวั
อยา่งใกลชิ้ด เช่น สามีภรรยา พอ่แม่ ญาติพี�นอ้ง เพื�อนสนิท คู่รัก บุคคลเหล่านี� เวลาทาํการสื�อสารกนั วงจรของการ
แลกเปลี�ยนความหมายที�มีอยูใ่นสมองอาจจะเกิดขึ�นเพียงวงจรเดียว1113  

นรา สมประสงค์ ไดก้ล่าวถึงลกัษณะโดยทั�วไปของการติดต่อสื�อสาร ไวด้งันี� คือ &) ลกัษณะ
เป็นพลวตั (dynamic) กล่าวคือ องคป์ระกอบต่างๆ ของการสื�อสารมีปฏิสมัพนัธ์และเป็นผลกระทบระหวา่งกนัอยู่
เสมอ  เนื�องจากบุคคลผูท้าํการติดต่อสื�อสารมีการติดต่อสัมพนัธ์กนั ดงันั�นเมื�อบุคคลใดบุคคลหนึ�งตดัสินใจและ
กระทาํการอย่างหนึ� งจึงย่อมมีผลกระทบต่อผูอื้�นด้วย -) ลกัษณะเป็นกระบวนการ (Process) กล่าวคือ การ
ติดต่อสื�อสารประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่างๆ ที�มีปฏิกิริยาระหวา่งกนัที�ดาํเนินไปอยา่งต่อเนื�องตลอดเวลาของการ

                                                
1111ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. STUS, เขา้ถึงเมื�อ & กุมภาพนัธ์ 

-WWr, เขา้ถึงไดจ้าก http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp  
1112เรื�องเดียวกนั. 
1113ศุภรัศมิ{  ฐิติกลุเจริญ.ทฤษฏีการสื�อสาร (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง,-WpA), 5. 
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ติดต่อสื�อสาร o) ลกัษณะเป็นกระบวนการที�ไม่ยอ้นกลบั (irreversible) กล่าวคือ การติดต่อสื�อสารระหวา่งมนุษย์
เป็นกิจกรรมที�มีลกัษณะเฉพาะ ผลกระทบของการติดต่อสื�อสารก็ดี ประสบการณ์ขอการติดต่อสื�อสารแต่ละครั� ง 
เมื�อเกิดขึ�นแลว้หรือไดเ้ปลี�ยนแปลงไปแลว้ย่อมจะไม่เกิดซํ� าเหมือนเดิมทุกประการขึ�นมาอีก p) ลกัษณะเป็น
กระบวนการของการปรับสญัญาณ (process of adjustment) กล่าวคือ การติดต่อสื�อสารเป็นกระบวนการของการมี
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งคู่ทาํการติดต่อสื�อสารที�ใชร้ะบบสญัลกัษณ์หรือระบบสญัญาณร่วมกนัเท่านั�น ถา้ใชส้ัญญาณที�
ต่างกนัจะตอ้งมีการปรับปรุงสญัญาณใหส้อดคลอ้งกนัเพื�อใหส้ามารถทาํการติดต่อสื�อสารกนัได ้และ  W) ลกัษณะ
เป็นการแสดงความสมัพนัธ์ไดท้ั�งลกัษณะสมดุล (symmetrical) หรือ สนบัสนุน (complementary) ความสมัพนัธ์ที�
มีลกัษณะสมดุลหมายถึง การแสดงออกซึ�งพฤติกรรมของฝ่ายหนึ�งใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมที�ผูอื้�นแสดงออกมา  
ในด้านความสัมพนัธ์แบบสนับสนุนนั�นเป็นลกัษณะการแสดงออกในการติดต่อสื�อสาร ซึ� งฝ่ายหนึ� งจะแสดง
พฤติกรรมเชิงกระตุน้เพื�อใหอี้กฝ่ายแสดงพฤติกรรมบางอยา่งออกมาเป็นการตอบแทน ในการแสดงความสัมพนัธ์
แบบนี�ความแตกต่างของระหวา่งทั�งสองฝ่ายจะถูกขจดัออกไปให้มากที�สุด นบัวา่มีความจาํเป็นมากถา้หากวา่ทั�ง
สองฝ่ายที�ติดต่อสื�อสารกนัมีสถานภาพที�แตกต่างกนั1114  

ไซมอน (Simon) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัการสื�อสารไวว้่า ช่องทางการติดต่อสื�อสารเป็น
ช่องทางการใชอ้าํนาจหนา้ที�ของผูบ้งัคบับญัชา ในขณะเดียวกนักบัที�ผูป้ฏิบติังานจะเสนอสารสนเทศบางอยา่งไป
ให้แก่ระดบับน ซึ� งอยูภ่ายใตเ้งื�อนไขต่อไปนี� คือ  1) การส่งขอ้ความจะไม่ให้เกิดผลที�ไม่พึงปรารถนาแก่ผูส่้ง 2) 
ผูบ้งัคบับญัชาฟังความคิดเห็น และใหส้ารสนเทศแก่ผูป้ฏิบติังานอยา่งรวดเร็วเท่าที�จะทาํได ้และ 3) ผูบ้งัคบับญัชา
ต้องการสารสนเทศเพื�อติดต่อเกี� ยวข้องกับผู ้บังคับบัญชาในระดับที� สูงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ผูบ้งัคบับญัชาจะไม่รู้สึกพอใจถา้ขอ้ความไม่ไดถู้กส่งขึ�นไปตามสายงาน1115 

เครือข่ายการติดต่อสื�อสารมีรูปแบบโครงสร้างต่างๆ กนั เช่นเดียวกบัโครงสร้างองคก์ารอื�นๆ 
ทั�วไป เมื�อกล่าวสรุปตามทศันะของนรา สมประสงค ์และละอองศรี เหนี�ยงแจ่มแลว้เครือข่ายการติดต่อสื�อสารมี
รูปแบบที�สาํคญั W รูปแบบ โดยแต่ละรูปแบบมีลกัษณะของการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบในกระบวนการ
ติดต่อสื�อสารกันทั� งเครือขายแบบรวมศูนย ์(centralized networks) และเครือข่ายแบบกระจาย (decentralized 
networks) ดงันี� 1116   

                                                
1114นรา สมประสงค,์ “การจูงใจและการติดต่อสื�อสาร,” ใน เอกสารการสอนชุดวชิาทฤษฏีและแนว

ป ฏิ บั ติ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า  เ ล่ ม  S  ห น่ ว ย ที�  � -9 w  บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย  ส า ข า วิ ช า ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (ฉบับปรับปรุงครั� ง ที�  & ) , พิมพ์ครั� งที�  &  (นนทบุรี : สํานักพิมพ ์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WWo), s-Wo-s-Wp. 

1115Herbert A. Simon, Administrative Behavior, 3rd ed. (New York: The Free Press, 1976), 163. 
1116นรา สมประสงค,์ “การจูงใจและการติดต่อสื�อสาร” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฏีและแนว

ป ฏิ บั ติ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า  เ ล่ ม  S  ห น่ ว ย ที�  � -9 w  บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย  ส า ข า วิ ช า ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ 
มห า วิท ยา ลัย สุ โข ทัย ธ รร ม า ธิ รา ช  ( ฉบับ ป รั บป รุ ง ค รั� ง ที�  & ) , พิ ม พ์ค รั� ง ที�  &  ( น น ทบุ รี :สํ านัก พิ ม พ ์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WWo), s-qR-s-r&. 
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&. เครือข่ายแบบรวมศูนย ์(centralized networks) เครือข่ายในรูปแบบนี� จะเป็นรูปแบบที�มี
ข่าวสารส่วนใหญ่ จะต้องไหลผ่านบุคคลที�สําคญัที�เป็นศูนย์กลางในเครือข่ายนั� น เครือขายแบบรวมศูนย์นี�
ประกอบดว้ยรูปแบบยอ่ย o รูปแบบดว้ยกนั คือ &.&) เครือข่ายแบบลอ้ (Wheel Network) เป็นรูปแบบที�รวมอาํนาจ
มากที�สุด ข่าวสารทุกอย่างจะตอ้งไหลผ่านบุคคลที�เป็นศูนย์กลางของลอ้ &.-) เครือข่ายแบบลูกโซ่ (Chain 
Network) เป็นรูปแบบที�สมาชิกบางคนสามารถติดต่อสื�อสารกบัสมาชิกคนอื�น ๆ ไดม้ากกวา่ & คน อยา่งไรก็ตาม
บุคคลที�เป็นศูนยก์ลางของลูกโซ่ยงัคงเป็นผูค้วบคุมข่าวสารทั�งหมด และ &.o) เครือข่ายแบบ Y (Y Network) เป็น
รูปแบบผสมระหวา่งแบบลอ้กบัแบบลูกโซ่นั�นเอง ซึ�งนาํเสนอเป็นแผนภาพไดด้งันี�  
 

 
  

 
แผนภาพที� 3 แผนภาพแสดงรูปแบบการสื�อสารแบบเครือขายแบบรวมศูนย ์
ที�มา: ละอองศรี เหนี�ยงแจ่ม. “การประสานงาน (Coordinating)” ใน เอกสารการสอนชุดวชิาหลกัการจดัการ  สาขา
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, เข้าถึงเมื�อ 15 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://cw.rmuti.ac.th/source/managementprinciples/unit&oAq.htm  
 

-. เครือข่ายแบบกระจาย (Decentralized Network) เป็นเครือข่ายที�เปิดโอกาสให้สมาชิกที�มี
อิสระมากขึ�นในการติดต่อสื�อสารกบัสมาชิกคนอื�น ๆ เครือข่ายแบบกระจายนี�ประกอบดว้ยรูปแบบยอ่ย - รูปแบบ
ดว้ยกนั คือ -.&) เครือข่ายแบบวงกลม (Circle Network) เป็นรูปแบบที�อนุญาตให้สมาชิกแต่ละคนสามารถ
ติดต่อสื�อสารกบับุคคลอื�นที�อยูติ่ดกนัไดท้ั�ง - ขา้ง และ -.-) เครือข่ายแบบดวงดาว (Star Network) เป็นรูปแบบที�มี
การกระจายอาํนาจมากที�สุด รูปแบบนี� จะเปิดโอกาสให้สมาชิกแต่ละคนที�จะติดต่อสื�อสารกบัสมาชิกคนใดก็ได ้
โดยไม่จาํกดัเสรีภาพ  ซึ�งนาํเสนอเป็นแผนภาพไดด้งันี�  
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แผนภาพที� p แผนภาพแสดงรูปแบบการสื�อสารแบบเครือข่ายแบบกระจาย 
ที�มา: ละอองศรี เหนี�ยงแจ่ม. “การประสานงาน (Coordinating)” ใน เอกสารการสอนชุดวชิาหลกัการจดัการ  สาขา
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, เข้าถึงเมื�อ 15 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://cw.rmuti.ac.th/source/managementprinciples/unit&oAq.htm 

เชอร์เมอร์ฮอน ฮนัท ์และ อ๊อสบอร์น (Schermerhorn, Hunt and Osborn) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ 
เครือข่ายการติดต่อสื�อสารที�ดีจะช่วยให้การทาํงานบรรลุวตัถุประสงค์ไดง่้ายขึ�น โดยไดแ้บ่งกลุ่มเครือข่ายการ
ติดต่อสื�อสารได ้3 กลุ่มดว้ยกนั ดงันี� คือ 1) กลุ่มปฏิกิริยา (Interacting Groups)  กล่าวคือ มีการติดต่อสื�อสารแบบ
เผชิญหนา้ (Face-to Face Communication) ซึ� งบุคลากรในองคก์ารจะทาํงานร่วมกนั ประสานกิจกรรมกนัอยา่ง
ใกลชิ้ด ขอ้มูลจะมีการเคลื�อนยา้ยไปยงัทุกคน มีเครือข่ายการติดต่อสื�อสารแบบกระจาย (Decentralized 
communication networks) ที�เชื�อมสมาชิกทุกคนโดยตรงกบัอีกฝ่ายหนึ�ง สื�อสารและใชข้อ้มูลร่วมกนักบัอีกฝ่าย
หนึ�ง ซึ�งเครือข่ายของการติดต่อสื�อสารแบบกระจายนี� เหมาะสาํหรับงานที�มีความสลบัซบัซอ้นและงานไม่ประจาํ 
(Nonroutine Tasks) 2) กลุ่มปฏิบติัการร่วมกนั (Co-acting Groups) กล่าวคือ สมาชิกในองคก์ารจะทาํงานเป็น
อิสระต่อกนั มีเครือข่ายของการติดต่อสื�อสารแบบรวมศูนย ์(Centralized Communication) ซึ� งสมาชิกภายในกลุ่ม
จะติดต่อไปยงับุคคลเพียงคนเดียวที�เป็นศูนยก์ลางของการติดต่อสื�อสาร ซึ� งทาํหนา้ที�ในการแกปั้ญหาหรือทาํการ
ตดัสินใจ ซึ� งเครือข่ายการติดต่อสื�อสารแบบรวมศูนยนี์� จะมีประสิทธิภาพสูงในการแกปั้ญหาที�ง่ายๆ เมื�องานนั�น
เป็นงานประจาํหรือเป็นงานที�อาศยัขอ้มูลเพียงดา้นเดียวเท่านั�น และ 3) กลุ่มเผชิญหนา้ (Counteracting Groups) 
กล่าวคือ มีความไม่ลงรอยกนัเกิดขึ�นระหวา่งกลุ่มในองคก์าร ความขดัแยง้ดงักล่าวมีสาเหตุมาจากทรัพยากรที�มีอยู่
อยา่งจาํกดั ความตอ้งการในการรับรู้ ทศันคติ และขาดความเขา้ใจกนั หรือเป็นความขดัแยง้ทางดา้นเหตุผล และ
อารมณ์ซึ�งเกิดขึ�นระหวา่งกลุ่มต่างๆ ภายในองคก์าร ซึ�งอาจเป็นกลุ่มงานในหนา้ที�หรือกลุ่มงานขา้มหนา้ที�ก็ได ้ซึ� ง
อาจส่งผลใหเ้กิดปัญหาในการร่วมมือกนัและการประสานกิจกรรมในการปฏิบติังาน ทั�งนี� ในกลุ่มเผชิญหนา้จะมี
เครือข่ายการติดต่อสื�อสารแบบจาํกดั (Restricted Communication network) โดยที�กลุ่มหรือสมาชิกในองคก์ารบาง
ตาํแหน่งพยายามจะใชก้ารติดต่อสื�อสารที�ไม่มีความเป็นกลาง เพื�อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตนเอง ซึ� งการ
ติดต่อสื�อสารเพื�อรักษาความขดัแยง้ที�เหมาะสมจะป้องกนัความเฉื�อยชา เป็นการกระตุน้ความคิดสร้างสรรค ์
ตลอดจนผอ่นคลายความตึงเครียด และทาํใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลง แต่ถา้มีมากเกินไปจะทาํใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการ
บรรลุเป้าหมายและความสาํเร็จขององคก์ารได้1117   

                                                
1117ธนวรรธ ตั�งสินทรัพยศิ์ริ, พฤติกรรมองค์การ (กรุงเทพฯ: บริษทั ธนธชัการพิมพ ์จาํกดั,2550), 

204. 
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เอกชยั กี�สุขพนัธ์ ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัการติดต่อสื�อสารไวว้า่ การสื�อสารนั�นโดยส่วนใหญ่มี
วตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี� คือ 1) เพื�อแจง้ขอ้มูลข่าวสาร 2) เพื�อชกัชวนหรือชกัจูงให้ผูรั้บข่าวสารเกิดความคิดคลอ้ย
ตามหรือเกิดการกระทาํ ที�ผูส่้งข่าวสารตอ้งการ 3) เพื�อสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งกนั 4) เพื�อการสอนงาน และ 
5) เพื�อความสนุกสนานหรือสร้างบรรยากาศความเป็นกนัเอง1118  

เรียม ศรีทอง ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัวตัถุประสงคข์องการติดต่อสื�อสารไวด้งันี� คือ 1) เพื�อรับ
และส่งข่าวสารดา้นต่างๆ สาํหรับผูที้�ติดต่อเกี�ยวขอ้งกนั โดยมุ่งให้ความรู้และสร้างความเขา้ใจที�ถูกตอ้ง2) เพื�อจูง
ใจให้เกิดความร่วมมือสร้างกาํลงัใจให้แก่ผูที้� เกี�ยวขอ้งกนัและนาํไปสู่การปรับปรุงแก้ไข และ3) เพื�อรับส่ง
ความรู้สึกที�ดีและมุ่งรักษามิตรภาพต่อกนัความสาํคญั1119  

ศุภรัศมิ{  ฐิติกุลเจริญไดแ้สดงทศันะถึงความสําคญัของการสื�อสารที�มีต่อมนุษยไ์ว ้W ประการ 
คือ &)  ความสําคญัต่อความเป็นสังคม การที�มนุษยอ์ยู่รวมตวักนัเป็นกลุ่มเป็นสังคม ตั�งแต่สังคมระดบัเล็กคือ 
ครอบครัว ชุมชนเผ่าพนัธ์ุ ไปจนถึงการรวมตวัเป็นสังคมขนาดใหญ่ในระดบัประเทศนั�น จาํเป็นตอ้งอาศยัการ
สื�อสารเป็นพื�นฐาน  เพราะการสื�อสารทาํใหเ้กิดความเขา้ใจ และทาํความตกลงกนัได ้มีการติดต่อสื�อสารเพื�อสร้าง
ระเบียบของสงัคมใหเ้ป็นที�ยอมรับระหวา่งสมาชิก ทั�งนี� เพื�อจะไดอ้ยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุขเป็นสงัคม  กล่าวคือ การ
มีสงัคมมนุษยต์อ้งอาศยัการสื�อสาร สังคมมนุษยเ์กิดจากการใชก้ารสื�อสารเป็นเครื�องมือในการจะรวมคนหลายๆ 
คนใหม้าอยูร่วมกนั -) ความสาํคญัต่อชีวติประจาํวนั การสื�อสารมีบทบาทสาํคญัต่อการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของ
คนเราเป็นอยา่งมาก เรียกไดว้า่ตลอดเวลาที�เราตื�น เราจะทาํการสื�อสารอยูต่ลอดเวลา การสื�อสารไม่วา่จะเป็นการ
สื�อสารระหวา่งบุคคล การสื�อสารกลุ่มใหญ่ การสื�อสารดว้ยคาํพดู การสื�อสารดว้ยตวัหนงัสือ การสื�อสารดว้ยกิริยา
ท่าทางและการสื�อสารมวลชนกิจกรรมต่าง ๆ ที�เราทาํประจาํวนันั�น มีการสื�อสารเขา้มาเกี�ยวขอ้งอยูเ่สมอ ไม่เวน้
แมก้ระทั�งเวลาเรานอนหลบัอยู ่ หากเราฝันหรือละเมอเรื�องใดก็ตามนั�นก็ถือวา่เป็นการสื�อสารรูปแบบหนึ�งคือ การ
สื�อสารภายในตวับุคคล (Intrapersonal Communication) o) ความสาํคญัต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจ ปัจจุบนัวงการ
อุตสาหกรรม  มีการปฏิวติัทางดา้นเทคโนโลยกีารผลิต ตลอดจนการพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงาน  ทาํใหต้อ้ง
อาศยัการสื�อสารที�มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น ทั�งนี� เพราะโรงงานอุตสาหกรรมซึ� งถือเป็นองคก์รที�จะตอ้งมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและประชาชนในทางตรงขา้มลูกจา้งของสถาบนัเองก็จะมีการรวมตวักนัเป็นองคก์ารในรูป
ของสหภาพแรงงาน  เพื�อให้มีพลังต่อรองแสดงความต้องการของตนและชี� ข้อบกพร่องของฝ่ายบริหาร 
นอกจากนั�นโรงงานอุตสาหกรรมยงัเกี�ยวขอ้งกบับุคคลภายนอกฝ่ายต่างๆ อีกมากมายไม่วา่จะเป็นประชาชนที�
อาศยัอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงกบัที�ตั�งของโรงงาน ผูบ้ริโภคสินคา้ เจา้หนา้ที�ของรัฐบาล ฯลฯ ฉะนั�น การดาํเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของโรงงานอุตสาหกรรมย่อมมีผลกระทบต่อบุคคลเหล่านี� ไม่โดยตรงก็โดยออ้ม นอกจากนั�นสิ�งหนึ� งที�
องคก์รตอ้งการก็คือ ความสนบัสนุนและความร่วมมือจากบุคคลเหล่านั�น โดยองคก์รจะตอ้งสร้างความสัมพนัธ์
กบับุคคลเหล่านี�ดว้ยการใชว้ธีิกิจการดา้นสื�อสารที�เรียกวา่ "การประชาสมัพนัธ์" (Public relations) ในการเผยแพร่
ข่าวสารเพื�อลดปัญหาความขดัแยง้และสร้างความเขา้ใจที�ถูกตอ้ง  และยงัสามารถตรวจสอบประชามติหรือความ
คิดเห็นของประชาชนกลุ่มต่างๆ ที�มีต่อองคก์รดว้ย p)  ความสาํคญัต่อการปกครอง  ไม่วา่จะเป็นการปกครองใน

                                                
1118เอกชยั กี�สุขพนัธ์, การบริหารทกัษะและการปฏิบัต,ิ พิมพค์รั� งที�3 (กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ,2538), 

91. 
1119เรียม ศรีทอง, พฤตกิรรมมนุษย์กบัการพฒันาตน (กรุงเทพฯ : เธิร์ดเวฟ เอด็ดูเคชั�น,2542),242. 
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ระบอบใดหรือการปกครองระดบัใด คือตั�งแต่ระดบัทอ้งถิ�นไปจนถึงระดบัชาติ ย่อมจะมีทั�งผูป้กครองและผูถู้ก
ปกครองหรือประชาชน  ซึ�งทั�ง - ฝ่ายจาํเป็นตอ้งอาศยัการสื�อสารเป็นเครื�องมือหรือกลไกที�สาํคญัที�จะทาํให้สังคม
เจริญก้าวหน้าและประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและโดยเฉพาะอย่างยิ�งการดาํเนินการปกครองของรัฐบาล
จาํเป็นที�จะตอ้งเผยแพร่ข่าวสารใหป้ระชาชนไดรั้บทราบและเขา้ใจจะไดเ้กิดความร่วมมือและปฏิบติัตามนโยบาย
ตลอดจนกฎเกณฑ์ที�รัฐบาลกาํหนดไว ้นอกจากการเผยแพร่ข่าวสารแลว้ รัฐบาลยงัจาํเป็นที�จะต้องรับทราบ
ความรู้สึกนึกคิด ความตอ้งการหรือประชามติของประชาชนดว้ย เพราะสิ�งเหล่านี� สามารถนาํไปใชเ้ป็นแนว
ทางการดาํเนินนโยบายของรัฐบาลให้สอดคลอ้งกบัประชามติในกรณีของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
หรือนาํไปใชค้วบคุมประชามติของประชาชนไม่ให้เบี�ยงเบนหรือต่อตา้นนโยบายของรัฐบาลในกรณีของการ
ปกครองระบอบเผด็จการ และ W) ความสําคญัต่อการเมืองระหว่างประเทศ  ในวงการเมืองระหว่างประเทศก็
เช่นกนั ที�จาํเป็นตอ้งอาศยัการสื�อสารเขา้มาเป็นปัจจยัที�สาํคญั  คือ พฒันาการของเทคโนโลยีทางการสื�อสารต่างๆ 
สามารถช่วยทาํให้ประเทศต่างๆ ทั�วโลกติดต่อแลกเปลี�ยนข่าวสารและความคิดกนัไดส้ะดวกและรวดเร็ว ดงันั�น 
ดว้ยเหตุผลทางดา้นการสื�อสารที�เจริญกา้วหน้าขึ�นและเหตุผลทางดา้นการเมืองจึงทาํให้สังคมโลกปัจจุบนัเป็น
สงัคมที�แคบ เพราะสามารถติดต่อสื�อสารกนัไดส้ะดวกนั�นเอง อนึ�งการติดต่อสื�อสารหรือการดาํเนินความสัมพนัธ์
ระหวา่งประเทศ และนโยบายการเมืองระหวา่งประเทศต่าง ๆ จึงจาํเป็นตอ้งมีหน่วยงานที�ตั�งขึ�นมาเพื�อรับผิดชอบ
ดา้นการสื�อสารโดยตรง   เพื�อทาํหนา้ที�เผยแพร่ข่าวสารเกี�ยวกบัประเทศของตน สร้างความเขา้ใจอนัดีกบัประเทศ
อื�น ตลอดจนชกัจูงให้ไดรั้บความสนับสนุนจากประเทศอื�น และไดศึ้กษาถึงความรู้สึกนึกคิดของประชาชนใน
ประเทศอื�นที�มีต่อประเทศของตน หน่วยงานสาํคญัที�รับผิดชอบดา้นการสื�อสารของการเมืองระหวา่งประเทศก็คือ 
กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตต่างๆ ซึ� งจะเป็นผูจ้ดัการกบัการสื�อสารให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
ลกัษณะทางจิตใจ สังคมและวฒันธรรมของประชาชนชาติต่าง ๆ ที�มีความแตกต่างไปจากประเทศของตน ทั�งนี�
โดยอาศยัสื�อชนิดต่างๆ เช่น สถานีวิทย ุ VOA หรือ  Voice of America ของสหรัฐอเมริกา  สถานีวิทย ุ BBC ของ
ประเทศองักฤษ หนงัสือพิมพเ์สรีภาพของสหรัฐอเมริกา หนงัสือสหภาพโซเวยีตของประเทศรัสเซีย เป็นตน้1120  

สมาน รังสิโยกฤษฎ์ และสุธี สุทธิสมบูรณ์ ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของการติดต่อสื�อสารไวว้่า 
การติดต่อสื�อสารมีความสําคญัต่อการบริหารอยา่งยิ�ง เพราะการบริหารงานทุกอย่างที�เป็นหน้าที�ของนักบริหาร
หรือหัวหน้างานจะตอ้งสั�งผ่านไปยงัผูป้ฏิบติังานก็ดว้ยการติดต่อสื�อสาร  ถา้มีระบบการติดต่อสื�อสารที�ดี การ
บริหารงานขององคก์ารหรือหน่วยงานก็จะดีขึ�นดว้ย ตรงกนัขา้มถา้ระบบการติดต่อสื�อสารไม่ดี ไม่สะดวก ล่าชา้ 
การบริหารงานขององคก์ารหรือหน่วยงานก็จะขาดประสิทธิภาพ เช่น ในดา้นการตดัสินใจ ถา้การติดต่อสื�อสารไม่
ดี การตดัสินใจก็ลา้ชา้ไม่ทนัต่อเหตุการณ์หรือตดัสินใจผิดพลาด  เพราะขอ้มูลหรือข่าวสารที�ไดม้าไม่ถูกตอ้ง ไม่
ชดัแจง้พอ  ในดา้นการประสานงานถา้ขาดการติดต่อสื�อสารที�ดี การร่วมมือประสานงานระหวา่งผูป้ฏิบติังานก็ไม่
ดีดว้ย เมื�อขาดการร่วมมือประสานงาน งานขององคก์ารหรือหน่วยงานจะมีประสิทธิภาพไดอ้ยา่งไร นอกจากนี� ใน
ดา้นการควบคุมงาน ถา้ขาดการติดต่อสื�อสารการควบคุมงานอาจไม่ไดผ้ลเท่าที�ควร เป็นตน้1121  

                                                
1120ศุภรัศมิ{  ฐิติกลุเจริญ, ทฤษฏีการสื�อสาร (กรุงเทพฯ:สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง,-WpA),7-

9. 
1121สมาน รังสิโยกฤษฎ ์และสุธี สุทธิสมบูรณ์, หลกัการบริหารเบืvองต้น (กรุงเทพฯ: สาํนกังานก.พ.

,-Wp&), qp. 
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เลวิส (Lewis) ที�ไดแ้บ่งการติดต่อสื�อสารออกเป็น o ระดบั ไดแ้ก่ &) การติดต่อสื�อสารระดบั
ภายในบุคคล (intrapersonal communication) กล่าวคือ การติดต่อสื�อสารกบัตวัเองของบุคคล เป็นกระบวนการใน
การทาํความเขา้ใจในสิ�งต่างๆ ของแต่ละบุคคล -) การติดต่อสื�อสารระดับระหว่างบุคคล (interpersonal 
communication) กล่าวคือ การติดต่อสื�อสารที�เกิดขึ�นเมื�อบุคคลมีการติดต่อกนัและกนั โดยทั�วไปนั�นมกัจะเป็นการ
ติดต่อสื�อสารแบบตวัต่อตวัหรือเผชิญหน้า (face to face) และเป็นการติดต่อสื�อสารแบบสองทาง (two-way 
communication) และ 3) การติดต่อสื�อสารระดบักลุ่ม (group communication) กล่าวคือ การติดต่อสื�อสารที�เกิดขึ�น
เมื�อบุคคลมีการติดต่อกนักบักลุ่ม หรือกลุ่มมีการติดต่อกนักบักลุ่มอื�น1122 

ประเภทของการติดต่อสื�อสารนั�นอาจจาํแนกออกไดห้ลายลกัษณะแลว้แต่วา่จะมุ่งพิจารณาใน
ดา้นใด ในที�นี� จะนาํเสนอไว ้7 ลกัษณะดงันี� คือ  

1) จาํแนกตามลกัษณะของการใช ้พิจารณาได ้2 แบบคือ 1.1) การติดต่อสื�อสารที�เป็นพิธีการ 
(formal communication) หมายถึง การติดต่อสื�อสารที�มีระเบียบแบบแผนกาํหนด เช่น การติดต่อเป็นลายลกัษณ์
อกัษรในทางราชการ ซึ� งมีลกัษณะคือ (1) เป็นการนนาํเอานโยบายการตดัสินใจ หรือขอ้แนะนาํผ่านไปตามสาย
การบงัคบับญัชา และ (2) เป็นการนาํเสนอแนะหรือการสนองตอบกลบัมายงัผูบ้ริหารและ (3) เป็นการแจง้
นโยบายไปทั�วองคก์ารทั�งนี�  การติดต่อสื�อสารที�เป็นพิธีการกระทาํไดใ้น o ลกัษณะ คือ (1) การติดต่อสื�อสารทาง
เดียว เป็นการติดต่อสื�อสารจากบนลงล่าง กล่าวคือ ตามสายการบงัคบับญัชา ซึ�งไดแ้ก่ คาํสั�ง นโยบาย ระเบียบ การ
ประชุมเพื�อแจง้ให้ทราบขั�นตอนการดาํเนินงานหรือการทาํงานมกัจะเป็นลายลกัษณ์อกัษร (2) การติดต่อสื�อสาร
สองทาง เป็นการติดต่อสื�อสารจากบนลงล่างและจากล่างขึ�นบนการติดต่อสื�อสารจากล่างขึ�นบนเป็นลกัษณะเพื�อ
สนองตอบการติดต่อจากบนลงล่างหรืออาจอยูใ่นรูปแบบการเสนอความคิดเห็น การร้องทุกข ์การรายงาน เป็นตน้ 
และ (3) การติดต่อสื�อสารหลายทาง เป็นการติดต่อสื�อสารซึ� งนอกจากบนลงล่างและจากล่างขึ�นบนแลว้ยงัมีการ
ติดต่อในแนวนอนระหวา่งระดบัเดียวกนัดว้ย เช่น การปรึกษาหารือ การประชุมกลุ่มและรายงานผล เป็นตน้ และ 
&.2. การติดต่อสื�อสารที�ไม่เป็นพิธีการ (informal communication) เป็นการติดต่อกนัดว้ยความคุน้เคยเป็นการ
ส่วนตวัอาจเป็นลกัษณะบุคคลต่อบุคคล หรือบุคคลกบักลุ่มของบุคคล เป็นตน้  สาํหรับวธีิการในการติดต่อสื�อสาร
ในแนวปฏิบติันั�นมกักระทาํในสองลกัษณะคือ (1) ภาษาพูด (verbal) เป็นการสื�อสารดว้ยคาํพูดหรือตวัอกัษรใน
ลกัษณะของการพูดหรือการเขียน และ (2) ภาษากาย (non-verbal) ซึ� งอาจเป็นการสื�อสารดว้ยท่าทางหรือสีหนา้
แววตา เป็นตน้1123  

การติดต่อสื�อสารที�ไม่เป็นพิธีการนี�มกัจะถูกเรียกวา่ “Grapevine” หรือเถาองุ่นสาเหตุที�มีชื�อ
เรียกว่า เถาองุ่น ก็เพราะว่าข่าวสารจะถูกแพร่ออกไปโดยไม่มีแบบแผนเหมือนเถาองุ่นที�เลื�อยไปมา ผลจาก
การศึกษาของ คีธ เดวสิ (Keith Davis,&RWo) พบวา่รูปแบบที�เป็นไปไดข้องการติดต่อสื�อสารที�ไม่เป็นพิธีการมีอยู ่4 
รูปแบบดว้ยกนั คือ  1) แบบโซ่เส้นเดียว (Single – Strand Chain) การติดต่อสื�อสารในรูปแบบนี�ข่าวสารจะถูก

                                                
1122Phillip V. Lewis, Organizarional Communication: The Essence of Effective 

Management, 3rd ed. (New York: John Wiley & Sons,&Rsr), r. 
1123John M. Pfiffner and Robert V. Presthus, Public Administration, 4th ed. (New York :The 

Ranaul Press Company, 1960 ), 346-393. 
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ส่งออกต่อเป็นทอดๆ อยา่งต่อเนื�อง เช่น A และ B ไป C และไปเรื�อย ๆ ต่อไป (A  B  C  ...)  2) แบบซุบซิบ 
(Gossip Chain) เป็นการติดต่อสื�อสารจากบุคคลหนึ�งไปยงับุคคลอื�น ๆ อีกหลาย ๆ คนเช่น จาก A ไปยงัคนอื�น ๆ 
เป็นตน้ 3) แบบสุ่ม (Probability Chain) เป็นการแพร่กระจายข่าวสารแบบสุ่มจากคนหนึ�งไปยงัคนอื�น ๆ โดยไม่
เจาะจง และ 4) แบบกลุ่ม (Cluster Chain) เป็นการแพร่กระจายจากบุคคลคนหนึ�งไปยงับุคคลอื�นๆ โดยการเลือก
วา่จะบอกใครบา้ง เช่น A ไดบ้อกบุคคล 3 คนที� A ไดเ้ลือก และ F ก็เลือกบอกไปยงับุคคลอื�นๆ อีก 2 คนที� F ได้
เลือกแลว้1124  นาํเสนอเป็นแผนภาพไดด้งันี�   

 
 

แผนภาพที� W แผนภาพแสดงรูปแบบการติดต่อสื�อสารที�ไม่เป็นพิธีการ 
ที�มา: ละอองศรี เหนี�ยงแจ่ม. “การประสานงาน (Coordinating)” ใน เอกสารการสอนชุดวชิาหลกัการจดัการ  สาขา
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, เข้าถึงเมื�อ &W มกราคม -WWr, เข้าถึงได้จาก 
http://cw.rmuti.ac.th/source/managementprinciples/unit&oAs.htm) 

2. จาํแนกตามลกัษณะของทิศทางการติดต่อสื�อสาร พิจารณาได ้ 2 แบบคือ 2.1) การ
ติดต่อสื�อสารทางเดียว (one way communication) เป็นการติดต่อสื�อสารที�ผูส่้งทาํ การ ติดต่อสื�อสารโดยปราศจาก
การขอสิ�งยอ้นกลบัจากผูรั้บ โดยทั�วไปการติดต่อสื�อสารแบบนี�  จะเป็นไปในรูปของนโยบายของผูบ้ริการระดบัสูง
ในองคก์ารและตวัอยา่งของสื�อมวลชน ประเภท วิทย ุ โทรทศัน์ภาพยนตร์ หนงัสือพิมพ ์ เป็นตน้ และ 2.2) การ
ติดต่อสื�อสารแบบสองทาง (two way communication) เป็นการติดต่อสื�อสารที�ผูส่้งและผูรั้บสามารถที�จะ
ตอบสนองต่อกนั เพื�อสร้างความเขา้ใจอยา่งแจ่มแจง้ทั�วถึงและลึกซึ� ง ซึ�งนบัวา่เป็นสิ�งจาํ เป็นและสาํคญัมากในการ

                                                
1124ละอองศรี เหนี�ยงแจ่ม, “การประสานงาน (Coordinating),” ใน เอกสารการสอนชุดวชิาหลกัการ

จัดการ  สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, เขา้ถึงเมื�อ &W มกราคม -WWr, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://cw.rmuti.ac.th/source/managementprinciples/unit&oAs.htm) 
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บริหาร การบริหารที�เปิดโอกาสให้ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะ รับฟังขอ้โตแ้ยง้หรือคาํ ถามจะเป็น
ตวัอยา่งของการติดต่อสื�อสารได ้1125 

3. จาํแนกตามลกัษณะของรหัสที�ใชใ้นการติดต่อสื�อสาร พิจารณาได ้- แบบ คือ o.&) การ
ติดต่อสื�อสารโดยใชถ้อ้ยคาํและการเขียน (verbal and writer communication) กล่าวคือ การติดต่อสื�อสารทั�วๆ ไป 
ที�อาศัยคาํ (words) หรือเลขจํานวน (number) หรือเครื� องหมายวรรคตอน (punctuation) เป็นสัญลักษณ์ของ
ข่าวสาร สัญลกัษณ์นี� อาจเป็นในรูปภาษาพูด ภาษาเขียน หรือภาษาคณิตศาสตร์ก็ได ้ดงันั�นการสื�อสารแบบนี� จึง
เป็นการใชถ้อ้ยคาํ วาจา หรือลายลกัษณ์อกัษรที�มีลกัษณะสามารถตีความไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้ม และ o.-) การ
ติดต่อสื�อสารโดยไม่ใช้ค ําพูด (non-verbal communication) กล่าวคือ การติดต่อสื� อสารที� ใช้สัญลักษณ์
นอกเหนือไปจากประเภทแรก ซึ� งเป็นการติดต่อสื�อสารโดยใช้ท่าทางและการเคลื�อนไหว ซึ� งแต่ละคนมี
ความหมายเฉพาะตนเอง เมื�อเวลาแสดงพฤติกรรมต่างๆ เช่น การแสดงออกทางสีหนา้ ท่าทาง เป็นตน้1126  

4. จาํแนกตามความแตกต่างระหว่างผูส่้งสารกับผูรั้บสารเป็นเกณฑ์ พิจารณาได ้o แบบ คือ  
p.&) การติดต่อสื�อสารระหวา่งเชื�อชาติ (Interracial Communication) การสื�อสารประเภทนี� เป็นการสื�อสารระหวา่ง
ผูส่้งสารกบัผูรั้บสารที�มีความแตกต่างกนัในเรื�องเชื�อชาติ ประเทศบางประเทศมีพลเมืองที�ประกอบไปดว้ยคน
หลายเชื�อชาติ เช่น ในสหรัฐอเมริกามีทั�งคนผิวขาว ผิวดาํ คนเชื�อชาติจีน เม็กซิกัน อิตาเลียน และยิว ส่วนใน
มาเลเซียนั�น มีทั�งคนจีน มาเลย ์และอินเดีย ซึ� งแต่ละเชื�อชาติก็จะมีความเป็นอยู ่มีความคิด และมีประเพณีของตน
แตกต่างกนัไป การสื�อสารระหวา่งคนต่างเชื�อชาติกนัยอ่มจะมีปัญหามากกวา่การสื�อสารระหว่างบุคคลเชื�อชาติ
เดียวกนั ดงัจะเห็นไดจ้ากปัญหาทางสงัคมและการเมืองในประเทศเหล่านี�  ซึ�งเกิดจากความแตกต่างกนัในเรื�องเชื�อ
ชาติ ก่อใหเ้กิดปัญหาเชื�อชาติปัญหาชนกลุ่มนอ้ย เป็นตน้ 4.2) การติดต่อสื�อสารระหวา่งวฒันธรรม (Cross-cultural 
or Intercultural Communication)  การสื�อสารประเภทนี� เป็นการสื�อสารระหวา่งผูส่้งสารกบัผูรั้บสารที�มีความ
แตกต่างกนัทางวฒันธรรม การสื�อสารระหวา่งวฒันธรรมนี� เกิดขึ�นไดท้ั�งในระหวา่งคนที�อยูใ่นประเทศเดียวกนั แต่
มีวฒันธรรมที�แตกต่างกนั เช่น คนภาคเหนือ คนภาคกลาง คนภาคใต ้และคนภาคอีสาน ยอ่มมีวฒันธรรมของคน
แต่ละภาคแตกต่างกนัไป นอกจากนั�น การสื�อสารระหวา่งวฒันธรรมยงัเกิดขึ�นไดร้ะหวา่งคนที�เป็นประชาชนของ
ประเทศต่างกันได้ด้วย เช่น การสื�อสารระหว่างคนไทยกับคนอเมริกัน การสื�อสารระหว่างคนไทยกับคน
ซาอุดิอาระเบีย เป็นตน้ ซึ� งทั�งสองฝ่ายมีวฒันธรรมที�แตกต่างกนั  และ 4.3) การติดต่อสื�อสารระหว่างประเทศ 
(International Communication) เป็นการสื�อสารระดับชาติ ระหว่างคนที�เป็นประชาชนของประเทศต่างกัน 
ลกัษณะของผูที้�ทาํการสื�อสารระหวา่งประเทศนี�  มีลกัษณะเป็นทางการมากกวา่การสื�อสารระหวา่งวฒันธรรม (ใน
กรณีที�ผูส่้งสารและผูรั้บสารเป็นประชาชนของประเทศต่างกนั) ในแง่ที�ว่าผูที้�ทาํการสื�อสารนั�นทาํหน้าที� เป็น
ตวัแทนของประเทศ  เช่น นกัการทูต ตวัแทนของรัฐบาล ขา้ราชการ การประชุมของคณะผูแ้ทนประเทศต่าง ๆ ใน
                                                

1125เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ, รัตนา ประเสริฐสม และ เรียม ศรีทอง, พฤติกรรมมนุษย์กับการ
พฒันาคน (กรุงเทพฯ. สถาบนัราชภฏัสวดดุสิต, 2544), 148-149. 

1126ชวชั ศรีบานเยน็, “ระบบการติดต่อสื�อสารของสถานศึกษาภายในสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา
ราชบุรี เขต -”  (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศิลปากร,-WWA), -R;  สมยศ นาวีการ, การบริหารและพฤติกรรมองค์การ, พิมพค์รั� งที� o (กรุงเทพฯ: 
สาํนกัพิมพบ์รรณกิจ, -Wpq),  p-r-pos. 
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องค์การสหประชาชาติ เป็นตน้ ผูท้าํการสื�อสารมีพนัธะและความรับผิดชอบต่อชื�อเสียงและผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติ1127  

W. จาํแนกตามจุดมุ่งหมาย หรือวตัถุประสงค ์หรือเนื�อหาในการติดต่อสื�อสารแต่ละครั� งและแต่
ละระดบัพิจารณาได ้3 แบบ ดงันี� คือ  5.1) การติดต่อสื�อสารแบบการสั�งการ (Command Mode)  การติดต่อสื�อสาร
ประเภทนี� จะมีลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสารจะมีความไม่เสมอภาคกนั ตวัอย่างเช่น ใน
กระบวนการติดต่อสื�อสารสาธารณะหรือการติดต่อสื�อสารกลุ่มใหญ่ อนัไดแ้ก่ การปราศรัยหาเสียงของบรรดา
นกัการเมืองที�สังกดัพรรคการเมืองต่าง ๆ กบัประชาชน จะเห็นไดว้า่ผูส่้งสารซึ� งเป็นบรรดานกัการเมืองจะไม่มี
ความเสมอภาคกับประชาชนที�มาฟังการปราศรัย (ผูรั้บสาร) แมจ้ะไม่ได้มีอาํนาจอย่างเป็นทางการหรือไม่มี
อิทธิพลอยา่งเป็นทางการกบัประชาชนผูรั้บสาร แต่อย่างนอ้ยก็อยูใ่นสถานภาพที�สูงกว่ามีประสบการณ์มากกว่า   
นอกจากนี� รูปแบบของการสื�อสารแบบสั�งการนี�  ยงัสามารถใชใ้นกระบวนการติดต่อสื�อสารระหวา่งบุคคล ซึ� งมีทั�ง
แบบเป็นพิธีการและแบบไม่เป็นพิธีการ แบบตวัต่อตวั แบบเห็นหนา้หรือไม่เห็นหนา้กนัก็ตาม  การติดต่อสื�อสาร
ในเชิงศาสนา การพาณิชย ์และการโฆษณาชวนเชื�อทางการเมือง ที�ผูส่้งสารมกัจะพยายามเขา้ไปมีอิทธิพลเหนือ
ผูรั้บสารแมว้า่จะเป็นไปในลกัษณะที�ผูส่้งสารไม่มีอาํนาจอยา่งเป็นทางการก็ตาม  5.2) การติดต่อสื�อสารแบบการ
บริการ (Service Mode) การติดต่อสื�อสารประเภทนี� เป็นรูปแบบของความสัมพนัธ์ในลกัษณะที�ผูส่้งสารและผูรั้บ
สารมีสถานภาพเท่าเทียมกนั ตวัอย่างเช่น ในกระบวนการสื�อสารมวลชน สื�อมวลชนเป็นผูเ้สนอข่าวสาร ให้
ความรู้และความบนัเทิง แก่ผูรั้บสารหรือผูช้ม ผูฟั้ง ผูอ้่าน โดยสื�อมวลชนหรือผูด้าํเนินกิจการสื�อสารมวลชนนั�นๆ 
จะไดรั้บค่าเช่าสถานี (ทางออ้มจากโฆษณา หรือสปอนเซอร์สนบัสนุนรายการ) หรือไดรั้บความสนใจจากผูดู้ ผูช้ม 
ผูฟั้ง ผูอ่้าน (มวลชนผูรั้บสาร) เป็นสิ�งแลกเปลี�ยนซึ� งความสนใจของมวลชนผูรั้บสารนี� จะเป็นปัจจยัหนึ�งที�ทาํให้
สื�อมวลชน (ผูส่้งสาร) นั�นๆ ไดรั้บเงินจากค่าโฆษณาหรือสปอนเซอร์สนับสนุนที�มีเขา้มา แลว้นาํมาเป็นค่าเช่า
สถานี หรือค่าดาํเนินกิจการของตนเอง หรือสื�อมวลชนจะทาํหนา้ที�เป็นสื�อกลางระหวา่งผูที้�ตอ้งการจะส่งสารกบัผู ้
ที�เลือกจะรับสารในสังคมที�สื�อมวลชนดาํเนินกิจการอยู่ ดงันั�นความสัมพนัธ์ของผูส่้งสารกบัผูรั้บสารจึงอยู่ใน
ลกัษณะสมดุล เพราะฉะนั�นสาระสาํคญัของกระบวนการติดต่อสื�อสารมวลชนจึงมกัจะเป็นการติดต่อสื�อสารใน
ลกัษณะนี�  นอกจากนี� การสื�อสารในรูปแบบการบริการยงัให้เวลาและความถี�สําหรับใช้เพื�อสื�อข่าวสาร ความ
บนัเทิง และขอ้คิดเห็นต่างๆ อยา่งเตม็ที�  ส่วนในการติดต่อสื�อสารระดบัอื�นๆ เช่นการติดต่อสื�อสารระหวา่งบุคคล 
ก็สามารถเกิดรูปแบบของการติดต่อสื�อสารแบบการบริการไดเ้ช่นกนั และ 5.3) การติดต่อสื�อสารแบบการเป็น
สมาชิก (Association Mode) การติดต่อสื�อสารประเภทนี� เป็นแบบอย่างของความผูกพนัหรือการแลกเปลี�ยน
ข่าวสาร ในลกัษณะที�สามารถดึงดูดกลุ่มคนหรือสาธารณชนหรือมวลชนให้ติดตามเปิดรับข่าวสารจากแหล่งหนึ�ง
แหล่งใด หรือสื�อหนึ�งสื�อใดโดยเฉพาะ รูปแบบของการสื�อสารแบบนี� เป็นรูปแบบที�ตรงขา้มกบัแบบการสั�งการ
โดยสิ�นเชิง ซึ� งสามารถดูไดจ้ากการที�ผูรั้บสารจะให้ความสนใจติดตามสื�อใดๆ นั�นจะเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ
และโดยความพึงพอใจ เนื�อหาของข่าวสารในรูปแบบนี� จึงเป็นการนาํเสนอเพื�อความตอ้งการของผูรั้บมากกวา่ผูส่้ง 
หรืออยา่งนอ้ยก็ตอ้งเป็นไปตามความตอ้งการของทั�ง 2  ฝ่าย ส่วนทางดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูรั้บสารและผูส่้ง
สารก็จะเป็นไปในลกัษณะเท่าเทียมกนั ตวัอยา่งเช่น ในกระบวนการสื�อสารมวลชน ผูรั้บสารหรือมวลชนผูใ้ดยินดี

                                                
1127ศุภรัศมิ{  ฐิติกุลเจริญ, ทฤษฏีการสื�อสาร (กรุงเทพฯ:สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัรามคาํแหง,2540), 

44-45. 
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ที�จะรับรู้ข่าวสารขอ้มูลจากสื�อใด ก็จะสมคัรเป็นสมาชิกสื�อมวลชนนั�นๆ โดยตรง เช่น สมคัรเป็นสมาชิกรายปี
หนงัสือพิมพฉ์บบัใดฉบบัหนึ�งที�ตนเองชื�นชอบและสมคัรใจที�จะเปิดรับข่าวสารต่าง ๆจากสื�อเหล่านั�น หรือสมคัร
เป็นสมาชิกไทยสกายทีวี ไอบีซีเคเบิลทีวี ยูทีวี เป็นตน้ หรือทางดา้นวิทยุกระจายเสียง มวลชน หรือผูรั้บสารก็
สามารถสมัครเป็นสมาชิก smile radioclub สมาชิกรายการ จ.ส.100 ฯลฯ ส่วนในการสื�อสารระดับอื�นๆ 
นอกเหนือจากการสื�อสารมวลชน แลว้ก็สามารถเกิดรูปแบบของการสื�อสารแบบการเป็นสมาชิกได ้เช่น การที�
บุคคลสมคัรเขา้เป็นสมาชิกในสโมสรโรตารีต่าง ๆ การเป็นสมาชิกชมรมต่างๆ เมื�อมีกิจกรรมของสโมสรหรือของ
ชมรมต่างๆ เหล่านั�น เหล่าบรรดาสมาชิกก็จะไปร่วมงาน และมีการติดต่อสื�อสารกนัโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกนั 
หรือมีเนื�อหาของสารที�ทาํการติดต่อสื�อสารกนัในรูปแบบเดียวกนั ทั� งนี� เป็นไปดว้ยความสมคัรใจและพึงพอใจ
ของผูที้�เป็นสมาชิกเหล่านั�น ไม่วา่จะเป็นผูส่้งสารหรือผูรั้บสารก็ตาม1128  

6. จาํแนกตามช่องทางเดินของการติดต่อสื�อสาร พิจารณาได ้3 แบบ คือ 6.1) การติดต่อสื�อสาร
จากข้างบนลงข้างล่าง (Downward Communication) เป็นการติดต่อสื�อสารจากทางผูบ้ังคับบัญชา มักเกิด
ขอ้บกพร่องในกรณีส่งข่าวสารไม่ชัดเจน มกัอยู่ในรูปแบบของการออกคาํสั�ง มอบหมายงานให้ทํา แนะนํา
นโยบาย และวิธีปฏิบติั q.-) การติดต่อสื�อสารจากขา้งล่างขึ�นไปขา้งบน (Updown Communication) เป็นการ
ติดต่อสื�อสารตามสายการบงัคบับญัชา เปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดไ้ต่ถามขอ้ขอ้งใจต่างๆ ตลอดจนแสดง
ความคิดเห็นเสนอแนะแก่ผูบ้งัคบับญัชา ทาํใหท้ราบวา่ลูกนอ้งของตนไดป้ฏิบติังานตามที�มอบหมายไดเ้พียงใด มี
อุปสรรคใดบา้ง และ q.o) การติดต่อสื�อสารแบบแนวนอน (Horizontal Communication) เป็นการติดต่อกบับุคคล
ในระดบัเดียวกนั เช่น การประชุมพบปะแลกเปลี�ยน  การส่งบนัทึก  การเชื�อมประสานในระดบัแผนก  เป็นตน้1129  

7. จาํแนกประเภทของการติดต่อสื�อสารตามบุคคลผูท้าํการติดต่อสื�อสารหรือดาํเนินกิจกรรม
การติดต่อสื�อสารพิจารณาได ้ 5 แบบ คือ 7.1) การติดต่อสื�อสารภายในบุคคล (intrapersonal communication) 
กล่าวคือ กระบวนการติดต่อสื�อสาร ที�เกิดขึ�นภายในตวับุคคลคนเดียว มีผูเ้ขา้ร่วมทาํการติดต่อสื�อสารเพียงคนเดียว 
คือผูส่้งสารและรับสารจะอยูภ่ายในบุคคลเพียงคนเดียว โดยระบบกลา้มเนื�อและระบบประสาทส่วนกลางภายใน
ของบุคคลแต่ละคนจะแบ่งหนา้ที�กนัทาํ เช่น การอ่านหรือการพดูกบัตวัเอง เป็นตน้ r.-) การติดต่อสื�อสารระหวา่ง
บุคคล (interpersonal communication) กล่าวคือ กระบวนการติดต่อสื�อสารที�เกิดขึ�นจากบุคคลสองคนขึ�นไป ใน
ลกัษณะที�สามารถแลกเปลี�ยนข่าวสารกนัไดท้ั�งโดยตรงและตวัต่อตวั แต่ไม่จาํเป็นตอ้งมีการเผชิญหนา้กนัเสมอไป 
โดยใช้ระบบสัญลกัษณ์ที�สามารถเขา้ใจร่วมกันได้ และสภาพที�เปิดโอกาสให้ผูร่้วมติดต่อสื�อสารสามารถใช้
อิทธิพลต่อกนัและกันอย่างเท่าเทียม เช่น การติดต่อสื�อสารระหว่างครูกับนักเรียน หรือระหว่างผูอ้าํนวยการ
โรงเรียนกับผูป้กครองนักเรียน เป็นตน้ r.o) การติดต่อสื�อสารกลุ่ม (group communication) กล่าวคือ การ
ติดต่อสื�อสารที�บุคคลจาํนวนหนึ�งที�เป็นกลุ่มมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนัแบบเผชิญหนา้ มีลกัษณะที�สําคญัคือ การ
ปฏิสมัพนัธ์มีลกัษณะพลวตัและมีปริมาณขอ้มูลสะทอ้นกลบัมาก และความสัมพนัธ์ทางสังคมภายในสมาชิกกลุ่ม
จะมีอิทธิพลต่อสภาพของการติดต่อสื�อสาร แต่ในขณะเดียวกนัลกัษณะของการติดต่อสื�อสารก็จะมีอิทธิพลต่อ
ความสัมพนัธ์ทางสังคมดว้ย เช่น การประชุมสัมมนา หรือการติดต่อสื�อสารกลุ่มกิจกรรมนกัเรียนเป็นตน้  r.p) 

                                                
1128เรื�องเดียวกนั, 112-114. 
1129Andrew F. Sikula, Personnel Administration and Human Resources Management (New 

York: John Wiley, 1976), &AA-&A&. 
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การติดต่อสื�อสารสาธารณะ (public communication) กล่าวคือ การถ่ายทอดข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายซึ� งเป็น
สาธารณะชนทั�วไป ซึ� งอาจจะเกิดขึ� นทั� งเป็นการพูดในที�สาธารณะและการติดต่อสื�อสารมวลชน เป็นการ
ติดต่อสื�อสารจากคนคนเดียวไปสู่คนหมู่มาก ดงันั�นจึงตอ้งการทกัษะในการส่งและรับข่าวสารแตกต่างจากการ
ติดต่อสื�อสารระหว่างบุคคล และเป็นกระบวนการติดต่อสื�อสารที�ผูท้าํการติดต่อสื�อสารจะเกิดปฏิกิริยาและ
ความรู้สึกทางอารมณ์แตกต่างกันไป และ r.W) การติดต่อสื�อสารมวลชน (mass communication) กล่าวคือ 
กระบวนการติดต่อสื� อสาร ที�ข่าวสารถูกถ่ายทอดผ่านสื�อสิ� งพิมพ์หรือสื� อไฟฟ้า ในกระบวนการติดต่อ
สื�อสารมวลชนนั�น แหล่งสาระจะไม่ปรากฏตวัต่อหนา้กลุ่มเป้าหมายเหมือนการติดต่อสื�อสารสาธารณะ แต่จะใช้
เทคโนโลยีเป็นสื�อถ่ายทอดข่าวสารในรูปของวิทยกุระจายเสียง โทรทศัน์ ภาพยนตร์ คอมพิวเตอร์ หนงัสือพิมพ ์
และนิตยาสาร เป็นตน้1130  

เบอร์โล (Berlo) ไดแ้สดงทศันะถึงองคป์ระกอบของการติดต่อสื�อสารวา่มีอยู ่q ประการ ไดแ้ก่ 
&) ผูส่้งสาร (communication source) -) ตวัแปรสารของผูส่้งสาร (encoder) o) ข่าวสาร (message) p)ช่องทางใน
การสื�อสาร (channel) W) ตวัแปรสารของผูรั้บสาร (decoder) และ q) ผูรั้บสาร (communication receiver)1131  

ฟลิปโป (Flippo) ไดแ้สดงทศันะไวว้่า กระบวนการของการติดต่อสื�อสารขั�นพื�นฐานนั�น
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 4 ส่วน เหล่านี�  คือ 1) ผูส่้งขอ้มูลข่าวสาร กล่าวคือ ผูเ้ริ�มติดต่ออาจเป็นบุคคลเดียวหรือ
เป็นกลุ่ม สิ�งที�มีอิทธิพลต่อผูส่้งคือความรู้ของผูส่้ง ความชาํนาญ ทศันคติ และระบบสงัคม วฒันธรรม 2) ตวัขอ้มูล
ข่าวสาร กล่าวคือ สิ�งที�ผูต้อ้งการให้ผูรั้บเขา้ใจ ไดแ้ก่ ความคิดเห็น ความตอ้งการ ขอ้ตกลง ขอ้เสนอแนะ ผลการ
ประเมิน คาํ ถาม คาํ สั�ง ฯลฯ 3) ช่องทางการติดต่อสื�อสาร กล่าวคือ วิธีการที�จะนาํ ข่าวสารไปสู่ผูรั้บ ซึ� งสามารถ
ทาํไดห้ลายวธีิการ อาทิเช่น การใชเ้สียง เช่น พดูคุย วทิย ุระฆงั เสียงดนตรี เป็นตน้  การใชภ้าษาหรือตวัอกัษร เช่น 
จดหมาย หนงัสือพิมพ ์ป้ายประกาศ รูปภาพ เป็นตน้ และการใชสื้�อที�มีทั�งภาพและเสียง เช่นโทรทศัน์ ภาพยนตร์ 
เป็นตน้ 4) ผูรั้บขอ้มูลข่าวสาร กล่าวคือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที�เป็นเป้าหมายของการสื�อสาร ผูรั้บจะตอ้งแปลรหสั
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัอิทธิพลต่างๆ เช่นเดียวกบัผูส่้งนั�นเอง1132  

ไฮเบลส์และวีเวอร์ (Hybels and Weaver) ได้แสดงทัศนะถึงองค์ประกอบของการ
ติดต่อสื�อสารวา่มีอยู ่W ประการ ไดแ้ก่ 1) ผูรั้บสาร-ผูส่้งสาร (sender-receivers) ซึ�งในการติดต่อสื�อสารนั�นคนหนึ�ง
คนอาจเป็นทั�งผูรั้บสารและผูส่้งสารในขณะเดียวกนั  -) ขอ้ความ (messages) กล่าวคือสารที�ผูส่้งสารและรับสาร
ตอ้งการจะถ่ายทอดใหอี้กฝ่ายหนึ�ง o) ช่องทางของการสื�อสาร (Channels) เป็นสื�อกลางในการนาํสารจากผูส่้งสาร

                                                
1130นรา สมประสงค,์ “การจูงใจและการติดต่อสื�อสาร,” ใน เอกสารการสอนชุดวชิาทฤษฏีและแนว

ป ฏิ บั ติ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า  เ ล่ ม  S  ห น่ ว ย ที�  � -9 w  บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย  ส า ข า วิ ช า ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ 
มห า วิท ยา ลัย สุ โข ทัย ธ รร ม า ธิ รา ช  ( ฉบับ ป รั บป รุ ง ค รั� ง ที�  & ) , พิ ม พ์ค รั� ง ที�  &  ( น น ทบุ รี :สํ านัก พิ ม พ ์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WWo), s-W--s-Wo. 

1131David K. Berlo, The Process of Communication (New York: Holt, Rinehart and Winston, 
&RqA), r-. 

1132Edwin B. Flippo, Management: A Behavior Approach (Boston, Mass: Allyn and Bacon, 
1970), 329-330. 
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นั�นไปยงัผูรั้บสาร p) ปฏิกิริยาสะทอ้นกลบั (feedback) ซึ�งผูส่้งสารและผูรั้บสารนั�นจะมีปฏิกิริยาตอบโตซึ้�งกนัและ
กนั และ W) เสียงรบกวน (noise) ซึ� งปรากฏอยู่ o ลกัษณะคือ เสียงรบกวนจากภายนอก อาจเป็นเสียงหรือ
สถานการณ์ที�ไม่เอื�ออาํนวยต่อการติดต่อสื�อสาร เสียงรบกวนจากภายใน อาจเป็นผูส่้งสารหรือผูรั้บสารกาํลงัคิด
เรื�องอื�นอยูใ่นใจทาํให้เป็นอุปสรรคต่อการติดต่อสื�อสาร และความเขา้ใจเกี�ยวกบัความหมายของคาํ การใชค้าํที�
อาจก่อใหเ้กิดปฏิกิริยาที�รุ่นแรงต่อกนั1133 

ศุภรัศมิ{  ฐิติกุลเจริญไดแ้สดงทศันะไวว้่า องค์ประกอบของการติดต่อสื�อสารโดยทั�วไปมี 4 
ประการ ไดแ้ก่ 1) ผูส่้งสาร (Sender) 2) สาร (Message) 3) ช่องทางการติดต่อสื�อสารหรือสื�อ (Channel) และ 4) 
ผูรั้บสาร (Receiver)  ผูส่้งสาร  คือ  ผูเ้ริ� มตน้การติดต่อสื�อสาร (เริ�มตน้สร้างและส่งสารไปยงัผูอื้�น) ในการ
ติดต่อสื�อสารครั� งหนึ� ง ๆ นั�น ผูส่้งสารจะทาํหน้าที�เขา้รหัส (Encoding) อนัเป็นการแปรสารให้อยู่ในรูปของ
สัญลกัษณ์ที�มนุษยคิ์ดสร้างขึ�นแทนความคิด ไดแ้ก่ ภาษา (ภาษาพูด,ภาษาเขียนหรือวจันภาษา) และอากปักิริยา
ท่าทางต่าง ๆ (อวจันภาษา) สารที�ถูกเขา้รหสัแลว้นี�จะถูกผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสารโดยผา่นทางติดต่อทางใดทางหนึ�ง 
เช่น ถา้ผูส่้งสารตอ้งการส่งสาร ก. ไปถึงผูรั้บสารที�อยูห่่างไกลจากตนอยา่งรวดเร็ว  ผูส่้งสารก็อาจเลือกใช ้ วิธีโทร
เลข โทรศพัท์  จดหมาย  ถา้เป็นปัจจุบนัก็อาจใชโ้ทรสาร (Facsimile (FAX) ) หรือ E-mail (การสื�อสารผ่านทาง
จอคอมพิวเตอร์) ซึ�งสะดวกและรวดเร็ว เป็นเทคโนโลยีการสื�อสารใหม่ ดงันั�นโดยทั�วไปแลว้ ในสถานการณ์การ
ติดต่อสื�อสารหนึ�ง ๆ นั�นผูส่้งสารจะเป็นบุคคลหนึ�งที�มีความสาํคญัในการที�จะเป็นผูเ้ริ�มตน้สื�อสาร ถือเป็นบุคคล
แรกที�จะทาํให้กระบวนการในการติดต่อสื�อสารเกิดขึ�น แต่เนื�องจากการติดต่อสื�อสารของมนุษยมี์หลายประเภท
และหลายระดับ เพราะฉะนั�นจาํนวนของผูส่้งสารจึงอาจจะแตกต่างกันไป เช่น การติดต่อสื�อสารสาธารณะ
รูปแบบหนึ�ง คือ การอภิปราย ผูส่้งสาร อาจมีจาํนวนมากกวา่ 1 คน และผูส่้งสารอาจมิไดส่้งสารในฐานะที�เป็นตวั
ของตัวเอง แต่อาจจะส่งสารในฐานะที� เป็นตัวแทนของหน่วยงาน หรือ สถาบันใดสถาบันหนึ� ง ส่วนใน
กระบวนการติดต่อสื�อสารมวลชนผูส่้งสารก็คือตวัแทนขององคก์ารเกี�ยวกบัการติดต่อสื�อสารมวลชน ซึ� งนอกจาก
จะส่งสารในฐานะที�เป็นตวัของตวัเองแลว้ ก็ยงัตอ้งมีความรับผิดชอบในฐานะที�เป็นตวัแทนของสถาบันการ
สื�อสารมวลชนนั�นๆ ดว้ย1134  

ในกระบวนการติดต่อสื�อสาร ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื�อสารประเภทใดหรือระดบัใดก็ตาม 
นอกจากองค์ประกอบการติดต่อสื�อสารทั�ง 4 ประการที�กล่าวขา้งตน้แลว้ ก็น่าจะมีองค์ประกอบเพิ�มเติมอีก 2 
ประการ ที�จะทาํให้กระบวนการติดต่อสื�อสารมีความสมบูรณ์ยิ�งขึ�นองคป์ระกอบทั�ง 2 ประการนี�  ก็คือ ปฏิกิริยา
ตอบกลบัหรือปฏิกิริยาสะทอ้นกลบั (feedback) และกรอบแห่งการอา้งอิง (Frame of reference) หรือสนามแห่ง
ประสบการณ์ร่วม (Field of experience) ระหวา่งผูส่้งสารกบัผูรั้บสารในกระบวนการสื�อสารนั�น ๆ ดว้ย1135  

รูปแบบการติดต่อสื�อสารนั� นอาจจําแนกออกได้หลายลักษณะตามแต่ผลการศึกษาของ
นกัวชิาการนั�นๆ ในที�นี� จะนาํเสนอรูปแบบการติดต่อสื�อสารขั�นพื�นฐานที�สาํคญัไว ้5 รูปแบบ ดงันี�   

                                                
1133Saundra Hybels and Richard L. Weaver, Communicating Effectively (New York: The 

McGraw-Hill Companies, 2007), 11. 
1134ศุภรัศมิ{  ฐิติกุลเจริญ, ทฤษฏีการสื�อสาร (กรุงเทพฯ:สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัรามคาํแหง,2540), 

65. 
1135เรื�องเดียวกนั, 75. 
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1. รูปแบบการติดต่อสื�อสารตามแนวคิดของแชนนันและวีเวอร์ (Shannon and Weaver) 
แชนนนั (C. Shannon) และวีเวอร์ (W. Weaver) ไดส้ร้างรูปแบบการติดต่อสื�อสารเมื�อปี พ.ศ. 2492 ซึ� งเป็นที�รู้จกั
กันแพร่หลายในวงการสื�อสารยุคเริ� มต้นในชื�อว่า รูปแบบการติดต่อสื�อสารเชิงทฤษฎีคณิตศาสตร์ (The 
Mathematical Theory of Communication) ที�ชื�อเป็นแบบนี�  เพราะแชนนันผูคิ้ดคน้นั�นเป็นนักคาํนวณดา้น
วิศวกรรมไฟฟ้า โดยเขาคิดคน้ขึ�นเพื�อนาํไปประยกุตใ์ชใ้นงานดา้นการติดต่อสื�อสารทางโทรศพัท์ รูปแบบการ
ติดต่อสื�อสารนี� พยายามเอาวิชาการหรือทฤษฎีทางดา้นคณิตศาสตร์มาอธิบายถึงกระบวนการหรือปรากฏการณ์
ทางการติดต่อสื�อสาร การสื�อสารตามแนวความคิดของแชนนนั และเพื�อนร่วมงานที�ชื�อวา่ วีเวอร์นั�นเป็นรูปแบบ
การติดต่อสื�อสารทางเดียวในเชิงเส้นตรง คือ ถือวา่การสื�อสารเกิดขึ�นจากการกระทาํของผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสาร
เพียงฝ่ายเดียว ซึ� งองค์ประกอบของการกระทาํการสื�อสารตามแบบจาํลองของแชนนันและวีเวอร์ มีด้วยกัน 6 
ประการ แสดงเป็นแผนภูมิไดด้งันี�     

 

 
แผนภูมิที� 19 แผนภูมิแสดงรูปแบบการติดต่อสื�อสารตามแนวคิดของแชนนนัและวเีวอร์ 

 
จากรูปแบบการติดต่อสื�อสารนี�  จะเห็นไดว้า่ "แหล่งสารสนเทศ" จะทาํหนา้ที� สร้างสารหรือ

เนื�อหาข่าวสารซึ�งอาจเป็นรูป คาํพดู ขอ้เขียน ดนตรี หรือ รูปภาพ เป็นตน้ ซึ�งสารนี�จะถูกสื�อออกไป โดยสารนั�นจะ
ถูกสร้างขึ�นเป็นสัญญาณโดย "ตวัถ่ายทอด" หรือ "ตวัแปลสาร" สัญญาณนี�จะถูกปรับเปลี�ยนโดยเหมาะกบั "ทาง
ติดต่อ" หรือ "ผ่านช่องสาร" ไปถึง "ผูรั้บ" หนา้ที�ของ "ผูรั้บ" จะแปลงสัญญาณที�ไดรั้บกลบัมาเป็นสาร แสดงว่า 
"สาร" ไปถึงจุดหมายปลายทางของการสื�อสาร  รูปแบบการติดต่อสื�อสารเชิงคณิตศาสตร์ของแชนนนัและวเีวอร์นี�  
ถือไดว้า่เป็นตน้แบบแห่งความคิดและกระตุน้ใหน้กัวชิาการเกิดความสนใจในการคิดคน้รูปแบบการติดต่อสื�อสาร
ของมนุษยม์ากยิ�งขึ�น    

 2. รูปแบบการติดต่อสื�อสารตามแนวคิดของลาสเวลล์ (Lasswell)  ฮาโรลด์ ดี ลาสเวลล ์
(Harold D. Lasswell) นกัรัฐศาสตร์ชาวอเมริกนัไดเ้สนอบทความที�เป็นการเริ�มตน้อธิบายการติดต่อสื�อสารที�มีคน
รู้จกัมากที�สุด ในปี พ.ศ. 2491 โดยเสนอว่า วิธีที�สะดวกที�จะอธิบายการกระทาํการติดต่อสื�อสารก็คือ การตอบ
คาํถามต่าง ๆ คือ ใคร (who) กล่าวอะไร (says what) ผ่านช่องทางใด (in which channel)  ถึงใคร (to whom) และ 
เกิดผลอะไร (with what effect)  จากขอ้ความดงักล่าวนี�  สามารถเขียนเป็นรูปแบบการติดต่อสื�อสารไดด้งันี�  
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แผนภูมิที� -0 แผนภูมิแสดงรูปแบบการติดต่อสื�อสารตามแนวคิดของลาสเวลล ์

รูปแบบการติดต่อสื�อสารนี� เป็นทฤษฎีการติดต่อสื�อสารที�อธิบายกระบวนการติดต่อสื�อสารเชิง
พฤติกรรม เป็นการศึกษาปฏิกิริยาระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสาร เนื�อหาข่าวสารชนิดของสื�อ และผลที�เกิดจากการ
กระทาํการติดต่อสื�อสารนั�นเอง นอกจากนั�นยงัถือว่าเป็นตวัแทนของรูปแบบการติดต่อสื�อสารในระยะแรก ๆ 
รูปแบบการติดต่อสื�อสารนี� ถือว่า ผูส่้งสารมีเจตนาในอนัที�จะมีอิทธิพลเหนือผูรั้บสาร เพราะช่วงระยะเวลาที�
ลาสเวลลใ์ห้คาํอธิบายนี�  เป็นระยะที�นกัวิชาการผูส้นใจวิชาการทางดา้นนี� มีความเชื�อว่า กระบวนการสื�อสารนั�น
ส่วนใหญ่แลว้เป็นกระบวนการในเชิงโนม้นา้วใจ และถือวา่สารที�ส่งไปนั�นจะตอ้งมีผลเสมอไป และโดยส่วนตวั
แลว้ลาสเวลลเ์ป็นผูที้�สนใจต่อการติดต่อสื�อสารทางการเมืองและการโฆษณาชวนเชื�อ รูปแบบการติดต่อสื�อสารนี�
จึงเหมาะแก่การใชว้ิเคราะห์การโฆษณาชวนเชื�อทางการเมืองและการโน้มน้าวใจ แต่อย่างไรก็ตามมีผูว้ิจารณ์
ทฤษฎีนี�วา่ ลาสเวลลอ์ธิบายกระบวนการติดต่อสื�อสารอยา่งง่ายเกินไปเพราะจริง ๆ แลว้กระบวนการติดต่อสื�อสาร
มีความซบัซอ้นมากกวา่ที�จะพิจารณาเพียงวา่ผูส่้งสารส่งข่าวสารไปยงัผูรั้บสารโดยผ่านช่องทางการสื�อสารแบบ
หนึ� งแบบใด และเกิดผลจากการสื�อสารนั�นๆ ซึ� งผลในที�นี� ไม่ไดดู้ในแง่ปฏิกิริยาตอบกลบัของผูรั้บสารวา่พอใจ
หรือไม่พอใจ เชื�อหรือไม่เชื�อ คิดแต่เพียงวา่จะตอ้งมีผลตามเจตนารมณ์ที�ผูส่้งสารตอ้งการ เช่นตอ้งการโฆษณา
ชวนเชื�อหรือโนม้นา้วใจสิ�งใดสิ�งหนึ�ง เป็นตน้ เพราะการติดต่อสื�อสารโดยทั�วไปยงัมีปัจจยัอื�นๆ เกิดขึ�นในขณะทาํ
การติดต่อสื�อสารดว้ย เช่น สภาพสิ�งแวดลอ้ม จุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงค์ในการติดต่อสื�อสาร และขอ้สําคญั



 

 

533 
 

ทฤษฎีนี�ขาดปัจจยัสาํคญัปัจจยัหนึ�งในกระบวนการติดต่อสื�อสารนั�นคือ ผลสะทอ้นกลบัหรือปฏิกิริยาตอบกลบั 
(feedback) 

 3. รูปแบบการติดต่อสื�อสารตามแนวความคิดของออสกูดและชแรมม(์Osgood & Schramm) 
รูปแบบการติดต่อสื�อสารที�ซี. อี. ออสกูด (C.E. Osgood) เป็นผูริ้เริ�ม และวิลเบอร์ ชแรมม ์(Wilber Schramm) 
นาํมาขยายความและเป็นผูเ้สนอไวใ้นปี พ.ศ. 2497 นี�  มีลกัษณะเป็นวงกลม ที�เนน้ให้เห็นวา่ ทั�งผูส่้งสารและผูรั้บ
สารต่างกระทาํหน้าที�อย่างเดียวกนัในกระบวนการติดต่อสื�อสาร นั�นคือ การเขา้รหัส (encoding) การถอดรหัส 
(decoding) และการตีความ (interpreting) ซึ�งแสดงเป็นแผนภูมิไดด้งันี�  

 
แผนภูมิที� -1 แผนภูมิแสดงรูปแบบการติดต่อสื�อสารตามแนวคิดของออสกดูและชแรมม ์

 

 จากรูปแบบการติดต่อสื�อสารดงักล่าวนี�  การเขา้รหัสหมายถึง การที�ผูส่้งสาร แปลสาร (ขอ้มูล 
ความคิด ความรู้สึก) ให้เป็นภาษาหรือรหัสอื�น ๆ ที� เหมาะแก่วิธีการถ่ายทอด หรือสื�อ หรือช่องทางการ
ติดต่อสื�อสาร และเหมาะกบัผูรั้บสารกลุ่มเป้าหมาย  การถอดรหัส หมายถึง การที�ผูรั้บสารแปลรหัส หรือ ภาษา
กลบัเป็นสาร (ขอ้มูล ความคิด ความรู้สึก) อีกครั� งหนึ� งเพื�อสกดัเอาความหมายที�ผูส่้งสารส่งมาหรือตอ้งการสื�อ
ความหมายมา และ การตีความสาร หมายถึง การที�ผูส่้งสารและผูรั้บสารสามารถที�จะตีสารที�ตนไดรั้บไปในทางที�
อีกฝ่ายหนึ�งประสงค์ (ตีความหมายสารไดต้รงกนั) การสื�อสารในครั� งนั�น ๆ ก็จะสัมฤทธิ{ ผล การตีความสารนี� มี
ความสาํคญัมากต่อผลของการติดต่อสื�อสาร และการตีความสารของผูส่้งสารและผูรั้บสารจะคลา้ยคลึงกนัหรือ
แตกต่างกนัจะขึ�นอยูก่บักรอบแห่งการอา้งอิง (Frame of reference) ของผูก้ระทาํการสื�อสารทั�ง 2 ฝ่ายเป็นสาํคญั  
 4. รูปแบบการติดต่อสื�อสารตามแนวคิดของเบอร์โล (Berlo) เดวิด เค.เบอร์โล (David K. 
Berlo) เสนอแบบจําลองการสื�อสารไว ้เมื�อปี พ.ศ. 2503 โดยอธิบายว่า การติดต่อสื�อสารประกอบด้วย
ส่วนประกอบพื�นฐานที�สาํคญั 6 ประการ ซึ� งประกอบดว้ย ตน้แหล่งสาร (communication source)  ผูเ้ขา้รหัส 
(encoder) สาร (message) ช่องทาง (channel) ผูถ้อดรหัส (decoder) และผูรั้บสาร(communication receiver) และ
จากส่วนประกอบพื�นฐานสําคญั 6 ประการนั�น เบอร์โล ได้นําเสนอเป็นรูปแบบการติดต่อสื�อสารที�มีชื�อว่า"
รูปแบบการ SMCR ของเบอร์โล" (Berlo's SMCR Model) โดยเบอร์โลไดร้วมตน้แหล่งสารกบัผูเ้ขา้รหัสไวใ้น
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ฐานะตน้แหล่งสารหรือผูส่้งสาร และรวมผูถ้อดรหัสกบัผูรั้บสารไวใ้นฐานะผูรั้บสาร รูปแบบการติดต่อสื�อสาร
ตามแนวคิดของเบอร์โลนี�  จึงประกอบไปดว้ย S (Source or Sender) คือ ผูส่้งสาร M (Message) คือ สาร C 
(Channel) คือ ช่องทางการติดต่อสื�อสาร R (Receiver) คือ ผูรั้บสาร ซึ�งปรากฏในแผนภูมิต่อไปนี�  
 

 
 

แผนภูมิที� 22 แผนภูมิแสดงแบบจาํลองการสื�อสารตามแนวคิดของเบอร์โล 
จากรูปแบบการติดต่อสื�อสารดงักล่าวนี�  ผูส่้งสาร (Source or S) คือ ผูเ้ริ�มตน้การติดต่อสื�อสาร 

ทาํหนา้ที�ในการเขา้รหสั ซึ�งผูส่้งสารจะทาํหนา้ที�ในการสื�อสารไดดี้เพียงใดนั�นขึ�นอยูก่บัคุณสมบติัต่างๆ 5 ประการ
คือ 1) ทกัษะในการติดต่อสื�อสาร เช่น ความสามารถในการพดู การเขียน และ ความสามารถในการคิดและการใช้
เหตุผล เป็นตน้ 2) ทศันคติ หมายถึง วธีิการที�บุคคลประเมินสิ�งต่างๆ โดยความโนม้เอียงของตนเองเพื�อที�จะเขา้ถึง
หรือเป็นการหลีกเลี�ยงสิ�งนั�นๆ เช่น ทศันคติต่อตนเอง ต่อหวัขอ้ของการติดต่อสื�อสาร ต่อผูรั้บสาร ต่อสถานการณ์
แวดลอ้มการสื�อสารในขณะนั�น เป็นตน้ 3) ความรู้หมายถึง ความรู้ของผูส่้งสาร ในเหตุการณ์หรือเรื�องราวต่าง ๆ 
บุคคลหรือกรณีแวดลอ้มของสถานการณ์การติดต่อสื�อสารในครั� งหนึ� งๆ วา่มีความแม่นยาํหรือถูกตอ้งเพียงไร 4) 
ระบบสงัคม ซึ�งจะเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมการติดต่อสื�อสารของบุคคล เพราะบุคคลจะขึ�นอยูก่บักลุ่มทางสงัคมที�
ตนเองอยูร่่วมดว้ย  และ W)ระบบวฒันธรรม หมายถึง ขนบธรรมเนียม ค่านิยม ความเชื�อ ที�เป็นของตวัมนุษยใ์น
สงัคม และเป็นตวักาํหนดที�สาํคญัในการติดต่อสื�อสารดว้ย เช่น การสื�อสารระหวา่งบุคคลต่างวฒันธรรมกนั อาจ
ประสบความลม้เหลวไดเ้นื�องจากความคิดและความเชื�อที�มีไม่เหมือนกนัระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสาร สาร 
(Message or M) นั�น เบอร์โล หมายรวมถึง ถอ้ยคาํ เสียง การแสดงออกดว้ยสีหนา้ อากปักิริยาท่าทาง ที�มนุษยส์ร้าง
ขึ�นในขณะที�เป็นผูส่้งสาร ถา้ความหมายเป็นทางการ ก็คือ ผลผลิตทางกายภาพที�เป็นจริงอนัเกิดจากผลการเขา้รหสั
ของผูส่้งสารนั�นเอง ตามความคิดของเบอร์โลนั�น สารมีคุณสมบติั 3 ประการคือ 1) รหัสของสาร (message code) 
เช่น ภาษาพดู ภาษาเขียน ภาษาท่าทาง หรือรหสัอื�นๆ 2) เนื�อหา (content) 3) การจดัสาร (treatment) คือ วิธีการที�ผู ้
ส่งสารเลือกและจดัเตรียมเนื�อหาของสาร เช่น การใชภ้าษา ไวยากรณ์ ศพัท์ รวมถึง คาํถาม คาํอุทาน ความคิดเห็น 
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เป็นตน้ สารที�ถูกจดัเตรียมไวดี้จะทาํให้เกิดการรับรู้ความหมายในผูรั้บสารได ้ช่องทาง (Channel or C) ช่องทาง
นั�นเป็นพาหนะนาํสารไปสู่ผูรั้บสาร และตามทศันะของเบอร์โล ทางติดต่อหรือช่องทางที�จะนาํสารไปสู่ประสาท
รับความรู้สึกทั�ง 5 ประการของมนุษย ์ไดแ้ก่ การเห็น การไดย้ิน การสัมผสั การไดก้ลิ�น และการลิ�มรส  และผูรั้บ
สาร (Receiver or R) นั�น ก็จาํเป็นจะตอ้งมีคุณสมบติัดา้นต่างๆ 5 ประการ เช่นเดียวกบัผูส่้งสาร คือ ทกัษะในการ
สื�อสาร ทศันคติ ความรู้ ระบบสงัคมและระบบวฒันธรรม  

5. รูปแบบการติดต่อสื�อสาร ABX ของธีโอดอร์ นิวคอมบ์ รูปแบบการติดต่อสื�อสารตาม
แนวคิดของนิวคอมบนี์�  เป็นแบบจาํลองเชิงจิตวทิยา เนน้วา่ การติดต่อสื�อสารจะเกิดขึ�นเพราะมนุษยต์อ้งการใหเ้กิด
ความสมดุลหรือความเหมือนกนั ทางความคิด ทศันคติ และพฤติกรรมต่าง ๆ โดยมองวา่การติดต่อสื�อสารสามารถ
ช่วยให้เกิดความตกลงใจหรือยอมรับในเรื�องใดเรื�องหนึ� งเหมือนๆ กนั แต่เมื�อใดเกิดความไม่สมดุลความยุ่งยาก
ทางจิตใจจะเกิดขึ�นมนุษยก็์จะพยายามทาํการติดต่อสื�อสารในรูปของการแสวงหาขอ้มูลจากที�ต่างๆ อาจจะเป็น
สื�อมวลชน เพื�อนฝงู คนรอบขา้ง คนที�เกี�ยวขอ้งกบัเหตุการณ์หรือเรื�องที�ทาํใหเ้กิดความไม่สมดุลนั�น โดยนาํขอ้มูล
มาแลกเปลี�ยนกนัเพื�อขจดัความยุง่ยากหรือความเครียดอนัเกิดจากความไม่สมดุลนั�นๆ รูปแบบการติดต่อสื�อสาร 
ABX ของนิวคอมม ์นี�  เป็นรูปแบบของความสมัพนัธ์ของคน 2 คน (คือ A และ B ) กบัสิ�งใดสิ�งหนึ� ง ไม่วา่จะเป็น
เหตุการณ์ วตัถุ สิ�งของ หรืออื�น ๆ (ในที�นี�สมมติวา่เป็น X ) จะไดค้รบตามชื�อทฤษฎีเลย คือทั�ง A ทั�ง B และ X  ซึ� ง
แสดงเป็นแผนภูมิไดด้งันี�  

 
แผนภูมิที� 23 แผนภูมิแสดงรูปแบบการติดต่อสื�อสารตามแนวคิดของนิวคอมป์ 

การติดต่อสื�อสารดงักล่าวนี�  เกิดขึ�นเพื�อที�จะสนบัสนุนทศันคติที�มีต่อกนั โดยการรักษาความ
สมดุลให้คงไว ้หรือปรับปรุงเปลี�ยนแปลงเพื�อให้เกิดความสมดุลยิ�งขึ�น โดยการให้ขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัความ
เปลี�ยนแปลงเพื�อให้เกิดการปรับตัวหรือปรับทัศนคติ นั�นคือ ความต้องการความสมดุลกระตุ ้นให้เกิดการ
ติดต่อสื�อสาร (การแลกเปลี�ยนขอ้มูล, ความคิดเห็น) ซึ� งเป็นลกัษณะปกติของความสัมพนัธ์ เช่น A กบั B ไม่รู้จกั
กนัมาก่อน ไม่ไดรู้้สึกไม่ชอบหนา้หรือไม่ไดเ้กลียดกนั หรืออยา่งนอ้ยก็เฉย ๆ แนวโนม้ที� A กบั B จะมีความคิด
หรือทศันคติ ต่อ X ที�คลา้ยคลึงกนัก็ได ้แต่ถา้ความรู้สึกหรือทศันคติที�มีต่อ X ไม่เหมือนกนัเลย ก็อาจจะมีทางออก
ได ้3 อยา่งคือ ทั�ง A และ B ต่างก็ตอ้งหันกลบัไปทาํการสื�อสารดว้ยวิธีต่าง ๆ เพื�อหาขอ้มูลมาสนบัสนุนในสิ�งที�
ตนเองมีความรู้สึกต่อ X ถา้หากเดิม A ชอบ X แต่ B ไม่ชอบ X เมื�อต่างฝ่ายต่างหาขอ้มูลมาสนบัสนุนหรือเพื�อลด
ความขดัแยง้แลว้ เหตุผลของ A ดีกวา่ B ก็อาจจะหนัมาชอบหรือเห็นดว้ยกบั X ก็ได ้แต่ถา้หากเหตุผลของ B ดีกวา่ 
A ก็อาจจะหนัมาไม่ชอบ X ไปกบั B ดว้ยก็ได ้หรือถา้หากไม่ไดเ้ป็นไปใน 2 แนวทางนั�น ก็อาจมีหนทางที� 3 ก็คือ
ต่างคนต่างยนืยนัในสิ�งที�ตนเองชอบ และไม่ชอบ ก็จะทาํให้ความคิดของทั�งสองฝ่ายคงเดิมแลว้บุคคลทั�ง 2 ก็เลิก
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ทาํการติดต่อกนัเสียในเรื�องนั�น ๆ เพราะฉะนั�นเหตุและผลของการกระทาํการติดต่อสื�อสาร มิไดเ้ป็นไปเพื�อการ
สร้างความเหมือนกนัหรือความสมดุลกนัแต่เพียงอยา่งเดียว แต่อาจจะเป็นไปเพื�อยนืยนัความแตกต่างกนัก็ไดห้รือ
เพื�อสร้างสมัพนัธภาพใหม่ๆ ใหเ้กิดขึ�นก็ได ้รูปแบบการติดต่อสื�อสารของนิวคอมป์นี�  ไม่สามารถนาํไปอธิบายการ
สื�อสารของกลุ่มขนาดเล็กในระดบัสังคมที�ใหญ่โตได ้เพราะสังคมที�ใหญ่นั�น มนุษยมิ์ไดมี้ความตอ้งการที�จะให้
เหมือนกนั หรือไม่สามารถเป็นหนึ�งเดียวกนัเหมือนระดบับุคคล  

นอกจากรูปแบบการติดต่อสื�อสารตามแนวความคิดของนิวคอมป์แลว้ยงัมีการศึกษาคน้ควา้
แบบเดียวกนักบัของนิวคอมป์ คือ การศึกษาของนกัจิตวิทยาสังคม ที�ชื�อวา่ เฟสติงเจอร์ เมื�อปี พ.ศ. 2500 เฟสติง
เจอร์ เป็นผูต้ ั�งทฤษฎีความไม่สอดคลอ้งทางความคิด (Cognitive Dissonance Theory) โดยคน้พบวา่ การตดัสินใจ 
ทางเลือกและข่าวสารขอ้มูลใหม่ๆ ทั�งหลาย มีศกัยภาพสูงพอที�จะก่อให้เกิดความไม่สอดคลอ้งกนัหรือความไม่
เหมือนกนัทางความคิด ก่อใหเ้กิดความยุง่ยากใจ เป็นความรู้สึกทางจิตวิทยา ดงันั�นผูที้�เกิดความยุง่ยากใจหรือเกิด
ความคิดที�ไม่สอดคลอ้งกนั จะถูกกระตุน้ดว้ยความรู้สึกนั�นๆ ให้ตอ้งไปแสวงหาขอ้มูลเพื�อจะมาช่วยสนบัสนุน
การตดัสินใจ หรือการเลือกทางเลือกที�ไดต้ดัสินใจกระทาํลงไป เช่น ซื�อรถมาคนัหนึ�งแลว้ ก็ยงัไม่วายที�จะแสวงหา
ขอ้มูลที�จะมาสนบัสนุนการตกลงใจ หรือการตดัสินใจของตนเองอยูเ่สมอ อาจจะดว้ยการอ่านโฆษณาเกี�ยวกบัรถ 
นิตยสารรถ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที� เป็นยี�ห้อเดียวกับที�ตนซื�อมา หรือพูดคุยแลกเปลี�ยนความคิดเห็น หรือ
ติดต่อสื�อสารกบับุคคลอื�นๆ ที�ตดัสินใจซื�อหรือใชผ้ลิตภณัฑน์ั�น ๆ เหมือนกบัตน มากกวา่ที�จะอ่านโฆษณารถหรือ
ผลิตภณัฑ์ยี�ห้ออื�นๆ หรือมากกวา่ที�จะติดต่อสื�อสารกบัคนที�ตดัสินใจไม่เหมือนตน แต่ในบางครั� งก็อาจแสวงหา
ข่าวสารผลิตภณัฑป์ระเภทเดียวกนั แต่เป็นยี�หอ้อื�นๆ เพื�อหาขอ้เสียหรือจุดบกพร่องของยี�หอ้นั�นๆ เพื�อเป็นการเนน้
ถึงสิ�งที�เราไดต้ดัสินใจกระทาํลงไปวา่ถูกตอ้งและดีที�สุดแลว้เช่นกนั1136  

บาร์นาร์ด (Barnard) ได้เสนอแนะองค์ประกอบที�สําคัญในการติดต่อสื�อสารที�จะทําให้
ผูป้ฏิบติังานนั�นยอมรับอาํนาจไว ้r ประการ ไดแ้ก่ &) เส้นทางของการติดต่อสื�อสารควรมีขอ้กาํหนดไวอ้ย่าง
ชดัเจน -) ควรมีเสน้ทางการสื�อสารที�เป็นทางการและเขา้ถึงทุกคนในองคก์ารได ้o) การติดต่อสื�อสารตอ้งเป็นทาง
ที�ตรงหรือสั�นที�สุดเท่าที�จะเป็นไปได ้p) ควรใชเ้ส้นทางการติดต่อสื�อสารที�สมบูรณ์ในทุกสาระ W) บุคคลที�ทาํ
หนา้ที�เป็นศูนยก์ลางของการติดต่อสื�อสารจะตอ้งเป็นผูที้�มีสมรรถนะที�เหมาะสม 6) เส้นทางการติดต่อสื�อสารไม่
ควรใหมี้เหตุขดัขอ้งในขณะที�องคก์ารกาํลงัปฏิบติัหนา้ที� และ 7) การติดต่อสื�อสารทุกชนิดจะตอ้งเป็นที�เชื�อถือได ้
และยงัไดก้าํหนดหนา้ที�ที�สาํคญัของผูบ้ริหารไว ้o ประการดว้ยกนั คือ จดัและอาํนวยการระบบสื�อสาร  สนบัสนุน
ใหมี้การรวมกาํลงักนัทาํงานใหแ้ก่องคก์าร และวางเกณฑก์าํหนดวตัถุประสงคข์องงานต่างๆ ขององคก์าร1137  

กวี วงศ์พุฒได้แสดงทัศนะถึงหลกัสําคญัในการติดต่อสื�อสาร ซึ� งเป็นขอ้ควรคาํนึงในการ
ติดต่อสื�อสารไว ้6 ประการ ดงัต่อไปนี� คือ 1) ความน่าเชื�อถือ (credibility) การติดต่อสื�อสารจะไดผ้ลนั�นจะตอ้งมี
ความน่าเชื�อถือไดใ้นเรื�องของข่าวสารและวิธีการส่ง ผูรั้บจะตอ้งมีความเชื�อมั�นในผูส่้ง 2) ความเหมาะสมกบั
สภาวะแวดลอ้ม (context) การติดต่อสื�อสารที�ดีจะตอ้งมีความเหมาะสมกลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้ม เป็นกนัเอง

                                                
1136ศุภรัศมิ{  ฐิติกุลเจริญ, ทฤษฏีการสื�อสาร (กรุงเทพฯ:สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัรามคาํแหง,-WpA), 

47-63. 
1137Chester L. Barnard, The Functions of the Executive (London: Oxford University press, 

1972), 217. 
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และเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนร่วม ความสาํคญัในเรื�องนี�จะตอ้งอยูที่�ท่าทาง คาํพดู ภาษาที�เหมาะสม นอกเหนือไปจาก
สังคม วฒันธรรม หรือสภาพแวดลอ้มอื�นๆ 3) เนื�อหาสาระ (content) ข่าวสารที�ดีจะตอ้งมีความหมายต่อผูรั้บ 
น่าสนใจเป็นเรื�องราวที�อาจจะให้ทั�งความพึงพอใจหรือไม่พอใจพร้อมกนัมีการชี�แจงแนะนาํ ให้มีการตดัสินใจ
ดว้ย 4) ความต่อเนื�องและอยูก่บัร่องกบัรอย (continuity and consistency) การติดต่อสื�อสารจะไดผ้ลจะตอ้งมี
กรรมวิธีที�สมํ�าเสมอต่อเนื�องหรือทาํ บ่อยๆ มีการย ํ�าหรือซํ� า เพื�อเตือนความจาํ และตอ้งมีความเที�ยงตรงแน่นอน
ช่องทางข่าวสาร (channels) ข่าวสารจะเผยแพร่ไดดี้จะตอ้งส่งใหถู้กช่องทางการติดต่อสื�อสารนั�นๆ ซึ�งควรจะเลือก
ช่องทางที�ไดผ้ลรวดเร็วที�สุด 5) ความสามารถของผูรั้บ (capability of audience) การติดต่อสื�อสารที�ถือวา่ไดผ้ลนั�น
จะตอ้งคาํนึงถึงความสามารถของผูรั้บสะดวกและง่ายต่อการทาํ ความเขา้ใจให้มากที�สุด ซึ� งขึ�นอยูก่บัปัจจยัหลาย
อยา่ง เช่น สถานที� โอกาสอาํ นวย นิสัย ความรู้พื�นฐานที�ช่วยให้เขา้ใจ เป็นตน้ และ 6) ความแจ่มชดั (clarity) 
ข่าวสารควรจดัทาํ ขึ�นดว้ยถอ้ยคาํ ภาษาที�ง่ายต่อการเขา้ใจศพัท์ที�ยากหรือขอ้ความที�มีความหมายคลุมเครือ หลาย
แง่ไม่ควรใช ้เพราะยิ�งการเดินทางของข่าวสารมีระยะทางยาว จะทาํข่าวสารมีความคลาดเคลื�อนไดง่้ายเขา้1138  

ร็อบบินส์ (Robbins,2005) ได้แสดงทศันะไวว้่ามีอุปสรรคหลายประการที�เป็นตวัถ่วงหรือ
บิดเบือนการสื�อสารอยา่งมีประสิทธิผล ซึ� งประกอบดว้ย 1) การกลั�นกรองขอ้มูล (Filtering) กล่าวคือ การที�ผูส่้ง
สารจดัการกบัขอ้มูลโดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อใหไ้ดข้อ้มูลที�ผูรั้บชื�นชอบ ตวักาํหนดที�สาํคญัของการกลั�นกรองขอ้มูล
คือจาํนวนลาํดับชั�นในโครงสร้างขององค์การ หากยิ�งมีโครงสร้างลาํดับชั�นการบงัคบับญัชามากก็จะยิ�งมีการ
กลั�นกรองขอ้มูลมาก 2) การเลือกรับรู้ข่าวสาร (Selective Perception) กล่าวคือ ผูรั้บข่าวสารจะไดย้ินสิ�งต่าง ๆ 
ในทางที�ตนเลือก ตามความตอ้งการ แรงจูงใจ ประสบการณ์ ภูมิหลงั และลกัษณะส่วนบุคคล นอกจากนี� ในการ
แปลหรือตีความหมายนั� นผูรั้บข่าวสารมักจินตนาการว่าผูอื้�นและผูส่้งสารมีความสนใจและความคาดหวงั
เช่นเดียวกบัตน 3) ขอ้มูลข่าวสารจาํนวนมากเกินไป (Information Overload) กล่าวคือ บุคคลแต่ละบุคคลมีความ
จาํกดัในการจดัการขอ้มูลข่าวสาร คือ ถา้ขอ้มูลข่าวสารมีจาํนวนมากเกินไปจะทาํ ให้เกิดปัญหา ผูบ้ริหารจาํนวน
มากพบปัญหาคลา้ยกนั คือ ตอ้งเผชิญหรือประสบกบัปัญหาการมีขอ้มูลจาํนวนมากเกินกวา่ที�จะจดัการได ้เมื�อมี
ขอ้มูลมาเกินไป สิ�งที�ตามมาก็คือ บุคคลผูน้ั�นจะเลือกรับ เพิกเฉย ขา้มเลยไป หรือหลงลืมไป โดยไม่คาํนึงถึงขอ้มูล
ที�สูญหายไปหรือละเลยไป จะก่อใหเ้กิดการสื�อสารที�ขาดประสิทธิผล 4) รูปแบบการสื�อสารที�แตกต่างกนัระหวา่ง
เพศ (Gender Styles) กล่าวคือ ผูช้ายและผูห้ญิงจะใชก้ารสื�อสารแบบพูดคุยโดยมีเหตุผลที�แตกต่างกนั ความ
แตกต่างกนัทางเพศจึงกลายเป็นอุปสรรคประการหนึ� งของการสื�อสารที�มีประสิทธิผล5) อารมณ์ (Emotion) 
กล่าวคือ ความรู้สึกขณะที�รับรู้ข่าวสารขอ้มูลจะมีอิทธิพลต่อการตีความหมายเรื�องที�ไดรั้บ ซึ�งบุคคลที�อยูใ่นสภาวะ
อารมณ์สูงสุดไม่วา่จะเป็นความสุขมากที�สุด หรือหดหู่อยา่งที�สุด จะเป็นตวัการที�ยบัย ั�งประสิทธิผลของการสื�อสาร
ทั�งสิ�น และ  6) ภาษา (Language) กล่าวคือถอ้ยคาํต่าง ๆ มกัมีความหมายที�แตกต่างไปในแต่ละบุคคล ตวัแปร
สาํคญัที�มีอิทธิพลต่อการแปลความหมายของถอ้ยคาํที�ใชไ้ดแ้ก่ อาย ุการศึกษา และภูมิหลงัทางการศึกษา1139  

                                                
1138กวี วงศ์วฒุ, “กระบวนการติดต่อสื�อสารนับวนัจะมีความสาํคญัเพิ�มมากยิ�งขึ�นในยุคปัจจุบนั,” 

เพิ�มผลผลติ &A, oq (สิงหาคม -Wpq) : -p-o-. 
1139ยพุาพร ทองอินทร์, “ความคิดเห็นเกี�ยวกบับรรยากาศการสื�อสารภายในองคก์รของพนกังาน

โรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์สปา กะรนบีช ภูเก็ต” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
ภาษาและการสื�อสารระหวา่งวฒันธรรม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2555), 16-17. 
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ศิริชยั ชินะตงักรู ไดส้รุปถึงอุปสรรคบางประการของการติดต่อสื�อสารไวด้งันี� คือ &) ภาษาและ
ถอ้ยคาํที�ใชไ้ม่ชดัแจง้ เช่นการนาํเอาภาษาหรือถอ้ยคาํที�มิไดเ้ป็นคาํที�มีความหมายชดัเจนมาใช ้เช่น ภาษาที�ใชต้่าง
ทอ้งถิ�น ภาษากาํกวมทาํให้เกิดการเดาเป็นตน้ 2) ความแตกต่างในดา้นภูมิหลงั (Background) เป็นพื�นฐานของ
ความรู้ ระดบัการศึกษา และความแตกต่างในดา้นวฒันธรรมและประเพณีเป็นตน้ และ 3) ลกัษณะและขนาดของ
องค์การซึ� งทาํให้เกิดปัญหาความแตกต่างในดา้นการติดต่อสื�อสารทั�งในดา้นความรวดเร็วหรือความล่าชา้และ
ประเพณีหรือวฒันธรรมต่าง ๆ ขององคก์าร1140  

คทัลิป, เซนเตอร์ และบรูม (Cutlip, Center and Broom) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัแนวทาง
ป้องกนัและขจดัอุปสรรคในการติดต่อสื�อสารไว ้r ประการ ซึ� งเรียกวา่ “ the 7 C’s of communication ไดแ้ก่ 1) 
ความน่าเชื�อถือ (credibility) การติดต่อสื�อสารเริ�มตน้ดว้ยบรรยากาศของความน่าเชื�อถือของผูส่้งสาร (sender) ซึ� ง
จะทาํใหผู้รั้บสาร (receiver) เกิดความเชื�อมั�นในแหล่งสาร ซึ�งผลของความน่าเชื�อถือของผูส่้งสารนี�  ยอ่มจะมีผลไป
ถึงเนื�อหา สาระ เรื�องราว และข่าวสาร  สําหรับปัจจยัสําคญัของความน่าเชื�อถือที�มีต่อผูส่้งสารนั�นประกอบดว้ย
คุณสมบติั 3 ประการ กล่าวคือ ความเป็นผูเ้ชี�ยวชาญ (expertise) ความน่าไวว้างใจ (trustworthiness) และความน่า
ดึงดูดใจ (attractiveness) 2) ความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม (context) การติดต่อสื�อสารจะตอ้งเหมาะสมกบั
ความจริงของสภาพแวดลอ้ม โดยอาจมีการนาํเครื�องมือสื�อสารต่าง ๆ เขา้มาใชส้นับสนุนหรือเสริมคาํพูด สาร 
และการกระทาํต่างๆ ที�เกิดขึ�น นอกจากนี� ยงัรวมไปถึงความเหมาะสมกับสถานภาพในสังคมและวฒันธรรม 
(position within a social-cultural system) อีกดว้ย  3) เนื�อหาสาระ (content) เนื�อหาสาระของข่าวสารจะตอ้งมี
ความหมายเป็นที�น่าสนใจต่อผูรั้บสารเสมอและตอ้งสอดคลอ้ง ไม่ขดัแยง้ต่อวฒันธรรมและค่านิยมในสังคมของ
ผูรั้บสาร เพราะวา่หากข่าวสารขดัแยง้ต่อค่านิยมและความเชื�อในสงัคมนั�นแลว้ผูรั้บสารยอ่มปฏิเสธการรับข่าวสาร
และต่อตา้นไม่ปฏิบติัตามได ้ แต่ในทางตรงขา้มผูรั้บสารจะเลือกรับขา่วสารที�คาดวา่น่าจะเป็นประโยชนต์่อตนเอง 
ผูรั้บสารยอ่มสนใจและเลือกที�จะเปิดรับ ตลอดจนปฏิบติัตาม 4) ความชดัเจน (clarity) เนื�อหาสาระของข่าวสาร
จะตอ้งมีความชดัเจน เพื�อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัทั�งผูส่้งสารและผูรั้บสาร ผูส่้งสารนั�นควรหลีกเลี�ยงการใช้
ข่าวสารที�มีความสลบัซับซอ้น เขา้ใจยาก ทาํให้สับสน แต่ในทางตรงกนัขา้ม ผูส่้งสารควรมีการตดัสินใจในการ
เลือกใชแ้ละเรียบเรียงเนื�อหาสาระของสารให้สั�น กระชบั ชดัเจน และง่ายต่อความเขา้ใจ 5) ความต่อเนื�องและ
ความคงเส้นคงวา (continuity and consistency)   การติดต่อสื�อสารเป็นกระบวนการที�ไม่มีที�สิ�นสุด ฉะนั�นการ
ติดต่อสื�อสารที�มีประสิทธิภาพจะตอ้งมีการย ํ�าเตือน (repetition) เสมอ เพื�อให้สารนั�นเขา้ถึงในจิตใจของผูรั้บสาร  
ซึ�งการส่งสารซํ� าหลายครั� งจะทาํใหส้ารนั�นถูกยอมรับโดยผูรั้บสารมากขึ�น ซึ� งจะทาํให้ผูรั้บสารจาํเนื�อสารไดดี้ขึ�น
และสารนั�นจะมีประสิทธิภาพในการจูงใจเพิ�มขึ�นอีกดว้ย  6) ช่องทางของข่าวสาร (channels) กล่าวคือ ตวัเชื�อม
ระหวา่งผูส่้งสารกบัผูรั้บสาร (the connecting link) ทาํใหผู้ส่้งสารและผูรั้บสารสามารถทาํการติดต่อสื�อสารกนัได ้
ผูส่้งสารจึงจาํเป็นตอ้งมีช่องทางในการสื�อสารหรือสื�อที�สามารถเลือกใชเ้พื�อนาํไปสู่ผูรั้บสารได ้ช่องทางในการ
สื�อสารมีมากมายหลายประเภท ซึ�งแต่ละประเภทมีลกัษณะเฉพาะตวั มีคุณค่าและให้ผลทางการสื�อสารที�แตกต่าง
กนั และ 7) ความสามารถของผูรั้บสาร (capability of audience)  การติดต่อสื�อสารนั�นจะตอ้งคาํนึงถึงความ 

                                                
1140ศิริชัย ชินะตังกูร, กระบวนการบริหาร, เข้าถึงเมื�อ 15 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก 

http://drjirawat.com/file/paper_pdf/pdf&o-rrppWro.pdf 
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สามารถของผูรั้บสารซึ� งประกอบด้วยทักษะในการสื�อสาร (communication skills) เช่น ความคิดและ
ความสามารถในการใชภ้าษา (thought and language competence) ความสามารถในการอ่าน (reading ability) 
รวมทั� งพื�นฐานความรู้และระดับการศึกษาของผูรั้บสาร (receiver’s knowledge) ซึ� งล้วนแต่มีอิทธิพลต่อ
ความสามารถในการตีความหมายของผูรั้บสารทั�งนั�น1141  

ฮอดเก็ตตส์และเฮการ์ (Hodgetts and Hegar,2005) ไดน้าํเสนอถึงวิธีการเอาชนะอุปสรรคใน
การติดต่อสื�อสารไวด้ังนี� คือ 1) การรู้จักขั�นตอนกระบวนการติดต่อสื�อสาร (Knowing the step in the 
Communication Process) เมื�อผูบ้ริหารรู้จกัขั�นตอนการติดต่อสื�อสารจะช่วยใหส้ามารถหลีกเลี�ยงความลม้เหลวใน
กระบวนการติดต่อสื�อสารได ้โดยดาํเนินการดงันี�  1.1) ความตั�งใจ (Attention) เกิดขึ�นไดเ้มื�อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือ
สมาชิกในองคก์ารพยายามขจดัสิ�งรบกวนสมาธิทั�งหมดออกไป ผูบ้ริหารสามารถช่วยผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดด้ว้ยการ
พยายามทาํให้ข่าวสารน่าสนใจและให้ความรู้แก่พวกเขา 1.2) ความเขา้ใจ (Understanding) เป็นความสามารถที�
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะเขา้ใจข่าวสารหรือจบัประเด็นความหมายได ้ผูบ้ริหารส่วนใหญ่มกัจะใชว้ิธีการตั�งคาํถามที�ไม่
เหมาะสม และสร้างความกดดนัให้กบัผูใ้ตบ้ังคบับัญชา แท้จริงผูบ้ริหารนั�นควรจะตั�งคาํถามด้วยการทาํให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดท้บทวนข่าวสารดว้ยคาํพูดของตนเอง และผูบ้ริหารสามารถตดัสินใจไดว้่าพวกเขาเขา้ใจ
ถูกตอ้งหรือไม่ และย ํ�าหรือส่งเสริมให้มีการถามตอบเพื�อให้เกิดความมั�นใจระหวา่งผูบ้ริหารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
1.3) การยอมรับ (Acceptance) เมื�อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือสมาชิกในองคก์ารตั�งใจที�จะทาํตามข่าวสารก็จะเกิดการ
ยอมรับขึ�น แต่ในบางกรณีนั�นพวกเขาจะคดัคา้นหรือปฏิเสธถา้ขอ้มูลข่าวสารนั�นเป็นอนัตรายหรือคุกคามต่อความ
สนใจหรือความมั�นคงในหน้าที�การงานของพวกเขา และ 1.4) การกระทาํ (Action) เป็นขั�นตอนสุดทา้ยที�
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดรั้บขอ้มูลจะตอ้งทาํตามสิ�งที�ไดรั้บมา ถา้มาถึงขั�นตอนนี� ก็แสดงวา่กระบวนการสื�อสารเสร็จ
สมบูรณ์ อยา่งไรก็ตามอาจไม่เป็นไปตามนั�นเสมอไป ซึ�งบางครั� งอาจเกิดปัญหาหรืออุปสรรคไดต้ลอดเวลา 2) การ
ใชภ้าษาที�เรียบง่ายและมีการทบทวนซํ� า (Using Simple, Repetitive Language) ผูบ้ริหารส่วนใหญ่มกัใชภ้าษาที�
ยาวและพูดอยา่งรวดเร็วทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชานั�นไม่สามารถจะจบัประเด็นไดท้นั และอาจไม่กลา้ขดัหรือถาม
คาํถามหรือวา่ขอให้พูดซํ� า ดงันั�นผูบ้ริหารควรจะมีการสื�อสารที�ทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถเขา้ใจไดง่้าย และ
สามารถใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถมีโอกาสตั�งคาํถามได ้3) การใชค้วามรู้สึกร่วม (Using Empathy) ผูบ้ริหารตอ้ง
นึกภาพตนเองเป็นบุคคลอื�น เป็นหนึ�งเดียวกบัความคิดของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือสมาชิกคนอื�นๆ ในองคก์าร ซึ� ง
ผูบ้ริหารที�ประสบความสาํเร็จนั�นจะมีความรู้สึกร่วมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนเอง รู้ว่าเมื�อไรควรจะเนน้เรื�อง
งาน หรือเนน้ที�ตวับุคคล ใหค้วามสาํคญักบัการอธิบายเหตุผลเพิ�มเติมที�จะแกไ้ขปัญหาหรือให้ความช่วยเหลือกบั
สมาชิกในองคก์ร 4) ความเขา้ใจภาษาท่าทาง (Understanding Language) ซึ�งภาษาท่าทางเป็นรูปแบบที�สาํคญัที�สุด
ในการติดต่อสื�อสารแบบไม่ใชค้าํพดู บุคคลใชก้ารติดต่อสื�อสารท่าทางในการส่งต่อข่าวสารไปยงับุคคลอื�น ทั�งที�
รู้สึกตวัและไม่รู้สึกตวั เช่น การแสดงออกทางใบหนา้ การใชมื้อ แขนและลาํตวั เป็นตน้ การเรียนรู้เรื�องภาษา
ท่าทางจะทาํใหผู้บ้ริหารทราบความตอ้งการที�ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งการจะสื�อสารออกมาแต่ไม่สามารถพูดออกมา
ทางวาจาได ้และควรศึกษาภาษาท่าทางใหก้วา้งขวางและลึกซึ� ง โดยพิจารณาทั�งบริบทสภาพแวดลอ้ม วฒันธรรม 
และองคป์ระกอบอื�นที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อใหก้ารติดต่อสื�อสารนั�นมีประสิทธิผลมากยิ�งขึ�น และ 5) เรียนรู้ที�จะใหแ้ละรับ

                                                
1141Scott M. Cutlip and Allen H. Center, Effective Public Relation, 2nd ed. (Englewood Cliffs, 

N. J. Prentice-Hall, Inc.,1958),140-141. 
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ขอ้มูลยอ้นกลบั (Learning to receive and give feedback) ผูบ้ริหารจะพฒันาความสามารถในการติดต่อสื�อสารได้
นั�นตอ้งรู้จกัเรียนรู้ที�จะให้และรับการประเมิน เพื�อให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือสมาชิกในองคก์ารไดแ้สดงความ
คิดเห็นใหข้อ้มูลเพิ�มเติม และสิ�งสาํคญัคือ สนบัสนุนให้เกิดการไหลเวียนของขอ้มูลข่าวสาร ซึ� งจะเป็นประโยชน์
ต่อองคก์าร1142  

สมาน รังสิโยกฤษฎ์ และสุธี สุทธิสมบูรณ์ไดป้ระมวลเอาประโยชน์ของการติดต่อสื�อสารที�มี
ต่อการบริหารงานมากล่าวไวด้งันี� คือ &) ช่วยให้การตดัสินใจเป็นไปโดยรวดเร็ว แม่นยาํ ตรงและถูกตอ้งยิ�งขึ�น  
โดยเฉพาะการนาํระบบการติดต่อสื�อสารสมยัใหม่มาใช ้เช่น ระบบอีเลค็โทรนิค เป็นตน้  จะช่วยใหก้ารวินิจฉัยสั�ง
การเป็นไปโดยรวดเร็วและมีความถูกตอ้งมากยิ�งขึ�น -) ช่วยให้เกิดการประสานงานที�ดี การจัดระบบการ
ติดต่อสื�อสารให้มีประสิทธิภาพดี จะทําให้การทํางานดําเนินไปโดยประสานสอดคล้องกัน ช่วยให้เกิดการ
ประหยดัในการปฏิบติังาน และลดอนัตรายจากการทาํงานใหน้อ้ยลง o) ช่วยใหก้ารควบคุมงานไดผ้ลดียิ�งขึ�น และ
ก่อใหเ้กิดเอกภาพในการบริหาร การควบคุมตามลาํดบัขั�นของสายการบงัคบับญัชาจะมีประสิทธิภาพยิ�งขึ�นเมื�อได้
จดัระบบการติดต่อสื�อสารที�ดี p) ช่วยให้เกิดความสามคัคีในหมู่คณะและในองคก์ารเป็นส่วนรวม ขวญัในการ
ทาํงานของผูป้ฏิบติังานย่อมจะดีขึ�น เมื�อผูบ้ริหารงานทั�งหลายมีความเขา้ใจในองคก์ารหรือหน่วยงานดี และ W) 
สามารถเก็บขอ้มูลและข่าวสารไวเ้ป็นหลกัฐานในการปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี โดยเฉพาะขอ้มูลที�ทนัสมยัย่อม
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานเป็นอยา่งมาก1143   

S) การประชาสัมพนัธ์ 
คาํวา่ “การประชาสัมพนัธ์ (Public relations)” นั�นแปลมาจากศพัท์ภาษาองักฤษคือ “ Public 

Relation” ซึ� งหากแยกเป็นคาํแลว้จะประกอบดว้ยคาํวา่  “Public หรือแปลเป็นภาษาไทยคือ ประชา หรือ หมู่คน” 
“Relation หรือแปลเป็นภาษาไทยคือ สมัพนัธ์ หรือ การผกูพนั”  ดงันั�นการประชาสัมพนัธ์ ถา้แปลตามตวัอกัษรก็
จะไดค้วามหมายว่า การเกี�ยวขอ้งผูกพนักบัหมู่คน1144 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. -Wp- ไดใ้ห้
ความหมายของคาํวา่ “ประชา” ไวว้า่ เป็นนาม หมายถึง หมู่คน เช่น ปวงประชา1145 และให้ความหมายของคาํว่า 
“สัมพนัธ์” ไวว้า่ เป็นกริยา หมายถึง ผูกพนั, เกี�ยวขอ้ง, เช่น เขากบัฉันสัมพนัธ์กนัฉันญาติ ขอ้ความขา้งหลงัไม่
สมัพนัธ์กบัขอ้ความขา้งหนา้1146 ดงันั�นเมื�อนาํทั�งสองคาํมาสนธิกนัแลว้ทาํใหเ้ป็นอาการนามจึงอาจกล่าวไดว้า่ การ
ประชาสัมพนัธ์ หมายถึง การเกี�ยวข้องสัมพนัธ์กับหมู่คนซึ� งมีตั� งแต่ - คนขึ� นไป กรมประชาสัมพนัธ์ได้ให้

                                                
1142รัตติกรณ์ จงวิศาล, มนุษยสัมพันธ์:พฤติกรรมในองค์การ  (กรุงเทพฯ:สํานักพิมพ์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 2550), 229. 
1143สมาน รังสิโยกฤษฎ ์และสุธี สุทธิสมบูรณ์, หลกัการบริหารเบืvองต้น (กรุงเทพฯ: สาํนกังานก.พ.

,-Wp&), qq. 
1144วิรัช ลภิรัตนกุล, การประชาสัมพันธ์ฉบับสมบูรณ์, พิมพค์รั� งที� &A (กรุงเทพฯ : โรงพิมพแ์ห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, -Wpq), W-q. 
1145ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. STUS, เขา้ถึงเมื�อ & กุมภาพนัธ์ 

-WWr, เขา้ถึงไดจ้าก http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp  
1146เรื�องเดียวกนั. 
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ความหมายไวว้่า การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การสร้างความเข้าใจอันดี โดยใช้สื�อทุกรูปแบบ เพื�อสร้าง 
ความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน และระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ ทั� งนี� การ
ประชาสัมพนัธ์จะตอ้งดาํเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื�อง โดยยึดหลกัความจริงเป็นหลกั1147 สําหรับนักวิชาการ
ทั�งหลาย เช่น บอร์เนย ์(Bernay,1952) คทัลิบ (Cutlip,1964)  มาร์สตนั (Marston,1979) เจฟกินส์ (Jefkins,1980) กรู
นิกและฮนัท์ (Grunig and Hunt,1984) ไซม่อน (Simon,1984) วิลค็อก, ออลล์ และอะกรี (Wilcox, Ault and 
Agee,1986) (บาสกิ�น, อาโรนอฟฟ์ และแลตติมอร์ (Baskin, Aronoff and Lattimore,&RRr)  คทัลิป, เซ็นเตอร์ 
และบรูม (Cutlip, Center and Broom, 2000) เป็นตน้ ไดใ้ห้ความหมายของการประชาสัมพนัธ์ไวเ้ป็นอเนก
ประการ ซึ� งกล่าวโดยสรุปแลว้ หมายถึง การที�องค์การให้ขอ้มูลสารไปยงัสาธารณชนโดยได้กระทาํอย่างมี
ระเบียบแบบแผน และกระทาํอยา่งต่อเนื�องกนัไป เพื�อบอกกล่าวให้ทราบ ชี�แจงทาํความเขา้ใจให้ถูกตอ้งเกี�ยวกบั
ความคิดเห็น เจตคติ และค่านิยม สร้างชื�อเสียงและภาพพจน์ที�ดี สร้างเสริมและรักษาความสมัพนัธ์ที�ดี นาํไปสู่การ
สนบัสนุน และความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมาย  

สมาคมการประชาสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ (The International Public Relations Association- 
-IPRA) ไดก้ล่าวไวว้า่ การประชาสมัพนัธ์เป็นภาระหนา้ที�ของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจดัการ (management function) 
ซึ� งตอ้งอาศยัการวางแผนที�ดีและมีการกระทาํอยา่งต่อเนื�อง สมํ�าเสมอ เพื�อสร้างสรรคแ์ละธาํรงรักษาความเขา้ใจ
อนัดีกบักลุ่มประชาชนที�เกี�ยวขอ้ง โดยองค์กรจะตอ้งใชว้ิธีการจดัประเมินผลถึงประชามติ แลว้นาํมาใชเ้ป็น
แนวทางในการพิจารณากาํหนดเป็นแผนงานและนโยบายขององคก์รหรือสถาบนั เพื�อให้สอดคลอ้งกบัความเห็น
และความตอ้งการของประชาชน พร้อมทั�งใชว้ธีิการเผยแพร่กระจายข่าวสารสู่ประชาชน เพื�อให้เกิดความร่วมมือ
และบรรลุถึงผลประโยชน์ร่วมกนัของทั�งสองฝ่าย1148  

ทั�งนี�  วิรัช ลภิรัตนกุลยงัไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัการประชาสัมพนัธ์ไวว้่า การประชาสัมพนัธ์
นั�น อาจพิจารณาไดว้่าเป็นทั�งศาสตร์ และศิลปะพร้อมกนัในตวัเอง กล่าวคือ การประชาสัมพนัธ์ที�เป็นศาสตร์ 
ศาสตร์ในที�นี�หมายถึงวทิยาการ ความรู้ ความเชื�อถือที�กาํหนดไวเ้ป็นระบบระเบียบที�พึงเชื�อถือได ้สามารถศึกษา
คน้ควา้หาความจริงไดอ้ยา่งมีระเบียบแบบแผน และมีระบบวชิาการประชาสมัพนัธ์ เป็นวิชาที�มีระเบียบแบบแผน 
มีเหตุมีผลและอาจศึกษาเรียนรู้ไดจ้ากตาํราต่างๆ เป็นการศึกษาคน้ควา้หาหลกัและทฤษฎีที�น่าเชื�อถือไดไ้วใ้ชเ้ป็น
แนวทาง ในการดาํเนินงานประชาสัมพนัธ์ มีการศึกษาคน้ควา้ถึงกระบวนการในการสื�อสารประชาสัมพนัธ์ของ
มนุษย ์เพื�ออธิบายและวเิคราะห์พฤติกรรมของมนุษยที์�มีปฏิกิริยาสมัพนัธ์ต่อกนัในสังคม รวมทั�งการศึกษาวิจยัถึง
ประชามติ และความสมัพนัธ์กนัระหวา่งกลุ่มบุคคลกบัองคก์รสถาบนัที�เกี�ยวขอ้ง เป็นตน้ สิ�งต่างๆ เหล่านี�สามารถ
ศึกษา เรียนรู้วธีิการ และถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่ผูอื้�นได ้ฉะนั�น จึงกล่าวไดว้า่ วชิาการประชาสัมพนัธ์อยูใ่นขอบเขต
ของศาสตร์ทางดา้นสงัคมวทิยา และ การประชาสมัพนัธ์ที�เป็นศิลปะ การประชาสัมพนัธ์มีลกัษณะการดาํเนินงาน
ที�ตอ้งอาศยัความรู้ ความสามารถ รวมทั�งประสบการณ์และทกัษะของแต่ละบุคคล เป็นความสามารถเฉพาะตวั 
เช่น ความสามารถและทกัษะในการสื�อสาร ซึ�งถ่ายทอดและลอกเลียนแบบกนัไดย้าก ทั�งนี� เนื�องจากความสามารถ

                                                
1147กรมประชาสมัพนัธ์, หลกัการและกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ , เขา้ถึงเมื�อ -W มกราคม -WWr, 

เขา้ถึงไดจ้าก http://yeawya.prd.go.th/view_ebook.php?id=W 

1148วิรัช ลภิรัตนกุล, การประชาสัมพันธ์ฉบับสมบูรณ์ (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2529), 13. 
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เฉพาะตวัของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกัน เทคนิคอย่างหนึ� งที�นักประชาสัมพนัธ์คนหนึ� งนําไปใช้แลว้ประสบ
ผลสําเร็จ หากนักประชาสัมพนัธ์อีกผูห้นึ� งนาํไปใชอ้าจไม่ไดผ้ลและประสบความลม้เหลวก็ได ้ทั� งนี� ขึ�นอยู่กบั
ความสามารถเฉพาะตวั ความเหมาะสมของสถานการณ์ สภาพแวดลอ้ม เวลา และสถานที� เป็นตน้1149  

พรทิพย ์ วรกิจโภคาทร ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัคุณลกัษณะสาํคญัของการประชาสัมพนัธ์ไว้
ดงันี� คือ 1) เป็นการทาํงานที�มีจุดมุ่งหมายเพื�อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งสถาบนักบัประชาชน 2) เป็นการ
ทาํงานที�มีการวางแผนสุขมุรอบคอบ และมีการติดตามประเมินผล 3) เป็นการทาํงานในรูปของการสื�อสารซึ� งเป็น
การสื�อสารสองทางและเป็นการสื�อสารเพื�อโนม้นา้วใจ 4) เป็นการทาํงานที�ตอ้งการมีอิทธิพลทางความคิด และ
ทศันคติของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และ 5) เป็นการทาํงานที�ต่อเนื�องและหวงัผลระยะยาว1150  

คทัลิบและเซ็นเตอร์(Cutlip and Center) ได้แสดงทัศนะเกี�ยวกับคุณลกัษณะของนัก
ประชาสัมพนัธ์ที�ดีไว ้ดงันี� คือ 1) ควรมีบุคลิกที�ดี สิ�งสาํคญัก็คือควรมีความเชื�อมั�นตนเอง ยิ�มแยม้แจ่มใสแต่งกาย
สุภาพสะอาดเรียบร้อย สง่าผ่าเผย สามารถทาํตวัให้เป็นที�น่าสนใจ และเป็นที�ชื�นชอบของบุคคลทั�วไป เพราะนกั
ประชาสัมพนัธ์คือ “The man in the Middle” 2) อุปนิสัยดี เมื�อนักประชาสัมพนัธ์ตอ้งติดต่อกบัสังคม และ
สื�อมวลชน คาํพดูของเขาจะตอ้งถูกถ่ายทอดไปสู่ชุมชน นกัประชาสัมพนัธ์จึงควรมีคุณธรรม จริยธรรมในใจเป็น
คนดี ซื�อสัตยย์ติุธรรม อดทน ยินดีบริการ และช่วยเหลือดว้ยความเต็มใจ 3) มีความเฉลียวฉลาด กระตือรือร้น 
สนใจในกิจกรรมต่างๆ ในสังคมและคุณสมบติัพิเศษ ก็คือ ไม่อยูนิ่�งเฉย ศึกษาหาความรู้อยูเ่สมอ พยายามเขา้ใจ
ชุมชนเป็นที�ยอมรับนับถือและมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของสังคม และ 4) มีการศึกษาและประสบการณ์ นัก
ประชาสัมพนัธ์ที�ดีควรผ่านการศึกษาดา้นสื�อมวลชน หรือไดรั้บการฝึกอบรมดา้นการประชาสัมพนัธ์พอสมควร 
และควรศึกษาหาความรู้ เพิ�มเติมในสาขาอื�นๆ เช่น สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์บริหารรัฐกิจ จิตวิทยา การพูด การ
เขียนรัฐศาสตร์เป็นตน้1151  

เจฟกินส์ (Jefkins) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัคุณลกัษณะของนกัประชาสัมพนัธ์ที�ดีไว ้ดงันี� คือ 1) 
มีความสามารถในการสื�อสารทุกรูปแบบ เช่น การเขียน การพูด การพิมพ ์การถ่ายภาพการส่งกระจายเสียง การ
ผลิตภาพยนตร์ และภาพทศัน์ 2) มีความสามารถในการจดัการ หมายถึง ความรอบคอบในรายละเอียดทุกประเด็น
รวมทั�งมีความสามารถในการจดัการค่าใชจ่้ายต่างๆ 3) มีความสามารถในการเขา้กบัทุกคนได ้ หมายถึง ความ
เขา้ใจและชอบคบคา้สมาคมกบัคน โดยไม่ใชก้ารยกยอหรือประสบประแจงจนเกินจริง 4) มีความสามารถในการ
สร้างความเป็นหนึ� งเดียวให้เกิดขึ�น ทั� งภายในและภายนอกองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ�งกบัสื�อมวลชน 5) มี
ความสามารถในการจินตนาการ สร้างสรรค ์ซึ� งนบัเป็นความจาํเป็นในการปฏิบติังานประชาสัมพนัธ์ทุกรูปแบบ 

                                                
1149วิรัช ลภิรัตนกุล,การประชาสัมพันธ์ฉบับสมบูรณ์, พิมพค์รั� งที� &A (กรุงเทพฯ : โรงพิมพแ์ห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, -Wpq), -r--s. 
1150พรทิพย์ วรกิจโภคาทร, การวิจัยเพื�อการประชาสัมพันธ์,  พิมพ์ครั� งที�  & (กรุงเทพฯ:

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,-Wo&), &p. 
1151Scott M. Cutlip and Allen H. Center, Effective Public Relation, 5th ed. (Englewood,New 

Jersey : Prentice-Hall,Inc., 1978), 24. 
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ไม่วา่จะเป็นการวางแผนโครงการรณรงค ์ หรือเหตุการณ์ทั�วไป และ 6) มีความตั�งใจในการเรียนรู้ สืบคน้และ
ตระหนกัในวชิาชีพ เนื�องจากไม่มีผูใ้ดรู้ในวชิาชีพนี�ไดทุ้กอยา่งทั�งหมด1152  

สมชาย หิรัญกิจไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัคุณลกัษณะของนกัประชาสัมพนัธ์ที�ดีไว ้ดงันี� คือ  1) มี
ความเข้าใจในภารกิจและการดําเนินงานขององค์กรทุกขั�นตอนโดยละเอียดและอย่างถูกต้อง นับตั� งแต่
วตัถุประสงคเ์ป้าหมายขององคก์ร นโยบายการดาํเนินงาน แผนงานและโครงการผลการดาํเนินงาน รวมทั�งปัญหา 
อุปสรรคที�เผชิญอยูอ่ยา่งชดัเจน เพื�อที�จะสามารถถ่ายทอดและเผยแพร่ข่าวสารขอ้เท็จจริงเกี�ยวกบัเรื�องเหล่านี� ได้
ต่อไปอยา่งถูกตอ้ง ทนัท่วงที 2) มีความคิดริเริ�ม พร้อมที�จะเผยแพร่ข่าวสารขอ้เท็จจริง หรือทาํการประชาสัมพนัธ์ 
ออกไปในจงัหวะและโอกาสที�เหมาะสม โดยไม่ตอ้งรอแต่เพียงรับคาํสั�งให้ปฏิบติันอกจากนั�นจะตอ้งมีความ
ตื�นตวั หูตากวา้งขวาง โดยการเสาะแสวงหาข่าวสารขอ้มูลต่างๆ เพื�อนาํมาใชป้ระโยชน์ในการประชาสัมพนัธ์
ใหแ้ก่องคก์รใหม้ากที�สุด 3) มีความใกลชิ้ดกบัผูบ้ริหาร โดยตอ้งคอยติดตามเพื�อรับทราบความเคลื�อนไหวในการ
ตดัสินใจและการดาํเนินงานของผูบ้ริหารตลอดเวลา ทาํตนเป็นที�ปรึกษาที�ดี และเป็นผูรู้้ใจผูบ้ริหารให้มากที�สุด 
เพื�อที�จะสามารถพดูแทนผูบ้ริหารไดโ้ดยถูกตอ้งทนัท่วงทีในทุกโอกาส 4) มีมนุษยสัมพนัธ์ดี โดยเป็นผูมี้อธัยาศยั 
กริยามารยาท การวางตวัและบุคลิกลกัษณะที�น่าคบหา มีความจริงใจในการคบหาสมาคมกบัผูอื้�น การเป็นผูมี้
มนุษยสัมพนัธ์ที�ดียอ่มสร้างความศรัทธาให้บงัเกิดแก่ผูอื้�น อนัจะช่วยส่งผลการทาํประชาสัมพนัธ์ให้แก่องคก์รมี
ประสิทธิภาพยิ�งขึ�นในที�สุด 5) มีความจริงใจต่อผูบ้งัคบับญัชาหรือผูบ้ริหาร โดยมีความรับผิดชอบที�จะช่วย
แก้ปัญหาที�ผูบ้ริหารเผชิญอยู่ดว้ยความตั�งใจและจริงใจ ในบางโอกาสก็อาจจะตอ้งก้าวออกมารับหน้าแทน
ผูบ้ริหารอยา่งเตม็ตวั โดยไม่หลบเลี�ยงเอาตวัรอดจากปัญหาที�เกิดขึ�นนั�นไปเสีย 6) มีความขยนัอดทน เสียสละ นกั
ประชาสัมพนัธ์ที�ดีตอ้งมีความรับผิดชอบต่องานตลอดยี�สิบสี�ชั�วโมง ไม่ใช่จะรับผิดชอบเพียงในวนัเวลาราชการ
เท่านั�น เมื�อหมดเวลาแลว้ก็รีบกลบั แต่ในยามจาํเป็น นกัประชาสมัพนัธ์อาจจะตอ้งอยูรั่บรองแขกจนดึกดื�น อาจจะ
ตอ้งทาํงานในวนัหยดุราชการ ตอ้งมีความขยนั อดทน เพื�อความสาํเร็จของงาน นกัประชาสัมพนัธ์จะตอ้งอดทน
ต่อคาํวพิากษว์จิารณ์ต่างๆ และคงทนที�จะติดตามใหค้าํชี�แจงแก่ผูเ้กี�ยวขอ้งซํ� าแลว้ซํ� าเล่า จนกวา่การประชาสมัพนัธ์
จะสําเร็จผลตามที�ตอ้งการ 7) มีการดาํเนินงานในลกัษณะประหยดั โดยรู้จกัการใชสื้�อและวิธีการที�จะเป็น
ประโยชน์สูงสุด แต่เสียค่าใชจ่้ายนอ้ยที�สุด ทั�งนี� เพื�อประหยดังบประมาณรายจ่ายดา้นการประชาสัมพนัธ์ให้แก่
องคก์รเท่าที�จะทาํได ้8) ชอบใฝ่หาความรู้เพิ�มเติม นกัประชาสัมพนัธ์ที�ดีควรตอ้งใฝ่หาความรู้เพิ�มเติมอยูเ่สมอ ทั�ง
ดา้นความรู้ในวิชาชีพการประชาสัมพนัธ์อนัเป็นหน้าที�รับผิดชอบโดยตรงและความรู้รอบตวัในดา้นอื�นๆ ทั�งนี�
เพื�อจะไดน้าํความรู้ใหม่ๆ เหล่านั�นมาปรับปรุงงานประชาสมัพนัธ์ใหมี้ประสิทธิภาพ และทนัสมยัยิ�งขึ�น การศึกษา
หาความรู้ในดา้นอื�นๆ เพิ�มเติม ที�จะทาํใหต้นเป็นผูมี้ความรอบรู้กวา้งขวางขึ�น มีความพร้อมที�จะพูดคุยกบัแขกใน
ระดบัชั�นต่างๆ ไดอ้ยา่งน่าสนใจและเพิ�มเติมความศรัทธาใหแ้ก่แขกไดม้ากขึ�น และ 9)ไม่มุ่งประชาสมัพนัธ์ตนเอง
มากกวา่การประชาสัมพนัธ์หน่วยงาน นกัประชาสัมพนัธ์ที�ดีตอ้งมีความสาํนึกในความรับผิดชอบที�ตนจะตอ้งมี
ต่อองคก์รอยา่งเตม็ที� โดยตอ้งทุ่มเทสติปัญญา ความคิด เวลา และกาํลงัใจทั�งหมดให้แก่งานอยา่งจริงจงั ไม่เป็นผู ้

                                                
1152Jefkins Frank, Planned Press and Public Relations, 3rd ed. (New York : Blackie Academic 

& Professional, 1993), 121. 
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ทาํงานอย่างฉาบฉวยและคอยจอ้งแต่โอกาสที�จะทาํงานเพื�อตนเอง หรือมุ่งแต่จะประชาสัมพนัธ์ให้แก่ตนเอง
มากกวา่หน่วยงาน1153  

เสนีย ์แดงวงั ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัวตัถุประสงคข์องการประชาสัมพนัธ์ไวด้งันี�  คือ 1) เพื�อ
สร้างความนิยม ความเขา้ใจ และให้สาธารณชนรู้ถึงบทบาทขององค์กรการเผยแพร่ ชี� แจง เป็นแนวทางให้
ประชาชนไดท้ราบถึงกิจกรรม ตลอดจนท่าทีในการดาํเนินงาน 2) เพื�อสร้างชื�อเสียง และป้องกนัชื�อเสียงการ
ประชาสมัพนัธ์ เป็นวธีิการสร้างชื�อเสียงใหอ้งคก์ร ดีกวา่การกระทาํดว้ยวธีิอื�นๆ และยงัป้องกนัความเขา้ใจผิดของ
ประชาชนอีกดว้ย และ 3) เพื�อแสวงหาความสนบัสนุนร่วมมือจากประชาชน การดาํเนินงานบางอยา่งจาํเป็นตอ้ง
ไดรั้บการสนบัสนุนจากประชาชนหรือกลุ่มชนต่างๆ การประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนเขา้ใจเป็นแนวทาง ระดม
ความร่วมมือจากประชาชนไดดี้ที�สุด พอสรุปได ้คือ เพื�อสร้างค่านิยม เพื�อป้องกนัชื�อเสียงมิให้เสื�อมเสีย และเพื�อ
สร้างความเขา้ใจที�ถูกตอ้งและเรียกร้องความร่วมมือ1154  

วาสนา จนัทร์สวา่งไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัวตัถุประสงคข์องการประชาสัมพนัธ์ไวด้งันี� คือ 1) 
เพื�อสร้างความสัมพนัธ์และความเข้าใจอันดีทั� งในและนอกองค์กร แยกย่อยออกเป็นได้แก่  1.1) การ
ประชาสัมพนัธ์ในหน่วยงาน เป็นการประชาสัมพนัธ์ที�ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมสนับสนุนการ
บริหารงาน เพื�อให้ข่าวสารความรู้ แก่เจา้หนา้ที�ภายในหน่วยงานให้ทราบถึงกฎระเบียบ นโยบายและแนวทาง
ปฏิบติัของหน่วยงาน เสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานทาํให้เกิดความพึงพอใจ และจงรักภคัดีใน
หน่วยงาน รู้ถึงการมีส่วนร่วมและพึงพอใจในความสาํเร็จของหน่วยงาน และ 1.2) การประชาสัมพนัธ์ดา้นนอก 
เป็นการประชาสมัพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานกบักลุ่มเป้าหมาย เพื�อใหฝ่้ายเกี�ยวขอ้ง และประชาชนทั�วไปไดรั้บทราบ
ข่าวสาร กิจกรรมและความเคลื�อนไหวของหน่วยงานเพื�อความเขา้ใจอนัดีต่อกัน 2) เพื�อสร้างความนิยม 
(Goodwill) และชื�อเสียงเกียรติคุณ ให้เกิดแก่หน่วยงาน เพราะหากหน่วยงานใด ไดรั้บความนิยม ยกยอ่ง เชื�อถือ
ศรัทธาจากประชาชนแลว้ ยอ่มจะไดรั้บความสนบัสนุนและความร่วมมือจากประชาชนเป็นอยา่งดี และ 3) เพื�อ
ป้องกนั รักษาชื�อเสียงของหน่วยงานหรือสถาบนัไว ้มิให้เสื�อมเสีย ถือเป็นการสร้าง Image ที�ดีงานกบัหน่วยงาน 
องคก์รหรือสถาบนั1155  

วรัิช ลภิรัตนกลุ ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัวตัถุประสงคข์องการประชาสัมพนัธ์ไวว้า่  เพื�อการชกั
จูงประชามติ (public opinion) ดว้ยวิธีการติดต่อสื�อสาร (communication) เพื�อให้กลุ่มเป้าหมาย (target publics) 
เกิดมีความรู้ ความเขา้ใจ และความรู้สึกนึกคิดที�ดีต่อหน่วยงาน องคก์าร สถาบนั การประชาสัมพนัธ์จึงเป็นการ
เผยแพร่ ที�เป็นในเชิงการสร้างสรรค์ที�ก่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจแก่ประชาชน เป็นงานส่งเสริมสัมพนัธภาพ
ระหวา่งหน่วยงาน หรือกลุ่มประชาชนที�เกี�ยวขอ้งจึงเป็นการสร้างความนิยม (goodwill) แก่กลุ่มประชาชนต่างๆ 

                                                
1153สมชาย หิรัญกิจ, การดําเนินงานประชาสัมพันธ์กับการบริหาร (กรุงเทพฯ : บริษทับพิธ จาํกดั

,2531), 9 -11. 
1154เสนีย ์ แดงวงั, การประชาสัมพันธ์แนวคิดและหลักวิธีการปฏิบัติ (กรุงเทพฯ : อกัษรศาสตร์

บณัฑิต, 2525), 18. 
1155วาสนา จนัทร์สวา่ง, การประชาสัมพนัธ์ในงานสาธารณสุข (กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ,์ 2533), 21. 
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ดว้ยวิธีการบอกกล่าว (inform) ชี�แจงให้ประชาชนไดท้ราบถึงนโยบาย วตัถุประสงค ์และสิ�งซึ� งองคก์าร สถาบนั
ไดท้าํลงไป1156  

เสรี วงษม์ณฑา ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการประชาสัมพนัธ์โดยสรุปไว ้- ประการ คือ 1) 
เพื�อเป็นการให้ขอ้มูลข่าวสาร การประชาสัมพนัธ์เป็นการเพิ�มคุณค่าให้กบัองคก์าร และ 2) เพื�อเป็นการสร้าง
ภาพลกัษณ์ สร้างความศรัทธา ความชื�นชมในองคก์าร รวมถึงความเขา้ใจที�ดีต่อกนัเพื�อเป็นการให้ความรู้ สร้าง
ความเขา้ใจองคก์าร ป้องกนัการเขา้ใจผิด เพื�อเป็นการสร้างความน่าเชื�อถือ ทาํใหก้ลุ่มประชาชนเป้าหมายให้ความ
ร่วมมือและสนบัสนุน1157  

ไพศาล กาญจนวงศ์ ไดส้รุปถึงวตัถุประสงคข์องการประชาสัมพนัธ์ไว ้o ประการคือ &) เพื�อ
สร้างความนิยม (goodwill) ใหเ้กิดขึ�นในหมู่ประชาชน ซึ�งความนิยมเป็นสิ�งสาํคญัที�จะช่วยส่งเสริม สนบัสนุนการ
ดาํเนินงานและความอยูร่อดขององคก์ารสถาบนั ประกอบดว้ย การปลุกกระตุน้เพื�อสร้างและธาํรงไวซึ้�งความนิยม 
เชื�อถือ ศรัทธา จากประชาชนทาํใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความสะดวกราบรื�นและบรรลุตามวตัถุประสงคข์อง
สถาบนั -) เพื�อป้องกนัและรักษาชื�อเสียงสถาบนัมิให้เสื�อมถอย เพราะชื�อเสียงของสถาบนัเป็นสิ�งที�สาํคญัมากซึ� ง
เกี�ยวขอ้งกบัภาพลกัษณ์ (image) ของสถาบนัดว้ย การมีชื�อเสียงทางลบจะทาํให้ประชาชนมีความรังเกียจ ไม่อยาก
ใหค้วามร่วมมือกบัสถาบนั มีความระแวง ทาํใหส้ถาบนัไม่สามารถดาํเนินกิจกรรมต่างๆ จนไม่สามารถบรรลุตาม
วตัถุประสงค์ที�สถาบันได้ตั� งไว ้ และ o) เพื�อสร้างความสัมพนัธ์ภายใน ซึ� งหมายถึงความสัมพนัธ์ของกลุ่ม
ประชาชนภายในสถาบันซึ� งแบ่งออกเป็น การประชาสัมพนัธ์ภายใน ไดแ้ก่กลุ่มเจา้หน้าที�ที�ปฏิบติังานภายใน
หน่วยงานเพื�อให้เกิดความสามคัคี เสริมสร้างขวญัและความรักใคร่ผูกพนั จงรักภัคดีต่อหน่วยงานและกา
ประชาสมัพนัธ์ภายนอก ไดแ้ก่ประชาชนทั�วไปเพื�อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจในตวัสถาบนัและใหค้วามร่วมมือแก่
สถาบนัดว้ยดี ซึ�งจะไดก้ล่าวในประเภทของการประชาสมัพนัธ์ต่อไป1158  

กรมประชาสัมพนัธ์ซึ� งเป็นหน่วยงานหลกัรับผิดชอบการประชาสัมพนัธ์ของรัฐไดก้ล่าวถึง
วตัถุประสงคข์องการประชาสมัพนัธ์ไว ้o ประการ คือ &) เพื�อป้องกนัชื�อเสียงมิให้เสื�อมเสีย ทั�งนี�หน่วยงานต่าง ๆ 
จะตอ้งประชาสัมพนัธ์เชิงรุก โดยเผยแพร่ผลงาน ชี� แจงเหตุผลในการดาํเนินการต่าง ๆ ทั� งก่อน ระหว่างหรือ
ภายหลงัดาํเนิน การโครงการต่างๆ -) เพื�อก่อให้เกิดความเขา้ใจอนัดี ในการดาํเนินการประชาสัมพนัธ์จะตอ้ง
คาํนึงถึง การเกิด ความเขา้ใจอนัดีระหวา่งกนัและกนั และ o) เพื�อแกไ้ขความผิดพลาดหรือกฎระเบียบต่างๆ ปัญหา
ความไม่เขา้ใจกนัอยา่งหนึ� งคือ ระบบราชการมกัจะอา้งกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ จึงทาํให้การปฏิบติังานขาด

                                                
1156วิรัช ลภิรัตนกุล,การประชาสัมพันธ์ฉบับสมบูรณ์, พิมพค์รั� งที� &A (กรุงเทพฯ : โรงพิมพแ์ห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, -Wpq),  -, --. 
1157เสรี วงษม์ณฑา, สื�อประชาสัมพนัธ์ (กรุงเทพฯ: บริษทัธนธชัการพิมพ ์จาํกดั, 2546), 21 

1158ไพศาล กาญจนวงศ์, “หลักการประชาสัมพันธ์ (Publication) และการประยุกต์ใช้การ
ประชาสัมพนัธ์กบัการท่องเที�ยว,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชานิเทศศาสตร์กับการท่องเที�ยว คณะพัฒนาการ
ท่องเที�ยว มหาวทิยาลยัแม่โจ้, เขา้ถึงเมื�อ &W มกราคม -WWr, เขา้ถึงไดจ้าก http://coursewares.mju.ac.th:81/TD335/ 
td335/chapter3/chapter3_1.htm 
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ความรวดเร็วไม่ทนัการ จึงเป็นสาเหตุสาํคญัที�ทาํให้เกิดความเขา้ใจผิดเสมอ ฉะนั�นจาํเป็นอยา่งยิ�งที�จะตอ้งแกไ้ข
กฎระเบียบต่างๆ1159  

สมาคมนกัประชาสัมพนัธ์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (1980) ไดจ้ดัพิมพห์นงัสือชื�อวา่ Career 
in Public Relations โดยไดก้ล่าวถึงความเกี�ยวขอ้งกบังานดา้นต่างๆ ของนกัประชาสัมพนัธ์ไวด้งันี� คือ 1) การ
วางโครงการ (Programming) งานดา้นนี� เป็นงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการวิเคราะห์ปัญหาและโอกาส การกาํหนด
เป้าหมายการดาํเนินงานและกลุ่มคนที�ตอ้งการให้เขา้ใจหรือสนับสนุนการดาํเนินงาน ตลอดจนแนะนําและ
วางแผนกิจกรรมต่างๆ ที�ครอบคลุมถึงการจดัทาํงบประมาณและมอบหมายภาระหนา้ที�ไปยงับุคคลที�เหมาะสม ที�
อาจไม่ใช่พนกังานในหน่วยงานประชาสัมพนัธ์ดว้ย เช่น ประธานองคก์าร หรือผูบ้ริหารระดบัสูงที�มกัตอ้งเป็น
บุคคลสาํคญัของกิจกรรมดา้นประชาสัมพนัธ์ 2) การสร้างความสัมพนัธ์ (Relationships) นักประชาสัมพนัธ์ที�
ประสบความสาํเร็จตอ้งภายนอกพฒันาทกัษะในการรวบรวมขอ้มูลจากทั�งฝ่ายบริหาร เพื�อนร่วมงานในองคก์าร 
และจากแหล่งภายนอกองคก์ารแลว้ประเมินสิ�งที�เรียนรู้อยา่งต่อเนื�องเพื�อให้คาํแนะนาํในการดาํเนินงานที�จะตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารดว้ย กิจกรรมดา้นประชาสมัพนัธ์หลายๆ กิจกรรมตอ้งทาํงานร่วมกบัฝ่ายหรือ
หน่วยงานอื�นๆ ทั�งฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ กฎหมาย และการตลาดนกัประชาสัมพนัธ์ที�เรียนรู้ที�จะจูงใจบุคคลฝ่าย
อื�นๆ จะดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลมากที�สุดนอกจากนี�  นกัประชาสัมพนัธ์ยงัเป็นตวัแทนขององคก์ารอยา่ง
เป็นทางการในการติดต่อกบัสมาคมการคา้และสมาคมอาชีพ ซึ� งการมีความสัมพนัธ์กบัฝ่ายอื�นๆ ไม่ว่าจะเป็น
บุคคลหรือกลุ่มอุตสาหกรรมเจา้หนา้ที�ภาครัฐ สถาบนัการศึกษา และบุคคลทั�วไป นกัประชาสัมพนัธ์ตอ้งทาํใน
ฐานะที�เป็นตวัแทนองค์การ 3) การเขียนและบรรณาธิกร (Writing and Editing) ผูป้ฏิบัติงานดา้นการ
ประชาสมัพนัธ์บ่อยครั� งที�ตอ้งเขา้ถึงคนจาํนวนมาก เครื�องมือส่วนมากที�ใชจึ้งเป็นรูปสิ�งพิมพ ์เช่น รายงานเอกสาร
ข่าว (Press releases) คู่มือ บทภาพยนตร์ บทสุนทรพจน์ บทความที�เผยแพร่ในนิตยสารทางการคา้ ขอ้มูลเกี�ยวกบั
สินคา้ และดา้นเทคนิค สิ�งพิมพส์าํหรับพนกังาน จดหมายข่าว รายงานสาํหรับผูถื้อหุ้น และการสื�อสารจากฝ่าย
บริหารไปยงับุคคลหรือกลุ่มบุคคลทั�งภายในและภายนอกองคก์าร นกัประชาสัมพนัธ์จึงตอ้งมีทกัษะการเขียนที�
ชดัเจนและเหมาะสมที�จะช่วยให้การดาํเนินงานไดผ้ล 4) การให้ขอ้มูล (Information) การกาํหนดช่องทางการ
กระจายขอ้มูลที�จดัทาํขึ�นไปยงับรรณาธิการของหนังสือพิมพ ์ สื�อกระจายเสียง สิ�งพิมพท์างการคา้และอื�นๆ ที�
เหมาะสมรวมถึงการติดต่อกับบุคคลเหล่านี�  นักประชาสัมพนัธ์ต้องมีความรู้เกี�ยวกับการดําเนินงานของ
หนงัสือพิมพแ์ละสื�ออื�นๆ ขอบเขตความสนใจของสื�อนั�นๆ รวมถึงความสนใจเฉพาะของบรรณาธิการแต่ละคน 
เพื�อที�จะนาํเสนอสิ�งที�สอดคลอ้งกบัความสนใจของบรรณาธิการของสื�อสิ�งพิมพแ์ละสื�อกระจายเสียงที�มีเนื�อที�และ
เวลาจาํกดั 5) การผลิต (Production) ดว้ยเหตุที�แผ่นพบั รายงานพิเศษ ภาพยนตร์และสื�อผสมต่างๆ เป็นวิธีการ
สื�อสารที�สาํคญั แมว้า่นกัประชาสัมพนัธ์ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นผูเ้ชี�ยวชาญดา้นศิลปะหรืการพิมพ ์ช่างภาพ และอื�นๆ 
แต่การมีพื�นฐานความรู้เกี�ยวกบัเทคนิคดา้นศิลปะและระบบการพิมพ ์และอื�นๆ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน
และมอบหมายงานไดดี้ขึ�น 6) งานพิเศษ (Special events) การแถลงข่าว การจดัประชุม การจดันิทรรศการการเปิด
ให้ชมกิจการ การจดังานฉลองครบรอบปี การจดัประกวด และการจดังานมอบรางวลัและอื�นๆ เป็นงานหรือ
กิจกรรมพิเศษที�นักประชาสัมพนัธ์ตอ้งจดัทาํ เพื�อดึงความสนใจให้ไดรั้บการยอมรับจากกลุ่มคนต่างๆ นัก

                                                
1159กรมประชาสัมพนัธ์, หลักการและกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์, เขา้ถึงเมื�อ -W มกราคม-WWr, 

เขา้ถึงไดจ้าก http://yeawya.prd.go.th/view_ebook.php?id=W 
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ประชาสัมพนัธ์จึงตอ้งวางแผน ประสานงาน ให้ความสนใจในรายละเอียดต่างๆ ของงาน รวมถึงตอ้งจดัทาํคู่มือ 
การเผยแพร่ข่าวสารเกี�ยวกบังานที�จดัทาํขึ�นไปยงัสื�อมวลชน และตอ้งมอบหมายไปใหบุ้คคลอื�นรับผิดชอบ 7) การ
พูด (Speaking) ในการดาํเนินงานนกัประชาสัมพนัธ์ตอ้งมีทกัษะในการสื�อสารแบบเผชิญหนา้ อาทิเช่น การหา
ประเด็นสาํคญัในการสื�อสาร การเตรียมบทสุนทรพจน์ใหก้บัผูบ้ริหาร การกล่าวสุนทรพจน์ เป็นตน้ ในหลายกรณี
การมีทักษะในการพูดที� ดีจะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะในสถานการณ์ที�การบรรยายถึงความรู้สึกไม่สามารถ
ถ่ายทอดไดด้ว้ยการเขียน และ 8) การวิจยัและการประเมินผล (Research and Evaluation) กิจกรรมแรกของนกั
ประชาสัมพนัธ์คือการหาขอ้มูล ที�อาจหาไดจ้ากบุคคลโดยการสัมภาษณ์ หรือการสนทนาอยา่งไม่เป็นทางการ 
การศึกษาขอ้มูลในหอ้งสมุดหรือจากแหล่งอื�น หรือการใชเ้ทคนิคการสาํรวจความคิดเห็น และเมื�อโครงการดาํเนิน
ไปเรียบร้อยแลว้ นกัประชาสมัพนัธ์ควรมีการศึกษาผลที�เกิดขึ�นและประเมินผลการดาํเนินงานโครงการนั�น1160   

อรุณ งามดี ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัหนา้ที�ของนกัประชาสัมพนัธ์ไวว้า่ ประกอบดว้ย 1) ให้
คาํแนะนาํปรึกษาแก่ฝ่ายบริหารและเพื�อนร่วมงานเกี�ยวกบังานการประชาสัมพนัธ์ 2) สํารวจประชามติและ
ความรู้สึกนึกคิดของประชาชน 3) วางแผนการประชาสัมพนัธ์เพื�อส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีระหวา่งหน่วยงานกบั
ประชาชน 4) ส่งเสริมให้ประชาชนสนใจหน่วยงานและสมคัรเขา้ทาํงาน 5) สร้างความเขา้ใจระหวา่งหน่วยงาน
กบัประชาชนกลุ่มต่างๆ และ 6) สร้างความสัมพนัธ์อนัดี ระหว่างหน่วยงานกบัสื�อมวลชน และประชาชน
ทั�วไป1161  

วิทยา อ่อนช้อยได้แสดงทัศนะเกี�ยวกับองค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์ไว้ว่า 
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่อไปนี� คือ 1) นโยบายของหน่วยงานหรือองคก์ร งานประชาสัมพนัธ์จะดาํเนินไป
ดว้ยดีจะตอ้งทราบนโยบายที�เด่นชดัของหน่วยงานหรือองคก์ร เพื�อเป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายแผนงาน
วิธีการจดัการประชาสัมพนัธ์ 2) การประพฤติตนของหน่วยงานหรือองคก์ร การประพฤติปฏิบติัหรือการดาํเนิน
กิจการทั�งหลายของหน่วยงานองคก์รหากเป็นไปในรูปที�สงัคมใหค้วามเห็นชอบหรือสร้างภาพลกัษณ์ที�ดีแลว้ การ
ดาํเนินการเพื�อการประชาสมัพนัธ์ก็จะเป็นไปไดง่้าย ประหยดั บางครั� งการประพฤติปฏิบติัที�ดีของหน่วยงานหรือ
องค์กรก็เป็นงานประชาสัมพนัธ์ในตวัของมนัเอง  3) บุคลากร หากไม่มีบุคลากรที�มีความรู้ความสามารถ
ดาํเนินงานประชาสัมพนัธ์แลว้การดาํเนินกิจการทั�งหลายขององคก์ร ยอ่มเป็นการยากที�จะให้คนทั�งหลายชื�นชม
ยอมรับ หรือให้การสนบัสนุนและคลอ้ยตาม 4) งบประมาณ ลกัษณะการไดม้าของงบประมาณเพื�อดาํเนินการ
ประชาสัมพนัธ์มี 3 รูปแบบ คือ 4.1) งบประมาณดาํเนินการโดยตรง 4.2) งบประมาณที�ไดจ้ากการบริจาค และ 
4.3) งบประมาณที�หาไดเ้อง  5) วสัดุอุปกรณ์เป็นเครื�องมือที�จะทาํใหก้ารประชาสมัพนัธ์บรรลุเป้าหมายไดโ้ดยง่าย 
และ  6) การจดัการเมื�อทราบนโยบายที�แน่ชดัหน่วยงานประชาสัมพนัธ์จะตอ้งมีการจดัการหรือการบริหารงาน
ภายใตก้รอบของความสามารถของบุคลากรงบประมาณวสัดุอุปกรณ์ที�มีอยูท่ ั�งหลาย เพื�อให้งานประชาสัมพนัธ์
ดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล1162  
                                                

1160กญัญา ศิริสกุล, บทบาทของนักประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 2552, 14-16. 

1161อรุณ งามดี, การประชาสัมพันธ์ (กรุงเทพฯ : สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย,2527), 
45. 

1162วทิยา อ่อนชอ้ย, การประชาสัมพนัธ์ (สุรินทร์ : สหวทิยาลยัอีสานใตสุ้รินทร์, 2531), 15-17. 
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อุบลวรรณ ปิติพฒันโฆษิต ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัองคป์ระกอบในการประชาสัมพนัธ์ไว้
ดังนี� คือ 1) องค์ประกอบเกี�ยวกับองค์กร เป็นเรื� องขององค์กรที�ทํางานประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายเริ� มต้นงาน
ประชาสัมพนัธ์เป็นผูก้าํหนดแนวนโยบาย งบประมาณ และบุคลากร ของงานประชาสัมพนัธ์เนื�องจากงาน
ประชาสมัพนัธ์ เป็นกลไกที�สาํคญัอยา่งหนึ�งของฝ่ายบริหาร ขององคก์รที�จะติดต่อสื�อสารกบักลุ่มเป้าหมายต่างๆ 
เพื�อสร้างภาพลกัษณ์ที�ดีขององคก์รต่อสาธารณชน ดงันั�นองคก์รจึงเป็นสิ�งที�สาํคญัในการทาํงานประชาสัมพนัธ์ 
เพราะเป็นตัวกําหนดว่างานประชาสัมพนัธ์จะต้องเป็นไปในรูปแบบใด 2) องค์ประกอบเกี�ยวกับนัก
ประชาสัมพนัธ์ เป็นเรื�องเกี�ยวกบัอาชีพ และนกัประชาสัมพนัธ์ การทาํงานประชาสัมพนัธ์ นกัประชาสัมพนัธ์ใน
องคก์ารต่างๆ อาจจะเรียกแตกต่างกนัไป เช่นประชาสมัพนัธ์ เจา้หนา้ที�ประชาสมัพนัธ์ ซึ� งนบัวา่เป็นองคป์ระกอบ
สาํคญั ที�จะทาํใหง้านประชาสมัพนัธ์ขององคก์รดาํเนินไปไดดี้หรือไม่ เพราะนกัประชาสัมพนัธ์ เป็นผูป้ฏิบติังาน
และสร้างสรรคใ์หง้านประชาสมัพนัธ์นั�นๆ ดาํเนินไปไดบ้รรลุตามวตัถุประสงคที์�ตั�งไว ้คุณสมบติัที�สาํคญัของนกั
ประชาสัมพนัธ์จึงตอ้งเป็นบุคคลที�อดทนต่อสถานการณ์ต่างๆนอกเหนือจากมีความรู้ความสามารถ รู้เทคนิควิธี
ต่างๆ ของงานประชาสัมพนัธ์เป็นอยา่งดี ฉลาด มีไหวพริบขยนัมีความรู้ ความเขา้ใจในเรื�องเศรษฐกิจการเมือง 
วฒันธรรม รู้จกัใชสื้�อมวลชนเป็นอยา่งดีอีกดว้ย 3) องคป์ระกอบเกี�ยวกบัข่าวสาร เป็นเรื�องของข่าว วธีิการเผยแพร่
ข่าวสารการประชาสัมพนัธ์เนื�องจากงานเผยแพร่ข่าวสารเป็นงานหลกัที�สําคญัของงานประชาสัมพนัธ์ ดงันั�น
ข่าวสารจึงเป็นองคป์ระกอบที�สาํคญัยิ�ง ข่าวสารต่างๆ ที�ใชใ้นการประชาสัมพนัธ์แก่ ประชาชน อาจเป็นไดห้ลาย
ลกัษณะ ทั�งที�เป็นขอ้ความ คาํพดู เอกสารเครื�องหมาย สัญลกัษณ์ ภาพ สิ�งพิมพ ์หรือสื�ออื�นๆ เช่น เทปบนัทึกเสียง 
วีดีทศัน์ เพื�อให้ประชาชนไดท้ราบเนื�อหาสาระของข่าวสารต่างๆ เนื�อหาของข่าวสารนั�น จะตอ้งมีความหมาย
ชดัเจน ไม่ขดัแยง้กบัค่านิยมของคนในสังคมนั�นๆ ง่ายแก่การรับรู้และการเขา้ใจ คือ รับสารนั�นได ้เขา้ใจในสาร
นั�น ยอมรับในสารนั�น เกิดการปฏิบติัและมีปฏิกิริยาสะทอ้นกลบั เพื�อให้ไดผ้ลในการเผยแพร่ข่าวสาร จะตอ้งใช้
กลวธีิสร้างความสนใจให้เกิดขึ�นแก่ประชาชนโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของการประชาชนเป็นหลกั 4) 
องคป์ระกอบเกี�ยวกบัสื�อ สื�อประชาสัมพนัธ์ มีทั�งภายในและภายนอก สื�อมวลชน สิ�งพิมพ ์ วิทยแุละโทรทศัน์ 
ภาพยนตร์ สื�อระหว่างบุคคล สื�ออินเทอร์เน็ต เครื�องมือสื�อสารเพื�อการประชาสัมพนัธ์ในการดาํเนินงาน
ประชาสัมพนัธ์นั�น การเผยแพร่กระจายข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมาย เป็นงานสาํคญัอยา่งหนึ�ง ซึ� งอาจกระทาํให้
หลายวธีิ วธีิหนึ� งก็คือ การใชเ้ครื�องมือสื�อสารต่างๆ ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร วิทย ุโทรทศัน์ ภาพยนตร์ แผ่น
พบั โทรศพัท ์โทรสาร อินเทอร์เน็ต มาช่วยในการดาํเนินงานประชาสมัพนัธ์ใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ�น ขอ้สาํคญัก็
คือ ผูป้ฏิบติังานในดา้นนี�  ตอ้งศึกษาให้มีความรู้ และเขา้ใจถึงลกัษณะของสื�อประเภทต่างๆ ที�จะตอ้งนาํมาใชใ้น
งานประชาสัมพนัธ์ ให้เหมาะสมกบังานแต่ละประเภท เครื�องมือในการประชาสัมพนัธ์ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท 
คือ คาํพูด หรือคาํพูดระหวา่งบุคคลต่างๆ สื�อสิ�งพิมพ ์สื�ออิเล็กทรอนิคส์ สื�อภาพนิ�ง ภาพยนตร์ และอินเทอร์เน็ต 
ในการดาํเนินงานประชาสัมพนัธ์นั�นควรใชสื้�อหลายชนิดร่วมกนั และ 5) เกี�ยวกบักลุ่มเป้าหมาย ผูรั้บสาร เป็น
กลุ่มประชาชนภายในองคก์ร กลุ่มประชาชนภายนอกองคก์ร กลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพนัธ์ องคป์ระกอบ
สุดทา้ยของการประชาสัมพนัธ์และนับว่าสําคญัเป็นอย่างยิ�งก็คือ กลุ่มเป้าหมาย หรือผูรั้บสารในกระบวนการ
สื�อสาร มีองคก์ารและนกัประชาสมัพนัธ์เป็นผูส่้งสาร ข่าวสารและเครื�องมือสื�อสาร เป็นทั�งตวัสารและช่องทางใน
การส่งสาร กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มบุคคลหรือประชาชนที�เป็นเป้าหมายในการสื�อสารประชาสมัพนัธ์ที�ตอ้งการให้
ไดรั้บข่าวสารที�เผยแพร่ แลว้เกิดความเขา้ใจที�ถูกตอ้ง หรือเกิดพฤติกรรมเป็นไปตามวตัถุประสงค์ที�ผูท้าํการ
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ประชาสัมพนัธ์ตั�งใจไว ้กลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพนัธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กลุ่มประชาชนภายใน 
ไดแ้ก่ ผูที้�ทาํงานอยูภ่ายในองคก์ารนั�น และกลุ่มประชาชนภายนอก ซึ� งแบ่งออกไดเ้ป็นอีก 3 กลุ่ม คือกลุ่ม
ประชาชนที�เกี�ยวขอ้งกบัองค์การโดยตรง เช่น ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ สื�อมวลชน กลุ่มประชาชนในทอ้งถิ�น กลุ่ม
ประชาชนทั�วไป1163  

ไพศาล กาญจนวงศ์ ไดจ้าํแนกประเภทของการประชาสัมพนัธ์ตามหน่วยงานที�ดาํเนินการ 
พิจารณาไว ้- ประการ ดงันี� คือ &) การประชาสมัพนัธ์ของรัฐบาล หมายรวมถึง การประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงาน
ราชการ ทั�งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ� งการดาํเนินงานดงักล่าวจะใชว้ิธีการกระจายข่าวสาร การเผยแพร่
ชี�แจงเกี�ยวกบันโยบาย การดาํเนินงาน ผลงานต่างๆ เพื�อเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดี และชื�อเสียงเกียรติคุณของ
หน่วยงานสู่ประชาชน เพื�อให้ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจและความนิยมจากประชาชนกลุ่มต่างๆ ในการสร้าง
ความสาํเร็จแก่หน่วยงานราชการนั�นๆ และของประเทศชาติโดยส่วนรวม อีกทางหนึ� งประชาชนในฐานะผูเ้ป็น
เจา้ของประเทศยอ่มมีสิทธิ มีเสียง มีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ ดงันั�นประชาชนจึงมีสิทธิตามกฎหมายใน
การรับรูขอ้มูลข่าวสารของรัฐ สื�อที�ใช้ได้แก่ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เอกสารสิ�งพิมพ์ ภาพข่าวและ
ภาพยนตร์ การจัดนิทรรศการและงานพิเศษ หน่วยประชาสัมพนัธ์เคลื�อนที� บริการสําหรับหนังสือพิมพ์ การ
สาํรวจประชามติ การเผยแพร่ดา้นวิชาการผ่านการอบรม เป็นตน้  และ 2) การประชาสัมพนัธ์ของภาคธุรกิจ เป็น
การดาํเนินงานประชาสัมพนัธ์เพื�อสร้างความสัมพนัธ์กบักลุ่มประชาชน ไดแ้ก่ บริษทัธุรกิจ ดว้ยการบอกกล่าว
เผยแพร่ ชี� แจงเกี�ยวกับ ขอ้มูลบริษทั นโยบาย ผลการดาํเนินงาน การติดต่อ เพื�อสร้างความเชื�อถือและ สร้าง
ภาพลกัษณ์ใหก้บับริษทั แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม เพื�อพยายามรักษาลูกคา้ใหค้งอยูก่บับริษทัใหน้านที�สุด 
สื�อที�ใช้ได้แก่ วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ ์วิทยุโทรทศัน์ เอกสารสิ�งพิมพ์ ภาพข่าวและภาพยนตร์ การจัด
นิทรรศการและงานพิเศษ การจดักิจกรรมพิเศษ เวบ็ไซตใ์นอินเตอร์เน็ต เป็นตน้1164  

กรมประชาสัมพนัธ์ ไดก้ล่าวถึงหลกัการประชาสัมพนัธ์ไวว้่า การดาํเนินงานประชาสัมพนัธ์
นั�นจะตอ้งยึดหลกั S M C R กล่าวคือ &) Source หรือตวัเรา จะตอ้ง &.&) มีความรู้ คือจะตอ้งรู้เรื�อง &.&.&) การ
ประชาสมัพนัธ์และมีทกัษะ ประสบการณ์การสื�อสาร ถ่ายทอดพอสมควร &.&.-) บทบาท หนา้ที� ภารกิจหน่วยงาน
ของเรา &.&.o) หนา้ที�หลกั หนา้ที�รอง ของเรา และ &.&.p) งานที�เราจะไปดาํเนินการ และสภาพชุมชน แวดลอ้ม
ต่างๆ และ &.-)  มีความเขา้ใจ คือจะตอ้งเขา้ใจ &.-.&) จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในการดาํเนินงาน &.-.-) 
เจา้หนา้ที�ทุกคนในหน่วยงานมีความเขา้ใจ สามารถอธิบาย ชี�แจง โตต้อบได ้และมีเป้าหมายการทาํงานอนัเดียวกนั 
และ &.-.o) ขีดจาํกดัในการดาํเนินงาน เช่น กาํลงัคน งบประมาณ กฎระเบียบ ฯลฯ -) Message หรือ เนื�อหาจะตอ้ง  
-.&)  ศึกษา คน้ควา้ เนื�อหาสาระใหแ้ม่นยาํ สามารถอา้งอิงได ้-.-)  สามารถนาํมาประยกุตใ์ชไ้ด ้ และ -.o) สามารถ
เชื�อมโยงการดาํเนินงานกบัหน่วยงานอื�น o) Channel หรือ ช่องทางการสื�อสาร มีมากมาย เช่น วิทย ุโทรทศัน์ 
                                                

1163อุบลวรรณ ปิติพฒันะโฆษิต, การเขียนสื�อต่างๆ เพื�อการประชาสัมพนัธ์ (กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2545), 16. 

1164ไพศาล กาญจนวงศ์, “หลักการประชาสัมพันธ์(Publication) และการประยุกต์ใช้การ
ประชาสัมพนัธ์กบัการท่องเที�ยว,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชานิเทศศาสตร์กับการท่องเที�ยว คณะพัฒนาการ
ท่องเที�ยว มหาวทิยาลยัแม่โจ้, เขา้ถึงเมื�อ &W มกราคม -WWr, เขา้ถึงไดจ้าก http://coursewares.mju.ac.th:81/TD335/ 
td335/chapter3/chapter3_1.htm 
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หนงัสือพิมพ ์การแข่งขนั การประกวด การพาชมสถานที� การจดัหน่วยชุมชนสัมพนัธ์ ฯลฯ ซึ� งการจะใช ้ช่องทาง
ใดในการสื�อสารนั�น ควรคาํนึงถึง o.&) ความเหมาะสมกบัสภาพพื�นที� ชุมชน ผูค้น o.-) การรับรู้ ความเขา้ใจของ
ผูค้น  และ  o.o) ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การเกิดประโยชน์สูงสุดและประหยดั p) Receiver หรือผูรั้บสาร มี
ความสําคญัที�สุดเนื�องจากเป็นจุดสุดทา้ยในการสื�อสาร ซึ� งสามารถประเมินผลได้ว่า  การประชาสัมพนัธ์นั�น
ประสบผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคห์รือไม่1165  

นิวซอม, สก็อตต ์ และเติร์ก (Newsom, Scott and Turk) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัหลกัการ
พื�นฐานของการประชาสมัพนัธ์ที�ควรคาํนึงไวด้งันี� คือ 1) การประชาสมัพนัธ์ตอ้งตั�งอยูบ่นพื�นฐานขอ้เท็จจริงไม่ใช่ 
นวนิยายหรือการเสกสรรปั� นแต่งเรื�องขึ�นเอง 2) การประชาสมัพนัธ์เป็นงานบริการสาธารณชน ไม่ใช่งานที�ทาํเพื�อ
ใครคนใดคนหนึ�ง 3) ผูป้ฏิบติังานประชาสัมพนัธ์ตอ้งมีความกลา้ที�จะปฏิเสธลูกคา้ หรือปฏิเสธการกระทาํการที�
โกหกหลอกลวง 4) ในฐานะที�ผูป้ฏิบติังานประชาสัมพนัธ์ ซึ� งตอ้งดาํเนินการสื�อสารกบัสาธารณชนผ่าน
สื�อมวลชน จึงตอ้งสร้างความเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกบัสื�อและไม่ควรที�จะโกหกหลอกลวงสื�อที�นาํเสนอข่าว 5) ใน
ฐานะที�ผูป้ฏิบติังานอยูใ่นบทบาทของคนกลางในการติดต่อสื�อสาร ระหวา่งองคก์ารกบัสาธารณชน จึงจาํเป็นตอ้ง
เป็นนักสื�อสารที�มีประสิทธิภาพด้วยการให้ขอ้มูลซํ� าแลว้ซํ� าอีก จนก่อให้เกิดความเข้าใจเพิ�มมากขึ� น 6) 
ผูป้ฏิบติังานประชาสมัพนัธ์บางทีอาจเป็นตน้ตอของแหล่งข่าวสาร 7) ผูป้ฏิบติังานประชาสัมพนัธ์ ไม่ควรคาดเดา
ขอ้มูลเอง แต่ตอ้งดาํเนินการสํารวจ วิจัยประชามติด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เท่านั�น 8) ผูป้ฏิบัติงาน
ประชาสัมพนัธ์ตอ้งไม่ใชแ้ต่สัญชาติญาณ (intuition) ซึ� งการทาํความเขา้ใจต่อสาธารณชนจะตอ้งหาวิธีการเขา้ถึง
คนกลุ่มนี� ให้ไดอ้ยา่งแทจ้ริง ซึ� งผูป้ฏิบติังานประชาสัมพนัธ์ตอ้งใชค้วามรู้ทางสังคมศาสตร์ เช่น จิตวิทยา สังคม
วิทยา จิตวิทยาสังคม ประชามติ การสื�อสาร และการศึกษาดา้นภาษาศาสตร์เขา้ร่วม 9) การปฏิบติังาน
ประชาสมัพนัธ์ จาํเป็นตอ้งประยกุตใ์ชค้วามรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ 10) ผูป้ฏิบติังานประชาสัมพนัธ์ ตอ้งพร้อมที�จะ
อธิบายสาธารณชนให้เขา้ใจปัญหาต่างๆ ก่อนที�ปัญหาจะลุกลามกลายเป็นเหตุการณ์วิกฤติ นั�นคือ ผูป้ฏิบติังาน
ประชาสมัพนัธ์ตอ้งเป็นบุคคลที�ตื�นตวัอยูเ่สมอ เป็นผูใ้ห้คาํแนะนาํ ปรึกษาเพื�อไม่ให้สาธารณชนเกิดความเคลือบ
แคลงใดๆ และ 11) ผูป้ฏิบติังานประชาสัมพนัธ์ ควรมีเกณฑม์าตรฐานทางวิชาชีพเดียวกนั และมีจรรยาบรรณ 
สาํหรับนกัประชาสมัพนัธ์ในการประเมินถึงความมีจริยธรรมเท่า ๆ กบัการไดรั้บยกยอ่งและมีชื�อเสียง1166  

วจิิตร อาวะกลุ ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การประชาสัมพนัธ์ที�ไดผ้ลนั�นตอ้งยึดหลกัการดงัต่อไปนี�  
คือ ดาํเนินการประชาสัมพนัธ์ บนพื�นฐานความถูกตอ้ง ยติุธรรมไม่เอาเปรียบกนั และจริงใจดว้ยกนัทุกฝ่าย 
ดาํเนินการประชาสัมพนัธ์ เพื�อความสามคัคี ราบรื�น รักใคร่ร่วมมือร่วมใจ ประสานสัมพนัธ์กนัดว้ยความสุภาพ 
ไม่หยาบคาย ไม่ยกตนข่มท่าน หรือให้ร้ายป้ายสี รู้จกัใชภ้าษาที�เขา้ใจง่าย สื�อสารดี เลือกข่าวสารที�จะเผยแพร่ส่ง
ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลกัการดาํเนินการสรุปไดด้งันี� คือ 1) ดาํเนินการประชาสัมพนัธ์ก่อนการดาํเนินการ
งานทุกชนิดโดยถือวา่การประชาสัมพนัธ์ เป็นทพัหนา้ของกิจการทั�งปวง ทุกดา้นในการเผยแพร่ข่าวสารเพื�อเป็น
การสร้างความสัมพนัธ์ ทดสอบ ศึกษาขอ้มูล วิเคราะห์วิจยัสภาพการ ค่านิยมพฤติกรรมต่างๆ 2) ศึกษา

                                                
1165กรมประชาสัมพนัธ์, หลักการและกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์, เขา้ถึงเมื�อ -W มกราคม-WWr, 

เขา้ถึงไดจ้าก http://yeawya.prd.go.th/view_ebook.php?id=W  
1166Frank William Jefkins, Planned Press and Public Relations, 3rd ed. (New York Blackie 

Academic & Professional, 1993), 48. 
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วตัถุประสงค์ นโยบายหน่วยงาน เหตุการณ์สถานการณ์ให้แน่นอน ชดัเจนยึดถือและดาํเนินงานให้ตรงและ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ 3) ตั�งวตัถุประสงค์และเป้าหมายว่า วตัถุประสงค์จะทาํให้เกิดผลในดา้นใดเพื�อ
เสริมสร้างความสมัพนัธ์และแกไ้ขความเขา้ใจผิด มีปัญหาใดบกพร่องเรื�องใดบา้งเพื�อจะไดด้าํเนินงานและแกไ้ข
ไดต้รงตามวตัถุประสงค ์4) ศึกษางานของฝ่ายต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อทราบส่วนที�ดี ส่วนที�เด่น และใหข้อ้เสนอแนะ
ส่วนที�ตอ้งแกไ้ขและศึกษาดูวา่สิ�งใดทาํให้เกิดปัญหา ทาํให้แกปั้ญหาไดร้าบรื�น 5) ศึกษาและเขา้ใจความตอ้งการ
ประชาชนความรู้สึกเจตคติของกลุ่มต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัหน่วยงานเพื�อที�จะดาํเนินการประชาสัมพนัธ์ไดถู้กตอ้ง
ตามความตอ้งการของกลุ่มต่างๆ 6) ศึกษา สาํรวจกระแสมติ โดยทั�วไป การประชาสมัพนัธ์ทาํใหเ้กิดความสมัพนัธ์
อนัดีกบักลุ่มประชาชนที�เกี�ยวขอ้งและให้ประชาชนเขา้ใจ สนบัสนุนความร่วมมือกบัหน่ายงานให้ดาํเนินไปดว้ย
ผลดี สมความมุ่งหมายนั�น โดยใชป้ระชามติเป็นบรรทดัฐาน 7) การประชาสัมพนัธ์จะบรรลุวตัถุประสงค ์และมี
ประสิทธิภาพที�ดีและเหมาะสมตอ้งอาศยัแนวคิดเป็นหลกั 8) ตอ้งประกอบดว้ยความรู้สึกนึกคิดที�ดีผูด้าํเนินการ
ประชาสมัพนัธ์ จะตอ้งไม่เหนื�อยหน่ายต่อการติดต่อสื�อสารในระบบรอบทิศทางของการทาํงาน 9) ตั�งคาํขวญัใน
การสร้างจุดสนใจ ในการดาํเนินการประชาสมัพนัธ์ เพื�อสร้างความสนใจใหป้ระชาชนเกิดความสนใจเพื�อที�จะให้
ระบบการดาํเนินงานดาํเนินไปไดบ้รรลุจุดมุ่งหมาย 10) ควรยึดประโยชน์โดยส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตน  
11) ควรยึดถือความซื�อสัตยสุ์จริตในการดาํเนินงาน 12) ควรดาํเนินการด้วยความรับผิดชอบ 13) การ
ประชาสัมพนัธ์ เป็นเรื�องของทุกคน ทุกคนถือว่ามีส่วนรับผิดชอบในการประชาสัมพนัธ์ 14) ใคร่ครวญก่อน
เปิดเผยขอ้เท็จจริง ข่าวสารที�นาํออกเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ควรไดรั้บ พิจารณาก่อนวา่จะทาํให้เกิดผลดี หรือ
ผลเสียตามมา หรือเกิดผลกระทบกระเทือนตลอดจนทาํให้ผูอื้�นเสียหายหรือไม่ 15) ควรปราศจากการกลั�นแกลง้
ให้ร้ายป้ายสีบุคคลหรือหน่วยงานอื�น 16) การประชาสัมพนัธ์เป็นการปฏิบติัให้บริการแก่ประชาชน 17) ตอ้งมี
ความตระหนกัและดาํเนินดา้นมนุษยสัมพนัธ์อยา่งสมํ�าเสมอ 18) ตอ้งอยูเ่บื�องหลงัการดาํเนินงานของหน่วยงาน  
19) การที�หน่วยงานมีบทบาททางสังคม จะเนน้การประชาสัมพนัธ์ไดแ้ก่การเขา้ร่วมสาธารณกุศล 20) ตอ้งให้
ความรู้ความเขา้ใจโดยมีขอ้มูลอยา่งกวา้งขวางโนม้นา้ว จูงใจอยา่งละมุนละม่อม 21) ควรดาํเนินการไดต้ลอด 24 
ชั�วโมง 22) ตอ้งดาํเนินการดว้ยความหนกัแน่น 23) ตอ้งอาศยัผูมี้ความรู้ความสามารถในการประชาสัมพนัธ์จึงจะ
ประสบผลสาํเร็จไดดี้ 24) ควรยึดหลกัป้องกนัไวดี้กวา่แก ้ ควรมีการพิจารณาไตร่ตรองข่าวสารที�ออกไปมีการ
วางแผนไวก่้อน และ 25) ในการดาํเนินงานตอ้งศึกษากลยทุธ์ของการประชาสัมพนัธ์ ใชเ้ทคนิค กลไกในการ
ดาํเนินงาน1167  

วิรัช ลภิรัตนกุล ไดส้รุปหลกัใหญ่ๆ ที�สาํคญัของการประชาสัมพนัธ์ในปัจจุบนัไว ้o ประการ 
คือ &) การบอกกล่าวหรือชี� แจงเผยแพร่ให้ทราบ คือการบอกกล่าวชี� แจงให้ประชาชนทราบถึงนโยบาย 
วตัถุประสงค์ การดาํเนินงาน และผลงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนข่าวคราวความเคลื�อนไหวขององค์กร 
สถาบนัให้ประชาชนและกลุ่มประชาชนที�เกี�ยวขอ้งไดท้ราบ และรู้เห็นถึงสิ�งดงักล่าว ทาํให้สถาบนัเป็นที�รู้จกั 
เขา้ใจ และเลื�อมใส ตลอดจนทาํใหป้ระชาชนเกิดความรู้สึกที�ดีที�เป็นไปในทางที�ดีต่อองคก์าร สถาบนั ทาํให้ไดรั้บ
ความสนบัสนุนร่วมมือจากประชาชน -) การป้องกนัและแกไ้ขความเขา้ใจผิด เป็นการประชาสัมพนัธ์เพื�อป้องกนั 
(preventive public relations) ซึ� งมีความสาํคญัมาก เพราะการป้องกนัไวก่้อนยอ่มดีกวา่ทีตอ้งมาแกไ้ขในภายหลงั 

                                                
1167วจิิตร อาวะกลุ, เทคนิคการประชาสัมพันธ์ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพไ์ทยวฒันพาณิช, 2541), 191-

205. 
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โดยฝ่ายที�มีหนา้ที�รับผิดชอบตอ้งคน้หาสาเหตุที�อาจก่อใหป้ระชาชนเกิดความเขา้ใจผิดในสถาบนั แลว้หาแนวทาง
ในการใหเ้กิดความเขา้ใจที�ดีต่อสถาบนัก่อนที�จะมีความเขา้ใจผิดนั�นๆ เกิดขึ�น และ o) การสาํรวจประชามติ เป็น
การสาํรวจวิจยัประชามติ เพราะการดาํเนินการประชาสัมพนัธ์อยา่งมีประสิทธิภาพตอ้งรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของ
ประชาชน หรือ ประชามิติ (public opinion) โดยจะตอ้งทราบวา่ประชาชนตอ้งการอะไร ไม่ตอ้งการอะไร เพื�อ
ตอบสนองสิ�งต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและไม่ตอ้งการของประชาชนที�เกี�ยวขอ้ง การทาํการสาํรวจวิจยั
จึงเป็นสิ�งที�สาํคญัในการดาํเนินการประชาสมัพนัธ์1168  

เฟรดเดอริค (Friederich) ไดจ้าํแนกกระบวนการประชาสัมพนัธ์ออกเป็น 5 ขั�นตอน ไดแ้ก่  1) 
การหาขอ้เท็จจริงและการวิจยั 2) การกาํหนดนโยบายและการวางแผนโครงการ 3) การสื�อสาร และ 4) การ
ประเมินผล ซึ� งประเด็นที�เฟรดเดอริคไดเ้นน้ในกระบวนการประชาสัมพนัธ์คือ การจดัลาํดบัความสําคญัของ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และการใหมี้การสื�อสารสองทางไป-กลบั ซึ�งไดแ้ทรกไวใ้นตอนหนึ�งและสอง โดยเฉพาะ
ขั�นตอนที�สองเขายงัเนน้ถึงการกาํหนดนโยบายก่อนดว้ย1169 เรยม์อนด์ ไซมอน (Raymond Simon)ไดจ้าํแนก
กระบวนการประชาสมัพนัธ์ออกเป็น 5 ขั�นตอน ไดแ้ก่ &) การสาํรวจประชามติ 2) การวจิยั 3) การกาํหนดนโยบาย
และการวางแผนโครงการ 4) การสื�อสาร และ 5) การวดัการประเมินและการรายงานผล ซึ� งสิ�งที�ไซมอนไดเ้นน้มี
ขอ้แตกต่างไปบา้งคือ เขาไดแ้ยกขั�นตอนแรกของคริปสนั เซ็นเตอร์ และบลูม แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ การสาํรวจ
ประชามติ (ประชาชนมีความคิดเห็นเช่นไรต่อสถาบนั) กบัการวิจยั (เนน้การตรวจสอบสภาพสังคมและสภาพ
สิ�งแวดลอ้มก่อนดาํเนินงานประชาสมัพนัธ์)1170 วลิเฟรด โฮวาร์ด (Wilfred Howard,1985)ไดแ้สดงทศันะไวว้า่การ
ปฏิบติังานของหน่วยงานประชาสมัพนัธ์ สามารถแบ่งเป็นกิจกรรม 9 ขั�นตอน ดงันี� คือ 1) การตดัสินใจเบื�องตน้ใน
การกาํหนดวตัถุประสงค ์ (preliminary decision on objectives) เป็นการกาํหนดวตัถุประสงคร์ะยะสั�นและระยะ
ยาวของการประชาสัมพนัธ์เพื�อให้สนบัสนุนกบันโยบาย วตัถุประสงคแ์ละปัญหาขององคก์าร 2) การศึกษาวิจยั
เพื�อการประชาสัมพนัธ์ (public relations research) เป็นการรวบรวมและศึกษากลุ่มเป้าหมายเพื�อตดัสินใจไดว้า่ 
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที�วางไวใ้นระยะแรกมีโอกาสที�จะดาํเนินการไดห้รือไม่ อยา่งไร การศึกษาวิจยันี� เพื�อวดั
ทศันคติ แรงจูงใจ ความคาดหวงัต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมาย 3) การศึกษาและตีความงานวิจยั (interpretation of 
research) หลงัจากรวบรวมขอ้มูลในขั�นที�สองแลว้ จึงนาํขอ้มูลที�ได้รับมาทาํการศึกษา ทาํความเขา้ใจใน
รายละเอียดเกี�ยวกบัปัจจยัหรือตวัแปรที�สาํคญัๆ ในการปฏิบติังาน เพื�อให้ทราบถึงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
และช่วยใหเ้ขา้ใจถึงปัญหาต่างๆ ไดอ้ยา่งชดัเจนมากวา่การตั�งสมมติฐานเกี�ยวกบักลุ่มเป้าหมาย โดยไม่มีขอ้เท็จจริง
ที�แน่นอน 4) การปรับวตัถุประสงคก์ารประชาสมัพนัธ์ (modification of objective) เป็นการปรับวตัถุประสงคก์าร
ประชาสมัพนัธ์ที�วางไวใ้นเบื�องตน้ให้อยูใ่นวิสัยที�องคก์ารสามารถปฏิบติัไดจ้ริงตามทรัพยากรและสถานการณ์ที�

                                                
1168วิรัช ลภิรัตนกุล, การประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์ฉบับสมบูรณ์, พิมพ์ครั� งที�  &A 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, -Wpq), &pW-&ps, &W--&Wp. 
1169Karl H. Friederich, “The Public Relations Process,” in the Publicity Process, ed. David L. 

Lendt, 2nd ed. (Lowa : Lowa State University Press, 1975), 19. 
1170Raymond Simon, Public Relation : Concepts and Practices, 3rd ed. (New York : John 

Wiley and Sons, 1984), 109-110. 
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องคก์ารเผชิญอยู ่5) การตดัสินใจกาํหนดกลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์ (decision on strategy) เป็นการพิจารณากล
ยทุธ์ในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ การเลือกใชสื้�อ การใชเ้ครื�องมืออุปกรณ์ ตลอดจนทรัพยากร
ในการบริหารต่างๆ ในการประชาสมัพนัธ์ตามวตัถุประสงคก์ารประชาสัมพนัธ์ที�กาํหนดไว ้6) การเลือกแก่นของ
เรื�องและจุดเร้าความสนใจ (themes and appeals) การกาํหนดแก่นของเรื�องและจุดเร้าความสนใจเพื�อการ
ประชาสัมพนัธ์ จะต้องคาํนึงถึงกลุ่มเป้าหมายทั� งด้านลักษณะส่วนบุคคลและประเพณี วฒันธรรมของ
กลุ่มเป้าหมาย เพื�อนาํความคิดไปขยายเป็นเนื�อหา สร้างเป็นสื�อเพื�อการประชาสมัพนัธ์ประเภทต่างๆ ตามกลยทุธ์ที�
กาํหนดไวไ้ดอ้ยา่งน่าสนใจ 7) การจดัองคก์ารเพื�อปฏิบติังานตามโครงการประชาสัมพนัธ์ (organization to carry 
out the program) เป็นงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารงานบุคคล การจดัสายงานบงัคบับญัชา การจดัอตัรากาํลงัใน
ส่วนงานต่างๆ ตามโครงการ เพื�อความสะดวกในการบริหารงานตามโครงการต่อไป 8) การวางแผนดา้นเวลาและ
งบประมาณ (planning of timing and budget) การวางแผนงานในส่วนนี� จะช่วยควบคุมให้การปฏิบติังานเป็นไป
ตามกาํหนดเวลาและขอบเขตของงบประมาณที�ตั�งไว ้ไม่เป็นปัญหา ทาํให้การดาํเนินงานตอ้งหยดุชะงกัชั�วคราว
เพื�อรองบประมาณ หรือทาํให้การดาํเนินงานเป็นอยา่งล่าชา้ ไม่ทนัเวลาที�เหมาะสม ส่งผลให้องคก์ารไดรั้บความ
เสียหาย และ 9) การควบคุมและประเมินผลการปฏิบติังาน (control and evaluation) จะเป็นส่วนที�แสดงให้เห็นวา่ 
เป้าหมายของการดาํเนินการประชาสมัพนัธ์ เป็นไปตามที�กาํหนดหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใดมีส่วนใดควรปรับปรุง
หรือแกไ้ขในระหวา่งการปฏิบติังาน เพื�อให้เกิดผลดีแก่การปฏิบติังาน1171 คทัลิป, เซ็นเตอร์ และบลูม (Cutlip, 
Center and Broom) ไดจ้าํแนกขั�นตอนของการประชาสัมพนัธ์ออกเป็น 4 ขั�นตอน ไดแ้ก่ 1) ขั�นการวิจยัการรับฟัง 
Research-Listening เป็นขั�นตอนแรกของการประชาสัมพนัธ์ซึ� งเป็นการหาขอ้มูล ขอ้เท็จจริงเกี�ยวกบั “ปัญหาที�
สถาบนักาํลงัเผชิญอยู่” เพื�อเป็นจุดเริ�มตน้ของการดาํเนินงานประชาสัมพนัธ์ 2) ขั�นการวางแผนตดัสินใจ 
Planning-Decision Making เป็นขั�นตอนของการวางแผนเตรียมการปฏิบติังานและการตดัสินใจวา่จะใชกิ้จกรรม
และกลยทุธ์ทางการประชาสัมพนัธ์ใดบา้งในการประชาสัมพนัธ์หรือการแกไ้ขปัญหาที�สถาบนักาํลงัเผชิญอยู ่3) 
ขั�นการติดต่อสื�อสาร Communication-Action เป็นการปฏิบติัการตามแผนที�ไดว้างไวใ้นขั�นตอนที�สองโดยใช้
เครื�องมือ เทคนิค และกลยทุธ์ ทางการสื�อสารในการเผยแพร่ข่าวสาร และ 4) ขั�นการประเมินผล Evaluation เป็น
ขั�นตอนสุดทา้ยของการประชาสมัพนัธ์ โดยมุ่งที�จะติดตามวา่ “งานประชาสัมพนัธ์ที�ไดท้าํไปนั�นไดผ้ลดีมากนอ้ย
เพียงไร”1172 

อุบลวรรณ ปิติพฒันะโฆษิต ทาํการศึกษาแนวคิดเกี�ยวกบัการประชาสัมพนัธ์ของคทัลิป  
(Cutlip) แลว้ไดส้รุปขั�นตอนในการดาํเนินงานประชาสมัพนัธ์ตามแนวคิดของคทัลิปนั�น วา่ประกอบดว้ยขั�นตอน
ที�สาํคญั 4 ขั�นตอน ดงันี� 11731) การวจิยัและแสวงหาขอ้มูล เป็นขั�นตอนแรกของการดาํเนินงานประชาสัมพนัธ์เป็น
การหาขอ้มูล ขอ้เท็จจริงเกี�ยวกบัปัญหาที�องคก์รกาํลงัเผชิญอยู ่หรือขอ้มูลทฤษฎีดา้นต่างๆ ที�เกี�ยวกบัโครงการที�จะ

                                                
1171เยาวภา บวัเวช, “รูปแบบการบริหารประชาสัมพนัธ์มหาวิทยาลยัราชภฏั” (ดุษฏีนพนธ์ปริญญา

ปรัชญาดุษฏีบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร,2550), 104-105. 
1172Scott M. Cutlip, Allen H. Center, and Glen M. Broom, Effective Public Relations, 8th ed. 

(Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall,1999), 340. 
1173อุบลวรรณ ปิติพฒันะโฆษิต, การเขียนสื�อต่างๆเพื�อการประชาสัมพันธ์ (กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ

มหาวทิยาลยั, 2544), 1-4. 
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เริ�มวางแผน ดงันั�น การหาขอ้มูลนี� จึงเป็นจุดเริ�มตน้ของการประชาสัมพนัธ์ 2) การวางแผนหรือการกระทาํ เป็น
ขั�นตอนของการกระทาํ โดยวางแผนว่าจะใชกิ้จกรรม กลยทุธ์ทางการประชาสัมพนัธ์ใดบา้งในการดาํเนินงาน
ประชาสมัพนัธ์ใหบ้รรลุผลสาํเร็จ 3) การสื�อสาร เป็นขั�นตอนของการปฏิบติัตามแผนที�วางไว ้โดยใชเ้ครื�องมือสื�อ
เพื�อการประชาสมัพนัธ์ประเภทต่างๆ และกลยทุธ์ในการสื�อสารเพื�อเผยแพร่ข่าวสาร และ 4) การประเมินผล เป็น
ขั�นตอนสุดทา้ยของการดาํเนินงานประชาสมัพนัธ์ โดยมุ่งหมายที�จะติดตามผลจากการดาํเนินงานที�ทาํไปแลว้วา่มี
ผลดีมากนอ้ยเพียงไร กระบวนการหรือ ขั�นตอนในการดาํเนินงานประชาสัมพนัธ์นี�  อาจเรียกยอ่ๆ เป็นที�เขา้ใจกนั
โดยทั�วไปวา่ R-A-C-E ซึ� งมาจาก R คือ Research การวิจยัและแสวงหาขอ้มูล A คือ Action การวางแผนและ
ดาํเนินการ C คือ Communication การติดต่อสื�อสาร E คือ Evaluation การประเมินผล ซึ� งสามารถนาํเสนอดว้ย
แผนภูมิไดด้งันี�  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที� 24 แผนภูมิแสดงกระบวนการดาํเนินงานการประชาสมัพนัธ์ตามแนวคิดของคทัลิป  
ที�มา: Scott M. Cutlip, Allen H. Center, and Glen M. Broom, Effective Public Relations, 8th ed. (Upper Saddle 
River, NJ: Prentice-Hall,1999), 341. 

 
รัตนาวดี ศิริทองถาวร ไดก้ล่าวถึงการดาํเนินงานประชาสัมพนัธ์ว่ามี p ขั�นตอน คือ &) การ

แสวงหาขอ้มูลและวิเคราะห์ปัญหา -) การวางแผนและการตดัสินใจ o) การดาํเนินการตามแผนงาน และ p) การ
ประเมินผล1174 นาํเสนอเป็นแผนภูมิไดด้งันี�  

                                                
1174รัตนาวดี ศิริทองถาวร, การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั, -Wpq), R&-R-. 

1. การแสวงหาขอ้มูล 
(Research) 

2 .การวางแผน 
(Action) 

3. การสื�อสาร 
(Communication) 

4 การประเมินผล 
(Evaluation) 

ขอ้มูลที�จาํเป็นต่อการ 
ประชาสมัพนัธ์ 
- ขอ้มูลเกี�ยวกบัวชิาชีพ 
- ขอ้มูลเกี�ยวกบั
หลกัการหรือทฤษฎี
การประชาสมัพนัธ์ 
เทคนิคการแสวงหา
ขอ้มูล 
- การสาํรวจขอ้มูลและ 
การวจิยัรวมทั�งขอ้มูล 
เกี�ยวกบัองคก์ารและ 
นกัประชาสมัพนัธ์ 

การกระทาํใหเ้กิดแผน 
ขั�นตอนการวางแผน 
- กาํหนดวตัถุประสงค ์
- กาํหนดกลุ่มเป้าหมาย 
- กาํหนดกิจกรรมและสื�อ 
- กาํหนดงบประมาณ 
- จดัทาํแผนปฏิบติังาน 
- การนาํแผนไปใช ้
- การวเิคราะห์ 
สถานการณ์ 
- การดาํเนินงาน 
ประชาสมัพนัธ์ 

- การเลือกใชสื้�อ 
- เทคนิคการสื�อสาร 
- ช่องทางการ
สื�อสารและผูรั้บสาร 

ผลจากการปฏิบติังาน 
ความกา้วหนา้ของ 
งานประชาสมัพนัธ์ 
- ใครเป็นผูป้ระเมิน 
ขอบข่ายในการประเมิน 
- ความครอบคลุมของสื�อ 
- การสนองตอบของ
กลุ่มเป้าหมาย 
- ผลกระทบ 
- กระบวนการชกัจูง 
โนม้นา้วใจ 
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แผนภูมิที� 25 แผนภูมิแสดงกระบวนการดาํเนินงานประชาสมัพนัธ์ตามแนวคิดของรัตนาวดี 
ที�มา : รัตนาวดี ศิริทองถาวร, การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
-Wpq), R-. 
 อธิบายแผนภูมิดงักล่าวขา้งตน้ไดด้งันี�  
 &. ขั�นแสวงหาขอ้มูลและวเิคราะห์ปัญหา (fact-finding and analysis problem) เป็นขั�นตอนแรก
ของการดาํเนินงานประชาสัมพนัธ์ ซึ� งจะเป็นการคน้หาขอ้เท็จจริงและขอ้มูลต่างๆ ที�เกี�ยวกบั สถานการณ์หรือ
ปัญหาที�องค์กรประสบอยู่ โดยอาศยัวิธีการวิจัย การรับฟังความคิดเห็น (research-listening) การวิจัยทางการ
ประชาสมัพนัธ์เป็นการสื�อสารแบบสองทางระหวา่งสถาบนั องคก์ารกบักลุ่มประชาชนที�เกี�ยวขอ้ง และครอบคลุม
ถึงการวิจัยในด้านอื�นๆ ด้วยเช่น นโยบาย การดาํเนินงาน สิ�งแวดลอ้มเป็นตน้ โดยนําผลการวิจัยมาพิจารณา
ประกอบการตดัสินใจในการกาํหนดแผนการประชาสมัพนัธ์ต่อไป  
 -. ขั�นการวางแผน-การตดัสินใจ (planning-decision making) เป็นการนาํขอ้มูล ขอ้เท็จจริง
ต่างๆ ที�ไดจ้ากการทาํวจิยั การรับฟังความคิดเห็นมากาํหนดเป็นแผนการ กิจกรรม ตลอดจนกาํหนดนโยบายต่างๆ 
การดาํเนินงานเป็นการกาํหนดแนวทางการตดัสินใจ และการดาํเนินงานอยา่งมีระบบเพื�อให้บรรลุวตัถุประสงค์
และเป้าหมายที�ตั�งไว ้ ซึ� งการวางแผน (planning) นั�นคือ ขบวนการหนึ�งในการบริหารงานเพื�อให้งานบรรลุตาม
วตัถุประสงค์และนโยบายที�กาํหนดไว ้การวางแผนจึงเป็นเรื�องของขอ้เท็จจริง มีการกาํหนดวิธีปฏิบติัที�ชดัเจน 
ถูกตอ้งและมีเหตุผลเพื�อเป็นแนวทางในการดาํเนินงาน การวางแผนประชาสัมพนัธ์เป็นขั�นตอนหนึ� งในการ
ดาํเนินงานการประชาสมัพนัธ์ ซึ�ง รัตนาวดี ศิริทองถาวร ไดใ้ห้นิยามของการวางแผนงานประชาสัมพนัธ์ธุรกิจวา่ 
เป็นการกาํหนดแนวทางหรือกาํหนดกรอบในการปฏิบติังานประชาสัมพนัธ์ เพื�อเผยแพร่ชื�อเสียงเกียรติคุณของ
องคก์ารธุรกิจใหป้ระชาชนกลุ่มเป้าหมายที�เกี�ยวขอ้งไดเ้กิดความเขา้ใจ เลื�อมใสศรัทธา และให้การสนบัสนุนการ
ดาํเนินงานขององคก์ารธุรกิจ รวมทั�งกาํหนดแนวทางในการรับฟังกระแสประชามติเพื�อเป็นองคป์ระกอบในการ
กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ารธุรกิจดว้ย1175 การจดัทาํแผนการประชาสมัพนัธ์จะเกี�ยวขอ้งกบัการ
กาํหนดวตัถุประสงค ์และเป้าหมายขององคก์ารโดยเริ�มจากการนาํเอานโยบาย วตัถุประสงค ์และเป้าหมายทาง
ธุรกิจ มาพิจารณาวิเคราะห์เพื�อเป็นหลกัในการพิจารณา  ทั� งนี� วิรัช ลภิรัตนกุลไดก้าํหนดหลกัในการดาํเนินการ
ดงักล่าวไว ้q ขั�นตอนดงันี� คือ &) การกาํหนดวตัถุประสงค ์(objective) จะตอ้งกาํหนดหรือระบุไวอ้ยา่งชดัเจนว่า 

                                                
1175เรื�องเดียวกนั, &AA. 

การแสวงหา
ขอ้มูลและ
วเิคราะห์
ปัญหา 

การวางแผน
และการ
ตดัสินใจ 

 

 

การดาํเนินการ
ตามแผนงาน 

 

 

 

การประเมินผล 

 

ติดตามผล 
ปรับกลวธีิการวางแผน 

วเิคราะห์และหาขอ้มูลเพิ�มเติม 
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เพื�ออะไรบา้งหรือตอ้งการแกปั้ญหา -) การกาํหนดกลุ่มประชาชนเป้าหมาย (target public) จะตอ้งระบุให้แน่ชดั
วา่กลุ่มประชาชนเป้าหมายคือใคร มีพื�นฐานการศึกษาหรือภูมิหลงัอยา่งไร รวมทั�งรายละเอียดต่างๆ เช่น ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมตลอดจนดา้นจิตวิทยาเช่น ในมีอิทธิพลต่อการแพร่กระจายข่าวสาร เป็นตน้ o) การกาํหนด
แนวหวัขอ้เรื�อง (themes) จะตอ้งกาํหนดให้แน่นอนวา่ แนวหัวขอ้เรื�องนั�นจะเนน้ไปทางใด ตลอดจนการกาํหนด
สัญลกัษณ์หรือขอ้ความสั� นๆ เป็นคาํขวญัต่างๆ ที�จดจาํได้ง่าย หรือดึงดูดความสนใจได้ดี p) การกาํหนดช่วง
ระยะเวลา (timing) จะต้องมีการกําหนดช่วงระยะหรือจังหวะเวลาที� เหมาะสมในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื�อเป็นการปูพื�นก่อน W) การกาํหนดสื�อและเทคนิคต่างๆ (media and techniques) จะตอ้ง
กาํหนดการใชสื้�อ หรือเครื�องมือ เทคนิคใดในการประชาสมัพนัธ์ และ q) การกาํหนดงบประมาณ (budget) จะตอ้ง
กาํหนดงบประมาณที�จะใชใ้นการดาํเนินการใหช้ดัเจน รวมถึงบุคลากรที�ใชใ้นการดาํเนินการดว้ย1176  
 o. ขั�นการดาํเนินการตามแผนงาน (Implementation) หรือ ขั�นตอนการสื�อสาร เป็นขั�นตอนลง
มือปฏิบติังานตามแผนที�วางไว ้โดยการอาศัยวิธีการสื�อสารในรูปแบบต่างๆ รวมทั�งเทคนิคการสื�อสารในการ
เผยแพร่แนวคิด หรือกิจกรรมต่างๆ ที�ไดก้าํหนดไวใ้นการวางแผนไปยงักลุ่มเป้าหมายที�เกี�ยวขอ้งตามสถานการณ์
ที�กาํหนดไว ้ทั�งนี� ในการปฏิบติัการจะตอ้งใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ และทนัเวลาจึงจะไดผ้ลเป็นที�น่าพอใจ และ 
 p. ขั�นการประเมินผล (evaluation) เป็นขั�นตอนที�วดัผลการดาํเนินงานวา่ไดผ้ลตามที�กาํหนดไว้
ในแผนหรือโครงการหรือไม่ อยา่งไร ขอ้มูลที�ไดจ้ากการประเมินผลจะเป็นผลดีต่อการดาํเนินงานในครั� งต่อไป 
โดยแบ่งออกเป็น - ประเภทคือ การประเมินผลก่อนลงมือปฏิบติัการ (pretesting) ทาํให้เราไดท้ราบขอ้บกพร่อง
ตั�งแต่ก่อนลงมือปฏิบัติจริงเพื�อแก้ไขปรับปรุง และการประเมินผลเมื�อปฏิบัติงานตามโครงการเสร็จสิ�นแลว้ 
(postesting) ทาํใหเ้ราทราบผลการดาํเนินงานและขอ้บกผิดพลาดต่างๆ ที�เกิดขึ�นจากการปฏิบติังาน และใชใ้นการ
ปรับปรุงโครงการในครั� งต่อไป ซึ� งการประเมินผลมี  p ลกัษณะไดแ้ก่ 4.& การประเมินผลเชิงขอ้มูลข่าวสาร/
ความรู้ มีการประเมินใน - ลกัษณะคือ การประเมินการเปิดรับข่าวสารทาํการโดยศึกษาจาํนวนชิ�นข่าวที�ไดรั้บการ
ตีพิมพเ์ผยแพร่ผา่นสื�อต่าง ๆ แลว้คาํนวณผูมี้โอกาสเปิดรับข่าวชิ�นนั�นที�ลงตีพิมพใ์นหนงัสือพิมพแ์ต่ละฉบบั โดยดู
จากยอดจาํหน่ายของหนงัสือพิมพแ์ต่ละฉบบั- Counter ในอินเตอร์เน็ต และ การประเมินความรู้ความเขา้ใจขอ้มูล
ข่าวสาร ประเมินโดยแบบวดัความรู้ความเขา้ใจในเนื�อหาสารที�เผยแพร่ออกไป เช่น คู่มือความรู้ นอกจากนี�  ยงั
สามารถประเมินความรู้ความเขา้ใจ จากการสาํรวจความรู้ความเขา้ใจ โดยใชแ้บบสอบถาม/สัมภาษณ์ อนัเป็นการ
วจิยัเชิงปริมาณ p.- การประเมินผลทศันคติ การประเมินทศันคติ วดัไดจ้ากการวจิยัเชิงสาํรวจ โดยอาจวดัวา่ มีการ
สร้างทัศนคติใหม่หรือไม่เพียงใด ทัศนคติที� มีอยู่แล้ว ถูกเสริมแรงให้เข้มแข็งขึ� น หรือยงัคงหนักแน่นไม่
เปลี�ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่เพียงใด มีการเปลี�ยนแปลงทศันคติตามที�พึงประสงคห์รือไม่  p.o การประเมินผล
พฤติกรรม เป็นการประเมินพฤติกรรมภายหลงัที�ไดเ้ปิดรับสื�อหรือขอ้มูลข่าวสารแลว้โดยสอบถามกลุ่มเป้าหมาย
วา่ ภายหลงัที�เปิดรับขอ้มูลข่าวสารหรือเขา้ร่วมกิจกรรมแลว้ พฤติกรรมไดเ้ปลี�ยนแปลงไปหรือไม่ และอะไรที�
เปลี�ยนแปลงไป หรือพฤติกรรมใหม่ที� เกิดขึ� นมีหรือไม่ คืออะไร ยกตัวอย่างเช่น การเลิกสูบบุหรี�  4.p การ
ประเมินผลผลิต การประเมินผลผลิต (Output) ซึ� งเกี�ยวขอ้งกบัการใชสื้�อที�ควบคุมได ้และควบคุมไม่ได ้และเป็น
การประเมินประสิทธิผลของการกระจายสื�อ การจาํหน่ายจ่ายแจกสื�อไปยงักลุ่มเป้าหมายกลุ่มต่างๆ วธีิการประเมิน 

                                                
1176วิรัช ลภิรัตนกุล, การประชาสัมพันธ์ฉบับสมบูรณ์, พิมพค์รั� งที� &A (กรุงเทพฯ : โรงพิมพแ์ห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, -Wpq), -pW--pq. 
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เช่น การนบัจาํนวนชิ�นข่าวที�ส่งไปเผยแพร่ยงัสื�อมวลชน - เป็นการวดัประสิทธิภาพของการทาํงานดา้นสื�อ1177 กรม
ประชาสมัพนัธ์ ไดก้ล่าวถึงกระบวนการประชาสมัพนัธ์วา่ ประกอบดว้ย p ขั�นตอน ไดแ้ก่ &) การศึกษาสาํรวจวิจยั 
เป็นขั�นตอนแรกของการประชาสมัพนัธ์กล่าวคือการจะดาํเนินการต่างๆ จะตอ้งศึกษา สาํรวจ วิจยั ปัญหา ทศันคติ
ของเจา้หนา้ที� ประชาชน ชุมชน หน่วยงานต่างๆ วา่มีแนวคิดเกี�ยวกบังาน คน หน่วยงานต่างๆ ของเราในทางบวก 
ทางลบอยา่งไร ทั�งนี� เพื�อเป็นขอ้มูล ในการดาํเนินการขั�นต่อไป -) การวางแผน เมื�อทราบปัญหา ทศันคติต่างๆ 
แลว้ จะตอ้งมีการวางแผนวา่จะดาํเนินการ รณรงคอ์ยา่งไร เช่น วนั เวลา สถานที�ดาํเนินการ กิจกรรมการใชว้สัดุ 
อุปกรณ์ กาํลงัคน งบประมาณ ฯลฯ เพื�อใหง้านออกมามีประสิทธิภาพเป็นไปตามวตัถุประสงค ์o) การดาํเนินการ 
เป็นขั�นตอนในการใชสื้�อ ช่องทางการประชาสมัพนัธ์ใหเ้หมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การนาํชมสถานที� จดั
หน่วยประชาสมัพนัธ์เคลื�อนที� เผยแพร่ข่าว กิจกรรม ผ่านสื�อมวลชนต่างๆ ฯลฯ และ p) การประเมินผล สามารถ
ประเมินผลการดาํเนินงานไดต้ลอดเวลาทั�งก่อนดาํเนินการ ในระหวา่งดาํเนินงาน หรือสิ�นสุดโครงการแลว้ ทั�งนี�
เพื�อใหกิ้จกรรมนั�นประสบผลสาํเร็จ ตามวตัถุประสงคดี์ที�สุด1178 
 มิเชลล์ แคลคอท (Michelle Calcote)ได้นําเสนอรูปแบบการสื�อสารประชาสัมพนัธ์ไว ้ 4 
รูปแบบดงันี� คือ 1) รูปแบบองคก์รการสื�อสารมวลชน (Public Information Model) เป็นรูปแบบการประชาสมัพนัธ์
โดยใชสื้�อสารทางเดียว (one-way communication)เพื�อสื�อสารขอ้มูลเชิงบวกไปสู่สาธารณชน โดยจะปิดบงัขอ้มูล
เชิงลบ (negative information) มกัใชก้ารกีฬา และบนัเทิง (Sport and entertainment) เป็นตน้ 2) รูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ (Public Information Model)เป็นรูปแบบการประชาสมัพนัธ์โดยใชก้ารสื�อสารในลกัษณะโนม้นา้ว
แบบทางเดียว (use persuasive one –way communication) เช่น การเผยแพร่ข่าวสารโครงการรณรงคต่์อตา้นการ
สูบบุหรี�  การเผยแพร่ข่าวสารโครงการรณรงคเ์กี�ยวกบัโรคเอดส์ การเผยแพร่ข่าวสารโครงการรณรงคก์ารขบัขี�
ปลอดภยั เป็นตน้ 3) รูปแบบการสื�อสารสองทางแบบไม่สมดุล (Two-way Asymmetrical Model) การสื�อสารแบบ
ไม่สมดุล เป็นรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ที�ใชป้ฏิกิริยาตอบกลบัจากสาธารณชน เพื�อหาวิธีให้สาธารณชน เพื�อหา
วิธีการสื�อสารขอ้มูล เพื�อโนม้นา้วใจ อาจจะใช ้ focus group เพื�อหาขอ้มูล โดยใชก้ลวิธีให้สาธารณชนเกิดการ
เปลี�ยนแปลงพฤติกรรม หรือความเชื�อ และ 4) รูปแบบการสื�อสารสองทางแบบสมดุล (Two-way Symmetrical 
Model) การสื�อสารสองทางแบบสมดุล เป็นรูปแบบการประชาสัมพนัธ์ที�ใชก้ารสื�อสารสองทาง (use two-way 
communication) เพื�อสร้างความเขา้ใจอนัดีกบัสาธารณชนหากมีความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์ก็จะใชก้ารสนทนา

                                                
1177ไพศาล กาญจนวงศ์, “หลักการประชาสัมพันธ์ (Publication) และการประยุกต์ใช้การ

ประชาสัมพนัธ์กบัการท่องเที�ยว,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชานิเทศศาสตร์กับการท่องเที�ยว คณะพัฒนาการ
ท่องเที�ยว มหาวทิยาลยัแม่โจ้, เขา้ถึงเมื�อ &W มกราคม -WWr, เขา้ถึงไดจ้าก http://coursewares.mju.ac.th:81/TD335/ 
td335/chapter3/chapter3_1.htm 

1178กรมประชาสัมพนัธ์, หลักการและกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์, เขา้ถึงเมื�อ -W มกราคม-WWr, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://yeawya.prd.go.th/view_ebook.php?id=W 
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หรือเจรจาต่อรอง เพื�อแกไ้ขปัญหา มกัใชก้บัหน่วยงานที�มีกฎหมาย ระเบียน ควบคุมดูแลอย่างเขม้งวด และ
ตอ้งการความเห็นชอบในการทาํงานของตนจากสาธารณชน1179   
 เบอร์โล (Berlo,1960) ไดจ้าํแนกความหมายของสื�อออกเป็น 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) วิธีการ
เขา้รหสั และถอดรหัสสาร ไดแ้ก่ กริยาของการสร้างสาร เช่น การพูดหรือการเขียนถือเป็นการเขา้รหัส 2)  ตวันาํ
สาร ไดแ้ก่ วทิย ุโทรทศัน์ ภาพถ่าย หรือหมายถึงพาหะที�นาํข่าวสารไปสู่ผูรั้บ และ 3) ตวันาํพาหะ ไดแ้ก่ ตวันาํซึ� ง
ทาํหนา้ที�พาหะที�นาํข่าวสาร เช่น สายเคเบิล ดาวเทียม ซึ� งเป็นตวักลางรับสัญญาณวิทยกุระจายเสียง หรือ วิทยุ
โทรทศัน์จากสถานีหนึ�งส่งต่อใหอี้กสถานีหนึ�งที�อยูห่่างไกลเพื�อออกอากาศในทอ้งถิ�นนั�น ๆ1180  
 แฟรงค ์เจฟคินส์ (Frank Jefkins) ไดจ้าํแนกเครื�องมือหรือสื�อที�ใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ไว ้12 
ประเภท คือ 1) หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร และหนงัสืออา้งอิง 2) สื�อโสตทศัน์ เช่น ภาพยนตร์ สไลด์ และวีดีโอ 3) 
วทิยกุระจายเสียง 4) โทรทศัน์ 5) นิทรรศการ 6) แผน่พบั (literature) ซึ�งหมายถึง แผน่พบั เอกสารเยบ็เล่มเป็นคู่มือ
ในการให้ความรู้ความเขา้ใจต่างๆ สาํนกัหอสมุดกลาง 7) หนงัสือเล่มต่างๆ 8) การส่งจดหมายโดยตรง 9) สื�อ
คาํพูดหรือสื�อบุคคล &A) การให้ความอุปถมัภ ์ 11) วารสารหน่วยงาน จุลสาร และ 12) หนงัสือประชาสัมพนัธ์
ประเภทอื�นๆ1181  
 วิรัช ลภิรัตนกุล ไดจ้าํแนกเครื�องมือเพื�อใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ไว ้ 4 ประเภท ดงันี� คือ 1) 
ประเภทบุคคล หรือคาํพูด (personal media or spoken words)ไดแ้ก่ คาํพูด (Spoken words) ในลกัษณะต่างๆ ซึ� ง
เป็นเครื�องมือสาํคญัในการประชาสมัพนัธ์ประเภทหนึ�งที�ีมนุษยเ์ราทุกคนมีติดตวัอยูแ่ลว้ การพดูเป็นสื�อที�ยงัจาํเป็น
และทรงอิทธิพลอยา่งยิ�งสาํหรับการประชาสัมพนัธ์ 2) ประเภทสื�อมวลชน (mass media)ไดแ้ก่ วิทยกุระจายเสียง 
หนงัสือพิมพ ์ โทรทศัน์ ภาพยนตร์ 3) ประเภทสิ�งพิมพ ์ (printed media)ไดแ้ก่ วารสาร นิตยสาร ภาพนิ�ง ฟิลม์ 
สตริป จดหมายข่าว โปสเตอร์และป้ายประกาศ การโฆษณาสถาบนัหรือการโฆษณาเพื�อการประชาสัมพนัธ์  4) 
ประเภทเหตุการณ์พิเศษ (special events)ไดแ้ก่ การจดัวนัและสัปดาห์พิเศษ จดัการแสดงและนิทรรศการ การ
พบปะและการประชุม การจดัวนัครบรอบปี การใหร้างวลัพิเศษ ฯลฯ1182  
 อนันต์ธนา องักินันท์ ไดใ้ห้ความหมายของสื�อการประชาสัมพนัธ์ ไวว้่า สื�อที�ใชใ้นการ
ประชาสัมพนัธ์ หมายถึง เครื�องมือ หรือตวักลาง ที�ใชใ้นการนาํข่าวสาร เรื�องราวจากองคก์รหรือหน่วยงานไปสู่
ประชาชน สื�ออาจจาํแนกได้หลายประเภท หลายหลักเกณฑ์ แต่การกําหนดประเภทของสื�อเพื�อการ
ประชาสมัพนัธ์ จะตอ้งคาํนึงถึงลกัษณะที�เป็นรูปธรรม ลกัษณะที�พฒันาไดป้ระโยชน์ในปัจจุบนัและศกัยภาพเพื�อ

                                                
1179เยาวภา บวัเวช, “รูปแบบการบริหารประชาสัมพนัธ์มหาวิทยาลยัราชภฏั” (ดุษฏีนพนธ์ปริญญา

ปรัชญาดุษฏีบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร,2550), 134-135. 
1180วรัิช ลภิรัตนกลุ, การประชาสัมพนัธ์ฉบับสมบูรณ์, พิมพค์รั� งที� &A (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพแ์ห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, -Wpq), 30. 
1181Frank William Jefkins , Planned Press and Public Relations (London: International Tesbllk 

Company Limited,1977), 230. 
1182วิรัช ลภิรัตนกุล, การประชาสัมพันธ์ฉบับสมบูรณ์, พิมพค์รั� งที� 8 (กรุงเทพฯ :สํานักพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2540), 268. 
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อนาคต และจาํแนกประเภทของสื�อประชาสัมพนัธ์ไว ้3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1) สื�อสิ�งพิมพ ์หมายถึง หนงัสือและ
เอกสารสิ�งพิมพต์่างๆ ที�แสดงหรือเรียบเรียงสาระความรู้ต่างๆ โดยใชต้วัหนงัสือที�เป็นตวัเขียนหรือตวัพิมพ ์เป็น
สื�อในการแสดงความหมายสื�อสิ�งพิมพมี์หลายชนิด ไดแ้ก่เอกสาร หนงัสือเรียน หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร วารสาร
บนัทึกรายงาน 2) สื�อเทคโนโลยี หมายถึง สื�อการเรียนรู้ ที�ผลิตขึ�นใชค้วบคู่กบัเครื�องมือโสตทศันวสัดุ หรือ
เครื�องมือที�เป็น เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น แถบบนัทึกภาพพร้อมเสียง (วีดีทศัน์) แถบบนัทึกเสียง ภาพนิ�ง 
สื�อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นอกจากนี� สื�อเทคโนโลยียงัหมายรวมถึงกระบวนการต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการนํา
เทคโนโลยีมาประยกุต์ใชใ้นกระบวนการเรียนรู้ เช่น การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื�อการเรียนรู้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมเป็นตน้ 3) สื�ออื�นๆ นอกเหนือจากสื�อ 2 ประเภทที�กล่าวไปแลว้ ยงัมีสื�ออื�นๆ ที�ส่งเสริม การเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน ซึ�งมีความสาํคญัไม่ยิ�งหยอ่นไปกวา่สื�อสิ�งพิมพ ์และสื�อเทคโนโลยี สื�อที�กล่าวนี� ไดแ้ก่ 3.1) บุคคล หมายถึง 
บุคคลที�มีความรู้ ความสามารถ ความเชี�ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ� งสามารถถ่ายทอดสาระความรู้ แนวคิดและ
ประสบการณ์ไปสู่บุคคลอื�น เช่น บุคลากรในทอ้งถิ�น แพทย ์ ตาํรวจนกัธุรกิจ เป็นตน้ 3.2) ธรรมชาติและ
สิ�งแวดลอ้ม หมายถึง สิ�งมีอยู่ตามธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มตวัผูเ้รียน เช่น พืชผกัผลไม ้ ปรากฏการณ์
ห้องปฏิบติัการ เป็นตน้ 3.3) กิจกรรม/กระบวนการ หมายถึง กิจกรรม หรือกระบวนการที�ผูส้อนและผูเ้รียน
กาํหนดขึ�น เพื�อสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ ใชใ้นการฝึกทกัษะ ซึ� งตอ้งใชก้ระบวนการคิด การปฏิบติั การ
เผชิญสถานการณ์และการประยกุตค์วามรู้ของผูเ้รียน เช่น บทบาทสมมติ การสาธิต การจดันิทรรศการ การทาํ
โครงงาน เกมเพลง เป็นตน้ และ 3.4) วสัดุ เครื�องมือและอุปกรณ์ หมายถึงวสัดุที�ประดิษฐ์ขึ�นใชเ้พื�อประกอบการ
เรียนรู้ เช่นหุ่นจาํลอง แผนภูมิ แผนที� ตาราง สถิติ รวมถึงสื�อประเภทเครื�องมือและอุปกรณ์ที�จาํเป็นตอ้งใชใ้นการ
ปฏิบติังานต่างๆ เช่น อุปกรณ์ทดลองวทิยาศาสตร์ เครื�องมือช่าง เป็นตน้1183  
 ชยันนัท ์นนัทพนัธ์ ไดจ้าํแนกสื�อเพื�อการประชาสมัพนัธ์ออกเป็น p ประเภท ดงันี� คือ &) สื�อการ
พูด เป็นสื�อแรกที�มนุษยส์ามารถสื�อสารระหว่างกันได้ในชีวิตประจาํวนั เช่น การพูดทั�วๆไป การติดต่อ การ
สนทนา การปราศรัย การใหโ้อวาท การอบรม การสอน การพูดโทรทศัน์ ข่าวลือ เป็นตน้ การใชก้ารพูดเพื�อสร้าง
ความเขา้ใจ ความรู้ ตลอดจนชกัจูงให้เกิดความเชื�อถือคลอ้ยตาม อาจใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ภายในสถาบัน 
องค์การ หรือ การติดต่อสื� อสารภายนอกสถาบัน องค์การได้เป็นอย่างดี  รูปแบบการใช้ค ําพูดเพื�อการ
ประชาสมัพนัธ์เช่น การพดูในที�ชุมชน การพดูสนทนาอยา่งไม่เป็นทางการ การประชุมรูปแบบต่างๆ การอภิปราย
กลุ่ม การกล่าวสุนทรพจน์ การกล่าวปราศรัย การใหโ้อวาท การอบรมสมัมนา ซึ�งมีขอ้ดีคือ ทาํไดส้ะดวก ประหยดั
ค่าใชจ่้าย การสื�อสารไดรั้บความสนใจมากเนื�องจากมีการแสดงที�ใบหนา้ กิริยาท่าทาง และแววตา สามารถติดต่อ
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ยดึหยุน่ได ้เหมาะสาํหรับการเผยแพร่ข่าวที�ไม่สลบัซบัซอ้น  แต่มีขอ้เสียคือ ตอ้งคิดใหร้อบคอบ มี
การตรวจสอบลาํบาก ไม่คงทนถาวร ถา้ผูพู้ดขาดทกัษะในการพูดแลว้ คนฟังอาจจะฟังไม่รู้เรื�อง น่าเบื�อ -) สื�อ
สิ�งพิมพ ์เป็นการสื�อการพิมพล์งในกระดาษหรือวสัดุอื�นๆ เพื�อการอ่าน เช่น แผนปลิว แผ่นพบั หนังสือเผยแพร่
เล่มเล็ก หนังสือพิมพ์ เอกสารแนะนาํประกอบหรือคู่มือ จดหมายข่าว แผ่นโฆษณา นิตยสาร วารสาร จุลสาร 
รายงานประจาํปี เป็นตน้  ซึ�งมีขอ้ดี เป็นหลกัฐานสามารถตรวจสอบได ้เก็บไวไ้ดน้านและทนทาน ให้รายละเอียด
ได้มากกว่าการพูด เก็บเป็นหลกัฐานได้ ให้ความสะดวกในการศึกษาหาความรู้ จะอ่านเมื�อใดก็ได้ ราคาถูก 

                                                
1183อนนัตธ์นา องักินนัท,์ การผลติและการใช้สื�อเพื�อการประชาสัมพันธ์ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง, 2524), 40. 
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สามารถเขา้ถึงกลุ่มต่างๆ ได ้สามารถนาํเสนอเนื�อหาไดค้รั� งละมากๆ มีความถี�ในการนาํเสนอข่าวสาร แต่มีขอ้เสีย
คือ ตอ้งใชก้บัผูที้�อ่านหนงัสือได ้และการพิมพต์อ้งใชเ้วลานานกวา่สื�อการพดู มีอายสุั�น บางครั� งตน้ทุนการผลิตสูง 
ขาดความรวดเร็วในการนําเสนอ o) สื�อแสง และเสียง เป็นสื�อที�ตอ้งอาศัยแสงและเสียงในการสื�อสาร เช่น 
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ วีดีทัศน์ เป็นตน้ ซึ� งมีขอ้ดีคือ สามารถสื�อไปได้อย่างอย่าง
กวา้งขวาง รวดเร็ว ครอบคลุมหลายพื�นที� มีผลทางจิตวทิยาสูง และมีความน่าเชื�อถือในความรู้สึกของประชาชน มี
ความใกล้ชิดกับผูฟั้ง และผู ้ชม แต่มีข้อเสียคือ ต้องเปิดรับชมตามเวลา ไม่สามารถให้รายละเอียดได้มาก 
จาํเป็นตอ้งใชเ้ทคนิคความสามารถและความชาํนาญเป็นพิเศษ ขาดความคงทนถาวร มีราคาแพง ผูช้มตอ้งใชส้มาธิ 
ไม่สามารถโตต้อบไดท้นัที p) สื�อประเภทกิจกรรม เป็นกิจกรรมร่วมกบัชุมชน หรือประชาชนที�อาศยัร่วมกนั เช่น 
กิจกรรมทางศาสนา ประเพณีต่างๆ กิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการศึกษา เป็นตน้ ถึงอยา่งไรก็ตามการใชสื้�อใหม่ใน
งานประชาสัมพันธ์ได้นําเอาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้มากขึ� น เพื�อจัดทําเป็นสื�อในลักษณะของ สื�อผสม 
(multimedia) หรือการนาํเอาอินเตอร์เน็ตมาใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ เพื�อความสะดวกรวดเร็ว แต่ก็มีขอ้เสียคือ 
ตอ้งใชก้ารลงทุนจาํนวนมาก และตอ้งใชผู้ที้�มีความเชี�ยวชาญเฉพาะ1184  
 แคทธ์ และลาชาสเฟส (Katz and Lazarsfeld) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การสื�อสารระหวา่งบุคคล มี
ผลต่อการทาํใหผู้รั้บสารยอมรับที�จะเปลี�ยนแปลงทศันคติ และยอมรับที�จะให้ความร่วมมือในการดาํเนินกิจกรรม
ต่างๆ มากที�สุด ฉะนั�น สื�อบุคคลจึงมีความสาํคญัมากกวา่สื�อมวลชนในชั�นจูงใจ ส่วนสื�อมวลชนจะมีความสาํคญั
กวา่ในชั�นของการใหค้วามรู้ความเขา้ใจที�ถูกตอ้ง และอาจมีผลบา้งในการสร้างทศันคติในเรื�องที�บุคคลไม่เคยรับรู้
มาก่อน ได ้กล่าวเพิ�มวา่ สาํหรับปัจจยัที�ทาํใหก้ารสื�อสารโดยผา่นบุคคลมีประสิทธิภาพในการเปลี�ยนทศันคติของ
บุคคลมากกวา่การติดต่อสื�อสารโดยผา่นสื�อมวลชน มี 4 ประการ คือ 1) การติดต่อสื�อสารระหวา่งบุคคล สามารถ
ขจดัการเลือกรับสาร ของผูฟั้งไดเ้นื�องจากการหลีกเลี�ยงการรับฟัง หรือการสนทนาเป็นไปไดย้ากกวา่การรับ
ข่าวสารจากสื�อมวลชนโดยในการรับข่าวสารจากสื�อมวลชนนั�น ผูรั้บสารอาจหลีกเลี�ยงไม่รับฟังเนื�อหาที�ขดัแยง้
กบัทศันคติหรือเรื�องที�ตนไม่สนใจไดง่้าย 2) การติดต่อสื�อสารแบบเผชิญหนา้ เปิดโอกาสให้ผูส่้งสาร สามารถ
ปรับปรุงหรือเปลี�ยนแปลงเนื�อหาที�ใชส้นทนากนัไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว ถา้หากเนื�อหาที�สนทนากนันั�นไดรั้บการ
ต่อตา้นจากคู่สนทนา 3) การติดต่อสื�อสารระหวา่งบุคคลนั�น จะมีลกัษณะง่ายๆ เป็นกนัเองจึงง่ายต่อการชกัจูงให้
คลอ้ยตาม และ 4) ผูรั้บสารส่วนใหญ่มกัจะเชื�อในขอ้ตดัสิน และความคิดเห็นของผูที้�เขารู้จกัและนบัถือมากกวา่
บุคคลที�เขาไม่เคยรู้จกัมาก่อน แลว้มาติดต่อสื�อสารดว้ย1185ทั�งนี� โรเจอร์ส (Rogers) ยงัไดก้ล่าวเปรียบเทียบระหวา่ง
ประสิทธิผลของสื�อมวลชนและสื�อบุคคลไวว้า่ ผลจากการวิจยัต่างๆ พบวา่ สื�อมวลชนสามารถเปลี�ยนแปลงการ
รับรู้ ซึ�งหมายถึง การเพิ�มพนูความรู้ความเขา้ใจอยา่งมีประสิทธิภาพ แต่การสื�อสารระหวา่งบุคคลนี� มีประสิทธิผล

                                                
1184ชยันนัท ์นนัทพนัธ์, กลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์ยุคใหม่ : รวมบทความยอดฮิตสกดิใจคนทํางาน

ประชาสัมพนัธ์ (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, -WpR), qp-qW. 
1185Elihu Katz and Paul F. Lazarsfeld, Personal Influence (New York: The Free Press,1955), 
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มากกวา่ เมื�อวตัถุประสงคข์องผูส่้งสารอยูที่�การเปลี�ยนแปลงทศันคติ เพราะข่าวสารที�ถ่ายทอดออกจากสื�อมวลชน
เพียงอยา่งเดียวไม่สามารถก่อใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงทางทศันคติที�ฝังแน่นและเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมได้1186  
 วรัิช ลภิรัตนกลุไดส้รุปถึงปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานประชาสัมพนัธ์ไว ้o ประการ
คือ ประการแรก คือ การไดรั้บความเชื�อถือยงัไม่อยูใ่นระดบัที�สูงพอ การแกไ้ขนั�น ขึ�นอยูก่บัความสามารถของตวั
ประชาสมัพนัธ์โดยตรง กล่าวคือ จะตอ้งทาํงานเตม็ความสามารถมีแผนงานที�ดี ทาํการประชาสัมพนัธ์อยา่งไดผ้ล
รวดเร็วและต่อเนื�อง อนัจะทาํให้สถาบนั องคก์รต่างๆ ภายในมองเห็นความสาํคญัและเกิดความเชื�อถือในที�สุด 
ประการที�สอง คือ ขาดการสนบัสนุนทางดา้นงบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ทั�งจากส่วนกลาง และจากหน่วยงาน
อื�น ในสถาบนั แนวทางการแกไ้ขคือ สร้างความเชื�อถือให้อยู่ในระดบัที�สูงพอ ก็จะไดก้ารสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื�นๆ และประการสุดทา้ยคือ จาํนวนงบประมาณที�ไดรั้บมีจาํนวนจาํกดั ทาํให้การปฏิบติังานต่างๆ ไม่
สามารถทาํไดต้ามแผนที�กาํหนดไว ้ควรดาํเนินการแกไ้ขโดยชี�แจงแสดงเหตุผลในการของบประมาณให้ชดัเจน
และละเอียด เพื�อใหเ้ห็นถึงความจาํเป็น1187  

U.U การจูงใจ  
การจูงใจ (Motivation) นั�นมีรากศัพท์มาจากภาษาละตินว่า “Movere” แปลว่า เคลื�อนที�หรือ

เคลื�อนไหว (to move) ซึ� งสะทอ้นให้เห็นวา่มีความเกี�ยวขอ้งกบัพลงังาน ทิศทาง ที�จะนาํไปสู่เป้าหมายและการ
ธาํรงไว ้ พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใ้ห้ความหมายของคาํว่า “จูงใจ” ไวว้่า เป็นกริยา 
หมายถึง ชกันาํหรือเกลี�ยกล่อมเพื�อให้เห็นคลอ้ยตาม เช่น พูดจูงใจ เป็นตน้1188 ครั� นทาํให้เป็นอาการนามแลว้จึง
สาํเร็จรูปเป็น “การจูงใจ” หมายถึง การชกันาํหรือการเกลี�ยกล่อมเพื�อใหเ้ห็นคลอ้ยตาม  นกัวชิาการหลายท่าน เช่น 
แอ็ตกินสัน (Atkinson,1964) เบเรลสันและสไตเนอร์ (Berelson and Steiner,1964) พลิปโป (Flippo,1966) บีช 
(Beach,1967) ชรูเด็นและเชอร์แมน (Chruden and Sherman,1968) คูนท์และโอดอนเนล (Koont and 
O’Donnel,&Rrp), ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel,&Rsr) มิทเชลและลาร์สัน (Mitchell and Larson,1987) เดฟ
(Dafe,1988)โฮเยอร์และแม็คอินนีส (Hoyer and MacInnis,1997) โมเวนและไมเนอร์ (Mowen and Minor,1998)
แชมพวัซ์ (Champoux,2000) เฮลลไ์รเกลและคณะ (Hellriegel and Others,2001) และ อิเวอร์สัน (Iverson,2001) 
เป็นตน้ ไดใ้ห้ความหมายของการจูงใจไวเ้ป็นอเนกประการ ซึ� งอาจกล่าวโดยสรุปวา่ การจูงใจนั�น หมายถึง  การ
กระตุน้หรือผลกัดนับุคคลแต่ละคนหรือกลุ่มบุคคลเพื�อใหเ้กิดความกระตือรือร้นหรือการเคลื�อนไหวที�จะนาํไปสู่
พฤติกรรม ทิศทางของพฤติกรรม และความคงอยูข่องพฤติกรรมดว้ยความเตม็ใจ เพื�อบรรลุเป้าหมายที�ตอ้งการ 

ณฏัฐพงศ ์ชูทยั ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การที�จะเขา้ใจความหมายของแรงจูงใจไดดี้ขึ�น ควรทาํความ
เขา้ใจคาํศพัท์ทางจิตวิทยาที�เกี�ยวขอ้งกบัแรงจูงใจ ดงันี� คือ &) ความตอ้งการ (Needs) หมายถึง สภาพอินทรียข์าด

                                                
1186Everett M. Rogers, Communication Channels in Handbook of Communication (Chicago : 

Rand Mc.-Nelly, 1978), 291. 
1187วรัิช ลภิรัตนกลุ, การประชาสัมพนัธ์ฉบับสมบูรณ์,  พิมพค์รั� งที� 10  (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพแ์ห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2546), 225-226. 
1188ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, เขา้ถึงเมื�อ 1 กุมภาพนัธ์

2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp 
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สมดุล ซึ�งจะก่อใหเ้กิดแรงผลกัดนัใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรอยา่งใดอยา่งหนึ�ง เพื�อกลบัเขา้สู่สมดุลตามเดิม -) แรง
ขบั (Drives) หมายถึง แรงผลกัดนัซึ�งเกิดภายในตวับุคคล เป็นสภาพที�สืบเนื�องมาจากความตอ้งการทางกาย ทาํให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา  จากที�กล่าวมาจะเห็นไดว้า่ ความตอ้งการและแรงขบันั�น มกัเกิดคู่กนัเสมอ คือ เมื�อ
เกิดความตอ้งการแลว้ ความตอ้งการนั�นจะเป็นตวัผลกัดนัให้แสดงพฤติกรรม เรียกวา่ แรงขบั ซึ� งความตอ้งการ
และแรงขบันั�น บางครั� งอาจใชใ้นความหมายเดียวกนั โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในดา้นความตอ้งการทางกายภาพ ซึ� ง
บางครั� งเรียกวา่แรงขบัทางกายภาพ เช่น ความตอ้งการทางเพศ เป็นตน้ แต่บางครั� งก็ใชป้ระเด็นที�วา่ แรงขบัเป็นผล
เนื�องมาจากความตอ้งการ o) การตื�นตวั (Arousal) เป็นสภาวะที�บุคคลพร้อมที�จะแสดงพฤติกรรม นักจิตวิทยา
ค้นพบว่า การตื�นตัวในระดับกลาง จะเป็นผลดีที� สุดต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคล  p) การคาดหวัง 
(Expectancy) คือ การที�บุคคลทายหรือพยากรณ์ล่วงหนา้วา่จะมีอะไรเกิดขึ�นในเวลาต่อไป การคาดหวงันี�จะเกิดใน
กรณีที�บุคคลมีประสบการณ์เกี�ยวกบัสิ�งนั�นมาบา้งแลว้ ไดแ้ก่ การตั�งเป้าหมาย หรือจุดมุ่งหมาย (Goals) เป้าหมาย
เป็นทิศทางหรือจุดหมายปลายทางของการกระทาํกิจกรรม อนัเนื�องมาจาก ความตอ้งการหรือแรงขบั W) สิ�งล่อใจ 
(Incentives) เป็นสิ�งเร้าที�ชักนําบุคคลให้ทาํพฤติกรรมเพื�อไปสู่จุดหมายที�ตั�งไว ้สิ�งล่อใจ อาจเป็นวตัถุคาํพูด 
สญัลกัษณ์ หรือ สิ�งเร้าประเภทอื�น1189   

เครือวลัย ์ธรรมสูน ได้แสดงทศันะไวว้่า การจูงใจนั�นเป็นคาํกล่าวรวมถึง สภาวะที�อินทรียถู์ก
กระตุน้ให้แสดงพฤติกรรมเพื�อไปสู่เป้าหมายที�เราตอ้งการ การจูงใจอาจเกิดขึ�นในภาวะต่าง ๆ มากมาย เกิดจาก
ความต้องการของมนุษย์ในการที�จะดํารงชีวิตอยู่ หรือเพื�อสภาพความเป็นอยู่ที� ดี ขึ� น การจูงใจอาจเกิด
สภาพแวดลอ้มภายนอกเป็นสิ�งเร้าก็ได ้หรืออาจเกิดจากความตอ้งการและแรงขบัภายในตวับุคคลก็ได ้หรือเกิด
จากสิ�งเร้าทั� งภายนอกและภายในรวมกนัก็ได ้การจูงใจเกิดจากความตอ้งการ หรือแรงขบัภายในตวับุคคล เช่น 
นาย ก. หิวขา้ว เขาเดินไปยงัโรงอาหารซื�อขา้วมารับประทาน จะเห็นไดว้่า นาย ก. เกิดความหิว (แรงขบั หรือ 
drive) กระตุน้เพราะร่างกายเกิดความตอ้งการ (Need) อาหาร ดงันั�น นาย ก. จึงตอ้งแสดงพฤติกรรม (Behavior) 
คือ เดินไปซื�อขา้วที�โรงอาหาร สิ�งที�เขามุ่งหมายในที�นี�  คือ ขา้ว จึงเป็นเป้าหมายที�จะช่วยลดความหิวหรือแรงขบั
ให้ลดลง หรือหมดไป สิ�งกระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมไปยงัจุดหมายปลายทางเราเรียก แรงจูงใจ (Motive) จาก
ตวัอยา่งขา้งบน ความหิวเป็นแรงจูงใจ ขา้วเป็นเป้าหมาย ดงันั�นการจูงใจจึงประกอบไปดว้ย &) ภาวะที�อินทรียถู์ก
เร้า (Motivating States) -) พฤติกรรมที�ถูกเร้าดว้ยเหตุจูงใจ (Motivating Behavior) o) ภาวะอินทรียเ์กิดความสม
ปรารถนา (Satisfaction) หรือทาํใหส้ภาพการเร้าลดลงสู่สภาพปกติ  อธิบายโดยสรุปก็คือ ทั�งความตอ้งการ แรงขบั 
และแรงจูงใจ เมื�อปรากฏในตวับุคคลก็จะเกิดองคป์ระกอบพื�นฐานอยา่งนอ้ย - ประการ คือ สภาวะของความไม่
สมดุลอนัเป็นองคป์ระกอบภายในกบัเป้าหมายภายนอก (goal) ซึ�งเมื�อประกอบเขา้ดว้ยกนัจะทาํใหเ้กิดภาวะการจูง
ใจ (Motivation) ขึ�น1190   

                                                
1189ณัฏฐพงศ์ ชูทยั, “การจูงใจ,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาการศึกษา ภาควิชาการศึกษา  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี, เขา้ถึงเมื�อ 15 มกราคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก
http://nuttapong.wikispaces.com/home 

1190เครือวลัย ์ธรรมสูน, แรงจูงใจและการจูงใจ, เขา้ถึงเมื�อ 15 มกราคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก  
http://www.lonr.org/posts/-pWsAR 
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ฮิคส์และกูลเลทท์ (Hicks and Gullett) ไดอ้ธิบายเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งความตอ้งการกบั
เป้าหมายไวว้า่ การกาํหนดเป้าหมายหรือจุดประสงคใ์ดๆ ของมนุษยเ์ป็นวิถีทางที�ช่วยให้ความตอ้งการไดรั้บการ
ตอบสนอง เมื�อมนุษยมี์ความตอ้งการที�ยงัไม่ไดรั้บการตอบสนองเกิดขึ�นก็จะทาํให้มนุษยส์ร้างเป้าหมายหรือ
จุดประสงคขึ์�นมาแลว้ก็จะลงมือกระทาํหรือปฏิบติัตามเป้าหมายหรือจุดประสงคที์�กาํหนดไวน้ั�น นาํเสนอเป็น
แผนภูมิไดด้งันี� 1191  

 
 
 

 
แผนภูมิที� 26 แผนภูมิแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งความตอ้งการและเป้าหมายของมนุษย ์

เช่นเดียวกนั ลูธานส์ (Luthans)ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การจูงใจตอ้งคาํนึงถึงความกระตือรือร้นหรือ
พลงั (energy) ทิศทางที�จะดาํเนินไป (direction) และการประคบัประคองคํ�าจุนเอาไว ้ (sustenance) ซึ� งหมายถึง 
การใส่ความกระตือรือร้นหรือความพยายามลงไป โดยคํานึงถึงเป้าหมายที�วางเอาไว ้และการยืนหยดั
ประคบัประคองคํ�าจุนใหพ้ฤติกรรมนั�นดาํรงคงอยูต่่อไป และยงัไดก้ล่าวถึงกระบวนการเบื�องตน้ของการจูงใจวา่ 
เริ�มดว้ยการเกิดความตอ้งการแลว้จึงทาํใหเ้กิดแรงขบัหรือแรงจูงใจเพื�อนาํไปสู่เป้าหมาย1192 

พริ�มเพรา ดิษยวณิช ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัการจูงใจไวว้า่ การจูงใจมีลกัษณะที�เด่นชดั o ประการ 
คือ &) สภาวะบางอย่างที�กาํลงัจูงใจอยูภ่ายในคนๆ นั�น ไดผ้ลกัดนัให้เขาไปสู่เป้าประสงค ์ -) พฤติกรรมที�แสดง
ออกมาเป็นความพยายามเพื�อบรรลุเป้าประสงคน์ั�น และ o) การบรรลุผลสาํเร็จของเป้าประสงคด์งักล่าว  ลกัษณะ 
o ประการของการจูงใจนี� มกัเกิดขึ�นเป็นวงกลมหรือวฏัจักร กล่าวคือภาวะที�กาํลงัจูงใจก่อให้เกิดพฤติกรรม 
พฤติกรรมนาํไปสู่เป้าประสงค์ และเมื�อถึงเป้าประสงค์แลว้แรงจูงใจจะหมดไปหรือลดลง อย่างน้อยก็ชั�วคราว 
สามารถนาํเสนอเป็นแผนภูมิไดด้งันี�  

 
แผนภูมิที� 27 แผนภูมิแสดงวฏัจกัรของการจูงใจ 

 

                                                
1191H. G. Hicks, and C. R. Gullett, Organizations: Theory and Behavior (New York: Mcgraw-

Hill.1976), 29. 
1192Fred Luthans, Organizational Behavior, 4th ed. (New York : McGraw-Hill Book Company, 

1985), 183. 

ความตอ้งการที�ยงัไม่ได้
รับการตอบสนอง 

การสร้างเป้าหมายหรือ
จุดประสงค ์

การลงมือกระทําตาม
เป้าหมายที�กาํหนด 
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จากแผนภูมิดงักล่าวสามารถอธิบายไดด้งันี� คือ ขั�นแรก คือ สิ�งที�เรียกวา่แรงจูงใจ (motive) ซึ�งคาํนี� มี
รากศพัท์มาจากภาษาละติน ซึ� งแปลว่า เคลื�อนไหว ดังนั�นการจูงใจจึงมีลกัษณะเหมือนกบัตวัเคลื�อนไหวของ
พฤติกรรม (mover of behavior) มีคาํอีกสองคาํที�ถูกนาํมาใช ้เกี�ยวกบัเรื�องนี� คือ แรงขบั (drive) และความตอ้งการ 
(need) แรงขบัมกัจะเกี�ยวขอ้งกบัแรงกระตุน้ทางสรีรวทิยา เช่น ความหิว ความกระหาย และเพศ ความตอ้งการมกั
ถูกนาํมาใชก้บัแรงจูงใจสําหรับความสัมฤทธิ{ ที�ซับซ้อนมากกวา่ เช่น ความรัก ความอบอุ่นทางจิตใจ สถานภาพ 
การยอมรับทางสงัคม และอื�นๆ แมว้า่แรงจูงใจทั�งหมดจะเป็นสภาวะภายในของอินทรียก็์ตาม สิ�งเหล่านี�มกัจะถูก
ยั�วยุโดยสิ�งเร้าภายนอก ตวัอย่าง การช็อตไฟฟ้าที�เจ็บปวดจะก่อให้เกิดแรงจูงใจเพื�อหลีกหนีจากสิ�งนี�  ดังนั�น
แรงจูงใจจึงมิไดเ้กิดขึ�นจากภายในคนเราเท่านั�น แต่ยงัมาจากสิ�งเร้าในสิ�งแวดลอ้มดว้ย ขั�นที� - คือ พฤติกรรม 
(behavior) ซึ� งถูกกระตุน้โดยแรงขบัหรือความตอ้งการ พฤติกรรมเช่นนี�บางทีเรียกวา่ instrumental หรือ operant 
behavior เพราะมีการมุ่งไปที�เป้าประสงคจ์นก่อใหเ้กิดความพอใจแก่แรงจูงใจที�แฝงอยู ่ตวัอยา่ง ถา้คนกระหายนํ� า
เขาก็ตอ้งแสดงพฤติกรรมในการแสวงหานํ� ามาดื�ม และ ขั�นที� o คือ การบรรลุเป้าประสงค ์(goal) เมื�อคนกระหาย
นํ� าพบนํ� า (เป้าประสงค์) เขาจะดื�มจนความกระหายหมดไป (Relief) ทาํให้วฏัจักรของการจูงใจหยุดลงชั�ว
ระยะเวลาหนึ�ง1193  

สาํหรับแรงจูงใจ (Motives) นั�น ณัฏฐพงศ์ ชูทยั ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ หมายถึง แรงผลกัดนัที�เกิด
จากความตอ้งการมากระตุน้ใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรม เพื�อไปยงัจุดหมายปลายทางหรือเป้าหมาย  แรงจูงใจนั�นมี
ลกัษณะสาํคญั คือ &) เป็นพลงังานที�กระตุน้ใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรม -)  เป็นตวักาํหนดทิศทางและเป้าหมายของ
พฤติกรรม o) เป็นตวักาํหนดระดบัของความพยายามในการแสดงพฤติกรรม   ทั�งนี�แรงจูงใจมีองคป์ระกอบสาํคญั
ที�เป็นตวักระตุน้ให้บุคคลแสดงพฤติกรรม คือ ความตอ้งการ (Needs) ซึ� งหมายถึง สภาวะความขาดแคลนของ
อินทรีย ์โดยเฉพาะความขาดแคลนทางดา้นกายภาพ เช่น การขาดอาหารหรือขาดนํ� า เป็นตน้ และ แรงขบั (Drives) 
ซึ� งหมายถึง สภาวะของการถูกกระตุน้ที�มาจากความตอ้งการ เช่น การขาดอาหารก็จะทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลง
ทางเคมีในเลือด ทาํให้เกิดสภาวะแรงขบั (คือ ความหิว) ขึ� น ซึ� งบุคคลจะพยายามลดแรงขับโดยการกระทํา
พฤติกรรมบางอยา่ง ในกรณีนี� คือ การหาอาหารมารับประทาน1194   

องคป์ระกอบที�ทาํให้เกิดแรงจูงใจนั�น สุภทัทา ปิณฑะแพทย ์ไดแ้สดงทศันะไว ้3 ประการ ไดแ้ก่  
1) ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological Need) และแรงขบั (Drive) สิ�งเหล่านี� ถือวา่เป็นแรงจูงใจพื�นฐานที�ทาํ
ใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมที�แตกต่างกนัออกไป 2) ความตอ้งการทางสังคม (Social Need) โดยที�มนุษยทุ์กคนจะ
มีความตอ้งการที�เกี�ยวขอ้งสมัพนัธ์กบัผูอื้�นเพราะมนุษยเ์ป็นสตัวส์งัคม ไม่สามารถอยูต่ามลาํพงัได ้ ตอ้งการเป็นที�
ยอมรับและเป็นที�รักของผูอื้�น ฯลฯ 3) ความตอ้งการทางจิตใจ (Psychological Need) เป็นความตอ้งการที�เกี�ยวขอ้ง
กบัความตอ้งการทางสังคม เช่น ตอ้งการความรัก ความมีชื�อเสียง การเป็นที�ยอมรับ ความสาํเร็จในชีวิต และใน
ส่วนของจิตใจคือความตอ้งการที�จะเขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้ริง โดยพร้อมที�จะพฒันาตนเองให้ดาํเนินชีวิตอยา่งมี
                                                

1193พริ�มเพรา ดิษยวณิช, การจูงใจ (Motivation), เขา้ถึงเมื�อ 15 มกราคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.chamlongclinic-psych.com/document/motif/ 

1194ณัฏฐพงศ์ ชูทยั, “การจูงใจ,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาการศึกษา ภาควิชาการศึกษา  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี, เขา้ถึงเมื�อ 15 มกราคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก
http://nuttapong.wikispaces.com/home 
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ประสิทธิภาพสูงสุด ก่อใหเ้กิดคุณค่าต่อตนเองและผูอื้�น1195 แสงเดือน ทวีสิน ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ องคป์ระกอบที�
ทาํให้เกิดแรงจูงใจนั�นประกอบดว้ย 1) องคป์ระกอบทางดา้นชีวภาพ (Biological Factors) จะเกี�ยวขอ้งกบัการ
ทาํงานของร่างกาย เช่น ความตอ้งการอาหาร นํ� า และอุณหภูมิที�เหมาะสม ความตอ้งการทางเพศ ซึ� งเป็นความ
ตอ้งการทางดา้นร่างกายตามที�ไดก้ล่าวไปแลว้ 2) องค์ประกอบทางดา้นความคิด (Cognitive Factors) โดยที�
ความคิดจะทาํใหม้นุษย ์กาํหนดการกระทาํต่าง ๆ ซึ� งจะเป็นแรงผลกัดนัหรือแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมต่าง 
ๆ ความคิดทาํใหเ้กิดเป็นความเชื�อ ทศันคติ และค่านิยม ซึ�งต่างก็มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของมนุษยท์ั�งสิ�น 
เช่น ความคิดสร้างสรรค์ของนักคิด นักวิทยาศาสตร์ที�ลว้นมาจากแรงจูงใจในการสร้างสรรค์งาน เพื�อสร้าง
คุณูปการอนัใหญ่หลวงให้กับผูอื้�นและสังคม และ 3) องค์ประกอบในด้านการเรียนรู้ (Learning Factors) 
โดยทั�วไปแลว้ มนุษยจ์ะมีการเรียนรู้สิ�งต่าง ๆ ที�อยู่ลอ้มรอบตวัเราเสมอ และการเรียนรู้ของบุคคลต่างก็เป็น
แรงจูงใจให้บุคคลแสดงพฤติกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แรงจูงใจที�จะมีอาํนาจ แรงจูงใจที�จะประสบผลสาํเร็จ
แรงจูงใจที�จะเป็นคนซื�อสัตยแ์ละกลา้หาญ ฯลฯ ลว้นแลว้แต่ทาํหน้าที�ผลกัดนัให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา
ทั�งสิ�นและเป็นสิ�งที�เกิดจากการเรียนรู้เช่นเดียวกนั1196 

ประเภทของแรงจูงใจนั�น มอร์แกนและคิง (Morgan and King) ไดจ้าํแนกออกเป็น - ประการ 
ไดแ้ก่ &) ความตอ้งการผูกพนักบัผูอื้�น (affiliation needs) เพราะวา่มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม จึงจาํเป็นตอ้งอยูร่วมกนั
กบัผูอื้�นนอกเหนือจากพ่อ แม่ พี� น้อง ความผูกพนักันนั�นทาํให้เกิดความพึงพอใจและสบายใจในการที�จะอยู่
ร่วมกัน หรือทาํงานเกี�ยวขอ้งกนัเพื�อตอบสนองความตอ้งการในด้านต่างๆ และ -)ความตอ้งการฐานะ (status 
needs) ในกลุ่มมนุษยที์�อาศยัอยู่ดว้ยกนัเป็นจาํนวนมาก การแบ่งแยกระดบัชั�นจะเกิดขึ�นอยูเ่สมอ คนส่วนมากจะ
พยายามสร้างฐานะของตนเองใหท้ดัเทียมกบัคนอื�นๆ ในสงัคมเดียวกนั ซึ�งมีไดห้ลายรูปแบบ เช่น อยา่งมีตาํแหน่ง 
อยา่งมีเกียรติและอาํนาจ เป็นตน้1197 กิลเมอร์ (Gillmer) ไดท้าํการศึกษาเกี�ยวกบัความพึงพอใจในการทาํงานของ
บุคลากรต่างๆ และไดส้รุปผลจากการศึกษาดงักล่าววา่ ปัจจยัที�เอื�ออาํนวยหรือแรงจูงใจที�ทาํให้บุคลากรต่างๆ นั�น
เกิดความพึงพอใจในการทาํงานมีอยู ่10 ประการ ไดแ้ก่ 1) ความมั�นคงปลอดภยั (security) กล่าวคือ  ความมั�นคง
ในการทาํงาน การไดรั้บความเป็นธรรมจากผูบ้งัคบับญัชา ซึ�งผูที้�มีความรู้นอ้ยหรือขาดความรู้นั�นจะมีความเห็นวา่
ความมั�นคงในการงานมีความสาํคญัสําหรับตนเองมาก แต่สาํหรับผูที้�มีความรู้สูงจะรู้สึกวา่ไม่มีความสาํคญัมาก
นกั 2)โอกาสกา้วหน้าในการทาํงาน (opportunity for advancement) กล่าวคือ การไดรั้บโอกาสเลื�อนตาํแหน่ง
สูงขึ� น การมีโอกาสก้าวหน้าจากความสามารถในการทํางานจะทําให้เกิดความพึงพอใจในงาน ซึ� งผูช้ายมี
ความสามารถในเรื�องนี� สูงกวา่ผูห้ญิง 3) สถานที�ทาํงานและการบริหาร (company and management) กล่าวคือ 
ความพอใจต่อสถานที�ทาํงาน ชื�อเสียงของหน่วยงานและการดาํเนินงานของหน่วยงาน  4) ค่าจา้ง (wages)  ซึ� ง
ผูช้ายจะเห็นค่าจา้งเป็นสิ�งสําคญัสําหรับเขายิ�งกว่าผูห้ญิง และผูท้าํงานในโรงงานจะเห็นค่าจ้างมีความสําคญั
สาํหรับเขามากกวา่ผูที้�ทาํงานในหน่วยงานของรัฐบาล 5) ลกัษณะเนื�อแทข้องงาน (intrinsic aspects of the job)  ซึ�ง
                                                

1195สุภทัทา ปิณฑะแพทย,์ จิตวิทยาทั�วไปและแนวคิดทฤษฎีขัvนมูลฐาน, พิมพค์รั� งที� 2  (กรุงเทพฯ: 
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อรุณการพิมพ,์ 2534),  86-87. 

1196แสงเดือน ทวสิีน, จติวทิยาการศึกษา (กรุงเทพฯ: หจก.เอก็ซ์เพรส มีเดีย, 2539), 90-92. 
1197C. T. Morgan and R. A. King, Introduction to psychology, 3rd ed. (New York: McGraw-

Hill,1966), 232-233. 
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มีความสัมพนัธ์กบัความรู้ความสามารถของผูท้าํงาน หากไดท้าํงานที�ตรงตามความตอ้งการ และความถนัดก็จะ
เกิดตามความพึงพอใจ 6) การบงัคบับญัชา (supervision) กล่าวคือ เทคนิค วิธีการ และความสามารถในการบงัคบั
บญัชา ความสมัพนัธ์ที�ดีกบัผูบ้งัคบับญัชา องคป์ระกอบนี�ผูห้ญิงมีความรู้สึกไวมากกวา่ผูช้าย 7) ลกัษณะทางสังคม
ของงาน (social aspects of the job)  ซึ� งถา้ผูท้าํงานนั�นทาํงานร่วมกนักบัผูอื้�นไดอ้ยา่งมีความสุข ก็จะเกิดความพึง
พอใจในการทาํงานนั�นๆ 8) การติดต่อสื�อสาร (communication) กล่าวคือ สภาพและลกัษณะการติดต่อสื�อสารทั�ง
ระดบัภายในและภายนอกหน่วยงาน การติดต่อสื�อสารนั�นมีความสาํคญัมากสาํหรับผูมี้การศึกษาสูง  9) สภาพการ
ทาํงาน (working condition) กล่าว สภาวะแวดลอ้มต่าง ๆ ในการทาํงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ชั�วโมงการทาํงาน 
ซึ� งสภาพการทาํงานนี� มีความสําคญัสําหรับผูห้ญิงมากกว่าผูช้าย และ 10) ประโยชน์เกื�อกูลต่างๆ (benefits) 
กล่าวคือ เงินบาํเหน็จบาํนาญตอบแทนเมื�อออกจากงาน  การบริการต่าง ๆ สวสัดิการ และที�พกัอาศยั เป็นตน้1198 
บาร์นาร์ด (Barmard) ไดน้าํเสนอสิ�งจูงใจซึ�งผูบ้ริหารจะใชเ้ป็นเครื�องกระตุน้ให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการ
ทาํงานไว ้8 ประการ ไดแ้ก่ 1) สิ�งจูงใจที�เป็นวตัถุ  (material inducements) กล่าวคือ เงิน สิ�งของ สิ�งตอบแทน
ให้กบัผูท้าํงาน ในรูปลกัษณ์ของสิ�งของต่างๆ 2) สิ�งจูงใจที�เกี�ยวกบัโอกาสของบุคคลที�ไม่ใช่วตัถุ (personal 
nonmaterial-opportunity) กล่าวคือ โอกาสของบุคคลจะไดรั้บแตกต่างไปจากคนอื�น เช่นไดรั้บเกียรติยศ ไดรั้บ
สิทธิพิเศษส่วนตวั และโอกาสที�จะไดรั้บตาํแหน่งดี ๆ เป็นตน้ จดัเป็นสิ�งจูงใจที�สาํคญัในการช่วยส่งเสริมความ
ร่วมมือในการทาํงานมากกวา่รางวลัที�เป็นวตัถุ 3) สิ�งจูงใจที�เกี�ยวกบัสภาพทางกายภาพที�พึงปรารถนา (desirable 
physical conditions) กล่าวคือ  สิ�งแวดลอ้มในการทาํงาน ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มที�เกี�ยวกบัสถานที�ทาํงานสภาพ
วสัดุอุปกรณ์ เครื�องมือ เครื�องใช ้หรือสิ�งอาํนวยความสะดวกในการทาํงานต่าง ๆ ซึ� งเป็นสิ�งสาํคญัที�อาจก่อให้เกิด
ความสุขทางกายในการทาํงาน 4) ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (ideal benefactions) กล่าวคือ สมรรถภาพของ
หน่วยงาน ที�สนองความตอ้งการของบุคคลในดา้นความภูมิใจที�ไดแ้สดงฝีมือ ความรู้สึกพอใจที�ไดท้าํงานอยา่ง
เตม็ที� การไดมี้โอกาสช่วยเหลือครอบครัวของตนและผูอื้�น รวมทั�งการไดแ้สดงความภกัดีต่อหน่วยงาน 5) ความ
ดึงดูดใจทางสงัคม (association-attractiveness)  กล่าวคือ ความสัมพนัธ์ฉันมิตรในหมู่เพื�อนเพื�อนร่วมงาน การยก
ยอ่งนบัถือซึ� งกนัและกนั ซึ� งจะทาํให้เกิดความผูกพนัและความพอใจร่วมงานกบัหน่วยงาน 6) สิ�งจูงใจเกี�ยวกบั
สภาพการทาํงานโดยปรับสภาพการทาํงานให้เหมาะสมกบัความสามารถของบุคคลและทศันคติของผูท้าํงานแต่
ละคน  (adaptation of conditions to habitual methods and attitudes) กล่าวคือ การปรับปรุงวิธีการทาํงานให้
เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ และสอดคลอ้งกบัทศันคติของแต่ละคน 7)โอกาสที�จะมีส่วนร่วมในการทาํงาน
อยา่งกวา้งขวาง (the opportunity of enlarged participation) กล่าวคือ การเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความ
คิดเห็น และมีส่วนร่วมในงานทุกชนิดที�หน่วยงานจดัให้มีขึ�นช่วยให้บุคคลมีความรู้สึกวา่ ตนเป็นคนสําคญัคน
หนึ�งของหน่วยงานมีความรู้สึกเท่าเทียมกนัในผูร่้วมงาน และมีกาํลงัใจในการทาํงาน และ 8) สภาพการอยูร่่วมกนั 
(the condition of communication) กล่าวคือ ความพึงพอใจของบุคลากรที�มีอยู่ร่วมกนัฉันมิตร รู้จกักนัอย่าง
กวา้งขวาง สนิทสนมกลมเกลียว ร่วมมือกนัอยา่งดีในการทาํงานซึ�งจะทาํให้คนมีความรู้สึกวา่มีหลกัประกนั และ

                                                
1198B. Von Haller Gilmer, Industrial and organizational psychology (New York:McGraw-

Hill,1971), 279-283. 
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ความมั�นคงในการทาํงาน1199 บราวน์ (Brown) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ แรงจูงใจนั�นเกิดขึ�นจากความตอ้งการของ
บุคคลที�มีอยู ่q ประการ ไดแ้ก่ &) ความตอ้งการใฝ่รู้ -) ความตอ้งการเปลี�ยนแปลง o) ความตอ้งการเคลื�อนไหว p) 
ความตอ้งการเป็นที�ยอมรับในสงัคม W) ความตอ้งการความรู้ และ q) ความตอ้งการมีชื�อเสียง1200 อี. อาร์. ฮิลการ์ด 
(E.R Hilgard) ไดจ้าํแนกแรงจูงใจออกเป็น 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) แรงจูงใจเพื�อการอยูร่อด (The Survival Motives) 
เป็นความตอ้งการทางกายซึ�งขาดเสียมิได ้เช่น นํ� า อาหาร อากาศ ฯลฯ 2) แรงจูงใจทางสงัคม (The Social Motives) 
เป็นแรงจูงใจอนัเกิดจากความตอ้งการทางสงัคม เป็นแรงจูงใจเพื�อเขา้สังคมในการเกี�ยวขอ้งสัมพนัธ์กบัผูอื้�น เช่น 
ความรัก การยอมรับนบัถือ ฯลฯ และ 3) แรงจูงใจเพื�ออวดตน (Ego Integrative Motives) คือ แรงจูงใจที�เกิดจาก
ความตอ้งการชื�อเสียง ความสาํเร็จ (Need for Successfulness)1201 มาดสัน (Madson) ไดจ้าํแนกแรงจูงใจตามที�มา
ออกเป็น o ประการ คือ 1) แรงจูงใจทางดา้นร่างกาย หรือทางกายภาพ (Physiological Motivation) เกิดขึ�นเพื�อ
ตอบสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกายทั�งหมด เพื�อใหบุ้คคลมีชีวติ เป็นความตอ้งการที�จาํเป็นตามธรรมชาติของ
มนุษย ์เช่น ความตอ้งการอาหาร นํ� า การพกัผ่อน การไดรั้บความคุม้ครอง ความปลอดภยั การไดรั้บความ
เพลิดเพลิน การลดความเคร่งเครียด เป็นตน้ 2) แรงจูงใจทางดา้นจิตวิทยา (Psychological Motivation) มี
ความสาํคญันอ้ยกวา่ แรงจูงใจทางสรีระวทิยา  เพราะจาํเป็นในการดาํรงชีวิตนอ้ยกวา่  แต่จะช่วยคนเราดา้นจิตใจ 
ทาํใหสุ้ขภาพจิตดีและสดชื�น แรงจูงใจประเภทนี�  เช่น ความอยากรู้อยากเห็น การตอบสนองต่อสิ�งแวดลอ้ม ความ
ตอ้งการความรักและความเอาใจใส่ใกลชิ้ดจากผูอื้�น เป็นตน้ และ 3) แรงจูงใจทางดา้นสังคม (Social Motivation) 
แรงจูงใจที�เกิดจากประสบการณ์ทางสงัคมในอดีต  และเป้าหมายของแรงจูงใจชนิดนี� มีความสมัพนัธ์กบัการแสดง
ปฏิกิริยาของบุคคลอื�นๆ ที�มีต่อเรา ตวัอยา่งของแรงจูงใจทางสังคมที�มีความสําคญัต่อการดาํเนินชีวิตของคนเรา 
ไดแ้ก่ 3.1) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ{  (Achievement Motives) เป็นความปรารถนาของบุคคลที�จะกระทาํกิจกรรมต่างๆ 
ให้ดีและประสบความสําเร็จ ซึ� งไดรั้บการส่งเสริมาตั�งแต่วยัเด็ก จากผลวิจยัพบว่า เด็กที�ไดรั้บการอบรมเลี�ยงดู
อยา่งอิสระเป็นตวัของตวัเอง ฝึกหัดการพึ�งพาตนเองตามวยั จะเติบโตเป็นผูใ้หญ่ที�มีความตอ้งการความสาํเร็จใน
ชีวติสูง การฝึกให้บุคคลมีความตอ้งการสาํเร็จหรือแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ{ จึงมกัจะเริ�มจากครอบครัวเป็นอนัดบัแรก 
3.2) แรงจูงใจใฝ่สัมพนัธ์ (Affiliation Motives) เป็นแรงจูงใจที�ทาํให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื�อสร้าง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งตนกบัผูอื้�น เช่น ทาํเพื�อความรัก การยอมรับ มิตรภาพ การใหผู้อื้�นเคารพ นบัถือ ทะนุถนอม 
และความรู้สึกเป็นสุข เมื�อไดเ้ขา้ร่วมอยูใ่นกลุ่ม การเขา้ร่วมกิจกรรมในสงัคมต่างๆ และ 3.3) แรงจูงใจต่อความนบั
ถือตวัเอง (Self-esteem)  เป็นแรงจูงใจที�บุคคลปรารถนาเป็นที�ยอมรับในสังคม มีชื�อเสียงเป็นที�ยอมรับและรู้จกั
ของคนทั�วไป ตอ้งการไดรั้บการยกย่องจากสังคม ซึ� งมาสู่ความรู้สึกนบัถือตนเอง1202 กมลรัตน์ หลา้สุวงษ์ ได้

                                                
1199Chester I. Barnard, The Function of The Executive (Massachusetts : Harvard University 

Press, 1972), 142-149. 

1200H. D. Brown, Principles of langrage learning and teaching (Englewood Cliffs, NJ: 
Prentice-Hall,&RsA), 112-113. 

1201สถิต วงศส์วรรค,์ จติวทิยาสังคม (กรุงเทพฯ :รวมสาส์น, 2529), 426-427. 
1202อารี พนัธ์มณี, จิตวิทยาสร้างสรรค์การเรียนการสอน (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพใ์ยไหม เอดดิเคท

,-Wpq), -r&--r-. 
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จาํแนกแรงจูงใจออกเป็น 2 ประการ คือ 1) แรงจูงใจทางดา้นร่างกาย (Physical Motivation) เป็นความตอ้งการ
ทางดา้นร่างกายเกี�ยวกบัอาหาร นํ� า การพกัผ่อน การไดรั้บความคุม้ครอง ความปลอดภยั การไดรั้บความ
เพลิดเพลินการลดความ เคร่งเครียด ความตอ้งการทางเพศ ความกระหาย เป็นแรงจูงใจที�มีติดตวัมาแต่กาํเนิด มี
ความจาํเป็นต่อการดาํเนินชีวิต เป็นตน้ และ 2) แรงจูงใจทางดา้นสังคม (Social Motivation) เป็นความตอ้งการมี
ผลมาจากดา้น ชีววิทยาของมนุษยใ์นความตอ้งการอยูร่่วมกนั หลงัจากการเรียนรู้ในสังคม ไดแ้ก่ ความตอ้งการ
ความรักความอบอุ่นการเป็นที�ยอมรับในสังคม ความมีเกียรติไดรั้บการยกยอ่งชมเชย เป็นตน้1203 ถวิล เกื�อกูลวงศ ์
ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ แรงจูงใจต่างๆ นั�นประกอบไปดว้ย 1) แรงจูงใจดา้นความมั�นคงมกัอยู่ในรูปของจิตสํานึก
โดยที�จะเห็นไดจ้ากการที�มนุษยมี์ความตอ้งการความปลอดภยั ส่วนความมั�นคงในรูปของจิตใตส้าํนึกนั�นเป็นสิ�งที�
ไดพ้ฒันามาตั�งแต่เกิด โดยการปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลที�อยูใ่กลชิ้ดที�จะทาํให้เป็นคนที�มีจิตใจมั�นคงหรืออ่อนแอ 2) 
แรงจูงใจดา้นสงัคม เนื�องจากมนุษยเ์ป็นสตัวส์งัคม จึงตอ้งมีการติดต่อสัมพนัธ์ซึ� งกนัและกนั และมีการอยูร่่วมกนั
กับผูอื้�น เพื�อจะได้เป็นส่วนหนึ� งของสังคมและได้รับการยกย่อง การที�บุคคลติดต่อสัมพนัธ์กันนั�นมิใช่เพื�อ
มิตรภาพอย่างเดียวเสมอไป หากแต่ตอ้งการให้ผูอื้�นยอมรับศรัทธาและเชื�อถือ 3) แรงจูงใจดา้นชื�อเสียง เป็น
แรงจูงใจที�มีมากขึ�นทุกทีในสังคมไทย โดยเฉพาะสังคมในระดบัชนชั�นกลางความตอ้งการดา้นชื�อเสียงเป็นการ
กาํหนดขีดจาํกดัของบุคคลอยา่งหนึ�ง บุคคลบางคนมีความพึงพอใจกบัชื�อเสียงในระดบัเพื�อนหรือในระดบัชุมชน
เท่านั�น แต่บางคนก็อาจแสวงหาชื�อเสียงในระดบัชาติหรือระดบัโลก 4) แรงจูงใจดา้นอาํนาจ อาํนาจเป็นศกัยภาพ
แห่งอิทธิพลของบุคคล แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ อาํนาจตามตาํแหน่ง และอาํนาจส่วนตวั เช่น บุคคลที�สามารถทาํ
ให้ผูอื้�นปฏิบติัตาม เพราะตาํแหน่งหน้าที�นั�นแสดงวา่เป็นผูที้�มีอาํนาจตามตาํแหน่ง ส่วนบุคคลซึ�งมีอิทธิพลโดย
บุคลิกภาพและพฤติกรรมแสดงว่าเป็นผูมี้อาํนาจส่วนตวั แต่บางคนเป็นเจา้ของอาํนาจทั�งสองประเภท คือ ทั� ง
อาํนาจตามตาํแหน่งและอาํนาจส่วนตวั 5) แรงจูงใจด้านความสามารถ ความสามารถ หมายถึง การควบคุม
องคป์ระกอบ สิ�งแวดลอ้มทั�งกายภาพและสงัคม ความรู้สึกดา้นความสามารถที�เกี�ยวขอ้งอยา่งใกลชิ้ดกบัมโนทศัน์
ด้านความคาดหวงับุคคลจะมีความสามารถหรือไม่นั�นขึ�นอยู่กับความสําเร็จ และความลม้เหลวในอดีต ถ้า
ความสาํเร็จอยูเ่หนือความลม้เหลวแลว้ความรู้สึกดา้นความสามารถจะมีแนวโนม้สูงทาํให้บุคคลมองโลกในแง่
บวก และไดม้องสถานการณ์ต่างๆ วา่เป็น สิ�งทา้ทายน่าสนใจและสามารถที�จะเอาชนะไดแ้ต่ถา้ความลม้เหลวอยู่
เหนือความสาํเร็จแลว้ จะทาํให้บุคคลมองโลกในแง่ลบ และทอ้แทไ้ม่มีเหตุจูงใจที�จะแสวงหาการทา้ทายใหม่ๆ 
หรือทาํการเสี�ยงบุคคลเหล่านี� จะปล่อยให้สิ�งแวดลอ้มบังคับควบคุมมากกว่าที�จะพยายามควบคุมและบังคับ
สิ�งแวดลอ้ม 6) แรงจูงใจดา้นความสาํเร็จ เป็นแรงจูงใจที�เด่นชดัของมนุษยที์�สามารถแยกออก จากความตอ้งการ
ด้านอื�นๆ ลกัษณะอย่างหนึ� งของบุคคลที�มีแรงจูงใจด้านความสําเร็จคือ มีความพอใจในความสําเร็จส่วนตัว
มากกวา่รางวลัของความสาํเร็จ ความสาํเร็จที�ไดรั้บมีค่ามากกวา่เงินทองและคาํยกยอ่งสรรเสริญ บุคคลเหล่านี� จะมี
ความกา้วหน้า ในการงาน เพราะว่าจะเป็นผูส้ร้างสรรค์ให้งานสําเร็จ 7) แรงจูงใจดา้นเงิน เงินเป็นแรงจูงใจที�
สลบัซับซ้อนและสัมพนัธ์กบัความตอ้งการทุกประเภททุกระดบัคุณลกัษณะที�เด่นและสาํคญัที�สุดของเงินก็คือ 
เป็นตวัแทนในการแลกเปลี�ยนสิ�งที�เงินสามารถซื�อไดน้ั�นไม่ใช่ตวัเงินโดยตรง แต่เป็นคุณค่าของเงิน ตวัเงินนั�น

                                                
1203กมลรัตน์ หลา้สุวงศ์, จิตวิทยาการศึกษา (กรุงเทพฯ : ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยา คณะ

ศึกษาศาสตร์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร,2528), 227. 
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ไม่ไดมี้ความสาํคญัแต่เป็นตวัแทนของความตอ้งการใดๆ ที�บุคคลตอ้งการให้เป็นตวัแทน1204 อุบลรัตน์ เพง็สถิตย ์
ไดจ้าํแนกแรงจูงใจออกเป็น - ประการ คือ &) แรงจูงใจปฐมภูมิเป็นแรงจูงใจที�เกิดจากการมีวฒิุภาวะซึ� งจดัวา่ เป็น
แรงจูงใจที�มีพื�นฐานมาจากสภาพร่างกายไม่ไดเ้กิดมาจากการเรียนรู้สามารถจาํแนกไดเ้ป็น - ประเภทยอ่ย  ไดแ้ก่ 
&.&) แรงจูงใจดา้นสรีรวทิยา จะเกิดขึ�นเมื�อร่างกายอยูใ่นภาวะไม่สมดุล ร่างกายจะเกิดความตอ้งการเพื�อทาํร่างกาย
อยูใ่นภาวะที�สมดุลให้ได ้เช่น ความหิว ความกระหาย ความตอ้งการทางเพศ ความตอ้งการอากาศการนอนหลบั 
ความอบอุ่น ความเยน็ และความเจ็บป่วย และ &.-) แรงจูงใจทั�วไป เป็นแรงจูงใจที�มิไดเ้กิดขึ�นจากลกัษณะทางดา้น
สรีระมากนกั และมิไดเ้ป็นแรงจูงใจที�เกิดจากการเรียนรู้ทุกๆ เรื�อง เช่น การเคลื�อนไหวและทาํกิจกรรมต่างๆ ความ
กลวั ความอยากรู้อยากเห็นความสนใจ  และ -) แรงจูงใจทุติยภูมิเป็นแรงจูงใจที�เกิดขึ�นเนื�องมาจากการเรียนรู้และ
ทาํใหเ้กิด พฤติกรรมที�แตกต่างกนัออกไปตามประสบการณ์เช่น ในเด็กเล็กๆ เด็กจะมีแรงจูงใจเพื�อการมีชีวิตรอด 
แต่ในวยัผูใ้หญ่จะถูกจูงใจดว้ยสิ�งเร้าที�นอกเหนือจากแรงจูงใจปฐมภูมิเป็นตน้ว่า ไดรั้บการเร้าจากอาํนาจเงิน 
ความสาํเร็จในการทาํงาน ชีวิตในครอบครัวฯลฯ ฉะนั�นแรงจูงใจทุติภูมิจึงเป็นสิ�งจูงใจค่อนขา้งสลบัซบัซอ้น ซึ� ง
จะตอ้งมีการเรียนรู้ประกอบดว้ย -.&) ความตอ้งการเป็นที�ยอมรับของสงัคม ทาํใหบุ้คคลมีการคลอ้ยตามและมีการ
ทาํพฤติกรรมตามสภาพของสังคมแต่ละแห่ง -.-) ความตอ้งการพึ�งพาจากกลุ่ม เกิดขึ�นมาตั�งแต่วยัแรกเกิดซึ� งยงั
ช่วยตนเองไม่ไดจ้นกระทั�งวยัเด็กวยัรุ่น และวยัผูใ้หญ่เป็นลาํดบั และ  -.o) ความตอ้งการมีชื�อเสียงเกียรติยศ เป็น
แรงจูงใจที�จะทาํให้บุคคลมีความบากบั�น ความปรารถนาที�จะไดรั้บผลสําเร็จ เป็นความปรารถนาที�จะประสบ
ความสาํเร็จและเกิดความเชี�ยวชาญในงานที�สลบัซบัซอ้น1205   

ดีซี (Deci) ไดน้าํเสนอรูปแบบเชิงความคิดของพฤติกรรมที�เกิดจากแรงจูงใจ (A Cognitive Model 
of Motivated Behavior) โดยไดอ้ธิบายไวว้า่ เมื�อเผชิญกบัสิ�งเร้า (stimulus) บุคคลก็ไดต้ระหนักรู้ถึงแรงขบั 
แรงจูงใจ และอารมณ์วา่เป็นอยา่งไร  จึงจดัสรรพลงังานในการกระทาํพฤติกรรมเพื�อไปสู่เป้าหมาย  เป็นเหตุให้
บุคคลเลือกเป้าหมาย (goal selection) ที�เขาไดค้าดหมายไวว้า่จะนาํไปสู่การไดรั้บผลตอบแทนและความพึงพอใจ
ของตน เป้าหมายที�กาํหนดไวจ้ะนาํไปสู่การกระทาํพฤติกรรมที�มีเป้าหมาย (Goal Directed Behavior) และเมื�อ
บรรลุเป้าหมายแลว้พฤติกรรมที�ไดรั้บผลตอบแทนนั�นก็จะเกิดความพึงพอใจ ความพึงพอใจก็จะส่งผลยอ้นกลบั
ไปที�การระลึกรู้ถึงความพึงพอใจที�ไดรั้บ (awareness of potential satisfaction) ซึ� งถา้พึงพอใจก็จะไม่กระตุน้การ
แสดงพฤติกรรมใหม่ แต่ถา้ยงัไม่พึงพอใจก็จะสร้างเป้าหมายใหม่ต่อไป เช่นเดียวกนักบัผลตอบแทนก็จะมีการ
ส่งผลยอ้นกลบัไปที�การเลือกเป้าหมายและการระลึกถึงความพอใจที�จะไดรั้บ โดยที�ปัจจยัดา้นแรงจูงใจภายใน
และการสร้างเป้าหมายใหม่จะถูกกระตุน้จากความรู้สึกดา้นความสามารถแห่งตนและการกาํหนดดว้ยตนเอง ดงั
แผนภูมิต่อไปนี�  

 
 
 

                                                
1204ถวิล เกื�อกูลวงศ์, การจูงใจเพื�อผลงาน (นครปฐม:โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวงัสนามจนัทร์,2528), 94-114. 
1205อุบลรัตน์ เพง็สถิตย,์  จิตวิทยาการเรียนรู้, พิมพค์รั� งที� W (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 

-Woo), ps-W&. 
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แผนภูมิที� 28 แผนภูมิแสดงรูปแบบเชิงความคิดของพฤติกรรมที�เกิดจากแรงจูงใจ 
ที�มา : Edward L. Deci, Intrinsic Motivation (New York : Plenum, 1975),122. 
 ความสาํคญัของการจูงใจนั�น ลิเคิร์ท (Likert)ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ เมื�อมีการจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
แลว้จะทาํใหส้มาชิกแต่ละคนมีความรู้สึกวา่วตัถุประสงคข์ององคก์ารเป็นเรื�องที�สาํคญั และงานที�ตนปฏิบติัอยูน่ั�น
เป็นสิ�งจาํเป็นต่อความสาํเร็จขององคก์าร สมาชิกควรพิจารณาบทบาทของตนวา่เป็นบทบาทที�สาํคญั เมื�องานไม่
บรรลุผลก็อาจปรับปรุงแกไ้ขใหม่ ซึ� งจาํเป็นตอ้งมีส่วนร่วมในงานนั�น1206 คีนิกกี�และวิลเลียมส์ ( kinicki and 
Williams)ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัความสาํคญัของการจูงใจไวด้งันี� คือ 1) ทาํใหพ้นกังานตอ้งการทาํงานในองคก์าร 
(Doing your Organization) เป็นปกติที�เจา้ของกิจการหรือผูบ้ริหารตอ้งการพนกังานที�มีความสามารถเขา้มาทาํงาน
ร่วมกนัในองคก์าร -) ทาํให้พนกังานมีความจงรักภกัดี (Stay with your Organization) ไม่วา่จะเป็นช่วงเวลาที�
สภาพเศรษฐกิจขององค์การจะดีหรือไม่ดีก็ตามองค์การก็ยงัตอ้งการให้พนักงานที�ดีและมีความสามารถอยู่กบั
องคก์ารตลอดไป o) ทาํใหพ้นกังานรักษาระเบียบวนิยั (Show up for work at your Organization) ในองคก์ารหลาย
แห่งนั�น การขาดงานหรือการไม่ตรงต่อเวลาของพนกังานคือพฤติกรรมที�ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที�ไม่ตอ้งการให้
เกิดขึ�น p) ทาํให้พนกังานไดมี้การทาํงานที�มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ�งขึ�น (Perform better for your 
Organization) พนกังานบางคนทาํงานเพียงเพื�อไม่ให้ถูกไล่ออก แต่ในทางกลบักนัองคก์ารตอ้งการพนกังานที�มี
ความสามารถทาํงานอยา่งมีทั�งประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และ W) ทาํให้พนกังานทุ่มเทให้กบัองคก์ารมากขึ�น 
( Do extra for your Organization) โดยส่วนใหญ่องคก์ารมกัมีความคาดหวงัให้พนกังานในองคก์ารทาํงานให้
มากกวา่หนา้ที�ความรับผิดชอบของตนเอง1207 จุมพล หนิมพานิช ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การจูงใจมีความสาํคญัต่อ
องค์การ ต่อผูบ้ริหารหรือแมแ้ต่ต่อตวับุคลากรเอง ดงันี� คือ &) ความสําคญัของการจูงใจต่อองค์การ ช่วยทาํให้
องคก์ารไดค้นดีมีความสามารถมาร่วมทาํงานดว้ย ที�สาํคญัหากผูบ้ริหารมีวิธีจูงใจที�ดีที�เหมาะสมยงัช่วยให้คนดีที�
มาร่วมทาํงานกบัองคก์าร อยากอยูก่บัองคก์ารต่อไป ที�นาํไปสู่การทาํให้คนดีหรือคนที�ตั�งใจในการทาํงานทุ่มเท
กาํลงัความสามารถที�ตนมีให้กบัองค์การอยา่งเต็มที� -) ความสาํคญัของการจูงใจต่อผูบ้ริหาร การจูงใจนอกจะมี
ความสาํคญัต่อองคก์ารแลว้ยงัมีความสาํคญัต่อผูบ้ริหารในแง่ที�ช่วยให้การมอบอาํนาจหนา้ที�ของผูบ้ริหารเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพช่วยขจดัปัญหาขอ้ขดัแยง้ในการบริหารงาน และที�สาํคญัก็คือ ช่วยเอื�ออาํนวยต่อการสั�งการ

                                                
1206Rensis Likert, New Patterns of Management (New York: McGraw-Hill,1961), 103. 
1207แองเจโล่ คินิคคิ และไบรอนั เค. วิลเลี�ยม,หลักการจัดการ, แปลจาก Management : a Practical 

Introduction, แปลโดย บุตรี จารุโรจน์และคณะ (กรุงเทพฯ:สาํนกัพิมพแ์มคกรอล-ฮิล,2549), &Rr. 
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หรืออาํนวยการได ้ และ o) ความสาํคญัของการจูงใจต่อบุคลากร  การจูงใจช่วยให้บุคลากรสามารถตอบสนอง
วตัถุประสงคข์ององคก์ารและสนองความตอ้งการของตนไดพ้ร้อมๆ กนั นอกจากนี�ยงัช่วยทาํใหบุ้คคลไดรั้บความ
ยติุธรรมจากองคก์ารและฝ่ายบริหารที�นาํไปสู่การมีขวญักาํลงัใจในการทาํงานอีกดว้ย1208 นรา สมประสงค ์ได้
แสดงทศันะไวว้า่ การจูงใจนั�นเป็นเครื�องมือสาํคญัยิ�งในการหล่อหลอมจิตใจของบุคคลใหเ้ป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนั 
ก่อให้เกิดพลงัสร้างสรรค์ในการปฏิบติังานไปในทิศทางที�ตอ้งการ มีความพึงพอใจในงานที�ทาํและไดท้าํงาน
เต็มที�ตามศกัยภาพของตน และไดส้รุป ความสาํคญัของการจูงใจที�มีต่อการบริหารองค์การ ไวด้งันี� คือ  1) ช่วย
เสริมสร้างกาํลงัใจในการปฏิบติังานให้แก่แต่ละบุคคลในองค์การ 2) ช่วยเสริมสร้างขวญัและท่าทีที�ดีในการ
ทาํงานแก่ผูที้�ทาํงาน 3) ช่วยเสริมสร้างให้บุคลากรในองคก์ารมีความภกัดีต่อองคก์าร 4) ช่วยเสริมสร้างความ
สามคัคี ความเป็นนํ� าหนึ� งอนัเดียวกนัของบุคคลในองคก์าร 5) ช่วยให้การควบคุมดูแลการปฏิบติังานดาํเนินไป
ดว้ยความราบรื�น 6) ช่วยให้เกิดความน่าเชื�อถือ ศรัทธาในองคก์ารที�ทาํงานอยู ่ เกิดความรู้สึกมั�นคงปลอดภยั 7) 
ช่วยเสริมสร้างความเจริญกา้วหนา้แก่ผูท้าํงาน เกิดความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงาน และ 8) ช่วยให้องคก์ารมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ�น1209  

ประเภทของการจูงใจนั�น เบเรลสนั และ สไตเนอร์ (Berelson and Steiner) ไดจ้าํแนกไว ้o ประการ 
ไดแ้ก่ &) การจูงใจในแง่อุปทานหรือในแง่บวก (Positive or Supply Motivation) การจูงใจแบบนี� ให้ผลโดยตรงต่อ
สิ�งที�ร่างกายของมนุษยข์าดไป เช่น ความหิว ความกระหาย และการนอนหลบั เป็นตน้-) การจูงใจในการหลีกเลี�ยง
หรือในแง่ลบ (Negative or Avoid Motivation) การจูงใจแบบนี� เกิด จากการมีสิ�งที�เป็นอนัตรายต่อร่างกายหรือวา่
สิ�งที�ก่อให้เกิดอนัตรายแก่ร่างกายขึ�น เช่น ความเจ็บปวด เป็นตน้ และ  o) การจูงใจในการคงไวซึ้� งมนุษยชาติ 
(Species Maintaining Motivation) การจูงใจแบบนี�  เกิดจากระบบการสืบพนัธ์ที�จะเร่งเร้าให้มีการเลือกคู่และผลิต
ทายาทออกมา รวมทั�งการเลี�ยงดูเอาใจใส่ ตวัอยา่งเช่น การปรารถนาทางเพศและการเลี�ยงดูเด็ก เป็นตน้1210 ฮิคส์ 
(Hicks) ไดจ้าํแนกไว ้- ประการไดแ้ก่ &) การจูงใจในแง่บวก การจูงใจประเภทนี� บุคคลจะไดรั้บสิ�งที�มีคุณค่า เช่น
การยกยอ่งสรรเสริญ สาํหรับการกระทาํอนัเป็นที�ยอมรับ และ  -) การจูงใจในแง่ลบ การจูงใจประเภทนี�ตรงกนั
ขา้มกบัประเภทแรก คือ บุคคลจะไดรั้บคาํขู่  การลงโทษ การตาํหนิติเตียน หากวา่การกระทาํของบุคคลนั�นไม่เป็น

                                                
1208จุมพล หนิมพานิช, “การจูงใจ,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ เล่มที� S 

หน่วยที� �-9T สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ฉบบัปรับปรุงครั� งที� &), (นนทบุรี: 
สาํนกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WWo), p-. 

1209นรา สมประสงค,์ “การจูงใจและการติดต่อสื�อสาร,” ใน เอกสารการสอนชุดวชิาทฤษฏีและแนว
ป ฏิ บั ติ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า  เ ล่ ม  S  ห น่ ว ย ที�  � -9 w  บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย  ส า ข า วิ ช า ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (ฉบับปรับปรุงครั� ง ที�  & ) , พิมพ์ครั� งที�  &  (นนทบุรี : สํานักพิมพ ์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WWo), s-r. 

1210Barmard Berelson and Gary A. Steiner, Human Behavior (New York: Harcourt Brace and 
World Inc.1964), 242. 
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ที�ยอมรับ1211 พรรณี ชูทยัเจนจิต ไดจ้าํแนกประเภทของการจูงใจไว ้- ประการ ไดแ้ก่ &) การจูงใจภายใน (Intrinsic 
motivation) การจูงใจประเภทนี� เป็นการจูงใจที�เกิดขึ�นภายในตวับุคคลที�ไปกระตุน้ให้คนแสดงพฤติกรรมเพื�อ
ตอบสนองความตอ้งการของตน ซึ�งไดรั้บความสนใจจากกลุ่มมนุษยนิยมและกลุ่มปัญญานิยม โดยมองในลกัษณะ
ที�วา่ การเรียนรู้นั�นเกิดจากความตอ้งการภายใน เป็นสิ�งผลกัดนัจากภายในตวับุคคลซึ�งไดแ้ก่ ความตอ้งการความ
พอเพียงในชีวิต การแสดงพฤติกรรมไม่ใช่เป็นเพื�อสนองความตอ้งการทางด้านร่างกายเท่านั�น ซึ� งเมื�อความ
ตอ้งการทางดา้นร่างกายไดรั้บการตอบสนองแลว้แต่บุคคลก็ยงัมีพฤติกรรมอยู ่ซึ� งสิ�งที�มากระตุน้นั�นไดแ้ก่ ความ
อยากรู้อยากเห็น และ -) การจูงใจภายนอก (Extrinsic motives) เป็นการจูงใจที�เกิดจากสิ�งเร้าภายนอก เป็น
ตวักระตุน้ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมหรือการกระทาํในสิ�งที�ตนตอ้งการ ซึ� งไดรั้บความสนใจจากกลุ่นพฤติกรรม
นิยม โดยมองวา่ การเรียนรู้ของคน เป็นผลผลิตของสภาพแวดลอ้ม บุคคลจะเรียนรู้ถา้มีการจดัประสบการณ์ให ้ซึ�ง
ในการจดัประสบการณ์เพื�อใหเ้กิดการเรียนรู้  ก็จะมีการใชก้ารเสริมแรง หรือสิ�งจูงใจต่างๆ1212 จุมพล หนิมพานิช 
ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ จากการศึกษาของนกับริหารและจากการคน้ควา้ของนกัวิชาการ พบว่า เครื�องล่อใจ หรือ
สิ�งจูงใจ (Incentive) เป็นวิธีหนึ� งที�สาํคญัที�จะจูงใจ (Motivate) ให้บุคคลร่วมมือกนัปฏิบติัให้กบัองค์การ ซึ� งโดย
ปกติเมื�อบุคคลใดบุคคลหนึ� งพูดถึงสิ�งจูงใจในลกัษณะการจดัหาบางสิ�งที�เป็นที�ตอ้งการในการตอบแทนสาํหรับ
ความพยายามเป็นพิเศษ การพูดถึงในลกัษณะนี� จดัว่าเป็นการพูดถึงสิ�งจูงใจในแง่บวก อีกอย่างหนึ� งมีสิ�งจูงใจที�
ตั�งอยูบ่นรากฐานของความกลวั เช่น ความพยายามที�จะหลีกเลี�ยงผลที�ไม่พึงปรารถนา สิ�งเหล่านี� เป็นสิ�งจูงใจในแง่
ลบ  ปกติแลว้เมื�อไดมี้การนาํมาใชใ้นองค์การมกัจะใชท้ั� งสิ�งจูงใจในแง่บวกและสิ�งจูงใจในแง่ลบ  ในกรณีของ
สิ�งจูงใจในแง่บวก เช่น การจ่ายเงินชดเชยหรือเงินตอบแทน เป็นตน้ ซึ� งหลกัของสิ�งจูงใจในแง่บวกนี� จาํแนกออก
ได ้- ประการ  ไดแ้ก่  &) หลกัสิ�งจูงใจดว้ยเงิน ซึ� งมีอยูห่ลายวิธียกตวัอยา่งเช่น การจ่ายค่าจา้งตามเกณฑ ์การเลื�อน
ชั�นเลื�อนตาํแหน่ง การจ่ายโบนสัและค่าคอมมิสชั�น (Commission) ผลประโยชน์พิเศษที�ให้กบัลูกจา้งคนงานนอก
ค่าจา้ง และการแบ่งปันผลกาํไร (Profit Sharing) เป็นตน้ และ 2) หลกัของสิ�งจูงใจที�ไม่ใช่เงิน (non-Financial 
Incentives) เพราะนอกจากเงินแล้วบุคคลยงัตอ้งการการยอมรับนับถือ สถานภาพ เกียรติภูมิ ความภูมิใจใน
ความสําเร็จ อย่างไรก็ตามการใช้สิ�งจูงใจที�ไม่ใช่เงินนี� ควรคาํนึงถึงระดับความรับผิดชอบของผูร่้วมงานด้วย 
สาํหรับสิ�งจูงใจในแง่ลบนั�นเป็นเรื�องของการลงโทษ ซึ�งมีวตัถุประสงคว์า่การลงโทษนั�นไม่ใช่เป็นเรื�องของการแก้
แคน้ แต่เป็นการลงโทษเพื�อติงและตกัเตือนสติของลูกจา้งคนงานในองคก์าร เพื�อที�จะให้เขาหันมาสนใจในการ
ทาํงาน ซึ� งไดแ้ก่ การตาํหนิ ซึ� งเป็นวิธีการลงโทษสถานเบาที�ไดมี้การนาํมาใชแ้ก่ลูกจา้งคนงานที�มีผลการทาํงาน

                                                
1211Herbert G. Hicks, The Management of Organization (New York:McGraw-Hill Book 

Company.1967), 234. 
1212พรรณี ชูทยัเจนจิต, “แรงจูงใจและความตอ้งการ,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาและ

สังคมพืvนฐานเพื�อการแนะแนว เล่มที� S หน่วยที� �-9T  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(นนทบุรี:สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,-Woo), -Rp--Rr. 
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ไม่เป็นที�น่าพอใจ ส่วนวธีิการลงโทษที�รุนแรงเพิ�มขึ�นเรื�อยๆ นั�นก็ไดแ้ก่ การตดัเงินเดือน การให้ออกจากงาน การ
ลดขั�น และวธีิการลงโทษที�รุนแรงที�สุดก็คือ การไล่ออกจากงาน1213   

ทฤษฏีเกี�ยวกบัการจูงใจนั�น สมยัเริ�มแรกของการศึกษาการจูงใจ มีวิธีการที�สาํคญัอยู่ o แนวทาง 
ดงันี� คือ     

&. การศึกษาเชิงวทิยาศาสตร์ เริ�มจากผลงานของ เฟรดเดอริค เทยเ์ลอร์ ซึ� งเป็นผูพ้ฒันาการบริหาร
เชิงวทิยาศาสตร์ มีทศันะต่อพนกังานหรือคนงานวา่เป็นบุคคลเชิงเศรษฐกิจ มองวา่คนงานเป็นทรัพยากรการผลิต
เช่นเดียวกบัเครื�องจกัร และมีความตอ้งการเงินและค่าจา้งเป็นสาํคญั งานที�ทาํจะถูกออกแบบให้ง่ายและทาํซํ� าอยู่
เสมอเพื�อให้ไดผ้ลผลิตมากและเร็ว เริ� มแรกจึงพฒันาระบบการจูงใจในงานโดยจ่ายผลตอบแทนเป็นเงิน บน
พื�นฐานของปริมาณและคุณภาพของผลผลิตของพวกเขา ต่อมามีการเลื�อนตาํแหน่ง การเลื�อนขั�นรายได ้ลดชั�วโมง
การทาํงานลง และมีวนัหยุดพกัผ่อนให้ เป็นวิธีการจูงใจดว้ย แนวทางนี� ยงัคงมีอยูใ่นการทาํงานยุคปัจจุบนั ทั� ง
ผูบ้ริหารและพนกังานยงัคงเห็นวา่เงินคือพื�นฐานสาํคญั และบุคคลจาํนวนมากยงัคงเลือกงานโดยพิจารณาระดบั
เงินเดือนมากกวา่เนื�อหาของงาน   

-. การศึกษาเชิงมนุษยสัมพนัธ์ มุ่งศึกษาปัจจัยทางสังคมที�กระทบต่อแรงจูงใจ เป็นผลจาก
การศึกษาของ ฮอร์ธอร์น (Horthorn Study) ซึ� งดาํเนินการโดย เอลตนั เมโย และคณะ นกัวิจยัจึงให้ความสาํคญั
ของมนุษยสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจ เช่น กลุ่มงานที�พอใจกนัเป็นสิ�งจูงใจที�สําคญักว่าเงิน แนวคิดต่อพนักงานหรือ
คนงานว่าเป็นบุคคลเชิงสังคมเริ�มแทนที�แนวคิดของบุคคลเชิงเศรษฐกิจ ผูบ้ริหารเพียงแต่ให้ความสนใจกับ
พนักงานเท่านั�นก็สามารถเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมของพวกเขาให้ดีขึ�นได้ การมุ่งความตอ้งการทางสังคมของ
คนงานจึงเป็นวิธีการที�ดีที�สุดในการจูงใจบุคคล เน้นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มภายใน
สภาพแวดลอ้มของงาน แต่มีผูเ้ห็นว่าก็ยงัคงเงื�อนไขที�พนกังานตอ้งไม่ขดัขืนอาํนาจหนา้ที�ของผูบ้ริหาร ซึ� งเป็น
วธีิการเชิงวทิยาศาสตร์ไว ้    

o. การศึกษาเชิงทรัพยากรมนุษย ์นาํเสนอภาพแรงจูงใจของบุคคลที�ซับซ้อนมากขึ�น โดยมองว่า
บุคคลถูกจูงใจดว้ยปัจจยัหลายอย่าง เช่น ความตอ้งการเงิน ความตอ้งการทางสังคม ความตอ้งการความสําเร็จ 
ตอ้งการงานที�มีคุณค่า และมีความเห็นวา่บุคคลที�แตกต่างกนัจะแสวงหาเป้าหมายในการทาํงานที�ไม่เหมือนกนั 
บุคคลเป็นขมุพลงัความสามารถขององคก์าร ผูบ้ริหารตอ้งศึกษาทาํความเขา้ใจและเรียนรู้วา่จะใชท้รัพยากรบุคคล
ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดไดอ้ยา่งไร หลกัทั�วไปคือผูบ้ริหารตอ้งกระตุน้ใหพ้นกังานมีส่วนร่วม สร้างสภาพแวดลอ้ม
การทาํงานที�ส่งเสริมให้ใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งเต็มที� ทั�งนี� จะตอ้งเขา้ใจปรัชญาพื�นฐานบางอยา่ง
ของธรรมชาติมนุษย ์    

สาํหรับทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y ของแมคเกรเกอร์นั�นเนน้การรับรู้ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจ
และปรัชญาธรรมชาติของมนุษย ์เขาเชื�อวา่ผูบ้ริหารจูงใจบุคคลใหท้าํงานดว้ยวธีิการพื�นฐานสองอยา่ง ซึ�งทฤษฎี X 
คือ ความคิดสมยัเดิมที�เน้นว่าบุคคลไม่มีความรับผิดชอบ ผูบ้ริหารตอ้งบงัคบั ควบคุม และคุกคามเพื�อจูงใจให้
ทาํงาน เป็นวธีิที�แมคเกรเกอร์เห็นวา่เป็นการขดัขวางความคิดสร้างสรรคข์องคนทาํงาน ส่วนทฤษฎี Y คือ แนวคิด

                                                
1213จุมพล หนิมพานิช, “การจูงใจ,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ เล่มที� S 

หน่วยที� �-9T สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ฉบบัปรับปรุงครั� งที� &), (นนทบุรี: 
สาํนกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WWo), pW-ps. 
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ใหม่ที�เชื�อวา่บุคคลมีความรับผิดชอบและสร้างสรรค ์ไม่ควรถูกบงัคบั ควบคุมมากเกินไปเพื�อวา่เขาจะทาํงานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นการยอมรับความสามารถและศกัยภาพของคนทาํงาน การจดัสภาพแวดลอ้มที�เปิดโอกาส
จะจูงใจใหบุ้คคลใชค้วามสามารถไดเ้ตม็ศกัยภาพของเขา1214    

ในปัจจุบนัมีการศึกษาการจูงใจกวา้งขวางออกไป จึงเกิดทฤษฏีการจูงใจที�หลากหลาย ซึ� งทฤษฏี
การจูงใจที�สาํคญันั�นมีหลายทฤษฏี จดัเป็นกลุ่มใหญ่ ได ้o กลุ่ม ไดแ้ก่ 

&.กลุ่มทฤษฏีศึกษาความตอ้งการทฤษฎีความตอ้งการ (Need Theory)  มีดงันี�   
&.& ทฤษฏีความตอ้งการตามลาํดบัขั�นของมนุษย ์(hierarchy of need theory)  เป็นทฤษฎีที�

พฒันาขึ�นโดย อบัราฮมั  มาสโลว ์ (Abrahum Maslow) นกัจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลยัแบรนดีส์ เป็นทฤษฎีที�รู้จกั
กนัมากที�สุดทฤษฎีหนึ�ง ซึ�งระบุวา่บุคคลมีความตอ้งการเรียงลาํดบัจากระดบัพื�นฐานที�สุดไปยงัระดบัสูงสุด กรอบ
ความคิดที�สาํคญัของทฤษฎีนี� มี o ประการ ไดแ้ก่ &)  บุคคลเป็นสิ�งมีชีวติที�มีความตอ้งการ ความตอ้งการมีอิทธิพล
หรือเป็นเหตุจูงใจต่อพฤติกรรม ความตอ้งการที�ยงัไม่ได้รับการสนองตอบเท่านั�นที�เป็นเหตุจูงใจ ส่วนความ
ตอ้งการที�ไดรั้บการสนองตอบแลว้จะไม่เป็นเหตุจูงใจอีกต่อไป  -) ความตอ้งการของบุคคลเป็นลาํดบัชั�นเรียงตาม
ความสาํคญัจากความตอ้งการพื�นฐาน ไปจนถึงความตอ้งการที�ซบัซอ้น และ  o) เมื�อความตอ้งการลาํดบัตํ�าไดรั้บ
การสนอบตอบอยา่งดีแลว้ บุคคลจะกา้วไปสู่ความตอ้งการลาํดบัที�สูงขึ�นต่อไป ซึ� งมาสโลวเ์ห็นวา่ความตอ้งการ
ของบุคคลมีหา้กลุ่มจดัแบ่งไดเ้ป็น W ระดบัจากระดบัตํ�าไปสูง ดงันี� คือ  &) ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological 
Needs) เป็นความตอ้งการลาํดบัตํ�าสุดและเป็นพื�นฐานของชีวิต เป็นแรงผลกัดนัทางชีวภาพ เช่น ความตอ้งการ
อาหาร นํ� า อากาศ ที�อยูอ่าศยั หากพนกังานมีรายไดจ้ากการปฏิบติังานเพียงพอ ก็จะสามารถดาํรงชีวิตอยูไ่ดโ้ดยมี
อาหารและที�พกัอาศยั เขาจะมีกาํลงัที�จะทาํงานต่อไป และการมีสภาพแวดลอ้มการทาํงานที�เหมาะสม เช่น ความ
สะอาด ความสวา่ง การระบายอากาศที�ดี การบริการสุขภาพ เป็นการสนองความตอ้งการในลาํดบันี� ได ้ -) ความ
ตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs) เป็นความตอ้งการที�จะเกิดขึ�นหลงัจากที�ความตอ้งการทางร่างกายไดรั้บ
การตอบสนองอยา่งไม่ขาดแคลนแลว้ หมายถึงความตอ้งการสภาพแวดลอ้มที�ปลอดจากอนัตรายทั�งทางกายและ
จิตใจ ความมั�นคงในงาน ในชีวิตและสุขภาพ การสนองความตอ้งการนี� ต่อพนักงานทาํไดห้ลายอย่าง เช่น การ
ประกนัชีวติและสุขภาพ กฎระเบียบขอ้บงัคบัที�ยติุธรรม การใหมี้สหภาพแรงงาน ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 
เป็นตน้ 3) ความตอ้งการทางสังคม (Social Needs) เมื�อมีความปลอดภยัในชีวิตและมั�นคงในการงานแลว้ คนเรา
จะตอ้งการความรัก มิตรภาพ ความใกลชิ้ดผูกพนั ตอ้งการเพื�อน การมีโอกาสเขา้สมาคมสังสรรค์กบัผูอื้�น ไดรั้บ
การยอมรับเป็นสมาชิกในกลุ่มใดกลุ่มหนึ�งหรือหลายกลุ่ม 4) ความตอ้งการเกียรติยศชื�อเสียง (Esteem Needs) เมื�อ
ความตอ้งการทางสังคมไดรั้บการตอบสนองแลว้ คนเราจะตอ้งการสร้างสถานภาพของตวัเองให้สูงเด่น มีความ
ภูมิใจและสร้างการนบัถือตนเอง ชื�นชมในความสาํเร็จของงานที�ทาํ ความรู้สึกมั�นใจในตวัเองแลเกียรติยศ ความ
ตอ้งการเหล่านี�ไดแ้ก่ ยศ ตาํแหน่ง ระดบัเงินเดือนที�สูง งานที�ทา้ทาย ไดรั้บการยกยอ่งจากผูอื้�น มีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจในงาน โอกาสแห่งความกา้วหนา้ในงานอาชีพ   เป็นตน้ และ W) ความตอ้งการเติมความสมบูรณ์ให้ชีวิต 
(Self-actualization Needs) เป็นความตอ้งการระดบัสูงสุด คือตอ้งการจะเติมเต็มศกัยภาพของตนเอง ตอ้งการ
ความสาํเร็จในสิ�งที�ปรารถนาสูงสุดของตวัเอง ความเจริญกา้วหนา้ การพฒันาทกัษะความสามารถใหถึ้งขีดสุดยอด 

                                                
1214 วินัย เพชรช่วย, การจูงใจในการทํางาน (&), เขา้ถึงเมื�อ 28 มกราคม 2557, เขา้ถึงได้จาก 
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มีความเป็นอิสระในการตดัสินใจและการคิดสร้างสรรคสิ์�งต่างๆ การกา้วสู่ตาํแหน่งที�สูงขึ�นในอาชีพและการงาน 
เป็นตน้ มาสโลวน์ั�นไดแ้บ่งความตอ้งการเหล่านี�ออกเป็นสองกลุ่ม คือ ความตอ้งการที�เกิดจากความขาดแคลน 
(deficiency needs) เป็นความตอ้งการระดบัตํ�า ไดแ้ก่ความตอ้งการทางกายและความตอ้งการความปลอดภยั  อีก
กลุ่มหนึ�งเป็นความตอ้งการกา้วหนา้และพฒันาตนเอง (growth needs) ไดแ้ก่ความตอ้งการทางสังคม เกียรติยศ
ชื�อเสียง และความตอ้งการเติมความสมบูรณ์ให้ชีวิต จดัเป็นความตอ้งการระดบัสูง  และอธิบายวา่ ความตอ้งการ
ระดบัตํ�าจะไดรั้บการสนองตอบจากปัจจยัภายนอกตวับุคคล ส่วนความตอ้งการระดบัสูงจะไดรั้บการสนองตอบ
จากปัจจยัภายในตวับุคคลเอง ตามทฤษฎีของมาสโลวค์วามตอ้งการที�รับการตอบสนองอยา่งดีแลว้จะไม่สามารถ
เป็นเงื�อนไขจูงใจบุคคลไดอี้กต่อไป  แมผ้ลวจิยัในเวลาต่อมาไม่สนบัสนุนแนวคิดทั�งหมดของมาสโลว ์แต่ทฤษฎี
ลาํดบัความตอ้งการของเขา กเ้ป็นทฤษฎีที�เป็นพื�นฐานในการอธิบายองคป์ระกอบของแรงจูงใจ ซึ� งมีการพฒันาใน
ระยะหลงัๆ      

&.- ทฤษฎีอีอาร์จี (ERG) เคลยต์นั แอลเดอร์เฟอร์ (Claton Elderfer) แห่งมหาวิทยาลยัเยล 
ไดรั้บปรับปรุงลาํดบัความตอ้งการตามแนวคิดของมาสโลวเ์สียใหม่ เหลือความตอ้งการเพียงสามระดบั คือ &) 
ความตอ้งการดาํรงชีวิตอยู ่ (Existence Needs) คือความตอ้งการทางร่างกายและความปลอดภยัในชีวิต เปรียบได้
กบัความตอ้งการระดบัต่อของมาสโลว ์ ยอ่โดย  E  -)ความตอ้งการความสัมพนัธ์  (Relatedness Needs) คือความ
ตอ้งการต่างๆ ที�เกี�ยวเนื�องกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ทั�งในที�ทาํงานและสภาพแวดลอ้มอื�นๆ ตรงกบัความ
ตอ้งการทางสังคมตามแนวคิดของมาสโลว ์ย่อโดย  R และ o) ความตอ้งการเจริญเติบโต (Growth Needs) คือ
ความตอ้งการภายใน เพื�อการพฒันาตวัเอง เพื�อความเจริญเติบโต พฒันาและใชค้วามสามารถของตวัเองไดเ้ต็มที� 
แสวงหาโอกาสในการเอาชนะความทา้ทายใหม่ๆ เปรียบไดก้บัความตอ้งการชื�อเสียงและการเติมความสมบูรณ์ให้
ชีวิตตามแนวคิดของมาสโลว ์ยอ่โดย  G ทั�งนี� มีความแตกต่างสองประการระหวา่งทฤษฎี ERG และทฤษฎีลาํดบั
ความตอ้งการ คือประการแรก มาสโลวย์ืนยนัวา่ บุคคลจะหยดุอยูที่�ความตอ้งการระดบัหนึ�งจนกวา่จะไดรั้บการ
ตอบสนองแลว้ แต่ทฤษฎี ERG อธิบายวา่ ถา้ความตอ้งการระดบันั�นยงัคงไม่ไดรั้บการตอบสนองต่อไป บุคคลจะ
เกิดความคบัขอ้งใจ แลว้จะถดถอยลงมาให้ความสนใจในความความตอ้งการระดับตํ�ากว่าอีกครั� งหนึ� ง และ
ประการที�สอง ทฤษฎี ERG อธิบายวา่ ความตอ้งการมากกวา่หนึ�งระดบัอาจเกิดขึ�นไดใ้นเวลาเดียวกนั หรือบุคคล
สามารถถูกจูงใจดว้ยความตอ้งการมากกวา่หนึ�งระดบัในเวลาเดียวกนั เช่น ความตอ้งการเงินเดือนที�สูง (E) พร้อม
กบัความตอ้งการทางสงัคม (R)  และความตอ้งการโอกาสและอิสระในการคิดตดัสินใจ (G)   

&.o ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮิร์ซเบิร์ก (Two-Factor Theory) เฟรดเดอริค เฮิร์ซเบิร์ก (Frederick 
Herzberg) ไดพ้ฒันาทฤษฎีการจูงใจซึ� งเป็นที�นิยมแพร่หลาย คือ ทฤษฎีสองปัจจยั โดยแบ่งเป็น &) ปัจจยัอนามยั 
(hygiene factors) ได้แก่สภาพแวดลอ้มของการทาํงาน และวิธีการบังคบับญัชาของหัวหน้างาน ถา้หากไม่
เหมาะสมหรือบกพร่องไป จะทาํให้บุคคลรู้สึกไม่พอใจในงาน  ซึ� งถา้มีพร้อมสมบูรณ์ก็ไม่สามารถสร้างความ
พอใจในงานได ้แต่ยงัคงปฏิบติังานอยู่ เพราะเป็นปัจจยัที�ป้องกนัความไม่พอใจในงานเท่านั�น ไม่ใช่ปัจจยัที�จะ
ส่งเสริมให้คนทํางานโดยมีประสิทธิภาพหรือผลผลิตมากขึ�นได้  ตวัอย่างปัจจัยเหล่านี�  ได้แก่ นโยบายของ
หน่วยงาน สภาพแวดล้อมการทํางาน ความสัมพนัธ์ระหว่างเพื�อนร่วมงาน แบบการบริหารงาน เงินเดือน 
สวสัดิการต่างๆ ความมั�นคง ความปลอดภยั เป็นตน้ และ -) ปัจจยัจูงใจ (motivating factors) ไดแ้ก่ปัจจยัที�
เกี�ยวเนื�องกบัเนื�อหาของงาน และทาํให้ผูป้ฏิบติัมีความพอใจในงาน ใชค้วามพยายามและความสามารถทุ่มเทใน
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การทาํงานมากขึ�น เช่น ความสาํเร็จ การไดรั้บการยกยอ่ง ไดรั้บผิดชอบในงาน ลกัษณะงานที�ทา้ทาย เหมาะกบั
ระดบัความสามารถ มีโอกาสกา้วหนา้และพฒันาตนเองใหสู้งขึ�น เป็นตน้  ดงันั�นการสร้างแรงจูงใจแก่ผูป้ฏิบติังาน
จึงมีสองขั�นตอน คือ ตอนแรกหวัหนา้งานหรือผูบ้ริหารตอ้งตรวจสอบให้มั�นใจวา่ปัจจยัอนามยัไม่ขาดแคลนหรือ
บกพร่อง เช่น ระดบัเงินเดือนค่าจา้งเหมาะสม งานมีความมั�นคง สภาพแวดลอ้มปลอดภยั และอื�นๆ จนแน่ใจว่า
ความรู้สึกไม่พอใจจะไม่เกิดขึ�นในหมู่ผูป้ฏิบติังาน   ในตอนที�สองคือการใหโ้อกาสที�จะไดรั้บปัจจยัจูงใจ เช่น การ
ได้รับการยกย่องในความสําเร็จและผลการปฏิบัติงาน มอบความรับผิดชอบตามสัดส่วน ให้โอกาสใช้
ความสามารถในงานสําคญั ซึ� งอาจตอ้งมีการออกแบบการทาํงานให้เหมาะสมดว้ย  การตอบสนองดว้ยปัจจัย
อนามยัก่อน จะทาํใหเ้กิดความรู้สึกเป็นกลาง ไม่มีความไม่พอใจ แลว้จึงใชปั้จจยัจูงใจเพื�อสร้างความพอใจ ซึ� งจะ
ส่งผลใหผู้ป้ฏิบติังานทุ่มเทในการทาํงานอยา่งมีประสิทธิผลมากขึ�น ทั�งนี� เฮิร์ซเบิร์กไดล้ดความตอ้งการห้าขั�นของ
มาสโลวเ์หลือเพียงสองระดบั  คือ ปัจจัยอนามยัเทียบได้กับการสนองตอบต่อความตอ้งการระดับตํ�า (ความ
ตอ้งการทางกาย ความตอ้งการความปลอดภยั และความตอ้งการทางสังคม) ส่วนปัจจัยจูงใจเทียบได้กบัการ
สนองตอบต่อความตอ้งการระดบัสูง (เกียรติยศชื�อเสียง และความสมบูรณ์ในชีวติ)    

1.4 ทฤษฎีความตอ้งการจากการเรียนรู้ (Learned Needs Theory) เดวดิ ซี แมคเคิลแลนด ์ เป็นผู ้
เสนอทฤษฎีความตอ้งการจากการเรียนรู้ขึ�น โดยสรุปวา่เคนเราเรียนรู้ความตอ้งการจากสังคมที�เกี�ยวขอ้ง ความ
ตอ้งการจึงถูกก่อตวัและพฒันามาตลอดช่วงชีวติของแต่ละคน และเรียนรู้วา่ในทางสงัคมแลว้ เรามีความตอ้งการที�
สาํคญั o ประการ ไดแ้ก่ &) ความตอ้งการความสาํเร็จ (need for achievement)  เป็นความตอ้งการที�จะทาํงานไดดี้
ขึ�น มีประสิทธิภาพมากขึ�น มีมาตรฐานสูงขึ�นในชีวิต มีผูค้วามตอ้งการความสําเร็จสูงจะมีลกัษณะพฤติกรรม 
ดงันี� คือ &.&)  มีเป้าหมายในการทาํงานสูง ชดัเจนและทา้ทายความสามารถ &.-) มุ่งที�ความสาํเร็จของงานมากกวา่
รางวลั หรือผลตอบแทนเป็นเงินทอง 1.3)  ตอ้งการขอ้มูลยอ้นกลบัในความกา้วหนา้สู่ความสาํเร็จทุกระดบั แ ล ะ 
1.4) รับผิดชอบงานส่วนตวัมากกวา่การมีส่วนร่วมกบัผูอื้�น -) ความตอ้งการอาํนาจ (need for power) เป็นความ
ตอ้งการที�จะมีส่วนควบคุม สร้างอิทธิพล หรือรับผิดชอบในกิจกรรของผูอื้�น ผูมี้ความตอ้งการอาํนาจจะมีลกัษณะ
พฤติกรรม ดงันี� คือ 2.1) แสวงหาโอกาสในการควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื�น 2.2) ชอบการแข่งขนัใน
สถานการณ์ที�มีโอกาสให้ตนเองครอบงาํคนอื�นได ้และ 2.3) สนุกสนานในการเชิญหนา้หรือโตแ้ยง้ต่อสู้กบัผูอื้�น 
ความตอ้งการอาํนาจนั�นมีสองลกัษณะ คือ อาํนาจบุคคล และอาํนาจสถาบัน อาํนาจบุคคลมุ่งเพื�อประโยชน์
ส่วนตวัมากกว่าองค์กร  แต่อาํนาจสถาบันมุ่งเพื�อประโยชน์ส่วนรวมโดยทาํงานร่วมกบัคนอื�น และ o) ความ
ตอ้งการความผูกพนั (need for affiliation) เป็นความตอ้งการที�จะรักษามิตรภาพและความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล
ไวอ้ย่างใกลชิ้ด  ผูมี้ความตอ้งการความผูกพนัมีลกัษณะ ดงันี� คือ o.&) พยายามสร้างและรักษาสัมพนัธภาพและ
มิตรภาพใหย้ ั�งยนื  o.-) อยากใหบุ้คคลอื�นชื�นชอบตวัเอง o.o) สนุกสนานกบังานเลี�ยง กิจกรรมทางสังคม และการ
พบปะสังสรรค ์ และ 3.4)  แสงหาการมีส่วนร่วมดว้ยการร่วมกิจกรรมกบักลุ่มหรือองคก์รต่างๆ ซึ� งสัดส่วนของ
ความตอ้งการทั�งสามนี�  ในแต่ละคนมีไม่เหมือนกนั  บางคนอาจมีความตอ้งการอาํนาจสูงกวา่ความตอ้งการดา้น
อื�น  ในขณะที�อีกคนหนึ�งอาจมีความตอ้งการความสาํเร็จสูง เป็นตน้  ซึ�งจะเป็นส่วนที�แสดงอุปนิสัยของคนคนนั�น
ได้1215  

                                                
1215วินัย เพชรช่วย, การจูงใจในการทํางาน (-), เขา้ถึงเมื�อ 28 มกราคม 2557, เขา้ถึงได้จาก 

http://www.oocities.org/vinaip/knowledge/wmotiveA-.htm 
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2. กลุ่มทฤษฏีศึกษากระบวนการจูงใจ (Process Theory) ไดแ้ก่   
2.1 ทฤษฏีความคาดหวงั (Expectancy Theory) เป็นทฤษฎีของ วิกเตอร์ วรูม (Victor Vroom) 

ซึ�งอธิบายไดด้ว้ยสูตร         
   Motivation = Expectancy x Valence    

    แรงจูงใจ = ความคาดหวงั x คุณค่าของผลลพัธ์    
มีความหมายวา่ระดบัของ แรงจูงใจเป็นไปตามระดบัความตอ้งการที�คนเรามีต่อสิ�งใดสิ�งหนึ� ง 

และระดับความเป็นไปไดที้�เขาจะได้รับสิ�งนั�น ทฤษฎีนี� มีหลกัการพื�นฐานที�สําคญัคือ 1) ปัจจยัภายใน (ความ
ตอ้งการ) และปัจจยัภายนอก (สภาพแวดลอ้ม) มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคล 2) พฤติกรรมใดๆ เกิดจากการ
ตดัสินใจดว้นตนเองของบุคคล 3) บุคคลมีความแตกต่างกนัในความตอ้งการ ความปรารถนา และเป้าหมาย 4) 
บุคคลจะเลือกใชพ้ฤติกรรมใดยอ่มเป็นไปตามการรับรู้ผลต่อเนื�องจากพฤติกรรมนั�น และ 5) แรงจูงใจตามทฤษฎีนี�
จะเกิดขึ�นไดต้อ้งอาศยัตวัแปรสาํคญัสองตวัประกอบกนั คือ ความคาดหวงั และ คุณค่าของผลลพัธ์  ความคาดหวงั 
(Expectancy)นั�น หมายถึง การรับรู้ของบุคคลต่อความสามารถของตนเองหรือโอกาสและความเป็นไปไดที้�เขาจะ
ทาํงานใหส้าํเร็จตามเป้าหมายได ้โดยทั�วไปแลว้บุคคลที�มีความคาดหวงัสูงยอ่มมีแรงจูงใจสูง แต่ถา้พนกังานคนใด
ไม่เชื�อใจตวัเองวา่จะทาํงานไดส้าํเร็จพนกังานคนนั�นไม่มีแรงจูงใจที�จะทาํหรือจะไม่พยายามทาํงานนั�น  การรับรู้ที�
สาํคญัอีกอยา่งหนึ� งคือ การรับรู้ความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติั การกระทาํหรือพฤติกรรมกบัผลลพัธ์ที�เกิดขึ�น
หรือต่อผลตอบแทนที�จะไดรั้บ ถา้บุคคลคาดหวงัสูงวา่การกระทาํของเขาจะไดรั้บรางวลั เขาจะเกิดแรงจูงใจสูง ถา้
พนกังานมั�นใจวา่เมื�อกระทาํแลว้ไดรั้บผลตอบแทน เขายอ่มเกิดแรงจูงใจที�จะทาํงานนั�น แต่ถา้พนกังานไม่มีความ
แน่ใจว่าจะไดรั้บอะไร แรงจูงใจในการทาํงานจะไม่เกิดขึ�น ตวัอย่าง เช่น ตะวนั เชื�อตวัเองว่าเขาสามารถเป็น
หวัหนา้งานที�ดีได ้และเขาตอ้งการไดรั้บตาํแหน่งนั�น แต่เขามีลกัษณะการควบคุมจากภายนอก (External locus of 
control) ซึ� งเชื�อวา่การทาํงานหนกัไม่ใช่วิธีที�จะไดรั้บการเลื�อนตาํแหน่งแต่อยา่งใด ดงันั�นเขาไม่มีแรงจูงใจที�จะ
ทาํงานหนกัเพื�อการเลื�อนตาํแหน่ง และคุณค่าของผลลพัธ์ (Valence) นั�นหมายถึง คุณค่าหรือความสาํคญัที�บุคคล
รับรู้ต่อผลตอบแทนหรือรางวลัที�ไดรั้บ โดยทั�วไปถา้บุคคลรับรู้คุณค่าสูงต่อผลตอบแทน หรือรับรู้ว่าผลลพัธ์มี
ความสาํคญัสูงมากเท่าไรยิ�งทาํใหมี้แรงจูงใจสูงมากขึ�นดว้ยและจะทุ่มเทความสามารถในการกระทาํเพื�อให้ไดผ้ล
ลพัธ์นั�น ตวัอยา่งเช่น มานะซึ�งเป็นหวัหนา้งานตอ้งการใหช้าลีซึ�งเป็นพนกังานทาํงานใหม้ากขึ�น เขาจึงบอกกบัชาลี
วา่ควรจะเอาใจใส่ทาํงานให้มากขึ�น เพราะการทาํงานมากขึ�นจะส่งผลต่อการเลื�อนตาํแหน่ง ถา้หากชาลีมีความ
ตอ้งการจะเลื�อนตาํแหน่ง เขาคงมีแรงจูงใจสูงขึ�นในการทาํงาน แต่ถา้ชาลีไม่สนใจหรือไม่เห็นความสาํคญัของการ
เลื�อนตาํแหน่ง การบอกกล่าวของมานะไม่สามารถจูงใจชาลีได ้  ทฤษฎีความคาดหวงันี�สามารถใชท้าํนายความ
พยายามในการทาํงาน ระดบัความพอใจงาน และระดบัการปฏิบติังาน ของพนกังานไดอ้ยา่งชดัเจน แต่มีขอ้แมว้า่
ตอ้งกาํหนดค่าต่างๆ ลงในสูตรให้ถูกตอ้ง ดงันั�นทฤษฎีอาจใชพ้ยากรณ์ไดถู้กตอ้งในบางสถานการณ์ แต่อาจใช้
ไม่ไดใ้นสถานการณ์อื�นที�แตกต่างไป  หากจะใชท้ฤษฎีนี� ในการจูงใจการปฏิบติังานของบุคคล จะตอ้งสอดคลอ้ง
กบัเงื�อนไขต่อไปนี� คือ 1) ตอ้งกาํหนดเป้าหมายชดัเจน รวมทั�งการปฏิบติัที�จาํเป็นเพื�อการบรรลุเป้าหมายนั�น 2) 
ผลตอบแทนหรือรางวลัจะไดต้อ้งสอดคลอ้งกบัระดบัความสาํเร็จในการปฏิบติังานเท่านั�น คือ บรรลุเป้าหมายมาก
ไดผ้ลตอบแทนมาก 3) ผลตอบแทนหรือรางวลัที�ให้ตอ้งเป็นสิ�งที�มีความสาํคญัต่อพนกังาน หัวหนา้งานตอ้งรู้จกั
พนกังานแต่ละคนเป็นอยา่งดี 4) พนกังานมีความเชื�อถือในขอ้ตกลงที�กาํหนดกนั หัวหนา้งานตอ้งรักษาสัญญาที�
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ให้ไวก้ับพนักงาน ทฤษฎีความคาดหวงันั�นจะใช้ได้ผลดีกบัผูป้ฏิบัติงานซึ� งมีลกัษณะการควบคุมจากภายใน 
(Internal locus of control) เพราะพนกังานเหล่านี� เชื�อมั�นวา่เขาเป็นคนกาํหนดแนวทางชีวิตของตนเองได ้ความ
พยายามและความสามารถของเขาจะนาํไปสู่ความสาํเร็จในการทาํงาน แต่ทฤษฎีนี� ไม่เหมาะจะใชจู้งใจพนกังานที�
มีลกัษณะการควบคุมจากภายนอก เพราะพวกนี� เชื�อถือในเรื�องดวง โชควาสนา ความบงัเอิญ และสิ�งภายนอกอื�นๆ 
ไม่เชื�อในความสามารถและความพยายามของตวัเองวา่จะทาํใหพ้บความสาํเร็จได ้

2.2 ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory) เจ. สเตซี อาดมัส์ (J.Stacy Adams) เป็นผูพ้ฒันา
ทฤษฎีนี�  โดยมีพื�นฐานความคิดวา่ บุคคลยอ่มแสวงหาความเสมอภาคทางสังคมโดยพิจารณาผลตอบแทนที�ไดรั้บ 
(output) กบัตวัป้อน (input) คือพฤติกรรมและคุณสมบติัในตวัที�เขาใส่ให้กบังาน ความเสมอภาคจะมีเพียงใด
ขึ�นอยูก่บัการเปรียบเทียบการรับรู้ความสอดคลอ้งระหวา่งตวัป้อนต่อผลตอบแทน (perceived inputs to outputs) 
เมื�อเราทราบระดบัการรับรู้ความเสมอภาคของบุคคลใด ก็สามารถทาํนายพฤติกรรมการทาํงานของเขาได ้ ทฤษฎี
ความเสมอภาคอธิบายว่า บุคคลจะเปรียบเทียบตัวป้อนของเขา (เช่น ความพยายาม ประสบการณ์ อาวุโส 
สถานภาพ สติปัญญาความสามารถ และอื�นๆ) กบัผลตอบแทนที�ไดรั้บ (เช่น การยกย่องชมเชย คาํนิยม ค่าจา้ง
ค่าตอบแทน การเลื�อนตาํแหน่งและสถานภาพ การยอมรับจากหวัหนา้งาน) กบับุคคลอื�นที�ทาํงานประเภทเดียวกนั 
ซึ� งอาจเป็นเพื�อนร่วมงานคนใดคนหนึ� ง หรือกลุ่มพนกังานที�ทาํงานในแผนกเดียวกนัหรือต่างแผนก หรือแมแ้ต่
บุคคลใดในความคิดของเขาก็ได ้วา่มีความเสมอภาคหรือเท่าเทียมกนัหรือไม่ ซึ�งตวัป้อนและผลตอบแทนนั�นเป็น
การรับรู้หรือความเขา้ใจของเขาเอง ไม่ใช่ความเป็นจริง แมค้วามเป็นจริงจะมีความเสมอภาค แต่เขาอาจรับรู้วา่ไม่
เสมอภาคก็ได ้เมื�อเป็นเช่นนั�นเขาจะเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมตวัเองเพื�อทาํให้รู้สึกวา่เกิดความเสมอภาค ดงันั�นใน
การปฏิบติัต่อพนกังาน หวัหนา้งานจะตอ้งทาํใหเ้ขารับรู้วา่เขาไดรั้บการปฏิบติัต่ออยา่งยติุธรรม มีความเสมอภาค
เท่าเทียมกบัคนอื�น เมื�อเปรียบเทียบตวัเองกบัคนอื�น พนกังานส่วนมากมกัประเมินวา่ตนเองทาํงานหนกัและทุ่มเท
ในการปฏิบติังานมากกวา่คนอื�น ขณะเดียวกนัก็มกัคิดว่าคนอื�นไดรั้บผลตอบแทนสูงกวา่ตน เขาจะพอใจในการ
ทาํงานและมีแรงจูงใจในการทาํงานสูงตราบเท่าที�เขายงัรับรู้วา่มีความเสมอภาคเมื�อเปรียบเทียบกบัพนกังานคนอื�น 
แต่ถา้พนกังานพบวา่ผูที้�ทาํงานในระนาบเดียวกบัเขาไดรั้บผลตอบแทนสูงกวา่เขา หรือไดรั้บผลตอบแทนเท่ากนั
แต่ทาํงานนอ้ยกวา่ ความพอใจและแรงจูงใจในการทาํงานจะนอ้ยลง เมื�อใดที�พนกังานเกิดการรับรู้ความไม่เสมอ
ภาค เขาจะพยายามทาํให้เกิดความเสมอภาคโดยการลดระดบัตวัป้อนหรือไม่ก็เรียกร้องผลตอบแทนเพิ�มขึ�น การ
เปรียบเทียบตวัเองกบัผูอื้�นที�ทาํงานในระนาบเดียวกนั ทาํให้เกิดการรับรู้ o แบบ คือ &) ผลตอบแทนเหมาะสม 
(Equitably Rewarded) พนกังานรับรู้วา่ตวัป้อนและผลตอบแทนมีความเหมาะสมกนั แรงจูงใจยงัคงมีอยู ่เชื�อวา่คน
อื�นที�ไดผ้ลตอบแทนสูงกวา่เป็นเพราะเขามีตวัป้อนที�สูงกวา่ เช่น มีการศึกษาและประสบการณ์สูงกวา่ เป็นตน้ -) 
ผลตอบแทนตํ�าไป (Under-rewarded) เมื�อพนกังานคนใดรับรู้วา่ตนไดรั้บผลตอบแทนตํ�าไป เขาจะพยายามลด
ความไม่เสมอภาคดว้ยวธีิต่างๆ เช่น พยายามเพิ�มผลตอบแทน (เรียกร้องค่าจา้งเพิ�ม) ลดตวัป้อน (ทาํงานนอ้ยลง มา
สายหรือขาดงานบ่อยครั� ง พกัครั� งละนานๆ ฯลฯ) อา้งเหตุผลใหต้วัเอง เปลี�ยนแปลงตวัป้อนหรือผลตอบแทนของ
คนอื�น (ใหท้าํงานมากขึ�น หรือรับค่าจา้งนอ้ยลง) เปลี�ยนงาน (ขอยา้ยไปฝ่ายอื�น ออกไปหางานใหม่) เปลี�ยนบุคคล
ที�เปรียบเทียบ (ยงัมีคนที�ไดรั้บนอ้ยกวา่)  o) ผลตอบแทนสูงไป (Over-rewarded) การรับรู้วา่ไดรั้บผลตอบแทนสูง
ไปไม่มีปัญหาต่อพนกังานมากนกั แต่อยา่งไรก็ตาม พบวา่พนกังานมกัจะลดความไม่เสมอภาคดว้ยวิธีเหล่านี�  คือ 
เพิ�มตวัป้อน (ทาํงานหนกัขึ�น และอุทิศเวลามากขึ�น) ลดผลตอบแทน (ยอมให้หักเงินเดือน) อา้งเหตุผลให้ตวัเอง 
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(เพราะฉันเก่ง) พยายามเพิ�มผลตอบแทนให้ผูอื้�น (เขาควรไดรั้บเท่าฉัน) ผลการวิจยัเพื�อทดสอบทฤษฎีความ
คาดหวงัมีแตกต่างกนั ทาํใหก้ารใชท้ฤษฎีนี� ในทางปฏิบติัมีความยุง่ยาก เพราะวา่เราไม่อาจทราบไดแ้น่ชดัวา่กลุ่ม
อา้งอิงที�บุคคลใชเ้ปรียบเทียบนั�นคือใคร และความรู้สึกหรือการรับรู้ในความเสมอภาคของเขาเป็นอย่างไร แต่
ทฤษฎีนี� ก็ยงัมีประโยชน์ถา้หากนาํไปใชโ้ดยมีขอ้แนะนาํทั�วไปดงันี� คือ  1) หัวหนา้งานจะตอ้งตระหนกัวา่ความ
เสมอภาคเป็นเพียงการรับรู้ของพนกังาน ซึ�งอาจไม่ถูกตอ้งก็ได ้หัวหนา้งานอาจทาํให้พนกังานรู้สึกถึงความเสมอ
ภาคหรือความไม่เสมอภาคได ้เช่น หัวหน้าบางคนมีพนักงานที�ตวัเองโปรดปรานเป็นคนใกลชิ้ด ไดรั้บการดูแล
เป็นพิเศษ ในขณะที�ละเลยต่อคนอื�นๆ เป็นตน้ 2) การให้ผลตอบแทนหรือรางวลัตอ้งมีความเหมาะสม ถา้หาก
พนกังานรับรู้วา่เขาไดรั้บการปฏิบติัอยา่งลาํเอียง จะเกิดปัญหาในการปฏิบติังานและขวญักาํลงัใจขึ�น และ 3) ผล
การปฏิบติังานที�ดีมีคุณภาพสูงตอ้งไดรั้บการตอบแทนหรือรางวลั แต่พนักงานตอ้งมีความเขา้ใจว่าเขาควรใช้
ความสามารถหรือตวัป้อนในระดบัใดเพื�อบรรลุถึงผลที�ตอ้งการ1216 

2.3 ทฤษฎีการตั�งเป้าหมาย (Goal Setting Theory) ทฤษฎีนี�มาจากแนวคิดของเอดวิน เอ. ล๊อค 
และ แกรี�  พี. ลาแธม (Edwin A. Locke and Gary P. Latham) ซึ� งให้ความสาํคญัต่อการกาํหนดเป้าหมายของงาน 
กล่าวคือเป้าหมายของการปฏิบัติงานสําหรับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที�ใช้เป็นแนวทางและติดตามควบคุม
พฤติกรรมของบุคลากร เป้าหมายเป็นปัจจยัจูงใจเพราะเป็นตวัเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานที�เป็นจริง ถา้
บุคลากรพบวา่ผลการปฏิบติังานตํ�ากวา่เป้าหมายยอ่มจะไม่พอใจและจะพยายามทาํผลการปฏิบติังานให้ดีขึ�น ผล
จากการวิจยัของล็อคและลาแธม( Locke and Latham) แสดงวา่การกาํหนดเป้าหมายให้ประโยชน์ o ทาง คือ เพื�อ
เพิ�มแรงจูงใจในการทาํงาน เพื�อลดความเครียดในบทบาท และเพื�อปรับปรุงการประเมินผลงานให้มีความถูกตอ้ง
และเที�ยงตรงได ้ ทฤษฏีการตั�งเป้าหมายนั�นมีแนวคิดพื�นฐานดงัต่อไปนี� คือ &) เป้าหมายของงานสามารถเป็นปัจจยั
จูงใจได ้หากผูบ้ริหารสามารถกาํหนดเป้าหมายที�เหมาะสมและสามารถบริหารตามเป้าหมายได ้ -) เป้าหมายเป็น
ตวักาํหนดพฤติกรรมและทิศทางในการทาํงานให้แก่บุคลากร o) เป้าหมายช่วยทาํให้ความคาดหวงัในการ
ปฏิบติังานมีความชดัเจนขึ�น ซึ� งก่อให้เกิดความเขา้ใจอนัดีระหว่างผูบ้ริหารและบุคลากร ระหว่างบุคลกรดว้ย
กนัเอง หรือแมแ้ต่บุคลากรระหว่างหน่วยงาน p) เป้าหมายช่วยสร้างกรอบของงานเพื�อทาํให้ผูบ้ริหารแสดงผล
สะทอ้นกลบัของงานไดส้ะดวกยิ�งขึ�น และ W) การกาํหนดเป้าหมายช่วยพฒันาผลการปฏิบติัของบุคลากรและ
เสริมสร้างความพึงพอใจในงาน การตั�งเป้าหมายเพื�อการจูงใจนั�นเป็นกระบวนการที�พฒันาและกาํหนดเป้าหมายที�
ทา้ทายความสามารถของบุคลากร ประกอบดว้ย p ขั�นตอนหลกั ไดแ้ก่ &)เริ�มตน้จากการชี�นาํความสนใจใน
เป้าหมายที�สาํคญัแก่องคก์าร -) กาํหนดกรอบความพยายามและช่วงเวลา o) เพิ�มระดบัความพยายามเพื�อให้งาน
สาํเร็จภายในช่วงเวลาที�กาํหนด และ p)สนบัสนุนใหพ้ฒันากลยทุธ์และแผนปฏิบติังานที�ทาํใหง้านสาํเร็จ   

ทฤษฏีการตั�งเป้าหมายไดมี้การพฒันาแนวคิดอยา่งต่อเนื�องเพื�อให้เขา้ใจลึกซึ� งยิ�งขึ�น ซึ� งสรุป
สาระสาํคญัที�เป็นประโยชน์ต่อการประยกุตใ์ชข้องผูบ้ริหาร ดงันี� คือ &) ความยากของเป้าหมาย (goal difficulty) 
กล่าวคือ ขอบเขตของเป้าหมายและตอ้งใชค้วามพยายามมาก ทฤษฏีนี�กล่าววา่ “เป้าหมายที�ยากขึ�นจะทาํให้เกิดผล
การปฏิบติังานที�ดีขึ�น” แต่อยา่งไรก็ดีเป้าหมายตอ้งไม่ใช่สิ�งที�ยากเกินไปจนไม่สามารถปฏิบติัได ้-) ความเจาะจง
ของเป้าหมาย (goal specificity) กล่าวคือ ความชดัเจนและความเที�ยงตรงของเป้าหมายในเชิงปริมาณ เป้าหมายที�

                                                
1216วินัย เพชรช่วย, การจูงใจในการทํางาน (o), เขา้ถึงเมื�อ 28 มกราคม 2557, เขา้ถึงได้จาก 

http://www.oocities.org/vinaip/knowledge/wmotiveAo.htm 
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เกี�ยวกบัการกาํหนดงบประมาณ ค่าใชจ่้าย ผลลพัธ์ หรือการเติบโตขององคก์ารจะเป็นเป้าหมายที�กาํหนดไดช้ดัเจน 
แต่เป้าหมายที�เกี�ยวกบัความพึงพอใจของประชาชน บุคลากร ขวญัและกาํลงัใจของบุคลากร ภาพพจน์หรือชื�อเสียง
ขององคก์าร จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคมจะเป็นเป้าหมายที�กาํหนดไวย้ากกวา่ จึงควร
พิจารณาใชร้้อยละในการกาํหนด  o) ความผูกพนัในเป้าหมาย (goal commitment) กล่าวคือ ขอบเขตที�บุคลากร
สนใจในการไปสู่ผลสาํเร็จตามเป้าหมาย การผกูพนัในเป้าหมายไดรั้บอิทธิพลมาจากทฤษฎีความคาดหวงัในเรื�อง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งความคาดหวงั ความเป็นเครื�องกระตุน้ และความพึงพอใจ ผูบ้ริหารตอ้งพยายามทุกวิถีทางที�
จะทาํใหบุ้คลากรผกูพนัในเป้าหมายโดยใชห้ลกัการสาํคญัของการมีส่วนร่วม ในกระบวนการกาํหนดเป้าหมายที�มี
ลกัษณะทา้ทายแต่ปฏิบติัได ้และทาํใหบุ้คคลมีความเชื�อวา่ ผลสาํเร็จของงานตามเป้าหมายจะนาํมาซึ� งผลลพัธ์ของ
งานที�มีคุณค่า ที�อาจเป็นรางวลัตอบแทนภายนอก p) ขอ้มูลป้อนกลบั (feedback) ขอ้มูลป้อนกลบัในการทาํงานให้
บรรลุเป้าหมายจะส่งเสริมให้เกิดผลตามเป้าหมายไดดี้ขึ�น เนื�องจากช่วยให้เกิดความเขา้ใจอยา่งชดัเจนในทิศทาง
ไปสู่เป้าหมาย และหากมีการออกนอกลู่นอกทาง ก็จะสามารถดึงกลบัมาที�เป้าหมายได ้ และ W) วิธีการกาํหนด
เป้าหมาย (goal setting) การกาํหนดเป้าหมายที�เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากร เป้าหมายที�กาํหนดโดย
ผูบ้ริหาร และเป้าหมายที�บุคลากรกาํหนดเอง ลว้นก่อให้เกิดประสิทธิผลเท่าเทียมกนั ผูบ้ริหารควรเลือกวิธีการ
กาํหนดเป้าหมายให้สอดคลอ้งกบับุคคลหรือสถานการณ์  แต่อยา่งไรก็ตามทฤษฏีการตั�งเป้าหมายเพื�อการจูงใจ
เสนอแนะวา่กระบวนการตั�งเป้าหมายที�ก่อให้เกิดผลการปฏิบติังานที�แทจ้ริง ตอ้งขึ�นอยูก่บัประเด็นต่อไปนี� คือ &) 
ความเอาใจใส่ ความพวกเพียร และความพยายามของบุคลากรในการปฏิบัติตามเป้าหมายที�กาํหนด -) การ
สนบัสนุนขององคก์าร เช่น การมีบุคลากรเพียงพอ มีวตัถุดิบ และอุปกรณ์ เครื�องมือเครื�องใชที้�เหมาะสม o) ทกัษะ
และความสามารถของบุคลากรที�จาํเป็นในการปฏิบติังาน  p) รางวลัตอบแทนที�มีทั�งภายในและภายนอกและ W) 
การใหค้วามคิดเห็นสะทอ้นกลบัในผลการปฏิบติังานของบุคลากร1217 

3. กลุ่มทฤษฏีศึกษาการเสริมแรงจูงใจ   
o.& ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory)  ทฤษฎีการเสริมแรงเป็นทฤษฎีที�เนน้การ

กาํหนดให้บุคคลตอ้งกระทาํในสิ�งที�เราตอ้งการให้เขากระทาํ (Getting people to do what you want them to do) 
เป็นทฤษฎีการจูงใจที�พฒันามาจากทฤษฎีการเรียนรู้ของบี. เอฟ. สกินเนอร์ (B.F. Skinner) มีหลกัสําคญัวา่ เรา
สามารถควบคุมพฤติกรรมของคนไดโ้ดยวิธีการให้รางวลัหรือวิธีการเสริมแรง เรียกทฤษฎีนี� ในทางจิตวิทยาว่า 
การปรับพฤติกรรม (Behavior Modification) หรือ การวางเงื�อนไขปฏิบติัการ (Operant Conditioning) ซึ� งให้
ความสาํคญักบัผลกรรม (Consequence of Behavior) หรือผลต่อเนื�องเป็นตวัควบคุมพฤติกรรม หรืออีกนยัหนึ�ง
เรียกว่า การเสริมแรง (Reinforcement) สกินเนอร์(Skinner) อธิบายว่ามนุษยเ์รียนรู้พฤติกรรมต่างๆ โดยผ่าน
ประสบการณ์ที�ให้ผลกรรมเชิงบวกและเชิงลบ ให้ผลเป็นที�พอใจหรือไม่พอใจ เขาเชื�อว่าพฤติกรรมใดที�มีผล
ต่อเนื�องเป็นบวกพฤติกรรมนั�นยอ่มเกิดขึ�นซํ� าบ่อยครั� ง ในขณะที�พฤติกรรมซึ�งให้ผลเป็นลบมีแนวโน้มที�จะไม่
เกิดขึ� นต่อไป กรอบความคิดในเรื� องนี� ของสกินเนอร์ (Skinner) มีองค์ประกอบสําคัญ 3 ส่วนคือ สิ� งเร้า 
(สถานการณ์)  การตอบสนอง (พฤติกรรม)  และผลกรรม (บวกหรือลบ) ในการปฏิบติังานพนกังานจะเรียนรู้วา่

                                                
1217ราณี อิสิชยักลุ, “การจูงใจบุคลากรในองคก์าร,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารองค์การ 

เล่ม S หน่วยที� l-9T บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (นนทบุรี: 
สาํนกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WWA), R-oA-R-oo. 
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พฤติกรรมใดเป็นที�ตอ้งการหรือไม่ตอ้งการของหน่วยงานหรือหัวหนา้งานจากผลที�ต่อเนื�องหรือผลตอบแทนจาก
การปฏิบติัต่างๆ ของพนกังานนั�นเอง   ทฤษฎีการเสริมแรงในส่วนที�เป็นการจูงใจคือ การคงไวซึ้� งการปฏิบติัหรือ
พฤติกรรมที�ตอ้งการให้นานๆ หรือทาํให้บุคคลปฏิบติัในแนวทางที�จะไดผ้ลกรรมเป็นรางวลั เช่น มาลีซึ� งเป็น
นักศึกษาตอ้งการได้เกรด A ในการสอบ เธอจะตอ้งศึกษาและอ่านตาํราเรียน ถา้สอบไล่ได ้A มาลีจะใชว้ิธี
การศึกษาและอ่านตาํราแบบเดิมในการสอบคราวต่อไป แต่ถา้หากว่าสอบในครั� งแรกไม่ได้ A มาลีจะตอ้ง
เปลี�ยนแปลงวธีิการเรียนใหม่ คนส่วนใหญ่จึงเรียนรู้จากประสบการณ์ที�ไดผ้ลถูกหรือผิด สมหวงัหรือไม่สมหวงั  
สกินเนอร์ (Skinner) ชี�แนะวา่ หวัหนา้งานสามารถควบคุมและปรับพฤติกรรมหรือการปฏิบติังานของพนกังานได้
โดยที�พนกังานไม่มีความรู้สึกวา่ถูกควบคุม แต่การจะทาํไดเ้ช่นนั�นจะตอ้งอาศยัความเขา้ใจในเรื�องสาํคญัสองเรื�อง
เกี�ยวกบัการควบคุมและการปรับพฤติกรรมคือ ประเภทของการเสริมแรง และตารางการเสริมแรง การเสริมแรง 
เป็นส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัผลกรรม มี 4 ประเภท คือ &)การเสริมแรงบวก (Positive Reinforcement) เป็นการเสริม
ความต่อเนื�องของพฤติกรรมโดยการให้ผลกรรมเป็นตวัเสริมแรงบวก คือสิ�งตอบแทนที�ดึงดูดใจหรือพอใจเป็น
รางวลั เมื�อบุคคลนั�นมีพฤติกรรมหรือปฏิบติัการเป็นที�ตอ้งการ เช่น พนกังานคนหนึ�งมาทาํงานหรือเขา้ประชุมตรง
เวลา หวัหนา้งานเสริมแรงโดยกล่าวคาํชมเชยและขอบคุณ ถือไดว้า่เป็นการเสริมแรงบวกซึ�งเป็นรางวลัต่อการมา
ตรงเวลา ตวัเสริมแรงบวกที�ใชก้นัในการจูงใจการทาํงาน เช่น การจ่ายเงิน การเลื�อนตาํแหน่ง การเพิ�มสถานภาพ 
การไดสิ้ทธิพิเศษ การไดห้ยดุพกัผอ่น ฯลฯ การเสริมแรงบวกเป็นตวัจูงใจที�ใชไ้ดผ้ลที�สุดในการเพิ�มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังาน -) การเสริมแรงลบ (Negative or Avoidance Reinforcement) เสริมความต่อเนื�องของพฤติกรรม
โดยบุคคลสามารถหลีกเลี�ยงผลกรรมทางลบไดเ้มื�อมีพฤติกรรมหรือปฏิบติัการเป็นที�ตอ้งการ ทาํให้เกิดการเรียนรู้
พฤติกรรมป้องกนัหรือหลีกเลี�ยงสิ�งที�ไม่พอใจหรือการทาํโทษ เช่น พนกังานซึ�งมาทาํงานหรือเขา้ประชุมตรงเวลา
เพราะไม่อยากไดย้ินคาํตาํหนิจากหัวหนา้ หน่วยงานที�ใชก้ารเสริมแรงลบ มกัจะมีกฎ ขอ้ห้าม อะไรควรหรือไม่
ควรกระทาํ มีระเบียบวนิยัและกาํหนดการลงโทษไวช้ดัเจน o) การลบพฤติกรรม (Extinction) เป็นการลดหรือลบ
พฤติกรรมที�ไม่เป็นที�ตอ้งการ หรือไม่ตอ้งการอีกต่อไป โดยการงดการเสริมแรงเมื�อเกิดพฤติกรรมนั�นขึ�น เช่น ไม่
ยกยอ่มชมเชยพนกังานที�มาทาํงานสาย ไม่จ่ายค่าจา้งถา้ทาํงานไม่ถึงมาตรฐานที�กาํหนด แต่ถา้พนักงานทาํงานดี
แลว้หัวหนา้งานไม่สนใจ จะเป็นการลดแรงจูงใจและประสิทธิภาพไดเ้ช่นกนั และ p) การทาํโทษ (Punishment) 
เป็นการกาํหนดผลกรรมทางลบให้แก่พฤติกรรมที�ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นที�ตอ้งการ เป็นการให้สิ�งที�ไม่พอใจ
โดยตรง เช่น พนกังานที�มาร่วมประชุมสายถูกหัวหนา้ตาํหนิ ซึ� งต่างจากการเสริมแรงลบที�เป็นเพียงการคาดโทษ
หรือขู่ให้กลวัแต่ไม่มีการลงโทษจริงๆ การลงโทษอาจมีหลายแบบ เช่น รบกวนให้หนักใจ ถอนสิทธิพิเศษ 
ควบคุมประพฤติ การปรับเป็นเงิน ลดตาํแหน่ง เป็นตน้ การลงโทษอาจทาํให้พฤติกรรมที�ไม่พึงประสงค์ลด
นอ้ยลง แต่อาจสร้างพฤติกรรมที�มีปัญหาอยา่งอื�นขึ�น เช่น การเสียขวญั ทาํงานดอ้ยลง การขดัขืนและต่อตา้น เป็น
วธีิการที�มีขอ้โตแ้ยง้กนัมากและเป็นวธีิจูงใจการทาํงานที�มีประสิทธิภาพนอ้ยที�สุด อนึ� งตอ้งพิจารณาอีกอยา่งหนึ�ง
ในทฤษฎีการเสริมแรงคือ เราจะเสริมแรงพฤติกรรมเมื�อไร มีสองแนวสาํคญั ไดแ้ก่ &)การเสริมแรงอยา่งต่อเนื�อง 
(Continuous Reinforcement) เป็นการเสริมแรงทุกครั� งที�บุคคลมีพฤติกรรมหรือการปฏิบติัซึ�งเป็นที�ตอ้งการเกิดขึ�น  
และ -) การเสริมแรงเป็นครั� งคราว (Intermittent Reinforcement) การเสริมแรงจะขึ�นอยู่กบัระยะเวลาที�ผ่านไป 
เรียกวา่ ตารางระยะเวลา (Interval Schedule) หรือขึ�นอยูก่บัจาํนวนครั� งที�เกิดขึ�นของพฤติกรรมซึ�งเป็นที�ตอ้งการ 
เรียกว่าตารางจาํนวนครั� ง (Ratio Schedule) เมื�อเลือกใชเ้ป็นการเสริมแรงเป็นครั� งคราวจากสองแบบนี�  จะได้
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ทางเลือกในการเสริมแรงถึง 4 ตารางการเสริมแรง คือ  1) ตารางระยะเวลาแน่นอน (Fix interval schedule) เช่น 
การจ่ายเงินค่าจา้งเป็นรายสปัดาห์ การหยดุพกัระหวา่งวนัในเวลาเดิมทุกวนั 2) ตารางระยะเวลาผนัแปร (Variable 
interval schedule) เช่น การยกยอ่งชมเชยเมื�อใดก็ได ้การตรวจสอบโดยไม่บอกล่วงหนา้  3) ตารางจาํนวนครั� ง
แน่นอน (Fix ratio schedule)เช่น จ่ายค่าจา้งตามจาํนวนชิ�นงาน จ่ายโบนสัถา้ทาํไดถึ้งจาํนวนที�กาํหนด และ  4) 
ตารางจาํนวนครั� งผนัแปร (Variable ratio schedule)เช่น ประกาศยกย่องเมื�อพนักงานมีชิ�นงานที�ยอดเยี�ยม จบั
รางวลัสาํหรับพนกังานที�ไม่เคยขาดหรือลาในช่วงเวลาใดเวลาหนึ�ง โดยสรุปแลว้ การเสริมแรงตามตารางจาํนวน
ครั� งสร้างแรงจูงใจไดดี้กวา่การเสริมแรงตามตารางระยะเวลา การเสริมแรงที�ไดผ้ลที�สุดในการคงสภาพพฤติกรรม
คือการเสริมแรงตามตารางจาํนวนครั� งผนัแปร โดยทั�วไปแลว้นั�นการเสริมแรงบวกเป็นแบบที�ใชส้ร้างแรงจูงใจได้
ดีที�สุด ตารางเสริมแรงแบบต่อเนื�องใชไ้ดดี้ในการคงสภาพพฤติกรรมที�ตอ้งการไว ้แต่ในทางปฏิบติัไม่สามารถทาํ
ไดต้ลอดไป หากตอ้งการใชท้ฤษฎีนี� ในการสร้างแรงจูงใจการทาํงาน มีแนวทางที�เสนอแนะต่อไปนี� คือ  1) กาํหนด
วตัถุประสงคใ์หช้ดัเจน ใหพ้นกังานทราบวา่หน่วยงานหรือหัวหนา้คาดหวงัอะไรจากเขา 2) จดัผลตอบแทนหรือ
รางวลัใหเ้หมาะสม สิ�งที�คนหนึ�งมองวา่เป็นรางวลัอาจถูกมองวา่เป็นการลงโทษเมื�อให้แก่อีกคนหนึ�ง ตอ้งรู้ความ
ตอ้งการที�แทจ้ริงของพนกังาน 3) เลือกตารางการเสริมแรงให้เหมาะสม 4) ตอ้งไม่ให้รางวลัแก่พฤติกรรมที�ไม่พึง
ประสงคห์รือการทาํงานที�ดอ้ย 5) พยายามทาํให้พนกังานรู้สึกดีต่อตวัเอง มองในเชิงบวก อยา่มองในแง่ลบหรือ
คอยวิพากษว์ิจารณ์ 6) แต่ละวนัที�ผ่านไป ตอ้งหาทางให้กาํลงัใจยกยอ่งชมเชยให้ได ้และ 7) กระทาํทุกอยา่งเพื�อ
พนกังาน ไม่ใช่กระทาํต่อพนกังาน จะเห็นการเพิ�มประสิทธิภาพและผลงาน1218 

3.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (social learning theory) ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมที�นาํมา
ประยกุตใ์ชใ้นการปรับพฤติกรรม ซึ�งเป็นที�นิยมและยอมรับกนัอยา่งแพร่หลาย ไดแ้ก่ ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม
ของแบนดูรา ทั�งนี� เพราะเป็นทฤษฎีที�อธิบายกระบวนการเกิดพฤติกรรมไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ดงันั�นในที�นี� จะกล่าวถึง
เฉพาะทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคมของแบนดูรา (Bandura ) เท่านั�น ซึ�งอลัเบิร์ด แบนดูรา (Albert Bandura,1977) มี
ความเชื�อวา่ พฤติกรรมมนุษยน์อกเหนือจากปฏิกิริยาสะทอ้นเบื�องตน้แลว้ เกิดจากการเรียนรู้ทั�งสิ�น และการเรียนรู้
พฤติกรรมใหม่เหล่านั�นสามารถเรียนรู้ไดโ้ดยประสบการณ์ตรงหรือไม่ก็โดยการสงัเกต องคป์ระกอบทางชีววทิยา
มีบทบาทสําคญัในกระบวนการเรียนรู้โดยพฤติกรรม นั�นก็คือองคป์ระกอบในตวับุคคลมีบทบาทสาํคญัในการ
เรียนรู้พฤติกรรม ในการอธิบายกระบวนการเกิดพฤติกรรมของมนุษยแ์บนดูราไดอ้ธิบายรูปของการมีปฏิสัมพนัธ์
ซึ�งกนัและกนัอยา่งต่อเนื�องระหวา่งองคป์ระกอบ o ประการคือ &)พฤติกรรม -) องคป์ระกอบส่วนบุคคล และ o) 
องคป์ระกอบทางสิ�งแวดลอ้ม โดยที�องคป์ระกอบทั�ง 3 นี� จะมีปฏิสัมพนัธ์ซึ� งกนัและกนั  พฤติกรรม องคป์ระกอบ
ส่วนบุคคลและองค์ประกอบทางสิ�งแวดลอ้ม มีอิทธิพลซึ� งกนัและกัน กล่าวคือ พฤติกรรมของมนุษยส์ามารถ
กาํหนดสิ�งแวดลอ้ม สิ�งแวดลอ้มก็สามารถกาํหนดพฤติกรรม พฤติกรรมสามารถกาํหนดองคป์ระกอบส่วนบุคคล 
องคป์ระกอบส่วนบุคคลก็สามารถกาํหนดพฤติกรรมไดเ้ช่นกนั ในทาํนองเดียวกนัองคป์ระกอบทางสิ�งแวดลอ้ม
และองคป์ระกอบส่วนบุคคลก็มีอิทธิพลซึ�งกนัและกนั  แบนดูรา (Bandura ) ไดก้ล่าวถึงตวักาํหนดพฤติกรรมวา่ มี 
2 ประการ คือ &) ตวักาํหนดพฤติกรรมที�เป็นสิ�งเร้า ซึ� งไดแ้ก่เหตุการณ์ต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นในสิ�งแวดลอ้ม การเกิด

                                                
1218วินัย เพชรช่วย, การจูงใจในการทํางาน (p), เขา้ถึงเมื�อ 28 มกราคม 2557, เขา้ถึงได้จาก 
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เหตุการณ์ต่างๆในสิ�งแวดลอ้มซํ� าๆ มนุษยจ์ะคาดการณ์ไวว้า่ ถา้มีเหตุการณ์หนึ�งเกิดขึ�นจะมีเหตุการณ์อะไรตามมา 
-) ตวักาํหนดที�เป็นผล ซึ� งไดแ้ก่ผลของการกระทาํมนุษยจ์ะเลือกกระทาํพฤติกรรมที�ไดรั้บผลทางบวก และจะ
หลีกเลี�ยงการกระทาํพฤติกรรมที�จะไดรั้บผลทางลบ สาํหรับวิธีการเรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย ์แบนดูราไดก้ล่าว
ว่า วิธีการเรียนรู้พฤติกรรมของมนุษยมี์ 2 วิธี คือ การเรียนจากผลของการกระทาํ และวิธีการเรียนรู้จากการ
เลียนแบบ โดยที�การเรียนรู้จากผลของการกระทาํเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ซึ� งจะทาํหนา้ที� 3 ประการ 
คือ ให้ขอ้มูล จูงใจ และ เสริมแรง ส่วนการเรียนรู้จากการเลียนแบบเป็นการเรียนรู้จากการสังเกตตวัแบบกระทาํ
พฤติกรรม ซึ� งเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ทางออ้ม การเรียนรู้จากตวัแบบอาศยักระบวนการเรียนรู้จากการ
สงัเกตเป็นผลสาํคญั ซึ� งตอ้งอาศยัองคป์ระกอบที�สาํคญั 4 ประการ คือ กระบวนการสนใจหรือรับรู้ กระบวนการ
จดจาํกระบวนการเลียนแบบ และกระบวนการจูงใจ นอกจากนี�ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคมแลว้แบนดูรา (Bandura)  
ยงัไดก้ล่าวถึงการควบคุมพฤติกรรมดว้ยปัญญาไวว้า่ การเรียนรู้ความสัมพนัธ์ระหวา่ง พฤติกรรมและผลของการ
กระทาํจะอยูใ่นรูปของความเชื�อและความคาดหวงั ซึ�งเป็นกระบวนการทางปัญญา ความเชื�อและความหวงันี�จะทาํ
หนา้ที�ควบคุมหรือกาํกบัพฤติกรรมของมนุษยใ์นเวลาต่อมา การควบคุมพฤติกรรมดว้ยปัญญาที�สาํคญัที�เกี�ยวขอ้ง 3 
ประการ คือ ความเชื�อเกี�ยวกบักฎเกณฑเ์งื�อนไข การคาดหวงัเกี�ยวกบัความสามารถของตนเองและผลที�จะเกิดขึ�น
และสิ�งจูงใจ1219 

U.T ภาวะผู้นํา  
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. -Wp- ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ “ภาวะ” ไวว้า่ เป็นนาม 

หมายถึง ความมี, ความเป็น, ความปรากฏ, เช่น ภาวะนํ� าท่วม ภาวะเศรษฐกิจตกตํ�า1220 และใหค้วามหมายของคาํวา่ 
“นาํ” ไวว้า่ เป็นกิริยา หมายถึง ไปขา้งหนา้ เช่น นาํขบวน นาํเสด็จ, ออกหนา้ เช่น วิ�งนาํ, เริ�มตน้โดยมีผูอื้�นหรือสิ�ง
อื�นตามหรือทาํตาม เช่น นาํสวด นาํวิ�ง, พา เช่น นาํเที�ยว นาํไป นาํมา1221 ครั� นทาํให้เป็นสามานยนามจึงสาํเร็จรูป
เป็น “ผูน้าํ” แปลตามบรรดาความหมายดงักล่าวนั�น ผูน้าํ จึงหมายถึง ผูเ้ริ�มตน้โดยมีผูอื้�นหรือสิ�งอื�นตามหรือทาํ
ตาม เป็นตน้ และหากนาํเอาคาํทั�งหลายที�กล่าวมานั�นมารวมกนัเป็นภาวะผูน้าํ จึงหมายถึง ความเป็นผูเ้ริ�มตน้โดยมี
ผูอื้�นหรือสิ�งอื�นตามหรือทาํตาม เป็นตน้ นกัวชิาการทั�งหลาย เช่น โบการ์ดสั (bogadas,1934) สตอ๊กดิลล ์(Stogdill, 
1950) เฮมฟิลล์และคูนส์ (Hemphill and Coons,&RWr) แคทซ์และคาห์น (Katz and Kahn,1966) ลิเคิร์ท 
(Likert,1967) มอร์เฟท, จอห์น และเรลเลอร์  (Morphet, Johns and Reller,1967)  เท็ด (Tead,1970) ลิบแฮม 
(Lipham,&Rro) ฟีดเลอร์และเชเมอร์ส (Fiedler and Chemers,1974) โบลส์และดาเวนพอร์ท (Boles and 
Davenport,1975) อาร์กิริส (Argyris,1976)  รีชาร์ดสันและเบลด์วิน (Richardson and Baldwin,1976) แคมพเ์บลล์

                                                
1219พรชยั กิตติชญาน์ธร, “รูปแบบและการขบัเคลื�อนการบริหารศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชนในการ

ป้องกนัปัญหายาเสพติด: ศึกษากรณีชุมชนธรณีคาํ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (พฒันาสังคมและการจัดการสิ�งแวดลอ้ม) คณะพฒันาสังคมและสิ�งแวดลอ้ม สถาบัน
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2555), 19. 

1220ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. STUS, เขา้ถึงเมื�อ & กุมภาพนัธ์ 
-WWr, เขา้ถึงไดจ้าก http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp  

1221เรื�องเดียวกนั. 
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และคณะ (Campbell and Others,1983) แบส (Bass,1985) เฮอร์เซยแ์ละบลนัซาร์ด (Hersey and Blandchard,1988)   
เซอร์จิโอวานนีและมอร์  (Sergiovanni and Moore,1989)  ยุคล์ (Yukl,1994) ดูบริน (DuBrin, 1998) ดาฟท ์
(Daft,&RRR)  กรีนเบิร์กและบารอน (Greenberg and Baron,2000)  ร็อบบินส์ (Robbins,2001) ดรักเกอร์ (Drucker, 
2002) และ เชอร์เมอร์ฮอร์น  (Schermerhorn,2002) เป็นตน้ ไดใ้ห้ความหมายไวเ้ป็นอเนกประการ ซึ� งกล่าวโดย
สรุปไดว้า่ ภาวะผูน้าํนั�น หมายถึง  คุณลกัษณะพิเศษภายในตวับุคคลซึ�งสามารถใชเ้ป็นประโยชน์ในการชกัจูงหรือ
ชี�นาํผูอื้�นใหป้ฏิบติัตามความคิดเห็น ความตอ้งการ หรือคาํสั�งของเขาได ้ 

สเตราส์ และเซลล์เลส (Strauss and Sayles) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํไวว้่า ภาวะผูน้าํ 
(leadership) เมื�อมีอยูใ่นผูบ้ริหารแลว้นั�นยอ่มเป็นสิ�งสาํคญัในการช่วยสนบัสนุนการปฏิบติังานต่างๆ ขององคก์าร
ให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ดงันี� คือ &) ช่วยให้บุคลากรขององค์การไดรั้บการประสานงาน และแนะนาํการ
ปฏิบติังานอยา่งต่อเนื�อง เพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคที์�กาํหนด 2) ช่วยรักษาสถานภาพขององคก์ารให้มีความมั�นคง 
โดยการปรับเปลี�ยนหรือปรับตวัตามเงื�อนไขการเปลี�ยนแปลงของสิ�งแวดลอ้ม 3) ช่วยประสานฝ่ายต่างๆ ของ
องค์การให้ดาํเนินการได้ตามลักษณะพลวตัภายในองค์การ โดยเฉพาะใจช่วงที�องค์การอยู่ในระหว่างการ
พฒันาการเปลี�ยนแปลง ช่วยแกไ้ขความขดัแยง้ระหวา่งส่วนต่างๆ และ 4) ช่วยใหบุ้คลากรในองคก์รบรรลุถึงความ
ตอ้งการต่างๆ ทั�งในดา้นความพึงพอใจและเป้าหมายส่วนบุคคล โดยจะเป็นผูที้�ชกัชวน จูงใจให้ผูร่้วมงานมีความ
ยนิดี และมีความเตม็ใจที�จะรวมมือปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมาย1222  

เฮอร์เซย ์และบลนัซาร์ด (Hersey and Blanchard) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ ภาวะผูน้าํเป็นกระบวนการ
ที�ใชอิ้ทธิพลใหบุ้คคลหรือกลุ่มบุคคลใชค้วามพยายามในการปฏิบติังานในหนา้ที�ใหบ้รรลุเป้าหมายในสถานการณ์
หนึ�ง และสรุปไวว้า่กระบวนการภาวะผูน้าํ (leadership) เป็นความสมัพนัธ์ของผูน้าํ (leader) ผูต้าม (follower) และ
สถานการณ์ (situation) ซึ�งเขียนสญัลกัษณ์ไดด้งันี�  L = f (l,f,s) 1223 

พรทิพย ์อยัยมิาพนัธ์ ไดก้ล่าวถึงบทบาทของผูน้าํไวว้า่ ผูน้าํมีบทบาทที�แบ่งอยา่งกวา้งๆ ออกเป็น p 
ประการ ได้แก่ &)การกาํหนดแนวทางหลกั (Path finding) ผูน้ําควรเริ�มตน้ด้วยการกาํหนดเป้าหมายและ
แนวความคิดที�ชดัเจน บทบาทดงักล่าวจะช่วยให้ผูน้าํสร้างแผนงานแม่แบบ (blueprint of action) ที�ตั�งอยู่บน
พื�นฐานของหลกัการก่อนจะลงมือปฏิบติัตามแผน นอกจากนั�น ไม่เพียงแต่ตอ้งรู้ถึงวิธีการกาํหนดทิศทางและ
เป้าหมายเท่านั�น แต่ผูน้าํตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนและความมุ่งมั�นจากพนกังานในการบรรลุถึงเป้าหมายดว้ย ผูน้าํ
ตอ้งมีความสามารถนาํให้ผูอื้�นมีส่วนร่วมในการสร้างพนัธกิจ (Mission) วิสัยทศัน์ (Vision) และสื�อสารอย่าง
ชดัเจนถึงความแตกต่างและผลประโยชน์ที�พนกังานจะไดรั้บจากความสําเร็จในอนาคต อีกทั�งยงัสามารถทาํให้
พนกังานมีแรงจูงใจและรู้สึกตื�นเตน้กบัทิศทางใหม่นี�ดว้ย -) การสร้างระบบการทาํงานที�มีประสิทธิผล (Aligning) 
การสร้างระบบการทาํงานที�มีประสิทธิผลหรือการทาํให้องคก์ารดาํเนินไปในทิศทางเดียวกนั คือการลงมือสร้าง
แผนหลกัที�กาํหนดขึ�นในขั�นตอนที�หนึ� ง ทุกระดบัชั�นขององคก์ารควรมีการดาํเนินการไปในทิศทางเดียวกนัเพื�อ
บรรลุวตัถุประสงค์เดียวกนั ในฐานะผูน้าํตอ้งเปลี�ยนแปลงระบบการทาํงาน ขั�นตอนการทาํงาน และโครงสร้าง
                                                

1222George Strauss and Leonard R. Sayles, Personnel: The human problems of management 
(Englewood Cliffs, New  York:  Prentice-hall,1960),142. 

1223P. B. Hersey and K. H. Blanchard, Management of organizational behavior : utilizing 
human resources (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, Co.,1982), 94. 
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องคก์ารใหส้อดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายขององคก์ารที�ไดว้างไวแ้ลว้ 3) การมอบอาํนาจ (Empowering) หากผูน้าํมีการ
มอบอาํนาจใหแ้ก่พนกังานอยา่งจริงจงัจะทาํใหบ้รรยากาศในการทาํงานมีความไวว้างใจซึ�งกนัและกนั การสื�อสาร
ระหวา่งบุคคลและระหวา่งกลุ่มเกิดประสิทธิผลและเกิดผลลพัธ์ใหม่ๆที�สร้างสรรค ์ซึ� งมาจากการที�สมาชิกของ
กลุ่มหรือพนกังานสามารถแสดงความคิดเห็นและศกัยภาพของตนไดอ้ยา่งอิสระ โดยผูน้าํตอ้งสร้างสภาวะที�จะ
กระตุน้การสร้างเสริมและปลดปล่อยความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์ความสามารถพิเศษเฉพาะตวั ความสามารถ และ
ศกัยภาพที�มีอยูใ่นบุคคลทุกคน วิธีการนี� จะช่วยให้บุคคลสามารถปฏิบติัหนา้ที�ไดดี้ยิ�งขึ�นในองคก์าร และ 4) การ
สร้างตวัแบบ (Modeling) หัวใจของการเป็นผูน้าํคือตอ้งสร้างความน่าเชื�อถือ เพราะไม่เพียงแต่รู้วา่จะตอ้งปฏิบติั
หนา้ที�อยา่งไรเท่านั�น แต่ผูน้าํยงัตอ้งมีคุณสมบติัของผูน้าํที�ดีดว้ย กล่าวคือ ตอ้งเขา้ใจถึงความสาํคญัของดุลยภาพ
ระหวา่งคุณลกัษณะ (Characteristics) กบัความรู้ความสามารถ (Competence) เพราะไม่วา่บุคคลจะมีความสามารถ
เพียงใดก็ไม่สามารถจะเป็นผูน้าํที�แทจ้ริงได ้หากปราศจากซึ�งคุณลกัษณะที�เหมาะสม1224  

ทฤษฎีภาวะผูน้ําทั� งในระยะเริ�มแรกและปัจจุบันจะมุ่งที�เป้าหมายอย่างเดียวกัน คือการระบุ
องคป์ระกอบหรือปัจจยัที�ทาํใหผู้น้าํมีประสิทธิภาพ ซึ�งยคุก่อนมีวธีิการศึกษาความเป็นผูน้าํหรือภาวะผูน้าํสาํคญั o 
ประการ คือ ทฤษฎีเชิงคุณลกัษณะ(Trait Theory )  ทฤษฎีเชิงพฤติกรรม (Behavioral Theory ) และทฤษฎีเชิง
สถานการณ์ (Situational Theory) และมีทฤษฏีภาวะผูน้าํยุคใหม่ที�ถูกพฒันาสร้างขึ�นภายหลงัอีกหลายทฤษฏี 
สาํหรับทฤษฏีที�กล่าวถึงกนัโดยทั�วไปคือทฤษฎีภาวะผูน้าํเชิงแลกเปลี�ยน (Transactional leadership Theory) และ
ทฤษฏีภาวะผูน้าํเชิงเปลี�ยนสภาพ (Transformational Leadership Theory) ซึ�งทฤษฏีภาวะผูน้าํทั�งสองนี� เป็นผลงาน
ริเริ�มของ ดาวน์ตนั (Dowton) เจมส์ เบอร์น (James Burns) และ เบอร์นาร์ด แบส (Bernard Bass)1225 ซึ� งสามารถ
แสดงววิฒันาการของทฤษฏีภาวะผูน้าํดงักล่าวนั�น ดว้ยแผนภูมิต่อไปนี�    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1224พรทิพย ์อยัยิมาพนัธ์, “Leadership for Organization Effectiveness,” วารสารการบริหารคน -p, 

o (-Wpq), qW-qs. 
1225เสริมศกัดิ{  วิศาลาภรณ์, “ภาวะผูน้าํ,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการ

บริหารการศึกษา เล่ม 9 หน่วยที� 9-T บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(ฉบบัปรับปรุงครั� งที� &), พิมพค์รั� งที� & (นนทบุรี: สาํนกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WWo), p-oR. 
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  1950                 1960                    1970                   1980                  1990             2000 
ระยะเวลาโดยประมาณ (ปี) 
แผนภูมิที� 29 แผนภูมิแสดงววิฒันาการของทฤษฎีภาวะผูน้าํ 
ที�มา : สมยศ นาวกีาร,การบริหารและพฤตกิรรมองค์การ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพก์รุงธนพฒันา, -Wpo),&WR. 

1.ทฤษฎเีชิงคุณลกัษณะ (Trait theory) 
ทฤษฎีนี� ไดแ้นวทางมาจากทฤษฎีบุคคลที�ยิ�งใหญ่ (Great Man Theory) ในสมยักรีกและโรมนั ซึ� ง

เชื�อวา่ความเป็นผูน้าํในบุคคลจะติดตวัมาแต่กาํเนิดและไม่สามารถจะเรียนรู้หรือเสริมสร้างในภายหลงัได ้ จึงได้
เกิดแนวคิดวา่ ผูน้าํตอ้งมีคุณลกัษณะพิเศษกวา่คนอื�น ทฤษฎีเชิงคุณลกัษณะนี�แสดงทศันะไวว้า่ บุคคลบางคนเกิด
มาพร้อมดว้ยลกัษณะบางประการที�จะช่วยสนับสนุนให้เขาเป็นผูน้าํได ้คือ บุคลิกภาพ (Personality) ความรู้ 
ความสามารถ (Intelligence) คุณลกัษณะดา้นสังคม (Social skill) และ คุณลกัษณะดา้นกายภาพ (Physical 
characteristics) โดยเชื�อวา่คนมีลกัษณะที�เป็นของเขาเองตามธรรมชาติ เช่น สติปัญญา (Intelligence) ความซื�อตรง 
(Honesty) การชอบสมาคม (Sociability) ความน่าเชื�อถือศรัทธา (Charisma) ความคิดสร้างสรรค ์(Creativity) 
ความทะเยอทะยาน (Ambition) ความมั�นคง (Integrity) ความเชื�อมั�นในตนเอง (Self confidence) ความยติุธรรม 
(Fairness) ความจงรักภกัดี (Loyalty) และความไวใ้จได ้ (Dependability) ซึ� งสิ�งเหล่านี� ทาํให้เขาเป็นผูน้าํที�มี
ประสิทธิภาพ แต่มีนกัวิชาการหลายๆ ท่านไม่ยอมรับทฤษฎีคุณลกัษณะ เพราะเห็นวา่ถา้ไม่ไดเ้กิดมาเป็นผูน้าํก็
สามารถจะเป็นผูน้าํได้1226 

การศึกษาภาวะผูน้าํในแนวคิดนี� เป็นไปในแนวทางที�วา่ การเป็นผูน้าํขึ�นอยูก่บัลกัษณะส่วนบุคคล
วา่จะเหมาะเป็นผูน้าํหรือไม่ คุณลกัษณะของผูน้าํชนิดนี�อาจจะมาจากพนัธุกรรมหรือสิ�งแวดลอ้มก็ได ้มีผูพ้ยายาม
จะศึกษาคุณลกัษณะผูน้าํทางกาย ซึ� งอริสโตเติล (Aristotle) เชื�อวา่ความเป็นผูน้าํเริ�มมาแต่กาํเนิด จึงเกิดทฤษฎีผู ้
ยิ�งใหญ่ (the great man theory) และเชื�อกนัมาจนถึงปี ค. ศ. 1950 ความเชื�อเรื�องความเป็นผูน้าํเชิงคุณลกัษณะนี�  
พยายามจาํแนกผูน้าํออกเป็นผูที้�มีคุณลกัษณะทางกายและทางจิตวิทยาที�ผูน้าํนั�นเกี�ยวขอ้ง ซึ� งพยายามอธิบาย
พฤติกรรมผูน้ํานั�น ดงันั�นผูที้�มีความเชื�อตามแนวคิดนี�  จึงพยายามที�จะแยกคุณสมบติัพิเศษที�ติดมากบัผูน้าํว่า
แตกต่างกบับุคคลอื�นโดยทั�วไป เช่น ศึกษาภาวะผูน้าํ ตามคุณลกัษณะโดยวิเคราะห์ประวติับุคคลสาํคญั ซึ� งพบวา่
                                                

1226รังสรรค ์ ประเสริฐศรี, ภาวะผู้นํา (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพด์วงกมลสมยั, -Wps), 135. 

ทฤษฎีเชิงคุณลกัษณะ 

 

ทฤษฎีภาวะผูน้าํเชิงเปลี�ยนสภาพ 

ทฤษฏีภาวะผูน้าํเชิงแลกเปลี�ยน 
 

ทฤษฎีเชิงสถานการณ์ 
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บุคคลสาํคญัๆ มีพฤติกรรมเป็นผูน้าํที�เกิดจากคุณลกัษณะเป็นส่วนมาก โดยคุณลกัษณะของผูน้าํนั�นอาจจาํแนกเป็น 
3 ลกัษณะ คือ ลกัษณะทางกาย พบวา่ผูน้าํที�เป็นหัวหนา้มกจะมีความสูง และมีนํ� าหนกัมากกวา่คนปกติโดยเฉลี�ย 
ลกัษณะทางสติปัญญา พบวา่สติปัญญามีความสัมพนัธ์กบัความเป็นผูน้าํ ผูน้าํที�มีความสามารถทางสมองสูงกวา่
คนอื�นๆ จะเป็นผูไ้ดรั้บการยอมรับใหเ้ป็นผูน้าํ และลกัษณะบุคลิกภาพ เช่น ความเชื�อมั�นในตนเอง ความสามารถ
ในการปรับตวั การมีลกัษณะเด่น การเป็นคนเปิดเผยไม่เก็บตวั และความสามารถในการเห็นอกเห็นใจผูอื้�น 
คุณลกัษณะดงักล่าวมกัจะพบในผูน้าํมากกวา่คนปกติ 1227 

การวิจยัความเป็นผูน้าํเริ�มแรกส่วนใหญ่จะพยายามเปรียบเทียบระหวา่งคุณลกัษณะของบุคคลที�
กลายเป็นผูน้าํและบุคคลที�เป็นผูต้าม และระบุคุณลกัษณะของผูน้าํที�มีประสิทธิภาพ สมมติฐานที�รองรับของ
นกัวจิยัคุณลกัษณะดูเสมือนวา่ผูน้าํจะเป็นโดยกาํเนิด ไม่ใช่ถูกสร้างขึ�นมา แมว้า่ผลลพัธ์ของการคน้หาคุณลกัษณะ
เหล่านี� จะเป็นประโยชน์ต่อการระบุคุณลกัษณะเด่นของผูน้าํ รายการคุณลกัษณะที�สาํคญัของความเป็นผูน้าํมีอยู่
อยา่งไม่จบสิ�น และไดเ้พิ�มมากขึ�นทุกที โดยไม่ไดแ้สดงให้เห็นเลยวา่เราจะมีกลุ่มของคุณลกัษณะที�แน่นอน ที�
สามารถแบ่งแยกระหว่างผูน้าํที�บรรลุความสําเร็จ และไม่บรรลุความสําเร็จ แมว้า่คุณลกัษณะเช่นบุคลิกภาพจะ
ปรากฏเป็นปัจจยัที�สาํคญั บุคลิกภาพจะเป็นเพียงส่วนนอ้ยของปัจจยัหลายอยา่งที�มีส่วนช่วยต่อความเป็นผูน้าํที�มี
ประสิทธิภาพ วธีิการศึกษาเชิงคุณลกัษณะไดสู้ญเสียความนิยมไป แมว้า่นกัวจิยับางคนจะยงัคน้หาคุณลกัษณะของ
ความเป็นผูน้าํอยู ่ ขอ้สรุปเบื�องตน้ของการศึกษาเหล่านี� จะอยูที่�ว่าผูน้าํโนม้เอียงที�จะมีสติปัญญา ความไวว้างใจ 
สถานภาพทางสงัคมเศรษฐกิจ และความสูงกวา่ผูต้ามของพวกเขา แต่ผลลพัธ์ของการศึกษาเหล่านี� จะไม่แน่นอน 
ขอ้บกพรองที�สําคญัของทฤษฎีเชิงคุณลกัษณะคือ เราไม่มีคุณลกัษณะของผูน้าํที�ถูกคน้พบว่าเกี�ยวพนัอย่าง
สมํ�าเสมอกบัความสาํเร็จของกลุ่ม1228    

กริฟฟิทส์ (Griffiths) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัพฤติกรรมหรือคุณลกัษณะที�เป็นองคป์ระกอบของ
ผูน้าํหรือผูบ้ริหารสถานศึกษาที�ดีไว ้r ประการ ไดแ้ก่ 1) มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์กล่าวคือ ผูน้าํที�ดีมกัจะแสดง
พฤติกรรมในดา้นการริเริ�มงานใหม่ ๆ จะตอ้งทาํงานหนกัอยูเ่สมอ ตอ้งมีความคิดริเริ�มและแสดงออกถึงความเป็น
ผูน้าํ การพิจารณา การตดัสินใจ การแกปั้ญหาจะตอ้งแสวงหาขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งเสียก่อน เป็นคนมีจิตใจกวา้ง เปิด
โอกาสใหส้มาชิกหรือผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา และจะตอ้งอุทิศแรงกายแรงใจ กาํลงัทรัพยเ์พื�อให้งาน
ประสบความสาํเร็จ เอาใจใส่หาความรู้ใหม่ ๆ อยูต่ลอดเวลา 2) รู้จกัปรับปรุงแกไ้ข กล่าวคือ ผูน้าํที�มีพฤติกรรม
คอยแนะนาํ กระตุน้และใหก้าํลงัใจแก่เพื�อนร่วมงานเพื�อปรับปรุงงานดว้ยการสนบัสนุนและให้กาํลงัใจให้โอกาส
ผูร่้วมงานในการปรับปรุงแกไ้ขการทาํงาน ส่งเสริมให้สมาชิกขององคก์รมีโอกาสศึกษาเพิ�มเติมในขณะที�ทาํงาน
ตลอดเวลา หาวิธีการทาํงานใหม่ๆ ให้เพื�อนร่วมงานเสมอ 3) ยอมรับนบัถือในคุณค่าของผูอื้�น กล่าวคือ ผูน้าํที�มี
พฤติกรรมการยอมรับผูอื้�นเมื�อเขาทาํงานประสบผลสําเร็จรู้จกัให้กาํลงัใจ ยกย่องชมเชยยอมรับผลสําเร็จของ
ผูร่้วมงาน รอบรู้เท่าทนัเหตุการณ์เรื�องราวต่าง ๆ อยา่งมีเหตุผล รู้จกันาํเอาศกัยภาพที�แฝงอยูใ่นตวัผูร่้วมงานมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ ยอมรับผลสาํเร็จของผูอื้�นไม่หยิบฉวยมาเป็นของตนเอง เป็นผูเ้ขา้ใจและมองเห็นปัญหาของ
ผูร่้วมงาน รู้จกัยกยอ่งชมเชยต่อหนา้บุคคลอื�นเมื�อเขาทาํงานสาํเร็จ 4) ส่งเสริมสนบัสนุนช่วยเหลือผูอื้�น กล่าวคือ 

                                                
1227ธร สุนทรายทุธ, การบริหารจดัการเชิงปฏิรูป:ทฤษฏี วจิยั และปฏิบัติทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: 

บริษทั เนติกลุการพิมพ ์จาํกดั, -WW&), o-r-o-s. 
1228สมยศ นาวกีาร, การบริหารและพฤตกิรรมองค์การ (กรุงเทพฯ: ผูจ้ดัการ,2550), 166. 
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ผูน้าํที�มีพฤติกรรมการแสดงออกถึงความห่วงใยดูแล เป็นที�ปรึกษาและชกันาํในการปฏิบติังานเกิดความอบอุ่นใน
การปฏิบติังาน เป็นบุคคลที�ช่วยเหลือให้ผูร่้วมงานประสบความสาํเร็จ ส่งเสริมให้มีความเจริญกา้วหนา้ในหนา้ที�
การงานสร้างบรรยากาศให้ผูร่้วมงานดว้ยกลัยาณมิตร ดูแลสวสัดิการ สุขภาพอนามยัและความปลอดภยัในการ
ทาํงาน มีหน้าที�ช่วยเหลือให้การสนบัสนุน ให้กาํลงัใจ ให้คาํแนะนาํการแกปั้ญหา 5) โน้มน้าวจิตใจผูอื้�นได ้
กล่าวคือ ผูน้าํที�สามารถพูดจูงใจให้สมาชิกปฏิบัติงานดว้ยความร่วมมือร่วมใจประสานสัมพนัธ์กนัเป็นผูที้�มี
ความสามารถในการใชภ้าษา มีความจริงใจในสิ�งที�ตนพูดเพื�อให้งานสัมฤทธิ{ ผลที�ตั�งไว ้ 6) รู้จกัประสานงาน 
กล่าวคือ ผูน้าํที�มีพฤติกรรมในการกระตุน้ให้ผูร่้วมงานเขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผนและกระตุน้สนบัสนุนให้
เกิดการร่วมมือในการในการปฏิบติังานตามแผนเป็นผูป้ระสานงานให้คนทาํงานร่วมกนัอยา่งเต็มใจและมีความ
เขา้ใจดีต่อกนั นอกจากประสานงานในองค์การแลว้ตอ้งประสานงานกับบุคคลภายนอกเพื�อเขา้มาร่วมการ
ดาํเนินงานและแกปั้ญหา ส่งเสริมใหมี้การร่วมมือในหมู่สมาชิก ให้มีการทาํงานที�ประสานสัมพนัธ์กนั ผูร่้วมงาน
ทั�งหมดพยายามประสานความช่วยเหลือและสนบัสนุนใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย และ 7) เขา้สงัคมไดดี้ กล่าวคือ ผูน้าํที�
มีพฤติกรรมสามารถเขา้กบัคนในสงัคมไดดี้ ถือวา่การเขา้สงัคมเป็นภารกิจที�สาํคญัของผูน้าํ ผูน้าํสามารถอยูก่บัคน
อื�นไดท้ั�งในและนอกองคก์ร โดยยอมเสียสละเวลาและทุนทรัพยบ์างส่วนในบางโอกาส เพื�อนาํบุคคลต่าง ๆ เขา้มา
สนบัสนุนการทาํงานในองคก์าร1229  

ดรักเกอร์ (Drucker) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัคุณลกัษณะของผูน้าํที�ดีไว ้ดงันี� คือ 1) ความพร้อมทั�ง
กาย ใจ สมอง (Wealthy) 2) มีความชาํนาญพิเศษ (Skills) 3) มีอาํนาจในตวัเอง (Power) 4) รอบรู้ทุกอยา่งที�
สามารถทาํได ้(Enlightenment) 5) แสวงหาสิ�งที�ดี (Well Belong) 6) ตรงต่อระเบียบ (Rectitude) 7) รู้จกัที�ต ํ�าที�สูง 
(Respect) และ 8) การแสดงท่าทางไม่ขดัตา (Affection)1230  

เครทอน (Kreitton) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัคุณลกัษณะของผูน้าํที�ดีไว ้-& ประการ ดงันี� คือ  1) ตอ้ง
มีความรู้ดี 2) มีลกัษณะจูงใจผูพ้บเห็น 3) มีใจเยือกเยน็เมื�อประสบปัญหา 4) นอบนอ้ม 5) ตดัสินปัญหาทนัท่วงที 
6) เป็นกลางโดยไม่เอนเอียง 7) เปลี�ยนแปลงปรับปรุงได ้8) มีความกลา้หาญ 9) เป็นผูร่้าเริงมองโลกในแง่ดี 10) 
เตรียมใจที�จะรับงานหนกั 11) มีอารมณ์มั�นคง 12) มีเมตตาจิต 13) เป็นผูมี้ความกระตือรือร้น 14) เสมอตน้เสมอ
ปลาย 15) สามารถคุมการประชุมและแนะนาํความคิด 16) รักงานที�ทาํ 17) ไม่หมดกาํลงัใจง่าย ๆ 18) มี
ความสามารถทาํงานไดดี้มากกวา่หนึ�งสิ�ง 19) มีพลงัแห่งความคิดคาํนึง 20) ซื�อสัตยแ์ละตรงไปตรงมา และ 21) 
ตอ้งมีศีลธรรม1231  

ดอลล ์(Doll)ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัคุณลกัษณะของผูน้าํที�ดีไว ้ดงันี� คือ 1) ควรเป็นคนที�มีลกัษณะ
เอาใจเขามาใส่ใจเรา ผูน้าํควรจะเป็นผูที้�มีความรู้สึกไวต่อความตอ้งการหรืออารมณ์ของสมาชิกของกลุ่ม 2) ควร

                                                
1229Daniel E. Griffiths, Human Relations in school Administration (New York : Appleton-

Century-Crofts,1956), 243-253. 
1230Peter F. Drucker, The Practice of Management (New York : HarPer & Row, Publisherss, 

1958), 150. 
1231Burton W. Kreitton, Leadership for Action in Rural Communities (Illinois : 

Interstate,1960), 81. 
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เป็นคนมีชีวิตจิตใจ มีความตอ้งการส่วนตน เป็นคนมีความกระตือรือร้น มีความตื�นตวัอยูเ่สมอ ร่าเริงแจ่มใส 3) 
ควรไดรั้บการยอมรับจากสมาชิกวา่เป็นสมาชิกของกลุ่ม และพฤติกรรมของผูบ้ริหารจะตอ้งสอดคลอ้งกบัเกณฑ์
เฉลี�ย (Norms)ของกลุ่ม มีความคิดไม่ต่างหรือห่างจากความคิดของกลุ่มมากนกั 4) ควรเป็นที�พึ�งของสมาชิกได ้5) 
สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้ 6) เป็นผูมี้สติปัญญา 7) สนใจและรู้ในบทบาทของการเป็นผูบ้ริหารเป็น
อยา่งดี และ 8) มีความรับผิดชอบสูง1232  

บานาร์ด (Barnard) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัคุณลกัษณะของผูน้าํที�ดีไว ้ดงันี� คือ 1) ความมีชีวิตชีวา
และทนทาน (vitality and undulation) กล่าวคือ มีความคล่องแคล่ววอ่งไว ตื�นตวัอยูเ่สมอที�จะรับสถานการณ์ทุก
ชนิด ปรับตวัไดแ้ละร่าเริงแจ่มใสอยูเ่สมอ และมี ความสามารถในการทาํงานต่อเนื�องกนัได ้โดยไม่ตอ้งหยดุพกั
เป็นเวลานาน ทนต่อความลาํบากเจ็บชํ� าได ้ โดยไม่ปริปากบ่น หรือแสดงอาการทอ้แทใ้ห้ผูใ้ดพบเห็น 2) 
ความสามารถในการตดัสินใจ (decisiveness) กล่าวคือ มีการตดัสินใจเร็วและเต็มใจเสมอที�จะเป็นผูสิ้นใจดว้ย
ตนเองในเมื�อปัญหาใดๆ เกิดขึ�น การรู้จกัตดัสินใจเป็นลกัษณะหนึ�งของความเชื�อมั�นในตนเอง 3) ความสามารถใน
การจูงใจ (persuasiveness) กล่าวคือ มีความสามารถในการสนทนา ความเป็นนกัพูด สามารถแสดงปาฐกถาในที�
สาธารณะ ความสามารถในการเขียนบทความ การวางตวัใหผู้อื้�นเลื�อมใสความสามารถจบัจุดสนใจของบุคคลอื�น
ได ้รู้จกัเอาใจคนถูกจงัหวะโดยไม่เสียงานและรู้จกัขดั ในสิ�งที�ควร นอกจากนี�ยงัตอ้งเป็นสิ�งที�สามารถใชภ้าษาไดดี้
ผูอื้�นเขา้ใจไดง่้าย ตรงไปตรงมา แสดงความสุจริตใจของตนเองออกมาให้คนอื�นเห็นไดช้ดั 4) มีความรับผิดชอบ 
(responsibility) กล่าวคือ สภาพของอารมณ์ของบุคคลที�มีความรู้สึกเสียใจ ไม่พอใจ เมื�อไม่ไดท้าํในสิ�งที�ควรทาํ 
หรือไม่ไดล้ะเวน้ในสิ�งที�ควรเวน้ เป็นความรู้สึกดว้ยตนเองวา่สิ�งใดถูก สิ�งใดควร ในเชิงศีลธรรมและคุณธรรมตาม
สภาพสงัคมที�บุคคลเป็นสมาชิกอยู ่ผูบ้ริหารที�ดียอ่มยนิดีรับผิดและเตม็ใจยอมรับ ขณะเดียวกนัเมื�อรับหนา้ที�ไดม้า
แลว้ จะบากบั�นทาํหนา้ที�ใหดี้ที�สุด โดยไม่ทอดทิ�งแมแ้ต่จะมีอุปสรรคบางประการมาเกี�ยวขอ้ง และ 5) ความฉลาด
มีไหวพริบ (intellectual capacity) กล่าวคือ มีสมองเฉียบแหลม เต็มไปดว้ยความรู้ทนัโลก ทนัเหตุการณ์ เป็นสิ�งที�
จาํเป็นที�สุดสาํหรับผูบ้ริหารทุกประเภท ความฉลาด มีไหวพริบ จะมีไดก็้ต่อเมื�อผูน้าํเป็นคนดีมีความรู้ดี รู้งาน รู้
นโยบายและวตัถุประสงคข์องงาน รู้กระบวนการวิธีการบริหารงาน มีความสามารถในการวินิจฉัยสั�งการ เป็น
พหูสูต คือ รอบรู้และสนใจในเรื�องต่างๆ รอบดา้น มีความคิดริเริ�ม และที�สาํคญัที�สุด คือร่างกาย จิตใจ และอารมณ์
สมบูรณ์ เพราะร่างกายอ่อนแอ จิตใจอ่อนแอ อารมณ์ไม่มั�นคง ไม่วา่จะมีระดบัสมองหรือเชาวปั์ญญาสูงเพียงใด 
การใชส้มองและเชาวปั์ญญายอ่มบกพร่องผิดพลาดไดเ้สมอ1233  

ฟาโยล (Fayol) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัคุณลกัษณะผูน้าํที�จาํเป็นวา่ เป็นคนที�ทนัเหตุการณ์อยูเ่สมอ
มีสุขภาพจิตดี มีศีลธรรม จรรยา เป็นผูมี้การศึกษา มีความเขา้ใจในระเบียบวิธีการและการปฏิบติังาน มี
ประสบการณ์กวา้งขวาง1234  

                                                
1232Ronald C. Doll, Curriculum Improvement (Boston : Allyn and Bacon, 1968), 153 – 55. 
1233Chester I. Barnard, Organization and Management (Cambridge : Harvard University Press, 

1969), 93-100. 
 
1234Henri Fayol, General and Industrial Manangement (Constance Stores Toronto : Pitman 

Publishing, 1971), 7. 
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สแตท และคณะ (Stadt and Others) ไดแ้สดงทศันะถึงคุณลกัษณะของผูน้าํที�ดี ไว ้&& ประการ 
ไดแ้ก่ &) คาํนึงถึงมาตรฐานการทาํงาน 2) เป็นที�พึ�งของคนอื�นหรือพึ�งพาอาศยัได ้3) มีความกลา้ กลา้ที�จะคิด กลา้ที�
จะเสี�ยง 4) มีความรับผิดชอบ 5) มีความสามารถที�จะแสดงงานให้ผูอื้�นช่วยปฏิบติั 6) มีวินยัในตนเอง 7) มีมโน
ภาพ  8) มีมนุษยสมัพนัธ์ดี 9) มีความสามารถในการสื�อความคิด 10) แข็งแรงและมีสุขภาพดี 11) มีสติปัญญา 12) 
มีความสามารถในการจดัรูปงาน และ 13) มีความสามารถในการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล1235 

สตอ๊กดิล (Stogdill) ทาํการศึกษาเกี�ยวกบัทฤษฎีเชิงคุณลกัษณะนี�แลว้จึงไดจ้าํแนกคุณลกัษณะของ
ผูน้าํออกเป็น 6 ประการ ไดแ้ก่ 1) คุณลกัษณะทางกายภาพ ไดแ้ก่ อาย ุส่วนสูง รูปร่าง และนํ� าหนกั 2) ภูมิหลงัทาง
สงัคม โดยผูน้าํส่วนใหญ่จะเป็นผูมี้การศึกษาสูง และมีสถานภาพทางสงัคมที�ดี 3) สติปัญญา โดยผูน้าํส่วนใหญ่จะ
เป็นผูมี้ความรู้ดี มีดุลยพินิจพูดจาคล่องแคล่วและมีความสามารถสูง 4) บุคลิกภาพ ผูน้าํมกัเป็นผูมี้ความ
กระตือรือร้น มีความเชื�อมั�นในตนเองและมีความซื�อสตัย ์ 5)คุณลกัษณะที�เกี�ยวขอ้งกบังาน โดยผูน้าํมกัจะเป็นผูมี้
ความตอ้งการความสาํเร็จมีความรับผิดชอบสูง มีความคิดริเริ�มและมุ่งมั�นต่อการทาํงานเพื�อใหไ้ดรั้บผลสาํเร็จ และ 
6) คุณลกัษณะทางสังคม คือผูน้าํจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมดว้ยความกระตือรือร้นมีทกัษะในการสร้าง
สมัพนัธภาพและใหค้วามร่วมมือกบัผูอื้�น1236 

มุสซาเอซิ ( Musaazi ) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัคุณลกัษณะของบุคคลหรือคุณลกัษณะที�พึงประสงค์
ของหัวหนา้สถานศึกษาไว ้ 9 ประการ ไดแ้ก่ 1) สติปัญญาดี 2) ความเชื�อมั�นตวัเอง 3) ความสามารถในการเขา้
สงัคม 4) การรับฟังความคิดเห็นของคนอื�น 5) ทศันคติที�ดีต่ออาชีพ 6) มีศีลธรรมความซื�อสตัย ์7) ความสุภาพถ่อม
ตน 8) สุขภาพดี และ 9) ลกัษณะอื�นๆ เช่น ความรู้ความสามารถในการบริหาร เป็นตน้1237  

เซอร์จิโอวานนี (Sergiovanni) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัคุณลกัษณะของผูน้าํที�มีคุณภาพไวด้งันี� คือ 
&) ความจาํเป็นพื�นฐาน (prerequisites) ไดแ้ก่ มีทกัษะที�จาํเป็นของผูน้าํที�จะพฒันาและคงความสามารถของการ
เป็นผูน้าํเบื�องตน้ไว ้ซึ�งทกัษะเหล่านี� มีกล่าวไวใ้นทฤษฎีผูน้าํมากมาย เช่น ทกัษะในการแกข้อ้ขดัแยง้ รูปแบบการ
ตดัสินใจ การบริหารงานเป็นทีม และกระบวนการกลุ่ม เป็นตน้ -) การมองการณ์ไกล (perspective) ได้แก่ 
ความสามารถของผูน้าํที�สามารถจะมองเห็นความแตกต่างระหว่างยุทธศาสตร์และยทุธวิธี และเขา้ใจที�จะนาํมา
สัมพนัธ์กันได้อย่างดี o) มีหลกัการ (principle) ได้แก่ ผูน้ําจะตอ้งมีแนวความคิดหรือหลกัการในการที�จะ
ปฏิบัติงานนั�นๆ p) หลกัในการทาํงาน (platform) ได้แก่ การที�จะนําเอาหลกัการในขอ้ขา้งตน้ไปใช้ในการ
ปฏิบติังาน และวางเกณฑ์หรือมาตรฐานในการทาํงาน หลงัจากที�ไดท้าํการตดัสินใจแลว้ W) หลกัการปกครอง 
(politics) ไดแ้ก่ ผูน้าํที�ดีควรมีลกัษณะของการเป็นนกัปกครองคือ มีความสามารถในการใชอิ้ทธิพลต่อบุคคล กลุ่ม
ได ้ช่วยทาํงานเพื�อใหง้านบรรลุตามเป้าหมายq) ความมุ่งประสงค ์(purposing) ไดแ้ก่ ผูน้าํที�ดีเวลาปฏิบติังานควร

                                                
1235Ronald W. Stadt and Others, Managing Career Education Programs (Englewood Cliffs, 

New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1973), 49-53. 
1236Ralph M. Stogdill, Handbook of Leadership:Survey of Theory and Research ( New York 

: Free Press,1974), 74-75. 
1237J. C .S. Musaazi, Theory and practice of educational administration (London : The 

Macmillan, 1982), 171-174. 
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ตั�งความมุ่งหมายในการทาํงานเพราะความมุ่งหมายจะช่วยแสดงใหเ้ห็นถึงแนวทางในการทาํงาน ความสาํเร็จ และ
ความผิดพลาดr)การวางแผน (planning) ได้แก่ การวางแผนเป็นการเชื�อมโยงความมุ่งหมายและโครงการ
ปฏิบติังานระยะยาวให้เป็นเชิงประจกัษ์ s) ความยืนหยดั (persisting) ไดแ้ก่ ผูน้าํที�ดีควรจะมีความยืนหยดัต่อ
หลกัการที�สาํคญัที�ไดก้าํหนดไวเ้ป็นเป้าประสงคแ์ละผลผลิต ทั�งนี�หมายความวา่ผูน้าํจะตอ้งเขา้ใจถึงคุณค่าที�พึงจะ
ไดรั้บดว้ย R) การบริหารคน (people) ไดแ้ก่ ยอมรับวา่ถา้ปราศจากความปรารถนาดีจากบุคคลอื�นในหน่วยงาน
แลว้ ความสาํเร็จจากงานนั�นจะสาํเร็จไดน้อ้ยมาก &A) ความรักองคก์ร (patriotism) ไดแ้ก่ ลกัษณะความรักองคก์ร
ของหน่วยงานอาจจะดูไดจ้ากวตัถุประสงคที์�เป็นที�ยอมรับ มีการทาํงานหลกั มีความตระหนกัในสิ�งที�เขากาํลงัทาํ
อยู่ และทาํงานอย่างมีความหมาย ไม่ใช่ทาํด้วยความกระหาย และเซอร์จิโอวานนี (Sergiovanni) ไดพ้ยายาม
แสวงหาคุณลกัษณะของผูน้าํ ซึ�งสมัพนัธ์กบัการทาํงานที�เป็นระบบมาก ๆ โดยผนัแปรไปตามหลกัการเป็นผูน้าํที�มี
คุณภาพหลายๆ ประการ ผลการวจิยัสรุปคุณลกัษณะทั�วไป o ประการ ของผูน้าํที�มีการทาํงานเป็นระบบสูง คือ &) 
ผูน้าํที�มีผลการทาํงานสูง จะใชเ้วลานอกในการทาํงานมากทาํงานหนกั จะทดลองในสิ�งซึ� งสงสัย พยายามศึกษาถึง
ปัญหาในระบบการทาํงาน -) ผูน้าํที�มีผลการทาํงานสูง จะมีความรู้สึกรุนแรงมากเกี�ยวกบัวตัถุประสงคข์องระบบ 
ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง หรือการทาํงาน อดีตการทาํงาน หรือความมั�นคงในอนาคต มีความตอ้งการให้ระบบ
ประสบความสําเร็จ ตอ้งการให้ระบบมีส่วนช่วยในสังคม ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตคน ซึ� งรวมอยู่ในระบบ เห็น
ความสําคญัของวตัถุประสงค์ขององคก์าร และคุณค่าที�ไดรั้บ o) ผูน้าํที�มีผลการทาํงานสูงจะเนน้เรื�องตวัแปรที�
สาํคญั ๆ พร้อมทั�งการคาํนึงถึงความสาํคญัในการตั�งจุดประสงคแ์ละคุณค่าขององคก์าร โดยให้ผูป้ฏิบติัเขา้ใจวา่
สิ�งใดเป็นจุดประสงคส์าํคญั1238 

 เทรวาทราและนิวพอร์ท (Trewatha and Newport) ไดจ้าํแนกคุณลกัษณะผูน้าํไว ้4 ดา้น คือ 1) 
คุณลกัษณะทางกาย ประกอบดว้ย ความสูง นํ� าหนกั รูปร่างหนา้ตา ความมีพลงั และความทนทานของร่างกาย2) 
คุณลกัษณะทางบุคลิกภาพ ประกอบดว้ย ความทะเยอทะยาน ความเชื�อมั�นในตนเอง ความซื�อสัตย ์ความมานะ
และความดื�อรัน ความมีจินตนาการ 3) คุณลกัษณะทางสังคม ประกอบดว้ยความเห็นอกเห็นใจ ความแนบเนียน 
ความเชื�อถือ ความมีฐานะ และความสามารถที�จะร่วมงานและ4) คุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย 
ความสามารถในการพูด ความรอบรู้ความสามารถในการวินิจฉัย ความสามารถทางสติปัญญา ความสามารถใน
การทาํงาน ความสาํเร็จ และความรับผิดชอบ1239 

แบส (Bass) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัคุณลกัษณะของผูน้าํที�ดี โดยไดพ้ฒันาจากกรอบแนวคิดของส
ต๊อกดิล (Stogdill) ไว ้ดงันี� คือ 1) คุณลกัษณะทางร่างกาย (physical characteristics) ประกอบดว้ย ความแข็งแรง 
(activity, energy) รูปร่าง (appearance grooming) ความสูง (height) นํ� าหนกั (weight) ซึ�งกล่าวไดว้า่ ความสัมพนัธ์
ระหวา่งความเป็นผูน้าํที�มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลกบัคุณลกัษณะทางร่างกายให้ผลลพัธ์ที�ขดัแยง้กนั เช่น 
การมีส่วนสูง และนํ� าหนกัมากกวา่ไม่ไดเ้ป็นตวับ่งชี�วา่ ความเป็นผูน้าํจะมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลหรือไม่ 
แต่ก็มีองคก์รจาํนวนมากเชื�อวา่บุคคลที�มีรูปร่างส่วนใหญ่ จะจาํเป็นต่อการเชื�อฟังของผูต้าม ซึ� งก็สามารถอธิบาย
                                                

1238Thomas J. Sergiovanni, “Ten Principles of Quality Leadership,” Educational Leadership 
oR, W (February 1982), ooA-ooq. 

1239L.R. Trewatha and M. G.Newport, Management (texas : bosiness Publication,1982), 388. 
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ไดอ้ยูบ่นพื�นฐานของอาํนาจ การบงัคบัหรือความกลวั แต่ในขณะเดียวกนั Mahatma Gandhi, Napoleon, Stalin 
และ Deng Xiaoping แมมี้รูปร่างเล็ก แต่ก็เป็นผูน้าํที�ยิ�งใหญ่ได ้ 2) คุณลกัษณะดา้นภูมิหลงัทางสังคม (social 
background) ประกอบดว้ยการศึกษา (education) สถานภาพทางสังคม (social status) และการเปลี�ยนแปลง
สถานภาพทางสังคม (mobility) ได้แสดงความคิดเห็นเกี�ยวกับสถานภาพทางสังคมเศรษฐกิจที�ดี จะเป็นขอ้
ไดเ้ปรียบต่อการเขา้สู่สถานภาพทางของความเป็นผูน้าํ บุคคลที�มีสถานะทางเศรษฐกิจ และสังคมตํ�าแต่สามารถ
กา้วสู่สถานภาพทางสงัคมที�สูงกวา่ได ้จะไปสู่ตาํแหน่งผูน้าํระดบัสูงไดม้ากกวา่ และในปัจจุบนั ผูน้าํที�มีการศึกษา
ดีจะมีโอกาสเขา้สู่ตาํแหน่งผูน้าํไดดี้กวา่ 3) คุณลกัษณะดา้นสติปัญญา และความสามารถ (intelligence and ability)  
ผูน้าํที�มีความรู้ (knowledge) มีดุลพินิจ (judgment) มีทกัษะในการพูดไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว ปฏิภาณไหวพริบดี สิ�ง
เหล่านี� เป็นตวับ่งชี�ไดใ้นระดบัหนึ�งวา่ ผูน้าํที�มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอ้งมีคุณสมบติัเหล่านี�อยู ่ถึงแมว้า่
จะตอ้งศึกษาปัจจยัอื�นๆ มาประกอบก็ตาม 4) คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ (personality) ประกอบดว้ยการมีความ
เชื�อมั�นในตนเอง (self-confidence) มีความซื�อสัตย ์(integrity) อดทนต่อความเครียด (tolerance of stress) การ
ควบคุมอารมณ์ไดดี้ (emotional control) มีความกระตือรือร้น (enthusiasm) ความตื�นตวั (alertness) มีความคิด
ริเริ�มสร้างสรรค์ (original, originality) มีความสามารถในการปรับตวั (adaptability) เป็นคนเปิดเผยไม่เก็บตวั 
(extroversion) เป็นตน้ แสดงให้เห็นวา่ คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ จะตอ้งนาํมาศึกษาในเรื�องของความเป็นผูน้าํ  
5) คุณลกัษณะที�เกี�ยวกบังาน (task-related characteristic) ประกอบดว้ย ความขยนั หมั�นเพียร (drive to achieve) 
ความรับผิดชอบ (responsibility) การไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค (persistence against obstacle) จะตอ้งมีความมุ่งงานสูง 
ริเริ� มงานใหม่ๆ ผูที้�จะเป็นผูน้ําที� ดีได้จะต้องมีคุณสมบัติเหล่านี�  และ 6) คุณลักษณะทางสังคม (social 
characteristics) ประกอบด้วย ความนิยมแพร่หลาย (popularity) มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
(interpersonal skills) มีเสน่ห์ดึงดูด (attractiveness) ความร่วมมือ (cooperativeness) ชอบสังคม (social 
participation) นกัการทูต (diplomacy)1240  

การ์ดเนอร์ (Gardner) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัคุณลกัษณะของผูน้าํที�ดีไว ้วา่คุณลกัษณะของผูน้าํ
ควรประกอบไปดว้ยการมีสุขภาพทางร่างกายที�สมบูรณ์ มีความเฉลียวฉลาด มีความสามารถในการตดั สินใจใน
บทบาทของตน มีความเชื�อมั�นในตนเอง ปรับตวัได ้มีความยืดหยุน่ตามสมควร มีความพร้อมที�จะรับผิดชอบงาน 
มีสมรรถภาพในการทาํงาน เขา้ใจผูร่้วมงาน และความตอ้งการของผูร่้วมงาน มีทกัษะในการสื�อสาร มนุษย์
สมัพนัธ์ การจูงใจ และมีความตอ้งการความสาํเร็จในงาน1241  

แมกนูสัน (Magnuson) ได้แสดงทัศนะเกี�ยวกบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนที�ประสบ
ความสาํเร็จไว ้ดงันี� คือ 1) คุณลกัษณะส่วนตวั ประกอบดว้ย มีวิจารณญาณ มีความรู้กวา้งขวาง มีความยติุธรรม มี
ความซื�อสตัย ์ความจงรักภกัดี เป็นผูมี้สติไม่ใชอ้ารมณ์ มีความจริงใจ มีความเป็นมิตร มีอารมณ์ขนั มีใจกวา้งและ
เปิดเผย มีความเสมอตน้เสมอปลาย มีความเมตตาปรานีและเอื�ออาทรต่อผูอื้�น และ 2) คุณลกัษณะดา้นอาชีพ
ประกอบดว้ย ความสามารถในการติดต่อและเขา้กบัผูอื้�นไดดี้ มีความรู้ในสาขาวิชาชีพเป็นอยา่งดีรู้จกัมอบหมาย

                                                
1240Bernard M. Bass, Bass & Stogdill’s handbook of leadership theory, research, and 

managerial applications, 3rd  ed. (New York: The Free Press,1990), 79-81. 
1241John W. Gardner, On Leadership (New York: A Division of Macmillan,1990), 46. 
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งานใหผู้ร่้วมงาน ใหค้วามสนใจในบุคคลอื�น มีความสามารถในการวางแผนและการจดัระเบียบงาน รับฟังความ
คิดเห็นของบุคคลอื�นและใชอ้าํนาจหนา้ที�ไดอ้ยา่งเหมาะสม1242  

โรเจอร์ (Rogers) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัคุณลกัษณะของผูน้าํทางความคิดไวว้า่มีอยู ่ 4 ประการ 
ไดแ้ก่ 1) มีการสื�อสารจากภายนอก โดยผูน้าํทางความคิดจะเขา้ถึงสื�อมวลชนไดง่้ายและเชื�อมโยงความคิดใหม่ ๆ 
จากระบบสงัคมสู่หน่วยงาน 2) เขา้ถึงผูอื้�นไดง่้าย ผูน้าํความคิดจะสามารถกระจายข่าวสารนวตักรรมไปสู่สงัคมได้
ตอ้งมีเครือข่ายการติดต่อกบัผูอื้�นในสงัคมได ้3) มีสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ผูต้ามโดยทั�วไปจะแสวงหาผูน้าํ
ทางความคิดที�มีสภาพที�สูงกวา่ตน และ 4) มีความคิดสร้างสรรค ์ผูน้าํทางความคิดเป็นผูมี้ความคิดสร้างสรรคโ์ดย
ไม่ฝ่าฝืนระเบียบหรือจารีตประเพณีทางสงัคม1243  

เฮลลีเกล และคณะ (Hellriegel and Others) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัคุณลกัษณะของผูน้าํไวว้่า 
คุณสมบติัของผูน้าํต่างๆ นั�นเป็นสิ�งที�สามารถเรียนรู้และพฒันาได ้และไดจ้าํแนกคุณลกัษณะของผูน้าํที�จะทาํให้
ประสบความสาํเร็จไว ้p ประการ ไดแ้ก่ 1) มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล (Creating a Vision) มีวิสัยทศัน์ใหม่ ๆ และมีการ
ร่วมกาํหนดเป้าหมายกบัผูป้ฏิบติังาน ซึ� งจะทาํให้ผูป้ฏิบติังานมีความผูกพนักบัเป้าหมายนั�น และจะพยายาม
ดาํเนินการเพื�อให้เป้าหมายนั�นบรรลุผล 2) มีความสามารถในการสื�อสาร (Meaning through Communication) 3) 
มอบอาํนาจใหก้บัผูป้ฏิบติังาน (Empowerment) โดยใหผู้ป้ฏิบติังานมีส่วนร่วมในการพฒันาเป้าหมายและนโยบาย 
ซึ� งเมื�อเป้าหมายนั� นบรรลุผลผูป้ฏิบัติงานก็จะเกิดความพึงพอใจ รวมทั� งผูน้ําให้การสนับสนุนเพื�อพฒันา
ผูป้ฏิบติังาน และช่วยเหลือเพื�อให้ผูป้ฏิบติังานบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคลดว้ย และ 4) เขา้ใจตนเอง (Self-
Understanding) โดยรู้จุดอ่อนและจุดแขง็ของตนเองและเป็นผูที้�ตอ้งการขอ้มูลยอ้นกลบัของผลการปฏิบติังาน เพื�อ
ปรับปรุงตนเองใหดี้ยิ�งขึ�น1244 

ทิมมแ์ละปีเตอร์สัน (Timm and Peterson) ไดน้าํเสนอคุณลกัษณะของผูน้าํที�ดีที�ผูป้ฏิบติังานนั�น
ปรารถนา ซึ�งเป็นผลจากการสาํรวจความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังานในประเทศสหรัฐอเมริกา จาํนวน or, 000 คน ใน
ปี ค.ศ. &RRr-&RRs วา่มี && ประการ เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี� คือ 1) มีความสามารถในการสื�อสาร 
(Effectively Communicate) รวมถึงมีความสามารถในการรับฟังดว้ย 2) มีคุณธรรม (Exhibit Integrity) มีความ
ซื�อสัตย ์ (Honesty) และน่าไวว้างใจ(Trustworthy) 3) มีความสนุกสนานกบัการทาํงานเป็นทีม (Enjoy Team 
Work) ผูป้ฏิบติังานตอ้งการผูน้าํที�เป็นส่วนหนึ�งของพวกเขา และสามารถทาํงานร่วมกบัพวกเขาไดเ้ป็นอยา่งดี 4) 
มีวิสัยทศัน์ (Be Visionary) และบอกกล่าววิสัยทศัน์นั�นต่อผูป้ฏิบติังาน มีความคิดสร้างสรรค ์และร่วมทาํงานกบั
ผูป้ฏิบติังานเพื�อจะนาํทีมงานไปสู่วิสัยทศัน์นั�น 5) กลา้ตดัสินใจ (Make Decisions) มีความสามารถในการ
แกปั้ญหา เป็นนกัวางแผน และเป็นผูมี้ความสามารถในการจดัระบบการทาํงานที�ดี 6)ใส่ใจต่อความรู้สึกของ

                                                
1242W. G. Magnuson, The Characteristics of Successful School Business Managers (Los 

Angeles : University of Southern California, 1991), 78-91. 
1243Lyman C. Rogers, On Becoming a Person (Boston: PWS-Kent Publishing Company, 1995), 

293. 
1244Don Hellriegel, John W. Slocom and Richard W. Woodman, Organizational Behavior, 8th 

ed. (Ohio : South-Western College Publishing, 1998), 303-304. 
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ผูป้ฏิบติังาน (Demonstrate Caring) รวมทั�งมีความห่วงใย เห็นอกเห็นใจ และใหก้ารสนบัสนุนผูป้ฏิบติังานดว้ย 7) 
เป็นแบบอยา่งที�ดีได ้ (Be a Model) ซึ� งมีความสาํคญัคือจะส่งผลต่อพฤติกรรมของผูป้ฏิบติังาน 8) อุทิศตนเอง
ให้กบังาน (Be Dedicated) และทาํงานหนกัเพื�อให้งานบรรลุเป้าหมาย 9) สามารถจูงใจผูอื้�นได ้(Be a Motivator) 
10) มีความเชี�ยวชาญ (Be Expert) มีความรู้ มีความสามารถ และมีความเฉลียวฉลาด และ 11) มีความกลา้หาญ (Be 
Courageous) และกลา้ที�จะยนืหยดัในหลกัการที�ถูกตอ้ง1245 

ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัคุณลกัษณะของผูน้าํไว ้ดงันี� คือ 1) ความ
เป็นผูมี้ความสามารถ (capacity) ประกอบดว้ย ความมีไหวพริบ การตื�นตวัทนัต่อเหตุการณ์ การใชเ้วลา และภาษา
พูด ความเป็นผูริ้เริ�ม และความเป็นผูต้ดัสินปัญหาที�ดี 2) ความเป็นผูมี้ความสาํเร็จ (achievement) ประกอบดว้ย 
ความสาํเร็จทางดา้นวิชาการและการแสวงหาความรู้ 3) ความเป็นผูมี้ความรับผิดชอบ (responsibility) ไดแ้ก่การ
เป็นที�พึ�งของคนอื�นได ้มีความสมํ�าเสมอ มั�นคง อดทน กลา้พดูกลา้ทาํ เชื�อมั�นในตนเอง และมีความทะเยอทะยาน 
4) ความเป็นผูเ้ขา้ไปมีส่วนร่วม (participation) ในดา้นกิจกรรม ดา้นสังคมให้ความร่วมมือ รู้จกัปรับตวั และมี
อารมณ์ขนั และ 5) ความเป็นผูมี้ฐานะทางสงัคม (status) มีตาํแหน่งฐานะทางสงัคมเป็นที�รู้จกัทั�วไป1246  

โกเมซ-เมเจีย และบาลคิน (Gomez-Mejia and Balkin) ไดแ้สดงทศันะถึงคุณลกัษณะและทกัษะ
สาํหรับผูน้าํที�ดีไวว้า่มีอยู ่p ประการ ไดแ้ก่ 1) มีทกัษะของการใชอิ้ทธิพล (Influence skills) โดยสามารถใชค้วาม
เป็นผูน้ําในการทาํให้ผูป้ฏิบัติงานเต็มใจที�จะทาํงานเพื�อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 2) มีทักษะในการ
มอบหมายงาน (Delegation skills) พร้อมทั�งสามารถทาํใหผู้ป้ฏิบติังานมีความรับผิดชอบต่องานที�ไดรั้บมอบหมาย
นั�นดว้ย 3) มีความยืดหยุน่ (Flexibility skills) และสามารถแกไ้ขปัญหาที�กาํลงัเผชิญอยู ่และ 4) มีทกัษะในการจูง
ใจ (Motivational skills) โดยเป็นผูส้นบัสนุนและจดัสร้างสภาพแวดลอ้มเพื�อใหผู้ป้ฏิบติังานทุ่มเทและอุทิศตนเอง
ใหก้บังาน1247 

เดสเลอร์ (Dessler ) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัคุณลกัษณะที�ดีของผูน้าํไวว้า่มีอยู ่q ประการ ไดแ้ก่&) มี
แรงจูงใจ กล่าวคือ เป็นผูที้�มีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ที�จะประสบความสาํเร็จ มีพลงัอยา่งมาก และมีความ
มุ่งมั�นที�จะเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ 2) มีความตอ้งการที�จะเป็นผูน้าํ ชอบที�จะเป็นผูน้าํมากกวา่ผูต้าม และจะเป็นผูที้�
มีอิทธิพลเหนือผูอื้�น 3) มีความซื�อสัตยแ์ละมีคุณธรรม 4) มีความมั�นใจ ซึ� งความมั�นใจจะมีบทบาทสาํคญัต่อการ

                                                
1245Paul R. Timm and Brent D. Peterson, People at Work : Human Behavior in 

Organizations, 5th ed. (New York : South-Western Publishing, 2000),147-150. 
1246Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational administration, 6th ed. (Singapore : 

McGraw-Hill, 2001), 396-397. 
1247Luis R. Gomez-Mejia and David B. Balkin, Management (New York : McGraw-Hill Book 

Company,2002), 287. 
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ตดัสินใจ และทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีความเชื�อมั�นในผูน้าํ 5) มีความสามารถในการรับรู้และมีความฉลาด  และ 
6) รู้จกัองคก์ารเป็นอยา่งดี เพราะจะเป็นขอ้มูลที�ช่วยในการตดัสินใจที�ถูกตอ้งและเหมาะสม1248 

เฟรดเดอริค เฮอร์ชเบอร์ก (Frederick Herzberg) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัคุณลกัษณะผูบ้ริหารที�
ประสบความสาํเร็จ ไว ้7 ประการ ไดแ้ก่ 1) ความปรารถนาความสาํเร็จ (a desire for achievement) ผูบ้ริหารที�พบ
ความสาํเร็จตอ้งการให้กิจการสาํเร็จเร็วกวา่คนอื�นๆ 2) ความปรารถนาความเปลี�ยนแปลง (a desire for mobility) 
ผูบ้ริหารที�พบความสําเร็จตอ้งการเปลี�ยนแปลงทั� งในการงานและสังคม 3) ความตั�งใจยอมรับอาํนาจตาม
ตวัหนงัสือ (a willingness to accept figures of authority) หมายความวา่ ผูบ้ริหารที�พบความสาํเร็จมองอาํนาจ
เสมือนเป็นสิ�งจาํเป็นและการกระทาํประโยชน์ไม่ใช่การทาํโทษ 4) ความสามารถในการตดัสินใจไดแ้น่นอน 
(decisiveness) ผูบ้ริหารกบัความสาํเร็จมีความตั�งใจที�จะทาํการตดัสินใจในสิ�งที�สาํคญัและไดท้นัเวลา 5) ความ
กลวัความลม้เหลวคงที� ( constant fear failure ) ผูบ้ริหารที�พบความสาํเร็จจะมีความกลวั ความลม้เหลวมากใน
ขณะที�เขากาํลงัไต่เตา้ให้ไปสู่ความสาํเร็จ 6) ความกลา้แสดงออก ( assertiveness ) ผูบ้ริหารที�พบความสาํเร็จ
โดยทั�วไปจะพบวิธีแสดงออกตามทศันะของตวัเอง และ 7) ความเอาจริงเอาจงั ( practicality ) ผูบ้ริหารที�พบ
ความสาํเร็จจะคน้หาและพฒันาความจริงเพื�อใหง้านเด่น1249  

นพดล เจนอกัษร ไดเ้สนอคุณลกัษณะสําคญัของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาที�จะสร้าง
วิสัยทศัน์ไว ้W ประการ ไดแ้ก่ 1) มีความสามารถในการคิดคาดคะเน เรียนรู้จากประสบการณ์ไดดี้ มีความคิด
สร้างสรรค ์มุ่งอนาคต 2) มีความสามารถในการวางแผนเชิงกลยทุธ์ 3) มีความสามารถวเิคราะห์องคก์รที�ดี รู้ลึกซึ� ง
เกี�ยวกบัองค์กร 4) เป็นผูไ้วต่อความเปลี�ยนแปลง ไม่ยึดติดกบัสภาพที�เป็นอยู่ และ 5) ใจกวา้ง สามารถรับ
ประสบการณ์ใหม่และส่งเสริมผูที้�มีความคิดริเริ�มใหม่ ๆ ประการสุดทา้ยมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ{ สูง ทะเยอทะยาน
มุ่งหาความสาํเร็จตลอดเวลา1250 

2. ทฤษฎเีชิงพฤตกิรรม (Behavioral theory) 
ในปลายทศวรรษที� &RpA นกัวจิยัเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํส่วนใหญ่ไดเ้ปลี�ยนความสนใจจากทฤษฎีภาวะ

ผูน้าํเชิงคุณลกัษณะเป็นทฤษฎีภาวะผูน้าํเชิงพฤติกรรมซึ�งเนน้ศึกษาถึงสิ�งที�ผูน้าํพดูและสิ�งที�ผูน้าํทาํ โดยมุ่งหาแบบ
พฤติกรรมที�ดีที� สุดในการเป็นผูน้ําที� มีประสิทธิผล แบบภาวะผูน้ําในช่วงเวลานั� นหมายถึงการผสมกันของ
คุณลกัษณะ ทกัษะและพฤติกรรมที�ผูน้าํใชใ้นการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูต้าม พฤติกรรมที�มีการศึกษาและทาํความ
เขา้ใจกนัมากคือพฤติกรรมที�มุ่งคนหรือมุ่งงาน โดยมองวา่พฤติกรรมที�มุ่งคนจะทาํให้ผูร่้วมงานมีความสุขและ

                                                
1248Gary Dessler, Management : Principles and Practices for Tomorrow’s Leaders, 3rd ed. 

(New Jersey : Pearson Education, Inc., 2004), 256-258. 
1249ดนยั เทียนพุฒ, ส่องโลกทรรศ์นักบริหาร, พิมพค์รั� งที� & (กรุงเทพฯ :สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั, 2534), 261. 
1250นพดล เจนอกัษร, “วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา,” สาระบทความทางวิชาการ

เพื�อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้ผู้บริหารการศึกษา (ชยันาท : ชมรมพฒันาความรู้ดา้นระเบียบกฎหมาย และพฒันา
มาตรฐานวชิาชีพครู, 2540): 59-60. 
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ทาํงานไดดี้ และมีประสิทธิภาพ แต่ถา้เนน้งานมากผูร่้วมงานก็จะหาความสุขยาก ทฤษฎีในกลุ่มนี�สามารถยกขึ�น
แสดงไดด้งันี�  

-.& การศึกษาพฤติกรรมผูน้าํของมหาวิทยาลยัไอโอวา (Iowa University) กล่าวคือ เลวิน, 
ลิพพิทและไวท์ (Lewin, Lippit and White) ไดท้าํการศึกษาพฤติกรรมผูน้าํ โดยไดท้าํการทดลองที�มหาวิทยาลยั
ไอโอวา ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื�อปี ค.ศ. 1938 และไดผ้ลสรุปเมื�อปี ค.ศ. 1939 โดยการศึกษาครั� งนั�นเป็น
กระบวนการปฏิสัมพนัธ์ภายในกลุ่ม ระหวา่งผูน้าํกบัผูต้ามและประสิทธิภาพของงาน  ซึ� งไดแ้บ่งผูน้าํออกเป็น 3 
แบบ ตามลกัษณะการใชอ้าํนาจหนา้ที� คือ1251 1) ผูน้าํแบบอตัตาธิปไตย (autocratic) 2) ผูน้าํแบบประชาธิปไตย 
(democratic) และ 3) ผูน้าํแบบเสรีนิยม (laissez-faire) ผลของการศึกษาสรุปไดว้า่ &) ในรูปแบบพฤติกรรมทั�ง o 
แบบ ผูใ้ตบ้ังคบับัญชาจะชอบผูน้าํแบบประชาธิปไตยมากที�สุด -) ผูใ้ตบ้ังคบับัญชาจะชอบผูน้าํแบบเสรีนิยม
มากกวา่เผด็จการ o) ผูน้าํแบบเผด็จการจะก่อใหเ้กิดพฤติกรรมกา้วร้าวและพฤติกรรมเฉื�อยชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
p) พฤติกรรมเฉื�อยชาจะเปลี�ยนเป็นพฤติกรรมกา้วร้าว เมื�อลกัษณะผูน้าํเปลี�ยนจากแบบเผด็จการมาเป็นแบบเสรี
นิยม และ W) ผลผลิตภายใตผู้น้าํเผด็จการจะสูงกวา่ผลผลิตภายใตผู้น้าํแบบประชาธิปไตยเล็กนอ้ย และผูน้าํแบบ
เสรีนิยมจะได้ผลผลิตตํ�าสุด ซึ� งพฤติกรรมผูน้ําตามการศึกษาของมหาวิทยาลยัไอโอวาทั� ง o รูปแบบนี� นํามา
ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดท้ั�ง o รูปแบบ ขึ�นอยูก่บัในแต่ละสถานการณ์และกลุ่มบริบทของสิ�งแวดลอ้มนั�นๆ 
ถา้ผูน้าํเลือกใชแ้บบพฤตกรรมไดเ้หมาะสมกบังานขององคก์าร ก็จะทาํใหง้านบรรลุเป้าหมาย และเกิดประสิทธิผล
ที�ดีแก่องคก์ารได ้ 

-.-  การศึกษาพฤติกรรมผูน้าํของมหาวทิยาลยัโอไฮโอ (Ohio University) กล่าวคือ ดร.แครอล 
ชาเทิล (Dr. Carroll L. Shartle) ไดเ้ริ�มทาํการศึกษาในปี ค.ศ. 1945 ที�มหาวิทยาลยัแห่งรัฐโอไฮโอ ต่อมาปี ค.ศ. 
1949  เฮมพฟิ์ลและคูนส์ (John K. Hemplill and Alvin E. Coons) ไดส้ร้างแบบวดัพฤติกรรมผูน้าํ ชื�อวา่ Leader 
Behavior Description Questionnaire (LBDQ) และภายหลงัไดมี้การปรับปรุง LBDQ อีกหลายครั� ง โดยบุคคล
หลายคน เช่น ฮอลพิน (Halpin) ไวเนอร์ (Winer) สตอกดิลล ์ เป็นตน้   ดว้ยการวดัดงักล่าวทาํให้สามารถจาํแนก
พฤติกรรมผูน้าํไดใ้น - มิติ คือ  &) ผูน้าํที�มุ่งถึงโครงสร้างของงานหรือกิจสัมพนัธ์ (Initiating Structure) หมายถึง
พฤติกรรมผูน้าํในการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัผูน้าํและพนกังาน และมีความพยายามที�จะสร้างรูปแบบของ
องค์การที�เป็นระเบียบแบบแผน อธิบายไดช้ดัเจน รวมถึงกาํหนดช่องทาง ภารกิจ การติดต่อสื�อสารและระบบ
วิธีการปฏิบติังาน และ  -) ผูน้าํที�มุ่งมิตรสัมพนัธ์ (Consideration) หมายถึง พฤติกรรมชี�นาํให้เกิดมิตรภาพ ความ
เชื�อถือ ไวว้างใจซึ� งกนัและกนั ความยกยอ่งนบัถือ และมีสัมพนัธ์ภาพอนัอบอุ่น ระหวา่งผูน้าํและหน่วยงานหรือ
สมาชิก เพื�อนร่วมงานใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือ และใหร้างวลัเมื�อทาํงานไดส้าํเร็จ1252 

-.o  การศึกษาพฤติกรรมผูน้ําของมหาวิทยาลยัมิชิแกน (Michigan University) กล่าวคือ 
การศึกษาครั� งนี� ใชร้ะยะเวลาใกลเ้คียงกบังานวิจัยที�มหาวิทยาลยัแห่งรัฐโอไฮโอ โดย เรนซิส ลิเคอร์ท (Rensis  

                                                
1251F.C. Lunenburg and A.C. Ornstein, Educational administration : concept and practices, 

2nd ed. (Belmont : Wadsworth Publishing,1996), 82. 
1252Ralph Stogdill and A.E. Koons, 1965, quoted in Dessler Gary, Management : Principles 

and Practices for Tomorrow’s Leaders, 3rd ed. (New Jersey : Pearson Education, Inc., 2004), 300. 
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Likert) และคณะ มีเป้าหมายเพื�อจาํแนกแบบของผูน้ํา และความสัมพนัธ์ระหว่างแบบผูน้ํากับเกณฑ์ที�ใช้วดั
ประสิทธิผล  เกณฑต่์างๆ ประกอบดว้ย ความพอใจในการทาํงาน  อตัราการเปลี�ยนแปลง การขาดงาน ผลผลิต
และประสิทธิผล ผลการศึกษาทาํให้จาํแนกผูน้าํออกเป็น 2 แบบ คือ &) ผูน้าํแบบเนน้คน (Employee-oriented 
leaders) ผูน้าํแบบนี�จะทาํงานโดยใหค้วามสนใจที�ตวัผูป้ฏิบติังาน จะใหค้วามสนใจต่อปัญหาและอุปสรรคในการ
ทาํงาน มุ่งเนน้การทาํใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน และเนน้การสร้างสมัพนัธภาพที�ดีระหวา่ง
บุคคล และ -) ผูน้าํแบบเนน้งาน (Job-oriented leaders) ผูน้าํแบบนี�จะมุ่งทาํงานโดยเนน้ที�ใชร้ะบบการควบคุมงาน 
สร้างกฎระเบียบและขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน จึงทาํให้ผูป้ฏิบติังานไม่มีอิสระในการทาํงาน และมีความรู้สึก
เหมือนถูกบงัคบั ทาํใหข้วญัในการปฏิบติังานตํ�า1253 ผลการวจิยัสรุปไดด้งันี� คือ 1) ผูน้าํที�มีประสิทธิภาพมีแนวโนม้
ที�จะมีความสมัพนัธ์ที�ดีกบัลูกนอ้ง สนบัสนุนและส่งเสริมให้ลูกนอ้งเชื�อวา่ตนเองก็เป็นคนมีเกียรติ มีความสาํคญั 
2) ผูน้าํที�มีประสิทธิภาพใชก้ลุ่มในการตดัสินใจ และ  3) ผูน้าํที�มีประสิทธิภาพมกัจะตั�งมาตรฐานในการทาํงาน
ค่อนขา้งสูง  ในการทาํวจิยัต่อๆ มา ลิเคอร์ท พบวา่ ผลผลิตจะเพิ�มมากขึ�นถา้กระบวนกาของการเป็นผูน้าํตั�งอยูบ่น
พื�นฐานของการทาํงานเป็นทีม ความศรัทธาและไวว้างใจ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ1254  

2.4 การศึกษาพฤติกรรมผูน้ําของมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด (Harvard University) กล่าวคือ 
การศึกษาพฤติกรรมผูน้าํที�มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด (Harvard University) เริ�มในปี ค.ศ. 1974 โดยการศึกษา
พฤติกรรมผูน้าํที�หอ้งปฏิบติัการสงัคมสมัพนัธ์ (Laboratory of Social Relations) ของมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด ภายใต้
การนาํของ ดร. โรเบิร์ต เบลส์ (Robert F. Bales) ซึ� งเป็นการศึกษาที�แตกต่างจากการศึกษาที�มหาวิทยาลยัโอไฮโอ
และมิชิแกน โดยการศึกษาครั� งนี� มุ่งศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของกลุ่มยอ่ยในห้องปฏิบติัการ เก็บขอ้มูลโดยการ
สังเกตโดยตรง ผลการศึกษาทาํให้เกิดผูน้าํ 2 แบบ คือ แบบมุ่งงาน (Task leader) และแบบมุ่งสังคม (Social 
leader)1255 ผูน้าํแบบมุ่งงานจะสนใจในการให้กลุ่มปฏิบติังาน ผูน้าํแบบมุ่งสังคมจะพยายามรักษาความเป็น
อนัหนึ� งอนัเดียวกนัภายในกลุ่ม พยายามให้สมาชิกของกลุ่มเห็นวา่แต่ละคนก็มีความสาํคญั ผูน้าํทั�งสองแบบมี
ความจาํเป็นต่อประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน แต่มีคนไม่มากนกัที�จะเป็นผูน้าํทั�งสองแบบได ้บุคคลที�สมาชิก
ของกลุ่มตดัสินวา่เสนอความคิดที�ดีที�สุดในการตดัสินใจมกัจะไม่ใช่คนที�เพื�อนรักมากที�สุด  

-.W การศึกษาพฤติกรรมผูน้าํของเร็ดดิน กล่าวคือ วิลเลี�ยม เจ เรดดิน (W. J. Reddin) ได้
ทาํการศึกษาวิเคราะห์ซึ� งอาศัยผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ข้างตน้ ที� เน้นเกี�ยวกับความสัมพนัธ์ของ
พฤติกรรมผูน้าํในสองมิติ ไดแ้ก่ มุ่งงาน และมุ่งสมัพนัธ์ โดยที�เรดดิน (Reddin) ไดเ้พิ�มมิติมุ่งประสิทธิผลเขา้ไปอีก
หนึ�งมิติเพื�อจะทาํใหไ้ดพ้ฤติกรรมผูน้าํที�มีความครอบคลุมมากยิ�งขึ�น ทฤษฎีนี� เรียกวา่ ทฤษฎี 3 มิติ (Tri-Dimension 

                                                
1253Rensis Likert et. al, 1961, quoted in Dessler Gary, Management : Principles and Practices 

forTomorrow’s Leaders, 3rd ed. (New Jersey : Pearson Education, Inc., 2004), 302. 
1254เสริมศกัดิ{  วิศาลาภรณ์, “ภาวะผูน้าํ,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการ

บริหารการศึกษา เล่ม 9 หน่วยที� 9-T บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(ฉบบัปรับปรุงครั� งที� &), พิมพค์รั� งที� & (นนทบุรี: สาํนกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WWo), 4-33-4-34. 

1255Robert F. Bales, “In Conference,” Harvard Business Review 32, 2 (March-April 1954): 44-
50. 
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Theory) ซึ� งประกอบดว้ย 1) มิติมุ่งงาน (task oriented) หมายถึง พฤติกรรมผูน้าํที�มุ่งให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดเ้ขา้ใจ
ในการดาํเนินงานตามแนวนโยบายการติดต่อสื�อสารการประสานงานเพื�อให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถปฏิบติังาน
ไดผ้ลและสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์2) มิติมุ่งสัมพนัธ์ (relation oriented) หมายถึง พฤติกรรมผูน้าํที�แสดงถึงความ
เป็นมิตรมีความไวว้างใจ เชื�อใจ สนิทสนมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพื�อก่อใหเ้กิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน และ 
3) มิติมุ่งผลิตผล (effectiveness) หมายถึง พฤติกรรมผูน้าํที�มุ่งให้การดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายที�วางไว ้ และ
ผูร่้วมงานพอใจ โดยยึดสถานการณ์เป็นหลกั ถา้สถานการณ์เหมาะสมพฤติกรรมผูน้าํก็จะมีประสิทธิผลมาก ถา้
หากสถานการณ์ไม่เหมาะสม พฤติกรรมผูน้าํก็จะมีประสิทธิผลนอ้ย1256 ทฤษฎีนี� แบ่งผูน้าํออกเป็น 2 แบบใหญ่ ๆ 
คือ แบบที�มีประสิทธิผลสูง และแบบที�มีประสิทธิผลตํ�า และแต่ละแบบก็จาํแนกยอ่ยออกไปอีกได ้8 แบบ ดงันี� คือ  
&) แบบที�มีประสิทธิผลสูงจาํแนกเป็น 4 แบบ ไดแ้ก่ แบบผูคุ้มกฎ (Bureaucrat) แบบนกัพฒันา (Developer) แบบผู ้
บุกงาน (Benevolent Autocrat) และแบบนกับริหาร (Executive) และ -) แบบที�มีประสิทธิผลตํ�า จาํแนกเป็น 4 
แบบ ได้แก่ แบบผูท้นทาํ (Deserter) แบบนักบุญ (Missionary) แบบเผด็จการ (Autocrat) และ แบบผู ้
ประนีประนอม (Compromiser)1257  

-.q การศึกษาพฤติกรรมผูน้าํของเบลคและมูตนั (Blake and Mouton)  กล่าวคือ เบลคและมูตนั 
ซึ� งเป็นนกัวิจยัจากมหาวิทยาลยัรัฐโอไฮโอ ไดท้าํการพฒันาการศึกษาภาวะผูน้าํและไดน้าํมาใชง้านจริง โดยการ
สร้างเป็นตารางสองมิติใหแ้กนตั�งแสดงถึงพฤติกรรมผูน้าํในลกัษณะมุ่งคน ส่วนแกนนอนแสดงถึงพฤติกรรมผูน้าํ
ในลกัษณะที�มุ่งคาํนึงถึงผลผลิต เรียกวา่ ตาข่ายภาวะผูน้าํ (Leadership Grid) ซึ� งเดิมเรียกวา่ ตาข่ายการบริหาร 
(Managerial Grid) ดงัปรากฏในแผนภูมิต่อไปนี�   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1256William J. Reddin, Managerial Effectiveness (New York: McGraw-Hill, 1970), 112. 
1257Ibid., 114. 
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แผนภูมิที� o0 แผนภูมิแสดงพฤติกรรมผูน้าํตามทฤษฏีตาข่ายภาวะผูน้าํของเบลคและมูตนั 
ที�มา : Robert R. Blake and Jane S. Mouton, The Managerial Grid III: The Key to Leadership Excellence 
(Houston : Gulf Publishing Co.,1985), 12. 
 แผนภูมิไดแ้สดงโครงข่ายพฤติกรรมของผูบ้ริหาร โดยให้แกนตั�งเป็นระดบั ความเอาใจใส่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือคน (Concern for People) ส่วนแกนนอนเป็นระดบัความเอาใจใส่งานหรือสนใจผลผลิต 
(Concern for Production) แลว้กาํหนดมาตราส่วนตวัเลขในช่วง & ถึง R ที�แกนทั�งสอง โดย & จะเป็นค่าตํ�าสุด และ 
R จะเป็นค่าสูงสุด ซึ�งจะแสดงระดบั ความมากนอ้ยในความสนใจในงานและความสนใจในผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของ
ผูน้าํ แลว้แต่วา่ผูน้าํแต่ละคนจะแสดงพฤติกรรมที�ใหค้วามเอาใจใส่ในงาน หรือเอาใจใส่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามากนอ้ย
เพียงใด แต่ละบุคคลอาจจะแสดงภาวะผูน้าํไดต่้างๆ กนั โดยสามารถแบ่งภาวะผูน้าํออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได ้W 
ประเภท ดงัต่อไปนี�   
 ประเภทที� & (&,&) เป็นผูน้าํที�ไม่สนใจทั�งงานและคนหรือเป็นผูน้าํที�ไม่เหมาะสมกบัตาํแหน่ง 
(Impoverished Management) อาจจะกล่าวไดว้า่ เป็นหวัหนา้ที�ไม่สนใจทั�งงานและคน จะทาํงานไปวนัหนึ�งๆ โดย
ใชค้วามพยายามที�จะทาํใหง้านสาํเร็จนอ้ยมาก และจะเป็นสาเหตุที�ก่อใหเ้กิดความเสื�อมลงขององคก์าร  
 ประเภทที� - (R,&) เป็นผูน้ําที�ให้ความสนใจที�คน แต่สนใจเรื� องงานเท่าที�ควรหรือเรียกว่า
ผูจ้ดัการสโมสร (Country – Club Management) ซึ� งจะให้ความสนใจและความสาํคญัต่อความรู้สึกของลูกนอ้ง 
พยายามทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาพอใจแต่จะให้ความสนใจในผลงานน้อยมาก ทาํให้งานไม่บรรลุเป้าหมายหรือ
กา้วหนา้เท่าที�ควร  
 ประเภทที� o (&,R) เป็นผูน้ําที�ให้ความสนใจที�ผลงานมาก โดยมุ่งจะทาํงานให้สําเร็จตามที�
วางแผนแต่ไม่สนใจขวญัและกาํลงัใจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือเรียกวา่ผูจ้ดัการที�มุ่งงาน (Task Manager) ถึงแมว้า่
ผูจ้ ัดการจะสามารถทาํให้ผูใ้ตบ้ังคบับัญชาปฏิบัติงานไดต้ามเป้าหมาย แต่ก็อาจจะไม่ได้รับการยอมรับ หรือ
บางครั� งอาจจะถูกต่อตา้นจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได ้ถา้เขามุ่งแต่ทาํงานหรือเผด็จการจะเกินไป 

เอาใจใส่งาน(Concern for Production) 

เอาใจใส่คน 
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 ประเภทที� p (R,R) เป็นผูน้าํที�ให้ความสนใจทั�งคนและงาน หรือผูน้าํที�เป็นหัวหนา้ทีม (Team 
Management) ซึ�งจะสร้างบรรยากาศในการทาํงานที�ทั�งผูน้าํและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะให้ความนบัถือและไวว้างใจ
ซึ�งกนัและกนั ทาํใหพ้นกังานมีขวญัและกาํลงัใจ มีความรักและความผูกพนักบัองคก์ารช่วยทาํให้สาํเร็จผลสาํเร็จ
ตามเป้าหมายที�ตอ้งการอยา่งราบรื�น และมีประสิทธิภาพ 
 และประเภทที� W (W,W) เป็นผูน้าํที�เดินสายกลาง (Middle of the Road Management) โดยผูน้าํจะ
ใหค้วามสนใจกบัคนและงานในระดบัปานกลาง ทาํใหผ้ลงานสามารถเกิดขึ�นแต่ก็ไม่มีประสิทธิภาพมากนกั และ
คนก็มีขวญัและกาํลงัใจพบสมควร ซึ�งจะไม่ก่อใหเ้กิดผลที�ดีกบักลุ่มหรือองคก์าร แต่ก็มีพื�นฐานความสนใจทั�งคน
และงาน ผูน้าํประเภทนี� จึงควรที�จะตอ้งพฒันาใหเ้ป็นผูน้าํที�มีความเป็นหวัหนา้ทีมมากขึ�น1258 
 -.r การศึกษาพฤติกรรมผูน้าํของเกสเซทและกูบา้ (Getzels and Guba) กล่าวคือ การศึกษานี�
เกิดขึ�นจากทฤษฎีกระบวนการทางสงัคมของเกสเซทและกบูา้ (Getzels and Guba) ซึ�งทฤษฎีนี�กล่าววา่ การบริหาร
สังคมสามารถวิเคราะห์ไดเ้ป็นสองมิติ  คือ สถาบันมิติ (homothetic dimension) และบุคคลมิติ (ideographic 
dimension) สถาบนัมิติประกอบดว้ย สถาบนัซึ� งแต่ละสถาบนัไดก้าํหนดบทบาท (role) ของตนตามลกัษณะและ
ประเภทของสถาบนันั�น นอกจากนี�แต่ละสถาบนัก็จะตอ้งกาํหนดสิ�งที�สถาบนัคาดหวงัไวต้ามปรัชญาและความมุ่ง
หมายของแต่ละสถาบนั  ส่วนบุคคลมิติ นั�นประกอบดว้ยตวับุคคลที�ปฏิบติังานอยูใ่นสถาบนันั�น และแต่ละคนก็มี
บุคลิกภาพ (personality) ของตนเอง  ในแต่ละคนก็มีความตอ้งการในตาํแหน่งหนา้ที�การงานที�มีความแตกต่างกนั
ออกไป ซึ�งมีความเกี�ยวขอ้งกนั การศึกษาดงักล่าวนี�ไดแ้บ่งผูน้าํออกเป็น 3 แบบ ตามลกัษณะของพฤติกรรมผูน้าํที�
แสดงออกในการบริหารองคก์าร ดงันี� คือ 1) ผูน้าํแบบเนน้สถาบนั (homothetic leadership style) ผูน้าํแบบนี� ยึด
หลกัสาํคญั คือการเนน้บทบาทและความคาดหวงัของสถาบนั เครื�องมือที�ใชคื้อ กฎหมาย อาํนาจและระเบียบ
ขอ้บงัคบัของสถาบนั บุคลากรมีหนา้ที�ปฏิบติัตามบทบาทที�สถาบนักาํหนดโดยเคร่งครัด  2) ผูน้าํแบบเนน้บุคคล 
(idiographic leadership style) ผูน้าํแบบนี� เนน้มิติบุคคล ยึดถือบุคลิกภาพและความตอ้งการของบุคคลเป็นหลกั
พยายามตอบสนองความตอ้งการของบุคคล และ 3) ผูน้าํแบบผสมผสาน (transactional leadership style) ผูน้าํแบบ
นี�  ยึดมิติทั�งสองโดยเน้นทั�งสถาบนัมิติและบุคลามิติพยายามเน้นความสมดุลไม่เคร่งครัดหรือหยอ่นเกินไปใน
บางขณะอาจเนน้ในบางมิติมากเป็นพิเศษทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัสถานการณ์1259  
 -.s การศึกษาพฤติกรรมผูน้าํของแมคเกรเกอร์ (McGregor)  กล่าวคือ การศึกษานี� มีความ
เกี�ยวขอ้งกนักบัทฤษฎีแรงจูงใจ และทฤษฎีความตอ้งการขั�นพื�นฐานของ Maslow ซึ� งแมคเกรเกอร์ ผูเ้ป็นนกัจิต
สงัคมชาวอเมริกา มีความเห็นวา่ การทาํงานกบัคน จะตอ้งคาํนึงถึง ธรรมชาติของมนุษยแ์ละพฤติกรรมของมนุษย ์
คือ มนุษยมี์ความตอ้งการพื�นฐาน และตอ้งการแรงจูงใจ ผูบ้ริหารที�มีประสิทธิภาพจะตอ้งให้สิ�งที�ผูต้าม หรือ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งการจึงจะทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความศรัทธา และกระตือรือร้นช่วยกนัปฏิบติังานให้
บรรลุจุดมุ่งหมาย การศึกษาดงักล่าวนี� ไดแ้บ่งผูน้าํออกเป็น 2 แบบ ไดแ้ก่ &) ผูน้าํที�มีความเชื�อในสมมติฐาน
                                                

1258สุนทร วงศไ์วศยวรรณ และ เสน่ห์ จุย้โต,  “ภาวะผูน้าํ,” ใน เอกสารการสอนชุดวชิาองค์การและ
การจัดการ เล่มที� 2 หน่วยที�  9-15 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (นนทบุรี:
สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2553), 166-168. 

1259Jacob W. Getzels and Eugene G. Guba, Social Behavior and the Administrative Process 
(New York : McGraw-Hill,1957), 64. 
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ธรรมชาติของมนุษยแ์บบ X ซึ� งทฤษฎี X มีความเชื�อวา่ พื�นฐานของคนนั�นไม่ชอบทาํงาน พื�นฐานของคนนั�นขี�
เกียจ อยากไดเ้งินอยากสบาย เพราะฉะนั�นบุคคลกลุ่มนี�จาํเป็นตอ้งคอยควบคุมตลอดเวลา และตอ้งมีการลงโทษมี
กฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด และ  2) ผูน้าํที�มีความเชื�อในสมมติฐานธรรมชาติของมนุษยแ์บบ Y  ซึ� งทฤษฎี Y เป็น
กลุ่มที�มองพื�นฐานของคนในแง่ดี มีความตระหนกัในหน้าที�ความรับผิดชอบเต็มใจทาํงาน มีการเรียนรู้ มีการ
พฒันาตนเอง พฒันางาน มีความคิดสร้างสรรค ์และมีศกัยภาพในตนเอง1260   
 3. ทฤษฎเีชิงสถานการณ์ (Situational theory) 

เนื�องจากการศึกษาภาวะผูน้าํตามทฤษฎีเชิงคุณลกัษณะ และทฤษฎีเชิงพฤติกรรมนั�นยงัแสวงหา
วิธีการที�ดีที�สุดยงัไม่ได ้ จึงไดเ้กิดทฤษฎีเชิงสถานการณ์ (Situational theory) ขึ�น ซึ� งเป็นแนวคิดการศึกษาภาวะ
ผูน้าํสมยัต่อ ๆ มาที�ใหค้วามสนใจในปัจจยัแวดลอ้มกบัประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผูน้าํ เป็นแนวความคิดที�
เชื�อวา่ความมีประสิทธิภาพของผูน้าํจะขึ�นอยู่กบัสถานการณ์ โดยรูปแบบของผูน้าํจะไม่ไดมี้ลกัษณะเป็นสากล 
(Universal) แต่ภาวะผูน้าํจะมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์อย่างใดอยา่งหนึ�งเท่านั�น ซึ� งอาจจะไม่เหมาะสมใน
สถานการณ์อื�นๆ หรืออาจจะกล่าวไดว้่าการใช้ภาวะผูน้าํจะตอ้งสอดคลอ้งกบัสถานการณ์และสภาพแวดลอ้ม
รอบๆ องคก์าร โดยมีทฤษฎีที�น่าสนใจ ดงันี�   

o.&  ทฤษฎีผูน้ําเชิงสถานการณ์ของโรเบิร์ต ทันเนนบาว์มและ วาร์เรน ชมิดท์ (Robert 
Tannenbaum and Warren Schmidt) ทนัเนนบาวม์และชมิดทไ์ดเ้สนอแบบผูน้าํตามขนาดของการใชอ้าํนาจหนา้ที�  
โดยเริ�มจากเผด็จการไปสู่แบบประชาธิปไตย  ลกัษณะของผูน้าํนั�นจะแตกต่างกนัไปตามวิธีการใชอ้าํนาจหนา้ที� 
และการเปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีอิสระในการทาํงาน ซึ� งตามแนวความคิดนี�  ผูน้าํนั�นจะไม่มีพฤติกรรมที�
เป็นเผด็จการเต็มที� หรือมีการปล่อยให้มีอิสระในการทาํงานมากจนเกินไป แต่จะเป็นพฤติกรรมที�พิจารณาถึง
ขนาดของการควบคุมหรือเปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาว่าจะมีมากน้อยเพียงใด โดยผูบ้ริหารใหม่ควรที�จะมี
พฤติกรรมผูน้าํที�ยดืหยุน่ตามสถานการณ์ในระยะแรกแลว้จึงค่อยมุ่งไปหาแบบประชาธิปไตย เพื�อเพิ�มแรงจูงใจใน
การทาํงาน คุณภาพในการตดัสินใจ การทาํงานเป็นทีม ขวญักาํลงัใจที�ดีและมีการพฒันา  ดงัแผนภูมิต่อไปนี�  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1260Douglas McGregor, “The Human Side of Enterprise,” in Management of  Organization 

Behavior, eds. Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard (Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall,1972), 46–48. 
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                      (ผูน้าํแบบเผด็จการ)                                                                            (ผูน้าํแบบประชาธิปไตย) 
                      มุ่งงาน                                                                                                                         มุ่งสมัพนัธ์ 
 
                                    

การใชอ้าํนาจของผูน้าํ 
 
                                                                                                 ความเป็นอิสระของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
                          
                         

     1      2      3     4      5     6     7 
   
แผนภูมิที� o1 แผนภูมิแสดงแบบของผูน้าํที�มีลกัษณะต่อเนื�องกนัไปตามแนวคิดของทนัเนนบาวม์และชมิดท ์

1 หมายถึง ผูน้าํตดัสินใจเองโดยตลอด 
2 หมายถึง ผูน้าํตดัสินใจเองและชี�แจงใหท้ราบถึงขอ้ตดัสินใจ 
3 หมายถึง ผูน้าํชี�แจงใหท้ราบถึงขอ้ตดัสินใจและใหซ้กัถามได ้
4 หมายถึง ผูน้าํชี�แจงใหท้ราบถึงขอ้ตดัสินใจที�กาํลงัจะทาํแต่พร้อมที�จะแกไ้ขไดเ้สมอ 
5 หมายถึง ผูน้าํระบุปัญหาแลว้ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาร่วมใหข้อ้เสนอแลว้จึงตดัสินใจ 
6 หมายถึง ผูน้าํแจง้ใหท้ราบถึงขอบเขตการตดัสินใจแลว้ใหก้ลุ่มทาํการตดัสินใจเอง 
7 หมายถึง ผูน้าํยอมให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตดัสินใจภายในขอบเขตที�ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงขึ�น

ไปกาํหนดไว้1261   
ทั�งนี�  ทนัเนนบาวม์และชมิดทไ์ดเ้สนอสูตรประสิทธิผลของผูน้าํไวด้งันี�   

E = f (l, f, s) 
 สูตรนี�สามารถอธิบายไดว้า่  E  คือ ประสิทธิผล (effectiveness) ผูน้าํที�มีประสิทธิผลจะตอ้ง
สามารถปรับเปลี�ยนแบบผูน้าํของตนเอง (leader) ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูต้าม (follower) และ
สถานการณ์ (situation)1262ดงันั�นการเลือกใชแ้บบของผูน้าํเพื�อให้เกิดประสิทธิผลนั�น ทนัเนนบาวม์และชมิดท์ จึง
ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ จะตอ้งพิจารณาอิทธิพลหรือปัจจยัเหล่านี�  คือ 1) ปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัผูน้าํไดแ้ก่ ค่านิยมของ
ผูน้าํความเชื�อถือในผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ความโนม้เอียงในแบบการนาํ และความรู้สึกมั�นคงต่อตาํแหน่ง 2) ปัจจยัที�
เกี�ยวกับผูใ้ต้บังคับบัญชา ได้แก่ ความต้องการมีอิสระในการแสดงออกแสดงความรับผิดชอบ ความรู้และ

                                                
1261สุเมธ เดียวอิศเรศ, พฤติกรรมผู้นําทางการศึกษา, พิมพค์รั� งที� & (กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 

2527), 68. 
1262R. Tannenbaum and W. Schmidt, “How to Choose a Leadership Pattern,” Harvard Business 

Review 36 (March-April 1958): 95-101. 
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สติปัญญา ความคาดหวงัในพฤติกรรมผูน้าํ และ 3) ปัจจัยที�เกี�ยวกบัสถานการณ์ ไดแ้ก่ รูปแบบ ขนาดของ
หน่วยงาน ความสามคัคีของผูร่้วมงาน ปัญหาต่างๆ ระยะเวลา1263  

o.-  ทฤษฎีผูน้าํเชิงสถานการณ์ของฟีดเลอร์ (Fieldler) การศึกษาตามทฤษฏีนี� มุ่งศึกษาทศันคติ
และแรงจูงใจของหวัหนา้ ซึ�งจะทาํใหเ้ขาปฏิบติัต่อลูกนอ้งแตกต่างกนั ซึ�งตามแนวคิดประกอบดว้ยส่วนที�สาํคญั - 
ประการ1264 คือ &) แบบของผูน้าํ ซึ� งการจาํแนกแบบของผูน้าํจะวดัลกัษณะการติดต่อเกี�ยวขอ้งกบัลูกน้องโดยใช้
แบบทดสอบ Least-Preferred Co-Workers Test หรือเรียกโดยยอ่ๆวา่ LPC ซึ� งคะแนนการทดสอบจะทาํนายว่า 
ผู ้ตอบนั� นมีแรงจูงใจมุ่งงาน (task-motivated) หรือมีแรงจูงใจมุ่งสัมพันธ์ ((relationship- motivated)  -) 
สถานการณ์ สําหรับสถานการณ์นั�นพิจารณาองค์ประกอบสําคัญ o ส่วน คือ การใช้อาํนาจในตาํแหน่งผูน้ํา 
โครงสร้างภารกิจ และความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้าํกบัสมาชิก  โดยมีรายละเอียด ดงันี� คือ -.&) การใชอ้าํนาจใน
ตาํแหน่งผูน้าํ (Position Power) เป็นระดบัของการใชอ้าํนาจของผูน้าํที�ผูใ้ตบ้งัคบับญัชายอมปฏิบติัตาม เป็นอาํนาจ
โดยตาํแหน่งที�ที�องคก์ารมอบหมายใหผู้น้าํในการที�จะใหร้างวลัและลงโทษผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ถา้ผูน้าํมีอาํนาจโดย
ตาํแหน่งมาก สถานการณ์ก็จะเอื�อประโยชน์ต่อผูน้าํมาก  -.-)  การจดัโครงสร้างภารกิจ (Task Structure) กล่าวถึง
ธรรมชาติของงานว่าเป็นงานประจาํที�โครงสร้างชัดเจน หรืองานที�ยุ่งยากซับซ้อน ไม่มีโครงสร้างชดัเจน ใน
ประเด็นการจดัโครงสร้างภารกิจ สามารถจะพิจารณาในเรื�องเหล่านี�  คือ &) ความชดัเจนของเป้าหมาย -) ความ
หลากหลายของวธีิการที�จะบรรลุเป้าหมาย o) ความสามารถตรวจสอบการตดัสินใจ p) ความเฉพาะเจาะจงของการ
แกปั้ญหา ดงันั�น ถา้ภารกิจขององคก์ารมีโครงสร้างที�ชดัเจนผูน้าํจะสามารถมีอิทธิพลต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดม้าก  
และ -.o) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้าํกบัสมาชิก (Leader- Member Relation) กล่าวถึงบรรยากาศของกลุ่มและ
ทศันคติของสมาชิก และการยอมรับที�มีต่อผูน้าํ เมื�อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไวว้างใจ เคารพเชื�อถือ และมีความเชื�อมั�นใน
ผูน้าํ ความสัมพนัธ์จะเป็นไปในทางที�ดี แต่ถา้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่ไวว้างใจ ไม่น่าเชื�อถือ และมีความเชื�อมั�นใน
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชานอ้ย ความสมัพนัธ์จะเป็นไปในทางที�ไม่ดี1265   

ฟีดเลอร์ใชอ้งคป์ระกอบทั�ง o ของสถานการณ์สร้างเป็นสถานการณ์ 8 สถานการณ์ ตั�งแต่ง่าย 
ปานกลาง จนถึงยากที�ผูน้าํจะควบคุม ซึ�งแต่ละองคป์ระกอบแยกจากกนั ดงันี� คือ  1) ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูน้าํกบั
สมาชิก แบ่งเป็นดีกบัไม่ดี 2) โครงสร้างของงาน  แบ่งออกเป็นชดัเจนกบัไม่ชดัเจน และ  3) อาํนาจในตาํแหน่ง  
แบ่งออกเป็นมากกบันอ้ย ซึ�งสามารถนาํเสนอเป็นแผนภูมิไดด้งันี�   
 

                                                
1263สุเมธ เดียวอิศเรศ, พฤติกรรมผู้นําทางการศึกษา, พิมพค์รั� งที� & (กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 

2527), 68. 
1264เสริมศกัดิ{  วิศาลาภรณ์, “ภาวะผูน้าํ,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการ

บริหารการศึกษา เล่ม 9 หน่วยที� 9-T บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(ฉบบัปรับปรุงครั� งที� &), พิมพค์รั� งที� & (นนทบุรี: สาํนกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WWo), 4-37. 

1265F. Fiedler and M. Chemers, Improving Leadership Effectiveness : The Leader Match 
Concept, 2nd ed. (New York : John Wiley & sons,1984), 45-49. 
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ความพึงพอใจของสมาชิกที�มีต่อผูน้าํ 
 
 

ระดบัของการควบคุม 
 
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง 
ผูน้าํกบัสมาชิก 
 
 

โครงสร้างของงาน 
 
 

อาํนาจในตาํแหน่ง 

 
พอใจมาก 

 
ปานกลาง 

 
ไม่พอใจมาก 
 

สูงมาก สูง สูง ปาน
กลาง 

ปาน 
กลาง 

ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย 

 
ดี 
 

 
ดี 
 

 
ดี 
 

 
ดี 
 

 
ไม่ดี 
 

 
ไม่ดี 

 
ไม่ดี 

 
ไม่ดี 

 
ชดัเจน 

 

 
ไม่ชดัเจน 

 
ชดัเจน 

 
  ไม่ชดัเจน 

 
มาก 

 
นอ้ย 

 
มาก 

 
นอ้ย 

 
มาก 

 
นอ้ย 

 
มาก 

 
นอ้ย 

สถานการณ์ 1 2 3 4 5 6 7 8 
  

แผนภูมิที� 32 แผนภูมิแสดงการจาํแนกการควบคุมสถานการณ์ในทฤษฎีภาวะผูน้าํตามแนวคิดของฟีดเลอร์ 
ที�มา:  รังสรรค ์ ประเสริฐศรี, ภาวะผูน้าํ (กรุงเทพฯ: ธนธชัการพิมพ,์ -Wpp), 103. 

จากแผนภูมิแสดงให้เห็นวา่ ในสถานการณ์ที� 1 ระดบัของการควบคุมสูงมาก ความสัมพนัธ์
ระหวา่งผูน้าํกบัสมาชิกดี โครงสร้างงานชดัเจน อาํนาจในตาํแหน่งมีมากความพึงพอใจของสมาชิกที�มีต่อผูน้าํมาก 
ในสถานการณ์ที� 2 และ 3 แสดงวา่การควบคุมอยูใ่นระดบัสูง ในสถานการณ์ที� 4–6 มีการควบคุมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง และสถานการณ์ที� 7-8 การควบคุมมีระดบันอ้ย การศึกษาตามแนวคิดนี� จึงแสดงให้เห็นว่า ผูน้าํแบบใดมี
ประสิทธิผลในสถานการณ์อยา่งไร ซึ� งสามารถสรุปสาระสาํคญัของแนวคิดนี� ไดด้งันี�  1) ในสถานการณ์ที�เอื�อต่อ
ผูน้ํา คือสถานการณ์ที�ตอ้งควบคุมมาก ผูน้ําแบบมุ่งงาน (มี LPC ตํ�า) จะมีประสิทธิผลสูงกว่าผูน้ําแบบมุ่ง
ความสมัพนัธ์ 2) ในสถานการณ์ที�เอื�อต่อผูน้าํ คือสถานการณ์ที�ตอ้งควบคุมปานกลาง ผูน้าํแบบมุ่งสมัพนัธ์ (มี LPC 
สูง) จะมีประสิทธิผลสูงกวา่ผูน้าํแบบมุ่งงาน และ 3) ในสถานการณ์ที�ไม่เอื�อต่อผูน้าํ คือสถานการณ์ที�ควบคุมนอ้ย 
ผูน้าํแบบมุ่งงาน (มี LPC  ตํ�า) จะมีประสิทธิผลสูงกวา่ผูน้าํแบบมุ่งสมัพนัธ์ 

o.o  ทฤษฎีผูน้าํเชิงสถานการณ์ของของเฮาส์ (House) ทฤษฎีความเป็นผูน้าํตามสถานการณ์ที�
เนน้รูปแบบการวิเคราะห์เส้นทาง-เป้าหมายนั�นถูกปรับปรุงพฒันาโดย เฮาส์และคณะ (House and Others) โดย
อาศยัแนวคิดของอีแวนส์ (Evans) หรือเรียกโดยทั�วไปวา่ ทฤษฎีวิถีทาง-เป้าหมาย (Path-Goal Theory) โดยทฤษฏี
นี� มุ่งแสดงใหเ้ห็นวา่ ผูน้าํมีอิทธิพลอยา่งไรต่อการรับรู้หรือความรู้สึกนึกคิดของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาที�มีต่อเป้าหมาย
ของงาน เป้าหมายส่วนตวั และวถีิทางที�จะบรรลุเป้าหมายนั�นๆ ผูน้าํที�มีประสิทธิภาพตามทฤษฎีนี� จึงพิจารณาจาก
สภาพทางจิตวทิยาของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มิใช่พิจารณาความสาํเร็จของงาน ผูน้าํที�มีประสิทธิผลในความหมายของ
ทฤษฏีนี� ก็คือ ผู ้นําที�สามารถเพิ�มพูนการยอมรับ ความพึงพอใจ และสามารถยกระดับแรงจูงใจให้กับ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดน้ั�นเอง  ดงันั�นหลกัสาํคญัของทฤษฎีนี� คือ มุ่งใหผู้บ้ริหารมีพฤติกรรมความเป็นผูน้าํเชิงกระตุน้
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จูงใจผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาโดยวธีิวางแนวทางใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชามีโอกาสสมัฤทธิ{ ผลตามเป้าหมายต่างๆ ทั�งของ
องคก์ารและของตวัเขาเองไปพร้อมๆ กนั1266  

เฮาส์และมิทเชลล ์(House and Mitchell ) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ ผูน้าํนั�นสามารถสร้างแรงจูงใจ
ในการทาํงานให้แก่ผูต้ามได ้ โดยการเพิ�มจาํนวนและชนิดของรางวลั ผลตอบแทนที�ไดรั้บจากการทาํงานนั�นๆ 
ผูน้าํยงัสามารถสร้างแรงจูงใจโดยการทาํให้วิถีทาง (Path) ที�จะไปสู่เป้าหมายชดัเจนขึ�น และง่ายต่อการทาํให้
สาํเร็จของผูป้ฏิบติั ผูน้าํนั�นสามารถแสดงพฤติกรรมดว้ยการช่วยเหลือแนะนาํ สอนงานและนาํทาง หรือเป็นพี�เลี�ยง
คอยดูแล นอกเหลือจากนั�นแลว้ยงัสามารถช่วยสร้างแรงจูงใจไดด้ว้ยการช่วยแกไ้ขอุปสรรคขวางกั�นหนทางไปสู่
เป้าหมาย รวมทั�งสามารถช่วยในการทาํใหต้วังานเองมีความน่าสนใจยิ�งขึ�น และทาํให้ผูต้ามเกิดความพึงพอใจต่อ
งานที�ทาํ  ซึ�งตามทฤษฎีนี�ผูน้าํตอ้งเพิ�มแรงจูงใจใหแ้ก่ผูต้ามใหส้ามารถบรรลุไดท้ั�งเป้าหมายส่วนตน และเป้าหมาย
ขององคก์ารในขณะเดียวกนัดว้ย โดยวิธีใดวิธีหนึ� ง ดงันี� คือ  1) ทาํให้วิถีทางที�ผูต้ามจะไดรั้บรางวลัตอบแทนมี
ความชดัเจน (Path clarification) กล่าวคือ การที�ผูน้าํทาํความตกลงที�ชดัเจนกบัผูต้ามเพื�อกาํหนดพฤติกรรม หรือ
วิธีการทาํงานให้สาํเร็จแลว้ จะไดรั้บรางวลัตอบแทนจากองคก์าร และ 2) ใชก้ารเพิ�มปริมาณรางวลั (Increase 
rewards) ที�ผูต้ามยอมรับในคุณค่าและมีความตอ้งการ กล่าวคือ การที�ผูน้าํพดูคุยกบัผูต้ามเพื�อจะไดท้ราบวา่ รางวลั
อะไรที�ผูต้ามถือว่าสําคญัแก่ตน ซึ� งหมายถึง ผูต้ามตอ้งการรางวลัเป็นแรงจูงใจภายในที�เกิดจากงานเองหรือ
ตอ้งการรางวลัที�เป็นแรงจูงใจจากภายนอก เป็นตน้วา่ การขึ�นเงินเดือน หรือการเลื�อนตาํแหน่งหนา้ที�การงาน
สูงขึ�น1267  

ทฤษฎีวิถีทาง-เป้าหมาย (Path-Goal Theory) นี� พิจารณาจากองคป์ระกอบหลกั - ประการ คือ 
พฤติกรรมผูน้าํกบัสถานการณ์ ในส่วนของพฤติกรรมผูน้าํนั�นสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท1268ไดแ้ก่ 1) 
ภาวะผูน้าํแบบสนบัสนุน (Supportive Leadership) เป็นพฤติกรรมที�ผูน้าํคาํนึงถึงผูอื้�นคลา้ย ๆ กบัมุ่งมิตรสัมพนัธ์ 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถเขา้ถึงไดง่้าย ใส่ใจในสวสัดิการความเป็นอยูแ่ละความตอ้งการของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
สนบัสนุนในการสร้างบรรยากาศที�ดีในการทาํงาน รวมทั�งปฏิบติัอยา่งเสมอภาคและให้การนบัถือต่อศกัดิ{ ศรีของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 2) ภาวะผูน้าํแบบชี�นาํ (Directive Leadership) เป็นพฤติกรรมผูน้าํที�คลา้ยกบัผูน้าํแบบมุ่งกิจ
สมัพนัธ์ ปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยการใชค้าํสั�งเกี�ยวกบัการทาํงาน รวมทั�งแจง้ความคาดหวงัใหท้ราบ บอกถึง
วิธีทาํงาน ตลอดจนกาํหนดเวลาทาํงานสาํเร็จให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบ โดยกาํหนดมาตรฐานของการทาํงาน
พร้อมกบักฎระเบียบต่างๆ ที�ชดัเจนแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา3) ภาวะผูน้าํแบบมุ่งความสาํเร็จของงาน (Achievement-
oriented Leadership) เป็นพฤติกรรมที�ผูน้าํกาํหนดเป้าหมายที�ทา้ทาย สร้างความมีมาตรฐานดา้นความเป็นเลิศสูง 
(High standard of excellence) แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และแสวงหาวิธีการปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเนื�อง 
รวมทั�งการตั�งความคาดหวงัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ด้วยการแสดงความมั�นใจว่า ผูใ้ตบ้ังคบับญัชาจะสามารถ

                                                
1266Robert J. House, “A Path Goal Theory of Effectiveness,” Administrative Science Quarterly 

1, 3 (September 1971): 321-338. 
1267Robert I. House and Terence R. Mitchell, “Path-Goal Theory and Leadership,” Journal of 

Contemporary Business 3, 4 (Autumn 1974): 81-97. 
1268Ibid.  
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ปฏิบติังานที�มีมาตรฐานสูงไดส้าํเร็จ และ 4) ภาวะผูน้าํแบบมีส่วนร่วม (Participative Leadership) เป็นพฤติกรรมที�
ผูน้าํแสดงต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยการขอคาํปรึกษาก่อนที�จะตดัสินใจ รวมถึงพฤติกรรมที�เกี�ยวกบัการขอความ
คิดเห็นและขอ้เสนอแนะกระตุน้ให้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และมีการประชุมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในที�ทาํงาน
บ่อย ๆ ผูน้าํแบบให้มีส่วนร่วมจะกระตุน้ให้เกิดการอภิปรายของกลุ่ม และเขียนขอ้เสนอแนะ   ต่าง ๆ ขึ�นในที�
ทาํงาน  

สําหรับสถานการณ์นั� น ผู ้นําจะต้องปรับเปลี�ยนพฤติกรรมของตนให้สอดคล้องกันกับ
สถานการณ์  ตวัแปรในดา้นสถานการณ์ (Situation Factors) ของทฤษฎีวถีิทาง-เป้าหมายนี�  ประกอบดว้ยตวัแปร - 
ชนิด คือ &) คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (Subordinate Contingency Factors) เป็นสภาพการณ์ที�
เป็นลกัษณะของตวัผูป้ฏิบติังานเอง ประกอบดว้ยความตอ้งการส่วนบุคคล ความสามารถ ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
และคุณลกัษณะของบุคลิกภาพ และ -) ความกดดนัและการเรียกร้องจากสภาพแวดลอ้ม (Environment) เป็น
สถานการณ์ส่วนที�ผูป้ฏิบัติงานไม่สามารถกําหนด หรือควบคุมได้ ได้แก่ การจัดโครงสร้างของงาน (Task 
Structure) ระดบัของความเป็นพิธีการ (Formalization) และกลุ่มทาํงาน (Work Group)1269   

ผูน้าํตามทฤษฎีวิถีทาง- เป้าหมาย พยายามวางเส้นทางที�จะให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไปสู่เป้าหมาย
ไดอ้ยา่งราบรื�นที�สุด ซึ�งผูน้าํตอ้งเลือกใชแ้บบหรือพฤติกรรมผูน้าํใหเ้หมาะสมกบัตวัแปรดา้นสถานการณ์ จากการ
ศึกษาวิจยัไดข้อ้คน้พบ ดงันี�  &) พฤติกรรมภาวะผูน้าํแบบชี�นาํมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัความพึงพอใจและ 
ความคาดหวงัของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและความคาดหวงัของผูใ้ตบ้ังคบับญัชาในสถานการณ์ที�ภารกิจชัดเจน -) 
พฤติการณ์ภาวะผูน้าํแบบสนบัสนุนจะส่งผลใหเ้กิดความพึงพอใจมากที�สุดตอ่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาที�ปฏิบติังานอยา่งมี
ความอึดอดักดดนั หรือภารกิจอนัไม่น่าพึงพอใจ o) ในภารกิจที�ไม่ซํ� าซากและเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะพึงพอใจในผูน้าํที�มีพฤติกรรมแบบมีส่วนร่วมมากกว่า และ p) ในสถานการณ์ที�ภารกิจเป็น
ลกัษณะไม่ซํ� าซากและความคลุมเครือ พฤติกรรมภาวะผูน้าํแบบมุ่งความสําเร็จที�งาน ทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามี
ความมั�นใจวา่ความพยายามของพวกเขาจะไดรั้บผลตอบแทน1270 

o.p ทฤษฎีผูน้าํเชิงสถานการณ์ของเฮอร์เซยแ์ละแบลนชาร์ด (Hersey and Blanchard) ทฤษฎี
ภาวะผูน้าํตามสถานการณ์ของเฮอร์เซยแ์ละแบลนชาร์ด (Hersey and Blanchard) เรียกโดยทั�วไปวา่ “ทฤษฎีวงจร
ชีวิต”  (Life-Cycle Theory) ซึ� งอธิบายถึงพฤติกรรมผูน้าํที�จาํเป็นในแต่ละสถานการณ์ ทฤษฎีนี� มุ่งเนน้ที�ผูน้าํทาํ
อะไร มากกวา่ที�ผูน้าํเป็นอะไร ดงันั�นจึงเหมาะสมในการใชฝึ้กอบรมมากกวา่จะใชใ้นการวิจยั ทฤษฎีไดพ้ยายาม
อธิบายใหผู้น้าํเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งแบบภาวะผูน้าํที�มีประสิทธิผล กบัระดบัวฒิุภาวะของผูต้าม โดยตั�งอยู่
บนความเชื�อวา่ ประสิทธิผลของผูน้าํขึ�นอยูก่บัความสอดคลอ้งที�เหมาะสมระหวา่งพฤติกรรมผูน้าํกบัวฒิุภาวะของ
กลุ่มหรือของบุคคล ดังนั�นจึงเน้นวุฒิภาวะของกลุ่มหรือของผูต้าม เป็นตวัแปรสําคญัของสถานการณ์ ซึ� งเป็น

                                                
1269เสริมศกัดิ{  วิศาลาภรณ์, “ภาวะผูน้าํ,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการ

บริหารการศึกษา เล่ม 9 หน่วยที� 9-T บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(ฉบบัปรับปรุงครั� งที� &), พิมพค์รั� งที� & (นนทบุรี: สาํนกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WWo), 4-69. 

1270Fred Luthans, “Successful vs. effective real managers,” Academy of Management 
Executive 2, 2 (May1988): 127–132. 
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พฤติกรรม 

มุ่งสัมพนัธ์ 

พฤติกรรมมุ่งงาน 

สูง 

สูง ตํ$า 

ตวักลางที�เชื�อมความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมผูน้าํกบัประสิทธิผล ลกัษณะเด่นของทฤษฎีนี�  มีอยู ่2 ประการ คือ  
1) ใช้ได้กับทั� งบุคคลและกลุ่ม และ 2) เนื�องจากทฤษฎีนี�  อธิบายถึงความสัมพนัธ์กับผูบ้ังคับบัญชา 
ผูใ้ตบ้งัคบับัญชา และเพื�อนร่วมงาน ดังนั�นจึงสามารถนําทฤษฎีนี� ไปใชเ้พื�อให้เกิดอิทธิพลต่อพฤติกรรม ของ
ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื�อนร่วมงานได ้ เฮอร์เซยแ์ละแบลนชาร์ดไดน้าํผลการศึกษาภาวะผูน้าํที�
มหาวทิยาลยัแห่งรัฐโอไฮโอ  และจากทฤษฎีสามมิติของเรดดิน กล่าวคือ พฤติกรรม 2 แบบ ซึ� งไดแ้ก่ พฤติกรรม
มุ่งงาน (task behavior) และพฤติกรรมมุ่งสัมพนัธ์ (relation behavior) มาสร้างเป็นภาวะผูน้าํ 4 แบบ คือ 1) แบบ
สั�งการ (telling) เป็นพฤติกรรมที�มุ่งงานสูงและมุ่งสมัพนัธ์ตํ�า 2) แบบการแนะ (selling) เป็นพฤติกรรมที�มุ่งงานสูง
และมุ่งสมัพนัธ์สูงดว้ย 3) แบบการใหมี้ส่วนร่วม (participating) เป็นพฤติกรรมที�มุ่งสมัพนัธ์สูงและมุ่งงานตํ�า และ 
4) แบบการมอบอาํนาจ (delegating) เป็นพฤติกรรมที�มุ่งสมัพนัธ์ตํ�าและมุ่งงานตํ�าดว้ย ซึ�งแต่ละแบบของภาวะผูน้าํ
จะมีประสิทธิผลหรือไม่นั�นขึ�นอยูก่บัสถานการณ์พฤติกรรมผูน้าํทั�ง 4 แบบ สามารถนาํแสดงเป็นแผนภูมิไดด้งันี�  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที� o3 แผนภูมิแสดงแบบภาวะผูน้าํของเฮอร์เซยแ์ละแบลนชาร์ด 
ที�มา: เสริมศกัดิ{  วิศาลาภรณ์, “ภาวะผูน้าํ,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการบริหาร
การศึกษา เล่ม 9 หน่วยที� 9-T บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ฉบับ
ปรับปรุงครัvงที� 9), พิมพค์รั� งที� & (นนทบุรี: สาํนกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WWo), p-rp. 

ทฤษฎีภาวะผูน้าํตามสถานการณ์ ใชว้ฒิุภาวะ (maturity) เป็นตวัแปรเพียงตวัเดียวที�ใชว้ิเคราะห์
ธรรมชาติของสถานการณ์ (Situation) ซึ�งวฒิุภาวะนี�หมายถึง 1) ความสามารถที�จะตั�งเป้าหมายไวสู้ง แต่อยูใ่นวิสัย
ที�จะปฏิบติัได ้2) ความเตม็ใจและความสามารถที�จะรับผิดชอบ และ 3) ประสบการณ์ของบุคคลหรือของกลุ่ม1271   

สถานการณ์ตามทฤษฎีนี�   เป็นการต่อเนื�องระหว่างมีวุฒิภาวะ ไปสู่ไม่มีวุฒิภาวะ ซึ� งแบ่ง
สถานการณ์ออกเป็น 4 แบบ คือ  M4,  M3,  M2, และ M1  ซึ� งขึ�นอยูก่บัระดบัวฒิุภาวะ ระดบัวฒิุภาวะในที�นี� เป็น
ระดบัวฒิุภาวะของบุคคลในกลุ่มหรือระดบัวุฒิภาวะของกลุ่มในภาพรวม ซึ� งการพิจารณาระดบัวฒิุภาวะของผู ้

                                                
1271Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard, Management of Organizational Behavior: 

Utilizing. Human Resources, 4th ed. (Englewood Cliffs, N.J: Prentice- Hall.1982), &W&. 

 การให้ม ี

 ส่วนร่วม        การแนะ 

 

การมอบ          การสั$ง 

 อาํนาจ 
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ตามนั�นผูน้าํจะตอ้งพิจารณาวฒิุภาวะ 2 อยา่งคือ  วฒิุภาวะเกี�ยวกบังาน (job maturity) และวฒิุภาวะทางจิตวิทยา 
(psychological maturity)1272   

วฒิุภาวะเกี�ยวกบังานนั�น เป็นการพิจารณาวา่  ผูต้ามมีความสามารถหรือไม่มีความสามารถใน
การปฏิบติังาน  วฒิุภาวะเกี�ยวกบังานอธิบายไดด้งันี�  

M1 หมายถึง มีความสามารถแต่เพียงเลก็นอ้ย 
M2 หมายถึง มีความสามารถบา้ง 
M3 หมายถึง มีความสามารถค่อนขา้งมาก 
M4 หมายถึง มีความสามารถมากที�สุด 
สําหรับวุฒิภาวะทางจิตวิทยา เป็นการพิจารณาว่า  ผูต้ามมีความเต็มใจหรือไม่เต็มใจในการ

ปฏิบติังาน  ความเตม็ใจในที�นี� รวมถึงความเชื�อมั�นในการทาํงานดว้ย  วฒิุภาวะทางจิตวทิยาอธิบายไดด้งันี�  
M1 หมายถึง ไม่ค่อยมีความเตม็ใจ 
M2 หมายถึง มีความเตม็ใจบา้งในบางครั� ง 
M3 หมายถึง มีความเตม็ใจบ่อยๆ 
M4 หมายถึง มีความเตม็ใจเป็นประจาํหรือเสมอ 
ทฤษฎีภาวะผูน้าํตามสถานการณ์ไดก้ล่าวถึงคาํว่าประสิทธิผล(Effectiveness) ไวอ้ยา่งกวา้งๆ 

โดยแสดงใหเ้ห็นวา่เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบติังานตามจุดมุ่งหมายและเงื�อนไขทางจิตวทิยา โดยนิยามวา่ ประสิทธิผล 
มีความหมายรวมถึงการที�กลุ่มสามารถบรรลุเป้าหมายไดดี้เพียงใด ในขณะเดียวกนัพิจารณาจากสภาพทางจิตวทิยา
ของบุคคลและของกลุ่มดว้ย1273 โดยสรุปแลว้ประสิทธิผลขึ�นอยูก่บั 1) ผลผลิต (productivity) และการปฏิบติังาน  
2) สภาพของทรัพยากรมนุษย ์และ 3) การบรรลุเป้าหมายทั�งระยะยาวและระยะสั�น  

อนึ� งเพื�อให้เกิดประสิทธิผลแล้วผู ้นําจําเป็นต้องปรับพฤติกรรมผู ้นําให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ดงัต่อไปนี� คือ1274 1) ภาวะผูน้าํแบบสั�งการ (telling) เป็นพฤติกรรมที�มุ่งงานสูงและมุ่งสัมพนัธ์ตํ�า  
เหมาะกบัผูต้ามที�มีวฒิุภาวะตํ�า (M1)  ดงันั�นผูน้าํจะตอ้งสั�งเป็นอยา่งมาก ในสถานการณ์แบบนี�ตอ้งให้คาํแนะนาํที�
เฉพาะเจาะจง และนิเทศงานอยา่งใกลชิ้ด 2) ภาวะผูน้าํแบบการแนะ (selling) เป็นพฤติกรรมที�มุ่งงานสูงและมุ่ง
สัมพนัธ์สูงดว้ย เหมาะกบัผูต้ามที�มีความเต็มใจที�จะปฏิบติังานสูง แต่ความสามารถการปฏิบติังานอยู่ในระยะที�
กาํลงัพฒันา  ผูน้ําจําเป็นต้องให้คาํแนะนําและชี� นําในระดับมากอยู่ ทั� งให้การสนับสนุนและความมั�นใจใน
ระดบัสูงดว้ย ในสถานการณ์แบบนี� ผูน้าํตอ้งอธิบายการตดัสินใจของตนเอง และเปิดโอกาสให้ผูต้ามไดซ้กัถาม
เพื�อความกระจ่าง o) ภาวะผูน้าํแบบการใหมี้ส่วนร่วม (participating) เป็นพฤติกรรมที�มุ่งสัมพนัธ์สูงและมุ่งงานตํ�า 

                                                
1272Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard, The Essentials of Situational Leadership 

(Escondido, California: Leadership StudiesProductions, Inc.,1980), 74. 
1273Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard, Management of Organizational Behavior: 

Utilizing. Human Resources, 4th ed. (Englewood Cliffs, N.J: Prentice- Hall.1982), &Aq-&-p. 
1274Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard, The Essentials of Situational Leadership 

(Escondido, California: Leadership StudiesProductions, Inc.,1980), 72-74. 
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เตม็ใจ                            ไม่เตม็ใจ 

ความเตม็ใจในการทาํงาน 

มีมาก 

มีนอ้ย 

ความสามารถ 

ในการทาํงาน 

ผูต้ามตอ้งการการสนบัสนุนเป็นอยา่งมาก แต่ตอ้งการการชี�นาํเพียงเลก็นอ้ย ในสถานการณ์แบบนี�ผูน้าํจะตอ้งให้ผู ้
ตามไดแ้สดงความคิดเห็นและส่งเสริมสนับสนุนให้ผูต้ามไดต้ดัสินใจ และ  p) ภาวะผูน้าํแบบการมอบอาํนาจ 
(delegating)  เป็นพฤติกรรมที�มุ่งสมัพนัธ์ตํ�าและมุ่งงานตํ�าดว้ย  ผูน้าํแสดงพฤติกรรมชี�นาํและสนบัสนุนนอ้ยที�สุด  
ผูต้ามมีวฒิุภาวะทางจิตวทิยาและวฒิุภาวะเกี�ยวกบังานในระดบัสูง   เป็นผูที้�ตระหนกัในภารกิจและวตัถุประสงค์
ของงาน สามารถปฏิบติังานไดเ้อง  ในสถานการณ์แบบนี� ผูน้าํควรจะให้ผูต้ามรับผิดชอบในการตดัสินใจและ
รับผิดชอบในการปฏิบติังานเอง  ดงันั�นเมื�อมองโดยภาพรวมแลว้ทฤษฎีภาวะผูน้าํตามสถานการณ์ของเฮอร์เซย์
และแบลนชาร์ดนั�นแบ่งพฤติกรรมผูน้าํออกเป็น 2 แบบ  คือ  พฤติกรรมมุ่งงาน และ พฤติกรรมมุ่งสัมพนัธ์ ส่วน
สถานการณ์ตามสถานการณ์นี� พิจารณาจากระดับวุฒิภาวะของผูต้าม ซึ� งพิจารณาจาก 2 องค์ประกอบ คือ 
ความสามารถ (ability) และ ความเตม็ใจ  (willingness)  และเพื�อให้เขา้ใจถึงทฤษฎีภาวะผูน้าํตามสถานการณ์ของ
เฮอร์เซยแ์ละแบลนชาร์ดให้ชดัเจนยิ�งขึ�น จึงอาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่ ทฤษฎีนี� แบ่งภาวะผูน้าํออกเป็น 4 แบบ และ
ใชร้ะดบัวฒิุภาวะของผูต้ามเป็นตวัแปรดา้นสถานการณ์ โดยแบ่งระดบัวฒิุภาวะออกเป็น 4 กลุ่ม ระดบัวฒิุภาวะ
พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงาน และความเต็มใจในการปฏิบัติงานของผูต้าม ความเหมาะสม
สอดคลอ้งระหวา่งแบบภาวะผูน้าํกบัสถานการณ์ แสดงเป็นแผนภูมิไดด้งันี�  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิที� o4 แผนภูมิแสดงขอ้สรุปของทฤษฎีภาวะผูน้าํตามสถานการณ์ 
ที�มา: เสริมศักดิ{  วิศาลาภรณ์, “ภาวะผูน้ํา” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการบริหาร
การศึกษา เล่ม 9 หน่วยที� 9-T บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ฉบับ
ปรับปรุงครัvงที� 9), พิมพค์รั� งที� & (นนทบุรี: สาํนกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WWo), 4-79. 

จากแผนภูมิดงักล่าวขา้งตน้สามารถกล่าวสรุปไดด้งันี� คือ 1) ผูน้าํแบบสั�งการ  เนน้งานมากกวา่
ความ สมัพนัธ์  เหมาะกบัผูต้ามที�มีความสามารถนอ้ย และไม่เต็มใจทาํงาน 2) ผูน้าํแบบการแนะ  เนน้ทั�งงานและ
ความสัมพนัธ์  เหมาะกบัผูต้ามที�มีความสามารถนอ้ย  แต่เต็มใจในการทาํงาน 3) ผูน้าํแบบให้มีส่วนร่วม  เน้น
ความสัมพนัธ์มากกวา่งาน เหมาะกบัผูต้ามที�มีความสามารถ  แต่ไม่เต็มใจในการทาํงาน 4) ผูน้าํแบบการมอบ
อาํนาจ ไม่เนน้ทั�งงานและความสมัพนัธ์ เหมาะกบัผูต้ามที�มีความสามารถและเตม็ใจทาํงาน1275   

                                                
1275เสริมศกัดิ{  วิศาลาภรณ์, “ภาวะผูน้าํ,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการ

บริหารการศึกษา เล่ม 9 หน่วยที� 9-T บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(ฉบบัปรับปรุงครั� งที� &), พิมพค์รั� งที� & (นนทบุรี: สาํนกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WWo), 4-73-4-79. 

 

แบบการมอบอาํนาจ           แบบให้มีส่วนร่วม 

 

 

 

แบบการแนะ                      แบบการสั$ง 
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o.W ทฤษฎีผูน้าํตามสถานการณ์ของวรูมและเยทตนั (Vroom and Yetton) วรูมและเยทตนัได้
นําเสนอรูปแบบผูน้ําที� เหมาะสมภายใต้สถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ� งโดยเฉพาะ โดยได้แนวคิดมาจาก        
ทนัเนนบาวม์และชมิดท์ (Tannenbaum and Schmidt) และพฒันามาเป็นรูปแบบการตดัสินใจของผูน้าํ ซึ� งมีอยู ่5 
รูปแบบดว้ยกนั โดยพิจารณาเรียงลาํดบัตามความมากนอ้ยของการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ตั�งแต่ระดบัอตัตาธิปไตยสูงสุดจนถึงประชาธิปไตยสูงสุด โดยมีสัญลกัษณ์ระบุวา่ A เป็นลกัษณะอตัตาธิปไตย C 
เป็นลกัษณะการให้คาํปรึกษาแนะนาํ และ G เป็นลกัษณะการตดัสินใจโดยกลุ่ม และมีเลขโรมนักาํกบัแสดง
นํ� าหนักความมากน้อย ดงันี� คือ  &) ผูน้าํแกปั้ญหาหรือตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลที�ตนเองมีแลว้เท่านั�น (autocratic 
decision I:AI) -) ผูน้าํรับขอ้มูลที�จาํเป็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา แลว้จึงตดัสินใจแกปั้ญหาดว้ยตนเอง โดยอาจจะบอก
หรือไม่บอกปัญหานั�นกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่มีสิทธิ{ ในการเสนอความเห็นหรือร่วมตดัสินใจ 
(autocratic decision II:AII) o) ผูน้าํยอมให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ
แนวทางในการแกปั้ญหาเป็นรายบุคคล หรืออาจขอคาํแนะนาํต่าง ๆ เท่าที�จาํเป็นแลว้จึงตดัสินใจแกปั้ญหาดว้ย
ตนเอง โดยอาจนาํหรือไม่นาํขอ้เสนอแนะของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้มาร่วมตดัสินใจดว้ย (consultative I: CI) p) 
ผูน้ํายอมให้ผูใ้ต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา 
หลงัจากนั�นผูน้าํจะรวบรวมความคิดเห็นทั�งหมดมาพิจารณา แลว้จึงตดัสินใจแกปั้ญหาดว้ยตนเอง ซึ�งการตดัสินใจ
นี� อาจจะสะทอ้นหรือไม่สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของผูต้ามก็ได้(consultative II:CII) และ W) ผูน้าํยอมให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ หลงัจากนั�นผูน้าํและผูต้ามจะร่วมกนัสร้าง
และประเมินทางเลือกในการแกปั้ญหาโดยใชม้ติของกลุ่มผูน้าํไม่พยายามที�จะใชอิ้ทธิพลของตนเพื�อให้ยอมรับ
วิธีการแกปั้ญหาในแบบที�ตนตอ้งการ แต่เต็มใจที�จะยอมรับและนาํเอาวิธีแกปั้ญหาของกลุ่มไปปฏิบติั (group 
decision : GII)  รูปแบบผูน้าํทั�ง W เหล่านี� จะเหมาะสมกบัสถานการณ์อยา่งใดอยา่งหนึ�งเท่านั�น ผูน้าํจะเลือกใช้
รูปแบบใดขึ�นอยู่กบัปัจจยัสําคญั - ประการคือ ผูน้าํแน่ใจวา่การตดัสินใจนั�นมีคุณภาพ และผูน้าํแน่ใจวา่การ
ตดัสินใจนั�นสมาชิกในกลุ่มยอมรับวา่จาํเป็นต่อการดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยเช่นกนั1276  

4. ทฤษฎภีาวะผู้นําเชิงแลกเปลี�ยน (Transactional Leadership Theory) และทฤษฎีภาวะผู้นําเชิง
เปลี�ยนสภาพ (Transformational Leadership Theory)  

ทฤษฎีภาวะผูน้าํเชิงแลกเปลี�ยนและทฤษฎีภาวะผูน้าํเชิงเปลี�ยนสภาพ เป็นวิธีการที�จะช่วยอธิบาย
วธีิที�ผูน้าํและผูต้ามมีอิทธิพลซึ�งกนัและกนั ซึ�งทั�ง - ทฤษฏีนี� เป็นผลงานการศึกษาพฒันาของดาวน์ตนั (Downton) 
เบอร์น (Burns) และแบส (Bass) ทฤษฎีภาวะผูน้าํเชิงแลกเปลี�ยนนี� มีพื�นฐานมาจากทฤษฎีการแลกเปลี�ยนทาง
สังคม  โดยเนน้การแลกเปลี�ยนประโยชน์ระหวา่งผูน้าํกบัผูต้าม ซึ� งต่างก็มีอิทธิพลซึ�งกนัและกนั  ต่างก็พึ�งพาซึ� ง
กนัและกนัเพื�อแลกเปลี�ยนผลประโยชน์บางอยา่ง ต่างฝ่ายต่างอาํนวยประโยชน์ให้ซึ� งกนัและกนั คือ “ผูน้าํจะให ้ 
อะไรบา้งเพื�อที�จะไดรั้บอะไรบางอยา่งเป็นการตอบแทน” ในสภาพเช่นนี�ผูน้าํจะมีอิทธิพลมาก เพราะผูต้ามมกัจะ
สนใจทาํแต่ในสิ�งที�ผูน้าํตอ้งการ ดงันั�นผูน้าํเชิงแลกเปลี�ยนจะใชว้ิธีการเจราจาต่อรอง (bargaining) มากที�สุด  ซึ� ง
ลกัษณะของผูน้าํแบบแลกเปลี�ยน  มีดงันี� คือ &) รู้วา่ผูต้ามตอ้งการอะไรจากการทาํงาน  และพยายามให้ผูต้ามไดรั้บ

                                                
1276Vroom and Yetton, 1973, quoted in Gary Dessler, Management : Principles and Practices 

for Tomorrow’s Leaders, 3rd ed. (New Jersey : Pearson Education, Inc., 2004), 308-309. 
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สิ�งที�ตอ้งการตราบเท่าที�เขายงัทาํงานไดผ้ล 2) แลกเปลี�ยนรางวลั และสญัญาวา่จะใหร้างวลัถา้มีความมานะพยายาม
ในการทาํงาน และ 3) ตอบสนองความตอ้งการและความปรารถนาของผูต้าม ตราบเท่าที�ผูต้ามยงัคงทาํงานได้
สาํเร็จ1277   

ทั�งนี�แบสไดท้าํการวจิยัโดยวธีิวเิคราะห์องคป์ระกอบพบวา่ องคป์ระกอบที�สาํคญัของภาวะผูน้าํเชิง
แลกเปลี�ยนนั�น มี 2 องค์ประกอบ คือ การให้รางวลัตามสถานการณ์ และการบริหารแบบวางเฉย1278  ซึ� งมี
รายละเอียดดงัต่อไปนี�  

1. การให้รางวลัตามสถานการณ์ (contingent reward) เกี�ยวขอ้งกบัปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้าํและผู ้
ตาม ซึ� งเนน้การแลกเปลี�ยน นั�นคือ ผูน้าํให้รางวลัที�เหมาะสม ซึ� งเป็นการเสริมแรง (reinforcement) ให้แก่ผูต้าม 
อาจชมเชย ขึ�นเงินเดือน ให้โบนัส เลื�อนตาํแหน่ง เป็นตน้ การให้รางวลัตามสถานการณ์นั�น มกัจะเป็นการจูงใจ
โดยการให้รางวลัเป็นการตอบแทน   เพื�อสนองความตอ้งการขั�นตน้ (ตามแนวคิดของ Maslow)   และเป็น
แรงจูงใจภายนอก (extrinsic motives) เป็นส่วนใหญ่ 

2.การบริหารแบบวางเฉย (management-by-exception) เป็นการบริหารงานที�ปล่อยให้เป็นไปตาม
สภาพเดิม (status quo) ผูน้าํไม่พยายามเขา้ไปยุง่เกี�ยว จะเขา้ไปแทรกก็ต่อเมื�อมีอะไรเกิดผิดพลาดขึ�นหรือการ
ทาํงานตํ�ากวา่มาตรฐาน การเสริมแรงจะเป็นไปทางลบ คือ การตาํหนิ ซึ�งการบริหารงานแบบวางเฉยจะแตกต่าง
จากการบริหารงานแบบตามสบาย (laissez  faire) เพราะการบริหารงานแบบตามสบายนั�น  จะปล่อยใหง้านดาํเนิน
ไป โดยผูบ้ริหารไม่เขา้ไปยุง่ เมื�อเกิดปัญหาหรือขอ้ผิดพลาด   ผูบ้ริหารจะพยายามเอาตวัรอด และไม่ตดัสินใจ  

ภาวะผูน้าํเชิงแลกเปลี�ยนนี�อาจเป็นไดท้ั�งแบบรับ (passive) และแบบรุก (active) ภาวะผูน้าํเชิง
แลกเปลี�ยนแบบรับนั�นเป็นการบริหารโดยการวางเฉย ใชว้ธีิการทาํงานแบบเดิม รักษาสภาพเดิม เมื�อมีสิ�งผิดพลาด  
ผูน้าํจะเขา้ไปแกไ้ข ซึ�งมกัจะเป็นไปทางลบ  ผูต้ามอาจถูกตาํหนิ และในทางตรงกนัขา้ม   ภาวะผูน้าํเชิงแลกเปลี�ยน
แบบรุกเป็นปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูน้าํกบัผูต้ามในเรื�องการแลกเปลี�ยนชนิดกนัไวดี้กวา่แก ้เช่น การให้รางวลัหรือ
ผลตอบแทน ผูน้าํตอ้งแสวงหาขอ้มูล ความตอ้งการของผูต้าม ตอ้งทาํงานอะไร แสดงบทบาทอยา่งไรงานจึงสาํเร็จ
ได ้แรงจูงใจของผูต้ามจะสูงขึ�นเมื�อทั�งสองฝ่ายมีความตอ้งการที�สอดคลอ้งกนั  แนวคิดเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํเชิง
แลกเปลี�ยนเชิงรุกนี�  มีความคลา้ยกบัทฤษฎีวถีิทาง-เป้าหมายของเฮาส์ (House)  

สาํหรับทฤษฎีภาวะผูน้าํเชิงเปลี�ยนสภาพนั�น เป็นการเปลี�ยนสภาพของทั�งบุคคลและระบบให้ดีขึ�น  
ภาวะผูน้าํเชิงเปลี�ยนสภาพเกิดขึ�นเมื�อผูน้าํขยายขอบเขตและยกระดบัความสนใจของผูต้าม ผูน้าํจะทาํให้ผูต้าม
ตระหนกัถึงความสาํคญั และยอมรับในจุดประสงคแ์ละภารกิจของกลุ่ม  ผูน้าํจะชี�ใหผู้ต้ามมองเห็นประโยชน์ส่วน

                                                
1277Bernard M. Bass and Bruce J. Avolio, Manual for the Multifactor Leadership 

Questionnaire (Palo Alto, California: Consulting Psychologists Press,1990),10. 
1278John J. Hater and Bernard M. Bass, “Superiors' evaluations and subordinates' perceptions of 

transformational and transactional leadership,” Journal of Applied Psychology 73, 4 (Nov 1988): 696;  
Bernard M. Bass and Bruce J. Avolio, Manual for the Multifactor Leadership Questionnaire (Palo Alto, 
California: Consulting Psychologists Press,1990), 19-20. 
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ตน  โดยมองจากประโยชน์ขององคก์ารหรือของกลุ่ม1279 และจากการวิจยัของแบส (Bass,1985) ไดผ้ลยืนยนัว่า 
ผูน้าํเชิงเปลี�ยนสภาพมีความขยนัหมั�นเพียรในการทาํงาน มีผลงานดีเด่น มีความผูกพนั (commitment) ต่องานและ
ต่อองคก์าร พฤติกรรมของผูน้าํแบบเปลี�ยนสภาพจะมีดงันี� คือ1) ให้ผูต้ามมีอิสระในการทาํงานและส่งเสริมให้ผู ้
ตามไดพ้ฒันาตนเอง 2) มีความเป็นมิตรกบัผูต้าม ใชว้ธีิแบบไม่เป็นทางการกบัผูต้ามเหมือนกบับิดาที�บุตรจะไปหา
เมื�อไรก็ได ้3) เป็นแบบอยา่งของความซื�อสตัย ์ความยติุธรรมและมีมาตรฐานสูงในการปฏิบติังาน ขณะเดียวกนัก็มี
ความสามารถในการแกปั้ญหาต่างๆ 4) ย ั�วยผุูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยการให้คาํแนะนาํ ช่วยเหลือสนบัสนุน ยกยอ่ง 
ยอมรับและเปิดใจกวา้ง ขณะเดียวกนัก็แลกเปลี�ยนความรู้ ความชาํนาญกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 5) แสดงให้เห็นวา่มี
ความเชื�อมั�น กระตือรือร้น ตระหนกัในศกัดิ{ ศรีของบุคคลและมีความภกัดี1280   

ผลของภาวะผู ้นําเชิงเปลี�ยนสภาพ จะทําให้ผู ้ตามเชื�อถือ ยกย่อง  ยอมรับ และภักดีต่อผู ้นํา 
นอกจากนั�นผูต้ามยงัถูกกระตุน้ให้ทาํงานมากกวา่ปกติ ผูน้าํจะสามารถเปลี�ยนสภาพผูต้ามไดด้งันี� คือ 1) ทาํให้ผู ้
ตามตระหนักถึงความสําคญัของคุณค่าของผลการปฏิบติังาน ตระหนักถึงคุณค่าของการทาํงานให้สําเร็จ และ
เทคนิคที�จะช่วยให้ทาํงานไดส้าํเร็จ 2) พยายามยั�วยใุห้ผูต้ามลดความสนใจในตนเองลง หรือลดการมุ่งประโยชน์
ส่วนตนเอง และเพิ�มการทาํงานเพื�อประโยชน์ของหมู่คณะ ขององคก์ารและเพื�อส่วนรวม และ 3) พฒันาให้ผูต้าม 
มีความตอ้งการในระดับที�สูงขึ�น เช่น มุ่งผลสัมฤทธิ{  มีอิสระ ทั�งในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบังานและไม่เกี�ยวขอ้งกับ
งาน1281  ซึ� งโดยทั�วไปแลว้คุณลกัษณะของผูน้าํเชิงเปลี�ยนสภาพจะเป็นดงันี� คือ 1) เป็นผูน้าํการเปลี�ยนแปลง 
(change agent) 2) เป็นผูก้ลา้และเปิดเผย 3) เชื�อมั�นในคนอื�น 4) ใชคุ้ณค่าเป็นแรงผลกัดนั 5) เป็นผูเ้รียนรู้ตลอด
ชีวติ 6) มีความสามารถที�จะเผชิญกบัความสลบัซบัซอ้น ความคลุมเครือ และความไม่แน่นอน และ 7) เป็นผูม้อง
การณ์ไกล1282 

จากการวิจยัโดยการวิเคราะห์องคป์ระกอบพบวา่ภาวะผูน้าํเชิงเปลี�ยนสภาพมี 4 องคป์ระกอบ คือ 
ความเสน่หา การดลใจ การกระตุน้การใชปั้ญญา และการมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายคน1283 แต่ละองค์ประกอบมี
รายละเอียด ดงันี� คือ   

                                                
1279Bernard M. Bass, “From Transactional to Transformational Leadership: Leadership: Learning 

to Share the Vision,” Organizational Dynamics 18, 3 (winter 1990): 21. 
1280Philip R. Harris, High Performance Leadership: Strategic for Maximum career 

Productivity (Illinois: Scott, Foresman,1989), 9. 
1281Gary A. Yukl, Leadership in Organizational, 2nd ed. (Englewood Cliffs, New Jersey: 

Prentice Hall. 1989), 211; Bernard M. Bass and Bruce J. Avolio, Manual for the Multifactor Leadership 
Questionnaire (Palo Alto, California: Consulting Psychologists Press,1990), 10. 

1282Noel M. Tichy and Mary A. Devanna, “The transformational leader,” Training & 
Development Journal 40, 7 (July 1986), 27-32. 

1283Bernard M. Bass and Bruce J. Avolio, Manual for the Multifactor Leadership 
Questionnaire (Palo Alto, California: Consulting Psychologists Press,1990), 19. 
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1. ความเสน่หา (charisma) คาํวา่  “charisma” เป็นภาษากรีก หมายถึง พรสวรรค ์ ความเสน่หาเป็น
องคป์ระกอบที�สาํคญัของกระบวนการเปลี�ยนสภาพ  (transformational process) ที�จะทาํให้ผูอื้�นอยากที�จะยอมรับ
และยอมเป็นผูต้าม ซึ�งแบส (Bass) ไดอ้ธิบายไวว้า่ การพิจารณาภาวะผูน้าํโดยเสน่หานั�น ดูจากวิธีที�ผูต้ามรับรู้และ
ปฏิบติัตนต่อผูน้าํ จากการวิจยัพบวา่ ผูต้ามจะเชื�อถือ ศรัทธา ภูมิใจ และเชื�อในความสามารถของผูน้าํ ที�จะแกไ้ข
ปัญหาต่างๆ ผูต้ามเห็นว่าผูน้ําทาํให้ตนกระตือรือร้นต่องานที�ได้รับมอบหมาย ดลใจให้เกิดความภกัดี ผูน้ํามี
พรสวรรคที์�จะจุดประกายเป้าหมายใหผู้ต้ามเห็น และชี�ทางในการไปสู่เป้าหมายนั�น1284  

ทฤษฎีภาวะผูน้าํของเฮาส์ (House, 1977) ไดอ้ธิบายถึงตวับ่งชี� ที�จะแสดงว่าเป็นผูน้าํโดยเสน่หา
หรือไม่ไวด้งันี� คือ 1) ผูต้ามเชื�อในความถูกตอ้งของความคิดของผูน้าํ 2) ผูต้ามมีความเชื�อคลา้ยกบัผูน้าํ 3) ผูต้าม
ยอมรับผูน้าํโดยไม่สงสัย 4) ผูต้ามรักใคร่ผูน้าํ 5) ผูต้ามเต็มใจเชื�อฟังผูน้าํ  6) ผูต้ามมีความผูกพนักบัภารกิจของ
องคก์าร 7) ผูต้ามมีเป้าหมายขั�นสูงในการปฏิบติังาน และ 8) ผูต้ามเชื�อวา่ผูน้าํจะสามารถช่วยใหก้ารปฏิบติังานของ
กลุ่มไดส้าํเร็จ นอกจากนี�ทฤษฎีภาวะผูน้าํของเฮาส์ยงั แสดงใหเ้ห็นวา่ผูน้าํโดยเสน่หา มีลกัษณะดงันี� คือ 1) มีความ
ตอ้งการอาํนาจ มีความเชื�อมั�นในตนเอง 2) แสดงพฤติกรรมที�แสดงวา่เป็นคนเก่งและประสบความสาํเร็จจนเป็นที�
ประทบัใจผูต้าม 3) ตั�งเป้าหมายในการปฏิบติังานที�สอดคลอ้งกบัค่านิยม และอุดมการณ์ของผูต้าม  4) แสดง
พฤติกรรมที�เป็นตวัอย่างเพื�อให้ผูต้ามเอาอย่าง 5) ยกย่องการปฏิบติังานของผูต้ามและแสดงความเชื�อมั�น ใน
ความสามารถของผูต้าม และ 6) กระตุน้ใหเ้กิดแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ{ 1285  

ทั�งนี� แบส (Bass,1985) ไดข้ยายแนวคิดตามทฤษฎีของเฮาส์ให้กวา้งขวางขึ�นโดยชี� ให้เห็นวา่ ผูน้าํ
โดยเสน่หานั�นไม่เพียงแต่ผูต้ามจะเชื�อศรัทธาและนบัถือเท่านั�น แต่ผูต้ามยงัยกยอ่งเทิดทูนผูน้าํเหมือนกบัเป็นยอด
มนุษย์และเป็นวีรบุรุษของเขา ผู ้นําโดยเสน่หาจะพบในองค์การที�กําลังตกตํ�า และกําลังเปลี�ยนแปลงเพื�อ
ความกา้วหนา้ มากกว่าองค์การที�มีความสาํเร็จสูง ซึ� งเมื�อกล่าวโดยสรุปนั�น ความเสน่หาในองค์ประกอบนี�  จึง
หมายถึงปฏิกิริยาของผูต้ามที�มีต่อผูน้าํดว้ยการแสดงตนเป็นพวกดว้ย  เลียนแบบหรือเอาอยา่ง  ยอมรับในเป้าหมาย
ของภารกิจ  ผูน้าํโดยเสน่หานี�จะไดรั้บการยกยอ่ง มีอาํนาจบารมี  มีมาตรฐานในการทาํงาน ตั�งเป้าหมายที�ทา้ทาย
สาํหรับผูต้าม1286  

2. การดลใจ (inspiration)  การดลใจมีความใกลชิ้ดกบัความเสน่หา  เป็นวิธีการที�ผูน้าํอธิบาย
เป้าหมายในอนาคตขององค์การ ซึ� งผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมอธิบายให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบวา่ จะช่วยกนั
ปฏิบติัภารกิจใหส้าํเร็จลุล่วงไดอ้ยา่งไร  ผูน้าํโดยเสน่หาจะดลใจผูต้าม โดยจุดประกายความคิดที�จะช่วยงานใหญ่

                                                
1284Bernard M. Bass, Leadership and Performance Beyond Expectation (New York: Free 

Press.&RsW), 43. 
1285Gary A. Yukl, Leadership in Otganizational, 2nd ed. (Englewood Cliffs, New Jersey: 

Prentice Hall, 1989), 206-207. 
1286Bernard M. Bass and Bruce J. Avolio, Manual for the Multifactor Leadership 

Questionnaire (Palo Alto, California: Consulting Psychologists Press,1990), 19. 
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ไดส้าํเร็จ  โดยใชค้วามพยายามเพิ�มขึ�น1287 การดลใจผูต้ามนั�น ผูน้าํจะใหแ้รงหนุนทางอารมณ์ (emotional  support)  
ทั�งดว้ยการพดูและการกระทาํ  การดลใจเพื�อโนม้นา้วจิตใจผูต้ามอาจทาํไดด้งันี� คือ 1) สร้างความเชื�อมั�นให้เกิดแก่
ผูต้าม 2) ใหมี้ความเชื�อในเหตุของการกระทาํ และ 3) สร้างความคาดหวงัวา่จะทาํไดส้าํเร็จ1288 เมื�อกล่าวโดยสรุป
นั�นผูน้ําเชิงเปลี�ยนสภาพจะดลใจผูต้าม โดยกระตุน้อารมณ์ผูต้ามให้เพิ�มความตระหนักและเพิ�มความเขา้ใจ
เกี�ยวกบัเป้าหมาย  เห็นคุณค่าของเป้าหมาย  และเชื�อมั�นวา่จะสามารถปฏิบติังานจนบรรลุเป้าหมายได้1289  

3. กระตุน้การใชปั้ญญา (intellectual stimulation) การกระตุน้การใชปั้ญญาเป็นวิธีการที�ผูน้าํเชิง
เปลี�ยนสภาพยั�วยผุูต้ามให้แกปั้ญหา  ดว้ยวิธีการอยา่งใหม่  กระตุน้การสร้างระบบความคิด  เรียนรู้วิธีแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์  ส่งเสริมใหผู้ต้ามรู้จกัวเิคราะห์ปัญหา  แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ  มียทุธศาสตร์ในการคิดส่งเสริม
การแกปั้ญหาในลกัษณะป้องกนัไวก่้อน (proactive) มากกวา่จะตามไปแกปั้ญหา (reactive) ในการกระตุน้การใช้
ปัญญานั�นผูน้าํมีความเตม็ใจและมีความสามารถที�จะแสดงใหผู้ต้ามหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเห็นวธีิการใหม่ๆ ในการ
แกปั้ญหาที�จะตอ้งแกไ้ข  และเนน้การแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล  ซึ� งเมื�อกล่าวโดยสรุปนั�น ผูน้าํเชิงเปลี�ยนสภาพจะ
กระตุน้ผูต้ามให้ใช้ปัญญา  ใช้ความคิด  โดยกระตุน้ผูต้ามให้สงสัยวิธีการทาํงานแบบเก่า หรือวิธีการทาํงาน
แบบเดิม  ผูต้ามจะไดรั้บการสนบัสนุนใหป้ระเมินค่านิยม  ความเชื�อและความคาดหวงัของตน  ของผูน้าํและของ
องคก์าร  นอกจากนั�นผูต้ามจะไดรั้บการสนบัสนุนใหคิ้ดเอง  พฒันาตนเองในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์1290  

4. การมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายคน (individualized consideration) การมุ่งสัมพนัธ์ (consideration)  
เป็นลกัษณะที�แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งผูน้าํกบัผูต้ามและส่งผลถึงความพึงพอใจของผูต้าม  การมุ่งสัมพนัธ์อาจ
แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ  ลกัษณะแรก  เป็นการมุ่งสัมพนัธ์โดยเนน้ที�กลุ่ม ปรึกษาหารือกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็น
กลุ่ม ลกัษณะที�สอง  เป็นการมุ่งสมัพนัธ์ที�เนน้เป็นรายบุคคล ผูน้าํสนใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแต่ละคน  ผูน้าํเชิงเปลี�ยน
สภาพใชก้ารมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายคน  ซึ� งการมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายคนมีผลดีมากมาย แต่ก็อาจมีปัญหาใน
การปฏิบติั  ทั�งนี� เพราะในหน่วยงานนั�นจะมีทั�งคนวงใน(inner circle  members)  และคนวงนอก (outer circle  
members)  คนวงในเป็นคนที�ใกลชิ้ดกบัผูน้าํมีโอกาสที�จะไดรั้บความสนใจ การสนบัสนุนมากกวา่คนวงนอก1291  
ผูน้าํเชิงเปลี�ยนสภาพจะไม่แยกผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นคนวงในหรือคนวงนอก เอาใจใส่ใตบ้งัคบับญัชาแต่ละคน
อยา่งสมดุลและเท่าเทียมกนั ซึ�งเมื�อกล่าวโดยสรุปแลว้ในการมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายคนนี�   ผูน้าํเชิงเปลี�ยนสภาพ
จะปฏิบติัต่อผูต้ามเป็นรายคนแตกต่างกนั แต่ปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่เพียงแต่ผูน้าํจะตระหนกัถึงความตอ้งการ

                                                
1287Bernard M. Bass, “From Transactional to Transformational Leadership: Leadership: Learning 

to Share the Vision,” Organizational Dynamics 18, 3 (winter 1990): 21.  
1288William A. Cohen, The Art of Leadership (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 

1990), 58– 60. 
1289Bernard M. Bass and Bruce J. Avolio, Manual for the Multifactor Leadership 

Questionnaire (Palo Alto, California: Consulting Psychologists Press,1990), 19. 
1290Ibid. 
1291Bernard M. Bass, Leadership and Performance Beyond Expectation (New York: Free 

Press,1985), 94–95. 
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ของผูต้ามและพฒันาผูต้ามแลว้ยงัส่งเสริมวธีิการตั�งเป้าหมายและวิธีทาํงานเพื�อบรรลุเป้าหมายนั�นดว้ย  ในการมุ่ง
ความสัมพนัธ์เป็นรายคนนั�น ผูน้ําจะมอบหมายภารกิจให้ผูต้ามปฏิบัติเพื�อให้มีโอกาสที�จะเรียนรู้และพฒันา
ตนเอง1292

   
แนวคิดของเบอร์นและของแบสเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํเชิงเปลี�ยนสภาพทาํให้ความคิดเกี�ยวกบัภาวะ

ผูน้าํกวา้งขวางขึ�น บุคคลทั�งสองมีความเห็นว่า ภาวะผูน้าํมีผลกระทบต่อการเปลี�ยนแปลงในระดบัตํ�า และการ
เปลี�ยนแปลงในระดบัสูงของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและองคก์าร  การเปลี�ยนแปลงระดบัตํ�าเป็นการที�ผูน้าํสนองความ
ต้องการในปัจจุบันของผู ้ใต้บังคับบัญชาและทํางานตามมาตรฐานขององค์การ โดยการใช้ภาวะผู ้นําเชิง
แลกเปลี�ยน ในทางตรงกันข้ามภาวะผูน้ําเชิงเปลี�ยนสภาพเกี�ยวข้องกับการเปลี�ยนแปลงในระดับสูงของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซึ� งถูกกระตุน้ให้ทาํงานที�ทา้ทายและให้มีความรับผิดชอบมากขึ�น ขณะเดียวกนัมีส่วนช่วยให้
องค์การมีการเปลี�ยนแปลงและมีนวตักรรมใหม่ๆ1293 ภาวะผูน้าํเชิงเปลี�ยนสภาพจะสามารถช่วยให้ผูต้ามหรือ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานไดใ้นระดบัที�สูงสุด มีผลงานมากกวา่ระดบัที�คาดหวงั การที�สามารถปฏิบติังานไดก็้
เพราะวา่ ผูน้าํมีความสามารถที�จะดลใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชายกเกณฑข์องความสาํเร็จให้มีระดบัสูงขึ�น และสามารถ
ช่วยใหแ้กปั้ญหาไดห้ลายวธีิ 

ภาวะผูน้าํเชิงแลกเปลี�ยนกบัภาวะผูน้าํเชิงเปลี�ยนสภาพ ต่างก็มีส่วนที�คลา้ยกนัและต่างกนั  ในส่วน
ที�ต่างกนันั�น ต่างกนั 2 ประการที�สาํคญั คือ  

&. แม้ว่าภาวะผู ้นําเชิงเปลี�ยนสภาพจะทราบความต้องการในปัจจุบัน และเป้าหมายของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาคืออะไร แต่ภาวะผูน้าํเชิงเปลี�ยนสภาพแตกต่างจากภาวะผูน้าํเชิงแลกเปลี�ยนเชิงรุก ในประเด็น
ที�ว่าได้พยายามยกระดับความต้องการของผู ้ใต้บังคับบัญชาให้สูงขึ� น  การยกระดับความต้องการของ
ผูใ้ตบ้ังคับบัญชาทําได้โดยยกระดับความคาดหวงัของผูใ้ต้บังคบับัญชาในเรื� องเกี�ยวกับความตอ้งการ และ
ปฏิบติังาน เช่น ย ั�วยใุหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชารับผิดชอบมากขึ�น ใหมี้อิสระในการทาํงานมากขึ�น   

 -. ภาวะผูน้าํเชิงเปลี�ยนสภาพแตกต่างจากภาวะผูน้าํเชิงแลกเปลี�ยนเชิงรุก โดยที�ภาวะผูน้าํเปลี�ยน
สภาพนั�นพยายามพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหมี้ความเป็นผูน้าํ และสามารถแกปั้ญหาของตนเองและของผูอื้�น   

ลกัษณะเด่นของภาวะผูน้าํเชิงแลกเปลี�ยน คือ การเป็นผูน้าํเชิงแลกเปลี�ยน (leadership as bartering) 
โดยการ  "ให”้ อะไรบางอยา่งเพื�อที�จะ “รับ” อะไรบางอยา่งเป็นการตอบแทน เช่น แลกการทาํงานให้ดีกบัการขึ�น
เงินเดือน และประสิทธิภาพการทาํงานกบัการไดเ้ลื�อนตาํแหน่ง  ซึ� งเป็นการแลกเปลี�ยนประโยชน์ที�เห็นดว้ยตา
และเป็นการสนองความตอ้งการขั�นตํ�า สาํหรับลกัษณะเด่นของภาวะผูน้าํเชิงเปลี�ยนสภาพ คือ การเป็นผูน้าํแบบ
เสริมสร้าง(leadership as building) เป็นการปลุกเร้าศกัยภาพของความเป็นมนุษยที์�จะทาํงานเพื�อสถาบนัโดย
ส่วนรวม มิใช่เพื�อพวกพอ้งของตนเอง  ส่งเสริมชื�อเสียง ศกัดิ{ ศรี เกียรติยศและความสาํเร็จของบุคคล  ส่งเสริม
สมรรถภาพและความเป็นอิสระในการทาํงาน  มุ่งพฒันาบุคคลเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการทาํงาน   ลกัษณะเด่น
                                                

1292Bernard M. Bass and Bruce J. Avolio, Manual for the Multifactor Leadership 
Questionnaire (Palo Alto, California: Consulting Psychologists Press,1990), 19. 

1293Bruce J. Avolio, David A. Waldman, and Walter O. Einstein, "Transformational leadership in 
a management simulation game: Impacting the bottom line," Journal of Group and Organizational Studies 
13, 1 (1988): 59-80. 
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อีกอยา่งหนึ�ง คือ  การเป็นผูน้าํแบบสร้างความผูกพนั (leadership as bonding) ยกระดบัคุณธรรม จริยธรรม และ
ความประพฤติทั�งของผูน้าํและผูต้าม   เป็นการเปลี�ยนสภาพทั�งผูน้าํและผูต้าม   สร้างความผูกพนักบัสถาบนั  มุ่ง
ความยติุธรรม  ความเสมอภาค  เชื�อมั�นในความสามารถของบุคคล  บริหารโดยการมีส่วนร่วมปลูกฝังจิตสํานึก
บุคลากรต่างๆ ให้ผูกพนักบัสถาบนั  มิใช่ผูกพนักบัผูบ้ริหาร  ความแตกต่างระหวา่งภาวะผูน้าํเชิงแลกเปลี�ยนกบั
ภาวะผูน้าํเชิงเปลี�ยนสภาพสามารถสรุปออกเป็นตารางแสดงถึงความแตกต่างไดด้งันี�   

 

ภาวะผูน้าํเชิงแลกเปลี�ยน ภาวะผูน้าํเชิงเปลี�ยนสภาพ 
&. รู้ว่าผู ้ใต้บังคับบัญชาจะต้องทําอะไร  จึงบรรลุ
เป้าหมาย แลว้ชี�แจงบทบาทหนา้ที�ที�จะตอ้งปฏิบติั ให้ใต้
บงัคบับญัชาไดท้ราบ  เพื�อที�จะให้เกิดความมั�นใจในการ
ทาํงาน 
-. บอกไดว้า่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความตอ้งการและมีความ
ปรารถนาอะไร  เพื�อที�จะสามารถสนองตอบความ
ตอ้งการ และความปรารถนาเหล่านี�   ผูใ้ตบ้งัคบั บญัชาจะ
ไดมี้ความพยายามทาํงานเพื�อใหง้านสาํเร็จ 
o. ให้มีการฝึกอบรมผูน้าํและให้แรงจูงใจทางบวกอื�นๆ 
เพื�อส่งเสริมการทํางาน เช่น การยกย่อง  การเลื�อน
ตาํแหน่ง  หรือใหท้าํงานที�มีความหมาย 

&. ยกระดับความคิดเกี�ยวกับความสําคญัและคุณค่า
ของเป้าหมายและวธีิการที�จะบรรลุเป้าหมายเหล่านั�น  
ทั�งนี� เพื�อสร้างความมั�นใจใหเ้กิดแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
-. ยกระดับความตอ้งการของผูใ้ตบ้ังคบับัญชาจาก    
ความตอ้งการทางกายและความปลอดภยั  ไปสู่ระดบั
ความต้องการที� จะได้รับการยกย่องนับถือและ
ความสําเร็จสมหวงัในชีวิต  ทั� งนี� เพื�อให้มีแรงจูงใจ
เพิ�มขึ�น เพื�อที�จะไดพ้ยายามทาํงานใหม้ากขึ�น 
o. จรรโลงให้แต่ละคนลดการทาํงานเพื�อตนเอง  ให้
ทาํงานเพื�อหมู่คณะ เพื�อองคก์าร  ทั�งนี� เพื�อจะนาํไปสู่
การมีความคาดหวงัที�สูงขึ�นและการทาํงานใหดี้ขึ�น 
p. พฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้มีความเป็นผูน้าํ และให้
มี ความสามารถในการแกปั้ญหาของตนเองและของ
ผูอื้�น 

 

ตารางที� 5 ตารางแสดงความแตกต่างระหวา่งภาวะผูน้าํเชิงแลกเปลี�ยนกบัภาวะผูน้าํเชิงเปลี�ยนสภาพ 
ที�มา: เสริมศักดิ{  วิศาลาภรณ์, “ภาวะผูน้ํา” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการบริหาร
การศึกษา เล่ม 9 หน่วยที� 9-T บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ฉบับ
ปรับปรุงครัvงที� 9), พิมพค์รั� งที� & (นนทบุรี: สาํนกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WWo), p-p8.             
  
 แม้ว่าภาวะผูน้ําเชิงแลกเปลี�ยนกับภาวะผูน้ําเชิงเปลี�ยนสภาพ  จะมีความแตกต่างกันบ้าง ใน
ขณะเดียวกันก็มีความเหมือนกันอยู่   แท้จริงนั�นภาวะผูน้ําเชิงเปลี�ยนสภาพเป็นกรณีพิเศษของภาวะผูน้ําเชิง
แลกเปลี�ยน  ซึ�งภาวะผูน้าํทั�งสองแบบ ต่างก็มุ่งในการที�จะทาํให้สาํเร็จตามเป้าหมาย หากพิจารณาให้ดี  จะเห็นวา่
ภาวะผูน้ําเชิงแลกเปลี�ยนกับภาวะผูน้ําเชิงเปลี�ยนสภาพต่างก็มีส่วนส่งเสริมซึ� งกันและกัน  ซึ� งจะนําไปสู่การ
ปฏิบติังานที�มากกวา่ความคาดหวงัไว ้ ดงัแผนภูมิต่อไปนี� 1294  
 

                                                
1294Bernard M. Bass and Bruce J. Avolio, Manual for the Multifactor Leadership 

Questionnaire (Palo Alto, California: Consulting Psychologists Press,1990), 12. 
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แผนภูมิที� 35 แผนภูมิแสดงการส่งเสริมกนัระหวา่งภาวะผูน้าํเชิงแลกเปลี�ยนกบัภาวะผูน้าํเชิงเปลี�ยนสภาพ 
ที�มา: เสริมศักดิ{  วิศาลาภรณ์, “ภาวะผูน้ํา” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการบริหาร
การศึกษา เล่ม 9 หน่วยที� 9-T บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ฉบับ
ปรับปรุงครัvงที� 9), พิมพค์รั� งที� & (นนทบุรี: สาํนกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WWo), p-p9. 
 จากแผนภูมิจะเห็นว่าภาวะผูน้าํเชิงเปลี�ยนสภาพจะทาํให้ผูใ้ตบ้ังคบับญัชา  มีปริมาณของความ
พยายามในการทาํงานเพิ�มมากขึ�น (extra  effort)  ทั�งนี� เพราะมีแรงจูงใจสูงขึ�น  จนกระทั�งสามารถทาํงานได้
มากกวา่ที�เคยคาดหวงัไว้1295  

U.� มนุษย์สัมพนัธ์  
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใ้หค้วามหมายของมนุษยสมัพนัธ์ไวว้า่ เป็นนาม 

หมายถึง ความสัมพนัธ์ในทางสังคมระหว่างมนุษย ์ซึ� งจะก่อให้เกิดความเขา้ใจอนัดีต่อกนั1296 นักวิชาการหลาย
ท่าน เช่น  ไมเอร์ (Maier,1958) ฟลิปโป (Flippo,&Rqq) เกลเลอร์แมน (Gellerman,&Rqq) เดวสิ (Davis,1972) โธมสั
และแอนเดอร์สัน (Thomas and Anderson,1972) แลร์ด (Laird,1975) คาร์วลั (Carval,1980) เอลเลสัน 
(Ellenson,1982) ฟิลตนั (Filton,1982) ฟูลเมอร์ (Fulmer,&Rso) ดูบริน (Dubrin,1984) เดสส์เลอร์(Dessler,1986) 
ฮอดเก็ตต ์(Hodgetts,1986) สก็อตต ์(Scott,1989) เบนตนั (Benton,1995) และ ฮลัโลแรน (Halloran, &RRW  เป็นตน้ 
ไดใ้ห้ความหมายไวเ้ป็นอเนกประการ ซึ� งอาจกล่าวโดยสรุปว่า มนุษยสัมพนัธ์(Human Relation)นั�น หมายถึง  

                                                
1295เสริมศกัดิ{  วิศาลาภรณ์, “ภาวะผูน้าํ,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการ

บริหารการศึกษา เล่ม 9 หน่วยที� 9-T บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(ฉบบัปรับปรุงครั� งที� &), พิมพค์รั� งที� & (นนทบุรี: สาํนกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -WWo), p-oR-p-p9. 

1296ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, เขา้ถึงเมื�อ 1 กุมภาพนัธ์ 
2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp  

ภาวะผู้นําเชิงเปลี$ยนสภาพ 
                      

                     +                    +                                  +      

 

ภาวะผู้นําเชิงแลกเปลี$ยน 

 
 

 

 

 

 

 

  ความพยายาม 

ที�คาดหวงั 
แรงจูงใจใหเ้พิ�มขึ�นเพื�อทาํงาน 

  (ความพยายามส่วนเกิน) 
การบริหารแบบวางเฉย 

 

การใหร้างวลัตาม 

สถานการณ์   การปฏิบติังาน 

    ที�คาดหวงั 
   การปฏิบติังานมากกวา่ 

ที�คาดหวงั 

ความเสน่หา การดลใจ กระตุน้การใชปั้ญญา การมุ่งความสมัพนัธ์เป็นรายคน 
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ความสัมพนัธ์เกี�ยวขอ้งกนัในทางสังคมระหว่างบุคคลกบับุคคล บุคคลกบักลุ่มบุคคล หรือกลุ่มบุคคลกบักลุ่ม
บุคคล ซึ� งจะก่อให้เกิดความเขา้ใจอนัดีต่อกนั ทาํให้การดาํเนินชีวิตร่วมกนัเป็นไปอย่างราบรื�น หรือการทาํงาน
ร่วมกนัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ บรรลุวตัถุประสงคท์ั�งส่วนตวัและส่วนรวม 

ผูบ้ริหารทุกคนจะตอ้งมีทกัษะบางอย่างที�จาํเป็นต่อการวางแผน การจดัองคก์าร การสั�งการ และ
การควบคุม โรเบิร์ต แอล แคทซ์ (Robert L. Katz) ไดเ้สนอทกัษะทางการบริหารที�สาํคญัไว ้o ประการ ไดแ้ก่   

1. ทกัษะทางดา้นเทคนิค (Technical skills) คือ ความสามารถที�จาํเป็นต่อการดาํเนินงานที�
เฉพาะเจาะจงให้บรรลุความสาํเร็จ ตวัอยา่งของความสามารถทางเทคนิคนี�  คือ การเขียนคอมพิวเตอร์โปรแกรม 
การวเิคราะห์สถิติทางการตลาด การทาํงบการเงิน และการสัญญาทางกฎหมาย เป็นตน้ ทกัษะทางเทคนิคจะเป็น
ความรู้เฉพาะดา้นและความสามารถใชเ้ครื�องมือ วิธีการ และเทคนิค เพื�อการแกปั้ญหาที�เกี�ยวพนักบัหนา้ที�เฉพาะ
ดา้น เช่น การผลิต วศิวกรรม หรือการเงิน  

2. ทกัษะดา้นมนุษย ์(Human skills) คือ ความสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้�น การจูงใจและการกาํกบัผู ้
อยูใ่ตบ้งัคบับญัชาภายในองค์การ ดงันั�นความสามารถทางมนุษยจ์ะเป็นความเชี�ยวชาญทางการเกี�ยวพนัระหวา่ง
กนักับบุคคลอื�น เช่น การจูงใจ การประสานงาน การเป็นผูน้ํา การติดต่อสื�อสาร และการแก้ไขความขดัแยง้ 
ผูบ้ริหารที�มีทกัษะทางมนุษยจ์ะเปิดโอกาสใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาไดแ้สดงออกดว้ยตวัพวกเขาเองโดยไม่เกรงกลวั
ที�จะถูกแยะเยย้ และการกระตุน้การมีส่วนร่วม  

3. ทกัษะดา้นความคิด (Conceptual skills) คือความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ของผูบ้ริหาร การ
รับเอามุมมองขององคก์ารโดยส่วนรวมองเห็นภาพรวมขององคก์ารได ้ผูบ้ริหารจะตอ้งเขา้ใจความซบัซอ้นของ
สถานการณ์และลดความซบัซอ้นนี�ลง ณ ระดบัที�ทางเลือกของการกระทาํที�เจาะจงสามารถกาํหนดขึ�นมาได ้

ผูบ้ริหารที�บรรลุความสาํเร็จจะตอ้งมีระดบัความเชี�ยวชาญที�สูงทั�ง o ดา้น และทกัษะแต่ละอยา่งจะ
มีความสําคญัแตกต่างกันตามระดับการบริหารภายในองค์การด้วย ซึ� งโดยทั�วไป ทกัษะทางด้านเทคนิคจะมี
ความสําคญัต่อผูบ้ริหารระดบัตน้ ทกัษะทางดา้นมนุษยจ์ะมีความสําคญัเท่าเทียมกนัต่อผูบ้ริหารทุกระดบั และ
ทกัษะทางดา้นความคิดจะมีความสาํคญัต่อผูบ้ริหารระดบัสูง  นาํแสดงเป็นแผนภูมิไดด้งันี�  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที� 36 แผนภูมิแสดงทกัษะทางการบริหารที�จาํเป็นแตกต่างกนัตามระดบัการบริหาร 
ที�มา: สมยศ นาวกีาร, การบริหารและพฤตกิรรมองค์การ,พิมพค์รั� งที� o (กรุงเทพฯ: โรงพิมพอ์กัษรไทย, -Wpq), 23. 

             ผู้บริหารระดบัต้น             ผู้บริหารระดบักลาง               ผู้บริหารระดบัสูง 

ความคิด 

มนุษย ์

 

เทคนิค 

ความคิด 

มนุษย ์

เทคนิค 

 
เทคนิค 

ความคิด 

มนุษย ์
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ทั�งนี� สิ�งที�สาํคญัคือ ผูบ้ริหารทุกระดบัจะตอ้งมีทกัษะทางมนุษยที์�เขม้แข็งเพราะวา่พวกเขาจะตอ้ง
ทาํงานใหส้าํเร็จโดยใชบุ้คคล โดยขอ้เท็จจริงแลว้มีผลการวจิยัใชใ้หเ้ห็นวา่ ผูบ้ริหารทุกระดบัไดป้ระเมินวา่ทกัษะ
ทางมนุษยจ์ะมีความสาํคญัที�สุดต่อผลการดาํเนินงานที�ดี1297  

โรเบิร์ต แอล แคทซ์ (Robert L. Katz) ไดอ้ธิบายเกี�ยวกบัทกัษะดา้นมนุษยไ์วอี้กวา่ ทกัษะดา้น
มนุษยน์ั�นเป็นความสามารถของผูบ้ริหารในการปฏิบติังานและใชดุ้ลยพินิจเกี�ยวกบัการทาํงานร่วมกบับุคคลอื�น
และการรู้จกัใชค้น ทกัษะดา้นนี�ประกอบดว้ยความเขา้ใจถึงวธีิการสร้างแรงจูงใจคนและมีศิลปะฝึกตนเป็นผูน้าํที�ดี 
เขา้ใจในความแตกต่างระหวา่งบุคคลทั�งดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สามารถสร้างระบบความ
ร่วมมือระหวา่งผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา และผูร่้วมงานฝ่ายต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี1298  

อลัฟองโซ และคนคณะ (Alfonso and others) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ ทกัษะดา้นมนุษย ์ หมายถึง 
ความสามารถในการเขา้กบัคนหรือมีมนุษยสัมพนัธ์สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้�นได ้ จูงใจคนให้เกิดความร่วมมือ
กนัทาํงาน ทาํให้กลุ่มยอมรับการเปลี�ยนแปลง ทกัษะนี� เกิดจากการมีความเห็นใจกนั การตระหนกัในตนเอง การ
ยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคล การตระหนกัในความคิดเห็นของผูอื้�น และการปฐมนิเทศเพื�อนร่วมงาน1299  

เซอร์จิโอวานนี (Sergiovanni) ไดแ้สดงทศันะไวว้่า ทกัษะดา้นมนุษยเ์ป็นความสามารถของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนในการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยคาํนึงถึงพื�นฐานของบุคคลและการอยู่
ร่วมกนัในกลุ่มสิ�งที�จาํ เป็นต่อทกัษะนี�อยา่งยิ�งไดแ้ก่ความเขา้ใจตนเองและการยอมรับเป็นอยา่งดี และเห็นคุณค่า
ความสาํคญัของบุคคล ความหนกัแน่นและความเห็นอกเห็นใจผูอื้�น ซึ� งเป็นความรู้พื�นฐานที�ครอบคลุมถึงความ
เขา้ใจในทกัษะสาํหรับผูน้าํ เช่น การสร้างแรงจูงใจ การพฒันาบุคลิก กลุ่มพลวตั ความตอ้งการของมนุษย ์ การ
สร้างขวญัและกาํลงัใจ การจดัการความขดัแยง้ และการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์มี
ความสาํคญัต่อผูบ้ริหารที�จะนาํ ไปสู่ความสาํเร็จ1300  

แฮร์ริส (Harris) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ ทกัษะดา้นมนุษยไ์ดแ้ก่ ความเขา้อกเขา้ใจ การรู้จกั สัมภาษณ์ 
การรู้จกัสังเกต การรู้จกันาํ อภิปรายความสามารถสะทอ้นความรู้สึกและความคิด การมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
และการแสดงบทบาทสมมติ1301  

                                                
1297สมยศ นาวีการ, การบริหารและพฤติกรรมองค์การ, พิมพ์ครั� งที�  o (กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์

อกัษรไทย,-Wpq), 23-25. 
1298Robert L. Katz, “Skill of an Effective Administrator,” Harvard Business Review 33 

(January-February 1955) : 22-42. 
1299Robert J. Alfonso and others, Instructional Supervision, 2nd ed. (Boston: Allyn andBacon, 

Inc., 1981), 334-338. 

1300Robert J. Sergiovanni, Instructional Supervision, 2nd ed. (Boston: Allyn and 
Bacon,Inc.,1981), 334-335. 

1301Ben M. Harris, Supervisory Behavior in Education, 3rd ed. (Englewood Cliffs,New Jersey: 
Prentice-Hall, Inc., 1985), 16-19. 
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โบวี และคณะ (Bovee and others) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ ทกัษะดา้นมนุษยเ์ป็นทกัษะทางดา้น
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ซึ�งเป็นที�ยอมรับโดยทั�วไปวา่ผูบ้ริหารจะทาํงานไดดี้นั�น ขึ�นอยูก่บัผูร่้วมงานและการ
สื�อสารที�มีประสิทธิภาพภายในกลุ่ม ผูบ้ริหารไม่วา่ระดบัใดตอ้งมีทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์เป็นอยา่งดี เพราะวา่
ผูบ้ริหารตอ้งอาศยัคนทั�งภายในและภายนอกองคก์ารเพื�อช่วยสนบัสนุนใหง้านสมัฤทธิ{ ผลตามเป้าหมาย1302  

เกลเลอร์แมน (Gellerman)ไดอ้ธิบายเกี�ยวกบัมนุษยสมัพนัธ์ไวว้า่ มนุษยสมัพนัธ์เป็นความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลในองค์การใดองคก์ารหนึ�ง ซึ� งถา้หากว่ามีความสัมพนัธ์อนัดีจะก่อให้เกิดความชอบพอและสร้าง
ความเขา้ใจอนัดีต่อกนัและกนั จะยงัผลให้เกิดสัมฤทธิผลในการทาํงาน แต่ถา้ขาดสัมพนัธภาพที�ดีก็จะทาํให้เกิด
ความขดัแยง้หรือไม่เขา้ใจกนั และส่งผลใหง้านส่วนรวมขององคืการลม้เหลวได ้1303 

ศจี อนนัตน์พคุณ ไดก้ล่าวถึงความเกี�ยวขอ้งกนัระหวา่งมนุษยสัมพนัธ์กบัการบริหารไวด้งันี� คือ 1) 
บุคลากรในองคก์ารลว้นแต่มีความแตกต่างทั�งดา้นภูมิหลงั ความตอ้งการ สติปัญญา อารมณ์และความรู้สึก 
ผูบ้ริหารจึงตอ้งรู้หลกัในการครองใจคน และหลกัในการสนองตอบ ความตอ้งการนั�นคือการสร้างมนุษยสัมพนัธ์
เพื�อใหเ้กิดความราบรื�นในการทาํงาน 2) ผูบ้ริหารหรือหวัหนา้งาน มีหนา้ที�ติดต่อประสานงานขอความร่วมมือจาก
ผูร่้วมงานและติดต่อกบับุคคลภายนอกหน่วยงานเสมอ จึงจาํเป็นตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเรื�องมนุษยสัมพนัธ์เป็น
อยา่งดี 3) ผลการวิจยัส่วนมากพบวา่ สาเหตุที�บุคคลทาํงานแลว้ไม่ไดเ้ลื�อนฐานะ ถูกปลดออกจากงานนั�นเพราะ
ขาดความสามารถในการเขา้กบัคนมากกว่าขาดความรู้ในการทาํงาน ฉะนั�น มนุษยสัมพนัธ์จึงมีความสําคญั
สาํหรับผูบ้งัคบับญัชา 4) มนุษยสมัพนัธ์ทาํใหอ้งคก์ารเกิดความมั�นคง เพราะมนุษยสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัทาํให้คนรัก
คนและคนรักงาน ซึ� งทาํให้เกิดความผูกพนัระหว่างคนกบัคน และคนกบังาน องคก์ารจึงสามารถอยูไ่ดเ้ป็น
ปึกแผน่ ไม่มีความแตกต่าง แบ่งพวกหรือทะเลาะววิาทกนั และ 5) มนุษยสมัพนัธ์ช่วยเสริมสร้างนํ� าใจ และผลงาน
สัมพนัธภาพในการทาํงาน ทั�งภายในและภายนอกองค์การดาํเนินไปดว้ยความราบรื�น ถา้หากใชห้ลกัมนุษย
สมัพนัธ์ดี และถูกตอ้ง มนุษยสมัพนัธ์จึงมีความหมายต่อการบริหารงานอยา่งกวา้งขวาง1304  

กาญจนา คุณารักษ ์ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัความสาํคญัของมนุษยสัมพนัธ์ในการบริหารไวว้า่ การ
ปฏิบติังานไม่วา่เป็นหน่วยงานหรือองค์การใดก็ตาม ยอ่มตอ้งการความร่วมมือร่วมใจเพื�อให้บรรลุถึงเป้าหมาย
ของหน่วยงานหรือขององคก์าร และความเป็นกนัเองยอ่มก่อใหเ้กิดความรู้สึกเหมือนญาติ ก็ยอ่มแสดงใหเ้ห็นวา่ มี
ความสามารถในการครองใจคน จึงนบัไดว้า่มนุษยสัมพนัธ์มีความสาํคญัต่อการบริหารสถานศึกษาเป็นอยา่งยิ�ง
และมีประโยชน์ต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร 5 ประการ ดงันี� คือ 1) ก่อใหเ้กิดความราบรื�นในการคบหาสมาคม  
2) ก่อให้เกิดความพอใจ ยินดี และความร่วมมือในการทาํงาน 3) ก่อให้เกิดความเชื�อถือรักใคร่ซึ� งกนัและกนั 4) 
ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดีต่อกนั และ 5) ก่อใหเ้กิดความสาํคญัในกิจการที�มีวตัถุประสงคร่์วมกนั 1305 

                                                
1302Bovee, C. L., and Others, Management (New York: McGraw-Hill, Inc, 1993), 21-23. 
1303Saul W. Gellerman, The management of Human Relations  (New York: Holt, Rinehart and 

Winston, 1996), 23. 
1304ศจี อนนัตน์พคุณ, กลวธีิบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ (สงขลา: ชลบุตรกราฟฟิค,2542), 38-

39. 
1305กาญจนา คุณารักษ,์ มนุษยสัมพนัธ์ (นครปฐม : มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2527), 86-87. 
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อรุณ รักธรรม ไดแ้สดงทศันะถึงความสาํคญัของมนุษยสัมพนัธ์ไวว้า่ มนุษยเ์ราทุกคนนั�นยอ่ม
ปรารถนาที�จะอยู่ร่วมกนัอย่างสันติสุข คงไม่มีใครอยากอยู่ร่วมกบัผูอื้�นหรือทาํงานร่วมกบัผูอื้�นอยา่งเป็นทุกข ์
โดยเฉพาะเมื�อไปถึงที�ทาํงานแลว้ คงไม่มีใครอยากทะเลาะโตเ้ถียงกบัเพื�อนร่วมงาน กบัผูบ้งัคบับญัชา หรือกบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ตรงกนัขา้มมนุษยทุ์กคนอยากอยูก่บัผูอื้�นหรือเพื�อนร่วมงานอยา่งอบอุ่นและมีความสุข อยากมี
สมัพนัธภาพที�ดีกบัเพื�อนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกคนในที�ทาํงาน แต่กระนั�นก็มกัจะพบวา่ 
มีคนอยูอี่กจาํนวนหนึ�งที�มีความขดัแยง้ทะเลาะโตเ้ถียงและบาดหมางซึ�งกนัและกนั ที�เป็นเช่นนี� เพราะเขาเหล่านั�น
ขาดความรู้ความเขา้ใจในหลกัการของมนุษยสมัพนัธ์ที�ดี หรือบางคนอาจจะมีความรู้ในหลกัการที�ดีแลว้ แต่ไม่ได้
นาํมาปฏิบติั หรือนาํไปปฏิบติัแต่ขาดศิลปะในการใชที้�เหมาะสมถูกตอ้ง ฉะนั�นหากทุกคนในองคก์ารไดรั้บหลกั
มนุษยสัมพนัธ์ที�ดีและนาํไปใชอ้ย่างเหมาะสมโดยสมํ�าเสมอแลว้ ก็จะทาํให้เกิดความสัมพนัธ์อนัดีและทาํงาน
ร่วมกบัผูบ้งัคบับญัชาหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดอ้ยา่งมีความสุข1306  

วจิิตร อาวะกลุ ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัความสาํคญัของมนุษยสัมพนัธ์ไวว้า่ มนุษยสัมพนัธ์นั�นเป็น
การสร้างมิตรทาํใหก้ารคบหาสมาคมในหน่วยงานเป็นไปดว้ยความราบรื�น คือเป็นกิจการงานส่วนตวัของบุคคลที�
ตอ้งการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ขึ�นและตอ้งปฏิบติัอยา่งสมํ�าเสมอ เหตุนี� ผูบ้ริหารจึงจาํเป็นตอ้งศึกษาพฤติกรรมของ
บุคคลในองคก์ารอยา่งจริงจงั ซึ�งทาํใหเ้ขา้ใจสภาพของบุคคลไดอ้ยา่งชดัเจน เพราะสิ�งเหล่านี� เป็นแนวทางในการ
พฒันามอบหมายหน้าที�การงานที�เหมาะสมกบัอุปนิสัยใจคอ ความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ� งจะไม่
ก่อใหเ้กิดปัญหาในการบริหารงาน1307  

สมพร สุทศันีย ์ไดแ้สดงทศันะถึงประโยชน์ของมนุษยสมัพนัธ์ไวว้า่ หากผูบ้ริหารมีมนุษยสัมพนัธ์
ที�ดีแลว้จะก่อใหเ้กิดประโยชน์ไดอ้ยา่งมากในองคก์าร ดงันี� คือ 1) ทาํใหเ้ขา้ใจธรรมชาติของมนุษยใ์นดา้นต่างๆ 2) 
ทาํใหเ้ขา้ใจความตอ้งการพื�นฐานของมนุษยแ์ละสามารถสนองความตอ้งการพื�นฐานที�เหมือนกนัและแตกต่างกนั
ได ้3) ทาํใหเ้กิดความราบรื�นในการคบหาสมาคมติดต่อสมัพนัธ์กบัคนอื�น 4) ทาํใหเ้กิดความรักใคร่ เชื�อถือ ศรัทธา 
จากบุคคลในองคก์าร และสงัคมได ้5) ทาํใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจในการทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายได ้6) ช่วยลด
ปัญหาความขดัแยง้ในการทาํงานลงได ้ 7) ทาํให้บุคคลมีแรงจูงใจในการทาํ งาน มีความสามคัคีกลมเกลียวรัก
องคก์ารและทาํ ให้องคก์ารมีความมั�นคงเป็นปรึกแผ่น 8) เป็นปัจจยัสาํคญัในการประสานประโยชน์ของสังคม
ป้องกนัและแกปั้ญหาของสังคม 9) ทาํให้ทุกคนมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกนั พร้อมที�จะต่อสู้เพื�อประโยชน์
ร่วมกนั และ 10) ทาํใหต้นเองมีสุข ผูอื้�นมีสุข และสงัคมมีประสิทธิภาพ1308  

ผสุดี พฤกษะวนั ไดก้ล่าวไวว้า่ ประโยชน์ของการมีมนุษยสมัพนัธ์อยูที่�การนาํไปใชป้ฏิบติั ซึ� งมีอยู่
หลายระดบั ดงันี� คือ 1) ระหว่างบุคคลต่อบุคคล ถา้ทาํตวัให้มีความสัมพนัธ์อนัดีกบัคนอื�น การร่วมมือ การ
ประสานงาน ความเตม็ใจทาํงานก็ยอ่มจะเกิดตามขึ�นมาเอง งานก็สาํเร็จลุล่วงไปโดยเราไม่ตอ้งออกแรงมาก เรื�องนี�
รวมตลอดไปจนถึงการใชชี้วติประจาํวนัของเราต่อผูอื้�นดว้ย 2) ระหวา่งคนในกลุ่ม ในปัจจุบนัคนทาํงานคนเดียว
ไม่ได ้ ถา้ทาํงานคนเดียวคนอื�นจะหาว่าผิดปกติ ทาํงานไม่เป็น ดงันั�นคนฉลาดจึงตอ้งทาํงานเป็นกลุ่ม ถา้ใคร
                                                

1306อรุณ รักธรรม, มนุษยสัมพันธ์กับนักบริหาร, พิมพค์รั� งที� 2 (กรุงเทพฯ :ป. สัมพนัธ์พาณิชย,์ 
2533), 69. 

1307วจิิตร อาวะกลุ, เทคนิคมนุษยสัมพนัธ์ (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 2542), 11. 
1308สมพร สุทศันีย,์ มนุษยสัมพนัธ์,พิมพค์รั� งที� 6 (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,2544), 24. 
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สามารถรวมคนใหท้าํงานเป็นกลุ่มไดห้รือทาํงานแทนตนไดน้ั�น นบัวา่เป็นยอดคน เป็นคนทนัสมยั มีวิสัยทศัน์ มี
ความเป็นผูน้าํ และ 3) ระหวา่งองคก์ารกบัพนกังาน ลูกจา้ง หรือปัญหาแรงงานสัมพนัธ์ เป็นปัญหาใหญ่ปัญหา
หนึ�งที�สร้างปัญหาให้แก่เศรษฐกิจและการบริหารงาน แรงงานสัมพนัธ์ (Employee’s Relation) จะช่วยลดความ
ขดัแยง้ระหวา่งลูกจา้งต่อลูกจา้ง ระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้งลงไปได ้เมื�อไม่มีความเขา้ใจระหวา่งกนัไม่วา่ในระดบั
ไหน ความขดัแยง้ยอ่มเกิดขึ�นไดใ้นทุกระดบั จากจุดเลก็ไปหาจุดใหญ่ การมีมนุษยสัมพนัธ์ที�ดีจึงมีความสาํคญัต่อ
เศรษฐกิจและการบริหารงานดว้ย1309  

ทฤษฏีที�เกี�ยวกบัมนุษยสมัพนัธ์นั�นสามารถนาํแสดงโดยสรุปไดด้งันี� คือ 
1. ทฤษฏีการวเิคราะห์การติดต่อสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล (Transactional analysis: T.A.)  
ผูพ้ฒันาทฤษฏีนี� คือ อีริค เบิร์น (Eric Berne) ทฤษฏีนี� ช่วยใหบุ้คคลรู้จกับุคลิกภาพของตนและผูอื้�น

ดีขึ�น เขา้ใจในการติดต่อสื�อสาร เขา้ใจในความรู้สึกนึกคิดของผูอื้�น และรู้จกันาํความรู้จากทฤษฏีไปใชใ้นการ
ปรับตวัเมื�อมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้�น ซึ� งเบิร์นนั�นไดว้ิเคราะห์โครงสร้างองค์ประกอบที�สําคญัของบุคลิกภาพของ
มนุษย ์โดยเชื�อวา่พฤติกรรมของบุคคลที�แสดงออกแตกต่างกนันั�นจาํแนกไดเ้ป็น o สภาวะ ไดแ้ก่ &) สภาวะแบบ
บิดามารดา (Parent State:P) ในสภาวะนี�อารมณ์ ทศันคติและพฤติกรรมที�แสดงออกจะสะทอ้นให้เห็นธรรมชาติ
ของผูเ้ป็นพ่อแม่  ซึ� งอาจมี - ลกัษณะ คือ ถา้แสดงออกในลกัษณะของความรักใคร่ เอ็นดู ห่วงใย หวงัดี และ
ปลอบโยน จดัเป็นพฤติกรรมทางบวก แต่ถา้เป็นไปในทางตรงกนัขา้มคือการตาํหนิ วิพากษ์วิจารณ์ ใชอ้าํนาจ
บงัคบั ขอบออกคาํสั�ง เยาะเยย้ ถากถาง ประชดประชนัจดัเป็นพฤติกรรมในทางลบ -) สภาวะแบบผูใ้หญ่ (Adult 
State:A) ในสภาวะความรู้สึก ทัศนคติ และแบบพฤติกรรมที�แสดงออกเป็นเหตุเป็นผลที�ตั� งอยู่บนฐานของ
ขอ้เท็จจริง มีจุดมุ่งหมาย คาํนึงถึงขอ้ดี ขอ้จาํกัด ปราศจากอคติ ไม่ใช้อารมณ์หรือความคิดเห็นส่วนตวั และ
ตดัสินใจในลกัษณะที�เป็นผูมี้วฒิุภาวะใชข้อ้มูลและเหตุผลประกอบ และ  o)สภาวะแบบเด็ก (Child State:C) ใน
สภาวะนี�ความรู้สึกทศันคติและแบบพฤติกรรมที�แสดงออกจะอยูใ่นลกัษระที�ขาดวฒิุภาวะ ขาดเหตุผล ไม่มีความ
รับผิดชอบ แสดงอารมณ์ทั�งโกรธ กา้วร้าว ร้องไห้ สนุกสนาน ร่าเริง สดชื�น อยากรู้อยากเห็น มีชีวิตชีวา เป็นตน้  
ซึ� งสภาวะดงักล่าวนี� มีอยูใ่นบุคคลทุกคน ซึ� งบุคลิกภาพที�สมบูรณ์นั�นจะตอ้งมีการผสมผสานกนัอยา่งเหมาะสม 
ระหว่างพฤติกรรมบิดามารดากับสภาวะผูใ้หญ่ที�มีเหตุผลและสภาวะเป็นเด็ก แนวทางที�ใช้ในการพิจารณา
พฤติกรรมของสภาวะต่างๆ คือ การมองดูที�บุคคลหรือตวัเราเอง1310  

2.ทฤษฎีหนา้ต่างโจฮารี (The Johari-Window theory) 
ผูพ้ฒันาทฤษฏีนี� คือ โจเซฟ ลุฟท ์(Joseph Luft) และ แฮรี�  อิงแฮม (Harry Ingham) โดยเชื�อวา่ ไม่มี

ใครรู้จกัตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้งแทจ้ริงไดท้ั�งหมด จาํเป็นที�จะตอ้งอาศยัผูอื้�นมองแลว้บอกตวัเรา ซึ� งเปรียบเสมือน
กระจกเงาที�จะทาํใหเ้รารู้จกัตนเองการที�คนจะรู้จกัตนเองหรือผูอื้�นเป็นสิ�งสาํคญั ทาํไดโ้ดยใชห้นา้ต่างหัวใจ หรือ 
โจฮารี วนิโดว ์(Johari Window) ซึ�งเป็นรูปแบบการตระหนกัรู้การติดต่อสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ซึ�งมีประโยชน์ใน
การสร้างความสัมพนัธ์ เพื�อให้รู้จกัตนเองและผูอื้�นให้ดียิ�งขึ�น โดยการสังเกตพฤติกรรมส่วนที�เปิดเผยของผูอื้�น
และขยายส่วนที�เปิดเผยของตนเองใหก้วา้งขึ�นเพื�อจะทาํใหผู้อื้�นเปิดเผยตนเองดว้ย ซึ�งสามารถนาํเสนอเป็นแผนภูมิ
ดงัต่อไปนี�  

                                                
1309ผสุดี พฤกษะวนั, มนุษยสัมพนัธ์ในการทาํงาน (กรุงเทพฯ: พฒันาวชิาการ,2548), 4. 
1310สุนนัทนา เลาหนนัท,์ การสร้างทมีงาน,พิมพค์รั� งที� - (กรุงเทพฯ:ดี ดี บุ๊คสโตร์, -Wpp), 44. 
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 ตนเองรู้ 
Known to Self 

ตนเองไม่รู้  
Unknown to Self 

ผูอื้�นรู้ 
Known to The Other 

1.ส่วนที�เปิดเผย 
Public Area 

2.ส่วนที�เป็นจุดบอด 
(Blind Area) 

ผูอื้�นไม่รู้ 
Unknown to The Other 

3.ส่วนที�ซ่อนเร้น 
Hidden Area 

p.ส่วนที�ลึกลบั 
(Unconscious Area) 

 

แผนภูมิที� 37 แผนภูมิแสดงรูปแบบพฤติกรรมบุคคลแนวคิดหนา้ต่างโจฮารี�  (Johari Window) 
ที�มา : สุนนัทนา เลาหนนัท,์ การสร้างทมีงาน, พิมพค์รั� งที� - (กรุงเทพฯ:ดี ดี บุ๊คสโตร์, -Wpp), 143. 

 
จากภาพประกอบที� 3 สามารถอธิบายแต่ละส่วนไดด้งันี�  
ส่วนที� 1 ส่วนที�เปิดเผย (Public Area) หมายถึง พฤติกรรมเจตนา หรือบุคลิกลกัษณะที�ทั�งตนเอง

และผูอื้�นก็รู้เหมือนกนั เช่นชื�อ การแต่งกาย การพดูเสียงดงั เป็นตน้ 
ส่วนที� 2 ส่วนที�เป็นจุดบอด (Blind Area) หมายถึง พฤติกรรมหรือเจตนาที�แสดงโดยไม่รู้ตวัแต่

ผูอื้�นสงัเกตเห็นและรู้ได ้เช่น การพดูพร้อมกบัยกัคิ�วโดยไม่รู้ตวั เป็นตน้ 
ส่วนที� 3 ส่วนที�ซ่อนเร้น (Hidden Area) หมายถึง สิ�งที�ตนเองรู้แต่เก็บไวใ้นใจไม่เปิดเผยให้ผูอื้�นรู้ 

เช่น ความรู้สึกที�ไม่ดีต่อผูอื้�น หรือความลบัที�ตนเองปกปิดเอาไว ้
ส่วนที� 4 ส่วนที�ลึกลบั (Unconscious Area) หมายถึง พฤติกรรมหรือความรู้สึกบางอยา่งที�กระทาํ

ลงไป โดยทั�งที�ตนเองและผูอื้�นไม่รู้ เป็นบริเวณที�อาจเรียกไดว้า่ ภาวะจิตใตส้าํนึก  
จะเห็นไดว้า่การติดต่อสัมพนัธ์กบับุคคลยอ่มมีหนา้ต่างโจฮารี�ดว้ยกนัทั�งนั�น ทาํให้การปฏิบติังาน

บกพร่องโดยไม่รู้ตวั อนัเป็นสาเหตุทาํให้เกิดความขดัแยง้ระหวา่งกนัได ้ แต่ถา้ทุกคนเขา้ใจเรื�องหนา้ต่างโจฮารี�  
และพยายามช่วยกนัขยายบริเวณเปิดเผยโดยมีความเต็มใจที�จะเชื�อถือกนั และรับขอ้ติชมกนัแลว้ ก็จะสามารถ
ปรับปรุงแกไ้ขพฤติกรรมของตนเองได ้ซึ�งถือวา่เป็นการพฒันาตนเองใหมี้มนุษยสมัพนัธ์ที�ดี1311 

o.ทฤษฎียดึบุคคลเป็นศูนยก์ลาง (The Person-Centered Therapy of Cart R. Rogers) 
ผูพ้ฒันาทฤษฏีนี� คือคาร์ล อาร์. โรเจอร์ (Carl R. Rogers) ทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนยก์ลางนี�  เป็น

ทฤษฎีที�นาํไปใชเ้พื�อสร้างมนุษยสมัพนัธ์ไดทุ้กรูปแบบ โดยมีหลกัการที�วา่ “รู้จกัตวัคุณ-เป็นตวัของคุณ” การที�คุณ
รู้จกัตวัคุณทาํใหส้ามารถบรรลุจุดสูงสุดที�ปรารถนาได ้ขอ้สาํคญัคนเราจะตอ้งนึกอยูเ่สมอวา่ เราไม่เหมือนใครใน
โลกนี�  ดงันั�นการเป็นตวัเราเองไดคื้อศกัยภาพสูงยิ�ง นั�นคือเราไม่จาํเป็นตอ้งเก่งเหมือกบัที�คนอื�นเก่ง แต่เราอาจจะดี
อยา่งที�เราทาํดีไดแ้ละดีอีกทางหนึ�งที�ไม่เหมือนใคร  การไม่เป็นคนอื�นนอกจากเป็นตวัเราเองง่ายกวา่การเป็นคน
อื�นหาก  เราพยายามที�จะเป็นคนอื�นก็เท่ากบัวา่เราตอ้งเขา้ไปต่อสู้ในสงคราที�ยากยิ�งที�ใครต่อใครก็มีสิทธิเขา้ไป
ต่อสูแ้ต่ไม่มีวนัที�จะหยดุต่อสู ้และอาจจะไม่มีทางชนะดว้ย  นอกจากนี�แลว้การที�คนเราจะเป็นตวัของตวัเองไดน้ั�น
คนเราตอ้งประกอบดว้ยความเชื�อในคุณค่าของตนเองเป็นประการแรก และความเชื�อดงักล่าวนั�นเราไม่ใช่วา่ไดม้า

                                                
1311เรื�องเดียวกนั, 143. 
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ง่ายๆ จากที�ไหนก็ได ้เราตอ้งมีประสบการณ์ที�ทาํให้เรารู้สึกวา่เรามีคุณค่า ตามทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนยก์ลางของ
โรเจอร์นี� มีหลักการว่า “บุคคลสามารถสร้างความสัมพนัธ์กับบุคคลอื�นได้ จากการเรียนรู้กระบวนการ
เปลี�ยนแปลงอยา่งต่อเนื�องของบุคลิกภาพ”1312 ดงัแผนภูมิต่อไปนี�  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที� 38 แผนภูมิแสดงโครงสร้างการเปลี�ยนแปลงและความสมัพนัธ์ระหวา่งกลไกการเปลี�ยนแปลง (แนวตั�ง) 
กบักระบวนการต่อเนื�อง (แนวนอน) 
ที�มา : ธีระ ประพฤติกิจ, ทฤษฏีบุคลกิภาพและการทาํจติบําบัด (ราชบุรี: วทิยาลยัครูหมู่บา้นจอมบึง, 2531), 312. 

 
p.ทฤษฎีจิตบาํบดัของเกสตลัท ์(Gestalt Therapy)  
ทฤษฎีจิตบาํบดัของเกสตลัทนี์� ริเริ�มพฒันาโดยเฟรทเดอริค เอส. เฟิลส์ (Frederick S. Perls) ทฤษฏี

นี� มีแนวคิดพื�นฐานเกี�ยวกบัมนุษยสมัพนัธ์ การกาํหนดและการบงัคบัตวัเองหรือการฝึกใหรู้้จกัตนเอง เขา้ใจตนเอง
นั�น ถา้คนเราสามารถควบคุมประสบการณ์ตนเองได ้ จะเป็นคนที�มีสุขภาพจิตดี กล่าวคือ ความสามารถในการ

                                                
1312ธีระ ประพฤติกิจ, ทฤษฏีบุคลิกภาพและการทําจิตบําบัด (ราชบุรี: วิทยาลยัครูหมู่บา้นจอมบึง, 

2531), 312. 

1. ความรู้สึกและความหมาย 
 
 
2. ลกัษณะการรับประสบการณ์ 

 
3. ทศันะส่วนตวั 
 
 
 

4. การสื�อสารเกี�ยวกบัตน  
 
 

5. ความสอดคลอ้ง 

 
6. ความสมัพนัธ์กบัปัญหา 

 
 

7. สร้างความสมัพนัธ์ระหวา่ง

บุคคล 

ขั�น 1 2 3 4 5 6 7 

-ห่างจากความรู้สึกของตนไม่รู้สึก 
เป็นเจา้ของความรู้สึกของตน 
 

-ห่างจากการรับรู้ประสบการณ์ 
ภายในตน 
 

-ตีความหมายประสบการณ์อยา่งยดึ
มั�นถือมั�น 

-พดูเกี�ยวกบัตนเองและโทษอาํนาจ 
ภายนอก 
 

-พยายามปกปิดตนเอง 
 
-ไม่รู้วา่ตวัเองมีปัญหาและ 
ชอบพดูเรื�องอดีต 
 
-กลวัการสร้างความสมัพนัธ์กบัผูอื้�น 

-รู้สึกวา่ตนเองเป็นเจา้ของความรู้สึก
สามารถใหค้วามรู้สึกระบายออกมา 
อยา่งอิสระและยดืหยุน่ 
-รับรู้ต่อประสบการณ์ภายในตนอยา่ง
แจ่มชดั 
 

- ตีค่าความรู้สึกที�รับรู้ไมบี่บบงัคบั
ความรู้สึกของตน 

-เปิดเผยตนเองต่อผูอื้�นดว้ยความรู้สึก 
ที�มั�นใจ 
 

-รับรู้วา่ตนเองรู้สึกอยา่งไร 
 
-ยอมรับวา่เป็นปัญหาของตนและ 
พยายามหาคาํตอบดว้ยตนเอง 
 
-กลา้แสดงความรู้กบัผูอื้�นอยา่ง 
เปิดเผย 
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บงัคบัควบคุมตวัเองของมนุษยย์อ่มมีระดบัแตกต่างกนั ขึ�นอยูก่บัระดบัความรู้และความเขา้ใจวา่อะไรกาํลงัเกิดขึ�น 
และอะไรควรจะเป็นหลกัสาํคญั ขอ้นี�สามารถนาํไปใชใ้นการสร้างความสมัพนัธ์กบัผูอื้�นและในกลุ่มสงัคมได้1313  

เดวสิ (Davis) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดเรื�องธรรมชาติมนุษยเ์กี�ยวกบัมนุษยสัมพนัธ์ไว ้p ประการ ไดแ้ก่ 
&) บุคคลยอ่มมีความแตกต่างกนั ซึ�งบุคคลโดยทั�วไปนั�นหากพิจารณาอยา่งผิวเผินแลว้จะเห็นไดว้า่เหมือนกนั แต่
แท้ที�จริงแล้วย่อมจะมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว กล่าวคือ แต่ละคนจะแตกต่างไปจากคนอื�นทั� งในด้านจิตใจ 
สติปัญญา ร่างกาย ซึ�งหมายถึง รูปร่างลกัษณะ เชื�อชาติ ความสมบูรณ์ เพศ อารมณ์ และสงัคม รวมไปถึง การศึกษา 
เศรษฐกิจ ครอบครัว วฒันธรรม เกียรติยศชื�อเสียง ความเชื�อ ตลอดจนศาสนาที�ตนนบัถือ ดงันั�นการติดต่อสัมพนัธ์
กบับุคคลอื�นๆ  จึงไม่ควรคาดหวงัที�จะทาํใหค้นอื�นคิดหรือปฏิบติัใหเ้หมือนเรา ขณะเดียวกนัเราก็ไม่จาํเป็นจะตอ้ง
คิดหรือปฏิบติัเหมือนคนอื�น -) การคาํนึงถึงบุคคลในลกัษณะส่วนรวมทั�งหมด  ตวัตนของบุคคลจะมีลกัษณะ
หลายประการๆ ประกอบกนั ไม่วา่จะเป็นเรื�องทางกายภาพ จิตใจ ชีวิตส่วนตวั ความรู้ ประสบการณ์ ฯลฯ ซึ� งแต่
ละเรื� องไม่ได้แยกขาดออกจากกนั และจะส่งผลกระทบถึงกนั เพราะทุกเรื�องจะผสมผสานเป็นตวัของเขาเอง
ทั�งหมด ในการติดต่อสัมพนัธ์กบับุคคลนั�น จึงไม่อาจเลือกติดต่อสัมพนัธ์กบับุคคลเพียงเรื�องใดเรื�องหนึ� งหรือ
ลกัษณะใดลกัษณะหนึ�ง แต่เราจะตอ้งติดต่อกบับุคคลในลกัษณะส่วนรวมทั�งหมด o) พฤติกรรมของบุคคลจะตอ้ง
มีสาเหตุ สาเหตุที�ทาํให้บุคคลแสดงพฤติกรรมนั�นเกิดจากแรงจูงใจในการคน้หาเป้าหมายที�ทาํให้ชีวิตของเขา
ไดรั้บความสมปรารถนา และไดรั้บในสิ�งที�มีความหมายต่อตนเอง และ p) ศกัดิ{ ศรีของความเป็นมนุษย ์ตามหลกั
ปฏิญญาสากล ซึ�งกล่าวถึงสิทธิมนุษยชน ขอ้ที� & กล่าววา่ “มนุษยท์ั�งหลายเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกนัในเรื�อง
เกียรติ ศกัดิ{ และสิทธิ ต่างมีเหตุผลและมโนธรรม ซึ� งจะตอ้งปฏิบติัต่อกนัดว้ยเจตนารมณ์แห่งภราดรภาพ” ดงันั�น
ในการติดต่อสัมพนัธ์กบัมนุษยจึ์งควรกระทาํดว้ยความเคารพและตระหนักในศกัดิ{ ศรีของความเป็นมนุษยไ์ม่ว่า
บุคคลนั�นจะเป็นใคร มีสถานภาพหรือฐานะเป็นอยา่งไร บุคคลนั�นก็เป็นมนุษยแ์ละเป็นมนุษยที์�มีลกัษณะพิเศษ
เฉพาะตวัของแต่ละคน1314  

นกัจิตวทิยากลุ่มต่างๆ ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัธรรมชาติของมนุษยไ์วด้งันี�  
1.กลุ่มจิตวเิคราะห์ของฟรอยดเ์ชื�อวา่ คนเรามีลกัษณะของความเป็นมนุษยแ์ละสัตวผ์สมอยูด่ว้ยกนั 

และเนน้วา่ชีวติของมนุษยห์ล่อหลอมมาจาก ความตอ้งการทาง ร่างกาย แรงขบัทางเพศและสญัชาตญาณของความ
กา้วร้าว นักจิตวิเคราะห์กลุ่มนี�  มองมนุษยใ์นแง่ของ ความเป็นสัตวแ์ละ ความเป็นมนุษยผ์ูป้ระเสริฐ กล่าวคือ 
คนเรามีลกัษณะเหมือนกบัสัตว ์ในแง่ของความตอ้งการ อาหาร การขบัถ่าย และความตอ้งการ ทางเพศ แต่คน
แตกต่างไปจากสตัว ์ในแง่ที�วา่สามารถจะพฒันาเทคนิคการสื�อความหมายต่างๆ ในการดาํรงชีวิตอยู ่ในสังคม ซึ� ง
สามารถแยกตนไปจาก เรื�องของ สัญชาตญาณได ้นั�นคือความรู้สึกผิดชอบชั�วดี มีคุณธรรมสามารถครอบคลุม
พฤติกรรม 

อนึ� งโครงสร้างบุคลิกภาพของมนุษยน์ั�นประกอบดว้ย 1) Id เป็นส่วนหนึ�งของบุคลิกภาพที�ติดตวั
เรามาตั�งแต่เกิด แต่เป็นส่วนที�จิตไร้สาํนึก มีหลกัการที�จะสนองความตอ้งการของตนเองเท่านั�น เอาแต่ไดอ้ย่าง
เดียว และจุดเป้าหมายก็คือ หลกัความพึงพอใจ (Pleasure Principle) Id จะผลกัดนัให้ Ego ประกอบในสิ�งต่างๆ 
ตามที� Id ตอ้งการ 2) Ego เป็นส่วนของบุคลิกภาพ ที�พฒันามาจากการที�ทารกไดติ้ดต่อ หรือมีปฏิสัมพนัธ์กบัโลก 

                                                
1313เรื�องเดียวกนั, 530. 
1314Keith Davis, Human Relations at Work, 3rd ed. (Tokyo: Kogakusha,1967), 15-18. 
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ภายนอก บุคคลที�มีบุคลิกภาพปกติ คือ บุคคลที� Ego สามารถที�ปรับตวัให้เกิดสมดุลระหวา่งความตอ้งการของ Id 
โลกภายนอก และ Superego หลกัการที� Ego ใชคื้อหลกัแห่งความเป็นจริง (Reality Principle) และ o) Superego 
เป็นส่วนของบุคลิกภาพที�เกิดขึ�นในระยะที� 3 ของพฒันาการที�ชื�อวา่ "Phallic Stage" เป็นส่วนของบุคลิกภาพที�ตั�ง
มาตรการของพฤติกรรมใหแ้ต่ละบุคคล โดยรับค่านิยมและมาตรฐานจริยธรรมของบิดามารดา เป็นของตน โดยตั�ง
เป็นมาตรการความประพฤติ มาตรการนี� จะเป็นเสียงแทนบิดามารดา คอยบอกว่าอะไรควรทาํ หรือไม่ควรทาํ 
มาตรการของพฤติกรรมโดยมากไดม้าจากกฎเกณฑต่์างๆ ที�พ่อแม่สอนและ มกัจะเป็นมาตรฐานจริยธรรม และ
ค่านิยมต่างของพอ่แม่ ฟรอยดก์ล่าววา่เป็นผลของการปรับของ Oedipus และ Electra Complex ซึ� งนอกจาก ทาํให้
เด็กชายเลียนแบบพฤติกรรมของ "ผูช้าย" จากบิดา และเด็กหญิงเลียนแบบพฤติกรรมของ "ผูห้ญิง" จากมารดาแลว้ 
ยงัยดึถือหลกัจริยธรรม ค่านิยมของบิดามารดา เป็นมาตรการของพฤติกรรมดว้ย 

2.กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) กลุ่มนี� แยกตัวมาจากกลุ่มหน้าที�นิยม (Functionalism) 
แนวโน้มของกลุ่มนี� เห็นจะเปลี�ยนจากเรื�องจิตมาเป็นเรื�องของพฤติกรรมลว้น ๆ โดยเห็นวา่พฤติกรรมที�ปรากฏ
และ สามารถสังเกตไดเ้ท่านั�นเป็นเรื�องสาํคญัที�ควรศึกษาในจิตวิทยา ผูน้าํของกลุ่มคือ จอห์น บี.วิตสัน (John B. 
Watson,1878 - 1958)ที�มีความคิดคา้นกบัแนวความคิดของกลุ่มศึกษาพฤติกรรมมนุษยด์ว้ย สิ�งที�สังเกตและ
มองเห็นได้นั�นก็คือพฤติกรรม  หลักของกลุ่มนี� คือพฤติกรรมเกิดขึ� นจากความสัมพนัธ์ของสิ� งเร้าและการ
ตอบสนอง การศึกษาสิ�งเร้า และการตอบสนองจะช่วยใหเ้ขา้ใจพฤติกรรมได ้

3.กลุ่มมนุษยนิ์ยม ที�อาจนาํไปใชเ้พื�อการพฒันาพฤติกรรม คือ การเนน้ใหบุ้คคลไดมี้เสรีภาพ เลือก
วิถีชีวิตตามความตอ้งการและความสนใจ ให้เสรีภาพในการคิด การทาํเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล เนน้ให้
บุคคลมองบวกในตน ยอมรับตนเอง และนาํส่วนดีในตนเองมาใชป้ระโยชน์ให้เต็มที� รักศกัดิ{ ศรีความเป็นมนุษย์
ของตนเอง สร้างสรรคสิ์�งดีให้ตนเอง ซึ� งเป็นฐานทางใจให้มองบวกในคนอื�น ยอมรับคนอื�นและสร้างสรรคสิ์�งดี
งามใหแ้ก่ผูอื้�นและสงัคม กบัทั�งมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคมดว้ย1315 

สมพร สุทศันียไ์ดแ้บ่งแนวคิดเกี�ยวกบัมนุษยสมัพนัธ์ออกเป็น 3 ประการ ไดแ้ก่  
1. แนวคิดเกี�ยวกบัธรรมชาติของมนุษย ์ที�จะตอ้งคาํนึงถึงขอ้เท็จจริง 5 ประการ ดงันี� คือ 1) บุคคลมี

ความแตกต่างกนั (Individual difference) ในแต่ละคนจะมีลกัษณะพิเศษเฉพาะตวัที�ทาํ ให้แตกต่างจากบุคคลอื�น
เป็นผลมาจากพนัธุกรรม รูปร่าง หนา้ตา สติปัญญา สิ�งแวดลอ้ม อารมณ์ วฒันธรรม ทศันคติ ความคิด ความเชื�อ 
นิสยั ความถนดั สุขภาพ ซึ� งเป็นสิ�งที�ยากแก่การเขา้ถึงจิตใจคนทุกคนได ้2) การคาํนึงถึงบุคคลในลกัษณะผลรวม 
(A whole person) ซึ�งในการสร้างมนุษยสมัพนัธ์จะตอ้งคาํนึงถึงวา่บุคคลจะมีลกัษณะหลายๆ ประการประกอบขึ�น
เป็นตวัเขาในเรื�องทางกายภาพ เรื�องทางจิตใจ เรื�องของการงาน เรื�องชีวิตส่วนตวั เรื�องความรู้เรื�องประสบการณ์ 
เรื�องทกัษะงาน ในแต่ละเรื�องไม่ไดแ้ยกจากกนั แต่รวมถึงการรวมผสมผสาน เป็นตวัเขาเองทั�งหมด 3) พฤติกรรม
ของบุคคลนั�นมีสาเหตุ (A behavior is caused) กล่าวคือบุคคลสามารถไดรั้บการจูงใจ (Motivation) ดงันั�นจึง
จาํเป็นตอ้งเรียนรู้ถึงสาเหตุของพฤติกรรมซึ�งไดแ้ก่ เรื�องของความตอ้งการของบุคคลในดา้นร่างกายและดา้นจิตใจ
ของตวับุคคล 4) ศกัดิ{ ศรีของความเป็นมนุษย ์(Human dignity) มนุษยทุ์กคนมีคุณค่า มีศกัดิ{ ศรีเท่าเทียมกนั ฉะนั�น
ในการปฏิบติัต่อผูร่้วมงานในองคก์ารจะตอ้งให้เกียรติดว้ยความสุภาพอ่อนนอ้ม ไม่วางอาํนาจ หรือขู่บงัคบั และ 

                                                
1315กรรณิการ์ พลพิมพ,์ มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน, เขา้ถึงเมื�อ -A มกราคม -WWr, เขา้ถึงไดจ้าก 

https://wiki.stjohn.ac.th/groups/poly_basiscourse/wiki/dc5a6/2_.html 
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5) มนุษยมี์ความซบัซอ้น (Human complex) มนุษยเ์ป็นสัตวช์ั�นสูงที�มีความซบัซอ้น โดยพฤติกรรมจะผนัแปรอยู่
ตลอดเวลาตามความตอ้งการ แรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอก เวลา และสถานการณ์ต่างๆ ซึ�งสิ�งต่างๆ เหล่านี�จะ
ปฏิสมัพนัธ์กนัก่อใหเ้กิดพฤติกรรมที�ซบัซอ้นยิ�งขึ�น 

2. แนวคิดเกี�ยวกบัธรรมชาติขององค์การ ที�จะตอ้งคาํนึงถึงขอ้เท็จจริง 2 ประการดงันี� คือ 1) 
องค์การเป็นระบบสังคม กิจกรรมทางสังคมภายในองค์การจึงอยู่ภายใตก้ฎของสังคม การแสดงบทบาทและ
สถานภาพของบุคคลจึงตอ้งเป็นไปตามสังคม พฤติกรรมบางอยา่งไดรั้บอิทธิพลจากกลุ่ม กลุ่มบุคคลจึงมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมของบุคคลเป็นอยา่งยิ�ง และ 2) องคก์ารเป็นศูนยร์วมความสนใจ องคก์ารเกิดขึ�นเพราะคนมีความ
สนใจร่วมกนั ในขณะที�บุคคลก็มีอิสระในการเลือกวา่จะเขา้ร่วมในองคก์ารหรือไม่ ดงันั�นผูบ้ริหารตอ้งตระหนกั
ในการจูงใจใหบุ้คคลมีความสนใจนั�นคงอยูต่ลอดไป  

3. แนวคิดเกี�ยวกบัลกัษณะของสังคมไทย ที�จะตอ้งคาํนึงถึงขอ้เท็จจริง 3 ประการ ดงันี� คือ 1) เป็น
สงัคมที�เนน้ตวับุคคลมากกวา่ปัญหา กล่าวคือคนไทยจะให้ความสาํคญัแก่ตวับุคคลมากกวา่หลกัการ ปัญหา หรือ
แนวคิด 2) เป็นสงัคมที�ใหก้ารยกยอ่งผูมี้อาํนาจ กล่าวคือสังคมมกัจะยกยอ่งให้เกียรติผูมี้ตาํแหน่งสูง ไม่กลา้แสดง
ความคิดเห็น หรือโตแ้ยง้ เพราะถือวา่เป็นการไม่สุภาพ หรือไม่ควรอยา่งยิ�ง การตดัสินใจมกัมาจากเบื�องบน และ
มกัยอมรับอาํนาจจากผูที้�มีอาํนาจเหนือกวา่ และ 3) เป็นสังคมที�ชอบความอิสรเสรี กล่าวคือคนไทยรักอิสรภาพ
และชอบทาํสิ�งต่างๆ ตามสบาย ไม่ชอบมีกฎหมายบงัคบั ไม่ชอบใครมาควบคุม มีความเป็นตวัของตวัเองสูง1316   

กรรณิการ์ พลพิมพ์ ไดก้ล่าวสรุปถึงปรัชญาแนวความคิดเกี�ยวกับมนุษยส์ัมพนัธ์ไว ้4 ประการ
ไดแ้ก่ 1) บุคคลตอ้งการผลประโยชน์ซึ� งกนัและกนั (Mutual interest) หมายถึง ผลประโยชน์ของคนที�ทาํงานใน
องคก์าร กบัผลประโยชน์ขององคก์ารนั�น ๆ ซึ�งการที�คนจะเขา้ไปทาํงานในองคก์ารใดหรือการที�องคก์ารใดจะรับ
คนเขา้ไปทาํงานนั�น ก็ขึ�นอยูก่บัความรู้สึกหรือความเชื�อวา่ตนจะไดป้ระโยชน์จากอีกฝ่ายหนึ�ง 2) บุคคลย่อมมี
ความแตกต่างกนั (Individual difference)มนุษยมี์ความแตกต่างกนั (Man is different) ยากที�จะเขา้ถึงจิตใจของคน
ทุกคนไดเ้พราะนานาจิตตงั “จิตมนุษยนี์� ไซร้ ยากแทห้ย ั�งถึง” เมื�อแต่ละคนต่างมีความแตกต่างกนัมีลกัษณะพิเศษ
เฉพาะตวั เราก็ไม่จาํเป็นตอ้งคิดหรือทาํเหมือนคนอื�นไปเสียทุกอยา่งดว้ย ความแตกต่างของบุคคลนี� มีความสาํคญั
มากสาํหรับมากสาํหรับการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัผูอื้�นจึงจาํเป็นตอ้งเรียนรู้ เพื�อที�จะไดเ้ขา้ใจพฤติกรรมและ
ความรู้สึกนึกคิดของผูอื้�นไดบ้า้ง โดยเฉพาะผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งเรียนรู้เรื�องความแตกต่างของบุคคลเพื�อการจูงใจ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดเ้หมาะสม 3) มนุษยทุ์กคนมีแรงจูงใจ (Motivation) ตอ้งจูงใจผูอื้�นให้มีเจตคติตรงกัน มี
จุดหมายร่วมกัน เพื�อจุดประสงค์ในการทาํงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการจูงใจตนเองให้มี
ระเบียบและความรับผิดชอบเรื�องตา่งๆ ที�วชิามนุษยส์มัพนัธ์ครอบคลุมเป็นการตอบสนองทั�งหมดของเอกตับุคคล
ต่อพลงัการจูงใจต่างๆ (The total response of individuals to various motivation forces) นั�นก็คือ การที�บุคคลใน
องค์การมีความสัมพนัธ์กันตามที� เป็นอยู่เป็นเพราะเขาถูกกระตุ ้นโดยพลงัทางจิตวิทยา ทางสังคม และทาง
เศรษฐกิจซึ�งมีอาํนาจที�จะกระตุน้ใหเ้ขาทาํสิ�งนั�นสิ�งนี� ในลกัษณะนั�น ๆ  โดยเฉพาะ เมื�อเกิดมีการขดัแยง้ในแรงจูงใจ
ในคนงาน องคก์ารจะเกิดการแตกร้าว เป็นที�ประจกัษว์า่ ถา้หวัหนา้และคนงานต่างก็มีแรงจูงใจที�เหมาะสมในการ
ทาํงานแลว้ผลผลิตจะเพิ�มขึ�น และ 4) บุคคลทุกคนมีศกัดิ{ ศรีของความเป็นมนุษย ์( Human dignity )เสมอก ัเป็น

                                                
1316สมพร สุทศันีย,์ มนุษยสัมพันธ์,พิมพค์รั� งที� 6 (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2544), 26-
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เรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัทางปรัชญามากกวา่เรื�องทางวิทยาศาสตร์ มนุษยน์บัเป็นสัตวป์ระเสริฐที�มีความคิด มีสมอง มี
ความรู้ผิดชอบชั�วดี มีวฒันธรรม มีสามญัสาํนึก เป็นสิ�งที�อยูเ่หนือสรรพสตัวท์ั�งหลาย ดงันั�น การติดต่อสัมพนัธ์กบั
มนุษยด์ว้ยกนั จึงตอ้งปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเคารพ และตระหนกัในศกัดิ{ ศรีของความเป็นมนุษยข์องเขา ไม่วา่เขา
จะเป็นใคร มีสถานภาพหรือฐานะอยา่งไร เขาก็เป็นมนุษยเ์หมือนกบัเรา ซึ� งต่างก็มีลกัษณะพิเศษเฉพาะตวัของแต่
ละคน ศกัดิ{ ศรีของมนุษย ์(Human dignity) เป็นรากฐานปรัชญา จริยศาสตร์และศีลธรรมที�จะบงัเกิดผลดีในแง่
มนุษยส์ัมพนัธ์ การวิจยัหลายกรณีแสดงว่ามนุษยต์อ้งการการยอมรับการให้เกียรติกันหรือการกระทาํดว้ยการ
เคารพนบัถือซึ�งกนัและกนั มีศกัดิ{ ศรีแห่งความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนั1317  

พรรณราย ทรัพยประภา ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัองคป์ระกอบของของการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ที�
สําคัญไว ้3 ประการ ได้แก่ 1) การเขา้ใจตนเอง กล่าวคือ การรู้จักตัวเองอย่างแท้จริงว่าเป็นใคร มีความรู้ 
ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์มากนอ้ยแค่ไหน ระดบัใด มีจุดเด่นและจุดดอ้ยในดา้นใดบา้ง เรื�องใดบา้ง การ
เขา้ใจตนเองทาํใหบุ้คคลเกิดการรู้จกัยอมรับในคุณค่าของตนเอง นบัถือตนเอง และรู้จกัเขา้ใจสิทธิเสรีภาพ หนา้ที� 
ความรับผิดชอบของตนเอง สิ�งที�สําคญัในการเขา้ใจตนเองก็คือจะช่วยให้เรารู้จกัปรับตวัเขา้กบับุคคลอื�นให้ดี
ยิ�งขึ�น 2) การเขา้ใจบุคคลอื�น กล่าวคือ การเรียนรู้ธรรมชาติของบุคคล ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ความตอ้งการ
ของบุคคล แรงจูงใจของบุคคล ซึ� งหากเราตอ้งการจะไปติดต่อสัมพนัธ์กบับุคคลใดนั�นก็ตอ้งทราบก่อนวา่บุคคล
นั�นชื�ออะไร เป็นใคร มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ มีประสบการณ์ทางดา้นใด อยู่ในระดบัใด ไม่ชอบสิ�งใด มี
คุณลกัษณะที�เด่นทางดา้นใดบา้ง เมื�อเรานาํเอาขอ้มูลของบุคคลอื�นที�เราตอ้งการติดต่อสัมพนัธ์มาพิจารณาดูแลว้ 
เรามีความเขา้ใจในตวัเขาอยา่งไร เรายอมรับในตวัเขาไดม้ากนอ้ยแค่ไหน ทั�งนี� เพื�อจดัระดบัคุณค่าและความสาํคญั
ของบุคคลที�เราจะตอ้งมีการติดต่อสัมพนัธ์ รวมทั�งการที�เราจะตอ้งรู้จกัปรับตวัให้เขา้กบับุคคลอื�นในการติดต่อ
สัมพนัธ์ดว้ย และ  3) การเขา้ใจสิ�งแวดลอ้ม กล่าวคือ การเรียนรู้ธรรมชาติของสิ�งแวดลอ้มที�อยูร่อบๆตวัเรา และ
บุคคลอื�น ซึ� งมีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตประจําวนั และมีส่วนสัมพันธ์กับการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
สภาวการณ์ต่างๆที�เกิดขึ�นในปัจจุบนัและในอนาคตลว้นแต่มีอิทธิพลมาจากสิ�งแวดลอ้มทั�งสิ�น สิ�งแวดลอ้มต่าง ๆ 
ประกอบด้วยสถาบันครอบครัว สถาบันการสถานศึกษา หน่วยงาน บริษทั ห้างร้าน โรงงาน รัฐบาล ศาสนา 
องคก์ารระหวา่งประเทศ เป็นตน้ ความรู้จากการเขา้ใจเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้มนั�นสามารถนาํมาปรับใชก้บัตวัเราใน
การเสริมสร้างมนุษยสมัพนัธ์กบับุคคลอื�นใหดี้ยิ�งขึ�น1318  

ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัองคป์ระกอบของการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ไว ้ o 
ประการ ไดแ้ก่ 1) ตอ้งมีความเขา้ใจในตนเอง กล่าวคือ ความเขา้ใจในความตอ้งการของตนเอง การรู้จกัจุดเด่นจุด
ดอ้ยของตนเอง การยอมรับการปรับปรุงและพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 2) ตอ้งมีความเขา้ใจผูอื้�น กล่าวคือ การที�เรา
เขา้ใจ และรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหาของบุคคลอื�นเขา้ใจธรรมชาติของคน รวมทั�งบุคลิกลกัษณะเฉพาะตวัของ
บุคคลนั�นๆ และ  3) ตอ้งยอมรับความแตกต่างของบุคคล กล่าวคือ การยอมรับวา่แต่ละคนยอ่มมีความรู้สึกนึกคิด

                                                
1317กรรณิการ์ พลพิมพ,์ มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน, เขา้ถึงเมื�อ -A มกราคม -WWr, เขา้ถึงไดจ้าก 

https://wiki.stjohn.ac.th/groups/poly_basiscourse/wiki/0c498/8.html 
1318พรรณราย ทรัพยประภา, จติวทิยาอุตสาหกรรม (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, -W-R), oAr-oAR. 



 

 

629 
 

จิตใจ ความสามารถและประสบการณ์ในชีวิตที�แตกต่างกนั ดงันั�น พฤติกรรม และการแสดงออกเพื�อโตต้อบต่อ
สงัคมยอ่มไม่เหมือนกนั ความขดัแยง้ทางความคิดจึงเกิดขึ�นไดเ้สมอ1319  

สมพร สุทศันีย ์ ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบในการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ไว ้p ประการ ไดแ้ก่ 1) การ
รับรู้ การรับรู้เป็นการตีความ หรือเขา้ใจสิ�งต่าง ๆ ตามที�ไดมี้ประสบการณ์ การรับรู้จะมีอิทธิพลต่อการสร้างมนุษย
สัมพนัธ์เป็นอยา่งยิ�ง บุคคลจะตอ้งศึกษาให้ทราบวา่แต่ละคนมีการรับรู้แตกต่างกนั หรือเหมือนกนัอยา่งไร การ
รับรู้ของบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัมนุษยสัมพนัธ์มี 2 ลกัษณะ คือ 1.1) การรับรู้ตนเอง การเขา้ใจตนเองเป็นอยา่งไร 
บุคคลบางคนจะรับรู้ตนเองวา่เป็นคนดี คนเก่งมีความสามารถ หรือไม่ดีเพราะเขาเคยไดรั้บการยอมรับการยกยอ่ง
ชมเชยจากบุคคลในครอบครัวและบุคคลรอบขา้งมาตลอดเวลา บุคคลประเภทนี� จะรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง มี
ความเชื�อมั�นในตนเอง จิตใจมั�นคง มองโลกในแง่ดี อารมณ์และความรู้สึกที�แสดงต่อผูอื้�นเป็นไปในทางบวก
ตรงกันขา้มกบับุคคลที�รับรู้ตนเองว่าไม่ดี ไม่ฉลาด เพราะเคยไดรั้บการตาํหนิ หรือประณามจากบุคคลใน
ครอบครัว และบุคคลรอบขา้งตลอดเวลา ทาํใหเ้ขา้ใจวา่ตนเองเป็นเช่นนั�นจริง ๆ บุคคลประเภทนี�มกัจะมีปมดอ้ย 
ขาดความเชื�อมั�นในตนเอง และมองคนอื�นในแง่ร้ายการแสดงพฤติกรรมและอารมณ์เป็นไปในทางลบ จึงอาจ
กล่าวไดว้า่การรับรู้ตนเองแตกต่างกนั ยอ่มทาํใหบุ้คคลแสดงออกแตกต่างกนั และ 1.2) การรับรู้ผูอื้�น การรับรู้ผูอื้�น
วา่เป็นคนเช่นไร อาจจะไดรั้บการบอกเล่าจากเพื�อน ๆหรืออาจจะเคยไดรั้บการโตต้อบมาก่อน 2) ความเชื�อมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมเป็นอยา่งยิ�ง เพราะความเชื�อจะเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมเป็นสาํคญัจะเป็นไดจ้ากความเชื�อ
ในลทัธิศาสนา เป็นตน้ 3) ทศันคติเป็นอีกองคป์ระกอบหนึ�งที�สาํคญัในการสร้างมนุษยสมัพนัธ์ เพราะทศันคติเป็น
เรื�องของความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ อนัเป็นผลมาจากความคิด ความเชื�อ ฉะนั�น ถา้เราตอ้งการให้คนอื�นมีมนุษย
สัมพนัธ์ที�ดี ก็ตอ้งสร้างความเชื�อให้เกิดขึ�นกบัผูอื้�น ถา้ผูอื้�นเชื�อว่าเราดี เขาจะรู้สึกชอบ และแสดงปฏิกิริยา
ตอบสนองที�ดีต่อเรา ถา้ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งการให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชารักและร่วมมือในการทาํงาน ก็ตอ้งสร้างความ
เชื�อใหเ้กิดขึ�นกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ถา้บุคคลเชื�อวา่ผูบ้งัคบับญัชาดี มีความยติุธรรม เขาจะชอบและให้ความร่วมมือ 
ในการทาํงาน การสร้างมนุษยสัมพนัธ์ในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัทศันคตินั�น ผูบ้งัคบับญัชาอาจทาํได ้2 ทาง คือ 3.1) 
สร้างทศันคติที�ดีใหเ้กิดขึ�น ซึ�งมกัจะเป็นการเริ�มตน้ในขณะที�แต่ละคนเริ�มรู้จกักนัเริ�มเขา้มาร่วมงานครั� งแรก และ  
3.2) เปลี�ยนทศันคติ การเปลี�ยนทศันคติจะเกิดขึ�นเมื�อบุคคลไดติ้ดต่อสมัพนัธ์กนัช่วงระยะเวลาหนึ�งแลว้ทศันคติที�
ไม่ดีจะเกิดขึ�น ทั� งนี� อาจจะเกิดจากความสงสัยคลางแคลงใจ และแสดงพฤติกรรมที�ไม่ดีต่อกนัจะตอ้งเปลี�ยน
ทศันคติของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยการแจง้ขอ้เท็จจริงใหท้ราบเมื�อผูบ้งัคบับญัชามีทศันคติที�ดี มนุษยสัมพนัธ์ที�ดีก็
จะเกิดขึ�น และ 4) ค่านิยม หมายถึง การให้ค่าแก่สิ�งต่างๆ วา่สิ�งใดดีหรือไม่ดี อะไรควรไม่ควร เช่น เราให้ค่าแก่
ความซื�อสตัยว์า่เป็นสิ�งที�ดีเราก็แสดงความซื�อสตัย ์หรือบางคนพอใจจะใหค้่าแก่การมีวตัถุสิ�งของวา่เป็นสิ�งที�ดี ไม่
ว่าการได้มาซึ� งวตัถุสิ�งของนั�นจะไดม้าดว้ยวิธีใด บุคคลจะสะสมสิ�งของเอาไวใ้ห้ไดม้ากที�สุดเท่าที�จะมากได้
ค่านิยมจึงเป็นปัจจยัหนึ� งที�เป็นตวักาํหนดพฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคม ในการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ จึงตอ้ง
คาํนึงถึงเรื� องนี� ให้มาก เมื�อมนุษยมี์ค่านิยมแตกต่างกันจึงเป็นการเหมาะสมจะตอ้งสนองความต้องการให้
สอดคลอ้งกับค่านิยมที�แตกต่างกัน นอกจากนั�นคนไทยจะมีค่านิยมที�คลา้ยกนัอยู่ประการหนึ� ง คือ คนใน
สงัคมไทยอยูใ่นสงัคมอาํนาจนิยม คือ การยกยอ่งผูมี้อาํนาจ ฉะนั�นคนไทยจึงมีค่านิยมตามลกัษณะของสังคมไทย 

                                                
1319ริเรืองรอง รัตนวไิลสกลุ, มนุษยสัมพนัธ์สําหรับครู (กรุงเทพฯ : โอเอสพริ�นติ�งเฮา้ส์,2538), 12-

13. 
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ค่านิยมที�พึงตระหนกัถึงในการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ มีดงันี� คือ 4.1) ยกยอ่งผูมี้อาํนาจ บุคคลจะยกยอ่งนบัถือผูมี้
อาํนาจวาสนา จะชื�นชมพาตวัเขา้ไปใกลชิ้ดผูมี้อาํนาจวาสนา ในขณะเดียวกนัก็ชอบให้คนอื�นยกยอ่งตนให้เกียรติ
และเคารพนบัถือตนและให้ความสาํคญัแก่ตน 4.2) เคารพเชื�อฟังผูอ้าวโุส คนไทยยึดถือในเรื�องของอายมุาก ผู ้
อาวโุสจะไม่มีโอกาสทาํอะไรผิดหรือไม่เคยทาํอะไรผิดเลย จะเห็นไดจ้ากคาํพดูของพ่อแม่ที�พูดกบัลูกเสมอวา่ ฉัน
อาบนํ� าร้อนมาก่อนแก ฉะนั�น ผูอ้าวโุสนอ้ยกวา่จะตอ้งเชื�อฟังผูที้�มีอาวโุสมากกวา่ผูน้อ้ยจะตอ้งมีความสุภาพอ่อน
นอ้มต่อผูใ้หญ่ทั�งกาย และใจ 4.3) ค่านิยมของความสงบ คนไทยรักสงบคนไทยจึงไม่อยากมีเรื�องบาดหมางนํ� าใจ
กนับางครั� งจะเสียเปรียบบา้งก็ยอมค่านิยมเช่นนี� ก่อใหเ้กิดความไม่ยติุธรรม คนไทยจึงตอ้งอดกลั�นความรู้สึกเอาไว้
เพื�อเห็นแก่ความสงบ และ 4.4) ค่านิยมของความเกรงใจ ความเกรงใจจะนาํไปสู่มนุษยสัมพนัธ์ที�ดี เพราะความ
เกรงใจจะทาํใหนึ้กถึงอารมณ์และความรู้สึกของผูอื้�น เช่น เกรงใจผูอื้�น ไม่พอใจ เดือดร้อน หรือไดรั้บความเสียใจ
คนที�มีความเกรงใจจะไม่กลา้ทาํในสิ�งที�ไม่เหมาะสม ค่านิยมความเกรงใจจะเป็นองคป์ระกอบหนึ�งที�มีอิทธิพลใน
การสร้างมนุษยสมัพนัธ์1320  

เดล คาร์เนกี�  (Dale Canegie) ได้กล่าวถึงวิธีการที�จะทาํให้คนเรานั�นเป็นขวญัใจของผูอื้�นไว ้q 
ประการ ดงันี� คือ  1) การเอาใจใส่ผูอื้�นอยา่งแทจ้ริง 2) การเป็นผูย้ิ�มแยม้แจ่มใสอยูเ่สมอ 3) การจาํชื�อบุคคลต่าง ๆ 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 4) การเป็นผูฟั้งที�ดีและปลุกเร้าให้อีกฝ่ายพูดคุยถึงเรื�องตวัเขาเอง 5) การพูดในเรื�องที�อีกฝ่ายหนึ�ง
นั�นสนใจ  และ 6) การทาํใหผู้อื้�นเกิดความรู้สึกวา่เป็นบุคคลสาํคญั ดว้ยการกระทาํอยา่งบริสุทธิ{ ใจ ทั�งนี� คาร์เนกี�ยงั
ไดเ้สนอการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ดว้ยกฎการชนะใจมิตรและครองใจคนไว ้&p ประการ ดงันี� คือ &)  อยา่วิพากษ ์
วจิารณ์  อยา่ดุด่าคนอื�น -) จงใหเ้กียรติผูอื้�นและแสดงความยินดีต่อผูอื้�นดว้ยความจริงใจ  o) กระตุน้จูงใจผูอื้�นใน
สิ�งที�เขาตอ้งการ p) ใหค้วามสนใจผูอื้�นอยา่งจริงใจ W) ทาํให้ผูอื้�นมีความรู้สึกวา่เขามีความสาํคญั และตอ้งทาํดว้ย
ความจริงใจ q) ยกยอ่งศรัทธาในความคิดเห็นของผูอื้�น และอยา่บอกใครตรงๆ วา่เขาผิด r) เริ�มตน้ดว้ยการเป็น
มิตรกบัผูอื้�น s) ขณะสนทนาให้คู่สนทนาตอบ “ ครับ ครับ” ในทนัที R) ทาํให้เพื�อนร่วมงานมีความรู้สึกวา่การ
ทาํงานสาํเร็จเกิดจากความคิดของเขา &A) เขา้ใจและเห็นใจผูอื้�น ถึงแมเ้ขาผิดก็ให้อภยัเขา  &&) บอกผูอื้�นวา่เขาผิด
โดยทางออ้ม &-) พดูถึงความผิดของตนเอง ก่อนที�จะพูดถึงความผิดของคนอื�น  &o) พยายามใชค้าํถามมากกวา่ที�
จะใชค้าํสั�ง  และ &p) ตอ้งรักษาหนา้ผูอื้�นในที�สาธารณชน1321  

วิจิตร อาวะกุลไดก้ล่าวถึง หลกัสร้างมนุษยสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสําหรับผูบ้ริหารหรือ
ผูบ้งัคบับญัชา ไวด้งันี� คือ 1) การรู้จกัควบคุมอารมณ์ตนเอง ซึ�งการตดัสินใจในการทาํงานตอ้งอาศยัหลกัเหตุผลจึง
ควรควบคุมอารมณ์ โดย  1.1) อยา่โมโหฉุนเฉียว ความโมโหฉุนเฉียวเป็นพลงัร้ายที�เผาผลาญจิตใจเป็นอนัตรายต่อ
สัมพนัธภาพกบับุคคลอื�น 1.2) อยา่หลงตนเองวา่เก่งกวา่ผูอื้�น เพราะในบางเรื�องผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทาํ ไดดี้กว่า
ผูบ้ริหารเสียอีก 1.3) อยา่ใชอ้าํนาจเกินความจาํเป็น การแสดงอาํนาจตลอดเวลาจะทาํ ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชารู้สึก
หวาดกลวั 1.4) อยา่ตดัสินใจเวลาโกรธ ขณะที�โกรธมกัขาดเหตุผล ทาํให้ผลการตดัสินใจผิดพลาดรุนแรง ทาํให้
เกิดความเสียหายได ้และ 1.5) อยา่เลือกที�รักมกัที�ชงั  กล่าวคืออยา่แสดงให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเห็นวา่ รักไม่เท่ากนั

                                                
1320สมพร สุทศันีย,์ มนุษยสัมพนัธ์, พิมพค์รั� งที� 6 (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,2544), 106-

110. 
1321Dale Canegie, How to Enjoy Your Life and Your Job (New York : Gulf and Western 

Corporation.1974), 48-174. 
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เพราะจะทาํใหเ้กิดการแตกความสามคัคีได ้2) การรู้จกัส่งเสริมกาํลงัใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดย  2.1) เอาใจเขามาใส่
ใจเรา 2.2) แสดงความเชื�อมั�นในตวัเขา เมื�อมอบหมายงานให้ทาํ ตอ้งให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความภูมิใจเมื�อเขา
ทาํงานเสร็จเรียบร้อยแลว้2.3) อยา่จุกจิกจูจี้� เหมือนเป็นโรคประสาท 2.4) ดูแลความยากลาํบากในการทาํงานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ 2.5) มีความจริงใจต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ 3) การรู้จกัยกยอ่งและชมเชยให้บาํเหน็จรางวลั
ตามความชอบ โดย 3.1) ยกยอ่งชมเชยเมื�อเขาทาํดี 3.2) แสดงความยินดีในความสาํเร็จของเขา 3.3) ให้บาํเหน็จ
ความชอบหรือรางวลั 3.4) หลีกเลี�ยงการขู่บงัคบั 3.5) ชี�แจงความเคลื�อนไหวในหน่วยงานใหท้ราบ และ 3.6) รักษา
ผลประโยชน์ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา1322  

กฤษณา ศกัดิ{ ศรี ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัการสร้างเสริมมนุษยสัมพนัธ์ที�ดี ไวด้งันี� คือ &) เรียนรู้ว่า
ตนเองเป็นคนชนิดใด -) ศึกษาลกัษณะและวิธีการแสดงออกในการติดต่อกบัผูอื้�น o) ศึกษาศิลปะการพูด การฟัง 
และการถาม p) มีคุณธรรมเป็นเครื�องยึดเหนี�ยวจิตใจ กล่าวคือหลกัธรรมในพระพุทธศาสนา เช่น พรหมวิหาร
ธรรม p สงัคหวตัถุธรรม p เป็นตน้ W) พยายามปรับตวัใหท้นักบัยคุสมยั และเหมาะสมกบัโอกาสและสถานการณ์ 
q) มีความรอบคอบ และ r) สร้างความประทบัใจใหเ้กิดกบัผูอื้�น1323  

อาคม  วดัไธสง ไดแ้สดงทัศนะเกี�ยวขอ้ปฏิบติับางประการสําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาในการ
สร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลไว้ดังนี� คือ &) การปฏิบัติงานกับผู ้บังคับบัญชา ในการปฏิบัติงานร่วมกับ
ผูบ้งัคบับญัชา  ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งปฏิบติั ดงันี�  &.&) มีความรับผิดชอบ  ตั�งใจทาํงานเต็มความสามารถ &.-)  
เสนอขอ้คิดเห็นในเรื�องสาํคญัๆ ใหผู้บ้ริหารระดบัสูงทราบเสมอเกี�ยวกบังานในหนา้ที�ที�ตนปฏิบติั &.o) รายงานผล
การปฏิบัติงานที�ตนรับผิดชอบให้ผู ้บังคับบัญชาระดับสูงทราบเสมอ&.p) คอยช่วยเหลือและให้กําลังใจ
ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงในการปฏิบติังานในหนา้ที� และ &.W) เป็นตวัแทนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในเรื�องร้องทุกขเ์กี�ยวกบั
งานในหนา้ที� -) การปฏิบติังานกบัเพื�อนร่วมงานในระดบัเดียวกนั  ในการปฏิบติังานร่วมกบัเพื�อนร่วมงานใน
ระดับเดียวกัน ผูบ้ริหารสถานศึกษาต้องปฏิบัติ ดังนี�  -.&) ร่วมมือประสานงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วตัถุประสงคที์�ตั�งไว ้-.-) มีใจเปิดกวา้งรับฟังคาํวิพากษว์ิจารณ์ -.o) ปกป้องหน่วยงานของตน และชี�แจงให้ผูอื้�น
เขา้ใจถูกตอ้ง -.p) รู้จกัอภยัและให้โอกาสผูอื้�นแกไ้ขตวัเองเสมอ และ -.W) สนบัสนุนผูมี้ความสามารถให้มีความ
เจริญในหนา้ที�การงาน o) การปฏิบติังานกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ในการปฏิบติังานร่วมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตอ้งปฏิบติั ดงันี�  o.&) มอบหมายงานแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ตรงความถนดัและความรู้ความสามารถ  
o.-) สั�งงานใหช้ดัเจน แจ่มแจง้ o.o) สอนและแนะนาํการปฏิบติังานใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา o.p) ปฏิบติัเป็นแบบอยา่ง
ที�ดี o.W) สนบัสนุนส่งเสริมใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีความเจริญกา้วหนา้ o.q) ยกยอ่งชมเชยเมื�อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทาํดี 
หรือทํางานสําเร็จ o.r) เปิดโอกาสให้ผูใ้ต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมกําหนดนโยบาย o.s) เปิดโอกาสให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแสดงความคิดเห็นในการบริหารงาน o.R) ส่งเสริมความคิดริเริ�มแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา o.&A) เอาใจ
ใส่ดูแลสวสัดิภาพและความเป็นอยู่ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา o.&&) ปฏิบติักบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความเป็นธรรม 
o.&-) แจง้โยบาย วตัถุประสงคข์องหน่วยงานใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบอยูเ่สมอ o.&o) ช่วยเหลือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ใหส้ามารถแกปั้ญหาไดท้ั�งปัญหาหนา้ที�การงานและส่วนตวั o.&p) ให้อิสระแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติังาน  

                                                
1322วิจิตร อาวะกุล, เทคนิคมนุษยสัมพันธ์, พิมพค์รั� งที� 7 (กรุงเทพฯ :โอ.เอส.พริ�นติ�งเฮา้ส์,-W-s), 

175-182. 
1323กฤษณา ศกัดิ{ ศรี, มนุษยสัมพนัธ์ เล่ม 9 (กรุงเทพฯ: บาํรุงสาส์น, -Wop), &pr-&ps. 
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3.&W) ปฏิบติัตวัเป็นคนเสมอตน้เสมอปลาย o.&q) ปฏิบติัตนให้เป็นที�ไวใ้จของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ o.&r) สร้าง
ความสามคัคีใหเ้กิดแก่หมู่คณะ และ p) การปฏิบติัตนต่อประชาชน ในการปฏิบติังานร่วมกบัประชาชนผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตอ้งปฏิบติั ดงันี�  4.1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา p.-) ให้เกียรติประชาชน 
p.o) ยอมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน p.p) เอาใจใส่ต่อความเจริญกา้วหนา้ของนักเรียน p.W) ร่วมมือกบั
ผูป้กครองในการแกปั้ญหาต่างๆ ที�เกิดขึ�นกบันกัเรียน p.q) ตอ้นรับผูป้กครองอยา่งดีเมื�อมาเยี�ยมโรงเรียน p.r) เปิด
โอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มาคน้ควา้หาความรู้ในหอ้งสมุดโรงเรียน p.s) ใชอ้าคารสถานที�ของโรงเรียนเป็นแหล่ง
ทาํกิจกรรมของชุมชน p.R) จดับริการดา้นวิชาการและวิชาชีพแก่ประชาชน p.&A) เห็นคุณค่าของแหล่งวิทยาการ
ในทอ้งถิ�น และ p.&&) ส่งเสริมใหบุ้คลากรและครูใกลชิ้ดกบัประชาชน1324  

กรรณิการ์ พลพิมพ ์ไดส้รุปถึงเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ ไวด้งันี� คือ &) ความกลา้ : ความกลา้
ในที�นี�  หมายถึงความกลา้ในการที�จะทาํจิตใจของเราให้กลา้เขา้ไปทกัทายผูอื้�นก่อน ปัญหาส่วนใหญ่ของคนเราก็
คือ ความไม่กลา้ที�จะสร้างความสมัพนัธ์กบัผูอื้�นก่อน หรือ เรียกวา่ ขี�อาย นั�นเอง อาการขดัเขิน เริ�มตน้ไม่ถูก เป็น
ปัญหาที�ทาํใหเ้ราพลาดโอกาสในการสร้างความสมัพนัธ์กบัผูอื้�น และ ความกลวัเป็นสิ�งหนึ�งที�ทาํใหเ้ราไม่กลา้ที�จะ
ทาํอะไร และ ในที�สุด ก็จะเป็นการยากที�เขา้กบัผูอื้�นได ้ -) ยิ�ม ในการสร้างมิตรภาพนั�น หลกัที�สําคญัก็คือ อย่า
แสดงอาการ หรือ ความตอ้งการในการสร้างมิตรภาพออกมามากเกินไป เพราะเมื�อใดก็ตามที�คุณแสดงออกถึง 
ความปรารถนา หรือ ความตั�งใจอยา่งมุ่งมั�นในเรื�องนี�  มนัจะเกิดผล ลบ กบัตวัของคุณเอง นั�นคือ บุคคลอื�นจะหนี 
ดังนั� น การสร้างมิตรภาพ ต้องอยู่บนพื�นฐานของความพอดี และ ความพึงพอใจของเราและบุคคลอื�น ไม่
จาํเป็นตอ้งบอกตนเองวา่ เราตอ้งเป็นที�รู้จกัของทุกคน หรือ ทุกคนตอ้งรู้จกัเรา o) เป็นผูใ้ห้ก่อน หมายถึงวา่ ไม่
จาํเป็นที�ตอ้งรอให้ใครทาํอะไรให้เราก่อนที�เราจะทาํอะไรให้ใคร นั�นหมายถึงว่า ในการสร้างมิตร หรือ มนุษย์
สมัพนัธ์ ไม่มีกฎเกณฑ ์วา่ คุณจะตอ้งรอใหใ้ครสกัคนมาทกัคุณก่อน หรือ เขา้มาไหว ้คุณก่อน เพื�อแสดงถึงวา่ คุณ
เป็นที�ยอมรับ เป็นที�รู้จกั ถา้คุณรู้จกัใคร และ สงัเกตเห็นเขาก่อน คุณสามารถเดินเขา้ไปไหว ้และ ทกัก่อนไดเ้สมอ 
จาํไวเ้สมอ เราไม่จาํเป็นตอ้งรอใหใ้ครใหอ้ะไรเราก่อน แลว้เราค่อยตอบแทน เพราะในโลกแห่งความเป็นจริง เรา
ทุกคน ชอบที�จะเป็นผูรั้บ ดงันั�น จงเรียนรู้ที�จะเป็นผูใ้หก่้อนเสมอ และ คุณจะเป็นที�ชื�นชอบไดโ้ดยง่าย p) ความจาํ 
เรื�องนี� เป็นความสาํคญัอยา่งยิ�ง ควรฝึกความจาํใหดี้ในเรื�องชื�อของคนแต่ละคน อยา่จาํชื�อผิดโดยเด็ดขาด คิดดูสิวา่ 
หากมีใครสักคน เดินตรงดิ�ง พร้อมรอยยิ�มที�ดูคุน้เคย เดินเขา้มาทกัคุณ พร้อมกบัถามวา่ “สบายดีไหม” คุณยอ่ม
รู้สึกดีมากๆ W) การฟัง การฟังไม่ใช่การพดู เพราะชอบเขา้ใจผิดกนัเสมอวา่ คนที�เขา้สงัคมเก่งคือคนที�คุยเก่ง จริงๆ
แลว้ไม่ใช่เลย คนที�มีเสน่ห์มากที�สุด ก็คือ คนที�ฟังเก่ง มากกวา่ คนพูดเก่ง สังเกตที�ตวัเราก็ได ้ถา้เราไดพ้บท่านผู ้
หนึ� งที�เอาแต่พูดและพูดแต่เรื�องของตนเอง แน่นอนวา่มนัคงเป็นเรื�องที�น่าเบื�อที�เราจะตอ้งนั�งฟังไปเรื�อยๆ ตาม
มารยาท หรือ บางครั� ง เราไม่ทราบเรื�องมาก่อนเพราะเพิ�งไดรู้้จกัครั� งแรก ยิ�งทาํใหเ้ราอึดอดั แต่ถา้เปลี�ยนไปพบกบั
อีกท่านหนึ�งที�ซกัถามเก่ง ถามในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัเรา ถามในเรื�องที�เราทาํ ถามโน่นถามนี� ที�เป็นโอกาสให้เราได้
พดูไดเ้ล่า คิดดูสิวา่ ท่านใดจะทาํให้คุณรู้สึกดีกวา่กนั q) การพูด เพราะการฟังสาํคญัที�จะทาํให้คนอื�นชอบเรา แต่
การพูดก็สําคญัไม่นอ้ยกวา่กนั เพราะถา้เราไม่พูดเสียเลยก็คงไม่ได ้ดงันั�น เราเองตอ้งเป็นผูที้�พูดเป็น นั�นคือ อย่า
พดูในเรื�องเศร้า อยา่พดูแต่เรื�องของตนเองโดยไม่มีใครซกัถาม อยา่พดูเชิงสั�งสอนหรือเทศนา อยา่พดูจากที�เป็นเชิง

                                                
1324อาคม  วดัไธสง, หน้าที�ผู้นําในการบริหารการศึกษา, พิมพ์ครั� งที� - ( สงขลา : มหาวิทยาลยั

ทกัษิณ,-Wpr), 93-95. 
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กระทบกระเทียบใคร อยา่พดูนานเกินไปจนไม่รู้จบ ไม่ใหโ้อกาสคนอื�นไดพ้ดู พยายามพูดให้คนอื�นไดมี้ส่วนร่วม
ในการพูดร่วมกับเรา 7) มั�นใจ หรือ ความมั�นใจ ก็คือ การไวใ้จตนเอง รักตนเอง แต่ไม่ได้หลงตนเอง การ
แสดงออกถึงความมั�นใจ เป็นการแสดงออกบนพื�นฐานของความพอดี และ อารมณ์ที�เปิดรับความคิดเห็น สิ�งต่างๆ 
ไดโ้ดยไม่รู้สึกเป็นภาระ หรือ วิตกกงัวล ความหลงตนเอง คือ การคิดว่า ตนเองตอ้งดีเลิศ ใครว่าไม่ดีไม่ได ้ใคร
แสดงอะไรที�คิดว่าจะกระทบกบัเราไม่ได ้ดงันั�นจะเป็นอารมณ์ในการปิดกั�น และ บงัคบัผูอื้�น ถา้อยากเป็นคน
มั�นใจ นั�นก็คือ การพฒันาดา้นการแสดงออก การเดิน การพดู ใหอ้ยูใ่นรูปแบบของเรา และ เป็นรูปแบบของความ
สุภาพเรียบร้อย ยิ�มง่าย ไม่ขี� โมโห ไม่วิตกกงัวลกบัคาํพูดเล็กๆน้อย 8) ชนะใจ อนันี� เป็นเคล็ดลบัในการสร้าง
มิตรภาพในระยะยาว การชนะใจก็คือการใชข้อ้ทั�งหมดร่วมกนั ซึ� งจะทาํให้ผูส้นทนากบัเรา รู้สึกเป็นมิตร และ 
อยากพดูกบัเรามากขึ�น รวมถึง ความรู้สึกไวว้างใจ ในการพดูในสิ�งที�คิดไดอ้ยา่งอิสรเสรี โดยไม่ตอ้งวติกกงัวล นั�น
คือ เราตอ้งเป็นคนที�รู้จกั ยกย่องผูอื้�นในจุดที�ยกย่องได ้ไม่เป็นคนคุยข่ม หรือ พูดขดัคอใคร ในเรื�องที�เขากาํลงั
สนทนา เป็นคนที�รับฟังและให้คาํเสนอแนะในกรณีมีคนตอ้งการ และ เป็นคาํเสนอแนะในลกัษณะที�เป็นบวก 
และ 9) ขอบคุณ เป็นคาํที�เราไม่สามารถลืมไดเ้ลย จงเรียนรู้ที�จะพูดคาํวา่ “ขอบคุณ” ในกรณีที�มีคนทาํอะไรให้แก่
คุณ แมน้วา่จะเป็นเรื�องเล็กๆนอ้ยๆ ก็ตาม และควรเป็นการพูดที�ตั�งใจและจริงใจดว้ย เพราะการพูดขอบคุณแบบ
ตั�งใจ จะทาํใหผู้ฟั้ง รวมถึง ผูไ้ดรั้บคาํขอบคุณ ตระหนกัไดถึ้งนํ� าเสียงและกริยาอาการของคุณ วา่จริงใจและตั�งใจ
ในการกล่าวนั�น แต่ถา้คุณพดูแค่เป็นพิธีการ นํ� าเสียงและกริยาของคุณจะไม่แสดงออกถึงความโดดเด่น และ มนัก็
มีค่าเหมือนกบัไม่ไดพ้ดูอะไรเลย  และไดก้ล่าวถึงขอ้ควรระวงัในการสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์ ไวด้งันี� คือ 1) ระวงัการ
แสดงสีหนา้ ท่าทาง บุคลิกภาพ 2) การโตแ้ยง้ การโตเ้ถียงเพื�อเอาชนะ 3) การตาํหนิติเตียนผูอื้�นทั�งต่อหนา้และลบั
หลงั 4) การพูดโออ้วด ยกตนข่มท่าน 5) การพูดเพอ้เจอ้ นินทาวา่ร้าย 6) การไม่สนใจฟังผูอื้�น 7) การแสดงความ
อิจฉา 8) การแสดงความอยากได ้ใจแคบ 9) เห็นแก่ตวั มากกวา่ส่วนรวม 10) ความโมโหฉุนเฉียว 11) การเลือกที�
รักมกัที�ชงั 12) การแสดงอาํนาจเหนือผูอื้�น 13) การไม่รักษาคาํพูด 14) ชอบโยนความผิดให้ผูอื้�น 15) จูจี้�  จุกจิก
เกินไป 16) ลืมนึกถึงความสาํคญัของผูอื้�น และ 17) มีอคติลาํเอียงต่อผูอื้�น1325  

U.; การนิเทศ  
พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. -Wp- ไดนิ้ยามความหมายของคาํวา่ “supervision” ไวว้า่ 

หมายถึง ควบคุมดูแล1326 และ ไดนิ้ยามความหมายของคาํวา่ “นิเทศ”ไวว้า่ เป็นทั�งคาํนามและกริยา ที�เป็นกริยานั�น
หมายความวา่ ชี�แจง, แสดง, จาํแนก1327 ดงันั�นเมื�อทาํให้เป็นอาการนามจึงสาํเร็จเป็นคาํวา่ “การนิเทศ” หมายถึง 
การชี�แจง, การแสดง, การจาํแนก  มีนกัวิชาการหลายท่าน เช่น บริกส์และจสัแมน (Briggs and Justman,1952) 
ไวส์ (Wiles,1956) ลิเคิร์ท (Likert,1958) กิ°บสันและฮั�นท์ (Gibson and Hunt,1965) อดมัและดิ°กคี�  (Adam and 

                                                
1325กรรณิการ์ พลพิมพ,์ มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน, เขา้ถึงเมื�อ -A มกราคม -WWr, เขา้ถึงไดจ้าก 

https://wiki.stjohn.ac.th/groups/poly_basiscourse/wiki/65d16/index.html 
1326ราชบณัฑิตยสถาน, ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน, เขา้ถึงเมื�อ 1 กุมภาพนัธ์ 2557, เขา้ถึงได้

จาก http://rirso.royin.go.th/coinages/webcoinage.php 

1327ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. STUS, เขา้ถึงเมื�อ & กุมภาพนัธ์ 
-WWr, เขา้ถึงไดจ้าก http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp 
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Dickey,1966) เอ็ร์ทริค (Ehrlick,&Rqs) แวน เดอร์ซัล (Van Dersal,1968) ดันน์และสตีเฟ็นส์ (Dunn and 
Stephens,1972)  มอนเดอร์ (Maunder,1973) บาร์เรท (Barrette,1975) แฮร์ริส (Harris,&RrW) ลอเรนซ์ 
(Laurence,&RrW) บีช (Beach,&Rrr)  โครน (Kron,1981) เพรสตันท์และซิมเมอร์เรอร์  (Preston and 
Zimmerer,&Rso) จอร์จ (George,&Rsr) ทนัเนอร์และทนัเนอร์ (Tanner and Tanner,1987) ทราเวิส (Travers,1988) 
วาร์ด (Ward,1990) และ มูธ์และริธโว (Mooth and Ritvo,1996) เป็นตน้ไดใ้ห้ความหมายของการนิเทศไวเ้ป็น
อเนกประการ ซึ� งอาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่ การนิเทศ (supervision) นั�น หมายถึง  กระบวนการสร้างความรู้ความ
เขา้ใจ และขีดความสามารถ ตลอดทั�งขวญัและกาํลงัใจของผูป้ฏิบติังานให้สามารถปฏิบติังานที�รับผิดชอบอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  ซึ�งตอ้งคาํนึงถึงพฤติกรรมมนุษย ์ความตอ้งการและแรงจูงใจ  

วตัถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการนิเทศนั�น แตกต่างกันออกไปตามนโยบายขององค์การ 
ลกัษณะของงาน ลกัษณะของหน่วยงาน สภาพเศรษฐกิจและสังคม และความสามารถของผูป้ฏิบติังาน โดยมุ่ง
ปรับปรุงทั�งคนและงาน ซึ� ง สายสวาท เด่นดวงใจ ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการนิเทศไวด้งันี� คือ 1) เพื�อให้
เจา้หนา้ที�แต่ละหน่วยงานภายในองคก์รไดป้ฏิบติังานของตนเองสาํเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละนโยบาย 2) เพื�อช่วย
ให้เจา้หนา้ที�สามารถปฏิบติังานดว้ยความสะดวกรวดเร็ว 3) เพื�อสนบัสนุนให้เจา้หนา้ที�ผูป้ฏิบติังานสามารถนาํ
บริการต่าง ๆ เขา้ถึงประชาชนให้มากที�สุด 4) เพื�อช่วยให้เกิดความคล่องตวัในการติดต่อประสานงานระหวา่ง
ผูป้ฏิบติังานทุกระดบั 5) เพื�อสนบัสนุนให้เจา้หนา้ที�สามารถปฏิบติังานไดป้ริมาณและคุณภาพตามเป้าหมายและ
มาตรฐานที�กาํหนดไว ้ 6) เพื�อเสริมสร้างความรู้ดา้นวิชาการ นโยบายของหน่วยงานและความสัมพนัธ์ระหวา่ง
เจา้หนา้ที�ผูป้ฏิบติังานใหดี้ยิ�งขึ�นทั�งผูนิ้เทศงานและผูรั้บการนิเทศงาน และ 7) เพื�อรวบรวมและศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ 
ซึ�งไดจ้ากการนิเทศงานอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาและปรับปรุงงานต่อไป1328 สาํนกัโรคติดต่อทั�วไป กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดส้รุปวตัถุประสงคข์องการนิเทศไวด้งันี� คือ  1) เพื�อให้การปฏิบติังานเป็นไป
อยา่งถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบันโยบาย แผนงาน/โครงการ 2) เพื�อร่วมกนัวิเคราะห์งาน และปรับปรุงพฒันางานทุก
ดา้น ทุกระดบั 3)เพื�อทราบข่าวสาร ความเคลื�อนไหวของการดาํเนินงาน และการบริหารจดัการทุกระดบัรวมทั�ง
การประชาสมัพนัธ์ และ 4) เพื�อประสานเชื�อมสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน รวมทั�งเป็นการสร้างขวญั
กาํลงัใจแก่ เจา้หนา้ที�ผูป้ฏิบติังาน กลุ่มโรคติดต่อระหวา่งประเทศ1329 

ในดา้นการศึกษานั�น บริกส์ และจสัท์แมน (Briggs and Justman) ไดส้รุปความมุ่งหมายของการ
นิเทศการศึกษาไว ้4 ประการ ดงันี� คือ 1) เพื�อส่งเสริมความเจริญกา้วหนา้ทางอาชีพ (Professional Leadership) 2) 
เพื�อส่งเสริมความเจริญงอกงามของครู (Aid Teacher’s Growth) 3) เพื�อการปรับปรุงการสอนของครูให้ดีขึ�น 
(Improvement of Teaching) และ 4) เพื�อการส่งเสริมและแนะนาํคณะครูและส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่าง

                                                
1328สายสวาท เด่นดวงใจ, “ปัจจยัที�มีผลต่อการนิเทศงานสาธารณสุขในระดบัตาํบล จงัหวดัราชบุรี” 

(วิท ย า นิ พ น ธ์ป ริ ญ ญ า สาธา ร ณสุข ศ า สต ร ม ห า บัณฑิ ต  สา ข า บ ริ ห าร สา ธา ร ณสุข  บัณฑิ ต วิท ย า ลัย 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,-Wpr), 12. 

1329กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค, สาํนกัโรคติดต่อทั�วไป, คู่มือนิเทศงานด่านควบคุม
โรคตดิต่อระหว่างประเทศ (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพอ์กัษรกราฟฟิคแอนดดี์ไซน์,2553), 2. 
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โรงเรียนและประชาคม(Guiding staff and Community Relations)1330 อดมัส์และดิกกี�  (Adams and Dickey) ได้
แสดงทศันะไวว้า่ การจดัให้มีการนิเทศขึ�นนั�นเพื�อจุดมุ่งหมายดงัต่อไปนี� คือ 1) เพื�อช่วยให้ครูคน้หาและรู้วิธีการ
ทาํงานดว้ยตนเอง 2) เพื�อช่วยใหค้รูรู้จกัแยะแยะ วเิคราะห์ปัญหาของตนเองโดยช่วยให้ครูรู้วา่อะไรที�เป็นปัญหาที�
กาํลงัเผชิญอยูแ่ละจะแกปั้ญหาเหล่านั�นไดอ้ยา่งไร 3) เพื�อช่วยให้ครูรู้สึกมั�นคงในอาชีพ และมีความเชื�อมั�นใน
ความสามารถของตน 4) เพื�อช่วยใหค้รูคุน้เคยกบัแหล่งวิทยาการและสามารถนาํไปใชใ้นการเรียนการสอนได ้5) 
ช่วยเผยแพร่ใหชุ้มชนเขา้ใจถึงแผนการศึกษาของโรงเรียน และใหก้ารสนบัสนุนโรงเรียน และ 6) ช่วยให้ครูเขา้ใจ
ถึงปรัชญาและความตอ้งการทางการศึกษา1331 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ไดก้าํหนด
จุดมุ่งหมาย ของการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนไวด้งันี� คือ 1) เพื�อส่งเสริมพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนในความรับผิดชอบของสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และ 2) เพื�อแกปั้ญหาให้
ความช่วยเหลือ และใหค้าํปรึกษาแก่ผูบ้ริหาร ครูผูส้อนและบุคลากรในโรงเรียนในสงักดั ในการดาํเนินงานจดัการ
เรียนการสอนใหเ้ป็นไปตามหลกัสูตรใหบ้รรลุจุดหมาย1332   

สายสวาท เด่นดวงใจ ไดก้ล่าวไวว้า่ การจดัใหมี้การนิเทศก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่างๆ ดงันี� คือ 1) ช่วย
นกับริหารในการบริหารงานบริการให้ถูกตอ้งตามมาตรฐานและสอดคลอ้งกบันโยบายของชาติที�กาํหนดไว ้ 2) 
ช่วยส่งเสริมการปฏิบติัหนา้ที�ของแต่ละหน่วยงานและเจา้หนา้ที�แต่ละคนให้ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพตาม
หลกัวิชาการ 3) ช่วยนกับริหารในดา้นการวางแผน กาํหนดนโยบาย ตลอดจนการประเมินผลงานตามแผนเดิมที�
ปฏิบติัไปแลว้ 4) ช่วยประเมินความตอ้งการในการใหบ้ริการของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชน 
5) ช่วยให้เจา้หนา้ที�ผูป้ฏิบติัสามารถกาํหนดมาตรฐานการทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 6) การนิเทศที�ดี ช่วยส่งเสริม
ให้เจา้หนา้ที�มีความเขา้ใจ มีขวญัและกาํลงัใจที�จะปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 7) การนิเทศที�ดีจะมีผลต่อการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ที�ใหไ้ดผ้ลงานตามเป้าหมายและวตัถุประสงคที์�วางไว ้8) การนิเทศสามารถช่วยใหผู้บ้ริหาร
ไดท้ราบถึงปัญหา อุปสรรค ขอ้ขดัขอ้งในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที�เพื�อที�จะไดช่้วยแกปั้ญหาอุปสรรคต่างๆ ได ้
9) การนิเทศเป็นการช่วยประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ เพื�อส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั และ 10) ช่วย
กระตุน้และโนม้นา้วจิตใจเจา้หนา้ที�ผูป้ฏิบติังานให้ปฏิบติังานอยา่งมีระสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ�งประหยดัทั�ง
เงิน เวลา และแรงงาน1333 สาํนกัโรคติดต่อทั�วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของ
การนิเทศ ไวด้งันี� คือ 1) ช่วยให้การบริหารงานไดต้ามมาตรฐาน และสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงที�

                                                
1330Thomas H. Briggs and Joseph Justman, Improving Instruction Through Supervision (New 

York : McMillan,1952), 130-141. 
1331Harold P. Adams and Frank G. Dickey, Basic Principle of Supervision (New Delhi : Eurasia 

Publishing House, 1966), 12-13. 
1332สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, หน่วยศึกษานิเทศก,์ ชุดอบรมศึกษานิเทศก์

การนิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2548 ), 4.   
1333สายสวาท เด่นดวงใจ, “ปัจจยัที�มีผลต่อการนิเทศงานสาธารณสุขในระดบัตาํบล จงัหวดัราชบุรี” 

(วิท ย า นิ พ น ธ์ป ริ ญ ญ า สาธา ร ณสุข ศ า สต ร ม ห า บัณฑิ ต  สา ข า บ ริ ห าร สา ธา ร ณสุข  บัณฑิ ต วิท ย า ลัย 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,-Wpr), 15-16. 
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กาํหนดไว ้ 2) ช่วยส่งเสริมการปฏิบติัหน้าที�ของแต่ละหน่วยงาน และเจา้หนา้ที�แต่ละคนให้ปฏิบติังานอย่างมี 
ประสิทธิภาพตามหลกัวชิาการ 3) ช่วยในดา้นการวางแผน กาํหนดนโยบาย และประเมินผลงานตามแผนเดิมที�ได้
ดาํเนินการแลว้ 4) ช่วยใหเ้จา้หนา้ที�ผูป้ฏิบติังานสามารถกาํหนดมาตรฐานงานของการทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 5) 
ช่วยส่งเสริมให้เจา้หนา้ที�มีความเขา้ใจ มีขวญัและกาํลงัใจที�จะปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ 6) ส่งเสริมการ
ปฏิบติังานของเจา้หน้าที�ให้ไดผ้ลตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์ที�วางไว ้ 7) ช่วยให้ผูบ้ริหารไดท้ราบปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที� เพื�อจะไดช่้วยแกปั้ญหาอุปสรรค ต่างๆ เหล่านั�นได ้8) การนิเทศงานเป็น
การช่วยประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ เพื�อส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั และ 9) ช่วยกระตุน้และโนม้นา้ว
จิตใจเจา้หนา้ที�ผูป้ฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ�งประหยดั ทั�งเวลา เงินและแรงงาน1334  

สายสวาท เด่นดวงใจ ไดก้ล่าวถึงหลกัการจดัการนิเทศ ไวด้งันี� คือ 1) จะตอ้งรู้จุดมุ่งหมายหรือ
จุดประสงค ์(Goal) 2) จะตอ้งรู้นโยบาย แผนงาน และเป้าหมายของงานที�จะไปนิเทศ (Policy, Plan, Target) 3) 
จะตอ้งรู้การจดัรูปงานของสถานที�หรือหน่วยงานนั�น ๆ (Organization) 4) จะตอ้งรู้จกัการบริหารและการสั�งการ
ของผูมี้หนา้ที�บริการ (Directing) 5) ผูนิ้เทศงานจะตอ้งมีใจรักในงานที�ตนนิเทศ (Willing) 6) จะตอ้งรู้หนา้ที�ของ
ผูรั้บผิดชอบตามสายงาน (Function) 7) จะตอ้งรู้ความสามารถ ทกัษะ ขวญัและกาํลงัใจ รวมทั�งสภาพของผูรั้บการ
นิเทศดว้ย (Understanding) 8) จะตอ้งรู้วธีิปฏิบติัที�ถูกตอ้ง (Procedure) 9) จะตอ้งรู้ผลงานและคุณภาพของงานของ
ผูรั้บการนิเทศ (Controlling) และ 10) จะตอ้งรู้วา่มีสภาพแวดลอ้มอีกหลายประการที�จะช่วยให้การนิเทศบรรลุ
ความสําเร็จตามประสงค์ (Environmental Factors) 1335 สํานกัโรคติดต่อทั�วไป กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ได้กล่าวถึงหลกัทั�วไปในการนิเทศ ไวด้ังนี� คือ 1) การนิเทศเป็นกระบวนการอนัหนึ� งของการ
บริหารงาน นกับริหารจึงตอ้งเขา้ใจในความหมายที�แทจ้ริงของการนิเทศ การจดัรูปงานซึ�งแบ่งออกเป็นหน่วยงาน
ยอ่ยตามสายบงัคบับญัชา การจดั ระบบนิเทศตามสายการนิเทศ หนา้ที�ความรับผิดชอบของเจา้หนา้ที�แต่ละบุคคล
รวมทั�ง ผูนิ้เทศ ตลอดจนการประเมินคุณค่าของผูนิ้เทศเองที�มีผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน ในส่วนรวม
ดว้ย 2) การนิเทศตอ้งแสดงให้เจา้หนา้ที�ผูรั้บการนิเทศไดเ้ขา้ใจสายการบริหารงานและหนา้ที�ความรับผิดชอบ 
อย่างชัดแจง้ กระตุน้ให้ผูป้ฏิบัติงานไดมี้ความรู้สึกรับผิดชอบว่าตนเอง เป็นส่วนหนึ� งที�มีบทบาท และ มี
ความสาํคญัต่อความสาํเร็จของหน่วยงานนั�น 3) การนิเทศเป็นศาสตร์ที�จะตอ้งใชค้วามรู้ทางวิชาการ ความชาํนาญ 
ทกัษะและจุดมุ่งหมายของงาน แต่ละอยา่งตามประเภทของงานที�ไดรั้บมอบหมาย 4) การนิเทศเป็นการดาํเนินงาน
ที�เกี�ยวขอ้งและผ่านเจา้หนา้ที�ผูป้ฏิบติังาน ซึ� งตอ้งมีส่วนร่วม ในการตดัสินใจทาํงานเพื�อบรรลุความสาํเร็จตาม
วตัถุประสงคข์องหน่วยงานและสามารถปฏิบติังานไดเ้องอยา่งอิสระภายใตก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือแนะนาํของผู ้
นิเทศ ซึ�งมิใช่ผูนิ้เทศงานไปช่วยทาํงานเสียเอง 5) การนิเทศตอ้งใชห้ลกัมนุษยสมัพนัธ์ เพื�อหาทางแนะนาํปรับปรุง
งานใหดี้ขึ�น มิใช่การตรวจตรา เพื�อคอยจบัผิด โดยมีหลกัสาํคญัคือ 5.1) ผูนิ้เทศตอ้งวางตวัให้เป็นที�พึ�งแก่ผูรั้บการ
นิเทศได ้โดยเฉพาะการให้คาํแนะนาํ ช่วยเหลือ แกปั้ญหาที�ผูรั้บการนิเทศสามารถปฏิบติัได ้5.2) การนิเทศตอ้ง

                                                
1334กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค ,สาํนกัโรคติดต่อทั�วไป, คู่มือนิเทศงานด่านควบคุม

โรคตดิต่อระหว่างประเทศ (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพอ์กัษรกราฟฟิคแอนดดี์ไซน์,2553), 3-4. 
1335สายสวาท เด่นดวงใจ, “ปัจจยัที�มีผลต่อการนิเทศงานสาธารณสุขในระดบัตาํบล จงัหวดัราชบุรี” 

(วิท ย า นิ พ น ธ์ป ริ ญ ญ า สาธา ร ณสุข ศ า สต ร ม ห า บัณฑิ ต  สา ข า บ ริ ห าร สา ธา ร ณสุข  บัณฑิ ต วิท ย า ลัย 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,-Wpr), 13. 
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เป็นการนําไปสู่หรือหาทางแกปั้ญหาในการประสานงานให้ดีขึ�นหากจาํเป็น อาจจัดให้มีการประชุมร่วมกัน
ระหวา่งเจา้หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้ง 5.3) การนิเทศตอ้งเป็นการขจดัอุปสรรคในการปฏิบติังาน ทั�งที�เกี�ยวกบัตวัเจา้หนา้ที�
เทคนิค การทาํงาน การขาดแคลนอุปกรณ์ ฯลฯ 5.4) การนิเทศงานตอ้งติดตามผลงานตามเป้าหมายที�กาํหนดไว้
ตามนโยบาย และแผนงาน 6) การนิเทศช่วยใหเ้กิดความร่วมมือ รวมทั�งการยอมรับนบัถือให้เกียรติซึ� งกนัและกนั
ในแต่ละฐานะ แต่ละตาํแหน่ง และเป็นการปฏิบติัตามหลกัประชาธิปไตย 7) การนิเทศที�ดีช่วยในการดาํเนินงาน
ใหเ้ป็นไปอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย และ 8) การจดัรูปงานที�ดียอ่มมีทั�งการบริหารและการนิเทศควบคู่กนัไป1336  

ในดา้นการศึกษา อดมัส์และดิกกี�  (Adams and Dickey) ไดก้ล่าวถึง หลกัการนิเทศไวด้งันี� คือ 1) 
การนิเทศการศึกษาช่วยใหค้รูรู้จกัคิดคน้หาวถีิทางการทาํงานอยา่งอิสระให้ครูตดัสินใจดว้ยตนเอง ผูนิ้เทศไม่ควร
กาํหนดใหค้รูทาํอยา่งใดอยา่งหนึ�งและไม่จาํเป็นตอ้งคอยช่วยเหลืออยูเ่สมอ 2) การนิเทศการศึกษาเป็นการช่วยให้
ครูรู้จกัวิเคราะห์ปัญหาดว้ยตนเอง รู้จกัแกปั้ญหาไดต้รงจุด 3) การนิเทศการศึกษาทาํให้ครูเกิดความมั�นคงและ
เชื�อมั�นในความสามารถของตนเอง ทาํให้เกิดความมั�นใจในการแกปั้ญหาดว้ยตนเองมากยิ�งขึ�น 4) การนิเทศ
การศึกษาช่วยให้ครูเข้าใจแนวปรัชญาที� ถูกต้องเพื�อการปฏิบัติงานเป็นไปในทางเดียวกัน1337 เบอร์ตันและ        
บรูกเนอร์ (Burton and Brueckner) ไดเ้สนอหลกัการนิเทศไว ้4 ประการ คือ 1) การนิเทศการศึกษาควรถูกตอ้งตาม
หลกัวชิา (theoretically sound) ค่านิยม จุดประสงคแ์ละนโยบายที�เกี�ยวขอ้งเป็นไปตามความจริงและตามกฎเกณฑ์
ของเรื�องนั�นๆ ควรจะววิฒันาการทั�งดา้นเครื�องมือ และกลวิธี โดยมีจุดหมายและ นโยบายที�แน่นอน 2) การนิเทศ
การศึกษาควรจะเนน้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (scientific method) คือ ควรจะเป็นไปอยา่งมีลาํดบั และมีวิธีการใน
การศึกษาปรับปรุงและประเมินผลสิ�งต่าง ๆ ภายในขอบเขตของงานนั�น ทั�งนี� ยอ่มหมายรวมทั�งดา้นกระบวนการ
นิเทศการศึกษา และสื�อที�ใชใ้นการนิเทศ และควรไดม้าจากการรวบรวมและสรุปผลจากขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งเป็นที�
เชื�อถือได ้และอยา่งมีระเบียบมากกวา่การสรุปเอาจากความคิดเห็น 3) การนิเทศการศึกษาควรเป็นประชาธิปไตย 
(democratic) คือ จะตอ้งเคารพในตวับุคคลและความแตกต่างของแต่ละบุคคล เปิดโอกาสให้มีการร่วมมือและใช้
ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมของผูที้�เกี�ยวขอ้งใหม้ากที�สุด โดยใชอ้าํนาจนอ้ยที�สุดและอาํนาจนั�นตอ้งไดม้าจากหมู่
คณะ เพื�อประโยชน์ในการปฏิบติังานของหมู่คณะไปสู่เป้าหมาย 4) การนิเทศการศึกษาควรจะเนน้การสร้างสรรค ์
(creative) คือ ควรจะแสวงหาความสามารถพิเศษของแต่ละบุคคล แลว้เปิดโอกาสให้แสดงออกเพื�อพฒันา
ความสามารถนั�นอย่างเต็มที� และควรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงสภาพแวดลอ้ม เพื�อให้เกิดความ
คล่องตวัในการทาํงานใหม้ากที�สุด1338 เซอร์จิโอแวนนีและสตาร์เร็ตต ์(Sergiovanni and Starratt) ไดเ้สนอหลกัการ
นิเทศ ไวด้งันี� คือ 1) การบริหารตอ้งคาํนึงถึงการปรับปรุงทางการเรียนโดยทั�วไป 2) การนิเทศการศึกษาตอ้ง
คาํนึงถึงการจดัใหมี้ความสะดวกสบายทางวตัถุต่าง ๆ และรวมไปถึงดาํเนินการโดยทั�วไป 3) การบริหารและการ

                                                
1336กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค, สาํนกัโรคติดต่อทั�วไป, คู่มือนิเทศงานด่านควบคุม

โรคตดิต่อระหว่างประเทศ (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพอ์กัษรกราฟฟิคแอนดดี์ไซน์,2553), 2-3. 
1337Harold P. Adams and Frank G. Dickey, Basic Principle of Supervision (New York: 

American Book Co., 1953), 22-41. 
1338William H. Burton and Leo J. Brueckner, Supervision : A Social Process, 3rd ed. (New York 

:Appleton Century Co.,1955), 71-72. 
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นิเทศ โดยหน้าที�แลว้ไม่สามารถแยกออกจากกนัไดท้ั� งสองอย่างจะตอ้งมีส่วนสัมพนัธ์กนัอย่างใกลชิ้ด มีส่วน
ช่วยเหลือซึ�งกนัและกนัในเรื�องการดาํเนินงานดา้นระบบการศึกษา 4) การนิเทศการศึกษาจะตอ้งตั�งอยูบ่นพื�นฐาน
ทางปรัชญาและวทิยาศาสตร์ และจะตอ้งตั�งอยูบ่นพื�นฐานปรัชญาประชาธิปไตย 5) การนิเทศการศึกษา จะตอ้งยึด
ทศันคติและวธีิการทางวทิยาศาสตร์ 6) การนิเทศการศึกษา ในสถานที�ที�ไม่สามารถใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์ได ้
จะตอ้งใชก้ระบวนการแกปั้ญหาการศึกษา การปรับปรุงและการประเมินผลทั�งส่วนที�เป็นกระบวนการและผลที�
เกิดขึ�น 7) การนิเทศการศึกษาจาํเป็นตอ้งสร้างสรรคสิ์�งใหม่ๆ ไม่ใช่การเขียนใบสั�งให้ทาํตอ้งมีการวางแผนอยา่งมี
ระเบียบ มีการประสานความร่วมมือกนั และ 8) การนิเทศที�ดี จะตอ้งเป็นวิชาชีพ ตอ้งส่งเสริมการหาแนวทางการ
ประเมินบุคลากรวธีิการและผลจะตอ้งมุ่งไปสู่มาตรฐานที�ตั�งไว ้1339  

สายสวาท เด่นดวงใจ ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของการนิเทศไวด้งันี� คือ 1) ผูนิ้เทศ หรือกลุ่มผูนิ้เทศ 
และผูรั้บการนิเทศ 2) เวลาและสถานที�ที�จะทาํการนิเทศ 3) พาหนะ และอุปกรณ์ที�จาํเป็นตอ้งใชใ้นการนิเทศ 4) 
แผนงาน เป้าหมาย และมาตรฐานของงานที�ตอ้งการ 5) การปฏิบติังานนิเทศ ควรคาํนึงถึงความสะดวกรวดเร็ว การ
ควบคุมคุณภาพและปริมาณงานให้ไดม้าตรฐาน ส่งเสริมประสิทธิภาพเจา้หนา้ที� และมีการประสานงานอยา่งดี
ระหวา่งผูก้าํหนดนโยบายและผูป้ฏิบติั 6) ผลงานที�คาดวา่จะดีขึ�นของผูรั้บการนิเทศ  ทั�งนี�สายสวาท เด่นดวงใจได้
จาํแนกผูนิ้เทศออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) เป็นผูนิ้เทศโดยตาํแหน่ง คือ ผูซึ้� งเป็นผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของ
หน่วยงานที�ถูกนิเทศ และ 2) ผูนิ้เทศฝ่ายสนบัสนุน เนื�องจากงานแต่ละแขนงยอ่มตอ้งการผูที้�มีความชาํนาญพิเศษ
โดยเฉพาะ จะใหผู้บ้งัคบับญัชาแต่ละหน่วยงานมีความรู้ความชาํนาญพิเศษในทุกแขนงที�ตนรับผิดชอบยอ่มไม่ได ้
จึงจาํเป็นตอ้งอาศัยผูที้�มีความรู้ความชาํนาญงานแต่ละสาขาโดยเฉพาะเป็นผูช่้วยเหลือและให้คาํปรึกษาเพื�อ
ประกอบการวินิจฉัยสั�งการ ผูนิ้เทศประเภทนี� จะมีฐานะเป็นที�ปรึกษาของหัวหนา้งานและไม่ไดอ้ยูใ่นสายบงัคบั
บญัชาจะรับมอบหมายงานจากหัวหนา้งานให้ทาํหนา้ที�ในการแนะแนว สนบัสนุน และช่วยเหลือแกไ้ขปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ตามวธีิการแก่ผูรั้บการนิเทศ โดยผูนิ้เทศไม่มีอาํนาจการวนิิจฉยัสั�งการใด ๆ ในสายงานได ้นอกจาก
เสนอแนะหัวหนา้งานเพื�อการตดัสินใจวินิจฉัยสั�งการต่อไป แลว้ผูนิ้เทศยงัตอ้งทาํหนา้ที�ผูป้ระสานงานให้การ
อบรมฝึกสอน ติดตาม และประเมินผลเพื�อการแกไ้ข ปรับปรุง และส่งเสริมให้ผูรั้บการนิเทศสามารถผลิตผลงาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดและจะตอ้งสนใจใหค้วามช่วยเหลือเกี�ยวกบัสวสัดิการดว้ย1340  

ในดา้นการนิเทศการศึกษา แฮริส (Harris) ไดน้าํความคิดของโรเบิร์ต แคทซ์ (Robert Catz,&RWW) 
ที�จดัทกัษะของผูบ้ริหารมาประยกุต์ใชก้บัผูนิ้เทศว่า ผูนิ้เทศควรมีลกัษณะ o ประการคือ &) ทกัษะดา้นเทคนิค 
(Technical Skills) เป็นทักษะเกี�ยวกบัวิธีการทาํงานในลกัษณะหรือรูปแบบต่างๆ คนที�มีทักษะทางนี� สูง ย่อม
สามารถเลือกวธีิการต่าง ๆ ไดเ้หมาะสมกบังานที�ทาํ ซึ� งทกัษะดา้นเทคนิคนี�ประกอบดว้ยทกัษะการพูด การเขียน 
การอ่าน การฟัง การกาํหนดหัวขอ้โครงร่าง การสาธิต การเขียนแผนภูมิ การร่างภาพ การคิดคาํนวณ การเป็น
ประธานที�ประชุม 2) ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ (Humans Skills) เป็นทกัษะที�มีความสาํคญัอยา่งยิ�ง เนื�องจากการ

                                                
1339Thomas J. Sergiovanni and Robert J. Starratt, Supervision A Redefinition,5th ed. (Singapore 

: McGraw – Hill, 1971), 3-4. 
1340สายสวาท เด่นดวงใจ, “ปัจจยัที�มีผลต่อการนิเทศงานสาธารณสุขในระดบัตาํบล จงัหวดัราชบุรี” 

( วิท ย า นิ พ น ธ์ ป ริ ญ ญ า ส า ธ า ร ณสุ ข ศ า ส ต ร ม ห า บัณฑิ ต  สา ข า บ ริ ห า ร ส า ธ า ร ณสุ จ บัณฑิ ต วิ ท ย า ลัย 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, -Wpr), 13-&p. 
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นิเทศสมยัใหม่ มุ่งเนน้การทาํงานร่วมกนั ระหวา่งผูท้าํการนิเทศกบัผูรั้บการนิเทศ เพราะการมีมนุษยสัมพนัธ์ที�ดี 
ย่อมสร้างแรงจูงใจในการทาํงานได ้ ซึ� งทกัษะด้านมนุษยสัมพนัธ์นี� ประกอบดว้ย ทกัษะในการสัมภาษณ์ การ
สงัเกต การนาํอภิปราย การรับรู้ในความรู้สึกนึกคิดของผูอื้�น การร่วมในการอภิปราย ทกัษะเกี�ยวกบับทบาทสมมุติ 
เป็นตน้ และ 3) ทักษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) เป็นทักษะที�เกี�ยวขอ้งกับการมองเห็น
ความสมัพนัธ์ของสิ�งต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน รอบคอบ ทกัษะดา้นนี�  ช่วยใหค้าดคะเหตุการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง ซึ� งทกัษะดา้นความคิดรวบยอดนี� ประกอบดว้ยทกัษะเกี�ยวกบัการมอง การวิเคราะห์ การวินิจฉัย การ
สงัเคราะห์ การวพิากษว์จิารณ์ ซกัถาม เป็นตน้1341 อลัฟองโซ และคณะ (Alfonso and Others) ไดจ้าํแนกทกัษะของ
การนิเทศที�สาํคญัไว ้3 ดา้นดว้ยกนั คือ &) ทกัษะเชิงมนุษย ์(human skills)  กล่าวคือ ความสามารถในการเขา้กบั
คนหรือการมีศิลปะในการเขา้กบัผูอื้�นเพื�อใหเ้กิดการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มหรือร่วมมือในการทาํงาน ยอมรับซึ�ง
กันและกันด้วยความเต็มใจ ทาํให้หมู่คณะยอมรับการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�น ทั� งนี� เนื�องจากครูแต่ละคนมี
ประสบการณ์ ในการทาํงาน ความรู้ และศกัยภาพ ที�แตกต่างกนั ดงันั�นผูนิ้เทศจาํเป็นมีพื�นฐานทกัษะเชิงมนุษย ์คือ 
1.1) การมีความเห็นอกเห็นใจ (empathy) เป็นความสามารถที�จะเขา้ใจความคิด ความรู้สึกของผูอื้�นไดเ้ป็นอยา่งดี 
1.2) การตระหนกัในตนเอง (self awareness) เป็นการรู้จกัการประเมินตนเอง รู้จกัตวัของตวัเองรวมทั�งบทบาท
ของตวัเอง 1.3) การยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคล (acceptance of individual differences) ไดแ้ก่ ความ
แตกต่างของบุคคลทั�งรูปร่างลกัษณะภายนอก และคุณลกัษณะภายใน อนัเป็นขอ้กาํหนดพฤติกรรมของบุคคล ซึ� ง
ผูนิ้เทศตอ้งมีความเขา้ใจในพฤติกรรม และให้การตอบสนองในทางที�พึงประสงค ์1.4) การตระหนกัในมุมมอง
ของคน (perceptual awareness) ไดแ้ก่ การมองขอ้เท็จจริงของตนซึ�งแต่ละคนจะมอง และแสดงออกตามความนึก
คิดของตนเอง ทาํให้เกิดความเห็นที�หลากหลาย ดงันั�น จึงควรให้ความสาํคญักบักระบวนการสื�อความที�ถูกตอ้ง 
และ 1.5) การปฐมนิเทศเพื�อนร่วมงาน (orientation to colleagues) ไดแ้ก่ การทาํความเขา้ใจกบัเพื�อนร่วมงานใน
เรื�องที�ทาํ การแบ่งงานอย่างยุติธรรมตามความรู้ความสามารถ ความสนใจ กาํหนดมาตรฐานของงาน ให้
ความสาํคญัในงานของผูร่้วมงานและกลุ่ม พฤติกรรมบ่งชี� ที�สาํคญัของผูมี้ทกัษะเชิงมนุษย ์ไดแ้ก่ 1) สนองตอบต่อ
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 2) วิเคราะห์จุดเด่นหรือศกัยภาพของแต่ละบุคคล 3) สร้างค่านิยมของตนเองให้
ชดัเจน 4) ตรวจสอบการรับรู้ หรือความเขา้ใจของตนเอง 5) สร้างจุดมุ่งหมายในการทาํงานร่วมกนั 6) เป็นผู ้
นาํไปสู่การอภิปรายกลุ่ม 7) มีทกัษะในการฟังและการถ่ายทอดขอ้ความ 8) สามารถในการนาํประชุมได ้9) นาํให้
เกิดการทาํงานร่วมกนั 10) นาํให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ 11) สามารถแกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ได ้ 12) 
กระตุน้ให้เกิดความร่วมมือ และ 13) เป็นแบบอยา่งที�ดีได ้-) ทกัษะเชิงการจดัการ (Managerial Skills) กล่าวคือ 
ความสามารถของผูนิ้เทศที�จะแสวงหา และดาํรงไวซึ้� งสภาพเงื�อนไขต่างๆ เพื�อใชใ้นการสนบัสนุนให้งานดาํเนิน
ไปตามความตอ้งการ เนน้ความสามารถของผูนิ้เทศที�จะประสานงาน แกปั้ญหาและพฒันาบุคลากรให้สัมพนัธ์กบั
หน่วยงานขององคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผูนิ้เทศจาํเป็นตอ้งมีทกัษะพื�นฐานดา้นการจดัการซึ� งประกอบดว้ย
ทกัษะต่างๆ ดงัต่อไปนี� คือ 2.1) การวางแผน (planning) ไดแ้ก่ การกาํหนดเป้าประสงค ์(goal) ขององคก์ร กาํหนด
จุดประสงค์ (objective) ของงาน และกาํหนดแผนงานซึ�งจะตอ้งแสดงให้เห็นถึงงานและกิจกรรมต่างๆ อยา่ง
ชดัเจน นั�นคือผูนิ้เทศจะตอ้งเขา้ใจเป้าประสงคแ์ละจุดประสงคข์ององคก์ร รวมทั�งสามารถวิเคราะห์และวางแผน

                                                
1341Ben M. Harris, Supervisory Behavior in Education (Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 
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งานเพื�อให้บรรลุจุดประสงคที์�กาํหนดไวไ้ด ้2.2) การจดับุคลากร (staffing) ไดแ้ก่ ทกัษะที�เกี�ยวขอ้งกบังานดา้น
บุคลากร เช่น การบริหารงานบุคคล การปฐมนิเทศ การกาํหนดเกณฑก์ารปฏิบติังาน การคดัเลือกบุคลากรใหม่ 
การเลื�อนขั�นและการพฒันาวิชาชีพ เป็นตน้ 2.3) การจดัองค์การ(organizing) ไดแ้ก่ การกาํหนดหนา้ที�ความ
รับผิดชอบของบุคลากรในหน่วยงาน การมอบหมายงานใหรั้บผิดชอบ เป็นตน้ 2.4) การควบคุมดูแล (controlling) 
ไดแ้ก่ การปรับเปลี�ยนแกไ้ขการปฏิบติังานใหเ้หมาะสม ใหเ้จริญกา้วหนา้ มีประสิทธิภาพ รวมทั�งการศึกษาปัญหา
ที�เป็นสาเหตุ หรืออุปสรรคต่อการปฏิบติังาน และ 2.5) การตดัสินใจ (decision making) ไดแ้ก่ การใชห้ลกัของ
เหตุผล การมีส่วนร่วมและการพิจารณาทางเลือก เพื�อประกอบการตดัสินใจ ซึ� งเกี�ยวขอ้งกบัภาวะผูน้าํอนัเป็น
บทบาทหนึ� งของผูนิ้เทศ พฤติกรรมบ่งชี� ที�สําคญัของผูมี้ทกัษะดา้นการจดัการนี�  ไดแ้ก่ความสามารถในเรื�อง
ต่อไปนี� คือ 1) จาํแนกคุณลกัษณะของชุมชน 2) ประเมินความตอ้งการของครู 3) จดัลาํดบัความสาํคญัของการ
เรียนการสอน 4) วเิคราะห์สิ�งแวดลอ้มทางการศึกษา 5) ใชป้ระโยชน์จากการวางแผนอยา่งเป็นระบบ 6) ออกแบบ 
หรือหาแนวทางปฏิบติัใหส้ามารถเลือกปฏิบติัไดห้ลายแนวทาง 7) มีการกาํกบั ติดตาม หรือมีกิจกรรมควบคุมการ
เรียนการสอน 8) มีการมอบหมายความรับผิดชอบ 9) รู้จกัการบริหารเวลา 10) จดัทรัพยากรดา้นการเรียนการสอน
ไดต้รงตามความตอ้งการของครู 11) รู้จกัใชว้ิธีการลดความเครียดในการทาํงาน และ 12) จดัระบบเอกสารของ
โรงเรียน และกิจกรรมการเรียนการสอน o) ทกัษะเชิงเทคนิค (Technical Skills) กล่าวคือ ความสามารถในการใช้
ความรู้ (knowledge) วิธีการ (method) เทคนิค (techniques) รวมถึงความรู้ความชาํนาญพิเศษโดยเฉพาะความรู้
เกี�ยวกบัวชิาชีพ และในสาขาวชิาอื�นที�เกี�ยวขอ้ง ดงันั�นผูนิ้เทศจึงตอ้งอาศยั ความรู้และทกัษะเฉพาะอยา่งยิ�งที�จาํเป็น
และสําคญัตามบทบาทและหน้าที� เป้าประสงค์ของการนิเทศ เพราะทกัษะดา้นเทคนิคเป็นสิ�งที�จาํเป็นและมี
ความสาํคญั เนื�องจากทาํใหค้รูยอมรับ ในตวัผูนิ้เทศไดเ้ป็นอยา่งดี พฤติกรรมบ่งชี� ที�สาํคญัของผูมี้ทกัษะเชิงเทคนิค
นี�  ไดแ้ก่ 1) กาํหนดเกณฑเ์พื�อใชส้าํหรับการเลือกทรัพยากรการเรียนการสอน 2) ใชป้ระโยชน์จากระบบการ
สังเกตการสอนในชั�นเรียน 3) มีการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสังเกตการสอนในชั�นเรียน 4) สร้างจุดประสงคก์าร
เรียนการสอนได ้ 5) จดักลุ่มและแยกประเภทของจุดประสงคก์ารเรียนการสอนได ้ 6) รู้จกัการนาํผลการวิจยัมา
ประยกุตใ์ช ้7) วเิคราะห์ความพร้อมสาํหรับการจดัการเรียนการสอน 8) พฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอน 
9) พฒันากระบวนการวดัและประเมินผล 10) วิเคราะห์งานที�เกี�ยวกบัการเรียนการสอน และ 11) สามารถสาธิต
ทกัษะการสอนและปฏิบติัจริงได้1342 ไวลส์ (Wilesl) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบับทบาทของผูบ้ริหารในฐานะผูนิ้เทศ
ไวด้งันี� คือ  &)  บทบาทในดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์   ผูบ้ริหารโรงเรียนจาํตอ้งมีความสามารถในการเขา้กบัผูร่้วมงานและคน
ภายนอกไดดี้โดยรู้จกัขจดัขอ้ขดัแยง้ภายในกลุ่มและสามารถสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อกนั -) บทบาทในฐานะผูน้าํ โดย
บทบาทหนา้ที�แลว้ผูนิ้เทศหรือผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูน้าํในขณะเดียวกนัผูน้าํอาจจะไม่ใช่ผูนิ้เทศหรือผูบ้ริหารก็ได ้
เพราะฉะนั�นผูบ้ริหารที�จะประสบความสาํเร็จสูงสุดจะตอ้งเป็นผูที้�มีภาวะผูน้าํ ถา้ผูบ้ริหารขาดภาวะผูน้าํ แลว้ก็จะมี
ความยุง่ยากในการบริหาร o) บทบาทในการจดัและการอาํนวยการในหน่วยงาน หรือการองคก์าร โดยมีการแบ่ง
งานออกเป็นหน่วยๆ ซึ� งมีผูน้ําหรือหัวหน้าที�รับผิดชอบเฉพาะหน่วยหรือแผนก ซึ� งลกัษณะทั�วไปขององค์การ  
จะตอ้งประกอบดว้ยภารกิจ  แต่ละภารกิจจดัเป็นองคก์าร  มีการแบ่งหนา้ที�ในการทาํงาน  มีสายบงัคบับญัชา  มี
ช่วงการควบคุมงาน และมีเอกภาพในการบริหารงาน  ผูนิ้เทศจึงจาํเป็นตอ้งพฒันาหน่วยงานหรือองคก์ารเช่น ให้
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ทุกคนในหน่วยงานมีเป้าหมายเดียวกนัมีขั�นตอนในการดาํเนินงานและตดัสินใจส่งเสริมใหทุ้กคนมีวินยัในตนเอง  
ผูมี้วนิยัในตนเองนั�น  จะเป็นผูที้�เอาชนะใจตนเองใหป้ฏิบติัตามหนา้ที�ที�รับผิดชอบ  และในทาํนองเดียวกนั ผูน้ั�นก็
จะหกัหา้มใจ  โดยไม่ปฏิบติันอกเหนือกติกา  หรือหลกัคุณธรรมตลอดจนไม่ก่อใหเ้กิดความกา้วก่ายในหนา้ที�ที�อยู่
ในความรับผิดชอบของผูอื้�นดว้ย p) บทบาทในการคดัเลือก และ ใชป้ระโยชน์ของบุคลากร ผูบ้ริหารโรงเรียนควร
ที�จะเลือกแต่งตั�ง และมอบหมายงานแก่ครูให้ตรงกบัความถนัดและความสามารถพิเศษของครู ถา้แต่ละคนได้
รับผิดชอบมอบหมายงานตามความถนัดก็จะทาํให้เขาสามารถทาํงาน  ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอีกดว้ย W) บทบาทใน
การสร้างขวญัของครูผูบ้ริหารจะตอ้งร่วมกันสร้างความมั�นใจในตนเองให้กับครูหาทางที�จะให้ครูได้แสดง
ความสามารถของตนรู้สึกวา่ตน มีความสาํคญัเป็นที�ตอ้งการของคณะ  ตลอดจนบริการและอาํนวยความสะดวก
ต่างๆ  และให้ความเห็นอกเห็นใจเพื�อนครูการบริหารการนิเทศที�ดีจาํตอ้งรับฟังขอ้คิด  ขอ้เสนอทั�งในดา้นการ
ปรับปรุงและปัญหาส่วนบุคคลด้วยการส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนส่งเสริมงานสงเสริมให้ ครูมี
ความกา้วหนา้  ยอ่มมีส่วนสร้างขวญัและกาํลงัใจอนัจะเป็นผลดีต่อการปรับปรุงงาน และ q) บทบาทในการพฒันา
บุคลากร ผูบ้ริหารและผูนิ้เทศควรส่งเสริมให้ ครูและบุคลากรได้เพิ�มพูนประสบการณ์ในหลายลกัษณะ ทั� งนี�
นอกจากจะเป็นการสร้างขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานแลว้การพฒันาบุคลากรยอ่มยงัประโยชน์ในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนจากประสบการณ์ที�ไดรั้บอีกดว้ย1343เซอร์จิโอแวนนีและสตาร์เร็ตต ์ (Sergiovanni and Starratt) ได้
กาํหนดความรู้ ความสามารถของผูบ้ริหารในการนิเทศไว ้8 ดา้น ดงันี� คือ  1) การสร้างบรรยากาศที�ดี บรรยากาศ
ขององคก์ารจะดีหรือไม่นั�นขึ�นกบัผูบ้ริหารที�จะตอ้งคาํนึงถึงวิทยาการสิ�งแวดลอ้มภายนอกและนโยบายในการ
บริหารตลอดจนการปฏิบัติที�มีอิทธิพลสําคญัต่อบรรยากาศ เพราะจะมีผลกระทบต่อลกัษณะของการทาํงาน 
สมาชิกในองคก์ารในดา้นความตอ้งการและเป้าหมายความสามารถและบทบาทของแต่ละคน นอกจากนั�น ยงั
จะตอ้งคาํนึงถึงบรรยากาศขององคก์ารในดา้นความสาํเร็จของงาน การให้ความสนใจต่อบุคลากรในองคก์าร สิ�ง
ต่างๆ เหล่านี�ยอ่มมีผลกระทบต่อผลที�จะไดรั้บของแตล่ะคนในการทาํงาน เช่น ปริมาณ และคุณภาพของงาน ความ
พึงพอใจและการเขา้มาร่วมมือดว้ย เป็นตน้ องคก์ารจะมีประสิทธิผลมากนอ้ยเพียงใด จึงขึ�นอยูก่บับรรยากาศของ
องค์การ โดยมีปัจจัยขา้งตน้เป็นตวัชี� วดัสําหรับการรับรู้เกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานที�จะก่อให้เกิด
บรรยากาศในสถานศึกษา ผูบ้ริหารจาํเป็นอยา่งยิ�งที�จะตอ้งส่งเสริมและสร้างบรรยากาศในสถานศึกษาให้เป็นที�
ประทบัใจแก่บุคลากร นกัเรียน และผูป้กครองที�มาใชบ้ริการ เพื�อให้เกิดความรักความศรัทธา และส่งผลต่อการ
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษาในอนาคต 2) การสร้างทีมงาน ผูบ้ริหารควรมีความรู้ความสามารถในการ
กาํหนดเป้าหมายขององคก์าร กาํหนดบทบาทหนา้ที�ของบุคลากรที�ชดัเจน และสามารถวางแผนการปฏิบติังาน
โดยที�บุคลากรให้ความร่วมมือและสนบัสนุนซึ�งกนัและกนัในการสร้างทีมงาน เพื�อให้เกิดการทาํงานเป็นกลุ่ม
หรือเป็นทีมนั�นเป็นหวัใจสาํคญัที�สุดอยา่งหนึ�งของการพฒันา ทีมงานจะบรรลุผลหรือไม่ยอ่มขึ�นอยูก่บัผูบ้ริหารที�
จะตอ้งสร้างวฒันธรรมใหม่ๆ ให้แก่สมาชิกภายในองคก์าร และช่วยให้สมาชิกเพิ�มพูนความรู้ ความสามารถหรือ
ทกัษะการทาํงานเป็นทีมมีวตัถุประสงคที์�จะสร้างเป้าหมายของกลุ่มดว้ยกนัทั�งในลกัษณะแต่ละบุคคลและกลุ่ม 
และจะทาํเช่นนั�นไดส้าํเร็จ ทุกคนในกลุ่มจะตอ้งมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นถึงปัญหา ความคิดริเริ�มและการ
แกปั้ญหาของกลุ่ม 3) การแกปั้ญหาความขดัแยง้ ผูบ้ริหารควรมีความรู้ความสามารถในการแกปั้ญหาความขดัแยง้

                                                
1343Kimball Wiles, Supervision for Better School, 3rd ed. (Englewood : Cliffs, (New Jersey : 

prentice – Hall, 1983), 261–267. 
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ระหวา่งผูป้กครอง นกัเรียน และครู เกี�ยวกบักิจกรรมของโรงเรียน ค่านิยม บทบาทหนา้ที�และเป้าหมาย ตลอดจน
สามารถแกปั้ญหาความขดัแยง้ระหวา่งบุคลากรในโรงเรียนเดียวกนัในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ หมายถึง การลด
หรือการขจดัความขดัแยง้ แต่การบริหารความขดัแยง้ไม่จาํเป็นตอ้งหมายถึงการลดปริมาณของความขดัแยง้ การ
แกปั้ญหาความขดัแยง้เป็นส่วนหนึ�งของการบริหารความขดัแยง้ ความขดัแยง้เกิดขึ�นไดง่้ายแต่มกัจะแกไ้ขไดย้าก 
ดงันั�นเพื�อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์าร ผูบ้ริหารจะตอ้งตดัสินใจและดาํเนินการในการบริหารความขดัแยง้ 
4) การตดัสินใจ ผูบ้ริหารควรมีความรู้ความสามารถในการนาํ รูปแบบการตดัสินใจมาประยุกต์ใช้และนํา
กระบวนการร่วมมือมาใชใ้นการตดัสินใจตลอดจนสามารถพฒันานกัเรียนและบุคลากรให้เป็นผูมี้เหตุผลเพื�อให้
นาํไปใชใ้นการแกปั้ญหาอยา่งมีกระบวนการผูบ้ริหารที�ดีควรหลีกเลี�ยงการตดัสินใจเพียงลาํพงั ยกเวน้หากเรื�อง
นั�นๆ เป็นเรื�องที�จาํเป็นตอ้งตดัสินใจเอง เพราะการบริหารการศึกษาเป็นเรื�องของบุคคลหลายฝ่ายที�มีผลกระทบ
และผลประโยชน์ร่วมกนั จึงควรเปิดโอกาสใหบุ้คคลเหล่านั�นไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจดว้ยการตดัสินใจเป็น
พฤติกรรมสําคญัของผูบ้ริหารสถานศึกษาจะมีคุณภาพหรือไม่ยอ่มขึ�นอยูก่บัความสามารถในการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหารว่าถูกตอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์มากน้อยเพียงใด สําหรับรูปแบบการตดัสินใจที�มีประสิทธิภาพที�
ผูบ้ริหารส่วนใหญ่นิยมใชจ้ะเป็นแบบการมีส่วนร่วม 5) การวางแผนและการจดัการประชุม ผูบ้ริหารควรมีความรู้
ความสามารถในการวางแผนการจดัการประชุมที�มีประสิทธิภาพและการประชุมที�จดันั�นควรสนองต่อความพึง
พอใจของบุคลากรที�เกี�ยวขอ้งและสร้างความเป็นอนัหนึ� งอนัเดียวกัน ตลอดจนมีความผูกพนัร่วมกันในการ
ตดัสินใจในการวางแผนและจดัการประชุม ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งมีทกัษะในการจดัประชุม 6) การสรรหาและ
คดัเลือกบุคลากร ผูบ้ริหารควรมีความรู้ความสามารถในการใชแ้นวทางที�หลากหลายเพื�อสรรหา และคดัเลือก
บุคลากรใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของงานโดยใชป้ระโยชน์จากรายละเอียดของขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ อยา่ง
มั�นใจ และสามารถจัดระบบขอ้มูลที�ถูกตอ้งเชื�อถือได้เพื�อนํามาใช้ในการสัมภาษณ์ ตลอดจนสามารถใช้
กระบวนการคดัเลือกอื�นๆ ได ้7) การมอบหมายงานบุคลากร ผูบ้ริหารควรมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์
ความตอ้งการ ความคาดหวงั และองคป์ระกอบของคณะทาํงานโดยจดักลุ่มของผลการวิเคราะห์ที�ไดอ้ยา่งเป็น
ระเบียบมีระบบ เพื�อจะนาํผลการวิเคราะห์เหล่านั�นไปใชใ้นการมอบหมายงานและสับเปลี�ยนตวับุคลากรใน
คณะทาํงานตามตาํแหน่งหนา้ที�ต่างๆ ในการมอบหมายงานนั�น มิใช่เป็นแต่เพียงการลดงานหรือแบ่งเบาภาระงาน
ของผูบ้ริหารเท่านั�น ผูบ้ริหารควรจะตอ้งคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์การและโอกาสกา้วหน้าของผูรั้บ
มอบหมายงานโดยเฉพาะความเหมาะสมของงานนั�นๆ กบัความสามารถของผูรั้บมอบหมายเป็นหลกั ซึ� ง
จาํเป็นตอ้งอาศยัความซื�อตรงและยติุธรรมในตวัผูบ้ริหารเองดว้ย มิฉะนั�นจะเป็นผลเสียที�อาจเกิดแก่ผูบ้ริหารและ
องคก์าร และ 8) การนาํในการเปลี�ยนแปลง ผูบ้ริหารควรมีความรู้ความสามารถที�จะหายทุธวิธีต่างๆ มาใชใ้นการ
เปลี�ยนแปลง โดยคาํนึงถึงองคป์ระกอบของความเป็นมนุษยที์�จะช่วยเหลือส่งเสริมสนบัสนุนหรือขดัขวางการ
เปลี�ยนแปลง ซึ� งผูบ้ริหารจะตอ้งยอมรับระดับความตอ้งการจาํเป็นของครูเพื�อความสําเร็จในการนําไปใช ้
ตลอดจนจะตอ้งสามารถประเมินอิทธิพลที�ผูบ้ริหารมีอยูใ่นขณะที�อาํนวยความสะดวกเพื�อให้เกิดการปลี�ยนแปลง 
ผูบ้ริหารที�จะนาํในการเปลี�ยนแปลงที�ดีนั�น มกัจะเป็นผูที้�มาจากนอกองคก์ารทั�งสิ�น การเปลี�ยนแปลงถือเป็นการ
พฒันาองค์การนั�นเองและสิ�งที�จะเกื�อหนุนให้เกิดการเปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดีขึ�นและมีประสิทธิภาพก็คือ
อิทธิพลผูบ้ริหารที�สามารถเป็นผูท้าํงานสาํเร็จไดแ้ต่ขาดประสิทธิภาพหรือมีอิทธิพลในช่วงเวลาสั�นผลของงานจะ
ไม่ย ั�งยืนนั�นเอง ตรงขา้มกบัผูบ้ริหารที�มีทั�งความสาํเร็จและประสิทธิภาพสูงหรือมีอิทธิพลในระยะเวลายาว ผล
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ของงานก็จะมีทั�งประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีทกัษะเวลายาวนาน ดงันั�นผูบ้ริหารจึงควรมีอิทธิพลและมี
ทกัษะความรู้ ความสามารถตลอดจนยทุธวิธีในการเปลี�ยนแปลงที�หลากหลายดว้ย1344 สาํนกังานปลดักระทรวง
สาธารณสุขไดก้ล่าวถึงทกัษะที�สาํคญัของผูท้าํการนิเทศ ไวด้งันี�  คือ 1) ทกัษะดา้นงาน ผูนิ้เทศจะตอ้งมีความรู้ และ
ประสบการณ์ทั�วไปเกี�ยวกบัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดจนระเบียบปฏิบติัราชการต่าง ๆ โดยเฉพาะที�
เกี�ยวขอ้งกบัหน่วยงานของตน และของผูรั้บการนิเทศ หลกัการบริหารงานทั�วไป หลกัการบริหารงานของ
หน่วยงานของผูรั้บการนิเทศ นโยบาย แผนงาน วตัถุประสงค ์เป้าหมายของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัผูรั้บการนิเทศ 
สถิติและขอ้มูลต่าง ๆ ที�สาํคญั และผูนิ้เทศจะตอ้งมีความรู้ความชาํนาญทางเทคนิค และวิชาการในเรื�องที�จะนิเทศ
เป็นอยา่งดี  2) ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ มนุษยส์ัมพนัธ์ หมายถึง การใชศ้าสตร์และศิลปะในการสร้างเสริม
ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล เพื�อใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบติังานใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์การสร้าง
มนุษยส์มัพนัธ์ที�ดีกบับุคคลอื�นนั�นจะตอ้งสร้างให้ตรงหรือสอดคลอ้งกบัพื�นฐานแห่งความตอ้งการของแต่ละคน 
โดยอาศยัแรงจูงใจเป็นเครื�องช่วยใหเ้กิดความร่วมมือในการปฏิบติังาน แรงจูงใจมี 2 ประการคือ แรงจูงใจภายใน 
ไดแ้ก่ความตอ้งการต่างๆ แบ่งออกเป็นความตอ้งการขั�นแรกหรือความตอ้งการปฐมภูมิ คือความตอ้งการที�จะดาํรง
ชีพไดแ้ก่ อาหาร ที�อยูอ่าศยั เครื�องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และความตอ้งการที�จะดาํรงพนัธ์ุ และความตอ้งการขั�นที�
สองหรือ ทุติยภูมิคือความตอ้งการที�จะใหเ้กิดความสุขไดแ้ก่ความรัก ความยอมรับนบัถือจากผูอื้�น ความตอ้งการที�
จะไดรั้บความสาํเร็จในชีวติและความตอ้งการที�จะไดรั้บความปลอดภยั ทั�งชีวติและทรัพยสิ์นของตนเอง แรงจูงใจ
ภายนอกไดแ้ก่ อิทธิพลจากสิ�งแวดลอ้มต่าง ๆ เช่นการใหร้างวลั การลงโทษ นอกจากแรงจูงใจแลว้ ผูนิ้เทศจะสร้าง
มนุษยส์มัพนัธ์ที�ดีกบัผูอื้�นไดท้างการติดต่อสื�อสารความคิด โดยเฉพาะการติดต่อสื�อสารความคิดทางวาจาหรือการ
พูด ซึ� งจะตอ้งนึกถึงองคป์ระกอบหลายประการเช่น ความแตกต่างในเรื�องอาย ุอาชีพ การงาน พื�นฐานทางสังคม 
จะตอ้งรู้จกัใชเ้หมาะกบัแต่ละบุคคล รวมทั�งบุคลิกภาพ การใชอิ้ริยาบถ การแสดงออกทางสีหนา้ท่าทางนํ� าเสียง 
จะตอ้งพยายามสร้างศรัทธาใหเ้กิดขึ�นดา้นหลกัการทางจิตวิทยา แทนการใชอ้าํนาจดงันั�นการสร้างมนุษยสัมพนัธ์
ที�ดีจึงเป็นสิ�งจาํเป็นของผูนิ้เทศ 3) ทกัษะดา้นการเป็นผูน้าํ การเป็นผูน้าํเป็นศิลปะเฉพาะบุคคล ศิลปะของการเป็น
ผูน้าํคือ ศิลปะในการพฒันาบุคคล ฉะนั�นผูนิ้เทศที�ดีจาํเป็นอยา่งยิ�งที�จะตอ้งเป็นผูน้าํที�ดี แบบของผูน้าํมี 3 แบบ คือ 
3.1) ผูน้าํแบบอตัตนิยม หรือแบบอตัตาธิปไตย หมายถึงผูน้าํที�ถือวา่ตนเป็นผูมี้อาํนาจ มีลกัษณะถือตวั และเชื�อมั�น
ในตวัเอง ไม่ค่อยรับฟัง หรือให้เกียรติผูอื้�น พฤติกรรมของผูน้าํในลกัษณะนี� คือเผด็จการ ยึดมั�นในความคิด และ
การกระทาํของตนเท่านั�นที�วา่ถูกตอ้งไม่เปิดโอกาสให้มีการโตเ้ถียงหรือให้เหตุผลใด ๆ ในการที�จะทาํให้ตนตอ้ง
เปลี�ยนแผนงานหรือวิธีการที�ไดเ้ลือกไวแ้ลว้ 3.2)  ผูน้าํแบบเสรีนิยม หมายถึงผูน้าํที�เปิดให้มีความเสรีอยา่งไม่มี
ขอบเขต ไม่มีจุดหมายหรือแนวทางของงานที�แน่นอน ทุกคนต่างก็มีเสรีภาพในการที�จะวินิจฉัยสั�งการใด ๆ ก็ได ้
จะหาความรับผิดชอบจากผูน้าํประเภทนี�ไดอ้ยาก 3.3) ผูน้าํแบบประชาธิปไตย หมายถึงผูน้าํที�นบัถือและตระหนกั
ในความสาํคญัของผูช่้วยงานแต่ละบุคคลที�ใหค้วามคิดเห็นหรือความร่วมมือ ผูน้าํประเภทนี�จะทาํงานร่วมกบัผูอื้�น
อยา่งเสมอภาค มากกวา่กระทาํตนเหนือผูอื้�น โดยใชว้ิธีการเสนอแนะและชกัจูงแนะนาํผูร่้วมงานในการตดัสินใจ
เลือกวธีิการดาํเนินงานของตนเอง เปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานตดัสินใจในบางสิ�งบางอยา่งเกี�ยวกบังานของตนได ้และ
ถือความคิดเห็นของกลุ่มเป็นหลกัในการดาํเนินงาน และ  4) ทกัษะดา้นการสอน ผูนิ้เทศที�ดีจะตอ้งเป็นครูที�ดีดว้ย 

                                                
1344Thomas. J. Sergiovanni and Robert J. Starratt, Educational Governance and 

Administration (Massachusetts : Allyn and Bacon, 1992), 215-216. 
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ฉะนั�นจะตอ้งมีความรู้ความสามารถในการสอน โดยอาศยัหลกัการสอนมาประกอบในการนิเทศ มีความรู้ในเรื�อง
ที�จะนิเทศและเรื�องที�เกี�ยวขอ้งเป็นอยา่งดี สามารถใชห้ลกัจิตวิทยาแห่งการเรียนรู้ หลกัการสอนที�เหมาะสมกบั
ผูรั้บการนิเทศ สร้างบรรยากาศให้เหมาะสมที�จะเกิดความยากรู้ สามารถใชว้ิธีการ เทคนิค และอุปกรณ์การสอน
แบบต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกบัผูรั้บการนิเทศ และสามารถวดัผลได ้สร้างสัมพนัธภาพอนัดีกบัผูรั้บการ
นิเทศ อารมณ์มั�นคง ไม่โกรธง่าย เบิกบานมีอารมณ์ขนัและมองโลกในแง่ดี1345 สาํนกัโรคติดต่อทั�วไป กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข ไดก้ล่าวไวว้า่ การนิเทศที�ดี ผูนิ้เทศจะตอ้งรู้จกัตน เขา้ถึงคน สนใจงานและใชว้ิธีการที�
เหมาะสม ตลอดจนตอ้งเป็นบุคคลที�ไดรั้บการคดัเลือก ฝึกฝน รวมทั�งมีคุณสมบติัดงัต่อไปนี� คือ &) รอบรู้เขา้ใจงาน 
มีความสามารถทางวิชาการ -) มีความมุ่งมั�น มุ่งหวงัในความสาํเร็จ o) ยติุธรรม สมํ�าเสมอ p) รับผิดชอบ เต็มใจ 
พึงพอใจต่อการนิเทศ W) มีความสามารถเป็นผูน้าํ q) มีความรู้ในด้านการบริหารจดัการ การพฒันาองค์การ 
พฤติกรรมศาสตร์ จิตวทิยา แผนงานโครงการการประเมินผล และเชี�ยวชาญวิชาการเฉพาะดา้น r) มีทกัษะ (Skill) 
ในดา้นต่อไปนี� คือ r.&) การเป็นผูน้าํ (Leadership)และการบริหาร (Administration) 7.2) มนุษยสัมพนัธ์ (Human 
Relationship) 7.3) เทคนิควิชาการ (Technical) และการวิจยั (Research) 7.4) การสื�อสารและการถ่ายทอด 
(Communication) และ 7.5) การประเมินผล (Evaluation)1346 ในดา้นการศึกษาชารี มณีศรี ไดก้ล่าวถึงความรู้ 4 
ประการ และทกัษะ 4 ทกัษะของผูนิ้เทศไว ้ดงันี� คือ ความรู้ 4 ประการนั�น ไดแ้ก่ ความรู้เกี�ยวกบัการบริหารจดัการ 
(Business Management) ความรู้เกี�ยวกบัพฤติกรรมของมนุษย ์ (Human Behavior) ความรู้เกี�ยวกบัการพฒันา
หลกัสูตร (Curriculum Development Implementation) และความรู้เกี�ยวกบัการพฒันาองคก์าร (Organization 
Development) ส่วนทกัษะ 4 ประการนั�น ไดแ้ก่ ทกัษะในทางเทคนิค (Technical -managerial Skill) คือ ทกัษะใน
ดา้นการเงินบญัชี และการจดัหา (การซื�อและการจา้ง) งานบริหารบุคคล ระเบียบสารบรรณการจดัระบบงาน   
ทกัษะในการครองคน (Human-managerial Skill) คือ ทกัษะในการกระตุน้หรือจูงใจให้ทาํงานตามหนา้ที�และ
ความรับผิดชอบ การติดต่อประสานงาน การแสดงสภาพผูน้าํการรู้จกัประนีประนอม การสร้างขวญั ทกัษะในการ
จดัการศึกษา (Technical-educational Skill) คือ ทกัษะในการจดัการเรียนการสอนให้เกิดผลในทางปฏิบติัตาม
จุดมุ่งหมายทางการศึกษาของหลกัสูตร และของวิชา และทกัษะในการสร้างความคิด (Speculative-creative Skill) 
คือ ทกัษะในการคาดการณ์ล่วงหนา้ในลกัษณะที�สามารถใหอ้งคก์ารปฏิบติังานตามหนา้ที� และความรับผิดชอบได้
อยา่งสมบูรณ์ และมีบริการที�สนองความตอ้งการได ้ซึ� งเป็นภารกิจหนา้ที�ของผูนิ้เทศในอนัที�จะช่วยเหลือในการ
จดัการศึกษาระดบัต่างๆใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล1347 

แนวคิดดา้นการนิเทศงานเป็นแนวคิดที�ควบคู่กบัศาสตร์การบริหาร ดงัที�มีคาํกล่าวจากนกัวิชาการ
วา่ การนิเทศงานกบัการบริหารเปรียบเสมือนเหรียญที�มี 2 หนา้ หากดา้นหนึ�งเป็นการบริหารอีกดา้นหนึ�งจะเป็น
การนิเทศงาน ทั�งนี�อยูบ่นเหรียญเดียวกนัศาสตร์การนิเทศงานจึงคู่ขนานไปกบัศาสตร์การบริหาร กล่าวคือ  

                                                
1345สาํนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข, คู่มือการนิเทศงานสาธารณสุข (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

องคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึก,2532), 8-12. 
1346กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค, สํานกัโรคติดต่อทั�วไป, คู่มือนิเทศงานด่านควบคุม

โรคตดิต่อระหว่างประเทศ (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพอ์กัษรกราฟฟิคแอนดดี์ไซน์,2553), 4. 
1347ชารี มณีศรี , การนิเทศการศึกษา, พิมพค์รั� งที� 4 (กรุงเทพฯ : โสภณการพิมพ,์ 2540), 31. 
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1. แนวคิดการนิเทศแบบคลาสสิค ซึ�งมีพื�นฐานความเชื�อวา่ ผูนิ้เทศมีความรู้ ความสามารถ และวฒิุ
ภาวะทางอารมณ์สูงกวา่ผูรั้บการนิเทศ ดงันั�นจึงกาํหนดบทบาทตนเองวา่เก่งกวา่ และผูรั้บการนิเทศเก่งนอ้ยกวา่ ผู ้
นิเทศจึงเป็นฝ่ายชี�นาํและผูรั้บการนิเทศเป็นฝ่ายรับคาํแนะนาํและปฏิบติัตาม ในขณะเดียวกนัเมื�อพิจารณาตาม
ตาํแหน่งงานแลว้ ผูนิ้เทศจะมีตาํแหน่งงานสูงกวา่ซึ� งพิจารณาได ้2 ประเด็น คือประเด็นแรกผูที้�มีตาํแหน่งสูงกวา่
สามารถบงัคบับญัชาหรือสั�งการใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ปฏิบติังานไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย อีกประเด็นก็คือผูที้�มี
ตาํแหน่งสูงกวา่ยอ่มมีความรู้ความสามารถมากกวา่จึงชอบที�จะใหค้าํแนะนาํ 

2. แนวคิดการนิเทศแบบมนุษยสัมพนัธ์ ซึ� งมีพื�นฐานความเชื�อวา่ จิตเป็นตวันาํพฤติกรรมของคน 
หากสุขภาพจิตดีแลว้คนจะมีกาํลงัใจในการทาํงาน ผูนิ้เทศโดยแทจ้ริงแลว้ คือ นักวิชาการมีหนา้ที�เสริมแรง มี
หนา้ที�สร้างแรงจูงใจ มีหนา้ที�ช่วยเหลือให้ผูรั้บการนิเทศสามารถปฏิบติังานจนเป็นผลสาํเร็จรวมทั�งการยอมรับ
ความสามารถของผูรั้บการนิเทศ การใชภ้าวะผูน้าํดงักล่าวจะส่งผลให้ผูรั้บการนิเทศทาํงานอยา่งมีความสุข เกิด
แรงจูงใจภายใน เกิดแรงบนัดาลใจที�จะทาํงานให้มีคุณภาพและขยายขอบเขตของงานออกไปจากเดิม รวมทั�ง
บรรยากาศการอยูร่่วมกนัจะอบอุ่น ผูกพนัซึ� งกนัและกนั กิจกรรมการนิเทศก็จะเป็นกิจกรรมที�เกิดจากความเชื�อ
ดงักล่าว เช่น การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างผูนิ้เทศกบัผูรั้บการนิเทศอยู่กนัแบบเพื�อนหรือพี�น้องกัน 
ช่วยเหลือกนัเมื�อมีเรื�องเดือดร้อน เมื�อความสัมพนัธ์ขั�นพื�นฐานเป็นไปดว้ยดีแลว้ ผูนิ้เทศจึงเสริมแรงให้ผูรั้บการ
นิเทศเริ�มปรับปรุงงานมอบหมายงานให้ทาํ ระหวา่งทาํงานผูนิ้เทศจะติดตามช่วยเหลืออยูต่ลอดเวลาและเมื�องาน
เสร็จสมบูรณ์ก็ยกยอ่งในความอุตสาหะ คุณภาพของงาน ประกาศใหเ้พื�อนร่วมงาน และสงัคมที�เกี�ยวขอ้งทราบ 

3. แนวคิดการนิเทศแบบพฤติกรรมศาสตร์ เป็นแนวคิดที�ผูนิ้เทศนั�นทาํการนิเทศโดยใชห้ลกัการ
วเิคราะห์พฤติกรรมของสงัคมในองคก์ารและนอกองคก์ารเป็นพื�นฐาน  ซึ� งพฤติกรรมของผูรั้บการนิเทศและกลุ่ม
ผูรั้บการนิเทศแต่ละคนในองคก์าร จะมีธรรมชาติที�แตกต่างกนัอยา่งหลากหลาย รวมทั�งความตอ้งการของสังคม
นอกองค์การที�ส่งผลกระทบต่อองค์การก็หลากหลายเช่นกัน ฉะนั�นหลกัการหรือทฤษฎีที�ใช้นิเทศก็จะตอ้ง
ปรับเปลี�ยนไปตามสถานการณ์นั�น พฤติกรรมการนิเทศที�ใชจึ้งใชห้ลกัการผสมผสานจากหลายๆ ทฤษฎีเขา้
ดว้ยกนั การกาํหนดพฤติกรรมการนิเทศจึงมีองคป์ระกอบที�สาํคญั คือธรรมชาติของผูรั้บการนิเทศ ความตอ้งการ
ของสงัคมหรือวตัถุประสงคข์องงาน และเทคนิคการนิเทศที�เหมาะสมกบัธรรมชาติของผูรั้บการนิเทศ หรือความ
ตอ้งการของสงัคมจะเห็นไดว้า่เทคนิคการนิเทศจะเปลี�ยนไปตามปัจจยัพื�นฐาน ทาํให้หลกัการของการนิเทศแบบ
พฤติกรรมศาสตร์ไม่คงที�มีการปรับเปลี�ยนอยูต่ลอดเวลา กิจกรรมการนิเทศแบบพฤติกรรมศาสตร์เป็นกิจกรรมที�
เกิดจากความเชื�อดงักล่าว เทคนิคการนิเทศงานจึงใชท้ั� งแนวคิดแบบคลาสสิคและแนวคิดแบบมนุษยส์ัมพนัธ์ 
กล่าวคือ การกาํหนดให้ผูรั้บการนิเทศจดักระบวนการทาํงานตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็นการสั�งการทางออ้มให้
ปฏิบติัตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร ในขณะเดียวกนัผูบ้ริหารหรือผูนิ้เทศใหค้วามช่วยเหลือโดยร่วมวางแผนการ
ทาํงาน ช่วยเสริมแรงขณะดาํเนินการ และเมื�อดาํเนินงานเสร็จก็ประกาศคุณงามความดี เป็นการสร้างความยอมรับ
ในตวัผูรั้บการนิเทศ และเพื�อเพิ�มประสิทธิผลของงาน 

4. แนวคิดการนิเทศแบบพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ซึ�งการนิเทศตามแนวคิดนี� ใหค้วามสาํคญักบัความ
ตอ้งการ ศกัยภาพและความพึงพอใจของผูรั้บการนิเทศสูงกวา่การนิเทศงานแบบมนุษยส์มัพนัธ์ เป็นการนิเทศงาน
เพื�อสร้างความมีมาตรฐานของหน่วยงานและสร้างศกัยภาพของบุคลากรทุกคนในหน่วยงานโดยมีความเชื�อว่า 
บุคลากรขององคก์ารแต่ละคนมีศกัยภาพที�มีคุณค่าต่อการปฏิบติังานทุกคน เป็นหนา้ที�ของผูนิ้เทศงาน ที�จะตอ้ง
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นิเทศใหบุ้คลากรแสดงศกัยภาพสูงสุดในการปฏิบติังาน โดยใชห้ลกัทฤษฎีบริหารงาน 4 กลุ่มใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ เนน้
การทาํความเขา้ใจธรรมชาติของคนตามแนวคิดของแมกเกรเกอร์ (McGregor) เนน้การจดัสภาพแวดลอ้มดา้น
โครงสร้างการบริหารขององคก์ารที�เอื�อต่อการปฏิบติังานของบุคลากรของอาร์กีริส (Argyris) เนน้การใชภ้าวะ
ผูน้าํตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) และเนน้การสร้างแรงจูงใจภายในซึ�งเกิดจากการจูงใจของผูบ้ริหารโดยวธีิการ
สร้างให้บุคลากรปฏิบติังานสาํเร็จอยา่งต่อเนื�อง (Herzberg) การผนวกทฤษฎีบริหารที�สามารถอธิบายพฤติกรรม
ของบุคลากร การจดัสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน รวมทั�งพฤติกรรมของผูบ้ริหารมาเป็นหลกัการเดียวในการนิเทศ
ยอ่มก่อใหเ้กิดพลงัแหล่งอาํนาจ และพลงันั�นสามารถเปลี�ยนแปลงพฒันาบุคลากรในหน่วยงานไดห้รือกล่าวอีกนยั
หนึ�งคือ สามารถพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นหน่วยงานไดก้ารนิเทศเพื�อพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เป็นหลกัการนิเทศที�
บูรณาการปรัชญาแนวคิดการนิเทศแบบคลาสสิค แบบมนุษยส์ัมพนัธ์ และแบบพฤติกรรมศาสตร์ ไดอ้ย่าง
กลมกลืนกนั รวมทั�งยงันาํทฤษฎีการบริหารในดา้นธรรมชาติของบุคลากร การจดัองคก์ารบริหารการใชภ้าวะผูน้าํ
และการใชแ้รงจูงใจที�เหมาะสมมาสอดแทรกเพื�อให้เกิดพลงัในการเปลี�ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมของ
บุคลากรในหน่วยงาน กล่าวคือ ผูบ้ริหารหรือผูนิ้เทศที�เขา้ใจพฤติกรรมของบุคลากร เท่ากบัวา่เริ�มงานไดถู้กตอ้ง
และมีแนวโนม้วา่จะตอ้งบริหารงานไดส้าํเร็จ1348  

เซอร์จิโอแวนนี (Sergiovanni) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัการนิเทศงานดา้นการศึกษาไวว้า่ การนิเทศ
นั�นตอ้งใชแ้หล่งอาํนาจเพื�อการเปลี�ยนแปลงสิ�งต่างๆและเชื�อวา่การเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมการสอนนั�น คือ การ
เปลี�ยนแปลงแหล่งอาํนาจการนิเทศ ในการกาํหนดทิศทางการนิเทศงานและพฤติกรรมการนิเทศงานนั�นมีฐานของ
อาํนาจที�ใชใ้หเ้กิดการเปลี�ยนแปลงอยา่งนอ้ย 5 แหล่ง คือ 1) อาํนาจที�มาจากองคก์าร กล่าวคือ อาํนาจที�เกิดขึ�นจาก
องคก์าร ไดแ้ก่ การใชร้ะเบียบกฎหมาย บทบาทหนา้ที� รวมทั�งภาระงานที�รับผิดชอบตามตาํแหน่งในองคก์าร และ
หมายรวมถึงความคาดหวงัของสังคมที�มีต่อบุคลากรในองค์การ การนิเทศตามความเชื�อในแหล่งอาํนาจจาก
องคก์ารนั�นมีความเชื�อวา่บุคลากรตอ้งดาํเนินงานตามที�องคก์ารกาํหนด หรือตามที�สังคมคาดหวงั อาํนาจที�มาจาก
องค์การไดม้าจากสายบงัคบับญัชา กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั รวมทั�งภาระงานที�รับผิดชอบตามตาํแหน่ง ความ
คาดหวงัของสังคมที�มีต่อบุคลากร การนิเทศจะเนน้การสื�อความหมายให้ทาํตามในขณะที�บุคลากรยอมทาํตามที�
ผูบ้ริหารแนะนาํ ลกัษณะการใชอ้าํนาจที�มาองคก์ารนี� เกิดขึ�นทั�วไปแมแ้ต่หน่วยงานที�เป็นเลิศทางการบริหาร ใน
ปัจจุบนัการใชอ้าํนาจที�มาจากองคก์ารในการนิเทศงานมีขอ้ตกลงเบื�องตน้ คือ ครูเป็นผูป้ฏิบติังานในสายบงัคบั
บญัชา ผูนิ้เทศหรือผูบ้ริหารนั�นเป็นบุคคลที�ควรเชื�อถือจึงไม่ควรฟังความคิดเห็นจากครูมากนกั เป้าหมายในการ
ทาํงานและความสนใจของครูกบัของผูนิ้เทศหรือผูบ้ริหารนั�นต่างกนั ดงันั�นผูบ้ริหารจึงควรเป็นฝ่ายดูแลครู สาย
การบงัคบับญัชามีความสาํคญัเท่ากบัความเชี�ยวชาญ ผูบ้ริหารหรือผูนิ้เทศงานจึงมีความรู้ในทุกๆ เรื�องมากกวา่ครู 
การประสบความสาํเร็จของงานอยูที่�การมอบหมายความรับผิดชอบให้ครูขอ้ตกลงเบื�องตน้เหล่านี�  ก่อนการนิเทศ
ผูบ้ริหารจึงตอ้งแจง้ให้ครูทราบวา่จะนิเทศงานอะไร เมื�อไร และอยา่งไร รวมทั�งควบคุมดูแลการปฏิบติังานอื�นๆ 
ดว้ย มาตรฐานการกระทาํ เหล่านี�  เป็นการคาดหวงัขององคก์าร ดงันั�นผูนิ้เทศจึงตอ้งใชน้โยบายตั�งความคาดหวงั
และตรวจสอบติดตามวา่เป็นไปตามความคาดหวงัหรือไม่ เพื�อใหง้านเป็นไปตามที�มาตรฐานกาํหนด ในเมื�อครูยงั
ไม่ทราบวิธีการปฏิบติัผูนิ้เทศจึงจาํเป็นตอ้งสอบถามความตอ้งการของครูว่าครูตอ้งการความรู้และทกัษะดา้นใด 

                                                
1348Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration : Theory Research and 
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จากนั�นจึงดาํเนินการฝึกอบรมให้ครูมีความรู้และทกัษะตามตอ้งการ การสาธิตและการแนะนาํครูตวัต่อตวัจึงมี
ความจาํเป็น รวมทั�งกระตุน้ครูให้ปฏิบติังานไดต้ามเกณฑม์าตรฐานงานที�กาํหนด 2) อาํนาจที�มาจากบุคลากร 
กล่าวคือ อาํนาจที�เกิดจากผูนิ้เทศในดา้นภาวะผูน้าํ ดา้นการสร้างแรงจูงใจ ดา้นความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ การนิเทศ
ตามความเชื�อในแหล่งอาํนาจนี� มีความเชื�อวา่บุคลากรจะตอบสนองต่อบุคลิกภาพของผูนิ้เทศต่อสิ�งแวดลอ้ม และ
ต่อแรงจูงใจดา้นบวก อาํนาจจากบุคลากรนี� สามารถสร้างไดจ้ากการเขา้ใจจิตวิทยาและพฤติกรรมของคนใน
องค์การ บางครั� งเราเรียกอาํนาจนี� ว่า อาํนาจทางจิตวิทยา อาํนาจที�มาจากบุคลากรมีพื�นฐานความเชื�อจาก
ความสามารถของผูนิ้เทศดา้นภาวะผูน้าํในการสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์ ความสามารถในการใชเ้ทคนิคจูงใจ และ
ความสามารถในการสร้างทีมงานใหก้บับุคลากร โดยอนุมานวา่ ผลจากความสามารถของผูนิ้เทศจะทาํใหบุ้คลากร
ปฏิบติัตามที�ผูนิ้เทศตอ้งการ การใชอ้าํนาจจากบุคลากรในการนิเทศมีขอ้ตกลงเบื�องตน้วา่ เป้าหมายและความ
รับผิดชอบของบุคลากรและผูนิ้เทศนั�นไม่เหมือนกนั แต่ละกลุ่มมีผลประโยชน์ต่อรองกบัอีกฝ่ายหนึ�ง ดงันั�น ทั�ง
สองฝ่ายจึงรับสิ�งที�ตนตอ้งการ และให้สิ�งที�ฝ่ายตรงขา้มตอ้งการ บุคลากรมีความตอ้งการ หากความตอ้งการนั�น
ได้รับการตอบสนองสอดคลอ้งกับการทาํงานของบุคลากรให้ดาํเนินไปได้ดี เป็นการตอบแทนบรรยากาศ
ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคลากรกบัผูนิ้เทศ ทาํให้บุคลากรทาํงานร่วมกบัผูนิ้เทศง่ายขึ�น ผูนิ้เทศตอ้งมีความ
เชี�ยวชาญในการประเมินความตอ้งการของบุคลากร และสนองตอบความตอ้งการของบุคลากรให้บุคลากรเพิ�ม
คุณภาพในการทาํงานจากขอ้ตกลงเบื�องตน้ ดงักล่าวนี�  ก่อให้เกิดพฤติกรรมการนิเทศเป็นแบบคาดหวงัและให้
รางวลั คือ มีความเชื�อวา่หากมีรางวลัเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรทาํงานสาํเร็จ จุดเนน้อีกประการหนึ�งของการใช้
อาํนาจที�มาจากบุคลากร คือ การสร้างบรรยากาศองคก์ารให้มีความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคลากรดว้ยกนั และ
ระหวา่งบุคลากรกบัผูนิ้เทศ แหล่งอาํนาจ จากบุคลากรนี� มีความสาํคญักบัการใชภ้าวะผูน้าํในการพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์กล่าวคือ ในขณะที�ผูนิ้เทศสร้างความสมัพนัธ์กบับุคลากร เขาไดส้ร้างบรรยากาศการรวมกลุ่มของบุคลากร
ให้เอื�อต่อการประสบความสาํเร็จในการทาํงานให้กบับุคลากร ทาํให้บุคลากรประสบความสาํเร็จในการทาํงาน 
เกิดความทา้ทายอยากทาํงานเพิ�มอีก ทาํใหบุ้คลากรเกิดความรับผิดชอบ และไดรั้บการยกยอ่งหรือกล่าวอีกนยัหนึ�ง
วา่การใชอ้าํนาจบุคลากรเป็นพื�นฐานของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และเป็นการสนองความตอ้งการทางจิตวิทยา
ของบุคลากรไดส่้วนหนึ�ง ปฏิกิริยาตอบสนองของบุคลากรเมื�อผูนิ้เทศใชแ้หล่งอาํนาจจากบุคลากร มกัพบวา่เป็น
ปฏิกิริยาที�ตอ้งการรางวลัเท่านั�น บุคลากรคาดการณ์ไวก่้อนว่าจะไดรั้บรางวลัจากการกระทาํและทาํงานเฉพาะ
ส่วนนั�น สิ�งเหล่านี� เป็นขอ้จาํกดัของการใชแ้หล่งอาํนาจจากบุคลากร เซอร์จิโอแวนนีไดเ้สนอแนะวา่ การใชอ้าํนาจ
ที�มาจากบุคลากรนั�นมีจุดอ่อนที�สําคญัคือผูนิ้เทศส่วนใหญ่มกัมีแนวโน้มที�จะเน้นการสร้างความรู้และทกัษะใน
การจูงใจคน สร้างแบบภาวะผูน้าํ สร้างบรรยากาศความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ทาํใหต้วัผูนิ้เทศเองเป็นเทคโนโลยี
ของวิชาชีพบุคลากรเสียเองซึ� งเป็นสิ�งที�ไม่ถูกตอ้งเท่าที�ควร 3) อาํนาจที�มาจากเทคโนโลยี กล่าวคือ อาํนาจที�เกิด
จากการหาความรู้ ความจริงทางวทิยาศาสตร์ และความรู้ ความจริงที�เกิดจากการวิจยัทางการศึกษา การนิเทศตาม
ความเชื�อในแหล่งอาํนาจนี�  มีความเชื�อวา่บุคลากรยอมรับและนาํ ความรู้ความจริงเหล่านี� ไปใชใ้นการปฏิบติังาน 
แหล่งอาํนาจจากเทคโนโลยีขึ�นอยู่กบัความรู้ความจริงเชิงวิทยาศาสตร์และผลการวิจยั บุคลากรถูกคาดหวงัให้
ดาํเนินการตามหลกัการที�เป็นผลมาจากการศึกษาหาความรู้ความจริง การใชอ้าํนาจที�มาจากเทคโนโลยีในการ
นิเทศมีขอ้ตกลงเบื�องตน้วา่ การนิเทศเป็นศาสตร์ประยกุต ์ความรู้ความจริงทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ�งที�ควรเชื�อถือ
มากกวา่ความรู้ที�เกิดจากการปฏิบติับุคลากรเป็นผูป้ฏิบติัการที�มีความชาํนาญ ค่านิยม ความชอบ และความเชื�อ 
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เป็นนามธรรมจบัตอ้งไม่ได ้แต่ความจริงและสิ�งที�ปรากฏเป็นรูปธรรมสามารถพิสูจน์ได ้ในการนิเทศที�ใชแ้หล่ง
อาํนาจที�มาจากเทคโนโลยีผูนิ้เทศจะใช้รายงานการวิจยัเป็นเครื�องมือสําคญัในการแสดงให้บุคลากรทราบถึง
วิธีการสอนหรือการปฏิบติังานที�ดีที�สุด การใชร้ายงานการวิจยัทาํให้การสอนและการนิเทศงานเขา้สู่ความเป็น
มาตรฐาน จากนั�นผูนิ้เทศจะใชว้ิธีฝึกอบรมภายใน ในการนาํวิธีสอนที�เชื�อวา่ดีที�สุดไปใช ้บุคลากรจะดาํเนินการ
ตามผลการวิจยันั�นๆ บทบาทการนิเทศคือกระตุน้ให้บุคลากรเกิดความตั�งใจ ในการนาํผลการวิจยัไปใช ้ การใช้
แหล่งอาํนาจที�มาจากเทคโนโลย ีในการนิเทศนั�นผลกระทบที�เกิดขึ�นกบับุคลากรคือ บุคลากรส่วนใหญ่มกัทาํงาน
ตามความเชื�อของตนเองมากกวา่ทาํงานตามผลการวิจยั เมื�อผูนิ้เทศแนะนาํให้บุคลากรทาํตามผลการวิจยับุคลากร
จะทาํเฉพาะในส่วนที�ถูกบงัคบัเท่านั�น อยา่งไรก็ตามในปัจจุบนัการใชแ้หล่งอาํนาจที�มาจากเทคโนโลยี หรือใช้
ผลงานวจิยัใหม่ๆ ในการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของบุคลากรก็เป็นไปอยา่งแพร่หลาย 4) อาํนาจที�มาจาก
วชิาชีพ กล่าวคือ อาํนาจที�เกิดจากประสบการณ์ความรู้และความเชี�ยวชาญที�สั�งสมอบรมดว้ยตวัเอง รวมทั�งที�ไดรั้บ
จากการศึกษา อบรม หรือถ่ายโยง จากคนอื�นๆ การนิเทศตามความเชื�อในแหล่งอาํนาจที�มาจากวิชาชีพมีความเชื�อ
วา่ บุคลากรจะถ่ายโยงการเรียนรู้ซึ� งกนัและกนั ยอมรับความสามารถและความเชี�ยวชาญของเพื�อนร่วมงาน มี
ความเชื�อในความเชี�ยวชาญของบุคลากรตวับุคลากรมีความสําคญัมากกวา่ความรู้ที�บุคลากรใชส้อน บุคลากรใน
แต่ละวิชาชีพเห็นความรู้เป็นเพียงสิ�งที�ช่วยให้รู้แต่ไม่ใช่สิ�งที�ชี�นาํการปฏิบติั สิ�งที�สําคญัคือความสามารถของ
บุคลากรที�จะใชว้ิจารณญาณตดัสินใจใชว้ิธีสอนตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์ที�บุคลากรพบขณะสอน และ
เรียนรู้จากการใชว้ิธีสอนนั�น แหล่งอาํนาจที�มาจากวิชาชีพในการนิเทศมีขอ้ตกลงเบื�องตน้ว่าสถานการณ์แต่ละ
สถานการณ์มีความแตกต่างกนั ไม่มีวิธีสอนใดดีที�สุดสาํหรับทุกสถานการณ์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์กบัความรู้
ทางวิชาชีพนั�นแตกต่างกนั ความรู้ทางวิชาชีพเกิดจากการฝึกฝนของบุคลากร จุดมุ่งหมายของการนาํความรู้ทาง
วทิยาศาสตร์มาใชน้ั�นเพื�อบอกความรู้ความจริงไม่สามารถชี�นาํพฤติกรรมการสอนของบุคลากรและพฤติกรรมการ
นิเทศของผูนิ้เทศได ้ แหล่งอาํนาจที�ใชค้วบคุมวิชาชีพนั�นเกิดจาการปฏิบติัการสอนของบุคลากร และเกิดจาก
ความคิดของบุคลากรเอง ไม่ไดม้าจากภายนอก แหล่งอาํนาจจากงาน เกิดจากการฝึกอบรมและการมีประสบการณ์
การสอนของบุคลากร แหล่งอาํนาจที�มาจากตวับุคลากรเอง เกิดจากการถ่ายโยงการเรียนรู้ทางวิชาชีพ รวมทั�ง
ความรู้และค่านิยมที�เกิดจากตวับุคลากรเอง การนิเทศโดยใชอ้าํนาจที�มาจากวิชาชีพเน้นการสร้างวงสนทนา
ระหวา่งบุคลากรดว้ยกนัอยา่งหลากหลาย เพื�อสร้างค่านิยมที�ดีในการปฏิบติังานทางวิชาการ เมื�อบุคลากรมีความรู้
ที�ถูกตอ้งไดม้าตรฐาน บุคลากรจะปฏิบติังานถูกทิศทางที�ตนตอ้งการ การนิเทศดงักล่าวเป็นการใชแ้หล่งอาํนาจ
ที�มาจากตวับุคลากร การนิเทศอีกแนวทางหนึ�งคือ การใหค้วามรู้ การแลกเปลี�ยนความรู้การฝึกปฏิบติัร่วมกนั จาก
สภาพปัญหาความตอ้งการในการจดัการเรียนการสอน โดยขอคาํแนะนาํจากผูรู้้หรือวิทยากร หรือผูนิ้เทศ การ
นิเทศแนวนี� จดัไดว้่า เป็นการใชแ้หล่งที�มาอาํนาจจากงาน เมื�อบุคลากรไดพ้ฒันาแหล่งอาํนาจทางวิชาชีพแลว้ 
บุคลากรจะมีการสนบัสนุนช่วยเหลือและให้โอกาสในการพฒันาวิชาชีพแก่บุคลากร ในที�สุดก็จะเขา้สู่ปทสัถาน
ของวิชาชีพ และจะเกิดการพฒันาวิชาชีพอยา่งเป็นวงจรต่อเนื�อง นกัวิชาการยอมรับวา่ การจดัการเรียนการสอน
เป็นวิชาชีพครู แต่นักวิชาการโดยทั�วไปให้ความสนใจต่อการใชอ้าํนาจในการพฒันาวิชาชีพนอ้ยมากความจริง
แลว้การใชอ้าํนาจที�มาวชิาชีพมีความสาํคญัต่อการเปลี�ยนแปลงและพฒันาวชิาชีพบุคลากรเป็นอยา่งมาก        เซอร์
จิโอแวนนี สรุปไวว้า่ การใชแ้หล่งอาํนาจที�มาจากวิชาชีพนั�นเนน้ความเชี�ยวชาญในการจดัการเรียนการสอนของ
บุคลากรและการสร้างความเชี�ยวชาญดงักล่าว ตอ้งใชเ้วลานาน นั�นคือบุคลากรเปลี�ยนแปลงไดแ้ต่ใชเ้วลาระยะ
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หนึ�ง และ 5) อาํนาจที�มาจากจริยธรรม กล่าวคือ อาํนาจที�เกิดจากความตระหนกัในหนา้ที�และความรับผิดชอบ ใน
ดา้นความคิดหรือความตอ้งการที�จะให้เป็นค่านิยม และคุณธรรมประจาํวิชาชีพ ซึ� งครูพฒันาสิ�งเหล่านี� ให้เกิดขึ�น
ในจิตใจของตนเอง การนิเทศตามความเชื�อในแหล่งอาํนาจนี� นั�น มีความเชื�อวา่ครูจะมีความผูกพนัต่อองค์กร 
ผกูพนัต่อการสอน ผกูพนัต่อจริยธรรมวชิาชีพ และมีความรู้สึกวา่เป็นส่วนหนึ�งของทีมงานในองคก์าร ซึ� งเกิดจาก
ปทัสถานของกลุ่มและความคาดหวงัของวิชาชีพและของชุมชน อาํนาจที�มาจริยธรรม เกิดจากความรู้สึก
รับผิดชอบในหนา้ที�ผนวกกบัความตอ้งการของชุมชนในดา้นค่านิยม ความคิดและความคาดหวงัในวิชาชีพครู 
เมื�อครูมีจริยธรรมแลว้ครูจะมีความรับผิดชอบผูกพนัต่อสถานศึกษาโดยมีความรู้สึกว่าความสามารถในการ
ดาํเนินงานของตนเป็นส่วนหนึ� งของการพฒันาทีมงานบุคลากรในสถานศึกษา และสร้างเกณฑ์จริยธรรมของ
ตนเองขึ�นจากหนา้ที�และความคาดหวงัของชุมชน เมื�อครูในสถานศึกษามีจริยธรรมแลว้ สถานศึกษาเปลี�ยนจาก
หน่วยงานเอกเทศไปเป็นส่วนหนึ� งของชุมชนโดยไม่มีขอบเขตแยกกนัระหว่างสถานศึกษากบัชุมชน ซึ� งโดย
ลกัษณะของสงัคมมนุษยน์ั�นชุมชนจะเป็นศูนยก์ลางของการถ่ายโยงค่านิยม ความเชื�อและความผูกพนัต่อสถาบนั
ต่างๆ ในชุมชนนั�น กล่าวคือ ค่านิยมหรือสิ�งที�เป็นความดี ความเชื�อที�ยึดถือกนัมาตามจารีตประเพณี และความรัก 
ความผกูพนัต่อครอบครัวสถานศึกษา วดั หรือสถาบนัที�สาํคญัที�ชุมชนนั�นๆ ดงันั�นสิ�งเหล่านี� จึงมีความสาํคญัเท่า
การจดัการเรียนการสอน ซึ� งก่อให้เกิดคุณลกัษณะรวมทั�งผลสัมฤทธิ{ ทางการเรียนของนกัเรียน การนิเทศกลุ่ม
บุคลากรในสถานศึกษาตามอาํนาจนี� คือ ให้บุคลากรไดรั้บการจูงใจให้คิดและเชื�อวา่เขาทุกคนมีความสาํคญั เป็น
ส่วนหนึ�งของทีมงาน เป้าหมายการใชอ้าํนาจคือครูมีค่านิยม ความเชื�อที�ดีงามเป็นจริยธรรมวิชาชีพบุคลากรการ
นิเทศเพื�อใหค้รูยอมรับค่านิยมของชุมชนรอบสถานศึกษานั�น ผูบ้ริหารควรกาํหนดกิจกรรม ทิศทางการนิเทศงาน
โดยจดัให้มีการแลกเปลี�ยนค่านิยม ความเชื�อระหวา่งครูกบัชุมชน อาจจดัให้มีการพบปะพูดคุยกนัทั�งในรูปแบบ
และนอกรูปแบบเพื�อใหค้รูรับทราบความคาดหวงัของสงัคมและหากจดัใหเ้กิดบ่อยๆ จะช่วยใหค้รูได ้ซึมซบัความ
ตอ้งการของชุมชนเหล่านี� เขา้เป็นมาตรฐานวชิาชีพของทีมงานครู มาตรฐานวิชาชีพที�ครูยอมรับจะเป็นตวักาํหนด
พฤติกรรมการปฏิบติัของครูเมื�อการถ่ายโยงค่านิยมและความเชื�อประสบผลสาํเร็จ ทีมงานบุคลากรก็จะเป็นกลุ่ม
คนที�มีมาตรฐานวชิาชีพอยูภ่ายใตจิ้ตสาํนึก บุคลากรแต่ละคนมีคุณธรรมประจาํตวั หากสภาพการณ์ปรากฏเช่นนี�  
บทบาทของผูบ้ริหารในการควบคุมภายนอกตํ�ามาก แนวทางในการควบคุมภายในก็คือ นาํมาตรฐานของบุคลากร
กลุ่มยอ่ยในสถานศึกษามาเสริมมาตรฐานวชิาชีพครู ของครูกลุ่มใหญ่โดยใชว้ิธีการให้ความรู้ความเขา้ใจและเป็น
ผูน้าํในการปฏิบติัหรือโดยวธีิโนม้นา้วจิตใจได้1349 

แฮร์ริส (Harris) ไดเ้สนอกระบวนการนิเทศไว ้6 ขั�นตอน ดงันี� คือ 1) การประเมินสภาพการทาํงาน 
(assessing) เป็นการศึกษาสภาพต่าง ๆ ในปัจจุบนัเพื�อนาํมาเป็นขอ้มูลที�กาํหนดถึงความจาํเป็นในการเปลี�ยนแปลง 
ซึ�งมีกระบวนการยอ่ยๆ ไดแ้ก่ 1.1) การวเิคราะห์ขอ้มูล เพื�อจะศึกษาถึงธรรมชาติและความสัมพนัธ์ของเรื�องต่างๆ 
1.2) การสงัเกตเป็นการมองสิ�งรอบตวัดว้ยความละเอียดถี�ถว้น 1.3) การทบทวนเป็นการตรวจสอบสิ�งรอบตวัอยา่ง
ตั�งใจ 1.4) การวดัพฤติกรรมการทาํงาน และ 1.5) การเปรียบเทียบพฤติกรรมการทาํงาน 2) การจดัลาํดบัคามสาํคญั
ของงาน (prioritizing) เป็นกระบวนการกาํหนดเป้าหมายจุดประสงคแ์ละกิจกรรมต่างๆ ตามลาํดบัความสาํคญั ซึ� ง
มีกระบวนการยอ่ยๆ ไดแ้ก่ 2.1) การกาํหนดเป้าหมาย 2.2) การกาํหนดวตัถุประสงค์เฉพาะ 2.3) การกาํหนด

                                                
1349Thomas  J. Sergiovanni, Handbook for Effective Department Leadership (Massachusetts 

:Allyn and Bacon, 1984), 221-232. 
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ทางเลือก และ 2.4) การจดัลาํดบัความสาํคญัของงาน 3) การออกแบบวิธีทาํงาน (designing) เป็นกระบวนการ
วางแผนหรือกาํหนดโครงการต่างๆ เพื�อก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงอยา่งมีประสิทธิภาพ ซึ� งมีกระบวนการยอ่ยๆ 
ไดแ้ก่ o.&) การจดัสายงานเป็นการจดัส่วนประกอบต่างๆของงานให้สัมพนัธ์กนั 3.2) การหาวิธีการนาํเอาทฤษฎี 
หรือหลกัการไปสู่การปฏิบติั 3.3) การเตรียมการต่างๆใหพ้ร้อมที�จะทาํงาน 3.4) การจดัระบบการทาํงาน และ 3.5) 
การกาํหนดแผนในการทาํงาน 4) การจดัสรรทรัพยากร (allocating resources) เป็นกระบวนการแบ่ง และกาํหนด
ทรัพยากรต่างๆ เพื�อนาํมาใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ� งมีกระบวนการยอ่ยๆ ไดแ้ก่ 4.1) การกาํหนดทรัพยากร 
ที�ตอ้งใชค้วามตอ้งการของหน่วยงานต่างๆ 4.2) การจดัสรรทรัพยากรไปให้หน่วยงานต่างๆ 4.3) การกาํหนด
ทรัพยากร ที�จาเป็นจะตอ้งใชส้าหรับความมุ่งหมายเฉพาะอยา่ง 4.4) การมอบหมายบุคลากร ให้ทางานในแต่ละ
โครงการหรือแต่ละเป้าหมาย 5) การประสานงาน (coordinating) เป็นกระบวนการเกี�ยวขอ้งกบัคน เวลา วสัดุ
อุปกรณ์ต่างๆ เพื�อให้การเปลี�ยนแปลงบรรลุผลสําเร็จ ซึ� งมีกระบวนการย่อยๆไดแ้ก่ 5.1) การประสานการ
ปฏิบติังานในฝ่ายต่างๆใหด้าํเนินการไปดว้ยความราบรื�น 5.2) การสร้างความกลมกลืนและความพร้อมเพรียงกนั 
5.3) การปรับการทาํงานในส่วนต่างๆใหมี้ประสิทธิภาพใหม้ากที�สุด  5.4) การกาํหนดเวลาในการทางานในแต่ละ
ช่วง 5.5) การสร้างความสัมพนัธ์ให้เกิดขึ�น 6) การชี�นาํในการทาํงาน (directing) เป็นกระบวนการที�มีอิทธิพลต่อ
การปฏิบติัเพื�อใหเ้กิดสภาพที�เหมาะสม อนัจะสามารถบรรลุผลในการเปลี�ยนแปลง ซึ� งมีกระบวนการยอ่ยๆ ไดแ้ก่ 
6.1) การแต่งตั�งบุคลากร 6.2) การกาํหนดแนวทางหรือกฎเกณฑใ์นการทาํงาน 6.3) การกาํหนดระเบียบแบบแผน
เกี�ยวกบัเวลา ปริมาณ หรืออตัราเร่งในการทาํงาน 6.4) การแนะนาํการปฏิบติังาน และ 6.5) การตดัสินใจเกี�ยวกบั
ทางเลือกในการปฏิบติังาน1350 แอคคีสันและกอล (Acheson And Gall) ไดเ้สนอกระบวนการนิเทศไว ้3 ขั�นตอน 
ไดแ้ก่ 1) จดัประชุมเพื�อวางแผน(planning conference)โดยมีผูนิ้เทศกบัครู ผูรั้บการนิเทศเพื�อให้ครูไดมี้โอกาสใน
การนาํเสนอความตอ้งการ ประเด็นที�สนใจ จะปรับปรุงและพฒันาความมุ่งหวงัที�จะพฒันาบทบาทของผูนิ้เทศใน
ขั�นตอนนี� ก็คือ ช่วยให้ครูเขา้ใจ เรื�องที�ครูสนใจ ให้ครูไดม้องเห็นภาพการสอนของตนเองในปัจจุบนั ร่วมกนั
พิจารณาเทคนิคใหม่ๆ ที�ครูสนใจจะนาํไปใชใ้นการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอน 2) การสังเกตการสอน 
(observation) การสังเกตการสอนตอ้งดาํเนินการต่อกระบวนการที�มีการวางแผนกาํหนดแนวทาง การสอนและ
วธีิการสงัเกตการสอนที�เหมาะสมเวลาที�ทาํการสงัเกตการณ์สอนในชั�นเรียนและวิธีการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั 3) การ
ประชุมให้ขอ้มูลยอ้นกลบั (feedback conference) ขั�นตอนนี� ผูนิ้เทศ และครูประชุมร่วมกนั เพื�อว่าดว้ยผลการ
สงัเกตการสอน และร่วมกนัตดัสินใจเกี�ยวกบัปัญหา และ แนวทางการแกไ้ข1351 กลิ°กแมนและคณะ(Glickman) ได ้
นาํเสนอกระบวนการในการนิเทศการสอนไว ้ 5 ขั�นตอน ไดแ้ก่ 1) การประชุมร่วมกบัครู (preconference with 
teacher) 2) การสังเกตการสอนในชั�นเรียน(observation of classroom) 3) การวิเคราะห์และติดตามผลการสังเกต
การสอนและพิจารณาวางแผนการประชุมร่วมกบัครู 4) ประชุมร่วมกบัครูภายหลงัการสังเกตการสอน(post 
conference with teacher) 5) วิเคราะห์และพฒันาการดาํเนินการ 4 ขั�นตอน เพื�อการปรับปรุง เปลี�ยนแปลง แกไ้ข

                                                
1350Ben M.Harris, Supervisory Behavior in Education, 2nd ed. (Englewood Cliffs, New Jersey : 

Prentice- Hall Inc., 1975), 14-15. 
1351Keith A. Acheson and Gall D. Meredith, Techniques in the Clinical Supervision of 

Teachers Preservice and Inservice Application, 4th ed. (New York : Longman, 2003), 90. 
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ให้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น และควรให้ครูไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็นให้มาก1352 สงดั อุทรานันท์ ไดเ้สนอ
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนไว ้ 5 ขั�นตอน ไดแ้ก่ 1) การวางแผนการนิเทศ (Planning-P) ประกอบดว้ย
ขั�นตอนยอ่ย คือ &.&) บุคลากรในโรงเรียนตอ้งยอมรับสภาพปัญหาปัจจุบนัที�จาํเป็นตอ้งปรับปรุงหรือพฒันา และ
ควรเป็นความตอ้งการร่วมกนัที�ปรับปรุงและสะดวก จึงให้มีการประชุมแสดงความคิดเห็นเพื�อให้ครูผูรั้บการ
นิเทศ รับรู้ และยอมรับวา่เขาเป็นบุคคลหนึ�งที�มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา เพื�อให้คุณภาพของการจดัการศึกษาใน
โรงเรียนพฒันาขึ�นกวา่เดิม &.-) ผูนิ้เทศหรือผูท้าํหนา้ที�นิเทศจะเป็นผูน้าํปฏิบติัในหารวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
กาํหนดวตัถุประสงค์ กาํหนดทางเลือกในการแกปั้ญหาสําหรับประเด็นการนิเทศ &.o) จดัสรรบุคลากรและ
มอบหมาย บุคลากรฝ่ายต่างๆ รับผิดชอบ ผูบ้ริหารตอ้งรับรู้ หนา้ที�ความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ และให้การ
สนบัสนุนใส่ใจ และเอาใจใส่ต่อการปฏิบติังานของบุคลากรเหล่านี�อยา่งต่อเนื�อง 2) ใหค้วามรู้การดาํเนินการนิเทศ 
(Informing-I) ซึ� งอาจดาํเนินการโดย 2.1) เชิญผูเ้ชี�ยวชาญจากภายนอกมาให้ความรู้หรือมอบให้บุคลากรใน
โรงเรียนที�มีความรู้และประสบการณ์เป็นผูใ้ห้ความรู้แทน หรือร่วมกนัระหวา่งบุคลากรจากภายนอกและภายใน
โรงเรียน -.-) ผูบ้ริหารควรร่วมกนัฟังวทิยาการใหม่ๆ จากวิทยากรพร้อมกบัผูร่้วมโครงการนิเทศ และ 2.3) จดัทาํ
ขอ้ตกลงในการปฏิบติังานหลงัจากให้ความรู้แก่ผูรั้บการนิเทศและผูที้�เกี�ยวขอ้งแลว้ ซึ� งจะทาํให้เกิดความตั�งใจ 
และจริงจงัต่อการปฏิบติังานของบุคลากรต่อไป 3) การดาํเนินการปฏิบติังานนิเทศ (Doing-D) การดาํเนินการ
ปฏิบัติงานนิเทศ เมื�อผูรั้บการนิเทศลงมือปฏิบติังานตามที�ไดรั้บความรู้ มาแลว้ ผูนิ้เทศจะคอยติดตามดูแล
ช่วยเหลือ แนะนาํ ส่วนผูบ้ริหารคอยให้การสนบัสนุนให้การปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยในการ
ปฏิบติังานนิเทศมีขอ้เสนอแนะดงันี� คือ 3.1) การดาํเนินการนิเทศตามขอ้ตกลงที�ไดท้าํไวร่้วมกนั 3.2) ก่อนจะลงมือ
นิเทศควรมีการวางแผนร่วมกนัระหวา่งผูนิ้เทศกบัผูรั้บการนิเทศ 3.3) ควรดาํเนินการนิเทศตามเวลาที�นดัหมาย 
เมื�อมีการสงัเกตการสอน 3.4) ควรใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศหลายๆ แบบ มีการเปลี�ยนบทบาทในการนิเทศบา้ง 
เช่น ผูบ้อก ผูชี้� แนะ ผูฟั้ง ผูส่้งเสริมสนบัสนุน เป็นตน้ 3.5) ขณะทาํการสังเกตพฤติกรรมการสอน ถา้พบวา่ครูทาํ
การสอนผิด ไม่ควรทกัทว้งทนัที ควรปฏิบติัหลงัจากการสอนไปแลว้ 3.6) การให้ขอ้มูลยอ้นกลบั ให้กบัผูรั้บการ
นิเทศ ควรเป็นขอ้มูลที�เที�ยงตรงควรคงไว ้ส่วนบกพร่องควรเสนอแนะเพื�อการปรับปรุง และ 3.7) ควรให้รับการ
นิเทศที�เหมาะสม เช่น การนิเทศแบบคลินิกหรือแบบเพื�อนช่วยเพื�อนโดยยึดวตัถุประสงค ์  4) การสร้างเสริม
กาํลงัใจในการนิเทศ (Reinforcing-C) ประกอบดว้ย 4.1 ผูนิ้เทศจะตอ้งพยายามสร้างเสริมกาํลงัใจแก่ผูรั้บนิเทศ 
และ ผูบ้ริหาร ตอ้งสร้างเสริมกาํลงัใจในการปฏิบติังานทั�งหมด ทั�งผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ และบุคคลอื�นๆ เพื�อ
เป็นการจูงใจใหมี้ส่วนร่วม 4.2) การสร้างเสริมกาํลงัใจ ทาํไดโ้ดยใชห้ลกัมนุษยสมัพนัธ์ การสร้างความคุน้เคยเป็น
กนัเอง วางตวัในฐานะผูร่้วมงานมากกวา่การวางตวัในฐานะผูบ้งัคบับญัชา หรือผูเ้ชี�ยวชาญเป็นพิเศษ 4.3) การ
สร้างเสริมกาํลงัใจของผูบ้ริหารโรงเรียน ทาํไดโ้ดยการสนใจเอาใจใส่ให้การสนบัสนุนการปฏิบติังานเขา้ร่วม
กิจกรรมในการนิเทศ  และ 4.4) การทาํลายขวญั ควรพึงระวงัการให้วามดีความชอบเป็นพิเศษ ไม่ควรยึดผลงาน
การนิเทศเป็นหลกัสําคญั และ  5)  การประเมินผลการนิเทศ (Evaluating-E)  การประเมินผลการนิเทศควร
ดาํเนินการและคาํนึงถึงเรื�องต่อไปนี� คือ 5.1) ควรดาํเนินการประเมินผลทั�งผลผลิต กระบวนการและปัจจยัป้อนเขา้ 

                                                
1352Carl D. Glickman, Stephen P.Gordon, and Jovita M. Ross-Gordon, Supervision and 

Instructional Leaderahip : A Developmental Approach, 8thed. (Boston : Allyn and Bacon , Inc., 2009), 281. 
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5.2) ในส่วนผลผลิต ให้ประเมินผลที�เกิดขึ�นกับผูรั้บการนิเทศโดยตรงโดยประเมินจากสมรรถภาพในการ
ปฏิบติังานและพฤติกรรมการทาํงาน และ 5.3) ผลที�ไดจ้ากการประเมินควรนาํมาเป็นพื�นฐานสาํหรับการตดัสินใจ
ในการปฏิบติังานนิเทศต่อไป1353 สาํนกังานการประถมศึกษาแห่งชาติไดก้าํหนดกระบวนการนิเทศไว ้4 ขั�นตอน 
ไดแ้ก่ 1) การศึกษาสภาพปัจจุบนัเพื�อกาํหนดปัญหาและความตอ้งการ ประกอบดว้ย 1.1) ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูล
ดา้นคุณภาพต่าง ๆ 1.2) สาํรวจและประเมินความตอ้งการของครู 1.3) จดัลาํดบัความสําคญัของปัญหา และ 1.4 
วเิคราะห์สาเหตุและลาํดบัความสาํคญั 2) การวางแผน นาํขอ้มูลผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหา สาเหตุแห่ง
ปัญหามากาํหนดกิจกรรม และแนวทางแก้ปฏิบัติโดยเขียนเป็นโครงการประกอบด้วยหลักการ และเหตุผล
วตัถุประสงค ์เป้าหมาย ทรัพยากร ผลที�คาดหวงั 3) การปฏิบติัการนิเทศ เป็นการดาํเนินตามกิจกรรมที�กาํหนดใน
โครงการนิเทศ เพื�อให้การปฏิบติัเรียบร้อย ผูนิ้เทศควรดาํเนินการ ประกอบดว้ย 3.1) เตรียมพร้อมก่อนการนิเทศ 
ควรประชุมครูซกัซอ้มความเขา้ใจ และ 3.2) ปฏิบติัการนิเทศ ดาํเนินการตามกิจกรรมที�กาํหนดไว ้รับทราบปัญหา
และนํามาพิจารณาช่วยเหลือและคาํนึงถึงขวญักําลงัใจของครู และ 4) การประเมินผล เป็นการตรวจสอบ
ความสาํเร็จของโครงการถึงวตัถุและเป้าหมายที�กาํหนดไว้1354  

กวนิน์ (Gwynn ) แบ่งยทุธวิธีการนิเทศออกเป็น 2 ลกัษณะดงันี� คือ 1) การนิเทศเป็นกลุ่มมียทุธวิธี
ต่างๆ ดงันี� คือ 1.1) การจดัตั�งคณะทาํงาน 1.2) การให้ไปศึกษาเพิ�มเติม 1.3) การจดัห้องปฏิบติัการหลกัสูตรหรือ
หอ้งสมุดหลกัสูตร 1.4) การใหอ้่านเอกสารทางวชิาชีพ 1.5) การสาธิตการสอน 1.6) การจดัทศันศึกษา 1.7) การจดั
ใหฟั้งการบรรยาย 1.8) การอภิปรายกลุ่ม 1.9) การจดัห้องสมุดทางวิชาชีพ 1.10) การจดัตั�งองคก์รและการประชุม
ทางวิชาชีพ 1.11) การจดัป้ายนิเทศ คู่มือครูและคาํแนะนาํ 1.12) การจดัประชุมคณะครู และ 1.13) การฝึก
ปฏิบติังาน หรือการประชุมปรึกษากนัเป็นกลุ่ม 2) การนิเทศเป็นรายบุคคล มียทุธวิธีต่างๆ ดงันี� คือ -.1) การ
สังเกตการณ์สอนในชั�นเรียน -.2) การทดลองในชั�นเรียน -.3) การให้คาํปรึกษาหารือ -.4) การให้ไปเยี�ยมเยียน
และสังเกตการณ์สอน -.5) การเลือกวสัดุอุปกรณ์การสอน และ -.6) การประเมินตนเอง1355 แฮริส (Harris,1985) 
แบ่งการนิเทศตามลกัษณะที�เด่นของการนิเทศไว ้ 2 ประการ ไดแ้ก่ 1) การนิเทศแบบเน้นการให้คาํแนะนาํ 
(Tractive Supervision) แบบนี�ผูนิ้เทศจะใหค้าํแนะนาํ ใหผู้ไ้ดรั้บการนิเทศนาไปปรับปรุงแกไ้ข และ 2) การนิเทศ
แบบเนน้ความเป็นพลวตั (Dynamic Supervision) แบบนี�ผูนิ้เทศจะจุดประกายทางดา้นความคิดเพื�อส่งเสริมให้ผู ้
ไดรั้บการนิเทศนาไปปฏิบติั ผูไ้ดรั้บการนิเทศสามารถใชค้วามรู้ ความสามารถตลอดจนประสบการณ์ที�ตนเองมีมา
ปรับปรุงการสอนตามความเหมาะสมกบัสภาพความเป็นจริง1356 ดี เทนเนอร์ และ แอล เทนเนอร์ (D. Tanner and 

                                                
1353สงดั อุทรานนัท์, การนิเทศการศึกษาหลักการทฤษฎีและการปฏิบัติ (กรุงเทพฯ :โรงพิมพมิ์ตร

สยาม, 2530), 84-87. 
1354สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, ชุดสื�อและเครื�องมือนิเทศการนิเทศภายใน

โรงเรียน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว ,2540), 26. 
1355M. J. Gwynn, Theory and practice of supervision (New York : Dodd & Mead 

Company,1974), 173-192. 
1356วนิดา ฉัตรวิราคม, การนิเทศและการแก้ปัญหาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์, พิมพค์รั� ง 2 

(กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง,2554), 21. 
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L. Tanner,1987) แบ่งการนิเทศตามลกัษณะของผูนิ้เทศได ้4 แบบ ไดแ้ก่ 1) การนิเทศแบบตรวจตรา (Inspection 
Supervision) การนิเทศแบบนี� เป็นแบบเก่าแก่ที�มีใชม้านาน ผูนิ้เทศจะตรวจการทางานของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามกฎเกณฑร์ะเบียบของหลกัสูตรที�กาํหนดไว ้2) การนิเทศแบบเนน้ผลงาน (Supervision as Production) การ
นิเทศแบบนี�จะดูผลงานของสถานศึกษาวา่สามารถผลิตผูเ้รียนออกสู่สังคมอยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม่มากนอ้ย
เพียงใด บางคนเรียกการนิเทศแบบวทิยาศาสตร์ เพราะมีการวางแผนการทางานอยา่งเป็นระบบระเบียบตรวจสอบ
ยอ้นกลบัไดอ้ยา่งเป็นขั�นตอนที�ชดัเจน 3) การนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision) การนิเทศแบบนี� เนน้ที�การ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนในลกัษณะที�พิจารณาและแกไ้ขตามความเหมาะสมของผูไ้ดรั้บการนิเทศแต่
ละแห่ง จึงคลา้ยกบัการรักษาอาการเจ็บป่วยของคนไข ้ใหมี้การฟื� นฟสูภาพไดดี้ขึ�น แต่การนิเทศการศึกษาจะมุ่งให้
ผูไ้ดรั้บการนิเทศเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสม โดยผูนิ้เทศและผูไ้ดรั้บการนิเทศ
จะไดพ้บปะเผชิญหนา้กนัและรับคาแนะนาไปปรับใชต้ามความเหมาะสมและความจาเป็นเพื�อประโยชน์ของการ
ใชง้าน และ 4) การนิเทศแบบเนน้การพฒันา (Developmental Supervision) การนิเทศแบบนี� เนน้พฒันาผูไ้ดรั้บ
การนิเทศ ให้มีความรู้ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาของตนเองได ้ ตามสถานการณ์ที�เกิดขึ�นในสถานศึกษา    
กลิคแมน (Glickmam,1981) ไดแ้บ่งวิธีการนิเทศแบบนี�  เป็น 3 วิธีคือวิธีที�มีการชี�นา ไม่มีการชี�นา และวิธี
ผสมผสาน โดยพิจารณาตามความสามารถของผูไ้ด้รับการนิเทศ1357กลิคแมนและคณะ (Glickman and 
Others,1995) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัรูปแบบพฤติกรรมการนิเทศ (supervisory behavior styles)ไว ้4 ประการ 
เพื�อที�ผูนิ้เทศการสอนจะไดค้าํนึงและเลือกใชพ้ฤติกรรมในการนิเทศให้เหมาะสมไดแ้ก่ 1) พฤติกรรมการนิเทศ
แบบชี�นาํควบคุม (Directive Control Approach) คือ พฤติกรรมการนิเทศที�ผูนิ้เทศให้กรอบแนวคิด ทิศทางและ
ทางเลือกในการปฏิบัติแก่ครูเพื�อให้ครูปฏิบัติตาม 2) พฤติกรรมการนิเทศแบบชี� นําให้ข้อมูล (Directive 
Informational Approach) คือ พฤติกรรมการนิเทศที�ผูนิ้เทศแนะนาํให้ครูและครูมีส่วนรับผิดชอบในการเลือก
วิธีการที�เหมาะสมดว้ยตนเอง 3) พฤติกรรมการนิเทศแบบร่วมมือ (Collaborative Approach) คือ พฤติกรรมที�ผู ้
นิเทศตอ้งมีร่วมกนัปรึกษาหารือกนัเกี�ยวกบัปัญหาการจดัการเรียนการสอนของครูระหวา่งผูนิ้เทศกบัครูเริ�มตน้
ดว้ยการทาํความเขา้ใจในปัญหาใหต้รงกนั มีขอ้ตกลงร่วมกนัในแผนปฏิบติัและให้ขอ้เสนอแนะแก่กนัและกนั 4) 
พฤติกรรมการนิเทศแบบไม่ชี�นาํ (Non-directive Approach) คือ การนิเทศที�ผูนิ้เทศตอ้งทาํการพดูคุยทาํงานร่วมกบั
ครู โดยที�ครูจะเป็นผูต้ดัสินใจดว้ยตนเอง ผูนิ้เทศเป็นผูช่้วยในการสนับสนุนเรื�องต่าง ๆ ที�ครูร้องขอเท่านั�น1358 
สายสวาท เด่นดวงใจไดจ้าํแนกวิธีการนิเทศออกเป็น 3 วิธี ไดแ้ก่ 1) การนิเทศเป็นทีม (Team Supervision) 
หมายถึงการจดัผูนิ้เทศที�มีความรู้ความชาํนาญเฉพาะสาขาร่วมกนัเดินทางไปนิเทศหน่วยงาน แลว้ผูนิ้เทศจะนิเทศ
งานในดา้นที�ตนมีความรู้ความชาํนาญโดยเฉพาะ ซึ� งแต่ละคนจะนิเทศงานทั�งดา้นบริหาร การจดัการ แผนงาน 
และเทคนิคของงานนั�น 2) การนิเทศลกัษณะไขว ้(Cross Supervision) ซึ�งอาจจดัเป็นทีมหรือไปนิเทศเพียงคนเดียว 
โดยนิเทศงานดา้นที�ผูนิ้เทศมีความรู้ความชาํนาญแก่หน่วยงานที�อยูใ่นระดบัเดียวกบัหน่วยงานผูนิ้เทศงาน แต่
หน่วยงานหลงัมีความชาํนาญงานดา้นนั�นนอ้ยกวา่  และ  3) การนิเทศเป็นกลุ่ม (Group Supervision) เป็นการ

                                                
1357เรื�องเดียวกนั, 21-22. 
1358วชัรา เล่าเรียนดี, นิเทศการสอน, พิมพค์รั� งที� W (นครปฐม : ภาคหลกัสูตรและวิธีสอน คณะ

ศึกษาศาสตร์มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์,2553), 126. 
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นิเทศงานโดยเรียกผูรั้บการนิเทศมาพบเป็นกลุ่มเพื�อสอบถามผลการปฏิบติังาน หรือชี� แจงวิธีการทาํงานหรือ
เพิ�มพนูความรู้1359  

แฮริส (Harris) ไดก้าํหนดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาไว ้ดงันี� คือ 1) การบรรยาย (lecturing) เป็น
กิจกรรมที�ใชแ้พร่หลายในการพฒันาครู เช่น การอบรมสัมมนา การประชาสัมพนัธ์กบัชุมชน และการปฐมนิเทศ
งานของครูใชไ้ดท้ั�งกลุ่มเลก็และกลุ่มใหญ่เป็นกิจกรรมที�ทาํไดง่้าย ไม่เหมาะสมสาํหรับจุดประสงคใ์นการเปลี�ยน
ทศันคติ ค่านิยม และพฤติกรรมต่างๆ 2) การบรรยายที�มีสื�อประกอบ (visualized lecturing) จะช่วยให้ผูฟั้งมีความ
สนใจมากขึ�น กิจกรรมประเภทนี� เหมาะสาํหรับการถ่ายทอดความรู้ ซึ� งก็จะไดผ้ลดีพอสมควร 3) การบรรยายเป็น
กลุ่ม (panel presenting) สามารถดาํเนินการไดห้ลายลกัษณะเช่น การประชุมกลุ่มแบบไม่เป็นทางการ จะ
ประกอบดว้ยสมาชิกหลายคนที�ปฏิสัมพนัธ์กนักิจกรรมนี� จะสูงขึ�นมากกวา่การบรรยาย 4) การดูภาพยนตร์หรือ
โทรทศัน์ (viewing film or television) เป็นการเสนอขอ้มูลโดยใชสื้�อทางตา ใชไ้ดดี้กบัสมาชิกกลุ่มเล็ก หรือ
รายบุคคล 5) การฟังเทป วิทย ุโทรทศัน์ และจานเสียง (listening to tape, radio or recordings) เป็นกิจกรรมที�ช่วย
ถ่ายทอดแนวความคิดจากบุคคลหนึ�งไปยงัอีกบุคคลหนึ�ง หรือหลาย ๆคนก็ไดเ้พื�อสร้างความเขา้ใจ และพฒันา
ทกัษะต่างๆจากประสบการณ์ที�ไดรั้บ 6) การจดันิทรรศการเกี�ยวกบัวสัดุและเครื�องมือต่าง ๆ (Exhibiting materials 
and equipments) เป็นกิจกรรมสาํหรับงานพฒันาวสัดุต่างๆ จะมีคุณค่ามากเมื�อนาํไปใชค้วบคู่กบักิจกรรมชนิด
อื�นๆ จดัวา่จะอยูใ่นระดบัปานกลางที�ค่อนขา้งไปทางตํ�า 7) การสังเกตภายในห้องเรียน (observing in classroom) 
เป็นกิจกรรมที�จะช่วยใหท้ราบถึงจุดดีจุดอ่อนของบุคลากรนาํมาเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบติังาน 8) 
การสาธิต (demonstrating) เป็นกิจกรรมที�มุ่งให้เห็นการดาํเนินการ คลา้ยสถานการณ์จริง ประสบการณ์ที�ไดจ้าก
การสาธิตจะอยูใ่นระดบัปานกลาง 9) การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structured interviewing) เป็นกิจกรรมที�มี
จุดประสงคห์ลกั เพื�อให้ไดข้อ้มูลต่าง ๆ ตามที�ตอ้งการ กิจกรรมนี� จะมีคุณค่าสูงพอสมควร มีผลต่อประสบการณ์
ในระดบัปานกลาง 10) การสมัภาษณ์เฉพาะเรื�อง (focused interviewing) เป็นกิจกรรมสมัภาษณ์แบบกึ�งโครงสร้าง 
โดยทาํการสมัภาษณ์เฉพาะบางสิ�งบางอยา่งที�ผูต้อบมีความสามารถจะตอบไดเ้ท่านั�น 11) การสัมภาษณ์แบบไม่นาํ
ทาง (non-directive) เป็นการรับขอ้มูลจากครูหรือผูมี้ปัญหาอภิปรายสิ�งต่าง ๆในทศันของเขาเอง เป็นการระลึกถึง
ขอ้มูลในอดีต ปัจจุบนั หรือคาดการณ์ในอนาคตเพื�อประเมินตนเอง หรือตดัสินใจวา่ตนเองจะทาํในลกัษณะใด 
ส่วนประสบการณ์ที�เกิดขึ�นนั�นอยูใ่นระดบัปานกลางค่อนขา้งไปทางสูง 12) การอภิปราย (discussing) เป็น
กิจกรรมที�เหมาะสมกบักลุ่มขนาดเล็ก และประสบการณ์ที�เกิดขึ�นอยูใ่นระดบัปานกลาง 13) การอ่าน (reading) 
การอ่านในเชิงของกิจกรรมการนิเทศที�ใชก้นัอยา่งแพร่หลายกิจกรรมนี�จะมีคุณคา่มากขึ�น หากดาํเนินการอยา่งเป็น
ระบบ และมีการอภิปรายหลงัจากการอ่านเสร็จสิ�นลงไปแลว้ 14) การวิเคราะห์ขอ้มูลและการคิดคาํนวณ 
(analyzing and calcutating) กิจกรรมชนิดนี� มีความสาํคญัมากสาํหรับผูนิ้เทศ 15) การระดมสมอง (brainstorming) 
เป็นกิจกรรมกลุ่มซึ� งแต่ละคนจะแสดงความคิดออกมาและจะไม่มีการอภิปราย ไม่มีการวิเคราะห์วิพากษว์ิจารณ์
แต่อยา่งใด บรรยากาศในการระดมสมองจะตอ้งเป็นไปในทางที�ดี ไม่มีอคติต่อแนวคิดของบุคคลใดทั�งสิ�น 16) 
การบนัทึกวดีีโอและถ่ายภาพ (videotaping and photographing) กิจกรรมนี�ใหผ้ลดีในการนิเทศการศึกษา สามารถ

                                                
1359สายสวาท เด่นดวงใจ, “ปัจจยัที�มีผลต่อการนิเทศงานสาธารณสุขในระดบัตาํบล จงัหวดัราชบุรี” 

(วิท ย า นิ พ น ธ์ป ริ ญ ญ า สาธา ร ณสุข ศ า สต ร ม ห า บัณฑิ ต  สา ข า บ ริ ห าร สา ธา ร ณสุข  บัณฑิ ต วิท ย า ลัย 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,-Wpr), 13-14. 
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บนัทึกเหตุการณ์ต่าง ๆไวแ้ละสามารถฉายซํ� า ลบ และนาํมาใชใ้หม่ กิจกรรมนี� มีประโยชน์มากในการจัด
นิทรรศการ หรือจดัทาํภาพประกอบในการจดัทาํรายงานประเมินผลในเรื�องต่าง ๆ แต่มีขอ้จาํกดัเรื�องทกัษะในการ
ใชอุ้ปกรณ์ของผูนิ้เทศเอง 17) การจดัทาํเครื�องมือและขอ้ทดสอบ (Instrumenting and testing) กิจกรรมนี� จะ
เกี�ยวขอ้งกบัการใชแ้บบทดสอบ แบบสาํรวจ แบบแสดงความคิดเห็น แบบประเมิน เจตคติ และเครื�องมืออื�นๆ 
เครื�องมือเหล่านี�มกัจะนาํไปใชร่้วมกบักิจกรรมอื�นๆ เช่น การอภิปราย การแสดงบทบาทสมมุติ การสัมภาษณ์ การ
สังเกต 18) การประชุมกลุ่มยอ่ย (buzz-sessions) เป็นกิจกรรมประชุมกลุ่ม เพื�ออภิปรายในหัวขอ้เรื�องที�จาํเพาะ
เจาะจง โดยมีการกาํหนดโครงสร้างนอ้ยที�สุด มุ่งเนน้ปฏิสัมพนัธ์ภายในกลุ่มมากที�สุด 19) การพาไปทศันศึกษา 
(field trip) กิจกรรมนี� เป็นการเดินทางออกจากโรงเรียนไปสถานที�แห่งอื�นเพื�อการศึกษาดูงาน ที�สัมพนัธ์กบังานที�
ตนไดป้ฏิบติัอยู ่กิจกรรมนี� จะไดรั้บประโยชน์ในเชิงเพิ�มพูนประสบการณ์แก่ผูร่้วมกิจกรรม ประสบการณ์อยูใ่น
ระดบัปานกลางค่อนขา้งสูง 20) การเยี�ยมเยยีน (intervisiting) เป็นกิจกรรมที�ทาํให้บุคคลสามารถเชื�อมโยงการพูด
และการแสดงบทบาทสมมุติได ้ใชก้บัการศึกษาทุกระดบัชั�น ในการนิเทศการศึกษา ปัญหาของครูสามารถนาํมา
แสดงบทบาทสมมุติได ้ กิจกรรมนี� มีผลต่อประสบการณ์ในระดบัปานกลางค่อนขา้งไปทางสูง 21) การเขียน 
(writing) เป็นกิจกรรมที�ใชเ้ป็นสื�อกลางในการนิเทศเกือบทุกเรื�องกิจกรรมนี� มีความสาํคญัมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง
การเขียนเอกสารต่างๆ ที�ใชใ้นการฝึกอบรมกิจกรรมการเขียนจดัเป็นกิจกรรมที�ให้ประสบการณ์ระดบัสูง เพราะ
ก่อให้เกิดการปรับปรุงความเขา้ใจทั�งผูเ้ขียนและผูอ่้านทั�งสองฝ่าย และ 22) การปฏิบติัตามคาํแนะนาํ (guided 
practice) กิจกรรมนี� ใชไ้ดก้บัรายบุคคลหรือกลุ่มขนาดเล็ก เป็นกิจกรรมที�มุ่งเน้นการปฏิบติัจริง กิจกรรมนี�
เหมาะสมในการพฒันาทกัษะ และแกปั้ญหารายบุคคล แต่มีปัญหาดา้นการสิ�นเปลืองมาก และจาํเป็นตอ้งอยู่
ภายใตก้ารควบคุมจึงจะไดผ้ลดี1360 

สาํนกัโรคติดต่อทั�วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดก้ล่าวถึง เทคนิคและวธีิปฏิบติัใน
การนิเทศงาน ไวด้งันี� คือ 1) ควรสร้างบรรยากาศใหเ้กิดความเป็นกนัเองเสียก่อน โดยเฉพาะการนิเทศงานครั� งแรก
ซึ�งอาจจะกระทาํไดโ้ดยการพูดคุยไต่ถามทุกขสุ์ขของเจา้หนา้ที�ผูป้ฏิบติังาน ไม่ใช่พอไปถึงก็ลงมือนิเทศงาน กนั
เลยที�เดียว 2) ควรรับฟังปัญหาต่างๆ จากเจา้หนา้ที�ผูป้ฏิบติังาน ไม่วา่เรื�องนั�นจะเป็นงานราชการหรือเรื�องส่วนตวั 
3) ผูนิ้เทศงานพึงระลึกเสมอวา่ ตนคือสื�อกลางระหวา่งเจา้หนา้ที�ผูป้ฏิบติังานกบัผูบ้งัคบับญัชาระดบั สูงขึ�น ถา้ไม่
อาจแกปั้ญหาดว้ยตนเอง ควรจะไดน้าํเอาอุปสรรคปัญหาต่างๆ กลบัไปหารือผูบ้งัคบับญัชา ดงันั�นผูนิ้เทศงานจึง
ไม่ควรแสดงให้เจา้หนา้ที�ผูป้ฏิบติัมั�นใจโดยเต็มที�วา่ตนจะเป็นผูข้จดัปัญหาความ เดือดร้อนต่างๆ ได ้4) เมื�อพบ
ความผิดพลาดอยา่งหนึ�งอยา่งใดในการปฏิบติังาน ผูนิ้เทศงานไม่ควรตาํหนิแต่ควรหาวธีิละมุนละม่อมเพื�อแนะนาํ
ใหป้รับปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลาดนั�นๆ และเมื�อเจา้หนา้ที�สามารถแกไ้ข ปรับปรุง ขอ้ผิดพลาดนั�นแลว้ ก็ถือวา่ผูน้ั�นได้
ปฏิบติังานโดยถูกตอ้ง 5) ผูนิ้เทศงานอาจใชเ้ทคนิคต่างๆ ในการนิเทศงาน เช่น 5.1)  การส่งเสริมให้มีกาํลงัใจใน
การทาํงาน 5.2) การสนบัสนุนตามโอกาสอนัสมควร 5.3) การให้คาํแนะนาํที�ถูกตอ้ง 5.4)  การเป็นพี�เลี�ยงคอย
ชี�แนะ 5.5) การใหค้วามช่วยเหลือแกปั้ญหา  5.6) การเป็นครูช่วยสอนงาน   ทั� งนี� ยงัได้กล่าวถึงข้อเสนอแนะ
เกี�ยวกบัการสังเกตปัญหาของผูรั้บการนิเทศไวว้า่ ผูนิ้เทศอาจสังเกตไดจ้ากเครื�องชี�บอกดงัต่อไปนี� คือ 1) ผลการ
ปฏิบติังานจะลดลงจากเดิม หรือคุณภาพและปริมาณของผลงานจะลดตํ�ากวา่มาตรฐานที�ได ้ กาํหนดไวอ้ยา่งผิด

                                                
1360Ben M. Harris, Supervision Behaviou in Edcation, 3rd ed. (Englewood Cliffs,New Jersey : 

Prentice Hall, 1985), 16-17. 
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สงัเกต ทั�งนี�อาจพิจารณาจากรายงาน หรือเสียงร้องเรียนจากประชาชนผูม้ารับ บริการจากหน่วยงานนั�น อาจดว้ย
วาจา ลายลกัษณ์อกัษรหรือในรูปของบตัรสนเท่ห์ 2) ขวญัและกาํลงัใจของเจา้หนา้ที�ผูป้ฏิบติังานตกตํ�ามาก ขาด
กาํลงัใจในการทาํงาน มีการลาพกับ่อยขอ โยกยา้ยหรือลาออกมากผิดปกติ ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัเจา้หนา้ที�
เสื�อมโทรม มีขอ้ขดัแยง้ และ เรื�องร้องเรียนบ่อยครั� ง และ 3) มีความผิดพลาดในการปฏิบติังานเกิดขึ�นบ่อยๆ จน
เป็นที�น่าสงัเกต1361  

T. ขอบเขตด้านการประสานงาน   
พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. -Wp- ไดใ้หค้าํนิยามความหมายของคาํวา่ “ประสาน ”วา่

เป็นกริยา หมายความว่า ทาํให้เขา้กนัสนิท, เชื�อม1362 ดังนั�นเมื�อทาํให้เป็นอาการนามจึงสําเร็จเป็นคาํว่า “การ
ประสาน” และรวมเขา้กบัคาํวา่ “งาน” ซึ� งเป็นคาํนามที�แปลวา่ สิ�งหรือกิจกรรมที�ทาํ1363  จึงหมายถึง การทาํให้สิ�ง
หรือกิจกรรมที�ทาํเขา้กนัสนิท, การเชื�อมสิ�งหรือกิจกรรมที�ทาํเขา้ดว้ยกนั ในทศันะของนกัวิชาการดา้นการบริหาร
จดัการทั�งหลายเช่น ฟาโยล (Henri Fayol,1916) กลิูคและเออร์วิค (Gulick and Urwick,1939) เซียร์ส (Sears,1950) 
เกรก (Gregg,1957) เคมเบล, คอร์เบลลีและเรมเซเยอร์ (Campbell, Corbally, and Ramseyer,1958) สเตราท์และ
เซเลย.์ (Strauss.and Sayles,1960) เคเซวิค (Knezevich,1962) และ มอร์เพจท์, โรว ์และเรลเลอร์ (Morphet, Roe, 
and Reller,1974) เป็นตน้ ไดใ้หค้วามหมายของการประสานงานไวเ้ป็นอเนกประการ ซึ� งอาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่ 
การประสานงานนั�นหมายถึง  การที�บุคคลหรือหน่วยงานในองคก์ารไดร่้วมมือร่วมใจกนัในการจดัระเบียบวิธีการ
ทาํงาน.กลไกต่างๆ.ขององคก์าร และทรัพยากรบริหาร.เพื�อให้งานดาํเนินไปอยา่งราบรื�นสอดคลอ้งกลมกลืนกนั
กบัวตัถุประสงคแ์ละนโยบายขององคก์ารนั�นและสาํเร็จตามเป้าหมายในเวลาที�กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

มูนนีย ์(Moonney) ได้กล่าวถึงความเกี�ยวข้องกันระหว่างการประสานงานและการบริหารไว้
ดงันี� คือ &) การประสานงานเป็นอุปกรณ์สาํคญั ในการที�จะเกิดเอกภาพของการบริหารงาน เพราะเป็นการจดัระบบ
และแบ่งงานเพื�อให้ดาํเนินไปตามแบบและนโยบายหรือตามเป้าหมายที�วางไว ้ -) การประสานงานเป็นเรื�อง
เกี�ยวกบังานและจิตใจ ซึ�งมีผลต่อการทาํงาน โดยมุ่งใหผู้ป้ฏิบติังานทุกๆ ฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการทาํงาน ดงันั�น
การประสานงานก็คือ การประสานจิตใจใหเ้กิดการทาํงานร่วมกนั o) การประสานงานเป็นการประสานทรัพยากร
การบริหารและเทคนิคการทาํงาน เพื�อก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพการทาํงาน ซึ�งจะตอ้งมีการวางแผนการใชท้รัพยากร
และการปฏิบติังานอยา่งรัดกมุ p) การประสานงาน เป็นการแบ่งงาน จดัรูปแบบ และจดัระเบียบงาน ปราศจากการ
กา้วก่าย การขดัแยง้ และการขดัแยง้ผลประโยชน์ W) หัวใจของการประสานงานอยูที่�จงัหวะและเวลา ดงันั�นการ
คาดคะเนและการวางแผนจึงจดัวา่มีความสาํคญัต่อการประสานงาน q) การประสานงานเป็นเรื�องเกี�ยวกบัการ
ติดต่อสื�อสารในองคก์ารและภายนอกองคก์าร ทั�งบุคคลและองคก์ารอื�นๆ ใหเ้กิดความเขา้ใจในนโยบาย เป้าหมาย 
และแผนการปฏิบติังานอย่างสอดคลอ้งกนั r) การประสานงาน เป็นการประสานความคิดของผูร่้วมงานให้

                                                
1361กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค, สํานกัโรคติดต่อทั�วไป, คู่มือนิเทศงานด่านควบคุม

โรคตดิต่อระหว่างประเทศ (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพอ์กัษรกราฟฟิคแอนดดี์ไซน์,2553), 5. 
1362ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, เขา้ถึงเมื�อ 1 กุมภาพนัธ์ 

2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp  
1363เรื�องเดียวกนั. 
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สอดคลอ้งกนั และก่อใหเ้กิดความพอใจและเขา้ใจในสภาพการณ์ต่างๆ s) การประสานงานจาํเป็นจะตอ้งกระทาํ
ในทุกระดบัทุกองคก์าร ทั�งที�เป็นการประสานแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และ R) การควบคุมมีบทบาท
สําคญัในการประสานงาน ทั�งนี� เพราะควบคุมเป็นการดูแลตรวจสอบให้การปฏิบติังานเป็นไปตามแผนที�วาง
เอาไว้1364  

บาร์นาร์ด (Barnard) ไดแ้สดงใหเ้ห็นรูปของการประสานงานภายในองคก์ารวา่จะตอ้งมีเป้าหมาย
และตอ้งมีการร่วมทาํงานของบุคคลตั�งแต่ - คนขึ�นไป และลกัษณะของการประสานงานนั�นมี W ประการ ไดแ้ก่ &) 
ระบบ (Systems) กล่าวคือ การประสานงานซึ� งมีสายการบงัคบับญัชาอย่างมีระบบเป็นขั�นตอนตามสายงาน -) 
กิจกรรม (Activities) กล่าวคือ การทาํกิจกรรมที�มีตวัเชื�อมโยงและทาํให้เกิดการประสานงานขึ�น o) บุคคล 
(Persons) กล่าวคือ การทาํใหง้านดาํเนินไปไดอ้ยา่งบรรลุเป้าหมายภายใตส้ถานการณ์ ที�จะตอ้งอาศยัความสมัพนัธ์
ของตวับุคคลเขา้มาประสานงาน ซึ� งสามารถทาํให้งานนั�นดาํเนินไปดว้ยดี p) รูปแบบการประสานงาน (Co-
ordinated Patterns) กล่าวคือ ลกัษณะช่องทางของการประสานงานที�บางครั� งเป็นรูปแบบที�เป็นทางการและ
บางครั� งเป็นรูปแบบที�ไม่เป็นทางการ แต่ในบรรดา - รูปแบบนี� ก็มุ่งไปสู่ความพยายามที�จะให้ภารกิจของานบรรลุ
เป้าหมาย และW) เป้าหมาย (Goals) หมายถึง ความพยายามที�จะทาํใหภ้ารกิจของานลุล่วงไปดว้ยดี1365สมคิด บางโม 
ไดก้ล่าวถึงสาระสาํคญัของการประสานงาน ไวด้งันี� คือ 1) ประสานนโยบายขององคก์าร ซึ� งมีวตัถุประสงค์ 3 
ระดบั คือ วตัถุประสงคห์ลกั วตัถุประสงคใ์นการบริหาร และวตัถุประสงคเ์ฉพาะกรณี วตัถุประสงคเ์หล่านี�  ยงัมี
ส่วนยอ่ยลงไปอีกจึงจาํ เป็นจะตอ้งมีการประสานงานระหวา่งวตัถุประสงคใ์ห้มีความเขา้ใจตรงกนั 2) ประสาน
เจา้หนา้ที�ผูป้ฏิบติัองคก์าร โดยทั�วไปจะมีบุคลากรจาํนวนมากที�มีความรู้ความสามารถทศันคติและนิสัยต่าง ๆ กนั
จาํ เป็นตอ้งมีการประสานใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดีต่อกนัมิฉะนั�นการขดัแยง้ การริษยา และชิงดีชิงเด่นยอ่มเกิดขึ�น
ไดโ้ดยง่าย 3) ประสานการเงินวสัดุคือ การจดัสรรงบประมาณวสัดุให้ไดส้ัดส่วนกนั และจดัเตรียมไวใ้ห้ทนั
ฤดูกาลทาํงาน และ 4) ประสานกระบวนการปฏิบติังานกบัวตัถุประสงคก์ารปฏิบติังานต่างๆ เช่น การมอบหมาย
งานหนา้ที�ความรับผิดชอบตอ้งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคน์โยบายขององคก์าร1366 สมาน          รังสิ
โยกฤษฎ์ และ สุธี สุทธิสมบูรณ์ ไดก้ล่าวถึงลกัษณะที�สาํคญัของการประสานงานไวด้งันี� คือ  &)  การปะสานงาน
เป็นเรื�องเกี�ยวกบัการจดัให้งานสอดคลอ้งกนั ปราศจากความขดัแยง้หรือเหลื�อมลํ� า หรือว่าซํ� าซ้อนกนั -) การ
ประสานงานเป็นเรื�องเกี�ยวกบัความร่วมมือ (Cooperation) o)การประสานงานเป็นเรื�องเกี�ยวกบัเทคนิคการบริหาร 
อนัมีลกัษณะเป็นส่วนที�ใส่เขา้ไป (Input) กบัส่วนที�เป็นผลออกมาหรือผลผลิต (Output)p) การประสานงานเป็น
เรื�องเกี�ยวกบัการติดต่อสื�อสาร (Communication) และ W) การประสานงานมีอยูใ่นทุกระดบัชั�นของสายการบงัคบั

                                                
1364James D. Moonney, The Principles of Organizations (New York: Harper & Row, &RrW), 

13-14. 
1365Chester I. Barnard, The Functions of the Executive (Cambridge, MA: Harvard University 

Press, 1968), 219. 
1366สมคิด บางโม,  องค์การและการจัดองค์การ, พิมพค์รั� งที� 2 (กรุงเทพฯ : บริษทัวิทยพฒัน์ จาํกดั

,-WpA), 195. 
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บญัชา (Hierarchy) ทั�งในรูปที�เป็นทางการ (Formal) และไม่เป็นทางการ (Informal)1367ละอองศรี เหนี�ยงแจ่มได้
กล่าวไวว้่า สิ� งสําคัญเบื� องต้นของการประสานงาน มีดังนี� คือ  &) การจัดวางหน่วยงานที� ง่าย (Simplified 
Organization) ในองคก์ารธุรกิจทั�วไปแลว้ การจดัวางหน่วยงานควรคาํนึงถึง 1.1) การแบ่งแผนกซึ�งช่วยในการ
ประสานงาน กล่าวคือ การจดัแผนกต่างๆ บางแผนกมีความจาํเป็นตอ้งประสานกนัควรอยูใ่กลชิ้ดกนัเนื�องจากการ
ติดต่ออยา่งไม่เป็นทางการระหวา่งผูที้�ทาํงานอนัเกี�ยวเนื�องอยา่งใกลชิ้ดกนัมากขึ�น 1.2) การแบ่งตามหน้าที� และ 
1.3) การจัดวางรูปงานและระเบียบการที�ชัดแจ้งแก่ทุก ๆ คนที�เกี�ยวข้อง -) การมีโครงการและนโยบายอัน
สอดคลอ้งตอ้งกนั (Harmonized Program and Policies) o)การมีวิธีติดต่องานภายในองคก์ารที�ทาํไวดี้ (Well – 
Designed Methods of Communication) ซึ� งเครื�องมือที�ช่วยในการติดต่อส่งข่าวคราวละเอียด ประกอบดว้ย &) 
แบบฟอร์มในการปฏิบติังาน (Working Papers) -) รายงานเป็นหนังสือ (Written report) และ o) เครื�องมือ
วทิยาศาสตร์ในการติดต่องาน อาทิเช่น ระบบการติดต่อภายในโรงพิมพ ์ p) เหตุที�ช่วยให้มีการประสานงานโดย
สมคัรใจ (Aids to Voluntary Coordination) การประสานงานส่วนมากมกัจะเกิดขึ�นจากการร่วมมือโดยสมคัรใจ
ของพนักงาน และ W) ประสานงานโดยวิธีควบคุม (Coordination through Supervision) หัวหน้างานมีหน้าที�
จะตอ้งคอยเฝ้าดูการดาํเนินปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื�อให้การดาํเนินงานเป็นไปอย่างสอดคลอ้งและจะตอ้งใช้วิธี
ประเมินผลการปฏิบติังานทุกระยะจะไดท้ราบขอ้บกพร่องหาทางแกไ้ขใหก้ารปฏิบติังานถูกตอ้งยิ�งขึ�น1368  

ละอองศรี เหนี�ยงแจ่ม ไดแ้สดงทัศนะไวว้่า การประสานงานเป็นการประสมประสานระหว่าง
ทรัพยากรที�นาํมาเป็นปัจจยัการผลิต (Input) สั�งเขา้ไปในกระบวนการดาํเนินงาน (Process) แลว้จะไดผ้ลผลิต
ออกมา (Output) อยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัแผนภูมิต่อไปนี�  
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที� 39 แผนภูมิแสดงความสอดคลอ้งของกระบวนการบริหาร 

การประสานงานอาจจะเกิดขึ�นได้ทั� งรูปแบบที� เป็นทางการและรูปแบบที�ไม่เป็นทางการก็ได ้
ลกัษณะของการประสานงานภายในองคก์ารถือไดว้า่มีการประสานงานอยู ่o ระดบั คือ การประสานงานระหวา่ง
ผูบ้งัคบับญัชามายงัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (Top down) การประสานงานระหวา่งผูใ้ตบ้งัคบับญัชามายงัผูบ้งัคบับญัชา 
                                                

1367สมาน รังสิโยกฤษฎ์ และ สุธี สุทธิสมบูรณ์, หลักการบริหารเบืvองต้น (กรุงเทพฯ: สํานักงาน
ก.พ.,-Wp&), ro-rp. 

1368ละอองศรี เหนี�ยงแจ่ม, “การประสานงาน (Coordinating),” ใน เอกสารการสอนชุดวชิาหลักการ
จัดการ  สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, เขา้ถึงเมื�อ -q มกราคม -WWr, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://cw.rmuti.ac.th/source/managementprinciples/unit&oA&.htm 

ข้อปัจจยัการผลติ 
-คน 
-เงินทุน 
-วสัดุอุปกรณ์ 
-เทคโนโลย ี

กระบวนการดาํเนินงาน 
-การวางแผน 
-การจดัองค ์
-การการจดัคนเขา้ทาํงาน 
-การสั�งการ 
-การควบคุม 

ผลติผล 
-สินคา้ 
-บริการที�องคก์ารตอ้งการฯลฯ 
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(Bottom up) โดยการประสานงานทั�ง - ประเภทนี� ถือเป็นการประสานงานแนวดิ�ง (Vertical) แต่หากเป็นการ
ประสานงานของพนกังานระดบัเดียวกนัถือวา่เป็นการประสานงานในแนวนอนหรือแนวราบ (Horizontal) หาก
เป็นการประสานงานกบัภายนอกองคก์ารธุรกิจ จะตอ้งติดต่อกบัหน่วยงานรัฐบาล ลูกคา้ สงัคม คู่แข่งขนั ฯลฯ1369   

ภาวดิา  ธาราศรีสุทธิและวบูิลย ์โตวณะบุตร ไดก้ล่าวไวว้า่ โดยทั�วไปภารกิจในการประสานงานจะ
อยูใ่นขอบข่ายเกี�ยวกบัเรื�องต่อไปนี�  &) นโยบาย ตามปกติองคก์ารจะกาํหนดนโยบายไว ้องคก์ารซึ� งเป็นส่วนหนึ�ง
ขององค์การย่อมจะประสานนโยบายระหว่างองค์การ เพื�อให้บรรลุผลตามโยบายองค์การ -) ใจ สมาชิกใน
องคก์ารลว้นแลว้แต่มีชีวิตจิตใจทั�งสิ�น ในการปฏิบติังานที�เกี�ยวขอ้งหรือร่วมกนัยอ่มตอ้งอาศยัความร่วมมือและ
ร่วมใจ ตลอดจนความจริงใจที�มีต่อกนั ประสานใจถึงเป็นภารกิจที�สาํคญัยิ�ง o) แผน องคก์ารโดยทั�วไปจะกาํหนด
แผนงานและโครงการไวต้ามประเภทของแผนและโครงการ ผูป้ฏิบติังานอาจจะตอ้งประสานแผนที�มีลกัษณะ
เกี�ยวขอ้งกนั ตลอดจนการประสานโครงการที�เกี�ยวขอ้งดว้ย p) งานที�รับผิดชอบ นอกจากแผนและโครงการแลว้
จะพบวา่ในองคก์ารจะมีงานยอ่ยๆ ทั�งในโครงการและนอกโครงการ ผูป้ระสานงานจะตอ้งเตรียมประสานงานที�
เกี�ยวขอ้งให้สําเร็จลุล่วงด้วยดี W) คน ในการปฏิบัติงานนั�นผูป้ฏิบัติงานจะตอ้งเกี�ยวขอ้งกับคนจึงจาํเป็นตอ้ง
ประสานกบัคน ทั�งคนในองคก์ารและนอกองคก์าร ถา้ประสานงานดีทุกอยา่งจะสาํเร็จเรียบร้อย ถา้ประสานงาน
ผิดพลาด ปัญหาจะตามมาเสมอ q) ทรัพยากร ในการปฏิบติังานนั�น ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งเกี�ยวขอ้งกบัทรัพยากร เช่น 
เงิน อาคาร สถานที� และวสัดุอุปกรณ์ อาจจะขอยมื ขอเบิก ขออนุญาตใช ้ถา้ผูป้ฏิบติังานไดเ้ตรียมจดัประสานงาน
ที�ดี ทุกอยา่งจะสาํเร็จเรียบร้อย ถา้ประสานงานไม่ดีปัญหาจะตามมาใหต้อ้งคิดแกปั้ญหาอยูต่ลอดเวลา1370 

ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิและวิบูลย ์โตวณะบุตร ไดก้ล่าวถึงความมุ่งหมายของการประสานงานไวว้่า 
1) เพื�อช่วยใหคุ้ณภาพและผลงานเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ถา้การประสานงานดีสอดคลอ้งตอ้งกนัผลงานก็จะดีมี
คุณลกัษณะที�เหมาะสม หากประสานงานไม่ดีก็เกิดอุปสรรค ผลกระทบมากมาย -) เพื�อขจดัความซํ� าซอ้นกนัของ
การทาํงานโดยไม่จาํเป็น อนัจะนาํมาซึ�งความสิ�นเปลื�อง กาํลงัคน กาํลงัเงิน และกาํลงัวสัดุอุปกรณ์ และที�สาํคญัสิ�น
เปลื�องเวลาโดยเปล่าประโยชน์ o) เพื�อลดปัญหาความขดัแยง้ระหว่างเจ้าหน้าที�ปฏิบัติงาน เพราะถา้ขาดการ
ประสานงานที�ดีแลว้จะเปิดการกา้วก่ายงานกนั เกิดความสบัสนกนั นาํไปสู่ความขดัแยง้ ขดัผลประโยชน์ และเกิด
ความบาดหมางแตกร้าวกนัในองคก์ารเป็นผลเสียหายต่องานในหนา้ที�ได ้1371 

สมพงศ์ เกษมสิน ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของการประสานงานไว ้ ดงันี� คือ 1) ช่วยให้การทาํงาน
บรรลุเป้าหมายโดยราบรื�นและรวดเร็ว 2) ช่วยให้ทุกคนมีความเขา้ใจและซาบซึ� งถึงนโยบาย และวตัถุประสงค์
ขององคก์ารไดดี้ 3) ช่วยประหยดัเวลาในการทาํงานใหน้อ้ยลงในการดาํเนินงาน 4) ช่วยประหยดัเงิน วสัดุ ในการ
ดาํเนินงาน 5) ช่วยให้การดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 6) ช่วยให้การทาํงานมีทีมงานที�ดี เป็นการช่วย
เพิ�มผลสาํเร็จของงานใหม้ากขึ�น 7) ช่วยสร้างความเขา้ใจอนัดีและเกิดความสามคัคีกนั 8) ช่วยลดขอ้ขดัแยง้ในการ
ทาํงาน 9) ช่วยเสริมสร้างขวญัในการทาํงานใหดี้ขึ�น และ 10) ช่วยใหเ้กิดความคิดใหม่ๆ และมีการปรับปรุงงานอยู่

                                                
1369เรื�องเดียวกนั. 
1370ภาวดิา  ธาราศรีสุทธิ และวบูิลย ์โตวณะบุตร, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ:

สาํนกัพิมพม์หาวทิยาทลยัรามคาํแหง,-Wp-), &Wp.-&WW. 
1371เรื�องเดียวกนั, 
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เสมอ1372กิติมา ปรีดีดิลก ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของการประสานงานไวว้่า เนื�องจากการประสานงานเป็น
กระบวนการที�ตอ้งจดัใหมี้ทุกขั�นตอนของการบริหาร และทั�งยงัเป็นตวัช่วยผสมผสานปัจจยัในการบริหาร ไดแ้ก่ 
คน เงิน วสัดุ การจดัการ และเวลาให้ผสมผสานกลมกลืนดงัไดก้ล่าวแลว้ จึงถือไดว้่าการประสานงานเป็น
กระบวนการในการบริหารที�สาํคญัประการหนึ�ง เพราะทาํ ให้เกิดประโยชน์อยา่งมากในการบริหาร ดงันี� คือ  1) 
ช่วยให้การทาํงานบรรลุเป้าหมายไดอ้ย่างราบรื�นและรวดเร็ว 2) ช่วยขจดัความสูญเปล่าและประหยดัในเรื�อง
เกี�ยวกบัเวลา เงิน วสัดุ 3) ช่วยให้การดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 4) ช่วยสร้างความเขา้ใจอนัดี สร้าง
ความสามคัคีธรรมในหมู่คณะ และลดความขดัแยง้ 5) ช่วยสร้างขวญัในการทาํงานของขา้ราชการ บุคลากรและ
เจา้หนา้ที�ในองคก์าร 6) ช่วยลดอนัตรายอนัเกิดจากความบกพร่องในการทาํงานให้นอ้ยลง 7) ช่วยป้องกนัการ
ทาํงานที�ซํ� าซอ้นกนั เพราะทุกฝ่ายเขา้ใจในหนา้ที�ตนเอง และเขา้ใจหลกัการและวิธีปฏิบติัไดเ้ป็นอยา่งดี และ 8) 
ช่วยให้องคก์ารเขา้ใจปัญหาหน่วยงานอื�น และนาํมาเป็นบทเรียนการป้องกนัปัญหา1373 ละอองศรี เหนี�ยงแจ่มได้
สรุปถึงความสําคญัของการประสานงานไว ้o ประการ กล่าวคือ &) การประสานงานเป็นกระบวนการในการ
บริหาร -) การประสานงานเป็นระเบียบธรรมเนียมในการบริหารงาน o) การประสานงานเป็นหน้าที�ของนัก
บริหารหรือหัวหนา้งาน  และไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการประสานงาน ไวด้งันี� คือ &) ช่วยให้การทาํงานบรรลุ
เป้าหมายโดยราบรื�นและรวดเร็ว -) ช่วยประหยดัเวลาในการทาํงานให้นอ้ยลงและสามารถเพิ�มผลผลิตของงาน
มากขึ�น o) ช่วยประหยดัเงิน วสัดุ และสิ�งของในการดาํเนินงาน p) ช่วยให้ทุกคนทุกฝ่ายมีความเขา้ใจซาบซึ� งถึง
นโยบายและวตัถุประสงคข์ององคก์ารไดดี้ยิ�งขึ�น อนัจะเป็นอุปกรณ์ให้การบริหารงานประสบผลสาํเร็จดว้ยดี W) 
ช่วยสร้างความสามคัคีธรรมในหมู่คณะและความเขา้ใจอนัดี q) ช่วยเสริมสร้างขวญัในการทาํงานของผูป้ฏิบติังาน
ใหดี้ขึ�น r) ช่วยลดอนัตรายจากการทาํงานใหน้อ้ยลง s) ช่วยลดขอ้ขดัแยง้ในการทาํงาน R) ช่วยใหมี้การปฏิบติังาน
เป็นหมู่คณะ (Teamwork) เป็นการช่วยเพิ�มผลสาํเร็จของงานให้มากขึ�น &A) ช่วยให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และมีการ
ปรับปรุงอยูเ่สมอ &&) ช่วยกนัป้องกนัการทาํงานซํ� าซอ้นกนัอนัทาํใหไ้ม่ประหยดั และ &-) ช่วยใหมี้การดาํเนินงาน
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ1374  

ทีด (Tead) ได้แสดงทัศนะเกี�ยวกับหลกัการประสานงานในเบื�องตน้ไว ้p ประการ ได้แก่ &) 
ประสานงานโดยการติดต่อโดยตรงของผูที้�มีส่วนร่วมรับผิดชอบและเกี�ยวขอ้ง -) การประสานงานจะตอ้งเกิด
ตั�งแต่ระยะเริ�มแรกขององค์การ o) การประสานงานควรคาํนึงถึงองคป์ระกอบต่างๆ ในสถานการณ์ต่างๆ ของ
องคก์าร และ p) การประสานงานนั�นจะตอ้งมีกระบวนการที�ต่อเนื�องกนัไป1375 คนันิ�งแฮม (Cunningham) ได้

                                                
1372สมพงศ์ เกษมสิน, การบริหาร, พิมพค์รั� งที� 8 (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพไ์ทยวฒันาพานิช,2526), 

164. 
1373กิติมา ปรีดีดิลก, ทฤษฎกีารบริหารองค์การ (กรุงเทพฯ : ชนะการพิมพ,์ 2529), 220-227. 
1374ละอองศรี เหนี�ยงแจ่ม, “การประสานงาน (Coordinating),” ใน เอกสารการสอนชุดวชิาหลักการ

จัดการ  สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, เขา้ถึงเมื�อ -q มกราคม -WWr, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://cw.rmuti.ac.th/source/managementprinciples/unit&oA&.htm 

1375Ordway Tead, The Art of Administration (New York: McGraw-Hill Book Company, Inc., 
1951), 181. 
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แสดงทศันะเกี�ยวกบัหลกัการประสานงานในกลุ่ม ไวด้งันี� คือ &) ผูบ้ริหารตอ้งให้อิสรภาพในการเปลี�ยนแนวทาง
ในการทาํงานของกลุ่ม -) สมาชิกของกลุ่มจะตอ้งมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระบวนการของกลุ่ม o) สมาชิก
ของกลุ่มจะตอ้งไดรั้บการฝึกฝนในการทาํงานนั�นๆ และไดม้อบหมายตามความถนดั และ p) สมาชิกของกลุ่ม
จะตอ้งเต็มใจยอมรับและพฒันาขอ้เสนอซึ� งกนัและกนั1376 คูนท์และโอดอนแนลล ์(Koontz and O'Donnell) ได้
แสดงทัศนะเกี�ยวกับหลักการประสานงานไว ้ดังนี� คือ &) การประสานงานต้องก่อให้เกิดสัมฤทธิ{ ผลใน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในองคก์ารทั�งแนวตั�งและแนวนอน โดยการใชก้ารสื�อสารที�มีประสิทธิภาพ เพื�อให้
บุคลากรในองคก์ารไดแ้ลกเปลี�ยนความคิดเห็น อุดมการณ์ ความมุ่งหมาย และช่องทางความกา้วหนา้ขององคก์าร 
-) การประสานงานจะตอ้งเริ�มจาการวางแผนการกาํหนดในนโยบายและจะตอ้งกาํหนดให้ชดัเจนก่อนที�จะปฏิบติั
ตามแผน และ o) จะตอ้งคาํนึงถึงองค์ประกอบและสถานการณ์รอบด้าน เช่น ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
หน่วยงาน ซึ�งมีผลกระทบกระเทือนกนัและกนั1377 สมศกัดิ{  คงเที�ยง ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัหลกัการประสานงาน
ไวด้งันี� คือ &) จงพยายามผกูมิตรกบัเขาในโอกาสแรกเพื�อขจดัความกินแหนงแคลงใจกนั -) หลีกเลี�ยงการนินทาวา่
ร้ายหัวหนา้งานคนอื�นๆ o) ถา้เราทาํผิดพลาดไม่ควรป้ายความผิดให้กบัผูอื้�น p) ยกยอ่งหัวหนา้คนอื�นเมื�อเขาทาํ
ความดี W) ช่วยเหลือเขาเมื�อมีเหตุฉุกเฉิน q) เมื�อมีงานเกี�ยวขอ้งกบัหน่วยงานอื�นควรแจง้ให้เขารับทราบ r) รับฟัง
คาํแนะนาํของเขา และ s) ความเห็นของคนอื�น แมเ้ราจะไม่เห็นดว้ยก็ควรรับฟัง1378  

มาร์ซและไซมอน (March and Simon) ไดจ้าํแนกการประสานงานตามสภาพการเปลี�ยนแปลงของ
สิ�งแวดลอ้มหรือสถานการณ์ขององคก์ารออกเป็น - ประเภท เพื�อการผสานกิจกรรมที�ตอ้งพึ�งพาระหวา่งกนั คือ &) 
การประสานงานโดยแผน (Coordination by plan) และ -) การประสานงานโดยการป้อนกลบั (Coordination by 
feedback) ความแตกต่างพื�นฐานของการประสานงานทั�ง - ประเภท คือ ระดบัของกิจกรรมต่างๆ ที�ทาํให้เป็น
มาตรฐาน กุญแจสาํหรับเรื�องนี� คือ ระดบัของการแบ่งงาน (Division of labor) และการทาํงานพิเศษเฉพาะอยา่ง 
(Specialization) แมม้าร์ซและไซมอนจะหมายเอากระบวนการขององค์การหนึ� งองค์การใดเป็นพื�นฐาน แต่
การศึกษาของมาร์ซและไซมอนทั�งสองก็อาจนาํมาปรับใชก้บักระบวนการระหวา่งองคก์ารไดเ้ท่าๆ กนั ซึ� งการทาํ
ใหเ้ป็นมาตรฐาน (Standardization) โดยผา่นทางการ ทาํใหเ้ป็นทางการ (Formalization) ของนโยบาย.กฎระเบียบ.
และขอ้บงัคบั.นบัเป็นเป้าหมายประการหนึ�งของการบริหาร ที�สามารถนาํมาปรับใชไ้ดก้บัการประสานงานทั�งใน
ระดบัการบริหารและระดบัปฏิบติัการเกี�ยวกบัวธีิการของการประสานงานทางการบริหารนั�น1379ดูบิน (Dubin) ได้
แสดงทศันะเกี�ยวกบัระบบโครงสร้างการประสานงานไวเ้ป็น o มิติ คือ &)  การประสานงานจากขา้งบนสู่ขา้งล่าง 

                                                
1376Bart Cunningham, "Action Research: Toward a Procedural Model," Human Relations -R, o 

(March, &Rrq): -&W--os.  
1377Harold Koontz and Cyril O'Donnelll, Principle of Management : An Analysis of 

Management Function (New York : McGraw-Hill Company, Inc.,1976), 146-147. 
1378สมศักดิ{  คงเที�ยง, หลักการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ:สํานักพิมพม์หาวิทยาลยัรามคาํแหง

,-Wp-), pp. 
1379James G. March and Herbert A. Simon, Organizations (New York: John Wiley and Sons, 

Inc., 1958), 158. 
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ซึ� งจะออกมาในรูปแบบของการสั�งการ (Order Giving) -) การประสานงานในระดบัเดียวกนั ซึ� งจะก่อให้เกิด
ความสมัพนัธ์เกี�ยวโยงกนัของผูป้ฏิบติังาน และ o) การประสานงานจากระดบัล่างขึ�นไปสู่ระดบับน ซึ� งจะออกมา
ในรูปแบบของการรายงาน (Report) เพื�อเป็นการป้องกนั ปรับปรุง แกไ้ขผลเสียที�เกิดขึ�น1380 สมพงษ ์เกษมสิน ได้
จาํแนกการประสานงานออกเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) วิธีการประสานงานภายในองคก์าร ประกอบดว้ยวิธีการ
ต่างๆ ดงันี� คือ 1.1) การจดัแผนผงัและกาํหนดหนา้ที�การงานให้ชดัเจน หมายถึง การจดัแบ่งงานให้เป็นไปตาม
ลกัษณะเฉพาะของงานรวมทั�งกาํหนดหนา้ที�ใหช้ดัแจง้ 1.2) การใชค้ณะกรรมการอาจแยกไดห้ลายกลุ่มหลายคณะ 
เช่น คณะกรรมการกลุ่มที�อาํนวยประโยชน์โดยตรงแก่การประสานงาน และคณะกรรมการกลุ่มที�ทาํหน้าที�
ประสานงานโดยตรงในการปฏิบติักิจกรรมนั�นๆ 1.3) จดัใหมี้การติดต่อสื�อสารที�มีประสิทธิภาพ เพื�อป้องกนัมิให้
งานไหลไปรวมอยูที่�ใดที�หนึ�งโดยเฉพาะ ซึ�งจะทาํ ใหง้านคั�งคา้งล่าชา้ไม่ทนัเหตุการณ์ได ้นอกจากนี� จะทาํ ให้สาย
งานบงัคบับญัชามีลกัษณะที�อาํนวยประโยชน์ต่อการประสานงาน 1.4) การใชว้ิธีการงบประมาณ หมายถึง การใช้
บญัชีคุมการใชจ่้ายหรือวธีิการควบคุมอื�นๆ ทางการเงินเป็นเครื�องมือสาํหรับการควบคุมใหก้ารปฏิบติังานในส่วน
ต่าง ๆ ของแต่ละแผนงานโครงการให้ประสานสัมพนัธ์กนัเพื�อให้บรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 1.5) การ
ติดต่ออย่างไม่เป็นทางการ หรือไม่เป็นพิธีการช่วยให้เกิดความสัมพนัธ์กนัเป็นส่วนตวัเพื�อหลีกเลี�ยงความล่าชา้ 
อนัเกิดจากการติดต่อแบบพิธีการตามปกติ เป็นผลให้ก่อเกิดการประสานงานที�ดี 1.6) การติดตามผลการ
ปฏิบติังานทั�งภายในและภายนอกเพื�อตรวจติดตามงานของหน่วยงานที�มีหนา้ที�รับผิดชอบวา่มีขอ้บกพร่องหรือ
ขอ้ผิดพลาดใดบา้งที�จะตอ้งแกไ้ขและจดัให้มีการประสานงานกนั 1.7) การใชเ้จา้หนา้ที�ติดต่อประสานงานกนั
โดยเฉพาะ หมายถึง การเลือกใช้บุคคลให้เหมาะสมกับงานและความสําเร็จของงานก็ขึ�นอยู่กับความรู้
ความสามารถของเจา้หนา้ที�ซึ�งเป็นผูป้ระสานงานแต่ละฝ่ายโดยเฉพาะ 1.8) การจดัให้มีการสัมมนาฝึกอบรม และ
พฒันาบุคลากรเพื�อให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ทักษะมีความเขา้ใจเกี�ยวกับงานและมีเจตนาที�ดีต่อการ
ปฏิบติังานร่วมกนั 1.9) จดัให้มีการประชุมร่วมกนัระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื�อให้ทุกคนได้
ทราบและเขา้ใจงานตรงกนัและร่วมกนัปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 1.10) จดัให้มีการแนะแนวทางวิชาการ 
เพื�อทาํการศึกษาคน้ควา้ หาขอ้บกพร่องและหาวธีิการแกไ้ขปรับปรุงใหมี้การประสานงานภายในหน่วยงานนั�น ๆ 
ใหไ้ดผ้ลยิ�งขึ�น 1.11) จดัใหมี้การมอบอาํนาจหนา้ที� เพื�อเป็นการกระจายความรับผิดชอบแบ่งเบาภาระหนา้ที�ของ
ผูบ้งัคบับญัชาก่อใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดี และสามคัคีในหมู่ผูร่้วมงาน อนัจะเป็นประโยชน์แก่การประสานงานเป็น
อยา่งดี 1.12) จดัใหมี้การบาํรุงขวญับุคลากรภายในหน่วยงาน ซึ�งจะเป็นพลงัอนัสาํคญัที�จะก่อให้เกิดความร่วมมือ
และประสานงานขึ�นในองคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ และ 1.13) จดัใหมี้การนิเทศงานทั�งนี�  ก็เพื�อใหก้ารปฏิบติังาน
ของบุคลากรในองคก์ารเพิ�มประสิทธิภาพและประสานสัมพนัธ์กนัยิ�งขึ�นและ 2) วิธีการการประสานงานระหวา่ง
องคก์าร ประกอบดว้ยวธีิการต่างๆ ดงันี� คือ  2.1) การประสานงานโดยกาํหนดสิทธิและหนา้ที� ในการกาํหนดสิทธิ
และหนา้ที�องคก์ารควรใหช้ดัเจน และไม่ให้เขา้ใจความหมายไปหลายทาง ซึ� งอาจนาํไปสู่ความเหลื�อมลํ�าซํ� าซอ้น
กนั และเกิดความขดัแยง้กนัในที�สุด 2.2) การใชค้ณะกรรมการผสมหรือคณะกรรมการกลาง ซึ� งคณะกรรมการจะ
ช่วยกลั�นกรองและขจดัขอ้มูลขอ้ขดัแยง้กนัในที�สุด และ 2.3) การใชว้ิธีการงบประมาณโดยแต่ละองคก์ารจะตอ้ง

                                                
1380นพพงษ ์บุญจิตราดุล, หลกัการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ:โรงพิมพ ์เอส.เอม็.เอม็.,-W-W), 56. 
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ร่วมกนัในการจดัทาํแผนงบประมาณเพื�อมิให้แผนการใชง้บประมาณในแต่ละเรื�องซํ� าซ้อนกัน1381 ละอองศรี 
เหนี�ยงแจ่ม ยงัไดจ้าํแนกประเภทของการประสานงานออกเป็น - ประเภทใหญ่ คือ &) การประสานงานภายใน
องคก์ารและภายนอกองคก์าร การประสานงานภายในองคก์าร หมายถึง การประสานงานภายในหน่วยงานหรือ
องคก์ารนั�น ๆ ส่วนการประสานงานภายนอกองคก์ารเป็นการประสานงานระหวา่งหน่วยงานหรือการติดต่อกบั
บุคคลภายนอกต่างๆ และ -) การประสานงานในแนวดิ�ง และการประสานงานในแนวราบ การประสานงานใน
แนวดิ�ง หมายถึง การประสานงานจากผูบ้งัคบับญัชามาสู่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (Top down) และการประสานงานจาก
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไปยงัผูบ้งัคบับญัชา (Bottom up) ส่วนการประสานงานในแนวราบ หมายถึง การประสานงานใน
ระดบัเดียวกนั1382 ทั� งนี� มินท์เบิร์ก (Mintzberg) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การจดัโครงสร้างองคก์ารนั�นอาจเรียกไดว้่า
เป็นผลรวมของวธีิการซึ�งมีการแบ่งงานกนัทาํออกเป็นงานที�เฉพาะเจาะจง และยงัตอ้งมีการประสานงานระหวา่ง
งานต่างๆ เขา้ดว้ยกนัอีกดว้ย ซึ� งกลไกที�จะประสานงานกนัภายในองคก์ารนั�นมีอยูด่ว้ยกนั W ประการดงันี� คือ &) 
การปรับตวัเขา้หากนั (Mutual adjustment) กล่าวคือ กลไกที�มีการปะสานงานผ่านกระบวนการติดต่อสื�อสารที�ไม่
เป็นทางการ ซึ� งมกัจะพบในองค์การที�มีการจดัโครงสร้างแบบที�ง่ายที�สุด -) การควบคุมดูแลโดยตรง (Direct 
supervision) กล่าวคือ กลไกในการประสานงานที�มีบุคคลใดบุคลหนึ�งรับผิดชอบงานของบุคคลอื�น มีการแนะนาํ
และควบคุมการปฏิบติังาน o) กระบวนการของงานที�เป็นมาตรฐาน (Standardization of work processes) กล่าวคือ 
กลไกในการประสานงานที�กระทาํผา่นกระบวนการของงานที�มีลกัษณะระบุเป็นแบบแผนที�ชดัเจน เช่น งานดา้น
การผลิต เป็นตน้ p) ผลงานที�เป็นมาตรฐาน (Standardization of work outputs) กล่าวคือ กลไกในการประสานงาน
เมื�อผลลพัธ์ของงานนั�นสามารถระบุไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น การกาํหนดมาฐานของผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ และ W) ทกัษะ
ของผูป้ฏิบติังานที�เป็นมาตรฐาน(Standardization of work worker skills) กล่าวคือ กลไกในการประสานงานเมื�อ
มาตรฐานของงานถูกระบุไวอ้ยา่งชดัเจนแลว้ เช่น การประสานงานของแพทยฝ่์ายต่างๆ ที�อยูใ่นหอ้งผา่ตดัที�ทุกคน
ต่างรู้กนัดีแลว้วา่จะทาํอะไรก่อนหลงั โดยแทบจะไม่ตอ้งมีการติดต่อสื�อสาร ทั�งนี� เพราะวา่ไดรั้บการอบรมทกัษะ
ร่วมกนัมาอยา่งดี เป็นตน้1383  

นพพงษ ์บุญจิตราดุลย ์ไดก้ล่าวถึง กระบวนการประสานงานไว ้3 ขั�นตอน ดงันี� คือ &) การกาํหนด
แผนงานหรือโครงการสาํหรับทุกคนในหน่วยงานหรือสาํหรับหน่วยงานทุกหน่วยงานขึ�นมาก่อน 2) ให้ทุกคน
หรือทุกหน่วยงานไดรั้บรู้และเขา้ใจแผนงานโครงการทั�งหมดหรือบางส่วนที�จาํเป็นคือให้รู้กนัโดยทั�วไปวา่ใคร
หน่วยงานใด มีหนา้ที�อะไรและกาํลงัทาํอะไรอยูใ่นขณะนี�  และจะติดต่อเกี�ยวขอ้งกบัใครบา้ง และ 3) ให้ทุกคน

                                                
1381สมพงศ์ เกษมสิน, การบริหาร, พิมพค์รั� งที� 8 (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพไ์ทยวฒันาพานิช,2526), 

160-163. 

1382ละอองศรี เหนี�ยงแจ่ม, “การประสานงาน (Coordinating),” ใน เอกสารการสอนชุดวชิาหลักการ
จัดการ  สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, เขา้ถึงเมื�อ -q มกราคม -WWr, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://cw.rmuti.ac.th/source/managementprinciples/unit&oA&.htm 

1383Henry Mintzberg, Structures in fives: designing effective organizations (Englewood Cliffs, 
NJ: Prentice-Hall International, Inc.,1983), 2-7. 
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หรือหน่วยงานเตม็ใจรับงานในส่วนที�ตนไดรั้บมอบหมาย ใหท้าํ โดยคาํนึงถึงความถนดัความรู้ความสามารถ และ
ความสนใจของคนหรือหน่วยงานนั�น ๆ1384  

สโตนเนอร์(Stoner) และแอนเดอร์สนั (Anderson) ไดเ้สนอรูปแบบการประสานงานไวส้อดคลอ้ง
กนั ดงันี� คือ &) การประสานงานแบบเป็นทางการ (formal coordination) คือ การกาํหนดรูปแบบหรือตาํแหน่ง
หนา้ที�ไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ ส่วนใดของสายงานตอ้งรับผิดชอบอะไรบา้ง มีเอกภาพในการสั�งงานโดยอาํนาจสั�งการมา
จากส่วนกลางแห่งเดียว และอาํนาจในการตดัสินใจจะสั�งตรงจากเบื�องสูงลงสู่เบื�องลา้งขององคก์าร การควบคุม 
การรายงาน และการประสานงานจะตอ้งเป็นไปตามลาํดบัขั�นตอนและตาํแหน่งหน้าที�การงาน และ -) การ
ประสานงานแบบไม่เป็นทางการ (Informal Cooperation) คือ การประสานงานที�ไม่กาํหนดรูปแบบหรือตาํแหน่ง
หน้าที�ไวอ้ย่างชดัเจนว่า ส่วนใดขององค์การตอ้งประสานกันและโดยวิธีการอย่างไร ซึ� งรูปแบบนี� มีหลายวิธี 
ยกตวัอยา่งเช่น โดยใชแ้ผนปฏิบติังานร่วม โดยคณะกรรมการ และโดยความสมัพนัธ์กนัส่วนบุคคล เป็นตน้1385  

เจมส์.ทอมสนั. (James.Thompson) .เสนอรูปแบบการประสานงานไว ้W รูปแบบดงันี� 1386 
&. การประสานงานในแนวตั�ง.(Vertical. Coordination).หรือการประสานงานโดยอาํนาจ. 

(Coordination by authority) .หมายถึง.มีการกาํหนดอาํนาจหนา้ที�แน่ชดั.วา่องคก์ารระดบัใด.มีอาํนาจหนา้ที�ความ
รับผิดชอบในการสั�งการ.และการประสานงานตามลาํดบั.จากระดบัสูงลงมาสู่ระดบัล่าง.กรณีของการประสานงาน
ระหวา่งองคก์าร.การประสานงานในแนวตั�งเป็นไปไดย้าก.เพราะแต่ละองคก์ารยอ่มมีอาํนาจเฉพาะตวัอยู.่ซึ� งคงจะ
ไม่ยอมดอ้ยกวา่อีกองคก์ารหนึ�ง 

 

 
 
 
 
 
แผนภาพที� q แผนภาพแสดงการประสานงานในแนวตั�งหรือในแนวดิ�ง 

-. การประสานงานโดยแผนหรือขอ้ตกลง (Coordination by plan or agreement) การประสานงาน
ตามนยันี� .เป็นกรณีที�ไม่มีโครงสร้างของอาํนาจระบุไวล่้วงหนา้อยา่งในรูป.แต่ในทางปฏิบติัองคก์ารที�เกี�ยวขอ้ง.
ตดัสินใจร่วมกนัหรือมีบทบาทของตนร่วมกนั.ตลอดจนมีการจดัสรรทรัพยากร.การตดัสินตกลงใจกระทาํอยา่งใด
อยา่งหนึ�งดงักล่าวอยา่งเป็นระบบ (System) 

 

                                                
1384นพพงษ ์บุญจิตราดุลย,์ หลกัการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : อนงคศิ์ลป์การพิมพ,์ 2527), 76. 
1385James A.F. Stoner, Management (New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1987),.242 ;  Carl R. 

Anderson, Management (Iowa: wm. C. Brown Publishers, 1984), 394-396. 
1386ปริญญา ปาเตนา,  “สภาพปัญหาการประสานงานดา้นการศาสนาของสํานักงานศึกษาธิการ

อาํเภอตามความคิดเห็นของเจา้อาวาสวดัในจงัหวดัลาํพูน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั สถาบนัราชภฏัลาํปาง,2546), 19-21. 
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แผนภาพที� r แผนภาพแสดงการประสานงานโดยแผนหรือขอ้ตกลง 

3.การประสานงานแบบไดแอดิก (Dyadic) การประสานงานลกัษณะนี� .อาจแปรไปไดบ้้างเพื�อ
ความสมบูรณ์แบบของการประสานงาน เช่น องคก์ารใดองคก์ารหนึ�งจะเป็นผูน้าํ ในการประสานกบัหน่วยงานอื�น
ที�เกี�ยวขอ้ง แต่องคก์ารหรือหน่วยงานอื�น ๆ เหล่านั�นไม่มีขอ้ตกลงระหวา่งกนัในการประสานงานซึ�งกนัและกนัอยู่
ก่อน แบบนี� เรียกวา่แบบไดแอดิก (Dyadic)  
 
 
 
 
 
แผนภาพที� s แผนภาพแสดงการประสานงานโดยแผนแบบไดแอดิก (Dyadic)  

p. การประสานงานโดยปรับตวัเขา้หากนั (Coordination. by. mutual. adjustment) รูปแบบของการ
ประสานงานนี� ไม่มีรูปแบบของอาํนาจระบุไวแ้น่ชัด.หรือขอ้ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษร.เกี�ยวกับบทบาทและ
อาํนาจหน้าที�ของแต่ละองค์การไว.้การประสานงานเกิดขึ�นจากความริเริ�มขององค์การ.และหน่วยงานแต่ละ
หน่วยงาน.หรือเกิดขึ�นโดยอาศยัเจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�ทาํงานร่วมกนัติดต่อประสานงานกันอย่างไม่เป็น
ทางการ. รูปแบบดงักล่าวขา้งตน้อาจเป็นไปในลกัษณะแลกเปลี�ยนไประหว่างองค์การกลางหรือองค์การหลกั
องคก์ารหนึ�ง ไปยงัองคก์ารหรือหน่วยงานอื�นหลายหน่วยงานดว้ยกนั 
 
 
 
 
 
แผนภาพที� R แผนภาพแสดงการประสานงานโดยปรับตวัเขา้หากนั 
 5.การประสานงานโดยการปรับตวัเขา้หากนัแบบปิด (Closed system of exchange) การประสาน
แบบนี�ไม่มีรูปแบบของอาํนาจระบุไวไ้ม่มีการตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่การประสานงานเกิดจากความคิด
ริเริ�มของหน่วยงานโดยทุกหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งต่างก็แลกเปลี�ยนระหวา่งกนัและกนัอยูท่ั�วไป 
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แผนภาพที� &A แผนภาพแสดงการประสานงานแลกเปลี�ยนแบบปิด 
 ลิเคิร์ท (Likert) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การประสานงานในหน่วยงานหรืองคก์ารนั�นจาํเป็นจะตอ้งมี
ตวัเชื�อมโยง (หมุดเชื�อมโยง) กล่าวคือ ตวัที�ทาํให้เกิดการประสานงานและทาํงานให้บรรลุงานต่างๆ หรือการ
ดาํเนินกิจกรรมต่างๆ นอกจากโดยโครงสร้างภาระหนา้ที�สายการบงัคบับญัชาทั�งในและนอกระบบแลว้ ซึ� งส่วน
ใหญ่การประสานงานจาํเป็นจะตอ้งอาศยับุคคลเป็นตวัเชื�อมโยงระหว่างองค์การกบัผูร่้วมงาน จึงจะทาํให้เกิด
ความตอ้งการร่วมกนั ทาํใหง้านนั�นบรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่ปล่อยให้ต่างฝ่าย
ต่างตอ้งการไปคนละอยา่ง ซึ� งจะทาํให้เกิดความขดัแยง้ได ้ และตวัเชื�อมโยงที�ดีจะตอ้งอาศยัการสื�อสารมาเป็น
เครื�องมือทาํใหเ้กิดการประสานงาน1387 แอนเดอร์สนั (Anderson) ไดก้ล่าวถึงวธีิการประสานงานที�มีประสิทธิภาพ
ไวว้า่ คือการใชค้ณะกรรมการกลางโดยใหบุ้คคลที�มีความรู้เฉพาะดา้นเป็นกรรมการเพื�อร่วมกนัพิจารณาตดัสินใจ
ในปัญหาต่างๆ นอกจากนี� ยงัตอ้งมีการใชร้ะบบการสื�อสารที�มีประสิทธิภาพตลอดจนการกาํหนดบทบาทหนา้ที�
ของแต่ละหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งไวอ้ย่างชดัเจนดว้ย1388 กูลิคและเออร์วิค (Gulick and Urwick) ไดแ้สดงทศันะ
เกี�ยวกับการประสานงานไวว้่า การประสานงานจะสําเร็จได้นั� นต้องอาศัยสิ� งต่างๆ ดังนี� คือ &) เงื�อนไขทาง
วฒันธรรม หมายถึง การที�บุคคลทาํงานร่วมกนัย่อมมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัและกนั ไม่วา่จะเป็นทางการหือไม่เป็น
ทางการก็ตาม ย่อมมีการปรึกษาหารือร่วมกนัอยูต่ลอดเวลา ลกัษณะดงักล่าวนี� เป็นการประสานงานกนัไปในตวั 
โดยไม่ตอ้งอาศยักลไกพิเศษอื�นๆ -) ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม การพบปะกนัเพื�อกิจกรรมทางสังคม ไม่วา่จะเป็นเรื�อง
ส่วนตวัครอบครัว หรือเกี�ยวขอ้งกบังานขององคก์าร ยอ่มมีความสาํคญัต่อการประสานงาน o) กิจกรรมทางการ
จดัการ ไดแ้ก่ กิจกรรมต่างๆ ในการดาํเนินงาน เช่น การตดัสินใจ การติดต่อสื�อสาร การชี�แนะ ภาวะผูน้าํ เป็นตน้ 
กิจกรรมต่างๆ เหล่านี�  เป็นตวัช่วยให้เกิดการประสานงาน และ p) ลาํดบัขั�นของการบงัคบับญัชา การรายงานต่อ
ผูบ้งัคบับญัชา การรายงานในที�ประชุมให้ประชาชนและคณะกรรมการไดรั้บทราบ ถือเป็นการประสานงานที�
เกิดขึ�นภายในองคก์าร1389 แอทชิสัน (Atchison) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การประสานงานจะสาํเร็จไดด้ว้ยดีนั�นตอ้ง
อาศยัปัจจยัดงัต่อไปนี� คือ &) เงื�อนไขทางวฒันธรรม  กล่าวคือ วฒันธรรมของผูป้ฏิบติังาน หากผูป้ฏิบติังานมาจาก

                                                
1387Rensis Likert, New Pattern of Management (New York: McGraw-Hill Book Company, 

Inc., 1961), 113. 
1388Carl R. Anderson, Management (Iowa: WM C Brown Publishers, 1984), 396-397. 
1389เกชา  เหลืองสุดใจชื�น, “ กระบวนการวางแผนที�มีประสิทธิภาพสูงในโรงเรียนประถมศึกษา 

จงัหวดันครปฐม” (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, -Wpo), pq-pr. 
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สังคมที�มีวฒันธรรมอนัเดียวกนั ยอ่มมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดจะก่อให้เกิดการประสานงานได ้ รวมทั�งวฒันธรรม
ภายในองค์การในเรื� องของความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล การประชุมและการปรึกษาหารือกันอยู่เสมอ ซึ� งจะ
ก่อใหเ้กิดการประสานงานขึ�นเช่นกนั -) ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ไดแ้ก่ การพบปะสังสรรคเ์พื�อกิจกรรมทางสังคม
ทั�งในด้านส่วนตวั ครอบครัว หรือเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกับงานขององค์การ เช่น การจัดงานวนัครู การพาครูและ
ครอบครัวไปพกัผ่อนในช่วงปิดภาคเรียน หรือร่วมกิจกรรมทางศาสนา เป็นตน้ ซึ� งกิจกรรมเหล่านี� มีความสาํคญั
ต่อการประสานงาน o) กิจกรรมทางการจดัการ ไดแ้ก่ กิจกรรมต่างๆ ในการดาํเนินงาน เช่น การตดัสินใจ การ
ติดต่อสื�อสาร การชี� แนะ การสร้างทีมงาน การใชภ้าวะผูน้าํ เป็นตน้ กิจกรรมเหล่านี� จะมีส่วนช่วยให้เกิดการ
ประสานงานขึ�น  หากผูบ้ริหารสามารถสรรสร้างกิจกรรมดงักล่าวและมีศิลป์ในการประยกุตใ์ชอ้ยา่งถูกตอ้ง และ 
p)ลาํดบัขึ�นของการบงัคบับญัชา องคก์ารจะตอ้งกาํหนดโครงสร้างขององคก์ารและมีการกาํหนดอาํนาจหนา้ที�และ
ความรับผิดชอบ  (Job Description) อยา่งชดัเจน เพื�อไม่ให้เกิดการปฏิบติังานซํ� าซอ้น มีการสั�งการและรายงาน
เป็นไปตามลาํดบัขั�นของสายการบงัคบับญัชา การประสานงานภายในองค์การเกิดขึ�นโดยอตัโนมติั1390 สมาคม
การศึกษาแห่งประเทศไทย ได้กล่าวไวว้่า การประสานงานจะได้รับความสะดวกถ้าหน่วยงานมีสภาพหรือ
องคป์ระกอบดว้ยสิ�งดงัต่อไปนี� คือ 1) มีโครงสร้างของการบริหารในหน่วยงานอยา่งมีระเบียบ 2) มีแผนภูมิแสดง
สายการบงัคบับญัชาและสายงานติดต่อสื�อสารให้ทุกคนเขา้ใจกนั 3) มีการเขียนนโยบาย กฎหมาย และระเบียบ
ขอ้บงัคบัต่างๆ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 4) มีการเขียนโครงการและวิธีดาํ เนินงานไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรได้
รับทราบทั�วกนั 5) มีทะเบียนบนัทึกต่างๆ จดัไวเ้ป็นระเบียบคน้หาง่าย 6) มีการเสนอรายงานอยา่งเป็นระบบตาม
แผนของการปฏิบติังาน 7) มีบุคลากรทาํหน้าที�ประสานงานที�มีความรู้ความสามารถสูงพอสมควร 8) มี
คณะกรรมการภายใน เป็นตวัแทนบุคลากรระดบัต่างๆ มีการประชุมกนัประจาํ 9) มีปฏิทินกาํหนดการปฏิบติังาน
เป็นเดือนเป็นปี 10) มีการมอบอาํนาจหนา้ที�แก่บุคลากรทุกระดบัอยา่งเสมอภาคและยติุธรรม 11) ผูร่้วมงานทุกคน
มีโอกาสพบปะสงัสรรคก์นัอยูเ่สมอ และ 12) มีเครื�องมือและระบบสื�อสารที�ใชก้ารไดดี้และรวดเร็ว1391 ละอองศรี 
เหนี�ยงแจ่ม ไดก้ล่าวถึงปัจจยัที�ทาํให้เกิดการประสานงานที�ดี ไวด้งันี� คือ &) ตอ้งมีระบบการติดต่อสื�อสารที�ดี -) 
ความร่วมมือของผูป้ฏิบติังานเองและตอ้งเป็นไปโดยอตัโนมติั o) สร้างขวญัและกาํลงัใจของคนในองคก์าร p) 
ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูบ้ริหารที�มีความรู้ความสามารถในการเป็นผูน้าํ ควรสั�งงานโดยใชห้ลกัมนุษยสัมพนัธ์ตาม
โอกาสที�ควรจะเป็น W) มีการประชุม / ปรึกษาหารือ q) การฝึกอบรมทาํให้ผูรั้บการอบรมทราบถึงนโยบายใหม่ ๆ 
และวธีิการปฏิบติังาน และ  r)  มีการวางแผนงานที�ดีซึ� งจะทาํใหผู้ป้ฏิบติังานทราบวา่จะตอ้งปฏิบติังานอะไร1392 
 เมธี ปิลนัธนานนท์ ไดก้ล่าวถึงเทคนิคและวิธีการประสานงานที�ดีไวด้งันี� คือ 1) มีการจดัลกัษณะ
งาน ที�ตอ้งปฏิบติัให้สอดคลอ้งกนั ทั�งดา้นวิธีปฏิบติั และช่วงเวลา 2) ผูป้ฏิบติัเขา้ใจจุดมุ่งหมายของงานที�ตอ้ง

                                                
1390เมธี ปิลนัธนานนท,์ การบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : พิทกัษอ์กัษร,2525), 143. 
1391สมาคมศึกษาธิการแห่งประเทศไทย, คู่มือปฏิบัติงานและเตรียมสอบเลื�อนตําแหน่งข้าราชการ 

(กรุงเทพฯ: ธนพรการพิมพ,์ 2536), 364-365. 
1392ละอองศรี เหนี�ยงแจ่ม, “การประสานงาน (Coordinating),” ใน เอกสารการสอนชุดวชิาหลักการ

จัดการ  สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, เขา้ถึงเมื�อ -q มกราคม -WWr, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://cw.rmuti.ac.th/source/managementprinciples/unit&oA&.htm 
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ปฏิบติัร่วมกนั 3) มีการวางแผนการจดัแผนผงัองคก์ารแสดงถึงความรับผิดชอบของผูเ้กี�ยวขอ้งทั�งหมด 4) มีการ
จดัระบบการประสานงานในทุกระดบั ทั�งในสายบงัคบับญัชาในองคก์ารแบบรูปนยั (Formal Organization ) และ
อรูปนยั (Informal Organization ) และ 5) มีการจดัระบบการติดต่อสื�อสารที�มีประสิทธิภาพ1393 ภิญโญ สาธรได้
แสดงทศันะไวว้า่ เทคนิคที�สาํคญัที�จะช่วยให้เกิดการประสานงานที�ดีประกอบดว้ย 1) โครงสร้างของการบริหาร
ไดจ้ดัไวอ้ยา่งเป็นระเบียบและรัดกมุ 2) มีแผนภูมิแสดงสายงานและการประสานงานติดต่อสื�อสารที�ชดัเจนเขา้ใจ
ง่าย 3) มีบุคลากรที�ทาํหนา้ที�ประสานงานที�มีความรู้ ความสามารถ และมีมนุษยสัมพนัธ์ที�ดี 4) มีคณะกรรมการ
บุคลากรระดบัต่าง ๆ ประชุมเปิดโอกาสไดพ้บปะทาํความเขา้ใจกนั 5) มีเครื�องมือและระบบสื�อสารที�เพียงพอ 
ใชไ้ดดี้และรวดเร็ว และ 6) เปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานไดพ้บปะสังสรรคก์นั เพื�อสร้างความสัมพนัธ์ไมตรีต่อกนั1394  
สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการไดเ้สนอเทคนิคและวิธีการประสานงานที�ดีไวว้า่ประกอบดว้ยสิ�งดงัต่อไปนี�
คือ 1) มีการวางแผนร่วมกนั 2) มีจุดมุ่งหมายในการทาํงานร่วมกนั 3) มีวสัดุอุปกรณ์ที�จาํเป็นอย่างเพียงพอ 4) 
บุคลากรในองคก์ารทาํงานร่วมกนั มีการแบ่งงานกนัรับผิดชอบ 5) มีการกาํกบัติดตามและประเมินผล 6) มีการใช้
กระบวนการกลุ่มในการทาํงาน 7) มีมนุษยสัมพนัธ์ที�ดี 8) มีขั�นตอนในการทาํงาน 9) มีการปฏิบติังานจริง 10) มี
การประชาสัมพนัธ์ที�ดี 11) มีการยอมรับซึ�งกนัและกนั 12) มีการมอบอาํนาจในการทาํงาน 13) มีการแบ่งงานที�
ชดัเจน 14) มีการทาํงานในรูปคณะกรรมการ 15) มีการประชุมกนัเสมอ 16) มีการพบปะสังสรรคซึ์� งกนัและกนั 
17) มีการพฒันาบุคคล 18) มีการให้ขวญัและกาํลงัใจ และ 19) มีความจริงใจเสียสละให้อภยัในการทาํงานและมี
คุณภาพ1395  ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิและวิบูลย ์โตวณะบุตร ได้ทาํการศึกษาแนวคิดเกี�ยวกบัการประสานงานที�มี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วของนพพงษ ์บุญจิตราดุลยแ์ลว้กล่าวสรุปไวว้า่ การประสานงานจะมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว เมื�อมีสิ�งต่อไปนี� คือ &) โครงสร้างของการบริหารไดจ้ดัไวอ้ย่างเป็นแบบแผน ชดัเจน และรัดกุม -) มี
แผนภูมิแสดงสายการบงัคบับญัชาและสายงานติดต่อสื�อสารที�ชดัเจน เขา้ใจง่าย พร้อมดว้ยคาํบรรยาย กาํหนด
อาํนาจหนา้ที�ประจาํตาํแหน่งโดยละเอียด มีรายชื�อผูป้ฏิบติัในตาํแหน่งหน้าที�นั�นๆอยูด่ว้ย อาจทาํอยู่ในผงัเดียว
หรือแยกกนัก็ได ้o) มีการเขียนนโยบาย กฎเกณฑ ์และระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร อา้งอิงได ้
และแจกใหผู้มี้หนา้ที�เกี�ยวขอ้งไดท้ราบทั�วกนั p) มีระบบเสนอรายงานตามสายบงัคบับญัชา ซึ� งยึดเป็นหลกัปฏิบติั
ไดแ้น่นอน W) มีเครื�องมือและระบบสื�อสารที�เพียงพอ และใชก้ารไดแ้ละรวดเร็ว q) มีบุคคลทาํหนา้ที�ประสานงาน
ที�มีความรู้สูงทาํหนา้ที�เฉพาะ และบุคลากรนั�นจะตอ้งมีนํ� าใจในการให้บริการ(Sense of Service) สูง อดทน รู้จกั
ปัญหา ตื�นตวัอยูเ่สมอ และมีมนุษยสัมพนัธ์ r) มีคณะกรรมการอนัประกอบดว้ยตวัแทนของบุคลากรระดบัต่างๆ 
ซึ� งประชุมกนัเป็นประจาํ เป็นการเปิดโอกาสให้ไดพ้บปะ ทาํความเขา้ใจกนัในที�ประชุมคณะกรรมการนั�นๆ อยู่
เสมอ s) มีการเขียนโครงการแผนงานและวิธีการทาํงานต่างๆ ขึ�นไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ให้ทุกคนไดท้ราบและ
เพื�อใหบุ้คลากรที�เขา้มารับงานในตาํแหน่งใหม่ไดท้าํงานต่อเนื�องไดถู้กตอ้ง R) มีทะเบียนและบนัทึกรายการต่างๆ 
จดัไวเ้ป็นระบบและสะดวกแก่การคน้ควา้ &A) เปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานไดพ้บปะสังสรรคก์นันอกเวลาปฏิบติังาน 
เพื�อสร้างไมตรีสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั เช่น เล่นกีฬาร่วมกนั ทศันศึกษาร่วมกนั และรับประทานอาหารร่วมกนั เป็น
                                                

1393เมธี ปิลนัธนานนท,์ การบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : พิทกัษอ์กัษร,2525), 188-189. 
1394ภิญโญ สาธร, หลกัการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ:โรงพิมพคุ์รุสภา,2526), 222. 
1395สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือปฏิบัติงานของผู้ช่วยศึกษาธิการอําเภอ (กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพอ์กัษรไทย,2532), 275-276. 
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ตน้ &&) มีปฏิทินกาํหนดระยะเวลาการปฏิบติังานในเรื�องต่างๆ ไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ วนัใดเดือนใดจะปฏิบติังานเรื�อง
อะไร และมีการกระตุน้เตือนเป็นครั� งคราว และ &-) จดัใหมี้การพฒันาบุคลากรระดบัต่างๆ ให้เขา้ใจและมีความรู้
เกี�ยวกบังานเสมอ อาจจดัในรูปต่างๆ เช่น การประชุมสมัมนา การอบรม การประชุมการปฏิบติัการ เป็นตน้1396  
 ละอองศรี เหนี�ยงแจ่มได้กล่าวถึงเทคนิคการประสานงานไวด้ังนี� คือ &) จัดให้มีระบบการ
ติดต่อสื�อสารทั�งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ -) การกาํหนดอาํนาจหน้าที�และ
ตาํแหน่งงานอย่างชัดเจน o) การสั�งการและการมอบหมายอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบ p) การใช้
คณะกรรมการหรือเจา้หนา้ที�ที�ทาํหนา้ที�ประสานงานโดยเฉพาะการประสานงานภายในองคก์าร W) การจดัให้มี
การประสานงานระหวา่งพนกังานในองคก์าร q) การจดัใหมี้การฝึกอบรมและพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ r) การ
ติดตามผล และไดก้ล่าวถึงอุปสรรคของการประสานงาน ไวด้งันี� คือ &) การขาดความเขา้ใจอนัดีต่อกนัระหว่าง
ผูป้ฏิบติังานดว้ยกนัจะกลายเป็นสาเหตทุาํใหก้ารติดต่อประสานงานที�ควรดาํเนินไปดว้ยดี ไม่สามารถกระทาํได ้-) 
การขาดผูบ้งัคบับญัชาหรือผูบ้ริหารที�มีความสามารถ o) การปฏิบติังานไม่มีแผน ซึ� งเป็นการยากที�จะให้บุคคลอื�น 
ๆ ทราบวตัถุประสงคแ์ละวธีิการในการทาํงาน p) การกา้วก่ายหนา้ที�การงาน W) การขาดการติดต่อสื�อสารที�ดียอ่ม
ทาํให้การทาํงานเป็นระบบที�ดีของความร่วมมือขาดความเขา้ใจซึ� งกนัและกนั q) การขาดการนิเทศงานที�ดี r) 
ความแตกต่างกนัในสภาพและสิ�งแวดลอ้ม s)การดาํเนินนโยบายต่างกันเป็นอุปสรรคต่อการประสานงาน R) 
ประสิทธิภาพของหน่วยงานต่างกนัจะเป็นการยากที�จะก่อให้เกิดมีความร่วมมือและประสานงานกนัเพราะแสดง
วา่มีฝีมือคนละชั�น &A) การทาํหนา้ที�ความรับผิดชอบและอาํนาจไม่ชดัแจง้ทาํใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดความกงัวลใจและ
อาจไปกา้วก่ายงานของบุคคลอื�นก็ได ้&&) ระยะทางติดต่อห่างไกลกนั  และ &-) เทคนิคและวิธีการปฏิบติังานใน
แต่ละหน่วยงานแตกต่างกนัเนื�องมาจากการกมุอาํนาจหรือการกระจายอาํนาจมากเกินไป1397 ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ 
และ วิบูลย ์โตวณะบุตร ไดศึ้กษาแนวความคิดเกี�ยวกบัอุปสรรคในการประสานงานของกฤษณา ศกัดิ{ ศรี แลว้
กล่าวสรุปไวว้า่ ในการดาํเนินการปะสานงานนั�น แมจ้ะใชห้ลกัการวธีิการต่างๆ เขา้ช่วยแลว้ แต่ยงัมีปัจจยัอื�นที�ทาํ
ให้การประสานงานไม่บรรลุผลก่อให้เกิดอุปสรรคต่างๆ คือ &) การขาดมนุษยสัมพนัธ์ในการปฏิบัติงาน การ
ประสานงานเป็นเรื�องจิตใจของคน หากผูท้าํงานร่วมกนัขาดมนุษยสมัพนัธ์เสียแลว้ ความราบรื�นก็จะเกิดไดย้าก -) 
การขาดแผนการปฏิบติังาน ทาํให้ผูร่้วมทาํงานไม่เขา้ใจ ทาํงานผิดพลาด กา้วก่าย ไม่มีทิศทางการทาํงาน อาจทาํ
ใหผ้ิดนโยบาย วตัถุประสงค ์เกิดการวา้วุน่ทอ้ถอยขดัแยง้ได ้o) ความสามารถของผูป้ฏิบติังานที�แตกต่างกนัมาก 
ทาํใหป้ระสิทธิภาพการทาํงานเหลื�อมลํ�ากนั การที�จะทาํให้งานดาํเนินไปในจงัหวะและเวลาเดียวกนั สัมพนัธ์กนั
อยา่งเหมาะสม ย่อมเกิดขึ�นไม่ได ้จะมีแต่ความขดัแยง้ตลอดเวลา p) การติดต่อสื�อสารไม่ดี เกิดติดขดั ทาํให้เกิด
ความเขา้ใจผิด ไม่เกิดการประสานงาน W) การแก่งแยง่กา้วก่ายหนา้ที�กนั เห็นแต่ความสาํคญัในหน่วยงานของตน
มากกวา่ประโยชน์ของส่วนรวม การประสานงานต่อยไม่เกิด ขาดการร่วมมือ นาํมาสู่การขดัแยง้ แก่งแยง่ กา้วก่าย 
q) การดาํเนินนโยบายต่างกนั ในหน่วยงานที�มีนโยบายต่างกนั ยอ่มเป็นอุปสรรคต่อการประสานงานอยา่งยิ�ง จึง
                                                

1396ภาวดิา  ธาราศรีสุทธิ และ วบูิลย ์โตวณะบุตร, หลกัและทฤษฎกีารบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ:
สาํนกัพิมพม์หาวทิยาทลยัรามคาํแหง,-Wp-), &qA.-&q&. 

1397ละอองศรี เหนี�ยงแจ่ม, “การประสานงาน (Coordinating),” ใน เอกสารการสอนชุดวชิาหลักการ
จัดการ  สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, เขา้ถึงเมื�อ -q มกราคม -WWr, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://cw.rmuti.ac.th/source/managementprinciples/unit&oA&.htm 
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สมควรจดัใหน้โยบายสอดคลอ้งกนัและไปกนัได ้r) กาํหนดหนา้ที�ความรับผิดชอบไม่ชดัเจน ผูป้ฏิบติัหนา้ที�ทาํให้
ถูกตอ้งสมบูรณ์ จะมีแต่ความกงัวลใจ ผูบ้ริหารหรือหัวหนา้งานจะตอ้งชี�แจงให้ชดัเจนในเรื�อง r.&) งานที�ตอ้งทาํ
หรือรับผิดชอบ (Job functions) r.-) ความรับผิดชอบ (Responsibilities) และ r.o) อํานาจ (Authority) 
ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งกาํหนดภาระหนา้ที� ขอบเขต อาํนาจใหส้อดคลอ้งเหมาะสมและถูกตอ้ง ไม่กา้วก่ายกบังานของ
คนอื�น จึงจะสามารถประสานงานกบัคนอื�นไดดี้ s) สภาพสิ�งแวดลอ้มแตกต่างกนั ยอ่มเป็นอุปสรรคสาํคญัในการ
ประสานงาน จาํตอ้งปรับปรุงสภาพสิ�งแวดลอ้มของหน่วยงานให้มีความคลา้ยคลึงกนั R) ประสิทธิภาพ เทคนิค 
และวธีิปฏิบติังานแตกต่างกนั อาจเกิดจากการรวมอาํนาจหรือกระจายอาํนาจมากเกินไปก็ได ้จึงควรตอ้งปรับปรุง
แกไ้ขวธีิการปฏิบติัใหไ้ม่แตกต่างกนัจนเกินไป &A) ขาดการตรวจรา ดูแล แนะนาํ ตลอดจนขาดการติดตามผล ทาํ
ใหไ้ม่ทราบขอ้บกพร่อง ไม่ทราบจะใหค้วามร่วมมือประสานงานกบั ณ จุดใด &&) ขาดการติดต่อทาํความเขา้ใจซึ� ง
กันและกัน เป็นเหตุให้การทาํงานไม่ประสานสัมพนัธ์กัน และ &-) ขาดการนิเทศงาน การนิเทศไม่ถูกต้อง 
ก่อใหเ้กิดการสะดุดของงาน งานแต่ละหน่วยไม่ประสานกนัเท่าที�ควร1398 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ได้
กล่าวถึงปัญหาการประสานงานไวว้า่ประกอบดว้ย 1) ปัญหาจากตวัผูป้ระสานงาน ไดแ้ก่ 1.1) หลงอาํนาจมองคน
อื�นตํ�ากวา่ตน 1.2) ขาดไหวพริบไม่สามารถแกปั้ญหาต่างๆ ได ้ 1.3) กิริยาวาจาไม่สุภาพขาดความนุ่มนวล 1.4) 
บุคลิกภาพไม่เหมาะสม 1.5) เป็นคนอยากเด่น ชิงดีชิงเด่น ไม่อยากให้ใครเด่นกวา่ตน 1.6) เกิดความขดัแยง้ขึ�น
ภายในใจ 1.7) ไม่ทาํตามแผนที�ร่วมกนัวางไว ้1.8) ไม่มีอาํนาจในการตดัสินใจ และ 1.9) ขาดมนุษยสัมพนัธ์ 2) 
ปัญหาจากวธีิการประสานงานไดแ้ก่ 2.1) ไม่ยืดหยุน่ 2.2) แยกกนัคิดแยกกนัปฏิบติั 2.3) งานไม่ต่อเนื�องและล่าชา้ 
2.4) ไม่มีการประชุม 2.5) ขาดขอ้มูล ไม่แสวงหาขอ้มูลไม่มีความเที�ยงตรง 2.6) เล่นพรรคเล่นพวก 2.7) ขาดการ
ประเมินผลการปฏิบติังานร่วมกนั และ 2.8) เกิดความขดัแยง้ในการปฏิบติังาน และ 3) ปัญหาที�เกิดขึ�นจาก
หน่วยงาน ไดแ้ก่ 3.1) นโยบายไม่แน่นอน 3.2) ทาํงานเฉพาะหนา้ไม่มีแผน 3.3) งบประมาณจาํกดั ไม่เพียงพอ 3.4) 
งานซํ� าซอ้นกนั 3.5) ไม่ตรงเวลา 3.6) ต่างฝ่ายต่างทาํงาน 3.7) สมาชิกไม่ยอมกนั และ  3.8) เนน้วชิาการเกินไป1399 
 ละอองศรี เหนี�ยงแจ่ม ไดใ้หข้อ้แนะนาํในการทาํงานร่วมกบัหน่วยงานอื�นเพื�อการประสานงาน ไว้
ดงันี� คือ  &) จงพยายามผูกมิตรกบัเขาในโอกาสแรกเพื�อสร้างความประทบัใจ -)พึงหลีกเลี�ยงการนินทาว่าร้าย
หวัหนา้คนงานอื�นๆ o) ถา้เราผิดพลาดก็ไม่ควรป้ายความผิดพลาดนั�นใหค้นอื�น p) พึงสรรเสริญหวัหนา้งานคนอื�น
เมื�อเขาทาํความดี W) จงช่วยเขาเมื�อมีเหตุฉุกเฉิน q) เมื�อมีงานเกี�ยวขอ้งกบัหน่วยงานอื�นควรแจง้ให้เขาทราบ r) รับ
ฟังคาํแนะนาํของเขา และs) ความเห็นของคนอื�น แมเ้ราจะไม่เห็นดว้ยก็ควรฟัง1400  
 

                                                
1398ภาวดิา  ธาราศรีสุทธิ และวบูิลย ์โตวณะบุตร, หลกัและทฤษฎีการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ:

สาํนกัพิมพม์หาวทิยาทลยัรามคาํแหง,-Wp-), &qo-&qp. 
1399สมาคมศึกษาธิการแห่งประเทศไทย, คู่มือปฏิบัติงานและเตรียมสอบเลื�อนตําแหน่งข้าราชการ 

(กรุงเทพฯ: ธนพรการพิมพ,์ 2532), 274-275. 
1400ละอองศรี เหนี�ยงแจ่ม, “การประสานงาน (Coordinating),” ใน เอกสารการสอนชุดวชิาหลกัการ

จัดการ  สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, เขา้ถึงเมื�อ -q มกราคม -WWr, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://cw.rmuti.ac.th/source/managementprinciples/unit&oA&.htm  
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�. ขอบเขตด้านการรายงานผล  
�.9 การรายงานผล  
พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. -Wp- ไดใ้ห้คาํนิยามความหมายของคาํวา่ “รายงาน” ไว้

วา่เป็นทั�งนามและกริยา ที�เป็นนามนั�นหมายถึง เรื�องราวที�ไปศึกษาคน้ควา้แลว้นาํมาเสนอที�ประชุม ครูอาจารย ์
หรือผูบ้งัคบับญัชา เป็นตน้ ส่วนที�เป็นกริยานั�นหมายถึง บอกเรื�องของการงาน เช่น รายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ 
เป็นตน้1401  ดงันั�นเมื�อทาํกริยาใหเ้ป็นอาการนามจึงสาํเร็จเป็นคาํวา่ “การรายงาน” ซึ�งแปลความไดว้า่ การบอกเรื�อง
ของการงาน เช่น การรายงานให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบ เป็นตน้ เออวิคและกูลิค  (Urwick and Gulick) ไดนิ้ยาม
ความหมายของการรายงาน (Reporting) ไวว้า่ หมายถึง การรายงานผลให้ผูเ้กี�ยวขอ้งไดท้ราบว่าการปฏิบติังาน
หรือการดาํเนินงานเป็นอยา่งไรบา้ง กา้วหนา้ไปแค่ไหน โดยผ่านทางการบนัทึก การวิจยั และการตรวจสอบ เป็น
ตน้1402  ธีรศกัดิ{  ละม่อม ไดก้ล่าวไวว้า่ การรายงาน  หมายถึง  ผลของการศึกษาคน้ควา้และการเก็บขอ้มูลต่าง ๆ 
เกี�ยวกบัเรื�องใดเรื�องหนึ�งแลว้นาํมาเรียบเรียงใหม่ อยา่งมีแบบแผนเป็นเรื�องราวที�สมบูรณ์  ซึ� งการเสนอรายงาน  
อาจจะเสนอเป็นลายลกัษณ์อกัษร (Written report) หรือเสนอเป็นแบบปากเปล่า (Oral report) ก็ได ้ ส่วนเนื�อหา
และรายละเอียดความสั� นยาวของรายงานย่อมแตกต่างกันออกไป1403 วรรณดี สุธาพาณิชย ์ได้กล่าวไวว้่า การ
รายงาน (Report) หมายถึง การนาํเสนอผลของการศึกษาคน้ควา้เรื�องใดเรื�องหนึ� ง  ซึ� งเรียบเรียง อยา่งมีระเบียบ
แบบแผน  การทาํรายงานอาจทาํเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได ้ความยาวของรายงานขึ�นอยู่กบัขอบเขตของ
หัวขอ้รายงาน และระยะเวลาในการทาํรายงาน และยงัไดก้ล่าวอีกวา่ การรายงานผลการดาํเนินงานนั�นเป็นการ
ถ่ายทอดความรู้ ความคิด และอื�นๆ ที�เกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานของตนเองใหผู้อื้�นเขา้ใจ1404 คณะทาํงานพฒันาการ
จดัการความรู้ หมวด 4 สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุขไดก้ล่าวไวว้า่รายงาน หมายถึง การเสนอรายละเอียด
ต่าง ๆ เกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบุคคลของหน่วยงาน เป็นสิ�งจาํเป็นและสําคญัในการบริหารงานทั�งใน
หน่วยงานราชการและธุรกิจเอกชน เพราะรายงานจะบรรจุขอ้มูลพื�นฐานที�ช่วยให้บุคลากรของหน่วยงานทราบ
นโยบาย เป้าหมาย ผลการปฏิบติังาน ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆในการดาํเนินงาน1405 และไดใ้ห้แนวคิดเกี�ยวกบัการ

                                                
1401ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. STUS, เขา้ถึงเมื�อ & กุมภาพนัธ์ 

-WWr, เขา้ถึงไดจ้าก http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp  
1402Luther Gulick, “Note on the Theory of Organization,” in Papers on the Science of 

Administration, eds. Luther H. Gulick, and Lyndall F. Urwick  (New York:Institute of Public 
Administration,1937), 13-15. 

1403ธีรศกัดิ{   ละม่อม, การเขียนรายงานวชิาการ (สกลนคร : ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษย์
ศาสตร์  วทิยาลยัครูสกลนคร, 2530), o. 

1404วรรณดี สุธาพาณิชย,์ การรายงานผลการดําเนินงาน, เขา้ถึงเมื�อ 1 กุมภาพนัธ์ 2557, เขา้ถึงได้
จาก  https://www.gotoknow.org/posts/Wr-qs 

1405สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข, คณะทาํงานพฒันาการจดัการความรู้หมวด 4, องค์ความรู้
เรื�องคู่มือการรายงานผลการดําเนินงาน (กรุงเทพฯ:สาํนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข,2553),9, เขา้ถึงเมื�อ 1 
กมุภาพนัธ์ 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://-Ao.&Wr.&A.&&/pmqaWo/wp-content/uploads/km/report.pdf 
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รายงานผลการดาํเนินงานไวว้า่ การเขียนรายงานผลการดาํเนินงานเป็นวิธีการเสนอผลการคน้ควา้อย่างมีระบบ
และเป็นแบบแผนเพื�อให้ผูอื้�นไดรั้บทราบ  ผูเ้ขียนรายงานตอ้งรู้จกัรูปแบบและวิธีการ ซึ� งมีผูเ้ขียนรายงานเป็น
จาํนวนไม่นอ้ยที�ทาํรายงานอยา่งสะเปะสะปะ เนื�องจากขาดความรู้และประสบการณ์ อีกทั�งไม่มีโอกาสไปปรึกษา
ใคร หรือแมบ้างคนไปปรึกษาแลว้ ก็ยงัจบัประเด็นไม่ได ้และเมื�อส่งรายงานไป ทาํให้รายงานนั�นไม่มีคุณค่ามาก
เท่าที�ควร อาจถูกตีกลบัหรือถูกโตแ้ยง้อยา่งมาก  นอกจากนั�นลกัษณะการทาํรายงานทั�วไปจะเป็นไปในลกัษณะที�
ผูเ้ขียนรายงานใหค้วามสาํคญักบัการนาํแนวคิด ทฤษฎี หรือผลงานของนกัวิชาการต่างประเทศและไทยหลายคน 
เช่น 3-5 คน มาวิเคราะห์วิจารณ์ สังเคราะห์ หรือวิพากษ ์ เช่น วิเคราะห์เกี�ยวกบัขอดีขอเสีย จุดอ่อนจุดแข็ง 
ภาพรวมภาพยอ่ยหรือเปรียบเทียบแนวคิดของนกัวชิาการเหล่านั�นแลว้ก็สรุปแนวคิดของนกัวิชาการทั�งหลายเป็น
ความคิดเห็นของผูเ้ขียนรายงาน รวมไปถึงการนาํแนวคิดของนักวิชาการหลายๆ คนมาอา้งอิงเพื�อสนับสนุน 
คดัคา้น หรือเทียบเคียงกับแนวคิดหรือความคิดเห็นของผูเ้ขียนรายงาน ยิ�งผูท้าํรายงานอา้งอิงแนวคิดของ
นกัวิชาการหลายคนก็ยิ�งมีแนวโนม้ทาํให้รายงานไดรั้บการยอมรับ อีกทั�งเพื�อให้ผูอ่้านหรือผูใ้ชร้ายงานสามารถ
เขา้ใจถึงกระบวนการศึกษาและผลการศึกษาที�เกิดขึ�นไดอ้ย่างชดัเจน รวมถึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความ
น่าเชื�อถือของขอ้มูลและความรู้ที�เกิดจากการศึกษานั�นไดเ้ป็นอยา่งดี1406  

ตรึงตา แหลมสมุทร และ วรรณรี ปานศิริ ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ รายงานธุรกิจ คือ ขอ้เขียนในวงการ
ธุรกิจที�มุ่งเสนอเรื�องราวต่างๆ เพื�อให้ผูอ่้านไดท้ราบขอ้มูล ขอ้เท็จจริง เรื�องราว เหตุการณ์หรือขอ้คิดเห็นต่างๆ 
รายงานเหล่านี�อาจมีทั�งกาํหนดการทาํที�แน่นอน เช่น รายงานประจาํปี กาํหนดทาํปีละครั� ง รายงานครึ� งปี กาํหนด
ทาํปีละ 2 ครั� ง หรือรายงานเป็นไตรมาส กาํหนดทาํปีละ 4 ครั� ง รายงานประจาํเดือนทาํเดือนละครั� งมีใจความ
สมบูรณ์ เป็นตน้ หรืออาจไม่มีกาํหนดเวลาแน่นอนแต่อาจจดัทาํขึ�นตามเหตุการณ์หรือตามความตอ้งการของ
บุคคลใดบุคคลหนึ�ง เช่น รายงานการสาํรวจตลาด รายงานการวเิคราะห์ตลาด รายงานจากผลการสาํรวจหลกัทรัพย์
เพื�อการจดจาํนอง เป็นตน้1407 และกล่าวถึงแนวคิดเกี�ยวกบัการรายงานไวว้า่ ในวงการธุรกิจจะตอ้งมีรายงานซึ�งอาจ
เป็นรายงานดว้ยวาจาหรือเป็นลายลกัษณ์อกัษรก็ได ้ รายงานอยา่งเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได ้ รายงาน
เหล่านี� มีจุดประสงคแ์ตกต่างกนั เช่น เพื�อบนัทึกเหตุการณ์หรือสถานการณ์ซึ� งใชป้ระกอบการตดัสินใจในการ
จดัการหรือเพื�อให้เกิดกิจกรรมบางอยา่ง เช่น การจดัสัมมนาเพื�อแกปั้ญหา เป็นตน้ รายงานเป็นวิธีการที�สมาชิก
ขององคก์ารใชติ้ดต่อกนัเกี�ยวกบังาน รายงานดว้ยวาจาเป็นสิ�งที�ปฏิบติักนัอยูทุ่กวนั ตั�งแต่ระดบัธุรการไปจนถึง
ระดบับริหาร รายงานแบบลายลกัษณ์อกัษรก็มีตั�งแต่การเขียนบนัทึกเพียงแผน่เดียวไปจนถึงรายงานขนาดยาว โดย
ปกติรายงานจะเสนอขึ�นไปตามลาํดบัขั�นตอนของสายการบงัคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชาใชร้ายงานเป็นขอ้มูลในการ
ตดัสินใจ การตดัสินใจของผูบ้งัคบับญัชาระดบัล่างจะเป็นส่วนหนึ�งของรายงานที�เสนอขึ�นไปยงัผูบ้งัคบับญัชา
ระดบัสูงขึ�นไปอีกชั�นหนึ�ง คนในระดบัเดียวกนัก็รายงานใหแ้ก่กนัเพื�อเป็นขอ้มูลในการแกปั้ญหาหรือตดัสินใจ สิ�ง
                                                

1406เรื�องเดียวกนั. 
1407ตรึงตา แหลมสมุทร และ วรรณรี ปานศิริ, “การเขียนรายงานธุรกิจ,” ใน สื�อการสอนออนไลน์ 

วิชาภาษาไทยเพื�อการสื�อสารธุรกิจ 9 หน่วยที� 6 ภาควิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วทิยาเขตวงัไกลกงัวล (ประจวบคีรีขนัธ์:มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขต
วงัไกลกงัวล), rR, เขา้ถึงเมื�อ 1 กุมภาพนัธ์ 2557, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://www.kkw.rmutr.ac.th/thai/e-learning/ 
thailinfomation.php 
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ที�ผูเ้สนอรายงานจะตอ้งคาํนึงถึง คือ ขอ้มูล ความคิดเห็น การตดัสินใจ ขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงาน ผูเ้กี�ยวขอ้ง 
สิ�งที�จาํเป็นและส่วนประกอบในการตดัสินใจของบุคคลที�รับรายงาน เพราะบุคคลที�อยูใ่นระดบัสูงไม่อาจสังเกต
สิ�งต่างๆ เหตุการณ์ หรือบุคคลที�จะใชใ้นการตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง เนื�องจากงานของเขาอยู่ห่างจากสิ�งที�เป็น
รายละเอียดเฉพาะเรื�อง บางเรื�องที�เป็นเรื�องเฉพาะสายอาชีพก็อาจขาดเทคนิควิธี เช่น ผูจ้ดัการฝ่ายขายอาจขาด
ความรู้ในงานช่าง เป็นตน้ ดงันั�นรายงานที�แม่นยาํ เป็นกลาง ละเอียด และเชื�อถือได ้จึงเป็นสิ�งจาํเป็น นกับริหารจะ
ใชร้ายงานเพื�อตอบปัญหาสาํคญัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจ ผูบ้ริหารตอ้งมีขอ้มูลเพื�อใชใ้นการตดัสินใจ
มากมาย ซึ�งจะมีผูค้น้ควา้จดัเตรียมมาให ้รายงานที�ดีจะช่วยไดดี้ที�สุด จึงตอ้งเป็นรายงานที�ละเอียด ทนัสมยั ชดัเจน 
ภาษาดี เรียบเรียงดี น่าสนใจ และคุม้ค่าเงินที�ลงทุนทาํรายงานนั�น1408  

อาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่ การรายงานมีอยูห่ลายประเภทดว้ยกนั สาํหรับความหมายโดยทั�วไปนั�น 
การรายงาน หมายถึง การเสนอรายละเอียดต่างๆ เกี�ยวกบัเรื�องใดเรื�องหนึ�ง เพื�อให้ผูฟั้งหรือผูอ่้านไดท้ราบขอ้มูล 
ขอ้เท็จจริง เรื�องราว เหตุการณ์หรือขอ้คิดเห็นต่างๆ ซึ� งจาํเป็นจะตอ้งมีระบบการเสนอที�มีหลกัการ มีเหตุมีผล 
อาจจะเสนอดว้ยวาจาหรือเสนอเป็นลายลกัษณ์อกัษรก็ได ้อาจเสนออยา่งเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได ้หาก
เป็นการรายงานเกี�ยวกบัเรื�องการดาํเนินงาน หรือ การรายงานผลการดาํเนินงานนั�น หมายถึง การเสนอรายละเอียด
ต่างๆ เกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบุคลากรในหน่วยงาน เพื�อให้บุคลากรหรือผูเ้กี�ยวขอ้งไดท้ราบรายละเอียด
ดงักล่าว อาทิเช่น นโยบาย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการดาํเนินงาน ซึ� งอาจจะเสนอ
ดว้ยวาจาหรือเสนอเป็นลายลกัษณ์อกัษรก็ได ้อาจเสนออยา่งเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได ้

สมนึก เอื�อจิระพงษพ์นัธ์ ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัการรายงานผลการดาํเนินงานของหน่วยงานยอ่ย
ไวว้่า สิ�งสําคญัในการสนับสนุนให้กิจการมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานจะตอ้งคาํนึงถึงตน้ทุนและ
ผลตอบแทนที�กิจการจะไดรั้บจากการใชข้อ้มูลในรายงานผลการดาํเนินงานที�จาํแนกตามหน่วยงานย่อย  ทั� งนี�
เพราะการไดม้าซึ� งขอ้มูลและการวิเคราะห์ตน้ทุน อาจจะทาํให้กิจการตอ้งสูญเสียทรัพยากรและค่าใชจ่้ายต่างๆ 
จาํนวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ�งกิจการที�ไม่มีระบบการจดัเก็บขอ้มูลทางการบญัชีที�ดี สาํหรับประโยชน์ที�ผูบ้ริหาร
จะไดรั้บจากการจดัทาํรายงานโดยแยกตามหน่วยงานยอ่ยก็พอจะสรุปไดด้งันี� คือ 1) ทาํให้สามารถตรวจสอบผล
การดาํเนินงานของหน่วยงานย่อยไดช้ดัเจนยิ�งขึ�นการจดัทาํงบกาํไรขาดทุนเพื�อแสดงผลการดาํเนินงานโดยรวม
ของกิจการ ทาํใหผู้บ้ริหารไม่สามารถทราบถึงความสามารถในการทาํกาํไรที�แทจ้ริงของหน่วยงานยอ่ยในกิจการ
ซึ�งอาจจะเป็นแผนกขาย แผนกการขาย สายผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ วา่ที�แทจ้ริงแลว้ผลกาํไรรวมของกิจการที�ปรากฏขึ�น
เกิดจากความสามารถในการทาํกาํไรของหน่วยงานย่อยใด แต่การจดัทาํงบกาํไรขาดทุนโดยแยกแสดงผลการ
ดาํเนินงานจะทาํให้ผูบ้ริหารได้เห็นผลการดาํเนินงาน ตลอดจนแนวโน้มความสามารถในการทาํกาํไรของ
หน่วยงานยอ่ยต่างๆ ไดช้ดัเจนยิ�งขึ�น ทาํให้การตดัสินใจแกไ้ขปัญหาเป็นไปอยา่งตรงจุด และกาํหนดกลยทุธ์ได้
อยา่งเหมาะสมในการดาํเนินงานของกิจการในช่วงเวลานั�น 2) ทาํให้สามารถกาํหนดนโยบายในการแกไ้ขปัญหา
ไดต้รงจุดเนื�อง  จากการแสดงผลการดาํเนินงานของหน่วยงานยอ่ยไดใ้ชว้ธีิการคิดตน้ทุนแบบผนัแปรและรูปแบบ
กาํไรส่วนเกิน ดังนั� นเมื�อผูบ้ริหารได้พบหน่วยงานย่อยที� มีผลการดําเนินงานขาดทุน หรือมีปัญหาเรื� อง
ความสามารถในการทาํกาํไร ผูบ้ริหารก็จะสามารถใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตน้ทุน-
ปริมาณ-กาํไร เพื�อหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาไดต้รงจุด เช่น การตดัสินใจเพิ�มหรือลดราคาขาย การตดัสินใจ

                                                
1408เรื�องเดียวกนั. 
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ลดตน้ทุนผนัแปร ตลอดจนตน้ทุนคงที�โดยตรง เป็นตน้ นอกจากนี� ยงัทาํให้ผูบ้ริหารไดเ้ห็นถึงความเร่งด่วน หรือ
ความสําคญัของงานที�ตอ้งรับดาํเนินการแกไ้ขในระยะสั�น รวมถึงวางแผนเพื�อปรับปรุงผลการดาํเนินงานใน
อนาคต 3) ทาํให้เกิดการพฒันาของหน่วยงานยอ่ยอยา่งต่อเนื�อง การที�ผูบ้ริหารไดท้ราบผลการดาํเนินงานของ
หน่วยงานย่อยอย่างต่อเนื�อง ส่งผลทําให้การตัดสินใจและนโยบายที�กําหนดขึ� นเพื�อปรับปรุงและสร้าง
ความสามารถในการทาํกาํไรของหน่วยงานยอ่ยมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกนั ดว้ยเหตุนี� ก็จะช่วยทาํให้การ
พฒันาและเสริมสร้างผลการดาํเนินงานของหน่วยงานยอ่ยนั�นๆ เป็นไปอยา่งต่อเนื�องภายใตก้ารใชป้ระโยชน์จาก
ฐานขอ้มูลเกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานของหน่วยงานยอ่ยที�ไดจ้ดัทาํขึ�นไวใ้นอดีต และ 4) สามารถใชเ้ป็นเครื�องมือ
ในการประเมินผลงาน การจดัทาํรายงานแสดงผลการดาํเนินงานของหน่วยงานยอ่ย ทาํให้ผูบ้ริหารระดบัสูงของ
กิจการสามารถใชร้ายงานดงักล่าวเป็นเครื�องมือในการประเมินผลงานผูบ้ริหารหรือหัวหนา้ที�รับผิดชอบโดยตรง
ต่อผลการดาํเนินงานของหน่วยงานย่อยนั�นๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม บ่อยครั� งที�เรามกัจะพบว่าการ
ประเมินผลงานเพื�อให้ความดีความชอบแก่พนักงานของบางกิจการขาดความยุติธรรมและไม่มีความชัดเจน 
รวมทั� งส่งผลต่อขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานเพื�อองค์กร ทั� งนี� เป็นเพราะผูบ้ริหารของบางกิจการมิได้ให้
ความสําคญัต่อเครื�องมือที�จะนาํมาไวเ้ป็นเกณฑ์ในการประเมินผลงานซึ� งถา้ขอ้มูลที�ใช้ในการจัดทาํงบกาํไร
ขาดทุน หรือรายงานผลการดาํเนินงานของหน่วยงานยอ่ยมีความถูกตอ้งแม่นยาํ ผูบ้ริหารก็สามารถนาํไปใชเ้ป็น
เครื�องมือในการประเมินผลงานที�ดีได้1409 ตรึงตา แหลมสมุทร และ วรรณรี ปานศิริ ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของ
รายงานธุรกิจไวด้งันี� คือ 1) ทาํให้ทราบผลการดาํเนินงานในอดีตและปัจจุบนั รวมทั�งปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบติังาน 2) เป็นการประเมินผลการปฏิบติังานที�ทาํมาแลว้  3) เป็นแนวทางในการกาํหนดโครงการหรือ
แผนปฏิบติังานในอนาคต 4) เป็นสื�อกลางในการติดต่อระหวา่งผูร่้วมงาน 5) เป็นเอกสารอา้งอิงในการศึกษาและ
ปฏิบติังานครั� งต่อไป 6) เป็นเครื�องมือประกอบการตดัสินใจเพื�อดาํเนินการทั�งโดยฉับพลนัและในระยะยาว1410 
วรรณดี สุธาพาณิชย ์ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของรายงาน ไวด้งันี� คือ 1) เกิดองคค์วามรู้ใหม่ 2) มีพฒันาการศึกษาใน
สาขาวิชาต่างๆ 3) ทราบขอ้มูลนาํมาแกปั้ญหา 4) มีทกัษะในการแกไ้ขปัญหา 5) เป็นพื�นฐานในการสร้างสรรค์
ผลงานวชิาการอื�น และ  6) ใชพ้ฒันาตาํแหน่งของผูร้ายงาน1411 

                                                
1409สมนึก เอื�อจิระพงษพ์นัธ์, “เทคนิคการรายงานผลการดาํเนินงานของหน่วยงานยอ่ย,” เอกสาร

ภาษีอากรสํานักวชิาการจดัการ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ &s, -Ar (ธนัวาคม -Wp&):.pA-pp. 
1410ตรึงตา แหลมสมุทร และ วรรณรี ปานศิริ, “การเขียนรายงานธุรกิจ,” ใน สื�อการสอนออนไลน์ 

วิชาภาษาไทยเพื�อการสื�อสารธุรกิจ 9 หน่วยที� 6 ภาควิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วทิยาเขตวงัไกลกงัวล (ประจวบคีรีขนัธ์:มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขต
วงัไกลกงัวล), sA, เขา้ถึงเมื�อ 1 กุมภาพนัธ์ 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.kkw.rmutr.ac.th/thai/e-learning/ 
thailinfomation.php 

1411วรรณดี สุธาพาณิชย,์การรายงานผลการดาํเนินงาน, เขา้ถึงเมื�อ 1 กมุภาพนัธ์ 2557, เขา้ถึงไดจ้าก 
https://www.gotoknow.org/posts/57268 
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เจมส์ เอ. ไลคิง (James A. Reinking,1986) ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคที์�สาํคญัของการเขียนรายงาน
ทั�วไป ไวด้งันี� คือ 1) เพื�อบอกเล่าขอ้เท็จจริงใหข้อ้มูลความรู้ 2) เพื�อแนะนาํชกัจูงให้เชื�อถือ ปฏิบติัตาม 3) เพื�อเป็น
การแสดงตนของผูเ้ขียน บ่งบอกลกัษณะของผูเ้ขียน และ 4) เพื�อสนบัสนุนหลกัการ ความบนัเทิง อารมณ์ขนั1412 

ในหนงัสือเรื�อง A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide, 
-AAA) โดย Project Management Institute นั�นไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการรายงานผลการดาํเนินงานไวว้า่การ
รายงานผลการดาํเนินงาน (Performance Repotting) ประกอบไปดว้ยการเก็บขอ้มูล และการเผยแพร่ขอ้มูลให้กบั
ผูเ้กี�ยวขอ้งทุกๆฝ่ายทราบและเขา้ใจถึงผลของการบริหารทรัพยากรของโครงการ โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัไดแ้ก่  &) 
รายงานสถานะของโครงการ (Status Reporting) กล่าวคือแสดงสถานๆต่างๆ เช่น ขอบเขตและสญัญา  การบริหาร
เวลา การบริหารการเงิน การบริหารคุณภาพ รวมไปถึงการรายงานสิ�งที�เป็นขอ้มูลที�จาํเป็นต่อโครงการ เช่น การ
รายงานปัญหาและอุปสรรคที�เกิดขึ�น การรายงานทบทวนการประสานงานและการสื�อสารของผูที้�เกี�ยวขอ้งใน
โครงการ เป็นตน้ -) รายงานความกา้วหนา้ (Progress Reporting) กล่าวคือ แสดงเปอร์เซ็นตแ์ลว้เสร็จของแต่ละ
กิจกรรมในโครงการ แสดงความกา้วหน้าของงานเมื�อเทียบกบัแผนการทาํงานที�กาํหนดไว ้ o) การคาดการณ์
ล่วงหน้า (Forecasting) กล่าวคือ แสดงบทวิเคราะห์จากรายงานความกา้วหน้าและรายงานสถานของโครงการ 
คาดการณ์ปัญหาที�คาดวา่อาจจะเกิดขึ�นเนื�องจากการปฏิบติังานไม่เป็นไปตามแผนที�กาํหนดไวพ้ร้อมเสนอแนะ
แนวทางการจดัการเพื�อรับมือ รวมถึงการเสนอรายการขอเปลี�ยนแปลงต่างๆ เพื�อให้การทาํงานกลบัมาสู่สภาพ
ปกติและเป็นไปตามแผนการทาํงาน  และกล่าวถึงกระบวนการรายงานผลไวว้า่ ควรจดัเตรียมขอ้มูลให้ครอบคลุม
ขอบเขตของงานทั�งหมด ไดแ้ก่ ขอบเขตของเวลา ราคาตน้ทุน และคุณภาพของโครงการ รวมไปถึงความเสี�ยง
ต่างๆ ของโครงการ ซึ�งการจดัทาํรายงานสามารถจาํแนกเป็นกระบวนการไดด้งัแผนภูมิต่อไปนี�  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิที� p0 แผนภูมิแสดงกระบวนการรายงานผลการดาํเนินงาน 
 

                                                
1412สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข, คณะทาํงานพฒันาการจดัการความรู้หมวด 4, องค์ความรู้

เรื�องคู่มือการรายงานผลการดําเนินงาน (กรุงเทพฯ:สาํนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข,2553),3, เขา้ถึงเมื�อ 1 
กมุภาพนัธ์ 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://-Ao.&Wr.&A.&&/pmqaWo/wp-content/uploads/km/report.pdf 
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การทบทวนผลการดาํเนินงาน (Performance reviews)  
การวเิคราะห์ความผนัแปร (Variance analysis)  
การวเิคราะห์แนวนา้ (Trend analysis)  
การวเิคราะห์ดว้ยทฤษฎี Earned valued (Earned valued 
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จากแผนภูมิดงักล่าวสามารถอธิบายไดด้งันี�  
&. ขอ้มูลนาํเขา้กระบวนการรายงานผลการดาํเนินงาน 

 &.& แผนงาน (Project plan) กล่าวคือ แผนงานของโครงการ ประกอบไปดว้ยเส้น Baselines 
เพื�อใชส้าํหรับประเมินผลการดาํเนินงาน 
 &.- ผลการดาํเนินงาน (Work results) กล่าวคือ ผลลพัธ์ของกิจกรรมในโครงการ เช่น ปริมาณ
งานที�ทาํ ค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�น ผลการตรวจสอบคุณภาพ ผลการทดสอบวสัดุ ผลการขอความเห็นชอบและอนุมติั 
เป็นตน้ 
 &.o ขอ้มูลและบนัทึกเพิ�มเติม (Other project records) กล่าวคือ ขอ้มูลนอกเหนือจากแผนงาน
และผลการดําเนินการที� มีผลกระทบกับการดําเนินงาน เช่น ข้อมูลและบันทึกปัญหาและอุปสรรค การ
ประสานงานและการสื�อสาร การทาํงานล่วงเวลา เป็นตน้ 
 -. เครื�องมือและเทคนิคกระบวนการรายงานผลการดาํเนินงาน 
 -.& การทบทวนผลการดาํเนินงาน (Performance reviews) กล่าวคือ การประชุมหารือที�จดัขึ�น
เพื�อประเมินสถานะและความกา้วหน้าของโครงการ และโดยทั�วไปจะใชใ้นการรวบรวมเทคนิคต่างๆ ในการ
รายงานผลการดาํเนินงาน 
 -.- การวิเคราะห์ความผนัแปร (Variance analysis) กล่าวคือ การวิเคราะห์ความผนัแปรหรือ
การวเิคราะห์ความแปรปรวน เกี�ยวขอ้งกบัผลการดาํเนินงานจริงกบัแผนการทาํงานหรือการคาดการณ์ ซึ� งโดยทั�ว
แลว้มกัจะนิยมวิเคราะห์ความผนัแปรของตน้ทุนและเวลา และการวิเคราะห์ความผนัแปรในเรื�องขอบเขตหรือ
สญัญา ทรัพยากร คุณภาพ และความเสี�ยง 
 -.o การวิเคราะห์แนวโนม้ (Trend analysis) กล่าวคือ การวิเคราะห์แนวโนม้เกี�ยวขอ้งกบัการ
ตรวจสอบผลโครงการในช่วงเวลาหนึ�ง เพื�อตรวจสอบวา่ประสิทธิภาพการทาํงานจะดีขึ�นหรือแยล่ง เพื�อหาวิธีการ
รับมือและแกไ้ข ซึ� งการวิเคราะห์แนวโนม้อาจทาํไดห้ลายวิธี แต่วิธีที�นิยมกนัแพร่หลายไดแ้ก่ การวิเคราะห์ดว้ย
ทฤษฎี Earned valued  
 -.p การวเิคราะห์ดว้ยทฤษฎี Earned valued (Earned valued Analysis) เป็นวิธีที�ใชก้นัมากที�สุด
ของการวดัประสิทธิภาพ เนื�องจากเป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลแบบบูรณาการในเรื�องเวลาและตน้ทุนที�เกิดขึ�นจริงเมื�อ
เปรียบเทียบกบัแผน โดยแนวคิดคือ การแปลงหน่วยทั�งหมดเป็นมูลค่า ทาํให้ทีมบริหารสามารถประเมินภาพรวม
ของโครงการได ้Earned valued (EV) ประกอบไปดว้ยค่าการคาํนวณที�สาํคญั o ประการในแต่ละกิจกรรม ไดแ้ก่ 
&) Planned valued (PV) หรือค่า Budgeted Cost of work schedule (BCWS) คือส่วนของตน้ทุนที�ไดป้ระมาณการ
ไวต้ลอดช่วงระยะเวลาโครงการ -) Actual Cost (CS) หรือค่า Actual Cost of Work Performed (ACWP) คือ
ผลรวมของตน้ทุนที�เกิดขึ�นจริงในช่วงระยะเวลาที�กาํหนด โดยตน้ทุนที�นาํมาคาํนวณตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนที�วาง
ไว ้เช่น ในกรณี PV คิดแต่ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบังาน (Direct cost) โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายทางออ้มและค่า
โสหุย้ ( Indirect & Overhead cost) ดงันั�นค่า AC ตอ้งคาํนวณมาจากพื�นฐานเดียวกนั และ o) Earned valued (EV) 
หรือค่า Budgeted Cost of work performance (BCWP) คือมูลค่าของงานที�ดาํเนินการไดจ้ริงสะสม 
 ซึ� งโดยทั�วไปค่าการคาํนวณทั�ง o ค่านั�นจะถูกใชใ้นการวิเคราะห์ความผนัแปร ดชันีชี� วดัและ
การวเิคราะห์แนวโนม้ ดงันี�  
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Cost variance (CV)  Estimated cost to complete remaining work (EWC) 
 Schedule variance (SV)  Estimated total cost at completion (EAC) 
 Cost performance index (CPI) Percent complete index PCIB 
 Schedule performance index (SPI)       Percent complete index PCIC 
 Total budget of baseline (BAC) To complete performance index (TCPI) 

-.W วิธีการกระจายขอ้มูล (Information distribution tools & techniques) กล่าวคือ การกระจาย
หรือการสื� อสารในข้อมูลการรายงานผลการดําเนินงาน ซึ� งต้องให้สอดคล้องกับแผนการประสานงาน 
(Communications management plan)  โดยทั�วไปการรายงานผลการดาํเนินงานจะถูกกาํหนดให้ใชว้ิธีการทาง
เอกสารเป็นหลกั 

o. ขอ้มูลส่งออกของกระบวนการรายงานผลดาํเนินงาน 
 o.& รายงานการดาํเนินงาน (Performance reports) คือ การนาํเสนอขอ้มูลการดาํเนินการและผล
การวิเคราะห์ให้กบัผูเ้กี�ยวขอ้งโครงการตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่ม และแตกต่างกนัไปตามช่วงเวลาและ
วธีิการเก็บและบนัทึกขอ้มูล โดยทั�วไปรูปแบบของการรวยงานผลการดาํเนินงานจะอยูใ่นหลายรูปแบบตามความ
เหมาะสมของการนาํเสนอ เช่น ตารางแสดงผล แผนภูมิ Gantt charts แผนภูมิ S-curves แผนภูมิวงกลม เป็นตน้ 
 o.- รายการขอเปลี�ยนแปลงงาน (Change requests) โดยทั�วไปแลว้เมื�อผลการดาํเนินงาน
ชี� ให้เห็นว่าไม่เป็นไปตามแผนที�วางไว ้หรือมีความตอ้งการจาํเป็นเร่งรัดงาน หรือกรณีที�เกิดความขดัแยง้ใน
ขอบเขตการทาํงานซึ� งพึ�งจะปรากฏให้เห็น จึงเป็นสาเหตุที�ทาํให้เกิดการขอเปลี�ยนแปลงการทาํงานในบางอยา่ง
ของโครงการ ซึ�งอาจเกิดจากผูที้�เกี�ยวขอ้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง ตวัอยา่งเช่น การเปลี�ยนแปลงในเรื�องขอบเขตงาน ไดแ้ก่ 
งานเพิ�ม-ลด การเปลี�ยนแปลงในเรื�องการทาํงาน ไดแ้ก่ การขอขยายระยะเวลา หรือการขออนุมติัทาํงานล่วงเวลา 
เป็นตน้1413  
 พูลสุข เอกไทยเจริญ กล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการเขียนรายงานผลการดาํเนินงานไวว้่า 1) เพื�อ
รายงานให้หัวหนา้งานทราบ -) เพื�อเก็บไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรสามารถนาํกลบัมาดูได ้ o) เพื�อจะไดท้ราบความ
คิดเห็นเกี�ยวกบัการดาํเนินงาน และ p) เพื�อใชส้าํหรับพิจารณาในเรื�องการขึ�นอตัราเงินเดือนและการจ่ายโบนสั1414  
 ตรึงตา แหลมสมุทร และ วรรณรี ปานศิริ ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัประเภทของการรายงานไวว้่า 
หน่วยงาน องคก์าร หรือบริษทัต่างๆมีจุดมุ่งหมายและปัญหาแตกต่างกนั การเขียนและใชร้ายงานยอ่มแตกต่างกนั 
การจาํแนกประเภทของรายงานจึงมีหลายแบบ ตามจุดประสงคใ์นการใชร้ายงานนั�นให้เป็นประโยชน์แก่งานมาก
ที�สุด เราจาํแนกรายงานตามลกัษณะต่างๆไดด้ังนี� คือ 1) จาํแนกตามหน้าที� ไดแ้ก่ 1.1) รายงานขอ้สนเทศ 
ขอ้สนเทศหมายถึง ข่าวสารหรือขอ้เท็จจริงต่างๆ รายงานประเภทนี� มุ่งบรรยายขอ้เท็จจริงโดยไม่วิเคราะห์แสดง
ความคิดเห็นหรือให้ขอ้เสนอแนะใดๆ เช่น รายงานสภาพการเงิน รายงานสถิติการขาย รายงานสภาวะการคา้หุ้น 

                                                
1413ดนุพล สุรเกียรติ, “การศึกษาการจัดทาํแนวทางการรายงานผลการดาํเนินงานก่อสร้าง: การ

รายงานประจาํวนั ประจาํสัปดาห์ และประจาํเดือน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขา
วศิวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, -WWo), 
6-9. 

1414พลูสุข เอกไทยเจริญ, การเขียนรายงาน (กรุงเทพฯ: สุวริียาสาส์นการพิมพ,์-WW&),&sA. 
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รายงานการประชุม เป็นตน้ 1.2) รายงานการตีความ เป็นรายงานที�ให้ขอ้เท็จจริงและอธิบาย หรือตีความ 
ขอ้เท็จจริง แต่ไม่ให้ขอ้เสนอแนะ เช่น รายงานซึ�งผูเ้ชี�ยวชาญเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาซึ� งไม่ใช่ผูเ้ชี�ยวชาญ จาํเป็น
จะตอ้งอธิบายขยายความ หรือมีการตีความเพื�อใหผู้ที้�ไม่ใช่ผูเ้ชียวชาญสามารถเขา้ใจเรื�องนั�นได ้และ 1.3) รายงาน
การวิเคราะห์ เป็นรายงานการศึกษาคน้ควา้เฉพาะการที�เกี�ยวกบัสถานภาพหรือปัญหาของสิ�งที�ศึกษา รายงานเชิง
วิเคราะห์ส่วนมากเป็นรายงานการวิเคราะห์ปัญหาโดยมุ่งอธิบายสาเหตุของปัญหา ผลที�เกิดจากปัญหานั�นๆและ
แนวทางในการแกไ้ขปัญหามีการเสนอขอ้มูล วิเคราะห์ สรุป และให้ขอ้เสนอแนะ มกัอาศยัรายงานขอ้เท็จจริง
หลายๆฉบบัมาประกอบการวเิคราะห์ เรื�องที�จะใชร้ายงานประเภทนี�  คือ เรื�องที�ตอ้งการความเขา้ใจลึกซึ� งเป็นพิเศษ
มกัไม่ใช่กรณีปกติธรรมดา เช่นการศึกษาคนไขโ้รคเอดส์ การศึกษาสภาพแม่นํ� าเจา้พระยาวตัถุประสงคส์าํคญัของ
รายงานก็เพื�อหาสาเหตุของปัญหาและเสนอแนะแนวทางแกไ้ข 2) จาํแนกตามช่วงเวลา ไดแ้ก่  2.1) รายงานตาม
วาระ หมายถึง รายงานที�กาํหนดระยะตายตวั เช่น รายงานการเงินประจาํเดือน รายงานประจาํปี เป็นตน้ 2.2) 
รายงานความกา้วหน้า เป็นรายงานที�บอกสถานภาพของโครงการที�ดาํเนินการอยู่ว่ามีความกา้วหน้ามากน้อย
เพียงใด เป็นรายงานที�บอกถึงงานที�ทาํแลว้เสร็จในอดีต งานที�กาํลงัทาํอยูใ่นปัจจุบนั และงานที�จะตอ้งทาํใน
อนาคต รวมทั�งปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ เช่น ความกา้วหนา้ของโครงการวิจยั รายงานความกา้วหนา้ใน
การก่อสร้างตามโครงการใดโครงการหนึ� ง รายงานชนิดนี� มกัขึ�นตน้ดว้ยการสรุปความกา้วหน้าในอดีต ให้
รายละเอียดความกา้วหนา้ในช่วงเวลาหนึ�ง พร้อมขอ้สรุป ขอ้เสนอแนะที�จะเกิดขึ�นจริง และสรุปสิ�งที�เกิดขึ�นเมื�อ
สิ�นสุดโครงการ และ 2.3) รายงานเฉพาะกิจ เป็นรายงานซึ�งทาํขึ�นเพื�อแกปั้ญหาใดปัญหาหนึ�งซึ� งเป็นปัญหาพิเศษ 
ไม่ใช่เหตุการณ์ที� เกิดขึ�นตามปกติ รายงานชนิดนี� หากต้องทาํหลายครั� งในเหตุการณ์เดียวมักจะตอ้งลาํดับ
ความกา้วหนา้ของเหตุการณ์ดว้ย 3) จาํแนกตามความสาํคญั ไดแ้ก่ 3.1) รายงานทั�วไป เป็นรายงานเพื�อเป็นขอ้มูล
ต่อไป รายงานชนิดนี� ทาํอยู่เป็นประจาํจึงเตรียมเป็นแบบฟอร์มล่วงหน้าได ้ แบบฟอร์มขอ้มูลต่างๆที�ใชอ้ยู่ใน
หน่วยงานทั�วๆไป ก็คือรายงานชนิดนี�  3.2) รายงานสาํคญั คือ รายงานที�ตอ้งทาํใหเ้สร็จในระยะเวลาสั�นๆ เป็นสิ�งที�
สาํคญัซึ�งจะตอ้งทาํให้เสร็จภายใน 1-10 วนั และ 3.3) รายงานสาํคญัพิเศษ เป็นรายงานที�เกี�ยวกบัเรื�องซึ� งจะตอ้งมี
การปฏิบติัการทนัที หรือภายในเวลาไม่เกิน 48 ชั�วโมง และ 4) จาํแนกตามความสัมพนัธ์ระหวา่งผูอ่้านกบัผูเ้ขียน 
ไดแ้ก่  4.1) รายงานภายใน เป็นรายงานที�ผูอ่้านเป็นคนภายในองคก์ารหรือหน่วยงานเดียวกนั โดยส่งไปตามสาย
การบงัคบับญัชาจากระดบัตํ�าไปสู่ระดบัสูง หรือระหวา่งคนในระดบัเดียวกนั ส่วนมากทาํเป็นบนัทึกขอ้ความ หรือ
หนงัสือภายใน และ  4.2) รายงานภายนอก เป็นรายงานที�ส่งมาจากภายนอกหน่วยงาน  ในกรณีที�หน่วยงานนั�นไม่
มีผูเ้ชี�ยวชาญในเรื�องใดเรื�องหนึ�งหรือขาดขอ้มูลบางเรื�อง ตอ้งให้คนภายนอกมาช่วย เช่น บริษทัที�ปรึกษา รายงาน
แบบนี�ถา้เป็นรายงานขนาดสั�นจะใชรู้ปจดหมาย ถา้เป็นขนาดยาวก็เป็นรายงานตามแบบแผน1415  
 พลูสุข เอกไทยเจริญไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การเขียนรายงานควรยึดหลกัการดงันี� คือ 1) การกาํหนด
วตัถุประสงคข์องการเขียนรายงาน เราตอ้งกาํหนดวตัถุประสงคก์ารเขียนรานงานทุกครั� ง อาทิเช่น เป็นการรายงาน
                                                

1415ตรึงตา แหลมสมุทร และ วรรณรี ปานศิริ, “การเขียนรายงานธุรกิจ,” ใน สื�อการสอนออนไลน์ 
วิชาภาษาไทยเพื�อการสื�อสารธุรกิจ 9 หน่วยที� 6 ภาควิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วทิยาเขตวงัไกลกงัวล (ประจวบคีรีขนัธ์:มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขต
วงัไกลกังวล),sA-s&, เขา้ถึงเมื�อ 1 กุมภาพนัธ์ 2557, เขา้ถึงได้จาก http://www.kkw.rmutr.ac.th/thai/e-
learning/thailinfomation.php  
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เรื�องอะไร เป็นการรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาระดบัใด ตอ้งการรายงานเพื�อให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบเรื�องอะไรเป็น
สาํคญั 2) การกาํหนดเนื�อหาของรายงาน ควรเป็นสาระสาํคญัเท่านั�น การพิจารณาสาระสาํคญัไดแ้ก่ จดัเรียงลาํดบั
ความสาํคญัของเนื�อหาที�เราตอ้งการรายงาน ตดัเนื�อหาส่วนที�เห็นวา่มีความเกี�ยวขอ้งเพียงเลก็นอ้ยหรือไม่เกี�ยวขอ้ง
ออกไป และ ทบทวนแลว้นาํมาเรียบเรียงเขา้ดว้ยกนั หากเห็นวา่ยงัไม่สมบูรณ์ก็เพิ�มสาระสนบัสนุนให้รายงานมี
คุณค่ามากยิ�งขึ�น 3) การรายงานวธีิการดาํเนินงาน ตอ้งคาํนึงถึงเรื�องต่อไปนี� คือ การใชถ้อ้ยคาํที�ตรงกบัความหมาย 
ให้ผูอ่้านเขา้ใจไดท้นัที ใชถ้อ้ยคาํที�กระชบัตดัคาํที�ไม่จาเป็นตอ้งใชอ้อก และเรียงขอ้ความตามลาํดบัขั�นตอนการ
ทาํงาน อาจจะแบ่งเป็นขั�นตอนตามลกัษณะงานที�ไดท้าํหรือแบ่งตามหนา้ที�ของบุคลากรหรืออื�นๆ ที�ทาให้ผูอ่้าน
มองภาพการทางานไดพ้อสมควร 4) การนาํเสนอขอ้มูลประกอบการรายงาน ตอ้งนาํเสนอดงันี�  4.1) แหล่งที�มา
ของขอ้มูล จดัเก็บมาจากหน่วยงานใด วนัที�เก็บ 4.2) วิธีการนาํเสนอขอ้มูลมีหลายวิธี ไดแ้ก่ นาํเสนอดว้ยตาราง
แจกแจงความถี� (เป็นขอ้มูลดิบ) นาํเสนอดว้ยขอ้มูลที�ทาการวิเคราะห์มาแลว้ มีการใชส้ถิติวิเคราะห์ เช่น ค่าเฉลี�ย 
ค่าร้อยละเป็นตน้ และนาํเสนอดว้ยกราฟพลาโตหรือฮีทโตแกรม และ p.o) การแจกแจงขอ้มูล เป็นการแสดงความ
คิดเห็นโดยนาํตวัเลขขอ้มูลมาบรรยายสรุปตามความเป็นจริง 5) การสรุปผลการดาํเนินงาน เป็นจุดสําคญัของ
รายงานที�ผูอ่้านจะให้ความสนใจมากที�สุดดงันั�นการสรุปผลการดาํเนินงานตอ้งมีความชดัเจน มีผลที�เป็นจริง
พิสูจน์ได ้มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลที�นาํมาเสนอ และที�สาํคญัคือสรุปผลใหต้รงกบัวตัถุประสงคข์องการรายงาน 
และ 6) การใหข้อ้เสนอแนะ เป็นความคิดเห็นของผูร้ายงานที�ไดจ้ากสภาพการดาํเนินงานที�มองเห็นจุดที�มองเห็น
จุดที�ควรเสริมใหมี้ความสมบูรณ์ หรือใหมี้คุณภาพการทาํงานเพิ�มขึ�น1416  
 วรัิช  วรัิชนิภาวรรณ ไดก้ล่าวถึงหลกัการที�ควรคาํนึงถึงในการเขียนรายงานไวด้งันี� คือ 1) ควรเขียน
ให้สั�นเอาแต่ขอ้ความที�จาํเป็น 2) ใจความสาํคญัควรครบถว้นเสมอวา่ ใคร ทาํอะไร ที�ไหน เมื�อไหร่ อยา่งไร 3) 
ควรเขียนแยกเรื�องราวออกเป็นประเด็นๆ 4) เนื�อความที�เขียนตอ้งลาํดบัไม่สบัสน 5) ขอ้มูล ตวัเลข หรือสถิติต่าง ๆ 
ควรไดม้ากจากการพบเห็นจริง 6) ถา้ตอ้งการจะแสดงความคิดเห็นประกอบ ควรแยกความคิดออกจากตวัข่าวหรือ
เรื�องราวที�เสนอไปนั�น 7) การเขียนบนัทึกรายงาน ถา้เป็นของทางราชการ ควรเป็นรูปแบบที�ใชแ้น่นอน และ 8) 
เมื�อบนัทึกเสร็จแลว้ ตอ้งทบทวนและตั�งคาํถามในใจวา่ ควรจะเพิ�มเติมหรือตดัทอนส่วนใดทิ�ง หรือตอนใดเขียน
แลว้ยงัไม่ชดัเจน ก็ควรจะแกไ้ขเสียใหเ้รียบร้อย1417  
 สุภณิดา ปุสุรินทร์คาํ ไดก้ล่าวถึงหลกัการเขียนรายงานไว ้R ประการดว้ยกนั ไดแ้ก่   

1. การจดัรูปแบบ หมายถึง ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ตามมหาวิทยาลยั/สถาบนัไดก้าํหนด โดยมี
หัวขอ้ใหญ่ หัวขอ้รอง หัวขอ้ย่อย โดยจัดวางสอดคลอ้งกันทั� งเล่ม เช่น กาํหนดเลข-ตวัอกัษรกาํกับหัวขอ้ใน
รูปแบบเดียวกนัทั�งเล่ม ดงันี�  

 
 
 
 

                                                
1416พลูสุข เอกไทยเจริญ, การเขียนรายงาน (กรุงเทพฯ: สุวริียาสาส์นการพิมพ,์-WW&),&s- 

1417วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, หลักการและเทคนิคการเขียนรายงาน (กรุงเทพฯ:สํานักพิมพโ์ฟร์เพซ, 
-WWo), -AW. 



 

 

680 
 

  หวัขอ้ใหญ่ (ตวัอกัษรหนาดาํ 16 Point) 
1. หวัขอ้รอง (ตวัอกัษรหนาดาํ 16 Point) 
1.1 หวัขอ้ยอ่ย 
1.1.1 หวัขอ้ยอ่ย 
1.1.1.1 หวัขอ้ยอ่ย 
ก. 
ข. 
1) 
2) 
3) 

 2. ความเป็นเอกภาพของเนื�อหา หมายถึง การเรียบเรียงเนื�อหาในรายงานตั�งแต่ตน้จนจบจะตอ้ง
ดาํเนินไปอย่างสอดคลอ้งเป็นอนัหนึ� งอนัเดียวกันตลอด ไม่ว่าจะแบ่งเป็นบท หรือเป็นหัวขอ้ แต่ละบท แต่ละ
หวัขอ้จะตอ้งสอดคลอ้งต่อเนื�องกนักบับทหรือหวัขอ้อื�นๆ  ต่อๆ  กนัไป ไม่ควรนาํเพียงแต่ขอ้มูล เนื�อหาต่างๆ มา
ปะติดปะต่อกนั 

3. ความแจ่มแจง้ชดัเจน หมายถึง ขอ้ความทุกประโยค ทุกหวัขอ้ ทุกตอนจะตอ้งแจ่มแจง้ และอ่าน
ไดใ้จความชดัเจน เขียนดว้ยประโยคสมบูรณ์ สั�นกะทดัรัด ไดใ้จความ และการใชภ้าษาในการเขียนรายงาน มี
ความถูกตอ้ง ไดส้าระสมบูรณ์ ชดัเจน กะทดัรัด ลาํดบัความดี แต่ละวรรคตอนเป็นเอกภาพ ความแต่ละวรรคตอน 
เชื�อมโยงกลมกลืนสมัพนัธ์กนัดี คงเสน้คงวา ตรงประเด็นตรงจุด ถอ้ยคาํมีเหตุผลน่าเชื�อถือได ้สุภาพ และลื�นไหล 
ไม่สะดุด-ติดขดั 

4. ความถูกตอ้ง หมายถึง เนื�อหา ภาษาที�ใชจ้ะตอ้งถูกตอ้งตามหลกัวชิาและมีเหตุมีผล 
5. ตรงประเด็น หมายถึง เรียบเรียงขอ้ความ เนื�อหาให้ตรงประเด็นที�ตอ้งการเสนอ ตอ้งการอะไร 

ให้นาํเสนอไปอย่างนั�น ไม่ตอ้งเขียนวกวนไปเวียนมา จนหาขอ้สรุปไม่ได ้และไม่ควรตั�งหัวขอ้อยา่งหนึ�ง แลว้
เขียนไปอีกอยา่งหนึ�ง 

6. ความสาํรวม หมายถึง ขอ้ความทุกขอ้ความ ทุกประโยค หรือทุกตวัอกัษรที�เขียนในรายงานตอ้ง
สาํรวม ระมดัระวงั พิจารณาไตร่ตรองอยา่งละเอียดถี�ถว้น และรอบคอบแลว้วา่ มีความถูกตอ้ง มีเหตุผลเพียงพอ 
และไม่ขดัแยง้กนั 

7. การอา้งอิง หมายถึง การอา้งอิงตอ้งทาํอยา่งถูกตอ้งตามสากลนิยม ถูกตอ้งตามหลกัการ ทั�งนี� ให้
ยึดเกณฑ์ของมหาวิทยาลยั/สถาบันกาํหนด และผูเ้ขียนรายงาน พึงตระหนักถึงจรรยาบรรณ เมื�อมีการอา้งอิง
ผลงานของผูอื้�นตอ้งอา้งอิงถึงเจา้ของผลงานทุกครั� ง 

8. ยดึผูอ่้าน หมายถึง การเขียนรายงานที�ผูเ้ขียนตอ้งพยายามอธิบาย บรรยายดว้ยภาษาที�ง่าย และให้
มีเนื�อหาอยา่งเพียงพอที�ผูอื้�นมาอ่านแลว้เขาจะสามารถทาํความเขา้ใจได ้พึงระลึกวา่ “เราเขียนให้ผูอื้�นอ่านมิใช่ให้
ตนเองอ่าน” 
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9. ทนัสมยั หมายถึง เนื�อหาสาระในรายงานมีความทนัสมยั ทนักาล มีการปรับเปลี�ยนให้ถูกตอ้ง 
เป็นปัจจุบนัในเชิงวชิาการ การพฒันาในศาสตร์สาขานั�นๆ1418   

คณะทาํงานพฒันาการจดัการความรู้ หมวด 4 สาํนกัปลดักระทรวงสาธารณสุข ไดก้ล่าวไวว้า่ การ
เขียนรายงานประกอบดว้ยขั�นตอนต่อไปนี� คือ  1) กาํหนดจุดมุ่งหมายของการเขียนรายงาน การกาํหนดจุดมุ่งหมาย
ของการเขียนรายงานให้ชดัเจนก่อนที�จะเริ�มคน้ควา้ขอ้มูลโดยละเอียดจะช่วยให้ผูเ้ขียนรายงานทราบวา่จะศึกษา
คน้ควา้เพื�อคน้ควา้หาคาํตอบเกี�ยวกบัเรื�องใด มีวตัถุประสงคอ์ะไร ขอบเขตการคน้ควา้กวา้งขวางเพียงใด จะตอ้ง
ใชข้อ้มูลความรู้ประเภทใดบา้ง หรือจะตอ้งคน้ควา้ดว้ยวิธีใด เช่น การวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกต 
หรือการทดลอง เป็นตน้ การเขียนรายงานจะตอ้งเลือกเนื�อหา วธีิการเขียน รูปแบบการเขียนและภาษาที�เหมาะสม 
การเรียงลาํดบัความสาํคญั มุ่งเนน้ขอ้เท็จจริง ขอ้มูล แนวปฏิบติั ความรู้ ความคิด จึงจะเกิดผลตามจุดประสงคห์รือ
จุดมุ่งหมายที�กาํหนดไว ้2) การเลือกเรื�อง ตั�งชื�อเรื�อง และกาํหนดขอบเขตเรื�อง การเขียนรายงานที�ไม่มีการกาํหนด
หัวเรื�องมาให้ ผูเ้ขียนมีอิสระในการกาํหนดเรื�องไดเ้อง หลกัการเลือกเรื�องอย่างง่ายคือ เป็นเรื�องมีความสาํคญั 
น่าสนใจ เป็นประโยชน์ต่อทั�งผูเ้ขียนรายงานและผูอ้่าน ผูเ้ขียนตอ้งมีพื�นความรู้พอสมควรในเรื�องที�ทา นอกจากนี�
ยงัตอ้งคาํนึงถึงลกัษณะของขอ้มูลและแหล่งขอ้มูลที�จะคน้ควา้ดว้ย ควรเลือกเรื�องที�มีขอ้มูลมากเพียงพอและ
สามารถคน้ควา้ไดง่้าย ขอบเขตของเนื�อหาไม่กวา้ง หรือ แคบเกินไปและเมื�อเลือกเรื�องไดแ้ลว้จึงคิดตั�งชื�อเรื�อง ชื�อ
เรื�องจะตอ้งครอบคลุมสาระสาํคญัของเรื�องทั�งหมดและกาํหนดขอบเขตของเรื�อง  3) การเขียนโครงเรื�องของ
รายงาน  การกาํหนดโครงเรื�องของรายงาน คือ การวางกรอบความคิดซึ� งจะใชใ้นการเขียนโครงเรื�องมีทั�งหัวขอ้
ใหญ่และหัวขอ้ยอ่ยซึ� งจดัเป็นหมวดหมู่และเรียงตามลาดบัความสาํคญัตามลกัษณะของเนื�อหาในการเขียนโครง
เรื�องผูเ้ขียนตอ้งรวบรวมประเด็นความคิดเกี�ยวขอ้งกบัเรื�องให้ครบถว้น กาํหนดขอบข่ายของเรื�องที�จะเขียนเพื�อ
จดัลาํดบัเนื�อเรื�อง ครอบคลุมทุกประเด็นเพื�อใหเ้นื�อหามีความสมบูรณ์ จากนั�นจึงนาํหวัขอ้เหล่านั�นมาจดัหมวดหมู่
แลว้เรียงลาดบัอยา่งสมัพนัธ์ต่อเนื�องกนั กาํหนดหัวขอ้เรื�องใหญ่วา่จะกล่าวถึงอะไร ภายใตห้ัวขอ้ใหญ่จะมีหัวขอ้
ยอ่ยอะไรบา้ง และจดัลาํดบัความสาํคญัของแต่ละหัวขอ้  4) การสาํรวจแหล่งขอ้มูลและรวบรวมขอ้มูล  ผูเ้ขียน
รายงานตอ้งพิจารณาวา่ขอ้มูลที�จะนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลชนิดใด เมื�อทราบแลว้จึงสาํรวจแหล่งขอ้มูลเพื�อให้ทราบวา่มี
ขอ้มูลเพียงพอและเชื�อถือไดห้รือไม่ ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ ขอ้มูลจากเอกสารหลกัฐานต่างๆ และ
ขอ้มูลสนาม ขอ้มูลจากเอกสารหลกัฐานต่างๆ เป็นขอ้มูลที�บนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร มีทั� งขอ้มูลที�เป็น
ขอ้เท็จจริงหรือตวัเรื�องนั�นโดยตรง และขอ้มูลที�เป็นขอ้สรุปหรือขอ้วิเคราะห์วิจารณ์ แหล่งขอ้มูลเอกสารที�สาํคญั
คือ หนงัสืออา้งอิง หนงัสือทั�วไป วารสาร และหนงัสือพิมพ ์ผูศึ้กษาสามารถใชเ้ครื�องช่วยคน้ ไดแ้ก่ บตัรรายการ 
ดรรชนีวารสาร อินเทอร์เน็ต หรือฐานขอ้มูลออนไลน์ส่วนขอ้มูลสนามเป็นขอ้มูลที�ผูท้าํรายงานจะตอ้งรวบรวมขึ�น
เองจากการสาํรวจ การสงัเกต การสมัภาษณ์ การส่งแบบสอบถาม หรือการทดลอง โดยผูศึ้กษาวิจยัอาจมีเครื�องมือ
เพื�อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามเหล่านั�นอยา่งเป็นระบบ 5) การอ่านและบนัทึกขอ้มูล เมื�อสํารวจ
เอกสารและรวบรวมขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องที�ตอ้งการศึกษาไดแ้ลว้จึงเป็นขั�นตอนของการอ่านเพื�อบนัทึกขอ้มูล 
การบนัทึกลงตอ้งทาํอยา่งเป็นระบบระเบียบเพื�อให้สามารถคน้หาไดส้ะดวก วิธีการอ่างอยา่งมีประสิทธิภาพ มี
หลกัสาํคญั คือ เริ�มตน้จากการสาํรวจเรื�อที�จะอ่าน ตั�งคาํถามเพื�อคน้หาคาํตอบ หาคาํตอบต่อคาํถามที�ตั�งไว ้โดยการ

                                                
1418สุภณิดา ปุสุรินทร์คาํ, การเขียนรายงานเชิงวชิาการ, เขา้ถึงเมื�อ 1 กมุภาพนัธ์ 2557, เขา้ถึงไดจ้าก

http://opalnida.blogspot.com/2008_07_01_archive.html 
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จะนาํขอ้มูลมาใชต้อ้งพิจารณาความน่าเชื�อถือของขอ้คิดเห็นเหล่านั�นหรือไม่เพราะเหตุใดการบนัทึกขอ้มูลจะใช้
กระดาษขนาดใดก็ได้ แต่ตอ้งให้จัดเก็บได้สะดวก ในบัตรบันทึกตอ้งเขียนหัวขอ้เรื�องที�บันทึก ชื�อเรื� อง 
แหล่งขอ้มูล และเนื�อความ จากนั�นจึงนาํบตัรบนัทึกทั�งหมดมาจดัหมวดหมู่ตามหัวขอ้ในโครงเรื�อง  และ 6) การ
เรียบเรียงเนื�อหาของรายงาน การเรียบเรียงเนื�อหาของรายงานสามารถทาไดโ้ดยนาเอาบตัรบนัทึกขอ้มูลทั�งหมดมา
เรียบเรียงตามลาํดบัหวัขอ้ที�กาํหนดไวใ้นโครงเรื�อง ผูเ้ขียนควรเรียบเรียงขอ้ความที�บนัทึกจากเอกสารต่างๆ โดยมี
การแสดงขอ้คิดเห็นประกอบ และใชส้าํนวนภาษาที�กระชบั สละสลวย อ่านง่าย ร้อยเรียงเนื�อหาส่วนต่างๆ ให้มี
ความเชื�อมโยงสมัพนัธ์ต่อเนื�องกนัไปตามลาํดบัโดยใชภ้าษาของตนเอง ไม่ใช่การนาํบนัทึกเหล่านั�นมาเขียนต่อกนั
ไปโดยไม่มีการเชื�อมโยงความคิด การเรียบเรียงเนื�อหาในรายงานวิชาการตอ้งมีการอา้งอิงแหล่งที�มาของขอ้มูล
อยา่งถูกตอ้งดว้ย1419  

พลูสุข เอกไทยเจริญ ไดก้ล่าวถึงส่วนประกอบของการเขียนรายงานไวด้งันี�  
หนา้ปก อาจเป็นกระดาษแขง็สีต่าง ๆ 
หนา้ชื�อเรื�อง ควรเขียนดว้ยตวับรรจงชดัเจนถูกตอ้ง เวน้ระยะริมกระดาษดา้นซา้ยและขวามือ

ใหเ้ท่ากนั 
คาํนาํ ให้เขียนถึงมูลเหตุจูงใจที�เขียนเรื�องนั�นขึ�น แลว้จึงบอกความมุ่งหมายและขอบเขตของ

เนื�อเรื�องในยอ่หนา้ที�สอง ส่วนยอ่หนา้สุดทา้ยให้กล่าวคาขอบคุณผูที้�มีส่วนช่วยเหลือในการจดัทาการคน้ควา้นั�น
จนเป็นผลสาํเร็จ 

สารบญั หมายถึง บญัชีบอกบท 
สารบญัตาราง ใหเ้ปลี�ยนคาวา่ "บทที�" มาเป็น "ตารางที�" 
สารบญัภาพประกอบ เพื�อเสริมคาอธิบายเนื�อเรื�องใหเ้ขา้ใจง่ายและสมบูรณ์มากขึ�น 
ส่วนที�เป็นเนื�อเรื�อง ตอ้งลาํดบัความสาํคญัของโครงเรื�องที�วางไว ้ถา้เป็นรายงานขนาดยาวควร

แบ่งเป็นบท 
อญัประกาศ เป็นส่วนประกอบเนื�อเรื�องให้มีนา้หนักน่าเชื�อถือ โดยนาขอ้ความที�ตดัมาจาก

คาํพดูหรือขอ้เขียนของคนอื�นมาเขียนไวใ้นรายงานของตน 
เชิงอรรถ คือ ขอ้ความที�ลงไวต้รงทา้ยสุดของหน้า เพื�อบอกที�มาของขอ้ความที�ยกมาหรือ

อธิบายคาํ 
ตารางภาพประกอบ ใหแ้สดงไวใ้นส่วนของเนื�อเรื�องดว้ย 
บรรณานุกรม คือ รายชื�อหนังสือ สิ�งพิมพ์และวสัดุอา้งอิงทุกประเภทที�ผูท้าํรายงานใช้

ประกอบการเรียนและการคน้ควา้ 
ภาคผนวก คือ ขอ้ความที�นามาเพิ�มเติมในตอนทา้ยของรายงาน เพื�อช่วยส่งเสริมใหผู้อ่้านเขา้ใจ

ยิ�งขึ�น 

                                                
1419สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข, คณะทาํงานพฒันาการจดัการความรู้หมวด 4, องค์ความรู้

เรื�องคู่มือการรายงานผลการดําเนินงาน (กรุงเทพฯ:สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,2553),3-4, เขา้ถึงเมื�อ 1 
กมุภาพนัธ์ 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://-Ao.&Wr.&A.&&/pmqaWo/wp-content/uploads/km/report.pdf 
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ดรรชนี คือ หวัขอ้ยอ่ย หรือบญัชีคาํที�นาํมาจากเนื�อเรื�องในหนงัสือ โดยจดัเรียงลาํดบัตั�งแต่ตวั 
ก-ฮ และบอกเลขหนา้ที�คานั�นปรากฏอยูใ่นเรื�อง ดรรชนีจะช่วยผูอ่้านในกรณีที�ตอ้งการคน้หาคาํหรือหัวขอ้ยอ่ย ๆ 
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว1420 

ตรึงตา แหลมสมุทร และ วรรณรี ปานศิริไดก้ล่าวถึงวธีิการเขียนรายงานธุรกิจไว ้- ลกัษณะ คือ  
1. รายงานขนาดสั�น  

 1.1 ลกัษณะและความสาํคญั ความรู้ขอ้เท็จจริงเกี�ยวกบัความเป็นไปต่างๆในการบริหารงาน
การตลาด การสาํรวจตรวจสอบ ความกา้วหนา้ของโครงการต่างๆ ลว้นแต่เป็นเรื�องที�มีความสาํคญัต่อการทาํงาน
ในองคก์ารทั�งสิ�น การทาํงานในสมยัปัจจุบนัตอ้งอาศยัขอ้มูล ทฤษฎีการตีความที�ลึกซึ� งสลบัซบัซอ้น รายงานที�
ถูกตอ้งสมบูรณ์ในทุกเรื�องที�กล่าวมาแลว้ขา้งตน้จึงเป็นสิ�งจาํเป็น เนื�องจากการทาํงานในสมยัปัจจุบนันี� มีระบบ
มากขึ�น เรื�องเดียวกนัอาจตอ้งมีผูรั้บรู้หลายคนและอาจตอ้งใชเ้วลาในการดาํเนินการนานและมีหลกัฐาน บางครั� ง
อาจตอ้งใชเ้ป็นหลกัฐานทางกฎหมายการรายงานจึงตอ้งทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร รายงานขนาดสั�นเป็นรายงาน
แบบลายลกัษณ์อกัษรที�ใชก้นัอยูเ่ป็นประจาํ ส่วนรายงานขนาดยาวซึ�งมีลกัษณะเป็นรายงานการวจิยัจะเป็นการวจิยั
เอกสารการสาํรวจหรือการทดลองก็ตาม จะใชใ้นกรณีที�มีความสาํคญัอยา่งมากเท่านั�น เพราะตอ้งเสียค่าใชจ่้าย
ต่างๆมาก  

ในการทาํงานเราตอ้งเขียนรายงานอยูเ่สมอ บางครั� งก็เป็นแบบแผน บางครั� งก็ไม่เป็นแบบแผน 
รายงานเหล่านี� เขียนขึ�นเพื�อใชเ้ป็นหลกัฐานการทาํงานของเรา เช่น รายงานเหตุการณ์ รายงานความกา้วหน้า 
รายงานเสนอแนวทางการตดัสินใจ แผนปฏิบติังาน เป็นตน้ รายงานที�ตอ้งใชบ่้อยๆ บริษทัหรือหน่วยงานมกัพิมพ์
เป็นแบบฟอร์มไว ้เช่น แบบฟอร์มรายงานการเดินทาง รายงานการปฏิบติังาน เป็นตน้ แต่เนื�องจากเรื�องต่างๆมีมาก
จนไม่สามารถทาํแบบฟอร์มไดทุ้กเรื�องก็ตอ้งเขียนในรูปบนัทึกขอ้ความหรือจดหมาย  

1.2 องคป์ระกอบของรายงานขนาดสั�น มีองคป์ระกอบ 3 ส่วน ดงันี�   
1.2.1 ส่วนหนา้ เป็นส่วนที�กล่าวถึงจุดประสงค ์ เรื�อง และกระบวนการในการทาํรายงาน 

เนื�องจากจุดประสงค์ในการทาํรายงานมีหลายอย่างจึงตอ้งบอกจุดประสงค์ให้ผูอ่้านเขา้ใจตั�งแต่ตน้ ตอ้งบอก
ขอบเขตของเรื�องให้ชดัเจนถึงขอบเขต ประเด็นหลกั ประเด็นรอง และลกัษณะที�จะเขียนรายงาน สิ�งเหล่านี� จะ
นาํมาเขียนในรายละเอียดส่วนเนื�อหา  

1.2.2 ส่วนเนื�อหา ตอ้งคาํนึงถึงความถูกตอ้ง ความครบถว้น แมว้า่ความเห็นของผูร้ายงาน
จะเป็นสิ�งสาํคญั และความเห็นดงักล่าวตอ้งอาศยัขอ้มูลสนบัสนุน ผูร้ายงานจะตอ้งเสนอขอ้มูลซึ�งอาจจะทาํให้เกิด
การตีความในแนวอื�นไดไ้วด้ว้ย เพราะการตีความในแง่ที�ผูท้าํรายงานเสนออาจผิดก็ได ้ ในส่วนนี� จึงควรตอบ
คาํถามแบบเดียวกบัที�หนงัสือพิมพนิ์ยมใช ้คือ ใคร อะไร ที�ไหน เมื�อไร อยา่งไร และทาํไม การตอบคาํถามเหล่านี�
จะไดท้ั�งคาํตอบส่วนที�เป็นเนื�อหาสาํคญั และสภาพแวดลอ้มของเนื�อหาดงักล่าว  

1.2.3 ส่วนสรุป คือการสรุปผลของขอ้มูลที�ไดน้าํมาพิจารณาแลว้ รวมทั�งขอ้เสนอแนะให้
ตดัสิน หรือปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหนึ�งต่อไป ส่วนนี� เป็นส่วนสาํคญั เนื�องจากหน่วยงานจา้งคนเขา้มาทาํงานก็เพราะ
ตอ้งการความรู้ความสามารถของบุคคลนั�น ในการสังเกต ตีความ เสนอความเห็น และทางแกไ้ขปัญหา รายงาน
ขนาดสั�นอาจเขียนเป็นบนัทึก จดหมาย หรือใชแ้บบแผนที�กาํหนดขึ�นเป็นเกณฑอ์ยา่งใดอยา่งหนึ�งก็ได ้ 

                                                
1420พลูสุข เอกไทยเจริญ, การเขียนรายงาน (กรุงเทพฯ: สุวริียาสาส์นการพิมพ,์-WW&),&qs. 
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1.3 ชนิดของรายงานขนาดสั�น  
1.3.1 รายงานเหตุการณ์ เป็นรายงานที�ใชเ้สนอขอ้เท็จจริงที�เกิดขึ�น อนัเป็นผลให้เกิดความ

เสียหายหรือมีแนวโนม้วา่จะเกิดความเสียหาย เช่น อุบติัเหตุในโรงงาน เครื�องจกัรเสีย การทาํงานล่าชา้ ค่าใชจ่้าย
สูง ผลผลิตตํ�า ปัญหาเกี�ยวกบับุคลากร เป็นตน้ รายงานชนิดนี� มุ่งให้ไดข้อ้มูลที�ครบถว้นและเสนอขอ้มูลอยา่ง
ตรงไปตรงมา ไม่ใชภ้าษาที�เน้นความรู้สึกหรืออารมณ์ ซึ� งเป็นการตดัสินส่วนตวัและทาํให้รายงานนั�นลาํเอียง 
ขอ้มูลที�ไดจ้ากรายงานจะเป็นพื�นฐานสาํหรับการตีความเพื�อตดัสินใจ เพื�อใชเ้ป็นหลกัฐานทางกฎหมาย หรือเพื�อ
ใชเ้ป็นส่วนประกอบในการเขียนรายงานอื�น ซึ�งจะเป็นประโยชน์แก่การพฒันาองคก์รต่อไป  

ขั�นตอนของการเขียนรายงานเหตุการณ์ มี ดงันี�   
เริ�มตน้ดว้ยรายงานเหตุการณ์ในรายละเอียดโดยระบุ วนั เวลา สถานที� ตวับุคคล เช่น 

ชื�อลูกจา้ง ชื�อแผนก ตาํแหน่ง ถา้เป็นคนภายนอกระบุที�อยู ่ หมายเลขโทรศพัท์ ที�ทาํงาน สภาพเหตุการณ์ เช่น 
บาดเจ็บที�ส่วนไหน อยา่งไร หากเป็นเรื�องเกี�ยวกบัอุปกรณ์ระบุตรา หมายเลขประจาํเครื�อง รุ่น และรายละเอียด
อื�นๆ 

วเิคราะห์สาเหตุโดยเขียนลาํดบัเหตุการณ์และสาเหตุ รวมทั�งสภาพก่อนเกิดเหตุการณ์
ซึ�งอาจเป็นที�มาของสาเหตุดว้ย  

ส่วนที�ชี� วา่เกิดผลลพัธ์อะไรทนัที และในระยะต่อมาไดด้าํเนินการอยา่งไร เช่น ติดต่อ
กบัหน่วยงานใด แจง้ความหรือไม่ ส่งโรงพยาบาลใด ในกรณีที�เกี�ยวกบัวตัถุ ใชซ่้อมแซมหรือเปลี�ยนอะไหล่อะไร 
แกไ้ขปัญหาต่างๆ เช่น ความล่าชา้ หรือผลผลิตลดดว้ยวธีิใด ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเท่าใด เป็นตน้  

เมื�อไดว้เิคราะห์ขอ้มูลโดยตลอดแลว้ให้เสนอแนะวิธีป้องกนัมิให้เหตุการณ์เกิดขึ�นอีก 
โดยใหร้ายละเอียดใหม้ากที�สุดเท่าที�อยูใ่นขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ของเรา  

1.3.2 รายงานความกา้วหนา้ เป็นรายงานที�เราใชอ้ธิบายแกบุ้คคลหรือบริษทัเกี�ยวกบังานที�
ไดท้าํไปแลว้ ปัญหาและอุปสรรคที�ทาํใหเ้กิดความล่าชา้และงานจะดาํเนินต่อไป รายงานแบบนี� ช่วยใหผู้ร่้วมงานที�
ทาํงานในส่วนอื�นๆสามารถปรับเปลี�ยนแผนงาน วธีิทาํงานและกาํลงัคนได ้ 
 งานโครงการเล็กๆอาจทาํรายงานความกา้วหนา้เมื�อไรก็ไดที้�เห็นวา่จาํเป็น ส่วนโครงการ
ใหญ่ๆจะตอ้งกาํหนดเวลาให้รายงานเป็นระยะๆอยา่งสมํ�าเสมอ เช่น เป็นสัปดาห์ เป็นเดือน หรือแต่ละระยะของ
งานที�แบ่งไวใ้นโครงการ  

วธีิเขียนรายงานแบบนี�  คือ เสนอขอ้มูลตามลาํดบัเวลาตั�งแต่เริ�มมาจนถึงตอนที�ทาํรายงาน 
ขอ้เสนอในการปรับเวลา ค่าใชจ่้าย วสัดุ ตอนทา้ยอาจเสนอกาํหนดเวลาส่งรายงานครั� งต่อไปดว้ย รายงานแบบนี�
ทางหน่วยงานมกัมีแบบฟอร์มไว ้เพราะเป็นรายงานที�ตอ้งทาํเป็นประจาํตามกาํหนดเวลาของหน่วยงาน  

1.3.3 รายงานความเป็นไปได ้ เมื�อหน่วยงานมอบหมายให้บุคคลในหน่วยงานพิจารณา
โครงการ เครื�องจกัร หรือผลิตภณัฑใ์หม่ บุคคลนั�นจะตอ้งพิจารณาความเป็นไปไดใ้นการจดัหาสิ�งเหล่านี�  การ
เขียนรายงานดงักล่าวจะตอ้งแสดงหลกัฐานการตรวจสอบ วิเคราะห์ ขอ้สรุป และขอ้เสนอแนะ โดยตอบปัญหา
ต่อไปนี�   

ผลิตภณัฑ ์โครงการ บริการ กระบวนการ หรือนโยบายนั�นเนน้ไปเพื�อจุดประสงคใ์ด  
เงื�อนไขใดดีที�สุดในการนาํไปสู่จุดประสงคด์งักล่าว  
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จะแกปั้ญหาอยา่งไร  
เงื�อนไขนั�นปฏิบติัไดใ้นสถานการณ์นั�นหรือไม่  
เมื�อตอบปัญหาไดแ้ลว้ก็นาํมาเขียนรายงาน ขั�นตอนต่อไปนี�   
ส่วนนาํ:   อธิบายปัญหา  

ระบุมาตรฐานหรือเกณฑต์ดัสิน  
ระบุรายการหรือเรื�องที�จะตอ้งวเิคราะห์  
ระบุขอบเขตการวเิคราะห์  

เนื�อหา:      เสนอขอ้มูล  
ตีความขอ้มูล  

สรุป:  สรุปผลและเสนอแนะ  
1.3.4 รายงานการทดลอง ผูที้�ศึกษาทางดา้นวิทยาศาสตร์ ไม่วา่จะเป็นวิทยาศาสตร์บริสุทธิ{

หรือวทิยาศาสตร์ประยกุตจ์ะตอ้งทาํการทดลอง และจะตอ้งเขียนรายงานการทดลอง ซึ�งมกัจะมีส่วนประกอบดงันี�   
 บอกจุดประสงค ์ 

บอกวธีิการหรือกระบวนการทดลอง  
ระบุผลการทดลอง  
สรุปผลและเสนอแนะ  

ในด้านธุรกิจ นอกจากการทดลองแล้วอาจมีการทดสอบในห้องทดลองของ
นกัวทิยาศาสตร์ แต่ก็ใชข้ั�นตอนการรายงานอยา่งเดียวกนัได ้การรายงานแบบนี�มกัจะเขียนในรูปบนัทึกขอ้ความ
มากกวา่จะกาํหนดแบบฟอร์มตายตวั  

1.3.5 รายงานการทาํงานสนาม ผูที้�จะตอ้งเดินทางออกไปทาํงานนอกสํานักงาน เช่น 
วิศวกรที�ออกสาํรวจพื�นที� นกัธุรกิจที�ไปดูงานหรือตรวจงาน หาที�ตั�งโรงงาน บุคลากรดา้นสาธารณสุขที�ออก
สาํรวจการแพร่ระบาดของโรค หรือนกัวิชาการดา้นการเกษตรที�ออกสาํรวจความอุดมสมบูรณ์ของพื�นที�และการ
ขยายพื�นที�เพาะปลูก บุคคลเหล่านี� ถือวา่ทาํงานภาคสนามทั�งสิ�น  

การรายงานการทาํงานภาคสนามมีหวัขอ้ที�จะตอ้งกล่าวถึง คือ  
ขอ้มูลสาํคญัที�เป็นภูมิหลงัในการสาํรวจ  
คาํอธิบายรายละเอียดเกี�ยวกบัสิ�งที�ไดส้าํรวจพบในสนาม  
การวเิคราะห์สิ�งที�ไดพ้บ  
สรุปผลการวเิคราะห์และขอ้เสนอแนะ  

1.3.6 รายงานเสนอแนะ รายงานเกือบทุกประเภทมีการเสนอแนะ เช่น รายงานการ
ตรวจสอบมกัเสนอแนะให้ทาํอยา่งใดอยา่งหนึ�งดว้ย เราอาจใชร้ายงานชนิดต่างๆ เช่น รายงานเหตุการณ์ รายงาน
การเงิน มาเป็นขอ้มูลพิจารณาแลว้ทาํเป็นรายงานเสนอแนะ ขั�นตอนในการเสนอแนะมีดงันี�   

1. การกาํหนดจุดประสงค ์การทาํรายงานเสนอแนะตอ้งวิเคราะห์ผูอ้่านก่อน เมื�อเขา้ใจ
และกาํหนดไวใ้นใจไดแ้ลว้จึงพิจารณาจุดประสงคซึ์�งจะตอ้งระบุให้ชดัเจน เช่น จะซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์สาํหรับ
สาํนกังาน อาจมีจุดประสงคห์ลายอยา่ง เป็นตน้วา่ ช่วยใหเ้จา้หนา้ที�พิมพเ์อกสารไดถู้กตอ้งยิ�งขึ�น เก็บหลกัฐานไดดี้
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ขึ�น สามารถลดจาํนวนเจา้หนา้ที�ได ้ช่วยให้แกต้วัสะกดการันตไ์ดง่้าย การตั�งจุดหมายขอ้ใดเป็นหลกัจะทาํให้มุ่ง
ศึกษาไปทางนั�น เช่น ถา้ตอ้งการลดจาํนวนพนกังานก็ตอ้งศึกษาวา่คอมพิวเตอร์จะทาํงานแทนพนกังานไดใ้นเรื�อง
อะไรบา้ง  

ขอบเขตมีความสัมพนัธ์กบัจุดประสงคอ์ยา่งมาก คือ จาํกดัการศึกษาให้อยูใ่นเรื�องที�
เป็นจุดประสงค ์เช่น ราคาอาจเป็นปัญหาสาํหรับการเลือกคอมพิวเตอร์ใหต้รงตามจุดประสงค ์การศึกษาเรื�องราคา
ก็อยูใ่นขอบเขตที�จะตอ้งนาํมาพิจารณาเพื�อเสนอแนะ และราคาก็ตอ้งมีขอบเขตจาํกดัอีกวา่ราคาระดบัใดจึงจะไม่
แพงเกินไปและอยูใ่นข่ายที�จะเสนอแนะได ้ 

2. การกาํหนดเกณฑว์ดั เกณฑ ์คือ มาตรฐานที�เรากาํหนดขึ�นเพื�อประเมินค่าทางเลือกที�
จะใชแ้กปั้ญหาที�เราศึกษาอยู ่เกณฑเ์ป็นสิ�งสาํคญั เนื�องจากผูอ้่านจะนาํไปใชต้ดัสินวา่รายงานนั�นน่าเชื�อถือหรือไม่ 
เกณฑต์อ้งชดัเจนวดัได ้และเกิดจากการศึกษาความตอ้งการของผูอ้่านอยา่งแทจ้ริง เกณฑต์อ้งเป็นรูปธรรม คือ วดั
ไดช้ดัวา่ทางเลือกใดเป็นไปตามเกณฑม์ากหรือนอ้ยเพียงใด เกณฑที์�เป็นนามธรรมวดัไดย้าก เช่น “รถหรูดูมี
ระดบั” วดัยากกวา่ “รถกินนํ� ามนั 10 กิโลเมตร/ลิตร” แต่การเลือกซื�อรถไม่จาํเป็นตอ้งใชเ้กณฑที์�ชดัเพียงอยา่งเดียว 
จะตอ้งดูจุดประสงคว์า่จะซื�อมาเพื�ออะไร เราอาจคิดถึงเกณฑซึ์�งไม่ชดัเจน เช่น “สบาย” เมื�อเราแน่ใจที�จะใชเ้กณฑ์
นี�แลว้ เราอาจทาํให้เกณฑนี์�ชดัเจนขึ�น เช่น “ความกวา้งของห้องผูโ้ดยสาร” “มีที�เทา้แขนตรงกลางซึ�งพบัเก็บได”้ 
เป็นตน้  เกณฑบ์างขอ้อาจเป็นเกณฑส์าํคญัซึ� งจะขจดัเงื�อนไขของทางเลือก เช่น งบประมาณที�กาํหนดไวอ้าจเป็น
เกณฑส์าํคญัที�จาํกดัการเลือกรถยนต ์เพราะแมจ้ะใชเ้กณฑค์วามสบายดงักล่าวแลว้ แต่ถา้งบประมาณจาํกดัก็อาจ
ไม่สามารถเลือกรถที�นั�งสบายที�สุดได ้ 

3. การกาํหนดทางเลือก การกาํหนดทางเลือกเกิดจากการนาํขอ้มูลมาประสานเขา้กบั
เกณฑที์�ใชว้ดัเพื�อแกปั้ญหาตามแนวทางที�อาจเป็นไปได ้ การสร้างทางเลือกไม่มีกฎตายตวั ตอ้งอาศยัความคิด
สร้างสรรค ์กล่าวคือ ผูเ้ขียนรายงานจะตอ้งมองเห็นเองจากขอ้มูล ประสบการณ์ในเรื�องนั�น ประสบการณ์ในเรื�อง
อื�นๆสติปัญญาของตน แลว้สร้างทางเลือกให้ไดม้ากที�สุด เพราะทางเลือกที�มองเห็นครั� งแรกวา่เป็นทางเลือกที�ดี
ที�สุดอาจเป็นทางเลือกที�ไม่ดี และทางเลือกดูไม่น่าจะใชไ้ดอ้าจกลายเป็นทางเลือกที�ดีที�สุดในภายหลงัก็ได ้ ถา้
ปรากฏวา่สอดคลอ้งกบัเกณฑว์ดัมากที�สุด  

4. การประเมินค่าทางเลือก พิจารณาจากเกณฑว์ดัทุกขอ้อยา่งตรงไปตรงมา ไม่พยายาม
เขา้ขา้งทางเลือกที�เราชอบ เพราะหากเราประเมินเช่นนั�นผูอ่้านจะมองเห็นความลาํเอียงและไม่ยอมรับขอ้เสนอของ
เรา การประเมินค่าควรเขียนลงในกระดาษ เพื�อให้สามารถเปรียบเทียบคุณค่าของทางเลือกต่างๆไดช้ดัเจนทุกแง่
ทุกมุมและจะไดน้าํสิ�งที�เปรียบเทียบไวแ้ลว้นั�นไปเรียบเรียงลงในรายงานไดโ้ดยไม่ลืมรายละเอียด เช่น ในการซื�อ
รถเราอาจพบทางเลือก ดงันี�   

ราคาตน้แพง อะไหล่แพง ใชเ้ชื�อเพลิงนอ้ย รับประกนั 1 ปี  
ราคาตน้ถูก อะไหล่แพง ใชเ้ชื�อเพลิงมาก รับประกนั 6 เดือน  
ราคาตน้ถูก อะไหล่แพง ใชเ้ชื�อเพลิงนอ้ย รับประกนั 6 เดือน  

เราอาจมีเกณฑใ์นการซื�อรถ คือ เกณฑเ์ด็ดขาด คือ งบประมาณ  ส่วนเกณฑที์�ปรับได ้
คือ อตัราการใชเ้ชื�อเพลิง  ราคาอะไหล่ และ ระยะเวลารับประกนั  
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จะเห็นไดว้่า ถา้มีงบประมาณจาํกดัก็จะตอ้งเลือกราคาถูกเป็นเงื�อนไขแรก แต่ถา้มี
งบประมาณมากก็พิจารณาเกณฑอื์�นต่อไป เกณฑบ์างเกณฑอ์าจตดัทิ�งได ้ เช่นการรับประกนั 6 เดือน หรือ 1 ปี 
เกือบจะไม่สาํคญัเลยสาํหรับรถใหม่ เพราะมกัจะไม่เสียภายในเวลาดงักล่าว ในที�สุดก็จะเหลือเกณฑเ์ชื�อเพลิงกบั
อะไหล่ ซึ�งตอ้งเปรียบเทียบดูวา่ราคาที�วา่แพงนั�น อะไรแพงกวา่ อาจตอ้งพิจารณาเกณฑอื์�นอีก เช่น อะไหล่หายาก
หรือไม่ เชื�อเพลิงที�เปลืองนั�นเปลืองมากกวา่เท่าไร เราตอ้งการใชร้ถคนันั�นในระยะเวลาเพียงไม่เกิน 3 ปี หรือ
มากกวา่นั�น   เราตอ้งใชเ้กณฑเ์หล่านี�ประเมินค่าทางเลือกต่างๆให้เห็นชดัเจน วา่มีขอ้ดีขอ้เสียอะไร และทางเลือก
ใดมีขอ้ดีมากที�สุด ขอ้เสียนอ้ยที�สุดหรือมีขอ้ดีตรงตามความตอ้งการหรือเกณฑม์ากที�สุด  

5. การใหข้อ้สรุปและขอ้เสนอแนะ ไดม้าจากการประเมินค่าทางเลือก ขอ้สรุป คือ การ
ลงมติขั�นสุดทา้ยเมื�อไดว้เิคราะห์จุดหมาย เกณฑ ์ขอ้มูล และทางเลือก นั�นคือ ขอ้สรุปจะเกิดจากการวินิจฉัยอยา่งถี�
ถว้น ส่วนขอ้เสนอแนะเป็นการบอกผูอ่้านวา่ควรเลือกอะไร เพราะขอ้มูลอะไรเป็นตวักาํหนด ขอ้สรุปบอกสิ�งที�
เป็นผลการวินิจฉัย ส่วนขอ้เสนอแนะเป็นการบอกวา่จะปฏิบติัอะไร อยา่งไร เมื�อรับขอ้สรุปดงักล่าว การวินิจฉัย
ขอ้มูลเพื�อใหไ้ดข้อ้สรุปและการอา้งจากขอ้สรุปไปหาขอ้เสนอแนะจะตอ้งใหเ้ป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล  

2. รายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
2.1 การเสนอรายงานแบบบนัทึก การทาํบนัทึก (MEMO หรือ MEMORANDUM) เป็น

รูปแบบที�นิยมใชม้ากในวงการธุรกิจปัจจุบนั ทั�งในฐานะที�บุคคลติดต่อเขา้หาองคก์าร หรือติดต่อไปยงับุคคลหรือ
องคก์ารอื�น โดยมากผ่านกระบวนการทางโทรสาร (FAX) วิธีการหลกัในการเสนอรายงานแบบบนัทึกนี�  คือ 1) 
วตัถุประสงคที์�แน่ชดั 2) วธีิการทาํรายงาน ซึ�งโดยปกติจะไม่มีรูปแบบตายตวั จะเขียนไปตามตวัปัญหาของงานที�
เกิดขึ�นจริง และ 3) มีขอ้เสนอแนะในการแกปั้ญหาลกัษณะดงักล่าวจะแตกต่างจากการบนัทึกในสมยัก่อนที�ตอ้ง
แนบเรื� องเดิม แต่ในปัจจุบันมีเพียงแต่อา้งถึงเรื� องเดิม ที� เป็นเช่นนี� เพราะองค์การธุรกิจจะมอบหมายความ
รับผิดชอบให้ผูบ้ริหารไปทั�งหมดโดยให้อาํนาจในการบริหารเต็มที� ฉะนั�นการตดัสินใจของผูบ้ริหารแต่ละฝ่าย
เป็นเรื�องสาํคญั เขาจึงจะไม่พะวงกบัการตดัสินใจของหน่วยเหนือมากนกั การกระจายอาํนาจจะมีสูงมาก การ
บนัทึกรายงานทางธุรกิจจึงตอ้งให้เกิดความรวดเร็วในการตดัสินใจ ซึ� งเป็นบนัทึกรายงานปัญหาให้เจา้ของเรื�อง
ทราบและแกไ้ขโดยเสนอแนะวธีิดาํเนินการไวใ้หด้ว้ย  

2.2 การเสนอรายงานในรูปของจดหมาย เป็นแบบที�นิยมปฏิบติักนั เพราะถือวา่เป็นหลกัฐาน
และใหเ้กียรติกนั รูปแบบของจดหมายนั�นมีบางครั� งที�ทาํตามรูปแบบของทางราชการ สาระในรายงานส่วนมากจะ
มีสิ�งต่อไปนี� คือ 1) ส่งบนัทึก MEMO ไปพร้อมแนบเอกสารไป มีความยาวประมาณ 2-3 หน้า 2) อา้งถึง
ความสมัพนัธ์เดิมที�เคยพบกนั พร้อมทั�งอา้งอิงบุคคลที�รู้จกัเพื�อใหเ้กิดความคุน้เคย 3) พูดถึงการเสนอรายงานที�จะ
ทาํต่อไปพร้อมทั�งอธิบายเหตุผล 4) ให้รายละเอียดหรือขอ้เสนอ 5) ผลประโยชน์ที�ทั�งสองฝ่ายจะไดรั้บ 6) เสนอ
แนวทางการประสานงาน และ 7) อา้งความสัมพนัธ์เดิมพร้อมทั�งผลประโยชน์ที�จะมีมาในอนาคต ซึ� งการเขียน
รายงานธุรกิจในปัจจุบนัเปลี�ยนไปตามสภาวการณ์ จะเห็นวา่องคก์ารภาคเอกชนที�ใหญ่โตและมั�นคงไดเ้พราะใช้
ระบบการบริหารแบบแนวนอนให้เป็นรูปธรรมมากกวา่จะใช่ระบบพีระมิด เพราะทาํให้การบริหารงานง่ายขึ�น 
การรายงานธุรกิจในรูปของจดหมายซึ�งมีหลายรูปแบบ  

2.3 การเสนอรายงานแบบกรอกขอ้ความในแบบพิมพ ์ รายงานประเภทนี� จะยึดการกรอก
ขอ้ความในแบบพิมพที์�มีอยูแ่ลว้ เพียงแต่เติมผลงานที�ไดล้งไปเพื�อรายงาน 
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2.4 การเสนอรายงานแบบสั�นไม่เป็นทางการ เนื�อหาต่างๆของรายงานแบบนี� มีปรากฏแลว้ใน
หวัเรื�องของการรายงานขนาดสั�น 

2.5 การเสนอรายงานเป็นทางการขนาดยาว เป็นรายงานที�ทาํขึ�นในกรณีเป็นเรื�องยาวเกิน 10 
หนา้กระดาษขึ�นไป มีเนื�อหาซบัซอ้นกวา้งขวาง เป็นการนาํเสนอเพื�อเกิดความเขา้ใจหรือเพื�อให้ยึดถือเป็นแนว
ปฏิบติั และเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานได ้จึงตอ้งทาํเป็นรูปเล่มที�สะดวกแก่การเยบ็และคน้ควา้ ภายในเล่มจะมีเนื�อหาที�
บอกรายละเอียด เช่น ขอ้มูล ตาราง สถิติ เชิงอรรถ หนงัสืออา้งอิงครบถว้น  

2.6 การเสนอรายงานในรูปบทความหรือบทสัมภาษณ์ นิยมทาํกนัมากในการนาํเสนอรายงาน
เหตุการณ์ต่างๆ หรือความเคลื�อนไหวทางธุรกิจโดยจะให้รายละเอียดขอ้มูลต่างๆประกอบดว้ย ซึ� งลกัษณะของ
รายงานแบบนี� จะมุ่งให้ความรู้และขอ้มูลต่อสาธารณชนเพื�อการพิจารณาวิเคราะห์ในเรื�องนั�นๆ ส่วนใหญ่จะ
นาํเสนอผา่นหนงัสือพิมพท์างธุรกิจ1421  

พูลสุข เอกไทยเจริญ ไดก้ล่าวถึงลกัษณะรายงานที�ดีไวด้งันี� คือ 1) ปกสวยเรียบ 2) กระดาษที�ใชมี้
คุณภาพดี มีขนาดถูกตอ้ง 3) มีหมายเลขแสดงหนา้ 4) มีสารบญัหรือมีหัวขอ้เรื�อง 5) มีบทสรุปยอ่ 6) การเวน้ระยะ
ในรายงานมีความเหมาะสม 7) ไม่พิมพข์อ้ความให้แน่นจนดูลานตาไปหมด 8) ไม่มีการแก ้ขูดลบ 9) พิมพอ์ยา่ง
สะอาดและดูเรียบร้อย 10). มีผงัหรือภาพประกอบตามความเหมาะสม 11) ควรมีการสรุปให้เหลือเพียงสั�น ๆ แลว้
นามาแนบประกอบรายงาน และ 12) จดัรูปเล่มสวยงาม1422 นอกจากนี�ยงัไดก้ล่าวถึงการเขียนรายงานที�ดีไวว้า่ ควร
ประกอบดว้ยลกัษณะดงัต่อไปนี� คือ &) เนื�อเรื�อง รายงานที�ดีตอ้งมีเนื�อหาที�ถูกตอ้งครบถว้น ครอบคลุมประเด็นที�
ตอ้งการนาํเสนออยา่งทั�วถึง มีการจดัลาํดบัเนื�อเรื�องอยา่งเหมาะสม เนื�อเรื�องมีความชดัเจน มีเอกภาพ สารัตถภาพ 
และสัมพนัธภาพ มีวิธีการนาํเสนอที�ดี อ่านเขา้ใจไดอ้ย่างชดัเจนตรงตามวตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงาน -) 
ภาษา ภาษาที�ใชใ้นการเขียนรายงาน ตอ้งเป็นภาษาที�ถูกตอ้งเหมาะสม เป็นภาษาเขียนที�เรียบเรียงอยา่งพิถีพิถนั ได้
ความหมายชดัเจนไม่คลุมเครือ เป็นภาษาที�สั�นกะทดัรัด สละสลวย เรียบง่าย นาํเสนอแนวคิดและขอ้มูลที�ตรง
ประเด็น เป็นภาษาที�น่าอ่าน เขา้ใจง่ายและสมํ�าเสมอตลอดทั�งเรื�อง o) รูปแบบ มีรูปแบบที�ถูกตอ้งตามที�กาํหนด 
รูปแบบเป็นสิ�งที�สาํคญัที�ตอ้งยึดถือและจดัทาํให้ถูกตอ้ง การพิมพป์ระณีต ส่วนประกอบทุกส่วนมีความสวยงาม 
ถูกตอ้งเรียบร้อย มีคุณภาพ ทุกขั�นตอนในการจดัทาํตอ้งมีการตรวจทานแกไ้ขอย่างละเอียดถี�ถว้น p) ความเป็น
ผลงาน  การเขียนรายงานที�ดี ตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่การเขียนเป็นการเขียนอยา่งจริงจงั ลึกซึ� ง กวา้งขวาง ครบถว้น มี
ความน่าเชื�อถือ มีหลกัฐานอ้างอิงที�หลากหลาย ทันสมยั ที�ผ่านการคดัเลือกอย่างพิถีพิถนั มีการเขียนอ้างอิง
แหล่งที�มาของขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น และ W) ความชดัเจนของผูท้าํรายงาน  รายงานที�ดีตอ้งแสดงใหเ้ห็น
วา่ผูท้าํรายงานมีความชดัเจนในแนวคิดและประเด็นสําคญัของเรื�อง  มีความเขา้ใจอย่างแจ่มชดัถึงสิ�งที�นาํเสนอ 

                                                
1421ตรึงตา แหลมสมุทร และ วรรณรี ปานศิริ, “การเขียนรายงานธุรกิจ,” ใน สื�อการสอนออนไลน์ 

วิชาภาษาไทยเพื�อการสื�อสารธุรกิจ 9 หน่วยที� 6 ภาควิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วทิยาเขตวงัไกลกงัวล (ประจวบคีรีขนัธ์:มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขต
วงัไกลกงัวล),s--RW, เขา้ถึงเมื�อ 1 กุมภาพนัธ์ 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.kkw.rmutr.ac.th/thai/e-learning/ 
thailinfomation.php  

1422พลูสุข เอกไทยเจริญ, การเขียนรายงาน (กรุงเทพฯ: สุวริียาสาส์นการพิมพ,์-WW&),&r-. 
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ทุ่มเทความใส่ใจใหก้บัเรื�องที�รายงาน การคดัสนัขอ้มูล และนาํมาให้ไดต้รงตามประสงคข์องเรื�อง นอกจากขอ้มูล
ที�ไดจ้ากการรายงานแลว้อาจมีส่วนที�แสดงถึงความคิดสร้างสรรคที์�เป็นของตนเองของผูท้าํรายงาน นั�นคือ ความรู้
ประสบการณ์ ความคิด หรือความเห็นที�แตกต่างหรือแปลกใหม่ออกไปบา้ง และอาจย ํ�าถึงประโยชน์ที�ไดจ้ากการ
ทาํรายงานครั� งนี�  ซึ� งเนื�อเรื�องเป็นส่วนที�นาํเสนอแนวความคิดและขอ้เท็จจริงทั�งหมด ที�ผูท้าํรายงานไดเ้รียบเรียง
จากผลของการรายงานดว้ยวิธีต่างๆ และจากแหล่งขอ้มูลที�หลากหลาย ในขั�นตอนการเรียบเรียงเนื�อเรื�อง  ผูท้าํ
รายงานตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถหลายๆ ดา้นดว้ยกนั นอกเหนือจากความรู้เกี�ยวกบัสาระรายละเอียดของเนื�อ
เรื�องตามที�ไดว้างกรอบไวใ้นโครงเรื�องแลว้ยงัตอ้งเรียนรู้รูปแบบและส่วนประกอบของรายงานที�ถูกตอ้งตามที�
กาํหนดเพื�อให้สามารถเขียนไดอ้ย่างถูกตอ้ง  สิ�งที�สําคญัอีกอย่างคือ การใช้ภาษา ซึ� งจะตอ้งมีผลอย่างมากต่อ
คุณภาพของรายงาน ผูท้าํรายงานตอ้งสามารถใชภ้าษาที�ถูกตอ้งเหมาะสม ตั�งแต่การเลือกใชค้าํ การเขียนประโยค 
การเขียนย่อหนา้ และการลาํดบัความ  การใชภ้าษาที�ดีช่วยทาํให้เนื�อเรื�องน่าอ่าน เขา้ใจง่าย และสื�อความไดต้รง
ตามวตัถุประสงค ์ และผูท้าํรายงานพึงตระหนกัไวว้า่  การเขียนเนื�อเรื�องเป็นขั�นตอนที�ตอ้งกระทาํอยา่งละเอียดถี�
ถว้นประณีต มีการทบทวนตรวจทางเพื�อหาขอ้ผิดพลาดบกพร่อง และแกไ้ขปรับปรุง ทั�งในขณะเขียนฉบบัร่าง
และในขณะทาํตน้ฉบบั เพื�อใหไ้ดผ้ลงานที�ดีมีคุณภาพ1423  

วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ ไดก้ล่าวถึงวิธีการนาํเสนอรายงานไว ้- วิธีดว้ยกนั คือ &) การนาํเสนอดว้ย
วาจาหรือการนาํเสนอดว้ยปากเปล่า  (Oral Reports) เป็นการนาํเสนอรายงานดว้ยการพูดปากเปล่า การนาํเสนอ
รายงานวิธีนี�   ผูร้ายงานตอ้งเตรียมตวัมาก่อนล่วงหนา้  โดยจะตอ้งคาํนึงถึงลาํดบัหัวขอ้เรื�องของรายงาน  การใช้
ภาษาที�เขา้ใจง่าย  สุภาพ  เสียงดงัฟังชดั  และถา้มีสื�อประกอบการพูดดว้ยจะทาํให้การเสนอรายงานน่าสนใจมาก
ยิ�งขึ�น -) การนาํเสนอดว้ยลายลกัษณ์อกัษร  (Written Reports) เป็นการนาํเสนอรายงานที�เรียบเรียงดว้ยตวัหนงัสือ
หรือลายลกัษณ์อกัษร  มกัทาํเป็นรูปเล่ม เป็นรูปแบบการนาํเสนออยา่งเป็นทางการ (Formal Presentation) ซึ� งการ
นาํเสนอจะตอ้งคาํนึงถึงลาํดบัขั�นตอนการทาํรายงาน ภาษาที�ถูกตอ้ง กะทดัรัด ชดัเจนครบถว้น รูปเล่มของรายงาน
ที�ถูกตอ้งเหมาะสม  และครบถว้นตามที�กาํหนด1424   

วรรณดี สุธาพาณิชย ์ไดก้ล่าวถึงวิธีการนาํเสนอรายงานไว ้o วิธี คือ &) การรายงานดว้ยวาจา เป็น
การเสนอผลการดาํเนินงานโดยการพูดบรรยาย 2) การรายงานดว้ยเอกสาร เป็นการเสนอผลการดาํเนินงานโดย
การเขียนเป็นเอกสารรายงาน o) การรายงานดว้ยสื�อเทคโนโลยี เป็นการใชสื้�อเทคโนโลยีประกอบการเสนอผล
การดาํเนินงาน และยงัไดแ้สดงทศันะไวว้่า การรายงานที�มีความน่าเชื�อถือและนิยมใช้กนัอย่างหลากหลายใน
สถานการณ์ต่างๆ คือ การรายงานดว้ยเอกสาร (Report)1425   

พลูสุข เอกไทยเจริญ ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัการเลือกใชสื้�อและอุปกรณ์ในการนาํเสนอรายงานไว้
ดงันี� คือ  &) ผูน้าํเสนอรายงานสามารถนาํโสตทศันูปกรณ์ชนิดต่างๆ มาใชใ้นการนาํเสนอ แต่ก่อนที�จะตดัสินใจ

                                                
1423เรื�องเดียวกนั,&s-. 
1424วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ, หลักการและเทคนิคการเขียนรายงาน (กรุงเทพฯ:สํานักพิมพโ์ฟร์เพซ

,-WWo), -Ar. 
1425วรรณดี สุธาพาณิชย,์ การรายงานผลการดําเนินงาน, เขา้ถึงเมื�อ 1 กุมภาพนัธ์ 2557, เขา้ถึงได้

จาก https://www.gotoknow.org/posts/Wr-qs 
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เลือกใชสื้�อหรืออุปกรณ์ชนิดใดแลว้ ควรวิเคราะห์เสียก่อนว่าสื�อหรืออุปกรณ์ใดจะเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
เรื�องที�จะนาํเสนอนั�นๆ โดยการวิเคราะห์จาก ขนาดและลกัษณะของผูฟั้ง เวลาที�ใชใ้นการนาํเสนอ เวลาสาํหรับ
การผลิตสื�อ และงบประมาณ 2) โสตทศันูปกรณ์และสื�อสาํหรับใชใ้นการนาํเสนอ ควรจะสอดคลอ้งและเหมาะสม
กบัเรื�องราวในโลกยคุปัจจุบนัเราอาจจดัหามาไดห้ลายๆ อยา่งเช่น  เครื�องเสียงชนิดต่างๆ  ชอลก์/กระดานดาํ  ฟลิป
ชาร์ต/แผนภูมิ/ของจริง แผนผงั/แผนที�  เครื�องฉายไมโครฟิลม์ เครื�องฉายภาพขา้มศีรษะ/ภาพถ่าย/แผ่นใส   เครื�อง
ฉายภาพยนตร์ทุกชนิด ทีวี/วีดีโอ/ภาพจากวีดีโอ เครื� องฉายสไลด์/ภาพสไลด์/มัลติวิชั�น และภาพจาก
จอคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ o)ประโยชน์ของการเตรียมโสตทศันูปกรณ์และสื�อสาหรับใชใ้นการนาํเสนอ จะเพิ�ม
อรรถรสในการบรรยายรายงานดว้ยวาจาเพราะสามารถช่วยในเรื�อง ดงันี� คือ  o.&) ผูรั้บรายงานสามารถเห็นและคิด
ไดโ้ดยตรงในทนัที และ o.2) มีความกระจ่างชดัและสามารถเนน้จุดสาํคญัเป็นพิเศษไดต้รงจุดช่วยในการสรุป
ประเด็น1426 

คณะทาํงานพฒันาการจดัการความรู้ หมวด 4 สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ไดก้ล่าวถึง
วธีิการทบทวนการเขียนรายงานไวว้า่ เมื�อผูเ้ขียนเขียนรายงานเสร็จแลว้ และตอ้งการทบทวนเนื�อหาที�เขียนไป ซึ� ง
มีขอ้แนะนาํดงันี� คือ  1) พยายามปล่อยใจให้วา่ง ไม่คิดเกี�ยวกบัรายงานดงักล่าวประมาณ 1-2 วนั ก่อนที�จะอ่าน
ทบทวนเนื�อหา ซึ�งจะทาํใหง่้ายในการเห็นวา่รายงานที�เขียนไวแ้ลว้นั�นตรงวตัถุประสงคข์องการเขียนหรือไม่ และ
มีช่องวา่งหรือปัญหาใดบา้ง 2) การอ่านทบทวนนี� เป็นการคิดใหม่เกี�ยวกบัความคิด ขดัเกลาเนื�อหา การจดัเรียงยอ่
หนา้ และประโยค ดงันั�นจึงจาํเป็นตอ้งตรวจสอบโดยละเอียดเกี�ยวกบัความคิดในรายละเอียดของเนื�อหา เพื�อเพิ�ม
ขอ้มูลที�จะสนบัสนุนขอ้กล่าวอา้งในรายงานหรือลบขอ้มูลที�ไม่จาํเป็นทิ�ง  3) อ่านรายงานแบบออกเสียงดงัๆ ซึ�งทาํ
ใหง่้ายในการระบุวา่ประโยคหรือยอ่หนา้ใดบา้งที�เขียนไม่ชดัเจน และ 4) ควรให้บุคคลอื�นอ่านรายงานนี�และบอก
ผูเ้ขียนว่ามีส่วนใดบา้งที�ไม่ชดัเจนหรือสับสน ทั�งนี� ยงัไดก้ล่าวถึงวิธีการตรวจสอบความถูกตอ้งของการเขียน
รายงานไวว้า่  การตรวจสอบความถูกตอ้งในที�นี�  หมายถึง การตรวจอยา่งละเอียดเกี�ยวกบัการสะกดคาํ การเวน้
วรรคสําหรับผูที้�พิมพ์ดว้ยเครื�องคอมพิวเตอร์ควรพิมพอ์อกมาก่อนตรวจสอบ เพราะการตรวจสอบจากหน้า
จอคอมพิวเตอร์จะทาํไดย้ากกวา่การอ่านจากกระดาษ นอกจากนี�ยงัควรตระหนกัดว้ยวา่โปรแกรมที�ใชต้รวจคาํผิด
นั�นอาจใชไ้ม่ไดก้บัทุกคาํ ดงันั�นจึงไม่ควรไวใ้จโปรแกรมนี�ใหม้ากนกั1427  

วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัจริยธรรมในการเขียนรายงานไวว้่า เป็นสิ�งที�สําคญั
อยา่งยิ�ง เพราะเป็นตวัคอยควบคุมความถูกตอ้งของผลงานวิชาการนั�น  โดยการที�จะไดม้าซึ� งผลงานวิชาการที�ดีมี
คุณภาพนั�นตอ้งเริ�มจากการมีแหล่งขอ้มูล (Resource) ซึ� งอาจไดม้าจากการศึกษาคน้ควา้ของผูอื้�นหรือของผูเ้ขียน
เอง ในด้านการอ้างอิงผลงานวิชาการของผู ้อื�นนั� น หากเป็นการนําข้อความนั� นมาโดยตรงผู ้เขียนต้องใส่
เครื�องหมายอญัประกาศ (“...”) พร้อมทั�งบอกแหล่งที�มาของขอ้ความหรือขอ้มูลนั�น โดยระบุชื�อผูเ้ขียน ปีที�พิมพ์
เผยแพร่ พร้อมทั�งบอกเลขหน้าที�ขอ้ความนั�นปรากฏ สําหรับในกรณีที�นาํเอาความคิดของผูอื้�นมาเขียนนั�น ถา้
ไม่ไดย้กขอ้ความมาโดยตรง แต่มีการปรับเปลี�ยนประโยค และยงัคงไวซึ้� งแนวคิดเดิม (Paraphrasing)ไว ้ผูเ้ขียน
                                                

1426พลูสุข เอกไทยเจริญ, การเขียนรายงาน (กรุงเทพฯ: สุวริียาสาส์นการพิมพ,์-WW&), &rW. 
1427สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข, คณะทาํงานพฒันาการจดัการความรู้หมวด 4, องค์ความรู้

เรื�องคู่มือการรายงานผลการดาํเนินงาน (กรุงเทพฯ:สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,2553),24-25, เขา้ถึงเมื�อ 
1 กมุภาพนัธ์ 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://-Ao.&Wr.&A.&&/pmqaWo/wp-content/uploads/km/report.pdf 
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จาํตอ้งเขียนอา้งอิงถึงแหล่งที�มาของความคิดนั�นๆ ดว้ย  ในการนาํผลงานหรือความคิดของผูอื้�นมาเป็นของตนเอง
โดยไม่บอกแหล่งที�มานั�น เจา้ของความคิดสามารถดาํเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา
ได้1428  

�.S ระบบสารสนเทศเพื�อการบริหาร  
ข้อมูล (Data) 

 พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. -Wp- ไดใ้ห้คาํนิยามความหมายของคาํวา่ “ขอ้มูล” ว่า
เป็นนาม หมายถึง ขอ้เท็จจริง หรือสิ�งที�ถือหรือยอมรับวา่เป็นขอ้เท็จจริง สาํหรับใชเ้ป็นหลกัอนุมานหาความจริง
หรือการคาํนวณ1429  
 ทูร์บานและคณะ (Turban and Others) ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ “ขอ้มูล”ไวว้า่ ขอ้มูล (Data) คือ 
คาํอธิบายพื�นฐานเกี�ยวกบัสิ�งของ เหตุการณ์ กิจกรรม หรือธุรกรรม ซึ� งไดรั้บการบนัทึก จาํแนก และ เก็บรักษาไว ้
โดยที�ยงัไม่ไดเ้ก็บใหเ้ป็นระบบ เพื�อที�จะใหค้วามหมายอยา่งใดอยา่งหนึ�งที�แน่ชดั1430  

แคมป์เบลล ์ ( Campbell) ไดใ้ห้ความหมายของคาํวา่ “ขอ้มูล”ไวว้า่ ขอ้มูล (data) คือ ขอ้เท็จจริง
(fact) ที�บนัทึกเหตุการณ์ต่าง ๆที�เกิดขึ�นแต่ยงัไม่รวมเป็นพวก และเมื�อเชื�อมโยงดว้ยกนัโดยการประมวลผล 
(processing) จะกลายเป็นสารสนเทศ (information) ทั�งขอ้มูล (data) และสารสนเทศ (information) จะสับเปลี�ยน
แทนที�กนัได้1431  

เบอร์ซและสเตร์เตอร์ (Burch and Stater) ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ “ขอ้มูลและสารสนเทศ”ไวว้า่  
ขอ้มูล คือ ตวัเลข ภาษา หรือสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ที�ใชแ้ทนคน สิ�งของ และความคิด ลกัษณะของขอ้มูลจะเป็น
ขอ้เท็จจริงไม่ถูกปรุงแต่ง และไม่เกี�ยวขอ้งกนั กล่าวโดยสรุปคือ ขอ้มูล หมายถึง ขอ้เท็จจริงต่าง ๆ อาจเป็นตวัเลข 
ภาษาหรือสญัลกัษณ์ต่าง ๆ ที�ยงัไม่ผา่นการประมวลผลการปรุงแต่ง ซึ� งอาจจะมีประโยชน์หรือไม่ ขึ�นอยูก่บัความ
ตอ้งการของผูใ้ชห้รือหน่วยงาน1432 ส่วนสารสนเทศ คือ ขอ้มูลที�ผ่านการเปลี�ยนแปลงหรือจดัการกระทาํเพียงผล

                                                
1428วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ, หลักการและเทคนิคการเขียนรายงาน (กรุงเทพฯ:สํานักพิมพโ์ฟร์เพซ

,-WWo), -&&. 
1429ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. STUS, ออนไลน์ เขา้ถึงเมื�อ 

&/-/-WWr จาก http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp 

1430Efraim Turban, Ephraim R. McLean, and James C. Wetherbe, Information technology for 
management: transforming business in the digital economy, 3rd ed. (New York: John Willey & Sons.2002), 
48. 

1431Bonita J. Campbell , Understanding Information System Foundation for Control (New 
Delhi :Prentice - hall of India , 1979),  44-45. 

1432John G. Burch and Felix R. Strater, Intformation System :Theory and Practice, 3rd ed. 
(New York :John Willy & Sons,1974), 23. 
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ของการเพิ�มความรู้ ความเขา้ใจของผูใ้ช ้ ลกัษณะของสารสนเทศจะเป็นการรวบรวมขอ้มูลหลาย ๆ อย่างที�
เกี�ยวขอ้งกนัเพื�อจุดมุ่งหมายอยา่งใดอยา่งหนึ�ง1433   

เมอร์ดิคและคณะ ( Murdick and Others) ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ “ขอ้มูลและสารสนเทศ”ไวว้า่ 
ขอ้มูล คือ ขอ้เท็จจริง (fact) หรือ ตวัเลข (figure) ซึ�งไม่สามารถนาํมาใชใ้นการประกอบการตดัสินใจโดยตรง ปกติ
จะอยูใ่นรูปของการจดบนัทึกประวติัความเป็นมาโดยมิไดน้าํมาประมวลผลเพื�อใชใ้นการตดัสินใจในทนัที ส่วน
สารสนเทศ (information) เป็นขอ้มูล (data) ที�ผ่านการเลือกสรรแลว้นาํมาประมวลผล หรือขอ้มูลที�ใชเ้ป็นขอ้
ถกเถียง อา้งอิง หรือใชเ้ป็นพื�นฐานในการคาดการณ์ล่วงหนา้ ช่วยในการวนิิจฉยัสั�งการ1434  

สแทร์(Stair)ไดใ้ห้ความหมายของคาํวา่ “ขอ้มูลและสารสนเทศ”ไวว้า่ ขอ้มูล(data) ประกอบดว้ย
ความจริงที�ยงัไม่ไดป้รุงแต่ง ส่วนสารสนเทศ (information) คือ การรวบรวมความจริงต่างๆ ในองคก์ารที�ผ่าน
กระบวนการประมวลผล เพื�อใหไ้ดผ้ลผลิตที�มีประโยชน์ และมีคุณค่าสาํหรับผูต้ดัสินใจ1435  

ฮิคส์ ( Hicks) ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ “ขอ้มูลและสารสนเทศ”ไวว้า่ ขอ้มูล (data) หมายถึง สิ�ง
ที�แสดงความจริงแนวความคิดที�ถูกรวบรวมไวส้าํหรับการตดัสินใจโดยปราศจากกระบวนการ ส่วนสารสนเทศ 
(information) หมายถึง ขอ้มูลที�ผ่านกระบวนการเชิงระบบ และนาํไปใชต้ดัสินใจได ้ขอ้มูลของคนหนึ�ง อาจจะ
เป็นสารสนเทศของอีกคนหนึ�งขึ�นอยูก่บัตาํแหน่งงาน และความตอ้งการใชส้ารสนเทศนั�น1436  

สแตรส์และ เรยโ์นลด์ส (Stair and Reynolds) ไดแ้สดงทศันะไวว้่า ขอ้มูลนั�นประกอบไปดว้ย
ขอ้เท็จจริง (Raw Facts) เช่น ชื�อลูกคา้ ตวัเลขเกี�ยวกบัจาํนวนชั�วโมงที�ทาํงานในแต่ละ สัปดาห์ ตวัเลขเกี�ยวกบั
สินคา้คงคลงั หรือรายการสั�งของ1437  

อาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่ ขอ้มูล คือ ตวัเลข ภาษา หรือสัญลกัษณ์ต่างๆ ที�ใชแ้ทนคน สัตว ์สิ�งของ 
และความคิดที�ถูกรวบรวมไวส้าํหรับการตดัสินใจ มีลกัษณะที�เป็นขอ้เท็จจริงที�ยงัไม่ถูกปรุงแต่งและไม่เกี�ยวขอ้ง
กนั ส่วนสารสนเทศ คือ ขอ้มูลที�ถูกจดักระทาํผ่านกระบวนการเชิงระบบ และนาํไปใชใ้นการประกอบการ
ตดัสินใจได ้มีลกัษณะที�เป็นการรวบรวมขอ้มูลหลาย ๆ อยา่งที�เกี�ยวขอ้งกนัเพื�อจุดมุ่งหมายอยา่งใดอยา่งหนึ�ง ซึ� ง
ทั�งขอ้มูล (data) และสารสนเทศ (information) จะสบัเปลี�ยนแทนที�กนัได ้ 

 
 

                                                
1433Ibid., 7. 
1434Robert G. Murdick, Joel E. Ross, and Jame R. Clagget, Information System for Modern 

Mangement, 3rd ed. (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice- Hall, 1985), 6. 
1435Ralph M. Stair, Principles of Information Systems (Boston : Boyd and Fraser Publishing 

Company, 1992),  4. 
1436Jame O. Hicks, Jr., Management Information System (Singapore : West Publishinf,1993), 

36. 

1437Ralph M. Stair and George W. Reynolds, Principles of information systems: A managerial 
approach, pth ed. (Cambridge, MA: Thomson Course Technology,1999), &q. 
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ฐานข้อมูล (Data Base)  
ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ และไพบูลย ์เกียรติโกมล ไดจ้าํแนกโครงสร้างขอ้มูลออกเป็น 2 ลกัษณะ 

ไดแ้ก่ 1) โครงสร้างเชิงกายภาพ (Physical Data Structure) หมายถึง วิธีการจดัเก็บขอ้มูลในสื�อต่าง ๆ เช่น เทป
แม่เหล็ก จานแม่เหล็ก ดิสก์เก็ต เป็นตน้ และ 2) โครงสร้างเชิงตรรกะ (Logical Data Structure) หมายถึง การ
จดัเก็บขอ้มูลและความสมัพนัธ์ต่าง ๆ ของขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูล ทั�งนี� ยงัไดอ้ธิบายเพิ�มเติมสาํหรับโครงสร้าง
เชิงตรรกะ เพื�อจะแสดงให้เขา้ใจถึงการจดัระเบียบการทาํงาน และการมีปฏิสัมพนัธ์ภายในระบบฐานขอ้มูล ซึ� ง
ระดบัโครงสร้างของขอ้มูลที�นาํไปใชง้านนั�น สามารถแบ่งได ้ดงันี� คือ  

บิต (Bit) เป็นโครงสร้างขอ้มูลที�เล็กที�สุดที�เครื�องรู้จกั อยูใ่นรูปของสัญญาณไฟฟ้าประกอบดว้ย
เลข 0 กบั 1 ถา้เป็นเลข 0 แสดงวา่ไม่มีสญัญาณไฟฟ้า แต่ถา้เป็นเลข 1 แสดงวา่มีสญัญาณไฟฟ้า  

ไบต ์(Byte)  คือ กลุ่มของบิตที�เป็นรหสัใชแ้ทนตวัอกัษร 1 ตวั โดยปกติแลว้ 8 บิต คือ 1 ไบต ์หรือ 
1 ตวัอกัษร (Character) ดงันั�นตวัอกัษร 1 ตวั อาจจะเรียกวา่ 1 ไบต ์ก็ได ้ 

เขตขอ้มูล/ฟิลด ์(Field) คือ หน่วยของขอ้มูลที�เกิดจากการนาํตวัอกัษรหลาย ๆ ตวัมารวมกนั เป็นคาํ
ที�มีความหมาย เช่น ฟิลด์ชื�อนักศึกษา ฟิลด์ตวัเลขเงินเดือน ฟิลด์รหัสประจาํตวัพนกังาน ฟิลด์คะแนนแต่ละวิชา   
เป็นตน้  

ระเบียน/เรคคอร์ด (Record) คือ รายการขอ้มูลแต่ละรายการอนัประกอบไปดว้ยฟิลด์ต่างๆ มา
รวมกนั เช่น รายการขอ้มูลของพนักงานแต่ละคน รายการของสินคา้แต่ละชิ�น รายการของนักศึกษาแต่ละคน     
เป็นตน้  

แฟ้มขอ้มูล/ ไฟล์ (File) คือ กลุ่มของรายการขอ้มูลที�เหมือนกนัมารวมกนั เช่น แฟ้มเก็บขอ้มูล
ทะเบียนประวติันักศึกษา   แฟ้มเก็บขอ้มูลรายชื�อสินคา้   แฟ้มเก็บขอ้มูลรายชื�อหนังสือในห้องสมุด   แฟ้มเก็บ
ขอ้มูลประวติัพนกังานในบริษทั เป็นตน้  

ฐานขอ้มูล (Data Base) คือ หน่วยของขอ้มูลที�มีการนําแฟ้มข้อมูลหลาย ๆ แฟ้มขอ้มูลที� มี
ความสัมพันธ์กันมารวมกัน เช่น ฐานข้อมูลในระบบทะเบียนนักศึกษา ประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลรายวิชา 
แฟ้มขอ้มูลนกัศึกษา แฟ้มขอ้มูลการลงทะเบียน และแฟ้มขอ้มูลผลการเรียน เป็นตน้1438 นาํเสนอเป็นแผนภูมิได้
ดงันี�  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1438ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ และไพบูลย ์เกียรติโกมล, ระบบสารสนเทศเพื�อการจัดการ (กรุงเทพฯ : 

ซีเอด็ยเูคชั�น,2545), 110. 
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แผนภูมิที� 41 แผนภูมิแสดงลาํดบัขั�นของหน่วยขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูล 
ที�มา: โอภาส เอี�ยมสิริวงศ,์ การออกแบบและจดัการฐานข้อมูล (กรุงเทพฯ:ซีเอด็ยเูคชั�น,-Wpq), 18. 

 
ซึ�งสุธินนัท์ แสวงสุข ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื�องระบบรายงานอุบติัการณ์ความเสี�ยงในโรงพยาบาล 

กรณีศึกษาสถาบนักลัยาณ์ราชนครินทร์ และแสดงทศันะเกี�ยวกบัระบบฐานขอ้มูลไวด้งันี�  
ฐานขอ้มูล (Data Base) หมายถึง กลุ่มของขอ้มูลที�ถูกเก็บรวบรวมไว ้ โดยมีความสัมพนัธ์ซึ� งกนั

และกนั โดยไม่ไดบ้งัคบัวา่ ขอ้มูลทั�งหมดนี� จะตอ้งเก็บไวใ้นแฟ้มขอ้มูลเดียวกนัหรือแยกเก็บหลาย ๆ แฟ้มขอ้มูล 
นั�นก็คือการเก็บขอ้มูลในฐานขอ้มูลนั�นเราอาจจะเก็บทั�งฐานขอ้มูล โดยใชแ้ฟ้มขอ้มูลเพียงแฟ้มขอ้มูลเดียวกนัได ้
หรือจะเก็บไวใ้นหลาย ๆ แฟ้มขอ้มูล ที�สําคญัคือจะตอ้งสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างระเบียนและเรียกใช้
ความสมัพนัธ์นั�นได ้มีการกาํจดัความซํ� าซอ้นของขอ้มูลออกและเก็บแฟ้มขอ้มูลเหล่านี� ไวที้�ศูนยก์ลาง เพื�อที�จะนาํ
ขอ้มูลเหล่านี�มาใชร่้วมกนั ควบคุมดูแลรักษาเมื�อผูต้อ้งการใชง้านและผูมี้สิทธิ{ จะใชข้อ้มูลนั�นสามารถดึงขอ้มูลที�
ตอ้งการออกไปใช้ได้ขอ้มูลบางส่วนอาจใช้ร่วมกับผูอื้�นได้ แต่บางส่วนผูมี้สิทธิ{ เท่านั�นจึงจะสามารถใช้ได ้ 
โดยทั�วไปองคก์ารต่างๆ จะสร้างฐานขอ้มูลไว ้เพื�อเก็บขอ้มูลต่างๆ ของตวัองคก์าร โดยเฉพาะอยา่งยิ�งขอ้มูลในเชิง
ธุรกิจ เช่น ขอ้มูลของลูกคา้ ขอ้มูลของสินคา้ ขอ้มูลของลูกจา้ง และการจา้งงาน เป็นตน้ การควบคุมดูแลการใช้
ฐานขอ้มูลนั�น เป็นเรื�องที�ยุง่ยากกวา่การใชแ้ฟ้มขอ้มูลมาก เพราะเราจะตอ้งตดัสินใจวา่โครงสร้างในการจดัเก็บ
ขอ้มูลควรจะเป็นเช่นไร การเขียนโปรแกรมเพื�อสร้างและเรียกใชข้อ้มูลจากโครงสร้างเหล่านี�  ถา้โปรแกรมเหล่านี�
เกิดทาํงานผิดพลาดขึ�นมา ก็จะเกิดความเสียหายต่อโครงสร้างของขอ้มูลทั�งหมดได ้ เพื�อเป็นการลดภาวะการ
ทาํงานของผูใ้ช ้จึงไดมี้ส่วนของฮาร์ดแวร์และโปรแกรมต่าง ๆ ที�สามารถเขา้ถึงและจดัการขอ้มูลในฐานขอ้มูลนั�น 
เรียกวา่ ระบบจดัการฐานขอ้มูล หรือ Database Management System (DBMS) 

ระบบจดัการฐานขอ้มูล คือ ซอฟตแ์วร์ที�เปรียบเสมือนสื�อกลางระหวา่งผูใ้ชแ้ละโปรแกรมต่าง ๆ ที�
เกี�ยวขอ้งกบัการใชฐ้านขอ้มูล ซึ� งมีหนา้ที�ช่วยให้ผูใ้ชเ้ขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายสะดวกและมีประสิทธิภาพ การเขา้ถึง
ขอ้มูลของผูใ้ชอ้าจเป็นการสร้างฐานขอ้มูล การแกไ้ขฐานขอ้มูล หรือการตั�งคาํถามเพื�อให้ขอ้มูลมา โดยผูใ้ชไ้ม่

บิต (Bit: Binary Digit) 

ไบต ์(Byte) 

เขตขอ้มูล/ฟิลด ์(Field) 

ระเบียน/เรคคอร์ด (Record) 

แฟ้มขอ้มูล/ ไฟล ์(File) 

ฐานขอ้มูล (Data Base) 
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จาํเป็นตอ้งรับรู้เกี�ยวกบัรายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานขอ้มูล เปรียบเสมือนเป็นสื�อกลางระหวา่งผูใ้ชแ้ละ
โปรแกรมต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการใชฐ้านขอ้มูล 

การจัดการข้อมูลให้เป็นระบบฐานข้อมูลทําให้ข้อมูลมีส่วนดีกว่าการเก็บข้อมูลในรูปของ
แฟ้มขอ้มูล เพราะการจัดเก็บขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูล จะมีส่วนที�สําคญักว่าการจัดเก็บขอ้มูลในรูปของ
แฟ้มขอ้มูล ดงันี�  

1. ลดการเก็บขอ้มูลที�ซํ� าซอ้น ขอ้มูลบางชุดที�อยูใ่นรูปของแฟ้มขอ้มูลอาจมีปรากฏหลาย ๆ แห่ง 
เพราะมีผูใ้ชข้อ้มูลชุดนี� หลายคน เมื�อใชร้ะบบฐานขอ้มูลแลว้จะช่วยให้ความซํ� าซอ้นของขอ้มูลลดน้อยลง เช่น 
ขอ้มูลอยูใ่นแฟ้มขอ้มูลของผูใ้ชห้ลายคน ผูใ้ชแ้ต่ละคนจะมีแฟ้มขอ้มูลเป็นของตนเอง ระบบฐานขอ้มูลจะลดการ
ซํ� าซอ้นของขอ้มูลเหล่านี� ใหม้ากที�สุด โดยจดัเก็บในฐานขอ้มูลไวที้�เดียวกนั ผูใ้ชทุ้กคนที�ตอ้งการใชข้อ้มูลชุดนี� จะ
ใชโ้ดยผา่นระบบฐานขอ้มูล ทาํใหไ้ม่เปลืองเนื�อที�ในการเก็บขอ้มูลและลดความซํ� าซอ้นลงได ้

2. รักษาความถูกตอ้งของขอ้มูล เนื�องจากฐานขอ้มูลมีเพียงฐานขอ้มูลเดียว ในกรณีที�มีขอ้มูลชุด
เดียวกนัปรากฏอยูห่ลายแห่งในฐานขอ้มูล ขอ้มูลเหล่านี� จะตอ้งตรงกนั ถา้มีการแกไ้ขขอ้มูลนี� ทุกๆ แห่งที�ขอ้มูล
ปรากฏอยูจ่ะแกไ้ขใหถู้กตอ้งตามกนัหมดโดยอตัโนมติัดว้ยระบบจดัการฐานขอ้มูล 

3. การป้องกนัและรักษาความปลอดภยัใหก้บัขอ้มูลทาํไดอ้ยา่งสะดวก การป้องกนัและรักษาความ
ปลอดภยักบัขอ้มูลระบบฐานขอ้มูลจะให้เฉพาะผูที้�เกี�ยวขอ้งเท่านั�นจึงจะมีสิทธิ{ เขา้ไปใชฐ้านขอ้มูลไดเ้รียกวา่มี
สิทธิส่วนบุคคล (Privacy) ซึ� งก่อให้เกิดความปลอดภยั (Security) ของขอ้มูลดว้ย ฉะนั�นผูใ้จจะมีสิทธิ{ ที�จะเขา้ถึง
ขอ้มูลไดจ้ะตอ้งมีการกาํหนดสิทธิ{ กนัไวก่้อนและเมื�อเขา้ไปใชข้อ้มูลนั�น ๆ ผูใ้ชจ้ะเห็นขอ้มูลที�ถูกเก็บไวใ้น
ฐานขอ้มูลในรูปแบบที�ผูใ้ชอ้อกแบบไว ้

4. สามารถใชข้อ้มูลร่วมกนัได ้เนื�องจากในระบบฐานขอ้มูลจะเป็นที�เก็บรวบรวมขอ้มูลทุกอยา่งไว ้
ผูใ้ชแ้ต่ละคนจึงสามารถที�จะใชข้อ้มูลในระบบไดทุ้กขอ้มูล ซึ� งถา้ขอ้มูลไม่ไดถู้กจดัให้เป็นระบบฐานขอ้มูลแลว้ 
ผูใ้ชก็้จะใชไ้ดเ้พียงขอ้มูลของตนเองเท่านั�น 

5. มีความเป็นอิสระของขอ้มูล เมื�อผูใ้ชต้อ้งการเปลี�ยนแปลงขอ้มูลหรือนาํขอ้มูลมาประยกุตใ์ชใ้ห้
เหมาะสมกบัโปรแกรมที�เขียนขึ�นมา จะสามารถสร้างขอ้มูลนั�นขึ�นมาใชใ้หม่ไดโ้ดยไม่มีผลกระทบต่อระบบ
ฐานขอ้มูล เพราะขอ้มูลที�ผูใ้ชน้าํมาประยกุตใ์ชใ้หม่นั�นจะไม่กระทบต่อโครงสร้างที�แทจ้ริงของการจดัเก็บขอ้มูล 
นั�นคือ การใชร้ะบบฐานขอ้มูลจะทาํใหเ้กิดความเป็นอิสระระหวา่งการจดัเก็บขอ้มูลและการประยกุตใ์ช ้

6. สามารถขยายงานไดง่้าย เมื�อตอ้งการจดัเพิ�มเติมขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งจะสามารถเพิ�มไดอ้ยา่งง่ายไม่
ซบัซอ้น เนื�องจากมีความเป็นอิสระของขอ้มูล จึงไม่มีผลกระทบต่อขอ้มูลเดิมที�มีอยู ่

7. ทาํใหข้อ้มูลบูรณะกลบัสู่สภาพปกติไดเ้ร็วและมีมาตรฐาน เนื�องจากการจดัพิมพข์อ้มูลในระบบ
ที�ไม่ไดใ้ชฐ้านขอ้มูล ผูเ้ขียนโปรแกรมแต่ละคนมีแฟ้มขอ้มูลของตนเองเฉพาะ ฉะนั�นแต่ละคนจึงต่างก็สร้างระบบ
การบูรณะขอ้มูลให้กลบัสู่สภาพปกติในกรณีที�ขอ้มูลเสียหายดว้ยตนเองเฉพาะและดว้ยวิธีการของตนเอง จึงขาด
ประสิทธิภาพและมาตรฐาน แต่เมื�อมาเป็นระบบฐานขอ้มูลแลว้ การบูรณะขอ้มูลให้กลบัคืนสู่สภาพปกติจะมี
โปรแกรมชุดเดียวและมีผูดู้แลเพียงคนเดียวที�ดูแลทั�งระบบ ซึ�งยอ่มตอ้งมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกนั
แน่นอน 
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ฐานขอ้มูลเป็นงานประยกุตค์อมพิวเตอร์ที�มีความสาํคญัเป็นอยา่งยิ�งในยคุปัจจุบนั อาจกล่าวไดว้า่
งานประยกุตค์อมพิวเตอร์ทุกงานลว้นตอ้งสร้างขึ�นบนฐานขอ้มูลแทบทั�งสิ�น ดงันั�นการศึกษาทาํความเขา้ใจเรื�อง
ของฐานขอ้มูลจึงเป็นเรื�องจาํเป็น ยิ�งหากไดศึ้กษาจนถึงขั�นออกแบบและใชง้านไดจ้ริงแลว้ยิ�งเป็นประโยชน์มาก
ขึ�นเป็นทวีคูณ การสร้างฐานขอ้มูลขึ�นใชง้านในองค์การหรือหน่วยงานต่าง ๆ จาํเป็นจะตอ้งดาํเนินการตาม
ขั�นตอนที�เหมาะสม และตอ้งมีวธีิจดัการขอ้มูล โดยปกติการสร้างฐานขอ้มูลจาํเป็นจะตอ้งออกแบบฐานขอ้มูลเป็น
สองระยะหรือสองขั�นตอนดว้ยกนั คือ  

1. การออกแบบเชิงแนวคิด (Conceptual Design) หรือเชิงตรรกะ (Logical Design) การออกแบบ
เชิงตรรกะนี� เนน้ในดา้นการจดักลุ่มขอ้มูลในฐานขอ้มูลใหเ้ป็นหมวดหมู่ หรือเป็นตารางที�เหมาะสม การออกแบบ
เริ�มตน้ดว้ยการพิจารณาวา่หน่วยงานจะตอ้งใชข้อ้มูลอะไรบา้ง ขอ้มูลเหล่านั�นมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไรบา้ง จะ
จดักลุ่มขอ้มูลอยา่งไรจึงจะเหมาะสมและไม่เกิดความซํ� าซอ้น การพิจารณาการจดักลุ่มนี� จะตอ้งคาํนึงถึงลกัษณะ
ของประเภทฐานขอ้มูลที�จะจดัทาํขึ�นดว้ย 

2. การออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design) การออกแบบเชิงกายภาพนี� เนน้ในดา้นการกาํหนด
วา่ขอ้มูลแต่ละรายการหรือตารางขอ้มูลต่าง ๆ จะจดัเก็บลงในสื�อขอ้มูลเช่น จานแม่เหล็ก ไดอ้ยา่งไร มีการกาํหนด
วา่ขอ้มูลแต่ละรายการเป็นขอ้มูลประเภทอกัขระ จาํนวน หรือประเภทอื�น ๆ และตอ้งใชเ้นื�อที�ในการเก็บมากนอ้ย
เท่าใด การออกแบบฐานขอ้มูลในส่วนนี�จาํเป็นจะตอ้งใชผู้เ้ชี�ยวชาญที�ศึกษาดา้นฐานขอ้มูลมาโดยตรง1439  

พชัรัตน์ รัตนนนัทนาถ ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื�องระบบรายงานผลการฝึกงานของนกัศึกษาสาขา
ระบบสารสนเทศ วทิยาเขตจกัรพงษภูวนารถ และแสดงทศันะเกี�ยวกบัองคป์ระกอบของระบบฐานขอ้มูล ไวด้งันี�  

ระบบฐานขอ้มูล เป็นระบบที�มีการนาํเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในกระบวนการจดัเก็บขอ้มูล คน้หา
ขอ้มูล ประมวลผลขอ้มูลเพื�อให้ไดส้ารสนเทศที�ตอ้งการแลว้นําไปใช้ในการปฏิบัติงานและบริหารงานของ
ผูบ้ริหารโดยอาศยัโปรแกรมเขา้มาช่วยจดัการขอ้มูล ดงัแผนภูมิต่อไปนี�  

                                                
1439สุธินนัท์ แสวงสุข, “ระบบรายงานอุบติัการณ์ความเสี�ยงในโรงพยาบาล กรณีศึกษาสถาบนั

กลัยาณ์ราชนครินทร์” (วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชา
เทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้พระนครเหนือ, -WW-), 16-18. 
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แผนภูมิที� p2 แผนภูมิแสดงองคป์ระกอบโดยรวมของระบบฐานขอ้มูล 
ที�มา: พชัรัตน์ รัตนนนัทนาถ, “ระบบรายงานผลการฝึกงานของนกัศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ วิทยาเขตจกัร
พงษภูวนารถ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ภาควชิาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ,2552), &o. 

จากแผนภูมิดงักล่าวสามารถอธิบายไดด้งันี�  
1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware)  
ในระบบฐานขอ้มูลที�มีประสิทธิภาพ ควรมีฮาร์ดแวร์ต่างๆที�พร้อมจะอาํนวยความสะดวกในการ

บริหารฐานขอ้มูลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกับฐานขอ้มูล ซึ� ง
ประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ &.&) หน่วยความจาํสํารอง เป็นอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ที�ใชจ้ดัเก็บขอ้มูลของ
ฐานขอ้มูล ดงันั�นสิ�งที�ตอ้งคาํนึงถึงสาํหรับอุปกรณ์ในส่วนนี�  จึงไดแ้ก่ ความจุของหน่วยความจาํสาํรองที�นาํมาใช้
จดัเก็บขอ้มูลของฐานขอ้มูล และ &.-) หน่วยประมวลผลและหน่วยความจาํหลกั เป็นอุปกรณ์ที�จะตอ้งทาํงาน
ร่วมกนัเพื�อนาํขอ้มูลจากฐานขอ้มูลขึ�นมาประมวลผลตามคาํสั�งที�กาํหนด ดงันั�นสิ�งที�ตอ้งคาํนึงถึงสาํหรับอุปกรณ์
ในส่วนนี� จึงไดแ้ก่ความเร็วของหน่วยประมวลผล และขนาดของหน่วยความจาํหลกัของเครื�องคอมพิวเตอร์ที�
นาํมาใชป้ระมวลที�นาํใชป้ระมวลผลร่วมกบั ฐานขอ้มูลนั�น 

2. โปรแกรม (Program)  
ในการประมวลผลฐานขอ้มูลนั�นตอ้งใชง้านหลายรูปแบบ จึงจาํเป็นจะตอ้งมีโปรแกรมที�ทาํหนา้ที�

ต่างๆ ได ้เช่น ควบคุมดูแลฐานขอ้มูล สร้างฐานขอ้มูล สร้างรายงาน จดัการรายงาน เป็นตน้ เรียกวา่ ระบบจดัการ
ฐานขอ้มูล (Database Management: DBMS) โดยโปรแกรมเหล่านี�ทาํหนา้ที�จดัการฐานขอ้มูลและเป็นสื�อกลาง
ระหวา่งผูใ้ช ้และโปรแกรมประยกุตต่์างๆ ฉะนั�นระบบจดัการฐานขอ้มูลจึงมีหนา้ที�ดงันี� คือ  &) กาํหนด และเก็บ
โครงสร้างฐานขอ้มูล (Define and Store Database Structure) -) การบรรจุขอ้มูลจากฐานขอ้มูล (Load Database) 
o) เก็บและดูแลขอ้มูล (Store and Maintain Data) p) ประสานงานกบัระบบปฏิบติัการ (Operating System) W) ช่วย
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ควบคุมความปลอดภยั (Security Control) q) การจดัทาํขอ้มูลสาํรองและการกูคื้น (Backup and Recovery) และ r) 
ควบคุมการใชข้อ้มูลพร้อมกนัของผูใ้ชใ้นระบบ (Concurrency Control) 

3. ขอ้มูล (Data)  
ฐานขอ้มูลเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลใหเ้ป็นศูนยก์ลางขอ้มูลอยา่งมีระบบซึ�งขอ้มูลเหล่านี�สามารถ

เรียกใชร่้วมกนัได ้และขอ้มูลสามารถจดัเก็บอยูใ่นระบบฐานขอ้มูลตั�งแต่เครื�องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปจนถึง
เครื�องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ อยา่งเช่น เครื�องเมนเฟรม (Mainframe) ขอ้มูลในแต่ละส่วนตอ้งสามารถนาํมาใช้
ประกอบกนัได ้(Data Integrated) นอกจากคุณลกัษณะนี�แลว้ ในเครื�องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที�มีผูใ้ชจ้าํนวนมาก 
ขอ้มูลในฐานขอ้มูลจะตอ้งสามารถถูกใชร่้วมกนั (Data Sharing) จากผูใ้ชห้ลายๆ คนได้1440   

คลงัข้อมูล (Data Warehouse) 
สุธินันท์ แสวงสุข ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื�องระบบรายงานอุบติัการณ์ความเสี�ยงในโรงพยาบาล 

กรณีศึกษาสถาบนักลัยาณ์ราชนครินทร์  และแสดงทศันะเกี�ยวกบัระบบคลงัขอ้มูล (Data Warehouse) ไวด้งันี�  
ปัจจุบนันี�องคก์รจะประสบความสาํเร็จตอ้งขึ�นอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง และปัจจยัอยา่งหนึ�งที�ทาํให้

องคก์รประสบความสาํเร็จคือ ขอ้มูลที�มีอยูแ่ละใชป้ระจาํวนั ซึ�งนบัวนัจะมีแต่มากขึ�นจนเป็นปัญหาสาํหรับองคก์ร
ที�จะตอ้งจดัการเก็บขอ้มูล ซึ�งขอ้มูลเหล่านี�อาจเก็บรวบรวมอยูใ่นรูปแบบต่างๆ ไม่วา่จะเป็นเทปแม่เหล็ก ดิสก์เก็ต 
หรือในแผ่นซีดี นอกจากนี� ขอ้มูลมากมายเหล่านี� ยงัไม่เหมาะที�เราจะนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์ทางธุรกิจหรือช่วย
ผูบ้ริหารสาํหรับการตดัสินใจ (Decision Support System) ทางธุรกิจได ้ เพราะตอ้งใชเ้วลาในการประมวลผลที�
นานพอสมควรและส่งผลกระทบไปถึงระบบการทาํงานของเครื�องที�ใชง้านประจาํวนัอีกดว้ย เราจะมีวิธีอยา่งไรที�
จะทาํให้ขอ้มูลที�เรามีอยูส่ามารถนาํมาใชต้อบสนองความตอ้งการทางธุรกิจไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ดงันั�นแนวความคิดเรื�องคลงัขอ้มูล (Data Warehouse) จึงเกิดขึ�นเพื�อตอบสนองงานในรูปแบบของคลงัเก็บขอ้มูล
สําหรับการบริหารและหากองค์การใดสามารถที�จะนําขอ้มูลที�มีอยู่มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมที�จะทาํให้
องคก์รประสบความสาํเร็จเหนือคู่แข่ง  

อย่างไรก็ตามเมื�อเรามีขอ้มูลแลว้แต่ถา้เราไม่มีการจดัการหรือการบริหารขอ้มูลที�ดี ก็จะทาํให้
องค์กรยากต่อการดาํเนินธุรกิจ สาํหรับในประเทศไทยเองแนวความคิดคลงัขอ้มูลไดถู้กนาํมาใชก้บัหน่วยงาน
ขนาดใหญ่ บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์หรือหน่วยงานที�จาํเป็นตอ้งอาศยัขอ้มูลทาํการวิเคราะห์ยอดขายในอนาคต 
การเปรียบเทียบยอดขายในปัจจุบนักบัยอดขายที�เกิดขึ�นในอดีตหรือการเปรียบเทียบขอ้มูลในส่วนต่าง ๆ ของ
บริษทัแลว้นาํมาวเิคราะห์ในรูปแบบขอ้มูลสาํหรับการบริหารเพื�อเป็นแนวทางสาํหรับการกาํหนดแผนงานต่อไป
ในอนาคต 

ดงันั�น คลงัขอ้มูล คือ ที�เก็บขอ้มูลขององคก์รที�ไดรั้บการออกแบบเพื�อช่วยการตดัสินใจของฝ่าย
บริหารในทางปฏิบติันั�น สิ�งที�เก็บอยู่ในคลงัขอ้มูลไม่ไดมี้แต่เพียงขอ้มูลเท่านั�น หากยงัเก็บเครื�องมือสําหรับ
ดาํเนินการกบัขอ้มูล กระบวนการทาํงานกบัขอ้มูล และทรัพยากรอื�น ๆ ระบบคลงัขอ้มูลเพื�อการบริหารไดถู้ก
ออกแบบมาเพื�อใชใ้นการเก็บขอ้มูลขนขอ้มูลขนาดใหญ่ โดยระบบขอ้มูลเพื�อการบริหารนี� จะแยกขอ้มูลออกจาก

                                                
1440พชัรัตน์ รัตนนันทนาถ, “ระบบรายงานผลการฝึกงานของนักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ 

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ภาควชิาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ,2552), &--&p. 
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ฐานขอ้มูลที�ใชง้านประจาํวนั ซึ� งขอ้มูลสําหรับการบริหารโดยมากจะเป็นขอ้มูลสรุป ขอ้มูลสรุปนี�อาจจะเป็น
ขอ้มูลในอดีต ขอ้มูลอา้งอิง หรือขอ้มูล ณ ปัจจุบนั ซึ� งอาจไดม้าจากขอ้มูลที�ใชง้านประจาํวนั หรือมีการ
ประมวลผลขอ้มูลใน ฐานขอ้มูลที�ใชง้านประจาํวนั ให้เป็นขอ้มูลสรุป หรืออาจนาํมาจากที�อื�นภายนอกองคก์ร 
และทาํการเพิ�มเติมลงไปก็ได ้ ขอ้มูลที�ถูกจดัเก็บอยูใ่นคลงัขอ้มูลถือไดว้า่เป็นขอ้มูลในรูปแบบระบบการจดัการ
ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ หรือ Relational Database Management Systems (RDBMS) ที�มีประสิทธิภาพสูง โดยมาก
เราจะเลือกเก็บแต่เฉพาะขอ้มูลที�จาํเป็นสาํหรับการตดัสินใจหรือหวัขอ้ของธุรกิจที�น่าสนใจ 

เป้าหมายของการสร้างคลงัขอ้มูล คือ การแยกกลุ่มขอ้มูลสารสนเทศที�ใชใ้นการวเิคราะห์ทางธุรกิจ
ออกจากฐานขอ้มูลที�ใชง้านประจาํวนัมาเก็บอยูใ่นระบบการจดัการฐานขอ้มูลเชิงสมัพนัธ์ประสิทธิภาพสูง และทาํ
ให้การเรียกใชข้อ้มูลชุดนี�ทาํไดอ้ยา่งยืดหยุน่ จากเครื�องมือที�อยูบ่นเครื�องเดสก์ทอปทั�วไป โดยลด Off-Loading 
เพื�อกลไกการช่วยตดัสินใจ ปรับปรุงเวลาที�ตอบสนอง (Response Time) รวดเร็วยิ�งขึ�นอย่างมากและผูบ้ริหาร
สามารถเรียกขอ้มูลรายละเอียดที�จาํเป็นที�ถูกเก็บมาก่อนหนา้นี�  (Historical Data) มาใชช่้วยในการตดัสินใจทาง
ธุรกิจแม่นยาํขึ�น  

ในระบบคลงัขอ้มูล ขอ้มูลที�ซับซ้อนจะถูกรวบรวมหรือเปลี�ยนแปลงให้ง่ายต่อการจดัเก็บและ
สามารถเรียกกลบัมาใชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง โดยขอ้มูลต่าง ๆ เหล่านี� จะถูกนาํมาใชส้าํหรับวิเคราะห์และ
ช่วยในเรื�องการตดัสินใจโดยอาศยัเครื�องมือที�อยู่ในเครื�องคอมพิวเตอร์ที�เป็นซอฟท์แวร์มาใชใ้นการจดัการทาํ
รายงานและเพิ�มประสิทธิภาพสาํหรับการตดัสินใจให้รวดเร็วยิ�งขึ�นโดยผูบ้ริหาร นักวางแผน และนักวิเคราะห์
ขอ้มูลสามารถเรียกหาขอ้มูลหรือสอบถาม (Query) เพื�อให้ไดรั้บคาํตอบในรูปแบบตารางรายงาน หรือรายงาน
กราฟ เพื�อมาทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยตนเอง ซึ� งเครื�องมือนี� ถือไดว้า่เป็นสิ�งสําคญัในอนัที�จะนาํองค์การไปสู่
ความสาํเร็จในกระบวนการตดัสินใจ ในปัจจุบนัเครื�องมือที�ตอบสนองงานเพื�อช่วยผูบ้ริหารสาํหรับการตดัสินใจมี
อยูม่ากมายในตลาด ทั�งนี� ก็เป็นทางเลือกของผูใ้ชใ้นการที�จะเลือกเครื�องมือที�มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื�อตอบสนอง
งานของผูบ้ริหารในกระบวนการตดัสินใจต่อไป1441  

ความแตกต่างระหว่างคลงัข้อมูล (Data Warehouse) กบัฐานข้อมูล (Data Base) 
โดยปกติแลว้ ฐานขอ้มูลในองคก์รทั�วไปจะมีลกัษณะที�ค่อนขา้งทนัต่อเหตุการณ์ เช่น ฐานขอ้มูล

พนักงานก็จะเก็บเฉพาะพนักงานในปัจจุบนั จะไม่สนใจขอ้มูลพนักงานเก่า ๆ ในอดีต ซึ� งอาจจะมีขอ้มูลอะไร
บางอย่าง ที� มีประโยชน์สําหรับผูบ้ริหาร ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและคุณลักษณะต่าง ๆ ขององค์กร 
นอกจากนี�  ฐานขอ้มูลแต่ละอนัมกัถูกออกแบบมาใชเ้ก็บขอ้มูลเฉพาะดา้น จึงมีขอ้มูลเฉพาะบางส่วนขององคก์ร
เท่านั�น ฉะนั�นคลงัขอ้มูลจึงถูกออกแบบมาเพื�อรวบรวมขอ้มูลในทุกส่วนของทั�งบริษทั ทั�งเก่าและใหม่ไวด้ว้ยกนั 
ไม่มีการลบทิ�งขอ้มูลเก่า ๆ ที�ไม่จริงในปัจจุบนั กล่าวโดยสรุปคือ คลงัขอ้มูล (Data Warehouse) ใชเ้พื�อการ
วิเคราะห์ (ขอ้มูลทั�งอดีตและปัจจุบนั) ส่วนฐานขอ้มูล (Data Base) ใชเ้พื�อทาํการประมวลผล (เฉพาะขอ้มูล
ปัจจุบนั)  ถา้องคก์รมีคลงัขอ้มูลหลาย ๆ อนัเพื�อใชใ้นการวิเคราะห์ต่าง ๆ แตกต่างกนัไป เช่น คลงัขอ้มูลดา้น
การเงิน และ คลงัขอ้มูลดา้นทรัพยากรมนุษย ์เรามกัเรียกคลงัขอ้มูลเฉพาะดา้นเหล่านี� วา่ ตลาดขอ้มูล (data marts) 

                                                
1441สุธินนัท์ แสวงสุข, “ระบบรายงานอุบติัการณ์ความเสี�ยงในโรงพยาบาล กรณีศึกษาสถาบนั

กลัยาณ์ราชนครินทร์” วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้พระนครเหนือ, -WW-: 19-20. 



 

 

700 
 

อนึ� งกระบวนการในการใชข้อ้มูลในคลงัขอ้มูลเพื�อการตดัสินใจ และวางแผนในทางธุรกิจ มกัถูกเรียกว่า การ
บริหารธุรกิจอยา่งชาญฉลาด (business intelligence) ซึ� งคลงัขอ้มูลจะมีลกัษณะที�โดดเด่น ดงัต่อไปนี� คือ 1) ให้
ผลตอบแทนจากการลงทุนที�สูง ถึงแมว้า่จะมีการลงทุนที�ต ํ�าก็ตาม 2) เนื�องจากมีการให้ผลตอบแทนจากการลงทุน
ที�สูง จึงสามารถทาํใหอ้งคก์รเกิดความไดเ้ปรียบคู่แข่งขนัในแง่ของการไดรั้บขอ้มูลและสารสนเทศก่อนคู่แข่งขนั
เสมอ จึงทําให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั� นเพื�อทําการกําหนดเป็นกลยุทธ์ และกําหนดทิศทางในการ
ดาํเนินงานไดก่้อนคู่แข่งขนั เช่น พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ความตอ้งการทางตลาด และแนวโนม้ความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค 3) เพิ�มประสิทธิภาพในการตดัสินใจของผูต้ดัสินใจ เนื�องจากคลงัขอ้มูลไดรั้บการให้ขอ้มูลที�รับมาจาก
แหล่งขอ้มูลที�แตกต่างกนั มีความสอดคลอ้งกนั และวเิคราะห์ตามประเด็นที�ผูต้ดัสินใจตอ้งการ อีกทั�งขอ้มูลที�มีอยู่
ในคลงัขอ้มูลก็มีปริมาณมากทั�งขอ้มูลในอดีตและปัจจุบนั จึงทาํให้การตดัสินใจมีประสิทธิภาพมากขึ�นอีกดว้ย 
และ 4) ทาํใหส้ะดวกและรวดเร็วในการคน้หาขอ้มูลต่างๆ และลดความซํ� าซอ้นกนัของขอ้มูลอีกดว้ย1442    

สุวรรณา ตรงต่อศกัดิ{  ไดก้ล่าวถึงคุณสมบติัสาํคญัของคลงัขอ้มูลที�แตกต่างจากฐานขอ้มูลแบบอื�นๆ 
ไวด้งันี� คือ 1) Subject oriented   คลงัขอ้มูลจะตอ้งถูกสร้างดว้ยหัวขอ้หลกัทางธุรกิจที�มุ่งเนน้ถึงเนื�อหาที�ตนสนใจ 
เช่น ลูกคา้ (customer) ผลิตภณัฑ ์(product) ยอดขาย (sales) ใบกาํกบัภาษีลูกคา้ (customer invoicing) การควบคุม
สต็อก (stock control) และการขายผลิตภณัฑ์ (product sales) สิ�งเหล่านี� ลว้นสะทอ้นให้เห็นถึงความตอ้งการ
จดัเก็บเพื�อใชใ้นการสนบัสนุนการตดัสินใจ การวิเคราะห์ และดาตา้มายนิง (data minning) 2) Integrated  เป็นไป
ไดว้า่ขอ้มูลที�นาํมาใชป้ระกอบการตดัสินใจนั�นสามารถเป็นไดท้ั�งขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลภายในและแหล่งขอ้มูล
ภายนอก ยอ่มหมายถึงความแตกต่างในระบบ รวมทั�งอาจมีการจดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบที�แตกต่างกนั หรือมาจาก
ความแตกต่างของเพล็ตฟอร์ม ดงันั�นระบบ  Integrated จะตอ้งมีความสามารถในการรวบรวมขอ้มูลเหล่านั�นให้
สอดคลอ้งกนัหรือผสมผสานเป็นหนึ�งเดียว 3) Time- variant  ขอ้มูลในฐานขอ้มูลปฏิบติัการมุ่งเนน้ความเป็น
ปัจจุบนั และตอ้งปรับปรุงใหท้นัสมยัตลอดเวลา แต่ขอ้มูลในคลงัขอ้มูลจะเป็นขอ้มูลที�มีช่วงอายใุนระยะเวลาหนึ�ง
ซึ� งอาจมีระยะเวลา 5 ถึง 10 ปี แต่ทั� งนี� ก็ขึ� นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักด้วย การนําขอ้มูลยอ้นหลังที� เก็บ
รวบรวมไวก็้เพื�อนาํมาทาํการวิเคราะห์เปรียบเทียบหาแนวโนม้ และใชพ้ยากรณ์ทางธุรกิจ และ 4)  Non-volatile 
เป็นที�เขา้ใจกนัแลว้วา่ขอ้มูลในคลงัขอ้มูลนั�นจะมีความแตกต่างกบัฐานขอ้มูลที�เราใชง้านอยูป่ระจาํวนั ฐานขอ้มูล
ประจาํวนัจะมีการเพิ�ม ลบ หรือปรับปรุงอยูต่ลอดเวลา ในขณะที�คลงัขอ้มูลมีจุดประสงคเ์พื�อให้ยูสเซอร์เขา้ถึง
ฐานขอ้มูลเพื�อเรียกใชง้านเท่านั�น ในการปรับปรงขอ้มูลในฐานขอ้มูลถือเป็นเรื�องใหญ่มาก เพราะรูปแบบการ
จดัเก็บขอ้มูลในคลงัขอ้มูลมุ่งเนน้ประสิทธิภาพดา้นการเรียกใชข้อ้มูลที�มีความเร็วสูงเป็นหลกัสาํคญั มากกวา่การ
พิจารณาความซํ� าซอ้นในฐานขอ้มูล1443  

                                                
1442มูลนิธิวกิิมีเดีย, “คลงัขอ้มูล,”  วกิพิเีดยี สารานุกรมเสรี, เขา้ถึงเมื�อ & กุมภาพนัธ์ -WWr, เขา้ถึงได้

จากhttp://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0% 
B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5 

1443สุวรรณา ตรงต่อศกัดิ{ , “ระบบฐานขอ้มูลเชิงวตัถุและคลงัขอ้มูล : แนวคิดเกี�ยวกบัคลงัขอ้มูล,”  
ใน สื�อการสอนออนไลน์ วิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล บทที� 12 หมวดสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์, เขา้ถึงเมื�อ 1 กมุภาพนัธ์ 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://demo4.rc.ac.th/chap12_p1/chap12_p1_1.html 
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สัญญลกัษณ์ กนัเขตต์ ไดท้าํการศึกษาเรื�องระบบการจดัการฐานขอ้มูลและผลิตรายงานของ
ศูนยบ์ริการโทรศพัทส์าธารณะเชียงใหม่ บริษทั ทีโอทีจาํกดั (มหาชน) พบวา่ระบบบริหารและการจดัการของงาน
โทรศพัทส์าธารณะของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) มีปัญหาในการบริหารและจดัการที�สามารถแบ่งปัญหาของ
ระบบงานเป็น 2 ส่วนดว้ยกนั ไดแ้ก่ 1) ปัญหาดา้นขอ้มูล ประกอบดว้ยปัญหาที�สาํคญั คือ 1.1) การเก็บขอ้มูลเป็น
เอกสารไม่มีความปลอดภยั ผูที้�ไม่เกี�ยวขอ้งสามารถเขา้ไปคน้เอกสารได ้1.2) การจดัเก็บขอ้มูลกระจายไม่เรียบร้อย 
บางครั� งทาํให้ไดข้อ้มูลที�ไม่ถูกตอ้ง 1.3) ขอ้มูลมีความสลบัซบัซอ้น ทาํให้ผูจ้ดัทาํรายงานใชเ้วลานานการจดัทาํ 
1.4) ขอ้มูลที�มีอยู่ไม่สามารถนํามาสรุปในรูปของสถิติหรือรายงานที�เห็นเป็นตวัเลขชัดเจนได้ 1.5) ขอ้มูล
สารสนเทศที�มีอยูเ่ดิมนั�นยงัไม่สามารถใหบ้ริการไดโ้ดยตรง เนื�องจากจะตอ้งผา่นกระบวนการอื�นๆ เช่น การพิมพ์
ในโปรแกรมไมโครซอฟทเ์วร์ิด (Microsoft Word),ไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล (Microsoft Excel) หรือ การคน้หาจาก
แฟ้ม เพื�อจดัทาํรายงาน 1.6) การจดัการขอ้มูลสารสนเทศเป็นเอกสารก่อให้เกิดความล่าชา้ ขาดความแม่นยาํขาด
ความถูกตอ้งของขอ้มูล ขาดความน่าเชื�อถือ และ 1.7) เอกสารที�จดัเก็บอาจสูญหาย เนื�องจากมีผูที้�ไม่เกี�ยวขอ้งหยิบ
ไปหรือกรณีมีการเปลี�ยนแปลงของผูป้ฏิบติังานที�รับผิดชอบ 2) ปัญหาดา้นการประมวลผล ประกอบดว้ยปัญหาที�
สาํคญั คือ 2.1) การจดัเก็บขอ้มูลกระจดักระจายไม่เรียบร้อย บางครั� งทาํให้ไดข้อ้มูลที�ไม่ถูกตอ้ง 2.2) การ
ให้บริการขอ้มูลของผลการดาํเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายหรือดชันีชี� วดั (Key Performance Indicator ) กบั
รายได ้มีความล่าชา้ใชเ้วลาในการสืบคน้นาน ขาดความถูกตอ้งและความน่าเชื�อถือ 2.3) ไม่สามารถสรุปขอ้มูลใน
รูปของสถิติหรือรายงานที�เห็นเป็นตวัเลขชดัเจนใหก้บัผูบ้ริหารได ้2.4) ผูบ้ริหารระดบัล่างไม่สามารถวิเคราะห์ผล
การทาํงานได ้ตอ้งรอรายงานสรุปผลจากเอกสารประจาํเดือน และ 2.5) ผูบ้ริหารระดบัสูงและระดบักลางตอ้งรอ
รับขอ้มูลจากผูป้ฏิบติังานตามศูนยบ์ริการลูกคา้ที�กระจายอยูใ่นพื�นที�ทั�ง 12 แห่ง เพื�อนาํมาสรุปเป็นรายงาน1444  

ระบบสารสนเทศ (Information System) 
พชัรัตน์ รัตนนนัทนาถ ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื�องระบบรายงานผลการฝึกงานของนกัศึกษาสาขา

ระบบสารสนเทศ วทิยาเขตจกัรพงษภูวนารถ และแสดงทศันะเกี�ยวกบัระบบสารสนเทศ (Information System) ไว้
ดงันี�  

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ผลลพัธ์ที�ไดจ้ากการนาํขอ้มูลไปประมวลผลดว้ยวิธีการใด
วิธีการหนึ� งหรือหลายวิธีต่อเนื�องกนั เช่น การคาํนวณ การจดัลาํดบั การหาค่าเฉลี�ย เพื�อให้ไดผ้ลลพัธ์หรือ
สารสนเทศ ที�เป็นประโยชน์โดยตรงกบัผูใ้ช ้ หรือผูบ้ริหารเพื�อการตดัสินใจ ซึ� งสามารถนาํเสนอเป็นแผนภูมิได้
ดงันี�  
  
 
แผนภูมิที� 43 แผนภูมิแสดงกระบวนการไดม้าของสารสนเทศ 

 

                                                
1444สญัญลกัษณ์ กนัเขตต,์ “ระบบการจดัการฐานขอ้มูลและผลิตรายงานของศูนยบ์ริการโทรศพัท์

สาธารณะเชียงใหม่ บริษทั ทีโอทีจาํกดั (มหาชน)” (วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (เทคโนโลยี
สารสนเทศและการจดัการ) บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่,-WW&), &o-&p. 

DATA PROCESS INFORMATION 
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ระบบ (System) หมายถึง สิ�งที�มีความสัมพนัธ์กนัเกี�ยวขอ้งกนั หรือกลุ่มขององคก์รใดที�อยูใ่น
ระบบ เช่น ระบบมหาวิทยาลยั ระบบธุรกิจ องคป์ระกอบของระบบต่างๆ เช่น บุคคล สิ�งของอุปกรณ์ มาทาํงาน
ร่วมกนัภายใตว้ตัถุประสงคเ์ดียวกนั โดยมีการทาํงานเป็นขั�นตอนอยา่งมีระเบียบ 

ระบบสารสนเทศ (Information System) คือ ขบวนการนาํเอาขอ้มูลที�มีการเก็บรวบรวมไวน้าํมา
จดัเรียง วเิคราะห์ ประมวลผล ใหอ้ยูใ่นรูปของข่าวสารที� เป็นประโยชน์สูงสุด เพื�อเป็นขอ้สรุปที�ใชส้นบัสนุนการ
ตดัสินใจของบุคคลระดับบริหาร ขบวนการที�ทาํให้เกิดข่าวสารสารสนเทศนี� เรียกว่า การประมวลผลผล
สารสนเทศ (Information Processing) และเรียกวิธีการประมวลผลสารสนเทศดว้ยเครื�องมือทางอีเล็กทรอนิกส์วา่ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology:IT)1445 

แมคลอยล์และสเกล (Mcleod and Schell) ไดก้ล่าวไวว้่า ระบบสารสนเทศนั�นเป็นการนํา
องคป์ระกอบที�มีความสมัพนัธ์กนัของระบบมารวบรวม บนัทึก ประมวลผล และแจกจ่ายสารสนเทศเพื�อใชใ้นการ
วางแผน ควบคุม จดัการ และสนบัสนุนการตดัสินใจ1446  

ลอดอนและลอดอน (Laudon and laudon) ไดก้าํหนดรูปแบบระบบสารสนเทศ เรียกวา่ ภารกิจของ
ระบบสารสนเทศ (Function of an information systems) ไว ้4 ประการ ไดแ้ก่ 1) ปัจจยันาํเขา้ (input)ประกอบดว้ย
ขอ้มูล และกลุ่มของความสัมพนัธ์ของขอ้มูลที�ประกอบไปด้วยการรวบรวม (collect)หรือการจัดเก็บขอ้มูล 
(retrieve) 2) กระบวนการประมวลผล (process) เป็นกระบวนการเปลี�ยนแปลงขอ้มูลดิบให้เป็นสารสนเทศ 3) 
ผลลพัธ์ (output) เป็นผลผลิตที�ไดจ้ากการจดักระทาํขอ้มูลให้เป็นสารสนเทศ เพื�อการนาํไปใชส้นบัสนุนการ
ตดัสินใจและการควบคุมในองค์การ (distribute information to support decision making and control in 
organization) และ 4) ปัจจยัป้อนกลบั (feedback) เป็นการนาํสารสนเทศที�ไดม้าตรวจสอบเพื�อการปรับปรุง
แกไ้ข1447  

อาภรณ์ เชื�อพรหม ไดก้ล่าวไวว้า่ การจดัโครงสร้างของสารสนเทศโดยแบ่งตามลาํดบัการนาํไปใช้
งาน สามารถแบ่งเป็น 4 ระดบั ดงันี� คือ 1) ระบบสารสนเทศเพื�อการจดัการในการวางแผน นโยบาย กลยทุธ์ และ
การตดัสินใจของผูบ้ริหารระดบัสูง (top management) 2) ระบบสารสนเทศเพื�อการจดัการในส่วนยทุธวิธีในการ
วางแผนการปฏิบติั และการตดัสินใจในผูบ้ริหารระดบักลาง (middle management) 3) ระบบสารสนเทศเพื�อการ
จดัการในระดบัปฏิบติัการและการควบคุมในขั�นตอนนี�ผูบ้ริหารระดบัล่าง (bottom management) จะเป็นผูใ้ช้
สารสนเทศเพื�อช่วยในการปฏิบติังาน เช่น สารสนเทศในการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม และการควบคุม
คุณภาพของสินคา้ที�ไดจ้ากกระบวนการผลิต และ 4) ระบบสารสนเทศที�ไดจ้ากการประมวลผล ในขั�นตอนนี�
พนักงานจะตอ้งมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลและป้อนขอ้มูลเขา้สู่กระบวนการประมวลผล เพื�อให้ไดส้ารสนเทศ
                                                

1445พชัรัตน์ รัตนนันทนาถ, “ระบบรายงานผลการฝึกงานของนักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ 
วิทยาเขตจกัรพงษภูวนารถ”  (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ภาควชิาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ,2552), &A. 

1446R. Mcleod, Jr. and G. Schell, Management information system 8th ed. (New 
Jersey:Prentice-Hall,:2001), 177. 

1447Kenneth C. Laudon and Jane P. Laudon, Manangement Information Systems 
Organization and Technology in the Networked Enterprise, 6th ed. (New Jersey : Prentice Hall,2000), 8. 
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ออกมานาํเสนอต่อผูบ้ริหาร ทั�งนี� ยงัไดก้ล่าวไวอี้กว่า องคก์ารนั�นมกัจะมีการตั�งเป้าหมายของระบบสารสนเทศ 
(goals of information systems) ไวด้งันี� คือ 1) เพิ�มประสิทธิภาพในการทาํงาน ในกรณีที�องคก์ารมีงานประจาํทุก
วนั และปริมาณงานเพิ�มขึ�น ทาํใหอ้งคก์ารจะตอ้งเพิ�มพนกังานหรือเพิ�มงานใหก้บัพนกังานไม่สามารถจะปฏิบติัได้
หรือผลงานออกมาไม่ดี จึงมีความจาํเป็นตอ้งใชค้อมพิวเตอร์เพื�อเขา้มาช่วยงานในลกัษณะประจาํ(routine) ทาํให้
การทาํงานเร็วขึ�น แม่นยาํและทาํใหพ้นกังานมีเวลาในการเรียนรู้งานใหม่ๆ เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการทาํงาน 2) 
เพิ�มผลผลิต โดยที�องคก์ารสามารถใชส้ารสนเทศมาช่วยในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมหรือกิจกรรม
ต่างๆ เพื�อสร้างขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั เช่น สามารถควบคุมขั�นตอนในกระบวนการผลิต (work in process) 
ควบคุมวตัถุดิบ สินคา้คงคลงั (inventory) และระบบการขนถ่ายสินคา้ 3) เพิ�มคุณภาพในการบริการลูกคา้ องคก์าร
ที�มีธุรกิจในลกัษณะบริการสามารถใชร้ะบบสารสนเทศ เพื�ออาํนวยความสะดวกในการติดต่อของลูกคา้ เช่น 
ธุรกิจการบิน สามารถให้ลูกคา้จองตั±วเครื�องบิน สอบถามสายการบิน ตรวจสอบเวลาเขา้ออกของสายการบิน 
ธุรกิจประกนัภยัสามารถให้บริการลูกคา้ในการแจง้อุบติัเหตุ โดยบอกชื�อผูเ้อาประกนั หรือเลขที�กรมธรรม ์หรือ
หมายเลขทะเบียนรถได ้ธุรกิจโรงพยาบาลสามารถให้นายแพทย ์และผูป่้วยตรวจสอบผลจากการเก็บประวติัการ
รักษาพยาบาลของผูป่้วยได ้เป็นตน้ 4) ผลิตสินคา้ใหม่และขยายผลิตภณัฑ ์ขอ้มูลสารสนเทศสามารถที�จะพยากรณ์
ความตอ้งการสินคา้ของผูบ้ริโภคได ้ แมก้ระทั�งรูปแบบผลิตภณัฑใ์หม่ที�ลูกคา้ตอ้งการทาํให้ผูผ้ลิตสามารถที�จะ
ออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่เพื�อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้ 5) สามารถที�จะสร้างทางเลือกในการ
แข่งขนัได ้ผูบ้ริหารสามารถที�จะนาํสารสนเทศมาสร้างกลยทุธ์ในการแข่งขนัได ้โดยอาจจะสร้างแบบจาํลองใน
เรื�องการสร้างความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์ (product differentiation) การผลิตในตน้ทุนตํ�า หรือผูน้าํดา้นตน้ทุน 
(cost leadership) หรือการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งรวดเร็ว (quick response) 6) การสร้างโอกาส
ทางธุรกิจ หากองคก์ารมีสารสนเทศที�ถูกตอ้งและรวดเร็ว ทาํให้ผูบ้ริหารสามารถที�จะลงทุนในธุรกิจที�มีอนาคต
สดใสก่อนคู่แข่งขนั ซึ� งถือวา่เป็นการเพิ�มโอกาสในการลงทุน เช่น บริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั ไดเ้ล็งเห็น
ความสาํคญัของการสื�อสาร จึงทาํใหบ้ริษทัไดล้งทุนในธุรกิจเทเลคอมเอเซีย เพื�อเขา้ประมูลโทรศพัทพื์�นบา้น สอง
ลา้นเลขหมาย และไดล้งทุนสร้างดาวเทียมร่วมกบัรัฐบาลจีน และ 7) การดึงดูดลูกคา้ไวแ้ละป้องกนัคู่แข่งขนั การ
พฒันาสารสนเทศให้ทนัสมยัตลอดเวลาจะทาํให้องคก์ารมีเทคโนโลยีที�ล ํ�าหนา้กวา่คู่แข่งขนั ซึ� งจะเป็นปัจจยัใน
การดึงดูดลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการและเกิดการประทบัใจในผลิตภณัฑห์รือบริการ ทาํให้ลูกคา้ไม่เปลี�ยนใจหันไปใช้
บริการของคู่แข่ง ในขณะเดียวกนัองคก์ารก็สามารถใชส้ารสนเทศในการป้องกนัคู่แข่งขนัไม่ให้เขา้สู่ตลาด โดย
การใชร้ะบบสารสนเทศที�เหนือกวา่ในการบริการลูกคา้หรือสร้างผลิตภณัฑใ์หม่ตลอดเวลา1448  

วเิศษศกัดิ{  โคตรอาษา ไดจ้าํแนกประเภทของระบบสารสนเทศออกเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ระบบ
การประมวลผลทางธุรกิจ ( Transaction Processing System : TPS ) เป็นการประมวลผลแบบวนัต่อวนั เช่นการรับ
จ่ายบิล ระบบควบคุมสินคา้คงคลงั เป็นตน้ 2) ระบบสารสนเทศเพื�อการจดัการ ( Management Information 
System : MIS ) คือ ระบบที�เกี�ยวขอ้งกบัผูบ้ริหารที�ตอ้งการประมวลผลของเครื�องคอมพิวเตอร์ ที�ให้ประโยชน์
มากกวา่การช่วยงานแบบวนัต่อวนั 3) ระบบช่วยตดัสินใจ ( Decision Support : DSS ) หมายถึง ระบบที�ทาํหนา้ที�

                                                
1448อาภรณ์ เชื�อพรหม, “แนวทางการพฒันาการจดัระบบสารสนเทศในสถานศึกษาสาํนกังานเขต

บางแค สังกดักรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาควชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร,2548), 35-36. 
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จดัเตรียมสารสนเทศเพื�อช่วยในการตดัสินใจ หากเป็นการใช้โดยผูบ้ริหารระดบัสูง เรียกระบบนี� ว่าระบบ
สนบัสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหารระดบัสูง 4) ระบบสารสนเทศเพื�อผูบ้ริหารระดบัสูง (Executive Information 
System, EIS) คือ MIS ประเภทพิเศษ และ 5) ระบบสาํนกังานอตัโนมติั (Office Automation System : OAS ) 
หมายถึง ระบบสารสนเทศที�ใชบุ้คลากรน้อยที�สุด โดยอาศยัเครื�องมือแบบอตัโนมติัและเมื�อระบบสื�อสาร
เชื�อมโยงข่าวสาร ระหวา่งเครื�องมือนั�นเขา้ดว้ยกนั OAS จุดมุ่งหมายให้เป็นระบบ ที�ไม่ใชก้ระดาษส่งข่าวสารถึง
กนัดว้ยขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange ) แทน1449  

เชษฐ ์ศาสตร์ใหม่ ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบที�สาํคญัของระบบสารสนเทศไว ้6 องคป์ระกอบไดแ้ก่ 
&) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) เป็นองคป์ระกอบสาํคญั หมายถึง เครื�องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบขา้ง 2) ซอฟตแ์วร์
หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) เป็นชุดคาํสั�งที�สั�งใหฮ้าร์ดแวร์ทาํงาน 3) ขอ้มูล (Data) เป็นส่วนที�จะนาํไป
จดัเก็บในเครื�องคอมพิวเตอร์ 4) การสื�อสารและเครือข่าย (Telecommunication) เป็นการเชื�อมต่อคอมพิวเตอร์เพื�อ
การสื�อสารและแลกเปลี�ยนโปรแกรมและขอ้มูลโดยผา่นสื�อนาํขอ้มูลต่างๆ 5) ขั�นตอนการปฏิบติังาน (Procedure) 
เป็นกฎหรือขอ้ปฏิบติั คาํแนะนาํในการใชโ้ปรแกรม อาร์ดแวร์ และการกระทาํกบัขอ้มูล เป็นสิ�งที�จะตอ้งเขา้ใจ
เพื�อใหท้าํงานไดถู้กตอ้งเป็นระบบ และ 6) บุคลากร (People) เป็นผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบังานคอมพิวเตอร์1450  ทั�งนี�
ยงัไดจ้าํแนกองคป์ระกอบหลกัของกระบวนการทาํงานของระบบสารสนเทศออกเป็น o ส่วน ไดแ้ก่ &) การนาํ
ขอ้มูลเขา้สู่ระบบ ซึ� งเป็นกิจกรรมการรวบรวมขอ้มูลเขา้สู่ระบบเพื�อการประมวลผล เช่น ระบบการคาํนวณเกรด
เฉลี�ยของนักศึกษา เกรดแต่ละรายวิชาจะตอ้งไดม้าจากผูส้อนไดร้วบรวมขอ้มูลก่อน เพื�อนาํไปคาํนวณหาเกรด
เฉลี�ย เป็นตน้ -) การประมวลผล ซึ� งเป็นการนําทรัพยากรที�ได้นําเขา้สู่ระบบมาปรับเปลี�ยนให้อยู่ในรูปที�มี
ความหมายเพื�อใช้ในการตดัสิน วางแผน และดาํเนินงานด้านต่างๆ ในการประมวลผลสามารถด้วยด้วยมือ 
(Manual) หรือจะใชค้อมพิวเตอร์เขา้มาช่วย o) ผลลพัธ์ ซึ�งเป็นผลผลิตที�ไดม้าจากการประมวลผล โดยทั�วไปจะอยู่
ในรูปของเอกสารหรือรายงานสารสนเทศ ตวัอยา่งเช่น การคาํนวณดอกเบี�ยเงินฝาก ซึ� งจะตอ้งมีการนาํเงินตน้มา
คูณกบัอตัราดอกเบี�ย เป็นตน้1451 

กรมสามญัศึกษาไดจ้าํแนกองคป์ระกอบของระบบสารสนเทศออกเป็น 6 ส่วนดว้ยกนั คือ 1) 
ขอ้มูลป้อนเขา้ (input) ประกอบดว้ยขอ้มูลที�เป็นตวัเลข ขอ้ความ เสียงและภาพ เรียกอีกชื�อหนึ�งวา่ ขอ้มูลดิบ หรือ
ขอ้มูลในภาษาองักฤษใชค้าํวา่ data 2) รูปแบบการประมวลผล (models) เป็นการกาํหนดความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 
แต่ละรายการ เพื�อให้จดักระทาํขอ้มูลเหล่านั�นตามที�กาํหนดไวต้่อไป 3) ผลผลิตของระบบ (output) ผลผลิตของ
ระบบสารสนเทศมีผลต่อส่วนประกอบอื�นๆ ทั�งหมด หากผลของส่วนนี� ไม่ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชย้อ่ม
ส่งผลให้ส่วนอื�นๆ ผิดพลาดไปด้วยผลผลิตระบบนี� จะมีคุณภาพไม่ดีไปกว่าขอ้มูลป้อนเขา้และรูปแบบการ
ประมวลผลที�ใชใ้นการจดักระทาํขอ้มูล 4) เทคโนโลย ี(technology) เป็นส่วนที�ทาํหนา้ที�เก็บขอ้มูล ดาํเนินการตาม

                                                
1449วิเศษศกัดิ{  โคตรอาษา, เทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อการเรียนรู้ (กรุงเทพฯ: เฮิร์ดเวฟเอ็ดคูเคชั�น, 

2542), 149. 
1450เชษฐ์ ศาสตร์ใหม่, “การพฒันาระบบสารสนเทศผ่านอินเตรอ์เน็ตเพื�อการรายงานผลการ

เพาะเลี� ยงเชื� อวณัโรคของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที�  W จังหวดันครราชสีมา” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการพฒันาสุขภาพชุมชน มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา,-WW&), 9. 

1451เรื�องเดียวกนั, 10. 



 

 

705 
 

รูปแบบการประมวลผลและทาํให้เกิดผลผลิต ของระบบออกมาในสื�อที�ตอ้งการองค์ประกอบที�สําคญัของ
เทคโนโลยมีี 3 อยา่ง คือ คอมพิวเตอร์ ซอฟทแ์วร์ และโทรคมนาคม 5) ฐานขอ้มูล (data base) เป็นวิธีการที�จะเก็บ
ขอ้มูลไดเ้ป็นระบบใหส้ะดวกต่อการเรียกใช ้สามารถแกไ้ขไดง่้าย และให้ผูใ้ชจ้าํนวนมากสามารถป้องกนัไม่ให้ผู ้
มีสิทธิ{ ใชเ้ขา้ถึงขอ้มูลเดียวกนัได ้ และ 6) การควบคุม (controls) เป็นส่วนประกอบที�กาํหนดไวเ้พื�อให้ระบบ
สารสนเทศมีความปลอดภยั ไม่ถูกทาํลายทั�งที�เจตนาและไม่เจตนา1452  

กรมวชิาการไดก้ล่าวถึงการจดัทาํระบบสารสนเทศวา่ มีองคป์ระกอบที�สาํคญั 4 ส่วน คือ 1) ขอ้มูล 
เป็นขอ้เท็จจริงต่างๆ ภายในสถานศึกษาและในบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่งเป็นปัจจัยนาํเขา้ของระบบ
สารสนเทศ 2) การจดัเก็บขอ้มูล เป็นการรวบรวมและจดัเก็บรักษาขอ้มูล และสารสนเทศที�มีอยูห่รือที�ไดม้าอยา่งมี
ระบบ สะดวกต่อการนาํมาประมวลผลหรือนาํมาใชป้ระโยชน์ และสามารถแกไ้ข ปรับปรุง ให้เป็นปัจจุบนัไดง่้าย  
3) การประมวลผลหรือการวเิคราะห์ เป็นการกาํหนดความสมัพนัธ์ของขอ้มูลจดักระทาํขอ้มูลเพื�อให้เหมาะสมต่อ
การนาํไปใช ้ซึ�งวิธีการประมวลผลขอ้มูลเพื�อให้ไดส้ารสนเทศมีอยูม่ากมาย เช่น การจดัหมวดหมู่ การเรียงลาํดบั 
การแจงนบั การทาํ cross tabulation (ตารางแจกแจงขอ้มูลและตวัเลขแบบหลายประเภท) ตลอดจนถึงการใชสู้ตร
ทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ (คาํนวณค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี�ย (X) ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าความแปรปรวน 
ฯลฯ และ 4) สารสนเทศ เป็นขอ้มูลที�ผา่นการประมวลผลหรือการวเิคราะห์แลว้เป็นผลผลิตของระบบที�จาํแนกไป
ใชป้ระโยชน์ต่อไป1453  

โอเบรน (O’Brain) ไดก้ล่าวถึงระบบสารสนเทศวา่ประกอบดว้ยส่วนสาํคญั 6 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ปัจจยั
นาํเขา้ของขอ้มูล และทรัพยากร (input of data resources) 2) การประมวลผลขอ้มูลเป็นสารสนเทศ (processing 
data into information) 3) ผลผลิต (output of information products) 4) การเก็บสาํรองขอ้มูล (storage of data 
resource) 5) การควบคุมระบบปฏิบติัการ (control of system performance) และ6) ทรัพยากร(resource)ไดแ้ก่ 
บุคลากร (people resource) เครื�องมือ อุปกรณ์ (hardware resource) ซอฟท์แวร์(software resource) และขอ้มูล 
(data resource)1454  

ศรีไพร  ศกัดิ{ รุ่งพงศากลุ ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวสารสนเทศที�ดีไวว้า่ สารสนเทศที�ดีมีคุณภาพจะช่วย
ผูบ้ริหารในการตดัสินใจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซึ� งลกัษณะของระบบสารสนเทศที�ดี มีคุณภาพประกอบดว้ย
ลกัษณะดงันี� คือ 1) ถูกตอ้งแม่นยาํ (Accurate) สารสนเทศที�มีความถูกตอ้งจะตอ้งปราศจากขอ้ผิดพลาด (Error) ใด 
ๆ อย่างไรก็ตามถา้หากขอ้มูลที�ป้อนเขา้สู่กระบวนการประมวลผลไม่ถูกตอ้งก็อาจก่อให้เกิดสารสนเทศที�ไม่
ถูกตอ้งที�มกัเรียกทั�วไปวา่ GIGO (Garbage In, Garbage Out) -) ครบถว้นสมบูรณ์ (Complete) สารสนเทศที�มี
ความสมบูรณ์จะตอ้งประกอบดว้ยขอ้เท็จจริงที�สาํคญัอยา่งครบถว้น o) เขา้ใจง่าย (Simple) สารสนเทศที�ดีตอ้ง

                                                
1452กรมสามญัศึกษา,การจดัระบบสารสนเทศของโรงเรียนมธัยมศึกษา (กรุงเทพฯ:โรงพิมพคุ์รุสภา

ลาดพร้าว,2545), 9. 
1453กรมวิชาการ, แนวทางการจัดระบบสารสนเทศ (กรุงเทพฯ:โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว,2545), 

20-21.  
1454James A. O’Brain, Manangement Information Systems, 3rd  ed. (Chicago: McGraw-Hill 

Book Company, 1996), 26. 
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เขา้ใจง่าย ไม่สลบัซบัซอ้นต่อการทาํความเขา้ใจ แสดงรายละเอียดที�ไม่ลึกมากเกินไป เพราะอาจทาํให้ผูที้�ใชง้าน
เกิดความสับสนจนไม่สามารถตดัสินไดว้า่ขอ้มูลหรือสารสนเทศใดมีความจาํเป็นจริงๆ p) ทนัต่อเวลา (Timely) 
สารสนเทศต้องที� ดีต้องทันต่อเหตุการณ์และรวดเร็วต่อเวลา และความต้องการของผูใ้ช้ในการตดัสินใจ มี
ระยะเวลาในการรอคอยไม่นาน  W) เชื�อถือได ้(Reliable) สารสนเทศที�ดีตอ้งมีความเชื�อถือได ้โดยการพิจารณาจาก 
วิธีการรวบรวมขอ้มูลที�นําเขา้สู่ระบบ q) คุม้ราคา (Economical) สารสนเทศที�ดีจะตอ้งมีความประหยดั ให้
ผลตอบแทนที�คุม้ค่ากบัการลงทุน r) ตรวจสอบได ้(Verifiable) สารสนเทศที�ดีตอ้งสามารถตรวจสอบความ
ถูกตอ้งไดโ้ดยการเปรียบเทียบขอ้มูลลกัษณะเดียวกนัจากแห่งขอ้มูลอื�นหลายๆ แห่ง s) ยืดหยุน่ (Flexible) สารสน
ทศที�ดีตอ้งสามารถนาํไปใชไ้ดใ้นวตัถุประสงคที์�แตกต่างกนัหลายๆ ดา้น เช่น รายงานสารเคมีคงคลงั จะช่วยให้
งานพสัดุตรวจสอบจาํนวนคงเหลือได้ และช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถตดัสินสั�งซื� อเพิ�มอีกเท่าใด เป็นตน้ R) 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ (Relevant) สารสนเทศที�ดีจะตอ้งมีความสอดคลอ้งตามวตัถุประสงค์และสนองต่อ
ความตอ้งการของผูใ้ชเ้พื�อการตดัสินใจ &A) สะดวกในการเขา้ถึง (Accessible) สารสนเทศที�ดีตอ้งง่ายและสะดวก
ต่อการเขา้ถึงขอ้มูลตามระดบัสิทธิของผูใ้ช ้เพื�อใหไ้ดข้อ้มูลที�ถูกตอ้งตามรูปแบบและทนัต่อความตอ้งตอ้งการของ
ผูใ้ชง้าน และ &&) ปลอดภยั (Secure) สารสนเทศที�ดีตอ้งมีระบบรักษาความปลอดภยัเพื�อป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูล
โดยไม่ไดรั้บอนุญาต1455  

ฮนัเซน (Hussain) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัคุณลกัษณะของสารสนเทศที�ดีไว ้4 ประการ ไดแ้ก่ 1) 
ความทนัต่อเวลา (Timeliness) 2) ความถูกตอ้ง (Accuracy) 3) ความเกี�ยวขอ้ง (Relevance) และ 4) ความสมบูรณ์
เพียงพอ (Completeness)1456  

บูร์ชและคณะ ( Burch and Others) ไดจ้าํแนกคุณลกัษณะที�ดีของสารสนเทศไว ้10 ประการ ไดแ้ก่ 
1) ใช้ได้ง่ายรวดเร็ว (Accessibility) หมายถึงความสะดวกรวดเร็วในการเรียกใช้ 2) มีความครอบคลุม 
(Comprehensiveness) หมายถึง มีปริมาณเพียงพอ มีความสมบูรณ์ครอบคลุมพื�นที�การตดัสินใจ (Decision) ของ
ผูใ้ช ้3) มีความแม่นยาํ (Accuracy) หมายถึง มีความคลาดเคลื�อนจากขอ้เท็จจริงในระดบัที�ต ํ�า 4) มีความเหมาะสม 
(Appropriateness) หมายถึง ความสัมพนัธ์ที�เกี�ยวขอ้ง (Relevance) กบัเรื�องที�พิจารณาตดัสินใจ 5) มีความทนัต่อ
เวลา (Timeliness) หมายถึง ใชช่้วงเวลาอนัสั�นในการจดัเตรียมขอ้มูล ตั�งแต่สิ�งนาํเขา้ (Input) การประมวล 
(Processing) และผลลพัธ์หรือรายงาน (Output) 6) มีความชดัเจน (Clarity) หมายถึง สารสนเทศไม่มีความหมาย
กาํกวม 7) มีความยืดหยุน่ (Flexibility) สารสนเทศสามารถรับใชไ้ดก้บัผูใ้ชห้ลายคนและหลายสถานการณ์ 8) 
สามารถตรวจสอบได ้ (Verifiability) สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งไดใ้นเรื�องเดียวกนัจากผูใ้ชส้ารสนเทศ
หลายๆ คน 9) ไม่ลาํเอียง (Free from bias) ไม่มีความตั�งใจเปลี�ยนหรือปรับปรุงสารสนเทศให้มีอิทธิพลต่อการ

                                                
1455ศรีไพร  ศักดิ{ รุ่งพงศากุล, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (กรุงเทพฯ :ซีเอ็ดยูเคชั�น

,-WWA), 153-154. 
1456K.M. Hussain, Development of Information System for Education (New Jersey :Prentice 

Hall, 1973), 153. 
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สรุปของผูรั้บ และ 10) ไดจ้ากสภาพปกติ (Quantifiable) เป็นสารสนเทศที�ผลิตจากระบบสารสนเทศที�เป็นทางการ 
(Formal Information System ) ไม่ใช่ไดจ้ากข่าวลือหรือการซุบซิบนินทา1457  

เบอร์ด (Baird) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัลกัษณะของสารสนเทศที�ใชใ้นการตดัสินใจของผูบ้ริหารวา่ 
ควรคาํนึงถึงเรื�องต่อไปนี�  คือ 1) เชื�อถือได ้(Reliable) 2) ประหยดั (Economical) 3) จาํเป็น (Necessary) 4) ถูกตอ้ง 
(Accurate) และ 5) ใชป้ระโยชน์ได ้(Usable)1458  

ลอง (Long) ไดจ้าํแนกคุณลกัษณะที�ดีของสารสนเทศไว ้ 5 ประการ ไดแ้ก่ 1) ถูกตอ้งแน่นอน 
(accuracy of information) มีความแม่นยาํ โอกาสเกิดความผิดพลาดนอ้ย 2) ยืนยนัได ้พิสูจน์ได ้(verifiability of 
information) หาแหล่งกาํเนิดที�มาได ้และสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งไดจ้ากผูใ้ชส้ารสนเทศหลาย ๆ คน 3) มี
ความสมบูรณ์ (completeness of information) 4) ทนัต่อเหตุการณ์ (timeliness of information) มีคุณภาพเหมาะสม
กบัเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นในปัจจุบนั และ 5) ตรงกบัเรื�องที�จะใช ้(relevance of information) มีความเหมาะสมกบัการ
ตดัสินใจในเรื�องเฉพาะนั�นๆ1459  

สแตร์ (Stair) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัคุณลกัษณะของสารสนเทศที�ดีมีคุณค่า เหมาะสมที�จะ
นาํไปใชใ้นการตดัสินใจไวเ้กา้ประการดว้ยกนั คือ 1) มีความถูกตอ้ง (accurate) 2) มีความสมบูรณ์ (complete) 3) 
ประหยดัค่าใชจ่้าย (economical) 4) มีความยืดหยุน่ (flexible) 5) มีความเชื�อถือได ้ (reliable) 6) ตรงกบัเรื�อง 
(relevance) 7) ไม่ซบัซอ้น (simple) 8) ทนัสมยั (timely) และ 9) ตรวจสอบได ้(Verifiable)1460  

ไอเซนเบิร์กและเบอร์โควิทซ์ (Eisenberg and Berkowitz,&RRA) ไดก้ล่าวถึง q ขั�นตอนในการ
แสวงหาสารสนเทศ (The “Big Six” information skills) ที�ผูรู้้สารสนเทศจะตอ้งปฏิบติัให้เกิดทกัษะในการคน้ควา้
คน้ควา้ ไดแ้ก่  &) ทกัษะในการกาํหนดเรื�องที�จะคน้ การพิจารณาเรื�องที�จะศึกษาคน้ควา้ เพื�อทาํความเขา้ใจให้
ชดัเจนวา่จะคน้หาสารสนเทศที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องใด  สารสนเทศอะไรบา้งที�ตอ้งการ เริ�มตน้ดว้ยการทาํความเขา้ใจ
ประเด็นสําคญัที�ตอ้งการจะศึกษาให้ชดัเจน  ประเด็นสําคญัเหล่านั�นมีปัญหาขอ้สงสัยอะไรบา้ง  นาํปัญหาขอ้
สงสัยมาตั�งเป็นโจทยค์าํถามให้ครอบคลุมประเด็นสาํคญัที�จะศึกษา (ใคร? ทาํอะไร? ที�ไหน? เมื�อไร? อยา่งไร? 
ทาํไม?) คดัเลือกหัวขอ้คาํถามที�ประสงคจ์ะศึกษาคน้ควา้  ดว้ยการพิจารณาตวัเองว่าตอ้งการจะคน้หาคาํตอบใน
เรื�องใด  ในการพิจารณาคดัเลือกให้ใชค้าํถาม KWL คือ  ฉันรู้อะไร (What I know?) มีอะไรอีกบา้งที�ฉันควรรู้ 
(What I would like to know?) อะไรที�ฉันรู้แลว้ (What I have already learnt?) เมื�อพิจารณาเรื�องที�จะศึกษาได้
ชดัเจนดีแลว้  ขั�นตอนต่อมาคือการกาํหนดสารสนเทศที�ตอ้งการคน้หา  และเตรียมวางแผนการสืบคน้ -) ทกัษะ

                                                
1457John G. Burch and Felix R. Strater, Information System : Theory and Practice, 3rd ed. 

(New York : John Willy & Sons, 1974), 17. 
1458Bruce F. Baird, Information to decision Analysis (Massachusetts : Massachusetts Duxbury 

Press, 1978), 323. 
1459Larry Long, Management Information Systems ( Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall 

Inc, 1989), 10-11. 
1460Ralph M. Stair, Principles of Information Systems (Boston : Boyd and Fraser Publishing 

Company, 1992), 5. 
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การวางแผนกลยทุธ์การสืบคน้ เมื�อทาํความเขา้ใจเรื�องที�ตอ้งการจะศึกษาคน้ควา้ชดัเจนดีแลว้ ขั�นตอนต่อมาคือการ
วางแผนการสืบคน้สารสนเทศ  ในขั�นตอนนี� ผูค้น้ควา้จะตอ้งทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัแหล่งสารสนเทศ ซึ� งมีทั� ง
แหล่งที�เป็นเอกสาร  สถาบนั  หรือเป็นบุคคลผูรู้้ ผูเ้ชี�ยวชาญ และรู้จกัการใชเ้ครื�องมือสืบคน้สารสนเทศต่าง ๆ เช่น 
โอแพค  อินเทอร์เน็ต  ฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์  ดัชนีและสาระสังเขป  ผูค้ ้นควา้จะต้องเรียนรู้การใช้งาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  วธีิการใชค้าํสั�งในการสืบคน้และคน้คืนขอ้มูล o)  ทกัษะการคน้หาและเขา้ถึงสารสนเทศ 
เมื�อกําหนดแผนการสืบค้นสารสนเทศแล้ว ก็ถึงขั�นตอนลงมือปฏิบัติการค้นหา สารสนเทศอาจจะมีอยู่ใน
ทรัพยากรสารสนเทศที�แตกต่างกนัไป เช่นเป็นทรัพยากรตีพิมพ ์ไดแ้ก่ หนงัสือ วารสาร หนังสือพิมพ ์หรือเป็น
ทรัพยากรไม่ตีพิมพเ์ช่น วดิีโอ ซีดีรอม ฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ และอินเทอร์เน็ต ทรัพยากรสารสนเทศเหล่านี� มี
วธีิการคน้หาและเขา้ถึงแตกต่างกนัไป   ดงันั�นผูค้น้ควา้จึงตอ้งเรียนรู้และฝึกฝนการใชโ้ปรแกรมและเครื�องมือใน
การสืบคน้สารสนเทศที�แตกต่างกนั   อีกทั�งตอ้งรู้วา่จะไดส้ารสนเทศประเภทใดจากการใชเ้ครื�องมือเหล่านั�น  เช่น  
การค้นโอแพคของห้องสมุดจะได้รายการบรรณานุกรม   การค้นจากฐานข้อมูลออฟไลน์ในซีดีรอมหรือ
ฐานขอ้มูลออนไลน์จะไดส้าระสังเขป หรืออาจเป็นเอกสารฉบบัเต็ม (full text) คน้จากเวิร์ดวายเวบ็ (www)ใน
อินเทอร์เน็ตจะไดข้่าวสาร บทความที�ทนัสมยั  เป็นตน้  แหล่งสารสนเทศที�กล่าวนี� มีวิธีการเขา้ถึงสารสนเทศที�
แตกต่างกนัในรายละเอียด เพื�อให้เกิดทกัษะและสามารถเขา้ถึงสารสนเทศที�มีอยูอ่ยา่งหลากหลายไดโ้ดยสะดวก
และรวดเร็ว  ผูเ้รียนจึงตอ้งเรียนรู้และฝึกปฏิบติั  p) ทกัษะการใชส้ารสนเทศ สารสนเทศที�คน้หาไดอ้าจมีรูปแบบ
และวธีิการนาํเสนอที�แตกต่างกนั เช่นอาจเป็นขอ้ความ  ตวัเลข หรือตาราง  สารสนเทศบางอยา่งอาจเป็นภาพวาด 
ภาพถ่าย  เสียง  วีดิโอ  ผูค้น้ควา้จะตอ้งเรียนรู้ว่าจะใช้สารสนเทศนั�นอย่างไร  รวมทั� งฝึกฝนการใชท้รัพยากร
สารสนเทศที�มีลกัษณะพิเศษเฉพาะใหเ้กิดทกัษะความชาํนาญ เช่น  แผนที� ฐานขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์  สื�อมลัติมีเดีย  
เป็นตน้  W)ทกัษะการสังเคราะห์สารสนเทศ การสังเคราะห์สารสนเทศ หมายถึง จดักลุ่ม และสร้างความสัมพนัธ์
ของสารสนเทศ การกลั�นกรอง และยอ่ความสารสนเทศในแต่ละเรื�องหรือแต่ละแนวคิด  ที�ผ่านการวิเคราะห์แลว้
จากหนึ�งหรือมากกวา่หนึ�งแหล่ง   แลว้นาํเสนอใหม่ในรูปลกัษณ์ที�มีการปรับเคา้โครงใหม่ทั�งหมด  ซึ� งเคา้โครง
ใหม่ที�สร้างขึ�นมาตอ้งนาํประเด็นที�มีความสัมพนัธ์กนัมาเชื�อมโยงกนั  จากเรื�องที�กวา้งไปยงัเรื�องที�เฉพาะเจาะจง  
และ  q) ทกัษะการประเมินสารสนเทศ สารสนเทศที�คน้ไดจ้ากแหล่งต่าง ๆ  มีทั�งที�ตรงกบัความตอ้งการและไม่ตรง
กบัความตอ้งการ  ความถูกตอ้ง  ความทนัสมยั และความน่าเชื�อถือของสารสนเทศมีความแตกต่างกนั   จึงตอ้ง
ประเมินเพื�อคดัเลือกสารสนเทศที�มีคุณค่า และนาํไปใชง้านไดอ้ยา่งแทจ้ริง  ดงันั�นผูเ้รียนจะตอ้งฝึกฝนให้สามารถ
พิจารณาคดัเลือกสารสนเทศที�ดีมีคุณค่าและนาํไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเหมาะสม1461   

พลูสุข เอกไทยเจริญไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การคน้ควา้เพื�อทาํรายงานนั�นตอ้งมีแหล่งที�มาของขอ้มูล
หรือแหล่งที�มาของสารสนเทศอยา่งเพียงพอ ดงันั�นผูท้าํรายงานจึงตอ้งมีความรู้เกี�ยวกบัแหล่งที�มาของสารสนเทศ
วา่ มีอะไรบา้ง อยูที่�ไหน มีวิธีการเขา้ถึงอยา่งไร ความรู้เกี�ยวกบัแหล่งที�มาของสารสนเทศ (information Literacy) 
นี�  คือ ทักษะในการคน้หาสารสนเทศที�ตอ้งการ ซึ� งครอบคลุมถึงความเขา้ใจ ความคุน้เคยเกี�ยวกับการจัดเก็บ
สารสนเทศประเภทและรูปแบบต่างๆ ในห้องสมุด ความรู้เกี�ยวกบัเทคนิคการสืบคน้ที�ใชก้นัอยูท่ั�วไป ดงันั�นจึง

                                                
1461ธนู บุญญานุวตัร, “ความรู้เรื�องสารสนเทศ,” ใน สื�อการสอนออนไลน์ วิชาสารสนเทศและ

การศึกษาค้นคว้า บทที� 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, เขา้ถึงเมื�อ 
1 กมุภาพนัธ์ 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://tanoo.wordpress.com/  
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ควรมีความรู้เกี�ยวกบัสารสนเทศเพื�อจะไดส้ามารถใชแ้หล่งเหล่านั�นไดอ้ย่างเต็มที� ซึ� งแหล่งที�มาของสารสนเทศ
นั�นสามารถจาํแนกออกเป็น p ประเภทใหญ่ ไดด้งันี� คือ &) ทรัพยากรสารสนเทศ  เป็นแหล่งบนัทึกสารสนเทศทุก
รูปแบบ 2) แหล่งบุคคล เป็นแหล่งก่อเกิดของสารสนเทศทั�งหลายทั�งปวง o) แหล่งผลิตสารสนเทศ เป็นผูจ้ดัทาํ
ผลิตสารสนเทศออกมาในรูปแบบต่างๆ และ p) แหล่งบริการสารสนเทศ เป็นผูร้วบรวม จดัเก็บ และให้บริการ
สารสนเทศ แหล่งที�มาของสารสนเทศอนัเป็นแหล่งของขอ้มูลความรู้ทั�งหลายทั�งปวงทั�ง p ประเภทนี�  แหล่ง
ประเภทที�ใชม้ากที�สุดในการคน้ควา้ทาํรายงานคือ ทรัพยากรสารสนเทศและแหล่งบริการสารสนเทศ1462 

สานิตย ์ กายาผาด ไดก้ล่าวถึงกระบวนการผลิตสารสนเทศไวว้า่ ประกอบดว้ยวิธีการปฏิบติั R วิธี 
ไดแ้ก่ &) การเก็บรวบรวมขอ้มูล (Capturing) เป็นการดาํเนินการเพื�อรวบรวม และบนัทึกขอ้มูลให้อยูใ่นรูปแบบ
เพื�อนาํมาประมวลผล การเก็บรวบรวมขอ้มูลพื�นฐานในดา้นต่าง ๆ อาจเริ�มตน้ดว้ยการออกแบบสอบถามสาํหรับ
นาํไปสาํรวจขอ้มูล การทดสอบ และใชแ้บบสาํรวจ ซึ�งขอ้มูลที�ไดต้อ้งมีคุณลกัษณะที�สาํคญัคือ มีความถูกตอ้งและ
มีความเชื�อถือได ้-) การตรวจสอบขอ้มูล (Verifying) เมื�อเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ลว้จะตอ้งตรวจสอบขอ้มูลเพื�อ
ตรวจทานหรือแกไ้ขขอ้มูลให้ถูกตอ้ง ขอ้มูลที�จดัเก็บตอ้งมีความถูกตอ้งน่าเชื�อถือ เพราะหากขอ้มูลไม่น่าเชื�อถือ
สารสนเทศที�ไดก็้ไม่น่าเชื�อถือดว้ย o) การจาํแนก (Classifying) เป็นการแบ่งแยกขอ้มูลออกเป็นกลุ่ม หมวดหมู่
เรื�องไวเ้พื�อให้การดาํเนินการในขั�นตอนต่อไปจะไดส้ะดวกและรวดเร็วขึ�น เช่น การนําขอ้มูลเกี�ยวกบัประวติั
นกัศึกษามาแยกตามคณะต่างๆ เป็นตน้ p) การจดัเรียงขอ้มูล (Arranging) ภายหลงัที�มีการจาํแนกขอ้มูล จะตอ้งมี
การจดัโครงสร้างขอ้มูลให้เป็นแฟ้ม เพื�อให้มีการจดัเรียงลาํดบัขอ้มูลเพื�อสะดวกต่อการคน้หาหรืออา้งอิงใน
ภายหลัง การจัดเรียงข้อมูลจึงเป็นวิธีการประมวลผลข้อมูลให้เ ป็นสารสนเทศอีกวิธีหนึ� ง W) การสรุป 
(Summarizing) เป็นการจดัรวบรวมขอ้มูลเขา้ดว้ยกนั เพื�อเตรียมคาํนวณหาค่าดชันีหรือสารสนเทศในขั�นต่อไป q) 
การคาํนวณ (Calculating) เป็นขั�นตอนสาํคญัในการจดัการขอ้มูลให้เป็นสารสนเทศ โดยอาศยักระบวนการทาง
คณิตศาสตร์เช่น การหาค่าเฉลี�ย การหาผลรวม ของขอ้มูลที�จดัเก็บ ซึ� ง มีทั� งขอ้มูลที�เป็นตวัอกัษร ขอ้ความและ
ตวัเลข r) การจดัเก็บ (Storing) ขอ้มูลที�รวบรวมและมีการตรวจสอบความถูกตอ้งมาแลว้ เมื�อมีการคาํนวณหรือ
ประมวลผลใหเ้ป็นสารสนเทศแลว้ จะตอ้งดาํเนินการจดัเก็บเอาไวเ้พื�อนาํมาใชป้ระโยชน์ในภายหลงั การจดัเก็บ
ขอ้มูลสมยัใหม่ เปลี�ยนขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปแบบที�สามารถจดัเก็บไดใ้นสื�ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ฮาร์ดดิสก์   ดิสก์เก็ต  
เป็นตน้ s) การเรียกใช ้(Retrieving) เป็นกระบวนการคน้หา และดึงขอ้มูลที�ตอ้งการออกจากสื�อที�ใชเ้ก็บ เพื�อ
ปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัหรือใหบ้ริการแก่ผูใ้ช ้และ 9) การเผยแพร่ (Disseminating and Reproducing)  เป็น
การแจกจ่ายหรือเผยแพร่สารสนเทศโดยใชเ้ทคโนโลยีสื�อสารสมยัใหม่ทาํให้สามารถจดัส่งขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว
ใหก้บัผูใ้ชใ้นรูปแบบต่างๆ เช่น รูปแบบเอกสาร รายงานหรือการเสนอบนจอภาพคอมพิวเตอร์ เป็นตน้1463  

อีเมอร์รี�  (Emery) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบักระบวนการจดัระบบสารสนเทศไวว้า่ ระบบสารสนเทศ
มีความแตกต่างกนัตามชนิดของตวัป้อนและผลผลิต แต่หนา้ที�ในการจดักระทาํในเบื�องตน้จะคลา้ยคลึงในระบบ
เขาไดเ้สนอองคป์ระกอบในกระบวนการจดัระบบสารสนเทศไว ้8 ขั�นตอน ดงันี� คือ 1) การเก็บรวบรวมขอ้มูล ซึ� ง
หมายความถึงวิธีพิจารณาปริมาณและวิธีเก็บขอ้มูล 2) การจาํแนกขอ้มูลและกาํหนดดชันีขอ้มูล 3) การจดัสรุป

                                                
1462พลูสุข เอกไทยเจริญ, การเขียนรายงาน (กรุงเทพฯ: สุวริียาสาส์นการพิมพ,์-WW&), &s--&so. 
1463สานิตย ์ กายาผาด, เทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อชีวติ (กรุงเทพฯ :  เธิร์ดเวฟ เอด็ดูเคชั�น, -Wp-), sr. 
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ขอ้มูลใหมี้เนื�อหากะทดัรัด 4) การเก็บรักษาขอ้มูล 5) การบริหารขอ้มูล 6) การคาํนวณ ซึ�งหมายถึงกระบวนการทุก
ชนิดที�ใชใ้นการแปลงขอ้มูลเป็นสารสนเทศ 7) การส่งผา่นขอ้มูล และ 8) การแสดงผลขอ้มูล1464  

สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของขอ้มูลสารสนเทศ
ไวว้่าข้อมูลสารสนเทศเป็นเครื�องมือที� ช่วยในการวางแผนตดัสินใจดาํเนินการต่างๆโดยเฉพาะการวางแผน
การศึกษาและการกาํหนดนโยบาย ตอ้งมีระบบขอ้มูลสารสนเทศที�มีคุณภาพมีความละเอียด ครบถว้น ถูกตอ้ง ตรง
ตามความตอ้งการ และทนัสมยัซึ� งจะช่วยให้การวางแผนการบริหารจดัการและการตดัสินใจดาํเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในทางตรงกนัขา้มหากหน่วยงานใดไม่ไดน้าํขอ้มูลสารสนเทศไปใชใ้นการปฏิบติังานนั�นๆก็ยอ่ม
เสี�ยงต่อความผิดพลาดสูงและผลการดาํเนินงานก็จะไม่เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพเท่าที�ควร ขอ้มูลสารสนเทศมี
ส่วนช่วยในการตดัสินใจใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล1465  

พชัรัตน์ รัตนนันทนาถได้แสดงทัศนะเกี�ยวกับสารสนเทศไวว้่า สารสนเทศเป็นตวัแปรที�มี
ความสาํคญัต่อการเปลี�ยนแปลงของสงัคม เป็นปัจจยัสาํคญัสาํหรับการพฒันาศกัยภาพในดา้นต่างๆ เพื�อคุณภาพที�
ดี มนุษยแ์สวงหาสารสนเทศเพื�อตอบสนองความตอ้งการในการดาํรงชีวิตประจาํวนั เพื�อการปฏิบติังาน เพื�อ
ติดตามข่าวสารและพฒันาความรู้และเพื�อความบนัเทิง เป็นตน้ แต่เนื�องจากสารสนเทศมีปริมาณมากและทวี
จาํนวนเพิ�มขึ�นอย่างรวดเร็ว ประกอบกบัขอ้จาํกดัดา้นเวลา รวมทั�งภาษาและสถานที�ก็เป็นปัญหาที�ทาํให้ไม่
สามารถติดตามสารสนเทศที�ตอ้งการได ้ระบบซึ�งทาํหนา้ที�จดัเก็บและรวบรวมสารสนเทศอยา่งเป็นระบบเพื�อให้
สามารถคน้คืนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ ระบบสารสนเทศ คาํวา่ “ระบบ” ไดรั้บการใชอ้ยา่งแพร่หลายใน
วงการประมวลผลขอ้มูล ระบบจะประกอบดว้ย สิ�งที�เป็นคุณสมบติั คือ สมาชิกของระบบ สิ�งแวดลอ้มของระบบ 
การโตต้อบระหวา่งสมาชิกภายในระบบและต่อสิ�งแวดลอ้มคุณสมบติัที�สําคญัของระบบคือ ตอ้งมีเป้าหมายที�
ชดัเจน ในระบบหนึ�งอาจประกอบไปดว้ยระบบยอ่ยหลายๆ ระบบ ซึ� งเมื�อนาํมารวมแลว้จะกลายเป็นระบบใหญ่ 
และยงัมีศพัทที์�ถูกใชบ่้อยคือ Data, Information และ Knowledge เช่น ใหล้องเปรียบเทียบดูวา่ขอ้ความหนึ�งเกิดขึ�น
โดยการนาํเอาตวัอกัษรหนึ�งกลุ่มมารวมกนัและจดัเรียงให้ไดใ้จความ แลว้สื�อสารไปยงัผูรั้บในที�นี� จะเปรียบ data 
เสมือนตวัอกัษรเมื�อถูกนาํมาเรียงก็จะกลายเป็นสารสนเทศ (Information) แต่เมื�อใดที�สารสนเทศนี� ถูกส่งต่อและ
สามารถสื�อสารไปยงัผูรั้บไดจ้ะเรียกวา่ ความรู้ (Knowledge)  

นอกจากนี�ยงัไดก้ล่าวถึงลกัษณะของระบบสารสนเทศที�ดีไวอี้กวา่ ลกัษณะของระบบสารสนเทศที�
ดีประกอบดว้ยสิ�งสาํคญั ดงันี� คือ  1) ระบบสารสนเทศ ถูกนาํไปใชส้นบัสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหารทุกระดบั
ช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถเรียกคน้ขอ้มูลไดร้วดเร็ว เนน้การแกปั้ญหาที�เกิดกบังานประจาํ เป็นการผสมผสานขอ้มูล
จากหลายแหล่งเพื�อสร้างความสมบูรณ์ใหแ้ก่ระบบ 2) ระบบสารสนเทศ ช่วยจดัเตรียมสารสนเทศให้แก่ผูบ้ริหาร
เพื�อใชใ้นการตดัสินใจเพื�อบรรลุจุดมุ่งหมายโดยรวมขององคก์ร 3) ทาํการจดัเก็บขอ้มูลโดยมีวตัถุประสงคคื์อ
ตอ้งการจะหลีกเลี�ยงความซบัซอ้นของการเก็บขอ้มูล นอกจากนี�พชัรัตน์ รัตนนนัทนาถ ยงัไดก้ล่าวถึงประโยชน์
ของการใชร้ะบบสารสนเทศ ไวด้งันี� คือ 1) ทาํให้สามารถเขา้ถึงสารสนเทศที�ตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็วและทนัต่อ
                                                

1464James A. Emery, Organizational Planning and Control System (New York : 
TheMacmillan Company,1969), 36. 

1465สาํนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, การประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาต ิ(กรุงเทพฯ : บริษทัพิมพดี์ จาํกดั, 2543), 11. 
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เหตุการณ์เนื�องจากขอ้มูลถูกจดัเก็บและบริหารเป็นระบบ ทาํให้ผูบ้ริหารสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็วใน
รูปแบบที�เหมาะสม และสามารถนาํขอ้มูลมาใชป้ระโยชน์ไดท้นัต่อความตอ้งการโดยผูบ้ริหารสามารถนาํขอ้มูลมา
เพื�อใชใ้นการวางแผนและกาํหนดเป้าหมายในการดาํเนินงาน 2) ใชใ้นการศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
ผูบ้ริหารสามารถใชร้ะบบสารสนเทศประกอบการศึกษาและการคน้หาสาเหตุ หรือขอ้ผิดพลาดที�เกิดขึ�นในการ
ดาํเนินงาน ถา้การดาํเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที�วางเอาไว ้อาจจะเรียกขอ้มูลเพิ�มเติมจากระบบ เพื�อให้ทราบวา่
ขอ้ผิดพลาดในการทาํงานเกิดขึ�นมาจากสาเหตุใด หรือจดัรูปแบบสารสนเทศในการวิเคราะห์ปัญหาใหม่ และ 3) 
ทาํใหธุ้รกิจลดเวลา แรงงานและค่าใชจ่้ายในการทาํงานลง เนื�องจากระบบสารสนเทศสามารถรับภาระงานที�ตอ้ง
ใชแ้รงงานจาํนวนมาก ตลอดจนช่วยลดขั�นตอนในการทาํงานซึ�งจะเป็นการเพิ�มประสิทธิภาพ และศกัยภาพในการ
แข่งขนัทางธุรกิจ1466  

สุธินันท์ แสวงสุข ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื�องระบบรายงานอุบติัการณ์ความเสี�ยงในโรงพยาบาล 
กรณีศึกษาสถาบนักลัยาณ์ราชนครินทร์ และแสดงทศันะเกี�ยวกบัการพฒันาระบบสารสนเทศ ไวด้งันี�  

การพฒันาระบบสารสนเทศ หมายถึง การสร้างระบบงานใหม่หรือการปรับเปลี�ยนระบบงานเดิมที�
มีอยูแ่ลว้ ให้สามารถทาํงานเพื�อแกปั้ญหาการดาํเนินงานทางธุรกิจไดต้ามความตอ้งการของผูใ้ชง้านโดยอาจนาํ
คอมพิวเตอร์มาช่วยในการนาํขอ้มูลเขา้สู่ระบบเพื�อประมวลผล เรียบเรียง เปลี�ยนแปลงและจดัเก็บให้ไดผ้ลลพัธ์
ตามตอ้งการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

วงจรการพฒันาระบบ หรือ System Development Life Cycle (SDLC) คือ กระบวนการทาง
ความคิดในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื�อแกปั้ญหาธุรกิจและตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ด ้ซึ� งขั�นตอน
ในวงจรการพฒันาระบบ ช่วยให้นกัวิเคราะห์ระบบสามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งมีแนวทางและเป็นขั�นตอน ทาํให้
สามารถควบคุมระยะเวลาและงบประมาณ ในการปฏิบติังานของโครงการพฒันาระบบได ้ สําหรับวงจรการ
พฒันาระบบจาํแนกออกเป็น 7 ขั�นตอน ดงันี� คือ  1) การคน้หาและเลือกสรรโครงการ (Project Identification and 
Selection) เป็นขั�นตอนที�อธิบายถึงการคน้หาโครงการของระบบงานที�ตอ้งการพฒันา ซึ� งผูบ้ริหารและ
นักวิเคราะห์ระบบจะตอ้งจาํแนกกลุ่มของโครงการให้เป็นหมวดหมู่อย่างมีหลกัเกณฑ์ เช่น จาํแนกตาม
ความสําคญั หรือจาํแนกตามผลตอบแทนที�จะไดรั้บ กิจกรรมสุดทา้ยของขั�นตอนนี� จะทาํการเลือกโครงการที�
เหมาะสมที�สุด และตรงกบัวตัถุประสงค์ขององคก์ารมากที�สุด 2) การเริ�มตน้และวางแผนโครงการ (Project 
Initiating and Planning) เมื�อพิจารณาเลือกโครงการพฒันาระบบไดแ้ลว้ ทีมงานจึงเริ�มวางแผนดาํเนินโครงการ 
โดยศึกษาความเป็นไปไดก้าํหนดระยะเวลาดาํเนินงานแต่ละขั�นตอนและกิจกรรม 3) การวิเคราะห์ระบบ (System 
Analysis) เป็นการศึกษาขั�นตอนการดาํเนินงานของระบบเดิมเพื�อหาปัญหาที�เกิดขึ�น รวบรวมความตอ้งการใน
ระบบใหม่จากผูใ้ชร้ะบบ แลว้นาํความตอ้งการเหล่านั�นมาศึกษาวเิคราะห์ เพื�อแกปั้ญหาโดยอาจมีการใชเ้ทคนิคใน
การเก็บขอ้มูล เช่น การออกแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ จากนั�นนาํขอ้มูลที�ไดม้าวิเคราะห์ดว้ยการจาํลองแบบ
ขอ้มูลเหล่านั�น ไดแ้ก่ แบบจาํลองขั�นตอนการทาํงานของระบบ (Process Model) แบบจาํลองขอ้มูล (Data Model) 
โดยมีการใชเ้ครื�องมือในการจาํลองแบบชนิดต่าง ๆ เช่น แผนภาพกระแสขอ้มูล (Data Flow Diagram) แผนภาพ

                                                
1466พชัรัตน์ รัตนนันทนาถ, “ระบบรายงานผลการฝึกงานของนักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ 

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ภาควชิาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ,2552), &A-&&. 
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แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล (Entity Relationship Diagram) เป็นตน้ 4) การออกแบบเชิงตรรกะ (Logical 
Design) เป็นขั�นตอนในการออกแบบลกัษณะการทาํงานของระบบ ซึ� งจะเชื�อมโยงกบัขั�นตอนการวิเคราะห์เป็น
อยา่งมาก จะมีการนาํแผนภาพที�แสดงถึงความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบจากขั�นตอนการวิเคราะห์ระบบ มาทาํการ
แปลงเพื�อใหไ้ดข้อ้มูลเฉพาะการออกแบบ (System Design Specification) ที�สามารถนาํไปเขียนโปรแกรมไดอ้ยา่ง
สะดวก เช่น การออกแบบส่วนนาํเขา้ขอ้มูลและผลลพัธ์นั�นตอ้งอาศยัขอ้มูลที�เป็นการไหลของขอ้มูล (Data Flow) 
ที�อยู่บนแผนภาพกระแสขอ้มูลในขั�นตอนการวิเคราะห์ระบบ และการออกแบบแบบฐานขอ้มูล ซึ� งจะอยู่ใน
ขั�นตอนนี�  5) การออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design) เป็นขั�นตอนที�ระบุถึงคุณลกัษณะของอุปกรณ์ 
เทคโนโลยี ที�จะนาํมาใช ้ โปรแกรมภาษาทีจะนาํมาเขียนโปรแกรม ฐานขอ้มูล ระบบปฏิบติัการ และระบบ
เครือข่ายที�เหมาะสม สิ�งที�ไดจ้ากขั�นตอนการออกแบบทางกายภาพนี�จะเป็นขอ้มูลเฉพาะของการออกแบบ เพื�อส่ง
มอบให้โปรแกรมเมอร์ใช้เขียนโปรแกรมตามที�ได้ออกแบบไว ้ 6) การพฒันาและติดตั�งระบบ (System 
Implementation) เริ�มจากการเขียนโปรแกรมซึ� งโปรแกรมเมอร์จะไดรั้บเอกสารที�เกิดขึ�นตั�งแต่ตอนแรกจนถึง
ขั�นตอนการออกแบบ โดยเฉพาะขอ้มูลส่วนของการออกแบบ ที�จะช่วยใหก้ารเขียนโปรแกรมง่ายขึ�น หลงัจากนั�น
ตอ้งมีการทดสอบโปรแกรมเพื�อหาขอ้ผิดพลาดที�เกิดขึ�น และทาํการแกไ้ขเบื�องตน้ เมื�อโปรแกรมผ่านการทดสอบ
แลว้ กิจกรรมต่อไปคือการติดตั�งระบบใหม่ พร้อมจดัทาํคู่มือประกอบการใชโ้ปรแกรม จดัหลกัสูตรอบรมผูใ้ช้
ระบบและคอยช่วยเหลือในระหวา่งการทาํงาน และ 7)การซ่อมบาํรุง (System Maintenance) เป็นขั�นตอนสุดทา้ย
ของวงจรการพฒันาระบบ หลงัจากระบบใหม่ไดด้าํเนินการ ผูใ้ชร้ะบบอาจพบปัญหาที�เกิดขึ�น ดงันั�นนกัวิเคราะห์
ระบบและโปรแกรมเมอร์จะตอ้งคอยแกไ้ข และเปลี�ยนแปลงระบบที�ทาํการพฒันาขึ�น จนกวา่จะเป็นที�พอใจของ
ผูใ้ชร้ะบบมากที�สุด ซึ� งปัญหาที�ผูใ้ชร้ะบบคน้พบระหว่างการดาํเนินงานนั�นเป็นผลดีในการทาํให้ระบบใหม่มี
ประสิทธิภาพเนื�องจากผูใ้ชร้ะบบเป็นผูเ้ขา้ใจในการทาํงานเป็นอยา่งดี1467  

ฮัลเซน (Hussain)ได้เสนอกระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศและเรียก
กระบวนการนี� วา่“กระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศ” (The Development Process of information System) ได้
จาํแนกออกเป็น 9 ขั�นตอน ดงันี� คือ 1) ศึกษาความเป็นไปได ้ (Feasibility Study) เป็นการศึกษาเพื�อตดัสินใจวา่ 
ปัญหาควรจะไดรั้บการแกไ้ขโดยระบบสารสนเทศ วิธีที�ปฏิบติัดว้ยมือแบบเก่า (Traditional Manual Methods) 
หรือจะใชร้ะบบสารสนเทศที�ใชเ้ครื�องคอมพิวเตอร์ (Computerizes Information System) ถา้มีความจาํเป็นตอ้งใช้
วธีิหลงั ตอ้งตรวจสอบปัญหา อุปสรรค (Constraints) ขององคก์ารแลว้กาํหนดทางเลือกต่าง ๆ ภายใตเ้งื�อนไขและ
ขอ้จาํกดัที�มีอยู ่มีการประเมินผลการลงทุน และผลประโยชน์ (Cost and Benefit) เพื�อให้ผูบ้ริหารตดัสินใจเลือก
ทางเลือกที�ดีที�สุด 2) การวางแผนระบบทั�งหมด (Over all System Planning) หลงัจากการศึกษาความเป็นไปได้
แลว้ ก็จะมีการประเมินระบบใหม่ที�เสนอในลกัษณะทาํงานทั�งระบบขององคก์ารเพื�อที�จะทราบวา่มีการซํ� าซอ้น
หรือเหลื�อมลํ� า (Over Lap) กบัระบบเดิมไหม วตัถุประสงค์สอดคลอ้งกับเป้าหมายเพียงไรระบบใหม่ช่วย
สนบัสนุนความเติบโตและสนองวตัถุประสงคก์ารวางแผนระยะยาว (Long Lange Planning Objective) หรือไม่ 3) 
ระบุความตอ้งการของระบบ (Specifying the Systems Requirement) การตดัสินใจแกปั้ญหา ปัญหานั�นจะตอ้ง

                                                
1467สุธินนัท์ แสวงสุข, “ระบบรายงานอุบติัการณ์ความเสี�ยงในโรงพยาบาล กรณีศึกษาสถาบนั

กลัยาณ์ราชนครินทร์” (วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชา
เทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้พระนครเหนือ, -WW-), 24-27. 
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นิยาม (Define) ใหแ้น่นอนวา่ ในขั�นตอนการศึกษาความเป็นไปไดว้ตัถุประสงค ์นโยบาย และอุปสรรคต่างๆ ของ
ผูใ้ชจ้ะตอ้งกาํหนดใหช้ดัเจนในเชิงปฏิบติัการ4) การออกแบบและการนาํระบบไปใช(้Design and Implementation 
of the System) เป็นการเอาขอ้กาํหนดความตอ้งการระบบ(System Requirement)ซึ�งมีลกัษณะเป็นพิมพเ์ขียว (Blue 
Print) มาทาํรายละเอียดหรือออกแบบฐานขอ้มูล (Data Base) ระเบียบวธีิปฏิบติั (Procedures) โปรแกรมการแกไ้ข
ปัญหา (Program Solution) การออกแบบระบบ และการนาํระบบไปใชข้ององคป์ระกอบทั�ง 4 อยา่งนี�  อาจจะทาํ
ไปพร้อมๆ กนัได ้5) การปรับองคก์าร (Organization Adjustments) การนาํระบบสารสนเทศไปปฏิบติัจาํตอ้งมีการ
ปรับองคก์าร อนัอาจจะรวมถึงการโยกยา้ย (Transferring Firing Personnel) การกระทาํเช่นนี�  อาจจะมีการขยาย
หรือลดช่วงการบงัคบับญัชาของผูบ้ริหารลงเพื�อใหเ้หมาะสมกบัระบบใหม่  6) การทดสอบการแกปั้ญหา (Testing 
the Solution) เมื�อมีการนาํโปรแกรมแกปั้ญหาจดัเตรียมระเบียบปฏิบติั อุปกรณ์จดัเตรียมเรียบร้อย และองคก์ารได้
มีการเปลี�ยนแปลงระบบก็พร้อมที�จะทดสอบ การทดสอบมีหลายวธีิ จะทดสอบขณะที�ระดบัเดิมทาํงานอยูห่รือทาํ
การทดสอบนาํร่องก็ได ้ เพื�อเอาผลลพัธ์ไปเปรียบเทียบกบัรายละเอียดกาํหนดไวใ้นความตอ้งการระบบ ถา้ไม่
พอใจก็กลบัไปพฒันาซํ� าอีก ถา้ได้ผลเป็นที�หน้าพอใจ ระบบก็จะเริ�มปฏิบัติงานได้ 7) การเปลี�ยนแปลง 
(Conversion) เกี�ยวกบับุคลากร ระเบียบปฏิบติัคู่มือ แบบฟอร์ม แฟ้ม และอุปกรณ์ของระบบเก่า จะตอ้งเปลี�ยนให้
สอดคลอ้งกบัระบบใหม่หมด 8) การบริหารองค์การ (Project Management) เป็นชุดของกิจกรรมหลกัและ
กิจกรรมย่อยทั�งหมด ตั�งแต่การศึกษาความเป็นไปไดจ้นถึงการเปลี�ยนแปลง (Conversion) จาํเป็นจะตอ้งมีการ
วางแผนและประสานงานตลอดเวลา เคยใชเ้ทคนิคต่าง ๆ เช่น Gantt Chart CMP หรือ PERT และ 9) การ
ปฏิบติังานและการประเมินผล (Operation and Evaluation) เมื�อระบบเริ�มทาํงานแลว้ก็ควรจะมีการประเมินผลเพื�อ
ตดัสินผลการปฏิบติังานของระบบ ถา้ไดผ้ลไม่เป็นที�หนา้พอใจก็ มีการพฒันาใหม่ (Redevelopment) และประเมิน
ใหม่อีกจนไดผ้ลเป็นที�น่าพอใจ และการประเมินผลควรจะทาํเป็นระยะตลอดไป1468  

;.ขอบเขตด้านการงบประมาณ  
;.9 การงบประมาณ  
คาํวา่ “งบประมาณ” ในภาษาองักฤษใชค้าํวา่ “budget” นั�น มีผูก้ล่าววา่มีที�มาจากคาํภาษาฝรั�งเศส

โบราณว่า “bougette” แต่ตามรากศพัท์เดิมในประเทศองักฤษ budget หมายถึงกระเป๋าหรือถุงของรัฐบาลซึ� ง
เสนาบดีคลงั (รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั) ของกษตัริยใ์ชบ้รรจุเอกสารต่าง ๆ ที�แสดงถึงความตอ้งการของ
ประเทศและทรัพยากรที�มีอยู ่และต่อ ๆ มาจนถึงในปัจจุบนัความหมายของคาํวา่ budget ค่อย ๆ เปลี�ยนแปลงไป
ไดห้ลายความหมาย แลว้แต่จะใหค้วามหมายไปในลกัษณะใด พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. -Wp- ได้
ใหค้าํนิยามความหมายของคาํวา่ “งบประมาณ” วา่เป็นนาม หมายถึง ประมาณการรายรับและรายจ่าย1469 โคห์เลอร์ 
(Kohler) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ หมายถึง แผนการคลงัที�จะมาใชใ้นการควบคุมการปฏิบติังาน และจะตอ้งมีการ
ประมาณตน้ทุนอนาคต เป็นระบบเพื�อตอ้งการให้การใชก้าํลงัคน วสัดุ อุปกรณ์และทรัพยากรอื�น ๆ ให้เกิด

                                                
1468K.M. Hussain, Development of Information System for Education (New Jersey : Prentice 

Hall, 1973), 217. 
1469ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. STUS, เขา้ถึงเมื�อ & กุมภาพนัธ์ 

-WWr, เขา้ถึงไดจ้าก http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp  
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อรรถประโยชน์1470เอคสโตน์ (Eckstein) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ คือ คาํกล่าวในรายละเอียดที�รัฐบาลคาดหวงัวา่จะ
ใชจ่้ายอะไรบา้ง และสามารถหารายไดจ้ากอะไรในระยะเวลา & ปี1471 เชอร์วดู (Sherwood) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ 
คือ แผนเบ็ดเสร็จซึ� งแสดงออกมาในรูปตวัเงิน แสดงโครงการดาํเนินงานทั�งหมดในระยะเวลาหนึ�ง แผนนี� จะ
รวมถึงการกะประมาณบริหารกิจกรรม โครงการและค่าใชจ่้าย ตลอดจนทรัพยากรที�จาํเป็นในการสนบัสนุน1472  
บลุคเฮด (Burkhead) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ คือ แนวพิจารณาและช่วงเวลาของงบประมาณซึ�งแสดงให้ทราบถึง
รูปแบบของความรับผิดชอบที�ชี� ใหเ้ห็นความสมัพนัธ์ของอาํนาจทางการเมือง1473 สเตจและเฟริดเดอริค (Steig and 
Frederick) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ หมายถึง การกาํหนดรายรับรายจ่ายในชั�วระยะเวลาหนึ�ง เพื�อให้การดาํเนินงาน
บรรลุถึงวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน1474 กูลิค (Gulick) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ เป็นการจดัทาํงบประมาณการเงิน 
การวางแผนหรือโครงการใชจ่้ายเงิน การบญัชี และการควบคุมดูแลใชจ่้ายเงินหรือตรวจสอบบญัชีโดยรอบคอบ
และรัดกุม1475 วิลดาฟสกี�  (Wildavsky) ไดก้ล่าวไวว้่า งบประมาณเป็นเรื�องของการเมืองที�เกี�ยวกบัการจดัสรร
ทรัพยากรและอาํนาจใหแ้ก่กลุ่มการเมืองต่างๆ หากถือวา่การเมืองคือการขดัแยง้กนัระหวา่งผูที้�ตอ้งการให้สิ�งที�ตน
ชอบปรากฏในงบประมาณนั�นเอง งบประมาณจึงเป็นหัวใจของกระบวนการทางการเมือง1476 ซึ� งหากกล่าวโดย
สรุปแลว้ งบประมาณจึงเป็นแผนงานของฝ่ายบริหารที�แสดงการใชท้รัพยากรต่างๆ ขององคก์ารในลกัษณะที�เป็น
ตวัเลข ทั�งที� เป็นจาํนวนเงินและไม่ใช่จาํนวนเงิน เพื�อเป็นแนวทางในการดาํเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ใน
องคก์ารไปสู่เป้าหมายที�วางไว ้ซึ�งการจดัทาํงบประมาณนั�นจะกาํหนดขึ�นตามแผนงานในรอบระยะเวลาหนึ�งๆ 

กิติมา ปรีดีดิลก ไดก้ล่าวถึงลกัษณะที�ดีของงบประมาณไวด้งันี� คือ &) เป็นแหล่งที�แสดงรายรับ
รายจ่ายของรัฐบาลทุกรายการมากที�สุดเท่าที�จะทาํได ้ -) งบประมาณนั�นอิงหลกัที�วา่สิ�งนั�นจะตอ้งช่วยทาํให้เกิด
ความเจริญกา้วหนา้ให้แก่ประเทศชาติ o) ช่วยให้เกิดการประหยดัในการทาํงบประมาณควรพยายามให้การใช้
จ่ายเงินตามโครงการต่างๆ ไดผ้ลเตม็เมด็เตม็หน่วย p) มีระยะเวลาที�เหมาะสม  W) มีความชดัเจน q) มีความถูกตอ้ง

                                                
1470Eric L. Kohler, A Dictionary for Accounts (Englewood Cliffs,N.J.: Prentice– Hall, 1956) , 

70 

1471Otto Eckstein, Public Finance (New Jersey Prentice-Hall, 1964), -&. 
1472Frank P. Sherwood, The Management Approach to Budgeting (Brussels : International of 

Administrative Science,1964), 18. 
1473Jesse Burkhead, Government Budgeting (New York : John Wiley and Sons Inc.,1965), 83-

89. 
1474Lester R. Steig and E. Kemp Frederick,  School personnel and in-service training practices  

(West Nyack, N.Y. : Parker Publishing Company, Inc, 1969), 79. 
1475Luther Gulick, Papers on the Science of Administration (New York: Institute of Public 

Administration,1973), 13. 
1476Aaron Wildavsky, The Politic of the Budgetary Process ( Boston : Litt Brown and 

Company ,1964) , 4. 
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และเชื�อถือได ้r) จะตอ้งเปิดเผยได ้s) มีความยืดหยุน่ R) มีความเชื�อถือไดใ้นแง่ความบริสุทธิ{ ไม่มีการทุจริต และ 
&A) ไม่มีเรื�องอื�นเขา้มาเกี�ยวขอ้ง1477  

ป๋วย อึ� งภากรณ์ ไดก้ล่าวถึงหลกัการสําคญัของงบประมาณไวด้ังนี� คือ 1) หลกัคาดการณ์ไกล 
(Foresight) โดยมีการวางแผนการใชเ้งินล่วงหนา้ -) หลกัประชาธิปไตย (Democracy) โดยให้สภาผูแ้ทนราษฎร
ได้มีส่วนรับรู้และให้ความเห็นชอบในรายได้และรายจ่ายของประเทศ o) หลกัดุลยภาพ (Balance) เป็นการ
พิจารณาความสมดุลและการขาดดุลของงบประมาณตามเศรษฐกิจของประเทศ p) หลกัสารัตถประโยชน์ (Utility) 
เป็นการคาํนึงถึงประโยชน์ที�จะไดรั้บทั�งในปัจจุบนัและอนาคตเป็นหลกัจะมีการลงทุนเป็นส่วนสัดเหมาะสมกบั
รายจ่าย W) หลกัยติุธรรม (Equity) คือให้มีความยติุธรรม (มีศีลธรรมและความชอบธรรม) ทั�งในดา้นรายไดแ้ละ
รายจ่าย และ q) หลกัสมรรถภาพ (Efficiency) หลกันี� เกี�ยวกบัวิธีการควบคุมงบประมาณทั�งรายไดแ้ละรายจ่ายให้
ถูกตอ้ง ซึ� งเกี�ยวขอ้งกับหน่วยราชการทุกแห่งทั� งที�มีหน้าที� เก็บเงินและจ่ายเงิน กระทรวงการคลงัและสํานัก
งบประมาณมีหนา้ที�ดูแลและส่งเสริมใหเ้กิดสมรรถภาพมากยิ�งขึ�น1478   

มารวย ผดุงสิทธิ{  ไดก้ล่าวถึงความแตกต่างระหวา่งงบประมาณของเอกชน (private budget) กบั
งบประมาณของรัฐบาล (government budget) ไวด้งันี� คือ 1) การจดัทาํงบประมาณของเอกชนเป็นการกระทาํทาง
การเงินอยา่งเดียว กล่าวคือเป็นการประมาณการรายไดร้ายจ่ายตามธรรมดา แต่การจดัทาํงบประมาณของรัฐนั�น 
นอกจากจะเป็นการกระทาํทางการเงินและการคลงัแลว้ยงัเป็นการกระทาํทางนิตินัยดว้ย กล่าวคือ การจดัทาํ
งบประมาณของรัฐหรือขององคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิ�นจะไดรั้บอนุมติัจากองคก์ารผูมี้อาํนาจซึ� งโดยทั�วไปไดแ้ก่ 
สภานิติบญัญติัของรัฐ หรือสภานิติบญัญติัทอ้งถิ�น 2) การจดัเตรียมงบประมาณของเอกชนนั�นจะตอ้งอาศยัรายได้
เป็นตวักาํหนดรายจ่ายคือจะตอ้งประมาณรายไดขึ้�นก่อนแลว้จึงประมาณรายจ่ายให้อยูใ่นวงเงินรายไดที้�ประมาณ
ไว ้ส่วนการจดัทาํงบประมาณของรัฐบาลนั�นไม่จาํเป็นตอ้งอาศยัรายไดเ้ป็นตวักาํหนดรายจ่ายขึ�นก่อน โดยที�ยงัไม่
ทราบวา่จะมีรายไดเ้ท่าใด ถา้เห็นวา่รายจ่ายสูงกวา่รายไดก็้สามารถเพิ�มอตัราภาษีอากรตามความจาํเป็นหรือกูเ้งิน
มาใชจ่้ายได ้3) งบประมาณของรัฐนั�นนอกจากจะมีบทบาทในทางการคลงัแลว้ยงัมีบทบาทในทางเศรษฐกิจและ
สงัคมอีกดว้ย 4) งบประมาณของรัฐบาลยอ่มมีความสาํคญัมากกวา่งบประมาณของเอกชน เนื�องจากมีบทบาทต่อ
การเปลี�ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และ 5) การมองปัญหาของรัฐบาลและภาคเอกชน
ต่างกนั รัฐบาลแจะมองในแง่ของการหาวธีิควบคุม แต่ภาคเอกชนจะมองวา่ทาํอยา่งไรจึงจะพฒันาได ้ซึ�งทาํให้เกิด
แรงจูงใจในการหากาํไร การควบคุมมีประโยชน์ในการป้องกนัมิให้มีการหาประโยชน์ในทางที�ไม่ถูกตอ้ง แต่ถา้
ทาํในขอบเขตเกิดควรจะทาํใหสิ้�งที�ถูกเขา้ไปควบคุมไม่สามารถเติบโตได้1479  

เสริมศกัดิ{  วิศาลาภรณ์ และจรินทร์ เทศวานิช ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของงบประมาณไวว้่า 
ความสาํคญัของงบประมาณอาจกล่าวได ้- ลกัษณะ คือ ความสาํคญัของงบประมาณระดบัรัฐบาล และความสาํคญั

                                                
1477กิติมา ปรีดีดิลก, การเงินโรงเรียน:หลักการและแนวปฏิบัติ (กรุงเทพฯ: ภาควิชาบริหาร

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร, 2522), &p-&W. 
1478ป๋วย อึ� งภากรณ์, งบประมาณและเจ้าหน้าที�งบประมาณ สํานักงบประมาณ Sw ปี (กรุงเทพฯ:

สาํนกัพิมพบ์พิธการพิมพ,์-W--), 13-17. 
1479มารวย ผดุงสิทธิ{ , “วิเคราะห์งบประมาณแผ่นดิน 2530” (เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ

คณะพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 15 ตุลาคม 2529), 49. 
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ของงบประมาณระดบัองคก์ร ซึ� งสรุปไดด้งันี� คือ &) ความสําคญัของงบประมาณระดบัรัฐบาล งบประมาณเป็น
แผนแม่บททางการคลงัของรัฐบาล ซึ� งประกอบดว้ย รายไดซึ้� งคาดว่าจะเก็บไดแ้ละรายจ่ายซึ� งกาํหนดว่าจะจ่าย 
งบประมาณจึงเป็นเครื�องมือสาํคญัในการบริหารประเทศและพฒันาประเทศ  ความสาํคญัของงบประมาณระดบั
รัฐบาลมีดงันี�  คือ 1.1) รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการคลงัของประเทศ 1.2) มุ่งให้เกิดความเจริญกา้วหนา้
ทางเศรษฐกิจ 1.3) เป็นเครื�องมือสาํหรับใชใ้นการวางแผนดาํเนินการของรัฐ &.p) เป็นเครื�องมือในการควบคุมการ
บริหารงาน &.W) เป็นเครื�องมือในการประสานงานใหเ้กิดประสิทธิภาพ &.q) เป็นเครื�องมือของฝ่ายนิติบญัญติัที�ใช้
ในการควบคุมการบริหารงาน และ &.r) เป็นเครื�องมือในการประชาสัมพนัธ์ของรัฐบาล -) ความสําคญัของ
งบประมาณระดบัองค์การ ไม่วา่จะเป็นองคก์รของรัฐหรือเอกชน ส่วนใหญ่จะมีการจดัทาํงบประมาณในแต่ละ
องค์กรไว ้โดยเฉพาะอย่างยิ�งในระดับโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยทั� งรัฐและเอกชน เพราะการจัดทํา
งบประมาณจะมีความสาํเร็จต่อองคก์รดงัต่อไปนี� คือ -.&) เป็นเครื�องมือในการวางแผนองคก์ร -.-) เป็นเครื�องมือ
ในการควบคุมการบริหารงานในองคก์ร -.o) เป็นเครื�องมือในการประสานงานภายในองค์กร และ -.p) เป็น
เครื�องมือในการกระตุน้การปฏิบติังานในองคก์ร1480  

อินสอน บวัเขียว ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของงบประมาณไวด้งันี� คือ 1) งบประมาณเป็นเครื�องมือที�
ผูบ้ริหารองคก์าร หรือพนกังานเจา้หนา้ที�สร้างขึ�นมาโดยการมองเห็นอนาคตอยา่งคร่าวๆ โดยอาจจะไดจ้ากการ
พยากรณ์สิ�งต่างๆควบคู่กนักบัภาวะเศรษฐกิจต่างๆไปในตวั 2) เพื�อควบคุมการปฏิบติังานของตนเอง หรือของ
หน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที�กาํหนดไว ้ซึ� งทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานให้ถึงจุดมุ่งหมาย 3) ในแง่ของ
การบริหารงาน จะเห็นวา่ประสิทธิภาพของการบริหารงานนั�นจะตอ้งใชค้วามรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ หรือความ
ชาํนาญพิเศษของแต่ละคนให้เห็นประโยชน์ของหน่วยงานเป็นที�ตั�ง และ 4) เพื�อให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังาน เมื�อพนกังานเจา้หนา้ที�เขา้ใจลกัษณะงานและปฏิบติังานต่อเนื�องกนั มีความชาํนาญเฉพาะดา้นที�
เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนหาความรู้เพิ�มเติมอยูต่ลอดเวลา ดงันั�นเมื�อพนกังานเจา้หนา้ที�ตลอดจนผูบ้ริหารไดเ้ขา้ใจในเรื�อง
งบประมาณอยา่งดีแลว้ ก็ควรกาํหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งชดัเจน จะช่วยให้การดาํเนินงานสัมฤทธิ{
ผลไดเ้ร็วยิ�งขึ�น1481  

เวลส์ช (welsch) ไดก้ล่าวถึง ประโยชน์ที�ไดรั้บจากกระบวนการงบประมาณ ไวด้งันี� คือ 1) นาํไปสู่
การพิจารณานโยบายพื�นฐานขององคก์รล่วงหนา้ได ้2) ชี� ให้เห็นความเหมาะสมและความถูกตอ้งของระบบการ
ทาํงาน การมอบหมายความรับผิดชอบและหนา้ที�ของหน่วยงานต่างๆ เพื�อบรรลุจุดหมายขององคก์ร 3) ย ํ�าถึง
ความจาํเป็นที�ผูบ้ริหารขององคก์รทุกระดบัตอ้งมีส่วนสร้างสรรค์ และกาํหนดเป้าหมายขององคก์ร 4) ทาํให้
ผูบ้ริหารหน่วยงานยอ่ยดาํเนินงานในลกัษณะที�สอดคลอ้งกนัและเอื�อให้องคก์รและหน่วยงานยอ่ยอื�น ๆ บรรลุ
เป้าหมายที�กาํหนดไว ้5) ทาํใหมี้การวเิคราะห์และกาํหนดค่าใชจ่้ายและผลประโยชน์ที�จะไดรั้บไดอ้ยา่งชดัเจน 6) 
                                                

1480เสริมศกัดิ{  วิศาลาภรณ์ และจรินทร์ เทศวานิช, “การวิจยัเกี�ยวกบัการเงิน งบประมาณและความ
เสมอภาคทางการศึกษา,” ใน ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยการบริหารการศึกษา เล่มที� S หน่วยที� 10-12 บัณฑิต
วิ ท ย า ลั ย  ส า ข า วิ ช า ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย สุ โ ข ทั ย ธ ร ร ม า ธิ ร า ช  ( น น ท บุ รี :  สํ า นั ก พิ ม พ ์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2536), 96-98. 

1481อินสอน บวัเขียว, สาระสําคัญการบริหารชุมชน (กรุงเทพฯ : พิราบสาํนกัพิมพ,์ 2537), 167-
169. 
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ทาํให้มีการรวบรวมและเก็บรักษารายละเอียดของการปฏิบติังานนขององคก์รทุกลกัษณะที�ทาํมาแลว้ในอดีต 7) 
ทาํใหผู้บ้ริหารเลือกสรรวธีิการบรรลุเป้าหมายและนโยบายที�เสียค่าใชจ่้ายนอ้ยที�สุด หรือมีประสิทธิภาพสูงสุด 8)
ทาํให้ผูบ้ริหารพิจารณารายละเอียดขององคป์ระกอบต่าง ๆก่อนตดัสินใจ 9) ขจดัความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที�อาจ
เกิดขึ�นในองคก์รเกี�ยวกบัความปรารถนาที�แทจ้ริงขององคก์ร 10) แสดงให้เห็นความมีประสิทธิภาพหรือการขาด
ประสิทธิภาพขององคก์ร 11) ส่งเสริมความเขา้ใจระหวา่งผูบ้ริหารทั�งหลายที�มีส่วนบริหารองคก์รนั�น ๆ 12) ทาํให้
ผูบ้ริหารสาํรวจสถานการณ์แวดลอ้มเพื�อการวางแผน 13) ทาํให้ผูบ้ริหารประเมินผลงานของตนเองเป็นระยะๆ 
และ 14) ชี�ใหเ้ห็นอตัราความกา้วหนา้หรือความลม้เหลวขององคก์ร1482 

เสริมศกัดิ{  วศิาลาภรณ์ และจรินทร์ เทศวานิช ไดก้ล่าวไวว้า่ ลกัษณะโครงสร้างของงบประมาณนั�น
ประกอบดว้ย - รายการ คือ  

&. ดา้นรายได ้ รายไดใ้นส่วนประกอบของงบประมาณนั�น มีดงันี�  
 &.& รายไดที้�เป็นภาษี  ประกอบดว้ย 
 1.1.1 ภาษีทรงตรง ไดแ้ก่ ภาษีที�เก็บจากภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหรือภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 &.&.- ภาษีทางออ้ม ไดแ้ก่ ภาษีอากรขาเชา้-ออก ภาษีการขายทั�วไป (รวมภาษีการคา้และ
อากรแสตมป์) ภาษีการขายเฉพาะ ซึ�งประกอบดว้ยภาษีโภคภณัฑ ์ภาษีนํ� ามนัและผลิตภณัฑน์ํ� ามนั ค่าภาคหลวงแร่
และภาษีทรัพยากรธรรมชาติอื�นๆ) ภาษีลกัษณะอนุญาต และภาษีลกัษณะอื�นๆ 

&.- การขายสิ�งของและบริการ  ประกอบดว้ย 
 1.2.1 การขายหลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์น ไดแ้ก่ ค่าขายทรัพยสิ์นซึ� งเป็นอสังหาริมทรัพย ์ ค่า
ขายผลิตภณัฑธ์รรมชาติ  ค่าขายหนงัสือราชการ  ค่าขายรถประจาํตาํแหน่ง  และค่าขายสิ�งของอื�น 
 &.-.- การขายบริหาร ไดแ้ก่ ค่าบริการและค่าเช่า 

&.o รายไดจ้ากรัฐพาณิชย ์ประกอบดว้ย ผลกาํไรขององคก์ารรัฐบาลหน่วยงานธุรกิจที�รัฐบาล
เป็นเจา้ของนาํส่งเป็นรายไดแ้ผ่นดิน  รายไดจ้ากโรงงานยาสูบ รายไดจ้ากสาํนบังานกินแบ่งรัฐบาล เงินส่วนแบ่ง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย เงินปันผลจากบริษทัที�รัฐบาลถือหุน้ และรายไดพิ้เศษจากรัฐวสิาหกิจ 

&.p รายไดอื้�นๆ ประกอบดว้ย ค่าแสตมป์ฤชากรและค่าปรับเงินรับคืนและรายได้เบ็ดเตล็ด 
รายไดจ้ากผลิตเหรียญกษาปณ์ ดอกเบี�ยเงินกู ้

&.W รายได้อื�นๆ ตลอดจนรายได้จากการปรับปรุงภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ประกอบดว้ย  

สาํหรับรายรับของรัฐบาลนั�นประกอบดว้ย o ส่วน คือ รายได ้เงินกู ้และเงินคงคลงั 
-. ดา้นรายจ่าย ซึ�งรายจ่ายของงบประมาณจาํแนกไดห้ลายลกัษณะ ดงันี�  

 -.& จาํแนกประเภทตามลกัษณะเศรษฐกิจ การจาํแนกแบบนี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อแสดงใหเ้ห็นถึง
ผลทางเศรษฐกิจที�เกิดขึ�นจากการใชจ่้ายของรัฐบาล ซึ� งแบ่งเป็น - กลุ่ม คือ รายจ่ายประจาํ อนัเป็นรายจ่ายเพื�อใช้
ในการบริหารงานประจาํและโดยปกติถือวา่เป็นรายจ่ายที�ไม่ก่อใหเ้กิดผลผลิต (non-product) โดยตรง และรายจ่าย

                                                
1482Glenn A. Welsch, Budgeting : Profit, Planning and Control (Japan : Prentice- Hall,1957), 

12 -13. 
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ลงทุน อนัเป็นรายจ่ายที�รัฐบาลจ่ายไปเพื�อเสริมสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจและเพื�อการไดม้าซึ� งครุภณัฑแ์ละ
สิ�งก่อสร้าง เป็นรายจ่ายที�ก่อใหเ้กิดผลผลิต (productive)  

-.- จาํแนกประเภทตามลกัษณะงาน  การจาํแนกแบบนี� เป็นการจาํแนกงบประมาณออกเป็น
หมวดหมู่ตามลกัษณะงานที�รัฐบาลจะดาํเนินการในแต่ละดา้น โดยการรวมเอารายจ่ายสําหรับงานที�มีลกัษณะ
เดียวกนั ซึ�งกระจายอยูใ่นหน่วยงานต่างๆ เขา้มาไวเ้ป็นหมวดหมู่ภายใตห้ัวขอ้เดียวกนั แบ่งออกเป็น s ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการศึกษา ดา้นสาธารณสุข  ดา้นการป้องกนัประเทศ ดา้นการรักษาความสงบภายใน ดา้นการ
บริหารทั�วไป ดา้นการชาํระหนี� เงินกู ้ และดา้นอื�นๆ 

-.o จําแนกประเภทตามแผนงาน การจําแนกแบบนี� ก็เพื�อจะรวบรวมเอารายจ่ายสําหรับ
กิจกรรมที�จะดาํเนินการเพื�อวตัถุประสงค์เดียวกนัหรือเกี�ยวเนื�องกนั ซึ� งกระจายอยู่ในหน่วยงาต่างๆ เขา้ไวใ้น
หมวดหมู่ภายใตแ้ผนงานเดียวกัน โดยแบ่งงบประมาณตามแผนงานได้จาํแนกออกเป็น W ระดับ ลดหลั�นไป
ตามลาํดบั คือ ระดบัสูงสุดคือ ดา้น ระดบัที� - คือสาขา ระดบัที� 3 คือแผนงานหลกั  ระดบัที� p คือ แผนงานรอง 
และระดบัที� W คือ งาน/โครงการ 

-.p จาํแนกประเภทตามหน่วยงาน การจาํแนกแบบนี�จดัสรรไวส้าํหรับเป็นส่วนกลางและใหแ้ก่
หน่วยราชการต่างๆ เป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการออกจากกนัให้เห็นชดัเจนวา่ เป็นรายจ่ายสาํหรับหน่วยกลาง
เป็นจาํนวนเท่าใด และเป็นของแต่ละหน่วยเป็นจาํนวนเท่าใด ซึ�งโดยปกติจะแยกเป็นงบกลางและงบรายกระทรวง 
ทบวง กรม สาํหรับงบกลางจะมีการจาํแนกยอ่ยออกไปวา่มีรายการอะไรบา้ง ของหน่วยงานก็แยกให้เห็นวา่แต่ละ
กระทรวง ทบวงและกรมมีร่ายจ่ายเป็นจาํนวนเท่าใด 

-.W จาํแนกประเภทตามหมวดและรายการ การจาํแนกแบบนี� เป็นการจาํแนกงบประมาณที�จะ
ใชจ่้ายในการจา้งบุคลากร และซื�อวสัดุสิ�งของออกเป็นหมวดหมู่และรายการโดยละเอียด  โดยจดัให้รายการมี
ลกัษณะเดียวกนัหรือใกลเ้คียงอยูใ่นหมู่เดียวกนั โดยทั�วไปจะแบ่งออกเป็น r หมวดรายจ่าย ไดแ้ก่ รายจ่ายหมวด
เงินเดือนและค่าจา้งประจาํ รายจ่ายหมวดค่าจา้งชั�วคราว รายจ่ายหมวดค่าตอบแทน ใชส้อย และวสัดุ รายจ่าย
หมวดสาธารณูปโภค  รายจ่ายหมวดค่าครุภณัฑ ์ที�ดิน และสิ�งของก่อสร้าง  รายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน และรายจ่าย
หมวดรายจ่ายอื�นๆ1483  

ณรงค์ สัจพนัธโรจน์ ได้แสดงทัศนะเกี�ยวกับดุลยภาพงบประมาณไวว้่า การจัดหาและการใช้
จ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาลนั�น รัฐบาลสามารถดาํเนินการไดใ้นลกัษณะที�แตกต่างกนัได ้o ลกัษณะดว้ยกนั คือ 
&) งบประมาณสมดุล หมายถึง การจดัหารายรับเขา้มาเท่ากบัการใชจ่้ายเงินออกไป -) งบประมาณเกินดุล หมายถึง 
การจดัหารายรับเขา้มามากกวา่รายจ่ายที�จ่ายออกไป o) งบประมาณขาดดุล หมายถึง การจดัหารายรับมานอ้ยกวา่
การใช้จ่ายเงินออกไป ซึ� งเรื�องดุลยภาพของงบประมาณเป็นเรื�องสําคญัที�รัฐบาลจะตอ้งรู้จกัใช้ดุลยภาพของ
งบประมาณให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนให้มากที�สุด รัฐบาลจะตอ้งรู้ว่าเมื�อใดควรจะใช้

                                                
1483เสริมศกัดิ{  วิศาลาภรณ์ และจรินทร์ เทศวานิช, “การวิจยัเกี�ยวกบัการเงิน งบประมาณและความ

เสมอภาคทางการศึกษา,” ใน ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยการบริหารการศึกษา เล่มที� S หน่วยที� 10-12 บัณฑิต
วิ ท ย า ลั ย  ส า ข า วิ ช า ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย สุ โ ข ทั ย ธ ร ร ม า ธิ ร า ช  ( น น ท บุ รี :  สํ า นั ก พิ ม พ ์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2536), &AW-&&-. 
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งบประมาณแบบเกินดุล ขาดดุล หรือสมดุล หากไม่รู้จกัใชดุ้ลยภาพงบประมาณให้ถูกตอ้ง ประเทศจะประสบ
ปัญหาอยา่งรุนแรง1484 

กระบวนการงบประมาณโดยทั�วไปแลว้ประกอบดว้ย กระบวนการสาํคญั 3 ขั�นตอน ไดแ้ก่ การ
จดัเตรียมงบประมาณ (budget preparation) การขออนุมติังบประมาณ (budget resolution or authorization) และ 
การบริหารงบประมาณ (budget execution) ซึ� งนกัวิชาการทั�งหลายไดก้ล่าวให้ละเอียดออกไปอีกตามทศันะของ
ตน ดงันี� คือ 

บลุคเฮด (Burkhead) ไดก้ล่าวไวว้า่ กระบวนการงบประมาณจะหมุนเวียนคลา้ยคลึงกนั (budget 
cycle) ซึ�งประกอบดว้ย p ขั�นตอน ไดแ้ก่ 1) การเตรียมงบประมาณและการเสนอขออนุมติั (executive preparation 
and submission) 2) การพิจารณาให้ความเห็นของฝ่ายนิติบญัชี (legislative authority) 3) การดาํเนินงานในการใช้
จ่าย (execution) และ 4) การตรวจสอบ (audit)1485  

เช่นเดียวกนักบัที�ณรงค ์สจัพนัโรจน์ ไดก้ล่าวไวว้า่ วงจรงบประมาณที�เป็นกระบวนการดาํเนินงาน
ในเรื�องงบประมาณนี�  อาจจาํแนกออกเป็น o ขั�นตอน ไดแ้ก่ &) การจดัเตรียมงบประมาณ (Badger Preparation) 
หมายถึง การจัดเตรียมงบประมาณทั�ง - ดา้น คือ วงเงินงบประมาณรายรับและวงเงินงบประมาณรายจ่าย ซึ� ง
งบประมาณรายรับจะเป็นตวักําหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายจะถูกกาํหนดขึ� นโดย p หน่วยงานคือ สํานัก
งบประมาณ กระทรวงการคลงั สํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต และธนาคารแห่ง
ประเทศไทย โดยวเิคราะห์และคาํนึงถึงความสามารถของรายไดป้ระชาชาติ ภาวะเศรษฐกิจ สังคม แหล่งเงินกูใ้น
ขณะนั�นและนาํเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมติัเงินงบประมาณรายรับ เพื�อสํานักงบประมาณจะไดจ้ดัเป็นวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายทั�งหมด -) การอนุมติังบประมาณ (Budget Adoption) หมายถึง การที�ฝ่ายนิติบญัญติัหรือ
รัฐสภาที�จะตอ้งพิจารณางบประมาณที�ฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลจัดเตรียมและเสนอขึ�นมา โดยฝ่ายนิติบัญญติัมี
อาํนาจที�จะวิเคราะห์ตดัและแกไ้ข เปลี�ยนแปลงงบประมาณที�ฝ่ายบริหารเสนอขอขึ�นมาได ้แต่จะตอ้งอยู่ภายใต้
วงเงินงบประมาณที�เสนอขอขึ�นมา และ o) การบริหารงบประมาณ (But Execution) หมายถึง การควบคุมการใช้
จ่ายงบประมาณใหเ้ป็นไปตามแผนงาน งานและรายการต่างๆ ตามที�รัฐสภาไดพิ้จารณาและอนุมติังบประมาณลง
มา เพื�อใหเ้ป็นไปตามแผนงานที�กาํหนดไวใ้หป้ฏิบติัสาํเร็จลุล่วงภายในปีงบประมาณนั�นๆ และเพื�อให้การใชจ่้าย
งบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพและประหยดั ไม่มีการรั�วไหล โดยกระบวนการบริหารงาน
งบประมาณดังนี� คือ o.&) การขอและอนุมัติเงินประจํางวด รวมตลอดถึงการโอนเงิน การกันเงินเหลื�อม
ปีงบประมาณรายปีและการของบประมาณประจาํปีเพิ�มเติม o.-) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณโดยวางฎีกา o.o) การ
ตรวจสอบการใชจ่้ายเงินงบประมาณ และ o.p) การรายงานผลการปฏิบติังานต่างๆ1486 

                                                
1484ณรงค์ สัจพนัธโรจน์, “งบประมาณเพื�อการศึกษา,” ใน ประมวลสาระชุดวิชาการบริหาร

ทรัพยากรการศึกษา เล่มที� 9 หน่วยที� 9-8 บัณฑิตวทิยาลยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
(นนทบุรี : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,2545), pAp-pAW. 

1485Jesse Burkhead, Government Budgeting (New York : John Wiley and Sons Inc.,1965), 87. 
1486ณรงค ์สจัพนัโรจน์, งบประมาณแผ่นดนิ (กรุงเทพฯ:สาํนกังบประมาณ,-Woq), 59-62. 
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เพญ็แข สนิทวงศ์ ณ อยธุยา ไดน้าํเสนอขั�นตอนในการจดัทาํงบประมาณเพื�อใชเ้ป็นเครื�องมือใน
การบริหารไวด้งันี� คือ  1) การประเมินสภาวะแวดลอ้มขององคก์าร 2) การกาํหนดวตัถุประสงค ์(objectives) ของ
องคก์าร 3) การกาํหนดเป้าหมาย (goals) การดาํเนินงาน 4) การกาํหนดนโยบายปฏิบติัการ (strategies) เพื�อให้
บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที�วางไว ้5) การกาํหนดขอ้สมมุติฐานในการวางแผน (planning premises) 6) การ
ประเมินและจดัทาํแผนสาํหรับโครงการต่างๆ (evaluating and planning projects) 7) การจดัทาํแผนงบประมาณ
ระยะยาว (strategic long-range plan) 8) การจดัทาํแผนงบประมาณระยะสั�น (tactical short-range plan) 9) การ
จดัทาํรายการวเิคราะห์ต่างๆ และ 10) การจดัทาํรายงานผลการปฏิบติังาน (performance report) เพื�อติดตามผลการ
ปฏิบติังานตามแผนงบประมาณ1487  

ดุสิต ทิวถนอมได้กล่าวถึงที�มาของเงินงบประมาณในโรงเรียนที�เป็นค่าใชจ่้ายต่าง ๆในการ
ดาํเนินงานของโรงเรียนวา่มีที�มาจากแหล่งสาํคญั 2 แหล่งดว้ยกนั คือ 1) เงินงบประมาณแผน่ดิน เป็นเงินค่าใชจ่้าย
ที�โรงเรียนไดรั้บจากรัฐบาลเป็นรายปีเงินงบประมาณแผ่นดินที�เป็นเงินที�อนุญาตให้ใชจ่้าย หรือก่อหนี�ผูกพนัตาม
วตัถุประสงคแ์ละภายในระยะเวลาที�กาํหนดไว ้ และ 2) เงินนอกงบประมาณ คือ เงินที�ไดรั้บการยกเวน้ ไม่ตอ้ง
นาํส่งเป็นรายไดแ้ผน่ดิน และยงัหมายถึง เงินที�ไม่ใช่รายจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาํปีดว้ย ในหลกัการแลว้
เงินของส่วนราชการจะมีลกัษณะเป็นเงินนอกงบประมาณได ้ จะตอ้งมีกฎหมายรองรับ เงินงบประมาณเหล่านี�
ไดแ้ก่ เงินบริจาค เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ เงินกูจ้ากต่างประเทศ เงินบาํรุงโรงเรียน เงินทุนหมุนเวียน 
เงินกองทุนต่าง ๆ ที�มีกฎหมายจดัตั�งขึ�นเป็นการเฉพาะ นอกจากนั�นเงินรับฝากจาก ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ 
เงินทดรองราชการ เงินทุนสาํรองจ่ายตลอดจนรายจ่ายจากเงินกองคลงั ก็มีลกัษณะเป็นเงินนอกงบประมาณดว้ย1488   

ปภาวดี ดุลยจินดา ไดก้ล่าวไวว้า่ โดยทั�วไปการแบ่งประเภทของงบประมาณ จาํแนกออกเป็น 4 
แบบ ไดแ้ก่ 1) งบประมาณแบบเนน้การควบคุม ไดแ้ก่ งบประมาณที�เอื�ออาํนวยให้ฝ่ายนิติบญัญติัสามารถควบคุม
การใชจ่้ายของฝ่ายบริหารไดอ้ยา่งละเอียดทุกขั�นตอน ลกัษณะงบประมาณจึงแสดงรายการใชจ่้ายแยกหมวดหมู่
อยา่งชดัเจนสาํหรับใชก้บัทุกหน่วยงานของรัฐ 2) งบประมาณแบบเนน้การจดัการ ไดแ้ก่ งบประมาณที�คาํนึงถึง
แผน และผลการดาํเนินงานหรือปัจจยันาํออกที�ไดจ้ากการใชจ่้ายของรัฐบาลมากกวา่ปัจจยันาํเขา้ คือ ค่าใชจ่้าย 
รูปแบบงบประมาณแสดงลกัษณะงานดา้นต่างๆ ที�ดาํเนินการตามแผน และสามารถวดัผลการดาํเนินงานได ้
โดยทั�วไปแผนการดาํเนินงานจะมีระยะเวลาเพียง 1 ปี 3) งบประมาณแบบเนน้การวางแผน ไดแ้ก่ งบประมาณที�
คาํนึงถึงการวางแผนระยะยาวเป้าหมาย และผลการดาํเนินงานของรัฐไปดว้ยพร้อมกนั เป็นงบประมาณที�ผ่านการ
วิเคราะห์อยา่งมีระบบดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์ต่างๆ เพื�อหาความคุม้ค่าในการดาํเนินการ โดยเปรียบเทียบผลที�
คาดวา่จะไดรั้บกบัค่าใชจ่้ายสาํหรับงานหรือโครงการตามแผน โดยทั�วไปแผนการดาํเนินงานจะมีระยะยาว 5 ปี  
และ 4) งบประมาณแบบเน้นการแกปั้ญหาขอ้จาํกดัทางทรัพยากร ไดแ้ก่ วิธีการจดัทาํงบประมาณโดยไม่นาํ
ค่าใชจ่้ายในปีก่อนมาพิจารณา รูปแบบงบประมาณเอื�ออาํนวยการพิจารณาเปรียบเทียบ เพื�อบรรลุเป้าหมายของ
งาน 1 โครงการ มีการจดัลาํดบัความสาํคญัก่อน และหลงัของงานหรือโครงการ เพื�อจดัสรรค่าใชจ่้ายให้ไดภ้ายใน

                                                
1487เพญ็แข สนิทวงศ์ ณ อยธุยา, การงบประมาณ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

2530), 17. 
1488ดุสิต ทิวถนอม, การเงินและงบประมาณโรงเรียน (นครปฐม : มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวงัสนามจนัทร์,2538), 86- 93. 
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ขีดจาํกดัของทรัพยากร สามารถเคลื�อนยา้ยทรัพยากรระหวา่งงานหรือโครงการได ้เพื�อการใชป้ระโยชน์สูงสุดจาก
ทรัพยากรที�มีอยูอ่ยา่งจาํกดั1489 

สุเมธ จนัทร์เจือจุน ไดท้าํการศึกษาวิจยัเกี�ยวกบัการบริหารงบประมาณสถานศึกษาและไดส้รุป
ระบบงบประมาณไวด้งันี� คือ  

1. ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ หรือระบบงบประมาณแบบดั�งเดิม (Line-item Budgeting 
or Traditional Budgeting System) 
 1.1 หลกัการและแนวคิดของระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ ระบบงบประมาณแบบ
แสดงรายการจะเป็นระบบที�เนน้ปัจจยันาํเขา้เป็นการควบคุมการใชจ่้ายตามที�กาํหนดไวก่้อนการเบิกจ่าย (ex-ante 
controls) และการจดัสรรจะมีลกัษณะค่อนขา้งเขม้งวดหน่วยงานที�ไดรั้บงบประมาณจะนาํเงินงบประมาณไปใช้
จ่ายในรายการอื�นไม่ได ้ การเปลี�ยนแปลงรายการใชจ่้ายจะตอ้งทาํ ความตกลงกบัหน่วยงานที�ทาํหนา้ที�ควบคุม 
งบประมาณแบบแสดงรายการอาจจะมีลกัษณะแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ การจดัทาํงบประมาณแบบนี�ในหลาย
ประเทศมีจุดมุ่งหมายเพื�อป้องกนัไม่ใหมี้การโอนยา้ยงบประมาณหมวดเงินเดือนไปยงัหมวดอื�นและบางประเทศมี
การจาํแนกงบประมาณตามรายการเพียงเพื�อใชเ้ป็นฐานขอ้มูลเท่านั�น 
 1.2 ขอ้ดีของระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ คือ เป็นเครื�องมือที�ช่วยในการควบคุมการใช้
จ่ายของหน่วยงานต่างๆ ไดดี้ มีการแสดงรายละเอียดในการใชจ่้ายค่อนขา้งชดัเจนและง่ายต่อการปฏิบติัโดยเฉพาะ
อยา่งยิ�ง การต่อรองหรือตกลงในการปรับเพิ�มหรือลดรายการลงไปจะทาํไดง่้ายกว่าและไม่ค่อยก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ มากนกัเมื�อเทียบกบัการพิจารณาเปรียบเทียบความคุม้ค่าของแผนงานต่างๆ 
 1.3 ขอ้จาํกัดของระบบงบประมาณแบบแสดงรายการก็คือ ไม่มีการให้ความสําคญักับ
วตัถุประสงค์ของรัฐบาล ไม่มีความเชื�อมโยงระหว่างงบประมาณที�จดัสรรไปกบับริการของรัฐ  และไม่มีการ
แสวงหาวิธีการที�จะผสมผสานปัจจยันาํเขา้ที�จะนาํไปสู่การบริการที�มีประสิทธิภาพ  นอกจากนี� ยงัขาดความ
ยดืหยุน่และทาํใหก้ารประเมินผลงานทาํไดย้าก  จากขอ้จาํกดัดงักล่าวการปฏิรูประบบงบประมาณจึงไดเ้ริ�มขึ�นทั�ง
ในประเทศอุตสาหกรรมและประเทศกาํลงัพฒันา มีการนาํระบบงบประมาณแบบแสดงผลงาน (Performance 
budgeting) มาใชโ้ดยมุ่งหวงัที�จะแกข้อ้บกพร่องของระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ 
 2. ระบบงบประมาณแบบแสดงผลงาน (Performance Budgeting) 
 2.1 หลกัการและแนวคิดของระบบงบประมาณแบบแสดงผลงาน ระบบงบประมาณแบบ
แสดงผลงานเป็นระบบที�เนน้การจดัการ (management oriented)โดยการช่วยผูบ้ริหารประเมินประสิทธิภาพใน
การดาํเนินงานของหน่วยงานความสําเร็จของงาน (accomplishment) หรือกิจกรรม เป็นเป้าหมายของการทาํ
งบประมาณแบบนี�  วตัถุสิ�งของที�รัฐบาลซื�อมาเป็นเพียงเครื�องมือหรือวิธีการ (means) ที�ช่วยให้กิจกรรมที�ทาํลุล่วง
ไปได้ ดังนั� นงบประมาณแบบแสดงผลงานจึงมีการแจกแจงรายละเอียดเกี�ยวกับกิจกรรมแทนการจาํแนก
รายละเอียดในรูปวตัถุสิ�งของที�รัฐบาลซื�อมาใชก้ารย ํ�ากิจกรรมต่างๆจึงเสมือนการย ํ�าผลการปฏิบติังานของส่วน
ราชการดว้ย 
                                                

1489ปภาวดี ดุลยจินดา, “เรื�องระบบงบประมาณและเทคนิคการจดัสรรงบประมาณ,” ใน เอกสาร
ประกอบการสอนชุดวิชาการคลังและงบประมาณ เล่มที� 2 หน่วยที� 9-15 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช(นนทบุรี: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,2530), 510. 
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2.2 การดาํเนินการภายใตร้ะบบงบประมาณแบบแสดงผลงานจะแสดงจุดมุ่งหมายของ
ค่าใช้จ่ายตน้ทุนของแผนงานซึ� งหน่วยงานดาํเนินการเพื�อบรรลุจุดมุ่งหมายนั� น รวมทั� งการวดัผลจากการ
ดาํเนินงานในแต่ละแผนงาน ดงันั�นระบบงบประมาณแบบแสดงผลงานจึงประกอบดว้ย 

2.2.1 กิจกรรมหรืองานของรัฐบาลที�ดาํเนินการอยู ่โดยอาจแบ่งเป็นลกัษณะงาน (function) 
แผนงาน (program) และกิจกรรม (activity) 

2.2.2 ตวัชี�วดัผลงานและตน้ทุน 
2.3 ขอ้ดีของระบบงบประมาณแบบแสดงผลงาน คือการใชง้บประมาณเป็น เครื�องมือในการ

บริหารจดัการ เพื�อตรวจสอบการทาํงานของหน่วยงานวา่ทาํงานมีประสิทธิภาพและไดผ้ลหรือไม่ มีมาตรฐานใน
การวดัผลงาน 

2.4 ขอ้จาํกดัของระบบงบประมาณแบบแสดงผลงาน  คือเนน้เฉพาะกิจกรรมที�แต่ละหน่วยงาน
ทาํ ดงันั�นการใหค้วามสาํคญักบัการเชื�อมโยงกบัแผนจึงมีนอ้ยและเป็นการยอมรับภารกิจของหน่วยงานต่างๆโดย
ไม่มีการตั�งคาํถามวา่รัฐจาํเป็นจะตอ้งทาํกิจกรรมนั�นๆ หรือไม่ นอกจากนี� ระยะเวลาการจดัทาํยงัเป็นระยะเวลา
เพียง 1 ปี เท่านั�น ซึ�งอาจนอ้ยจนเกินไปที�จะทราบวา่ กิจกรรมบรรลุผลคุม้ค่าหรือไม่ในระยะยาว นอกจากขอ้จาํกดั
ของระบบงบประมาณแบบแสดงผลงานดงัที�กล่าวมาแลว้ การนาํระบบงบประมาณแบบแสดงผลงานมาใชไ้ด้
ประสบความลม้เหลว และประเทศสหรัฐอเมริกาไดย้กเลิกการใชง้บประมาณแบบนี�  เนื�องจากสาเหตุที�สาํคญั คือ 
ประการแรกแนวคิดของระบบงบประมาณแบบแสดงผลงานในขณะนั�นเป็นเรื�องใหม่มาก และหน่วยงานของรัฐ 
ยงัขาดความเขา้ใจที�แทจ้ริงในเรื�องดงักล่าว และประการที�สอง การปฏิรูปครั� งนั�นเป็นภาระที�หนักมากสาํหรับ
หน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะเมื�อระบบบญัชีและระบบการวดัผลงานยงัลา้สมยัอยู่มากเมื�อเทียบกบัมาตรฐาน
ปัจจุบนั 

3. ระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงาน (Planning, Programming, Budgeting System-PPBS) 
 3.1 หลกัการและแนวคิดของระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงาน ระบบงบประมาณแบบ
แสดงแผนงานเป็นระบบที�สนับสนุนการวางแผน (planning oriented) ซึ� งผสมผสานการวางแผนและ
การงบประมาณเขา้เป็นกระบวนการเดียวกนัโดยมีการแสดงความเชื�อมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งแผนงาน และ
วตัถุประสงค์หรือเป้าหมายที�กาํหนดไวมี้การจดัทาํแผนงานระยะปานกลางหรือระยะยาวแทนที�จะเป็นปีเดียว
เช่นเดียวกับการจัดทาํงบประมาณในแบบอื�น ซึ� งจะทาํให้เห็นภาพค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการในช่วง
ระยะเวลาหลายปี เพื�อใหต้ระหนกัถึงค่าใชจ่้ายทั�งหมดของแผนงาน/โครงการนั�น และเนน้การวิเคราะห์อยา่งเป็น
ระบบ ซึ� งเอื�อต่อการจดัทาํงบประมาณและการประเมินผลสาํเร็จของงาน นอกจากนี� ยงัมีพฒันาการที�สาํคญั อีก
ประการหนึ�งซึ�งมีอิทธิพลต่อระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงาน คือ การวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ทั�งในระดบั
มหัพภาคและจุลภาค กล่าวคือ ในระดบัมหัพภาคเป็นการประสานกนัระหวา่งนโยบายงบประมาณและนโยบาย
การคลงั เพื�อให้มีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนัส่วนในระดบัจุลภาคเป็นการพิจารณาถึงวิธีการจดัสรรงบประมาณ
หรือการจดัสรรทรัพยากรซึ�งใชปั้จจยันาํเขา้ เพื�อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดตามแผน 

3.2 การดาํเนินการภายใตร้ะบบงบประมาณแบบแสดงแผนงานมีขั�นตอนที�สาํคญัดงันี�  
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 3.2.1 การวางแผน (Planning) ในการวางแผนตามระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงานนี�
จะประกอบไปดว้ยการระบุนโยบายและจุดมุ่งหมายของชาติซึ� งเป็นจุดหมายอย่างกวา้ง รวมทั�ง การกาํหนด
วตัถุประสงคที์�เฉพาะเจาะจงเพื�อเป็นแนวทางในการจดัทาํแผนงานงานโครงการต่อไป 
 3.2.2 การจัดทาํแผนงาน (Programming) โดยจัดทาํในรูปโครงสร้างของแผนงาน 
(Program structure) ซึ� งประกอบดว้ยดา้น (Sector) สาขา (Sub-sector) แผนงาน(Program) แผนงานรอง (Sub-
program) งาน/โครงการ (Workplan / project) แผนงานประกอบดว้ยแผนยอ่ย คือ แผนงานรอง ซึ� งสนบัสนุนการ
บรรลุวตัถุประสงค์ระดบัสูง (Goal) ที�กาํหนดไวใ้นแผนงาน แผนงานรองประกอบดว้ยงาน/โครงการ ซึ� ง
สนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงคร์ะดบักลาง (Sub goal) ที�กาํหนดไวใ้นแผนงานรองงาน/โครงการ เป็นส่วนหนึ�ง
ของแผนงานรองซึ�งเป็นแผนที�จะดาํเนินการเพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคร์ะดบัตน้ (Purpose) 
 การจดัทาํโครงสร้างของแผนงาน กระทาํโดยยึดถือวตัถุประสงคร์ะดบัต่างๆ ที�กาํหนดไว ้
แผนงานที�จัดทาํจะช่วยให้การดําเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์ระดับสูงแผนงานรองที�จัดทาํจะช่วยให้บรรลุ
วตัถุประสงคร์ะดบักลาง และงาน/โครงการที�จดัทาํจะช่วยใหก้ารดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงคร์ะดบัตน้ 
 การจดัทาํส่วนประกอบของงาน/โครงการ เมื�อไดจ้ดัทาํโครงสร้างของแผนงานโดยระบุ
แผนงาน แผนงานรอง และงาน/โครงการที�จะดาํเนินการแลว้ ก็จดัทาํกิจกรรมเป้าหมายและทรัพยากรที�ตอ้งการ
ของงาน/โครงการ เพื�อจะไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานต่อไป 
 การวิเคราะห์งาน/โครงการ (Work plan and project analysis) โดยดาํเนินการตามขั�นตอน 
ดงันี�  
 1. กาํหนดจุดมุ่งหมายของแต่ละแผนงาน 

2. กาํหนดทางเลือกต่างๆ (alternatives) ที�จะนาํไปสู่การบรรลุจุดประสงคที์�กาํหนดไว ้
3. ประเมินค่าใชจ่้ายทั�งสิ�นในการดาํเนินงานตามแผนงานที�เป็นทางเลือก (alternatives) 
4. เลือกเอาทางเลือกใดทางเลือกหนึ�ง 
5. กาํหนดเป้าหมายของผลที�ตอ้งการให้เกิดขึ�นจากการใชท้รัพยากร (output target) 

สาํหรับการกาํหนดจุดมุ่งหมายของแผนงานจะตอ้งกาํหนดอยา่งแน่ชดั หากจุดมุ่งหมายของแผนงานไม่แน่ชดัก็
เป็นการยากที�จะประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของผลสาํเร็จของแผนงานได ้
 3.2.3 การแปลแผน (programming) จะตอ้งดาํเนินการดงันี�  

1. กาํหนดทรัพยากรที�จาํเป็นในการสนับสนุนการบรรลุจุดมุ่งหมายของแผนงาน 
ทรัพยากรที�สาํคญัไดแ้ก่ กาํลงัครู วสัดุ ครุภณัฑแ์ละสิ�งอาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังาน 

2. เมื�อไดก้าํหนดทรัพยากรที�ตอ้งใชแ้ลว้จะตอ้งคาํนวณค่าใชจ่้ายของการใชท้รัพยากร
โดยคาํนึงระดบัของเป้าหมายของผลที�ตอ้งการใหเ้กิดในแต่ละปี (annual output) 

3. พยากรณ์ผลที�ตอ้งการใหเ้กิดขึ�น (output) และค่าใชจ่้าย(costs) ซึ�งจะเกิดขึ�นในแต่ละ
ปีในช่วงเวลาหนึ�งขา้งหนา้ 
 3.2.4 การจดัทาํงบประมาณ การจดัทาํงบประมาณแบ่งไดเ้ป็น 2 ขั�นตอนคือ 
 1.ขั�นตอนการวางแผน ในการวางแผนนั�นจาํเป็นจะตอ้งมีการประมาณการงบประมาณ
แต่ละปี ที�มีโอกาสจะเป็นไปไดใ้นระยะเวลาของแผนพฒันาดว้ย ทั�งนี� เพื�อจะไดเ้ป็นกรอบในการกาํหนดเป้าหมาย
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ที�มีโอกาสจะเป็นไปได ้มิฉะนั�นอาจมีการวางแผนที�กาํหนดเป้าหมายสูงเกินกวา่งบประมาณจะสนบัสนุนไดใ้นแต่
ละปี หรืออีกนยัหนึ�งคือแผนที�วางไวไ้ม่สามารถนาํไปปฏิบติัใหส้มัฤทธิ{ ผลตามเป้าหมายที�กาํหนดไว ้

2. ขั�นตอนการจดัทาํงบประมาณประจาํปี เนื�องจากกิจกรรมเป้าหมายและงบประมาณ
ที�จดัทาํในระบบวางแผนพฒันานั�น เป็นการประมาณการสาํหรับการดาํเนินงานในระยะเวลา 5 ปี และในช่วง
ระยะเวลาดงักล่าวนี�  ภาวการณ์ต่างๆ อาจเปลี�ยนแปลงไปจากเดิมได ้ เช่น นโยบายรัฐบาล ความสามารถในการ
บริหารทรัพยากรของส่วนราชการ (Absorptive capacity) ภาวะทางการคลงั วงเงินงบประมาณ ระดบัราคา/สินคา้
หรือบริการ ความจาํเป็นและความเหมาะสมของงาน /โครงการ รวมทั�งลาํดบัความสาํคญัของงาน /โครงการ และ
กิจกรรม ฉะนั�นในการจดัทาํงบประมาณประจาํปี นอกจากจะคาํนึงถึงแผนพฒันาที�วางไวแ้ลว้ยงัจะตอ้งนาํปัจจยั
ต่างๆ ดงักล่าวเขา้ไปประกอบการพิจารณาดว้ย เพื�อใหเ้หมาะสมกบัภาวการณ์ที�เป็นจริงและความจาํเป็นในปีที�จะ
ใชจ่้ายงบประมาณดว้ย 
 3.2.5 การประเมินผล (Evaluation) เมื�อไดมี้การจดัทาํงบประมาณให้สอดคลอ้งกบัแผน
และหน่วยงานไดป้ฏิบติังานไปแลว้ก็จาํเป็นที�จะตอ้งทราบวา่ผลการดาํเนินงานเป็นไปตามแผนที�วางไวห้รือไม่ 
และมีอุปสรรคประการใดที�จาํเป็นตอ้งแกไ้ขเพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคที์�กาํหนดไว ้การประเมินผล
ยงัมีประโยชน์ในการป้อนแนวคิดการปรับปรุงการจดัสรรทรัพยากรและการยบุเลิกงาน โครงการ หรือกิจกรรมที�
ไม่ไดผ้ลหรือหมดความจาํเป็นดว้ย การประเมินผลจึงมีส่วนในการสนบัสนุนให้การจดัสรรงบประมาณเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 ขอ้ดีของระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงาน คือ การเชื�อมโยง วิธีการกิจกรรม (means) 
กบัวตัถุประสงคอ์ยา่งมีลกัษณะครอบคลุม (comprehensive) มีการใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์เพื�อวิเคราะห์ทางเลือก
ต่างๆ ซึ� งทาํให้การจดัทาํงบประมาณและการประเมินผลงานมีความกระชบั และเอื�ออาํนวยต่อการเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลของโครงการดว้ย นอกจากนี�ผลพวงจากการนาํระบบ งบประมาณแบบแสดงแผนงานมาใชก็้คือ การ
นาํการวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์มาใชท้ั�งในระดบัมหพัภาคและจุลภาค และการวางแผนงบประมาณในระยะยาว 
ซึ�งแนวคิดเหล่านี�ยงัไดรั้บการนาํมาใชใ้นการปฏิรูประบบงบประมาณในสมยัปัจจุบนัดว้ย 
 3.4 ขอ้จาํกดัของระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงาน 
 3.4.1 ระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงาน ขาดความเชื�อมโยงระหวา่งโครงสร้างของ
งบประมาณกบัโครงสร้างองคก์าร และนี�เป็นปัญหาที�สาํคญัที�สุดประการหนึ�งของระบบงบประมาณแบบแสดง
แผนงานซึ�งส่งผลใหข้าดความรู้สึกที�เป็นเจา้ของ (ownership) และขาดความรับผิดชอบ (accountability) 
 3.4.2 การใชป้ระโยชน์จากเทคนิควิธีการที�เป็นเหตุเป็นผล (rational methods) เช่น การคิด
ตน้ทุนและผลประโยชน์เป็นสิ�งที�ไม่เหมาะสมกบัวตัถุประสงคแ์ละกิจกรรมของรัฐบาลเพราะวตัถุประสงคแ์ละ
กิจกรรมที�ดาํเนินการโดยหน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่ยงัขาดความเชื�อมโยงกนั และมีลกัษณะที�ไม่ไดมุ่้งเนน้กาํไร
แบบธุรกิจ 
 3.4.3 งบประมาณแบบแสดงแผนงานมีการพิจารณาเฉพาะมิติด้านเศรษฐศาสตร์ของ
งบประมาณ แต่ไม่มีการคาํนึงถึงมิติทางการเมืองในกระบวนการงบประมาณ จากมุมมองทางดา้นการเมือง 
(political perspective) การกาํหนดวตัถุประสงค์ที�มีเหตุมีผลและที�สมบูรณ์ขององคก์ารโดยไม่มีการโตแ้ยง้เลย 
เป็นสิ� งที�ทําได้ยากและเป็นเพียงภาพมายาเท่านั�น วตัถุประสงค์และกิจกรรมของรัฐบาลเป็นเรื� องของการ
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ประนีประนอมระหว่างค่านิยมที�แตกต่างกัน ซึ� งสิ�งนี� ไม่ได้มีการกล่าวถึงอย่างเพียงพอในแนวคิดของระบบ
งบประมาณแบบแสดงแผนงาน 
 3.4.4 เทคนิคการวิเคราะห์ดา้นตน้ทุนและผลประโยชน์ตอ้งอาศยัขอ้มูลจาํนวนมากตอ้งมี
การเก็บขอ้มูลที�เป็นระบบ มีการปรับขอ้มูลใหถู้กตอ้งและทนัเวลาซึ�งเป็นภาระแก่เจา้หนา้ที�ผูป้ฏิบติังานมาก แมว้า่
เทคโนโลยสีมยัใหม่อาจจะช่วยใหก้ารจดัการกบัขอ้มูลที�มีปริมาณมากได ้แต่หลายประเทศก็ยงัประสบปัญหาการ
บริหารจัดการกับขอ้มูล โดยเฉพาะถา้แหล่งขอ้มูลตอ้งมาจากหลายหน่วยงานประเทศไทยได้เริ� มนําระบบ
งบประมาณแบบแสดงแผนงานมาใชต้ั�งแต่ปี งบประมาณ พ.ศ.2525 เป็นตน้มา และเนื�องจากเป็นระยะหัวเลี�ยว
หวัต่อของการเปลี�ยนแปลงประกอบกบัการพิจารณางบประมาณของประเทศไทยฝ่ายการเมืองในอดีตยงัให้ความ
สนใจรายละเอียดรายการใชจ่้าย ฉะนั�น ประเทศไทยจึงยงั คงใชร้ะบบงบประมาณแบบแสดงรายการผสมผสาน
กบัระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงานจนถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2546 ไดเ้ริ�มนาํระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้
ผลงานมาใชผ้สมผสานกบัระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงาน 
 4. ระบบงบประมาณแบบเพิ�มยอดเงิน (Incremental Budgeting) เป็นระบบงบประมาณที�อาศยั
งบประมาณและรายจ่ายจริงปี ก่อนเป็นเกณฑ์ในการขอและการพิจารณางบประมาณเพิ�ม เช่น ปีนี� ได้รับ
งบประมาณเท่าไร ควรจะของบประมาณปีหนา้เพิ�มเท่าไรหรือปีนี� ให้งบประมาณเท่าไรรายจ่ายจริงปีก่อนเป็น
เท่าไรปีหนา้มีเป้าหมายการปฏิบติังานเพิ�มเท่าใด สมควรจะไดรั้บงบประมาณเพิ�มเท่าไร ซึ� งโดยสรุปแลว้ทั�งใน
ด้านการขอและการจัดสรรงบประมาณจะพิจารณาแต่ในด้านเพิ�มงบประมาณโดยอาศัยปีที�แลว้เป็นเกณฑ์
งบประมาณ ระบบนี�จดัทาํไดง่้าย แต่มีจุดอ่อนที�สาํคญั คือ เป็นเหตุให้วงเงินงบประมาณที�ขอและไดรั้บจดัสรรมี
แนวโนม้สูงเกินสมควร เพราะขาดการพิจารณาโดยถ่องแทว้า่งบประมาณที�เคยไดรั้บไปนั�นมากหรือนอ้ยเกินไป
สาํหรับการปฏิบติังาน การดาํเนินงานที�แลว้มาไดผ้ลดีหรือไม่สมควรสนบัสนุนงบประมาณมากขึ�นหรือลดลงจาก
ปี ก่อน นอกจากนี�  จุดอ่อนที�สาํคญั คือ ไม่ไดใ้หค้วามสาํคญัเท่าที�ควรในการพิจารณาตดังาน / โครงการที�ไม่ไดผ้ล
ตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์หรือหมดความจาํเป็นที�จะตอ้งดาํเนินงานต่อไปแลว้ทาํให้มีงาน/โครงการต่างๆ 
จาํนวนมาก ที�สมควรจะยุบเลิกไปแลว้แต่กลบัยงัไดรั้บงบประมาณดาํเนินงานต่อไปเรื�อย ๆ จึงเป็นระบบ
งบประมาณที�ไม่นิยมนาํมาใชอ้ยา่งแพร่หลาย 
 5. ระบบงบประมาณแบบฐานศูนย ์ (Zero-based Budgeting) ในปลายทศวรรษที� 1970 ไดมี้การ
ทดลองนําระบบงบประมาณแบบฐานศูนยม์าใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื�อแกไ้ขขอ้บกพร่องของระบบ
งบประมาณแบบเพิ�มยอดจากงบประมาณปีก่อน (incremental budgeting) ระบบงบประมาณนี� จะพิจารณา
งบประมาณจากฐานศูนยโ์ดยมิไดย้ดึถืองบประมาณที�ไดใ้นปีที�แลว้ และปีนี� เป็นหลกั แต่พิจารณางบประมาณจาก
ความจาํเป็นและความเหมาะสมที�จะปฏิบติังานจริง ๆ 
 5.1 แนวคิดและหลกัการของระบบงบประมาณแบบฐานศูนย ์ในระบบงบประมาณแบบฐาน
ศูนยเ์ป็นแนวคิดที�มีการผสมผสานการวางแผนและการงบประมาณเขา้ไปในกระบวนการจดัการ เช่นเดียวกบั
ระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงาน เพื�อช่วยในการดาํเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจดัทาํ
งบประมาณที�ไม่ใหค้วามสาํคญัแก่รายการหรือแผนงานที�เคยไดรั้บงบประมาณในปีที�ผ่านมาแลว้ แต่จะพิจารณา
แผนงานทุกแผนงานที�ของบประมาณอยา่งละเอียดเพื�อพิจารณาความเหมาะสมในการจดัทาํงบประมาณทุกปี 
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 5.2 การดาํเนินการภายใตร้ะบบงบประมาณแบบฐานศูนยจ์ะตอ้งมีการกาํหนดงานที�จะทาํ 
(Job) หรือกิจกรรมหลกัของหน่วยงานต่างๆ แลว้ดาํเนินการตามขั�นตอนหลกั - ขั�นตอน ดงันี�  
 5.2.1 จดัทาํชุดงานเพื�อตดัสินใจ (Decision package) ซึ�งจะใชใ้นการวเิคราะห์ เพื�อตดัสินใจ
ในการจดัสรรงบประมาณ โดยมีขอ้มูลดงัต่อไปนี�  

1. วตัถุประสงคข์องงานที�จะทาํ หรือกิจกรรม 
-. ทางเลือกที�จะดาํเนินงาน เช่น การสาํรวจวิจยัสถานภาพของครูมีทางเลือกที�จะทาํ

หลายทางคือ ใหส่้วนกลางสาํรวจ ขอใหม้หาวทิยาลยัช่วยดาํเนินการหรือให้ ศึกษาธิการเขตดาํเนินการให้ เป็นตน้ 
โดยเลือกทางเลือกที�เหมาะสมสามารถปฏิบติัไดแ้ละประหยดั 

3. จดัทาํระดบัความพยายาม (ระดบัปริมาณหรือคุณภาพที�กาํหนดวา่ จะทาํให้ได)้ และ
ค่าใชจ่้าย พร้อมทั�งกาํลงัคนที�ตอ้งการในการดาํเนินงาน หลงัจากไดเ้ลือกทางเลือก ดงักล่าวในขอ้ (2) แลว้ เช่น ใน
การสาํรวจสถานภาพครู จะสาํรวจครูในระดบัใดบา้ง เช่นระดบั 3, 4 หรือ 5 รวมทั�งจาํนวนครูที�จะทาํการสาํรวจ 
เป็นตน้ และคาํนวณค่าใชจ่้ายและกาํลงัคนแยกตามระดบัความพยายามเหล่านี�  

4. ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนที�จะไดรั้บและผลที�จะเกิดหากงานหรือกิจกรรม
ไม่ไดรั้บอนุมติัใหด้าํเนินการ 

5.2.2 จดัลาํดบัความสาํคญัของชุดงานเพื�อตดัสินใจ เพื�อที�จะให้การสนบัสนุนงบประมาณ
โดยพิจารณาเปรียบเทียบชุดงานเพื�อตดัสินใจที�ไดจ้ดัทาํและเสนอผูบ้งัคบับญัชาขึ�นไปตามลาํดบัขั�นงบประมาณ
ฐานศูนยส์อดคลอ้งกบัแนวทางการบริหารตามวตัถุประสงค(์Management by objective) และมีประโยชน์อยา่ง
มากในการตดังานและกิจกรรมที�หมดความจําเป็นแล้วหรือไม่คุ ้มค่าที�จะทํา ซึ� งจะแก้จุดอ่อนของระบบ
งบประมาณแบบเพิ�มยอดเงินได ้อยา่งไรก็ดี การทาํงบประมาณฐานศูนยนี์�ตอ้งใชเ้วลาของเจา้หนา้ที�เป็นอยา่งมาก 
ตั�งแต่ระดบัล่างจนไปถึงระดบัสูง ทั�งในการเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์ และการพิจารณาตดัสินใจ ซึ� งยากกวา่การทาํ
งบประมาณแบบเพิ�มยอดเงินมาก ฉะนั�นหากไม่สามารถทาํ งบประมาณฐานศูนยไ์ดท้ั� งองค์การก็ควรจะใช้
หลกัการนี� ในการวเิคราะห์งานหรือกิจกรรมซึ�งไม่แน่ใจในความจาํเป็น ความคุม้ค่า และความเหมาะสม ทั�งนี�  เพื�อ
ตดัสิ�งที�ไม่เหมาะสมซึ�งปรากฏอยูใ่นงบประมาณของปีก่อน ๆ ออกเสีย 
 5.3 ขอ้ดีของระบบงบประมาณแบบฐานศูนย ์ คือช่วยทาํให้การวางแผนและการควบคุมมี
ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น เพราะทุกกิจกรรมจะไดรั้บการกาํหนดให้ชดัเจน มีการจดัลาํดบัความสาํคญัของกิจกรรม
ซึ�งทาํให้การจดัสรรงบประมาณเป็นไปอย่างมีระบบ รวมทั�งช่วยในการพฒันาทกัษะของเจา้หนา้ที� ตลอดจน
ความสมัพนัธ์ของเจา้หนา้ที�และผูบ้ริหารในระดบัต่างๆ ดว้ย 
 5.4 ขอ้จาํกดัของระบบงบประมาณแบบฐานศูนยใ์นเรื�องของเวลาที�ใชใ้นการจดัทาํงบประมาณ
ตามแนวคิดของระบบงบประมาณแบบฐานศูนยไ์ม่น่าจะคุม้กบัประโยชน์ที�ไดรั้บนอกจากนี�การจดัทาํงบประมาณ
แบบฐานศูนยย์งัใชเ้อกสารจาํนวนมหาศาล และเอกสารก็มีความซบัซอ้นมากเกินไป ในทางปฏิบติัจึงเป็นไปไม่ได้
เลยที�จะนาํระบบงบประมาณแบบนี�มาใชใ้นการจดัเตรียมงบประมาณใหม่ทุกปี ระบบงบประมาณแบบฐานศูนย์
จะไดรั้บการนาํมาเสริมในการใชว้ิเคราะห์กบัแผนงานเพียงไม่กี�แผนเท่านั�น ดงันั�น รัฐบาลอเมริกาก็ตอ้งยกเลิก
ระบบงบประมาณแบบฐานศูนยใ์นที�สุด 
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6. ระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน (Performance-based budgeting : PBB) ระบบผลงานแบบ
มุ่งเนน้ผลงานเป็นการจดัทาํงบประมาณโดยใชผ้ลงาน (Performance) ตามพนัธกิจของหน่วยงานเป็นตวัตั�งในการ
คิดงบประมาณ ดงันั�น หัวใจของระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน จึงเป็นการเชื�อมโยงทรัพยากรต่างๆ ที�ใช้
หรือลงทุนไปกบัผลงานอย่างชัดเจนเป็นการใช้ทรัพยากรในการสร้างผลงานที�แท้จริงของหน่วยงาน ระบบ
งบประมาณระบบนี�จะก่อใหเ้กิดความคุม้ค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด1490  

ทั� งนี� สุเมธ จันทร์เจือจุน ยงัได้กล่าวอีกว่า การปรับเปลี�ยนระบบงบประมาณจากแบบแสดง
แผนงาน (Programmer budgeting) เป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน (Performance-based budgeting : 
PBB) มีจุดมุ่งหมายหลักเพื�อให้มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินที�มีอยู่อย่างจํากัดให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด โดยพฒันาระบบการบริหารจดัการการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ{  (ผลผลิตและ
ผลลพัธ์ของงาน) เพื�อเกื�อหนุนภารกิจของรัฐและก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ลกัษณะของการจัดทาํ
งบประมาณระบบใหม่จะมีขอบเขตการดาํเนินงานโดยสรุป ดงันี� คือ  1) เนน้พนัธกิจ จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์
ของหน่วยงานภาครัฐมีการกาํหนดผลผลิตและผลลพัธ์ รวมถึงตวัชี�วดัผลการดาํเนินงานที�ชดัเจน 2) มีการกระจาย
อาํนาจและความรับผิดชอบไปยงัหน่วยงานภาครัฐจนถึงหน่วยปฏิบติั 3) เพิ�มขอบเขตความครอบคลุมของ
งบประมาณ 4) มีการวางแผนงบประมาณล่วงหนา้ระยะปานกลางอยา่งเป็นระบบ และ 5) มีระบบการจดัการทาง
การเงินที�มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้1491  

จนัทร์เพญ็ สวสัดิวงศ์ กล่าวถึงหลกัการจดัทาํงบประมาณที�มุ่งเนน้ผลงานไวด้งันี� คือ 1) ลดการ
ควบคุมจากหน่วยงานส่วนกลางส่งเสริมใหเ้กิดการบริหารที�คล่องตวัตอบสนองต่อความตอ้งการของหน่วยงานที�
ไดรั้บงบประมาณ 2) ลดขั�นตอนในการขออนุมติัเบิกจ่าย 3) ให้ความสาํคญักบัการวางแผนเชิงกลยทุธ์ 4) กระตุน้
เรื�องประสิทธิผลของหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามผลลพัธ์ที�กาํหนดไว ้5) กระตุน้เรื�องประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของหน่วยงาน บรรลุผลลพัธ์โดยเสียค่าใชจ่้ายนอ้ยที�สุด หรือปรับปรุงผลลพัธ์ใหสู้งขึ�นโดยเสียค่าใชจ่้ายเท่าเดิม 6) 
ปรับเปลี�ยนงบประมาณจากแผนงานที�ไม่ก่อให้เกิดผลลพัธ์ไปสู่แผนงานที�ก่อให้เกิดผลลพัธ์ 7) เน้นผลผลิต
มากกวา่ทรัพยากรที�ใชไ้ป 8) ใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นตวัชี�นาํเป้าหมายของนโยบายของ
หน่วยงาน 9) กาํหนดทิศทางเชิงยทุธศาสตร์มากกวา่ 1 ปีงบประมาณ โดยทั�วไปนิยมใช ้3 ปีงบประมาณ 10) เลือก
และระบุผลผลิตที�ทาํใหผู้รั้บบริการเกิดความพึงพอใจ 11) เนน้ผลผลิต ผลลพัธ์ของการดาํเนินงาน ความพอใจของ
ผูรั้บบริการ การเสร็จทนัเวลา ตน้ทุนต่อหน่วย และประสิทธิผล 12) การจาํกดัรายจ่ายภายในวงเงินที�จาํกดั 13) การ
เปลี�ยนแปลงการจดัสรรทรัพยากรเพื�อการไดรั้บผลตอบแทนที�สูงกวา่ 14) เปลี�ยนวฒันธรรมจากการทาํงานตาม

                                                
1490สุเมธ จนัทร์เจือจุน, “คุณลกัษณะของผูบ้ริหารกบัการบริหารงบประมาณสถานศึกษา สังกดั

เทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาค
วชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร,2553), s--RA. 

1491เรื�องเดียวกนั, R-. 
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ขอ้บังคบัเป็นทาํตามพนัธกิจของหน่วยงาน และ 15) ลดกระบวนการทาํงานเพื�อให้คล่องตวัในการบริหาร
งบประมาณ แต่เพิ�มความรับผิดชอบต่อผลผลิตและผลลพัธ์1492  

วินสแตนเลยแ์ละสจ๊วต-สมิท (Winstanley and Stuart-Smith) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัหลกัการ
สาํคญัของการบริหารแบบมุ่งเนน้ผลงาน ไวด้งันี� คือ &) การแปลงเป้าหมายขององคก์รลงมาสู่เป้าหมายของแต่ละ
คน ทีมงาน หน่วยงาน และ สายงานต่างๆ 2) การสร้างความเขา้ใจร่วมกนัระหวา่งองคก์รและบุคลากรเกี�ยวกบั
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายของงาน 3) การผสมผสานระหวา่งการเพิ�มประสิทธิภาพในงานขององคก์ร
พร้อมๆ กบัการพฒันาศกัยภาพบุคลากร 4) การก่อใหเ้กิดสไตลก์ารบริหารแบบเปิดเผย อนัจะเกิดประสิทธิภาพใน
การสื�อความ 2 ทางระหวา่งฝ่ายบริหารและฝ่ายพนกังาน 5) การวดัผลหรือประเมินผลงานตามที�ไดต้กลงร่วมกนั
ล่วงหนา้ระหวา่งผูป้ระเมินและผูถู้กประเมิน และ 6) การบริหารโดยมุ่งเนน้ผลงาน ซึ� งควรใชไ้ดก้บับุคคลากรทุก
ระดบั แต่มิไดมี้จุดมุ่งหมายหลกั เพื�อพฒันาเงินเดือนอยา่งเดียว1493  

บีนและทอมสัน (Bean and Thompson) ไดก้าํหนดแนวทางกระบวนการบริหารองคก์ารแบบ
มุ่งเนน้ผลงาน ไวด้งันี� คือ &) องคก์รตอ้งมีวิสัยทศัน์ที�ชดัเจนในเป้าหมายและมีพนัธกิจที�ทุกคนมีความเขา้ใจ 2) 
องคก์รจะตอ้งกระจายเป้าหมายขององคก์รลงในเป้าหมายของแต่ละงาน และแต่ละบุคคลและประเมินผลอยา่ง
สมํ�าเสมอ และ o) การทบทวนหรือตรวจสอบผลงานในแต่ละครั� งจะตอ้งมีการแนะแนวใหแ้ก่ผูที้�เกี�ยวขอ้ง1494  

สาํนกังบประมาณไดก้าํหนดระเบียบวา่ดว้ยการบริหารงบประมาณ สาํหรับหน่วยงานนาํร่องตาม
โครงการปรับปรุงระบบการจดัการงบประมาณ พ.ศ. 2543 ขึ�น ซึ� งขั�นตอนสาํคญัของการจดัทาํงบประมาณที�
มุ่งเนน้ผลงาน มีดงันี� คือ  1) จดัทาํนโยบายระดบักระทรวงและกรม โดยระบุวิสัยทศัน์ พนัธกิจ จุดหมายใน
ปัจจุบนัและอนาคตของหน่วยงาน โดยตอ้งตอบคาํถามใหไ้ดว้า่ เหตุผลที�ตอ้งมีหน่วยงานนี� ขึ�น ถา้ไม่มีหน่วยงานนี�
ไดห้รือไม่ หน่วยงานไดใ้ห้บริการอะไรแก่ผูรั้บบริการที�เป็นเป้าหมายหลกั ใครคือ ผูที้�ไดรั้บบริการหลกัของ
หน่วยงาน บริการที�ให้นั�นสัมพนัธ์กบัพนัธกิจของหน่วยงานอยา่งไรบา้งและประโยชน์ที�ไดรั้บคืออะไร 2) ระบุ
เป้าหมายเชิงนโยบายและวตัถุประสงคข์องหน่วยงานทั�งระยะสั�นและระยะยาวการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
พนัธกิจของหน่วยงานกบัพนัธกิจของกระทรวง และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 3) กาํหนดผลผลิต
และผลลพัธ์ ดชันีชี�วดั วิเคราะห์ความเชื�อมโยงระหวา่งทรัพยากรกบัผลผลิต ผลผลิตกบัผลลพัธ์ และผลลพัธ์กบั
วตัถุประสงคเ์ชิงนโยบาย 4) เสนอของบประมาณเป็นวงเงินรวม (Block Grants) โดยก่อนเริ�มตน้ปีงบประมาณไม่
นอ้ยกวา่ 15 วนั ใหส่้วนราชการและรัฐวสิาหกิจจดัส่งแผนการปฏิบติังาน แผนการใชจ่้ายเงินและแผนการจดัสรร
งบประมาณ ใหส้าํนกังบประมาณ 3 ชุด โดยแสดงผลผลิตและผลลพัธ์ของงาน/โครงการแต่ละแผนงานในแต่ละ
งวด ตามระยะเวลาของเงินประจาํงวดตลอดปีงบประมาณ เพื�อขอรับความเห็นชอบจากสาํนกังบประมาณในการ

                                                
1492จันทร์เพ็ญ สวสัดิวงศ์, “ความพร้อมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาในการบริหาร

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาควชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2546), 25. 

1493D. Winstanley and K. Stuart-Smith, The Basis of Performance management ( London 
:Kogan page, 1996),11.) 

1494ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, TQM กลยุทธ์การสร้างองค์การคุณภาพ (กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 
2545), 59. 
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เสนอของบประมาณ ตามระบบการจดัทาํงบประมาณที�มุ่งเนน้ผลงานนั�น ในระยะแรกเป็นการของบประมาณ
สาํหรับหน่วยงานนาํร่อง ซึ�งสาํนกังบประมาณไดก้าํหนดใหมี้งบประมาณเป็นวงเงินรวม 4 ดา้น กล่าวคือ 4.1) งบ
บุคลากร หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที�แบ่งสรรให้จ่ายเพื�อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ไดแ้ก่ รายจ่ายที�
กาํหนดให้เบิกจ่ายจากหมวดเงินเดือนและค่าจา้งประจาํ หมวดค่าจา้งชั�วคราวและหมายความรวมถึงรายจ่ายที�
กาํหนดใหเ้บิกจ่ายจากหมวดรายจ่ายอื�นใดในลกัษณะเงินเดือน ค่าจา้งประจาํและค่าจา้งชั�วคราว 4.2) งบดาํเนินการ 
หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที�แบ่งสรรให้จ่ายเพื�อการบริหารงานประจาํ ไดแ้ก่ รายจ่ายที�กาํหนดให้เบิกจ่ายจาก
หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค และใหห้มายความรวมถึงรายจ่ายที�กาํหนดให้เบิกจ่าย
จากหมวดรายจ่ายอื�นใดในลกัษณะค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค 4.3) งบลงทุน หมายถึง 
งบประมาณรายจ่ายที�มีวตัถุประสงคใ์หจ่้ายเพื�อการลงทุนไดแ้ก่รายจ่ายที�กาํหนด ให้เบิกจ่ายจากหมวดค่าครุภณัฑ ์
ที�ดินและสิ�งก่อสร้างและให้หมายความรวมถึงรายจ่ายที�กาํหนดให้เบิกจ่ายจากหมวดรายจ่ายอื�นใดในลกัษณะค่า
ครุภณัฑที์�ดินและสิ�งก่อสร้าง และ 4.4) งบเงินอุดหนุน หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที�มีวตัถุประสงคใ์ห้จ่ายเพื�อ
การอุดหนุนภาคเอกชน ราชการบริหารส่วนทอ้งถิ�นหรือหน่วยงานอื�นใดของรัฐที�กฎหมายกาํหนดให้ไดรั้บเงิน
อุดหนุนจากรัฐ ไดแ้ก่รายจ่ายที�กาํหนดให้เบิกจ่ายจากหมวดเงินอุดหนุน 5) อนุมติัเงินประจาํงวดเมื�อสํานัก
งบประมาณพิจารณาใหค้วามเห็นชอบแผนการปฏิบติังาน แผนการใชจ่้ายเงินและแผนการจดัสรรงบประมาณแลว้ 
สาํนกังบประมาณจะอนุมติัเงินประจาํงวดให้แก่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตั�งแต่ปีงบประมาณตามวงเงินที�
กาํหนดไวใ้นแต่ละแผนงานงาน/โครงการและประเภทงบรายจ่าย โดยส่วนราชการไม่ตอ้งและรัฐวิสาหกิจไม่ตอ้ง
ขออนุมติัเงินประจาํงวด เมื�อส่วนราชการหรือรัฐวสิาหกิจไดรั้บการอนุมติัเงินประจาํงวดแลว้ใหจ้ดัสรรเงินประจาํ
งวดในแต่ละประเภทงบรายจ่ายไปยงัหน่วยปฏิบติัตามแผนการจดัสรรงบประมาณที�ไดรั้บความเห็นชอบจาก
สาํนกังบประมาณแลว้ ยกเวน้รายจ่ายงบบุคลากรโดยให้ระบุสาํนกัเบิกกรมบญัชีกลางหรือสาํนกังานคลงัจงัหวดั
แลว้แต่กรณี  และ 6) ควบคุมการใชง้บประมาณ ใหส่้วนราชการและรัฐวิสาหกิจรายงานผลการดาํเนินงานผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณและรายงานทางการเงิน เมื�อสิ�นระยะเวลาของเงินประจํางวดแต่ละงวดและเมื�อสิ�น
ปีงบประมาณหนึ�งๆ ใหร้ายงานสรุปผลต่อสาํนกังบประมาณ กรมบญัชีกลางและสาํนกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ในการรายงานผลการดาํเนินงานและผลการใชจ่้ายเงินนี� ตอ้งแสดงรายละเอียดของผลผลิต ผลลพัธ์ของงาน/
โครงการในแต่ละแผนงาน1495  

การนาํระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานไปสู่ความสาํเร็จไดน้ั�น กระทรวงศึกษาธิการไดเ้สนอ
แนวทางการพฒันามาตรฐานการจดัการทางการเงินไว ้ 7 ดา้น หรือเรียกวา่ 7 Hurdles ไดแ้ก่ 1) การวางแผน
งบประมาณ (Budgeting Planning) การวางแผนงบประมาณเริ�มตน้จากการทาํแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
ประกอบดว้ย วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์ ผลผลิต กลยทุธ์โครงสร้างแผนงาน และตวับ่งชี�ความสาํเร็จของ
ผลงาน ขอ้มูลที�ไดจ้ากแผนกลยทุธ์นาํมาจดัทาํกรอบงบประมาณล่วงหนา้ระยะปานกลาง 3 ปี (Medium Term 
Expenditure Framework) ซึ� งจะเป็นการบ่งบอกถึงงบประมาณที�ใช้ในอนาคต การวางแผนงบประมาณมี
ประสิทธิภาพไดม้าตรฐานหรือไม่นั�นพิจารณาไดจ้าก 1.1) ขอ้มูลงบประมาณที�ครอบคลุม 1.2) แผนงบประมาณ

                                                
1495จันทร์เพ็ญ สวสัดิวงศ์, “ความพร้อมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาในการบริหาร

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาควชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2546), 25-27. 
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ระยะปานกลาง 1.3) การจดัสรรงบประมาณมีความเหมาะสม 1.4) มีการจดัทาํงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน 1.5) 
การจดัสรรงบประมาณอยา่งเป็นธรรม 1.6) ขอ้มูลที�ใชใ้นการควบคุมมีความเพียงพอ 1.7) มีการเปรียบเทียบแผน
และผลการดาํเนินงาน 1.8) ความรับผิดชอบในการจดัสรรงบประมาณ และ 1.9) การบริหารจดัการเชิงรุก 2) การ
กาํหนดผลผลิตและการคาํนวณตน้ทุน (Output Specification and Costing) ในขั�นนี� เป็นการคิดคาํนวณตน้ทุนใน
แต่ละผลผลิตที�ไดก้าํหนดมาแลว้ ว่าจะใชต้น้ทุนต่อหน่วยของผลผลิตเท่าไร ซึ� งมีการคิดทั�งตน้ทุนทางตรงและ
ตน้ทุนทางออ้ม สาํหรับผลผลิตหลกัของสถานศึกษานั�นตอ้งกาํหนดให้ชดัเจน ทั�งในดา้นปริมาณ คุณภาพ เวลา 
และตน้ทุน ซึ�งจะเป็นขอ้มูลนาํไปสู่การคิดค่าใชจ่้ายเพื�อการวางแผนงบประมาณ ซึ� งสาํคญัในการกาํหนดผลผลิต 
คือ ตอ้งไดรั้บการยอมรับจากส่วนกลางซึ�งเป็นผูก้าํหนดนโยบายงบประมาณ และที�สาํคญัผลผลิตตอ้งนาํส่งบุคคล
หรือหน่วยงานภายนอก 3) การจดัระบบการจดัซื�อจดัจา้ง (Procurement Management) การพฒันาระบบการจดัซื�อ
จดัจา้งใหมี้ประสิทธิภาพ ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานเนน้กระบวนการเชิงกลยทุธ์มากขึ�น คือ ความ
คุม้ค่าของการใชจ่้ายเงิน โดยมีหลกัปฏิบติัดงันี� คือ 3.1) มีพนัธกิจและหนา้ที�ชดัเจน 3.2) เนน้การผูกพนัและการให้
คาํมั�นร่วมกนัเพื�อมุ่งสู่พนัธกิจ 3.3) ผูซื้�อมีอาํนาจมากขึ�น 3.4) เนน้ความประพฤติที�มีจริยธรรม 3.5) มีขอ้มูลที�
ถูกตอ้งและทนัต่อเวลา 3.6) บุคลากรมีคุณภาพสูง 3.7) การดาํเนินงานเป็นทีมเพื�อแกปั้ญหา 3.8) มีวิธีการที�ไดรั้บ
การวางแผนอยา่งดีเพื�อเขา้สู่ตลาด 3.9) การทาํสัญญาที�ปลอดภยั 3.10) มีผลการดาํเนินงานที�สามารถวดัได ้4) การ
บริหารการเงินและการควบคุมงบประมาณ (Financial Management/Fund Control) หน่วยงานจาํเป็นตอ้งกาํหนด
รายการและโครงสร้างทางบญัชี เอกสารหลกัฐานที�จาํเป็นมีระบบการควบคุมการเบิกจ่าย และบริหารจดัการ
งบประมาณที�มีประสิทธิภาพ มีการกาํหนดความรับผิดชอบในการลงบันทึกรายการทางบัญชี แยกความ
รับผิดชอบในการอนุมติั สั�งจ่ายเบิกจ่าย และการรายงานทางการเงิน มีการแยกหนา้ที�ดา้นการบญัชี การคลงั และ
การตรวจสอบแยก ความรับผิดชอบในการดูแลการลงบญัชี แยกประเภททั�วไป และบญัชียอ่ย แยกประเภทมี
ระบบการอนุมติั ตรวจสอบ กระทบยอด และบนัทึก เพื�อควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ มีการแบ่งระดบัชั�น การ
เขา้ถึงขอ้มูลทางการเงินและบญัชี สาํหรับสิ�งที�ปรับเปลี�ยนไปอยา่งเด่นชดัของการบริหารการเงิน คือ การปรับ
ระบบบญัชี จากระบบบญัชีเกณฑเ์งินสดไปสู่ระบบเกณฑบ์ญัชีเกณฑค์งคา้งทาํให้รัฐบาลทราบประสิทธิภาพของ
การบริหารจดัการงบประมาณมากขึ�น เพื�อประโยชน์ต่อการตดัสินใจ และสะทอ้นใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพของการ
บริหารและจดัสรรทรัพยากร ที�เป็นธรรมและชดัเจนมากขึ�น เงื�อนไขความสําเร็จของการบริหารจดัการและ
ควบคุมทางการเงิน คือ การบริหารจดัการภายในองคก์ร มีกลไกในการควบคุมภายในที�ดีในการบริหารการเงิน ใน
ส่วนของระบบบญัชีมีการปรับเปลี�ยนใหส้อดคลอ้งกบัระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน คือ ระบบบญัชีเกณฑ์
พึงรับ-พึงจ่าย (Accrual Basis) เป็นการบนัทึกการรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงเขา้
เป็นรายไดแ้ละรายจ่ายของหน่วยงานรวมทั�งมีการปรับปรุงค่าใชจ่้าย คา้งจ่าย ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้การตดัจาํหน่าย 
ค่าใชจ่้ายรอตดั และการบนัทึกตดั ค่าเสื�อมราคาในมูลค่าทรัพยสิ์นถาวรให้ถูกตอ้งตามรอบระยะเวลาบญัชีที�เสนอ
ในงบการเงินนั�นๆ วิธีนี� จะทาํให้ทราบถึงรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายที�แทจ้ริงของสถานศึกษาหรือหน่วยงาน ส่วนการ
ควบคุมงบประมาณเป็นกลไกที�จาํเป็นสาํหรับการประกนัวา่ความคล่องตวัของงบประมาณที�ส่วนราชการไดรั้บ 
(จากการกระจายอาํนาจและผ่อนคลายการควบคุม) จากหน่วยงานกลางจะนาํไปสู่การกระจายงบประมาณที�มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดงันั�นภายในส่วนราชการแต่ละระดบัตอ้งมีมาตรฐานในการควบคุมงบประมาณ
รวมถึงการกาํหนดความรับผิดชอบในเรื�องการบญัชีและการเงิน 5) การรายงานทางการเงินและผลการดาํเนินงาน 
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(Financial and Performance Reporting) ในกระบวนการรายงานตอ้งมีการกาํหนดดชันีชี�วดั กรอบ และโครงสร้าง
การประเมินและการรายงานผลที�ชดัเจน มีระยะเวลาในการตรวจสอบที�แน่นอน และที�สาํคญั คือ ขอ้มูลที�รายงาน
ตอ้งแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งงบประมาณ หรือทรัพยากรที�จดัสรรกบัผลงานที�เกิดขึ�น ตลอดจนการวิเคราะห์
ความคุม้ค่าของการดาํเนินงาน ซึ�งจะเป็นขอ้มูลเพื�อการวางแผนในขั�นต่อไป ดงันั�นสิ�งที�เปลี�ยนแปลงไปจากระบบ
การรายงานปัจจุบนั คือ การรายงานทางการเงินและผลการดาํเนินงานควบคู่กนั ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลง
ดงักล่าว ส่งผลให้ผูบ้ริหารเกิดความตื�นตวัที�จะบริหารงานและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น การรายงาน
ทางการเงินเป็นการนาํเสนอขอ้มูลทางการเงิน เพื�อแสดงฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของหน่วยงานให้แก่
บุคคลภายนอกที�เกี�ยวขอ้งทราบถึงผลการดาํเนินงานวา่ บรรลุวตัถุประสงคห์รือมีความสามารถในการบริหาร
การเงินให้เกิดประสิทธิผลอย่างไร ซึ� งขอ้มูลเหล่านี� มีความหมายต่อการตดัสินใจของผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน
โดยเฉพาะอย่างยิ�งการจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ดังนั� นรายงานทางการเงินจะเป็นตวัชี� วดัถึง
ความสามารถนาํพาหน่วยงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคไ์ดห้รือไม่ นอกจากนี�การรายงานทางการเงินเป็นการแสดงถึง
ผลการบริหารของฝ่ายบริหาร ซึ� งไดรั้บความไวว้างใจให้ดูแลทรัพยากรรายงานทางการเงินจึงควรให้ขอ้มูลทาง
บญัชี ซึ�งไดแ้ก่ สินทรัพย ์หนี� สิน ส่วนของเจา้ของ รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย รวมถึงรายงานกาํไร รายงานขาดทุน และ
กระแสเงินสด การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินจะช่วยให้ผูใ้ชร้ายงานทางการเงินสามารถคาดคะเน เกี�ยวกบักระแส
เงินสดในอนาคตไดว้่าเป็นอย่างไร การรายงานผลการดาํเนินงานเป็นการเปรียบเทียบผลผลิตที�แลว้เสร็จกับ
เป้าหมายผลผลิตและการดาํเนินงาน ซึ� งตอ้งรายงานทั�งในดา้นปริมาณ คุณภาพ เวลา และตน้ทุน การรายงานผล
ควรจดัทาํและนาํเสนอในรูปแบบของรายงานประจาํปี โดยนาํเสนอภาพรวมของหน่วยงานนั�นตั�งแต่การปฏิบติั
ตามภารกิจ การเงิน ผลสาํเร็จการดาํเนินงาน เพื�อให้ผูใ้ชร้ายงานสามารถประเมินผลอยา่งมีเหตุผลถึงการบรรลุ
นโยบายรัฐบาล และมีผลสาํเร็จที�ตอ้งการจากการดาํเนินงานของส่วนราชการนั�นในส่วนของขอ้มูลที�ควรเสนอ 
คือ 5.1) บทสรุปสิ�งที�ส่วนราชการไดเ้สนอไปแลว้ และผลกระทบจากการดาํเนินงาน 5.2) บทสรุปโครงสร้าง
องคก์ร ผูบ้ริหาร และแผนภูมิองคก์ร 5.3) บทสรุปดา้นบุคลากร และ 5.4) รายงานผลการดาํเนินงาน ผลผลิต 
ผลลพัธ์ที�เกิดจากการดาํเนินงาน 6) การบริหารสินทรัพย ์(Asset Management) หน่วยงานมีระบบบริหารสินทรัพย์
ที�มีประสิทธิภาพ แสดงใหเ้ห็นถึงการบริหารทรัพยสิ์น เช่น จดัทาํคู่มือการดาํเนินงานบริหารทรัพยสิ์น การจดัทาํ
ทะเบียนทรัพยสิ์น การประเมินราคาทรัพยสิ์น มีการคิดค่าบริการ การใชท้รัพยสิ์น มีการวางแผนการใชท้รัพยสิ์น
ที�คุม้ค่า วตัถุประสงคข์องการบริหารสินทรัพย ์คือ การจดัหาและการใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยอ์ยา่งคุม้ค่า การ
ป้องกนัมิให้สูญหาย เสียหาย ลา้สมยั หมดเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์ การใชผ้ิดวิธีหรือขาดการบาํรุงรักษาที�
เหมาะสมโดยการควบคุมที�ดี ตอ้งมีการบนัทึกควบคุมอยา่งครบถว้นถูกตอ้ง มีการกาํหนดผูรั้บผิดชอบที�ชดัเจน มี
การดูแลการใชง้าน การป้องกนัและการจดัเก็บอยา่งปลอดภยัและถูกวธีิ รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัสินทรัพย์
แต่ละประเภท เช่น ขอ้มูลเกี�ยวกบัตน้ทุนของสินทรัพย ์(ราคาซื�อ ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ่้ายต่างๆ เพื�อให้ไดซึ้� ง
สินทรัพย ์ เช่น ค่าติดตั�ง ค่าขนส่ง เป็นตน้) ขอ้มูลอายกุารใชง้านและค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 
ตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยน์ั�นๆ ซึ�งขอ้มูลเหล่านี� เป็นประโยชน์ต่อการบริหารสินทรัพยข์องหน่วยงาน ทั�ง
ในดา้นการวางแผนการจดัซื�อ การวางแผนบาํรุงรักษา การวางแผนการใชเ้งิน และการติดตามประเมินผลการใช้
ประโยชน์จากสินทรัพย ์วา่มีความคุม้ค่าหรือไม่เพียงใด  ดงันี� คือ6.1) ประเด็นการพิจารณาการบริหารสินทรัพย ์
ประกอบดว้ย  6.1.1) ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งตระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารสินทรัพย ์ 6.1.2) มีการกาํหนด
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ขอบเขตความรับผิดชอบต่อทรัพยสิ์นอยา่งชดัเจน 6.1.3) มีการลงทะเบียนควบคุมสินทรัพยอ์ยา่งครบถว้นและเป็น
ปัจจุบนั 6.1.4) มีการคิดค่าบริการที�เกิดจากการใชสิ้นทรัพยอ์ยา่งเหมาะสม 6.1.5) มีระเบียบและแนวปฏิบติัที�
สนับสนุน ให้เกิดการใชสิ้นทรัพยอ์ย่างคุม้ค่าในทุกพื�นที�ของหน่วยงาน 6.1.6) คาํนึงถึงทางเลือกในการเช่า
สินทรัพยแ์ทนการซื�อสินทรัพย ์ และ 6.1.7) มีการวางแผนล่วงหน้าในการจดัหาสินทรัพย ์ และการทดแทน
สินทรัพยเ์ดิม โดยคาํนึงกรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ และ 6.2) การเตรียมความพร้อมในดา้นการบริหาร
สินทรัพย ์ การจดัการในดา้นการบริหารสินทรัพย ์ กระทรวงการคลงัไดแ้จง้ในส่วนราชการเตรียมความพร้อม
เกี�ยวกบัขอ้มูลทรัพยสิ์นของทางราชการ เพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลงระบบงบประมาณจากระบบปัจจุบนัเป็น
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน ดาํเนินการโดย 6.2.1) ทรัพยสิ์นถาวรที�เป็นครุภณัฑ ์ ให้ดาํเนินการสาํรวจ
และจดัทาํทะเบียนคุมทรัพยสิ์นถาวรทั�งที�จดัซื�อและจดัหามาโดยใชเ้งินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
ตลอดจนทรัพยสิ์นที�ไดจ้ากการบริจาคที�ยงัไม่ไดบ้นัทึกควบคุมไวใ้นทะเบียนครุภณัฑ ์ใหมี้ขอ้มูลครบถว้นถูกตอ้ง
ทุกรายการ โดยเฉพาะขอ้มูลเกี�ยวกบัราคาและวนัที�ไดรั้บทรัพยสิ์น เพื�อประโยชน์ในการตีราคาทรัพยสิ์น เพื�อ
บนัทึกบญัชีตามเกณฑพึ์งรับ-พึงจ่าย ที�ตอ้งปรับเปลี�ยนตามแผนดงักล่าวขา้งตน้ ครุภณัฑร์ายการใดไม่สามารถ
คน้หาหรือระบุราคาซื�อ หรือไดม้าก็ให้บนัทึกควบคุมตวัทรัพยสิ์นไวใ้นทะเบียนให้ครบถว้น เพื�อประโยชน์ใน
การตีราคาตามสภาพของตวัทรัพยสิ์นต่อไป ซึ� งในการตีราคาทรัพยสิ์นอาจจาํเป็นตอ้งใชผู้เ้ชี�ยวชาญ และตอ้งมี
ค่าใชจ่้ายในการตีราคา จึงควรคน้หาขอ้มูลที�ยงัไม่สมบูรณ์ให้ไดม้ากที�สุดก่อน และ 6.2.2) ทรัพยสิ์นที�เป็นที�ดิน 
อาคารและสิ�งปลูกสร้าง โดยปกติจะตอ้งจดทะเบียนเป็นที�ราชพสัดุ หากส่วนราชการมิไดจ้ดทะเบียนไวห้รือมี
ขอ้มูลไม่สมบูรณ์ก็อาจจะประสานกบักรมธนารักษ์หรือสํานักงานธนารักษ์จังหวดั เพื�อขอขอ้มูลจากระบบ
ทะเบียนที�ราชพสัดุไว ้ดงันั�นเพื�อเป็นการเตรียมความพร้อมในดา้นการบริหารสินทรัพย ์สาํนกังานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาจงัหวดัและสถานศึกษา จะตอ้งควบคุมทะเบียนครุภณัฑแ์ละสิ�งก่อสร้างทุกประเภทให้มีขอ้มูล
สมบูรณ์ครบถว้นและเป็นปัจจุบนั เพื�อรองรับการปรับเปลี�ยนระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานที�จะขยายผล
ใหค้รอบคลุมทั�วประเทศต่อไป 7) การตรวจสอบภายใน(Internal Audit) หน่วยงานตอ้งมีฝ่ายที�รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบภายใน มีอิสระในการดาํเนินงาน มีการกาํหนดหนา้ที�รับผิดชอบที�ชดัเจน มีโครงสร้างหน่วยตรวจสอบ
ภายในที�เหมาะสมกบัขนาดของหน่วยงาน มีการจดัทาํมาตรฐานการตรวจสอบภายในที�โปร่งใสและตรวจสอบได ้
ครอบคลุมทั�งดา้นการเงินและผลการดาํเนินงาน การตรวจสอบภายในที�ส่วนราชการดาํเนินการตรวจสอบในส่วน
ที�เกี�ยวขอ้งกบัสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดงันี� คือ 7.1) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) 
เป็นการตรวจสอบในลกัษณะของการประเมินผลจากขอ้มูลต่างๆ ในอดีต เพื�อทดสอบและให้แน่ใจวา่ขอ้มูลทาง
การเงินที�หน่วยงานจดัทาํขึ�นมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และมีความน่าเชื�อถือไดเ้พียงใด ปฏิบติัตามกฎหมาย 
ระเบียบขอ้บงัคบั หรือแนวปฏิบติัทางราชการหรือไม่ ทั�งนี� การตรวจสอบยงัเป็นการกระทาํเพื�อป้องกนัทรัพยสิ์น
สูญหาย ตลอดจนการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในหน่วยงานที�มีอยู ่
โดยปกติการตรวจสอบในลกัษณะนี� เป็นการกระทาํอยา่งมีแบบแผนเป็นทางการและเป็นระบบ ทั�งนี� ขอ้มูลทาง
การเงินก็เป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลเพื�อการจดัการบริหารโดยเฉพาะเป็นขอ้มูลสาํหรับที�ฝ่ายบริหารใชเ้ป็นพื�นฐาน
ในการวางแผนตดัสินใจ ควบคุม และติดตามผลการดาํเนินงาน และ 7.2) การตรวจสอบการดาํเนินงาน 
(Performance Auditing) เป็นการสอบทานประเมินผลการดาํเนินงานของหน่วยงานโดยรวม และผลการ
ดาํเนินงานในแต่ละกิจกรรมการตรวจสอบประเมินผลดงักล่าวจะตอ้งกระทาํอยา่งเป็นอิสระและเป็นระบบ ดว้ย
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วิธีการตรวจสอบอนัควรและเหมาะสมกบักรณีสอบประเมินผลนั�น ผูต้รวจสอบจะให้ความสําคญัต่อผลการ
ดาํเนินงานที�กาํลงักระทาํและผลกระทบอนัเกิดขึ�น จากกรณีที�ปรากฏความเบี�ยงเบนในผลการดาํเนินงานนั�นเพื�อ
การพิจารณาแกไ้ข ปรับปรุง เพื�อพฒันาการดาํเนินงานให้บงัเกิดประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที�ฝ่าย
บริหารกาํหนด การตรวจสอบกิจการในลกัษณะดงักล่าว เป็นการสอบถามและประเมินผลการดาํเนินงานที�สาํคญั 
3 ประการ ไดแ้ก่ ความสาํเร็จของการดาํเนินงานหรือประสิทธิผล(Effectiveness) ความสามารถในการผลิตหรือ
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตน้ทุนของการดาํเนินการหรือความประหยดัในการใชท้รัพยากร (Economy) 
ดงันั�นการตรวจสอบกิจการในลกัษณะนี�  จะสนองความตอ้งการของฝ่ายบริหารที�ประสงค์จะสํารวจตรวจทาน
ความมีประสิทธิภาพของระบบงานหรือการตรวจสอบระบบ (System Audit) เพื�อคน้หาขอ้บกพร่องและการขาด
ประสิทธิภาพที�เกิดขึ�นในการปฏิบติังาน (Operational Audit) ในบรรดากิจกรรมการต่างๆ ของกิจการ โดยการ
วเิคราะห์ ประเมินผล คน้หา สาเหตุ และแนวทางปรับปรุงแกไ้ขเพื�อนาํเสนอความเห็น ขอ้แนะนาํต่อฝ่ายบริหาร
ขององคก์ร และฝ่ายจดัการที�รับผิดชอบดูกิจกรรมนั�น อนัจะช่วยสนบัสนุนและสร้างเสริมศกัยภาพการดาํเนินงาน
ของกิจการ ได้แก่ การกาํกบัดูแลให้มีการปฏิบติังานตามแนวทางนโยบายและกลยุทธ์ที�ฝ่ายบริหารกาํหนด 
ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิผลในการดาํเนินงานของหน่วยงาน เพิ�มผลผลิตและการทาํกาํไรให้แก่ องคก์ร และเพิ�ม
ประสิทธิภาพในการประกอบการเป็นตน้1496  

อินสอน บวัเขียว ไดก้ล่าวถึงขอ้จาํกดัของงบประมาณ ไวด้งันี� คือ &) หากผูป้ฏิบติังานไม่เขา้ใจเรื�อง
งบประมาณอย่างดีแลว้ อาจมีความคิดเห็นว่า ผูบ้ริหารต้องการความสําเร็จเป็นที�ตั� ง การวางแผนงานต่างๆ 
ผูบ้ริหารเป็นผูก้าํหนดเมื�อเป็นเช่นนี�  พนกังานส่วนใหญ่จะเกิดขวญัเสีย ไม่ปฏิบติัตาม -) หากการแบ่งหน่วยงาน
ไม่เป็นระเบียบ ไม่มีหลกัเกณฑที์�ดีแลว้ การใชง้บประมาณมาเป็นเครื�องมือเพียงอยา่งเดียว อาจจะยงัไม่เพียงพอ 
เพราะหน่วยงานแต่ละหน่วย อาจใหผ้ลตอบแทนทางดา้นรายไดไ้ม่ทดัเทียมกนั o) การไดรั้บงบประมาณไม่เท่ากนั
อาจเป็นสาเหตุที�ทาํหวัหนา้หน่วยงานมีขอ้คิดเห็นไม่เป็นไปในรูปเดียวกนั ซึ� งอาจเกิดเป็นขอ้พิพาทไดใ้นอนาคต 
p) งบประมาณบางครั� งนาํมาวดัค่าของการทาํงานของผูป้ฏิบติั เพื�อพิจารณาความดีความชอบ ซึ� งอาจทาํให้เกิด
ความไม่ยติุธรรมขึ�นได ้และ W) บางหน่วยงานการใชจ่้ายมีวงเงินจาํกดั แต่เมื�อเห็นว่า งบประมาณยงัเหลืออยู่ก็
พยายามใชใ้หม้ากที�สุด เผื�อวา่ปีหนา้หากของบประมาณมาแลว้อาจถูกตดัได ้เพราะเมื�อมีแลว้ไม่ใช ้เกิดผลเสียต่อ
กิจการในที�สุด1497  

ณรงค์ สัจพนัโรจน์ ไดก้ล่าวถึงขอ้กาํหนดและขอ้จาํกดัของงบประมาณโดยแบ่งเป็นดา้นต่างๆ 
ดงันี� คือ &) ดา้นการบริหาร ประกอบดว้ย &.&) ผูบ้ริหาร บทบาทของผูบ้ริหารตอ้งตระหนกัและเห็นความสาํคญั
ของงบประมาณวา่เป็นเครื�องมือสาํคญัที�ใชใ้นการบริหารงบประมาณใหมี้ประสิทธิภาพสูงตอ้งจดัองคก์ารและวาง
แผนการปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบังบประมาณที�มีอยู ่และใหมี้การประสานงานในระหวา่งหน่วยงานในองคก์าร 
โดยเฉพาะหน่วยงานที�เป็นหน่วยขอ้มูลกลางในการบริหารงบประมาณขององคก์าร จะตอ้งจดัหนา้ที�รับผิดชอบ
เกี�ยวกบังานงบประมาณให้เป็นงานที�ต่อเนืองและมีขอ้มูลในดา้นต่างๆไวพ้ร้อม จะตอ้งจดัเครื�องมืออุปกรณ์ที�

                                                
1496สุเมธ จนัทร์เจือจุน, “คุณลกัษณะของผูบ้ริหารกบัการบริหารงบประมาณสถานศึกษา สังกดั

เทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาค
วชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร,2553), R--&&r. 

1497อินสอน บวัเขียว, สาระสําคญัการบริหารชุมชน (กรุงเทพฯ : พิราบสาํนกัพิมพ,์-Wor), &ro-&rp. 
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จาํเป็นในการบริหารงานงบประมาณไวค้รบถว้น เพื�อให้งบประมาณเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว &.-) องคก์ร ตอ้งมี
บทบาทในการจดัระบบงานและองคก์รใหมี้สายบงัคบับญัชาในองคก์รใหแ้น่นอน จดัใหมี้การประสานงานกนัใน
หน่วยงาน ในการบริหารงบประมาณโดยเฉพาะงานงบประมาณและงานบญัชี และจดัให้มีองคก์รกลางเป็นศูนย์
รวมขอ้มูลงบประมาณขององคก์รเพื�อใชป้ระโยชน์ในการวางแผนการบริหารงบประมาณ การงานอื�นๆที�เกี�ยวขอ้ง
ใหส้อดคลอ้งกนัในดา้นขอ้มูลทีใช ้&.o) เจา้หนา้ที�ตอ้งปฏิบติัดงันี�  คือ ตอ้งรู้จกัและเขา้ใจบทบาทอาํนาจหนา้ที�ของ
ตนเองเป็นอยา่งดี และเป็นคนมีเหตุผล ตอ้งมีประสบการณ์และความรอบคอบ กวา้งขวางในดา้นต่างๆ อาทิ ดา้น
นโยบาย ด้านแผนงาน ด้านเศรษฐกิจ ฯลฯ ตอ้งรู้จักปฏิบติัตวักับหน่วยงานและส่วนราชการที�เกี�ยวขอ้งให้มี
บรรยากาศในการบริหารงบประมาณ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติและส่วนรวม -) ดา้นนิติบญัญติั กระบวนการงบประมาณ ตอ้งผ่านความเห็นชอบของฝ่ายนิติบญัญติั
แล้ว จึงประกาศกฎหมายหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ ฉะนั� นฝ่ายนิติบัญญัติจึงมี
ความสําคญัต่อกระบวนการงบประมาณอย่างมาก หากฝ่ายนิติบัญญติัเป็นบุคคลที�มีความรอบรู้ ย่อมสามารถ
ควบคุมเงินงบประมาณให้ใชจ่้ายไปอยา่งถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพ ตรงกนัขา้มหากฝ่ายนิติบญัญติัไม่มีความรอบรู้
รอบด้านแล้ว งบประมาณย่อมจะต้องถูกกําหนดและจํากัดไปสู่จุดที�ไม่พึงปรารถนา และไม่เป็นผลดีต่อ
ประเทศชาติและส่วนรวมในที�สุด o) ดา้นเศรษฐกิจ งบประมาณยอ่มถูกกาํหนดและจาํกดัโดยสภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศในขณะนั�นเป็นสาํคญั เพราะเงินรายรับที�จะนาํมาใชจ่้ายเป็นงบประมาณรายจ่ายนั�นยอ่มขึ�นอยูก่บัรายได้
ประชาชาติหรือภาวะเศรษฐกิจ ดีหรือเลว ภาวะประเทศชาติรํ� ารวยหรือยากจนเป็นสาํคญั p) ดา้นสังคม ลกัษณะ
ของสังคมจะเป็นตวักาํหนดและจาํกดังบประมาณอีกเช่นกนั อาทิ อตัราการวา่งงาน อตัราการอ่านออกเขียนได ้
อตัราโจรผูร้้าย ฯลฯ ยอ่มเป็นตวักาํหนดให้รัฐบาลตระหนกัวา่ ควรจะใชง้บประมาณเพื�อการนี� เป็นจาํนวนเท่าไร 
เพื�อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคมดา้นต่างๆ และ W) ดา้นอื�นๆ เช่น ขอ้กาํหนดและขอ้จาํกดัทางการ
ศาสนา การต่างประเทศการเมือง กฎหมายและประวติัศาสตร์1498  

;.S การควบคุม 
การควบคุมนั�นราชบณัฑิตยสถาน ได้ใชค้วามหมายเป็นภาษาองักฤษไวว้่า “Control” 1499 และ

พจนานุกรม ฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. -Wp- ได้ให้คาํนิยามความหมายของคาํว่า “ควบคุม”ว่าเป็นกริยา 
หมายความว่า ดูแล, กาํกับดูแล, กักขงั1500 ดงันั�นเมื�อทาํให้เป็นอาการนามจึงสําเร็จเป็นคาํว่า “การควบคุม” 
หมายถึง การดูแล, การกาํกบัดูแล, การกักขงั นักวิชาการทั�งหลายไดใ้ห้ความหมายของคาํว่า “การควบคุม 
(Control)” ไวด้งันี� คือ ฟาโยล (Fayol) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ การควบคุมหรือการตรวจสอบวา่ทุกอยา่งดาํเนินไป
สอดคลอ้งกบัแผนคาํสั�งและหลกัการที�กาํหนดไวห้รือไม่ วตัถุประสงคข์องการควบคุมก็เพื�อหาขอ้บกพร่อง เพื�อ

                                                
1498ณรงค ์ สัจพนัโรจน์, การจัดทํา อนุมัติ การบริหารงบประมาณแผ่นดิน : ทฤษฎีและปฏิบัติ, 

กรุงเทพฯ : บพิตรการพิมพ,์-Wpo : Rr-Rs 

1499ราชบณัฑิตยสถาน, ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน, เขา้ถึงเมื�อ & กุมภาพนัธ์ -WWr, เขา้ถึงได้
จาก http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php 

1500ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. STUS, เขา้ถึงเมื�อ & กุมภาพนัธ์ 
-WWr, เขา้ถึงไดจ้าก http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp  
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แกไ้ขและป้องกนัมิใหผ้ลงานคลาดเคลื�อนไปจากวตัถุประสงค ์หนา้ที�ของการควบคุมนั�นเกี�ยวขอ้งกบัทุกดา้นไม่
ว่าจะเป็นคน เงิน สิ�งของและการดาํเนินการ1501 เทอร์รี�  (Terty) ได้ให้ความหมายไวว้่า การประเมินผลการ
ปฏิบติังานและการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดเกี�ยบกบัการปฏิบติังานในกรณีที�จาํเป็น เพื�อให้งานดาํเนินไปตามแผนที�วาง
ไวโ้ดยถูกตอ้งจนบรรลุเป้าหมาย1502 ฟลิปโป (Flippo)ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ การบงัคบัให้กิจกรรมต่างๆ เป็นไป
ตามแผนงานที�ไดว้างไว้1503 ดูบริน  (DuBrin) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ กระบวนการที�ทาํใหแ้น่ใจไดว้า่องคก์ารบรรลุ
ถึงวตัถุประสงค ์หรือวา่ หมายถึง วธีิการและกลไกที�ใชเ้พื�อให้เกิดความมั�นใจวา่พฤติกรรมและผลการปฏิบติังาน
ดาํเนินตามวตัถุประสงค ์แผนและมาตรฐานขององคก์าร1504 เดสเลอร์ (Dessler)ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ การกระทาํ
เพื�อใหม้ั�นใจวา่ แผนงานที�วางไวแ้ลว้ มีการดาํเนินการอยา่งถูกตอ้งใชไ้ดผ้ลทางการปฏิบติั และถา้จาํเป็นก็ตอ้งมี
การปรับปรุงทบทวนแผนงานนั�นเพื�อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ที�ตอ้งการ1505 ซึ�งอาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่ การควบคุม (Control) 
นั�น หมายถึง กระบวนการที�กระทาํเพื�อให้มั�นใจวา่การดาํเนินการทุกอยา่งดาํเนินไปสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
แผนและมาตรฐานขององคก์ารที�กาํหนดไวห้รือไม่ 

นิรันดร์ คาํเสมานนัทน์ ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัการควบคุมไวว้่า การควบคุมเป็นหน้าที�ทางการ
บริหารที�มีลกัษณะเป็นเครื�องช่วยกาํกบัหรือจาํกดัวง (The containment function) ใหกิ้จกรรมต่างๆ ดาํเนินไปอยา่ง
ถูกตอ้งตามแผนงานที�ไดว้างไว ้องคป์ระกอบของการควบคุม มี o ประการดงันี� คือ &) มีการกาํหนดมาตรฐานหรือ
เป้าหมายไวเ้ป็นการล่วงหน้า ถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายสําหรับการปฏิบติังานของทุกคน แต่ในบางครั� งอาจจะเกิด
ปัญหา ไดแ้ก่มาตรฐานบางอยา่งไม่สามารถที�จะกาํหนดให้เป็นตวัเลขได ้ หากแต่จะตอ้งกาํหนดเป็นคาํพรรณนา 
อาจทาํใหข้าดความชดัเจนลงไป -) มีการเปรียบเทียบผลงานกบัมาตรฐาน เพื�อให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายทุก
ประการ จึงตอ้งตรวจสอบงานดา้นต่างๆ อยูเ่สมอ  หากมีขอ้แตกต่างระหวา่งผลงานกบัมาตรฐานเกิดขึ�น ก็จะตอ้ง
คน้หาสาเหตุกนัโดยละเอียด o) การดาํเนินการแก้ไข ซึ� งหากผลงานที�ได้มีขอ้ผิดพลาดและทราบสาเหตุแลว้ 
ผูบ้ริหารจะตอ้งดาํเนินการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดเหล่านั�นใหไ้ดด้ว้ย1506   

                                                
1501Henri Fayol, General and Industrial Management (London : Pillman and Sons,1964), 57. 
1502George R. Terry,  Princibles of Management (Howewood, Illinios:Richard, Irwin Inc., 

1968), 543. 

1503Edwin B. Flippo, Management: A Behavioral Approach, 2nd ed. (Boston: Allyn and Bacon, 
1970), 417. 

1504A. J. DuBrin, Essentials of management (New York, NY: South-Western College,1994), 
oqp. 

1505G. Dessler, Management, principles and practices for tomorrow’s leaders (New Jersey:  
Pearson Education, -AAp), oqq. 

1506นิรันดร์ คาํเสมานนัทน์, “บทบาทการควบคุมฝ่ายบริหารของนิติบญัญติัในองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล ในอาํเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่” (วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาการเมืองและการ
ปกครอง บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่,-Wp&), 21-22. 
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สมพงศ์ เกษมสิน ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการควบคุมการปฏิบติังาน ไวด้งันี� คือ 1) เป็นการ
ตรวจการปฏิบติังานวา่ดาํเนินไปตามแผนงานที�กาํหนดหรือไม่ 2) วิธีปฏิบติัดาํเนินไปตามหลกัการที�ดีอยา่งไร 3) 
งานมีความกา้วหนา้เพียงใด 4) มีอุปสรรคในการทาํงานหรือไม่ 5) มีผลงานถูกตอ้งและถึงมาตรฐานมี�กาํหนดไว้
เพียงใด 6) เพื�อติดตามผลงานและใหค้าํแนะนาํเมื�อมีอุปสรรคและป้องกนัการสูญเสียแรงงานโดยเปล่าประโยชน์ 
7) เพื�อเป็นการบาํรุงขวญัผูป้ฏิบติังานและแสดงวา่ไม่ถูกทองทิ�ง1507  

วีระศกัดิ{  ไกรสังข์ ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการควบคุมงานโดยสรุปไวด้งันี� คือ 1) เพื�อสร้าง
มาตรฐานของงานในองคก์าร 2) เพื�อสร้างมาตรฐานในการควบคุมดูแลรักษาและป้องกนัทรัพยสิ์นขององคก์ารมิ
ให้สูญหายหรือถูกใชใ้นทางที�ไม่เหมาะสม 3) เพื�อรักษาและควบคุมคุณภาพของผลผลิตและหรือบริการใหได้
มาตรฐาน 4) เพื�อให้มีการกาํหนดขอบเขตของเจา้หนา้ที�เป็นการเฉพาะเพื�อป้องกนัความเสียหายที�อาจจะเกิดแก่
องคก์าร เช่น เมื�อพนกังานขององคก์ารเสร็จภารกิจตามคาํสั�งแลว้ จะตอ้งนาํรถพร้อมกุญแจเก็บเขา้ที�ตามกาํหนด
ไว ้ เป็นตน้ 5) เพื�อวดัและตรวจสอบความกา้วหนา้ของงานตามที�องคก์ารรับผิดชอบอยู ่ 6) เพื�อใชส้าํหรับเป็น
ขอ้มูลประกอบการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรในองคก์าร1508  

นภาพร ขนัธนภา ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของการควบคุมไวด้งันี� คือ 1) เป็นการเชื�อมโยงของ
หนา้ที�ที�เป็นกิจกรรมทางบริหารซึ�งเป็นลูกโซ่เชื�อมกนั 2) เป็นวธีิการเดียวที�ทาํใหผู้บ้ริหารไดรู้้วา่เป้าหมายที�วางไว้
ไดบ้รรลุผลหรือไม่ 3) เป็นกิจกรรมที�เชื�อมโยงกบัหน้าที�ทางการบริหารคือการวางแผนและการมอบหมาย
กิจกรรมต่างๆ1509  

ระวงั เนตรโพธิ{ แกว้ ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ที�ไดรั้บจากการควบคุมการปฏิบติังาน ไวด้งันี� คือ 1) 
ทางดา้นตวับุคคล ก่อใหเ้กิดประโยชน์เกี�ยวกบัสิ�งต่อไปนี�  1.1) ทาํใหท้ราบวา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทาํงานไดผ้ลเพียงใด 
มีความสามารถมากนอ้ยเพียงใด จะตอ้งปรับปรุงแกไ้ขหรือไม่ 1.2) เป็นการฝึกฝนและสร้างผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้
เป็นหัวหน้างานในโอกาสต่อไป 1.3) เป็นแนวทางในการพิจารณาความดีความชอบ 1.4) เป็นการบาํรุงขวญั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 1.5) ช่วยลดอุบติัเหตุในการปฏิบติังานให้นอ้ยลง และ 1.6) เป็นเครื�องกระตุน้การทาํงานของ
พนกังาน และ 2) ทางดา้นงาน ก่อใหเ้กิดประโยชน์เกี�ยวกบัสิ�งต่อไปนี�  2.1) ทาํให้ทราบวา่งานที�ทาํนั�นเป็นไปตาม
แผนที�กาํหนดไวห้รือไม่ 2.2) ทาํใหท้ราบวา่งานกา้วหนา้ไปเพียงใด ไดผ้ลตามมาตรฐานที�กาํหนดไวห้รือไม่ 2.3) 
จะตอ้งมีการแกไ้ขอุปสรรคหรือขอ้ขดัขอ้งต่างๆ เพียงใดหรือไม่ 2.4) วิธีปฏิบติังานที�ทาํอยู่เป็นวิธีการที�ดีที�สุด
หรือไม่ 2.5) ช่วยให้ทราบวา่มีการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม่ และ 2.6) เป็นการประหยดัเวลา เงิน 
และแรงงาน1510  

                                                
1507สมพงศ ์เกษมสิน, การบริหารงานบุคคลแผนใหม่ (กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช,2523), 420. 
1508วรีะศกัดิ{  ไกรสงัข,์ “การควบคุมงานก่อสร้างของเทศบาลตาํบลในเขตพื�นที�จงัหวดัสุพรรณบุรี” 

(วทิยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาลยัการปกครองทอ้งถิ�น มหาวทิยาลยัขอนแก่น,-WWo), 
6. 

1509นภาพร ขนัธนภา, การจัดองค์การและการบริหารธุรกิจ (กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพม์หาวิทยาลยั
รามคาํแหง, -WpW), -qp--qW. 

1510ระวงั เนตรโพธิ{ แกว้, องค์การและการจดัการ (กรุงเทพฯ : พิทกัษอ์กัษร, 2529), 127. 
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จุมพล หนิมพานิช ไดก้ล่าวถึงหลกัการในการควบคุมงานไวด้งันี� คือ 1) การควบคุมจะตอ้งสะทอ้น 
(Reflect) ใหเ้ห็นสภาพและความตอ้งการของงาน ระบบการควบคุม (Control System) ที�ดีจะตอ้งสะทอ้นให้เห็น
วา่งานอะไรบา้งที�จะตอ้งปฏิบติัจดัทาํทั�งนี� เพราะงานแต่ละฝ่ายแตกต่างกนัและมีความสาํคญัไม่เท่ากนั 2) การ
ควบคุมงานจะตอ้งรายงานการเบี�ยงเบน (Deviation) หรือการคลาดเคลื�อนไดท้นัที ระบบการควบคุมที�ดีนั�น 
จะตอ้งสามารถชี�แนวโนม้เบี�ยงเบนต่างๆ ไดก่้อนที�จะเกิดขึ�นจริงๆ 3) การควบคุมจะตอ้งเป็นการมองไปขา้งหนา้ 
(Foresight) หรือคาดการณ์ล่วงหน้าได ้ กล่าวคือผูบ้ริหารควรพยายามใชเ้ทคนิคในการควบคุมซึ� งจะทาํให้ตน
สามารถคาดคะเนสิ�งที�เกิดขึ�นล่วงหนา้ได ้แมว้า่จะมีการผิดพลาดคลาดเคลื�อนก็ยงัดีกวา่รายงานที�ถูกตอ้งล่าชา้จน
ไม่สามารถแกไ้ขได ้4) การควบคุมจะตอ้งสามารถชี�ระบุขอ้บกพร่องไดอ้ยา่งชดัแจง้ กล่าวคือบอกหรือเจาะจงลง
ไปไดว้า่ความผิดพลาดเรื�องใดเป็นเรื�องสาํคญั เรื�องใดเป็นเรื�องไม่สาํคญั 5) การควบคุมจะตอ้งวดัและทดสอบได ้
กล่าวคือจะตอ้งมีการกาํหนดมาตรฐานที�อาจแสดงปริมาณที�ใชว้ดั เช่น ชั�วโมงการทาํงาน และมาตรฐานการ
ปฏิบติังาน เป็นตน้ 6) การควบคุมจะตอ้งมีลกัษณะยืดหยุน่ (Flexibility) กล่าวคือ ระบบการควบคุมสามารถ
นาํไปใชไ้ดแ้มว้า่จะมีการเปลี�ยนแปลงแผนงาน หรือสถานการณ์ เช่น งบประมาณประจาํปีที�กาํหนดออกมาใน
เรื�องค่าใชจ่้ายดา้นแรงงานและการจดัซื�อเอาไวแ้น่นอน ยอดรายการเหล่านี�ไดจ้ากการคาดคะเน ในทางปฏิบติัอาจ
เพิ�มหรือลดลงได ้กรณีเช่นนี�ผูบ้ริหารยอ่มจะตอ้งมีความยดืหยุน่ในการที�จะปรับปรุงยอดรายการให้สอดคลอ้งกบั
ขอ้เท็จจริง 7) การควบคุมจะตอ้งสะทอ้นให้เห็นโครงสร้างขององค์การ (Organization structure or pattern) 
โครงสร้างขององคก์ารมีความสมัพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัการควบคุม เพราะส่วนหนึ�งของการควบคุมคือการดูแลให้
มีการประสานงานระหวา่งหน่วยงานต่างๆ และผูบ้ริหารหน่วยงานต่างๆ คือจุดที�จะตอ้งไดรั้บความเพ่งเล็ง ฉะนั�น 
ถา้ระบบการควบคุมสามารถแสดงผลสะทอ้นของโครงสร้าง ก็ควรแสดงวา่การควบคุมไดก้ระทาํตามเป้าหมาย
แลว้ 8) การควบคุมจะตอ้งเป็นไปในลกัษณะประหยดั (Economical) การควบคุมจะมีลกัษณะประหยดัหรือไม่นั�น 
จะตอ้งพิจารณาผลประโยชน์ที�แตกต่างกนัตามความสําคญัของกิจกรรม 9) การควบคุมจะตอ้งเป็นที�เขา้ใจแก่ผู ้
ปฏิบติั (Understandable) ระบบการควบคุมที�ดีจะตอ้งช่วยให้สามารถมองเห็นเขา้ใจได ้โดยเฉพาะอยา่งยิ�งระบบ
การควบคุมที�ใชสู้ตรทางคณิตศาสตร์ การหาจุดคน้ทุน (Break-even - point) และการใชเ้ครื�องคอมพิวเตอร์ 
(Computer) และ 10) การควบคุมจะตอ้งนาํไปสู่การแกไ้ขที�ถูกตอ้งหรือแกไ้ขขอ้ผิดพลาดได ้ระบบการควบคุมที�ดี 
จะตอ้งสามารถชี�ไดว้า่การผิดพลาดเกิดขึ�นที�ไหน ใครเป็นผูรั้บผิดชอบและควรดาํเนินการแกไ้ขอยา่งไร1511  

สมโภชน์ นพคุณ ได้แสดงทัศนะเกี�ยวกับระบบการควบคุมงานที�ดีและเครื�องมือสําคญัที�นัก
บริหารควรนาํมาใชใ้นการควบคุมงานไวว้า่ ควรมีองคป์ระกอบดงัต่อไปนี�  &)กาํหนดเป้าหมายของงานให้ชดัเจน 
-) กาํหนดผลงานที�ควรจะทาํสาํเร็จเป็นระยะๆ จนขั�นสุดทา้ยบรรลุเป้าหมายไดค้รบถว้น o)กาํหนดขอบเขตอาํนาจ
หน้าที�ของผูป้ฏิบติังานแต่ละคนในการปฏิบติังานที�ไดรั้บมอบหมาย p) แผนปฏิบติัการควรเป็นแผนที�สมบูรณ์

                                                
1511จุมพล หนิมพานิช, “การประสานและการควบคุม,” ใน เอกสารการสอนชุดวชิา ความรู้เบืvองต้น

เกี�ยวกบัการบริหาร เล่มที� S หน่วยที� l-9T สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (นนทบุรี:
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,2532), 311-312. 
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และปฏิบติัไดจ้ริง W) มีระบบจดัเก็บขอ้มูลและรายงานผลการปฏิบติังานที�ถูกตอ้งและสมบูรณ์ และ q) ระบบการ
ควบคุมงานทั�งหมดควรปรับใหย้ดืหยุน่ไดต้ามสภาวะแวดลอ้มและสถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไป1512  

พนสั หันนาคินทร์ ไดก้ล่าวไวว้า่องคป์ระกอบสาํคญัของการควบคุมการปฏิบติังานขึ�นอยูก่บัสิ�ง
เหล่านี�  คือ 1) ความเป็นผูน้าํของผูบ้ริหาร 2) ความสามารถและการไดรั้บการฝึกอบรม หรือประสบการณ์ในการ
ทาํงานของผูร่้วมงาน  และ 3) นิสยัการทาํงาน และวนิยั รวมถึงนํ� าใจของผูร่้วมงาน1513  

ศิริวรรณ พูลสมบัติ ได้จาํแนกการควบคุมตามลกัษณะเวลาที�ดาํเนินการควบคุมออกเป็น 3 
ประเภท ไดแ้ก่ 1) การควบคุมล่วงหนา้ (predictive control) หมายถึง การควบคุมซึ�งสามารถดาํเนินการไดก่้อนที�
เหตุการณ์จริงจะเกิดขึ�น 2) การควบคุมขณะเหตุการณ์เกิดขึ�น (concurrent control) หมายถึง การควบคุมซึ� ง
สามารถชี�ความแตกต่างระหว่างสิ�งที� เกิดขึ�นจริงกบัมาตรฐานที�กาํหนดไวใ้นขณะปฏิบติั การควบคุมขณะที�
เหตุการณ์เกิดขึ�นจึงช่วยป้องกนัมิให้เกิดความเสียหายในภายหลงัไดเ้ป็นอยา่งมาก 3) การควบคุมหลงัเหตุการณ์ 
(historical control) หมายถึง วิธีการควบคุมหลงัจากเหตุการณ์นั�นๆ ไดเ้กิดขึ�นไปแลว้ ถึงแมก้ารควบคุมโดยวิธีนี�
จะมีลกัษณะเป็นววัหายลอ้มคอกแต่ก็ให้ประโยชน์เป็นอนัมากแก่ผูบ้ริหารที�จะศึกษา วิเคราะห์และทบทวนการ
ดาํเนินงานต่างๆที�ผ่านมาในอดีตวา่มีจุดบกพร่องหรือปัญหาอยา่งไร จะป้องกนัแกไ้ขมิให้เกิดขึ�นในอนาคตได้
อยา่งไรหรือจะพฒันาการดาํเนินงานที�อาจจะดีอยูแ่ลว้ให้ดีขึ�นอีกไดอ้ยา่งไร โดยอาศยัขอ้มูลตวัเลขหรือผลการ
ดาํเนินงานจากอดีต1514  

พนสั หนันาคินทร์ ไดก้ล่าวถึงประเภทของการควบคุมการปฏิบติังานไว ้- ประการ ไดแ้ก่ 1) การ
ควบคุมทางตรง (direct control) ไดแ้ก่ การตรวจสอบโดยตรง การสังเกต ส่วนบุคคลหรือการสืบสวนจากขอ้มูล
ทางสถิติเช่น การใชเ้วลาทาํงาน และ 2) การควบคุมทางออ้ม (indirect control) ไดแ้ก่ การตั�งเกณฑก์ารปฏิบติั เช่น 
การกาํหนดงบประมาณใชจ่้าย หรือการเลื�อนขั�นเงินเดือน เป็นตน้1515  

นภาพร ขนัธนภาไดก้ล่าวถึงประเภทของการควบคุมการปฏิบติังานไว ้o ประการ ไดแ้ก่ 1) การ
ควบคุมก่อนล่วงหนา้ (Precontrol or Feed forward) เป็นการควบคุมเพื�อป้องกนักระบวนการเพื�อดูวา่เป็นไปตาม
แผนหรือไม่ ต่อจากนั�นมีการเปลี�ยนแปลงปัจจยัการผลิตหรือกระบวนการ 2) การควบคุมระหวา่งปฏิบติังาน 
(Concurrent Control)เป็นการควบคุมระหวา่งดาํเนินงานอยู ่ หรือขณะที�กิจกรรมกาํลงัดาํเนินอยู ่ 3) การควบคุม
ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback Control) เป็นการควบคุมภายหลงัจากที�การกระทาํไดเ้กิดขึ�นแลว้วดัผลผลิต (output) 

                                                
1512สมใจ ลกัษณะ, การพฒันาประสิทธิภาพในการทํางาน (กรุงเทพฯ : เพิ�มทรัพยก์ารพิมพ,์2547), 

W&. 
1513พนสั หนันาคินทร์, การศึกษาของไทย (กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช, 2521),  52. 
1514ศิริวรรณ พูลสมบัติ, “พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารที�ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน จงัหวดักาญจนบุรี” (วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2548), 42-43. 

1515พนสั หนันาคินทร์, การศึกษาของไทย (กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช, 2521), 51. 
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ของกระบวนการและการใชว้ธีิการแกไ้ขในระบบหรือปัจจยัต่างๆ ที�ใชใ้นการผลิต (input) นอ้ยเมื�อเทียบกบักาํลงั
งานทั�งหมด1516  

พงษศ์กัดิ{  วรีะศิริ ไดจ้าํแนกการควบคุมแบ่งออกเป็น o ประเภท ไดแ้ก่ &) การควบคุมระหวา่งการ
ดาํเนินงาน เป็นการควบคุมในขณะที�กาํลงัดาํเนินงาน มีการทาํนายผลไวล่้วงหนา้ และแกไ้ขในขณะที�ดาํเนินงาน 
โดยมีการวดัเป็นระยะๆ วา่งานนั�นเป็นไปตามที�คาดการณ์ไวห้รือไม่  โดยไม่ตอ้งรอให้งานนั�นเสร็จสิ�นลงหากผล
ของการวดั หรือประเมินผลวา่ไม่เป็นตามที� คาดการณ์ไว ้ก็จะรีบดาํเนินการแกไ้ขก่อนที�งานนั�นจะเสร็จสิ�นลง  -) 
การควบคุมแบบยอมรับหรือปฏิเสธ  เป็นการควบคุมในขณะที�กาํลงัดาํเนินงานเช่นกนั แต่แตกต่างจากการควบคุม
ประเภทแรกในแง่ที�วา่ งานจะตอ้งไดรั้บการยอมรับก่อนจึงจะดาํเนินการขั�นต่อไป  หากปฏิเสธหรือไม่ไดรั้บการ
ยอมรับงานจะดาํเนินการต่อไปไม่ไดเ้ลย และ o) การควบคุมภายหลงัการดาํเนินการ เป็นการควบคุมหลงัการ
ดําเนินการเสร็จสิ�นลงแล้ว กล่าวคือ จะมีการวดัผลหรือประเมินผลโดยการเปรียบเทียบกับมาตรฐานเมื�อ
ดาํเนินงานสิ�นสุดลงแลว้ เพื�อจะพิจารณาขอ้บกพร่องสาเหตุที�ไม่สามารถดาํเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือ
แผนได ้ทั�งนี� ได้ใช้เป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาการดาํเนินการครั� งต่อไปมิให้ผิดพลาด หรือเบี�ยงเบนจาก
มาตรฐานหรือเป้าหมายที�วางไวอี้ก1517  

วรีะศกัดิ{  ไกรสงัข ์ไดจ้าํแนกการควบคุมงานออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 1) การควบคุมดา้นปริมาณ
งาน (Quantity of Work) เป็นการควบคุมผลผลิตและการจาํหน่ายหรือบริการเชิงประมาณวา่เป็นไปตามเป้าหมาย
หรือไม่ เช่น กาํหนดเป้าหมายไวว้า่จะผลิตสบัปะรดกระป๋องใหไ้ดว้นัละ 5,000 กระป๋อง และจาํหน่ายใหไ้ดปี้ละ 1 
ลา้นกระป๋อง เป็นตน้ 2) การควบคุมดา้นคุณภาพงาน (Quality of Work) เป็นการควบคุมผลผลิตและการจาํหน่าย
หรือบริการเชิงคุณภาพวา่เป็นไปตามมาตรฐานที�กาํหนดไวห้รือไม่ 3) การควบคุมดา้นเวลา (Time of Complete 
Work) เป็นการควบคุมการผลิตและการจาํหน่ายหรือบริการ ตลอดจนการปฏิบติังานของบุคลากรในองคก์ารหรือ
หน่วยงานดว้ย เช่น การผลิตไดท้นัเวลาตามที�กาํหนดไวห้รือไม่ และบุคลากรมาทาํงานตามเวลาที�กาํหนดไว้
หรือไม่ มาสายหรือหนีงานบา้งหรือไม่ และ 4) การควบคุมดา้นค่าใชจ่้าย (Cost of Work) เป็นการควบคุม
ค่าใชจ่้ายต่างๆ ขององคก์าร หรือหน่วยงาน เช่น ตน้ทุนการผลิต ค่าใชจ่้ายในสาํนกังาน ค่าใชจ่้ายในการขายหรือ
บริการและโฆษณา เป็นตน้1518  

พิทฟิลด์ (Pitfield) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการควบคุมวา่ประกอบดว้ยขั�นตอนที�สาํคญัไว ้4 ขั�นตอน 
ไดแ้ก่ 1) กาํหนดมาตรฐาน 2) การเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานกบัมาตรฐาน 3) การคดัข่าวสารที�ไดรั้บกลบัมา

                                                
1516นภาพร ขนัธนภา, การจัดองค์การและการบริหารธุรกิจ (กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพม์หาวิทยาลยั

รามคาํแหง, -WpW), -qW. 
1517พงษ์ศักดิ{  วีระศิริ, “พฤติกรรมการควบคุมงานของผูบ้ังคบับัญชาที�มีผลต่อประสิทธิผลการ

ปราบรามยาเสพติดของเจา้หน้าที�ตาํรวจภูธรจงัหวดักาฬสินธ์ุ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น,-Wpo), 18-19. 

1518วรีะศกัดิ{  ไกรสงัข,์ “การควบคุมงานก่อสร้างของเทศบาลตาํบลในเขตพื�นที�จงัหวดัสุพรรณบุรี” 
(วทิยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาลยัการปกครองทอ้งถิ�น มหาวทิยาลยัขอนแก่น, -WWo), 
7. 
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จากผลการเปรียบเทียบ และ 4) การแกไ้ขส่วนที�เบี�ยงเบนจากมาตรฐาน1519 กรีนวดู (Greenwood) ไดก้ล่าวถึง
กระบวนการควบคุมวา่ประกอบดว้ยขั�นตอนที�สาํคญั p ประการ ไดแ้ก่ &) กาํหนดเป้าหมายของการควบคุมงาน 
ซึ� งตอ้งระบุให้ชดัเจนวา่ องคก์ารหรือหน่วยงานมีวตัถุประสงค์หลกัเป็นอย่างไร เพื�อใชเ้ป็นเครื�องมือแนะนาํใน
การดาํเนินงานหรือวางแผนปฏิบติัการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง -) กาํหนดเกณฑก์ารควบคุมงานและมาตรฐาน ซึ� งเกณฑ์
การควบคุมงาน หมายถึงมาตรฐานของงาน สถิติขอ้ความจริง ข่าวสาร และอตัราส่วนต่างๆ ที�จะพึงใช้เป็น
ประโยชน์ในการดาํเนินงานของการควบคุมงาน o) เปรียบเทียบผลงานกบัมาตรฐาน เป็นการนาํผลการปฏิบติังาน
มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที�กําหนดไว ้และ p) ดาํเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง เมื�อทาํการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ และหาความแตกต่างระหวา่งแผนงานที�วางไวก้บัผลงานที�ไดป้ฏิบติัจริงแลว้ จึงดาํเนินการพิจารณา
หาทางแก้หรือวางแผนดาํเนินงานใหม่ให้ถูกตอ้งรัดกุม โดยพิจารณาปัจจัยที�เกี�ยวขอ้งทั� งหมด1520 ร็อบบินส์ 
(Robbins) ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัการควบคุมไวว้่า การควบคุมเป็นกระบวนการตรวจสอบความถูกตอ้งของ
กิจกรรมเพื�อให้ไดข้อ้สรุปของแต่ละหน่วยงาน หากมีความเบี�ยงเบนไปจากแผนก็จะดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข 
ตลอดจนหาทางแกไ้ขความเบี�ยงเบน ก่อนที�สิ�งนั�นจะเกิดขึ�น ทั�งนี� เพื�อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุ
ตามวตัถุประสงค์ที�วางไว ้ซึ� งประกอบดว้ย 3 ขั�นตอนไดแ้ก่ &) การวดัผลการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารทราบผลการ
ปฏิบติังานไดจ้าก การสังเกตการณ์ดว้ยตนเอง จากรายงานในรูปสถิติ หรือการรายงานดว้ยวาจา จากการประชุม 
ปรึกษาหารือทั�งที�เป็นกลุ่มหรือรายงานเป็นรายบุคคล หรือจากรายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร -) การเปรียบเทียบกบั
มาตรฐานหรือเกณฑ์ การเปรียบเทียบ เป็นขั�นตอนที�จะทาํให้ทราบถึงความแตกต่างระหวา่งการปฏิบติัจริงเมื�อ
เทียบกบัมาตรฐาน ซึ� งเป็นหน้าที�ของผูบ้ริหารที�จะพิจารณาว่าความแตกต่างดงักล่าวมีนัยสําคญัหรือไม่ หากมี
ความแตกต่างมาก ผูบ้ริหารตอ้งหาสาเหตุและทาํการแกไ้ขต่อไป o) เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื�อปรับปรุงแกไ้ขสิ�งที�
ผิดพลาดหรือเบี�ยงเบนไปจากมาตรฐาน  การจดัการแกไ้ขนั�นถือเป็นขั�นตอนสุดทา้ยของกระบวนการควบคุม คือ 
การดาํเนินการโดยผูบ้ริหารซึ�งมีทางเลือกในการดาํเนินการ 3 ทาง คือ ไม่ตอ้งดาํเนินการอะไรเลย ปรับปรุงแกไ้ข
การปฏิบติังาน และ ทบทวนมาตรฐาน1521 นิรันดร์ คาํเสมานันทน์ ไดแ้สดงทศันะไวว้่า กระบวนการของการ
ควบคุมประกอบดว้ยขั�นตอน p ขั�นตอน ไดแ้ก่ 1) การจดัตั�งมาตรฐาน 2) การวดัผลงาน o) ทาํการเปรียบเทียบผล
การปฏิบติังานกบัมาตรฐาน และ p) ดาํเนินการแกไ้ข1522  ซึ� งกระบวนการของการควบคุมดงักล่าวสามารถนาํ
แสดงเป็นแผนภูมิไดด้งันี�   

 
                                                

1519Ronald R. Pitfield, Business Organization (Plymouth : Macdonald and Evans Limited, 
1977), 416. 

1520สมพงศ์ เกษมสิน, การควบคุมงานการบริหาร, พิมพค์รั� งที� s (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 
-W-q), 270. 

1521S. P. Robbins, Organizational behavior: Concepts, controversies, and applications 
(Upper Saddle, NJ: Allyn and Bacon.,1998), 376-383. 

1522นิรันดร์ คาํเสมานนัทน์, “บทบาทการควบคุมฝ่ายบริหารของนิติบญัญติัในองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล ในอาํเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่” (วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาการเมืองและการ
ปกครอง บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่,-Wp&), 22. 
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แผนภูมิที� 44 แผนภูมิแสดงกระบวนการควบคุมและผลที�ไดจ้ากระบบการควบคุม 
นภาพร ขนัธนภา ไดก้ล่าวไวว้า่ กระบวนการควบคุม (The Control Process) ประกอบดว้ย 3 ส่วน

ที�แยกกนัอยา่งชดัเจน ไดแ้ก่ 1) การวดัผลการปฏิบติังานจริง (measuring actual performance) 2) การเปรียบเทียบ
ผลการปฏิบติังานจริงกบัมาตรฐาน(comparing actual performance against a standard) 3) การดาํเนินการแกไ้ข
ขอ้ผิดพลาดหรือสิ�งที�เบี�ยงเบนจากมาตรฐาน(taking managerial action to correct deviations or in adequate 
standards)1523 และไดอ้ธิบายถึงกระบวนการควบคุมไว ้o ขั�นตอน ไดแ้ก่ 1) การกาํหนดมาตรฐาน ประกอบดว้ย
เกณฑ์การปฏิบติังาน และจุดที�เลือกในโปรแกรมการวางแผนทั� งหมด ซึ� งมีสัญญาณบอกว่าควรจะเขา้ไป
ตรวจสอบวา่มีการดาํเนินการอยา่งไร โดยไม่ตอ้งเฝ้าดูทุกๆ ขั�นตอน 2) การวดัการปฏิบติังานเทียบกบัมาตรฐาน
เหล่านี�  โดยการมองดูไปขา้งหน้าเพื�อดูวา่การดาํเนินงานใดที�เบี�ยงเบนไปจากที�กาํหนด จะไดมี้การตรวจสอบ
ล่วงหน้า (และสามารถหลีกเลี�ยงโดยใชก้ารกระทาํที�เหมาะสม) และ 3) การแกไ้ขการเบี�ยงเบนจากมาตรฐาน
เหล่านี�  ซึ� งจะเกี�ยวขอ้งกบัตาํแหน่งงานและหนา้ที�ขององคก์าร1524ทั�งนี�นภาพร ขนัธนภา ยงัไดส้รุปการตดัสินใจ
ทางการบริหารในกระบวนการควบคุมไวด้ว้ยแผนภูมิ ดงัต่อไปนี�   

                                                
1523นภาพร ขนัธนภา, การจัดองค์การและการบริหารธุรกิจ (กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพม์หาวิทยาลยั

รามคาํแหง, -WpW), -qp. 
1524เรื�องเดียวกนั, -qW. 

h  ดาํเนินการแกไ้ข 

ระบบ
ปฏิบติังานใน

องคก์าร 

             

           =        ≠              +  ทางดี 
          

                                -  ทางไม่ดี 

ผลงานที�ทาํได ้

d 
ผลแตกต่าง มาตรฐาน 

k g   
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แผนภูมิที� 4W แผนภูมิแสดงการตดัสินใจทางการบริหารในกระบวนการควบคุม 
ที�มา: นภาพร ขนัธนภา, การจัดองค์การและการบริหารธุรกิจ (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัรามคาํแหง, 
-WpW, -qp. 
 

นภาพร ขนัธนภา ไดก้ล่าวไวว้่า รูปแบบของมาตรฐานที�สาํคญัสามารถแบ่งออกเป็นประเภทได้
ดงันี� คือ 1) มาตรฐานกายภาพ (Physical Standards) การวดัที�ไม่เกี�ยวกบัทางการเงิน ซึ� งเป็นการวดัในระดบั
ปฏิบติัการ เช่น ชั�วโมงแรงงานต่อหน่วย หรือผลที�ไดรั้บหรือคุณภาพ เช่น ความยากลาํบาก หรือความอดทน 2) 
มาตรฐานตน้ทุน (Cost Standards) การวดัทางการเงินใชก้บัการเป็นปกติในระดบัการปฏิบติัการ เช่น ตน้ทุน
ทางตรง/ทางออ้มต่อหน่วย และตน้ทุนขายต่อหน่วยของการขาย  3) มาตรฐานเงินทุน (Capital Standards) การวดั
ทางการเงินใชก้บัสิ�งที�เป็นกายภาพ เช่น ผลตอบแทนจากการลงทุน และอตัราส่วนอื�นๆ ที�มีความสัมพนัธ์ส่วน
ใหญ่กบังบดุล 4) มาตรฐานรายได ้(Revenue Standards) มูลค่าทางการเงินที�เกี�ยวกบัการขาย เช่น ยอดขายต่อลูกคา้ 
รายไดต้่อจาํนวนไมลที์�โดยสาร และยอดขายต่อหวัในเขต พื�นที�หนึ�ง 5) มาตรฐานโปรแกรม (Program Standards) 
เช่น โปรแกรมการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ 6) มาตรฐานที�จบัตอ้งไม่ได ้ (Intangible Standards) มาตรฐานที�ไม่
สามารถแสดงออกไดท้างกายภาพหรือการวดัทางการเงิน เช่น ความจงรักภกัดีของหัวหนา้งานที�มีต่อจุด มุ่งหมาย
ของบริษทั  และ 7) เป้าหมายที�เป็นมาตรฐาน (Goals as Standards) หมายถึง การใหค้วามหมายที�ชดัเจน1525  

ในกระบวนการควบคุมงานเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการทาํงานนั�น สมใจ ลกัษณะ ไดอ้ธิบายขยาย
ความในแต่ละขั�นตอนดงัต่อไปนี�  

                                                
1525เรื�องเดียวกนั, -qq. 
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1. การกาํหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน คาํว่ามาตรฐาน หมายถึง สภาพหรือคุณลกัษณะที� 
เหมาะสมดีงามตามเกณฑท์างหลกัวชิาหรือทฤษฎีที�รองรับ อาทิเช่น มาตรฐานเชิงระบบการทาํงานไดแ้ก่  

1.1 มาตรฐานผลผลิต (Product Standard) คือ สินคา้ที�ผลิตออกจาํหน่ายภายใตชื้�อ เครื�องหมาย
การคา้ จะตอ้งมีคุณสมบติัหรือคุณลกัษณะที�ถูกตอ้งตามเกณฑข์องขนาด นํ� าหนกั สี ส่วนประกอบความสามารถ
ในการใชง้าน เป็นตน้  

1.2 มาตรฐานกระบวนการ (Process Standard) คือ กระบวนการผลิตสินคา้จะตอ้ง สอดคลอ้ง
กบัแบบแผนการผลิตที�ไดรั้บการรับรองไวแ้ลว้ กระบวนการจะตอ้งผ่านขั�นตอนทุกขั�นตอน อยา่งถูกตอ้ง ผลการ
ปฏิบติัแต่ละขั�นตอนตอ้งสมบูรณ์ทั�งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีการตรวจสอบ ความสมบูรณ์ของการทาํงานใน
แต่ละขั�นตอนก่อนการส่งต่อไปยงัขั�นตอนต่อไป  

1.3 มาตรฐานปัจจยันาํเขา้(Input Standard) คือ คุณสมบติัของวตัถุดิบหรืออุปกรณ์ ต่างๆ 
จะตอ้งเป็นไปตามเกณฑที์�กาํหนดไวล่้วงหนา้และมีคุณภาพสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน และ บุคลากรที�ปฏิบติังาน
จะตอ้งมีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานตามเกณฑที์�กาํหนด มีความ รับผิดชอบต่องานที�ไดรั้บมอบหมาย
อยา่งมีประสิทธิภาพ และดาํเนินงานไดต้รงตามกาํหนดเวลาอยา่ง ครบถว้น ส่วนงบประมาณนั�นจะตอ้งมีความ
เพียงพอในการใชจ่้ายในแต่ละดา้น รวมทั�งมีกระบวนการ เบิกจ่ายที�สะดวกรวดเร็วตามกาํหนดเวลาตามเงื�อนไข
ของแผนงาน และกาํหนดเทคโนโลยทีี�นาํมาใช ้ประกอบการทาํงานจะตอ้งมีการกาํหนดมาตรฐานเพื�อความคุม้ค่า
ในการใชง้านดว้ย  

2. การประเมินผลงานจริงเทียบกับมาตรฐาน คือ การนําขอ้มูลที�พบจากการปฏิบติังานมา 
เปรียบเทียบกบัเกณฑต์ามมาตรฐานเพื�อระบุสิ�งที�ตรง ครบถว้น สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและระบุสิ�งที� ต ํ�ากว่า
มาตรฐานในแง่ที�ผลจากการปฏิบติังานไม่ตรงไม่ครบถว้น หรือไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน ดงัแสดงในตาราง 
ต่อไปนี�  
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มาตรฐาน ผลงาน ผลการประเมิน 

ผลผลติและบริการ 
- กาํหนดปริมาณ 
- กาํหนดคุณภาพ 
 
- ระยะเวลาที�กาํหนดให ้
ปฏิบติัใหแ้ลว้เสร็จ 
กระบวนการ 
-การปฏิบติัที�ควรเป็นไปตาม 
ขั�นตอน 
 
- ตามกรอบเวลาในแผน 
 
 
ปัจจยั 
- แผนการจดัการและการใช ้
ทรัพยากรบุคคล วสัดุ อุปกรณ์ 
งบประมาณและเทคโนโลย ี

 
- ผลเชิงปริมาณ 
- ผลเชิงคุณภาพ 
 
- ระยะเวลาที�ใชจ้ริง 
 
 
- สิ�งที�ปฏิบติัไดใ้นแต่ละ 
ขั�นตอนในช่วงเวลาต่างๆ 
 
- ผลการปฏิบติัในแต่ละ 
ขั�นตอนแต่ละช่วงเวลา 
 
 
- การจดัหาและการใช ้
ทรัพยากรที�เป็นจริง 

 
-ระบุผลที�ครบถว้น ทั�ง 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
และระยะเวลา 
- ระบุผลที�ไม่ครบถว้น 
บกพร่องในดา้นปริมาณหรือ 
คุณภาพหรือระยะเวลา 
-ระบุสิ�งที�ปฏิบติัไดต้าม 
ขั�นตอนและตามกาํหนดเวลา 
รวมถึงผลที�ไดค้รบ และตรง 
-ระบุสิ�งที�ปฏิบติัไม่ไดต้าม 
ขั�นตอน ไม่เป็นไปตาม 
กาํหนดเวลาและผลที�ไดรั้บ 
ตํ�ากวา่เกณฑ ์
- ระบุการจดัหาและการใช ้
ทรัพยากรที�เป็นไปตามแผน 
- ระบุการจดัหาและการใช ้
ทรัพยากรที�ไม่เป็นไป 
ตามแผน 

 

ตารางที� 6 ตารางแสดงการเปรียบเทียบมาตรฐานกบัผลการประเมิน 
ที�มา : สมใจ ลกัษณะ, การพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงาน (กรุงเทพฯ : เพิ�มทรัพยก์ารพิมพ,์ 2547), 49.  

จากตารางจะเห็นได้ว่า ผลที�ได้จากการประเมินผลงานจริงเทียบกบัมาตรฐาน จะได้ขอ้มูล 
สารสนเทศที�มีคุณประโยชน์แก่การบริหารจดัการขององคก์าร และสามารถนาํไปใชเ้พื�อการแกไ้ข ปรับปรุง และ
พฒันาประสิทธิภาพในการทาํงานต่อไป 

3. การนําผลการประเมินมาพฒันา จากการประเมินเปรียบเทียบการปฏิบติังานจริงกบัเกณฑ์
มาตรฐานที�ทาํให้ไดข้อ้มูล สารสนเทศ ซึ� งจะช่วยให้เป็นขอ้มูลป้อนกลบั (Feedback) เพื�อการแกไ้ขปรับปรุงและ
พฒันาการ ดาํเนินงานขององคก์ารใหบ้งัเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสมบูรณ์ยิ�งขึ�นต่อไป ซึ� งการนาํผลการ 
ประเมินมาพฒันาปรับปรุงจะมุ่งตรงต่อระบบงานที�มีการปฏิบติัไดผ้ลงานตํ�ากว่ามาตรฐานโดยมีแนว ในการ
พฒันาปรับปรุง ดงัต่อไปนี�   

3.1 คน้หาปัญหาที�แทจ้ริงขององคก์าร โดยนาํผลการประเมินที�ระบุขอ้บกพร่องและจุดอ่อน
ของระบบปัจจยั กระบวนการ และผลผลิตที�ควรแกไ้ข เพื�อไม่ใหมี้ขอ้บกพร่องและจุดอ่อนอีกต่อไป  
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3.2 การแกไ้ขปรับปรุงและพฒันาจะมุ่งตรงไปที�มาตรฐาน และนาํมากาํหนดเป็นเป้าหมายของ
การทาํงาน เมื�อมีเป้าหมายเชิงมาตรฐานแลว้ จะตามมาดว้ยการปรับเปลี�ยนการจดัหา และ การใชปั้จจยั ปรับปรุง
กระบวนการ ขั�นตอนการทาํงาน ปรับปรุงผลผลิตเชิงปริมาณ และปรับปรุงผลผลิตเชิงคุณภาพควบคู่กนัไป 

3.3 การพฒันาบุคคลและกลุ่มคนที�ไดรั้บผลกระทบโดยตรง เช่น กลุ่มบุคคลที�รับ ผิดชอบ
ออกแบบสินคา้ กลุ่มคนที�รับผิดชอบเทคโนโลยีสมยัใหม่ กลุ่มคนที�รับผิดชอบการบริหาร งบประมาณการบญัชี 
และการตรวจสอบคุณภาพ เป็นตน้ การพฒันาบุคลากรในจุดที�เป็นจุดอ่อน จะ เป็นการพฒันาที�เกิดประโยชน์ต่อ
ประสิทธิภาพในการทาํงาน การพิจารณาความรู้ความสามารถ ทกัษะต่าง ๆ ที�ควรปรับปรุง โดยอาจนาํมาเป็น
กิจกรรมการฝึกอบรมและเรียนรู้เพิ�มเติม ในอนัที�จะ นาํมาซึ�งผลประโยชน์ต่อองคก์าร1526  

วีระศกัดิ{  ไกรสังข ์ไดอ้ธิบายถึงกระบวนการควบคุมงาน(Process of control) ไวว้า่ กระบวนการ
ควบคุมงานจะตอ้งประกอบด้วยลกัษณะสําคญัดังต่อไปนี� คือ 1) การกาํหนดเกณฑ์และมาตรฐานสําหรับการ
ควบคุม คาํว่าเกณฑส์ําหรับการควบคุมงานหมายถึง แนวทางหรือหลกัการที�ใชใ้นการควบคุมพฤติกรรมของ
สมาชิกในองคก์ารเช่น องคก์ารกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการปฏิบติังานของบุคลากรวา่เริ�มตั�งแต่ 8.30 น. ถึง 16.30 น.
เป็นตน้ สาํหรับมาตรฐาน หมายถึง แบบหรือเกณฑที์�ใชว้ดัและเปรียบเทียบผลงานหรือผลิตผลได ้ ซึ� งเป็นที�
ยอมรับโดยทั�วไป เช่น พนักงานพิมพดี์ดควรจะพิมพห์นงัสือไดว้นัละ 15 หนา้ จาํนวน 15 หน้าเป็นเกณฑ์
มาตรฐานที�ยอมรับกนัโดยทั�วไป ดงันั�นอาจใชม้าตรฐานนี� เพื�อควบคุมการปฏิบติังานของเจา้หน้าที�พิมพดี์ดใน
หน่วยงานได ้เช่น พนกังานพิมพดี์ดมาปฏิบติังานตามเกณฑข์า้งตน้ คือ 8.30 น. – 16.30 น. แลว้พิมพดี์ดไดกี้�หนา้ 
ถา้พิมพไ์ม่ทนัปริมาณงานมากเกินมาตรฐาน หน่วยงานอาจอนุมติัให้เพิ�มพนกังานได ้เป็นตน้ 2) มีการวดัหรือนบั
ผลการปฏิบติังานที�ดาํเนินไป เช่นนบัวา่ผูป้ฏิบติังานคนหนึ�งคนปฏิบติัหรือผลิตสินคา้ไดกี้�หน่วยต่อชั�วโมง หรือ
ต่อวนั การก่อสร้างสาํเร็จไปแลว้กี�เปอร์เซ็นต ์3) การเปรียบเทียบผลงานกบัมาตรฐานที�กาํหนดไว ้ในขั�นนี� เป็นการ
เปรียบเทียบการปฏิบติังานกบัมาตรฐานที�กาํหนดไวมี้ขอ้แตกต่างกนัอย่างไร ซึ� งจะตอ้งอาศยัการพิจารณาและ
ตดัสินใจวา่ขอ้แตกต่างที�เกิดขึ�น และต่างจากมาตรฐานนั�น มีความสําคญัมากนอ้ยเพียงใด ถา้หากเป็นกรณีที�มี
ความสาํคญัเพียงเลก็นอ้ยก็ปล่อยใหผ้า่นได ้แต่ถา้เป็นการผิดพลาดที�ร้ายแรงก็ตอ้งดาํเนินการประเมินผลงาน และ
หาทางแกไ้ข 4) การประเมินผลงาน ขั�นนี� เป็นการพิจารณาคุณค่าของผลงาน ขอ้แตกต่างระหวา่งเกณฑม์าตรฐานที�
กาํหนดไวก้บัผลงานที�วดัได ้อาจเทียบเป็นตวัเงินวา่สูงกวา่เกณฑแ์ละมาตรฐานที�กาํหนดไว ้หรือตํ�ากวา่เกณฑแ์ละ
มาตรฐานที�กาํหนดไวเ้ป็นมูลค่าเท่าใด บางกรณีอาจไม่สามารถกาํหนดมูลค่าของผลงานที�คลาดเคลื�อนไปจาก
มาตรฐานได ้ก็ใชว้ธีิประเมินวา่ดี พอใช ้หรือใชไ้ด ้และ 5) ปรับปรุงแกไ้ขผลแตกต่างจากเกณฑแ์ละมาตรฐานให้
ถูกตอ้ง หมายถึงกรณีการปฏิบติังานนั�นมิไดเ้ป็นไปตามเกณฑ ์และหรือมาตรฐานที�กาํหนดไวก็้จาํเป็นตอ้งแกไ้ข
ปัญหาดงักล่าว โดยพิจารณาคน้หาสาเหตุและดาํเนินการแกไ้ขตามสาเหตุเหล่านั�น1527  

                                                
1526สมใจ ลกัษณะ, การพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงาน (กรุงเทพฯ : เพิ�มทรัพยก์ารพิมพ,์ 2547),  

45-49. 
1527วรีะศกัดิ{  ไกรสงัข,์ “การควบคุมงานก่อสร้างของเทศบาลตาํบลในเขตพื�นที�จงัหวดัสุพรรณบุรี” 

(วทิยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาลยัการปกครองทอ้งถิ�น มหาวทิยาลยัขอนแก่น, -WWo), 
s-R. 



 

 

746 
 

นภาพร ขนัธนภา ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัแนวทางในการออกแบบระบบการควบคุม ไวด้งันี� คือ 1) 
Market Control  เป็นแนวทางที�เนน้การใชเ้ครื�องมือทางการตลาดภายนอกในการกาํหนดมาตรฐานที�นาํไปใชใ้น
ระบบการควบคุม ใชก้บักิจการที�สินคา้และบริการมีความชดัเจนหรือมีลกัษณะเฉพาะ รวมถึงกิจกรรมที�กาํลงั
เผชิญกบัการแข่งขนัทางการตลาด 2) Bureaucratic Control เป็นแนวทางที�เนน้อาํนาจหนา้ที�ขององคก์ารโดยการ
ใชผ้า่นกฎระเบียบทางงบการบริหาร กรรมวธีิ นโยบาย มาตรฐานของกิจกรรม และเครื�องมือทางการบริหารอื�นๆ 
เพื�อให้แน่ใจว่าพนักงานไดป้ฏิบติังานโดยมีพฤติกรรมที�เหมาะสมไดม้าตรฐานตามที�ไดว้างไว ้ และ 3) Clan 
Control เป็นวธีิการออกแบบระบบควบคุมโดยพฤติกรรมของพนกังานถูกกาํหนดโดยค่านิยมร่วม ปทสัถาน ธรรม
เนียมปฏิบติั พิธีการ ความเชื�อและวฒันธรรมขององคก์ารอื�นๆ ใชก้บักิจการที�ทาํงานเป็นทีม และการเปลี�ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว1528 นอกจากนี� นภาพร ขนัธนภา ยงัได้กล่าวถึงปัจจัยที�มีผลกระทบต่อการ
ออกแบบการควบคุม โดยสรุปเป็นตารางไดด้งันี�  
 

ปัจจยัที�มีผลกระทบ ขอ้เสนอแนะในการควบคุม 

ขนาดองคก์าร เลก็ ไม่เป็นทางการ เป็นกนัเอง Management by Walking around 

ใหญ่ เป็นทางการ บงัคบัใชก้ฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด 

ระดบัตาํแหน่งหนา้ที� สูง หลกัเกณฑม์าก 

ตํ�า หลกัเกณฑน์อ้ย ง่ายต่อการวดัผล 

ระดบัการกระจายอาํนาจ สูง เพิ�มระดบัการควบคุม 

ตํ�า ลดการควบคุม 

ความสาํคญัของกิจกรรม มาก ควบคุมอยา่งใกลชิ้ด 

นอ้ย ควบคุมอยูห่่าง อยา่งไม่เป็นทางการ 

ตารางที� 7 ตารางแสดงปัจจยัที�มีผลกระทบต่อการออกแบบการควบคุม     
ที�มา: นภาพร ขนัธนภา, การจัดองค์การและการบริหารธุรกิจ (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัรามคาํแหง
,-WpW),-qs. 

ดรักเกอร์ (Drucker)ไดก้ล่าวไวว้า่ ระบบการควบคุมที�มีประสิทธิภาพจะตอ้งมีคุณสมบติัที�สาํคญั 5 
ประการ ไดแ้ก่  &) การควบคุมจะตอ้งเป็นที�เขา้ใจกนัทุกคน และทุกฝ่ายในหน่วยงาน 2) การควบคุมจะตอ้งเป็นไป
ตามรูปแบบขององคก์ารที�ไดก้าํหนดขึ�นไว ้3) การควบคุมจะตอ้งแจงให้เห็นถึงความผิดปกติ หรือความเบี�ยงเบน
ไปจากมาตรฐานอยา่งรวดเร็ว 4) การควบคุมจะตอ้งยืดหยุน่ไดต้ามควร และ 5) การควบคุมจะตอ้งเป็นไปโดย
ประหยดั1529  

                                                
1528นภาพร ขนัธนภา, การจัดองค์การและการบริหารธุรกิจ (กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพม์หาวิทยาลยั

รามคาํแหง, -WpW), -qo--qp. 
1529Peter F. Drucker, Management (New York : Harper & Row., 1974), 498. 
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นภาพร ขนัธนภาไดก้ล่าวถึงคุณภาพของระบบการควบคุมที�มีประสิทธิภาพ (Qualities of an 
effective control system) ไวด้งันี� คือ 1) มีความถูกตอ้ง (Accuracy) 2) ทนัเวลา (Timeliness) 3) ประหยดั 
(Economy) 4) ยืดหยุน่มาก (Flexibility) 5) สามารถเขา้ใจได ้ (Understandability) 6) มีเกณฑที์�สมเหตุสมผล 
(Reasonable criteria) 7) คุมจุดสาํคญัๆ (Strategic placement) 8)  เนน้การควบคุมกิจกรรมที�ขอยกเวน้เป็นกรณี
พิเศษ (Emphasis on the exception) 9) ใชเ้กณฑใ์นการควบคุมหลายๆ อยา่ง (Multiple criteria) และ 10) ตอ้งมีการ
แกไ้ขใหถู้กตอ้ง (Corrective action)1530      

ลดัดา ศุขปรีดี ไดก้ล่าวถึงการควบคุมที�มีประสิทธิภาพของหวัหนา้งานโดยสรุปไวว้า่ ลกัษณะของ
การควบคุมที�ดีมีประสิทธิภาพนั�นนอกจากหัวหน้างานตอ้งมีความรู้ความสามารถในเนื�องาน มีความเขา้ใจใน
ความรับผิดชอบและอาํนาจหนา้ที�ของตนเป็นอยา่งดีแลว้ยงัตอ้งเป็นผูพ้ร้อมจะใชอ้าํนาจหนา้ที�ที�ตนมีจดัการกบั
ทรัพยากรการบริหารโดยเฉพาะทรัพยากรบุคคล คือความรู้ความสามารถ ทกัษะและแรงจูงใจให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และยงัตอ้งใชค้วามเป็นผูน้าํเสริมสร้างสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลให้แน่นแฟ้น เพื�อสามารถปรับเปลี�ยน
ความรู้ความสามารถของบุคคล ดังกล่าวให้กลายเป็นผลงานที�ดีที�สุดอีกด้วย  หัวหน้างานสมยัใหม่ที�มีความ
รับผิดชอบสูงในการทาํงานร่วมกบัผูอื้�นจะสามารถเพิ�มประสิทธิภาพในการควบคุมงานได ้ซึ� งกุญแจสาํคญัที�จะ
นาํไปสู่ประสิทธิภาพที�เพิ�มขึ�นนั�นอยูที่�การเรียนรู้ถึงจุดอ่อนของการควบคุมงานและรู้จกัเปลี�ยนแปลงลกัษณะการ
ควบคุมงานแบบเดิมๆ ที� คุ ้นเคยให้เป็นการควบคุมงานด้วยความเป็นผู ้นําที�ให้ความสําคัญกับการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และที�สําคญัคือการปรับเปลี�ยนทัศนะคติที�มีต่อการเรียนรู้ เพราะเมื�อใดก็ตามที�
หวัหนา้งานมีทศันคติที�ดีต่อการเรียนรู้แลว้หัวหนา้งานผูน้ั�นจะสนใจเรียนรู้สิ�งใหม่ๆ เพื�อการเปลี�ยนแปลงตนเอง
จากการเป็นหวัหนา้งานที�มีการควบคุมงานแบบพื�นๆมาเป็นหวัหนา้งานที�มีการควบคุมงานที�ดีและมีประสิทธิภาพ
ไดอ้ยา่งแน่นอน1531  

ไพโรจน์ ห่อมณี ได้แสดงทัศนะเกี�ยวกับเทคนิคเครื�องมือในการควบคุมงาน ไวว้่า ในการ
บริหารงานนั�น ประสิทธิภาพของการบริหารจะผูกพนักบัระบบการควบคุมงานที�ดีและระบบการควบคุมงานที�ดี
นั�นจะตอ้งอาศยัเครื�องมือควบคุมงานเป็นปัจจยัสาํคญัดว้ยเครื�องมือควบคุมงาน มีดงันี� คือ 1) ควบคุมดา้นปริมาณ 
เป็นการควบคุมที�เกี�ยวขอ้งกบัการผลิต ปริมาณการจาํหน่ายวิธีการจาํหน่าย เพื�อตรวจสอบดูว่าสินคา้ที�ผลิตได้
เพียงพอหรือไม่และกระบวนการผลิตดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม่ ปริมาณจาํหน่ายมากน้อยเพียงใด 
อะไรเป็นปัจจัยที�ทําให้ปริมาณจําหน่ายสูงขึ� น ซึ� งอาจจะผูกพนัไปถึงการตั� งหน่วยควบคุมการจําหน่าย 
ความสามารถในการจาํหน่าย และลกัษณะของสถานที�จาํหน่าย2) ควบคุมดา้นคุณภาพของงาน ไดแ้ก่ การรักษา
ระดบัคุณภาพของหน่วยงานต่าง ๆ ในองคก์ารหรืออาจกล่าวไดว้า่ เป็นการตรวจตราควบคุมให้ผลผลิตของงานที�
ออกมาถูกตอ้งตามเกณฑม์าตรฐานหรือให้เป็นที�พอใจของฝ่ายบริหารและผูรั้บบริการ การควบคุมคุณภาพของ
การผลิตนั�นอาจควบคุมไดห้ลายประการ เช่น ชนิดและรูปแบบ ส่วนประกอบและสีสันของสิ�งผลิตให้ถูกตอ้งกบั
มาตรฐานที�กาํหนด ทั�งนี�การควบคุมคุณภาพของงานก็เพื�อปรับปรุงคุณภาพของ ผลผลิตใหดี้ขึ�น ปรับปรุงรูปแบบ 
                                                

1530นภาพร ขนัธนภา, การจัดองค์การและการบริหารธุรกิจ (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยั
รามคาํแหง, -WpW), -qr. 

1531ลัดดา ศุขปรีดี, “การควบคุมที� มีประสิทธิภาพของหัวหน้างาน,” วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยับูรพา &r,  - (พฤศจิกายน -Wps-มีนาคม -WpR): -R. 
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ลดตน้ทุนในการผลิต ลดความสูญเปล่าในการทาํงาน ลดความล่าชา้ในการดาํเนินงานของแต่ละสายงาน และเพื�อ
เป็นการบาํรุงขวญัของผูป้ฏิบติังาน 3) การควบคุมดา้นเวลา เป็นการติดตามการทาํงานโดยคาํนึงถึงการใชเ้วลา
นอ้ยที�สุดเพื�อเกิดการประหยดั วิธีการที�นิยมใชใ้นการควบคุมดา้นเวลา ไดแ้ก่ ตารางแก็นท์ (Gantt’s chart)และ
เพิร์ต (PERT) และ 4) ควบคุมดา้นค่าใชจ่้าย เครื�องมือที�ใชใ้นการควบคุมค่าใชจ่้ายมีหลายประการแต่ที�นิยมกนั
มากที�สุด คือ การใชร้ะบบงบประมาณ เช่น ระบบงบประมาณปฏิบติังาน ระบบงบประมาณโครงการและ PPBS 
(planning programming and budgeting system) ซึ� งเป็นวิธีการที�แสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ของแผนงานและ
ค่าใชจ่้าย1532     

สาํหรับการควบคุมดา้นคุณภาพหรือการบริหารจดัการคุณภาพนั�นมีเทคนิคการบริหารอยู่หลาย
ประการ แต่ในที�นี�ขอยกขึ�นแสดงเพียงประการเดียวคือ การบริหารระบบกลุ่มคุณภาพ หรือ กลุ่มคิวซี (Company 
Wide Quality Control) กลุ่มคุณภาพหรือกลุ่มคิวซีนั�นทาํงานเป็นขั�นตอนในลกัษณะวงจรหมุนเวียนไปจนกว่า
เรื�องที�ทาํนั�นจะบรรลุเป้าหมาย ลกัษณะการทาํงานเช่นนี� เรียกวา่ วงจรเดมมิ�ง (Deming Cycle) ซึ� งประกอบดว้ย
ขั�นตอน p ขั�นตอน ไดแ้ก่ Plan (วางแผน) Do (ปฏิบติั) Check (ตรวจสอบ) Act (ดาํเนินการใหเ้หมาะสม) เรียกโดย
ยอ่วา่ “PDCA” 

แนวคิดเกี�ยวกบัวงจร PDCA เริ�มขึ�นเป็นครั� งแรกโดยนกัสถิติ Walter Shewhart ซึ� งไดพ้ฒันาจาก
การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติที� Bell Laboratories ในสหรัฐอเมริกาเมื�อทศวรรษ &RoA ในระยะเริ�มแรก วงจร
ดงักล่าวเป็นที�รู้จกักนัในชื�อ "วงจร Shewhart" จนกระทั�งราวทศวรรษที� &RWA ไดมี้การเผยแพร่อยา่ง กวา้งขวาง
โดย W.Edwards Deming ปรมาจารยท์างด้านการบริหารคุณภาพ หลายคนจึงเรียกวงจรนี� ว่า "วงจรเดมมิ�ง 
(Deming Cycle)" เมื�อเริ�มแรก Deming ไดเ้นน้ถึงความสมัพนัธ์ p ฝ่าย ในการดาํเนินธุรกิจเพื�อให้ไดม้าซึ� งคุณภาพ 
และความพึงพอใจของลูกคา้ ซึ�งไดแ้ก่ ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย และฝ่ายวิจยั ความสัมพนัธ์องทั�ง p ฝ่ายนั�น 
จะตอ้งดาํเนินไปอย่างต่อเนื�อง เพื�อยกระดับคุณภาพของสินคา้ตามความตอ้งการของลูกคา้ที�เปลี�ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา โดยใหถื้อวา่คุณภาพจะตอ้งมาก่อนสิ�งอื�นใด นาํเสนอเป็นแผนภูมิไดด้งันี�  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
1532ไพโรจน์ ห่อมณี, “พลังอาํนาจนิยมและกระบวนการควบคุมงานที�สัมพนัธ์กับผลการ

ปฏิบติังานในหน้าที�ของประธานกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต 
สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร,2534), 52. 
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แผนภูมิที� 46 แผนภูมิแสดงวงจร PDCA ในยคุแรก 
ที�มา: ศุภชัย อาชีวะระงบัโรค, Practical PDCA: แก้ปัญหาและปรังปรุงงานเพื�อความสําเร็จ, พิมพค์รั� งที� - 
(กรุงเทพฯ:หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซีโน ดีไซน์,-Wpr), 10. 

ต่อมาแนวคิดเกี�ยวกบักบัวงจร Deming ไดถู้กดดัแปลงให้เขา้กบัวงจรการบริหาร ซึ� งประกอบดว้ย 
ขั�นตอนการวางแผน ขั�นตอนการปฏิบติั ขั�นตอนการตรวจสอบ และขั�นตอนการดาํเนินการให้เหมาะสม (ซึ� งใน
ระยะเริ�มแรกหมายถึงการปรับปรุงแกไ้ข) แต่ยงัไม่สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล เพราะแต่ละขั�นตอนถูก
มอบหมายให้เป็นหน้าที�รับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ขณะที�ฝ่ายบริหารกาํหนดแผนงานและตั�งเป้าหมายสําหรับ
พนกังาน พนกังานก็ตอ้งลงมือปฏิบติัใหบ้รรลุตามเป้าหมายที�ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดขึ�น ในขณะที�ผูต้รวจสอบคอย
ตรวจสอบผลการปฏิบติังานของพนกังานเป็นระยะๆ และรายงานผลใหผู้บ้ริหารทราบ หากการปฏิบติังานมีความ
ผิดพลาดหรือเบี�ยงเบนไปจากเป้าหมายก็จะไดแ้กไ้ขไดท้นัที พนกังานที�สามารถปฏิบติังานไดต้ามเป้าหมายก็จะ
ได้รางวลัเป็นการตอบแทน แต่ถา้ไม่สามารถทาํได้ตามเป้าหมายก็จะถูกประเมินผลการปฏิบัติงานที�ต ํ�า การ
ดาํเนินงานในลกัษณะนี� จะเห็นไดว้า่ค่อนขา้งแข็งกระดา้ง นอกจากผูบ้ริหารจะไม่ประเมินศกัยภาพของพนกังาน
ซึ� งเป็นผูที้� รู้ดีที�สุดเกี�ยวกับกระบวนการทาํงานแลว้ ยงัขาดวิสัยทัศน์ที�ดีในเรื� องของการประสานงานภายใน
หน่วยงาน แต่อย่างไรก็ตาม วงจร Deming ได้พฒันาไปในทิศทางที�นุ่มนวลขึ�น ในประเทศญี�ปุ่นซึ� งได้ให้
ความสําคัญกับพื�นฐานการบริหารงาน - อย่าง นั� นก็คือ การสื�อสารและความร่วมมือร่วมใจจากทุกคนใน
หน่วยงาน โดยผูบ้ริหารยงัคงเป็นผูก้าํหนดแผนงาน แต่จะสื�อสารผา่นช่องทางหวัหนา้งานและพนกังานตามลาํดบั
ขั�น เป้าหมายถูกกาํหนดขึ�นตามความเหมาะสมเป็นไปได ้และอยู่ในระดบัที�ทา้ทายความสามารถของพนักงาน 
การตรวจสอบมีวตัถุประสงค์เพื�อค้นหาว่า มีความยุ่งยากและมีปัญหาอะไร ไม่ใช่จับผิด ส่วนขั�นตอนการ
ดาํเนินการใหเ้หมาะสมมีวตัถุประสงคเ์พื�อจดัทาํเป็นมาตรฐานหรือเพื�อหาแนวทางใหม่ๆ ที�จะทาํให้บรรลุแผนได้
ดียิ�งขึ�นไปอีก ดว้ยแนวทางนี�  พนักงานจะได้รับการอบรมให้รู้จกัวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการ
ดาํเนินการใหเ้หมาะสมไดด้ว้ยตนเอง นาํเสนอเป็นแผนภูมิไดด้งันี�  
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แผนภูมิที� 47 แผนภูมิแสดงวงจร PDCA แบบญี�ปุ่น 
ที�มา: ศุภชัย อาชีวะระงบัโรค, Practical PDCA: แก้ปัญหาและปรังปรุงงานเพื�อความสําเร็จ, พิมพค์รั� งที� - 
(กรุงเทพฯ:หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซีโน ดีไซน์,-Wpr), 11. 

ทุกครั� งที�วงจรหมุนครบรอบก็จะเป็นแรงส่งให้หมุนในรอบต่อไป วิธีการใหม่ๆ ที�ทาํให้เกิดการ
ปรับปรุงก็จะถูกจดัทาํเป็นมาตรฐานการทาํงาน ซึ� งจะทาํให้การทาํงานมีการพฒันาอยา่งไม่สิ�นสุด ซึ� งอาจเริ�มดว้ย
การปรับปรุงเลก็ๆ นอ้ยๆ ก่อนที�จะกา้วไปสู่การปรับปรุงที�มีความซบัซอ้นมากยิ�งขึ�น นาํเสนอเป็นแผนภูมิไดด้งันี�  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภูมิที� 48 แผนภูมิแสดงวงจร PDCA กบัการปรับปรุงอยา่งต่อเนื�อง 
ที�มา: ศุภชัย อาชีวะระงบัโรค, Practical PDCA: แก้ปัญหาและปรังปรุงงานเพื�อความสําเร็จ, พิมพค์รั� งที� - 
(กรุงเทพฯ:หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซีโน ดีไซน์,-Wpr), 12. 
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วงจร PDCA สามารถประยกุตใ์ชไ้ดก้บัทุก ๆ เรื�อง นบัตั�งแต่กิจกรรมส่วนตวั เช่น การปรุงอาหาร 
การเดินทางไปทาํงานในแต่ละวนั การเรียนหนงัสือ การตั�งเป้าหมายชีวติ ฯลฯ จนกระทั�งถึงระดบับริษทั เช่น การ
แกปั้ญหาที�เกิดขึ�นในกระบวนการทาํงาน การปรับปรุงการให้บริการลูกคา้ หรือแมก้ระทั�งการริเริ�มโครงการ
ใหม่1533  

ขั�นตอนทั�ง p ขั�นตอนของวงจร PDCA ประกอบดว้ย "การวางแผน" อยา่งรอบคอบ เพื�อ " การ
ปฏิบติั " อยา่งค่อยเป็นค่อยไป แลว้จึง "ตรวจสอบ" ผลที�เกิดขึ�น วธีิการปฏิบติัใดมีประสิทธิผลที�สุด ก็จะจดัใหเ้ป็น
มาตรฐาน หากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ก็ตอ้งมองหาวิธีการปฏิบติัใหม่หรือใชค้วามพยายามให้มากขึ�น
กวา่เดิม ซึ�งแต่ละขั�นตอนนั�นมีรายละเอียดดงันี�  

&.การวางแผน (Plan) ขั�นตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการกําหนดกรอบหัวข้อที�ต้องการ
ปรับปรุงเปลี�ยนแปลง ซึ� งรวมถึงการพฒันาสิ�งใหม่ ๆ การแกปั้ญหาที�เกิดขึ�นจากการปฏิบติังาน ฯลฯ พร้อมกบั
พิจารณาว่ามีความจาํเป็นตอ้งใช้ขอ้มูลใดบ้างเพื�อการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงนั�น โดยระบุวิธีการเก็บขอ้มูลให้
ชดัเจน นอกจากนี�  จะตอ้งวเิคราะห์ขอ้มูลที�รวบรวมได ้แลว้กาํหนดทางเลือกในการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงดงักล่าว 
การวางแผนยงัช่วยใหเ้ราสามารถคาดการณ์สิ�งที�เกิดขึ�นในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่าง ๆ ที�อาจเกิดขึ�นได ้
ทั�งในดา้นแรงงาน วตัถุดิบ ชั�วโมงการทาํงาน เงิน เวลา ฯลฯ ซึ�งความสูญเสียเหล่านี� เป็นตน้ทุนที�เพิ�มขึ�นของสิ�นคา้
และบริการโดยไม่สร้างมูลค่าเพิ�มใดๆ เลย ผูบ้ริโภคเองก็ไม่ตอ้งการที�จะเสียงเงินเพิ�มเติมเพื�อชดเชยตน้ทุนที�สูงขึ�น 
เมื�อเป็นเช่นนี� ในที�สุดองคก์ารก็จะสูญเสียความสามารถทางการแข่งขนัในตลาด  การวางแผนมีขอ้ดีโดยสรุปคือ
ช่วยให้รับรู้สภาพปัจจุบนั พร้อมกบักาํหนดสภาพที�ตอ้งการให้เกิดขึ�นในอนาคต ดว้ยการผสานประสบการณ์ 
ความรู้ และทกัษะอยา่งลงตวั โดยทั�วไปการวางแผนมีอยูด่ว้ยกนั - ประเภทหลกั ๆ คือ การวางแผนเพื�ออนาคต 
เป็นการวางแผนสาํหรับสิ�งที�จะเกิดขึ�นในอนาคตหรือกาํลงัจะเกิดขึ�น บางอยา่งเราไม่สามารถควบคุมสิ�งนั�นไดเ้ลย 
แต่เป็นการเตรียมความพร้อมของเราสําหรับสิ�งนั�นเป็นตน้วา่ การเตรียมพร้อมสําหรับอากาศที�แปรปรวน การ
ส่งเสริมการตลาด และการดาํเนินโครงการส่งเสริมการเพิ�มผลผลิตในบริษทั และการวางแผนเพื�อการปรับปรุง
เปลี�ยนแปลง เป็นการวางแผนเพื�อเปลี�ยนแปลงสภาพที�เกิดขึ�นในปัจจุบนัเพื�อสภาพที�ดีขึ�น ซึ� งเราสามารถควบคุม
ผลที�เกิดในอนาคตไดด้ว้ยการเริ�มตน้เปลี�ยนแปลงตั�งแต่ปัจจุบนั เป็นตน้วา่ การเปลี�ยนพฤติกรรมที�ขี� เกียจ และการ
ลดของเสียที�เกิดขึ�นในกระบวนการผลิต 

-.การปฏิบัติ (DO) ขั�นตอนการปฏิบติั คือ การลงมือปรับปรุงเปลี�ยนแปลงตามทางเลือกที�ได้
กาํหนดไวใ้นขั�นตอนการ วางแผน ในขั�นนี�ตอ้งตรวจสอบระหวา่งการปฏิบติัดว้ยวา่ไดด้าํเนินไปในทิศทางที�ตั�งใจ
หรือไม่ พร้อมกบัสื�อสารให้ผูที้�เกี�ยวขอ้งรับทราบดว้ย เราไม่ควรปล่อยให้ถึงวินาทีสุดทา้ยเพื�อดูความคืบหนา้ที�
เกิดขึ�น หากเป็นการปรับปรุงในหน่วยงานผูบ้ริหารยอ่มตอ้งการทราบความคืบหนา้อยา่งแน่นอน เพื�อจะไดม้ั�นใจ
วา่โครงการปรับปรุงเกิดความผิดพลาดนอ้ยที�สุด  

o.การตรวจสอบ (Check) ขั�นตอนการตรวจสอบ คือ การประเมินผลที�ไดรั้บจากการปรับปรุง
เปลี�ยนแปลง แต่ขั�นตอนนี�มกัจะถูกมองขา้มเสมอการตรวจสอบทาํให้เราทราบวา่การปฏิบติัในขั�นที�สองสามารถ

                                                
1533ศุภชยั อาชีวะระงบัโรค, Practical PDCA: แก้ปัญหาและปรังปรุงงานเพื�อความสําเร็จ, พิมพ์

ครั� งที� - (กรุงเทพฯ:หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซีโน ดีไซน์,-Wpr), 9-12. 
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บรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ที�ไดก้าํหนดไวห้รือไม่ สิ�งสําคญัก็คือ เราตอ้งรู้ว่าจะตรวจสอบอะไรบา้งและ
บ่อยครั� งแค่ไหน ขอ้มูลที�ไดจ้ากการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์สาํหรับขั�นตอนถดัไป  

p.การดาํเนินงานให้เหมาะสม (Act) ขั�นตอนการดาํเนินงานให้เหมาะสมจะพิจารณาผลที�ไดจ้าก
การตรวจสอบ ซึ�งมีอยู ่- กรณี คือ ผลที�เกิดขึ�นเป็นไปตามแผนที�วางไว ้หรือไม่เป็นไปตามแผนที�วางไว ้หากเป็น
กรณีแรก ก็ใหน้าํแนวทางหรือกระบวนการปฏิบติันั�นมาจดัทาํให้เป็นมาตรฐาน พร้อมทั�งหาวิธีการที�จะปรับปรุง
ใหดี้ยิ�งขึ�นไปอีก ซึ� งอาจหมายถึงสามารถบรรลุเป้าหมายไดเ้ร็วกวา่เดิม หรือเสียค่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่เดิม หรือทาํให้
คุณภาพดียิ�งขึ�นก็ไดแ้ต่ถา้หากเป็นกรณีที�สอง ซึ�งก็คือผลที�ไดไ้ม่บรรลุวตัถุประสงคต์ามแผนที�วางไว ้ควรนาํขอ้มูล
ที�รวบรวมไวม้าวิเคราะห์ และพิจารณาว่าควรจะดาํเนินการอย่างไรต่อไปนี� คือ 1) มองหาทางเลือกใหม่ที�น่าจะ
เป็นไปได ้2) ใชค้วามพยายามใหม้ากขึ�นกวา่เดิม 3) ขอความช่วยเหลือจากผูรู้้ และ 4) เปลี�ยนเป้าหมายใหม่1534 

วรีะศกัดิ{  ไกรสงัข ์ไดก้ล่าวไวว้า่เทคนิคและวธีิการควบคุมงานมีหลายวธีิ ไดแ้ก่ 1) การควบคุมงาน
โดยใชง้บประมาณ (The budget as a control device) 2) การควบคุมงานโดยใชเ้ทคนิค MBO (Management by 
Objective as a Control device) 3) การควบคุมงานโดยใชห้้องปฏิบติัการ(Operation room as a Control device) 4) 
การควบคุมงานโดยกาํหนดมาตรฐานงาน (Standardization as a Control device) 5) การควบคุมงานโดยวิธีการ
ตรวจเยี�ยม(Visiting as a Control device) 6) การควบคุมงานโดยใชใ้ห้เสนอรายงาน (Reporting as a Control 
device) และ 7) การควบคุมงานโดยใช ้Program Evaluation and Review Technique (PERT)1535   

 นภาพร ขนัธนภา ไดก้ล่าวถึงการควบคุมนอกเวลาปฏิบติังาน (Off-the-Job Behavior) ไวว้า่ การ
ควบคุมนอกเวลาปฏิบติังานเป็นการควบคุมพฤติกรรมของพนกังานนอกเวลางาน ส่วนมากเน้นในดา้นความ
ปลอดภยั การควบคุมดา้นตน้ทุน การเสพยาเสพติดและสุขภาพอนามยั กิจการหลายแห่งมีนโยบายควบคุมโดยมี
การตรวจสอบพฤติกรรมของพนกังานนอกเวลาทาํงาน รวมทั�งมีการกระตุน้ให้ปฏิบติัในสิ�งที�ถูกตอ้ง เช่น การสูบ
บุหรี�  การดื�มสุรา ยาเสพติด รวมทั�งการแข่งขนักีฬาที�มีอนัตราย เช่น แข่งรถ ปีนเขา ฯลฯ ทั�งนี� ยงัไดก้ล่าวถึงขอ้ที�
ควรพิจารณาในการควบคุมของบริษทัระหวา่งประเทศ (International Companies)ไวว้า่ บริษทัระหวา่งประเทศมี
ขอ้พิจารณาพิเศษในการควบคุมคือ &) การควบคุมจะตอ้งมีความยืดหยุน่ และพิจารณาถึงสภาวะแวดลอ้มเฉพาะ
อยา่งขององคก์ารและของประเทศ 2) ระยะทางทางภูมิศาสตร์ ทาํให้ตอ้งใชก้ารควบคุมบางอยา่ง เช่น การสังเกต
เกิดความลาํบาก 3)จาํเป็นตอ้งมีการปรับปรุงมาตรฐานการควบคุมให้เขา้กบัสภาวะแวดลอ้มในทอ้งถิ�น 3) 
ค่าแรงงาน (Labor Costs) 3) ผลิตภาพ (Productivity) 4) การกาํหนดราคา และอตัราแลกเปลี�ยนทาํให้
ความสามารถทาํกาํไรและผลตอบแทนจากการลงทุนผิดไป 5) การจดัแบ่งแผนกงานขององค์การในบริษทั
ระหว่างประเทศ อาจมีความต่างกนั และ W) แหล่งของผูบ้ริหารระดบัสูง และวฒันธรรมของประเทศมีความ
แตกต่างกนั1536 

                                                
1534เรื�องเดียวกนั, 17-21. 
1535วรีะศกัดิ{  ไกรสงัข,์ “การควบคุมงานก่อสร้างของเทศบาลตาํบลในเขตพื�นที�จงัหวดัสุพรรณบุรี” 

(วทิยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาลยัการปกครองทอ้งถิ�น มหาวทิยาลยัขอนแก่น, -WWo), 
10. 

1536นภาพร ขนัธนภา, การจัดองค์การและการบริหารธุรกิจ (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยั
รามคาํแหง, -WpW), 268-269. 
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งานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 
  

งานวจิยัในประเทศ 
 ทินพนัธ์ุ นาคะตะ ไดท้าํการวิจยัเรื�อง คุณค่าของพุทธศาสนาในการบริหารราชการ  ผลการวิจยั
พบวา่ ในการวจิยัครั� งนี�ผูว้จิยัไดต้ั�งวตัถุประสงคใ์นการวจิยัไว ้4 ขอ้เพื�อนาํมาสู่ขอ้สรุปที�วา่พุทธศาสนามีคุณค่าต่อ
การบริหารของไทยอยา่งไรบา้ง ซึ�งผูว้จิยัไดย้กขอ้เท็จจริงและเหตุผลต่าง ๆ ที�ส่งเสริมความสาํคญั 4 ประการของ
พุทธศาสนาดังกล่าว นอกจากนี� ผูว้ิจัยยงัได้วิเคราะห์ถึงปัญหาบางประการที�มีอยู่ในสังคมไทย ซึ� งอาจเป็น
ประโยชน์แก่การปรับปรุงแกไ้ขใหศ้าสนามีคุณค่าต่อสงัคมยิ�งขึ�น ปัญหาเหล่านี�ไดแ้ก่ 1) ในการพฒันาประเทศนั�น
ขาดการพฒันาในด้านจิตใจ ซึ� งเป็นสิ�งจาํเป็นควรจะไดน้ําพุทธปรัชญามาเป็นคุณธรรมหรือจริยธรรมในการ
ปกครองและการบริหารราชการ 2) มีความแตกต่างระหวา่งพทุธปรัชญาในขั�นอุดมการณ์กบัพุทธศาสนาในสังคม
ที�คนไทยไดย้ึดถือไปปฏิบติัอยูบ่า้ง 3) คนไทยส่วนมากยงัเป็นพุทธศาสนิกชนแต่เพียงในนามเท่านั�นแต่ไม่ได้
เคร่งครัดต่อการประพฤติปฏิบติัเท่าที�ควรจะเป็น 4) คนไทยโดยทั�วไปขาดความเขา้ใจในหลกัธรรมที�แทจ้ริง 5) 
วธีิการถ่ายทอดหลกัธรรมยงัคงใชแ้บบเดิมที�ถือปฏิบติักนัมานานควรมีการนาํเอาเทคนิคและวธีิการสอนที�ทนัสมยั
มาใช ้และ 6) เวทมนตค์าถายงัเป็นสิ�งจาํเป็นสาํหรับผูที้�มีจิตอ่อนแอ อยา่งไรก็ตามผูว้ิจยัไดส้รุปไวว้า่ คุณลกัษณะ
พิเศษแห่งพทุธปรัชญาในดา้นต่าง ๆ ตามที�ไดศึ้กษามา แสดงให้เห็นวา่พุทธศาสนามีคุณค่าต่อการยึดถือเป็นหลกั
ในการทาํงานและดาํรงชีวิตอยู่มากที�สุด และเหมาะสมต่อการนาํมาปรับปรุงคุณค่านิยมหรือพฤติกรรมในเชิง
พิเศษบางอยา่งไดเ้ป็นอยา่งดี1537   
 สมบูรณ์ ไพรินทร์ ไดท้าํการวิจยัเรื�องการพฒันาค่านิยมทางการบริหารราชการโดยอาศยัหลกัการ
พุทธศาสนา  ผลการวิจยัพบวา่ สถานการณ์เกี�ยวแก่ขา้ราชการในประเทศไทยปัจจุบนัยงัไม่ไดอ้ยูใ่นระดบัที�น่า
พอใจนักเพราะมีการฉ้อราษฎร์บังหลวงกันอยู่ทั�วไป สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการขาดความรู้สึกผิดชอบทาง
ศีลธรรม ควรจะไดมี้การแกไ้ขปรับปรุงโดยการนาํหลกัธรรมในพุทธศาสนาเขา้มาร่วมโดยการจดัให้มีการอบรม
ธรรมแก่ขา้ราชการขึ�นอย่างเป็นระบบระเบียบติดต่อกัน แต่ก่อนอื�นตอ้งสํารวจความตอ้งการในทางบริหาร
เสียก่อน เพื�อให้การพฒันาอบรมจิตใจเกิดคุณค่าทางศีลธรรมอนัจาํเป็นที�สอดคลอ้งและส่งเสริมให้ขา้ราชการมี
แนวทางในการที�จะทาํใหเ้ทคนิคการบริหารแผนใหม่ไดผ้ลดียิ�งขึ�น เพื�อความสะดวกในการอบรมจาํเป็นตอ้งมีการ
จดัตั�งคณะกรรมการในระดบัชาติขึ�นเพื�อทาํหนา้ที�วางโครงการในการฝึกอบรม และอาํนวยความสะดวกในการ
ติดต่อประสานงาน ส่วนการดําเนินการฝึกอบรมควรให้เป็นหน้าที�ของหน่วยงานกลางเป็นผู ้รับผิดชอบ
ต่อเนื�องกนั แต่ในระยะแรกการตั�งหน่วยงานกลางอาจไม่สะดวก ควรให้สาํนกัฝึกอบรม สถาบนับณัฑิตพฒันบริ
หารศาสตร์ เป็นผูด้าํเนินงานในส่วนที�เกี�ยวกบัเทคนิคในทางบริหารแผนใหม่ และในส่วนที�เกี�ยวแก่การพฒันา
จิตใจ เพื�อสร้างคุณค่าที�ดีในทางบริหารไปพร้อม ๆ กนัดว้ย อยา่งไรก็ดีผูว้จิยัไดเ้สนอแนะขอ้คิดเห็นไวใ้นตอนทา้ย
วา่หลกัศาสนา ปรัชญาของพระพทุธเจา้ตรงตามหลกัเหตุผลทางวทิยาศาสตร์ และสามารถนาํไปปรับไดผ้ลดีอยา่ง
ยิ�ง แต่ที�คนไทยเรายงันับถือศาสนาดว้ยศรัทธา มิใช่ดว้ยปัญญานั�น เนื�องจากการดาํรงชีวิตของคนไทย ยงัขาด
หลกัการและเหตุผลอยูม่าก และยงัเขา้ไม่ถึงแก่นแทข้องพทุธศาสนา จึงไม่ไดน้าํมาใชป้ระพฤติปฏิบติั ที�เป็นเช่นนี�

                                                

 1537ทินพนัธ์ุ นาคะตะ, “คุณค่าของพุทธศาสนาในการบริหารราชการ” (วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์,2509), บทคดัยอ่. 
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ผูว้จิยัเห็นวา่เป็นเพราะระบบศาสนาที�เป็นมาแลว้และกาํลงัเป็นอยู ่ยงัไม่ตรงตามหลกัวิทยาศาสตร์และเป็นระบบ
ระเบียบเท่าที�ควร ทาํใหเ้กิดความเห็นขดัแยง้กนัสองฝ่าย คือ ฝ่ายบรรพชิต และฝ่ายหัวสมยัใหม่ซึ� งผูว้ิจยัมั�นใจวา่
หากไดมี้การแกไ้ขเปลี�ยนแปลงระบบเก่า แลว้นาํเอาความคิดของทั�งสองฝ่ายมาผสมกนั จนเกิดเป็นแนวความคิด
และการกระทาํแนวใหม่ คงจะทาํใหข้า้ราชการไทยทุกคนไดรั้บคาํสอนทางศาสนาโดยไม่ยากนกั1538  
 เฉลิม มากนวล ได้ทาํการวิจัยเรื� องการวิเคราะห์และเปรียบเทียบนิทานชาดกกับนิทานอีสป 
สรุปผลการศึกษาไดด้งันี�  &) นิทานชาดกและนิทานอีสปมีความสาํคญัในดา้นการสอนจริยธรรมโดยใชนิ้ทานเป็น
อุทาหรณ์ แนะแนวทางในการดาํเนินชีวติในทางที�เหมาะสม -) นิทานชาดกเป็นเรื�องราวที�เกิดขึ�นก่อนพุทธกาลที�
พระพุทธเจา้นาํมาตรัสต่อมาถูกบนัทึกไวใ้นพระไตรปิฎกและถูกแปลเป็นภาษาไทยโดยลาํดบั นิทาอีสปเล่าโดย
อีสปชาวกรีกซึ�งมีชีวติอยูป่ระมาณ Wqp ปีก่อนคริสตกาลต่อมาถูกรวบรวมเป็นภาษากรีกเมื�อปี o-A ก่อนคริสตกาล
และและถูกแปลเป็นภาษาไทยโดยลาํดบั o) นิทานชาดกกล่าวถึงเรื�องตวันิทาน คาถาสุภาษิต อธิบายคาถาและการ
กลบัชาติ นิทานเรื�องสัตวท์ั�งหมด --A เรื�อง  นิทานอีสปกล่าวถึงตวันิทานและสรุปสุภาษิตทั�งหมด &-r เรื�อง p) 
นิทานชาดกมีโครงเรื�องและแนวคิดของนิทานชาดกยึดหลกัจริยธรรมต่างๆ  นิทานชาดกยึดหลกัความเชื�อเรื�อง
พระโพธิสัตว์ โดยเชื�อว่านิทานชาดกเป็นการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ในชาติต่างๆ  นิทานชาดกมี
ความสมัพนัธ์กนักบันิทานชาวบา้น  นิทานอีสปมีโครงเรื�องและแนวคิดของนิทานชาดกยดึหลกัที�มุ่งแสดงแนวคิด
ต่างๆ มีโครงเรื� องที�สร้างจากข้อขัดแยง้ระหว่างเรื� อต่างๆ มีโครงเรื� องที� เกิดจากข้อขัดแยง้ภายในตัวละคร 
ประกอบดว้ยสุขสงัโยชน์ต่างๆ มีโครงเรื�องค่อนชา้งซบัซอ้น W)โครงเรื�องและแนวคิดนิทานอีสปมีโครงเรื�องสั�น
และง่าย ไม่ซบัซอ้นมากแต่นิทานชาดกมีโครงเรื�องหลายระดบัตั�งแต่โครงเรื�องง่ายแบบนิทานอีสปจนถึงซบัซอ้น
มีหลายอนุภาค W) นิทานชาดกมีนิทานเรื�องสตัว ์--A เรื�อง ซึ� งสัตวมี์หลายจาํพวกทั�งที�มีอยูจ่ริงในโลกปัจจุบนัและ
สตัวใ์นจินตนาการเช่น ครุฑ นาค กินนร นิทานอีสปมีตวัละครเป็นสัตวเ์พียง pR ชนิด ซึ� งเป็นสัตวป์กติโดยทั�วไป 
แต่ก็มีสัตวพิ์เศษบางเรื�องเช่น ห่านไข่เป็นทอง สัตวแ์ปลงคือแมวเท่านั�น ลกัษณะนิสัยของตวัละครในนิทานทั�ง
สองโดยมากมีลกัษณะที�คลา้ยคลึงกนั แต่แปลกกนัอยูบ่า้งเช่น ราชสีห์ในนิทานชาดกไม่ดุร้าย แพะในนิทานอีสป
โง่แต่ในนิทานชาดกฉลาดเป็นตน้ q) สุภาษิตในนิทานชาดกจะสอดแทรกอยู่ในนิทาน มุ่งให้เลือกปฏิบติัเอง มี
ความละเอียดสุขุม มีหลายลระดบั   ส่วนสุภาษิตในนิทานอีสปจะสรุปไวท้า้ยนิทาน มุ่งสอนเดียงอยา่งเดียว มกั
สอนโดยตรงทั�งขอ้หา้มและขอ้เสนอแนะให้ปฏิบติั  สุภาษิตในนิทานทั�งสองมีทั�งคลา้ยกนัและต่างกนัโดยนิทาน
ชาดกจะมีความสุขมุลึกซึ� งกกวา่สุภาษิตนิทานอีสปและมุ่งแกปั้ญหาที�ตน้เหตุมากกวา่ปลายเหตุ r) นิทานทั�งสองมี
คุณค่าโดยตรงในการสอนจริยธรรม ส่วนคุณค่าดา้นอื�นๆ ที�สอดแทรกอยูใ่นนิทาน เช่น การศึกษา จิตวิทยา สภาพ
สังคม ฯลฯ ลว้นน่าสนใจ เนื�องจากนิทานชาดกเป็นนิทานที�มีโครงเรื�องซับซ้อน เป็นเรื�องยาว ย่อมสอดแทรก
สาระดา้นต่างๆ ลงไดม้ากแต่นิทานอีสปก็มีคุณค่าไม่ยิ�งหยอ่นกวา่กนัมากนกั1539   

                                                
1538สมบูรณ์ ไพรินทร์, “การพฒันาค่านิยมทางการบริหารราชการโดยอาศยัหลกัการพุทธศาสนา” 

(วทิยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2511),
บทคดัยอ่. 
 1539เฉลิม มากนวล, “การวิเคาระห์และเปรียบเทียบนิทานชาดกกบันิทานอีสป” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ,-W&r), -Aq--&-. 
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 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดท้าํการวิจยัเรื�องทศบารมีในพุทธศาสนาเถร
วาท โดยวทิยานิพนธ์นี� มีจุดมุ่งหมายที�จะศึกษาความเปลี�ยนแปลงทางความหมายของศพัท์วา่บารมี ตามที�ปรากฏ
ในคมัภีร์ทางพทุธศาสนาเถรวาทที�แต่งขึ�นในยคุต่างๆ โดยใชว้ธีิการ - อยา่ง คือการศึกษาวธีิการประกอบศพัทแ์ละ
ศึกษาคาํศพัทที์�อยูใ่นคาํแวดลอ้ม (context) ที�ปรากฏในคมัภีร์ จากการศึกษา เห็นไดว้า่ ยคุแรกๆ ในระยะตน้นั�น คาํ
วา่บารมีหมายถึง ความเป็นเลิศ ความเต็มเปี� ยมสมบูรณ์ในดา้นใดก็ได ้ต่อมาความหมายของศพัท์แคบเขา้ คือ จะ
หมายถึงความเป็นเลิศหรือความบริบูรณ์ในหมวดธรรมหมวดใดหมวดหนึ�งในพุทธศาสนา ในที�สุดจะหมายถึง
ความเป็นเลิศ หรือเป้าหมายสูงสุดในทางพุทธศาสนา คือพระนิพพาน ความหมายของคาํว่าบารมีในยุคหลงั 
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งที�เขา้ใจกนัอยา่งแพร่หลายในหมู่คนไทย คือ หมวดธรรมะหรือวิธีการ &A ประการ ที�จะทาํให้ผู ้
ประพฤติปฏิบติัไดบ้รรลุถึงพระนิพพาน ถือว่าเป็นการเปลี�ยนแปลงที�สําคญัในดา้นความหมาย คือเปลี�ยนจาก
เป้าหมายไปเป็นวธีิการที�จะบรรลุเป้าหมาย วทิยานิพนธ์นี�แบ่งเป็น r บท ดงัต่อไปนี�  บทที� & บทนาํ แสดงที�มาของ
ปัญหา วตัถุประสงคใ์นการวจิยั วิธีดาํเนินการวิจยั ขั�นตอนในการวิจยั และประโยชน์ที�จะไดจ้ากการวิจยั บทที� - 
ความหมายของคาํวา่ "บารมี" ตามรูปศพัท์และการประกอบศพัท์ มีเนื�อหา คือ เสนอความคิดต่างๆ ในเรื�องการ
ประกอบศพัท ์ทั�งความเห็นของนกัไวยากรณ์โบราณ และนกัไวยากรณ์รุ่นหลงั (โดยเฉพาะอยา่งยิ�งชาวตะวนัตกที�
ศึกษาภาษาบาลี) บทที� o ความคิดเรื�องบารมีในพระไตรปิฎก แสดงการใชค้าํ "บารมี" ในคาํแวดลอ้มต่างๆ ใน
พระไตรปิฎก (เวน้อปทาน, พุทธวงศ์ และจริยาปิฎก ซึ� งจะกล่าวในบทที� p) ในยคุนี�  บารมี มีความหมายถึง ความ
เป็นเลิศ ความบริบูรณ์หรือเป้าหมายของการปฏิบติั บทที� p ความคิดเรื�องบารมีในอปทาน พทุธวงศ ์และจริยาปิฎก 
แสดงการใช้คาํ "บารมี" ในคาํแวดลอ้มต่างๆ ในคมัภีร์ o เล่มที�กล่าวขา้งตน้ ถือว่าคมัภีร์ ทั� ง o นี� เป็นส่วนของ
พระไตรปิฎกที�ค่อนขา้งจะใหม่ เมื�อเปรียบเทียบกบัคมัภีร์อื�นๆ ในพระไตรปิฎก การศึกษาในวิทยานิพนธ์บทนี�  
ชี� ให้เห็นว่าในคมัภีร์ยคุนี�  ความหมายของคาํวา่ "บารมี" เปลี�ยนแปลงไปจากเป้าหมายสูงสุดไปเป็นวิธีการที�พึง
ปฏิบติัเพื�อบรรลุเป้าหมายสูงสุดนั�น ความหมายในยคุนี�แพร่หลายมากในหมู่พทุธศาสนิกชนในยคุปัจจุบนั อยา่งไร
ก็ตาม ในคัมภีร์ทั� งสามก็ยงัมีการใช้ศัพท์ "บารมี" ในความหมายดั� งเดิม คือ ความเป็นเลิศ (ในสิ�งใดก็ได้ไม่
จาํเป็นตอ้งหมายถึงความเป็นเลิศในพุทธศาสนา) บทที� W ความคิดเรื�องบารมีในคมัภีร์ปกรณ์พิเศษและอรรถกถา 
ในคมัภีร์ปกรณ์พิเศษที�กล่าวถึงในบทนี�  ไดค้วามหมายของบารมีในแนวเดียวกนักบัความหมายในบทที� o แต่ได้
นาํมากล่าวแยกในบทนี�  เพราะเป็นคมัภีร์ที�แต่งขึ�นในสมยัต่างกนัมาก ส่วนอรรถกถา ให้ความหมายของคาํว่า
บารมี ตามแนวพระไตรปิฎกที�อรรถกถานั�นอธิบายความ แต่จะอธิบายละเอียดขึ�น โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง อรรถกถา
ของคมัภีร์จริยาปิฎก อธิบายขั�นตอนในการบาํเพญ็บารมีโดยละเอียด บทที� q ความคิดเรื�องบารมีในคมัภีร์พุทธ
ศาสนาในประเทศไทยและอิทธิพลของความคิดเรื�องบารมีในวฒันธรรมไทย มีเนื�อหากล่าวถึงคาํบารมีที�ปรากฏ
ในคมัภีร์ต่างๆ ทั� งในภาษาบาลีและภาษาไทย กล่าวถึงคาํ "บารมี" ที�ใชใ้นวรรณคดีภาษาสามญัของไทย (ไม่
กล่าวถึงวรรณคดีหรือภาษาถิ�น) และวิวฒันาการของความคิดเรื� องนี� ในวฒันธรรมไทย บทที� r บทสรุปและ
ขอ้เสนอแนะ1540  
 นพดล  เจนอกัษร ไดท้าํการวิจยัเรื�องการศึกษาวิธีสอนของพระพุทธเจา้ ผลการวิจยัพบวา่ 1) ดา้น
หลกัธรรมการสอนและเรียนรู้ 1.1) หลกัธรรมเกี�ยวกบัการสอน พระพุทธศาสนาเนน้ความแตกต่างของผูเ้รียนใน

                                                
1540สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, “ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท” 

(วทิยานิพนธ์ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,-W-p), บทคดัยอ่. 
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ดา้นลกัษณะพื�นฐานทางพฤติกรรมและความแตกต่างทางวุฒิปัญญา ผูส้อนจะตอ้งสังเกตนัยสําคญัของความ
แตกต่างทั�งสอง ลกัษณะพื�นฐานทางพฤติกรรมแบ่งออกเป็น 7 เรียกวา่ อนุสัย 7 ส่วนความแตกต่างทางวฒิุปัญญา
นั�นแบ่งออกไดเ้ป็นสี�กลุ่ม เหมือนดอกบวัสี�เหล่า ผูส้อนตอ้งตั�งใจทาํการสอนตามหลกัเกณฑข์องผูแ้สดงธรรม ซึ� ง
เรียกวา่ ธรรมเทศกธรรม ซึ� งแบ่งออกเป็น 5 ประการ คือ สอนถูกลาํดบัขั�นตอน ขยายความสาํคญัให้เขา้ใจได ้มี
เมตตา ไม่เพง่เลง็อามิสสินจา้ง และสอนโดยความสาํรวม 1.2) หลกัธรรมเกี�ยวกบัการเรียนรู้ พุทธศาสนาเนน้เรื�อง 
เบญจขนัธ์และความสัมพนัธ์ของอายตนะภายในและอายตนะภายนอก องค์ประกอบของการเรียนรู้ที�สาํคญัอีก
สามประการคือ ปริยติั ปฏิบติัและปฏิเวธ 2) วธีิสอนของพระพทุธเจา้ที�ทรงใชก้บัผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและไดท้รง
ยดึหลกัสาํคญั 2 ประการเป็นแนว คือ ทรงสอนโดยมีบุคคลเป็นที�ตั�ง เรียกบุคลาธิษฐานเทศนา และทรงสอนโดยมี
ธรรมะเป็นที�ตั�งเรียกวา่ ธรรมาธิษฐานเทศนา  วิธีสอนของพระพุทธเจา้มี 7 วิธี คือ วิธีสอนโดยการบรรยาย วิธี
สอนโดยการซกัถามและสนทนาโตต้อบ  วิธีสอนโดยการสาธิต  วิธีสอนแบบแกปั้ญหาหรือวิธีสอนแบบตามขั�น
อริยสจัสี� วธีิสอนแบบสืบสวนสอบสวน  วธีิสอนแบบอุปนยั วิธีสอนแบบอนุนยั เทคนิควิธีสอนของพระพุทธเจา้
มีสิบวิธี คือ การใชภ้าษาง่ายๆ การใช้วสัดุที�หาง่ายในภูมิประเทศ การตีความหมาย การให้คาํกาํจัดความ การ
ยกตวัอยา่งอุปมาอุปมยั การใชอ้ารมณ์ขนั การพูดดกัใจ การใชว้าจาวา่กล่าวตกัเตือน การตอบปัญหา  และการใช้
ไหวพริบปฏิภาณในการโตต้อบ1541 
 วรีะ อาํพนัสุข ไดท้าํการวจิยัเรื�องการประยกุตพ์ุทธธรรมในการบริหารการศึกษาดา้นบุคลากร ใน
ปี พ.ศ. -W-r ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้หลักบริหารงานบุคคลแผนใหม่และพุทธธรรมร่วมกับ
ประสบการณ์ของผูบ้ริหารทาํใหก้ารบริหารบุคลากรประสบความสาํเร็จ กล่าวคือ ผูบ้ริหาร 93 คน เห็นดว้ยวา่การ
ใชพุ้ทธธรรมเป็นแนวปฏิบติัในการบริหารบุคลากรนั�นไดผ้ลดีจริง ผูบ้ริหาร 97 คน เห็นดว้ยว่าพุทธธรรมเป็น
ปัจจยัที�ทาํให้การบริหารบุคลากรประสบความสาํเร็จจริง การบริหารจิตโดยอาศยัหลกัธรรมในพระพุทธศาสนา
เพื�อให้จิตมีสมรรถภาพสูงเป็นปัจจยัทาํให้การบริหารบุคลากรประสบความสําเร็จจริง คือผูบ้ริหาร 94 คนเห็น
ดว้ย1542  

พฒัน์ เพง็ผลา ไดท้าํการวิจยัเรื�องการวิเคราะห์การบาํเพญ็บารมีของพระโพธิสัตวใ์นนิบาตชาดก 
ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ ชาดก Wpr เรื�องจดัเป็นหมวดหมู่ตามบารมี &A ไดด้งันี�  ทานบารมี มี oW ชาดก ศีลบารมี มี oo 
ชาดก เนกขมัมบารมี มี sA ชาดก ปัญญาบารมี มี -Wq ชาดก วิริยบารมี มี r ชาดก ขนัติบารมี มี -W ชาดก สัจบารมี 
มี R ชาดก อธิษฐานบารมี มี q ชาดก เมตตาบารมี มี qs ชาดก และอุเบกขาบารมี มี -q ชาดก รวมเป็น Wpr ชาดก 
สาํหรับการจดัเป็นชั�นบารมีนั�น ชาดก Wpr เรื�อง สามารถจดัลงในชั�นทั�งสามของบารมี &A ไดด้งันี�  ทานบารมี: ชั�น
บารมี มี -q ชาดก ชั�นอุปบารมี มี o ชาดก ชั�นปรมตัถบารมี มี q ชาดก ศีลบารมี:ชั�นบารมี มี oA ชาดก ชั�นอุปบารมี 
มี - ชาดก ชั�นปรมตัถบารมี มี & ชาดก เนกขมัมบารมี: ชั�นบารมี มี rs ชาดก ชั�นอุปบารมี และชั�นปรมตัถบารมี มี
ชั�นละ & ชาดก ปัญญาบารมี: ชั�นบารมี มี -Wo ชาดก ชั�นอุปบารมี มี - ชาดก และชั�นปรมตัถบารมี มี & ชาดก วิริย
บารมี: ชั�นบารมี มี W ชาดก ชั�นอุปบารมีและชั�นปรมตัถบารมี มีชั�นละ & ชาดก ขนัติบารมี: ชั�นบารมี มี -o ชาดก 

                                                
1541นพดล  เจนอักษร, “การศึกษาวิธีการสอนของพระพุทธเจ้า” (วิทยานิพนธ์ปริญญานิพนธ์

การศึกษามหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนรินทรวโิรฒ มหาสารคาม,2526), 82-86. 
1542วีร ะ  อํา พัน สุข ,  ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ พุ ท ธ ธ ร ร ม ,  พิ ม พ์ค รั� ง ที�  3 ( ก รุ ง เ ท พ ฯ : สํ า นัก พิ ม พ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2551), 6-7. 



 

 

757 
 

ชั�นอุปบารมีและชั�นปรมตัถบารมีมีชั�นละ & ชาดก สจับารมี: ชั�นบารมี มี r ชาดก ชั�นอุปบารมีและชั�นปรมตัถบารมี
มีชั�นละ & ชาดก อธิษฐานบารมี: ชั�นบารมี มี p ชาดก ชั�นอุปบารมีและชั�นปรมตัถบารมีมีชั�นละ & ชาดก เมตตา
บารมี: ชั�นบารมี มี qq ชาดก ชั�นอุปบารมีและชั�นปรมตัถบารมีมีชั�นละ & ชาดก อุเบกขาบารมี: ชั�นบารมี มี -q 
ชาดก ชั�นอุปบารมีและชั�นปรมตัถบารมีมีชั�นละ & ชาดก รวมชั�นบารมีทั�งหมดมี W&s ชาดก ชั�นอุปบารมี มี &p 
ชาดก ชั�นปรมตัถบารมี มี &W ชาดก รวมชาดกทั�งหมดเป็น Wpr ชาดก1543 

ดุษฎี สีตลวรางค์ ได้ทําการวิจัยเรื� องการศึกษาในสังคมพระพุทธศาสนาตามที�ปรากฏใน
พระไตรปิฎก ผลการวิจยัพบว่า การศึกษาในสังคมพระพุทธศาสนาสัมพนัธ์กบัทรรศนะเกี�ยวกบัโลกทศัน์ใน
พระพทุธศาสนา โลกที�ควรศึกษา คือ โลกตามการรับรู้ของมนุษยเ์อง ผลของการศึกษาไดแ้ก่ การรู้ชดัในอริยสัจ 4 
ไตรสิกขา เป็นเป้าหมายการศึกษาในระดบัอุดมคติ กลัยาณมิตรและโยนิโสมนสิการเป็นปัจจยัเอื�อใหเ้กิดการศึกษา 
สิกขาบทต่างๆ องคฌ์าน และการสงัโยชน์เป็นเกณฑใ์นการประเมิน สังคมผูบ้วชมีลกัษณะเป็นสังคมการศึกษา มี
การเลือกสรรสมาชิกการจดัระเบียบสังคมโดยอาศยัวินยัสงฆ์ เป็นสังคมที�มีโอกาสในการศึกษา และบรรยากาศ
ทางการศึกษาสูงกวา่สงัคมฆราวาส1544 

ไพฑูรย์ ขุนอาสา ได้ทาํการวิจัยเรื� องผูบ้ริหารกับการใช้สังคหวตัถุธรรม:ศึกษากรณีผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสาํนกังานการประถมศึกษา อาํเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริหาร
และครูผูส้อนส่วนใหญ่เป็นชาวพทุธและมีความเชื�อวา่พระพุทธเจา้มีจริง หลกัธรรมคาํสอนในพระพุทธศาสนามี
ค่าต่อตนเองและสังคม และสามารถนําไปปฏิบติัในชีวิตประจาํวนั นอกจากนี� พบว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อนมี
ความรู้พื�นฐานในหลกัสงัคหวตัถุธรรม คือ ทาน ปิยวาจา อตัถจริยา และสมานตัตตา ยงัไม่ชดัเจนเพียงพอ สรุปได้
วา่ ผูบ้ริหารโรงเรียน ยงัมีความเขา้ใจในหลกัสงัคหวตัถุธรรมไม่ชดัเจนดี จึงไม่สามารถนาํหลกัสงัคหวตัถุธรรมไป
ใชใ้นการบริหารงานไดค้รบถว้ยเตม็ที� จึงควรส่งเสริมใหผู้บ้ริหารมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัธรรมขอ้นี� ใหถู้กตอ้ง
ก่อน จึงจะสามารถนําไปปฏิบติัได้อย่างถูกตอ้งครบถว้น และก่อให้เกิดประโยชน์แก่การบริหารงานได้อย่าง
แทจ้ริง1545 

ธีรพงษ ์ สารแสน ไดท้าํการวิจยัเรื�องบรรยากาศขององคก์ารที�ส่งเสริมประสิทธิผลในการทาํงาน
อนัเนื�องมาจากการใชห้ลกัธรรมทางพทุธศาสนาของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ การบริหาร
เชิงพทุธมีความสัมพนัธ์กบัคุณลกัษณะส่วนตวัของผูบ้ริหารดา้นวฒิุการศึกษา และมีความสัมพนัธ์กบับรรยากาศ
องคก์าร ส่วนบรรยากาศขององคก์ารมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการทาํงานของครู แต่ไม่มีความสัมพนัธ์
กบัผลการปฏิบติังานของครู สาํหรับความสัมพนัธ์ในเชิงเหตุผลของการบริหารเชิงพุทธที�มีต่อความพึงพอใจใน

                                                
1543พฒัน์ เพง็ผลา, “การวิเคราะห์การบาํเพญ็บารมีของพระโพธิสัตวใ์นนิบาตชาดก,” รายงานการ

วจิยั ภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง,2530), บทคดัยอ่. 
1544ดุษฎี สีตลวรางค์, “การศึกษาในสังคมพระพุทธศาสนาตามที�ปรากฏในพระไตรปิฎก” 

(วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฏีบณัฑิต สาขาวิชา หลกัสูตรและการสอน บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์ราช
วทิยาลยั,2531), บทคดัยอ่. 

1545ไพฑูรย์ ขุนอาสา, “ผู ้บริหารกับการใช้สังคหวตัถุธรรม: ศึกษากรณีผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาอาํเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ”์ (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2532), บทคดัยอ่. 
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การทาํงานนั�นพบว่า ความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลในทางตรงมีมากกวา่ความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลในทางออ้มโดยผ่าน
บรรยากาศขององคก์ารเกือบ 2 เท่า ซึ�งทาํใหอ้ธิบายไดว้า่ การสร้างความพึงพอใจในการทาํงานของครูสามารถใช้
การบริหารเชิงพทุธเป็นกลวธีิในการสร้างได ้ดงันั�นผูที้�รับผิดชอบในการพฒันาผูบ้ริหารการศึกษา ควรนาํแนวคิด
ของการบริหารเชิงพทุธไปพฒันาผูบ้ริหารโรงเรียนต่อไป1546 

กรเพชร เพชรรุ่ง ไดท้าํการวิจยัเรื�องการวิเคราะห์พระโพธิสัตวใ์นปัญญาสชาดก ผลการวิจยัสรุป
ไดว้า่ พระโพธิสตัวใ์นปัญญาสชาดกมี - ประเภท ไดแ้ก่ พระโพธิสตัวที์�กาํเนิดเป็นมนุษย ์มี Wr เรื�อง และที�กาํเนิด
เป็นสัตว ์มี p เรื�อง โดยที�กาํเนิดเป็นมนุษยน์ั�นส่วนมากกล่าวถึงพระโพธิสัตวว์า่มาจากเทวโลก พิจารณาฐานะ W 
ประการ คือกาล ประเทศ ตระกูล มารดาและอายุแลว้จึงมาปฏิสนธิในครรภม์ารดาผ่านไป &A เดือนจึงไดค้ลอด
เป็นทารกสมบูรณ์ดว้ยลกัษณะทุกประการซึ� งในขณะคลอดก็ปรากฏเหตุอศัจรรยต์่างๆ ครั� นพระโพธิสัตวเ์กิด
มาแลว้ก็มีจริยาวตัรทั�งที�เป็นกศุลและอกศุลตามเหตุปัจจยันั�นๆ ส่วนที�กาํเนิดเป็นสัตวมิ์ไดก้ล่าวที�มากล่าวเพียงแต่
ว่ามาเกิดเป็นสัตวอ์ะไรเท่านั�น ครั� นเกิดเป็นสัตวน์ั�นๆ ก็กล่าวพรรณนาถึงลกัษณะรูปพรรณสัณฐานของพระ
โพธิสตัวมี์สีกายเป็นตน้ และการบาํเพญ็บุญบารมีต่างๆ  ซึ� งชาดกในส่วนที�เกิดเป็นสัตวนี์�กล่าวแต่เพียงกุศลกรรม
ฝ่ายเดียวมิไดก้ล่าวถึงอกุศลกรรมของพระโพธิสัตวแ์ละกล่าวถึงเหตุอศัจรรยที์�เกิดกบัพระโพธิสัตวไ์วเ้พียงชาติ
เดียว และปรากฏใหเ้ห็นวา่พระโพธิสัตวใ์นปัญญาสชาดกไดบ้าํเพญ็บารมีต่างๆ เวน้แต่อุเบกขาบารมีเท่านั�นที�ไม่
ปรากฏอยา่งชดัแจง้1547  

พระมหาแหวนทอง ปุGฺญาคโม (บุญคาํ) ไดท้าํการวิจยัเรื�องวิธีการสอนของพระพุทธเจา้ตามที�
ปรากฏในพระสูตรและพระวนิยั ผลการวจิยัพบวา่ พระพทุธเจา้ทรงมีพระคุณสมบติัของความเป็นพระบรมศาสดา 
คือพระองคท์รงผ่านการตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณมาแลว้ จึงทรงไดรั้บการขนานพระนามวา่ พระองค์
ทรงเป็นศาสดาของมวลเทพและมนุษย์ทั� งหลาย พระองค์ทรงทําหน้าที�ในการเป็นผู ้สอนและทรงก่อตั� ง
พระพทุธศาสนาไปพร้อม ๆ กนั จนเป็นผลสาํเร็จไดด้ว้ยดี เพราะวา่พระองคมี์พระคุณสมบติัอนัประกอบไปดว้ย
ทศพลญาณ 10 ประการ ทรงมีพระปรีชาสามารถหยั�งรู้ฐานะและอฐานะ เป็นตน้ ทั� งทรงประกอบดว้ยพระคุณ 3 
ประการ คือ พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณ พระองคท์รงสอนผูฟั้งดว้ยเนื�อหาที�ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด คือพระองค์ทรงสอนผูฟั้งด้วยการเริ�มต้นจากสิ�งที� เห็นได้ง่ายไปสู่สิ�งที� เห็นได้ยากหรือจาก
รูปธรรมไปหานามธรรม ลุ่มลึกลงไปตามลาํดบั ให้ผูฟั้งเกิดการหยั�งรู้ยิ�งเห็นจริงในสิ�งที�ควรรู้ควรเห็น ตรงตาม
หลกัเนื�อหาต่าง ๆ มีเหตุผล เฉพาะแต่สิ�งที�เห็นว่าจาํเป็นและเหมาสมกบัผูฟั้ง และตามหลกัของนวงัคสัตถุศาสน์ 
พระองค์ทรงมีวิธีสอนที�เหมาะแก่แต่ละบุคคล คือ ทรงมีวิธีสอนที�ประกอบไปดว้ยการคาํนึงถึงความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลทรงปรับเปลี�ยนการสอนอยูเ่สมอ โดยทรงคาํนึงถึงความพร้อมของผูฟั้งเป็นเกณฑ ์เปิดโอกาสให้

                                                
1546ธีรพงษ ์ สารแสน, “บรรยากาศขององคก์ารที�ส่งเสริมประสิทธิผลในการทาํงานอนัเนื�องมาจาก

การใช้หลกัธรรมทางพุทธศาสนาของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
2532), บทคดัยอ่. 

1547กรเพชร เพชรรุ่ง, “การวิเคราะห์พระโพธิสัตวใ์นปัญญาสชาดก” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 
-Wop), prq-pso. 
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ผูฟั้งแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเสรี ชี�แนะแนวทางใหผู้ฟั้งลงมือปฏิบติัธรรมดว้ยตวัของเขาเอง ใหค้วามสนใจหรือ
ใส่ใจในผูฟั้งเป็นรายบุคคลไป พร้อมทั�งเปิดโอกาสให้ผูฟั้งที�ดอ้ยโอกาสหรือทุพลภาพ เช่น ในกรณีของบุรุษโรค
เรื� อนชื�อว่า สุปปพุทธกุฎฐิ และกรณีของพระปูติคตัตติสสเถระ เป็นตน้ ไดมี้โอกาสสัมผสัรสแห่งอมตธรรมที�
พระองคท์รงคน้พบแลว้ ทรงมีลีลาการสอนที�เหมาะสมกบัสถานการณ์และสภาพแวดลอ้มของผูฟั้ง เช่น ทรงรู้จกั
การเริ�มตน้ในการสอน ทรงสร้างบรรยากาศในการสอน ทรงสอนมุ่งไปสู่หลกัเนื�อหา ทรงสอนโดยเคารพ โดย
อาการอนัสุภาพ โดยความละมุนละไม ทรงสอนดว้ยวิธีที�รุนแรงและทรงสอนอยา่งประนีประนอม พระองคท์รง
ปรับรูปแบบการสอนใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ของผูฟั้งอยูเ่สมอ คือ ทรงจดัรูปแบบการสอนให้เขา้กบัจริตของ
ผูฟั้งนั�น ๆ เช่น ทรงสอนแบบสนทนา หรือแบบธรรมสากจัฉา แบบบรรยาย แบบพรรณนาโวหาร แบบตอบ
ปัญหา แบบวางกฎขอ้บงัคบั แบบยนืยนัขา้งเดียว แบบแยกแยะประเด็นต่าง ๆ ให้ชดัเจน แบบปฏิปุจฉา แบบหยดุ
พกัปัญหา และทรงสอนยกอุปมาอุปมยัมาประกอบ เป็นตน้ พระองคท์รงใชก้ศุโลบายที�ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด
ในการสอนแต่ละครั� ง คือ ทรงมีอุบายประกอบการสอน เช่น ทรงยกเรื� องราวต่าง ๆ มาเล่าเป็นตัวอย่าง
ประกอบการสอน การนาํเอาสิ�งต่าง ๆ ที�มีอยู่ในพื�นที�มาเป็นอุปกรณ์ประกอบการสอน การลงมือปฏิบติัให้ผูฟั้ง
ยดึถือเป็นตวัอยา่ง การใชภ้าษาเล่นคาํต่าง ๆ เพื�อให้ผูฟั้งเกิดการเรียนรู้ ทรงเลือกสรรบุคคลที�จะสอน รู้จกัการใช้
จงัหวะและโอกาสอนัเหมาะอนัควร มีอุบายยืดหยุ่น และทรงให้รางวลัคือความยกยอ่งแก่สาวกผูค้วรให้รางวลั 
เป็นตน้ และเมื�อวเิคราะห์เปรียบเทียบพทุธวธีิสอนของพระพทุธเจา้ตามที�ปรากฏในพระสูตรและในพระวินยัแลว้
ก็ไดพ้บว่า วิธีสอนของพระพุทธเจา้พร้อมทั�งขั�นตอนรายละเอียดต่าง ๆ ส่วนมากแลว้จะปรากฏอยูใ่นพระสูตร
มากกวา่ในส่วนของพระวนิยั สาํหรับส่วนของพระวนิยันั�นจะเป็นไปในรูปแบบของการบญัญติักฎขอ้บงัคบัต่าง ๆ 
พร้อมทั�งรายละเอียดปลีกยอ่ยต่าง ๆ อยา่งครบถว้น1548 

สืบพงศ์ ธรรมชาติ ไดท้าํการวิจยัเรื�องวิเคราะห์วฒันธรรมจากวรรณกรรมภาคใตป้ระเภทชาดก 
โดยที�เป็นการวิเคราะห์วฒันธรรมที�ผูแ้ต่งกล่าวเอาไวใ้นวรรณกรรมภาคใตป้ระเภทชาดก และชี� ให้เห็นถึงความ
ต่อเนื�องของวฒันธรรมในอดีตสู่ปัจจุบนั วรรณกรรมที�นาํมาวิเคราะห์ลว้นแต่งก่อนสมยัรัชกาลที� q วฒันธรรม
ส่วนมากยงัคงสืบทอดต่อมาจนสมยัปัจจุบนั บางอยา่งมีการปรับเปลี�ยนไปเพื�อความเหมาะสมในการดาํเนินชีวิต
ในสงัคมตามยคุสมยั วฒันธรรมที�ผูว้จิยัวเิคราะห์ไวไ้ดแ้ก่ ประเพณี ความเชื�อ ค่านิยม จริยธรรม ศิลปกรรม สิ�งของ
เครื�องใช ้การแต่งกายและอาหารการกิน วฒันธรรมดงักล่าวนี�ลว้นแต่เป็นสิ�งที�ช่วยใหส้งัคมภาคใตใ้นอดีตดาํรงอยู่
ไดด้ว้ยความปรกติสุขและเป็นพื�นฐานสาํคญัในความเป็นอยูแ่ละการพฒันาของคนไทยภายใตส้มยัต่อมา1549 

วจัฉา พละหงส์ ได้ทําการวิจัยเรื� องวิเคราะห์ตัวละครเชิงปฏิปักษ์ในวรรณคดีทศชาติชาดก 
ผลการวจิยัพบวา่ ตวัละครเชิงปฏิปักษใ์นทศชาติชาดกทั�ง -q ตวันั�นมีบุคลิกภาพแตกต่างกนัออกไป ไม่วา่จะเป็น
ทางดา้นชาติกาํเนิด เพศ วยั อุปนิสยั และพฤติกรรมตวัละคร เหล่านี� มีบุคลิกภาพทั�งที�สมจริงและเกิดจริง คือ บาง
ตวัเป็นมนุษยธ์รรมดา บางตวัก็อมนุษยโ์ดยทั�วไป บทบาทของตวัละครเชิงปฏิปักษใ์นทศชาติชาดกนั�น พบวา่ มีอยู ่

                                                
1548พระมหาแหวนทอง ปุGฺญาคโม (บุญคาํ), “วิธีการสอนของพระพุทธเจา้ตามที�ปรากฏในพระ

สูตรและพระวินัย” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั,2534),บทคดัยอ่. 

1549สืบพงศ์ ธรรมชาติ, “วิเคราะห์วฒันธรรมจากวรรณกรรมภาคใตป้ระเภทชาดก,” รายงานการ
วจิยัทุนอุดหนุนประเภทเงินรายไดจ้ากมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒภาคใต ้ปีงบประมาณ 2534, บทคดัยอ่.   
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p ประการ คือ บทบาทในการเสริมสร้างบารมีให้กบัพระโพธิสัตว ์บทบาทในการให้คติคาํสอนใจแก่ผูอ่้าน ให้มี
ความระมดัระวงัในการดาํเนินชีวติ และเลง็เห็นผลจาการประกอบกรรมดี กรรมชั�ว บทบาทในการสะทอ้นธาตุแท้
ของมนุษยใ์นสังคม และบทบาทในการดาํเนินเรื�อง ช่วยทาํให้เรื�องดาํเนินไปดว้ยความสนุกสนานตื�นเตน้ และมี
คุณค่าแก่ผูอ่้าน สาํหรับลกัษณะร่วมและลกัษณะแตกต่างของตวัละครเชิงปฏิปักษใ์นทศชาติชาดกนั�น พบวา่ ตวั
ละครเหล่านี�  มีลกัษณะที�แตกต่างกนัทั�งทางดา้นบุคลิกภาพและบทบาท ส่วนลกัษณะร่วมพบว่า ดา้นบุคลิกภาพ
นั�นมกัจะเป็นตวัละครที�เกิดในสกลุพราหมณ์ อยูใ่นวยักลางคนถึงวยัชราและเป็นเพศชาย มีอุปนิสยัและพฤติกรรม
ชั�วร้าย ดา้นบทบาทมีลกัษณะร่วมกนัคือ เป็นผูที้�คอยขดัขวาง หน่วงเหนี�ยว ทาํลายสมาธิในการบาํเพญ็บารมีของ
พระโพธิสตัว ์ในขณะเดียวกนัก็ช่วยทาํใหพ้ระโพธิสตัวมี์โอกาสแสดงพระบารมีออกมาอยา่งเด่นชดัยิ�งขึ�น1550 

ธนา นวลปลอด ได้ทําการวิจัยเรื� องความคิดทางการเมืองในสุตตันตปิฎก ผลการวิจัยพบว่า 
ความคิดทางการเมืองปรากฏเด่นชัดใน - พระสูตรคือ อคัคญัญสูตรและจกัวตัติสูตร โดยอคัคญัญสูตร มีการ
นาํเสนอเกี�ยวกบัทฤษฏีกาํเนิดสังคม รัฐ และผูป้กครอง ซึ� งมีประเด็นสําคญัอยู่ที�การหักลา้งลทัธิความเชื�อของ
พราหมณ์ว่าระบบวรรณะแทจ้ริงนั�นเกิดจากการที�คนในสังคมแบ่งงานกนัทาํ พระพุทธเจ้าไดท้รงนําเอาหลกั
เหตุผลและเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์มาเป็นขอ้หักล้าง นอกจากนั�นในอคัคญัญสูตรยงัวิเคราะห์ให้เห็นถึง
ปรัชญาสังคมในแง่ของการวดัคุณค่าของความเป็นมนุษยว์่าการกระทาํ(กรรม)ของมนุษยเ์ป็นสิ�งวดัคุณค่าของ
บุคคล ซึ�งไม่ใช่ชาติกาํเนิดดงัลทัธิพราหมณ์เขา้ใจ ตลอดจนมีการนาํเสนอทฤษฏีสัญญาประชาคมเชิงพุทธอีกดว้ย  
ส่วนในจกักวติัสูตรเป็นการนาํเสนอที�มาของอาํนาจผูป้กครอง ซึ� งสรุปแลว้ก็คือธรรม และยงัไดน้าํเสนอรูปแบบ
ของธรรมิกรัฐ อนัเป็นตวัอย่างให้ผูป้กครองรัฐต่างๆ ปฏิบติัตาม สําหรับพระสูตรอื�นๆ เป็นการกล่าวสนบัสนุน
ความคิดในพระสูตรหลกั - พระสูตรนี� โดยเห็นไดมี้หลายพระสูตรกล่าวถึงธรรมสาํหรับนกัปกครองในรูปแบบ
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทศพิธราชธรรม จกัรวรรดิวตัรธรรม ราชสังคหวตัถุฯลฯ แต่เนื�องจากที�พระพุทธศาสนาเป็น
เรื�องของศาสนาและจริยธรรมจึงมิไดก้ล่าวถึงสิทธิเสรีภาพที�เกี�ยวขอ้งกบัการเมืองโดยตรง แต่เนน้เรื�องการใชสิ้ทธิ
ขั�นพื�นฐานของบุคคลวา่ตอ้งอยูใ่นขอบข่ายของศีล W และตรัสเกี�ยวกบัเสรีภาพดว้ยการห้ามมีทาส ตลอดจนการ
แนะนาํใหใ้ชห้ลกัเหตุผลในการพิจารณาตดัสินปัญหาในเรื�องต่างๆ โดยปราศจากสิ�งครอบงาํหรืออคติ ซึ� งสรุปได้
วา่ไม่วา่จะเป็นรูปแบบการปกครอง ผูป้กครอง อาํนาจในการปกครอง สิทธิเสรีภาพ หรือความเสมอภาค ในทศันะ
ของพระพุทธศาสนามีเป้าหมาย คือ สร้างสรรคป์ระโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชน โดยที�ไม่จาํกดัรูปแบบ วิธีการ
ปกครอง เพื�อความสงบสุขอนัจะบงัเกิดขึ�นแก่ประชาชน ผูเ้ป็นผูป้กครองและผูใ้ตป้กครอง1551 

กรมการฝึกหดัครู กระทรวงศึกษาธิการ ไดท้าํการวจิยัเรื�องการพฒันากระบวนการฝึกหัดครูโดยใช้
มิติทางพทุธธรรม ผลการวจิยัพบวา่ ผูเ้ชี�ยวชาญเห็นดว้ยกบัการกาํหนดจุดมุ่งหมายการฝึกหัดครู โดยใชห้ลกัความ
เป็นกลัยาณมิตร กาํหนดเนื�อหาโดยใชห้ลกัอริยสัจ p กาํหนด กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชห้ลกัปรโตโฆสะ
และโยนิโสมนสิการ กาํหนดกิจกรรมเสริมโดยใชห้ลกัวิถีแห่งการฝึกตน r ประการ ไดแ้ก่ กลัยาณมิตตตา สีล

                                                
1550วจัฉา พละหงส์, “วิเคราะห์ตัวละครเชิงปฏิปักษ์ในวรรณคดีทศชาติชาดก” (วิทยานิพนธ์

ปริญญาการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาสารคาม, 2535), บทคดัยอ่.   

1551ธนา นวลปลอด, “ความคิดทางการเมืองในสุตตนัตปิฎก” (วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหา
บณัฑิต สาขาวชิาปรัชญา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2536), บทคดัยอ่. 
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สมัปทา อตัตสมัปทา ฉนัทสมัปทา ทิฎฐิสมัปทา อปัปมาทสมัปทา และโยนิโสมนสิการ การจดัสภาพแวดลอ้มโดย
ใชห้ลกัสัปปุริสธรรม r และสัปปายะ r และดา้น การประเมินผล ควรประเมินผลทั� ง p ดา้น ไดแ้ก่ กาย จิตใจ 
สังคม และปัญญา โดยมี การประเมินผล o ระยะ คือ การประเมินผลเบื�องตน้ การประเมินผลท่ามกลาง และการ 
ประเมินผลเบื�องปลาย 1552 
  เชิงชาญ จงสมชัย ได้ทาํการวิจัยเรื� องพุทธธรรมและการเมืองกับการพฒันาประชาธิปไตยใน
ทศันะพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ผลการวิจยัพบว่า ในทศันะของพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
การเมืองและการพัฒนาประชาธิปไตยต้องตั� งอยู่บนพื�นฐานของหลักพุทธธรรม นั�นคือการเมืองและ
ประชาธิปไตยถือว่าเป็นส่วนของวิจยั (การจดัระเบียบภายในสังคมมนุษย)์ ที�ตอ้งสอดคลอ้งกบัธรรม (สัจธรรม 
ความจริงแห่งธรรมชาติ) จึงจะเป็นการเมืองและประชาธิปไตยที�มีคุณภาพ และในส่วนของการพฒันาการเมือง
และประชาธิปไตยนั�นตอ้งเน้นไปที�การพฒันาคุณภาพของคนเป็นสาํคญั กล่าวคือตอ้งพฒันาคุณภาพของคนใน
สงัคมใหค้นเป็นธรรมาธิปไตยโดยใชห้ลกัสิกขา (การศึกษา)ให้ครบสมบูรณ์ทั�ง ศีล สมาธิ ปัญญา และถือวา่สิ�งนี�
เป็นเงื�อนไขแห่งความสาํเร็จของการพฒันาการเมืองและประชาธิปไตย และจากการมองดว้ยแนวคิดดงักล่าวจะ
เห็นต่อไปว่า หลกัพุทธธรรมสามารถมองและตีความการเมืองและประชาธิปไตยโดยไดส้อดคลอ้งกบัวิถีของ
ความเป็นไทยไดม้ากกวา่หลกัประชาธิปไตยและตะวนัตก1553    
 นรี ภวกานตานนัท ์ไดท้าํการวจิยัเรื�องการเมืองการปกครองในแนวพุทธศาสนา : ศึกษาจากนกัคิด
และพระไตรปิฎก ผลจากการวจิยัพบวา่ ในพระไตรปิฎกนั�นไม่ไดก้าํหนดวา่ระบอบการเมืองการปกครองที�ดีนั�น
ในจะตอ้งมีรูปแบบเป็นอยา่งใด  หากแต่ให้ใชห้ลกัธรรมาธิปไตย หรือการใชห้ลกัธรรมเป็นแม่บท เช่นเดียวกบั
รัฐธรรมนูญนั�นเอง ซึ�งหลกัธรรมาธิปไตยมีพื�นฐานจากโพธิปักขิยธรรม โดยในพทุธกาลก็นาํหลกัธรรมนี�มาใชก้บั
รูปแบบการปกครองที�มีอยูใ่นขณะนั�นทั�งสองรูปแบบ คือการปกครองแบบสาธารณรัฐใชห้ลกัอปริหานิยธรรม 
และการปกครองแบบราชาธิปไตยใชใ้นหลกัทศพิธราชธรรม และจกัรวรรดิวตัร ส่วนผูป้กครองที�ดีมีคุณธรรมนั�น
จะเป็นผูที้�มีลกัษณะของมหาปุริสลกัษณะครบทั�ง 32 ประการ นับวา่เป็นนกัปกครองทีทรงคุณธรรมอยา่งดีที�สุด 
และนกัปกครองจะตอ้งเป็นสัตบุรุษปฏิบติัธรรมตามฐานะแห่งตน เช่นธรรมของผูป้กครอง ธรรมของสมาชิกใน
สงัคม เป็นตน้ ส่วนสุดทา้ย คือ วธีิการปกครองที�จะทาํใหบ้า้นเมืองมีความสุขความเจริญนั�นในสังคมจะตอ้งมีการ
ถือธรรมโดยมีศีล 5 เป็นหลกัพื�นฐาน มีฆราวาสธรรม และหลกัธรรมทางเศรษฐกิจ คือทิฏฐธมัมิกตัถสังวตัตนิก
ธรรมเป็นตน้ และที�สําคญัจะตอ้งจดัการให้สังคมได้รับความรู้ความเขา้ใจและปฏิบติัธรรมอย่างทั�วถึงจริงจัง

                                                

 1552กระทรวงศึกษาธิการ, กรมการฝึกหดัครู, “การพฒันากระบวนการฝึกหัดครูโดยใชมิ้ติทางพุทธ
ธรรม”  รายงานการวิจยั มกราคม - กนัยายน พ.ศ.-Wor, เขา้ถึงเมื�อ 17 ตุลาคม 2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://www. 
thaiedresearch.org/thaied/index.php?q=thaied_results&-table=thaied_results&-action=browse&-cursor=o A r &-
skip= oAA&-limit=oA&-mode=list&-sort=researcher+asc&-recordid=thaied_results%oFid%oD&pAW 

1553เชิงชาญ จงสมชยั, “พุทธธรรมและการเมืองกบัการพฒันาประชาธิปไตยในทศันะพระธรรม
ปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง)บณัฑิตวิทยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2537), บทคดัยอ่. 
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สมํ�าเสมอทั�งในหลกัสูตรการเรียนการสอนของนกัเรียนนกัศึกษา และโดยธรรมเทศนาจากพระสงฆ์ เพื�อให้เขา้ถึง
การนาํหลกัพทุธธรรมมาใชป้ระโยชน์อยา่งจริงจงัในทางการเมืองการปกครอง1554   
 วศุิทธิ{   ขวญัพฤกษ ์ไดท้าํการวจิยัเรื�องการศึกษาหลกัธรรมของพุทธศาสนาที�สามารถนาํมาปรับใช้
กบัการบริหารงานบุคคลในองค์กรธุรกิจ ผลการวิจยัพบว่า 1) ในการจดัองคก์ารและออกแบบงาน พุทธศาสนา
สอนหลกัการตั�งประธาน กาํหนดนโยบาย และการจดัพนกังาน โดยแบ่งออกเป็นฝ่ายวชิาการและฝ่ายบริหาร และ
การกระจายอาํนาจอยา่งเหมาะสม 2) ในดา้นการวางแผนกาํลงัคน พทุธศาสนามีหลกัธรรมที�เรียกวา่สัปปุริสธรรม
สาํหรับใชเ้ป็นแนวทาง 3) ในการสรรหาและการคดัเลือกพนักงาน ควรใชห้ลกัจริต 6 บุคคล 4 เบญจศีล เบญจ
ธรรม ฯลฯ เป็นเกณฑ์ 4) ในการบรรจุแต่งตั�งและปฐมนิเทศควรใชห้ลกัคาํสอนทางพุทธศาสนาที�เกี�ยวกบัการ
แต่งตั�งบุคคลตามความสามารถและความถนดัของแต่ละคน (เอตทคัคะ)เป็นหลกั 5) ในการฝึกอบรมและพฒันา 
พทุธศาสนาสอนใหพ้ฒันา กาย ศีล จิต และปัญญา โดยเนน้การพฒันาจิตเป็นพิเศษ 6) ในการประเมินผลงานเพื�อ
การเลื�อนขึ�น เป็นตน้ พทุธศาสนากาํหนดใหใ้ชคุ้ณธรรมพื�นฐาน 4 ประการ (พรหมวหิาร 4) คือ เมตา กรุณา มุทิตา 
อุเบกขา เป็นหลัก 7) ในการให้ค่าตอบแทนและสวสัดิการ คําสอนเกี�ยวกับหน้าที�  5 ประการของนายที�
พระพุทธเจ้าทรงสอนไวใ้นสิงคาลกสูตร เขา้กนัได้พอดีกบัเรื�องนี�  8) ในการบาํรุงขวญั การจูงใจและแรงงาน
สมัพนัธ์ หลกัคาํสอนทางพุทธศาสนา เรื�องสังคหวตัถุ 4 หรือคุณธรรมที�เป็นประโยชน์เกื�อกูลแก่ผูอื้�น 4 ประการ 
สามารถนาํมาประยุกต์ใชไ้ดใ้นเรื�องระเบียบวินยัและการควบคุม หลกัการควบคุมจิตใจและการชาํระจิตใจให้
บริสุทธิ{  รวมทั�งเบญจศีลและอบายมุข 6 อาจนาํมาใชไ้ดเ้ป็นอยา่งดี1555 

ธาดา วิทยาพูล ได้ทาํการวิจัยเรื�องการประยุกต์ใชพุ้ทธศาสน์ในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ การบริหารทรัพยากรมนุษยแ์บบตะวนัตกนั�นมุ่งเนน้ในดา้นวตัถุมากกวา่ดา้นจิตใจ มุ่งใน
ดา้นผลประโยชน์มากกวา่ที�จะเห็นความสาํคญัของคน แต่อยา่งไรก็ตามในยคุต่อมาก็ไดห้ันมาให้ความสาํคญักบั
คนมากขึ�น และไดมี้การนาํแนวคิด หลกัการ ทฤษฏีดงักล่าวมาใชใ้นประเทศไทยแต่วา่ยงัมีขอ้จาํกดัอนัเนื�องมาจาก
บริบทต่างๆ  เช่นสภาพแวดลอ้ม สงัคม วฒันธรรมประเพณี และค่านิยมจึงไม่ไดผ้ลเท่าที�ควร ดงันั�นจึงควรนาํหลกั
พทุธศาสนามาประยกุตใ์ชค้วบคู่กนัไปดว้ย ซึ� งพระพุทธศาสนานั�นมีเนื�อหาสาระที�พระพุทธเจา้ตรัสสอนไวอ้ยา่ง
มากมายหลายเรื�อง สอนใหค้นเป็นคนดี มีจิตใจงาม รู้จกัให ้รู้จกัเอื�อเฟื� อเผื�อแผ่ เอื�ออาทร เห็นอกเห็นใจผูอื้�น รู้จกั
พฒันาและบริหารจิตใจตนเอง ตั�งอยูบ่นหลกัการพื�นฐานที�วา่ หากจิตใจของคนดีแลว้ทุกๆ อยา่งก็จะดีตามไปดว้ย 
กล่าวคือ เมื�อคนดีทั�งดา้นความคิด วาจาและพฤติกรรมก็ย่อมจะส่งผลต่อเนื�องไปคือองค์การก็จะดี สังคมก็จะดี 
และโลกก็จะอยูก่นัโดยสันติสุข และเมื�อเปรียบเทียบกบัการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์นวใหม่ที�มุ่งพฒันาคนไปสู่
การพฒันาแบบยั�งยืน โดยยึดคนเป็นศูนยก์ลาง พฒันาคนอย่างองค์รวม ในทุก ๆ ด้าน คือ พฒันาดา้นสุขภาพ
ร่างกาย ดา้นสติปัญญา และดา้นจิตใจ พระพุทธศาสนานั�นกล่าวถึงหลกัการดงักล่าวมาโดยตลอด และยงัคงเป็น

                                                

 1554นรี ภวกานตานันท์, “การเมืองการปกครองในแนวพุทธศาสนา: ศึกษาจากนักคิดและ
พระไตรปิฎก” (วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครอง บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2538), บทคดัยอ่. 

1555วิศุทธิ{   ขวญัพฤกษ์, “การศึกษาหลักธรรมของพุทธศาสนาที�สามารถนํามาปรับใช้กับการ
บริหารงานบุคคลในองค์กรธุรกิจ”(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2539), บทคดัยอ่. 
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หลกัการที�ทนัสมยัและใชไ้ดดี้ในปัจจุบนั เพราะหลกัธรรมในพระพุทธศาสนานั�นเป็นสัจธรรม เป็นอกาลิโก แม้
กาลเวลาจะเปลี�ยนแปลงไปเท่าใดก็ยงัคงสามารถยดึถือหลกัคาํสอนและนาํเป็นแนวปฏิบติัไดต้ลอดไป1556 

ปิยวชัร์ สุทธิวนิช ไดท้าํการวจิยัเรื�องการวเิคราะห์สาระหลกัทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนตาม
หลกัพทุธธรรมในผลงานของพระธรรมปิฎก (ประยทุธ์ ปยตุโต) ผลการวิจยัพบวา่ ในผลงานของพระธรรมปิฎก
ปรากฏจาํนวนหลกัพทุธธรรม ที�ครอบคลุมสาระหลกัทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนทั�ง r เรื�อง โดยเรียงลาํดบั
จาํนวนหลกัพทุธธรรมจากมากไปหานอ้ยดงันี�  &) การศึกษาเพื�อสันติภาพ (หลกัพุทธธรรมที�ครอบคลุม คือพรหม
วหิาร p, การกาํจดัปปัญจธรรม o, สงัคหวตัถุ p, อธิษฐานธรรมp, และการกาํจดัมจัฉริยะ W) -) แรงจูงใจ (หลกัพทุธ
ธรรมที�ครอบคลุมคือ ตถาคตโพธิสัทธา ฉันทะ กัลยาณมิตตตา และอิทธิบาท p) o) การศึกษาเพื�ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม (หลกัพทุธธรรมที�ครอบคลุม คือ สัมมาทิฏฐิ เมตตากรุณา หลกัรัตนตรัยและ
กตญัGูกตเวที) p) หลกัประชาธิปไตย (หลกัพุทธธรรมที�ครอบคลุมคือ ธรรมาธิปไตย และสาราณียธรรม q) W) 
การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ (หลักพุทธธรรมที�ครอบคลุม คือ มรรค หรือมัชฌิมาปฏิปทาหรือไตรสิขา) q) 
การศึกษาตลอดชีวติ (หลกัพทุธธรรมที�ครอบคลุมคือ ความไม่ประมาท) r) คิดเป็น (หลกัพุทธธรรมที�ครอบคลุม 
คือโยนิโสมนสิการ) แต่มีขอ้สงัเกตวา่การพฒันาทรัพยากรมนุษยมี์ทั�งขอ้ที�มีความหมายสอดคลอ้งและแตกต่างกบั
การพฒันามนุษยต์ามหลกัพระพทุธศาสนา1557   

พระมหาบุญทนั อานนฺโท (พาหา) ไดท้าํการวิจยัเรื�องการศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื�องเวสสันดรชาดก 
ศึกษาเฉพาะทานบารมี ผลการวจิยัพบวา่ พระเวสสนัดรไดบ้าํเพญ็ทานบารมี โดยการให้สิ�งของต่างๆ ไม่วา่จะเป็น
ขา้วของเงินทอง เครื�องประดบั ทาสชาย-หญิง แมแ้ต่บุตรธิดาและภรรยา พระองคก็์สละอยา่งไม่เสียดาย การใหสิ้�ง
ดงักล่าวนี� มีเป้าหมายอยู่ที�พระโพธิญาณหรือการไดค้วามเป็นพระพุทธเจา้ในอนาคต ซึ� งพระองค์มิได้บาํเพ็ญ
เฉพาะทานบารมีเท่านั�นแต่พระองคไ์ดบ้าํเพญ็บารมีขอ้อื�นๆ ดว้ย สาํหรับอิทธิพลแห่งทานจริยาของพระเวสสันดร
ที�มีต่อสังคมไทยนั�น พบวา่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยมากกวา่ชาดกเรื�องอื�นๆ เพราะเวสสันดรชาดกถูกนาํมาเผยแผ่
ในลกัษณะต่างๆ อยา่งมากมาย เช่น การนาํเรื�องเวสสันดรชาดกมาถ่ายทอดทางศิลปะให้เห็นเป็นรูปธรรมตามที�
ปรากฏในพระอุโบสถวดัต่างๆ จาํนวนไม่นอ้ย และการนาํเอาเรื�องเวสสนัดรชาดกมาเทศน์ใหพุ้ทธศาสนิกชนไทย
ไดฟั้งกนัและเป็นประจาํทุกปีตั�งแต่ครั� งอดีตจนถึงปัจจุบนั จึงทาํให้หลกัคาํสอนที�แฝงอยู่ในเรื�องซึมซาบอยู่ใน
จิตใจของพุทธศาสนิกชาวไทย เรื�องนี� เห็นไดจ้ากนิสัยของคนไทย คือ เป็นคนมกัเสียสละให้อภยัง่ายไม่ผูกโกรธ 
เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพผูอ้าวุโส ฯลฯ พฤติกรรมของคนไทยดงักล่าวนี�  เป็นผลจากทานจริยาของพระ

                                                
1556ธาดา วทิยาพลู, “การประยกุตใ์ชห้ลกัพุทธศาสน์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย”์ (วิทยานิพนธ์

ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต คณะรัฐศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,2540),62-63. 
1557ปิยวชัร์ สุทธิวนิช, “การวิเคราะห์สาระหลกัทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามหลกัพุทธ

ธรรมในผลงานของพระธรรมปิฏก (ประยทุธ์ ปยตุโต)” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ครุศาสตร์ สาขาวิชา
การศึกษานอกระบบโรงเรียน บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, -WpA), บทคดัยอ่. 
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เวสสนัดร และการไดฟั้งเรื�องเวสสนัดรชาดกเป็นประจาํทุกปีนี� เอง จึงเป็นบ่อเกิดแห่งประเพณีและวฒันธรรมของ
คนไทย1558 

พระมหารัตนะ วรบณัฑิต ไดท้าํการวิจยัเรื�องการบริหารบุคคลเชิงพุทธ ผลการวิจยัพบวา่ การนาํ
หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใชใ้นการครองตน ครองคน และครองงานของผูบ้ริหาร ตามทศันะ
ของผูบ้ริหารและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยเฉลี�ยส่วนใหญ่เห็นดว้ย แต่ตามความเห็นของผูบ้งัคบับญัชาจะมีเปอร์เซ็น
เฉลี�ยเห็นด้วยตํ� ากว่าตามความเห็นของผู ้บริหาร โดยเฉลี�ย ผู ้บริหารภาครัฐมีการนําเอาหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาไปประยกุตใ์ชใ้นการครองตน ครองคน และครองงานมากกวา่ผูบ้ริหารเอกชน เนื�องจากระบบ
การคดัเลือกผูบ้ริหารในระบบราชการจะตอ้งคาํนึงถึงการครองตน ครองคน และครองงานมากกวา่ภาคเอกชนที�
มุ่งผลงานเป็นหลกั หลกัธรรมที�สามารถนําไปประยุกต์ใช้ไดจ้ริงในการครองตนไดแ้ก่ สติ สัมปชัญญะ หิริ 
โอตตปัปะ และสปัปุริสธรรม  หลกัธรรมในการครองคน ไดแ้ก่ พรหมวหิารธรรม สงัคหวตัถุธรรม และราชธรรม 
หลกัธรรมในการครองงานไดแ้ก่  ขนัติ โสรัจจะ อิทธิบาทธรรม และอปริหานิยธรรม1559 

พระส่งเสริม แสงทอง ไดท้าํการวิจยัเรื�องแนวคิดการจดัการสิ�งแวดลอ้มตามหลกัทางพุทธศาสนา 
ผลการวจิยัพบวา่ แนวคิดการจดัการสิ�งแวดลอ้มมีความหลากหลายแตกต่างกนัไปถึง 10 แนวคิดดว้ยกนั ซึ�งเป็นไป
ตามวิวฒันาการทางสังคมและวฒันธรรม สาํหรับแนวคิดการจดัการสิ�งแวดลอ้มตามหลกัทางพุทธศาสนา พบวา่ 
พุทธศาสนามีแนวคิดสาํคญัเกี�ยวกบัการจดัการสิ�งแวดลอ้มอยู ่4 ประการ ไดแ้ก่ 1) เรื�องความจริงของมนุษยแ์ละ
สิ�งแวดลอ้มที�เป็นไปตามกฎของธรรมชาติที�เรียกวา่ ไตรลกัษณ์ 2) ท่าทีแบบองคร์วมที�กล่าวถึงเชื�อมโยงระหวา่ง
มนุษยก์บัสิ�งแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบ และพิจารณาถึงองคป์ระกอบต่าง ๆ แต่ละองคป์ระกอบ ที�เกี�ยวขอ้งอยา่ง
ครบถว้นในทุกแง่ทุกมุมที�เกี�ยวข้องในการแก้ปัญหาสิ�งแวดลอ้มตามหลักปฏิจจสมุปบาท 3) การจัดการ
สิ�งแวดลอ้มที�ตั�งอยู่บนฐานของความเป็นจริงอย่างเป็นระบบตามหลกัอริยสัจสี�  กล่าวคือ การวิเคราะห์ปัญหา
สิ�งแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบ การเขา้ใจสาเหตุที�แทจ้ริงของปัญหา การประจกัษแ์จง้ถึงเป้าหมายในการแกปั้ญหา 
และการเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งถึงแนวทางในการจดัการปัญหาสิ�งแวดลอ้ม และ 4) การจดัการสิ�งแวดลอ้มแบบทาง
สายกลางที�ตั�งอยูบ่นฐานแห่งความถูกตอ้งและครอบคลุมทั�งสามดา้นที�เกี�ยวกบัการจดัการของมนุษยคื์อ การฝึก
พฤติกรรมความเคยชินที�ถูกตอ้งทางสิ�งแวดลอ้ม การปลูกฝังจิตสาํนึกทางสิ�งแวดลอ้ม และการพฒันาปัญญาให้
เขา้ใจสภาพปัญหาและความเป็นจริงทางสิ�งแวดลอ้ม ส่วนวิธีการจดัการสิ�งแวดลอ้มตามหลกัแนวคิดทางพุทธ
ศาสนานั�นมี 5 วธีิ ไดแ้ก่ 1) การยอมรับความเป็นจริงตามธรรมชาติและยดึหลกัความเป็นจริงของธรรมชาติมาเป็น
พื�นฐานและเป็นเป้าหมายในการจัดการสิ� งแวดล้อม2) เป็นวิธีการจัดการแบบองค์รวมที� มุ่งเน้นทั� ง
กระบวนการพฒันามนุษยใ์ห้มีความเชื�อมโยงกนัอยา่งถูกตอ้งต่อการจดัการทางสิ�งแวดลอ้ม โดยพิจารณาถึงทุก
องคป์ระกอบที�เกี�ยวขอ้งในกระบวนการจดัการ 3) เป็นวธีิการจดัการที�มนุษยต์อ้งจดัการตวัเองเพื�อใหเ้ป็นอิสรภาพ
จากกิเลส และเป็นวธีิการที�ส่งเสริมสิ�งแวดลอ้มที�ดีงามโดยการปฏิบติัตามหลกัพระธรรมวินยัของพระพุทธเจา้ 4) 

                                                
1558พระมหาบุญทนั อานนฺโท (พาหา), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื�องเวสสันดรชาดก ศึกษาเฉพาะ

ทานบารมี” (วทิยานิพนธ์ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาปรัชญา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจุฬา
ลงกรณราชวทิยาลยั, 2540), บทคดัยอ่. 

1559พระมหารัตนพงษ์ แก้วน้อย, “การบริหารบุคคลเชิงพุทธ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคม
สงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, -Wp&), บทคดัยอ่. 
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เป็นการจดัการสิ�งแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบในสามขั�นตอนคือ มีความรู้ความเขา้ใจปัญหาสิ�งแวดลอ้มอยา่งถูกตอ้ง
และเป็นระบบ มีการจดัการปัญหาอยา่งเป็นระบบและมีขั�นตอน และมีการตรวจสอบกระบวนการจดัการอยา่ง
ครบวงจร และ 5) การจดัการสิ�งแวดลอ้มในรูปแบบของวถีิชีวติพรหมจรรยใ์นการพฒันาชีวิตเขา้สู่ความกลมกลืน
ตามธรรมชาติตามหลกัของพระธรรมวินยั มีมาตรการ 3 ประการตามหลกัไตรสิกขาในการจดัการสิ�งแวดลอ้ม 
ไดแ้ก่ 1) มาตรการในดา้นการพฒันาปัญญาเพื�อเขา้ใจความเป็นจริงเกี�ยวกบัมนุษยแ์ละสิ�งแวดลอ้ม 2) มาตรการใน
ดา้นการสร้างจิตสํานึกทางสิ�งแวดลอ้ม และ 3) มาตรการในดา้นการสร้างแบบแผนพฤติกรรมในการจดัการ
สิ�งแวดลอ้ม นอกจากนี� ยงัพบวา่ พระพุทธศาสนามีแนวคิดเกี�ยวกบัการจดัการสิ�งแวดลอ้มที�วา่สรรพสิ�งอิงอาศยั
และมีความเชื�อมโยงซึ�งกนัและกนั ทั�งมนุษยแ์ละสิ�งแวดลอ้มไม่ไดถู้กแบ่งแยกออกจากกนั กล่าวคือ สิ�งแวดลอ้มก็
คือมนุษยแ์ละมนุษยก็์คือสิ�งแวดลอ้ม ดงันั�นการจดัการมนุษยที์�ถูกตอ้งอยา่งเป็นระบบคือ มีความเขา้ใจในการ
จดัการสิ�งแวดลอ้ม มีจิตสาํนึกทางสิ�งแวดลอ้มและมีพฤติกรรมทางสิ�งแวดลอ้มที�ถูกตอ้ง ก็จะนาํไปสู่การจดัการ
สิ�งแวดลอ้มที�ถูกตอ้งดว้ย เพราะพทุธศาสนาเชื�อวา่โดยธรรมชาติแลว้ทั�งมนุษยแ์ละสิ�งแวดลอ้มมีความสมดุลในตวั
มนัเอง1560 

อรพินท์ ศรัทธา ได้ทําการวิจัยเรื� องการศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมเรื� องกุสลราชชาดก 
ผลการวิจยัพบว่า ความน่าสนใจของวรรณกรรมเรื�องนี� คือ พระเอกมีรูปลกัษณ์และพฤติกรรมแตกต่างจากชาดก
เรื�องอื�นๆ ที�มีพระโพธิสัตวเ์ป็นพระเอกเช่นเดียวกนั กล่าวคือ รูปลกัษณ์ไม่งดงาม พฤติกรรมบางอย่างดูจะไม่
สอดคลอ้งกบัความเป็นกษตัริยที์�ยิ�งใหญ่ ดา้นพฤติกรรม ผูว้ิเคราะห์ใชท้ฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมนัด์ ฟรอยด ์
ทฤษฏีวา่ดว้ยหลกัแบบฉบบัของคาร์ล กุสตาฟ จุง ทฤษฎีจิตวิทยาสังคมของอลัเฟรด แอดเลอร์ คาเรน ฮอร์นาย
และแอริค ฟรอมม์ มาใชใ้นการอธิบายการกระทาํของตวัละคร เพราะทฤษฏีจิตวิทยาศึกษาถึงแรงจูงใจที�ทาํให้
มนุษยมี์การกระทาํต่างๆ รวมถึงการตีความจากสญัลกัษณ์เขา้มาวเิคราะห์เสริม ซึ�งช่วยทาํใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย์
จริงไดดี้ยิ�งขึ�น1561 
 กาญจนา ฐิติปัญญาวฒัน์ ได้ทําการวิจัยเรื� องการศึกษาวิเคราะห์การกําเนิดในลักษณะเหนือ
ธรรมชาติของตวัละครสาํคญัในวรรณกรรมชาดกนอกนิบาตลา้นนา ผลการวจิยัพบวา่ การกาํเนิดในลกัษณะเหนือ
ธรรมชาติของตวัละครจาํแนกไดเ้ป็น 4 ขั�นตอน คือ 1) ขั�นตอนการถือกาํเนิด หรือปฏิสนธิ 2.ขั�นตอนการปฏิสนธิ 
3.ขั�นตอนการกาํเนิด 4.ขั�นตอนหลกัจากการกาํเนิด ในการตีความเชิงสญัลกัษณ์ ไดว้เิคราะห์และตีความสัญลกัษณ์
ต่าง ๆที�ปรากฏในแต่ละขั�นตอนของการกาํเนิดโดยจาํแนกออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 1) ความฝันของมารดาตวัละคร
สําคญั 2) การที�มารดาของตวัละครตั�งครรภ์โดยการดื�มกินสิ�งต่างๆ 3) ลกัษณะของชาติกาํเนิด 4) ลกัษณะการ
กาํเนิด 5) ลกัษณะพิเศษทางกาย  แนวความคิดและจุดมุ่งหมายของผูแ้ต่งที�สร้างใหต้วัละครมีการกาํเนิดในลกัษณะ
เหลือธรรมชาติ กล่าวไดว้า่เป็นแนวคิดที�เกี�ยวขอ้งกบักรรมและการเวียนวา่ยตายเกิดตามหลกัพุทธศาสนา และผู ้

                                                
1560พระส่งเสริม แสงทอง, “แนวคิดการจดัการสิ�งแวดลอ้มตามหลกัทางพทุธศาสนา” (วิทยานิพนธ์

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการมนุษยก์บัสิ�งแวดลอ้ม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 
2541), บทคดัยอ่. 

1561อรพินท ์ศรัทธา, “การศึกษาเชิงวเิคราะห์วรรณกรรมเรื�องกุสลราชชาดก” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมลา้นนา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,2541), 
บทคดัยอ่. 
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แต่งมีจุดมุ่งหมายที�จะส่งสอนเรื�องการทาํความดี ตลอดจนแสดงถึงบุญญาธิการของตวัละคร ส่วนที�มาของแนวคิด
ในการสร้างใหต้วัละครมีลกัษณะการกาํเนิดแบบเหนือธรรมชาตินั�น ส่วนใหญ่มาจากคมัภีร์และวรรณกรรมต่าง ๆ 
ทางพทุธศาสนา  ประการสุดทา้ย การกาํเนิดในลกัษณะเหนือธรรมชาติส่งผลต่อพฤติกรรมของตวัละครทั�งในดา้น
พฤติกรรมทางจิตและความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรมทางกาย คือการกระทาํ และมีทั�งที�เป็นไปในทางดีและทาง
ไม่ดี นอกจากนี�  การกาํเนิดในลกัษณะเหนือธรรมชาติของตวัละครยงัมีผลต่อการดาํเนินเรื�องดว้ย กล่าวคือ ช่วยให้
เรื�องดาํเนินไปอยา่งเป็นเหตุเป็นผลทาํให้เรื�องมีความเร้าใจน่าติดตาม และช่วยให้เรื�องคลี�คลายไปสู่จุดจบดว้ยดี 
ตรงตามจุดมุ่งหมายของผูแ้ต่ง1562   
 ดลพฒัน์ ยศธร ไดท้าํวิจยัเรื�องการนาํเสนอรูปแบบการศึกษาเพื�อการพฒันาที�ย ั�งยืนตามแนวพุทธ
ศาสตร์ ผลการวิจยัพบวา่ รูปแบบของการศึกษานี� คือ การพฒันาตามแนวพุทธศาสตร์ที�เป็นการพฒันาที�ถูกทาง
(สัมมาพฒันา) และการพฒันาที�ไดส้มดุล (สมพฒันา) จะนาํไปสู่ผลสาํเร็จในการพฒันาที�ย ั�งยืนไดด้ว้ยการศึกษา
แบบไตรสิกขา ที�พฒันาคนทั�งดา้นพฤติกรรม (ศีล) จิตใจ (สมาธิ) และปัญญา ซึ� งการศึกษาเช่นนี� ตอ้งศึกษาทั� ง
เนื�อหา (ปริยติั) การลงมือปฏิบติั (ปฏิบติั) เพื�อใหเ้ขา้ใจปฏิจจสมุปบาท คือ กฎแห่งธรรมชาติหรือกฎของชีวิต อนั
จะนําไปสู่ผลสําเร็จ (ปฏิเวธ) ขณะเดียวกันก็ศึกษาวิชาการอื�นๆ (วิชาการทางโลก) ไปด้วย นอกจากนี�  ใน
กระบวนการเรียนการสอนตอ้งประกอบไปดว้ยความเป็นกลัยาณมิตรระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนดว้ย อยา่งไรก็ตาม 
ผลการวจิยันี� เป็นเพียงการนาํเสนอแนวคิดและปรัชญาเท่านั�น จะมีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัหรือไม่ ยอ่มขึ�นอยู่
กบัการนาํไปทดลองใช ้โดยอาศยัวสิยัทศัน์ของผูบ้ริหาร ตลอดจนความสามารถของผูส้อนประกอบกนัดว้ย1563   
 ปานทิพย ์แซ่โคว้ ไดท้าํการวิจยัเรื�องการศึกษาเปรียบเทียบเชิงปรัชญาเรื�องธมัมิกราชาและราชา
ปราชญ ์ผลการศึกษาพบวา่ รากฐานทางความคิดของพระพุทธศาสนาและเพลโตมีความแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน 
คือ พระพทุธศาสนา มีแนวคิดใหค้วามสาํคญักบัปัจเจกบุคคล และความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบับุคคลโดยตรง 
ไม่ใช่บุคคลกบักฎเกณฑ ์โดยเนน้ความเท่าเทียมกนัในความเป็นมนุษย ์ส่วนเพลโต มีแนวคิดที�ให้ความสาํคญักบั
กฎระเบียบของสงัคม เพราะมนุษยเ์ป็นสตัวส์งัคม ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลจึงเป็นความสัมพนัธ์โดยกฎเกณฑ ์
ซึ� งถูกกาํหนดขึ�นเป็นระบบภายในสังคม นอกจากนี� ยงัพบอีกว่าแนวคิดทั� งสองเป็นแนวคิดที�แสดงให้เห็นถึง
ความสาํคญัในการปฏิบติัหนา้ที�ของผูป้กครอง เพื�อสร้างประโยชน์และความสุขให้แก่ผูใ้ตป้กครอง (ประชาชน) 
และมีความใกลเ้คียงกนัในแง่เป้าหมายคือ ตอ้งการให้มีนกัปกครองที�ตอ้งทาํหนา้ที�ให้บรรลุผล คือ สันติสุขของ
ประชาชน แต่พระพทุธศาสนาเนน้ที�การสร้างจิตสาํนึกในขณะที�เพลโตเนน้ที�การสร้างกฎระเบียบ1564 

                                                
1562กาญจนา ฐิติปัญญาวฒัน์, “การศึกษาวิเคราะห์การกาํเนิดในลกัษณะเหนือธรรมชาติของตวั

ละครสาํคญัในวรรณกรรมชาดกนอกนิบาตลา้นนา” (วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2542), บทคดัยอ่. 
 1563ดลพฒัน์ ยศธร, “การนาํเสนอรูปแบบการศึกษาเพื�อการพฒันาที�ย ั�งยืนตามแนวพุทธศาสตร์” 
(วทิยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต คณะครุศาสตร์  สาขาวชิาพฒันศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
2542),บทคดัยอ่. 

1564ปานทิพย์ แซ่โค้ว, “การศึกษาเปรียบเทียบเชิงปรัชญาเรื� องธัมมิกราชาและราชาปราชญ์” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาปรัชญา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2542), 
บทคดัยอ่. 
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พระราสสะคะละ สิวลี เถโร ได้ทาํการวิจัยเรื� องการศึกษาเชิงวิเคราะห์ปัญหาทางจริยศาสตร์
เกี�ยวกบัความกรุณาของพระโพธิสัตวใ์นคมัภีร์ชาดก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื�อการศึกษาเชิงวิเคราะห์การปฏิบติัตน
ของพระโพธิสัตวเ์ฉพาะที�เกี�ยวขอ้งกบัความกรุณาตามที�ปรากฏในคมัภีร์ชาดก ซึ� งจะไดแ้บ่งออกเป็น - ภาค ใน
ภาคที� & ของวิทยานิพนธ์นี� จะได้วิเคราะห์นี� จะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นมา พฒันาการ ความแพร่หลาย และ
ความสาํคญัของแนวคิดพระโพธิสตัวใ์นพทุธศาสนาฝ่ายเถรวาท และจะไดก้ล่าวถึงอิทธิพลที�มีต่อวฒันธรรมพุทธ
ดว้ย ในภาคที� - ไดเ้ลือกชาดกจาํนวน &A เรื�อง นาํมาชี� จุดมุ่งหมายของแต่ละเรื�องและอภิปรายถึงความสาํคญัของ
ความเมตตาและความสาํคญัในการสร้างบารมีโดยโพธิสัตว ์เพื�อที�จะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้ในอนาคต 
แลว้แสดงให้เห็นวา่สิ�งเหล่านี� เป็นผลมาจากความเมตตาต่อสรรพสัตวท์ั�งหลายที�ไดพ้ฒันาเพิ�มพูนดว้ยปัญญา แต่
นั�นจึงไดส้าํรวจเพื�อที�จะวจิยัวา่ พระโพธิสตัวไ์ดป้ระยกุตใ์ชค้วามกรุณาหรืออยา่งนอ้ยความสงสาร เฉพาะในกรณี
ที�วิเคราะห์ถึงในงานชิ�นนี�  ซึ� งปรากฏว่า ท่านไม่ไดน้าํมาใชอ้ย่างเต็มความสามารถต่อกรณีที�ไดว้ิเคราะห์นั�นใน
ขณะที�ปุถุชนทั�วไปอาจจะเลือกปฏิบัติได้ดีกว่า ลักษณะเช่นนี� วิเคราะห์ได้ว่าเป็นการขัดแยง้กับพื�นฐานทาง
จริยธรรม เพราะผูที้�ไดชื้�อวา่เป็นพระโพธิสตัวค์วรจะปฏิบติัตนไดดี้กวา่สามญัชนทั�วไป1565 
 มะลิวลัย ์บูรณพฒันา ไดเ้ขียนบทความจากการวิจยัเรื�องการศึกษาความเปรียบในธนญัชยับณัฑิต
ชาดก อนัเป็นส่วนหนึ�งของโครงการภูมิปัญญาของคนไทย:ศึกษาจากหลกัฐานดา้นวรรณคดี โครงการวจิยัของเมธี
วิจัยอาวุโส ศ.ดร.นิยะดา เหล่าสุนทร ในความสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั สรุปได้ว่า 
บทความนี� ศึกษาการใชค้วามเปรียบในธนญัชยับณัฑิตชาดก ซึ�งเป็นชาดกนอกนิบาตที�แสดงปัญญาบารมีของพระ
โพธิสตัว ์รจนาขึ�นโดยนกัปราชญไ์ทยสมยักรุงศรีอยธุยา เพื�อชี� ให้เห็นถึงการใชค้วามเปรียบในการอธิบายหัวขอ้
ธรรมซึ�งเขา้ใจยากให้มีความหมายแจ่มชดัขึ�น เป็นผลให้ผูอ้่านซึ� งมีระดบัสติปัญญาแตกต่างกนัไปสามารถเขา้ใจ
ไดง่้าย และบงัเกิดความซาบซึ�งในสารธรรมที�ผูแ้ต่งเลือกสรรแลว้นาํมาผนวกไวใ้นเนื�อเรื�องอยา่งกลมกลืน นบัเป็น
ผลสาํเร็จในการสื�อสารของผูแ้ต่งที�ปรารถนาใหผู้อ้่านผูฟั้งไดรั้บขอ้คิดเตือนใจอนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํรงชีวิต
ส่งผลใหง้านชิ�นนี� มีคุณค่าทางพทุธิปัญญาอยา่งยิ�ง ทั�งยงัแสดงใหเ้ห็นถึงภูมิปัญญาอนัชาญฉลาดของผูแ้ต่งไดอ้ยา่ง
เด่นชดัดว้ย ซึ�งการศึกษาความเปรียบในธนญัชยับณัฑิตชาดกนี�จะแยกกล่าวตามประเดน็ของคาํสอนซึ�งจาํแนกเป็น
หัวขอ้ดงันี� คือ &) ความสําคญัของวิชาและศีล -) มิตรและการคบมิตร o) คนพาล p) สัตบุรุษ W) ธรรมสําหรับ
กษตัริย ์และ q) ปริศนาธรรม การใชค้วามเปรียบในการอธิบายหัวขอ้ธรรมให้เขา้ใจง่ายขึ�นดงักล่าวนี� มีทั�งความ
เปรียบซึ�งมีที�มาจากแหล่งต่างๆและที�เป็นผลงานรจนาของนกัปราชญ ์อนัเกิดจากการสังเกตสิ�งต่างๆ รอบตวั ดว้ย
ภูมิปัญญาของผูแ้ต่งจึงทาํให้สามารถร้อยเรียงเนื�อเรื� องกับหัวขอ้ธรรมที�บรรจงเลือกสรรมาแทรกไวไ้ด้อย่าง
กลมกลืน ความชาญฉลาดในการใชค้วามเปรียบเพื�อใหค้วามกระจ่างแก่ผูอ่้านผูฟั้งนบัเป็นภูมิปัญญาในการรับแลว้
นาํมาปรับใช ้ส่งผลให้งานวรรณกรรมเรื�องนี�  มีความงดงามทางดา้นความหมาย อุดมไปดว้ยสารธรรมอนัเป็น
ประโยชน์ต่อการดาํรงชีวิต เป็นเครื�องเจริญศีลธรรมอนัดีและเหนี�ยวรั� งให้บุคคลทุกระดบัประพฤติตนในทางที�
ชอบ ดว้นปณิธานอนัแน่วแน่ในการเชิดชูพระศาสนา ธนญัชยับณัฑิตชาดกจึงเป็นวรรณกรรมพระพทุธศาสนาเล่ม

                                                
1565พระราสสะคะละ สิวลี เถโร, “การศึกษาเชิงวเิคราะห์ปัญหาทางจริยศาสตร์เกี�ยวกบัความกรุณา

ของพระโพธิสตัวใ์นคมัภีร์ชาดก” (วทิยานิพนธ์ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาปรัชญา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2542), บทคดัยอ่. 
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สําคญัเล่มหนึ� งของไทยที� เป็นผลงานอันแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของนักปราชญ์ไทย สมควรส่งเสริมให้มี
การศึกษากนัอยา่งแพร่หลายต่อไป1566   

สายวรุณ นอ้ยนิมิต ไดท้าํการวิจยัเรื�องอรรถกถาชาดก : การศึกษาในฐานะวรรณคดีคาํสอนของ
ไทยและความสัมพนัธ์กบัวรรณคดีคาํสอนเรื�องอื�น ผลการวิจยัพบวา่ คนไทยรู้จกัอรรถกถาชาดกอยา่งแพร่หลาย
ตั�งแต่สมยัทวารวดีมาแลว้และมีภาพสลกัลายเส้นรวมทั�งคาํอธิบายประกอบภาพชาดกในสมยัสุโขทยั ต่อมาใน
สมยัอยธุยาจนถึงรัตนโกสินทร์มีอรรถกถาชาดกที�รู้จกัแพร่หลายและมีชื�อเสียงมากคือ เวสสนัตรชาดกและทศชาติ
เรื� องอื�นๆ อรรถกถาชาดกฉบับหอสมุดแห่งชาติ 547 เรื�อง ไดแ้ปลเป็นภาษาไทยเมื�อ พ.ศ.2483 ในรัชสมยั
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวอานนัทมหิดล ตวับทอรรถกถาชาดกจึงเป็นศาสนนิทานที�คนไทยรู้จกัมานานและ
เป็นวรรณคดีไทยที�ไดต้น้เรื�องจากภาษาบาลี อรรถกถาชาดกมีสาระคาํสอนที�ไม่ไดมุ่้งเป็นคาํสอนแก่บรรพชิต แต่
มุ่งสอนคนทั�วไปทุกระดบัชั�นตั�งแต่ชนชั�นปกครองจนถึงทาส และมีเนื�อหาคาํสอนครอบคลุมถึงการปฏิบติัตน
และการปฏิบติัต่อผูอื้�น ซึ� งประกอบดว้ยคาํสอนที�เป็นหลกัในการดาํเนินชีวิตและคาํสอนปลีกยอ่ย คาํสอนที�เป็น
หลกัสาํคญัไดแ้ก่ หลกัในการดาํเนินชีวิต การปฏิบติัตนต่อผูอื้�น การครองเรือน การปกครองและการรับราชการ 
สาระคาํสอนเหล่านี�ตรงกบัสาระในวรรณคดีคาํสอนของไทย อรรถกถาชาดกยงัมีลกัษณะเด่นในดา้นการสร้าง
เรื�องเพื�อสอนโดยเฉพาะการแสดงหลกัธรรมที�เป็นเรื�องเปรียบเทียบหรือเป็นอุทาหรณ์ ซึ� งมีอิทธิพลต่อการเป็น
นิทานสาธกในวรรณคดีคาํสอนเรื�องอื�น อรรถกถาชาดกจึงมีความสาํคญัต่อวรรณคดีคาํสอนของไทย และจดัเป็น
วรรณคดีคาํสอนของไทยเรื�องหนึ�ง อรรถกถาชาดกมีคุณค่าและความสาํคญัต่อวรรณคดีไทยหลายดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ที�เป็นวรรณคดีคาํสอนซึ�งเป็นแหล่งรวมคาํสอนที�เนน้ให้ประพฤติตนเป็นคนดีและให้รู้จกับทบาทหนา้ที�ของตน
ในสังคม อนัสอดคลอ้งกบัหลกักรรมของพุทธศาสนา คาํสอนดงักล่าวไดอ้บรมกล่อมเกลาจริยธรรมแก่คนทุก
ระดบัในสังคมไทยดว้ยกลวิธีการสอนแบบนิทาน อรรถกถาชาดกยงัมีคุณค่าในดา้นที�เป็นตน้แบบของวรรณคดี
ชาดกที�แต่งในประเทศไทย รวมทั�งชาดกพื�นบา้นในทอ้งถิ�นต่างๆ ทั�งรูปแบบและเนื�อหาการบาํเพญ็บารีของพระ
โพธิสตัวแ์ละยงัมีความสาํคญัในดา้นที�มีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบของวรรณคดี โดยเฉพาะเนื�อเรื�อง อนุภาคต่างๆ
และตวัละครใหแ้ก่การสร้างสรรคว์รรณคดีไทยอีกดว้ย อรรถกถาชาดกนบัเป็นวรรณคดีคาํสอนของไทย ที�อธิบาย
ความเชื�อเรื� องกฎแห่งกรรม อย่างเป็นเหตุและผล ซึ� งมีอิทธิพลอย่างสูงต่อความคิดและความเชื�อของคนใน

สงัคมไทยมาตลอดจนถึงปัจจุบนั1567 
 จตุพร ร่วมใจ ได้ทาํการวิจัยเรื� องการศึกษาศาสนภาพและการประยุกต์หลกัพุทธธรรมของนัก
ธุรกิจ ศึกษากรณีนกัธุรกิจไทยพทุธในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ หลกัพทุธธรรมเกี�ยวกบัศาสนภาพ W มิติ 
มีความสอดคลอ้ง กบัหลกัพุทธธรรมที�สามารถนาํมาใชใ้นการประกอบธุรกิจ โดยพฤติกรรมทางเศรษฐกิจเป็น
ส่วนหนึ� ง ของพฤติกรรมการดาํเนินชีวิตของมนุษย ์ผลการวิจยัภาคสนามพบว่า นักธุรกิจมีความเชื�อทางพุทธ

                                                

 1566มะลิวลัย ์บูรณพฒันา, “ความเปรียบในธนัญชยับณัฑิตชาดก,”  มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ = 
Humanities & social sciences &q,  - (พ.ย. -Wp&-เม.ย. -Wp-) :sW-Rs .  

1567สายวรุณ น้อยนิมิต, “อรรถกถาชาดก : การศึกษาในฐานะวรรณคดีคําสอนของไทยและ
ความสัมพนัธ์กับวรรณคดีคาํสอนเรื� องอื�น” (ดุษฏีนิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะอกัษรศาสตร์ (ภาษาไทย)
บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2542), บทคดัยอ่. 
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ศาสนา (มิติที� &) ประสบการณ์ ทางพุทธศาสนา (มิติที� p) และพฤติกรรมทางพุทธศาสนา (มิติที� W) อยูใ่นระดบั
ค่อนขา้งสูง คือ ร้อยละ rq.o, rW.p และ rp.s ตามลาํดบั มีการปฏิบติัทางพุทธศาสนา (มิติที� -) อยู่ในระดบัปาน
กลาง คือ ร้อยละ qo.qs และมีความรู้ทางพทุธศาสนา (มิติที� o) อยูใ่น ระดบัค่อนขา้งตํ�า คือ ร้อยละ Wr.- โดยศาสน
ภาพแต่ละมิติมีความสมัพนัธ์ทางบวกอยา่งมี นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั A.A& ผลการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณพบวา่ 
มิติที� &,-,o,p สามารถ ร่วมพยากรณ์มิติที� W พฤติกรรมทางพุทธศาสนาไดร้้อยละ WW.R โดยประสบการณ์ทางพุทธ
ศาสนา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมทางพุทธศาสนา มากกวา่ความรู้ทางพุทธศาสนา ความเชื�อทางพุทธศาสนา 
และการปฏิบติัทางพุทธศาสนา ตามลาํดบั ผลการวิจยัแบบสัมภาษณ์พบวา่ นักธุรกิจทั�งหมดมีการประยกุตห์ลกั
พทุธธรรมมาใชใ้นการทาํธุรกิจ โดยเฉพาะในเรื�องหลกักรรม ทางสายกลาง ความซื�อสตัยสุ์จริต และนกัธุรกิจส่วน
ใหญ่ มีความเขา้ใจเรื� องสันโดษคลาดเคลื�อน จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า พุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการ
พฤติกรรมการดาํเนินชีวติของนกัธุรกิจ ซึ�งส่งผลต่อการมีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจดว้ย1568   
 พระชยสร สมบุญมาก (สมฺปุGฺโญ) ได้ทําการวิจัยเรื� องพุทธวิธีในการสอน:สืบค้นจาก
พระไตรปิฎก สุตตนัตปิฏก ผลการวจิยัพบวา่ &) การวเิคราะห์ในเชิงปริมาณ จาํนวนพระสูตรที�นาํมาวิเคราะห์ &sq 
พระสูตร สถานที�ทาํการสอนหรือแสดงธรรมที�มากที�สุดคือพระวหิารเชตะวนั ผูเ้รียนส่วนมากเป็นพระภิกษุ เหตุที�
ตรัสสอนที�มากที�สุดคือผูมี้ศรัทธาเขา้มาทูลถาม เทคนิควธีิการสอนที�ทรงใชม้ากที�สุดคือ การแสดงธรรมตามลาํดบั
โดยยกเนื�อหาจากง่ายไปยาก ด้านผลการสอบนั�นไม่ระบุไวอ้ย่างชัดเจนแต่จะทวนจากคาํพูดหรือการแสดง
ความรู้สึกจากผูเ้รียนในลกัษระของผูเ้รียนมีการประเมินผลด้วยตนเอง -) การวิเคราะห์ในเชิงบรรยาย จาก
การศึกษา &sq พระสูตรในทีฆนิกายและมชัฌิมนิกายสามารถสรุปขั�นตอนของพุทธวิธีในการสอนออกเป็น o 
ขั�นตอนคือ ก่อนสอน ระหวา่งสอน และหลงัการสอน มีการรู้จกัผูเ้รียนเป็นการล่วงหนา้ก่อนการสอน มีการปรับ
ภาวะของผูเ้รียนใหพ้ร้อมที�จะรับสอน มีการลงมือสอนเนื�อหาที�เหมาะสมกบัผูเ้รียน1569  
 สุพล เครือมะโนรมย ์ ไดท้าํการวิจยัเรื�องการใชห้ลกัพุทธธรรมในการบริหารงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ในสงักดัเทศบาลนครเชียงใหม่ ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดน้าํหลกัธรรมพรหมวิหาร 4 
อนัไดแ้ก่ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ไปปฏิบติัในการบริหารงานในสถานศึกษาอยูใ่นเกณฑที์�สูง ในขณะที�
อุเบกขานั�นถูกนาํไปปฏิบติัในการบริหารงานในสถานศึกษาเป็นส่วนนอ้ย ส่วนการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
พนกังานครูเทศบาลในโรงเรียนที�มีขนาดต่างกนัเกี�ยวกบัการใชห้ลกัธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษานั�นพบวา่ไม่แตกต่างกนั1570 

                                                
1568จตุพร ร่วมใจ, “การศึกษาศาสนภาพและการประยกุตห์ลกัพุทธธรรมของนกัธุรกิจ ศึกษากรณี

นักธุรกิจไทยพุทธในกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาศาสนา
เปรียบเทียบ คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัมหิดล.2543),บทคดัยอ่. 

1569พระชยสร สมบุญมาก (สมฺปุGฺโญ), “พุทธวิธีในการสอน:สืบค้นจากพระไตรปิฎก สุต
ตนัตปิฏก” (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต วิชาเอกการศึกษาผูใ้หญ่ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 
2543), -so--sq. 

1570สุพล เครือมโนรมย,์ “การใชห้ลกัพุทธธรรมในการบริหารงานของ ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดั
เทศบาลนครเชียงใหม่” (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษาบณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2543) บทคดัยอ่. 
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 สุรศักดิ{  ม่วงทอง ได้ทาํการวิจัยเรื� องพุทธธรรมกับภาวะผูน้ําที�พึงประสงค์ : ศึกษาเฉพาะกรณี
กาํนนัผูใ้หญ่บา้น จงัหวดันครศรีธรรมราช ผลการวจิยัพบวา่ ในภาคเอกสารนั�นมีหลกัพทุธธรรมที�เกี�ยวกบัผูน้าํนั�น
ปรากฏในพระสูตรต่างๆ เช่น อคัคญัญสูตร เป็นตน้ และมีหลกัพทุธธรรมที�แสดงถึงภาวะผูน้าํปรากฏในพระสูตร 
คือ ลกัขณสูตร สัปปุริสสูตร รวมถึงทศพิธราชธรรม 10 พรหมวิหาร 4 สังคหวตัถุ 4 เป็นตน้ ซึ� งเป็นคุณลกัษณะ
ตามหลกัพุทธธรรมที�พระพุทธองค์ได ้ตรัสไว ้โดยไดส้อดคลอ้งกบัแนวความคิดของนักคิดต่างๆ ที�ไดก้าํหนด
คุณสมบติั บทบาทและ อาํนาจหนา้ที�ของผูน้าํ หรือภาวะผูน้าํที�สังคมพึงประสงค ์ฉะนั�นจึงกล่าวไดว้า่ หลกัพุทธ
ธรรมไดก้าํหนดสถานภาพของบุคคลวา่มีศกัยภาพสูงหรือตํ�า โดยใหป้ฏิบติัตามอุดมการณ์แนวพุทธที�มีหลกัธรรม
เป็นขอ้กาํหนด  ส่วนในภาคสนามผลการวิจยัพบว่า กาํนันผูใ้หญ่บา้นส่วนใหญ่ไดรั้บการศึกษาหลกัพุทธธรรม
และนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการเป็นผูน้าํ โดย เรื�องที�มีความเขา้ใจมากที�สุด คือ ศีล 5 คิดเป็นร้อยละ 99.33 รองลงมา
คือ การมีสติสัมปชญัญะ และเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา คิดเป็นร้อยละ 96 ส่วนเรื�องความเขา้ใจใน
ระดบัตํ�า มากที�สุดคือ เรื�องจุดมุ่งหมายของการทาํบุญ คิดเป็นร้อยละ 56 ในดา้นความเชื�อมั�นในหลกั พุทธธรรมมี
ความเชื�อวา่ คุณลกัษณะของผูน้าํที�พึงประสงคใ์นการดาํรงตาํแหน่ง ส่วนใหญ่ให้ความ สาํคญักบัลกัษณะส่วนตวั
ของผูน้าํอนัเป็นที�มาของการยอมรับของสังคมในระดบัทอ้งถิ�น อีกทั�งยงัพบวา่ผูน้าํส่วนใหญ่มีความตอ้งการการ
พฒันา และความเจริญกา้วหนา้ของทอ้งถิ�น จึงไดใ้ห ้ความสาํคญัและศึกษาหลกัพุทธธรรม แลว้นาํมาประยกุตใ์ช้
ในการปกครองสงัคมในระดบัทอ้งถิ�นต่อไป1571   
 บุญทนั คนใจบุญ ไดท้าํการวจิยัเรื�องการศึกษาพทุธปรัชญาในพฤติกรรมของตวัละครหลกัและตวั
ละครเสริมในมหาเวสสันดรชาดก ผลการวิจยัพบว่า ตวัละครหลกัคือพระเวสสันดรไดแ้สดงพฤติกรรมการให้
ทาน ซึ� งมีนัยสําคญัทางพุทธปรัชญา แสดงให้เห็นการไม่ยึดมั�นในสิ�งใดโดยความไม่มีตวัตนของตน การสละ
ทรัพยส์มบติัซึ� งเป็นวตัถุไกลตวั จนกระทั�งสละพระโอรส พระธิดาและพระมเหสี ซึ� งเป็นบุคคลใกลชิ้ดหรือ
แมก้ระทั�งชีวติ เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงการทาํลายความยดึมั�นถือมั�นชี�ใหเ้ห็นถึงหลกัคาํสอนของพระพุทธศาสนา
ที�สาํคญัที�เป็นหลกัพื�นฐานของหลกัคาํสอนอื�นคือ ไตรลกัษณ์ ไดแ้ก่ อนิจจงั ทุกขงัและอนตัตา ในทางพทุธศาสนา
ถือว่า ทุกสิ�งในสากลจกัรวาลย่อมมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัคาํสอนเรื�องไตรลกัษณ์ทั�งสิ�น พฤติกรรมของพระ
เวสสันดรแสดงให้เห็นพุทธปรัชญาที�วา่ สิ�งทั�งปวงไม่มีตวัตนหรือปราศจากตวัตนที�เที�ยง นั�นคือทุกสิ�งทุกอยา่ง
ลว้นเป็นอนัตตา ตวัละครเสริมซึ� งเป็นชูชกเป็นตวัแทนไดแ้สดงพฤติกรรมการขอและการรับสิ�งของที�ตวัละคร
หลกัพระราทานให้ มีนยัสาํคญัทางปรัชญาที�ตรงขา้มกบัพุทธปรัชญา กล่าวคือพฤติกรรมการขอและรับดงักล่าว
แสดงใหเ้ห็นถึง ความยดึมั�นถือมั�นโดยความมีตวัตนของตน มีความตอ้งการที�จะนาํเอาทุกสิ�งทุกอยา่งมาเป็นของ
ตน ถือเอาความสุขของตนเป็นจุดหมายของชีวิต บุคคลประเภทนี� จัดอยู่ในกลุ่มวตัถุนิยมและปัจเจกสุขนิยม 
พฤติกรรมการบริโภคเกินขนาดจนชูชกตอ้งเสียชีวิตเพราะทอ้งแตก แสดงให้เห็นถึงพุทธปรัชญาในเรื�องอนตัตา 

                                                

 1571สุรศกัดิ{  ม่วงทอง, “พุทธธรรมกบัภาวะผูน้าํที�พึงประสงค ์: ศึกษาเฉพาะกรณีกาํนนัผูใ้หญ่บา้น 
จงัหวดันครศรีธรรมราช” (วิทยานิพนธ์ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล,2543),บทคดัยอ่. 
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พฤติกรรมของชูชก แสดงใหเ้ห็นถึงการต่อสูท้างแนวความคิดเรื�องอตัตาในศาสนาพราหมณ์ กบัแนวความคิดเรื�อง
อนตัตาในพทุธศาสนา ซึ�งแสดงพฤติกรรมโดยพระเวสสนัดร1572 
 พระมหาวนิยั แสงกลา้ (นนฺทธมฺโม) ไดท้าํการวจิยัเรื�องวเิคราะห์ตวัละครสตัวที์�สาํคญัในอรรถกถา
นิทานชาดกหมวดขทุทกนิกาย ผลการวิจยัพบวา่ บทบาทของตวัละครสัตวที์�สาํคญัตามแนวทศบารมีคือแนวทาง
ปฏิบติัเพื�อความเป็นพระพทุธเจา้ในอนาคต &A ประการคือ บาํเพญ็ทานบารมี W ตวั ศีลบารมี W ตวั ปัญญาบารมี &r 
ตวั วิริยะบารมี & ตวั ขนัติบารมี p ตวั สัจจะบารมี - ตวั อธิษฐานบารมี & ตวั เมตตาบารมี &q ตวั อุเบกขาบารมี o 
ตวั โดยทั�งหมดนั�นเปี� ยมดว้ยศรัทธาในคุณธรรม โดยมีตวัละครเครือญาติ บริวาร และตวัปฏิปักษค์อยผลกัดนัและ
ส่งเสริมให้ไดแ้สดงคุณธรรมในบริบทที�แตกต่างกนัไปตามบารมีนั�น และพบวา่ไม่มีตวัละครแสดงการบาํเพ็ญ
บารมีดว้ยเนกขมัมะบารมี เพราะวา่เป็นสัตวดิ์รัจฉาน  ดา้นกลวิธีการนาํเสนอคุณธรรมผ่านตวัละครพบวา่ นิทาน
ทุกเรื�องเสนอคุณธรรมโดยมีจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ� งตามบริบทที�แตกต่างกนั การแสดงคุณธรรมออกมา
โดยตรงในพฤติกรรมของสัตวที์�พูดได ้ใชก้ลวิธีนาํเสนอดว้ยละครแบบบุคลาธิษฐาน และไดเ้สนอสัญลกัษณ์ที�
ตรงกนัขา้มกบัความเป็นจริงในพฤติกรรมของสัตวเ์พื�อให้เกิดการเปรียบเทียบ ในสัตวไ์ม่มีเทา้คือปลาบ่งบอกถึง
ความเยน็ หมายถึงการแกปั้ญหาดว้ยปัญญา มีความสุขุมเยือกเยน็ สัตวท์วิบาทพบว่ามีหงส์เป็นสัญลกัษณ์แห่ง
ความเป็นผูมี้ยศตาํแหน่ง ตอ้งพดูจาอ่อนหวาน เคารพในกติกา ในสัตวจ์ตุบาท คือหมู ธรรมเป็นเป็นผูม้กัมากดว้ย
อาหาร สัญลกัษณ์ที�แสดงคือความเป็นผูที้�สมบูรณ์ดว้ยร่างกาย พูดจาอ่อนหวาน และเหี� ยเป็นสัตวที์�ทาํตวัตํ�าเป็น
อปัมงคล สญัลกัษณ์ที�พบ คือ ผูแ้สวงหาความจริง ตอ้งทาํตวัใหอ้ยูใ่นธรรมชาติมนุษย ์คือปล่อยให้อยูใ่นสภาพวา่ง
เปล่าแลว้พิจารณาถึงเหตุและผลเป็นตน้1573 

พระมหาสุทธิพงศ์ ปานเพช็ร์ ไดท้าํการวิจยัเรื�องการประยกุตห์ลกัการบริหารเชิงพุทธในเรือนจาํ
และทณัฑสถาน ผลการวจิยัพบวา่ การประยกุตห์ลกัการบริหารเชิงพทุธในเรือนจาํและทณัฑสถานแบ่งออกเป็น 3 
รูปแบบ คือ 1) การบริหารบุคคลแนวพุทธเป็นการบริหารที�นาํพุทธธรรมมาใชใ้นการพฒันาบุคลากรเพื�อสร้าง
ความมั�นคงใหแ้ก่เรือนจาํและทณัฑสถาน ซึ�งประกอบดว้ยผูบ้ริหาร เจา้หนา้ที�ผูป้ฏิบติังานทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง โดย
การใชห้ลกัพุทธธรรมที�ว่าดว้ยการป้องกนัความเสื�อมขององคก์าร (หลกัอปริหานิยธรรม) โดยการพฒันาอบรม
บุคลากรใหมี้พฤติกรรมที�ถูกตอ้งดีงาม (หลกัไตรสิกขา) มีผูบ้ริหารที�มีคุณธรรมตามหลกัทศพิธราชธรรม ผูบ้ริหาร
และเจา้หนา้ที�ผูป้ฏิบติังาน ทาํงานร่วมกนัโดยใชห้ลกัทิศ 6 (ทิศเบื�องล่าง)หลกัพรหมวิหารธรรมและหลกัสังคห
วตัถุ 2) การบริหารงานแนวพุทธเป็นการบริหารเพื�อพฒันาระบบงานเรือนจาํและทณัฑสถานให้ระบบงานเกิด
ความสมบูรณ์ไม่ล่าชา้และเป็นไปตามเหตุผลขอ้เท็จจริง ซึ�งตอ้งเริ�มตน้จากผูบ้ริหารเจา้หนา้ที�ผูป้ฏิบติังานโดยการ
ใชห้ลกัสัปปุริสธรรม เพื�อให้ระบบงานเรือนจาํและทณัฑสถานประสบความสําเร็จตามหลกัอิทธิบาท 4 และ 3) 
การบริหารเงินแนวพทุธเป็นการบริหารเพื�อสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกๆ หน่วยงานเพื�อให้งานดาํเนินไปไดอ้ยา่ง

                                                
1572บุญทนั คนใจบุญ, “การศึกษาพทุธปรัชญาในพฤติกรรมของตวัละครหลกัและตวัละครเสริมใน

มหาเวสสันดรชาดก” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (กลุ่มวรรณคดี) บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาสารคาม,-Wpp),บทคดัยอ่. 

1573พระมหาวนิยั แสงกลา้ (นนฺทธมฺโม), “วิเคราะห์ตวัละครสัตวที์�สาํคญัในอรรถกถานิทานชาดก
หมวดขุททกนิกาย” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาชาวิชาภาษาไทย (กลุ่มวรรณคดี) บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัสารคาม,-Wpp),บทคดัยอ่. 
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ต่อเนื�องและโดยอาศยับุคลากรที�มีความซื�อสัตวต์รง ไม่คดโกง ไม่ฉ้อฉล โดยอาศยัหลกัสุจริต และเป็นการครอง
ตนของผูบ้ริหาร เจา้หนา้ที�ผูป้ฏิบติังานไม่ใหเ้กิดความผิดพลาดเป็นการควบคุมอารมณ์ไดอ้ยา่งมีคุณภาพตามหลกั
ฆราวาสธรรม1574 

มานิตา ลีโทชวลิต ไดว้ิเคราะห์นิทานชาดกที�ส่งเสริมสันติธรรมสําหรับเด็กปฐมวยั ผลการ
วิเคราะห์พบว่า มีนิทานชาดกจาํนวน 39 เรื�อง ที�มีเนื�อหาสอดคลอ้งกบัสันติธรรมสําหรับเด็กปฐมวยัโดยแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) นิทานชาดกที�มีเนื�อหาสอดคลอ้งกบัสันติธรรม ดา้นการละเวน้ความชั�ว จาํนวน 20 เรื�อง 
และดา้นการทาํความดี จาํนวน 19 เรื�อง 2) นิทานชาดกสามารถนาํไปใชใ้นการส่งเสริมสันติธรรมสําหรับเด็ก
ปฐมวยัได ้ แต่จาํเป็นตอ้งปรับเปลี�ยนการใชภ้าษาให้สอดคลอ้งกบัพฒันาการทางดา้นภาษา และวิธีการนาํไปใช้
ตอ้งสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยัที�เรียนรู้ผา่นการกระทาํ และ การเลียนแบบ ดงันั�นผูน้าํนิทานชาดกไป
ใชส่้งเสริมสนัติธรรมใหแ้ก่เด็กปฐมวยัจึงจาํเป็นตอ้งปรับแต่งภาษาในนิทานใหง่้ายขึ�น และสร้างบรรยากาศในการ
นาํไปใชที้�สงบ มีสมาธิ และยงัตอ้งพฒันาตนใหเ้ป็นตวัแบบที�ดีใหแ้ก่เด็กอีกดว้ย1575 
 สุภณิตา เชื�ออินต๊ะ ไดท้าํการวิจยัเรื�องการศึกษาเชิงวิเคราะห์บทบาทของพระอินทร์ในปัญญาส
ชาดกฉบับลา้นนา ผลการวิจยัพบว่า บทบาทของพระอินทร์มีปรากฏอยู่ในนิทานชาดกจาํนวนถึง op เรื�อง ใน
ลกัษณะที�ช่วยสนบัสนุนแนวคิดของคนลา้นนาที�มีตอ่เรื�องพระอินทร์วา่ “เป็นเทวดาผูพิ้ทกัษรั์กษาคนดี” โดยผูแ้ต่ง
ไดน้าํเสนอผา่นพฤติกรรมของพระอินทร์ อาทิ การใชค้วามช่วยเหลือแก่พระโพธิสตัวห์รือผูที้�ทาํความดีละเวน้จาก
การทาํความชั�ว และทาํหนา้ที�ในการดูแลสังคมให้เกิดความสงบสุขร่มเยน็ไวอ้ยา่งชดัเจน ในดา้นความสัมพนัธ์
ระหว่างแนวคิดเรื� องพระอินทร์กับความเชื�อของคนลา้นนาจากวรรณกรรมเรื�องปัญญาสชาดกนั�นได้สรุปว่า 
แนวคิดเรื�องพระอินทร์ส่งผลต่อการประพฤติปฏิบติัตนของคนในสงัคมที�เนน้ในเรื�องของการประกอบกุศลกรรม
เพื�อเป็นอานิสงส์ผลบุญแก่ชีวติต่อไปในภายภาคหนา้ตามคติความเชื�อทางพระพุทธศาสนา นอกจากนี�  ยงัสะทอ้น
ถึงสภาพสงัคมและวถีิชีวติของคนลา้นนาจากโลกทศัน์ของผูแ้ต่ง ซึ�งทาํหนา้ที�เป็นสื�อกลางในการถ่ายทอดแนวคิด
และประสบการณ์ผา่นงานวรรณกรรมทอ้งถิ�นอีกดว้ย ดว้ยเหตุที�ปัญญาสชาดกเป็นวรรณกรรมซึ�งไดรั้บความนิยม
อยา่งแพร่หลายในทอ้งถิ�นลา้นนาและเกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินชีวิตของกลุ่มคนในสังคมลา้นนาอยูไ่ม่นอ้ย ดงันั�น
บทบาทและพฤติกรรมของพระอินทร์ที�ปรากฏในปัญญาสชาดกฉบบัลา้นนานี� จึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดและคา่นิยม
ของสงัคมและมีความสาํคญัต่อวถีิปฏิบติัของคนลา้นนาตั�งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั1576 

                                                
1574พระมหาสุทธิพงศ์ ปานเพ็ชร์, “การประยุกต์หลกัการบริหารเชิงพุทธในเรือนจาํและทัณฑ

สถาน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารและนโยบายสวสัดิการ
สงัคม คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2544), บทคดัยอ่. 

1575มานิตา  ลีโทชวลิต, “การวิเคราะห์นิทานชาดกที�ส่งเสริมสันติธรรมสําหรับเด็กปฐมวยั”
(วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั บณัฑิตวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
2544), บทคดัยอ่. 

1576สุภณิตา เชื�ออินต๊ะ, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทบาทของพระอินทร์ในปัญญาสชาดกฉบับ
ลา้นนา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมลา้นนา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, -Wpp), บทคดัยอ่. 
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ช่อรัตน์ ไวยฉยัยา ไดท้าํการวจิยัเรื�องบทบาทตวัละครเอกในทศชาติชาดก ผลการวิจยัพบวา่ มีการ
นาํเสนอบทบาทของตวัละครเอกในดา้นดีเพียงเดียว ทั�งนี� เพื�อมุ่งเนน้การเป็นแบบอยา่ง เช่น บทบาทของลูก ลูกที�
ปรากฏจะเป็นลูกที�ดี คือเชื�อฟังคาํสั�งสอนของบิดามารดา มีความกตญัGูและมุ่งกระทาํความดี บทบาทของพ่อ พ่อ
ที�พบนอกจากเป็นพ่อที�ดีให้ความรัก คอยอบรมเลี� ยงดูบุตรแล้ว ยงัตอ้งจัดหาทรัพยส์มบัติไวใ้ห้บุตรอีกด้วย 
บทบาทในทางสังคม มีบทบาทของกษตัริยแ์ละขุนนางที�มุ่งปฏิบติัธรรม คุณสมบติัและลกัษณะของตวัละครเอก
ในทศชาติชาดก มีคุณสมบติัและลกัษณะที�เด่นคือ มีความเป็นผูน้าํอยูใ่นตนเองและสามารถเป็นผูน้าํตั�งแต่เยาวว์ยั 
และผูน้าํที�พบมากที�สุดคือ ผูน้าํแบบธรรมราชา โดยผูน้าํประเภทนี� ยึดหลกัธรรมมาใชใ้นการปกครอง ซึ� งทาํให้
ประสบผลสาํเร็จมากที�สุดทั�งดา้นการครองตน ครองคน และครองงาน ลกัษณะของตวัละครเอกที�ไม่ปรากฏเลย
คือ ตวัละครที�มีลกัษณะเผด็จการ จะมีเฉพาะตวัละครรองหรือตวัละครอื�น ตวัละครในทศชาติชาดกเป็นการ
นาํเสนอบทบาท คุณสมบติั และลกัษณะตวัละครแบบแบน ซึ�งปรากฏในดา้นดีดา้นเดียว1577 

พระมหาสุพฒัน์ กลฺยาณธมฺโม (ศรีชมชื�น)ไดท้าํการวิจยัเรื�องพระพุทธเจา้:บทบาทและหนา้ที�ใน
ฐานะพระบรมครู โดยศึกษาบทบาทและหน้าที�ครูในสมยัพุทธกาลที�ปรากฏในคมัภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท 
ผลการวจิยัพบวา่ ครู หมายถึง บุคคลผูท้าํหนา้ที�ถ่ายทอดวชิาความรู้แก่ศิษย ์และเป็นผูที้�อยูใ่นฐานะกลัยาณมิตร คือ 
เป็นผูน้าํทางสติปัญญาทั�งเป็นแบบอยา่งที�ดีของผูเ้รียน ดงันั�นครูพึงมีความพร้อมอยูเ่สมอในการถ่ายทอดความรู้ 
ความสามารถที�ตนเองมีอยูแ่ก่ผูเ้รียนเพื�อพฒันาสติปัญญาให้สูงขึ�น และยกวิญญาณของศิษยท์ั� งหลายให้สูงขึ�น
เปี� ยมไปดว้ยคุณธรรม เพราะฉะนั�นครูจึงมีความสาํคญัอยา่งมากในฐานะปูชนียบุคคลและแม่พิมพข์องศิษย ์เพราะ
ผูเ้รียนจะมีคุณภาพมากนอ้ยแค่ไหนเพียงไร ยอ่มขึ�นอยูก่บัครุผูท้าํหนา้ที�หล่อหลอม ดว้ยเหตุนี� ครูจึงมีจิตสาํนึกใน
การแสดงบทบาทและปฏิบติัหนา้ที�ของความเป็นครูใหม้าก และพึงเป็นผูถึ้งพร้อมดว้ยคุณสมบติัของความเป็นครู 
คือจะตอ้งเป็นบุคคลผูมี้ความหนักแน่นในดา้นความรู้ ความสามารถและคุณธรรม กล่าวคือ พึงดาํรงตนอยู่ใน
พรหมวิหารธรรม สังคหวตัถุธรรม และอิทธิบาท เป็นตน้ หลีกเลี�ยงการประพฤติที�ไม่เหมาะสม เช่น อบายมุข มี
การเล่นการพนัน คอรัปชั�นในหน้าที�การงาน และคบเพื�อนชั�วเป็นตน้ ในทัศนะของพระพุทธศาสนาได้แบ่ง
ครูผูส้อนออกเป็นหลายประเภท ตามกาํลงัแห่งสติปัญญา ความรู้ความสามารถและหนา้ที�ของครูประเภทนั�นๆ 
เช่น ศาสดา ติดถงักร อาจารย ์และทิศาปาโมกข ์เป็นตน้ ในบรรดาครูเหล่านั�นพระพุทธเจา้ชื�อวา่เป็นเลิศ คือ ทรง
เป็นบิดาของครูทั�งหลายเพราะมีคุณสมบติัหลายประการทั�งในดา้นบุคลิกภาพ คุณธรรม เทคนิคและวิธีการสอน 
ซึ�งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงบทบาทและหนา้ที�ของพระองคที์�ทรงกระทาํในฐานะบาํเพญ็ประโยชน์ให้แก่มวลมนุษยชาติ 
เหล่าพระประยรูญาติและในฐานะความเป็นพระพทุธเจา้ ซึ�งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเป็นพระบรมครูของโลก1578 

เรณู ศรีภาค์ ไดท้าํการวิจยัเรื�องการวิเคราะห์บารมีในพุทธศาสนาเถรวาท ผลการวิจยัพบวา่ คาํว่า 
“บารมี” ในพุทธศาสนานิกายเถรวาท หมายถึง ธรรมที�บาํเพ็ญเพื�อเป็นพระพุทธเจ้า เรียกว่า บารมีธรรม &A 
ประการ หรือทศบารมี ไดแ้ก่ ทานบารมี ศีลบารมี เนกขมัมบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี ขนัติบารมี สัจจบารมี 

                                                
1577ช่อรัตน์ ไวยฉัยยา, “บทบาทตวัละครเอกในทศชาติชาดก” (การคน้ควา้อิสระปริญญาศิลป

ศาสตร มหาบณัฑิต สาชาวชิาภาษาไทย (กลุ่มวรรณคดี) บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัสารคาม,-WpW),บทคดัยอ่. 
1578พระมหาสุพฒัน์ กลฺยาณธมฺโม (ศรีชมชื�น), “พระพทุธเจา้: บทบาทและหนา้ที�ในฐานะพระบรม

ครู” (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหา
จุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, -WpW), บทคดัยอ่. 
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อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี และอุเบกขาบารมี ในแต่ละบารมีแบ่งออกเป็น o ชั�น คือ &) ชั�นบารมี เป็นการบาํเพญ็
ในระดบัตน้ -) ชั�นอุปบารมี เป็นการบาํเพญ็ในระดบักลาง และ o) ชั�นปรมตัถบารมี เป็นการบาํเพญ็บารมีในชั�น
สูงสุด ซึ�งประโยชน์ที�จะไดรั้บเป็นประโยชน์ที�ใชไ้ดใ้นชีวติประจาํวนั และประโยชน์ที�ทาํใหต้รัสรู้ ในการบาํเพญ็
บารมีในแต่ละขั�นนั�นมีประโยชน์และคุณค่าอยูใ่นตวัเอง อนัผูป้ฏิบติัจะพึงเห็นไดเ้อง  การบาํเพญ็บารมีในแต่ละ
ประการจะเกิดผลไดดี้นั�นผูป้ฏิบติัควรมีความเขา้ใจอยา่งลึกซึ� ง มีความจริงใจ ตั�งใจจริง และมีเป้าหมายในการ
ปฏิบติั เพื�อเป็นการสร้างความเขม้แขง็ทางจิตใจ เป็นกาํลงัใจในการต่อสูแ้ละสามารถแกปั้ญหาชีวติได ้สาํหรับการ
ปฏิบติัเพื�อให้เกิดปัญญาในการแกไ้ขปัญหาในทางที�ถูกตอ้ง และกอปรดว้ยคุณงามความดี ทั�งยงัเป็นการพฒันา
ทางดา้นจิตใจนั�นมีวธีิการหรือหลกัปฏิบติัที�ถูกตอ้งและใหผ้ลไดจ้ริงคือ การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ซึ� งจะทาํให้
เกิดปัญญาอยา่งแทจ้ริงที�สามารถนาํไปใชใ้นการบาํเพญ็บารมีในแต่ละประการ อนัจะปรากฏผลไดอ้ยา่งชดัเจน1579 

สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญไดท้าํวิจยัเรื�องแนวคิดเรื�องปัญญาในอรรถกถาชาดก ผลการวิจยัพบว่า  
ชาดกคือนิทานสอนธรรมะพื�นฐานแก่พุทธบริษัท การนําเสนอปัญญาในอรรถกถาชาดกจึงเป็นปัญญา
ระดบัพื�นฐานสอดคลอ้งกบัตวับทเช่นเดียวกนั เมื�อวิเคราะห์ปัญญาทางพระพุทธศาสนา พบวา่ปัญญาคือความรู้ที�
ประกอบดว้ยการคิดอยา่งถูกตอ้งหรือโยนิโสมนสิการ การมีปัญญาที�ถูกตอ้งจะทาํให้รู้จกัใชปั้ญญาแกปั้ญหาและ
เตือนสติ ดา้นบ่อเกิดของปัญญา พบวา่ปัญญาเริ�มตน้มาจากขนัธ์ W พฒันามาสู่กระบวนการคิด การฟัง การกระทาํ
จนเกิดความรู้ที�ชดัแจง้ ดา้นคุณค่าของปัญญา พบวา่การใชปั้ญญาในทางที�ถูกตอ้งทาํให้การดาํเนินชีวิตเป็นสุข แต่
ถา้ไม่มีปัญญาหรือใชปั้ญญาในทางที�ไม่ถูกตอ้งจะทาํให้มีมิจฉาทิฏฐิ เกิดอวิชชา ดา้นการนาํเสนอคาํสอนเรื�อง
ปัญญาในอรรถกถาชาดก อรรถกถาชาดกสะทอ้นปัญญา o ลกัษณะคือ ปัญญาในฐานะหลกัในการดาํเนินชีวิต ศีล 
สมาธิ ปัญญาและพระโพธิสตัวผ์ูมี้ปัญญาบารมี ทั�งนี�อรรถกถาชาดกใหค้วามสาํคญักบัปัญญาในฐานะหลกัในการ
ดาํเนินชีวิต เพราะเป็นปัญญาในระดบัพื�นฐานมีความ จาํเป็นต่อการดาํเนินชีวิตของพุทธบริษทั ดา้นศีล สมาธิ 
ปัญญา อรรถกถาชาดกไม่ไดน้าํเสนอศีล สมาธิ ปัญญาอยา่งลุ่มลึก กล่าวถึงเพียงการมีความสุจริตทางกาย วาจา ใจ 
ย่อมทาํให้เกิดความสงบและมีปัญญา ด้านการนําเสนอพระโพธิสัตวผ์ูมี้ปัญญาบารมี พบว่าพระโพธิสัตวมุ่์ง
บาํเพญ็ปัญญาเพื�อช่วยเหลือผูอื้�น เตือนสติ แกไ้ขปัญหา สอดคลอ้งกบัลกัษณะของพระโพธิสัตวใ์นพุทธภูมินี� คือ
ปัญญาธิกโพธิสตัว ์ลกัษณะเด่นของการนาํเสนอปัญญาในอรรถกถาชาดกคือ การนาํกลวิธีการทดสอบปัญญาเขา้
มาดาํเนินเรื�อง กลวิธีนี� ไดแ้ก่การตั�งปริศนา การเล่านิทาน กลวิธีการทดสอบปัญญาเหล่านี� นอกจากจะทดสอบ
ปัญญาคู่กรณีหรือฝ่ายตรงขา้มแลว้ ยงัมีลกัษณะของการนาํหลกัธรรมมาแสดงเปรียบเทียบในรูปแบบปริศนา 
นิทาน เพื�อให้พุทธบริษทัเขา้ใจหลกัธรรมไดดี้ยิ�งขึ�น ดงันั�นจึงกล่าวสรุปได้ว่าอรรถกถาชาดกนอกจากจะเป็น
นิทานที�ใหค้วามสนุกสนานเพลิดเพลินแลว้ ยงัแฝงสาระของคาํสอนทางพระพทุธศาสนาไวไ้ดอ้ยา่งกลมกลืน และ
แยบคาย คาํสอนประการหนึ�งคือการสอนใหพ้ทุธบริษทัรู้จกัดาํเนินชีวติและดาํรงชีวิตให้อยูไ่ดด้ว้ยปัญญาอนัเป็น
หวัใจของคาํสอนที�สาํคญัทางพระพทุธศาสนา1580  

                                                
1579เรณู ศรีภาค,์ “การวเิคราะห์บารมีในพทุธศาสนาเถรวาท” (การคน้ควา้อิสระปริญญาศิลปศาสตร 

มหาบณัฑิต สาขาวชิาปรัชญา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น,-WpW), บทคดัยอ่. 
1580สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ, “แนวคิดเรื� องปัญญาในอรรถกถาชาดก” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,-WpW), บทคดัยอ่.  
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สุริยะ รูปหมอก ไดท้าํวิจยัเรื�องพฤติกรรมการบริหารตามแนวพุทธธรรมของผูบ้ริหารที�ส่งผลต่อ
ความผกูพนัของครูในโรงเรียนประถมศึกษาสงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี ผลการวจิยัพบวา่ 
พฤติกรรมการบริหารตามแนวพุทธธรรมของผูบ้ริหาร และความผูกพนัของครูอยู่ในระดบัมาก หมวดธรรมที�
ส่งผลต่อความผกูพนัของคนทั�งโดยภาพรวมและทั�งต่อองคก์ารกบัต่องานคือ ราชธรรม 10 ส่วนอธิปไตย 3 ส่งผล
ต่อความผกูพนัของครูต่อองคก์ารเพียงดา้นเดียว1581 

ณัชหทัย ชลายนวฒัน์ ได้ทําการวิจัยเรื� องการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรม:
กรณีศึกษาบริษทั 505 โภคภณัฑจ์าํกดั ผลการวิจยัพบวา่ พนกังานรู้จกัการออมเพื�ออนาคต มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม การเพิ�มวฒิุภาวะทั�งโดยตนเอง และผา่นระบบทางการศึกษาเพื�อเพิ�มทกัษะในการ
ทาํงาน และมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ในงานและงานที�ต่างจากงานประจาํเพื�อสร้างเสริมทกัษะให้ตนเอง 
การใหค้วามช่วยเหลือทนัในระหวา่งพนกังานและชุมชนในภาวะคบัขนัอยา่งยิ�งก่อให้เกิด ทศันคติที�ดีในการมอง
ปัญหา และผูค้นรอบขา้ง ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่ การประยกุตห์ลกัพุทธธรรมดงักล่าว ไม่เพียงส่งผลต่อการ
พฒันาองค์การธุรกิจ และทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การเท่านั�น แต่ยงัส่งผลต่อชุมชน เช่น กลุ่มผูค้า้วตัถุดิบ ลุกคา้ 
หรือผูบ้ริโภค และกลุ่มผูร่้วมทาํธุรกิจการคา้ ส่วนปัจจัยที�เป็นขอ้จาํกดั และเกื�อหนุนต่อความสําเร็จของการ
ประยุกต์หลักพุทธธรรมไตรสิกขา คือ ความเข้าใจในแก่น และการประยุกต์หลักพุทธธรรมในการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยขึ์� นอยู่กับปัจเจกบุคคล ซึ� งอาจจะมีผลให้ความขัดแยง้ทางความคิดและแนวปฏิบัติได้  การ
ประยกุตห์ลกัพทุธธรรมไตรสิกขาในการบริหารองคก์ารธุรกิจ จึงเป็นกลยทุธ์หนึ�งในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ทั�งในฐานะที�เป็นทรัพยากรมนุษยข์องสงัคมและองคก์าร ภายใตส้ถานการณ์ปัจจุบนั ซึ�งสมควรไดรั้บการส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานประกอบกิจการ นาํหลกัพุทธธรรมมาใชใ้นการบริหารจดัการ และการเผยแพร่ความรู้ทาง
ศาสนาแบบบูรณาการ และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางสงัคม1582 

พระประยรู  จีนา ไดท้าํการวจิยัเรื�องการแนะแนวของพระพุทธเจา้ในอรรถกถา  ผลการวิจยัพบวา่ 
1) ปรัชญาการแนะแนว พระพทุธใหก้ารแนะแนวบุคคลโดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล เห็นคุณค่าของ
บุคคลทุกคน มิไดเ้ลือกชนชั�นวรรณะ ให้บุคคลไดพิ้จารณาเหตุผลดว้ยตนเอง รวมถึงวิเคราะห์พฤติกรรมของ
บุคคลก่อนการแนะแนว และใหก้ารแนะแนวโดยตั�งอยูบ่นพื�นฐานแห่งความรักความเมตตา ปรารถนาให้พน้จาก
ความทุกขโ์ดยสิ�นเชิง 2) จุดมุ่งหมายในการแนะแนว ไดแ้ก่ เพื�อแกไ้ขความทุกข ์เพื�อป้องกนัความทุกข ์เพื�อพฒันา
ส่งเสริมบุคคลไปสู่เป้าหมายสูงสุดของชีวิตคือพระนิพพาน 3) หลกัการแนะแนว พบว่าทรงวางแผนและมี
เป้าหมาย ให้การแนะแนวบุคคลทุกช่วงวยัไม่แบ่งแยกวรรณะ เสียสละพระองค์แนะแนวทุกครั� งที�มีโอกาส ให้
บุคคลตดัสินใจดว้ยตนเอง ให้ยอมรับตนเองตามความเป็นจริง ตระหนักถึงความพร้อมของบุคคล และทราบ

                                                
1581สุริยะ รูปหมอก, “พฤติกรรมการบริหารตามแนวพุทธธรรมของผูบ้ริหารที�ส่งผลต่อความ

ผกูพนัของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานการประถมศึกษา จงัหวดัสุพรรณบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัศิลปากร,2545), บทคดัยอ่. 

1582ณัชหทยั ชลายนวฒัน์, “การพฒันาทรัพยากรมนุษยต์ามหลกัพุทธธรรม:กรณีศึกษาบริษทั 505 
โภคภณัฑ์จาํกดั” (วิทยานิพนธ์ปริญญาพฒันาแรงงานและสวสัดิการมหาบณัฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2546), บทคดัยอ่. 
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ขอ้มูลพื�นฐานก่อนการแนะแนว 4) ทฤษฏีจิตวทิยาที�เกี�ยวขอ้ง พบวา่ บุคคลที�ทรงแนะแนวเป็นผูที้�มีสภาพปัญหาที�
แตกต่างกันและมีครอบทั� ง 8 กลุ่มปัญหา 5) ประเภทการแนะแนว พบว่า มีทั� งการแนะแนวการศึกษา อาชีพ 
ส่วนตวั และสงัคม และเพื�อไปสู่สุคติภูมิเป็นประโยชน์สูงสุดแห่งชีวติ 6) วธีิการแนะแนว พบวา่ ทรงมีบุคลิกภาพ
ความเป็นนกัแนะแนว เทคนิคที�ใชไ้ดแ้ก่ การยกอุทาหรณ์ การให้ลงมือทาํดว้ยตนเอง การอุปมา การลงโทษและ
ใหร้างวลั  การแนะดว้ยเหตุการณ์ปัจจุบนั การถาม  การพลิกสถานการณ์ การเล่นภาษาในความหมายใหม่ และมี
ขั�นตอนในการแนะแนวทั�งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม 7) กระบวนการ พบว่า ทรงเริ�มจากการรวบรวมขอ้มูล 
แลว้จึงใหข้อ้สนเทศหลกัธรรมร่วมกบัการใหค้าํปรึกษา จากนั�นจึงวางตวับุคคลและทรงติดตามผลภายหลงัที�ทรง
แนะแนว1583 

พระปลดัประวทิย ์ตปคุโณ (ทบัทอง) ไดท้าํการวจิยัเรื�องบทบาทและคุณธรรมของราชภฏัในคมัภีร์
พระพทุธศาสนาเถรวาทและในสังคมไทย ผลการวิจยัพบวา่ ระบบราชภฏัที�ปรากฏในคมัภีร์พระพุทธศาสนาเถร
วาท ราชภฏัคือ ผูที้�พระราชาทรงแต่งตั�งไวส้นองงานฝ่ายต่างๆ มีคุณธรรมชดัเจนโดดเด่นสูงสุดส่วนบทบาทและ
คุณธรรมของราชภฏัในสงัคมไทยในอดีต ราชภฏัเป็นบุคคลที�พระราชาทรงแต่งตั�งไวส้นองงานบา้ง เป็นบุคคลที�
พระราชาทรงเกณฑม์ารับใชร้าชสํานกับา้งปัจจุบนั ราชภฏัหรือขา้ราชการเป็นบุคคลผูที้�ตอ้งสอบแข่งขนัเขา้รับ
ตาํแหน่งราชภฏั มีภาระงานชดัเจน มีคุณธรรมตามหลกัธรรมในพระพุทธศาสนา ต่อมาไดป้รับปรุงแกไ้ขเป็น
กฎเกณฑ์ขอ้บงัคบั ผูว้ิจยัเห็นว่าราชภฏัในสังคมไทยปัจจุบนั นอกจากปฏิบติัตามกฎระเบียบหลกัปฏิบติัของ
ขา้ราชการแลว้ ควรอยูบ่นพื�นฐานแห่งหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาดว้ย สงัคมไทยจะเจริญรุ่งเรืองในดา้นต่าง ๆ 
และประชาชนอยูก่นัอยา่งมีสนัติสุข1584 

พระมหาไกรวรรณ ชินทตฺติโย (ปุณขนัธ์) ไดท้าํการวิจยัเรื�องการศึกษาวิเคราะห์บทบาทของพระ
เทวทตัที�ปรากฏในคมัภีร์พระพุทธศาสนา ผลการวิจยัพบวา่ พระเทวทตัไดเ้ริ�มผูกอาฆาตในพระโพธิสัตวต์ั�งแต่
สมยัที�ท่านเกิดเป็นพอ่คา้ชื�อวา่เสรีวะและในชาติต่อ ๆ  มาท่านก็ไดต้ามจองเวรอีกเรื�อยมา จนถึงชาติที�พระโพธิสตัว์
เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร ส่วนท่านเกิดเป็นพราหมณ์ชูชก และในชาติปัจจุบนั ท่านก็เริ�มจองเวรพระพุทธ
องคต์ั�งแต่เมื�อท่านถูกความโลภครอบงาํ จนถึงขั�นคิดจะปกครองสงฆ์จึงเขา้ไปทูลขอกบัพระพุทธองค ์ แต่ถูก
พระองคป์ฏิเสธ จึงไดผ้กูอาฆาตแลว้พยายามเพื�อจะปลงพระชนมห์ลายครั� ง แต่ไม่สาํเร็จ กระทั�งเสื�อมจากลาภและ
สักการะ ก็ไดก้ราบทูลขอวตัถุ W ประการและทาํสังฆเภท จนทา้ยที�สุดก็ไดรั้บผลกรรมที�ท่านไดท้าํมาคือถูก
แผ่นดินสูบตายไปเกิดในอเวจีมหานรก สาํหรับบุคคลต่าง ๆ ที�พระเทวทตัไดเ้ขา้ไปเกี�ยวขอ้ง หากเป็นบุคคลที�มี
ปัญญา ผลเสียก็จะไม่เกิดขึ�น มีแต่จะทาํใหคุ้ณของท่านผูน้ั�นโดดเด่นเพิ�มมากขึ�น แต่หากเป็นบุคคลที�ไร้ปัญญาแลว้ 
เมื�อไม่สามารถพินิจพิจารณาไดว้่าสิ�งไหนถูกตอ้งเหมาะสม สิ�งไหนไม่ถูกตอ้งเหมาะสม ผลเสียก็จะเกิดมีขึ�น
ตามมา พระเทวทตัถือวา่เป็นแบบอยา่งที�ไม่ดี เป็นบุคคลที�อนุชนทั�งหลายไม่พึงประพฤติปฏิบติัตาม เพราะถา้หาก

                                                
1583พระประยูร  จีนา, “การแนะแนวของพระพุทธเจา้ในอรรถกถา”  (วิทยานิพนธ์ปริญญานิพนธ์

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษาและแนวแนว  บณัฑิตวิทยาชยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2546), 
บทคดัยอ่. 

1584พระปลดัประวิทย ์ ตปคุโณ (ทบัทอง), “บทบาทและคุณธรรมของราชภฏัในคมัภีร์พระพุทธ 
ศาสนาเถรวาทและในสังคมไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยศึกษา โครงการ
บณัฑิตศึกษา สถาบนัราชภฏัธนบุรี, 2546), บทคดัยอ่. 
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ใครประพฤติปฏิบติัตามแลว้ ผลที�ไดจ้ะเป็นไปในทางเสื�อมดงัมีบุคคลหลาย ๆ คนผูที้�ประพฤติตามพระเทวทตั

เป็นตวัอยา่ง1585
 

พระมหาจู่ลอ้ม ชูเลื�อน ไดท้าํการวิจยัเรื�องความกลา้หาญทางจริยธรรมในการบาํเพ็ญบารมีของ
พระโพธิสตัวใ์นทศชาติชาดก ผลการวิจยัพบวา่ พระโพธิสัตวท์ั�งสิบองคไ์ดมี้ความกลา้หาญมุ่งมั�นในการบาํเพญ็
บารมีของตนเป็นอยา่งยิ�งแมต้อ้งเผชิญกบัความยากลาํบากอยา่งที�สุด การที�พระโพธิสัตวมี์ความกลา้หาญ ในการ
เผชิญกบัความยากลาํบากเพราะมีความตอ้งการที�จะไดเ้ป็นพระพุทธเจา้เป็นแรงจูงใจ แมว้า่การกระทาํของพระ
โพธิสัตวใ์นบางโอกาสจะเป็นสถานการณ์ขดัแยง้ทางศีลธรรม แต่พระโพธิสัตวก็์สามารถดาํรงตนอยู่ในการ
บาํเพ็ญบารมีอยา่งมั�นคง และคุณธรรมสําคญัที�ทาํให้พระโพธิสัตวมี์ความกลา้หาญในการบาํเพญ็บารมีไดอ้ย่าง
ต่อเนื�องคือ ปัญญาและกรุณา รวมทั�งความอดทนไม่หวั�นไหวและมีความเพียรพยายาม จากผลการวิจยัผูว้ิจยัมี
ความเชื�อวา่ สามารถนาํมาเป็นแบบอยา่งและประยกุตใ์ชใ้นการดาํรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนในสังคมปัจจุบนัที�
กาํลงัเปลี�ยนแปลงได ้คือการที�สามารถรู้ถึงจุดมุ่งหมายที�ชดัเจนแน่นอนในชีวิต การมุ่งมั�นเพียรพยายามไปให้ถึง
จุดมุ่งหมาย การใชเ้หตุผลในการตดัสินใจเลือกกระทาํและการดาํรงอยูใ่นคุณธรรมหลกั องคป์ระกอบดงักล่าวนี�
เป็นสาเหตุประสิทธิภาพอนัทาํให้เกิดความเขม้แข็งและกลา้หาญทางจริยธรรมไม่หวั�นไหวไปกบักระแสกระทบ
จากโลกภายนอก1586   

พระมหาทรรศน์ คุณทสฺสี (โพนดวงกรณ์) ไดท้าํวิจยัเรื�องการศึกษาเปรียบเทียบพุทธวิธีการสอน
ในอรรถกถาธรรมบทกบักระบวนการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ผลการวิจยัพบวา่พุทธวิธีการสอนในอรรถ
กถาธรรมบท มีความสอดคลอ้งกับลกัษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ที� เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั 5 ประการ ได้แก่  
เรียนรู้อยา่งมีความสุข  เรียนรู้แบบองคร์วม เรียนรู้จากการผิด การปฏิบติัจริง และการสรุปองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 
เรียนรู้ร่วมกบับุคคลอื�น และเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง ดงันั�นจึงกล่าวไดว้า่ พุทธวิธีการสอนในอรรถ
กถาบทกบักระบวนการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั เป็นการสอนที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ซึ�งอยูบ่นพื�นฐานของ
หลกัการสาํคญั 3 ประการ คือ เนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล เนน้ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการคิดการปฏิบติัจริง
และสรุปองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง และมุ่งให้ผูเ้รียนไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการเรียนรู้  พุทธวิธีการสอนในอรรถ
กถาธรรมบทนั�นเน้นให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจตนเอง โดยเฉพาะดา้นจิตใจของตนเอง เพื�อให้ผูเ้รียนไดป้รับปรุงแกไ้ข
ตนเองจนไดบ้รรลุธรรมชั�นใดชั�นหนึ�งตามอุปนิสยัสมบติัที�เคยอบรมสั�งสมมา  ในขณะที�ลกัษณะของกิจกรรมการ
เรียนรู้ที�แตกต่างกนันั�น ผูว้จิยัไดพ้บวา่แตกต่างกนัอยูเ่ล็กนอ้ย คือกระบวนการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั เนน้

                                                
1585พระมหาไกรวรรณ ชินทตฺติโย (ปุณขนัธ์), “การศึกษาวิเคราะห์บทบาทของพระเทวทตัที�

ปรากฏในคมัภีร์พระพุทธศาสนา”  (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั,2546),บทคดัยอ่. 

1586พระมหาจู่ลอ้ม ชูเลื�อน, “ความกลา้หาญทางจริยธรรมในการบาํเพญ็บารมีของพระโพธิสัตวใ์น
ทศชาติชาดก” (วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัมหิดล, 2546) , บทคดัยอ่.  
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ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง เพื�อใหผู้เ้รียนไดเ้ทคนิคและวธีิการในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ 
เพิ�มขึ�นไป1587 

พระมหาประทีป พืชทองหลาง ได้ทาํการวิจยัเรื�องพุทธวิธีจูงใจในพระสุตตนัปิฎก ผลการวิจัย
พบวา่ &) การกระตุน้ใหตื้�นตวั บุคลิกภาพภายนอกของพระพทุธเจา้กระตุน้ผูเ้รียนใหตื้�นตวัในการสอนทรงใชว้จน
โวหารที�มีความหมายในตวัเอง ลึกซึ� ง ใชอุ้ปมาอุปไมยอธิบายสิ�งที�เป็นนามธรรมให้เห็นเป็นรูปธรรม และใชสื้�อ
การสอนที�หาไดง่้าย มีอยูใ่กลต้วัและมีความหมายตรงตามเนื�อหาที�ตอ้งการสอนเป็นเครื�องจูงใจ -) การทาํให้เกิด
ความคาดหวงั บุคลิกภาพภายในคือคุณธรรมของความเป็นครูช่วยใหผู้เ้รียนเกิดศรัทธา มีความเชื�อมั�น สร้างความ
คาดหวงัใหมี้กาํลงัใจที�จะเรียนในการสอนทรงเล่านิทานชาดก การบาํเพญ็บารมีของพระองคเ์พื�อสร้างความหวงั 
o) การใชเ้ครื�องล่อ ทรงใชก้ารชมเชย ยกยอ่งคุณความดีและความสามารถ และให้สิทธิพิเศษเพื�อให้มั�นใจในการ
กระทาํและความสามารถของตน ส่วนเครื�องล่อที�สาํคญัที�สุดในพระพทุธศาสนาคือ พระนิพพานดบักิเลส1588 

พระราเชนทร์ ไชยเจริญ ไดท้าํการวิจยัเรื�องการศึกษาเชิงวิเคราะห์หลกัพุทธธรรมกบัการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยใ์นพระพทุธศาสนา ผลการวจิยัพบวา่ นบัแต่อดีตเป็นตน้มานั�น การพฒันาไดก่้อใหเ้กิดผลกระทบ
ทั�งทางบวกและทางลบหลายอยา่ง ดงันั�น รูปแบบของการพฒันาทรัพยากรตามแนวพระพุทธศาสนา จึงเป็นแนว
ทางการพฒันาที�ถูกทางเป็นการพฒันาที�ไดส้มดุล คือไม่เบียดเบียนตนเองและผูอื้�น ซึ� งจะนาํไปสู่ผลสาํเร็จในการ
พฒันาที�ย ั�งยืนได ้หลกัคาํสอนในพระพุทธศาสนานั�นเป็นหลกัธรรมเพื�อการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยตรงซึ� งมี
อยู่หลายประการ เช่น หลกัคาํสอนเกี�ยวกบัการพฒันาตนเอง สังคม การปกครอง หลกัคาํสอนสําหรับบุคคลพึง
ปฏิบัติต่อกันตามหน้าที�  หลกัการคบมิตร หลกัธรรมเกี�ยวกับเศรษฐกิจ และธรรมชาติสิ�งแวดลอ้ม อีกทั� งยงัมี
หลกัธรรมเพื�อพฒันามนุษยใ์หไ้ปสู่ความหลุดพน้ โดยมีแนวทางการพฒันามนุษยต์ามหลกัไตรสิกขาที�พฒันาคน
เป็นองคร์วม ซึ� งการพฒันาตอ้งศึกษาทั�งเนื�อหา การลงมือปฏิบติัเพื�อให้เขา้ใจกฎแห่งธรรมชาติหรือกฎแห่งชีวิต 
อนัจะนาํไปสู่ผลสาํเร็จ ดว้ยหลกัภาวนา 4 นั�น อนัไดแ้ก่ กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา ปัญญาภาวนา เพื�อให้เกิด
ดุลยภาพแห่งการพฒันาอย่างแทจ้ริง เป็นการพฒันาคุณสมบติัในตนให้สามารถดาํรงชีวิตอยูอ่ยา่งสอดคลอ้งกบั
ธรรมชาติหรือสิ�งแวดลอ้ม ให้เกิดผลสร้างการมีชีวิตอยูร่่วมกบัคนอื�นอย่างเป็นสุข พระพุทธศาสนามีเป้าหมาย
สูงสุด ในการพฒันาชีวติของมนุษย ์เพื�อการพฒันาจากความเป็นปุถุชนไปสู่ความเป็นอริยบุคคล มีความเป็นพระ
อรหนัตเ์ป็นการพฒันาตนขั�นสูงสุด1589 

                                                
1587พระมหาทรรศน์ คุณทสฺสี (โพนดวงกรณ์), “การศึกษาเปรียบเทียบพุทธวิธีการสอนในอรรถ

กถาธรรมบทกบักระบวนการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั” (วทิยานิพนธ์ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2546), บทคดัยอ่. 

1588พระมหาประทีป พืชทองหลาง, “พุทธวิธีจูงใจในพระสุตตนัปิฎก” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2546) 
บทคดัยอ่. 

1589พระราเชนทร์ ไชยเจริญ, “การศึกษาเชิงวเิคราะห์หลกัพทุธธรรมกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ในพระพทุธศาสนา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั,2546), บทคดัยอ่. 
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 พูนลาภ  แกว้แจ่มศรี ไดท้าํการวิจยัเรื�องการจดัการเชิงพุทธ: การสํารวจและแนวคิดสําหรับการ
จดัการสมยัใหม่ ผลการวิจยัพบวา่ 1) ปรัชญาและแนวคิดตามหลกัพุทธธรรม มีสาระที�สาํคญัอนัเป็นแนวคิดร่วม
สมยั ซึ�งสามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บักิจกรรมต่างๆ ในชีวติประจาํวนัรวมถึงการจดัการสมยัใหม่ได ้2) แนวคิดการ
ประยกุตก์ารจดัการเชิงพุทธกบักระบวนการจดัการสมยัใหม่สามารถวิเคราะห์และสรุปหลกัการและแนวคิดตาม
แนวพุทธธรรมที�ท่านผูบ้ริหารและผูท้รงคุณวุฒินาํมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ เป็นหลกัการพื�นฐานของการ
จดัการเชิงพทุธ 3) ตวัแบบเชิงบูรณาการการจดัการเชิงพุทธ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบที�สาํคญั คือ (1) หลกัพุทธ
ธรรมที�เป็นประกอบภายในของแต่ละบุคคลและหลกัธรรมที�เป็นองคป์ระกอบภายนอกที�มีความสมัพนัธ์เชื�อมโยง
กับบุคคลอื�น (2) หลักธรรมพื�นฐานทางการจัดการที�สังเคราะห์จากแนวทางการปฏิบัติของผูบ้ริหารและ
ผูท้รงคุณวฒิุ (3) ผลลพัธ์สุดทา้ยของการจดัการเชิงพทุธ และ (4) สภาพแวดลอ้มทางการจดัการ1590 

ไพลิน องคสุ์พรรณ ไดท้าํวิจยัเรื�องการศึกษาวิเคราะห์การสร้างบารมีของพระนางพิมพาที�ปรากฏ
ในชาดก ผลการวจิยัพบวา่ พระนางพิมพาไดท้รงพบพระโพธิสตัวใ์นสมยัพระพทุธเจา้พระนามวา่ทีปังกรครั� งพระ
โพธิสตัวเ์กิดเป็นสุเมธดาบสแส่วนพระนางเกิดเป็นนางสุมิตตาและไดอ้ธิษฐานตั�งใจแน่วแน่ที�จะร่วมสร้างบารมี
กบัพระโพธิสัตวไ์ปจนกวา่จะสิ�นภพสิ�นชาติ จากนั�นก็ไดร่้วมภพชาติกบัพระโพธิสัตวห์ลายภพชาติ แต่ที�ปรากฏ
ในชาดกมี o- ชาติ รวมชาติสุดทา้ยที�เกิดเป็นพระนางพิมพาเป็น oo ชาติ พระนางพิมพาไดมี้ส่วนร่วมช่วยเหลือใน
การสร้างบารมีของพระโพธิสตัวเ์ป็นเหตุให้พระโพธิสัตวส์ร้างบารมีไดค้รบถว้นบริบูรณ์ บารมีเด่นของพระนาง
พิมพา ได้แก่ ความเสียสละและความอดทนเป็นปัจจัยโดยออ้มต่อการบรรลุธรรมของพระโพธิสัตว ์ในชาติ
สุดทา้ยพระนางไดเ้สด็จออกบวชบาํเพญ็บารมีจนบรรลุอรหนัตผลสิ�นภพสิ�นชาติ ถือวา่พระนางไดบ้รรลุเป้าหมาย
ตามที�ตั�งไวใ้นอดีตชาติ การตั�งความปรารถนาร่วมกนัของพระโพธิสตัวก์บัของพระนางพิมพาแลว้อุทิศทั�งกายและ
ใจบาํเพญ็คุณงามความดีอยา่งไม่ยอ่ทอ้ ถือเป็นแบบอยา่งที�อนุชนทั�งหลายพึงศึกษาแลว้นอ้มนาํมาประพฤติปฏิบติั
ตามใหเ้หมาะสมกบัภาวะของแต่ละคนไดเ้ป็นอยา่งดี1591 

มานพ นักการเรียน ไดท้าํการวิจยัเรื�องเรื�องการวิเคราะห์การบริหารและการปกครองในคมัภีร์
ชาดก ผลการวิจยัพบวา่ ในการบริหารคนและงานนั�น เป็นสิ�งจาํเป็นสาํหรับผูบ้ริหารที�จะตอ้งสร้างคุณธรรมใน
ตวัเองเสียก่อน เช่น หิริ (ความละอายแก่ใจ) โอตตปัปะ (ความเกรงกลวัต่อบาป) เวน้จากการกล่าวเท็จ เวน้จากการ
โกรธ เป็นตน้ ในดา้นการปกครองในคมัภีร์ชาดก เช่น ทศพิธราชธรรม เวน้จากอคติ p ราชวสดีธรรม มีอิทธิพลต่อ
สังคมไทย ผูป้กครองนอกจากเป็นผูน้าํทางการเมืองแลว้ ยงัเป็นบุคคลที�มีอิทธิพลต่อการเปลี�ยนแปลงทาง

                                                
1590พูนลาภ แกว้แจ่มศรี, “การจดัการเชิงพุทธ: การสํารวจปรัชญาและแนวคิดสาํหรับการจดัการ

สมยัใหม่” (วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนตรมหาบณัฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริ
หารศาสตร์, 2546) บทคดัยอ่. 

1591ไพลิน องค์สุพรรณ,“การศึกษาวิเคราะห์การสร้างบารมีของพระนางพิมพาที�ปรากฏในชาดก” 
(วทิยานิพนธ์ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพระพทุธศาสนา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวทิยาลยั, -Wpq), บทคดัยอ่. 
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ธรรมชาติอีกดว้ย นอกจากนั�น ผูป้กครองมีลกัษณะที�แตกต่างจากประชาชน เช่น ศีลธรรม วิสัยทศัน์ ความ
รอบคอบ ความเสียสละ1592 

อมัพร ชยัวาปิน ไดท้าํการวิจยัเรื�องพฤติกรรมการสื�อสารของตวัละครในสุธนชาดกฉบบัลา้นนา 
ผลการวิจยัพบว่า &) พฤติกรรมการสื�อสารของ W ตวัละครหลกัเป็นไปตามองค์ประกอบการสื�อสาร s ประการ 
ไดแ้ก่ สถานที�เกิดเหตุการณ์หรือฉาก ตวัละครที�อยูร่่วมในเหตุการณ์ จุดประสงค ์การลาํดบัวจันกรรม เจตนาของ
ตวัละครหรือนํ� าเสียง ภาษาที�ใชใ้นการสื�อสาร กฎกติกาและบรรทดัฐาน และชนิดของเหตุการณ์ที�สื�อสาร อีกทั�ง
พบวา่  W  ตวัละครหลกัต่างมีลกัษณะร่วมและลกัษณะต่าง คือ มีพฤติกรรมตามกระบวนการสื�อสาร มีการลาํดบั 
วจันกรรมตามเจตนาและนํ� าเสียง  และมีปฏิสัมพนัธ์โตต้อบกนัดว้ยวจันภาษาและอวจันภาษา ลกัษณะร่วมของ W 
ตวัละครหลกัสามารถแสดงความถี� เพื�อบอกลกัษณะร่วมและลกัษณะต่างได ้-) พฤติกรรมการสื�อสารของ W ตวั
ละครหลกั มีปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรมที�ทาํให้พฤติกรรมสื�อสารสัมฤทธิผลได ้ปัจจยัดงักล่าวไดแ้ก่ ปัจจยั
ทางสังคม ซึ� งมี p ปัจจยั คือปัจจยัประจาํตวับุคคล ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ความเป็นวฒันธรรมชุมชน และ
ปัจจยัเสริม ไดแ้ก่ เวลา สถานที�  และจากการศึกษาพฤติกรรมของตวัละครหลกั โดยเน้นศึกษาระบบการสื�อสาร
พบวา่ มีประโยชน์ในการนาํไปเป็นแบบ แนวทาง การศึกษาวรรณกรรมเลา้นนาเรื�องอื�นๆ ต่อไป1593 
 ฉายสุข คูณกลาง ไดท้าํการวิจยัเรื�อง การศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานตามหลกัพุทธธรรมของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน :กรณีศึกษาผูบ้ริหารโรงเรียนรางวลัพระราชทาน จงัหวดันนทบุรี ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริหาร
โรงเรียนพระราชทาน จงัหวดันนทบุรี ไดน้าํหลกัพทุธธรรมมาใชใ้นการบริหารงาน ตามภาระหนา้ที� ตามแนวคิด
ของ กูลิคและเออร์วิค อนัไดแ้ก่ การวางแผนงาน การจดัองคก์ร การบริหารงานบุคคล การประสานงาน การ
รายงาน และการงบประมาณ สาํหรับหลกัพทุธธรรมที�นาํมาใชใ้นการบริหารงานนั�น มีอยูท่ั�งหมด 5 หมวด 9 หลกั
พทุธธรรม อนัประกอบดว้ย 1) หมวด 2 คือ ธรรมมีอุปการะมาก ธรรมเป็นโลกบาล  2) หมวด 3 ไดแ้ก่ ไตรสิกขา  
3) หมวด 4 ไดแ้ก่ อิทธิบาท 4 พรหมวิหารธรรม 4 สังคหวตัถุธรรม 4  4) หมวด 7 ไดแ้ก่สัปปุริสธรรม 7 และอปริ
หานิยธรรม 7 และ5) หมวด 10 ไดแ้ก่ ทศพิธราชธรรม 10 ผูบ้ริหารโรงเรียนไดน้าํหลกัพุทธธรรมมาใชใ้นการ
บริหารงานเกือบทุกดา้น โดยไม่ไดเ้ลือกเจาะจงวา่ เมื�อใดจะใชห้ลกัพทุธธรรมใด แต่ใชห้ลกัพุทธธรรมหลายหลกั 
หลายขอ้ธรรมแบบผสมผสานคละเคลา้กนัไป และปฏิบติัตามพุทธธรรมอยา่งเป็นปกติวิสัย จนทาํให้ผูอื้�นรู้ไดใ้น
การบริหารตน บริหารคน และบริหารงาน1594 
 พระมหาภูมิฤกษ์ บุญตาได้ทําการวิจัยเรื� องอุดมการณ์โพธิสัตว์ในการพฒันาชีวิตและสังคม 
ผลการวจิยัพบวา่ อุดมการณ์โพธิสตัว ์หมายถึง อุดมคติอนัสูงส่งที�นอ้มนาํมนุษยใ์หไ้ปสู่เป้าหมายซึ� งเป้าหมายของ

                                                
1592มานพ นกัการเรียน, “การวเิคราะห์การบริหารและการปกครองในคมัภีร์ชาดก” รายงานการวิจยั 

โดยทุนอุดหนุนการวจิยัจากสถาบนัวจิยัญาณสงัวร มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยัประจาํปี 2546, บทคดัยอ่. 
1593อมัพร ชยัวาปิน, “พฤติกรรมการสื�อสารของตวัละครในสุธนชาดฉบบัลา้นนา” (วิทยานิพนธ์

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมลา้นนา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
,2546), บทคดัยอ่. 

1594ฉายสุข คูณกลาง, “การศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานตามหลกัพุทธธรรมของผูบ้ริหาร
โรงเรียน : กรณีศึกษาผูบ้ริหารโรงเรียนรางวลัพระราชทาน จงัหวดันนทบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหา
บณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร,2547),บทคดัยอ่. 
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โพธิสัตวก็์คือ ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้ พุทธศาสนาเถรวาทและมหายานมีอุดมการณ์เกี�ยวกบัโพธิสัตว์
เหมือนกนัคือมุ่งไปที�โพธิญาณ โดยที�พุทธศาสนามหายานให้ความสําคญัเรื�องอุดมการณ์โพธิสัตว ์เนื�องจากมี
ความเชื�อที�วา่ สรรพสตัวท์ั�งปวงมีโพธิจิตอยูใ่นตนซึ�งจะทาํให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่ทางเถรวาทถือวา่ผูที้�
จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดน้ั�นนอกเหนือไปจากการตั�งความปรารถนาแลว้ยงัตอ้งสั�งสมความดีไวย้าวนาม
เพียงพอ จนกระทั�งไดรั้บคาํพยากรณ์อยา่งแน่ชดัจากพระสัมมาสัมพุทธเจา้องคก่์อนๆ วา่ ณ กาลหนึ�งจะสามารถ
ตรัสรู้เป็นพระสมัมาสัมพุทธเจา้ไดอ้ยา่งแน่นอน กระบวนการดาํเนินชีวิตของพระโพธิสัตวเ์พื�อมุ่งไปสู่เป้าหมาย
นั�น ตอ้งสั�งสมความดีหลายขั�นตอน เริ�มตั�งแต่การกระทาํความดีในระดบัตน้จนกระทั�งถึงสูงระดบัที�สามารถสละ
แมชี้วิตเพื�อการบรรลุถึงความบริสุทธิ{ แห่งพุทธภาวะ กระบวนการดาํเนินชีวิต โดยมีอุดมการณ์โพธิสัตวคื์อการ
ช่วยสรรพสัตวใ์ห้พน้จากทุกขน์ั�นย่อมยกบุคคลให้มีภาวะผูสู้งขึ�น กระบวนการนี� จะค่อยๆ พฒันาทั�งบุคคลผูน้ั�น
และสงัคมอยา่งต่อเนื�องสืบไป1595 
 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) ไดท้าํการวิจยัเรื�องรูปแบบการจดัการความขดัแยง้โดย
พทุธสนัติวธีิ ศึกษาวเิคราะห์กรณีลุ่มนํ� าแม่ตาชา้ง จ.เชียงใหม่ จากการศึกษาวเิคราะห์ความขดัแยง้ และรูปแบบการ
จดัการความขดัแยง้โดยพทุธสันติวิธีตามที�ปรากฏในคมัภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถาพบวา่ ในระดบัโลกิยวิสัย
นั�น พระพุทธศาสนามองว่าความขดัแยง้จดัไดว้่าเป็น ทุกข์หรือเป็นธรรมชาติที�ถือว่าเป็นสิ�งจาํเป็น (Necessity) 
ของบุคคลและสังคมประหนึ� งแต่ในระดับโลกุตระนั�น พระพุทธศาสนามองว่าเป็นสภาวะที�ไร้ความขดัแยง้ 
สาํหรับปัจจยัที�ก่อให้เกิดความขดัแยง้พระพุทธศาสนายอมรับวา่เกิดจากการทาํงานร่วมกนัระหวา่งปัจจยัภายใน 
คือ กุศลมูล และอกุศลมูล รวมถึง ตณัหา ทิฏฐิ และมานะ ผนวกและปัจจยัภายนอก คือ ขอ้เท็จจริงความสัมพนัธ์  
ผลประโยชน์ ค่านิยม และโครงสร้างที�บิดเบี�ยว ดว้ยเหตุนี�พระพทุธเจา้จึงไดน้าํเสนอชุดของสนัติวธีิ ในการจดัการ
ในการจดัการการขดัแยง้ซึ�งประกอบไปดว้ยเจรจากนัเอง การไกล่เกลี�ยคนกลาง การตั�งคณะกรรมการไต่สวน การ
พิจารณาตดัสินโดยสงัฆสภา ซึ�งกลยทุธ์ประกอบดว้ยการตดัสินใจโดยการเงียบ การใชเ้สียงขา้งมาก การโนม้นา้ว 
การประนีประนอม เป็นตน้ดงัที�ปรากฏในอธิกรณสมถะ จากการบูรณษการรูปแบบการจดัการความขดัแยง้มิติ
ต่างๆ ไม่วา่จะเป็นรูปแบบตามที�ปรากฏในประเทศตะวนัตก ตะวนัออก ประเทศไทย พระพุทธศาสนา และลุ่มนํ� า
แม่ตาช้างทําให้พบรูปแบบการจัดการความขดัแยง้โดยพุทธสันติวิธีเชิงบูรณากรที�มีชื�อว่า”ธัมมิกมชัฌิมวิธี”
หมายถึง วธีิแบบกลางๆ หรือขอ้ปฏิบติัแบบกลาง ที�ประสานสอดคลอ้งพอเหมาะพอดีโดยการวิเคราะห์ และการ
ประเมินจากทางเลือกหลายๆ ทางที�ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียร่วมกนัหาทางออกและมีฉนัทามติร่วมกนัวา่ เป็นทางเลือก
ที�ดีที�สุด โดยมีความชอบธรรมเป็นแกนหลกั กล่าวคือ &) ดาํเนินการต่อหนา้ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย -) ดาํเนินการ
ดว้ยความโปร่งใส o) ยติุธรรม p) สามารถตรวจสอบได ้W) รับผิดชอบต่อผลดีหรือผลเสียที�จะเกิดขึ�น q) ถูกตอ้ง r) 
ทุกฝ่ายสามารถปฏิบติัร่วมกนัไดจ้ริง s) เหมาะสมกบัสถานการณ์และเหตุปัจจยั R)ไดป้ระโยชน์ทุกฝ่าย และ &A) 
เคารพในสิทธิผูอื้�นหรือสิ�งอื�น สาํหรับวธีิการนั�นประกอบไปดว้ยชุดวิธีใหญ่ r ชุด คือ การเจรจากนัเอง การเจรจา
ไกล่เกลี�ยคนกลาง การไต่สวน การมีส่วนร่วม การใชอ้นุญาโตตุลาการ การใชก้ระบวนการทางศาล และการออก
กฎหมาย ซึ�งชุดวธีิเหล่านี�จาํเป็นที�จะตอ้งใชก้ลยทุธ์ต่างๆ เช่น การประนีประนอม การโนม้นา้ว การโอนอ่อนผ่อน

                                                
1595พระมหาภูมิฤกษ์ บุญตา,“อุดมการณ์โพธิสัตว์ในการพฒันาชีวิตและสังคม” (วิทยานิพนธ์

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะศิลปะศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, -Wpr), บทคดัยอ่. 
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ตาม และการเผชิญหนา้ เป็นตน้ ครั�นนาํชุดของธมัมิกมชัฌิมวิธีไปสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มในลุ่มนํ� าแม่ตา้งชา้ง
พบวา่ ประชาชนในลุ่มนํ� าเห็นว่า ขอ้ปฏิบติัหรือชุดวิธีที�เกี�ยวกบัการแกไ้ขความขดัแยง้และวิธีการเสริม/ป้องกนั
ความขดัแยง้เป็นทางเลือกหนึ�งที�น่าจะก่อใหเ้กิดสนัติสุขอยา่งย ั�งยนืในลุ่มนํ� า1596 
 ดารณี กริชชาญชยั ไดท้าํการวจิยัเรื�องการใชห้ลกัพทุธธรรมในการบริหารธุรกิจขายส่ง ผลการวิจยั
พบวา่ สาํหรับการบริหารงานธุรกิจนั�นก็สามารถนาํหลกัพทุธธรรมมาใชใ้นการบริหารไดเ้พื�อที�จะบริหารใหบ้รรลุ
จุดหมาย โดยอาศยัหลกัธรรมที�สาํคญัคือ หลกัพลธรรม ธรรมที�เป็นกาํลงัสร้างเสริมให้การประกอบธุรกิจไปได้
ดว้ยความมั�นคง และดาํเนินไปไดด้ว้ยความมั�นใจ ไม่หวั�นไหวต่ออุปสรรคใด ๆ จาํเป็นที�จะตอ้งอาศยัธรรมที�เป็น
พลงั 4 ประการ ไดแ้ก่ 1) ปัญญาพละ หมายถึง พลงัแห่งปัญญา คือประกอบธุรกิจที�มีปัญญาเป็นพลงัเสริมการ
ประกอบหน้าที�การงานใดก็ตาม ลว้นแต่ตอ้งอาศยัแผนกลยทุธ์ (Strategic Planning) แผนยทุธวิธี (Technical 
Planning) แผนปฏิบติัการ (Operation Planning) กลยทุธ์ดงักล่าวลว้นแต่อาศยัปัญญาทั�งสิ�น 2) วิริยพละ หมายถึง 
พลงัแห่งความเพียร คือการประกอบธุรกิจที�มีความเพียรเป็นพลงัเหมือนกบัหลกัอิทธิบาทธรรมวา่ ความเพียรเป็น
กาํลงัสนบัสนุนสาํคญัในการประกอบธุรกิจและการประกอบหนา้ที�ทุกชนิด เพราะเมื�อขาดความขยนัหมั�นเพียร
เสียแลว้ธุรกิจก็ไม่สามารถอยูไ่ดซึ้�งก็รวมทั�งตวันกัธุรกิจเองดว้ย  3) อนวชัชพละ หมายถึง พลงัแห่งการกระทาํอนั
ไร้โทษ คือการประกอบธุรกิจที�มีการกระทาํการอนัปราศจากขอ้เสียหายเป็นกาํลงั หรือเป็นธรรมที�เสริมความ
สุจริตใหเ้กิดกบัตนเอง และ 4) สงัคหพละ หมายถึง พลงัแห่งการสงเคราะห์ คือมีการผูกมิตรไมตรีต่อกนั มีมนุษย์
สมัพนัธ์ หรือเรียกวา่ มีนํ� าใจต่างตอบแทน อนัมีหลกั 4 ประการคือ 1) ทาน คือ การให้ มีนํ� าใจ 2) ปิยวจา คือ การ
พดูคาํที�น่ารัก มีนํ� าใจเจรจา แนะนาํให้คาํปรึกษา 3) อตัถจริยา คือ การบาํเพญ็ประโยชน์ มีนํ� าใจให้การสนบัสนุน
ในทางสร้างสรรคร์วมทั�งวตัถุสิ�งของต่างๆ และ 4) สมานตัตตา หมายถึง ความมีตนเสมอตน้เสมอปลาย มีนํ� าใจ
ประสานส่งเสริมไม่เห็นแก่ตวัไม่เอาเปรียบผูอื้�น หลกัวฒันมุขธรรม คือ ธรรมที�เป็นเครื�องสร้างความเจริญให้แก่
บุคคลหรือธรรมที�เป็นประดุจประตูชยัเปิดออกไปสู่ความกา้วหนา้สู่ความเจริญงอกงามของชีวิต มีอยู ่6 ประการ 
คือ 1) อาโรคยะ ความไม่มีโรค หรือมีสุขภาพที�ดี 2) ศีล คือมีศีล มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินยั เคารพ
กติกาทางธุรกิจ 3) พุทธานุมติั คือการยอมตามท่านผูรู้้ คือการศึกษาหาแนวทาง มองดูแบบอยา่งผูรู้้ที�ประสบ
ความสาํเร็จในการดาํเนินชีวิต และธุรกิจ 4) สุตะ คือเรียนรู้ หมั�นศึกษาหาความรู้ตลอดเวลาเกี�ยวกบัธุรกิจ ฝึก
ทกัษะในการตลาดให้เชี�ยวชาญชาํนาญในการบริหารจดัการและมีความฉับไวทนัต่อการเปลี�ยนแปลงของโลก 
เพราะตอ้งรู้แผนทางธุรกิจที�จาํเป็นคือ แผนหลกั แผนปฏิบติัการ แผนกลยทุธ์ แผนปรับปรุงงาน 5) ธรรมานุวติั คือ 
การดาํเนินตามธรรม และ 6) อลีนตา คือ ความไม่ทอ้ถอย มีความเพียรพยายามเสมอในการประกอบธุรกิจ และ
หลกัปุริสธรรม ซึ� งมีอยู ่7 ประการ คือ หลกัของธมัมญัGุตา อตัถญัGุตา อตัตญัGุตา มตัตญัGุตา กาลญัGุตา 
ปริสญัGุตา และปโรปรัญGุตา1597 

                                                
1596พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), “รูปแบบการจดัการความขดัแยง้โดยพุทธสันติวิธี 

ศึกษาวิเคราะห์กรณีลุ่มนํ� าแม่ตาช้าง จ.เชียงใหม่” (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต สาขาวิชา
พระพทุธศาสนา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2547), บทคดัยอ่. 

1597ดารณี กริชชาญชยั, "การใชห้ลกัธรรมในการบริหารธุรกิจขายส่ง” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศา
สนศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั,2548),บทคดัยอ่. 
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พระใกลรุ่้ง ปGฺญาวชิโร ไดท้าํการวจิยัเรื�องการศึกษาเชิงวเิคราะห์หลกัคาํสอนในพระพุทธศาสนา
ที�ปรากฏในเตมิยชาดก ผลการวิจยัพบวา่พระพุทธเจา้มีหลกัคาํสอนระดบัผูส้นใจใคร่รู้ สามารถนอ้มนาํไปศึกษา
ปฏิบติัตามความเหมาะสมแก่สถานภาพของตน และเพื�อนาํไปประยกุตใ์ชก้บัสังคมในทุกระดบั  การศึกษาการ
บาํเพญ็บารมีของพระเตมิยะพบวา่ พระองคมิ์ไดบ้าํเพญ็เฉพาะเนกขมัมบารมีเท่านั�น แต่ไดบ้าํเพญ็บารมีขอ้อื�นๆ 
ดว้ย จึงทาํให้พระองค์นั�นไดส้ําเร็จเป็นพระพุทธเจา้ เพราะว่าคุณธรรมที�นาํไปสู่ความเป็นพระพุทธเจา้นั�นมี10 
ประการ1598 
 พระมหาเลอเดช วรวโํส (วงศ์ศรีชา) ได้ทําการวิจัยเรื� องการศึกษาวิเคราะห์ปัญญาบารมีของ
พระมโหสถ โดยทาํการศึกษาจากมโหสถชาดก ชาดกเรื�องที� 5 ในชุดทสชาติชาดก มีที�มาในคมัภีร์ขุททกนิกาย 
(มหานิบาต) ชาดก พระไตรปิฎกเล่มที� 28 ผลการวิจยัพบวา่ปัญญาคือความรู้ทั�ว เป็นยอดของการบาํเพญ็ปัญญา
บารมีของพระมโหสถ ไดแ้ก่ การที�พระมโหสถพฒันาสุตมยปัญญา คือปัญญาที�เกิดจากการศึกษาเล่าเรียน และจิน
ตามยปัญญา คือปัญญาที�เกิดจากการคิดพิจารณา ดว้ยการศึกษาเล่าเรียนวชิาความรู้ขั�นพื�นฐานจากบิดามารดา และ
วิชาความรู้อื�นๆ จากกลัยาณมิตร ตาํรับตาํรา และสิ�งแวดลอ้ม และการคิดพิจารณา แลว้นาํสุตมยปัญญา และ      
จินตามยปัญญาที�ไดรั้บการพฒันาแลว้กลายเป็นความเป็นผูฉ้ลาดในอุบาย ไปช่วยเหลือผูค้นมากมายตั�งแต่สามญั
ชนคนธรรมดาไปจนถึงพระราชามหากษตัริย ์ โดยมีความกรุณาพื�นฐาน มุ่งประโยชน์แก่สรรพสัตวเ์ป็นหลกั 
ปัญญาของพระมโหสถตรงตามลกัษณะของบารมีธรรมที�ท่านกล่าวไวใ้นคมัภีร์จริยาปิฎกว่า (บารมี) มีการ
อนุเคราะห์ผูอื้�นเป็นลกัษณะ มีการทาํอุปการะแก่ผูอื้�นเป็นหนา้ที� (รส) หรือมีความไม่หวั�นไหวเป็นหนา้ที� มีการ
แสวงหาสิ�งที�เป็นประโยชน์เป็นผลที�ปรากฏ (ปัจจุปัฏฐาน) หรือมีความเป็นพระพุทธเจา้เป็นผล มีมหากรุณาเป็น
พื�นฐาน (ปทฏัฐาน) หรือมีความเป็นผูฉ้ลาดในอุบายแห่งกรุณาเป็นพื�นฐาน1599 

พระมหาวลัลภ บุญลอ้ม ไดท้าํการวิจัยเรื�องการศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมชาดกเรื� องวิธุร
บัณฑิตฉบับพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวฒัน์กับฉบับภาคเหนือและภาคอีสาน ผลการวิจัยพบว่า
วรรณกรรมทั�ง 3 ฉบบั มีเนื�อเรื�องแก่นเรื�อง โครงเรื�อง ตวัละคร และฉากที�เหมือนกนั ดา้นที�มาของเรื�องสนันิษฐาน
วา่ฉบบัชินวรฯ และฉบบัภาคเหนือมีที�มาจากอรรถกถาชาดก ฉบบัภาคอีสานสันนิษฐานวา่รับมาจากภาคเหนือ 
เพราะมีเนื�อเรื�องที�คลา้ยกนั และพบคาํภาษาถิ�นเหนือในฉบบัภาคอีสานเป็นจาํนวนมาก ส่วนลกัษณะการประพนัธ์
ก็เป็นร้อยแกว้เหมือนกนั ต่างเพียงสาํนวนการแปลที�ฉบบัภาคเหนือและฉบบัภาคอีสานมีการพรรณนาความที�ให้
ภาพพจน์ดีกวา่ฉบบัชินวรฯ และทั�ง 3 ฉบบัใชเ้ทศนาโวหารมากที�สุดเพราะแทรกคาํสอนขอ้ธรรมะต่าง ๆ อยู่

                                                
1598พระใกลรุ่้ง ปGฺญาวชิโร (มณีรัตน์), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลกัคาํสอนในพระพุทธศาสนาที�

ปรากฏในเตมิยชาดก” (วทิยานิพนธ์ปริญญาศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั, 2548), บทคดัยอ่. 

1599พระมหาเลอเดช  วรวโํส (วงศ์ศรีชา), “การศึกษาวิเคราะห์ปัญญาบารมีของพระมโหสถ” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 2548), 
บทคดัยอ่. 
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ตลอดเรื�อง ผลการศึกษาเปรียบเทียบเชิงสังคม พบวา่มีเนื�อหาที�ทาํให้เห็นสภาพสังคม การปกครอง การประกอบ

อาชีพ การละเล่น ค่านิยม ตลอดจนความเชื�อทางพระพทุธศาสนาที�คลา้ยกนั1600 
นวพร เรืองสกุล ไดท้าํการวิจยัเรื�องหลกัการในการสร้างและบริหารองค์กรของพระพุทธเจา้ ซึ� ง

สรุปไดว้า่ พระพทุธศาสนาเป็นเสมือนองคก์รแห่งหนึ�งที�มีพระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นผูก่้อตั�งและผูบ้ริหารคนแรก 
อริยสัจ p เป็นภาพรวมที�ประกอบดว้ยโลกทศัน์ เป้าหมายหลกัคือนิพพานและวิธีการปฏิบติั ไดแ้ก่มรรคมีองค ์s 
อนัเป็นการปฏิบติัเพื�อบรรลุถึงเป้าหมายแลว้เชื�อมโยงกบัการสร้างวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และวิธีการดาํเนินการของ
บริษทั และไดน้าํพระพทุธวจนะวา่ดว้ยการออกจาริกเพื�อเผยแผ่พระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการวางกรอบ
การทาํงานของบริษทัในการหาลูกคา้และขยายกิจการ  ความเขา้ใจสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและรู้จุดเด่นหรือความ
แตกต่างระหวา่งสินคา้ของตนเองกบัสินคา้อื�นๆ ที�มีในทอ้งตลาด ช่วยในเรื�องการเจาะตลอดลูกคา้ แมก้ระทั�งการ
เสนอเพื�อใหส้งัคมยอมรับความคิดใดๆ ก็เป็นไปในทาํนองเดียวกนั การเปรียบเทียบทาํให้เห็นจุดเด่นและจุดต่าง
ไดช้ดัเจนยิ�งขึ�น มองภาพรวมของตลาดความคิดในเวลานั�นจะพบวา่ ศาสนาพทุธเกิดขึ�นมาในสังคมของชมพูทวีป
ที�ถือชั�นวรรณะ มีพราหมณ์เป็นใหญ่และในเวลาเดียวกนันั�นก็มีลทัธิอื�นๆ อีกหลายลทัธิที�มีคาํสอนที�แตกต่างกบั
พราหมณ์ พระพทุธเจา้ก็ทรงเป็นอีกทางเลือกหนึ�งให้กบัสังคมในเวลานั�น ขั�นตอนการเปิดตวั วิธีการสั�งสอนและ
การวางตาํแหน่งทางการตลาดจนกระทั�งศาสนาพุทธสามารถกา้วขึ�นมาเป็นศาสนาที�ผูค้รองแควน้มคธและโกศล
ให้การยอมรับนบัถือเป็นเรื�องที�นกัธุรกิจควรสนใจรับมาเป็นบทเรียน โดยจะเห็นไดว้่าพระพุทธศาสนาเริ�มกา้ว
แรกแห่งการเป็นที�ยอมรับนบัถือในกลุ่มนกัวชิาการและชนชั�นปกครองที�มีทั�งอาํนาจและบริวารก่อน มีเหล่าพ่อคา้
เศรษฐีให้การสนบัสนุน พระพุทธองค์ทรงเผยแผ่ธรรมดว้ยพระองค์เองรวมถึงเหล่าพระสาวกช่วยกนัเผยแผ่ ใน
ขณะเดียวกนัก็ทรงก็ทรงสนทนากบัสาวกในลทัธิต่างๆ เท่ากบัวา่ไดติ้ดตามความเคลื�อนไหวของลทัธิอื�นๆดว้ย ใน
การเผยแผพ่ระศาสนาพระพทุธเจา้ทรงเผชิญกบัอุปสรรคหลายประการทั�งจากภายในและภายนอก พุทธวิธีในการ
มองปัญหา และการจดัการกบัปัญหาให้แง่คิดมุมมองและตวัอย่างกบัคนทั�วๆไปได้ดว้ย รวมทั�งเป็นแบบอย่าง
สาํหรับการสร้างภาวะผูน้าํให้มีขึ�นในตวั  การขยายกิจการตอ้งมีพนกังานและมีการจดัองคก์รที�เหมาะสม  โดยมี
การจดัหา การสอนงาน และการรักษาพนักงาน ความสัมพนัธ์ระหว่างอุปัชฌายก์บัสัทธิวิหาริกเป็นตวัอยา่งของ
การสอนงานแบบมีผูฝึ้กสอน อันเป็นหนึ� งในวิธีการให้การอบรม ในเรื� องของการจัดองค์กรพิจารณาเรื� อง
โครงสร้าง การมอบหมายอาํนาจ การให้รางวลัและตาํแหน่ง เป็นตน้ ทางดา้นงานบุคคลเมื�อมีพนกังานมากขึ�นก็
จาํเป็นตอ้งมีระเบียบขอ้บงัคบั  หลกัการและความเป็นมาในการมีสิกขาบทต่างๆให้ขอ้คิดและแนวทางในการ
จดัทาํระเบียบขอ้บงัคบัพนกังานเพื�อการอยูร่่วมกนัอยา่งราบรื�นและสร้างความเลื�อมใสให้กบับุคคลภายนอก และ
สิ�งที�สาํคญัผูบ้ริหารสูงสุดมีส่วนเป็นอยา่งมากในความสาํเร็จนั�นๆ การศึกษาหาบทเรียนจากพระพุทธประวติัใน
ตอนท้ายผู ้วิจัยจึงมุ่งวิเคราะห์หาคุณสมบัติที�ผู ้บริหารสูงสุดพึ� งมีและวิธีการที� พึงใช้เพื�อให้เป็นผู ้นําที� ดีมี
ประสิทธิภาพ พนกังานเชื�อถือและไวว้างใจ  ครั� นสร้างบริษทัสาํเร็จแลว้งานสุดทา้นของผูบ้ริหารคือการส่งมอบ

                                                
1600พระมหาวลัลภ บุญลอ้ม, “การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมชาดกเรื�องวิธุรบณัฑิตฉบบัพระ

เจา้วรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวฒัน์กบัฉบบัภาคเหนือและภาคอีสาน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหา
บณัฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวนัออก บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2548), 
บทคดัยอ่. 
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บริษทัให้กบัรุ่นต่อไป พระพุทธเจา้ทรงมอบมรดกธรรมไวใ้ห้กบัทุกๆคน และมอบระเบียบต่างๆ ไวใ้นรูปของ
พระวินัย แมบ้ริษทัจะมีวตัถุประสงค์แห่งการดาํรงอยู่ที�แตกต่างไปจากศาสนา แต่วิธีการต่างๆ ในการบริหาร
จดัการเป็นสิ�งนาํมาประยกุตใ์ชไ้ด ้และหลกัการขององคก์รที�ไม่ไดม้องแต่ประโยชน์เฉพาะหนา้ของตนเอง แต่
มองผลที�จะเกิดต่อผูอื้�น เช่น ลูกคา้ และพนกังาน รวมทั�งสังคมโดยรวมมากขึ�น โดยใจที�มีเมตตาจะกลบัไปเป็น
ความเจริญอยา่งย ั�งยนืของกิจการและตนเองดว้ย1601 
 กนัยารัตน์ รินศรีไดท้าํการวิจยัเรื�องแนวคิดเรื�องเมตตาในเวสสันดรชาดก ผลการวิจยัพบวา่ พระ
เวสสันดรมีความเมตตาในระดบัอโนธิโสผรณา คือเป็นเมตตาที�ไม่เจาะจง ไม่มีขอบเขตจาํกดั และพระองคย์งัมี
ลกัษณะของความเมตตาทั�ง 3 ดา้น คือ ดา้นกายกรรม ดา้นวจีกรรม และดา้นมโนกรรม ส่วนหลกัเมตตาธรรมใน
ฐานะที�เป็นคุณธรรมพื�นฐานของทานบารมี พบวา่ พระเวสสันดรมีจิตใจเมตตาปรารถนาให้สรรพสัตวพ์น้จาก
ความทุกขเ์ป็นพื�นฐานก่อน แลว้จึงมีการบาํเพญ็ทานบารมีตามมาจนครบทั�ง 3 ระดบัขั�น ดงันี�  1) ขั�นบารมี คือ ทรง
บริจาคทรัพยส์มบติั สิ�งของต่าง ๆ 2) ขั�นอุปบารมี คือทรงบริจาค พระโอรส พระธิดา และพระชายา และ 3) ขั�น
ปรมตัถบารมี คือ เป็นขั�นที�เสียสละตวัตนอยา่งยิ�งจนบารมีเต็มเปี� ยมแลว้สามารถบรรลุโพธิญาณไดก้แนวคิดเรื�อง
เมตตาสามารถนาํมาใชใ้นการแกปั้ญหาแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในสังคมได ้ เพราะสาเหตุของความขดัแยง้เกิด
จากกิเลส 3 ประการ คือ ตณัหา มานะ และทิฏฐิ ถา้เกิดจาก“ตณัหา” ให้แกด้ว้ยการให้ทานเพื�อเสียสละ ถา้เกิดจาก 
“มานะ” ใหแ้กด้ว้ยการยอมรับในหลกัมนุษยส์ากล และถา้เกิดจาก “ทิฏฐิ” ใหแ้กด้ว้ยการยอมรับหลกัความเป็นจริง
สากล แต่เมื�อสงัเคราะห์รวมแลว้สามารถใชห้ลกั “เมตตาสากล” มาแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ได ้เพราะเมตตาสากล
มีลกัษณะเป็นหนึ�งเดียวกนัจึงไม่มีแบ่งแยกวา่เขาวา่เรา เมื�อทุกคนต่างมีเมตตาต่อกนัแลว้ความขดัแยง้ก็จะหมดไป
และสงัคมก็จะมีความสงบสุข ส่วนวธีิในการผกูเมตตาใหเ้กิดขึ�นในจิตใจไดน้ั�นจะตอ้งพิจารณาถึงโทษของกิเลสที�
ทาํให้เกิดความขดัแยง้วา่นาํมาซึ� งความทุกขเ์พื�อจะไดล้ดละกิเลสเหล่านั�นให้หมดไป และสร้างเมตตาให้เกิดขึ�น
โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของเมตตาว่าช่วยก่อให้เกิดความสุข ทั�งในชาตินี�  คือ ทาํให้เป็นที�รักของคนทั�วไป 
ปลอดภยัจากอนัตรายและดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งเป็นสุข และเมื�อตายจากโลกนี� ไปแลว้ ถา้ยงัไม่บรรลุนิพพานก็ยอ่ม
ไดเ้กิดในสวรรคช์ั�นพรหมต่อไป1602 
 กานต์ ประทุมทอง ได้ทาํการวิจยัเรื�องศึกษาวิเคราะห์ปัญจมหาบริจาคที�ปรากฏในคมัภีร์พุทธ
ศาสนาฝ่ายเถรวาท ผลการวิจยัพบวา่ ปัญจมหาบริจาคคือ บริจาคทรัพย ์ บริจาคบุตรธิดา บริจาคภรรยา บริจาค
อวยัวะและบริจาคชีวิต คาํวา่ ปัญจมหาบริจาคมิไดป้รากฏในพระไตรปิฎก แต่ไดก้ล่าวถึงพระชาติต่าง ๆ ที�พระ
โพธิสัตวไ์ดเ้สวยพระชาติทรงบาํเพญ็บารมีอนันบัเนื�องในปัญจมหาบริจาค ส่วนคมัภีร์อรรถกถาและฎีกาท่านได้
กล่าวถึงปัญจมหาบริจาควา่มีความสาํคญัยิ�งกบัพระโพธิสัตว ์ถึงกบัแยกกนัไม่ไดท้ั�งคมัภีร์พระไตรปิฎกและอรรถ
กถาไดก้ล่าวถึงพระโพธิสตัวเ์สวยพระชาติต่าง ๆ เพื�อบริจาคทรัพยม์ากกวา่การบริจาคขอ้อื�น ๆ ส่วนคมัภีร์ฎีกามิได้
กล่าวแยกประเภทไวเ้ช่นนั�น แต่ไดก้ล่าวโดยรวมไวว้า่ ปัญจมหาบริจาคเป็นคุณธรรมสาํคญัที�พระโพธิสัตวจ์ะขาด
เสียมิได ้ ทานเป็นกา้วแรกแห่งการบาํเพญ็บารมีของพระโพธิสัตวผ์ูป้รารถนาจะเป็นพระพุทธเจา้ในอนาคต พระ

                                                
1601นวพร เรืองสกุล, “หลกัการในการสร้างและบริหารองคก์รของพระพุทธเจา้,” รายงานการวิจยั  

โครงการวจิยัพทุธศาสน์ศึกษา ของศูนยพ์ทุธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, -Wps, บทคดัยอ่. 
1602กนัยารัตน์ รินศรี, “แนวคิดเรื�องเมตตาในเวสสันดรชาดก” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรม

หาบณัฑิต สาขาวชิาปรัชญา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2549), บทคดัยอ่. 
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โพธิสัตวทุ์กพระองคจ์ะบาํเพญ็บารมีขอ้นี� เป็นพิเศษ โดยท่านแยกประเภทแห่งทานบารมีหรือปัญจมหาบริจาคที�
พระโพธิสตัวบ์าํเพญ็ออกเป็น o ระดบัคือ &) การสละทรัพยว์ตัถุสิ�งของภายนอก เป็นทานบารมี -) การสละอวยัวะ 
เลือด เนื�อ เป็นทานอุปบารมี o) การสละชีวติ เป็นทานปรมตัถบารมี พระโพธิสตัวไ์ดบ้าํเพญ็ทานบารมีอนันบัเนื�อง
ในปัญจมหาบริจาคมาโดยตลอดทุกภพทุกชาติจวบจนพระชาติสุดทา้ยที�เป็นพระเวสสันดร พระโพธิสัตวคื์อผูมี้
อุดมการณ์ที�จะบรรลุพระโพธิญาณจะตอ้งมีคุณสมบติั s ประการ คือ ตอ้งเป็นมนุษย ์เป็นบุรุษ มีอุปนิสยัสมบติัที�จะ
บรรลุมรรคผลได ้ตั�งความปรารถนาในสาํนกัพระพทุธเจา้ผูย้งัทรงพระชนมอ์ยู ่ไดเ้คยบวชเป็นภิกษุหรือดาบส ได้
สมาบติั s และ อภิญญา W อาจสละชีวิตแก่พระพุทธเจา้ได ้ มีฉันทะอุตสาหะในการบาํเพญ็พุทธการกธรรม คือ
บารมี &A และจะตอ้งบาํเพญ็ปัญจมหาบริจาคใหค้รบเพราะเป็นธรรมสาํหรับพระโพธิสตัวบ์าํเพญ็ ตอ้งใชเ้วลาอยา่ง
เร็วที�สุด p อสงไขย & แสนกปัป์ ชา้ที�สุด 16 อสงไขย 1 แสนกปัป์ ถา้มิเช่นนั�นอาจบรรลุแค่ปัจเจกภูมิหรืออรหันต
ภูมิเท่านั�น  พุทธภูมิคือภูมิธรรมชั�นสูงสุด การที�พระโพธิสัตวจ์ะไดบ้รรลุภูมิธรรมนี�  ตอ้งแลกดว้ยความเหนื�อย
ยากลาํบากด้วยการบาํเพ็ญปัญจมหาบริจาคเพราะเป็นการบริจาคครั� งยิ�งใหญ่ที�เหนือกว่าการบริจาคทั�วไป จึง
เรียกวา่ มหาบริจาค เมื�อพระโพธิสตัวบ์าํเพญ็ปัญจมหาบริจาคไดค้รบแลว้และถึงกาลเวลาอนัเหมาะสมจึงจะบรรลุ
พระโพธิญาณได ้เพราะปัญจมหาบริจาคเป็นประดุจพาหนะนาํพาพระโพธิสตัวใ์หถึ้งพระโพธิญาณ1603 

ชยัรัตน์ ทองสุข ไดท้าํการวจิยัเรื�องการศึกษาเชิงวิเคราะห์วิชชาในพุทธศาสนาเถรวาท ผลการวิจยั
พบวา่ &) พระโคดมพทุธเจา้ใชเ้วลาบาํเพญ็บารมีตั�งแตต่น้จนถึงตรัสรู้ -A อสงไขยแสนกปั 2) บารมี &A คือทาน ศีล 
เนกขมัมะ ปัญญา วิริยะ ขนัติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา เป็นเครื�องมือแนวทางในการบาํเพญ็บารมีของ
พระพทุธเจา้ 3) ปัจจุบนัชาติพระโคดมพทุธเจา้เสวยพระชาติเป็นกษตัริยอ์อกบวชอยู ่q ปี จึงตรัสรู้เป็นพระพทุธเจา้
ได ้ 4) พระพุทธศาสนาเถรวาทมีคุณธรรมอนัวิเศษคือ วิชชา o วิชชา 8 แต่ที�สาํคญัที�สุดคืออาสวกัขยญาณ การ
กาํจดักิเลสให้หมดสิ�นไปจากจิตไดเ้ป็นความดีสูงสุดและมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั�น 5) การประกาศ
พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจา้ทรงใชว้ิชชา อนัเป็นฤทธิ{ เขา้ช่วยในการแสดงธรรมจนเกิดประโยชน์แก่ผูฟั้ง
ธรรมไดจ้ริงอยา่งน่าอศัจรรยด์งันั�นจึงสรุปไดว้า่ การบาํเพญ็บารมีในอดีตและปัจจุบนั การตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้
ดาํเนินมาสู่จุดหมายสูงสุดบรรลุคุณธรรมขั�นต่าง ๆ ตามลาํดบัตั�งแต่ขั�นตน้ไปจนถึงขั�นสูงสุดคือ ตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจา้มีอาสวกัขยญาณเป็นเครื�องรับรองผลแลว้ทรงนาํวิชชามาช่วยประกาศธรรมแก่พุทธบริษทั p ทาํให้
พทุธศาสนาเจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบนันี�  เหตุผลดงักล่าวทาํให้มองเห็นวา่ วิชชานั�นมีจุดเริ�มตน้มาจากการบาํเพญ็
เพียรทาํความดีอยา่งต่อเนื�องเหน็ดเหนื�อยยาวนานจึงประสบผลสาํเร็จได ้และมีผลใหญ่หลวงตามมาคือนาํบริษทั 4 
คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา และเวไนยสตัวอ์อกจากทุกขใ์นสงัสารวฏัฏ ์ไดจ้ริง1604 

นิธิอร พรอาํไพสกลุ ไดท้าํการวจิยัเรื�องสุนทรียภาพในอรรถกถาเวสสันตรชาดก ผลการวิจยัพบวา่ 
การใชภ้าษาที�สร้างสุนทรียภาพในอรรถกถาเวสสันตรชาดกมี 3 ประเภท ไดแ้ก่ การสรรคาํ การใชภ้าพพจน์ และ

                                                
1603กานต์ ประทุมทอง, “ศึกษาวิเคราะห์ปัญจมหาบริจาคที�ปรากฏในคมัภีร์พุทธศาสนาฝ่ายเถร

วาท” (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 
2549), บทคดัยอ่. 

1604ชยัรัตน์ ทองสุข , การศึกษาเชิงวเิคราะห์วชิชาในพทุธศาสนาเถรวาท (วทิยานิพนธ์ปริญญาพุทธ
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, -WpR), 
บทคดัยอ่. 
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การใชส้ญัลกัษณ์ ดา้นการสรรคาํมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การสรรคาํเพื�อพรรณนาอารมณ์และความรู้สึกของ
ตวัละคร การสรรคาํเพื�อแสดงกิริยาอาการของตวัละคร และการสรรคาํเพื�อแสดงลกัษณะของตวัละคร การใช้
ภาพพจน์นั�นเพื�อเปรียบเทียบให้ผูอ่้านเขา้ใจเรื� องราวชาดกและสื�ออารมณ์ความรู้สึกตวัละครไดช้ดัเจน มี 2 
ประเภท ไดแ้ก่ อุปมา และบุคลาธิษฐาน ส่วนการใชส้ัญลกัษณ์มีจุดมุ่งหมายเพื�อสื�อแนวคิดและสาระธรรมทาง
พุทธศาสนา โดยนาํเสนอผ่านตวัละครและฉาก อนัเป็นขนบของวรรณคดีบาลีที�มุ่งแยกแยะให้ผูอ่้านเห็นความดี
และความชั�วไดอ้ยา่งเด่นชดั และเนื�องจากอรรถกถาเวสสนัตรชาดกเป็นวรรณคดีบาลีดงันั�นการวิเคราะห์รสจึงยึด
ตามคมัภีร์สุโพธาลงัการ ซึ�งจาํแนกรสทางวรรณคดีบาลีไว ้9 รส แต่จากการศึกษาอรรถกถาเวสสันตรชาดกพบวา่
มีการปรุงรสที�เด่นชดั 6 รส ไดแ้ก่ สันตรสคือ รสแห่งความสงบ สิงคารรสคือรสแห่งความซาบซึ� งในความรัก 
กรุณารสคือรสแห่งความสงสาร อพัภูตรสคือรสแห่งความอศัจรรยใ์จ วีรรสคือรสแห่งความกลา้หาญ และวิภจัฉ
รสคือรสแห่งความรังเกียจ ขยะแขยง รสที�ปรากฏโดดเด่นที�สุดคือสนัตรสซึ�งเป็นรสสาํคญัที�สุดของวรรณคดีบาลี 
อนัยงัใหผู้อ่้านเกิดความปีติอิ�มบุญ1605 

พรพิมล ก่อวงษ์ ได้ทําการวิจัยเ รื� องหลักการประชาสัมพันธ์ตามแนวพุทธกับหลักการ
ประชาสมัพนัธ์สมยัใหม่ ผลการวจิยัพบวา่ การประชาสัมพนัธ์ไดมี้คาํจาํกดัความมากมายตลอดระยะเวลาหลายปี 
นบัตั�งแต่ที�การประชาสมัพนัธ์ไดเ้ป็นที�รู้จกัอยา่งแพร่หลายในปี ค.ศ. &sRA ที�เป็นเช่นนี�อาจเป็นเพราะประชาชนยงั
ขาดความรู้ความเขา้ใจในงานประชาสัมพนัธ์ และคิดว่าการประชาสัมพนัธ์เป็นงานส่งเสริมการขายสิ�นคา้และ
บริการเท่านั�น แทจ้ริงนั�นการประชาสัมพนัธ์เป็นทั�งศาสตร์และศิลป์ของการจดัการสื�อสารระหวา่งองคก์ารและ
กลุ่มประชาชนที� เกี�ยวข้องในการสร้าง รักษาและคงไวซึ้� งภาพลักษณ์อันดีขององค์การ ซึ� งการที�จะรักษา
ภาพลักษณ์อันดีนี� ให้อยู่ได้อย่างยืนยงนั� นต้องอาศัยหลักพุทธธรรมประกอบด้วย หลักธรรมที� เกี�ยวกับการ
ประชาสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ วิธีการสอนแบบต่างๆ ของพระพุทธเจา้และกลวิธีและอุบายประกอบการสอน หลกัธรรม
เกี�ยวกบัเครื�องมือและสื�อที�ใชใ้นการประชาสมัพนัธ์ ไดแ้ก่ หลกัธรรมเกี�ยวกบัการใชค้าํพูด อาทิเช่น กลัยาณวาทะ 
คูถภาณีสูตร ปิยวาจา สัมมาวาจา สุภาษิตสูตร และหลักในการตรัสของพระพุทธเจ้า หลักธรรมเกี�ยวกับ             
นกัประชาสมัพนัธ์แบ่งเป็น หลกัธรรมเกี�ยวกบับุคลิกภาพของนกัประชาสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ พระมหาบุรุษลกัษณะ o- 
ประการ หลกัธรรมเกี�ยวกบัคุณธรรมของนกัประชาสมัพนัธ์ ไดแ้ก่ พระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ พระกรุณาธิคุณ 
อิทธิบาท p และสัปปุริสธรรม r หลกัธรรมเกี�ยวกบัคุณลกัษณะของนกัประชาสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ กลัยาณมิตรธรรม 
คุณสมบติัของทูต และพหูสูต นอกจากนี� ยงัมีหลกัธรรมอื�นๆ ที�เกี�ยวกบัการประชาสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ หลกัธรรมที�วา่
ดว้ยความแตกต่างระหวา่งบุคคล  เช่น  บวั  o  เหล่า  จริต  q  และ ปมาณิก p1606 
 พระมหาขวญัชยั วชิรญาโณ (โคตรชุม) ไดท้าํการวิจยัเรื�องศึกษาวิเคราะห์อวจันภาษาเพื�อการ
สื�อสารและการเผยแผ่พุทธธรรม ศึกษาเฉพาะกรณี : คมัภีร์ทีฆนิกาย สุตตนัตปิฎกพบวา่ อวจันภาษา คือ ภาษาที�
ไม่ใช่คาํพูด เช่น การแสดงท่าทางต่าง ๆ เป็นตน้ ซึ� งมนุษยใ์ชเ้พื�อการสื�อสารควบคู่กบัภาษาพูดมาแต่โบราณ ใน

                                                
1605นิธิอร พรอาํไพสกุล, “สุนทรียภาพในอรรถกถาเวสสันตรชาดก” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา

ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ,2549),บทคดัยอ่. 
1606พรพิมล ก่อวงษ,์ “หลกัการประชาสัมพนัธ์ตามแนวพุทธกบัหลกัการประชาสัมพนัธ์สมยัใหม่” 

(วทิยานิพนธ์ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพระพทุธศาสนา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวทิยาลยั, -WpR), บทคดัยอ่. 
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ปัจจุบนั นกัวิชาการไดแ้บ่งอวจันภาษาที�มีความเกี�ยวพนัธ์กบัมนุษย ์เป็น r ประเภท คือ 1) เทศภาษา คือ การใช้
พื�นที�และระยะห่างเพื�อการสื�อสาร 2) กาลภาษา คือ การใชเ้วลาเพื�อการสื�อสาร 3) ภาษาท่าทาง คือ การแสดงกิริยา
ท่าทางต่าง ๆ เพื�อการสื�อสาร 4) กายภาพภาษา คือ การใชรู้ปร่างหนา้ตาเพื�อการสื�อสาร 5) สัมผสัภาษา คือ การใช้
การสัมผสัทางกายเพื�อการสื�อสาร 6) ปริภาษา คือ ลกัษณะของเสียงที�ใชใ้นการสื�อสาร 7) วตัถุภาษา คือ การใช้
วตัถุสิ�งของเพื�อการสื�อสารอวจันภาษาที�แสดงออกบางอยา่งมีความคลา้ยคลึงกนั บางอยา่งมีความแตกต่างกนั ทั�ง
ลกัษณะของอวจันภาษาและความหมาย ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัความแตกต่างกนัของแต่ละสังคมวฒันธรรมอวจันภาษา 
สามารถบอกให้ทราบถึงลกัษณะต่างๆ ของผูแ้สดง เช่น สถานภาพ บุคลิกลกัษณะภายนอก รวมถึงอารมณ์
ความรู้สึกภายใน แมก้ารศึกษาศาสตร์ต่างๆ ในปัจจุบนั เช่น ประวติัศาสตร์ภูมิศาสตร์ มานุษยวิทยา สังคมศาสตร์ 
สรีรวิทยา พยาธิวิทยา แพทยศาสตร์ จิตวิทยา เราสามารถสืบคน้และศึกษาไดจ้ากอวจันภาษาของบุคคลในการ
สื�อสารเพื�อเผยแผธ่รรมะของพระพทุธเจา้ ลกัษณะของอวจันภาษามีปรากฏแตกต่างกนัไปตามแต่ความเหมาะสม
กบัผูฟั้ง อวจันภาษาที�มีปรากฏมากคือ ภาษาท่าทาง อวจันภาษาต่าง ๆ ที�ทรงแสดงทรงใชเ้พื�อแทนคาํพูดบา้ง เสริม
คาํพดูบา้ง เพื�อโนม้นา้วใจผูฟั้ง ให้เกิดความเลื�อมใสศรัทธา นอ้มใจไปตามกระแสธรรมะที�พระองคท์รงแสดง มี
ความสําคญัต่อการเผยแผ่ธรรมะในแง่เป็นกุศโลบายเพื�อเขา้หาผูฟั้ง ชกันาํผูฟั้งเขา้สู่ความสนใจในเนื�อหาของ
ธรรมะจะเห็นไดว้า่ อวจันภาษามีความสาํคญัในการสื�อสารของมนุษยม์าตั�งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ดงันั�น จึงควรมี
การศึกษาและทาํความเขา้ใจให้ถ่องแท ้ เพื�อประโยชน์แก่การสื�อสารและดาํเนินชีวิตในสังคมไดอ้ย่างถูกตอ้ง
เหมาะสมต่อไป1607 

พระมหาพิทกัษ ์ สุเมโธ (ทองเหลือง) ไดท้าํการวิจยัเรื�องการศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื�องสุวรรณสาม
ชาดก ผลการวจิยัพบวา่ สุวรรณสามชาดกเป็นเรื�องราวที�ยกขึ�นมาตรัสเพื�อเป็นเครื�องยนืยนัความกตญัGูกตเวทีของ
ภิกษุวา่ เป็นเรื�องที�ควรยกยอ่งสรรเสริญ เพราะพระพุทธองคไ์ดป้ฏิบติัมาในอดีตชาติ โดยมีเนื�อหามุ่งเนน้ในเรื�อง
ของการมีเมตตาต่อสรรพสัตวแ์ละความกตญัGูกตเวทีของสุวรรณสามกุมารที�มีต่อบิดามารดาผูต้าบอดทั�งสอง 
และเป็นชาดกที�พระพุทธองค์ทรงบาํเพ็ญเมตตาบารมีครั� งเสวยพระชาติเป็นสุวรรณสามโพธิสัตว ์ ในด้าน
หลกัธรรมมีทั�งหลกัธรรมเชิงปัจเจกบุคคลและเชิงสงัคม หลกัธรรมเชิงปัจเจกบุคคล ไดแ้ก่ หลกักฎแห่งกรรมที�ไม่
มีใครหลีกหนีพน้ไดย้อ่มไดเ้สวยผลกรรมตามที�กระทาํ วิธีให้ผลกรรมนั�นอาจไม่เหมือนในชาติก่อนแต่ผลของ
กรรมนั�นเหมือนกนั และที�สาํคญัคือความประมาทในชาติปัจจุบนัที�เป็นปัจจยัให้กรรมไดเ้ผล็ดผล และหลกัสัจ
จธรรมที�เป็นหลกัความจริงช่วยให้คนตายฟื� นคืนชีพได ้และยงัสามารถใชเ้ป็นพลงัป้องกนัช่วยให้ตนเองรอดพน้
จากอนัตรายต่างๆ ได ้ส่วนหลกัธรรมเชิงสงัคมไดแ้ก่ หลกัเมตตาธรรมที�ทาํใหค้นในสงัคมอยูร่่วมกนัอยา่งปกติสุข
เพราะไม่เบียดเบียนกนั แมจ้ะรายลอ้มดว้ยอนัตรายต่างๆ นานา แต่ก็สามารถอยูร่่วมกนัไดด้ว้ยอาํนาจเมตตาธรรม 
หลกักตญัGูกตเวทีเป็นหลกัธรรมที�ช่วยเหลือเกื�อกูลกนัในยามตกทุกข์ไดย้ากโดยเฉพาะการแสดงความกตญัGู
กตเวทีต่อผูมี้พระคุณในยามแก่เฒ่าหรือช่วยเหลือตนเองไม่ได ้ และหลกัทศพิธราชธรรมเป็นหลกัธรรมช่วยให้
บา้นเมืองอยู่เย็นเป็นสุขที�นักปกครองต่างยึดถือปฏิบัติมาชา้นาน ในดา้นอิทธิพลต่อสังคมไทยพบว่า ในดา้น
จิตรกรรมมีทั�งที�ปรากฏอยูบ่นฝาผนงัถํ�า โบสถ ์วหิาร ทั�งในและต่างประเทศที�นบัถือพระพุทธศาสนา และปรากฏ

                                                
1607พระมหาขวญัชยั วชิรญาโณ (โคตรชุม), “ศึกษาวเิคราะห์อวจันภาษาเพื�อการสื�อสารและการเผย

แผ่พุทธธรรม ศึกษาเฉพาะกรณี : คมัภีร์ทีฆนิกาย สุตตนัตปิฎก” (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิา ธรรมนิเทศ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, -WpR), บทคดัยอ่. 
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อยูบ่นสมุดไทย และหนงัสือไทย ตอนที�นิยมวาดเขียนนั�นเป็นตอนที�สุวรรณสามกุมารถูกยิง แต่ทิศทางของลูกศร
ส่วนมากไม่ตรงกบัอรรถกถาชาดก ในดา้นประติมากรรม ตวัอยา่งที�พบปรากฏอยูบ่นใบเสมาภาพตามวดัต่างๆ 
ทางภาคอีสาน ในดา้นวรรณกรรม ในปัจจุบนัมีหนงัสือทั�งที�เป็นร้อยแกว้และร้อยกรองที�แต่งอิงอาศยัเรื�องนี�  และ
ในดา้นการศึกษาในปัจจุบนัปรากฏอยูใ่นหนงัสือเรียนระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� &โดยนิยมแทรกคติธรรมไวท้า้ย
เรื�อง1608 

ไพเราะ  มากเจริญ ไดท้าํการวจิยัเรื�องการสื�อสารหลกัธรรมทางพทุธศาสนาผา่นอรรกถาชาดก เพื�อ
ศึกษาหลักธรรมที� สื� อสารผ่านอรรถกถาชาดกและศึกษากลวิธีการสื�อสารพุทธธรรมผ่านอรรถกถาชาดก 
ผลการวจิยัพบวา่ หลกัธรรมที�มีการสื�อสารผา่นอรรถกถามากที�สุดคือ การทาํดี  จาํนวน 330 ชาดก คิดเป็นร้อยละ 
60.20 การละเวน้ชั�ว จาํนวน 149 ชาดกคิดเป็นร้อยละ 27.10 และการทาํใจให้บริสุทธิ{  จาํนวน 68 ชาดก  คิดเป็น
ร้อยละ 12.40 ตามลาํดบัและกลวิธีการสื�อสารหลกัธรรมที�ปรากฏในอรรถกถาชาดกไดแ้ก่  การสื�อสารผ่านตวั
ละครจากการเสวยชาติของพระโพธิสัตว ์โดยส่วนใหญ่พระโพธิสัตวเ์สวยพระชาติเป็นมนุษย ์จาํนวน 360 ชาดก 
คิดเป็นร้อยละ 65.80 เสวยชาติเป็นเทวดา จาํนวน 63 ชาดก  คิดเป็นร้อยละ 11.50 และรองลงมาเสวยชาติเป็นสัตว ์
4 เทา้ จาํนวน 58 ชาดก คิดเป็นร้อย 10.60 ตามลาํดบั การสื�อสารผ่านองค์ประกอบของวรรณศิลป์ พบว่า มีการ
สื�อสารผา่นอารมณ์สะเทือนใจ ความนึกคิดและจินตนาการ และเทคนิคการดาํเนินเรื�องทั�งยงัมีการสื�อสาร โดยใช้
ภาษาภาพพจน์  โดยใชอุ้ปมา  อุปลกัษณ์  บุคลาธิษฐาน และสญัลกัษณ์เป็นหลกั1609 

วรภาส ประสมสุข ไดท้าํการวิจยัเรื�องหลกัการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม ผลการวิจยั
พบวา่หลกัธรรมที�สอดคลอ้งกบัหลกัการบริหารการศึกษามีจาํนวน 21 หลกัธรรมแยกตามหลกัการครองตน การ
ครองคน และการครปองงาน ไดด้งันี�  1) การครองตนสอดคลอ้งกบั 19 หลกัพุทธธรรม ไดแ้ก่ กลัณยาณมิตตตา 
โยนิโสมนสิการ ธรรมคุม้ครองโลก 2 ธรรมทาํให้งาม 2 ธรรมมีอุปการะมาก 2 กุศลมูล 3 สันโดษ 3 สุจริต 3 
อธิปไตย 3 ฆราวาสธรรม 4 พรหมวหิาร 4 สงัคหะวตัถุ 4 อธิษฐานธรรม 4 เบญจธรรม 5 พละ 5 กลัยาณมิตรธรรม 
7 สัปปุริสธรรม 7 อริยทรัพย ์7 และทศพิธราชธรรม 10 2) การครองคนสอดคลอ้งกบั 15 หลกัพุทธธรรม ไดแ้ก่ 
กลัยาณมิตตตา  โยนิโสมนสิการ ธรรมคุม้ครองโลก 2 ธรรมทาํให้งาม 2 กุศลมูล 3 สุจริต 3 อธิปไตย 3 ฆราวาส
ธรรม 4 พรหมวหิาร 4  สงัคหะวตัถุ  4  กลัยาณมิตรธรรม  7 สัปปุริสธรรม 7 อปริหานิยธรรม 7 อริยทรัพย ์7 และ
ทศพิธราชธรรม 10 3) การครองงานสอดคลอ้งกบั 10 หลกัธรรม ไดแ้ก่ กลัยาณมิตตตา  โยนิโสมนสิการ ธรรมทาํ
ให้งาม 2 ธรรมมีอุปการะมาก 2 สุจริต 3 อิทธิบาท 4 ฆราวาสธรรม 4 สังคหะวตัถุ 4 พละ 5 และสัปปุริสธรรม 7 
และยงัพบวา่ มีจาํหนวน 7 หลกัธรรมที�สอดคลอ้งกบัหลกัการบริหารการศึกษาดา้นการครองตน  การครองคน  

                                                
1608พระมหาพิทกัษ์ สุเมโธ  (ทองเหลือง), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื�องสุวรรณสามชาดก” 

(วทิยานิพนธ์ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพระพทุธศาสนา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวทิยาลยั, -WpR), บทคดัยอ่. 
 1609ไพเราะ  มากเจริญ, “การสื�อสารหลกัธรรมทางพุทธศาสนาผ่านอรรกถาชาดก” (วิทยานิพนธ์
ปริญญานิเทศศาตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2549) บทคดัยอ่.  
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และการครองงาน ไดแ้ก่ กลัยาณมิตตตา โยนิโสมนสิการ ธรรมที�ทาํให้งาม 2 สุจริต 3 ฆราวาสธรรม 4 สังคหะ
วตัถุ 4 และสปัปุริสธรรม 71610 
 สุวรรณา สถาอานันท์ ได้ทาํการวิจัยเรื� องเมตตาธรรม-ความเป็นธรรมในเวสสันดรชาดก 
ผลการวจิยัแสดงใหเ้ห็นวา่การถกเถียงเรื�องความเป็นธรรมทางศีลธรรม (moral justice) ในเวสสันดรชาดก ขึ�นอยู่
กับการใช้กรอบการวิเคราะห์ที�ทอดยาวออกไปมากน้อยเพียงใด หากกาํหนดกรอบการวิเคราะห์ไวเ้ฉพาะ
เหตุการณ์และเวลาที�เกิดขึ�นในตวับท การให้ทานของพระเวสสันดรหรือการบริจาคบุตร-ภริยานั�น ถือว่าเป็น
กิจกรรมที�บาํเพญ็เพื�อแลกเอาพระโพธิญาณในอนาคต ซึ�งหมายความวา่การบาํเพญ็ทานบารมียงัอยูใ่นตรรกะแห่ง
การแลกเปลี�ยน (Logic of exchange) การวิเคราะห์ในกรอบนี�ทาํให้พิจารณาไดว้่า ไม่มีความเป็นธรรมทาง
ศีลธรรมในเวสสนัดรชาดก ทั�งนี� เพราะการใหท้านเป็นการแลกเปลี�ยนแบบหนึ�ง เพื�อเป้าหมายของพระเวสสันดร
เอง ทั� งนี� เป็นการใช้ความทุกข์ของครอบครัวเป็นเครื�องแลกเปลี�ยนสําหรับวตัถุประสงค์ในอนาคตของพระ
เวสสันดรอย่างไรก็ตาม หากกาํหนดกรอบการวิเคราะห์ที�ทอดยาวออกไปถึงพระชาติต่อไปที�พระเวสสันดร
ประสูติเป็นเจา้ชายสิทธตัถะและบรรลุโพธิญาณตามปณิธานไดส้าํเร็จ ความหมายของการบริจาคบุตร-ภริยา ถือวา่
อยูใ่นตรรกะแห่งการให้ทาน (Logic of giving) เพราะเป็นเงื�อนไขจาํเป็นต่อการบรรลุโพธิญาณ อนัจะทาํให้การ
บริจาคของพระเวสสนัดรมิไดอ้ยูใ่นตรรกะแห่งการแลกเปลี�ยนการวเิคราะห์ในกรอบนี�  อาจกล่าวไดว้า่มีความเป็น
ธรรมทางศีลธรรมในแง่ที�วา่ การบรรลุโพธิญาณของพระพุทธองคเ์ป็นการชี�นาํทางให้มนุษยท์ั�งมวลไดป้ฏิบติัตน
เพื�อการพน้ทุกข ์ในแง่นี�ความทุกขย์ากของครอบครัวพระเวสสนัดรจะมีความหมายใหม่ในเงื�อนไขอีกชุดหนึ�ง1611 

อรรณพ โยนิจ ไดท้าํการวิจยัเรื�องการใชห้ลกัพุทธธรรมในการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน
ปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา อาํเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนก
สามญัศึกษา อาํเภอเมืองเชียงใหม่ นาํหลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการบริหารงาน โดยมีพฤติกรรมที�แสดงออกซึ�งมี
ค่าความถี�สูงสุดดังนี�  หลกัพรหมวิหาร 4 ผูบ้ริหารมีความปรารถนาที�จะให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความสุขในการ
ทาํงาน สาํหรับหลกัสังคหวตัถุ 4 ผูบ้ริหารยกยอ่งชมเชยผูท้าํความดี และทกัทายปราศรัยกบัผูร่้วมงานดว้ยวาจา
สุภาพ จริงใจ ส่วนหลกัอิทธิบาท 4 ผูบ้ริหารมีความศรัทธาต่อวิชาชีพของตวัเอง สาํหรับหลกัอปริหาณิยธรรม 7 
ผูบ้ริหารมีการเรียกประชุมเมื�อมีงานเร่งด่วนที�ตอ้งการมติคนส่วนใหญ่ ใหเ้กียรติครูที�เป็นสุภาพสตรี และให้ความ
เคารพต่อปูชนียสถานและปูชนียวตัถุที�ตั�งอยูใ่นโรงเรียน ในส่วนของการใชห้ลกัธรรมสัปปุริสธรรม 7 ผูบ้ริหาร
รู้จกัและเขา้ใจในขนบธรรมเนียมประเพณีที�ปฏิบติักนัในโรงเรียน ขอ้เสนอแนะการใชห้ลกัพุทธธรรมในการ
บริหารงานคือ ควรศึกษาหลกัพทุธธรรมใหเ้ขา้ใจอยา่งถ่องแท ้และนาํไปใชใ้หถู้กกบัเวลา สถานการณ์ และบุคคล 

                                                

 1610วรภาส ประสมสุข, “หลกัการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
การศึกษาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยันเรศวร, 2549), บทคดัยอ่. 

1611สุวรรณา สถาอานนัท์, “เมตตาธรรม - ความเป็นธรรมใน เวสสันดรชาดก” รายงานการวิจยั 
โครงการงานวจิยัสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.), -WpR), บทคดัยอ่. 
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และควรนาํหลกัอคติ ความยติุธรรม หลกัหิริโอตตปัปะ กรรมหรือผลงานของกรรม และหลกัสาราณียธรรม 6 ไป
ใชเ้พิ�มเติมในการบริหารงานและควรไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานตน้สงักดั1612 

ชชัวาลย ์โคตรสงคราม ไดท้าํการวิจยัเรื�องสุนทรียภาพในวรรณคดีลาวเรื�องสังขศิ์ลป์ชยัและมหา
เวสสันดรชาดก ผลการวิจยัพบวา่ สุนทรียภาพในคาํวรรณกรรมทั�ง - เรื�องประกอบดว้ยเสียงของคาํ จงัหวะและ
ลีลาของคาํ และการเล่นคาํ กวสีร้างความประสานกลมกลืนในเสียงของคาํ จงัหวะและลีลาของคาํและการเล่นคาํ
ได้อย่างมีอรรถรส สุนทรียภาพในความประกอบด้วยการใช้ภาพพจน์ การใช้โวหาร การใช้สัญลักษณ์กวี
แสดงออกในดา้นนี�ไดอ้ยา่งลึกซึ� งและไพเราะกินใจ ทาํใหผู้อ่้านเขา้ถึงรสและอารมณ์ตามเนื�อเรื�อง สุนทรียภาพใน
เนื�อหา ประกอบดว้ยการใชจิ้นตนาการ ความคิด ภาพสะทอ้นทางสังคมและวฒันธรรม มโนทศันสากลของความ
เป็นชาติพนัธ์ุ ความงามในความคิดและพฤติกรรมมนุษย ์กวีไดส้ะทอ้นจิตนาการและความคิดเกี�ยวกบัคุณธรรม 
จริยธรรม ความดีที�พึงกระทาํของมนุษยที์�มีต่อครอบครัวและเครือญาติ ดว้ยมุมมองและกลวิธีที�แยบยลแปลกใหม่ 
มีลักษณะร่วมในความงามและความคิดในพฤติกรรมมนุษย์ คาํสอนที�มีคุณค่าจากตัวละครสําคัญ การให้
ความสําคญัของสายสัมพนัธ์ในครอบครัวและเครือญาติ ความเป็นมนุษยที์�มีความอดทนเหนือธรรมดาของตวั
ละครและการมีชีวิตอยู่บนความผูกพนัและการพลัดพราก ลกัษณะแตกต่างในสังข์ศิลป์ชัยสะท้อนการต่อสู้
ระหว่างตวัละครฝ่ายต่างๆ ที�ยงัอยู่ในโลกิยวิสัยและการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันในครอบครัวเป็นสําคญั การ
นาํเสนอมีความตื�นเตน้ชวนติดตามและเป็นการผสมผสานระหวา่งเทพนิยาย ตาํนานและนิทานพื�นบา้น ส่วนมหา
เวสสันดรชาดกสะทอ้นการต่อสู้ภายในจิตใจของตวัละครเพื�อบาํเพ็ญทานบารมี ซึ� งโดยสรุปวรรณคดีดงักล่าวมี
ลกัษณะเฉพาะบางประการที�น่าสนใจคือ การสะทอ้นความงามดา้นความคิดจิตใจที�มนุษยพึ์งมีต่อกนัในคุณธรรม
ดา้นการใช้ การมีความเอื�ออาทรและกตญัGูต่อผูมี้พระคุณ  โดยมีการนําเสนอผ่านภาษาถอ้ยคาํอย่างไพเราะ

กลมกลืน แนวคิดและผลการศึกษานี�  สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาวรรณคดีลาวประเภทอื�นๆ ได้1613 
จิตตกานต ์มณีนารถ ไดท้าํการวิจยัเรื�องการศึกษาเนกขมัมบารมีในเตมิยชาดก ผลการศึกษาพบวา่ 

เตมิยชาดกเป็นชาดกเรื�องแรกในมหานิบาตชาดกที�พระพุทธเจา้ทรงปรารภมหาภิเนกขมัมบารมี โดยเนื�อหาสาระ
มุ่งเนน้ถึงความเป็นผูห้วาดกลวัต่อการตกนรก อนัเนื�องมาจากการทาํบาปกรรมโดยคาดไม่ถึงจากการครองราช
สมบติั จึงไดพิ้จารณาเห็นโทษของการเป็นฆราวาส ซึ�งจะตอ้งเกี�ยวขอ้งกบับาปนานปัการอยา่งหลีกเลี�ยงไม่ได ้แม้
ไม่ไดก้ระทาํโดยตรงก็เป็นไปโดยออ้ม ดงันั�น พระเตมียจึ์งตอ้งการหลีกหนีจากบาปธรรมทั�งปวงโดยการสละราช
สมบติั และตอ้งการออกบวช ในที�สุดพระองคก็์ไดอ้อกบวชพร้อมทั�งทรงแสดงให้พระราชบิดาเห็นถึงความไม่
ประมาทในชีวิต จากนั�นทั�งพระราชบิดาพระราชมารดาและผูอื้�นก็ไดบ้วชตามพระองคเ์ป็นอนัมาก ในดา้นการ
บาํเพ็ญเนกขมัมบารมีของพระเตมียน์ั�นบารมีเป็นคุณความดีที�ทาํให้พระองค์เป็นผูที้� เหนือกว่าผูอื้�น เป็นผูที้�

                                                
1612อรรณพ โยนิจ, “การใชห้ลกัพุทธธรรมในการบริหารงานของ ผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียน

พระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา อาํเภอเมืองเชียงใหม่” (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2549) บทคดัยอ่. 

1613ชชัวาลย ์โคตรสงคราม, “สุนทรียภาพในวรรณคดีลาวเรื�องสังข์ศิลป์ชัยและมหาเวสสันดร
ชาดก” (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,-WWA), 
บทคดัยอ่. 
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ประกอบดว้ยคุณธรรมมีขนัติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เป็นตน้ เป็นผูเ้ห็นทุกขภ์ยัต่างๆ จึงไดบ้าํเพญ็บารมี
เพื�อช่วยให้ตนเองหลุดพน้จากความทุกข ์ และช่วยเหลือให้ผูอื้�นให้พน้ทุกขด์ว้ย ผูที้�จะบาํเพญ็เนกขมัมบารมีนั�น
จะตอ้งเห็นโทษของการไม่บาํเพญ็บารมี และอานิสงส์ของการบาํเพญ็บารมี เพื�อเป็นแนวทางในการบาํเพญ็เพื�อให้
พน้จากความทุกข ์สู่ความสุขที�เกิดจากความสงบร่มเยน็และเป็นปัจจยัใหสิ้�นอาสวะกิเลสในเบื�องหนา้ส่วนในดา้น
รูปแบบเนกขมัมะนั�น มีการแบ่งช่วงชีวิตของพระเตมียก่์อนออกบวช และพระเตมียอ์อกบวช พระเตมียก่์อนออก
บวชเป็นช่วงแห่งการฝึกจิตข่มใจ เจริญสติ และสมาธิ เป็นเนกขมัมะทางจิต เนื�องจากยงัไม่สามารถออกบวชได ้
ส่วนพระเตมียอ์อกบวชเป็นการออกบวชทั�งกายและใจ เนื�องจากพระองคมี์ความตอ้งการที�จะออกบวช จดัเป็นกาย
เนกขมัมะ และจิตตเนกขมัมะ ดา้นร่างกายไดมี้การนุ่งห่มเครื�องแบบของนกับวชในสมยันั�น มีความเป็นอยูอ่ยา่ง
สนัโดษ มกันอ้ย อยูใ่นที�สงดัมีการเดินจงกรมและเจริญสมาธิ ส่วนทางดา้นจิตตเนกขมัมะมีการเจริญภาวนาพรหม
วหิาร p ทาํอภิญญา W และสมาบติั s ใหเ้กิดขึ�น1614 

ฌาน ตรรกวจิารณ์ ไดท้าํวจิยัเรื�องการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ชิงพทุธ ผลการวจิยัพบวา่แนวคิดการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ชิงพุทธจะมีพุทธธรรมเป็นฐานคิดในการพฒันา โดยมีพุทธเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีระบบ 
ทฤษฎีจิตวทิยาการเรียนรู้และอริยมรรคมีองค ์8 เป็นแนวคิดทฤษฎีที�ใชใ้นการพฒันาโดยมีเป้าหมายการพฒันา 2 
ระดบัคือ ระดบัโลกียธรรมและระดบัโลกุตรธรรม ส่วนปรัชญาในการพฒันานั�นตั�งอยูบ่นความเชื�อที�ว่ามนุษย์
สามารถพฒันาได ้พุทธธรรมมีเป้าหมายที�การพฒันาปรับปรุงมนุษยใ์ชปั้ญหาของมนุษยคื์อ ทุกข์เป็นตวัตั�ง ใช้
หลกัธรรมอริยสัจ 4 เป็นหลกัคิดในการพฒันา และมีการคิดเชิงระบบ สําหรับเป้าหมายในการพฒันานั�นจะมี 3 
ประการ คือ 1) ทาํใหม้นุษยมี์ความรู้ความสามารถปฏิบติัหนา้ที�ไดดี้มีประสิทธิภาพ 2) มีจริยธรรมคุณธรรมในการ
ดาํรงชีวิต และ 3) พฒันาไปสู่ระดบัสูงสุดคือ การพน้ทุกข์อย่างสิ�นเชิง สู่ภาวะนิพพานหรือนิโรธ การพฒันา
ทรัพยากรมนุษยเ์ชิงพุทธมี 3 องคป์ระกอบเพื�อให้การพฒันาทรัพยากรมนุษยต์ามแนวทางพุทธมีปฏิสัมพนัธ์กบั
บริบทจึงทาํใหอ้งคก์ารที�เป็นระบบใหญ่ตอ้งมีเป้าหมายขององคก์ารที�เศรษฐกิจแบบพอเพียง มีพุทธเศรษฐศาสตร์
เป็นแนวทางของระบบเศรษฐกิจ มีกระบวนทศัน์การพฒันาที�ประกอบดว้ยกระบวนทศัน์การพฒันาเพื�อผลงาน 
กระบวนทศัน์การพฒันาเพื�อการเรียนรู้ กระบวนทศัน์การพฒันาโลกียธรรมและกระบวนทศัน์การพฒันาระดบั
โลกตุรธรรม การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นระดบับุคคลและระดบัองคก์ารจะมีตวัแบบในการพฒันาซึ�งสามารถใช้
เป็นกระบวนการในการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ชิงพทุธไดด้ว้ย1615 

ณฏัฐริกา เทพหัสดิน ณ อยธุยา ไดท้าํการวิจยัเรื�องการศึกษาหลกัการบริหารตามแนวพุทธศาสตร์
ประยุกตใ์ชก้บัอุตสาหกรรมสมยัใหม่ เพื�อการศึกษาหลกัธรรมคาํสอนของพระพุทธเจา้สําหรับการทาํงานตาม
หลกัธรรมใน “โพธิปักขิยธรรม 37” ซึ� งพิจารณาจากพระสุตตนัตปิฎก โดยทาํการเปรียบเทียบเคียงกบัหลงัการ
บริหารจดัการสมยัใหม่ ตามแนวคิดของนกัคิด p ท่านคือ Taylor, Fayol, Mayo,Maslow จากการศึกษาหลกัการ
ดงักล่าวไดพิ้จารณาถึงหลกัการในการบริหารจดัการแต่เดิมจนถึงปัจจุบนัที�องค์การต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กร

                                                
1614จิตตกานต์ มณีนารถ, “การศึกษาเนกขมัมบารมีในเตมิยชาดก” (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธ

ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, -WWA), 
บทคดัยอ่. 

1615ฌาน ตรรกวจิารณ์, “การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ชิงพทุธ” (วทิยานิพนธ์ปริญญาดุษฏีบณัฑิต รัฐ
ประศาสนศาสตร์  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2550), บทคดัยอ่. 
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รัฐบาล เอกชน รัฐวสิาหกิจ ฯลฯ ใชม้าเป็นหลกัการทาํงาน โดยการบริหารจดัการในองคก์รเป็นสิ�งที�สาํคญัสาํหรับ
องคก์รเป็นอยา่งมาก ไม่วา่จะเป็นในเรื�องของหลกัการเพิ�มประสิทธิภาพของการทาํงานเพื�อให้ไดผ้ลผลิตสูงสุด 
ลดการสูญเสียให้นอ้ยที�สุด หรือในการปกครองบริหารบุคลากรในองค์กร ซึ� งจะเห็นไดว้า่หลกัการดงักล่าวนั�น 
เป็นหลกัปฏิบติัที�ดีและมีความสาํคญัสาํหรับองคก์รเป็นอยา่งมาก ในการบริหารปฏิบติังาน ในประเทศไทยถือเป็น
เมืองที�ประชาชนโดยส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพทุธนี� จึงเป็นที�เขา้ใจไดว้า่ หลกัธรรมคาํสอนของพระพุทธเจา้ไดอ้ยู่
ในใจของประชาชนทุกคน เป็นหลกัในการดาํรงชีวติ และหลกัสาํคญัในการทาํงาน มีการนาํหลกัธรรมมาใชอ้ยา่ง
เป็นวธีิปฏิบติัไดเ้ป็นอยา่งดีดว้ยการนาํมาประยกุตใ์ช ้ทั�งนี�ความสาํคญัของหลกัการทั�ง - แบบนี� เป็นสิ�งที�สาํคญัมา
ในการปฏิบติังาน หากแต่ยงัมิไดมี้ใครนาํหลกัการทั�งแนวทางพุทธศาสตร์และการบริหารแบบตะวนัตกมาศึกษา
ทาํการเปรียบเทียบเคียงกนั เพื�อศึกษาถึงความสัมพนัธ์กนัวา่มีความเกี�ยวขอ้งกนัมากเพียงแต่หลกัธรรมคาํสอน
ไม่ได้นํามาเรียบเรียงเป็นเนื�อหาจดัเป็นหมวดหมู่เป็นหลกัการสําหรับการบริหารปฏิบัติงานเช่นเดียวกันกับ
หลกัการบริหารจดัการแบบตะวนัตก ซึ� งมีการเรียบเรียงหลกัการแต่ดั�งเดิมและนาํมาปรับปรุงเป็นหลกัการแบบ
ตะวนัตกโดยนักคิดรุ่นใหม่อยา่งต่อเนื�องเสมอมา แต่โดยเนื�อแทจ้ริงนั�นในเนื�อความของพระไตรปิฎกลว้นแต่มี
แก่นสารที�สาํคญั สามารถนาํมาเป็นหลกัปฏิบติัสาํหรับการดาํเนินชีวิตและการทาํงานไดเ้ป็นอยา่งดี การวิจยันี� จึง
เป็นการนาํขอ้มูลที�ทาํการจดัหมวดหมู่เป็นแก่นสาระมาทาํการวเิคราะห์เปรียบเทียบและไดรั้บการสนบัสนุนความ
คิดเห็นที�มีต่อขอ้มูลการเปรียบเทียบจากผูบ้ริหารระดบัสูง นกัวิชาการการศาสนา และผูป้กครองวดั (เจา้อาวาส) 
เพื�อยนืยนัความเขา้ใจที�ถูกตอ้งและเป็นประโยชน์ในทางการศึกษาดา้นการบริหารจดัการต่อไป1616 

นนัทวรรณ อิสรานุวฒัน์ชยั ไดท้าํการวิจยัเรื�องภาวะผูน้าํที�พึงประสงคใ์นยคุโลกาภิวตัน์ : ศึกษา
จากหลกัพุทธธรรม  ผลการวิจยัพบว่า บทบาทผูน้าํที�ดีตามแนวคิดทฤษฎีตะวนัตกตอ้ง ประกอบดว้ยบทบาท
พื�นฐานสาํคญั p ประการ คือ 1) การกาํหนดทิศทาง (Path finding) เป็นการกาํหนดทิศทางขององคก์รให้เป็นไป
ตามวสิยัทศัน์ที�ไดว้างไว ้2) การจดัการระบบการทาํงาน (Alignment) 3) การมอบอาํนาจ (Empowerment) เป็นการ
มอบหมายอาํนาจ ความรับผิดชอบให้แก่บุคคลที�เหมาะสม เพื�อให้การทาํงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 4) 
แบบอยา่งการเป็นผูน้าํ (Modeling) สาํหรับภาวะผูน้าํที�ดีตามหลกัพุทธธรรม ผูน้าํที�ดีจะตอ้งยึดหลกั “ธรรม” เช่น 
พรหมวิหาร p  ธรรมาธิปไตย พละ 4 และสัปปุริสธรรม r เป็นตน้ เป็นคุณธรรมสาํคญัสาํหรับการปฏิบติัหนา้ที�
ของตน เพื�อให้สามารถดาํเนินกิจการงานทุกอย่างให้บรรลุผลสาํเร็จที�วางไวแ้ละนาํพาหมู่คณะและสังคมไปสู่
ความสงบสุขและมั�นคงตลอดไป รูปแบบผูน้าํที�พึงประสงคใ์นยคุโลกาภิวตัน์ที�เกิดจากการประยกุตข์องภาวะผูน้าํ
ตามแนวคิดตะวนัตกและหลกัพุทธธรรม ยอ่มประกอบดว้ยหลกัการ 3 ประการ คือ หลกัการครองตน ครองคน 
และครองงาน โดยมุ่งเนน้ใหผู้น้าํเกิดการพฒันาตน การพฒันาคน และการพฒันาระบบงานใหมี้คุณภาพที�สมบูรณ์
แบบ ทั�ง - ดา้น คือ 1) คุณภาพดา้นความสามารถ เพื�อทาํใหผู้น้าํเกิดการพฒันาตน พฒันาคน และพฒันาองคก์รให้
เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ ปรับปรุงคุณภาพความเป็นผูน้าํคุณภาพบุคลากรในองคก์รและคุณภาพขององคก์รให้มี
ความเหมาะสมกบัการเปลี�ยนแปลงในยคุโลกาภิวตัน์อยูเ่สมอ 2) คุณภาพดา้นจิตใจ เพื�อทาํให้เกิดการยกระดบั

                                                
1616ณฏัฐริกา เทพหสัดิน ณ อยธุยา, “การศึกษาหลกัการบริหารตามแนวพุทธศาสตร์ประยกุตใ์ชก้บั

อุตสาหกรรมสมยัใหม่” (การศึกษาคน้ควา้อิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาลยันวตักรรมอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,2550), บทคดัยอ่. 
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จิตใจของผูน้าํให้มีคุณธรรมจริยธรรม เห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนรวมเป็นหลกั เพื�อให้สามารถนาํพาหมู่คณะ 
องคก์ร และสงัคมไปสู่ความเจริญกา้วหนา้ ที�ย ั�งยนืและมั�นคงตลอดไป1617 
 ปิยะนารถ โภคามาศ ไดท้าํการวิจยัเรื�องเวสสันดรชาดกฉบบัทอ้งถิ�นภาคใต/้วรรณกรรมทอ้งถิ�น
ภาคใต ้ ผลการวิจยัพบว่า เนื�อเรื�องและการดาํเนินเรื�องของเวสสันดรชาดกฉบบัทอ้งถิ�นภาคใตท้ั� ง o สํานวน
เหมือนกบันิบาตชาดก แต่กวีมีกลวิธีในการปรับเปลี�ยนเนื�อหา q วิธี คือ การเพิ�มเหตุการณ์ในเนื�อเรื�องการตดั
เหตุการณ์ในเนื�อเรื�อง การเปลี�ยนแปลงเหตุการณ์ในเนื�อเรื�อง การเพิ�มรายละเอียดของเนื�อเรื�อง การตดัรายละเอียด
ของเนื�อเรื�อง การเปลี�ยนแปลงรายละเอียดของเนื�อเรื�อง และการเพิ�มรายละเอียดเป็นกลวิธีที�พบมากที�สุด ดา้น
วรรณศิลป์ ศึกษาเฉพาะดา้นการใชภ้าษา พบวา่มีการใชค้าํฉายานามและสาํนวนออ้มคอ้มการซํ� าคาํ การซอ้นคาํ 
การเล่นคาํพอ้งรูปพอ้งเสียง นามาวลี การเล่นคาํลกัษณะกลบท กลวิธีทางเสียง อุปมา อุปลกัษณ์ บุคคลวติัและอติ
พจน์ โวหารดาํเนินเรื�องไดแ้ก่ การบรรยายและการพรรณนา ผลการศึกษาพบวา่ แมจ้ะเป็นวรรณกรรมทอ้งถิ�นแต่
วรรณกรรมเรื�องเวสสันดรชาดกฉบบัทอ้งถิ�นภาคใตท้ั�ง o สาํนวนยงัมีการรับเอาขนบการแต่งจากวรรณคดีราช
สาํนกัดว้ย ดา้นสังคมในเวสสันดรชาดกฉบบัทอ้งถิ�นภาคใตพ้บวา่ ภาคใตมี้คนหลากหลายเชื�อชาติ ผูค้นมีความ
เคารพผูป้กครองและเอื�อเฟื� อเผื�อแผ่ต่อผูอื้�น และผูกพนักบัธรรมชาติ ดา้นวฒันธรรมแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต
ประเพณีความเป็นอยู ่ความเชื�อเนื�องดว้ยศาสนา และค่านิยมที�สาํคญัคือยกยอ่งผูมี้ความรู้ วฒันธรรมที�ปรากฏเป็น
วฒันธรรมดั�งเดิมของทอ้งถิ�น วฒันธรรมของชาวต่างชาติ และวฒันธรรมของราชสาํนกั ที�นาํมาผสมผสานกนั
อยา่งกลมกลืน ทาํใหเ้วสสนัดรชาดกฉบบัทอ้งถิ�นภาคใตเ้ป็นแหล่งขอ้มูลวฒันธรรมทอ้งถิ�นภาคใตที้�สาํคญั1618 
 พระมหาประกาศิต รัตนสุวรรณ์ (รตนโชโต) ไดท้าํการวิจยัเรื�องพฤติกรรมการบริหารตามแนว
พุทธธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า      
พฤติกรรมการบริหารตามแนวพทุธธรรมของผูบ้ริหาร ดา้นการครองตน ดา้นการครองคน และดา้นการครองงาน 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ดา้นการครองตนเมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบั
นอ้ยไดแ้ก่ การกาํหนดกิจกรรมของโรงเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสมและรู้จกัใชค้นให้เหมาะสมกบังานที�ทาํ ดา้นการ
ครองคนเมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบันอ้ยไดแ้ก่ ให้รางวลัแก่ครูที�ตั�งใจทาํงานและมี
ผลงานดีเด่น และมีความยติุธรรมไม่ลาํเอียงในการใหร้างวลัแก่ครูและเพื�อนร่วมงานที�ตั�งใจทาํงาน ดา้นการครอง
งานเมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบันอ้ยไดแ้ก่ การให้คาํปรึกษาเป็นที�พึ�งแก่ครูและเพื�อน
ร่วมงาน  แนวทางและความเป็นไปไดใ้นการพฒันาพฤติกรรมการบริหารตามแนวพุทธธรรมของ ผูบ้ริหาร
โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา ในกรุงเทพมหานครจากการสัมภาษณ์ ผูเ้ชี�ยวชาญ สรุปไดด้งันี�  
ผูบ้ริหารควรใชห้ลกัธรรมสปัปุริสธรรม หลกัธรรมพรหมวหิาร และหลกัธรรมสังคหวตัถุ ในการบริหาร เลือกใช้
คนให้เหมาะสมกบังานที�เขาถนัด และสามารถทาํงานเป็นทีมได ้ ให้ขวญัและกาํลงัใจ ตลอดถึงให้คาํแนะนาํ 

                                                
1617นนัทวรรณ อิสรานุวฒัน์ชยั, “ภาวะผูน้าํที�พึงประสงคใ์นยคุโลกาภิวตัน์ : ศึกษาจากหลกัพุทธ

ธรรม”   (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, -WWA), บทคดัยอ่. 

1618ปิยะนารถ โภคามาศ, “เวสสันดรชาดกฉบับท้องถิ�นภาคใต/้วรรณกรรมท้องถิ�นภาคใต้” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2550), บทคดัยอ่.   
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ปรึกษา ให้ความช่วยเหลือแก่ผูร่้วมงานตามโอกาสที�เหมาะสม มีความเป็นธรรมในการให้รางวลัแก่ผูที้�มีความ
ตั�งใจทาํงาน มีความเสียสละเห็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสาํคญั เปิดโอกาสให้ครู อาจารย ์เขา้พบ ปรึกษาหารือ 
ขอคาํแนะนาํไดต้ลอดเวลา รับฟังปัญหาและความคิดเห็นของครู อาจารย ์และช่วยแกปั้ญหาดว้ยความจริงใจ1619 

พระมหาทวชิ ธีรชาโต (ศรีพรหม) ไดท้าํการวจิยัเรื�องการศึกษาวเิคราะห์ปรัชญาการเมืองในคมัภีร์
ทีฆนิกาย ผลการวิจยัพบวา่ แนวความคิดทางการเมืองและการปกครองนั�นมุ่งที�จะสร้างระบอบการเมืองการ
ปกครองที�ดีที�สุดขึ�นมา โดยมีจุดมุ่งหมายอยูที่�ความเจริญรุ่งเรืองของรัฐ ความมั�นคงของรัฐ ความเป็นเอกราชของ
ชาติ และการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุขของคนภายในรัฐ อยา่งไรก็ตาม การเมืองการปกครองทุกระบอบลว้นมี
ขอ้บกพร่องดว้ยกนัทั�งสิ�น ไม่วา่จะเป็นการปกครองในระบอบเผด็จการหรือระบอบประชาธิปไตยก็ตาม ทั�งนี�
เพราะระบอบการเมืองนั�นๆ มุ่งที�จะสร้างระบอบการเมืองที�ดี โดยยดึถือกฎระเบียบที�เคร่งครัดเป็นสาํคญัแต่ยงัขาด
หลกัการที�จะทาํให้ผูป้กครองและผูใ้ตป้กครองนั�นเป็นคนดี ดว้ยเหตุนี� จึงทาํให้ผูป้กครองในระบอบนั�นๆ มกัถูก
โค่นลม้ เพราะเนื�องมาจากการใช้อาํนาจไปในทางที�ไม่ถูกตอ้ง มุ่งแต่ประโยชน์ตนและพวกพอ้งมากกว่า
ประโยชน์สุขของประชาชน ซึ�งก็เป็นเพราะผูป้กครองในระบอบนั�นๆ ขาดคุณธรรมและจริยธรรมในการปกครอง
และไม่ยึดหลกัธรรมาธิปไตยในการปกครองนั�นเอง ฉะนั�น ธรรมาภิบาลจึงเป็นสิ�งจาํเป็นสาํหรับทุกสังคม ส่วน
แนวความคิดทางการเมืองการปกครองตามทรรศนะของพระพทุธศาสนานั�นมุ่งที�จะสร้างบุคคลใหเ้ป็นผูน้าํที�ดี ไม่
วา่บุคคลนั�นจะอยูใ่นสถานะใดๆ ก็ตาม ทุกคนลว้นสามารถที�จะพฒันาตนใหมี้ศกัยภาพที�สูงขึ�นไปได ้หากไดน้อ้ม
นาํหลกัธรรมในทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการปกครองตนเองและผูอื้�น แนวความคิดทางการเมืองของ
พระพุทธศาสนาจึงมีจุดมุ่งหมายอยูที่�การพฒันาคนให้มีคุณธรรมและจริยธรรมที�สูงขึ�นไป คือถึงความเป็นอริยะ
ไดใ้นที�สุด และพร้อมกนันั�นยงัตอ้งมีการพฒันาเศรษฐกิจภายในรัฐควบคู่กนัไปดว้ย ดงันั�นการพฒันาเศรษฐกิจ
ของรัฐและการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของคนภายในรัฐจึงตอ้งทาํควบคู่กนัไปดว้ยจะขาดอย่างใดอยา่งหนึ� ง
ไม่ได ้ดงันั�น หลกัธรรมในทางพระพทุธศาสนา จึงสามารถที�จะนาํไปใชไ้ดก้บัการเมืองทุกระบอบอยา่งไร้ปัญหา 
และย่อมมีคุณค่าต่อการนาํมาใชก้ล่อมเกลาท่าทีในการปฏิบติัต่อกนัตามอุดมการณ์ทางการเมือง มีส่วนในการ
ส่งเสริมสนบัสนุนความปรองดองของคนภายในรัฐ ให้ยืนหยดัอยูบ่นหลกัการเหตุผลที�ถูกตอ้งร่วมกนั มีส่วนใน
การส่งเสริมสนบัสนุนการปกครองทุกระบอบให้มีความสมบูรณ์มากยิ�งขึ�น เพราะเมื�อบุคคลยึดหลกัธรรมในการ
ปกครองแลว้ ไม่วา่จะอยูภ่ายใตก้ารปกครองในระบอบใดๆ ก็ตาม ลว้นก่อให้เกิดผลดีแก่ระบอบนั�น ๆ อยา่ง
แน่นอน เพราะการปกครองไม่วา่จะเป็นระบอบใดๆ ก็ตาม สามารถที�จะเป็นระบอบการเมืองการปกครองที�ดีได ้
หากการปกครองในระบอบนั�นๆ ไดน้าํหลกัธรรมาธิปไตยไปใชร่้วมกบัการปกครอง ดงันั�น ผูป้กครองและผูใ้ต้
ปกครองจึงควรรู้จกัฝึกตนใหเ้ป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม ยดึหลกัธรรมในการดาํเนินชีวิต และปฏิบติัตนให้อยู่
ในกฎระเบียบกติกาของสงัคม ส่วนในสงัคมไทยนั�น มีการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษตัริยท์รง
เป็นประมุข แต่รัฐบาลทุกยุคทุกสมยัมกัถูกโค่นลม้อาํนาจไดง่้าย เพราะการขาดคุณธรรมและจริยธรรมในการ

                                                
1619พระมหาประกาศิต รัตนสุวรรณ์ (รตนโชโต), “พฤติกรรมการบริหารตามแนวพุทธธรรมของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา ในกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหา
บณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา,-WWA), บทคดัยอ่.   
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ปกครองนั�นเอง หากผูป้กครองของไทยและผูใ้ตป้กครองยดึหลกัธรรมาธิปไตยในการปกครองแลว้ ประเทศชาติก็
จะมีแต่ความสงบสุข มีความมั�นคงและมีประชาธิปไตยที�สมบูรณ์ได้1620 
 พระมหารุ่งโรจน์ ธมฺมฏฺฐเมธี (ศิริพนัธ์) ไดท้าํการวิจยัเรื�องการศึกษาวิเคราะห์หลกัภาวะผูน้าํใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท ผลการวิจยัพบวา่ ภาวะผูน้าํเป็นคุณลกัษณะที�จาํเป็นและสําคญัอยา่งยิ�งสาํหรับผูน้าํและ
ผูบ้ริหารทุกระดบั และเป็นกลไกให้การบริหารงานบรรลุตามวตัถุประสงค์ และความหมายของภาวะผูน้าํ ยงัมี
มากมายแลว้แต่จะมีผูน้าํยาม ตามทศันะของพระพุทธศาสนาการที�จะเป็นผูน้าํที�ดีที�มีความสามารถ ก็ตอ้งสร้าง
ภาวะผูน้าํให้แก่ตวัเองโดยเริ�มพฒันาที�จิตใจของตนและยึดหลกัธรรมในการบริหารงาน ส่วนหลกัธรรมสาํหรับ
ผูน้าํในพระไตรปิฎก ไดแ้ก่ หลกัราชสังคหวตัถุ หลกัจกัรวรรติวตัร หลกัอปริหานิยธรรม หลกัทศพิธราชธรรม 
หลกัอคติธรรม หลกัพรหมวิหารธรรม หลกัสาราณียธรรม หลกัอธิปไตย และหลกัสัปปุริสธรรม นอกจากนี�ผูน้าํ
ตอ้งรู้จักใช้หลกัธรรมในการสร้างศรัทธาให้เกิดขึ�นแก่ตนเอง ในผลการศึกษายงัพบว่าผูน้ําที�มีปัญหาในการ
บริหารงานกบัผูร่้วมงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาส่วนหนึ�งสืบเนื�องมาจากการขาดภาวะผูน้าํที�ประกอบดว้ยหลกัธรรม
ดงักล่าวเป็นประการสาํคญั แนวคิดทางการปกครองนั�นมุ่งที�จะสร้างบุคคลใหเ้ป็นผูน้าํที�ดีไม่วา่บุคคลนั�นจะอยูใ่น
ฐานะใดๆ ก็ตามสามารถที�จะพฒันาตนให้มีสูงขึ�นไปไดห้ากไดน้าํหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใชใ้นการ
ปกครอง แนวคิดทางการปกครองในพระพุทธศาสนาจึงมีจุดมุ่งหมายอยู่ที�การพฒันาคนให้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมที�สูงขึ�นไป คือ ถึงความเป็นอริยะไดใ้นที�สุด และพร้อมกนันั�นก็ยงัพฒันาเศรษฐกิจและจริยธรรมที�สูงขึ�น
ไปด้วย ซึ� งการพฒันาเศรษฐกิจภายในสังคมและการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของคนภายในสังคมจึงตอ้งทาํ
ควบคู่กันไปจะขาดอย่างใดอย่างหนึ� งไม่ได้ ดังนั� นสมควรที�จะนําเอาหลกัภาวะผูน้ําในพระพุทธศาสนาไป
ประยกุตใ์ชใ้นดา้นต่างๆ ทั�งทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองการปกครอง1621 
 พระมหาอุบล จรธมฺโม (ดวงเนตร) ไดท้าํการวิจยัเรื�องการศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาการปกครองใน
พุทธปรัชญาเถรวาท ผลการวิจยัพบวา่ ปรัชญาการปกครองของนกัปรัชญาตะวนัตกให้ความสาํคญัเกี�ยวกบัเรื�อง
ปรัชญาการปกครองเป็นหลกัสาํคญั เช่น หลกัการปกครองและเป็นผูป้กครองอาริสโตเติล กล่าววา่ การปกครอง
เนน้ที�ความสงบสุขของประชาชนเป็นหลกั รูปแบบการปกครองแต่ละรูปแบบนั�นไม่มีความเท่าเทียมกนัเพราะ
การบริหารของผูป้กครองว่าจะปรับใชรู้ปแบบใดเพื�อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ส่วนมาเคียวเวลลีกล่าวว่า 
ผูป้กครองมีความสาํคญัในการปกครอง ขึ�นอยูก่บัผูป้กครองและผูใ้ตป้กครอง จะจดัการปกครองให้ดีแค่ไหน
เพียงไร และรูปแบบการปกรองการปกครองตามหลกัพุทธปรัชญาเถรวาทเนน้ธรรมชาติของมนุษย ์ เป็นสาํคญั
อาํนาจในการปกครอง รูปแบบการปกครอง จริยธรรมการปกครอง หลกัธรรมสาํหรับนกัปกครองตามหลกัพุทธ
ปรัชญา ผูป้กครองตอ้งมีคุณธรรมในการปกครองตามแบบธรรมาธิปไตย กล่าวคือ ปกครองดว้ยความถูกตอ้ง 
ความจริง มีศีลธรรม มีความยติุธรรมอาํนวยประโยชน์และความสงบสุข แก่ผูอ้ยูใ่ตก้ารปกครอง นอกจากนั�นใน

                                                
1620พระมหาทวิช ธีรชาโต (ศรีพรหม), “การศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาการเมืองในคมัภีร์ทีฆนิกาย” 

(วทิยานิพนธ์ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาปรัชญา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลยั, -WWA), บทคดัยอ่. 

1621พระมหารุ่งโรจน์ ธมฺมฏฺฐเมธี (ศิริพนัธ์), “การศึกษาวเิคราะห์หลกัภาวะผูน้าํในพระพุทธศาสนา
เถรวาท” (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฏฐประสาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, -WWA), บทคดัยอ่. 
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พระพุทธศาสนามีระบบการปกครองแบบสามคัคีธรรม ดงัจะเห็นไดใ้นรัฐวชัชีของพวกลิจฉวี ซึ� งเป็นระบบการ
ปกครองที�นาํไปปรับใชไ้ดท้ั�งทางโลกและทางธรรม พทุธทาสภิกขกุล่าววา่ รูปแบบการปกครองจะดีหรือจะตกตํ�า
ตอ้งขึ�นอยูก่บัผูป้กครองซึ� งตั�งอยูใ่นธรรม คือ ปกครองอยา่งถูกตอ้ง ดีงาม ยติุธรรม ปรีชา ชา้งขวญัยืนกล่าววา่ 
ปรัชญาการปกครอง ตอ้งประกอบดว้ยรูปแบบที�ดี เหมือนปรัชญาการปกครองของพระพุทธเจา้นาํหลกัพระธรรม
วนิยัมาใชใ้นการปกครองคณะสงฆ ์ซึ�งทาํใหก้ารปกครองคณะสงฆเ์ป็นไปไดอ้ยา่งเหมาะสม1622 
 พระสามารถ กนฺตวโีร (พานทอง) ไดท้าํวจิยัเรื�องการบริหารปัจจยั : กรณีศึกษาพระทพัพมลัลบุตร
เถระ ผลการวจิยัพบวา่ เป็นหลกัการบริหารปัจจยั ที�เนน้หลกัอคติ p อยา่ง กล่าวคือไม่ลาํเอียงเพราะชอบ ไม่ลาํเอียง
เพราะชงั ไม่ลาํเอียงเพราะหลง ไม่ลาํเอียงเพราะกลวั ส่วนวิธีการบริหารปัจจยัของพระทพัพมลัลบุตร กรณีการ
จดัแจงภตัตาหาร ใหพ้ระภิกษุสงฆไ์ปฉนัในที�มีผูนิ้มนต ์โดยยดึหลกัแห่งความเสมอภาค และตามอาวโุส หมายถึง 
ผูที้�ประกอบดว้ยคุณวฒิุวยัวฒิุที�บวชมาก่อน และก็ยงัจดัตามความคุน้เคยกบัเจา้ภาพเพื�อความตอ้งการ ของเจา้ภาพ 
ท่านมีวิสัยทศัน์ในการวิเคราะห์คน เช่นการจดัให้ผูมี้อธัยาศยัคลา้ยๆ กนั ให้รวมเป็น กลุ่มเป็นพวกอยูใ่นที�แห่ง
เดียวกนัเพื�อจะไดท้าํกิจร่วมกนั ไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้กนั และยงัจดัตาม ความประสงคข์องผูที้�ตอ้งการจะพกั เป็น
ตน้ การบริหารปัจจยัของพระทพัพมลัลบุตร สามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นองคก์รคณะสงฆ์ ไทยสมยัปัจจุบนัที�
น่าจะพึงประสงคด์งันี�  คือโดยเหตุที�คณะสงฆ์ไทยปัจจุบนัมีปัญหาเรื�องการรวม ศูนยอ์าํนาจการปกครองไวที้�
ส่วนกลาง ซึ�งทาํใหข้าดความคล่องตวัในการบริหารงานในดา้นต่างๆ ไม่วา่จะเป็นดา้นการแจกภตั (อาหาร) และ
ดา้นเสนาสนะ (ที�อยู่อาศยั) ดงันั�นหลกัการบริหารปัจจยั ของพระทพัพมลัลบุตร สามารถนาํมาประยุกต์ใช้
แกปั้ญหาดงักล่าวนี�ได ้โดยการบริหารปัจจยัของ คณะสงฆจ์ะตอ้งเนน้การใหค้วามยติุธรรมในทุกๆ เรื�อง กล่าวคือ
การปฏิบติัหนา้ที�โดยความเสมอ ภาค ไม่ลาํเอียงเพราะชอบไม่ลาํเอียงเพราะชงั ไม่ลาํเอียงเพราะหลง ไม่ลาํเอียง
เพราะกลวั  เมื�อกล่าวโดยสรุป หลกัการนี� ไดชื้�อวา่เป็นพื�นฐานแห่งการอยูร่่วมในสังคมเดียวกนัเมื�อ ไม่มีความ
ลาํเอียงแลว้ก็ยอ่มเป็นที�รักของผูที้�อยูร่่วมในองคก์รเดียวกนั ซึ� งเป็นการยึดเหนี�ยวนํ� าใจกนั อนัเป็นการสงเคราะห์
กนัดว้ยนํ� าใจอนัดี1623 

พระศักดิ{ ดา วิสุทฺธิญาโณ (มรดา) ได้ทําการวิจัยเรื� องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลัก
พระพุทธศาสนา ผลการวิจยัพบวา่ 1) การพฒันาทรัพยากรมนุษยต์ามหลกัพระพุทธศาสนา เนน้ฝึกพฒันามนุษย์
ในทุกๆมิติ และสําหรับผูมี้หน้าที�ในการพฒันาผูอื้�นที�มีหลกัธรรมจาํนวนมากที�เหมาะสมในการนํามาใช้ให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์นั�นๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี รวมถึงการอยูร่่วมกนัอยา่งมีเมตตาปรารถนาดีอยากให้ผูอื้�นไดรั้บ
ความสุขและมีชีวติที�พฒันาอยา่งสมบูรณ์ 2) เปรียบเทียบการพฒันาทรัพยากรมนุษยต์ามหลกัพระพุทธศาสนากบั
การพฒันาทรัพยากรมนุษยต์ามตามหลกัพระพุทธศาสนากบัการพฒันาทรัพยากรมนุษยต์ามหลกัทฤษฎีตะวนัตก

                                                
1622พระมหาอุบล จรธมฺโม (ดวงเนตร), “การศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาการปกครองในพุทธปรัชญา

เถรวาท” (วทิยานิพนธ์ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาปรัชญา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวทิยาลยั, -WWA), บทคดัยอ่. 

1623พระสามารถ กนฺตวีโร (พานทอง), “การบริหารปัจจยั: กรณีศึกษาพระทพัพมลัลบุตรเถระ” 
(วทิยานิพนธ์ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพระพทุธศาสนา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวทิยาลยั, 2550), บทคดัยอ่. 
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พบว่า มีความคลา้ยคลึงกนัและความแตกต่างกัน กล่าวคือ มีเป้าหมายในการพฒันาปรับปรุงทรัพยากรมนุษย์
เหมือนกนั แต่แตกต่างกนัที�เป้าหมายเชิงลึก1624 

สุพรรณา แกว้เพช็ร ไดท้าํการวจิยัเรื�องพฤติกรรมของพระเทวทตัในอรรถกถาชาดก : การศึกษาเชิง
วเิคราะห์ ผลการวจิยัพบวา่ จากอรรถกถาชาดกทั�ง 547 ชาดก ปรากฏมีพระเทวทตัเกิดร่วมภพชาติกบัพระพุทธเจา้ 
78 ชาดก พระเทวทตัไดเ้วียนวา่ยในวฏัฏสงสารอยูใ่นกามภูมิ 11 โดยไดเ้กิดเป็นมนุษยม์ากที�สุด และภพชาติใน
การเกิดก็มีผลต่อการกระทาํ พฤติกรรมของพระเทวทตั กล่าวคือ ยิ�งเกิดในภพภูมิสูง มีสถานภาพทางสังคมดีมาก
เท่าไร ก็ยิ�งกระทาํ กรรมชั�วไดรุ้นแรงยิ�งขึ�น ในดา้นพฤติกรรม พระเทวทตัมกัมีพฤติกรรมอนัไม่พึงประสงค ์ซึ� งมี
สาเหตุมาจากอกศุลมูลหรือกิเลส 3 ประการ ไดแ้ก่ ความโลภ ความโกรธ และความหลง พฤติกรรมมุ่งร้ายที�พระเท
วทตักระทาํ สามารถจาํแนกออกเป็น 23 พฤติกรรม คือ ขาดความรอบคอบ อาฆาตพยาบาท ใชปั้ญญาในทางเจา้
เล่ห์ อกตญัGูต่อผูมี้พระคุณ กล่าวมุสา ไม่ซื�อตรงต่อหนา้ที� เป็นนกับวชที�ประพฤติผิดศีลธรรม ปลอมเป็นนกับวช 
เลี�ยงชีพไม่ชอบดว้ยคุณธรรม ประทุษร้ายร่างกายและชีวติของผูอื้�น ผกูโกรธ ตั�งตนอยูใ่นความประมาท เคร่งครัด
ในกฎระเบียบจนขาดความพอดี คบชู ้อิจฉาริษยา มีทิฐิมานะสูง ยกตนเทียมผูที้�สูงศกัดิ{ กวา่ เป็นแบบอยา่งที�ไม่ดี
ต่อบุคคลอื�น ไม่รู้กาลเทศะ ลาํ เอียง มีมิจฉาทิฐิ กระทาํ อตัวนิิบาตกรรม และเป็นผูน้าํ ที�ไร้คุณธรรม พฤติกรรมมุ่ง
ร้ายที�พระเทวทตัประพฤติมากที�สุด คือ การประทุษร้ายร่างกายและชีวิตของผูอื้�น พฤติกรรมมุ่งร้ายของพระ
เทวทตัเพียงหนึ�งพฤติกรรม สามารถส่งผลให้เกิดพฤติกรรมร้ายอื�นๆตามมาผลกรรมที�พระเทวทตัไดรั้บจากการ
กระทาํ พฤติกรรมอนัไม่พึงประสงคจ์ากอรรถกถาชาดกมี 59 ชาดก จาํแนกได ้11 ประเภท คือ เสียชีวิต ถูกทรมาน
ร่างกาย สูญเสียอวยัวะ ถูกขู่ให้เกรงกลวัถูกตาํหนิติเตียนหรือรู้สึกอบัอาย สูญเสียทรัพยสิ์น สูญเสียยศศกัดิ{ หรือ
อาชีพ ถูกเนรเทศ เป็นที�รังเกียจของบุคคลอื�น กลายเป็นเปรตขี� เรื� อน และบริวาร ครอบครัว หมู่พวกไดรั้บความ
วิบติั ส่วนอรรถกถาชาดกอีก 19 ชาดก ไม่ปรากฏวา่พระเทวทตัไดรั้บผลกรรมอนัใด แต่ผลกรรมนั�นมิไดสู้ญสิ�น 
แต่ไดส้ั�งสมใหพ้ระเทวทตัเป็นผูมี้มิจฉาทิฐิ ขาดปัญญาตราบจนถึงสมยัพุทธกาล พฤติกรรมของพระเทวทตัจากอ
รรกถาชาดก 78 ชาดกนั�น มี 51 ชาดกที�ส่งผลกระทบต่อการบาํเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว ์ ซึ� งมีลกัษณะ
เบียดเบียนต่อพระโพธิสัตวท์ั�งโดยตรงและโดยออ้ม อนัส่งผลต่อการบาํเพญ็บารมีของพระโพธิสัตว ์9 บารมีจาก
ทศบารมี คือ ทานบารมี ศีลบารมี เนกขมัมบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี ขนัติบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี 
และอุเบกขาบารมี ส่วนการบาํเพญ็สจัจบารมีนั�นไม่ปรากฏพฤติกรรมอนัไม่พึงประสงคข์องพระเทวทตัที�มีผลต่อ
พระโพธิสัตวอ์ยา่งไรก็ดี แมพ้ฤติกรรมที�พระเทวทตักระทาํ ต่อพระโพธิสัตวจ์ะเป็นพฤติกรรมมุ่งร้าย แต่ก็มี
บทบาทในการเสริมส่งใหก้ารบาํเพญ็บารมีของพระโพธิสตัวมี์ความสมบูรณ์และเด่นชดัยิ�งขึ�น1625  

อนุชิต จิตนุกุล ไดท้าํการวิจยัเรื�องวิเคราะห์คุณธรรมจากนิทานชาดก ฉบบักรมวิชาการ ใน 2 
ประเด็น คือ คุณธรรมสาํหรับตนเองและคุณธรรมที�สาํพนัธ์กบัผูอื้�น ผลการวิจยัพบวา่ คุณธรรมสาํหรับตวัเอง คือ
คุณธรรมที�บุคคลกระทาํไดโ้ดยตนเอง ปรากฏ 8 ประการ เรียงตามลาํดบัจากมากไปหานอ้ย คือ 1) ความรอบคอบ 

                                                
1624พระศักดิ{ ดา  วิสุทฺธิญาโณ (มรดา), “การพฒันาทรัพยกรมนุษย์ตามหลกัพระพุทธศาสนา” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขารัฐประศาสนศาตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวทิยาลยั, 2550), บทคดัยอ่. 

1625สุพรรณา แกว้เพช็ร, “พฤติกรรมของพระเทวทตัในอรรถกถาชาดก : การศึกษาเชิงวิเคราะห์” 
(วทิยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2550), บทคดัยอ่. 
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2) ความสุขุม 3) ความกลา้หาญ 4) ความเพียร 5) ความซื�อสัตย ์6) ความละอายต่อบาป 7) ความอดกลั�น 8) ความ
อดทน ส่วนคุณธรรมที�สมัพนัธ์กบัผูอื้�นคือ คุณธรรมที�กระทาํแลว้มีผลต่อผูอื้�น ปรากฏ 8 ประการ เรียงตามลาํดบั
จากมากไปหานอ้ย ดงันี� คือ 1) ความเมตตา 2) ความกรุณา 3) ความเอื�อเฟื� อ 4) ความสามคัคี 5) ความเสียสละ 6) 
ความจงรักภกัดี 7) ความกตญัGู 8) ความกตเวที1626 

อาํนวย ยสัโยธา  ได้ทาํการวิจยัเรื�องการแนะนาํและแก้ไขปัญหาทางสังคมและการเมืองของ
พระพทุธเจา้ ผลการวิจยัพบวา่ 1) ในส่วนของการแนะนาํเกี�ยวกบัปัญหาทางสังคมนั�นพระพุทธองค ์ทรงถือหลกั
วา่ตอ้งทาํตนใหเ้ป็นคนดีก่อนแลว้ทาํให้สังคมดีตามไปดว้ยโดยเนน้ที�ตวัคนมากกวา่ระบบ ทรงเห็นวา่ถา้คนดีแม้
ระบบจะบกพร่องอยูบ่า้ง คนจะไม่หยบิฉวยช่องโหวน่ั�นมาก่อกรรมทาํชั�ว 2) ในส่วนของวธีิแกไ้ขปัญหาทางสงัคม
พระพทุธองคท์รงแกไ้ขไปตามสถานการณ์ แต่ตวัผูด้าํเนินการแกไ้ขนั�นจะตอ้งมีบารมีเป็นตน้ทุน ซึ�งพระพทุธองค์
ทรงสะสม “ทศบารมี” ไวดี้แลว้ &A ประการ คือ ทานบารมี ศีลบารมี เนกขมัมะบารมี ปัญญาบารมี วิริยะบารมี 
ขนัติบารมี สจัจะบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี และ อุเบกขาบารมี ซึ�งสิ�งสาํคญัคือ หลงัจากแกปั้ญหาแลว้ตอ้ง
เปลี�ยนศตัรูให้กลบัมาเป็นมิตรแลว้ให้การอบรมสั�งสอนเพื�อที�จะให้ผูน้ั�นกลบัเนื�อกลบัตวัเป็นคนดีสืบไป 3) ใน
ส่วนของการแนะนาํเกี�ยวกบัปัญหาทางการเมืองนั�น พระพทุธองคท์รงสั�งสอนใหเ้หมาะกบัการเมือง 2 ระบอบ คือ
ระบอบราชาธิปไตยกบัระบอบสามคัคีธรรม สาํหรับระบอบราชาธิปไตย ทรงเนน้การทาํตวัผูป้กครองให้เป็น
แบบอยา่งที�ดีก่อน แลว้ทาํใหผู้ที้�อยูใ่ตป้กครองเป็นคนดีตามไปดว้ย  ส่วนระบอบสามคัคีธรรมทรงให้ความสาํคญั
กบัหลกัแห่งสามคัคีธรรม แต่ทั�งสองระบอบจะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการแกปั้ญหาทางดา้นเศรษฐกิจควบคู่กนัไป
ดว้ย อยา่งไรก็ดีพระพทุธองคมิ์ไดใ้หค้วามสาํคญักบัระบอบการปกครองเท่ากบัการใชอ้าํนาจการปกครอง คือ ทรง
เห็นวา่ระบอบใดก็ได ้ หากใชอ้าํนาจแบบธรรมาธิปไตยจดัเป็นการปกครองที�ดี แต่ในทางตรงกนัขา้มหากใช้
อาํนาจแบบอธรรมาธิปไตยจดัเป็นการปกครองที�เลว และ p) ในส่วนของวิธีแกไ้ขปัญหาทางการเมืองนั�น พระ
พุทธองค์ทรงแกไ้ปตามสถานการณ์ โดยถือหลกัคือวางพระองค์เป็นกลาง เที�ยงธรรม บริสุทธิ{ ใจ และถือ
ประโยชน์หมู่ชนเป็นที�ตั�ง และสิ�งสาํคญัยิ�งกวา่นั�น คือ ทรงระวงัมิใหก้ระทาํการใดเกินฐานะและบทบาทของความ
เป็นพระศาสดา โดยสรุปไดว้า่ ทรงมีการแนะนาํ และมีวธีิแกไ้ขปัญหา ทางสงัคมและการเมืองโดยใช ้“ธรรมาวธุ” 

(อาวธุคือธรรม) จะไม่ใช ้“ศาสตราวธุ” (อาวธุคือความรุนแรง) เพราะเห็นวา่ไม่สามารถแกปั้ญหาไดจ้ริง1627  
ชุมพล นุ่นภกัดี ไดท้าํการวจิยัเรื�องการศึกษาแนวความคิดปรัชญาการเมืองในพระเวสสันดรชาดก 

ผลการวิจยัพบวา่ การบาํเพญ็ทานบารมีของพระเวสสันดรที�ปรากฏในพระสุตตนัตปิฏก ขุททกนิกาย มหานิบาต 
เล่ม -s การให้ทานของพระเวสสันดรซึ� งเกี�ยวข้องกับหลักการปกครอง โดยใช้หลักประชาธิปไตย หลัก
ธรรมาธิปไตย และหลกัทศพิธราชธรรม ซึ�งเป็นหลกัจริยาวตัรของพระมหากษตัริย ์เป็นคุณธรรมของนกัปกครอง 
ตลอดถึงความเป็นผูน้ําที�ไม่ลุแก่อาํนาจ จึงแสดงให้เห็นว่า การปกครองของพระเวสสันดรได้นาํเอาหลกัการ

                                                
1626อนุชิต จิตนุกุล, “วิเคราะห์คุณธรรมจากนิทานชาดก ฉบบักรมวิชาการ” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

ภาษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัทกัษิณ, 2550), บทคดัยอ่. 
1627อาํนวย ยสัโยธา, “การแนะนําและแกไ้ขปัญหาทางสังคมและการเมืองของพระพุทธเจา้,” 

รายงานการวจิยั  โครงการวจิยัพุทธศาสน์ศึกษาของศูนยพ์ุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปี พ.ศ. -WWA, 
บทคดัยอ่. 
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ปกครองที� เป็นประชาธิปไตยที� มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและธรรมาธิปไตยมาตลอดถึงหลัก
ทศพิธราชธรรมเป็นหลกัในการปกครอง ซึ� งเป็นมหากษตัริยที์�ประทบัอยูก่ลางหัวใจของประชาชนทรงเปี� ยมลน้
ดว้ยเมตตา หลีกเลี�ยงการเบียดเบียนซึ�งกนัและกนั ถือไดว้า่เป็นธรรมิกราชาสาํหรับประชาชนโดยแท ้และสามารถ
นาํไปใชส้าํหรับการเมืองการปกครองได้1628  
 ปทุมรัตน์ คาํสตัย ์ไดท้าํการวจิยัเรื�องนิทานชาดกพระเจา้หา้ร้อยชาติฉบบัของพนูศกัดิ{  ศกัดานุวฒัน์
และจอม บุญตาเพศ ป.:การวเิคราะห์คุณธรรม ผลการวจิยัพบวา่ คุณธรรมที�ปรากฏมากที�สุดคือ ความเมตตากรุณา 
พฤติกรรมที�พบมากที�สุดคือใหค้วามช่วยเหลือมนุษยห์รือสตัวใ์หพ้น้จากความทุกขห์รือนัตราย คุณธรรมที�ปรากฏ
เป็นอนัดบั - มีสองดา้นคือความเอื�อเฟื� อเผื�อแผ่ เสียสละ พฤติกรรมที�พบมากที�สุดคือมีนํ� าใจต่อผูอื้�นเสมอ และ
คุณธรรมดา้นความเป็นผูมี้เหตุผล พฤติกรรมที�พบมากที�สุดคือ พิจารณาไตร่ตรองเรื�องราวต่างๆ อยา่งมีหลกัการ
และละเอียดรอบคอบ โดยไม่หลงเชื�อหรืองมงายต่อสิ�งใดง่ายๆ สาํหรับคุณธรรมที�ปรากฏมากเป็นอนัดบั o นั�น มี
สองดา้นคือ ความเป็นผูมี้สติรู้จกัยบัย ั�งชั�งใจ พฤติกรรมที�พบมากที�สุดคือ ควบคุมอารมณ์ต่างๆ ได ้มีสติย ั�งคิดเสมอ
ไม่ตกอยูใ่นความประมาท มีความสุขุมรอบคอบ และคุณธรรมดา้นความมีศรัทธาต่อศาสนา พฤติกรรมที�พบมาก
ที�สุดคือ ประพฤติปฏิบติัตามคาํสอนทางศาสนา ส่วนคุณธรรมที�ปรากฏนอ้ยที�สุดมีสองดา้นคือ การไม่ละเมิดสิทธิ
ของผูอื้�น และการยอมรับความเปลี�ยนแปลง1629 

พรทิพา กุฎุมพินานนท์ ได้ทําการวิจัยเรื� องการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ใน
พระพทุธศาสนาและการพฒันาคน ผลการวจิยัพบวา่ &) กระบวนการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนา คือ การพฒันาคน
ใหมี้การศึกษา ไดแ้ก่ หลกัไตรสิกขา เป็นการศึกษาหาความรู้ หรือฝึกฝน อบรม พฒันาตนให้ครบถว้นดว้ยปัญญา 
อนัเป็นกระบวนการของการเรียนที�ถูกตอ้ง หลกัธรรมต่อมาที�ควรเรียนรู้ก็คือ อริยสัจ 4 ประการคือ ทุกข ์สมุทยั 
นิโรธ และมรรค และหลกัธรรมที�ควรเรียนรู้คือ สติสัมปชญัญะ ซึ� งเป็นธรรมมีอุปการะมากที�ช่วยเหลืออุดหนุน 
ส่งเสริมซึ�งกนัและกนัในการกระทาํคุณงามความดีเสมือนเรือกบัหางเสือ และหลกัธรรมที�ควรเรียนรู้อนัสุดทา้ยคือ 
โยนิโสมนสิการ เป็นกระบวนการของการเรียนรู้ในเรื�องการคิดพิจารณาอยา่งแยบคาย โดยคิดตามความเป็นจริง
ไม่อิงตณัหาในการนาํมาแกปั้ญหาทางสังคมไดเ้ป็นอย่างดี -) พฤติกรรมการปฏิบติัธรรมหลงัการเรียนรู้สูงขึ�น 
หรือดีขึ�น เช่น มีความรับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ที� มีความพร้อมที�จะช่วยเหลือผูอื้�นเมื�อมีโอกาส มีความเมตตา
สตัวโ์ลก มีความตั�งใจทาํงานและตรงต่อเวลามากขึ�น ดูแลทรัพยสิ์นของตนเองและผูอื้�น เป็นตน้ วธีิพฒันางานดว้ย
อิทธิบาท p ประการคือ ตอ้งประกอบดว้ยจิตใจที�ตั�งมั�น จดจ่อ ใจรักในการงานที�ทาํเรียกวา่ฉนัทะ มีวริิยะ อุตสาหะ 
พากเพียร พยายามทาํงานนั�นใหส้าํเร็จ เรียกวา่ วริิยะ หมั�นพิจารณาทบทวนการปฏิบติังานนั�นอยูเ่สมอ เรียกวา่ จิต
ตะ และประเมินผลงานวา่บรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่ เรียกวา่วิมงัสา ในการพฒันาสังคมตอ้งประกอบดว้ยสังคห
วตัถุทาน p ประการ ซึ� งเป็นหลกัธรรมที�พฒันาคนให้เป็นที�รัก หรือเป็นมนตเ์สน่ห์ทางใจ ที�สามารถยึดเหนี�ยว
จิตใจของผูอื้�นไวไ้ดอ้ยา่งแทจ้ริงและถาวร ไดแ้ก่ ทาน การรู้จกัแบ่งปันความสุขของตนเองและผูอื้�น ปิยวาจา คือ

                                                
1628ชุมพล นุ่นภกัดี, “การศึกษาแนวความคิดปรัชญาการเมืองในพระเวสสนัดรชาดก” (วทิยานิพนธ์

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาปรัชญา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น, -WW&), บทคดัยอ่. 
1629ปทุมรัตน์ คาํสตัย,์ “นิทานชาดกพระเจา้หา้ร้อยชาติฉบบัของพนูศกัดิ{  ศกัดานุวฒัน์และจอม บุญ

ตาเพศ ป.:การวิเคราะห์คุณธรรม” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยันเรศวร, 2551), บทคดัยอ่. 
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การพูดดว้ยวาจาที�สุภาพ อ่อนหวาน อตัถจริยา หลงัจากนี� เป็นการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์มีการช่วยเหลือ 
อนุเคราะห์บุคลอื�น เช่นเป็นนกัเรียนตั�งใจศึกษาเล่าเรียน เป็นลูกที�ดีของพ่อ-แม่ เป็นตน้ ส่วนสมานตัตตา การวาง
ตนเสมอตน้เสมอปลาย เพราะมนุษยเ์ป็นสัตยส์ังคมที�ตอ้งพึ�งพาอาศยัซึ� งกนัและกนั 3) พฤติกรรมของผูป้ฏิบติั
ธรรมหลงัการเรียนรู้เป็นกระบวนการของการแสวงหาหาความรู้ใหเ้ขา้ใจความจริงในสิ�งที�ยงัไม่เขา้ใจ ทั�งหลกัการ 
วิธีการ ส่วนเป้าหมายที�แทจ้ริงของการปฏิบติั คือ การเรียนรู้อยา่งถูกตอ้งและครบถว้นแลว้จึงลงมือปฏิบติัตาม
ขั�นตอนที�ไดจ้ากภาคทฤษฎี ย่อมประสบผลสําเร็จและสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ ผลการวิจยัพบว่า 
เป้าหมายของการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฎัฐานซึ� งเป้าหมายเพื�อคือ เพื�อมรรค ผล นิพพาน รวมทั�งมีการสาํรวม
อินทรียคื์อ ตา หู จมูก ลิ�น กาย และใจไดเ้ป็นอยา่งดีดว้ย การปฏิบติัวปัิสสนากมัมฎัฐานเป็นการปฏิบติัธรรมขั�นสูง 
ที�จะทาํให้ผูป้ฏิบติัมีจิตใจที�มั�นคง และมีความเพียรไปสู่มรรค ผล นิพพาน โดยมีสติสัมปชญัญะ และสมาธิเป็น
หลกัในการปฏิบติัที�มุ่งเน้นอริยสัจ p เพื�อการหลุดพน้นั�นเอง และขอ้เสนอแนะ พบว่า ควรส่งเสริมให้มี
กระบวนการเรียนรู้ในทางพระพุทธศาสนาเป็นพื�นฐาน และมีการนาํหลกัธรรมไปพฒันาพฤติกรรมการนาํงาน
ของบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพยิ�งขึ�น1630 

พระบุญชู กลัณา ไดท้าํการวจิยัเรื�องการวิเคราะห์การศึกษาตามหลกัไตรสิกขาในพระพุทธศาสนา
เถรวาท  ผลการวจิยัพบวา่ เป้าหมายของชีวติตามหลกัพุทธศาสนาคือความดบัทุกขไ์ดเ้พราะฉะนั�น เป้าหมายของ
การศึกษาคือการมีชีวติอยูโ่ดยไม่ทุกข ์พร้อมทั�งมีชีวติเพื�อทาํกิจกรรมต่างๆ ดว้ยการช่วยเหลือเกื�อกูลแก่สรรพสัตว์
และสรรพสิ�ง อีกทั�งเป้าหมายการศึกษาในพระพุทธศาสนายงัเป็นสิ�งเดียวกนักับเป้าหมายของชีวิต ดงันั�น 
การศึกษาตามความหมายของพระพุทธศาสนาจึงหมายรวมถึงการทาํกิจกรรมทุกสิ�งทุกอยา่ง ครอบคลุมวิถีชีวิต
ทั�งหมด ปัจจุบนัโรงเรียนวิถีพุทธเป็นโรงเรียนที�นาํเอาวิถีวฒันธรรมแบบพุทธมามุ่งเน้นให้ผูศึ้กษาเขา้ใจชีวิต
แทจ้ริง และสามารถดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม โดยอาศยัระบบการศึกษาตามหลกัไตรสิกขา คือ ศีล 
สมาธิ ปัญญา มาใชใ้นการฝึกอบรม พระพุทธศาสนาไดก้ล่าวถึงการศึกษาไตรสิกขาวา่เป็นการศึกษาที�ประเสริฐ 
การที�จะเขา้ใจการศึกษาไตรสิกขาให้ครบกระบวนนั�น พระพุทธศาสนาไดอ้ธิบายกิจที�พึงทาํต่อความจริงอนั
ประเสริฐที�เรียกวา่ อริยสัจ 4 ให้ถูกตอ้งเป็นเบื�องตน้ในอริยสัจนั�น มรรคเป็นหลกัการที�ชี�นาํให้ปฏิบติัเพื�อไปสู่
จุดหมาย (นิโรธ) และมรรคเป็นหลกัธรรมอนัประเสริฐที�นาํไปสู่ความพน้ทุกขไ์ด ้โดยอาศยัศีล สมาธิและปัญญา 
แต่เนื�องจากคนโดยส่วนใหญ่มกัมีอวชิชามากกวา่ปัญญา ฉะนั�น พระพุทธศาสนาจึงไดย้กัเยื�องวิธีการหรือไดป้รับ
มรรคอีกครั� งหนึ�ง เพื�อใหม้องเห็นและง่ายต่อการปฏิบติัที�ชดัเจนขึ�น เรียกวา่ ไตรสิกขาอาศยัการศึกษาจากหยาบไป
หาละเอียด โดยเริ�มจากศีลไปสมาธิและปัญญา มีเป้าหมายของการศึกษาคือความพน้ทุกข ์หรือนิพพาน1631 

พระมหาเรวตัร จูบิดา (อาวุธปGฺโญ) ไดท้าํการวิจยัเรื�องคุณธรรมของตวัละครในมหาเวสสันดร
ชาดกโดยศึกษาวิเคราะห์จากหนงัสือมหาเวสสันดรชาดก 13 กณัฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจยัพบว่า 

                                                
1630พรทิพา กุฎุมพินานนท์, “การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนาและการ

พฒันาคน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, -WW&), บทคดัยอ่.   

1631พระบุญชู กลัณา, “การวิเคราะห์การศึกษาตามหลกัไตรสิกขาในพระพุทธศาสนาเถรวาท” 
(วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 
2551) , บทคดัยอ่. 
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คุณธรรมของตวัละครเอกในมหาเวสสนัดรชาดกมีการนาํเสนอคุณธรรมอนัเป็นขอ้ปฏิบติัในระดบัปัจเจกชนของ
ตวัละคร โดยชี� ให้เห็นคุณธรรมในการปฏิบัติตนของลูก สามี และพ่อ ซึ� งเป็นตน้แบบที�ดีในการครองตน อนั
อาํนวยประโยชน์ส่วนตนไดอ้ยา่งเหมาะสม  และพบวา่ไดมี้การนาํเสนอคุณธรรมอนัเป็นขอ้ปฏิบติัในระดบัสังคม
ของตวัละครเอก โดยมุ่งไปที�คุณธรรมในการปฏิบติัตนของผูป้กครอง มิตรสหายและนกับวช ซึ�งเป็นแบบแผนที�ดี
ในการครองคนและครองงาน อนัเป็นเหตุบนัดาลความสงบสุขต่อบุคคลในสังคมโดยส่วนรวม คุณธรรมของตวั
ละครประกอบที�มีบทบาทเด่นปรากฏในมหาเวสสันดรชาดกพบวา่ ไดมี้การนาํ เสนอ คุณธรรมอนัเป็นขอ้ปฏิบติั
ในระดบัปัจเจกชนของตวัละครประกอบที�มีบทบาทเด่น โดยแสดงให้เห็นคุณธรรมในการปฏิบติัตนของพ่อ แม่ 
สามี ภรรยา และลูก  ซึ� งเป็นตวัอย่างที�ดีในการครองเรือนและครองใจซึ� งกนัและกนั อนัก่อนให้เกิดสันติสุขใน
ครอบครัวอย่างจีรังย ั�งยืน และพบว่า ไดมี้การนาํเสนอคุณธรรม อนัเป็นขอ้ปฏิบติัในระดบัสังคมของตวัละคร
ประกอบที�มีบทบาทเด่น โดยมุ่งเนน้คุณธรรมในการปฏิบติัตนของกษตัริย ์มิตรสหาย นกับวช ผูรั้บใช ้และเทพเจา้ 
ซึ�งเป็นแบบอยา่งที�ดีในการครองคนและครองงาน อนัเป็นปัจจยัเกื�อกลูต่อการสร้างสรรคส์งัคมส่วนรวมใหมี้สันติ
อยา่งมั�นคง1632 

พระมหาหนึ�งฤทยั นิพฺภโย (กรัตพงษ)์ ไดท้าํการวจิยัเรื�องการศึกษาเชิงวเิคราะห์เรื�องคุณธรรมของ
ทา้วสักกะในคมัภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ผลการวิจยัพบวา่ ทา้วสักกะมีสถานภาพเป็นเทพเจา้ ปรากฏทั�งใน
ศาสนาพราหมณ์และพระพุทธศาสนา ในพระพุทธศาสนาทา้วสักกะเป็นจอมเทวดาในสวรรคช์ั�นดาวดึงส์ มี
บทบาทอย่างมากในฐานะเทพผูท้รงคุณธรรมมีเมตตาชอบช่วยเหลือผูก้ระทาํความดี และคอยปกป้องคุม้ครอง
พระพทุธศาสนา ทา้วสกักะมีพระนามหลายพระนาม มีบทบาทสาํคญัต่อพระพุทธเจา้ และพุทธบริษทั มีพระสงฆ์
เป็นตน้ ทั�งการรับใชอุ้ปัฏฐาก การบาํเพญ็บุญ การใหค้วามช่วยเหลือเมื�อคนดีไดรั้บความทุกข ์ในพระพุทธศาสนา
บุคคลจะเป็นทา้วสักกะไดด้ว้ยการประพฤติวตัตบท 7 ประการ คือ เลี�ยงมารดาบิดา ประพฤติอ่อนนอ้มต่อผูใ้หญ่ 
พดูจาแต่คาํอ่อนหวาน ไม่พดูคาํส่อเสียด มีใจปราศจากความตระหนี� ยนิดีในการเสียสละ พูดคาํสัตย ์และไม่โกรธ 
พร้อมดว้ยมีคุณธรรมอื�นๆ เช่น ความเมตตา ความกลา้หาญ และความเสียสละในสังคมไทยความเชื�อเรื�องทา้ว
สักกะมีอิทธิพลดา้นวรรณกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม และพิธีกรรม ซึ� งแสดงออกให้เห็นใน
รูปแบบต่างๆ ทั�งที�เป็นเรื�องราวของทา้วสักกะเอง และสิ�งที�เกี�ยวขอ้งกบัทา้วสักกะ ปรากฏตามสิ�งปลูกสร้าง ตรา
สญัลกัษณ์ สถานที�เป็นตน้1633 

พระมหาอาเดช อุปนันท์ ไดท้าํการวิจยัเรื�องการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของการเรียนการสอน
ตามแนวพทุธวธีิกบัหลกัการปฏิรูปการศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ การเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธีกบัหลกัปฏิรูป
การศึกษามีความสอดคลอ้งกนัทั�ง 5 ประเด็นที�กาํหนดศึกษา ไดแ้ก่ 1) เป้าหมายของการสอน มีการเนน้เป้าหมาย
เพื�อประโยชน์ 2 ส่วน คือ ส่วนบุคคล เนน้การพฒันาตนเองทั�งภายในและภายนอก สามารถเรียนรู้ที�จะจดัระบบ
คิด มีจิตสาํนึกในความผิดชอบชั�วดี มีการจดัการอารมณ์ มีวคัซีนคุม้กนัตนเองไม่ใหต้กไปในทางเสื�อม และเรียนรู้

                                                
1632พระมหาเรวตัร จูบิดา (อาวุธปGฺโญ), “คุณธรรมของตัวละครในมหาเวสสันดรชาดก” 

(วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฎัธนบุรี, 2551), บทคดัยอ่. 
1633พระมหาหนึ�งฤทยั นิพฺภโย (กรัตพงษ)์, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื�องคุณธรรมของทา้วสักกะใน

คมัภีร์พระพทุธศาสนาเถรวาท” (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2551), บทคดัยอ่. 
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ที�จะแสวงหาตน้ทุนเพื�อการพฒันาคุณภาพชีวิตที�ดีงาม และส่วนรวม เนน้การเรียนรู้เพื�อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ
สุขการสร้างความมั�นคงขององคก์ร และการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้และชุมชนเขม้แข็ง 2) รูปแบบและขั�นตอน
การสอน ส่วนใหญ่เป็นวิธีการสอนที�หลากหลาย ซึ� งอยูบ่นพื�นฐานของความแตกต่างระหวา่งบุคคล การมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ และส่งเสริมการพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 3) การใชเ้ทคนิคการสอน มีความหลากหลายโดย
คาํนึงถึงวฒิุภาวะความพร้อมของผูเ้รียน ส่วนใหญ่เนน้เทคนิคการสอนให้คิด และอาศยัหลกัการทางจิตวิทยามา
ช่วยในการสอน 4) การใชสื้�อและแหล่งเรียนรู้ เนน้การใชสื้�อและแหล่งเรียนรู้จากสิ�งใกลต้วั มีอยูต่ามธรรมชาติ
และชีวติประจาํวนั สามารถให้ผูเ้รียนเรียนรู้ไดใ้นทุกเวลาและทุกสถานที� และ 5) การประเมินผลการเรียนรู้ และ
ผลที�เกิดขึ�น มีการประเมินผลการเรียนรู้ที�หลากหลายและเป็นไปตามสภาพจริงที�ปรากฏ โดยผลที�เกิดขึ�นผูเ้รียนมี
ความรู้และเขา้ใจในสิ�งที�ไดเ้รียนรู้ สามารถเปลี�ยนแปลงทางความคิด และพฤติกรรมไปในทางที�ดีขึ�น ผลของการ
วเิคราะห์ความสอดคลอ้งครั� งนี�  สามารถนาํไปประยกุตใ์นการจดัการศึกษาที�ส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ไดเ้ป็น
อย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ�งความเป็นครูของพระพุทธองค์ที�สามารถนาํมาเป็นแบบอย่างแก่ผูที้�ตอ้งการพฒันา
วชิาชีพครูใหเ้ป็นที�ยอมรับศรัทธายิ�งขึ�นไป1634 

พระสมชยั อนุตฺตโร (ดาวศรี) ไดท้าํการวิจยัเรื�องศึกษาหลกัมนุษยสัมพนัธ์เชิงพุทธตามแนวทาง 
ของหลกัธรรมเรื�องทิศหกในพระพุทธศาสนา ผลการวิจยัพบวา่ บิดามารดากบับุตร ครูอาจารยก์บัศิษย ์ สามีกบั
ภรรยา เพื�อนกบัเพื�อน นายกบับ่าว (ผูบ้ริหารกบัพนกังาน) และพระสงฆก์บัคฤหสัถ ์มีการปฏิสมัพนัธ์ที�ดีต่อกนัอยู่
แมใ้นปัจจุบนั บิดามารดามีความรับผิดชอบต่อหน้าที�ของตนในการอบรมสั�งสอน การปฏิบติัตนตามครรลอง
ครองธรรม การเป็นแบบอยา่งที�ดี เป็นการปลูกฝังให้บุตรธิดาไดรั้บรู้ในสิ�งที�ดีและนาํไปปฏิบติั เด็กจะเป็นคนดีมี
คุณธรรมซึ�งเกิดจากการอบรมสั�งสอนของพอ่แม่และเห็นแบบอยา่งที�ดี ครูอาจารยส่์วนมากมีความรักเมตตากรุณา 
รับฟังปัญหา ใหค้วามสนิทสนม สนทนา อบรม แนะนาํศิษยใ์ห้ตั�งใจศึกษาเล่าเรียน ศิษยส์ร้างการปฏิสัมพนัธ์กบั
ครูอาจารยด์ว้ยการตั�งใจฟังขณะทาํการสอน สนทนาดว้ยความเคารพ รวมทั�งปรึกษาหารือเมื�อมีปัญหาจากการ
เรียน ทั�งในอดีตและปัจจุบนั การทาํหนา้ที�ของครูอาจารยแ์ละศิษยที์�สมบูรณ์ มีความสาํคญัต่อการศึกษา สามีกบั
ภรรยาในปัจจุบนั ทั�งสองฝ่ายมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวเป็นอยา่งดี สามีบริหารครอบครัวดว้ยการป้องกนัภยั
จากภายนอก ระวงัภยัในบา้น ขยนัหาทรัพย ์ซื�อสตัย ์มิตรกบัมิตร(ทิศเบื�องซา้ย) ในปัจจุบนัก่อนจะคบกนัเป็นมิตร
เริ�มจากการสังเกตสนทนาถูกอธัยาศยักนั ทาํงานร่วมกนั บุคคลคบเพื�อนเพราะอยากมีเพื�อนไดช่้วยเหลือกนัเมื�อ
คราวเดือดร้อน เมื�อเป็นมิตรก็เป็นมิตรที�ดีต่อกนั ป้องกนัทรัพยสิ์นของเพื�อนเมื�อมีภยัมาถึง ไม่ทะเลาะก่อเรื�องกบั
เพื�อนร่วมงาน เป็นการปฏิบติัที�ทาํใหมิ้ตรสหายนิยมชมชอบและศรัทธาที�จะคบเป็นมิตร ในปัจจุบนันายจา้งสร้าง
ปฏิสมัพนัธ์กบัพนกังานดว้ยการมีทศันะที�ดี ให้เกียรติ ยกยอ่งเป็นมิตรกบัทุกคน ไม่แสดงการดูถูก ไม่หลงอาํนาจ 
ไม่ระแวงสงสัย ในส่วนของพนกังานเห็นวา่เห็นวา่นายจา้งเป็นคนดีมีศีลธรรม แต่พนกังานร้อยละ 5 ที�เห็นว่า
นายจา้งเอาแต่ใจตวัเอง และไม่ให้เกียรติคนอื�น คฤหัสถอุ์ปถมัภพ์ระสงฆ์ดว้ยปัจจยัสี�  เคารพนอบนอ้ม ศรัทธาใน
พระพทุธศาสนาจะทาํพดูหรือคิดสิ�งใดต่อพระสงฆก็์ประกอบดว้ยเมตตา พระสงฆป์ฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที�ดีดว้ย
การสาํรวมกาย วาจา ใจ สร้างปฏิสมัพนัธ์ที�ดีกบัคฤหสัถด์ว้ยการ อบรมสั�งสอนให้ทาํในสิ�งที�เป็นประโยชน์ ละสิ�ง

                                                
1634พระมหาอาเดช อุปนนัท,์ “การวเิคราะห์ความสอดคลอ้งของการเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธี

กบัหลกัการปฏิรูปการศึกษาม” (การคน้ควา้แบบอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและ
การสอน บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่,2551) , บทคดัยอ่. 
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เป็นโทษ และสํานึกต่อหน้าที�  พระสงฆ์สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมในบางท้องถิ�นด้วยการสร้าง
สาธารณประโยชน์ต่างๆ ให้แก่สังคมและสถาบนัการศึกษา นอกจากนี� ยงัจดักิจกรรมการอบรมศีลธรรมแก่เด็ก
และเยาวชนในรูปแบบต่างๆ เช่น ค่ายพุทธบุตร ลานธรรม ลานกีฬา เป็นตน้ในสภาพรวมแลว้ในสังคมไทยยงัมี
การปฏิสมัพนัธ์ที�ดีต่อกนัตั�งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั แมว้า่จะมีการทะเลาะกนับา้งก็เป็นเพียงส่วนนอ้ย1635 

สุวินา ชึขุนทด ได้ทาํการวิจัยเรื�องการสร้างและพฒันาคู่มือคติธรรมจากนิทานชาดกสําหรับ
ประชาชน ผลการวิจยัพบวา่ 1) คติธรรมใน นิทานชาดกที�ปรากฏในพระสูตร และอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย
ชาดกพบวา่ นิทานชาดกที�ใหค้ติธรรมในการครองตนมีจาํนวน 147 เรื�องเนน้เกี�ยวกบัปัญญา และสติ สัมปชญัญะ
มากกวา่เรื�องอื�นๆ รองลงมาคือหลกัสัปปุริสธรรม 7 ไดแ้ก่ การเป็นผูรู้้จกัประมาณในการดาํรงตนในสังคม การ
ครองคนนั�นมีนิทานที�ให้คติธรรมจาํนวน 44 เรื�อง เนน้หลกัธรรมคาํสอนเพื�อให้คนในสังคมอยูร่่วมกนั ดว้ยการ
ปฏิบติัตนให้เหมาะสมกบักาลเทศะและสถานะของบุคคลที�อยูล่อ้มรอบตวัเราโดยใชห้ลกัธรรมทิศ 6 การครอง
งาน มีนิทานที�ให้คติธรรมจาํนวน 15 เรื�องเนน้หลกัธรรมอิทธิบาท 4 เพื�อความสาํเร็จในการประกอบอาชีพการ
งาน หลกัธรรม ทั�งหมดที�กล่าวมานบัวา่เป็นหวัใจสาํคญัในการปฏิบติัตนใหอ้ยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 2) การ
สร้างและพฒันาคู่มือคติธรรมจากนิทานชาดกสาํหรับประชาชนพบวา่ คู่มือคติธรรมที�สร้างและพฒันาขึ�นมีนิทาน
ชาดกที�มีเนื�อหาที�มีความสาํคญัและเป็นแบบอยา่งในการดาํเนินชีวติ จาํนวน 21 เรื�อง ประชาชนไดอ่้านแลว้เป็นที�
พอใจและมีผูต้อ้งการที�จะไดไ้วเ้ป็นสมบติัของตนเป็นจาํนวนมากเพื�อนาํไปศึกษาและเผยแพร่ เพื�อเป็นประโยชน์
แก่ส่วนรวมต่อไป โดยสรุป จากการวิจยัครั� งนี�  บุคคลที�ปฏิบติัตามคติธรรมจากนิทานชาดกเกี�ยวกบัการครองตน 
ครองคน ครองงาน จะประสบผลสาํเร็จในการดาํเนินชีวติทั�งบุคคลที�เป็นผูน้าํและบุคคลที�เป็นผูป้ฏิบติัตาม1636 

ไสว บุญขวญั ไดท้าํการวิจยัเรื�องภาวะผูน้าํเชิงพุทธของกาํนนัและผูใ้หญ่บา้น อาํเภอตาคลี จงัหวดั
นครสวรรค์ ผลการวิจัยพบว่า กาํนัน ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น นาํหลกัธรรมปุริสธรรม r ไปปฏิบัติใชใ้น
ชุมชน โดยรวมในระดบัมาก เมื�อพิจารณารายละเอียดพบวา่นาํไปประยกุตใ์ชใ้นระดบัมากที�สุดในเรื�องการเป็น
ผูน้าํที�ปกครองดูคนในชุมชนดว้ยความยุติธรรม  และนาํหลกัธรรมพรหมวิหารธรรม p ไปปฏิบติัใชใ้นชุมชน 
โดยรวมในระดบัมาก เมื�อพิจารณารายละเอียดพบวา่นาํไปประยกุตใ์ชใ้นระดบัมากที�สุดในเรื�องการเป็นผูน้าํที�มี
ความเป็นมิตรไมตรีกบัทุกคนในชุมชน สาํหรับการพฒันารูปแบบภาวะผูน้าํทอ้งถิ�นเชิงพุทธที�พึงประสงคพ์บวา่ 
ผูน้ําตอ้งปรับกระบวนทัศน์การพฒันาโดยใชรู้ปแบบการสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนเพื�อเป็นกระบวนการ
ขั�นตอนการทาํงานกบัชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ผูน้าํมีการพฒันาระบบขอ้มูลและองคค์วามรู้เพื�อสนบัสนุนดา้น
ขอ้มูลและองคค์วามรู้ที�จาํเป็นต่อการพฒันาการทาํงานให้มีประสิทธิภาพโดยผูน้าํจดัทาํฐานขอ้มูลวิเคราะห์และ
ประเมินสภาพชุมชน ผูน้าํเรียนรู้การบริหารจดัการที�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีแนวคิดการทาํงานที�เกิดผล
กบัชุมชนโดยใชห้ลกัพรหมวิหาร p เวน้อคติ p มีรูปแบบในการแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�นในชุมชนโดยใชห้ลกัธรรม

                                                
1635พระสมชยั อนุตฺตโร (ดาวศรี), “ศึกษาหลกัมนุษยสัมพนัธ์เชิงพุทธตามแนวทางของหลกัธรรม

เรื�องทิศหกในพระพทุธศาสนา" (วทิยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, -WW&), บทคดัยอ่. 

1636สุวินา ชึขุนทด, “การสร้างและพฒันาคู่มือคติธรรมจากนิทานชาดกสําหรับประชาชน” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวฒันธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, -WW&), 
บทคดัยอ่. 
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อริยสจั p มาวเิคราะห์ปัญหาที�เกิดขึ�นเชิงบูรณาการ ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมมือกนัทาํให้
งานเกิดผลสาํเร็จ1637 

ขวญัฟ้า รังสิยานนท์ ไดท้าํการวิจยัเรื�องการพฒันารูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้แนวพุทธ
สาํหรับเด็กปฐมวยั ผลการวิจยัพบวา่ รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้แนวพุทธสาํหรับเด็กปฐมวยัที�พฒันาขึ�น
เป็นรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้เพื�อพฒันาจริยธรรมเด็กปฐมวยั ใชห้ลกัธรรม ไดแ้ก่ สัมมาทิฏฐิ ไตรสิกขา 
และปัญญาวฒิุธรรม 4 โดยยดึหลกัพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก และครูถือเป็นตวัแทนการขดัเกลาทางสังคม
ที�สาํคญัในการหล่อหลอมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านการมีปฏิสัมพนัธ์กบักิจกรรม 2 ประเภท คือ 1) กิจกรรมใน
ชีวติประจาํวนั เนน้การสาํรวม กาย วาจา ใจ ดว้ยการเจริญสติในช่วงกิจกรรม ยามเชา้ก่อนรับประทานอาหาร ก่อน
นอน และก่อนกลบับา้น และ 2) กิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้เนน้การเรียนรู้จาก การไดย้ิน มองเห็น สูดดม ชิม 
สมัผสั และรับรู้ดว้ยใจ ผา่นสาระการเรียนรู้ในหน่วยต่างๆ โดยลงมือกระทาํเป็นรายบุคคล กลุ่มยอ่ย และกลุ่มใหญ่ 
ขั�นตอนในการจดักระบวนการเรียนรู้มี 5 ขั�น คือ การจดัปัจจยัสนบัสนุนการเรียนรู้ การฝึกการรับรู้ การพฒันาการ
คิด การลงมือปฏิบติั และ การประเมิน1638 

เฉลิมพล ชนะมารและคณะ ไดท้าํการวิจยัเรื�องวิเคราะห์การบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลกรองแนวคิดหลกัอริยสัจ p ศึกษาเฉพาะกรณีองค์กรที�ไดรั้บรางวลัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นที�มีการ
บริหารจดัการที�ดีประจาํปี -WW& จงัหวดัสุโขทยั ผลการวิจยัพบวา่  การบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
โดยภาพรวมดา้นโครงสร้างและระบบงานดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นการบริหารงานการคลงัและงบประมาณ 
ด้านการบริหารงานพสัดุ มีการดําเนินการไปตามกฎระเบียบที�ทางราชการกาํหนดให้ปฏิบัติ ปัญหาในการ
บริหารงานจึงมีไม่มาก เพราะองค์การบริหารส่วนตาํบลเป็นหน่วยการบริหารงานราชการที�มีขนาดเล็ก เมื�อมี
ปัญหาเกิดขึ�น บางปัญหาจะเห็นไดว้า่ไม่มีกระบวนการแกไ้ขปัญหาอย่างเป็นระบบ แต่จะเป็นการแกไ้ขปัญหา
เฉพาะหน้ามากกว่า แต่บางปัญหาและโดยส่วนมากเพื�อทางองค์การบริหารส่วนตาํบลรับรู้ว่ามีปัญหาและเป็น
ปัญหาที�สามารถแกไ้ขได ้จะมีการนาํปัญหาเขา้สู่กระบวนแกไ้ขโดยผ่านกรอบแนวคิดหลกัอริยสัจ p ซึ� งเป็นการ
ดาํเนินการอย่างเป็นระบบทั�ง p ขั�นตอน คือ &) รู้วา่มีปัญหาแลว้นาํไปสู่ -) มีการแสวงหาสาเหตุของปัญหาแลว้
นาํเขา้สู่ o) มีการระบุเป้าหมายในการแกไ้ขปัญหาจากนั�นนาํไปยงั p) มีการนาํสามเหตุมาประกอบวิธีการกาํหนด
แนวทางแกไ้ขปัญหา  แต่บางปัญหาก็เป็นปัญหาที�ไม่สามารถบริหารจดัการได ้เช่น การบงัคบับญัชาและสายการ
บงัคบับญัชา เนื�องจากผูบ้ริหารมีการใชร้ะบบอุปถมัภ์เขา้มาเกี�ยวขอ้งในการรับบุคลากรเขา้มาปฏิบติั การบงัคบั
บญัชาเกิดการเสียระบบ ทาํให้บางครั� งบงัคบับญัชาไม่ได ้และการขาดความชดัเจนในการใชอ้าํนาจสั�งการของ
หวัหนา้ส่วน ทาํใหก้ารบริหารงานในส่วนงานของตนเอง เกิดความขดัขอ้ง ไม่รวดเร็วเท่าที�ควร บางครั� งอาจมีการ

                                                
1637ไสว บุญขวญั, “ภาวะผูน้าํเชิงพุทธของกาํนนัและผูใ้หญ่บา้น อาํเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค”์ 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหา
จุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2551), บทคดัยอ่. 

1638ขวญัฟ้า รังสิยานนท์, “การพฒันารูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้แนวพุทธสําหรับเด็ก
ปฐมวยั” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2552), 
บทคดัยอ่. 
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ขา้มขั�นตอน ไม่เป็นไปตามขั�นตอนการบงัคบับญัชา และปัญหาเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการโอนยา้ย
เป็นตน้1639 
 นิติรัฐ วรรณวริิยวตัร ไดท้าํการวจิยัเรื�องการบริหารงานแบบพุทธวิธีของโรงเรียนพระปริยติัธรรม
อาํเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรมนั�นไดบ้ริหารงานตามแบบพุทธวิธีของ
โรงเรียนพระปริยติัธรรม อาํเภอเมืองเชียงใหม่ ทุกดา้น แต่เมื�อพิจารณาในแต่ละดา้นแลว้ พบว่า ผูบ้ริหารได้
บริหารงานที�เน้นการนาํหลกัธรรมมาใชใ้นการบริหารตนตามหลกัของสัปปุริสธรรม (ธรรมของคนดี) ทั�ง 7 
ประการ คือ ธมัมญัGุตา (รู้จกัเหตุ) อตัถญัGุตา (รู้จกัผล) อตัตญัGุตา รู้จกัตน มตัตญัGุตา (รู้จกัประมาณ) 
กาลญัGุตา (รู้จกักาล) ปริสัญGุตา (รู้จกัชุมชน) และปโรปรัญGุตา (รู้จกัเลือกคบคน) ในการบริหารคนตามหลกั
พลธรรม (ธรรมเป็นกาํลงัในการบริหารงาน) ทั�ง 4 ประการคือ ปัญญาพละ (ใชปั้ญญา) วิริยพละ (ใชค้วามเพียร) 
อนวชัชพละ (ใชค้วามสุจริต) สังคหพละ (ใชม้นุษยส์ัมพนัธ์) และในการบริหารงานตามหลกัอิทธิบาทธรรม
(ธรรมที�นาํทางสู่ความสาํเร็จ) ทั�ง 4 ประการคือ ฉันทะ (มีความสนใจ) วิริยะ (มีความเพียรพยายาม)จิตตะ (ความ
เอาใจใส่) วิมงัสา (หมั�นทบทวนการงาน) รวมถึงการบริหารงานตามหลกัฆราวาสธรรม(ธรรมสาํหรับผูค้รอง
เรือน) ทั�ง 4 ประการ คือ สัจจะ (มีความจริงใจ) ทมะ (มีความข่มใจ) ขนัติ (มีความอดทน) และจาคะ (มีการ
เสียสละ)1640 

พระกาญจนพงศ์ สุวณฺณวโํส (สุวรรณ) ไดท้าํการวิจยัเรื�องลกัษณะขนัติของพระโพธิสัตวใ์นมหา
นิบาตชาดก ผลการวจิยัพบวา่ความสาํคญัแห่งขนัติของพระโพธิสตัวใ์นมหานิบาตชาดกกบัหมวดธรรมอื�นๆ เป็น
ตวัคอยทาํหน้าที�ตา้นทานอุปสรรคไว ้ ซึ� งไม่ไดมี้ความหมายวา่ความอดทนอดกลั�นเท่านั�น แต่ยงัหมายถึงการ
บาํเพญ็ทั�ง &A ประการ ซึ�งมีขนัติธรรมคอยสนบัสนุนและเชื�อมต่อในการบาํเพญ็บารมีของพระโพธิสัตวแ์ต่ละชาติ
ให้เต็มเปี� ยมบริบูรณ์ โดยมีหมวดธรรมที�ทาํงานเป็นกระบวนการในหมวดธรรมต่างๆ คือ การบาํเพญ็บารมีเพื�อ
ความเป็นพระพุทธเจา้ใชห้ลกัทศบารมี การปกครองใชห้ลกัทศพิธราชธรรม การดาํเนินชีวิตให้ถึงความเจริญใช้
หลกัมงคลสูตร การครองเรือนใชห้ลกัฆราวาสธรรม และการทาํชีวิตให้งดงามใชห้ลกัโสภณกรณธรรมลกัษณะ
ขนัติของพระโพธิสัตวใ์นมหานิบาตชาดก มีความสาํคญัอยา่งยิ�งต่อการบาํเพญ็บารมีของพระโพธิสัตวเ์พื�อความ
เป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ใหส้มบูรณ์ ซึ�งมีลกัษณะ o ประการ คือ 1) ตีติกขาขนัติ คือความอดทนดว้ยการอดกลั�น
ไว ้ไม่ตกอยูใ่ตอ้าํนาจกิเลสอนัหยาบ คือ โลภะ โทสะ โมหะ ดว้ยอาํนาจแห่งศีล 2) ตปขนัติ คือ ความอดทนเป็น
เดชเผาผลาญกิเลสอยา่งหยาบ ป้องปรามกิเลสระดบักลาง ดว้ยอาํนาจแห่งสมาธิ 3) อธิวาสนขนัติ คือความอดทน
อนัตั�งอยูใ่นอาํนาจแห่งวปัิสสนาปัญญา ซึ�งสามารถถอนอนุสยักิเลสออกจากขนัธสนัดานได ้พระโพธิสัตวใ์นมหา
นิบาตชาดก 10 พระองค ์จดัอยูใ่นประเภทที�แตกต่างกนัไป พระโพธิสตัวที์�จดัอยูใ่นประเภท ตีติกขาขนัติ ตปขนัติ

                                                
1639เฉลิมพล ชนะมาร, พชรฌน แกว้ทุ่ง และภาณุพงศ์ คงประดิษฐ์, “วิเคราะห์การบริหารงานของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกรองแนวคิดหลกัอริยสจั p ศึกษาเฉพาะกรณีองคก์รที�ไดรั้บรางวลัองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ�นที� มีการบริหารจัดการที� ดีประจําปี -WW& จังหวดัสุโขทัย” (การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองปริญญารัฐ
ประศาสนศาตรมหาบณัฑิต สาขาวชิานโยบายสาธารณะ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยันเรศวร, -WW-),บทคดัยอ่. 

1640นิติรัฐ วรรณวิริยวตัร, “การบริหารงานแบบพุทธวิธีของโรงเรียนพระปริยติัธรรมอาํเภอเมือง
เชียงใหม่” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2552), บทคดัยอ่. 
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และอธิวาสนขนัติ ไดแ้ก่ เตมิยชาดก มหาชนกชาดก และเวสสันดรชาดก ซึ� งมีลกัษณะข่มใจอดกลั�น ไม่อยูใ่น
อาํนาจ โลภ โกรธ หลง สามารถเผาผลาญกิเลสดว้ยอาํนาจแห่งสมาธิ จนถึงหยดุย ั�งขบวนการเคลื�อนไหวของกิเลส
ใหข้าดลง พระโพธิสตัวที์�จดัอยูใ่น ตีติกขาขนัติและอธิวาสนขนัติ ไดแ้ก่ สุวรรณสามชาดกและมโหสถชาดก ซึ� งมี
ลกัษณะอดทนด้วยอาํนาจการอดกลั�นเอาไว ้ สามารถถอนอนุสัยกิเลสได้ พระโพธิสัตวที์�จัดอยู่ในประเภท 
อธิวาสนขนัติ ไดแ้ก่ ภูริทตัตชาดกและวิธูรชาดก มีลกัษณะอดทนจนข่มกิเลสได ้ดว้ยอาํนาจแห่งวิปัสสนาปัญญา 
พระโพธิสัตวที์�จดัอยูใ่นประเภท ตีติกขาขนัติ ไดแ้ก่ เนมิราชชาดก จนัทกุมารชาดกและนารทกสัสปชาดก มี
ลกัษณะอดทนปิดกลั�น ไม่ให้กิเลสชนิดหยาบปรากฏขึ�น การประยกุตใ์ชห้ลกัขนัติของพระโพธิสัตวเ์พื�อพฒันา
คุณภาพชีวิตในสังคมไทยนั�นสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นหลายมิติดว้ยกนั กล่าวคือ มิติทางศาสนา มิติทาง
การเมือง มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสังคม ในประเด็นแห่งอกุศลมูลอนัเป็นรากเหงา้ของความชั�วได ้คือโลภะ 
โทสะ โมหะ หมายถึง ความโลภ โกรธ หลง ที�คอยทาํใหม้นุษยต์กอยูใ่นความชั�วทั�งหลาย การมีขนัตินั�น ทาํใหเ้กิด
ความเห็นชนิดที�เกื�อกลู เป็นไปเพื�อประโยชน์สุขแก่ชีวิต ในมิติศาสนา ทางการเมือง ทางเศรษฐกิจและทางสังคม
หรือวา่ไดแ้ก่ความเห็นชนิดที�ทาํใหก้า้วหนา้ไปในมรรคไดคื้อ ส่งผลแก่ขนัติของพระโพธิสัตวใ์นมหานิบาตชาดก 
ไดช่้วยประยกุตใ์หเ้กิดความรู้เขา้ในการดาํเนินชีวติเป็นตน้และในเมื�อเป็นความรู้ความเขา้ใจที�สอดคลอ้งกบัความ
เป็นจริงตามธรรมดาของธรรมชาติ การประยกุตห์ลกัขนัติของพระโพธิสัตวใ์นมหานิบาตชาดก ซึ� งทาํให้พฒันา 
มิติทางศาสนา มิติทางการเมือง มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสังคมเกิดสันติสุขไดท้ั�งในระดบัโลกิยะจนถึงขั�นโล
กตุตระไดด้ว้ย1641 

พระครูปลดัสมชาย จิตฺตคุตฺโต (โฉมจนัทร์) ไดท้าํการวจิยัเรื�องการศึกษาการบาํเพญ็สัจจบารมีของ
วิธูรบณัฑิต ผลการวิจยัพบว่า การบาํเพญ็บารมีถือวา่เป็นหลกัการสร้างคามดีในทางพระพุทธศาสนา โดยการ
บาํเพญ็บารมีนั�นมีอยู ่&Aประการ มีทานบารมี เป็นตน้ และสจัจบารมีนั�นก็ถือวา่เป็นหนึ�งในกรอบการสร้างความดี 
ผูที้�มุ่งหวงัความเจริญหรือการบรรลุธรรมขั�นสูงพึงนาํไปปฏิบติั คาํวา่สัจจะหมายถึง ความจริง การรักษาสัจจะคือ
การพูดที�เป็นจริง หรือการซื�อตรงต่อคาํพูดและการปฏิบติั การบาํเพ็ญสัจจบารมีย่อมให้คุณค่าแก่ผูที้�ปฏิบติัใน
หลายๆดา้นมีดา้นการสร้างการพฒันาคุณภาพของชีวติ เป็นตน้ เรื�องราวของวิธูรบณัฑิต เป็นราวเกี�ยวกบัอดีตชาติ
ของพระพทุธเจา้ที�ปรากฏในชาดกโดยวธูิรบณัฑิตนั�นเป็นผูที้�มีศีลธรรมและหนกัแน่นในเรื�องของการรักษาสัจจะ
และเป็นผูที้�มีจิตใจเด็ดเดี�ยวในการตดัสินใจ และมีความรับผิดชอบต่อคาํพูด และการกระทาํของตน แมจ้ะถูก
ปุณณกยกัษ์จบัไปเพื�อฆ่าเอาหัวใจก็ไม่เกรงกลวัทั�งนี� เพราะตอ้งการรักษาสัจจะที�ไดใ้ห้ไวก้บัยกัษ์จนในที�สุดก็
สามารถเปลี�ยนความคิดของยกัษด์ว้ยการปฏิบติัให้ยกัษเ์ห็นความจริงและมั�นคงในสัจจะวาจาของตน ในที�สุดก็
รักษาชีวติใหร้อดพน้จากอนัตรายได ้การบาํเพญ็สจัจบารมีของวิธูรบณัฑิตนั�นถือวา่เป็นไปตามแนวทางแห่งพุทธ
จริยา และเป็นแบบอยา่งของผูที้�รักษาสจัจะไดโ้ดยสจัจะที�รักษานั�นสามารถให้ประโยชน์ทั�งแก่ตนและสังคมแนว
ทางการรักษาสัจจบารมีของวิธูรบณัฑิตนั�นสามารถที�จะนาํมาใชใ้นสังคมไทยไดท้ั� งในดา้นการศึกษา สังคม 
เศรษฐกิจและการเมือง เนื�องจากปัจจุบนันี�สงัคมไทยกาํลงัประสบปัญหาในหลายๆดา้น โดยส่วนหนึ�งของปัญหา

                                                
1641พระกาญจนพงศ์ สุวณฺณวโํส (สุวรรณ), “ลกัษณะขนัติของพระโพธิสัตวใ์นมหานิบาตชาดก” 

(วทิยานิพนธ์ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพระพทุธศาสนา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวทิยาลยั, -WW-), บทคดัยอ่. 
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นั�นมาจากการที�สังคมขาดความเชื�อมั�นต่อกนัเพราะคนในสังคมขาดการรักษาสัจจะ การนาํแนวคิดเรื�องการ
บาํเพญ็สจัจบารมีมาใชใ้นสงัคมไทยยอ่มสามารถที�จะแกปั้ญหาดงักล่าวได้1642 

พระครูมงคลประสิทธิ{  (ประสิทธิ{  อริยวโํส) ไดท้าํการวจิยัเรื�องศึกษาการบริหารทรัพยสิ์นของสงฆ์
ในคมัภีร์พระพทุธศาสนาเถรวาท ผลการวิจยัพบวา่ ทรัพยสิ์นของสงฆ์ในคมัภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทมีปรากฏ 
คือ พระวินยั พระสูตรและอรรถกถา หลกัสาํคญัของทรัพยสิ์นของสงฆ์ คือ ลหุภณัฑไ์ดแ้ก่ บริขารที�เป็นของเบา 
เช่น บิณฑบาต จีวร เสนาสนะ และคิลานเภสชับริขาร เป็นตน้ สิ�งที�เป็นของเบาเหล่านี�  มีอนัจะสิ�นไปตามเวลาทรง
อนุญาตให้สงฆ์นาํมาแจกกนัได ้และ ครุภณัฑ ์ไดแ้ก่ ของหนกั เช่น ที�ดิน และสิ�งของที�ติดกบัที�ดิน พวกสิ�งปลูก
สร้าง คือกฏิุ วหิาร ศาลา และสิ�งปลูกสร้างอื�นๆ ตลอดทั�งวสัดุการก่อสร้าง ซึ�งเป็นสิ�งของที�ใชไ้ดน้านเป็นสิ�งของที�
ตอ้งรักษา จะเป็นเครื�องใชใ้นเสนาสนะ หรือเป็นตวัเสนาสนะ เป็นทรัพยสิ์นที�ไม่ให้สละ หรือแบ่งกนัไม่ได ้ถา้
เรียนรู้เขา้ใจเรื�องทรัพยสิ์นของสงฆแ์ลว้ก็จะเป็นผลประโยชน์ต่อการนาํไปปฏิบติับทบญัญติัเกี�ยวกบัทรัพยสิ์นของ
สงฆ์ในคมัภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท คือ พระพุทธบญัญติัที�เป็นกฎระเบียบหรือขอ้บงัคบัที�พระผูมี้พระภาคเจา้
ทรงตั�งไวเ้ป็นพุทธอาณาคือระเบียบการปกครองสงฆ์ซึ� งเรียกกนัโดยทั�วไปวา่พระวินยัมีหลกัการสาํคญัของพระ
พุทธบญัญติัที�เป็นกฎระเบียบ เช่น บทบญัญติัเกี�ยวกบัทรัพยสิ์นส่วนบุคคล คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ
คิลานเภสัชบริขาร เป็นตน้ และบทบญัญติัเกี�ยวกบัทรัพยสิ์นส่วนรวม เช่น กุฏิ วิหาร ศาลาและสิ�งปลูกสร้างเป็น
ตน้ เพื�อเป็นแนวทางหนึ�งที�สามารถทาํใหผู้ศึ้กษาและปฏิบติัสามารถเขา้ใจขอ้บญัญติัของทรัพยสิ์นของสงฆไ์ดต้าม
ความมุ่งหมายของพระพทุธศาสนาเถรวาท การบริหารทรัพยสิ์นของสงฆใ์นคมัภีร์พระพทุธศาสนาเถรวาทคือการ
เขา้ไปดูแลรักษาการซ่อมแซมให้ใชง้านได ้และการจดัสรรแบ่งปันอยา่งเป็นธรรม การใชส้อยอยา่งประหยดัโดย
ผูบ้ริหารคือเจา้อธิการเป็นผูแ้จกสิ�งต่าง ๆ ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้น คือ ไม่ถืออคติ p ไดแ้ก่ 1) ฉันทาคติ คือไม่
ลาํเอียงเพราะชอบ -) โทสาคติ คือ ไม่ลาํเอียงเพราะชงั o) โมหาคติ คือ ไม่ลาํเอียงเพราะหลง p) ภยาคติ คือ ไม่
ลาํเอียงเพราะกลวั และ ตอ้งบริหารจดัการ ทั�งทรัพยสิ์นส่วนบุคคล และทรัพยสิ์น-ส่วนรวม ที�เรียกวา่เจา้อธิการ
ผูท้าํหนา้ที�เป็นการสงฆใ์นการแจกทรัพยสิ์นของสงฆ ์เพื�อใหเ้กิดความเป็นธรรมในหมู่สงฆต์ามพทุธบญัญติั1643 

พระทวีป กลฺยาณธมฺโม (เล็กบณัฑิตย)์ ไดท้าํการวิจยัเรื�องการศึกษาวิเคราะห์หลกักลัยาณธรรม
สาํหรับการดาํรงชีวิตที�ปรากฏในคมัภีร์พระพุทธศาสนา ผลการวิจยัพบวา่ กลัยาณธรรม หมายถึง ธรรมอนัดีอนั
งามและเป็นหลกัปฏิบติัของกลัยาณบุคคล ซึ� งมีลกัษณะที�สาํคญั คือ เป็นธรรมที�แสดงคุณค่าของบุคคลที�แสดง
ออกมาทางกายวาจา ใจที�ดี มีความสุจริต มีความเมตตา กรุณา และความประพฤติในสิ�งเป็นประโยชน์ทั�งต่อ
ตนเองและสังคม พระพุทธองคท์รงสรรเสริญบุคคลผูมี้กลัยาณธรรมวา่ เป็นผูเ้สร็จธุระอยูจ่บพรหมจรรยใ์นพระ
ธรรมวินยั การปฏิบติัตนของกลัยาณบุคคลนั�นประกอบดว้ยการปฏิบติัใน o ขั�น ไดแ้ก่ &) การปฏิบติัขั�นตน้ คือ 
การรักษาศีล -) การปฏิบติัขั�นกลาง คือ การบาํเพญ็จิตให้สงบ และ 3) การปฏิบติัขั�นสูงสุด คือ การปฏิบติัขั�น

                                                
1642พระครูปลดัสมชาย จิตฺตคุตฺโต (โฉมจนัทร์), “การศึกษาการบาํเพญ็สัจจบารมีของวิธูรบณัฑิต” 

(วทิยานิพนธ์ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพระพทุธศาสนา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวทิยาลยั, -WW-),บทคดัยอ่. 

1643พระครูมงคลประสิทธิ{  (ประสิทธิ{  อริยวโํส), “ศึกษาการบริหารทรัพยสิ์นของสงฆ์ในคมัภีร์
พระพุทธศาสนาเถรวาท” (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, -WW-), บทคดัยอ่. 
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วิปัสสนากรรมฐานเพื�อทาํลายกองทุกข์ทั� งมวล หลกัธรรมสําหรับดาํรงชีวิตของผูที้�มีกลัยาณธรรมนั�นพบว่า 
หลกัธรรมเหล่านี�ประกอบดว้ยส่วนสาํคญัใน - ส่วน คือ &)หลกัธรรมในการครองตน เช่น ไตรสิกขา อริยสัจ p 
เบญจศีล-เบญจธรรม และหลกัสัปปุริสธรรม r ซึ� งเป็นหลกัธรรมในการพฒันากาย วาจา ใจ ของกลัยาณบุคคล 
และ -) หลกัธรรมในการพฒันาสังคมของกลัยาณบุคคล ไดแ้ก่ ขนัติ-โสรัจจะ สังคหวตัถุ p พรหมวิหาร p           
อปริหานิยธรรม r ซึ�งเป็นหลกัธรรมที�ทาํใหก้ลัยาณบุคคลไดมี้ส่วนร่วมพฒันาสังคม สาํหรับการประยกุตใ์ชห้ลกั
กลัยาณธรรมในสงัคมไทยนั�น สามารถนาํมาใชใ้นการพฒันาชีวติของบุคคล เช่น มีความมั�นใจในความดี ประสบ
ผลสาํเร็จ ไม่หลงโลก มีความเมตตากรุณา นอกจากนี� ยงัสามารถใชใ้นครอบครัว เช่น การจดัการเพื�อรักษา
ความสมัพนัธ์ในครอบครัวตามหลกัทิศ q เป็นตน้ บทบาทของผูที้�มีกลัยาณธรรมในพระพุทธศาสนานั�นพบวา่ มี
บทบาทในดา้นการเผยแผ่พุทธธรรม การทาํนุบาํรุงดา้นพระพุทธศาสนา การแกไ้ขและป้องกนัภยัอนัตรายที�
เกิดขึ�นในพระพุทธศาสนา ดงันั�น สามารถสรุปไดว้า่ การยึดหลกักลัยาณธรรมในการดาํรงชีวิตจะช่วยแกปั้ญหา
ส่วนบุคคล ปัญหาสงัคมและเศรษฐกิจได ้นอกจากนี�ยงัสามารถพฒันาบุคคลไปสู่การมีคุณธรรม จริยธรรม และจะ
ทาํใหเ้กิดความสงบสุขในสงัคมไดอ้ยา่งทั�วถึง1644 

พระมนตรี อินตา ไดท้าํการวิจยัเรื�องการแนะแนวชีวิตผ่านนยัเปรียบของพระพุทธเจา้ในนิทาน
ชาดก ผลการวิจยัพบวา่ การแนะแนวชีวิตของพระพุทธเจา้นั�นทรงใชห้ลกัพุทธปรัชญาในการแนะแนวแก่บุคคล
ทั�งหลาย ทรงแนะแนวใหบุ้คคลไดเ้รียนรู้และเขา้ใจในกฎของไตรลกัษณ์ ซึ� งเป็นสัจธรรมแก่นแทข้องชีวิต ทั�งยงั
ทรงชี� แนะแนวทางในการดาํเนินชีวิตตามหลกัธรรมเพื�อให้บุคคลไดพ้บกบัความสุขที�แทจ้ริง และหลุดพน้จาก
ความทุกขท์ั�งปวงดว้ยการใหบุ้คคลปฏิบติัตามหลกัอริยมรรคมีองคแ์ปด อนัเป็นแนวทางประเสริฐในการนาํไปสู่
เป้าหมายสูงสุดของชีวิต คือ การบรรลุพระนิพพาน นอกจากนี� ยงัทรงแนะแนวชีวิตภายใตห้ลกัการและปรัชญา
ของการแนะแนว คือทรงใหก้ารแนะแนวแก่บุคคลทุกชนชั�นวรรณะ ใหบุ้คคลไดต้ดัสินใจดว้ยตนเอง และยอมรับ
ตนเองตามความเป็นจริง ทรงคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เห็นคุณค่าและเชื�อว่าบุคคลทุกคนมี
ความสามารถที�จะพฒันาตนเองถึงขีดสูงสุดได ้  การแนะแนวชีวิตของพระพุทธองคน์ั�นทรงใชนิ้ทานชาดกที�มี
เนื�อหานยัเปรียบ ตรัสสอนแก่บุคคลให้เกิดความเขา้ใจในลกัษณะพฤติกรรมของบุคคลที�เป็นตน้เหตุของปัญหา 
เพื�อตอ้งการใหบุ้คคลที�เผชิญกบัปัญหาสามารถที�จะยอมรับและเขา้ใจกบัปัญหาที�เกิดขึ�น ซึ�งเนื�อหานิทานชาดกนั�น
มีลกัษณะตวัละครที�มีความแตกต่างกนั มีความขดัแยง้กนัภายในเรื�อง บุคคลที�ฟังสามารถที�จะเขา้ใจและรับรู้ไดว้า่
สิ�งที�พระพุทธองคต์รัสสอนนั�นตอ้งการให้บุคคลเรียนรู้และรับรู้เรื�องใด โดยตวัละครจะแทนสิ�งที�พระพุทธองค์
ตอ้งการสื�อให้บุคคลไดรั้บรู้ เช่น พระราชา แทน ปัญญา ยกัษ ์ แทนความอยาก เป็นตน้ เพื�อให้บุคคลเกิดความ
เพลิดเพลินและมีความเขา้ใจไดง่้าย นอกจากนี� เนื�อหานยัเปรียบในนิทานชาดกยงัส่งเสริมให้บุคคลเกิดทกัษะชีวิต 

                                                
1644พระทวีป กลฺยาณธมฺโม (เล็กบณัฑิตย)์, “การศึกษาวิเคราะห์หลกักลัยาณธรรมสําหรับการ

ดํารงชีวิตที�ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พระพทุธศาสนา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, -WW-), บทคดัยอ่. 
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3 ดา้น ไดแ้ก่ ทกัษะดา้นการคิด ทกัษะ ดา้นการเผชิญทางอารมณ์ และทกัษะดา้นสังคม ซึ� งเป็นทกัษะชีวิตที�บุคคล
จะตอ้งรู้จกัปรับตวัและควบคุมอารมณ์ของตนเอง พร้อมทั�งเรียนรู้ในการอยูร่่วมกบัผูอื้�นไดอ้ยา่งปกติสุข1645 

พระมหาพชร อคฺคปGฺโญ (วลยัศรี) ไดท้าํการวิจยัเรื�องการประยุกต์ใชห้ลกัสัปปุริสธรรมของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนวถีิพทุธในสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต & ผลการวิจยัพบวา่ &) ผูบ้ริหารมี
ความคิดเห็นเกี�ยวกบัการประยกุตใ์ชห้ลกัสัปปุริสธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนวิถีพุทธโดยรวม ทั�ง r ดา้น อยูใ่น
ระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นที�อยูใ่นระดบัมากเรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมากไดแ้ก่ ปุคคลญัGุตา 
ความรู้จกับุคคล ดา้นธมัมญัGุตา ความรู้จกัธรรม ดา้นปริสญัGุตา ความรู้จกับริษทั คือ รู้จกัชุมชน ดา้นอตัถญัGุตา 
ความรู้จกัประโยชน์ รู้ความมุ่งหมาย ดา้นอตัตญัGุตา ความรู้จกัตน และดา้นมตัตญัGุตา ความรู้จกัประมาณ ส่วน
ดา้นที�มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลางคือ ดา้นกาลญัGุตา ความรู้จกักาล -) ครูอาจารยมี์ความคิดเห็นเกี�ยวกบั
การประยกุตใ์ชห้ลกัสปัปุริสธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนวิถีพุทธโดยภาพทั�ง r ดา้น อยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่าด้านที�อยู่ในระดับมากเรียงลาํดบัจากน้อยไปมากไดแ้ก่ ดา้นอตัตญัGุตา ความรู้จกัตน 
ดา้นธมัมญัGุตาความรู้จกัธรรม ปุคคลญัGุตา ความรู้จกับุคคล ดา้นปริสัญGุตา ความรู้จกับริษทั คือ รู้จกัชุมชน 
ดา้นกาลญัGุตา ความรู้จกักาล ส่วนดา้นที�มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลางคือ ดา้นอตัถญัGุตา ความรู้จกั
ประโยชน์ รู้ความมุ่งหมาย และดา้นมตัตญัGุตา ความรู้จกัประมาณ 3) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหาร และครูอาจารยต์่อการประยกุตใ์ชห้ลกัสปัปุริสธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนวถีิพทุธ ในสาํนกังานเขตพื�นที�
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ทั�ง r ดา้น ในภาพรวมไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 
A.AW เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูบ้ริหารและครูอาจารย ์มีความคิดเห็นต่อการประยกุตใ์ชห้ลกัสัปปุริสธรรม
ของผูบ้ริหารโรงเรียนวถีิพทุธ ในสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ในดา้น อตัตญัGุตา ความรู้
จกัตน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั A.AW1646 

พระมหาวนัส กตสาโร (ทิมนิ�ม) ได้ทาํการวิจัยเรื� องการศึกษาวิเคราะห์อธิษฐานบารมีใน
พระพทุธศาสนาเถรวาท ผลการวิจยัพบวา่ อธิษฐานตามความหมายทางพระพุทธศาสนา หมายถึง ความตั�งใจมั�น 
วางจุดหมายแห่งการกระทาํของตนไวแ้น่นอน และดาํเนินตามนั�นอยา่งแน่วแน่ เพื�อให้ไดรั้บผลสาํเร็จตามที�ตน
ปรารถนา และยงัหมายถึงการตั�งความปรารถนาเพื�อใหมี้หรือใหเ้ป็นในสิ�งที�ตนตอ้งการ โดยอาศยัการกระทาํของ
ตนเองเป็นสาํคญัอธิษฐานในฐานะเป็นแรงขบัเคลื�อนและเป็นกาํลงัใจในการฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ มีความสาํคญั
ต่อการประสบความสาํเร็จทุกดา้นทั�งความสาํเร็จในปัจจุบนัชาติ เช่น การศึกษาการทาํงาน ตลอดจนความสาํเร็จ
อนัเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวติตามที�แต่ละบุคคลตั�งไว ้กล่าวคือ ความเป็นพระพุทธเจา้ พระปัจเจกพุทธเจา้ และ
พระอรหันตสาวก การบาํเพญ็อธิษฐานบารมีของพระโพธิสัตวที์�ปรากฏในคมัภีร์นิบาตชาดก มีเพียง 6 เรื�อง คือ 
นฬปานชาดก กุกกุรชาดก ทุมเมธชาดก มนัธาตุชาดก มาตงัคชาดก และเนมิราชชาดก ทั�งนี� ทุกชาติในระหวา่งที�

                                                
1645พระมนตรี อินตา, “ การแนะแนวชีวิตผ่านนัยเปรียบของพระพุทธเจ้าในนิทานชาดก” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2552), บทคดัยอ่. 

1646พระมหาพชร อคฺคปGฺโญ (วลยัศรี), “การประยกุตใ์ชห้ลกัสัปปุริสธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน
วิถีพุทธในสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั,-WW-), บทคดัยอ่. 
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บาํเพญ็บารมีนั�น พระโพธิสตัวไ์ดบ้าํเพญ็อธิษฐานบารมีควบคู่ไปกบัการบาํเพญ็บารมีอื�น เพื�อสนบัสนุนบารมีอื�น
ให้มั�นคงจากการวิเคราะห์การบาํเพ็ญอธิษฐานบารมีโดยอาศัยรูปศัพท์ประกอบ พบว่าพระโพธิสัตวบ์าํเพ็ญ
อธิษฐานบารมีมาตั�งแต่ก่อนไดรั้บพทุธพยากรณ์ และหลงัรับพุทธพยากรณ์เช่นกบับารมีขอ้อื�น ซึ� งแบ่งออกเป็น o 
ช่วง คือ การตั�งความปรารถนาดว้ยใจ การตั�งความปรารถนาดว้ยวาจา การตั�งความปรารถนาดว้ยกายกบัวาจา และ
ในการบาํเพญ็อธิษฐานบารมีของพระโพธิสัตวไ์ดแ้บ่งออกเป็น o ขั�น คือ อธิษฐานบารมี อธิษฐานอุปบารมี และ
อธิษฐานปรมตัถบารมี จากการวิเคราะห์การบาํเพญ็บารมีแต่ละขอ้ที�พระโพธิสัตวไ์ดบ้าํเพญ็มา ทาํให้ทราบว่า
บารมีทั�ง &A ขอ้ ลว้นมีความเกี�ยวขอ้งสัมพนัธ์กนั โดยเฉพาะอธิษฐานบารมี เป็นบารมีที�มีความสําคญัต่อการ
บาํเพญ็บารมีขอ้อื�น ๆ เป็นสิ�งที�กระตุน้เตือนใหก้ารบาํเพญ็บารมีอีก R ขอ้ ดาํเนินไปอยา่งต่อเนื�องดว้ยจิตใจที�ตั�งมั�น
ไม่หวั�นไหว หากขาดอธิษฐานบารมีก็ไม่สามารถบาํเพญ็บารมีเหล่านี� ใหบ้ริบูรณ์ได ้นอกจากอธิษฐานบารมีจะเป็น
ธรรมที�สนบัสนุนบารมีขอ้อื�นแลว้ ยงัสนบัสนุนซึ�งกนัและกนักบัปัจจยั 24 อีกดว้ย1647 

พระมหาวฒันา ปGฺญาทีโป (คาํเคน) ไดท้าํการวิจยัเรื�องศึกษาเรื�องการบริหารจดัการปัจจยั p ของ
พระสงฆ์ที�ปรากฏในคมัภีร์พระพุทธศาสนา ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยั p ไดพ้ฒันาการไปตามความเจริญของ
พระพุทธศาสนาในยคุแรกพระพุทธเจา้ทรงอนุญาตปัจจยั 4 เพื�อให้พระภิกษุสงฆ์มีวิถีชีวิตที�เรียบง่ายและปฏิบติั
สมณธรรมไดส้าํเร็จมรรคผลเป็นจาํนวนมาก เมื�อพระพทุธศาสนาแผ่ขยายไปมีผูค้นศรัทธามาบวชในพุทธศาสนา
จาํนวนมาก จึงทรงอนุญาตปัจจยั p เพิ�มเติมเพื�อให้สอดคลอ้งกบัการขยายตวัของพระพุทธศาสนา และเป็นการ
ขยายประโยชน์จากเดิมที�มุ่งใหพ้ระภิกษุสงฆป์ฏิบติัเพื�อความหลุดพน้มาเป็นการเผยแผ่ให้พระพุทธศาสนาเขา้ถึง
ประชาชนไดม้ากขึ�น เป้าหมายปัจจยั 4 ที�ทรงอนุญาตจากเดิมที�จาํกดั จึงทรงปรับเปลี�ยนไปตามสภาพสังคมเมื�อ
ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจก็อนุญาตใหพ้ระสงฆพึ์�งพาตวัเองไดบ้า้ง โดยอยูบ่นพื�นฐานทางศีล สมาธิและปัญญา 
กล่าวคือไม่เบียดเบียนเพียงพอแก่การดาํรงชีพใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างคุม้ค่าที�สุด โดยมุ่งส่งเสริมการปฏิบติัธรรม
และอยู่ในหลกัการไม่สะสมให้เกิดกิเลสความมกัมากอยากใหญ่ ปราศจากความยึดติดในปัจจยั อีกทั�งใชเ้ป็น
เครื�องมือพิจารณาไปสู่ความหลุดพน้ไดใ้นการบริหารปัจจยั p พระพุทธองคท์รงมอบความเป็นใหญ่ให้พระสงฆ์
ดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ทรงใหพ้ระภิกษุทุกรูปไดเ้ขา้มามีส่วนในการบริหารไดเ้รียนรู้ที�จะช่วยเหลือพึ�งพากนัและกนั
พฒันาองคก์รสงฆ์ พระองคมุ่์งให้สังคมสงฆ์เป็นสังคมตวัอยา่งที�ดีเลิศให้ชาวโลกไดย้ึดถือเป็นแบบอยา่งในดา้น
ความซื�อสตัยสุ์จริตเที�ยงธรรมและนาํพาสมาชิกไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือความหลุดพน้1648 

พระมหาศักฎา กนกอริยสิน ได้ทาํการวิจัยเรื� องตวัแบบการใช้พุทธธรรมในการบริหารกิจการ
บา้นเมืองที�ดี ผลการวิจยัพบวา่ &) หลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองที�ดีมี &A หลกัการ ไดแ้ก่ หลกันิติธรรม หลกั
คุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ หลกัความคุม้ค่า หลกัการพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์องคก์รแห่งการเรียนรู้ หลกัการบริหารจดัการ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร และ -) ตวัแบบ

                                                
1647พระมหาวนัส กตสาโร (ทิมนิ�ม), “การศึกษาวิเคราะห์อธิษฐานบารมีในพระพุทธศาสนาเถร

วาท”   (วทิยานิพนธ์ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพระพทุธศาสนา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหา
จุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, -WW-), บทคดัยอ่. 

1648พระมหาวฒันา ปGฺญาทีโป (คาํเคน), “ศึกษาเรื�องการบริหารจดัการปัจจยั p ของพระสงฆ์ที�
ปรากฏในคมัภีร์พระพุทธศาสนา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, -WW-), บทคดัยอ่. 



 

 

812 
 

การใชพ้ทุธธรรมในการบริหารกิจการบา้นเมืองที�ดี มี &A ตวัแบบ คือ ตวัแบบพุทธธรรมสาํหรับหลกันิติธรรม ตวั
แบบพทุธธรรมสาํหรับหลกัคุณธรรม ตวัแบบพทุธธรรมสาํหรับความโปร่งใส ตวัแบบพทุธธรรมสาํหรับหลกัการ
มีส่วนร่วม ตวัแบบพุทธธรรมสาํหรับหลกัความสาํนึกรับผิดชอบ ตวัแบบพุทธธรรมสาํหรับหลกัความคุม้ค่า ตวั
แบบพทุธธรรมสาํหรับหลกัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ตวัแบบพทุธธรรมสาํหรับองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ตวัแบบ
พทุธธรรมสาํหรับการบริหารจดัการ และตวัแบบพทุธธรรมสาํหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร1649 

พระมหาอริยะ เพียงตา (ปGฺญาทีโป) ได้ทําการวิจัยเรื� องการศึกษาปรัชญาการบริหารเชิง
เปรียบเทียบ : ทฤษฎีการบริหารแบบตะวนัตกกบัการบริหารแบบพุทธ ผลการวิจยัพบวา่ หลกัการบริหารแบบ
พทุธสะทอ้นถึงหลกัการมององคก์าร งาน คน และตน ดว้ยลกัษณะองคร์วมไม่แยกส่วนใหเ้ห็นเป็นลกัษณะเฉพาะ 
แมส่้วนใหญ่หลกัการเหล่านี�จะเนน้หนกัเรื�องของตนหรือคนมากกวา่การมองไปองคก์ารหรืองาน แต่การวเิคราะห์
แลว้ถือไดว้่าเป็นหลกัที�ทรงพลงัมากและเป็นหลกัการที�ไม่มีพิษภยัต่อความเป็นจริงของโลก  เพราะหลกัการ
ทั�งหลายลว้นมาจากพุทธธรรมนั�นเอง แมจ้ะเป็นหลกัการที�ไม่มีต่อเติมสืบต่อหรือสร้างแนวคิดอยา่งต่อเนื�อง แต่
หลกัการที�ดีย่อมมีอยูแ่ต่ยงัรอผูว้ินิจฉัยเท่านั�นเอง -) หลกัการบริหารแบบตะวนัตก เป็นหลกัการที�เนน้การมอง
องคก์ารหรือรูปแบบมากกวา่การคาํนึงถึงคนหรือแทบจะไม่คาํนึงถึงตนเองเลย ซึ� งหลกัการแต่ละยคุแต่ละสมยัจะ
ผ่านการต่อสู้มาอย่างเขม้ขน้เริ�มแต่ยุคเริ�มแรกคือโสคราตีส แลกหลกัการมาดว้ยชีวิตของปราชญ์เมธีผูย้ิ�งใหญ่
สะทอ้นถึงการมุ่งจะเอาชนะผูอื้�นมากกว่าเอาชนะตนเอง ส่วนมากถึงจะเห็นตวัแบบต่างๆมากกมายแต่ยงัขาด
หลกัการการมองตวัตนวา่ดีหรือไม่อย่างไร และยงัขาดการมองแบบบูรณาการ เพราะส่วนใหญ่จะมองแยกส่วน 
และยงัมุ่งเอาชนะมากเกินไป o) หลกัการบริหารจดัการที�สมบูรณ์แบบ เป็นหลกัที�สร้างขึ�นมาจากตวัแบบการ
บริหารจดัการที�ดี p ตวัแบบคือ การจดัองคก์าร การบริหารงาน การบริหารคน และการบริหารตน ซึ� งหลกัการแต่
ละอยา่งสามารถใชไ้ดใ้นหนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้งกบัตนได ้แต่เมื�อหลกัการเหล่านี� เมื�อจะมองให้รอบดา้นอยา่งหลกัการที�
สมบูรณ์แบบแลว้ ตอ้งมองทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ แต่การปฏิบติัตอ้งแยกส่วนให้ชดัเจน ฉะนั�นหลกัการนี� จึง
เหมาะสมแก่การนาํไปปฏิบติัทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นองค์การใหญ่หรือเล็ก องค์การภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
แมก้ระทั�งภาคประชาสังคมหรือภาคประชาชน เมื�อปฏิบติัเป็นภาครวมแลว้จะเป็นพลงัขบัเคลื�อนที�ดีและมีพลงั

อยา่งยิ�ง1650 
พระสมชาย ปภสฺสโร (ประกอบทรัพย)์ ไดท้าํการวิจยัเรื�องการศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธวิธีการ

บริหารบุคลากรในพระพุทธศาสนา ผลการวิจยัพบวา่ พุทธวิธีในการวางแผน พระพุทธเจา้ทรงวางแผนตั�งแต่
จุดเริ�มต้น คือ การออกจากวงัถือเพศพรหมจรรย์จนกระทั�งวางแผนอนาคตของพระพุทธศาสนาว่า ถ้า
พระพทุธศาสนายงัไม่ตั�งมั�นดีแลว้พระพทุธองคก็์จะยงัไม่ปรินิพพาน พุทธวิธีในการจดัองคก์ร ยคุตน้ของการเผย

                                                
1649พระมหาศักฎา กนกอริยสิน, “ตวัแบบการใชพุ้ทธธรรมในการบริหารกิจการบ้านเมืองที�ดี” 

(วทิยานิพนธ์ปริญญารัฐประสาสนศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวิชารัฐกิจ สาขาวิชาวิทยาการจดัการบณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2552),บทคดัยอ่. 

1650พระมหาอริยะ เพียงตา (ปGฺญาทีโป),  "การศึกษาปรัชญาการบริหารเชิงเปรียบเทียบ : ทฤษฎี
การบริหารแบบตะวนัตกกบัการบริหารแบบพุทธ”   (วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  คณะ
รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, -WW-),บทคดัยอ่. 
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แผพ่ระพุทธศาสนานั�นไม่มีรูปแบบตายตวัเพียงแต่ตอ้งประพฤติพรหมจรรย ์สละบา้นเรือนทรัพยส์มบติัทั�งหมด 
แมแ้ต่กายนี� ก็เป็นของสงฆ์ไม่มีชั�นวรรณะในหมู่สงฆ์ เคารพกนัดว้ยการบวชก่อนและดว้ยภูมิธรรม ต่อเมื�อมีพระ
วนิยับญัญติัเป็นกฎเกณฑ ์การจดัองคก์รจึงมีรูปแบบที�แน่นอนชดัเจน พุทธวิธีในการบริหารบุคลากรนั�นทรงแบ่ง
สมาชิกออกเป็นแผนก ๆ (บริษทั 4) ซึ� งเป็นการแบ่งตามกายภาพของบุคคล เพราะกายภาพของบุคคลมีผลต่อการ
ปฏิบติัธรรม ที�ผูป้ฏิบติัตามธรรมจะพึงถือเอาประโยชน์อยา่งใดอยา่งหนึ�งได ้ในแต่ละแผนกมีหนา้ที�เอื�อประโยชน์
ซึ� งกนัและกัน ซึ� งเป็นปัจจัยสําคญัอย่างหนึ� งที�ทาํให้ศาสนาเจริญรุ่งเรือง พุทธวิธีในการอาํนวยการ ในยุคตน้
พุทธกาล พระพุทธเจา้ทรงเป็นผูอ้าํนวยการในทุกๆ เรื�อง แลว้ค่อยๆ ผ่อนถ่ายสู่พระอรหันตเ์ถระโดยลาํดบัเพื�อ
ช่วยงานพระพทุธศาสนา จนทา้ยที�สุดอาํนาจก็ถ่ายทอดสู่ธรรมวินยั คณะสงฆ์ทาํหนา้ที�อาํนวยการตามหลกัธรรม
วินยั พุทธวิธีในการกาํกบัดูแล พระพุทธองคท์รงใชพ้ระวินยัเป็นเครื�องมือกาํกบัดูแลคณะสงฆ์การจดัการคณะ
สงฆ์ดว้ยสิกขาบทที�มานอกพระปาฏิโมกข์ เพื�อความสงบเรียบร้อยของบุคคลกลุ่มใหญ่เมื�ออยู่ร่วมกนัจาํเป็น
จะตอ้งมีกติกากลางที�เป็นที�ยอมรับของทุกคนเรื�องราวต่างๆ ในพระพุทธศาสนาทาํให้เราทราบวา่ พระพุทธเจา้
ทรงมีแนวความคิดที�ยิ�งใหญ่ และไดถ่้ายทอดแนวความคิดนั�นสู่การลงมือกระทาํจนประสบความสาํเร็จในที�สุด 
ซึ�งเป็นจุดเริ�มตน้ของการบริหารบุคลากรในพระพุทธศาสนาที�มุ่งเนน้ผลทางดา้นพฒันาจิตของมนุษยเ์ป็นหลกั มี
วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของการดาํเนินการ คือ การพน้ทุกข์ในช่วงเวลา 45 พรรษา พุทธองค์ทรงบริหาร
บุคลากรก็เพื�อประโยชน์ของสมาชิกในองคก์ร หรือประโยชน์ภายในของบริษทั p ของพุทธองค ์ จึงสรุปไดว้า่ 
พทุธวธีิการบริหารบุคลากรของพุทธองค ์คือ การสร้างประโยชน์ให้กบัสมาชิกขององคก์ร ตามแต่ความสามารถ
ของบุคคลจะรับเอาประโยชน์จากหลกัธรรมในพระพทุธศาสนาได้1651 

พิมพ์ชนก สืบพงษ์สังข์ ได้ทําการวิจัยเรื� องการศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื� องภาวะผูน้ําในชาดก 
ผลการวิจยัพบวา่ ผูน้าํคือบุคคลที�มีความสาํคญัอยา่งยิ�งในการนาํพาผูอื้�นให้ประสบความสุข ความสาํเร็จในชีวิต
ตลอดจนเป็นแบบอย่างที�ดีงามให้ผูอื้�นไดป้ระพฤติตามผูน้าํที�พึงประสงค์ในชาดกนั�นส่วนมากคือตวัของพระ
โพธิสตัวใ์นชาดกแต่ละเรื�องนั�นเอง พระโพธิสตัวแ์มจ้ะเกิดในชนชั�นวรรณะใด มีสถานภาพเช่นใด มีอาชีพใด จะ
ดาํรงเป็นผูน้าํ โดยตาํแหน่งหรือไม่ก็ตาม บุคคลนั�นจะเป็นผูที้�มีคุณธรรมอยา่งเด่นชดั เป็นที�ยอมรับ และสามารถ
นาํพาผูอื้�นให้ประสบความสุขความสาํเร็จไดท้ั�งคดีโลกและคดีธรรม ส่วนบุคคลที�เป็นผูน้าํโดยตาํแหน่งเช่นเป็น
กษตัริย ์เป็นนกับวช เป็นอาํมาตยเ์ป็นครู หรืออาชีพอื�นๆ แต่ไม่มีคุณธรรมในตน บุคคลนั�นยอ่มไม่สามารถนาํพา
ประชาชนไปสู่ความสุข ความร่มเยน็ที�แทจ้ริงในชีวติได ้และหากบุคคลดงักล่าวมีโอกาสปกครองประเทศชาติ เขา
ก็ย่อมไม่สามารถนาํพาประเทศชาติไปสู่ความสันติสุขไดอ้ยา่งแทจ้ริง บุคคลนั�นย่อมเป็นผูน้าํที�ไม่พึงประสงค์
อยา่งแน่นอน ซึ�งในคมัภีร์ชาดกมีเรื�องราวเกี�ยวกบัผูน้าํที�ไม่พึงประสงคนี์� ใหไ้ดศึ้กษาอยา่งมากมาย เพื�อให้เห็นเป็น
ตวัอย่างของผูน้าํที�ไม่ควรจะลอกเลียนแบบภาวะผูน้าํในชาดกเป็นความสามารถของพระโพธิสัตวใ์นการนาํพา
ตนเองและผูอื้�นให้ตั�งอยู่ในคุณธรรมและความดี และปฏิบติัตนเพื�อประสบความสําเร็จและความเจริญในชีวิต 
ภาวะผูน้าํของพระโพธิสตัวเ์ป็นสิ�งที�ไม่อาจแยกออกจากพระโพธิสตัวไ์ด ้บุคคลสามารถเรียนรู้ และพฒันาตนจาก
ความเป็นผูน้าํที�ไม่พึงประสงคไ์ปสู่ความเป็นผูน้าํที�พึงประสงคไ์ด ้โดยการเรียนรู้เกี�ยวกบัคุณธรรมของผูน้าํที�พึง

                                                
1651พระสมชาย ปภสฺสโร (ประกอบทรัพย)์, “การศึกษาเชิงวเิคราะห์พทุธวิธีการบริหารบุคลากรใน

พระพุทธศาสนา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั,2552),บทคดัยอ่. 
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ประสงคแ์ละพฒันาคุณธรรมนั�นๆใหเ้กิดขึ�นในตนเอง ก่อนที�บุคคลจะกา้วขึ�นสู่ความเป็นผูน้าํในตาํแหน่งใดก็ตาม
ในสถาบนัใดก็ตาม บุคคลนั�นจกัตอ้งมีความสามารถนาํพาตนเองให้อยูใ่นศีลธรรมอนัดีให้ไดเ้สียก่อน ผูน้าํที�พึง
ประสงคใ์นชาดก จะตอ้งมีคุณลกัษณะของความเป็นผูน้าํที�ดี และดาํรงตนอยูใ่นคุณธรรมหลากหลายประการ เช่น 
ทศพิธราชธรรม พรหมวิหาร p สังคหวตัถุ p อิทธิบาท 4 ความไม่มีอคติ p สัปปุริสธรรม r ผูน้าํที�พึงประสงคใ์น
ชาดกหรือส่วนมากคือพระโพธิสัตวน์ั�น จะแสดงให้เห็นความสาํคญัของธรรมะแต่ละขอ้ ซึ� งเมื�อบุคคลศึกษาแลว้
ยอ่มไดข้อ้คิดและนาํมาประยกุตใ์ชก้บัชีวิตของบุคคลทุกๆคน ในทุกๆสถาบนัทางสังคมตั�งแต่สถาบนัครอบครัว 
สถาบนัการเมืองการปกครอง สถาบนัเศรษฐกิจ สถาบนัการศึกษา และสถาบนัทางสังคมอื�นๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี ซึ� ง
ทาํใหท้ราบวา่ธรรมะเป็นปัจจยัสาํคญัที�ทาํใหบุ้คคลดาํรงตนเป็นผูน้าํทางสงัคมไดอ้ยา่งยอดเยี�ยม และเป็นไปอยา่ง
ถูกครรลองของศีลธรรมอนัดี พระโพธิสตัวแ์มจ้ะกาํเนิดเป็นมนุษย ์เทวดาหรือสัตว ์ลว้นมีบทบาท ความเป็นผูน้าํ
ทางศีลธรรมในชาดกแต่ละเรื�องอยา่งเด่นชดั และมีอิทธิพลต่อการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอื�นๆ ให้ดาํรง
ตนอยูใ่นศีลธรรมที�ดีเช่นกนั ซึ�งจากชาดกไดแ้สดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่ สัตบุรุษหรือคนดีเท่านั�นจึงจะเป็นผูน้าํที�
พึงประสงคไ์ด้1652 

 รัชพล ยอดพรมทอง ไดท้าํการวจิยัเรื�องหลกัพทุธธรรมกบัการบริหารเศรษฐกิจชุมชน :กรณีศึกษา
ชุมชนบางเจา้ฉ่า อาํเภอโพธิ{ ทอง จงัหวดัอ่างทอง ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ WR.pA มี อายรุะหวา่ง oq-49 ปี คิดเป็นร้อยละ42.90 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส 
คิดเป็นร้อยละ WW.WA มีการอาศยัอยูใ่นชุมชน ระหวา่ง -A-pR ปี คิดเป็นร้อยละ ps.sA มีการศึกษาระดบัตํ�ากวา่
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ro.qA ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ WA ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน
ระหวา่ง W,AAA-&A,AAA บาท คิดเป็นร้อยละ p-.WA หลกัพทุธธรรมกบัการบริหารเศรษฐกิจชุมชนของชุมชนบางเจา้
ฉ่า อาํเภอโพธิ{ ทอง จงัหวดัอ่างทอง ตามหลกัทิฏฐธมัมิกตัถสังวตัตนิกธรรม (หัวใจเศรษฐี) มีการนาํหลกัพุทธ
ธรรมดงักล่าวมาใชใ้นการบริหารเศรษฐกิจชุมชนทั�ง p ดา้น โดยภาพรวมในแต่ละดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้นใน
ดา้นการบริหาร ผูบ้ริหารแสดงบทบาททั�งการนาํ การสร้างทีมงานและประสานงานให้เหมาะสมกบัสภาพของ
หน่วยงาน สถานการณ์ และบุคคล จะส่งผลให้การบริหารมีประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิผลไดเ้ป็นอยา่งดี การมี
เป้าหมายร่วมกนัผลประโยชน์สาธารณะของสมาชิก มีจิตสํานึกของการพึ�งตนเองรักและเอื�ออาทรต่อกนัและมี
ความรักชุมชน มีอิสระในการร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมทาํ ร่วมรับผิดชอบ มีการระดมใชท้รัพยากรในชุมชน
อยา่งเต็มที� การ เชื�อมโยงกนัเป็นเครือข่าย ทาํกิจกรรมที�เป็นสาธารณะของชุมชนอยา่งต่อเนื�อง มีการจดัการ
บริหารงานกลุ่มที�หลากหลายและเครือข่ายที�ดี มีการนําหลกัทางพระพุทธศาสนาใช้ควบคู่กับผูที้�ตอ้งการ
ประโยชน์ในปัจจุบนันั�น ตอ้งยึดหลกัธรรม p ประการคือ 1) ตอ้งมีความขยนัหมั�นเพียรในการประกอบ การงาน
ทุกๆ อยา่ง 2) ตอ้งรู้จกัรักษาหนา้ที�การงาน และทรัพยสิ์นที�หามาไดใ้ห้ปลอดภยั 3) ควรจะคบเพื�อนที�ดี ที�เรียกวา่ 
กลัยาณมิตร 4) ควรจะใชจ่้ายใหพ้อสมควรกบัรายได ้ไม่หยอ่นนกั ไม่ตึงนกั ยึดหลกัมชัฌิมาปฏิปทาทางสายกลาง 
ก็จะทาํให้ประสบความสาํเร็จในชีวิต ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึก พบวา่ การบริหารเศรษฐกิจชุมชนจะ

                                                
1652พิมพช์นก สืบพงษส์งัข,์ “การศึกษาเชิงวเิคราะห์เรื�องภาวะผูน้าํในชาดก” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

พุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 
-WW-), บทคดัยอ่. 
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มุ่งเนน้ในการใชแ้ผนชุมชนเป็นเครื�องมือ ในการวิเคราะห์ชุมชน เพื�อนาํขอ้มูลไปสู่การวิเคราะห์ปัญหา และการ
แกไ้ขปัญหา รวมถึงการจดัทาํแผนชุมชนเป็น o ระดบั คือ แผนที� & ชาวบา้นทาํเอง แผนที� - ชาวบา้นทาํร่วมกบั
ชุมชน และแผนที� 3 ขอรับการสนับสนุนจากภายนอก อาทิเช่น ทอ้งถิ�น หน่วยงานราชการ งบประมาณจาก
องคก์ารอื�นโดยใหชุ้มชนเป็นศูนยก์ลางการมีส่วนร่วมที�ถือวา่เป็นหัวใจหลกัของการบริหารเศรษฐกิจชุมชน ทั�งนี�  
การมีส่วนร่วมของชุมชนนั�น จะตอ้งเกิดจากความสมคัรใจของคนในชุมชนมาเรียนรู้ร่วมกนั โดยจะเปิดโอกาสให้
ทุกคนมีส่วนร่วมอยา่งเสมอภาค1653 

สมโภชน์ ยิ�งสังข ์ไดท้าํการวิจยัเรื�องการศึกษาเชิงวิเคราะห์ศีลบารมีในภูริทตัชาดก ผลการวิจยั
พบวา่ ภูริทตัชาดกนบัวา่เป็นชาดกเรื�องหนึ� งที�มีชื�อเสียงไดรั้บความนิยมแพร่หลาย โดยเป็นชาดกที�พระผูมี้พระ
ภาคเจา้ไดท้รงยกขึ�นแสดงแก่อุบาสกผูรั้กษาอุโบสถศีล ณ พระเชตวนั กรุงสาวตัถี ในวนัอุโบสถ ให้สาระธรรม
เกี�ยวกบัการแสดงพุทธจริยาในการสร้างสมบาํเพญ็ศีลบารมี ซึ� งพระองคมี์อุดมการณ์อยา่งแน่วแน่ในการปฏิบติั 
แมบ้างครั� งจะพบอุปสรรคมากมาย พระองคก็์ไม่ละความมุ่งมั�นนั�น เพราะพระองค์มุ่งประโยชน์สูงสุดคือพระ
โพธิญาณ หรือการไดค้วามเป็นพระพุทธเจา้ในอนาคต ทั�งนี�  เพื�อประโยชน์สุขของมนุษยชาติตลอดจนบรรดา
สรรพสตัวท์ั�งหลายทั�งปวงนั�นเอง ในการบาํเพญ็ศีลบารมีของภูริทตันั�นพบวา่ พระภูริทตับาํเพญ็ศีลบารมีในภูมิทั�ง 
p อนัไดแ้ก่ ปาฏิโมกขสงัวรศีล, อินทรียสังวรศีล, อาชีวสังวรศีล และปัจจยสันนิสิตศีลและนอกจากนี� ยงัพบอีกวา่ 
ภูริทตัมิไดบ้าํเพ็ญเฉพาะศีลบารมีเท่านั�น แต่พระองคไ์ดบ้าํเพ็ญบารมีขอ้อื�นๆ ดว้ย ซึ� งถา้หากพระองคบ์าํเพ็ญ
เฉพาะศีลบารมีแลว้พระองคก็์จะไม่ไดต้รัสรู้เป็นพระพทุธเจา้ทั�งนี� เป็นเพราะวา่ คุณธรรมทั�งหลายที�ทาํให้พระองค์
ไปสู่ความเป็นพระพทุธเจา้นั�นมีอยู ่&A ประการ อิทธิพลของภูริทตัชาดกที�มีต่อสังคมไทยนั�นพบวา่ คาํสั�งสอนใน
เรื�องศีลมีอิทธิพลต่อสงัคมไทยอยา่งมากเป็นบ่อเกิดแห่งประเพณีของคนไทยหลายประการ อาทิเช่น ประเพณีการ
บวช สาเหตุที�ทาํใหเ้ป็นเช่นนี� เพราะวา่ เรื�องจากภูริทตัชาดกไดถู้กนาํมาเผยแพร่ในลกัษณะต่างๆ มากมาย เช่น การ
นาํเรื�องของภูริทตัมาถ่ายทอดทางศิลปะใหเ้ห็นเป็นรูปธรรมตามที�ปรากฏในพระอุโบสถ, และวดัต่าง ๆ จาํนวนไม่
นอ้ยนอกจากนี�  ยงัพบว่าการที�สังคมไทยมีความเชื�อในเรื�องของการทาํบุญ โดยการสั�งสมในการรักษาศีลให้
สมบูรณ์ยิ�งขึ�น ทาํใหห้ลกัคาํสอนของพระพุทธศาสนาซึมซาบอยูใ่นจิตใจ ซึ� งเรื�องนี� จะสามารถสังเกตเห็นไดจ้าก
นิสัยของคนไทยคือ เป็นคนที�มกัเสียสละ ให้อภยัง่าย ไม่ผูกโกรธเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพผูสู้งอาย ุ
พฤติกรรมของคนไทยดงัที�ไดก้ล่าวมานี�  ส่งผลให้เกิดสถาบนัหลกัที�สาํคญัของชาติไทยที�สะทอ้นเอกลกัษณ์ของ
ความเป็นชาติไทย ที�เรียกวา่ “สถาบนัพทุธศาสนา”1654 

สุริยะ รูปหมอก ไดท้าํการวิจยัเรื�องการบริหารตามยถากรรม ผลการวิจยัพบวา่ 1) กรรมที�ปรากฏ
ในพระไตรปิฎกและเอกสารอื�นๆ ไดแ้ก่ (1) กรรม 2 คือ อกศุลกรรม: กรรมชั�ว และกศุลกรรม: กรรมดี (2) กรรม 3 
คือ กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม (3) กรรม 12  มี 3 กลุ่ม คือ กรรมใหผ้ลตามกาล กรรมใหผ้ลตามหนา้ที� และ

                                                
1653รัชพล ยอดพรมทอง, “หลกัพทุธธรรมกบัการบริหารเศรษฐกิจชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนบางเจา้

ฉ่า อาํเภอโพธิ{ ทอง จงัหวดัอ่างทอง” (วทิยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั,2552),บทคดัยอ่. 

1654สมโภชน์ ยิ�งสังข,์ “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ศีลบารมีในภูริทตัชาดก” (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธ
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, -WW-), 
บทคดัยอ่. 
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กรรมใหผ้ลตามลาํดบั 4) จริยธรรมของกรรมที�ใชเ้ป็นพฤติกรรมการบริหารมี 7 ขอ้คือ ให้เป็นผูเ้ชื�อในเหตุผล  ลง
มือทาํงานดว้ยตนเอง  เวน้ชั�วทาํดี  ทุกคนสามารถปรับปรุงตนเองไดทุ้กคน  คุณธรรมความสามารถความประพฤติ
เป็นเครื�องวดัความดีความชั�วของมนุษย ์ ใชก้รรมเก่าเป็นบทเรียน  และเชื�อในกฎแห่งกรรม  2) การบริหารตาม
ยถากรรมคือพฤติกรรมการบริหารที�ไดม้าจากจริยธรรมของกรรมที�ผูเ้ชี�ยวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งกนัในระดบั
มากที�สุดทุกคน1655 

เสาวคนธ์ ศิริ ไดท้าํการวจิยัเรื�องหลกัธรรมของพระพทุธศาสนาที�ปรากฏในมหานารทกสัสปชาดก 
ผลการวิจยัพบว่า &) ชาดกเป็นเรื�องของพระพุทธเจา้ที�มีมาในชาติก่อนๆ ตามที�กล่าวไวใ้นพระไตรปิฎก ความ
เป็นมาของมหานารทกสัสปชาดก เป็นเรื�องที�สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดต้รัสเล่าขณะประทบั ณ กปัปาสิก
วนาสณฑ ์ก่อนเสด็จต่อไปยงัตาํบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื�อโปรดชฎิล o พี�นอ้งมหานารทกสัสปชาดกเป็นชาดกเรื�อง
ที�แปดในจาํนวนชาดกสิบเรื�อง ที�พระพทุธเจา้เสวยพระชาติ เป็นพรหมปลดเปลื�องพระเจา้องัคติราชจากมิจฉาทิฏฐิ
ไดแ้ละทรงสอนมิให้ประมาท พระเจา้องัคติราชทรงเชื�อฟัง โอวาทของมหานารทกสัสปะและทรงบาํเพญ็กุศล
ต่างๆ เป็นอนัมาก ครั� นสวรรคตแลว้ไดไ้ปอุบติัในเทวโลก -) หลกัธรรมที�ไดจ้ากการปรากฏในมหานารทกสัสป
ชาดก คือ อุเบกขา ซึ� งหมายถึงการวางจิตเป็นกลาง o) ประเภทของอุเบกขา มี &A ประเภท ไดแ้ก่ ฉฬงัคุเบกขา 
พรหมวหิารุเบกขา โพชฌงัคุเบกขา วิริยเุบกขา สังขารุเบกขา เวทนุเบกขา วิปัสสนุเบกขา ตตัรมชัฌตัตุเบกขา ฌา
นุเบกขา และปริสุทธุเบกขา p) การประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจาํวนั การมีเมตตา กรุณา มุทิตา เป็นสิ�งที�ดี แต่ควร
ประกอบดว้ยการวางอุเบกขา และพิจารณาว่า สัตวโ์ลกย่อมเป็นไปตามกรรมที�ไดก้ระทาํไว ้จะดีหรือชั�วก็ตาม 

กรรมนั�นยอ่มส่งผลอยา่งยติุธรรมตามที�เขาผูน้ั�นไดก้ระทาํไวอ้ยา่งแน่นอน1656 
พระครูจิรธรรมธชั (จิรธมฺโม / ศรีหงษท์อง) ไดท้าํการวจิยัเรื�องศึกษาการประยกุตห์ลกัพทุธธรรมที�

ใชใ้นการบริหารจดัการวงดนตรีหมอลาํคณะเสียงอิสาน นกนอ้ย อุไรพร ผลการวิจยัพบวา่ ดา้นการบริหารจดัการ
เชิงพุทธและหลกัพุทธธรรมที�ใชใ้นการบริหารจดัการของวงดนตรีหมอลาํคณะเสียงอิสาน พบวา่ การบริหาร
จดัการของผูน้าํองค์กรไดย้ึดหลกัธรรมาธิปไตยเป็นสําคญั ดว้ยเหตุผลที�วา่ ผูบ้ริหารตอ้งประพฤติธรรมและใช้
ธรรมเป็นหลกัในการบริหาร พุทธวิธีบริหารจึงไม่เป็นทั�งเป็นอตัตาธิปไตยและโลกาธิปไตย มีการนาํหลกัการ
บริหารเชิงพุทธ o ขอ้ คือ จกัขุมา มีปัญญามองการณ์ไกล วิธุโร จดัการธุระไดดี้ และนิสสยสัมปันโน พึ�งพาอาศยั
คนอื�นไดมี้มนุษยสมัพนัธ์ดี มาใชใ้นการบริหารรู้จกัใชเ้ครื�องมือแห่งความสาํเร็จ คือ หลกัปสิทธิธมัมูปกรณกถา p 
ประกอบการดาํเนินงาน อาศยัหลกัธรรมคุณสมบติัของคนดี คือ สปัปุริสธรรม r มาใชเ้ป็นเครื�องมือในการบริหาร
จดัการ ผลการประยกุตห์ลกัพทุธธรรมที�ใชใ้นการบริหารจดัการของวงดนตรีหมอลาํคณะเสียงอิสาน และบทบาท
ที�มีต่อวถีิชีวติชาวอีสาน พบวา่ การบริหารจดัการเชิงพทุธ  คณะผูบ้ริหารมีแนวคิดในหลกัการบริหารจดัการวงที�ดี 
ดว้ยการวางกฎเกณฑใ์นการคดัเลือกบุคลากรและกติกาการอยูร่่วมกนัของสมาชิก มีการกาํหนดบทลงโทษผูฝ่้าฝืน

                                                
1655สุริยะ รูปหมอก, “การบริหารตามยถากรรม” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2552),
บทคดัยอ่. 

1656เสาวคนธ์ ศิริ ,  “หลักธรรมของพระพุทธศาสนาที�ปรากฏในมหานารทกัสสปชาดก”  
(วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาไทยศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี, -WW-), บทคดัยอ่. 
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และแนวทางสําหรับแกปั้ญหา มีการบริหารกลยทุธ์ดา้นการตลาดและงานประชาสัมพนัธ์  มีการนาํหลกัพุทธ
ธรรมไปประยกุตใ์ชอ้ยู ่- ลกัษณะ คือ &) ดา้น จริยศิลป์หรือจริยธรรมการแสดง ไดแ้ก่ หลกัเบญจศีลเบญจธรรม 
ใหมี้สติสมัปชญัญะรู้จกัปฏิบติัตามศีล W มีความซื�อสตัย ์หลกัอปริหานิยธรรม r ให้เกิดความพร้อมเพรียงยึดกติกา
ของสงัคมมีสมัมาคารวะ หลกัเทวธรรม - ใหค้วบคุมอารมณ์มีความละอายเกรงกลวัต่อโทษแห่งการทาํผิด -) หลกั
พทุธธรรมที�ใชใ้นการบริหารจดัการวงดนตรีหมอลาํคณะเสียงอิสาน ไดแ้ก่ หลกัพรหมวิหาร p ทาํให้ทีมงานให้มี
จิตใจเอื�อเฟื� อมองคนอื�นในทางที�ดี มีจิตเมตตากรุณาต่อเพื�อนร่วมงานและคนทั�วไป หลกัอิทธิบาท p ทาํให้มีความ
พอใจขยนัหมั�นเพียรมีจิตสาํนึกในอาชีพของตน คิดรอบคอบ หลกัสัจจะ มีความจริงใจพูดความจริงรักษาสัญญา 
หลกัความรู้จกักตญัGูกตเวที ทาํใหรู้้บุญคุณของผูก้ระทาํคุณแก่ตนและตอบแทนผูมี้พระคุณ ส่งเสริมให้รู้จกัความ
ดีของคนอื�นประพฤติสมํ�าเสมอ ส่วนบทบาทดา้นการใหบ้ริการแก่สงัคม ประกอบดว้ย การไปแสดงในงานต่าง ๆ 
การประพนัธ์บทกลอนลาํและเพลง การสอนลาํแก่เยาวชนและการแสดงหมอลาํในงานการกุศลทั�วไปที�เป็นการ
ให้บริการแบบสอนให้เรียนรู้อยา่งแทจ้ริงจนสามารถนาํไปประกอบอาชีพได ้ บทบาทที�สะทอ้นวิถีชีวิตของชาว
อีสานใหท้ั�งดา้นความบนัเทิง การใหค้วามรู้ การสอนคติธรรมและพิธีกรรมไปพร้อมกนั1657 

พระครูนนทวรีวฒัน์ วรีธมฺโม (มีนุสรณ์) ไดท้าํการวจิยัเรื�องการบริหารงานเทศบาลตาํบลตามหลกั
สาราณียธรรม q :กรณีศึกษาเทศบาลตาํบลปลายบาง อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี ผลการวจิยัพบวา่ 1) เทศบาล
ตาํบลปลายบางไดบ้ริหารงานตามหลกัสาราณียธรรมทั�ง q ดา้น โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึ� งมีค่าเฉลี�ย o.q& 
เมื�อพิจารณารายละเอียดแต่ละดา้นพบวา่ มีการบริหารงานตามหลกัสาราณียธรรม q อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 2) 
ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลปลายบาง มีความคิดเห็นแตกต่างกนัตามเพศ และอาย ุอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�
ระดบั .05 จึงยอมรับสมมติฐานที�ตั�งไว ้ ส่วนประชาชนที�มีระดบัการศึกษา และอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
บริหารงานเทศบาลตาํบลตามหลกัสาราณียธรรม q ไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐานที�ตั�งไว ้3) แนวทางการนาํ
หลกัสาราณียธรรม q ไปประยกุตใ์ชส้าํหรับการบริหารงานเทศบาล ตาํบลปลายบาง อาํเภอบางกรวย จงัหวดั
นนทบุรี ไดแ้ก่ ดา้นเมตตากายกรรม เจา้หนา้ที�ไม่ควรเลือกปฏิบติัในการใหบ้ริการแก่ผูม้าใชบ้ริการ ควรให้บริการ
ตามลาํดบัในการมาใชบ้ริการ เพื�อความเป็นธรรมแก่ผูรั้บบริการ ดา้นเมตตาวจีกรรม เจา้หนา้ที�กล่าววาจาสุภาพต่อ
ผูม้าใชบ้ริการ ดา้นเมตตามโนกรรม เจา้หนา้ที�ตอ้งยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตน ให้
เกียรติประชาชนที�มาติดต่อ และตอ้นรับดว้ยไมตรีจิตที�ยิ�มแยม้แจ่มใส ดา้นสาธารณโภคี เจา้หนา้ที�ตอ้งมีความ
ซื�อสัตย ์ไม่เห็นแก่สินจา้งรางวลั บริการดว้ยความเต็มใจ และมีความรับผิดชอบ ดา้นสีลสามญัญตา ควรมีความ
ซื�อสัตย ์สุจริต ไม่เห็นแก่พวกพอ้งสาํคญักวา่ประเทศ หรือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกวา่ประโยชน์ส่วนรวม 
ดา้นทิฏฐิสามญัญตา ยอมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และนาํมาแกไ้ขปรับปรุงตามสภาพจริง1658 

                                                
1657พระครูจิรธรรมธชั (จิรธมฺโม / ศรีหงษท์อง), “ศึกษาการประยกุตห์ลกัพุทธธรรมที�ใชใ้นการ

บริหารจดัการวงดนตรีหมอลาํคณะเสียงอิสาน นกนอ้ย อุไรพร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาพระพทุธศาสนา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั,2553),บทคดัยอ่. 

1658พระครูนนทวีรวฒัน์ วีรธมฺโม (มีนุสรณ์), “การบริหารงานเทศบาลตาํบลตามหลกัสาราณีย
ธรรม q :กรณีศึกษาเทศบาลตาํบลปลายบาง อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเชิงพุทธ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั,2553),
บทคดัยอ่. 
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พระนิพพาน สารคาญ (สุจิตฺโต) ไดท้าํการวจิยัเรื�องวเิคราะห์ภูมิปัญญาของพระโพธิสตัวใ์นทศชาติ
ชาดก ผลการวิจยัพบวา่ ภูมิปัญญาของพระโพธิสัตวที์�ใชบ้าํเพญ็บารมีในทศชาติชาดกมีลกัษณะแนวปฏิบติัดงันี�  
เนกขมัมบารมี เป็นลกัษณะแนวปฏิบติัใหรู้้จกัคิดอยา่งมีเหตผุลจนไดข้อ้สรุป ยดึมั�นขอ้สรุปไวใ้นใจ ปฏิบติัตนโดย
ไม่ประมาทและฉลาดสอนโดยใชสื้�อ วิริยะบารมี พบแนวปฏิบติัที�มุ่งให้รู้คุณค่าของความเพียร แกปั้ญหาปริศนา 
สังเกตพอกพูนความเบื�อหน่าย และสอนสลดัตดัผูกพนั เมตตาบารมี พบแนวปฏิบติัเมตตากตญัGู สร้างมิตร มี
เหตุผล อ่อนนอ้มถ่อมตน และเมตตาใชค้น อธิษฐานบารมี พบแนวปฏิบติัเชื�อมั�นในผลบุญ เชื�อมั�นดว้ยปัญญาใน
นรก ในสวรรคใ์นราชประเพณีและลางบอกเหตุ ปัญญาบารมี พบแนวปฏิบติัใชเ้มตตาเกื�อกูล ใชปั้ญญาให้เหนือ
ปัญญา มีกุศโลบาย ไม่ผูกเวร และใชปั้ญญาผูกพนั ศีลบารมี พบแนวปฏิบติัรักษาศีลอยา่งฉลาด ขนัติบารมี พบ
แนวปฏิบติัอดทนทั�งภายในและภายนอก อุเบกขาบารมี พบแนวปฏิบติัฉลาดสอนและใชสื้�ออุปกรณ์ สัจจบารมี 
พบแนวปฏิบติัถือสัจจะดว้ยความฉลาด ทานบารมี พบแนวปฏิบติัฉลาดเชื�อมั�นในทานบารมี ส่วนภูมิปัญญาวิธี
แกปั้ญหาสังคมของพระโพธิสัตวใ์นแต่ละชาติมีดงันี� เตมียช์าดกมีวิธีแกปั้ญหาแบบแก้ปัญหาที�ตน และแบบ
กระตุน้นกับวช มหาชนกชาดกแกปั้ญหาแบบฉลาดดี มีปัญญาเด็ดเดี�ยว สุวรรณสามชาดกแกปั้ญหาแบบเนน้ผูน้าํมี
ศีลธรรม เนมิราชชาดกแกปั้ญหาดว้ยการคบบณัฑิต และแบบเนน้บาป บุญ นรก สวรรค ์มโหสถชาดกแกปั้ญหา
แบบมีเหตุผลและหลกัฐาน ภูริทตัชาดกแกปั้ญหาแบบเชื�อมั�นในคุณค่าของศีล จนัทกุมารชาดกแกปั้ญหาแบบใช้
ปัญญายอมรับให้อภยั พรหมนารทชาดกแกปั้ญหาแบบสอนสุดโต่งสู่สายกลาง วิธุรชาดกแกปั้ญหาแบบปฏิบติั
ตามสจัจะ และสอนธรรมใหเ้ขา้ใจ เวสสนัดรชาดกแกปั้ญหาแบบธรรมาธิปไตย และประชาธิปไตย โดยสรุป ภูมิ
ปัญญาของพระโพธิสัตวที์�พบในทศชาติชาดก สามารถนาํไปประยุกต์ใชใ้นการดาํเนินชีวิต และแกไ้ขปัญหา
สงัคม ตลอดจนเป็นแนวทางการศึกษาเพื�อพฒันาองคค์วามรู้ที�เกี�ยวขอ้งในมุมมองอื�นๆ ไดต้่อไป1659 
 พระเมธีธรรมาลังการและคณะ ได้ทําการวิจัยเรื� องการใช้หลักธรรมพรหมวิหาร p  ในการ
บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาที�เขา้ร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา แพร่  
เขต & ผลการวิจยัพบวา่ 1) สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ซึ� งเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้248 คน  คิดเป็นร้อยละ 
80.52  เป็นเพศชาย  จาํนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 43.55  เป็นเพศหญิง จาํนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 56.45 มี
วฒิุการศึกษาตํ�ากวา่ปริญญาตรี จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.61 วฒิุการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 229 คน คิดเป็น
ร้อยละ 92.34 วฒิุการศึกษาปริญญาโท จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.65 และวฒิุการศึกษาปริญญาเอก จาํนวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.40 มีประสบการณ์การทํางานตํ� ากว่า 10 ปี จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.05  และ
ประสบการณ์การทาํงานตั�งแต่ 10 ปีขึ�นไป จาํนวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 93.95 เป็นโรงเรียนประถมศึกษา 
จาํนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 53.23  และโรงเรียนประถมศึกษาที�ขยายโอกาสทางการศึกษา จาํนวน 116 คน คิด
เป็นร้อยละ 46.77 2) ความคิดเห็นเกี�ยวกบัการใชห้ลกัธรรมพรหมวิหาร 4  ในการบริหารงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาที�เขา้ร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาแพร่ เขต 1 ใน 4 ด้าน คือ 
เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (:4.09) เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ มีระดบัความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 3) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี�ยวกบัการใชห้ลกัธรรมพรหมวิหาร 4 ในการ

                                                
1659พระนิพพาน สารคาญ (สุจิตฺโต), “วิเคราะห์ภูมิปัญญาของพระโพธิสัตวใ์นทศชาติชาดก” 

(วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาไทยคดีศึกษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2553),บทคดัยอ่. 
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บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาที�เขา้ร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาแพร่ 
เขต 1 จาํแนกตามประเภทของโรงเรียนพบวา่ ในภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ1660   

พระสันติ สนฺติธมฺโม (เร้าธิวฒันกุล) ไดท้าํการวิจยัเรื�องการศึกษาเชิงวิเคราะห์การใชอ้าํนาจใน
พระพุทธศาสนา  ผลการวิจยัพบวา่ อาํนาจโดยทั�วไป หมายถึง อาํนาจที�ไดม้าจากกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ พระราชบญัญติั และพระราชกาํหนด เป็นตน้ ซึ� งอาํนาจนั�นจะมาคู่กนักบัหนา้ที� เมื�อมีอาํนาจใด ๆ 
แลว้จะตอ้งทาํหนา้ที�ไปดว้ย จึงจะทาํให้อาํนาจนั�นมีความสมบูรณ์ ส่วนอาํนาจในพระพุทธศาสนา หมายถึง สิทธิ
และหนา้ที�ในการปฏิบติัต่อตนเองและผูอื้�น เกิดขึ�นจากการอบรมสั�งสมมาเป็นเวลานาน อาจจะขา้มภพขา้มชาติก็
ได ้ การใชอ้าํนาจตามแนวพระพุทธศาสนานั�นจะตอ้งควบคู่ไปพร้อมกบัหลกัธรรมต่าง เช่น พรหมวิหารธรรม 
สงัคหวตัถุธรรม ฆราวาสธรรม และอคติธรรม เป็นตน้ การใชอ้าํนาจโดยนยันี� จะเป็นไปเพื�ออาํนวยประโยชน์สุข
แก่ตนเองและสังคม จะไม่เป็นไปเพื�อเบียดเบียนตนเองและบุคคลอื�นอยา่งแน่นอน การไดม้าซึ� งอาํนาจตามแนว
พระพทุธศาสนาจึงเป็นสิ�งที�ควรไดรั้บการส่งเสริมใหเ้กิดขึ�นอยา่งแพร่หลายและทั�วถึง1661 

อรปรียา วสุมหนัต ์ไดท้าํการวจิยัเรื�องพทุธวธีิจดัการความขดัแยง้ในทศันะของพระไพศาล วิสาโล 
ผลการวจิยัพบวา่ &) ความขดัแยง้มี - ประเภท คือ ความขดัแยง้ที�เกิดขึ�นภายในจิตใจกบัความขดัแยง้ภายนอก โดย
เกิดจากการทาํงานร่วมกนัระหวา่งเหตุปัจจยัภายใน ซึ� งไดแ้ก่ อกุศลมูล ปปัญจธรรม กบั เหตุปัจจยัภายนอก การ
จดัการความขดัแยง้ดว้ยหลกัพระพุทธศาสนานั�นสามารถกระทาํไดท้ั�งเชิงรับ เชิงรุก หรือ ทั�งสองอยา่งประกอบ
กนั โดยนาํหลกัพทุธธรรมสาํคญัมาใชเ้ป็นเครื�องมือสาํคญั เช่น หลกัขนัติธรรม หลกัอนตัตา หลกัอปริหานิยธรรม 
หลกัสามคัคีธรรม เป็นตน้ นอกจากนี�ยงัสามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บัวธีิการจดัการความขดัแยง้ในยคุปัจจุบนั เช่น 
การเจรจาไกล่เกลี�ย การประนีประนอมยอมความ การโนม้นา้ว การหลีกเลี�ยง หรือ การสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วม เป็นตน้ ทั�งนี� เพื�อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ�งขึ�น -) ทั�งแนวคิดและกระบวนการพุทธสันติวิธีที�
พระไพศาล วิสาโล นาํมาใชน้ั�น เป็นการผสมผสานกนัระหวา่งหลกัการของพระพุทธศาสนาดั�งเดิม ร่วมกบั 
แนวคิดตะวนัตกสมยัใหม่ และหลกัการของพระพทุธศาสนาเพื�อสงัคม ดว้ยความเชื�อที�วา่โลกกบัธรรมแยกจากกนั
ไม่ได ้ดงันั�นการทาํงานเพื�อสงัคมจึงเป็นการปฏิบติัธรรมไปพร้อมกนั สนัติภาพในทศันะของท่าน จึงมิใช่สภาวะที�
สงัคมสงบไร้สงครามและความขดัแยง้เท่านั�น แต่ตอ้งเป็นสงัคมที�มีโครงสร้างที�เป็นธรรมทั�งทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง เพื�อเอื�อใหค้นในสงัคมนั�นๆ ไดเ้ขา้ถึงทรัพยากรต่างๆอยา่งเท่าเทียม และมั�นคงทั�งทางกาย และทาง
ใจ 3) กระแสโลกาภิวฒัน์ และลทัธิบริโภคนิยมมีส่วนสาํคญัที�ทาํให้การพฒันาประเทศเป็นไปอยา่งไร้ทิศทาง 
ประกอบกบัโครงสร้างของระบบต่างๆในสงัคม ไม่ใหค้วามเป็นธรรมต่อคนในสงัคมเสมอกนัทุกระดบัชั�น ทาํให้
เกิดเป็นความขดัแยง้ลุกลามไปทั�วประเทศ วิธีการจดัการความขดัแยง้จึงตอ้งทาํดว้ยความเมตตาโดยมีสติปัญญา

                                                
1660พระเมธีธรรมาลงัการ และคณะ, “การใช้หลกัธรรมพรหมวิหาร  p  ในการบริหารงานของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาที�เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา แพร่  เขต 1” 
(วทิยานิพนธ์ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารจดัการคณะสงฆ์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจุฬา
ลงกรณราชวทิยาลยั, 2553),บทคดัยอ่. 

1661พระสันติ สนฺติธมฺโม (เร้าธิว ัฒนกุล),  “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การใช้อํานาจใน
พระพทุธศาสนา” (วทิยานิพนธ์ปริญญาศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิารัฐศาสตร์การปกครอง บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั, 2553), บทคดัยอ่. 
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กาํกับอย่างระมดัระวงั โดยการให้ความรู้แก่คู่กรณี ทั� งโน้มน้าวให้คู่กรณีเห็นความสําคญัและยินดีเขา้สู่
กระบวนการพทุธสนัติวธีิอยา่งเตม็ใจ เพื�อใหส้ามารถขจดัรากเหงา้ของปัญหาไดอ้ยา่งแทจ้ริง1662 
 กญัก์วฬาภรณ์ กลิ�นนิ�มนวล ไดท้าํการวิจยัเรื�องประสิทธิภาพการบริหารจดัการสาํนกังานจงัหวดั
พิษณุโลกตามหลกัอิทธิบาท 4 ผลการวิจยัพบวา่ 1) ประสิทธิภาพการบริหารจดัการสาํนกังานจงัหวดัพิษณุโลก
ตามหลกัอิทธิบาท p ตามทศันะของบุคลากรโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้น
ฉนัทะ อยูใ่นระดบัมากที�สุด ส่วนดา้นวิริยะ จิตตะ และวิมงัสา อยูใ่นระดบัมาก 2) ผลการเปรียบเทียบทศันะของ
บุคลากรต่อประสิทธิภาพการบริหารจดัการสาํนกังานจงัหวดัพิษณุโลกตามหลกัอิทธิบาท p จาํแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคลของบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ บุคลากรที�มีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง และรายได ้ต่างกนั
มีทศันะต่อประสิทธิภาพการบริหารจดัการสํานักงานจังหวดัพิษณุโลกตามหลกัอิทธิบาท p โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกนัจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจยั เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ บุคลากรที�มีเพศต่างกนัมีทศันะต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการสาํนกังานจงัหวดัพิษณุโลกตามหลกั อิทธิบาท p ดา้นวิมงัสา แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .AW o) แนวทางการประยกุตใ์ชห้ลกัอิทธิบาท p เพื�อพฒันาประสิทธิภาพการบริหาร
สํานักงานจงัหวดัพิษณุโลก คือ บุคลากรควรมีความตอ้งการใฝ่ใจรักที�จะปฏิบติังานอยู่เสมอปรารถนาที�จะ
ปฏิบติังานใหไ้ดผ้ลดียิ�งๆ ขึ�นไป มีความขยนั หมั�นประกอบการงานดว้ยความพยายาม เขม้แข็ง อดทน เอาธุระ ไม่
ทอ้ถอย ตอ้งตั�งจิตรับรู้ในภารกิจที�ไดรั้บมอบหมายโดยปฏิบติังานดว้ยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ ไม่ปล่อยใจใหฟุ้้งซ่าน
เลื�อนลอยไป อุทิศตวัอุทิศใจให้แก่งานที�ปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง และหมั�นใชปั้ญญาพิจารณา ใคร่ครวญ ตรวจตราหา
เหตุผล ตรวจสอบขอ้ยิ�งหยอ่นในงานนั�นๆ ที�สาํคญัตอ้งรู้จกัการวางแผนงาน วดัผลและคิดคน้วิธีแกไ้ขปรับปรุง
งานใหดี้ขึ�นอยูต่ลอดเวลา1663 

กลัยา โชติธาดา ไดท้าํการวิจยัเรื�องการปฏิบติัตามสังคหวตัถุกบัการประสานงานของบุคลากร
สํานักการพิมพ์สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร ผลการวิจัยพบว่า ระดับการปฏิบัติตามสังคหวตัถุของ
บุคลากรสาํนกัการพิมพ ์สาํนกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น มีค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ยตามลาํดบั คือ ดา้นปิยวาจา ดา้นอตัถจริยา ดา้น
ทาน และ ดา้นสมานัตตตา ระดบัการประสานงานของบุคลากรสํา นักการพิมพ.์สํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแ้ทนราษฎร.โดยภาพรวมพบวา่.อยู่ในระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า อยู่ในระดบัมาก o ดา้น มี
ค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ยตามลาํดบั.คือ.ดา้นความร่วมมือดา้นความสอดคลอ้ง และ ดา้นระบบการสื�อสาร ส่วน
ดา้นผูป้ระสานพบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง ผลการการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติัตามสังคหวตัถุ
กบัการประสานงานของบุคลากรสาํนกัการพิมพ ์สาํนกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร สงัคหวตัถุ โดยภาพรวมมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการประสานงานโดยภาพรวมในระดบัสูง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั A.A& เมื�อ

                                                
1662อรปรียา วสุมหันต์, “พุทธวิธีจัดการความขัดแยง้ในทัศนะของพระไพศาล วิสาโล” 

(วทิยานิพนธ์ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพระพทุธศาสนา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวทิยาลยั,2553),บทคดัยอ่. 

1663กญักว์ฬาภรณ์ กลิ�นนิ�มนวล, “ประสิทธิภาพการบริหารจดัการ สาํนกังานจงัหวดัพิษณุโลกตาม
หลกัอิทธิบาท 4” (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั,2554),บทคดัยอ่. 
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พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า สังคหวตัถุทุกดา้นมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการประสานงานทุกดา้น แนวทาง
สาํหรับพฒันาการปฏิบติัตามสังคหวตัถุและการประสานงานของบุคลากรสาํนกัการพิมพ ์ สํานกังานเลขาธิการ
สภาผูแ้ทนราษฎร ควรประสานงานดว้ยวาจาอยา่งจริงใจทาํให้การประสานงานไดรั้บความร่วมมือ ควรพฒันา
ดา้นผูป้ระสานงานและดา้นทานผลการวเิคราะห์แบบสมัภาษณ์การปฏิบติัตามสังคหวตัถุกบัการประสานงานของ
บุคลากรสาํนกัการพิมพ ์ สาํนกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร คือ ดา้นสังคหวตัถุ ส่วนใหญ่เห็นวา่ความสนิท
สนมส่วนตวั หรือความรู้จกัมกัคุน้กนัทาํให้การรับบริการเป็นกนัเองมากยิ�ง ขึ�น ดา้นการประสานงานขาดความ
สอดคลอ้งเรื�องวสัดุอุปกรณ์ เช่น เครื�องถ่ายเอกสารเสียบ่อย มีจาํนวนไม่เพียงพอกบัการใชง้าน และสาํนกัการ
พิมพข์าดการประชาสมัพนัธ์ ทาํใหไ้ม่ทราบถึงศกัยภาพของสาํนกัการพิมพ์1664 
 พระครูวีรญาณสุนทร (จรินทร์ อาบคาํ) ไดท้าํการวิจยัเรื�องการพฒันาทรัพยากรมนุษยต์ามหลกั
ไตรสิกขา : กรณีศึกษาวดัตากฟ้า อาํเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค ์ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยั
ส่วนใหญ่เป็นสามเณร คิดเป็นร้อยละ so.s มีอายตุ ํ�ากวา่ -A ปี คิดเป็นร้อยละ s-.R มีการศึกษาทางโลก ตํ�ากวา่
ปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ rR.o ดา้นการศึกษาทางธรรม นกัธรรมเอก คิดเป็นร้อยละ R&.p ดา้นการศึกษาเปรียญ
ธรรมเปรียญธรรม 1-2/3 คิดเป็นร้อยละ WR.R ผลการวเิคราะห์การพฒันาทรัพยากรมนุษยต์ามหลกัไตรสิกขา พบวา่ 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั p.-p เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่มีค่าเฉลี�ยมากทุกดา้น ผลการ
เปรียบเทียบการพฒันาทรัพยากรมนุษยต์ามหลกัไตรสิกขา ซึ�งแยกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งที�มีวฒิุ
การศึกษาทางเปรียญธรรมต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษยต์ามหลกัไตรสิกขา กรณีศึกษาวดั
ตากฟ้า โดยภาพรวมแตกต่าง กนั มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั A.A& เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งที�
มีวฒิุการศึกษาทางเปรียญธรรมต่างกนั มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั A.AW และนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั A.A& ซึ� ง
เป็นไปตามสมมติฐานที�ตั�งไว ้ส่วนปัจจยัดา้นอื�นๆ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัทุกดา้นขอ้เสนอแนะการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยต์ามหลกัไตรสิกขา : กรณีศึกษาวดัตากฟ้าควรจัดทาํรูปแบบการฝึกอบรมให้ความรู้ที�เป็น
มาตรฐานแก่พระภิกษุสามเณรผูศึ้กษาทุกระดบัตระหนกัถึงความมีระเบียบวนิยั รับผิดชอบต่อหนา้ที�จดัอบรมเป็น
ประจาํทุกภาคเรียนในการนําเอาหลักคาํสอนทางพุทธศาสนาเขา้มีสวนร่วมพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมให้แก่ 
พระภิกษุสามเณรผูศึ้กษาและปฏิบติัธรรม สามารถนาํไปประพฤติปฏิบติัพฒันาดา้นกาย จิตใจ และสติปัญญาให้
สูงขึ�น1665 

พระครูอุทยักิจพิพฒัน์ (วรัิต สุกอินทร์) ไดท้าํการวจิยัเรื�องการศึกษาภาวะผูน้าํของพระสังฆาธิการ
จงัหวดัอุทยัธานีตามหลกัสัปปุริสธรรม r ผลการวิจยัพบวา่ ภาวะผูน้าํของพระสังฆาธิการจงัหวดัอุทยัธานีตาม
หลกัสปัปุริสธรรมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงจากมากไปหานอ้ยตามค่าเฉลี�ย 
สรุปไดคื้อดา้นปริสัญGุตา ดา้นอตัตญัGุตา ดา้นอตัถญัGุตา ดา้นปุคคลปโรปรัญGุตา ดา้นธมัมญัGุตา ดา้น

                                                
1664กลัยา โชติธาดา, “การปฏิบติัตามสังคหวตัถุกบัการประสานงานของบุคลากรสาํนกัการพิมพ์

สาํนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั,2554),บทคดัยอ่. 

1665พระครูวีรญาณสุนทร (จรินทร์ อาบคาํ), “การพฒันาทรัพยากรมนุษยต์ามหลกัไตรสิกขา : 
กรณีศึกษาวดัตากฟ้า อาํเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค”์ (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
พระพทุธศาสนา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั,2554),บทคดัยอ่. 
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มตัตญัGุตา และดา้นกาลญัGุตา การเปรียบเทียบภาวะผูน้าํของพระสังฆาธิการจงัหวดัอุทยัธานี ตามหลกัสัปปุริส
ธรรม โดยรวมปฏิเสธสมมติฐานที�ตั�งไวท้ั�งหมด กล่าวคือ พรรษา ตาํแหน่ง การศึกษานกัธรรม การศึกษาบาลี 
ประสบการณ์การปฏิบติังาน แนวทางในการพฒันาภาวะผูน้าํตามหลกัสัปปุริสธรรมของพระสังฆาธิการจงัหวดั
อุทยัธานี คือ พระสังฆาธิการควรนาํหลกัสัปปุริสธรรมทั�ง 7 มาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารกิจการคณะสงฆ์ และ
ส่งเสริมให้มีการปฏิบติัที�เป็นรูปธรรม จะทาํให้การบริหารกิจการคณะสงฆ์จงัหวดัอุทยัธานี เกิดเอกภาพและ
ประสิทธิภาพยิ�งขึ�น1666 

พระดนยั อนาวิโล (บุญสาร) ไดท้าํการวิจยัเรื�องการประยกุตใ์ชห้ลกัพุทธธรรมในสถานศึกษา: 
กรณีศึกษาผูบ้ริหารสถานศึกษาจงัหวดันครสวรรค ์ผลการวิจยัพบวา่ 1) หลกัพุทธธรรมที�สอดคลอ้งกบัหลกัการ
บริหารสถานศึกษานั�นไดแ้ก่ หลกัสัปปุริสธรรม 7 ว่าดว้ยการครองตน เป็นธรรมของสัปปุริสชน คือ คนดี 
ประกอบดว้ย รู้หลกัการ รู้จุดหมาย รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาล รู้ชุมชน และรู้บุคคล หลกัสังคหวตัถุ 4 วา่ดว้ยการครอง
คน เป็นธรรมยึดเหนี�ยวใจบุคคลและประสานหมู่ชนไวส้ามคัคี ประกอบดว้ย ทาน คือ การให้ ปิยวาจา คือ วาจา
อนัเป็นที�รัก อตัถจริยา คือ การประพฤติประโยชน์ และสมานตัตตา คือ ความมีตนเสมอหรือทาํตนเสมอตน้เสมอ
ปลาย และหลกัอิทธิบาท 4 ว่าด้วยการครองงาน เป็นคุณธรรมที�นําไปสู่ความสําเร็จแห่งผลที�มุ่งหมาย 
ประกอบดว้ย ฉันทะ คือ ความพอใจ วิริยะ คือ ความเพียร จิตตะ คือ ความคิดมุ่งไป และวิมงัสา คือ ความ
ไตร่ตรอง ซึ�งผูบ้ริหารการศึกษาควรยดึหลกัธรรมทั�ง 3 นี� เพื�อนาํไปประยกุตใ์ชก้บัการบริหารงานของสถานศึกษา 
2) ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการใชห้ลกัพุทธธรรมในการบริหารสถานศึกษา ดา้นหลกัการครอง
ตนอยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นการครองคนและดา้นการครองงานอยูใ่นระดบัมากที�สุด 3) บุคลิกของผูบ้ริหารที�ควร
ยดึถือเป็นแบบอยา่งในการปฏิบติั คือ เป็นผูมี้คุณธรรมในการบริหารจดัการและบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยที�
คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาที�ดีจะส่งผลทาํให้เป็นที�ยอมรับจากบุคลากรทุกฝ่าย ทาํให้การดาํเนินงานมี
ประสิทธิภาพสูง ทาํใหบุ้คลากรครูมีขวญักาํลงัใจที�ดี และผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาเต็มตามศกัยภาพ  สิ�งที�ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตอ้งการพบเห็นในการทาํงานของบุคลากรภายในสถานศึกษา คือ บุคลากรมีศรัทธาในวิชาชีพ ตั�งใจ
สอน มีคุณธรรม มุ่งมั�น ทุ่มเท เสียสละ รักลูกศิษยเ์หมือนลูกหลาน และปฏิบติังานดว้ยความเอาใจใส่ ผูบ้ริหาร
มองเห็นถึงความสําคญัของการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่าจะช่วยให้งานสําเร็จและบุคลากรมีความสุขในการ
ทาํงานแบบ “ร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมปรับปรุงแกไ้ขและร่วมภาคภูมิใจ” สิ�งที�ทาํให้ผูบ้ริหารรู้สึกพอใจในการ
บริหารงานของตน คือ การยึดมั�นในคุณธรรม ให้การสนบัสนุนบุคลากรและส่งเสริมการศึกษาของผูเ้รียน และ
ผูบ้ริหารทุกท่านเห็นดว้ยกบัคาํกล่าวที�ว่าผูบ้ริหารที�ดีจาํเป็นตอ้งมีคุณธรรมควบคู่กบัการทาํงาน และให้เหตุผล
สนบัสนุนวา่ คุณธรรมเป็นหวัใจสาํคญัในการบริหาร สามารถสร้างความศรัทธา และเป็นพื�นฐานที�ทาํให้เกิดแห่ง

                                                
1666พระครูอุทยักิจพิพฒัน์ (วิรัต สุกอินทร์), “การศึกษาภาวะผูน้าํของพระสังฆาธิการจงัหวดั

อุทยัธานีตามหลกัสัปปุริสธรรม 7” (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั,2554),บทคดัยอ่. 
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ความรัก ความสามคัคีในหมู่คณะ หากผูบ้ริหารมีคุณธรรมประกอบกบัการทาํงานแลว้ยอ่มทาํให้ครูมีสุขภาพจิตที�
ดีและเกิดบรรยากาศในการทาํงานอยา่งมีความสุขอนัจะส่งผลดีต่อการจดัการเรียนการสอนและผูเ้รียน1667 

พระปลดัสายชล จิตฺตกาโร (อาจปักษาส์) ไดท้าํการวิจยัเรื�องการบริหารงานบุคคลขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบล ในอาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม ตามหลกัอิทธิบาท 4  ผลการวิจยัพบวา่ 1) ความคิดเห็น
ของบุคลากรที�ปฏิบติังานในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ที�มีต่อการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ในอาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม ตามหลกัอิทธิบาท p พบวา่ การบริหารงานบุคคลตามหลกัอิทธิบาท p ของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลอาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐมโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั o.qR 
2) ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในอาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
ตามหลกัอิทธิบาท p ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแตกต่างตวัแปร พบวา่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
ตาํแหน่ง และรายไดต่้อเดือน มีผลให้ความคิดเห็นของบุคลากรที�มีต่อการบริหารงานบุคคลตามหลกัอิทธิบาท p 
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในอาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม ไม่แตกต่างกนั จึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจยัทุกขอ้ที�ตั�งไว ้3) ขอ้เสนอแนะแนวทางในการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในอาํเภอ
กาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม ตามหลกัอิทธิบาท p ดา้นฉันทะ พบวา่ ควรสร้างความสัมพนัธ์ให้เป็นอนัหนึ�งอนั
เดียวกนั, พยายามศึกษางานของตนเอง มีความอดทนต่อความยากลาํบาก และพยายามเพิ�มพูนความรู้ของตนอยู่
เสมอ, มอบหมายงานให้เหมาะสมกบัความสามารถและความถนดัของบุคลากรแต่ละคน ตอ้งไม่ยึดติดกบับุคคล 
หรืองานนั�น แต่ควรคาํนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กร ดา้นวิริยะ พบว่า เพียรพยายามให้มากเพื�อให้งานมี
ประสิทธิผลดี ใหค้วามสาํคญักบังานที�ไดรั้บมอบหมายทาํใหด้ว้ยความเตม็ใจ มีความอดทนขยนัหมั�นเพียรในการ
ทาํงาน ไม่ละเลยในหนา้ที�แมจ้ะไม่ใช่ในเวลาทาํงาน พยายามรับฟังความคิดเห็นจากผูอื้�นก่อนตดัสินใจ ดา้นจิตตะ 
พบวา่ มีความเขา้ใจถึงความตอ้งการใส่ในและให้ความสาํคญักบังานทุกชิ�นที�เขา้มาหา เอาใจใส่ในการทาํงานทั�ง
ตนเอง และในทีมงาน รู้คิด และวิเคราะห์ถึงงานที�ทาํทุกอยา่ง วา่ให้ผลคุม้ค่าเพียงไร ดา้นวิมงัสา พบวา่ พฒันา
วิธีการเรียนรู้สิ�งใหม่ๆ นาํเทคโนโลยีที�ทนัสมยัเขา้มาช่วยเพื�อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของงานบริการ หา
เหตุผลและจุดที�ผิดพลาดและแกไ้ขดว้ย สติ ปัญญา ความรอบคอบ ตอ้งมีบรรทดัฐาน หรือกฎเกณฑ ์ ที�ทุกคน
ยอมรับ และส่งเสริมใหทุ้กคนปฏิบติัตาม กลา้เสนอแนะเมื�อพบช่องทางที�ดีกวา่ จากเหตุที�ปรากฏและไตร่ตรอง1668 
 พระมหาบุญญวฑัฒ์ ปGฺญาวฑฺุโฒ (อ่อนดี) ไดท้าํการวิจยัเรื�องการศึกษาการงานบริหารบุคลากร
ตามหลกัพรหมวหิาร p โรงเรียนประถมศึกษา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ ความคิดเห็น
ของบุคลากรที�มีต่อการบริหารงานบุคลากรตามหลกัพรหมวิหาร p โรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคลากรตามหลกัพรหมวิหาร 
p โรงเรียนประถมศึกษา ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย ดา้นเมตตาอยูใ่นระดบัมาก ดา้น

                                                
1667พระดนยั อนาวิโล (บุญสาร), “การประยกุต์ใชห้ลกัพุทธธรรมในสถานศึกษา: กรณีศึกษา

ผูบ้ริหารสถานศึกษาจงัหวดันครสวรรค”์ (วทิยานิพนธ์ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั,2554),บทคดัยอ่. 

1668พระปลดัสายชล จิตฺตกาโร (อาจปักษาส์), “การบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วน
ตาํบล ในอาํเภอกาแพงแสน จงัหวดันครปฐม ตามหลกัอิทธิบาท 4” (ปริญญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
การจดัการเชิงพทุธ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั,2554),บทคดัยอ่. 
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กรุณา ดา้นมุทิตา และดา้นอุเบกขา ตามลาํดบั แนวทางการบริหารงานบุคลากรตามหลกัพรหมวิหาร p โรงเรียน
ประถมศึกษา พบวา่ ดา้นเมตตา ผูบ้ริหารควรมีเมตตาที�เป็นการแสดงถึงความรักความปรารถนาดีต่อบุคลากรทุก
คนอยา่งทั�วถึง, ดา้นกรุณา ผูบ้ริหารควรให้ความเอื�อเฟื� อเผื�อแผ่ต่อบุคลากรทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั, ดา้นมุทิตา 
ผูบ้ริหารควรมีทศันคติที�ดีต่อบุคลากรยินดีในความสําเร็จของบุคลากรอยา่งจริงใจ และดา้นอุเบกขา ผูบ้ริหาร
วางตวัเป็นกลางในทุกๆ สถานการณ์สอบถามถึงความจริงจากหลายๆ ฝ่ายก่อนตดัสินวา่ฝ่ายนั�นถูกหรือผิด. ความ
คิดเห็นของบุคลากรที�มีต่อปัญหาและอุปสรรค พบวา่ ปัญหา ดา้นเมตตา มีการเลือกปฏิบติัโดยปรารถนาอยากให้
ผูอื้�นมีความสุขเฉพาะบุคคลที�ตนเองไดรั้บผลประโยชน์, ดา้นกรุณาบุคลากรเกรงกลวัต่อผูบ้งัคบับญัชาในการจะ
ร้องทุกข,์ ดา้นมุทิตาผูบ้ริหารเลือกแสดงความยนิดีต่อบุคลากรบางท่านเท่านั�นโดยไม่แสดงความยินดีกบับุคลากร
ทุกคน และดา้นอุเบกขา ผูบ้ริหารไม่พิจารณาถึงคุณและโทษตามความเป็นจริงเห็นแก่พวกพร้องมีอคติไม่วางใจ
เป็นกลาง1669 

พระมหาพรสวรรค ์กิตฺติวโร (จนัโปรด) ไดท้าํการวิจยัเรื�องศึกษาการพฒันาทรัพยากรมนุษยต์าม
หลกักศุลกรรมบถ &A ประการ จากการศึกษาการพฒันาทรัพยากรมนุษยต์ามหลกัทั�วไปนั�นพบวา่ เป็นการพฒันาที�
มองมนุษยใ์นฐานะเป็นทรัพยากร คือเป็นทุนเป็นปัจจยัในการที�จะนาํมาพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม เป็นการพฒันา
เพื�อเพิ�มพนูประสิทธิภาพในการทาํงานใหเ้กิดความเจริญกา้วหนา้ของบุคลากรดว้ยการพฒันาความรู้ความสามารถ 
ทกัษะ ทศันคติ และเตรียมบุคคลากรเพื�อความกา้วหนา้ไปสู่ระดบัสูงขึ�นใหเ้ป็นทรัพยากรที�มีคุณค่าสูงสุดที�เรียกวา่ 
ทุนมนุษย ์ เป็นกระบวนการที�ผูบ้ริหารมุ่งเน้นเกี�ยวกับการพฒันาทรัพยากรมนุษยภ์ายในองค์การอย่างเต็ม
ความสามารถ โดยใชท้ั�งกลยทุธ์และทกัษะเพื�อพฒันาทรัพยากรมนุษยที์�มีอยูไ่ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และมีการ
วางแผนอยา่งเป็นระบบต่อเนื�องเพื�อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายที�จะไดรั้บจาการพฒันา คือเพื�อพฒันาขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงานของพนักงานและประสิทธิภาพในการดาเนินขององค์การ โดยใช้วิธีการพฒันาด้วยการให้
การศึกษา การฝึกอบรม และการพฒันา ตามลาํดบั  จากการศึกษาการพฒันามนุษยต์ามหลกักุศลกรรมบถ &A 
ประการ อนัเป็นการพฒันาดว้ยหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา พบวา่ การพฒันามนุษยใ์นทางพระพทุธศาสนานั�น 
มองมนุษยใ์นฐานะที�มนุษยมี์ความเป็นมนุษยข์องเขาเอง ชีวิตมนุษยน์ั�นมีจุดหมายของชีวิต คือ ความสุข ความ
อิสรภาพ ความดีงามของชีวิต ซึ� งเป็นเรื�องเฉพาะตวับุคคล และการพฒันาตามหลกักุศลกรรมบถ &A ประการนั�น 
เป็นการพฒันามนุษยไ์ดค้รบทั�งกาย วาจา และใจ ถือไดว้า่เป็นหลกัสาํคญัของพระพุทธศาสนา เพราะการพฒันา
มนุษยที์�ดีจะตอ้งมีธรรมะเป็นพื�นฐาน อาํนวยให้เกิดคุณค่าในทางมนุษยธรรม มีเป้าหมายเพื�อเป็นการแกปั้ญหา
ของมนุษย ์โดยมีรูปแบบการปฏิบติัรวมลงในไตรสิกขา เป็นกระบวนการพฒันาทางร่างกาย วาจา จิต และปัญญา 
ที�สามารถพฒันามนุษยไ์ด้ทุกระดบัชั�น ระดบัสังคม เพื�อพฒันามนุษยใ์ห้ได้บรรลุจุดมุ่งหมายของชีวิตและ
ประโยชน์ต่าง ๆ สาํหรับแนวทางการประยกุตใ์ชห้ลกักุศลกรรมบถ &A ประการในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์น
สังคมปัจจุบนั พบว่า เป็นการนาํเอาหลกักุศลกรรมบถ &A ประการพร้อมทั�งหลกัธรรมที�เหมาะสมมาพฒันา
ทรัพยากรมนุษยใ์นสงัคมปัจจุบนัใน p ระดบัชั�นดว้ยกนั ไดแ้ก่ 1) ระดบัปัจเจกบุคคล -) ระดบัครอบครัว o) ระดบั
องคก์ร และ p) ระดบัสังคม เพื�อเป็นการช่วยแกปั้ญหาต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นจากมนุษย ์เพราะเนื�องจากมนุษยทุ์กคนมี

                                                
1669พระมหาบุญญวฑัฒ ์ปGฺญาวฑฺุโฒ (อ่อนดี), “การศึกษาการงานบริหารบุคลากรตามหลกัพรหม

วหิาร p โรงเรียนประถมศึกษา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร” (วทิยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั,2554),บทคดัยอ่. 
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พื�นฐานของการกระทาที�ออกมาทางกาย วาจา และใจ ที�ยงัประกอบไปดว้ย ความโลภ ความโกรธ และความหลง 
ในการพฒันาตามหลกัการทั�วไปนั�นไม่ไดพ้ฒันาในดา้นของพื�นฐานของชีวติ ดงันั�นในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
จาํเป็นตอ้งนาหลกักุศลกรรมบถ 10 ประการและหลกัธรรมที�เหมาะสมไปประยกุตใ์ช ้ เพื�อการพฒันาทรัพยากร
มนุษยใ์นดา้นพื�นฐานใหมี้ประสิทธิภาพประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุด1670 

พระมหาวรวรรธน์ นภภูริสิริ (อตัถาพร) ไดท้าํการวิจยัเรื�องการศึกษาวิเคราะห์วิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการของตวัละครที�ปรากฏในเวสสนัดรชาดก  ผลการวจิยัพบวา่ เวสสนัดรชาดก 13 กณัฑ ์มีมูลเหตุมาจากเมื�อ
คราวที�พระพุทธองคท์รงเสด็จโปรดพระประยรูญาติ ณ กรุงกบิลพสัดุ์ และจากการศึกษาบทบาทของตวัละคร
พบวา่ บทบาทของตวัละครสาํคญัประกอบดว้ย &) มีความกตญัGูรู้คุณและมีความโอบออ้มอารี -) มีความเอื�อ
อาทร ยึดมั�นในมติมหาชนและยอมเสียสละเพื�อปวงชน o) มีความรักความห่วงใย ความเมตตา สั�งสอนและ
ส่งเสริมการทาํความดีบุตรพร้อมครอบครัวของบุตรให้ยึดมั�นในคุณงามความดี p) มีความรักความซื�อสัตยต์่อ
ภรรยา ดูแลรับผิดชอบ เอาใจใส่ถนอมนํ� าใจ ใหเ้กียรติยกยอ่งและมอบความเป็นใหญ่ใหภ้รรยาดว้ยความจริงใจวิธี
คิดแบบโยนิโสมนสิการในทางพระพุทธศาสนามี &A ประการ มีบทบาทต่อกลไกการทาํงานในกระบวนการคิด 
คือ ทาํให้ผูฝึ้กฝนคิด เกิดการพฒันาทางความคิดและจากการศึกษาวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการของตวัละครที�
ปรากฏในเวสสนัดรชาดก พบวา่ ตวัละครสาํคญัในเวสสันดรชาดก มีวิธีคิดแบบชาญฉลาด มีกุศโลบายในการคิด
ปัจจุบนัเรียกกนัวา่ “คิดเป็น” สามารถนาํความคิดที�ไตร่ตรองไวดี้แลว้ไปสู่ขั�นตอนการปฏิบติัได ้ทาํให้จิตเกิดการ
ซกัฟอกดว้ยคุณธรรมความดีต่างๆ ส่งผลดีต่อการประพฤติอนัเป็นประโยชน์ ต่อการดาํเนินชีวิตในหลายมิติ คือ 
มิติทางสงัคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ประเพณีวฒันธรรมและจริยธรรมประโยชน์ของวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการของตวัละครที�ปรากฏในเวสสนัดรชาดกประกอบดว้ย &) ดา้นสังคม เกิดการบาํเพญ็สาธารณะประโยชน์
หรือมีจิตสาธารณะมีจิตที�เป็นบุญเป็นกุศล และมีจิตเมตตาต่อสังคม -) ดา้นเศรษฐกิจ เกิดการเชื�อมสัมพนัธไมตรี
เพื�อนบา้น เกิดการสร้างงานเพิ�มรายไดแ้ก่ทอ้งถิ�น o) ดา้นการเมืองการปกครอง เกิดการปกครองโดยธรรม มีความ
เคารพต่อกฎหมายประชาธิปไตย และมีมาตรฐานสร้างความมั�นคงต่อระบบการบริหารราชการแผ่นดินระหวา่ง
ผูป้กครองกบัประชาชน p) ดา้นประเพณีวฒันธรรม เกิดแบบอยา่งที�ถูกตอ้งดีงามตามจารีต สร้างค่านิยมในการ

เสียสละบริจาคใหเ้ป็นทานและสร้างศรัทธาเรื�องการทาํดีไดดี้ ทาํชั�วไดช้ั�ว1671 
พระมีชยั สมพรไพลิน ได้ทาํการวิจยัเรื�องการวิเคราะห์หลกัธรรมในเนมิราชชาดก ผลการวิจัย

พบวา่ องคป์ระกอบหลกัของเนมิราชชาดกดา้นโครงเรื�องมีความสมัพนัธ์ระหวา่งเหตุการณ์ต่างๆ ในเรื�องเชื�อมโยง
กนัระหว่างการเปิดเรื� อง ซึ� งบรรยายเหตุการณ์สู่สาระสําคญัของเรื� อง การดาํเนินเรื� องบรรยายเหตุการณ์แบบ
ยอ้นหลงั ดว้ยการสร้างปัญหาความขดัแยง้ และการปิดเรื�องเป็นแบบสุขนาฏกรรมเชื�อมโยงเรื�องราวในอดีตกบั

                                                
1670พระมหาพรสวรรค์ กิตฺติวโร (จนัโปรด), “ศึกษาการพฒันาทรัพยากรมนุษยต์ามหลกักุศล

กรรมบถ &A ประการ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั,2554),บทคดัยอ่. 

1671พระมหาวรวรรธน์ นภภูริสิริ (อตัถาพร), “การศึกษาวิเคราะห์วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการของ
ตวัละครที�ปรากฏในเวสสันดรชาดก”  วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั,dffh),บทคดัยอ่. 
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ปัจจุบนัให้มีความสัมพนัธ์ต่อกัน ด้านแก่นเรื�องมีแนวคิดหลกัเรื� องอธิษฐานธรรม แนวคิดย่อยเกี�ยวกบัปัญญา 
สจัจะ จาคะ และอุปสมะ ดว้ยกลวธีิการสร้างฉากมีการสร้างฉากเหมือนจริง และฉากแบบเหนือจริงดา้นตวัละครมี
ความเหมาะสมกบัเนื�อเรื� องโดยสร้างให้เป็นตวัละครประเภทสมจริงและตวัละครประเภทเหนือจริง ดา้นบท
สนทนามีลกัษณะง่าย และสมจริงตามสถานสภาพของตวัละคร ส่วนผลการวิเคราะห์หลกัธรรมในเนมิราชชาดก
พบหลกัธรรมที�ปรากฏ r หลกัธรรม คือ อธิษฐานธรรม ฆราวาสธรรม เวสารัชชกรณธรรม อริยวุฒิ อริยทรัพย ์
นาถกรณธรรม บารมี ดา้นคุณค่าของหลกัธรรม พบวา่ &) คุณค่าต่อตนเอง คือความอดทน การฝึกฝน การใฝ่รู้ การ
ปลีกตวั ความรอบรู้ เรียนรู้ การสาํรวมกาย วาจา และใจ ความขยนั การระลึกได ้ความซื�อสัตย ์ความเชื�อ ความ
พอเพียง ความละอายต่อบาป ความตั�งใจ ความสุขทางใจ และความกลวัต่อบาป  -) คุณค่าต่อผูอื้�น คือมิตรแท ้การ
บริจาค ช่วยเหลืองานผูอื้�น ความรักใคร่ การฟังมาก เชื�อฟัง และ คุณค่าต่อสิ�งแวดลอ้ม คือ ความอดทน ความรอบรู้ 

การสาํรวมกายวาจาและใจ ความเชื�อ ความละอายแต่บาป ความกลวัต่อบาป ช่วยเหลือผูอื้�น1672 

พชัรา ตณัฑยรรยง ไดท้าํการวิจยัเรื�องการวางแผนทางการเงินแนวพุทธ ผลการวิจยัพบวา่ การเงิน
ทางพระพทุธศาสนาเรียกวา่ โภคะหรือทรัพยมี์อยูส่องดา้น คือทรัพยภ์ายนอก วตัถุสิ�งของทั�วไป และทรัพยภ์ายใน 
ไดแ้ก่ อริยทรัพย ์การวางแผนทางการเงินตามแนวพระพุทธศาสนานั�นเริ�มตน้ที�แสวงหาทรัพยจ์ะตอ้งไดม้าอยา่ง
ถูกตอ้งตามหลกัสมัมาชีพ จากนั�นใหบ้ริหารจดัการจดัทรัพยต์ามหลกัแห่งหลกัโภควภิาค ไดแ้ก่ การวางแผนทรัพย์
ที�ไดม้าโดยแบ่งออกเป็น p ส่วน ส่วนที� & ใหน้าํไปใชจ่้ายสาํหรับตนเองและผูอื้�น ส่วนที� - และ 3 ใชส้าํหรับลงทุน
ประกอบการงาน ทาํธุรกิจ ส่วนที� p ให้เก็บออมไวใ้ชใ้นคราวจาํเป็น โดยเฉพาะในส่วนที� & นั�นให้ใชค้รบทั�ง W 
ส่วน เรียกวา่ โภคอาทิยะ ไดแ้ก่ ใชส้าํหรับบาํรุงครอบครัวและผูเ้กี�ยวขอ้งในครอบครัว ใชบ้าํรุงมิตรสหายและผู ้
ร่วมกิจการงาน ใชป้้องกนัภยัอนัตราย ใชช่้วยเหลือผูอื้�น ประเทศ และทาํบุญอุทิศให้แก่ผูมี้พระคุณ สุดทา้ยใช้
สาํหรับอุปถมัภส์มณพราหมณ์และบาํเพญ็สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ในการบูรณาการการวางแผนการเงินแนว
พุทธนั�นมีกรอบการวางแผน W ประเด็น ดงันี�  1) การตรวจสถานะทางการเงิน เป็นการเขา้ใจความเป็นจริงตาม
สถานะของทรัพยที์�ตนเป็นอยูคื่อ มีปัญญาตรวจสอบรายรับ รายจ่าย ตน้ทุน ขาดทุน หรือ กาํไร การตรวจสอบ
สถานะทางการเงินหรือทรัพยสิ์นของตนใหช้ดัก็เพื�อที�จะไดต้ั�งหลกัถูก มิฉะนั�นจะไม่สามารถหาวิธีการไดช้ดัเจน 
2) การวางแผนการบริหารจดัการชีวิตดา้นการเงิน เป็นการใชศ้าสตร์ของการบริหารจดัการเขา้มาบูรณาการ ให้
รู้จกัแบ่งเงินออกเป็นส่วนๆ ไดแ้ก่ส่วนเก็บออมเพียงหนึ�งส่วน ส่วนใชจ่้ายก็เพียงหนึ�งส่วน สาํหรับส่วนลงทุนนั�น
มีสองส่วน การลงทุนทาํให้ทรัพยสิ์นเพิ�มขึ�นแสดงถึงความมั�งคั�ง 3) การวางแผนอนาคต เป็นการมองเห็นความ
จริงที�จะปรากฏในกาลขา้งหนา้แลว้วางแผนการเงินไวส้าํหรับช่วงอายนุั�น ๆ เริ�มตน้จากเริ�มตน้ครอบครัว ขยาย
ครอบครัว แยกยา้ยครอบครัวและเขา้สู่วยัชรา การวางแผนสาํหรับอนาคตนี� เป็นเรื�องของการออมและลงทุน เป็น
หลกัประกนัวา่สามารถมีเงินใชจ่้ายในแต่ละช่วงชีวิต ในการวางแผนอนาคตนี� ตอ้งอาศยักลัยาณมิตรและความ
รอบคอบให้มาก 4) การจดัทาํแผนติดตามประเมินผล เป็นการตรวจสอบแผนที�วางไวท้ั�งในดา้นการใชจ่้าย การ
ลงทุนและการออม เพื�อให้เห็นกระบวนการในการวางแผนการเงินที�ชดัเจนทั�งที�เป็นไปตามเป้าหมายและที�ไม่

                                                
1672พระมีชัย สมพรไพลิน, “การวิเคราะห์หลกัธรรมในเนมิราชชาดก” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการวิจยัและพฒันาทอ้ถิ�น บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัสุรินทร์,-WWp), 
บทคดัยอ่. 
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เป็นไปตามเป้าหมาย ในกรณีนี� ให้ใชห้ลกัสมบติั  p และวิบติั p มาเป็นเกณฑใ์นการประเมินกระบวนการ 5) 
คุณสมบติัผูว้างแผนและผูด้าํเนินตามแผนการเงิน เป็นศกัยภาพของผูที้�จะวางแผนทางการเงิน ไดแ้ก่ ความเป็นผู ้
ฉลาดในธุรกิจทุกดา้น (สัสสะเมธะ) ความเป็นผูฉ้ลาดเกี�ยวกบัคน (ปุริสเมธะ) ความเป็นผูฉ้ลาดในในการใช้
เครื�องมือ (สัมมาปาสะ) และความเป็นผูฉ้ลาดในมนุษยส์ัมพนัธ์ (วาชเปยยะ) จากการสังเคราะห์ผลการวิจยั
สามารถนาํไปสู่การสร้างแนวคิดทฤษฎีรูปแบบการบูรณาการวางแผนทางการเงินแนวพุทธได ้ดงันี�  ถา้หากใชจ่้าย 
ลงทุน และเก็บออมตามสัดส่วนของเงินที�มีอยา่งเหมาะสมโดยมีความพอประมาณเป็นเกณฑต์ดัสินจะทาํให้การ
วางแผนทางการเงินมีประสิทธิภาพสมดุล ทาํให้ชีวิตมีความมั�งคั�งและเป็นสุข โดยไดส้ร้างเป็นรูปแบบ “MCIS 
Model” M คือ ความรู้ประมาณในการวางแผน C คือ การบริโภค I คือ การลงทุน และ S คือ การเก็บออม1673 

ภาณุพล ภูษา ไดท้าํการวิจยัเรื�องทศพิธราชธรรมกบัการบริหารงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล : 
ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตาํบลบางเพรียง อาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ ผลการวิจยัพบว่า 
ประชาชนที�อาศยัอยูใ่นตาํบลบางเพรียง อาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ ที�เป็นกลุ่มตวัอยา่ง มีความคิดเห็นวา่ 
ทศพิธราชธรรมกบัการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางเพรียงอาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ 
โดยภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง และเมื�อพิจารณาในแต่ละดา้นพบว่า อยู่ในระดบัปานกลางทุกดา้นการ
เปรียบเทียบทศพิธราชธรรมกบัการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางเพรียงอาํเภอบางบ่อ จงัหวดั
สมุทรปราการ โดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ประชาชนที�มีเพศ อาย ุอาชีพต่างกนั มีทศพิธราชธรรมกบั
การบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางเพรียง อาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ โดยรวมไม่แตกต่าง
กนั จึงปฏิเสธสมมติฐานที�ตั�งไว ้ส่วนประชาชนที�มีระดบัการศึกษา ที�ต่างกนั มีทศพิธราชธรรมกบัการบริหารงาน
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางเพรียง อาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ โดยภาพรวม แตกต่างกนั จึงยอมรับ
สมมติฐานที�ตั�งไว ้ อยา่งมีนยัสาํคญัที�ระดบั .05 ปัญหาเกี�ยวกบัทศพิธราชธรรมกบัการบริหารงานขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลบางเพรียง อาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ พบวา่ การใหก้ารช่วยเหลือไม่ทั�วถึง ไม่เท่าเทียม
กนั คณะกรรมการบริหารส่วนตาํบล ส่งเสริมดา้นการศึกษายงัไม่เพียงพอ เด็กและเยาวชนในหมู่บา้นไม่มีอุปกรณ์
กีฬา ขาดการสนบัสนุนสตรี และเด็กในหมู่บา้น การบริการไม่รวดเร็ว เพราะผูไ้ปติดต่อไม่รู้วิธีดาํเนินการ ไม่
สนใจชาวบา้น ขาดคนที�จะมาทาํงานเพื�อชาวบา้น และหมู่บา้นจริง ๆ เขา้ไม่ถึงปัญหา ใชง้บประมาณไม่ตรงกบั
ความตอ้งการของชาวบา้นอยา่งแทจ้ริง ขาดบุคลากรที�มีความรู้ความสามารถ การทาํงานไม่ต่อเนื�อง ขาดการสาน
ต่อ ล่าชา้ ส่วนขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัทศพิธราชธรรมกบัการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วน ตาํบลบางเพรียง 
อาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ พบวา่ ควรที�จะช่วยให้ทั�วถึงและเท่าเทียมกนัส่งเสริมดา้นการศึกษาให้
เพียงพอและทั�วถึง สนบัสนุนอุปกรณ์กีฬาประจาํหมู่บา้นเพื�อเด็กๆจะไดใ้ชอ้อกกาํลงักาย หากิจกรรมให้เด็กๆ ทาํ
เพื�อจะไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด รวมถึงสนบัสนุนให้สตรีและเด็กมีงานทาํหรืออาชีพ
เสริม ควรจดัระเบียบการดาํเนินการให้เป็นระเบียบและให้คาํแนะนาํแก่ประชาชนในตาํบลให้มากขึ�นเพื�อความ
สะดวกแก่ทุก ๆ ฝ่าย อยากใหค้ลุกคลีกบัชาวบา้นควรเลือกคนที�ทาํงานเพื�อชาวบา้นและหมู่บา้นจริงๆ ควรเขา้ไป
รับรู้ปัญหาจริงๆ จากชาวบา้นเสียก่อนแลว้ค่อยใชง้บประมาณนั�นให้ตรงตามความเป็นจริง คดัเลือกบุคคลที�มี
ความรู้ความสามารถเขา้มาทาํงานเพื�อใหง้านมีประสิทธิภาพ ปฏิบติัต่อบุคคลทุก ๆ คนอยา่งเท่าเทียมกนั ทาํงานให้

                                                
1673พชัรา ตณัฑยรรยง, “การวางแผนทางการเงินแนวพุทธ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศาสนศาสตร

ดุษฎีบณัฑิตสาขาวชิาพทุธศาสน์ศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั,2554), บทคดัยอ่. 
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ต่อเนื�อง และควรสานต่องานเพื�อให้เสร็จสิ�นลุร่วงไดอ้ยา่งรวดเร็วไม่คั�งคา้ง และเลือกคนที�ไม่เห็นแก่พวกพอ้ง 
เห็นแก่ญาติมิตรไม่เห็นแก่หนา้ใคร เขา้มาทาํงาน1674 

วิชญาภา เมธีวรฉัตร ไดท้าํการวิจยัเรื� องการพฒันาทรัพยากรมนุษยต์ามหลกัอิทธิบาท p : 
กรณีศึกษาโรงเรียนคีรีวงศว์ทิยา จงัหวดันครสวรรค ์ผลการศึกษาวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย คิดเป็นร้อยละ sR.q9 มีอายตุ ํ�ากวา่ o& ปี คิดเป็นร้อยละ RA.sW มีวฒิุการศึกษาตํ�ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
ss.-p และมีตาํแหน่งส่วนใหญ่ เป็นนกัเรียน คิดเป็นร้อยละ 87.58 การพฒันาทรัพยากรมนุษยต์ามหลกัอิทธิบาท 4 
ของโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จงัหวดันครสวรรค ์พบวา่ บุคลากรมีการพฒันาทรัพยากรมนุษยต์ามหลกัอิทธิบาท p 
ไดแ้ก่ ดา้นฉันทะ ดา้นวิริยะ ดา้นจิตตะ และดา้นวิมงัสา ในการปฏิบติัหนา้ที� โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื�อ
พิจารณาในแต่ละดา้น อยูใ่นระดบัมากทุกดา้นการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรในการพฒันาทรัพยากร
มนุษยต์ามหลกัอิทธิบาท p ของโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จงัหวดันครสวรรค ์จาํแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
และตาํแหน่ง ไม่แตกต่างกนั แนวทางการประยุกต์ใชก้ารพฒันาทรัพยากรมนุษยต์ามหลกัอิทธิบาท p ของ
โรงเรียนคีรีวงศว์ทิยา จงัหวดันครสวรรค ์บุคลากรตอ้งยดึหลกัอิทธิบาท p ในการปฏิบติัหนา้ที�ซึ� งจะส่งผลให้เป็น
ผูที้�มีความรัก ความพอใจในงาน ปฏิบติังานดว้ยความพากเพียรบากบั�น ดว้ยความเอาใจใส่ในงาน และมีการ
ตรวจสอบความสาํเร็จในงานอยูเ่สมอ ผลก็คือ การพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะมีประสิทธิภาพมากขึ�น ขึ�นอยูก่บั
ผูบ้ริหาร และตวับุคลากรเป็นแรงขบัเคลื�อนที�สาํคญัที�จะนาํไปสู่ความสาํเร็จไดใ้นอนาคต1675 
 สุนีย ์ นิ�มเฮ็ง ไดท้าํการวิจยัเรื�องศึกษาทศันะของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อการบริหารตามหลกัการ
บริหารเชิงพทุธ ผลการวจิยัพบวา่ ทศันะของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อแนวคิดการบริหารเชิงพุทธในภาพรวมพบวา่
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากที�สุด ทั�งทางดา้นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและหน่วยงาน ดา้นประโยชน์ต่อบุคลากรใน
หน่วยงานและดา้นประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคม พบวา่ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากที�สุด การบริหารงานโดยใชห้ลกั
พระพทุธศาสนา ไดแ้ก่ หลกักลัยาณมิตตตา ความเป็นมิตร โยนิโสมนสิการ การคิดใคร่ครวญ ธรรมอนัทาํให้งาม 
การมีความอดทนอดกลั�น และความสงบเสงี�ยม เป็นตน้ ทาํให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการทาํงาน และทาํ
ใหผ้ลงานออกมาอยา่งมีคุณภาพ ประสิทธิภาพเกิดผลดีแก่องคก์ร และการนาํหลกัการบริหารชิงพุทธมาบูรณาการ
ในการบริหารสถานศึกษา คือ การปฏิบติัหนา้ที�ในการบริหาร โดยใชห้ลกัการบริหารเชิงพุทธใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
หลกัการบริหารดา้นการครองตน หลกัการบริหารดา้นการครองคน และหลกัการบริหารดา้นการครองงาน ซึ� งอยู่
ในระดบัเห็นดว้ยมากที�สุด ผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างทศันะของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อแนวคิดการ

                                                
1674ภาณุพล ภูษา, “ทศพิธราชธรรมกบัการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาํบล : ศึกษาเฉพาะ

กรณีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางเพรียง อาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั,2554),
บทคดัยอ่. 

1675วชิญาภา เมธีวรฉตัร, “การพฒันาทรัพยากรมนุษยต์ามหลกัอิทธิบาท p : กรณีศึกษาโรงเรียนคีรี
วงศว์ทิยา จงัหวดันครสวรรค”์ (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศตร์ บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั,2554),บทคดัยอ่. 



 

 

829 
 

บริหารเชิงพทุธ และการนาํหลกัการบริหารเชิงพทุธมาบูรณาการในสถานศึกษา พบวา่ทั�งเพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
ตาํแหน่ง และประสบการณ์การทาํงาน มีทศันะคติไม่แตกต่างกนัในทุกตวัแปร1676 
 สุมาลี สุขอร่าม ไดท้าํการวจิยัเรื�องการประยกุตใ์ชพ้ทุธจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ กรณีศึกษา
บริษทัแฟรี�แลนด์สรรพสินคา้จาํกดั นครสวรรค์ ผลการวิจยัพบวา่ 1) ในการประกอบธุรกิจควรมีหลกัในการ
ดาํเนินธุรกิจและจริยธรรมธุรกิจเป็นหลกักฎเกณฑใ์นการอยูร่่วมกนัของคนในสังคมทุกๆ อาชีพ โดยเฉพาะใน
วงการธุรกิจก็สามารถนาํมาใชป้ระกอบในการดาํเนินธุรกิจได ้ ความสาํเร็จของธุรกิจตอ้งมีควบคู่กนัไปทั�งดา้น
กาํไรและผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจทั�งปวง ทั�งนี� ตอ้งมีปริมาณที�พอเหมาะทั�งสองดา้น ไม่มากเกินไปหรือไม่น้อย
เกินไป เช่น ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบ ปัญหาผลกระทบระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้ง ปัญหาสิ�งแวดลอ้ม เป็นตน้ จึง
เป็นการจาํเป็นอยา่งยิ�งที�จะตอ้งมีจริยธรรมเป็นหลกัในการดาํเนินธุรกิจ 2) พทุธจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ ที�
ปรากฏในคมัภีร์พระพุทธศาสนา ขั�นพื�นฐาน ไดแ้ก่ เบญจศีลเบญจธรรม ขั�นกลาง กุศลกรรมบถ และขั�นสูง 
อริยมรรค โดยมีหลกัการพฒันาธุรกิจ คือ หลกัทิฏฐธรรมิกตัถะ p โภวควภิาคธรรม p สุขของคฤหสัถ ์4 สงัคหวตัถุ 
p กุลจิรัฏฐิติธรรม p ปาปณิกงัคะ o และอริยทรัพย ์r ส่วนขอ้ห้ามในการประกอบธุรกิจ ไดแ้ก่ อบายมุข q และ
มิจฉาวณิชา W ดงัที�กล่าวมานี�  เป็นตน้ 3) บริษทั แฟรี�แลนดส์รรพสินคา้ จาํกดั ไดป้ระยกุตใ์ชพุ้ทธจริยธรรมในการ
ประกอบธุรกิจโดยการนาํหลกัธรรมมาใชใ้นการบริหารงานบุคคลของพนกังาน ตลอดถึงส่งเสริมใหป้ระพฤติตาม
หลกัพุทธจริยธรรม ละเวน้อบายมุข และมิจฉาวณิชชา ทาํให้พนกังานเกิดความรักในองคก์ร ขณะเดียวกนัก็ได้
บริการแก่ลูกคา้ดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริต ไม่เอารัดเอาเปรียบทาํให้ธุรกิจดาํเนินอยูไ่ด ้ท่ามกลางความเปลี�ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ ที�สาํคญับริษทัไดท้าํหนา้ที�ในการช่วยเหลือจรรโลงสงัคมดว้ยการร่วมมือกบัชุมชนสร้างสรรคส์งัคม
รักษาสิ�งแวดลอ้ม และจดัโครงการปฏิบติัธรรมสาํหรับบุคคลทั�วไป เป็นการคืนกาํไรใหก้บัสงัคมดว้ย1677 
 สุรียพ์ร แซ่เอี°ยบ ไดท้าํการวจิยัเรื�องการศึกษาวเิคราะห์หลกัธรรมจากนิทานชาดกที�ปรากฏในภาพ
จิตรกรรม พระวหิารหลวง วดัสุทศันเทพวราราม ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ ที�พระวิหารหลวง วดัสุทศันเทพวราราม มี
นิทานชาดกที�ปรากฏในภาพจิตรกรรมจาํนวน o- เรื�อง ดงันี�  &) เทวธมัมชาดก -) นฬปานชาดก o) กุลาวกชาดก p) 
โลสกชาดก 5) วานรินทชาดก q) พิฬาวตชาดก r) ฆตาสนชาดก 8) กากชาดก R) สิงคาลชาดก &A) สูกรชาดก &&) 
คุณชาดก &-)ทธิวาหนชาดก &o) มนัธาตุราชชาดก &p) สุวณัณกกักฏกชาดก &W) อุลูกชาดก &q) กากวตีชาดก &r) 
ชมัพกุชาดก &s)พาเวรุชาดก 19) สุสนัธีชาดก -A) มิตตวินทุกชาดก -&) ลฏุกิกชาดก --) ทพัภปุปผชาดก -o) สังข
ชาดก 24)ฆตปัณฑิตชาดก -W)สุปปารกชาดก -q) สมุททวาณิชชาดก -r) ชวนหังสชาดก -s)ปัณฑรกนาคราช
ชาดก -R) กิงฉันทชาดก oA) กุณาลชาดก o&) มหาชนกชาดก o-) มโหสธชาดก นิทานชาดกเหล่านี� มีหลกัธรรม
ต่างๆ สอดแทรกอยู ่ซึ�งผูว้จิยัไดจ้ดัหลกัธรรมเป็น &R) หลกัธรรม อาทิ หลกัไตรสิกขา หลกัฆราวาสธรรม 4 สัปปุ
ริสธรรม 7 อริยทรัพย ์r โลกธรรม s และอุปกิเลส &q เป็นตน้ และเมื�อถึงตอนจบของนิทานชาดกจะปรากฏการ

                                                
1676สุนีย ์ นิ�มเฮ็ง, “ศึกษาทศันะของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อการบริหารตามหลกัการบริหารเชิง

พุทธ” สารนิพนธ์ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารและนโยบายสวสัดิการสังคม 
ภาควชิาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,2554),บทคดัยอ่. 

1677สุมาลี สุขอร่าม, “การประยกุตใ์ชพุ้ทธจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ กรณีศึกษาบริษทัแฟรี�
แลนด์สรรพสินคา้จาํกดั นครสวรรค”์ (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั,2554), บทคดัยอ่. 
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ประกาศสัจจะของพระพุทธเจา้ นั�นคือการแสดงอริยสัจ 4 ซึ� งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา จนทาํให้ผูที้�ไดฟั้ง
นิทานชาดกในขณะนั�นไดบ้รรลุธรรมต่างๆ ตั�งแต่พระโสดาบนัจนถึงพระอรหนัต ์แสดงใหเ้ห็นวา่หลกัธรรมต่างๆ 
เหล่านี�  สามารถพฒันายกระดบัจิตใจของบุคคลให้กา้วออกจากโลกียบ์รรลุถึงโลกุตตระได ้นอกจากนี�หลกัธรรม
จากนิทานชาดกเหล่านี�  ยงัส่งเสริมคุณค่าการดาํเนินชีวิตในสังคมไทยในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นการเมืองการ
ปกครอง ดา้นการศึกษา ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมและวถีิชีวติของคนไทย หลกัธรรม
ที�พบมีผลต่อสงัคมไทยทุกดา้น เช่น ศีล หิริ โอตตปัปะ ปัญญา ในอริยทรัพย ์r เป็นตน้ เป็นพื�นฐานที�สาํคญัในการ
ดาํเนินชีวติของคนไทย เห็นไดช้ดัเจนถึงคุณประโยชน์ของนิทานชาดกที�ปรากฏอยูใ่นภาพจิตรกรรมในพระ-วหิาร
หลวงแห่งนี�  บุคคลสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการประพฤติตนและดาํเนินชีวิต เพื�อทาํให้ตนเองและสังคมมี
ความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองไดอ้ยา่งดียิ�ง จึงควรที�จะไดน้าํวทิยานิพนธ์นี� เผยแผใ่หแ้ก่ผูที้�สนใจ1678 
 อรอนงค ์ มหามิตร ไดท้าํการวิจยัเรื�องการจดัสวสัดิการชุมชนดว้ยหลกัสังคหวตัถุ p ของชุมชน
หนองลูกชา้ง ตาํบลบา้นขาม อาํเภอจตัุรัส จงัหวดัชยัภูมิ ผลการศึกษาพบวา่ รูปแบบการจดัสวสัดิการชุมชนบา้น
หนองลูกชา้ง ไดด้าํเนินกิจกรรมจาํนวน o กิจกรรม ไดแ้ก่ กลุ่มออมทรัพยเ์พื�อการผลิตหนองลูกชา้ง  กลุ่มสจัจะวนั
ละ 1 บาท และ กองทุนหมู่บา้นหนองลูกชา้ง การนาํหลกัสังคหวถุั p ในการจดัสวสัดิการชุมชนบา้หนองลูกชา้ง 
จากการศึกษาในเชิงเอกสารและคมัภีร์ทางพระพุทธศาสนาพบวา่ ธรรมะที�เรียกวา่สังคหวตัถุ p นั�น เป็นธรรมที�
แสดงให้เห็นถึงหลกัการสงเคราะห์ช่วยเหลือกนัให้บรรลุความสําเร็จตามจุดมุ่งหมายที�กาํหนดไว ้ และสามารถ
นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพ ประกอบดว้ย &)ทาน การให้ -) ปิยวาจา การพูดจาไพเราะ o) อตัถจริยา 
การประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ และ p) สมานตัตตาความสมํ�าเสมอ ผลการประยกุตใ์ชห้ลกัสังคหวตัถุ p ของ
การจดัสวสัดิการชุมชนหนองลูกชา้งไดน้าํมาใชค้รบทั�ง p องคป์ระกอบ ในเรื�องของการให ้(ทาน) เป็นวตัถุคือเงิน
ที�นาํมาร่วมกนัลงทุนในการจดัตั�งกลุ่ม การใชค้าํพูดที�ไพเราะมีประโยชน์ (ปิยวาจา) การประพฤติตนให้เป็น
ประโยชน์ (อตัถจริยา) และความสมํ�าเสมอ (สมานตัตตา) ซึ� งผลการประยกุตใ์ชห้ลกัสังคหวตัถุ p ทาํให้การจดั
สวสัดิการชุมชนหนองลูกชา้ง ช่วยเหลือชาวบา้นในการหาเลี�ยงชีพได ้ ถือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของ
ชาวบา้นไดเ้ป็นอยา่งดี ทาํใหมี้ทุนทรัพยใ์นการเลี�ยงชีพ และมีเงินออมทรัพยส์ะสม การจดัสวสัดิการชุมชนจึงเป็น
การสร้างหลกัประกนัชีวิตที�ดีให้กบัชาวบา้นถือเป็นภูมิปัญญาที�ทุกคนไดร่้วมกนัดาํเนินการจนประสบผลสาํเร็จ
เป็นอยา่งดี1679 

เอื�อมอร ชลวร ไดท้าํการวจิยัเรื�องการจดัการความรู้เชิงพุทธบูรณาการ ผลการวิจยัพบวา่  ความรู้มี 
- ประเภท คือ ความรู้ฝังลึกในตวัคน (tacit knowledge) และความรู้ชดัแจง้(explicit knowledge)ในกระบวนการ
จดัการความรู้มีหลกัในการพยายามนาํเอาความรู้ที�ฝังลึกในคนออกมาเป็นความรู้ชดัแจง้โดยการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ 
มีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนั แมว้่ากระบวนการจดัการความรู้จะมีหลากหลายวิธีการ แต่กระนั�นก็ตาม ผูว้ิจยัเห็นว่า

                                                
1678สุรียพ์ร แซ่เอี°ยบ, “การศึกษาวิเคราะห์หลกัธรรมจากนิทานชาดกที�ปรากฏใน ภาพจิตรกรรม 

พระวหิารหลวง วดัสุทศันเทพวราราม” (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั,2554),บทคดัยอ่. 

1679อรอนงค ์ มหามิตร, “การจดัสวสัดิการชุมชนดว้ยหลกัสังคหวตัถุ p ของชุมชนหนองลูกชา้ง 
ตาํบลบ้านขาม อาํเภอจัตุรัส จังหวดัชัยภูมิ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พระพทุธศาสนา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั,2554),บทคดัยอ่. 
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กระบวนการจดัการความรู้มกัมีขอ้จาํกดัจากหลายเหตุปัจจยัซึ� งอาจฉุดให้กระบวนการจดัการความรู้ไม่สามารถ
ทาํงานไดเ้ตม็ที�ในขณะที�เมื�อพิจารณาการจดัการความรู้ในพระพุทธศาสนานั�นจะเห็นวา่มีการสืบทอดองคค์วามรู้
ผ่านกาลเวลาที�ยาวนานร่วม -,qAA ปี ซึ� งนบัว่ายาวนานมากแสดงให้เห็นถึงกระบวนการบริหารจดัการความรู้
ในทางพระพุทธศาสนาเป็นกระบวนการที�มีประสิทธิภาพสูงมากจึงสามารถรักษาองคค์วามรู้ทั�งปริยติั แนวทาง
ปฏิบติั และปฏิเวธธรรมไวไ้ดอ้ย่างดี โดยผูว้ิจยัเห็นว่า หลกัธรรมที�โดดเด่นในพระพุทธศาสนาที�ทาํให้เกิด
กระบวนการสืบทอดอายพุระพุทธศาสนาไดย้าวนานมีอยู ่ p หมวดคือ 1) การใชห้ลกัไตรสิกขา ในการจดัสร้าง
สังคมให้เขา้ใจซึ� งกนัและกนั 2) การสร้างกระบวนการเรียนรู้จากภายในดว้ยหลกัสาราณียธรรม 3) กระบวนการ
จดัการสังคีติร้อยกรองพระธรรมและพระวินัยให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการจดจาํและนําไปปฏิบัติและ 4) 
กระบวนการสร้างสังคมแห่งสงฆ์ อนัไดแ้ก่ การมีพระวินยัและระเบียบวิธีปฏิบติัวา่ดว้ยการรวมตวัเป็นหมู่สงฆ ์
จากองคค์วามรู้ในดา้นการจดัการความรู้ และองคค์วามรู้ในพระพุทธศาสนาที�ผ่านมาผูว้ิจยัไดน้าํพุทธธรรม ทั�ง p 
หมวดเขา้มาประยกุตส์ร้างรูปแบบจดัการความรู้เชิงพุทธบูรณาการผูว้ิจยัเริ�มจากการประยกุตโ์มเดลเกลียวความรู้
ของอิคุจิโร่ โนนากะ (Ikujiro Nonaka) ที�เรียกวา่ เซกิ (SECI) มาเป็นแนวคิดหลกัของการปฏิบติั ซึ�งมีองคป์ระกอบ 
p แบบดว้ยกนัคือ 1) การขดัเกลาทางสังคม (socialization) 2) การสกดัความรู้ออกจากตวัคน (Externalization) 3) 
การผสมผสานความรู้ (Combination) 4) การผนึกความรู้ในตน (Internalization) เป็นพลวติั ที�มีการหมุนใน
ลกัษณะที�เป็นเกลียว (spiral) เป็นการสร้างความรู้ใหม่ที�ไม่รู้จบ แลว้นาํหลกัพุทธธรรม p หมวดขา้งตน้มา
เสริมแรงผลกัดนัให้เกิดพลงัในการขบัเคลื�อน ซึ� งไดเ้สนอเป็นแบบจาํลองใหม่ หลงัจากนั�นไดน้าํแบบจาํลอง
ดงักล่าวมาทาํการตรวจสอบองคค์วามรู้ดว้ยผูท้รงคุณวฒิุดว้ยกระบวนการสนทนากลุ่ม (focus group) สรุปผลวา่
ไดแ้บบจาํลองการจดัการความรู้เชิงพทุธบูรณาการที�พร้อมนาํไปใชง้านไดใ้นองคก์รทั�วไป1680 

พระชินาธิ ชินวโร (เพชรพิทกัษ์) ไดท้าํการวิจยัเรื�องบาํเพ็ญศีลบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาท
กรณีศึกษาพระภูริทตัตชาดก ผลการวจิยัพบวา่ &) ศีลเป็นหลกัประพฤติทางกาย วาจา และการเลี�ยงชีพสุจริต โดยมี
เจตนาเป็นเครื�อง ประพฤติที�ทาํใหง้ดเวน้จากทุจริต เพื�ออบรมจิตใจใหต้ั�งอยูใ่นกศุลธรรมทั�งหลาย ศีลเมื�อประพฤติ
ปฏิบติัถูกตอ้งตรงตามหลกัการทั�งหลาย สภาพจิตใจก็จะเป็นอิสระจากตณัหาทั�งหลาย ประโยชน์ที�ไดจ้ากศีลคือ 
การควบคุมความประพฤติ ป้องกนัไม่ให้ตกไปสู่ความชั�ว จิตใจสงบจากกิเลสเป็นสมาธิ มีปัญญาที�เกื�อกูลแก่การ
กาํจดัอวิชชา และเป็นบาทฐานแห่งความบริสุทธิ{ หลุดพน้ ดงันั�นจึงควรนาํศีลมาเป็นหลกัในการประพฤติปฏิบติั
อยา่งต่อเนื�องดว้ยความไม่ประมาท -) ศีลบารมี คือการบาํเพญ็ศีลใหย้ิ�งยวดขึ�นไปอีกศีลบารมี ในพระไตรปิฎก ได้
ให ้ความหมายหนึ�งคือ เป็นเป้าหมายของการปฏิบติัธรรม อีกความหมายหนึ�งคือ เป็นแนวทางปฏิบติัเพื�อให้บรรลุ
ถึงเป้าหมายสูงสุดคือหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ ลาํดับขั�นของบารมีคือ บารมี อุปบารมี และปรมตัถบารมี 
ระยะเวลาในการบาํเพญ็บารมีของพระโพธิสัตว ์เมื�อเริ�มตน้ไดรั้บการพยากรจากพระพุทธเจา้พระองคก่์อน คือ สี�
อสงไขยแสนกปั ความเต็มเปี� ยมของบารมีนั�น ยงัมีขอบเขตในแต่ละการบรรลุธรรมดว้ย กล่าวคือพระสัมมาสัม
พุทธเจา้จะตอ้งมีความเต็มเปี� ยมของบารมีในขอบเขตที�มากกวา่พระปัจเจกพุทธเจา้และลดหลั�นลงมาตามลาํดบั
จนถึงระดบัอริยบุคคลคือ พระโสดาบนั o) พระภูริทตัไดบ้าํเพญ็บารมีซึ� งเป็นของพุทธการกธรรม เป็นธรรมที�ทาํ
ใหเ้ป็นพระพทุธเจา้ โดยจะตอ้งบาํเพญ็ศีลให้มั�นคงดุจจามรีที�ตอ้งรักษาขนหางของตน และตอ้งบาํเพญ็ศีลในภูมิ

                                                
1680เอื�อมอร ชลวร, “การจดัการความรู้เชิงพุทธบูรณาการ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎี

บณัฑิต สาขาวชิาพระพทุธศาสนา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั,2554), บทคดัยอ่. 
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ทั�ง p อนัไดแ้ก่ ปาฏิโมกขสังวรศีล, อินทรียสังวรศีล, อาชีวสังวรศีล, และปัจเจเวกขณศีลให้สมบูรณ์อีกดว้ย โดย
หากเมื�อพิจารณาตามสิ�งที�พระภูริทตัไดป้ระกาศที�จะสละไดแ้ก่ ผิวก็ดี หนงัก็ดี เอ็นก็ดี กระดูกก็ดี ซึ� งเป็นอวยัวะ
แลว้ ลาํดบัขั�นของการบาํเพญ็ศีลบารมีของพระภูริทตั จึงเป็นศีลอุปบารมี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื�อไปเกิดในสวรรค ์
ศีลนั�นยงัเป็นเครื�องบ่มโพธิญาณ เพื�อให้บรรลุถึงพระสัมมาสัมโพธิญาณ ประโยชน์และคุณค่าของการรักษาศีล
ของพระภูริทตันั�น เป็นธรรมที�จะตอ้งบาํเพญ็เพื�อบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณทาํให้เกิดการอุบติัขึ�นของสมเด็จ
พระสมัมาสมัพทุธเจา้ที�มีนามวา่โคคม ศีลบารมีในภูริทตัชาดกนั�นไม่วา่จะเป็นหลกัไตรสิกขา หลกัอริยทรัพย ์เป็น
ตน้ที�สามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บัสงัคมไทยไดทุ้กเมื�อ ไม่วา่จะเป็นในดา้นสงัคม การเมือง เศรษฐกิจ ทุกดา้น ลว้น
แลว้แต่มีศีลเป็นพื�นฐานทั�งสิ�น จึงทาํให้เกิดมีหลกัธรรมที�สามารถนาํมาประยุกต์ใชก้บัสังคมไทยได ้เพราะถา้

สงัคมใดขาดศีลแลว้ยอ่มหาความสงบสุขไดย้าก1681 
พระทศพล พรมมินทร์ ไดท้าํการวิจยัเรื�องแนวคิดเรื�องภาวะผูน้าํในชาดก ผลการวิจยัพบวา่ ภาวะ

ผูน้าํ หมายถึง ความสามารถของพระโพธิสตัวใ์นการนาํพาตนเองให้ตั�งตนอยูใ่นศีลธรรมที�ดีจนเป็นแบบอยา่งให้
ผูอื้�น และอบรมสั�งสอนผูอื้�นให้เป็นคนดี มีความสามารถในการนาํพาผูอื้�นให้รอดพน้จากอนัตราย พร้อมทั�ง
สามารถทํางานให้สําเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที�ตั� งไวโ้ดยใช้หลักคุณธรรมเป็นแนวในการปฏิบัติ อีกทั� งมี
ความสามารถในการปกครองหมู่คณะใหเ้กิดความสงบร่มเยน็ มีความสุขทั�งทางโลกและทางธรรม ผูน้าํจะมีภาวะ
ที�ดีไดน้ั�นจะตอ้งมีคุณธรรมที�ดีในตนเองเป็นพื�นฐานสาํคญั โดยยึดหลกัธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบติั ประเภท
ผูน้าํในชาดกมี 6 ประเภทดว้ยกนั คือ 1) ผูน้าํแบบพ่อพระ เป็นศูนยก์ลางแห่งความรักและความศรัทธา 2) ผูน้าํ
แบบอตัตาธิปไตย หรือ แบบเผด็จการ 3) ผูน้าํแบบประชาธิปไตย 4) ผูน้าํแบบปิตุราชา 5) ผูน้าํที�ยึดระเบียบแบบ
แผนเป็นเกณฑใ์นการปฏิบติังาน 6) ผูน้าํแบบจูงใจ ลกัษณะผูน้าํในชาดกที�คน้พบ คือ 1) ผูน้าํที�มีคุณธรรม เช่น มี
ความมานะอดทน มีวาจาสจัจะมีความเด็ดขาดกลา้หาญในการตดัสินใจ เอาการเอางานเอาใจใส่ต่องานของตน มี
ความยุติธรรม มีความกตญัGูรู้คุณต่อผูมี้พระคุณ เป็นผูเ้สียสละ รู้จกัสามคัคีปรองดอง มีความรอบคอบไม่
ประมาทหนกัแน่นมีเหตุผล 2) ผูน้าํที�ขาดคุณธรรม เช่น มีความอกตญัGู ผกูใจพยาบาทผูอื้�น เป็นคนที�มีจิตใจโลเล 
ลุ่มหลงในกามคุณ สร้างความเดือดร้อนใหแ้ก่ผูอื้�น ไม่รู้จกัประมาณตน มีจิตใจที�โหดร้าย ไม่มีความซื�อสัตยสุ์จริต
ต่อหนา้ที� คุณสมบติัของผูน้าํในชาดกมีอยู ่ 2 ขอ้ใหญ่ ๆ คือ 1) คุณสมบติัทางดา้นกายภาพ เช่น มีพละกาํลงัมี
ร่างกายที�แข็งแรง มีหนา้ตาดี 2) คุณสมบติัทางดา้นจิตใจ อารมณ์ และความคิด จากการวิจยัพบวา่ ตอ้งมีการมอง
การไกล มีวิสัยทศัน์ สามารถมองเหตุการณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีไหวพริบ ให้
คาํปรึกษาแก่ผูอื้�น รู้จักคบมิตรเขา้หาผูรู้้ที�สําคญัคุณสมบัติ ผูน้าํที�ดีนั�นตอ้งประกอบดว้ยหลกัธรรมต่าง ๆ 
หลกัธรรมที�เกี�ยวกบัผูน้าํในทางพระพุทธศาสนาดงัที�ปรากฏในชาดกคือ ทศพิธราชธรรม สัปปุริสธรรม 7 สังคห

วตัถุ 4 อิทธิบาท 4 พรหมวหิาร 4 มีความยติุธรรม ละเวน้จากอคติ 41682 

                                                
1681พระชินาธิ ชินวโร (เพชรพิทกัษ)์, “บาํเพญ็ศีลบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาทกรณีศึกษาพระ

ภูริทตัตชาดก” (วทิยานิพนธ์ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาพระพทุธศาสนา  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวทิยาลยั,-WWW), บทคดัยอ่. 

1682พระทศพล พรมมินทร์,“แนวคิดเรื�องภาวะผูน้าํในชาดก” (วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหา
บณัฑิต สาขาวชิาปรัชญา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่,2555, บทคดัยอ่) 



 

 

833 
 

กอบชยั รัฐอุบล ไดท้าํการวิจยัเรื�องวรรณศิลป์และอุดมการณ์ของตวัละครในมหาเวสสันดรชาดก 
สาํนวนอีสาน ผลการวจิยัดา้นอุดมการณ์ของตวัละคร พบวา่มีอุดมการณ์ที�ถูกนาํเสนอผ่านตวัละครใน 4 ลกัษณะ 
คือ 1) อุดมการณ์สูงสุด หรืออุดมการณ์กระแสหลกัของเรื�อง ถูกนาํเสนอผา่นตวัละครพระเวสสนัดร อุดมการณ์ดงั
กล่าวคืออุดมการณ์แห่งความหลุดพน้ 2) อุดมการณ์ความรัก ประกอบดว้ยความรักในสองสถานะ คือ สถานะที�
หนึ�ง ความรักระหวา่งบิดามารดากบับุตร ไดแ้ก่ ความรักที�พระเจา้สญชยั พระนางผุสสดีมอบให้แก่พระเวสสันดร 
และความรักที�พระเวสสันดรมอบให้สองกุมารสถานะที�สอง ความรักแบบสามีภรรยา ไดแ้ก่ ความรักที�พระ
เวสสนัดรมีต่อพระนางมทัรี และความรักที�พราหมณ์เฒ่าชูชกมีต่อนางอมิตตดา 3) อุดมการณ์ทางชนชั�น นาํเสนอ
ผ่านพระเจ้าสญชัย ที�เป็นชนชั�นกษตัริยแ์บบธรรมราชา ซึ� งเป็นกษตัริยต์ามคติทางพระพุทธศาสนา และ 
อุดมการณ์ทางชนชั�นของพระเวสสนัดรที�ทาํหนา้ที�กษตัริยค์วบคู่ไปกบัความเป็นพระโพธิสัตว ์และ 4) อุดมการณ์
ทางเพศถูกนาํเสนอในหลายสถานะ เช่น พระเวสสันดรในฐานะปิตาธิปไตย นางอมิตตดา ในฐานะของความ
เป็นมาตาธิปไตย รวมถึง พราหมณ์เฒ่าชูชก ในฐานะของการถูกลดทอนความเป็นชายตลอดจนพระนางมทัรีใน
ฐานะของความเป็นสตรีตามขนบในวฒันธรรมอีสาน การนาํเสนอภาพอุดมการณ์ผ่านตวัละครและเนื�อหาของ
วรรณกรรมโบราณ ที�ประกอบสร้างขึ�นเป็นสํานวนใหม่ แสดงให้เห็นว่า ในทุกยุคทุกสมยัจาํเป็นจะตอ้งมี
อุดมการณ์ร่วมและอุดมการณ์ที�แตกต่างที�ไดรั้บการนาํเสนอผ่านตวัละคร แต่อยา่งไรก็ตามการให้คุณค่าเชิงลบ
และเชิงบวกต่อการกระทาํต่างๆ ของตวัละครแต่ละตวัเป็นสิ�งที�เชื�อมโยงกบัวาทกรรมที�อยูใ่นสังคมที�กลายเป็น

กรอบความคิดที�ส่งผลต่อการกระทาํของตวัละครและผูค้นในสงัคมดว้ยเช่นกนั1683 
ชยพล เพชรพิมล ไดท้าํการวิจยัเรื�องทฤษฏีบารมี ผลการวิจยัพบวา่ องคป์ระกอบของทฤษฏีบารมี

นั�นประกอบดว้ย q องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ &) การบาํเพญ็สั�งสมบารมี -) ความเที�ยงธรรมโปร่งใส o) ความสามารถ
ในการสื�อสาร p) ความมีส่วนร่วม W) ความเอื�ออาทร และ q) ความอดทน ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบทฤษฏี
บารมีเป็นความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบดา้นปัจจยัแวดลอ้มซึ�งประกอบดว้ยความสามารถในการสื�อสาร ความมี
ส่วนร่วม ความเอื�ออาทร และความอดทนกบัองคป์ระกอบดา้นทกัษะการสร้างบารมีของผูบ้ริหารซึ�งประกอบดว้ย
การบาํเพญ็สั�งสมบารมีและความเที�ยงธรรมโปร่งใส และทฤษฏีบารมีเป็นพหุองคป์ระกอบที�มีความสัมพนัธ์กนัมี
ความเหมาะสมเชิงทฤษฏีมีความเป็นไปได ้เป็นประโยชน์และถูกตอ้งครอบคลุม สอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ์1684 

ปิยะบุตร รักษว์งษ ์ไดท้าํการวจิยัเรื�องศึกษาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามหลกัสังคหวตัถุ 
p วิทยาลยัอาชีวศึกษาสระบุรี อาํเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี ผลการวิจยัพบวา่ &) ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็น
เกี�ยวกบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามหลกัสังคหวตัถุ p โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก รายดา้น มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ดา้นที�มีความคิดเห็นมากเป็นอนัดบัที�หนึ�ง ไดแ้ก่ดา้นปิยวาจา และดา้นสมานตัตตา 

                                                
1683กอบชยั รัฐอุบล, “วรรณศิลป์และอุดมการณ์ของตวัละครในมหาเวสสันดรชาดก สํานวน

อีสาน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัขอนแก่น
,2556), บทคดัยอ่. 

1684ชยพล เพชรพิมล, “ทฤษฏีบารมี” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ภาควชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2556),บทคดัยอ่. 
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รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นอตัถจริยา ส่วนดา้นที�มีความคิดเห็นตํ�าสุด คือ ดา้นทาน 2) การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็น
ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามหลกัสังคหวตัถุ p ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 เมื�อจาํแนกตามเพศ ตาํแหน่ง/หนา้ที� การฝึกอบรม และการร่วมทาํกิจกรรมเพื�อ
ชุมชน/สงัคม เมื�อจาํแนกตามอาย ุระดบัการศึกษา และประสบการณ์ทางาน โดยภาพรวม ผูบ้ริหารและครูมีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั A.AW o) ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาภาวะผูน้าํของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามหลกัสงัคหวตัถุ p วทิยาลยัอาชีวศึกษาสระบุรี อาํเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี คือ 1) ดา้นทาน 
ผูบ้ริหารควรสอนงานหรือแนะนาํให้บุคลากรที�ขาดความรู้และประสบการณ์ ตามโอกาสสมควร 2) ดา้นปิยวาจา 
ผูบ้ริหารควรใชค้าํพูดที�มีประโยชน์ มีเหตุผล และกล่าวถูกกาลเทศะ ควรกล่าวยกยอ่ง หรือชมเชย บุคลากรที�
ประสบผลสาํเร็จในการปฏิบติังานดว้ยความจริงใจและดว้ยความยินดีเสมอ 3) ดา้นอตัถจริยา ผูบ้ริหารควรร่วม
ช่วยแกไ้ขปัญหาดา้นต่างๆ ที�เกิดขึ�นดว้ยความตั�งใจ และกระตือรือร้น ผูบ้ริหารควรมีความยินดีที�จะช่วยเหลือ
บุคลากรอยา่งเสมอภาค 4) ดา้นสมานตัตตา ผูบ้ริหารควรวางตนเสมอตน้เสมอปลาย กบับุคลากรทุกคนผูบ้ริหาร
ควรปรับตวัเขา้กบัผูอื้�นไดเ้ป็นอยา่งดี มีความเป็นกนัเอง ผูบ้ริหารควรปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที�ดีและเหมาะสมกบั
บทบาทของผูน้าํ1685 

พระมหาธีระ ขนฺติธโร (รอดประพฒัน์) ไดท้าํการวจิยัเรื�องการศึกษาขนัติบารมีของพระโพธิสตัวที์�
ปรากฏในชาดก ผลการศึกษาพบวา่ แนวคิดเรื�องบารมีและชาดกในพระพทุธศาสนา กล่าวตามความหมายระหวา่ง
บารมีและชาดก คาํวา่บารมี คือ การบาํเพญ็สะสมบุญเมื�อครั� งเป็นพระโพธิสัตว ์ส่วนชาดกเป็นเรื�องราวของพระ
โพธิสัตว ์โดยการบาํเพญ็บารมีก็มีความแตกต่างกนัออกไปและประเภทที�ไดรั้บก็มี ความแตกต่างกนัดว้ย เพราะ
โดยความสาํคญัของชาดก คือ เพื�อใชส้อนธรรมะ เพื�อศึกษาธรรมะดว้ยความสนุกสนานเพลิดเพลิน เพื�อแกค้วาม
สงสัยของพุทธศาสนิกชน มี - ประเภท คือ ชาดกในนิบาตกับชาดกนอกนิบาต และชาดกทุกเรื� องจะมี
องคป์ระกอบ o ประการ คือ (&) ปรารภเรื�องคือ บทนาํ จะกล่าวถึงมูลเหตุหรือที�มาของชาดก (-) อดีตนิทาน หรือ
ชาดก หมายถึงเรื�องที�พระพุทธเจา้ตรัสเล่า (o) ประชุมชาดก ประมวลชาดกเป็นเนื�อความตอนสุดทา้ยของชาดก 
กล่าวถึงบุคคลในชาดก วา่ผูใ้ดกลบัชาติเป็นใครบา้งในปัจจุบนักาล การบาํเพญ็ขนัติบารมีในพระพทุธศาสนา โดย
มีลาํดบัความเป็นมาของการบาํเพญ็ขนัติบารมีของโพธิสัตวใ์นชาดกที�ยาวนาน ซึ� งโดยความหมายของขนัติบารมี 
คือ ความอดทนต่อ สิ�งต่างๆ และที�สาํคญัเป็นเรื�องราวที�ถูกบนัทึกไวใ้นพระไตรปิฎกทั�งที�ปรากฏในอรรถกถา
ชาดกการบาํเพญ็ขนัติบารมีของพระโพธิสตัวใ์นชาดกนั�นสอนให้บุคคลในปัจจุบนัไดเ้ห็นคุณค่าและประโยชน์ที�
จะไดรั้บจากการบาํเพญ็ขนัติบารมี ลาํดบัเรื�องราวการบาํเพญ็ขนัติบารมีของ พระโพธิสัตวใ์นชาดก มี - ประเภท 
คือ (&) อนิยตโพธิสัตวแ์ละ (-) นิยตโพธิสัตว ์ในส่วนของระดบัขนัติบารมีของพระโพธิสัตวใ์นชาดกที�แตกต่าง
กนั คือ ขนัติบารมีขั�นตน้ ขนัติอุปบารมีขั�น และขนัติบารมีขั�นสูงสุด ขึ�นอยูก่บัการปฏิบติัเพื�อเขา้ถึงขนัติบารมีของ
พระโพธิสตัวใ์นชาดก อนัจะมีคุณค่าของขนัติบารมีช่วยขจดัโทสะ การดาํเนินชีวติที�ถูกตอ้ง มีอาํนาจและวาสนาดี
เป็นที�นบัถือทางสงัคม แต่ในความเป็นจริงแลว้ จุดมุ่งหมายของพระโพธิสัตวต์่อการบาํเพญ็บารมีก็เพื�อสะสมบุญ
บารมีเพื�อเป็นพระพทุธเจา้ แต่ปุถุชนก็สะสมไวเ้พื�อให้ตนเองไดรั้บความสุข ความเจริญในการพฒันาและดาํเนิน

                                                
1685ปิยะบุตร รักษว์งษ,์ “ศึกษาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามหลกัสังคหวตัถุ p วิทยาลยั

อาชีวศึกษาสระบุรี อาํเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษาบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั,2556),บทคดัยอ่. 
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ชีวติของตนเองและผูอื้�นไดเ้ป็นอยา่งดี การประยกุตใ์ชข้นัติบารมีในการพฒันาชีวติ กล่าวคือ การนาํขนัติบารมีไป
พฒันาชีวิตสามารถพฒันาไดท้ั�งทางดา้นร่างกายและจิตใจ ในดา้นจิตใจนั�นจะตอ้งสร้างความเขม้แข็งให้เกิดขึ�น 
ส่วนทางดา้นร่างกายจะตอ้งมีการดูแลรักษาสุขภาพกายใหแ้ขง็แรงอยูเ่สมอ เพราะสิ�งเหล่านี� มีผลต่อขนัติบารมีกบั
การรักษาศีล W ในสังคมไทยเพื�อสกัดกั�นการล่วงละเมิดศีล W สําหรับการประยุกต์หลักขันติบารมีไปใช้ใน
ชีวติประจาํวนั คือ การพิจารณาสิ�งที�เกิดขึ�นในทุกวนัๆ แก่ร่างกายและจิตใจของเราไม่ให้อ่อนแอ เพราะโทษแห่ง
การขาดขนัติบารมีนั�นสร้างความเดือดร้อนและเสียหายแก่ตนเองและผูอื้�น เช่น ความโทสะ ทาํให้ทาํร้ายร่างกาย
ของผูอื้�นได ้เป็นตน้ เมื�อสามารถบาํเพญ็ขนัติบารมีธรรมไดแ้ลว้ก็จะไดรั้บประโยชน์ของขนัติ q ประการกล่าว คือ 
(&) ทาํใหเ้ป็นคนหนกัแน่น ไม่อ่อนแอ ไม่ทอ้ถอย กลา้เผชิญชีวิตทุกชนิดได ้(-) ทาํให้บุคคลมีมารยาทที�ดีงาม ไม่
วูว่าม มกัโกรธ (o) ความอดทนช่วยพฒันาคนใหเ้ป็นบณัฑิต เป็นคนมีเสน่ห์น่ารัก (p) ความอดทนเป็น บ่อเกิดของ
ศีล สมาธิ และปัญญา (W) ความอดทนเป็นเครื�องมือตดัตน้เหตุของความชั�วทั�งหลาย และ (q) ความอดทนช่วยให้
บุคคลประพฤติพรหมจรรยบ์รรลุธรรมได้รวดเร็ว ดงัเช่นที�ไดป้รากฏการบาํเพ็ญขนัติบารมีในชาดกของพระ
โพธิสตัว ์ผูป้รารถนาที�จะเป็นพระพทุธเจา้ในอนาคตกาล1686 
 

งานวจิยัต่างประเทศ 
โจรี�  (Jory) ไดท้าํการวจิยัเรื�องประวติัของการเทศน์มหาชาติและการมีส่วนช่วยสนบัสนุนของการ

เทศน์มหาชาติต่อวฒันธรรมการเมืองไทย ผลการวิจยัพบวา่ จากการที�ไดพิ้จารณาทบทวนเวสสันดรชาดกหรือที�
คนไทยรู้จกักนัโดยทั�วไปว่า “มหาชาติ” นั�นเห็นไดช้ดัว่ามหาชาติไดรั้บความนิยมในหมู่คนไทยเนื�องจากว่ามี
ลกัษณะที�แตกต่างจากคมัภีร์ทางพระพุทธศาสนาอื�นมากเพราะถูกเขียนขึ�นสาํหรับวตัถุประสงคเ์พื�อการเทศน์ให้
เขา้ถึงกลุ่มผูฟั้งโดยเฉพาะ การวิจยัครั� งนี� ไดศึ้กษาคน้ควา้ถึงประวติัของการเทศน์มหาชาติในหมู่คนไทยที�ไดรั้บ
อิทธิพลจากพุทธศาสนานิกายเถรวาท ทั�งนี�บนัทึกทางประวติัศาสตร์แสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนวา่เวสสันดรชาดก
ไดรั้บความนิยมทั�งชนชั�นปกครองและผูถู้กปกครองชาวไทยมานาน มีความนิยมการเทศน์มหาชาติในผูป้กครอง
ของไทยโดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาของการรวมกลุ่มทางการเมือง ซึ� งเด่นชัดที�สุดในช่วงระยะเวลาหลงัการ     
ฟื� นตวัของราชอาณาจกัรไทยที�ล่มสลายไปเพราะการรุกรานของพม่าในปี ค.ศ. 1767 จึงชี� ให้เห็นวา่ความคิดที�มีอยู่
ในเวสสนัดรชาดกมีบทบาทในการสร้างราชอาณาจกัรไทย การวจิยัพิสูจน์ใหเ้ห็นวา่เหตุผลที�เวสสนัดรชาดกไดรั้บ
การสนบัสนุนจากผูป้กครองไทยเพราะเป็นตวัอยา่งอธิบายรูปแบบของแนวคิดเกี�ยวกบัการเล่าเรื�องทางศาสนาใน
ด้านอาํนาจและระเบียบทางสังคมที�กาํหนดไวเ้ป็นหัวใจของวฒันธรรมทางการเมืองไทยก่อนยุคสมัยใหม่        
กองทุนการศึกษาไทยและตะวนัตกทั�งสองไดพ้รรณนาให้เห็นถึงเวสสันดรชาดกและจาํพวกชาดกโดยทั�วไป 
อย่างเช่น คติชน คาํอุปมาทางศาสนา และตาํนาน เป็นตน้ สําหรับทศันะของนักวิชาการเชิงพุทธตะวนัตกนั�น 
ชาดกทั�งหลายเป็นเรื�องที�ไม่มีเหตุผลเป็นรูปแบบซึ�งมีสิ�งที�เจือปนในภายหลงัต่างจากรูปแบบก่อนหนา้ที�บริสุทธิ{
ไม่มีสิ�งเจือปน การเทศน์มหาชาติยงัคงถูกจดัให้มีขึ�นอย่างต่อเนื�องเป็นประจาํทุกปีในวดัทั�วประเทศไทยแมว้่า
ความนิยมในพิธีกรรมที�มีมานานจะเริ�มเสื�อมถอย แต่ถึงอยา่งไรก็ตามแมมี้การเสื�อมถอยลงเคา้เงื�อนของอิทธิพลก็

                                                
1686พระมหาธีระ ขนฺติธโร (รอดประพฒัน์), “การศึกษาขนัติบารมีของพระโพธิสัตวที์�ปรากฏใน

ชาดก” (วทิยานิพนธ์พทุธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพระพทุธศาสนา มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 
-WWq), บทคดัยอ่. 
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ยงัเห็นไดช้ดัวา่ เป็นสิ�งที�รู้จกักนัในสงัคมและวฒันธรรมทางการเมืองร่วมสมยัของไทย อนัจะเป็นประจกัษพ์ยาน
ถึงความเกี�ยวขอ้งกนัอยา่งลึกซึ� งระหวา่งการเทศน์มหาชาติและประเทศไทยเกินกวา่เจ็ดศตวรรษที�ผา่นมา1687 

เมอรี�  (Murry) ไดท้าํการวิจยัเรื�องการวิเคราะห์หลกัคุณธรรมของผูน้าํที�นาํไปประพฤติปฏิบติัใน
โรงเรียน โดยการวเิคราะห์ของผูบ้ริหาร ครู และนกัเรียน ผลการวิจยัพบวา่ คุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงาน
ของผูบ้ริหารโรงเรียนที�มีคุณภาพนั�นไดแ้ก่ การคอยดูแลห่วงใย ความยุติธรรม ความรับผิดชอบ ส่วนการศึกษา
คุณธรรมของผูบ้ริหารจะส่งผลสะท้อนออกมา คือ ความจริงใจ ความซื�อสัตย์ ความยุติธรรม และความมี
ประชาธิปไตย ผูบ้ริหารจะตอ้งพิจารณาถึงคุณค่าของจริยธรรม ความเห็น และมติที�ประชุมอนัจะเป็นตวัช่วย
พฒันารูปแบบและยทุธวธีิในการเสริมสร้างคุณธรรมใหก้บัผูบ้ริหารในโรงเรียนได้1688 

ฮนัเซน (Hansen) ได้ทําการวิจัยเรื� องวิถีแห่งโลก:ความฉลาดทางคุณธรรมและจริยธรรมเชิง
บรรยายตามคมัภีร์ทางพระพทุธศาสนาในประเทศกมัพชูา ผลการวจิยัพบวา่ ในจริยธรรมเชิงพุทธนั�นมีการอธิบาย
ในลกัษณะที�ช่วยทาํใหค้นแต่ละคนนั�นบรรลุถึงความเป็นมนุษยที์�สมบูรณ์แบบได ้โดยที�เนน้การปฏิบติัตนเองให้
มีความกรุณา ความเมตตาที�เปี� ยมดว้ยความรัก และอุเบกขา ทั�งนี� ผูว้ิจยัไดศึ้กษาในลกัษณะการวิเคราะห์จริยธรรม
ผา่นทางภาษาพื�นเมืองหรือภาษาที�ใชใ้นชีวิตประจาํวนั ซึ� งวิเคราะห์จากวรรณกรรมหรือตาํราเรียน  และพบวา่ มี
การเสนอวสิยัทศัน์ของพระพทุธศาสนาฝ่ายเถรวาทเกี�ยวกบัวธีิการดาํเนินชีวติในโลกใหป้ราศจากความเสียหายใน
ดา้นต่างๆ1689 

แชนนอน (Shannon) ได้ทําการวิจัยเรื� องพุทธศาสนาและรัฐในภูมิภาคเอเชีย: การศึกษา
เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ทางประวติัศาสตร์ระหว่างพระสงฆ์กบัการเมืองในประเทศไทยและประเทศญี�ปุ่น 
ผลการวจิยัพบวา่ ในประเทศไทยนั�นพระพทุธศาสนาไดอ้ยูเ่คียงคู่กบัรัฐมาอยา่งยาวนานแลว้และยงัคงเป็นสถาบนั
ที�มีความสาํคญัอยา่งมีประสิทธิภาพ แต่ทั�งนี�พระพุทธศาสนาเองก็เริ�มลดน้อยถอยกาํลงัลงในช่วงไม่กี�ศตวรรษที�
ผา่นมา ซึ�งในประเทศญี�ปุ่นก็เช่นเดียวกนั อนึ� งในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยไม่ไดร้ะบุพระพุทธศาสนาไวเ้ป็น
ศาสนาประจาํชาติ  แต่ไดร้ะบุไวว้า่พระมหากษตัริยจ์ะตอ้งเป็นพุทธมามกะและเป็นเอกอคัรศาสนูปถมัภก ซึ� งกวา่ 
90% ของคนไทยเป็นชาวพทุธ  สาํหรับประเทศญี�ปุ่นนั�นเนื�องจากที�พา่ยแพส้งครามโลกครั� งที�สอง ศาสนาและรัฐ
จึงไดถู้กแยกออกจากกนั โดยที�ศาสนาชินโตไดถู้กเพิกถอนเสียจากระบบ ฉะนั�นญี�ปุ่นจึงไม่มีศาสนาประจาํชาติ 
(ซึ� งพุทธศาสนานั�นสมยัก่อนเคยไดรั้บการยอมรับวา่เป็นศาสนาประจาํชาติมาแลว้) แต่อยา่งไรเสียก็มีชาวญี�ปุ่น
จาํนวนไม่น้อยที�ยงัคงยึดมั�นที�จะเรียกร้องเพื�อให้ได้ศาสนาประจาํชาติของตน ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธศาสนา 
ศาสนาชินโต หรือทั�งสองอยา่ง ในประวติัศาสตร์พระพทุธศาสนาเถรวาทมีความสมัพนัธ์เชื�อมโยงกบัรัฐธรรมนูญ
ไทยโดยเฉพาะสถาบนัพระมหากษตัริยก์นัอยา่งแนบแน่น   นั�นคือพระมหากษตัริยไ์ทยเองทรงนาํหลกัธรรมใน

                                                
1687Patrick Jory, “A history of the thet maha chat and its contribution to a Thai political culture” 

(Ph.D. thesis of The Australian National University,1996), 12, accessed October 19, 2012, available from 
https://digitalcollections.anu.edu.au/handle/ kiif/k�i�g 

1688J.H. Murry, JR., “A study of the moral aspect of leadership in an urban community” (New 
Orleans: University of New Oreans,1996), Abstract. 

1689Anne Ruth Hansen,“Ways of the World: Moral Discernment and Narrative Ethics in a 
Cambodian Buddhist Text” (Cambridge : Harvard University, 1999), Abstract. 
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พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใชใ้นการปกครอง เพื�อให้การปกครองของพระมหากษตัริยเ์องอยู่บนพื�นฐานแห่ง
ความชอบธรรมทั�งทางดา้นศีลธรรมและกฎหมาย ฝ่ายพระสงฆ์ก็จะสอนธรรมให้กบัประชาชนเพื�อนาํไปปฏิบติั
ใหเ้กิดความสงบสุขในสงัคม ทั�งนี�ภายใตเ้งื�อนไขการไดรั้บความคุม้ครองและการสนบัสนุนของพระมหากษตัริย์
ดว้ย แต่อย่างไรก็ตามภายหลงัประเทศไทยเองมีความจาํเป็นตอ้งควบคุมคณะสงฆ์ โดยเฉพาะอย่างยิ�งในช่วงที�
ประเทศไทยเขา้สู่ยคุสมยัใหม่กล่าวคือในช่วงครึ� งหลงัของศตวรรษที� 19  ซึ� งไดมี้การออกกฎหมายเกี�ยวกบัคณะ
สงฆ ์รวมถึงไดมี้การก่อตั�งนิกายธรรมยติุขึ�นมา โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลที� 4  เมื�อครั� งยงั
ทรงผนวชเป็นภิกษุ ในช่วงกลางศตวรรษที� 19 ก่อนที�พระองคจ์ะทรงลาสิกขามาครองราชยส์มบติั   ซึ�งในประเทศ
ญี�ปุ่นก็มีลกัษณะคลา้ยๆกนั ต่างแต่ประเทศญี�ปุ่นเป็นพระพทุธศาสนาแบบมหายานเท่านั�น1690 

เคลยต์นั (Clayton)ไดท้าํการวิจัยเรื� องจริยธรรมในศิกษาสมุจจยั (Siksasamuccaya ) : ศึกษา
ศีลธรรมพระพทุธศาสนาฝ่ายมหายาน เพื�อพิจารณ์จริยธรรมของท่านสนัติเทวะ(Santideva) นกัคิดชาวอินเดียที�นบั
ถือพระพทุธศาสนาฝ่ายมหายานในคริตศตวรรษที� 17 ผ่านทางผลงานของท่านที�ชื�อวา่ “ศิกษาสมุจจยั (คมัภีร์โดย
สรุปเกี�ยวกบัพระธรรมเทศนา)” การวจิยัครั� งนี� ช่วยชดเชยความไม่สมดุลในความรู้ดา้นจริยธรรมเชิงพุทธซึ� งจะมุ่ง
ไปตามหลกัศีลธรรมจรรยาตามแบบแผนประเพณีในพระพทุธศาสนาฝ่ายเถรวาทเป็นสาํคญั โดยที�ทาํการบรรยาย
และวเิคราะห์ถึงอภิจริยศาสตร์เพื�อที�จะตอบคาํถาม 3 ประการวา่ อะไรเป็นทฤษฏีทางจริยธรรมของท่านสันติเทวะ
(Santideva)  เปรียบเทียบกับการอธิบายลกัษณะจริยธรรมเชิงพุทธอื�นๆไดผ้ลเป็นอย่างไร และเป็นทฤษฎีทาง
จริยธรรมทฤษฎีหนึ�งที�จะสามารถอธิบายถึงแบบแผนประเพณีเกี�ยวกบัจริยธรรมเชิงพุทธไดห้รือไม่  สาํหรับการ
วิเคราะห์และการแปลความต้นฉบับนั� นการวิจัยครั� งนี� นําเสนอแนวคิดทางด้านจริยธรรมในศิกษาสมุจจัย 
(Siksasamuccaya ) ตามแบบอยา่งที�มีการอธิบายไวใ้นคมัภีร์อรรถกถา ซึ� งเริ�มตน้ดว้ยคาํอธิบายความเขา้ใจของ
ท่านสันติเทวะ(Santideva) ที�มีต่อวิธีการบาํเพญ็ตนเพื�อจะเป็นพระโพธิสัตว ์อนัเป็นอุดมคติดา้นจิตวิญญาณทาง
พระพทุธศาสนาฝ่ายมหายาน ซึ�งผูว้จิยัไดท้าํการวเิคราะห์ถึงความเขา้ใจของท่านสันติเทวะ(Santideva)ต่อแนวคิด
ดา้นจริยธรรมที�สาํคญั โดยเฉพาะอยา่งยิ�งดา้นการรักษากายวาจาให้เรียบร้อย (sila) ความเป็นผูฉ้ลาด (kusalatva) 
และบุญ (punya) ผูจ้ยัไดท้าํการทดสอบสมมติฐานเพื�อชี�ให้เห็นวา่เป็นทฤษฏีจริยธรรมเชิงพุทธดงักล่าวที�มีเนื�อหา
คลา้ยกนักบัอย่างอื�นหรือไม่  โดยไดน้าํผลลพัธ์ของการวิจยัครั� งนี� ไปทาํการเปรียบเทียบกบัคมัภีร์อรรถกถาที�มี
เนื�อหาเกี�ยวกบัจริยธรรมเชิงพุทธทั�งหลาย  ผูว้ิจยัเน้นย ํ�าถึงคุณลกัษณะแนวคิดของท่านสันติเทวะ (Santideva) 
เหล่านั�นว่าเหมาะสมที�จะนํามาเป็นกรอบของจริยธรรมคุณธรรมโดยทั�วไป จากนั�นจึงทาํการปรึกษาหารือถึง
ผลกระทบของแบบแผนประเพณีที�เขา้กนัไม่ไดใ้นบางประเด็น ทั�งนี�ผูว้จิยัเองคิดวา่องคป์ระกอบในจริยธรรมของ
สนัติเทวะ (Santideva) นั�นมีประโยชน์  ในดา้นขอ้สรุปของผูว้ิจยันั�น ผูว้ิจยัพยายามที�จะแกไ้ขรูปแบบของเหตุผล
เชิงจริยธรรมที�ขดัแยง้กนัซึ�งปรากฏออกมาใหเ้ห็นเหล่านี�  ดว้ยความคิดที�วา่ น่าจะมีการนาํแนวทางการดาํเนินชีวิต
ของพระโพธิสัตวม์าประยุกตป์รับเปลี�ยน คือแทนที�จะนาํจริยธรรมคุณธรรมตามที�มีอยู่ทั� งหมดมาใชโ้ดยตรงก็
ปรับเปลี�ยนมาเป็นคุณธรรมจริยธรรมแบบผสมผสานเพื�อจะนาํมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ได ้ ผูว้ิจยัไดส้รุปการวิจยั

                                                
1690John Shannon, “BUDDHISM AND THE STATE IN ASIA : A comparative study of 

historical relations between the sangha and the polities in Thailand and Japan” (M.A. (Asian Studies),The 
Faculty of Arts,University of Hong Kong,&RRR), Abstract. 
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ครั� งนี�ดว้ยการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงคุณค่าของจริยธรรมเชิงเปรียบเทียบบางอยา่งและความพยายามที�จะพฒันาทฤษฎี
จริยธรรมที�ถูกตอ้งครอบคลุมเพื�ออธิบายแบบแผนประเพณีแบบพทุธไดน้ั�นเอง1691 

บุนนารี�  (Bunnary) ได้ทําการวิจัยเรื� องจริยธรรมในปัณณาสชาดก (เรื� องราวอดีตชาติของ
พระพทุธเจา้ที�หาแหล่งที�มาไม่แน่ชดั) ผลการวิจยัพบวา่ จริยธรรมในพระพุทธศาสนานั�นมีอิทธิพลต่อการปฏิบติั
ตามจารีตประเพณีของชาวเขมร ซึ� งสิ�งดงักล่าวนั�นถูกกาํหนดขึ�นโดยพวกนกัปราชญแ์ละนกัเขียนที�เคยบวชเป็น
พระภิกษุมาก่อน และดว้ยเหตุนี� จึงไม่น่าแปลกใจเลยวา่พระวนิยัในพระพทุธศาสนาและจริยธรรมแบบดั�งเดิมของ
ชาวเขมรจะมีความคลา้ยคลึงกนั  ทั� งนี� ผูว้ิจยัไดน้าํจริยธรรมในพระพุทธศาสนาไปเปรียบเทียบกบัจริยธรรมใน
ปรัชญาตะวนัตกที�มีความคลา้ยคลึงกนัจาํนวน 3 แนวคิดดว้ยกนั ซึ� งจริยธรรมทั�งสองซีกโลกนั�นมีความคลา้ยคลึง
กนัในบางประการเท่านั�น แต่ก็มีอีกหลายอยา่งที�แตกต่างกนั และที�วา่คลา้ยคลึงกนันั�นคือทั�งสองฝ่ายต่างก็มุ่งให้
ผูค้นดาํเนินชีวติไปในทางที�เหมาะสม ส่วนในความแตกต่างนั�นคือเป้าหมายที�จะไปถึงนั�นเอง กล่าวคือจริยธรรม
ในพระพุทธศาสนาเป้าหมายสูงสุดคือเพื�อการหลุดพน้เขา้สู่นิพพานอนัเป็นแดนบรมสุข ซึ� งจะมองในดา้นจิตใจ 
แต่ในขณะที�จริยธรรมในปรัชญาตะวนัตกนั�นติดอยูเ่พียงแค่วตัถุภายนอก หากเวน้ประเด็นในเรื�องของเป้าหมาย
สูงสุดเสียแลว้จริยธรรมทั�งสองฝ่ายก็ถือวา่เป็นสิ�งที�ช่วยสนบัสนุนให้มนุษยทุ์กคนในสังคมอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ
สุขทั�งตนเองและผูอื้�น ในการสั�งสอนของพระพุทธเจา้นั�นสายใยทางจริยธรรมถูกแสดงออกมาในวฏัฏะแห่งการ
คิดคน้ที�เป็นอิสระเกี�ยวกบัสาเหตุและผลที�ไดรั้บ  ซึ� งสิ�งเหล่านี� แสดงให้เห็นไดอ้ย่างชดัเจนในเรื�องเกี�ยวกบัการ
สอนของปัณณาสชาดก1692 

คุนุ (Kunu) ไดท้าํการวิจยัเรื�องปฏิญญาแห่งการตีความ: การวิเคราะห์วานรินทชาดก ผลการวิจยั
พบว่า วานรินทชาดกนั�นเป็นการบรรยายความเกี�ยวกบัพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ เป็นสิ�งที�ถูกกระทาํขึ�นใหม่
เชิงกลยทุธ์ตามสถานการณ์และลกัษณะนิสยัพื�นฐานสาํหรับธรรมเนียมการเล่าขานของชาวอินเดีย โดยบทที�หนึ� ง
นั�นกล่าวถึงฟังกช์นัที�เป็นรากฐานภาษาศาสตร์และการแปลขอ้ความภาษาบาลีที�เนน้คาํศพัทที์�มีเสียงกอ้งที�โดดเด่น
ตามคตินิยมทางพระพุทธศาสนา บทที�สองเผยให้เห็นถึงวิธีการที�วานรินทชาดกใชน้ั�นเป็นหลกัการทั�วๆไป ซึ� ง
เป็นการยกร่างจากองค์ประกอบที�ผ่านการตรวจทานกบัขอ้ความที�คดัตอนมาจากปัญจตนัตระซึ� งถือว่าเป็นนิติ
วรรณกรรมพร้อมทั� งสุนทรกาณฑะในรามายะณะของวาลมิกิ (Valmiki) และบทที�สามผูว้ิจยันาํเสนอถึงการ
อธิบายเชิงสร้างสรรคข์องวานรินทชาดกและการอา้งอิงเกี�ยวกบัคาํสอนที�แฝงอยูภ่ายในการเล่าเรื�อง1693 

แอปเปิลตนั (Appleton) ไดท้าํการวจิยัเรื�องฐานะของพระโพธิสัตว:์ ระดบัทอ้งถิ�นและระดบัสากล
ในนิทานชาดก  ผลการวิจยัพบวา่ ชาดกคือชีวิตที�ผ่านมาของพระพุทธเจา้ซึ� งเกิดขึ�นในประวติัศาสตร์ มกัมีความ

                                                
1691Barbra R. Clayton, “Ethics in the Siksasamuccaya : a study in Mahayana morality” (Ph.D. 

thesis, Faculty of Religious Studies  McGill  University,  Montreal,  Canada, 2001),Abstract. 
1692Chea Bunnary, “Buddhist Ethics in the Paññāsa Jātaka (Apocryphal Birth-Stories)” (M.A. 

thesis, The Royal University of Phnom Penh, Cambodia, 2004), Abstract. 
1693Vishma Kunu, “The promise of interpretation: an analysis of the Vanarinda Jataka” (A Thesis 

Submitted to the Graduate Faculty of The University of Georgia in Partial Fulfillment of the Requirements for 
the Degree  master of arts athens, University of Georgia, 2004), Abstract.  
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เกี�ยวขอ้งกบัสถานที�ต่างๆทั�งในส่วนเป็นที�อุบติัขึ�นของพระพุทธศาสนาและในส่วนอื�นๆ ของเอเชีย โดยมีบนัทึก
บอกไวว้่าสถานที�ดงักล่าวเป็นแหล่งที�จาริกแสวงบุญในสมยัก่อน แหล่งขอ้มูลปัจจุบนัยงัทาํให้อา้งอิงไปไดถึ้ง
ชาดกทอ้งถิ�น ซึ�งในหลายกรณีช่วยใหพ้ระพทุธศาสนาปรับตวัเขา้กบัวฒันธรรมทอ้งถิ�น ในบทความนี�ผูว้ิจยัยืนยนั
ถึงโครงสร้างของนิทานชาดกที�ช่วยในการปรับตวัให้เขา้กบัทอ้งถิ�นนั�นเกิดขึ�นทั�วเอเชีย และกล่าวยืนยนัอีกว่า   
นบัแต่ที�ชาดกขาดการอา้งอิงจากนอกประเทศโดยแน่นอนจึงทาํให้ไดต้าํแหน่งที�ตั�งโดยง่าย ความสามารถที�จะให้
ความสมัพนัธ์ที�ถูกตอ้งตามเหตุผลที�สาํคญัของแต่ละเรื�องหรือทั�งหมดช่วยไดเ้ป็นอยา่งมากต่อความนิยมชมชอบ
และความยืนยงถาวรของนิทานชาดกชนิดต่างๆ ซึ� งระดบัของความหมายทั�งหลายจะตอ้งคงไว ้ถา้นิทานชาดก
ทั�งหลายมุ่งจะบรรลุผลสําเร็จกล่าวคือ ถา้นิทานชาดกนั�นแปลงเป็นภาษาทอ้งถิ�นอย่างเป็นทางการ ตวัอยา่งเช่น 
พวกนกัวิชาการในศตวรรษที� 19 ที�เผยแพร่คุณค่าของชาดกทั�งหลายวา่เป็นบนัทึกของการดาํเนินชีวิตของคนใน
อินเดียยคุตน้ อิทธิพลของนิทานชาดกที�กา้วขา้มขอบเขตของกาลเวลาและสถานที�เพื�อผูฟั้งจาํนวนมากจึงเป็นสิ�งที�
สูญเสียไป นอกไปจากนี�ถา้นิทานชาดกนั�นไม่มุ่งยึดอยูใ่นการดาํเนินชีวิตตามคาํสั�งสอนของพระพุทธเจา้ในช่วง
ศตวรรษที� 5 ก่อนคริสตศกัราชในภาคเหนือของอินเดียแลว้ ความสาํคญัของนิทานชาดกสาํหรับชาวพุทธในบาง
รายก็จะมีเพียงนอ้ยนิด1694 

ปัณณิยวมัสะ (Pannyawamsa) ได้ทาํการวิจัยเรื� อง ถํ� าเวสสันดรชาดก: การศึกษาที�สําคญัของ
เวสสันดรชาดกและอิทธิพลที�มีต่อพระพุทธศาสนา ในเมืองเชียงตุง รัฐฉานตะวนัออก ประเทศพม่า ผลการวิจยั
พบว่าชาดกคือเรื�องราวเกิดอดีตของพระพุทธเจา้ที�ส่งผลทางวฒันธรรมในการดาํเนินชีวิตในประเทศศรีลงักา, 
พม่า และไทย ซึ� งเวสสันดรชาดกนั�นน่าจะเป็นชาดกที�มีอิทธิพลมากที�สุด และอิทธิพลของวฒันธรรมต่าง ๆ ใน
ประเทศดงักล่าวนั�นไดรั้บการสาํรวจจากนกัวิชาการที�มีการศึกษาภาษาพื�นถิ�นเป็นอยา่งดี แต่ถึงอยา่งไรก็ตามยงัมี
เวสสันดรชาดกอื�นอีกในไทเขินที�มีภาษาถิ�นเชื�อมโยงกนัอย่างใกลชิ้ดกบัไทยลาวและลา้นนาซึ� งมีอิทธิพลอย่าง
มากต่อวฒันธรรมทางพระพุทธศาสนามานานหลายศตวรรษในเมืองเชียงตุงรัฐฉานประเทศพม่าที�พฒันา
คุณลกัษณะที�เป็นเอกลกัษณ์ของตวัเอง เป็นเวลานานที�ไม่มีความสนใจทางดา้นวิชาการให้กบัเรื� องดงักล่าว
เนื�องจากอุปสรรคทางภาษาและนโยบายปิดของประเทศของพม่า การวิจยันี� จึงพยายามที�จะทาํให้ไม่เป็นเพียงแค่
ภาพโดยทั�วไปของอิทธิพลของชาดก โดยเฉพาะอยา่งยิ�งของเวสสันดรชาดกในศรีลงักา พม่าและไทย แต่เป็น
ความพยายามที�จะสํารวจวฒันธรรมชาวพุทธในรัฐฉานตะวนัออกของประเทศพม่า โดยการรวบรวมศึกษา
เกี�ยวกบัตน้ฉบบัและการสังเกตเกี�ยวกบัมานุษยวิทยาที�มีขอบเขตจาํกดั ในเมืองเชียงตุงซึ� งเป็นเมืองหลวงของรัฐ
ฉานตะวนัออก ในเทศกาลวฒันธรรมเมืองเชียงตุงประจาํปีนั�นการเทศน์เวสสันดรชาดกไดรั้บการพิจารณาว่า
สําคญัที�สุด ส่วนใหญ่ของการวิจัยนี� จึงจะมุ่งวิเคราะห์เวสสันดรชาดกที�รู้จักกันในถํ� าเวสสันดรชาดกในเมือง     
เชียงตุงและอิทธิพลของชาดกดงักล่าวที�มีต่อลกัษณะของพระพทุธศาสนาในที�นั�นเพื�อแสดงใหเ้ห็นวา่ถํ�าเวสสนัดร

                                                
1694Naomi Appleton, “A Place for the Bodhisatta:The Local and the Universal in Jātaka 

Stories” Oxford University, Acta Orientalia Vilnensia 8, 1 (January 2007):109, accessed October 19, 2012, 
available from http://connection.ebscohost.com/c/articles/oq&-prpp/place-bodhisatta-local-universal-j-taka-
stories 
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ชาดกนั�นยงัคงส่งผลทางวฒันธรรมในการดาํเนินชีวิตและมีบทบาทที�ดีในการช่วยให้ผูค้นเขา้ใจคาํสั�งสอนของ
พระพทุธเจา้1695 

ว ู(Wu) ไดท้าํการวิจยัเรื�องนิทานชาดกในถํ�าโมเกาของจีนในมุมมองดา้นมนุษยวิทยา ผลการวิจยั
พบว่า ถํ� าโมเกา (Mogao) ณ ดุนหวง (Dunhuang)ในจงัหวดักานซู (Gansu)ของจีนนั�นถูกสร้างและไดรั้บการ
ประดบัตกแต่งมาตั�งแต่ศตวรรษที� p จนถึงศตวรรษที� &p วิจิตรพิสดารไปดว้ยศิลปะ ประติมากรรมดินเผาสี และ
การเรื�องเล่าต่างๆ มากมายหลายประการดว้ยกนั หนึ� งในนั�นก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังที�เล่าเรื�องอดีตชาติของ
พระพทุธเจา้เมื�อครั� งยงัทรงเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตวผ์ูท้รงเปี� ยมดว้ยพระปณิธานอนัแน่วแน่ในการบาํเพญ็
เพียรเพื�อใหเ้ขา้ถึงซึ�งพทุธภูมิ การวจิยัดงักล่าวนี� ส่งผลใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจดา้นวชิาการเกี�ยวกบัภาพจิตรกรรม
นิทานชาดกบนฝาผนังที�ถ ํ� าโมเกานั�นแยกออกไปถึง 6 ขอบเขตด้วยกัน กล่าวคือ ประการแรก การวิจัยนี� เป็น
งานวจิยัดา้นขอ้มูลภาพศิลปะที�นาํเสนอถึงแคตตาล็อกลวยลายของนิทานชาดกอนัเป็นภาพนิทานตามที�มีปรากฏ
อยูใ่นถํ�าอยา่งครบถว้น สมบูรณ์ และถูกตอ้งเป็นครั� งแรกเท่าที�เคยมีมาที�ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน ประการที�สอง 
ไดก้าํหนดวางเกณฑแ์ละแสดงออกถึงแบบอยา่งเชิงวิเคราะห์เกี�ยวกบัความคิดแนวใหม่ ซึ� งเป็นนิทานชาดกทศัน์ 
(Jataka tale-scape) ประการที�สาม เป็นโลกทศัน์เชิงวเิคราะห์แนวใหม่แบบกา้วหนา้ที�เป็นปรัตถนิยมคือพฤติกรรม
การคาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก (altruism) อย่างไม่ลดละ ซึ� งได้หมายรวมเอา  บุพกรรมของพระ
โพธิสัตวที์�ไดก้ระทาํผ่านมามากมายหลายชาติเพื�อแสวงหาโมกขธรรมในทางพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานไว้
ทั� งหมด  ประการที�สี�  ทาํให้เห็นถึงพลงัอาํนาจและวิธีการวิเคราะห์ระบบการวดัที�ใช้เปรียบเทียบจาํนวนและ
ปริมาณในอตัราต่อหน่วยทั�งแบบแน่นอนและรายปีในการก่อสร้าง จากถํ�าทั�งที�มีนิทานชาดกและถํ�าที�ไม่มีนิทาน
ชาดกที�ถูกสร้างที�โมเกา (Mogao) ในแต่ละราชวงศ์ ประการที�ห้า แสดงให้เห็นวา่ครั� นเมื�อมีความไม่สงบเกี�ยวกบั
ราชวงศ์ จิตกรจะวาดภาพจิตกรรมบนฝาผนังถํ� ามีความถี�มากขึ�น แต่ในช่วงราชวงศ์ที�มีความสงบโดยเฉพาะ
ราชวงศถ์งั จิตกรก็จะวาดภาพจิตรกรรมนิทานชาดกนอ้ยลงตามไปดว้ย หรือจะไม่มีภาพเหตุการณ์เกี�ยวกบันิทาน
ชาดก แต่มักจะผลักไสให้พวกเขาวาดในสิ� งที�ไม่สําคัญสัพเพเหระภายในถํ� าอยู่เสมอ อีกทั� งปรากฏว่ามี
ความสมัพนัธ์ที�โดดเด่นระหวา่งจาํนวนและการวางตาํแหน่งภาพจิตรกรรมนิทานชาดกบนฝาผนงัในดนัหวงและ
สถานการณ์บา้นเมืองร่วมสมยัหลายครั� ง และประการที�หก ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสอบถามกบัพระสงฆ์และแม่ชีชาว
ไตห้วนัที�ทาํการเทศน์สั�งสอนประชาชนในหลายวดัในประเทศไตห้วนัดว้ยแบบสอบความเป็นจริงแบบปลายเปิด 
(open-ended questionnaire) ผลพบวา่นิทานชาดกทั�งหลายนั�นยงัคงส่งผลในดา้นความเชื�อทางพระพุทธศาสนาใน
ยคุกลางตราบเท่าทุกวนันี� 1696 

ซุย (Shyu) ไดท้าํการวจิยัเรื�องหญิงดีจาํนวนนอ้ย: การศึกษาคมัภีร์หลิว ดู่ จี�  จิง (คมัภีร์ในหมวดหมู่
ของการบรรลุถึงความสําเร็จทั�ง q) จากวรรณกรรม, ศิลปะ และมุมมองทางเพศ ซึ� งการวิจยัครั� งนี� เป็นการศึกษา

                                                
1695Ven. Sengpan Pannyawamsa, “The Tham Vessantara-jAtaka: A critical study of the 

Vessantara-jAtaka and its influence on Kengtung Buddhism, Eastern Shan State, Burma” (Thesis submitted in 
fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy to the Postgraduate Institute of PALi and 
Buddhist Studies, University of Kelaniya, 2007), Abstract. 

1696Ming-kuo Wu, “The Jataka Tales Of The Mogao Caves, China In Anthroplogical 
Perspective” (Ph.D. dissertation (Anthropology), Washington State University, 2008), Abstract.  
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คมัภีร์หลิว ดู่ จี�  จิง (คมัภีร์ในหมวดหมู่ของการบรรลุถึงความสําเร็จทั�ง q) ที�เป็นหมวดหมู่หนึ� งหนึ�งในบรรดา
หมวดหมู่ชาดกของจีนทั�งหลาย จากวรรณกรรม, ศิลปะ และมุมมองทางเพศ ซึ� งผูว้ิจยัเมื�อเปรียบเทียบคุณสมบติั
ของหลิว ดู่ จี�  จิง และคุณสมบติัของชาดกอื�นๆ กบัวรรณกรรมซึ� งมีอรรถาธิบายที�ไม่ใช่พุทธของอินเดีย พบว่า 
คมัภีร์เหล่านั�นมีพื�นฐานโดยทั�วไปทางดา้นภาษา วฒันธรรมและสภาพแวดลอ้มเกี�ยวกบัโวหารร่วมกนัที�บ่มเพาะ
ในช่วงระยะเวลาที�ถูกพฒันามาใช้งานจนกระทั�งถึงช่วงที�แยกเป็นประเภทให้แตกต่างกัน โดยผ่านไปหลาย
ศตวรรษของการพฒันาอยา่งต่อเนื�องและการบญัญติัขึ�นใหม่ ชาดกจึงกลายเป็นคมัภีร์ที�มีรูปแบบเฉพาะตวัแมว้า่
ลกัษณะที�โดดเด่นของชาดกนั�นมกัจะเปลี�ยนแปลงอยูต่ลอดเวลาตามการเปลี�ยนแปลงของบริบทของคาํสอนทาง
พระพทุธศาสนาที�แตกต่างกนัตามที�ใชเ้ป็นบาลีชาดก จริยาปิฎก ชาดกมาลา และคมัภีร์หลิว ดู่ จี�  จิง ทั�งนี� ชาดกและ
เรื�องราวในหลิว ดู่ จี�  จิง ยงัถูกนาํไปเผยแพร่ในลกัษณะทศันศิลป์ที�เจดียข์องอินเดีย ซึ�งมกัอยูใ่นฐานะสิ�งเคารพบูชา
มากกวา่ทาํหนา้ที�ในเชิงสั�งสอน ทั�งลาํดบัฉากของชาดกและการจดัสถานที�อยูข่องฉากก็ไม่สามารถที�จะเขา้ถึงได ้
มนัจึงไม่น่าจะเป็นไปไดที้�ผูช้มจะไดอ่้านหรือทาํความเขา้ใจได ้ สุดทา้ย ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์และพิจารณาเกี�ยวกบั
สถานทางสังคมและศาสนาของผูห้ญิงที�แสดงให้เห็นในชาดก และสิ�งดังกล่าวนี� จะบ่งบอกถึงทัศนคติทาง
พระพุทธศาสนาที�มีต่อผูห้ญิงต่างๆ ซึ� งในที�นี� จะมุ่งความแตกต่างระหวา่งคมัภีร์หลิว ดู่ จี�  จิงและบาลีชาดกเป็น
สาํคญั ทั�งนี� ในสามเรื�องของคมัภีร์หลิว ดู่ จี�  จิง พระพทุธเจา้ทรงเคยเป็นผูห้ญิงในอดีตชาติถึง 4 ครั� ง ดงันั�นจึงเห็น
ไดว้า่คมัภีร์หลิว ดู่ จี�  จิง จึงเป็นหนึ�งในคมัภีร์พระไตรปิฏกที�มองผูห้ญิงในดา้นดีและทาํให้ในสายตาของผูเ้ขียน
คมัภีร์อยา่งนอ้ยก็มีผูห้ญิงที�ดีบา้ง1697 

ยามานากะ (Yamanaka)ได้ทําการวิจัยเรื� องเวสสันตรทีปนี: คัมภีร์อรรถกถาภาษาบาลีจาก
ภาคเหนือของประเทศไทย ผลการวิจยัพบวา่ คมัภีร์อรรถกถาเวสสันตรทีปนีนั�นถูกแต่งขึ�นในประมาณปี ค.ศ. 
&W&r โดยพระภิกษุผูเ้ป็นปราชญ์ชื�อว่า สิริมงัคลาจารย ์ซึ� งเวสสันตรทีปนีนั�นเป็นคมัภีร์อรรถาธิบายเกี�ยวกับ
อดีตชาติที�สาํคญัพระชาติหนึ�งของพระพทุธเจา้พระนามวา่ โคดม สาํหรับผูเ้ขียนคือพระสิริมงัคลาจารยน์ั�นนบัได้
วา่เป็นปราชญผ์ูมี้ชื�อเสียงที�สาํคญัรูปหนึ�งในอาณาจกัรลา้นนา ซึ� งการอรรถาธิบายของท่านนั�นมีเอกลกัษณ์เฉพาะ
โดยไดอ้า้งอิงจากคมัภีร์ภาษาบาลีต่างๆ เป็นจาํนวนมาก เช่น พระไตรปิฎก ฎีกา ศพัทานุกรม ตาํราไวยากรณ์ เป็น
ตน้ โดยท่านพยายามที�จะแสดงให้เห็นถึงการอรรถาธิบายของท่านที�มีการอา้งอิงมาจากคมัภีร์ต่างๆ ดงักล่าวนั�น 
นอกจากนี�พระสิริมงัคลาจารยย์งัมุ่งแปลในลกัษณะที�ต่างจากตน้ฉบบัที�เป็นภาษาบาลีเดิม ดว้ยการแปลที�ต่างจาก
ตน้ฉบบัเดิมนี� จึงช่วยทาํใหส้ามารถเกิดความกระจ่างสาํหรับบางหวัขอ้ที�ยงัไม่กระจ่างชดัได้1698   
 ฮินเกิล (Hinkle)  ไดท้าํการวิจยัเรื�องธนัญชยับณัฑิตชาดก:การสื�อสารดา้นวฒันธรรมของนิทาน
ชาดก  ผลการวจิยัพบวา่ ธนญัชยับณัฑิตชาดกเป็นประวติัการเกิดของพระพทุธเจา้ที�ยาวมีอยูท่ั�งฉบบัภาษาบาลีและ

                                                
1697Ching-mei Shyu, “a few good women: a study of the Liu Du Ji Jing (a Scripture on the 

collection of the six Perfections) from literary, artistic, and gender perspectives” (A Dissertation Presented to 
the Faculty of the Graduate School of Cornell University, the Requirements for the Degree of Doctor of 
Philosophy, 2008), 1-2. 

1698Yukio Yamanaka, “The Vessantaradipani : a Pali-commentary from Northern Thailand” 
(Faculty of Philosophy (Philosophischen Fakultat), Albert Ludwig University of Freiburg, -AAR), Abstract, 
accessed October 19, 2012, available from http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/rrRR/  
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ฉบบัภาษาไทยที�แพร่หลายอยูใ่นรูปแบบคมัภีร์ใบลานในภาคกลางของประเทศไทยประมาณช่วงตน้ศตวรรษที� 14 
ภายหลงัจากที�ไดพิ้จารณาธรรมชาติและความหลากหลายของพุทธชาดกและบทบาทของพุทธชาดกเหล่านั�นใน
ดา้นศิลปะและวรรณกรรมไทย มีขอ้สรุปและการถอดความบางส่วนของธนญัชยัชาดกฉบบัภาษาไทยนาํเสนอได้
วา่ พระเอกของเรื�องผูเ้ป็นพระโพธิสัตวน์ั�นเป็นราชบณัฑิตที�สามารถตอบปัญหาที�พระราชาทรงตั�งขึ�นไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งในลกัษณะตวัอยา่งที�สมบูรณ์แบบของผูท้รงภูมิปัญญา ผลลพัธ์ของนิทานมีโครงสร้างที�แบ่งเป็นส่วนๆ 
และอรรถาธิบายก่อนยุคสมยัใหม่ ซึ� งอาจใชเ้ป็นบทสรุปในทางปฏิบติัหรือคู่มือการเรียนการสอนทางศีลธรรม
หรือวาทศาสตร์ทางศาสนา การวจิยัยงัไดต้รวจสอบความสมัพนัธ์ของธนญัชยัชาดกกบัสองตาํราที�รู้จกักนัดีที�มีตวั
ละครเอกที�คลา้ยกนัคือมโหสถชาดกในพระไตรปิฎกและศรีธนญชยัเจา้ปัญญาของไทย  ซึ� งบ่งบอกอยา่งชดัเจน
วา่มโหสถชาดกเป็นตน้แบบการเขียนของธนญัชยัชาดกที�ขยายในบางส่วน (เกี�ยวกบัการครองเรือนของปราชญ)์ 
และเสริมส่วนอื�น ๆ  ในทางตรงกนัขา้ม ศรีธนญชยัเจา้ปัญญานั�นมีเนื�อหาที�ไม่น่าเลื�อมใส พระเอกของเรื�องมกั
ใหญ่ใฝ่สูงเป็นคนรับใชพ้ระราชา ที�ไร้ศีลธรรมซึ�งบ่อนทาํลายอาํนาจหนา้ที�ผ่านการเล่นสาํนวนและคาํสั�งอยา่งไม่
เลยเถิดซึ� งทั� งหมดนั�นเป็นไปเพื�อประโยชน์ส่วนตน เรื� องดงักล่าวนี� เป็นที�รู้จกักนัดีในประเทศไทยและแวดวง
ประชาชนไทยสมยัใหม่ การเทียบเคียงทั�งสองเนื�อหาสามารถช่วยให้เราเขา้ใจกนัและกนัระหวา่งวิธีเกี�ยวกบัการ
สอนและการเหน็บแนมซึ�งเป็นคุณสมบติัเด่นของวาทกรรมของประชาชนไทยร่วมสมยั1699  
 ซเวียม (Diem) ไดท้าํการวิจยัเรื�องบทบาทของสัตวใ์นพระพุทธศาสนาของชาวอินเดียดว้ยการ
อา้งอิงเจาะจงไปยงัชาดกทั�งหลาย ผลการวจิยัพบวา่ พระพุทธศาสนารับรู้ถึงสัตวเ์ช่นกบัวา่พวกมนัเป็นเด็กหนุ่มที�
ไม่บริบูรณ์ทรงดา้นปัญญาที�จะเขา้ใจโลกอยา่งชาญฉลาดและเช่นกบัเดก็ที�จาํตอ้งคอยไดรั้บการคุม้ครองจากมนุษย ์
ในฐานะที�มนุษยน์ั�นเป็นผูที้�ฉลาดที�สุดในโลกและควบคุมทุกสิ�งทุกอยา่ง พวกมนุษยจึ์งมีส่วนรับผิดชอบต่อส่วนที�
เหลือของพืชและสตัว ์นอกจากนี� ในขณะที�มนุษยไ์ดท้าํการปกป้องพืชและสตัวก์็เท่ากบัเป็นการปกป้องตนเองดว้ย 
ซึ�งเรื�องดงักล่าวนั�นอยูใ่นกระทงความนี�วา่ การวจิยัครั� งนี�แสดงใหเ้ห็นถึงการตรวจสอบเจตคติของชาวพุทธที�มีต่อ
สัตวใ์นแง่ของขอ้เท็จจริงที�มีกล่าวไวใ้นชาดกทั� งหลาย การวิจัยนี� มีอยู่ด้วยกนั q บทรวมถึงขอ้เสนอแนะและ
บทสรุป ไดแ้ก่  &)  “บทนาํ” ในบทนี� เราไดก้ล่าวถึงเหตุผลในการเลือกหัวขอ้นี�  บทนี� ยงัรวมถึงการวิเคราะห์แหล่ง
วสัดุที�จะนาํมาใชแ้ละวิธีการวิจยัที�ใช ้ 2) “สัตวก์บัมนุษย:์ มุมมองชาวพุทธ” บทนี� ส่วนใหญ่จะเกี�ยวขอ้งกบัดา้น
จริยธรรมและคุณธรรมเกี�ยวกบัปัญหาการนาํสัตวม์าทาํอาหารของมนุษย,์ แรงงานและความตอ้งการอื�น ๆ ส่วน
ใหญ่ของบทนี� คือมุ่งให้ความสนใจกบัปัญหายุง่ยากของการรับประทานเนื�อสัตว ์ซึ� งผูว้ิจยัและคณะพิจารณาใน
รายละเอียดตามหลักการเถรวาทินเกี�ยวกับติโกฏิปริสุทธะและกฎระเบียบมหายานเกี�ยวกับอาหารมังสวิรัติ           
3)“ตวัละครสตัวใ์นชาดกทั�งหลาย” หลายครั� งคาํสอนของพระพทุธเจา้จะถูกถ่ายทอดผา่นเรื�องราวที�ตวัละครสตัวที์�
มีบทบาทสาํคญั ซึ�งจะกระทาํในหลากหลายวิธี และอิทธิพลที�ดีของคาํสั�งสอนเรื�องกรรมในพระพุทธศาสนา นั�น
คือคาํสั�งสอนในเรื�องสงัสาร (รอบของการเกิดและการตาย) ที�มนุษยแ์ต่ละคนจะเกิดมาครั� งแลว้ครั� งเล่าในรูปแบบ
ที�แตกต่างกันไปตามกรรมคือการกระทําของพวกเขา รูปแบบเหล่านี� มีอยู่อย่างแพร่หลายในวรรณคดีชาดก          
4) “สตัว,์พทุธธรรมชาติ และชาดกทั�งหลาย" สิ�งมีชีวิต หมายถึง สิ�งมีชีวิตที�มีความรู้สึก สัตวโ์ดยธรรมชาติแลว้จะ
ตกอยูใ่นกลุ่มนี�  ในบทนี� เป็นความพยายามที�ประกอบขึ�นเพื�อแสดงให้เห็นวิธีการโตแ้ยง้ของชาวพุทธแต่ก่อนซึ� ง

                                                
1699Christopher Hinkle, “Thananchai Pandit Chadok: The Cultural Transmission Of A Jataka 

Tale” (M.A. of Asian Studies,  Master of Arts, Cornell University, 2011), Abstract.   
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ไดรั้บการอธิบายอยา่งสุดซึ� งผา่นชาดกทั�งหลายวา่ มนุษยทุ์กคนมีชีวิตอยูที่�พื�นฐานของแนวคิดของพุทธธรรมชาติ 
W) “จิตวิญญาณแห่งความเมตตาต่อสัตว”์ คาํสอนของพระพุทธเจา้ที�เต็มไปดว้ยเรื�องราวมากมายของความรักที�มี
ต่อสตัว ์ศีลที�ชาวพุทธปฏิบติัไดต้ามเป็นจริงยอ่มจะยบัย ั�งการกระทาํของพวกเขาและขอ้ที�วา่จะตอ้งไม่พรากชีวิต
ของมนุษยห์รือสตัวใ์หต้กล่วงไปนั�นเป็นขอ้แรกในบรรดาศีลเหล่านั�น ในบทนี� ส่วนสาํคญัเป็นคาํถามเกี�ยวกบัสิทธิ
ของสัตว ์ และ q) “บทสรุป” เรื�องราวชาดกสอนบทเรียนที�มีคุณค่าในการแกไ้ขวิถีชีวิตของเราในปัจจุบนั สาวก
ของพระพุทธเจา้ตอ้งรักษาใจที�ประกอบดว้ยความเมตตาและปลูกฝังการดาํเนินวิถีชีวิตที�ทาํให้มีเสรีภาพ คนที�
ทาํงานดา้นสิ�งแวดลอ้มที�เป็นชาวพุทธทั� งหลายจะขยายความรักความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจให้กวา้ง
ออกไปเกินกวา่คนและสตัวซึ์�งจะรวมถึงพืชและแผน่ดินของตวัเองดว้ย1700    
 ฮอราเซก (Horáček) ไดท้าํการวิจยัเรื�องนิทานชาดก: อตัชีวประวติัที�เป็นตาํนานของพระพุทธเจา้
โคดมในชาดกวรรณนา ซึ�งการวจิยัในครั� งนี� เป็นการวจิยัเกี�ยวกบัการตีความที�เป็นไปไดข้องนิทานชาดก (ประเภท
ชีวประวติัที�ศกัดิ{ สิทธิ{ ทางพระพุทธศาสนา) โดยผูเ้ขียนมุ่งเน้นไปที�การเก็บรวบรวมชาดกวรรณนาซึ�งเป็นส่วน
หนึ�งของพระไตรปิฎกที�มีขอ้ความสาํคญัต่อพระพุทธศาสนาเถรวาทยคุตน้ ลกัษณะเฉพาะของชาดกนั�นคือ พระ
สิทธตัถะ โคตมโคตรแห่งศากยะวงศ์ที�รู้จกักนัในพระนามพระพุทธเจา้ ทรงแสดงให้เราทราบถึงการประสูติใน
อดีตชาติของพระองค์ซึ� งเรียกว่า พระโพธิสัตว ์ที�เวียนเกิดเวียนตายแตกต่างกนัในรูปแบบของมนุษย ์สัตว ์และ
สัตวใ์นตาํนาน ในนิทานชาดกเป็นสัญลกัษณ์ที�เชื�อมโยงสื�อให้เห็นถึงสาระสําคญัของวฒันธรรมทางดา้นจิตใจ 
สงัคม จริยธรรม การเมือง ศาสนา และปรัชญาซึ� งถูกกล่าวไว ้ความประสงคข์องชาดกยคุแรกทราบไดจ้ากนิทาน
และนิยายปรัมปรา แต่อยา่งไรก็ตามความหมายของมนัคลุมเครือเป็นอีกอยา่งหรือแตกต่างกนัอยา่งสิ�นเชิง คุณค่า
เกี�ยวกบัความหมายของสาระสาํคญัส่วนใหญ่ถูกกาํหนดโดยตาํแหน่งที�มีอยูใ่นโครงร่างของความสมัพนัธ์ระหวา่ง
สัญลกัษณ์ ซึ� งต่างกนัสําหรับวฒันธรรมที�แตกต่างกนั (ตามที�มีการแสดงให้เห็นโดยผูเ้ขียนในกรณีพิเศษ) ตาม
ขอ้เท็จจริงนี�ผูเ้ขียนไดน้าํมาใชส้องวิธี คือ 1. ผูเ้ขียนไม่พยายามที�จะหารูปแบบเดิมของนิทานชาดกและไม่ไดใ้ห้
ความสาํคญักบัการขยายเกี�ยวกบัภาษาศาสตร์ของนิทานชาดก และ 2. สาระสาํคญัที�ปรากฏออกมาถูกเปรียบเทียบ
ขา้มเรื�องราวแต่ละเรื�อง การวจิยัครั� งนี� ไดป้ระเมินวธีิการเชิงทฤษฏีที�ต่างกนักบันิทานชาดก ทฤษฎีโครงสร้างนิยม
พิสูจน์แลว้วา่เป็นเครื�องมือการตีความหมายที�มีประสิทธิภาพมากที�สุด ซึ� งเปิดช่องให้อธิบายถึงความสามารถของ
พระโพธิสตัวที์�จะบูรณาการบทบาททางสงัคมที�แตกต่างกนั ผูเ้ขียนไดน้าํเสนอทฤษฎีที�วา่พุทธศาสนาสามารถใช้
โครงสร้างของการเล่าเรื�องเพื�อแกไ้ขปัญหาปรัชญาและศาสนา  ในอีกระดบัหนึ�งความสมดุลนี� สัมพนัธ์กนัที�จะ
เชื�อมโยงขั�วเกี�ยวกบัความรู้สึกและขั�วเกี�ยวกบัมโนคติของสญัลกัษณ์ การตีความหมายของผูเ้ขียนเองเป็นเบื�องตน้
และมีวตัถุประสงคเ์พื�อแสดงใหเ้ห็นทิศทางที�การวจิยัสามารถถือเอา1701     
 ซู (Zhu) ไดท้าํการวิจยัเรื�องการก่อร่างนิทานชาดกใหม่: จากชาดกสู่อวะทานสั (Avadānas) และ
ประณิธานัส (Praṇidhānas) ในภาพวาดที�คูซา (Kucha) และทูร์ฟาน (Turfan) ผลการวิจัยพบว่า คูซาเป็น

                                                
1700Nguyen Thi Kieu Diem,  “The Role of Animals in Indian Buddhism with special reference to 

the Jatakas” (Department of Buddhist Studies University of Delhi, 2012), Abstract. 
1701Bc. Petr Horáček, “Jataka Stories- Legendary Biographies of Gautama Buddha in the 

Jatakatthavannana” (Bachelor's thesis, Department: Institute of Philosophy and Religious Studies, Faculty of 
Arts (FF), Charles University, 2012), Abstract. 
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ศูนยก์ลางทางพุทธศาสนาที�สาํคญัในเส้นทางภาคเหนือของเส้นทางสายไหมและเป็นที�รู้จกักนัดีในเรื�องการถูก
ครอบงําโดยโรงเรียนสรวาสติวาทะ (Sarvāstivāda) มากที�สุดในประวติัศาสตร์ ที� เปลี�ยนนิทานชาดกเรื� อง        
อวะทานะ (avadāna) (เรื�องของสาเหตุ) ใหก้ลายเป็นเรื�องสาํคญัที�ปรากฏบนเพดานถํ�าที�มีเสาคํ�าตรงกลางในพื�นที�
นี�  (ศตวรรษที� Wr) ทั�งนี� ทูร์ฟานก็เป็นอีกแห่งหนึ�งที�ศูนยก์ลางทางวฒันธรรมที�สาํคญัในเอเชียกลางซึ�งครั� งหนึ�งพทุธ
ศาสนาเคยเจริญรุ่งเรือง, ภาพวาดประณิธานะ (หรือ 'ปฏิญาณ') ซึ� งอยูบ่นพื�นฐาน  ไภสัชยะวสัตุ (Bhaiṣajyavastu) 
รวมทั� งขอ้ความพระวินัยของโรงเรียนมุละสรวาสติวาทะ (Mulasarvāstivāda) ที�ปรากฏอยู่บนผนังถํ� าพุทธใน   
ทูร์ฟาน (ศตวรรษที�R-) โดยทั�วไปนั�นไม่ซํ� าแบบกนั, เรื�องอวะทานะและประณิธานะทั�งสองนั�นไดม้าจากนิทาน
ชาดกซึ� งมีการเปลี�ยนแปลงที�สําคญัของการมุ่งเน้นเช่นเดียวกนักบัรูปแบบของการเล่าเรื�อง, ในบทความนี� เป็น
การศึกษาเรื�องอวะทานะและภาพวาดปฏิญาณที�คูซาและทูร์ฟานและเปรียบเทียบสิ�งเหล่านั�นกบันิทานชาดกใน
พทุธศิลป์ยคุแรก ผูว้จิยัพยายามที�จะแสดงให้เห็นวา่นิทานชาดกถูกเปลี�ยนขอ้ความหลกัคาํสอนที�แตกต่างกนัของ
การเรียนการสอนทางพระพทุธศาสนาในโรงเรียนในช่วงปลายของเถรวาท คือสรวาสติวาทะ(Sarvāstivāda) และ
มุละสรวาสติวาทะ (Mulasarvāstivāda) และวิธีการแสดงภาพสะท้อนรูปแบบการเล่าเรื� องในคัมภีร์ทาง
พระพทุธศาสนา1702          
 เวกสั (Vegas) ไดท้าํวจิยัเรื�องการออกแบบหนงัสือนิทานที�ปรากฏอยูบ่นพื�นฐานสสชาดกในคมัภีร์
พระไตรปิฎก  ผลการวิจยัพบว่า  การแบ่งปันกนัเป็นคุณค่าหนึ� งที�เป็นลกัษณะของประเทศอินโดนีเซีย แต่น่า
เสียดายที�ในเวลานี� ก็เริ�มที�จะลดคุณค่าของชีวติทางสงัคมโดยเฉพาะอยา่งยิ�งในพื�นที�เขตเมือง การปลูกฝังคุณค่าการ
แบ่งปันใหเ้ด็กเป็นเรื�องที�ตอ้งทาํ สาํหรับเด็กอาย ุ4-6 ปีถือวา่ยงัอยูใ่นวยัเด็กช่วงเริ�มตน้ของการพฒันาที�เด็กพิเศษ
จะมีการเจริญเติบโตของการรับรู้ไดดี้ที�สุด การถ่ายทอดค่านิยมทางศีลธรรมเป็นเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกนัอยา่งใกลชิ้ด
กบัการศึกษาศาสนา  นิทานทั�งหลายเป็นสิ�งที�สามารถนาํมาใชเ้ป็นวิธีที�มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดขอ้ความ
ให้กบัเด็ก การใชห้นังสือภาพจะทาํให้เด็กเขา้ใจเรื�องไดง่้ายขึ�น มีนิทานหลายเรื�องของพุทธศาสนาซึ� งสามารถ
นาํมาใชเ้พื�อถ่ายทอดขอ้ความไปยงัเด็กๆ แต่สื�อนั�นมีอยูอ่ยา่งจาํกดั และไม่เพียงพอสาํหรับการส่งมอบข่าวสารแก่
เด็กไดดี้ที�สุด นิทานชาดกนั�นเป็นเรื�องราวของชีวิตที�ผ่านมาของพระพุทธเจา้ก่อนที�เขาจะเกิดเป็นพระพุทธเจา้ 
นิทานชาดกมีค่านิยมทางศีลธรรมและมารยาทที�มีความสําคญัต่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวยั การออกแบบ
หนงัสือที�มีภาพประกอบตอ้งใชข้ั�นตอนในการตรวจสอบขอ้มูลจาํนวนมากเพื�อตอบสนองผลที�ประสงค ์วิธีการที�
ใชใ้นการศึกษานั�นใชก้ารทบทวนวรรณกรรม การสมัภาษณ์และสาํรวจภาคสนามเพื�อที�จะไดรั้บขอ้มูลที�จาํเป็นใน
การออกแบบของหนังสือที� มีภาพประกอบเกี�ยวกับพื�นฐานที�เหมาะสมสําหรับเด็ก ด้วยวิธีการการออกแบบ
หนงัสือมีภาพประกอบซึ�งคาดวา่จะนาํเสนอนิทานชาดกไปยงัเด็กๆ นอกจากนี�การออกแบบหนงัสือภาพประกอบ
มีจุดมุ่งหมายเพื�อเป็นสื�อกลางในการเรียนรู้สาํหรับเด็กปฐมวยัอาย ุp-q ปีที�เริ�มเขา้สู่ขั�นตอนของการศึกษา1703  
 เจน (Janné) ไดท้าํการวจิยัเรื�องประวติัของพุทธชาดก: การสาํรวจเชิงวิเคราะห์สองสามชาดกและ

                                                
1702Tianshu Zhu, "Reshaping the Jātaka Stories: from Jātakas to Avadānas and Praṇidhānas in 

Paintings at Kucha and Turfan" Buddhist Studies Review 29, (2012), 57-83, accessed Fefuery 1, 2014, 
available from http://www.equinoxpub.com/ journals/index.php/BSR/article/view/14021 

1703Niko Vegas, “Perancangan buku ilustrasi cerita sasa jataka berdasarkan kitab suci tipitaka” 
(Universitas Multimedia Nusantara, 2013), Abstract. 
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การใชช้าดกเหล่านั�นในโรงเรียนในเมืองเบนา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย การวจิยัฉบบันี�พยายามที�จะศึกษา
วธีิการที�จะนาํเอาเรื�องราวชาดกพุทธมาใชใ้นห้องเรียนในเบนา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย  ดา้นจิตวิสัยยงั
รวมเอาทุกแง่มุมของการประเมินผลของพทุธจริยธรรมและสิ�งที�นาํเสนอของชาดกอีกดว้ย โครงการการศึกษาครั� ง
นี� จะดาํเนินการกบัการวางแนวทางวิธีการอุปนัยเชิงประจกัษคุ์ณภาพ การวิจยัครั� งนี� พบวา่นิทานพุทธชาดกเป็น
เครื�องมือที�มีประโยชน์ต่อการใชใ้นหอ้งเรียนสาํหรับครูเมื�อมีการสอนคุณธรรมจริยธรรมใหก้บันกัเรียน1704 
 มาติน (Martin) ได้ทาํการวิจัยเรื� องการส่งมอบร่างกายและท่าทางเกี�ยวกับการบวงสรวง:การ
ทบทวนชาดกวา่ดว้ยเรื�องแม่เสือผูหิ้วโหยในถํ�าโมเกา -Wp ผลการวิจยัพบวา่ ถํ�าโมเกา (Mogao) ตั�งอยูน่อกเมือง 
ดุนหวงไดรั้บความสนใจมากนกัวชิาการ เพราะเป็นที�เก็บรักษาภาพเกี�ยวกบัของวฒันธรรมจีนจากยคุศตวรรษที�สี�
ถึงศตวรรษที�สิบสี�นานนบัพนัปี,  บนเส้นทางสายไหมนั�นโมเกา (Mogao) ประกอบดว้ยถํ�าเกือบWAA ถํ�าที�มีความ
หลากหลายที�แตกต่างกนัของพทุธศิลป์ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งมีนกัวชิาการจาํนวนไม่นอ้ยที�ไดมุ่้งเนน้ความสนใจของ
พวกเขาไปในถํ�า 254 กาํหนดราวปีคริสตศกัราช 475-490, บนผนงัทางทิศใตข้องถํ�ามีภาพจิตรกรรมฝาผนงัของ
ชาดกวา่ดว้ยเรื�องแม่เสือผูหิ้วโหย ซึ�งเป็นนิทานชาดกหนึ�งของอินเดีย เกี�ยวกบัพระชาติก่อนหนา้ที�จะมาตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจา้และเขา้สู่พระนิพพานของพระพุทธเจ้าศากยมุนีซึ� งถูกจารึกเป็นประวติัศาสตร์ในราวห้าศตวรรษ     
ก่อนคริสตศกัราช, ความนิยมของเรื�องเล่าเหล่านี� ไดถู้กกระตุน้เตือนจากนกัวิชาการทั�งหลาย เช่น สแตนเลย ์เอ็บ 
(Stanley Abe),จูเลีย เมอเรย ์(Julia Murray), และ เซี�ยว เหยน ฉื�อ (Hsio-Yen Shih) เป็นตน้ที�นาํเสนอการวิเคราะห์
ภาพและมุมมองเกี�ยวกบัภาพจิตรกรรมชาดกฝาผนงัเรื�องแม่เสือผูหิ้วโหย ในแง่ของวตัถุประสงคแ์ละพิธีภายในถํ�า 
254, ผลการวิจยัก่อนหนา้นี�  นักวิชาการเปิดโอกาสให้ขยายความเกี�ยวกบัการเขา้ร่วมสาํหรับความคิดของผูว้ิจยั
และสิ�งที�ผูว้ิจยัจะพิจารณานั�นคือเกณฑส์ํารองของภาพจิตรกรรมฝาผนงัและถํ�า อนัเป็นผลมาจากประสบการณ์
ส่วนตวัที�มีในถํ�า 254 ทฤษฎี Period Eye ของไมเคิล บาแซนดลัล ์(Michael Baxandall)ไดก้ลายเป็นกรอบทฤษฎีที�
มีประโยชน์ในการตีความภาพจิตรกรรมฝาผนงั ถํ�า และตาํแหน่งในรายละเอียดมากขึ�น นั�นก็คือ เราสามารถที�จะ
สร้างการปฏิบัติการดูสิ� งที�ผ่านมาผ่านการวิเคราะห์อย่างใกล้ชิดเกี�ยวกับภาพและบริบทของ 1) ท่าทาง 2) 
สถาปัตยกรรม และ 3) บริบททางศาสนา1705       
 สกัเสนา (Saxena) ไดท้าํการวจิยัเรื�อง การเจรจาต่อรองกบัความทะยานอยาก: การสาํรวจจากชาดก 
ซึ� งผลการวิจยันั�นไดแ้บ่งเป็น p บทใหญ่ ไดแ้ก่ &. “ชาดก: การศึกษาในขอ้ความ บริบท และความทะยานอยาก” 
ประกอบดว้ยบทนาํ, ขอ้ความและบริบท, ประวติัความเป็นมาของนิทานชาดก และการศึกษาเกี�ยวกบัความทะยาน
อยาก  2. “เดอะฮอลโลวเ์คน: คาํถามแห่งความทะยานอยากในเอกนิบาต ประกอบดว้ยบทนาํ, ปัจจุปันนวตัถุ: 
กรอบแนวคิดบทเรียนและระเบียบวาระในเรื�องของ “ปัจจุบนั”, อตีตวตัถุ:การสาํรวจความทะยานอยากในนิทาน
ชาดกในส่วนของ “อดีต”, และ คาถา:ความทะยานอยากในบทกวี 3. “เกี�ยวกบัผลไมแ้ละเทพธิดา: ใจความหลกั

                                                
1704Henrik Janné, “The Buddhist Jātaka stories. An analytical survey of a few Jātakas and their 

use in schools in the city of Benares Uttar Pradesh, India.” (Faculty of Social and Life Sciences, History of 
religions, University of Karlstad, 2014), Abstract. 

1705Abigail Eliza Martin, “Bodily Transfer and Sacrificial Gestures: Rethinking the Hungry 
Tigress Jataka in Mogao Cave 254” (The degree of Master of Arts in Art History, Department of Art History,  
University of Utah, 2014), Abstract. 
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แห่งความทะยานอยากในชาดกที�ยาวที�สุด” ประกอบดว้ยบทนาํ, ปัจจุปันนวตัถุ: กรอบแนวคิดบทเรียนและ
ระเบียบวาระในเรื�องของ “ปัจจุบนั”, อตีตวตัถุ:การสาํรวจความทะยานอยากในนิทานชาดกในส่วนของ “อดีต”, 
และคาถา:ความทะยานอยากในบทกว ีและ p. “กามตณัหาหรือความทะยานอยากในกามคุณในชาดก:แนวคิดสรุป
บางประการ” ประกอบดว้ยบทนาํ, ชาดก: โครงสร้างและความหมาย, ช่องว่างในเรื�องชาดก, กามารมณ์และ        
มรฤตย:ู ความทะยานอยากในกามและผูห้ญิงในชาดก, อาหาร ชนชั�นทางสังคม และสังฆะ, และแนวคิดทา้ยบท
บางประการ1706 

สรุป 
พระไตรปิฎกเป็นคมัภีร์ทางพระพุทธศาสนาชั�นแรก  ซึ� งเป็นที�รวบรวมพระธรรมคาํสั�งสอนของ

พระพทุธเจา้ไวอ้ยา่งเป็นหมวดหมู่ แบ่งเป็นส่วนยอ่ยตามลกัษณะที�เหมือนกนัได ้ 9 องค ์เรียกวา่  นวงัคสัตถุศาสน์ 
ไดแ้ก่ 1) สุตตะ 2) เคยยะ 3) เวยยากรณะ 4) คาถา 5) อุทาน 6) อิติวตุตกะ 7) ชาตกะ 8) อพัภูตธรรม และ 9)  เวทลั
ละ องคที์� 7 คือ ชาตกะหรือชาดกนั�นเป็นเรื�องราวในอดีตชาติของพระโพธิสัตวก่์อนที�จะมาเสวยพระชาติสุดทา้ย
แลว้ตรัสรู้เป็นพระพทุธเจา้ มีจาํนวนทั�งหมด 547 เรื�อง ชาดกที�มีเนื�อหาสาระที�ยาวมีจาํนวนคาถาเกินกวา่ 80 คาถา
ขึ�นไปเรียกวา่ “มหานิบาตชาดก” มี &A เรื�อง ไดแ้ก่ 1) เตมิยชาดก 2) มหาชนกชาดก 3) สุวรรณสามชาดก 4) เนมิ
ราชชาดก 5) มโหสถชาดก 6) ภูริทตัชาดก 7) จนัทกุมารชาดก 8) มหานารทกสัสปชาดก 9) วิธุรชาดก และ10) 
มหาเวสสนัดรชาดก ดงันั�นจึงนิยมเรียกกนัโดยทั�วไปวา่ “ทศชาติชาดก”หรือ “พระเจา้สิบชาติ” ซึ� งในแต่ละชาดก
นั�นพระโพธิสตัวเ์สวยพระชาติเป็นต่างๆ แต่โดยรวมแลว้มีตาํแหน่งฐานะเป็นผูบ้ริหาร ผูน้าํ หรือผูป้กครอง ดงันั�น
จึงมีเนื�อหารสาระอตัชีวประวติัในแต่ละพระชาติที�เกี�ยวกบัการบริหารไปดว้ย จากการศึกษาตาํรา เอกสาร วารสาร 
งานวิจยัและวิทยานิพนธ์ต่างๆ ที�เกี�ยวกบัแนวคิด ทฤษฏี องค์ความรู้การบริหารแลว้ผูว้ิจยัพิจารณาเห็นว่า มหา
นิบาตชาดกนั�นประกอบไปด้วยเนื�อหาสาระที� เกี�ยวกับการบริหารเป็นอเนกประการและสามารถที�จะนําไป
ประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินการต่างๆ อยา่งมีประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิดประสิทธิผลไดอ้ยา่งแทจ้ริงและยั�งยืนทั�งใน
ระดบัจุลภาคและในระดบัมหพัภาค จึงไดน้าํมาเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัต่อไป 

 
 
 
 
 

                                                
1706Manasi Saxena, “Negotiating Desire: Exploring the  Jātakas” (Dissertation submitted to 

Jawaharlal Nehru University in partial fulfillment of the requirements  for the award of the degree of Master of 
Philosophy, Centre for Historical Studies School of Social Sciences Jawaharlal Nehru University New Delhi, 
2014, 5-6. 
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บทที� 3 

การดาํเนินการวจิยั 

 
การวิจัยครั
 งนี
 เป็นการวิจัยเอกสาร(Documentary research) ตามระเบียบวิธีเชิงบรรยาย 

(Descriptive research) การดาํเนินการวิจยัโดยใชเ้ทคนิคผสมผสาน (Mixed Techniques) เอกสารหลกัที:ใชคื้อ 
พระไตรปิฎกภาษาบาลีอกัษรไทยฉบบัสยามรัฐ เล่มที: 28 อรรถกถาบาลีอกัษรไทยฉบบัสยามรัฐ เล่มที: 36-37 และ
พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม ที:จดัพิมพโ์ดยมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ ์
พุทธศกัราช 2525 เล่มที: 63-64 ซึ: งทั
งหมดจดัอยูใ่นส่วนของพระสุตตนัตปิฎก ขุททกนิกายชาดก มีวตัถุประสงค์
เพื:อทราบผลการสงัเคราะห์เนื
อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที:เกี:ยวกบัการบริหาร และเพื:อทราบทศันะของ
ผูรู้้เกี:ยวกบัหลกัการบริหารที:ปรากฏในมหานิบาตชาดก ประกอบดว้ยขั
นตอนการดาํเนินการวิจยัและระเบียบวิธี
วจิยั ดงันี
  
 

ขั�นตอนการดาํเนนิการวจิยั 
 

เพื:อให้การดาํเนินการตามขั
นตอนการดาํเนินการวิจยั ระเบียบวิธี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขั
นตอนการ
ดาํเนินการวจิยัโดยแบ่งออกเป็น 3 ขั
นตอน ดงัต่อไปนี
  

ขั�นตอนที�  1 การเตรียมโครงร่างการวจิยั 
เป็นขั
นตอนการจดัเตรียมโครงการตามระเบียบวิธีการดาํเนินการวิจัยโดยศึกษาตาํรา เอกสาร 

วารสาร งานวิจยัและวิทยานิพนธ์ต่างๆ ที:เกี:ยวกบัแนวคิด ทฤษฏี องคค์วามรู้ดา้นการบริหารและชาดกต่างๆ ใน
คมัภีร์มหานิบาต รวมถึงขอ้มูลข่าวสารโดยทั:วไป เช่น ขอ้มูลด้านกฎหมาย  การเมืองการปกครอง การพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคม ผลกระทบที:เกิดจากการพฒันาประเทศ เป็นตน้ เพื:อจดัทาํโครงการการวิจยัโดยขอคาํแนะนาํ
ความเห็นในการจดัทาํโครงร่างการวิจยัจากอาจารยที์:ปรึกษาและนาํมาปรับปรุงแกไ้ขเพื:อเสนอขออนุมติัหัวขอ้
วทิยานิพนธ์ 

ขั�นตอนที�  2 การดาํเนินการวจิยั  
เป็นขั
นตอนการดาํเนินการวิจยัเพื:อตอบคาํถามการวิจยัที:ตั
งไว ้ซึ: งผูว้ิจยัไดก้าํหนดขั
นตอนวิธีการ

ดาํเนินการวจิยัเป็น 5 ขั
นตอน ดงันี
  
2.1 ศึกษาตาํรา เอกสาร วารสาร งานวิจยัและวิทยานิพนธ์ต่างๆ ที:เกี:ยวกบัองค์ความรู้การบริหาร

และมหานิบาตชาดกทั
งหมด เพื:อให้ไดก้รอบแนวคิดในการวิจยั 2.2 สร้างแบบบนัทึกขอ้มูล ดงันี
  2.1.1 ร่างแบบ
บนัทึกขอ้มูลนาํเสนอต่ออาจารยที์:ปรึกษาพิจารณา ปรับปรุงแกไ้ขแลว้นาํไปทาํการบนัทึกเนื
อหาในประเด็นที:
เกี:ยวกบัการบริหารจากมหานิบาตชาดก 2.1.2 ทาํการวิเคราะห์แยกแยะรายละเอียดเนื
อหาของมหานิบาตชาดกใน
ประเด็นที:เกี:ยวกบัการบริหารต่างๆ ดว้ยการวิเคราะห์เนื
อหา (content analysis) บนัทึกลงในแบบบนัทึกขอ้มูล 
นาํไปเทียบเคียงกบัองคค์วามรู้การบริหารในแต่ละขอบเขตที:ผูว้ิจยัไดค้น้ควา้เอกสารตาํราการบริหารต่างๆ แลว้
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พิจารณาสรุปองคค์วามรู้การบริหารออกมาได ้ ^ ขอบเขต  ซึ: งเขา้กนัไดก้บัทศันะของกูลิคและเออร์วิกค ์(Gulick 
and Urwick) ที:รู้จกัในนาม “POSDCoRB” แลว้จึงทาํการสังเคราะห์ในภาพรวมทั
งหมด โดยแบ่งผลที:ไดเ้ป็น k 
ส่วน ได้แก่ l) เนื
อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที:เกี:ยวกบัการบริหาร 2) เนื
อหาของมหานิบาตชาดกใน
ประเด็นที:เกี:ยวกบัการบริหารที:มีความสอดคลอ้งกนักบัองคค์วามรู้การบริหาร 3) เนื
อหาของมหานิบาตชาดกใน
ประเด็นที:เกี:ยวกบัการบริหารที:มีความแตกต่างกนักบัองคค์วามรู้การบริหาร และ k) เนื
อหาในมหานิบาตชาดกที:
ไม่สามารถจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารได ้ในระดบัจุลภาค 2.3 สร้างแบบสัมภาษณ์ ดงันี
  2.3.1 ทาํการเลือก
กลุ่มตวัอยา่งผูรู้้เกี:ยวกบัการบริหารเชิงพุทธระดบัเชี:ยวชาญ จาํนวน 7 ท่าน โดยใชเ้ทคนิคการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง
ดว้ยวิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 2.3.2 ร่างแบบสัมภาษณ์ที:มีโครงสร้างสาํหรับสัมภาษณ์ทศันะของผูรู้้
เกี:ยวกบัการบริหารเชิงพทุธระดบัเชี:ยวชาญนาํเสนอต่ออาจารยที์:ปรึกษาพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขแลว้นาํไปทาํการ
สมัภาษณ์ n.k เก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล ดงันี
  2.4.1 นาํผลการสังเคราะห์เนื
อหาของมหานิบาตชาดก
ในระดับจุลภาคส่งให้แก่กลุ่มตวัอย่างที:ตอ้งการศึกษาจาํนวน 7 ท่าน แลว้นาํแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์กลุ่ม
ตวัอยา่งดงักล่าวในระดบัมหัพภาค 2.4.2 ทาํการเก็บรวบรวมแลว้นาํขอ้มูลที:ไดรั้บจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง
แต่ละท่านมาทาํการวเิคราะห์แยกแยะรายละเอียดดว้ยการวเิคราะห์เนื
อหา (content analysis) เป็นรายๆแลว้ทาํการ
สงัเคราะห์ทศันะของแต่ละท่านในภาพรวม 2.5 สรุปทศันะและอภิปรายสรุปผลที:ได ้ดงันี
  2.5.1 นาํทศันะของกลุ่ม
ตวัอย่างแต่ละท่านที:ไดท้าํการสังเคราะห์ในภาพรวมนั
นมาทาํการวิเคราะห์ทั
 งในส่วนที:สอดคลอ้งกนัและไม่
สอดคลอ้งกนัแลว้ทาํการสังเคราะห์สรุปรวมทศันะของกลุ่มตวัอยา่งในภาพรวมทั
งหมด n.5.2 นาํขอ้มูลดงักล่าว
ขา้งตน้มาอภิปรายสรุปผลสาํเร็จเป็นผลการวจิยั โดยสรุปเป็นแผนภูมิแสดงขั
นตอนการดาํเนินการวจิยั  ดงัต่อไปนี
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แผนภูมิที: 49 แผนภูมิแสดงขั
นตอนการดาํเนินการวจิยั 
 

ขั�นตอนที� 3 การรายงานผลการวจิยั  
 เป็นขั
นตอนการจดัทาํร่างรายงานผลการวิจยัเพื:อนาํเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
ตรวจสอบความถูกตอ้งปรับปรุงแกไ้ขขอ้พกพร่องตามที:คณะกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ จดัพิมพ ์
และส่งรายงานผลการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ต่อบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร เพื:อขออนุมติัจบการศึกษา 

ขั�นตอนดาํเนินการ กระบวนการ ผลที�ได้รับ 

ขั�นตอนที� 1 
สร้างกรอบแนวคิด 

ศึกษาตาํรา เอกสาร วารสาร งานวิจยัและวิทยานิพนธ์ต่างๆ
ที"เกี"ยวกบั แนวคิด ทฤษฏี องคค์วามรู้ดา้นการบริหาร และ
มหานิบาตชาดกทั)งหมด กรอบแนวคิดในการทาํวิจยั 

ขั�นตอนที� 2 
สร้างแบบบนัทึก

ขอ้มูลและ
สงัเคราะห์เนื)อหา 

ร่างแบบบนัทึกขอ้มูล นาํเสนอต่ออาจารยที์"ปรึกษาพิจารณา  
ปรับปรุงพฒันานาํไปสงัเคราะห์เนื)อหาจากมหานิบาตชาดก 
 

ผล สรุปการสัง เคราะห์
เ นื) อ ห า ข อ ง ม ห า นิ บ า ต
ช า ด ก ใ น ป ร ะ เ ด็ น ที"
เ กี" ยวกับก ารบริห ารใ น
ภาพรวม ในระดบัจุลภาค 

ขั�นตอนที� 3 
สร้างแบบสมัภาษณ์ 

ขั�นตอนที� 4 
เก็บรวบรวมขอ้มูล
และวิเคราะห์ขอ้มูล 

ขั�นตอนที� 5 
สรุปทศันะและ
อภิปรายสรุปผล 

ทาํการเลือกกลุ่มตวัอย่างผูรู้้เกี"ยวกับการบริหารเชิงพุทธ
ระดบัเชี"ยวชาญ จาํนวน 6 ท่าน แล้วสร้างแบบสัมภาษณ์
เสนอต่ออาจารยที์"ปรึกษาเพื"อพิจารณาปรับปรุงพฒันา 

สงัเคราะห์ขอ้มูลที"ไดจ้ากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ในส่วน
ที"สอดคล้องกันและไม่สอดคล้องกันแล้วอภิปรายสรุปผล
เนื)อหาสาระเกี"ยวกบัการบริหารและการนาํไปประยกุตใ์ช ้ 

แบบสมัภาษณ์ที"มีโครงสร้าง

(Structured interview) 

หลกัการบริหารที� 
ปรากฏในมหานิบาตชาดก 

สงัเคราะห์เนื)อหาในประเด็นที"เกี"ยวกบัการบริหารจากมหา
นิบาตชาดก  และทาํการเทียบเคียงกับองค์ความรู้การ
บริหารสมยัใหม่ 

ทัศ น ะ ข อ ง ผู ้ รู้ เ กี" ย ว กับ
ห ลั ก ก า ร บ ริ ห า ร ใ น
ภ า พ ร ว ม  ใ น ร ะ ดั บ
มหพัภาค 

นาํผลการสังเคราะห์เนื)อหาของมหานิบาตชาดกในระดบั

จุลภาคส่งให้แก่กลุ่มตวัอย่างที"ต้องการศึกษาจาํนวน 7 

ท่าน และนาํแบบสัมภาษณ์ดงักล่าวไปสัมภาษณ์ ทาํการ
เก็บรวบรวมข้อมูลที"ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง

ดงักล่าวแลว้จึงนาํไปวิเคราะห์เนื)อหา (content analysis) 
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ระเบียบวธีิการวจิยั 
เพื:อใหก้ารวจิยัในครั
 งนี
ดาํเนินการไปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ผูว้จิยักาํหนดรายละเอียดต่างๆ 

เกี:ยวกบัระเบียบวิธีวิจยั ซึ: งประกอบดว้ยแผนแบบการวิจยั ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ตวัแปรที:ศึกษา การสร้าง
และพฒันาเครื:องมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติที:ใชใ้นการวจิยั มีรายละเอียดดงันี
  
 
แผนแบบการวจิยั 

การวิจยัครั
 งนี
 เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive research) ที:มีแผนแบบการวิจยัแบบกลุ่ม
ตวัอยา่งเดียว ตรวจสอบสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (The one shot, non-experimental case study design) สามารถ
แสดงเป็นแผนผงั (Diagram) ดงันี
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เมื:อ  S หมายถึง ประชากรที:ใชใ้นการวจิยั 
   X หมายถึง ตวัแปรที:ศึกษา 
   O หมายถึง ขอ้มูลที:ไดจ้ากการศึกษา 
 

ประชากร 
ประชากรที:ใช้ในการวิจัยครั
 งนี
  ได้แก่ มหานิบาตชาดกที:ปรากฏในพระไตรปิฎกภาษาบาลี

อกัษรไทยฉบบัสยามรัฐ เล่มที: 28 อรรถกถาบาลีอกัษรไทยฉบบัสยามรัฐ เล่มที: 36-37 และพระไตรปิฎกและอรรถ
กถาแปล ชุด 91 เล่ม ที:จดัพิมพโ์ดยมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ ์พุทธศกัราช 2525 เล่มที: 
63-64 ซึ:งอยูใ่นส่วนของพระสุตตนัตปิฎก ขทุทกนิกายชาดก จาํนวน ทั
งหมด 10 เรื:อง 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างผู้รู้เกี�ยวกบัการบริหารเชิงพุทธระดบัเชี�ยวชาญ 

กลุ่มตวัอยา่งผูรู้้เกี:ยวกบัการบริหารเชิงพทุธระดบัเชี:ยวชาญ จาํนวน 7 ท่าน ใชเ้ทคนิคการเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) ดว้ยวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดเกณฑใ์นการคดัเลือกผูรู้้เกี:ยวกบัการบริหารเชิงพุทธระดบัเชี:ยวชาญ
อยา่งใดอยา่งหนึ:ง ดงันี
  

                                                   O 

 

 

  

 

   

  S                                                         X 
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1. ผู ้รู้เกี:ยวกับการบริหารการศึกษาเชิงพุทธระดับเชี:ยวชาญที: เป็นผูบ้ริหารในสถานศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา มีวฒิุการศึกษาระดบัดุษฎีบณัฑิต 

2. ผูรู้้เกี:ยวกบัการบริหารการศึกษาเชิงพุทธระดับเชี:ยวชาญที:เป็นอาจารยส์อนในสถานศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา มีวฒิุการศึกษาระดบัดุษฎีบณัฑิต 

3. ผูรู้้เกี:ยวกบัการบริหารการศึกษาเชิงพทุธระดบัเชี:ยวชาญที:มีผลงานทางวชิาการเป็นที:ประจกัษ ์มี
วฒิุการศึกษาระดบัดุษฎีบณัฑิต 
 
ตวัแปรที�ศึกษา 

ในการวจิยัครั
 งนี
  ตวัแปรที:ศึกษา คือ หลกัการบริหารที:ปรากฏในมหานิบาตชาดก 
 
เครื�องมือที�ใช้ในการวจิยั 

ในการวจิยัครั
 งนี
ผูว้จิยัไดใ้ชเ้ครื:องมือในแต่ละขั
นตอน ดงันี
  
1. แบบบนัทึกขอ้มูล  
การศึกษาถึงหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที:เกี:ยวขอ้งกบัอนัเป็นองค์ความรู้การบริหาร

ต่างๆ และมหานิบาตชาดกที:ปรากฏในพระไตรปิฎกภาษาบาลีอกัษรไทยฉบบัสยามรัฐ เล่มที: 28 อรรถกถาบาลี
อกัษรไทยฉบบัสยามรัฐ เล่มที: 36-37 และพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม ที:จดัพิมพโ์ดยมูลนิธิมหา
มกุฎราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์ พุทธศักราช 2525 เล่มที: 63-64 ซึ: งอยู่ในส่วนของพระสุตตนัตปิฎก         
ขทุทกนิกายชาดก โดยที:ผูว้จิยัใชว้ธีิการสงัเคราะห์เพื:อใหไ้ดเ้นื
อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที:เกี:ยวกบัการ
บริหาร ดงันั
นเครื:องมือที:ใชใ้นการวจิยัของขั
นตอนนี
 คือ แบบบนัทึกขอ้มูล จาํนวน 1 ฉบบั 

2. แบบสมัภาษณ์ที:มีโครงสร้าง (structured interview)  
การศึกษาทศันะของผูรู้้เกี:ยวกบัการบริหารที:มีต่อเนื
อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที:เกี:ยวกบั

การบริหารที:ไดจ้ากการสังเคราะห์ โดยที:ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการนาํเนื
อหาที:ไดจ้ากการสังเคราะห์มหานิบาตชาดกที:
ปรากฏในพระไตรปิฎกภาษาบาลีอกัษรไทยฉบบัสยามรัฐ เล่มที: 28  อรรถกถาบาลีอกัษรไทยฉบบัสยามรัฐ เล่มที: 
36-37  และพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม ที:จดัพิมพโ์ดยมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลยั ในพระบรม
ราชูปถมัภ์ พุทธศกัราช 2525 เล่มที: 63-64 ซึ: งอยู่ในส่วนของพระสุตตนัตปิฎก ขุททกนิกายชาดกในประเด็นที:
เกี:ยวกบัการบริหารมาสรุปเป็นตวัแปรแลว้สร้างแบบสัมภาษณ์ เพื:อนาํไปสัมภาษณ์ถึงทศันะของผูรู้้เกี:ยวกบัการ
บริหารเชิงพุทธระดบัเชี:ยวชาญ ดงันั
นเครื:องมือที:ใชใ้นการวิจยัของขั
นตอนนี
 คือ แบบสัมภาษณ์ที:มีโครงสร้าง 
(structured interview) จาํนวน 1 ฉบบั ซึ: งแบบสัมภาษณ์ดงักล่าวนั
นแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที: 1 ขอ้มูล
เกี:ยวกบัผูรู้้เกี:ยวกบัการบริหารเชิงพุทธระดบัเชี:ยวชาญ เพื:อทราบขอ้มูลเกี:ยวกบัสถานภาพทั:วไปของผูต้อบแบบ
สมัภาษณ์ ตอนที: 2 ทศันะของผูรู้้เกี:ยวกบัการบริหารเชิงพุทธระดบัเชี:ยวชาญเกี:ยวกบัเนื
อหาของมหานิบาตชาดก
ในประเด็นที:เกี:ยวกบัการบริหาร 
 
การสร้างและพฒันาเครื�องมือ 

ในการสร้างและพฒันาเครื:องมือเพื:อนาํไปวจิยัในแต่ละขั
นตอน มีรายละเอียดดงัต่อไปนี
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1. การสร้างแบบบนัทึกขอ้มูลเพื:อสงัเคราะห์เนื
อหา ผูว้จิยัไดด้าํเนินการดงันี
  
l.l ทาํการคน้ควา้หนังสือเกี:ยวกับการบริหารทั:วไปได้มาทั
งหมด จาํนวน nvw เล่ม และ

หนังสือเกี:ยวกบัการบริหารการศึกษาไดม้าทั
งหมด จาํนวน lvx เล่ม แลว้ทาํการศึกษาองค์ความรู้เกี:ยวกบัการ
บริหารที:ปรากฏอยูใ่นหนงัสือนั
นๆ สรุปรวมองคค์วามรู้เกี:ยวกบัการบริหารออกมาได ้ ^  ขอบเขต  ซึ: งเขา้กนัได้
กบัทศันะของกูลิคและเออร์วิกค ์ (Gulick and Urwick) ที:รู้จกัในนาม “POSDCoRB” ดงันั
นผูว้ิจยัจึงไดร่้างแบบ
บนัทึกขอ้มูลเพื:อสงัเคราะห์เนื
อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที:เกี:ยวกบัการบริหารในขอบเขตดงักล่าว ไดแ้ก่ 
l) การวางแผน (Planning)  n) การจดัองคก์าร  (Organizing) z) การจดัคนเขา้ทาํงาน (Staffing) k) การอาํนวยการ 
(Directing) |) การประสานงาน (Coordinating) w) การรายงานผล (Reporting) และ^) การงบประมาณ 
(Budgeting) นอกจากนี
 ผูว้ิจยัยงัไดเ้พิ:มขอบเขตที: 8 คือ เนื
อหาในมหานิบาตชาดกที:ไม่สามารถจดัเขา้ในองค์
ความรู้การบริหารสมยัใหม่ ไดไ้วอี้กแผนกหนึ:ง 

l.n นาํร่างแบบบนัทึกขอ้มูลเพื:อสังเคราะห์เนื
อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที:เกี:ยวกบั
การบริหารเสนอต่ออาจารยที์:ปรึกษาพิจารณา ปรับปรุงแก้ไขแบบบันทึกขอ้มูลตามคาํแนะนําของอาจารยที์:
ปรึกษาแลว้จึงนาํไปทาํการสงัเคราะห์เนื
อหาในประเด็นที:เกี:ยวกบัการบริหารจากมหานิบาตชาดกทั
งหมด  

l.z สรุปผลการสงัเคราะห์เนื
อหาของมหานิบาตชาดกโดยภาพรวมในระดบัจุลภาค แลว้จึงทาํ
การเทียบเคียงกบัองคค์วามรู้การบริหารสมยัใหม่ ซึ: งแบ่งผลที:ไดอ้อกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ l) เนื
อหาของมหานิบาต
ชาดกในประเด็นที:เกี:ยวกบัการบริหาร 2) เนื
อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที:เกี:ยวกบัการบริหารที:มีความ
สอดคลอ้งกนักบัองคค์วามรู้การบริหารสมยัใหม่ และ 3) เนื
อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที:เกี:ยวกบัการ
บริหารที:มีความแตกต่างกนักบัองคค์วามรู้การบริหารสมยัใหม่  

2. การสร้างเครื:องมือเพื:อสัมภาษณ์ทศันะผูรู้้เกี:ยวกบัการบริหารเชิงพุทธระดบัเชี:ยวชาญ ผูว้ิจยัได้
ดาํเนินการดงันี
  

2.1 นาํผลที:ไดจ้ากการสงัเคราะห์เนื
อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที:เกี:ยวกบัการบริหาร
มาวิเคราะห์เนื
อหา (content analysis) เพื:อใชเ้ป็นกรอบในการสร้างแบบสัมภาษณ์ที:มีโครงสร้าง (structured 
interview) 

2.2 สร้างแบบสัมภาษณ์ที:มีโครงสร้าง (structured interview) แลว้นาํเสนอแบบสัมภาษณ์ให้
อาจารยที์:ปรึกษาพิจารณา ปรับปรุงพฒันา 

2.3 นาํผลการสงัเคราะห์เนื
อหาของมหานิบาตชาดกโดยภาพรวมในระดบัจุลภาคที:ไดจ้ากการ
แบบบนัทึกขอ้มูลทั
งหมดส่งให้แก่ผูรู้้ระดบัเชี:ยวชาญเกี:ยวกบัการบริหารเชิงพุทธ จาํนวน  ^ ท่าน  และนาํแบบ
สัมภาษณ์ที:มีโครงสร้าง (structured interview) ที:ไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยที์:ปรึกษาแลว้ ไปสัมภาษณ์
ทศันะผูรู้้ระดบัเชี:ยวชาญเกี:ยวกบัการบริหารเชิงพทุธ จาํนวน ^ ท่านดงักล่าวนั
น   
  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลครั
 งนี
ผูว้จิยั ไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลโดย 
1. การสงัเคราะห์เอกสารดว้ยตนเอง 
2. การสมัภาษณ์ดว้ยตนเอง 



 

 

853 
 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิี�ใช้ในการวจิยั 
ในการวิจัยครั
 งนี
 ผูว้ิจัยทาํการสังเคราะห์เนื
อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที:เกี:ยวกับการ

บริหาร รวมทั
งการสงัเคราะห์ทศันะของผูรู้้เกี:ยวกบัการบริหารเชิงพุทธระดบัเชี:ยวชาญเกี:ยวกบัหลกัการบริหารที:
ปรากฏในมหานิบาตชาดกที:ไดจ้ากการสมัภาษณ์ดว้ยการวเิคราะห์เนื
อหา (content analysis)  

 

สรุป 
การวิจัยครั
 งนี
 เป็นการวิจัยเอกสาร(Documentary research) ตามระเบียบวิธีเชิงบรรยาย 

(Descriptive research) การดาํเนินการวจิยัโดยใชเ้ทคนิคผสมผสาน (Mixed Techniques) มีวตัถุประสงคคื์อ l) เพื:อ
ทราบผลการสงัเคราะห์เนื
อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที:เกี:ยวกบัการบริหาร และ n) เพื:อทราบทศันะของ
ผูรู้้เกี:ยวกบัหลกัการบริหารที:ปรากฏในมหานิบาตชาดก ประชากรที:ใชใ้นการวจิยั คือ มหานิบาตชาดกที:ปรากฏใน
พระไตรปิฎกภาษาบาลีอกัษรไทยฉบบัสยามรัฐ เล่มที: 28  อรรถกถาบาลีอกัษรไทยฉบบัสยามรัฐ เล่มที: 36-37  
และพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม ที:จดัพิมพโ์ดยมูลนิธิมหามกฎุราชวทิยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ ์
พุทธศกัราช 2525 เล่มที: 63-64 ซึ: งอยูใ่นส่วนของพระสุตตนัตปิฎก ขุททกนิกายชาดก จาํนวน ทั
งหมด 10 เรื:อง 
และกลุ่มตวัอยา่งผูรู้้เกี:ยวกบัการบริหารเชิงพุทธระดบัเชี:ยวชาญ จาํนวน 7 ท่าน  ใชเ้ทคนิคการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง
โดยไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) ดว้ยวิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive   
Sampling) ตวัแปรที:ศึกษา คือ หลกัการบริหารที:ปรากฏในมหานิบาตชาดก เครื:องมือที:ใชใ้นการวิจยั คือ l) แบบ
บนัทึกขอ้มูล จาํนวน l ฉบบั และ 2) แบบสัมภาษณ์ที:มีโครงสร้าง (structured interview) จาํนวน l ฉบบั การ
วเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติที:ใชใ้นการวจิยั คือ การวเิคราะห์เนื
อหา (content analysis)  
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 บทที� � 
ผลการค้นคว้าและวเิคราะห์ข้อมูล  

 
การนาํเสนอผลการคน้ควา้และวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัเรื�อง “หลกัการบริหารที�ปรากฏในมหา

นิบาตชาดก” ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอเป็น - ตอน ตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั คือ ผลการสังเคราะห์เนื0อหาของมหา
นิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการบริหาร และ ทศันะของผูรู้้เกี�ยวกบัหลกัการบริหารที�ปรากฏในมหานิบาต
ชาดก ซึ�งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี0  

ตอนที� 1 ผลการสังเคราะห์เนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัการบริหาร  
ผูว้ิจัยได้ทาํการคน้ควา้หนังสือเกี�ยวกบัการบริหารทั�วไปได้มาจาํนวน -56 เล่ม และหนังสือ

เกี�ยวกบัการบริหารการศึกษาไดม้าจาํนวน 859 เล่ม พิจารณาดูเนื0อหาที�ปรากฏอยูใ่นหนงัสือนั0นๆ แลว้สรุปรวม
องค์ความรู้การบริหารออกมาได้  =  ขอบเขต  ซึ� งเขา้กนัได้กบัทัศนะของ กูลิค และ เออร์วิกค์ (Gulick and 
Urwick) ที� รู้จกัในนาม “POSDCoRB”  ดงันั0นในการวิจยัครั0 งนี0 ผูว้ิจยัจะนาํเสนอเนื0อหาของมหานิบาตชาดกใน
ประเด็นที�เกี�ยวกบัการบริหารในขอบเขตดงักล่าว ไดแ้ก่ 8) ขอบเขตดา้นการวางแผน ประกอบดว้ย 8.8) การ
วางแผน  8.-) สภาพแวดลอ้มองคก์าร และ 8.V) บรรยากาศองคก์าร -) ขอบเขตดา้นการจดัองคก์าร ประกอบดว้ย 
-.8) การจัดองค์การ -.-) การเมือง อาํนาจ อาํนาจหน้าที� และความรับผิดชอบ -.V) วฒันธรรมองค์การ -.Y) 
จริยธรรมองค์การ -.Z) การเปลี�ยนแปลงองค์การและการพฒันาองค์การ -.6) นวตักรรมและเทคโนโลยี V) 
ขอบเขตดา้นการจดัคนเขา้ทาํงาน ประกอบดว้ย V.8) การบริหารทรัพยากรมนุษย ์V.-) พฤติกรรมบุคคลในองคก์าร 
แบ่งยอ่ยออกเป็น V.-.8) ลกัษณะทางชีวภาพ V.-.-) การรับรู้และการเรียนรู้ V.-.V) ความสามารถ V.-.Y) ค่านิยม
และเจตคติ และ V.-.Z) บุคลิกภาพ V.V) พฤติกรรมกลุ่มในองคก์าร แบ่งยอ่ยออกเป็น V.V.8) การมีส่วนร่วม และ 
V.V.-) การทาํงานเป็นทีม V.Y) ความเครียดและความทอ้แทใ้นการทาํงาน และ V.Z) ความขดัแยง้และการเจรจา
ต่อรอง)  Y.ขอบเขตดา้นการอาํนวยการ ประกอบดว้ย 4.1) การตดัสินใจ Y.-) การสั�งงาน Y.V) การติดต่อสื�อสาร
และการประชาสมัพนัธ์ Y.Y) การจูงใจ Y.Z) ภาวะผูน้าํ Y.6) มนุษยส์มัพนัธ์ และ Y.=) การนิเทศ Z) ขอบเขตดา้นการ
ประสานงาน  และ 6) ขอบเขตดา้นการรายงานผล ประกอบดว้ย 6.8) การรายงานผล และ 6.-) ระบบสารสนเทศ
เพื�อการบริหาร และ =) ขอบเขตดา้นการงบประมาณ ประกอบดว้ย =.8) การงบประมาณ และ =.-) การควบคุม 
โดยจาํแนกแต่ละหัวขอ้ในแต่ละขอบเขตออกเป็น V ส่วน ได้แก่ 8) เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�
เกี�ยวกบัองคค์วามรู้การบริหาร 2)  ความสอดคลอ้งกนัระหวา่งเนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบั
องคค์วามรู้การบริหารและองคค์วามรู้การบริหาร และ V) ความแตกต่างกนัระหวา่งเนื0อหาของมหานิบาตชาดกใน
ประเด็นที�เกี�ยวกบัองคค์วามรู้การบริหารและองคค์วามรู้การบริหาร และเนื0อหาในมหานิบาตชาดกที�ไม่สามารถ
จดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารไดน้ั0นผูว้จิยัไดจ้ดัไวแ้ผนกหนึ�งต่างหากเป็นขอบเขตที� _ ดงันี0   

'. ขอบเขตด้านการวางแผน (Planning)    
'.'  การวางแผน (Planning)   

1)  เนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัการวางแผน  
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8.8) เนื0อหาของเตมิยชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการวางแผนปรากฏอยู่  V เนื0อหา ไดแ้ก่  8.1.1) 
เนื0อหาที�ชาวกรุงพาราณสีไดป้ระสบกบัปัญหาที�วา่พระเจา้กาสิกราชไร้รัชทายาทราชวงศต์อ้งขาดสูญและบา้นเมือง
ตอ้งวุน่วายดว้ยการแยง่ชิงราชสมบติัจึงไดร้วมตวักนัเขา้ไปเฝ้าและร่วมกนัวางแผนทูลเสนอต่อพระเจา้กาสิกราชมี
การทูลขอให้ทรงอภิรมยก์บัเหล่าสนมเป็นตน้ (8/6V/8-=Y/6)  8.8.-) เนื0อหาที�พระเจา้กาสิกราช คณะพราหมณ์ที�
ปรึกษา และนางนมทั0งหลายครั0นทราบวา่พระเตมิยกมุารมีอาการดุจคนพิการจึงไดร่้วมกนัวางแผนหลายประการมี
การใหอ้ดนมเป็นตน้เพื�อที�จะทดสอบพระเตมิยกุมารวา่เป็นผูที้�พิการหรือไม่ (8/6V/8-=Y/V6)  8.8.V) เนื0อหาที�พระ
เตมิยกมุารทรงเล่าใหน้ายสุนนัทสารถีฟังถึงการที�พระองคน์ั0นทรงระลึกชาติไดว้า่ เคยเป็นพระราชาในกรุงพาราณ
สีแลว้ทาํบาปกรรมมีการลงโทษผูก้ระทาํผิดเป็นตน้จนเป็นเหตุให้ตกอยูใ่นนรกถึง _5,555 ปี ดงันั0นจึงไม่มีความ
ปรารถนาจะเป็นพระราชาอีกแลว้แกลง้ประพฤติเป็นคนพิการ ซึ�งจดัเป็นการพฒันาแผนงานจากที�ผิดพลาดในอดีต
ไม่ดาํเนินปฏิปทาที�ผิดอีกต่อไป (8/6V/8-=Y/=5)    

8.-) เนื0อหาของมหาชนกชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการวางแผนปรากฏอยู ่ Z  เนื0อหา ไดแ้ก่  8.2.1) 
เนื0อหาที�พระมเหสีของพระเจา้อริฏฐชนกทรงทราบวา่พระสวามีสวรรคตในสงครามจึงทรงวางแผนที�จะเสด็จหนี
ให้พน้ภยัแลว้ทรงกระทาํการจดัแจงสิ�งของปลอมแปลงพระองคจ์นสามารถเสด็จหนีไดส้าํเร็จ (-/6V/=Z-8ZY/86) 
8.-.-) เนื0อหาที�พระมหาชนกทรงวางแผนเพื�อที�จะใหพ้ระมารดาตรัสบอกพระประวติัของพระองค ์โดยการกดัพระ
ถนัของพระมารดาไวใ้นขณะเสวยนํ0 านมเป็นเหตุให้พระมารดาตรัสบอกตามเป็นจริง (-/6V/=Z-8ZY/-5) 8.-.V) 
เนื0อหาที�พระมหาชนกทรงประสบอุบติัเหตุเรือสิ0นคา้ใกลจ้ะอบัปางลงกลางมหาสมุทร ในขณะที�พวกพาณิชคนอื�น
ต่างพากนัครํ� าครวญออ้นวอนเทวดาใหม้าช่วยพวกตนแต่พระมหาชนกทรงเป็นผูมี้สติไม่ตื�นตระหนกทรงวางแผน
เพื�อที�จะเอาพระชนมร์อดแลว้ทรงดาํเนินการต่างๆ มีคลุกนํ0 าตาลกรวดกบัเนยเสวยจนเต็มทอ้งเป็นตน้จนพน้จาก
อนัตรายได ้(-/6V/=Z-8ZY/-Y) 8.-.Y) เนื0อหาที�มหาชนพากนัวางแผนเพื�อที�จะสรรหาพระราชาพระองคใ์หม่มารับ
ราชสมบติัสืบต่อจากพระเจา้โปลชนกที�ทรงสวรรคตไปตามเงื�อนไขที�พระเจา้โปลชนกตรัสสั�งไว ้เช่น การเลือกคน
มาเพื�อใหพ้ระนางสีวลีราชธิดาทรงเลือกใหเ้ป็นพระสวามี การใหค้นยกธนูที�มีนํ0 าหนกัพนัแรงคนยก เป็นตน้ จนถึง
วธีิสุดทา้ยคือ การปล่อยผสุสรถ (-/6V/=Z-8ZY/V9) 8.-.Z) เนื0อหาที�พระนางสีวลีราชธิดาไดร่้วมกนัวางแผนกบัเหล่า
เสนาอมาตยโ์ดยประการต่างๆ เป็นตน้วา่ การสร้างข่าวเท็จวา่กรุงมิถิลาถูกไฟไหมห้รือพวกโจรมาปลน้พระนคร 
เป็นตน้ เพื�อทรงลวงใหพ้ระมหาชนกทรงเปลี�ยนพระหฤทยัแลว้เสด็จกลบัพระนคร (-/6V/=Z-8ZY/=-)  

8.V) เนื0อหาของสุวรรณสามชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการวางแผนปรากฏอยู่  V เนื0อหา ไดแ้ก่  
8.3.1) เนื0อหาที�ทา้วสกักเทวราชทรงพิจารณาเห็นวา่ทุกุลดาบสและปาริจาริกาดาบสินีทั0งสองจะไดรั้บอนัตรายจน
ตาบอดในอนาคต จึงไดท้รงวางแผนเพื�อที�จะช่วยเหลือท่านทั0งสองโดยการเสด็จลงไปตรัสบอกให้ปรารถนาบุตร
พร้อมทั0งอุบายในการที�จะไดบุ้ตร (V/8ZZ--8V/-5) 8.V.-) เนื0อหาที�พระเจา้ปิลยกัขราชครั0 นไดท้อดพระเนตรเห็น
พระสุวรรณสามที�ถูกห้อมลอ้มดว้ยเหล่าสรรพสัตวกิ์นนรกินนรีกาํลงัอาบนํ0 าและตกันํ0 าไปให้บิดามารดาอยูน่ั0น ก็
ทรงวางแผนที�จะรู้จกัพระสุวรรณสาม โดยการใชศ้รอาบยาพิษยงิใหพ้ระสุวรรณสามไดรั้บบาดเจ็บก่อนแลว้จึงค่อย
ตรัสถามในภายหลงัและก็ไดท้รงกระทาํดงันั0น (V/8ZZ--8V/V=) 8.V.V) เนื0อหาที�นางเทพธิดาพสุนทรีไดต้รวจดูพระ
สุวรรณสามแลว้ทราบวา่พระสุวรรณสามถูกพระเจา้ปิลยกัขราชยงิดว้ยศรอาบยาพิษนอนสลบไสลไร้สติอยู ่แมพ้ระ
เจา้ปิลยกัขราชก็ทรงไดรั้บความทุกขโ์ทมนัสครํ� าครวญอยู่โดยประการต่างๆ และเหตุการณ์ต่างๆที�จะเกิดขึ0นว่า 
หากตนเองไม่ไปพบกบัพระเจา้ปิลยกัขราช พระองคก็์จะสวรรคต ณ ที�แห่งนั0น แมค้นทั0งสามที�เหลือก็จะพากนั
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เสียชีวิตดว้ย แต่หากวา่ตนไปก็จะสามารถช่วยคนเหล่านั0นได ้จึงไดว้างแผนในการช่วยเหลือคนเหล่านั0นโดยการ
ไปถวายคาํแนะนาํแก่พระเจา้ปิลยกัขราชเป็นตน้และไดด้าํเนินการตามนั0น (V/8ZZ--8V/Z9)  

8.Y) เนื0อหาของเนมิราชชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการวางแผนปรากฏอยู ่ - เนื0อหา ไดแ้ก่  1.4.1) 
เนื0อหาที�พระพรหมกล่าวคือพระเจา้มฆเทวราชในอดีตนั0นไดพิ้จารณาเห็นวา่วงศ์ของตนจะขาดสูญ จึงไดว้างแผน
เพื�อที�จะสืบต่อวงศ์ตระกูลของตนเองโดยการจุติลงไปเกิดในวงศ์ตระกูลเป็นพระเนมิกุมาร (Y/6V/-8V-V5-/8-)  
8.4.2) เนื0อหาที�พระเจา้กรุงพาราณสีกล่าวคือทา้วสักกเทวราชในอดีตนั0นทรงไดร่้วมกนักบัดาบสผูเ้คยเป็นปุโรหิต
ของพระองคว์างแผนเพื�อจะทาํบุญ โดยการบาํรุงเลี0ยงเหล่าพระดาบสจาํนวน 85,555 รูปผูอ้าศยัอยูที่�ฝั�งแม่นํ0 าสีทา
ถึง 85,555ปี และทรงไดก้ระทาํดงันั0น (Y/6V/-8V-V5-/-9)   

8.Z)  เนื0อหาของมโหสถชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการวางแผนปรากฏอยู ่-V เนื0อหา ไดแ้ก่  8.5.1) 
เนื0อหาที�พระมโหสถไดถื้อเอาโอสถมาแต่กาํเนิด แมต้อนที�มารดาคลอดก็มิไดรั้บความเจ็บปวด คลอดออกมาง่าย
คลา้ยนํ0 าออกจากธมกรก อนัเป็นการแสดงวตัถุประสงคข์องตนเองในการเกิดมาเพื�อแกปั้ญหา ทั0งโรคทางกาย โรค
ทางใจ หรือโรคทางปัญญา ให้บุคคลทั0งหลายไดรั้บทราบโดยทั�วกนั  จดัเป็นการวางแผน กล่าวคือกระบวนการ
กาํหนดวตัถุประสงค์และแนวทางในการดาํเนินการเพื�อบรรลุวตัถุประสงค์ที�กาํหนด (5/63/303-568/6) 8.5.2) 
เนื0อหาที�พระมโหสถและเหล่าสหายพากนัเล่นอยูใ่นสถานที�กลางแจง้แต่เผอิญวา่ฝนตกลงมาทาํให้ไม่สามารถจะ
เล่นต่อไปได ้ซํ0 าบรรดาเหล่าเด็กสหายก็พากนัวิ�งหลบฝนจนหกล่มเหยียบกนัและกนั เมื�อเป็นเช่นนี0พระมโหสถจึง
ไดว้างแผนเพื�อจะสร้างศาลาใหญ่ไวเ้ป็นสถานที�เล่น โดยการรวบรวมทรัพยจ์นไดม้า 8 พนักหาปณะแลว้นาํไปจา้ง
นายช่างมาทาํการก่อสร้าง (5/63/303-568/13) 8.5.3) เนื0อหาที�พระมโหสถและบิดาได้ร่วมกันวางแผนเพื�อที�
แกปั้ญหาลาที�พระเจา้วเิทหราชทรงใหว้สิชันา โดยการใหบิ้ดาเขา้ไปเฝ้าพระเจา้วิเทหราชก่อนแลว้นั�งบนอาสนะที�
สมควรส่วนพระมโหสถนั0นจะเขา้ไปเฝ้าภายหลงัครั0นทาํการปฏิสนัถารกบัพระเจา้วเิทหราชแลว้ก็จะมองดูบิดา แต่
นั0นบิดาของพระมโหสถก็จะลุกขึ0นจากอาสนะ พระมโหสถก็จะไปนั�งบนอาสนะแทนบิดา (5/63/303-568/53)  
1.5.4) เนื0อหาที�แพะกบัสุนขัร่วมกนัวางแผนเพื�อนาํอาหารมาให้กนัและกนั โดยให้สุนขัแอบเขา้ไปขโมยหญา้ใน
โรงชา้งมาใหแ้พะ ส่วนแพะก็แอบเขา้ไปขโมยเนื0อในห้องครัวมาให้สุนขั (5/63/303-568/74) 8.5.5) เนื0อหาที�เหล่า
บณัฑิตทั0งสี� มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้ร่วมกนัวางแผนใส่ร้ายพระมโหสถ โดยให้เสนกะขโมยพระจุฬามณี ปุกกุสะ
ขโมยสุวรรณมาลา กามินทะขโมยคลุมบรรทมกมัพล และเทวินทะขโมยฉลองพระบาททองคาํแลว้นาํไปไวใ้น
เรือนของพระมโหสถโดยอุบาย (5/63/303-568/93) 8.5.6) เนื0อหาที�นางอมราภรรยาของพระมโหสถไดว้างแผน
ซอ้นแผนลวงใหเ้หล่าบณัฑิตทั0งสี�มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้มาตกหลุมคูถแลว้โกนผมและหนวดให้โลน้แลว้ให้สีดว้ย
แผน่อิฐจนเลือดออกซิบๆ แลว้ใหน้าํเอาขา้วสารหนึ�งทะนานให้ชุ่มดว้ยนํ0 าตาํให้ละเอียดกวนให้เหมือนขา้วยาคูทา
ให้ทั�วตัวแล้วให้เอานุ่นย่อยๆโรยลงไปทั�วตัวแล้วให้นอนในกระชุกรุเสื� อลาํแพนปิดผูกด้วยเชือกให้แน่น
ประทบัตรานาํไปถวายพระเจา้วิเทหราชพร้อมของกลาง (5/63/303-568/99) 8.5.7) เนื0อหาที�เหล่าบณัฑิตทั0งสี� มี     
เสนกบัณฑิตเป็นตน้เห็นว่าพระมโหสถได้รับยศเป็นเสนาบดีแล้วเกิดความอิจฉาริษยาจึงได้ร่วมกันวางแผน
เพื�อที�จะยุยงให้พระเจา้วิเทหราชแตกกนักบัพระมโหสถ โดยการทูลถามคาํถามว่า ความลบัควรบอกและไม่ควร
บอกแก่ใคร เพื�อให้พระเจา้วิเทหราชทรงระแวงว่าพระมโหสถจะคิดแย่งชิงพระราชสมบติั (5/63/303-568/114) 
8.5.8) เนื0อหาที�พระมโหสถไดท้ราบวา่เหล่าบณัฑิตทั0งสี�มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้นั0นร่วมกนัวางแผนยยุงพระเจา้วิเทห
ราชให้เกิดความระแวงในตนเอง จึงไดว้างแผนซ้อนแผน โดยการแอบซ่อนอยู่ในถงัขา้วเพื�อลว้งความลบัของ
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บณัฑิตเหล่านั0นจนสาํเร็จ (5/63/303-568/119) 8.5.9) เนื0อหาที�พระนางอุทุมพรไดว้างแผนเพื�อที�จะช่วยพระมโหสถ
ใหพ้น้จากมรณภยัภายหลงัแต่ไดท้รงทราบข่าวจากพระเจา้วิเทหราชโดยการเขียนขอ้ความสอดเขา้ในห่อ เอาดา้ย
พนัห่อแลว้วางในสุพรรณภาชน์ใหม่ปิดฝาประทบัพระลญัจกรประทานแก่นางขา้หลวงแจง้ข่าวใหพ้ระมโหสถรู้ตวั 
(5/63/303-568/122) 8.5.10) เนื0อหาที�พระมโหสถภายหลงัแต่ไดรั้บตาํแหน่งเสนาบดีและปราบพยศเหล่าบณัฑิตทั0ง
สี� มีเสนกบัณฑิตเป็นตน้ได้แลว้ก็ตั0 งอยู่ในความไม่ประมาททาํการวางแผนเพื�อจะทราบความเคลื�อนไหวทาง
การทหารของประเทศเพื�อนบา้น โดยให้คนไปสืบข่าววา่พระราชาแต่ละประเทศนั0นทรงมีความพอพระหฤทยัใน
อะไรแลว้ก็ใหแ้สวงหาสิ�งนั0นมอบใหแ้ก่บริวารของตนนาํไปถวายและรับราชการอยูก่บัพระราชาพระองคน์ั0นเพื�อ
คอยส่งข่าวความเคลื�อนไหวต่างๆ ในประเทศนั0นใหท้ราบ (5/63/303-568/131) 8.5.11) เนื0อหาที�พราหมณ์เกวฏัทูล
เสนอแผนยดึเอาประเทศในชมพทูวปีทั0งสิ0นแด่พระเจา้จุลนีพรหมทตั โดยการใหต้ระเตรียมฝึกกองทพัสะสมกาํลงั
เสบียงและอาวุธยุทโธปกรณ์แลว้ยกไปลอ้มเมืองต่างๆไว ้หากว่าพระราชาประเทศไหนยอมจาํนนก็จะให้จับ
พระราชาประเทศนั0นไว ้แต่ถา้พระราชาประเทศไหนรบก็จะสู้ไม่ได้เพราะพระเจา้จุลนีพรหมทัตทรงมีกาํลงัที�
เหนือกวา่ ภายหลงัจึงนาํเอากองทพัที�ยดึไดน้ั0นมารวมกบักองทพัของพระเจา้จุลนีพรหมทตัแลว้ไปตีเมืองอื�นต่อไป
ให้ครบทั0 ง 858 ประเทศ แต่นั0นก็ลวงให้เหล่าพระราชาทั0 ง 858 ประเทศดื�มสุราเจือยาพิษปลงพระชนม์ให้สิ0น 
(5/63/303-568/138) 8.5.12) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0นไดท้ราบวา่พระเจา้จุลนีพรหมทตัจะทรงทาํการปลงพระชนม์
เหล่าพระราชาในชมพูทวีปให้สวรรคตดว้ยการลวงให้ดื�มสุราเจือดว้ยยาพิษ ก็มีจิตเมตตากรุณาจึงไดคิ้ดวางแผน
เพื�อที�จะช่วยพระชนม์พระราชาเหล่านั0 น โดยการให้บริวารสหชาตหนึ� งพันคนไปทําลายพิธีดังกล่าว ซึ� ง
พระมโหสถได้วางแผนการไวอ้ย่างละเอียดและอธิบายชี0 แจงถึงลาํดับขั0นตอนในการดาํเนินการให้กับบริวาร
สหชาติเพื�อความเขา้ใจ ตลอดจนถึงการกลบัมารายงานผล (5/63/303-568/148) 8.5.13) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนี
พรหมทตัเมื�อไม่ทรงสามารถรบหกัเอากรุงมิถิลาไดส้าํเร็จก็ไดร่้วมกนัวางแผนกบัพราหมณ์เกวฏัในการที�จะยึดเอา
กรุงมิถิลาดว้ยวธีิอื�น โดยการวางแผนปิดกั0นทางนํ0 าไม่ใหไ้หลไปในกรุง เมื�อภายในกรุงไม่มีนํ0 าบริโภคอุปโภคก็จะ
เปิดประตูยอมแพเ้อง (5/63/303-568/164) 8.5.14) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัเมื�อไม่ทรงสามารถยึดกรุงมิถิลา
โดยวิธีให้สิ0นนํ0 าได้สําเร็จก็ได้ร่วมกันวางแผนกับพราหมณ์เกวฏัในการที�จะยึดเอากรุงมิถิลา โดยการวางแผน
ป้องกนัไม่ให้นาํขา้วแอบเขา้ไปในกรุง เมื�อภายในกรุงมิถิลาไม่มีขา้วบริโภคก็จะเปิดประตูยอมแพเ้อง (5/63/303-
568/168) 8.5.15) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัเมื�อไม่ทรงสามารถยึดกรุงมิถิลาโดยวิธีให้สิ0นขา้วไดส้าํเร็จก็ได้
ร่วมกนัวางแผนกบัพราหมณ์เกวฏัในการที�จะยึดเอากรุงมิถิลา โดยการวางแผนป้องกนัไม่ให้นาํฟืนแอบเขา้ไปใน
กรุง เมื�อภายในกรุงไม่มีฟืนใช้ก็จะเปิดประตูยอมแพเ้อง (5/63/303-568/171) 8.5.16) เนื0 อหาที�พระเจ้าจุลนี
พรหมทตัเมื�อไม่ทรงสามารถยดึกรุงมิถิลาโดยวธีิใหสิ้0นฟืนไดส้าํเร็จก็ไดร่้วมกนัวางแผนกบัพราหมณ์เกวฏัในการที�
จะยดึเอากรุงมิถิลา โดยการวางแผนจะเอาชนะดว้ยวิธีธรรมยทุธ์ ผูที้�ถูกไหวจ้ะเป็นผูช้นะ ส่วนผูที้�ไหวอี้กฝ่ายหนึ�ง
จะเป็นผูแ้พ ้(5/63/303-568/174) 8.5.17) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัเมื�อไม่ทรงสามารถยึดกรุงมิถิลาโดยวิธี
ธรรมยทุธ์ไดส้าํเร็จก็ไดร่้วมกนัวางแผนกบัพราหมณ์เกวฏัในการที�จะยดึเอากรุง โดยการวางแผนปิดลอ้มกรุงไม่ให้
มีคนเขา้และคนออกเมื�อคนเขา้ออกนอกกรุงไม่ได้ก็จะเดือดร้อนเปิดประตูมายอมจาํนน (5/63/303-568/179) 
1.5.18) เนื0อหาที�พระมโหสถไดพิ้จารณาเห็นวา่ไม่ควรให้กองทพัพระเจา้จุลนีพรหมทตัลอ้มกรุงอยูน่านจึงไดคิ้ด
วางแผนเพื�อจะถอยทพัพระเจา้จุลนีพรหมทตั โดยให้พราหมณ์อนุเกวฏัไปเป็นไส้ศึกทาํความโกลาหลให้เกิดขึ0น
ภายในกองทพัพระเจา้จุลนีพรหมทตัให้หนีกลบัอุตรปัญจาลนครไป (5/63/303-568/181) 8.5.19) เนื0อหาที�พระเจา้
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จุลนีพรมหทตัเมื�อไม่ทรงสามารถยดึกรุงมิถิลาโดยวธีิปิดลอ้มกรุงไดส้าํเร็จซํ0 ายงัถูกกลลวงของพระมโหสถตอ้งหนี
กลบันครอุตรปัญจาละ จึงไดร่้วมกนัวางแผนกบัพราหมณ์เกวฏัในการที�จะยึดเอากรุงมิถิลาอีก โดยการวางแผนให้
พวกกวีแต่งบทกวีเล่าถึงความงามของพระนางปัญจาลจนัทีราชธิดาแลว้ขบัร้องให้แผ่กระจายไปถึงกรุงมิถิลา 
เพื�อใหพ้ระเจา้วเิทหราชทรงหลงรักปรารถนาจะไดม้าเป็นพระมเหสี แต่นั0นก็ลวงวา่จะยกพระนางปัญจาลจนัทีให้
เป็นพระมเหสีล่อให้พระเจา้วิเทหราชเสด็จมาพร้อมพระมโหสถติดกบัแลว้ทาํการกาํจดัเสีย (5/63/303-568/188) 
8.5.20) เนื0อหาที�พระมโหสถภายหลงัแต่ไดท้ราบข่าววา่พราหมณ์เกวฏัจะเขา้มายงักรุงมิถิลา จึงไดว้างแผนให้คน
ทั0งหลายลอ้มทางที�มาทั0งสองขา้งพร้อมทั0งเบื0องบน เพื�อที�จะไม่ให้พราหมณ์เกวฏันั0นไดเ้ห็นการจดัการอารักขา
ป้องกนักรุงมิถิลา ตั0งแต่ประตูพระนครไปจนถึงพระราชนิเวศน์ (5/63/303-568/195) 8.5.21) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทห
ราชทรงหลงกลลวงของพระเจา้จุลนีพรหมทตัปรารถนาจะไดน้างปัญจาลจนัทีมาเป็นพระมเหสีแมพ้ระมโหสถทูล
อธิบายคดัคา้นก็ไม่ทรงยอมรับฟัง พระมโหสถแมไ้ม่ปรารถนาจะไปเพราะรู้ถึงแผนการของพระเจา้จุลนีพรหมทตั
และพราหมณ์เกวฏัแต่ก็มีจิตกรุณาต่อพระเจา้วิเทหราชหากปล่อยให้เสด็จไปพระองคเ์ดียวจาํจะตอ้งถูกปลงพระ
ชนม์จึงไดว้างแผนในการที�จะให้พระเจา้วิเทหราชเสด็จไปยงันครอุตรปัญจาละและไดพ้ระนางปัญจาลจนัทีมา
ครองโดยปลอดภยั โดยการเดินทางไปล่วงหนา้เพื�อเตรียมทางหนีทีไล่ไว ้เช่น ทาํอุโมงคย์กัษ ์เป็นตน้ (5/63/303-
568/206) 1.5.22) เนื0อหาที�พระนางสลากเทวีทรงไดว้างแผนเพื�อช่วยพระชนมพ์ระจุลนีกุมารจากการประทุษร้าย
ของฉัพภิพราหมณ์ผูเ้ป็นชูข้องพระองค์ โดยทรงให้พระจุลนีกุมารไปเป็นสหายกบัธนุเสขกุมารผูเ้ป็นบุตรของ    
พอ่ครัวหลวงแลว้ใหพ้กัอยูก่บัธนุเสขกมุารในบา้นของพอ่ครัวหลวง แต่นั0นใหน้าํเอากระดูกแพะมาวางไวใ้นที�นอน
ของคนทั0งสามแลว้จึงจุดไฟทาํทีราวกะวา่คนทั0งสามนั0นถูกไฟครอกสิ0นชีพแลว้ เพื�อให้ฉัพภิพราหมณ์เขา้ใจผิดไม่
คิดปองร้ายพระจุลนีกุมารอีกต่อไป (5/63/303-568/269) 8.5.23) เนื0อหาที�พระติขิณมนตรีทรงวางแผนเพื�อจะฆ่า
ฉัพภิพราหมณ์ลา้งแคน้ที�ลอบปลงพระชนม์พระราชบิดาของพระองค์ โดยการประทานดาบของพระองค์ให้
มหาดเล็กคนใกลชิ้ดคนหนึ� งแลว้ให้ทาํการทะเลาะแย่งดาบกับมหาดเล็กอีกคนหนึ� ง ครั0 นเกิดคดีความขึ0นฉัพภิ
พราหมณ์ก็ทูลถามวา่เกิดอะไรกนั พระติขิณมนตรีจึงตรัสตอบวา่ ดาบของพระองคเ์ป็นของคนอื�นไปแลว้ แต่นั0น
ฉพัภิพราหมณ์ก็ใหพ้ระติขิณมนตรีนาํดาบมาใหดู้ดว้ยอา้งวา่ตนเองจาํดาบที�มอบใหแ้ก่พระติขิณมนตรีได ้ ฝ่ายพระ
ติขิณมนตรีก็ไดน้าํดาบมาให้ฉัพภิพราหมณ์ดูและทรงอาศยัจงัหวะที�ฉัพภิพราหมณ์เผลอตดัศีรษะให้ขาดไปใน
ทนัใด (5/63/303-568/274)    

8.6) เนื0อหาของภูริทตัชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการวางแผนปรากฏอยู่ Z เนื0อหา ไดแ้ก่ 8.6.1) 
เนื0อหาที�นางนาคมาณวิกาผูต้อ้งการทาํพระราชกุมารให้เป็นพระสวามีตนเองไดว้างแผนจดัตกแต่งที�อยูข่องพระ
ราชกมุารเพื�อทราบเจตนาของพระราชกุมารและไดด้าํเนินการตามนั0น (6/64/1-122/4)  8.6.2) เนื0อหาที�เต่าถูกพวก
นาคจบัไปไดว้างแผนเพื�อใหต้นพน้มรณภยั โดยการลวงวา่เป็นทูตชื�อวา่จิตตจูฬมาส่งข่าวให้พระยานาคธตรฐทรง
ทราบวา่พระเจา้กรุงพาราณสีจะพระราชทานพระธิดาให้เป็นพระมเหสี  (6/64/1-122/13)  8.6.3) เนื0อหาที�เต่าเห็น
สระบวัแห่งหนึ�งแลว้ประสงค์จะหนีไปจึงไดล้วงพวกนาคว่าจะเก็บดอกบวัและรากเหงา้บวัไปมอบให้พระราชา
และบรมวงศานุวงศ ์แลว้นดัในพวกนาคไปรออยู ่ณ ที�แห่งหนึ�งพร้อมกบัสั�งไปวา่ ถา้ไม่เห็นตนเองก็ไม่ตอ้งคอยให้
เขา้ไปเฝ้าพระราชาไดเ้ลย พวกนาคเชื�อคาํจึงไดไ้ปยืนรออยู่ ณ ที�นั0นครั0 นไม่เห็นเต่ามาตามนัดจึงไดพ้ากนัไปเฝ้า
พระเจา้กรุงพาราณสี (6/64/1-122/16) 8.6.4) เนื0อหาที�พระภูริทตัครั0 นเห็นสมบติัของทา้วสักกเทวราชในเทวโลก
แลว้ก็เกิดความปรารถนาจะไปบงัเกิดยงัเทวโลก เพราะคิดวา่อตัภาพความเป็นนาคของตนนั0นยงัดอ้ยกวา่การเป็น
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เทวดา จึงวางแผนที�จะไปบงัเกิดยงัเทวโลกโดยการรักษาศีลอุโบสถ (6/64/1-122/39) 8.6.5) เนื0อหาที�พราหมณ์     
เนสาทหลงัจากที�ไดไ้ปอยูที่�นาคพิภพไดห้นึ� งปีก็เกิดความเบื�อหน่ายจึงไดว้างแผนจะกลบัไปยงับา้นเรือนของตน 
โดยการลวงพระภูริทตัว่าไม่มีความตอ้งการสมบติัต่างๆ และตนจะออกบวชบาํเพญ็สมณธรรม พระภูริทตัก็ได้
อนุญาตใหไ้ปตามปรารถนา (6/64/1-122/51)    

8.=)  เนื0อหาของจันทกุมารชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการวางแผนปรากฏอยู่  -  เนื0อหา ได้แก่  
8.7.1) เนื0อหาที�กณัฑหาลพราหมณ์ครั0นหาโอกาสที�จะกาํจดัพระจนัทกมุารมานานเมื�อสบโอกาสแลว้ก็วางแผนเท็จ
ทูลให้พระเจา้เอกราชทรงทราบวา่ หากตอ้งการจะไปสวรรคต์อ้งทาํการฆ่าคนที�ไม่ควรฆ่า เพื�อทาํการบูชายญั ซึ� ง
ในหมู่คนจาํนวนนั0นก็มีพระจนัทรกมุารรวมอยูด่ว้ย  (=/64/123-204/13) 8.7.2) เนื0อหาที�กณัฑหาลพราหมณ์เห็นวา่
พระเจา้เอกราชทรงลงัเลพระหฤทยั ถา้ชกัชา้จะไม่อาจจาํกดัพระจนัทกุมารได ้จึงวางแผนโดยอาศยัความลงัเลพระ
หฤทยัของพระเจา้เอกราชนั�นเองใชอ้าํนาจควบคุมคนทั0งหลายไปยงัหลุมบูชายญัทนัที (=/64/123-204/48)    

8._) เนื0อหาของมหานารทกสัสปชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการวางแผนปรากฏอยู ่ -  เนื0อหา ไดแ้ก่  
8.8.1) เนื0อหาที�พระนางรุจาราชธิดาทรงวางแผนเพื�อจะทาํให้พระเจา้องัคติราชผูเ้ป็นพระราชบิดาที�หลงเขา้พระ
หฤทยัฝักใฝ่ในปฏิปทาที�ผิดกลบัมาเป็นผูท้รงธรรมอยา่งเดิมครั0นทรงไดโ้อกาสก็เสด็จไปเฝ้าพระเจา้องัคติราชแลว้
ทูลอธิบายชี0แจงถึงปฏิปทาที�ถูกตอ้งแก่พระเจา้องัคติราช (_/64/205-295/28)  8.8.2) เนื0อหาที�พระพรหมมหานารทะ
ผูมี้เมตตาในสรรพสัตวไ์ดต้รวจดูโลกและไดเ้ห็นพระนางรุจาราชธิดานมสัการเทวดาผูบ้ริหารโลกเพื�อขอให้ช่วย
เปลื0องพระเจา้องัคติราชใหพ้น้จากความเห็นที�ผิดจากทาํนองคลองธรรม ครั0 นไดท้ราบแลว้ก็ไดว้างแผนเพื�อจะไป
ดาํเนินการตามคาํขอของพระนางรุจาราชธิดา โดยแปลงเพศเป็นบรรพชิต มาปรากฏให้เห็นในท่ามกลางอากาศ 
(_/64/205-295/43)    

8.9) เนื0อหาของวธุิรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการวางแผนปรากฏอยู ่V เนื0อหา ไดแ้ก่ 8.9.1) เนื0อหา
ที�พระนางวิมลานาคราชินีครั0 นไดฟั้งกิตติศพัท์การแสดงธรรมของพระวิธุรบณัฑิตก็มีความปรารถนาจะฟังธรรม
บา้งแต่ตนเองไม่อาจจะขึ0นไปยงัโลกมนุษยไ์ด ้จึงไดว้างแผนเพื�อใหท้า้ววรุณนาคราชเชิญมาที�นาคพิภพ (9/64/296-
483/27)  8.9.2) เนื0อหาที�ปุณณกยกัษภ์ายหลงัแต่ไดรั้บอาสาทา้ววรุณนาคราชเพื�อจะไปนาํดวงหฤทยัของพระวิธุร
บณัฑิตมาแลว้ก็ไดว้างแผนเพื�อที�จะจบัตวัพระวิธุรบณัฑิตมาให้ได ้โดยการทา้พระเจา้โกรพยราชเล่นพนันสกา
แบบมีเงื�อนไข เพราะไม่อาจเขา้ไปจบัพระวธุิรบณัฑิตโดยพลการได ้(9/64/296-483/45) 8.9.3) เนื0อหาที�ปุณณกยกัษ์
ครั0นไดรั้บอนุญาตใหน้าํตวัพระวธุิรบณัฑิตไปแลว้ก็ไดน้าํพระวธุิรบณัฑิตไปทางอากาศ และในระหวา่งทางก็คิดวา่
ควรจะฆ่าวิธุรบณัฑิตให้ตายแลว้นําดวงหทยัไปมอบแก่ทา้ววรุณนาคราชจึงไดท้าํการวางแผนเพื�อฆ่าพระวิธุร
บณัฑิตโดยประการต่างๆ แต่ก็ไม่สาํเร็จ (9/64/296-483/108) 

8.85) เนื0อหาของมหาเวสสันดรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการวางแผนปรากฏอยู ่=  เนื0อหา ไดแ้ก่ 
8.10.1) เนื0อหาที�นางผสุดีเทพกญัญาไดข้อพรจากทา้วสกักเทวราช อนัเป็นการวางแผนเตรียมการสิ�งต่างๆไวใ้ห้แก่
ตนผูจ้ะบงัเกิดในเมืองสีพีและเหตุการณ์ก็เป็นไปตามนั0นทุกประการ (10/64/484-814/12) 8.10.2) เนื0อหาที�พระ
เวสสันดรครั0 งที�ประสูติออกจากพระครรภม์ารดาก็ทรงเหยียดพระหัตถต์รัสกบัพระมารดาวา่จะบริจาคทาน  อนั
เป็นการแสดงวตัถุประสงคข์องตนเองในการเกิดมาเพื�อให้ทานช่วยเหลือเกื0อกูลคนทั0งหลายให้พน้จากความทุกข์
ยากลาํบาก ให้บุคคลทั0 งหลายได้รับทราบโดยทั�วกัน  ซึ� งจัดเป็นการวางแผน กล่าวคือกระบวนการกําหนด
วตัถุประสงคแ์ละแนวทางในการดาํเนินการเพื�อบรรลุวตัถุประสงคที์�กาํหนด (10/64/484-814/31) 8.10.3) เนื0อหาที�
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ชาวนครกาลิงครัฐทั0งหลายเมื�อเกิดทุพภิกขภยัและโจรภยัก็ไดรั้บความเดือดร้อนโดยประการต่างๆ จึงพากนัไป
ร้องเรียนต่อพระราชา พระราชานครกาลิงครัฐก็ทรงทาํวางแผนแกไ้ข โดยทรงสมาทานอุโบสถศีลสิ0น 7 วนัแต่ก็ไม่
อาจแกไ้ขได ้จึงทรงส่งทูตไปทูลขอชา้งปัจจยนาคจากพระเวสสนัดรตามคาํทูลเสนอแนะของชาวนคร (10/64/484-
814/Y6) 8.10.4) เนื0อหาที�ชูชกไดคิ้ดวางแผนในการเขา้ไปขอพระชาลีราชโอรสและพระกณัหาชินาราชธิดา โดยรอ
ใหพ้ระนางมทัรีออกไปหาผลาผลก่อนแลว้จึงค่อยเขา้ไปทูลขอ และไดด้าํเนินการตามนั0นจนบรรลุผล (10/64/484-
814/124) 8.10.5) เนื0อหาที�พระเวสสันดรทรงวางแผนเพื�อให้พระเจา้สญชยัผูพ้ระราชบิดาของพระองคไ์ถ่ตวัพระ 
ชาลีและพระกัณหาชินาไว ้โดยทรงตั0งราคาค่าไถ่ตวัไวสู้งลิ�ว เพื�อป้องกันมิให้คนอื�นไถ่ตวัตดัหน้าไปก่อน ผล
ปรากฏว่าพระเจา้สญชยัทรงไดไ้ถ่ตวัพระโอรสและพระธิดาไวท้ั0 งสองพระองค์ตามพระประสงค์ (10/64/484-
814/140) 8.10.6) เนื0อหาที�เหล่าเทวาได้ปรึกษาหารือร่วมกันวางแผนเพื�อขดัขวางพระนางมทัรีไม่ให้กลบัมายงั
อาศรมแต่ยงัวนั โดยมีมติสั�งใหเ้ทวบุตร 3 ตนแปลงกายเป็นสิงโต เสือโคร่ง และเสือเหลืองขวางทางไวจ้นบรรลุผล
สาํเร็จ (10/64/484-814/150) 1.10.7) เนื0อหาที�ทา้วสกักเทวราชทรงดาํริวา่พระเวสสันดรทรงทาํปุตตทานแลว้หากมี
ใครมาขอพระนางมทัรีอีกพระเวสสันดรก็คงประทานเป็นทารทานเป็นแน่ จึงไดท้รงวางแผนที�จะไปตรัสขอพระ
นางมทัรีและมอบถวายคืนโดยมิให้ทรงพระราชทานแก่ใครอีก เพื�อมิให้พระเวสสันดรลาํบากอยู่ในป่าพระองค์
เดียว และก็ทรงดาํเนินการดงันั0น (10/64/484-814/159)  

2) ความสอดคล้องกันระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการวางแผนและ

องค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัการวางแผน มีดงันี  
มีเนื0อหาหมายรวมถึงการกาํหนดวตัถุประสงคห์รือเป้าประสงคแ์ลว้จึงมีการดาํเนินการเพื�อใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคห์รือเป้าประสงคที์�ไดก้าํหนดไว ้ดว้ยวิธีการที�เลือกตดัสินใจแลว้วา่เป็นวิธีการที�เหมาะสมที�สุด อาทิ
เช่น เนื0อหาที� 8.5.1) (5/63/303-568/6) สมดว้ยความหมายของการวางแผนตามทศันะของนักวิชาการทั0งหลายที�
กล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ อาทิเช่น เดล (Dale) ที�กล่าวไวว้่า  การวางแผน คือ การที�องค์การไดต้ั0งวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายไว ้แลว้มีการดาํเนินงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์ว้ยวธีิการซึ�งตดัสินแลว้วา่ดีที�สุด1707    

ก่อให้เกิดประโยชน์หลกัอยู ่- ประการ คือ 8) เพื�อแกไ้ขปัญหา อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.8) (8/6V/8-
=Y/6)  และ -) เพื�อพฒันาให้เกิดผลงาน อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.5.11) (5/63/303-568/138)  สมดว้ยประโยชน์ของการ
วางแผนตามทัศนะของนักวิชาการทั0 งหลาย อาทิเช่น ซิมมอนส์ (Simmons) ที�ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการ
วางแผนไวถึ้ง Z ประการ ดงักล่าวแลว้ 

มีลกัษณะการวางแผนที�ดีต่างๆ กล่าวคือ มีลกัษณะที�เป็นกระบวนการต่อเนื�อง ติดตามตรวจสอบ 
แกไ้ขปรับปรุงให้ทนัสมยั และใชไ้ดต้ลอดเวลา อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.Z) (-/6V/=Z-8ZY/=-)  มีขอ้มูลที�ถูกตอ้ง 
เชื�อถือได ้และขอ้มูลตอ้งเพียงพอ ทั0งขอ้มูลในอดีต และขอ้มูลในปัจจุบนั เพื�อกาํหนดทิศทางการกระทาํในอนาคต 
มีความเป็นไปได ้มีการคาดคะเนหรือพยากรณ์ที�ถูกตอ้ง อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.V.V) (V/8ZZ--8V/Z9)  มีอาํนาจในการ
จดัสรรงบประมาณ และมีอาํนาจในการสั�งการ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.2) (_/64/205-295/43) และมีทางเลือกมากกวา่ 
8 ทางเลือกหรือมีแผนสาํรองไวป้ฏิบติั อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.-.Y)  (-/6V/=Z-8ZY/V9) สมดว้ยลกัษณะการวางแผนที�ดี
ตามทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น ดรอร์ (Dror) ที�ไดส้รุปไวถึ้ง 6 ประการ ดงักล่าวแลว้ 

                                                 

1707Emes Dale, Theory and practice international student (New York: McGraw-Hill. Book, 
1973) 24. 
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ประกอบดว้ยองคป์ระกอบมากกวา่หนึ�งองคป์ระกอบ กล่าวคือ การคิดทาํแผนขึ0นมา การชี0แจงแผน 
การปรับแผน การนําไปปฏิบัติ และการควบคุมตรวจสอบรายงานผล อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.5.12) (5/63/303-
568/148)   สมดว้ยองคป์ระกอบของแผนตามทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น สตรอบ (Straub) ที�ไดอ้ธิบาย
องคป์ระกอบที�มีผลต่อความสาํเร็จของแผนไวถึ้ง Z ประการดว้ยกนั ดงักล่าวแลว้ 

มีการวางแผนหลายประเภท ซึ� งอาจจดัเป็นแผนเป้าหมาย อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.10.2) (10/64/484-
814/31) แผนใชค้รั0 งเดียว อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.6.2) (6/64/1-122/13) แผนถาวร อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.5.10) (5/63/303-
568/131) สมดว้ยการแบ่งประเภทของแผนตามทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น นิวแมน (Newman) ที�ได้
แบ่งประเภทของแผนไวเ้ป็น V ประเภท ดงักล่าวแลว้ 

มีกระบวนการเป็นขั0นตอนในการวางแผนเช่นเดียวกนั ทั0งการวางแผนเพื�อแกไ้ขปัญหา กล่าวคือ มี
การระบุปัญหา การกาํหนดทางเลือกในการแกปั้ญหา และการเลือกทางเลือกที�เหมาะสมที�สุด อาทิเช่น เนื0อหาที� 
1.4.1) (Y/6V/-8V-V5-/8-) สมดว้ยกระบวนการวางแผนตามทศันะของนักวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น คอนเยอร์
และฮิลล์ส (Conyers and Hills) ที�ไดส้รุปกระบวนการวางแผนที�มีเหตุผลไว ้Z ประการ ดงักล่าวแลว้ และการ
วางแผนเพื�อพฒันา กล่าวคือ มีการกาํหนดเป้าประสงค ์การคน้หาโอกาสและพิจารณาถึงอุปสรรคปัญหาการแปล
โอกาสไปสู่การปฏิบติั การเลือกแนวที�ดีทีสุดและการกาํหนดวตัถุประสงค ์การตรวจสอบและทบทวน อาทิเช่น 
เนื0อหาที� 8.5.11) (5/63/303-568/138) สมดว้ยกระบวนการวางแผนตามทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น 
แมสซี และดกัลาส (Massie and Douglas) ที�กล่าวไวว้า่ กระบวนการวางแผนประกอบดว้ยขั0นตอนสาํคญั 5 
ขั0นตอน ดงักล่าวแลว้ 

เกิดขึ0นจากความตอ้งการขององคก์ารหรือตวับุคคลก่อน อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.6.1) (6/64/1-122/4) 
สมดว้ยองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัการวางแผนตามทัศนะของ เลอ เบรอตนัและเฮนนิง (Le Breton and 
Henning) ที�ไดร้วบรวมทฤษฏีเกี�ยวกบัการวางแผนไว ้ = ทฤษฏี ในทฤษฏีที� 8 คือ ทฤษฏีการกาํหนดความตอ้งการ 
(Theory of Need Determination) ดงักล่าวแลว้  

ประกอบดว้ยวิธีการหรือทางเลือกที�มากกวา่หนึ� ง ซึ� งหากวิธีการนี0 หรือทางเลือกนี0 ไม่เหมาะสมก็
ควรใชอี้กอยา่งหนึ�งที�เหมาะสมกว่าหรือเหมาะสมที�สุด  อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.-)  (8/6V/8-=Y/V6) สมดว้ยองค์
ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัการวางแผนตามทศันะของ เลอ เบรอตนัและเฮนนิง (Le Breton and Henning) ที�ได้
รวบรวมทฤษฏีเกี�ยวกบัการวางแผนไว ้ = ทฤษฏี ในทฤษฏีที�  - คือ ทฤษฏีคดัสรร (Theory of Choice) ดงักล่าวแลว้ 

ใหค้วามสาํคญักบัขอ้มูลข่าวสารทั0งที�เป็นปฐมภูมิและทุติยภูมิหรือที�เป็นอดีต ปัจจุบนั และอนาคต 
อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.V.V) (V/8ZZ--8V/Z9)  สมดว้ยองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัการวางแผนตามทศันะของ เลอ เบ
รอตนัและเฮนนิง (Le Breton and Henning) ที�ไดร้วบรวมทฤษฏีเกี�ยวกบัการวางแผนไว ้ = ทฤษฏี ในทฤษฏีที� V คือ 
ทฤษฏีขอ้มูล (Theory of Data Collection and Processing) ดงักล่าวแลว้ 

มีการเตรียมให้พร้อมซักซ้อมให้ดี ตรวจสอบความถูกตอ้ง อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.5.3) (5/63/303-
568/53)  สมดว้ยองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัการวางแผนตามทศันะของ เลอ เบรอตนัและเฮนนิง (Le Breton 
and Henning) ที�ไดร้วบรวมทฤษฏีเกี�ยวกบัการวางแผนไว ้ = ทฤษฏี ในทฤษฏีที� Y คือทฤษฏีการทดสอบ (Theory 
of Testing) ดงักล่าวแลว้ 
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มีการจดัรูปองคก์ารและกาํหนดหนา้ที�เกี�ยวขอ้งแต่ละระดบัให้ชดัเจน เพื�อให้เป็นหน่วยปฏิบติัการ
วางแผนรวมไดอ้ยา่งสมบูรณ์ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.5.4) (5/63/303-568/74)  สมดว้ยองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบั
การวางแผนตามทศันะของ เลอ เบรอตนัและเฮนนิง (Le Breton and Henning) ที�ไดร้วบรวมทฤษฏีเกี�ยวกบัการ
วางแผนไว ้= ทฤษฏี ในทฤษฏีที� Z คือ ทฤษฏีการจดัองคก์ารเพื�อการวางแผน (Theory of Organizing for Planning) 
ดงักล่าวแลว้ 

มีการประยุกต์ใชท้ฤษฏีการสื�อสารในการวางแผน หากแผนนั0นมีความสลบัซับซ้อน กวา้งขวาง
ครอบคลุมทุกดา้น และมีความสาํคญัมากขึ0นเท่าใด  ความสาํคญัของการสื�อสารก็ยิ�งเพิ�มมากขึ0นตามเท่านั0น รวมทั0ง
ประสิทธิภาพของการสื�อสารยอ่มจะตอ้งเพิ�มขึ0นเป็นเงาตามตวัดว้ย  อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.5.10) (5/63/303-568/131) 
สมดว้ยองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัการวางแผนตามทัศนะของ เลอ เบรอตนัและเฮนนิง (Le Breton and 
Henning) ที�ไดร้วบรวมทฤษฏีเกี�ยวกบัการวางแผนไว ้= ทฤษฏี ในทฤษฏีที� 6 คือทฤษฏีการสื�อสารในการวางแผน 
(The Role of Communication Theory in Planning) ดงักล่าวแลว้ 

มีการโน้มน้าวให้ผูอื้�นเห็นชอบในขั0นตอนต่างๆ และการสร้างความเห็นชอบในการวางแผนนั0น 
อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.1.1) (8/6V/8-=Y/6) สมดว้ยองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัการวางแผนตามทศันะของ เลอ เบรอ
ตนัและเฮนนิง (Le Breton and Henning) ที�ไดร้วบรวมทฤษฏีเกี�ยวกบัการวางแผนไว ้ = ทฤษฏี ในทฤษฏีที� = คือ 
ทฤษฏีสร้างความเห็นชอบในการวางแผน (Role of Persuasion Theory in Planning) ดงักล่าวแลว้ 

มีการใชเ้ทคนิคและเครื�องมือมาช่วยในการวางแผน เช่น การคาดการณ์ (Forecasting) อาทิเช่น 
เนื0อหาที� 8.3.1) (V/8ZZ--8V/-5), การทาํงบประมาณ (Budgeting)  อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.5.2) (5/63/303-568/13) 
ดงักล่าวแลว้ 

3) ความแตกต่างกนัระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการวางแผนและองค์
ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัการวางแผน มดีงันี  

เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการวางแผนนั0นมีวิธีการวางแผนปรากฏอยูห่ลาย
ประเภท กล่าวคือ การวางนโยบาย/แผนจากบนสุดสู่ล่างสุด อาทิเช่น  เนื0อหาที� 8.5.11) (5/63/303-568/138),  การ
วางนโยบาย/แผนจากระดบัเดียวกนั อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.5.5) (5/63/303-568/93),  การวางนโยบาย/แผนจากล่างสุด
สู่สูงสุด อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.1.1) (8/6V/8-=Y/6)  ซึ� งเนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการวางแผน
นั0นมีการวางนโยบาย/แผนจากล่างสุดสู่สูงสุดไดโ้ดยตรงไม่ผ่านผูแ้ทน ทุกคนมีส่วนร่วม ส่วนองค์ความรู้การ
บริหารเกี�ยวกบัการวางแผนนั0นมุ่งเนน้การวางนโยบายแผนจากบนลงสู่ล่าง  แมมี้การวางนโยบาย/แผนจากล่างสู่
บนแต่จะเป็นการผา่นตวัแทนหรือทาํโดยออ้มไม่ไดก้ระทาํโดยตรง สมดว้ยบาร์โทลและคณะ (Bartol and Others) 
ที�ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัระดบัแผนไว ้V ประการ ดงักล่าวแลว้ และ ธนชยั ยมจินดา ที�ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกับ
ประเภทการวางแผนโดยยดึตามวธีิการวางแผนไวว้า่  วธีิที�ใชใ้นการวางแผนในองคก์ารอาจทาํไดห้ลายวิธี แต่วิธีที�
นิยมและกล่าวถึงกนัมากมี Z วธีิ ดงักล่าวแลว้ 

เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการวางแผนนั0นมีหลกัการวางแผนที�เป็นสัจจะที�
ใชไ้ดต้ลอดเวลา เป็นอกาลิโก ไม่มีใครอาจหลกัลา้งได ้อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.V) (8/6V/8-=Y/=5)   ซึ� งจะพิจารณา
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เห็นไดว้่า พระเตมิยกุมารนั0นทรงใชห้ลกัอริยสัจ 4 1708 ในการพิจารณาวางแผนดงันี0  8) ทุกข์: การไดรั้บผลของ
อกศุลกรรมคือตกนรกถึง 80,000 ปี  -) สมุทยั:การทาํอกศุลกรรมเพราะภาระหนา้ที�ในการปกครองบริหารประเทศ
มีการตดัสินลงโทษโจรผูร้้ายเป็นตน้ดว้ยอาํนาจตณัหา ซึ�งเป็นปฏิปทาที�ใหโ้ทษ  V) นิโรธ: การไดบ้งัเกิดในภพภูมิที�
ดี ไม่ตอ้งตกนรกดงัเช่นอดีต และ Y) มรรค: การทาํกศุลกรรม ซึ� งไม่สามารถจะทาํให้บริบูรณ์ไดห้ากเป็นพระราชา 
แต่จะทาํไดโ้ดยอาศยัการบวชเป็นฤๅษี ดงันั0นจึงทรงทาํอุบายให้พน้จากการเป็นพระราชา ซึ� งเป็นปฏิปทาที�ให้คุณ  
ส่วนองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัการวางแผนนั0นอาจเป็นความจริงที�ใชไ้ดห้รือนิยมใชเ้พียงระยะใดระยะหนึ� ง 
และอาจมีอีกทฤษฏีหนึ�งมาหักลา้งหรือนาํมาใชแ้ทน พิจารณาไดจ้ากวิวฒันาการของการบริหารในยคุต่างๆ  หรือ
อาจกล่าวไดว้า่หลกัการในมหานิบาตชาดกนั0นเป็นตน้แบบของหลกัการวางแผนขององคค์วามรู้การบริหาร เพราะ
พระพุทธศาสนานั0นเกิดขึ0นมาก่อนนักคิดทฤษฏีตามองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัการวางแผนทั0งหลายแลว้ได้
แพร่หลายไปยงัสถานที�ต่างๆ ครั0 นนกัคิดทฤษฏีทั0งหลายไดศึ้กษาเล่าเรียนแลว้จึงไดพ้ฒันาปรับปรุงเปลี�ยนแปลง
โดยตั0งเป็นทฤษฏีนั0นๆ ขึ0นมาภายหลงั สมดว้ยทศันะของคอนเยอร์และฮิลล์ส (Conyers and Hills)ไดแ้สดงทศันะ
เกี�ยวกบักระบวนการในการวางแผนไว ้6 ขั0นตอน ดงักล่าวแลว้ 

เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการวางแผนมีการใชอุ้บาย - ประการคือ 8) กุศโล
บาย อนัหมายถึง อุบายที�ประกอบดว้ยธรรม และ -) เล่ห์กลอุบาย อนัหมายถึง อุบายที�ปราศจากธรรมในการ
วางแผน แต่พระโพธิสตัวน์ั0นจะมุ่งใชก้ศุโลบายเป็นหลกั ในขณะเดียวกนัก็ทรงใชเ้ล่ห์กลอุบายในบางครั0 งแต่ทั0งนี0
เพื�อมุ่งประโยชน์กบัผูที้�ถูกใชเ้ป็นหลกัเป็นตน้วา่ เพื�อกาํราบปราบใหสิ้0นพยศแลว้เปลี�ยนพฤติกรรมจากศตัรูให้เป็น
มิตร หรือเพื�อการชี0นาํพรํ� าสอนโดยไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายถึงชีวติ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.-) (-/6V/=Z-8ZY/-5) เนื0อหา
ที� 8.5.8) (5/63/303-568/119)  ส่วนองค์ความรู้การบริหารนั0นมีการใชอุ้บายทั0 ง - ประการ และใช้กบับุคคลทุก
จาํพวกเพียงเพื�อใหเ้ป้าหมายขององคก์ารนั0นไดบ้รรลุผล โดยเฉพาะกลุ่มคู่แข่ง กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มลูกคา้ หรือกลุ่ม
ผูบ้ริโภค 

เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการวางแผนนั0นมีการพยากรณ์หรือการคาดการณ์
เหตุการณ์ต่างๆ ที�เกิดจากทิพยจกัษุ ซึ�งเป็นสิ�งที�เป็นทิพยเ์กิดขึ0นดว้ยบุญบารมีที�สั�งสมอบรมมา และสิ�งที�คาดการณ์
ต่างๆ นั0นจะเป็นไปอย่างครบถว้นสมบูรณ์ สามารถรู้เหตุในอดีต เรียกว่า อตีตงัสญาณ  สามารถรู้เหตุการณ์ใน
ปัจจุบนั เรียกวา่ ปัจจุปปันนงัสญาณ  และสามารถรู้เหตุการณ์ในอนาคต เรียกวา่ อนาคตงัสญาณ อาทิเช่น เนื0อหาที� 
8.V.V) (V/8ZZ--8V/Z9) ส่วนการพยากรณ์หรือการคาดการณ์ในองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัการวางแผนนั0นจะ
อาศยัเครื�องมือหรือเทคนิคต่างๆ และเหตุการณ์ที�คาดการณ์นั0นอาจจะผิดคาดหรือไม่เกิดขึ0นอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ 
ซึ�งเครื�องเมือหรือเทคนิคต่างๆ นั0นก็มีหลายประการ ดงักล่าวแลว้ 

1.2 สภาพแวดล้อมองค์การ  
1) เนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัสภาพแวดล้อมองค์การ 
8.8) เนื0อหาของเตมิยชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มองคก์ารปรากฏอยู ่V เนื0อหา ไดแ้ก่   

1.8.8) เนื0อหาที�พระเตมิยกุมารไดถู้กพระราชอาชญาจากพระเจา้กาสิกราชโดยการตรัสสั�งให้นายสุนันทสารถี
                                                 

1708มหามกฏุราชวทิยาลยั, พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล, เล่มที� 6 (กรุงเทพฯ:โรงพิมพม์หามกุฏ
ราชวทิยาลยั,2525), 45. 
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นาํไปปลงพระชนมที์�ป่าชา้ผีดิบ ครั0นนายสุนนัทสารถีไดน้าํพระองคไ์ปถึงป่าชา้ผีดิบและกาํลงัขุดหลุมสาํหรับฝัง
พระศพอยู่นั0น พระองค์ก็ได้ทาํการวิเคราะห์ประเมินกาํลงัของพระองค์ในการที�จะเอาพระชนม์รอดจากนาย
สุนันทสารถี (8/6V/8-=Y/ZY) 8.1.2) เนื0อหาที�พระวิษณุกรรมเทพบุตรไดเ้นรมิตสิ�งต่างๆ แก่พระเตมิยกุมารเพื�อ
ความสะดวกในการบาํเพญ็พรต แสดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของสภาพแวดลอ้มในสถานที�ทาํงานที�มีส่วนช่วยให้
การดาํเนินการต่างๆ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (1/63/1-74/81) 1.1.3) เนื0อหาที�พระเตมิยราชฤๅษีและผู ้
ออกบวชตามสามารถบรรลุฌานอภิญญาและสมาบติั ครั0 นเสียชีวิตแลว้ก็พากนัไปเกิดในพรหมโลก ส่วนสัตว์
ทั0งหลายมีชา้งและมา้เป็นตน้ต่างพากนัทาํจิตใหเ้ลื�อมใสในท่านเหล่านั0นครั0นตายแลว้ก็ไปบงัเกิดในสวรรค ์ซึ�งเป็น
การบริหารจดัการสภาพแวดลอ้มใหดี้กวา่เดิม (1/63/1-74/107) 

8.-) เนื0อหาของมหาชนกชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มองค์การปรากฏอยู่ V เนื0อหา 
ไดแ้ก่ 8.2.1) เนื0อหาที�พระมหาชนกครั0นทอดพระเนตรเห็นตน้มะม่วงแลว้ก็ทรงนอ้มมนสัไปในวิเวกบาํเพญ็สมณ
ธรรมอยู่บนปราสาท มีพระหฤทัยมุ่งต่อบรรพชา ทรงดาํริอยู่แต่ว่า เมื�อใดจะได้ทรงละกรุงมิถิลาแลว้เขา้สู่ป่า      
หิมพานตแ์ลว้ออกผนวชเป็นบรรพชิต เนื�องดว้ยว่าการบาํเพ็ญสมณธรรมในฐานะที�เป็นพระราชาทาํไดย้ากทั0ง
สภาพแวดลอ้มก็ไม่เอื0ออาํนวยจึงมีพระประสงคจ์ะเขา้ไปสู่ป่าหิมพานตที์�สงดั (-/6V/=Z-8ZY/6_) 8.2.2) เนื0อหาที�
พระมหาชนกครั0นเสด็จเขา้ไปในป่าหิมพานตแ์ลว้ก็ทรงบาํเพญ็สมณธรรมจนทรงสามารถบรรลุฌานอภิญญาและ
สมาบติัและไม่ไดเ้สด็จกลบัมาสู่ถิ�นมนุษยอี์กเลย และพระนางสีวลีไดท้รงอภิเษกพระโอรสให้เป็นพระราชาแลว้
ส่งกลบักรุงมิถิลา ส่วนพระนางก็เสด็จออกผนวชเป็นตาปสินีประดับอยู่ที�พระราชอุทยานอมัพวนัและทรง
บริกรรมกสิณจนทรงสามารถบรรลุฌานอภิญญาและสมาบัติเช่นกัน ซึ� งทั0 งสองพระองค์นั0 นจําต้องอาศัย
สภาพแวดลอ้มที�เอื0ออาํนวยในการกระทาํสมณธรรม (-/6V/=Z-8ZY/855) 8.2.3) เนื0อหาที�พระมหาชนกและพระ
นางสีวลีไดท้รงบาํเพญ็ฌานอภิญญาสมาบติัให้เกิดแลว้ทรงละอตัภาพเดิมไปบงัเกิดในพรหมโลก ซึ� งเป็นการละ
สภาพแวดลอ้มที�ไม่พึงปรารถนาหรือน่าปรารถนานอ้ยกวา่ไปยงัสภาพแวดลอ้มที�น่าปรารถนามากกวา่ หรือเป็น
การพฒันาสภาพแวดลอ้มใหดี้ยิ�งขึ0น (-/6V/=Z-8ZY/85Z) 

8.V) เนื0อหาของสุวรรณสามชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับสภาพแวดลอ้มองค์การปรากฏอยู่  V  
เนื0อหา ไดแ้ก่ 8.3.1) เนื0อหาที�ทา้วสกักเทวราชไดต้รัสสั�งใหพ้ระวสิสุกรรมเทพบุตรไปดาํเนินการจดัเตรียมสถานที�
อนัเหมาะสมแก่การบาํเพญ็พรตของทุกลุดาบสและปาริกาดาบสินีทั0งสอง (3/63/155-213/11) 8.V.-) เนื0อหาที�ทุกุล
ดาบสและปาริกาดาบสินีทั0งสองนั0นหลบฝนบนจอมปลวกที�อยูใ่ตต้น้ไมแ้ห่งหนึ�งโดยไม่ทราบวา่มีอสรพิษร้ายอยู่
ภายใน ซึ� งเป็นสภาพแวดลอ้มที�เป็นอนัตราย จึงทาํให้ไดรั้บบาดเจ็บคือตาทั0งสองบอดไปในทนัใดเพราะถูกพิษ
ของอสรพิษนั0น เปรียบเหมือนองคก์ารที�ไม่ทราบรายละเอียดเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์าร
แลว้ดาํเนินการโดยไม่ทราบตามความเป็นจริงย่อมก่อให้เกิดความเสียหาย (3/63/155-213/26) 8.V.V) เนื0อหาที�
พระราชาเจา้ปิลยกัขราชไดท้รงตั0งอยู่ในโอวาทของพระสุวรรณสามโดยทรงบาํเพญ็ราชกุศลมีทานเป็นตน้ ทรง
รักษาศีล ครองราชยโ์ดยธรรม เมื�อสวรรคตแลว้ก็ได้ไปบงัเกิดในสวรรค์ ส่วนพระสุวรรณสามพร้อมดว้ยบิดา
มารดาทั0งสองก็ยงับรรลุฌานอภิญญาและสมาบติั ภายหลงัแต่เสียชีวิตไปก็ไดเ้กิดในพรหมโลก ซึ� งเป็นการละ
สภาพแวดลอ้มที�ไม่พึงปรารถนาหรือน่าปรารถนานอ้ยกวา่ไปยงัสภาพแวดลอ้มที�น่าปรารถนามากกวา่ หรือเป็น
การพฒันาสภาพแวดลอ้มใหดี้ยิ�งขึ0น (3/63/155-213/90) 
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8.Y) เนื0อหาของเนมิราชชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มองค์การปรากฏอยู่  Y เนื0อหา 
ไดแ้ก่ 8.Y.1) เนื0อหาที�มาตลีเทพสารถีไดน้าํพระเนมิราชเสด็จไปเที�ยวดูสัตวน์รกขุมต่างๆ ซึ� งพวกสัตวน์รกที�พระ
เนมิราชทอดพระเนตรเห็นนั0นเป็นผูต้กอยูใ่นสภาพแวดลอ้มที�ไม่ดีจึงไม่อาจจะพฒันาตนเองให้เจริญได ้เนื�องดว้ย
ผลการกระทาํของตนเองที�ไดท้าํมาก่อนหนา้นี0  (4/63/213-302/37) 8.Y.2) เนื0อหาที�มาตลีเทพสารถีไดน้าํพระเนมิ
ราชเสด็จไปเที�ยวทอดพระเนตรชมเทวดาในวิมานต่างๆ ซึ� งเหล่าเทวดาที�พระเนมิราชเห็นนั0นเป็นผูอ้าศยัอยู่ใน
สภาพแวดลอ้มที�ดีวิจิตรประณีตสวยงามจึงสามารถที�จะพฒันาตนเองให้เจริญได ้เนื�องดว้ยผลการกระทาํของ
ตนเองที�ไดท้าํมาก่อนหน้านี0  (4/63/213-302/42) 8.Y.3) เนื0อหาที�พระเจา้เนมิราชแมถู้กทา้วสักกเทวราชและเหล่า
ทวยเทพเชิญใหป้ระทบัเสวยทิพยสมบติัอยูใ่นสวรรคแ์ต่ก็ทรงปรารถนาจะกลบัไปยงัโลกมนุษยเ์พราะเป็นสถานที�
เหมาะสมกบัพระองคแ์ละสามารถกระทาํบาํเพญ็บุญบารมีต่างๆ ไดเ้ป็นอเนกประการ (4/63/213-302/53) 8.Y.4) 
เนื0อหาที�พระเจา้เนมิราชครั0 นทรงชราภาพแลว้ก็ทรงผนวชและประทบัอยูที่�อุทยานอมัพวนั เจริญพรหมวิหาร 4 
บรรลุฌานอภิญญาและสมาบติัเสด็จสวรรคตแลว้ก็ไปอุบติัในพรหมโลก ซึ� งเป็นการละสภาพแวดลอ้มที�ไม่พึง
ปรารถนาหรือน่าปรารถนาน้อยกว่าไปยังสภาพแวดล้อมที� น่าปรารถนามากกว่า หรือเป็นการพัฒนา
สภาพแวดลอ้มใหดี้ยิ�งขึ0น (4/63/213-302/Z9) 

8.Z) เนื0อหาของมโหสถชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มองค์การปรากฏอยู่ 7 เนื0อหา 
ได้แก่ 8.Z.1) เนื0อหาที�พระมโหสถได้รวบรวมทรัพยม์าสร้างศาลาเมื�อสําเร็จแลว้ก็มีการจัดสรรปันส่วนศาลา
ออกเป็นหอ้งๆ เพื�อกิจแต่ละอยา่ง มีการจดัสภาพแวดลอ้มต่างๆ ให้น่ารื�นรมยย์ินดี ควรแก่คนและสัตวท์ั0งหลายผู ้
เขา้มาพกัอาศัย โดยการให้วาดภาพจิตรกรรม ขุดสระรอบศาลา ปลูกไมด้อกไมป้ระดับและไมผ้ล เป็นต้น 
(5/63/303-568/18) 8.Z.2) เนื0อหาที�เหล่าบณัฑิตตอ้งการสภาพแวดลอ้มที�เอื0ออาํนวยต่อการทาํงาน ซึ� งเป็นสถานที�
ไม่พลุกพล่าน เงียบสงดั สงบกายวาจา เพื�อใหมี้สมาธิ จิตใจไม่ฟุ้งซ่าน แลว้จึงจะสามารถพิจารณาเนื0อความที�พระ
เจ้าวิเทหราชตรัสถามได้ เพราะสถานที� มีคนพลุกพล่านอึกทึกโกลาหลทําให้ไม่มีสมาธิ ปัญญาจึงไม่เกิด 
(5/63/303-568/78) 8.5.3) เนื0อหาที�พราหมณ์เกวฏัไดทู้ลคดัคา้นพระเจา้จุลนีพรหมทตัและบริวารในการเขา้ตีกรุง
มิถิลา เพราะมีพระมโหสถผูมี้สติปัญญาสามารถเป็นเสนาบดีอยู ่ ไดว้ิเคราะห์สถานการณ์ความเป็นไปไดจุ้ดเด่น
จุดดอ้ยขอ้ไดข้อ้เสียใหพ้ระเจา้จุลนีพรหมทตัและบริวารรับทราบอยา่งละเอียด พระเจา้จุลนีพรหมทตัและบริวาร
ครั0 นไดฟั้งแลว้ก็ยินยอมปฏิบติัตาม พากนัยกกองทพักลบัยงันครอุตรปัญจาละทนัที (5/63/303-568/146) 1.5.4) 
เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัก็ทรงพิโรธต่อพระมโหสถที�ไดส่้งบริวารมาทาํลายแผนการของพระองค์จึงได้
ปรึกษากบัพราหมณ์เกวฏัเพื�อที�จะไปยึดเอากรุงมิถิลา พราหมณ์เกวฏัก็ไดว้ิเคราะห์สถานการณ์ถึงความแข็งแกร่ง
และความสามารถของพระมโหสถและบริวารวา่ไม่อาจจะไปยดึเอาได ้จะก่อใหเ้กิดความละอายเสียเปล่า แต่ครั0 งนี0
พระเจ้าจุลนีพรหมทัตมีขตัติยมานะไม่ทรงเชื�อคาํของพราหมณ์เกวฏั พราหมณ์เกวฏัก็ต้องจาํใจไปประลอง
สติปัญญากับพระมโหสถเนื�องด้วยพระดํารัสตรัสสั�งให้ดําเนินการ(5/63/303-568/152) 8.5.5) เนื0 อหาที�
พระมโหสถไดก้ราบทูลพระเจา้วิเทหราชผูอ้ยู่ในวงลอ้มของกองทพัพระเจา้จุลนีพรหมทตัว่า ที�พระองค์ไดรั้บ
ความทุกขอ์ยูอ่ยา่งนี0 เพราะไปหลงเชื�อถอ้ยคาํของพราหมณ์เกวฏัและเหล่าบณัฑิตทั0งสี�เพราะการสมาคมกบัคนพาล
นั0นเป็นเหตุใหไ้ดรั้บความทุกข ์ส่วนการสมาคมกบับณัฑิตยอ่มจะไดรั้บความสุข ซึ� งการเลือกคบคนหรือบุคลากร 
การเชื�อในความคิดอ่านของเขาก็จดัเป็นสภาพแวดลอ้มประการหนึ�ง  (5/63/303-568/222) 8.5.6) เนื0อหาที�พระเจา้วิ
เทหราชและบัณฑิตทั0 ง Y พร้อมกบัเหล่าบริวารตกอยู่ในวงลอ้มของพระเจ้าจุลนีพรหมทตัแต่พระมโหสถก็มี
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ความสามารถช่วยให้พนัจากมรณภัยมาได้ พระเจ้าวิเทหราชและเสนกบัณฑิตได้กล่าวสรรเสริญถึงการคบ
พระมโหสถแลว้เป็นสุข ซึ� งในที�นี0 พระเจ้าวิเทหราชทรงมีบุคลากรที�ดีอยู่ในองค์การจึงทาํให้สําเร็จผลตามที�
ปรารถนา ซึ�งบุคลากรหรือเพื�อนร่วมงานนั0นก็นบัเป็นสภาพแวดลอ้มอยา่งหนึ�ง (5/63/303-568/234)  1.5.7) เนื0อหา
ที�พระมโหสถไดทู้ลชี0แจงใหแ้ก่พระเจา้จุลนีพรหมทตัไดท้รงทราบวา่ ที�พระองคท์รงประพฤติผิดคิดรุกรานผูอื้�น
นั0นก็เพราะทรงมีสภาพแวดลอ้มที�ไม่ดี ทรงคบหาเสวนากบัคนพาลจึงทาํใหเ้กิดผลเสียตามมา (5/63/303-8/234)   

8.6) เนื0อหาของภูริทตัชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มองคก์ารปรากฏอยู ่V เนื0อหา ไดแ้ก่  
8.6.1) เนื0อหาที�ทา้วธตรฐนาคราชตรัสสั�งใหบ้ริวารทุกตนเนรมิตที�อยูใ่หเ้หมือนกบัโลกมนุษยห์า้มไม่ให้ใครแสดง
เพศงูใหพ้ระนางสมุททชาทอดพระเนตรเห็น เพื�อจดัสภาพแวดลอ้มต่างๆ ให้เกิดความสะดวกแก่พระนางสมุทท
ชา (6/64/1-122/26) 8.6.2) เนื0 อหาที�พระภูริทัตเมื�อรักษาอุโบสถศีลอยู่ในนาคพิภพแล้วก็พิจารณาเห็นว่า
สภาพแวดลอ้มไม่เอื0ออาํนวย จึงไดไ้ปยงัฝั�งแม่นํ0 ายมุนาแลว้อธิษฐานอุโบสถศีลที�ประกอบดว้ยองค ์4 ว่า  ผูใ้ด
ปรารถนา  หนงั  เอน็  กระดูก หรือเลือด  ผูน้ั0นจงนาํไปเถิด เพื�อบาํเพญ็บุญบารมีให้เกิดขึ0น (6/64/1-122/40) 8.6.3) 
เนื0อหาที�พระภูริทตัพร้อมทั0งนาคบริษทัต่างพากนัรักษาศีลจนสิ0นอายขุยั ทา้ยที�สุดก็ไดไ้ปบงัเกิดในสวรรคต์ามที�
ปรารถนา ซึ� งเป็นการละสภาพแวดลอ้มที�ไม่พึงปรารถนาหรือน่าปรารถนาน้อยกว่าไปยงัสภาพแวดลอ้มที�น่า
ปรารถนามากกวา่ หรือเป็นการพฒันาสภาพแวดลอ้มใหดี้ยิ�งขึ0น (6/64/1-122/108) 

8.=) เนื0อหาของจนัทกมุารชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มองคก์ารปรากฏอยู ่ -  เนื0อหา 
ไดแ้ก่ 8.=.1) เนื0อหาที�พระเอกราชทรงพระสุบินเห็นสวรรคช์ั0นดาวดึงส์อนัเป็นที�น่ารื�นรมยย์ินดีโดยประการต่างๆ 
ครั0นทรงตื�นบรรทมแลว้ก็มีพระประสงคจ์ะไปยงัสวรรคช์ั0นดาวดึงส์นั0นจึงไดต้รัสถามพราหมณ์กณัฑหาละผูเ้ป็น
อาจารยส์อน แต่พราหมณ์กณัฑหาละนั0นมีความประสงคจ์ะทาํร้ายพระจนัทกมุารจึงไดฉ้วยโอกาสเท็จทูลในทางที�
ผิดจนเป็นเหตุให้ทรงปฏิบติัผิดไปดว้ย  ซึ� งพิจารณาเห็นไดว้่าพระราชานั0นมีพระประสงค์จะให้พระองค์หรือ
องคก์ารนั0นมีสภาพแวดลอ้มที�ดีเพื�อใหเ้กิดผลที�ดีตามมา แต่ทรงดาํเนินการที�ผิดพลาดเพราะไดรั้บคาํแนะนาํอยา่ง
ผิดๆ จากพราหมณ์กัณฑหาละผูเ้ป็นปาปมิตรจึงทําให้สภาพแวดล้อมที� ดีตามที�ต้องการไม่อาจเกิดขึ0 นได ้
(7/64/123-204/10) 8.=.2) เนื0อหาที�พระจนัทกุมารนั0นทรงครองราชยโ์ดยทศพิธราชธรรมครั0 นสวรรคตแลว้ก็ได้
เสด็จไปเกิดในเทวโลก ซึ� งเป็นการละสภาพแวดล้อมที�ไม่พึงปรารถนาหรือน่าปรารถนาน้อยกว่าไปยัง
สภาพแวดลอ้มที�น่าปรารถนามากกวา่ หรือเป็นการพฒันาสภาพแวดลอ้มให้ดียิ�งขึ0น มีลกัษณะตรงขา้มกบัขอ้แรก 
เพราะบริหารจดัการดว้ยวธีิการที�ถูกจึงไดรั้บสภาพแวดลอ้มที�ดีไดรั้บผลที�ตอ้งการ (7/64/123-204/64) 

8._) เนื0อหาของมหานารทกสัสปชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มองคก์ารปรากฏอยู ่ V 
เนื0อหา ไดแ้ก่ 8._.1) เนื0อหาที�พระเจา้องัคติราชไดต้รัสถามปฏิปทาที�ถูกตอ้งกบัคุณาชีวก แต่คุณาชีวกกลบัทูลบอก
ปฏิปทาที�ผิด ซํ0 ายงัมีอลาตเสนาบดีคอยสนบัสนุนคาํพูดของคุณาชีวกให้มีความน่าเชื�อถือขึ0นอีกเพราะเป็นพรรค
พวกเดียวกนั  จึงทาํใหพ้ระเจา้องัคติราชแมท้รงปรารถนาจะทรงดาํเนินตามปฏิปทาที�ถูกพาไปสู่สุคติกลบัตอ้งทรง
ดาํเนินตามปฏิปทาที�ผิดพาไปสู่ทุคติแทน ซึ� งพิจารณาเห็นไดว้่า พระเจา้องัคติราชนั0นทรงอยู่ในสภาพแวดลอ้ม
องคก์ารที�ไม่ดี กล่าวคือ การคบหาสมาคมกบัอลาตเสนาบดีและคุณาชีวกผูเ้ป็นปาปมิตร (8/64/205-295/17) 8._.2) 
เนื0อหาที�พระนางรุจาราชธิดาไดทู้ลชี0 แจงให้พระเจา้องัคติราชทรงเชื�อถอ้ยคาํของพระนาง ให้ถือเอาปฏิปทาที�
ถูกตอ้งละทิ0งปฏิปทาที�ผิดกลบัมาประพฤติทศพิธราชธรรมต่อไป และไดทู้ลแสดงถึงการคบหากลัยาณมิตรที�
ก่อให้เกิดคุณนาํไปสู่สุคติโลกสวรรค ์และการคบปาปมิตรที�ทาํให้เกิดโทษนาํไปสู่ทุคติ ซึ� งมิตรหรือบุคคลที�อยู่
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รอบขา้งนั0นก็นับไดว้า่เป็นสภาพแวดลอ้มอีกประการหนึ� ง (8/64/205-295/36) 8._.3) เนื0อหาที�พระเจา้องัคติราช
ทรงตั0งอยูใ่นโอวาทของพระพรหมมหานารทะ ละปฏิปทาที�ผิด บาํเพญ็บุญบารมีมีทานเป็นตน้ ครั0นสวรรคตแลว้ก็
ไปเกิดในสวรรค ์ซึ�งจดัเป็นการละสภาพแวดลอ้มที�ไม่พึงปรารถนาหรือน่าปรารถนานอ้ยกวา่ไปยงัสภาพแวดลอ้ม
ที�น่าปรารถนามากกวา่ หรือเป็นการพฒันาสภาพแวดลอ้มให้ดียิ�งขึ0น มีลกัษณะตรงขา้มกบัขอ้แรก เพราะบริหาร
จดัการดว้ยวิธีการที�ถูกจึงไดรั้บสภาพแวดลอ้มที�ดีไดรั้บผลที�ตอ้งการ และอีกประการหนึ�งทรงมีกลัยาณมิตรอนั
เป็นสภาพแวดลอ้มที�ดีเป็นเพื�อนจึงไดรั้บการแนะนาํที�ดีและทาํให้ประสบผลในสิ�งที�ทรงปรารถนา (8/64/205-
295/70) 

8.9) เนื0อหาของวิธุรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มองคก์ารปรากฏอยู ่Y เนื0อหา ไดแ้ก่ 
8.9.1) เนื0อหาที�พราหมณ์มหาศาลทั0ง Y ครั0 นชราภาพแลว้ต่างก็พากนัเขา้ไปในป่าหิมพานต ์บวชเป็นฤๅษีบาํเพ็ญ
สมณธรรม จนสามารถบรรลุฌานอภิญญาและสมาบัติ มีรากไม้และผลไมใ้นป่าเป็นอาหาร เพราะต้องการ
สภาพแวดลอ้มที�เอื0ออาํนวยต่อการบาํเพญ็สมณธรรม  (9/64/296-483/4) 8.9.2) เนื0อหาที�ทา้วสกักเทวราช ทา้ววรุณ
นาคราช พญาครุฑ และพระเจา้โกรัพยราชทั0ง Y พระองค ์ทรงปรารถนาความสงบต่างพระองคก็์ต่างบาํเพญ็สมณ
ธรรม จึงตอ้งอาศยัสภาพแวดลอ้มที�เอื0ออาํนวยนั�นคือ พระราชอุทยาน (9/64/296-483/17) 8.9.3) เนื0อหาที�ปุณณก
ยกัษ์ได้กราบทูลทา้ววรุณนาคราชถึงการที�ตนเองได้คบหาสมาคมกับพระวิธุรบัณฑิตว่า สมาคมใดที�มีคนดีมี
ความรู้ยอ่มนาํความสุขมาให ้ดงันั0นการคบหาเสวนากบัคนดีมีความรู้ซึ�งจดัเป็นสภาพแวดลอ้มองคก์ารอีกประการ
หนึ� งที�ส่งผลให้องค์การนั0นบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (9/64/296-483/120) 8.9.4) เนื0อหาที�พระวิธุร
บัณฑิตแสดงธรรมสั�งสอนแก่พระเจ้าโกรัพยราชและมหาชน บําเพ็ญบุญบารมีมีทานเป็นตน้ และรักษา
อุโบสถกรรม เมื�อเสียชีวติแลว้ก็ไปเกิดในสวรรค ์แมช้นชาวกุรุรัฐทั0งหมดนบัตั0งแต่พระราชาเป็นตน้ไปก็ดาํรงอยู่
ในโอวาทของพระวธุิรบณัฑิตพากนัรักษาศีลบาํเพญ็บุญมีทานเป็นตน้ ครั0 นสิ0นอายแุลว้ก็ไปสู่สุคติเช่นกนั ซึ� งเป็น
การละสภาพแวดลอ้มที�ไม่พึงปรารถนาหรือน่าปรารถนานอ้ยกวา่ไปยงัสภาพแวดลอ้มที�น่าปรารถนามากกวา่ หรือ
เป็นการพฒันาสภาพแวดลอ้มใหดี้ยิ�งขึ0น และอีกประการหนึ�งแสดงใหเ้ห็นถึงการที�พระเจา้โกรัพยราชเป็นตน้ทรง
มีกลัยาณมิตรอนัเป็นสภาพแวดลอ้มที�ดีเป็นเพื�อนจึงไดรั้บการแนะนาํที�ดีและทาํใหป้ระสบผลในสิ�งที�น่าปรารถนา 
(9/64/296-483/145) 

8.85) เนื0อหาของมหาเวสสันดรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มองค์การปรากฏอยู่  Z 
เนื0อหา ไดแ้ก่  8.85.1) เนื0อหาที�พระนางผสุดีทรงขอพรจากทา้วสกักเทวราช เป็นตน้วา่ ใหไ้ดอ้ยูใ่นพระราชนิเวศน์
ของพระเจา้กรุงสีพี ไดเ้ป็นอคัรมเหสีที�โปรดปรานของพระเจา้กรุงสีวีในพระราชนิเวศน์ที�กึกกอ้งดว้ยเสียงร้อง
ของนกยงูและนกกระเรียน พรั�งพร้อมดว้ยหมู่นารีผูป้ระเสริฐ  เกลื�อนกล่นไปดว้ยคนเตี0ยและคนค่อม  ซึ� งพ่อครัว
ชาวมาคธบอกเวลาบริโภคอาหาร กึกกอ้งไปดว้ยเสียงกลอนและเสียง บานประตูอนัวจิิตร มีคนเชิญให้ดื�มสุราและ
กินกับแกลม้ เป็นตน้ ซึ� งจดัเป็นสภาพแวดลอ้มที�น่าปรารถนาและย่อมจะนํามาซึ� งผลที�ปรารถนาโดยไม่ยาก 
(10/64/484-814/17) 8.85.2) เนื0อหาที�พระนางผุสดีผูมี้พระครรภ์แก่ 85 เดือนบริบูรณ์ทรงมีพระประสงค์จะ
ทอดพระเนตรพระนคร พระเจา้สญชยัจึงทรงรับสั�งใหบ้ริหารจดัการสภาพแวดลอ้มต่างๆ ในพระนคร ให้ประดบั
แตกแต่งพระนครดุจนครของเทพ แลว้ทรงให้พระนางผุสดีประทบันั�งบนหลงัชา้งทาํประทกัษิณรอบพระนคร 
เพื�อความเจริญใจของพระนางผสุดีอนัจะส่งผลต่อพระราชโอรส (10/64/484-814/26) 8.85.3) เนื0อหาที�พระนางมทั
รีตรัสกบัพระเวสสันดรถึงสภาพแวดลอ้มที�ดีในเขาวงกตจะช่วยส่งผลทาํให้พระเวสสันดรจะไม่ตอ้งเศร้าโศก
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เพราะคิดถึงราชสมบติั แสดงใหเ้ห็นถึงสภาพแวดลอ้มองคก์ารที�ดีนั0นยอ่มมีผลต่อบุคลากรผูป้ฏิบติังานดว้ยเช่นกนั 
(10/64/484-814/72) 8.85.4) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชตรัสสั�งให้วิษณุกรรมเทพบุตรไปสร้างอาศรมบทและที�พกั
ในเวลากลางวนัและกลางคืน ใหมี้ไมด้อกไมป้ระดบัและไมผ้ลทั0งหลายในสถานที�นั0นๆ พร้อมกบับรรพชิตบริขาร
ทั0งหลาย เพื�อพระเวสสันดร พระนางมทัรี พระโอรส และพระธิดา (10/64/484-814/101) 8.85.5) เนื0อหาที�พระ
เวสสนัดรนั0นทรงบริหารกรุงสีพีใหเ้จริญยิ�งขึ0น และทรงบาํเพญ็ทานบารมีใหบ้ริบูรณ์ ครั0นสิ0นพระชนมแ์ลว้ก็เสด็จ
ไปเกิดในสวรรค ์ซึ�งเป็นการละสภาพแวดลอ้มที�ไม่พึงปรารถนาหรือน่าปรารถนานอ้ยกวา่ไปยงัสภาพแวดลอ้มที�
น่าปรารถนามากกวา่ หรือเป็นการพฒันาสภาพแวดลอ้มใหดี้ยิ�งขึ0น (10/64/484-814/203) 

2) ความสอดคล้องกันระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับสภาพแวดล้อม

องค์การและองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัสภาพแวดล้อมองค์การ มดีงันี  
มีเนื0 อหาหมายรวมถึงทุกสิ� งทุกอย่างรวมทั0 งหมดที�อยู่ลอ้มรอบตวั อาทิเช่น เนื0 อหาที� 8.85.1) 

(10/64/484-814/17)  สมดว้ยความหมายของสภาพแวดลอ้มตามทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น โจนส์ 
(Jones) ที�ไดใ้ห้ความหมายสภาพแวดลอ้มไวว้า่ หมายถึง ทุกสิ�งทุกอยา่งรวมทั0งหมดที�อยูล่อ้มรอบปัจเจกบุคคล
หรือกลุ่ม ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ สงัคมหรือวฒันธรรม ซึ� งต่างก็มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและความรู้สึก
นึกคิดของบุคคลไดท้ั0งสิ0น ดงักล่าวแลว้ 

เป็นปัจจยัหนึ�งของความสาํเร็จหรือประสิทธิผลขององค์การ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.2.1) (-/6V/=Z-
8ZY/6_) สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลายที�กล่าวไวแ้ลว้ อาทิเช่น สเตียร์ส (Steers) ที�ไดแ้สดงทศันะไวว้่า 
สภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยหนึ� งของความสําเร็จหรือประสิทธิผลขององค์การ ยิ�งองค์การสามารถคะเน
สภาพแวดลอ้มไดม้ากเท่าไร ความเป็นไปได ้หรือโอกาสจะสนองตอบต่อสภาพแวดลอ้มไดเ้หมาะสม ก็ยิ�งมีขึ0น
มากเท่านั0น องคก์ารทุกองคก์ารมิไดอ้ยูอ่ยา่งโดดเดี�ยวจาํตอ้งสัมพนัธ์ทั0งระบบเขา้กบัสภาพแวดลอ้มขององคก์าร 
ตั0งแต่กิจกรรม วฒันธรรม สถานที� 

เป็นปัจจัยที�ก่อให้เกิดโครงสร้างองค์การ ซึ� งเนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับ
สภาพแวดลอ้มองค์การที�ก่อให้เกิดโครงสร้างองค์การแบบจกัรกล (mechanistic structure)  อาทิเช่น เนื0อหาที� 
8.6.1) (6/64/1-122/26) สมด้วยทัศนะของนักวิชาการทั0 งหลาย อาทิเช่น ดันแคน (Duncan) ที�ได้อธิบายถึง
คุณลกัษณะของสภาพแวดลอ้มวา่มี V ประการ พร้อมกบัไดเ้สนอรูปแบบจาํลองเพื�อชี0 ให้เห็นโครงสร้างองคก์ารที�
เหมาะสมกบัแต่ละสภาพแวดลอ้ม โดยแบ่งออกเป็น Y ช่อง ซึ�งช่องที� 8 และ ช่องที� -  ก่อใหเ้กิดโครงสร้างองคก์าร
แบบจกัรกล และช่องที� V และ ช่องที� Y  ก่อใหเ้กิดโครงสร้างองคก์ารแบบสิ�งมีชีวติ ดงักล่าวแลว้ 

มีความสาํคญัในการนาํมาใชก้าํหนดกลยทุธ์  อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.V.-) (3/63/155-213/26) สมดว้ย
ทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย  อาทิเช่น อร่าม ศิริพนัธ์ุ ที�ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ารมี
ความสาํคญัมากในการกาํหนดกลยทุธ์ ดว้ยเหตุผล - ประการ คือ 1) สภาพแวดลอ้มเป็นทั0งโอกาสและอุปสรรคใน
การกาํหนดยทุธศาสตร์ขององคก์าร และ -) ปัจจยัภายนอกมีอิทธิพลในลกัษณะที�แผ่คลุมทั�วไปทั0งสังคม ไม่มี
องคก์ารใดรอดพน้จากอิทธิพลเหล่านั0นได ้ดงักล่าวแลว้ และทอมสนั (Thompson) ที�ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ องคก์าร
นั0นมีการปรับโครงสร้างและกลยทุธ์ต่างๆ เพื�อรับมือกบัสภาพแวดลอ้ม โดยแสดงแยกออกเป็น Y วิธีการ ดงักล่าว
แลว้ ทั0 งยงัไดแ้สดงทศันะไวอี้กว่า องค์การตอ้งการพฒันากลยุทธ์ต่างๆ เพื�อจดัการกบัประเด็นเรื�องการพึ�งพา
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สภาพแวดลอ้ม มีกลยทุธ์ V ประเภทที�นาํมาใช ้คือ 8) การทาํสัญญาระหวา่งกนั -) การดึงเขา้เป็นสมาชิกหรือพวก
เดียวกนั และ V) การรวมกนั ดงักล่าวแลว้ 

มีลกัษณะที�สภาพแวดลอ้มเป็นตวักาํหนดองคก์าร เพราะสภาพแวดลอ้มโดยทั�วไปนั0นมีลกัษณะที�
แตกต่างกนั ผูที้�อยูใ่นสภาพแวดลอ้มนั0นๆ จึงมีการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรหรือสภาพแวดลอ้มนั0นๆ อาทิเช่น 
เนื0 อหาที�  8.Z.2) (5/63/303-568/78) สมด้วยทัศนะของนักวิชาการทั0 งหลาย อาทิเช่น ฮันแนน และ ฟรีแมน  
(Hannan and Freeman) ที�ได้เสนอทฤษฎีว่าด้วยสถานที�ที�ถูกกาํหนดให้ โดยไดก้ล่าวสรุปไวว้่า การอธิบาย
ความสมัพนัธ์ระหวา่งองคก์ารกบัสภาพแวดลอ้มขององคก์ารควรใชท้ศันะของการคดัเลือก คือสภาพแวดลอ้มเป็น
ตัวกําหนดองค์การ จึงจะเหมาะสมกว่าการใช้ทัศนะในเรื� องการปรับตัว คือ องค์การปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดลอ้ม ซึ�งในสภาพแวดลอ้มทั�วไปมีสถานที�ที�ถูกกาํหนดให้แตกต่างกนั ซึ� งสิ�งมีชีวิตจะต่อสู้ เพื�อความอยู่
รอด โดยใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรของสถานที�นั0นๆ 

มีการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มเพื�อใชใ้นการวางแผนต่างๆ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.8) (8/6V/8-=Y/ZY) 
สมดว้ยเทคนิคในการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น ฮมัฟรี (Albert Humphrey) ได้
นาํเสนอเทคนิค SWOT Analysis  ซึ� งการวิเคราะห์สวอทนั0น เป็นเครื�องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพื�อให้
ผูบ้ริหารรู้จุดแขง็  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรคข์ององคก์าร ซึ� งจะช่วยให้ทราบวา่องคก์ารไดเ้ดินทางมาถูกทิศ
และไม่หลงทาง  นอกจากนี0 ยงับอกไดว้า่องคก์ารมีแรงขบัไปยงัเป้าหมายไดดี้หรือไม่  มั�นใจไดอ้ยา่งไรว่าระบบ
การทาํงานในองคก์ารยงัมีประสิทธิภาพอยู ่ มีจุดอ่อนที�จะตอ้งปรับปรุงอยา่งไร  ซึ� งการวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้ม 
(SWOT Analysis) มีปัจจยัที�ควรนาํมาพิจารณา -  ส่วน ไดแ้ก่ ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ดงักล่าวแลว้ 

มีการบริหารจดัการเพื�อเปลี�ยนแปลงจากสภาพแวดลอ้มหนึ�งไปสู่อีกสภาพแวดลอ้มหนึ�ง อาทิเช่น 
เนื0อหาที� 8.1.3) (1/63/1-74/107) สมดว้ยทศันะของ สาคร สุขศรีวงค ์ที�ไดศึ้กษาแนวคิดของเดออาเวนี (Richard A. 
D'aveni) ในหนังสือเรื� อง Hyper-competition แลว้แสดงทัศนะกับการบริหารสภาพแวดล้อมไวว้่า  ผูบ้ริหาร
จําเป็นต้องทราบว่าเมื�อองค์การกําลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ� งนั0 นควรตอบสนองต่อ
สภาพแวดลอ้มดงักล่าวอย่างไร จึงจะเป็นประโยชน์สูงสุด ซึ� งโดยปกตินั0นผูบ้ริหารสามารถจะดาํเนินการใน
รูปแบบ V ประการ ได้แก่ 8) การปรับตวัให้สอดคล้องกับสภาพแวดลอ้ม -) การใช้สภาพแวดลอ้มให้เป็น
ประโยชน์ และ V) การเปลี�ยนแปลงสภาพแวดลอ้มใหอ้งคก์าร ดงักล่าวแลว้ 

3) ความแตกต่างกันระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับสภาพแวดล้อม

องค์การและองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัสภาพแวดล้อมองค์การ มดีงันี  
เนื0 อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที� เกี�ยวกับสภาพแวดล้อมองค์การนั0 นมีการกล่าวถึง

สภาพแวดลอ้มที�มีความมั�งคง แน่นอน ไม่ค่อยเปลี�ยนแปลง ไม่สลบัซับซ้อนโกลาหล ยิ�งสภาพแวดลอ้มใน         
เทวโลกหรือพรหมโลกแลว้ก็ยิ�งมีสภาพที�มั�นคง แน่นอน ไม่เปลี�ยนแปลง ไม่มีความยุง่เหยิงหรือโกลาหล ประณีต
ยิ�งกว่า หรือรวมเรียกว่า เป็นสภาพที�เป็นทิพย ์  อาทิเช่น  เนื0อหาที� 8.1.3) (1/63/1-74/107) ส่วนองคค์วามรู้การ
บริหารเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มองค์การนั0นจะกล่าวถึงสภาพแวดลอ้มที�มีความหลากหลาย ผสมปะปนกันไป 
โดยเฉพาะสภาพแวดลอ้มในสภาวะปัจจุบนัจะมีความไม่มั�นคง ไม่แน่นอน เปลี�ยนแปลงอยูต่ลอด มีความยุง่เหยิง 
ประณีตน้อยกว่า และน้อยลงตามลาํดับ สมด้วยทัศนะของนักวิชาการทั0 งหลาย อาทิเช่น เอเมอรี และ ทริสท ์
(Emery and Trist) ที�แบ่งสภาพแวดลอ้มองคก์ารออกเป็น Y ประเภท ดงักล่าวแลว้  
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เนื0 อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที� เกี�ยวกับสภาพแวดล้อมองค์การนั0 นมีการกล่าวถึง
สภาพแวดลอ้มที�มาจากฤทธิ�  กล่าวคือการทาํสิ�งอศัจรรยส์าํเร็จได ้เกินวิสัยธรรมดาสามญัของคนทั�วไป  ซึ� งพระ
บาลีไดจ้าํแนกฤทธิ� ไว ้10 ประการ ไดแ้ก่  1) อธิษฐานฤทธิ�   คือฤทธิ� ที�ตอ้งอธิษฐานให้สําเร็จ  2) วิกุพพนาฤทธิ�   
ฤทธิ� ที�ตอ้งทาํอยา่งผาดแผลง 3) มโนมยัฤทธิ�  คือฤทธิ� ที�สาํเร็จดว้ยใจ  4)  ญาณวปิผาราฤทธิ�    ฤทธิ� ที�สาํเร็จดว้ยกาํลงั
ญาณ  5) สมาธิผาราฤทธิ�   คือฤทธิ� ที�สาํเร็จดว้ยอาํนาจสมาธิ  6) อริยฤทธิ�   ฤทธิ� ที�สาํเร็จดว้ยวิสัยของพระอริยเจา้ 7) 
กมัมวปิากชาฤทธิ�   ฤทธิ� ที�เกิดขึ0นแต่ผลกรรม 8) บุญญฤทธิ�   ฤทธิ� ของผูมี้บุญญาธิการ 9) วชิชามยัฤทธิ�  ฤทธิ� ที�สาํเร็จ
ดว้ยวชิาหรือวิทยา  และ 10) สัมปโยคปัจจยิชฌนฤทธิ�  ฤทธิ� ที�สาํเร็จดว้ยการประกอบกิจกุศลให้สาํเร็จไป1709 อาทิ
เช่น เนื0อหาที� 8.1.2) (1/63/1-74/81) ส่วนองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มองคก์ารนั0นไดก้ล่าวที�มา
ของสภาพแวดลอ้มในลกัษณะที�มีอยู่ตามธรรมชาติหรือถูกมนุษยส์ร้างขึ0นโดยปกติวิสัย ซึ� งส่วนใหญ่จะปรากฏ
ออกมาในรูปวตัถุสิ�งของ สมด้วยทัศนะของนักวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น โจนส์ (Jones) ที�ไดใ้ห้ความหมาย
สภาพแวดลอ้มไวว้า่หมายถึง ทุกสิ�งทุกอยา่งรวมทั0งหมดที�อยูล่อ้มรอบปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพ สังคมหรือวฒันธรรม ซึ� งต่างก็มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและความรู้สึกนึกคิดของบุคคลไดท้ั0งสิ0นโดย
แบ่งเป็น 1) สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 2) สภาพแวดลอ้มทางสังคม 3) สภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรม และ 4) 
สภาพแวดลอ้มยอ่ย ดงักล่าวแลว้ 

เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับสภาพแวดลอ้มองค์การนั0นปรากฏออกมาใน
ลกัษณะที�เป็นส่วนหนึ�งของหลกัธรรมคาํสอนในพระพุทธศาสนาเพื�อมุ่งจะพฒันาบุคคลในดา้นจิตใจมากกวา่จะ
มุ่งหวงัผลประโยชน์ที�เป็นวตัถุสิ�งของหรือผลกาํไร  ซึ� งหลกัธรรมต่างๆ เกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มนี0 มีหลายประการ 

อาทิเช่น การเปลี�ยนแปลงสภาพแวดลอ้มองคก์าร กล่าวคือ สิกขา V ไดแ้ก่  8) ศีล  -) สมาธิ และ V) ปัญญา1710 หรือ 
อตัถะ V ไดแ้ก่ 8) ทิฏฐธัมมิกตัถะ ประโยชน์ปัจจุบนั -) สัมปรายิกตัถะ ประโยชน์เบื0องหน้า และ V) ปรมตัถะ 

ประโยชน์สูงสุด1711,  การบริหารสภาพแวดลอ้มองคก์าร กล่าวคือ  สัปปายะ 7 ไดแ้ก่ 1) อาวาสสัปปายะ ที�อยู่ที�
เกื0อกูล -) โคจรสัปปายะ ที�หาอาหารที�เกื0อกูล V) ภสัสสัปปายะ การพูดคุยที�เกื0อกูล Y) ปุคคลสัปปายะ บุคคลที�
เกื0อกูล  Z) โภชนสัปปายะ อาหารที�เกื0อกูล 6) อุตุสัปปายะ ดินฟ้าอากาศธรรมชาติแวดลอ้มที�เกื0อกูล และ=) อิริยา

ปถสัปปายะ อิริยาบถที�เกื0อกูล1712, การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การ กล่าวคือ สัปปุริสธรรม = ได้แก่ 8) 
ธมัมญั�ู เป็นผูรู้้จกัเหตุ  -) อตัถญั�ู เป็นผูรู้้จกัผล  V) อตัตญั�ู เป็นผูรู้้จกัตน Y) มตัตญั�ู เป็นผูรู้้จกัประมาณ Z) 

                                                 

1709มหามกุฏราชวิทยาลยั, คัมภีร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรคแปล ภาค H ตอน H (กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์
มหามกฏุราชวทิยาลยั,2542), 100. 

1710มหามกฏุราชวทิยาลยั, พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล, เล่มที� 16 (กรุงเทพฯ:โรงพิมพม์หามกุฏ
ราชวทิยาลยั,2525), 174. 

1711มหามกฏุราชวทิยาลยั, พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล, เล่มที� 67 (กรุงเทพฯ:โรงพิมพม์หามกุฏ
ราชวทิยาลยั,2525),662. 

1712มหามกฏุราชวทิยาลยั, คัมภีร์ปกรณ์วิสุทธิมรรคแปล ภาค 1 ตอน 2 (กรุงเทพฯ:โรงพิมพม์หาม
กฏุราชวทิยาลยั,2542), 100.  
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กาลญั�ู เป็นผูรู้้จกักาล 6) ปริสัญ�ู เป็นผูรู้้จกัชุมชน และ =) ปุคคลปโรปรัญ�ู เป็นผูรู้้จกับุคคล1713  หรือ โลก

ธรรม _ ไดแ้ก่ 8) มีลาภ -) เสื�อมลาภ V) มียศ Y) เสื�อมยศ Z) นินทา 6) สรรเสริญ =) สุข และ _) ทุกข์1714 ซึ� งเนื0อหา
ของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มองคก์ารดงักล่าวนั0นมีปรากฏอยูห่ลายเนื0อหา อาทิเช่น 
เนื0อหาที� 8.V.V) (3/63/155-213/90) ส่วนองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกับสภาพแวดลอ้มองค์การนั0นจะมุ่งหวงั
ผลประโยชน์ที� เป็นวตัถุสิ�งของหรือผลกาํไรอนัเป็นเพียงอตัถะระดับแรก คือ ประโยชน์ปัจจุบัน ซึ� งยงัเหลือ
ประโยชน์อีกสองประการที�ยงัไม่ไดก้ล่าวถึง  สมดว้ยองค์ความรู้การบริหารสมยัใหม่เกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้ม
องค์การในเรื�องการเปลี�ยนแปลงสภาพแวดลอ้มองค์การ การบริหารสภาพแวดลอ้มองค์การ และการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มองคก์าร ตามทศันะของนกัวชิาการทั0งหลายดงักล่าวแลว้  

1.I บรรยากาศองค์การ 
1)  เนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบับรรยากาศองค์การ  
8.8) เนื0อหาของเตมิยชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับบรรยากาศองค์การปรากฏอยู่ Y เนื0อหาได้แก่ 

8.1.1) เนื0อหาที�ชาวกรุงพาราณสีทราบว่าพระเจา้กาสิกราชยงัไม่มีพระโอรสไวสื้บราชสมบัติจึงไดร้วมตวักัน
ร้องเรียนใหพ้ระเจา้กาสิกราชนั0นไดท้รงดาํเนินการเพื�อให้ไดพ้ระโอรสโดยด่วน ซึ� งเป็นบรรยากาศองคก์ารแบบ
ประชาธิปไตยหรือแบบมีส่วนร่วม (1/63/1-74/2) 8.1.2)  เนื0อหาที�พระเตมิยกุมารทรงรับทราบถึงการวินิจฉัย
ลงโทษพวกโจรผูก้ระทาํผิดของพระบิดา จึงทรงทั0งกลวัและสะดุง้ พลางดาํริวา่ พระบิดาของพระองคท์รงกระทาํ
กรรมที�หนกัอนัเป็นเหตุให้ไปเกิดในนรก และไดท้รงพิจารณาต่อไปจนทราบวา่แมพ้ระองคเ์องก็ทรงเคยกระทาํ
แบบนี0และเคยตกนรกมาแลว้ จึงทรงไม่ปรารถนาที�จะอยูค่รองราชยแ์ละคิดหาวิธีที�จะพน้จากราชสมบติั (1/63/1-
74/27) 8.1.3)  เนื0อหาที�พระนางจนัทาเทวทีรงไดพ้ยายามใหบ้รรยากาศองคก์ารเป็นแบบเปิดเพื�อเหมาะสมกบัการ
ทาํงานยิ�งขึ0น โดยทรงรับประกนัภยัแก่นายสุนนัทสารถีในการกราบทูลรายงานข่าวสารของพระเตมิยกุมาร เพราะ
บรรยากาศในการทาํงานซึ� งเป็นความรู้สึกที�มีต่อบุคคลหรือสิ�งแวดลอ้มในองคก์ารมีความเหมาะสมนั0นย่อมจะ
ส่งผลต่อการจูงใจบุคลากรภายในองค์การในการดําเนินการต่างๆ (1/63/1-74/76) 8.1.4) เนื0อหาที�พระราชา
ทั0งหลายพร้อมทั0งบริวารเมื�อทรงไดส้ดบัรับฟังพระธรรมของพระเตมิยราชฤๅษีแลว้ก็ทรงรับทราบถึงรายละเอียด
เกี�ยวกบัการบาํเพญ็พรตเป็นฤาษีวา่เป็นกศุลกรรมนาํใหไ้ปเกิดในสุคติจึงทรงมีจิตใจเลื�อมใสพากนัเสด็จออกผนวช
ตามพระเตมิยราชฤๅษีแลว้สามารถบรรลุฌานอภิญญาและสมาบติัดว้ยกนัทั0งหมด ครั0 นสิ0นพระชนมแ์ลว้ก็พากนั
ไปเกิดในพรหมโลก แมส้ัตวท์ั0 งหลายมีชา้งและมา้เป็นตน้ก็ทาํจิตให้เลื�อมใสในขอ้วตัรปฏิบติัของฤๅษีฤๅษินี
เหล่านั0นก็ไดบ้งัเกิดในสวรรค์เช่นกัน ซึ� งแสดงให้เห็นถึงว่าไม่ว่าคนหรือสัตวใ์นที�นี0 มีการรับรู้สภาพแวดลอ้ม
องค์การในแง่บวกทําให้เกิดเป็นบรรยากาศที� ดีในการทํางาน ซึ� งอาจเรียกได้ว่า บรรยากาศองค์การแบบ
ธรรมาธิปไตย  (1/63/1-74/104) 

8.-) เนื0อหาของมหาชนกชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบับรรยากาศองคก์ารปรากฏอยู ่6 เนื0อหา ไดแ้ก่ 
8.2.1) เนื0อหาที�พระอริฏฐชนกทรงสดบัคาํเท็จทูลของอมาตยค์นสนิทมิทนัไดไ้ต่สวนให้ถว้นถี� เพราะทรงมวัเมา
                                                 

1713มหามกฏุราชวทิยาลยั, พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล, เล่มที� 16 (กรุงเทพฯ:โรงพิมพม์หามกุฏ
ราชวทิยาลยั,2525), 229. 

1714 เรื�องเดียวกนั, 242. 
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อยู่ในอาํนาจจึงตรัสสั�งให้คุมขงัพระโปลชนกโดยไร้ความผิด ซึ� งแสดงออกถึงบรรยากาศองค์การที�เป็นแบบ    
เผด็จการหรือมุ่งการใชอ้าํนาจ (2/63/75-154/5) 8.2.2) เนื0อหาที�อุทิจจพราหมณ์ไดรั้บพระเทวีไวใ้นตาํแหน่ง
นอ้งสาวแลว้จึงทาํอุบายใหเ้หล่าศิษยแ์ละภรรยาเขา้ใจและรับทราบวา่เป็นนอ้งสาวแท้ๆ  ของตนเองที�ไดพ้ลดัพราก
กนัไปนาน เพื�อส่งเสริมให้บรรยากาศในการอยู่ร่วมกันเป็นแบบเครือญาติสะดวกแก่การปฏิบัติตวั (2/63/75-
154/18) 8.2.3) เนื0อหาที�พระมหาชนกและพวกพ่อคา้วาณิชนั0นไดแ้ล่นเรือเพื�อไปคา้ขายยงัแดนสุวรรณภูมิ แต่เกิด
อุบติัเหตุเรืออบัปางลงในท่ามกลางมหาสมุทร ซึ�งในขณะที�เรือกาํลงัจะอปับางลงนั0นชนทั0งหลายเวน้พระมหาชนก
ต่างก็รับรู้ถึงเรื�องดงักล่าวและรู้สึกว่าเรือตอ้งจมดิ�งลงสู่มหาสมุทรอยา่งแน่นอนพวกตนตอ้งพากนัตายไปกบัเรือ
อย่างไม่ตอ้งสงสัย จึงไดพ้ากนัร้องให้ครํ� าครวญกราบไหวใ้ห้ผูอื้�นมาช่วยโดยที�ไม่ไดพึ้�งพาตนเองเช่นพระมหา
ชนก เปรียบเรือเช่นกบัองคก์ารที�ใกลล้ม้ละลายไม่มีเสถียรภาพจึงทาํให้เกิดบรรยากาศที�ทาํให้คนสับสนไร้ขวญั
กาํลงัใจในการปฏิบติังาน ผลการปฏิบติังานจึงไร้ประสิทธิภาพยิ�งทาํใหอ้งคก์ารถึงจุดสิ0นสุดเร็วกวา่ปกติ (2/63/75-
154/26) 8.2.4) เนื0อหาที�เหล่าอมาตยท์ั0งหลายของพระเจา้โปลชนกไดร่้วมประชุมปรึกษาหารือกนัเพื�อสรรหาและ
แต่งตั0งใหผู้ที้�เหมาะสมเป็นพระราชาองคต่์อไป ซึ� งเป็นบรรยากาศที�ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได ้จดัเป็น
บรรยากาศแบบประชาธิปไตยหรือมีส่วนร่วม (2/63/75-154/36) 8.2.5) เนื0อหาที�พระมหาชนกทรงรับทราบเรื�อง
ของตน้มะม่วงตามที�เหล่าอมาตยไ์ดก้ราบทูลแลว้ก็ทรงนอ้มมาพิจารณาเปรียบราชสมบติัเป็นเช่นกบัตน้มะม่วงที�มี
ผล ส่วนการบรรพชาเป็นเช่นกบัตน้มะม่วงที�ไร้ผล การครองราชยน์ั0นยอ่มจะทาํให้ไดรั้บภยัต่างๆ เพราะเกี�ยวขอ้ง
ดว้ยผลประโยชน์ ส่วนการบรรพชานั0นปลอดภยัไร้กงัวล เป็นตน้ สรุปแลว้ก็คือพระมหาชนกทรงรับรู้และรู้สึกได้
ว่าราชสมบติันั0นมีบรรยากาศที�ประกอบดว้ยภยัเป็นทุกข์ ส่วนการบรรพชานั0นมีบรรยากาศที�ปลอดภยัเป็นสุข 
(2/63/75-154/60) 8.2.6) เนื0อหาที�พระมหาชนกทรงเจริญสมณธรรมอยูบ่นประสาทล่วงไปถึงสี�เดือนก็ทรงมีพระ
หฤทยันอ้มไปในบรรพชาเป็นอยา่งยิ�ง พระราชนิเวศน์ปรากฏดุจโลกนัตนรก ภพทั0งสามก็ปรากฏแก่พระองคด์งัวา่
ถูกไฟไหม ้ไม่ทรงยนิดีมีเยื0อใยในความเป็นพระราชาอีกต่อไป บรรยากาศของการครองราชยไ์ม่น่าปรารถนา ทรง
หวงัอยูแ่ต่วา่เมื�อไรจะไดอ้อกจากพระราชนิเวศน์ไปบรรพชาอยูใ่นป่าหิมพานตเ์ท่านั0น (2/63/75-154/61)   

8.V) เนื0อหาของสุวรรณสามชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบับรรยากาศองค์การปรากฏอยู่  = เนื0อหา 
ไดแ้ก่ 8.3.1) เนื0อหาที�ทุกลูกมุารและปาริกากมุารีนั0นไดรั้บรู้และรู้สึกถึงวา่ การอยูค่รองเรือนเป็นนายพรานเที�ยวล่า
สตัวอ์ยา่งเช่นบรรพบุรุษไดก้ระทาํมานั0นเป็นสิ�งที�ก่อความเดือดร้อนให้ผูอื้�น เป็นการทาํปาณาติบาต ทาํให้ตนเอง
ไปสู่ทุคติ เป็นสิ�งที�ไม่น่าปรารถนา มีบรรยากาศที�เลวร้าย ควรที�ตนเองจะบรรพชาเพราะเป็นหนทางที�จะไม่ตอ้งทาํ
ปาณาติบาตและบาํเพญ็บุญกศุลใหย้ิ�งๆ ขึ0น (3/63/155-213/-) 8.3.2) เนื0อหาที�ทุกลุดาบสและปาริจาริกาดาบสินีทั0ง
สองนั0นไดเ้ขา้ไปบวชอยูใ่นป่าพากนัเจริญสมณธรรมบาํเพญ็เมตตาพรหมวิหารเก็บผลาผลในป่ากินเป็นอาหารไม่
เบียดเบียนกนัและกนัหรือผูอื้�น ทาํใหเ้กิดบรรยากาศองคก์ารที�ดีมีธรรม สรรพสัตวน์านาปักษาและปักษีในป่านั0น
ก็รับรู้ถึงไดแ้ละกระทาํตามไม่เบียดกนัและกนัอยูร่่วมกนัอยา่งผาสุก (3/63/155-213/14) 8.3.3) เนื0อหาที�พระเจา้  
ปิลยกัขราชนั0 นเป็นผู ้ที�มักใช้อํานาจความเป็นพระราชาและศิลปะการยิงธนูของตนเที�ยวเบียดเบียนผู ้อื�น 
โดยเฉพาะทรงโลภในเนื0อมฤค มอบราชสมบติัใหพ้ระชนนีปกครองแลว้เสด็จเขา้ไปยงัป่าหิมพานตเ์พื�อล่าเนื0อโดย
ขาดปราศจากความเมตตากรุณา ซึ� งจัดเป็นบรรยากาศองค์การที�มุ่งใช้อาํนาจหรือเผด็จการ (3/63/155-213/36) 
8.3.4) เนื0อหาที�พระสุวรรณสามถูกพระเจา้ปิลยกัขราชยิงดว้ยลูกศรอาบยาพิษถูกขา้งขวาทะลุออกขา้งซา้ย บรรดา
ฝงูสตัวที์�หอ้มลอ้มพระสุวรรณสามไดรั้บรู้ถึงความไม่ปลอดภยั มีภยนัตราย ต่างก็พากนัตกใจแตกตื�นวิ�งหนีเขา้ไป
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หลบอยูใ่นป่าปล่อยใหพ้ระสุวรรณสามนอนสลบอยู ่ณ ริ�มฝั�งแม่นํ0 า เปรียบเช่นกบัองคก์ารที�มีประสบปัญหาต่างๆ 
ที�อาจนาํไปสู่การสิ0นสุดขององค์การ บุคลากรทั0งหลายที�ขาดความภกัดีต่อองค์การย่อมจะรับรู้ถึงบรรยากาศที�
เลวร้ายนี0 และพากนัแสวงหาที�ปลอดภยัสําหรับตนเอง ส่วนบุคลากรที�มีความภกัดีย่อมจะรวบรวมสติปัญญาไม่  
ตื�นกลวัพิจารณาหาทางแกไ้ข ดุจดงัพระสุวรรณสามแมถู้กยิงบาดเจ็บสาหัสก็ยงัมีสติเรียกหาสาเหตุผูที้�ยิงตนเอง
ดว้ยวาจาที�สุภาพอ่อนโยน จนเป็นเหตุให้พระเจา้ปิลยกัขราชสาํนึกผิดกลบัพระหฤทยัเสียได ้(3/63/155-213/Y8) 
8.3.5) เนื0อหาที�พระเจา้ปิลยกัขราชทรงครํ� าครวญเสียพระหฤทยัภายหลงัจากที�ทรงทาํร้ายพระสุวรรณสามและได้
ทราบความจริงต่างๆ ตามที�พระสุวรรณสามไดทู้ลบอก เพราะพระองคน์ั0นเป็นผูก้ระทาํดาํเนินการต่างๆ โดยถือ
ตนเองเป็นใหญ่ กระทาํการใดๆ โดยเผด็จการ ไม่ได้มีเมตตาต่อผูอื้�น เพราะหลงเพลินอยู่ในอาํนาจ เขา้ใจว่า
พระองคไ์ม่แก่ไม่ตาย ซึ�งจดัเป็นบรรยากาศองคก์ารที�ไม่น่าปรารถนา เมื�อใครๆที�ประสบพบเจอกบัผูป้ระพฤติดงันี0
ก็ตอ้งมีชะตากรรมเช่นกบัพระสุวรรณสาม (3/63/155-213/ZY) 8.3.6) เนื0อหาที�พระเจา้ปิลยกัขราชไดใ้ชค้วามเป็น
พระราชาของตนเองนั0นแจง้ข่าวเรื�องพระสุวรรณสามถูกพระองคย์ิงดว้ยลูกศรแก่ทุกูลดาบสและปาริกาดาบสินี 
เพื�อให้ท่านทั0งสองเกรงในพระบารมี ไม่โกรธหรือสาปแช่ง ซึ� งอาจจะรักษาบรรยากาศองค์การที�ดีเอาไวไ้ดช้ั�ว
ระยะเวลาหนึ�ง เพราะความที�พระองคน์ั0นเป็นผูบ้ริหารแบบเผด็จการชอบใชอ้าํนาจบงการผูอื้�นอยูเ่ป็นนิตยน์ั�นเอง 
(3/63/155-213/69) 1.3.7) เนื0อหาที�พระเจา้ปิลยกัขราชทรงไดรั้บรู้และเขา้พระหฤทยัถึงโอวาทพระสุวรรรณสาม
ในอานิสงส์ของเมตตาไม่เบียดเบียนผูอื้�นและเป็นคนดีมีศีลธรรมซึ�งจะนาํไปสู่สุคติโลกสวรรค ์ซํ0 าจะทาํให้สังคม
นั0นๆ มีแต่ความร่มเยน็เป็นอยูอ่ยา่งผาสุก และครั0นทรงรับรู้และเขา้พระหฤทยัแลว้ก็จึงไดน้าํมาประพฤติปฏิบติัจน
ทาํให้องค์การของพระองค์นั0 นมีบรรยากาศที�ดีมีศีลธรรม เรียกว่า บรรยากาศแบบธรรมาธิปไตย (3/63/155-
213/95) 

8.Y) เนื0อหาของเนมิราชชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบับรรยากาศองคก์ารปรากฏอยู ่ Y  เนื0อหา ไดแ้ก่  
8.4.1) เนื0อหาที�หมู่เทวดาในสวรรคช์ั0นดาวดึงส์ต่างพากนักล่าวสรรเสริญคุณงามความดีของพระเนมิราช รับรู้โดย
ทั�วกนัวา่การคบหาเสวนากบัพระเนมิราชนั0นมีแต่ความสุขจึงปรารถนาจะพบพระเนมิราชดว้ยสําคญัวา่ พวกตน
นั0นไดก้ระทาํคุณงามความดีและมาบงัเกิดบนสวรรคน์ั0นก็เพราะอาศยัพระเนมิราช ซึ� งเหตุดงักล่าวนี0 เป็นการรับรู้
ถึงบรรยากาศที�ดีของหมู่เทวดาที�มีต่อพระเนมิราชหรือการบริหารราชการแผ่นดินของพระเนมิราช  เปรียบไดก้บั
บุคลากรที�ไดบ้รรยากาศองค์การที�ดีย่อมจะมีขวญักาํลงัใจกระตือรือร้นในการทาํงาน ไม่หลีกเลี�ยงงาน และที�
สาํคญัคือตนเองก็มีความสุขในการทาํงาน (4/63/213-302/18) 8.4.2)  เนื0อหาที�หมู่เทวดาบนสวรรคช์ั0นดาวดึงส์นั0น
ปรารถนาจะพบพระเนมิราชจึงไดร่้วมกนักราบทูลขอใหท้า้วสกักเทวราชไดอ้ญัเชิญพระเนมิราชมาเที�ยวยงัสวรรค ์
เมื�อทา้วสกักเทวราชทรงพิจารณาแลว้จึงตรัสสั�งใหม้าตลีเทพบุตรไปอญัเชิญพระเนมิราชในทนัที ซึ� งแสดงให้เห็น
ถึงบรรยากาศองคก์ารแบบมีส่วนร่วม (4/63/213-302/31) 8.4.3)  เนื0อหาที�กล่าวถึงศาลาสุธรรมา ซึ�งถือเป็นเทวสภา
ที�เปรียบเป็นหอ้งประชุมใหญ่ของเหล่าทวยเทพ ซึ�งเป็นที�แสดงความคิดเห็นต่างๆ ตามที�ประสงคเ์มื�อเกิดคดีความ
หรือข้อสงสัยต่างๆ ดังนั0 นศาลาสุธรรมาจึงสื�อถึงบรรยากาศองค์การแบบมีส่วนร่วมหรือแบบเปิด หรือว่า
ประชาธิปไตย  8.4.4)  เนื0อหาที�พระเนมิราชครั0นเสด็จกลบัลงมาจากเทวโลกแลว้ไดต้รัสเล่าถึงทิพยสมบติัของทา้ว
สักกเทวราชและหมู่เทวดาให้มหาชนชาวกรุงมิถิลาไดรั้บฟัง มหาชนครั0 นได้รับฟังแลว้ต่างก็ได้รับรู้ถึงขอ้มูล
เกี�ยวกบับรรยากาศที�ดีเลิศต่างๆในเทวโลกนั0น  จึงไดป้รารถนาและขวนขวายสร้างเหตุที�จะไปบงัเกิดในเทวโลก
นั0น เปรียบไดก้บับุคลากรที�มีความรู้สึกวา่ตนเองทาํอะไรแลว้ไม่สูญเปล่ามีผูค้อยให้การสนบัสนุนคอยบาํรุงขวญั



 

 

874 
 

และกาํลงัใจซึ�งจดัเป็นบรรยากาศองคก์ารที�ดี ก็ยอ่มจะมีขวญักาํลงัใจกระตือรือร้นในการทาํงาน ไม่หลีกเลี�ยงงาน 
และที�สาํคญัคือตนเองก็มีความสุขในการทาํงาน (4/63/213-302/56)   

8.Z) เนื0อหาของมโหสถชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบับรรยากาศองคก์ารปรากฏอยู ่86 เนื0อหา ไดแ้ก่  
1.5.1) เนื0อหาที�เหล่าบณัฑิตทั0 งสี� มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้มีความรู้สึกต่อพระมโหสถในแง่ลบเกรงว่าจะมาแย่ง
ผลประโยชน์ของพวกตน และอิจฉาริษยาในความรู้ความสามารถของพระมโหสถ จึงไดก้ระทาํการกีดกนัต่างๆ 
เพื�อไม่ใหพ้ระมโหสถเขา้มารับราชการได ้เปรียบเช่นกบับุคลากรในองคก์ารที�มีความรู้สึกกบัเพื�อนร่วมงานหรือ
สภาพแวดลอ้มในองคก์ารในทางลบก็ยอ่มจะเกิดอุปสรรคและปัญหาในการทาํงานซึ�งนบัเป็นบรรยากาศองคก์าร
ที�ไม่พึงประสงค ์(5/63/303-568/-V) 8.5.2)  เนื0อหาที�อาจารยทิ์ศาปาโมกขไ์ดม้อบธิดาของตนใหแ้ก่ปิงคุตตรมาณพ
ผูเ้ป็นศิษย ์ด้วยเหตุที�ปิงคุตตรมาณพไม่ใช่ผูที้�มีบุญ ส่วนธิดาของอาจารยทิ์ศาปาโมกข์เป็นผูที้�มีบุญ จึงทาํให ้      
ปิงคุตรมาณพนั0นรับรู้และรู้สึกว่าธิดาของอาจารยน์ั0นไม่น่าปรารถนา จึงบ่ายเบี�ยงที�จะอยู่ร่วมกันกับนางและ
ทอดทิ0งไปในที�สุด  เปรียบเช่นกับบุคลากรในองค์การที�มีความรู้สึกกับเพื�อนร่วมงานหรือสภาพแวดลอ้มใน
องคก์ารในทางลบก็ยอ่มจะเกิดอุปสรรคและปัญหาในการทาํงานซึ�งนบัเป็นบรรยากาศองค์การที�ไม่พึงประสงค ์
(5/63/303-568/6Y) 8.5.3)  เนื0อหาที�พระมโหสถและนางอมราไดพ้บกนัในระหวา่งทาง ต่างคนก็ต่างรับรู้และรู้สึก
ต่อฝ่ายตรงขา้มในเชิงบวก และพระมโหสถก็ไดท้าํการสอบถามและทดสอบนางอมราจนเป็นที�แน่ใจแลว้จึงไดรั้บ
เขา้มาเป็นภรรยาของตนเอง ซึ�งก็เป็นผลทาํใหพ้ระมโหสถนั0นไดค้นดีมีความสามารถเขา้มาช่วยแกไ้ขปัญหาต่างๆ 
เพิ�มอีกหนึ�งคน  เปรียบเช่นกบับุคลากรในองคก์ารที�มีความรู้สึกกบัเพื�อนร่วมงานหรือสภาพแวดลอ้มในองคก์าร
ในทางบวก การทาํงานต่างๆ ก็ย่อมจะเกิดมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ0น ซึ� งนบัเป็นบรรยากาศองคก์ารที�พึงประสงค ์
(5/63/303-568/__) 8.5.4)  เนื0อหาที�เหล่าบณัฑิตทั0 งสี� มีเสนกบัณฑิตเป็นตน้ไดร่้วมกันวางแผนเพื�อจะกาํจัด
พระมโหสถให้ออกไปจากหน้าที�รับราชการ โดยวิธีการใส่ร้ายป้ายสี เพื�อตนเองจะได้กุมอาํนาจต่างๆ ภายใน
พระราชวงัต่อไป แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศองค์การแบบมีส่วนร่วม ร่วมกันคิดร่วมกันทาํแก้ไขปัญหาเพื�อ
ผลประโยชน์ของพวกตนซึ�งเป็นกลุ่มยอ่ยอีกต่างหาก  (5/63/303-568/9-) 8.5.5)  เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชนั0นถูก
เหล่าบณัฑิตทั0งสี�มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้เท็จทูลและยยุงวา่พระมโหสถไดข้โมยพระราชาภรณ์ไปไวใ้นเรือนของตน
คิดตั0งตนเป็นศตัรูกบัพระองค ์แลว้มิทนัทรงพิจารณาใหถี้�ถว้นจึงทรงหลงกริ0วต่อพระมโหสถ ฝ่ายพระมโหสถคิด
จะไปทูลอธิบายความจึงขอเขา้เฝ้าพระเจา้วิเทหราช แต่พระเจา้วิเทหราชทรงไม่ย่อมให้เขา้เฝ้าเพราะทรงระแวง
พระมโหสถว่าจะลอบทาํร้าย พระมโหสถนั0นก็รับรู้และรู้สึกถึงความโกรธและความระแวงสงสัยของพระเจ้า       
วิเทหราชจึงได้ด่วนกลบัเรือนของตนเพราะเกรงจะถูกพระราชาสั�งลงโทษโดยมิทันพิจารณา และก็เป็นดังที�
พระมโหสถคาดคิดไว ้ภายหลงัแต่พระมโหสถกลบัไปที�เรือนแลว้พระราชาก็ตรัสสั�งให้เร่งจบักุมพระมโหสถมา
ลงโทษ ซึ�งเหตุการณ์ดงักล่าวนี0นบัวา่เป็นบรรยากาศองคก์ารแบบกลวั ระแวงสงสัย ซึ� งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การปฏิบติังานแต่อยา่งใด (5/63/303-568/9Z) 8.5.6) เนื0อหาที�พระมโหสถภายหลงัแต่หนีออกมาซ่อนตวัอยูที่�บา้น
ทกัขิณยวมชัฌคามแลว้ก็ประกอบอาชีพเป็นคนปั0 นหมอ้ดินขาย ในแต่ละวนันั0นเกี�ยวขอ้งอยู่กบัดินเหนี�ยวมีตวั
เปื0 อนดินเหนียว ซึ�งการที�พระมโหสถไดก้ระทาํดงันี0 เพื�อจะสร้างบรรยากาศองคก์ารระหวา่งพระเจา้วิเทหราชและ
ตนเองให้ดีขึ0นนั�นเอง เพราะพระเจ้าวิเทหราชจกัคิดว่า พระมโหสถย่อมไม่ได้คิดก่อการกบฏทาํร้ายพระองค ์
เพราะถา้พระมโหสถคิดก่อการกบฏชิงพระราชสมบติัจริงนั0นจะตอ้งเป็นอยูด่ว้ยอิสริยศกัดิ� ที�ยิ�งใหญ่ ซ่องสุมผูค้น
ไวอ้ยา่งมากมาย (5/63/303-568/106) 1.5.7)  เนื0อหาที�เหล่าบณัฑิตทั0งสี�มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้ไดร่้วมกนัวางแผน
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เพื�อจะกาํจดัพระมโหสถให้ออกไปจากหนา้ที�รับราชการ โดยวิธีการทูลให้พระเจา้วิเทหราชตรัสถามปัญหาเรื�อง
ความลบั เพื�อตนเองจะไดกุ้มอาํนาจต่างๆ ภายในพระราชวงัต่อไป แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศองค์การแบบมี    
ส่วนร่วม ร่วมกนัคิดร่วมกนัทาํแกไ้ขปัญหาเพื�อผลประโยชน์ของพวกตน (5/63/303-568/114) 1.5.8) เนื0อหาที�พระ
เจา้วิเทหราชถูกเหล่าบณัฑิตทั0งสี� มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้เท็จทูลและยยุงดว้ยการให้ตรัสถามปัญหาเรื�องความลบั
ควรบอกแก่ใครไม่ควรบอกแก่ใครกบัพระมโหสถ พระเจา้วเิทหราชจึงไดต้รัสถามปัญหาดงักล่าวกบัพระมโหสถ 
พระมโหสถก็ทูลตอบตามความเป็นจริงว่าไม่ควรบอกแก่ใครจนกว่าความปรารถนานั0นจะสําเร็จ  ฝ่ายพระเจา้      
วเิทหราชมิทนัทรงพิจารณาก็ทรงหลงกริ0วและระแวงสงสยัต่อพระมโหสถ  พระมโหสถจึงทราบวา่เป็นแผนการที�
เหล่าบณัฑิตทั0งสี�มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้วางไวเ้พื�อทาํร้ายตนเองและคิดวา่บรรยากาศองคก์ารในตอนนี0 น่าระแวงภยั 
เพื�อจะรักษาตนเองจึงได้ทูลลารีบกลบัยงัเรือนของตนทนัที และก็เป็นดงัที�พระมโหสถคาดคิดไว ้ภายหลงัแต่
พระมโหสถกลบัไปที�เรือนแลว้พระเจา้วิเทหราชก็ตรัสสั�งให้ฆ่าพระมโหสถ  ซึ� งบรรยากาศดงักล่าวนี0นบัวา่เป็น
บรรยากาศองค์การแบบกลวั ที�ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบติังานแต่อย่างใด (5/63/303-568/118) 8.5.9)  
เนื0อหาที�พราหมณ์เกวฏันั0นไดม้องดูสมบติัที�ไดข้องตนเองแลว้และรับรู้วา่เป็นสิ�งที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัไดท้รง
ประทานให ้จึงไดนึ้กถึงบุญคุณของพระเจา้จุลนีพรหมทตัที�ทรงชุบเลี0ยงเป็นอยา่งดี และไดคิ้ดวางแผนเพื�อที�จะให้
พระเจา้จุลนีพรหมทตันั0นไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดิปกครองชมพทูวปีทั0งสิ0นแลว้ทูลเกลา้ถวาย  ซึ� งแสดงให้เห็นถึง
วา่พระเจา้จุลนีพรหมทตัทรงบริหารใหบ้รรยากาศองคก์ารเป็นที�น่าปรารถนาแก่พราหมณ์เกวฏั พราหมณ์เกวฏัจึงมี
ความจงรักภกัดีเป็นอนัหนึ� งอนัเดียวกนักบัพระเจา้จุลนีพรหมทตั มุ่งทาํงานเพื�อให้เกิดผลงานเป็นที�ประจกัษ ์
(5/63/303-568/136) 8.5.10 ) เนื0อหาที�พราหมณ์เกวฏัไดเ้สนอแผนต่อพระเจา้จุลนีพรหมทตัเพื�อที�จะยึดครอง    
ชมพทูวปีทั0งสิ0นมาอยูใ่นอาณติัของพระองค ์ซึ�งตอ้งอาศยักาํลงัทางดา้นทหารอาวธุยทุโธปกรณ์ต่างๆ เขา้บีฑาราวี
หรือบีบบังคบัให้เมืองต่างๆ ยอมจาํนน แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศองค์การที� มุ่งเน้นการใช้อาํนาจเป็นหลัก 
(5/63/303-568/138) 1.5.11 ) เนื0อหาที�พระมโหสถไดว้างแผนเพื�อที�จะให้พระเจา้จุลนีพรหมทตัถอยทพักลบัไป
โดยให้พราหมณ์อนุเกวฏันั0นปลอมเป็นไส้ศึกสร้างข่าวเท็จแก่บรรดาเหล่าทหารของพระเจา้จุลนีพรหมทตัเกิด
ความกลวัต่อสติปัญญาความสามารถของพระมโหสถไม่กลา้เขา้ไปต่อสูชิ้งเมือง และใหพ้ระเจา้จุลนีพรหมทตัทรง
เกิดความระแวงสงสัยต่อบริวารของพระองคว์า่ รับสินบนของพระมโหสถเป็นคนที�พระมโหสถส่งมาเพื�อจะจบั
หรือทาํร้ายพระองค ์ซึ�งเหตุการณ์ดงักล่าวนี0จดัเป็นบรรยากาศองคแ์บบกลวัที�ไม่น่าปรารถนา (5/63/303-568/184) 
8.5.12) เนื0อหาที�พระเจา้วเิทหราชไดข้อความคิดเห็นจากพระมโหสถและเหล่าบณัฑิตทั0งสี�มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้
ในการที�จะเสด็จไปอภิเษกสมรสกบัพระนางปัญจาลจนัที ซึ� งพระมโหสถบณัฑิตนั0นไม่เห็นดว้ยและกราบทูลว่า
เป็นแผนลวงเพื�อลอบปลงพระชนม ์แต่เหล่าบณัฑิตทั0งสี�กลบัเห็นตรงกนัขา้ม ซึ� งจดัเป็นบรรยากาศองคก์ารแบบ
ปรึกษาหารือ (5/63/303-568/200) 8.5.13) เนื0อหาที�พระมโหสถนั0นไดทู้ลคดัคา้นไม่ใหพ้ระเจา้วเิทหราชเสด็จไปยงั
นครอุตรปัญจาละเพราะเป็นกลลวงของพราหมณ์เกวฏั แต่พระเจ้าวิเทหราชก็ไม่ทรงเชื�อจะเสด็จไปให้ได ้
พระมโหสถเมื�อนึกถึงบุญคุณที�พระเจา้วเิทหราชทรงประทานยศใหญ่และทรงชุบเลี0ยงไวอ้ยา่งดีจึงไดจ้าํใจไปนคร
อุตรปัญจาละเพื�อช่วยเหลือพระเจา้วเิทหราชใหพ้นัภยัและไดพ้ระนางปัญจาลจนัทีมาครอง ซึ�งในที�นี0พระเจา้วิเทห
ราชไดท้รงบริหารให้บรรยากาศองคก์ารเป็นที�น่าปรารถนาแก่พระมโหสถ พระมโหสถจึงมีความจงรักภกัดีเป็น
อนัหนึ�งอนัเดียวกนักบัพระเจา้วิเทหราช มุ่งทาํงานเพื�อให้เกิดผลงานเป็นที�ประจกัษ ์(5/63/303-568/207) 8.5.14 ) 
เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัไดพ้ระราชทานอภยัแก่พระมโหสถในเมื�อพระมโหสถไดทู้ลขอพระราชทานอภยั 
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และไดต้รัสย ํ0าไวพ้ระมโหสถไดม้ั�นใจวา่ทรงพระราชทานอภยัจริง ไม่ไดโ้กหกหลอกลวงอะไร เพื�อให้บรรยากาศ
องค์การนั0 นเกิดเป็นบรรยากาศองค์การแบบมิตรน่าปรารถนายิ�งขึ0 น ซึ� งจะทําให้พระมโหสถหมดกังวล
หวาดระแวงสงสัยในพระเจา้จุลนีพรหมทตั (5/63/303-568/241) 8.5.15 ) เนื0อหาที�พระนางนนัทาเทวีนั0นทรงมี
พระหฤทยัไม่ชอบพระมโหสถดว้ยเหตุที�ทาํให้พระนางปัญจาลจนัทีผูเ้ป็นพระธิดานั0นตอ้งไปอยูก่บัพระเจา้วิเทห
ราชในที�ไกลจากพระนางจึงได้สั�งให้นางสนมบริวารทั0 ง Z55 คนเฝ้าจ้องจับผิดพระมโหสถอยู่ตลอดเวลา 
(5/63/303-568/258) 8.5.16 ) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัไดแ้จง้ความรู้สึกของพระองคที์�มีต่อพระมโหสถ
ให้แก่นางเภรีปริพาชิกาผูส้อดแนมว่า พระองค์ยอมสละพระชนม์เพื�อจะรักษาพระมโหสถไว ้ซึ� งเป็นการสร้าง
บรรยากาศองคก์ารที�ดีใหเ้กิดขึ0นแก่พระมโหสถ (5/63/303-568/276) 

8.6) เนื0อหาของภูริทตัชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบับรรยากาศองค์การปรากฏอยู ่ 9 เนื0อหา ไดแ้ก่  
8.6.1) เนื0อหาที�พระเจา้พรหมทตัผูป้กครองกรุงพาราณสีนั0นภายหลงัแต่มอบตาํแหน่งมหาอุปราชให้แก่พระโอรส
แลว้ทรงเกิดความระแวงว่าพระโอรสจะแย่งชิงพระราชสมบัติจึงไดต้รัสสั�งให้พระโอรสออกผนวชรอจนกว่า
พระองคส์วรรคตแลว้จึงค่อยกลบัมาสืบราชบลัลงัก์ ซึ� งพระเจา้พรหมทตัมีความไม่ไวว้างใจและรับรู้และรู้สึกใน
ทางดา้นลบต่อพระโอรส ซึ� งจดัเป็นบรรยากาศองคก์ารแบบกลวัหรือมุ่งในการใชอ้าํนาจ (6/64/1-122/3) 8.6.2) 
เนื0อหาที�ทา้วธตรฐนาคราชไดต้รัสสั�งใหห้มู่นาคไปแผ่พงัพานห้อยอยูต่ามบา้นเรือน แมต้นเองก็ทรงเนรมิตตวัให้
ใหญ่สีขาวลว้นวงลอ้มพระนครทาํการรุกรานข่มขู่ชาวกรุงพาราณสีใหเ้กรงกลวั เพื�อใหพ้ระเจา้กรุงพาราณสีนั0นส่ง
พระนางสมุททชาราชธิดามาให ้ซึ�งเป็นบรรยากาศองคก์ารแบบแบบกลวัหรือมุ่งให้อาํนาจ (6/64/1-122/20) 8.6.3) 
เนื0อหาที�ประชาชนชาวกรุงพาราณสีไดร้วมตวักนัมาร้องเรียนต่อพระเจา้กรุงพาราณสีถึงการที�พวกตนนั0นไม่ไดรั้บ
ความสงบเพราะถูกพวกนาคเบียดเบียน เพื�อทูลขอใหท้รงดาํเนินการแกไ้ขความขดัแยง้ระหวา่งนาคกบัมนุษยโ์ดย
ด่วน ซึ� งพระเจา้กรุงพาราณสีก็ทรงยินยอมกระทาํตาม (6/64/1-122/23) 8.6.4) เนื0อหาที�พระภูริทตัรับรู้ถึงวา่นาค
พิภพของพระองค์นั0นว่าไม่น่าปรารถนา มีกบเป็นตน้เป็นภกัษา ยงัมีขอ้ดอ้ยอยู่ จาํตอ้งพฒันา และไดรั้บรู้ถึงว่า     
เทวโลกนั0นเป็นสิ�งที�น่าปรารถนาเพราะเลิศไปดว้ยสิ�งต่างๆ จึงได้ขวนขวายในการทาํบุญกุศลต่างๆ เพื�อจะได้
บงัเกิดในเทวโลกนั0น (6/64/1-122/38) 8.6.5) เนื0อหาที�พราหมณ์เนสาทเกิดความรู้สึกวา่นาคพิภพนั0นน่าเบื�อหน่าย 
ไม่เป็นที�ปรารถนาอีกต่อไป นาคพิภพปรากฏเหมือนโลกนัตนรก ปราสาทก็ปรากฏเหมือนเรือนจาํ พวกนาค
กญัญาผูป้ระดบัตกแต่งอยา่งสวยงามก็ปรากฏเหมือนนางยกัษิณี หลงัจากที�อยูเ่สวยทิพยสมบติัมาได ้8 ปี เพราะวา่
ตนนั0นมีบุญน้อย  ส่วนโสมทัตผูเ้ป็นบุตรนั0นกลบัมีความรู้สึกและรับรู้ถึงสภาพแวดลอ้มภายในของนาคพิภพ
ในทางตรงกนัขา้ม ยงัปรารถนาที�จะอยูต่่อไป (6/64/1-122/50) 8.6.6) เนื0อหาที�พระภูริทตัแมจ้ะเป็นผูมี้ฤทธิ� หรือพิษ
ร้ายแต่เมื�อถูกพราหมณ์อาลมัพายน์ทาํร้ายก็อธิษฐานเสียสละชีวติของตน เพื�อจะรักษาคุณงามความดีไม่ให้ศีลของ
ตนขาด ไม่ทาํร้ายพราหมณ์อาลมัพายน์ ซึ�งเป็นความพยายามที�จะรักษาบรรยากาศองคก์ารที�ใชห้ลกัธรรมเป็นใหญ่
เรียกวา่ ธรรมาธิปไตย ส่วนพราหมณ์อาลมัพายน์อาศยัเพียงมนตที์�ดาบสให้มาเพียงเล็กนอ้ยก็กลบัรับรู้และเขา้ใจ
วา่ตนนั0นมีอาํนาจเหนือหมู่นาคทั0งปวงแลว้นาํไปใชท้าํร้ายพระภูริทตั ครั0 นต่อมาก็ไดรั้บผลของการกระทาํชั�วของ
ตนไม่อาจหนีพน้ ซึ� งจดัเป็นบรรยากาศองค์การที�มุ่งเนน้การใชอ้าํนาจเป็นใหญ่ หรือที�เรียกวา่เผด็จการ (6/64/1-
122/70) 8.6.7) เนื0อหาที�สุทสัสนนาคราชไดแ้ปลงกายเป็นเพศดาบสไปเพื�อที�จะสืบหาพระภูริทตั ดว้ยทราบวา่เพศ
บรรพชิตนั0นเป็นที�รักใคร่ของหมู่มนุษย ์ซึ� งจะช่วยให้เกิดบรรยากาศองคก์ารแบบเคารพนบัถือลดอุปสรรคและ
ปัญหาในการติดต่อสืบเสาะหาพระภูริทตั (6/64/1-122/83) 8.6.8)  เนื0อหาที�สุโภคนาคราชไดจ้บัพราหมณ์เนสาท
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ไปเพื�อขอความเห็นจากบรรดาญาติพี�นอ้งในการที�จะลงโทษตามสมควรแก่การกระทาํของเขา ซึ� งแสดงให้เห็นถึง
บรรยากาศองคก์ารแบบปรึกษาหารือ (6/64/1-122/98) 1.6.9)  เนื0อหาที�พระภูริทตันั0นไดด้าํรงมั�นอยูใ่นศีลธรรม 
และแสดงใหน้าคบริษทัทั0งหลายไดรั้บรู้ถึงอานิสงส์ของศีลธรรมซึ�งจะนาํพาให้ไปเกิดยงัสุคติโลกสวรรคแ์ลว้ให้
ดาํรงมั�นอยูใ่นศีลธรรมเช่นกนั ครั0นละอตัภาพของนาคไปแลว้ก็ไดบ้งัเกิดในเทวโลกตามที�ประสงค ์ ซึ� งการที�พระ
ภูริทตัและนาคบริษทัดาํรงมั�นอยู่ในศีลธรรมนั0นทาํให้สังคมที�อยู่อาศยัสงบร่มเยน็เป็นสุขทาํให้เกิดบรรยากาศ
ธรรมาธิปไตยขึ0น  (6/64/1-122/110) 

8.=) เนื0อหาของจนัทกมุารชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบับรรยากาศองคก์ารปรากฏอยู ่_ เนื0อหา ไดแ้ก่ 
8.7.1) เนื0อหาที�พราหมณ์กณัฑหาละรับสินบนตดัสินคดีปราศจากความยติุธรรม ผูค้นที�ไม่ไดรั้บความยติุธรรมจึง
เกิดความไม่ไวว้างใจ กลวั หวาดระแวงต่อกระบวนการยติุธรรม ทาํใหเ้กิดบรรยากาศที�ไม่พึงปรารถนา  ส่วนพระ
จนัทกมุารทรงมีพระหฤทยักรุณาทรงไดต้ั0งอยูใ่นความยติุธรรมพิจารณาคดีความ ผูค้นที�ไดรั้บความเป็นธรรมจึง
พากนัยินดีพร้อมใจกนัยอมรับในคาํตดัสินของพระจนัทกุมาร ซึ� งทาํให้เกิดบรรยากาศที�เหมาะสมแก่การทาํงาน 
(7/64/123-204/5) 8.7.2) เนื0อหาที�ประชาชนชาววงัครั0นไดฟั้งคาํเท็จทูลของพราหมณ์กณัฑาละในการที�จะให้พระ
เจา้เอกราชตรัสสั�งใหจ้บัคนและสตัวท์ั0งหลายมีพระโอรสเป็นตน้ทาํการบูชายญัเพื�อจะไดเ้สด็จไปสู่เทวโลก แลว้ก็
รับรู้ถึงความไม่ปลอดภยัที�เกิดขึ0นจึงไดต้กใจหวาดกลวัร้องดว้ยเสียงอนัดงั ซึ�งเป็นบรรยากาศองคก์ารแบบกลวั ไม่
มีขวญักาํลงัใจในการทาํงาน (7/64/123-204/15) 8.7.3) เนื0อหาที�พระเจา้เอกราชนั0นตรัสสั�งให้จบัราชบุตร ราชธิดา 
พระเมสี เศรษฐี พ่อคา้ ประชาชน โคอุสภ มา้อาชาไนยมาฆ่าเพื�อบูชายญัดว้ยทรงหลงผิดวา่จะไดเ้สด็จไปสวรรค ์
โดยไม่ทรงพิจารณาไตร่ตรองให้ถว้นถี�หรือทรงรับฟังความคิดเห็นของผูอื้�นมีพระบิดาและพระมารดาเป็นตน้ 
แสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศองคก์ารที�มุ่งเนน้การใชอ้าํนาจหรือเผด็จการเพื�อประโยชน์ส่วนตน (7/64/123-204/21) 
8.7.4) เนื0อหาที�เหล่าเศรษฐีไดถู้กจบักุมมาเพื�อทาํการบูชายญัทาํให้เหล่าเครือญาติและมิตรสหายรวมตวักนัเป็น
มหาชนพากนักาํเริบทั�วทั0งพระนคร เพราะรับรู้วา่ ไม่ไดรั้บความเป็นธรรม  และการที�พระเจา้เอกราชทรงเป็นผูไ้ร้
เหตุผลและกระทาํโดยพลการ ซึ�งเกิดเป็นบรรยากาศแบบเผด็จการขึ0นในองคก์าร (7/64/123-204/24) 8.7.5) เนื0อหา
ที�พระจนัทกมุารทรงขอใหร้าชบริษทัที�หอ้มลอ้มพระราชบิดาไดช่้วยกนัออกความคิดเห็นทูลบอกถึงความถูกตอ้ง
แก่พระราชบิดาใหเ้ลิกละการฆ่าเพื�อบูชายญัเสีย แต่ก็ไม่ปรากฏวา่ผูใ้ดกลา้ที�จะทูลเอ่ยทกัทว้งอีก เพราะการกระทาํ
ของพระเจา้เอกราชนั0นก่อให้เกิดบรรยากาศองคก์ารที�น่าสะพรึงกลวั มุ่งการใชอ้าํนาจ ดงันั0นจึงยากที�จะมีการรับ
ฟังความคิดเห็นหรือการมีส่วนร่วมได ้และกลบัเป็นอนัตรายต่อผูที้�เห็นไม่ลงรอยกนัอีกดว้ย (7/64/123-204/41) 
8.7.6) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชทรงไดส้ดบัเสียงครํ� าครวญของพระนางจนัทาเทวีจึงไดเ้สด็จลงมาช่วยเหลือให้
พระเจา้เอกราชทรงยอมปล่อยคนและสตัวที์�จบัมาแลว้ตรัสชี0แจงใหพ้ระองคน์ั0นเป็นผูมี้ความเห็นที�ถูกตอ้ง ซึ� งการ
ที�ท้าวสักเทวราชทรงให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือผูอื้�นนั0นเปรียบเช่นกับพฤติกรรมผูบ้ริหารที�คอยช่วยเหลือ
ผูป้ฏิบติังานในเมื�อไดรั้บความทุกขร้์อน เอาใจใส่ในดา้นสวสัดิการเป็นตน้ให้ดี จึงทาํให้บรรยากาศองคก์ารเป็นที�
น่าปรารถนาและเกิดประสิทธิภาพในการทาํงาน (7/64/123-204/60) 8.7.7)  เนื0อหาที�ประชาชนชาวกรุงบุปผวดีได้
ร่วมกันแสดงพลงัมวลชนเขา้ยึดอาํนาจการปกครองจากพระเจ้าเอกราชและปลดให้เป็นคนจณัฑาล พากนัฆ่า
พราหมณ์กณัฑหาละผูยุ้ยงส่งเสริมให้เกิดความแตกแยกสามคัคีในกรุงบุปผวดี แลว้ทาํพิธีราชาภิเษกพระจนัท
กมุารใหเ้ถลิงราชยเ์ป็นพระราชาปกครองแทน  ซึ� งแสดงให้เห็นถึงการที�ประชาชนเขา้มามีบทบาทในการบริหาร
องคก์ารกิจการบา้นเมืองนบัเป็นบรรยากาศแบบมีส่วนร่วม(7/64/123-204/62) 8.7.8)  เนื0อหาที�พระจนัทกุมารนั0น



 

 

878 
 

ไดด้าํรงมั�นอยู่ในทศพิธราชธรรม และส่งเสริมให้ประชาชนเป็นคนดีมีศีลธรรมยกย่องสนับสนุนผูที้�มีความรู้คู่
คุณธรรม จึงปกครองประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองสันติสุขเป็นลาํดบั ครั0 นสวรรคตแลว้ก็ไดเ้สด็จไปบงัเกิดใน
สุคติโลกสวรรค์  ซึ� งการที�พระจันทกุมารได้ทรงประพฤติปฏิบัตินั0นทาํให้เกิดบรรยากาศธรรมาธิปไตยขึ0 น 
(7/64/123-204/66) 

8._) เนื0อหาของมหานารทกสัสปชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบับรรยากาศองคก์ารปรากฏอยู ่6 เนื0อหา  
ไดแ้ก่  1.8.1) เนื0อหาที�พระเจา้องัคติราชนั0นไดต้รัสถามเหล่าอมาตยข์า้ราชบริพารถึงสิ�งที�ควรกระทาํในยามคํ�าคืน
วนัเพ็ญขึ0 น 8Z คํ�า กลางเดือน 8-  ซึ� งเป็นเทศกาลมหรสพที�ผูค้นต่างตกแต่งประดับประดาบ้านเรือนรวมถึง
พระราชฐานทาํพระนครให้เป็นเหมือนเทพนคร ทั0งยงัมีดอกโกมุทบานในตอนปฐมยามของราตรีที�มีจนัทร์ส่อง
แสง ซึ�งแสดงใหเ้ห็นวา่ บรรยากาศองคก์ารในกรุงมิถิลานั0นเป็นไปดว้ยดี มีความสงบสุข ผูค้นต่างมีสวสัดิการที�ดี 
ไร้ขา้ศึกมาบีฑาราว ีมีการเปิดโอกาสให้ผูอื้�นไดมี้ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น อนัจดัเป็นบรรยากาศองคก์ารที�พึง
ประสงค ์(8/64/205-295/4) 8.8.2) เนื0อหาที�นายวีชกะไดทู้ลเล่าถึงการไม่ไดรั้บความเป็นธรรมตามที�ตนเองเขา้ใจ
แก่พระเจา้องัคติราชให้ทรงสดบัวา่ ชาติก่อนที�ตนเองจะมาเกิดเป็นนายวีชกะนี0 ไดป้ระกอบคุณงามความดีทาํบุญ
ทาํทานเป็นตน้แต่ไม่ไดรั้บผลดีตอบแทน เพราะชาตินี0 เป็นผูที้�ขดัสนทาํมาหากินก็ฝืดเคือง และแมจ้ะเกิดเป็นคนขดั
สนในชาตินี0 ก็ยงัตั0 งใจทาํดีประพฤติชอบประกอบกุศล โดยการบริจาคทานจากอาหารกึ� งหนึ� งที�ตนได้แก่ผูที้�
ปรารถนา แต่ก็ยงัเป็นผูข้ดัสนไดรั้บความลาํบากอยู ่ดงันั0นการทาํคุณงามความดีคงไม่มีผลเป็นแน่  ดงันี0 เป็นตน้  
ซึ�งการรับรู้ของนายวีชกะและความเป็นจริงนั0นไม่ตรงกนั เพราะที�นายวีชกะเกิดเป็นคนขดัสนนั0นไดท้าํกรรมชั�ว
ไวใ้นชาติก่อนหน้านั0นไปอีกกรรมจึงมาส่งผลให้ในชาตินี0  เปรียบเช่นบุคลากรในองค์การเมื�อเกิดการรับรู้ตาม
ความเขา้ใจของตนต่อองคก์ารในทางลบแลว้อาจก่อใหเ้กิดบรรยากาศองคก์ารที�ไม่พึงประสงค ์ผูบ้ริหารจึงตอ้งให้
ขอ้มูลข่าวสาร สร้างขวญัและกาํลงัใจ ความไวว้างใจ กระตุน้ช่วยเหลือในทางที�ควรเพื�อก่อให้เกิดบรรยากาศ
องคก์ารที�ดี (8/64/205-295/20) 8.8.3) เนื0อหาที�ชาวกรุงมิถิลารวมถึงพระนางรุจาราชธิดาไดรั้บรู้ถึงความประพฤติ
ของพระเจา้องัคติราชที�ทรงยึดเอาความเห็นผิดมาปฏิบัติ สั�งให้ปิดโรงทานเที�ยวข่มขื�นหญิงสาวและเด็กหญิง 
ไม่ไดส้นใจในราชกิจที�ควรประพฤติ ทรงมวัเมาอยูใ่นกามคุณ ก็เกิดความสลดสังเวชใจ สิ0นความหวงัที�จะทาํคุณ
งามความดี มีทศันะคติในแง่ลบต่อการบริหารราชการแผ่นดินของเจา้องัคติราช  ซึ� งในเรื�องดงักล่าวจดัว่าเป็น
บรรยากาศองค์การที�ไม่พึงประสงค์ ซึ� งอาจเรียกไดว้่า เป็นบรรยากาศองค์การแบบอธรรมาธิปไตย (8/64/205-
295/27) 8.8.4) เนื0อหาที�พระนางรุจาราชธิดาเมื�อไม่ทรงสามารถเปลี�ยนความเชื�อของพระบิดาไดส้าํเร็จก็ทรงขอ
ความช่วยเหลือจากผูอื้�นที�มีความสามารถหรืออาํนาจมากกว่าพระนางให้มาทาํการดงักล่าว และส่งผลให้พระ
พรหมมหานารทะมาช่วยเหลือตามพระประสงค์ แสดงถึงบรรยากาศองค์การที� เปิดโอกาสให้คนอื�นที� มี
ความสามารถเขา้มาทาํงานหรือออกความคิดเห็นต่างๆ โดยไม่กาํจดัเพียงแต่ความคิดเห็นของตนเองเป็นหลกั 
(8/64/205-295/42) 8.8.5) เนื0อหาที�พระพรหมมหานารทะไดท้ราบความตามที�พระนางรุจาราชธิดาตรัสร้องเรียนจึง
ไดล้งมาทาํการสงเคราะห์ช่วยเหลือปลดเปลื0องพระเจา้องัคติราชจากความเห็นผิด โดยการแปลงเพศเป็นพราหมณ์
มากล่าวพรํ� าสอนอยูท่่ามกลางอากาศ เพราะพิจารณาเห็นว่า เพศบรรพชิตที�เป็นที�รักและเคารพของมนุษย ์เพื�อ
บรรยากาศองคก์ารที�ดี ซึ�งอาจเรียกไดว้า่บรรยากาศองคก์ารแบบเคารพนบัถือ และการที�พระพรหมมหานารทะได้
ใหค้วามเอาใจใส่ช่วยเหลือต่อผูอื้�นนั0นเปรียบเช่นกบัพฤติกรรมผูบ้ริหารที�คอยช่วยเหลือผูป้ฏิบติังานในเมื�อไดรั้บ
ความทุกข์ร้อน เอาใจใส่ในดา้นสวสัดิการเป็นตน้ให้ดี จึงทาํให้บรรยากาศองค์การเป็นที�น่าปรารถนาและเกิด
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ประสิทธิภาพในการทาํงาน (8/64/205-295/44) 8.8.6) เนื0อหาที�พระพรหมมหานารทะไดก้ล่าวชี0แจงให้พระเจา้   
องัคติราชและชาวกรุงมิถิลาไดรั้บรู้ถึงความเป็นจริงในเรื�องผลตอบแทนของการปฏิบติัทั0งดีและชั�ว ใหต้ั0งมั�นอยูใ่น
คุณงามความดีมีศีลธรรมยอ่มจะไดรั้บผลดีแน่นอนไม่มีการบ่ายเบี�ยง  จึงทาํใหพ้ระเจา้องัคติราชและชาวกรุงมิถิลา
เกิดขวญักาํลงัใจในความยติุธรรมของกฎแห่งการกระทาํ ก่อเกิดเป็นบรรยากาศองคก์ารที�ดีในการปฏิบติังานขึ0น 
ส่งเสริมสนับสนุนกันและร่วมกันทําพูดคิดแต่สิ� งที� ดีงามตามแต่หน้าที�และกําลัง ซึ� งเรียกว่าบรรยากาศ
ธรรมาธิปไตย (8/64/205-295/68) 

8.9) เนื0อหาของวิธุรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบับรรยากาศองค์การปรากฏอยู่ 85 เนื0อหา ไดแ้ก่  
8.9.1) เนื0อหาที�เหล่าพราหมณ์มหาศาลทั0ง Y คนไดช้กัชวนกนัละทิ0งเหยา้เรือนไปบวชเป็นดาบสบาํเพญ็พรตจน
บรรลุฌานอภิญญาและสมาบติั และเหล่ากกุมุพีทั0ง Y คนในกรุงกาลจมัปากะครั0 นไดเ้ห็นเหล่าดาบสทั0ง Y รูปนั0นก็
เกิดความเลื�อมใส่ได้ชกัชวนกนัทาํการอุปถมัภ์บาํรุงเพื�อประโยชน์สุขในโลกหน้า ซึ� งบรรยากาศเช่นนี0 จัดเป็น
บรรยากาศองคก์ารแบบมีส่วนร่วม (9/64/296-483/Z) 1.9.2) เนื0อหาที�เหล่ากุกุมพีทั0ง Y คนครั0 นเหล่าดาบสไดเ้ล่า
สมบติัของนาคพิภพ สมบติัของพระยาครุฑ สมบติัของทา้วสักกเทวราช และสมบติัของพระเจา้ธนัญชยัโกรัพย
ราชใหฟั้งก็ไดรั้บรู้วา่ สภาพความเป็นมนุษยข์องตนนั0นยงัดีไม่เท่าสมบติัทั0ง Y อยา่งนั0น และการที�จะไดส้มบติัทั0ง Y 
นั0นก็ดว้ยการทาํคุณงามความดีต่างๆ เพราะว่าการทาํคุณงามความดีต่างๆ นั0นยอ่มไดรั้บอานิสงส์อยา่งแน่นอน 
เที�ยงตรง ไม่มีการบ่ายเบี�ยง ดงันั0นจึงเกิดขวญัและกาํลงัใจเร่งทาํคุณงามความดีเป็นอเนกประการ การที�เหล่ากฏุุมพี
ไดก้ระทาํดงันี0 เพราะมีบรรยากาศองค์การที�ดีนั�นเอง (9/64/296-483/8Z) 1.9.3) เนื0อหาที�ทา้ววรุณนาคราชทรง
ปรึกษาหารือกบัเหล่าพระญาติและพระสหายในเรื�องการมอบพระนางอิรันทตีราชธิดาให้ไปเป็นชายาของปุณณก
ยกัษก่์อนที�จะใหค้าํตอบแก่ปุณณกยกัษ ์แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศองคก์ารแบบปรึกษาหารือ (9/64/296-483/V6) 
8.9.4) เนื0อหาที�พระเจา้โกรัพยราชนั0นทรงมีความเชื�อมั�นในพระองคเ์องวา่จะชนะ จึงทาํพระหฤทยักวา้งตรัสบอก
ปุณณกยกัษที์�ปลอมมาใหเ้บาใจวา่ ชยัชนะหรือปราชยัจกัมีโดยธรรม เพื�อสร้างบรรยากาศที�ควรแก่การปฏิบติังาน 
(9/64/296-483/ZV) 8.9.5) เนื0อหาที�พระเจา้โกรัพยราชนั0นกริ0วและเขา้พระหฤทยัผิดวา่ พระวิธุรบณัฑิตไม่เห็นแก่
หนา้ ไม่เห็นแก่บุญคุณที�ทรงชุบเลี0ยงมา จึงไดบ้อกแก่ปุณณกยกัษว์า่ตนเองนั0นเป็นทาสของพระองค ์แต่แทที้�จริง
พระวธุิรบณัฑิตตอ้งการจะรักษาความสัตยไ์ม่กล่าวมุสาวาทจึงไดก้ระทาํอยา่งนั0น ซึ� งการรับรู้ของพระเจา้โกรัพย
ราชที�มีต่อพระวิธุรบัณฑิตนั0นไม่ตรงตามความเป็นจริงจึงส่งผลกระทบต่อบรรยากาศองค์การที�ดี (9/64/296-
483/6V) 8.9.6) เนื0อหาที�พระวิธุรบณัฑิตไดทู้ลฝากฝังพระเจา้โกรัพยราชให้ช่วยดูแลครอบครัวและบริวารของ
ตนเองและทูลขออภยัโทษที�ตนเองนั0นไม่อาจกระทาํสิ�งที�พระเจา้โกรัพยราชทรงคาดหวงัได ้จึงทาํให้กริ0วและทรง
เกิดความโทมนสั ซึ�งการที�พระวธุิรบณัฑิตไดก้ระทาํดงันี0 ก็เพื�อสร้างบรรยากาศองคก์ารให้ดีขึ0นนั�นเอง (9/64/296-
483/_9) 1.9.7) เนื0อหาที�ชาวกรุงอินทปัตต์ทั0งหลายไดเ้ห็นและทราบกบัตาตนเองว่า มาณพที�มาทา้พนนัสกากบั
พระเจา้โกรัพยราชนั0นเป็นยกัษไ์ดพ้าพระวิธุรบณัฑิตเหาะไปทางอากาศ จึงพากนัมาประชุมรายงานเรื�องดงักล่าว
ให้พระเจ้าโกรัพยราชได้ทรงทราบเพื�อทาํการแก้ไข พร้อมกบัก่อกองไฟใหญ่ไวด้้วยทูลขู่ว่า หากมโหสถไม่
กลบัมาภายใน = วนัจกัพากนักระโดดเขา้ไปในกองเพลิงทั0งหมด แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศองคก์ารที�มีส่วนร่วม 
(9/64/296-483/102) 8.9.8) พระวิธุรบณัฑิตไดแ้สดงสาธุนรธรรม Y ประการให้แก่ปุณณกยกัษไ์ดรั้บฟังเพื�อสร้าง
บรรยากาศแห่งความเป็นมิตรใหเ้กิดขึ0น ซึ�งเนื0อหาของธรรมนั0นมุ่งใหค้นเราปฏิบติัดีต่อผูอื้�นที�เป็นกลัยาณมิตรหรือ
บุพพการีที�เคยใหอุ้ปการะมาก่อน อนัเป็นการสร้างบรรยากาศที�ดีในองคก์าร (9/64/296-483/88Z) 8.9.9) เนื0อหาที�
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พระวิธุรบณัฑิตไดทู้ลตอบคาํถามทา้ววรุณนาคราชถึงวิธีการที�จะครอบครองวิมานของพระองค์ต่อไปหรือการ
เสด็จไปสู่สุคติโลกสวรรค ์โดยทูลแนะนาํให้ทา้ววรุณนาคราชนั0นทรงประพฤติธรรมในนาคบริษทัทั0งหลายทั0งที�
เป็นพระโอรส พระธิดา พระชายา ทั0 งพระญาติ พระมิตร และบริวาร ไม่ประทุษร้ายดว้ยกายหรือวาจา  ซึ� งจะ
ก่อใหเ้กิดบรรยากาศที�ดีมีธรรมขึ0นในนาคพิภพ เมื�อเป็นเช่นนี0ทา้ววรุณนาคราชก็จกัทรงบงัเกิดในเทวโลกไดโ้ดย
ไม่ยาก (9/64/296-483/8-6) 8.9.10) เนื0อหาที�พระวิธุรบณัฑิตไดด้าํรงมั�นอยูใ่นศีลธรรม บาํเพญ็บุญมีทานเป็นตน้ 
ดาํรงอยูต่ลอดอายขุยัแลว้ก็ไดไ้ปบงัเกิดในเทวโลก แมป้ระชาชนชาวกรุุรัฐตั0งตน้แต่พระราชาเป็นตน้ไปก็รับรู้และ
เขา้ใจถึงโอวาทของพระวิธุรบณัฑิตพากันรักษาศีลบาํเพ็ญบุญมีทานเป็นตน้ ครั0 นเสียชีวิตแลว้ก็ไปบังเกิดใน        
เทวโลกเช่นกนั แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศองคก์ารที�ดีของชาวกุรุรัฐ ซึ� งเรียกไดว้า่ บรรยากาศแบบธรรมาธิไตย 
(9/64/296-483/8YZ) 

8.85) เนื0อหาของมหาเวสสนัดรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบับรรยากาศองคก์ารปรากฏอยู ่ Y  เนื0อหา  
ไดแ้ก่ 8.10.1) เนื0อหาที�ชาวนครกาลิงครัฐไดป้ระชุมกนัเรียกร้องให้พระราชาทรงหาวิธีดาํเนินการแกไ้ขปัญหา
เกี�ยวกับทุพภิกขภยัและโจรภัย ซึ� งพระราชานครกาลิงครัฐก็ทรงเห็นพอ้งด้วยจึงได้ดําเนินการด้วยวิธีต่างๆ 
จนกระทั�งถึงส่งคณะพราหมณ์ไปทูลขอชา้งปัจจยนาคจากพระเวสสนัดร แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศองคก์ารแบบ
มีส่วนร่วม (10/64/484-814/45) 8.10.2) เนื0อหาที�ชาวกรุงสีพีไม่พอใจที�พระเวสสันดรทรงบริจาคปัจจยนาคให้แก่
คณะพราหมณ์ไปจึงไดร้วมตวักนัในที�ต่างๆ เกิดความโกลาหลมีเสียงอื0ออึงทั�วทั0งกรุง และทูลขอให้พระเจา้สญชยั
ถอดถอนพระเวสสันดรจากตาํแหน่งพระราชา แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศองค์การแบบมีส่วนร่วมแต่ไม่น่าพึง
ประสงค ์(10/64/484-814/57) 8.10.3 ) เนื0อหาที�พระยาเจตราชทั0งหลายผูค้รองนครมาตุละจาํนวน 6 หมื�นพระองค์
ไดอ้อกมาตอ้นรับพระเวสสนัดรพร้อมทั0งบริวาร ซึ�งการปกครองมาตุลนครนั0นเป็นการปกครองแบบสามคัคีธรรม
ผลดัเปลี�ยนวาระกันปกครองจึงมีบรรยากาศองค์การแบบมีส่วนร่วมหรือประชาธิปไตย (10/64/484-814/90) 
8.10.4 ) เนื0อหาที�พระเวสสนัดรทรงดาํรงมั�นอยูใ่นศีลธรรมบาํเพญ็บุญมีทานเป็นตน้ พร้อมทั0งทรงแนะนาํส่งเสริม
ชาวกรุงสีพีให้ตั0 งมั�นอยู่ในคุณงามความดี ทรงบริหารกิจการบ้านเมืองให้เจริญยิ�งขึ0นและให้มีความสงบสุข 
ทา้ยที�สุดแห่งพระชนมายก็ุเสด็จสวรรคตไปบงัเกิดในชั0นดุสิตเทวโลก แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศองค์การที�ดีที�
เรียกวา่ บรรยากาศแบบธรรมาธิปไตย (10/64/484-814/203) 

2) ความสอดคล้องกนัระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบับรรยากาศองค์การ
และองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบับรรยากาศองค์การ มดีงันี  

มีเนื0อหาหมายรวมถึงความเขา้ใจหรือการรับรู้ที�บุคคลหนึ�งมีต่อองคก์ารที�กาํลงัดาํเนินการอยู ่ซึ�งจะ
แสดงออกมาในรูปมิติต่างๆ อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.1.2) (1/63/1-74/27) สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิ
เช่น เดสเลอร์ (Dessler) ที�ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ บรรยากาศองคก์ารเป็นความเขา้ใจหรือการรับรู้ที�บุคคลหนึ�งมีต่อ
องคก์ารที�กาํลงัทาํงานอยูแ่ละความรู้สึกของเขาที�มีต่อองคก์ารจะอยูใ่นรูปมิติต่างๆ เช่น ความเป็นตวัของตวัเอง 
การเปิดโอกาส โครงสร้าง การใหผ้ลตอบแทน ความเอาใจใส่ ความอบอุ่นและการใหค้วามสนบัสนุน1715 

เป็นปัจจยัหนึ� งที�ส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.2.5) (2/63/75-
154/60) สมด้วยทศันะของนักวิชาการทั0 งหลาย อาทิเช่น เลวิน (Litwin) ที�ไดพ้ยายามที�จะเชื�อมโยงระหว่าง

                                                 

1715Gary Dessler, Organization and Measures :A Contingency Approach (Englewood Cliffs, 
New Jersey :Prentice-Hall,Inc., 1976), 187. 
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พฤติกรรมของคน และสภาพแวดลอ้มเขา้ดว้ยกนั โดยชี0ใหเ้ห็นวา่ บรรยากาศ หรือพฤติกรรมขององคก์าร เป็นผล
มาจากความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบัสิ�งแวดลอ้มในองคก์ารนั0นเขียนตวัยอ่เป็นสูตรดงันี0  

B = f (P, E) 
B : Behaviorคือ พฤติกรรม  f : function คือ ความสมัพนัธ์ 
P : Personality คือ บุคลิกภาพ  E : Environment คือ สิ�งแวดลอ้ม 

โดยชี0 ให้เห็นว่า พฤติกรรมของบุคคลในองค์การ ขึ0นอยู่กับบุคลิกภาพ หรือคุณลกัษณะส่วนบุคคล และ
สภาพแวดลอ้ม หรือบรรยากาศขององคก์ารนั0น 

รูปแบบการบริหารของผูน้าํเป็นปัจจยัที�กาํหนดบรรยากาศองคก์ารนั0นๆ อาทิเช่น  เนื0อหาที� 8.2.1) 
(2/63/75-154/5) สมดว้ยทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น แมคเกรเกอร์ (McGregor) ที�ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ 
รูปแบบการบริหารจะเป็นตวักาํหนดบรรยากาศองคก์าร โดยแบ่งรูปแบบขององคก์ารออกเป็น 2 แบบ คือ 1) 
บรรยากาศองคก์ารตามทฤษฎี X เป็นบรรยากาศแบบปิด และ 2) บรรยากาศองคก์ารตามทฤษฎี Y เป็นบรรยากาศ
แบบเปิด ดงักล่าวแลว้ 

มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบติังานต่างๆ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.1.3) (1/63/1-74/76) สม
ดว้ยทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น  ฟอร์แฮนด์และกิลเมอร์ (Forehand and Gilmer) ที�ไดแ้สดงทศันะไว้
วา่ บรรยากาศองคก์ารมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของแต่ละบุคคลในการทาํงานโดยดูไดจ้ากสิ�งเร้าใจ ความอิสระใน
การเลือกงาน ระบบการให้รางวลัและการลงโทษ และไดเ้สนอแนวคิดที�เกี�ยวขอ้งกบับรรยากาศในองค์การ 
ดงันี0 คือ 1) บรรยากาศในองคก์ารเป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละองคก์าร 2) เป็นรูปแบบและลกัษณะสืบทอดกนัมา
ตลอด และ 3) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลแต่ละคนในองคก์าร 

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบมากกวา่หนึ�งองคป์ระกอบ ยกตวัอยา่งเช่น โครงสร้างองคก์าร ความมี
อิสระในการการตดัสินใจหรือเสนอความคิดเห็น  การให้รางวลัหรือลงโทษ การเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือ เป็น
ตน้ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.6) (8/64/205-295/68) สมดว้ยองค์ประกอบของบรรยากาศองค์การตามทศันะของ
นกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น อลัดกัและบรีฟ (Aldag and Breef) ไดแ้บ่งปัจจยัองค์ประกอบของบรรยากาศ
องคก์ารออกเป็น 4 ดา้น คือ 1) ความเป็นอิสระ 2) โครงสร้าง 3) การให้รางวลัตอบแทน และ 4) ความอบอุ่นและ
การใหก้ารสนบัสนุน ดงักล่าวแลว้ 

ประกอบไปดว้ยรูปแบบมากกว่าหนึ�งรูปแบบ ยกตวัอย่างเช่น บรรยากาศองค์การแบบเผด็จการ 
บรรยากาศแบบมีส่วนร่วม เป็นตน้ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.2.1) (2/63/75-154/5)  เนื0อหาที� 8.5.12) (5/63/303-
568/200) และ เนื0อหาที� 8.10.1) (10/64/484-814/45) สมดว้ยรูปแบบของบรรยากาศองค์การตามทศันะของ
นักวิชาการทั0 งหลาย อาทิเช่น ไลเคิร์ท (Likert) ที�ได้สร้างแกนต่อเนื�องของระบบองค์การตามลักษณะ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา แลว้แบ่งความแตกต่างของระบบการบริหาร ซึ� งทาํให้
เกิดบรรยากาศองคก์ารได ้ 4 อย่าง ไดแ้ก่ 1) บรรยากาศแบบเผด็จการ 2) บรรยากาศแบบบูรณาธิปไตย 3) 
บรรยากาศแบบปรึกษาหารือ และ 4) บรรยากาศแบบมีส่วนร่วม ดงักล่าวแลว้ 

I) ความแตกต่างกันระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับบรรยากาศองค์การ
และองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบับรรยากาศองค์การ มดีงันี  
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คาํนิยามถึงบรรยากาศองค์การที�ดี เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับบรรยากาศ
องค์การนั0นมุ่งหมายเอาบรรยากาศที�มีคุณธรรมจริยธรรมกาํกบัอยู่เสมอว่าเป็นบรรยากาศองค์การที�ดี ส่วนใน
ทางตรงกนัขา้มมหานิบาตชาดกมุ่งหมายเอาบรรยากาศที�ปราศจากคุณธรรมจริยธรรมกาํกบัอยูว่า่เป็นบรรยากาศ
องคก์ารที�ไม่ดี ส่วนองคค์วามรู้การบริหารนั0นกล่าวถึงบรรยากาศที�เอื0ออาํนวยแก่ประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน
หรือผลสําเร็จของงานไม่ว่าจะดาํเนินการในเรื� องใดๆนั0 นว่า เป็นบรรยากาศองค์การที�ดี ซึ� งการที�องค์การมี
บรรยากาศองคก์ารที�ดีแลว้ส่งผลให้การทาํงานมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายนั0นก็จริงแต่
องคก์ารนั0นอาจจะดาํเนินงานที�ขดักบัหลกัศีลธรรมหรือจริยธรรมก็ได ้ เช่น โรงงานผลิตบุหรี�  โรงงานผลิตนํ0 าเมา 
หรือโรงงานผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ เป็นตน้ จึงอาจกล่าวไดว้่า บรรยากาศองค์การที�ดีตามความหมายขององค์
ความรู้การบริหารนั0นอาจจะเป็นบรรยากาศองคก์ารที�ไม่ดีตามความหมายของมหานิบาตก็ไดต้ามเหตุปัจจยั 

รูปแบบบรรยากาศองคก์าร เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบับรรยากาศองคก์าร
นั0นกล่าวถึงบรรยากาศองคก์ารไว ้- รูปแบบใหญ่ คือ 8) บรรยากาศแบบธรรมาธิปไตย คือบรรยากาศที�มีศีลธรรม
กาํกบัอยูเ่สมอ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.3.7) (3/63/155-213/95) และ  -) บรรยากาศแบบอธรรมาธิปไตย คือ บรรยากาศ
ที�ปราศจากศีลธรรม อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.3) (8/64/205-295/27)  ซึ�งในบรรดาบรรยากาศองคก์ารทั0งสองประการ
นี0มหานิบาตชาดกจะมุ่งกล่าวถึงบรรยากาศแบบธรรมาธิปไตยนั0นวา่เป็นรูปแบบบรรยากาศองค์การที�สมบูรณ์มี
ประสิทธิภาพสูงสุด เพียงอย่างเดียว ซึ� งบรรยากาศแบบธรรมาธิปไตยนั0นอาจแทรกอยู่ในทุกๆ รูปแบบ นั�น
หมายความว่า ในรูปแบบใดๆ ก็ตามหากว่าดาํเนินการโดยถูกตอ้งชอบธรรมอนัมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ประสิทธิผลแลว้ก็จัดว่ามีรูปแบบบรรยากาศแบบธรรมาธิปไตยอยู่ดว้ย ส่วนองค์ความรู้การบริหารกล่าวถึง
รูปแบบบรรยากาศองคก์ารที�สมบูรณ์ถูกตอ้งมีประสิทธิภาพกบัสถานการณ์นั0นๆ ไวเ้ป็นอเนกประการ ซึ� งอาจยงัมี
ขอ้กงัขาอยู ่เช่น การกาํหนดให้บรรยากาศองคก์ารแบบประชาธิปไตยเป็นรูปแบบบรรยากาศองคก์ารที�สมบูรณ์
ถูกตอ้งมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลแต่หากมีผูที้�ถูกน้อยกว่าผูที้�ผิดในการดาํเนินการนั0นๆ ก็อาจ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในด้านลบ หรือว่าบรรยากาศองค์การแบบประชาธิปไตยก็จริงแต่องค์การนั0 นมี
วตัถุประสงคที์�ผิดจากทาํนองคลองธรรมหรือกฎหมายก็คงไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์อนัใด 

รูปแบบของบรรยากาศองค์การอื�นๆ ซึ� งเนื0 อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที� เกี�ยวกับ
บรรยากาศองค์การนั0นไดก้ล่าวถึงรูปแบบบรรยากาศองค์การแบบอื�นๆ เกินกว่าองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบั
บรรยากาศองค์การไดก้ล่าวถึง เช่น บรรยากาศองค์การแบบเครือญาติ ดงัปรากฏในเนื0อหาที� 8.2.2) (2/63/75-
154/18)  ซึ�งอาจจะพอเทียบไดก้บับรรยากาศองคก์ารแบบมุ่งประสานสัมพนัธ์แต่หากพิจารณาให้ยิ�งขึ0นไปแลว้ก็
ยงัเขา้กนัไดไ้ม่สนิทเท่าใดนกั หรือบรรยากาศองคก์ารแบบเคารพนบัถือ ดงัปรากฏในเนื0อหาที� 8.6.7)  (6/64/1-
122/83) และ เนื0อหาที� 8.8.5) (8/64/205-295/44)  ซึ� งอาจจะพอเทียบไดก้บับรรยากาศองคก์ารแบบมิตรแต่หาก
พิจารณาใหย้ิ�งขึ0นไปแลว้ก็ยงัเขา้กนัไดไ้ม่สนิทเท่าใดนกัเช่นกนั    

2.ขอบเขตด้านการจดัองค์การ (Organizing) 

2.1 การจดัองค์การ 
1) เนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัการจดัองค์การ  
8.8) เนื0อหาของเตมิยชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการจดัองคก์ารปรากฏอยู ่ - เนื0อหา ไดแ้ก่ 8.8.1) 

เนื0อหาที�นางเทพธิดาทาํหนา้ที�เป็นที�ปรึกษาแนะนาํใหแ้ก่พระเตมิยกมุารผูก้าํลงัเศร้าโศก จิตใจวา้วุน่ไม่สงบ มีพระ



 

 

883 
 

หฤทยักลวัต่อการเป็นพระราชา และทรงดาํริหาหนทางแกไ้ขอยู ่ดงันั0นจึงนบัไดว้า่พระเตมิยกุมารมีนางเทพธิดาผู ้
เป็นกลัยาณมิตรเป็นที�ปรึกษา (1/63/1-74/29)  8.8.2) เนื0อหาที�พระเตมิยราชฤๅษีนั0นไดจ้ดัเหล่าพระราชา พระบรม
วงศานุวงศ ์อมาตย ์พ่อคา้ และประชาชาชนทั0งหลายผูอ้อกบวชตามออกเป็นส่วนๆ โดยให้พวกผูห้ญิงและเด็กไว้
ในส่วนกลาง ส่วนพวกบุรุษไวร้อบๆ และจดัใหมี้ภาระหนา้ที�รับผิดชอบในดา้นต่างๆ ออกเป็นหมวดเป็นกลุ่ม เช่น 
การเก็บผลหมากรากไม ้เป็นตน้ ทรงจดัองคก์ารที�เป็นธรรมาธิปไตยยึดธรรมเป็นใหญ่ โดยโครงสร้างองคก์ารใน
ระดบัสูงสุดนั0นคือธรรม (1/63/1-74/96)  

8.-) เนื0อหาของมหาชนกชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการจดัองค์การปรากฏอยู่ Y  เนื0อหา ไดแ้ก่ 
8.-.8) เนื0อหาที�แสดงใหเ้ห็นถึงโครงสร้างในกรุงมิถิลาไดมี้พระมหาชนกเป็นผูน้าํสูงสุด มีพระโอรสองคแ์รกเป็น
รองคืออุปราช ดูแลกิจการภายใน ส่วนพระโอรสองคร์องเป็นเสนาบดี ดุแลกิจการภายนอก มีเหล่าอมาตยเ์ป็นที�
ปรึกษา (2/63/75-154/1) 8.-.-) เนื0อหาที�แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที�มีกรุงมิถิลาเป็น
ศูนยก์ลางนโยบายและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมีประเทศราชอื�น ๆ ที� เป็นเมืองขึ0นตอ้งส่งเครื�อง
บรรณาการมาให้และสนองนโยบายและแผนต่างๆ ที�ทางกรุงมิถิลานั0นได้กาํหนดขึ0น (2/63/75-154/7) 8.-.V) 
เนื0อหาที�แสดงใหเ้ห็นถึงโครงสร้างในการบริหารราชการแผน่ดินในกรุงมิถิลาในรัชสมยัของพระเจา้โปลชนกราช
นั0นประกอบดว้ย พระโปลชนกราชทรงดาํรงอยู่ในตาํแหน่งสูงสุด มีเชื0อพระวงศ์ พระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆ ให้
ความร่วมมือ  มีชนชั0นขุนนางทาํหน้าที�รับราชการเป็นขา้ราชบริพาร ซึ� งรับคาํสั�งตามตาํแหน่งขั0นลงมา และมี
ชาวกรุงมิถิลาเป็นพลเมืองปฏิบติัตามระเบียบกฎหมายวฒันธรรมและประเพณีต่างๆ (2/63/75-154/35) 8.-.Y) 
เนื0อหาที�แสดงใหเ้ห็นถึงการที�พระมหาชนกนั0นทรงมีดาบสนารทะและดาบสมิคาชินะผูมี้ประสบการณ์ทรงฌาน
อภิญญาและสมาบติัทั0งสองเป็นที�ปรึกษาใหข้อ้มูลคาํแนะนาํในการที�จะทรงผนวชและบาํเพญ็สมณธรรม ดงันั0นจึง
ทรงสามารถนาํมาใชใ้นการตดัสินใจเพื�อดาํเนินการผนวชโดยปราศจากอุปสรรคได ้(2/63/75-154/90)  

8.V) เนื0อหาของสุวรรณสามชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการจดัองคก์ารปรากฏอยู ่ V  เนื0อหา ไดแ้ก่ 
8.V.8) เนื0อหาที�กล่าวถึงทุกลุดาบสและปาริกาดาบสินีทั0งสองและกินนรกินนรีทั0งหลายรวมถึงเหล่าสรรพสัตวใ์น
ป่าไดแ้บ่งงานกนัทาํเป็นส่วนๆ ในการเลี0ยงดูพระสุวรรณสาม จึงทาํให้การดาํรงชีพของดาบสดาปสินีและพระ
สุวรรณสามพร้อมทั0งสรรพสัตวท์ั0งหลายอยูก่นัอยา่งปกติสุข (3/63/155-213/23) 8.V.-) เนื0อหาที�พระสุวรรณสาม
ไดจ้ดัการสถานที�และสิ�งของต่างๆ เช่น ที�พกัในเวลากลางวนั ที�พกัในเวลากลางคืนและที�จงกรม เป็นตน้สาํหรับ
บิดามารดาผูต้าบอดทั0งสองให้เหมาะสม จดัให้ท่านทั0งสองอยูใ่นที�ไม่เกิดความเดือดร้อน  ตลอดทั0งให้ฝูงสัตวมี์
มฤคเป็นตน้เป็นเพื�อน ให้เหล่ากินนรกินนรีช่วยเก็บผลหมากรากไมท้ั0 งหลาย  ปรนนิบติัเลี0 ยงดูบิดามารดาดว้ย
ความเคารพ (3/63/155-213/34) 8.V.V) เนื0อหาที�พระเจา้ปิลยกัขราชไดท้รงประทุษร้ายพระสุวรรณสามแลว้เกิด
ความโทมนัสโศกเศร้าเสียพระหฤทยัจนใกลจ้ะแตกสลาย พิจารณาหาทางที�จะช่วยพระสุวรรณสามเพื�อแกไ้ข
สถานการณ์จากร้ายใหเ้ป็นดีไม่พบ ตกอยูใ่นสภาพที�เรียกวา่ มืด 8 ดา้น แต่แลว้ภายหลงัไดน้างเทพธิดาพสุนธรีมา
ใหค้าํแนะนาํจึงทรงปฏิบติัพระองคไ์ดถู้กตอ้ง (3/63/155-213/62) 

8.Y) เนื0อหาของเนมิราชชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการจดัองคก์ารปรากฏอยู ่V เนื0อหา ไดแ้ก่ 8.Y.8) 
เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชทรงทาํหนา้ที�แนะนาํเป็นที�ปรึกษาให้แก่พระเนมิราชผูก้าํลงัเกิดความลงัเลสงสัยยงัหา
คาํตอบและตดัสินพระหฤทยัยงัไม่ไดใ้นขอ้กงัขาที�วา่ระหวา่งผลของทานและการอยูพ่รหมจรรยน์ั0นอยา่งไหนจะมี
อานิสงส์มากกว่ากนั  เพื�อให้ตดัสินพระหฤทยัดาํเนินการไดอ้ย่างถูกตอ้ง (4/63/213-302/22) 8.Y.-) เนื0อหาที�
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ปุโรหิตของพระเจา้กรุงพาราณสีกล่าวคือทา้วสักกเทวราชในอดีตนั0นครั0 นเกิดความเลื�อมใสในเหล่าพระดาบสที�
พกัอาศยัอยูริ่มฝั�งแม่นํ0 าสีทาจึงไดก้ราบทูลขออนุญาตพระเจา้กรุงพาราณสีเพื�อออกบวช ฝ่ายพระเจา้กรุงพาราณสี
ครั0 นตรัสถามจนทรงทราบชดัแลว้ก็ไดท้รงอนุญาต ซึ� งจดัเป็นการแจง้ขออนุญาตตามสายการบงัคบับญัชาเพื�อ
ความสะดวกและถูกตอ้งในการดาํเนินการ (4/63/213-302/26) 8.Y.V) เนื0อหาที�พระเจา้กรุงพาราณสีกล่าวคือทา้ว
สักกเทวราชในอดีตทรงเกิดความเลื�อมใสในเหล่าพระดาบสจาํนวนหมื�นรูปที�พกัอาศยัอยูริ่มฝั�งแม่นํ0 าสีทาจึงได้
ทรงอุปถมัภ์มีการถวายทานเป็นตน้แก่พระดาบสเหล่านั0นโดยมีดาบสผูเ้คยเป็นปุโรหิตให้คาํปรึกษาและร่วม
ดาํเนินการ ทรงจดัเหล่าบริวารออกเป็นแผนกๆ เป็นตน้วา่ จดัเตรียมอาหาร ทาํกสิกรรม รักษาความปลอดภยั และ
สร้างพระนคร ตลอดจนสิ0นพระชนมอ์ยูถึ่งหนึ�งหมื�นปี  (4/63/213-302/29) 

8.Z) เนื0อหาของมโหสถชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการจัดองค์การปรากฏอยู่  6 เนื0อหา ได้แก่ 
8.Z.8) เนื0อหาที�แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างในกรุงมิถิลา กล่าวคือ พระเจา้วิเทหะนั0นทรงมีที�ปรึกษาราชการผูใ้หญ่
ทั0งหมด 4 คน และมีพระมโหสถเป็นคนที� Z (5/63/303-568/1) 8.Z.-) เนื0อหาที�พระมโหสถภายหลงัแต่จดัการให้
สร้างศาลาแลว้ก็ไดจ้ดัสรรปันส่วนศาลาออกเป็นแผนกๆ เป็นตน้วา่ หอ้งหนึ�ง  สาํหรับหญิงอนาถาคลอดบุตร หอ้ง
หนึ�งสาํหรับสมณพราหมณ์ผูอ้าคนัตุกะมาพกั ห้องหนึ�งสาํหรับคฤหัสถผ์ูอ้าคนัตุกะมาพกั ห้องหนึ�งสาํหรับเก็บ
สินคา้ของพวกพ่อคา้ผูอ้าคนัตุกะมาพกั ห้องอื�นๆ ก็ให้ทาํสนามเล่น ที�วินิจฉัย เป็นตน้เพื�อการดาํเนินการต่างๆ 
(5/63/303-568/17) 8.Z.V) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัมีพราหมณ์เกวฏัรวมถึงบณัฑิตคนอื�นๆ รวม 10 คนเป็นที�
ปรึกษาในการดาํเนินบริหารราชการแผน่ดินต่างๆ (5/63/303-568/135) 8.Z.Y) เนื0อหาที�แสดงให้เห็นถึงโครงสร้าง
การบริหารราชการแผน่ดินของพระเจา้จุลนีพรหมทตั กล่าวคือพระเจา้จุลนีพรหมทตัทรงตั0งพระองคเ์องเป็นพระ
เจา้จกัรพรรดิราช มีศูนยอ์าํนาจอยูที่�นครอุตรปัญจาละเป็นผูว้างนโยบายและแผนหลกั ส่วนอีก 101 เมืองที�เหลือก็
จะรับนโยบายและแผนดงักล่าวไปปฏิบติั (5/63/303-568/142) 8.Z.Z) เนื0อหาที�พระมโหสถไดด้าํเนินการสร้างพระ
นครเพื�อเป็นที�ประทบัของพระเจา้วิเทหราชที�บา้นชื�อว่าคคัคลิ โดยไดจ้ดัแบ่งหนา้ที�ต่างๆ มอบหมายงานให้แก่
เหล่าบริวารไปดาํเนินการเป็นแผนกๆ (5/63/303-568/-8V) 8.Z.6) เนื0อหาที�พระมโหสถไดด้าํเนินการจดัแบ่งหนา้ที�
ต่างๆ มอบหมายงานให้แก่เหล่าบริวารเพื�อจดัสร้างอุโมงค์ยกัษอ์อกเป็นแผนกๆ โดยให้มีการวาดจิตรกรรม ทาํ
หอ้งพกั ตระเตรียมเสบียงต่างๆ อยา่งที�ไม่เคยปรากฏมาก่อน (5/63/303-568/--_) 

8.6) เนื0อหาของภูริทตัชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการจดัองคก์ารปรากฏอยู ่Y  เนื0อหา ไดแ้ก่ 8.6.8) 
เนื0อหาที�แสดงใหเ้ห็นถึงโครงสร้างในกรุงพาราณสีที�มีพระเจา้พรหมทตัเป็นผูป้กครองมีอาํนาจสูงสุด รองลงมาคือ
พระโอรสผูด้าํรงตาํแหน่งมหาอุปราช ขา้ราชการอาํมาตย ์พราหมณ์ที�ปรึกษา และประชาชนชาวกรุงพาราณสี 
(6/64/1-122/1) 8.6.-) เนื0อหาที�แสดงใหเ้ห็นถึงโครงสร้างในนาคพิภพที�มีทา้วธตรฐเป็นประมุขสูงสุด มีพระโอรส
ทั0งสี�ไดรั้บอาํนาจปกครองรองลงมาทั0งสี�ทิศโดยมีนาคบริษทัของตนๆ (6/64/1-122/32) 8.6.3) เนื0อหาที�พระภูริทตั
นั0นก่อนจะทาํการรักษาอุโบสถศีลก็ไดก้ราบบงัคมทูลให้พระมารดาและพระบิดาให้ทรงทราบก่อน ซึ� งเป็นการ
แจง้ขออนุญาตตามสายการบงัคบับญัชาเพื�อความสะดวกและถูกตอ้งในการดาํเนินการ(6/64/1-122/35) 8.6.Y) 
เนื0อหาที�สุทสัสนนาคราชไดแ้บ่งหนา้ที�ให้นอ้งชายของตนเองแต่ละตนนั0นไปดาํเนินการติดตามหาพระภูริทตัใน
สถานที�ต่างๆ ตามความเหมาะสม (6/64/1-122/80) 

8.=) เนื0อหาของจนัทกุมารชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการจดัองค์การปรากฏอยู ่8  เนื0อหา ไดแ้ก่ 
8.=.8) เนื0อหาที�แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างในกรุงบุปผวดีที�มีพระเจา้เอกราชเป็นประมุขของรัฐ รองลงมาคือพระ
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จนัทกุมารเป็นมหาอุปราช มีพราหมณ์กณัฑหาละเป็นหัวหน้าคณะที�ปรึกษา เสนาอาํมาตย ์เศรษฐี พ่อคา้ และ
ประชาชนชาวกรุงบุปผวดี (7/64/123-204/1)  

8._) เนื0อหาของมหานารทกสัสปชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการจดัองคก์ารปรากฏอยู่  -  เนื0อหา 
ไดแ้ก่ 8._.8) เนื0อหาที�แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างในกรุงมิถิลาที�มีพระเจา้องัคติราชทรงเป็นผูป้กครองมีอาํนาจ
สูงสุด และทรงมีอาํมาตยผ์ูใ้หญ่เป็นที�ปรึกษาหลกัอยู ่3 ท่านดว้ยกนั (8/64/205-295/3) 8._.-) เนื0อหาที�พระพรหม
มหานารทะไดทู้ลชี0แจงขอ้มูลตามความเป็นจริงเกี�ยวกบับุญบาปผลของกรรมดีและกรรมชั�ว สวรรคแ์ละนรกต่างๆ 
ใหแ้ก่พระเจา้องัคติราชไดรั้บทราบ เปรียบเช่นกบัที�ปรึกษาเพื�อแกไ้ขขอ้กงัขาต่างๆ(8/64/205-295/50)  

8.9) เนื0อหาของวิธุรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการจดัองค์การปรากฏอยู่ 6 เนื0อหาไดแ้ก่ 8.9.8) 
เนื0อหาที�แสดงใหเ้ห็นถึงโครงสร้างในกรุงอินทปัตตที์�มีพระเจา้ธนญัชยัโกรัพยราชดาํรงอยูใ่นฐานะจกัรพรรดิราช
ปกครองสกลประเทศ มีพระราชาในประเทศราชจาํนวน 101 พระองคแ์วดลอ้มโดยมีพระวธูิรบณัฑิตเป็นที�ปรึกษา
หลกั (9/64/296-483/1) 8.9.-) เนื0อหาที�ทา้ววรุณนาคราชไดแ้จง้ให้ปุณณกยกัษ์ไดท้ราบถึงการที�พระองคไ์ม่ทรง
ประสงคจ์ะพระราชทานพระราชธิดาโดยไม่ไดป้รึกษาหารือ ดงันั0นจึงตอ้งขอความคิดเห็นจากบรรดาเหล่าพระ
ญาติและมิตรสหายก่อน อนัแสดงถึงโครงสร้างองคก์ารในนาคพิภพที�มีทา้ววรุณนาคราชเป็นพระราชาและมีคณะ
ที�ปรึกษาอื�นๆ รวมอยู่ดว้ย (9/64/296-483/37) 8.9.V) เนื0อหาที�ปุณณกยกัษต์อ้งรายงานตามสายบงัคบับญัชาและ
ไดรั้บอนุญาตหรือปรึกษาหารือก่อนเพื�อความถูกตอ้ง แต่ในที�นี0 ปุณณกยกัษท์าํผิดพลาดที�ไม่ไดแ้จง้ให้ทา้วเวสุวณั
มหาราชให้ทรงทราบก่อนจึงทาํให้เขา้ใจผิดคิดจะสังหารวิธุรบัณฑิตให้ตายตามมา (9/64/296-483/42) 8.9.Y) 
เนื0อหาที�พระเจ้าธนัญชัยทรงเล่นสกาชนะเพราะว่ามีเทวดานั0นคอยให้คาํปรึกษาช่วยเหลือ เมื�อเป็นดังนี0 พระ
เจ้าธนัญชัยจึงทรงประสบความสําเร็จ แต่ครั0 นภายหลงัไม่มีเทวดาคอยให้คาํปรึกษาช่วยเหลือจึงไม่ประสบ
ความสาํเร็จ (9/64/296-483/56) 8.9.Z) เนื0อหาที�พระวธุิรบณัฑิตก่อนที�จะไปกบัปุณณกยกัษน์ั0นก็ไดไ้ปอาํลาพระเจา้
โกรัพยราชและขา้ราชบริพารตามลาํดบั แสดงให้เห็นถึงวา่พระวิธุรบณัฑิตนั0นตอ้งรายงานตามสายบงัคบับญัชา
และไดรั้บอนุญาตก่อนจึงสามารถไปได ้(9/64/296-483/90) 8.9.6) เนื0อหาที�พระวิธุรบณัฑิตไดท้าํการสั�งสอนมิตร 
สหาย คนใช ้บุตร ธิดา ภริยาและพวกพอ้ง จดัการงานต่างๆ มอบอาํนาจหนา้ที�ให้แก่คนเหล่านั0น บอกมอบทรัพย์
ในเรือน ขมุทรัพยแ์ละการส่งหนี0 ก่อนที�ตนเองจะไปกบัปุณณกยกัษ ์(9/64/296-483/98)   

8.85) เนื0อหาของมหาเวสสันดรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการจัดองค์การปรากฏอยู่ = เนื0อหา 
ไดแ้ก่ 8.85.8) เนื0อหาที�แสดงให้เห็นถึงวา่ในชมพูทวีปทั0งสิ0นนั0นมีพระราชาหลายๆ พระองคป์กครองแควน้ของ
ตนเองรวมกนัเป็นสหรัฐโดยมีพระเจา้สญชยัสีวรีาชเป็นมหาราชปกครองพระราชาทั0งหมดและโครงสร้างองคก์าร
ในกรุงสีพีนั0นประกอบดว้ยพระเจา้สญชยัสีวีราช เชื0อราชวงศ์ อาํมาตยข์ุนนาง พราหมณ์ที�ปรึกษาและประชาชน
ชาวพระนคร (10/64/484-814/25) 8.85.-) เนื0 อหาที�พระเวสสันดร พร้อมด้วยพระนางมัทรี พระชาลี และ
พระกณัหาชินาก่อนที�จะเสด็จไปยงัภูเขาวงกตนั0นก็ไดถ้วายบงัคมทูลลาพระเจา้สญชยัและพระนางผุสดีเพื�อให้
ทรงรับทราบถึงการที�จะเสด็จพระราชดาํเนินไป ซึ�งเป็นการรายงานขออนุญาตตามสายบงัคบับญัชาในฐานะที�พระ
เจา้สญชัยและพระนางผุสดีเป็นผูบ้งัคบับญัชาอีกสถานะหนึ� งนอกเหนือจากเป็นพระบิดาและพระมารดาของ
พระองค(์10/64/484-814/79) 8.85.V) เนื0อหาที�พระเวสสันดรทรงมีเหล่าพระยาเจตราชเป็นกลัยาณมิตรช่วยชี0แนะ
เสนอทางเลือกเป็นตน้วา่ ทูลเชิญใหเ้สวยราชยใ์นมาตุลนคร พร้อมทั0งทูลบอกหนทางเพื�อให้บรรลุถึงเป้าหมายคือ
เขาวงกต เปรียบเหล่าพระยาเจตราชเช่นกับหน่วยงานที�ปรึกษา (10/64/484-814/97) 8.85.Y) เนื0 อหาที�พระ
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เวสสนัดร พระนางมทัรี พระชาลี และพระกณัหาชินา รวมเป็น Y กษตัริยเ์มื�อถึงบรรณศาลา ณ เขาวงกตแลว้ก็ได้
จดัแจงแบ่งหน้าที�กนัและกนั เจริญสมณธรรมบาํเพ็ญพรตอยู่อย่างผาสุก(10/64/484-814/102) 8.85.Z) เนื0อหาที�
พราหมณ์ชูชกนั0นไดใ้ห้นางอมิตตตาปนาตระเตรียมเสบียงการเดินทาง ส่วนตนก็ทาํการซ่อมแซมบ้านเรือน 
จดัแจงสิ�งที�ควรไวใ้หแ้ก่นางอมิตตตาปนา สั�งสอนมอบกิจต่างๆให้แก่นางอมิตตตาปนาเป็นผูด้าํเนินการแลว้ก็ถือ
เพศเป็นดาบสให้เรียบร้อย ก่อนที�จะออกเดินทางไปขอพระชาลีกบัพระกณัหาชินามาเป็นคนรับใช ้(10/64/484-
814/112) 8.85.6) เนื0อหาที�พระชาลีราชกุมารนั0นเมื�อไดรั้บคาํสั�งจากพระอยัยกาแลว้ก็ไดจ้ดัแจงแต่งกองทพัมอบ
งานให้กบัเหล่าบริวารแลว้ก็เคลื�อนทพัไปรับพระบิดาและพระมารดา ครั0 นเสด็จไปถึงสถานที�ใกลพ้ระบิดาและ
พระมารดาประทับแล้วก็ทรงให้กองทัพยบัย ั0งตั0 งทัพและให้ทาํการอารักขาอย่างรัดกุม (10/64/484-814/184) 
8.85.=) เนื0อหาที�พระเจา้สญชยัไดจ้ดัแจงแบ่งกิจให้แก่พระนางผุสดี พระชาลีและพระกณัหาชินา รวมถึงเหล่า
บริวารแลว้จึงค่อยเสด็จไปหาพระเวสสนัดรและพระนางมทัรี(10/64/484-814/186) 

2) ความสอดคล้องกนัระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัการจดัองค์การและ

องค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัการจดัองค์การ มีดงันี  
มีเนื0อหาหมายรวมถึงการกาํหนดโครงสร้างขององคก์ารให้เป็นระบบเพื�อจะเอื0ออาํนวยให้แผนที�

จดัทาํขึ0นนั0นสมัฤทธิ� ผล โดยใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.2) (1/63/1-74/96) สมดว้ย
ความหมายของสภาพแวดลอ้มตามทัศนะของนักวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น แมคลาร์นี (Mclarney) ที�ได้แสดง
ทศันะเกี�ยวกบัความหมายของการจดัองคก์ารไวว้า่ หมายถึง การวางระเบียบให้กิจกรรมต่างๆ ขององคก์ารสมดุล
กนัโดยกาํหนดว่าใครมีหนา้ที�อะไร และมีอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบอยา่งไร ทั0งนี0 เพื�อให้การดาํเนินงาน
ขององคก์ารบรรลุตามแผนที�กาํหนดไว ้ 1716 อีกทั0งมีลกัษณะที�เกี�ยวขอ้งกนักบัอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบ 
รวมทั0งการกาํหนดในเรื�องความสมัพนัธ์ของอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.8) (2/63/75-
154/1) สมดว้ยทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น คูนซ์และโอดอนแนล (Koontz and O’Donnell) ที�ไดแ้สดง
ทศันะไวว้า่ การจดัองคก์ารจะเกี�ยวขอ้งกบัการจดัการเกี�ยวกบัอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบ รวมทั0งกาํหนดใน
เรื�องความสัมพนัธ์ของอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบนั0นดว้ย ทั0งนี0หมายรวมถึงการจดัตามแนวดิ�ง (vertical) 
และแนวนอน (horizontal) ในโครงสร้างขององคก์ารนั�นเอง1717  

ประกอบดว้ยหลกัการในการจดัองคก์ารต่างๆ  ยกตวัอย่างเช่น การกาํหนดวตัถุประสงค์ ความรู้
ความชาํนาญ  การประสานงาน หนา้ที�และความรับผิดชอบ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.6) (5/63/303-568/--_) สมดว้ย
ทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น ฟาโยล (Fayol)  ที�ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัหลกัของการจดัองคก์ารไว ้5 
ประการ ไดแ้ก่ 8) หลกัวตัถุประสงค ์-) หลกัความรู้ความสามารถเฉพาะอย่าง V) หลกัการประสานงาน Y) หลกั
ของอาํนาจหนา้ที� และ Z) หลกัความรับผิดชอบ ดงักล่าวแลว้ 

ประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ ของจัดองค์การ ยกตัวอย่างเช่น การพิจารณาถึงแผนและ
วตัถุประสงค์ การจดักลุ่มต่างๆ การจดัสันปันส่วนทรัพยากรและการอาํนวยการ และการประเมินผล อาทิเช่น 
เนื0อหาที� 8.Z.-) (5/63/303-568/17) สมดว้ยทศันะเกี�ยวกบักระบวนการจดัองค์การของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิ
                                                 

1716William J. Mclamey, Management Trainning (Ilinois: Richard B. Irwin Inc.,1964), 11. 
1717Harold Koontz and Cyril O’ Donnell, Principles of Management: An  Analysis of 

Manageral Functions (New York. McGraw-Hill Book Company,1964), 231. 
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เช่น ฟินกิน (Finkin) ที�ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบักระบวนการจดัองค์การไว ้ Z ขั0นตอน ดงันี0  8) การพิจารณาแผน
และวตัถุประสงคข์ององคก์าร -) การจดักลุ่มงานหลกั  V) การจดักลุ่มงานยอ่ย Y) การจดัสรรทรัพยากรและการ
อาํนวยการ Z) การประเมินผลการจดัการ  ดงักล่าวแลว้ 

มีลกัษณะของการจดัโครงสร้างองค์การ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.6.8) (6/64/1-122/1) สมดว้ยทศันะ
ของนักวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น ฮอดจ์และแอนโทนี� (Hodge and Anthony) ที�ไดแ้สดงทศันะไวว้่า การจดั
โครงสร้างองคก์ารเป็นการกาํหนดระบบการควบคุมและการประสานงาน โครงสร้างองคก์ารจะช่วยทาํให้เกิด
ความแน่นอนในการประสานงาน ไม่วา่องคก์ารนั0นจะมีความซับซอ้นเพียงใดผูบ้ริหารและสมาชิกในองค์การ
สามารถทาํงานร่วมกนัไดง่้ายยิ�งขึ0นโครงสร้างองคก์ารจะช่วยทาํให้เห็นระบบการทาํงานชดัเจนขึ0น ช่วยในการ
ติดต่อสื�อสาร ลดช่องวา่ง และความซํ0 าซอ้นในการทาํงาน ช่วยใหบุ้คลากรแต่ละคนไดเ้ห็นทางกา้วหนา้ในสายงาน
ของตนชดัเจน และมีส่วนสนบัสนุนใหเ้กิดการพฒันาองคก์าร  

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบของโครงสร้างองคก์ารต่างๆ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.8) (2/63/75-154/1) 
สมดว้ยทศันะของนักวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น  มินซ์เบิร์ก (Mintzberg) ที�ไดเ้ปรียบเทียบให้เห็นว่า โครงสร้าง
องคก์ารเปรียบเช่นเดียวกนักบัร่างกายของมนุษยที์�ประกอบดว้ยส่วนศีรษะ ลาํตวั แขนขวา แขนซา้ย และเทา้ โดย
ไดแ้บ่งโครงสร้างขององค์การเชิงเปรียบเทียบออกเป็นองค์ประกอบ Z ส่วน ดงันี0   8) องค์ประกอบในส่วน
ปฏิบติัการ -) องคป์ระกอบในส่วนกลยทุธ์ V) องคป์ระกอบในส่วนสายหลกัระดบักลาง Y) องคป์ระกอบในส่วน
โครงสร้างทางวชิาการ และZ) องคป์ระกอบในส่วนสายงานสนบัสนุน ดงักล่าวแลว้ 

มีโครงสร้างองคก์ารมากกวา่หนึ�งโครงสร้าง ยกตวัอยา่งเช่น โครงสร้างองคก์ารแบบหลกั อาทิเช่น 
เนื0อหาที� 8.Z.Y) (5/63/303-568/142),  โครงสร้างองคก์ารแบบหนา้ที�การงานเฉพาะอยา่ง  อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.6) 
(5/63/303-568/--_), โครงสร้างองค์การแบบหน่วยงานหลกัและหน่วยงานที�ปรึกษา อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.9.Y) 
(9/64/296-483/56), โครงสร้างองค์การแบบคณะกรรมการ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.9.-) (9/64/296-483/37) สมดว้ย
การแบ่งโครงสร้างองคก์ารออกเป็นหลายประเภทตามทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น เสน่ห์ จุย้โต ที�ได้
แบ่งโครงสร้างองค์การออกเป็น Y ประเภท ไดแ้ก่ 8)โครงสร้างองค์การแบบหลกั  -)โครงสร้างองค์การแบบ
หนา้ที�การงานเฉพาะอยา่ง V)โครงสร้างองค์การแบบหน่วยงานหลกัและหน่วยงานที�ปรึกษา และ Y)โครงสร้าง
องคก์ารแบบคณะกรรมการ ดงักล่าวแลว้ 

ประกอบดว้ยหลกัการของการจดัโครงสร้างองค์การ ยกตวัอย่างเช่น หลกัเอกภาพในการบงัคบั
บญัชา หลกัขอบข่ายการควบคุม หลกัสายบงัคบับญัชา หลกัการรวมอาํนาจและกระจายอาํนาจ อาทิเช่นเนื0อหาที� 
8.9.V) (9/64/296-483/42)  สมดว้ยหลกัการการจดัโครงสร้างองคก์ารตามทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น 
เสน่ห์ จุย้โต ที�ไดแ้สดงหลกัการการจดัโครงสร้างองคก์ารตามความสัมพนัธ์ในแนวดิ�ง (Vertical) ไว ้Y ประการ 
ไดแ้ก่ 8) หลกัเอกภาพในการบงัคบับญัชา -) หลกัขอบข่ายการควบคุม V) หลกักาํหนดสายการบงัคบับญัชา  และ 
Y)หลกัการรวมอาํนาจและกระจายอาํนาจ ดงักล่าวแลว้ 

3) ความแตกต่างกันระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการจัดองค์การและ
องค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัการจดัองค์การ มดีงันี  

เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการจดัองคก์ารนั0นมีลกัษณะการจดัองคก์ารเป็น
แบบจกัรกล (Machine Organization) มากกวา่การจดัองคก์ารเป็นแบบชีวภาพ (Organismic Organization) อาทิ
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เช่น เนื0อหาที� 8.9.8) (9/64/296-483/1)  สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น อนงคทิ์พย ์วสีนนท์ ที�ได้
แสดงทศันะไวว้่า การจดัองค์การตามแนวคิดเกี�ยวกบัการบริหารสมยัใหม่นั0นจะขึ0นอยู่กบัสภาพแวดลอ้มทั0 ง
ภายนอกและภายในองค์การ รวมทั0งตอ้งคาํนึงถึงลกัษณะของผลผลิตขององค์การและผูรั้บประโยชน์หรือผูรั้บ
บริหารดว้ย ซึ� งสามารถแบ่งออกเป็น - รูปแบบใหญ่ๆ คือ  8) องคก์ารเป็นแบบจกัรกล (Machine Organization) 
และ -) องคก์ารเป็นแบบชีวภาพ (Organismic Organization) ดงักล่าวแลว้ และที�สาํคญัอีกประการหนึ�งคือมุ่งจดั
องคก์ารที�เป็นธรรมาธิปไตยยึดธรรมเป็นใหญ่ โดยโครงสร้างองคก์ารในระดบัสูงสุดนั0นคือธรรม ดงันั0นในการ
ดาํเนินการทั0งหมดจะมีธรรมเป็นตวักาํหนดกาํกบัอยู่เสมอ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.2) จะพิจารณาเห็นไดว้า่การจดั
องคก์ารของพระเตมิยราชฤๅษีนั0นเป็นธรรมาธิปไตยอยา่งแทจ้ริง  

H.H การเมือง  อาํนาจ  อาํนาจหน้าที�และความรับผดิชอบ 
1)  เนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการเมือง อํานาจ อํานาจหน้าที�และความ

รับผดิชอบ  
8.8) เนื0 อหาของเตมิยชาดกในประเด็นที� เกี�ยวกับการเมือง อาํนาจ อํานาจหน้าที�  และความ

รับผิดชอบปรากฏอยู ่ 88 เนื0อหา ไดแ้ก่ 8.8.1) เนื0อหาที�ชาวกรุงพาราณสีต่างรับทราบวา่ พระเจา้กาสิกราชยงัไม่มี
พระโอรสไวสื้บราชบลัลงักแ์มพ้ระองคเ์ดียว จึงพากนัประชุมเพื�อกราบทูลให้พระเจา้กาสิกราชนั0นทรงขวนขวาย
เพื�อใหไ้ดพ้ระโอรส (1/63/1-74/4) 8.8.2) เนื0อหาที�พระเจา้กาสิกราชทรงทราบวา่พระนางจนัทาเทวีทรงตั0งครรภก็์
ไดพ้ระราชทานเครื�องบริหารพระครรภ ์ต่อมาครั0 นพระโอรสประสูติแลว้ก็พระราชทานแม่นมและสิ�งของต่างๆ 
แสดงใหเ้ห็นถึงวา่พระเจา้กาสิกราชทรงปฏิบติัหนา้ที�ในฐานะสามีที�พึงปฏิบติัต่อภรรยาและบิดาพึงปฏิบติัต่อบุตร
ธิดา (1/63/1-74/17) 8.8.3) เนื0อหาที�พระเตมิยกมุารไดท้รงทอดพระเนตรเห็นพระเจา้กาสิกราชผูเ้ป็นพระบิดาทรง
ใชอ้าํนาจหนา้ที�ในการลงโทษโดยให้เฆี�ยนดว้ยหวายมีหนามคนหนึ�ง ให้จองจาํคนหนึ�ง ให้เอาหอกแทงคนหนึ�ง 
ให้เอาหลาวแหลมเสียบคนหนึ� ง และได้ทรงพิจารณาเห็นต่อไปว่า 8) พระบิดาทรงใช้อาํนาจหน้าที�ตาํแหน่ง
พระราชากระทาํอกศุลกรรมเบียดเบียนผูอื้�นที�นาํไปสู่นรก -) ชาติก่อนนั0นพระองคก็์ทรงดาํรงตาํแหน่งพระราชา
ในกรุงพาราณสีนี0 เช่นกนัและไดก้ระทาํเช่นพระบิดาจึงไดไ้ปตกอุสสุทนรกอยูถึ่ง _5,555 ปี ดงันั0นแมพ้ระองคเ์ป็น
รัชทายาทก็ไม่ปรารถนาที�จะรับตาํแหน่งต่อจากพระบิดาจึงไม่ทรงมวัเมาในอาํนาจ ตามพุทธภาษิตวา่ “ยโส ลทัธา 
นะ มชัเชยยะ ไดย้ศแลว้ไม่พึงมวัเมา” 3) ทรงพินิจคิดหาอุบายเพื�อจะหลีกหนีอาํนาจหนา้ที�ที�จะตอ้งทาํอกุศลกรรม
นี0  (1/63/1-74/24) 8.8.4) เนื0อหาที�คณะพราหมณ์เมื�อถูกพระเจา้กาสิกราชตรัสถามถึงการที�พระเตมิยกุมารนั0นไม่
เป็นเช่นคาํทาํนายที�คณะพราหมณ์ไดท้าํนายไวเ้มื�อครั0 งที�พระเตมิยกุมารประสูติ ก็ไดก้ลบัคาํทาํนายเป็นอยา่งอื�น
และเท็จทูลพระเจา้กาสิกราชเพื�อที�จะรักษาอาํนาจของพวกตนให้อยูใ่นตาํแหน่งต่อไป วา่จะเกิดอนัตราย V อยา่ง
คือ อนัตรายแห่งพระชนม์ชีพ อนัตรายแห่งเศวตฉัตร และอนัตรายแห่งพระอคัรมเหสี หากไม่รีบนาํพระเตมิย
กมุารนั0นไปประหารชีวิต แสดงให้เห็นถึงวา่ คณะพราหมณ์นั0นแสดงพฤติกรรมทางการเมืองเพื�อจะรักษาอาํนาจ
หรือไดม้าซึ�งอาํนาจของตน ดว้ยวธีิการทางการเมือง ในที�นี0อนัเทียบไดก้บัวิธียกขึ0นให้สูงก่อนปล่อยแลว้ให้ตกลง
มา หรือแพะรับบาป  (1/63/1-74/4V) 8.8.5) เนื0อหาที�พระเจา้กาสิกราชเมื�อไดท้รงสดบัคาํทาํนายของคณะพราหมณ์
แลว้ก็ทรงกลวัต่อภยนัตรายจึงไดใ้ชพ้ระราชอาํนาจตดัสินใหน้ายสุนนัทสารถีนาํพระเตมิยกมุารไปปลงพระชนมที์�
ป่าชา้ผีดิบ แสดงใหเ้ห็นถึงวา่ พระเจา้กาสิกราชทรงใชพ้ระราชอาํนาจโดยการพิจารณาไตร่ตรองแลว้สั�งประหาร
ชีวติผูอื้�นผูไ้ร้ความผิดเพื�อจะทรงรักษาผลประโยชน์ของพระองคเ์อง จดัวา่ขาดความชอบธรรม และแสดงให้เห็น
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ถึงอาํนาจของคณะพราหมณ์ที�สามารถควบคุมขอ้มูลข่าวสารและแปลขอ้มูลข่าวสารนั0นให้เกิดประโยชน์ต่อพวก
ตนแต่ไปเบียดเบียนผูอื้�น (1/63/1-74/48) 8.8.6) เนื0อหาที�พระนางจันทาเทวีครั0 นได้ทรงสดับเรื� องที�พระเจ้า           
กาสิกราชตรัสสั�งให้ประหารพระเตมิยกุมารก็ทรงรีบเข้าเฝ้า ให้พระเจ้ากาสิกราชทรงระลึกถึงพรที� เคย
พระราชทานไว ้และทรงอา้งถึงพรนั0นขอพระราชทานราชสมบติัให้พระเตมิยกุมารตลอดพระชนมชี์พ ครั0 นพระ
เจา้กาสิกราชไม่ทรงอนุญาตก็ทรงเจรจาต่อรองลดัหลั�นกนัมาเป็นลาํดบัจนเหลือเพียง = วนั  แสดงให้เห็นถึงว่า
พระนางจนัทาเทวทีรงปฏิบติัหนา้ที�ในฐานะมารดาพึงปฏิบติัต่อบุตรธิดา (1/63/1-74/49) 8.8.7) เนื0อหาที�ทา้วสักก
เทวราชนั0นไดท้รงทราบถึงพระประสงคข์องพระเตมิยกุมารจึงทรงใชเ้ทวราชอาํนาจตรัสมอบหมายงานให้พระ
วิสสุกรรมเทพบุตรให้ไปดาํเนินการเพื�อประดบัประดาแตกแต่งพระเตมิยกุมารให้งามพร้อมราวกบัเทพเจา้ดว้ย
เครื�องประดบัที�เป็นของทิพยแ์ละที�เป็นของมนุษย ์แมพ้ระวิสสุกรรมเทพบุตรครั0 นไดรั้บมอบหมายงานแลว้ก็ไป
ดาํเนินการใหเ้สร็จสมบูรณ์เป็นอยา่งดี (1/63/1-74/58) 8.8.8) เนื0อหาที�พระเตมิยกุมารไดท้รงยกอาํนาจหนา้ที�และ
ความรับผิดชอบมาแสดงให้แก่นายสารถีผูป้ระสงคจ์ะออกบวชตามและไม่อยากกลบัไปรับราชการอีกต่อไปได้
รับทราบว่า ควรที�จะนาํมา้และรถไปถวายคืนพระราชา กราบทูลภารกิจที�ตนเองไดก้ระทาํแลว้ให้พระราชาทรง
ทราบ ครั0นทาํดงันี0แลว้จึงควรจะกลบัมาบวช (1/63/1-74/71) 8.8.9) เนื0อหาที�ทา้วสกักเทวราชไดท้รงทราบถึงการที�
พระเตมิยกมุารทรงประสงคจ์ะผนวชจึงทรงใชเ้ทวราชอาํนาจตรัสมอบหมายงานใหพ้ระวสิสุกรรมเทพบุตรให้ไป
ดาํเนินการเพื�อก่อสร้างบรรณศาลาและเครื�องบริขารแห่งบรรพชิตถวายแก่พระเตมิยกุมาร แมพ้ระวิสสุกรรม
เทพบุตรครั0นไดรั้บมอบหมายงานแลว้ก็ไปดาํเนินการให้เสร็จสมบูรณ์เป็นอยา่งดี แสดงให้เห็นถึงการใชเ้ทวราช
อาํนาจในทางที�ชอบธรรมนาํไปสู่สุคติ ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูอื้�นไดก้ระทาํในสิ�งที�เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สงัคมอื�นๆของทา้วสักกเทวราช และความรับผิดชอบใชอ้าํนาจหนา้ที�ทาํการงานที�ไดรั้บมอบหมายให้เสร็จอยา่ง
สมบูรณ์ของพระวสิสุกรรมเทพบุตร (1/63/1-74/79) 8.8.10) เนื0อหาที�พระเจา้กาสิกราชครั0 นไดท้รงสดบัความจริง
ของพระเตมิยกุมารจากนายสุนันทสารถีแลว้ก็ไดท้รงใชร้าชอาํนาจตรัสมอบหมายงานให้มหาเสนาคุตอมาตย์
ทั0งหลายใหด้าํเนินการจดัเตรียมขบวนเสด็จ ป่าวประกาศใหเ้หล่าขา้ราชบริพารและชาวกรุงพาราณสีไดท้ราบเพื�อ
ตามเสด็จไปยงัสาํนกัพระเตมิยกมุาร ซึ�งครั0 งนี0พระเจา้กาสิกราชทรงทราบขอ้มูลต่างๆตามความเป็นจริงจึงทรงได้
ใชร้าชอาํนาจในทางที�ชอบธรรม จึงเกิดประโยชน์สุขแก่ทุกๆ ฝ่ายกนัถว้นหนา้ (1/63/1-74/86) 8.8.11) เนื0อหาที�
เตมิยกมุารนั0นทรงเป็นผูมี้อาํนาจบารมีทาํให้คนทั0งหลาย ตั0งตน้แต่พระเจา้กาสิกราชลงไป มีความศรัทธาเลื�อมใส 
ทิ0งบา้นทิ0งเรือนมาบวชเพื�อบาํเพญ็สมณธรรมเป็นอนัมาก จนกระทั�งเมืองทั0งเมืองเป็นเมืองร้างหรือพระราชาใน
ประเทศใกลเ้คียงพร้อมทั0งบริวารก็พากนัเสด็จออกผนวชตามดว้ยหลายพระองค ์(1/63/1-74/95)   

8.-) เนื0อหาของมหาชนกชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการเมือง อาํนาจ อาํนาจหน้าที�และความ
รับผิดชอบปรากฏอยู ่8Z เนื0อหา ไดแ้ก่ 8.-.1) เนื0อหาที�อมาตยค์นสนิทของพระเจา้อริฏฐชนกซึ�งอยูใ่นฝ่ายตรงกนั
ขา้มกบัพระโปลชนกไดท้าํการประจบประแจงเท็จทูลแก่พระเจา้อริฏฐชนกวา่พระโปลชนกคิดก่อการกบฏ ฝ่าย
พระเจา้อริฏฐชนกเองก็ทรงไม่ทนัพิจารณาถึงขอ้มูลนั0นจึงไดท้รงใชอ้าํนาจอย่างไม่ชอบธรรมตรัสลงอาญาให้
จบักุมพระโปลชนกมาคุมขงัไว ้แสดงให้เห็นถึงการเมืองในราชสาํนกัระหว่างสองขั0วอาํนาจที�มีพฤติกรรมทาง
การเมืองและใชก้ลวิธีทางการเมืองแก่กนัและกนั เช่น การโจมตีหรือตาํหนิติเตียนบุคคลอื�น เป็นตน้ และการใช้
อาํนาจเพื�อที�จะรักษาอาํนาจไวข้องพระอริฏฐชนก (2/63/75-154/5) 8.-.2) เนื0อหาที�พระโปลชนกครั0นทรงหลบหนี
ออกจากสถานที�คุมขงัไดแ้ลว้ก็ทรงไปลี0ภยัทางการเมืองที�ปัจจนัตชนบท และทรงอาศยัอาํนาจที�มีอยู่ อาทิเช่น 
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อาํนาจที�ไดรั้บการยอมรับ  อาํนาจในการให้รางวลั หรือ อาํนาจจากการอา้งอิง แลว้ทรงซ่องสุมรวบรวมกาํลงัพล
จากทั�วทุกทิศ ทั0งคนที�เคยเป็นบริวารเดิมและคนใหม่ที�ตอ้งการผลประโยชน์ เพื�อจะดาํเนินการยึดราชสมบติัจาก
พระเจา้อริฏฐชนก (2/63/75-154/9) 8.-.3) เนื0อหาที�พระโปลชนกครั0 นไดซ่้องสุมกาํลงัพลไดม้ากแลว้ก็ทรงยกทพั
มาราวีตีเอากรุงมิถิลา ซึ� งเป็นการใชอ้าํนาจของกาํลงัผูเ้หนือกว่าเขา้ขู่บงัคบัเพื�อให้ไดม้าซึ� งผลประโยชน์ ซึ� งผล
ปรากฏว่าพระเจา้อริฏฐชนกทรงสิ0นพระชนม์ในสนามรบ ฝ่ายพระเจา้โปลชนกทรงสามารถยึดเอาราชสมบัติ
ปกครองกรุงมิถิลาต่อไป (2/63/75-154/11) 8.-.4) เนื0อหาที�นางเทพธิดามณีเมขลาผูไ้ด้รับมอบหมายจากท้าว       
จตุโลกบาลทั0ง Y ให้ทาํหน้าที�คอยตรวจตราช่วยเหลือเหล่าสรรพสัตวผ์ูท้าํคุณงามความดีมีการเลี0ยงดูบิดามารดา
เป็นตน้ที�ตกทุกข์ไดย้ากในมหาสุทร เผลอสติไม่ตรวจตรามหาสมุทรอนัเป็นอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบ
ของตนถึง = วนั ซึ�งอาํนาจหนา้ที�ยิ�งอยูใ่นระดบัสูงความรับผิดชอบก็ยิ�งตอ้งสูงตามกนัไปดว้ย หากเผลอสติยอ่มจะ
เกิดความเสียหายตามมา ซึ� งในที�นี0 นางเทพธิดาอาจถูกปลดจากตาํแหน่งและขบัออกจากเทวสมาคม (2/63/75-
154/28) 8.-.5) เนื0อหาที�ชนทั0 งหลายมีอมาตยแ์ละปุโรหิตเป็นตน้ได้ร่วมกันถวายอภิเษกให้พระมหาชนกเป็น
พระราชาปกครองกรุงมิถิลา ณ สถานที�ผุสสรถจอดอยา่งถูกตอ้งตามทาํเนียมประเพณี แมพ้ระมหาชนกครั0 นได้
ราชาภิเษกเป็นพระราชาแลว้ก็ทรงเสด็จขึ0นสู่ราชรถเขา้ไปสู่พระนครดว้ยสิริโสภาคอนัยิ�งใหญ่ แสดงให้เห็นถึง
การไดม้าซึ� งอาํนาจซึ� งอาจจะเปรียบได้กับอาํนาจตามประเพณีที�ทรงได้รับมาจากทาํเนียมประเพณีการปล่อย
ผสุสรถ หรืออาํนาจบารมีที�พระมหาชนกเป็นมหาบุรุษมีคุณลกัษณะคุณสมบติัสมกบัตาํแหน่งพระราชา (2/63/75-
154/43) 8.-.6) เนื0อหาที�พระมหาชนกไดโ้ปรดใหเ้ชิญพระมารดาและอุทิจจพราหมณ์แต่กาลจมัปากนครมายงักรุง
มิถิลา เพื�อจะอุปการะเลี0ยงดูตอบแทนพระคุณ แสดงให้เห็นถึงวา่พระมหาชนกทรงเป็นผูไ้ม่ละทิ0งหนา้ที�ของบุตร
ธิดาที�พึงกระทาํต่อบิดามารดา ทรงมีความรับผิดชอบในฐานะบุตรธิดา (2/63/75-154/48) 8.-.7) เนื0อหาที�พระมหา
ชนกทรงเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถทกัษะในดา้นต่างๆ สามารถแกปั้ญหาที�พระเจา้โปลชนกทรงไดต้ั0งเอาไว้
อยา่งกระจ่างชดัเจน จึงเป็นอาํนาจบารมีทาํใหพ้ระราชธิดา ขา้ราชบริพาร ชาวพระนครต่างๆ ใหก้ารยอมรับ ชื�นชม
ยนิดี ยอมทาํตามพระราชดาํรัส เป็นตน้ (2/63/75-154/49) 8.-.8) เนื0อหาที�พระมหาชนกครั0นทรงไดค้รองราชยแ์ลว้
ก็ทรงโปรดใหส้ร้างโรงทานต่างๆ  ทรงบาํเพญ็ทศพิธราชธรรม และทรงบาํรุงพระปัจเจกพุทธเจา้ทั0งหลาย แสดง
ให้เห็นถึงวา่พระมหาชนกทรงเป็นปฏิบติัหน้าที�ของผูเ้ลื�อมใสศรัทธาจะพึงปฏิบติัต่อบุคคลผูมี้คุณสูงกวา่ตนเอง 
และหนา้ที�ของผูเ้ป็นประมุขจะพึ�งปฏิบติัต่อบริวาร (2/63/75-154/50) 8.-.9) เนื0อหาที�พระมหาชนกครั0 นพระนาง   
สีวลีผูเ้ป็นพระมเหสีประสูติพระโอรสแลว้ก็ทรงไดบ้าํรุงเลี0 ยงดู ให้การศึกษาและพระราชทานตาํแหน่งอุปราช
ใหแ้ก่พระโอรสเมื�อเจริญวยัแลว้ แสดงใหเ้ห็นถึงวา่พระมหาชนกทรงเป็นปฏิบติัหนา้ที�ของบิดาที�จะพึงปฏิบติัต่อ
บุตรธิดา (2/63/75-154/54) 8.-.10) เนื0อหาที�พระมหาชนกครั0 นไดท้รงสดบัความจากเหล่าอมาตยเ์กี�ยวกบัเรื�องตน้
มะม่วง เป็นตน้วา่ สาํหรับตน้มะม่วงที�มีกิ�งกา้นและใบหักล่วงกระจดักระจายนั0นเพราะถูกพวกขา้ราชบริพารรุม
แยง่กนัเก็บผลมาบริโภค ส่วนตน้มะม่วงอีกตน้ยงัมีกิ�งกา้นและใบเขียวชอุ่มสวยงามอยูน่ั0นเพราะไม่มีผลให้พวกขา้
ราชบริพารมารุมแย่งกนั แลว้ก็ทรงนอ้มเขา้มาพิจารณาจนเกิดเป็นปัญญาปรารถนาจะสละราชสมบติัอนัเปรียบ
ดว้ยผลมะม่วงเสียโดยพลนั โดยที�ทรงพิจารณาเห็นวา่พระราชสมบติัอนัเป็นเรื�องของการเมืองอาํนาจการปกครอง
นั0นเป็นเรื�องของผลประโยชน์จึงจาํตอ้งคอยบริหารอยู่ตลอดเวลาไม่มีวนัสิ0นสุด ตราบใดที�ยงัคงทรงอยู่ในราช
สมบติัซึ�งเป็นเรื�องของผลประโยชนต์ราบนั0นก็ยงัตอ้งพบกบัความกงัวลวุน่วาย รวมถึงภยนัตราย ต่างๆ ทุกรูปแบบ 
ดงันั0นหากจะปรารถนาความสงบจึงควรละทิ0งสิ�งเหล่านี0 ซึ� งไม่จีรังย ั�งยืนเป็นสิ�งภายนอกแลว้แสวงหาสิ�งที�ย ั�งยืน
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เป็นสิ�งภายในดีกวา่ (2/63/75-154/60) 8.-.11) เนื0อหาที�พระมหาชนกครั0 นทรงพิจารณาเรื�องตน้มะม่วงจนทรงเกิด
ปัญญาทราบถึงความเป็นจริงดงักล่าวแลว้ก็เสด็จกลบัมายงัพระราชวงั ทรงตั0งพระหฤทยัมั�นที�จะทรงสละราช
สมบติัจึงตรัสเรียกเสนาอมาตยท์ั0งหลายมามอบอาํนาจในการบริหารราชกิจต่างๆ แลว้ตรัสสั�งอนุญาตให้เพียงคน
สนิทคนหนึ� งผู ้เชิญเครื� องเสวยและถวายนํ0 าบ้วนพระโอษฐ์และไม้สีพระทนต์เท่านั0 นที�สามารถเข้าเฝ้าได ้
นอกจากนั0 นตรัสไม่ให้มารวบกวนพระองค์ แล้วก็บําเพ็ญสมณธรรมอยู่บนปราสาทแต่เพียงพระองค์เดียว 
(2/63/75-154/6V) 8.-.8-) เนื0อหาที�พระมหาชนกครั0 นถูกพระนางสีวลีร่วมกบัพวกขา้ราชบริพารทูลลวงวา่มีขา้ศึก
มาปลน้พระนคร เป็นตน้ เพื�อจะให้ทรงเสด็จกลบัไปดาํรงตาํแหน่งพระราชาต่อไป ก็ทรงพิจารณาตามความเป็น
จริงวา่ ถา้พระองคท์รงมีพระชนมายอุยูจ่ะไม่มีใครกลา้เขา้มาเบียดเบียนบีฑาในราชอาณาจกัรอยา่งแน่นอน จึงไม่
ทรงเชื�อตามคาํทูลลวงนั0น  แสดงให้ถึงวา่ พระมหาชนกทรงเป็นผูเ้ปี� ยมดว้ยอาํนาจบารมี พระราชาประเทศอื�นๆ 
จึงไม่มีใครกลา้มารุกราน เพราะทรงทราบกิตติศพัท์ในความเก่งกลา้สามารถและความเป็นผูมี้ธรรมของพระมหา
ชนกเป็นอยา่งดี (2/63/75-154/77) 8.-.8V) เนื0อหาที�พระมหาชนกครั0 นถูกพระนางสีวลีรวมทั0งพวกขา้ราชบริพาร
ติดตามเพื�อจะใหท้รงกลบัพระนคร ก็ทรงใชพ้ระราชอาํนาจทาํรอยขีดกั0นไวร้ะหวา่งทางมิให้ผูห้นึ� งผูใ้ดทาํรอยขีด
ใหข้าด หากผูห้นึ� งผูใ้ดทาํขาดพระราชอาชญาจะมีแก่ผูน้ั0น ดว้ยหวงัจะให้พระนางสีวลีและขา้ราชบริพารผูน้ั�งรถ
ติดตามมาเป็นตน้ให้หยุดอยู่ที�รอยขีดนั0น (2/63/75-154/79) 8.-.8Y) เนื0อหาที�พระมหาชนกตรัสสละอาํนาจราช
สมบติัและมอบอาํนาจใหพ้ระนางสีวลีและชาวพระนครทาํการราชาภิเษกใหพ้ระทีฆาวกมุารผูเ้ป็นพระโอรสดาํรง
ตาํแหน่งต่อจากพระองค์  (2/63/75-154/91) 8.-.15) เนื0อหาที�พระนางสีวลีครั0 นทรงอภิเษกพระทีฆาวุกุมารเป็น
พระราชาสืบทอดราชสมบติัตามพระดาํรัสของพระมหาชนกแลว้ก็ทรงเสด็จออกผนวชเป็นดาบสินีประทบัอยู ่ณ 
พระราชอุทยานอมัพวนั แสดงใหเ้ห็นถึงการที�พระนางสีวลีนั0นเป็นปฏิบติัหนา้ที�ของมารดาที�จะพึงปฏิบติัต่อบุตร
ธิดา (2/63/75-154/99) 

8.V) เนื0อหาของสุวรรณสามชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการเมือง อาํนาจ อาํนาจหน้าที�และความ
รับผิดชอบปรากฏอยู ่ _  เนื0อหา ไดแ้ก่ 8.V.1) เนื0อหาที�หมู่บา้นนายพรานสองหมู่บา้นที�ตั0งอยูค่นละฝั�งแม่นํ0 าซึ� งแต่
ละหมู่บ้านนั0นมีประมาณ Z55 หลงัคาเรือนได้ทาํการผูกมิตรไมตรีสร้างพนัธมิตรแก่กนัและกัน โดยหัวหน้า
หมู่บา้นไดท้าํกติกาสญัญากนัไวว้า่ หากฝ่ายหนึ�งมีลูกเป็นชายอีกฝ่ายหนึ�งเป็นหญิงจะใหแ้ต่งงานกนั แต่ถา้เป็นเพศ
เดียวกนัก็จะให้เป็นสหายกนั (3/63/155-213/1) 8.V.2) เนื0อหาที�พิภพของทา้วสักกเทวราชสาํแดงอาการร้อน และ
ทา้วสกักเทวราชนั0นก็ทรงทราบถึงความที�ทุกลูกมุารและปาริกากมุารีประสงคจ์ะบวชจึงทรงใชเ้ทวราชอาํนาจตรัส
มอบหมายงานให้พระวิสสุกรรมเทพบุตรให้ไปดาํเนินการเพื�อก่อสร้างบรรณศาลาและเตรียมเครื�องบริขารของ
บรรพชิตถวายแก่ท่านทั0งสอง แมพ้ระวิสสุกรรมเทพบุตรครั0 นไดรั้บมอบหมายงานแลว้ก็ใชอ้าํนาจหนา้ที�ที�ไดรั้บ
ดาํเนินงานนั0นให้สําเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี ซึ� งแสดงให้เห็นถึงการใชอ้าํนาจอยา่งชอบธรรมของทา้วสักกเทวราช 
และการปฏิบติังานในอาํนาจหนา้ที�และมีความรับผิดชอบของพระวิสสุกรรมเทพบุตร และที�น่าสนใจคือการที�
พิภพแห่งทา้วสักกเทวราชสําแดงอาการร้อน มีสาเหตุอยูห่ลายประการคือ เพราะทา้วสักกะสิ0นอาย ุหรือสิ0นบุญ 
หรือเมื�อสตัวอื์�นผูมี้อานุภาพมากปรารถนาสถานที�นั0น หรือดว้ยเดชแห่งศีลของสมณพราหมณ์ผูต้ ั0งอยูใ่นธรรม ซึ� ง
นาํมาวเิคราะห์เปรียบกบัการเมือง อาํนาจ อาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบแลว้ วเิคราะห์ไดว้า่ ผูที้�ดาํรงตาํแหน่ง
มีอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบนั0นหากมีสิ�งหนึ� งสิ�งใดในบรรดาการเสียชีวิต (สิ0นอาย)ุ  การหมดวาระดาํรง
ตาํแหน่ง(สิ0นบุญ) มีคนอื�นตอ้งการมาดาํรงตาํแหน่งนั0น (สัตวอื์�นผูมี้อานุภาพมากปรารถนาสถานที�นั0น) หรือพลงั
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จากบุคคลผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัองคก์าร (เดชแห่งศีลสมณพราหมณ์ผูต้ ั0งอยูใ่นธรรม) สถานะภาพในการดาํรงตาํแหน่ง
อาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบในองค์การ (ภพ) ก็จะไม่นิ�ง ย่อมจะมีความวุ่นวายเพราะตาํแหน่งหรือ
ผลประโยชน์ของแต่ละคนแต่ละฝ่าย  (3/63/155-213/5) 8.V.3) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชทรงทราบถึงความที�ทุกูล
ดาบสและปาริกาดาบสินีจะมีอนัตรายถึงขั0นตาทั0งสองบอดในอนาคตจึงเสด็จลงมาแจง้ให้ท่านทั0งสองไดรั้บทราบ
และหาวธีิเตรียมการเพื�อความเป็นอยูโ่ดยผาสุกในอนาคต  ทั0งนี0 ไดท้รงแนะนาํให้ท่านทั0งสองมีบุตรไวค้อยรับใช้
สกัคนหนึ�ง โดยใหทุ้กลูดาบสเอามือลูบทอ้งของนางปาริกาดาบสินีในเวลาที�นางมีไข่สุก และในเวลาต่อมานางปา
ริกาดาปสินีก็ตั0งครรภค์รั0นครบ 85 เดือนแลว้ก็คลอดบุตรมีผิวดงัทองคาํจึงตั0งชื�อให้วา่ สุวรรณสาม  ซึ� งเหตุการณ์
ต่างๆ ที�เกิดขึ0นนี0 ก็ดว้ยอาํนาจของทา้วสักกเทวราช ซึ� งอาจเรียกไดว้า่บุญญฤทธิ� หรือเทวฤทธิ� ของทา้วสักกเทวราช  
(3/63/155-213/22) 8.V.4) เนื0อหาที�ทุกลูดาบสและปาริกาดาบสินีครั0นพระสุวรรณสามเกิดมาแลว้ก็เฝ้าเลี0ยงดูปกปัก
รักษาดว้ยความรักในบุตร แสดงใหเ้ห็นถึงวา่ทุกูลดาบสและปาริกาดาบสินีทั0งสองนั0นไดป้ฏิบติัหนา้ที�ของตนเอง
ในฐานบิดามารดาที�จะพึงปฏิบติัต่อบุตรธิดา (3/63/155-213/24) 1.V.5) เนื0อหาที�พระสุวรรณสามครั0 นบิดามารดา
ทั0งสองไดรั้บอนัตรายตาบอดทั0งสองขา้ง ก็เป็นไม่ทอดทิ0งมีความรับผิดชอบทาํหนา้ที�ของตนในฐานบุตรที�คอย
บาํรุงเลี0ยงบิดามารดาผูทุ้พพลภาพเป็นอยา่งดี ไม่ให้อนาทรร้อนใจอนัใด รับมอบหมายกิจต่างๆ ที�บิดามารดาเคย
กระทาํเช่น การเขา้ป่าหาผลาผล เป็นตน้ แลว้ปฏิบติักิจนั0นๆ อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง (3/63/155-213/31) 8.V.6) 
เนื0อหาที�พระเจา้ปิลยกัขราชเจา้กรุงพาราณสีแมมี้อาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบในการบริหารราชกิจต่างๆ แต่
ก็ทรงละทิ0งอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบเหล่านั0น โดยไดม้อบอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบให้แก่พระ
มารดา ทรงมวัเมาในความเป็นหนุ่ม ความมีกาํลงั และความสามารถในการยงิธนูของพระองคจึ์งไดเ้สด็จประพาส
ป่าเที�ยวล่าสตัวต์ดัชีวติเพราะถูกความโลภครอบงาํ (3/63/155-213/36) 8.V.7) เนื0อหาที�พระเจา้ปิลยกัขราชครั0 นเมื�อ
ทรงทราบว่าพระองคท์รงไดป้ระทุษร้ายพระสุวรรณสามผูเ้ป็นมนุษยที์�เลี0ยงดูบิดามารดาผูต้าบอดทั0งสองขา้ง ก็
ทรงสาํนึกผิดและเป็นผูรั้บผิดชอบต่อผลของการกระทาํหรือการใชอ้าํนาจหนา้ที�นั0นๆ คือความพร้อมรับผิด  โดย
จะทรงยอมรับเป็นภาระในการเลี0ยงดูบิดามารดาของพระสุวรรณสามต่อไปไม่ใหพ้ระสุวรรณตอ้งมีความกงัวลใน
เรื�องนี0  (3/63/155-213/51) 8.V.8) เนื0อหาที�นางเทพธิดาพสุนธรีผูเ้ป็นมารดาในชาติก่อนของพระสุวรรณสามมกัจะ
พิจารณาเฝ้ารักษาพระสุวรรณสามอยู่เป็นนิจดว้ยความรักในบุตร แต่วนัเกิดเหตุนั0นไดเ้ผลอสติไม่ไดพิ้จารณาดู
พระสุวรรณสามอนัเป็นสิ�งที�ของตนทาํเป็นประจาํและพึ�งกระทาํ หรือบางอาจารยท่์านกล่าวว่ามีกิจติดธุระที�   
เทวสมาคมจึงไม่ไดพิ้จารณาเฝ้าดูพระสุวรรณสาม เป็นเหตุให้พระสุวรรณสามไดรั้บอนัตรายบาดเจ็บ  แสดงให้
เห็นถึงว่าอาํนาจหนา้ที�นั0นตอ้งควบคู่ไปกบัความรับผิดชอบดว้ยจึงจะทาํให้กิจการนั0นๆ เป็นไปดว้ยดี ซึ� งอาํนาจ
หนา้ที�ยิ�งอยูใ่นระดบัสูงความรับผิดชอบก็ยิ�งตอ้งสูงตามกนัไปดว้ย หากไม่มีสติเผลอเลอยอ่มจะเกิดความเสียหาย
ตามมาภายหลงั (3/63/155-213/57)  

8.Y) เนื0อหาของเนมิราชชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการเมือง อาํนาจ อาํนาจหน้าที�และความ
รับผิดชอบปรากฏอยู ่ _  เนื0อหา ไดแ้ก่ 8.Y.1) เนื0อหาที�พระเจา้มฆเทวราชทรงไดม้อบหมายอาํนาจหนา้ที�ให้แก่เจา้
พนกังานภูษามาลาทาํหนา้ที�ตดัพระเกศาและให้แจง้แก่พระองคห์ากวา่พระเกศาของพระองคน์ั0นหงอกแมเ้ส้นใด
เส้นหนึ� ง ฝ่ายเจา้พนักงานภูษามาลาครั0 นไดรั้บมอบหมายงานแลว้ก็ไดป้ฏิบติังานในอาํนาจหน้าที�ของตนอย่าง
เคร่งครัดครั0 นพระเกศาของพระเจ้ามฆเทวราชหงอกแล้วก็ทูลแจ้งให้ทรงทราบ  พระเจ้ามฆเทวราชก็ได้
พระราชทานรางวลัแก่พนกังานภูษามาลา อีกประการหนึ�งพระเจา้มฆเทวราชก็ทรงปฏิบติัหนา้ที�ต่อพนกังานภูษา
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มาลาในฐานะผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือเจา้พนกังานภูษามาลาก็ปฏิบติัหนา้ที�ต่อพระเจา้มฆเทวราชใน
ฐานะผูใ้ตบ้งัคบับญัชากบัผูบ้งัคบับญัชา(4/63/213-302/3) 8.Y.2) เนื0อหาที�พระเจา้มฆเทวราชเมื�อทรงตั0งพระหฤทยั
แน่วแน่ที�จะทรงออกผนวชแลว้ก็ทรงส่งมอบราชสมบติัอาํนาจการปกครองให้แก่พระโอรสโดยชอบธรรมดว้ย
ความเรียบร้อย และไดต้รัสให้โอวาทแก่พระโอรสในสิ�งที�ควรปฏิบติัและเมื�อพระเกศาหงอกแลว้ก็ให้สละราช
สมบติัออกผนวชเช่นเดียวกับพระองค์   อีกประการหนึ� งไดท้รงปฏิบติัหน้าที�ต่อพระโอรสในฐานะบิดาจะพึง
ปฏิบติัต่อบุตรธิดาดว้ยการมอบทรัพยม์รดกให ้(4/63/213-302/6) 8.Y.3) เนื0อหาที�พิภพของทา้วสักกเทวราชสาํแดง
อาการร้อน และสักกเทวราชนั0นก็ทรงทราบความที�พระเนมิราชทรงเกิดความสงสัยจึงไดเ้สด็จลงไปยงัห้องพระ
บรรทมเพื�อไขขอ้สงสยันั0น ซึ�งแสดงใหเ้ห็นถึงการใชอ้าํนาจอยา่งชอบธรรมของทา้วสักกเทวราช และการที�พิภพ
แห่งทา้วสักกเทวราชสาํแดงอาการร้อน มีสาเหตุอยูห่ลายประการคือ เพราะทา้วสักกะสิ0นอาย ุหรือสิ0นบุญ หรือ
เมื�อสตัวอื์�นผูมี้อานุภาพมากปรารถนาสถานที�นั0น หรือดว้ยเดชแห่งศีลของสมณพราหมณ์ผูต้ ั0งอยูใ่นธรรม ซึ� งหาก
นาํมาวิเคราะห์เปรียบกบัการเมือง อาํนาจ อาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบแลว้ก็วิเคราะห์ไดต้ามที�กล่าวแลว้
ขา้งตน้ (4/63/213-302/21) 8.Y.4) เนื0อหาที�ปุโรหิตเป็นผูมี้หนา้ที�รับผิดชอบหนา้ที�การงานต่างๆ ตามที�พระเจา้กรุง
พาราณสีมอบหมาย ดงันั0นเมื�อจะออกบวชจึงตอ้งมีการแจง้แก่พระเจา้กรุงพาราณสีตามสายบงัคบับญัชาและมอบ
คืนภาระหน้าที�ให้ถูกตอ้งเสียก่อน ครั0 นได้รับอนุญาตเรียบร้อยแลว้จึงสามารถออกบวชได ้(4/63/213-302/26) 
8.Y.5) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชครั0 งเป็นพระเจา้กรุงพาราณสีไดท้รงขวนขวายในการบาํรุงเลี0ยงเหล่าฤๅษีจาํนวน
ถึงหมื�นรูปที�อาศยัอยูริ่มแม่นํ0 าสีทาตลอดระยะเวลาถึงหมื�นปี แสดงใหเ้ห็นถึงพระราชจริยาวตัรในการทาํหนา้ที�ที�มี
ต่อบุคคลผูมี้คุณสูงกวา่ตนหรือผูป้ฏิบติัดีปฏิบติัชอบ (4/63/213-302/29) 8.Y.6) เนื0อหาที�พระเนมิราชก่อนที�จะเสด็จ
ไปยงัเทวโลกไดม้อบอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบในการบริหารกิจการบา้นเมืองแก่บริวาร รวมถึงชาวพระ
นครทั0งหลายไม่ใหป้ระมาทในการทาํบุญทั0งหลายเพื�อจะไดไ้ม่เกิดความเดือดร้อนขึ0นภายหลงั (4/63/213-302/35) 
8.Y.7) เนื0อหาที�พระเนมิราชทรงสามารถยึดเหนี�ยวจิตใจให้เหล่าเทพยดาทั0งหลายเลื�อมใสศรัทธาต่างพากนัยินดี
ตอ้นรับอยากจะให้พระองคเ์สด็จมายงัเทวโลกและเสวยทิพยสมบติัร่วมกนั เพราะพระองคน์ั0นทรงเป็นผูแ้นะนาํ
พรํ� าสอนให้พวกตนเองไดท้าํคุณงามความดีครั0 งยงัมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย ์อีกทั0งทรงเป็นผูป้ระกอบดว้ยอาํนาจ
บารมีธรรมต่างๆ  (4/63/213-302/49) 8.Y.8) เนื0อหาที�พระเนมิราชครั0 นพนกังานภูษามาลาไดก้ราบทูลความที�พระ
เกศาหงอกให้ทรงทราบแลว้ก็ทรงสลดพระหฤทยัไดพ้ระราชทานบา้นส่วยแก่พนักงานภูษามาลาและมอบราช
สมบติัแก่พระโอรสแลว้ก็ทรงผนวช แสดงให้เห็นถึงว่า พระเนมิราชทรงปฏิบติัต่อพนักงานภูษามาลาในฐานะ
ผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือทรงปฏิบติัหนา้ที�ต่อพระโอรสในฐานะบิดาจะพึงปฏิบติัต่อบุตรธิดาดว้ย
การมอบทรัพยม์รดกให ้เป็นตน้ (4/63/213-302/58) 

8.Z) เนื0 อหาของมโหสถชาดกในประเด็นที� เกี�ยวกับการเมือง อาํนาจ อาํนาจหน้าที�และความ
รับผิดชอบปรากฏอยู่ Y_  เนื0อหา ไดแ้ก่ 8.Z.1) เนื0อหาที�สิริวฒักเศรษฐีผูเ้ป็นบิดาของพระมโหสถไดใ้ห้เครื�อง
บริหารครรภแ์ก่นางสุมนาเทวผีูเ้ป็นภริยาและครั0นพระมโหสถคลอดแลว้ก็ใหแ้ม่นมและสิ�งของบาํรุงเลี0ยงดูพร้อม
จดัหาสหายสหชาตผูเ้กิดวนัเดียวกนัให้ถึงหนึ�งพนัคนแก่พระมโหสถ แสดงให้เห็นถึงวา่สิริวฒักเศรษฐีนั0นเป็นผู ้
ปฏิบติัหนา้ที�ของตนในฐานะสามีและฐานะบิดา (5/63/303-568/11) 8.Z.2) เนื0อหาที�พระมโหสถนั0นไดค้รั0 นเห็น
สหายทั0งหลายของตนวิ�งหลบฝนชนกนัเหยียบเทา้กนัทาํให้หกลม้บาดเจ็บถึงเข่าแตกเป็นตน้ มีความตอ้งการจะ
สงเคราะห์ใหมี้สถานที�เล่นโดยสะดวก จึงรวบรวมทรัพยจ์ดัสร้างศาลาใหญ่ขึ0นมา แสดงให้เห็นถึงวา่พระมโหสถ
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เป็นผูท้าํหนา้ที�ของตนในฐานะเพื�อนสหายที�พึงกระทาํต่อกนั (5/63/303-568/13) 8.Z.3) เนื0อหาที�เหล่าบณัฑิตทั0งสี�
มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้เป็นผูที้�มีความตระหนี�เกรงวา่พระมโหสถจะมีผลงานเกินหนา้พวกตนจึงไม่ประสงคที์�จะให้
พระเจา้วเิทหราชรับพระมโหสถเขา้มายงัพระราชวงั เพื�อจะรักษาผลประโยชน์ของตนเองไวด้งัเดิม จึงไดท้าํการ
คดัคา้นนานปัการ เป็นตน้วา่ อายยุงันอ้ย ดอ้ยประสบการณ์ (5/63/303-568/22) 8.Z.4) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราช
ครั0นไดรั้บพระมโหสถมาเป็นบณัฑิตคนที�ห้าในราชสาํนกัแลว้ก็พระราชทานเคหสถานเสบียงและเครื�องอุปโภค
ทั0งปวง แก่พระมโหสถพร้อมทั0งบริวารพนัหนึ�ง แสดงให้เห็นถึงวา่พระเจา้วิเทหราชทรงปฏิบติัหน้าที�ในฐานะ
ผูบ้งัคบับญัชาที�พึงทาํต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (5/63/303-568/57) 8.Z.5) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชเมื�อพระมโหสถ
แกปั้ญหาแกว้มณีรัตนะไดส้ําเร็จ ก็ไดพ้ระราชทานสร้อยมุกดาเครื�องประดบัพระศอแก่พระมโหสถและสร้อย
มุกดาวลีแก่บริวารพนัหนึ�ง แสดงใหเ้ห็นถึงวา่พระเจา้วเิทหราชทรงปฏิบติัหนา้ที�ในฐานะผูบ้งัคบับญัชาที�พึงทาํต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (5/63/303-568/57) 8.Z.6) เนื0อหาที�กิ0งก่าเกิดความถือตวัเพราะไดท้รัพย ์เพียงกึ�งมาสก เมื�อมียศ
แลว้ก็มีความมวัเมาในยศที�ตนได ้ทาํตนเองเสมอพระเจา้วเิทหราช ไม่ลงจากปลายเสาค่ายลงมาทาํความเคารพพระ
เจา้วิเทหราชดงัเดิม  ส่วนพระมโหสถนั0นถึงแมจ้ะปัญญารอบรู้และความสามารถเหนือบุคคลธรรมดาทั�วไปก็มี
ความไม่ถือตวัประพฤติตนสมํ�าเสมอ จึงไดค้วามชื�นชมจากพระเจา้วิเทหราช ดงัพุทธภาษิตว่า ยโส ลทฺธา น มชฺ
เชยฺย : บุคคลไดย้ศแลว้ไม่พึงมวัเมา (5/63/303-568/61) 8. Z.7) เนื0อหาที�ปิงคุตตรมาณพไดข้ยนัศึกษาเล่าเรียนกบั
อาจารยทิ์ศาปาโมกขจ์นสาํเร็จ ครั0 นอาจารยไ์ดม้อบนางกุมาริกาให้ก็ไม่ขดัคาํสั�งอาจารยโ์ดยยอมเชื�อฟังรับนาง กุ
มาริกามาแต่โดยดี แสดงให้เห็นถึงวา่นายปิงคุตตรมาณพแมเ้ป็นคนไม่มีสิริไร้บุญแต่ส่วนที�ดีก็มีอยูคื่อเป็นคนให้
ความเคารพต่ออาจารย ์เชื�อฟังไม่ดื0อรั0น ขยนัศึกษาวชิาความรู้จนสาํเร็จการศึกษา ซึ�งเป็นการปฏิบติัหนา้ที�ในฐานะ
ศิษยจ์ะพึงปฏิบติัต่อครูอาจารย ์(5/63/303-568/63)  8.Z.8) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชทรงกริ0วต่อพระนางอุทุมพร
เทวดีว้ยเหตุที�พระนางหวัเราะเพราะเห็นสามีเก่าจึงไดต้รัสสั�งใหน้าํไปประหารชีวติ ฝ่ายพระนางอุทุมพรถือวา่พระ
นางไม่มีความผิดจึงไม่ยอมรับการตดัสินนั0น โดยทรงทาํการยื�นฎีกาเพื�อให้สอบสวนขอ้เท็จจริงให้กระจ่างก่อนที�
จะตดัสิน แสดงให้เห็นถึงการใชอ้าํนาจสั�งบงัคบันั0นตอ้งให้ผูที้�ถูกสั�งบงัคบัยอมรับหรือสมเหตุผลถูกตอ้งชอบ
ธรรมดว้ยจึงจะทาํให้การดาํเนินงานเป็นไปอยา่งราบรื�น (5/63/303-568/66) 1.Z.9) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชเมื�อ
พระมโหสถแกปั้ญหาสิริกบักาลกรรณีเขา้กนัไม่ไดส้ําเร็จ ก็ไดต้รัสชมและพระราชทานทรัพยแ์สนกหาปนะแก่
พระมโหสถ แสดงให้เ ห็นถึงว่าพระเจ้าวิ เทหราชทรงปฏิบัติหน้าที� ในฐานะผู ้บังคับบัญชาที� พึงทําต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (5/63/303-568/69) 1.Z.10) เนื0อหาที�พระนางอุทุมพรเทวีเป็นผูฉ้ลาดเมื�อเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวนี0
ขึ0นทรงทราบวา่ผูที้�เป็นฝักฝ่ายจะช่วยเหลือตนเองในยามคบัขนัและรักษาตาํแหน่งอคัรมเหสีไดอ้ยา่งแทจ้ริงนั0นคือ
ใคร ดงันั0นจึงตอ้งหาสมคัรพรรคพวกที�ดีมาไวเ้ป็นพนัธมิตรของพระองค์นั�นคือพระมโหสถซึ� งมีความฉลาด
ปราดเปรื�องและมีบริวารมากมายห้อมลอ้ม ซึ� งจดัเป็นกลวิธีทางการเมืองชนิดหนึ� ง (5/63/303-568/71) 8.Z.11) 
เนื0อหาที�สุนขัและแพะไดท้าํขอ้ตกลงเพื�อแบ่งปันผลประโยชน์กนั โดยให้สุนขัเขา้ไปยงัโรงชา้งเพื�อขโมยหญา้มา
ใหแ้พะเพราะสุนขัไม่กินหญา้พวกคนเลี0ยงชา้งจึงไม่สงสัย และให้แพะเขา้ไปยงัโรงครัวเพื�อขโมยเนื0อมาให้สุนขั
เพราะแพะไม่กินเนื0อพวกคนครัวจึงไม่สงสยั อาจจดัเป็นกลยทุธ์ทางการเมืองที�เรียกวา่ การสร้างพนัธะ (5/63/303-
568/73) 8.Z.12) เนื0อหาที�เหล่าบณัฑิตทั0งสี�มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้เมื�อไม่สามารถแกปั้ญหาสุนัขกบัแพะไดแ้มจ้ะ
อิจฉาริษยามีจิตเกลียดชงัพระมโหสถก็จาํตอ้งเสแสร้งแกลง้ประจบประแจงพระมโหสถขอให้พระมโหสถบอก
คาํตอบให้ เพื�อที�พวกตนนั0นจะไดไ้ม่ถูกพระเจา้วิเทหราชเนรเทศออกจากแวน่แควน้ (5/63/303-568/80) 8.Z.13) 



 

 

895 
 

เนื0อหาที�พระเจา้วเิทหราชเมื�อบณัฑิตทั0งสี�และพระมโหสถสามารถแกปั้ญหาสุนขักบัแพะไดส้าํเร็จ ก็ทรงปีติยินดี
จึงไดพ้ระราชทานรถเทียมมา้คนละคนั และบา้นส่วยคนละหมู่บา้นแก่บณัฑิตทั0งสี�และพระมโหสถ แสดงให้เห็น
ถึงว่าพระเจา้วิเทหราชทรงปฏิบติัหน้าที�ในฐานะผูบ้งัคบับญัชาที�พึงทาํต่อผูใ้ตบ้งัคบับัญชา (5/63/303-568/81) 
8.Z.14) เนื0อหาที�พระมโหสถไดก้ล่าววา่คนมีปัญญาดีประเสริฐกวา่คนพาลที�มีทรัพยส์มบติัยศถาบนัดาศกัดิ�   โดย
ได้ยกย่องคนมีปัญญาดี (มีความรู้คู่คุณธรรม) ว่าย่อมจะเป็นคนประเสริฐ  เพราะคนมีปัญญาดีจะไม่พูดคาํ
เหลาะแหละรักษาคาํพูดพูดอยา่งไหนทาํอยา่งนั0น ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาจะให้ความเคารพนบัถือและยาํเกรงปฏิบติั
ตามอาํนาจหนา้ที�ของตนที�ไดรั้บมอบหมายและมีความรับผิดชอบไม่บกพร่องในหนา้ที� ส่วนคนพาลทาํบาปก็คิด
วา่เป็นอิสระสิทธิของตนที�จะกระทาํ ยอ่มจะมองแต่ประโยชน์ส่วนตนเพียงในโลกนี0 ไม่คิดจะทาํความดีต่อผูอื้�น
และเผื�อไวใ้นโลกหนา้ เมื�อใชอ้าํนาจหนา้ที�ก่ออกศุลกรรมทาํทุจริตก็ไดรั้บโทษจากตนเองก่อนคือตนเองก็ติเตียน
ตนเองไดแ้มค้นอื�นก็ติเตียนจนที�สุดก็ไดรั้บโทษจากบา้นเมืองแมสิ้0นชีพไปก็ไปสู่ทุคติจึงชื�อวา่พลาดทั0ง - โลก คน
พาลเมื�อไดค้วามสุขยอ่มประมาทลุ่มหลงในความสุขคือทรัพยส์มบติัยศถาบนัดาศกัดิ� ที�ไดรั้บ ทั0งหวั�นไหวต่อสุข
หรือทุกขที์�ตนเองพบไม่มีความตั0งมั�นในหลกัการจึงทาํทุจริตเพื�อความสุขและหลีกเลี�ยงทุกขที์�จะไดรั้บ คนพาลแม้
มีกาํลงัอาํนาจหนา้ที�ก็ไม่ทาํสิ�งที�เป็นคุณประโยชน์ กลบัใชพ้ลงัอาํนาจหนา้ที�ทาํทุจริตกิจที�ร้ายแรง  คนพาลแมท้าํ
กิจใดๆ กิจนั0นๆ ก็ไม่อาจล่วงพน้คนมีปัญญา(ที�จะล่วงรู้)ไปได ้(หรือทาํไดไ้ม่ดีเท่าคนมีปัญญาทาํ)  คนพาลมกั
กล่าวไม่ตรงกบัการกระทาํดงันั0นจึงไดรั้บคาํติเตียนจากผูใ้ตบ้งัคบัทั0งจากประชุมชนที�ตนเองสมาคมดว้ย  คนพาล
ไม่รู้จกัจดัการงาน คิดทาํราวกบัคนไม่มีความคิด คนพาลแมมี้ทรัพยส์มบติัยศถาบนัดาศกัดิ� ก็เป็นเหมือนทาสของ
คนมีปัญญา ยอ่มจะหลงเลอะเลือนในกิจนั0นๆ วา่สิ�งไหนควรทาํหรือควรเวน้ สิ�งไหนควรทาํก่อนหรือทาํหลงั ต่าง
จากคนฉลาดที�สามารถจดักิจแมที้�ละเอียดได ้เป็นตน้  (5/63/303-568/83) 8.Z.15) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชครั0 น
พระมโหสถแกปั้ญหาปัญญาประเสริฐกวา่ทรัพยไ์ดส้าํเร็จ ก็ทรงยินดีแลว้ไดพ้ระราชทานโคหนึ�งพนัตวั โคอุสุภ
ราชหนึ� งพนัตวั ชา้งหนึ�งพนัเชือก รถเทียมมา้อาชาไนย 85 คนั และบา้นส่วย 86 ตาํบลแก่พระมโหสถ แสดงให้
เห็นถึงวา่พระเจา้วเิทหราชทรงปฏิบติัหนา้ที�ในฐานะผูบ้งัคบับญัชาที�พึงทาํต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (5/63/303-568/85) 
8.Z.16) เนื0อหาที�เหล่าบณัฑิตทั0งสี�มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้มีจิตอิจฉาริษยาตอ้งการจะรักษาอาํนาจผลประโยชน์ของ
ตนที�เคยไดรั้บไว ้ ไม่อยากให้พระมโหสถมีบทบาทมาแย่งความดีความชอบของพวกตนไป ครั0 นไดรั้บข่าวว่า
พระมโหสถได้นํานางอมราทั0 งสวยทั0 งฉลาดมาเป็นภรรยา ก็ยิ�งอดรนทนไม่ได้ต้องการจาํกัดพระมโหสถให้
ออกไปจากราชวงั จึงมีพฤติกรรมทางการเมืองร่วมกันโดยทําการใส่ร้ายป้ายสีพระมโหสถว่าเป็นผูข้โมย   
พระราชาภรณ์ (5/63/303-568/92) 8.Z.17) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชครั0 นไดรั้บรายงานเท็จจากบณัฑิตทั0งสี�ว่า
พระมโหสถคิดก่อการกบฏ ก็ถูกความโกรธครอบงาํขาดการพิจารณาไตร่ตรองใหถ้ว้นถี� ยดึพระองคเ์ป็นใหญ ่เป็น
อตัตาธิปไตยจึงไดส้ั�งจบักมุพระมโหสถมาดาํเนินคดี ซึ�งพระเจา้วเิทหราชมีพฤติกรรมดงักล่าวก็เพื�อตอ้งการรักษา
อาํนาจราชบลัลงักข์องพระองค ์แต่ทรงใชร้าชอาํนาจโดยมิทนัพิจารณาให้ถูกตอ้งชอบธรรม ดงัภาษิตในมโหสถ
ชาดกวา่ คฤหสัถเ์ป็นคนเกียจคร้านไม่ดี บรรพชิตเป็นผูไ้ม่สาํรวมไม่ดี  พระราชาไม่ทรงพิจารณาก่อนแลว้จึงทรง
ทาํราชกิจไม่ดี บณัฑิตเป็นผูม้กัโกรธไม่ดี (5/63/303-568/96) 8.Z.18) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชครั0 นพระมโหสถ
แกปั้ญหาเทวดาไดส้าํเร็จ ก็ทรงยินดีจึงไดพ้ระราชทานเลื�อนยศให้เป็นเสนาบดี แสดงให้เห็นถึงว่าพระเจา้วิเทห
ราชทรงปฏิบติัหนา้ที�ในฐานะผูบ้งัคบับญัชาที�พึงทาํต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (5/63/303-568/112)  8.Z.19) เนื0อหาที�
เหล่าบณัฑิตทั0งสี�มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้มีจิตอิจฉาริษยาตอ้งการจะรักษาอาํนาจผลประโยชน์ของตนที�เคยไดรั้บไว ้ 
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ไม่อยากใหพ้ระมโหสถมีบทบาทมาแยง่ความดีความชอบของพวกตนไป ตอ้งการจาํกดัพระมโหสถให้ออกไปให้
พน้ทาง จึงมีพฤติกรรมทางการเมืองร่วมกันโดยทาํการยุยงให้พระเจา้วิเทหราชทรงเกิดความระแวงสงสัยใน
พระมโหสถว่าจะก่อการกบฏ ดว้ยการทูลให้พระราชาตรัสถามปัญหาเรื�องความลบักบัพระมโหสถ (5/63/303-
568/113) 8.Z.20) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0นสามารถกาํหลาบปราบบณัฑิตทั0งสี�ดว้ยธรรมวธีิใหสิ้0นพยศแลว้ก็ไดรั้บ
พระราชทานตาํแหน่งจากพระเจา้วิเทหราชเป็นมหาเสนาบดีควบคุมกองทพัทั0งหมดของกรุงมิถิลา ครั0 นไดรั้บ
ตาํแหน่งแลว้ก็มีสติปัญญาไม่ประมาทไดท้าํการตระเตรียมเพื�อป้องกนัขา้ศึกจากภายในและภายนอก ทาํประชาชน
ชาวกรุงมิถิลาให้ฮึกเหิมเชื�อมั�นในสติปัญญาของตน สั�งให้ทาํกาํแพงขุดคูเมืองต่างๆ ซ่อมแซมเรือนที�ชาํรุดทรุด
โทรม  ขุดสระนํ0 าแลว้ทาํท่อนํ0 าในสระพฒันาเป็นระบบการประชา กกัเก็บเสบียงต่างๆ พฒันาสายพนัธ์ุพืชเพื�อ
การเกษตร ทาํเศรษฐกิจของบา้นเมืองให้เฟื� องฟู เป็นตน้ ซึ� งแสดงให้เห็นถึงสติปัญญาความสามารถในการดาํรง
ตาํแหน่งเป็นมหาเสนาบดีของพระมโหสถ ใชอ้าํนาจหนา้ที�ของตนเองเพื�อปฏิบติังานดว้ยความไม่ประมาท ทั0งยงั
จดัเป็นผูมี้ความรับผิดชอบในหนา้ที�ไม่หลงระเริงเพลิดเพลินอยูแ่ต่ในยศถาบรรดาศกัดิ� ตาํแหน่งหนา้ที�ที�ไดรั้บ แต่
กลบัทาํงานอยา่งชาญฉลาด อีกประการหนึ�งนั0นถือวา่ไดป้ฏิบติัหนา้ที�ในฐานะที�ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะพึงปฏิบติัต่อ
ผูบ้งัคบับญัชา โดยการจดัแจงทาํการงานใหดี้ (5/63/303-568/130) 8.Z.21) เนื0อหาที�พราหมณ์เกวฏัปุโรหิตของพระ
เจา้จุลนีพรหมทตัผูค้รองนครอุตรปัญจาละไดม้องดูยศใหญ่ของตนแลว้ระลึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระเจา้จุลนีพรหมทตั มีความประสงคจ์ะทาํใหพ้ระเจา้จุลนีพรหมทตัไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดิปกครองชมพูทวีป
ทั0งสิ0น จึงไดว้างแผนการแลว้นาํไปทูลเสนอต่อพระเจา้จุลนีพรหมทตั  แสดงให้เห็นถึงว่าพระเจา้จุลนีพรหมทตั
ทรงไม่ละเลยการปฏิบติัหนา้ที�ต่อพราหมณ์เกวฏัในผูบ้งัคญัชาต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา แมพ้ราหมณ์เกวฏัก็ไดป้ฏิบติั
หนา้ที�ต่อพระเจา้จุลนีพรหมทตัตอบในฐานะที�ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะพึงปฏิบติัต่อผูบ้งัคบับญัชา (5/63/303-568/136) 
8.Z.22) เนื0อหาที�พราหมณ์เกวฏัไดทู้ลเสนอแผนยึดประเทศในชมพูทวีปทั0งสิ0นแก่พระเจา้จุลนีพรหมทตั แมพ้ระ
เจา้พรหมทตัก็ทรงเห็นพอ้งดว้ยและตรัสสั�งใหด้าํเนินการตามแผนการนั0น ซึ�งเป็นพฤติกรรมทางการเมืองของชาว
นครอุตรปัญจาละที�มีพระเจา้จุลนีพรหมทตัเป็นประมุขนี0 มีจุดประสงคเ์พื�อตอ้งการขยายอาณาเขตล่าอาณานิคม
ของตนเองอนันาํมาซึ�งทรัพยากรทั0งหลาย  ดว้ยวธีิการต่างๆ เช่น การข่มขู่และทาํให้หวาดกลวั การเอามาเป็นพวก 
เป็นตน้ ซึ�งจดัเป็นการใชอ้าํนาจที�ขาดธรรม ยดึตนและพวกพอ้งเป็นใหญ่ หรือเรียกวา่ อธรรมาธิปไตย ์(5/63/303-
568/141) 8.Z.23) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัผูป้รารถนาจะยึดครองกรุงมิถิลาอยูแ่ต่แรกแต่ทรงไม่อาจทาํได้
เพราะโอกาสยงัไม่อาํนวย ครั0นไดโ้อกาสที�เหล่าทหารหาญสหชาติของพระมโหสถมาทาํลายพิธีดื�มชยบานฉลอง
ชยัชนะทาํให้เหล่าพระราชาทั0 งหลายและบริวารพากนัโกรธเคือง จึงทรงฉวยโอกาสปุกปั�นให้เหล่าพระราชา
ทั0งหลายพร้อมทั0งบริวารเหล่านั0นเพื�อเขา้ยดึกรุงมิถิลา ซึ� งพฤติกรรมทางการเมืองของพระเจา้จุลนีพรหมทตันี0อาจ
เรียกได้ว่า การใช้ขอ้มูลหรือการควบคุมขอ้มูลข่าวสาร หรือฉวยโอกาส เป็นตน้ (5/63/303-568/151) 8.Z.24) 
เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัทรงไดด้าํเนินการตามแผนทาํให้ประชาชนชาวกรุงมิถิลาขาดนํ0 าดื�มนํ0 าใชต้ามที�
พราหมณ์เกวฏัไดเ้สนอ แต่พระมโหสถก็สามารถใชส้ติปัญญาแกไ้ขสถานการณ์ตอบโตด้ว้ยกลวิธีทางการเมือง 
เช่น การสร้างภาพพจน์ การใชข้อ้มูลหรือการควบคุมขอ้มูลข่าวสาร เป็นตน้ จนทาํให้พระเจา้จุลนีพรหมทตัทรง
ยอมทิ0งแผนไปดาํเนินการแผนใหม่ (5/63/303-568/164) 8.Z.25) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัทรงไดด้าํเนินการ
ตามแผนทําให้ประชาชนชาวกรุงมิถิลาขาดข้าวตามที�พราหมณ์เกวฏัได้เสนอ แต่พระมโหสถก็สามารถใช้
สติปัญญาแกไ้ขสถานการณ์ตอบโตด้ว้ยกลวิธีทางการเมือง เช่น การสร้างภาพพจน์ การใชข้อ้มูลหรือการควบคุม
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ขอ้มูลข่าวสาร เป็นตน้ จนทาํใหพ้ระเจา้จุลนีพรหมทตัทรงยอมทิ0งแผนไปดาํเนินการแผนใหม่ (5/63/303-568/168) 
8.Z.26) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัทรงไดด้าํเนินการตามแผนทาํให้ประชาชนชาวกรุงมิถิลาขาดฟืนตามที�
พราหมณ์เกวฏัไดเ้สนอ แต่พระมโหสถก็สามารถใชส้ติปัญญาแกไ้ขสถานการณ์ตอบโตด้ว้ยกลวิธีทางการเมือง 
เช่น การสร้างภาพพจน์ การใชข้อ้มูลหรือการควบคุมขอ้มูลข่าวสาร เป็นตน้ จนทาํให้พระเจา้จุลนีพรมหทตัทรง
ยอมทิ0งแผนไปดาํเนินการแผนใหม่ (5/63/303-568/171) 8.Z.27) เนื0อหาที�พราหมณ์เกวฏัไดเ้สนอแผนชนะดว้ย
ธรรมยทุธ์แก่พระเจา้จุลนีพรหมทตั ฝ่ายพระเจา้จุลพรหมทตัก็ตรัสใหด้าํเนินการตามนั0น แต่พระมโหสถก็สามารถ
ใช้สติปัญญาแก้ไขสถานการณ์ตอบโตด้้วยกลวิธีทางการเมือง เช่น การสร้างภาพพจน์ การใช้ขอ้มูลหรือการ
ควบคุมขอ้มูลข่าวสาร เป็นตน้ จนทาํให้พระเจา้จุลนีพรหมทตัและกองทพัตอ้งแตกพ่ายหนีไปไกลหลายโยชน์ 
(5/63/303-568/174) 8.Z.28) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัครั0 นกองทพัของพระองคไ์ดห้นีแตกพ่ายมาก็ทรงดาํริ
หากลอุบายที�จะยดึกรุงมิถิลาขึ0นอีก  ฝ่ายพราหมณ์เกวฏัจึงไดเ้สนอวธีิการใชพ้ระราชอาํนาจสั�งกองทพัใหปิ้ดประตู
นอ้ยใหญ่ของกรุงมิถิลาไม่ให้ใครๆเขา้ไปหรือออกมา เพื�อหวงัจะให้ประชาชนชาวกรุงมิถิลาเดือดร้อนแลว้เปิด
ประตูเมืองออกมายอมจาํนวน (5/63/303-568/179) 8.Z.29) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0 นทราบข่าวว่าพระเจา้จุลนี
พรหมทตัไดต้รัสสั�งใหก้องทพัปิดลอ้มกรุงมิถิลาไม่ให้ใครเขา้ออกจึงใชส้ติปัญญาแกไ้ขสถานการณ์เพื�อที�จะถอย
ทพัพระเจา้จุลนีพรหมทตัดว้ยกลยุทธทางการเมือง กล่าวคือไดม้อบหมายอาํนาจหน้าที�ให้พราหมณ์อนุเกวฏัไป
เป็นไสศึ้กสร้างภาพ บิดเบือนขอ้มูลต่างๆ บ่อนทาํลายกองทพัพระเจา้จุลนีพรหมทตัจนเกิดโกลาหลและหนีทพัเอา
ชีวิตรอดกลับไปยงันครอุตรปัญจาละโดยไม่ทันเก็บสัมภาระยุทโธปกรณ์ใดๆ ไปด้วย (5/63/303-568/181)  
8.Z.30) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัเมื�อทดลองพราหมณ์อนุเกวฏัเป็นที�เชื�อใจแลว้ก็ทรงรับเขา้เป็นขา้ราช
บริพารพระราชทานรางวลัแลว้ให้ปกครองหมู่เสนาในกองทพั  แสดงให้เห็นถึงวา่พระเจา้จุลนีพรหมทรงปฏิบติั
หนา้ที�ในฐานะผูบ้งัคบับญัชาที�พึงทาํต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และการไม่พิจารณาตรวจสอบจนทราบความจริงก่อนที�
จะมอบอาํนาจตาํแหน่งหน้าที�ที�สําคญัให้แก่พราหมณ์อนุเกวฏัของพระเจ้าจุลนีพรหมทตั (5/63/303-568/112) 
8.Z.31) เนื0อหาที�พระมโหสถผูด้าํรงตาํแหน่งมหาเสนาบดีครั0 นสามารถถอยกองทพัของพระเจา้จุลนีพรหมทตัให้
กลบัไปนครอุตรปัญจาละได้แลว้ก็ได้มอบรางวลัแก่บริวารทั0 งหลายตามฐานะ และให้รางวลัเป็นอนัมากแก่
พรหมณ์อนุเกวฏัผูมี้ผลงานดีเด่น แสดงใหเ้ห็นถึงวา่พระมโหสถไดป้ฏิบติัหนา้ที�ในฐานะผูบ้งัคบับญัชาที�พึงทาํต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (5/63/303-568/187) 8.Z.32) เนื0อหาที�พราหมณ์เกวฏัครั0นมองหนา้ตนเองในกระจกก็เห็นแผลเป็น
ที�พระมโหสถทาํไว ้แมก้าํลงัสติปัญญาความสามารถของตนไม่ถึงแต่ดว้ยความเคียดแคน้ก็คิดหาอุบายวางแผนเพื�อ
จะฆ่าพระเจา้วเิทหราชและพระมโหสถใหจ้งได ้และเมื�อคิดแผนหญิงงามไดแ้ลว้ก็เขา้ไปทูลเสนอต่อพระเจา้จุลนี
พรหมทตั โดยใชก้ลยทุธ์ทางการเมืองคือ การใหข้อ้มูลความงามของพระนางปัญจาลจนัทีราชธิดาแก่พระเจา้วิเทห
ราช แลว้ลวงวา่ปรารถนาจะทาํสันถวไมตรีผูกมิตรดว้ย เพื�อให้พระเจา้วิเทหราชพร้อมพระมโหสถเดินทางมายงั
นครอุตรปัญจาละแลว้จบัสาํเร็จโทษเสียทั0งสองคน (5/63/303-568/188) 8.Z.33) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัเมื�อ
พวกจินตกวีไดป้ระพนัธ์เพลงขบัอย่างจบัใจยิ�งแลว้ขบัถวาย ก็ทรงยินดีจึงไดพ้ระราชทานทรัพยเ์ป็นอนัมากแก่
พวกเขา แสดงให้เห็นถึงวา่พระเจา้วิเทหราชทรงปฏิบติัหนา้ที�ในฐานะผูบ้งัคบับญัชาที�พึงทาํต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
(5/63/303-568/193) 8.Z.3Y) เนื0อหาที�พระมโหสถนั0นไดส่้งนกแกว้ไปสืบข่าวของอริราชศตัรู ครั0 นนกแกว้กลบัมา
รายงานข่าวเป็นที�เรียบร้อยแลว้ก็จะใหร้างวลั เช่น ใหอ้าหาร ใหน้อนในกรงทองอนัอ่อนนุ่ม เป็นตน้  แสดงใหเ้ห็น
ถึงวา่พระมโหสถไดป้ฏิบติัหนา้ที�ในฐานะผูบ้งัคบับญัชาที�พึงทาํต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (5/63/303-568/205) 8.Z.35) 
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เนื0อหาที�พระเจา้วเิทหราชไดพ้ระราชทานอาํนาจในการดาํเนินการต่างๆ ใหแ้ก่พระมโหสถมหาเสนาบดีตามแต่จะ
ทูลขอ เพื�อที�จะใหถ้วายการอารักขาพระองคผ์ูจ้ะเสด็จไปยงันครอุตรปัญจาละแลว้กลบัมาโดยปลอดภยั (5/63/303-
568/208) 8.Z.36) เนื0อหาที�พระมโหสถไดด้าํเนินพฤติกรรมทางการเมืองก่อกวนชาวนครอุตรปัญจาละโดยให้ราช
บุรุษของตนอา้งถึงการแสวงหาสถานที�สร้างพระตาํหนกัให้พระเจา้วิเทหราช แลว้เที�ยวไปในสถานที�ต่างๆ เป็น
ตน้วา่ สถานที�ตั0งพระตาํหนกัของพระมารดาของพระเจา้จุลนีพรหมทตั แลว้แจง้ใหท้ราบวา่ตอ้งการสถานที�แห่งนี0
เพื�อสร้างพระตาํหนกัใหพ้ระเจา้วเิทหราช เพื�อใหค้นเหล่านั0นจ่ายทรัพยใ์ห้แลกกบัการที�ไม่ถูกไล่ที� ซึ� งอาจจดัเป็น
วิธีกดดนัข่มขู่ให้อยู่ในภาวะจาํยอม ซึ� งก็เป็นไปตามที�พระมโหสถคาดคนเหล่านั0นจาํตอ้งยอมจ่ายทรัพยใ์ห้แก่
พระมโหสถคนละ 8 แสนกหาปณะ เมื�อรวมแลว้ไดท้รัพยเ์ป็นจาํนวนถึง 95 ลา้นกหาปณะ ซึ� งสภาวะดงักล่าวมานี0
ก็เป็นสาเหตุหนึ� งที�ทาํให้เกิดการเมือง (5/63/303-568/211) 8.Z.37) เนื0อหาที�พระมโหสถไดก้ราบทูลให้พระเจา้     
วเิทหราชทรงปฏิบติัหนา้ที�ที�บุคคลในฐานะนั0นๆ จะพึ�งกระทาํแก่กนั กล่าวคือต่อพระนางนนัทาเทวีในฐานะพระ
สสัสู (แม่ภรรยา) ทรงปฏิบติัต่อพระปัญจาลจนัทราชกมุารในฐานะพระเชษฐภาดา ทรงปฏิบติัต่อพระนางปัญจาล
จนัทีในฐานะพระอคัรมเหสี ตามทาํเนียมราชประเพณีที�ปฏิบติัมาอยา่ไดท้รงบกพร่อง (5/63/303-568/229) 8.Z.38) 
เนื0อหาที�พระมโหสถเมื�อถูกพระเจา้วเิทหราชตรัสใหเ้สด็จกลบักรุงมิถิลากบัพระองคแ์ต่ไดก้ราบทูลตอบวา่ ตนเอง
มีตาํแหน่งมหาเสนาบดีจะไม่ยอมทอดทิ0งเหล่าเสนางคนิกรเพื�อหนีเอาตวัรอดแต่ผูเ้ดียว จะใชส้ติปัญญาเพื�อพาเอา
เสนางนิกรและสิ�งของที�พระเจา้จุลนีพระราชทานกลบัไปยงักรุงมิถิลาให้จงได ้จึงทูลให้พระเจา้วิเทหราชเสด็จ
กลบักรุงมิถิลาก่อนส่วนตนและบริวารเหล่าเสนาจะตามไปภายหลงั แสดงให้เห็นถึงวา่พระมโหสถนั0นมีความ
รับผิดชอบต่ออาํนาจหนา้ที�ไม่ทอดทิ0งบริวารหนีเอาตวัรอดแต่เพียงผูเ้ดียว และอีกประการหนึ�งไดป้ฏิบติัหนา้ที�ใน
ฐานะมิตรสหายพึงปฏิบติัต่อกนัหรือผูบ้งัคบับญัชาพึงปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (5/63/303-568/231) 1.Z.39) 
เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชครั0 นพระมโหสถและเหล่าเสนางคนิกรทั0 งหลายกลบัมายงัเมืองมิถิลาแลว้ ก็ให้ป่าว
ประกาศใหทุ้กคนมาทาํสกัการะและสมัมานะแก่พระมโหสถและบริวารทั0งหลาย  แสดงใหเ้ห็นถึงวา่พระเจา้วิเทห
ราชทรงปฏิบติัหนา้ที�ในฐานะผูบ้งัคบับญัชาที�พึงทาํต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (5/63/303-568/253) 8.Z.40) เนื0อหาที�พระ
เจา้จุลนีพรหมทตัภายหลงัแต่ถูกพระมโหสถวางอุบายลกัพาตวัพระราชมารดา พระมเหสี พระราชโอรส และพระ
ราชธิดาไปเป็นองคป์ระกนัที�กรุงมิถิลาก็ยอมรับในสติปัญญาความสามารถของพระมโหสถ ไม่อาจจะทาํอนัตราย
แก่พระเจา้วเิทหราชและพระมโหสถไดจึ้งไดย้อมตกลงทาํสนัถไมตรีผกูมิตรกนัระหวา่งพระองคก์บัพระเจา้วิเทห
ราช และไดช้กัชวนใหพ้ระมโหสถมารับราชการกบัพระองค ์ซึ� งพระมโหสถก็ไดทู้ลรับวา่จะมารับใชใ้ตพ้ระยคุล
บาทแต่ตอ้งภายหลงัจากที�พระเจา้วิเทหราชสวรรตแลว้ตนจึงจะมา (5/63/303-568/255) 8.Z.41) เนื0อหาที�พระเจา้
จุลนีพรหมทัตครั0 นพระมโหสถไดม้าถึงนครอุตรปัญจาละแลว้ก็ทรงตอ้นรับให้พระมโหสถเขา้พระนครด้วย
บริวารเป็นอนัมาก พระราชทานเคหสถานใหญ่ บ้านส่วน _5 หมู่บ้าน และโภคสมบัติอื�นๆ อีกมากมายแก่
พระมโหสถ แสดงให้เ ห็นถึงว่าพระเจ้าวิ เทหราชทรงปฏิบัติหน้าที� ในฐานะผู ้บังคับบัญชาที� พึงทําต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (5/63/303-568/256) 8.Z.42) เนื0อหาที�พระมโหสถ ขา้ราชบริพารและประชาชนชาวมิถิลาได้
อภิเษกพระโอรสของพระเจา้วเิทหราชที�ทรงเสด็จสวรรคตไปแลว้ในตาํแหน่งพระราชาปกครองกรุงมิถิลาต่อไป 
แสดงถึงอาํนาจที�ไดม้าโดยประเพณีนิยมที�ใหต้าํแหน่งพระราชามอบใหแ้ก่พระโอรส (5/63/303-568/256) 8.Z.43) 
เนื0อหาที�พวกสตรีคนสนิทของพระนางนนัทาเทวภีายหลงัแต่ไดรั้บพระบญัชามอบหมายหนา้ที�ในการสอดส่องหา
ช่องทางจบัผิดพระมโหสถจากพระนางนนัทาเทวผีูไ้ม่ชอบใจในพระมโหสถดว้ยสาเหตุที�ทาํให้พระองคต์อ้งพลดั
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พรากจากพระธิดา ก็ไม่ละทิ0งหนา้ที�พยายามดาํเนินการอยูเ่รื�อยมา ครั0 นวนัหนึ�งไดเ้ห็นพระมโหสถกบันางเภรีปริ
พาชิกาทาํการสนทนากนัดว้ยการแสดงปริศนา พวกสตรีคนสนิทนาํอาการที�พระมโหสถจบัดาบไปกราบทูลยยุง
พระเจา้จุลนีพรหมทตัให้ทรงเอาผิดกบัพระมโหสถ ซึ� งจดัเป็นเกมทางการเมืองอย่างหนึ� ง (5/63/303-568/260) 
8.Z.44) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัครั0 นไดต้รัสถามพระมโหสถเกี�ยวกบัเรื�องที�สนทนากบันางเภรีปริพาชิกา 
จนทราบความแลว้ ก็ทรงเลื�อมใสในพระมโหสถไดพ้ระราชทานตาํแหน่งมหาเสนาบดีใหแ้ก่พระมโหสถและทรง
ใหค้วบคุมราชกิจทั0งหมด แสดงใหเ้ห็นถึงวา่การใชร้าชอาํนาจโดยชอบธรรมพิจารณาไต่สวนโดยละเอียด ไม่ด่วน
ตดัสินพระหฤทยัโดยพลการ และการปฏิบติัหนา้ที�ในฐานะผูบ้งัคบับญัชาที�พึงทาํต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของพระเจา้
จุลนีพรหมทัต (5/63/303-568/263) 8.Z.45) เนื0อหาที�พระนางสลากเทวีพระมเหสีของพระเจ้ามหาจุลนีกับ
พราหมณ์ฉพัภิชายชูร่้วมกนัปลงพระชนมพ์ระเจา้มหาจุลนีเพื�อแยง่ชิงอาํนาจราชสมบติั ครั0 นต่อมาพราหมณ์ฉัพภิ
ตอ้งการจะปลงพระชนมพ์ระจุลนีราชกมุารผูเ้ป็นพระโอรสของพระเจา้มหาจุลนีกบัพระนางสลากเทวอีีกพระองค ์
จึงไดแ้จง้ความใหพ้ระนางสลากเทวทีรงทราบ พระนางสลากเทวีดว้ยความที�พระองคเ์ป็นผูฉ้ลาดในอุบายจึงทรง
รับอาสาเป็นผูด้าํเนินการ และทรงไดด้าํเนินการโดยประการที�พราหมณ์ฉัพภินั0นเขา้ใจวา่พระจุลนีราชกุมารถูก
ปลงพระชนม์แลว้และพระจุลนีกุมารทรงอาศยัอยูใ่นที�ปลอดภยั (5/63/303-568/267) 8.Z.46) เนื0อหาที�พระนาง
สลากเทวไีดต้รัสแจง้ใหพ้อ่ครัวหลวงทราบถึงการที�ฉพัภิพราหมณ์ตอ้งการจะฆ่าพระจุลนีกุมารจึงไดว้างแผนร่วม
พ่อครัวหลวงเพื�อช่วยพระชนม์ของพระกุมาร แสดงให้เห็นถึงว่า พระนางสลากเทวีแมท้ําตัวเป็นชู้กับฉัพภิ
พราหมณ์ละทิ0งหนา้ที�ที�ภรรยาจะพึงปฏิบติัต่อสามีแต่ก็ไม่ไดล้ะทิ0งหนา้ที�ที�มารดาจะพึงปฏิบติัต่อบุตรธิดา ดว้ยการ
เลี0ยงดูปกป้องรักษา (5/63/303-568/269) 8.Z.47) เนื0อหาที�พระนางสลากเทวีไดต้รัสแจง้ให้พระติขิณมนตรีไปรับ
พระจุลนีผูเ้ป็นพระเชษฐามารับการราชาภิเษกภายหลงัแต่พราหมณ์ฉัพภินั0นตายแลว้ ฝ่ายพระจุลนีราชกุมารนั0นก็
ทรงไดรั้บการอภิเษกเป็นพระราชาปกครองพระนครอยา่งผาสุกเรื�อยมา แสดงถึงอาํนาจที�ไดม้าโดยประเพณีนิยมที�
ใหต้าํแหน่งรัชทายาทแก่ผูเ้ป็นพระเชษฐา (5/63/303-568/276) 8.Z.48) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัตรัสกบันาง
เภรีปริพาชิกาวา่จะไม่ยอมใหพ้ระมโหสถแก่นางยกัษ ์พร้อมจะสละชีวติตนเองใหแ้ทนโดยไม่ยอมให้พระมโหสถ
เป็นอนัตราย แสดงให้เห็นถึงวา่แมพ้ระมโหสถนั0นจะเป็นขา้ราชบริพารของพระเจา้จุลนีพรหมทตัก็จริง แต่พระ
เจา้จุลนีพรหมทตันั0นไดว้างพระมโหสถในตาํแหน่งแห่งกลัยาณมิตรดว้ย จึงทรงปฏิบติัหนา้ที�ของผูบ้งัคบับญัชา
พึงปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ไปพร้อมกบัหนา้ที�ของกลัยาณมิตรที�พึงกระทาํต่อกนั (5/63/303-568/277) 

8.6) เนื0 อหาของภูริทัตชาดกในประเด็นที� เกี�ยวกับการเมือง อาํนาจ อาํนาจหน้าที�และความ
รับผิดชอบปรากฏอยู่ 8Z  เนื0อหา ไดแ้ก่ 8.6.1) เนื0อหาที�พระเจา้พรหมทตัผูค้รองราชยส์มบติัในกรุงพาราณสีได้
พระราชทานตาํแห่งอุปราชแก่พระโอรส ครั0นทอดพระเนตรเห็นพระราชโอรสมีพระราชอาํนาจมากขึ0นก็ทรงเกิด
ความระแวง ซึ� งในที�นี0 พระเจ้าพรหมทัตอาจได้รับข้อมูลที�คลาดเคลื�อนจากความเป็นจริง จึงได้ตรัสสั�งให้
พระโอรสพน้จากตาํแหน่งแลว้ไปผนวชอยู่ในป่ารอจนกวา่พระองคเ์สด็จสวรรคตแลว้จึงค่อยมารับราชบลัลงัก์
(6/64/1-122/1) 8.6.2) เนื0อหาที�พระเจา้กรุงพาราณสีกริ0วเพราะความรักในบุตรจึงตรัสสั�งลงอาญาเต่าผูพ้ลดัหลงไป
ในสระเล่นนํ0 าของพระโอรสและพระธิดาโดยไม่ไดต้ั0งใจ เมื�อเหล่าราชบุรุษไดท้รงกระทาํตามรับสั�งโดยนาํไปทิ0ง
ในนํ0 าวนแห่งแม่นํ0 ายมุนาก็เป็นเหตุพาภยักลบัมายงัพระเจา้กรุงพาราณสีให้ทรงเดือดร้อน  แสดงให้เห็นถึงการใช้
อาํนาจโดยปราศจากเหตุผล ใชอ้คติเป็นสิ�งตดัสินจึงก่อใหเ้กิดความเสียหายตามมา (6/64/1-122/12) 8.6.3) เนื0อหา
ที�พวกนาคมาณพผูเ้ป็นทูตของท้าวธตรฐนั0นครั0 นกราบทูลถามถึงเรื�องที�พระเจ้ากรุงพาราณสีจะพระราชทาน
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พระธิดาใหแ้ก่ทา้วธตรฐนาคราชและพระประสงคที์�จะรับค่าสินสอดทองหมั0นกบัพระเจา้กรุงพาราณสี แลว้ก็ถูก
พระเจา้กรุงพาราณสีปฏิเสธถึงเรื�องดงักล่าวและไม่ปรารถนาจะมอบพระธิดาแก่ทา้วธตรฐนาคราช  จึงเกิดความ
ไม่พอใจคิดจะทาํร้ายพระเจา้พาราณสีกบัเหล่าบริวารแต่ไดส้ติคิดคาํนึงถึงอาํนาจหนา้ที�ของตนที�ไดรั้บเพียงเพื�อมา
เป็นทูตเท่านั0นหากทาํเกินขอบเขตคงตอ้งไดรั้บพระอาญาจากทา้วธตรฐนาคราชจึงไดพ้ากนักลบัไปยงันาคพิภพ
เพื�อทูลความแก่ทา้วธตรฐ (6/64/1-122/18) 8.6.4) เนื0อหาที�ทา้วธตรฐนาคราชทรงไดส่้งนาคบริวารไปทาํการ
เบียดเบียนข่มขู่จะทาํร้ายชาวกรุงพาราณสี ชาวกรุงพาราณสีจึงไดส่้งทูตไปเฝ้าทา้วธตรฐนาคราชเพื�อทราบพระ
ประสงค ์เมื�อทราบแลว้จึงไดพ้ากนัไปร้องเรียนต่อพระเจา้กรุงพาราณสีเพื�อให้พระราชทานพระธิดาแก่ทา้วธตรฐ
นาคราช  แมพ้ระมเหสีของพระเจ้ากรุงพาราณสีก็ทรงกลวัต่อการข่มขู่ของพวกนาคจึงทรงขอให้พระเจ้ากรุง
พาราณสีทรงดาํเนินการตามคาํร้องเรียนดงักล่าว พระเจา้กรุงพาราณสีจึงตอ้งทรงจาํยอมทาํสันถวไมตรีกบัทา้ว
ธตรฐนาคราช (6/64/1-122/25) 8.6.5) เนื0อหาที�ทา้วธตรฐนาคราชทรงใชร้าชอาํนาจให้ป่าวประกาศไปในภพนาค
ประมาณ Z55 โยชน์ โดยมิใหผู้ใ้ดแปลงเพศนาคใหพ้ระนางสมุททชาทอดพระเนตรเห็น หากผูใ้ดขืนทาํจะตอ้งถูก
ราชทณัฑ์ ซึ� งต่อมาอริฏฐนาคราชไดท้าํผิดขอ้บงัคบัดงักล่าวทา้วธตรฐนาคราชก็ทรงตั0งอยู่ในอุเบกขาธรรมไม่มี
อคติลาํเอียงเพราะรักตรัสสั�งให้นาํไปประหารแต่ถูกพระนางสมุททชาทูลขอชีวิตไวไ้ด ้(6/64/1-122/29) 8.6.6) 
เนื0อหาที�ทา้วธตรฐนาคราชไดพ้ระราชทานราชสมบติัแห่งละ 855 โยชน์ มอบอาํนาจหนา้ที�ในการปกครองและ
บริวารแก่พระโอรสทั0ง Y  เมื�อพระโอรสทั0ง Y นั0นบรรลุนิติภาวะรู้เดียงสาแลว้ แสดงใหเ้ห็นถึงการมอบอาํนาจตาม
ประเพณี และอีกอย่างหนึ� งท้าวธตรฐนาคราชได้ปฏิบัติหน้าที�ในฐานะบิดาจะพึงปฏิบัติต่อบุตรธิดา (6/64/1-
122/31) 8.6.7) เนื0อหาที�พระโอรสทั0ง V ของพระนางสมุททชาได้แวะเวียนมาอุปถมัภ์บาํรุงพระบิดาและพระ
มารดาทุกๆ เดือน ส่วนพระภูริทตันั0นไดม้าทุกกึ�งเดือน แสดงให้เห็นถึงวา่พระโอรสทั0ง Y นั0นไดป้ฏิบติัหนา้ที�ใน
ฐานะที�บุตรจะพึงปฏิบติัต่อบิดามารดา(6/64/1-122/35)  8.6.8) เนื0อหาที�พระภูริทตัไดน้าํพรานเนสาทและโสมทตั
ไปยงันาคพิภพแลว้มอบลาภสักการะยศถาบรรดาศกัดิ� อาํนาจหน้าที�ต่างๆ ให้ตามปรารถนาเพื�อที�พระองคจ์ะได้
บาํเพญ็รักษาศีลอุโบสถต่อไป  แต่พรานเนสาทเป็นคนพาลไม่รู้จกับุญคุณบุพพการีจึงไดก่้อความเดือดร้อนใหพ้ระ
ภูริทตัในภายหลงั ตรงกนัขา้มกบัโสมทตัผูบุ้ตรที�คิดและดาํเนินในทางตรงกนัขา้มเพราะเป็นบณัฑิต แสดงให้เห็น
ถึงการให้ลาภสักการะยศถาบรรดาศกัดิ� อาํนาจหน้าที�ต่างๆ แก่คนพาลที�ขาดความรับผิดชอบหรือไม่สมดุลกับ
ความรับผิดชอบนั0นนั0นยอ่มไร้ประโยชน์กลบัก่อให้เกิดโทษตามมา (6/64/1-122/45) 8.6.9) เนื0อหาที�โสมทตับุตร
ของนายพรานครั0นถูกเนสาทพราหมณ์ผูเ้บื�อหน่ายในนาคพิภพให้กลบัไปยงัโลกมนุษยแ์มต้นเองไม่ปรารถนาจะ
กลบัก็ทาํตนเป็นคนวา่ง่ายทาํตามคาํออ้นวอนของบิดารับคาํที�จะกลบัไปยงัโลกมนุษย ์ แสดงให้เห็นถึงวา่โสมทตั
ไดป้ฏิบติัหนา้ที�ในฐานะตนเองเป็นบุตรที�พึงกระทาํต่อบิดา (6/64/1-122/50) 8.6.10) เนื0อหาที�สุบรรณนั0นครั0 น
รับทราบวา่ตนเองเป็นตน้เหตุที�ทาํใหต้น้ไทรใกลที้�พกัพระดาบสหักโค่นและทาํความสกปรกแก่บริเวณที�พกัของ
พระดาบส จึงไดไ้ปแสดงตนยอมรับผิดชอบต่อสิ�งที�ตนเองไดท้าํลงไปโดยไม่ตั0งใจ และถวายมนตอ์าลมัพายน์เพื�อ
เป็นการขอขมาโทษ แมพ้ระดาบสเป็นผูต้ ั0งอยูใ่นอุเบกขาธรรมไม่มีอคติเพราะโกรธเพราะทราบวา่ทั0งสุบรรณและ
นาคไม่มีเจตนาจึงไดใ้ห้อภยัไม่ไดท้าํการสาปแต่ประการใด (6/64/1-122/58) 8.6.11) เนื0อหาที�พระดาบสไดใ้ห้
มนตอ์าลมัพายน์แก่พราหมณ์ผูห้ยาบชา้ไร้ศีลธรรม ฝ่ายพราหมณ์นั0นรู้มนตแ์ลว้ก็ไดช่้องทางเพื�อจะประกอบอาชีพ
จึงไดโ้กหกพระดาบสวา่ตนถูกโรคเบียดเบียนจึงขอลาพระดาบสออกจากป่าไปเยียวยา ครั0 นออกจากป่าไปแลว้ก็
ใชม้นตที์�เรียนนั0นทาํการเบียดเบียนผูอื้�น แสดงให้เห็นถึงการให้ลาภสักการะยศถาบรรดาศกัดิ� อาํนาจหนา้ที�ต่างๆ 
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แก่คนพาลที�ขาดความรับผิดชอบหรือไม่สมดุลกบัความรับผดิชอบนั0นยอ่มไร้ประโยชน์กลบัก่อใหเ้กิดโทษตามมา 
อีกประการหนึ�งพราหมณ์อาลมัพายน์เมื�อไดอุ้บายเลี0ยงชีวิตแลว้ก็ไม่ปรารถนาจะอยูป่รนนิบติัพระดาบสต่อไปจึง
ไดล้วงวา่โรคเสียดแทงแลว้หลบไป ซึ�งเป็นการประพฤติผิดต่ออาจารยเ์พราะโกหก(6/64/1-122/61) 8.6.12) เนื0อหา
ที�พราหมณ์เนสาทตอ้งการจะบอกที�ซ่อนของพระภูริทตัให้แก่พราหมณ์อาลมัพายน์ไดรู้้ แต่โสมทตัผูเ้ป็นบุตรได้
กล่าวห้ามไว ้ฝ่ายพราหมณ์เนสาทแมถู้กบุตรกล่าวห้ามก็ไม่ยอมฟังจึงไดพ้าพราหมณ์อาลมัพายน์ไปยงัที�อยู่ของ
พระภูริทตั โสมทตัเห็นดงันั0นจึงไดก้ล่าวตดัขาดการสมาคมกบับิดาเพราะไม่ประสงคจ์ะทาํร้ายมิตร แสดงให้เห็น
ถึงวา่ โสมทตันั0นเป็นผูป้ฏิบติัหนา้ที�ของกลัยาณมิตรที�พึงปฏิบติัต่อกนักบัพระภูริทตัแต่พราหมณ์ผูเ้ป็นบิดาหาได้
เป็นเช่นนั0นไม่ (6/64/1-122/65) 8.6.13) เนื0อหาที�พระภูริทตัครั0นลืมเนตรเห็นพรานเนสาทพาพราหมณ์อาลมัพายน์
มาก็ทราบวา่ถึงคราวเคราะห์ของตนแลว้ แมต้นจะมีฤทธิ� สาํแดงเดชที�จะหนีไปหรือมีอาํนาจที�จะทาํร้ายพราหมณ์
ทั0 งสองคนได้ แต่ด้วยความตั0 งมั�นอยู่ในศีลธรรมและละอายแก่ใจต่อตนเองหากจะทาํอกุศลกรรมจึงยอมให้
พราหมณ์จบัพระองค์ไปตามแต่ใจ แสดงให้เห็นถึงการมีเหตุผลในการใชอ้าํนาจของพระภูริทตั ซึ� งจะใชอ้ยา่งมี
เหตุผล ปราศจากอคติต่างๆ (6/64/1-122/69) 8.6.14) เนื0อหาที�พราหมณ์อาลมัพายน์นั0นแมจ้ะจบัพระภูริทตันาํไป
แสดงตามสถานที�ต่างๆ ไดแ้ลว้ แต่ก็มิไดเ้ป็นนายที�ดีโดยมิไดใ้ห้อาหารและที�อยูที่�สมควร ซํ0 ายงัทาํร้ายพระภูริทตั
ใหไ้ดรั้บทุกขเวทนา แสดงใหเ้ห็นถึงวา่พราหมณ์อาลมัพายน์นั0นละทิ0งหนา้ที�ที�พึงปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การ
กระทาํดังนี0 จะไม่อาจรักษาผูใ้ตบ้ังคบับัญชาไวไ้ด้นานหรือก่อให้เกิดผลร้ายแก่ผูบ้ังคบับัญชา ซึ� งเหตุการณ์ก็
เป็นไปดงันั0น (6/64/1-122/71) 8.6.15) เนื0อหาที�พิษของนาคมีอาํนาจอานุภาพร้ายแรงมาก หากไม่มีคุณธรรมกาํกบั
นาํไปใชท้าํร้ายผูอื้�นยอ่มจะก่อใหเ้กิดความเสียหาย  เปรียบกบัการใชอ้าํนาจที�ผิดทางปราศจากธรรมยอ่มก่อให้เกิด
ความเสียหายดุจพิษร้าย ดังนั0นจึงตอ้งมีความเป็นธรรมกาํกบั และพินิจพิจารณาในการใชอ้าํนาจอย่างถูกตอ้ง
เหมาะสม (6/64/1-122/89)  

8.=) เนื0อหาของจนัทกุมารชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการเมือง อาํนาจ อาํนาจหน้าที�และความ
รับผิดชอบปรากฏอยู ่= เนื0อหา ไดแ้ก่ 8.=.1) เนื0อหาที�กณัฑหาลพราหมณ์ผูมี้อาํนาจหนา้ที�ในการตดัสินคดีความ
ปฏิบติัหน้าที�โดยมิชอบรับสินบนแลว้ทาํผูมิ้ใช่เจา้ของให้เป็นเจา้ของ ทาํผูเ้ป็นเจา้ของให้มิใช่เจา้ของ ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนตามมา  ส่วนพระจนัทกมุารนั0นทรงปฏิบติัในทางตรงกนัขา้ม  แสดงให้เห็นถึงวา่การให้อาํนาจแก่
คนพาลย่อมจะทาํให้เกิดความเดือดร้อน ส่วนการให้อาํนาจแก่บณัฑิตย่อจะก่อให้เกิดประโยชน์สุข (7/64/123-
204/3) 8.=.2) เนื0อหาที�กณัฑหาลพราหมณ์เมื�อถูกปลดออกจากตาํแหน่งผูพิ้พากษาตดัสินคดีความอนัเนื�องมาจาก
พระจนัทกมุารก็ทาํใหข้าดผลประโยชน์ที�เคยไดรั้บ จึงหาช่องทางเพื�อจะกาํจดัพระจนัทกุมารแลว้แยง่เอาตาํแหน่ง
กลบัคืน ครั0นพระเจา้เอกราชไดต้รัสเล่าเรื�องพระสุบินใหฟั้งจึงไดฉ้วยโอกาสแปลงสารเพื�อปลงพระชนมพ์ระจนัท
กมุารใหพ้น้ทางของตนเอง (7/64/123-204/12) 8.=.3) เนื0อหาที�พระเจา้เอกราชแมถู้กพระบิดาและพระมารดาตรัส
สอนถึงขอ้ปฏิบติัที�ถูกที�ควรอนัเป็นเหตุนาํไปสู่สุคติที�แทจ้ริงก็ไม่ทรงรับฟัง มุ่งยดึถือคาํเท็จทูลที�ใหท้าํการบูชายญั
ของกณัฑหาลพราหมณ์ผูเ้ป็นอาจารยแ์ต่ฝ่ายเดียวไม่ใชค้วามคิดพินิจพิจารณา  แสดงให้เห็นถึงวา่พระเจา้เอกราช
นั0นทรงละเลยการปฏิบติัหนา้ที�ในฐานบุตรที�พึงกระทาํต่อบิดามารดา แต่อีกมุมมองหนึ�งนั0น พระเจา้เอกราชทรง
เชื�อคาํอาจารยซึ์�งเป็นการปฏิบติัหนา้ที�ในฐานะศิษยที์�พึงกระทาํต่ออาจารย ์ซึ� งในกรณีดงักล่าวนี0 เมื�อหนา้ที�ทั0งสอง
มาขดัแยง้กนัจาํจะตอ้งให้เหตุผลความถูกตอ้งชอบธรรมมาช่วยตดัสินถึงหน้าที�ที�ควรปฏิบติั (7/64/123-204/27) 
8.=.4) เนื0อหาที�พระเจา้เอกราชเพราะทรงไดรั้บขอ้มูลที�ผดิจึงทาํใหเ้ขา้พระหฤทยัผิดทาํใหท้รงใชร้าชอาํนาจในทาง
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ที�ผิด ไม่มีเหตุผล ปราศจากความชอบธรรม โดยการสั�งให้นาํพระมเหสี พระโอรส พระธิดา เศรษฐี ชาวนิคม ชา้ง 
มา้ทั0งหลายมาฆ่าทาํการบูชายญั ดงันั0นคนทั0งหลายจึงปฏิเสธต่อการปฏิบติัตามและก่อการกาํเริบไปทั�วพระนคร 
อีกประการหนึ�งพระเจา้เอกราชทรงละเลยการปฏิบติัหนา้ที�ในฐานะสามีพึงกระทาํต่อภริยาและบิดาพึงกระทาํต่อ
บุตรธิดา ซึ�งแทนที�จะใหคุ้ณกบัใหโ้ทษแทน (7/64/123-204/51) 8.=.5) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชทรงไดส้ดบัเสียง
ครํ� าครวญของพระนางจนัทาเทวจึีงเสด็จลงมาทาํการช่วยเหลือโดยทรงกวดัแกวง่คอ้นเหล็กทาํอาการดงัวา่จะทุบ
ลงบนพระเศียรของพระเจา้เอกราชใชเ้ทวราชอาํนาจขู่บงัคบัให้ปล่อยคนและสัตวท์ั0งหลายตรัสชี0ทางที�ถูกตอ้งให้
ทรงดาํเนิน (7/64/123-204/57) 8.=.6) เนื0อหาที�ชาวกรุงบุปผวดีทั0งหลายร่วมกนัปลดพระเจา้เอกราชผูเ้ขลาออกจาก
ความเป็นพระราชาลดพระฐานะไปเป็นคนจณัฑาลส่งไปยงัหมู่บา้นคนจณัฑาล แลว้ทาํการอภิเษกพระจนัทกุมาร
เป็นพระราชาครองกรุงบุปผวดีต่อไป แมพ้ระเจา้จนัทกุมารก็ทรงปกครองบริหารประเทศโดยธรรมทาํให้เหล่า
ประชาเป็นสุขกนัถ่วนหนา้ (7/64/123-204/61) 8.=.7) เนื0อหาที�พระจนัทกุมารครั0 นพระบิดาไดถู้กชาวกรุงบุปผวดี
ปลดจากตาํแหน่งพระราชาแลว้ขบัไล่ให้ไปอยูใ่นหมู่บา้นคนจณัฑาลแลว้ ก็ทรงมิไดผู้กพยาบาทอาฆาตพระบิดา 
ยงัไดเ้สด็จไปบาํรุงเลี0ยงพระบิดาอยูมิ่ไดข้าด  แสดงใหเ้ห็นถึงวา่พระจนัทกุมารนั0นมิไดล้ะเลยหนา้ที�ที�บุตรธิดาพึง
กระทาํต่อบิดา (7/64/123-204/63) 

8._) เนื0อหาของมหานารทกสัสปชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการเมือง อาํนาจ อาํนาจหนา้ที�และ
ความรับผิดชอบปรากฏอยู ่6  เนื0อหา ไดแ้ก่ 8._.1) เนื0อหาที�พระเจา้องัคติราชไดต้รัสถามถึงความคิดเห็นของเหล่า
อมาตยท์ั0งหลายถึงสิ�งที�ควรทาํในวนัเพญ็เดือน 8- ซึ� งอลาตเสนาบดีไดก้ราบทูลวา่ ควรทาํการจดัเตรียพลชา้ง พล
มา้ พลเสนา แลว้โจมตีประเทศรอบนอกที�ยงัไม่ยอมสวามิภกัดิ� แลว้ยึดมาไวใ้นกาํมือเพื�อแผ่ขยายราชอาํนาจ 
(8/64/205-295/8) 8._.2) เนื0อหาที�คุณาชีวกกสัสปโคตรไดทู้ลตอบพระเจา้องัคติราชโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ไม่รู้แจง้
เห็นจริง ซึ�งสรุปความไดว้า่ บาปบุญไม่มี ปู่ยา่ตายายไม่มี บิดามารดาไม่มี ครูอาจารยไ์ม่มี ผูป้ระพฤติอ่อนนอ้มต่อ
ผูเ้จริญไม่มี เป็นตน้ แสดงให้เห็นวา่ คุณาชีวกสัสปโคตรนั0นไม่ไดใ้ห้ความสาํคญักบัหนา้ที�ที�บิดามารดาและบุตร
ธิดาจะพึงปฏิบัติต่อกัน หน้าที�ที�ครูอาจารยแ์ละศิษยจ์ะพึงปฏิบัติก่อกัน หน้าที�ผูบ้ ังคบับัญชาและบริวารจะพึง
ปฏิบติัต่อกนั เป็นตน้ ทาํใหพ้ระเจา้องัคติราชทรงหลงผิดคิดวา่เป็นจริงนาํไปปฏิบติัก่อให้เกิดความเสียหายตามมา 
(8/64/205-295/16) 8._.3) เนื0อหาที�พระเจา้องัคติราชครั0นทรงไดส้ดบัคุณาชีวกทูลความแลว้ก็ทรงถือเอาความเห็น
ผิดละทิ0งการปฏิบติัราชกิจ มอบอาํนาจการบริหารราชการแผ่นดินให้แก่เหล่าอมาตย ์หันหลงัให้ปฏิปทาที�ถูกตอ้ง
แลว้ยึดเอาปฏิปทาที�ผิดใชร้าชอาํนาจไม่ทางมิชอบเที�ยวเบียดเบียนบีฑาประชาราษฎร์ตามพระหฤทยั (8/64/205-
295/24)  8._.4) เนื0อหาที�พระนางรุจาเทวทีรงมีความห่วงใยต่อพระบิดาที�ไดก่้ออกศุลกรรมทาํไม่ดีจึงไดใ้ชข้อ้มูลที�
พระองคท์รงทราบจากการระลึกชาติไดม้าทูลเปลี�ยนความคิดเห็นของพระบิดา โดยชี0 ให้เห็นโทษของการคบคน
พาล ผลของการทาํความชั�วและการทาํความดีให้พระบิดาสดบั  ซึ� งแสดงให้เห็นถึงวา่พระนางรุจาเทวีทรงปฏิบติั
หนา้ที�ในฐานะบุตรธิดาพึงกระทาํต่อบิดามารดาหรือผูบ้งัคบับญัชาจะพึงปฏิบติัต่อบริวารที�ทรงพยายามช่วยเหลือ
ประชาราษฏร์จากการเบียดเบียนของพระบิดา (8/64/205-295/34) 8._.5) เนื0อหาที�พระพรหมมหานารทะไดใ้ช้
อานุภาพอาํนาจของตนนั0นในทางที�ชอบเพื�อประโยชน์ของผูอื้�น คือกาํราบพระเจา้องัคติราชให้เปลี�ยนทิฐิได ้ไม่
เห็นแก่ตัวมวัแต่เสวยสุขอยู่แต่ในพรหมโลกแต่กลบัมีเมตตากรุณามาช่วยผูอื้�นให้พน้จากทุกข์และให้ถึงสุข 
(8/64/205-295/45)  8._.6) เนื0อหาที�พระพรหมมหานารทะชี0แนะให้พระเจา้องัคติราชทรงกระทาํสิ�งต่างๆ อนัเป็น
อาํนาจหนา้ที�ของพระราชาที�พึงกระทาํอยา่งไม่บกพร่องเหมือนกบัพระราชาทั0ง 6 พระองคแ์ต่โบราณมา กล่าวคือ 
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ทา้วธตรฐ  ทา้วเวสสามิตร  ทา้วอฏัฐกะ  ทา้วยมทตัติ  ทา้วอุสสินนระ และทา้วสิวิราช รวมถึงพระราชาพระองค์
อื�น ๆ (8/64/205-295/61)   

8.9) เนื0อหาของวธุิรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการเมือง อาํนาจ อาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบ
ปรากฏอยู ่ 8-  เนื0อหา ไดแ้ก่ 8.9.1) เนื0อหาที�กฏุุมพีทั0งสี�เลื�อมใสในอิริยาบถของฤๅษีทั0งสี�จึงนิมนตใ์หไ้ปฉนัที�เรือน
ของตน คนละองค์ๆ ตั0 งอยู่ในโอวาทของท่านเหล่านั0นทาํคุณงามความดีตลอดอายุขัยก็ไปบังเกิดในที�ที�ตน
ปรารถนา แสดงให้เห็นถึงว่า กุฏุมพีทั0งสี�และฤๅษีทั0งสี�นั0นต่างไดป้ฏิบติัหน้าที�ที�ตนพึงกระทาํต่อกนั (9/64/296-
483/Z)  8.9.2) เนื0อหาที�กุฏุมพีทั0งสี�ทาํบุญมีทานเป็นตน้ครั0 นสิ0นอายแุลว้ก็ไปบงัเกิดในสถานที�ที�ตนปรารถนา ซึ� ง
กฏุุมพีคนหนึ�งไดไ้ปเกิดในพระครรภข์องอคัรมเหสีของพระเจา้ธนญัชยั ครั0 นประสูติแลว้เหล่าพระญาติไดข้นาน
พระนามว่าพระโกรัพยกุมาร เมื�อพระเจา้ธนัญชยัสวรรคตก็ทรงครองราชสมบติัสืบสันตติวงศ์โดยธรรมต่อไป 
แสดงให้เห็นถึงว่าพระเจ้าโกรัพยกุมารนั0 นได้ครองอาํนาจราชสมบัติโดยทําเนียมประเพณีที�ปฏิบัติสืบมา 
(9/64/296-483/8Z) 8.9.3) เนื0อหาที�พระวิธุรบณัฑิตครั0 นเมื�อไดรั้บมอบหมายงานมีอาํนาจหน้าที�ในการวินิจฉัย
ตดัสินความจากพระราชาทั0งสี� มีทา้วสักกเทวราชเป็นตน้ก็ไม่ประมาทด่วนตดัสิน ไดท้าํการศึกษาขอ้มูลทั0งหมด
ตามความเป็นจริงแลว้ตดัสินดว้ยความยุติธรรม ไม่ด่วนใชอ้าํนาจที�ไดรั้บ หรือไม่ใชอ้าํนาจโดยอคติ เพราะได้
คาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อผลของการใชอ้าํนาจหนา้ที�ของตนเอง (9/64/296-483/-Y) 8.9.4) เนื0อหาที�ทา้ววรุณ
นาคราชผูเ้ป็นพระสวามีและนางอิรันทตีผูเ้ป็นพระธิดาของพระนางวิมลา ต่างก็พากนัคิดหาอุบายที�จะช่วยให้นาง
วมิลาไดห้วัใจของพระวธูิรบณัฑิตมาดว้ยเขา้ใจวา่หากไม่ไดม้าพระนางตอ้งพระหฤทยัแตกสลายสิ0นพระชนมไ์ป 
แสดงให้เห็นถึงวา่ทา้ววรุณนาคราชนั0นทรงปฏิบติัหนา้ที�ของสามีที�พึงกระทาํต่อภริยาและพระนางอิรันตีก็ทรง
ปฏิบติัหน้าที�ของบุตรธิดาที�จะพึงทาํต่อบิดามารดา ดว้ยการขวนขวายช่วยกิจการงานท่าน (9/64/296-483/V5) 
8.9.5) เนื0อหาที�พระวิธุรบณัฑิตครั0 นแสดงฆราวาสธรรมแก่พระเจา้โกรัพยราชและบริวารเสร็จแลว้ก็ถูกปุณณก
ยกัษก์ล่าวเตือนใหท้ราบวา่  ถึงเวลาที�ตอ้งไปจากกรุงอินทปัตตแ์ลว้ เพราะพระเจา้โกรัพยราชไดพ้ระราชทานพระ
วธุิรบณัฑิตแก่ตนดงันั0นสมควรที�พระวธุิรบณัฑิตจะปฏิบติัหนา้ที�ในฐานะที�เป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตน เพราะวา่
การปฏิบติัหนา้ที�ระหวา่งนายกบัขา้นี�เป็นทาํเนียมปฏิบติัมาแต่เก่าก่อน(9/64/296-483/6=) 8.9.6) เนื0อหาที�พระวิธุร
บณัฑิตไดก้ล่าวใหโ้อวาทแก่บุตรธิดาถึงขอ้ควรปฏิบติัและขอ้ควรเวน้ต่างๆ รวมราชเสวกธรรมทั0งหลาย แสดงให้
เห็นถึงวา่พระวธุิรบณัฑิตนั0นไดป้ฏิบติัหนา้ที�ที�บิดามารดาจะพึงทาํต่อบุตรธิดา และอีกประการหนึ�งในเนื0อหาของ
โอวาทนั0นยงัเกี�ยวกบัหนา้ที�ที�ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาพึงปฏิบติัต่อผูบ้งัคบับญัชา หนา้ที�กลัยามิตรหรือเพื�อนร่วมงานพึง
กระทาํต่อกัน  หน้าที�บุตรธิดาพึงกระทาํต่อบิดามารดา และหน้าที�บุคคลพึงกระทาํต่อสมณพราหมณ์ เป็นตน้ 
(9/64/296-483/69)  8.9.7) เนื0อหาที�พระวธุิรบณัฑิตนั0นไดก้ล่าวสอนชาวกรุงอินทปัตตท์ั0งหลายผูอ้อกมาตามส่งตน
ก่อนที�จะเดินทางไปกบัปุณณกยกัษเ์ป็นตน้วา่  สังขารทั0งปวงไม่เที�ยง สรีระไม่ย ั�งยืน สมมติธรรมอนัไดน้ามวา่ยศ
ยอ่มมีความวบิติัเป็นที�สุด ซึ�งแสดงใหเ้ห็นถึงวา่พระวิธุรบณัฑิตไดมี้พิจารณาไตร่ตรองถึงหลกัความเป็นจริง ดว้ย
วา่ยศถาบรรดาศกัดิ� อาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบก็ตกอยูใ่นกฎของไตรลกัษณ์ มีกาํหนดอาย ุความจาํกดัของ
เวลา ไม่วา่จะเป็นดา้นฝ่ายผูใ้ชอ้าํนาจหรือตวัอาํนาจหนา้ที�ที�ถูกกาํหนดมาให้ใชก็้ไดรั้บความเปลี�ยนแปลงเช่นกนั 
(9/64/296-483/9V) 8.9.8) เนื0อหาที�พระวิธุรบัณฑิตก่อนที�จะเดินทางไปกับปุณณกยกัษ์ก็ได้ทาํการมอบหมาย
กิจการงานต่างๆ ที�ตนเองมีอาํนาจหนา้ที�รับผิดชอบให้แก่บริวารของตนเอง เพื�อให้รับช่วงกิจการงานเหล่านั0นไป
ดาํเนินการต่อไป (9/64/296-483/99) 8.9.9) เนื0อหาที�พระวิธุรบณัฑิตกล่าวกะปุณณกยกัษ์มีใจความเป็นตน้ว่า 
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ตนเองนั0นไม่มีการทาํทุจริตทั0งทางกาย วาจา และใจ ดงันั0นจึงไม่กลวัตาย เพราะเมื�อตายแลว้ก็ไปสู่สุคติ แสดงให้
เห็นถึงวา่พระวิธุรบณัฑิตแมมี้อาํนาจหนา้ที�ยศถาบรรดาศกัดิ� ก็มิไดป้ระมาทมวัเมาทาํผิดทุจริตในหน้าที�การงาน 
ปฏิบติังานอย่างซื�อสัตยสุ์จริต เป็นตวัอย่างที�ดีแก่บริวารทั0งหลาย แมมี้การตรวจสอบก็ไม่เกรงกลวัเพราะไม่มี
ความผิดทุจริตให้พบเห็นนั�นเอง (9/64/296-483/858) 8.9.10) เนื0อหาที�พระวิธุรบณัฑิตไดแ้สดงสาธุนรธรรม 
(ธรรมของคนดี) แก่ปุณณกยกัษ ์ซึ� งในใจความของสาธุนรธรรมนั0นมุ่งให้ประพฤติธรรมต่อผูมี้อุปการะคุณหรือ
ต่อมิตร ไม่ควรประทุษร้ายมิตร เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงว่า พระวิธุรบัณฑิตได้ให้ความสําคัญกับหน้าที� ที�
กลัยาณมิตรพึงกระทาํต่อกนั  และหนา้ที�ที�กตญั�ูชนพึงกระทาํต่อบุพพการีชน (9/64/296-483/88Z) 8.9.11) เนื0อหา
ที�พระวิธุรบณัฑิตไดก้ราบทูลถึงวิธีการรักษาราชอาํนาจหรือวิมานให้ดาํรงอยู่สืบต่อไปแก่ทา้ววรุณนาคราชและ
พระนางวมิลา โดยการไม่ประทุษร้ายในเหล่านาคมีพระโอรสเป็นตน้ทั0งทางกายและวาจา ปกครองขา้ราชบริพาร
โดยธรรม  อีกประการหนึ�งแสดงให้เห็นถึงว่าพระวิธุรบณัฑิตนั0นไดใ้ห้ความสําคญักบัหน้าที�ที�กลัยาณมิตรพึง
กระทําต่อกัน หน้าที� ที� ปุพพการีชนพึงกระทํากตัญ�ูชนต่อ และหน้าที� ที� ผู ้บังคับบัญชาพึงกระทําต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (9/64/296-483/8-Z) 8.9.12) เนื0อหาที�พระเจา้โกรัพยราชทรงใชร้าชอาํนาจตรัสสั�งให้พวกขา้ราช
บริพารและชาวกรุงอินทปัตตท์ั0งหลายทุกหมู่เหล่าจดัเตรียมสถานที�เครื�องบรรณาการต่างๆ เพื�อมอบแก่พระวิธุร
บณัฑิต ซึ� งชนทั0งหลายเมื�อทราบวา่พระวิธุรบณัฑิตปลอดภยักลบัมาก็ต่างกนัยินดีและร่วมกนักระทาํตามรับสั�ง
อย่างขมีขมนั  แสดงให้เห็นถึงว่า ในการนี0 พระเจา้โกรัพยราชทรงใชพ้ระราชอาํนาจที�ถูกตอ้งชอบธรรม ถูกใจ
ประชาชนชาวกรุงอินทปัตตจึ์งไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดี (9/64/296-483/8YV) 

8.85) เนื0อหาของมหาเวสสันดรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการเมือง อาํนาจ อาํนาจหน้าที�และ
ความรับผิดชอบปรากฏอยู ่-V เนื0อหา ไดแ้ก่  8.85.1) เนื0อหาที�พระเจา้สีพีนั0นไดท้รงสู่ขอพระนางผสุดีพระราชธิดา
ของเจ้ามทัทราชเพื�อมาอภิเษกสมรสกับพระสัญชัยกุมารผูเ้ป็นโอรส  แสดงให้เห็นถึงว่าพระเจ้าสีพีและพระ
เจา้มทัทราชทั0งสองพระองคน์ั0นไดท้าํการสนัถวไมตรีผูกมิตรเป็นเครือญาติกนั เพื�อรักษาอธิปไตยราชอาํนาจเป็น
บา้นพี�เมืองน้องร่วมป้องกนัอริราชศตัรูผูรุ้กราน (10/64/484-814/2) 8.85.-) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชนั0นทรง
ทราบวา่ผุสดีเทพกญัญาผูเ้ป็นอคัรมเหสีจะจุติจากเทวโลกแลว้จึงไดต้รัสให้ผุสดีเทพกญัญาไดรั้บพร 85 ประการ 
ตามประสงค ์แสดงใหเ้ห็นถึงวา่ แมท้า้วสกักเทวราชก็ทรงปฏิบติัหนา้ที�ที�สามีจะพึงกระทาํต่อภรรยา (10/64/484-
814/7) 8.85.V) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชนั0นทรงทราบวา่ผุสดีเทพกญัญาเป็นผูป้ระมาท ไม่ไดห้มั�นพิจารณาถึง
ความสิ0นอาํนาจวาสนาบุญญาธิการของตนที�จะดาํรงอตัภาพเป็นเทพแลว้ จึงไดต้รัสบอกใหท้ราบ และใหผุ้สดีเทพ
กญัญานั0นเลือกรับพร85 ประการก่อนที�จะจุติไปจากเทวโลก แสดงให้เห็นถึงอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบมี
จาํกดัอาย ุอยูใ่นกฎไตรลกัษณ์ จึงตอ้งสาํรวมระวงัในการใชแ้ละไม่ใช ้ให้ถูกตอ้งตามความเหมาะสม (10/64/484-
814/11) 8.85.Y) เนื0อหาที�ผสุดีเทพกญัญาไดข้อพรจากทา้วสักกเทวราชทั0ง 85 ขอ้  ซึ� งพรทั0ง 85 ขอ้นั0นเป็นสิ�งที�ทาํ
ใหพ้ระนางผสุดีไดม้าซึ�งอาํนาจทั0งโดยตรงหรือโดยออ้ม (10/64/484-814/14) 8.85.Z) เนื0อหาที�พระเจา้สีพีมหาราช
ได้นาํพระนางผุสดีมาอภิเษกสมรสกบัพระสัญชัยราชโอรส แลว้สละราชสมบติัมอบอาํนาจหน้าที�ให้แก่พระ
เจา้สัญชยัไดบ้ริหารราชการปกครองบา้นเมืองต่อไป อีกประการหนึ�งพระเจา้สญชยัไดท้รงปฏิบติัหน้าที�ที�บิดา
มารดาจะพึงปฏิบติัต่อบุตรธิดา ดว้ยการสู่ขอคู่ครองให ้ (10/64/484-814/18) 8.85.6) เนื0อหาที�พระเจา้สญชยันั0นเมื�อ
ทรงทราบวา่พระนางผสุดีทรงครรภก็์ไดพ้ระราชทานเครื�องบริหารครรภ ์แมพ้ระนางผุสดีทรงประสงคจ์ะบริจาค
ทานก็ทรงสละพระราชทรัพยเ์พื�อบริจาคทานต่างๆ แมท้รงประสงค์จะประพาสพระนครก็ตรัสสั�งให้ตกแต่ง
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ประดบัประดาให้วิจิตร แมค้ลอดแลว้ก็พระราชทานนางนมผูเ้วน้จากโทษถึง 6Y นาง เป็นตน้ แสดงให้เห็นถึงว่า
พระเจ้าสญชัยทรงปฏิบัติหน้าที�ที�สามีพึงปฏิบัติต่อภรรยา และบิดามารดาพึงปฏิบัติต่อบุตรธิดา(10/64/484-
814/24) 8.85.7) เนื0อหาที�พระเวสสันดรเมื�อมีพระชนมพรรษาได ้ Y-Z ปีก็พระราชทานเครื�องประดบัแก่นางนม
ทั0 งหลาย แสดงให้เห็นถึงว่าพระเวสสันดรทรงปฏิบัติหน้าที� ที�ผูบ้ ังคับบัญชาพึงปฏิบัติต่อผูใ้ต้บังคับบัญชา 
(10/64/484-814/34) 8.85.8) เนื0อหาที�พระเจา้สญชยัทรงปรึกษากบัพระนางผุสดีครั0 นพระเวสสันดรมีพระชนมายุ
ได ้86 พรรษาก็ไดน้าํพระนางมทัรีผูเ้ป็นพระราชธิดาของพระเจา้มทัทราชมาทาํพิธีอภิเษกสมรสกบัพระเวสสันดร 
ซึ�งแสดงให้เห็นถึงพระเจา้สญชยันั0นทาํสันถวไมตรีผูกมิตรกบัพระเจา้มทัทราช อีกทั0งยงัทรงปฏิบติัหนา้ที�ที�บิดา
มารดาจะพึงปฏิบติัต่อบุตรธิดา ดว้ยการสู่ขอคู่ครองให้อีกดว้ย  (10/64/484-814/41)  8.85.9) เนื0อหาที�ชาวนคร 
กลิงครัฐครั0 นเกิดทุพภิกขภยัมีความเดือดร้อนในดา้นการดาํรงชีพ แต่ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่หรือไม่มีการ
ดาํเนินการแกไ้ขอนัใดจากฝ่ายบริหารราชการแผ่นดิน จึงไดร้วมตวัประชุมกนัที�หนา้พระราชนิเวศน์เรียกร้องให้
พระราชานครกาลิงครัฐไดเ้ร่งดาํเนินการแกไ้ขเหตุการณ์ดงักล่าวให้ดีขึ0น แสดงให้เห็นถึงวา่ชาวนครกาลิงครัฐได้
แสดงพฤติกรรมทางการเมืองเพื�อเรียกร้องสิทธิผลประโยชน์ของตนเอง อาจจัดเข้าในลักษณะเกมจลาจล 
(10/64/484-814/46) 8.85.85) เนื0อหาที�พวกคนที�มีชื�อเสียง พระราชบุตรทั0งหลาย พ่อคา้ ชาวนาทั0งหลาย พราหมณ์
ทั0งหลาย  ทั0งกองชา้ง กองมา้ กองรถ กองราบ  ชาวนิคม ชาวสีพีทั0งสิ0นประชุมกนัเพราะทราบวา่พระเวสสันดรได้
พระราชทานชา้งแก่พราหมณ์ทั0ง  8 ไป ดว้ยความเขา้ใจวา่ชา้งปัจจยันาคนั0นเป็นสัตวม์งคลนาํความเจริญมาให้แก่
บา้นเมืองเมื�อถูกคนอื�นนาํไปจากเมืองบา้นเมืองก็คงพินาศ จึงเกิดความไม่พอใจและพากนัไปกราบทูลร้องเรียน
พระเจา้สญชยัใหท้รงทราบและทรงทาํการเนรเทศพระเวสสนัดรใหอ้อกไปจากพระนคร อาจจดัเขา้ในลกัษณะเกม
จลาจล (10/64/484-814/58) 8.85.88) เนื0อหาที�พระนางมทัรีนั0นไดก้ราบทูลกบัพระเวสสันดรผูถู้กเนรเทศไปอยูใ่น
ป่าว่า จะขอติดตามไปปรนนิบติัรับใชด้ว้ย จะไม่ขออยู่เป็นหมา้ยปล่อยให้พระเวสสันดรไปลาํบากอยูใ่นป่าเขา
เพียงลาํพงั แสดงให้เห็นถึงว่าพระนางมทัรีทรงปฏิบติัหนา้ที�ที�ภรรยาพึงปฏิบติัต่อสามี ดว้ยการร่วมทุกขร่์วมสุข
ดว้ยกนั (10/64/484-814/70) 8.85.8-) เนื0อหาที�พระเจา้สญชยัทรงปฏิบติัตามมติของมหาชนที�จะใหเ้นรเทศใหพ้ระ
เวสสนัดรออกไปอยูป่่า แมจ้ะมีความรักในพระเวสสนัดรผูเ้ป็นโอรสก็จาํตอ้งทาํพระหฤทยัให้อยูใ่นอุเบกขาธรรม 
ความยุติธรรม ปราศจากอคติทั0 ง Y ปฏิบัติตามราชประเพณี กล่าวคือ การปลงพระชนม์ การจองจาํสําหรับผู ้
ประพฤติวตัรปฏิบติัธรรมนั0นเป็นสิ�งที�ไม่ควรทาํ เหล่าบณัฑิตท่านไม่สรรเสริญ ดงันั0นชาวพระนครจึงเลือกวิธีการ
เนรเทศเสนอต่อพระเจา้สญชยั แสดงใหเ้ห็นถึงการใชร้าชอาํนาจของพระเจา้สญชยัแมจ้ะเป็นการไม่ถูกพระหฤทยั
ของพระองคแ์ต่ก็ทรงเคารพในการตดัสินใจของมหาชนจึงทรงทาํการเนรเทศพระเวสสันดร ทั0งยงัทรงมองการณ์
ไกลไปวา่ ใหพ้ระเวสสนัดรไดท้รงเสด็จหลบไปสกัพกัหนึ�งรอจนกวา่มหาชนสงบอารมณ์มีสติปัญญาเกิดขึ0นแลว้
จึงค่อยใหพ้ระเวสสนัดรเสด็จกลบัมา หากวา่ทรงเยื0อใหพ้ระเวสสนัดรอยูใ่นพระราชวงัต่อไปอาจจะเกิดการจลาจล
แมชี้วิตของพระเวสสันดรอาจจะทรงรักษาไวไ้ม่ได(้10/64/484-814/76) 8.85.8V) เนื0อหาที�พระยาเจตราชทั0ง 6 
หมื�นพระองคเ์มื�อทรงทราบวา่พระเวสสนัดรเสด็จผา่นมายงันครของพวกตนจึงไดเ้สด็จไปทาํการตอ้นรับตรัสถาม
ถึงสารทุกขสุ์ขดิบและถวายการบาํรุง แสดงใหเ้ห็นถึงอาํนาจบารมีคุณงามความดีของพระเวสสันดรแมจ้ะถูกปลด
จากตาํแหน่งพระราชาแลว้เนรเทศออกจากพระนครแต่ก็ทรงมีผูเ้คารพนบัถือเลื�อมใสศรัทธายาํเกรงเป็นอนัมาก 
(10/64/484-814/92) 8.85.14) เนื0อหาที�พระเวสสนัดรถูกพระยาเจตราชทั0ง 6 หมื�นอญัเชิญใหเ้สวยราชยที์�มาตุลนคร 
เพราะทรงมีความสามารถที�จะพฒันาบา้นเมืองใหเ้จริญรุ่งเรืองเป็นลาํดบัได ้ แต่ก็ทรงปฏิเสธเพื�อป้องกนัไม่ใหเ้กิด
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ปัญหาทางการเมืองระหวา่งกรุงสีพีกบัมาตุลนคร เพราะศูนยร์วมอาํนาจในตอนนั0นอยู่ที�เมืองสีพีส่วนเมืองอื�นๆ 
เป็นประเทศราชเท่านั0น หากวา่พระเวสสนัดรทรงรับปกครองมาตุลนครก็จะพฒันาใหรุ่้งเรืองเฟื� องฟูขึ0นเป็นลาํดบั
ทาํให้เป็นที�เพ่งเล็งของกรุงสีพีซึ� งกลวัวา่จะมีกาํลงัทดัเทียมและเป็นภยัแต่ความมั�นคง คงตอ้งเกิดพฤติกรรมทาง
การเมืองหรือสงคามเป็นแน่ ดงันั0นจึงไม่ทรงรับ (10/64/484-814/95) 8.85 .15) เนื0อหาที�ภพของทา้วสักกเทวราช
นั0นเร่าร้อน เป็นเหตุใหท้า้วสกักเทวราชทรงตรวจดูแลว้ทรงทราบวา่พระเวสสันดรพร้อมทั0งพระมเหสีพระโอรส
และพระธิดาเสด็จเข้ามาถึงป่าหิมพานต์แล้วก็ทรงดําริว่าควรที�จะจัดที�พกัถวาย  จึงใช้เทวราชอํานาจตรัส
มอบหมายงานให้พระวิสสุกรรมเทพบุตรเทพให้ไปดาํเนินการเพื�อก่อสร้างบรรณศาลาและเตรียมเครื�องบริขาร
แห่งบรรพชิตถวาย แมพ้ระวิสสุกรรมเทพบุตรครั0 นไดรั้บมอบหมายงานแลว้ก็ไปดาํเนินการให้เสร็จสมบูรณ์เป็น
อย่างดี อนัแสดงให้เห็นถึงการใชเ้ทวราชอาํนาจในทางที�ชอบธรรมนาํไปสู่สุคติ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูอื้�นได้
กระทาํในสิ�งที�เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสงัคมอื�นๆ และพระวสิสุกรรมก็มีความรับผิดชอบ ใชอ้าํนาจหนา้ที�ทาํ
การงานที�ไดรั้บมอบหมายให้เสร็จเป็นอย่างดี (10/64/484-814/100) 8.85.16) เนื0อหาที�นางอมิตตตาปนาแมเ้ป็น
ภรรยาของพราหมณ์ชูชกผูแ้ก่เฒ่าก็ปฏิบติัตนเองอยูใ่นกรอบของศีลธรรม ปฏิบติัหนา้ที�ของตนอยา่งบริบูรณ์ ไม่
ประมาทกบัการเป็นภรรยาที�ดีปรนนิบติัพราหมณ์ชูชกเป็นอยา่งดี จนพวกพราหมณ์หนุ่มผูมี้ภรรยาที�ไม่ดีละเลย
หนา้ที�การเรือนของตนยกเอามาคุกคามภรรยาของตนวา่ไม่อาจเทียบกบันางอมิตตตาปนาได ้(10/64/484-814/104) 
8.85.17) เนื0อหาที�พระชาลีกุมารและพระกณัหาชินากุมารีไดใ้ห้ความร่วมมือกบัพระเวสสันดรเพื�อที�จะบาํเพ็ญ
มหาปัญจทานบารมีกล่าวคือ การใหท้รัพยสิ์�งของ อวยัวะ ชีวติ บุตรธิดา และภรรยา ใหเ้ตม็ ซึ�งจะเป็นเหตุให้บรรลุ
พระสัมมาสัมโพธิญาณ  แสดงให้เห็นถึงนํ0 าพระหฤทยัของพระกุมารและพระกุมารีทั0 งสองอนัเป็นการปฏิบัติ
หน้าที�ที�บุตรธิดาจะพึงกระทาํต่อบิดามารดา (10/64/484-814/138) 8.85.18) เนื0อหาที�พระเวสสันดรไดรั้บทุกข์
โทมนสัเพราะพระโอรสและพระธิดานั0นถูกพราหมณ์เฆี�ยนตีทารุณกรรมฉุดกระซากลากไปต่อหนา้พระพกัตร์จึง
เกิดพระดาํริวา่จะติดตามไปฆ่าพราหมณ์แลว้นาํพระโอรสและพระธิดาทั0งสองกลบัคืนมา แต่ก็ทรงมีสติดาํริดว้ย
เหตุผลไดว้า่ การที�พระองคท์รงปรารถนาพระสมัมาสมัโพธิญาณนั0นจาํตอ้งสละทุกสิ�งทุกอยา่งแมก้ระทั�งบุตรธิดา
ก่อนจึงจะประสบผลสาํเร็จ หากยงัมีอาลยัอยูก็่ไม่สามารถจะสาํเร็จได ้อีกทั0งเมื�อใหท้านแลว้ก็ตอ้งสละให้ขาดไม่มี
ความอาลยัหรือเสียดายเดือดร้อนภายหลงั การมีความเสียดายเดือดร้อนในภายหลงันั0นไม่ใช่สิ�งที�พึงกระทาํ แมก้าร
ใชพ้ลงัอาํนาจในการเบียดเบียนผูอื้�นก็เป็นสิ�งไม่น่าสรรเสริญ จึงสงบพระหฤทยัไวไ้ด ้แสดงให้เห็นถึงการที�พระ
เวสสันดรทรงใชส้ติปัญญามีเหตุผลในการใชพ้ลงัอาํนาจของพระองค์ ไม่ใชอ้ย่างคนขาดสติปัญญาหรือไม่ใช้
อย่างคนที�มีอคติ Y (10/64/484-814/146) 8.85.19) เนื0อหาที�พระนางมทัรีไดใ้ห้ความร่วมมือกบัพระเวสสันดร
เพื�อที�จะบาํเพญ็มหาปัญจทานบารมีกล่าวคือ การให้ทรัพยสิ์�งของ อวยัวะ ชีวิต บุตรธิดา และภรรยา ให้เต็ม ซึ� งจะ
เป็นเหตุใหบ้รรลุพระสมัมาสมัโพธิญาณ  แสดงใหเ้ห็นถึงนํ0 าพระหฤทยัของพระนางมทัรีอนัเป็นการปฏิบติัหนา้ที�
ที�ภรรยาจะพึงกระทาํต่อสามี ดว้ยการให้ความสนับสนุนให้ทาํคุณงามความดี (10/64/484-814/163) 8.85.25) 
เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชไดพ้ระราชทานพรแก่พระเวสสันดรและพระนางมทัรีถึง _ ประการ ตามแต่ทรงพระ
ประสงค์ แสดงให้เห็นถึงการใชเ้ทวราชอาํนาจในทางสร้างสรรค์เป็นประโยชน์แก่ผูค้นส่วนมากของทา้วสักก
เทวราช ซึ� งเป็นตัวอย่างของการที�คนดีมีคุณธรรมได้รับอาํนาจหน้าที�นั�นเอง (10/64/484-814/169)  8.85.21) 
เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชไดท้รงใชเ้ทวราชอาํนาจของพระองค์ให้ฝนโปกขรพรรษตกลงในท่ามกลางสมาคม
กษตัริยท์ั0 ง 6 พระองค์และเหล่าบริวาร ทาํให้กษตัริยท์ั0 ง 6 ไดฟื้0 นคืนสติอีกครั0 ง แสดงให้เห็นถึงการใชเ้ทวราช
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อาํนาจในทางสร้างสรรค์เป็นประโยชน์แก่ผูค้นส่วนมากของทา้วสักกเทวราช ซึ� งเป็นตวัอย่างของการที�คนดีมี
คุณธรรมไดรั้บอาํนาจหนา้ที�นั�นเอง (10/64/484-814/191) 8.85.22) เนื0อหาที�พระเจา้สญชยันั0นไดท้รงยอมรับผิดต่อ
การกระทาํที�ไดท้รงกระทาํไปกบัพระเวสสนัดร ทรงให้พระเวสสันดรผูเ้ป็นโอรสอดโทษให้  และทรงแกไ้ขโดย
การจดัขบวนทพัทั0งหลายมาเชิญให้พระเวสสันดรกลบัไปครองราชยด์งัเดิม โดยมิไดถื้อพระองคเ์องวา่เป็นพระ
บิดาหรือจะเสียพระเกียรติแต่ประการใด แสดงให้เห็นถึงความพร้อมที�จะรับผิดหรือความรับผิดชอบของพระ
เจา้สญชยั อนัเป็นลกัษณะหนึ�งที�พึงประสงคใ์นการใชอ้าํนาจหนา้ที� (10/64/484-814/193) 8.85.23) เนื0อหาที�เนื0อหา
ที�ทา้วสกักเทวราชทรงใชเ้ทวราชอาํนาจของพระองคใ์หรั้ตนะทั0งหลายตกจากนภากาศลงสู่กรุงสีพีสูงประมาณเข่า 
เพื�อช่วยเหลือพระเวสสันดรในการบําเพ็ญทานบารมีต่อไป แสดงให้เห็นถึงการใช้เทวราชอํานาจในทาง
สร้างสรรค์เป็นประโยชน์แก่ผูค้นส่วนมากของทา้วสักกเทวราช ซึ� งเป็นตวัอยา่งของการที�คนดีมีคุณธรรมไดรั้บ
อาํนาจหนา้ที�นั�นเอง ตรงกนัขา้มกบัคนพาลที�มกัจะใชอ้าํนาจหนา้ที�เพื�อประโยชน์ส่วนตน(10/64/484-814/199) 

2) ความสอดคล้องกันระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการเมือง อํานาจ 

อาํนาจหน้าที�และความรับผดิชอบ และองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัการเมืองและอาํนาจ มดีงันี  
 เกี�ยวกบัการเมือง มีเนื0อหาหมายรวมถึงการกระทาํที�ให้ไดม้าซึ� งอาํนาจและใชอ้าํนาจเพื�อให้มีผล

ต่อการตดัสินใจขององคก์าร อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.4) (1/63/1-74/4V)  สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิ
เช่น เฟฟเฟอร์ (Pfeffer) ที�ไดนิ้ยามความหมายของการเมืองในองคก์ารไวว้่าหมายถึง กิจกรรมทั0งหลายที�สมาชิก
แสดงออกในการแสวงหาการสนบัสนุน การใชอ้าํนาจ และการไดม้าซึ�งทรัพยากร เพื�อใหต้นหรือกลุ่มไดรั้บตามที�
ตอ้งการ ภายใตส้ถานการณ์ที�มีความขดัแยง้และมีความไม่แน่นอนสูง1718 

เกี�ยวกบัการเมือง มีลกัษณะของการให้ความสําคญักบัอาํนาจที�ไม่ไดม้าจากสายการบงัคบับญัชา
ตามโครงสร้างองค์การ  การให้ความสาํคญักบัการไดม้าซึ� งอาํนาจ และบุคคลหรือกลุ่มไดรั้บผลประโยชน์จาก
อาํนาจนั0น อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.16) (5/63/303-568/92) สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น มิดเดิล
มิสท์ และฮิทท์ (Middlemist and Hitt) ที�ไดก้ล่าวถึงพฤติกรรมทางการเมืองในองคก์ารวา่มีลกัษณะดงันี0 คือ 8) มี
การใหค้วามสาํคญักบัอาํนาจ (power) ที�ไม่ใช่อาํนาจอนัชอบธรรม (legitimacy) ที�บุคคลหรือกลุ่มบุคคลไดม้าจาก
สายการบงัคบับญัชาตามโครงสร้างขององค์การ -) ดว้ยเหตุดงักล่าวนั0นจึงมีการให้ความสาํคญักบัการไดม้าซึ� ง
อาํนาจ และ V) เป็นเรื�องที�ทาํใหบุ้คคลหรือกลุ่มบุคคลที�มีอาํนาจไดรั้บผลประโยชน์จากการมีและการใชอ้าํนาจที�มี
อยูน่ั0น  

เกี�ยวกบัการเมือง มีประเภทของการเมืองที�ปรากฏอยูห่ลายประเภท ยกตวัอยา่งเช่นการเมืองแบบ
พึ�งพิงผูอื้�น อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.11) (5/63/303-568/73) การเมืองแบบพึ�งพาตนเอง อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.36) 
(5/63/303-568/211) การเมืองแบบสามญั อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.3) (5/63/303-568/22) และการเมืองแบบมีส่วน
ร่วม อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.40) (5/63/303-568/255) สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย  อาทิเช่น บวม (Baum) 
ที�ไดจ้าํแนกการเมืองในองคก์ารออกเป็น Y ประเภท ไดแ้ก่  1) การเมืองแบบพึ�งพิงผูอื้�น 2) การเมืองแบบพึ�งพา
ตนเอง V) การเมืองแบบสามญั และ Y) การเมืองแบบมีส่วนร่วม ดงักล่าวแลว้ 

เกี�ยวกบัการเมือง การเกิดพฤติกรรมทางการเมืองมีสาเหตุที�มามากกวา่หนึ�งสาเหตุ ยกตวัอยา่งเช่น 
การเปลี�ยนแปลงโครงสร้างองคก์าร อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.6.1) (6/64/1-122/1) การแต่งตั0งโยกยา้ย อาทิเช่น เนื0อหาที� 

                                                 

1718 J. Pfeffer, Power in organization (Marshfield, MA: Pitman,89_8), 7. 
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8.=.2) (7/64/123-204/12)  การจดัสรรทรัพยากร อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.22) (5/63/303-568/141) สมดว้ยทศันะของ
นกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น ดาฟท์ (Daft) ที�ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การเมืองในองค์การนั0นมกัจะเกิดขึ0นในเรื�อง
ต่างๆ ต่อไปนี0  คือ 8) การเปลี�ยนแปลงโครงสร้างองค์การ -) การแต่งตั0งโยกยา้ย และ V) การจดัสรรทรัพยากร 
ดงักล่าวแลว้ 

เกี�ยวกับการเมือง มีกลยุทธ์ทางการเมืองหรือเกมทางการเมืองปรากฏอยู่มากกว่าหนึ� งวิธี  
ยกตวัอย่างเช่น การโจมตีหรือตาํหนิผูอื้�น อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.3) (5/63/303-568/22) การใชข้อ้มูลหรือการ
ควบคุมขอ้มูลข่าวสาร และ การสร้างภาพพจน์ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.29) (5/63/303-568/181) การพฒันาหรือการ
สร้างฐานสนบัสนุน อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.10) (5/63/303-568/71) การประจบประแจง อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.1) 
(2/63/75-154/5) การจดัตั0งพนัธมิตร อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.V.1) (3/63/155-213/1) การสมาคมกบับุคคลที�มีอิทธิพล 
อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.2) (2/63/75-154/9) และ การสร้างพนัธะ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.6) (5/63/303-568/73) สม
ดว้ยทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น แอลเล็นและคณะ (Allen, Madison, Porter, Renwick, and Mayes) ที�
ไดก้ล่าวถึงกลยทุธ์ทางการเมืองที�ผูบ้ริหารมกันาํมาใชไ้ว ้_ กลยทุธ์ ซึ� งเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยประกอบดว้ย 
8) การโจมตีหรือตาํหนิผูอื้�น -) การใชข้อ้มูลหรือการควบคุมขอ้มูลข่าวสาร V) การสร้างภาพพจน์การบริหารให้
เกิดความประทบัใจ Y) การพฒันาหรือการสร้างฐานสนบัสนุน Z) การยกยอ่งบุคคลอื�นหรือการประจบประแจง 6)
การจดัตั0งพนัธมิตรหรือกลุ่มผูส้นบัสนุนทางการเมือง =)การสมาคมกบับุคคลที�มีอิทธิพล และ _) การสร้างพนัธะ
(การตอบแทนซึ�งกนัและกนั) 

เกี�ยวกบัอาํนาจ มีเนื0อหาหมายรวมถึงความสามารถของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มใดๆ ที�ทาํให้ผูอื้�น
กระทาํสิ�งใดสิ�งหนึ� งตามที�ตอ้งการ เพื�อทาํให้เป้าหมายที�วางไวบ้รรลุผลสาํเร็จ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8._.5) สมดว้ย
ทัศนะของนักวิชาการทั0 งหลาย อาทิเช่น ดาห์ล (Dahl) ที�ได้กล่าวถึงความหมายของอาํนาจไวว้่า หมายถึง 
ความสามารถของบุคคลหนึ�งที�จะทาํใหบุ้คคลอีกคนหนึ�ง กระทาํสิ�งใดสิ�งหนึ�งที�บุคคลคนนั0นตอ้งการโดยไม่คาํนึง
วา่บุคคลที�จะตอ้งกระทาํการนั0นมีความตอ้งการที�จะทาํหรือไม่1719 

เกี�ยวกบัอาํนาจ หากจาํแนกตามประเภทมีปรากฏอยูม่ากกวา่หนึ�งประเภท ยกตวัอยา่งเช่น  อาํนาจที�
ไดรั้บการยอมรับ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.5) (2/63/75-154/43) อาํนาจในการให้รางวลั อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.2) 
(2/63/75-154/9) อาํนาจในการบงัคบั อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.3) (1/63/1-74/24)  อาํนาจที�มาจากความเชี�ยวชาญ อาทิ
เช่น เนื0อหาที� 8.-.7) (2/63/75-154/49) และอาํนาจจากการอา้งอิงหรือบุคลิกลกัษณะ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Y.7) 
(4/63/213-302/49) สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น เฟรนซ์ และ เรเวน (French and Raven) ที�ได้
จาํแนกอาํนาจไว ้Z ประเภท ไดแ้ก่ 8) อาํนาจที�ไดรั้บการยอมรับ -) อาํนาจในการใหร้างวลั V) อาํนาจในการบงัคบั 
Y) อาํนาจที�มาจากความเชี�ยวชาญ และ Z) อาํนาจจากการอา้งอิงหรือบุคลิกลกัษณะ ดงักล่าวแลว้ 

เกี�ยวกบัอาํนาจ แหล่งที�มาของอาํนาจมีมากกว่าหนึ� งแหล่ง ยกตวัอย่างเช่น ทรัพยากร อาทิเช่น 
เนื0อหาที� 8.85.Y) (10/64/484-814/14) ทกัษะความชาํนาญ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.7) (2/63/75-154/49) องคค์วามรู้ 
อาทิเช่น  เนื0อหาที� 8.Z.20) (5/63/303-568/130) และอภิสิทธิ� ตามกฎหมาย อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.6.6) (6/64/1-122/31) 
สมดว้ยทศันะของนักวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น มินซ์เบิร์ก (Mintzberg) ที�ไดก้ล่าวถึงแหล่งที�มาของอาํนาจใน
องคก์ารวา่ประกอบดว้ย ทรัพยากร ทกัษะความชาํนาญ องคค์วามรู้ และอภิสิทธิ� ตามกฎหมาย ดงักล่าวแลว้ 

                                                 

1719Robert A. Dahl, “The Concept of Power,” Behavioral Science (89Z=): 202-203. 
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เกี�ยวกบัอาํนาจ มีการใชอ้าํนาจในแบบต่างๆ มากกว่าหนึ� งแบบ ยกตวัอย่างเช่น แบบใชอ้าํนาจ
บงัคบั อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.5) (1/63/1-74/48)  แบบอรรถประโยชน์ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Y.1) (4/63/213-302/3)  
และแบบคุณธรรม อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.6.13) (6/64/1-122/69) สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น    
เอท๊ซิโอนี� (Etzioni) ที�ไดชี้0ใหเ้ห็นวา่ บุคคลที�จะเขา้มาเกี�ยวขอ้งกบัองคก์ารที�ใชอ้าํนาจนั0นคือ แบบคนแปลกหนา้ 
แบบที�คิดแต่ประโยชน์เท่านั0น และแบบที�มุ่งความผูกพนั และบุคคลที�เขา้มาเกี�ยวขอ้งกบัองคก์ารนั0นจะขึ0นอยูก่บั
ชนิดของอาํนาจหรืออาํนาจหนา้ที�ที�ใชใ้นองคก์าร ดงันั0นจึงมีแนวโนม้ที�องคก์ารต่างๆ จะอยูร่่วมกนัเป็นกลุ่มตาม
เส้นทแยงมุมจากบนซา้ยมือไปหาล่างขวามือ ซึ� งมีอยู ่Vประเภท คือ 1) องคก์ารแบบใชอ้าํนาจบงัคบั 2) องคก์าร
แบบอรรถประโยชน์ และ V) องคก์ารแบบคุณธรรม ดงักล่าวแลว้ 

เกี�ยวกับอาํนาจหน้าที�  มีเนื0อหาหมายรวมถึงอาํนาจในการปฏิบัติหน้าที�ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัขององคก์าร ซึ� งขึ0นอยู่กบัตาํแหน่งของบุคคล อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.35) (5/63/303-568/208) สมดว้ย
ทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น ด๊าฟท์ (Daft) ที�ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ อาํนาจหนา้ที� หมายถึง พลงัในการ
ผลกัดนัให้มีการทาํงานให้บรรลุเป้าหมายแต่เป็นเพียงที�อธิบายไวต้ามสายการบงัคบับญัชาที�แสดงถึงกลไกของ
ความสัมพนัธ์และการรายงานผลการปฏิบัติงาน  จันทรานี สงวนนาม ที�ได้แสดงทัศนะไวว้่า อาํนาจหน้าที� 
หมายถึง อาํนาจในการปฏิบติัหนา้ที�ตามกฏหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัขององคก์าร ซึ� งขึ0นอยูก่บัตาํแหน่ง (Position) 
ของบุคคล อาํนาจจะหมดไปเมื�อพน้จากตาํแหน่งไม่ว่ากรณีใดๆ อาํนาจชนิดนี0 จดัว่าเป็นอาํนาจภายนอก เป็น
ความสามารถในการทาํใหบุ้คคลอื�นเปลี�ยนแปลงพฤติกรรม โดยใชสิ้�งแวดลอ้มภายนอกตวัมนุษยเ์ป็นตวัควบคุม  
อาํนาจหนา้ที�มกัรวมถึงการใหคุ้ณใหโ้ทษ และการออกคาํสั�งเพิ�มเติม เพื�อเป็นเครื�องมือในการปฏิบติั ผลดีของการ
ใช้อํานาจหน้าที� ก็เพื�อความสะดวกในการบริหาร ทําให้ผู ้ใต้บังคับบัญชายาํเกรง สร้างความมั�นใจให้แก่
ผูบ้งัคบับญัชาช่วยใหก้ารปฏิบติังานรวดเร็วทนัใจ และเพื�อความเป็นระเบียบในการปฏิบติังาน ผลเสียของการใช้
อาํนาจหน้าที�  คือ หากไม่มีความยุติธรรมและใช้อาํนาจหน้าที�อย่างไม่มีศีลธรรม ผูใ้ตบ้ังคับบัญชาอาจหยุด
พฤติกรรมที�ไดช้ั�วขณะได ้

เกี�ยวกบัอาํนาจหนา้ที�  มีลกัษณะที�เกิดขึ0นตามกฎหมายเมื�อดาํรงตาํแหน่งซึ�งมีผลใหผู้อื้�นตอ้งปฏิบติั
ตามอาํนาจหนา้ที�ที�ระบุไวน้ั0น อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.4) (2/63/75-154/28) สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย 
อาทิเช่น เวเบอร์ (Webber) ที�ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ อาํนาจหนา้ที�ที�เกิดขึ0นตามกฎหมายเมื�อดาํรงตาํแหน่งซึ� งมีผลให้
ผูอื้�นตอ้งปฏิบัติตามอาํนาจหน้าที�ที�ระบุไวต้ามระบบราชการ กล่าวคือ เมื�ออยู่ในตาํแหน่งใดก็มีอาํนาจตาม
ตาํแหน่งนั0น เมื�อพน้จากตาํแหน่ง อาํนาจนั0นก็หมดไป ไดแ้ก่ อาํนาจตามกฎหมายของขา้ราชการทหาร ขา้ราชการ
ตาํรวจ นักปกครอง ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา ฯลฯ ด๊าฟท์ (Daft) ที�ไดแ้สดงทศันะไวว้่า คุณสมบติัที�สําคญัของ
อาํนาจหนา้ที�มี V ประการ ดงันี0   8) อาํนาจหนา้ที�เป็นสิ�งที�ห่อหุ้มตาํแหน่งต่างๆ ขององคก์ารไว ้-) อาํนาจหนา้ที�
จะตอ้งไดรั้บการยอมรับจากผูไ้ตบ้งัคบับญัชา และ V) อาํนาจหน้าที�จะไหลตามสายบงัคบับญัชาในแนวดิ�งจาก
ขา้งบนลงสู่ขา้งล่าง ดงักล่าวแลว้ 

เกี�ยวกบัอาํนาจหน้าที�  มีการสร้างอาํนาจ กล่าวคือ มีการใชอ้าํนาจร่วมกนั การมอบหมายอาํนาจ
หนา้ที�ให้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.4) (2/63/75-154/28) สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย 
อาทิเช่น โฮลแลนเดอร์ และ ออฟเฟอร์แมน (Hollander and Offerman) ที�ได้อธิบายการสร้างอํานาจ 
(Empowerment) ไวว้่าเป็นการใชอ้าํนาจร่วมกนั การมอบหมายอาํนาจหน้าที�ให้ผูบ้ ังคบับญัชาในองค์การ ซึ� ง
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วธีิการสร้างอาํนาจนั0นจะช่วยใหบุ้คลากรในองคก์ารมีอิสระในการทาํงานของตนเองไดม้ากขึ0น และช่วยลดปัญหา
ที�เกิดขึ0นในองคก์ารนั0น,  สกอตตแ์ละ เจฟเฟ่ (Scott and Jaffe) ที�พบวา่ปัญหาสาํคญัที�เกิดขึ0นภายในองคก์าร คือ 
บุคลากรเกิดความเบื�อหน่าย ท้อแท้ สิ0นหวงัในการทํางานและเอาใจออกห่างองค์การ เนื�องจากองค์การมี
กฎระเบียบที�เขม้งวดยดึถือเคร่งครัดและมีการเปลี�ยนแปลงยาก ทาํให้บุคลากรขาดความมั�นคง ขาดความกา้วหนา้
ในการทาํงาน จากปัญหาต่างๆ เพื�อความอยูร่อดขององคก์าร จึงเกิดแนวคิดในการสร้างอาํนาจขึ0นมา, และเออร์วิก 
(Unwick) ที�ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัการมอบอาํนาจหนา้ที�ไวว้า่ หากไม่มีการมอบหมายภารกิจและอาํนาจหนา้ที� 
องคก์ารคงไม่สามารถจะบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล เพราะสาเหตุของความลม้เหลวในองคก์ารนั0นมาจาก
ขาดความกลา้ที�จะมอบหมายภารกิจและอาํนาจหนา้ที�อยา่งเหมาะสม และขาดความรู้ในการอบหมายภารกิจและ
อาํนาจหนา้ที� 

เกี�ยวกับอาํนาจหน้าที� มีการให้ความสําคญักับการมอบหมายหน้าที�เพื�อความสําเร็จของงาน 
ยกตวัอยา่งเช่น การมอบหมายงานแก่ผูเ้ต็มใจรับดาํเนินการ การเลือกบุคคลที�มีความสามารถ อาทิเช่นเนื0อหาที� 
8.Z.29) (5/63/303-568/181) สมดว้ยทศันะของ สโทนเนอร์ ฟรีแมน และกิลเบอร์ท (Stonner, Freeman and 
Gillbert) ที�ไดก้ล่าวถึงขอ้จาํกดัในการมอบหมายหน้าที�ที�ทาํให้ไม่สามารถบรรลุผลสําเร็จของงาน ไวด้ังนี0  8) 
บุคคลที�ไดรั้บการมอบหมายหน้าที�ไม่เต็มใจรับ -) มีการมอบหมายหน้าที�ที�ยากเกินความสามารถของผูรั้บ
มอบหมาย  V) มีความไม่ปลอดภยัในการทาํงานY) ผูที้�ไดรั้บมอบหมายหนา้ที�ไม่เขา้ใจมึนงงกบัภาระงานที�ไดรั้บ 
Z) ผูม้อบหมายงานไม่เตม็ใจหรือไม่ไวว้างใจผูไ้ดรั้บมองหมายงาน  6) ผูไ้ดรั้บมอบหมายงานรู้สึกกลวัและสัมผสั
ไดถึ้งความเสี�ยงในหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย และให้ขอ้เสนอแนะไวว้่า ขอ้จาํกดัเหล่านี0 จะถูกกาํจดัออกไปหาก
ผูบ้ริหารปฏิบติั ดงันี0  8) ตดัสินใจโดยเลือกภาระงานที�สามารถมอบหมายให้ผูอื้�นได ้ -) ตดัสินใจเลือกบุคคลที�
เหมาะสมสาํหรับการมอบหมายงาน V) เตรียมทรัพยากรให้เพียงพอสําหรับภาระงานที�มอบหมาย Y) กาํหนด
ภาระหนา้ที�ที�มอบหมายใหช้ดัเจน  Z) ควรเตรียมการสาํหรับการยื�นมือเขา้ไปช่วยเหลือหากมีความจาํเป็น  และ 6) 
สร้างระบบสะทอ้นกลบั  และ วิลเลี�ยมส์ (Williams) ที�ไดแ้สดงขอ้เสนอแนะสาํหรับการหมอบหมายหนา้ที� ไว ้
ดงันี0  8) ควรไวว้างใจบุคคลที�ไดรั้บมอบหมายหนา้ที�วา่เขาสามารถทาํงานนั0นไดเ้ป็นอยา่งดี -) ควรหลีกเลี�ยงการ
คน้หาความสมบูรณ์ดีเลิศทุกประการในผลงานของผูไ้ดรั้บมอบหมาย  V) ควรให้การแนะนาํงานที�เป็นประโยชน์
อยา่งจริงจงักบัผูไ้ดรั้บมอบหมาย  Y)ควรที�ผูม้อบหมายหนา้ที�จะตอ้งรับทราบถึงความสนใจอยา่งแทจ้ริงของผูรั้บ
มอบหมายงาน  Z) ควรติดตามความคืบหนา้ของงานที�ไดม้อบหมายไว ้6)ควรกล่าวคาํชื�นชม ยกยอการทาํงานของ
ผูไ้ดรั้บมอบหมาย =) ไม่ควรรั0 งรอจนถึงนาทีสุดทา้ยในการมอบหมายหนา้ที� และ _) ควรเตรียมทรัพยากรใหพ้ร้อม
เพื�อมอบใหก้บัผูไ้ดรั้บมอบหมายอยา่งไม่บกพร่อง  

เกี�ยวกบัความรับผิดชอบ มีปรากฏทั0งในความหมายของความรับผิดชอบ (responsibility) อาทิเช่น 
เนื0อหาที� 8.4.1) (4/63/213-302/3)  และความหมายของความรับผิดชอบหรือความพร้อมรับผิด (accountability)”  
อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.V.7) (3/63/155-213/51) สมดว้ยทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น เสริมศกัดิ�  วศิาลาภรณ์
และทสันี วงศย์นื ที�ไดใ้หค้วามหมายของแต่ละคาํ ซึ�งมีรายละเอียดดงัที�ไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในตอนตน้ รวมถึงโรมเซ็ค
และดุ๊บนิก (Romzek and Dubnick) ที�ไดอ้ธิบายไวว้า่ Accountability หมายถึง ความสามารถในการตอบคาํถาม
หรืออธิบายพฤติกรรมการกระทาํของบุคคลหรือหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง และความรับผิดชอบในงานหรือการปฏิบติั
หนา้ที�ใหบ้รรลุตามเป้าหมายที�กาํหนดไว ้รวมทั0งการตอบสนองต่อความคาดหวงัของสาธารณะ 
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เกี�ยวกบัความรับผิดชอบ  ประกอบไปดว้ยองค์ประกอบต่างๆ ยกตวัอยา่งเช่น การเปิดเผยขอ้มูล
อยา่งตรงไปตรงมา ความโปร่งใสไร้มารยา การปรับปรุงแกไ้ขในทางที�ดี  อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.85.22) (10/64/484-
814/193) สมดว้ยทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น   กชูาพสกี (Kuchapski) ที�ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ หลกัการ
สาํคญัของความรับผิดชอบหรือความพร้อมรับผิด (accountability) นี0  มีองคป์ระกอบที�สาํคญั 3 ประการ ซึ�งจะตอ้ง
เกี�ยวขอ้งพึ�งพาซึ�งกนัและกนั เพราะไม่สามารถจะสร้างความรับผิดชอบหรือความพร้อมรับผิดไดด้ว้ยตวัเอง ไดแ้ก่ 
1) การเปิดเผย 2) ความโปร่งใส และ3) การแกไ้ขปรับปรุง ดงักล่าวแลว้ 

เกี�ยวกบัความรับผิดชอบ  ความรับผิดชอบที�ดีทาํใหเ้กิดประสิทธิผล เช่น การเขา้ใจตนเอง งานที�ทาํ 
และเพื�อนร่วมงาน การมุ่งให้ความสาํคญักบัความเป็นมนุษย ์ การปฏิบติัอยา่งมีสติปัญญารอบคอบรอบรู้ การมุ่ง
ใช้ทรัพยากรที�มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.9.3) (9/64/296-483/-Y) สมด้วยทัศนะของ
นกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น  ดรักเกอร์ (Drucker) ที�แสดงทศันะเกี�ยวกบัหนา้ที�ความรับผิดชอบของผูบ้ริหารที�มี
ประสิทธิผลไวถึ้ง = ประการดว้ยกนัคือ 8) บริหารตนเอง ผูบ้ริหารตอ้งรู้จกัตนเองทั0งในดา้นจุดแข็ง จุดอ่อน และ
วิธีการทาํงานที�ดีที�สุด -) มีทฤษฏีทางการบริหารที�มีลกัษณะและสามารถใช้งานไดจ้ริง V) ใชก้ระบวนการ
ตดัสินใจที�เป็นระบบ เป็นลาํดบัขั0นตอน และมีองคป์ระกอบเฉพาะเรื�องที�ตอ้งเนน้ความสนใจเป็นพิเศษ Y) บริหาร
ทรัพยากรมนุษยด์ว้ยความคิดเห็นที�วา่เป็นเพื�อนร่วมงาน Z) ตดัสินใจที�เกี�ยวกบัคนดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยขอ้มูล
รอบคอบรอบดา้นอย่างเหมาะสม 6) สร้างและการปฏิบติัตามแนวทางแห่งนวตักรรมอย่างเป็นระบบ และ =) 
พยายามเพื�อใหไ้ดรั้บผลลพัธ์ทางเศรษฐศาสตร์ที�ดีที�สุดจากทรัพยากรที�มีอยูแ่ละที�สามารถหาได ้  

เกี�ยวกบัความรับผิดชอบ  มีการใหค้วามสาํคญักบัอาํนาจหนา้ที�ที�มาพร้อมกบัความรับผิดชอบหรือ
ความพร้อมรับผิด  อาทิเช่น  เนื0อหาที�  8.6.11)  (6/64/1-122/61)  สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย  อาทิเช่น  
ดรักเกอร์ (Drucker) ที�แสดงทศันะไวว้า่ หากอาํนาจนั0นไม่ไดถู้กสร้างให้เกิดขึ0นอยา่งสมดุลกบัความรับผิดชอบ 
อาํนาจดังกล่าวก็จะก่อให้เกิดการปกครองที�เป็นเผด็จการ และหากปราศจากความรับผิดชอบ อาํนาจก็มกัจะ
ก่อใหเ้กิดผลเสียเสียต่อการดาํเนินงานอยูเ่สมอๆ  

I) ความแตกต่างกันระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการเมือง อํานาจ 
อาํนาจหน้าที�และความรับผดิชอบ และองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัการเมืองและอาํนาจ มดีงันี  

เกี�ยวกบัการเมือง แมส้าเหตุของพฤติกรรมการเมืองนั0นอาจสอดคลอ้งกบัองคค์วามรู้การบริหารใน
บางทศันะก็ตาม แต่ถึงกระนั0นเนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการเมืองอาจแตกต่างออกไปอีก
ลกัษณะหนึ�ง อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.V.2) (3/63/155-213/5) เมื�อพิจารณาความดงักล่าวอาจกล่าวไดว้า่ พฤติกรรมทาง
การเมืองในองคก์ารมาจาก 8) การแต่งตั0งโยกยา้ยตาํแหน่งหนา้ที�เนื�องมาจากตาํแหน่งใดตาํแหน่งหนึ�งวา่งลงดว้ย
เหตุที� ผูบ้ริหารเสียชีวติ (สิ0นอาย)ุ หรือหมดวาระการดาํรงตาํแหน่ง (สิ0นบุญ) การจดัสรรทรัพยากรอนัเนื�องมาจาก
มีผูต้อ้งการมีอาํนาจในการตดัสินใจในการใชท้รัพยากรนั0นจึงเป็นสาเหตุให้เกิดพฤติกรรมทางการเมืองขึ0น (สัตว์
อื�นผูมี้อานุภาพมากปรารถนาสถานที�นั0น) และพลงัจากบุคคลผูที้�เกี�ยวขอ้งกับองค์การ เช่น บุคคลผูที้�สูญเสีย
ผลประโยชน์  ความคิดเห็นไม่ตรงกนั  หลีกเลี�ยงการงาน หรือถูกปฏิบติัโดยปราศจากความชอบธรรม เป็นตน้ 
(เดชแห่งศีลสมณพราหมณ์ผูต้ ั0งอยูใ่นธรรม)  

เกี�ยวกบัการเมือง เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบักลยทุธ์ทางการเมืองหรือเกม
ทางการเมือง กล่าวถึงกลยทุธ์ทางการเมืองหรือเกมทางการเมืองไว ้- ประการ กล่าวคือ 8) กุศโลบาย อนัหมายถึง 
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อุบายที�ประกอบดว้ยธรรม เป็นธรรมวิธี และ -) เล่ห์กลอุบาย อนัหมายถึง อุบายที�ปราศจากธรรมในการวางแผน 
เป็นอธรรมวิธี  ในส่วนของพระโพธิสัตวน์ั0นจะมุ่งเน้นกุศโลบายอนัธรรมวิธีเป็นหลกั แต่ก็มีปรากฏอยูบ่า้งที�ใช้
อธรรมวิธี เช่นการโกหกสร้างภาพพจน์ แต่ทา้ยที�สุดก็จบลงดว้ยธรรมวิธี อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.40) (5/63/303-
568/255) ซึ�งองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัการเมืองนั0นอาจใชท้ั0งสองวิธีไม่ยิ�งหยอ่นกวา่กนั กล่าวคือ 8) กลยทุธ์
เชิงการเมืองแบบมีจริยธรรม 2) กลยทุธ์ทางการเมืองแบบไร้จริยธรรม ดงักล่าวแลว้ 

เกี�ยวกบัอาํนาจ ประเภทของอาํนาจนั0นแมอ้งคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัอาํนาจสามารถอธิบายได้
แต่ก็เป็นบางส่วนไม่อาจครอบคลุมถึงเนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัอาํนาจไดท้ั0งหมด เช่น พระ
โพธิสตัวน์ั0นไม่เพียงแต่มีอาํนาจที�กล่าวไวใ้นองคค์วามรู้การบริหารแลว้ยงัมีอาํนาจอื�นๆ เช่น อาํนาจที�มาจากการ
บาํเพญ็ส่งสมอบรมบุญบารมี อาํนาจที�มาจากฤทธานุภาพที�เกิดขึ0นจากอภิญญา เป็นตน้ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.11) 
(1/63/1-74/95)  หรือทา้วสกักเทวราชที�ไม่เพียงแต่ทรงมีอาํนาจที�กล่าวไวใ้นองคค์วามรู้การบริหารกล่าวคือ 8) ทรง
มีตาํแหน่งเป็นเทวราชคือราชาของเทพปกครองสวรรค์ชั0นดาวดึงส์และสวรรคช์ั0นตํ�าลงมาจดัเป็นอาํนาจที�ไดรั้บ
การยอมรับ  -) อาํนาจที�จะให้รางวลัผูก้ระทาํคุณงามความดีมีการชมเชยเป็นตน้ V) อาํนาจที�จะสั�งบงัคบัหรือ
ลงโทษผูก้ระทาํผิดมีการขบัออกจากเทวสภาเป็นตน้ Y) อาํนาจที�มาจากความเชี�ยวชาญ ซึ� งทา้วสักกเทวราชนั0นมี
ชื�อเรียกอยูห่ลายชื�อ ในบรรดาชื�อเหล่านั0นมีชื�อหนึ�งคือ ทา้วสหัสนยัหรือทา้วสหัสเนตร หมายถึงเป็นมีสติปัญญา
ความรู้ความสามารถ สามารถที�จะแกไ้ขปัญหาต่างๆ ไดอ้ยา่งฉับไว เมื�อเกิดปัญหาขึ0นมาเทพเจา้เหล่าอื�นคิดเพื�อ
พฒันาหรือแกไ้ขไดเ้พียงไม่กี�วธีิหรือไม่กี�นยัแต่ทา้วสกักเทวราชทรงคิดไดถึ้งพนัวิธีหรือพนันยัเปรียบเช่นกบัมีตา
ถึงพนัตา และ Z) อาํนาจจากการอา้งอิงซึ� งทรงมีบุคลิกลกัษณะเป็นที�เคารพศรัทธาของเหล่าทวยเทพ ทรงมีรัศมี
เปล่งออกจากพระวรกายที�รุ่งเรืองกวา่เหล่าทวยเทพเป็นตน้ แลว้ยงัทรงมีอาํนาจอื�นๆ เช่น ประการแรก : ในส่วน
ภายในทรงมีอาํนาจบารมีซึ� งเกิดจากบุญญฤทธิ� ที�พระองค์ได้สั�งสมอบรมบุญมีทานเป็นตน้ และรักษาธรรมที�
เรียกวา่วตัตบท = ประการไดแ้ก่ 8) เลี0ยงดูบิดามารดา -) อ่อนนอ้มต่อผูมี้คุณสูงกวา่ตน V) เวน้จากคาํหยาบแต่กล่าว
ถอ้ยคาํไพเราะ Y) เวน้จากคาํพูดส่อเสียดแต่กล่าวถอ้ยคาํที�สมานสามคัคี Z) เวน้จากคาํเท็จกล่าวแต่คาํจริง 6) ละ
ความตระหนี�แต่ยนิดีในการให ้และ =) ไม่เป็นผูม้กัโกรธ ให้บริบูรณ์  หรือทรงมีอาํนาจจากความเป็นเทพคือเทพ
ฤทธิ�  เช่น มีทิพยจกัษุ หรือการประทานพรใหส้าํเร็จ เป็นตน้  ประการที� - : ในส่วนภายนอกทรงมีอาํนาจที�ไดจ้าก
การทรัพยากรที�เป็นบุคคล เช่น มีอคัรมเหสีผูง้ามเลิศ Y พระองค ์กล่าวคือ 8) พระนางสุธรรมา -) พระนางสุนนัทา 
V) พระนางสุจิตรา และ Y) พระนางสุชาดา  มีทา้วจาตุมมหาราชกล่าวคือ 8)ทา้วธตรฐ รักษาโลกดา้นทิศตะวนัออก
ทาํหนา้ที�ปกครองคนธรรพ ์-) ทา้ววิรุฬหก รักษาโลกดา้นทิศใตท้าํหนา้ที�ปกครองกุมภณัฑ ์V) ทา้ววิรูปักษ ์รักษา
โลกดา้นทิศตะวนัตกทาํหนา้ที�ปกครองพญานาค  และ4) ทา้วกเุวร หรือ ทา้วเวสวณั หรือวา่ ทา้วเวสสุวรรณ รักษา
โลกดา้นทิศเหนือทาํหนา้ที�ปกครองยกัษ ์เป็นเทวอุปราชทั0ง Y ทิศ มีเอราวณัเทพบุตรเนรมิตองคเ์ป็นชา้งเมื�อจะทรง
ชา้งเป็นราชพาหนะ  มีมาตลีเทพบุตรเป็นสารถีเมื�อจะทรงราชรถทิพยเ์ป็นราชพาหนะ  มีวิษณุกรรมเทพบุตรเป็น
นายช่างวศิกรเมื�อจะทรงประสงคจ์ะสร้างสิ�งใดๆ มีปัญจสิขเทพบุตรผูเ้ป็นใหญ่ในหมู่คนธรรพเ์ป็นผูถ้วายงานดา้น
ดนตรี เป็นตน้ และอาํนาจที�ไดจ้ากการทรัพยากรที�เป็นวตัถุที�เกิดจากการสั�งสมอบรมบุญบารมีมาแต่เดิม เช่น มี
ปราสาทเวชยนัตที์�งามวิจิตรกว่าเหล่าทวยเทพเป็นที�ประทบั มีเทวสภาชื�อสุธรรมาเป็นที�สโมสร มีเทวอุทยาน Y  
แห่ง กล่าวคือ  8) นนัทวนุทยานหรือนนัทวนั (สวนที�รื�นรมย)์ -) ผรุสกวนั หรือ ปารุสกวนั (ป่าลิ0นจี�) V) จิตรลดา
วนั (ป่ามีเถาวลัยห์ลากสีสวยงาม) Y) สักกวนัหรือมิสกวนั (ป่าไมร้ะคน)เป็นที�ประพาสพกัผ่อน มีสระนํ0 าจาํนวน
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หลายสระ เช่น สระนนัทาโบกขรณี ภทัราโบกขรณี จิตรโบกขรณี และธรรมาโบกขรณี เป็นตน้ มีบณัฑุกมัพลศิลา
อาสน์เป็นที�วินิจฉัยปรึกษาธรรม มีตน้ไมทิ้พยชื์�อวา่ปาริฉัตรแผ่กิ�งกา้นสาขาออกดอกส่งกลิ�นหอมอบอวลทั�วทั0 ง
เทพนคร หรือมีอาวุธที�ทรงอานุภาพมากเช่นวชิราวุธเป็นตน้ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.9) (1/63/1-74/79)  สมดว้ย
ทศันะเกี�ยวกบัอาํนาจของนักวิชาการทั0งหลาย  อาทิเช่น เฟรนซ์ และ เรเวน (French and Raven) ที�ไดจ้าํแนก
อาํนาจไว ้Z ประเภท ไดแ้ก่ 8) อาํนาจที�ไดรั้บการยอมรับ -) อาํนาจในการให้รางวลั V) อาํนาจในการบงัคบั Y) 
อาํนาจที�มาจากความเชี�ยวชาญ และ Z) อาํนาจจากการอา้งอิงหรือบุคลิกลกัษณะ และแมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber) 
ที�ไดแ้บ่งอาํนาจของผูบ้งัคบับญัชาไวด้งันี0  8) อาํนาจตามกฎหมาย -) อาํนาจตามประเพณี  และ V) อาํนาจบารมี 
ดงักล่าวแลว้ 

เกี�ยวกบัอาํนาจ สาเหตุที�มาของอาํนาจนั0นแมอ้งคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัอาํนาจสามารถอธิบาย
ไดแ้ต่ก็เป็นบางส่วนไม่อาจครอบคลุมถึงเนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัอาํนาจไดท้ั0งหมด เช่น 
พระโพธิสตัวน์ั0นไม่เพียงแต่มีอาํนาจที�กล่าวไวใ้นองคค์วามรู้การบริหารแลว้ยงัมีอาํนาจอื�นๆ เช่น อาํนาจที�มาจาก
การบาํเพ็ญส่งสมอบรมบุญบารมี อาํนาจที�มาจากฤทธานุภาพที�เกิดขึ0นจากอภิญญา เป็นตน้ ทั0 งยงัมีเนื0อหาที�
แตกต่างออกไป ซึ� งมีนัยเช่นเดียวกันกับประเภทของอาํนาจดังกล่าวไวแ้ล้วนั0 น อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.V.3)  
(3/63/155-213/22)  สมดว้ยทศันะเกี�ยวกบัอาํนาจของนกัวชิาการทั0งหลาย  อาทิเช่น มอร์แกน (Morgan) ที�ไดแ้สดง
ทศันะเกี�ยวกบัแหล่งที�มาของอาํนาจไว ้8Y ประการ ดงักล่าวแลว้ 

เกี�ยวกบัอาํนาจ เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัของอาํนาจแมจ้ะกล่าวถึงอาํนาจ
ต่างๆ สอดคลอ้งกบัองคค์วามรู้การบริหารก็ตาม แต่ถึงกระนั0นก็ไดมุ่้งถึงอาํนาจที�แทจ้ริงที�ไม่มีกาํหนดอายหุรือมี
อายุเวลายืนยาวกว่าอาํนาจทุกประเภทที�ติดตามไปไดทุ้กสถานที�แมใ้นภพภูมิหน้า ทั0 งไม่จาํกาลเวลาที�จะให้ผล 
และมีอาํนาจในการใหผ้ลที�ยติุธรรม นั�นก็คือ อาํนาจที�เกิดจากการสั�งสมอบรมบุญกุศลบารมี มีทานบารมีเป็นตน้ 
หรืออาํนาจที�เกิดจากการก่ออกุศลกรรมทาํความชั�วที�เรียกวา่บาปนั�นเอง เพราะอาํนาจต่างๆ ตามองคค์วามรู้การ
บริหารนั0นต่างก็มีวนักาํหนดหมดอายุหรือมีอายุเวลาที�จาํกดัทุกประเภท และไม่แน่ว่ามีอาํนาจในการให้ผลที�
ยติุธรรม อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Y.7) (4/63/213-302/49) สมดว้ยทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น รากิ0นส์ และ
อีริค (Ragins and Eric) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของอาํนาจไว ้9 ประการ ดงักล่าวแลว้ 

เกี�ยวกบัอาํนาจหน้าที� และความรับผิดชอบ   เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบั
อาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบจะมุ่งให้ความสาํคญักบัอาํนาจหนา้ที�ที�คู่กบัศีลธรรม ดงัคาํวา่ “วิชชาคู่จรณะ-
ธรรมะคู่กบัวินยั” ซึ� งแสดงออกมาเป็นลกัษณะเฉพาะของพระโพธิสัตวใ์นชาดกนั0นๆ เพราะฉะนั0นผูที้�ใชอ้าํนาจ
หนา้ที�จึงตอ้งเป็นบณัฑิตชน ไม่ควรให้พาลชนมาเกี�ยวขอ้ง อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.6.13) (6/64/1-122/69), เนื0อหาที� 
8.6.15) (6/64/1-122/89) ส่วนองค์ความรู้การบริหารนั0นจะมุ่งให้ความสําคญักับอาํนาจหน้าที�ที� คู่กับความ
รับผิดชอบ ซึ� งก็ไม่แน่ว่าอาํนาจหนา้ที�ที�ไดรั้บนั0นจะถูกตอ้งตามทาํนองคลองธรรมเสมอไป สมดว้ยทศันะของ
นักวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น ดรักเกอร์ ( Drucker) ที�กล่าวไวว้่า หากอาํนาจนั0นไม่ไดถู้กสร้างให้เกิดขึ0นอย่าง
สมดุลกบัความรับผิดชอบ อาํนาจดงักล่าวก็จะก่อให้เกิดการปกครองที�เป็นเผด็จการ และหากปราศจากความ
รับผิดชอบ อาํนาจก็มกัจะก่อใหเ้กิดผลเสียเสียต่อการดาํเนินงานอยูเ่สมอๆ  

เกี�ยวกับอาํนาจหน้าที�  และความรับผิดชอบ เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับ
อาํนาจหนา้ที� และความรับผิดชอบนั0นไม่เพียงจะสอดคลอ้งกบัองคค์วามรู้การบริหารที�กล่าวถึงอาํนาจหนา้ที�และ
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ความรับผิดชอบในดา้นกิจการงานต่างๆ เท่านั0น แต่ยงัมีขอบเขตที�ครอบคลุมถึงอาํนาจหนา้ที�ทางศีลธรรมที�มีต่อ
บุคคลรอบขา้งที�ติดต่อสมัพนัธ์ดว้ยซึ�งมีอยู ่6 จาํพวก คือ พ่อแม่ ครูอาจารย ์บุตรธิดาภรรยา ญาติมิตร บริวาร และ
สมณะพราหมณ์ผูป้ฏิบติัดีปฏิบติัชอบ ซึ� งพระพุทธศาสนาเรียกวา่ ทิศ 6 อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.2) (1/63/1-74/17), 
เนื0อหาที� 8.V.5) (3/63/155-213/31), เนื0อหาที� 8.Z.2) (5/63/303-568/13), เนื0อหาที� 8.Y .1) (4/63/213-302/3),  เนื0อหา
ที� 8.Y.5) (4/63/213-302/29), เนื0อหาที� 8.Z.20) (5/63/303-568/130) และ เนื0อหาที� 8.85.16) (10/64/484-814/104) 
ซึ� งองค์ความรู้การบริหารนั0นจะมุ่งเน้นเฉพาะในดา้นอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบในดา้นการปฏิบติังาน
ดงักล่าวแลว้  

2.3 วฒันธรรมองค์การ 

1) เนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัวฒันธรรมองค์การ  
8.8) เนื0อหาของเตมิยชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัวฒันธรรมองค์การปรากฏอยู่ 6 เนื0อหา ไดแ้ก่  

8.8.1) เนื0อหาที�พระนางจนัทาเทวคีรั0นปรารถนาที�จะไดพ้ระโอรสก็ทรงสมาทานรักษาอุโบสถศีลในวนัเดือนเพญ็
เปลื0องเครื�องประดบับรรทมเหนือพระยี�ภู่น้อย ทรงอาวชันาการถึงศีลแลว้ตั0งสัจกิริยาให้ไดพ้ระโอรส แสดงให้
เห็นถึงวฒันธรรมความเชื�อสําหรับผูมี้สีลาจารวตัรเมื�อปรารถนาสิ�งใดสิ�งหนึ� งก็จะทาํศีลของตนให้บริบูรณ์ 
(1/63/1-74/9) 8.8.2) เนื0อหาที�พระเจา้กาสิกราชตรัสถามถึงความรู้สึกของเหล่าอมาตยที์�มีต่อการประสูติของพระ
ราชกุมาร พวกอมาตยจึ์งก็ไดทู้ลให้ทรงทราบถึงความยินดีของพวกตนที�ไดรั้ชทายาทมาสืบสันตติวงศ์ แสดงให้
เห็นถึงทาํเนียมปฏิบติัในการสืบทอดราชสมบติัที�กระทาํโดยการสืบทางสายโลหิต (1/63/1-74/17)  8.8.3) เนื0อหาที�
พระเจา้กาสิกราชครั0 นพระโอรสประสูติแลว้ก็ไดเ้ชิญพราหมณ์มาทาํนายลกัษณะของพระโอรสเพื�อจะรับทราบ
เหตุการณ์ในอนาคต และทรงทาํการขนานพระนามพระโอรส  แสดงถึงวฒันธรรมความเชื�อราชประเพณีที�ปฏิบติั
ต่อพระโอรส  (1/63/1-74/23) 8.8.4) เนื0อหาที�พระเจา้กาสิกราชครั0 นถูกคณะพราหมณ์เท็จทูลถึงการที�พระเตมิย
กุมารเป็นคนกาลกรรณี และจะทาํให้มีอนัตราย V อยา่ง จึงตรัสสั�งให้นายสุนนัทสารถีนาํไปประหารชีวิตโดยให้
ยกขึ0นรถอวมงคลเทียมดว้ยมา้อวมงคลออกไปทางประตูทิศตะวนัตกพาไปยงัป่าชา้ผีดิบขุดหลุมสี�เหลี�ยมแลว้ยก
พระเตมิยกุมารใส่ในหลุมทุบดว้ยจอบที�ศีรษะให้สิ0นพระชนม์  แสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมความเชื�อในสิ�งที�พึง
ปฏิบติักบัคนกาลกรรณี เรื�องทิศ และการปลงพระชนมก์ษตัริยโ์ดยไม่ใหพ้ระโลหิตไหลหยดลงบนพื0นดิน เป็นตน้ 
(1/63/1-74/50) 8.8.5) เนื0อหาที�พระเตมิยกมุารไดอ้ธิบายใหน้ายสุนนัทสารถีไดรั้บทราบถึงทาํเนียมปฏิบติัของการ
บวชว่า คนที�บวชต้องเป็นผู ้ไม่มีหนี0  ดังนั0 นควรที�จะเปลื0องหนี0 ออกจากตัวเองก่อนโดยการนํารถม้าและ
เครื�องประดบัไปคืนแก่พระราชาแลว้จึงกลบัมาบวช (1/63/1-74/71) 8.8.6) เนื0อหาที�ชาวกรุงพาราณสีทั0งหลาย     
นบัตั0งแต่พระเจา้กาสิกราชเป็นตน้ไปไดพ้ากนัออกบวชตามพระเตมิยราชฤๅษีเป็นจาํนวนมาก  ก่อให้เกิดสมาคม
ใหญ่ของเหล่าบรรพชิตที�มุ่งบาํเพญ็สมณธรรม ยงัฌานอภิญญาและสมาบติัใหเ้กิดขึ0นดว้ยกนัทุกคน อยูร่่วมกนัดว้ย
ธรรมอยา่งสงบสุข แมเ้หล่าสตัวท์ั0งหลายจนกระทั�งสิ�งแวดลอ้มก็พลอยไดรั้บอานิสงส์ ทรัพยสิ์�งของที�ถูกสมมติกนั
ว่ามีค่ากลบัไร้ค่า วางอยู่ในสถานที�นั0นๆ ก่อเกิดเป็นวฒันธรรมคือธรรมที�เจริญสมกับชื�ออย่างแทจ้ริง ซึ� งอาจ
เรียกวา่วฒันธรรมธรรมนิยม ไม่ใช่วตัถุนิยมหรือบริโภคนิยม (1/63/1-74/103) 

8.-) เนื0อหาของมหาชนกชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัวฒันธรรมองคก์ารปรากฏอยู ่= เนื0อหา ไดแ้ก่ 
8.-.1) เนื0อหาที�พระอริฏฐชนกครั0นพระเจา้มหาชนกสวรรคตแลว้ก็ทรงไดรั้บราชาภิเษกเป็นพระราชาปกครองกรุง
มิถิลาต่อไป แสดงใหเ้ห็นถึงวา่ทาํเนียมปฏิบติัการสืบทอดราชสมบติักระทาํโดยการสืบทางสายโลหิตซึ� งเป็นพระ
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ราชประเพณี (2/63/75-154/1) 8.-.2) เนื0อหาที�อุทิจจพราหมณ์มหาศาลผูเ้ป็นอาจารยทิ์ศาปาโมกขไ์ดพ้บพระอคัร
มเหสีของพระเจา้อริฏฐชนกที�ลี0ภยัทางการเมืองมาแลว้ไดถ้วายความช่วยเหลือให้อยูใ่นความอุปถมัภข์องตนเอง 
โดยตั0งพระนางนั0นไวใ้นฐานะนอ้งสาวและบอกเหล่าศิษยแ์ละคนในครอบครัวไดรั้บทราบและให้ปฏิบติัต่อพระ
นางอย่างสมควร แสดงให้เห็นว่าในนครกาลจมัปากะนั0นมุ่งให้ความสําคญักบัระบบเครือญาติมาก อยู่กนัเป็น
ครอบครัวใหญ่ ซึ�งหากใครเป็นญาติก็อาจไดรั้บการดูแลคุม้ครองหรือสิทธิพิเศษมากกวา่ฐานะอื�น เป็นค่านิยมที�ถือ
ปฏิบติักนัมา (2/63/75-154/18) 8.-.3) เนื0อหาที�เหล่าอมาตยใ์นเมืองมิถิลาครั0 นทาํวิธีการต่างๆ แลว้ไม่สามารถหาผู ้
มาดาํรงตาํแหน่งพระราชาไดจึ้งมีมติให้ทาํตามราชประเพณีคือการปล่อยผุสสรถ หากวา่ผุสสรถไปจอดขา้งหนา้
บุคคลใดบุคคลนั0นก็จะไดรั้บการราชาภิเษกปกครองกรุงมิถิลาต่อไป (2/63/75-154/40) 8.-.4) เนื0อหาที�ปุโรหิตผูม้า
กบัคณะผูติ้ดตามผสุสรถไดต้รวจดูและทาํนายลกัษณะของพระมหาชนกใหค้นทั0งหลายไดท้ราบโดยทั�วกนัวา่พระ
มหาชนกนั0 นมีลกัษณะที�สมบูรณ์ถูกตอ้งตามตาํรากล่าวไว ้ไม่จาํเพาะแต่จะปกครองกรุงมิถิลาเท่านั0น แมจ้ะ
ปกครองราชสมบติัในมหาทวปีทั0งสี�ก็สามารถปกครองได ้แสดงใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมความเชื�อเกี�ยวกบัการทาํนาย
หรือพยากรณ์ลกัษณะผูที้�เป็นรัชทายาทหรือผูที้�จะดาํรงตาํแหน่งพระราชาพระองคต่์อไปเพื�อคาดการณ์วา่บุคคลนี0
จะเป็นอย่างไรในอนาคต (2/63/75-154/42) 8.-.5) เนื0อหาที�พระมหาชนกทรงประทบับนคอชา้งมงคลเสด็จ
ประพาสยงัพระราชอุทยานอมัพวนัไดท้รงทอดพระเนตรเห็นผลมะม่วงสุกสีสวยที�อยูบ่นตน้ใกลท้างเขา้พระราช
อุทยานแลว้ปรารถนาที�จะเสวยจึงไดท้รงเด็ดมาผลหนึ�งเสวยแลว้ก็เสด็จเขา้พระราชอุทยานไปดว้ยทรงดาํริวา่ครั0 น
กลบัมาจกัเสวยอีก ฝ่ายพวกขา้ราชบริพารผูติ้ดตามปรารถนาจะกินมะม่วงมานานแต่ไม่ไดโ้อกาส เพราะมีทาํเนียม
ปฏิบติัวา่ หากวา่พระราชายงัไม่ไดเ้สวยใครๆ อื�นก็ไม่มีสิทธิ� ที�จะกินแมผ้ลหนึ�ง ครั0นเห็นวา่พระราชาเสวยแลว้ก็พา
กนัรุมแยง่กนัเก็บผลมะม่วงบนตน้นั0นจนทาํใหกิ้�งกา้นใบหกักระจดักระจายล่วงล่นลงมา (2/63/75-154/58) 8.-.6) 
เนื0อหาที�พระมหาชนกทรงทอดพระเนตรเห็นกอ้นเนื0อที�ไม่มีเจา้ของตกอยูร่ะหวา่งทางจึงทรงหยิบเอาเนื0อกอ้นนั0น
ปัดฝุ่ นแลว้ใส่ลงไปในบาตรเสด็จไปยงัที�มีนํ0 าดื�มทรงพิจารณาแลว้ก็เสวยเนื0อนั0น ฝ่ายพระนางสีวลีไม่ทรงเขา้พระ
หฤทยัในพฤติกรรมดงันั0นจึงไดท้รงตาํหนิพระมหาชนกวา่เสวยเนื0ออนัเป็นเดนสุนขัน่าเกลียดเปื0 อนฝุ่ น พระมหา
ชนกจึงไดอ้ธิบายถึงความสะอาดของอาหารโดยนยัเป็นตน้วา่ อาหารที�สะอาดคืออาหารที�คนหรือสตัวไ์ม่หวงแหน
แลว้หรือสละแลว้ไม่ใช่ใชร้าชอาํนาจขู่บังคบัเรียกเก็บมาหรือไปทาํร้ายชีวิตผูอื้�นแลว้ไดม้าซึ� งนับว่าไม่สะอาด 
เพราะการบริโภคบิณฑบาตที�คนอื�นไม่หวงแหนหรือสละแลว้นี0 ถือเป็นธรรมของนักปราชญ์ เป็นธรรมเนียม
ปฏิบติัของบรรพชิต (2/63/75-154/93) 8.-.7) เนื0อหาที�พระนางสีวลีทรงไดอ้ภิเษกพระโอรสใหเ้ป็นพระราชาดาํรง
ตาํแหน่งสืบต่อจากพระมหาชนกผูเ้ป็นพระบิดา ณ พระราชอุทยานอมัพวนั ส่วนพระนางก็ทรงผนวชอยู ่ณ พระ
ราชอุทยานอมัพวนันั0น แสดงใหเ้ห็นถึงทาํเนียมปฏิบติัการสืบทอดราชสมบติักระทาํโดยการสืบทางสายโลหิต ซึ� ง
เป็นพระราชประเพณี (2/63/75-154/100) 

8.V) เนื0อหาของสุวรรณสามชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัวฒันธรรมองค์การปรากฏอยู่ -  เนื0อหา 
ไดแ้ก่ 8.V.1) เนื0อหาที�หมู่บา้นของทุกลูกมุารและปาริกากุมารีทั0งสองนั0นทาํอาชีพเป็นนายพรานออกป่าล่าสัตวต์ดั
ชีวติผูอื้�นนาํเนื0อมาบริโภคและขายเลี0ยงชีพ นบัเป็นค่านิยมที�ก่อให้เกิดพฤติกรรมที�บรรพชนกระทาํมาตามลาํดบั 
แต่ทุกลูกมุารและปาริกากมุารีทั0งสองนั0นเป็นสัตวผ์ูบ้ริสุทธิ� เพราะจุติมาจากพรหมโลกพิจารณาเห็นวา่การกระทาํ
เช่นนี0 ก่อใหเ้กิดบาปอกศุลเป็นวฒันธรรมเทียมที�เป็นอธรรมจึงไม่ปรารถนาจะเป็นนายพรานจึงไดพ้ร้อมใจกนัออก
บวชบาํเพญ็สมณธรรมอยูใ่นป่าบริโภคแต่ผลหมากรากไมไ้ม่เบียดเบียนผูอื้�น แมส้ัตวท์ั0งหลายที�อยูใ่นป่าก็พลอย
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ไดรั้บอานิสงคต์่างมีเมตตาจิตไม่เบียดกนัและกนัไปดว้ย จึงก่อให้เกิดวฒันธรรมใหม่ที�อาจเรียกไดว้่าวฒันธรรม
แทห้รือวฒันธรรมธรรมนิยมขึ0น (3/63/155-213/4)  8.V.2) เนื0อหาที�ทุกูลดาบสและปาริกาดาบสินีไดแ้จง้แก่ทา้ว
สกักเทวราชผูป้ระสงคจ์ะใหท่้านทั0งสองมีบุตรถึงทาํเนียมขอ้วตัรปฏิบติัของบรรพชิตที�เวน้จากการเสพโลกธรรม
กล่าวคือการกระทาํของผูค้รองเรือน ทา้วสกักเทวราชจึงไดต้รัสชี0แจงถึงวธีิการที�จะใหป้าริกาดาบสินีมีบุตรโดยไม่
ตอ้งเสพโลกธรรมใหท้ราบ (3/63/155-213/21)  

8.Y) เนื0อหาของเนมิราชชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัวฒันธรรมองคก์ารปรากฏอยู ่ Z  เนื0อหา ไดแ้ก่ 
8.Y.1) เนื0อหาที�พระเจา้มฆเทวราชครั0 นเห็นพระเกศาหงอกแลว้ก็ทรงสละราชสมบติัให้แก่พระโอรสเสด็จออก
ผนวชเป็นฤๅษีบาํเพญ็สมณธรรมอยูใ่นป่า และกล่าวสอนใหพ้ระโอรสของพระองคน์ั0นปฏิบติัเช่นเดียวกนัดว้ย จึง
เป็นผลให้พระราชาที�สืบวงศ์ต่อๆ มาจาํนวนถึง _V,99_ พระองค์ ยึดถือเป็นทาํเนียมปฏิบติัเรื�อยมา (4/63/213-
302/8) 8.Y.2) เนื0อหาที�คณะพราหมณ์ไดต้รวจดูและทาํนายลกัษณะของพระเนมิราชกมุาร แลว้กราบทูลให้พระเจา้
กรุงมิถิลาไดท้รงทราบวา่ พระราชกุมารนี0 เป็นผูเ้กิดมาเพื�อจะสืบต่อพระวงศ์  ต่อแต่พระราชกุมารนี0 ไปเบื0องหนา้
จกัไม่มีผูใ้ดแลว้ และทาํพิธีขนานพระนามวา่ เนมิ  แสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมความเชื�อที�ปฏิบติัเกี�ยวกบัผูที้�เป็น   
รัชทายาทหรือผูที้�จะดาํรงตาํแหน่งพระราชาพระองค์ต่อไป เพื�อคาดการณ์ว่าบุคคลนี0 จะเป็นอยา่งไรในอนาคต 
(2/63/75-154/14) 8.Y.3) เนื0อหาที�พระเนมิราชครั0 นไดค้รองราชยแ์ลว้ก็โปรดให้สร้างโรงทานไวที้� Y ประตูเมือง 
และกลางพระนครอีกหนึ�งโรง รวมเป็น Z โรง พระราชทานทรัพยที์�โรงทานโรงละ 855,555 กหาปณะ รวมวนัละ 
Z55,555 กหาปณะ ทรงรักษาศีล Z อยู่เป็นนิจ สมาทานศีล _ ทุกกึ�งเดือน ชกัชวนให้มหาชนทาํบุญมีทานเป็นตน้ 
ทรงแสดงธรรมสอนประชาชนให้ทราบทางสวรรค์ คุกคามให้กลวัต่อนรก ประชาชนทั0งหลายไดท้าํตามพระ
โอวาทกนัถว้นหนา้ครั0นตายไปแลว้ก็พากนัไปเกิดบนสวรรคอ์ยา่งมากมาย  ไม่มีใครไปเกิดในนรก นรกจึงเป็นดุจ
ว่างเปล่า แสดงให้เห็นถึงการที�ชาวกรุงมิถิลามีวฒันธรรมธรรมนิยมจึงทาํให้ได้รับสุขทั0 งโลกนี0 และโลกหน้า 
(ปัจจุบนัและอนาคต/ยคุตนเองและยคุทายาท) (2/63/75-154/17) 8.Y.4) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชทรงไดแ้สดงให้
พระเจา้เนมิราชทรงทราบวา่ ในอดีตพระราชาและพราหมณ์ทั0งหลายที�มุ่งหวงัจะไปสู่สุคติภพนั0น  สาํหรับผูค้รอง
เรือนมีวฒันธรรมการทาํบุญดว้ยการบูชายญั แต่การบูชายญันั0นมีอานิสงส์นอ้ย ส่วนผูที้�เบื�อหน่ายคลายกามแลว้ก็
จะมีวฒันธรรมการทาํบุญดว้ยการสละเหยา้เรือนแลว้บาํเพญ็พรตรักษาพรหมจรรยจ์ะไดรั้บอานิสงส์มากกวา่หลาย
เท่า (2/63/75-154/25) 8.Y.5) เนื0อหาที�ทา้วสกักเทวราชทรงไดน้าํเรื�องในอดีตมาเล่าให้พระเนมิราชทรงสดบัวา่ ใน
อดีตมีปุโรหิตคนหนึ�งของพระเจา้กรุงพาราณสีไดฟั้งคุณวเิศษของเหล่าพระดาบสที�อาศยัอยูที่�ริมฝั�งแม่นํ0 าสีทาจาก
พระดาบสรูปหนึ�งที�เขา้มาบิณฑบาตในเมืองจึงเกิดความเลื�อมใสใคร่จะออกบวชบาํเพญ็สมณธรรมดว้ย แต่ถูกพระ
ดาบสรูปนั0นคดัคา้นไวเ้พราะเหตุที�ว่าเหล่าดาบสมีทาํเนียมปฏิบติักนัอยู่วา่จะไม่บวชให้แก่ขา้ราชการ แต่ถา้หาก
ตั0งใจจะบวชจริงตอ้งไปขออนุญาตจากพระเจ้ากรุงพาราณสีลาออกจากราชการก่อนจึงบวชได ้ปุโรหิตเมื�อได้
รับทราบดงันั0นจึงเขา้ไปเฝ้าพระเจา้กรุงพาราณสีเพื�อขออนุญาต ฝ่ายพระเจา้กรุงพาราณสีก็ทรงอนุญาตและขอร้อง
ใหม้าโปรดพระองคด์ว้ยหากบรรลุผลที�มุ่งหวงัแลว้ (2/63/75-154/27)  

8.Z) เนื0อหาของมโหสถชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัวฒันธรรมองคก์ารปรากฏอยู ่85 เนื0อหา ไดแ้ก่ 
8.Z.1) เนื0อหาที�โรงฆ่าสตัวใ์นกรุงมิถิลานั0นหยดุทาํงานไม่ฆ่าสัตวใ์นวนัอุโบสถ (วนัแรมหรือขึ0น _ คํ�า 8Yคํ�า หรือ 
8Zคํ�า) ดงันั0นราชบุรุษผูรั้บพระราชโองการให้ซื0อเนื0อราคากึ�งมาสกมาให้กิ0งก่ากินจึงไม่สามารถจะหาซื0อเนื0อได ้
ครั0นคิดแลว้ก็ไดเ้จาะเหรียญกึ�งมาสกนั0นเอาดา้ยร้อยผกูเป็นเครื�องประดบัที�คอมนั (5/63/303-568/60) 8.Z.2) เนื0อหา
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ที�สํานักเรียนของอาจารยทิ์ศาปาโมกข์นั0นมีทาํเนียมปฏิบติัอยู่ว่า ถา้ธิดาในตระกูลเจริญวยัเป็นสาวแลว้ตอ้งยก
ใหแ้ก่ศิษยผ์ูใ้หญ่ ปิงคุตตรมาณพมาเขา้ศึกษาเล่าเรียนและจบหลกัสูตรในช่วงที�ธิดาของอาจารยทิ์ศาปาโมกขเ์จริญ
วยัเป็นสาวพอดี ดงันั0นอาจารยทิ์ศาปาโมกขจึ์งไดย้กธิดาให้เป็นภรรยาแมจ้ะไม่มีความปรารถนาก็ตาม (5/63/303-
568/63) 8.Z.3) เนื0อหาที�พระนางอุทุมพรเทวีไดพิ้จารณาเห็นวา่พระมโหสถอาย ุ86 ปีแลว้ควรที�จะมีครอบครัวจึง
ได้ปรึกษาพระเจ้าวิเทหราชในเรื� องดังกล่าว พระเจ้าวิเทหราชก็ทรงเห็นสมควรด้วย  เมื�อพระนางมาแจ้งให้
พระมโหสถทราบ พระมโหสถก็รับทาํอาวาหมงคลแต่ขอแสวงหานางกุมาริกาเอง พระนางก็ทรงอนุญาต  
เนื0อความนี0แสดงใหเ้ห็นวา่ กรุงมิถิลานั0นเมื�อมีงานมงคลสมรสจะทาํพีธีกรรมแบบอาวาหมงคลคือการที�ฝ่ายหญิง
ตอ้งไปแต่งงานอยูกิ่นที�บา้นฝ่ายชาย กล่าวต่อถึงพระมโหสถนั0นครั0นไดรั้บอนุญาตแลว้ก็ออกแสวงหานางกุมาริกา
และไดพ้บกบันางอมรากมุาริกา ครั0นพบแลว้ต่างก็ทดสอบปัญญาของกนัและกนัจนเป็นที�พอใจ พระมโหสถจึงได้
ไปยงัเรือนของนางอมราโดยบอกวา่ตนเป็นช่างชุนเสื0อผา้และทาํการรับจา้งชุนเสื0อผา้ในบา้นของนางอมราและใน
หมู่บา้นบริเวณนั0นไดท้รัพยม์าถึงหนึ�งพนักหาปณะแลว้พกัอยูที่�บา้นนางอมราทาํการทดสอบนางอมราอีก --V วนั
จนเป็นที�แน่ใจแลว้ก็มอบเสื0อผา้ที�ตนเตรียมมาให้นางอมราสวมใส่และมอบทรัพยที์�ตนเตรียมมาหนึ� งพนักบัที�
รับจา้งไดม้าอีกหนึ�งพนัแก่บิดามารดาของนางอมราแลว้พาไปยงัเรือนของตน  ซึ� งทาํเนียมปฏิบติัในระหว่างที�
พระมโหสถพกัอยูที่�บา้นนางอมรานี0 คือเมื�อถึงเวลารับประทานอาหารนางอมราก็จะใหบิ้ดามารดาและพระมโหสถ
รับประทานก่อนแลว้ตนเองจึงรับประทานภายหลงั และเวลาเขา้นอนนั0นนางอมราก็จะลา้งเทา้ให้บิดามารดา
และมโหสถก่อนที�จะลา้งเทา้ตนเองแลว้เขา้นอน (5/63/303-568/85) 8.Z.4) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชครั0 นถูก
เทวดาถามปัญหาพลางข่มขู่ว่าหากตรัสตอบไม่ไดจ้ะปลงพระชนม์ให้สิ0น ทรงกลวัต่อมรณภยัจึงตรัสให้เหล่า
บณัฑิตทั0งสี�มีเสนกะเป็นตน้เขา้เฝ้า แต่เหล่าบณัฑิตทั0งสี�นั0นถูกนางอมราซอ้นแผนหลอกให้ตกในหลุมคูถแลว้ให้
จบัโกนผมจนศีรษะโลน้ ครั0 นออกจากบา้นแลว้ถูกชาวกรุงมิถิลามองดูก็เกิดความละอายจึงไม่กลา้มาเฝ้า พระเจา้   
วเิทหราชจึงตรัสสั�งให้ส่งนาฬิกปัฏ  ผืนผา้ทาํรูปดุจทะนานไปพระราชทาน แลว้ให้เอานาฬิกปัฏนั0นๆ สวมศีรษะ
มาเฝ้า เหล่าบณัฑิตจึงไดก้ระทาํตามนั0น  เป็นเหตุให้เกิดการนาํเอานาฬิกปัฏมาสวมศีรษะตั0งแต่ครั0 งนั0นเป็นตน้มา
จนถึงบดันี0  (5/63/303-568/100) 8.Z.5) เนื0อหาที�พราหมณ์เกวฏัไดว้างแผนเพื�อจะยึดประเทศในชมพูทวีปทั0 ง
หมดแลว้ทูลเสนอต่อพระเจา้จุลนีพรหมทตั ฝ่ายพระเจา้จุลนีพรหมทตัก็ทรงเห็นพอ้งดว้ยจึงทรงดาํเนินการตาม
แผนนั0น ครั0 นแผนการดงักล่าวสําเร็จสมพระประสงคแ์ลว้ก็จดัให้มีการดื�มชยบาน ซึ� งจดัเป็นวฒันธรรมที�เมื�อทาํ
กิจการใดๆ สาํเร็จลงแลว้ก็จะมีการเฉลิมฉลองชยัชนะหรือความสาํเร็จนั0นๆ เพื�อบาํรุงขวญัและกาํลงัใจผูป้ระกอบ
กิจนั0นๆ (5/63/303-568/138) 8.Z.6) เนื0อหาที�พราหมณ์เกวฏัไดทู้ลเสนอแผนธรรมยทุธ์เพื�อยึดเอากรุงมิถิลาแก่พระ
เจ้าจุลนีพรหมทัต กล่าวคือฝ่ายพระเจ้าจุลนีพรหมทัตจะจัดให้พระมโหสถและพราหมณ์เกวฏัได้พบกนัในที�
ประชุมชนเห็นได้ถนัด แล้วให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชุมชนว่าคนที�แพ้จะแสดงอาการไหวต่้อผูช้นะ  ซึ� ง
พระมโหสถเป็นผูห้นุ่มส่วนพราหมณ์เกวฏัเป็นผูแ้ก่ ครั0 นทั0งสองมาพบกนัพระมโหสถจะตอ้งไหวพ้ราหมณ์เกวฏั
ตามทาํเนียมที�ผูห้นุ่มตอ้งไหวผู้แ้ก่ เมื�อประชุมชนไม่รู้เท่าทนัถึงการสร้างภาพดงักล่าวเห็นแลว้ก็จะเขา้ใจผิดแลว้วา่
พระมโหสถแพก็้จะสามารถยึดเอากรุงมิถิลาได้โดยง่าย ซึ� งเป็นกลยุทธ์ที�นําเอาวฒันธรรมทาํเนียมปฏิบัติมา
ประยกุตใ์ช ้แต่พระมโหสถมีสติปัญญารู้เท่าทนัจึงมิไดห้ลงกลอุบายดงักล่าว (5/63/303-568/174) 8.Z.7) เนื0อหาที�
นางนกสาลิกาครั0นถูกนกแกว้กล่าวเกี0ยวก็ไดย้กเรื�องวฒันธรรมความเชื�อเรื�องชนชั0นวรรณะมากล่าวแกเ้ป็นทาํนอง
วา่ ตนเองกบันกแกว้นั0นต่างชาติพนัธ์ุวรรณะมิอาจจะอยู่เรียงเคียงรักกนัได ้แต่นกแกว้ก็ยกเรื�องราวในอดีตของ
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พระเจา้ชมัพาวดีมากล่าวแกจ้นทาํให้นางนกสาลิกาใจอ่อนและลว้งความลบันาํไปแจง้แก่พระมโหสถไดส้ําเร็จ 
แสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมความเชื�อของประชาชนนครอุตรปัญจาละสมัยนั0 นไม่นิยมแต่งงานข้ามวรรณะ 
(5/63/303-568/203) 8.Z.8) เนื0อหาที�พระมโหสถไดก้ราบทูลใหพ้ระเจา้วิเทหราชทรงปฏิบติัต่อพระนางนนัทาเทวี
ในฐานะพระสสัสู ทรงปฏิบติัต่อพระปัญจาลจนัทราชกมุารในฐานะพระเชษฐภาดา ทรงปฏิบติัต่อพระนางปัญจาล
จนัทีในฐานะพระอคัรมเหสี ตามทาํเนียมราชประเพณีที�ปฏิบติัมาอยา่ไดท้รงบกพร่อง (5/63/303-568/229) 8.Z.9) 
เนื0อหาที�พระจุลนีราชกุมารเป็นพระโอรสของพระราชามชัฌิมประเทศจึงไม่ยอมเขา้ไปภายใตที้�บรรทมของ
พระราชาปัจจนัตประเทศ แสดงให้เห็นถึงค่านิยมของพระราชาเมืองหลวงที�ต่อพระราชาเมืองประเทศราชหรือ
เมืองขึ0นวา่ทรงมีพระเกียรติที�เหนือกวา่ และเป็นสิ�งที�นิยมปฏิบติักนัมาเพราะวา่เมืองประเทศราชหรือเมืองขึ0นตอ้ง
นอบนอ้มส่งเครื�องบรรณาการต่อเมืองหลวงที�ปกครองตนอยู ่(5/63/303-568/271) 8.Z.10) เนื0อหาที�พระนางจนัทา
เทวไีดแ้จง้ใหพ้ระติขิณมนตรีราชกมุารไดท้ราบวา่ยงัมีพระเชษฐาคือพระจุลนีราชกุมารประทบัลี0ภยัทางการเมือง
อยู่ที�มทัทรัฐและให้นาํพระเชษฐานั0นมาดาํรงตาํแหน่งสืบทอดราชสมบัติ พระติขิณมนตรีราชกุมารจึงไดท้รง
กระทาํดงันั0น แสดงใหเ้ห็นถึงทาํเนียมปฏิบติัวฒันธรรมการสืบทอดราชสมบติัวา่ตอ้งเรียงจากพระเชษฐาไปสู่พระ
กนิษฐาตามลาํดบั (5/63/303-568/275) 

8.6) เนื0อหาของภูริทตัชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัวฒันธรรมองค์การปรากฏอยู่ V เนื0อหา ไดแ้ก่ 
8.6.1) เนื0อหาที�พวกอมาตยค์รั0นพระเจา้พรหมทตัไดส้วรรคตลงแลว้ได ้= วนั ก็ประชุมกนัเพื�อปรึกษาหารือในการ
แสวงหาพระราชโอรสมาดํารงตาํแหน่งสืบต่อราชสมบัติ  แสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมทาํเนียมปฏิบัติในการ
ครองราชสมบติัตอ้งสืบทอดโดยสายโลหิต แต่ถา้หากไม่มีก็จะดาํเนินการตามวฒันธรรมความเชื�อโดยปล่อย
ผสุสรถแสวงหาผูที้�สมควร (6/64/1-122/6) 8.6.2) เนื0อหาที�พระโอรสทั0งสี�จะมาเฝ้าทา้วธตรฐนาคราชและพระนาง
สมุททชาเป็นประจาํ โดยพระโอรสทั0งสามพระองคจ์ะมาเฝ้าเดือนละครั0 ง ส่วนพระภูริทตัจะมาเฝ้าทุกกึ�งเดือน อนั
ถือเป็นทาํเนียมปฏิบติัระหว่างพระโอรสกบัพระชนกและพระชนนี (6/64/1-122/35) 8.6.3) เนื0อหาที�เหล่านาคผู ้
เป็นพระญาติและบริวารครั0 นได้ทราบข่าวว่าพระภูริทตันั0นไดรั้บการช่วยเหลือจากสุทัสสนนาคราชและพระ
ขนิษฐากลบัมาอยา่งปลอดภยัแลว้จึงพากนัมาเยี�ยมเยียนพระภูริทตั แสดงให้เห็นถึงทาํเนียมปฏิบติัที�นาคทั0งหลาย
ไดป้ฏิบติัต่อกนัในหมู่ญาติมิตร (6/64/1-122/100) 

8.=) เนื0อหาของจนัทกมุารชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัวฒันธรรมองคก์ารปรากฏอยู ่V เนื0อหา ไดแ้ก่ 
8.=.1) เนื0อหาที�พราหมณ์กณัฑหาละเมื�อจะทาํการบูชายญันั0นตอ้งมีการให้ขุดหลุมยญัแลว้ทาํการลอ้มรั0 วให้แน่น
หนา ทั0งนี0 เพื�อเป็นการป้องกนัผูที้�ไม่เห็นดว้ยมาทาํลายพิธี ซึ�งเป็นวฒันธรรมพิธีกรรมที�พราหมณ์ในโบราณกาลได้
กระทาํกันมา (7/64/123-204/19) 8.=.2) เนื0อหาที�ประชาชนชาวกรุงบุปผวดีได้ปลดพระเจ้าเอกราชออกจาก
ตาํแหน่งพระราชาแลว้ให้ไปอยู่ในวรรณะคนจัณฑาลในหมู่บา้นคนจณัฑาลแลว้ทาํพิธีราชาภิเษกแก่พระจนัท
กมุารผูเ้ป็นพระโอรสสืบราชสมบติัแทน แสดงใหเ้ห็นถึงทาํเนียมปฏิบติัของการสืบทอดราชสมบติัโดยสายโลหิต 
(7/64/123-204/62) 8.=.3) เนื0อหาที�พระจนัทกุมารครั0 นพระเจา้เอกราชถูกชาวกรุงปุบผวดีปลดออกจากตาํแหน่ง
พระราชาแลว้ใหไ้ปอยูใ่นวรรณะคนจณัฑาลในหมู่บา้นคนจณัฑาลแลว้ก็ทรงเสด็จไปบาํรุงเลี0ยงพระบิดามิไดข้าด 
แต่มิไดท้รงไหวเ้นื�องดว้ยวฒันธรรมความเชื�อระหวา่งวรรณะนั�นเอง (7/64/123-204/63) 

8._) เนื0อหาของมหานารทกสัสปชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัวฒันธรรมองคก์ารปรากฏอยู ่- เนื0อหา 
ไดแ้ก่ 8._.1) เนื0อหาที�ชาวกรุงมิถิลาครั0นถึงวนัเพญ็เดือน 8-  ก็จะจดังานมหรสพพากนัตกแต่งพระนครและภายใน
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พระราชฐานอย่างตระการตาเป็นวฒันธรรมพิธีกรรมเฉลิมฉลองภายหลงัฤดูการเก็บเกี�ยวพืชพนัธ์ุธัญญาหาร 
(8/64/205-295/4) 8._.2) เนื0อหาที�พระเจา้องัคติราชและชาวกรุงมิถิลารวมถึงนายวีชกะนั0นครั0 นถึงวนั 8Y หรือ 8Z 
คํ�า ก็ต่างรับรู้ว่าเป็นวนัอุโบสถ หากใครประสงคจ์ะรักษาศีลอุโบสถก็เป็นทาํเนียมปฏิบติัที�จะรักษาในวนันี0  แม้
พระนางรุจาราชธิดาก็จะเสด็จไปเฝ้าพระเจา้องัคติราชในวนั 8Y คํ�า พระเจา้องัคติราชก็จะพระราชทานทรัพยใ์ห้แก่
พระนางรุจาราชธิดาเพื�อนาํไปใหท้าน ในวนัรุ่งขึ0นพระนางรุจาราชธิดาก็จะสมาทานศีลอุโบสถและทรงใหท้านแก่
คนกาํพร้า คนเดินทางไกล ยาจกและวนิพกเป็นอนัมาก (8/64/205-295/26)  

8.9) เนื0อหาของวธุิรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัวฒันธรรมองคก์ารปรากฏอยู ่6 เนื0อหา ไดแ้ก่ 8.9.1) 
เนื0อหาที�พระเจ้ากรุงอินทปัตต์ได้สวรรคตลงบรรดาอมาตยข์า้ราชบริพารทั0 งหลายก็ทาํการราชาภิเษกให้พระ
โกรัพยกมุารสืบราชสมบติัต่อไป แสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมทาํเนียมปฏิบติัในการครองราชยส์มบติัตอ้งสืบทอด
โดยสายโลหิต (9/64/296-483/16) 8.9.2) เนื0อหาที�ปุณณกยกัษที์�แปลงมาในเพศมาณพครั0 นถูกพระเจา้โกรัพยราช
ตรัสถามถึงชาติตระกลูก็ไดพิ้จารณาวา่ควรจะทูลบอกไปอยา่งไรจึงจะไม่ใหพ้ระเจา้โกรัพยราชนั0นดูหมิ�นได ้จึงได้
ตดัสินใจทูลบอกชาติในอดีตของตนวา่ชื�อปุณณกะ กจัจายนโคตร ซึ� งเป็นโคตรที�สูง แสดงให้เห็นถึงวฒันธรรม
ความเชื�อเรื�องชั0นวรรณะ(9/64/296-483/47) 8.9.3) เนื0อหาที�ปุณณกยกัษไ์ดก้ล่าวเตือนพระวิธุรบณัฑิตวา่พระวิธุร
บณัฑิตนั0นถูกพระเจา้โกรัพยราชพระราชทานให้แก่ตนเองแลว้ พระวิธุรบัณฑิตจึงเปรียบเสมือนทาสของตน 
ดังนั0นจึงมีวฒันธรรมทาํเนียมปฏิบัติว่าผูใ้ดเป็นทาสผูน้ั0 นควรที�จะปฏิบัติประโยชน์แก่ผูเ้ป็นนาย (9/64/296-
483/67) 8.9.4) เนื0อหาที�พระวิธุรบณัฑิตไดก้ล่าวสอนบุตรธิดาของตนในทาํเนียมปฏิบติัเมื�อรับราชการอยูใ่นราช
สาํนกั เป็นตน้วา่ ไม่ควรนั�งอาสนะเสมอกบัพระราชา เป็นตน้ (9/64/296-483/69) 8.9.5) เนื0อหาที�พระวิธุรบณัฑิต
ครั0นพระเจา้โกรัพยราชผูไ้ม่ปรารถนาจะใหพ้ระวธุิรบณัฑิตจากไปจึงทรงประสงคจ์ะตรัสสั�งใหพ้วกขา้ราชบริพาร
ฆ่าปุณณกมาณพให้ตาย ก็ไดก้ราบทูลพระเจา้โกรัพยราชให้ทรงรักษาทาํเนียมปฏิบติัของพระมหากษตัริยที์�ตอ้ง
รักษาคาํสตัยต์รัสแลว้ไม่คืนพระดาํรัสไว ้ไม่ให้ทาํลายคาํสัตยเ์พียงเพราะเห็นแก่ตนเอง (9/64/296-483/90) 8.9.6) 
เนื0อหาที�ชาวกรุุรัฐทั0งหมดนบัตน้แต่พระเจา้โกรัพยราชเป็นตน้ลงไป ไดต้ั0งอยูใ่นโอวาทของพระวิธุรบณัฑิตพากนั
รักษาศีล บาํเพญ็บุญมีทานเป็นตน้ บาํเพญ็ทางสวรรคใ์ห้บริบูรณ์ ครั0 นสิ0นอายแุลว้ก็ไปบงัเกิดในสุคติโลกสวรรค ์
จดัเป็นวฒันธรรมคือธรรมที�เจริญสมกบัชื�ออยา่งแทจ้ริง ซึ�งอาจเรียกวา่วฒันธรรมธรรมนิยม (9/64/296-483/144) 

8.85) เนื0อหาของมหาเวสสนัดรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัวฒันธรรมองคก์ารปรากฏอยู ่ 6  เนื0อหา 
ไดแ้ก่ 8.85.1) เนื0อหาที�พระเจา้สิวมีหาราชครั0นไดน้าํพระนางผสุดีราชธิดาของพระเจา้มทัทราชมาอภิเษกสมรสกบั
พระสญชัยราชกุมารแลว้ก็ทรงสละราชสมบัติให้พระสญชัยราชกุมารสืบราชสมบัติต่อไป แสดงให้เห็นถึง
วฒันธรรมทาํเนียมปฏิบัติการครองราชสมบติัที�สืบทอดโดยสายโลหิต (10/64/484-814/1) 8.85.2) เนื0อหาที�
พระราชานครกาลิงครัฐครั0นถูกประชาชนทั0งหลายร้องเรียนจึงไดท้รงสมาทานรักษาศีลอุโบสถถึง = วนั เพื�อจะให้
ฝนตกตอ้งตามฤดูกาล  แสดงใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมความเชื�อสาํหรับผูมี้สีลาจารวตัรเมื�อตอ้งการสมประสงคใ์นสิ�ง
ใดสิ�งหนึ�งก็จะสมาทานรักษาศีลอุโบสถ (10/64/484-814/49) 8.85.3) เนื0อหาที�พระเจา้สญชยัไดท้รงอธิบายให้พระ
นางผุสดีทราบว่าที�ไดท้รงเนรเทศให้พระเวสสันดรไปอยูป่่านั0นไม่ใช่ไม่ทรงรักแต่เนื�องดว้ยเคารพต่อขตัติยราช
ประเพณีทาํเนียมปฏิบติั เพราะชาวเมืองสีพีทั0งหลายโกรธเคืองต่อพระเวสสนัดรจึงรวมตวักนัคิดจะลงทณัฑ ์เพราะ
พระเวสสนัดรเป็นผูป้ระพฤติธรรมและเป็นกษตัริยไ์ม่ควรจะถูกปลงประชนมใ์ห้โลหิตไหลนองแผ่นดินหรือถูก
คุมขงั ตอ้งทาํตามราชประเพณีคือการเนรเทศ รอเวลาที�ชาวเมืองสีพีหายโกรธเคืองก็อาจกลบัมาดาํรงตาํแหน่งเดิม
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ได ้และที�ทรงทาํเช่นนี0 เพื�อจะรักษาพระชนม์ของพระเวสสันดรไวน้ั�นเอง (10/64/484-814/75) 8.85.4) เนื0อหาที�
พระนางมทัรีได้อธิบายเหตุผลที�จะไปประทับอยู่ด้วยพระเวสสันดรในป่าโดยนัยว่า หญิงหมา้ยนั0นเป็นสิ�งที�
ตรอมตรมในโลก ถูกผูอื้�นตาํหนิเบียดเบียนเป็นตน้  แสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมค่านิยมที�ไม่ยอมรับหรือดูหมิ�น
หญิงที�หยา่ร้างกบัสามี (10/64/484-814/81) 8.85.5) เนื0อหาที�พระเวสสันดรไดพิ้จารณาถึงประเพณีทาํเนียมปฏิบติั
ของการบาํเพ็ญบารมีเพื�อการเป็นพระพุทธเจา้นั0นว่าหากไม่อาจทาํมหาบริจาคทั0ง Z คือ บริจาคทรัพย ์บริจาค
อวยัวะ  บริจาคชีวติ บริจาคบุตร  และบริจาคภรรยาไดก็้จะไม่อาจบรรลุความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้
ไดเ้ช่นกนั (10/64/484-814/148) 8.85.6) เนื0อหาที�พระชาลีราชกมุารกราบทูลแก่พระเจา้สญชยัผูถ้ามถึงสาเหตุที�ไม่
มานั�งร่วมราชอาสน์กบัพระองคว์า่ตอนนี0ตนเองกบันอ้งเป็นทาสของผูอื้�นจึงไม่สามารถที�จะไปนั�งร่วมราชอาสน์
กบัพระอยักาได ้ แสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมความเชื�อเรื�องชั0นวรรณะที�ชนชั0นวรรณะที�ต ํ�ากว่าไม่สามารถทาํสิ�ง
หนึ�งสิ�งใดกบัชนชั0นวรรณะที�สูงกวา่ได ้(10/64/484-814/174) 

2) ความสอดคล้องกนัระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัวฒันธรรมองค์การ

และองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัวฒันธรรมองค์การ มดีงันี  
มีเนื0 อหาหมายรวมถึงแบบแผนของความคิด ความเชื�อ ความคาดหวงั ค่านิยม ทัศนคติ และ

พฤติกรรมที�มีร่วมกนัของสมาชิกภายในองคก์าร แสดงออกมาในลกัษณะทั0งนามธรรมและรูปธรรมที�สามารถจบั
ตอ้งได ้เป็นสิ�งที�ถูกถ่ายทอดไปยงัสมาชิกใหม่ๆ โดยที�ไม่รู้ตวัแต่ยินยอมปฏิบติัตามโดยดี มีลกัษณะที�ไม่เป็น
ทางการและมีเอกลกัษณ์เฉพาะตนทําให้องค์การนั0นๆ แตกต่างจากองค์การอื�นๆ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.1) 
(5/63/303-568/60)  สมด้วยความหมายของวฒันธรรมองค์การตามทัศนะของนักวิชาการทั0 งหลาย อาทิเช่น        
เอ็ดการ์ เอช. ชไฮน์ (Edgar H. Schein) ที�ไดใ้ห้ความหมายของวฒันธรรมองคก์ารไวว้า่ หมายถึง แบบแผนของ
ฐานคติที�กลุ่มไดเ้รียนรู้ร่วมกนัวา่ เป็นสิ�งที�สามารถแกปั้ญหาการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสิ�งแวดลอ้มภายนอกและการบูร
ณาการภายในองคก์ารไดเ้ป็นอยา่งดีและไดรั้บการพิจารณาวา่เชื�อถือได ้จึงถูกถ่ายทอดไปยงัสมาชิกใหม่วา่เป็นวิธี
ที�ถูกตอ้งที�จะรับรู้ คิดและรู้สึก เมื�อสมัพนัธ์กบัปัญหาเหล่านั0น1720 

มีสาเหตุการเกิดขึ0นมาจากหลายสาเหตุ ยกตวัอยา่งเช่น สิ�งที�ผูน้าํนั0นให้ความสาํคญั ติดตาม เนน้ย ํ0า
อยู่เสมอ อาทิเช่น เนื0 อหาที�  8.9.3) (7/64/123-204/19) ปฏิกิริยาหรือการตอบสนองต่อเหตุการณ์สําคัญ หรือ
วกิฤติการณ์ที�เกิดขึ0นกบัองคก์าร อาทิเช่น  เนื0อหาที� 8.-.3) (2/63/75-154/40) สิ�งที�ผูน้าํนั0นทาํตนเป็นแบบอยา่ง อาทิ
เช่น  เนื0อหาที� 8.Y.1)  (4/63/213-302/8)  สมดว้ยทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น  ธร สุนทรายุทธ ที�ได้
แสดงทศันะถึงการเกิดขึ0นของวฒันธรรมองคก์ารไวว้า่ โดยทั�วไปแลว้พบวา่ วฒันธรรมจะเกิดขึ0นจากผูก่้อตั0ง และ
สมาชิกเริ�มแรกขององค์การ จะกาํหนดมาตรฐานของพฤติกรรมบางสิ�งบางอยา่งขึ0นมา ซึ� งอาจกล่าวโดยสรุปได้
ดงันี0   8) สิ�งที�ผูน้าํองค์การให้ความสนใจ ติดตาม และควบคุม เน้นย ํ0าอย่างสมํ�าเสมอจะเป็นแบบอย่างให้แก่
พนักงานทั0 งหลาย -) ปฏิกิริยาหรือการตอบสนองต่อเหตุการณ์สําคญั หรือวิกฤติการณ์ที� เกิดขึ0 นกับองค์การ 
กลายเป็นค่านิยมหรือความเชื�อของคนในองคก์ารได ้และ V) สิ�งที�ผูบ้ริหารกระทาํตนเป็นแบบอยา่งสั�งสอนและ
ชี0แนะ ดงักล่าวแลว้ 

                                                 

1720H. Schein, Organization Culture and Leadership, 2nd ed.  (San Francisco : Jossey– 
Bass.,1992), 8-. 
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มีความสําคญัต่อองค์การปรากฏอยู่หลายประการ ยกตวัอย่างเช่น ช่วยแสดงให้เห็นถึงความ
แตกต่างระหว่างองค์การอย่างชัดเจน อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.V.1) (3/63/155-213/4) ทาํให้เกิดความรู้สึกที�เป็น
เอกลกัษณ์  อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.9.5) (9/64/296-483/90)  ช่วยสร้างและพฒันาขอ้ผูกพนัภายในกลุ่ม อาทิเช่น 
เนื0อหาที� 8.-.2) (2/63/75-154/18)  ช่วยเสริมสร้างความมั�นคงในระบบสังคม  อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.5) (2/63/75-
154/58) ช่วยเชื�อมสังคมภายในองค์การ โดยการกาํหนดมาตรฐานของพฤติกรรมที�มีความเหมาะสม อาทิเช่น 
เนื0อหาที� 8.Z.8) (5/63/303-568/229)  ช่วยเสริมสร้างและกาํหนดแบบของเจตคติและพฤติกรรมของสมาชิกใน
องคก์าร อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Y.3) (2/63/75-154/17)  สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่นโมวเ์ดย,์ พอ
เตอร์ และ สเตียร์ส (Mowday, Porter and Steers) ที�ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของวฒันธรรมองค์การที�มีความ
เขม้แข็ง ไวด้งันี0  8) ช่วยให้เห็นความแตกต่างระหวา่งองคก์ารที�ชดัเจน -) วฒันธรรมทาํให้เกิดความรู้สึกที�เป็น
เอกลกัษณ์ V) วฒันธรรมช่วยพฒันาขอ้ผกูพนัภายในกลุ่ม Y) วฒันธรรมช่วยเสริมสร้างความมั�นคงในระบบสังคม 
Z) วฒันธรรมช่วยเชื�อมสังคมภายในองค์การ โดยการกาํหนดมาตรฐานของพฤติกรรมที�มีความเหมาะสม 6) 
วฒันธรรมช่วยเสริมสร้างและกาํหนดแบบของเจตคติและพฤติกรรมของสมาชิกในองคก์าร 

มีระดบัชั0นวฒันธรรมที�ปรากฏในระดบัต่างๆ ยกตวัอยา่งเช่น วฒันธรรมทางกายภาพที�มนุษยส์ร้าง
ขึ0น (artifacts)  อาทิเช่น เนื0อหาที� 8._.1) (8/64/205-295/4) ค่านิยม (Values) อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.V.1) (3/63/155-
213/4)  ฐานคติพื0นฐาน (Basic Assumption) อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.9.2) (9/64/296-483/47) สมดว้ยทัศนะของ
นกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น เอด็การ์ เอช. ชไฮน์ (Edgar H. Schein) ไดแ้บ่งลาํดบัชั0นของวฒันธรรมองคก์ารเป็น 
V ชั0น ไดแ้ก่  ชั0นที� 8  คือ วฒันธรรมทางกายภาพที�มนุษยส์ร้างขึ0น ชั0นที� - คือ ค่านิยม และ ชั0นที� V คือ ฐานคติ
พื0นฐาน ดงักล่าวแลว้ 

มีวฒันธรรมที�ปรากฏมากกวา่หนึ�งประเภท เช่น วฒันธรรมองคก์ารแบบราชการ อาทิเช่น เนื0อหาที� 
8.85.3) (10/64/484-814/75) วฒันธรรมองค์การแบบเครือญาติ อาทิเช่น เนื0 อหาที� 8.-.2) (2/63/75-154/18)  
วฒันธรรมองคก์ารแบบผูป้ระกอบการ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.9.3) (9/64/296-483/67) วฒันธรรมองคก์ารแบบตลาด 
อาทิเช่น  เนื0อหาที� 8.Z.5) (5/63/303-568/138) สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น เฮลล์ไรเกลและ
คณะ (Hellriegel and Others) ที�ไดแ้บ่งวฒันธรรมองคก์ารโดยพิจารณาตวัแปรดา้นการควบคุมว่ามีการเขม้งวด
หรือยดึหยุน่กบัตวัแปรดา้นความสนใจต่อภายนอกหรือภายในองคก์าร ปรากฏเป็นวฒันธรรมองคก์าร Y  ประเภท 
ดังนี0  8) วฒันธรรมองค์การแบบราชการ -) วฒันธรรมองค์การแบบเครือญาติ V) วฒันธรรมองค์การแบบ
ผูป้ระกอบการ และY) วฒันธรรมองคก์ารแบบตลาด ดงักล่าวแลว้ 

I) ความแตกต่างกันระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับวัฒนธรรมองค์การ
และองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัวฒันธรรมองค์การ มดีงันี  

เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับวฒันธรรมองค์การนั0นสอดคลอ้งกนักับองค์
ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัวฒันธรรมองคก์าร แต่มีขอ้ที�แตกต่างกนับางประการ กล่าวคือเนื0อหาของมหานิบาต
ชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัวฒันธรรมองคก์ารนั0นมีลกัษณะเป็นวฒันธรรมองคก์ารในยคุเกษตรกรรมที�มุ่งการผลิต
เพื�อการยงัชีพมากกว่าการผลิตเพื�อมุ่งผลกาํไร เป็นไปในแวดวงที�จาํกดั มีวฏัจกัรของชีวิตการเกิดขึ0น การคงอยู ่
และสลายหายไปที�ยาวนาน ปรับเปลี�ยนไปชา้ ผ่านการพิสูจน์การกลั�นกรองมาเป็นอย่างดี ส่วนองค์ความรู้การ
บริหารเกี�ยวกบัวฒันธรรมองคก์ารนั0นมีลกัษณะเป็นวฒันธรรมองคก์ารในยคุอุตสาหกรรม ยคุเทคโนโลยีขอ้มูล
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ข่าวสารหรือยุคสมยัปัจจุบนัคือยุคโลกาภิวตัน์ ซึ� งจะมุ่งในดา้นผลกาํไร-ขาดทุน คุณภาพ-ปริมาณ ความสําเร็จ-
ความลม้เหลว ความรวดเร็ว-ความล่าชา้ ชยัชนะ-ความปราชยั  เป็นตน้ เป็นไปในแวดวงที�กวา้ง  มีวฏัจกัรของชีวิต
การเกิดขึ0น การคงอยู ่และสลายหายไปที�ค่อนขา้งสั0นและปรับเปลี�ยนไปอยา่งรวดเร็วตามโอกาส ไม่แน่วา่จะผ่าน
การพิสูจน์การกลั�นกรองมาเป็นอย่างดี  พิจารณาไดจ้ากทศันะของนักวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น ดีลและเคเนดี 
(Deal and Kennedy) ที�ไดเ้สนอไวว้า่องคก์ารนั0นมี Y ประเภท และแต่ละประเภทมีวฒันธรรมองคก์ารที�แตกต่าง
กนั รวม Y ประเภทเช่นกนั ดงักล่าวแลว้ 

เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับวฒันธรรมองค์การนั0นมีรูปแบบวฒันธรรม
องคก์ารเชิงตั0งรับมากกวา่รูปแบบวฒันธรรมองคก์ารลกัษณะอื�น อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.2) (1/63/1-74/17)  เนื0อหาที� 
8.-.5) (2/63/75-154/58)  แต่ถึงอยา่งไรก็ตามเนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัวฒันธรรมองคก์าร
นั0นก็ยงัปรากฏรูปแบบวฒันธรรมองคก์ารเชิงรุก อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.=.1) (7/64/123-204/19) ซึ� งในจนัทกุมาร
ชาดกนี0 มีพราหมณ์กณัฑหาละเป็นบุคลาธิษฐานในการแสดงออกถึงการแสวงหาอาํนาจ  การแข่งขนั  และการเป็น
ปฏิปักษต์่อผูอื้�นที�มีความคิดเห็นแตกต่างกนั และการทาํงานที�เนน้ความสมบูรณ์แบบดว้ยวธีิการต่างๆ หรือปรากฏ
ในรูปแบบวฒันธรรมองคก์ารเชิงสร้างสรรค ์ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.6.1) (6/64/1-122/6) ซึ� งแสดงถึงการเปิดโอกาส
ใหส้มาชิกนั0นร่วมกนัทาํงานเพื�อจุดประสงคข์ององคก์ารที�ตอ้งการ มีการมองเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย ์มุ่ง
ประสานสมัพนัธ์กนัและกนั ส่วนองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัวฒันธรรมองคก์ารนั0นมีหลายรูปแบบดว้ยกนั สม
ดว้ยทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น คุกและซูมลั (Cooke and Szumal)  ที�ไดใ้ชบ้รรทดัฐานความเชื�อหลกั
ของสมาชิกในกลุ่มเป็นเกณฑก์ารแบ่งวฒันธรรม ซึ�งแต่ละแบบสมาชิกในกลุ่มหรือองคก์ารจะมีความคิดความเชื�อ
ที�เป็นอยา่งเดียวกนัหรือคลา้ยๆ กนั และใชเ้ป็นบรรทดัฐานเกี�ยวกบัการปฏิบติัตนในองคก์าร โดยแบ่งออกเป็น V 
ประเภท ไดแ้ก่  8) วฒันธรรมแบบตั0งรับ-ปกป้อง -) วฒันธรรมแบบเชิงรุก-ปกป้อง และ3) วฒันธรรมแบบ
สร้างสรรค ์ดงักล่าวแลว้ 

เนื0 อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที� เกี�ยวกับวฒันธรรมองค์การในส่วนที� เกี�ยวกับพระ
โพธิสัตวน์ั0นมีลกัษณะที�มุ่งกล่าวถึงคุณธรรมควบคู่ไปกับคุณภาพ ซึ� งหมายถึงคุณภาพที�แทไ้ม่ใช่คุณภาพเทียม 
กล่าวคือวฒันธรรมธรรมนิยม อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.6) (1/63/1-74/103)  เนื0อหาที� 8.Y.3) (2/63/75-154/17) ซึ� งองค์
ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัวฒันธรรมองค์การนั0นจะมุ่งกล่าวเกี�ยวกบัเรื�องปริมาณควบคู่ไปกบัคุณภาพ  กล่าวคือ
วฒันธรรมวตัถุนิยม อาทิเช่น  แนวคิดของความเป็นเลิศ (Views of Excellence) ซึ� งปีเตอร์และวอเตอร์แมน (Peter 
and Waterman) ไดศึ้กษาเกี�ยวกบัความเป็นเลิศของบริษทัใหญ่และดีที�สุดของอเมริกา และไดพ้บวฒันธรรมที�
เกี�ยวกบัความสาํเร็จของบริษทัต่างๆ จึงไดส้รุปเป็นคุณลกัษณะของบริษทัที�มีความเป็นเลิศไว ้_ ประการ ดงักล่าว
แลว้ หรือ ทฤษฏีแซด (Theory Z) ตามทศันะของ วิลเลี�ยม โออุชิ (William Ouchi) ซึ� งวฒันธรรมองค์การตาม
ทฤษฎีนี0  มีลกัษณะดงันี0 คือ 8) การจา้งงานระยะยาว  -) การตดัสินใจร่วมกนั V) ความรับผิดชอบของแต่ละคน  Y) 
การประเมินผลและการเลื�อนตาํแหน่งชา้  Z) ระบบการควบคุมแบบไม่เป็นทางการ โดยมีการวดัผลการปฏิบติังาน
จากภายนอก  6) เสน้ทางกา้วหนา้ในอาชีพอยูใ่นระดบัปานกลาง และ =) มีความมุ่งมั�นอยา่งกวา้งขวางต่อชีวิตของ
พนกังานทุกดา้น รวมทั0งครอบครัว เป็นตน้ 

เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัวฒันธรรมองคก์ารนั0นเมื�อกล่าวตามเนื0อหาสาระ
แลว้สามารถจาํแนกออกเป็น - ระดบั ไดแ้ก่ 8) วฒันธรรมแท ้หมายถึง วฒันธรรมที�ตรงกบัความหมายของคาํที�
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แปลวา่ ธรรมที�เจริญหรือทาํให้ผูป้ฏิบติัเจริญแบบยั�งยืนตลอดรอดฝั�ง ทั0งในปัจจุบนัและอนาคต ทั0งในยุคตนเอง
หรือยคุทายาทรุ่นต่อๆไป  ทั0งในโลกนี0หรือโลกหนา้ เป็นวฒันธรรมที�มีแก่นสาร ซึ� งโดยมากจะแสดงออกผ่านตวั
ละครฝ่ายดี โดยเฉพาะพระโพธิสัตว ์อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.6) (1/63/1-74/103)  และ -) วฒันธรรมเทียม หมายถึง 
วฒันธรรมที� เจริญหรือทาํให้ผูป้ฏิบัติเจริญแบบไม่ย ั�งยืนหรือไม่ตลอดรอดฝั�ง เป็นแต่เพียงชั�วครู่ขณะ หรือ
ระยะเวลาเวลาใดเวลาหนึ� ง อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.9.2) (9/64/296-483/47) ซึ� งวฒันธรรมการแบ่งแยกมนุษยเ์ป็น
วรรณะที�แปลว่า สีผิวนั0น ก็อาจเขา้กบักาลเวลาในสมยัหนึ� งหรือสถานที�หนึ� งแต่อาจไม่เขา้กบัอีกสมยัหนึ� งหรือ
ขดัแยง้กบัอีกสถานที�หนึ� ง หรืออยา่งที�สุดก็คือไม่ถูกตอ้งตามหลกัของความเป็นมนุษย ์เป็นความเจริญที�ไม่ย ั�งยืน
และไม่ตลอดรอดฝั�ง หรือเจริญไม่ทั�วทุกฝากส่วน เป็นวฒันธรรมที�ไม่มีแก่นสาร ซึ� งหากพิจารณาให้ยิ�งขึ0นไปก็คือ
วฒันธรรมการแบ่งแยกมนุษยโ์ดยมีพื0นฐานมาจากวตัถุนิยมนั�นเอง เช่น ผูอ้ยู่ในวรรณะกษตัริยมี์อาชีพในการ
ปกครองยอ่มจะมีอาํนาจหนา้ที�หรือทรัพยส์มบติัมากซึ�งไดจ้ากภาษีของสามญัชนทั�วไป มีกรรมสิทธิ� ในผืนแผน่ดิน
หรือเป็นเจา้แผน่ดินหรือเขตแดนนั0นๆ ตรงตามความหมายของศพัทว์า่ “กษตัริย ์อนัแปลวา่ ผูมี้เขตแดน” ส่วนผูอ้ยู่
ในวรรณะอื�นที�ต ํ�ากว่า ย่อมจะไร้อาํนาจหน้าที�หรือมีทรัพยส์มบติัน้อย แมอ้ยูใ่นผืนแผ่นดินก็หาไดมี้กรรมสิทธิ�
อยา่งเด็ดขาดไม่ ทั0 งยงัถูกกฏหมายกีดกนัไม่ให้ประกอบอาชีพที�ทาํให้มีรายไดอี้กดว้ย  จึงถือวา่เป็นวฒันธรรมที�
เป็นวฒันธรรมเทียม หรือการแบ่งแยกมนุษยโ์ดยสีผิวเช่นดาํ ขาว หรือเหลืองเป็นตน้ ตามแนวคิดทฤษฏีของ       
คาโรลสั ลินเนียส (Carolus Linnaeus) นกัธรรมชาติวทิยาชาวสวเีดน1721 ก็เป็นสาเหตุให้มีการเหยียดผิวรังเกียจอีก
ฝ่ายหนึ� งจนกระทั�งเบียดเบียนบีฑาซึ� งกนัและกนัดงัเห็นเป็นที�ประจกัษ์แลว้ จึงนับว่าเป็นวฒันธรรมเทียมที�ไม่
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ ในส่วนขององคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัวฒันธรรมองคก์ารนั0นก็มีลกัษณะเช่นกนัคือมีทั0ง
วฒันธรรมองคก์ารแทแ้ละวฒันธรรมองคก์ารเทียม แต่มกัจะไปในดา้นวฒันธรรมองคก์ารเทียมเสียโดยมากเพราะ
เหตุที�มุ่งเนน้ไปในทางวตัถุนิยม สมดว้ยทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่นฮอฟสตีด (Hofstede) ที�ไดจ้าํแนก
วฒันธรรมออกเป็น Y ชั0น ไดแ้ก่ 8) ชั0นเปลือกนอก -) วีรบุรุษ (heroes) V) ธรรมเนียมปฏิบัติ (rituals) และ Y) 
ค่านิยม ดงักล่าวแลว้ 

H.� จริยธรรมองค์การ  
1)  เนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัจริยธรรมองค์การ  
8.8) เนื0อหาของเตมิยชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัจริยธรรมองคก์ารปรากฏอยู ่Z เนื0อหา ไดแ้ก่ 8.8.1) 

เนื0อหาที�พระเจา้กาสิกราชทรงปกครองโดยธรรม กล่าวคือทศพิธราชธรรม ไดแ้ก่ 8) ทาน (ทาน)ํ คือ การให้ 2) ศีล 
(สีล)ํ คือ ความประพฤติที�ดีงามทั0งกายและวาจา 3) บริจาค (ปริจาค)ํ คือ การเสียสละความสุขส่วนตนเพื�อความสุข
ผูอื้�น 4) ความซื�อตรง (อาชฺชว)ํ คือ การสุจริตต่อหนา้ที�การงานของตน ต่อมิตรสหาย ต่อองคก์ารหรือหลกัการของ
ตน 5) ความอ่อนโยน (มทฺทว)ํ คือ การมีอธัยาศยัที�ดี ไม่เยอ่หยิ�งหยาบกระดา้งถือตวั 6)  ความทรงเดช (ตปํ) คือ 
ความเพียรแผดเผากิเลสมิใหค้รอบงาํใจ สาํรวมระวงัยบัย ั0งชั�งใจมิให้ตกไปในอาํนาจฝ่ายตํ�า 7) ความไม่โกรธ (อกฺ
โกธ)ํ คือ การไม่ลุอาํนาจแก่ความโกรธจนเป็นเหตุให้ดาํเนินการผิดพลาด มีจิตประกอบดว้ยเมตตา 8) ความไม่
เบียดเบียน (อวิหิงสา) คือ การไม่กดขี�ข่มเหงผูอื้�นเพื�อประโยชน์ส่วนตวั มีจิตกรุณาปรารถนาให้ผูอื้�นปราศจาก
ทุกข ์ 9) ความอดทน (ขนฺติ) คือการรักษาปกติภาวะของตนไวไ้ด ้ไม่วา่จะถูกกระทบกระทั�งดว้ยสิ�งอนัเป็นที�พึง

                                                 

1721The Wikimedia Foundation, Inc., “Carl Linnaeus,” Wikipedia, the free encyclopedia, 
accessed April 19, 2015, available from http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus 
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ปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนาก็ตาม มีความมั�นคงหนกัแน่นไม่หวั�นไหว 10) ความไม่คลาดจากธรรม (อวิโรธน)ํ 

คือ ความหนกัแน่น ถือความถูกตอ้งเที�ยงธรรมเป็นหลกั1722 (8/6V/8-=Y/8) 8.8.2) เนื0อหาที�พระเจา้กาสิกราชใช้
อาํนาจหนา้ที�ในการลงอาญาแก่พวกโจร ดว้ยการเฆี�ยนดว้ยหนาม การล่ามดว้ยโซ่ตรวนแลว้คุมขงัไว ้การแทงดว้ย
หอก และการเสียบดว้ยหลาว ซึ� งเป็นโทษที�บัญญติัไวต้ามกฎหมายรัฐ ในมุมมองด้านกฎหมายจัดว่าเป็นสิ�งที�
ถูกตอ้งตามจริยธรรมองคก์าร แต่ในดา้นความเป็นจริงตามที�ทรงรับรู้มาของพระเตมิยกุมารนั0นไม่อาจจดัเขา้ใน
ความหมายของศีลธรรมได ้(8/6V/8-=Y/-Y) 8.8.3) เนื0อหาที�คณะพราหมณ์ครั0นถูกพระเจา้กาสิกราชตรัสถามถึงการ
ที�พระเตมิยกมุารไม่เป็นไปตามคาํทาํนาย ก็เท็จทูลเปลี�ยนขอ้มูลจากดีกลายเป็นร้าย โดยกราบทูลวา่จะเกิดอนัตราย
ขึ0นหากไม่รีบนาํพระเตมิยกมุารไปปลงพระชนม ์แสดงใหเ้ห็นถึงการขาดจริยธรรมของคณะพราหมณ์เพียงเพื�อจะ
ไดสิ้�งที�ตนเองปรารถนา (8/6V/8-=Y/YV) 8.8.4) เนื0อหาที�พระเตมิยกุมารครั0 นถูกนายสุนนัทสารถีไดทู้ลถามวา่เป็น
ใคร ก็ตรัสบอกตามความเป็นจริงว่าพระองค์เป็นพระเตมิยกุมารแลว้ตรัสเล่าเหตุผลที�ทรงประพฤติพระองคใ์ห้
ผูค้นพากนัเขา้ใจวา่พิการใหน้ายสุนนัทสารถีทราบ แลว้ตรัสแสดงธรรมให้แก่นายสุนนัทสารถี โดยนยัเป็นตน้วา่ 
การที�จะฆ่าพระโอรสของพระราชาที�ตนเองพึ�งบารมีเลี0ยงชีพนั0นไม่เป็นธรรม ดุจบุคคลนั�งหรือนอนที�ร่มเงาของ
ตน้ไมใ้ดหากจะหกักิ�งใบของตนไมน้ั0นก็ไม่ควร เพราะวา่การประทุษร้ายมิตรเป็นสิ�งไม่ควร หากผูใ้ดขืนทาํผูน้ั0นก็
เป็นคนเลวลามก อนัเป็นจริยธรรมที�บุคลากรพึงกระทาํต่อองคก์ารของตน (8/6V/8-=Y/6Y) 8.8.5) เนื0อหาที�มหาชน
นับตั0งแต่พระราชาเป็นตน้ลงไปที�เขา้มาบวชต่างพากนัประพฤติธรรมจนบรรลุฌานอภิญญาและสมาบติัครั0 น
สิ0นชีวติแลว้ก็ไปบงัเกิดในพรหมโลก แมส้ตัวมี์มา้เป็นตน้ก็ทาํจิตใหเ้ลื�อมใสในบรรพชิตเหล่านั0นครั0นตายแลว้ก็ได้
ไปเกิดในสวรรค์ แสดงให้เห็นถึงว่าองค์การที� มีธรรมย่อมจะก่อให้เกิดความสุขทั0 งในปัจจุบันและอนาคต 
แมก้ระทั�งทรัพยากรอื�นๆ เช่นคนหรือสตัวเ์ป็นตน้ ก็พลอยไดรั้บความสุข  ซึ�งจะต่างจากองคก์ารหรือสมาคมของผู ้
ขาดธรรม องคก์าร คนในองคก์ร สงัคม สิ�งแวดลอ้มต่างๆ ก็พลอยเดือดร้อนไปดว้ย และ ฌานอภิญญาและสมาบติั
นั0นเป็นผลของการเจริญกรรมฐานที�เป็นขอ้ปฏิบติัเพื�อข่มกิเลสอย่างกลางไม่ให้กาํเริบ จดัเป็นจริยธรรมองคก์าร
บรรพชิต (8/6V/8-=Y/856) 

8.-) เนื0อหาของมหาชนกชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัจริยธรรมองคก์ารปรากฏอยู ่ =  เนื0อหา ไดแ้ก่ 
8.-.1) เนื0อหาที�อมาตยค์นใกลชิ้ดพระเจา้อริฏฐชนกผูข้ดัผลประโยชน์กบัพระโปลชนกไดก้ราบทูลความเท็จให้แก่
พระเจา้อริฏฐชนกวา่พระโปลชนกคิดก่อการกบฏ จนเป็นเหตุใหพ้ระโปลชนกถูกคุมขงั แสดงให้เห็นถึงวา่อมาตย์
คนใกลชิ้ดพระเจา้อริฏฐชนกใชว้ิธีการบริหารจดัการแบบไร้จริยธรรม (2/63/75-154/3) 8.-.2) เนื0อหาที�พระโปล
ชนกครั0นถูกคุมขงัแลว้ก็ตั0งสจักิริยาเพื�อใหพ้ระองคพ์น้จากที�คุมขงั และดว้ยอาํนาจความสตัยก็์ทรงสามารถพน้จาก
ที�คุมขงัแลว้ทรงลี0ภยัไปยงัประเทศชายแดนไดส้ําเร็จ แสดงให้เห็นถึงว่าพระโปลชนกทรงมีจริยธรรมกล่าวคือ
ความสัตยห์รือความซื�อสัตยใ์นการปฏิบัติหน้าที�ของพระองค์ดังนั0นจึงทาํให้มีคนภกัดีคอยช่วยเหลือหรืออีก
มุมมองหนึ�งคือไดรั้บการพิสูจน์วา่ไม่ไดผ้ิดคิดก่อการกบฏจริงจึงทาํให้หลุดพน้จากคดีได ้ (2/63/75-154/6) 8.-.3) 
เนื0อหาที�พระมหาชนกครั0นเรืออบัปางลงท่ามกลางมหาสมุทรก็ไม่ทรงทอ้แทร้อพึ�งพิงแต่ผูอื้�นแต่ทรงพึ�งพาตนเอง
ดว้ยการวา่ยนํ0 าขา้มมหาสมุทร เมื�อกาํลงัวา่ยอยูน่ั0นครั0 นถึงวนัอุโบสถก็ทรงสมาทานศีลอุโบสถไม่ละทิ0งศีลธรรม
แมย้ามที�พระองคท์รงลาํบากประสบเคราะห์กรรมเช่นนี0  แสดงให้เห็นถึงวา่พระมหาชนกทรงยึดมั�นในหลกัของ
                                                 

1722มหามกฏุราชวทิยาลยั, พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล, เล่มที� 59 (กรุงเทพฯ:โรงพิมพม์หามกุฏ
ราชวทิยาลยั,2525), 213. 
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ศีลธรรมแมจ้ะเกิดอะไรขึ0นก็ทรงไม่ทอดทิ0งศีลธรรม อนัเป็นการประพฤติตามพุทธภาษิตวา่ ยอมสละทรัพยเ์พื�อ
รักษาอวยัวะ ยอมสละอวยัวะเพื�อรักษาชีวิต ยอมสละทรัพย ์อวยัวะ แมชี้วิตเพื�อรักษาธรรม (2/63/75-154/27) 
8.-.4) เนื0อหาที�พระมหาชนกครั0 นไดท้รงครองราชยใ์นกรุงมิถิลาแลว้ก็ทรงไดส่้งคนไปรับพระมารดาและอุทิจจ
พราหมณ์มาพกัอยูที่�กรุงมิถิลา แสดงให้เห็นถึงจริยธรรมความกตญั�ูของพระมหาชนก (2/63/75-154/48) 8.-.5) 
เนื0อหาที�พระมหาชนกนั0นทรงโปรดใหส้ร้างโรงทานทั0ง Z แห่ง และทรงบาํเพญ็ทศพิธราชธรรม ครองราชยส์มบติั
โดยธรรม ทรงอุปถมัภบ์าํรุงพระปัจเจกพุทธเจา้ทั0งหลาย (2/63/75-154/50 ) 8.-.6) เนื0อหาที�พระนารทดาบสได้
กล่าวถึงอนัตรายที�พระมหาชนกควรหลีกเลี�ยงไม่ให้มี เพราะเมื�อพระมหาชนกแมจ้ะละวตัถุกามที� เป็นวตัถุ
ภายนอกออกบวชแต่ยงัตอ้งละกิเลสกามภายในอีกดว้ย ซึ� งจดัเป็นอนัตรายประกอบดว้ยความหลบั ความเกียจ
คร้าน ความง่วงเหงา  ความไม่ชอบใจ  และความเมาอาหาร การสาํรวมระวงัไม่ใหอ้นัตรายเหล่านี0 เกิดขึ0นจึงเป็นขอ้
ควรประพฤติหรือจริยธรรมของบรรพชิต เปรียบกบัผูบ้ริหารที�ไม่ควรเป็นอนัตรายเพราะวตัถุมีทรัพยเ์ป็นตน้หรือ
กิเลสกามมีความอคติเป็นตน้ (2/63/75-154/80 ) 8.-.7) เนื0อหาที�พระมหาชนกและพระนางสีวลีภายหลงัจากที�ทรง
ผนวชเป็นบรรพชิตแลว้ก็ทรงบรรลุฌานอภิญญาและสมาบติั ครั0 นสวรรคตแลว้ก็ไปบงัเกิดในพรหมโลก ซึ� งฌาน
อภิญญาและสมาบติันั0นเป็นผลของการเจริญกรรมฐานที�เป็นขอ้ปฏิบติัเพื�อข่มกิเลสอยา่งกลางไม่ให้กาํเริบ จดัเป็น
จริยธรรมองคก์ารบรรพชิต (2/63/75-154/104 )  

8.V) เนื0อหาของสุวรรณสามชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัจริยธรรมองค์การปรากฏอยู่ _ เนื0อหา 
ได้แก่ 8.V.1) เนื0อหาที�ทุกูลกุมารและปาริกากุมารีไม่ปรารถนาจะประกอบอาชีพเป็นนายพรานเช่นเดียวกับ     
บรรพบุรุษ จึงไม่ฆ่าสตัวแ์มที้�สุดก็ไม่ขายเนื0อที�เขานาํมาเพราะเห็นวา่เป็นการเบียดเบียนผูอื้�นผิดศีลธรรม  แสดงให้
เห็นถึงวา่จริยธรรมองคก์ารตามขอบเขตความหมายของชาดกหรือพระพุทธศาสนานั0นไม่เพียงแต่เป็นหลกัปฏิบติั
ที�ถูกตอ้งตามกฎหมายรัฐเท่านั0นแต่ยงัตอ้งเป็นหลกัปฏิบติัที�พิจารณาเนื0อหาสาระของงานที�ทาํดว้ยวา่เป็นสิ�งที�ก่อ
ความเดือดร้อนในภายหลงัหรือผิดศีลธรรมหรือไม่ดว้ย (3/63/155-213/V) 8.3.2) เนื0อหาที�ทุกูลกุมารและปาริกา
กมุารีครั0นบวชเป็นดาบสดาบสินีแลว้ก็เจริญเมตตาพรหมวหิารธรรมอยูเ่ป็นนิจ ทาํใหเ้หล่าสรรพสตัวท์ั0งหลายผูอ้ยู่
ใกลเ้คียงกลบัไดอ้านิสงส์ไม่เบียดเบียนกนัและกนั อยูร่่วมกนัอยา่งผาสุก (3/63/155-213/8V) 8.3.3) เนื0อหาที�ทุกูล
ดาบสและปาริกาดาบสินีตาบอดเพราะบุพพกรรมของตน กล่าวคือ ในอดีตทุกูลดาบสประกอบอาชีพเป็นหมอทาํ
การเยยีวยาตาของเศรษฐีคนหนึ�งใหห้ายดีแลว้แต่ถูกเศรษฐีคนนั0นโกงไม่จ่ายค่าเยยีวยาจึงโกรธแลว้กลบัมายงัเรือน
ทาํการปรึกษากบัภรรยาซึ�งเกิดมาเป็นนางปาริกาดาบสินีในชาตินี0 วา่เราจะทาํอยา่งไรดี ภรรยารู้ความก็โกรธกล่าว
วา่เราไม่ตอ้งการค่าเยยีวยาแต่ควรประกอบยาที�ทาํให้ตาบอดแลว้หลอกให้มนัหยอด สามีเห็นดีเห็นงามดว้ยจึงได้
ทาํอยา่งนั0น แสดงใหเ้ห็นถึงการดาํเนินการบริหารกิจการใดๆ ทั0งฝ่ายผูป้ระกอบการหรือลูกคา้หากขาดศีลธรรมก็
ก่อให้เกิดความเดือนร้อนตามมาได ้ต่างกนัแต่สักว่าจะปรากฏออกมาให้เห็นในระยะสั0นหรือระยะยาวเท่านั0น 
(3/63/155-213/-=) 8.3.4) เนื0อหาที�พระเจา้ปิลยกัขราชแมเ้ป็นประมุขของรัฐแต่ขาดศีลธรรมนิยมการเบียดเบียน
ผูอื้�น ทอดทิ0งราชกิจคิดแต่เที�ยวหาความสาํราญจากการประพาสป่าล่าสตัว ์เป็นผลใหเ้กิดความเดือนร้อนกบัผูที้�ได้
ประสบพบเจอหรืออยู่ภายใตก้ารปกครอง (3/63/155-213/VZ) 8.3.5) เนื0อหาที�พระเจา้ปิลยกัขราชนั0นถูกพระ
สุวรรณสามทูลถาม ด้วยพระนิสัยที�ขาดศีลธรรมก็ได้ตรัสโกหกไม่พูดตามความเป็นจริง แต่ครั0 นถูกพระ      
สุวรรณสามผูฉ้ลาดทูลถามซํ0 าอีก ก็จาํพระหฤทยัตอ้งตรัสตามความเป็นจริงในที�สุด แสดงให้เห็นถึงพระนิสัยที�
ขาดศีลธรรมของพระเจา้ปิลยกัขราชแมบุ้คคลที�ใกลต้ายหรือผูเ้ป็นมิตรพระองคก็์ยงัทรงโกหก ซึ� งคาํสัตยห์รือการ
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รักษาคาํพูดนั0 นจัดว่าเป็นสิ�งที�สําคญัโดยเฉพาะผูน้ําหรือผูบ้ริหาร (3/63/155-213/Y=) 8.3.6) เนื0 อหาที�พระ      
สุวรรณสามผูมี้ศีลธรรมครั0 นถูกทาํร้ายบาดเจ็บสาหัสก็ไดรั้บการช่วยเหลือจากผูอื้�น ซึ� งในที�นี0 คือนางเทพธิดา     
พสุนธรี แมพ้ระเจา้ปิลยกัขราชที�คิดจะฆ่าก็กลบักลายมาเป็นมิตรและทรงรับโอวาทไปปฏิบติั อนัเป็นอานิสงส์
แห่งการประพฤติธรรมตามพุทธภาษิตว่า ธรรมนั�นเองย่อมรักษาผูป้ระพฤติธรรม หรือปรากฏในยคุนัทธวรรค 
เมตตากถาวา่ การเจริญเมตตายอ่มไดรั้บอานิสงส์ 11 ประการ ไดแ้ก่ 1) หลบัอยูก็่เป็นสุข 2) ตื�นขึ0นก็เป็นสุข 3) ไม่
ฝันร้าย 4) เป็นที�รักของหมู่มนุษย ์5) เป็นที�รักของเหล่าอมนุษย ์6) เทวดาคุม้ครองรักษา 7) ศาสตราหรือยาพิษทาํ
อนัตรายไม่ได ้ 8) จิตใจเป็นสมาธิ 9) ผิวพรรณผ่องใส และ 10) ไม่หลงในขณะเสียชีวิต และ 11) หากยงัไม่บรรลุ
อมฤตธรรมจะบงัเกิดในพรหมโลก (3/63/155-213/_5) 1.3.7) เนื0อหาที�พระสุวรรณสามทูลกล่าวสอนพระเจา้     
ปิลยกัขราชถึงศีลธรรมจรรยาที�ควรประพฤติ อนัไดแ้ก่ ศีล Z และธรรมจรรยาของพระราชาหรือผูป้กครอง 85 
ไดแ้ก่ 1) การประพฤติธรรมในพระชนกพระชนนี 2) ในพระโอรสและพระมเหสี 3) ในมิตรและอมาตย ์ 4) ใน
พาหนะและพลนิกาย 5) ในชาวบา้นและชาวนิคม 6)ในชาวแวน่แควน้และชาวชนบท 7)ในสมณะและพราหมณ์  
8)ในฝูงมฤคและฝูงปักษีเถิด 9) ประพฤติธรรมสมํ�าเสมอมิให้ขาด และ 10)ประพฤติธรรมอย่างไม่ประมาทไม่
คลาดจากธรรมแมจ้ะสละชีวิตก็ตาม (3/63/155-213/_V) 8.3.8) เนื0อหาที�พระสุวรรณสามและบิดามารดาไดด้าํรง
ตนอยูใ่นศีลธรรม บาํเพญ็สมณธรรมจนบรรลุฌานอภิญญาและสมาบติัครั0 นเสียชีวิตแลว้ก็ไดบ้งัเกิดในพรหมโลก 
ซึ�งฌานอภิญญาและสมาบติันั0นเป็นผลของการเจริญกรรมฐานที�เป็นขอ้ปฏิบติัเพื�อข่มกิเลสอยา่งกลางไม่ให้กาํเริบ 
จดัเป็นจริยธรรมองคก์ารบรรพชิต (3/63/155-213/__) 

8.Y) เนื0อหาของเนมิราชชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัจริยธรรมองคก์ารปรากฏอยู ่Y  เนื0อหา ไดแ้ก่ 
8.Y.1) เนื0อหาที�พระเจ้าเนมิราชทรงโปรดให้สร้างโรงทานทั0ง Z แห่ง ทรงศีล Z สมาทานศีลอุโบสถทุกปักษ ์
ชกัชวนใหม้หาชนทาํบุญกศุล ทรงแสดงธรรมสอนทางสวรรค ์คุกคามมหาชนให้กลวัต่อนรก  (4/63/213-302/19) 
8.Y.2) เนื0อหาที�ทา้วสกักเทวราชในครั0 งที�เป็นพระเจา้กรุงพาราณสีนั0นทรงเลื�อมใสในหมู่พระดาบสผูอ้าศยัอยูที่�ริม
ฝั�งแม่นํ0 าสีทา จึงไดไ้ปถวายความอุปถมัภบ์าํรุงอยูเ่ป็นนิจ โดยการโปรดให้สร้างพระนครอยูใ่นบริเวณนั0นแลว้ให้
บริวารทาํการเกษตรเลี0ยงชีพ ไดด้าํรงพระองคอ์ยูใ่นโอวาทของพระดาบสเหล่านั0น ทรงศีลธรรม บาํเพญ็บุญกุศล
เช่นนี0 ถึงหมื�นปี ครั0นสิ0นพระชนมแ์ลว้ก็ทรงบงัเกิดในสุคติโลกสวรรค ์(4/63/213-302/30) 8.Y.3) เนื0อหาที�พระเจา้
เนมิราชถูกท้าวสักกเทวราชตรัสให้มาตลีเทพบุตรมาทูลเชิญไปเที�ยวชมสวรรค์เพราะเหล่าทวยเทพทั0 งหลาย
ประสงคจ์ะพบ ครั0นไดเ้สด็จไปบนสวรรคแ์ลว้บรรดาเหล่าทวยเทพทั0งหลายต่างพากนัชื�นชมยินดีทูลเชิญให้เสวย
ทิพยสมบติั อนัเป็นบุคลาธิษฐานแสดงใหเ้ห็นถึงวา่ผูที้�มีศีลธรรมนั0นอยูแ่ห่งใดก็มีคนตอ้นรับ อยูแ่ห่งใดแห่งนั0นก็
เป็นสุขราวกบัสวรรคที์�ใหสิ้�งปรารถนาไดทุ้กประการ แมห้ากองคก์ารหรือสถานที�ใดผูค้นต่างมีศีลธรรมองคก์าร
นั0นก็เป็นราวกบัสวรรคเ์ช่นกนั แต่ในทางกลบักนัหากองคก์ารหรือสถานที�ใดผูค้นต่างไร้ศีลธรรมองค์การหรือ
สถานที�นั0นก็ไม่ต่างอะไรกบันิรยะหรือนรกที�แปลวา่ สถานที�ที�ไร้ความเจริญ (4/63/213-302/49) 8.Y.4) เนื0อหาที�
พระเจา้เนมิราชรวมถึงเหล่าพระราชาผูเ้ป็นบรรพบุรุษนบัตั0งแต่พระเจา้มฆเทวราชมา ครั0 นทอดพระเนตรเห็นพระ
เกศาหงอกแลว้ก็ทรงสละราชสมบติัออกผนวชดาํรงตนอยู่ในศีลธรรมบาํเพญ็สมณธรรมจนบรรลุฌานอภิญญา
และสมาบติัครั0 นสิ0นพระชนม์ไปก็ไดบ้งัเกิดในพรหมโลก ซึ� งฌานอภิญญาและสมาบติันั0นเป็นผลของการเจริญ
กรรมฐานที�เป็นขอ้ปฏิบัติเพื�อข่มกิเลสอย่างกลางไม่ให้กาํเริบ จัดเป็นจริยธรรมองค์การบรรพชิต (4/63/213-
302/61) 
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8.Z) เนื0อหาของมโหสถชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัจริยธรรมองคก์ารปรากฏอยู ่ 8Z  เนื0อหา ไดแ้ก่ 
8.Z.1) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0นใหส้ร้างศาลาเสร็จเรียบร้อยแลว้ก็ดาํเนินการช่วยเหลือสงัคมโดยวนิิจฉัยตดัสินคดี
ความแก่ผูเ้ดือดร้อน ตั0งอยูใ่นความยติุธรรม  กล่าวแนะนาํให้มหาชนทราบถึงสิ�งที�ควรทาํและควรเวน้ (5/63/303-
568/17) 8.Z.2) เนื0อหาที�เหล่าบณัฑิตทั0งสี� มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้มีจิตตระหนี�อิจฉาริษยาต่อพระมโหสถจึงทูล
คดัคา้นไม่ให้พระเจา้วิเทหราชนาํมารับราชการ ดว้ยกลวัว่าพระมโหสถจะมาแย่งผลงานของตนเอง (5/63/303-
568/23) 8.Z.3) เนื0อหาที�พระนางอุทุมพรเทวีครั0 นไดรั้บความช่วยเหลือจากพระมโหสถแลว้ก็ระลึกถึงบุญคุณของ
พระมโหสถจึงไดข้อพระราชทานอนุญาตตั0งพระมโหสถไวใ้นตาํแหน่งน้องชาย แลว้ขอพระราชทานเป็นกรณี
พิเศษในการส่งอาหารต่างๆ ไปให้แก่พระมโหสถที�พกัอยูภ่ายนอกพระราชวงั แสดงให้ถึงการที�พระเทวีทรงใช้
ธรรมเป็นเครื�องดาํเนินชีวิตและคบหาผูที้�เป็นบณัฑิตทรงธรรมนาํพาไปสู่ความเจริญ (5/63/303-568/70) 8.Z.4) 
เนื0 อหาที� เหล่าบัณฑิตทั0 งสี� มีเสนกบัณฑิตเป็นต้นได้ร่วมกันใส่ร้ายพระมโหสถว่าขโมยพระราชาภรณ์เพื�อ
เตรียมการที�จะคิดก่อการกบฏ (5/63/303-568/93) 8.Z.5) เนื0อหาที�เหล่าบณัฑิตทั0 งสี� มีเสนกบัณฑิตเป็นตน้ได้
ร่วมกนัวางแผนใส่ร้ายพระมโหสถวา่คิดก่อการกบฏ ดว้ยการทูลยยุงพระเจา้วิเทหราชให้ถามปัญหาเรื�องความลบั
ควรบอกแก่ใครและไม่ควรบอกแก่ใคร (5/63/303-568/114) 8.Z.6) เนื0อหาที�เหล่าบณัฑิตทั0งสี� มีเสนกบณัฑิต     
เป็นตน้ไดท้าํผิดทั0งดา้นกฏหมายและศีลธรรม โดยเสนกบณัฑิตไดฆ่้าโสเภณีคนหนึ�งเพื�อแยง่ชิงเอาเครื�องประดบั 
ปุกกุสะแมต้นเองเป็นโรคเรื0 อนแลว้ทาํการบิดบงัเพื�อจะไดถ้วายตวัรับใชใ้กลชิ้ดพระเจา้วิเทหราช  กามินทะเป็น
โรคประจาํตวัโดยถูกนรเทวยกัขเ์ขา้สิงทุกวนัอุโบสถขา้งแรมมีอาการคลุม้คลั�งเห่าหอนเหมือนสุนขั (มนุษยห์มา
ป่า) แลว้ทาํการบิดบงัเพื�อจะไดถ้วายตวัรับใชใ้กลชิ้ดพระเจา้วิเทหราช  ส่วนเทวินทะไดย้กัยอกมณีรัตนะอนัเป็น
ของหลวงไปเก็บไวใ้นบา้นของตนเอง อาศยัอาํนาจของมณีรัตนะนั0นเพื�อให้พระเจา้วิเทหราชโปรดปรานตนเอง 
(5/63/303-568/126) 8.Z.7) เนื0 อหาที�พระมโหสถครั0 นได้ทูลทัดทานมิให้พระเจ้าวิเทหราชเสด็จไปยงันคร
อุตรปัญจาละเพราะเป็นกลลวงของขา้ศึกลวงไปปลงพระชนม ์แต่พระเจา้วิเทหราชถูกราคะบดบงัปัญญาตอ้งการ
จะเสด็จไปให้ไดด้ว้ยทรงหวงัจะอภิเษกกบัพระนางปัญจาลจนัที เมื�อเป็นเช่นนี0 พระมโหสถแมไ้ม่ปรารถนาก็
จาํตอ้งไปยงันครอุตรปัญจาละล่วงหนา้เพื�อเตรียมการถวายการอารักขาให้พร้อม ดว้ยความที�ตนเป็นผูมี้ศีลธรรม
นึกถึงบุญคุณของพระเจา้วิเทหราชที�ทรงชุบเลี0ยงและมอบยศใหญ่ให้ (5/63/303-568/207) 8.Z.8) เนื0อหาที�เหล่า   
ขา้ราชบริพารของพระเจา้จุลนีพรหมทตันบัตั0งแต่พระสลากเทวรีาชมารดาเป็นตน้ลงไปไดท้าํการทุจริตติดสินบน
พระมโหสถไม่ให้สร้างพระนครเพื�อถวายแก่พระเจ้าวิเทหราชในสถานที�ของตน (5/63/303-568/211) 8.Z.9) 
เนื0อหาที�พระมโหสถครั0 นถูกพระเจา้จุลนีพรหมทตัตรัสถามเหตุที�ไม่ทาํการรัฐประหารปกครองประเทศต่างๆ    
เสียเอง ก็ทรงทูลว่าการเบียดเบียนแย่งยศหรือทรัพยสิ์นของผูอื้�นเป็นสิ� งที�ไม่ควรทํา นักปราชญ์ทั0 งหลายไม่
สรรเสริญการทาํอยา่งนี0  ดงันั0นแมต้นเองจะทาํไดแ้ต่ก็ไม่ตอ้งการจะทาํ (5/63/303-568/242) 8.Z.10) เนื0อหาที�พระ
นางสลากเทวีราชมารดาของพระเจา้จุลนีพรหมทตัแมท้รงชราภาพแลว้ก็ทรงไม่แต่งองค์ทรงเครื�องนุ่งห่มให้
เหมาะสมกบัวยั ทาํการซิกซี0 สรวลเสเฮฮากบัพวกราชบุรุษจนเกินเวลา ยิ�งกว่านั0นยงัปลอมแปลงเอกสารราชการ
ส่งไปยงัเมืองต่างๆ เพื�อใหพ้ระราชาของเมืองนั0นๆมาสู่ขอพระนางไปเป็นพระมเหสี (5/63/303-568/272) 8.Z.11) 
เนื0อหาที�พระนางจนัทาเทวผีูเ้ป็นอคัรมเหสีของพระเจา้จุลนีพรหมทตันั0นเป็นผูต้กอยูใ่นอาํนาจของความโลภ เมื�อ
ทอดพระเนตรเห็นเครื�องประดบัที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัพระราชทานแก่พระโอรส พระราชธิดา หรือพระชายาคน
อื�นๆที�ถูกพระหฤทยัก็ทรงทูลขอกบัพระเจา้จุลนีพรหมทตั การทูลขอในสิ�งที�ไม่ควรขอเช่นนี0 จึงทาํให้พระเจา้จุลนี
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พรหมทตัทรงลาํบาก (5/63/303-568/273) 8.Z.12) เนื0อหาที�ติขิณมนตรีพระอนุชาพระเจา้จุลนีพรหมทตันั0นมกัทรง
อวดอ้างบุญคุณที�พระองค์นําพระเชษฐามาไวใ้นตาํแหน่งพระราชา ไม่เข้าเฝ้าเมื�อถึงเวลา ทําพระองค์เป็น
แบบอย่างที�ไม่ดีแก่ขา้ราชบริพาร (5/63/303-568/277) 8.Z.13) เนื0อหาที�ธนูเสขะพระสหายของพระเจ้าจุลนี
พรหมทตันั0นไม่มีความเกรงพระหฤทยัพระราชา เขา้เฝ้าไม่ถูกกาลเทศะ แมพ้ระเจา้จุลนีพรหมทตัประทบัอยูใ่นที�
รโหฐานกบัพระเทวี มิไดเ้รียกหาก็เขา้เฝ้าโดยไม่ทูลแจง้ล่วงหนา้ ไม่มีความยาํเกรงพระหฤทยัต่อพระราชา ตีตน
เสมอพระราชา ดว้ยคิดวา่ตนเองเป็นพระสหายมาแต่ครั0 งพระเยาว ์(5/63/303-568/277) 8.Z.14) เนื0อหาที�พราหมณ์
เกวฏัถือวา่ตนเองถวายอนุสาสน์พระเจา้จุลนีพรหมทตัมกัแสดงอาการไม่เคารพต่อพระเจา้จุลนีพรหมทตั มกัเลิก
คิ0วแลดู ไม่รู้จกัฐานะของตนเอง (5/63/303-568/279) 8.Z.15) เนื0อหาที�พระมโหสถเป็นผูท้าํงานโดยสุจริต ไม่มีขอ้
ทุจริตผิดบกพร่องแมน้อ้ยนิดใหพ้ระเจา้จุลนีพรหมทตัทรงตาํหนิ ซํ0 ายงัทาํให้พระราชโอรส พระราชธิดา พระราช
นดัดา ขา้ราชบริพาร และประเทศของพระเจา้จุลนีพรหมทตัเจริญรุ่งเรืองเป็นลาํดบั (5/63/303-568/281) 

8.6) เนื0อหาของภูริทัตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับจริยธรรมองค์การปรากฏอยู่ Y เนื0อหาได้แก่ 
8.6.1) เนื0อหาที�โสมทตัผูเ้ป็นบุตรพราหมณ์เนสาทไดก้ล่าวทดัทานพราหมณ์เนสาทไม่ไดคิ้ดร้ายต่อพระภูริทตัผูมี้
บุญคุณ หากวา่ปรารถนาทรัพยก็ควรไปขอกบัพระภูริทตัไม่ควรพาหมองูไปจบัซึ� งจะเป็นการประทุษร้ายต่อผูเ้ป็น
มิตรที�มีพระคุณ (6/64/1-122/65) 8.6.2) เนื0อหาที�พราหมณ์อาลมัพายน์นั0นมีความโลภในทรัพยเ์ห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตนและถือตนว่ามีมนต์ขลงัจึงไม่ยอมรักษาคาํพูดรักษาสัตยที์�กล่าวกับพระภูริทตัว่าจักปล่อยแต่ก็ไม่ยอม
ปล่อยพาพระภูริทตัไปแสดงยงัเมืองต่างๆ เพื�อตอ้งการไดท้รัพยม์ากขึ0น (6/64/1-122/74) 8.6.3) เนื0อหาที�พระภูริทตั
ไดถ้วายโอวาทแก่พระเจา้กรุงพาราณสีผูเ้ป็นลุง โดยเนน้ให้ปกครองเหล่าประชาดว้ยราชธรรมซึ�งจะนาํพาความ
สงบสุขมาให้บา้นเมือง (6/64/1-122/92) 8.6.4) เนื0อหาที�พระภูริทตัไดด้าํรงมั�นอยู่ในศีลธรรมตลอดชีวิต พร้อม
แนะนาํให้นาคบริษทัทั0งหลายให้ปฏิบติัตาม ครั0 นจุติจากนาคพิภพก็บงัเกิดในสุคติโลกสวรรค์ดว้ยกนัทั0งหมด 
(6/64/1-122/110) 

8.=) เนื0อหาของจนัทกมุารชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัจริยธรรมองคก์ารปรากฏอยู ่Y  เนื0อหา ไดแ้ก่ 
8.=.1) เนื0อหาที�กณัฑหาลพราหมณ์แมมี้ตาํแหน่งเป็นอมาตยผ์ูว้ินิจฉัยตดัสินคดีความไดรั้บความไวว้างพระหฤทยั
จากพระเจา้เอกราชแต่ก็มีความโลภไม่รู้จกัพอเพียงไร้ความสันโดษจึงไดท้าํการประพฤติผิดทุจริตในหน้าที�รับ
สินบนทาํใหเ้กิดความเดือดร้อนกบัผูที้�เกี�ยวขอ้งและบา้นเมือง ตรงกนัขา้มพระจนัทกุมารทรงดาํรงอยูใ่นศีลธรรม 
มีความสนัโดษ ปราศจากอคติทั0งสี� คือความลาํเอียงเพราะรัก เพราะชงั เพราะกลวั และเพราะไม่รู้ จึงเกิดความเป็น
ธรรมกนัถว้นหนา้  (=/6Y/8-V--5Y/Y) 8.=.2) เนื0อหาที�กณัฑหาลพราหมณ์ครั0 นตอ้งการจะปลงพระชนมพ์ระจนัท
กมุารก็ไดก้ราบทูลความเท็จใหพ้ระเจา้เอกราชทรงทราบวา่ตอ้งทาํการบูชายญัดว้ยชีวิตคนและสัตวที์�ไม่ควรฆ่าจึง
จะไดเ้สด็จไปสวรรค ์ซึ�งเป็นการใชว้ธีิการบริหารจดัการแบบไร้จริยธรรม  (=/6Y/8-V--5Y/86) 8.=.3) เนื0อหาที�พระ
นางจนัทาเทวทีรงตั0งสจักิริยาขอใหเ้หล่าทวยเทพมาช่วยเหลือจนเป็นเหตุให้ทา้วสักกเทวราชเสด็จลงมาช่วยเหลือ 
ซึ�งอีกความหมายหนึ�งสจัจะคือความจริงนั�นเองที�ช่วยใหค้นทั0งหลายใหพ้น้จากความผิดเมื�อพิสูจน์ไดแ้ลว้วา่เป็นผู ้
บริสุทธิ� ไม่ควรแก่การลงโทษ ส่วนผูที้�ไร้สจัจะมุสาหลวกลวงก็ตอ้งจบชีวติลงแบบเดียวกนักบักณัฑหาลพราหมณ์ 
(=/6Y/8-V--5Y/Z6) 8.=.4) เนื0อหาที�พระจนัทกมุารครั0นไดรั้บตาํแหน่งเป็นพระราชาปกครองกรุงบุปผวดีแลว้ก็ทรง
ครองราชยโ์ดยธรรม ครั0นสิ0นพระชนมแ์ลว้ก็ไปบงัเกิดในสุคติโลกสวรรค ์(=/6Y/8-V--5Y/66) 
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8._) เนื0อหาของมหานารทกสัสปชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัจริยธรรมองคก์ารปรากฏอยู ่Y  เนื0อหา 
ไดแ้ก่ 8._.1) เนื0อหาที�พระเจา้องัคติราชครั0 งยงัไม่ทรงเห็นผิดไดท้รงครองกรุงมิถิลาโดยธรรม เป็นธรรมราชาคือ
พระราชาผูท้รงธรรม ทาํให้บา้นเมืองสงบสุขกนัถว้นหนา้ (8/64/205-295/1) 8._.2) เนื0อหาที�พระนางรุจาราชธิดา
ทรงดาํรงมั�นอยูใ่นศีลธรรม ทรงรักษาศีล Z ในวนัปกติ และทรงรักษาศีลอุโบสถทุกกึ� งเดือน บริจาคทานแก่คน
กาํพร้าเป็นตน้ (8/64/205-295/26) 8._.3) เนื0อหาที�พระเจา้องัคติราชครั0 นไดฟั้งคุณาชีวกปริพาชกแสดงมิจฉาทิฏฐิ
ให้ฟังก็ทรงดาํริว่าเป็นจริงตามนั0นจึงไดล้ะทิ0งธรรมที�ทรงเคยปฏิบติัหันหน้าเขา้หาอธรรม  ทรงให้รื0 อโรงทาน
ทั0งหลายออก ละเลยการปฏิบติัราชกิจ ทาํทุจริตดว้ยการข่มขืนหญิงสาวและเด็กหญิงเป็นตน้ นาํพาใหบ้า้นเมืองเกิด
ความเดือดร้อนวุน่วายตามมา (8/64/205-295/27) 8._.4) เนื0อหาที�พระนารทกสัสปพรหมผูป้ระกอบดว้ยพรหม
วหิารธรรมกล่าวคือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ไดแ้ปลงเพศเป็นฤๅษีลงมาแสดงธรรมถวายแก่พระเจา้องัคติ
ราชใหท้รงละมิจฉาทิฏฐิ ใหต้ั0งมั�นอยูใ่นศีลธรรม ใหล้ะการคบมิตรชั�วคบหาแต่กลัยาณมิตรเพื�อความสงบสุขของ
บา้นเมืองและมีสุคติโลกสวรรคเ์ป็นที�ไป (8/64/205-295/67) 

8.9) เนื0อหาของวธุิรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัจริยธรรมองคก์ารปรากฏอยู ่-5 เนื0อหา ไดแ้ก่ 8.9.1) 
เนื0อหาที�พระวธุิรบณัฑิตราชเสวกของพระเจา้โกรัพยราชเป็นผูมี้ศีลธรรม ดาํรงตาํแหน่งเป็นผูถ้วายอรรถธรรมแก่
เหล่าพระราชาพร้อมทั0งมหาชนให้ดาํรงอยูใ่นสุจริตธรรม เพื�อความสงบสุขของบา้นเมืองและมีสุคติโลกสวรรค์
เป็นที�ไป (9/64/296-483/1) 8.9.2) เนื0อหาที�พระวิธุรบณัฑิตเป็นผูมี้ศีลธรรมครั0 นถูกเหล่าพระราชาทั0งสี�กล่าวคือ
ทา้วสกักเทวราช ทา้วรุณนาคราช พระยาสุบรรณ และพระเจา้โกรัพยราชให้วินิจฉัยคดีความของพวกพระองค ์ก็
ถือเอาความสัตยเ์ป็นที�ตั0 งโดยไม่มีอคติลาํเอียงเพราะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ตดัสินไปตามความเป็นจริง 
(9/64/296-483/24) 8.9.3) เนื0อหาที�พระวธุิรบณัฑิตแสดงราชวสดีธรรม คือ จริยาวตัรของขา้ราชการ วา่ ขา้ราชการ
ไม่ควรกลา้เกินไป  ไม่ควรขลาดเกินไป   ควรเป็นผูไ้ม่ประมาทในกาลทุกเมื�อ มีความประพฤติดี  มีปัญญา   และมี
ความสะอาดทางกาย วาจา ใจและหนา้ที�การงาน (9/64/296-483/75) 8.9.4) เนื0อหาที�พระวธุิรบณัฑิตแสดงราชวสดี
ธรรม คือ จริยาวตัรของขา้ราชการวา่ ขา้ราชการเมื�อไม่ถูกตรัสใช ้ ไม่พึงหวั�นไหวดว้ยอาํนาจฉันทาคติเป็นตน้  พึง
ตั0งใจกระทาํราชกิจทุกอยา่งให้เสมอตน้เสมอปลาย   (9/64/296-483/76) 8.9.5) เนื0อหาที�พระวิธุรบณัฑิตแสดง
ราชวสดีธรรม คือ จริยาวตัรของขา้ราชการ ว่า ขา้ราชการตอ้งเป็นคนฉลาดในราชกิจ ถูกพระราชาตรัสใช ้  
กลางวนัหรือกลางคืนก็ตามไม่พึงหวาดหวั�นไหวในการกระทาํราชกิจนั0น  ๆ ไม่ควรเดินโดยทางที�เขาตกแต่งไว้
สาํหรับพระราชา   (9/64/296-483/77)  8.9.6) เนื0อหาที�พระวิธุรบณัฑิตแสดงราชวสดีธรรม คือ จริยาวตัรของ
ขา้ราชการ วา่ ขา้ราชการไม่พึงบริโภคสมบติัที�น่าใคร่  ทดัเทียมกบัพระราชาในกาลไหน ๆ  ควรเดินหลงัในทุกสิ�ง
ทุกอยา่ง  ไม่ควรใชส้อยประดบัประดาเสื0อผา้  มาลา เครื�องลูบไลท้ดัเทียมกบัพระราชา ไม่พึงประพฤติอากปักิริยา
หรือพูดจาทดัเทียมกบัพระราชา  ควรทาํอากปักิริยาเป็นอย่างหนึ�ง (9/64/296-483/78) 8.9.7) เนื0อหาที�พระวิธุร
บณัฑิตแสดงราชวสดีธรรม คือ จริยาวตัรของขา้ราชการ ว่า ขา้ราชการเมื�อพระราชาทรงพระสําราญอยู่กบัหมู่
อาํมาตย ์อนัพระสนมกาํนลัในเฝ้าแหนอยู ่ไม่พึงทาํการทอดสนิทในพระสนมกาํนลัใน  ไม่ควรเป็นคนฟุ้งซ่าน ไม่
คะนองกายวาจา มีปัญญาเครื�องรักษาตน สาํรวมอินทรีย ์  สมบูรณ์ดว้ยการตั0งใจไวดี้  (9/64/296-483/79) 8.9.8) 
เนื0อหาที�พระวิธุรบณัฑิตแสดงราชวสดีธรรม คือ จริยาวตัรของขา้ราชการ วา่ ขา้ราชการไม่ควรเล่นหัว  เจรจา
ปราศรัยในที�ลบักบัพระสนมกาํนลัใน  ไม่ควรถือเอาทรัพยจ์ากพระคลงัหลวง  ไม่พึงเห็นแก่การหลบันอนมากนกั 
ไม่พึงดื�มสุราจนเมามาย ไม่พึงฆ่าเนื0อในสถานที�พระราชทานอภยั  ไม่พึงขึ0นร่วมพระตั�ง  ราชบลัลงัก์ พระราช
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อาสน์   เรือและรถพระที�นั�ง  ดว้ยอาการทะนงตนวา่เป็นคนโปรดปราน ตอ้งเป็นผูมี้ปัญญาเครื�องพิจารณา ไม่ควร
เขา้เฝ้าให้ไกลนกั ใกลน้กั  ควรยืนเฝ้าพอให้ทา้วเธอทอดพระเนตรเห็นถนดั  ในสถานที�ที�พอจะไดย้ินพระราช
ดาํรัสเบื0องพระพกัตร์ของพระราชา ไม่ควรทาํความวางใจวา่ พระราชาเป็นเพื�อนของเรา พระราชาเป็นคู่กนักบัเรา 
ไม่ควรถือตนวา่เป็นนกัปราชญร์าชบณัฑิต พระราชาทรงบูชา  ไม่ควรเพด็ทูลถอ้ยคาํหยาบคายกบัพระราชา   ซึ� ง
ประทบัอยูใ่นราชบริษทั (9/64/296-483/80) 8.9.9) เนื0อหาที�พระวธุิรบณัฑิตแสดงราชวสดีธรรม คือ จริยาวตัรของ
ขา้ราชการ วา่ ขา้ราชการผูไ้ดรั้บพระราชทานพระทวารเป็นพิเศษ  ไม่ควรวางใจในพระราชาทั0งหลาย พึงเป็นผู ้
สํารวมดาํรงตนไวเ้พียงดังไฟ  เมื�อพระราชาจะทรงยกย่องพระราชโอรสหรือพระราชวงศ์ด้วยบา้น นิคม          
แวน่แควน้หรือชนบท ควรนิ�งดูก่อน ไม่ควรเพด็ทูลคุณหรือโทษ (9/64/296-483/81) 8.9.10) เนื0อหาที�พระวิธุร
บณัฑิตแสดงราชวสดีธรรม คือ จริยาวตัรของขา้ราชการว่า เมื�อพระราชาทรงปูนบาํเหน็จรางวลัให้แก่กรมชา้ง  
กรมมา้   กรมรถ  กรมเดินเทา้ ตามความชอบในราชการของเขา ไม่ควรทดัทานเขา พึงโอนไปเหมือนคนัธนู และ
พึงไหวไปตามเหมือนไมไ้ผ่  ไม่ควรทูลทดัทาน  พึงเป็นผูมี้ทอ้งนอ้ยเหมือนคนัธนู พึงเป็นผูไ้ม่มีลิ0นเหมือนปลา 
พึงเป็นผูรู้้จกัประมาณในโภชนะ  มีปัญญาเครื�องรักษาตน แกลว้กลา้ (9/64/296-483/82) 8.9.11) เนื0อหาที�พระวิธุร
บณัฑิตแสดงราชวสดีธรรม คือ จริยาวตัรของขา้ราชการ วา่ ขา้ราชการไม่พึงสมัผสัหญิงนกั  ซึ� งเป็นเหตุให้สิ0นเดช 
ผูสิ้0นเดชยอ่มไดป้ระสบโรคไอมองคร่อ  ความกระวนกระวาย  ความอ่อนกาํลงั  ไม่ควรพูดมากเกินไปไม่ควรนิ�ง
ทุกเมื�อ  เมื�อถึงเวลาพึงเปล่งวาจาพอประมาณ  ไม่ควรพรํ� าเพรื�อ  เป็นคนไม่มกัโกรธ  ไม่กระทบกระเทียบ  เป็นคน
พูดจริง  อ่อนหวาน ไม่ส่อเสียด  ไม่ควรพูดถอ้ยคาํเพอ้เจอ้ (9/64/296-483/83) 8.9.12) เนื0อหาที�พระวิธุรบณัฑิต
แสดงราชวสดีธรรม คือ จริยาวตัรของขา้ราชการว่า ขา้ราชการพึงเลี0 ยงดูมารดาบิดา พึงประพฤติอ่อนน้อมต่อยู่
เจริญที�สุดในตระกูล สมบูรณ์ดว้ยหิริโอตตปัปะ พึงเป็นผูไ้ดรั้บแนะนาํดีแลว้ มีศิลปะฝึกตนแลว้  เป็นผูท้าํ
ประโยชน์  เป็นผูค้งที� อ่อนโยน  ไม่ประมาท สะอาดหมดจด  เป็นคนขยนั พึงเป็นผูมี้ความประพฤติอ่อนนอ้ม  มี
ความเคารพยาํเกรงในท่านผูเ้จริญ เป็นผูส้งบเสงี�ยม มีการอยูร่่วมเป็นสุข พึงเวน้ให้ห่างไกลซึ�งทูตที�ส่งมาเกี�ยวดว้ย
ความลบั พึงดูแลแต่เจา้นายของตนไม่ควรพูด (เรื�องลบั)ในสาํนกัของพระราชาอื�น (9/64/296-483/84)  8.9.13) 
เนื0อหาที�พระวิธุรบณัฑิตแสดงราชวสดีธรรม คือ จริยาวตัรของขา้ราชการ วา่ ขา้ราชการพึงเขา้หาสมาคมสมณะ
และพราหมณ์ ผูมี้ศีลเป็นพหูสูตโดยเคารพ เมื�อไดเ้ขา้หาสมาคมกบัสมณะและพราหมณ์ผูมี้ศีลเป็นพหูสูตแลว้ พึง
สมาทานรักษาอุโบสถศีลโดยเคารพ พึงบาํรุงเลี0ยงสมณะและพราหมณ์ผูมี้ศีลเป็นพหูสูต ดว้ยขา้วและนํ0 าพึงเขา้ไป
สมาคมคบหากบัสมณะและพราหมณ์ผูมี้ศีล เป็นพหูสูตมีปัญญา (9/64/296-483/85)  8.9.14) เนื0อหาที�พระวิธุร
บณัฑิตแสดงราชวสดีธรรม คือ จริยาวตัรของขา้ราชการ วา่ ขา้ราชการไม่พึงทาํทานที�เคยพระราชทานในสมณะ
และพราหมณ์ใหเ้สื�อมไป  อนึ�งเห็นพวกวณิพกซึ�งมาในเวลาพระราชทานไม่ควรหา้มอะไรๆ เลย พึงเป็นผูมี้ปัญญา 
สมบูรณ์ดว้ยความรู้ ฉลาดในวิธีจดัราชกิจ  รู้จกักาล  รู้จกัสมยั  พึงเป็นคนขยนัหมั�นเพียรไม่ประมาท  มีปัญญา
สอดส่องพิจารณาในการงานที�ตนพึงทาํ จดัการงานให้สาํเร็จดว้ยดี (9/64/296-483/86)  8.9.15) เนื0อหาที�พระวิธุร
บณัฑิตแสดงราชวสดีธรรม คือ จริยาวตัรของขา้ราชการ วา่ ขา้ราชการพึงไปตรวจตราดูลานขา้วสาลี ปศุสัตวแ์ละ
นาเสมอๆ พึงตวงขา้วเปลือกให้รู้ประมาณ แลว้ให้เก็บไวใ้นฉาง พึงนับบริวารชนในเรือนแลว้ให้หุงตม้
พอประมาณ ไม่ควรตั0งบุตรธิดา พี�นอ้ง หรือวงศ์ญาติผูไ้ม่ตั0งอยูใ่นศีลให้เป็นใหญ่  เพราะคนเหล่านั0นเป็นคนพาล
ไม่จดัวา่เป็นพี�นอ้งคนเหล่านั0น เป็นเหมือนคนที�ตายไปแลว้ แต่เมื�อเขาเหล่านั0นมาหาถึงสาํนกัก็ควรให้ผา้นุ่งผา้ห่ม
และอาหาร ควรตั0งพวกทาสหรือกรรมกรผูต้ ั0งมั�นอยูใ่นศีลเป็นคนขยนัหมั�นเพียรให้เป็นใหญ่ (9/64/296-483/87)  
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8.9.16) เนื0อหาที�พระวธุิรบณัฑิตแสดงราชวสดีธรรม คือ จริยาวตัรของขา้ราชการ วา่ ขา้ราชการพึงเป็นผูมี้ศีล ไม่
โลภมาก พึงประพฤติตามเจา้นาย ประพฤติประโยชน์แก่เจา้นาย  ทั0งต่อหนา้และลบัหลงัพึงเป็นผูรู้้จกัพระราช
อธัยาศยัและพึงปฏิบติัตามพระราชประสงค ์  ไม่ควรประพฤติขดัต่อพระราชประสงค ์พึงกม้ศีรษะลงชาํระพระ
บาท ในเวลาผลดัพระภูษาทรงและในเวลาสรงสนาน แมถู้กกริ0วก็ไม่ควรโกรธตอบ (9/64/296-483/88)  8.9.17) 
เนื0อหาที�พระวธุิรบณัฑิตแสดงราชวสดีธรรม คือ จริยาวตัรของขา้ราชการ วา่ ขา้ราชการควรนอบนอ้มพระราชาผู ้
เป็นนกัปราชญผ์ูพ้ระราชทานสมบติัต่างๆให้ (9/64/296-483/89)  8.9.18) เนื0อหาที�พระวิธุรบณัฑิตไดก้ล่าวกบั
ปุณณกยกัษว์า่ ตนเองนั0นไม่ไดท้าํทุจริตทั0งทางกาย วาจา และใจ อนัน่าติเตียนที�จะพาไปสู่ทุคติ แมต้ายแลว้ยอ่มจะ
ไปสู่สุคติแน่นอน ดงันั0นจึงไม่กลวัตาย (9/64/296-483/100) 8.9.19) เนื0อหาที�พระวิธุรบณัฑิตไดแ้สดงถึงสาธุนร
ธรรม 4 แก่ปุณณกยกัษ ์ไดแ้ก่ 1) พึงเป็นผูรู้้คุณและทาํสิ�งที�เป็นประโยชน์ตอบแทนแก่ปุพพการีชน 2)ไม่ควรปอง
ร้ายต่อปุพพการีชนแมด้ว้ยใจ 3)ไม่ควรเป็นคนประทุษร้ายมิตร และ 4) ไม่ควรตกอยูใ่นอาํนาจหญิงผูดู้หมิ�นสามีที�
ดีของตนเอง (9/64/296-483/115) 8.9.20) เนื0อหาที�พระวิธุรบณัฑิตไดทู้ลให้ทา้ววรุณนาคราชและพระนางวิมลา
นาคราชินีประพฤติธรรมในนาคทั0งหลายที�เป็นพระโอรส พระธิดา พระชายา ทั0งพระญาติ พระมิตรและขา้ราช
บริพารเหล่าอื�นเป็นนิตย ์ไม่ประทุษร้ายดว้ยกายและวาจา (9/64/296-483/126)   

8.85) เนื0อหาของมหาเวสสันดรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัจริยธรรมองค์การปรากฏอยู ่V เนื0อหา 
ไดแ้ก่ 8.85.1) เนื0อหาที�พระเวสสนัดรเป็นผูมี้จิตใจเสียสละเพื�อผูอื้�น หวงัประโยชน์แก่ผูอื้�น ดาํรงมั�นอยูใ่นศีลธรรม 
มีปกติชอบให้ทานนับตั0 งแต่เวลาที�ประสูติ ทรงดําริจะให้ทานทั0 งส่วนที� เป็นอวยัวะหรือแม้ชีวิต ครั0 นทรง
ครองราชยก็์ใหท้านถึงวนัละหกแสนกหาปณะ (10/64/484-814/41) 8.85.2) เนื0อหาที�ชูชกเป็นผูม้วัเมาในกิเลส มกั
โลภ เป็นตน้ ดงันั0นเมื�อทาํกิจการใดๆ ก็ยอ่มจะไดรั้บความสาํเร็จที�ไม่ย ั�งยนืหรือไม่ถึงจุดหมาย เช่น การเดินทางไป
เขาวงกต ยอ่มเจออุปสรรคต่างๆ นานา ถึงไปไดก็้ดว้ยความคดโกงโกหกของตน ผลสุดทา้ยแมค้วามปรารถนาจะ
สาํเร็จแต่ก็ตอ้งเสียชีวติอยา่งน่าอนาถ ส่วนพระเวสสนัดรเป็นผูมี้ศีลธรรม เมตตากรุณา ไม่โลภ เป็นตน้ ดงันั0นเมื�อ
ทาํกิจการใดๆ ยอ่มจะสาํเร็จลุล่วงถึงจุดหมายได ้เช่น การเดินทางไปเขาวงกตก็มีแต่ผูค้นคอยช่วยเหลือ จึงถึงโดย
สวสัดิภาพ ไม่หลงทาง เปรียบกบัองค์การ หากองค์การไหนที�มีศีลธรรมจริยธรรมองค์การนั0นย่อมเป็นที�นิยม
ชมชอบและไดรั้บความเจริญอย่างย ั�งยืนหากตรงกนัขา้มก็ย่อมจะมีผลตรงกนัขา้มเช่นกนั (10/64/484-814/114) 
8.85.3) เนื0อหาที�พระเวสสันดรทรงเป็นผูมี้ความกตญั�ูกตเวทีอย่างยอดยิ�ง แมเ้ป็นเพียงสถานที�พระองค์ก็ทรง
แสดงใหเ้ห็นโดยทาํประทกัษิณบรรณศาลาที�พระองคเ์คยประทบัอยูม่า 9 เดือน ถึง 3 รอบก่อนที�จะเสด็จกลบัไป
ครองราชยใ์นกรุงสีพีดงัเดิม (10/64/484-814/195)  

2) ความสอดคล้องกนัระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับจริยธรรมองค์การ
และองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัจริยธรรมองค์การ มดีงันี  

มีเนื0อหาหมายรวมถึงหลกัปฏิบติัที�ถูกเลือกเป็นมาตรฐานของความดีหรือความชั�ว สิ�งถูกหรือผิด 
สิ�งเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม เพื�อใหบุ้คคลหรือกลุ่มนาํไปปฏิบติั อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.1) (8/6V/8-=Y/8) สมดว้ย
ความหมายตามทศันะของนักวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น โคลเบอร์ก (Kohlberg) ที�ไดใ้ห้ความความหมายของ
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จริยธรรมไวว้่าหมายถึงความรู้สึกผิดชอบชั�วดี โดยยึดมาตรฐานพฤติกรรมทางสังคมเป็นเกณฑ์ตดัสินว่าการ
กระทาํหรือความประพฤตินั0นผิดหรือถูก1723  

มีแหล่งที�มาของจริยธรรมนั0นมากกวา่หนึ�งแหล่ง ยกตวัอยา่งเช่น  การลอกเลียนตามแบบอยา่งที�มี
อยู ่อาทิเช่น เช่น เนื0อหาที� 8.8.1) (8/6V/8-=Y/8) ซึ� งทศพิธราชธรรมเป็นสิ�งที�พระเจา้แผนดินที�ดีนิยมปฏิบติัเป็น
แบบอยา่งกนัมาตามลาํดบั  การให้เกิดขึ0นในตนเอง อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.V.1) (3/63/155-213/V) หลกัสากลนิยม 
อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.7) (2/63/75-154/104 )  สมดว้ยทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น อนิวชั แกว้จาํนงคที์�
ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัแหล่งที�มาหรือบ่อเกิดของจริยธรรมไวว้่า เพราะการที�มนุษยมี์จิตใจใฝ่เรียนใฝ่รู้อาจเกิด
หรือรู้สึกไดว้า่ควรมีหรือจะตอ้งสร้างหลกัจริยธรรมขึ0นมาในจิตใจ ดงันั0นการเกิดของจริยธรรมของมนุษยแ์ต่ละ
คนนั0น จึงมีลกัษณะต่อไปนี0   8) การลอกเลียนแบบ -) การเกิดขึ0นในตนเอง และ V) หลกัสากลนิยม ดงักล่าวแลว้ 

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบมากกวา่หนึ�งองคป์ระกอบทั0งทางดา้นความคิด ความรู้สึก และเกิดเป็น
พฤติกรรมนาํไปประพฤติปฏิบติั  อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.V.1) (3/63/155-213/V) ซึ� งในสุวรรณสามชาดกนี0 ทุกูลกุมาร
และปาริกากมุารีไดใ้ชค้วามคิดพิจารณาถึงการกระทาํปาณาติบาตเป็นสิ�งที�ก่อความเดือดร้อนแก่ผูอื้�น มีความรู้สึก
เห็นอกเห็นใจผูอื้�น เปรียบตนเองเช่นกบัผูอื้�นวา่ เรานั0นยอ่มรักสุขเกลียดทุกขฉ์ันใด แมส้ัตวท์ั0งหลายเหล่าอื�นก็ฉัน
นั0น รับรู้ถึงวา่การทาํปาณาติบาตไม่ใช่สิ�งที�ควรทาํเป็นอกศุลกรรม สิ�งที�ควรทาํเป็นกุศลกรรมคือการไม่เบียดเบียน
ผูอื้�นเจริญเมตตามีความรักใคร่ในสรรพสัตว ์จึงไดล้ะทิ0งอาชีพนายพรานพากนัออกบวชบาํเพญ็สมณธรรมในป่า 
สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลายที�กล่าวถึงองคป์ระกอบของจริยธรรมไวห้ลายประการ อาทิเช่น ฮอฟแมน 
(Hoffman) ที�ไดจ้าํแนกองคป์ระกอบจริยธรรมไวห้ลายประการ โดยฮอฟแมน เชื�อวา่ จริยธรรมเป็นกระบวนการ
สมัพนัธ์ของ 3 องคป์ระกอบที�มีอิสระจากกนั อนัไดแ้ก่ 1) ความคิดทางจริยธรรม 2) ความรู้สึกทางจริยธรรม และ 
3) พฤติกรรมทางจริยธรรม ดงักล่าวแลว้ โดยทาํนองเดียวกนันี0บราวน์ (Brown) ก็ไดจ้าํแนกองคป์ระกอบของ
จริยธรรมออกเป็น 3 มิติดว้ยกนั คือ  ดา้นความรู้ ดา้นการกระทาํ และดา้นความรู้สึก ดงักล่าวแลว้ 

มีการนําจริยธรรมมาใช้ในการบริหารและไม่ได้นํามาใช้ในการบริหาร กล่าวคือ กล่าวถึงการ
บริหารจดัการทั0งที�มีจริยธรรมและปราศจากจริยธรรม ซึ�งการบริหารจดัการที�มีจริยธรรมนั0นจะปรากฏในเนื0อหาที�
กล่าวถึงพระโพธิสตัวเ์ป็นหลกั แต่ก็มีปรากฏในเนื0อหาที�กล่าวถึงผูอื้�นอยูบ่า้ง  อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Y.1) (4/63/213-
302/19)  เนื0อหาที� 8.6.1) (6/64/1-122/65)  เนื0อหาที� 8.85.2) (10/64/484-814/114) ส่วนการบริหารที�ไม่มีจริยธรรม
นั0นปรากฏออกมาผา่นตวัละครที�เป็นฝ่ายอธรรมมีพราหมณ์อาลมัพายน์เป็นตน้ อาทิเช่น เนื0อหาที� -.6.2) (6/64/1-
122/74) สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลายที�ไดแ้บ่งลกัษณะการบริหารจดัการโดยใชจ้ริยธรรมมาเป็นเกณฑ ์
อาทิเช่น วูด๊และโดเวล (Wood and Dovel) ที�ไดแ้บ่งลกัษณะการบริหารจดัการที�เกี�ยวขอ้งกบัจริยธรรม หรือชนิด
ของจริยธรรมในองคก์าร ไว ้3 ประเภทดว้ยกนั ไดแ้ก่ 1) การบริหารจดัการที�ปราศจากจริยธรรม 2) การบริหาร
จดัการที�มีจริยธรรม และ V) การบริหารจดัการที�ไม่คาํนึงจริยธรรม ดงักล่าวแลว้ 

มีการมุ่งเนน้ถึงผูน้าํที�มีศีลธรรมจริยธรรมหรือผูน้าํเชิงจริยธรรม โดยเฉพาะพระโพธิสัตวที์�มีปกติ
ประพฤติปฏิบติัธรรมเป็นผูน้าํในดา้นจริยธรรม  ซึ� งผูน้าํเชิงจริยธรรมดงักล่าวนี0ประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่างๆ 
ไดแ้ก่ มีจุดมุ่งหมายที�ชดัเจนแน่วแน่ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.85.1) (10/64/484-814/41) มีความรู้ อาทิเช่น เนื0อหาที� 

                                                 

1723Lawrence Kohlberg, “Moral Education for a Society in Moral Transition,” Educational 
Leadership 33, 1 (October 1975): 14. 
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8.Z.1) (5/63/303-568/17) อาํนาจหนา้ที�ที�จะกระทาํและตดัสินใจต่างๆ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Y.1) (4/63/213-302/19) 
และความไวเ้นื0อเชื�อใจ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.4) (8/6V/8-=Y/6Y) ซึ� งองคป์ระกอบที�กล่าวมานี0 จะเห็นไดช้ดัเจนใน
ตวัพระโพธิสัตว ์โดยเฉพาะตอนเสวยพระชาติเป็นพระเนมิราช สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น  
จอห์นสัน (Johnson) ที�ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ ภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมเริ�มตน้จากวิธีที�ผูน้าํรับรู้ และแนวคิดที�มีต่อ
โลกรอบตวัของเขา ผูน้าํเชิงจริยธรรมจะตอ้งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลและดีเลิศถา้ไม่ทอดทิ0งศกัยภาพที�มี
ในตวัมนุษย ์และไดแ้สดงองคป์ระกอบของผูน้าํเชิงจริยธรรมไว ้ 4 ประการ ไดแ้ก่ 1) จุดมุ่งหมาย 2) ความรู้ 3) 
อาํนาจหนา้ที� และ4) ความเชื�อใจ ดงักล่าวแลว้ ทั0งนี0  จอห์นสัน (Johnson) ยงัไดแ้สดงทศันะต่อไปวา่ โดยทั�วไป
แลว้ผูน้าํเชิงจริยธรรมจะใชอ้าํนาจหน้าที�ใน 5 รูปแบบ เขา้ไปแทรกแซงในการตดัสินและการกระทาํของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ไดแ้ก่ 1) การดลใจ 2)  การอาํนวยความสะดวก 3) การโนม้นา้ว 4) การบงการ และ5) การบงัคบั 
ดังกล่าวแล้ว ซึ� งการใช้อํานาจหน้าที�ทั0 ง Z รูปแบบนี0 ก็มีปรากฏในชาดกดังกล่าว อาทิเช่น เนื0 อหาที�  8.Y.1) 
(4/63/213-302/19) ซึ� งจะเห็นไดว้า่พระเนมิราชทรงแสดงตวัอย่างให้ขา้ราชบริพารและประชาชนชาวพระนคร
ไดรั้บรู้ถึงผูที้�เกิดในสุคติโลกสวรรค์และผูที้�เกิดในนรก ทรงอาํนวยความสะดวกสนบัสนุนแนะนาํพรํ� าสอนให ้  
ขา้ราชบริพารและประชาชนชาวพระนครไดบ้าํเพญ็ทางแห่งสวรรค ์ทรงโนม้นา้วให้ขา้ราชบริพารและประชาชน
ชาวพระนครกระทาํแต่คุณงามความดีหลีกเวน้ความชั�วทั0งหลาย  ทรงเสนอสิ�งจูงใจอนัเป็นประโยชน์ในปัจจุบนั
และประโยชน์ในโลกหนา้ และทรงคุกคามเหล่าขา้ราชบริพารและประชาชนชาวพระนครดว้ยอาชญาหรือความ
ทุกขใ์นนรก 

มีการพฒันาปลูกฝังศีลธรรมทั0งในส่วนของตนเองและผูอื้�น อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.3.7) (3/63/155-

213/_V) เนื0อหาที� 8.3.8) (3/63/155-213/__) ซึ�งเป็นไปในรูปแบบของไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ และปัญญา1724 หรือ 
ธรรม V คือ ปริยติัธรรม ปฏิบติัธรรม  ปฏิเวธธรรม เป็นตน้  สมดว้ยทศันะเกี�ยวกบัการพฒันาศีลธรรมจริยธรรม
ของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น เพียเจต ์(Piaget) ที�เชื�อวา่การเรียนรู้ของมนุษยเ์กิดจากการปรับตวัและการสร้าง
สมดุลระหวา่งสติปัญญากบัสภาวะแวดลอ้มที�จะทาํให้มนุษยด์าํรงชีวิตอยู่ พฒันาการของมนุษยมี์ความต่อเนื�อง
และเจริญขึ0นตามวฒิุภาวะ และพฒันาการของมนุษยย์อ่มขึ0นอยูก่บัพฒันาทางสติปัญญาของบุคคลนั0น เพียเจตไ์ด้
แบ่งขั0นตอนของพฒันาสติปัญญาออกเป็น Y ขั0นคือ 8) ขั0นรับรู้จากประสาทสัมผสัและการเคลื�อนไหว -) ขั0นเริ�ม
คิดดว้ยปัญญา V) ขั0นคิดดว้ยรูปธรรม และ Y) ขั0นคิดตามแบบแผนของตรรกวิทยา ดงักล่าวแลว้ หรือโคลเบิร์ก 
(Kolberg) ที�มีความเชื�อพื0นฐานวา่ มนุษยเ์ป็นสตัวที์�มีสมอง สามารถเกิดการเรียนรู้ เพื�อการปรับตวัให้ดาํรงชีวิตอยู่
ในสภาพแวดลอ้มได้ โดยนําแนวเชื�อทางชีววิทยามาประยุกต์กับศาสตร์ทางจิตวิทยา แนวคิดนี0 สอดคลอ้งกับ
แนวคิดของเพียเจต ์คือ เชื�อวา่จริยธรรมนั0นมีพฒันาการตามระดบัวฒิุภาวะเช่นกนั เพราะจริยธรรมของมนุษยเ์กิด
จากกระบวนการทางปัญญา เมื�อมนุษยมี์การเรียนรู้มากขึ0น โครงสร้างทางปัญญาเพิ�มพนูขึ0น จริยธรรมก็พฒันาตาม
วฒิุภาวะ แนวคิดนี0 เป็นแนวคิดแบบสมัพทัธนิยม (Relativism) ซึ�งเชื�อวา่จริยธรรมมีความสัมพนัธ์กบัอาย ุกาลเวลา 
สถานที� วฒันธรรม และสภาพการณ์ ซึ� งความหมายว่า “ความถูกตอ้ง” “ความดี” “ความงาม” ขึ0นอยู่กบัเวลา 
สถานที� และองคป์ระกอบอื�นๆ ดงักล่าวแลว้ 

                                                 

1724มหามกฏุราชวทิยาลยั, พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล, เล่มที� 16 (กรุงเทพฯ:โรงพิมพม์หามกุฏ
ราชวทิยาลยั,2525), 174. 
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I) ความแตกต่างกันระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับจริยธรรมองค์การ

และองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัจริยธรรมองค์การ มดีงันี  
เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัจริยธรรมองคก์ารนั0นมีจุดมุ่งหมายหรือผลที�ไดรั้บ

สุงสุดคือการกําจัดกิเลสได้อย่างเด็ดขาด หากกล่าวในนามพระโพธิสัตว์แล้วก็คือการบรรลุเป็นพระอนุตร
สมัมาสมัพทุธเจา้ ซึ�งมีชื�อเรียกหลายประการดว้ยกนั เช่น ปหาน แปลวา่ การละกิเลส จาํแนกเป็น V ประการไดแ้ก่ 
8) วกิขมัภนปหาน ละดว้ยการข่มไว ้คือละดว้ยอาํนาจฌาน -) ตทงัคปหาน ละดว้ยองคน์ั0นๆ คือละดว้ยธรรมที�เป็น
คู่ปรับเช่นละสุภสัญญาดว้ยอสุภสัญญา และ V) สมุจเฉทปหาน ละดว้ยการตดัขาด คือละดว้ยโลกุตรมรรค  บา้ง 
จาํแนกเป็น Z ประการโดยเพิ�ม Y) ปฏิปัสสทัธิปหาน ละดว้ยการสงบระงบั คือ โลกุตรมรรคละกิเสสอยา่งเด็ดขาด
ไปแลว้บรรลุโลกตุรผลในขณะแห่งผล และ Z) นิสสรณปหาน ละดว้ยสลดัออกได ้คือ ละกิเลสเสร็จสิ0นเรียบร้อย
แลว้อยูใ่นสภาพที�ละกิเลสไดอ้ยา่งตลอดกาลบา้ง ซึ� งจุดมุ่งหมายสูงสุดหรือผลที�ไดรั้บในทางพระพุทธศาสนามุ่ง
เอาการละแบบที� V แบบที� Y  และแบบที� Z ซึ� งกล่าวโดยรวมก็คือละอยา่งที�กิเลสไม่อาจเกิดขึ0นมาไดอี้ก แต่ที�ท่าน
เรียกต่างๆ กนันั0นเป็นแต่สภาวะของการบรรลุธรรมเท่านั0น ซึ� งจะเห็นไดว้า่การพฒันาหรือปลูกฝังให้มีศีลธรรม
จริยธรรมในพระพุทธศาสนานั0 นจะก้าวลํ0 ากว่าองค์ความรู้การบริหารอยู่หลายขั0น ซึ� งองค์ความรู้การบริหาร
เกี�ยวกบัจริยธรรมในขั0นสูงสุดก็เพียงวิกขมัภนปหานและตทคัปหาน สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย เช่น 
ทฤษฏีจิตวเิคราะห์ (Psychoanalytic Theory) ของ ซิกมนัด ์ฟรอยด ์(Sigmund Freud)ที�กล่าวถึงวา่พฤติกรรมจะเกิด
จากระบบของจิต V ระบบ คือ อิด (id) อีโก ้(ego) และซุปเปอร์อีโก ้(super ego)  ซึ�งแต่ละอยา่งนั0นเป็นอิสระต่อกนั 
แต่ทวา่การทาํงานนั0นมีการปะทะสงัสรรคก์นัและกนั พฤติกรรมส่วนใหญ่เกิดจาก (id) คือพฤติกรรมที�แสดงออก
เพื�อสนองความพอใจของตนเองฝ่ายเดียว โดยมิไดค้าํนึงถึงความรู้สึกของผูอื้�น เมื�อบุคคลตอ้งการกระทาํสิ�งใดก็ลง
มือทาํทันทีโดยไม่ใคร่ครวญ การกระทาํจึงไม่เป็นที�ยอมรับของสังคม แต่หากทําไม่ได้ก็จะเกิดความเครียด
ทางออกที�ดีที�สุดคือใชก้ลไกการป้องกนัตนเองที�เรียกวา่ “การทดเทิด” (Sublimation) คือ แสดงพฤติกรรมที�ดีแทน
พฤติกรรมที�ไม่ดี เช่น ฝึกเป็นนกัมวยที�มีชื�อเสียงแทนพฤติกรรมกา้วร้าวเกเร หรือ ทดแทนความกดดนัทางเพศ 
พฤติกรรมที�เกิดจากอีโก ้(ego) คือ พฤติกรรมที�เป็นไปตามหลกัเหตุผล และความเป็นจริง และพฤติกรรมที�เกิดจาก
ซุปเปอร์อีโก ้(super ego) ซึ� งซุปเปอร์อีโกน้ั0นเป็นส่วนของคุณธรรม คนที�มีซุปเปอร์อีโกจ้ะเป็นคนที�มีคุณธรรม 
และมีความรับผิดชอบสูง  ซุปเปอร์อีโกเ้กิดขึ0นจากการอบรมสั�งสอน การถูกควบคุมโดยขนบธรรมเนียมประเพณี 
การกลวัโทษทณัฑเ์มื�อทาํผิด เมื�ออิด (id) กบั ซุปเปอร์อีโก ้(super ego) เกิดขึ0นในจิตพร้อมกนั อีโก ้(ego) จะตอ้ง
ทาํหนา้ที�ตดัสินวา่จะกระทาํอยา่งไรดี ซึ� งจะก่อให้เกิดความขดัแยง้ขึ0นในตน (self-conflict) ทาํให้มนุษยย์ุง่ยากใจ
ในการตดัสินใจ แมธ้รรมจะชนะอธรรมในบางคราว แต่ก็ไม่ไดแ้ปลวา่ อิด (id) จะหายไป มนัเพียงแต่ถูกกดข่มไว้
เท่านั0น เมื�อใดจริยธรรมหรือซุปเปอร์อีโกอ่้อนแอลง เมื�อนั0นอิด (id) จะแผลงฤทธิ� ขึ0นมาอีก และอาจรุนแรงกวา่เดิม 
เพราะถูกเก็บกดไวม้าก  ซึ�งแสดงให้เห็นวา่อิด(id) อนัเป็นสัญชาติญาณดิบนั0นไม่ไดถู้กกาํจดัไปอยา่งเด็ดขาดเป็น
แต่เพียงถูกอีโกค้วบคุมไวใ้ห้แสดงพฤติกรรมของคนๆ นั0นให้ดาํเนินไปอยา่งเหมาะสมเท่านั0น  รวมไปถึงทฤษฏี
อื�นเช่น ทฤษฏีของเพียเจต ์(Piaget is Theory of Intellectual Development) ทฤษฏีพฒันาจริยธรรมของโคลเบิร์ก 
(Kolberg) เป็นแต่เพียงจริยธรรมนั0นขั0นโลกิยธรรมไม่ใช่โลกตุรธรรม ดงักล่าวแลว้ 

เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับจริยธรรมองค์การนั0นกล่าวถึงจริยธรรมที�มี
คุณลกัษณะต่างๆ เช่นความสมบูรณ์ของเนื0อหาเป็นตน้ กล่าวคือมีลกัษณะตามพระคุณของพระธรรม 6 ประการ 
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ไดแ้ก่ 8) เป็นสิ�งที�กล่าวไวอ้ยา่งดีถูกตอ้งไม่มีสิ�งที�ตอ้งเพิ�มเขา้หรือนาํออก (สวากขาโต) -) เป็นสิ�งที�สามารถเห็นได้
เองรับรู้ไดเ้องปฏิบติัไดเ้อง ทาํใหต้นเองเป็นอิสระ (สนัทิฏฐิโก) V) เป็นสิ�งที�ไม่ขึ0นต่อการเวลา เพราะเป็นความจริง
ที�แทไ้ม่พา่ยแพแ้ปรเปลี�ยนตามกาลเวลา (อกาลิโก) Y) เป็นสิ�งที�ทนต่อการพิสูจน์ หากพิสูจน์แลว้ก็จะพบแต่ความ
เที�ยงความตรงตามที�กล่าวไว ้(เอหิปัสสิโก) Z) เป็นสิ�งที�ควรนอ้มเขา้ไวใ้นตนเอง นาํมาประพฤติปฏิบติัเพราะมีแต่
ประโยชน์ไม่ก่อใหเ้กิดโทษแต่ประการใด (โอปนยิโก) 6) เป็นสิ�งเฉพาะตน  ไม่อาจยกัยา้ยถ่ายโอนให้แก่ผูอื้�นได ้
หรือไม่อาจให้ผูอื้�นหยิบยืมได ้หรือว่าไม่อาจอธิบายให้รู้ถึงรายละเอียดไดท้ั0 งหมด เปรียบเช่นการรับประทาน
อาหารผูรั้บประทานเท่านั0นถึงจะรับรู้ถึงรสของอาหารหรืออิ�มได ้ผูม้องดูหรือฟังเขาพูดก็หาไดรั้บรู้ถึงรสของ
อาหารหรืออิ�มไม่ (ปัจจตัตงั เวทิตพัโพ วิญ�ูหิ) ซึ� งผูว้ิจยักล่าวสรุปรวมในคาํเหล่านี0  คือ 8) บริสุทธิ�  คือ เป็นของ
แทจ้ริง ปราศจากความผิด ไร้มลทิน ทนต่อการพิสูจน์ แมผ้า่นระยะเวลาไปยาวนานเพียงไรก็ไม่เสื�อมคุณค่าที�มีอยู ่ 
-) บริบูรณ์ คือ ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมทั0 งอรรถและพยญัชนะ(เนื0 อแท้และส่วนประกอบ)งามทั0 งเบื0องต้น 
ท่ามกลางและที�สุด -) บริเวณ คือ มีขอบเขตในการให้ผลทั0งแก่ผูป้ฏิบติั  ผูอื้�น หรือทั0งสอง(ส่วนรวม)  หรือให้
ประโยชน์ในทุกระดบัทั0งประโยชน์ปัจจุบนั ประโยชน์เบื0องหน้า และประโยชน์อยา่งยิ�ง V) บริบาล คือ ยอ่มจะ
รักษาผูป้ฏิบติั กลุ่ม องคก์าร หรือสังคมที�นาํไปปฏิบติัไม่ให้ตกไปในสภาวะอนัเลวร้ายมีทุคติเป็นตน้ Y) บริโภค 
คือ ควรนอ้มนาํมาใชม้าเสพมาประพฤติโดยส่วนเดียว หรือเป็นสิ�งที�ผูไ้ดรั้บผลหรือบริโภครสธรรมแลว้ก็จะพึง
เขา้ใจไดเ้องถึงสภาพนั0นๆ โดยไม่ตอ้งให้ใครมาบอกกล่าวอีก หรือ เป็นสิ�งที�ผู ้ไดรั้บผลหรือบริโภครสธรรมแลว้
จะรู้เฉพาะตนเอง ไม่อาจจะอธิบายเป็นรายละเอียดใหค้รบถว้นได ้หรือถึงแมอ้ธิบายก็เพียงแต่บางส่วนเท่านั0น อาทิ
เช่น เนื0อหาที� 8.8.1) (8/6V/8-=Y/8)  แต่องค์ความรู้การบริหารนั0นยงัขาดคุณลกัษณะต่างๆ ดงักล่าว คงมีความ
คิดเห็นที�แตกต่างกนั ปรับปรุงเปลี�ยนแปลงไปตามกาลเวลา โอกาส บุคคล และสถานที�  ซึ� งต่างก็ยงัไม่ทนต่อการ
พิสูจน์ ยงัมีความเห็นที�ขดัแยง้กันและกัน ไม่อาจสรุปลงไปว่าแนวคิดทฤษฏีไหนถูกตอ้งหรือดีที�สุด สมด้วย
แนวคิดทฤษฏีที�ไดไ้วแ้ลว้ขา้งตน้ อนัไดแ้ก่ 8) แนวคิดเกี�ยวกบัจริยธรรมคุณธรรมของมนุษยข์องเพลโต (Plato) 
และอริสโตเติล (Aristotle) -) ทฤษฎีคาํสั�งของพระเจา้ V) ทฤษฏีอตัตนิยม Y) ทฤษฏีสัญญาประชาคม Z) ทฤษฏี
พนัธนิยม 6) ทฤษฎีประโยชน์นิยม และ =) ทฤษฏีสัมพนัธนิยม ซึ� งแนวคิดทฤษฏีเหล่านี0 ต่างก็ยงัไม่ทนต่อการ
พิสูจน์ ยงัมีความเห็นที�ขดัแยง้กนัและกนั ไม่อาจสรุปลงไปวา่แนวคิดทฤษฏีไหนถูกตอ้งหรือดีที�สุด  

เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที� เกี�ยวกับจริยธรรมองค์การนั0นมีลักษณะที�มุ่งเน้นให้
ความสาํคญักบัความถูกตอ้งในทุกๆ ดา้น กล่าวคือทั0งทางโลกคือกฎหมายรัฐ ทั0งทางธรรมคือหลกัศีลธรรมที�ผูรู้้
ทั0งหลายกล่าวสอนและสรรเสริญ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.V.1) (3/63/155-213/V) ซึ�งอาจแตกต่างกนักบัองคค์วามรู้การ
บริหารเกี�ยวกบัจริยธรรมที�อาจถูกตอ้งตามหนา้ที�หรือตวับทกฎหมายในทางโลก แต่อาจผิดหลกัศีลธรรมในทาง
ธรรม  สมดว้ยทศันะเกี�ยวกบัหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาตดัสินลกัษณะของจริยธรรมของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิ
เช่น หลุยส์ พี. พอยแมน (Louis P.Pojman ) ที�ไดก้ล่าวถึงหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาตดัสินลกัษณะของจริยธรรม
ไว ้ดงันี0  1) สามารถพรรณนาลกัษณะได ้2) เป็นสากล 3) ขจดัปัญหาได ้4) เป็นสาธารณะ และ 5) สามารถปฏิบติั
ได ้ดงักล่าวแลว้ และสมดว้ยองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัจริยธรรมต่างๆ ดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ เช่น ทฤษฏีอตัต
นิยมที�มุ่งประโยชน์ตนเองเป็นหลกั โดยเชื�อว่าทุกการกระทาํที�กระทาํลงไปเป็นสิ�งที�ตนเองพึงพอใจโดยตอ้ง
สามารถปกป้องผลประโยชน์ของตนเองไดแ้ละสามารถทาํใหต้นเองดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุขให้ถือวา่บุคคล
นั0นเป็นผูที้�มีจริยธรรม เขา้หลกัทุพภาษิตจีนโบราณวา่ “คนไม่เห็นแก่ตวัฟ้าดินลงโทษ”  หรือ ทฤษฎีประโยชน์
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นิยมที�เชื�อวา่การกระทาํที�มีจริยธรรมคือการกระทาํที�ทาํให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนจาํนวนมาก ความถูกตอ้ง
ของการกระทาํตดัสินจากผลของการกระทาํนั0นวา่ทาํใหเ้กิดความสุขและประโยชน์ต่อคนจาํนวนมากที�สุดหรือไม่ 
ถา้หากวา่ ใช่ การกระทาํนั0นก็ไม่ผิดหลกัจริยธรรม  ซึ�งในความเป็นจริงอาจจะไม่เป็นเช่นนั0นก็เป็นได ้เช่น การฆ่า
ลา้งเผา่พนัธ์ุชนกลุ่มนอ้ยโดยชนกลุ่มใหญ่ เป็นตน้ 

เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัจริยธรรมองค์การนั0นจะมีลกัษณะครอบคลุม
มากกว่าแนวความคิดของนักคิดทฤษฏีอนัเป็นรากฐานขององค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกับจริยธรรมองค์การ
ทั0งหลาย ยกตวัอยา่งเช่น หลกัการของศีลธรรมจริยธรรมในดา้นการปกครอง อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.1) (8/6V/8-
=Y/8) เนื0อหาที� 8.3.7) (3/63/155-213/_V) เนื0อหาที� 8.=.1) (=/6Y/8-V--5Y/Y)  เนื0อหาที� 8._.4) (8/64/205-295/67) ซึ� ง
ประกอบดว้ยจริยธรรมองคก์ารต่างๆ เช่น พรหมวิหาร Y ราชสังคหวตัถุ 4 อคติ Y พลวฒันธรรม Z เบญจศีลเบญจ
ธรรม ทิศ 6 สาราณียธรรม 6  ทศพิธราชธรรม 85  ธรรมจรรยาของพระราชา 85 มงคล V_ และ ราชวสดีธรรม Y9  
เป็นตน้ ซึ�งเมื�อพิจารณาแลว้สามารถเห็นไดว้า่มีขอบเขตกวา้งกวา้งมีเนื0อหาคลอบคลุมกวา่องคค์วามรู้การบริหาร
เกี�ยวกบัจริยธรรมองคก์าร สมดว้ยทศันะของนกัคิดทฤษฏีทั0งหลาย อาทิเช่น โสเครตีส (Socrates) ที�แสดงทศันะ
เกี�ยวกบัคุณธรรมของนกัการเมืองที�ดีไว ้5 ประการ ไดแ้ก่ 8) ปัญญา -) ความกลา้หาญ V) ควบคุมตนเอง Y) ความ
ยติุธรรม และ Z) การปฏิบติัหนา้ที�ทางศาสนา ดงักล่าวแลว้,  เพลโต ( Plato) ที�แสดงทศันะเกี�ยวกบัหลกัคุณธรรม
สาํคญัที�จะทาํให้รัฐมีความสมบูรณ์ ไว ้4 ประการ ไดแ้ก่ 1) ความฉลาดหรือความมีปัญญา 2) ความยติุธรรม 3) 
ความกลา้หาญ และ 4) ความรู้จกัประมาณ ดงักล่าวแลว้, และอริสโตเติล (Aristotle) ที�ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบั
คุณธรรมโดยแบ่งออกเป็น - ประเภทได้แก่ 8) คุณธรรมทางสติปัญญา และ -) คุณธรรมทางศีลธรรม ซึ� ง
อริสโตเติลไดเ้สนอคุณธรรมพิเศษไวอี้ก Y ประการ ไดแ้ก่ 1) รู้จกัประมาณ 2) ความกลา้หาญ 3) ความยติุธรรม 
และ 4) มิตรภาพ ดงักล่าวแลว้ นอกจากนี0 ศีลธรรมจริยธรรมเกี�ยวกบัการบริหารการปกครองในพระพุทธศาสนา
นั0นยงัมีปรากฏอยูใ่นที�ต่างๆ อีกมากมายเช่น ราชสังคหวตัถุ 4 คือ สังคหวตัถุของผูค้รองแผ่นดิน 4, อปริหานิย
ธรรม คือธรรมอนัไม่เป็นที�ตั0งแห่งความเสื�อม  7, จกัรวรรดิวตัร คือ ธรรมอนัเป็นพระราชจริยานุวตัร 12 เป็นตน้ 
 H.` การเปลี�ยนแปลงและการพฒันาองค์การ 
 1) เนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการเปลี�ยนแปลงองค์การและการพัฒนา

องค์การ  
8.8) เนื0อหาของเตมิยชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงองคก์ารและการพฒันาองคก์าร

ปรากฏอยู ่8 เนื0อหา ไดแ้ก่ 8.8.1) เนื0อหาที�พระเตมิยกุมารครั0 นทอดพระเนตรเห็นพระเจา้กาสิกราช ทรงลงทณัฑ์
พวกโจรดว้ยวิธีการต่างๆ แลว้ก็ไม่ทรงปรารถนาจะครองราชยเ์พราะทรงทราบดว้ยบุพเพนิวาสานุสสติญาณว่า
พระชาติก่อนนั0นก็ทรงเคยเป็นพระราชาในเมืองนี0 และไดท้รงกระทาํกรรมในลกัษณะนี0ทาํให้ไปตกอยูใ่นนรกถึง 
_5,555 ปี จึงไดคิ้ดหาอุบายเพื�อที�จะให้พน้จากการเป็นพระราชา ต่อมาไดรั้บคาํแนะนาํจากนางเทพธิดาผูเ้คยเป็น
มารดาในชาติก่อนที�สิงสถิตอยูที่�เศวตรฉัตรวา่ควรแกลง้ทาํเป็นคนพิการใบง่้อยเปลี0ย พระองคจึ์งทรงทาํตามและ
ทรงใชเ้วลาถึง 86 ปีกวา่ที�อุบายดงักล่าวจะบรรลุผล จึงไดเ้สด็จออกผนวชบาํเพญ็สมณธรรมอยูใ่นป่า แมค้นอื�นๆ 
นับตั0งตน้แต่พระเจา้กาสิกราชลงไปก็พากันออกบวชตามเป็นจาํนวนมาก ทรงทาํการเปลี�ยนแปลงและพฒันา
องคก์ารจากเดิมไปสู่องคก์ารที�เป็นธรรมาธิปไตยยึดธรรมเป็นใหญ่ โดยโครงสร้างองคก์ารในระดบัสูงสุดนั0นคือ
ธรรม ดงันั0นในการดาํเนินการทั0งหมดจะมีธรรมเป็นใหญ่เป็นตวัชี0วดัคุณภาพของการดาํเนินการนั0นๆ เสมอ ซึ� ง
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แสดงใหเ้ห็นวา่หากใชธ้รรมเป็นหลกัแลว้ไม่ใช่เฉพาะแต่คนเท่านั0นแมแ้ต่สัตวห์รือธรรมชาติก็ไดรั้บอานิสงส์ไป
ดว้ย ซึ� งต่างจากแนวคิดอื�นๆ เช่นประชาธิปไตยที�ปลูกฝังให้เคารพเสียงขา้งมากเป็นใหญ่ ซึ� งเสียงส่วนมากนั0น
อาจจะผิดก็เป็นได ้(1/63/1-74/103) 

1.-) เนื0อหาของมหาชนกชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการเปลี�ยนแปลงองค์การและการพฒันา
องค์การปรากฏอยู่ - เนื0อหา ไดแ้ก่ 1.-.1) เนื0อหาที�พระมหาชนกครั0 นทรงไดค้รองราชยแ์ลว้ก็ทรงประสงค์จะ
บริจาคทานจึงโปรดใหส้ร้างโรงทาน 6 แห่ง คือ ที�ประตูพระนครทั0งสี�  ที�ท่ามกลางพระนครหนึ�งแห่ง และที�ประตู
พระราชนิเวศอีกหนึ�งแห่ง ทรงเปลี�ยนแปลงบริหารราชการแผน่ดินใหเ้ป็นธรรมาธิปไตยยดึธรรมเป็นใหญ่ มุ่งเนน้
สนับสนุนให้บุคคลและกลุ่มมีศีลธรรมจริยธรรม เสียสละให้แก่ส่วนรวมโดยทรงทาํพระองค์เองเป็นผูน้าํการ
เปลี�ยนแปลงเป็นแบบอยา่ง (2/63/75-154/46) 1.-.2) เนื0อหาที�พระมหาชนกภายหลงัแต่ทรงทอดพระเนตรเห็นตน้
มะม่วงก็ทรงพิจารณาเห็นวา่พระราชสมบติันั0นเป็นสามิสสุข คือ ความสุขที�เจือดว้ยอามิส เป็นสุขที�ปนทุกข ์เมื�อยงั
ทรงครองราชยอ์ยู่ตราบใดพระองค์ก็จะไม่ได้รับความสุขที�แท้จริงอยู่ตราบนั0น จึงมีพระประสงค์จะแสวงหา
ความสุขที�ดีกวา่ความสุขในปัจจุบนัอนัเป็นนิรามิสสุข คือสุขไม่เจือดว้ยอามิส ทรงเห็นพระปัจจเจกพุทธเจา้เป็น
แบบอยา่งจึงทรงไดส้ละราชสมบติัออกผนวชอยูใ่นป่า บาํเพญ็สมณธรรมยงัฌานอภิญญาและสมาบติัให้เกิดขึ0น 
ครั0 นสวรรคตแลว้ก็ทรงบังเกิดในพรหมโลก แมพ้ระนางสีวลีราชเทวีผูเ้ป็นพระอคัรมเหสีก็เสด็จออกผนวช
ประทบัอยู ่ณ พระราชอุทยานอมัพวนับาํเพญ็สมณธรรมยงัฌานอภิญญาและสมาบติัให้เกิดขึ0น ครั0 นสิ0นพระชนม์
แลว้ก็ทรงบงัเกิดในพรหมโลกเช่นกัน แสดงให้เห็นถึงการที�พระมหาชนกและพระนางสีวลีนั0นทรงไดท้าํการ
เปลี�ยนแปลงพฒันาพระองคเ์องจากสภาพที�เป็นองคก์ารแบบสามิสสุข คือ ความสุขที�เจือดว้ยอามิสไปสู่สภาพที�
เป็นองคก์ารแบบนิรามิสสุข คือสุขไม่เจือดว้ยอามิสไดส้าํเร็จ (2/63/75-154/104) 

1.V) เนื0อหาของสุวรรณสามชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงองค์การและการพฒันา
องคก์ารปรากฏอยู ่- เนื0อหา ไดแ้ก่ 1.V.1) เนื0อหาที�ทุกลูกมุารและปาริกากมุารีทั0งสองพิจารณาเห็นวา่การเป็นอยูใ่น
ตระกูลนายพรานไม่ใช่สิ�งที�เป็นไปเพื�อบุญกุศลกลบัยงัจะทาํให้ไดรั้บความทุกข์จากการบาปอกุศลอีกดว้ยจึงได้
เปลี�ยนแปลงพฒันาการดาํเนินชีวิตของตนเองในสภาพที�เสื�อมเสียนี0 ไปสู่สภาพที�เจริญโดยการขออนุญาตบิดา
มารดาของตนแลว้ออกบวชอยู่ในป่าหิมพานต์ และครั0 นออกบวชแลว้ก็หาผลาผลมาฉันเพื�อยงัชีพ บาํเพญ็สมณ
ธรรมมีเมตตาพรหมวิหารธรรมเป็นตน้อยูอ่ยา่งสงบสุขในป่านั0น แมส้รรพสัตวบ์ริเวณนั0นก็พลอยไดรั้บอานิสงส์
ไม่เบียดเบียนบีฑาซึ�งกนัและกนั ซึ�งจดัวา่เป็นองคก์ารที�มีความสงบเยน็เป็นสุขยิ�ง (3/63/155-213/Y) 1.V.2) เนื0อหา
ที�พระเจา้ปิลยกัขราชทรงตั0งอยูใ่นโอวาทของพระสุวรรณสาม ทรงบาํเพญ็พระราชกศุลมีทานเป็นตน้ ทรงเบญจศีล
ครองราชสมบติัโดยธรรม ในที�สุดแห่งพระชนม ์ ก็ไดบ้งัเกิดในสวรรค ์ ฝ่ายพระสุวรรณสามก็ไดบ้าํรุงบิดามารดา 
ยงัอภิญญาและสมาบติัให้บงัเกิดพร้อมดว้ยบิดามารดา เมื�อสิ0นอายขุยัแลว้ก็ไดบ้งัเกิดในพรหมโลก แสดงให้เห็น
ถึงการเปลี�ยนแปลงพฒันาวถีิของการดาํเนินพระชนมแ์ละการบริหารราชการแผ่นดินของพระเจา้ปิลยกัขราชจาก
อธรรมมาสู่ธรรม ละหนทางของอบายมาสู่หนทางสวรรค์ไดใ้นที�สุด ส่วนพระสุวรรณสามและบิดามารดาก็ได้
พฒันาความเป็นอยูจ่ากโลกมนุษยไ์ปสู่พรหมโลกเช่นกนั (3/63/155-213/_9) 

1.Y) เนื0อหาของเนมิราชชาดกในประเด็นที� เกี�ยวกับการเปลี�ยนแปลงองค์การและการพฒันา
องคก์ารปรากฏอยู ่V เนื0อหา ไดแ้ก่ 1.Y.1) เนื0อหาที�พระเจา้มฆเทวราชกษตัริยผ์ูค้รองกรุงมิถิลาทรงทอดพระเนตร
เห็นพระเกศาของพระองคที์�หงอกจึงทรงพิจารณาเห็นว่า บดันี0 เทวทูตมาปรากฏให้เห็นแลว้ มรณะคือ ความตาย
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นั0นใกลเ้ขา้มาแลว้ ไม่ควรที�จะหลงผิดติดอยูใ่นราชสมบติัอนัเป็นสุขที�เจือดว้ยอามิสนี0ควรที�จะแสดงหาสุขอื�นที�ยิ�ง
กวา่ มีพระประสงคจ์ะเสด็จออกผนวชจึงตรัสเรียกพระโอรสมารับมอบราชสมบติั และเสด็จออกผนวชเป็นฤๅษี
ประทบัอยูใ่นป่ามะม่วง เจริญพรหมวหิารธรรม Y  ยงัฌานอภิญญาและสมาบติัให้เกิดขึ0น ตลอดระยะเวลา _Y,555 
ปี ครั0นสวรรคตแลว้ก็บงัเกิดในพรหมโลก (4/63/213-302/8) 1.Y.2) เนื0อหาที�ทา้วมฆเทวราชพรหมไดพิ้จารณาเห็น
ว่าวงศ์ตระกูลของตนนั0นจกัขาดสูญ มีความประสงค์จะดาํเนินการสืบต่อวงศ์ตระกูลของตนเอง จึงได้จุติจาก
พรหมโลกมาบงัเกิดในพระครรภ์ของพระอคัรมเหสีในกรุงมิถิลาครั0 นประสูติแลว้พระบิดาและเหล่าพระญาติ
ขนานพระนามวา่เนมิราช ต่อมาเมื�อไดท้รงครองราชยแ์ลว้ก็โปรดให้สร้างโรงทาน Z แห่ง คือที�ประตูพระนคร Y 
แห่งและท่ามกลางพระนครอีก 8 แห่ง ทรงบริจาคทรัพยถึ์งวนั Z55,555 กหาปณะ ทรงเบญจศีลอยู่เป็นนิจ ทรง
สมาทานอุโบสถศีลทุกปักษ ์ทรงชกัชวนประชาชนชาวพระนครทั0งหลายไดท้าํบุญมีทานเป็นตน้ และทรงแนะนาํ
พรํ� าสอนแสดงธรรมให้ทราบหนทางไปสวรรค์ คุกคามให้กลัวนรก ทรงบริหารราชการแผ่นดินให้เป็น
ธรรมาธิปไตยยดึธรรมเป็นใหญ่ บรรดาชาวพระนครทั0งหลายก็ดาํรงอยูใ่นพระโอวาทครั0 นเสียชีวิตแลว้ก็พากนัไป
บงัเกิดในเทวโลกทั0งหมด นรกเป็นดุจสถานที�วา่งเปล่าหาผูค้นไปบงัเกิดมิได ้(4/63/213-302/17)  1.Y.3) เนื0อหาที�
เนมิราชครั0นทอดพระเนตรเห็นพระเกศาหงอกตามที�นายภูษามาลาทูลถวายจึงทรงพิจารณาเห็นวา่ บดันี0 เทวทูตมา
ปรากฏใหเ้ห็นแลว้ มรณะคือ ความตายนั0นใกลเ้ขา้มาแลว้ ไม่ควรที�จะหลงผิดติดอยูใ่นราชสมบติัอนัเป็นสุขที�เจือ
ดว้ยอามิสนี0ควรที�จะแสดงหาสุขอื�นที�ยิ�งกวา่ มีพระประสงคจ์ะเสด็จออกผนวช จึงตรัสเรียกพระโอรสมารับมอบ
ราชสมบติั และเสด็จออกผนวชเป็นฤๅษีประทบัอยูใ่นป่ามะม่วง เจริญพรหมวิหารธรรม Y  ยงัฌานอภิญญาและ
สมาบติัใหเ้กิดขึ0น ครั0นสวรรคตแลว้ก็บงัเกิดในพรหมโลกดงัเดิม (4/63/213-302/58)   

1.Z) เนื0 อหาของมโหสถชาดกในประเด็นที� เกี�ยวกับการเปลี�ยนแปลงองค์การและการพฒันา
องคก์ารปรากฏอยู ่Y เนื0อหา ไดแ้ก่ 1.Z.1) เนื0อหาที�พระมโหสถนั0นไดพิ้จารณาเห็นวา่สถานที�เล่นของพวกตนนั0น
เกิดปัญหาเพราะฝนและแดดเป็นตน้ ก็คิดหาอุบายเพื�อที�จะเปลี�ยนแปลงสถานที�เล่นให้ดีกวา่เดิมและยงัสามารถที�
จะใชป้ระโยชน์ในส่วนอื�นๆ ไดอี้กดว้ย ครั0 นปรึกษาหารือกนัแลว้ไดข้อ้สรุปวา่ควรที�จะสร้างศาลาใหญ่ จึงไดท้าํ
การรวบรวมทรัพยจ์ากเหล่าสหายไดม้าหนึ�งพนักหาปณะแลว้นาํไปจา้งนายช่างมาทาํการก่อสร้างโดยมีตนเองเป็น
สถาปนิกคอยควบคุมบอกเทคนิควิธีการต่างๆ ในการก่อสร้าง ครั0 นศาลาเสร็จแลว้ก็ไดแ้บ่งเป็นส่วนต่างๆ เช่น 
สาํหรับคนอนาถามาคลอดบุตร สาํหรับสมณพราหมณ์มาพกัอาศยั สาํหรับคฤหัสถ์มาพกัแรม สาํหรับเก็บสินคา้
ของพอ่คา้ ทั0งทาํเป็นสนามเล่น และโรงวินิจฉัยคดีอีกดว้ย  (5/63/303-568/15) 1.Z.2) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชผู ้
ครองกรุงมิถิลานั0นทรงมีเหล่าบัณฑิตทั0ง Y  คือเสนกะบัณฑิต ปุกกุสะบัณฑิต กามินทะบัณฑิต และเทวินทะ
บณัฑิต เป็นที�ปรึกษาคอยช่วยเหลือในการบริหารราชการแผ่นดิน ต่อมาทรงพระสุบินเห็นนิมิตประหลาดเมื�อให้
เหล่าบณัฑิตทาํนายพระสุบินแลว้ก็ทรงทราบว่าจะมีบณัฑิตที�ฉลาดเกินคนมาเกิดในเมืองของพระองค์ซึ� งก็คือ
พระมโหสถ มีพระประสงคจ์ะไดม้าเป็นขา้ราชการคอยเป็นที�ปรึกษาแบ่งเบาพระราชภารกิจจึงตรัสสั�งเหล่าอมาตย์
ไปแสวงหาครั0 นพบแลว้จึงตรัสเรียกให้เขา้เฝ้าและแต่งตั0 งให้เป็นบณัฑิตคนที� Z  ซึ� งเป็นการเปลี�ยนแปลงดา้น
โครงสร้างองค์การ ดา้นบุคคล รวมไปถึงดา้นอื�นๆ จึงเป็นเหตุให้เหล่าบณัฑิตทั0ง Y  นั0นเกิดการต่อตา้นโดยทั0ง
ทางตรงและทางออ้ม จนเป็นสาเหตุใหเ้กิดความวุน่วายในราชสาํนกัหลายประการ แต่ทา้ยที�สุดดว้ยความสามารถ
ที�ควบคู่ไปกับความมีศีลธรรมจริยธรรมของพระมโหสถก็สามารถคลี�คลายสถานการณ์จากร้ายเป็นดีได ้
(5/63/303-568/23) 1.Z.3) เนื0อหาที�พระมโหสถบณัฑิตครั0 นไดรั้บตาํแหน่งอคัรมหาเสนาบดีแลว้ก็ไม่ประมาทได้
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ทาํการเปลี�ยนแปลงพฒันาการบริหารกรุงมิถิลาในดา้นต่างๆ เช่น การป้องกนัประเทศ อาวธุยทุโธปกรณ์  การคลงั
ประเทศ การชลประทาน การเกษตรกรรม การสืบราชการลบั เป็นตน้ เพื�อพฒันาประเทศและป้องกนัปัญหาต่างๆ 
ที�จะเกิดขึ0น (5/63/303-568/130) 1.Z.4) เนื0อหาที�พราหมณ์เกวฏัผูเ้ป็นปุโรหิตของพระเจา้จุลนีพรหมทตัผูค้รองนคร
อุตรปัญจาละได้พิจารณาถึงอิสริยยศของพระเจ้าจุลนีพรหมทัตและตนเองจึงคิดวางแผนเพื�อที�จะทําการ
เปลี�ยนแปลงพฒันานครอุตรปัญจาละแลว้ขยายราชอาณาจกัรใหม้ากยิ�งขึ0นโดยทาํการยึดเอาชมพูทวีปทั0งสิ0นมาไว้
ในการปกครองของพระนครอุตรปัญจาละ ครั0 นคิดแลว้ก็ไดทู้ลเสนอแผนการดงักล่าวแก่พระเจา้จุลนีพรหมทตั 
ฝ่ายพระเจา้จุลนีพรหมทตัก็ทรงเห็นพอ้งดว้ยจึงไดด้าํเนินการตามแผนการนั0นจนสามารถขยายอาณาเขตยึดเอา
เมืองต่างๆ ทาํเหล่าพระราชาจาํนวนถึง 858 พระองคใ์หอ้ยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาแลว้ตั0งพระองคเ์องเป็นพระเจา้
จกัรพรรดิปกครองเมืองทั0งหลาย เวน้แต่เพียงกรุงมิถิลาเมืองเดียวที�ไม่อาจยึดเอามาไดเ้นื�องดว้ยมีพระมโหสถเป็น
อคัรมหาเสนาบดีอยูน่ั�นเอง (5/63/303-568/136)  

1.6) เนื0อหาของภูริทตัชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงองคก์ารและการพฒันาองคก์าร
ปรากฏอยู่ -  เนื0 อหา ได้แก่ 1.6.1) เนื0 อหาที�พระเจ้าพรหมทัตผู ้เป็นกษัตริย์ปกครองกรุงพาราณสีนั0 นได้
พระราชทานตาํแหน่งมหาอุปราชแก่พระโอรสใหเ้ป็นผูแ้บ่งเบาราชกิจ ครั0 นพระโอรสไดด้าํรงตาํแหน่งแลว้ก็ทรง
ดาํเนินการเปลี�ยนแปลงพฒันาการบริหารประเทศให้มีความเจริญกา้วหนา้ในดา้นต่างๆ จนมีอิทธิพลอาํนาจหรือ
บารมีและบริวารมากขึ0นตามลาํดบั ทาํใหพ้ระเจา้พรหมทตัทรงเกิดความระแวงวา่พระโอรสจะคิดก่อการกบฏแยง่
ยึดราชสมบัติจึงได้ตรัสสั�งให้ออกจากราชการไปผนวชอยู่ในป่าแลว้ค่อยกลบัมารับราชสมบัติภายหลงัจากที�
พระองค์ไดส้วรรคตแลว้ ซึ� งอาจจดัเป็นพฤติกรรมการต่อตา้นการเปลี�ยนแปลงอีกลกัษณะหนึ� ง (6/64/1-122/1) 
1.6.2) เนื0อหาที�พระภูริทตัครั0 นขึ0นไปเห็นทิพยสมบติัของทา้วสักกเทวราชในสวรรคช์ั0นดาวดึงส์แลว้ก็เกิดความ
ปรารถนาจะไปบงัเกิด ณ ที�แห่งนั0น  จึงคิดหาอุบายเพื�อที�จะทาํการเปลี�ยนแปลงพฒันาความเป็นอยูจ่ากนาคซึ�งเป็น
สตัวดิ์รัจฉานไปสู่การเป็นเทพเจา้ ทา้ยที�สุดก็ไดข้อ้สรุปคือทาํการรักษาศีลอุโบสถ และไดช้กัชวนนาคบริษทัของ
ตนใหก้ระทาํตามดว้ย เมื�อจุติจากอตัภาพของนาคแลว้ก็บงัเกิดในเทวโลกตามที�ตั0งเป้าหมายไวพ้ร้อมกบันาคบริษทั
ของตน (6/64/1-122/109) 

1.=) เนื0อหาของจันทกุมารชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการเปลี�ยนแปลงองค์การและการพฒันา
องคก์ารปรากฏอยู ่-  เนื0อหา ไดแ้ก่ 1.=.1) เนื0อหาที�พระเจา้เอกราชทรงสาํคญัผิดไม่ไดพิ้จารณาอยา่งถว้นถี�ทรงดาํริ
ไปดว้ยพระองคเ์องตามที�ทรงทราบอยา่งผิวเผินวา่กณัฑหาลพราหมณ์เป็นคนดีมีศีลธรรม จึงทรงแต่งตั0งกณัฑหาล 
พราหมณ์ไวใ้นตาํแหน่งผูว้ินิจฉัยตดัสินคดีความ แต่กณัฑหาลพราหมณ์นั0นเป็นคนละโมบโลภมากครั0 นไดรั้บ
ตาํแหน่งแลว้ก็ทาํการทุจริตรับสินบนทาํคนที�ผิดใหก้ลายเป็นคนที�ถูก ทาํคนที�ถูกให้กลายเป็นคนผิด จนทาํให้ผูที้�
ไม่ไดรั้บความยุติธรรมไดรั้บความเดือดร้อนและพากนัไปขอความช่วยเหลือจากพระจนัทกุมาร ฝ่ายพระจนัท
กมุารทรงมีพระหฤทยัสงสารจึงทรงกระทาํการช่วยเหลือให้คนเหล่านั0นไดรั้บความยติุธรรม พระเจา้เอกราชทรง
ทราบเรื�องดงักล่าวจึงทรงปลดกณัฑหาลพราหมณ์แลว้ตั0งพระจนัทกุมารในตาํแหน่งผูว้ินิจฉัยคดีความแทน ซึ� ง
พระเจ้าเอกราชครั0 นทําการเปลี�ยนแปลงแล้วก็มิได้ทาํการลงโทษหรือให้ตาํแหน่งที� เหมาะสมแก่กัณฑหาล 
พราหมณ์แต่อยา่งใด เมื�อกณัฑหาลพราหมณ์ขาดผลประโยชน์ที�เคยไดรั้บจึงพยายามหาทางกาํจดัพระจนัทกุมาร
จนเกิดความวุน่วายในเมืองบุปผวดีตามลาํดบั (7/64/123-204/7) 1.=.2) เนื0อหาที�พระจนัทกมุารครั0นทรงครองราชย์
ต่อจากพระเจา้เอกราชผูเ้ป็นพระบิดาก็ทรงเปลี�ยนแปลงพฒันาบริหารกิจการบา้นเมืองเป็นธรรมาธิปไตยยึดธรรม
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เป็นใหญ่  จากที�พระบิดาทาํใหเ้กิดความเดือนร้อนมาเป็นสงบร่มเยน็เป็นสุขและแนะนาํทางเทวโลกให้แก่บริวาร
และชาวพระนคร เมื�อสวรรคตแลว้ก็ละความเป็นมนุษยไ์ปบงัเกิดเป็นเทพเจา้ในเทวโลก (7/64/123-204/65) 

1._) เนื0อหาของมหานารทกสัสปชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงองค์การและการ
พฒันาองคก์ารปรากฏอยู ่ V เนื0อหา ไดแ้ก่ 1._.1) เนื0อหาที�พระเจา้องัคติราชไดต้รัสถามอาํมาตยท์ั0งสาม คือ วิชยั
อาํมาตย ์ สุนามอาํมาตย ์และอลาตอาํมาตย ์ถึงสิ�งที�ควรทาํในราตรีวนัเพ็ญกลางเดือน 8- ด้วยทรงมุ่งหวงัจะ
เปลี�ยนแปลงและการพฒันาบา้นเมืองให้เจริญยิ�งขึ0น ซึ� งเหล่าอาํมาตยก็์ไดก้ราบทูลตามคิดเห็นของตนเองๆ โดย 
อลาตอาํมาตยซึ์� งเป็นเสนาบดีนั0นไดก้ราบทูลให้ทรงขยายราชอาณาเขตการปกครองจดัขบวนทพัเพื�อไปยึดเอา
เมืองต่างๆ ที�ยงัไม่ไดอ้ยูภ่ายใตร้าชอาํนาจ สุนามอาํมาตยไ์ดก้ราบทูลให้ทรงรื�นรมยด์ว้ยกามคุณต่างๆ  ส่วนวิชยั
อาํมาตยไ์ด้กราบทูลให้เขา้หาสมณพราหมณ์เพื�อสนทนาธรรมเพื�อขจัดความสงสัยต่างๆ เกิดสติปัญญานํามา
เปลี�ยนแปลงและการพฒันาบา้นเมืองใหเ้จริญยิ�งขึ0น (8/64/205-295/6) 1._.2) เนื0อหาที�พระนางรุจาราชธิดาครั0 นได้
ทรงทราบว่าพระเจ้าองัคติราชผูเ้ป็นพระบิดานั0นทรงยึดเอาความเห็นผิดจากที�ทรงเคยกระทาํความดีปกครอง
แผ่นดินโดยธรรมกลบัเที�ยวก่ออกุศลกรรมทาํบาปทุจริต จึงเสด็จไปทูลชี0แจงให้พระบิดาทรงเปลี�ยนแปลงทิฏฐิ
และการกระทาํดงักล่าวเป็นตน้วา่ การทาํดีนั�นแหละจึงจะให้ผลที�ดีตามมา การทาํไม่ดีก็จะส่งผลไม่ดีตามมา การ
กระทาํไม่ใช่จะไม่มีผล ผูที้�ทาํไม่ดีแต่ไดรั้บผลดีเพราะวา่เป็นผลของกรรมดีก่อนหนา้นี0 ใหผ้ลอยู ่ส่วนผูที้�ทาํดีแต่ยงั
ไม่ไดรั้บผลดีนั0นเพราะวา่เป็นผลของกรรมที�ทาํไม่ดีก่อนหน้านี0 ยงัให้ผลอยู ่ผลของกรรมดีไม่ใช่จะไม่มีย่อมจะ
ใหผ้ลเมื�อถึงเวลา  ซึ�งการเปลี�ยนแปลงและพฒันาองคก์ารก็เขา้กฎเกณฑนี์0 เช่นกนั (8/64/205-295/34) 1._.3) เนื0อหา
ที�พระเจา้องัคติราชครั0นถูกพระพรหมมหานารทะไดชี้0แจง้แสดงธรรมใหรู้้แจง้เห็นจริงแลว้ก็ทรงถอนมิจฉาทิฏฐิที�
เป็นเหตุใหท้าํบาปทั0งหลายเสียได ้ทรงเปลี�ยนแปลงและพฒันาการปกครองจากโดยอธรรมมาเป็นธรรม ทรงหัน
กลบัมาทาํบุญทั0งหลายมีทานเป็นตน้ ทาํให้บริวารและชาวพระนครอยูอ่ยา่งร่มเยน็เป็นสุข ครั0 นสวรรคตแลว้ก็ละ
จากความเป็นมนุษยไ์ปบงัเกิดเป็นเทพเจา้ในเทวโลก (8/64/205-295/69) 

1.9) เนื0อหาของวิธุรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงองค์การและการพฒันาองคก์าร 
ปรากฏอยูเ่นื0อหา V ไดแ้ก่ 1.9.1) เนื0อหาที�กฎุุมพีทั0งสี�และดาบสแมท้ั0งสี�นั0นไดเ้ปลี�ยนแปลงพฒันาความเป็นอยูจ่าก
เดิมไปสู่สถานภาพที�ตนปรารถนาไดส้าํเร็จ กล่าวคือ ในบรรดากุฏุมพีทั0งสี�นั0น คนหนึ�งไดไ้ปบงัเกิดเป็นทา้วสักก
เทวราช คนหนึ� งไดไ้ปบงัเกิดเป็นทา้ววรุณนาค  คนหนึ� งไดไ้ปบงัเกิดเป็นพญาสุบรรณราช ส่วนอีกคนหนึ� งไป
บงัเกิดในพระครรภข์องพระอคัรมเหสีของพระเจา้ธนญัชยัผูเ้ป็นกษตัริยค์รองกรุงอินทปัตต ์ส่วนดาบสทั0งสี�ไดไ้ป
บงัเกิดในพรหมโลก (9/64/296-483/14) 1.9.2) เนื0อหาที�พระวิธุรบณัฑิตไดทู้ลถามถึงการไดทิ้พยสมบติัของทา้ว
วรุณนาคราช ฝ่ายทา้ววรุณนาคก็ไดต้รัสตอบวา่ ไดม้าจากการที�พระองคน์ั0นตั0งความปรารถนาไวแ้ลว้ไดบ้าํรุงสมณ
พราหมณ์ ดว้ยสิ�งของต่างๆ มี ขา้วและนํ0 าเป็นตน้ พระวธุิรบณัฑิตจึงไดก้ราบทูลวา่ ถา้เป็นเช่นนี0  ทา้วรุณนาคราชก็
คงเห็นประจกัษก์บัพระเนตรเองแลว้ถึงผลของการกระทาํบุญคุณงามความดี เมื�อทาํบุญคุณงามความดีก็ยอ่มจะ
ได้รับผลของบุญคุณงามความดีนั0 น และขอจงเป็นผู ้ไม่ประมาทในการทําบุญคุณงามความดีต่อไป  การ
เปลี�ยนแปลงหรือการพฒันาก็ดุจเดียวกนัหากวา่กระทาํเหตุที�ดีก็ยอ่มเกิดผลที�ดีตามมา หากวา่กระทาํเหตุที�ไม่ดีผล
ที�ไม่ดีก็ตามมาเช่นกนั (9/64/296-483/123) 1.9.3) เนื0อหาที�พระวิธุรบณัฑิตไดแ้สดงธรรมแก่ชาวพระนคร บาํเพญ็
บุญมีทานเป็นตน้และรักษาศีลอุโบสถ จนตลอดอายขุยั ครั0นเสียชีวิตแลว้ก็ไปเกิดในเทวโลก ไดเ้ปลี�ยนแปลงและ
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พฒันาความเป็นอยู่อย่างมนุษยไ์ปสู่ความเป็นเทพเจา้ในเทวโลก  แมช้าวพระนครทั0งหลายนับตั0งตน้แต่พระเจา้
โกรัพยราชก็เป็นเช่นเดียวกนั (9/64/296-483/144) 

1.85) เนื0อหาของมหาเวสสนัดรชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงองคก์ารและการพฒันา
องคก์าร ปรากฏอยู ่- เนื0อหา ไดแ้ก่ 1.85.1) เนื0อหาที�นางผสุดีเทพกญัญาผูเ้ป็นพระชายาของทา้วสกักเทวราชนั0นมวั
แต่ประมาทในทิพยสมบติับนเทวโลกโดยไม่ไดท้าํการตรวจดูบุญหรืออายขุองตนเองว่ามีอยูเ่พียงไร แมถู้กทา้ว
สักกเทวราชตรัสบอกก็ยงัไม่อาจทราบความแต่ทีแรกครั0 นทา้วสักกเทวราชตรัสอธิบายจึงไดท้ราบว่าตนนั0นจะ
สิ0นบุญแลว้ ทา้วสักกเทวราชจึงทรงไดป้ระทานพร 85 ประการให้แก่นางในการที�จะจุติเปลี�ยนอตัภาพจากความ
เป็นเทพเจา้ไปสู่ความเป็นมนุษย ์ เปรียบกบัองคก์ารนั0นหากหลงผิดติดอยูใ่นความสาํเร็จหรือความสุขที�ไดรั้บ มี
ความประมาทในความเปลี�ยนแปลงอาจตอ้งพบกบัความสูญเสีย เช่นเดียวกบัการตกสวรรค์ของนางผุสดีเทพ
กญัญา แต่หากไม่ประมาทในการเปลี�ยนแปลงก็อาจเตรียมพร้อมรับมือเช่นเดียวกบัทา้วสักกเทวราช (10/64/484-
814/9) 1.85.2) เนื0อหาที�พระเวสสนัดรครั0นทรงไดค้รองราชยใ์นกรุงสีพีแลว้ก็ทรงเปลี�ยนแปลงและพฒันากรุงสีพี
ให้เจริญรุ่งเรืองโดยธรรม ทรงบาํเพ็ญบุญมีทานเป็นตน้ ครั0 นเสด็จสวรรคตแลว้ก็ไดล้ะอตัภาพความเป็นมนุษย์
บงัเกิดเป็นเทพบุตรในสวรรคช์ั0นดุสิต (10/64/484-814/202) 

2) ความสอดคล้องกันระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการเปลี�ยนแปลง
องค์การและการพัฒนาองค์การและองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกับการเปลี�ยนแปลงองค์การและการพัฒนา

องค์การ มดีงันี  
เกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงองคก์าร มีเนื0อหาหมายรวมถึงการทาํองคก์ารให้มีลกัษณะต่างไปจากเดิม 

ซึ�งในที�นี0 มุ่งเอาการเปลี�ยนแปลงลกัษณะในดา้นลบไปสู่ลกัษณะในดา้นบวก อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.Z.1) (5/63/303-
568/15) สมดว้ยความหมายตามทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น เซอร์โต (Certo) ที�ไดใ้ห้ความหมายการ
เปลี�ยนแปลงองคก์ารไวว้า่ หมายถึง กระบวนการการปรับปรุงสภาพปัจจุบนัขององคก์าร เพื�อเพิ�มประสิทธิผลของ
องคก์าร1725 

เกี�ยวกับการเปลี�ยนแปลงองค์การ มีประเภทการเปลี�ยนแปลงที�ปรากฏมากกว่าหนึ� งประเภท 
ยกตวัอยา่งเช่น การเปลี�ยนแปลงองคก์ารทั0งระบบ อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.V.1) (3/63/155-213/Y) การเปลี�ยนแปลง
ดา้นเทคโนโลยใีนการทาํงาน อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.Z.3) (5/63/303-568/130) การเปลี�ยนแปลงบุคคลและกลุ่ม อาทิ
เช่น เนื0อหาที� 1.Y.2) (4/63/213-302/17) สมด้วยทศันะของนักวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น  มวัร์เฮดและกริฟริน 
(Moorhead and Griffin) ที�ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัประเภทของการเปลี�ยนแปลงองคก์ารไว ้V ประเภท ไดแ้ก่  8) 
การเปลี�ยนแปลงองค์การทั0งระบบ -) การเปลี�ยนแปลงดา้นเทคโนโลยีในการทาํงาน และ V) การเปลี�ยนแปลง
บุคคลและกลุ่ม หรือ การเปลี�ยนแปลงทนัที หรืออีกนยัหนึ�ง ยกตวัอยา่งเช่น การเปลี�ยนแปลงเพื�อแกปั้ญหา อาทิ
เช่น เนื0อหาที� 1.Z.1) (5/63/303-568/15)  การเปลี�ยนแปลงโดยการวางแผนล่วงหน้า อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.Z.3) 
(5/63/303-568/130) สมดว้ยทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น คินิคคิและวิลเลี�ยม (Kinicki and Williams) ที�
ไดจ้าํแนกประเภทของการเปลี�ยนแปลงไว ้ - ประเภท ไดแ้ก่ 8) การเปลี�ยนแปลงทนัที และ -) การเปลี�ยนแปลง
โดยการวางแผนล่วงหนา้ ดงักล่าวแลว้ 

                                                 

1725Samuel C. Certo, Modern Management, 7th ed. (Upper Saddle River, NJ:Prentice-Hall 
International, 1997), 298. 
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เกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงองค์การ มีกระบวนการในการเปลี�ยนแปลงเป็นขั0นตอนตามลาํดบั อาทิ
เช่น เนื0อหาที� 1.6.2) (6/64/1-122/109) สมดว้ยทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น คาร์เรลล ์และคณะ (Carrell 
and Others) ที�ไดแ้สดงทศันะถึงกระบวนการเปลี�ยนแปลงองค์การไวด้ังนี0  1) แรงกดดันของสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกองคก์ารและภายในองคก์าร -) ตระหนกัถึงความตอ้งการในการเปลี�ยนแปลง V) ริเริ�มและพฒันาวิธีการ
เปลี�ยนแปลง และ Y) นาํการเปลี�ยนแปลงไปสู่การปฏิบติั หรือ เนื0อหาที� 1.Z.3) (5/63/303-568/130) สมดว้ยทศันะ
ของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น มวัร์เฮดและกริฟฟิน (Moorhead and Griffin) ที�ไดแ้สดงทศันะถึงกระบวนการ
เปลี�ยนแปลงองคก์ารไวด้งันี0  1) แรงผลกัดนัหรือแนวโนม้ของการเปลี�ยนแปลง -) ตระหนกัรู้และนิยามปัญหาของ
องคก์าร V) กระบวนการแกปั้ญหา Y) การนาํการเปลี�ยนแปลงไปปฏิบติั และ Z) การวดั ประเมินผล และควบคุม 

เกี�ยวกับการเปลี�ยนแปลงองค์การ มีแรงผลกัดันพื0นฐานที�ทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลงที�ปรากฏ
มากกวา่หนึ�งประการ ยกตวัอยา่งเช่น แรงผลกัดนัจากสภาพแวดลอ้มภายนอก อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.Z.3) (5/63/303-
568/130) แรงผลกัดนัจากภายใน เช่น เนื0อหาที� 1.V.1) (3/63/155-213/Y) ผูน้าํในการเปลี�ยนแปลง อาทิเช่น เนื0อหาที� 
1.-.1) (2/63/75-154/46) สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น คาร์เรลล ์และคณะ (Carrell and Others) 
ที�ไดก้ล่าวถึงแรงผลกัดนัพื0นฐานสาํคญัที�มีอิทธิพลต่อการเปลี�ยนแปลงองคก์ารไว ้V ประการ ดงักล่าวแลว้ 

เกี�ยวกับการเปลี�ยนแปลงองค์การ มีการต่อตา้นการเปลี�ยนแปลงอันเนื�องมาจากสาเหตุต่างๆ 
ยกตวัอย่างเช่น อาํนาจถูกคุกคาม การจดัสรรทรัพยากร นิสัยของบุคลากร อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.Z.2) (5/63/303-
568/23) เนื0อหาที� 1.6.1) (6/64/1-122/1) เนื0อหาที� 1.=.1) (7/64/123-204/7) สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย 
อาทิเช่น แคทซ์และคาน (Katz and Kahn) ที�ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ ที�มาของการต่อตา้นการเปลี�ยนแปลงในองคก์าร
นั0นมีอยู ่6 ประการดว้ยกนั ทั0งนี0การต่อตา้นการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ0นนั0นอาจจะมีที�มาไม่ครบทั0ง 6 ประการในแต่
ละองค์การ หรือในการเปลี�ยนแปลงที�แตกต่างกนัก็อาจจะมีที�มาของการต่อตา้นที�แตกต่างกนัไป ดงักล่าวแลว้ 
และ แนดเลอร์ (Nadler) ที�ไดท้าํการวิจยัและสรุปผลไดว้่า ที�มาของการต่อตา้นที�เกิดจากบุคคลมีอยู่ 6 ประการ 
ดงักล่าวแลว้ 

เกี�ยวกบัการพฒันาองคก์าร มีเนื0อหาหมายรวมถึงกระบวนการในการเปลี�ยนแปลงองค์การทั�วทั0 ง
ระบบอย่างมีแผนและต่อเนื�อง เพื�อให้องค์การมีความเจริญก้าวหน้า เพิ�มประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของ
องคก์ารให้มากยิ�งขึ0น อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.8.1) (1/63/1-74/103) สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น  
เบคฮาร์ด (Beckhard) ที�ไดใ้หค้วามหมายการพฒันาองคก์ารไวว้า่ หมายถึง ความพยายามเปลี�ยนแปลงอยา่งมีแผน
ทั�วทั0 งองคก์ารโดยเริ�มจากฝ่ายบริหารระดบัสูงเพื�อเพิ�มความมีประสิทธิภาพและความเจริญเติบโตขององค์การ 
โดยการสอดแทรกสิ�งที�ไดมี้การวางแผนเขา้ไปในกระบวนการขององคก์าร ดว้ยการใชค้วามรู้ทางดา้นพฤติกรรม
ศาสตร์1726 

เกี�ยวกบัการพฒันาองคก์าร มีกระบวนการในการพฒันาเป็นขั0นตอนตามลาํดบั อาทิเช่น เนื0อหาที� 
1.Y.2) (4/63/213-302/17)  สมดว้ยทศันะของนักวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น ดูบริน (Dubrin) ที�ได้แสดงทัศนะ
เกี�ยวกบักระบวนการพฒันาองคก์ารไว ้_ ขั0นตอน ดงักล่าวแลว้ หรือ เนื0อหาที� 1.Z.4) (5/63/303-568/136) สมดว้ย

                                                 

1726Richard Beckhard, Organization Edvelopment:Strategies and Models (Redings,MA: 
Addision-Wesley,8969), 9. 
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ทัศนะของนักวิชาการทั0 งหลาย อาทิเช่น โบวี�และคณะ (Bovee and Others) ที�ได้แสดงทัศนะเกี�ยวกับ
กระบวนการพฒันาองคก์ารไว ้= ขั0นตอน ดงักล่าวแลว้ 

เกี�ยวกบัการพฒันาองคก์าร มีการใชเ้ครื�องมือสอดแทรกเขา้มาช่วยในการดาํเนินการ เช่น การสอน
และการให้คาํปรึกษา การมีส่วนร่วม  การสร้างทีมงาน อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.Y.2) (4/63/213-302/17) เนื0อหาที� 
1.9.3) (9/64/296-483/144)  สมดว้ยสมดว้ยทศันะของเฟรนช์และเบลล ์( French and  Bell) ที�กล่าวถึงเครื�องมือ
สอดแทรกของการพฒันาองคก์าร (OD interventions) ไวโ้ดยประการต่างๆ ดงักล่าวแลว้ 

I) ความแตกต่างกันระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการเปลี�ยนแปลง
องค์การและการพัฒนาองค์การและองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกับการเปลี�ยนแปลงองค์การและการพัฒนา

องค์การ มดีงันี  
เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงและการพฒันาองคก์ารและองค์

ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงและการพฒันาองคก์ารนั0นโดยภาพรวมแลว้มีลกัษณะสอดคลอ้งกนัที�
ทาํใหอ้งคก์ารนั0นเปลี�ยนจากสภาพเดิมที�เป็นไปในทางบวก ก่อใหเ้กิดความเจริญกา้วหนา้ มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล แต่ก็มีส่วนที�แตกต่างกนัคือ ในเนื0อหาที�เกี�ยวกบัพระโพธิสัตวซึ์� งเป็นตวับุคลาธิษฐานที�แสดงออกถึง
หลกัธรรมในพระพุทธศาสนาในการที�จะเปลี�ยนแปลงและพฒันาองค์การไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ซึ� งความ
เจริญกา้วหนา้ในที�นี0 มิไดห้มายแต่เพียงการเจริญทางดา้นวิทยาการความรู้หรือวตัถุสิ�งของเท่านั0น แต่ยงัรวมไปถึง
ความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นศีลธรรมคุณธรรมภายในจิตใจอีกดว้ย โดยให้ความสําคญักบัการเปลี�ยนแปลงและ
พฒันาคนในดา้นจิตใจก่อน ซึ�งเป็นวธีิการที�เริ�มจากภายในออกไปภายนอก เป็นการเปลี�ยนแปลงและพฒันาแบบ
ยั�งยนืซึ�งส่งผลที�เป็นสุขไปถึงชาติต่อไป ซึ�งอีกนยัหนึ�งก็คือ ยคุสมยัหรือคนรุ่นต่อๆ ไปนั�นเอง ส่วนองคค์วามรู้การ
บริหารนั0นมีขอบเขตที�มกัจาํกดัอยูใ่นดา้นวิทยาการความรู้หรือวตัถุสิ�งของเท่านั0น หรือมุ่งให้องค์การเกิดความ
เจริญกา้วหนา้ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแมก็้จริง ถึงอยา่งนั0นความเจริญกา้วหนา้นั0นอาจเป็นเพียงความ
เจริญเฉพาะส่วนขององคก์ารเอง แต่อาจไปเบียดเบียนองค์การอื�น หรือเบียดเบียนส่วนอื�นเช่นสิ�งแวดลอ้มและ
สังคมภายนอกเป็นตน้ รวมไปถึงผูเ้กี�ยวขอ้งในองค์การ เช่น การใชเ้ครื�องมือสอดแทรกกล่าวคือ การรื0 อระบบ 
(Reengineering) มาใชใ้นการเปลี�ยนแปลงและพฒันาองคก์ารนั0นจึงตอ้งปลดคนออกจากงานให้คนขาดรายไดที้�
ก่อใหเ้กิดอาชญากรรมแต่วา่องคก์ารกลบัมีผลกาํไร หรืออาจเป็นความเจริญเพียงชั�วระยะเวลาหนึ�งซึ� งอาจจะใชไ้ด้
เพียงแค่ชั�วอายุคนหนึ� งไม่ใช่การเปลี�ยนแปลงและพฒันาที�ย ั�งยืนไปสู่ยุคสมยัหรือคนรุ่นต่อๆ ไป เช่น องค์การ
เกี�ยวกบัพลงังานเชื0อเพลิง เป็นตน้ 

H.a นวตักรรมและเทคโนโลย ี

1) เนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบันวตักรรมและเทคโนโลย ี 
1.8) เนื0อหาของเตมิยชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบันวตักรรมและเทคโนโลยีปรากฏอยู่ - เนื0อหา

ได้แก่  1.8.8) เนื0อหาที�พระวิสสุกรรมเทพบุตรภายหลงัจากที�ได้รับมอบหมายจากท้าวสักกเทวราชแลว้ก็ได้
ดาํเนินการเนรมิตผา้ทิพยแ์ละพระราชาภรณ์ทั0งหลายแลว้ประดบัประดาแต่งองคพ์ระเตมิยกุมารให้เป็นราวกบัวา่
ทา้วสกักเทวราชจนนายสุนนัทสารถีจาํไม่ได ้แสดงให้เห็นวา่การที�พระวิสสุกรรมเทพบุตรไดด้าํเนินการแต่งองค์
พระเตมิยกุมารจนทาํให้นายสุนนัสารถีจาํไม่ได ้ซึ� งเปรียบไดก้บัการเป็นนักออกแบบเสื0อผา้เครื�องแต่งตวัหรือ
แฟชั�นที�มีเทคนิควิธีการที�มีประสิทธิภาพในยคุปัจจุบนันั0นก็อาจจดัเป็นนวตักรรมและเทคโนโลยีในสมยันั0น แต่
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อาจจะแตกต่างดว้ยวธีิการที�ดาํเนินการเพราะเนื0อหาของเตมิยชาดกเป็นเรื�องของเทวฤทธิ� ซึ� งเรื�องฤทธิ� นั0นเป็นเรื�อง
อจินไตย ไม่สามารถจะอธิบายด้วยหลกัการทางวิทยาศาสตร์ได ้ ส่วนนวตักรรมและเทคโนโลยีเป็นเรื� องของ
วิทยาศาสตร์ (1/63/1-74/Z9) 1.1.2) เนื0อหาที�พระวิสสุกรรมเทพบุตรภายหลงัจากที�ไดรั้บมอบหมายจากทา้วสักก
เทวราชแลว้ก็ไดด้าํเนินการเนรมิตบรรพชิตบริขารคือเครื�องใชส้าํหรับผูบ้วช สถานที�พกัอาศยั สถานที�ปฏิบติัธรรม 
สระโบกขรณี และผลาผลต่างๆ ที�ออกตลอดทั0งปีถวายแก่พระเตมิยกุมาร แสดงให้เห็นวา่การที�พระวิสสุกรรม
เทพบุตรไดป้ระดิษฐสิ์�งต่างๆ เช่น การนาํเอาเปลือกไมม้าทาํเป็นผา้นุ่งผา้ห่ม การก่อสร้างศาลาที�พกัดว้ยอิฐหินดิน
และไม ้หรือทาํใหต้น้ไมต้่างๆ ออกดอกออกผลตลอดทั0งปีซึ� งเปรียบกบัการใชปุ๋้ยหรือสารเคมีในยคุปัจจุบนันั0นก็
อาจจดัเป็นนวตักรรมและเทคโนโลยีในสมยันั0น แต่อาจจะแตกต่างดว้ยวิธีการที�ทาํเพราะเนื0อหาของเตมิยชาดก
เป็นเรื�องของเทวฤทธิ� ซึ� งเรื�องฤทธิ� นั0นเป็นเรื�องอจินไตย ไม่สามารถจะอธิบายดว้ยหลกัการทางวิทยาศาสตร์ได ้ 
ส่วนนวตักรรมและเทคโนโลยเีป็นเรื�องของวทิยาศาสตร์ (1/63/1-74/_8) 

1.-) เนื0อหาของมหาชนกชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบันวตักรรมและเทคโนโลยีปรากฏอยู ่- เนื0อหา
ไดแ้ก่ 1.-.8) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชไดใ้ชเ้ทวฤทธิ� ช่วยให้พระราชเทวีผูเ้ป็นพระอคัรมเหสีของพระเจา้อริฏฐ
ชนกไดเ้สด็จถึงนครกาลจมัปากะอย่างรวดเร็วและปลอดภยั  โดยการให้พระนางบรรทมบนเตียงในเกวียนที�มี
เครื�องปกปิดแลว้ทรงยน่ระยะทางให้ถึงที�หมายโดยไว แสดงให้เห็นวา่ทา้วสักกเทวราชนั0นทรงดาํเนินการขนส่ง
(ทางบก) ที�รวดเร็วและปลอดภยั อาจเปรียบไดก้บัการดาํเนินการขนส่งที�มีประสิทธิภาพทั0งทางดา้นอากาศ ทางนํ0 า 
ทางบก หรือทางสื�ออิเลคทรอนิคส์ในสมยัปัจจุบนัซึ� งอาจจดัเป็นนวตักรรมและเทคโนโลยีในสมยันั0น แต่อาจจะ
แตกต่างดว้ยวิธีการที�ทาํเพราะเนื0อหาของมหาชนกชาดกเป็นเรื�องของเทวฤทธิ� ซึ� งเรื�องฤทธิ� นั0นเป็นเรื�องอจินไตย 
ไม่สามารถจะอธิบายดว้ยหลกัการทางวิทยาศาสตร์ได ้ ส่วนนวตักรรมและเทคโนโลยีเป็นเรื�องของวิทยาศาสตร์ 
(2/63/75-154/15) 1.2.2) เนื0อหาที�นางมณีเมขลาผูเ้ป็นเทพธิดารักษาดูแลมหาสมุทรนั0นได้เข้าไปถวายความ
ช่วยเหลือพระมหาชนกโดยอุม้ดว้ยแขนทั0งสองแลว้เหาะไปทางอากาศพาไปส่งถึงเมืองมิถิลาอยา่งรวดเร็วและ
ปลอดภยั แสดงใหเ้ห็นวา่นางมณีเมขลานั0นไดด้าํเนินการขนส่ง (ทางอากาศ) ที�รวดเร็วและปลอดภยั อาจเปรียบได้
กบัการดาํเนินการขนส่งที�มีประสิทธิภาพทั0งทางดา้นอากาศ ทางนํ0 า ทางบก หรือทางสื�ออิเลคทรอนิคส์ในสมยั
ปัจจุบนัซึ� งอาจจดัเป็นนวตักรรมและเทคโนโลยีในสมยันั0น แต่อาจจะแตกต่างดว้ยวิธีการที�ทาํเพราะเนื0อหาของ
มหาชนกชาดกเป็นเรื�องของเทวฤทธิ� ซึ� งเรื�องฤทธิ� นั0นเป็นเรื�องอจินไตย ไม่สามารถจะอธิบายดว้ยหลกัการทาง
วทิยาศาสตร์ได ้ ส่วนนวตักรรมและเทคโนโลยเีป็นเรื�องของวทิยาศาสตร์  (2/63/75-154/33) 

1.V) เนื0อหาของสุวรรณสามชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบันวตักรรมและเทคโนโลยีปรากฏอยู่ - 
เนื0อหาไดแ้ก่ 1.V.1)  เนื0อหาที�พระวสิสุกรรมเทพบุตรภายหลงัจากที�ไดรั้บมอบหมายจากทา้วสักกเทวราชแลว้ก็ได้
ดาํเนินการเนรมิตบรรพชิตบริขารคือเครื�องใชส้าํหรับผูบ้วช สถานที�พกัอาศยั สถานที�ปฏิบติัธรรม สระโบกขรณี 
และผลาผลต่างๆ ที�ออกตลอดทั0งปี มอบใหแ้ก่ทุกลูดาบสและปาริกาดาบสินี แสดงให้เห็นวา่การที�พระวิสสุกรรม
เทพบุตรไดป้ระดิษฐสิ์�งต่างๆ เช่น การนาํเอาเปลือกไมม้าทาํเป็นผา้นุ่งผา้ห่ม การก่อสร้างศาลาที�พกัดว้ยอิฐหินดิน
และไม ้หรือทาํใหต้น้ไมต้่างๆ ออกดอกออกผลตลอดทั0งปีซึ� งเปรียบกบัการใชปุ๋้ยหรือสารเคมีในยคุปัจจุบนันั0นก็
อาจจดัเป็นนวตักรรมและเทคโนโลยีในสมยันั0น แต่อาจจะแตกต่างดว้ยวิธีการที�ทาํเพราะเนื0อหาของสุวรรณสาม
ชาดกเป็นเรื�องของเทวฤทธิ� ซึ�งเรื�องฤทธิ� นั0นเป็นเรื�องอจินไตย ไม่สามารถจะอธิบายดว้ยหลกัการทางวิทยาศาสตร์
ได ้ ส่วนนวตักรรมและเทคโนโลยีเป็นเรื�องของวิทยาศาสตร์(3/63/155-213/10) 1.3.2)  เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราช
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ไดใ้ชเ้ทวฤทธิ� ช่วยให้ทุกูลดาบสและปาริกาดาบสินีนั0นไดบุ้ตรดว้ยวิธีการที�ไม่ผิดต่อขอ้วตัรปฏิบติัของบรรพชิต 
โดยการให้ทุกูลดาบสเอามือลูบทอ้งของปาริกาดาบสินีในเวลาที�มีฤดู (ไข่สุก)  แสดงให้เห็นว่าการที�ทา้วสักก
เทวราชนั0นทรงช่วยให้นางปาริกาดาบสินีตั0งครรภค์ลา้ยกบัการทาํเด็กหลอดแกว้ (In-vitro Fertilization)ในสมยั
ปัจจุบนัซึ� งอาจจดัเป็นนวตักรรมและเทคโนโลยีในสมยันั0น แต่อาจจะแตกต่างดว้ยวิธีการที�ทาํเพราะเนื0อหาของ
สุวรรณสามชาดกเป็นเรื�องของเทวฤทธิ� ซึ� งเรื�องฤทธิ� นั0นเป็นเรื�องอจินไตย ไม่สามารถจะอธิบายดว้ยหลกัการทาง
วทิยาศาสตร์ได ้ ส่วนนวตักรรมและเทคโนโลยเีป็นเรื�องของวทิยาศาสตร์  (3/63/155-213/22) 

1.Y) เนื0อหาของเนมิราชชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบันวตักรรมและเทคโนโลยีปรากฏอยู ่V เนื0อหา 
ไดแ้ก่ 1.Y.1) เนื0อหาที�พระราชาเหล่าทั0งหลาย ไดแ้ก่ พระเจา้ทุทีปราช  พระเจา้สาครราช  พระเจา้เสลราช  พระเจา้
มุจลินทราช  พระเจา้ภคีรสราช  พระเจา้อุสินนรราช   พระเจา้อตัถกราช  พระเจา้อสัสถราช  และพระเจา้ปุถุทธ
นราช รวมถึงกษตัริยเ์หล่าอื�นกบัพราหมณ์เป็นอนัมาก บูชายญัมากมาย  แต่ก็ไม่สามารถล่วงพน้โลกนี0 ไป กล่าวคือ
ไดเ้พียงเกิดเป็นมนุษยแ์ละเทวดาเท่านั0น ส่วนฤๅษีทั0งหลาย เป็นตน้วา่ยามหนุฤๅษี โสมยาคฤๅษี  มโนชวฤาษี สมุ
ททฤๅษี  มาฆฤๅษี ภรตฤๅษี และกาลปุรักตฤๅษี  รวมถึงฤๅษีอีก  4 รูป คือ องัคีรสฤๅษี กสัสปฤๅษี กีสวจัฉฤๅษี และ
อกนัติฤๅษี เป็นผูไ้ม่มีเหยา้เรือนบาํเพ็ญตบธรรม ไดล่้วงพน้กามาวจรภพ กล่าวคือสามารถทาํฌานอภิญญาและ
สมาบติัให้เกิดแลว้บงัเกิดเป็นพรหมในพรหมโลกได ้แสดงให้เห็นถึงสมาคมของผูท้าํบุญอนัเปรียบไดก้บัเช่น
องค์การหากมีวิธีการทาํบุญที�ดีกวา่อนัเปรียบเช่นกบัมีนวตักรรมและเทคโนโลยีที�ดีกวา่ยอ่มจะไดรั้บผลที�ดีกว่า
เช่นกนั ดุจเหล่าพระฤๅษีมีวิธีทาํบุญที�ดีกว่ายอ่มไดผ้ลที�ดีกวา่เหล่าพระราชาทั0งหลาย ดงันั0นผูที้�มีความตอ้งการ
เหมือนกนัแต่ปฏิบติัไม่เหมือนกนัยอ่มจะไดรั้บผลแตกต่างกนั (4/63/213-302/25) 1.Y.2) เนื0อหาที�มาตลีเทพบุตร
ครั0นถูกเหล่าทวยเทพเร่งใหน้าํพระเนมิราชไปสู่เทวสภาในขณะที�ตนเองกาํลงัพาพระเนมิราชท่องเที�ยวนรกอยูน่ั0น
ก็ไดป้รับเปลี�ยนวธีิการนาํเสนอจากที�นาํไปยงันรกต่างๆ ทีละขมุๆ ก็เปลี�ยนเป็นใชเ้ทวฤทธิ� แสดงนรกขุมต่างๆ ให้
พระเนมิราชทอดพระเนตรในคราวเดียวกนัเพื�อเป็นการประหยดัเวลา อนันาํมาซึ� งประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ประสิทธิผล แสดงใหเ้ห็นถึงวธีิการแสดงนรกขมุต่างๆของมาตลีเทพบุตรดว้ยวิธีการที�ดีกวา่เดิมอนัเปรียบเช่นกบั
มีนวตักรรมและเทคโนโลยีที�ดีกว่าเดิมยอ่มจะไดรั้บผลที�ดีกวา่เช่นกนั (4/63/213-302/40) 1.Y.3) เนื0อหาที�มาตลี
เทพบุตรครั0นถูกเหล่าเทพเร่งใหน้าํพระเนมิราชไปสู่เทวสภาในขณะที�ตนเองกาํลงัพาพระเนมิราชท่องเที�ยววิมาน
ในเทวโลกอยูน่ั0นก็ไดป้รับเปลี�ยนวธีิการนาํเสนอจากที�นาํไปยงัวิมานของเทวดาต่างๆ ทีละวิมาน ก็เปลี�ยนเป็นใช้
เทวฤทธิ� แสดงวมิานของเทวดาทั0งหลายให้พระเนมิราชทอดพระเนตรในคราวเดียวกนัเพื�อเป็นการประหยดัเวลา 
อนันํามาซึ� งประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผล แสดงให้เห็นถึงวิธีการแสดงวิมานทั0 งหลายของมาตลี
เทพบุตรดว้ยวิธีการที�ดีกว่าเดิมอนัเปรียบเช่นกบัมีนวตักรรมและเทคโนโลยีที�ดีกว่าเดิมยอ่มจะไดรั้บผลที�ดีกว่า
เช่นกนั (4/63/213-302/46) 

1.Z) เนื0อหาของมโหสถชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบันวตักรรมและเทคโนโลยีปรากฏอยู ่85 เนื0อหา 
ไดแ้ก่ 1.Z.1) เนื0อหาที�พระมโหสถไดรั้บโอสถทิพยจ์ากทา้วสักกเทวราชภายหลงัแต่คลอดจากครรภม์ารดาเสร็จ 
นางสุมนาเทวีผูม้ารดาของพระมโหสถจึงไดน้าํโอสถนั0นไปเยียวยาสิริวฒักเศรษฐีผูบิ้ดาของพระมโหสถซึ�งป่วย
ดว้ยโรคปวดศีรษะมาถึง = ปี โรคดงักล่าวก็หายไปในทนัที เมื�อเป็นดงันี0 สิริวฒักเศรษฐีจึงไดป้ระกาศให้คนที�เป็น
โรคมารับการเยยีวยาโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายทาํให้คนที�เป็นโรคต่างๆที�มารับการเยียวยาหายจากโรคที�เป็นและไดรั้บ
ความสุขกนัถว้นหน้า (5/63/303-568/5) 1.Z.2) เนื0อหาที�พระมโหสถไดร้วบรวมทรัพยแ์ลว้นาํไปจา้งนายช่างมา
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สร้างศาลาใหแ้ก่พวกของตนเอง ครั0นจา้งนายช่างมาแลว้ปรากฏวา่นายช่างนั0นดาํเนินการก่อสร้างดว้ยวิธีการที�ไม่
เหมาะสมหรือไม่มีประสิทธิภาพ พระมโหสถจึงไดแ้นะนาํวธีิการใหม่ที�ถูกตอ้งมีประสิทธิภาพให้แก่นายช่าง และ
ใหน้ายช่างทาํการก่อสร้างตามความคิดของตนเอง ศาลาจึงสาํเร็จสมประสงค ์(5/63/303-568/16) 1.Z.3) เนื0อหาที�
พวกเด็กทั0งหลายเห็นเหยี�ยวตวัหนึ�งคาบชิ0นเนื0อบินผา่นมาจึงพากนัวิ�งไล่ตามขา้งโนน้บา้งขา้งนี0บา้งดว้ยหวงัจะให้
เหยี�ยวตวันั0นทิ0งชิ0นเนื0อ ดว้ยการมองดูขา้งบนเพื�อให้เห็นตวัเหยี�ยวบา้ง มองดูขา้งล่างเพื�อให้เห็นทางบา้ง ทาํให ้  
หกลม้บาดเจ็บไปตามๆ กนั ฝ่ายพระมโหสถเห็นดงันั0นจึงไดใ้ชว้ิธีการใหม่คือวิ�งไปดว้ยกาํลงัเร็วดุจลมโดยไม่
มองดูขา้งบนมองดูแต่เงาของเหยี�ยวพอเทา้เหยยีบเงาเหยี�ยวก็ตบมือร้องเสียงดงัลั�นทาํให้เหยี�ยวตวันั0นตกใจทิ0งชิ0น
เนื0อบินหนีไปในที�สุด (5/63/303-568/25) 1.Z.4) เนื0อหาที�สุนขัแอบเขา้ไปกินอาหารในโรงครัวจึงถูกคนครัวทาํร้าย
แลว้หนีมาพบกบัแพะที�แอบเขา้ไปกินหญา้ในโรงเลี0ยงชา้งแลว้ถูกคนเลี0ยงชา้งทาํร้ายมาเช่นกนั ครั0 นทั0งสองมาพบ
กนัเขา้ต่างก็สนทนากนัเมื�อทราบความของกนัและกนัแลว้ก็ไดเ้ปลี�ยนวธีิการดาํเนินการในการแสวงหาอาหารใหม่ 
โดยใหแ้พะแอบเขา้ไปในโรงครัวแลว้นาํอาหารมาใหก้บัสุนขั เพราะแพะไม่กินเนื0อคนครัวจึงไม่สงสัย ส่วนสุนขั
จะแอบเขา้ในในโรงเลี0ยงชา้งแลว้นาํหญา้มาให้กบัแพะ เพราะสุนขัไม่กินหญา้คนเลี0ยงชา้งจึงไม่สงสัย ซึ� งปรากฏ
วา่วิธีการดงักล่าวนี0 มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลสัตวท์ั0 งสองไดอ้าหารกินอย่างเป็นสุข (5/63/303-
568/73) 1.Z.Z) เนื0อหาที�เทวินทบณัฑิตคนที� Y ของพระเจา้วิเทหราชไดข้โมยแกว้มณีวิเศษจากพระคลงัหลวงไป
ใหแ้ก่มารดาแอบเก็บซ่อนไวใ้นเรือนของตน ครั0 นจะเขา้เฝ้าพระเจา้วิเทหราชก็รับแกว้มณีวิเศษจากมารดาทาํการ
ขดัสีเพื�อให้เกิดมงคล ดว้ยอาํนาจของแกว้มณีนั0นทาํให้เกิดสิริมงคลแก่เทวินทบณัฑิต ครั0 นเทวินทบณัฑิตเขา้เฝ้า
พระเจา้วเิทหราชก็จะไดรั้บการตรัสทกัทายก่อนและพระราชทานทรัพยจ์ากพระเจา้วิเทหราช (5/63/303-568/886) 
1.Z.6) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0นไดรั้บดาํรงตาํแหน่งอคัรเสนาบดีแลว้ก็ไม่ประมาทไดก้ารเปลี�ยนแปลงพฒันากรุง
มิถิลาใหเ้จริญกา้วหนา้ในดา้นต่างๆ เพื�อเตรียมการไวใ้นภายหนา้ เป็นตน้วา่ ฝึกฝนทหาร พฒันาอาวธุยทุโธปกรณ์
ให้สร้างกาํแพงใหญ่นอ้ยลอ้มรอบพระนครอย่างแน่นหนา ให้ขุดคูลอ้มรอบเมือง V คูแลว้นาํสัตวร้์ายเช่นจระเข้
เป็นตน้มาเลี0ยงไว ้ ให้ซ่อมแซมอาคารบา้นเรือนที�ชาํรุด ให้ขุดสระนํ0 าฝังท่อทาํการชลประทานการประชา ให้กกั
เก็บเสบียงอาหาร ใหแ้สวงหาพฒันาสายพนัธ์ุพืชมีหญา้กบัแกด้อกบวัและขา้วเป็นตน้  ให้ขุดรอกท่อระบายนํ0 าให้
นํ0 าไหลสะดวก  แสดงให้เห็นถึงว่าพระมโหสถได้ใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารกิจการ
บา้นเมือง โดยเฉพาะการจดัระบบชลประทาน การทาํระบบประชาในพระนคร การแสวงหาพฒันาสายพนัธ์ุพืชมี
ดอกบวัและขา้วที�เติบโตอยา่งรวดเร็วภายในชั�วคืนเดียวเป็นตน้  (5/63/303-568/130) 1.Z.7) เนื0อหาที�พระมโหสถ
เมื�อทาํการสืบราชการลบัเพื�อทราบขอ้มูลข่าวสารความเคลื�อนไหวของต่างประเทศนั0นไม่เพียงแต่ส่งเหล่าราชบุรุษ
ไปแฝงตวัเป็นขา้ราชการรับใช้กับพระราชาในประเทศต่างๆแลว้ยงัได้มีการฝึกหัดลูกนกแก้วเพื�อทาํการสืบ
ราชการลบัอีกดว้ย ซึ�งปรากฏวา่ข่าวสารที�ไดรั้บจากนกแกว้นี0 ก่อให้ประโยชน์ต่อการบริหารกิจการบา้นเมืองของ
พระมโหสถเป็นอยา่งมากนบัวา่เป็นการใชน้วตักรรมและเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารกิจการบา้นเมืองของ
พระมโหสถที� มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผล (5/63/303-568/134) 1.Z.8) เนื0 อหาที�พระเจ้าจุลนี
พรหมทตัไดต้รัสสั�งใหพ้วกจินตกวทีั0งหลายพากนัแต่งประพนัธ์เพลงขบัสรรเสริญความงามของพระนางปัญจาล
จนัทีขึ0นโดยอเนกปริยายแลว้ให้พวกนกัขบัร้องนาํไปขบัร้องทาํการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในที�ต่างๆ ให้เป็นที�
รับรู้และนิยมนาํไปขบัร้องของประชาชนทั0งหลาย ใหพ้วกขบัร้องทั0งหลายจบันกใหญ่ไวม้ากๆ แลว้ขึ0นไปขบัร้อง
บนตน้ไมใ้นยามราตรี ครั0 นเวลาใกลรุ่้งก็ผูกกงัสดาลที�คอนกเหล่านั0นแลว้ปล่อยไปจึงค่อยลงจากตน้ไม ้เพื�อให้
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ประชาชนทั0งหลายรับรู้และเขา้ใจวา่แมเ้หล่าเทวดาต่างก็พากนัสรรเสริญความงามของพระนางปัญจาลจนัที จน
เพลงขับดังกล่าวแพร่กระจายไปถึงพระกรรณของพระเจ้าวิเทหราช (5/63/303-568/193) 1.Z.9) เนื0 อหาที�
พระมโหสถได้ดาํเนินการโดยประการที�พระเจา้วิเทหราชจะเสด็จเดินทางโดยพระเกษมสําราญปลอดภยัและ
รวดเร็ว กล่าวคือไดส้ั�งใหจ้ดัสร้างบา้นพกัในระยะทางทุกๆ 86 กิโลเมตรโดยมีอมาตยท์ั0งหลายคอยดูแลอยูเ่พื�อรอ
รับพระเจา้วเิทหราชที�จะเสด็จไปยงันครอุตรปัญจาละ และไดส้ั�งอมาตยท์ั0งหลายเหล่านั0นให้เตรียมชา้งมา้และรถ
ไวใ้ห้พร้อมสรรพเพื�อรอรับพระเจา้วิเทหราชที�จะเสด็จกลบักรุงมิถิลาอีกครั0 ง  นอกจากนี0 พระมโหสถยงัสั�งให้
อมาตยอ์านนัทกุมารให้พานายช่าง V55 คน ไปทางดา้นเหนือแม่นํ0 าคงคาแลว้ตดัไมแ้ก่นทาํการต่อเรือถึง V55 ลาํ 
เพื�อขนทพัสัมภาระมาใชใ้นการก่อสร้างพระนคร ครั0 นนายช่างไดข้นทพัสัมภาระมาแลว้พระมโหสถก็ไดส้ั�งให้
ดาํเนินการสร้างพระนครใชเ้วลาราว Y เดือนจึงแลว้เสร็จ (5/63/303-568/209) 1.Z.10) เนื0อหาที�พระมโหสถไดใ้ห้
บริวารทั0งหลายซึ�งประกอบไปดว้ยช่างไม ้ช่างเหล็ก ช่างหนงั ช่างศิลา ช่างเขียน ช่างอิฐ เป็นตน้ราว V,555 คนทาํ
อุโมงค์ยกัษ์ดว้ยกรรมวิธีที�ทนัสมยัซึ� งอาจเรียกในสมยัปัจจุบนัว่าการก่ออิฐโปกปูน ประกอบดว้ยสิ�งต่างๆ เช่น 
ประตูใหญ่ถึง _5 ประตูนอ้ยถึง 6Y ประตู ทุกประตูประกอบดว้ยยนตร์ เมื�อเหยียบกดเครื�องสลกัปิดประตูอนัหนึ�ง
ประตูทั0งหมดก็ปิด เมื�อเหยียบกดเครื�องสลกัเปิดประตูอนัหนึ�งประตูทั0งหมดก็เปิด มีดวงไฟมากวา่ร้อยดวงตลอด
สองขา้งทางของอุโมงคย์กัษซึ์� งดวงไฟทั0งหมดก็ประกอบดว้ยยนตเ์มื�อปิดยนตร์อนัหนึ�งดวงไฟทั0งหมดก็ปิด เมื�อ
เปิดยนตร์อนัหนึ� งดวงไฟทั0 งหมดก็เปิด มีห้องพกัสําหรับพระราชาทั0งร้อยเอ็ดพระองค์ประดับประดาไปด้วย
เครื�องใชส้อยสาํหรับพระราชา มีภาพที�วจิิตรตระการตาตลอดทางเดินในอุโมงค ์เป็นตน้ (5/63/303-568/215) 

1.6) เนื0อหาของภูริทตัชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบันวตักรรมและเทคโนโลยีปรากฏอยู่ Y เนื0อหา 
ไดแ้ก่ 1.6.1) เนื0อหาที�พวกนาคทั0งหลายใชฤ้ทธิ� ของตนเองแปลงกายเป็นหลายประการแลว้พากนัเขา้ไปเบียดเบียน
ข่มขู่ให้ชาวกรุงพาราณสีเกิดความกลวัโดยประการต่างๆ เพื�อกดดนัให้พระเจา้กรุงพาราณสีทรงมอบพระธิดา
ใหแ้ก่ทา้วธตรฐ แสดงใหเ้ห็นวา่การที�ทา้วธตรฐเจา้แห่งนาคพิภพตรัสสั�งให้พวกนาคเนรมิตกายของตนให้น่ากลวั
แลว้เขา้ไปข่มขู่ชาวกรุงพาราณสีนั0นก็คลา้ยกบัประเทศที�มีนวตักรรมและเทคโนโลยใีนดา้นการทหารยทุโธปกรณ์
ที�เหนือกว่าเขา้ทาํการข่มขู่หรือบีบบงัคบัประเทศที�อ่อนแอกว่าในสมยัปัจจุบัน ซึ� งอาจจดัเป็นนวตักรรมและ
เทคโนโลยใีนสมยันั0น แต่อาจจะแตกต่างดว้ยวิธีการที�ทาํเพราะเนื0อหาของภูริทตัตชาดกเป็นเรื�องของฤทธิ� ซึ� งเป็น
เรื�องอจินไตย ไม่สามารถจะอธิบายดว้ยหลกัการทางวทิยาศาสตร์ได ้ ส่วนนวตักรรมและเทคโนโลยีเป็นเรื�องของ
วทิยาศาสตร์(6/64/1-122/22) 1.6.2) เนื0อหาที�พระภูริทตันั0นครั0 นพราหมณ์เนสาทไดแ้จง้ความประสงคจ์ะกลบัไป
ยงัโลกมนุษย์ให้ทราบจึงได้มอบทิพยมณีแก้วสารพดันึกที�สามารถบันดาลสิ�งที�ปรารถนาทุกอย่างให้ได้แก่
พราหมณ์เนสาท แต่พราหมณ์เนสาทไม่ยอมรับไว ้พระภูริทตัจึงให้นาคบริวารไปส่งพราหมณ์เนสาทพร้อมทั0ง
บุตรโดยกาํชบัว่าหากมีความประสงค์ในโภคสมบติัหรือตอ้งการกลบัมาก็สามารถมาแจง้ให้ทราบได ้(6/64/1-
122/52) 1.6.3) เนื0อหาที�ครุฑไดก้ล่าวขอถวายมนต์ชื�อวา่อาลมัพายน์ ซึ� งมีอานุภาพมากทาํให้สามารถจบันาคได้
โดยไม่ผิดพลาดหรือเกิดอนัตรายใดๆ แก่ผูจ้บัไวแ้ก่พระดาบส เพื�อขอขมาโทษที�ตนเองนั0นทาํใหต้น้ไทรในบริเวณ
ที�จงกรมถอนโค่นไป ซึ�งในตอนแรกพระดาบสก็กล่าวปฏิเสธแต่ทนต่อการรบเร้าและจูงใจของครุฑไม่ไดจึ้งไดรั้บ
เอาไว ้และต่อมาก็ไดถ่้ายทอดใหแ้ก่พราหมณ์ผูห้นึ�งเพื�อการอนุเคราะห์และพราหมณ์ผูนี้0 ก็ไดน้าํไปประกอบอาชีพ
เลี0ยงชีวติปรากฏเป็นที�ทราบกนัวา่ พราหมณ์อาลมัพายน์ (6/64/1-122/59) 1.6.4) เนื0อหาที�สุทสัสนนาคราชไดก้ราบ
ทูลถึงอานุภาพที�ร้ายกาจของพิษที�มีอยู่ของตนแก่พระเจา้กรุงพาราณสีว่า หากหยดลงบนแผ่นดินตน้ไมใ้บหญา้



 

 

948 
 

ทั0งหลายจกัตอ้งเหี�ยวแหง้ตาย หากขวา้งขึ0นไปบนอากาศฝนและนํ0 าคา้งจกัไม่ตกถึง = ปี หากหยดลงในนํ0 าสตัวน์ํ0 ามี
ปลาและเต่าเป็นตน้ก็จกัพากนัตาย (6/64/1-122/89) 

1.=) เนื0อหาของจันทกุมารชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับนวตักรรมและเทคโนโลยีปรากฏอยู่  8 
เนื0อหา ไดแ้ก่ 1.=.1) เนื0อหาที�ทา้วสกักเทวราชเจา้แห่งสวรรคช์ั0นดาวดึงส์ไดท้รงปรากฏพระองคล์อยอยูใ่นอากาศ
พร้อมกวดัแกร่งคอ้นเหล็กใหญ่ที�ลุกโพลงแสดงอาการโกรธจดัข่มขู่พระเจา้เอกราชและกณัฑหาลพราหมณ์และ
บีบบงัคบัใหป้ล่อยคนและสตัวท์ั0งหลายใหพ้น้จากการบูชายญั  แสดงให้เห็นวา่การที�ทา้วสักกเทวราชทรงกระทาํ
การณ์ดงักล่าวมาทาํการข่มขู่พระเจา้เอกราชและกณัฑหาลพราหมณ์นั0นก็คลา้ยกบัประเทศที�มีนวตักรรมและเท
คโนลยีในดา้นการทหารยุทโธปกรณ์ที�เหนือกว่าเขา้ทาํการข่มขู่หรือบีบบังคบัประเทศที�อ่อนแอกว่าในสมยั
ปัจจุบนั ซึ� งอาจจดัเป็นนวตักรรมและเทคโนโลยีในสมยันั0น แต่อาจจะแตกต่างดว้ยวิธีการที�ทาํเพราะเนื0อหาของ
จนัทกุมารชาดกเป็นเรื�องของฤทธิ� ซึ� งเป็นเรื�องอจินไตย ไม่สามารถจะอธิบายดว้ยหลกัการทางวิทยาศาสตร์ได ้ 
ส่วนนวตักรรมและเทคโนโลยเีป็นเรื�องของวทิยาศาสตร์ (7/64/123-204/65) 

1._) เนื0อหาของมหานารทกสัสปชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบันวตักรรมและเทคโนโลยีปรากฏอยู ่- 
เนื0อหา ไดแ้ก่ 1._.1) เนื0อหาที�พระนางรุจาราชธิดาทรงระลึกชาติไดถึ้ง 8Y ชาติ กล่าวคือที�เป็นอดีต = ชาติ และที�
เป็นอนาคตอีก = ชาติ จึงสามารถทราบผลของการกระทาํและดาํเนินการต่างๆ เช่นการทาํบุญมีทานเป็นตน้ใน
ชีวิตประจาํวนัได้อย่างไม่มีขอ้สงสัย ส่วนคุณาชีวกไม่สามารถระลึกชาติเพื�อทราบขอ้มูลต่างๆทั0งในอดีตและ
อนาคตไดเ้ลยจึงทาํใหเ้ขา้ใจเรื�องผลของการกระทาํและดาํเนินการต่างๆอยา่งผิดพลาด แมอ้ลาตเสนาบดีและนาย
วชีกะนั0นมีความสามารถอยูอ่ยา่งจาํกดัคือระลึกชาติในอดีตไดเ้พียงชาติเดียวแมมี้ขอ้มูลแต่ก็ไม่เพียงพอที�จะทราบ
ผลของการกระทาํไดต้ลอดจึงทาํใหเ้กิดมิจฉาทิฏฐิวา่ผลของการกระทาํบุญหรือบาปไม่มี  แสดงใหเ้ห็นวา่พระนาง
รุจานั0นทรงมีบุพเพนิวาสานุสติญาณวธีิการที�จะสืบคน้ขอ้มูลข่าวสารไดดี้กวา่ซึ� งอาจเปรียบไดก้บัมีนวตักรรมและ
เทคโนโลยทีี�ดีกวา่ จึงทาํใหด้าํเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิดประสิทธิผล เช่นเดียวกบัองคก์ารหาก
มีนวตักรรมและเทคโนโลยีที�ดีกวา่ยอ่มจะไดรั้บผลที�ดีกวา่เช่นกนั (8/64/205-295/30) 1._.2) เนื0อหาที�พระพรหม
มหานารทะไดล้งมาทาํการอนุเคราะห์พระเจา้องัคติราชเจา้ครองกรุงมิถิลาตามคาํอธิษฐานของพระนางรุจาราช
ธิดา โดยใหเ้ทวฤทธิ� แปลงเพศเป็นฤๅษีมีวรรณะดงัทองทรงเครื�องบริขารต่างๆ ของนกับวชอยา่งครบบริบูรณ์เหาะ
มาท่ามกลางนภากาศ แลว้เขา้สู่พื0นปราสาทใหญ่ยืนอยู่ ณ เบื0องพระพกัตร์ของพระเจา้องัคติราช ทูลชี0แจงถึงผล
ของบุญและบาป คุกคามด้วยความทุกข์ในนรก ทาํการทําลายมิจฉาทิฐิของพระเจ้าองัคติราชให้ดาํรงอยู่ใน
สมัมาทิฐิ  แสดงใหถึ้งวา่การที�พระนารทกสัสปพรหมไดท้าํการทรมานพระเจา้องัคติราชใหต้ั0งอยูใ่นสมัมาทิฐินั0นก็
คลา้ยกบัประเทศที�มีนวตักรรมและเทคโนลยีที�เหนือกวา่เขา้ทาํการชี0ชวนหรือเกลี0ยกล่อมประเทศที�อ่อนแอหรือ
ดอ้ยกวา่ในสมยัปัจจุบนัใหเ้ขา้ร่วมดว้ย ซึ�งอาจจดัเป็นนวตักรรมและเทคโนโลยใีนสมยันั0น แต่อาจจะแตกต่างดว้ย
วธีิการที�ทาํเพราะเนื0อหาของมหานารทกสัสปชาดกเป็นเรื�องของฤทธิ� ซึ� งเป็นเรื�องอจินไตย ไม่สามารถจะอธิบาย
ดว้ยหลกัการทางวทิยาศาสตร์ได ้ ส่วนนวตักรรมและเทคโนโลยเีป็นเรื�องของวทิยาศาสตร์ (8/64/205-295/44) 

1.9) เนื0อหาของวิธุรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับนวตักรรมและเทคโนโลยีปรากฏอยู่ - เนื0อหา 
ไดแ้ก่ 1.9.1) เนื0อหาที�ปุณณกยกัษ์ไดก้ราบทูลถึงสิ�งที�ตนนาํมาทาํการพนันกบัพระเจา้โกรัพยราชคือมา้มโนมยั
สินธพที�วิ�งไดท้ั0งบนบก บนนํ0 า หรือในอากาศ วิ�งไดไ้วจนไม่สามารถเห็นตวัมา้หรือผูขี้�ได ้ยอ่หรือขยายขนาดตวัได ้
เป็นตน้ และแกว้มณีของพระเจา้จกัพรรดิราช ที�สามารถใหสิ้�งที�ปรารถนาทุกประการ ช่วยยึดเอาประเทศต่างๆ ไว้
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ในเงื0อมมือได ้เป็นตน้ (9/64/296-483/49) 1.9.2) เนื0อหาที�พระเจา้โกรัพยราชทรงฉลาดในศิลปศาสตร์การเล่นสกา
และมีอารักขเทวดาซึ�งเคยเป็นมารดาในชาติก่อนของพระองคค์อยใชเ้ทวฤทธิ� ช่วยเหลือใหไ้ดรั้บชยัชนะ  แสดงให้
เห็นว่าการที�พระเจ้าโกรัพยราชสามารถที�จะชนะผูที้�มาแข่งขนัด้วยนั0นไดก็้เพราะอาศยัฤทธิ� ของเทวดาซึ� งอาจ
เปรียบไดก้บันวตักรรมและเทคโนโลยีในสมยันั0น แต่อาจจะแตกต่างดว้ยวิธีการที�ทาํเพราะเนื0อหาของวิธุรชาดก
เป็นเรื�องของเทวฤทธิ� ซึ� งเรื�องฤทธิ� นั0นเป็นเรื�องอจินไตย ไม่สามารถจะอธิบายดว้ยหลกัการทางวิทยาศาสตร์ได ้ 
ส่วนนวตักรรมและเทคโนโลยเีป็นเรื�องของวทิยาศาสตร์ (9/64/296-483/57) 

1.85) เนื0อหาของมหาเวสสนัดรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบันวตักรรมและเทคโนโลยีปรากฏอยู ่ Y 
เนื0อหา ไดแ้ก่ 1.85.1) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชนั0นไดป้ระทานพร 85 ประการแก่ผุสดีเทพกญัญาผูที้�จะจุติจาก
สวรรค์ไปบงัเกิดยงัโลกมนุษย ์ซึ� งในพร 85 ประการนั0นบ่งถึงการใชเ้ทวฤทธิ� ของทา้วสักกเทวราชหรือบุญฤทธิ�
ของผสุดีเทพกญัญา อาทิเช่น การมีสุขภาพพลานามยัที�สมบูรณ์แข็งแรงยงัคงความสาวอยูต่ลอด ไม่ปรากฏความ
แก่แมจ้ะคลอดพระโอรสหรืออายุมากก็ตาม แสดงให้เห็นว่าการที�ผุสดีเทพกญัญายงัคงความสาวไม่มีความแก่
ปรากฏใหเ้ห็นนั0นก็เพราะอาศยัเทวฤทธิ� ของทา้วสกักเทวราชและบุญฤทธิ� ที�ตนไดส้ั�งสมอบรมมาซึ� งอาจเปรียบได้
กบันวตักรรมและเทคโนโลยีในสมยันั0น แต่อาจจะแตกต่างดว้ยวิธีการที�ทาํเพราะเนื0อหาของเวสสันดรชาดกเป็น
เรื�องของฤทธิ� ซึ� งเป็นเรื�องอจินไตย ไม่สามารถจะอธิบายดว้ยหลกัการทางวิทยาศาสตร์ได ้ ส่วนนวตักรรมและ
เทคโนโลยีเป็นเรื�องของวิทยาศาสตร์ (10/64/484-814/16) 1.85.2) เนื0อหาที�นครกาลิงครัฐเกิดฝนแลง้ทาํให้เกิด
ทุพภิกขภยัโจรภยัต่างๆ ชาวนครกาลิงครัฐจึงไดพ้ากนัไปร้องเรียนพระราชาให้ทรงหาวิธีการที�จะทาํให้ฝนตก  
พระราชาแห่งนครกาลิงครัฐก็ทรงดาํเนินการดว้ยวธีิการต่างๆ แต่ก็ไม่สาํเร็จ ประชาชนชาวพระนครจึงไดทู้ลเสนอ
ใหส่้งทูตไปขอชา้งปัจจยนาคที�เมืองสีพีเพื�อนาํมาที�นครกาลิงครัฐเพราะเป็นสัตวม์งคลหากไปสถานที�ใดฝนก็จะ
ตกในสถานที�นั0นใหมี้ความอุดมสมบูรณ์ ซึ�งอาจอยา่งเปรียบเทียบไดว้า่เมืองสีพีนั0นมีชา้งปัจจยนาคที�เปรียบไดก้บั
มีนวตักรรมและเทคโนโลยทีี�ดีจึงทาํใหก้ารดาํเนินการต่างๆมีประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิดประสิทธิผลแต่กาลิงครัฐ
ยงัขาดนวตักรรมและเทคโนโลยีหรือมีนวตักรรมและเทคโนโลยีที�ดอ้ยคุณภาพดงันั0นการดาํเนินงานต่างๆ จึงไร้
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลนอ้ยกวา่มาตรฐาน(10/64/484-814/51) 1.85.V)  เนื0อหาที�พระวิสสุกรรม
เทพบุตรภายหลงัจากที�ได้รับมอบหมายจากท้าวสักกเทวราชแลว้ก็ได้ดําเนินการเนรมิตบรรพชิตบริขารคือ
เครื� องใช้สําหรับผูบ้วช สถานที�พกัอาศัย สถานที�ปฏิบัติธรรม สวนดอกไม้ต่างๆ และป่ากล้วยไวใ้ห้แก่พระ
เวสสนัดรและพระนางมทัรีพร้อมทั0งพระโอรสและพระธิดา รวมถึงกนัเหล่าอมนุษยแ์ละหมู่เนื0อหมู่นกที�มีเสียงน่า
กลวัใหห้นีไปใหไ้กลจากสถานที�พกัอาศยั แสดงให้เห็นวา่การที�พระวิสสุกรรมเทพบุตรไดป้ระดิษฐ์สิ�งต่างๆ เช่น 
การนาํเอาเปลือกไมห้รือหนงัสัตวม์าทาํเป็นผา้นุ่งผา้ห่ม การก่อสร้างศาลาที�พกัดว้ยอิฐหินดินและไม ้หรือทาํให้
ตน้ไมต้่างๆ ใหมี้ดอกผลนั0นก็อาจจดัเป็นนวตักรรมและเทคโนโลยีในสมยันั0น แต่อาจจะแตกต่างดว้ยวิธีการที�ทาํ
เพราะเนื0อหาของสุวรรณสามชาดกเป็นเรื�องของเทวฤทธิ� ซึ� งเรื�องฤทธิ� นั0นเป็นเรื�องอจินไตย ไม่สามารถจะอธิบาย
ดว้ยหลกัการทางวทิยาศาสตร์ได ้ ส่วนนวตักรรมและเทคโนโลยีเป็นเรื�องของวิทยาศาสตร์ (10/64/484-814/100) 
1.85.4) เนื0อหาที�ทา้วสกักเทวราชนั0นไดใ้ชเ้ทวฤทธิ� บนัดาลใหฝ้นโปกขรพรรษตกในท่ามกลางสมาคมแห่งกษตัริย์
ทั0ง 6 พระองคมี์พระเจา้สญชยัเป็นตน้ผูก้าํลงัถึงวสิญัญีภาพ พร้อมทั0งคณะขา้ราชบริพารประชาชนชาวสีพีทั0งหลาย 
ใหฟื้0 นคืนสติขึ0นมา ซึ�งหากชนเหล่าใดปรารถนาจะให้เปียกก็จะเปียกหากชนเหล่าใดไม่ปรารถนาให้เปียกก็จะไม่
เปียกเป็นดุจนํ0 ากลิ0งจากใบบวัฉะนั0น อาจกล่าวไดว้า่ฝนโปกขพรรษที�เกิดจากเทวฤทธิ� ของทา้วสักกเทวราชเปรียบ
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ไดก้บันวตักรรมและเทคโนโลยีในสมยันั0น แต่อาจจะแตกต่างดว้ยวิธีการที�ทาํเพราะเนื0อหาของเวสสันดรชาดก
เป็นเรื�องของฤทธิ� ซึ�งเป็นเรื�องอจินไตย ไม่สามารถจะอธิบายดว้ยหลกัการทางวทิยาศาสตร์ได ้ ส่วนนวตักรรมและ
เทคโนโลยเีป็นเรื�องของวทิยาศาสตร์ (10/64/484-814/191) 

2) ความสอดคล้องกันระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยแีละองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบันวตักรรมและเทคโนโลย ีมดีงันี  

เกี�ยวกบันวตักรรม มีเนื0อหาหมายรวมถึงสิ�งที�ทาํขึ0นใหม่หรือแปลกจากเดิมซึ� งอาจจะเป็นความคิด 
วิธีการ หรืออุปกรณ์ เป็นตน้ อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.Z.1) (5/63/303-568/5) สมดว้ยทศันะของนักวิชาการทั0งหลาย 
อาทิเช่น โรเจอร์ และชูมาร์คเกอร์ (Rogers and Shoemaker) ที�ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัความหมายนวตักรรมไวว้า่
หมายถึง ความคิด (idea) การปฏิบติั (practice) หรือวตัถุ (object) ซึ� งบุคคลเห็นวา่เป็นของใหม่ ไม่วา่ความคิดนั0น
เป็นของใหม่โดยนยัเวลา ตั0งแต่แรกพบหรือไม่ แต่ขึ0นอยูก่บัการที�บุคคลรับรู้วา่มนัเป็นของใหม่ ไม่วา่ความคิดนั0น
จะใหม่หรือไม่ โดยความเห็นของบุคคลเองจะเป็นเครื�องตดัสินใจในการตอบสนองของบุคคลที�มีต่อสิ�งนั0น คือ ถา้
เขาเห็นว่าอะไรเป็นสิ�งใหม่สําหรับเขาสิ�งนั0นก็จะเป็นนวตักรรม คาํว่า “ใหม่” ในเรื�องของนวตักรรมจึงไม่
จาํเป็นตอ้งเป็นความรู้ใหม่ของบุคคล บุคคลอาจจะมีความรู้เกี�ยวกบัสิ�งนั0นมาชั�วระยะเวลาหนึ� งแลว้ก็ได ้ แต่ยงั
ไม่ไดพ้ฒันาทศันคติที�จะชอบ จะรับหรือ ปฏิเสธความใหม่ของนวตักรรม จึงอาจเป็นความใหม่ในเรื�องของความรู้ 
ทศันคติ หรือเกี�ยวกบัการตดัสินใจที�จะใชน้วตักรรม1727 หรือ พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. -ZY- ที�ได้
ใหค้าํนิยามความหมายของคาํวา่ “นวตักรรม” ไวว้า่เป็นนาม มีความหมายวา่ สิ�งที�ทาํขึ0นใหม่หรือแปลกจากเดิมซึ� ง
อาจจะเป็นความคิด วธีิการ หรืออุปกรณ์ เป็นตน้ดงักล่าวแลว้ 

เกี�ยวกบันวตักรรม มีลกัษณะที�เกิดขึ0นทั0งจากการคิดคน้ขึ0นเองและการแลกเปลี�ยนเรียนรู้และรับมา
จากภายนอก ยกตวัอยา่งเช่น การคิดคน้ขึ0นเอง อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.Z.7) (5/63/303-568/134) และการแลกเปลี�ยน
เรียนรู้และรับมาจากภายนอก อาทิเช่น เนื0 อหาที�  1.Z.1) (5/63/303-568/5) สมด้วยทัศนะของตามทัศนะของ
นักวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น ดนัย เทียนพุฒ ที�ไดก้ล่าวถึงจุดกาํเนิดนวตักรรมในธุรกิจว่ามาจาก 2 แหล่งหลกั
ดว้ยกนั คือ 8) การคิดคน้ภายในองค์กร และ -) การแลกเปลี�ยน เรียนรู้ และรับนวตักรรมจากภายนอก  หรือ 
นวตักรรมแบบเปิด ดงักล่าวแลว้ 

เกี�ยวกับนวตักรรม มีลกัษณะของนวตักรรมมากกว่าหนึ� งประเภท ยกตวัอย่างเช่น นวตักรรม
ผลิตภณัฑ ์อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.Z.6) (5/63/303-568/130) นวตักรรมดา้นบริการ อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.Z.9) (5/63/303-
568/209) นวตักรรมกระบวนการ อาทิเช่น เนื0 อหาที�  1._.1) (8/64/205-295/30) สมด้วยทัศนะของนักวิชาการ
ทั0งหลาย อาทิเช่น เดวิด สมิทธ์ (David Smith) ที�ไดจ้าํแนกนวตักรรมออกเป็น V แบบดว้ยกนั คือ 8) นวตักรรม
ผลิตภณัฑ ์-) นวตักรรมดา้นบริการ และ V) นวตักรรมกระบวนการ ดงักล่าวแลว้ 

เกี�ยวกบันวตักรรม มีลกัษณะการยอมรับนวตักรรมเป็นขั0นตอน อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.6.2) (6/64/1-
122/52) เนื0อหาที� 1.6.3) (6/64/1-122/59) ซึ�งจะเห็นขั0นตอนหรือกระบวนการในการยอมรับเอานวตักรรมนั0นโดย
การรับรู้และรู้ถึงการมีอยู่ของนวตักรรมนั0น การเกิดทศันคติต่อนวตักรรมนั0น การติดสินใจปฏิเสธหรือยอมรับ 
การนาํไปปฏิบติั การทบทวน  สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น เอเวอร์เร็ท (Everett) ที�ไดก้ล่าวไว้

                                                 

1727Everett M. Rogers and F. Floyd Shoemaker, Communications of Innovations: A Cross-
Cultural Approach (New York: Free Press, 1971), 120. 
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วา่ การตดัสินใจยอมรับนวตักรรมของบุคคลไม่ใช่การกระทาํที�เกิดขึ0นฉบัพลนัทนัที แต่เป็นกระบวนการที�ตอ้งใช้
เวลา ประกอบดว้ยการกระทาํและการตดัสินใจที�เป็นขั0นเป็นตอน 5 ขั0นตอน ประกอบดว้ย 8) ขั0นความรู้ -) ขั0น
โนม้นา้วใจ V)  ขั0นตดัสินใจ Y) ขั0นปฏิบติั และ Z) ขั0นทบทวนการตดัสินใจ ดงักล่าวแลว้ 

เกี�ยวกบันวตักรรม มีลกัษณะขององค์การที�สร้างสรรคน์วตักรรมที�ดี อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.Z.10) 
(5/63/303-568/215) สมดว้ยทศันะของนักวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น อะแดร์ ( Adair) ที�ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบั
องค์การที�มีการสร้างนวตักรรมไวว้่า ประกอบดว้ยคุณลกัษณะดงันี0  8) ความมุ่งมั�นเพื�อให้บรรลุจุดสูงสุดของ
องค์การ 2) บรรยากาศในการทาํงานที�สนับสนุนการทาํงานเป็นทีมและการสร้างนวตักรรม  V) การยอมรับ
ขอ้ผิดพลาดอนัเป็นผลมาจากความกลา้เสี�ยง  Y) การเปิดกวา้งในการติดต่อสื�อสาร  และ Z) โครงสร้างองคก์ารที�มี
ความยดึหยุน่ ดงักล่าวแลว้ 

เกี�ยวกบัเทคโนโลยี มีเนื0อหาหมายรวมถึงกระบวนการที�จาํเป็นต่อการบรรลุภารกิจซึ� งองค์การ
นาํมาใชเ้พื�อเปลี�ยนปัจจยันาํเขา้ให้เป็นผลผลิต อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.Z.6) (5/63/303-568/130) สมดว้ยความหมาย
ของเทคโนโลยีตามทัศนะของนักวิชาการทั0 งหลาย อาทิเช่น สเตียร์ (Steers) ที�ได้ความหมายไวว้่า เทคโนโลย ี
หมายถึง เครื� องมือ หรือวิธีการซึ� งองค์การใช้ไนการแปรสภาพตวัป้อนออกไปเป็นผลผลิต ได้แก่ เครื� องมือ
เครื�องจกัรทื�ใชใ้นการผลิต กระบวนการ และวธีิการผลิต1728  

เกี�ยวกบัเทคโนโลยี มีเทคโนโลยีปรากฏอยูห่ลายระดบั ยกตวัอยา่งเช่น เทคโนโลยีระดบัพื0นบา้น
หรือระดบัตํ�า อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.1.2) (1/63/1-74/_8) เทคโนโลยีระดบักลาง อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.Z.6) (5/63/303-
568/130) และเทคโนโลยีระดบัสูง อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.Z.10) (5/63/303-568/215) สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการ
ทั0งหลาย อาทิเช่น ศิริ ฮามสุโพธิ�  ที�ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัเทคโนโลยีไว ้V ระดบั ดงันี0   1) เทคโนโลยีระดบั
พื0นบา้นหรือระดบัตํ�า 2) เทคโนโลยรีะดบักลาง และ 3) เทคโนโลยรีะดบัสูง ดงักล่าวแลว้ 

I) ความแตกต่างกันระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับนวัตกรรมและ

เทคโนโลยแีละองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบันวตักรรมและเทคโนโลย ีมดีงันี  
เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบันวตักรรมและเทคโนโลยีนั0นโดยส่วนมากจะ

ปรากฏออกมาในลกัษณะสิ�งเหนือธรรมชาติที�ไม่สามารถจะอธิบายดว้ยหลกัการทางวิทยาศาสตร์ไดอ้าทิเช่น บุญ
บารมี ญาณ ฤทธิ�  พร มนต ์หรือสิ�งวเิศษเช่นแกว้มณีเป็นตน้ ซึ�งเมื�อนาํมาเปรียบเทียบกบัความรู้การบริหารเกี�ยวกบั
นวตักรรมและเทคโนโลยีแลว้ก็ไม่อาจจดัเขา้ไดโ้ดยตรงอย่างสนิทเป็นแต่เพียงอธิบายเทียบเคียงเท่านั0น แต่ถึง
อยา่งไรก็ตามยงัมีเนื0อหาของมหานิบาตชาดกบางส่วนในประเด็นที�เกี�ยวกบันวตักรรมและเทคโนโลยีที�มีลกัษณะ
อธิบายไดแ้ละเป็นวทิยาศาสตร์ปรากฏอยูห่ลายเนื0อหา และอีกประการหนึ�งนั0นหากเปรียบเทียบในดา้นเป้าหมาย
ของนวตักรรมและเทคโนโลย ีคือ ทาํใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลนั0น 
เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบันวตักรรมและเทคโนโลยีจะปรากฏออกมาในลกัษณะที�บรรลุ
เป้าหมายคือทําให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลทุกครั0 งที� มีการใช้
นวตักรรมและเทคโนโลย ีแต่สาํหรับองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบันวตักรรมและเทคโนโลยแีลว้ก็ไม่อาจระบุลง
ไปอย่างแน่ชดัว่าจะบรรลุเป้าหมายของการใชทุ้กครั0 งไป ซึ� งเนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบั

                                                 

1728R. M. Steers, Organizational effectiveness: A behavioral view (Santa Monica, CA: 
Goodyear,1977), =-_. 
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นวตักรรมและเทคโนโลยทีี�ปรากฏออกมาในลกัษณะสิ�งเหนือธรรมชาตินั0นหากนาํไปจดัเขา้ในสิ�งที�เป็นอจินไตย
กล่าวคือสิ�งที�ไม่พึงคิดที�พระพทุธองคต์รัสไวใ้นอจินติตสูตร Y ประการ ไดแ้ก่ 8) พุทธวิสัย วิสัยของพระพุทธเจา้ 
2) ฌานวสิยั วิสัยของผูไ้ดฌ้าน 3) กมัมวิบาก ผลจากกรรม และ Y) โลกจินดา ความคิดเรื�องโลก เช่นวา่ ใครสร้าง
โลก พระจนัทร์ พระอาทิตย ์เป็นตน้1729 แลว้มีปรากฏอยูถึ่ง - ประการคือ ฌานวิสัยและกมัมวิบาก  ซึ� งเหล่านี0พระ
พทุธองคต์รัสวา่ไม่ควรคิด ผูที้�คิดจะพึงมีส่วนแห่งความเป็นบา้ ไดรั้บความลาํบากโดยเปล่าประโยชน์ ที�พระพุทธ
องคต์รัสดงันี0 เพราะวา่เป็นสิ�งที�เกินวสิยัของผูน้ั0นเวน้เสียแต่วา่ถา้อยากทราบวิสัยของพระพุทธเจา้ก็ตอ้งตรัสรู้เป็น
พระพทุธเจา้เองหรืออยากทราบฌานวสิยัก็ใหบ้รรลุฌานเอง  

I. ขอบเขตด้านการจดัคนเข้าทาํงาน (Staffing) 

I.' การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
1) เนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
1.8) เนื0อหาของเตมิยชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษยป์รากฏอยู ่ 9  เนื0อหา

ได้แก่  1.8.8) เนื0อหาที�ชาวกรุงพาราณสีรวมตวักันเพื�อทูลเรียกร้องให้พระเจา้กาสิกราชผูไ้ม่มีพระโอรสทรง
ดาํเนินการเพื�อให้ไดพ้ระโอรสมาสืบทอดราชสมบติั อนัแสดงให้เห็นถึงการวางแผนเตรียมการและการไดม้าซึ� ง
บุคลากร (1/63/1-74/8) 1.8.-) เนื0อหาที�พระเจา้กาสิกราชตรัสสั�งให้พระนางจนัทาเทวีทาํการปรารถนาพระโอรส 
ซึ�งพระนางเป็นผูมี้ศีลที�บริบูรณ์ทั0งยงัดาํรงฐานะเป็นพระอคัรมเหสี การที�พระเจา้กาสิกราชไดท้รงกระทาํดงันี0 จดั
วา่ทรงใชค้นใหเ้หมาะสมกบังาน (1/63/1-74/8) 1.8.V) เนื0อหาที�ทา้วสกักเทวราชไดเ้สด็จไปอญัเชิญพระโพธิสัตวผ์ู ้
ใกลจ้ะจุติและมีความปรารถนาที�จะบาํเพญ็บารมีเพื�อพระสัมมาสัมโพธิญาณให้ไปปฏิสนธิในพระครรภข์องพระ
นางจนัทาเทว ีพระโพธิสตัวไ์ดพิ้จารณาเห็นวา่การไปบงัเกิดในมนุษยโลกนั0นจะเป็นเหตุใหไ้ดบ้าํเพญ็บุญบารมีให้
มากยิ�งขึ0นจึงได้รับคาํอญัเชิญ การที�ท้าวสักกเทวราชได้ทรงกระทาํดังนี0 จัดว่าทรงใช้คนให้เหมาะสมกับงาน 
(1/63/1-74/14) 1.8.Y) เนื0อหาที�พระเจา้กาสิกราชทรงดาํเนินการจนไดพ้ระโอรสสมพระประสงค ์เป็นเหตุให้เหล่า
อมาตยแ์ละชาวกรุงพาราณสีต่างเกิดความปีติยินดี มีขวญักาํลงัใจในการทาํงานของตนต่อไปดว้ยความสาํคญัว่า
พระราชาของตนมีรัชทายาทแลว้การงานของตนจกัไม่เสียเปล่า (1/63/1-74/19) 1.8.Z) เนื0อหาที�พระเจา้กาสิกราช
ตรัสสั�งให้คดันางนมที�เวน้โทษต่างๆ มีสูงหรือเตี0 ยเกินไปเป็นตนั ซึ� งเหมาะสมกบัการถวายการเลี0ยงดูพระโอรส
จาํนวนถึง 64 คน (1/63/1-74/20) 1.8.6) เนื0 อหาที�ท้าวสักกเทวราชตรัสสั�งให้พระวิสสุกรรมเทวบุตร ซึ� งเป็น
ผูเ้ชี�ยวชาญชาํนาญในดา้นก่อสร้างต่างๆ ไปดาํเนินการประดบัแตกต่างองคพ์ระเตมิยกุมาร อนัเป็นการใชค้นได้
อยา่งเหมาะสม(1/63/1-74/56) 1.8.=) เนื0อหาที�พระเตมิยกุมารไดต้รัสกบันายสุนนัสารถีถึงผลดีของการทาํตนให้
เป็นเพื�อนที�ดีไวถึ้ง 85 ประการ ดงันั0นคนนบัวา่เป็นปัจจยัที�สาํคญัที�สุดในการพฒันาทั0งมวล หากคนเป็นมิตรที�ดี
ต่อองค์การไม่เอาเปรียบองคก์าร ส่วนองค์การก็ไม่เอาเปรียบคน ให้ความดูแลเอาใจใส่ เริ�มตั0งแต่รับเขา้ทาํงาน
จนกระทั�งพน้จากงานในฐานะแห่งกลัยาณมิตร ยอ่มไดรั้บประโยชน์ทั0งสองฝ่าย  (1/63/1-74/65) 1.8._) เนื0อหาที�
ทา้วสกักเทวราชตรัสสั�งใหพ้ระวสิสุกรรมเทวบุตร ซึ� งเป็นผูเ้ชี�ยวชาญชาํนาญในดา้นก่อสร้างต่างๆ ไปดาํเนินการ
ก่อสร้างสถานที�พกัเป็นตน้แก่พระเตมิยกุมาร อนัเป็นการใชค้นไดอ้ยา่งเหมาะสม (1/63/1-74/77) 1.8.9) เนื0อหาที�
พระเตมิยราชฤๅษีทรง       สั�งสอนให้ผูที้�บวชตามนับตั0 งตน้แต่พระเจ้ากาสิกราชไปจนถึงชาวกรุงพาราณสี

                                                 

1729มหามกฏุราชวทิยาลยั, พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล, เล่มที� 35 (กรุงเทพฯ:โรงพิมพม์หามกุฏ
ราชวทิยาลยั,2525), 235.   
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ทั0งหลายให้บรรลุฌานอภิญญาและสมาบติั อนัเป็นการพฒันาบุคลากรแบบเป็นองค์รวมคือทั0งทางดา้นร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญาความรู้ความสามารถ และจิตใจ ให้ความสําคญักับทุกด้านไม่เวน้ส่วนใดส่วนหนึ� ง 
(1/63/1-74/98) 

1.-) เนื0อหาของมหาชนกชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ปรากฏอยู่ =  
เนื0อหาไดแ้ก่ 1. -.8) เนื0อหาที�อุทิจจพราหมณ์มหาศาลผูเ้ป็นอาจารยทิ์ศาปาโมกขไ์ดส้อบถามประวติัความเป็นมา
ของพระอคัรมเหสีของพระเจา้อริฏฐชนกที�ทรงลี0ภยัมาจนทราบแน่ชดัจึงไดรั้บเขา้มาอยูด่ว้ย  (2/63/75-154/86) 
1.-.-) เนื0อหาที�พระโปลชนกราชทรงกาํหนดคุณสมบติัทาํการคดัสรรสําหรับผูจ้ะเป็นพระราชาพระองค์ต่อไป
เพื�อใหไ้ดค้นดีมีสติปัญญา มีความสามารถในดา้นต่างๆ เช่นการรบ การปกครอง การเศรษฐกิจ และศาสนา ตลอด
ทั0งเป็นที�พอใจของพระธิดาดว้ย (2/63/75-154/VY) 1.-.V) เนื0อหาที�พระนางสีวลีราชธิดาทรงไดก้ระทาํการทดสอบ
สติปัญญาความรู้ความสามารถผูที้�จะมาเป็นพระราชาพระองคต์่อไปและพระสวามีของพระนางตามที�เหล่าอมาตย์
คดัมาถวาย (2/63/75-154/V=) 1.-.Y) เนื0อหาที�พระมหาชนกใหส้ร้างโรงทานทั0ง 6 คือที�ประตูเมืองทั0งสี� ที�ท่ามกลาง
พระนคร และประตูพระราชนิเวศน์ใหท้านแก่คนทั0งหลาย แสดงให้เห็นถึงวา่พระมหาชนกทรงดูแลความเป็นอยู่
ของประชาชนคนที�ควรไดรั้บการช่วยเหลือ เปรียบเช่นกบัสวสัดิการทางสงัคมแก่คนเหล่านั0น 1.-.Z) เนื0อหาที�พระ
มหาชนกได้เตรียมบุคลากรคือพระโอรสไวเ้พื�อรับตาํแหน่งพระราชาต่อไป โดยให้ศึกษาเล่าเรียนจนจบศิลป
ศาสตร์ทั0งปวงแลว้มอบตาํแหน่งอุปราชให้เพื�อจะไดฝึ้กฝนส่งสมบารมีและประสบการณ์ต่างๆ (2/63/75-154/ZV) 
1.-.6) เนื0อหาที�พระมหาชนกราชเสด็จออกผนวชเพราะในองคก์ารที�เป็นอยูน่ั0นไม่เป็นที�น่ายินดีสาํหรับพระองค์
อีกต่อไปแลว้ เปรียบกบัไดก้ารรักษาบุคลากรที�ดีให้ดาํรงอยูใ่นองค์การต่อไปก็ตอ้งมีการทาํให้บุคลากรนั0นๆ มี
ความพอใจยินดีในองค์การ แต่หากบุคลากรที�ดีนั0นรู้สึกว่าองค์การไม่เป็นที�น่ายินดีอีกต่อไปก็คงตอ้งสูญเสีย
บุคลากรผูน้ั0นไปเช่นกบัพระเทวี ขา้ราชการ พ่อคา้ประชาชนชาวมิถิลาสูญเสียพระมหาชนกไปฉะนั0น (2/63/75-
154/=8) 1.-.=) เนื0อหาที�พระนางสีวลีทรงกระทาํการยกยอ่งพระมหาชนกผูเ้ป็นพระสวามีในที�ต่างๆ มีการให้สร้าง
พระเจดียเ์ป็นตน้ ซึ�งการทาํดงันี0 เป็นการประกาศให้เห็นความซื�อสัตยข์องพระองคที์�มีต่อพระมหาชนก เปรียบได้
กบัการดูแลคนในองคก์ารที�เกษียณอายกุารทาํงานไปแลว้มีการประกาศเกียรติคุณยกยอ่งจารึกคุณงามความดีและ
ผลงานที�เขาทาํเอาไว ้การที�พระนางสีวลีทรงกระทาํดงันี0 ย่อมสามารถซื0อขวญัและกาํลงัใจของเหล่าบริวารของ
พระนางและแสดงใหเ้ห็นวา่ผูที้�ทาํคุณประโยชน์หรือเป็นคนของพระนางแลว้ก็จะไม่ถูกทอดทิ0งหรือจะไดรั้บการ
ยกยอ่งเช่นกนั (2/63/75-154/99) 

1.V) เนื0อหาของสุวรรณสามชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษยป์รากฏอยู่ 4 
เนื0อหาไดแ้ก่  1.V.8) เนื0อหาที�บิดามารดาของทุกูลกุมารและปาริกากุมารีให้ทั0งสองแต่งงานกนัเพื�อให้มีทายาทสืบ
สกุล แต่ทั0งสองนั0นไม่ประสงค์จะใชชี้วิตครองเรือน ดงันั0นจึงไม่เป็นไปตามที�คาดไว ้ อนัเป็นการใช้คนที�ไม่
เหมาะสมกบังาน (3/63/155-213/V) 1.V.-) เนื0อหาที�ทา้วสกักะเทวราชทรงรับสั�งใหพ้ระวิสสุกรรมเทวบุตร ซึ� งเป็น
ผูเ้ชี�ยวชาญชาํนาญในดา้นก่อสร้างต่างๆ ไปดาํเนินการก่อสร้างสถานที�พกัเป็นตน้แก่ทุกูลกุมารและปาริกากุมารี 
อนัเป็นการใชค้นไดอ้ยา่งเหมาะสม (3/63/155-213/12) 1.V.V) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชทรงแนะนาํให้ทุกูลดาบส
และปาริกาดาบสินีทั0 งสองปรารถนาบุตร อนัเป็นเตรียมบุคลากรเพื�อที�จะช่วยในการทาํกิจต่างๆ เพราะว่าวนั
ขา้งหนา้ท่านทั0งสองนั0นจกัตาบอดทั0งสองขา้งมองอะไรไม่เห็น (3/63/155-213/19) 1.V.Y) เนื0อหาที�พระสุวรรณ
สามไดถ้วายโอวาทธรรมแด่พระเจา้ปิลยกัขราชเพื�อให้พระองคไ์ดพ้ฒันาตนเองและประเทศบา้นเมืองโดยธรรม 
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ซึ� งก็สําเร็จผลตามที�พระสุวรรณสามไดห้วงัไว ้จึงพิจารณาเห็นได้ว่าการที�จะพฒันาคนหากจะให้ไดผ้ลอย่าง
สมบูรณ์แลว้ตอ้งพฒันาที�จิตใจ (3/63/155-213/85) 

1.Y) เนื0อหาของเนมิราชชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยป์รากฏอยู่  6   
เนื0อหาไดแ้ก่  1.Y.8) เนื0อหาที�พระเจา้มฆเทวราชตรัสสั�งให้พนกังานภูษามาลาหมั�นตรวจดูพระเกศาบนพระเศียร
หากพบว่าพระเกศาหงอกก็ให้ทูลบอก ซึ� งเป็นการรับสั�งใชบุ้คลากรคือนายภูษามาลาให้เหมาะสมกบังานที�ทาํ 
(4/63/213-302/1) 1.Y.-) เนื0 อหาที�พระเจ้ามฆเทวราชพระราชทานบ้านส่วยเป็นรางวลัให้แก่นายภูษามาลา
ผูป้ฏิบติังานไม่บกพร่องเพื�อบาํรุงขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน (4/63/213-302/7) 1.Y.V) เนื0อหาที�พระเจา้เนมิ
ราชให้สร้างโรงทานทั0 ง Z แห่งคือที�ประตูเมืองทั0 ง Y และท่ามกลางพระนคร บริจาคทานถึงวนัละ Z55,555 
กหาปณะ แสดงใหเ้ห็นวา่พระเจา้เนมิราชทรงดูแลความเป็นอยูข่องประชาชนคนที�ควรไดรั้บการช่วยเหลือ เปรียบ
เช่นกบัสวสัดิการทางสงัคมแก่คนเหล่านั0น (4/63/213-302/17) 1.Y.Y) เนื0อหาที�ทา้วสกักเทวราชในครั0 งที�ยงัทรงเป็น
พระเจา้กรุงพาราณสีในอดีตนั0นไดท้รงอนุญาตแก่ปุโรหิตผูรั้บใช ้เพื�อออกบวชเป็นฤๅษีที�ฝั�งแม่นํ0 าสีทา บาํเพ็ญ
สมณธรรมยงัฌานอภิญญาและอภิญญาใหเ้กิดขึ0น  ซึ�งเป็นการสนบัสนุนให้บุคลากรไดรั้บการพฒันาตนเองให้สูง
ยิ�งขึ0นกวา่ที�เป็นอยู ่(4/63/213-302/27) 1.Y.Z) เนื0อหาที�ทา้วสกักเทวราชไดต้รัสสั�งให้มาตลีเทพบุตรไปเชิญพระเจา้
เนมิราชมายงัเทวสภาตามคาํทูลขอของเหล่าทวยเทพ เพื�อสร้างขวญัและกาํลงัใจทั0งแก่เหล่าทวยเทพและพระเจา้
เนมิราชผูท้าํคุณงามความดี (4/63/213-302/30)  1.Y.6) เนื0อหาที�พระเจา้เนมิราชทรงระลึกถึงคุณความดีของมาตลี
เทพบุตรผูแ้สดงทุคติภูมิและสุคติภูมิใหพ้ระองคท์รงทอดพระเนตร เมื�อสบโอกาสพระองคก็์ทรงประกาศคุณงาม
ความดีของท่านเพื�อจะไดเ้ป็นขวญัและกาํลงัใจในการทาํคุณงามความดีต่อไป (4/63/213-302/50)  

1.Z) เนื0 อหาของมโหสถชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยป์รากฏอยู่ V-  
เนื0อหาไดแ้ก่  1.Z.8) เนื0อหาที�สิริวฒักเศรษฐีผูเ้ป็นบิดาของพระมโหสถไดส้ั�งให้คนรับใชไ้ปตรวจดูทารกที�เกิดใน
วนัเดียวกันกับพระมโหสถครั0 นทราบจาํนวนทารกแลว้ก็มอบสิ�งของและแม่นมแก่ทารกเหล่านั0นเพื�อเตรียม
บุคลากรไวเ้ป็นบริวารของพระมโหสถ (5/63/303-568/10) 1.Z.-) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชไดต้รัสสั�งให้อมาตย์
จาํนวน Y คนไปสืบเสาะหาบณัฑิตคนที� Z กล่าวคือพระมโหสถ ตามสถานที�ต่างๆ ซึ� งเป็นการสืบเสาะหาคนดีมี
ความสามารถเข้ามารับใช้ในองค์การของพระองค์เอง (5/63/303-568/18) 1.Z.V) เนื0 อหาที�พระเจ้าวิเทหราช
ประทานรางวลัให้กับสิริวฒักเศรษฐีและนางสุมนาเทวีผูเ้ป็นภริยาเพื�อเป็นขวญัและกาํลงัใจ รวมถึงการมอบ
พระมโหสถแก่พระองค์ด้วยความเต็มใจ (5/63/303-568/55) 1.Z.Y) เนื0อหาที�พระเจ้าวิเทหราชทรงแต่งตั0งให้
พระมโหสถในตาํแหน่งราชบุตรและเป็นบณัฑิตคนที� Z เพื�อช่วยสนองงานต่างๆ ซึ�งเป็นการนาํเอาคนดีมีความรู้มา
ไวใ้นองคก์าร เพื�อตอ้งการพฒันาประเทศชาติบา้นเมืองของพระองค ์(5/63/303-568/56) 1.Z.Z) เนื0อหาที�พระเจา้   
วิเทหราชครั0 นรับมโหสถเข้ามาแล้วก็ได้ประทานที�พกัอาศัย เสบียงและเครื� องอุปโภคบริโภคต่างๆ ให้แก่
พระมโหสถและเหล่าบริวาร ทั0งยงัประสงคจ์ะทดลองความสามารถของพระมโหสถต่อไปภายหลงัจากที�ไดท้รง
ทดลองมาแลว้หลายครั0 ง เปรียบไดก้บัการทดลองงานในการรับราชการ (5/63/303-568/57) 1.Z.6) เนื0อหาที�พระเจา้
วิเทหราชครั0 นพระมโหสถได้ทูลแก้ปัญหาเรื� องแก้วมณีบนลงักาได้ก็ทรงถอดสร้อยมุกดาหารที�พระศอแล้ว
ประทานเป็นรางวลัแก่พระมโหสถ และประทานสร้อยมุกดาวลีแก่บริวารของพระมโหสถอีกพนัหนึ�ง แมช้าวกรุง
มิถิลาก็พากนัส่งเสียงสาธุการกล่าวชมเชยโดยประการต่างๆ (5/63/303-568/59) 1.Z.=) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราช
ทรงมอบรางวลัใหกิ้0งก่าที�เสาค่ายเพราะทรงเขา้พระหฤทยัวา่มนัทาํความเคารพพระองค ์ซึ� งอาจพิจารณาให้ยิ�งไป
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อีกวา่ พระองคท์รงประกาศใหข้า้ราชบริพารของพระองคไ์ดท้ราบวา่ หากมีความจงรักภกัดีต่อพระองคก็์จะไดรั้บ
รางวลัการดูแลเอาใจใส่เช่นเดียวกบักิ0งก่าตวันี0  แมเ้หล่าขา้ราชบริพารครั0นเห็นแลว้ก็ตอ้งคิดไปวา่ แมกิ้0งก่าเป็นสัตว์
ตวันอ้ยนิดยงัไดรั้บรางวลั คงไม่จาํตอ้งกล่าวถึงตนเองหากมีความจงรักภกัดีแต่พระราชา (5/63/303-568/60) 1.Z._) 
เนื0อหาที�อาจารยทิ์ศาปาโมกข์ยกลูกสาวให้กบัปิงคุตตรมาณพผูเ้ป็นศิษยที์�ไม่ตอ้งการและบุญบารมีไม่ถึงจึงไม่
สามารถจะบรรลุเป้าหมายตามที�ตั0งใจไวไ้ด ้(5/63/303-568/64) 1.Z.9) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชทรงกล่าวชมเชย
และให้รางวลัแก่พระมโหสถผูเ้ฉลยปัญหาสิริไม่เขา้กบักาลกรรณีให้ทรงสบายพระหฤทยัได ้(5/63/303-568/69) 
1.Z.85) เนื0อหาที�พระเจา้วเิทหราชทรงกล่าวชมเชยและให้รางวลัแก่พระมโหสถผูเ้ฉลยปัญหาสุนขักบัแพะให้เป็น
ที�พอพระหฤทัยได้ (5/63/303-568/81) 1.Z.88) เนื0 อหาที�พระเจ้าวิเทหราชทรงกล่าวชมเชยและให้รางวลัแก่
พระมโหสถผูเ้ฉลยปัญหาปัญญาประเสริฐกวา่ทรัพยใ์ห้เป็นที�พอพระหฤทยัได ้(5/63/303-568/85) 1.Z.8-) เนื0อหา
ที�พระมโหสถทดสอบสติปัญญานางอมราเทวีก่อนจะรับเขา้มาเป็นภริยา ซึ� งการทดสอบนั0นพระมโหสถได้
ทดสอบทั0 งในด้านสติปัญญาความสามารถในด้านต่างๆ และครอบคลุมถึงคุณธรรมด้วย (5/63/303-568/86) 
1.Z.8V) เนื0อหาที�พระเจา้วเิทหราชครั0นทรงไดรั้บทราบความจริงจากนางอมราผูเ้ป็นภริยาของพระมโหสถจึงทรงรู้
วา่พระองคไ์ดท้รงทาํการวนิิจฉยัผิดพลาดไป แต่ก็ยงัไม่ทรงลงโทษเหล่าบณัฑิตทั0ง Y  เพราะทรงพิจารณาวา่ เหล่า
บณัฑิตทั0ง Y นั0นมีบทบาทในการครองราชยอ์าํนาจของพระองคท์ั0งความดีในครั0 งก่อนๆ ก็มีอยู ่หากลงโทษรุนแรง
ไปก็จะปราศจากผูส้นบัสนุนพระองค์ให้มั�นคงต่อไป ทั0งพระมโหสถตอนนี0 ก็หนีไปเสียแลว้ หากจะลงโทษแก่
เหล่าบณัฑิตทั0ง Y ก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไร และการกระทาํของเหล่าบณัฑิตทั0ง Y นั0นก็มิไดจ้ะมุ่งทาํร้าย
พระองคแ์ต่เป็นการกระทาํที�เกิดจากการอิจฉาริษยาพระมโหสถเท่านั0น อนัเป็นการรักษาบุคลากรให้ทาํงานต่อไป 
(5/63/303-568/101) 1.Z.8Y) เนื0อหาที�เทวดาไดก้ล่าวกบัพระเจา้วิเทหราชเป็นตน้วา่เมื�อมีไฟลุกโชติช่วงอยูต่่อหนา้
กลับไปหาไฟที�อื�น เป็นตน้ เพื�อชี0 ว่าพระเจ้าวิเทหราชทรงใช้คนผิดประเภทไม่ถูกต้องเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ ดงันั0นควรใชค้นให้ถูกตอ้งเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ และปฏิบติัต่อคนให้เหมาะสมกบั
ฐานะนั0นๆ เพื�อประสงคจ์ะใหพ้ระเจา้วเิทหราชเรียกพระมโหสถมาเฝ้านั�นเอง (5/63/303-568/104) 1.Z.8Z) เนื0อหา
ที�กล่าวถึงปัญหาของเทวดาที�เกี�ยวกบัญาติหรือสามีภรรยาอนัแสดงให้เห็นถึงว่าบุคคลผูเ้ป็นญาติสามีภรรยาเมื�อ
ทาํงานในสถานที�เดียวกนัหรือเกี�ยวขอ้งกนัอาจเกิดปัญหาขึ0นได ้เช่น การตรวจสอบ การประเมินคุณภาพ เป็นตน้ 
(5/63/303-568/111) 1.Z.86) เนื0อหาที�เทวดาไดท้าํการบูชาและมอบทรัพยส์มบติัให้แก่พระมโหสถผูต้อบปัญหาที�
ตนเองถามพระเจ้าวิเทหราชได้ แมพ้ระเจ้าวิเทหราชได้เลื�อนตาํแหน่งให้แก่พระมโหสถเช่นกัน (5/63/303-
568/112) 1.Z.8=) เนื0อหาที�พระมโหสถเป็นบัณฑิตแท้ฉลาดรอบครอบทราบว่าเหล่าบัณฑิตทั0 ง Y นั0นเป็นผูมี้
ความสามารถและรับใชใ้กลชิ้ดพระเจา้วเิทหราชมานาน ทั0งยงัมีสมคัรพรรคพวกในวงราชการอีกมากมาย การที�จะ
สร้างบุญคุณแก่เหล่าบณัฑิตทั0ง Y และนาํมาเป็นพรรคพวกย่อมจะเป็นประโยชน์แก่การทาํงานของตนเองและ
ประเทศชาติ หากจะปล่อยให้ถูกเนรเทศไปอยู่ต่างรัฐก็กลบัจะเป็นผลเสียเพราะเหล่าบัณฑิตนั0นเป็นผูมี้ขอ้มูล
เกี�ยวกบักรุงมิถิลาเป็นอยา่งดีจึงไดก้ราบทูลใหพ้ระเจา้วเิทหราชรับไวใ้นราชการต่อไป จดัเป็นการรักษาบุคลากรที�
มีความสามารถให้คงอยูใ่นองคก์าร (5/63/303-568/129) 1.Z.8_) เนื0อหาที�พระมโหสถไม่แสดงอาการหวาดหวั�น
เกรงกลวัต่อพระเจา้จุลนีพรหมทตัพร้อมทั0งบริวารที�ยกขบวนทพัมาถึง 8_ อกัโขภิณี ทั0งยงัมีบณัฑิตที�ปรึกษาอีก 85 
คนติดตามมาดว้ย แสดงใหเ้ห็นถึงวา่บุคลากรที�ดีมีความสามารถมากกวา่ยอ่มจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ารมากกวา่
เช่นกนั  ซึ�งพระเจา้จุลนีพรหมทตัแมจ้ะมีผูฉ้ลาดคอยช่วยเหลือจาํนวนนบัสิบแต่บุคคลเหล่านั0นก็หามีสติปัญญาสู้
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กบัพระมโหสถไดไ้ม่  ดงัสุภาษิตวา่ 85 กวางมิอาจสู้ 8 ราชสีห์ (5/63/303-568/157) 1.Z.89) เนื0อหาที�พระมโหสถ
ครั0 นถูกกองทพัของพระเจา้จุลนีพรหมทตัลอ้มกรุงเอาไวก็้ทาํการสร้างขวญัและกาํลงัใจให้แก่พระเจา้วิเทหราช
เหล่าขา้ราชบริพารและชาวกรุงมิถิลาทั0งหลายมิให้ตื�นตระหนกตกใจดว้ยปัญญาของตนเอง  (5/63/303-568/159) 
1.Z.-5) เนื0อหาที�พระมโหสถไดส้ั�งใหพ้ราหมณ์อนุเกวฏัผูมี้ความจงรักภกัดีและความรู้ความสามารถไปเป็นไส้ศึก
ในกองทพัพระเจา้จุลนีพรหมทตัจนทาํใหพ้ระเจา้พรหมทตัและบริวารแตกทพักลบัไปยงัพระนครของพระองคเ์อง  
ซึ� งเป็นการใชค้นให้เหมาะสมกบังาน (5/63/303-568/180) 1.Z.-8) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัครั0 นพราหมณ์
อนุเกวฏัไดเ้ขา้มาขอสวามิภกัดิ� ดว้ยก็ทาํการสืบประวติัและทดสอบเป็นที�พอพระหฤทยัแลว้จึงไดรั้บไว ้แต่ในที�นี0
ทรงมิไดต้รวจสอบใหล้ะเอียดถี�ถว้นเพราะเหตุที�ทรงตอ้งการใชค้นที�รู้ขอ้มูลของฝ่ายตรงขา้มจึงทรงหลงกลอุบาย
ของพระมโหสถ (5/63/303-568/183) 1.Z.--) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชและพระมโหสถครั0 นกองทพัของพระเจา้
จุลนีพรหมทตัถอยหนีไปแลว้ก็ไดม้อบรางวลัใหแ้ก่ไพร่พลและชาวพระนครทั0งหลายตามลาํดบัความดีความชอบ 
โดยเฉพาะพราหมณ์อนุเกวฏัที�มีผลงานเด่น (5/63/303-568/187) 1.Z.-V) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัครั0 นให้
พวกจินตกวปีระพนัธ์เพลงขบัสรรเสริญความงามของพระธิดาเสร็จเป็นที�พอพระหฤทยัเรียบร้อยแลว้ก็ทรงมอบ
รางวลัใหแ้ก่พวกจินตกวเีหล่านั0น (5/63/303-568/191) 1.Z.-Y) เนื0อหาที�นกแกว้ไดย้กประวติัของพระเจา้ชมัพาวดีที�
มีพระมารดาเป็นคนวรรณะจณัฑาลแต่ก็ทรงสามารถเป็นพระราชาปกครองเมืองสีวีโดยธรรม ทาํให้บา้นเมือง
เจริญรุ่งเรืองอยูเ่ยน็เป็นสุขได ้ซึ�งแสดงใหเ้ห็นถึงหลกัของพระพทุธศาสนาที�ตดัสินความเป็นคนดีหรือเลวนั0นอยูที่�
การกระทําไม่ใช่ชนชั0 นวรรณะ เปรียบกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การก็ตัดสินกันโดยความรู้
ความสามารถผลของการกระทาํกล่าวคือผลงานเช่นกนั (5/63/303-568/203) 1.Z.-Z) เนื0อหาที�พระมโหสถไดใ้ห้
รางวลัแก่นกแกว้ที�ไดน้าํข่าวของอริราชศตัรูกล่าวคือแผนของพระเจา้จุลนีพรหมทตัและพราหมณ์เกวฏัมาแจง้ให้
ทราบ ซึ�งเนื0อหาของชาดกนี0ครอบคลุมการใหร้างวลัแมแ้ก่สตัวด์ว้ย (5/63/303-568/205) 1.Z.-6)  เนื0อหาที�พระเจา้
วิเทหราชและเหล่าบณัฑิตทั0งสี�ครั0 นเกิดความกลวัต่อมรณภยัเพราะมองไม่เห็นอุบายใดๆ ที�จะเอาชีวิตรอดจึงได ้ 
บ่นเพอ้ไปต่างๆ ซึ�งมีนยัโดยสรุปเป็นตน้วา่ หากปรารถนาสิ�งใดสิ�งหนึ�งในสิ�งที�ไม่มีอยูแ่ลว้ความปรารถนานั0นก็ไม่
อาจสาํเร็จได ้เช่นกบับุคคลแสวงหาแก่นของตน้กลว้ยฉะนั0น ซึ� งอาจเปรียบไดก้บัการใชค้นที�ไม่เหมาะสมกบังาน 
ไม่มีความรู้ความสามารถที�จะทาํให้งานนั0นๆ สําเร็จ ก็ยากที�จะบรรลุถึงเป้าหมายที�วางไว ้(5/63/303-568/220) 
1.Z.-=) เนื0อหาที�พระเจา้วเิทหราชและเสนกบณัฑิตครั0นไดรั้บรู้ความจริงถึงการคบคา้สมาคมกบัคนดีมีความรู้เช่น
พระมโหสถนั0นเป็นสุขแมมี้มรณภยัมาปรากฏอยูเ่ฉพาะหนา้ก็พน้ไปไดต้่างก็พากนัสรรเสริญถึงการคบมิตรที�ดีมี
ความรู้ความสามารถ เพราะเป็นผูส้ามารถช่วยเหลือไม่ทอดทิ0งในยามตกยากลาํบากดว้ยทุกข ์เปรียบไดก้บัองคก์าร
ที�มีคนดีมีความสามารถจงรักภกัดียอ่มจะไม่หนีเอาตวัรอดแต่เพียงลาํพงัเมื�อองคก์ารเกิดวกิฤตการณ์ขึ0น (5/63/303-
568/233) 1.Z.-_) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัไดต้รัสสั�งให้รางวลัแก่พระมโหสถและขา้ราชบริพารทั0งหลาย
ของพระองค์รวมไปถึงสัตวเ์ดรัจฉานมีชา้งและมา้เป็นตน้ ให้สัตวทุ์กตวัตนให้คนทุกหมู่เหล่าไดรั้บการปฏิบติั
อยา่งเสมอภาคไม่มีความเหลื�อมลํ0ากนัตามผลงานที�ปรากฏนั0นๆ (5/63/303-568/247) 1.Z.-9) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนี
พรหมทตัและพระราชาทั0งหลายไดท้าํสกัการะมอบเครื�องบรรณาการต่างๆ แก่พระมโหสถเพื�อตอบแทนมิตรภาพ
ที�มีระหวา่งกนั (5/63/303-568/249) 1.Z.V5) เนื0อหาที�พระเจา้วเิทหราชครั0นพระมโหสถไดก้ลบัถึงเมืองมิถิลาแลว้ก็
ไดท้าํการประกาศใหป้ระชาชนชาวพระนครไดท้าํสกัการะและสมัมานะแก่พระมโหสถ แมพ้ระองคเ์องก็เป็นทรง
กระทาํเป็นตวัอยา่ง (5/63/303-568/253) 1.Z.V8) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0นพระเจา้วเิทหราชเสด็จสวรรคตแลว้ก็ได้
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ไปรับราชการที�นครอุตรปัญจาละตามคาํปฏิญญาที�ให้ไวแ้ก่พระเจา้จุลนีพรหมทตั พระเจา้จุลนีพรหมทตัก็ได้
พระราชทานเคหสถาน บา้นส่วย และสมบัติต่างๆ ให้แก่พระมโหสถ ครั0 นภายหลงัก็ไดพ้ระราชทานตาํแหน่ง
เสนาบดีและมอบราชกิจทั0งปวงใหแ้ก่พระมโหสถอีกดว้ย (5/63/303-568/263) 1.Z.V-) เนื0อหาที�นางเภรีปริพาชิกา
ประสงคจ์ะทูลถามโทษของพระมโหสถกบัพระเจา้จุลนีพรหมทตั แต่เมื�อยงัไม่ทราบคาํตอบวา่เป็นอยา่งไรจึงตอ้ง
ทาํในที�ลบั เพื�อไม่เป็นการประจานพระมโหสถให้เสื�อมเสียหากคาํตอบของพระเจา้จุลนีพรหมทตัเป็นโทษ อนั
เป็นการถนอมนํ0 าใจพระมโหสถไว ้ต่อเมื�อคาํตอบของพระเจ้าจุลนีพรหมทัตเป็นคุณไดข้ยายให้รู้โดยทั�วกัน 
(5/63/303-568/265)  

1.6) เนื0อหาของภูริทตัชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษยป์รากฏอยู ่_ เนื0อหา
ไดแ้ก่  1.6.8) เนื0อหาที�เหล่าอาํมาตยไ์ดม้อบรางวลัให้แก่นายพรานผูน้าํทางไปพบกบัพระโอรสของพระเจา้กรุง
พาราณสี (6/64/1-122/8) 1.6.-) เนื0อหาที�เต่าไดทู้ลโตต้อบกบัทา้วธตรฐนาคราชเกี�ยวกบัขนาดร่างกายของตนว่า 
ร่างกายจะเล็กหรือใหญ่นั0นไม่สําคญัการให้กิจการภาระหนา้ที�บรรลุผลนั0นสาํคญักวา่ ไม่ควรตดัสินกนัที�ขนาด
ร่างกายรูปลักษณ์ภายนอกแต่ควรตัดสินกันที� คุณภาพของงานที�ผู ้นั0 นได้ทํา ซึ� งแสดงให้เห็นถึงหลักของ
พระพุทธศาสนาที�ตดัสินความเป็นคนดีหรือเลวนั0นอยู่ที�การกระทาํไม่ใช่ชาติตระกูลชนชั0นวรรณะหรือทรัพย ์
เปรียบกบัการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารก็ตดัสินกนัโดยความรู้ความสามารถผลของการกระทาํกล่าวคือ
ผลงานเช่นกนั (6/64/1-122/14) 1.6.V) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชครั0 นทตัตนาคราชไดทู้ลตอบปัญหาธรรมต่างๆ
อย่างชาญฉลาดก็ทรงชมเชยและบูชาพระภูริทตัพร้อมขนานนามให้ว่าภูริทตั เพราะมีปัญญาเสมอดว้ยแผ่นดิน 
(6/64/1-122/36) 1.6.Y) เนื0อหาที�นายโสมทตัไม่ปรารถนาจะร่วมทางกบัพรานผูเ้ป็นพ่อที�กระทาํผิด จึงขอหลีกทาง
ไปตามลาํพงัผูเ้ดียวอนัเป็นการประเสริฐกว่าการอยู่ร่วมกบัพรานผูพ้่อที�เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนจนทุจริตผิด
ศีลธรรม อนัเป็นการกระทาํตามพุทธภาษิตวา่ จร�ฺเจ นาธิคจฺเฉยฺย เสยฺย ํสทิสมตฺตโน เอกจริย ํทฬฺห ํกยิรา  นตฺถิ 
พาเล สหายตา: ถา้บุคคลเมื�อเที�ยวไปไม่พึงประสบสหายผูป้ระเสริฐกวา่หรือผูเ้ช่นกบั (ดว้ยคุณ) ของตนไซร้พึงทาํ
การเที�ยวไปคนเดียวใหม้ั�นเพราะวา่คุณเครื�องเป็นสหายยอ่มไม่มีในเพราะคนพาล ซึ� งแสดงให้เห็นถึงการคดัเลือก 
สรรหาบุคลากรที� ดีมีคุณภาพเข้ามาร่วมงานในองค์การจึงเป็นสิ� งที�จ ําเป็น (6/64/1-122/68) 1.6.Z) เนื0 อหาที�
พราหมณ์อาลมัพายน์ครั0นใชง้านพระภูริทตัแสดงอภินิหารต่างๆ ใหป้ระชาชนดูแลว้ก็ไม่ไดใ้ห้อาหารที�สมควรแก่
พระภูริทตั พระภูริทตักลวัศีลขาดก็ไม่ยอมทาํร้ายพราหมณ์ไดแ้ต่ทาํตามคาํสั�งของพราหมณ์ใจพาลดว้ยเกรงวา่จะ
ไม่ปล่อยใหเ้ป็นอิสระ (6/64/1-122/75) 1.6.6) เนื0อหาที�สุทสัสนนาคราชครั0นจะออกไปตามหาพระภูริทตัที�หายตวั
ไปก็ไดจ้ดัแจงแบ่งหนา้ที�ใหก้บัพี�นอ้งตามลกัษณะนิสยัของแต่ละตนตามความเหมาะสม เพื�อความสาํเร็จของงาน
ที�ประสงคไ์ว ้(6/64/1-122/82) 1.6.=) เนื0อหาที�เหล่าญาติมิตรของพระภูริทตัพิจารณาเห็นว่ากาณาริฏฐนาคราชผู ้
เป็นน้องชายของพระภูริทตันั0นเป็นผูดุ้ร้ายจึงให้ทาํหนา้ที�เฝ้าประตูห้องที�พระภูริทตัพกัอยู่เพื�อมิให้ใครๆเขา้ไป
รบกวนพระภูริทตัพกัผ่อน (6/64/1-122/93) 1.6._) เนื0อหาที�พระภูริทตัไดใ้ห้ความรู้แก่เหล่านาคผูเ้ป็นญาติมิตร
เกี�ยวกับความเห็นที�ถูกต้องทาํลายวาทะของกาณาริฏฐนาคราชผูเ้ป็นน้องชาย เพื�อเพิ�มพูนสติปัญญาความรู้
ความสามารถของเหล่านาคผูเ้ป็นญาติมิตรทั0งหลายนั�นเอง (6/64/1-122/102)  

1.=) เนื0อหาของจนัทกุมารชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษยป์รากฏอยู่  V 
เนื0อหาไดแ้ก่  1.=.8) เนื0อหาที�พระเจา้เอกราชไม่ทรงพิจารณาให้ละเอียดถี�ถว้นแลว้ทรงใชพ้ราหมณ์กณัฑหาละผูมี้
แต่ความรู้แต่เป็นพาลไร้ความยุติธรรมในการตดัสินคดีความ ซึ� งเป็นผลเสียตามมา  (7/64/123-204/2) 1.=.-)  
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เนื0อหาที�พระเจา้เอกราชตรัสถามปัญหาที�ควรถามกบัพระพุทธเจา้พระปัจเจกพุทธเจา้พระอรหันตสาวกหรือพระ
โพธิสัตวก์บัพราหมณ์กณัฑหาละผูมี้ปัญญาทราม ผูไ้ม่รู้อะไร ๆ  เหมือนบุรุษผูห้ลงทางมา 7 วนัถามทางกบับุรุษ
อีกคนผูห้ลงทางมาแลว้กึ�งเดือน จึงเป็นการถามคนที�ไม่เหมาะสม (7/64/123-204/11) 1.=.V)  เนื0อหาที�พระจนัท
กุมารทรงไดส่้งคนในระดบัต่างๆ ที�มีอาํนาจในการเจรจาต่อรองไปในโอกาสต่างๆ เพื�อทาํการเจรจาขอร้องให้
พระเจา้เอกราชปล่อยคนทั0งหลายมีพระโอรสเป็นตน้ (7/64/123-204/44)  

1._) เนื0อหาของมหานารทกสัสปชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษยป์รากฏอยู ่
_ เนื0อหาไดแ้ก่  1._.8) เนื0อหาที�พระเจา้องัคติราชครั0 งยงัเป็นสัมมาทิฏฐินั0นทรงครองราชยโ์ดยธรรม ตรัสสั�งให้
สร้างโรงทานไวที้�ประตูเมืองทั0ง Y รวมเป็น Y โรง เพื�อคนกาํพร้า คนเดินทางไกล ยาจกและวณิพกเป็นอนัมาก 
แสดงให้เห็นถึงวา่พระเจา้องัคติราชทรงดูแลความเป็นอยูข่องประชาชนคนที�ควรไดรั้บรับการช่วยเหลือ เปรียบ
เช่นกบัสวสัดิการทางสงัคมแก่คนเหล่านั0น (8/64/205-295/1) 1._.-) เนื0อหาที�วิชยัอมาตยไ์ดก้ราบทูลพระเจา้องัคติ
ราชวา่ ควรพากนัไปหาสมณะหรือพราหมณ์ ผูเ้ป็นพหูสูต รู้แจง้อรรถธรรม ผูแ้สวงหาคุณ เพื�อสอบถามเรียนธรรม
กบัท่านจะไดข้จดัความสงสัยต่างๆ อนัเป็นการเพิ�มพูนสติปัญญาความรู้ความสามารถกล่าวคือพฒันาบุคลากร 
(8/64/205-295/7) 1._.V) เนื0อหาที�พระเจา้องัคติราชตรัสถามปัญหาที�เป็นวสิยัของพระพุทธเจา้ พระปัจเจกพุทธเจา้ 
พระอรหนัตสาวก หรือพระโพธิสตัวก์บัคุณาชีวกผูเ้ปลือยกายซึ�งไม่อาจตอบไดถู้กตอ้ง เหมือนบุรุษผูห้ลงทางมา 7 
วนัถามทางกบับุรุษอีกคนผูห้ลงทางมาแลว้กึ� งเดือน จึงเป็นการถามคนที�ไม่เหมาะสม (8/64/205-295/14) 1._.Y) 
เนื0อหาที�พระเจา้องัคติราชไดต้รัสถามพระนางรุจาราชธิดาถึงความเป็นไปต่างๆ เกี�ยวกบัชีวิตประจาํวนั อนัแสดง
ถึงการดูแลเอาใจใส่บุคลากรในองคก์าร (8/64/205-295/31) 1._.Z) เนื0อหาที�พระนางรุจาราชธิดาไดทู้ลกบัพระเจา้
องัคติราชผูเ้ป็นพระบิดาเพื�อตอ้งการจะช่วยเหลือให้พน้จากมิจฉาทิฏฐิเป็นตน้วา่ การคบคนเช่นไรก็กลายเป็นผูมี้
ทิฐิเช่นนั0นไปดว้ย  อนัแสดงใหเ้ห็นวา่หากตอ้งการใหอ้งคก์ารเจริญกา้วหนา้ไปในทางใดก็ตอ้งสรรหาคนเช่นนั0น
มาดาํเนินการเช่นกนั (8/64/205-295/32) 1._.6) เนื0อหาที�พระพรหมมหานารทะไดชี้0แจงกบัพระเจา้องัคติราชว่า
บุคคลผูไ้ม่มีศีลธรรม ประพฤติชั�วเกียจคร้าน มีกรรมอนัหยาบชา้ยอ่มไม่ไดรั้บความไวว้างใจจากใครๆ ส่วนบุคคล
ผูข้ยนัหมั�นเพียรมีศีล รู้ความประสงค ์ คนทั0งหลายรู้แลว้ยอ่มไดรั้บความไวว้างใจความเชื�อมั�นจากผูค้น ดงันั0น
องคก์ารต่างๆ จึงตอ้งปรารถนาคนประเภทหลงัให้อยู่ในองคก์าร (8/64/205-295/51) 1._.=) เนื0อหาที�พระพรหม
มหานารทะชี0แนะให้พระเจา้องัคติราชให้ความอนุเคราะห์แก่ผูอ้ยูใ่ตอ้าณัติดว้ยสิ�งต่างๆ มีปัจจยั 4 เป็นตน้ ไม่ใช้
แรงงานคนอ่อนแอ เป็นตน้ว่า เด็ก สตรีมีครรภ์ และคนชรา รวมถึงสัตวช์ราด้วย และบาํรุงเลี0 ยงรักษาคนดีมี
ความสามารถที�จงรักภกัดีไวใ้นองค์การให้มั�น (8/64/205-295/59) 1._._) เนื0อหาที�พระพรหมมหานารทะกล่าว
สรรเสริญคุณของพระนางรุจาราชธิดาผูด้าํรงอยูใ่นคุณงามความดีที�ควรไดรั้บการยกยอ่งเพื�อเป็นขวญัและกาํลงัใจ 
(8/64/205-295/66) 

1.9) เนื0อหาของวิธุรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษยป์รากฏอยู ่88  เนื0อหา
ไดแ้ก่  1.9.8) เนื0อหาที�พระราชาทั0ง Y มีทา้วสักกเทวราชเป็นตน้ได้ทาํการสรรเสริญและให้รางวลัแก่พระวิธุร
บณัฑิตที�กระทาํการวินิจฉัยไดเ้ป็นที�พอพระหฤทยักบัทุกฝ่าย (9/64/296-483/-Z) 1.9.-) เนื0อหาที�นางอิรันทตีมี
จิตใจที�มุ่งมั�นอุทิศตนเองเพื�อช่วยใหพ้ระมารดาสมประสงค ์แสดงถึงการใชค้นใหเ้หมาะสม การให้คนมุ่งมั�นอุทิศ
ตนใหก้บัองคก์ารอยา่งแทจ้ริง หรือการใชค้นที�มีคุณภาพสามารถทาํภาระกิจใหลุ้ล่วงได ้(9/64/296-483/V-) 1.9.V) 
เนื0อหาที�พระเจา้โกรัพยราชครั0นพระวธุิรบณัฑิตไดแ้สดงธรรมแก่ตามที�ตรัสขอแลว้ก็ทรงทาํมหาสักการะแก่พระ
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วิธุรบัณฑิต (9/64/296-483/65) 1.9.Y) เนื0อหาที�พระวิธุรบัณฑิตนั0นก่อนที�จะแสดงธรรมแก่ปุณณกยกัษ์ไดแ้จ้ง
ความประสงค์ที�จะชาํระร่างกายที�สกปรกให้สบายตวั ผลดัเปลี�ยนเสื0อผา้ ทรงของหอมและรับประทานอาหาร
บรรเทาความหิวก่อนจึงแสดงธรรม เปรียบกับบุคลากรในองค์การก็เช่นกันเมื�อปัจจัยขั0นพื0นฐานได้รับการ
ตอบสนองดีแลว้ยอ่มส่งผลดีต่อองคก์ารดว้ย (9/64/296-483/114) 1.9.Z) เนื0อหาที�ปุณณกยกัษทู์ลแจง้แก่ทา้ววรุณ
นาคราชวา่ สมาคมใดที�มีคนดีมีความรู้ยอ่มนาํความสุขมาให้ ดงันั0นการสรรหาบุคคลดงักล่าวมาไวใ้นองคก์ารจึง
เป็นสิ�งที�ตอ้งทาํ (9/64/296-483/120) 1.9.6) เนื0อหาที�ทา้ววรุณนาคราชครั0นไดส้ดบัธรรมของพระวธุิรบณัฑิตแลว้ก็
ทรงทาํการชมเชยโดยทํานองว่า หากใครสมาคมกับพระวิธุรบัณฑิตแลว้ก็ย่อมจะได้รับความสุข (9/64/296-
483/127) 1.9.=) เนื0อหาที�พระวธุิรบณัฑิตนั0นก่อนที�จะแสดงธรรมแก่พระนางวมิลานาคราชินีไดแ้จง้ความประสงค์
ที�จะชาํระร่างกายที�สกปรกให้สบายตวั ผลดัเปลี�ยนเสื0อผา้ ทรงของหอมและรับประทานอาหารบรรเทาความหิว
ก่อนจึงแสดงธรรม เปรียบกบับุคลากรในองคก์ารก็เช่นกนัเมื�อปัจจยัขั0นพื0นฐานไดรั้บการตอบสนองดียอ่มส่งผลดี
ต่อองคก์ารดว้ย (9/64/296-483/131) 1.9._) เนื0อหาที�ทา้ววรุณนาคราชครั0 นปุณณกยกัษไ์ดน้าํพระวิธุรบณัฑิตมายงั
นาคพิภพไดก็้มอบนางอิทนัทตีใหแ้ก่ปุณณกยกัษเ์ป็นรางวลั (9/64/296-483/133) 1.9.9) เนื0อหาที�ปุณณกยกัษค์รั0 น
ไดน้างอิทนัทตีไวค้รองแลว้ก็นึกถึงบุญคุณพระวิธุรบณัฑิตที�ทาํให้ตนเองสมปรารถนา จึงไดม้อบแกว้มณีของ    
จกัพรรดิราชใหแ้ก่พระวธุิรบณัฑิตและนาํพระวธุิรบณัฑิตไปส่งยงักรุงอินทปัตตต์ามลาํดบั ซึ�งเหตุการณ์ดงักล่าวนี0
ทาํให้ปุณณกยกัษ์มีความเต็มใจและเลื�อมใสศรัทธาในพระมหาสัตวเ์ป็นอนัมาก สังเกตไดจ้ากการที�ปุณณกยกัษ์
นั0นใหพ้ระมหาสตัวเ์ดินทางไปกบัตนเอง ครั0 งแรกที�จะนาํไปฆ่านั0นนาํไปโดยให้จบัหางมา้ ต่อมานาํไปนาคพิภพ
โดยให้นั�งซ้อนขา้งหลงั และทา้ยสุดคือส่งกลบักรุงอินทปัตต์นั0นโดยให้นั�งขา้งหน้าตนเอง (9/64/296-483/134) 
1.9.85) เนื0อหาที�พระวิธุรบณัฑิตครั0 นปุณณกยกัษไ์ดน้าํตนเองมาส่งยงักรุงอินทปัตตโ์ดยสวสัดิภาพและมอบแกว้
มณีวเิศษใหก็้ไดก้ล่าวชมเชยเพื�อเป็นขวญัและกาํลงัใจแก่ปุณณกยกัษ(์9/64/296-483/135) 1.9.88) เนื0อหาที�พระเจา้
โกรัพยราชครั0นพระวิธุรบณัฑิตกลบัถึงกรุงอินทปัตตแ์ลว้ก็ไดท้าํสักการะและสัมมานะแก่พระวิธุรบณัฑิตพร้อม
กนันั0นก็ตรัสใหข้า้ราชบริพารและชาวกรุงอินทปัตตท์ั0งหลายไดร่้วมกนักระทาํดว้ย (9/64/296-483/141)  

1.85) เนื0อหาของมหาเวสสันดรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษยป์รากฏอยู ่
8Y  เนื0อหาไดแ้ก่  1.85.8) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชไดม้อบพรให้แก่นางผุสดีก่อนจะจุติจากสวรรคเ์ป็นการสร้าง
ขวญัและกาํลงัใจให้รางวลัก่อนสิ0นอายุ เปรียบได้กับเงินบาํเหน็จบาํนาญหรือสวสัดิการหลงัการเกษียณอาย ุ
(10/64/484-814/7) 1.85.-) เนื0อหาที�ท้าวสักกเทวราชได้เสด็จไปอญัเชิญพระโพธิสัตวผ์ูใ้กลจ้ะจุติและมีความ
ประสงคที์�จะบาํเพญ็บารมีเพื�อพระสมัมาสมัโพธิญาณใหไ้ปปฏิสนธิในพระครรภข์องพระนางผุสดี พร้อมกบัเชิญ
เทพบุตรประมาณหกหมื�นไปบงัเกิดในบา้นอาํมาตยเ์พื�อเป็นบริวารของพระเวสสันดร พระโพธิสัตวไ์ดพิ้จารณา
เห็นวา่การไปบงัเกิดในมนุษยโลกนั0นจะเป็นเหตุใหไ้ดบ้าํเพญ็บุญบารมีใหม้ากยิ�งขึ0นจึงไดรั้บคาํอญัเชิญ การที�ทา้ว
สักกเทวราชไดท้รงกระทาํดังนี0 จดัว่าทรงใชค้นให้เหมาะสมกบังาน (10/64/484-814/20) 1.85.V) เนื0อหาที�พระ
เจา้สญชยัตรัสสั�งให้คดัเลือกนางนมที�ดีมีความเหมาะสมเพื�อทาํการดูแลพระโอรส (10/64/484-814/33) 1.85.Y) 
เนื0อหาที�พระเวสสนัดรทรงคาํนึงถึงการบริจาคอวยัวะรวมถึงชีวิตเป็นทาน ก็เกิดเหตุต่างๆ เป็นตน้วา่แผ่นดินไหว 
เขาสิเหรุราชก็โอนไปมา ฟ้าคาํรามสนั�นเสียง แมเ้หล่าทวยเทพก็พากนัส่งเสียงสาธุการไปจนถึงพรหมโลก ซึ� ง
เปรียบได้กับว่าหากมีบุคลากรทําคุณงามความดีหรือมุ่งมั�นในการทําความดีแลว้ควรได้รับการยกย่องเชิดชู
ประกาศเกียติคุณใหเ้ป็นแบบอยา่งใหค้นทั�วไปไดรั้บทราบโดยทั�วกนัและรักษาไวใ้นองคก์าร (10/64/484-814/39) 
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1.85.Z) เนื0 อหาที�พระเวสสันดรครั0 นได้ครองราชย์ก็ทรงบริจาคทานที�โรงทานทั0 ง 6 แห่ง และเสด็จไป
ทอดพระเนตรถึงเดือนละ 6 ครั0 งเพื�อจะไดท้รงรับทราบปัญหาอุปสรรคแลว้นาํไปพิจารณาแกไ้ข แสดงให้เห็นถึง
วา่พระเวสสนัดรทรงดูแลความเป็นอยูข่องประชาชนคนที�ควรไดรั้บรับการช่วยเหลือ เปรียบเช่นกบัสวสัดิการทาง
สังคมแก่คนเหล่านั0น (10/64/484-814/43) 1.85.6) เนื0อหาที�พระราชานครกาลิงครัฐไดค้ดัพราหมณ์ผูเ้หมาะสม
ฉลาดสามารถมีวาทศิลป์ไปเป็นทูตทูลขอช้างปัจจยนาคกับพระเวสสันดรเพื�อนํามายงัเมืองของพระองค ์
(10/64/484-814/51) 1.85.=) เนื0อหาที�พระนางมทัรีไม่ทรงทอดทิ0งพระสวามี อยูก่บัพระสวามีทั0งในยามสุขและยาม
ทุกข์ เปรียบกับบุคลากรที� อุทิศตนให้แก่องค์การไม่แสดงอาการสูงตํ�าให้ปรากฏในยามที�องค์การประสบ
ความสาํเร็จกา้วหนา้หรือวิกฤตการณ์ (10/64/484-814/81) 1.85._) เนื0อหาที�พระเวสสันดรตรัสสรรเสริญประกาศ
คุณงามความดีของเทพบุตรทั0ง 4 ที�มีใจการุณยม์าให้ความช่วยเหลือเพื�อเป็นขวญัและกาํลงัใจ(10/64/484-814/86) 
1.85.9) เนื0อหาที�พระเวสสันดรทรงใชก้าํลงัคนให้เหมาะสมโดยให้พระนางมทัรีทรงอุม้กณัหาชินาส่วนพระองค์
ทรงอุม้ชาลีซึ�งหนกักวา่กณัหาชินา (10/64/484-814/87) 1.85.85) เนื0อหาที�พวกนางพราหมณีไดพ้ากล่าวตาํหนินาง
อมิตตตาปนาถึงการที�นางมีสามีแก่ซึ�งไม่เหมาะกบันางที�ยงัสาวอยูเ่พราะจะไม่มีการเล่นหวักนัเป็นตน้ (10/64/484-
814/108) 1.85.88) เนื0อหาที�ฝูงนกทั0ง Y ฝูงกล่าวคือ ฝูงที� 8 เชิญพระเวสสันดรให้ยินดีกบัการอยูป่่า ฝูงที� -  ถวาย
พระพรใหพ้ระเวสสนัดรมีพระชนมายยุนืดว้ยความสุขสาํราญ ฝงูที� V ถวายพระพรให้พระเวสสันดรมีพระชนมายุ
ยืนไร้ขา้ศึกศตัรู และฝูงที� Y ถวายพระพรให้พระเวสสันดรมีความรักใคร่กลมเกลียวสามคัคีเมตตาต่อกนัและกนั  
หากเปรียบกบัการบริหารทรัพยากรมนุษยก็์เช่นกนั 1) ควรให้บุคลากรในองคก์ารชื�นชมยินดีที�จะอุทิศตนให้กบั
องค์การ  2) มีการรักษาบุคลากรที�ดีมีความรู้ให้อยูก่บัองคก์ารให้ยืนนานโดยที�ให้เขามีสุขภาพทั0งกายและใจที�ดี
ดว้ย 3) ให้เขาอยูอ่ยา่งปลอดภยัโดยที�ไม่ถูกเบียดเบียดคุกคามจากคนภายในหรือภายนอกองคก์ารหรือจากสภาพ
การทาํงาน และ 4) ใหบุ้คลากรนั0นรักใคร่กลมเกลียวสามคัคีกนั มีจิตเมตตากรุณาต่อกนัและกนั ไม่อิจฉาริษยาใส่
ร้ายกนั (10/64/484-814/118) 1.85.8-) เนื0อหาที�พระนางมทัรีเมื�อทรงทราบอธัยาศยัเขา้พระหฤทยัพระสวามีแลว้ก็
มีฉนัทะเป็นอนัเดียวกนัร่วมอนุโมทนาสนบัสนุนให้พระเวสสันดรทรงกระทาํปุตตทานโดยไม่ตาํหนิแมแ้ต่นอ้ย 
เปรียบเช่นกบับุคลากรในองค์การเมื�อทราบและเขา้ใจรายละเอียดเกี�ยวกับองค์การ เช่น กฎระเบียบ ขอ้ปฏิบัติ
ทิศทางและเป้าหมายขององค์การอย่างชัดเจนแลว้ย่อมจะดาํเนินงานต่างๆให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื�อ
เป้าหมายอันเดียวกันนั�นเอง (10/64/484-814/157) 1.85.8V) เนื0 อหาที�พระเวสสันดรทรงคาํนึงถึงการบริจาค
พระโอรสพระธิดาและพระมเหสีเป็นทาน ก็เกิดเหตุต่างๆ เป็นตน้ว่าแผ่นดินไหว เขาสิเหรุราชก็โอนไปมา ฟ้า
คาํรามสนั�นเสียง แมเ้หล่าทวยเทพก็พากนัส่งเสียงสาธุการไปจนถึงพรหมโลก ซึ�งเปรียบไดก้บัวา่หากมีบุคลากรทาํ
คุณงามความดีหรือมุ่งมั�นในการทาํความดีแลว้ควรไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูประกาศเกียติคุณใหเ้ป็นแบบอยา่งให้คน
ทั�วไปไดรั้บทราบโดยทั�วกนัและรักษาไวใ้นองคก์าร (10/64/484-814/159) 1.85.8Y) เนื0อหาที�พระเวสสันดรทรง
เป็นบุคลากรผูมี้ความสามารถทาํใหก้รุงสีพีเจริญรุ่งเรือง แต่ภายหลงัที�พระองคเ์สด็จจากมาแลว้กรุงสีพีก็มิไดเ้ป็น
เช่นเดิม ดงันั0นจึงชาวสีพีทั0งหลายจึงปรารถนาเพื�อใหพ้ระองคผ์ูมี้ความสามารถไปดาํรงตาํแหน่งพระราชากรุงสีพี
ดงัเดิม อนัเป็นการสรรหาหรือรักษาบุคลากรที�ดีไวใ้นองคก์าร (10/64/484-814/193)  

2) ความสอดคล้องกันระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มดีงันี  
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มีเนื0 อหาหมายรวมถึงการใช้ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล เพื�อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.8.-) (1/63/1-74/8) สมดว้ยทศันะของ
นกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น มอนดี0  และ โน ( Mondy and Noe) ไดใ้หค้วามหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ไวว้า่ หมายถึง วธีิใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรมนุษย ์เพื�อใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร(the utilization 
of human resources to achieve organizational objectives)1730, มาทิสและแจ๊คสัน (Mathis and Jackson) ที�ไดใ้ห้
ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไวว้่า หมายถึง การใช้ความสามารถของทรัพยากรมนุษยอ์ย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยการออกแบบระบบการทาํงานขององค์การอย่างเหมาะสม เพื�อให้บรรลุ
เป้าหมายขององคก์าร1731   

ประกอบดว้ยกระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษยด์า้นต่างๆ กล่าวคือ การจดัหาทรัพยากร
มนุษย ์อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.8.8) (1/63/1-74/8) การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.8.9) (1/63/1-74/98) 
การให้รางวลัทรัพยากรมนุษย ์ อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.Y.-) (4/63/213-302/7) การปกป้องและธาํรงรักษาทรัพยากร
มนุษย์  อาทิเช่น  เนื0อหาที� 1._.Y) (8/64/205-295/31) เนื0 อหาที�  1._.=) (8/64/205-295/59) สมด้วยทัศนะของ
นกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น  อิวานเซวิช (Ivancevich ) ที�ไดแ้บ่งกระบวนการทรัพยากรมนุษยอ์อกเป็น 4 ดา้น
โดยมุ่งเน้นแต่ละกระบวนการดา้นคน และผลลพัธ์ กล่าวคือ  1) การจดัหาทรัพยากรมนุษย ์ 2) การให้รางวลั
ทรัพยากรมนุษย ์3) การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และ 4) การปกป้องและธาํรงรักษาทรัพยากรมนุษย ์ดงักล่าวแลว้ 

ประกอบดว้ยระบบที�สําคญัในการบริหารทรัพยากรมนุษยท์ั0 ง - ระบบ กล่าวคือ ระบบอุปถมัภ ์
อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.-.Z) (2/63/75-154/ZV) และระบบคุณธรรม อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.-.-) (2/63/75-154/VY) สมดว้ย
ทศันะของนักวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น วิจิตร ศรีสอา้น ที�ไดแ้สดงทศันะไวว้า่การบริหารทรัพยากรมนุษยน์ั0น
ประกอบดว้ยระบบที�สาํคญัอยู ่- ระบบไดแ้ก่ คือ ระบบอุปถมัภแ์ละระบบคุณธรรม ดงักล่าวแลว้ 

ประกอบดว้ยหลกัการในการบริหารทรัพยากรมนุษยห์ลายประการ กล่าวคือ หลกัความเสมอภาค 
หลกัความสามารถ หลกัความเป็นกลางทางการเมือง หลกัความยุติธรรม อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.-.-) (2/63/75-
154/VY) หลกัความเหมาะสม หลกัประสิทธิภาพ อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.Z.-5) (5/63/303-568/180) หลกัความมั�นคง 
หลกัสวสัดิการ อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.-.=) (2/63/75-154/99) หลกัมนุษยส์ัมพนัธ์ อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.85.88) 
(10/64/484-814/118) หลักการพฒันา หลักเสริมสร้าง อาทิเช่น เนื0 อหาที�  1.V.Y) (3/63/155-213/85) หลักการ
ศึกษาวิจยั อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.85.Z) (10/64/484-814/43) สมดว้ยทศันะของนักวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น เชาว ์   
โรจนแสง ที�ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ผนใหม่นั0นยึดหลกัสาํคญั 12 ประการเป็นหลกัใน
การจดัระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ ซึ� งไดแ้ก่ 1) หลกัความเสมอภาค 2) หลกัความสามารถ 3) หลกัความ
มั�นคง 4) หลกัความเป็นกลางทางการเมือง 5) หลกัการพฒันา 6) หลกัความเหมาะสม 7) หลกัความยติุธรรม 8) 
หลกัสวสัดิการ 9) หลกัเสริมสร้าง 10) หลกัมนุษยส์ัมพนัธ์ 11) หลกัประสิทธิภาพ และ 12) หลกัการศึกษาวิจยั 
ดงักล่าวแลว้ 

                                                 

1730R. Wayne Mondy and Robert M. Noe, Human Resource Management, 4th ed. (Boston : 
Allyn and Bacon, 1990), 4. 

1731Robert L. Mathis and John H. Jackson, Human Resource Management, 9th ed. (Ohio: 
South-Western College Publishing. 2000), 4. 



 

 

962 
 

I) ความแตกต่างกนัระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัการบริหารทรัพยากร

มนุษย์และองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มดีงันี  
เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษยน์ั0นโดยภาพรวมแลว้

มีลกัษณะสอดคลอ้งกนัที�เป็นการใชค้วามสามารถของทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
เพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร แต่ก็มีขอ้ที�แตกต่างกนัคือ เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์นั0 นจะกล่าวถึงการบริหารจัดการเกี�ยวกับคนในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านศีลธรรม
จริยธรรม เพื�อตอ้งการนาํมาซึ� งผลลพัธ์ที�น่าปรารถนาอย่างชอบธรรม ยกตวัอยา่งเช่น การจดัหาทรัพยากรมนุษย ์
ซึ� งในมหานิบาตชาดกโดยเฉพาะในส่วนของพระโพธิสัตวเ์มื�อจะรับคนเขา้มาในคณะนั0นไม่เพียงแต่จะพิจารณา
ในด้านความรู้ความสามารถเท่านั0นยงัพิจารณาถึงศีลธรรมจริยธรรมด้วย โดยจะให้ความสําคญักับศีลธรรม
จริยธรรมของบุคคลนั0นๆ  เป็นอนัดบัแรกที�เรียกวา่ กลัยาณมิตร กล่าวคือ มิตรที�ดี เพราะถือว่าการคบหาสมาคม
กบักลัยาณมิตรย่อมมีแต่ความเจริญ แต่ตรงกนัขา้มหากคบหาสมาคมกบัคนที�ฉลาดแต่ขาดศีลธรรมจริยธรรมที�
เรียกวา่บาปมิตรหรือคนพาลยอ่มจะมีแต่ความพินาศ อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.Z.8-) (5/63/303-568/86) หรือการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์ซึ� งในมหานิบาตชาดกจะพฒันาเป็นองค์รวมคือทั0งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
ความรู้ความสามารถ และจิตใจ เพราะหากจะพฒันามนุษยใ์ห้เป็นมนุษยที์�สมบูรณ์นั0นที�สาํคญัที�สุดคือการพฒันา
ดา้นจิตใจ โดยจะพิจารณาไดจ้ากแนวปฏิบติัของพระโพธิสัตวใ์นมหานิบาตชาดกนั0นๆ อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.8.9) 
(1/63/1-74/98)  ดงักล่าวแลว้ ส่วนองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษยน์ั0นจะมุ่งเนน้ไปใน
ส่วนความรู้ความสามารถที�จะทาํใหง้านบรรลุเป้าหมายที�วางไวโ้ดยบางครั0 งก็ละเลยในดา้นของศีลธรรมจริยธรรม
ประจาํจิตใจ   

เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษยน์ั0นจะมุ่งให้คนนั0น
เชื�อในเรื�องกฏแห่งกรรม เพราะเป็นเรื�องที�ว่าดว้ยเหตุและผล เมื�อทาํกรรมซึ�งเป็นตวัเหตุดีถูกตอ้งตามเหตุปัจจยั
แล้วก็ย่อมจะได้รับส่วนผลที�ดีตามไปด้วย ดังนั0 นผูที้� เชื�อและเข้าใจในกฎแห่งกรรมแล้วย่อมสามารถที�จะ
ปฏิบติังานไดดี้กวา่ผูที้�ไม่เชื�อ อาทิเช่น เนื0อหาที� 1._.6) (8/64/205-295/51) ซึ�งความเชื�อหรือศรัทธาดงักล่าวนั0นท่าน
กล่าวไว ้Y ประการไดแ้ก่  8) กมัมสทัธา เชื�อกฎแห่งกรรม คือ เชื�อวา่เมื�อทาํอะไรโดยมีเจตนา กล่าวคือ จงใจทาํทั0ง
รู้ ยอ่มเป็นกรรม คือ เป็นความชั�วความดีมีขึ0นในตน เป็นเหตุปัจจยัก่อใหเ้กิดผลดีผลร้ายสืบเนื�องต่อไป การกระทาํ
ไม่วา่งเปล่าและเชื�อวา่ผลที�ตอ้งการจะสาํเร็จไดด้ว้ยการกระทาํ มิใช่ดว้ยออ้นวอนหรือนอนคอยโชค เป็นตน้ -) วิ
ปากสทัธา เชื�อผลของกรรม  กล่าวคือ เชื�อวา่กรรมที�ทาํแลว้ตอ้งมีผล และผลตอ้งมีเหตุ ผลดีเกิดจากกรรมดี ผลชั�ว
เกิดจากกรรมชั�ว V) กมัมสัสกตาสทัธา เชื�อวา่แต่ละคนเป็นเจา้ของ จะตอ้งรับผิดชอบเสวยวิบากเป็นไปตามกรรม
ของตน และ Y) ตถาคตโพธิสทัธา เชื�อความตรัสรู้ของพระพุทธเจา้ กล่าวคือ มั�นใจในองคพ์ระตถาคต วา่ทรงเป็น
พระสมัมาสมัพทุธะ ทรงพระคุณทั0ง 9 ประการ ตรัสธรรม บญัญติัวนิยัไวด้ว้ยดี ทรงเป็นผูน้าํทางที�แสดงให้เห็นวา่ 
มนุษยคื์อเราทุกคนนี0  หากฝึกตนดว้ยดี ก็สามารถเขา้ถึงภูมิธรรมสูงสุด บริสุทธิ� หลุดพน้ได ้ดงัที�พระองค์ไดท้รง
บาํเพ็ญไวเ้ป็นแบบอย่าง ทั0 งนี0 ยงัไดใ้ชก้ฎแห่งกรรมคือการกระทาํนี0 เป็นตวัชี0 วดัตดัสินคนหรือบุคลากรนั0นๆวา่ดี
หรือเลวอยา่งไร หรือเกณฑพิ์จารณาผลตอบแทน มิใช่ใชสิ้�งอื�นเช่น ชาติตระกูล ทรัพยส์มบติั หรือรูปร่างภายนอก
เป็นตน้ ส่วนองคค์วามรู้การบริหารนั0นไม่ไดก้ล่าวถึงเรื�องดงักล่าวนี0ไวใ้หก้ระจ่างแต่ก็ปรากฏออกมาในระบบการ
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บริหารทรัพยากรมนุษยคื์อระบบคุณธรรม ต่างแต่วา่ในทางปฏิบติันั0นมิอาจที�จะกระทาํไดโ้ดยสมบูรณ์เพราะยงัมี
ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยอี์กระบบหนึ�งคือระบบอุปถมัภเ์ขา้มาสอดแทรก  

นอกจากนี0 เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษยน์ั0นยงั
กล่าวถึงการนาํเอาหลกัธรรมต่างๆ มาใชใ้นการบริหารทรัพยากรมนุษยอี์กดว้ย ยกตวัอยา่งเช่น สังคหวตัถุ Y ไดแ้ก่ 
8) ทาน การให้ -) ปิยวาจา วาจาเป็นที�รัก V) อตัถจริยา การประพฤติประโยชน์ และ Y) สมานัตตตา การทาํตน
เสมอตน้เสมอปลาย อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.9.85) (9/64/296-483/135), พรหมวิหาร Y  ไดแ้ก่  8) เมตตา ความรัก 
ปรารถนาดีอยากใหเ้ขามีความสุข -) กรุณา  ความสงสารคิดช่วยให้ผูอื้�นพน้ทุกข ์V) มุทิตา ความยินดี ในเมื�อผูอื้�น
ไดดี้มีสุข และ Y) อุเบกขา ความวางใจเป็นกลาง มีจิตเรียบตรงเที�ยงธรรมดุจตราชั�ง ไม่เอนเอียงดว้ยรักและชงั 
พิจารณาเห็นกรรมที�สตัวท์ั0งหลายกระทาํแลว้ อนัควรไดรั้บผลดีหรือชั�ว สมควรแก่เหตุอนัตนประกอบ พร้อมที�จะ
วนิิจฉยัและปฏิบติัไปตามธรรม อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.85.8V) (10/64/484-814/159),  ทิศ 6 โดยเฉพาะทิศเบื0องล่างคือ 
คนรับใชแ้ละคนงาน ซึ� งนายพึงบาํรุงคนรับใชแ้ละคนงาน ดงันี0  8) จดัการงานให้ทาํตามความเหมาะสมกบักาํลงั
ความสามารถ -) ใหค้่าจา้งรางวลัสมควรแก่งานและความเป็นอยู ่V) จดัสวสัดิการดี มีช่วยรักษาพยาบาลใหย้ามเจ็บ
ไข ้เป็นตน้ Y) ไดข้องแปลกๆ พิเศษมา ก็แบ่งปันให้ และ Z) ให้มีวนัหยดุและพกัผ่อนหยอ่นใจตามโอกาสอนัควร 
ส่วนคนรับใชแ้ละคนงานยอ่มอนุเคราะห์นาย ดงันี0  8) เริ�มทาํการงานก่อนนาย -) เลิกงานทีหลงันาย V) ถือเอาแต่
ของที�นายให้ Y) ทาํการงานให้เรียบร้อยและดียิ�งขึ0น และ Z) นาํเกียรติคุณของนายไปเผยแพร่ อาทิเช่น เนื0อหาที� 
1.Y.8) (4/63/213-302/1), สาราณียธรรม 6 ไดแ้ก่ 8) ประกอบดว้ยเมตตาทางกาย -) ประกอบดว้ยเมตตาทางวาจา V) 
ประกอบดว้ยเมตตาทางใจ  Y) การรู้จกัแบ่งสิ�งของใหก้นัและกนัตามโอกาสอนัควร  Z) การประพฤติที�สุจริตดีงาม 
รักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม  6) การเคารพรับฟังความคิดเห็นกนั มีความเห็นชอบร่วมกนั อาทิเช่น เนื0อหาที� 
1.9.88) (9/64/296-483/141), จริต 6  ได้แก่ 8) ราคจริต ผูป้ระพฤติหนักไปทางรักสวยรักงาม -) โทสจริต ผู ้
ประพฤติหนกัไปทางใจร้อนหงุดหงิด  V) โมหจริต ผูป้ระพฤติหนกัไปทางเขลา เหงาซึม เงื�องงง งมงาย  Y) สัทธา
จริต ผูป้ระพฤติหนกัไปทางมีจิตซาบซึ0 ง ชื�นบาน นอ้มใจเลื�อมใสโดยง่าย Z) พุทธิจริต ผูป้ระพฤติหนกัไปในทาง
ใชค้วามคิดพิจารณา และ 6) วิตกจริต ผู ้ ประพฤติหนักไปทางนึกคิดจบัจดฟุ้งซ่าน อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.6.=) 
(6/64/1-122/93), และ มงคล V_ มีการไม่คบคนพาล เป็นตน้ อาทิเช่น เนื0อหาที� 1._.Z) (8/64/205-295/32) 

I.H พฤตกิรรมบุคคลในองค์การ   
1)  เนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัพฤตกิรรมบุคคลในองค์การ  
1.8) เนื0อหาของเตมิยชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัพฤติกรรมบุคคลในองค์การปรากฏอยู ่Z เนื0อหา

ไดแ้ก่  1.8.8) เนื0อหาที�พระนางจนัทาเทวีครั0 นทรงสดับพระดาํรัสสั�งของพระเจา้กาสิกราชให้ทาํการปรารถนา
พระโอรสแลว้ก็ทรงดาํเนินการสมาทานรักษาศีลอุโบสถในวนัเพญ็ เปลื0องเครื�องประดบั บรรทมเหนือพระยี�ภู
นอ้ย ทาํการอาวชันาการถึงศีลของพระองค ์ตั0งสตัยาธิษฐานเพื�อใหไ้ดพ้ระโอรส (1/63/1-74/9) 1.8.-) เนื0อหาที�พระ
เตมิยกมุารครั0นทอดพระเนตรเห็นพระเจา้กาสิกราชทรงลงทณัฑพ์วกโจรทั0งหลายแลว้ก็ทรงสะดุง้หวาดกลวัและ
ทราบวา่เป็นเหตุใหต้กนรกจึงไม่ตอ้งการจะครองราชยสื์บต่อจากพระบิดาทรงพยายามคิดหาอุบายเพื�อให้พน้จาก
พระราชสมบติัครั0 นไดรั้บคาํแนะนาํจากนางเทพธิดาก็ทรงไดรั้บความเบาพระหฤทยั ไดอ้ธิษฐานองค์สามแสดง
พฤติกรรมเป็นคนง่อยเปลี0ย เป็นคนหนวก เป็นคนใบ ้(1/63/1-74/34) 1.8.V) เนื0อหาที�นายสุนนัสารถีถูกเทวดาดลใจ
ให้เทียมรถดว้ยมา้มงคล เขา้ไปรับพระเตมิยกุมารถึงประสาทแลว้อุม้พระเตมิยกุมารไปวางไวบ้นรถมา้มงคลขบั
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ออกไปทางประตูทิศตะวนัออก ซึ�งเป็นสิ�งที�ตรงกนัขา้มกบัพระดาํรัสสั�งของพระเจา้กาสิกราช ซึ� งหากพิจารณาใน
ลกัษณะธรรมาธิษฐานแลว้แสดงให้เห็นถึงวา่การที�นายสุนนัทสารถีไดแ้สดงพฤติกรรมดงักล่าวนั0นก็เพราะความ
เป็นผูมี้ใจดีที�เปรียบดงัเทวดาของนายสารถีนั�นเองที�ตอ้งการให้พระเตมิยกุมารผูไ้ร้ความผิดถูกใส่ร้ายให้เป็นแพะ
รับบาปไดรั้บความเป็นธรรม ซึ�งสิ�งที�ตนเองจะทาํใหไ้ดก็้คือการจดัรถมา้ใหส้มพระเกียรติตามราชประเพณีและขบั
ไปยงัทิศที�เป็นมงคล (1/63/1-74/53) 1.8.Y) เนื0อหาที�พระเตมิยราชฤๅษีแมถู้กพระเจา้กาสิกราชทรงเชิญให้เสวย
ราชยแ์ต่ก็ไม่ทรงปรารถนา ทรงแจง้เจตนาที�จะผนวชเป็นฤๅษีปฏิบติัสมณธรรมอยูใ่นป่า ดว้ยมองเห็นวา่ ควรรีบ
กระทาํบาํเพ็ญสมณธรรมเสียแต่ตอนที�ยงัหนุ่มมีกาํลงัและยงัมีชีวิตอยูเ่พราะไม่อาจรู้ไดว้า่จะตายในวนันี0หรือวนั
พรุ่ง เพราะทุกคนมีสิทธิ� ที�จะตายไดเ้หมือนกนั และอีกอยา่งหนึ�งชีวตินั0นเป็นของนอ้ยถูกความตายครอบงาํไม่อาจ
หนีพน้ไปไดค้วรรีบแสวงหาธรรมที�นาํพาสู่ความสุขดีกวา่การครองราชยที์�เป็นสาเหตุใหก่้อพฤติกรรมทาํร้ายผูอื้�น
ทั0งโดยเจตนาและไม่เจตนาพาให้ประสบความทุกข ์(1/63/1-74/91)  1.8.Z) เนื0อหาที�ชาวกรุงมิถิลาทั0งหลายพากนั
ออกบวชตามพระเตมียราชฤๅษีแต่ก็ยงัมีบางคนที�มีความเห็นแตกต่างแตกแถวออกไปในเรื�องนี0 ไดแ้ก่พวกนกัเลง
สุราที�ยงัคงเที�ยวดื�มเหลา้เมาสุราอยูใ่นเมือง แสดงให้เห็นถึงวา่ทุกองคก์ารนั0นมีบุคคลอยูห่ลายประเภทปะปนกนั
อยู ่ ซึ� งหากมีความแตกต่างแลว้เป็นไปเพื�อการพฒันานั0นถือเป็นการดี แต่ถา้ในทางตรงกนัขา้มแลว้นั0นจะตอ้งมี
วธีิการบริหารจดัการที�ดี (1/63/1-74/102)   

1.2) เนื0อหาของมหาชนกชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัพฤติกรรมบุคคลในองค์การปรากฏอยู่  6 
เนื0อหาไดแ้ก่ 1.-.8) เนื0อหาที�อมาตยค์นใกลชิ้ดพระอริฏฐชนกนั0นแสดงพฤติกรรมที�ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
องคก์ารคือกล่าวรายงานเท็จที�ไม่เป็นจริงแก่พระอริฏฐชนกวา่พระโปลชนกคิดจะปลงพระชนมพ์ระองค ์จนเป็น
เหตุใหเ้กิดความวุน่วายตามมา (2/63/75-154/3) 1.-.-) เนื0อหาที�พระเจา้โปลชนกครั0 นไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจาก
พระเจา้อริฏฐชนกก็ทรงหลบหนีไปอยูป่ระเทศชายแดนแลว้ทรงประพฤติต่อตา้นดาํเนินการซ่องสุมรวบรวมกาํลงั
พลครั0นมากพอแลว้ก็ยกมายดึเอากรุงมิถิลาไดส้าํเร็จ (2/63/75-154/8) 1.-.V) เนื0อหาที�พระมหาชนกและพวกพ่อคา้
วาณิชทั0งหลายไดบ้รรทุกสินคา้แล่นเรือไปทาํการคา้ขายยงัสุวรรณภูมิ ครั0 นเรือมาถึงท่ามกลางมหาสมุทรก็เกิด
อุบติัเหตุอบัปางลง มหาชนในเรือเมื�อประสบมรณภยัต่างก็แสดงพฤติกรรมต่างๆ ซึ� งส่วนใหญ่เป็นผูที้�หวงัแต่พึ�ง
ผูอื้�นกราบไหวเ้ทวดาใหม้าช่วยเหลือ เปรียบเหมือนกบัเหล่าบุคลากรผูที้�คอยแต่พึ�งพาหาประโยชน์จากองคก์ารแต่
เพียงอย่างเดียวจนทาํให้องคก์ารประสบความวิบติัแลว้ก็ต่างคนต่างมุ่งที�จะเอาตวัรอดแสวงหาพึ�งพาองคก์ารอื�น
ต่อไป แต่พระมหาชนกนั0นกลบัแสดงออกในทางตรงกนัขา้มไม่คอยแต่ใหผู้อื้�นมาช่วยทรงเป็นผูมี้สติปัญญาพึ�งพา
ตนเองทรงเริ�มที�ตนเองก่อนเพื�อจะทาํทั0งประโยชน์ตน ผูอื้�นและส่วนรวมให้สาํเร็จ เปรียบเช่นกบับุคลากรผูที้�ไม่
คอยพึ�งพิงหาประโยชน์จากองคก์ารแต่เพียงอยา่งเดียว มุ่งพฒันาใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนเองและองคก์ารอยา่งเตม็ที� 
(2/63/75-154/26) 1.-.Y) เนื0อหาอมาตยผ์ูใ้หญ่ของพระเจา้โปลชนกครั0 นพระเจา้โปลชนกเสด็จสวรรคตแลว้ก็ได้
ดาํเนินการตามพระดาํรัสทุกอยา่ง ไม่ปรากฏวา่มีผูห้นึ�งผูใ้ดมกัใหญ่ใฝ่สูงคิดจะตั0งตนเป็นใหญ่แทนหรือขดัต่อพระ
ดาํรัสทาํการยดึอาํนาจมาบริหารเสียเอง แสดงใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมการรักษาสัจจะและความจงรักภกัดีของอมาตย์
เหล่านั0น (2/63/75-154/34) 1.-.Z) เนื0อหาที�บุคคลทั0งหลายมีอุปราชเป็นตน้จนถึงคนเลี0ยงชา้งครั0นเห็นพระมหาชนก
ทรงเด็ดผลมะม่วงมาเสวยแลว้ก็ต่างรู้โดยทาํเนียมวา่สามารถจะเก็บมาบริโภคไดจึ้งพากนัเก็บมะม่วงมาบริโภค  
แสดงใหเ้ห็นถึงความมีระเบียบวนิยัซื�อสตัยสุ์จริตต่อหนา้ที�ของบุคคลทั0งหลายมีอุปราชเป็นตน้เมื�อพระราชายงัไม่
ทนัเสวยก็ไม่นาํมาบริโภคโดยพลการครั0 นพระราชาเสวยแลว้จึงไดน้าํมาบริโภค ดงันั0นจึงจดัเป็นองค์ประกอบ
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หนึ� งที�ทาํให้องคก์ารหรือกรุงมิถิลามีความเจริญรุ่งเรือง (2/63/75-154/58)  1.-.6) เนื0อหาที�พระมหาชนกทรงทาํ
รอยขีดไวร้ะหว่างทางเพื�อกนัไม่ให้พระนางสีวลีราชเทวีและขา้ราชบริพารต่างๆ ติดตาม ซึ� งบุคคลเหล่านั0นก็ได้
ประพฤติปฏิบติัตามไม่มีผูใ้ดล่วงขา้มรอยขีดไป จนพระนางสีวลีราชเทวทีาํอุบายใหร้อยขีดนั0นลบไปจึงไดติ้ดตาม
ต่อไป (2/63/75-154/79) 

1.3) เนื0อหาของสุวรรณสามชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัพฤติกรรมบุคคลในองคก์ารปรากฏอยู ่ 6  
เนื0 อหาได้แก่ 1.V.8) เนื0 อหาที�ทุกูลกุมารและปาริกากุมารีทั0 งสองแมถู้กบิดามารดาบังคบัให้แต่งงานกันแต่ก็
ประพฤติตนเช่นกบัผูไ้ร้คู่ ทั0งไม่ประกอบอาชีพเป็นนายพรานเที�ยวฆ่าสตัวห์รือขายเนื0อที�คนอื�นนาํมาดว้ยมองเห็น
วา่การประพฤติดงักล่าวนั0นเป็นบาปอกศุล ในเวลาต่อมาก็พากนัขออนุญาตบิดามารดาแลว้ออกบวชเป็นดาบสและ
ดาบสินีอยูใ่นป่าหิมพานต ์(3/63/155-213/4) 1.V.-) เนื0อหาที�ทุกูลดาบสและปาริกาดาบสินีทั0งสองครั0 นบวชแลว้ก็
ไดเ้จริญเมตตาพรหมวิหาร เหล่าสรรพสัตวท์ั0งฝูงเนื0อและนกทั0งปวงที�อยู่ในป่านั0นต่างก็กลบัไดเ้มตตาจิตต่อกนั
และกนัดว้ยอานุภาพแห่งเมตตาของดาบสและดาบสินีทั0งสองนั0นส่งผลใหมี้ความสงบร่มเยน็อยูร่่วมกนัอยา่งผาสุก 
(3/63/155-213/14) 1.V.V) เนื0อหาที�ทุกลูดาบสและปาริกาดาบสินีทั0งสองในอดีตชาติไดมี้พฤติกรรมที�ทุจริตผิดต่อ
จรรยาบรรณกล่าวคือ ทุกลูดาบสประกอบอาชีพเป็นแพทยเ์ยียวยาผูค้นให้หายโรค แต่คราวหนึ�งถูกโกงค่าเยียวยา
และไดรั้บคาํยยุงจากปาริกาดาบสินีผูเ้ป็นภริยาก็ประกอบยาไปทาํร้ายคนโกงค่าเยยีวยานั0นทาํใหต้าเขาบอดทั0งสอง
ขา้ง จึงเป็นเหตใุหไ้ดรั้บผลจากพฤติกรรมดงักล่าวคือตาบอดทั0งสองขา้ง 1.V.Y) เนื0อหาที�เหล่ากินนรกินนรีตลอดถึง
สตัวท์ั0งหลายครั0นพระสุวรรณสามถูกพระเจา้ปิลยกัขราชยงิก็พากนัแตกตื�นวิ�งหนีไปเพราะกลวัต่อมรณภยั เปรียบ
เช่นกบับุคลากรต่างๆที�มีอยูใ่นองคก์ารหากผูน้าํองคก์ารหรือองคก์ารประสบปัญหาก็อาจจะแสดงพฤติกรรมต่างๆ 
กนั เช่น พฤติกรรมการเอาตวัรอดหรือการแสดงความจงรักภกัดี เป็นตน้ (3/63/155-213/41)  1.V.Z) เนื0อหาที�นาง
เทพธิดาพสุนธรีไดม้าถวายคาํแนะนาํแก่พระเจา้ปิลยกัขราชผูก้าํลงัโศกเศร้าโทมมนสัหนกัจนพระหฤทยัเกือบจะ
แตกสลายเพราะการประทุษร้ายพระสุวรรณสามนั0น เพื�อที�จะให้เป็นประโยชน์ต่อพระสุวรรณสาม พระเจา้ปิล
ยกัขราช ทุกลูดาบสและปาริกาดาบสินีทั0ง Y คน (3/63/155-213/64)  1.V.6) เนื0อหาที�ทุกูลดาบสและปาริกาดาบสินี
ทั0งสองครั0นไดฟั้งข่าวจากพระเจา้ปิลยกัขราชวา่พระองคไ์ดฆ่้าพระสุวรรณสามเสียแลว้ ก็ไดใ้ห้โอวาทกนัและกนั
ไม่ให้ทาํความโกรธต่อพระเจ้าปิลยกัขราชทั0 งยงัสนทนาด้วยวาจาอนัสุภาพจนทาํให้พระเจ้าปิลยกัขราชเกิด
อศัจรรยพ์ระหฤทยัและละอายพระหฤทยัที�ไดฆ่้าพระสุวรรณสามโดยพลการ (3/63/155-213/73)   

1.4) เนื0 อหาของเนมิราชชาดกในประเด็นที� เกี�ยวกับพฤติกรรมบุคคลในองค์การปรากฏอยู่  V 
เนื0อหาไดแ้ก่  1.Y.8)  เนื0อหาที�มหาชนตั0งอยูใ่นโอวาทของพระเนมิราชแลว้พากนักระทาํบุญต่างๆ มีทานเป็นตน้
ครั0นเสียชีวติแลว้ก็ไปบงัเกิดเป็นเทวดาในเทวโลก เทวดาแต่ละองคน์ั0นต่างนึกถึงบุญคุณของพระเนมิราชก็พากนั
สรรเสริญคุณความดีของพระเนมิราชโดยประการต่างๆ (4/63/213-302/18) 1.Y.-)  เนื0อหาที�มาตลีเทพบุตรพาพระ
เนมิราชเที�ยวดูนรกขุมต่างๆ แลว้ทูลชี0แจงถึงสาเหตุที�ทาํให้สัตวน์รกเหล่านั0นมาเกิดในขุมนรกนั0นๆ ซึ� งเป็นผลที�
เกิดจากพฤติกรรมที�ทุจริตอนัสัตวน์รกเหล่านั0นไดก้ระทาํไวแ้ลว้ในอดีตเป็นรายๆ ไป (4/63/213-302/38) 1.Y.V)  
เนื0อหาที�มาตลีเทพบุตรพาพระเนมิราชเที�ยวดูทิพยวิมานของเทวดาทั0งหลาย แลว้ทูลชี0แจงถึงสาเหตุที�ทาํให้เทวดา
เหล่านั0นมาเกิดในวิมานนั0นๆ ซึ� งเป็นผลที�เกิดจากพฤติกรรมที�สุจริตอนัเทวดาเหล่านั0นไดก้ระทาํไวแ้ลว้ในอดีต
เป็นรายๆ ไป (4/63/213-302/43)  
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1.5) เนื0อหาของมโหสถชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับพฤติกรรมบุคคลในองค์การปรากฏอยู่ -= 
เนื0 อหาได้แก่  1.Z.8) เนื0 อหาที�บัณฑิตทั0 งสี� มีเสนกบัณฑิตเป็นต้นเป็นผู ้ที� มีความตระหนี� มีจิตริษยาเกรงว่า
พระมโหสถจะมีผลงานเกินหนา้พวกตนจึงไม่ประสงคที์�จะให้พระเจา้วิเทหราชรับพระมโหสถเขา้มาทาํราชการ 
นบัวา่มีพฤติกรรมที�ไม่ก่อใหเ้กิดความเจริญกบัองคก์าร (5/63/303-568/20) 1.Z.-) เนื0อหาที�คนเลี0ยงโคถูกโจรขโมย
โคไปในตอนที�เผลอ คนเลี0ยงโคติดตามโจรทนัก็ไดท้าํการวิวาทดว้ยแย่งโคกนั ดงันั0นทั0งสองจึงให้พระมโหสถ
เป็นผูว้นิิจฉยัคดีความ เรื�องจึงยติุ (5/63/303-568/26) 1.Z.V) เนื0อหาที�หญิงคนหนึ�งไดใ้ห้หญิงนกัเลงผูเ้ป็นขโมยยืม
เครื�องประดบัใส่ ครั0นหญิงนกัเลงใส่แลว้ก็ไม่ยอมคืนใหจึ้งไดท้าํการววิาทดว้ยแยง่เครื�องประดบักนั ดงันั0นทั0งสอง
จึงใหพ้ระมโหสถเป็นผูว้นิิจฉยัคดีความ เรื�องจึงยติุ (5/63/303-568/28) 1.Z.Y) เนื0อหาที�หญิงคนหนึ�งถูกหญิงอีกคน
หนึ�งขโมยกลุ่มดา้ย หญิงผูเ้ป็นเจา้ของไดท้าํการทวงกลุ่มดา้ยจากหญิงผูเ้ป็นขโมยคืน แต่หญิงผูเ้ป็นขโมยก็ไม่ยอม
คืนให้จึงได้ทาํการวิวาทด้วยแย่งกลุ่มด้าย ดังนั0นทั0 งสองจึงให้พระมโหสถเป็นผูว้ินิจฉัยคดีความ เรื� องจึงยุติ 
(5/63/303-568/31) 1.Z.Z) เนื0อหาที�หญิงคนหนึ�งถูกนางยกัษิณีแยง่บุตรเพื�อจะนาํไปกิน จึงไดท้าํการวิวาทดว้ยแยง่
บุตรกนั ดงันั0นทั0งสองจึงให้พระมโหสถเป็นผูว้ินิจฉัยคดีความ เรื�องจึงยติุ (5/63/303-568/32) 1.Z.6) เนื0อหาที�นาย
โคฬกาฬถูกนายทีฆปิฏฐิแยง่นางทีฆตาหลาผูเ้ป็นภรรยาไป  จึงไดท้าํการววิาทกนัดว้ยแยง่นางทีฆตาหลา ดงันั0นทั0ง
สองจึงใหพ้ระมโหสถเป็นผูว้นิิจฉยัคดีความ เรื�องจึงยติุ (5/63/303-568/36) 1.Z.=) เนื0อหาที�ชายคนหนึ�งถูกทา้วสกัก
เทวราชผูป้ระสงคจ์ะทดลองปัญญาพระมโหสถไดแ้ปลงเพศเป็นมาณพมาแยง่รถไป ชายผูเ้ป็นเจา้ของรถนั0นไม่
ยอมให้จึงได้ทําการวิวาทด้วยแย่งรถกัน ดังนั0 นทั0 งสองจึงให้พระมโหสถเป็นผูว้ินิจฉัยคดีความ เรื� องจึงยุติ 
(5/63/303-568/40) 1.Z._) เนื0อหาที�กิ0งก่ามีความมวัเมาในลาภยศที�ได ้มีความถือตวัเพราะไดท้รัพย ์นึกวา่ตนเองมี
ทรัพยม์าก จึงทาํการดูหมิ�นพระเจา้วิเทหราช ไม่ทาํความเคารพเช่นเคย  ส่วนพระมโหสถนั0นไม่มวัเมาในลาภยศ
ไม่ถือตวัแต่ประพฤติตนสมํ�าเสมอ จึงไดรั้บความชื�นชมจากพระเจา้วิเทหราช  (5/63/303-568/61) 1.Z.9) เนื0อหาที�
พระเจา้วิเทหราชกริ0วต่อพระนางอุทุมพรเทวีที�ไดพ้ระสรวลเพราะทอดพระเนตรเห็นสามีเก่าของพระนางจึงได้
ตรัสถามเสนกบณัฑิตถึงคาํอธิบายความที�พระนางอุทุมพรเทวีนั0นกราบทูล เสนกบณัฑิตจึงกราบทูลว่าไม่เชื�อคาํ
ของพระนางอุมพรเทว ีเพราะคงไม่มีใครจะทอดทิ0งหญิงที�มีความงามขนาดนี0 ได ้เพื�อความแน่พระหฤทยัพระเจา้  
วิเทหราชจึงไดต้รัสถามพระมโหสถ ฝ่ายพระมโหสถจึงกราบทูลว่า พระอุทุมพรเทวีทูลความจริงเพราะสิริกบั
กาลกรรณีไม่อาจอยู่ร่วมกนัได ้(5/63/303-568/66) 1.Z.85) เนื0อหาที�นางอมราเทวีนั0นเป็นผูไ้ม่มกัโกรธ ให้ความ
เคารพต่อพ่อแม่และพระมโหสถ ไม่เป็นคนหัวดื0อ มธัยสัถ์ ฉลาดในหน้าที�การงาน เป็นตน้ จึงเป็นที�พอใจของ
พระมโหสถที�จะรับเขา้มาเป็นภริยา (5/63/303-568/86) 1.Z.88) เนื0อหาที�พระมโหสถบณัฑิตครั0 นถูกใส่ร้ายและ
ประกาศจบัก็ไดห้นีไปประกอบอาชีพเป็นนายช่างหมอ้อยูใ่นชนบท มีชีวิตอยูอ่ยา่งเรียบง่าย ไม่ทาํการซ่องสุมคน
หรือทรัพยส์มบติัไว ้ไม่ทาํตวัเป็นปฏิปักษก์บัพระเจา้วเิทหราช เพื�อพิสูจน์ใหพ้ระเจา้วิเทหราชไดท้รงรับทราบ รอ
โอกาสให้พระเจา้วิเทหราชเรียกให้รับใช ้ครั0 นไดรั้บพระราชโองการให้เขา้เฝ้าก็รีบเขา้เฝ้าในทนัทีโดยไม่ไดใ้ส่
เสื0อผา้ที�ประณีตหรือประดบัตกแต่งแต่อยา่งใด (5/63/303-568/108) 1.Z.8-) เนื0อหาที�บณัฑิตทั0งสี�มีเสนกบณัฑิต
เป็นตน้นั0นแต่ละคนต่างก็ไดท้าํทุจริตผิดศีลธรรมและกฎหมาย จนเป็นเหตุใหพ้ระเจา้วเิทหราชสั�งลงทณัฑ ์แต่ดว้ย
พระมโหสถเป็นผูมี้เมตตากรุณาจึงขออภยัโทษและให้รับราชการต่อไป (5/63/303-568/125) 1.Z.8V) เนื0อหาที�
พระมโหสถครั0นไดรั้บตาํแหน่งอคัรเสนาบดีแลว้ก็ไม่ประมาทไดด้าํเนินการเปลี�ยนแปลงพฒันากรุงมิถิลาในดา้น
ต่างๆ ใหเ้จริญรุ่งเรื�องขึ0นเป็นลาํดบั(5/63/303-568/130) 1.Z.8Y) เนื0อหาที�พราหมณ์เกวฏัผูเ้ป็นปุโรหิตของพระเจา้
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จุลนีพรหมทตัไดเ้สนอแผนการยดึชมพทูวปีทั0งสิ0นแก่พระเจา้จุลนีพรหมทตั ฝ่ายพระเจา้จุลนีพรหมทตัก็ทรงเห็น
พอ้งด้วยจึงกรีฑาทัพไปยึดเมืองต่างๆขยายอาณาจักรครอบคลุมชมพูทวีปทั0 งสิ0น (5/63/303-568/135) 1.Z.8Z) 
เนื0 อหาที�นกแก้วที�พระมโหสถส่งไปสืบข่าวและเหล่าบุรุษที�พระมโหสถได้วางไวต้ามเมืองต่างๆ เป็นผูไ้ม่
บกพร่องในหน้าที�  มีพฤติกรรมที�เป็นประโยชน์ต่อองค์การได้ส่งข่าวกองทัพของพระเจ้าจุลนีพรหมทัตให้
พระมโหสถทราบเป็นระยะๆ (5/63/303-568/143) 1.Z.86) เนื0อหาที�บุรุษคนหนึ�งที�วา่ยนํ0 าไม่เป็นไดถื้อขา้วสารหนึ�ง
ทะนาน ขา้วสุกหนึ�งห่อ และกหาปณะหนึ�งพนัแลว้ประกาศแก่คนทั0งหลายที�รวมตวักนัอยูข่า้งฝั�งแม่นํ0 าวา่ หากใคร
สามารถช่วยตนใหข้า้มไปถึงฝั�งโนน้ไดจ้ะใหสิ้�งที�ตนเองชอบใจแก่ผูน้ั0น ในขณะนั0นก็มีบุรุษอีกคนหนึ�งไดรั้บอาสา
และสามารถพาบุรุษผูน้ั0นขา้มฝากไปได ้บุรุษผูน้ั0นจึงไดก้ล่าวกบับุรุษที�พาตนขา้มฝากมาวา่จงรับเอาขา้วสารหรือ
ขา้วสุกไป แต่บุรุษที�พาขา้มฝากนั0นไม่ยินยอมกล่าวว่าบุรุษผูน้ั0 นไม่มีความซื�อสัตย ์จึงไดพ้าไปให้พระเจา้จุลนี
พรหมทตัทรงวินิจฉัย  (5/63/303-568/155) 1.Z.8=)  เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชตรัสถามเหล่าบณัฑิตทั0งสี� มีเสนก
บณัฑิตเป็นตน้ถึงการเสด็จไปยงันครอุตรปัญจาละเพื�ออภิเษกสมรสกบัพระนางปัญจาลจนัที ฝ่ายเหล่าบณัฑิตทั0งสี�
ต่างคนต่างก็เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนที�จะไดล้าภยศต่างๆ ไม่ไดพิ้จารณาให้ถว้นถี�จึงไดทู้ลสนบัสนุนให้พระเจา้  
วเิทหราชเร่งเสด็จไป ซึ�งตรงกนัขา้มกบัพระมโหสถที�ล่วงรู้ความคิดของพราหมณ์เกวฏัและพระเจา้จุลนีพรมหทตั
จึงไดทู้ลห้ามไว ้(5/63/303-568/200) 1.Z.8_) เนื0อหาที�พระนางสลากเทวีและขา้ราชบริพารทั0งหลายของพระเจา้
จุลนีพรหมทตัไม่ตอ้งการจะใหพื้0นที�ของตนแก่พระมโหสถเพื�อนาํไปสร้างพระราชวงัถวายแก่พระเจา้วเิทหราชจึง
ไดติ้ดสินบนใหแ้ก่พระมโหสถคนละหนึ�งแสนกหาปณะ (5/63/303-568/211) 1.Z.89) เนื0อหาที�บณัฑิตทั0งสี�มีเสนก
บณัฑิตเป็นตน้ครั0 นถูกพระเจา้วิเทหราชตรัสถามถึงอุบายพน้ภยัที�กาํลงัประสบอยูแ่ต่ก็ไร้อุบายที�จะทูลเสนอ ต่าง
คนต่างก็แสดงพฤติกรรมบ่นเพอ้ถึงการฆ่ากนัและกนัให้ตายโดยประการต่างๆ ก่อนที�จะถูกกองทพัของพระเจา้
จุลนีพรมทตัจบัได ้(5/63/303-568/211) 1.Z.-5) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0 นถูกพระเจา้จุลนีพรหมทตัทรงชกัชวน
มาร่วมรับราชการด้วย ก็ทูลให้ปฏิญญาว่า จะขอรับใช้เป็นขา้พระบาทของพระเจ้าวิเทหราชจนกว่าจะเสด็จ
สวรรคต หากว่าพระเจา้วิเทหราชสวรรคตแลว้จึงจะมาขอถวายการรับใช ้เพราะมีความซื�อสัตยจ์งรักภกัดีและ
กตญั�ูต่อพระเจา้วเิทหราชนั�นเอง (5/63/303-568/245) 1.Z.-8) เนื0อหาที�พระนางนนัทาเทวไีม่ทรงชอบพระหฤทยั
พระมโหสถดว้ยเขา้พระหฤทยัวา่ทาํให้พระองคพ์ลดัพรากจากพระธิดาจึงไดใ้ชค้นบริวารจอ้งจบัผิดพระมโหสถ 
(5/63/303-568/245) 1.Z.--) เนื0อหาที�พระสลากเทวีทรงนุ่งห่มไม่สมกบัฐานะ ประพฤติตนก็ไม่สมกบัฐานะ และ
ยงัทุจริตปลอมแปลงเอกสารราชการดว้ย (5/63/303-568/272) 1.Z.-V) เนื0อหาที�พระนางนนัทาเทวขีอเครื�องประดบั
ที�พระเจ้าจุลนีพรหมทัตทรงประทานให้ผูอื้�นแลว้ซึ� งเป็นการเบียดเบียนผูอื้�นที�อยู่ในฐานะตํ�ากว่า (5/63/303-
568/273) 1.Z.-Y) เนื0อหาที�พระติขิณราชกมุารอวดอา้งบุญคุณของตนที�มีต่อพระเจา้จุลนีพรหมทตั ไม่เขา้เฝ้าเมื�อถึง
เวลา ทาํพระองคเ์ป็นแบบอยา่งไม่ดีแก่ผูอื้�น(5/63/303-568/277) 1.Z.-Z) เนื0อหาที�พระธนูเสขะพระสหายของพระ
เจา้จุลนีพรหมทตัมกัตีตนเสมอท่าน ไม่รู้จกัฐานะตนเอง ไม่ยาํเกรงพระหฤทยัพระเจา้จุลนีพรหมทตั (5/63/303-
568/278) 1.Z.-6) เนื0อหาที�เกวฏัปุโรหิตมีกิริยาแสดงความไม่เคารพต่อพระเจ้าจุลนีพรหมทตัโดยถือว่าเป็นที�
ปรึกษา ถวายความคิดเห็นต่อพระเจา้จุลนีพรหมทตั ไม่ทราบฐานะของตน (5/63/303-568/279) 1.Z.-=) เนื0อหาที�
พระเจา้จุลนีพรหมทัตไดต้รัสสรรเสริญพระมโหสถที�ทาํประโยชน์แก่พระองค์พร้อมทั0งพระบรมวงศานุวงศ์
ทั0งหลาย ปฏิบติัหนา้ที�ราชการอยา่งซื�อสัตยสุ์จริตเพื�อให้นครอุตรปัญจาละเจริญรุ่งเรืองขึ0นตามลาํดบั (5/63/303-
568/280) 
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1.6) เนื0อหาของภูริทตัชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัพฤติกรรมบุคคลในองคก์ารปรากฏอยู ่_  เนื0อหา
ไดแ้ก่  1.6.8) เนื0อหาที�พระนางสมุททชาทรงมีพระโอรสหลายพระองค ์แต่ละพระองคก็์มีลกัษณะนิสัยพฤติกรรม
ที�ต่างกนั ซึ�งในบรรดาพระโอรสเหล่านั0นอริฏฐนาคราชเป็นผูที้�ซุกชนหยาบชา้ ดุร้ายไดท้าํการฝ่าฝืนคาํสั�งของทา้ว
ธตรฐโดยการแสดงเพศงูใหพ้ระนางสมุทชาไดท้อดพระเนตรเห็นจนเป็นเหตุให้นยัน์ตาแตกไปขา้งหนึ�งจึงไดชื้�อ
วา่ กาณาริฏฐะ (6/64/1-122/28) 1.6.-) เนื0อหาที�พระโอรสทั0ง V ของพระนางสมุททชาไดเ้ขา้ไปเฝ้าอุปัฏฐากทุก
เดือน ส่วนพระภูริทัตได้เขา้ไปเฝ้าอุปัฏฐากทุกกึ� งเดือนและเป็นผูมี้สติปัญญาสามารถกล่าวแก้ปัญหาต่างๆ ที�
เกิดขึ0นทั0งในนาคพิภพและเทวโลกจนเป็นที�สรรเสริญของหมู่นาคและทวยเทพมีทา้วสกักเทวราชเป็นตน้ (6/64/1-
122/35) 1.6.V) เนื0อหาที�พระภูริทตัไดป้รารถนาความเป็นเทวดาในภพดาวดึงส์จึงไดท้าํการละทิพยสมบติัปลีกวเิวก
เพื�อรักษาศีลอุโบสถ เพื�อพฒันาตนใหเ้ขา้ถึงความเป็นเทพในเทวโลกชั0นดาวดึงส์ (6/64/1-122/38) 1.6.Y) เนื0อหาที�
พราหมณ์เนสาทและโสมทตับุตรชายไดถู้กพระภูริทตัเชิญไปเสวยทิพยสมบติัที�นาคพิภพ ครั0นไดเ้สวยทิพยสมบติั
อยูใ่นนาคพิภพไดป้ระมาณหนึ�งปี พราหมณ์เนสาทก็เกิดเบื�อหน่ายตอ้งการจะกลบัมายงัโลกมนุษยเ์พราะเป็นผูมี้
บุญน้อย  ส่วนโสมทัตบุตรชายกลบัไม่รู้สึกเบื�อหน่ายแต่อย่างใดเพราะเป็นผูมี้บุญมาก (6/64/1-122/49) 1.6.Z) 
เนื0อหาที�สุบรรณไดจ้บันาคตนหนึ�งบินผา่นตน้ไทรตน้หนึ�งที�ขึ0นอยูใ่กลบ้ริเวณที�เดินจงกรมของพระดาบส นาคตน
นั0นตอ้งการจะพน้ภยัจึงไดเ้อาหางเกี�ยวไวก้บัตน้ไทร เพราะสุบรรณบินมาดว้ยความเร็วจึงทาํใหต้น้ไทรนั0นหกัโคน่
ติดไปกบัตวันาคนั0นดว้ย ครั0นสุบรรณไดจิ้กทอ้งกินมนัเหลวของนาคเสร็จแลว้จึงไดรู้้วา่ตนนั0นไดน้าํตน้ไทรติดตวั
นาคมาอยา่งไม่ตั0งใจ หลงัจากที�ตรวจสอบแลว้ก็ทราบวา่ตน้ไทรดงักล่าวนั0นขึ0นอยู่ใกลบ้ริเวณที�เดินจงกรมของ
พระดาบส มีความกลวัต่อผลบาปจึงไดแ้ปลงเพศเป็นมาณพมาสอบถามผลบาปวา่จะมีแก่ใคร ดาบสจึงไดต้อบวา่
ไม่มีทั0 งแก่สุบรรณและนาคเพราะไม่มีเจตนาจะทาํลายตน้ไม ้(6/64/1-122/57) 1.6.6) เนื0อหาที�พราหมณ์เนสาท
อยากไดแ้กว้มณีจากพราหมณ์อาลมัพายน์จึงไดแ้สดงพฤติกรรมทุจริตจิตอกตญั�ูบอกที�ซ่อนของพระภูริทตัให้
พราหมณ์อาลมัพายน์ทราบ แมจ้ะถูกโสมทตับุตรชายกล่าวทดัทานก็ไม่เชื�อดว้ยหวงัแต่เพียงประโยชน์ส่วนตนที�
ปรากฏอยูเ่ฉพาะหนา้เท่านั0น (6/64/1-122/66) 1.6.=) เนื0อหาที�พราหมณ์อาลมัพายน์มีพฤติกรรมที�กา้วร้าวขาดความ
เมตตาประทุษร้ายพระภูริทตัใหทุ้รพลแลว้จบัขงัไวใ้นกระโปรงใหกิ้นอาหารที�ไม่สมควรบงัคบัใหท้าํการแสดงแก่
มหาชนดว้ยลวงวา่หากไดท้รัพยม์ากแลว้จะปล่อยไป  ครั0 นไดท้รัพยเ์ป็นอนัมากก็ยงันาํพระภูริทตันาคราชเที�ยว
แสดงไปยงัเมืองต่างๆ ดว้ยความโลภในทรัพย ์ภายหลงัจึงพบกบัความวิบติัอยา่งน่าสงสาร (6/64/1-122/71) 1.6._) 
เนื0อหาที�พระภูริทตัไดอ้ธิบายขยายความธรรมใหแ้ก่บริวารมีอริฏฐะนาคราชเป็นตน้ทราบ ซึ�งกล่าวโดยสรุปวา่ คน
จะดีจะชั�วนั0นขึ0นอยูที่�พฤติกรรมของคนนั0นๆ ไม่ใช่การฆ่าผูอื้�นบูชายญั การบูชาไฟหรือการลอยบาป หรือสิ�งอื�น
บนัดาลใหเ้ป็น (6/64/1-122/104)  

1.=) เนื0อหาของจนัทกุมารชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัพฤติกรรมบุคคลในองค์การปรากฏอยู่ 9 
เนื0อหาไดแ้ก่  1.=.8) เนื0อหาที�กณัฑหาลพราหมณ์เป็นผูมี้พฤติกรรมที�ทุจริตรับสินบนทาํการตดัสินคดีความโดยไม่
เป็นธรรม เพราะเห็นแก่ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์ส่วนตวั  (7/64/123-204/3) 1.=.-) เนื0อหาที�จันทกุมารเป็นผูมี้
เมตตากรุณา ดาํรงอยูใ่นความยติุธรรมตดัสินคดีความ ทาํบุคคลที�เป็นเจา้ของใหก้ลบัเป็นเจา้ของและลงโทษบุคคล
ผูไ้ม่ใช่เจา้ของตามกฎหมาย (7/64/123-204/5)  1.=.V) เนื0อหาที�กณัฑหาลพราหมณ์เป็นผูผู้กอาฆาตพยาบาทเพราะ
ขาดผลประโยชน์ที�ตนเคยไดรั้บ จึงเที�ยวแสวงหาช่องทางที�จะกาํจดัพระจนัทกุมารเพื�อให้ไดต้าํแหน่งผูต้ดัสินคดี
กลบัคืนมา ครั0นต่อมาเมื�อพระเจา้เอกราชทรงสุบินเห็นสวรรคแ์ลว้ปรารถนาจะเสด็จไปสวรรค ์จึงไดเ้ท็จทูลพระ
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เจา้เอกราชให้ทรงจบัพระมเหสี พระราชบุตร พระราชธิดา เป็นตน้บูชายญัจึงจะไดไ้ปสวรรค ์ซึ� งก่อให้เกิดความ
วุน่วายต่างๆ ตามมา ทา้ยที�สุดตนเองก็ตอ้งเสียชีวิตเพราะถูกประชาทณัฑ ์(7/64/123-204/13) 1.=.Y) เนื0อหาที�พระ
บิดาและพระมารดาของพระเจา้เอกราชไดใ้ห้พระโอวาทแก่พระเจา้เอกราชถึงสิ�งที�ถูกตอ้ง ทดัทานไม่ให้กระทาํ
การบูชายญัเพราะจะทาํให้ตกนรกแทนที�จะไปสวรรค์ แต่พระเจ้าเอกราชก็ไม่ทรงรับพระโอวาทไปประพฤติ
ตามแต่อยา่งใด (7/64/123-204/25) 1.=.Z) เนื0อหาที�พระจนัทกุมารไดก้ราบทูลทดัทานไม่ให้พระเจา้เอกราชฆ่าชน
ทั0งหลายมีพระมเหสีเป็นตน้ โดยประการต่างๆ จนพระเจา้เอกราชทรงรับฟังและใหป้ล่อยชนทั0งหลาย แต่ภายหลงั
กลบัถูกกณัฑหาลพราหมณ์ทูลยุยงจึงให้จบักลบัมาอีก (7/64/123-204/31) 1.=.6) เนื0อหาที�พระวสุลราชนดัดาได้
กราบทูลทดัทานไม่ให้พระเจา้เอกราชฆ่าชนทั0งหลายมีพระมเหสีเป็นตน้ โดยประการต่างๆ จนพระเจา้เอกราช
ทรงรับฟังและใหป้ล่อยชนทั0งหลาย แต่ภายหลงักลบัถูกกณัฑหาลพราหมณ์ทูลยยุงจึงให้จบักลบัมาอีก (7/64/123-
204/46) 1.=.=) เนื0อหาที�พระนางโคตมีไดก้ราบทูลทดัทานไม่ให้พระเจา้เอกราชฆ่าชนทั0งหลายเพื�อทาํการบูชายญั
โดยประการต่างๆ แต่พระเจา้เอกราชก็ไม่ทรงรับฟัง (7/64/123-204/51) 1.=._) เนื0อหาที�พระนางจนัทาผูเ้ป็นอคัร
มเหสีของพระจนัทกุมารไดก้ราบทูลทดัทานไม่ให้พระเจา้เอกราชฆ่าชนทั0งหลายเพื�อทาํการบูชายญัโดยประการ
ต่างๆ แต่พระเจา้เอกราชก็ไม่ทรงรับฟัง ดงันั0นจึงไดต้ั0 งสัจกิริยาให้เหล่าทวยเทพหรือผูท้รงธรรมมาช่วยเหลือ 
(7/64/123-204/56) 1.=.9) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชทรงถือคอ้นเหล็กที�ลุกโพลงดว้ยไฟเสด็จลงมาแสดงพระองค์
ให้พระเจ้าเอกราชได้ทอดพระเนตร ทูลคุกคามให้ทรงทราบถึงสิ� งที� ถูกตอ้ง ปล่อยวางความเห็นผิด ยึดเอา
ความเห็นถูก ประสานประโยชน์ใหช้นทั0งหลายไดรั้บความสุข (7/64/123-204/60)  

1._) เนื0อหาของมหานารทกสัสปชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัพฤติกรรมบุคคลในองคก์ารปรากฏอยู ่ 
Y  เนื0อหาไดแ้ก่ 1._.8) เนื0อหาที�พระเจา้องัคติราชไดต้รัสถามบรรดาอมาตยที์�ปรึกษาทั0ง V ถึงสิ�งที�ควรทาํในราตรี
วนัเพญ็เดือน 8- ซึ�งอลาตเสนาบดีทูลใหข้ยายอาณาจกัรใหก้วา้งขวางออกไปกวา่เดิม  สุนามอาํมาตยไ์ดทู้ลให้ทรง
บนัเทิงเริงรื�นอภิรมยก์บักามคุณทั0งหลาย  ส่วนวิชยัอาํมาตยน์ั0นทูลให้ทรงสนทนาธรรมกบัสมณพราหมณ์ผูท้รง
ธรรมเพราะเห็นว่าสิ�งทั0 งหลายที�อาํมาตยท์ั0 งสองไดทู้ลนั0นพระเจา้องัคติราชได้ทรงทาํมาหมดแลว้ควรที�จะทาํ
ประโยชน์ไวใ้นอนาคตโลกหน้า แสดงถึงบุคคลในองคก์ารที�มีความเห็นความตอ้งการอนัก่อให้เกิดพฤติกรรม
ต่างๆกนั (8/64/205-295/5) 1._.-) เนื0อหาที�คุณาชีวกกสัสปโคตรรวมถึงอลาตเสนาบดีไดแ้สดงทิฏฐิผิดเกี�ยวกบัผล
ของพฤติกรรมที�สุจริตและทุจจริตนั0นไม่มี เป็นตน้ จนเป็นเหตุให้ผูรั้บรู้เช่นนายวีชกะเกิดความท้อแทใ้จ ไม่
ปรารถนาจะทําสิ� งที� เป็นประโยชน์อีกต่อไป และที� เลวร้ายคือทําให้พระเจ้าอังคติราชยึดถือแล้วนําไปก่อ
อกุศลกรรมทาํทุจริตต่างๆ มากมายจนอาณาประชาราษฏร์ไดรั้บความเดือดร้อนไปตามๆ กนั แสดงให้เห็นถึง
พฤติกรรมที�เกิดจากความเขา้ใจผิดหรือความเขา้ใจผิดเกี�ยวกบัพฤติกรรมเป็นตน้ (8/64/205-295/16) 1._.V) เนื0อหา
ที�พระนางรุจาราชธิดาครั0 นไดท้ราบข่าวว่าพระเจา้องัคติราชผูเ้ป็นพระบิดาไดท้รงยึดเอามิจฉาทิฐิเที�ยวก่ออกุศล
ธรรมทาํทุจริตต่างๆ จึงทรงเขา้ไปทูลเตือนพระบิดาให้เลิกประพฤติดงักล่าวแลว้กลบัมาประพฤติกุศลธรรมทาํ
สุจริตดงัเดิมเพื�อความสงบสุขของชาวกรุงมิถิลาและตวัพระองคเ์อง (8/64/205-295/34) 1._.Y) เนื0อหาที�พระพรหม
มหานารทะผูมี้ความเมตตากรุณาลงมาชี0แจงแสดงธรรมเกี�ยวกบัผลของพฤติกรรมแก่พระเจา้องัคติราชและคุกคาม
ดว้ยนิรยภยั ตามคาํทูลขอของพระนางรุจาราชธิดา โดยนยัเป็นตน้วา่ ผลของพฤติกรรมที�บุคคลไดก้ระทาํลงไปนั0น
ไม่สูญหาย ยอ่มจะไดรั้บผลกรรมนั0นๆ หากมีพฤติกรรมที�ไม่ดีก็ยอ่มมีสิ�งที�ไม่ดีเป็นผล หากตอ้งการผลที�ดีก็ตอ้งมี
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พฤติกรรมที�ดีเป็นเหตุก่อน จนสามารถทาํลายมิจฉาทิฐิของพระเจ้าองัคติราชให้ตั0 งอยู่ในสัมมาทิฐิได้สําเร็จ 
(8/64/205-295/43)  

1.9) เนื0อหาของวิธุรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัพฤติกรรมบุคคลในองคก์ารปรากฏอยู่ 9 เนื0อหา
ไดแ้ก่  1.9.8) เนื0อหาที�พระวิธุรบณัฑิตเป็นผูมี้พฤติกรรมที�พึงประสงค ์ทาํหนา้ที�ของตนเองไดอ้ย่างสมบูรณ์ไม่
บกพร่อง แสดงอรรถธรรมแก่พระราชาและประชาชนทั0งหลายให้ดาํรงอยู่แต่ในสุจริตธรรมละสิ�งที�เป็นทุจริต
ทั0งหลาย (9/64/296-483/1) 1.9.-) เนื0อหาที�พระนางวิมลานาคราชินีทรงมีความตอ้งการที�จะให้พระวิธุรบณัฑิต
มายงันาคพิภพเพื�อแสดงธรรมใหฟั้งจึงไดแ้สร้งทาํป่วยหนกัใหท้า้ววรุณนาคราชนาํหทยัของพระวธุิรบณัฑิตมาให ้
จนเป็นสาเหตุของเรื�องราวต่างๆ ตามมา (9/64/296-483/27) 1.9.V) เนื0อหาที�นางอิรันทตีครั0 นทราบเนื0อความจาก
ทา้ววรุณนาคราชผูเ้ป็นพระบิดาแลว้ก็มีจิตใจที�มุ่งมั�นอุทิศตนเองเพื�อช่วยให้พระนางวิมลาผูเ้ป็นพระมารดาสม
ประสงค ์โดยออกประกาศหาคู่ผูที้�จะช่วยนาํหทยัของพระวิธุรบณัฑิตมาให้ได ้(9/64/296-483/32) 1.9.Y เนื0อหาที�
พระวธุิรบณัฑิตนั0นแมท้ราบวา่พระเจา้โกรัพยราชจะไม่พอพระหฤทยัแต่ไดมุ่้งถึงพฤติกรรมที�สุจริตคิดแต่จะรักษา
คาํสัตยเ์ป็นหลกัจึงแจง้แก่ปุณณกยกัษว์า่ตนเองนั0นเป็นทาสของพระเจา้โกรัพยราชมิไดเ้ป็นพระญาติ (9/64/296-
483/61) 1.9.Z ) เนื0อหาที�พระวธุิรบณัฑิตครั0นพระเจา้โกรัพยราชไดต้รัสปรึกษาวา่จะสั�งให้ราชบุรุษฆ่าปุณณกยกัษ์
ให้ตายเพื�อไม่ให้พระวิธุรบณัฑิตตอ้งไปกบัปุณณกยกัษ ์ แต่ก็ไดทู้ลทดัทานและให้ทรงรักษาสัตยไ์ว ้ไม่ควรจะ
หวงัแต่ประโยชน์ส่วนตนโดยทาํพฤติกรรมที�เป็นอกุศล เพราะจะทาํให้ไดรั้บทุกขเ์ป็นผลตอบแทน (9/64/296-
483/90) 1.9.6 ) เนื0อหาที�พระวธุิรบณัฑิตไดก้ล่าวกบัปุณณกยกัษว์า่ตนเองไม่มีความสะดุง้กลวัต่ออะไร เพราะไม่มี
พฤติกรรมที�ทุจริตทั0งทางกาย วาจาและใจ ไม่มีความชั�วอะไรๆที�ปกปิดหรือเคยทาํไว ้ดงันั0นจึงไม่รังเกียจและ
หวาดกลวัต่อความตายหากจะประสบเขา้ (9/64/296-483/101) 1.9.=) เนื0อหาที�ปุณณกยกัษน์ั0นมุ่งแต่ประโยชน์ตน
เป็นใหญ่ โดยไม่คาํนึงถึงหลกัศีลธรรมหรือผูอื้�น ไดแ้สดงพฤติกรรมทาํร้ายพระวิธุรบณัฑิตคิดจะฆ่าให้ตายเพียง
เพราะตอ้งการไดน้างอิรันทตีมาครอบครอง (9/64/296-483/107) 1.9._) เนื0อหาที�ปุณณกยกัษ์ครั0 นถูกพระวิธุร
บณัฑิตกล่าวสอนสาธุนรธรรมก็กลบัตวักลบัใจไม่ทาํร้ายพระวธุิรบณัฑิตคิดจะนาํพระวิธุรบณัฑิตไปส่งคืนยงักรุง
อินทปัตต ์จดัเป็นบุคคลที�มีความฉลาดสามารถพฒันาใหเ้จริญกา้วหนา้ได ้เปรียบดงับุคคลจาํพวกแรกๆ ในบรรดา
ดอกบวั Y ประเภท (9/64/296-483/116)  1.9.9) เนื0อหาที�ทา้ววรุณนาคราชไดต้รัสตอบแก่พระวิธุรบณัฑิตผูทู้ลถาม
ถึงสาเหตุที�ทาํให้พระองคไ์ดม้าเสวยทิพยสมบติัวา่ เพราะตนเองและภริยาไดก้ระทาํพฤติกรรมที�เป็นสุจริตไวใ้น
ครั0 งที�เป็นเศรษฐี  มีการบริจาคทานเป็นตน้ ดงันั0นจึงทาํใหต้นเองไดทิ้พยสมบติัในนาคพิภพนี0  (9/64/296-483/116)  

1.85) เนื0อหาของมหาเวสสันดรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัพฤติกรรมบุคคลในองคก์ารปรากฏอยู ่
85 เนื0อหาไดแ้ก่ 1.85.8) เนื0อหาที�พระราชธิดาของพระเจา้พนัธุมราชต่างก็ไดท้าํพฤติกรรมที�สุจริตกล่าวคือการ
สกัการบูชาพระพทุธเจา้ในอดีต จึงไดรั้บอานิสงส์ในเวลาต่อมา โดยพระราชธิดาองคใ์หญ่ไดเ้กิดเป็นพระนางสิริ
มหามายาพุทธมารดา ส่วนพระราชธิดาองคเ์ล็กบงัเกิดเป็นพระราชธิดาของพระเจา้กิกิราช พระนามว่า พระนาง
อุรัจฉทา ต่อมาได้ออกผนวชแล้วบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในกาลของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ 
(10/64/484-814/4) 1.85.-) เนื0อหาที�นางผสุดีเทพกญัญานั0นไดแ้ต่เสวยทิพยสมบติัประพฤติประมาทไม่ไดต้รวจดู
ถึงบุญของตนเองที�จะหมดไป ครั0 นถูกทา้วสักกเทวราชตรัสเตือนก็ยงัไม่ทราบเหตุดงักล่าว (10/64/484-814/11) 
1.85.V) เนื0อหาที�พระนางมทัรีเป็นผูที้�ซื�อตรงต่อพระสวามีครั0นพระเวสสนัดรตรัสใหแ้สวงหาพระสวามีใหม่เพราะ
พระองค์ถูกขับออกจากพระราชวงัก็ไม่ทรงทอดทิ0งยินยอมที�จะตามไปร่วมทุกข์ร่วมสุขอยู่ในป่าพร้อมกับ
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พระโอรสและพระธิดาทั0งสองดว้ย (10/64/484-814/70) 1.85.Y) เนื0อหาที�นางผุสดีไดเ้สด็จไปเขา้เฝ้าและกราบทูล
ให้พระเจา้สญชยัไดพิ้จารณาถึงการลงทณัฑข์บัไล่พระเวสสันดรไปอยูป่่าเสียใหม่ แต่พระเจา้สญชยัก็ทรงยืนยนั
พระดาํรัสเดิมไม่เปลี�ยนแปลง (10/64/484-814/74) 1.85.Z) เนื0อหาที�พวกภรรยาพราหมณ์หนุ่มทั0งหลายมีจิตอิจฉา
ริษยาต่อนางอมิตตตาปนาที�ปรนนิบติัสามีของตนไม่บกพร่องจึงทาํการด่าบริภาษนางอมิตตตาปนาต่างๆ นานา 
(3/63/155-213/107) 1.85.6) เนื0อหาที�พราหมณ์ชูชกผูติ้ดใจในกามคุณกลวัวา่จะเสียนางอมิตตตาปนาไปจึงไดอ้อก
เดินทางไปยงัป่าที�มีสตัวร้์ายเพื�อขอพระกณัหาชินาและพระชาลีมาเป็นคนรับใชข้องตนครั0 นถูกพรานเจตบุตรขู่จะ
ฆ่าก็กล่าวมุสาวาทวา่เป็นทูตมาจากเมืองสีพี ทั0งยงัลวงพระอจัจุตฤๅษีให้หลงเชื�อเพื�อบอกหนทางไปยงัสถานที�อยู่
ของพระเวสสนัดร (3/63/155-213/114) 1.85.=) เนื0อหาที�พระกณัหาชินาและพระชาลีไดไ้ปหลบซ่อนอยูใ่นสระบวั
ครั0 นถูกพระเวสสันดรกล่าวสอนเพื�อให้ความร่วมมือในการทาํให้ทานบารมีของพระองค์นั0นเต็มเปี� ยมจึงได้
ตดัสินใจออกจากที�ซ่อนสนับสนุนให้พระบิดาบาํเพ็ญทานบารมีตามพระประสงค ์(3/63/155-213/138) 1.85._) 
เนื0อหาที�พราหมณ์ชูชกนั0นขาดมนุษยธรรมเพียงเพื�อตอ้งการให้พระกณัหาชินาและพระชาลีเดินทางไปกบัตนจึง
ไดท้าํการลงโทษที�โหดร้ายมีเฆี�ยนตีเป็นตน้ ซึ�งผลของพฤติกรรมที�ทุจริตนี0ทาํใหไ้ม่อาจนาํพระกุมารพระกุมารีไป
ยงับา้นตนเองได ้กลบัตอ้งตายเพราะความละโมบโลภมากของตนเองในระหวา่งทาง (3/63/155-213/141) 1.85.9) 
เนื0อหาที�พระนางมทัรีครั0นทรงทราบวา่พระเวสสนัดรไดท้รงทาํปุตตทานก็ทรงเขา้พระหฤทยัพระสวามีจึงมีฉนัทะ
เป็นอนัเดียวกนัทรงร่วมอนุโมทนาสนบัสนุนใหพ้ระเวสสนัดรทรงสร้างทานบารมีโดยไม่ทาํการตาํหนิแมแ้ต่นอ้ย 
(3/63/155-213/156) 1.85.85) เนื0อหาที�พระนางมทัรีครั0นถูกพระเวสสนัดรบริจาคเป็นทารทานแก่ทา้วสักกเทวราช
ที�จาํแลงเพศเป็นพราหมณ์มาขอแลว้ ก็ทรงเป็นผูต้ ั0งอยู่ในดุษฎีภาพให้ความร่วมมือในการยงัทานบารมีของพระ
เวสสนัดรใหเ้ตม็เปี� ยมตามพระประสงค ์(3/63/155-213/163)  

2) ความสอดคล้องกนัระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัพฤตกิรรมบุคคลใน
องค์การและองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัพฤตกิรรมบุคคลในองค์การ มดีงันี  

มีเนื0 อหาหมายรวมถึงกิริยาอาการที�แสดงออกหรือการเกิดปฏิกิริยาเมื�อเผชิญกับสิ� งเร้าหรือ
สถานการณ์ต่างๆ ของบุคคลทั0งทางดา้นร่างกายและจิตใจ ซึ� งสังเกตเห็นไดโ้ดยบุคคลอื�นหรือวดัไดโ้ดยเครื�องมือ
ของผูท้าํการศึกษาไม่โดยตรงก็โดยออ้ม อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.8.8) (1/63/1-74/9) สมดว้ยทศันะเกี�ยวกบัความหมาย
ของพฤติกรรมของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น อลัเลนและแซน ทรอค (Allen and Santrock)  ที�ไดก้ล่าวถึง
ความหมายของพฤติกรรม (Behavior) ไวว้า่หมายถึง ทุก ๆ สิ�งที�บุคคลทาํซึ� งสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง หรืออยูใ่น
กระบวนการทางจิตใจ ซึ� งได้แก่ ความคิด ความรู้สึก และแรงขบัซึ� งเป็นประสบการณ์ของแต่ละบุคคลที�ไม่
สามารถจะสงัเกตไดโ้ดยตรง 1732อรุณ รักธรรม ที�ไดก้ล่าวถึงความหมายของพฤติกรรม (Behavior) ไวว้า่ คือ กิริยา
อาการที�แสดงออกหรือการเกิดปฏิกิริยาเมื�อเผชิญกบัสิ�งภายนอก การแสดงออกนั0นอาจเกิดจากอุปนิสัยที�ไดส้ะสม
หรือจากความเคยชิน อนัไดรั้บจากประสบการณ์และการศึกษาอบรมก็ตาม  การแสดงออกนี0อาจเป็นไปไดท้ั0งรูป
คลอ้ยตามหรือต่อตา้นและอาจเป็นไปไดท้ั0งคุณและโทษต่อทั0งเจา้ของพฤติกรรมเองหรือต่อสิ�งเร้าภายนอก เช่น 
หน่วยงานของเจา้ของพฤติกรรมนั0นก็ได ้ 

                                                 

1732L. Allen and J. W. Santrock, Psychology: The Contexts of Behavior (Madison: Brown and 
Benchmark, 1993), 8. 
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ประกอบดว้ยพฤติกรรมทั0ง - เภทใหญ่ กล่าวคือ พฤติกรรมภายนอก (Covert Behavior) อาทิเช่น 
เนื0อหาที� 1.8.-)  (1/63/1-74/34)  และ พฤติกรรมภายใน (Overt Behavior) อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.Z.8) (5/63/303-
568/20) สมดว้ยทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น ชยัพร วชิาราวธุ ที�ไดแ้บ่งพฤติกรรมของบุคคลออกเป็น - 
ประเภทใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ พฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายใน ดงักล่าวแลว้ 

ประกอบดว้ยลกัษณะพฤติกรรมมากกวา่หนึ�งลกัษณะ กล่าวคือ พฤติกรรมที�มุ่งความสาํเร็จในงาน 
อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.-.V) (2/63/75-154/26) พฤติกรรมที�มุ่งต่อการส่งเสริมและบาํรุงรักษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
สมาชิกภายในองคก์าร อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.V.Y) (3/63/155-213/64)  พฤติกรรมที�มุ่งความตอ้งการเฉพาะตน อาทิ
เช่น เนื0อหาที� 1.=.8) (7/64/123-204/3) สมดว้ยทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น อรุณ รักธรรม ที�ไดก้ล่าวถึง
พฤติกรรมของบุคคลในองคก์ารไวถึ้ง V ลกัษณะ ไดแ้ก่ 8) พฤติกรรมที�มุ่งความสาํเร็จในงาน -) พฤติกรรมที�มุ่งต่อ
การส่งเสริมและบาํรุงรักษาความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกภายในองคก์าร และ V) พฤติกรรมที�มุ่งความตอ้งการ
เฉพาะตน ดงักล่าวแลว้ หรือพฤติกรรมที�พึงประสงค ์อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.9.8) (9/64/296-483/1) และพฤติกรรมไม่
พึงประสงค์ อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.6.8) (6/64/1-122/28) ซึ� งอาจเทียบไดก้ับพฤติกรรมในทางพระพุทธศาสนา -  
ลกัษณะใหญ่ๆ ไดแ้ก่ กุศลกรรม หมายถึง พฤติกรรมที�ดี และ อกุศลกรรม หมายถึง พฤติกรรมที�ไม่ดี  สมดว้ย
ทัศนะของนักวิชาการทั0 งหลาย อาทิเช่น ปัทมา ผาดจันทึก ที�ได้กล่าวถึงพฤติกรรมที�พึงประสงค์และไม่พึง
ประสงคไ์วว้า่ พฤติกรรมที�พึงประสงค ์หมายถึง พฤติกรรมทางบวกซึ�งช่วยส่งเสริมให้ความร่วมมือ ไม่วา่จะเป็น
การทาํงานหรือทาํกิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั เช่น ความสามคัคี เอื0อเฟื0 อเผื�อแผ่ ความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั ความเป็น
นํ0 าหนึ�งใจเดียวกนั เป็นตน้ พฤติกรรมเช่นนี0 เราเรียกวา่ พฤติกรรมที�สนบัสนุนสังคม (Prosocial Behavior) ซึ� งต่าง
จากพฤติกรรมที�ไม่พึงประสงค ์คือ พฤติกรรมทางลบ เป็นพฤติกรรมที�แสดงการต่อตา้น กา้วร้าว คดัคา้น แข่งขนั
ชิงดีชิงเด่นกนั มุ่งที�จะทาํลายสังคม ทาํลายผลประโยชน์ส่วนรวมเพื�อผลประโยชน์ส่วนตวั พฤติกรรมเช่นนี0 เรา
เรียกวา่ พฤติกรรมที�ต่อตา้นดา้นสงัคม (Anti-Social Behavior) ดงักล่าวแลว้ 

มีกระบวนการเกิดพฤติกรรมเป็นขั0นตอน อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.8.-)  (1/63/1-74/34)  แสดงให้เห็น
ถึงกระบวนการเกิดพฤติกรรมกรรมดงักล่าวของพระเตมิยกุมาร กล่าวคือกระบวนการรับรู้ (Perception Process) 
กระบวนการคิดและเขา้ใจ (Cognition Process) และกระบวนการแสดงออก (Spatial Behavior Process) สมดว้ย
ทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น สุรพล พยอมแยม้ ที�ไดจ้าํแนกกระบวนการเกิดพฤติกรรมออกเป็น 3 
กระบวนการ ดงันี0   1) กระบวนการรับรู้ 2) กระบวนการคิดและเขา้ใจ และ 3) กระบวนการแสดงออก ดงักล่าว
แลว้ 

มีบุคคลในองคก์ารมากกวา่หนึ�งประเภท ซึ�งอาจเทียบไดก้บับุคคล Y จาํพวก ไดแ้ก่ อุคฆฏิตญั�ู วปิ
จิตญั�ู เนยยะ ปทปรมะ อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.8.Z) (1/63/1-74/102)  เนื0อหาที� 1.9._) (9/64/296-483/116) สมดว้ย
ทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น เฮอร์เซยแ์ละแบลนชาร์ด (Hersey and Blanchard) ที�ไดท้าํการพิจารณา
ระดบัวฒิุภาวะของผูต้าม 2 ประการ คือ วฒิุภาวะเกี�ยวกบังานและวฒิุภาวะทางจิตวิทยาแลว้แบ่งบุคคลออกเป็น Y 
กลุ่มและวิธีบริหาร ไวด้งันี0   1)  M 8 (วฒิุภาวะตํ�า,มีความสามารถแต่เพียงเล็กนอ้ย,ไม่ค่อยมีความเต็มใจในการ
ปฏิบติังาน = S8 (Telling)  การสั�งการ  2) M - (วฒิุภาวะปานกลาง,มีความสามารถบา้ง, มีความเต็มใจในการ
ปฏิบติังาน บา้งในบางครั0 ง = S- (Selling) การแนะ  3) M V (วฒิุภาวะค่อนขา้งสูง,มีความสามารถค่อนขา้งมาก, มี
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ความเต็มใจในการปฏิบติังานบ่อยๆ = SV (Participating) การให้มีส่วนร่วม  และ Y. M Y (วุฒิภาวะสูง,มี
ความสามารถมากที�สุด, มีความเตม็ใจในการปฏิบติังาน เป็นประจาํหรือเสมอ = SY (Delegating) การมอบอาํนาจ)   

 I) ความแตกต่างกนัระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับพฤติกรรมบุคคลใน

องค์การและองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัพฤตกิรรมบุคคลในองค์การ มดีงันี  
เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัพฤติกรรมบุคคลในองคก์ารนั0นมีความหมายรวม

เอากิริยาอาการที�แสดงออกหรือการเกิดปฏิกิริยาเมื�อเผชิญกบัสิ�งภายนอก โดยจาํแนกออกเป็น - ประเภทใหญ่ตาม
ลกัษณะ ไดแ้ก่ กศุลกรรมและอกศุลกรรม หรือจาํแนกออกเป็น V ประเภทใหญ่ ตามฐานที�เกิด คือ 8) พฤติกรรมที�
แสดงออกทางกายทวาร เรียกว่า กายกรรม อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.V.8) (3/63/155-213/4) -) พฤติกรรมที�แสดงออก
ทางวจีทวาร เรียกวา่ วจีกรรม อาทิเช่น  เนื0อหาที� 1.-.8) (2/63/75-154/3) และ V) พฤติกรรมที�แสดงออกทางมโน
ทวาร เรียกว่า มโนกรรม อาทิเช่น เนื0อหาที� 1._.-) (8/64/205-295/16)  ซึ� งคลา้ยกันกับองค์ความรู้การบริหาร
เกี�ยวกบัพฤติกรรมบุคคลในองคก์ารที�ไดแ้บ่งพฤติกรรมเป็น - ประเภทใหญ่ ๆ กล่าวคือ พฤติกรรมภายนอกและ 
พฤติกรรมภายใน แต่ก็มีขอ้ที�แตกต่างกันคือ พฤติกรรมภายนอกประเภทพฤติกรรมโมเลคิวลาร์ (Molecular 
Behavor) ที�หมายถึง พฤติกรรมที�มีหน่วยเล็ก ตอ้งอาศยัเครื�องมือขยายหรือวิเคราะห์จึงจะสังเกตไดช้ดัเจน เช่น 
การเตน้ของหัวใจ การหลั�งเหงื�อที�ผิวหนงั การบีบตวัของลาํไส้ การผลิตฮอร์โมนของต่อมต่างๆ การทาํงานของ
เซลล์ประสาท เป็นตน้นั0นแมจ้ะมีเนื0อหาปรากฏอยู่ในมหานิบาตชาดกก็ตามแต่ในทางพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้
จัดเป็นพฤติกรรม คงเป็นสักว่ากิริยาอาการของร่างกายเท่านั0 น เพราะการเกิดเป็นพฤติกรรมต่างๆในทาง
พระพทุธศาสนานั0นจะใชเ้จตนาเป็นเครื�องวดั ซึ�งหากมีเจตนาแรงกลา้พฤติกรรมนั0นๆก็ให้ผลมากแต่หากมีเจตนา
อ่อนพฤติกรรมนั0นก็ให้ผลน้อย หรือหากเป็นเพียงพฤติกรรมไม่มีเจตนาที�จะทาํอย่างใดอย่างหนึ�งจริงๆทาํโดย
ความพลั0งเผลอ เป็นพฤติกรรมสักวา่ทาํๆไป ซึ� งเรียกวา่กตตัตากรรมก็ยิ�งให้ผลน้อยตามลาํดบั อาทิเช่น เนื0อหาที� 
1.6.Z) (6/64/1-122/57) 

เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับพฤติกรรมบุคคลในองค์การนั0 นนําเอาหลัก
พฤติกรรมหรือกฎแห่งกรรมมาใชใ้นการบริหารโดยมุ่งเนน้แสดงให้เห็นถึงผลที�ไดรั้บจากพฤติกรรมต่างๆ ทั0งที�
เป็นพฤติกรรมที�พึงประสงคแ์ละไม่พึงประสงค ์ซึ� งบุคคลที�ไดก้ระทาํพฤติกรรมที�พึงประสงคก็์จะไดรั้บผลที�พึง
ประสงค์ดว้ย อาทิเช่น  เนื0อหาที� 1.Y.8)  (4/63/213-302/18) ส่วนบุคคลที�กระทาํพฤติกรรมที�ไม่พึงประสงคก็์จะ
ไดรั้บผลที�ไม่พึงประสงค์เช่นกนั อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.6.=) (6/64/1-122/71) ซึ� งเป็นหลกัการของการบริหารใน
ระบบคุณธรรมที�ทาํใหบุ้คคลในองคก์ารเกิดขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานอยา่งเต็มที� ซึ� งอาจจะแตกต่างจาก
องค์ความรู้การบริหารที�ไม่อาจใชห้ลกัพฤติกรรมหรือกฎแห่งกรรมไดอ้ย่างเต็มที�เพราะมีระบบอุปถมัภ์เขา้มา
สอดแทรก หรือมุ่งใชร้ะบบอุปถมัภเ์ป็นหลกั 

เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัพฤติกรรมบุคคลในองคก์ารนั0นมุ่งเนน้การใชสิ้�งที�
เป็นนามธรรมเช่นคุณธรรม สติปัญญา เป็นตน้ในการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมมากกว่าวตัถุธรรมกล่าวคือสิ�งเร้าที�
แสดงออกมาในดา้นบวกเช่น การให้รางวลัสิ�งจูงใจ เป็นตน้ หรือที�แสดงออกมาในดา้นลบคือการปรับ การตดั
เงินเดือน การขู่บงัคบัลงโทษ  เป็นตน้ หรือกล่าวอีกนยัหนึ�งวา่ มุ่งเนน้การใหบุ้คคลนั0นๆ ไดเ้กิดสติปัญญาหรือเกิด
คุณธรรมจริยธรรมแล้วปรับเปลี�ยนพฤติกรรมโดยเจตนารมณ์ที�บริสุทธิ� ของตนเองมากกว่าการบังคับด้วย
กฎระเบียบหรือการใชสิ้�งเร้าต่างๆ ล่อลวงให้ปรับเปลี�ยน อาทิเช่น เนื0อหาที� 1._.Y) (8/64/205-295/43)  เนื0อหาที� 
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1.9._) (9/64/296-483/116) สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น ประภาเพญ็ สุวรรณ ที�ไดแ้สดงทศันะ
เกี�ยวกับการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ซึ� งมีฐานมาจากความคิดของเคลแมน (Kelman) ไวว้่า มีการ
เปลี�ยนแปลงอยู ่ 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) การเปลี�ยนแปลงโดยการถูกบงัคบั  2) การเปลี�ยนแปลงโดยการเลียนแบบ 
และ 3) การเปลี�ยนแปลงเนื�องมาจากมองเห็นความสาํคญัของสิ�งที�เปลี�ยนแปลง ดงักล่าวแลว้  

นอกจากนี0 เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัพฤติกรรมบุคคลในองคก์ารนั0นยงัได้
กล่าวถึงหลกัธรรมที�แสดงถึงรูปแบบพฤติกรรมของบุคคลที�เรียกวา่ “จริต” ไวอี้กดว้ย ซึ� งจริตนั0นหมายถึงความ
ประพฤติเป็นปกติ ถือเป็นรูปแบบของพฤติกรรมบุคคล ท่านกล่าวไวถึ้ง 6 ประการ ไดแ้ก่ 8) ราคจริต รูปแบบ
ความประพฤติของบุคคลผูห้นกัไปทางรักสวยรักงาม -) โทสจริต รูปแบบความประพฤติของบุคคลผูห้นกัไปทาง
ใจร้อนหงุดหงิด  V) โมหจริต รูปแบบความประพฤติของบุคคลผูห้นักไปทางเขลา เหงาซึม เงื�องงง งมงาย  Y) 
สัทธาจริต รูปแบบความประพฤติของบุคคลผูห้นักไปทางมีจิตซาบซึ0 ง ชื�นบาน นอ้มใจเลื�อมใสโดยง่าย Z) พุทธิ
จริต รูปแบบความประพฤติของบุคคลผูห้นักไปในทางใช้ความคิดพิจารณา และ 6) วิตกจริต รูปแบบความ
ประพฤติของบุคคลผูห้นกัไปทางนึกคิดจบัจดฟุ้งซ่าน ดงักรณีของอริฏฐนาคราชที�เป็นผูมี้รูปแบบพฤติกรรมแบบ
โทสจริต อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.6.8) (6/64/1-122/28) แต่อยา่งไรก็ตามท่านยงัไดก้ล่าวถึงจริตพิเศษอีกประการหนึ�ง
คือ โวมิสสจริต หมายถึง รูปแบบความประพฤติของบุคคลผูมี้หลายจริตเจือกนั ดงันั0นจึงไม่อาจจดัเขา้ในจริตทั0ง 6 
ประการขา้งตน้ใหร้ะบุชดัลงไปได ้

I.H.' ลกัษณะทางชีวภาพ (Biographical characteristics) 

1)  เนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัลกัษณะทางชีวภาพ  
8.8) เนื0อหาของเตมิยชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัลกัษณะทางชีวภาพปรากฏอยู ่= เนื0อหาไดแ้ก่  

8.8.8) เนื0 อหาที�พระจันทาเทวีทรงดํารงตาํแหน่งพระอัครมเหสีของพระเจ้ากาสิกราช  เป็นผูส้มบูรณ์ด้วย
คุณลกัษณะมีสีลาจารวตัรเป็นตน้ไดท้าํการสมาทานรักษาศีลอุโบสถปรารถนาเพื�อให้ไดพ้ระโอรส ซึ� งต่อมาก็ได้
พระโอรสตามพระประสงค์ ดงันั0นการที�พระจนัทาเทวีทรงมีตาํแหน่งเป็นอคัรมเหสี สมบูรณ์ด้วยคุณลกัษณะ
ต่างๆ นั0นจึงสามารถทาํงานให้บรรลุเป้าหมายที�วางไวไ้ด้ (1/63/1-74/10) 8.8.-) เนื0อหาที�ท้าวสักกเทวราชได้
พิจารณาเห็นพระเตมิยกุมารขณะที�ยงัเป็นเทวบุตรบนสวรรคว์่าเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการดาํรงตาํแหน่งเป็น
พระราชาในกรุงพาราณสีมาแลว้ประกอบไปดว้ยบารมีทั0งหลาย ทั0งยงัปรารถนาที�จะบาํเพญ็บารมีให้ยิ�งๆ ขึ0นไป
อีก จึงไดต้รัสเชิญให้ไปบงัเกิดในครรภ์ของพระนางจนัทาเทวี (1/63/1-74/11) 8.8.V) เนื0อหาที�นางเทพธิดาผูเ้คย
เป็นมารดาของพระเตมิยกมุารที�สิงสถิตอยูที่�เศวตฉตัรครั0นทราบพระดาํริของพระเตมิยกมุารที�ปรารถนาจะพน้จาก
ราชาสมบติัจึงไดป้รากฏกายให้พระเตมิยกุมารเห็นและแนะนาํอุบายต่างๆ เพื�อให้ทรงปฏิบติั  ดงันั0นการที�นาง
เทพธิดาผูป้ระกอบไปดว้ยประสบการณ์ในการเลี0ยงดูและพรํ� าสอนพระเตมิยกุมาร ทราบถึงลกัษณะนิสัยเกี�ยวกบั
พระเตมิยกุมารเป็นอย่างดี จึงสามารถที�จะแนะนําพระเตมิยกุมารให้ปฏิบัติตามและได้ผลสําเร็จสมประสงค์
(1/63/1-74/32) 8.8.Y) เนื0อหาที�พระเจา้กาสิกราชไดป้ระทานนางนม 6Y คนให้เป็นแม่นมเพื�อดูแลพระเตมิยกุมาร
ซึ� งนางนมเหล่านั0นเป็นผูมี้ลกัษณะที�เหมาะสม เช่น เพศ อายุ  ประสบการณ์ ความรู้ในการเลี0 ยงดูทารก สุขภาพ
แข็งแรงไร้โรคเบียดเบียน เป็นตน้ (1/63/1-74/37) 8.8.Z) เนื0อหาที�พระวิสสุกรรมเทพบุตรเป็นผูมี้ความรู้สามารถ
ศิลปะการก่อสร้างต่างๆ ทั0งมากดว้ยประสบการณ์ ประกอบบุญกุศลมาดา้นนี0 โดยเฉพาะ ครั0 นทา้วสักกเทวราชได้
ตรัสสั�งใหไ้ปประดบัแตกแต่งพระองคพ์ระเตมิยกุมารก็ดาํเนินการให้สาํเร็จลุล่วงโดยพลนั (1/63/1-74/59) 8.8.6) 
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เนื0 อหาที�พระวิสสุกรรมเทพบุตรเป็นผูมี้ความรู้สามารถศิลปะการก่อสร้างต่างๆ ทั0 งมากด้วยประสบการณ์ 
ประกอบบุญกศุลมาดา้นนี0โดยเฉพาะ ครั0นทา้วสกักเทวราชไดต้รัสสั�งให้ไปสร้างสถานที�พกั สถานที�ปฏิบติัธรรม 
สระนํ0 า ตน้ไมมี้ผลต่างๆ แก่พระเตมิยกุมารก็ดาํเนินการให้สําเร็จลุล่วงโดยพลนั (1/63/1-74/81) 8.8.=) เนื0อหาที�
พระเตมิยราชฤๅษีแมมี้อาย ุ86 พระชนัษา ก็ทรงสละเพศคฤหสัถอ์อกผนวชเป็นเพศบรรพชิต บาํเพญ็สมณธรรมจน
ไดอ้ภิญญาสมาบติั ทรงมีความรู้ความสามารถ ตรัสสั�งสอนชนทั0งหลายทั0งชายและหญิงนบัตั0งแตพ่ระเจา้กาสิกราช
เป็นตน้ลงไปที�ออกบวชตามให้ไดบ้รรลุฌานอภิญญาและสมาบติัเช่นกนั แสดงให้เป็นถึงลกัษณะทางชีวภาพใน
ดา้นเพศที�ผูจ้ะบาํเพญ็สมณธรรมตอ้งสละเพศคฤหัสถ์ครองสมณเพศ สถานภาพสมรส จาํนวนคนที�รับผิดชอบ 
การศึกษา หรือไม่วา่เพศหญิงหรือชายก็สามารถบรรลุธรรมได ้เป็นตน้ (1/63/1-74/107) 

8.-) เนื0อหาของมหาชนกชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัลกัษณะทางชีวภาพปรากฏอยู่ Y เนื0อหา 
ไดแ้ก่  8.-.8) เนื0อหาที�พระมหาชนกครั0นเรือเกิดอุบติัเหตุใกลจ้ะจมลงกลางมหาสมุทรก็ทรงตระเตรียมพระองคใ์น
การที�จะวา่ยนํ0 าเอาพระชนมชี์พรอดจากอนัตราย ครั0 นตระเตรียมแลว้ก็ประทบัยืนอยูบ่นยอดเสากระโดงกาํหนด
ทิศที�อยูข่องเมืองมิถิลาแลว้ก็กระโดดลงให้พน้ฝูงสัตวร้์ายวา่ยนํ0 าไปตลอดเจ็ดวนัจนไดรั้บการช่วยเหลือจากนาง
เทพธิดาเมขลาและถึงเมืองมิถิลาโดยลาํดบั เพราะพระองคเ์ป็นผูมี้อายไุม่มาก อยูใ่นวยัหนุ่ม มีกาํลงัมาก ทั0งยงัมี
การศึกษามีความรู้ในศิลปะทั0งปวง (2/63/75-154/26) 8.-.-) เนื0อหาที�พระเจา้โปลชนกไดท้รงกาํหนดคุณลกัษณะ
ของผูที้�จะสืบทอดราชสมบัติคนต่อไปที�สามารถยงัพระสีวลีราชธิดาให้ยินดี หรือผูที้� รู้หัวนอนแห่งบัลลงัก์
สี�เหลี�ยม หรือผูที้�สามารถยกธนูที�ใชแ้รงพนัคนยกขึ0นได ้  หรือผูที้�สามารถนาํขุมทรัพยใ์หญ่สิบหกแห่งออกมาได ้
แสดงให้เห็นถึงว่าทรงกาํหนดคุณลกัษณะเช่น อายุ การศึกษา กาํลงัสุขภาพร่างกาย เป็นตน้ของผูที้�จะสืบราช
บลัลงักต์่อไป (2/63/75-154/35) 8.-.V) เนื0อหาที�พระมหาชนกบงัเกิดในกาลที�คนมีอายหุมื�นปี ทรงใชเ้วลาศึกษาเล่า
เรียนในวยัเยาวค์รั0 นอาย ุ86 พระชนัษาก็สาํเร็จศิลปศาสตร์ทุกแขนง ทรงครองราชยใ์นวยัหนุ่มตั0งแต่อาย ุ86 พระ
ชนัษา ทรงอภิเษกสมรสกับพระนางสีวลีราชเทวี มีพระราชโอรสหนึ� งพระองค์คือ พระทีฆาวุกุมาร และทรง
บริหารบา้นเมืองเรื�อยมาจนมีพระชนมายเุจ็ดพนัปี  เมื�อพระชนมายยุงัเหลืออยูป่ระมาณสามพนัปีก็ทรงออกผนวช 
แสดงให้เป็นถึงลักษณะทางชีวภาพของพระองค์ในด้านการศึกษา ตาํแหน่ง สถานภาพสมรส อายุ เป็นต้น 
(2/63/75-154/68) 8.-.Y) เนื0อหาที�พระมหาชนกและพระนางสีวลีครั0 นปรารถนาจะบาํเพ็ญสมณธรรมก็ทรงสละ
ราชสมบติัอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิต ไร้คนหรือกิจการงานที�ตอ้งรับผิดชอบ บาํเพญ็สมณธรรมจนสามารถบรรลุ
ฌานยงัอภิญญาและสมาบติัใหเ้กิดขึ0น ครั0นสิ0นพระชนมแ์ลว้ก็ไปบงัเกิดในพรหมโลก แสดงใหเ้ป็นถึงลกัษณะทาง
ชีวภาพของพระองค์ในดา้นเพศที�ผูจ้ะบาํเพ็ญสมณธรรมตอ้งสละเพศคฤหัสถ์ครองสมณเพศ สถานภาพสมรส 
จาํนวนคนที�รับผิดชอบ การศึกษา หรือไม่วา่เพศหญิงหรือชายก็สามารถบรรลุธรรมได ้เป็นตน้ (2/63/75-154/101) 

8.V) เนื0อหาของสุวรรณสามชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัลกัษณะทางชีวภาพปรากฏอยู ่V เนื0อหา
ไดแ้ก่  8.V.8) เนื0อหาที�ทุกุลดาบสและปาริกาดาบสินีนั0นมีสุขภาพร่างกายพิการตาบอดทั0งสองขา้ง เพราะไดรั้บ
อนัตรายจากพิษงู ซํ0 าอายุก็มาก  จึงไม่เหมาะที�จะทาํกิจต่างๆ เช่น การหาผลไมใ้นป่า เป็นตน้ ดงันั0นพระสุวรรณ
สามผูสุ้ขภาพดีมีกาํลงัยงัหนุ่มจึงให้ท่านทั0งสองอยูใ่นบริเวณอาศรมแลว้ดาํเนินกิจต่างๆ แทน (3/63/155-213/V-) 
8.V.-) เนื0อหาที�พระเจา้ปิลยกัขราชทรงดาํรงตาํแหน่งเป็นพระราชาในกรุงพาราณสี สุขภาพดีมีกาํลงัยงัหนุ่ม แต่
ขาดประสบการณ์และยงัไม่ไดอ้ภิเษกสมรส พิจารณาจากการมอบอาํนาจให้พระมารดาดูแลกิจการบา้นเมืองแทน 
แมจ้ะมีความรู้ในดา้นการปกครองอยู่บา้งแต่ก็ขาดความรู้ในดา้นทศพิธราชธรรมจึงไดข้าดงานหรือละทิ0งหนา้ที�
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ของกษตัริยที์�ดีเที�ยวล่าสัตวใ์นป่าหิมพานตต์ามความโลภในหมู่เนื0อหรือมวัเมาในกาํลงัหรือศิลปะการยิงธนูของ
พระองค ์(3/63/155-213/V6) 8.V.V) เนื0อหาที�ทุกุลกุมารและปาริกากุมารีครั0 นปรารถนาจะบาํเพญ็สมณธรรมก็ขอ
อนุญาตบิดามารดาสละเพศคฤหสัถอ์ธิษฐานเพศเป็นดาบสและดาบสินีบาํเพญ็สมณธรรมอยูใ่นป่า ครั0 นต่อมาก็ได้
บุตรชื�อวา่พระสุวรรณสามตามคาํแนะนาํและอานุภาพของทา้วสักกเทวราช ซึ� งทั0งสามนั0นก็ไดบ้าํเพญ็สมณธรรม
จนสามารถบรรลุฌานยงัอภิญญาสมาบติัให้เกิดขึ0นครั0 นสิ0นอายุแลว้ก็ไปบังเกิดในพรหมโลก แสดงให้เป็นถึง
ลกัษณะทางชีวภาพในดา้นเพศที�ผูจ้ะบาํเพ็ญสมณธรรมตอ้งสละเพศคฤหัสถ์ครองสมณเพศ สถานภาพสมรส 
จาํนวนคนที�รับผิดชอบ การศึกษา หรือไม่วา่เพศหญิงหรือชายก็สามารถบรรลุธรรมได ้เป็นตน้ (3/63/155-213/95)  

8.Y) เนื0อหาของเนมิราชชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัลกัษณะทางชีวภาพปรากฏอยู่ Y เนื0อหา
ไดแ้ก่  8.Y.8) เนื0อหาที�พระเจา้มฆเทวราชทรงมีพระชนมายุอยูใ่นวยัพระเยาว ์84,000 ปี วยัทาํงานคือครองราชย ์
84,000 ปี และทรงพิจารณาถึงร่างกายที�ชราแลว้จึงไดส้ละราชสมบติับาํเพญ็พรตถึง 84,000 ปี (4/63/213-302/5) 
8.Y.-) เนื0อหาที�ปุโรหิตของพระราชาไดข้ออนุญาตและมอบคืนตาํแหน่งแก่พระราชา ไร้คนหรือกิจการงานที�ตอ้ง
รับผิดชอบ สละเพศคฤหสัถบ์วชเป็นเพศบรรพชิต บาํเพญ็สมณธรรมจนสามารถบรรลุฌานยงัอภิญญาสมาบติัให้
เกิดขึ0นครั0 นสิ0นอายุแลว้ก็ไปบงัเกิดในพรหมโลก แสดงให้เป็นถึงลกัษณะทางชีวภาพในดา้นเพศที�ผูจ้ะบาํเพ็ญ
สมณธรรมตอ้งสละเพศคฤหัสถ์ครองสมณเพศ สถานภาพสมรส จาํนวนคนที�รับผิดชอบ การศึกษา เป็นต้น 
(4/63/213-302/28) 8.Y.V) เนื0อหาที�พระเนมิราชไดต้อบปฏิเสธคาํทูลเชิญของทา้วสักกเทวราชและเหล่าทวยเทพ
เพื�อจะใหเ้สวยทิพยสมบติับนสวรรค ์โดยทรงใหเ้หตุผลวา่ สิ�งที�ผูอื้�นใหน้ั0นเปรียบเหมือนยวดยานหรือทรัพยที์�ยืม
เขามา ไม่ใช่ของตนเอง จึงปรารถนาที�จะลงไปทาํบุญกุศลมีทานเป็นตน้ ซึ� งจะไดไ้ม่ตอ้งเดือดร้อนในภายหลงั 
แสดงใหถึ้งวา่ลกัษณะทางชีวภาพในดา้นตาํแหน่ง อายกุารทาํงาน หรือรายไดโ้ดยพระเนมิราชทรงพิจารณาเห็นวา่
พระองคย์งัทรงเป็นมนุษยไ์ม่มีวิมานอนัเปรียบเสมือนตาํแหน่งของพระองค ์ซึ� งไม่ทราบวา่จะสามารถอยูไ่ดน้าน
เพียงไร หรือการอาศยับุญของทา้วสักกเทวราชหรือเหล่าทวยเทพก็เปรียบกบัการมีรายไดที้�ไม่แน่นอนตอ้งคอย
หยบิยมืจากผูอื้�น ดงันั0นจึงทรงปฏิเสธ (4/63/213-302/50) 8.Y.Y) เนื0อหาที�พระเนมิราชครั0นทรงชราภาพมีพระเกศา
หงอกแลว้ก็ทรงสละราชสมบติัอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิต ไร้คนหรือกิจการงานที�ตอ้งรับผิดชอบ บาํเพ็ญสมณ
ธรรมจนสามารถบรรลุฌานยงัอภิญญาสมาบติัให้เกิดขึ0นครั0 นสิ0นพระชนม์ก็บงัเกิดในพรหมโลกเช่นเดียวกับ
พระราชาผูเ้ป็นบรรพบุรุษอื�นๆ แสดงให้เป็นถึงลกัษณะทางชีวภาพของพระองคใ์นดา้นเพศที�ผูจ้ะบาํเพ็ญสมณ
ธรรมตอ้งสละเพศคฤหสัถค์รองสมณเพศ สถานภาพสมรส จาํนวนคนที�รับผิดชอบ การศึกษา เป็นตน้ (4/63/213-
302/61) 

8.Z) เนื0อหาของมโหสถชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัลกัษณะทางชีวภาพปรากฏอยู ่8-  เนื0อหา
ไดแ้ก่  8.Z.8) เนื0อหาที�พระมโหสถบณัฑิตอายุได ้= ปี ก็ทาํการจดัสร้างศาลาเพื�อเป็นที�เล่นที�พกัและที�วินิจฉัยคดี
ความต่างๆ  มีคนที�อยู่ในความรับผิดชอบจาํนวนนับพนัคน สามารถตัดสินคดีความให้แก่คนทั0 งหลาย และ
แกปั้ญหาต่างๆ ที�พระเจา้วิเทหราชทรงทดลองไดใ้นทุกๆ ปัญหา (5/63/303-568/20) 8.Z.-) เนื0อหาที�พระมโหสถ
นั0 นได้กราบทูลพระเจ้าวิเทหราชว่าปัญญาย่อมจะประเสริฐกว่าทรัพย์ด้วยเหตุผลต่างๆ แสดงให้เห็นถึงว่า
พระมโหสถไดใ้หค้วามสาํคญักบัการศึกษาความรู้ความสามารถของบุคลากรมากกวา่ตาํแหน่งหนา้ที�หรือการได้
ทรัพย ์ เพราะผูข้าดความรู้ความสามารถนั0นย่อมจะไม่ไดรั้บตาํแหน่งหน้าที�หรือรายไดที้�ดี หรือหากมีตาํแหน่ง
หนา้ที�ก็ไม่อาจปฏิบติัใหบ้ริบูรณ์ไดห้รืออาจก่อใหเ้กิดผลเสียตามมา ในทางตรงกนัขา้มผูที้�มีความรู้ความสามารถ
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ยอ่มจะหาทรัพยห์รือตาํแหน่งหน้าที�การงานโดยไม่ยาก  (5/63/303-568/82) 8.Z.V) เนื0อหาที�พระมโหสถนั0นได้
พิจาณาถึงคุณสมบติัของนางอมราเทวีที�ประกอบดว้ยการศึกษามีความรู้ดีเฉลียวฉลาด สถานภาพยงัโสด มีอายุ
คราวเดียวกนั รูปร่างบริบูรณ์งามถูกตอ้งตามลกัษณะ มีบุญคุณความดี ครั0 นทาํอาวาหมงคลกบันางแลว้ย่อมจะ
สาํเร็จประโยชน์ตามที�ประสงคไ์ด ้จึงไดรั้บมาเป็นภริยา (5/63/303-568/87) 8.Z.Y) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชตรัส
ถามปัญหาที�เทวดาถามกบัเหล่าบณัฑิตทั0งสี� มีเสนกะบณัฑิตเป็นตน้ แต่บณัฑิตเหล่านั0นก็ไม่สามารถทูลตอบได ้ 
แสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะทางชีวภาพของเหล่าบณัฑิตที�มีอายรุาชการมานาน มีอายมุาก ตาํแหน่งสูง แมมี้การศึกษา
แต่ไม่ได้ขวนขวายพฒันายิ�งๆขึ0นไป ซึ� งอาจเป็นเพราะมีตาํแหน่งที�สูงอายุราชการมากทั0 งสุขภาพร่างกายก็ไม่
อาํนวย (5/63/303-568/101) 8.Z.Z) เนื0อหาที�พระเจา้วเิทหราชทรงประทานตาํแหน่งอคัรเสนาบดีใหแ้ก่พระมโหสถ
พร้อมทั0งรางวลัรายไดต้่างๆที�เพิ�มขึ0น พระมโหสถจึงทาํตนเองไม่ให้ประมาททาํการเปลี�ยนแปลงและพฒันากรุง
มิถิลาให้เจริญก้าวหน้าในดา้นต่างๆ ทาํการป้องกนัทั0งภายในและภายนอก สืบข่าวคราวความเคลื�อนไหวของ
ประเทศใกลเ้คียงตา่งๆ (5/63/303-568/127) 8.Z.6) เนื0อหาที�พระมโหสถนั0นไดแ้ต่งตั0งใหร้าชบุรุษไปเป็นสายลบัใน
เมืองต่างๆ ไดม้อบรางวลัรายไดแ้ละทาํการเลี0ยงดูครอบครัวของคนเหล่านั0นเป็นอยา่งดี (5/63/303-568/128) 8.Z.=) 
เนื0อหาที�พระมโหสถไดน้าํลูกนกแกว้มาเลี0ยงแลว้ทาํการฝึกใหก้ารศึกษาพร้อมกบัมอบรางวลัเป็นอาหารมีรสอร่อย
และที�พกัอนัสุขสบายเพื�อทําการสืบข่าวต่างๆ ในสถานที�ไกลแลว้นํามารายงาน เปรียบเช่นกับบุคลากรที�มี
การศึกษาไดรั้บการฝึกหัดให้มีความชาํนาญและมีรายได้ที�เหมาะสมย่อมจะทาํให้การปฏิบัติงานดาํเนินไปได้
ตามที�คาดหมาย (5/63/303-568/131) 8.Z._) เนื0อหาที�พราหมณ์เกวฏัผูเ้ป็นปุโรหิตของพระเจา้จุลนีพรหมทตัครั0 น
ไดรั้บพระราชทานตาํแหน่งที�สูง รางวลัรายไดต่้างๆ จากพระเจา้จุลนีพรหมทตั ทาํให้เกิดความจงรักภกัดีใคร่จะ
สนองพระคุณจึงได้คิดแผนเพื�อที�จะให้พระเจ้าจุลนีพรหมทัตได้เป็นจักรพรรดิราชปกครองชมพูทวีปทั0 งสิ0น 
(5/63/303-568/136) 8.Z.9) เนื0อหาที�พระมโหสถนั0นมอบรางวลัใหแ้ก่คนทั0งหลายทั0งที�เป็นขา้ราชการและชาวกรุง
มิถิลาตามตาํแหน่งฐานะความดีความชอบ โดยเฉพาะพราหมณ์อนุเกวฏัผูมี้การศึกษาปฏิภาณไหวพริบเสียสละไม่
กลวัตายที�ได้รับมอบหมายให้เป็นไส้ศึกปล่อยข่าวเท็จทาํกลอุบายให้พระเจ้าจุลนีพรหมทัตถอยทัพกลับไป 
(5/63/303-568/187) 8.Z.85) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชตรัสปรึกษาเรื�องการเสด็จไปเพื�ออภิเษกสมรสกบัพระนาง
ปัญจาลจนัทีราชธิดาที�นครอุตรปัญจาละกบัเหล่าบณัฑิตทั0งสี�มีเสนกะบณัฑิตเป็นตน้ ฝ่ายบณัฑิตเหล่านั0นก็ไม่รู้เท่า
ทนักลอุบายของพราหมณ์เกวฏัจึงทูลตอบอยา่งผิดๆ แต่พระมโหสถนั0นเป็นไปในทางตรงกนัขา้ม แสดงใหเ้ห็นถึง
ลกัษณะทางชีวภาพของเหล่าบณัฑิตที�รับราชการมานาน มีอายมุาก ตาํแหน่งสูง แมมี้การศึกษาแต่ไม่ไดข้วนขวาย
พฒันายิ�งๆขึ0นไป ซึ� งอาจเป็นเพราะมีตาํแหน่งที�สูงอายุราชการมากทั0 งสุขภาพร่างกายก็ไม่อาํนวย (5/63/303-
568/200) 8.Z.88) เนื0อหาที�พระมโหสถนั0นไดค้รั0นจะไปตระเตรียมสถานที�แก่พระเจา้วเิทหราชที�จะเสด็จไปยงันคร
อุตรปัญจาละก็ไดท้าํการคดัเลือกคนที�มีการศึกษาความรู้ความสามารถ มีความชาํนาญประสบการณ์ โดยเฉพาะ
ช่างต่างๆ รวมถึงโยธาเหล่าทหารหาญทั0งหลายไปดว้ยเป็นอนัมาก พร้อมกบัแต่งตั0งในตาํแหน่งหนา้ที�มอบหมาย
งานต่างๆให้ปฏิบติัตามความรู้ความสามารถจนสามารถบรรลุตามที�ประสงค์ไวทุ้กประการ(5/63/303-568/215) 
8.Z.8-) เนื0อหาที�พระเจา้วเิทหราชครั0นถูกพระเจา้จุลนีพรหมทตัลอ้มดว้ยกองทพัจึงตรัสถามกลอุบายที�จะเอาชีวิต
รอดกบัเหล่าบณัฑิตทั0งสี�มีเสนกะบณัฑิตเป็นตน้ ฝ่ายบณัฑิตเหล่านั0นก็ไม่มีกลอุบายอนัใดที�จะทูลเสนอไดแ้ต่เพียง
กล่าวบ่นเพอ้ให้ฆ่ากนัและกนัก่อนที�จะถูกจบัได ้ แต่พระมโหสถนั0นเป็นไปในทางตรงกนัขา้ม แสดงให้เห็นถึง
ลกัษณะทางชีวภาพของเหล่าบณัฑิตที�รับราชการมานาน มีอายมุาก ตาํแหน่งสูง แมมี้การศึกษาแต่ไม่ไดข้วนขวาย
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พฒันายิ�งๆขึ0นไป ซึ� งอาจเป็นเพราะมีตาํแหน่งที�สูงอายุราชการมากทั0 งสุขภาพร่างกายก็ไม่อาํนวย (5/63/303-
568/224) 

8.6) เนื0อหาของภูริทตัชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัลกัษณะทางชีวภาพปรากฏอยู่  Z  เนื0อหา
ไดแ้ก่  8.6.8) เนื0อหาที�พระโอรสทั0งสี�ของทา้วธตรฐและพระนางสมุททชาเจริญวยัรู้เดียงสาแลว้ ทา้วธตรฐก็ได้
ทรงประทานรัชสมบติัตาํแหน่งการปกครองตนละ 855 โยชน์พร้อมทั0งนาคบริวารสาวตนละ 86,555  ตน (6/64/1-
122/31) 8.6.-) เนื0อหาที�พระภูริทตัไดน้าํพราหมณ์เนสาทและโสมทตับุตรชายไปยงันาคพิภพ และมอบทิพยสมบติั
และนางนาคกญัญาใหค้นละ Y55 ตน แมอ้ตัภาพของพราหมณ์เนสารทและโสมทตัที�เป็นมนุษยก็์กลายเป็นทิพยไ์ป
ดว้ย แสดงใหเ้ห็นถึงการบริหารจดัการที�ตอ้งคาํนึงถึงลกัษณะทางชีวภาพในดา้นต่างๆ เช่น อาย ุตาํแหน่ง อายกุาร
ทาํงาน หรือรายได ้ เป็นตน้ (6/64/1-122/46) 8.6.V) เนื0อหาที�พราหมณ์เนสาทครั0 นลงมาเสวยทิพยสมบติัที�นาค
พิภพได้ประมาณหนึ� งปีก็เกิดความเบื�อหน่ายเพราะบุญที�เคยทาํมานั0นหมด แมพ้ระภูริทัตจะมอบยศตาํแหน่ง 
บริวาร หรือทิพยสมบติัต่างๆใหม้ากขึ0นก็ไม่มีความตอ้งการจะอยู ่ จึงไดช้กัชวนโสมทตับุตรชายผูย้งัไม่ปรารถนา
จะกลบัใหก้ลบัไปยงัโลกมนุษย ์ แสดงใหเ้ห็นถึงปัจจยัส่วนบุคคลหรือลกัษณะทางชีวภาพในดา้นอายเุป็นตน้ และ
บุญอาจจดัเป็นปัจจยัส่วนบุคคลหรือลกัษณะทางชีวภาพไดอี้กประการหนึ�งที�ทาํใหพ้ราหมณ์เนสาทไม่อาจดาํรงอยู่
ในนาคพิภพต่อไปได้ (6/64/1-122/50) 8.6.Y) เนื0อหาที�พราหมณ์อาลมัพายน์ครั0 นจบัพระภูริทตัแลว้เที�ยวนาํไป
แสดงยงัที�ต่างๆ ก็มิไดท้าํการดูแลเอาใจใส่ให้ดี ไม่ให้รางวลัมอบอาหารที�ควรแก่พระภูริทตั ขู่บงัคบัให้แสดงใน
สถานที�ต่างๆ เพราะความโลภในทรัพยสุ์ดทา้ยก็ตอ้งพบกบัความวบิติั ส่วนพระภูริทตันั0นก็ไดรั้บอิสรภาพดว้ยการ
ช่วยเหลือจากสุทสัสนนาคราชผูเ้ป็นพี�ชาย เปรียบไดก้บัการที�ลกัษณะทางชีวภาพดา้นรายไดไ้ม่เหมาะสมก็อาจทาํ
ให้บุคลากรไม่อาจอยู่ร่วมกบัองค์การต่อไปได ้(6/64/1-122/75) 8.6.Z) เนื0อหาที�พระเจา้กรุงพาราณสีผูเ้ป็นพระ
อยักาของพระภูริทัตครั0 นทรงชราภาพก็ทรงสละราชสมบัติให้แก่พระสาครราชกุมารแลว้อธิษฐานเพศเป็น
บรรพชิต ไร้คนหรือกิจการงานที�ตอ้งรับผิดชอบ บาํเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่าจนสามารถบรรลุฌานยงัอภิญญา
สมาบติัให้เกิดขึ0น แสดงให้เป็นถึงลกัษณะทางชีวภาพของพระองคใ์นดา้นเพศที�ผูจ้ะบาํเพญ็สมณธรรมตอ้งสละ
เพศคฤหสัถค์รองสมณเพศ สถานภาพสมรส จาํนวนคนที�รับผิดชอบ การศึกษา เป็นตน้ (6/64/1-122/107)  

8.=) เนื0อหาของจนัทกุมารชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัลกัษณะทางชีวภาพปรากฏอยู ่- เนื0อหา
ไดแ้ก่  8.=.8) เนื0อหาที�กณัฑหาลพราหมณ์ดาํรงตาํแหน่งเป็นปุโรหิตถวายอนุสาสน์ทั0งอรรถและธรรมแก่พระเจา้
เอกราชและผูพิ้พากษาคดีความต่างๆ มีการศึกษาความรู้ความสามารถ มีอาย ุ รับราชการมานานปี ทั0งรายไดเ้บี0 ย
เลี0ยงก็มาก แต่ประพฤติทุจริตรับสินบนตดัสินคดีความอยา่งไม่เที�ยงธรรม แสดงใหเ้ห็นถึงวา่ปัจจยัส่วนบุคคลหรือ
ลกัษณะทางชีวภาพอยา่งเช่นตาํแหน่งที�สูงหรือรายไดผ้ลตอบที�มากเป็นตน้ที�พิจารณาวา่เหมาะสมกบับุคคลนั0นๆ 
เพื�อให้ปฏิบติังานให้บรรลุตามเป้าหมาย ก็ไม่แน่เสมอไปว่าจะให้ผลตามที�คาดหวงั ดว้ยสาเหตุใดสาเหตุหนึ� ง
โดยเฉพาะหากบุคคลนั0นขาดศีลธรรมประจาํใจ (7/64/123-204/4) 8.=.-) เนื0อหาที�พระจนัทกมุารดาํรงตาํแหน่งเป็น
พระมหาอุปราชและผูพิ้พากษาคดีความต่างๆ มีการศึกษาความรู้ความสามารถ มีอายุ  รับราชการมานานปี และ
รายไดเ้บี0 ยเลี0ยงก็มาก ไดท้รงประพฤติปฏิบติัหนา้ที�โดยความซื�อสัตยสุ์จริตตดัสินคดีความอยา่งเที�ยงธรรมทาํให้
ประชาชนชาวพระนครทั0งหลายไดรั้บความสุขกนัถว้นหนา้ เนื�องดว้ยเป็นผูมี้ศีลธรรมอนัดีงาม (7/64/123-204/5) 

8._) เนื0อหาของมหากสัสปนารทชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัลกัษณะทางชีวภาพปรากฏอยู ่ V 
เนื0อหาไดแ้ก่  8._.8) เนื0อหาที�พระเจา้องัคติราชตรัสถามปัญหากบัคุณาชีวกผูไ้ม่มีความรู้เกี�ยวกบัปัญหาที�ตรัสถาม 
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ขาดการศึกษาให้รู้แจง้เห็นจริง จึงทาํให้ไดรั้บขอ้มูลที�ผิดพลาดจากคุณาชีวกและนาํไปปฏิบติัอย่างผิดๆ จนเกิด
ความเสียหายตามมา เปรียบไดก้บัระดบัการศึกษาความรู้ความสามารถของบุคคลไม่เหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ที�
จึงส่งผลต่อการปฏิบติังาน (8/64/205-295/16) 8._.-) เนื0อหาที�อลาตอมาตยด์าํรงตาํแหน่งเป็นเสนาบดี มีผูอ้ยู่ใต้
บงัคบับญัชาเป็นจาํนวนมาก มีรายไดเ้บี0ยเลี0ยงมาก มีอายมุาก รับราชการมานาน แมมี้การศึกษาแต่ไม่ไดข้วนขวาย
พฒันายิ�งๆ ขึ0นไป พิจารณาแต่ขอ้มูลในอดีตและที�มีอยูเ่ฉพาะตนจึงทาํให้เขา้ใจผิดและสนบัสนุนให้พระเจา้องัคติ
ราชไดท้รงยึดถือความเห็นผิดดังกล่าวแลว้นําไปปฏิบัติจนเกิดความเสียหายตามมา (8/64/205-295/20) 8._.V) 
เนื0อหาที�พระนางรุจาราชธิดาทรงมีขอ้มูลความรู้เกี�ยวกับปัญหาที�พระเจ้าองัคติราชตรัสถาม ทรงประสงค์จะ
ช่วยเหลือพระเจา้องัคติราชผูเ้ป็นพระบิดาและชาวพระนครที�ไดรั้บความเดือดร้อนจึงไดม้าทูลถวายขอ้มูลความรู้
เกี�ยวกบัปัญหาที�ตรัสถาม แต่พระเจา้องัคติราชทรงมองพระนางรุจาในตาํแหน่งพระธิดาไม่ใช่ที�ปรึกษาหรือถวาย
อรรถและธรรมจึงไม่ทรงรับฟัง เปรียบได้กับตําแหน่งของบุคคลไม่เหมาะสมกับระดับการศึกษาความรู้
ความสามารถจึงส่งผลต่อการปฏิบติังาน  (8/64/205-295/38) 

8.9) เนื0อหาของวิธุรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัลกัษณะทางชีวภาพปรากฏอยู ่Y  เนื0อหาไดแ้ก่  
8.9.8) เนื0อหาที�พระวธุิรบณัฑิตดาํรงตาํแหน่งเป็นผูถ้วายอรรถธรรม เป็นผูมี้ถอ้ยคาํที�ไพเราะ เป็นมหาธรรมกถึก มี
การศึกษาความรู้ความสามารถ มีอาย ุ รับราชการมานานปี และรายไดเ้บี0 ยเลี0ยงมาก ไดป้ระพฤติปฏิบติัหนา้ที�โดย
ความซื�อสตัยสุ์จริตไม่บกพร่องจึงเป็นที�รักใคร่ของเหล่าพระราชาและชาวกรุงอินทปัตต ์(9/64/296-483/-) 8.9.-) 
เนื0อหาที�พราหมณ์มหาศาล Y คนไดพิ้จารณาเห็นโทษในการครองเรือนจึงพากนัเขา้ไปยงัป่าหิมพานตอ์ธิษฐานเพศ
เป็นบรรพชิต ไร้คนหรือกิจการงานที�ตอ้งรับผิดชอบ มุ่งมั�นบาํเพญ็สมณธรรมจนสามารถบรรลุฌานยงัอภิญญา
สมาบติัใหเ้กิดขึ0นครั0นสิ0นชีวติแลว้ก็ไปบงัเกิดในพรหมโลก แสดงใหเ้ป็นถึงลกัษณะทางชีวภาพของท่านเหล่านั0น
ในดา้นเพศที�ผูจ้ะบาํเพญ็สมณธรรมตอ้งสละเพศคฤหสัถค์รองสมณเพศ สถานภาพสมรส จาํนวนคนที�รับผิดชอบ 
การศึกษา เป็นตน้ (9/64/296-483/Y) 8.9.V) เนื0อหาที�ทา้ววรุณนาคราชไดต้รัสกบัปุณณกยกัษถึ์งสิ�งที�ตอ้งปฏิบติัคือ
การไปนาํเอาหทยัของพระวิธุรบณัฑิตมาให้พระองค ์ ซึ� งหากไดม้าแลว้จึงจะมอบนางอิรันทตีผูเ้ป็นพระธิดาของ
ตนใหอ้ภิเษกสมรสดว้ย ปุณณกยกัษไ์ดย้นิดงันั0นก็ดีใจรีบขึ0นมา้มโนมยัสินธพวิ�งไปหาทา้วเวสวณัเพื�อขออนุญาต
ทนัที เปรียบเช่นกบัการที�บุคคลมีรายไดสิ้�งตอบแทนตามที�ตอ้งการจึงทาํใหมี้ขวญักาํลงัใจการปฏิบติังานก็เป็นไป
ดว้ยดี (9/64/296-483/Y8) 8.9.Y) เนื0อหาที�ทา้ววรุณนาคราชไดเ้ขา้พระหฤทยัโดยถูกตอ้งว่า ปัญญานั�นเองเป็นดงั
หวัใจของพระวธุิรบณัฑิต ไม่ใช่หวัใจที�เป็นเนื0อมงัสะตามที�ทรงเขา้พระหฤทยัผิดในครั0 งก่อน จึงไดต้รัสใหปุ้ณณก
ยกัขผ์ูเ้ป็นเขยนาํพระวิธุรบณัฑิตไปส่งยงักรุงอินทปัตตโ์ดยสวสัดิภาพ แสดงให้เห็นถึงความมีปัญญามีการศึกษา
ของพระวิธุรบณัฑิตนั�นเองที�สามารถบริหารราชกิจ ช่วยตวัเองให้พน้มรณภยัจากปุณณกยกัษ์และเหล่านาคได้
สาํเร็จ ดงันั0นระดบัการศึกษาหรือความรู้ความสามารถนั0นยอ่มส่งผลต่อการปฏิบติังานต่างๆ (9/64/296-483/8V-) 

8.85) เนื0อหาของมหาเวสสันดรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัลกัษณะทางชีวภาพปรากฏอยู่ Z  
เนื0อหาไดแ้ก่  8.85.8) เนื0อหาที�ผสุดีเทพกญัญาไดข้อพรจากทา้วสักกเทวราชโดยมีความเป็นตน้วา่ มีเพศเป็นหญิง 
ไดต้าํแหน่งเป็นอคัรมเหสี มีทรัพยแ์ละบริวารเป็นจาํนวนมาก มีบุตรที�ดี แมจ้ะคลอดบุตรแลว้ก็ให้ดูยงัเยาว ์มี
สุขภาพร่างกายที�สมบูรณ์แขง็แรง เนื0อหนงัอยา่ไดห้ยอ่นยานหรือผมอยา่ไดห้งอกเป็นตน้ อนัแสดงให้เห็นถึงการ
กําหนดปัจจัยส่วนบุคคลหรือลักษณะทางชีวภาพของผุสดีเพื�อจะปฏิบัติงานให้บรรลุผลได้ตามประสงค ์
(10/64/484-814/13) 8.85.-) เนื0อหาที�พระเจา้สญชยัไดป้ระทานนางนม 6Y คนใหเ้ป็นแม่นมเพื�อดูแลพระเวสสนัดร
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กุมาร ซึ� งนางนมเหล่านั0นเป็นผูมี้ลกัษณะที�เหมาะสม เช่น เพศ อายุ  ประสบการณ์ ความรู้ในการเลี0 ยงดูทารก 
สุขภาพแขง็แรงไร้โรคเบียดเบียน เป็นตน้ (10/64/484-814/32) 8.85.V) เนื0อหาที�พระนางมทัรีไดใ้ห้เหตุผลกบัพระ
เวสสันดรในการขอติดตามไปอยูด่ว้ยที�เขาวงกตโดยนยัเป็นตน้วา่ จะขอไปอยูร่่วมทุกขร่์วมสุขกบัพระสวามี ไม่
ทอดทิ0งใหท้รงลาํบากอยูเ่พียงพระองคเ์ดียว ไม่ขออยูเ่ป็นหมา้ยใหผู้อื้�นดูถูกนินทา แสดงถึงการให้ความสาํคญักบั
สถานภาพการสมรสแบบครองคู่ของพระนางมทัรีที�วา่จะช่วยส่งเสริมในการประกอบกิจต่างๆ มากกวา่การหย่า
ร้างเป็นหมา้ย (10/64/484-814/81) 8.85.Y) เนื0อหาที�นางอมิตตตาปนาผูมี้ความรับผิดชอบในหนา้ที�ของตน ปฏิบติั
สามีอยา่งไม่บกพร่อง สมบูรณ์ดว้ยวตัรของภริยา ถูกพวกภริยาของพราหมณ์หนุ่มทั0งหลายพากนัรุมบริภาษถึงการ
สมรสกบัพราหมณ์ชูชกซึ� งเป็นคนแก่ชรารุ่นปู่ว่าไม่เหมาะสมโดยประการต่างๆ เช่น การเล่นหัวเยา้หยอกก็ไม่มี  
การรื�นรมยก็์ไม่มี  การเจรจาปราศรัยก็ไม่มี  ถา้จะมีการกระซิกกระซี0 ก็ไม่เหมาะสม  เป็นตน้ แสดงถึงปัจจยัส่วน
บุคคลหรือลกัษณะทางชีวภาพของนางอมิตตตาปนาดา้นสภาพสมรสและอายุที�ไม่ส่งเสริมในการประกอบกิจ
ต่างๆ ตามทศันะของสงัคมสมยันั0น (10/64/484-814/109) 8.85.Z) เนื0อหาที�พราหมณ์ชูชกมีจิตใจที�มกัมากในโภคะ 
อายุมาก มีความชราภาพ กาํลงักายและสติปัญญาย่อหย่อน ไม่กาํหนดทิศทางที�จะเดินไปยงัเขาวงกตให้ดีครั0 น
เดินทางไปก็ทาํใหห้ลงทางไปในป่าใหญ่ ถูกฝงูสุนขัไล่กดัจึงหนีขึ0นบนตน้ไมร้้องไหร้้องเรียกหาคนช่วยเหลือ ต่าง
จากพระเวสสนัดร ผูมี้กาํลงัยงัหนุ่ม สติปัญญาเฉียบแหลม สามารถกาํหนดทิศทางที�จะไปเขาวงกตไดเ้ป็นอยา่งดี 
(10/64/484-814/114)   

2) ความสอดคล้องกันระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับลักษณะทาง

ชีวภาพและองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัลกัษณะทางชีวภาพ มดีงันี  
เนื0 อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที� เกี�ยวกับลักษณะทางชีวภาพนั0 นมีความหมาย

ครอบคลุมถึงคุณลกัษณะส่วนบุคคลที�ส่งผลต่อพฤติกรรมองคก์าร เช่น อาย ุเพศ สถานภาพสมรส จาํนวนบุคคลที�
อยูใ่นความรับผิดชอบ อายกุารทาํงานหรือประสบการณ์การทาํงาน ตาํแหน่ง และระดบัการศึกษา เป็นตน้ อาทิ
เช่น เนื0อหาที� 8.9.8) (9/64/296-483/-) สมดว้ยความหมายของลกัษณะทางชีวิภาพตามทศันะของ ประยงค ์เนาว
บุตร ที�กล่าวไวว้า่ ลกัษณะทางชีวภาพ คือคุณลกัษณะส่วนบุคคลที�ส่งผลต่อพฤติกรรมองคก์าร 

ลกัษณะทางชีวภาพนั0นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ ในลกัษณะที�
สอดคลอ้งกนัคือ  

อายทีุ�หนุ่มจะสามารถปฏิบติังานไดดี้กวา่อายมุาก อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.V.8) (3/63/155-213/V-) 
สมด้วยทัศนะของนักวิชาการทั0 งหลาย อาทิเช่น โพไฮโอเนน (Pohionen)ที�ไดท้าํการศึกษาความสัมพนัธ์ของ
ความสามารถในการทาํงานของผูดู้แลตามบา้นกบัลกัษณะส่วนบุคคลและองคป์ระกอบของงานในผูป้ฏิบติังานที�
อายแุตกต่างกนั  การศึกษานี0 ไดว้ิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งอายแุละแต่ละตวัชี0วดัของความสามารถในการ
ทาํงาน โดยศึกษาที�ช่วงอายุ 89-Y- ปี โดยใช้กลุ่มตวัอย่างที�เป็นผูดู้แลตามบ้านในแผนกบริการสังคม ที�เมือง
เฮลซิงกิ (Helsingki) จํานวน 8,8=_  คน โดยเลือกศึกษาเฉพาะผูห้ญิง จํานวน 6V6 คน พบว่าอายุมีผลต่อ
ความสามารถในการทาํงาน โดยผูท้าํงานที�มีอาย ุZZ  ปี จะมีความสามารถในการลดลงอยา่งชดัเจน แต่อยา่งไรก็
ตามสาํหรับบุคคลที�มีอายมุากนั0น ถือวา่มีประสบการณ์ในการทาํงานสูงและสามารถจะปฏิบติัหนา้ที�การงานที�
ก่อใหเ้กิดผลผลิตสูงได ้สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น เดวิส (Davis) หรือ ประไพรัตน์ ไวทยกุล
และคณะดงักล่าวแลว้   
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เพศชายหรือเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกนัหรือต่างกนันอ้ยมากในเรื�องความสามารถในการ
ปฏิบติังาน อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.Y) (2/63/75-154/101) สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น กริฟเฟธ, 
โอม และแกทเนอร์ (Griffeth, Hom and Gaerner) ที�ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื�อง ภูมิหลงัเฉพาะบุคคล (Personal 
background) หรือลกัษณะชีวประวติัของแต่ละบุคคล (Biographical characteristics) เป็นลกัษณะส่วนตวัของ
บุคคล ไดแ้ก่ อาย ุเพศ สถานภาพสมรส และความมีอาวโุสในงาน ที�ส่งผลต่อพฤติกรรมการทาํงานของบุคคล และ
พบวา่เพศกบัการทาํงาน ไม่มีความแตกต่างกนั หรือมีความแตกต่างกนันอ้ยมากระหวา่งเพศหญิงกบัเพศชายใน
เรื�องของความสามารถเกี�ยวกบัการแกปั้ญหาในการทาํงาน ทกัษะในการคิดวเิคราะห์แรงกระตุน้เพื�อต่อสูเ้มื�อมีการ
แข่งขนัแรงจูงใจ การปรับตวัทางสงัคม และความสามารถในการเรียนรู้ 

สถานภาพสมรสนั0นยงัไม่อาจทราบได้อย่างแน่นอนว่า มีผลต่องานมากมายเพียงไร แต่มี
ผลการวจิยับางส่วนพบวา่พนกังานที�สมรสแลว้จะขาดงาน และมีอตัราการออกจากงาน (Turn-over) นอ้ยกวา่ผูที้�
เป็นโสด นอกจากนี0ยงัมีความพึงพอใจในงานสูงกวา่ผูที้�เป็นโสด ตลอดจนมีความรับผิดชอบ เห็นคุณค่าของงาน 
และมีความสมํ�าเสมอในการทาํงานด้วย อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.85.Y) (10/64/484-814/109) สมด้วยทศันะของ
นกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น จนัจีรา โสะประจิน ที�ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื�องปัจจยัที�มีผลต่อพฤติกรรมการทาํงาน
ของพนกังานผลิตชิ0นส่วนยานยนต:์ กรณีศึกษา บริษทั ยานภณัฑ ์ จาํกดั (มหาชน) พบวา่ พนกังานที�สถานภาพ
ต่างกนั มีพฤติกรรมการทาํงานโดยรวม ไม่แตกต่างกนั และเมื�อพิจารณาแต่ละดา้นของพฤติกรรม พบวา่พนกังาน
ที�สถานภาพต่างกนั มีพฤติกรรมการทาํงานทั0งดา้นการเพิ�มผลผลิต ดา้นความสมํ�าเสมอในการทาํงาน และอนนัต ์
ไชยกุลวฒันาและจุรีรัตน์ จนัทะมุด ที�ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื�องการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพยาบาล
ประจาํการ แผนกอายรุกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์ จงัหวดัอุบลราชธานี พบวา่ค่าเฉลี�ยแรงจูงใจของ
พยาบาลประจาํการอยูใ่นระดบัสูง ซึ� งอาจเป็นเพราะสมาชิกในครอบครัวให้กาํลงัใจ ดูแลเอาใจใส่ ส่งผลทาํให้
พยาบาลประจาํการเกิดกาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ที�ของตนมากขึ0น 

อายุการทาํงานหรือประสบการณ์การทาํงานที�มากกว่าย่อมส่งผลต่อการปฏิบติังานไดดี้กว่า 
อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.V) (1/63/1-74/32) เนื0อหาที� 8.8.Y) (1/63/1-74/37) สมดว้ยทศันะของนักวิชาการทั0งหลาย 
อาทิเช่น ประไพรัตน์ ไวทยกุลและคณะ ที�ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื�องปัจจยัส่วนบุคคลและทศันคติของบุคลากรที�
เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี� ยงของคณะหน่วยงานที�มีต่อกระบวนการจัดทําบริหารความเสี�ยงของ
มหาวิทยาลยันเรศวรพบวา่ ตาํแหน่งผูที้�มีระยะเวลาการทาํงานในองคก์รมานานหรือผูที้�มีอาวโุสการทาํงานจะมี
ผลงานสูงกวา่พนกังานใหม่ หรือตาํแหน่งงานที�มั�นคงจะมีอตัราการขาดงานนอ้ยและการลาออกนอ้ยซึ� งความเป็น
อาวโุสในการทาํงานจะบ่งชี0 ถึงผลงานไดเ้ป็นอยา่งดี และจนัจีรา โสะประจิน ที�ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื�อง ปัจจยัที�มี
ผลต่อพฤติกรรมการทาํงานของพนกังานผลิตชิ0นส่วนยานยนต:์ กรณีศึกษา บริษทั ยานภณัฑ ์ จาํกดั (มหาชน)
พบวา่ พนกังานที�ระยะเวลาการทาํงานต่างกนัมีพฤติกรรมการทาํงานโดยรวมแตกต่างกนั และเมื�อพิจารณาแต่ละ
ดา้นของพฤติกรรม พบวา่ พนกังานที�ระยะเวลาการทาํงานต่างกนั มีพฤติกรรมการทาํงานดา้นการเพิ�มผลผลิต 
ดา้นความสมํ�าเสมอในการทาํงาน ดา้นการใหค้วามร่วมมือต่อองคก์าร และดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบองคก์าร
แตกต่างกนั กล่าวคือ พนักงานที�มีระยะเวลาการทาํงานมากกว่า จะมีพฤติกรรมในการทาํงานโดยรวมดีกว่า 
พนกังานที�ระยะเวลาการทาํงานนอ้ยกวา่  แต่ถึงอยา่งไรก็ตามอายกุารทาํงานหรือประสบการณ์การทาํงานที�นอ้ย
กวา่ยอ่มส่งผลดีต่อการเรียนรู้สิ�งใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรคสิ์�งใหม่ๆ รวมถึงสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลดีกวา่ผูมี้
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อายกุารทาํงานหรือประสบการณ์การทาํงานที�มาก สมดว้ยทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น อุทยัวรรณ เกตุ
บุญมี ที�ไดท้าํการศึกษาวจิยัเรื�องแรงจูงใจที�มีผลต่อพฤติกรรมการทาํงานของพนกังานโรงงานผลิตกระเบื0องในเขต
อาํเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี พบวา่ พนกังานที�มีอาย ุและระยะเวลาการทาํงานนอ้ยจะมีพฤติกรรมการทาํงาน
ดา้นความคิดริเริ�มสร้างสรรคม์ากกวา่ ทั0งนี0 เป็นเพราะพนกังานที�มีอายนุอ้ยสามารถที�จะเรียนรู้สิ�งใหม่ไดเ้ร็ว และมี
ความสามารถในการจดจาํที�มากกวา่พนกังานที�อายมุาก จึงสามารถนาํความรู้และวิธีการใหม่ๆมาปรับใชใ้นการ
ทาํงานได ้  และผลการวจิยัยงัพบอีกวา่ พนกังานที�มีอายงุานตํ�ากวา่ 3 ปี มีแรงจูงใจในการทาํงานดา้นสัมพนัธภาพ
ระหวา่งบุคคลมากกวา่พนกังานที�มีอายงุาน 8-11 ปี และพนกังานที�มีอายงุาน 4-7 ปี มีแรงจูงใจในการทาํงานดา้น
สัมพนัธภาพระหว่างบุคคลมากกว่าพนักงานที�มีอายุงาน 8-11 ปี จะเห็นไดว้่าพนักงานที�มีอายุงานน้อยจะมี
แรงจูงใจในการทาํงานดา้นสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลมากกว่าพนักงานที�มีอายุงานมากกว่า ทั0 งนี0 เป็นเพราะ
พนักงานงานที�มีอายุงานน้อย ยงัอ่อนดว้ยประสบการณ์ จึงตอ้งอาศยัความช่วยเหลือจากผูร่้วมงาน ตอ้งการ
คาํแนะนาํจากผูบ้งัคบับญัชา และหวงัที�จะไดรั้บความไวว้างใจจากผูบ้งัคบับญัชาเพื�อโอกาสในการกา้วหนา้ใน
หนา้ที�การงานต่อไป 

ตาํแหน่งที�สูงกวา่จะมีพฤติกรรมการปฏิบติังานดีกว่าหรือมีผลงานสูงกวา่ อาทิเช่น เนื0อหาที�
8.Z.9) (5/63/303-568/187) สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น เดวิส (Davis) ที�ไดแ้สดงทศันะไวว้่า 
คนที�มีตาํแหน่งเป็น Supervisor ขึ0นไปจะมีพฤติกรรมการทาํงานที�ดีกว่าผูที้�มีตาํแหน่งตํ�ากวา่  และประไพรัตน์ 
ไวทยกุลและคณะ ที� ได้ทําการศึกษาวิจัยเ รื� องปัจจัยส่วนบุคคลและทัศนคติของบุคลากรที� เ ป็นคณะ
กรรมการบริหารความเสี�ยงของคณะหน่วยงานที�มีต่อกระบวนการจัดทาํบริหารความเสี�ยงของมหาวิทยาลยั
นเรศวร พบวา่ ตาํแหน่งผูที้�มีระยะเวลาการทาํงานในองคก์รมานานหรือผูที้�มีอาวโุสการทาํงานจะมีผลงานสูงกวา่
พนกังานใหม่ หรือตาํแหน่งงานที�มั�นคงจะมีอตัราการขาดงานนอ้ยและการลาออกนอ้ยซึ� งความเป็นอาวโุสในการ
ทาํงานจะบ่งชี0 ถึงผลงานไดเ้ป็นอยา่งดี  

ระดบัการศึกษา ความรู้ความสามารถที�ดีกว่าย่อมจะปฏิบติังานไดดี้กว่า อาทิเช่น เนื0อหาที�
8.Z.85) (5/63/303-568/200) สมดว้ยทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น จนัจีรา โสะประจิน ที�ไดท้าํการศึกษา
วิจยัเรื�อง ปัจจยัที�มีผลต่อพฤติกรรมการทาํงานของพนกังานผลิตชิ0นส่วนยานยนต:์ กรณีศึกษา บริษทั ยานภณัฑ ์
จาํกดั (มหาชน) พบวา่ พนกังานที�ระดบัการศึกษาต่างกนั มีพฤติกรรมการทาํงานโดยรวมแตกต่างกนั และเมื�อ
พิจารณาแต่ละดา้นของพฤติกรรม พบวา่ พนกังานที�ระดบัการศึกษาต่างกนั มีพฤติกรรมการทาํงานดา้นการเพิ�ม
ผลผลิต ดา้นความสมํ�าเสมอในการทาํงาน ดา้นการใหค้วามร่วมมือต่อองคก์าร และดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ
องคก์ารแตกต่างกนั กล่าวคือ พนกังานที�มีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี จะมีพฤติกรรมในการทาํงานโดยรวม
ดีกวา่ พนกังานที�ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และพนักงานที�ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จะมีพฤติกรรมในการ
ทาํงานโดยรวมดีกวา่พนกังานที�ระดบัการศึกษาตํ�ากวา่ปริญญาตรี 

I) ความแตกต่างกันระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับลักษณะทาง

ชีวภาพและองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัลกัษณะทางชีวภาพ มดีงันี  
เนื0 อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที� เกี�ยวกับลักษณะทางชีวภาพนั0 นแม้จะมีความ

สอดคลอ้งกนักบัองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัลกัษณะทางชีวภาพแต่ก็มีขอ้ที�แตกต่างกนัอยูบ่า้ง กล่าวคือ ที�มา
ของปัจจัยส่วนบุคคลหรือลกัษณะทางชีวภาพที�ปรากฏในมหาชาดกนั0นจะไม่จาํกัดอยู่แค่เพียงชาติหรือชีวิตนี0
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เท่านั0น ยกตวัอยา่ง ผสุดีเทพกญัญาที�ไดส้ั�งสมอบรมบารมีเพื�อที�จะไดเ้กิดเป็นเพศหญิงและเป็นพทุธมารดา ครั0นจะ
มาอุบติัในโลกมนุษยก็์ไดข้อพรจากทา้วสักกเทวราชให้เกิดในตระกูลกษตัริยแ์ละไดต้าํแหน่งเป็นอคัรมเหสีของ
พระเจา้สญชยัในเมืองสีพี แมมี้อายมุากก็ดูเหมือนอายนุอ้ย เป็นตน้  ซึ� งเป็นสิ�งที�อยูใ่นลกัษณะนามธรรมไกลเกิน
กวา่ที�วิธีวิทยาศาสตร์จะสืบคน้ยอ้นไปหาได ้ดงันั0นจึงอาจกล่าวไดว้า่ปัจจยัส่วนบุคคลหรือลกัษณะทางชีวภาพที�
ปรากฏในมหานิบาตชาดกจะมีขอบเขตครอบคลุมไปในระดบัจิตใจที�มีคุณธรรมจริยธรรมที�เรียกวา่บุญบารมีไม่
จาํเพาะแต่ปัจจยัภายนอกที�เห็นไดด้ว้ยตาเช่นอายหุรือปัจจยัภายในเช่นการศึกษาเท่านั0น  ซึ� งปัจจยัส่วนบุคคลหรือ
ลกัษณะทางชีวภาพตามองคค์วามรู้การบริหารโดยเฉพาะในยุคก่อนปัจจุบนันั0นจะมองไม่ลึกลงไปถึงจิตใจที�มี
คุณธรรมจริยธรรมอยา่งเช่น การมีการศึกษาความรู้แต่ก็ขาดคุณธรรมจริยธรรมในการนาํความรู้นั0นไปใช ้ และอีก
ประการหนึ�งที�สาํคญัซึ�งเนื�องกนัคือจุดประสงคข์องการนาํเอาปัจจยัส่วนบุคคลหรือลกัษณะทางชีวภาพไปใชห้รือ
ความมุ่งหมายของการใช้ประโยชน์จากปัจจยัส่วนบุคคลหรือลกัษณะทางชีวภาพ โดยเฉพาะในส่วนของพระ
โพธิสัตวน์ั0นจะมีจุดประสงค์เพื�อประโยชน์ตนและประโยชน์ผูอื้�น หรือมุ่งประโยชน์ผูอื้�นมากกว่าประโยชน์
ตนเองอย่างเช่นพระชาติที�เสวยเป็นพระจนัทกุมาร หรือพระเวสสันดร เป็นตน้ ตรงกนัขา้มกบัองค์ความรู้การ
บริหารเกี�ยวกบัลกัษณะทางชีวภาพที�จะกล่าวถึงการส่งผลต่อการปฏิบติังานที�นาํมาซึ� งผลกาํไรเพื�อประโยชน์ของ
ตนเองหรือองคก์ารเท่านั0น  และมีขอ้สงัเกตที�น่าสนใจอีกประการหนึ�งคือเนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�
เกี�ยวกบัลกัษณะทางชีวภาพดา้นอายนุั0นมีช่วงอายทีุ�ยืนยาวนานกวา่ลกัษณะทางชีวภาพดา้นอายทีุ�กล่าวถึงในองค์
ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัลกัษณะทางชีวภาพในปัจจุบนัมากหลายเท่า อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Y.8) (4/63/213-302/5) 
รวมถึงดา้นการศึกษาที�มีช่วงการศึกษาที�สั0นและผูส้าํเร็จการศึกษาสามารถนาํความรู้นั0นไปใชใ้นการปฏิบติังาน
อยา่งมีประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิดประสิทธิผล ซึ�งโดยมากแสดงออกมาผา่นตวัละครที�เป็นพระโพธิสัตว ์อาทิเช่น 
เนื0อหาที� 8.-.V) (2/63/75-154/68) 

I.H.H การรับรู้และการเรียนรู้ 
1)  เนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัการรับรู้และการเรียนรู้  
8.8) เนื0อหาของเตมิยชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการรับรู้และการเรียนรู้ปรากฏอยู ่88 เนื0อหา

ไดแ้ก่  8.8.8) เนื0อหาที�คณะพราหมณ์เมื�อไดต้รวจดูคุณลกัษณะของพระเตมิยกุมารแลว้ก็รับทราบตามหลกัวิชาที�
ไดเ้ล่าเรียนมาวา่ พระเตมิยกมุารสมบูรณ์ดว้ยบุญลกัษณะอนัอุดมจะทรงสามารถครองราชสมบติัในมหาทวีปทั0ง Y 
มีทวีปนอ้ย -,000 เป็นบริวาร ไม่มีอนัตรายใดๆ (1/63/1-74/-6) 8.8.-) เนื0อหาที�พระเตมิยกุมารไดท้อดพระเนตร
เห็นพระเจา้กาสิกราชทรงลงทณัฑพ์วกโจรจึงทรงสะดุง้กลวัพิจารณาเห็นวา่พระบิดาทรงกระทาํกรรมที�ทาํให้เกิด
ไปในนรก เมื�อพระพี�เลี0ยงนางนมทั0งหลายให้บรรทมเหนือพระแท่นที�สิริไสยาสน์ภายใตเ้ศวตฉัตรก็บรรทมหลบั
ไดห้น่อยหนึ�งครั0นตื�นขึ0นก็พิจารณาถึงอดีตชาติของพระองคแ์ละทรงรับรู้ไดด้ว้ยบุพเพนิวาสนุสสติญาณ แสดงให้
เห็นถึงว่าพระเตมิยกุมารนอกจากจะทรงรับรู้ทางดา้น ตา หู จมูก ลิ0น กาย ถึงเรื�องต่างๆ ดงักล่าวแลว้ ยงัสามารถ
รับรู้ทางใจได ้(1/63/1-74/-6) 8.8.V) เนื0อหาที�เทพธิดาผูเ้คยเป็นมารดาที�สิงสถิตที�เศวตฉัตรให้ปลอบพระเตมิย
กมุารและแนะนาํอุบายที�จะพน้จากราชสมบติั โดยใหแ้สดงเป็นเหมือนคนง่อยเปลี0ย คนหนวก คนใบ ้ซึ�งพระเตมิย
กมุารเมื�อรับทราบดงันั0นก็เกิดการเรียนรู้และปฏิบติัพระองคต์ามคาํแนะนาํนั0น (1/63/1-74/V-) 1.8.Y) เนื0อหาที�พวก
อมาตยไ์ดก้ราบทูลพระเจา้กาสิกราชเกี�ยวกบัธรรมชาติมนุษยใ์นแต่ละช่วงวยัของชีวิตวา่มีการพฒันาการในดา้น
ต่างๆ ที�แตกต่างกนัออกไป เช่น ทารกหนึ� งขวบชอบกินขนมและของเคี0ยว  เป็นตน้ แลว้ทาํการทดลองดว้ยสิ�ง
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นั0นๆ (1/63/1-74/V_) 1.8.Z) เนื0อหาที�พวกพราหมณ์ไดเ้ท็จทูลถึงอนัตราย V อย่างคือ อนัตรายแห่งชีวิต อนัตราย
แห่งเศวตฉตัร และอนัตรายแห่งพระอคัรมเหสีวา่จะเกิดขึ0นกบัพระเจา้กาสิกราชหากไม่ทรงรีบนาํพระเตมิยกุมาร
ออกไปจากพระราชวงัแลว้ฝังเสียในป่าชา้ผีดิบ ครั0 นพระเจา้กาสิกราชไดท้รงรับทราบแลว้ก็ทรงเกิดความกลวัต่อ
ภยนัตรายจึงตรัสสั�งใหท้าํดงันั0น (1/63/1-74/V_) 8.8.6) เนื0อหาที�ทา้วสกักเทวราชทรงอาวชันาการและทรงรับทราบ
ถึงพระดาํริของพระเตมิยกมุารที�ประสงคจ์ะทรงประดบัพระองคจึ์งไดต้รัสสั�งใหว้สิสุกรรมเทพบุตรไปดาํเนินการ
ใหแ้ลว้เสร็จ (1/63/1-74/ZZ) 8.8.=) เนื0อหาที�พระเตมิยกุมารไดท้รงแนะนาํพระองคแ์ละแสดงธรรมแก่นายสุนนัท
สารถีใหไ้ดรั้บรู้และเรียนรู้ถึงสิ�งที�ถูกที�ควรมีการไม่ประทุษร้ายมิตรเป็นตน้โดยการอุปมาอุปไมย (1/63/1-74/6V) 
8.8._) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชทรงทราบถึงพระหฤทยัของพระเตมิยกุมารที�ประสงค์จะผนวชจึงไดต้รัสสั�งให้
วิสสุกรรมเทพบุตรไปดาํเนินการเพื�อถวายปัจจยั Y มีอาหารเป็นตน้ให้แลว้เสร็จ (1/63/1-74/_5) 8.8.9) เนื0อหาที�
พระเตมิยกุมารครั0 นเสด็จออกผนวชแลว้ก็ทรงเจริญสมถกรรมฐานจนทรงสามารถบรรลุฌานยงัอภิญญาและ
สมาบติัอนัเป็นสิ�งที�ดาบสในสมยันั0นศึกษาปฏิบติัใหบ้งัเกิดขึ0น (1/63/1-74/_V) 8.8.85) เนื0อหาที�พระเตมิยราชฤๅษี
ไดท้รงแสดงธรรมแก่พระเจา้กาสิกราชผูต้รัสเชิญให้พระองค์เสด็จกลบัไปเสวยราชยไ์ดรั้บทราบและเรียนรู้ถึง   
สัจธรรมตามความเป็นจริง เป็นตน้วา่ ชีวิตของสัตวท์ั0งหลายนอ้ยถูกชราและมรณะพดัพาไปไม่หวนคืน (1/63/1-
74/9V) 8.8.88) เนื0อหาที�พระเตมิยราชฤๅษีทรงทราบวาระจิตของคณะบรรพชิตผูอ้อกบวชตามแลว้ก็ทรงแสดง
ธรรมตามอุปนิสัยของคนนั0นๆ แมบ้รรพชิตเหล่านั0นก็ตั0งอยูใ่นโอวาทของพระองคจึ์งสามารถที�จะบรรลุฌานทาํ
อภิญญาและสมาบติัใหเ้กิดขึ0นโดยไม่ยาก(1/63/1-74/855)  

8.-) เนื0อหาของมหาชนกชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการรับรู้และการเรียนรู้ปรากฏอยู่ 86   
เนื0อหาไดแ้ก่  8.-.8) เนื0อหาที�พระเจา้อริฏฐชนกทรงไดรั้บทราบข่าวเท็จจากอมาตยค์นสนิทถึงการที�พระเจา้โปล
ชนกผูเ้ป็นพระอนุชาคิดก่อการกบฏ ทรงกลวัต่ออนัตรายทาํลายความสิเนหาในพระอนุชาเสียสิ0นแลว้ตรัสสั�งให้
จบักมุนาํไปขงัไวใ้นเรือนจาํหลวง (2/63/75-154/3) 8.-.-) เนื0อหาที�พระเทวผีูเ้ป็นอคัรมเหสีของพระเจา้อริฏฐชนก
ครั0 นทรงรับทราบวา่พระสวามีสวรรคตในสนามรบก็ทรงดาํเนินการเก็บสิ�งมีค่าพอที�จะใชเ้ป็นทุนในการชิงพระ
ราชสมบัติคืนแลว้ใส่ไวใ้นกระเช้าเอาผา้เก่าปูปิดไวใ้ส่ขา้วสารขา้งบน ปลอมพระองค์เสด็จหนีไป (2/63/75-
154/13) 8.-.V) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชครั0 นทรงไดอ้าวชันาการและทรงรับทราบถึงเรื� องของพระเทวี มีพระ
ประสงค์จะช่วยเหลือ จึงไดแ้ปลงเพศเป็นชายแก่ขบัเกวียนไปส่งถึงนครกาลจมัปากะ (2/63/75-154/15) 8.-.Y) 
เนื0 อหาที� อุทิจจพราหมณ์มหาศาลได้แจ้งแก่เหล่าศิษย์ภริยาและคนรับใช้ทั0 งหลายว่าพระเทวีเป็นน้องสาวที�       
พลดัพรากจากกนัไปนาน จึงทาํให้คนเหล่านั0นที�รับทราบความดงักล่าวนั0นปฏิบติัต่อพระเทวีดว้ยความเอื0อเฟื0 อ 
(2/63/75-154/18) 8.-.Z) เนื0อหาที�พระเทวีได้ตรัสเล่าความเป็นมาของพระองค์แก่พระมหาชนกกุมารให้ทรง
รับทราบ ครั0 นพระมหาชนกกุมารทรงรับทราบแลว้แมจ้ะถูกใครมากล่าววา่เป็นบุตรหญิงหมา้ยก็ไม่เคยกริ0วทรง
มุ่งมั�นเล่าเรียนศึกษาไตรเพทและศิลปะศาสตร์ทั0งปวงสาํเร็จภายในพระชนมเ์พียง 86 ปี เท่านั0น (2/63/75-154/21) 
8.-.6) เนื0อหาที�ปุโรหิตของพระเจา้โปลชนกไดท้าํการตรวจดูคุณลกัษณะของพระมหาชนกก็รับทราบตามหลกั
วิชาที�ไดเ้ล่าเรียนมาไดว้า่พระองคท์รงสมบูรณ์ดว้ยบุญลกัษณะอนัอุดม  ทรงสามารถจะครองราชสมบติัในมหา
ทวีปทั0ง Y มีทวีปน้อย  -,000 เป็นบริวารได ้  (2/63/75-154/42) 8.-.=) เนื0อหาที�ชาวกรุงมิถิลาเมื�อไดรั้บทราบ
เรื�องราวเกี�ยวกบัพระมหาชนกวา่เป็นผูส้มบูรณ์ดว้ยรูปสมบติัปัญญาสมบติัและชาติสมบติัจึงไดพ้ากนัยินดีทาํการ
ตอ้นรับโดยประการต่างๆ (2/63/75-154/49) 8.-._) เนื0อหาที�พระมหาชนกทรงให้พระทีฆาวรุาชกุมารศึกษาวิชา
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ความรู้ครั0 นสาํเร็จแลว้ก็ให้ดาํรงตาํแหน่งอุปราชเพื�อที�จะเรียนรู้งานบริหารราชกิจต่างๆ (2/63/75-154/54) 8.-.9) 
เนื0อหาที�พระมหาชนกไดท้อดพระเนตรและทรงสดบัการรายงานเกี�ยวกบัตน้มะม่วงทั0งที�มีผลและที�ไร้ผล ก็ทรง
พิจารณารับรู้ถึงความเป็นจริงต่างๆ และเรียนรู้จากตน้มะม่วงทั0งสอง โดยนยัเป็นตน้ว่า ตน้มะม่วงที�มีผลเปรียบ
เหมือนกบัการอยูค่รองราชยที์�เนื�องดว้ยผลประโยชน์ต่างๆ เป็นเหตุให้ตอ้งวิตกกงัวลหวาดระแวงดว้ยเหตุต่างๆ 
ส่วนตน้มะม่วงที�ไม่มีผลเปรียบเหมือนกบัการสละทุกอย่างออกผนวชไม่มีอะไรให้ตอ้งกงัวล (2/63/75-154/62) 
8.-.85) เนื0อหาที�ชาวกรุงมิถิลาทั0งหลายเมื�อไดรั้บทราบเรื�องราวเกี�ยวกบัพระมหาชนกวา่พระองคเ์สด็จออกผนวช
จึงพากนัครํ� าครวญดว้ยอาลยัในพระมหาชนกแลว้พากนัออกติดตามไปขา้งหลงัๆ (2/63/75-154/70) 8.-.88) เนื0อหา
ที�พระมหาชนกครั0 นพระนางสีวลีไดท้าํอุบายลวงให้พระองค์เสด็จกลบัโดยการแจง้ข่าววา่ มีโจรปลน้พระนคร 
เป็นตน้ก็ทรงพิจารณาตามความเป็นจริงและทรงรับรู้ไดว้า่เป็นสิ�งที�พระนางสีวลีทาํอุบายขึ0นมาเพราะเมื�อพระองค์
ยงัทรงพระชนมอ์ยูใ่ครๆก็ไม่กลา้ที�จะมาปลน้พระนครเพราะทรงมีพระเดชานุภาพที�ใครๆต่างหวั�นเกรง (2/63/75-
154/77) 8.-.8-) เนื0อหาที�พระนารทดาบสไดม้าแสดงอนัตรายในการผนวชและถวายโอวาทแก่พระมหาชนก 
เพื�อให้ทรงรับรู้และสําเหนียกเรียนรู้ต่อไป (2/63/75-154/81) 8.-.8V) เนื0อหาที�พระมิคาชินดาบสได้มาแสดง
อนัตรายในการผนวชและถวายโอวาทแก่พระมหาชนก เพื�อให้ทรงรับรู้และสําเหนียกเรียนรู้ต่อไป (2/63/75-
154/88) 8.-.8Y) เนื0อหาที�พระมหาชนกไดท้รงใหพ้ระนางสีวลีเทวไีดรั้บรู้และเรียนรู้วา่พระองคไ์ม่มีความตอ้งการ
ดว้ยราชสมบติัเพราะเป็นเหตุให้ทาํบาปมีประการต่างๆ ทั0งโดยเจตนาและไม่เจตนา แมห้ากจะให้พระราชโอรส
ครองราชสมบติัก็เป็นเหตุใหพ้ระราชโอรสนั0นทาํบาปแลว้ไปบงัเกิดในทุคติเช่นกนั การที�ออกผนวชมีชีวิตอยูด่ว้ย
อาหารบิณฑบาตที�ผูอื้�นไม่หวงแหนสละแลว้ชื�อวา่อาหารที�ไม่มีโทษ (2/63/75-154/93) 8.-.8Z) เนื0อหาที�พระมหา
ชนกใหพ้ระนางสีวลีไดรั้บรู้และเรียนรู้ถึงการเสด็จออกผนวชของพระองคโ์ดยยกตวัอยา่งสิ�งที�ทอดพระเนตรเห็น
ในระหวา่งทางที�เสด็จไปขึ0นแสดง กล่าวคือ กาํไลขอ้มือของนางกุมาริกา การเล็งลูกศรดว้ยตาขา้งเดียวของช่างศร  
และหญา้มุงกระต่าย (2/63/75-154/97) 8.-.86) เนื0อหาที�พระมหาชนกและพระนางสีวลีไดเ้สด็จออกผนวชเป็น
ดาบสและดาบสินี ทรงบาํเพ็ญสมณธรรมจนทรงสามารถบรรลุฌานยงัอภิญญาและสมาบัติให้บังเกิด ครั0 น
สวรรคตแลว้ทั0งสองพระองคก็์เสด็จไปบงัเกิดในพรหมโลก (2/63/75-154/101) 

8.V) เนื0อหาของสุวรรณสามชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการรับรู้และการเรียนรู้ปรากฏอยู่  85 
เนื0อหาไดแ้ก่  8.V.8) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชทรงทราบถึงการที�ทุกุลกุมารและนางปาริกากุมารีทั0งสองประสงค์
จะบวชจึงไดต้รัสสั�งใหว้สิสุกรรมเทพบุตรไปดาํเนินการเพื�อถวายปัจจยั Y มีอาหารเป็นตน้ใหแ้ลว้เสร็จ (3/63/155-
213/9) 8.V.-) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชไดท้ราบถึงอนัตรายที�จะเกิดขึ0นกบัทุกุลดาบสและปาริกาดาปสินีทั0งสอง
ดว้ยทิพยญาณจึงเสด็จลงมาแนะนาํให้ปรารถนาบุตรเพื�อจะเป็นผูอุ้ปัฏฐากท่านทั0 งสองในอนาคต (3/63/155-
213/18) 8.V.V) เนื0อหาที�ทุกลุดาบสและนางปาริกาดาบสินีทั0งสองไดไ้ปหลบฝนอยูบ่นจอมปลวกโดยไม่ทราบวา่มี
งูพิษอยูภ่ายใน งูพิษครั0นไดรั้บกลิ�นเหงื�อของท่านทั0งสองก็โกรธจึงพ่นพิษเขา้ยงันยัน์ตาของท่านทั0งสองจนทาํให้
ตาของท่านทั0งสองบอดทั0งสองขา้ง (3/63/155-213/25) 8.V.Y) เนื0อหาที�พระเจา้ปิลยกัขราชครั0 นทอดพระเนตรเห็น
พระสุวรรณสามอยูท่่ามกลางป่าเขาก็ทรงไม่แน่พระหฤทยัวา่เป็นนาคหรือเทวาหรือวา่มนุษยด์งันั0นดว้ยความเป็นผู ้
ปราศจากเมตตาจิตจึงไดย้งิดว้ยศรอาบยาพิษเพื�อที�จะจบัพระสุวรรณสามมาตรัสสอบถามให้ไดใ้จความแลว้นาํไป
อวดอา้งแก่เหล่าขา้ราชบริพาร (3/63/155-213/38) 8.V.Z) เนื0อหาที�นางเทพธิดาพสุนทรีไดต้รวจดูความเป็นไปของ
พระสุวรรณสามก็ไดท้ราบถึงเหตุการณ์ดงักล่าววา่ถูกพระเจา้ปิลยกัขราชยิงดว้ยศรอาบยาพิษนอนสลบอยูบ่นหาด



 

 

986 
 

ทรายริมฝั�งแม่นํ0 าจึงไดพิ้จารณาต่อไปอีกก็ไดท้ราบว่าถา้ตนเองไม่ไปถวายคาํแนะนาํแก่พระเจา้ปิลยกัขราช พระ
เจา้ปิลยกัขราชก็จะมีพระหฤทยัแตกสลายสิ0นพระชนม ์และพระสุวรรณสามก็จะตายเพราะศรอาบยาพิษ แมทุ้กุล
ดาบสและปาริกาดาปสินีก็จะตอ้งตายเพราะขาดอาหาร แต่ถา้หากตนไปคนทั0งสี�ก็จะปลอดภยัไดค้วามสวสัดี จึงได้
ไปถวายคาํแนะนาํ (3/63/155-213/58) 8.V.6) เนื0อหาที�พระเจา้ปิลยกัขราชเมื�อไดรั้บทราบตามคาํแนะนาํของนาง
เทพธิดาพสุนทรีวา่ หากทรงมีความรับผิดชอบทาํการเลี0ยงดูบิดามารดาของพระสุวรรณสามก็สามารถไปสู่สุคติได ้
ดงันี0แลว้ก็ทรงเชื�อตามนั0น มีพระหฤทยัคลายความโทมนสัลงและทรงบูชาสรีระของพระสุวรรณสามดว้ยดอกไม้
ต่างๆ ประพรมดว้ยนํ0 า ประทักษิณสามรอบ กราบในฐานะทั0 งสี�  ถือเอาหมอ้นํ0 าตกันํ0 าให้เต็มแลว้เสด็จมุ่งไปสู่
อาศรมบทของพระดาบสและพระดาปสินีทั0งสอง (3/63/155-213/64) 8.V.=) เนื0อหาที�ทุกลุดาบสและปาริกาดาบสินี
ทั0งสองครั0นไดย้นิเสียงฝีพระบาทของพระเจา้ปิลยกัขราชที�วางพระบาทหนกัก็ทราบไดว้า่ไม่ใช่พระสุวรรณสามผู ้
เป็นบุตรของตน จึงไดเ้อ่ยถามว่าเป็นใครมาจากไหน (3/63/155-213/64) 8.V._) เนื0อหาที�กุลดาบสและปาริกา     
ดาบสินีทั0งสองครั0 นไดท้ราบข่าวจากพระเจา้ปิลยกัขราชวา่พระสุวรรณสามตายเสียแลว้เพราะถูกพระเจา้      ปิล
ยกัขราชฆ่าก็เกิดโทมนสัเสียใจเป็นอย่างมากต่างพรํ� าสอนกนัและกนัไม่ให้โกรธต่อพระเจา้ปิลยกัขราช และทูล
ขอให้พระเจา้ปิลยกัขราชนาํไปยงัสถานที�พระสุวรรณสามนอนสลบอยู ่ครั0 นไปถึงแลว้ทั0งสองก็ร้องไห้เศร้าโศก
ครํ� าครวญเป็นอนัมาก ฝ่ายปาริกาดาบสินีเอามือไปจบัที�อกของพระสุวรรณสามก็ทราบวา่ยงัไม่ตายเป็นแต่เพียง
สลบเพราะพิษยาและบาดแผลจึงไดต้ั0งสจักิริยาเพื�อขอให้พิษหายจากกายของพระสุวรรณสาม (3/63/155-213/79) 
8.V.9) เนื0อหาที�พระสุวรรณสามครั0นมีร่างกายหายเป็นปกติแลว้ก็ไดแ้สดงธรรมจรรยาของพระราชาและศีล Z แก่
พระเจา้ปิลยกัขราช เพื�อใหท้รงดาํเนินชีวติเป็นธรรมิกราช แมพ้ระเจา้ปิลยกัขราชก็ทรงรับรู้และเรียนรู้นอ้มนาํไป
ปฏิบติัครั0นสิ0นพระชนมแ์ลว้ก็เสด็จไปบงัเกิดในเทวโลก (3/63/155-213/85) 8.V.85) เนื0อหาที�พระสุวรรณสามและ
บิดามารดาทั0งสองไดบ้าํเพญ็สมณธรรมจนสามารถบรรลุฌานยงัอภิญญาและสมาบติัใหบ้งัเกิด ครั0นสิ0นอายขุยัแลว้
ก็ไปบงัเกิดในพรหมโลก (3/63/155-213/87) 

8.Y) เนื0อหาของเนมิราชชาดกในประเด็นที� เกี�ยวกับการรับรู้และการเรียนรู้ปรากฏอยู่ 85  
เนื0อหาไดแ้ก่  8.Y.8) เนื0อหาที�พระเจา้มฆเทวราชครั0 นทรงสดบัการรายงานถึงการที�พระเกศาหงอกจากพนกังาน
ภูษามาลา ก็ทรงพิจารณาเห็นและรับทราบไดว้า่ตอนนี0พระองคท์รงชราภาพแลว้ถึงเวลาที�จะทรงสละราชสมบติั
แลว้เสด็จออกผนวชจึงไดต้รัสเรียกพระโอรสมาใหโ้อวาทแลว้มอบราชสมบติัให้ ส่วนพระองคก็์เสด็จออกผนวช
ประทบัอยู่ในอุทยานอมัพวนั (4/63/213-302/8) 8.Y.-) เนื0อหาที�พระเจา้มฆเทวราชและบรมวงศานุวงศ์ทรงได้
เจริญพรหมวิหาร Y จนสามารถบรรลุฌาน ยงัอภิญญาและสมาบัติให้เกิดขึ0น ครั0 นสวรรคตแลว้ก็ไปบังเกิดใน
พรหมโลกดว้ยกนัทุกพระองค ์(4/63/213-302/10) 8.Y.V) เนื0อหาที�พระพรหมมฆเทวราชไดต้รวจดูวงศข์องตนและ
รับรู้วา่วงศข์องตนนั0นจกัขาดสูญ ดงันั0นจึงตดัสินใจจุติจากพรหมโลกไปบงัเกิดในพระครรภข์องพระอคัรมเหสีใน
กรุงมิถิลาเพื�อสืบต่อวงศ์ของตนเอง (4/63/213-302/12) 8.Y.Y) เนื0อหาที�คณะพราหมณ์เมื�อไดต้รวจดูคุณลกัษณะ
ของพระเนมิกมุารแลว้ก็รับทราบตามหลกัวิชาที�ไดเ้ล่าเรียนมาวา่พระเตมิยกุมารสมบูรณ์ดว้ยบุญลกัษณะอนัอุดม
เกิดมาเพื�อสืบต่อวงศข์องพระราชา ต่อแต่พระกมุารนี0ไปเบื0องหนา้วงศข์องพระราชาจะขาดสูญ (4/63/213-302/14) 
8.Y.Z) เนื0อหาที�พระเจา้เนมิราชทรงดาํริว่าระหว่างการบริจาคทานกบัการประพฤติพรรมจรรยน์ั0นสิ�งไหนจะมี
อานิสงส์มากกวา่กนั  ทา้วสักกเทวราชทรงรับทราบถึงพระดาํริดงักล่าวจึงไดเ้สด็จลงมาทูลชี0 แจงให้ทราบวา่การ
ประพฤติพรรมจรรยน์ั0นมีอานิสงส์มากกวา่ โดยการยกเรื�องราวของพระองคแ์ละปุโรหิตของพระองคใ์นอดีตมา
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แสดง (4/63/213-302/20) 8.Y.6) เนื0อหาที�ดาบสผูอ้ยูที่�ริมฝั�งแม่นํ0 าสีทาไดพ้าพราหมณ์ผูเ้ป็นปุโรหิตไปบวชแลว้
สอนกสิณบริกรรมให้ พราหมณ์ผูบ้วชใหม่นั0นไดเ้รียนรู้ตามที�ดาบสสอนเจริญกสิณบริกรรมจนสามารถบรรลุ
ฌาน ย ังอภิญญาและสมาบัติให้เกิดโดยกาลไม่นาน (4/63/213-302/28) 8.Y.=) เนื0 อหาที�พระเนมิราชครั0 น
ทอดพระเนตรเห็นสตัวผ์ูท้าํบาปทั0งหลายในนรกขุมต่างๆ ก็ไดต้รัสถามมาตลีเทพบุตรถึงบุรพกรรมของสัตวผ์ูท้าํ
บาปทั0งหลาย และไดท้รงทราบตามที�มาตลีเทพบุตรทูลบอก (4/63/213-302/37) 8.Y._) เนื0อหาที�พระเนมิราชครั0 น
ทอดพระเนตรเห็นเทวดาผูท้าํบุญทั0งหลายในวมิานต่างๆ ก็ไดต้รัสถามมาตลีเทพบุตรถึงบุรพกรรมของเทวดาผูท้าํ
บุญทั0งหลาย และไดท้รงทราบตามที�มาตลีเทพบุตรทูลบอก (4/63/213-302/42) 8.Y.9) เนื0อหาที�พระเนมิราชครั0นได้
เสด็จเที�ยวนรกและสวรรคแ์ลว้ก็เสด็จกลบัมาตรัสเล่าใหช้าวพระนครใหรั้บทราบและตรัสสอนให้ทาํบุญทั0งหลาย
มีทานเป็นตน้เพื�อไปบงัเกิดในเทวโลก (4/63/213-302/56) 8.Y.85) เนื0อหาที�พระเนมิราชครั0 นทรงรับทราบวา่พระ
เกศานั0นหงอกแลว้ก็ทรงสละราชสมบติัแก่พระโอรสออกผนวช ณ อุทยานอมัพวนัไดเ้จริญพรหมวิหาร Y จน
สามารถบรรลุฌาน ยงัอภิญญาและสมาบติัใหเ้กิดขึ0น ครั0นสวรรคตแลว้ก็ไปบงัเกิดในพรหมโลกดงัเดิม (4/63/213-
302/60) 

8.Z) เนื0 อหาของมโหสถชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการรับรู้และการเรียนรู้ปรากฏอยู่ --  
เนื0อหาไดแ้ก่  8.Z.8) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชทรงสุบินอนัเป็นนิมิตบอกเหตุในการที�จะไดพ้ระมโหสถมารับ
ราชการเป็นบณัฑิตคนที� Z ซึ�งจะเป็นผูที้�ฉลาดกวา่บณัฑิตที�มีอยูท่ ั0งหมด (5/63/303-568/2) 8.Z.-) เนื0อหาที�ทา้วสกัก
เทวราชไดท้รงทราบดว้ยทิพยญาณวา่พระมโหสถไดค้ลอดจากครรภม์ารดาแลว้จึงทรงประสงคจ์ะให้พระมโหสถ
นั0นมีชื�อเสียงขจรไปในที�ต่างๆ จึงไดเ้สด็จนาํเอาโอสถทิพยไ์ปวางไวใ้นมือของพระมโหสถ (5/63/303-568/5) 
8.Z.V) เนื0อหาที�พระมโหสถไดท้าํการระดมทุนรวบรวมทรัพยม์าทาํการก่อสร้างศาลาครั0 นไดท้รัพยเ์พียงพอแลว้ก็
ไดจ้า้งนายช่างมาดาํเนินการดังกล่าว แต่นายช่างนั0นมีความรู้ความสามารถในการก่อสร้างในวงที�จาํกดัหรือมี
วิธีการที�ไม่ไดผ้ลเท่าที�ควร พระมโหสถจึงไดนิ้เทศวิธีการใหม่ๆ ที�ไดผ้ลดีกวา่เพื�อให้นายช่างไดรั้บรู้และเรียนรู้ 
(5/63/303-568/16)  8.Z.Y) เนื0อหาที�อมาตยที์�พระเจา้วเิทหราชไดท้รงส่งไปแสวงหาบณัฑิตคนที� Z ตามที�ทรงสุบิน
เมื�อไดม้าพบกบัพระมโหสถผูมี้ความฉลาดสามารถต่างๆ เช่น สร้างศาลาใหญ่ที�งดงามเป็นตน้ ก็รับรู้ไดว้า่บณัฑิต
คนที� Z ก็คือพระมโหสถนี0 เอง จึงไดส่้งข่าวไปกราบทูลแก่พระเจา้วิเทหราช (5/63/303-568/21) 8.Z.Z) เนื0อหาที�
พระมโหสถผูมี้อายเุพียง  =  ปีก็มีความฉลาดสามารถที�จะรับรู้รับทราบถึงขอ้เท็จจริงต่างๆ ในกรณีที�เกิดคดีความ
เป็นตน้วา่ รับรู้วา่ใครเป็นโจรขโมยโค โจรขโมยเครื�องประดบั โจรขโมยกลุ่มดา้ย โจรขโมยบุตร  โจรขโมยรถ  
หรือในปัญหาที�พระเจา้วเิทหราชนั0นทรงทดสอบ เช่น รับรู้วา่ส่วนบนหรือส่วนปลายของท่อนไม ้กะโหลกศีรษะ
ผูช้ายหรือผูห้ญิง แกว้มณีอยูบ่นรังกา กิ0งก่าไดท้รัพยจึ์งดูหมิ�นพระเจา้วิเทหราช ศิริกบักาลกรรณีไม่อาจอยูด่ว้ยกนั 
แพะกบัสุนขัสมรู้ร่วมคิดกนัขโมยอาหารมาใหก้นัและกนั ปัญญาประเสริฐกวา่ทรัพย ์เป็นตน้ โดยอาศยัการสังเกต
อาการหรือประสบการณ์จากความเป็นบณัฑิตของตนเอง (5/63/303-568/24) 8.Z.6) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชถูก
เหล่าบณัฑิตทั0งสี�มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้เท็จทูลวา่พระมโหสถไดข้โมยพระราชอาภรณ์ต่างๆ ไปไวใ้นเรือนของตน
เพื�อคิดจะก่อการกบฏ เมื�อทรงรับทราบดงันั0นจึงเกิดความระแวงและกริ0วต่อพระมโหสถตรัสสั�งให้จบักุมมา
ดาํเนินคดีโดยด่วน ฝ่ายพระมโหสถเองก็รับรู้และเรียนรู้ถึงวิธีการเอาตวัรอด โดยไดห้ลบหนีไปยงัชนบทแลว้
ประกอบอาชีพเป็นช่างหมอ้ดาํรงชีพ เพื�อมิให้พระเจา้วิเทหราชทรงระแวงและไดรั้บทราบตามความเป็นจริงถึง
ความสุจริตของตน (5/63/303-568/95) 8.Z.=) เนื0อหาที�พระมโหสถไดทู้ลชี0แจงพร้อมกบัแสดงธรรมให้แก่พระเจา้
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วิเทหราชผูเ้ขา้พระหฤทยัผิด และไดแ้กปั้ญหาที�เทวดาไดทู้ลถามพระเจา้วิเทหราช จนเป็นเหตุให้เทวดาบูชาดว้ย
ผอบที�เต็มดว้ยรัตนะทั0ง = ประการ แมพ้ระเจา้วิเทหราชก็ทรงรับรู้และเรียนรู้เกิดความเลื�อมใส่ไดท้รงประทาน
ตาํแหน่งอคัรเสนาบดีใหแ้ก่พระมโหสถ (5/63/303-568/111) 8.Z._) เนื0อหาที�พระเจา้วเิทหราชถูกเหล่าบณัฑิตทั0งสี�
มีเสนกะบณัฑิตเป็นตน้ทูลยยุงแจง้ความเท็จวา่พระมโหสถไม่ยอมบอกความลบัแก่ใครๆ เพราะคิดจะก่อการกบฏ 
เมื�อทรงรับทราบดังนั0 นจึงเกิดความระแวงและกริ0 วต่อพระมโหสถตรัสสั�งให้ประหารพระมโสถพร้อมกับ
พระราชทานพระแสงขรรครั์ตนะที�ทรงใหไ้ป ฝ่ายพระมโหสถเองก็รับรู้ไดว้า่พระเจา้วิเทหราชถูกเหล่าบณัฑิตทั0ง
สี�ยยุงโดยการสังเกตอาการคนเหล่านั0น จึงไดรี้บกลบัไปยงัเรือน ครั0 นต่อมาก็ไดรั้บแจง้ข่าวจากพระนางอุทุมพร
เทวีอีกจึงไดรั้บรู้และเรียนรู้ถึงวิธีการแกไ้ขสถานการณ์ให้ดีขึ0น โดยการวางแผนซ้อนแผนเพื�อลว้งความลบัของ
บณัฑิตทั0งสี�และทาํชาวพระนครทั0งสิ0นใหอ้ยูใ่นเงื0อมมือแลว้เขา้ไปทูลชี0แจงแก่พระเจา้วเิทหราชใหท้รงทราบความ
จริง (5/63/303-568/120) 8.Z.9) เนื0อหาที�พระมโหสถไดส้อบถามขอ้มูลเกี�ยวกบัพระราชาทั0งร้อยเอ็ดในชมพูทวีป
ถึงสิ�งที�โปรดปรานครั0นไดท้ราบแลว้ก็สั�งใหห้าสิ�งนั0นๆ มา ครั0นไดม้าแลว้ก็ส่งราชบุรุษไปพร้อมกบัสิ�งที�พระราชา
พระองคน์ั0นๆโปรดปรานเพื�อให้นาํไปถวายเป็นเครื�องบรรณาการและขอรับราชการดว้ยโดยไม่บอกให้ทรงรับรู้
วา่มาจากกรุงมิถิลาเพื�อสืบข่าวต่างๆ (5/63/303-568/132) 8.Z.85) เนื0อหาที�ราชบุรุษที�พระมโหสถวางไวไ้ดส่้งข่าว
มาแจง้แก่พระมโหสถวา่ พระเจา้สงัพลกะในกมัพลรัฐไดต้ระเตรียมอาวธุยทุโธปกรณ์และทหารเพื�อเหตุบางอยา่ง 
ตนเองไม่สามารถทราบรายละเอียดที�แน่ชดัไดด้งันั0นขอให้ส่งนกแกว้มาสืบข่าวเพื�อให้รู้แน่ชดั พระมโหสถจึงได้
ดาํเนินการตามนั0น(5/63/303-568/134) 8.Z.88) เนื0อหาที�นกแกว้ครั0 นรับทราบข่าวว่าพระเจา้จุลนีพรหมทตัและ
พราหมณ์เกวฏัคิดวางแผนเพื�อรุกรานประเทศอื�นๆ ทั�วทั0 งชมพูทวีปจึงได้กลบัมาแจ้งให้พระมโหสถทราบ 
พระมโหสถครั0นรับรู้ขอ้มูลดงักล่าวก็ไดเ้ตรียมการจดัแจงกรุงมิถิลาเพื�อป้องกนักองทพัของพระเจา้จุลนีพรหมทตั 
แมร้าชบุรุษที�พระมโหสถวางไวใ้นประเทศต่างๆ ก็ส่งข่าวมาใหพ้ระมโหสถรับทราบเป็นระยะๆ ถึงความคืบหนา้
ของการรุกรานประเทศต่างๆ ของพระเจา้จุลนีพรหมทตั (5/63/303-568/140) 8.Z.8-) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราช
ครั0นทรงรับทราบวา่พระเจา้จุลนีพรหมทตัและกองทพั 8_ อกัโขภิณี พร้อมทั0งพระราชาในชมพูทวีปทั0งสิ0นยกมา
ประชิดเมืองก็ทรงตกพระหฤทยักลวัไดแ้ต่ประทบันั�งบ่นเพอ้อยูก่บับณัฑิตทั0งสี�วา่วนัพรุ่งนี0คงจะสิ0นชีวิตกนัหมด 
ส่วนพระมโหสถนั0นไดรั้บรู้ถึงขอ้มูลดงักล่าวเป็นระยะๆ และไดเ้ตรียมการไวพ้ร้อมสรรพจึงมิไดห้วั�นเกรงต่อพระ
เจา้จุลนีพรหมทตัแต่ประการใด (5/63/303-568/156) 8.Z.8V) เนื0อหาที�พระมโหสถและราชบุรุษที�พระมโหสถวาง
ไวใ้นประเทศต่างๆ พร้อมทั0งพราหมณ์อนุเกวฏัไดท้าํอุบายแจง้ขอ้มูลข่าวสารเท็จแก่พระเจา้จุลนีพรหมทตั ทาํให้
พระเจา้จุลนีพรหมทตันั0นทรงไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารที�ผิดๆ การตดัสินพระหฤทยัดาํเนินการอยา่งผิดพลาดจึง
ตามมา ตอ้งถอยทพักลบันครอุตรปัญจาละไปในที�สุด (5/63/303-568/160)  8.Z.8Y) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตั
และพราหมณ์เกวฏัไดร่้วมกนัวางแผนประโคมข่าวเกี�ยวกบัความงามของพระปัญจาลจนัทีราชธิดาไปยงัชาวพระ
นครต่างๆ เพื�อใหข้่าวแพร่กระจายไปถึงพระกรรณของพระเจา้วเิทหราชแลว้ลวงมาปลงพระชนมใ์ห้สิ0น  โดยการ
ใหพ้วกจินตกวแีต่งบทเพลงสรรเสริญความงามของพระธิดาขึ0นแลว้นาํไปขบัร้องในที�ต่างๆ ครั0 นถึงเวลากลางคืน
ก็ใหขึ้0นไปขบัร้องอยูบ่นตน้ไมท้าํราวกบัวา่เทวดาก็พากนัสรรเสริญความงามของพระธิดา คนทั0งหลายครั0นไม่รับรู้
ตามความเป็นจริงก็เกิดความโกลาหลขึ0นว่าเทวดาก็พากันสรรเสริญความงามของพระปัญจาลจันทีราชธิดา 
(5/63/303-568/194)  8.Z.8Z) เนื0อหาที�พระมโหสถส่งนกแกว้ไปสืบข่าวยงันครอุตรปัญจาละ ครั0 นนกแกว้ไดรั้บรู้
ความจริงถึงแผนการลอบปลงพระชนม์พระเจา้วิเทหราชแลว้ก็กลบัมาแจง้ให้แก่พระมโหสถไดรั้บรู้ (5/63/303-
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568/205)  8.Z.86) เนื0อหาที�พระมโหสถไดข้อพระบรมราชานุญาตห้ามมิให้ใครๆ ยกเวน้คนของตนเองเขา้ไปยงั
สถานที�ก่อสร้างเพื�อป้องกนัมิให้ฝ่ายพระเจา้จุลนีพรหมทตัรับรู้วา่พวกตนกาํลงัขุดอุโมงยกัษ์  และทูลอา้งวา่ หมู่
ช้างของตนชอบเล่นนํ0 า เมื�อเล่นนํ0 าย่อมจะขุ่นมวั คนทั0 งหลายจะพากันมาร้องเรียน ดังนั0นขอให้พระเจ้าจุลนี
พรหมทตัโปรดจงอดทนในเรื�องดงักล่าวนี0ตลอดระยะเวลาที�การก่อสร้างยงัไม่เสร็จ พระเจา้จุลนีพรหมทตัก็ทรง
อนุญาต แมค้นทั0งหลายครั0นเห็นวา่นํ0 าในแม่นํ0 าขุ่นก็พากนัเขา้ใจวา่เป็นเพราะหมู่ชา้งของพระมโหสถกาํลงัเล่นนํ0 า 
(5/63/303-568/214) 8.Z.8=) เนื0อหาที�พวกราชบุรุษของพระมโหสถไดล้วงพระนางสลากเทวี พระนางนนัทาเทว ี
พระปัญจาลจันทะ และพระปัญจาลจันทีว่าพระเจ้าจุลนีพรหมทัตได้ปลงพระชนม์พระเจ้าวิเทหราชและ
พระมโหสถแลว้และไดส่้งพวกตนมารับเสด็จโดยให้เสด็จไปทางอุโมงค์ซึ� งเป็นทางมงคลนี0  พระนางสลากเทวี
เป็นตน้ครั0นทอดพระเนตรเห็นอุโมงคง์ดงามราวกบัเทวสภาก็ทรงเชื�อตามที�พวกราชบุรุษทูลแจง้จึงไดเ้สด็จตามไป 
(5/63/303-568/217)  8.Z.8_) เนื0อหาที�พระเจา้วเิทหราชครั0 นทรงรับทราบวา่พระเจา้จุลนีพรหมทตัและกองทพั 8_ 
อกัโขภิณี พร้อมทั0งพระราชาในชมพูทวีปทั0งสิ0นยกมาลอ้มพระองค์เพื�อจะปลงพระชนมก็์ทรงทั0งกลวัทั0งตกพระ
หฤทยัตรัสถามถึงอุบายเอาพระชนม์รอดกบับณัฑิตทั0งสี�  แต่บณัฑิตทั0งสี�ก็มิไดมี้อุบายอนัใดไดบ่้นเพอ้ให้ฆ่ากนั
และกันก่อนที�จะถูกจับไปฆ่า ฝ่ายพระมโหสถนั0นได้รับรู้ถึงข้อมูลดังกล่าวเป็นระยะๆ และได้เตรียมการไว้
พร้อมสรรพจึงมิได้หวั�นเกรงต่อพระเจ้าจุลนีพรหมทัตแต่ประการใด (5/63/303-568/219) 8.Z.89) เนื0อหาที�
พระมโหสถไดก้ราบทูลพระราชาทั0งร้อยเอด็พระองคใ์หท้รงรับรู้วา่ ในขณะที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัและพราหมณ์
เกวฏัดาํเนินการเพื�อปลงพระชนมพ์ระราชาทั0งร้อยเอด็พระองคด์ว้ยการใหดื้�มชยบานที�ผสมยาพิษอยูน่ั0น ตนไดส่้ง
สหายสหชาตผูแ้กลว้กลา้ไปช่วยเหลือพระชนม์ไว ้เหล่าพระราชาทั0งร้อยเอ็ดพระองค์จึงไดรั้บรู้ขอ้มูลที�ถูกตอ้ง
หลงัจากที�ทรงเขา้พระหฤทยัผิดมานานวา่พระมโหสถนั0นเป็นอนัธพาลคิดทาํการก่อกวนพวกตนเอง จึงไดท้าํการ
บูชาดว้ยราชาภรณ์ต่างๆ (5/63/303-568/243)  8.Z.-5) เนื0อหาที�พวกสตรีคนสนิทที�พระนางนนัทาเทวทีรงประกอบ
ไวค้รั0นไดเ้ห็นนางเภรีปริพาชิกาสนทนากบัพระมโหสถดว้ยเครื�องหมายแห่งมือ (อวจนภาษา) จึงไดรั้บรู้เนื0อความ
ไปอีกอยา่งหนึ�งและเขา้ไปกราบทูลพอ้งพระเจา้จุลนีพรหมทตัวา่พระมโหสถคิดก่อการกบฏ(5/63/303-568/260)  
8.Z.-8) เนื0อหาที�พระราชาผูค้รองสากลนครไดรั้บรู้ถึงกิริยาอาการของพระจุลนีราชกมุารวา่ไม่เหมือนเด็กทั�วไปจึง
ทรงสงสัยวา่ชะรอยจกัไม่ใช่เด็กธรรมดาน่าจะเป็นโอรสของกษตัริยพ์ระองคใ์ดพระองคห์นึ� ง จึงไดต้รัสเรียกพ่อ
ครัวมาคุกคามดว้ยอาชญาแลว้ตรัสสอบถามจึงไดท้รงรับทราบความจริงว่า เป็นพระราชกุมารของพระเจา้มหา
จุลนีพรหมทตัที�ลี0ภยัทางการเมืองมา (5/63/303-568/271)  8.Z.--) เนื0อหาที�พระติขิณมนตรีราชกมุารเมื�อยงัทรงเขา้
พระหฤทยัผิดวา่ฉพัภิพราหมณ์เป็นพระบิดาก็ทรงมีความจงรักภกัดีครั0นภายหลงัไดท้รงรับรู้ความจริงวา่เป็นศตัรูที�
ปลงพระชนม์พระบิดาแลว้แย่งชิงเอาพระราชบลัลงัก์ ก็กริ0วจึงไดว้างแผนฆ่าฉัพภิพราหมณ์แลว้ยึดเอาพระราช
สมบติัคืน (5/63/303-568/274)   

8.6) เนื0อหาของภูริทตัชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการรับรู้และการเรียนรู้ปรากฏอยู ่86  เนื0อหา
ไดแ้ก่  8.6.8) เนื0อหาที�พระเจา้พรหมทตัทรงไดป้ระทานตาํแหน่งมหาอุปราชแก่พระโอรส ครั0 นเวลาผ่านไปทรง
รับรู้วา่พระโอรสนั0นมียศและบริวารมากขึ0นสามารถกุมอาํนาจต่างๆ ไวใ้นพระหัตถจึ์งทรงระแวงวา่พระโอรสจะ
คิดก่อการกบฏ จึงได้ตดัสินพระหฤทยัปลดออกจากตาํแหน่งแลว้ตรัสสั�งให้ออกผนวชอยู่ในป่า ครั0 นพระองค์
สวรรคตแลว้จึงค่อยกลบัมารับราชสมบติัต่อไป (6/64/1-122/3) 8.6.-) เนื0อหาที�พรานไพรไดเ้ที�ยวล่าสตัวใ์นป่าแลว้
ไปพบกบัพระโอรสและไดพ้กัอยูก่บัพระองค ์V-Y วนัแลว้จึงลากลบั ครั0นพระเจา้พรหมทตัเสด็จสวรรคตแลว้ก็ได้
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ไปแจง้ข่าวเกี�ยวกบัสถานที�ประทบัของพระโอรสแก่พวกอมาตย ์พวกอมาตยค์รั0 นรับทราบดงันั0นจึงไดใ้ห้เขาเป็น
ผูน้าํทางไปเขา้เฝ้าพระโอรสเพื�อเชิญเสด็จขึ0นเสวยราชยพ์ร้อมทั0งมอบรางวลัให้เขาเป็นอนัมาก (6/64/1-122/7) 
8.6.V) เนื0อหาที�พระสาครกมุารและพระสมุททชากมุารีครั0 นทอดพระเนตรเห็นเต่าก็ทรงสะดุง้กลวัเพราะยงัไม่เคย
ทอดพระเนตรเห็นจึงไดไ้ปกราบทูลพระบิดาวา่มียกัษ์อยู่ในสระโบกขรณี (6/64/1-122/11) 8.6.Y) เนื0อหาที�ทา้ว
ธตรฐถูกเต่าผูก้ลวัต่อมรณภยัลวงวา่ เป็นทูตเพื�อมาเจริญสนัถวไมตรีระหวา่งพระเจา้พรหมทตักบัพระองค ์จึงทรง
รับทราบขอ้มูลผิดๆ วา่พระเจา้พรหมทตัทรงประสงคจ์ะยกพระราชธิดาให้จริงๆ ก็ไดต้รัสสั�งให้พวกนาคบริวาร
ขึ0นไปเป็นทูตเพื�อกาํหนดวนัและสินสอดเครื�องบรรณาการต่างๆ  ครั0นพวกนาคบริวารเขา้ไปเฝ้าพระเจา้พรหมทตั
ผูซึ้� งไม่ทรงทราบเรื�องดงักล่าวเลยจึงทาํให้เกิดความขดัแยง้กนัตามมา (6/64/1-122/17) 8.6.Z) เนื0อหาที�พระนาง
สมุททชาเมื�อทรงอภิเษกสมรสกบัทา้วธตรฐจนประสูติพระโอรสถึง Y พระองคก็์มิทรงรับรู้เลยวา่พระองคน์ั0นอยู่
ในนาคพิภพเพราะทา้วธตรฐนั0นทรงเนรมิตสถานที�ต่างๆ ให้ราวกบัวา่เป็นเมืองมนุษยด์ว้ยฤทธิ� ของพระองคแ์ละ
ประกาศมิใหน้าคตนใดแปลงเพศเป็นงูใหพ้ระนางไดท้อดพระเนตรหากผูใ้ดละเมิดจะมีอาชญาแก่ผูน้ั0น  แต่ต่อมา
อริฏฐนาคราชผูเ้ป็นพระโอรสเกิดความซุกซนเพราะความไร้เดียงสาไดแ้ปลงเพศงูให้พระนางทอดพระเนตรพระ
นางจึงไดรั้บทราบความจริงวา่อยู่ในนาคพิภพ (6/64/1-122/28) 8.6.6) เนื0อหาที�พระภูริทตัไดเ้ห็นวิมานของทา้ว
สกักเทวราชในสวรรคช์ั0นดาวดึงส์จึงรับทราบวา่เป็นสถานที�ดีกวา่นาคพิภพของตนเองในดา้นต่างๆ กล่าวคือ รูป 
รส กลิ�น เสียง สัมผสั มีความประสงค์จะไปบังเกิดในสวรรค์ชั0นดาวดึงส์นั0นจึงได้สมาทานรักษาศีลอุโบสถ 
(6/64/1-122/38) 8.6.=) เนื0อหาที�พราหมณ์เนสาทครั0นไดม้าอยูใ่นนาคพิภพ 8 ปีก็เกิดความเบื�อหน่าย เห็นนาคพิภพ
ปรากฏเหมือนกบัโลกนัตนรก เห็นประสาททั0งหลายปรากฏเหมือนกบัเรือนจาํ เห็นนางนาคกญัญาที�ตกแต่งอยา่ง
สวยงามปรากฏเหมือนกับนางยกัษิณี เพราะเป็นผูที้�มีบุญน้อย จึงไดคิ้ดที�จะชวนโสมทตัผูบุ้ตรกลบัไปยงัโลก
มนุษย ์ฝ่ายโสมทตันั0นกลบัเห็นในทางตรงกนัขา้ม (6/64/1-122/49) 8.6._) เนื0อหาที�ครุฑและนาคไดท้าํตน้ไทรของ
พระดาบสถอนโค่น ครุฑจึงไดแ้ปลงเพศเป็นมาณพหนุ่มแปลงเพศเป็นมาณพหนุ่มไปกราบเรียนถามถึงบาปอกศุล
นี0 จะตกแก่ผูใ้ด พระดาบสจึงได้ชี0 แจง้ว่าไม่มีแก่ผูใ้ดทั0งครุฑและนาคเพราะไม่มีเจตนา (6/64/1-122/55) 8.6.9) 
เนื0อหาที�พวกนาคมาณวิกาครั0 นได้ยินเสียงมนต์ที�พราหมณ์อาลมัพายน์สาธยายก็เขา้ใจว่าเป็นครุฑจึงกลวัต่อ
มรณภยัไม่ทนัหยบิแกว้มณีที�วางไวพ้ากนัรีบแทรกปฐพีหนีไปยงันาคพิภพ (6/64/1-122/62) 8.6.85) เนื0อหาที�พระ
นางสมุททชาไดท้รงสุบินเป็นลางบอกเหตุใหท้รงรับทราบวา่มีคนทาํร้ายพระภูริทตั ในวนัที�พราหมณ์อาลมัพายน์
จบัตวัพระภูริทตัไป (6/64/1-122/76) 8.6.88) เนื0อหาที�ชาวพระนครครั0 นเห็นพระภูริทตันาคราชเลื0อยไปซบศีรษะ
ร้องไหอ้ยูที่�หลงัเทา้ของสุทสัสนนาคราชที�แปลงเป็นดาบสมานั0นก็พากนัรับรู้และเขา้ใจวา่ พระดาบสถูกนาคราช
กดัจึงพากนัแตกตื�นจนเกิดความโกลาหลเกิดขึ0น (6/64/1-122/85) 8.6.8-) เนื0อหาที�พราหมณ์อาลมัพายน์ครั0 นเห็น
สุทัสสนนาคราชเดินมากับพระเจ้ากรุงพาราณสีก็เข้าใจผิดว่าสุทัสสนนาคราชที�แปลงเป็นดาบสมานั0นเป็น
บรรพชิตในราชสาํนกัก็เกรงกลวัต่อราชอาํนาจจึงเขา้ไปพดูเพื�อเอาใจสุทสัสนนาคราชเป็นอยา่งดี (6/64/1-122/87) 
8.6.8V) เนื0อหาที�สุทสัสนนาคราชไดทู้ลชี0แจงแก่พระเจา้กรุงพาราณสีถึงอานุภาพของพิษของตนให้พระเจา้กรุง
พาราณสีไดท้รงรับรู้และเรียนรู้เพื�อจะไดด้าํเนินการอย่างถูกตอ้งไม่ให้เป็นอนัตรายแต่คนและสัตวห์รือส่งผล
กระทบสิ�งแวดลอ้มต่างๆ (6/64/1-122/89) 8.6.8Y) เนื0อหาที�สุทสัสนนาคราชไดทู้ลชี0แจงแก่พระเจา้กรุงพาราณสีถึง
การที�ตนและนอ้งทั0งสองนั0นเป็นลูกของพระนางสมุททชาซึ� งเป็นพระขนิษฐาของพระเจา้กรุงพาราณสีให้ทรง
รับทราบ แมพ้ระเจา้กรุงพาราณสีครั0นทรงรับทราบแลว้ก็ทรงโสมนสัและทรงไดน้ดัแนะให้เหล่าพระญาติไปพบ
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กนัที�อาศรมบทของราชฤาษีผูเ้ป็นพระบิดา (6/64/1-122/91) 8.6.8Z) เนื0อหาที�พระภูริทตัไดแ้กว้าทะของกาณาริฏฐ
นาคราชผูเ้ป็นนอ้งเพื�อใหเ้หล่านาคทั0งหลายไดรั้บรู้และเรียนรู้ถึงสิ�งต่างๆ ตามความเป็นจริงเพื�อยึดถือสัมมาทิฏฐิ
ในการดาํเนินชีวติ (6/64/1-122/101) 8.6.86) เนื0อหาที�พระเจา้สาครพรหมทตัครั0 นทอดพระเนตรเห็นพระภูริทตัผู ้
รุ่งเรืองดว้ยสิริสมบติัที�มากบันาคบริษทัเป็นอนัมากแต่ไกลก็ทรงจาํไม่ไดจึ้งไดต้รัสถามพระราชบิดา  ฝ่ายพระราช
บิดาทรงเป็นผูมี้ฤทธิ� ไดอ้ภิญญาสมาบติัทรงรับรู้เรื�องต่างๆโดยกระจ่างครั0 นถูกพระเจา้สาครพรหมทตัผูโ้อรสทูล
ถามก็ไดแ้จง้แก่พระเจา้สาครพรมหทตัตามความเป็นจริง (6/64/1-122/107) 

8.=) เนื0อหาของจนัทกุมารชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการรับรู้และการเรียนรู้ปรากฏอยู่ 85  
เนื0อหาไดแ้ก่  8.=.8) เนื0อหาที�พระเจา้เอกราชทรงสดบัถึงการที�กณัฑหาลพราหมณ์เป็นบณัฑิต จึงทรงให้ดาํรงใน
ตาํแหน่งผูว้นิิจฉยัคดีความทาํหนา้ที�ตดัสินคดี ซึ�งตามความเป็นจริงนั0นยงัมีส่วนที�พระเจา้เอกราชไม่ทรงรับทราบ
คือการที�กณัฑหาลพราหมณ์นั0นเป็นคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนขาดศีลธรรมจรรยาบรรณที�ดี (7/64/123-204/2) 
8.=.-) เนื0อหาที�พระเจา้เอกราชทรงสุบินเห็นสวรรคช์ั0นดาวดึงส์ที�วจิิตรตระการตาเลิศไปดว้ยกามคุณต่างๆ จึงทรง
ปรารถนาที�จะเสด็จไปประทบัอยูใ่นที�นั0น (7/64/123-204/9) 8.=.V)  เนื0อหาที�พระเจา้เอกราชทรงรับรู้และเรียนรู้ถึง
สิ�งที�ผิดๆ เป็นตน้วา่ การฆ่าคนและสตัวเ์ป็นตน้บูชายญัแลว้จะส่งผลใหบ้งัเกิดในสวรรค ์จากกณัฑหาลพราหมณ์ผู ้
ถวายอรรถและธรรมจึงทาํให้ทรงปฏิบติัผิดๆ ตามไปดว้ย (7/64/123-204/15) 8.=.Y)  เนื0อหาที�ชนทั0งหลายทั0งชาว
วงัและชาวพระนครที�ไดรั้บข่าวว่าจะถูกจบับูชายญั หรือผูที้�เป็นญาติมิตรของผูจ้ะถูกจบับูชายญัต่างก็ตกใจเกิด
ความหวาดกลวัร้องดว้ยเสียงอนัดงัเป็นเสียงเดียวกนั (7/64/123-204/16) 8.=.Z)  เนื0อหาที�พระบิดาและพระมารดา
ของพระเจา้เอกราชเสด็จมาตรัสสั�งสอนชี0แนะในสิ�งที�ถูกตอ้งแก่พระเจา้เอกราชโดยประการต่างๆ แต่พระเจา้เอก
ราชไดย้ึดเอาความเห็นผิดไวอ้ยา่งเหนี�ยวแน่นจึงทรงไม่ยอมปฏิบติัตาม (7/64/123-204/28) 8.=.6)  เนื0อหาที�พระ
จนัทกุมารกราบทูลชี0แจงดว้ยเหตุผลต่างๆ เพื�อที�จะให้พระเจา้เอกราชผูเ้ป็นพระบิดาไดป้ล่อยพระองค์และชน
ทั0งหลายที�ถูกจบัมา  พระเจา้เอกราชครั0นทรงสดบัเหตุผลตามที�พระจนัทกมุารทูลก็กลบัมีพระหฤทยัอ่อนรับสั�งให้
ปล่อย แต่ครั0 นถูกกณัฑหาลพราหมณ์ยยุงก็กลบัเปลี�ยนพระหฤทยัรับสั�งให้จบัอีกกลบัไปกลบัมาอยูเ่ช่นนี0  ไม่อาจ
ตดัสินพระหฤทยัได ้(7/64/123-204/40) 8.=.=)  เนื0อหาที�พระวสุลราชนดัดาไดก้ราบทูลพระเจา้เอกราชผูเ้ป็นพระ
อยักาใหท้รงปล่อยพระจนัทกมุารผูพ้ระบิดาและชนทั0งหลายโดยประการต่างๆ  ฝ่ายพระเจา้เอกราชครั0 นทรงสดบั
คาํกราบทูลของพระวสุลราชนดัดาแลว้ก็กลบัมีพระหฤทยัอ่อนรับสั�งใหป้ล่อย แต่ครั0นถูกกณัฑหาลพราหมณ์ยยุงก็
กลบัเปลี�ยนพระหฤทยัรับสั�งให้จบัอีก (7/64/123-204/47) 8.=._)  เนื0อหาที�พระนางโคตมีเทวีผูเ้ป็นพระมาดาของ
พระจันทกุมารได้กราบทูลพระเจ้าเอกราชผูเ้ป็นพระสวามีให้ทรงปล่อยพระจันทกุมารผูพ้ระโอรสและชน
ทั0งหลายโดยประการต่างๆ  ฝ่ายพระเจา้เอกราชครั0นทรงสดบัคาํกราบทูลของพระนาง ก็มิไดท้รงปฏิบติัตามเพราะ
ไดย้ึดเอาความเห็นผิดไวอ้ย่างเหนียวแน่นแลว้ (7/64/123-204/52) 8.=.9)  เนื0อหาที�พระนางจนัทาเทวีผูเ้ป็นพระ
มเหสีของพระจนัทกมุารไดก้ราบทูลพระเจา้เอกราชให้ทรงปล่อยพระจนัทกุมารผูพ้ระสวามีและชนทั0งหลายโดย
ประการต่างๆ  ฝ่ายพระเจา้เอกราชครั0 นทรงสดบัคาํกราบทูลของพระนาง ก็มิไดท้รงปฏิบติัตามเพราะไดย้ึดเอา
ความเห็นผิดไวอ้ยา่งเหนียวแน่นแลว้ (7/64/123-204/56) 8.=.85)  เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชไดท้รงสดบัเสียงของ
พระนางจนัทาดว้ยโสตทิพย ์ทรงรับทราบถึงเรื�องราวต่างๆ ดว้ยทิพยญาณจึงไดเ้สด็จลงมากระทาํการคุกคามพระ
เจา้เอกราชให้ทรงคลายมิจฉาทิฏฐิแลว้รับรู้และเรียนรู้ถึงสิ�งที�ถูกที�ควร และปล่อยชนทั0งหลายมีพระจนัทกุมาร  
เป็นตน้ (7/64/123-204/61)  



 

 

992 
 

8._) เนื0อหาของมหานารทกสัสปชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการรับรู้และการเรียนรู้ปรากฏอยู ่
_ เนื0อหาไดแ้ก่  8._.8) เนื0อหาที�อลาตเสนาบดีผูส้ามารถระลึกชาติไดเ้พียงชาติเดียวครั0นไดย้ินคาํสอนของคุณาชีวก
ผูเ้ป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นตน้วา่ บาปหรือบุญไม่มี จึงไดก้ล่าวคาํสนบัสนุนคาํสอนของคุณาชีวกดงักล่าวโดยนยัเป็นตน้
ว่า ชาติที�แลว้ตนเองก็ได้ทาํบาปกรรมต่างๆ นานาแต่ชาตินี0 กลับได้ยศถาบรรดาศักดิ� บริบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์
ทั0งหลาย  แมน้ายวชีกะที�สามารถระลึกชาติไดเ้พียงชาติเดียวเช่นกนัมาไดย้นิคาํกล่าวสอนของคุณาชีวกโดยบงัเอิญ
ก็พลอยรับรู้และเรียนรู้มิจฉาทิฏฐิไปดว้ย จึงไดบ่้นเพอ้ดว้ยความเขา้ใจผิดๆ โดยนยัเป็นตน้วา่ ชาติที�แลว้ตนเองได้
เกิดเป็นเศรษฐีทาํบุญกรรมต่างๆ นานา แต่ชาตินี0 กลบัมาเกิดในตระกูลทาส แมจ้ะเกิดในตระกูลทาสก็ยงัอุตส่าห์
ทาํบุญต่างๆ มีทานและศีลเป็นตน้ก็ไม่ปรากฏวา่จะไดรั้บผลกรรมที�ดีไดเ้ลย ดงันั0นบาปหรือบุญคงไม่มีเป็นแน่ 
(8/64/205-295/18)  8._.-) เนื0อหาที�พระเจ้าองัคติราชครั0 นไดรั้บฟังทิฏฐิของคุณาชีวกและคาํทูลสนับสนุนของ 
อลาตเสนาบดีและนายวชีกะที�ยกเรื�องราวของตนมาแสดงเป็นตวัอยา่งแลว้ก็ทรงรับทราบและเรียนรู้อยา่งเขา้พระ
หฤทัยผิดว่าตนเองนั0นประมาทมาเสียนานต่อไปจะทําเปลี�ยนพฤติกรรมใหม่เที�ยวทาํกรรมต่างๆ ตามแต่จะ
ประสงค์ เพราะบาปบุญไม่มี (8/64/205-295/22)  8._.V) เนื0อหาที�พระนางรุจาราชธิดาครั0 นทรงสดบัว่าพระเจ้า     
องัคติราชผูพ้ระราชบิดาทรงยดึเอามิจฉาทิฏฐิทรงละทิ0งกิจการบา้นเมือง เที�ยวทาํบาปกรรมต่างๆ จึงไดคิ้ดวางแผน
เพื�อที�จะปลดเปลื0องพระราชบิดาจากมิจฉาทิฏฐิโดยจะทูลอธิบายให้เขา้พระหฤทยัถึงความเป็นจริงต่างๆ เพราะ
พระนางนั0นสามารถรับรู้ถึงเรื�องราวต่างๆ ในอดีตของตนเองไดถึ้ง = พระชาติ และเรื�องราวต่างๆ ในอนาคตของ
ตนเองอีก = พระชาติ รวม 8Y พระชาติดว้ยกนั (8/64/205-295/29)  8._.Y) เนื0อหาที�พระเจา้องัคติราชครั0 นถูกพระ
นางรุจาราชธิดาทูลอธิบายชี0แจงถึงสมัมาทิฏฐิผลของบาปและบุญใหท้รงสดบั โดยยกประวติัของพระนางขึ0นเป็น
ตวัอยา่ง แต่ก็ไม่ทรงเขา้พระหฤทยัหรือสามารถคลายมิจฉาทิฏฐิที�ทรงยดึไวอ้ยา่งเหนี�ยวแน่นได(้8/64/205-295/39) 
8._.Z) เนื0อหาที�ชาวพระนครทั0งหลายครั0นไดย้นิข่าวลือกระฉ่อนวา่พระนางรุจาราชธิดาแสดงธรรมหวงัจะให้พระ
ราชบิดาละมิจฉาทิฏฐิก็พากนัดีใจ ดว้ยหวงัวา่ พระราชธิดาจกัสามารถปลดเปลื0องพระราชาจากมิจฉาทิฏฐิทาํความ
สวสัดิภาพให้เกิดแก่พวกตนเอง (8/64/205-295/40)  8._.6) เนื0อหาที�พระพรหมมหานารทะได้ทาํการตรวจดู   
สรรพสัตว์ก็ได้เห็นพระนางรุจาราชธิดากําลังทูลขอความช่วยเหลือจากเหล่าเทวดาผูบ้ริหารโลกให้มาช่วย       
ปลดเปลื0องพระราชบิดาจากมิจฉาทิฏฐิจึงไดล้งไปกระทาํการปลดเปลื0องพระเจา้องัคติราชให้พน้จากมิจฉาทิฏฐิ 
(8/64/205-295/46)  8._.=) เนื0อหาที�พระเจ้าองัคติราชครั0 นถูกพระพรหมมหานารทะทูลอธิบายถึงความเห็นที�
ถูกตอ้งอย่างแจ่มแจง้แลว้ก็ทรงคลายความเห็นผิดรับรู้และเรียนรู้ถึงสิ�งที�ถูกที�ควรประพฤติปฏิบติั (8/64/205-
295/55)  8._._) เนื0อหาที�พระพรหมมหานารทะได้แสดงธรรมถวายพระเจา้องัคติราชโดยอุบายต่างๆ เช่นการ
สมมติถึงการให้กูห้นี0 ยืมสินแก่คนไม่ดีและคนดี การยกเรื�องของพระราชาทั0ง 6 มีทา้วธตรฐ เป็นตน้มากล่าว การ
นาํรถมาเป็นอุปกรณ์ในการสอน เป็นตน้ ใหล้ะมิจฉาทิฏฐิ ตั0งอยูใ่นศีล คบหากลัยาณมิตรเวน้ปาปมิตร ตั0งพระองค์
อยูใ่นความไม่ประมาท และใหโ้อวาทแก่ขา้ราชบริพารทั0งปวงเสร็จแลว้ก็กลบัยงัพรหมโลก แมพ้ระเจา้องัคติราชก็
ทรงเปลี�ยนพฤติกรรมมาดาํรงอยูใ่นสัมมาทิฏฐิประกอบบุญทั0งหลายมีทานเป็นตน้ ครั0 นสวรรคตแลว้ก็ไปบงัเกิด
ในเทวโลก (8/64/205-295/64)   

8.9) เนื0อหาของวิธุรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการรับรู้และการเรียนรู้ปรากฏอยู ่ 8-  เนื0อหา
ไดแ้ก่  8.9.8) เนื0อหาที�กฏุุมพีทั0ง Y คนครั0นไดย้นิขอ้มูลจากพระดาบสทั0งสี�ที�ตนอุปถมัภอ์ยูก็่ประสงคที์�จะไปบงัเกิด
ในสถานที�ต่างๆ คือ คนหนึ�งประสงคจ์ะบงัเกิดเป็นทา้วสกักเทวราช คนหนึ�งประสงคจ์ะบงัเกิดเป็นพระยานาคราช  
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คนหนึ� งประสงค์จะบงัเกิดเป็นพระยาสุบรรณราช และคนหนึ� งประสงค์จะบังเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินในกรุง
อินทปัตต ์ก็ไดข้วนขวายทาํบุญกุศลเพื�อทาํความประสงคข์องตนให้บรรลุผล (9/64/296-483/9) 8.9.-) เนื0อหาที�
พระวธุิรบณัฑิตครั0นถูกพระราชาทั0ง Y ตรัสใหช่้วยคลายความสงสยัของพวกพระองค ์จึงไดทู้ลอธิบายแสดงธรรม
แก่พระราชาทั0ง Y วา่ธรรมทั0ง Y ของเหล่าพระราชาทั0ง Y นั0นถือเป็นสุภาษิตทั0งหมด ทาํให้เหล่าพระราชาทั0ง Y ได้
รับรู้และเรียนรู้ จึงทรงดีพระหฤทยัและทาํการสักการะแก่พระวิธุรบณัฑิตเป็นอนัมาก (9/64/296-483/--) 8.9.V) 
เนื0อหาที�พระนางวมิลาเทวคีรั0นไดส้ดบักิตติศพัท์ของพระวิธุรบณัฑิตในดา้นการแสดงธรรมแลว้ก็มีพระประสงค์
จะไดส้ดบัพระธรรมจากพระวธุิรบณัฑิตบา้งจึงทรงใชอุ้บายลวงวา่เป็นไขแ้ลว้แจง้วา่ตอ้งการจะไดด้วงหฤทยัของ
พระวธุิรบณัฑิต หากไม่ไดก็้คงตอ้งสิ0นพระชนม ์ฝ่ายทา้ววรุณนาคราชเมื�อทรงรับทราบดงันั0นก็ทรงเขา้พระหฤทยั
วา่เป็นเนื0อหฤทยัของวิธุรบณัฑิตจึงไดป้รึกษากบันางอิรันทตีเพื�อหาวิธีการนาํมาให้ได ้(9/64/296-483/-9) 8.9.Y) 
เนื0อหาที�ปุณณกยกัษ์ขี�มา้มโนมยัสินธพวิ�งมาทางอากาศครั0 นไดย้ินเสียงของนางอิรันทตีขบัร้อง เสียงนั0นก็ไดต้ดั
ผิวหนงัเป็นตน้ของปุณณกยกัษเ์ขา้ไปจดเยื�อในกระดูกเพราะเคยอยูร่่วมกนัมาในชาติก่อน  ปุณณกยกัษก็์เกิดความ
รักและรับรู้ถึงความรักที�มีต่อนางอิรันทตีจึงชักม้ากลับมุ่งลงตรงเข้าไปสอบถามให้ทราบเรื� องราวทั0 งหมด 
(9/64/296-483/VV) 8.9.Z) เนื0อหาที�พระเจ้าโกรัพยราชทรงรับทราบว่าพระวิธุรบณัฑิตตดัสินใจที�จะรักษาสัตย์
เดินทางไปกบัปุณณกยกัษ์อย่างแน่นอน จึงไดต้รัสเชิญพระวิธุรบณัฑิตให้แสดงธรรมเพื�อเป็นประโยชน์ในการ
บริหารกิจการบา้นเมืองเป็นครั0 งสุดทา้ย พระวธุิรบณัฑิตก็ไดแ้สดงฆราวาสธรรมถวายแก่พระเจา้โกรัพยราชตามที�
ไดต้รัสเชิญ (9/64/296-483/6Y) 8.9.6) เนื0อหาที�พระวิธุรบณัฑิตไดเ้รียกบุตรธิดามากล่าวสอนถึงขอ้ที�ควรปฏิบติั
เมื�อรับราชการโดยประการต่างๆ รวมถึง ราชวสดีธรรม คือจริยาวตัรของขา้ราชการทั0งหลาย (9/64/296-483/=8) 
8.9.=) เนื0อหาที�พระวธุิรบณัฑิตไดก้ล่าวสอนพระสนมกาํนลัใน และราชบริษทั รวมถึงชาวพระนครทั0งหลายที�ตาม
ไปส่งถึงกฏของไตรลกัษณ์และให้คนเหล่านั0นไม่ประมาทหมั�นบาํเพญ็บุญกุศลต่างๆ มีทานเป็นตน้ (9/64/296-
483/9Z) 8.9._) เนื0อหาที�ราชบริษทั รวมถึงชาวพระนครทั0งหลายไดม้องเห็นปุณณกยกัษพ์าเอาพระวิธุรบณัฑิตวิ�ง
ไปทางอากาศก็รับรู้ว่ามาณพที�มาท้าเล่นสะกากบัพระเจ้าโกรัพยราชนั0นไม่ใช่มนุษยแ์ต่เป็นยกัษ์ จึงเกิดความ
โกลาหลขึ0นอยา่งอื0ออึงพากนัไปเฝ้าพระเจา้โกรัพยราชเพื�อแจง้ใหท้รงรับทราบ (9/64/296-483/85-)  8.9.9) เนื0อหา
ที�พระวธุิรบณัฑิตไดส้นทนากบัวธุิรบณัฑิตจนสามารถรู้ไดว้า่ปุณณกยกัษน์ั0นไดรั้บรู้และเรียนรู้ขอ้มูลมาอยา่งผิดๆ 
จึงมาดาํเนินการที�ผิดตามไปดว้ย จึงไดชี้0แจงและแสดงสาธุนรธรรมให้ปุณณกยกัษฟั์ง ปุณณกยกัษเ์มื�อรับรู้และ
เรียนรู้ถึงสิ�งที�ถูกตอ้งแลว้ก็เลิกลม้ความตั0งใจที�จะฆ่าพระวิธุรบณัฑิตให้สิ0นชีวิตไปในทนัที (9/64/296-483/88V) 
8.9.85) เนื0อหาที�พระวธุิรบณัฑิตไดแ้สดงธรรมกถาแก่ทา้ววรุณนาคราชและพระนางวิมลาเทวีถึงวิธีการที�จะรักษา
ทิพยสมบติัใหด้าํรงอยูต่่อไป ทาํให้ทา้ววรุณนาคราชและพระนางวิมลาเทวีทรงพอพระหฤทยัและตรัสสรรเสริญ 
(9/64/296-483/8-_) 8.9.88) เนื0อหาที�พระเจา้โกรัพยราชไดท้รงสุบินเป็นนิมิตหมายของการกลบัมาโดยปลอดภยั
ของพระวธุิรบณัฑิต และเหตุการณ์ต่างก็เป็นไปตามนั0น (9/64/296-483/8V=) 8.9.8-) เนื0อหาที�พระวธุิรบณัฑิตครั0น
กลบัมายงันครอินทปัตตแ์ลว้ก็ไดป้ฏิบติัหนา้ที�ดงัเดิมทาํการสั�งสอนธรรมแก่มหาชน นบัตน้ตั0งแต่พระเจา้โกรัพย
ราชลงไป ไดบ้าํเพญ็บุญกศุลมีทานเป็นตน้และรักษาอุโบสถกรรม ทาํตนเป็นตวัอยา่งแลว้ชกันาํให้มหาชนกระทาํ
ตาม ครั0นสิ0นอายขุยัแลว้ก็ไปบงัเกิดในเทวโลก แมม้หาชนก็มีคติเช่นเดียวกนั (9/64/296-483/8YY)  

8.85) เนื0อหาของมหาเวสสันดรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการรับรู้และการเรียนรู้ปรากฏอยู ่
-Y   เนื0อหาไดแ้ก่  8.85.8) เนื0อหาที�พระนางอุรัจฉทาไดท้รงสดบัพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจา้ในอดีตในครั0 ง
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แรกก็สามารถบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบนั และครั0 งที�สองก็สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ (10/64/484-
814/6 ) 8.85.-) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชครั0 นทรงทอดพระเนตรเห็นบุรพนิมิต Z ประการบงัเกิดแก่ผุสดีเทพ
กญัญาก็ทรงรับรู้ไดว้า่ผสุดีเทพกญัญานั0นจะตอ้งจุติจากเทวโลกอยา่งแน่นอน(10/64/484-814/8 ) 8.85.V) เนื0อหาที�
ท้าวสักกเทวราชทรงได้อาวชันาการถึงพรที�ได้ทรงประทานแก่พระนางผุสดีก็ทรงทราบว่าสําเร็จไปแล้ว 9 
ประการ ยงัเหลืออีก 8 ประการจึงไดต้รวจดูอายขุองเทวดาในเทวโลกก็ทรงรับรู้วา่อายขุองพระโพธิสัตวห์มดแลว้
จึงไดไ้ปอญัเชิญเพื�อจุติจากเทวโลกบงัเกิดในพระครรภ์ของพระนางผุสดี (10/64/484-814/23 ) 8.85.Y) เนื0อหาที�
พราหมณ์ผูรู้้นิมิตทั0งหลายไดต้รวจดูตามหลกัวิชาของตนแลว้รับรู้วา่ พระเวสสันดรกุมารนั0นเป็นผูย้ินดียิ�งในการ
บาํเพ็ญทานบารมี จึงไดก้ราบทูลพยากรณ์แก่พระเจา้สญชยัตามที�รับรู้นั0น (10/64/484-814/24 ) 8.85.Z) เนื0อหาที�
พระเวสสนัดรทรงคิดใคร่ครวญปรารถนาที�จะบริจาคร่างกายแมชี้วติใหเ้ป็นทาน ทาํให้ปฐพี ภูเขา ทอ้งฟ้าดงัสนั�น
หวั�นไหวไปทั�วทุกทิศ  แม้เหล่าทวยเทพทั0 งหลายได้รับรู้ถึงเจตนาของพระเวสสันดรต่างก็พากันสาธุการ 
(10/64/484-814/37 ) 8.85.6) เนื0อหาที�พระเวสสนัดรกมุารทรงเป็นผูมี้สติปัญญาและความวริิยะอุตสาหะทรงมุ่งมั�น
เล่าเรียนศึกษาศิลปะศาสตร์ทั0งปวงจนสําเร็จภายในพระชนม์เพียง 86 ปี เท่านั0น (10/64/484-814/40) 1.85.=) 
เนื0อหาที�ชาวกรุงสีพีครั0 นไดท้ราบวา่พระเวสสันดรไดพ้ระราชทานชา้งปัจจยนาคให้แก่พราหมณ์ไปต่างก็พากนั
โกรธเคืองต่อพระเวสสนัดร เพราะพวกตนรับรู้และเขา้ใจวา่ชา้งปัจจยนาคนั0นเป็นชา้งคู่บา้นคู่เมืองหากอยูใ่นเมือง
สีพีแลว้จะทาํใหเ้มืองสีพีเจริญรุ่งเรืองดงันั0น ซึ� งการรับรู้และเขา้ใจของชาวพระนครนั0นอาจไม่ตรงตามความเป็น
จริงเพราะสิ�งที�ทาํใหบ้า้นเมืองเจริญก็คือพระเวสสนัดรนั�นเองที�ทรงมีความรู้ความสามารถทาํใหบ้า้นเมืองเจริญ ดงั
จะเห็นได้จากภายหลงัแต่ขบัไล่พระเวสสันดรไปแลว้บ้านเมืองก็ไม่เจริญรุ่งเรืองเหมือนเดิมจนตอ้งพากันไป
อญัเชิญพระเวสสนัดรกลบัมาครองราชยบ์า้นเมืองจึงเจริญยิ�งๆ ขึ0นไป (10/64/484-814/58 ) 8.85._) เนื0อหาที�พระ
เวสสนัดรก่อนที�จะเสด็จไปประทบัอยูใ่นป่าก็ตรัสเรียกพระนางมทัรีมาใหโ้อวาทเพื�อสร้างบุญมีทานเป็นตน้ ใหรั้ก
และเอ็นดูในพระโอรสและพระธิดาเป็นตน้ (10/64/484-814/68 ) 8.85.9) เนื0อหาที�ชนทั0 งหลายครั0 นเห็นพระ
เวสสนัดรและพระนางมทัรีพร้อมทั0งพระโอรสและธิดาก็ไปทูลแจง้แก่พระยาเจตราชทั0งหลาย เหล่าพระยาเจตราช
ทั0งหลายเมื�อทรงทราบความแลว้ก็รีบเสด็จออกมาตอ้นรับและตรัสถามถึงความเป็นมาเป็นไปต่างๆ ครั0นทรงทราบ
แลว้ก็ทูลเชิญพระเวสสนัดรใหเ้สวยราชยใ์นมาตุลนครแต่พระเวสสนัดรทรงปฏิเสธแลว้ตรัสอธิบายเหตุผลให้ทรง
ทราบโดยทั�วกันว่าไม่ต้องการให้เกิดความขดัแยง้ระหว่างมาตุลนครกับกรุงสีพีและขดัพระดํารัสพระบิดา 
(10/64/484-814/91) 8.85.85) เนื0อหาที�พระยาเจตราชทั0งหลายได้ตามเสด็จส่งพระเวสสันดรและพระนางมทัรี
พร้อมทั0งพระโอรสและธิดาเป็นระยะทาง 8Z โยชน์และไดทู้ลบอกหนทางที�จะเสด็จไปยงัเขาวงกตอีก 8Z โยชน์ 
โดยละเอียด เพื�อการเสด็จไปโดยสวสัดิภาพไม่หลงทาง (10/64/484-814/98 ) 8.85.88) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราช 
ทรงทราบวา่พระเวสสันดรและพระนางมทัรีพร้อมทั0งพระโอรสและพระธิดาเสด็จถึงป่าหิมพานแลว้ควรที�จะได้
ปัจจยั Y โดยสะดวก จึงไดต้รัสสั�งให้วิสสุกรรมเทพบุตรไปดาํเนินการเพื�อถวายปัจจยั Y มีอาหารเป็นตน้ให้แลว้
เสร็จ (10/64/484-814/100 ) 8.85.8-) เนื0อหาที�พราหมณ์หนุ่มทั0งหลายไดเ้ห็นอาจารสมบติัของนางอมิตตตาปนาที�
ปฏิบติัต่อพราหมณ์ชูชกอยา่งไม่บกพร่องแลว้ปรารถนาจะให้ภริยาของพวกตนเป็นเช่นนั0นบา้งจึงไดคุ้กคามภริยา
ของพวกตนปฏิบติัตนอย่างเช่นนางอมิตตตาปนา (10/64/484-814/106) 8.85.8V) เนื0อหาที�พรานเจตบุตรครั0 นถูก
พราหมณ์ชูชกลวงว่าเป็นทูตที�พระราชากรุงสีพีส่งมาก็รับรู้และเขา้ใจตามนั0นไดท้าํการตอ้นรับพราหมณ์ชูชกให้
เสบียงทางและบอกทางที�จะดาํเนินไปยงัเขาวงกตโดยละเอียด (10/64/484-814/115 ) 8.85.8Y) เนื0อหาที�พระอจัจุต
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ฤๅษีครั0นถูกพราหมณ์ชูชกลวงวา่เดินทางมาเพื�อที�จะชื�นชมบารมีของพระเวสสันดรเพราะตนยงัไม่เคยเห็นก็รับรู้
และเขา้ใจตามนั0นได้ทาํการตอ้นรับพราหมณ์ชูชกให้เสบียงทางและบอกทางที�จะดาํเนินไปยงัเขาวงกตโดย
ละเอียด (10/64/484-814/123) 8.85.8Z) เนื0อหาที�พระนางมทัรีทรงสุบินเป็นลางบอกเหตุวา่จะมีผูม้าขอพระโอรส
และพระธิดาทาํให้ตอ้งพลดัพรากจากกนั จึงไดไ้ปทูลแจง้ให้พระเวสสันดรทรงรับทราบ ฝ่ายพระเวสสันดรครั0 น
ทรงทราบแลว้ก็ทรงรู้ไดว้า่จะมีผูม้าขอพระโอรสและพระธิดาในวนัรุ่งขึ0นแต่ไม่ทรงปรารถนาใหพ้ระนางมทัรีเป็น
ทุกขโ์ทมนสัจึงไดต้รัสแกพ้ระสุบินเป็นอยา่งอื�น (10/64/484-814/125) 8.85.86) เนื0อหาที�เหล่าเทวดาทั0งหลายในป่า
หิมพานตต์่างไดย้นิเสียงพิลาปรําพนัของพระชาลีและพระกณัหาชินาดว้ยโสตทิพยก็์มีดวงหฤทยัประหนึ�งจะแตก
พินาศไป จึงมาปรึกษากนัเพื�อที�จะห้ามมิให้พระนางมทัรีเสด็จกลบัมาพบกบัพระโอรสและพระธิดาทั0งสอง ดว้ย
เกรงว่าพระนางมทัรีจะทาํอนัตรายในการบาํเพ็ญปุตตทานของพระเวสสันดร(10/64/484-814/150) 8.85.8=) 
เนื0อหาที�พระนางมทัรีเกิดลางบอกเหตุต่างๆ เช่นผลไมที้�เคยออกผลก็ไม่มีผลให้เก็บเป็นตน้ เพื�อให้พระนางมทัรี
ทรงรับรู้วา่มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ0น ณ อาศรมบท (10/64/484-814/152) 8.85.8_) เนื0อหาที�พระนางมทัรีครั0 น
ทรงทราบวา่พระเวสสนัดรทรงบริจาคพระโอรสและพระธิดาใหแ้ก่พราหมณ์ไปแลว้ก็ทรงอนุโมทนาร่วมกบัพระ
สวามีเพราะทรงรับรู้และเขา้ใจในพระอธัยาศรัยของพระสวามี แมเ้หล่าทวยเทพทั0งหลายก็ต่างพากนัสาธุการดั�ง
สนั�นหวั�นไหวไปทั�วทุกทิศ (10/64/484-814/157) 8.85.89) เนื0อหาที�ท้าวสักกเทวราชครั0 นทรงรับทราบว่าพระ
เวสสนัดรไดท้รงบริจาคปุตตทานแลว้ ก็ทรงคิดใคร่ครวญต่อไปวา่หากมีใครมาทูลขอพระนางมทัรีไปอีกก็จะทรง
อยู่ในป่าแต่ผูเ้ดียวไม่มีผูอุ้ปัฏฐากก็จะทรงลาํบาก จึงไดท้รงแปลงเพศเป็นพราหมณ์ไปทูลขอพระนางมทัรีและ
มอบถวายคืนพร้อมทูลขอปฏิญญาเพื�อที�จะไม่บริจาคใหผู้อื้�นอีก (10/64/484-814/159) 8.85.-5) เนื0อหาที�เหล่าทวย
เทพมีทา้วสกักเทวราชเป็นตน้ครั0 นไดรั้บทราบถึงการบริจาคมหาทานของพระเวสสันดรเพื�อพระโพธิญาณแลว้ก็
ทาํการสรรเสริญสาธุการมีเสียงสนั�นหวั�นไหวเป็นอนัเดียวกนั(10/64/484-814/166) 8.85.-8) เนื0อหาที�พระเจ้า   
สญชยัทรงสุบินเป็นนิมิตหมายวา่จะไดพ้บกบัพระญาติกล่าวคือพระชาลีและพระกณัหาชินา (10/64/484-814/171) 
8.85.--) เนื0อหาที�พระเวสสันดรเมื�อไดส้ดบัเสียงกึกก้องของกองทพัที�มาตอ้นรับกลบัพระนคร ก็ทรงตกพระ
หฤทยักลวับ่นเพอ้ไปดว้ยเขา้พระหฤทยัผิดคิดวา่ขา้ศึกมาลอ้มเพื�อจะปลงพระชนม ์แต่เมื�อพระนางมทัรีมากราบทูล
ข่าวสารที�ถูกตอ้งใหท้รงทราบ โดยการใหร้ะลึกถึงที�พระองคไ์ดข้อพรไวก้บัทา้วสกักเทวราชจึงไดส้ติพิจารณาเห็น
ตามความจริง(10/64/484-814/185) 8.85.-V) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชทรงรับรู้วา่กษตัริยท์ั0ง 6 พระองคพ์ร้อมทั0ง
ราชบริษทัต่างก็ถึงแก่วิสัญญีภาพไม่มีผูห้นึ� งผูใ้ดช่วยเหลือกันได้จึงได้ทรงบันดาลให้ฝนโปกขรพรรษตกใน
ท่ามกลางชนเหล่านั0 น (10/64/484-814/191) 8.85.-Y) เนื0 อหาที�ท้าวสักกเทวราชทรงรับรู้พระดําริของพระ
เวสสนัดรที�ประสงคจ์ะบริจาคทานจึงไดท้รงบนัดาลใหฝ้นรัตนะทั0ง = ประการตกราวกบัฝนลูกเห็บ ทาํบริเวณพระ
นครทั0งสิ0นเตม็ไปดว้ยรัตนะทั0งหลายสูงประมาณเท่าเข่า (10/64/484-814/199) 

2) ความสอดคล้องกันระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการรับรู้และ
การเรียนรู้และองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัการรับรู้และการเรียนรู้ มดีงันี  

เกี�ยวกับการรับรู้ มีเนื0อหาหมายรวมถึงกระบวนการที�แต่ละบุคคลคดัเลือก การรวบรวม
จดัระบบ และการตีความหมายเกี�ยวกบัสิ�งเร้า จนเกิดเป็นภาพรวมของสิ�งนั0นๆโดยใชค้วามรู้ ประสบการณ์และ
ความเขา้ใจของแต่ละบุคคล อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.8Y) (5/63/303-568/194)  สมดว้ยทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย 
อาทิเช่น เชอร์เมอร์ฮอร์น, ฮนัท์ และออสบอร์น (Schermerhorn, Hunt and Osborn) ที�ไดใ้ห้ความหมายของการ
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รับรู้ไวว้่า หมายถึง กระบวนการทั0งหมดซึ� งบุคคลไดรั้บ รวบรวมจดัระบบ และตีความสารสนเทศนั0นจาก
สิ�งแวดลอ้มของบุคคลนั0น1733 และ คาส์ตและโรเซนวิก (Kast and Rosenzweig) ที�ไดก้ล่าวไวว้่า  การรับรู้เป็น
พื0นฐานในการเขา้ใจถึงพฤติกรรม เพราะสิ�งเร้าที�มากระทบอินทรียน์ั0น ถา้บุคคลไม่รับรู้ก็จะไม่มีผลมาสู่พฤติกรรม 
ซึ� งบุคคลจะรับรู้แตกต่างกนัจากประสบการณ์เดิม  แรงกระทบจากภายนอก เช่น ความเครียด พลงัของกลุ่มและ
ระบบการใหร้างวลั เป็นตน้ ซึ�งในกระบวนการนี0จะมีสิ�งที�เหมือนกนั คือ การเลือกรับรู้ การตีความ และการเติมให้
สมบูรณ์ โดยไดอ้ธิบายไวว้า่ บุคคลจะเลือกรับรู้ในสิ�งที�ตนพอใจและปฏิเสธสิ�งที�รบกวนจิตใจแลว้ตีความออกมา
ตามประสบการณ์เดิมและค่านิยม ส่วนการเติมให้สมบูรณ์ คือการที�คนเราเติมภาพหรือเหตุการณ์ตามแนวโนม้ที�
จะเกิดขึ0นใหก้ลายเป็นภาพหรือสถานการณ์ที�มีความสมบูรณ์ 

เกี�ยวกบัการรับรู้ มีการเกิดขึ0นเป็นกระบวนการ กล่าวคือ การเลือกรับรู้ขอ้มูล  การรวบรวม
จดัระบบขอ้มูล การตีความขอ้มูล อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.6.8) (6/64/1-122/3) สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย 
อาทิเช่น เชอร์เมอร์ฮอร์น, ฮนัท ์และออสบอร์น (Schermerhorn, Hunt and Osborn) ที�ไดก้ล่าวถึงกระบวนการรับรู้
วา่ เป็นการประมวลผลขอ้มูลที�ตดัสินการรับรู้ของบุคคล และผลที�เกิดขึ0น ขั0นตอนการประมวลผลขอ้มูล แบ่งเป็น 
4 ขั0นตอน ไดแ้ก่ 1) ความตั0งใจและเลือกขอ้มูล 2) การรวบรวมจดัระบบขอ้มูล  3) การตีความขอ้มูล และ 4) การ
ปรับปรุงขอ้มูล ดงักล่าวแลว้ และสิริอร วชิชาวธุ ที�ไดแ้บ่งกระบวนการรับรู้ออกเป็น 3 ขั0นตอน ไดแ้ก่ 8) การเลือก
รับรู้สิ�งเร้า -) การจดัระเบียบและประเภทของสิ�งเร้า และ V) การตีความสิ�งเร้า ดงักล่าวแลว้ 

เกี�ยวกับการรับรู้ มีสิ�งที�ทาํให้การรับรู้คลาดเคลื�อนไปจากความเป็นจริงปรากฏอยู่เช่นกัน 
กล่าวคือ ผลฮาโล (Halo Effect) อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.8) (2/63/75-154/3) การมองแบบเหมารวม อาทิเช่น เนื0อหา
ที� 8._.8) (8/64/205-295/18) ความคาดหวงั อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.85.=) (10/64/484-814/58 ) การกล่าวโทษผูอื้�น อาทิ
เช่น เนื0อหาที� 8.=.V)  (7/64/123-204/15) ซึ�งเป็นการทาํใหผู้อื้�นเป็นทุกขเ์พื�อใหต้นเองเป็นสุข หรือเปรียบไดก้บัการ
โทษผูอื้�นเพื�อให้ตนเองมีความรู้สึกดี สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น สุรชยั ตรัยศิลานนัท์ ที�ได้
กล่าวถึงสิ�งที�ทาํใหก้ารรับรู้คลาดเคลื�อนไปจากความเป็นจริงไดแ้ก่ 1) ผลฮาโล (Halo Effect) 2) การมองแบบเหมา
รวม 3) ความคาดหวงั และ 4) การกล่าวโทษผูอื้�น (Projection) ดงักล่าวแลว้ 

เกี�ยวกบัการเรียนรู้ มีเนื0อหาหมายรวมถึงการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมจากเดิมไปสู่พฤติกรรม
ใหม่ที�ถาวร และพฤติกรรมใหม่นี0 เป็นผลมาจากประสบการณ์หรือการฝึกฝน มิใช่ผลจากการตอบสนองจาก
ธรรมชาติ สญัชาตญาณ อุบติัเหตุ หรือความบงัเอิญใดๆ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8._._) (8/64/205-295/64) สมดว้ยทศันะ
ของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น พลอนท์นิก และ มอลเลนนวัร์ (Plontnik and Mollenauer) ที�ไดใ้ห้ความหมาย
ของการเรียนรู้วา่ หมายถึง การเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมที�ถาวร ซึ�งมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมจากประสบการณ์ที�
ไดรั้บ พฤติกรรมจากการเรียนรู้แสดงออกมาทางวาจาทางความคิด และทางการกระทาํ ซึ� งเกิดจากระบบการสั�ง
การของสมอง1734  

เกี�ยวกบัการเรียนรู้ ประกอบดว้ยวธีิการเรียนหลายลกัษณะ กล่าวคือ  

                                                 

1733J. R. Schermerhorn, J.G. Hunt and R.N. Osborn,Organizational Behavior, 7th ed. (New 
York: John Wiley & Sons, Inc., 2000), 8. 

1734Rod Plotnik and Sandra Mollenauer, Introduction to Psychology (New York: Newbery 
Award Records Inc.,1986), 202. 
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การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.88) (1/63/1-74/855) สมดว้ยการเรียนรู้ดว้ย
การนําตนเอง (self-directed learning)ตามทัศนะของกาเย่ (Gange',1987), (Burrows,1997), บลัมเบอร์ก 
(Blumberg,2000), และอีเวนเซน(Evensen,2000) ดงักล่าวแลว้ 

การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา อาทิเช่น เนื0อหาที� 8._.-) (8/64/205-295/22)  สมดว้ยการเรียนรู้
โดยใชก้รณีศึกษา (case based learning) ตามทศันะของอีสตนั (Easton,1992), สมิทและราแกน (Smith and Ragan, 
1999) ดงักล่าวแลว้   

การเรียนรู้ตามสถานการณ์ อาทิเช่น 8._._) เนื0อหาที� (8/64/205-295/64)  สมดว้ยการเรียนรู้ตาม
สถานการณ์ (situated learning) ตามทศันะของวลิสนั(Wilson,1995) ดงักล่าวแลว้  

การเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั อาทิเช่น  เนื0อหาที� 8.V.85) (3/63/155-213/87) สมดว้ยการเรียนรู้ดว้ย
การปฏิบติั (action learning) ตามทศันะของเรแวนส์ (Revans, 1980), อินกลิส (Inglis, 1994), มาร์ควอร์ท 
(Marquardt,1999) ดงักล่าวแลว้   

การเรียนรู้จากประสบการณ์ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Y.Z) (4/63/213-302/20) สมดว้ยการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ (experiential learning) ตามทศันะคิดของคอลบ์ (Kolb 1976, Kolb,1984) และอานุภาพ เลขะกุล 
(2550) ดงักล่าวแลว้ 

การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.6) (5/63/303-568/95) สมดว้ยการ
เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั (problem based learning) ตามทศันะของนกัการศึกษาหลายท่านมี  แบร์โรวส์ และ
แทมบลิน (Barrows  and  Tymblyn,89_5),  อิงเกล  (Engle,899=), แบรนดา้ (Branda,89_6), ยลัซิน และคณะ 
(Yalcin and Others,-556 ), อานุภาพ เลขะกุล (-ZZ5), วชัรา เล่าเรียนดี (-ZZ5) ), ทิศนา แขมมณี (2552) เป็นตน้ 
ดงักล่าวแลว้ 

I) ความแตกต่างกนัระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการรับรู้และการ

เรียนรู้และองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัการรับรู้และการเรียนรู้ มดีงันี  
เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการรับรู้นั0นนอกจากจะรับรู้ทางดา้น ตา  หู 

จมูก ลิ0น กาย ถึงเรื�องต่างๆ ดงักล่าวแลว้ ยงัสามารถรับรู้ทางใจไดด้ว้ย ซึ� งในทางพระพุทธศาสนานั0นไดก้ล่าวถึง
การรับรู้ไวถึ้ง 6 ประการ เรียกวา่ วญิญาณ 6ไดแ้ก่ 8) จกัษุวิญญาณ คือ รู้รูปดว้ยตา -) โสตวิญญาณ คือ รู้เสียงดว้ย
หู V) ฆานวิญญาณ คือ  รู้กลิ�นจมูก Y) ชิวหาวิญญาณ คือ รู้รสดว้ยลิ0น Z) กายวิญญาณ คือ รู้สิ�งที�ถูกตอ้งดว้ยกาย 
และ 6) มโนวิญญาณ คือ รู้ธรรมมารมณ์ดว้ยใจ  ผ่านช่องทางการรับรู้ 6 ประการ ไดแ้ก่ ทวาร 6 ไดแ้ก่ 8) จกัษุ
ทวาร คือ ตา -) โสตทวาร คือ หู V) ฆานทวาร คือ จมูก Y) ชิวหาทวาร คือ สิ0น Z) กายทวาร คือกาย และ 6) มโน
ทวาร คือใจ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.-) (1/63/1-74/-6) ดงันั0นจะเห็นไดว้า่เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�
เกี�ยวกบัการรับรู้กล่าวถึงการรับรู้ที�ครอบคลุมและละเอียดกวา่องค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัการรับรู้ที�กล่าวถึง
ช่องทางการรับรู้และการรับรู้เพียง Z ประการเท่านั0น สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น เคริน, ฮาร์ด
เล่ย ์และรูเดลรัส (Kerin, Hartley and Rudelius) ที�ไดใ้ห้ความหมายของการรับรู้ไวว้า่ หมายถึง กระบวนการที�แต่
ละคนเลือกสรร (Selects) จดัระเบียบ (Organizes) และตีความ (Interprest) เกี�ยวกับสิ�งกระตุน้ (Stimulus) โดย
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อาศยัประสาทสมัผสัทั0งหา้ เพื�อสร้างภาพที�มีความหมายออกมา1735 และ ลกัขณา สริวฒัน์ ที�ไดก้ล่าวไวว้า่การรับรู้
เป็นกระบวนการที�เกิดขึ0นโดยสิ�งเร้าจากภายนอกเขา้มากระทบระบบประสาทสมัผสัที�ทาํหนา้ที�รับความรู้สึก แลว้
ส่งขอ้มูลการรู้สึกนั0นไปยงัสมองซึ� งประกอบดว้ย การมองเห็น การไดย้ิน การไดก้ลิ�น การรู้รส และการสัมผสัผิว
ซึ� งเป็นบทบาทของประสาทสัมผสัทั0ง 5 ของการรับรู้ ดงักล่าวแลว้ นอกจากนี0 เนื0อหาของมหานิบาตชาดกใน
ประเด็นที�เกี�ยวกับการรับรู้ยงัปรากฏออกมาในลกัษณะต่างๆ กล่าวคือ ความฝัน ซึ� งอาจจัดอยู่ในจาํพวกมโน
วญิญาณ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.8) (5/63/303-568/2) การทาํนาย อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Y.Y) (4/63/213-302/14) หรือ 
ลางบอกเหตุการณ์ต่างๆ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.85.8=) (10/64/484-814/152)  

เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการรับรู้นั0นนอกจากจะรับรู้ถึงขอ้มูลในอดีต
และปัจจุบนัแลว้ยงัสามารถรับรู้ขอ้มูลล่วงหนา้ในอนาคตได ้ส่วนองคค์วามรู้การบริหารนั0นจะกล่าวถึงการรับรู้ใน
ปัจจุบนัและการรับรู้ขอ้มูลในอดีต  และหากจะตอ้งการรับรู้ขอ้มูลในอนาคตก็เป็นเพียงการคาดคะเน ซึ�งสิ�งต่างๆที�
คาดคะเนนั0นอาจเกิดขึ0นหรือไม่เกิดขึ0นก็ไดต้ามเหตุปัจจยั นั�นก็หมายความวา่ ไม่มีความแน่นอนหรือไม่มีความ
เที�ยงตรง แต่สาํหรับเนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการรับรู้ โดยเฉพาะในส่วนของญาณจะเป็น
ขอ้มูลที�เป็นความจริงไม่คาดเคลื�อนการรับรู้ถึงสิ�งใดในอนาคตสิ�งนั0นก็จะเกิดขึ0นหรือมีอยู่จริงทุกประการ ซึ� ง
เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการรับรู้ดงักล่าวนั0นมิอาจพิสูจน์ไดด้ว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
เพราะวา่วธีิการทางวทิยาศาสตร์นั0นจาํกดัอยูเ่พียงประสาททั0ง Z กล่าวคือ ตา  หู จมูก ลิ0น กาย ดงักล่าวแลว้ 

เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการเรียนรู้นั0นกล่าวถึงวธีิการเรียนรู้เพื�อใหเ้กิด
ความรู้หรือปัญญานั0นอยู ่V ลกัษณะ กล่าวคือ 8) การเรียนรู้เพื�อให้เกิดความรู้โดยการฟัง -) การเรียนรู้เพื�อให้เกิด
ความรู้โดยการคิด อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.Z) (2/63/75-154/21)  และ V) การเรียนรู้เพื�อให้เกิดความรู้โดยการภาวนา 
อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.86) (2/63/75-154/101) ซึ� งจะเห็นไดว้า่วิธีการเรียนรู้โดยการฟังและการคิดดงักล่าวนั0นเป็น
สิ�งที�ปรากฏใหเ้ห็นในองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัการเรียนรู้โดยทั�วไปไม่แปลกแตกต่างกนั แต่มีขอ้ที�แตกต่าง
กนัคือการเรียนรู้เพื�อใหเ้กิดความรู้โดยการภาวนา โดยเฉพาะผลที�ไดจ้ากการเรียนรู้ กล่าวคือ ผลที�ไดจ้ากการเจริญ
ภาวนา หรือภาวนามยปัญญาในมหานิบาตชาดกหรือพระพทุธศาสนาจะมุ่งถึงปัญญาที�เหนือธรรมดาซึ� งในส่วนที�
เป็นโลกิยะคืออภิญญา Z และสมาบติั _ และในส่วนที�เป็นโลกุตระคือ มรรค Y ผล Y และนิพพาน 8  ส่วนองค์
ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัการเรียนรู้เพื�อใหเ้กิดความรู้โดยการภาวนาที�มีปรากฏโดยลกัษณะสามญัทั�วไป อาทิเช่น 
ทฤษฎีการเชื�อมโยงของธอร์นไดค ์(thorndike) ที�กล่าวถึงการเรียนรู้ที�เกิดจากการเชื�อมโยงระหวา่งสิ�งเร้ากบัการ
ตอบสนองโดยที�ตอบสนองมกัออกมาในรูปแบบต่าง ๆ หลายรูปแบบจนกวา่จะพบรูปแบบที�ดีหรือเหมาะสมที�สุด 
ที�เรียกวา่ การลองผิดลองถูก (Trial and Error) ซึ�งอาจนาํมาประยกุตใ์ชก้บัการเรียนการสอนโดยให้ผูเ้รียนลองผิด
ลองถูกดว้ยตนเองจนกวา่จะพบวิธีการเรียนที�ดีที�สุด และทฤษฎีการวางเงื�อนไขแบบอาการกระทาํของสกินเนอร์ 
(Skinner) ที�มีหลกัการเรียนรู้เน้นให้เกิดพฤติกรรมหรือการกระทําก่อนแล้วจึงเสริมแรงทีหลงั ซึ� งอาจนํามา
ประยกุตใ์ชก้บัการเรียนการสอนโดยการทาํใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยมีคาํตอบที�ถูกตอ้งไวเ้ป็นการเสริมแรง 
ซึ�งอาจเรียกวา่ “learning by doing”  แต่ผลที�เกิดจากการเรียนรู้ก็ยงัคงเป็นความรู้ที�สามญัทั�วไป 

                                                 

1735Roger Kerin, Steven Hartley, and William Rudelius, Marketing: The Core (New York: 
McGraw-Hill,Inc., 2004),106. 
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เนื�องดว้ยเหตุที�กล่าวขา้งตน้เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการเรียนรู้นั0นเป็น
การเรียนรู้ที�รู้จบที�เรียกว่า พน้โลกหรือโลกุตระ กล่าวคือการเรียนรู้ตามกระบวนการของไตรสิกขา ไดแ้ก่ ศีล 
สมาธิ และปัญญา จนสามารถเขา้ถึงความเป็นอริยชนในระดบัสูงสุดกล่าวคือ พระอรหันต ์สามารถที�จะทาํลายอา
สวะกิเลสอยู่จบพรหมจรรยกิ์จอื�นที�จะพึงทาํ (ศึกษา) ยิ�งกว่า ไม่มีอีก (วุสิตงั พรัหมจริยงั กตงั กรณียงั นาปรัง 
อิตถตัตายะ) เรียกวา่ พระอเสขบุคคล คือ บุคคลผูไ้ม่ตอ้งศึกษา อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.85.8) (10/64/484-814/6 ) ส่วน
องคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัการเรียนรู้นั0นเป็นการเรียนรู้ที�ไม่รู้จบ ยงัคงเปลี�ยนแปลงไปตามโลกที�เรียกวา่ ยงัไม่
พน้โลกหรือโลกิยะ ตวัอยา่งเช่น การเรียนรู้ที�เกิดความเชื�อวา่โลกแบนในยคุหนึ�ง แต่ผ่านมาอีกยคุหนึ�งเมื�อพิสูจน์
ให้ เ ห็นเป็นที�ประจักษ์แล้วก็เปลี�ยนความเชื� อไปตามความเป็นจริงว่า โลกกลม เช่นกับการเรียนรู้ใน
พระพทุธศาสนาที�ทาํให้เกิดปัญญาระดบัโลกุตระ ซึ� งกล่าวไวต้ั0งแต่เริ�มแรกแลว้วา่โลกกลมดุจผลมะขามป้อม ดงั
จะพิจารณาไดจ้ากองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัการเรียนรู้ทั0งหลายดงักล่าวแลว้ 

ความรู้ในมหานิบาตชาดกนั0 นมีแหล่งที�มาหลายประการด้วยกัน ได้แก่ 8) สชาติปัญญา 
กล่าวคือปัญญามีมาพร้อมกบักาํเนิด อาทิเช่น เนื0อหาที� 8._.V) (8/64/205-295/29)  -) วิปัสสนาปัญญา คือ ปํญญาที�
เกิดจากการเห็นแจง้ ซึ�งจดัเป็นปัญญาในระดบัโลกตุระ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.85.8) (10/64/484-814/6 ) ซึ�งภาวนามย
ปัญญาในส่วนสมถะกล่าวคือปัญญาที�เหนือธรรมดาที�เป็นโลกิยะ ไดแ้ก่ อภิญญา Z และสมาบติั _ ก็น่าจะจดัอยูใ่น
ปัญญาประเภทนี0 เพราะสมถะถือวา่เป็นบาทของวิปัสสนา และ V) ปาริหาริกปัญญา หมายถึง  ปัญญาที�กาํหนดนาํ
กิจทุกอยา่ง มีการเรียน การไต่ถาม การทาํภาวนา เป็นตน้โดยสัมปชญัญะคือความรู้ตวัทั�วพร้อม ซึ� งท่านจะมุ่งถึง
ปัญญาประกอบในการบริหารกมัมฏัฐานเป็นหลกั อาจกล่าวไดว้า่ปัญญาที�เกิดทนัขณะปัจจุบนันธรรมหรือปัญญา
ที�เกิดในปัจจุบนั ในด้านอื�นอาจเทียบได้กบัปัญญาประกอบในการบริหารกิจต่างๆ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.=) 
(5/63/303-568/120) ซึ� งสามารถสรุปไดว้่า แหล่งที�มาของความรู้ในมหานิบาตชาดกปรากฏอยู่ V ประการ คือ 
ความรู้ติดมากบัตวั อนัเป็นส่วนอดีต ความรู้ในขณะประกอบกิจต่างๆ อนัเป็นส่วนปัจจุบนั และความรู้ที�เกิดจาก
การเห็นแจง้ อนัเป็นส่วนผลที�เกิดจากการเรียนรู้หรือส่วนอนาคต ซึ�งองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัการเรียนรู้ตาม
ทศันะของนกัวิชาการทั0งหลายอาจแตกต่างกนัไป อาทิเช่น พลาโต ้(Plato) นกัปราชญช์าวกรีกมีความคิดเห็นว่า
คนเรามีความรู้ติดตวัมาแต่กาํเนิด นั�นคือเรารู้จกัความงามความดีและความจริงทั0งหลายทั0งปวงเมื�อเริ�มมีชีวิต ส่วน
อริสโตเติล (Aristotle) นกัปราชญ์อีกท่านหนึ�งกลบัเห็นวา่คนเราเกิดมามีจิตใจวา่งเปล่า ทุกสิ�งทุกอย่างเรียนรู้เอา
ภายหลงัทั0งสิ0นและในการเรียนรู้นั0นคนเราใชห้ลกัความต่อเนื�อง (Contiguity) ความเหมือน (Similarity) และความ
แตกต่าง (Contrast) ทั0งนี0ปราชญช์าวองักฤษอีกท่านชื�อจอห์น ลอ๊ค (John Locke) เห็นดว้ยกบัแนวคิดของ Aristotle 
เกี�ยวกบัการเรียนรู้โดยอาศยัหลกัดงักล่าว แต่ท่านเสนอแนะเพิ�มเติมวา่การเรียนรู้เกิดจากความตั0งใจ (Attention) 
การทาํซํ0 า (Repetition) และ ความพึงพอใจ - ความเจ็บปวด (Pleasure-Pain) อนึ� งจอห์น ล๊อค คือเจา้ของความคิด
เรื�อง "tabula rasa" ที�ว่าจิตใจเด็กแรกเกิดว่างเปล่าเปรียบดงัผา้ขาว ครั0 นโตขึ0นเป็นผูใ้หญ่ก็ค่อย ๆ เรียนรู้จาก
ประสบการณ์นั�นเอง  ซึ�งสรุปรวมไดเ้ป็น - ส่วนคือ ความรู้ที�ติดตวัมาแต่กาํเนิดและความรู้ที�เกิดจากการเรียนรู้  

กระบวนการเรียนรู้ในมหานิบาตชาดกหรือในพระพทุธศาสนานั0นจะมุ่งเอาเจตนาคือจิตใจเป็น
หลกั  กระบวนการเรียนรู้เกิดจากสิ�งเร้า ร่างกาย และจิตเป็นผูรู้้อารมณ์ต่างๆ   จิตเป็นผูรั้บรู้เรียนรู้หรือจดจาํมิใช่
ร่างกายกล่าวคือสมอง สงัเกตไดจ้ากเตมิยชาดก ดว้ยร่างกายกล่าวคือสมองของพระเตมิยกุมารที�อยูใ่นในอดีตชาติ
นั0นสูญสลายไปแลว้ไม่สามารถนาํเอามาเป็นส่วนหนึ�งของร่างกายในชาติที�เป็นพระเตมิยกุมารได ้แต่ผูที้�จดจาํสิ�ง
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ต่างๆไม่วา่ดีหรือไม่ดีที�ติดมากบัตวัของพระเตมิยกุมารกล่าวคือสชาติปัญญานั0นคือจิต  อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.-) 
(1/63/1-74/-6) หรือในมหานารทกสัสปชาดกก็เช่นกนั พระนางรุจาราชธิดาก็ดี อลาตอมาตยก็์ดี นายวีชกะก็ดี ต่าง
ก็สามารถรับรู้เรื� องต่างๆ ในอดีต ซึ� งผูรู้้นั0นคือจิตเพราะร่างกายกล่าวคือสมองนั0นได้เน่าสลายไปแลว้ไม่อาจ
นาํไปสู่อีกภพภูมิอื�นได ้ผูที้�ไปสู่ภพภูมิใหม่ก็คือจิตที�รับรู้เรียนรู้หรือจดจาํอารมณ์ต่างๆทั0งดีและไม่ดี อาทิเช่น 
เนื0อหาที� 8._.V) (8/64/205-295/29)  ซึ� งต่างจากองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัการเรียนรู้ที�จะมุ่งเน้นไปในดา้น
ร่างกายที�ตอบสนองต่อสิ�งเร้า สมดว้ยทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น สุดาทิพย ์บุษมงคล ที�ไดก้ล่าวไวว้า่ 
กระบวนการเรียนรู้ เป็นกระบวนการต่อเนื�องเชื�อมโยงจากการรับรู้ กล่าวคือ เมื�อประสาทสมัผสักระทบสิ�งเร้าและ
เกิดความรู้สึกส่งไปยงัสมอง สมองบนัทึกความรู้สึกนั0นไวเ้ป็นประสบการณ์และเมื�ออวยัวะรับสัมผสักระทบกบั
สิ�งเร้าเดิมอีก สามารถระลึกได ้(Recall) หรือจาํได ้(Recognition) ก็ถือวา่เกิดการเรียนรู้ขึ0น  

เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการเรียนรู้นั0นไดก้ล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้
ที�เป็นสจัจธรรม ใชไ้ดต้ลอดกาล  เกิดขึ0นก่อน  และเป็นตน้ฉบบัขององคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัการเรียนรู้ใน
ปัจจุบนับางประการ ยกตวัอย่างเช่น อริยสัจจ์ Y อนัเป็นหลกัที�พระพุทธองคไ์ดต้รัสรู้และนาํมาเผยแผ่ตรัสสอน
ชาวโลกทั0งหลาย อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.-) (1/63/1-74/-6) ซึ�งจะพิจารณาเห็นไดว้า่ พระเตมิยกุมารนั0นทรงให้หลกั
อริยสัจ Y ไดแ้ก่ ทุกข์ กล่าวคือ ปัญหา ซึ� งเป็นปริญไญยธรรมคือสิ�งที�ควรกาํหนดตระหนักรู้ตามความเป็นจริง 
สมุทยั กล่าวคือ สาเหตุของปัญหาซึ� งเป็น ปหาตพัพธรรมคือสิ�งที�พึงละกาํจดัให้หมดไป นิโรธ กล่าวคือ สภาพที�
สิ0นปัญหาหรือแกไ้ขปัญหาไดซึ้�งเป็นสจัฉิกาตพัพธรรมคือสิ�งที�ควรบรรลุถึง และ มรรค กล่าวคือ วิธีการแกปั้ญหา
ซึ�งเป็นภาเวตพัพธรรมคือสิ�งที�ควรดาํเนินการลงมือปฏิบติั มาเป็นกระบวนการในการเรียนรู้ ดงันั0นจึงอาจกล่าวได้
วา่ เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการเรียนรู้นั0นไดก้ล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้ที�เป็นตน้ฉบบั
หรือตน้แบบ (original) เพราะมีปรากฏมาแลว้เนิ�นนาน ครั0นต่อมาภายหลงัเมื�อพระธรรมคาํสั�งสอนหรือคาํภีร์ทาง
พระพทุธศาสนาไดแ้ผข่ยายไปในที�ต่างๆ นกัการศึกษาทั0งหลายผูมี้ความสนใจต่างก็พากนัทาํการศึกษาคน้ควา้แลว้
จึงประดิษฐ์คิดนาํมาใชโ้ดยอาจจะเรียกชื�อต่างๆ กนั มีกระบวนการขอ้ปลีกย่อยที�ต่างกนัออกไป อาทิเช่น การ
เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั (problem based learning) ซึ� งนักการศึกษาผูด้าํเนินการตามวิธีนี0 มีหลายท่าน 
ยกตวัอยา่งเช่น  ทอร์พและเซจ (Torp and Sage) ที�ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบักระบวนการการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานไว ้9 ขั0นตอนดงันี0 คือ 1)  ขั0นเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน 2) ขั0นสาํรวจปัญหา V) ขั0นนิยามวา่ เรารู้
อะไร เราจาํเป็นตอ้งรู้อะไร 4) ขั0นกาํหนดปัญหา Z) ขั0นการคน้ควา้ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัปัญหา 6) ขั0นการหาคาํตอบ
ที�เป็นไปได ้ 7) ขั0นการประเมินค่าของ 8) ขั0นการแสดงคาํตอบและการประเมินผลงาน และ 9) ขั0นตรวจสอบ
ปัญหาเพื�อขยายการเรียนรู้ หรือ แบร์โรวส์ และแทมบลิน (Barrows  and Tymblyn,89_5),อิงเกล (Engle,899=), แบ
รนด้า (Branda,89_6), ยลัซิน คาราฮาน คาราดิไนซ์ไล และซาฮิน (Yalcin, Karahan, Karadenizli, and 
Sahin,-556), อานุภาพ เลขะกลุ (-ZZ5), วชัรา เล่าเรียนดี (-ZZ5), และ ทิศนา แขมมณี (2552) เป็นตน้ ดงักล่าวแลว้ 

มีขอ้สงัเกตเกี�ยวกบัเนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการเรียนรู้คือมีระบบการ
จดัการเรียนรู้หรือการศึกษาในช่วงระยะเวลาที�สั0นกวา่ระบบการจดัการเรียนรู้หรือการศึกษาที�ยึดตามองคค์วามรู้
การบริหารเกี�ยวกบัการเรียนรู้ในปัจจุบนั และที�สาํคญัผูจ้บการศึกษานั0นจะประกอบไปดว้ยความรู้ความสามารถ
และนําไปใช้ไปปฏิบัติได้จริง อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.Z) (2/63/75-154/21) หรือ เนื0อหาที� 8.85.6) (10/64/484-
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814/40) หรือแมแ้ต่พระชาติสุดทา้ยที�เสวยพระชาติเป็นเจา้ชายสิทธัตถะก็ทรงเรียนศิลปศาสตร์ทั0ง 8_ สาขาจบ
ภายในพระชนมายเุพียง 86 พรรษาเช่นกนั 

I.H.I ความสามารถ 

1)  เนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัความสามารถ  
8.8) เนื0อหาของเตมิยชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัความสามารถปรากฏอยู ่= เนื0อหาไดแ้ก่  8.8.8) 

เนื0อหาที�พระจนัทาเทวคีรั0นพระเจา้กาสิกราชตรัสสั�งใหท้าํการปรารถนาพระโอรสก็ทรงไดแ้สวงหากุศโลบายโดย
ประการที�จะให้ไดพ้ระโอรส ซึ� งต่อมาไม่นานพระนางก็ทรงสามารถตั0งครรถ์และประสูติพระโอรสสมความ
ปรารถนา (1/63/1-74/17) 8.8.-) เนื0 อหาที�พระเจ้ากาสิกราชได้ทรงประทานนางนม 6Y นาง ผู ้ที� มีความรู้
ความสามารถที�จะเลี0ยงทารกใหเ้จริญเติบโตอยา่งสมบูรณ์แขง็แรงแก่พระเตมิยกมุาร (1/63/1-74/20) 8.8.V)  เนื0อหา
ที�พระเตมิยกุมารแมถู้กทดสอบตลอดระยะเวลา 86 ปีด้วยวิธีการต่างๆ ทั0งหยาบทั0งละเอียด แต่ก็ทรงเปี� ยมดว้ย
ความสามารถทั0งทางดา้นร่างกายและจิตใจอย่างอดทนและไม่ย่อทอ้ ไม่ให้ผูอื้�นจบัพิรุธใดๆได ้(1/63/1-74/37) 
8.8.Y)  เนื0อหาที�พระวิสสุกรรมเทพบุตรเป็นผูมี้ความสามารถในศิลปสถาปัตยกรรมต่างๆ ครั0 นทา้วสักกเทวราช
ตรัสสั�งใหไ้ปประดบัพระเตมิยกุมารดว้ยเครื�องอลงัการต่างๆ ก็ไดก้ระทาํให้แลว้เสร็จดว้ยดี(1/63/1-74/59) 8.8.Z)  
เนื0อหาที�พระวสิสุกรรมเทพบุตรเป็นผูมี้ความสามารถในศิลปสถาปัตยกรรมต่างๆ ครั0นทา้วสกักเทวราชตรัสสั�งให้
ไปดาํเนินการก่อสร้างสิ�งต่างๆ มีศาลาที�พกัเป็นตน้ก็ไดก้ระทาํให้แลว้เสร็จดว้ยดี (1/63/1-74/80) 8.8.6) เนื0อหาที�
พระเตมิยกมุารทรงเป็นผูมี้ความสามารถครั0นเสด็จออกผนวชเป็นฤๅษีแลว้ก็ทรงเจริญสมณธรรมจนสามารถบรรลุ
ฌานทาํอภิญญาและสมาบัติให้เกิดขึ0นได้เพียงไม่กี�วนั (1/63/1-74/84) 8.8.=) เนื0 อหาที�พระเตมิยกุมารทรงมี
ความสามารถในการบริหารมหาสมาคมของบรรพชิต เป็นตน้วา่ การวเิคราะห์ดูเหล่าบรรพชิตผูบ้วชตาม ครั0 นทรง
ทราบวาระจิตของคนนั0นๆ ก็ประทบันั�งแสดงธรรมสั�งสอนในอากาศตามอธัยาศยัของคนนั0นๆ บรรพชิตเหล่านั0น
ทั0งหมดฟังพระโอวาทนั0นแลว้ก็สามารถทาํอภิญญาและสมาบติัใหเ้กิดขึ0นไดโ้ดยเร็ว (1/63/1-74/97)  

8.-) เนื0อหาของมหาชนกชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัความสามารถปรากฏอยู ่ 85  เนื0อหาไดแ้ก่  
8.-.8) เนื0อหาที�พระมหาชนกทรงมีเหตุผลไม่กริ0วแมใ้ครจะกล่าววา่เป็นบุตรหญิงหมา้ย เฉลียวฉลาด สามารถทรง
เรียนไตรเพทและศิลปศาสตร์ทั0งปวงในภายในพระชนม ์86 ปี (2/63/75-154/21) 8.-.-) เนื0อหาที�พระมหาชนกทรง
มีกาํลงัพระวรกายมากและกาํลงัใจไม่ทอ้ถอยครั0 นเรืออบัปางลงท่ามกลางมหาสมุทรก็ทรงไม่ทอ้แทสิ้0นความหวงั
ที�จะเอาพระชนมร์อด ทาํที�พึ�งให้แก่ตนเองไม่รอคอยพึ�งพิงแต่ผูอื้�น มีความพยายามอดทนวา่ยนํ0 าอยูใ่นท่ามกลาง
มหาสมุทรถึง = วนั = คืน (2/63/75-154/32) 8.-.V) เนื0 อหาที�พระนางสีวลีราชธิดาได้ทําการทดสอบความรู้
ความสามารถผูที้�จะมาดาํรงตาํแหน่งเป็นพระสวามีและพระราชาองคต่์อไป มีเสนาบดี อมาตยผ์ูรั้กษาคลงั เศรษฐี  
เจา้พนกังานเชิญเครื�องสูง เจา้พนกังานเชิญพระแสง เป็นตน้ แต่ชนทั0งหลายเหล่านั0นมีความรู้ความสามารถที�ยงัไม่
ถึงมาตรฐานที�พระราชธิดาไดก้าํหนดไวจึ้งไม่อาจทาํให้พระนางสีวลีราชธิดาทรงยินดี (2/63/75-154/38) 8.-.Y) 
เนื0อหาที�เหล่าอมาตยท์ั0งหลายครั0 นผุสสรถไดม้าจอดตรงที�พระมหาชนกบรรทมอยูก็่ไดท้าํการทดสอบพระมหา
ชนกถึงความรู้ความสามารถของพระมหาชนกในการที�จะครองราชยต์ลอดจนถึงดูบุคลิกลกัษณะทางดา้นร่างกาย
ต่างๆ ครั0 นทาํการทดสอบแลว้ก็เป็นที�พอใจของเหล่าอมาตยจึ์งไดถ้วายการอภิเษกพระมหาชนก ณ สวนมะม่วง
นั0นเอง (2/63/75-154/41) 8.-.Z) เนื0อหาที�พระนางสีวลีราชธิดาไดท้าํการทดสอบความรู้ความสามารถของพระมหา
ชนกผูที้�จะมาดาํรงตาํแหน่งเป็นพระสวามีและพระราชาองคต่์อไป ครั0 นทดสอบแลว้ก็ทรงพอพระหฤทยัจึงเสด็จ
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ไปถวายใหเ้กี�ยวพระกร (2/63/75-154/44) 8.-.6) เนื0อหาที�พระมหาชนกทรงสามารถแกปั้ญหาต่างๆที�พระเจา้โปล
ชนกไดท้รงตั0งไวด้ว้ยสติปัญญาอนัเฉียบแหลม และมีกาํลงัมากสามารถโก่งธนูที�ตอ้งโก่งดว้ยแรงของบุรุษถึงพนั
คนได้ ทําให้มหาชนทั0 งหลายต่างพากันดีใจว่าได้พระราชาที�มีความรู้ความสามารถอาจที�จะทาํให้บ้านเมือง
เจริญรุ่งเรืองยิ�งๆ ขึ0นไปได ้(2/63/75-154/45) 8.-.=) เนื0อหาที�นายอุทยานบาลนั0นมีสามารถที�จะทาํให้ไมด้อกไม้
ประดบัและผลไมใ้หอ้อกดอกออกผลทั0งในฤดูกาลและไม่ใช่ฤดูกาลแลว้นาํไปถวายพระมหาชนกใหเ้ป็นที�พอพระ
หฤทยัได ้(2/63/75-154/55) 8.-._) เนื0อหาที�พระมหาชนกทรงเป็นผูที้�มีสติปัญญาครั0นทอดพระเนตรเห็นตน้มะม่วง
ก็ทรงสามารถนอ้มนาํมาพิจารณาเป็นครูสอนให้เกิดการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพชีวิตของพระองคไ์ด ้(2/63/75-
154/62) 8.-.9) เนื0อหาที�พระนารทดาบสและพระมิคาชินดาบสนั0นไดอ้อกบวชเป็นดาบสบาํเพญ็สมณธรรมจน
สามารถบรรลุฌานยงัอภิญญาและสมาบติัให้เกิดขึ0นและไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถของตนเองให้เกิดประโยชน์
โดยมากล่าวสอนพระมหาชนกถึงการออกผนวช (2/63/75-154/90) 8.-.85) เนื0อหาที�พระมหาชนกและพระนาง    
สีวลีราชเทวีครั0 นทรงเสด็จออกผนวชแลว้ก็ทรงเจริญสมณธรรมจนสามารถบรรลุฌานยงัอภิญญาและสมาบติัให้
เกิดขึ0น ครั0นสิ0นพระชนมแ์ลว้ก็ไดบ้งัเกิดในพรหมโลก (2/63/75-154/103)  

8.V) เนื0อหาของสุวรรณสามชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัความสามารถปรากฏอยู่  =  เนื0อหา
ไดแ้ก่  8.V.8) เนื0อหาที�พระวิสสุกรรมเทพบุตรเป็นผูมี้ความสามารถในศิลปะสถาปัตยกรรมต่างๆ ครั0 นทา้วสักก
เทวราชตรัสสั�งให้ไปดาํเนินการก่อสร้างสิ�งต่างๆ มีศาลาที�พกัเป็นตน้ก็ไดก้ระทาํให้แลว้เสร็จดว้ยดี (3/63/155-
213/10) 8.V.-) เนื0อหาที�ทุกลุดาบสและปาริกาดาบสินีทั0งสองนั0นตาบอดทั0งสองขา้งมีร่างกายพิการไม่เป็นปกติจึง
ทาํให้ไม่สามารถปฏิบติังานที�เคยกระทาํไดห้รือทาํให้ผลของการปฏิบัติงานลดน้อยถอยลง (3/63/155-213/33) 
8.V.V) เนื0อหาที�พระสุวรรณสามครั0นบิดาและมารดาตาบอดทั0งสองขา้งไม่อาจพึ�งพาตนเองไดน้ั0นแมอ้ายยุงันอ้ยแต่
ก็มีความสามารถในการปรนนิบติัเลี0ยงดูท่านทั0งสองใหอ้ยูสุ่ขสบายทั0งกายและใจ (3/63/155-213/34) 8.V.Y) เนื0อหา
ที�พระสุวรรณสามนั0นมีกาํลงัสติปัญญาสามารถควบคุมอารมณ์ที�ไม่น่าพอใจ มีกาํลงักายสามารถอดทนต่อพิษยา
และบาดแผลร้องเรียกผูที้�ประทุษร้ายตนดว้ยวาจาอนัสุภาพอ่อนโยนเวน้จากวาจาหยาบคาย (3/63/155-213/43) 
8.V.Z) เนื0อหาที�พระเจา้ปิลยกัขราชทรงใชก้าํลงักายและกาํลงัสติปัญญา ความรู้ความสามารถในการยิงธนู ความ
กลา้หาญในทางไม่ชอบธรรม ซึ� งเป็นผลทาํให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและผูอื้�น (3/63/155-213/45)  8.V.6) 
เนื0อหาที�พระสุวรรณสามนั0นมีความรู้ความสามารถไดแ้สดงธรรมจรรยาของพระราชา ถวายคาํชี0แนะแนวทางการ
ดาํเนินชีวิตที�ถูกตอ้งแก่พระเจา้ปิลยกัขราช ฝ่ายพระเจา้ปิลยกัขราชครั0 นทรงสดบัแลว้ก็สามารถเขา้ใจถึงโอวาท
ดงักล่าวไดท้รงนอ้มนาํไปปฏิบติัจนเกิดความเจริญแก่ตนเองและบา้นเมือง ครั0 นสวรรคตแลว้ก็เสด็จไปบงัเกิดใน
เทวโลก (3/63/155-213/85) 8.V.=) เนื0อหาที�พระสุวรรณสามพร้อมกบัทุกุลดาบสและปาริกาดาบสินีทั0งสองเจริญ
สมณธรรมจนสามารถบรรลุฌานยงัอภิญญาและสมาบติัให้เกิดขึ0น ครั0 นเสียชีวิตแลว้ก็ไดบ้ังเกิดในพรหมโลก 
(3/63/155-213/88) 

8.Y) เนื0อหาของเนมิราชชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัความสามารถปรากฏอยู่  6  เนื0อหาไดแ้ก่  
8.Y.8) เนื0อหาที�พระเจา้มฆเทวราชและบรมวงศานุวงศไ์ดเ้สด็จออกผนวชในอุทยานอมัพวนัแลว้เจริญพรหมวิหาร
จนสามารถบรรลุฌานยงัอภิญญาและสมาบติัให้บงัเกิด ครั0 นสิ0นพระชนม์แลว้ก็ไดเ้สด็จไปบงัเกิดในพรหมโลก  
(4/63/213-302/10) 8.Y.-) เนื0อหาที�พระเจ้าเนมิราชทรงเป็นผูก้าํเนิดมาเพื�อที�จะสืบต่อวงศ์ของพระองค์ ทรงมี
ความรู้ความสามารถครั0นไดค้รองราชยแ์ลว้ก็ให้สร้างโรงทานเพื�อทรงบริจาคทาน ทรงเบญจศีลเป็นนิจ สมาทาน
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อุโบสถทุกวนัปักษ ์ชกัชวนแนะนาํสนบัสนุนใหม้หาชนทาํบุญมีทานเป็นตน้ มหาชนตั0งอยูใ่นโอวาทครั0 นสิ0นชีวิต
ก็ไปบงัเกิดในเทวโลกเหลือคณานบั (4/63/213-302/17) 8.Y.V) เนื0อหาที�ทา้วสกักเทวราชไดต้รัสเล่าถึงเรื�องในอดีต
ซึ�งมีเหล่าดาบสอาศยัอยูที่�แม่นํ0 าสีทาพากนัเจริญสมณธรรมจนสามารถบรรลุฌานยงัอภิญญาและสมาบติัให้บงัเกิด
ได ้ครั0นปุโรหิตของพระองคใ์นอดีตไดท้ราบข่าวก็มีจิตศรัทธาเลื�อมใสขออนุญาตพระองคซึ์�งเป็นพระราชาในครั0 ง
นั0นออกบวช พระองคก็์ทรงอนุญาต เมื�อปุโรหิตของพระองคบ์วชแลว้ก็สามารถเจริญสมณธรรมจนสามารถบรรลุ
ฌานยงัอภิญญาและสมาบติัใหบ้งัเกิดไดเ้ช่นกนัและไดม้าโปรดพระองค ์พระองคก์็มีความเลื�อมใสจึงไดไ้ปตั0งค่าย
สร้างเมืองที�ริมฝั�งแม่นํ0 าสีทาทาํบุญถวายปัจจยั Y อยู่ตลอดหมื�นปี (4/63/213-302/28) 8.Y.Y) เนื0อหาที�ทา้วสักก
เทวราชไดต้รัสสั�งใหม้าตลีเทพบุตรผูเ้ป็นเทพสารถีมีฤทธิ� มาก มีความรู้ความสามารถในดา้นการขนส่งนาํทศันาจร
ต่างๆให้ไปรับพระเจา้เนมิราชมายงัเทวสภาในเทวโลก เพื�อประกาศเกียรติคุณของพระองค์ตามคาํทูลของเหล่า
ทวยเทพ (4/63/213-302/32) 8.Y.Z) เนื0อหาที�พระเจา้เนมิราชทรงเป็นผูมี้ความรู้ในดา้นภูมิธรรมคุณงามความดีต่างๆ 
สามารถแสดงธรรมแก่เหล่าทวยเทพให้ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจมีจิตใจชื�นชมยินดีในคุณงามความดีต่างๆ ตลอด
สปัดาห์ (4/63/213-302/52) 8.Y.6) เนื0อหาที�พระเจา้เนมิราชครั0นพระเกศาหงอกแลว้ก็ไดเ้สด็จออกผนวชในอุทยาน
อมัพวนัแลว้เจริญพรหมวหิารจนสามารถบรรลุฌานยงัอภิญญาและสมาบติัให้บงัเกิด ครั0 นสิ0นพระชนมก็์ไดเ้สด็จ
ไปบงัเกิดในพรหมโลกดงัเดิม  (4/63/213-302/61) 

8.Z) เนื0อหาของมโหสถชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัความสามารถปรากฏอยู ่ 89  เนื0อหาไดแ้ก่  
8.Z.8) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0นคลอดออกจากครรภม์ารดาก็สามารถที�จะสื�อสารถึงความประสงคข์องตนเองใน
การเกิดมาได ้โดยไดบ้อกกบันางสุมนาเทวีผูเ้ป็นมารดาที�ถามถึงสิ�งที�อยู่ในมือว่าเป็นโอสถสําหรับเยียวยาโรค 
(5/63/303-568/5) 1.Z.-) เนื0อหาที�พระมโหสถไดท้าํการระดมทุนรวบรวมทรัพยม์าทาํการก่อสร้างศาลาครั0 นได้
ทรัพยเ์พียงพอแลว้ก็ไดจ้า้งนายช่างมาดาํเนินการก่อสร้าง แต่นายช่างนั0นมีความรู้ความสามารถในการก่อสร้างใน
วงที�จาํกดัหรือมีวิธีการที�ไม่ไดผ้ลเท่าที�ควร พระมโหสถจึงไดนิ้เทศวิธีการใหม่ๆ ที�ไดผ้ลกว่าเพื�อให้นายช่างได้
รับรู้และเรียนรู้ (5/63/303-568/16) 8.Z.V) เนื0อหาที�บณัฑิตทั0งสี�มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้มีจิตตระหนี�ไม่ปรารถนาจะ
ใหพ้ระมโหสถเขา้มารับราชการดว้ยอา้งวา่อายยุงันอ้ย และเพียงแค่สร้างศาลา สระนํ0 า และอุทยานแมใ้ครก็สร้าง
ได ้พระเจา้วเิทหราชก็ทรงคลอ้ยตาม ซึ� งตามความเป็นจริงมโหสถบณัฑิตแมอ้ายนุอ้ยแต่ก็มีความสามารถมากแม้
กว่าบัณฑิตทั0 งสี� ของพระเจ้าวิเทหราชรวมกัน  (5/63/303-568/21) 8.Z.Y) เนื0 อหาที�มโหสถบัณฑิตมีความรู้
ความสามารถแมอ้ายยุงัเยาวแ์ต่แกปั้ญหาต่างๆ มีปัญหาชิ0นเนื0อเป็นตน้ให้แก่ชาวกรุงมิถิลาและปัญหาที�พระเจา้วิ
เทหราชไดต้ั0งขึ0นเพื�อทดสอบสติปัญญาความสามารถของตนเองอย่างเห็นประจกัษ์  (5/63/303-568/24) 8.Z.Z) 
เนื0 อหาที�พระมโหสถได้ทูลเฉลยปัญหาปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์แก่พระเจ้าวิเทหราช ซึ� งพระมโหสถนั0 น
สรรเสริญคนมีปัญญาดีมีความสามารถวา่ประเสริฐกวา่คนที�มีทรัพยแ์ต่เขลาหรือมีปัญญาทรามเป็นอนัธพาลเพราะ
ไม่อาจก่อให้เกิดประโยชน์ (5/63/303-568/82) 8.Z.6) เนื0อหาที�นางอมราเทวีนั0นเป็นผูมี้ความฉลาดความสามารถ
ในดา้นต่างๆ มีการทาํอาหาร เป็นตน้ และเป็นผูที้�ไม่กระดา้งถือตวั หัวดื0อ หรือมกัโกรธ ดงันั0นจึงเป็นที�พอใจของ
พระมโหสถ (5/63/303-568/86) 8.Z.=) เนื0อหาที�พระมโหสถเป็นผูมี้ความสามารถรอบด้านได้ดาํเนินการเพื�อ
แสวงหาภริยาผูที้�เหมาะสมกบัตนเองโดยไดป้ลอมตวัเป็นช่างชุนไปยงัครอบครัวของนางอมราแลว้ทาํการชุนผา้
ใหก้บัครอบครัวของนางและทาํการรับจา้งชุนผา้ใหแ้ก่ชาวบา้นทั0งหลายในบริเวณนั0นจนรวบรวมทรัพยไ์ดถึ้งพนั
กหาปณะ พร้อมกบัทาํการทดสอบความสามารถของนางอมราครั0 นแน่ใจแลว้จึงไดรั้บมาเป็นภรรยา (5/63/303-
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568/90) 8.Z._) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0นลี0ภยัทางการเมืองอยูที่�หมู่บา้นทกัขิณยวมชัฌคามในชนบทก็ไดป้ระกอบ
อาชีพเป็นช่างหมอ้ปั0 นหมอ้ขายเลี0ยงชีพ เพื�อใหพ้ระเจา้วเิทหราชไดรั้บทราบวา่ตนเองมิไดม้กัใหญ่ใฝ่สูงคิดก่อการ
กบฏ แสดงถึงความรู้ความสามารถของพระมโหสถที�ประกอบการณ์ต่างๆไดต้ามปรารถนาเพราะมีสติปัญญาเป็น
เลิศ (5/63/303-568/106) 8.Z.9) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0 นเจริญวยัแลว้ก็ไดรั้บตาํแหน่งอคัรเสนาบดีกรุงมิถิลาจาก
พระเจา้วิเทหราชดงันั0นจึงไดแ้สดงความรู้ความสามารถของตนเองให้เพิ�มมากยิ�งขึ0นโดยการเปลี�ยนแปลงพฒันา
เมืองมิถิลาในด้านต่างๆ ตระเตรียมการต่างๆ มีการสืบราชการลบัเป็นตน้ เพื�อป้องกันเมืองจากอริราชศัตรู 
(5/63/303-568/127) 8.Z.85) เนื0 อหาที�พระเจ้าจุลนีพรหมทัตและพราหมณ์เกวัฏผู ้เ ป็นปุโรหิตผู ้มีความรู้
ความสามารถไดท้าํการขยายอาณาจกัรยึดเอานครต่างๆ ในชมพูทวีป โดยใชเ้วลาถึง = ปี = เดือน = วนั ครั0 นมาถึง
กรุงมิถิลาก็พิจารณาเห็นวา่ความรู้ความสามารถของตนนั0นไม่อาจสู้กบัพระมโหสถจึงไดย้กทพักบัไปยงันครของ
ตนเพื�อฉลองชยัชนะที�ไดรั้บ (5/63/303-568/146) 8.Z.88) เนื0อหาที�พระนางสลากเทวผีูเ้ป็นพระราชมารดาของพระ
เจา้จุลนีพรหมทตันั0นเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถไดท้าํการวินิจฉัยที�ถูกตอ้งในคดีความของชนชาวพระนคร จน
เป็นที�สรรเสริญ (5/63/303-568/146) 8.Z.8-) เนื0อหาที�พระมโหสถเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถองอาจแกลว้กลา้ไม่
เกรงกลวัต่อกองทพัของพระเจา้จุลนีพรหมทตัที�มีมากถึง 8_ อกัโขภิณี สามารถวางอุบายร่วมกบับริวารของตนจน
ทาํให้พระเจ้าจุลนีพรหมทัตไม่สามารถยึดเมืองได้และล่าถอยหนีไปยงันครอุตรปัญจาละในที�สุด(5/63/303-
568/154) 8.Z.8V) เนื0อหาที�พระมโหสถไดส่้งพราหมณ์อนุเกวฏัผูมี้ความรู้ความสามารถฉลาดปราดเปรื�องไปเป็น
ไสศึ้กในกองทพัของพระเจา้จุลนีพรหมทตัทาํอุบายต่างๆ ทาํใหก้องทพัของพระเจา้จุลนีพรหมทตัตอ้งพา่ยแพถ้อย
ทัพกลับไป (5/63/303-568/186) 8.Z.8Y) เนื0อหาที�พระเจ้าจุลนีพรหมทัตนั0นได้คัดเอาพวกจินตกวีที�มีความรู้
ความสามารถมาแต่งเพลงขบัสรรเสริญพระรูปโฉมของพระราชธิดา และให้นางฟ้อนรําทั0งหลายผูฉ้ลาดสามารถ
ในศิลปะเรียนเพลงขบัจากพวกจินตวแีลว้นาํไปขบัในงานมหรสพต่างๆ เพื�อที�จะให้ข่าวพระรูปโฉมของพระราช
ธิดาแพร่ขยายออกไปจนถึงพระกรรณของพระเจา้วิเทหราช และไดต้รัสเรียกพวกจินตกวีดงักล่าวมาแต่งเพลงขบั
เพิ�มอีกวา่พระราชธิดาของพระองคไ์ม่คู่ควรกบัใครเวน้เสียแต่พระเจา้วิเทหราช เพื�อจกัไดล้วงพระเจา้วิเทหราชมา
ปลงพระชนม ์(5/63/303-568/191) 8.Z.8Z) เนื0อหาที�พระเจา้วเิทหราชไดต้รัสปรึกษากบับณัฑิตทั0งสี�มีเสนกบณัฑิต
เป็นตน้ถึงการที�พระองคจ์ะเสด็จไปอภิเษกกบัพระนางปัญจาลจนัทีพระราชธิดาของพระเจา้จุลนีพรหมทตั ฝ่าย
บัณฑิตทั0 งสี� แม้เป็นบัณฑิตแต่มีจิตที� ถูกกิเลสมีความโลภอิจฉาริษยาเป็นต้นครอบงําจึงไปบดบังความรู้
ความสามารถในการพินิจพิเคราะห์ไม่รู้เท่าทนัอุบายของพระเจา้จุลนีพรหมทตัและพราหมณ์เกวฏัต่างก็พากนั
สนบัสนุนใหพ้ระเจา้วเิทหราชเสด็จไป ส่วนพระมโหสถนั0นเป็นผูมี้จิตใจดีงามจึงสามารถพิจารณาและรับรู้ไดว้า่
เป็นกลอุบายของพระเจา้จุลนีพรหมทตัและพราหมณ์เกวฏัจึงทูลยบัย ั0งพระเจา้วิเทหราชมิให้เสด็จไปครั0 นถูกพระ
เจา้วเิทหราชผูถู้กความใคร่ครอบงาํตรัสบอกวา่จะเสด็จไปใหไ้ด ้จึงไดย้อมใหเ้สด็จไปโดยมีขอ้แมว้า่ตนเองตอ้งไป
เตรียมการใหพ้ร้อมก่อน (5/63/303-568/200) 8.Z.86) เนื0อหาที�พระมโหสถไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถของตนเอง
ดาํเนินการต่างๆ ตั0งตน้แต่การจดัสร้างบา้นไวใ้นระหวา่งทางเพื�ออารักขาพระเจา้วเิทหราช การสร้างพระนคร การ
สร้างอุโมงค ์ไปจนถึงการทาํสันถวไมตรีเป็นมิตรกนักบัพระเจา้จุลนีพรหมทตั เพื�อช่วยให้พระเจา้วิเทหราชนั0น
เสด็จไปยงันครอุตรปัญจาละจนไดอ้ภิเษกกบัพระนางปัญจาลจนัทีและเสด็จกลบัมายงักรุงมิถิลาโดยปลอดภยั 
(5/63/303-568/251) 8.Z.8=) เนื0อหาที�พระนางสลากเทวีทรงมีความรู้ความสามารถดาํเนินอุบายป้องกนัรักษาพระ
ชนมข์องพระจุลนีราชกมุารผูเ้ป็นพระโอรสให้รอดพน้จากการปองร้ายหมายพระชนมข์องฉัพภิพราหมณ์ผูเ้ป็นชู้
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ไวไ้ด ้(5/63/303-568/269) 8.Z.8_) เนื0อหาที�พระติขิณมนตรีทรงมีความรู้ความสามารถในการชิงเอาพระราชสมบติั
คืนจากฉัพภิพราหมณ์ โดยการวางอุบายที�แยบยล (5/63/303-568/274) 8.Z.89) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัได้
ตรัสสรรเสริญยกยอ่งพระมโหสถที�เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถออกจากประเทศของตนมารับราชการกบัพระองค ์
ทาํพระองคแ์ละพระบรมวงศานุวงศท์ั0งหลายตลอดจนถึงชาวประชาราษฎร์ในบา้นเมืองใหมี้ความสุข  ทรงไม่ยอม
สละพระมโหสถแมจ้ะทรงสละพระชนมข์องพระองคก์็ตาม(5/63/303-568/280) 

8.6) เนื0อหาของภูริทัตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับความสามารถปรากฏอยู่ Y เนื0อหาได้แก่  
8.6.8) เนื0อหาที�เต่าแมเ้ป็นสัตวที์�ตวัเล็กรูปร่างประหลาดแต่ไดใ้ชส้ติปัญญาความรู้ความสามารถของตนแกไ้ข
สถานการณ์เพื�อเอาชีวิตรอดเมื�อถูกจบัไปในนาคพิภพโดยลวงว่าเป็นทูตมาทาํสันถวไมตรี ครั0 นขึ0นมาจากนาค
พิภพแลว้ก็ใชอุ้บายลวงพวกนาคมาณพแลว้หนีไปไดโ้ดยปลอดภยั (6/64/1-122/16) 8.6.-) เนื0อหาที�พระภูริทตัเป็น
ผูมี้ความรู้ความสามารถเมื�อปัญหาเกิดขึ0นในหมู่ทวยเทพก็สามารถแกปั้ญหาที�ใครๆ ไม่สามารถแกไ้ด ้(6/64/1-
122/35) 8.6.V) เนื0อหาที�พระภูริทตัครั0 นถูกพราหมณ์อาลมัพายน์จบัตวัไปแมมี้พิษและฤทธิ� ที�จะทาํร้ายพราหมณ์
อาลมัพายน์ไดแ้ต่ก็ไม่ทาํร้ายเพราะเกรงวา่ศีลของตนจะขาด มีความอดทนอดกลั0นต่ออารมณ์ต่างๆ ทั0งที�ชอบใจ
และไม่ชอบใจ พราหมณ์อาลมัพายน์ตอ้งการจะให้ประชาชนชาวพระนครไดเ้ห็นอานุภาพของนาคอยา่งใด พระ
ภูริทตัก็แสดงอยา่งนั0นทุกประการ (6/64/1-122/73) 8.6.Y) เนื0อหาที�สุทสัสนนาคราชเป็นผูมี้สติปัญญาสามารถที�จะ
ตามหาพระภูริทตัที�ถูกจบัตวัไปและช่วยเหลือพระภูริทตักลบัมาไดอ้ยา่งปลอดภยั โดยแบ่งงานให้แก่นอ้งทั0งสอง
ของตนให้แยกยา้ยกนัไปหาในที�ต่างๆส่วนตนเองและนางอจัจิมุขีผูเ้ป็นน้องสาวไดสื้บหาเริ�มตั0งแต่สถานที�พระ
ภูริทตัใชเ้ป็นที�บาํเพญ็อุโบสถศีล (6/64/1-122/83) 

8.=) เนื0อหาของจนัทกมุารชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัความสามารถปรากฏอยู ่ -  เนื0อหาไดแ้ก่  
8.=.8) เนื0อหาที�พระจนัทกมุารนั0นเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถซื�อสตัยย์ติุธรรมไดด้าํรงตาํแหน่งในพระมหาอุปราช
ครั0 นมีคนผูพ้่ายแพค้ดีโกงมาขอความช่วยเหลือก็ไดท้าํการตดัสินคดีอยา่งยติุธรรม ทาํให้ประชาชนทั0งหลายต่าง  
แซ่ซ้องสาธุการ ซึ� งตรงกันข้ามกับกัณฑหาลพราหมณ์ที�มีแต่ความรู้ความสามารถแต่ขาดซื�อสัตย์ยุติธรรม 
(7/64/123-204/5) 8.=.-) เนื0อหาที�มหาชนไดรุ้มฆ่าพราหมณ์กณัฑหาละผูมี้ปัญญาทรามใจบาปหยาบชา้ ถอดถอน
ตาํแหน่งพระราชาของพระเจา้เอกราชแลว้ให้อยู่ในวรรณะคนจณัฑาลเพราะเป็นผูที้�เขลาเบาปัญญาทั0งยงัไม่มี
คุณธรรมมุ่งหวงัประโยชน์ส่วนตวั ทาํให้ผูอื้�นเดือดร้อน แลว้ไดอ้ภิเษกพระจนัทกุมารผูมี้ความรู้ความสามารถ
ซื�อสตัยย์ติุธรรมใหด้าํรงตาํแหน่งพระราชาแทน(7/64/123-204/62) 

8._) เนื0อหาของมหานารทกสัสปชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัความสามารถปรากฏอยู ่ Y  เนื0อหา
ไดแ้ก่ 8._.8) เนื0อหาที�สุนามอมาตยค์รั0นไดฟั้งคาํกราบทูลของอลาตอมาตยก็์กราบทูลต่อพระเจา้องัคติราชวา่ พระ
เจา้องัคติราชนั0นสามารถจะชนะศตัรูทั0งหลายไดห้มดแลว้ ไม่มีใครที�ยงัไม่ยอมสวามิภกัดิ�  เป็นตน้ แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถของพระเจา้องัคติราชและเหล่าขา้ราชบริพารในการบริหารกิจการงานของประเทศ (8/64/205-
295/8) 8._.-) เนื0อหาที�คุณาชีวกผูไ้ม่มีความรู้ความสามารถครั0นถูกพระเจา้องัคติราชตรัสถามคาํถามที�พระพุทธเจา้
พระปัจเจกพุทธเจา้พระอรหันตสาวกหรือพระโพธิสัตวเ์ท่านั0นจึงจะสามารถตอบให้กระจ่างได ้ก็ทูลตอบตาม
ความคิดเห็นของตนเองซึ� งไม่ตรงกบัความเป็นจริง ก่อให้เกิดผลเสียตามมา (8/64/205-295/16) 8._.V) เนื0อหาที�
พระนางรุจาราชธิดาเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถไดพ้ยายามอธิบายชี0แจงให้พระเจา้องัคติราชละทิ0งความเห็นผิด
โดยประการต่างๆ มีการยกเอาเรื�องในอดีตที�พระนางไดก้ระทาํมาและเรื�องในอนาคตที�พระนางจะไดรั้บมาเป็น
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อุทาหรณ์เป็นตน้ แต่พระเจา้องัคติราชนั0นขาดสติปัญญาไม่สามารถที�จะทรงทราบและเขา้ใจตามที�พระนางทูล
ชี0แจงได ้(8/64/205-295/41) 8._.Y) เนื0อหาที�พระพรหมมหานารทะครั0นไดท้ราบพระประสงคข์องพระนางรุจาราช
ธิดาจึงไดคิ้ดวา่ใครๆ อื�นเวน้จากเราไม่สามารถจะทาํใหพ้ระเจา้องัคติราชละทิ0งมิจฉาทิฏฐิไดจึ้งไดล้งมาปรากฏกาย
ใหพ้ระเจา้องัคติราชทอดพระเนตรเห็นและทูลชี0แจงแสดงธรรมต่างๆ มีการมีอยูข่องนรกและสวรรค ์การมีอยูข่อง
ผลบุญและบาปเป็นตน้จนสามารถทาํใหพ้ระเจา้องัคติราชละทิ0งมิจฉาทิฏฐิหันกลบัมาครองราชยโ์ดยธรรมดงัเดิม 
(8/64/205-295/68)  

8.9) เนื0อหาของวธุิรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัความสามารถปรากฏอยู ่6  เนื0อหาไดแ้ก่  8.9.8) 
เนื0อหาที�พระวิธุรบัณฑิตเป็นผูม้ากดว้ยความรู้ความสามารถดาํรงอยู่ในตาํแหน่งผูถ้วายอรรถธรรม มีถอ้ยคาํที�
ไพเราะ เป็นมหาธรรมกถึก สั�งสอนธรรมแก่พระราชาและชาวกรุงอินทปัตตใ์ห้ร่าเริงยินดีในคุณงามความดีโดย
ประการต่างๆ (9/64/296-483/-) 8.9.-) เนื0อหาที�กกุมุพีทั0ง Y คนเห็นโทษในกามทั0งหลาย ละทิ0งเหยา้เรือน เขา้สู่ป่า
หิมพานต ์บวชเป็นฤๅษีเจริญสมณธรรมจนสามารถบรรลุฌานยงัอภิญญาและสมาบติัใหเ้กิดขึ0น ครั0นเสียชีวติแลว้ก็
ไดบ้งัเกิดในพรหมโลก (9/64/296-483/Y) 8.9.V) เนื0อหาที�พระเจา้โกรัพยราชครั0 นชาวพระนครทั0งหลายไดร้วมตวั
กนัครํ� าครวญปริเวทนาการต่างๆ ที�หนา้พระราชนิเวศน์เพราะพระวิธุรบณัฑิตถูกยกัษจ์บัตวัไป ก็ทรงสามารถใช้
วาทศิลป์ตรัสประโลมให้ชาวพระนครทั0งหลายไดค้วามอุ่นใจ โดยนยัเป็นตน้วา่ พระวิธุรบณํฑิตจะใชปั้ญญาเอา
ตวัรอดได้  ประชาชนชาวพระนครทั0 งหลายครั0 นทราบดังนี0 ต่างก็พากันสงบและกลบัไปยงัเรือนของตนเอง 
(9/64/296-483/856) 8.9.Y) เนื0อหาที�พระวธุิรบณัฑิตไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถของตนเองชี0แจงแสดงสาธุนรธรรม
ให้ปุณณกยกัษ์ได้เข้าใจและกลับตัวกลับใจไม่ปรารถนาจะนําพระวิธุรบัณฑิตไปให้แก่ท้าววรุณนาคราช 
(9/64/296-483/88Z) 8.9.Z) เนื0อหาที�ปุณณกยกัษค์รั0 นรับพระบญัชาจากทา้ววรุณนาคราชแลว้ก็ไดด้าํเนินการต่างๆ 
จนสามารถไดต้วัของพระวธุิรบณัฑิตมาถวายแก่ทา้ววรุณนาคราชเป็นผลสาํเร็จ (9/64/296-483/8-5) 8.9.6) เนื0อหา
ที�พระวิธุรบณัฑิตไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถของตนเองทูลชี0 แจงแสดงธรรมแก่ทา้ววรุณนาคราชและพระนาง
วมิลานาคราชินีทั0งสองจนเป็นที�เลื�อมใสและตรัสสรรเสริญโดยประการต่างๆ แลว้ตรัสสั�งให้ปุณณกยกัษไ์ปส่งยงั
กรุงอินทปัตตโ์ดยปลอดภยั (9/64/296-483/8V-) 

8.85.) เนื0อหาของมหาเวสสันดรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับความสามารถปรากฏอยู่  8-  
เนื0อหาไดแ้ก่ 8.85.8) เนื0อหาที�ผสุดีเทพกญัญาไดรั้บพรจากทา้วสกักเทวราชใหเ้ป็นผูมี้ความรู้ความสามารถต่างๆ มี
การให้ประสูติและอบรมเลี0 ยงดูพระโอรสที�ดี การรักษาพระวรกายให้ทรงดูเยาวก์ว่าวยั เป็นตน้ (10/64/484-
814/14) 8.85.-) เนื0อหาที�พระเวสสันดรกุมารครั0 นประสูติออกจากพระครรภ์ก็ทรงสามารถที�จะสื�อสารถึงความ
ประสงคข์องพระองคใ์นการประสูติมาได ้โดยเหยียดพระหัตถต์รัสกบัพระมารดาวา่จกับริจาคทาน (10/64/484-
814/14) 8.85.V) เนื0อหาที�พระเจา้สญชยัไดท้รงประทานนางนม 6Y นาง ผูที้�มีความรู้ความสามารถที�จะเลี0ยงทารก
ใหเ้จริญเติบโตอยา่งสมบูรณ์แข็งแรงแก่พระเวสสันดรกุมาร (10/64/484-814/32) 8.85.Y) เนื0อหาที�พระเวสสันดร
กมุารแมจ้ะยงัทรงพระเยาวแ์ต่ก็ทรงมีสติปัญญาความสามารถความคิดอ่านที�สร้างสรรคน่์ายกยอ่งสรรเสริญในการ
ที�จะบริจาคสิ�งของ ร่างกายไปจนถึงชีวติเป็นทาน และสาํเร็จการศึกษาในศิลปทั0งปวงภายในพระชนมายเุพียง 86 ปี
เท่านั0 น (10/64/484-814/40) 8.85.Z) เนื0 อหาที�พระเวสสันดรทรงเป็นผู ้มีความสามารถบริหารบ้านเมืองให้
เจริญรุ่งเรือง ดงันั0นพระยาเจตราชทั0งหลายจึงมีความประสงคจ์ะให้ทรงครองราชยที์�มาตุลนคร แต่พระองคท์รง
ปฏิเสธเพราะเกรงจะมีความขดัแยง้เกิดสงครามระหว่างสองเมืองและจะเป็นการไม่เคารพต่อคาํตดัสินของพระ
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บิดา (10/64/484-814/94) 8.85.6) เนื0 อหาที�พระวิสสุกรรมเทพบุตรเป็นผู ้มีความสามารถชํานาญในศิลป
สถาปัตยกรรมต่างๆ ครั0 นทา้วสักกเทวราชตรัสสั�งให้ไปดาํเนินการก่อสร้างสิ�งต่างๆ มีศาลาที�พกัเป็นตน้ก็ได้
กระทาํให้แลว้เสร็จดว้ยดี (10/64/484-814/100) 8.85.=) เนื0อหาที�พราหมณ์ชูชกมีจิตใจที�มกัมากในกามคุณ ผูช้รา
ภาพ กาํลงักายและสติปัญญายอ่หยอ่น ไม่กาํหนดทิศทางที�จะเดินไปยงัเขาวงกตให้ดีครั0 นเดินทางไปก็ทาํให้หลง
ทางไปในป่าใหญ่ ถูกฝงูสุนขัไล่กดัจึงหนีขึ0นบนตน้ไมร้้องไหร้้องเรียกหาคนช่วยเหลือ ต่างจากพระเวสสันดรทรง
เป็นผูมี้จิตใจที�มุ่งเสียสละ มีกาํลงัยงัหนุ่ม สติปัญญาเฉียบแหลม สามารถกาํหนดทิศทางที�จะไปเขาวงกตไดเ้ป็น
อย่างดี (10/64/484-814/114)  8.85._) เนื0อหาที�พราหมณ์ชูชกนั0นมีความสามารถในดา้นวาทศิลป์ไดพู้ดมุสาให้
พรานเจตบุตรและพระอุจจุตฤๅษีเชื�อคาํของตนแลว้ให้เสบียงทางและบอกทางไปยงัเขาวงกตแก่ตน ครั0 นพบเขา้
กบัพระเวสสันดรแลว้ก็ใชว้าทะศิลป์กราบทูลขอพระชาลีและพระกณัหาชินากบัพระเวสสันดร พระเวสสันดร
ทรงมีความต้องการจะบริจาคทานอยู่แล้วจึงได้พระราชทานพระโอรสและพระธิดาแก่พราหมณ์ชูชกไป 
(10/64/484-814/140) 8.85.9) เนื0อหาที�พระเวสสนัดรไดท้อดพระเนตรเห็นพราหมณ์ชูชกไดท้าํการเบียดเบียนพระ
ชาลีและพระกณัหาชินาจึงเกิดความปริวิตกวา่จะฆ่าพราหมณ์แลว้นาํพระโอรสและพระธิดากลบัคืนมา แต่ก็ทรง
หวนระลึกพิจารณาดว้ยสติปัญญาวา่การบริจาคทานแลว้เดือนร้อนในภายหลงัไม่ใช่สิ�งที�สตับุรุษจะกระทาํ อีกทั0งมี
ทาํเนียมปฏิบติัอยูว่า่ หากผูใ้ดปรารถนาพระโพธิญาณก็จาํตอ้งสละสิ�งที�ทาํใหย้ดึติดอยูก่ล่าวคือ สมบติั บุตร ภรรยา 
ร่างกาย หรือแมก้ระทั�งชีวิตก่อนที�ทาํได้ยากยิ�งนี0 จึงจะได้มา อนัเป็นบุคลาธิษฐานธรรมแสดงให้ทราบว่า หาก
คนเรายงัติดขอ้งยนิดีพอใจอยูก่บัเรื�องทางโลกก็จะไม่อาจขา้มพน้โลกไปได ้เพราะสิ�งเหล่านี0 เองที�เป็นยางเหนียวที�
คอยยึดสัตวท์ั0 งหลายไวใ้ห้เวียนตายเวียนเกิดอยูร่ํ� าไป ดงันั0นผูที้�จะขา้มการเวียนตายเวียนเกิดไปไดจ้าํตอ้งไม่ติด
ขอ้งในสิ�งเหล่านี0  เมื�อพิจารณาดังนี0 จึงทรงสามารถอดทนข่มอารมณ์ร้ายให้สงบลงได้ (10/64/484-814/147)  
8.85.85) เนื0อหาที�พระนางมทัรีภายหลงัแต่ทรงสุบินเห็นลางบอกเหตุในการพลดัพรากจากพระโอรสและพระธิดา
ก็มีขวญักาํลงัพระหฤทยัที�ไม่ปกติครั0 นออกไปแสวงหาผลาผลในป่าก็เกิดเหตุการณ์เป็นลางบอกเหตุต่างๆ พระ
หฤทยัก็ห่วงหาต่อพระโอรสและพระธิดาจึงตดัสินพระหฤทยักลบัอาศรมบทแต่ยงัวนัแต่ถูกพวกสัตวร้์ายนอนกั0น
ขวางทางไว ้ชี0แสดงใหเ้ห็นวา่บุคคลที�มีภาวะทางอารมณ์จิตใจที�ไม่ปกติดว้ยมีปัญหาบางประการเกิดขึ0นยอ่มจะบั�น
ทอนความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพลดลงได ้(10/64/484-814/152)  8.85.88) เนื0อหาที�
เหล่าทวยเทพทั0งหลายมีทา้วสกักเทวราชเป็นตน้ต่างพากนัสรรเสริญพระเวสสันดรที�สามารถทาํสิ�งที�บุคคลอื�นทาํ
ไดย้ากหรือทาํไม่ไดเ้ลย เป็นตน้วา่ การบริจาคทรัพยส์มบติัที�หวงแหน การบริจาคบุตรและภรรยา หรือแมแ้ต่การที�
ทรงดาํริจะบริจาคอวยัวะมีหัวใจเป็นตน้ รวมถึงการบริจาคชีวิต (10/64/484-814/166)  8.85.8-) เนื0อหาที�พระ
เวสสนัดรทรงเป็นผูมี้ความสามารถบริหารบา้นเมืองใหเ้จริญแต่ถูกชาวกรุงสีพีนั0นขบัไล่ ครั0นพระองคจ์ากกรุงสีพี
มาแลว้ปรากฏบา้นเมืองก็ไม่เจริญดงัเดิม จึงทาํใหช้าวกรุงสีพีทั0งหลายกลบัไดคิ้ดและเขา้ใจจึงพากนัมาอญัเชิญพระ
เวสสนัดรกลบัไปครองราชยด์งัเดิม (10/64/484-814/192) 

2) ความสอดคล้องกนัระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับความสามารถ

และองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัความสามารถ มดีงันี  
มีเนื0อหาหมายรวมถึงคุณสมบติัที�จะทาํได ้ความรู้ หรือความชาํนาญในการใชค้วามรู้ ทกัษะ 

สติปัญญา ความเฉลียวฉลาดทั0งร่างกายและจิตใจที�จะทาํการสิ�งใดสิ�งหนึ� งให้บรรลุถึงความสําเร็จ อนัเป็นผล
เนื�องมาจากการที�บุคคลได้เรียนรู้ ได้รับประสบการณ์ หรือการอบรมพฒันาตนเอง อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.-) 
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(1/63/1-74/20) เนื0อหาที� 8.8.V) (1/63/1-74/37) สมดว้ยความหมายของความสามารถตามทศันะของนกัวิชาการ
ทั0งหลาย อาทิเช่น ฮอร์นบาย (Hornby) ที�ไดใ้ห้ความหมายของความสามารถ“ability” ไวว้่า หมายถึง สิ�งที�มีอยู่
หรืออาํนาจในการใชค้วามรู้ สติปัญญา ความเฉลียวฉลาดทั0งร่างกายและจิตใจที�จะกระทาํการสิ�งใดสิ�งหนึ�ง1736 

ประกอบดว้ยความสามารถ - ประการใหญ่ๆ กล่าวคือ ความสามารถทางสติปัญญา อาทิเช่น 
เนื0อหาที� 8.Z.8Z) (5/63/303-568/200) และ ความสามารถทางกายภาพ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.6) (2/63/75-154/45)  
สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น ประยงค ์มีใจซื�อ ที�ไดจ้าํแนกความสามารถ (Ability) ออกเป็น 2 
ประการใหญ่ๆ  ไดแ้ก่  ความสามารถทางสติปัญญาและความสามารถทางกายภาพ ดงักล่าวแลว้ 

นอกจากนี0 ยงัประกอบด้วยความสามารถในการจัดการที�จาํเป็นสําหรับผูบ้ริหาร กล่าวคือ 
ความสามารถทางดา้นการคิด  อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.85.Y) (10/64/484-814/40) ความสามารถทางดา้นการเขา้กบัคน 
อาทิเช่น เนื0 อหาที�  8.85._) (10/64/484-814/140)  และ ความสามารถด้านงาน อาทิเช่น เนื0 อหาที�  8.85.8-) 
(10/64/484-814/192) สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น ธงชยั สันติวงศ์ ที�ไดก้ล่าวถึงความสามารถ
ในการจดัการที�จาํเป็นสําหรับผูบ้ริหารไว ้V ประการ ไดแ้ก่ 8) ความสามารถทางดา้นการคิด  -) ความสามารถ
ทางดา้นการเขา้กบัคน V) ความสามารถดา้นงาน ดงักล่าวแลว้ ซึ�งคลา้ยกบัทศันะเกี�ยวกบัทกัษะทางการบริหารของ
โรเบิร์ต แอล แคทซ์ (Robert L. Katz) ที�ไดเ้สนอไว ้V ประการ ไดแ้ก่ 1) ทกัษะทางดา้นเทคนิค 2) ทกัษะดา้น
มนุษย ์และ 3) ทกัษะดา้นความคิด ดงักล่าวแลว้ 

ประกอบดว้ยปัจจยัของความสามารถในการทาํงานไวห้ลายประการ กล่าวคือ ปัจจยัดา้นคน 
อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.85.=) (10/64/484-814/114)  ปัจจยัดา้นงาน อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.85.V) (10/64/484-814/32) 
และปัจจยัภายนอกงาน อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.85.Z) (10/64/484-814/94) สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิ
เช่น อิลมาริเนน, ทูโอมิ และไซต์ซาโม (Illmarinen, Tuomi, and  Seitsamo) ที�ไดก้ล่าวไวว้่าโครงสร้างและ
องคป์ระกอบของความสามารถในการทาํงานนั0นประกอบดว้ยปัจจยัดา้นคน ปัจจยัดา้นงาน และปัจจยัภายนอก
งาน ซึ�งปัจจยัเหล่านี0 มีความสมัพนัธ์เชื�อมโยงถึงกนัและกนั 

มีการวดัความสามารถในการปฏิบติังาน อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.-.V) (2/63/75-154/38) เนื0อหาที�  
8.Z.Y) (5/63/303-568/24) สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น ธอร์นไดคแ์ละฮาเกน้ (Thorndike and 
Hagen) ที�ไดจ้าํแนกการวดัความสามารถได ้- ประเภทไดแ้ก่ 8) การวดัความถนดั ซึ� งเป็นการวดัวา่บุคคลสามารถ
เรียนรู้หรือพฒันาตนเองที�จะทาํอะไรไดบ้า้ง และ -) การวดัความสาํเร็จ ซึ� งเป็นการวดัวา่บุคคลนั0นไดเ้รียนรู้การ
กระทาํอะไรมาบา้งและสามารถกระทาํไดเ้ป็นปกติวิสัยในชีวิตมากนอ้ยแค่ไหน โดยการวดัความสามารถในการ
ปฏิบติังานนั0นจะเกี�ยวขอ้งกบัคาํ V คาํ คือ การประเมินผล การวดั และการทดสอบ ดงักล่าวแลว้ 

I) ความแตกต่างกันระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับความสามารถ

และองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัความสามารถ มดีงันี  
เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัความสามารถโดยเฉพาะในส่วนของพระ

โพธิสัตวแ์ม้จะมีการนําเอาความรู้ความสามารถไปใช้เพื�อประโยชน์ของตนเองและประโยชน์ของผูอื้�น แต่
โดยมากนั0นจะมุ่งประโยชน์ของผูอื้�นเป็นหลกั ยกตวัอย่างเช่น พระเวสสันดรทรงมีความรู้ความสามารถต่างๆ 

                                                 

1736A. S. Hornby, Oxford Advanced Learner’s dictionary of current English, 3rd ed. 
(UK:Oxford University Press,1974), 2. 
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เรียนจบศิลปศาสตร์ทั0งปวง มีโภคทรัพยส์มบติัต่างๆไม่วา่จะเป็นทรัพยที์�มีชีวิตและไม่มีชีวิต แต่พระองคก็์มิไดใ้ช้
สิ�งเหล่านั0นเพื�อพระองค์เองเป็นหลกั ทรงมีอธัยาศยัฝักใฝ่แต่ช่วยเหลือผูอื้�นบริจาคแก่ผูอื้�นไม่ว่าจะเป็นทรัพย ์
ร่างกาย หรือแมก้ระทั�งชีวติ แมถู้กเนรเทศไปยงัป่าเขาวงกตก็ทรงไม่ทิ0งการบริจาคช่วยเหลือผูอื้�น อาทิเช่น เนื0อหา
ที� 8.85.Y) (10/64/484-814/40)  นอกจากนี0 ยงัมีขอ้แตกต่างที�เห็นไดช้ดัเจนก็คือการนาํความรู้ความสามารถไปใช้
อยา่งมีศีลธรรม ดงัคาํบาลีวา่ “วชิชาจรณสมัปันโน” ซึ�งหมายถึง พร้อมทั0งความรู้ความสามารถและความประพฤติ
ปฏิบติั ซึ�งทั0งสองสิ�งนี0ตอ้งไปพร้อมกนัจึงจะสามารถใหปั้จเจกบุคคล กลุ่มบุคคล องคก์าร สงัคม หรือประเทศชาติ
อยูร่อดปลอดภยัได ้ยกตวัอยา่งเช่น พระภูริทตัแมจ้ะมีความรู้ความสามารถ มีอิทธิฤทธิ� พิษร้ายกาจก็ไม่ยอมทาํร้าย
พราหมณ์กณัฑหาลที�เบียดเบียนตนเอง เพราะเกรงวา่ศีลจะขาด ซึ�งการใชค้วามรู้ความสามารถที�ปราศจากศีลธรรม
นั0 นมิใช่วิสัยของสัตบุรุษ อาทิเช่น เนื0 อหาที�  8.6.V) (6/64/1-122/73)  ส่วนองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกับ
ความสามารถซึ�งกล่าวไวใ้นตอนตน้นั0นจะมุ่งไปถึงความสามารถในการปฏิบติังานของบุคลากรให้กบัหน่วยงาน
หรือองคก์ารนั0นๆ เพื�อให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผล ซึ� งก็ไม่พน้จากการกล่าวถึงผลกาํไรหรือการ
ขาดทุน อันเป็นเรื� องของประโยชน์ส่วนตัว และสิ� งที�จ ําต้องกล่าวอีกประการหนึ� งคือ การนําเอาความรู้
ความสามารถไปใชโ้ดยปราศจากศีลธรรมขาดความรับผิดชอบ จนส่งผลกระทบในดา้นลบต่อคนที�อยูใ่นชุมชน 
สงัคม ประเทศชาติ รวมถึงสิ�งแวดลอ้มต่างๆ ซึ�งเป็นสิ�งที�กล่าวขานกนัอยูใ่นปัจจุบนั  

I.H.� ค่านิยมและ เจตคต ิ 

1)  เนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัค่านิยมและเจตคต ิ 
8.8) เนื0อหาของเตมิยชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัค่านิยมและเจตคติปรากฏอยู ่ =  เนื0อหาไดแ้ก่  

8.8.8) เนื0อหาที�พระนางจนัทาเทวีทรงเป็นผูมี้สีลาจารวตัรที�ดี ทรงพระพฤติปฏิบติัพระองคใ์นทาํนองคลองธรรม 
ครั0 นได้สดับพระดาํรัสสั�งจากพระเจ้ากาสิกราชให้ทาํการปรารถนาพระโอรสแลว้ก็ทรงสมาทานอุโบสถศีล 
อาวชันาการถึงศีลของพระองค ์และทรงรักษาไวไ้ม่ให้ขาดหรือด่างพร้อย ดว้ยความที�พระองคท์รงมีค่านิยมและ
เจตคติเกี�ยวกบัศีลธรรมจริยธรรมที�ดี จึงทรงเชื�อวา่ หากทรงรักษาศีลโดยบริสุทธิ� แลว้จะส่งผลใหไ้ดพ้ระโอรสตาม
พระประสงค ์(1/63/1-74/10) 8.8.-) เนื0อหาที�ทา้วสักกะเทวราชไดไ้ปอญัเชิญพระโพธิสัตวใ์ห้ไปบงัเกิดในพระ
ครรภข์องพระนางจนัทาเทว ีพระโพธิสตัวค์รั0นพิจาณาแลว้ก็รับคาํตรัสเชิญของทา้วสกักเทวราช เพราะความเป็นผู ้
มีค่านิยมและเจตคติที�ดีเกี�ยวกับการบาํเพ็ญประโยชน์ต่อผูอื้�น รวมถึงการสร้างสมอบรมบารมีทาํความดีต่างๆ 
เพื�อใหบ้รรลุพระโพธิญาณอนัเป็นอุดมการณ์ของตน (1/63/1-74/13) 8.8.V) เนื0อหาที�พระเตมิยกุมารทรงมีเจตคติ
ในดา้นลบต่อการครองราชยเ์พราะไดรั้บรู้และเรียนรู้วา่ตอ้งมีหนา้ที�ตดัสินคดีความและลงโทษผูก้ระทาํความผิด
อนัเป็นอกศุลกรรมจึงไม่ทรงปรารถนาที�จะเป็นพระราชาสืบต่อจากพระบิดา (1/63/1-74/25) 8.8.Y) เนื0อหาที�พระ
เจา้กาสิกราชทรงมีเจตคติในทางบวกกบัพระเตมิยกุมารเพราะไดท้รงสดบัคาํทาํนายจากพวกพราหมณ์ว่า พระ
กมุารทรงยิ�งดว้ยบุญญาธิการสามารถจะสืบราชสมบติัต่อไปไดเ้มื�อครั0 งที�พระเตมิยกุมาประสูติ แต่ต่อมาครั0 นทรง
ไดส้ดบัคาํเท็จทูลจากพวกพราหมณ์วา่พระเตมิยมุารเป็นกาลกรรณีจะก่อใหเ้กิดอนัตรายต่างๆ ก็ทรงเกิดความกลวั
มีเจตคติในทางลบต่อพระเตมิยกุมารจึงได้ตรัสสั�งให้นําไปประหารที�ป่าช้าผีดิบ อนัเนื�องมาจากอิทธิพลของ
ค่านิยมเกี�ยวกบัความเชื�อในเรื�องการทาํนายทายทกัของโหราจารย ์  (1/63/1-74/46) 8.8.Z) เนื0อหาที�นายสุนันท
สารถีมีเจคติต่อพระเตมิยกุมารในดา้นลบวา่เป็นคนกาลกรรณีเป็นตน้ครั0 นไดรั้บฟังความจริงจากพระเตมิยกุมาร
แลว้ก็ปรับเปลี�ยนเจตคติของตนเป็นด้านบวกแลว้ทูลอญัเชิญให้เสด็จกลบัไปครองราชยสื์บต่อจากพระบิดา 
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(1/63/1-74/46) 8.8.6) เนื0อหาที�พระเจา้กาสิกราชไดส้ดบัคาํกราบทูลจากนายสุนนัทสารถีแลว้ก็ทรงทราบตามความ
เป็นจริง เกิดมีเจคติที�ดีต่อพระเตมิยกุมารดงัเดิม จึงไดต้รัสสั�งให้เสนาอมาตยท์ั0งหลายตระเตรียมขบวนเพื�อไปรับ
เสด็จพระเตมิยกุมารเขา้มายงัพระราชวงั (1/63/1-74/66) 8.8.=) เนื0อหาที�พระเจา้กาสิกราชตรัสเชิญให้พระเตมิย
กมุารไดเ้สด็จกลบัพระราชนิเวศน์เพื�อดาํรงตาํแหน่งพระราชาสืบราชสมบติัต่อไป แต่พระเตมิยกมุารทรงมีค่านิยม
และเจตคติที�ดีต่อการออกบวชเพราะเป็นวธีิการดาํเนินชีวติที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัอกศุลกรรมที�นาํตนไปเกิดในอบายจึง
ทรงปฏิเสธ และไดแ้สดงธรรมโดยประการต่างๆ แก่พระเจา้กาสิกราชพร้อมขา้ราชบริพารทั0งหลาย ชนเหล่านั0น
ครั0 นฟังแลว้ก็มีจิตเลื�อมใสเกิดค่านิยมและเจตคติที�ดีต่อการบวชไดพ้ากนัทิ0งบา้นเรือนพากนับวชตามพระเตมิย
กมุาร แมพ้ระราชาต่างประเทศและบริวารเมื�อทรงทราบข่าววา่พระเจา้กาสิกราชเสด็จออกผนวชหวงัจะมายึดเอา
ราชสมบติัแต่ครั0นไดส้ดบัรับฟังธรรมจากพระเตมิยราชฤๅษีก็มีจิตเลื�อมใสเกิดค่านิยมและเจตคติที�ดีต่อการบวชได้
พากนัออกบวชตามจนสิ0น (1/63/1-74/94)  

8.-) เนื0อหาของมหาชนกชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัค่านิยมและเจตคติปรากฏอยู่ =  เนื0อหา
ไดแ้ก่  8.-.8) เนื0อหาที�พระเจา้อริฏฐชนกครั0นถูกอมาตยผ์ูเ้ป็นปฏิปักษก์บัพระโปลชนกมาเท็จทูลวา่พระโปลชนก
คิดจะปลงพระชนมพ์ระองคอ์ยูบ่่อยๆ ก็ทรงมีเจตคติในดา้นลบต่อพระโปลชนกผูเ้ป็นพระอนุชาจึงไดต้รัสสั�งให้
ทาํการจองจาํไวใ้นเรือนจาํหลวง ฝ่ายพระโปลชนกนั0นทรงเป็นผูบ้ริสุทธิ� ครั0 นถูกลงอาญาโดยที�ไร้ความผิดก็
เปลี�ยนเจตคติที�ดีที�มีต่อพระเชษฐาไปเป็นดา้นลบแลว้ทาํการหลบหนีไปยงัประเทศชายแดนทรงรวบรวมไพร่พล
ได้มากแล้วก็ยกกองทัพมาชิงเอาราชสมบัติจากพระเชษฐา (2/63/75-154/3) 8.-.-) เนื0 อหาที� อุทิจจพราหมณ์
มหาศาลนั0นไดต้ั0งพระเทวีผูเ้ป็นพระมารดาของพระมหาชนกไวใ้นตาํแหน่งน้องสาว เพื�อทาํให้บรรดาลูกศิษย์
ทั0งหลายไดมี้เจตคติที�ดีต่อพระนางและพระมหาชนกอีกทั0งเป็นการสะดวกต่อการอยูร่่วมกนัแบบเครือญาติ เพราะ
ผูค้นในเมืองใหค้วามสาํคญักบัค่านิยมดา้นความเป็นพี�นอ้งเครือญาติเป็นครอบครัวใหญ่ (2/63/75-154/18) 8.-.V) 
เนื0อหาที�พระมหาชนกกุมารครั0 นทรงไดส้ดบัความจริงจากพระมารดาแลว้ก็ทรงปรับเปลี�ยนเจตคติในการดาํเนิน
ชีวิตโดยการขยนัหมั�นศึกษาวิชาความรู้จนจบไตรเพทและศิลปศาสตร์ทั0งปวงภายในพระชนมายุ 86 ปี ทรงมี
ค่านิยมทั0งดา้นจุดหมายและแนวทางปฏิบติัที�จะทรงชิงเอาพระราชสมบติัอนัเป็นของพระบิดาคืนจากพระเจา้โปล
ชนก (2/63/75-154/18) 8.-.Y) เนื0อหาที�มหาชนทั0 งหลายครั0 นเรือใกลจ้ะอบัปางลงกลางมหาสมุทรต่างก็พากัน    
ครํ� าครวญและออ้นวอนเพื�อขอให้ผูอื้�นหรือเทพเจา้ที�ตนเคารพนับถือมาช่วยเหลือ ส่วนพระมหาชนกนั0นทรง
กระทาํการพึ�งพาตวัเองโดยเตรียมการต่างๆ เพื�อจะวา่ยนํ0 าขา้มมหาสมุทร มีการทานํ0 ามนัที�พระวรกายเป็นตน้ จน
สามารถพน้จากอนัตรายถึงที�อนัปลอดภยัได ้ซึ� งแสดงถึงค่านิยมและเจตคติในการดาํเนินชีวิตที�แตกต่างกนัของ
มหาชนกบัพระมหาชนก (2/63/75-154/25) 8.-.Z) เนื0อหาที�พระมหาชนกทรงเป็นผูค้่านิยมและเจตคติที�ดีในดา้น
ต่างๆ เช่น ดา้นสังคม ศีลธรรม ศาสนา เป็นตน้ โดยทรงตั0งโรงทานทั0ง 6 แห่งทาํการบริจาคทาน ครองราชยโ์ดย
ทศพิธราชธรรม บาํรุงพระปัจเจกพุทธเจา้ทั0 งหลาย (2/63/75-154/50) 8.-.6) เนื0อหาที�พระมหาชนกครั0 นไดท้รง
ทราบความจริงเกี�ยวกบัตน้มะม่วงแลว้ก็ ทรงพิจารณาเห็นและเรียนรู้วา่การเสด็จออกผนวชเช่นเดียวกบัพระปัจเจก
พทุธเจา้ทั0งหลายนั0นเป็นสิ�งที�ประเสริฐ จึงทรงเกิดค่านิยมและเจตคติที�ดีต่อการออกผนวชไดท้รงมอบอาํนาจการ
บริหารกิจการบา้นเมืองแก่อมาตยผ์ูใ้หญ่ทั0งหลายแลว้ก็ทรงบาํเพญ็สมณธรรมอยูบ่นปราสาทครั0 นต่อมาก็ทรงปลง
พระเกศาและพระมสัสุอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิตแลว้ก็เสด็จหลีกออกนอกพระราชนิเวศน์เพื�อไปบาํเพญ็เพียรใน
ป่า (2/63/75-154/60) 8.-.=) เนื0อหาที�พระนางสีวลีผูไ้ม่ปรารถนาใหพ้ระมหาชนกออกผนวชครั0 นถูกพระมหาชนก
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ตรัสอธิบายชี0แจงบ่อยครั0 งถึงความตั0งพระหฤทยัอยา่งแน่วแน่ในการผนวชของพระองคแ์ละอานิสงส์ของการออก
ผนวช ก็ทรงได้รับรู้และเรียนรู้ถึงสิ� งที�พระมหาชนกตรัสบอก ทรงเกิดมีค่านิยมและเจตคติที� ดีต่อการบวช 
ปรับเปลี�ยนค่านิยมและเจตคติจากความฟุ้งเฟ้อทางดา้นวตัถุมาอยู่แบบพอเพียงแก่ความจาํเป็น แลว้ตดัสินพระ
หฤทยัเสด็จออกผนวชประทบัอยู่ ณ อุทยานอมัพวนับาํเพ็ญสมณธรรมจนบรรลุฌานอภิญญาและสมาบติั ครั0 น
สวรรคตแลว้ก็เสด็จไปบงัเกิดในพรหมโลกเช่นเดียวกบัพระมหาชนก (2/63/75-154/102)  

8.V) เนื0อหาของสุวรรณสามชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัค่านิยมและเจตคติปรากฏอยู ่Z  เนื0อหา
ไดแ้ก่  8.V.8) เนื0อหาที�ทุกุลกุมารและปาริกากุมารีจุติมาจากพรหมโลก จึงไม่ปรารถนาจะใชชี้วิตครองเรือนและ
ประกอบอาชีพเป็นนายพรานเที�ยวฆ่าสัตวต์ดัชีวิตซึ� งเป็นอกุศลกรรม มีค่านิยมและเจตคติที�ดีต่อการออกบวช
ประพฤติพรหมจรรย ์ครั0 นมารดาบิดาทั0งหลายอนุญาตแลว้จึงไดพ้ากนัออกบวชอาศยัอยูใ่นป่า (3/63/155-213/-) 
8.V.-) เนื0อหาที�พระสุวรรณสามถูกดาบสและดาบสินีผูเ้ปี� ยมดว้ยเมตตาอบรมสั�งสอนมาจึงเป็นคนดีมีคา่นิยมที�ดีใน
ดา้นศีลธรรมจริยธรรม ดาํเนินชีวติในทาํนองคลองธรรม มีเจตคติเชิงบวกต่อการดาํเนินชีวิต พิจารณาไดจ้ากคราว
ที�บิดามารดาถูกงูทาํร้ายก็ไดแ้สดงอาการโทมนสัเสียใจเพราะท่านทั0งสองเสียดวงตาไป แลว้จึงแสดงอาการหวัเราะ
ดว้ยคิดวา่เป็นโอกาสที�จะก็ไดบ้าํรุงเลี0ยงท่านทั0งสองให้ไดรั้บความสุขทดแทนพระคุณ (3/63/155-213/-) 8.V.V) 
เนื0อหาที�พระเจา้ปิลยกัขราชทรงมีค่านิยมและเจตคติในดา้นวตัถุนิยม ยึดถือตนเป็นใหญ่ ไร้เมตตาธรรม มีเจตคติ
ต่อผูอื้�นในดา้นลบ มอบอาํนาจการบริหารราชการแก่พระมารดาแลว้ออกเที�ยวล่าสัตวต์่างๆ ดว้ยความเขา้พระ
หฤทยัผิดวา่เป็นสิ�งที�แสดงถึงความสามารถและเป็นการผกัผ่อน อนัเป็นค่านิยมดา้นสุนทรียภาพที�ไม่พึงประสงค ์
ครั0 นทรงมาพบกับพระสุวรรณสามก็ทรงวางแผนยิงพระสุวรรณสามให้ถึงแก่วิสัญญีภาพ (3/63/155-213/VZ)  
8.V.Y) เนื0อหาที�พระเจา้ปิลยกัขราชครั0นยงิพระสุวรรณสามใหไ้ดรั้บบาดเจ็บสาหสัก็ทรงเสด็จเขา้ไปหาพระสุวรรณ
สามผูร้้องเรียกหาผูย้ิงตนเองด้วยวาจาอนัสุภาพ เมื�อทรงได้สนทนากับพระสุวรรณสามก็ทรงรู้ว่าได้กระทํา
ความผิดอย่างใหญ่หลวงที�ได้ทาํร้ายผูที้�กาํลงัเลี0 ยงดูบิดามารดาผูต้าบอดทั0งสองขา้ง จากก่อนที�เคยทรงเป็นผูมี้
ค่านิยมและเจตคติต่อตนเองว่าเป็นผูย้ิ�งใหญ่ ยงัหนุ่ม ไม่เจ็บไม่ตาย ก็เปลี�ยนค่านิยมและเจตคติดงักล่าวไดด้ว้ย
ทอดพระเนตรเห็นพระสุวรรณสามแมย้งัหนุ่มก็ถูกพระองคย์ิ�งและจะตายในเวลาอนัไม่ชา้นี0  จึงทรงเกิดความทุกข์
โทมมนสัครํ� าครวญปริเวทนาการเป็นอนัมาก (3/63/155-213/ZY) 8.V.Z) เนื0อหาที�พระเจา้ปิลยกัขราชครั0 นทรงได้
สดบัรับฟังธรรมจากพระสุวรรณสามผูห้ายเป็นปกติดีแลว้ก็ตรัสขอขมาโทษต่อพระสุวรรณสาม เสด็จกลบัยงักรุง
พาราณสีดาํรงอยูใ่นโอวาทของพระสุวรรณสามเป็นพระราชาที�ดีมีค่านิยมในดา้นศีลธรรมจริยธรรม ดาํเนินชีวิต
ในทาํนองคลองธรรมเป็นธรรมิกราช มีเจตคติต่อผูอื้�นในดา้นบวก ทรงดูแลพระมารดาและเหล่าขา้ราชบริพาร 
ตลอดทั0งประชาชนชาวพระนครตามสมควรแก่ฐานะ ครั0นสิ0นพระชนมแ์ลว้ก็เสด็จสู่สวรรค ์(3/63/155-213/_6) 

8.Y) เนื0อหาของเนมิราชชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับค่านิยมและเจตคติปรากฏอยู่ Y  เนื0อหา
ไดแ้ก่  8.Y.8) เนื0อหาที�พระเจา้มฆเทวราชทรงใชชี้วติสุขสาํราญเล่นอยา่งราชกุมารอยูถึ่ง _Y,555 ปี และครองราชย์
ประกอบการงานบริหารราชกิจอยูถึ่ง _Y,555 ปี ครั0 นครองราชยไ์ด ้_Y,555 ปีแลว้ก็ทรงรับทราบถึงความชราภาพ
ของพระองคไ์ดพิ้จารณาเห็นวา่ ความตายใกลเ้ขา้มาทุกขณะ บดันี0สมควรจะออกผนวช จึงทรงสละราชสมบติัแก่
พระโอรสแลว้ทรงผนวชเป็นฤาษีบาํเพญ็สมณธรรมในพระราชอุทยานอมัพวนัจนสามารถบรรลุฌานอภิญญาและ
สมาบัติ ครั0 นสิ0นพระชนม์แลว้ก็บงัเกิดในพรหมโลก ซึ� งเป็นเหตุให้พระราชาองค์ต่อมาๆ ปฏิบัติเป็นทาํเนียม
ปฏิบัติสืบมา แสดงถึงค่านิยมและเจตคติที� ดีในการดําเนินพระชนม์ของพระองค์ในด้านต่างๆ เช่น วตัถุ 
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สุนทรียภาพ สังคม ศีลธรรมจริยธรรม และศาสนาเป็นตน้ (4/63/213-302/6) 8.Y.-) เนื0อหาที�พระเจา้เนมิราชทรง
เป็นผูมี้ค่านิยมและเจตคติที�ดีในการดาํเนินชีวิตตามทาํนองคลองธรรม ทรงยินดีในการให้ทาน รักษาศีลและ
อุโบสถกรรม ชกัชวนชี0แนะให้มหาชนทาํแต่คุณงามความดี คุกคามให้กลวัต่อนิรยภยั ก่อให้เกิดเป็นค่านิยมที�ดี
ของกลุ่มชนหรือสังคม มหาชนชาวพระนครต่างมีค่านิยมและเจตคติที�ดีต่อการทาํบุญมีทานเป็นตน้ครั0 นเสียชีวิต
ไปแลว้ก็พากนัไปบงัเกิดในเทวโลกเป็นจาํนวนเกินที�จะนบัได ้(4/63/213-302/15) 8.Y.V) เนื0อหาที�เหล่าทวยเทพที�
เกิดในเทวโลกต่างมีเจตคติที�ดีต่อพระเจา้เนมิราชต่างพากนัพรรณนาสรรเสริญพระคุณของพระองคโ์ดยประการ
ต่างๆ (4/63/213-302/18) 8.Y.Y) เนื0อหาที�ปุโรหิตของทา้วสกักเทวราชในอดีตเป็นผูมี้ค่านิยมและเจตคติที�ดีในการ
ดาํเนินชีวิตในทาํนองคลองธรรม ยินดีในการให้ทานบาํรุงสมณพราหมณ์ ครั0 นได้ฟังคุณสมบติัของเหล่าพระ
ดาบสที�อยูริ่มฝั�งแม่นํ0 าสีทาจากพระดาบสที�ตนอุปัฏฐากอยูก็่เกิดความเลื�อมใสจึงเปลี�ยนค่านิยมที�ใหค้วามสาํคญักบั
วตัถุนิยมมาเป็นบาํเพญ็เพียรทางจิต มีเจตคติที�ดีต่อการบรรพชาจึงลาออกจากตาํแหน่งปุโรหิตออกบวชในสาํนกั
ของเหล่าพระดาบสเหล่านั0น บาํเพญ็สมณธรรมจนสามารถบรรลุฌานอภิญญาและสมาบติัได(้4/63/213-302/26)  

8.Z) เนื0อหาของมโหสถชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับค่านิยมและเจตคติปรากฏอยู่ 89 เนื0อหา
ไดแ้ก่  8.Z.8) เนื0อหาที�เหล่าบณัฑิตทั0งสี� มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้เป็นผูมี้จิตใจตระหนี� ไม่ปรารถนาให้ผูอื้�นดีกว่า
ตนเอง ครั0นทราบวา่พระเจา้วเิทหราชจะโปรดให้พระมโหสถเขา้มารับราชการก็ทาํการคดัคา้นโดยประการต่างๆ 
มีเจตคติไม่ดีต่อพระมโหสถ ดว้ยเกรงวา่จะมาแยง่อาํนาจความดีความชอบไปจากพวกตน ครั0 นพระเจา้วิเทหราช
รับตวัมาแลว้ก็ไดด้าํเนินการการใส่ร้ายป้ายสีต่างๆ (5/63/303-568/21) 8.Z.-) เนื0อหาที�ปิงคุตตรมาณพผูเ้ป็นศิษยค์น
โตนั0 นไม่มีจิตปฏิพทัธ์ในธิดาของอาจารย์ ซึ� งอาจเกิดจากการที�ปิงคุตตรมาณพมาอยู่ในสํานักเป็นเวลานาน
รับทราบถึงพฤติกรรมลกัษณะนิสยัของธิดาของอาจารยที์�ไม่เป็นที�พอใจตนหรือไดรั้บประสบการณ์ที�ไม่ดีเกี�ยวกบั
ธิดาของอาจารยน์ั0นจึงมีเจตคติในดา้นลบต่อนาง แมไ้ม่มีความปรารถนาจะไดน้างมาเป็นภรรยาแต่ไม่อาจจะขดัคาํ
อาจารยจึ์งรับนางไว ้ครั0 นออกจากสํานักมาแลว้เมื�อได้โอกาสจึงทิ0งนางแลว้หนีไป (5/63/303-568/64) 8.Z.V) 
เนื0อหาที�พระมโหสถไดป้ลอมตวัเขา้ไปอยูใ่นเรือนของนางอมราเทวเีพื�อพิจารณาถึงค่านิยมในการดาํเนินชีวิตของ
นาง และเจตคติที�มีต่อตนเอง รวมถึงคุณสมบติัต่างๆ จนเป็นที�พอใจแลว้ก็รับนางมาเป็นภรรยา (5/63/303-568/86) 
8.Z.Y) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชครั0 นถูกเหล่าบณัฑิตทั0งสี�มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้ยยุงทูลความเท็จวา่พระมโหสถ
ขโมยราชาภรณ์ไปไวใ้นเรือนของตนเพื�อหวงัจะเป็นพระราชาเสียเอง ก็กริ0วมีเจตคติต่อพระมโหสถในดา้นลบจึง
ตรัสสั�งให้ทาํการจบักุมพระมโหสถมาลงทณัฑ์ ครั0 นพระมโหสถไดโ้อกาสทูลอธิบายความตามความเป็นจริงก็
ทรงกลบัมีเจตคติที�ดีต่อพระมโหสถดงัเดิม (5/63/303-568/95) 8.Z.Z) เนื0อหาที�พระเจา้วเิทหราชถูกเหล่าบณัฑิตทั0ง
สี�มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้ที�อิจฉาริษยาในพระมโหสถยยุงทูลความเท็จวา่พระมโหสถคิดก่อการกบฏชิงเอาพระราช
สมบัติ ก็ทรงกลวัและตกพระหฤทัยมีเจตคติต่อพระมโหสถในด้านลบแลว้ตรัสสั�งให้ทาํการฆ่าพระมโหสถ
ในทนัทีอย่าให้ทนัรู้ตวั พร้อมกบัทรงมอบพระแสงขรรค์ให้แก่เสนกบณัฑิตไปดาํเนินการ ครั0 นพระมโหสถทูล
อธิบายความโดยอุบายก็ทรงกลบัมีเจตคติที�ดีดงัเดิม (5/63/303-568/120) 8.Z.6) เนื0อหาที�เหล่าบณัฑิตทั0งสี�มีเสนก
บณัฑิตเป็นตน้ครั0นไดรั้บเมตตาธรรมจากพระมโหสถไม่ถือโทษโกรธเอาความต่างๆ ที�ไดก้ระทาํแก่ตน จึงกลบัได้
ความรักความเลื�อมใสมีเจตคติที�ดีต่อพระมโหสถ เป็นผูห้มดพยศเช่นกับงูพิษที�ถูกถอนเขี0 ยวแลว้ (5/63/303-
568/128) 8.Z.=) เนื0อหาที�พราหมณ์เกวฏัผูเ้ป็นปุโรหิตของพระเจา้จุลนีพรหมทตัเป็นผูมี้ค่านิยมและเจตคติในดา้น
วตัถุนิยม ยดึถือตนเป็นใหญ่ ปรารถนาลาภยศและชื�อเสียงไดเ้สนอแผนยดึครองชมพทูวปีทั0งสิ0นใหแ้ก่พระเจา้จุลนี
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พรหมทตั พระเจา้จุลนีพรหมทตัก็ทรงมีค่านิยมและเจตคติในทาํนองเดียวกนัจึงทรงอนุมติันาํแผนดงักล่าวไป
ปฏิบติั (5/63/303-568/138) 8.Z._) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0นพระเจา้จุลนีพรหมทตัยกกองทพัมาลอ้มเมืองเป็นอนั
มากก็ไม่ครั�นคร้ามเกรงกลวัแต่อยา่งใด ไดท้าํการปลอบประโลมพระเจา้วิเทหราชและเหล่าขา้ราชบริพาร พร้อม
ทั0งชาวกรุงมิถิลาใหค้ลายจากความกลวัต่อมรณภยัมีขวญักาํลงัใจในการป้องกนัประเทศ และสร้างค่านิยมในดา้น
สงัคมเกี�ยวกบัความสามคัคีรับผิดชอบในหนา้ที�ของตน  รวมทั0งทาํใหช้นทั0งหลายมีเจคติที�ดีต่อตนเองดว้ยวา่เป็นผู ้
มีความรู้ความสามารถยิ�งดว้ยปัญญาสามารถจะเอาชนะขา้ศึกได ้(5/63/303-568/154) 8Z.9) เนื0อหาที�พราหมณ์    
อนุเกวฏัเป็นผูมี้ค่านิยมที�ดี มีความรักชาติ เสียสละเพื�อส่วนรวม มีเจตคติที�ดีต่อประเทศชาติของตนไดรั้บอาสาจาก
พระมโหสถเพื�อไปแฝงตัวเป็นไส้ศึกทําลายกองทัพของพระเจ้าจุลนีพรหมทัตให้พ่ายแพ้ถอยทัพกลับไป 
(5/63/303-568/182) 8.Z.85) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัใชอุ้บายเพื�อลวงพระเจา้วเิทหราชมาปลงพระชนมโ์ดย
การให้พวกจินตกวีแต่บทเพลงเพื�อพรรณนาพระรูปโฉมของพระธิดาแลว้ให้นาํไปขบัร้องยงัโรงมหรสพต่างๆ 
แสดงถึงค่านิยมชาวพระนครในดา้นสุนทรียภาพมีบทกวีต่างๆ เป็นตน้ (5/63/303-568/191) 8.Z.88) เนื0อหาที�พระ
เจ้าวิเทหราชครั0 นได้ทรงสดบับทเพลงที�พรรณนาถึงความงามของพระนางปัญจาลจันที ก็ทรงเกิดมโนภาพมี     
เจตคติที�ดีพระนาง ครั0 นต่อมาไดส้ดบัข่าวจากพราหมณ์เกวฏัวา่พระเจา้จุลนีพรหมทตัประสงคจ์ะทาํสันถวไมตรี
กบัพระองคด์ว้ยจะทรงยกพระธิดาให้ก็ทรงชื�นชมโสมนสัเป็นอนัมาก (5/63/303-568/196) 8.Z.8-) เนื0อหาที�พระ
เจา้วิเทหราชครั0 นทรงทราบว่าพระองคถู์กลวงมาปลงพระชนมก็์ทรงกลวัต่อมรณภยัตรัสถามเหล่าบณัฑิตทั0งสี� มี  
เสนกบณัฑิตเป็นตน้ถึงอุบายแกไ้ข  แต่เหล่าบัณฑิตทั0งสี�ไร้อุบายที�จะแก้ไขเพราะถูกกองทพัของพระเจา้จุลนี
พรหมทตัจาํนวนมากลอ้มไวอ้ย่างแน่นหนาทุกดา้น ทั0งหมดจึงเกิดความทอ้แทใ้จหมดความหวงัที�จะมีชีวิตอยู่
ต่อไปพากนับ่นเพอ้ใหฆ่้ากนัและกนัใหต้ายก่อนที�จะถูกพระเจา้จุลนีพรหมทตัจบัไปประหาร แต่ครั0 นพระมโหสถ
บณัฑิตไดเ้ขา้ทาํการแกไ้ขสถานการณ์ก็ไดค้วามโล่งใจมีความหวงัที�จะมีชีวติอยูร่อดปลอดภยักลบัไปยงักรุงมิถิลา
โดยสวสัดี แสดงถึงเจตคติในการดําเนินชีวิตหรือเผชิญปัญหาของพระเจ้าวิเทหราชและเหล่าบัณฑิตทั0 งสี� 
(5/63/303-568/224) 8.Z.8V) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชและเสนกบณัฑิตไดแ้สดงเจตคติที�ดีแต่พระมโหสถ กล่าว
สรรเสริญพระมโหสถที�สามารถช่วยชีวิตตนและคนอื�นๆ ให้รอดพน้จากมรณภยัและกลบัไปยงักรุงมิถิลาโดย
ปลอดภัยได้ (5/63/303-568/233) 8.Z.8Y) เนื0 อหาที�พระมโหสถบัณฑิตได้ทําการจับพระมารดา พระมเหสี 
พระโอรสและพระธิดาของพระเจ้าจุลนีพรหมทัตไวเ้ป็นตวัประกันและทูลอธิบายถึงขอ้ดีขอ้เสียในการเป็น
พนัธมิตรกันระหว่างสองประเทศ ทําให้พระเจ้าจุลนีพรหมทัตทรงเลื�อมใสในความรู้ความสามารถของ
พระมโหสถทรงเปลี�ยนเจตคติที�มีต่อกรุงมิถิลาตกลงทาํสนัถวไมตรีกบักรุงมิถิลา และรับปฏิญญาจากพระมโหสถ
เพื�อมารับราชการดว้ยภายหลงัแต่พระเจา้วิเทหราชสวรรคตแลว้ (5/63/303-568/241) 8.Z.8Z) เนื0อหาที�พระนาง  
นนัทาเทวทีรงมีเจตคติในดา้นลบต่อพระมโหสถเพราะไดรั้บประสบการณ์ที�ไม่ดีกล่าวคือเป็นผูท้าํใหพ้ระนางตอ้ง
พลดัพรากจากพระธิดาผูเ้ป็นที�รัก (5/63/303-568/257) 8.Z.86) เนื0อหาที�พระมโหสถไดข้อความช่วยเหลือจากนาง
เภรีปริพาชิกาเพื�อทาํการทดสอบถึงเจตคตินํ0 าพระหฤทยัของพระเจา้จุลนีพรหมทตัที�มีต่อตนเองว่าเป็นอยา่งไร 
(5/63/303-568/264) 8.Z.8=) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัถูกนางเภรีปริพาชิกาทูลถามปัญหาผีเสื0อนํ0 าเพื�อทราบ
ถึงเจตคติของพระองค์ที�มีต่อพระมโหสถและชนทั0 งหลายมีพระมารดาเป็นตน้ ก็ตรัสตอบถึงการที�จะให้ชน
ทั0งหลายมีพระมารดาเป็นตน้นั0นแก่ผีเสื0อนํ0 ากินเป็นอาหารดว้ยเหตุผลต่างๆ แต่จะไม่ยอมให้พระมโหสถเป็นอนั
ขาดแมจ้ะแลกดว้ยพระชนม์ของพระองค์ก็ตามที 8.Z.8_) เนื0อหาที�พระนางสลากเทวีมีค่านิยมที�ไม่ถูกตอ้งตาม
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ทาํนองคลองธรรม ขาดสีลาจารวตัร ลอบทาํชูก้บัพราหมณ์ฉพัภิและวางแผนร่วมกนัปลงพระชนมพ์ระมหาจุลนีผู ้
เป็นพระสวามี แมพ้ราหมณ์ฉัพภิก็เช่นกนัครั0 นปลงพระชนม์พระเจา้มหาจุลนีไดแ้ลว้ก็ตอ้งการจะปลงพระชนม์
พระจุลนีราชกุมารเป็นรายต่อไป (5/63/303-568/267) 8.Z.89)  เนื0 อหาที�พระติขิณกุมารครั0 นทรงได้สดับว่า
พราหมณ์ฉัพภิไม่ใช่พระบิดาและไดล้อบปลงพระชนมพ์ระบิดาของพระองค์ก็กริ0วเป็นอนัมากและทรงเปลี�ยน  
เจตคติที�มีต่อพราหมณ์ฉพัภิเป็นดา้นลบ ไดท้รงวางแผนฆ่าพราหมณ์ฉัพภิให้ตายแลว้ยึดเอาราชสมบติัคืนในเวลา
ต่อมา (5/63/303-568/274)  

-.6) เนื0อหาของภูริทตัชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัค่านิยมและเจตคติปรากฏอยู ่85  เนื0อหาไดแ้ก่  
8.6.8) เนื0อหาที�พระเจา้พรหมทตัไดป้ระทานตาํแหน่งมหาอุปราชแก่พระโอรส แต่ต่อมาพระโอรสมียศอาํนาจและ
บริวารมากขึ0นก็ทรงเกิดความระแวงมีเจตคติในดา้นลบต่อพระโอรสจึงทรงปลดออกจากตาํแหน่งให้ไปผนวชอยู่
ในป่าตามชอบใจแลว้กลบัมารับตาํแหน่งพระราชาภายหลงัจากที�พระองค์สิ0นพระชนม์แลว้ พระโอรสแมไ้ม่
ตอ้งการจะเสด็จออกผนวชแต่เป็นพระราชโองการจึงจาํตอ้งกระทาํตามครั0นภายหลงัมาพบกบันาคมาณวกิาก็ไดอ้ยู่
ร่วมกนัแบบสามีภรรยาจนมีพระโอรสและพระธิดาดว้ยกนั เพราะยงัทรงมีค่านิยมในดา้นการดาํเนินชีวิตแบบ
ฆราวาสและเจตคติที�ดีต่อการครองราชยป์รารถนาจะไดร้าชสมบติัอยูน่ั�นเอง (6/64/1-122/3) 8.6.-) เนื0อหาที�พระ
เจา้กรุงพาราณสีครั0นทรงทราบวา่เต่าเขา้มาทาํใหพ้ระโอรสและพระธิดาตกพระหฤทยักลวั ดว้ยความรักในบุตรจึง
กริ0วมีเจตคติในดา้นลบต่อเต่านั0นจึงไดต้รัสสั�งใหอ้มาตยน์าํไปลงทณัฑ ์(6/64/1-122/12) 8.6.V) เนื0อหาที�ทา้วธตรฐ
ครั0 นทรงไดส้ดบัข่าวเท็จว่าพระเจา้กรุงพาราณสีทรงประสงคจ์ะยกพระธิดาให้จากเต่าก็ทรงโสมนสั ตรัสสั�งให้
พวกนาคมาณพไปเป็นทูตเพื�อกาํหนดวนัอภิเษกสมรส พวกนาคมาณพจึงไดเ้ดินทางไปเฝ้าพระเจา้กรุงพาราณสี 
เมื�อถูกพระเจา้กรุงพาราณสีปฏิเสธในการรับทราบเรื�องราวดงักล่าว จึงพากนัโกรธและปรารถนาจะฆ่าพระเจา้กรุง
พาราณสีแต่เกรงวา่จะเกินคาํสั�งที�ไดรั้บมาจึงไดก้ลบัไปทูลใหท้า้วธตรฐทรงทราบพร้อมกบัแสดงเจตคติในดา้นลบ
ที�มีต่อพระเจา้กรุงพาราณสีโดยประการต่างๆ แมท้า้วธตรฐและบริวารอื�นๆ ครั0 นไดท้ราบก็มีอาการดุจเดียวกนั 
(6/64/1-122/18) 8.6.Y) เนื0อหาที�พระภูริทตันั0นครั0นขึ0นไปเห็นทิพยสมบติัของทา้วสกักเทวราชแลว้ก็ไดรั้บทราบวา่
สมบติัของตนเองนั0นยงัดอ้ยกวา่มาก จึงเกิดค่านิยมในดา้นศีลธรรมจริยธรรมบาํเพญ็บุญรักษาศีลอุโบสถเพื�อจะไป
บงัเกิดในเทวโลก มีเจตคติที�ดีต่อทิพยสมบติัในเทวโลก (6/64/1-122/37) 8.6.Z) เนื0อหาที�พราหมณ์อาลมัพายน์ถูก
หมู่เจา้หนี0ทวงหนี0แตไ่ม่อาจจะใชห้นี0ไดจึ้งหนีเขา้ไปในป่า พบเขา้กบัพระดาบส จึงไดข้อพกัอาศยัอยูก่บัพระดาบส
และอุปัฏฐากพระดาบสดว้ยวตัรต่างๆ ฝ่ายพระดาบสคิดวา่พราหมณ์นี0 มีอุปการะแก่ตนจึงไดม้อบมนตอ์าลมัพายน์
ให้ เมื�อพราหมณ์อาลมัพายน์ไดอุ้บายในการเลี0ยงชีพแลว้จึงแกลง้บอกพระดาบสวา่ตนเองป่วยแลว้ลาพระดาบส
ไปเพื�อประกอบอาชีพเป็นหมองู ดว้ยเหตุที�มีค่านิยมในดา้นวตัถุนิยมตอ้งการทรัพยสิ์นเงินทอง และมีเจตคติที�ดีต่อ
การครองเรือนเพราะมิไดเ้ขา้มาในป่าดว้ยเพราะความเบื�อหน่ายในกามคุณเช่นกับพระดาบส (6/64/1-122/61) 
8.6.6) เนื0อหาที�พราหมณ์เนสาทและโสมทตับุตรชายมีค่านิยมและเจตคติที�แตกต่างกนั โดยพราหมณ์เนสาทนั0น
ปรารถนาอยากได้แกว้มณีมุ่งให้ความสําคญักับวตัถุทรัพยสิ์นเงินทองมากกว่าศีลธรรมจริยธรรมจนลืมนึกถึง
บุญคุณของพระภูริทตัจึงไดบ้อกที�ซ่อนของพระภูริทตัให้แก่พราหมณ์อาลมัพายน์ทราบแมโ้สมทตับุตรชายจะ
คดัคา้นอยา่งไรก็ไม่ยอมฟัง (6/64/1-122/67) 8.6.=) เนื0อหาที�พระภูริทตันั0นมีค่านิยมในดา้นศีลธรรมจริยธรรมยึด
มั�นในศีลของตนเองไม่ยอมทาํร้ายพราหมณ์อาลมัพานยแ์มว้า่สามารถจะทาํได ้ต่างจากพราหมณ์อาลมัพานยที์�โลภ
ในทรัพยส์มบติัและชื�อเสียงทาํการเบียดเบียนผูอื้�นเพื�อสนองตณัหาของตนเอง (6/64/1-122/70) 8.6._) เนื0อหาที�
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พราหมณ์  เนสาทครั0 นรู้ว่าพราหมณ์อาลัมพานย์เกิดเป็นโรคเรื0 อนเพราะไปทาํร้ายพระภูริทัตหวนระลึกถึง
บาปกรรมที�ตนไดท้าํกบัพระภูริทตัไวก็้เกิดความกลวัขึ0น ดว้ยความที�ตนเองมีค่านิยมและเจตคติเกี�ยวกบัการลา้ง
บาป จึงไดไ้ปทาํพิธีลอยบาปที�ท่านํ0 าปยาคะในแม่นํ0 ายมุมา แต่ผลกรรมก็ตามทนัเมื�อสุโภคนาคราชทราบวา่เป็น
ตวัการที�ทาํใหพ้ระภูริทตัตอ้งไดป้ระสบทุกขจึ์งไดจ้บัตวัไปทรมานและนาํไปใหค้ณะญาติตดัสินความผิด (6/64/1-
122/94) 8.6.9) เนื0อหาที�กาณาริฏฐนาคราชผูเ้ป็นนอ้งของพระภูริทตันั0นมีค่านิยมและเจตคติที�ดีเกี�ยวกบัพราหมณ์
ผูท้าํการบูชายญั เพราะวา่ในอดีตไดเ้คยเกิดเป็นพราหมณ์บูชายญัมาก่อน พระภูริทตัครั0 นไดท้ราบอยา่งนั0นอาศยั
ความเอน็ดูใน     กาณาริฏฐนาคราชและเหล่าบริวารจึงไดชี้0แจงแสดงธรรมให้พิจารณาเห็นมีค่านิยมและเจตคติที�
ถูกตอ้งตามความเป็นจริง (6/64/1-122/99) 8.6.85) เนื0อหาที�พระเจา้กรุงพาราณสีครั0นทรงชราภาพแลว้ประกอบกบั
มีเศร้าโศกถึงพระนางสมุททชาราชธิดาก็เกิดความเบื�อหน่ายในราชสมบติั จึงไดม้อบราชสมบติัให้แก่พระสาคร
ราชกมุาร เสด็จออกผนวชประทบัอยูใ่นป่า ทรงบาํเพญ็สมณธรรมจนสามารถบรรลุฌานอภิญญาและสมาบติั ซึ� ง
แสดงถึงค่านิยมและเจตคติในการดาํเนินพระชนมข์องพระองคที์�เปลี�ยนจากวตัถุนิยมไปเป็นการบาํเพญ็เพียรทาง
จิต (6/64/1-122/107) 

8.=) เนื0อหาของจนัทกุมารชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัค่านิยมและเจตคติปรากฏอยู ่Z เนื0อหา
ไดแ้ก่ 8.=.8) เนื0อหาที�กณัฑหาลพราหมณ์มีค่านิยมที�ไม่พึงประสงค ์ยดึถือตนเป็นใหญ่ ไร้ศีลธรรม มีจิตใจฝักใฝ่ใน
สินบน โลภในโภคทรัพย ์เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนจนทาํผิดทุจริตในหนา้ที�  ทาํให้ผูที้�ไม่ไดรั้บความเป็นธรรมมี
เจตคติต่อระบบราชการในทางลบ เกิดความเดือนร้อนวุน่วายตามมา (7/64/123-204/Y) 8.=.-) เนื0อหาที�พระจนัท
กุมารนั0นทรงเป็นไปในทางตรงกนัขา้มกบัที�กณัฑหาลพราหมณ์มีค่านิยมที�ดี ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่ มี
ศีลธรรม ไม่เห็นแก่ได ้ปฏิบัติหน้าที�โดยความซื�อสัตยสุ์จริต จึงทาํให้ประชาชนชาวพระนครทั0 งหลายแซ่ซ้อง
สรรเสริญและมีเจตคติที�ดีต่อพระองค์และระบบราชการ เกิดความสงบร่มเยน็ตามมา (7/64/123-204/6) 8.=.V) 
เนื0อหาที�กณัฑหาลพราหมณ์ครั0 นถูกปลดออกจากตาํแหน่งอมาตยผ์ูว้ินิจฉัย ก็ขาดผลประโยชน์ มีเจตคติต่อพระ
จนัทกมุารในดา้นลบที�เขา้มาทาํหนา้ที�แทนตนเอง ผูกอาฆาตในพระจนัทกุมาร หาโอกาสเพื�อเพ่งโทษคอยจบัผิด
พระจนัทกมุารอยูเ่สมอ ครั0นพระเจา้เอกราชทรงสุบินเห็นสวรรคก็์ไดโ้อกาสแปลงสารใหผ้ิดจากความเป็นจริงเพื�อ
หวงัจะปลงพระชนม์พระจนัทกุมาร (7/64/123-204/=) 8.=.Y) เนื0อหาที�พระเจา้เอกราชผูมี้ความประสงค์จะไป
สวรรคค์รั0นไดส้ดบัคาํกราบทูลของกณัฑหาลพราหมณ์ที�ผิด ก็มีค่านิยมและและเจตคติที�ผิดไปดว้ย ตรัสสั�งให้นาํ
พระราชโอรสเป็นตน้มาประหารเพื�อทาํการบูชายญั (7/64/123-204/-5) 8.=.Z) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชไดล้งมา
ทาํการคุกคามดว้ยมรณภยั และตรัสชี0แจง้แก่พระเจา้เอกราชถึงวิธีการที�จะทาํให้เสด็จไปสวรรคที์�ถูกตอ้ง พระเจา้
เอกราชจึงทรงไดรั้บทราบความจริงและปรับค่านิยมและและเจตคติเกี�ยวกบัวิธีการที�จะทาํให้เสด็จไปสวรรคใ์ห้
ถูกตอ้ง ตรัสสั�งใหป้ล่อยชนทั0งหลายมีพระจนัทกมุารเป็นตน้ (7/64/123-204/65) 

_) เนื0อหาของมหานารทกัสสปชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับค่านิยมและเจตคติปรากฏอยู่ =  
เนื0อหาไดแ้ก่  8._.8) เนื0อหาที�ชาวกรุงมิถิลามหานครไดพ้ากนัตกแต่งพระนครไวอ้ย่างตระการตา เล่นมหรสพ
ต่างๆ ในเทศกาลวนัเพญ็กลางเดือน 8- อนัเป็นวฒันธรรมแสดงถึงค่านิยมดา้นต่างๆ เช่น สุนทรียภาพและสังคม 
เป็นตน้ (8/64/205-295/4) 8._.-) เนื0อหาที�พระเจา้องัคติราชไดต้รัสถามเหล่าอมาตยท์ั0 งสามถึงสิ�งที�ควรทาํในวนั
เพญ็ขึ0น 8Z คํ�ากลางเดือน 8- ฝ่ายเหล่าอมาตยท์ั0งสามต่างก็ทูลตอบต่างๆ กนั โดยอลาต อมาตยมุ่์งในดา้นการขยาย
อาํนาจการปกครอง  สุนามอมาตยมุ์่งในดา้นนนัทนาการ และวชิยอมาตยมุ่์งในดา้นศาสนาพฒันาจิตใจ สติปัญญา 
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หรือการคน้หาความจริง อนัแสดงให้เห็นถึงค่านิยมและเจตคติของเหล่าอมาตยท์ั0งสามนั0นวา่มีความแตกต่างกนั 
(8/64/205-295/8) 8._.V) เนื0อหาที�คุณาชีวกนั0นครั0 นถูกพระเจา้องัคติราชตรัสถามปัญหาก็ไดแ้สดงค่านิยมและ    
เจตคติในการมองโลกของตนแก่พระเจ้าอังคติราชว่า บุญบาปไม่มี คุณบิดามารดาครูอาจารย์ไม่มีเป็นต้น 
(8/64/205-295/16) 8._.Y) เนื0อหาที�อลาตอมาตยค์รั0 นไดฟั้งคาํของคุณาชีวกก็ไดเ้ผยค่านิยมและเจตคติในการมอง
โลกของตนออกมาเพื�อสนบัสนุนคาํของคุณาชีวกมีนยัเป็นไปในแนวเดียวกนัวา่ บุญบาปไม่มี คุณบิดามารดาครู
อาจารยไ์ม่มีเป็นตน้(8/64/205-295/19) 8._.Z) เนื0อหาที�พระเจา้องัคติราชไดย้ึดเอาค่านิยมและเจตคติของคุณาชีวก
มาเป็นของตนเอง และทรงละทิ0งค่านิยมและเจตคติที�ถูกตอ้ง เลยเถิดไปประพฤติอกศุลกรรมทาํความชั�วทั0งหลายมี
การใหรื้0อโรงทานงดบริจาคทาน เบียดเบียนหญิงชาวบา้น เป็นตน้ (8/64/205-295/23) 8._.6) เนื0อหาที�พระนางรุจา
ราชธิดาทรงมีค่านิยมและเจตคติที�ดีซึ�งเรียกวา่สมัมาทิฏฐิ เป็นตน้วา่ บาปบุญมีจริง คุณบิดามารดาครูอาจารยมี์เป็น
ตน้ เพราะพระนางนั0นทรงสามารถระลึกชาติไดถึ้ง 8Y ชาติ ทรงรับรู้ถึงผลที�เกิดจากกรรมหรือพฤติกรรมของ
ตนเอง ครั0 นได้สดับว่าพระราชบิดาทรงไปคบหาเสวนากับคนพาลแลว้เกิดมีค่านิยมและเจตคติที�ผิดจึงทรง
ดาํเนินการเพื�อจะทาํให้พระราชบิดากลบัมาเป็นดงัเดิม (8/64/205-295/30) 8._.=) เนื0อหาที�พระเจา้องัคติราชครั0 น
ถูกพระพรหมมหานารทะลงมาทาํการคุกคามดว้ยนิรยภยัเพราะทรงยึดเอาค่านิยมและเจตคติที�ผิดๆ และไดทู้ล
ชี0 แจงแสดงถึงค่านิยมและเจตคติที�ถูกตอ้งพร้อมกบัแนวทางสัมมาปฏิบติั ก็ทรงไดรั้บทราบตามความจริงและ
ปรับเปลี�ยนค่านิยมและและเจตคติจากที�ไม่พึงประสงค์ไปเป็นค่านิยมและและเจตคติจากที�พึงประสงค์เสียได ้
(8/64/205-295/70) 

8.9) เนื0อหาของวิธุรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัค่านิยมและเจตคติปรากฏอยู่ _  เนื0อหาไดแ้ก่  
8.9.8) เนื0อหาที�พระวิธุรบัณฑิตนั0นมีตาํแหน่งเป็นผูถ้วายอรรถธรรมแก่มหาชนมีพระเจ้าโกรัพยราชเป็นต้น 
ชาวกรุงอินทปัตตท์ั0งหลายครั0นไดรั้บการสั�งสอนธรรมจากพระวธุิรบณัฑิตต่างก็มีค่านิยมและเจตคติที�พึงประสงค์
อยูใ่นทาํนองคลองธรรม กฏระเบียบของสังคม รวมทั0งมีความรักใคร่เลื�อมใสในพระวิธุรบณัฑิตและมีเจตคติที�ดี
ต่อพระวธุิรบณัฑิต (9/64/296-483/-) 8.9.-) เนื0อหาที�พราหมณ์มหาศาลทั0ง Y คนในกรุงพาราณสีนั0นมีค่านิยมและ
เจตคติที�เปลี�ยนจากวตัถุนิยมเป็นการออกบวชแสดงหาความจริงความสงบทางดา้นจิตใจ ใชชี้วติแบบพอเพียงเลี0ยง
ชีพแต่พอจาํเป็นเวน้อกศุลกรรมทาํแต่คุณงามความดี บาํเพญ็สมณธรรมจนสามารถบรรลุฌานอภิญญาและสมาบติั 
(9/64/296-483/Y) 8.9.V) เนื0อหาที�กฏุุมพีทั0ง Y คนครั0นถูกเหล่าพระดาบสพรรณนาถึงสมบติัของพระราชาทั0งหลาย
มีทา้วสกักเทวราชเป็นตน้ใหฟั้งก็ปรารถนาจะไดส้มบติันั0นๆ บา้ง เกิดมีค่านิยมและเจตคติที�พึงประสงค ์ประพฤติ
ตนอยู่ในทาํนองคลองธรรม กฎระเบียบของสังคม ประกอบกุศลกรรมทาํบุญต่างๆมีทานเป็นตน้ (9/64/296-
483/88) 8.9.Y) เนื0อหาที�พระนางวมิลานาคราชินีครั0 นไดท้รงสดบักิตติศพัท์ของพระวิธุรบณัฑิตเกี�ยวกบัการแสดง
ธรรมจากพระสวามีประกอบกบัความเป็นผูมี้ค่านิยมและเจตคติในดา้นศีลธรรมจริยธรรมมาแต่ชาติก่อน จึงทรงมี
เจตคติทีดีต่อพระวธุิรบณัฑิตประสงคจ์ะพบและฟังธรรมจากพระวธุิรบณัฑิตจึงทรงไดอ้อกอุบายให้พระสวามีไป
เชิญตวัมาใหไ้ด ้(9/64/296-483/-=) 8.9.Z) เนื0อหาที�ปุณณกยกัษค์รั0 นไดฟั้งเสียงและเห็นนางอิรันทตีก็เกิดความรัก
ไปจนถึงขั0วหทยัเพราะเคยอยูร่่วมกนัมาก่อน อีกทั0งรับทราบวา่นางอิรันทตีมีความกตญั�ูต่อพระมารดาของตนเอง
ก็เกิดเจตคติที�ดีต่อนางจึงรับอาสาเพื�อจะไปนาํหทยัของพระวิธุรบณัฑิตมาให้(9/64/296-483/VV) 8.9.6) เนื0อหาที�
ปุณณกยกัษไ์ดแ้จง้ชื�อและโคตรของตนในชาติก่อนใหแ้ก่พระเจา้โกรัพยราชไดท้รงทราบเพื�อมิให้พระเจา้โกรัพย
ราชไดดู้หมิ�นตนในเรื�องชาติชั0นวรรณะและมีเจตคติต่อตนเองในดา้นบวก อนัแสดงถึงค่านิยมในดา้นสังคมของ
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ชาวกรุงอินทปัตต ์(9/64/296-483/Y=) 8.9.=) เนื0อหาที�พระวธุิรบณัฑิตเป็นผูมี้ค่านิยมในดา้นศีลธรรมจริยธรรมที�ดี 
แม้สิ0นชีวิตก็ขอยอมไปกับปุณณกยกัษ์แต่ไม่ยอมให้พระเจ้าโกรัพยราชตะบัดสัตย์ขัดกับศิลธรรมอันดีงาม 
(9/64/296-483/95) 8.9._) เนื0อหาที�ปุณณกยกัษค์รั0นไดฟั้งสาธุนรธรรมจากพระวธุิรบณัฑิตแลว้ก็เกิดความเลื�อมใส
เขา้ใจถึงความเป็นจริงจึงเปลี�ยนเจตคติที�มีต่อพระวิธุรบณัฑิตจากศตัรูที�คิดจะคร่าชีวิตมาเป็นมิตรที�ดีงาม ไดแ้จง้
ความประสงคที์�จะนาํพระวธุิรบณัฑิตกลบัไปส่งยงักรุงอินทปัตตด์งัเดิม (9/64/296-483/117)  

8.85) เนื0อหาของมหาเวสสันดรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัค่านิยมและเจตคติปรากฏอยู่ 88  
เนื0อหาไดแ้ก่  8.85.8) เนื0อหาที�พระธิดาทั0งสองของพระเจา้พนัธุราชทรงเป็นผูมี้ค่านิยมและเจตคติที�พึงประสงคใ์น
ดา้นศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม โดยพระธิดาองค์ใหญ่ทาํการบูชาพระพุทธเจา้ในปางก่อนดว้ยตั0งปรารถนาเป็น
พระพทุธมารดา ส่วนพระธิดาองคเ์ลก็ตั0งปรารถนาเป็นพระอรหันต ์(10/64/484-814/4) 8.85.-) เนื0อหาที�ทา้วสักก
เทวราชไดไ้ปอญัเชิญพระโพธิสตัวผ์ูมี้ค่านิยมและเจตคติที�ดีในดา้นศีลธรรมจริยธรรม ศาสนา การคน้หาความจริง 
ยนิดีต่อการใหท้าน ช่วยเหลือผูอื้�นเพื�อที�จะบงัเกิดในพระครรภข์องพระนางผุสดี พระโพธิสัตวก็์ไดรั้บพระดาํรัส
ตรัสอญัเชิญดงักล่าวจุติจากเทวโลกมาบงัเกิดในพระครรภข์องพระนางผสุดี ฝ่ายพระนางผุสดีเมื�อทรงพระครรภก็์
ทรงปรารถนาจะให้สร้างโรงทานแลว้บริจาคทาน พระเจ้าสญชัยก็ตรัสสั�งให้ดาํเนินการตามนั0น (10/64/484-
814/23) 8.85.V) เนื0อหาที�พระเวสสนัดรราชกมุารครั0นประสูติก็ทรงแสดงออกถึงค่านิยมและเจตคติในการบาํเพญ็
ประโยชน์แก่ผูอื้�น โดยการถามพระราชมารดาถึงทรัพยที์�จะให้บริจาคทาน และไดท้รงยึดเป็นแนวปฏิบติัไปจน
ตลอดพระชนมาย ุ(10/64/484-814/30) 8.85.Y) เนื0อหาที�เกิดฝนแลง้ขึ0นที�นครกาลิงครัฐ ชาวนครกาลิงครัฐจึงพากนั
ไปร้องเรียนต่อพระราชาใหต้รวจสอบพฤติกรรมของตนวา่ผิดศีลผิดธรรมหรือไม่ พระราชาแห่งนครกาลิงครัฐจึง
ทาํการตรวจสอบพฤติกรรมของพระองค์แล้วสมาทานรักษาศีลอุโบสถสิ0น = วนัเพื�อจะให้ฝนตกแต่ไม่ทรง
สามารถให้ฝนตกได ้ชาวนครกาลิงครัฐจึงไดทู้ลเสนอว่า ควรจะส่งคนไปขอชา้งปัจจยนาคของพระเวสสันดรที�
กรุงสีพี เพราะไดย้นิมาวา่หากชา้งปัจจยนาคไปที�ไหนฝนก็จะตกในที�นั�น จึงไดเ้ห็นพอ้งตอ้งกนัส่งคณะพราหมณ์
จาํนวน _ คนไปทูลของชา้งปัจจยนาคกบัพระเวสสันดร แสดงถึงค่านิยมในต่างๆ เช่น ศีลธรรมจริยธรรม สังคม 
เป็นตน้ของชาวนครกาลิงครัฐ (10/64/484-814/51) 8.85.Z) เนื0อหาที�ชาวพระนครทั0งหลายครั0 นไดรั้บทราบวา่พระ
เวสสันดรไดพ้ระราชทานชา้งมงคลปัจจยนาคให้แก่คณะพราหมณ์ต่างก็รู้สึกโกรธเคืองเกิดเจตคติในดา้นลบต่อ
พระเวสสันดรเพราะเข้าใจผิดว่าช้างปัจจยนาคเป็นช้างที�ช่วยให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง จึงพากันขบัไล่พระ
เวสสนัดรออกจากเมือง(10/64/484-814/58) 8.85.6) เนื0อหาที�พระนางมทัรีทูลขอติดตามไปรับใชพ้ระเวสสันดร ณ 
เขาวงกต พร้อมกบัพระโอรสและพระธิดา โดยไม่ยอมทิ0งใหพ้ระเวสสันดรไปเผชิญความลาํบากแต่เพียงพระองค์
เดียว  แสดงถึงการไม่ติดอยู่กับค่านิยมในด้านวตัถุความสะดวกสบายแต่ทรงยึดมั�นในค่านิยมด้านศีลธรรม
จริยธรรมที�พึงปฏิบติัต่อพระสวามีของพระนางมทัรี และการมีเจตคติที�ดีต่อพระสวามี (10/64/484-814/70) 8.85.=) 
เนื0อหาที�พระยาเจตบุตรทั0งหลายต่างรับรู้ถึงความรู้ความสามารถและบารมีธรรมของพระเวสสันดรเป็นอนัดี เกิด
ความเลื�อมใสมีเจตคติในดา้นบวกต่อพระเวสสันดร จึงไดอ้ญัเชิญให้เสวยราชยใ์นมาตุลนคร แต่พระเวสสันดรก็
ทรงปฏิเสธด้วยเกรงจะเกิดความขัดแยง้ระหว่างมาตุลนครกับกรุงสีพีและไม่เคารพพระดํารัสสั�งพระบิดา 
(10/64/484-814/96) 8.85._) เนื0อหาที�อมิตตตาปนาเป็นผูมี้ค่านิยมในดา้นศีลธรรมจริยธรรมและสงัคมที�ดี สมบูรณ์
ดว้ยอาจารสมบติั ปฏิบติัหนา้ที�ของภรรยาโดยไม่บกพร่อง ทั0งมีเจตคติที�ดีต่อพราหมณ์ชูชกผูเ้ป็นสามีแมเ้ป็นผูช้รา 
ทาํใหน้างพราหมณีผูบ้กพร่องต่อหนา้ที�ขาดอาจารสมบติัของพราหมณ์คนอื�นๆ เคียดแคน้อิจฉาที�ไม่อาจเทียบกบั



 

 

1018 
 

นางไดจึ้งพากนัรุมด่าบริภาษนางโดยประการต่างๆ (10/64/484-814/107) 8.85.9) เนื0อหาที�พราหมณ์ชูชกนั0นมี
ค่านิยมและเจตคติในดา้นวตัถุนิยม แมอ้ายมุากแลว้แต่ยงัละโมบโลภมาก มีจิตใจที�มกัมากในกามคุณ ครั0 นออก
เดินทางเพื�อไปขอพระโอรสและพระธิดาของพระเวสสันดรที�เขาวงกตจึงทาํให้หลงทาง ถูกฝูงสุนขัไล่กดัวิ�งหนี
ขึ0นบนตน้ไมร้้องไหค้รํ� าครวญเพื�อใหค้นมาช่วย ต่างจากพระเวสสันดรที�ทรงมีค่านิยมและเจตคติที�ดี ไม่ยึดติดอยู่
ในวตัถุนิยม แมมี้กาํลงัยงัหนุ่มก็มีนํ0 าพระหฤทยัที�เสียสละชอบบริจาคทานไม่สะสมหรือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตวั 
ไม่มวัเมาในกามคุณ ครั0 นเดินทางไปยงัเขาวงกตจึงไม่หลงทางสามารถถึงจุดหมายปลายทางโดยสวสัดิภาพ เป็น
อุปมาอุปมยัเปรียบเทียบใหเ้ห็นถึงค่านิยมและเจตคติที�ไม่ดีวา่ เป็นดุจปฏิปทาของผูเ้ดินหลงทาง และค่านิยมและ
เจตคติที�ดีวา่ เป็นดุจปฏิปทาของผูเ้ดินถูกทาง ไดอ้ยา่งชดัเจน (10/64/484-814/114) 8.85.85) เนื0อหาที�พระนางมทัรี
ครั0 นไดท้ราบว่าพระเวสสันดรได้พระราชทานพระชาลีและพระกัณหาชินาให้แก่พราหมณ์ชูชกไปแลว้ก็ทรง
อนุโมทนายนิดีในปุตตทานดว้ย เพราะทรงรับทราบถึงนํ0 าพระหฤทยัของพระสวามีเป็นอยา่งดีทั0งยงัทรงมีค่านิยม
และเจตคติที�เป็นอันเดียวกันกับพระสวามี (มีสีลสามญัญตา ทิฏฐิสามญัญตา เป็นต้น) (10/64/484-814/157) 
8.85.88) เนื0อหาที�ชาวกรุงสีพีทั0งหลายมีพระเจา้สญชยัเป็นประมุขครั0นพระเวสสนัดรเสด็จออกจากกรุงสีพีไปแลว้
กรุงสีพีก็มิไดเ้จริญเช่นเดิมเพราะพระเจา้สญชยัทรงชราภาพแลว้ไม่อาจบริหารกิจการบา้นเมืองใหเ้ป็นไปตามพระ
ประสงคไ์ด ้ต่างพากนัรับรู้วา่ผูที้�จะทาํความเจริญให้แก่กรุงสีพีที�แทก็้คือพระเวสสันดรนั�นเองมิใช่ชา้งปัจจยนาค 
จึงเกิดมีเจตคติในดา้นบวกต่อพระเวสสนัดรไดจ้ดัขบวนหมู่ใหญ่ไปยงัเขาวงกตเพื�ออญัเชิญพระเวสสันดรกลบัมา
ครองราชยด์งัเดิม (10/64/484-814/194) 

2) ความสอดคล้องกนัระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัค่านิยมและเจต
คตแิละองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัค่านิยมและเจตคต ิมดีงันี  

เกี�ยวกบัค่านิยม มีเนื0อหาหมายรวมถึงสิ�งที�บุคคล กลุ่ม หรือสงัคมยดึถือเป็นเครื�องช่วยตดัสินใจ 
และกาํหนดการกระทาํของตนเอง ยอมรับโดยการพิจารณาแลว้วา่ เป็นสิ�งที�ดีมีคุณค่า ควรแก่การนาํไปเป็นกรอบ
ของการดาํเนินชีวิตเพื�อประโยชน์สุขของตนเองและส่วนรวม อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.=) (1/63/1-74/94) สมดว้ย
ทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น โรคีช (Rokeach) ที�ไดใ้หค้วามหมายของค่านิยมไวว้า่ หมายถึงความเชื�อที�
มีลกัษณะถาวร (enduring) เชื�อวา่วิถีปฏิบติับางอยา่ง (mode of conduct) หรือเป้าหมายของชีวิต (end-state of 
existence) บางอยา่งนั0นเป็นสิ�งที�ตวัเองหรือสังคมเห็นดีเห็นชอบสมควรที�จะยึดถือปฏิบติัหรือเป็นเป้าหมายของ
ชีวติ และสาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน ที�ไดใ้หค้วามหมายของค่านิยมไวว้า่ หมายถึง ความรู้สึกนึก
คิดในเรื�องใดเรื�องหนึ�งที�บุคคล กลุ่มบุคคลหรือสังคมยอมรับร่วมกนั ยึดถือเป็นเครื�องตดัสินใจ และกาํหนดการ
กระทาํของตนเอง ยอมรับร่วมกนัว่าเป็นสิ�งที�ดีมีคุณค่า ควรแก่การนําไปเป็นกรอบของการดาํเนินชีวิตเพื�อ
ประโยชน์สุขของตนเองและส่วนรวม ค่านิยมจึงเป็นการแสดงออกในทางที�ดีหรือไม่ดีก็ได ้ทั0งนี0 ขึ0นอยูก่บัดุลพินิจ
ของผูถื้อปฏิบติั เพราะจะมีทั0งค่านิยมที�พึงประสงคแ์ละไม่พึงประสงคค์วบคู่กนัไปตามความตอ้งการของสังคม 
เนื�องจากแต่ละสงัคมจะมีค่านิยมที�แตกต่างกนั 

เกี�ยวกบัค่านิยม มีการเกิดขึ0นเป็นกระบวนการหรือขั0นตอน อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.=) (1/63/1-
74/94) แสดงให้เห็นถึงวา่มหาชนมีพระเจา้กาสิกราชเป็นตน้ครั0 นไดรั้บฟังพระธรรมจากพระเตมิยราชฤๅษีก็รู้สึก
ถึงความเพียรพยามของพระเตมิยราชฤๅษีในการออกผนวช โดยไม่มีความตอ้งการจะใชชี้วิตแบบฆราวาส ดว้ย
เหตุผลต่างๆมีความไม่เที�ยงของสังขารเป็นตน้ ส่วนตนเองนั0นยงัปรารถนาสิ�งต่างๆในสิ�งที�พระเตมิยราชฤๅษีไม่
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ปรารถนาสละทิ0งไปดุจกอ้นเขฬะ จึงเกิดความคิดพิจารณาเห็นไดต้ามพระเตมิยราชฤๅษี ทาํการการติดต่อสื�อสาร
และการถ่ายทอดถึงกันและกนั แลว้เกิดความเชื�อและมีศรัทธาในการใช้ชีวิตแบบบรรพชิตนั0น  จึงน้อมนาํไป
ปฏิบติัโดยออกบวชตามพระเตมิยราชฤๅษีจนสิ0น สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น เมธี ปิลนัธนา
นนท ์ที�ไดก้ล่าวถึงกระบวนการเกิดค่านิยมในสังคมไวด้งันี0   8) ความรู้สึก  2) ความคิดเห็น  V) การติดต่อสื�อสาร
และการถ่ายทอดถึงกนั  Y) การเลือกเชื�อและเกิดศรัทธา  และ Z) การปฏิบติั ดงักล่าวแลว้ 

เกี�ยวกบัค่านิยม มีลกัษณะที�ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออก อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.=.8) 
(7/64/123-204/Y) เนื0อหาที� 8.=.-) (7/64/123-204/6) แมใ้นบรรดาอริยมรรคมีองค ์_ นั0นท่านจะวางสัมมาทิฏฐิ คือ
ความเห็นชอบ สัมมาสังกปัปะ คือความดาํริชอบ ไวใ้นอนัดบัตน้ๆ หรือหลกัธรรมคาํสอนทั0งหลาย เช่น ธรรม
ทั0 งหลายนั0 นสําเร็จมาจากใจ หากใจดีจะพูดจะทําก็ก่อให้เกิดผลดีมีความสุข หากใจไม่ดีจะพูดจะทาํอะไรก็
ก่อใหเ้กิดผลเสียมีความทุกข ์ตามพระบาลีวา่ มะโนปุพพงัคะมา มะโนเสฏฐา มะโนมะยา เป็นตน้ ซึ� งแสดงให้เห็น
ถึงวา่หากมีค่านิยมอนัเป็นส่วนของจิตใจที�ดีนั0นยอ่มจะส่งผลต่อพฤติกรรมอื�นๆที�ดีตามมาดว้ย   สมดว้ยทศันะของ
นกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น เชเมอร์ฮอน (Schemerhorn) ที�ไดก้ล่าวไวว้า่ ความแตกต่างของบุคคลเป็นผลมาจาก
ความแตกต่างของค่านิยมและเจตคติ ค่านิยมมีผลต่อการแสดงออก ดงันั0นค่านิยมจึงมีอิทธิพลต่อเจตคติและ
พฤติกรรม และ สุนทรี โคมิน และสนิท สมคัรการ ที�ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของค่านิยมไวว้่า ค่านิยมเป็น
มาตรฐานที�ใชน้าํพฤติกรรมการแสดงออกซึ� งความตอ้งการของมนุษย ์ ในรูปของแรงจูงใจและความตอ้งการ 
นอกจากนั0นระบบค่านิยมของบุคคลยงัช่วยในการขจดัความขดัแยง้ ช่วยในการตดัสินใจ และค่านิยมยงัเป็น
รากฐานของปัญหาทางสงัคมอีกมากมาย  

เกี�ยวกบัค่านิยม มีค่านิยมปรากฏอยู่หลายประเภท ยกตวัอยา่งเช่น ค่านิยมทางดา้นความจริง 
อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.-) (1/63/1-74/13) ค่านิยมทางศาสนา อาทิเช่น เนื0อหาที� 8. -.Z) (2/63/75-154/50) ค่านิยมทาง
วตัถุ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.V.V) (3/63/155-213/VZ) ค่านิยมทางจริยธรรม อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Y.-) (4/63/213-302/15)  
ค่านิยมทางสงัคม อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.9) (5/63/303-568/182) ค่านิยมทางสุนทรียภาพ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.85) 
(5/63/303-568/191) สมดว้ยทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น เฟนนิกซ์ (Phenix) ที�ไดแ้บ่งค่านิยมออกเป็น 
6 ประเภท ดงักล่าวแลว้  

เกี�ยวกบัเจตคติ มีเนื0อหาหมายรวมถึงท่าทีหรือความรู้สึกทางจิตใจที�กระตุน้ให้เกิดพฤติกรรม
ตอบสนองต่อสิ�งใดสิ�งหนึ� ง ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งอาจเป็นการเขา้หาหรือถอยหนี คลอ้ยตามหรือว่าต่อตา้น
บุคคล สภาวการณ์บางอยา่งหรือสิ�งใดสิ�งหนึ� ง เช่นรัก เกลียด กลวั ไม่พอใจต่อสิ�งนั0น เป็นตน้ อาทิเช่น เนื0อหาที� 
8.8.V) (1/63/1-74/25) สมด้วยความหมายของเจตคติตามทัศนะของนักวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น เธอร์สโตน 
(Thurstone ) ที�ไดใ้หค้วามหมายเจตคติไวว้า่ หมายถึงผลรวมทั0งหมดของมนุษยเ์กี�ยวกบัความรู้สึก อคติ ความคิด 
ความกลวับางสิ�งบางอยา่ง การแสดงออกทางดา้นการพดูเป็นความคิดและความคิดนี0 เป็นลกัษณะของเจตคติ   

เกี�ยวกบัเจตคติ ประกอบดว้ยเจตคติในหลายระดบั กล่าวคือ ระดบัที�เป็นอารมณ์ความรู้สึก อาทิ
เช่น เนื0อหาที� 8.9.Z) (9/64/296-483/VV) ระดบัที�เป็นกระบวนการรับรู้ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.8) (2/63/75-154/3) 
และ ระดบัที�เป็นการปฏิบติั อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.=.V) (7/64/123-204/=)  สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย 
อาทิเช่น แคทและสทอตแลนด์ (Kath and Stotland) ที�ไดเ้สนอระดบัของเจตคติไวด้งันี0  8) ระดบัที�เป็นความรู้สึก
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ชอบหรือไม่ชอบ (affective) -) ระดบัที�เป็นประสบการณ์ที�ไดรั้บการรู้ (cognitive) และ V) ระดบัที�เป็นการปฏิบติั 
(action) ดงักล่าวแลว้ 

เกี�ยวกบัเจตคติ เกิดมาจากหลายสาเหตุดว้ยกนั กล่าวคือ เกิดจากการเรียนรู้ อาทิเช่น เนื0อหาที�
8.V.-) (3/63/155-213/-) เกิดจากความสามารถในการแยกแยะความแตกต่าง อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.V.8) (3/63/155-
213/-) เกิดจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.8Z) (5/63/303-568/257) และเกิดจากการ
เลียนแบบ อาทิเช่น  เนื0อหาที� 8.V.Z) (3/63/155-213/_6) สมดว้ยทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น ออลพอร์ท 
(Allport) ที�ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัเจตคติวา่อาจเกิดขึ0นจากสิ�งต่างๆ ดงันี0   1) เกิดจากการเรียนรู้  2) เกิดจาก
ความสามารถในการแยกแยะความแตกต่าง 3) เกิดจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล และ 4) เกิดจากการ
เลียนแบบ หรือรับเอาเจตคติของผูอื้�นมาเป็นของตน ดงักล่าวแลว้ 

เกี�ยวกบัเจตคติ  มีเจตคติปรากฏอยูห่ลายประเภท กล่าวคือ เจตคติทางเชิงบวก อาทิเช่น เนื0อหา
ที� 1.9.6) (9/64/296-483/Y=) เจตคติทางลบหรือไม่ดี  อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.V) (1/63/1-74/25) และการไม่แสดง
ความคิดเห็น  ซึ�งปรากฏอยูใ่นมหานิบาตชาดกต่างๆ อาทิเช่น ในจนัทกุมารชาดก ครั0 นพระเจา้เอกราชตรัสสั�งให้
ทาํการจบัคนและสัตวท์ั0งหลายมีพระจนัทกุมารเป็นตน้มาทาํการบูชายญันั0น มีทั0งคนที�เห็นดว้ยคือกลุ่มของกณัฑ
หาลพรามหณ์ ทั0งคนที�ไม่เห็นดว้ยคือกลุ่มของพระจนัทกมุาร  และคนที�ไม่แสดงความคิดเห็น อาจเป็นเพราะไม่มี
อาํนาจใดๆ ที�จะเขา้ไปดาํเนินการ ซึ� งไม่ไดน้าํมาใส่ไวใ้นเนื0อหาดว้ย เพราะตอ้งการเฉพาะส่วนที�เกี�ยวกบัเจตคติ
เท่านั0น สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น อารียรั์ตน์ หมั�นหาทรัพย ์ที�ไดจ้าํแนกเจตคติออกเป็น 3 
ประเภท ดว้ยกนั ไดแ้ก่ 1) เจตคติทางเชิงบวก  2) เจตคติทางลบหรือไม่ดี และ 3) การไม่แสดงความคิดเห็นใน
เรื�องราวหรือปัญหาใดปัญหาหนึ�ง หรือต่อบุคคล หน่วยงาน สถาบนั องคก์าร และอื�นๆ โดยสิ0นเชิง ดงักล่าวแลว้  

เกี�ยวกบัเจตคติ มีกระบวนการที�ก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงเจตคติปรากฏอยู่หลายประการ 
กล่าวคือ การยินยอม อาทิเช่น เนื0 อหาที�  8.=.Z) (7/64/123-204/65) การเลียนแบบ อาทิเช่น เนื0 อหาที�  8.V.Z) 
(3/63/155-213/_6) และ ความตอ้งการที�อยากจะเปลี�ยน อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.9.V) (9/64/296-483/88) สมดว้ยทศันะ
ของนกัวชิาการทั0งหลา อาทิเช่น เคลแมน (kelman) ที�ไดแ้บ่งกระบวนการที�ก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงเจตคติของ
บุคคลไว ้V ประการ ดงักล่าวแลว้ 

I) ความแตกต่างกันระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับค่านิยมและเจต
คตแิละองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัค่านิยมและเจตคต ิมดีงันี  

เนื0 อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที� เกี�ยวกับค่านิยมและเจตคตินั0 นโดยทั�วไปแล้วมี
ลกัษณะที�สอดคลอ้งกนั เพราะมหานิบาตชาดกก็เป็นเรื�องราวที�เกี�ยวกบัคน ดงันั0นเมื�อเป็นเรื�องของคนก็หนีไม่พน้
จากค่านิยมและเจตคติต่างๆ ทั0 งที� เป็นส่วนของบุคคล กลุ่ม หรือสังคม  แต่มีขอ้ที�แตกต่างกันอยู่บ้าง กล่าวคือ 
ค่านิยมและเจตคติที�ปรากฏในเนื0อหาของมหานิบาตชาดกนั0น มิไดเ้กิดขึ0นกบับุคคลภายหลงัที�คลอดจากครรภ์
มารดาแลว้เท่านั0น แมเ้ป็นทารกอยูใ่นครรภบุ์คคลก็เกิดค่านิยมและเจตคติขึ0นได ้พร้อมทั0งอาจส่งผลต่อมารดาให้
เกิดค่านิยมและเจตคติเช่นนั0นตามไปด้วย อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.85.-) (10/64/484-814/23)  หรือที�ยิ�งไปกว่านั0น
ค่านิยมและเจตคติเป็นสิ�งที�สั�งสมสืบเนื�องมาจากชาติภพก่อนๆ หรือจากพฤติกรรมที�เคยไดท้าํไดมี้ไดเ้ป็นมาก่อน 
อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.V.8) (3/63/155-213/-) เนื0อหาที� 8.6.9) (6/64/1-122/99) 
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นอกจากนี0  จากทัศนะของเคลแมน (kelman) ที� ได้แบ่งกระบวนการที� ก่อให้เ กิดการ
เปลี�ยนแปลงเจตคติของบุคคลไว ้V ประการ ไดแ้ก่ 8) การยนิยอม (Compliance) -) การเลียนแบบ (Identification)  
และ V) ความตอ้งการที�อยากจะเปลี�ยน (Internalization) นั0น เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับ
ค่านิยมและเจตคติจะกล่าวถึงการเปลี�ยนแปลงค่านิยมและเจตคติที�ไม่พึงประสงคใ์ห้เป็นค่านิยมและเจตคติที�พึง
ประสงคโ์ดยการมุ่งเนน้ใหเ้กิดปัญญาพิจารณาเห็นสิ�งนั0นๆ ตามความเป็นจริงแลว้ตอ้งการที�จะเปลี�ยนเอง มากกวา่
การยนิยอม การเลียนแบบ หรือการมอมเมาลา้งสมอง ซึ�งอาจจะไม่ใช่การเปลี�ยนแปลงค่านิยมและเจตคติที�เกิดจาก
ความเข้าใจตามความเป็นจริง ขาดอิสรภาพ หรือบั�นทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ อาทิเช่น เนื0อหาที�  8.V.Z) 
(3/63/155-213/_6)  

I.H.` บุคลกิภาพ 
1)  เนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบับุคลกิภาพ  
8.8) เนื0อหาของเตมิยชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบับุคลิกภาพปรากฏอยู ่ Z  เนื0อหาไดแ้ก่ 8.8.8) 

เนื0อหาที�พระเจา้กาสิกราชทรงคดัสรรนางนมทั0ง 6Y นางที�มีบุคลิกภาพที�ดี เวน้จากโทษมีสูงเกินเป็นตน้เพื�อที�จะให้
พระเตมิยกุมารนั0นไดมี้บุคลิกภาพที�ดี ทั0 งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์หรือสังคม (1/63/1-74/21) 8.8.-) 
เนื0อหาที�พราหมณ์ผูรู้้ลกัษณะได้ทําการตรวจดูลกัษณะทางด้านร่างกายของเตมิยกุมารแล้วกราบทูลพระเจ้า         
กาสิกราชตามหลกัวชิาของตนเองวา่ พระเตมิยกุมารเป็นผูมี้บุคลิกลกัษณะที�สมบูรณ์ถูกตอ้งทุกประการตามตาํรา
สามารถจะครองราชสมบติัในมหาทวปีทั0งสี� มีทวปีนอ้ย -,000 เป็นบริวาร จะไม่มีอนัตรายอะไร ๆ มาแผว้พานได ้ 
จึงทาํให้พระเจา้กาสิกราชและเหล่าขา้ราชบริพารต่างพากนัยินดี แสดงถึงบุคลิกภาพที�ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ปฏิบติังาน (1/63/1-74/23) 8.8.V) เนื0อหาที�พระเตมิยกุมารครั0 นได้ทอดพระเนตรเห็นการลงทัณฑ์ของพระเจ้า       
กาสิกราชแลว้ก็ไม่ทรงตอ้งการจะครองราชยจึ์งไดอ้ธิษฐานองคส์ามโดยประพฤติเหมือนเป็นคนเปลี0ย คนหนวก 
และคนใบ ้ตามคาํแนะนาํของเทพธิดา มีบุคลิกภาพซ่อนเร้นปกปิด แสดงภาวะความเป็นเด็กให้ผูอื้�นเห็น ซ่อนเร้น
บุคลิกภาพที�แทจ้ริงไว ้เพื�อใหผู้อื้�นใชเ้ป็นเกณฑพิ์จารณาในการใหค้รองราชย ์(1/63/1-74/34) 8.8.Y) เนื0อหาที�พระ
วสิสุกรรมเทพบุตรไดป้ระดบัองคข์องพระเตมิยกมุารใหเ้ป็นเหมือนราวกบัทา้วสกักเทวราช ดว้ยเครื�องประดบัทั0ง
เป็นของทิพยแ์ละของมนุษย ์มีบุคลิกภาพที�ดีองอาจสามารถจนทาํให้นายสุนนัทสารถีจาํพระเตมิยกุมารไม่ได ้ซึ� ง
เป็นการแสดงภาวะความเป็นผูใ้หญ่ เปิดเผยบุคลิกภาพที�แทจ้ริงของพระเตมิยกุมารให้ผูอื้�นไดรั้บรู้ภายหลงัแต่
มโนรถของพระองคส์าํเร็จแลว้ (1/63/1-74/60) 8.8.Z) เนื0อหาที�พระเตมิยกุมารนั0นไดเ้สด็จออกผนวชเป็นพระฤๅษี 
บาํเพญ็สมณธรรมอยูใ่นป่าจนสามารถบรรลุฌานอภิญญาและสมาบติั ครั0นคนทั0งหลายมีพระเจา้กาสิกราชเป็นตน้
ออกบวชตาม พระเตมิยราชฤๅษีก็ทรงไดแ้นะนาํจนคนเหล่านั0นสามารถบรรลุฌานอภิญญาและสมาบติัไดเ้ช่นกนั 
ซึ�งจดัไดว้า่เป็นผูมี้บุคลิกภาพที�ไดรั้บการพฒันาอยา่งสูงสุดในระดบัที�เป็นโลกิยะชน (1/63/1-74/97) 

8.-) เนื0อหาของมหาชนกชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับบุคลิกภาพปรากฏอยู่ _  เนื0อหาได้แก่ 
8.-.8) เนื0อหาที�พระมหาชนกครั0 นประสูติแลว้ก็ทรงสมบูรณ์ดว้ยบุญลกัษณะ มีวรรณะดงัทอง สืบเชื0อสายมาจาก
พระอยักาคือพระเจา้มหาชนก จึงลกัษณะคลา้ยกบัพระเจา้มหาชนก พระมารดาจึงตั0งชื�อตามพระอยักาวา่มหาชนก 
ทรงมีสติปัญญาสามารถเรียนไตรเพทและศิลปะทั0งปวงจบภายในอายุ 86 ปี อีกทั0งมีร่างกายที�แข็งแรงมากดว้ย
กาํลงั (2/63/75-154/19) 8.-.-) เนื0อหาที�พระมหาชนกครั0 นเรือกาํลงัอบัปางลงท่ามกลางมหาสมุทร ในขณะที�
มหาชนต่างมุ่งหวงัเพื�อจะใหผู้อื้�นมาช่วย บ่นเพอ้ถึงเทพเจา้หรือสิ�งที�ตนเคารพนบัถืออยูน่ั0น ก็เป็นผูมี้สติปัญญาไม่
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หวงัแต่จะพึ�งผูอื้�น มีบุคลิกภาพแบบพึ�งพาตนเอง มุ่งความสัมฤทธิ� พยายามผลกัดนัตวัเองให้ชนะอุปสรรคและทาํ
สิ�งที�ดีกว่า โดยไดต้ระเตรียมสิ�งต่างๆในการวา่ยนํ0 าขา้มมหาสมุทรมีการนาํนํ0 ามนัมาทาที�พระวรกายเป็นตน้ แลว้
ทรงกระโดดลงในมหาสมุทรว่ายนํ0 ามุ่งตรงต่อกรุงมิถิลา (2/63/75-154/24) 8.-.V) เนื0อหาที�ปุโรหิตได้ตรวจดู
ลกัษณะทางดา้นร่างกายของพระมหาชนก ก็สามารถรับรู้ไดต้ามหลกัวิชาของตนเองว่า พระมหาชนกเป็นผูมี้
บุคลิกลกัษณะที�สมบูรณ์ถูกตอ้งตามตาํราสามารถจะครองราชยส์มบติัในมหาทวปีทั0งสี�ได ้จึงไดใ้หป้ระโคมดนตรี
ขึ0นเพื�อทดสอบพระมหาชนกอีกครั0 ง ฝ่ายพระมหาชนกไม่ทรงสะดุง้กลวัหรือหนีไปแต่ทรงแสดงความองอาจมี
บุคลิกภาพที�น่าเลื�อมใสต่อคนเหล่านั0น จึงทรงไดรั้บราชาภิเษก ณ สวนมะม่วงนั0น (2/63/75-154/42) 8.-.Y) เนื0อหา
ที�พระเจา้โปลชนกไดท้รงตั0งปัญหาขมุทรัพยที์�ดวงอาทิตยขึ์0นและขุมทรัพยที์�ดวงอาทิตยต์ก ซึ� งหมายถึงสถานที�ที�
พระเจา้โปลชนกตอ้นรับเหล่าพระปัจเจกพุทธเจา้ทั0 งหลายเวลามารับอาหารบิณฑบาตและทรงส่งกลบัในเวลาที�
ฉันเสร็จแลว้  เหล่าพระปัจเจกพุทธเจา้ทั0 งหลายนั0นจัดว่าเป็นผูพ้ฒันาบุคลิกภาพของตนเองในระดบัสูงสุดไม่
จาํตอ้งมีสิ�งอื�นใหพ้ฒันาอีกต่อไป เป็นผูเ้ปิดเผยไม่มีการงานที�ปกปิดทั0งในที�ลบัและที�แจง้ มีภาวะอารมณ์ที�คงที�ไม่
แปรปรวน  (2/63/75-154/45)  8.-.Z) เนื0อหาที�พระนางสีวลีไดป้ระสูติพระโอรสพระนามวา่ ทีฆาวกุมุาร ที�สมบูรณ์
ดว้ยลกัษณะของความมั�งคั�งและความเป็นผูมี้บุญ เพราะสืบเชื0อสายจากพระมหาชนก ครั0 นทรงเจริญวยัศึกษา
ศิลปวทิยาจบแลว้พระมหาชนกก็ไดพ้ระราชทานตาํแหน่งมหาอุปราชให ้พระทีฆาวกุุมารครั0 นไดรั้บตาํแหน่งแลว้
ก็ทรงปฏิบัติหน้าที�ด้วยดีและได้รับการอภิเษกเป็นพระราชาสืบต่อจากพระมหาชนกในเวลาต่อมา (2/63/75-
154/53) 8.-.6) เนื0 อหาที�พระมหาชนกทรงประสบความสําเร็จทั0 งทางด้านหน้าที�การงานและครอบครัวทรง
ครองราชยย์นืยาวนานมาถึงพระชนมายเุจ็ดพนัปีครั0นไดท้อดพระเนตรเห็นตน้มะม่วงก็ทรงเกิดปัญญาพิจารณาถึง
ความเป็นจริงของสิ�งต่างๆ จึงทรงพอพระหฤทยัในการผนวช และตดัสินพระหฤทยัเสด็จออกผนวชเป็นพระฤๅษี
บาํเพญ็สมณธรรมอยูใ่นป่าจนสามารถบรรลุฌานยงัอภิญญาและสมาบติัให้เกิดขึ0นไม่กลบัมายงัถิ�นของมนุษยอี์ก
เลย ซึ�งเป็นการเปลี�ยนบุคลิกภาพในลกัษณะตรงกนัขา้มจากการเป็นผูช้อบสังคมแสดงตวัไปเป็นผูห้ลีกเร้นอยูใ่น
ป่าตามลาํพงั และจดัไดว้่าเป็นผูมี้บุคลิกภาพที�ไดรั้บการพฒันาอย่างสูงสุดในระดบัที�เป็นโลกิยะชน  (2/63/75-
154/68) 8.-.7) เนื0อหาที�พระดาบสทั0งสองคือพระนารทดาบสและพระมิคาชินดาบสผูส้ละเรือนออกบวชบาํเพ็ญ
สมณธรรมอยูใ่นป่าจนสามารถบรรลุฌานยงัอภิญญาและสมาบติัให้เกิดขึ0น ซึ� งจดัไดว้า่เป็นผูมี้บุคลิกภาพที�ไดรั้บ
การพฒันาอยา่งสูงสุดในระดบัที�เป็นโลกิยะชน มีจิตกรุณาไดม้าทูลถวายคาํแนะนาํแก่พระมหาชนกเกี�ยวกบัการ
บวช (2/63/75-154/90)  8.-._) เนื0 อหาที�พระนางสีวลีนั0นครั0 นไม่สามารถจะทูลเชิญให้พระมหาชนกกลบัมา
ครองราชยไ์ดก็้ทรงพิจารณาตามคาํแนะนาํของพระมหาชนกจึงตดัสินพระหฤทยัเสด็จออกผนวช บาํเพ็ญสมณ
ธรรมอยูใ่นพระราชาอุทยานอมัพวนัจนสามารถบรรลุฌานยงัอภิญญาและสมาบติัให้เกิดขึ0นเช่นเดียวกนักบัพระ
มหาชนก ซึ�งจดัไดว้า่เป็นผูมี้บุคลิกภาพที�ไดรั้บการพฒันาอยา่งสูงสุดในระดบัที�เป็นโลกิยะชน (2/63/75-154/102)   

8.V) เนื0อหาของสุวรรณสามชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบับุคลิกภาพปรากฏอยู ่Z เนื0อหาไดแ้ก่ 
8.V.8) เนื0อหาที�ทุกลุกมุารและปาริกากมุารีไม่ประสงคจ์ะประกอบอาชีพเป็นพรานไพรจึงไดข้ออนุญาตบิดามารดา
ปลีกตนออกจากหมู่ชนไปบวชเป็นดาบสและดาบสินี บาํเพญ็สมณธรรม เจริญเมตตาพรหมวิหารอาศยัอยูใ่นป่า
หิมพานต ์ซึ�งเป็นการเปลี�ยนบุคลิกภาพในลกัษณะตรงกนัขา้มจากการเป็นผูมี้สังคมแสดงตวัไปเป็นผูห้ลีกเร้นเก็บ
ตวัอยู่แต่ในป่า (3/63/155-213/4) 8.V.-) เนื0อหาที�พระสุวรรณสามเป็นผูส้มบูรณ์ด้วยบุญลกัษณ์มีผิวพรรณดุจ
ทองคาํ ถูกพระดาบสและพระดาบสินีผูเ้ป็นบิดามารดาที�เปี� ยมดว้ยเมตตาอบรมสั�งสอนมา รวมทั0งมีสภาพแวดลอ้ม
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ที�เป็นมิตร จึงเป็นผูที้�ยิ�งดว้ยเมตตา ปรารถนาดีต่อผูอื้�น มองโลกในแง่ดี มุ่งความสัมพนัธ์ ร่าเริงเปิดเผยมีอารมณ์ที�
มั�นคง มีความกตญั�ูกตเวที มีศีลธรรมประจาํชีวิต แมมี้อายนุอ้ยแต่มีวฒิุภาวะที�สมดุล  (3/63/155-213/22) 8.V.V) 
เนื0อหาที�พระเจา้ปิลยกัขราชทรงเป็นผูโ้ลภในเนื0อมฤคไดม้อบราชสมบติัให้พระมารดาดูแลแลว้ก็เสด็จเขา้สู่ป่า   
หิมพานตเ์พื�อล่าสตัว ์ซึ�งพระองคเ์ป็นผูที้�มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ชาํนาญในศิลปะยิงธนู มุ่งใชอ้าํนาจ ยึดตนเอง
เป็นใหญ่ ขาดศีลธรรม ไร้จิตเมตตา ขี0ระแวง เก็บตวัปกปิดไม่เปิดเผย มีวฒิุภาวะของความเป็นเด็กชอบสนุกสนาน 
ทาํตามพระหฤทยัตนเอง (3/63/155-213/35) 8.V.Y) เนื0อหาที�พระทุกุลดาบสและพระปาริกาดาบสินีครั0 นพระเจา้  
ปิลยกัขราชทรงถือหมอ้นํ0 าเขา้ไปในอาศรมบท ไดฟั้งเสียงฝีพระบาทก็สามารถทราบไดว้า่คนผูนี้0 ไม่ใช่พระสุวรรณ
สาม เพราะพระเจา้ปิลยกัขราชเป็นคนร่างใหญ่ มุ่งใชอ้าํนาจ ไม่ให้ความสาํคญักบัผูอื้�น ยึดตวัเองเป็นใหญ่ พระ
หฤทยัร้อน เป็นตน้ จึงวางเทา้ดงั ส่วนพระสุวรรณสามนั0นอายยุงันอ้ย อยูใ่นวยัรุ่น มุ่งสัมพนัธ์ ให้ความสาํคญักบั
ผูอื้�นเสมอ ใจเยน็ เป็นตน้ จึงวางเทา้เบา แสดงถึงให้ถึงความแตกต่างของบุคลิกลกัษณะระหวา่งพระสุวรรณสาม
กบัพระเจา้ปิลยกัขราช (3/63/155-213/67) 8.V.Z) เนื0อหาที�พระเจา้ปิลยกัขราชทรงรับโอวาทจากพระสุวรรณสาม
ใหข้อขมาโทษแลว้ก็เสด็จกลบัไปยงักรุงพาราณสีไดเ้ปลี�ยนบุคลิกภาพจากที�ยดึตนเองเป็นใหญ่มาเป็นการใชธ้รรม
เป็นใหญ่ ใหค้วามสาํคญักบัผูอื้�น ร่าเริงเปิดเผย มีวฒิุภาวะอยา่งสมดุล ทรงครองราชยโ์ดยธรรม จุติจากโลกนี0 ไปก็
บงัเกิดในเทวโลก ฝ่ายพระสุวรรณสามและบิดามารดาทั0 งสองได้บาํเพ็ญสมณธรรมจนสามารถบรรลุฌานยงั
อภิญญาและสมาบติัใหเ้กิดขึ0นจุติจากโลกนี0 ก็ไปบงัเกิดในพรหมโลกทั0งหมด ซึ�งจดัไดว้า่เป็นผูมี้บุคลิกภาพที�ไดรั้บ
การพฒันาอยา่งสูงสุดในระดบัที�เป็นโลกิยะชน  (3/63/155-213/89) 

8.Y) เนื0อหาของเนมิราชชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบับุคลิกภาพปรากฏอยู ่Z  เนื0อหาไดแ้ก่ 8.Y.8) 
เนื0อหาที�พระเจ้ามฆเทวราชทรงประสบความสําเร็จทั0งทางด้านหน้าที�การงานและครอบครัวทรงครองราชย ์      
ยืนยาวนานมาถึงพระชนมายุ 86_,555 ปีครั0 นไดท้อดพระเนตรเห็นพระเกศาหงอกก็ทรงเกิดปัญญาพิจารณาถึง
ความตายที�จะมาถึงในไม่ชา้จึงทรงพอพระหฤทยัในการออกผนวช และตดัสินพระหฤทยัเสด็จออกผนวชเป็นพระ
ฤๅษีบาํเพญ็พรหมวหิารธรรมอยูใ่นอุทยานอมัพวนัจนสามารถบรรลุฌานอภิญญาและสมาบติั ครั0 นสวรรคตแลว้ก็
บงัเกิดในพรหมโลก ซึ�งเป็นการเปลี�ยนบุคลิกภาพในลกัษณะตรงกนัขา้มจากการเป็นผูช้อบสังคมแสดงตวัไปเป็น
ผูห้ลีกเร้นอยู่ตามลาํพงั และจดัไดว้่าเป็นผูมี้บุคลิกภาพที�ไดรั้บการพฒันาอย่างสูงสุดในระดบัที�เป็นโลกิยะชน 
(4/63/213-302/8)  8.Y.-) เนื0อหาที�พราหมณ์ผูรู้้ลกัษณะไดท้าํการตรวจดูลกัษณะทางดา้นร่างกายของพระกมุารแลว้
กราบทูลแก่พระเจา้กรุงมิถิลาตามหลกัวิชาของตนเองวา่ พระกุมารนี0 เป็นผูส้มบูรณ์ดว้ยลกัษณะเกิดมาเพื�อสืบต่อ
วงศ ์ดงันั0นพระกมุารจึงไดพ้ระนามวา่ เนมิ  พระเนมิกมุารนั0นแมท้รงพระเยาวก็์เป็นผูย้ินดีในการบาํเพญ็บุญรักษา
ศีล ครั0นทรงครองราชยแ์ลว้ก็ไดโ้ปรดใหส้ร้างโรงทานขึ0น Z แห่ง พระราชทานทรัพยว์นัละห้าแสนกหาปณะเพื�อ
ใชจ่้ายในโรงทานเหล่านั0น ทรงชกัชวนมหาชนในการบาํเพญ็บุญมีทานเป็นตน้ ทรงแสดงธรรมสอนให้ทราบทาง
สวรรค ์คุกคามประชุมชนใหก้ลวันรก  ประชุมชนตั0งอยูใ่นพระโอวาทของพระองค ์ บาํเพญ็บุญมีให้ทานเป็นตน้ 
จุติจากอัตภาพนั0 นแล้วก็พากันบังเกิดในเทวโลกอย่างนับไม่ถ้วน แสดงถึงบุคลิกภาพของพระเนมิราชและ
สภาพแวดลอ้มที�ส่งผลต่อบุคลิกภาพของชาวกรุงมิถิลา (4/63/213-302/15)  8.Y.V) เนื0อหาที�ปุโรหิตของทา้วสักก
เทวราชในอดีตเกิดความเลื�อมใสในเหล่าพระดาบสที�อยู่ริมฝั�งแม่นํ0 าสีทาจึงไดล้าออกจากราชการแลว้บวชใน
สาํนกัของพระดาบสเหล่านั0น ครั0นบวชแลว้ก็ไดบ้าํเพญ็สมณธรรมจนสามารถบรรลุฌานอภิญญาและสมาบติั ซึ� ง
เป็นการเปลี�ยนบุคลิกภาพในลกัษณะตรงกนัขา้มจากการเป็นผูช้อบสังคมแสดงตวัไปเป็นผูห้ลีกเร้นหาความสงบ 



 

 

1024 
 

และจดัไดว้า่เป็นผูมี้บุคลิกภาพที�ไดรั้บการพฒันาอยา่งสูงสุดในระดบัที�เป็นโลกิยะชน (4/63/213-302/28)  8.Y.Y) 
เนื0อหาที�มาตลีเทพบุตรผูมี้ฤทธิ� มาก เชี�ยวชาญในการเป็นนายสารถีขนส่งและนําทัศนาจร มุ่งสัมพนัธ์  วาจา
อ่อนหวาน ร่าเริงเปิดเผย ปรารถนาดีต่อผูอื้�น มีความรอบรู้ ครั0นถูกทา้วสกักเทวราชตรัสใหไ้ปเชิญพระเจา้เนมิราช
มายงัเทวสภา ก็ไดจ้ดัเตรียมเวชยนัตรถมุ่งไปยงักรุงมิถิลาโดยพลนั (4/63/213-302/32)  8.Y.Z) เนื0อหาที�พระเจา้เนมิ
ราชทรงกระทาํเช่นกบับรรพบุรุษทั0งหลายครั0 นไดท้อดพระเนตรเห็นพระเกศาหงอกก็ทรงเกิดปัญญาพิจารณาถึง
ความตายที�จะมาถึงในไม่ชา้จึงทรงพอพระหฤทยัในการผนวช และตดัสินพระหฤทยัเสด็จออกผนวชเป็นพระฤๅษี
บาํเพ็ญพรหมวิหารธรรมอยู่ในอุทยานอมัพวนัจนสามารถบรรลุฌานอภิญญาและสมาบัติ ครั0 นสวรรคตแลว้ก็
บงัเกิดในพรหมโลก ซึ�งเป็นการเปลี�ยนบุคลิกภาพในลกัษณะตรงกนัขา้มจากการเป็นผูช้อบสังคมแสดงตวัไปเป็น
ผูห้ลีกเร้นอยู่ตามลาํพงั และจดัไดว้่าเป็นผูมี้บุคลิกภาพที�ไดรั้บการพฒันาอย่างสูงสุดในระดบัที�เป็นโลกิยะชน 
(4/63/213-302/60)   

8.Z) เนื0อหาของมโหสถชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบับุคลิกภาพปรากฏอยู ่88 เนื0อหาไดแ้ก่ 8.Z.8) 
เนื0อหาที�พระมโหสถมีรูปร่างบริบูรณ์ถูกตอ้งตามลกัษณะที�ดี สมบูรณ์แขง็แรง มีรูปงามเหมือนกบัหล่อดว้ยทองคาํ
บริสุทธิ�  มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถ ทันคน เป็นผู ้นํา ร่าเริงเปิดเผย  ใจกวา้ง เห็นอกเห็นใจผูอื้�น ให้
ความสาํคญักบัผูอื้�น รักความยุติธรรม  มีวุฒิภาวะอย่างสมดุล รู้จกัให้อภยัมีจิตใจเมตตา ไม่ประมาท มองการณ์
ไกล องอาจและกลา้หาญ มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์ รับผิดชอบในหนา้ที� กตญั�ูกตเวที จงรักภกัดี รักพวกพอ้ง 
เป็นตน้ (5/63/303-568/12) 8.Z.-) เนื0อหาที�นางอมราเทวีมีอายอุยูใ่นวยัเดียวกนักบัพระมโหสถ มีรูปร่างบริบูรณ์
ถูกตอ้งตามลกัษณะที�ดี มีความกตญั�ูกตเวทีต่อบิดามารดา มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ทนัคน ร่าเริงเปิดเผย มีวุฒิ
ภาวะอยา่งสมดุล รับผิดชอบในหนา้ที� มีทกัษะในการทาํอาหาร ไม่มกัโกรธ ไม่ดื0อร้นถือดี อ่อนนอ้มถ่อมตน วาจา
สุภาพอ่อนหวาน ประหยดัมธัยสัถ์ไม่ฟุ่ มเฟือย พระมโหสถจึงมีความพอใจที�จะนํามาเป็นภรรยาของตนเอง 
(5/63/303-568/88) 8.Z.V) เนื0อหาที�บณัฑิตทั0งสี�มีเสนกะบณัฑิตเป็นตน้ มีนิสัยตระหนี�ในลาภยศ  มุ่งอาํนาจ  จิตใจ
คบัแคบ ไม่ปรารถนาให้ผูอื้�นดีกว่าตน มองคนในแง่ร้าย มุ่งร้ายต่อผูอื้�น มีลกัษณะซ่อนเร้นไม่เปิดเผย แอบ
ประพฤติทุจริตปกปิดกรรมชั�วไว ้เป็นตน้ (5/63/303-568/125) 8.Z.Y) เนื0อหาที�พราหมณ์เกวฏั ผูมี้ปัญญาทราม มุ่ง
อาํนาจ โลภในลาภยศ มีบุคลิกภาพแบบเผด็จการ ปกปิดซ่อนเร้นมีวาระแอบแฝง ไม่ให้ความสําคญักบัผูอื้�น มกั    
ดูหมิ�นผูอื้�น มกัโออ้วด แสดงตวั ไดว้างแผนยดึชมพทูวปีทั0งสิ0นแลว้นาํเสนอแก่พระเจา้จุลนีพรหมทตั พระเจา้จุลนี
พรหมทตัก็ทรงมีพระดาํริเช่นเดียวกนั จึงไดท้าํการโจมตียดึเมืองต่างๆ มาไวใ้นพระราชอาํนาจ โดยใชเ้วลาถึง = ปี 
= เดือน =วนัจึงสาํเร็จ  (5/63/303-568/136) 8.Z.Z) เนื0อหาที�เหล่าพระราชาทั0งหลายที�เป็นบริวารของพระเจา้จุลนี
พรหมทตัครั0 นไดเ้ห็นพระมโหสถผูมี้สิริรูปสมบูรณ์ แวดลอ้มไปดว้ยบริวาร มีลกัษณะองอาจ ไม่ปรากฏมีความ
หวาดกลวัต่อกองทพัของพวกตนแมน้้อยนิด เดินกา้วย่างอย่างว่องไว งามสง่าดุจพระยาราชสีห์ ต่างก็พากนัส่ง
เสียงเอกเกริกสรรเสริญเกียรติของพระมโหสถให้ดงัสนั�นเป็นเสียงเดียวกนั (5/63/303-568/177) 8.Z.6) เนื0อหาที�
พระเจา้วเิทหราชผูข้าดปัญญาในการพิจารณาโดยแยบคาย มกัโกรธ ขลาดเขลาไม่แกลว้กลา้สามารถ มุ่งแต่พึ�งพิง
ผูอื้�น เห็นแก่ประโยชน์เฉพาะหนา้ มีจุดบอดในพระองค ์ครั0นถูกพราหมณ์เกวฏัและพระเจา้จุลนีพรหมทตัใชแ้ผน
หญิงงามล่อลวงก็ทรงหลงเชื�อโดยง่ายดว้ยหวงัจะไดพ้ระนางปัญจาลจนัทีมาเป็นพระมเหสี แมพ้ระมโหสถทูล
คดัคา้นก็ไม่ทรงรับฟัง (5/63/303-568/196) 8.Z.=) เนื0อหาที�พระนางสลากเทวี แมเ้ป็นผูฉ้ลาด แต่มีพฤติกรรมที�
ซ่อนเร้นไม่เปิดเผย ขาดวฒิุภาวะที�สมดล ทาํทุจริตผิดศีลธรรมลอบทาํชูก้บัพราหมณ์ฉพัภิและร่วมกนัวางแผนปลง
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พระชนมพ์ระสวามี แมท้รงชราแลว้ก็ทาํเป็นสาว  ทรงเครื�องประดบัซึ�งไม่ควรประดบั  ตรัสซิกซี0สรวลเส เฮฮากบั
พวกราชบุรุษผูรั้กษาประตูและผูฝึ้กหดัมา้จนเกินเวลา   ยิ�งกวา่นั0นยงัส่งเอกสารราชการถึงพวกเจา้ผูค้รองนครอื�นๆ 
เสียเอง (5/63/303-568/267) 8.Z._) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัมีรูปร่างบุคลิกลกัษณะน่าเลื�อมใส เป็นผูอ้งอาจ
ไม่ขลาดเขลาสะดุง้กลวั มากดว้ยมานะของกษตัริย ์มุ่งความสัมฤทธิ�  มองการณ์ไกล มีความอดทน พิจารณาดว้ย
ปัญญาอย่างละเอียดแลว้จึงตดัสินพระหฤทยั มีพระหฤทยักวา้ง รู้จกัให้อภยัและขออภยั มีวุฒิภาวะอย่างสมดุล 
(5/63/303-568/270) 8.Z.9) เนื0อหาที�พระนางนนัทาเทวี ถือตนเป็นใหญ่ ไม่ให้ความสาํคญักบัผูอื้�น มีจิตพยาบาท  
มุ่งใชอ้าํนาจ ขาดความเมตตากรุณา มกัขอเครื�องประดบัที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัใหแ้ก่พระโอรสพระธิดาและชายา
อื�นๆ ซึ�งไม่ควรขอ (5/63/303-568/273) 8.Z.85) เนื0อหาที�ติขิณราชกมุารผูเ้ป็นพระอนุชา มีความรู้ความสามารถใน
พฒันาประเทศให้เจริญ มุ่งอาํนาจ เชี�ยวชาญในการรบ องอาจแกลว้กลา้ มีความคิดหลกัแหลม แต่มกัพูดโออ้วด 
ประกาศถึงคุณความดีของตนเอง ชอบแสดงตวัใหผู้อื้�นรับทราบ (5/63/303-568/277) 8.Z.88) เนื0อหาที�ธนูเสขกมุาร
ผูเ้ป็นพระสหาย เปิดเผยแสดงตวั ชอบสังคม มีความจงรักภกัดี มีความรู้ความสามารถในพฒันาประเทศให้เจริญ 
เชี�ยวชาญในการรบ องอาจแกลว้กลา้ แต่มกัทาํตวัตีเสมอพระเจา้จุลนีพรหมทตั ไม่ยาํเกรงพระหฤทยั เขา้ไปแมที้�
รโหฐานที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัประทบัอยูก่บัพระเทว ี(5/63/303-568/278)  

8.6) เนื0อหาของภูริทตัชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบับุคลิกภาพปรากฏอยู ่= เนื0อหาไดแ้ก่ 8.6.8) 
เนื0อหาที�นางมาคมาณวกิาปฏิเสธที�จะไปอยูก่บัพระเจา้กรุงพาราณสีดว้ยให้เหตุผลวา่ตนเป็นอสรพิษร้าย โกรธเร็ว
แมเ้พียงเหตุเล็กน้อย หากโกรธแลว้แลดูสิ�งใดสิ�งนั0นก็จะกระจดักระจายไปดุจกาํธุลี แลว้ทูลให้ทรงทราบถึงวิธี
ปฏิบติัต่อพระโอรสและพระธิดาวา่ ทั0งสองเกิดจากตนเอง เป็นเผ่าพนัธ์ุที�ชอบนํ0 า ละเอียดอ่อน เวลาเดินทางไปยงั
กรุงพาราณสีจะลาํบากดว้ยลมและแดดพึงตายเสียในระหวา่งทาง ดงันั0นจึงควรที�จะตรัสสั�งให้ขุดเรือลาํหนึ�งบรรจุ
นํ0 าใหเ้ตม็แลว้ใหท้ั0งสองคนเล่นในนํ0 านาํไป ครั0นถึงกรุงพาราณสีแลว้ก็ใหข้ดุสระใหญ่ในบริเวณภายในพระราชวงั
ไวส้าํหรับคนทั0งสองไดเ้ล่นนํ0 า (6/64/1-122/9) 8.6.-) เนื0อหาที�พระดาบสผูเ้ป็นอาจารยข์องพราหมณ์อาลมัพายน์
นั0นไดพิ้จารณาเห็นโทษในการครองเรือน จึงตดัสินใจออกบวชเป็นฤๅษีบาํเพ็ญพรตอยู่ในป่า ดาํรงชีพอยู่ดว้ย
ผลาผลของตน้ไมท้ั0งหลาย ซึ� งเป็นการเปลี�ยนบุคลิกภาพในลกัษณะตรงกนัขา้มจากการเป็นผูช้อบสังคมแสดงตวั
ไปเป็นผูห้ลีกเลน้อยู่ตามลาํพงั (6/64/1-122/55) 8.6.V) เนื0อหาที�พราหมณ์อาลมัพายน์นั0น เป็นผูไ้ร้สัจจะ ไม่พูด
ความจริง มีพฤติกรรมที�ซ่อนเร้นแอบแฝง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ปกครองแบบเผด็จการ มุ่งใชอ้าํนาจ ยึดตน
เป็นใหญ่ ไม่ให้ความสาํคญักบัผูอื้�น ชอบโออ้วด แสดงตวั (6/64/1-122/61) 8.6.Y) เนื0อหาที�พราหมณ์เนสาทนั0น 
เป็นผูไ้ร้ศีลธรรม ไม่พดูความจริง มีพฤติกรรมที�ซ่อนเร้นแอบแฝง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเฉพาะหนา้ ยดึตนเป็น
ใหญ่ ไม่ใหค้วามสาํคญักบัผูอื้�น มุ่งผลสมัฤทธิ� โดยวธีิการที�ไม่ถูกตอ้ง ต่างจากโสมทตับุตรชายที�มีลกัษณะตรงกนั
ขา้ม (6/64/1-122/65) 8.6.Z) เนื0อหาที�พระภูริทตันั0นเป็นผูมี้สติปัญญาความรู้ความสามารถ มองการณ์ไกล มุ่ง
สมัพนัธ์ มีศีลธรรม มีพฤติกรรมที�เปิดเผย ยดึธรรมเป็นใหญ่ ใหค้วามสาํคญักบัผูอื้�น แมมี้อาํนาจก็ไม่ทาํร้ายผูอื้�น มี
วุฒิภาวะที�สมดุล (6/64/1-122/70) 8.6.6) เนื0อหาที�กาณาริฏฐนาคราชเป็นผูมี้ฤทธิ� มาก มีพฤติกรรมที�เปิดเผย  มี
ความรักในพวกพอ้ง และความกตญั�ูกตเวที  แต่ไม่รอบคอบ ใชอ้ารมณ์เหนือเหตุผล โกรธง่าย ดุร้าย หยาบคาย 
มุ่งอาํนาจ ยดึตนเป็นใหญ่ ส่วนสุทสัสนนาคราชผูเ้ป็นพี�ชายนั0นมีลกัษณะที�ตรงกนักบักาณาริฏฐนาคราชในดา้นดี
แต่มีลกัษณะตรงกนัขา้มในดา้นเสีย (6/64/1-122/82) 8.6.=) เนื0อหาที�พระเจา้กรุงพาราณสีครั0 นทรงชราภาพแลว้ 
ประกอบกบัความเศร้าโศกถึงพระนางสมุททชาราชธิดา จึงตดัสินพระหฤทยัเสด็จออกผนวชเป็นพระฤๅษีบาํเพญ็
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สมณธรรมอยูใ่นป่าจนสามารถบรรลุฌานยงัอภิญญาและสมาบติัใหเ้กิดขึ0น สวรรคตแลว้ก็บงัเกิดในพรหมโลก ซึ� ง
เป็นการเปลี�ยนบุคลิกภาพในลกัษณะตรงกนัขา้มจากการเป็นผูช้อบสังคมแสดงตวัไปเป็นผูห้ลีกเลน้อยูต่ามลาํพงั 
และจดัไดว้า่เป็นผูมี้บุคลิกภาพที�ไดรั้บการพฒันาอยา่งสูงสุดในระดบัที�เป็นโลกิยะชน (6/64/1-122/107) 

8.=) เนื0อหาของจนัทกุมารชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบับุคลิกภาพปรากฏอยู่ V เนื0อหาไดแ้ก่ 
8.=.8) เนื0อหาที�พราหมณ์กณัฑหาละเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถแต่ไร้ศีลธรรม ไม่พูดความจริง มีพฤติกรรมที�
ซ่อนเร้นแอบแฝง ทุจริตทาํผิดในหนา้ที� เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเฉพาะหนา้ มุ่งใชอ้าํนาจ ชอบแสดงตวั ยึดตน
เป็นใหญ่ ไม่ใหค้วามสาํคญักบัผูอื้�น ขาดวฒิุภาวะที�สมดุล (7/64/123-204/4) 8.=.-) เนื0อหาที�พระจนัทกุมารเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถ มีศีลธรรม มีพฤติกรรมที� เปิดเผย ยึดธรรมเป็นใหญ่ ซื�อสัตย์สุจริตในหน้าที�   เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม มุ่งสมัพนัธ์ ใหค้วามสาํคญักบัผูอื้�น มีวฒิุภาวะที�สมดุล (7/64/123-204/5)  8.=.V) เนื0อหาที�พระ
เจา้เอกราชเป็นผูข้าดปัญญาในการพิจารณาโดยแยบคาย ขลาดเขลาไม่แกลา้กลา้สามารถ โลเล  เห็นแก่ประโยชน์
เฉพาะหนา้ มีจุดบอดในพระองค ์ปกครองแบบเผด็จการ ยดึตนเป็นใหญ่  มีพฤติกรรมที�หยาบชา้ (7/64/123-204/9)   

8._) เนื0อหาของนารทกสัสปชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบับุคลิกภาพปรากฏอยู่ Z เนื0อหาไดแ้ก่ 
8._.8) เนื0อหาที�พระนางรุจาราชธิดาเป็นผูส้มบูรณ์ดว้ยคุณลกัษณะ มีพระรูปโฉมสวยงาม กตญั�ูกตเวที มีศีลธรรม 
มีสติปัญญาในการพิจารณาโดยแยบคาย สามารถระลึกชาติไดถึ้ง 8Y พระชาติ มีพฤติกรรมที�ร่าเริงเปิดเผย  มุ่ง
สัมพนัธ์ เห็นอกเห็นใจผูอื้�น ให้ความสําคญักบัผูอื้�น มีวุฒิภาวะที�สมดุล (8/64/205-295/2) 8._.-) เนื0อหาที�เหล่า
อมาตยท์ั0งสามมีอลาตอมาตยเ์ป็นตน้ครั0นถูกพระเจา้องัคติราชตรัสถามสิ�งที�ควรทาํในวนัเพญ็กลางเดือน 8- จึงได้
กราบตามความคิดเห็นของตนเอง กล่าวคือ อลาตอมาตยไ์ดก้ราบทูลถึงการจดัเตรียมกองทพัเพื�อโจมตีเมืองอื�นๆที�
ยงัไม่ยอมสวามิภกัดิ� ให้เขา้มาสู่พระราชอาํนาจ แสดงถึงบุคลิกลักษณะที� มุ่งอาํนาจ เพราะอลาตอมาตยน์ั0นมี
ตาํแหน่งเป็นเสนาบดี สุนามอมาตยไ์ดก้ราบทูลถึงการบริโภคกามคุณ  การรื�นเริงบนัเทิงใจต่างๆ มีการฟ้อนรํา การ
ขบัร้อง การประโคมดนตรีเป็นตน้ ใหทุ้กๆ คนมีความสนุกสนาน แสดงถึงบุคลิกลกัษณะที�มุ่งสัมพนัธ์  ส่วนวิชย
อมาตยไ์ดก้ราบทูลถึงการพฒันาความรู้ความสามารถโดยการเขา้ไปสนทนากบัผูรู้้ทั0 งหลายมีสมณพราหมณ์เป็น
ตน้ถึงสิ�งที�ยงัสงสัยหรือไม่เคยฟัง แสดงถึงบุคลิกลกัษณะที�มุ่งประโยชน์สัมฤทธิ�  หรือมุ่งอรรถธรรม (8/64/205-
295/8)  8._.V) เนื0อหาที�พระเจา้องัคติราชครั0 นทรงไดส้ดบัมิจฉาทิฏฐิจากคุณาชีวกก็ทรงยึดเอาทิฏฐินั0นมาเป็นของ
พระองค์ไดท้รงละทิ0งกิจการงานบา้นเมือง มอบอาํนาจให้แก่เหล่าอมาตยด์าํเนินการกิจการงานบา้นเมืองแทน
พระองค์ โปรดให้รื0 อโรงทานทั0 งหลาย ประพฤติทุจริตกรรมต่างๆมีการประทุษร้ายหญิงชาวบ้านเป็นตน้ ยึด
พระองคเ์ป็นใหญ่ ไม่คาํถึงถึงผูอื้�นหรือศีลธรรม มีบุคลิกภาพที�เปลี�ยนแปลงไปจากเดิม (8/64/205-295/23)  8._.Y) 
เนื0อหาที�พระนางรุจาราชธิดาไดท้รงพยายามทาํให้พระเจา้องัคติราชทรงกลบัมาเป็นดงัเดิมโดยการทูลเล่าถึงผล
ของกรรมชั�วของพระนางเองในอดีตชาติที�เคยเป็นชายแต่คบหากบัปาปมิตรพากนัไปลอบทาํชูก้บัภรรยาคนอื�นจึง
ทาํใหไ้ปหมกไหมอ้ยูใ่นโรรุวนรกอยูสิ่0นกาลนาน แต่นั0นก็ไปเกิดเป็นสัตวต์่างๆ ถูกเขาตอนแลว้นาํไปใชแ้รงงาน 
แต่นั0นก็เกิดเป็นบณัเฑาะก ์แต่นั0นก็เกิดเป็นผูห้ญิง ครั0นวปิากรรมดงักล่าวหมดแลว้พระนางก็จะไดก้ลบัเป็นชายอีก
ดว้ยผลของกรรมดีที�พระนางทรงกระทาํไวแ้ลว้เช่นกนั (ชาติสุดทา้ยเกิดเป็นพระอานนท์พุทธอุปัฏฐาก) แสดงให้
เห็นถึงบุคลิกภาพของบุคคลที�เนื�องมาจากบุรพกรรม (8/64/205-295/38) 8._.Z) เนื0อหาที�พระเจา้องัคติราชครั0 นถูก
พระพรหมมหานารทะแสดงธรรมให้ทรงสดบัโดยอเนกปริยายแลว้ก็สามารถที�จะละมิจฉาทิฏฐิของพระองคเ์สีย
ได ้ทรงหนักลบัมาเป็นธรรมิกราชดงัเดิม ปกครองกรุงมิถิลามหานครโดยทศพิธราชธรรม ทรงบาํเพญ็บุญทั0งหลาย
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มีทานเป็นตน้ ยดึธรรมเป็นใหญ่  มุ่งสมัพนัธ์ ใหค้วามสาํคญักบัผูอื้�น ดาํรงอยูต่ลอดอายขุยัแลว้ก็เสด็จไปบงัเกิดใน
เทวโลก (8/64/205-295/69)   

8.9) เนื0อหาของวิธุรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับบุคลิกภาพปรากฏอยู่ Y เนื0อหาได้แก่ 8.9.8) 
เนื0อหาที�พราหมณ์มหาศาลทั0ง Y ในกรุงพาราณสีครั0 นชราภาพลงเห็นโทษในการครองเรือน จึงตดัสินใจออกบวช
เป็นฤๅษีบาํเพญ็สมณธรรมอยูใ่นป่าจนสามารถบรรลุฌานอภิญญาและสมาบติั จุติจากโลกนี0แลว้ก็ไปเกิดในพรหม
โลก ซึ� งเป็นการเปลี�ยนบุคลิกภาพในลกัษณะตรงกนัขา้มจากการเป็นผูช้อบสังคมแสดงตวัไปเป็นผูห้ลีกเลน้อยู่
ตามลาํพงั และจดัไดว้า่เป็นผูมี้บุคลิกภาพที�ไดรั้บการพฒันาอยา่งสูงสุดในระดบัที�เป็นโลกิยะชน (9/64/296-483/4)  
8.9.-) เนื0อหาที�พระเจา้โกรัพยราชแมเ้ป็นผูมี้ความรู้ความสามารถในการปกครอง แต่ก็มีส่วนเสีย เช่น ขาดปัญญา
ในการพิจารณาโดยแยบคาย มีจุดบอดในพระองค ์ชอบเล่นการพนนัขนัต่อ มีพฤติกรรมที�ซ่อนเร้นแอบแฝง มีเล่ห์
เหลี�ยม เห็นแก่ประโยชน์เฉพาะหนา้ มกัโกรธ  เป็นตน้ (9/64/296-483/50)  8.9.V) เนื0อหาที�พระวิธุรบณัฑิตเป็นผูมี้
วาทศิลป์พดูถอ้ยคาํที�ไพเราะ เป็นมหาธรรมกถึก มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถ เป็นผูน้าํ มีพฤติกรรมที�เปิดเผย  
ยึดธรรมเป็นใหญ่ไม่มีอคติ  มีวุฒิภาวะอย่างสมดุล องอาจและกลา้หาญ จงรักภกัดี ซื�อสัตยสุ์จริตรับผิดชอบใน
หนา้ที� ใหค้วามสาํคญักบัผูอื้�น มุ่งสมัพนัธ์ เป็นตน้ (9/64/296-483/100)  8.9.Y) เนื0อหาที�ปุณณกยกัษเ์ป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถแต่ขาดศีลธรรม มีเล่ห์เหลี�ยม ฉลาดแกมโกง  ใจร้อน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน  มุ่งผลสัมฤทธิ� โดย
วธีิการที�ไม่ถูกตอ้ง ครั0นถูกพระวธุิรบณัฑิตแสดงสาธุนรธรรมใหฟั้งก็มีสติปัญญากลบัตวักลบัใจเสียได ้(9/64/296-
483/116)   

8.85) เนื0อหาของเวสสันดรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบับุคลิกภาพปรากฏอยู่ _ เนื0อหาไดแ้ก่   
8.85.8) เนื0อหาที�พระราชธิดาองคเ์ล็กของพระเจา้พนัธุราช ผูมี้ผิวพรรณดงัทองคาํ สมบูรณ์ดว้ยบุญลกัษณะต่างๆ 
ทรงไดบู้ชาพระพทุธเจา้ในปางก่อนดว้ยสุวรรณมาลาแลว้ตั0งความปรารถนาให้บรรลุพระอรหัตต ์ครั0 นต่อมาดว้ย
ผลบุญนั0นจึงทาํให้พระนางประสูติเป็นพระราชธิดาของพระเจา้กิกิราชพระนามว่า อุรัจฉทา ครั0 นทรงไดส้ดับ
ธรรมของพระกสัสปสมัมาสมัพทุธเจา้ในครั0 งแรกก็ทรงบรรลุเป็นพระโสดาบนั และทรงไดส้ดบัธรรมครั0 งที�สองก็
ทรงบรรลุพระอรหตัต ์ ซึ�งจดัวา่เป็นผูพ้ฒันาบุคลิกภาพของพระนางในระดบัสูงสุดไม่จาํตอ้งมีสิ�งอื�นให้พฒันาอีก
ต่อไป เป็นผูเ้ปิดเผยไม่มีการงานที�ปกปิดทั0งในที�ลบัและที�แจง้ มีวฒิุภาวะที�สมดุล มีความเป็นผูค้งที�ไม่แสดงอาการ
สูงๆ ตํ�าๆ  (10/64/484-814/6)  8.85.-)  เนื0อหาที�พระนางผุสดีไดบ้าํเพญ็บุญต่างๆ มีทานเป็นตน้ในอดีตชาติจึงทาํ
ใหเ้กิดผลบุญต่างๆ เช่นมีร่างกายประหนึ�งวา่ประพรมดว้ยแก่นจนัทน์แดง หรือเกิดเป็นหญิงที�มีพระรูปโฉมงดงาม 
เป็นตน้ แสดงให้เห็นถึงบุคลิกภาพของบุคคลที�เนื�องมาจากบุรพกรรม (10/64/484-814/7) 8.85.V) เนื0อหาที�พระ
เจา้สญชยัทรงคดัสรรนางนมทั0ง 6Y นางที�มีบุคลิกภาพที�ดี เวน้จากโทษมีสูงนกัเป็นตน้เพื�อที�จะให้พระเวสสันดร
กมุารนั0นไดมี้บุคลิกภาพที�ดี ทั0งทางดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์หรือสังคม(10/64/484-814/33)  8.85.Y) เนื0อหา
ที�พระเวสสนัดรทรงตั0งพระหฤทยัที�จะบริจาคทานทุกอยา่งแมก้ระทั�งพระชนมชี์พ เป็นผูมี้อธัยาศยัฝักใฝ่ในการให้
ทานตลอดพระชนมายุ มีสติปัญญาสามารถ มุ่งสัมพนัธ์  มีความปรารถนาดีต่อผูอื้�น มองการณ์ไกล เป็นต้น 
(10/64/484-814/36) 8.85.Z) เนื0อหาที�พระอจัจุตฤๅษีนั0นไดพิ้จารณาเห็นโทษในการครองเรือน จึงตดัสินใจออก
บวชเป็นฤๅษีบาํเพ็ญพรตอยู่ในป่า ดาํรงชีพอยู่ดว้ยผลาผลไมท้ั0 งหลาย ซึ� งเป็นการเปลี�ยนบุคลิกภาพในลกัษณะ
ตรงกนัขา้มจากการเป็นผูช้อบสงัคมแสดงตวัไปเป็นผูห้ลีกเลน้อยูต่ามลาํพงั (10/64/484-814/120) 8.85.6) เนื0อหาที�
พราหมณ์ชูชกนั0นเป็นผูป้ระกอบดว้ยบุคลิกลกัษณะของบุรุษโทษทั0ง 8_ ประการ อาทิเช่น ตีนแบ ทอ้งโตดงัหมอ้ 
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เป็นตน้ มีความโลภในทรัพย์ ชอบสนุกสนาน มัวเมาในกามคุณ  มีปัญญาทราม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
(10/64/484-814/143) 8.85.=) เนื0อหาที�พระนางมทัรีเป็นผูเ้ป็นผูมี้อธัยาศยัฝักใฝ่ในการใหท้าน มีสติปัญญาสามารถ 
มุ่งสัมพันธ์  มีความปรารถนาดีต่อผู ้อื�น ซื�อสัตย์สุจริตต่อหน้าที�  มีความอดทนไม่เกรงกลัวความลําบาก 
(10/64/484-814/157) 8.85._) เนื0อหาที�พระเวสสันดรครั0 นชาวกรุงสีพีทั0งหลายมีพระเจา้สญชยัเป็นประมุขมาทูล
เชิญใหก้ลบัไปครองราชยด์งัเดิมก็ทรงสละเครื�องนุ่งห่มแบบฤๅษีทาํการประทกัษิณรอบอาศรมถึงสามรอบ และทาํ
การปลงพระเกศาและพระมสัสุสนานพระวรกายนุ่งห่มอย่างกษตัริย ์ประดบัดว้ยราชาภรณ์ทั0งหลาย เขา้รับการ
ราชาภิเษกจากพระเจา้สญชัยเป็นพระราชากรุงสีพี ณ บริเวณอาศรมบทนั0น ซึ� งเป็นการเปลี�ยนบุคลิกภาพใน
ลกัษณะตรงกนัขา้มจากผูห้ลีกเลน้อยูต่ามลาํพงัไปเป็นผูช้อบสงัคมแสดงตวัดงัเดิม (10/64/484-814/196) 

2) ความสอดคล้องกนัระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกับบุคลิกภาพและ
องค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบับุคลกิภาพ มดีงันี  

มีเนื0อหาหมายรวมถึงผลรวมของคุณลกัษณะทั0 งภายในและภายนอกของแต่ละบุคคลทั0 งที�
สังเกตไดช้ดัเจนและที�ซ่อนเร้นอยู ่ที�ทาํให้บุคคลแตกต่างกนั อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.8) (2/63/75-154/19) สมดว้ย
ความหมายของบุคลิกภาพตามทศันะของนักวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น บูร์เกอร์ (Burger) ที�ให้ความหมายของ
บุคลิกภาพไวว้า่ หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมเฉพาะตวัของแต่ละบุคคลทั0งที�สังเกตไดช้ดัเจนและที�ซ่อนเร้นอยู ่
อนัทาํใหบุ้คคลแตกต่างกนั 

กล่าวถึงการที� บุคลิกภาพนั0 นเป็นตัวทํานายพฤติกรรม หรือเป็นส่วนประกอบหนึ� งของ
ความสําเร็จหรือความลม้เหลว อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.-) (1/63/1-74/23) สมดว้ยทศันะของนักวิชาการทั0งหลาย 
อาทิเช่น ประยงค ์เนาวบุตร ที�ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ บุคลิกภาพนั0นเป็นตวัทาํนายพฤติกรรมของบุคคลในองคก์าร 
บุคลิกภาพของบุคคลเป็นผลมาจากพนัธุกรรม สิ�งแวดลอ้ม และสถานการณ์ที�เกิดขึ0นกบับุคคลคนนั0น บุคลิกภาพ
ของคนส่วนหนึ�งไดรั้บอิทธิพลมาจากสภาพทางร่างกายและจิตใจที�ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ อีกส่วนหนึ�งไดรั้บ
อิทธิพลมาจากสภาพแวดลอ้มของบุคคล เช่น การเลี0ยงดู การศึกษาอบรม และประสบการณ์ เป็นตน้ และ เซอร์จิ
โอวานนี  (Sergiovani)  ที�ไดส้รุปลกัษณะภาวะผูน้าํที�มีประสิทธิผลดา้นการบริหารจากผลการวิจยัต่างๆ พบ
องคป์ระกอบสาํคญั 3 ดา้น  คือ 1) ดา้นคุณลกัษณะทางบุคลิกภาพ  2) ดา้นความสามารถ  และ 3) ดา้นทกัษะทาง
สงัคม  ดงักล่าวแลว้ 

ประกอบด้วยปัจจัยที� เป็นตัวกําหนดบุคลิกภาพหลายประการ กล่าวคือ ชาติพันธ์ุหรือ
พนัธุกรรม  สิ�งแวดลอ้ม และประสบการณ์ต่างๆ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.85.8) (10/64/484-814/6) สมดว้ยทศันะของ
นกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น ประยงค ์เนาวบุตร ที�ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ บุคลิกภาพนั0นเป็นตวัทาํนายพฤติกรรม
ของบุคคลในองค์การ บุคลิกภาพของบุคคลเป็นผลมาจากพนัธุกรรม สิ�งแวดลอ้ม และสถานการณ์ที�เกิดขึ0นกบั
บุคคลคนนั0น บุคลิกภาพของคนส่วนหนึ�งไดรั้บอิทธิพลมาจากสภาพทางร่างกายและจิตใจที�ถ่ายทอดมาจากบรรพ
บุรุษ อีกส่วนหนึ� งได้รับอิทธิพลมาจากสภาพแวดล้อมของบุคคล เช่น การเลี0 ยงดู การศึกษาอบรม และ
ประสบการณ์ เป็นตน้, ประยงค ์มีใจซื�อ ที�ไดก้ล่าวไวว้า่ปัจจยัที�เป็นตวักาํหนดบุคลิกภาพนั0นพิจารณาไดจ้ากปัจจยั
ดงัต่อไปนี0  8) ชาติพนัธ์ุ -) สภาพแวดลอ้ม และ V) สถานการณ์ ดังกล่าวแลว้ และ แคทเทลล์ (Cattell) ที�ได้
ทาํการศึกษากบัเด็กและผูใ้หญ่ โดยใชก้ารวิเคราะห์องคป์ระกอบเพื�อหาองคป์ระกอบของบุคลิกภาพที�เหมือนกนั
ในคนที�มีอายตุ่างกนั ซึ�งสิ�งมีอิทธิพลต่อพฒันาการของบุคลิกภาพ และตวักาํหนดบุคลิกภาพตามความคิดของแคล
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เทลลโ์ดยสรุปนั0นไดแ้ก่ 1) พนัธุกรรม หมายถึง สิ�งที�บุคคลไดรั้บการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ ซึ� งเป็นตวัพื0นฐาน
ของบุคลิกภาพในขั0นตน้ ซึ�งประกอบดว้ยลกัษณะทางกาย และ ลกัษณะความสามารถต่าง ๆ และ 2)  สิ�งแวดลอ้ม 
หมายถึง การเรียนรู้และประสบการณ์ที�บุคคลไดรั้บ  ดงักล่าวแลว้  

มีบุคลิกภาพปรากฏอยูห่ลายประเภท กล่าวคือ บุคลิกภาพของผูมี้แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ�  อาทิเช่น
เนื0 อหาที�  8 .Z._)  (5/63/303-568/270) สมด้วยทัศนะของนักวิชาการทั0 งหลาย อาทิเ ช่น แม็คเคลลแลนด ์
(McClelland) ที�ไดแ้สดงทศันะไวว้่า บุคลิกภาพของผูมี้แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ� นั0นมีลกัษณะดงันี0 คือ 8) มีความ
รับผิดชอบในการปฏิบติังาน (Personal Responsibility for Performance) 2) มีความตอ้งการทราบขอ้มูลยอ้นกลบั 
(Need for Performance Feedback) และ 3) เป็นผูที้�เปลี�ยนแปลงพฒันาอยูเ่สมอ (Innovativeness) ดงักล่าวแลว้, 
บุคลิกภาพของผูที้� มีแรงจูงใจใฝ่สัมพนัธ์ อาทิเช่น  เนื0 อหาที�  8.Y.Y)  (4/63/213-302/32) สมด้วยทัศนะของ
นกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น แม็คเคลลแลนด์ ที�ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ บุคลิกภาพของผูที้�มีแรงจูงใจใฝ่สัมพนัธ์สูง
นั0นมีลกัษณะดงันี0 คือ 1) มีการปฏิบติังานที�ดีขึ0น เมื�อไดรั้บสัมพนัธภาพที�ดี  2) มีการรักษาสัมพนัธภาพระหวา่ง
ตนเองกบัองคก์ารหรือกลุ่ม ชอบทาํงานเป็นทีม เป็นคนเรียนรู้ความสมัพนัธ์ทางสังคมไดร้วดเร็ว จะหลีกเลี�ยงการ
ใชเ้วลาอยูค่นเดียว ตอ้งการความอบอุ่นจากผูอื้�น หาโอกาสพบเพื�อนใหม่ และตอ้งการให้เพื�อนใหม่เป็นเพื�อน
สนิท  V) มีการร่วมมือ การกระทาํตาม และหลีกเลี�ยงความขดัแยง้ พยายามรักษาที�จะความสมัพนัธ์ดว้ยการยอมทาํ
ตาม หลีกหนีปัญหาสังคม และ 4) มีความเกรงกลวัต่อการถูกปฏิเสธ มีความกงัวลใจต่อการตีค่าทางสังคม คาํ
วิจารณ์จากผูอื้�น   และ บุคลิกภาพของผูที้�มีแรงจูงใจใฝ่อาํนาจ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.Y) (5/63/303-568/136) สม
ดว้ยทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น แมค็เคลลแลนด ์ที�ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ บุคลิกภาพของผูที้�มีแรงจูงใจ
ใฝ่อาํนาจมีลกัษณะดงันี0 คือ 8) ความกา้วร้าว ความฮึกเหิม การทาํงานเชิงรุก 2) การสร้างภาพลกัษณ์ของตนเองที�
แตกต่างกบัสงัคม การแสดงออกถึงการรักษาสิทธิของตนเอง เช่น หัวรั0 น ดื0อดึง ไม่พอใจ โกรธ การตดัสินใจแนว
ปฏิเสธ เป็นตน้  3) การเขา้ครอบครองอาํนาจ 4) การแสวงหาบารมี ชื�อเสียง เกียรติยศ ชอบให้บุคคลที�อยูร่อบขา้ง
มีความศรัทธา ซื�อสัตย ์ จงรักภกัดี ให้การสนบัสนุน 5) การแสดงออกเพื�อให้เป็นที�รู้จกัในกลุ่มเล็กๆ ชอบให้
สมาชิกในกลุ่มรับใชเ้ขา บุคคลเหล่านี0จะชอบทาํใหต้นเองเด่นในกลุ่ม เขาจะมีความยติุธรรม ตอ้งการเป็นผูน้าํที�ดี 
6) การเสี�ยง บุคคลเหล่านี0จะมีความสมคัรใจที�จะอดทนดา้นร่างกาย ชอบความเสี�ยงอนัตราย 

บุคลิกภาพแบบเก็บตวั-บุคลิกภาพแบบมั�นคงทางอารมณ์ อาทิเช่น เนื0อหาที�8.-.6) (2/63/75-
154/68) บุคลิกภาพแบบเก็บตวั-บุคลิกภาพแบบหวั�นไหวทางอารมณ์ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.V.V) (3/63/155-213/35) 
บุคลิกภาพแบบแสดงตวั-บุคลิกภาพแบบมั�นคงทางอารมณ์ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.8) (5/63/303-568/12) และ
บุคลิกภาพแบบแสดงตวั-บุคลิกภาพแบบหวั�นไหวทางอารมณ์ อาทิเช่น  เนื0อหาที� 8.=.8) (7/64/123-204/4) สมดว้ย
ทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น อายเซงก์ (Eysenck) ที�ไดเ้สนอบุคลิกภาพพื0นฐาน ไว ้4 แบบ คือ  1) 
บุคลิกภาพแบบเก็บตวั-บุคลิกภาพแบบมั�นคงทางอารมณ์ Stable introvert = แบบอดไดร้อได ้ (Phlegmatic) 2) 
บุคลิกภาพแบบเก็บตวั-บุคลิกภาพแบบหวั�นไหวทางอารมณ์ Unstable introvert = แบบครองทุกข ์(Melancholic) 
3) บุคลิกภาพแบบแสดงตวั-บุคลิกภาพแบบมั�นคงทางอารมณ์ Stable extravert = แบบมีชีวิตชีวา (Sanguine) และ 
4) บุคลิกภาพแบบแสดงตวั-บุคลิกภาพแบบหวั�นไหวทางอารมณ์ Unstable extravert =แบบเกรียวกราด (Choleric) 
ดงักล่าวแลว้ 
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หรืออีกประการหนึ� ง  บุคลิกภาพของบุคคลรูปร่างประเภทอ้วนกลม อ้วนเตี0 ย ลงพุง 
(Endomorphy ) อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.85.6) (10/64/484-814/143) บุคลิกภาพของบุคคลรูปร่างประเภทบึกบึน ลํ�าสนั 
มีกลา้มเนื0อ โครงกระดูกสมส่วน รูปร่างแบบนกักีฬา (Mesomorphy) อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.Z) (5/63/303-568/177) 
และ บุคลิกภาพของบุคคลรูปร่างประเภทผอมบาง ไหล่ห่อ (Ectomorphy) อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.6.-) (6/64/1-
122/55) สมด้วยทัศนะของนักวิชาการทั0 งหลาย อาทิเช่น เชลดอน (Sheldon) ที�กล่าวว่ารูปร่างมนุษย์มี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการแสดงออก ดังนั0นจึงสามารถนํามาวิเคราะห์บุคลิกภาพของบุคคลได้ เป็น 3 
ประเภท ไดแ้ก่ 1) รูปร่างประเภทอว้นกลม อว้นเตี0ย ลงพุง (Endomorphy ) 2)  รูปร่างประเภทบึกบึน ลํ�าสัน มี
กลา้มเนื0อ โครงกระดูกสมส่วน รูปร่างแบบนักกีฬา (Mesomorphy) และ 3) รูปร่างประเภทผอมบาง ไหล่ห่อ 
(Ectomorphy) ดงักล่าวแลว้ 

มีการกล่าวถึงลกัษณะของบุคลิกภาพที�ดี อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.8) (5/63/303-568/12) สมดว้ย
ทัศนะของนักวิชาการทั0 งหลาย อาทิเช่น  เบิร์น (Berne) ที�ได้วิเคราะห์โครงสร้างองค์ประกอบที�สําคญัของ
บุคลิกภาพของมนุษย ์โดยเชื�อวา่พฤติกรรมของบุคคลที�แสดงออกแตกต่างกนันั0นจาํแนกไดเ้ป็น V สภาวะ ไดแ้ก่ 8) 
สภาวะแบบบิดามารดา (Parent State:P) -) สภาวะแบบผูใ้หญ่ (Adult State:A) และ V) สภาวะแบบเด็ก (Child 
State:C) ซึ� งสภาวะดงักล่าวนี0 มีอยู่ในบุคคลทุกคน ซึ� งบุคลิกภาพที�สมบูรณ์นั0นจะตอ้งมีการผสมผสานกนัอย่าง
เหมาะสม ระหว่างพฤติกรรมบิดามารดากบัสภาวะผูใ้หญ่ที�มีเหตุผลและสภาวะเป็นเด็ก แนวทางที�ใช้ในการ
พิจารณาพฤติกรรมของสภาวะต่างๆ คือ การมองดูที�บุคคลหรือตวัเราเอง  และอาร์กีริส (Argyris) ที�เชื�อวา่ คนที�มี
สุขภาพจิตดี คือคนที�พฒันามาจากการที�ไม่มีวุฒิภาวะมาสู่การมีวุฒิภาวะ และคนมีวุฒิภาวะนั0นจะแสวงหา
สถานการณ์ที�ก่อให้เกิดความอิสระ มีความสนใจที�กวา้งขวางไดรั้บการปฏิบติัอย่างเท่าเทียม และมีโอกาสที�จะ
แสดงความสามารถในการจดัการกบัปัญหาที�ยุง่ยากและมีความสลบัซบัซอ้น และอาร์กีริส นั0นยงัไดแ้สดงทศันะ
ไวว้า่ คนที�มีสุขภาพจิตที�ดี บุคลิกภาพที�ดี จะแสวงหาพฤติกรรมที�ดีมีวฒิุภาวะ ในขณะที�ผูที้�มีบุคลิกภาพที�ไม่ดีจะมี
ลกัษณะเป็นเด็ก และองคก์ารมกัจะปฏิบติัต่อบุคลากรในองคก์ารเหมือนเด็ก ทาํใหพ้วกเขาตอ้งพึ�งพาองคก์าร รู้สึก
ตํ�าตอ้ย และขดัขวางการพฒันาวุฒิภาวะของบุคลิกภาพ  ซึ� งมีวิธีการที�จะพฒันาการไม่มีวุฒิภาวะไปสู่การมีวุฒิ
ภาวะ ดงักล่าวแลว้ 

I) ความแตกต่างกันระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับบุคลิกภาพและ
องค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบับุคลกิภาพ มดีงันี  

เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับบุคลิกภาพนั0นโดยทั�วไปแลว้มีลกัษณะที�
สอดคลอ้งกนั เพราะมหานิบาตชาดกก็เป็นเรื�องราวที�เกี�ยวกบับุคคล ดงันั0นเมื�อเป็นเรื�องของคนก็หนีไม่พน้จาก
บุคลิกภาพ แต่ก็มีขอ้ที�แตกต่างกนัอยู่บา้ง กล่าวคือ บุคลิกภาพที�ปรากฏในเนื0อหาของมหานิบาตชาดกนั0นจะ
กล่าวถึงบุคลิกภาพที�ดีอยู ่- ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัที�เกี�ยวขอ้งกบัโลกเรียกวา่โลกิยะ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.Z) (1/63/1-
74/97) และระดบัที�พน้โลกเรียกวา่โลกตุระ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.Y) (2/63/75-154/45) ส่วนองคค์วามรู้การบริหาร
เกี�ยวกบับุคลิกภาพนั0น แมจ้ะมีการกล่าวถึงลกัษณะของบุคลิกภาพที�ดี แต่ก็ไม่ไดก้ล่าวถึงบุคลิกภาพที�สมบูรณ์
แบบโลกิยะในระดับที� สูงสุดหรือในระดับโลกุตระไว้ เป็นแต่เพียงกล่าวถึงบุคลิกภาพที� ดีแบบโลกิยะ
ระดบัพื0นฐานเท่านั0น ซึ� งมีปรากฏอยูม่ากในมหานิบาตชาดก อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.8) (5/63/303-568/12) สมดว้ย
ทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น  อีริค เบิร์น (Eric Berne) ดงักล่าวแลว้ 
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เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบับุคลิกภาพนั0นกล่าวถึงการพฒันาบุคลิกภาพที�
ถึงขีดสูงสุดและมีจุดสิ0นสุดไว ้อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.Y) (2/63/75-154/45)  เนื0อหาที� 8.85.8) (10/64/484-814/6) แต่
องคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบับุคลิกภาพนั0นไม่ไดบ้อกถึงวธีิการที�ชดัเจนในการบรรลุถึงจุดสูงสุดของบุคลิกภาพ 
และเป็นการพฒันาบุคลิกภาพแบบไม่มีจุดสิ0นสุด ตอ้งปรับเปลี�ยน ต่อเนื�องและตลอดชีวิต สมด้วยทัศนะของ
นกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น มาสโลว ์(Maslow) ที�ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัความตอ้งการของมนุษยใ์นระดบัต่างๆ 
โดยเชื�อวา่มนุษยทุ์กคนต่างตอ้งการพฒันาตนเองใหดี้ยิ�งขึ0น ถา้บุคคลยงัขาดแคลนความตอ้งการพื0นฐาน ก็ยากที�จะ
มีความสนใจในเรื�องความยุติธรรม หรือความงาม และก็เป็นไปไม่ไดที้�คนที�ขาดความปลอดภยั ความภูมิใจใน
ตนเองจะมาใส่ใจกบัความเสมอภาค มีความรักเพื�อนมนุษย ์ประชาธิปไตย และเมื�อขาดก็อาจจะทาํให้เกิดความ
โกรธ มึนตึง เฉยเมย เกลียดโลก มนุษยแ์ละผูค้น และอาจมีอาการทางจิต ถา้บุคคลมีพฒันาการของตนเองใน
ลกัษณะที�ชดัเจนและปรับตวัได้ดีตามสภาพแวดลอ้มก็จะทาํให้ก้าวไปสู่การมีพฒันาการในขั0นสูงสุด คือ ขั0น
ประจกัษแ์ห่งตน (Self Actualization) แต่อยา่งไรก็ดี มาสโลว ์ไม่ไดบ้อกวิธีการที�ชดัเจนในการบรรลุถึงจุดสูงสุด
ของบุคลิกภาพ แต่เนน้วา่การประจกัษต์นในที�นี0 มิใช่จุดจบของการเป็นมนุษยที์�สมบูรณ์ แต่เป็นการพฒันาตนของ
มนุษยทุ์กคนอยา่งต่อเนื�องและตลอดชีวติ 

เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบับุคลิกภาพนั0นจะกล่าวถึงบุคลิกภาพที�ติดตวั
มาตั0งแต่เกิดและอาจรวมไปถึงในอดีตชาติหลายๆชาติ ซึ�งเป็นส่วนของวิปากคือผลของกรรมหรือการกระทาํที�ทาํ
ไวซึ้� งสะสมตกผลึกหรือตกตะกอนนอนอยูใ่นจิต แต่มิใช่เป็นตวักรรมหรือสาเหตุของผลที�ติดตวัมาเพราะกรรม
นั0นๆเป็นสิ�งที�เราไดก้ระทาํไปเรียบร้อยแลว้ ซึ� งเป็นส่วนที�เราไม่สามารถจะกลบัไปแกไ้ขไดร้อแต่จะให้ผลอยา่ง
เดียว พิจารณาไดจ้ากพทุธภาษิตวา่ กะตสัสะ นตัถิ ปะฏิการัง แปลวา่ สิ�งที�ทาํแลว้ทาํคืนไม่ไดเ้ลย เปรียบไดก้บัการ
จุดพลุในตอนกลางคืนย่อมจะทาํให้ผูที้�อยูใ่นบริเวณรอบๆ ในสถานที�ต่างๆ นั0นไดเ้ห็นแสงและไดย้ินเสียงอยา่ง
สนั�นหวั�นไหว ซึ�งการจุดพลุของผูจุ้ดและผูไ้ดเ้ห็นแสงหรือไดย้นิเสียงพลุนั0นเกิดคนละขณะคนละสถานที�ทั0งเวลา
แมอ้าจจะไม่ชา้นกัหรือสถานที�คนนั0นๆ ยืนอยูแ่มอ้าจจะไม่ห่างไกลนกัแต่ก็ไม่ใช่สถานที�ที�คนจุดพลุยืนอยูเ่พราะ
อาจเกิดอนัตรายได ้ฉนัใดก็ฉนันั0น การจุดพลุนั0นก็คลา้ยกบัการกระทาํหรือกรรมที�ทาํไปแลว้  ส่วนการไดเ้ห็นแสง
หรือไดย้ินเสียงพลุที�แตกสนั�นนั0นก็เปรียบกบัการให้ผลคือ วิปาก ซึ� งในกรณีดงักล่าวนี0 ก็อภิปรายไดอี้กวา่ การที�
กรรมจะให้ผลชา้หรือเร็วนั0นก็ขึ0นอยูก่บัสภาพของกรรมและจงัหวะโอกาสเรียกรวมๆวา่เหตุปัจจยัดว้ยมิใช่วา่จะ
ให้ผลหรือวิปากพร้อมกนัทั0งหมด เปรียบไดก้บัการไดเ้ห็นแสงพลุย่อมจะเกิดก่อนการไดย้ินเสียงพลุเหตุที�เป็น
ดงันั0นเพราะสภาพของแสงนั0นเดินทางไวกวา่เสียงทั0งๆ ที�ทั0งสองสิ�งนั0นเกิดพร้อมกนัก็วา่ได ้ดงันั0นจึงไดก้ล่าววา่
การที�กรรมจะให้ผลชา้หรือเร็วนั0นตอ้งอาศยัเหตุปัจจยัดว้ยเช่นกนั ทั0งนี0ทั0งนั0นกรรมนั0นสามารถที�จะแกไ้ขไดแ้ต่
ตอ้งแกไ้ขในปัจจุบนัคือการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมหรือกรรมเสียใหม่ โดยกรรมที�กระทาํใหม่นี0 มิไดห้มายความวา่
จะทาํเพื�อลา้งกรรมที�ไดท้าํมาแลว้แต่เป็นการสร้างกรรมใหม่ขึ0นมาให้มากกวา่กรรมที�ไดท้าํแลว้เท่านั0น กล่าวโดย
สรุปคือ บุคลิกภาพต่างๆนั0นเป็นผลมาจากการกระทาํ ซึ�งการกระทาํนั0นแบ่งออกเป็น - ส่วนดว้ยกนัคือ ผลของการ
กระทาํในอดีตชาติที�ส่งผลใหมี้บุคลิกภาพต่างๆ มาตั0งแต่เกิด และผลของการกระทาํในปัจจุบนัชาติ ซึ� ง - ส่วนนี0 ก็
มีทั0ง - ดา้นเช่นกนัคือดีและไม่ดี ตามหลกัพระพทุธศาสนาถือวา่จิตใจของเรานั0นโดยธรรมชาติแลว้ผ่องใสแต่เศร้า
หมองไปดว้ยกิเลสทั0งหลายที�จรมาทางตา หู จมูก เป็นตน้ เมื�อบุคคลกระทาํสิ�งต่างๆดว้ยอาํนาจอกุศลซึ� งมีอวิชชา
เป็นแกนนําที�เราเรียกว่ากรรมชั�วก็จะมีวิปากที�ไม่ดีตามมา แต่เมื�อบุคคลกระทาํสิ�งต่างๆด้วยอาํนาจกุศลซึ� งมี       
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วิชชาหรือปัญญาเป็นแกนนาํที�เราเรียกว่ากรรมดีก็จะมีวิปากที�ดีตามมา อาทิเช่น เนื0อหาที� -.85.8) (10/64/484-
814/6) แตกต่างจากองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบับุคลิกภาพที�กล่าวถึงวา่ มนุษยเ์รานั0นมีปมดอ้ยหรือมีจิตที�ชั�วร้าย
มาตั0งแต่เกิด สมดว้ยทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น แอดเลอร์ (Adler) ที�เชื�อวา่มนุษยทุ์กคนต่างมีปมดอ้ย 
(Inferority Complex) มาตั0งแต่เกิด คนที�มีปมดอ้ยมกัจะมีความรู้สึกโกรธ ร้องไห้ ชอบแกต้วั พฤติกรรมที�บุคคล
แสดงก็เพื�อสร้างบางอยา่งขึ0นมาแทนที� ชดเชยหรือขจดัปมดอ้ย เช่น คนพูดนอ้ย ขี0อาย ก็จะชดเชยดว้ยการพฒันา
ตนเองจนกลายเป็น นักพูดที�มีชื�อเสียง เป็นตน้ และซิกมนัด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ที�ไดแ้สดงทศันะไวว้่า 
โครงสร้างของบุคลิกภาพประกอบดว้ยระบบ 3 ระบบ คือ อิด (id) อีโก ้(ego) และซูปเปอร์อีโก ้(super ego)  มีการ
ทํางานที�ประสานงานกันภายใต้การนําของอีโก้ ซึ� งจะเป็นตัวกลางในการแสดงออกทางบุคลิกภาพ อิด 
เปรียบเสมือนส่วนประกอบพื0นฐานของบุคลิกภาพทางด้านชีวภาพทางด้านชีววิทยา อีโก้เปรียบเสมือน
ส่วนประกอบของบุคลิกภาพทางดา้นจิตใจ  และซุปเปอร์อีโก ้เปรียบเสมือนส่วนประกอบของบุคลิกภาพสังคม  
โดยที�อิดจะเป็นแรงขบัในการกระทาํตามความตอ้งการของตน อีโกเ้ป็นส่วนที�พฒันาขึ0นตามวยัที�เป็นตวัควบคุม
ให้มีพฤติกรรมอยู่ในขอบเขตของสังคม และซุปเปอร์อีโก้เป็นตวัที�ควบคุมอิดกบัอีโกใ้ห้มีความขดัแยง้กนัใน
สภาพสมดุลหรือไม่สมดุล ซึ�งแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมที�เหมาะสมและไม่เหมาะสม  ฟรอยด์ไดก้ล่าวอีก
วา่ ถา้ขาดอิดจะทาํให้บุคคลไม่สนใจกบัความตอ้งการต่างๆ เป็นสภาพที�ขาดแรงจูงใจ แต่ถา้มีมากเกินไปก็จะทาํ
ให้บุคคลมีบุคลิกภาพเพอ้ฝัน และมีความเป็นเด็ก สําหรับ อีโก้ นั0นเป็นตวัของบุคคลซึ� งจะตอ้งขจดัให้อยู่ใน
สดัส่วนที�เหมาะสมเพื�อจะไดเ้ป็นผูที้�รู้จกักบัโลกของความเป็นจริงและสามารถดาํรงชีวติและสามารถดาํรงชีวิตอยู่
อย่างผูที้�ประสบความสาํเร็จแต่ถา้มีมากเกินไปจะกลายเป็นคนที�ยึดตนเองเป็นศูนยก์ลางถือตนเป็นใหญ่  ทั0 งนี0
บุคคลมีพลงัขบัทางเพศซึ�งเป็นสญัชาตญาณเรียกวา่ ลิบิโด (Libido) ยงัแฝงดว้ยพลงัแห่งความตาย (Death Instinct 
) ซึ� งจะทาํให้บุคคลแสดงความก้าวร้าว การเจ็บปวด และความทุกข์ทรมาน และพลงัเพื�อความอยู่รอด ( Life 
Instinct ) เป็นตวัผสมผสานใหจิ้ตมีความสมดุลปรับตวัเพื�อการมีชีวติอยู ่ ตามทศันะนี0 เองทาํใหเ้ห็นวา่ฟรอยดน์ั0นมี
ความเชื�อวา่ อิด (id) นั0นเป็นสิ�งที�ติดตวัมากบัมนุษยต์ั0งแต่เกิด 

เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบับุคลิกภาพนั0นอาจไม่ไดเ้ป็นไปตามขั0นตอน
ขององคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบับุคลิกภาพ อาทิเช่น อีริคสัน (Erikson) ที�ไดน้าํเสนอบุคลิกภาพของบุคคลเป็น
ขั0นตอน _ ขั0นตอน ดงักล่าวแลว้ เมื�อพิจารณาตามเนื0อหาในมหานิบาตชาดก ยกตวัอย่างเช่น ในเตมิยชาดกพระ
เตมิยกุมารนั0นทรงอธิษฐานองค์ V แกลง้ทาํพระองค์เป็นคนเปลี0ย คนใบ ้คนหนวก ถูกทดสอบทรมานมาโดย
ประการต่างๆ ไม่ได้รับการเอาใจใส่ มีแต่ผูค้อยจ้องจับผิดพิรุธอยู่ตลอดเวลา ตั0งแต่แรกเกิด คือขั0นที� 8 จนถึง
พระชนมาย ุ86 ปี คือขึ0นที� Z ก็ไม่ปรากฏวา่พระองคน์ั0นจะมีบุคลิกภาพในดา้นเสียหรือมีปัญหาแต่ประการใดซํ0 ายงั
เป็นผูน้าํทางดา้นจิตวิญญาณเทศนาสั�งสอนผูค้นทั0งหลายให้เขา้ถึงสุคติพรหมโลกอีกดว้ย หรือในมหาชนกชาดก 
พระมหาชนกครั0 งยงัเป็นฆราวาสนั0นทรงเป็นผูป้ระสบความสาํเร็จในชีวิตทุกๆ ดา้น แต่พระองคก็์พิจารณาเห็นวา่
เป็นสิ�งที�ไม่น่าพอใจหาใช่ความสุขที�แทจ้ริงไม่กลบัสละความสาํเร็จทั0งหมดออกผนวชเพื�อแสดงหาความสงบสุข
ที�แทจ้ริงอนัเป็นนิรามิสสุข ซึ� งจะเห็นไดว้า่ ไม่เป็นไปตามขั0นตอนที� _ ที�วา่บุคคลจะมีความสุขกบัชีวิตที�ประสบ
ความสาํเร็จ เป็นผูที้�มีความพอใจในชีวติที�ผา่นมา เป็นตน้ 
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I.I พฤตกิรรมกลุ่มในองค์การ 

1)  เนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัพฤตกิรรมกลุ่มในองค์การ  
8.8) เนื0อหาของเตมิยชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัพฤติกรรมกลุ่มในองค์การปรากฏอยู ่ Z  เนื0อหา

ไดแ้ก่ 8.8.8) เนื0อหาที�ชาวกรุงพาราณสีนั0นประกอบดว้ย 3 กลุ่มใหญ่ คือ พระราชาและพระบรมวงศานุวงศ ์ ขา้ราช
บริพารมีเสนาอมาตยร์าชบณัฑิตที�ปรึกษาเป็นตน้ และประชาชนชาวกรุงพาราณสี ซึ�งในการนี0ไดมี้คนในจาํนวน V 
กลุ่มนั0นที�มีความสนใจเหตุบา้นการเมืองรักชาติต่างก็พากนัมารวมตวัเป็นกลุ่มคณะเพื�อเรียกร้องให้พระเจา้กา
สิกราชทรงปรารถนาพระโอรสมาสืบสนัตติวงศ ์ (1/63/1-74/5) 8.8.-) เนื0อหาที�พระเจา้กาสิกราชไดแ้ต่งตั0งให้นาง
นม 6Y คนผูป้ราศจากโทษมีสูงนกัเป็นตน้ เป็นคณะทาํงานที�มีหนา้ที�รับผิดชอบในการดูแลเลี0ยงดูพระเตมิยกุมาร  
(1/63/1-74/20) 8.8.V) เนื0อหาที�พระเจา้กาสิกราชไดเ้ชิญคณะพราหมณ์ผูรู้้ลกัษณะมาทาํการสักการะและให้ทาํการ
พยากรณ์เพื�อทรงทราบถึงความเป็นไปในอนาคตมีอนัตรายต่างๆ ที�จะเกิดแก่พระเตมิยกุมารเป็นตน้ ในวนัขนาน
พระนาม (1/63/1-74/23) 8.8.Y) เนื0อหาที�พระเตมิยกุมารที�ไม่อาจพึ�งพิงอาศยัใครไดเ้ทพธิดาผูสิ้�งอยู่ที�เศวตฉัตรที�
เคยเป็นมารดาในอดีตชาติมาเป็นพรรคพวกช่วยวางแผนในการที�จะพน้จากราชสมบติั และพระเตมิยกุมารก็ไดท้าํ
ตามแผนนั0นจนบรรลุเป้าหมายที�วางไวไ้ด ้แสดงให้เห็นถึงการที�นางเทพธิดาอาศยัความคุน้เคยที�มีต่อพระเตมิย
กุมารแลว้รวมกลุ่มกนัเพื�อทาํสิ�งใดสิ�งหนึ� งให้สาํเร็จลงไป (1/63/1-74/28) 8.8.Z) เนื0อหาที�พระเจา้กาสิกราช พระ
นางจนัทาเทวี นางสนมหมื�นหกพนัคน  ขา้ราชบริพารมีเหล่าอมาตยเ์ป็นตน้ ตลอดทั0งชาวกรุงพาราณสีที�มีความ
คิดเห็นต่างจากเตมิยราชฤๅษี ครั0นไดฟั้งธรรมของเตมิยราชฤๅษีแลว้ก็พากนัออกบวชตามจนกลายเป็นมหาสมาคม
ของบรรพชิต แมพ้ระราชาในประเทศใกลเ้คียงที�ทรงประสงคจ์ะมายึดเอาราชสมบติัต่อเมื�อไดฟั้งธรรมจากพระ
เตมิยราชฤๅษีก็ทรงสละราชสมบติัออกบวชตามพร้อมกบับริวารเป็นจาํนวนมาก ชนทั0งหลายเหล่านั0นบาํเพญ็สมณ
ธรรมจนสามารถบรรลุฌานอภิญญาและสมาบติั จุติจากโลกนี0แลว้ก็พากนัไปเกิดในพรหมโลก แมส้ัตวท์ั0งหลายมี
ชา้งและมา้เป็นตน้ก็ทาํจิตใหเ้ลื�อมใสในเหล่าฤๅษี นาํแบบอยา่งที�ดีจากเหล่าฤๅษีมาปฏิบติัไม่เบียดเบียนกนัและกนั 
ครั0นตายไปก็พากนัไปเกิดในเทวโลก (1/63/1-74/94) 

8.-) เนื0อหาของมหาชนกชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัพฤติกรรมกลุ่มในองคก์ารปรากฏอยู ่Z เนื0อหา
ไดแ้ก่ 8.-.8) เนื0อหาที�พระมหาชนกเป็นพระราชาปกครองเมืองมิถิลา และมีกลุ่มที�เกิดอยา่งไม่เป็นทางการ - กลุ่ม
ใหญ่ คือ กลุ่มพระอริฏฐชนกและกลุ่มพระโปลชนก ซึ�งคนในกลุ่มเหล่านี0ต่างฝ่ายก็มีความปราถนาของตนเองที�จะ
เจริญกา้วหนา้ในอาชีพการงานไดย้ศตาํแหน่งต่างๆ (2/63/75-154/2) 8.-.-)  เนื0อหาที�พระโปลชนกทรงทาํการซ่อง
สุมรวบรวมพลเพื�อตอ้งการจะยดึเอาราชสมบติัจากพระเจา้อิริฏฐชนก ชนทั0งหลายที�อยูใ่นปัจจนัตประเทศและผูที้�
เคยเป็นบริวารในเมืองมิถิลาครั0 นทราบข่าวต่างก็พากนัไปสวามิภกัดิ� จนเกิดเป็นกองทพัขนาดใหญ่ทาํให้พระเจา้
โปลชนกสามารถที�จะชิงเอาราชสมบติัไดส้าํเร็จ  (2/63/75-154/8) 8.-.V) เนื0อหาที�อุทิจจพราหมณ์มหาศาลไดถ้วาย
คาํแนะนาํและความช่วยเหลือแก่พระเทวีผูลี้0ภยัทางการเมืองมาจากกรุงมิถิลา โดยการรับเขา้มาอยูก่บัตนเองและ
ร่วมกันกับพระเทวีทําให้ผูอื้�นรู้ว่าเป็นน้องสาวของตน (2/63/75-154/17) 8.-.Y) เนื0 อหาที�ชาวกรุงมิถิลานั0 น
ประกอบดว้ย 3 กลุ่มใหญ่ คือ พระราชาและพระบรมวงศานุวงศ ์ ขา้ราชบริพารมีเสนาอมาตยร์าชบณัฑิตที�ปรึกษา 
เป็นตน้ และชาวกรุงมิถิลา ครั0 นพระเจา้โปลชนกสวรรคคตแลว้เหล่าเสนาอมาตยท์ั0งหลายต่างพากนัสรรหาผูม้า
ดาํรงตาํแหน่งพระราชาแทนโดยวธีิการที�พระเจา้โปลชนกตรัสสั�งไว ้(2/63/75-154/35) 8.-.Z) เนื0อหาที�พระนางสี
วลี ขา้ราชบริพารมีเสนาอมาตยเ์ป็นตน้ และชาวกรุงมิถิลาครั0นไดท้ราบวา่พระมหาชนกทรงออกผนวชต่างก็พากนั
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ออกติดตามไปขา้งหลงัๆ ของพระมหาชนกดว้ยคิดวา่ไม่อาจจะหาพระราชาผูส้ามารถเช่นนี0ไดอี้กจึงนึกเสียดายไม่
ตอ้งการให้จากไป  ไดท้าํอุบายประการต่างๆ เพื�อให้เสด็จกลบัแต่ก็ไม่อาจเปลี�ยนพระหฤทยัที�แน่วแน่ของพระ
มหาชนกได ้(2/63/75-154/70) 

8.V) เนื0อหาของสุวรรณสามชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัพฤติกรรมกลุ่มในองค์การปรากฏอยู่  Y  
เนื0อหาไดแ้ก่ 8.V.8) เนื0อหาที�มีกลุ่มชนผูป้ระกอบอาชีพเป็นนายพรานล่าสตัวอ์ยู ่- หมู่บา้น อาศยัอยูริ่�มฝั�งแม่นํ0 าไม่
ไกลจากกรุงพาราณสี ซึ� งทั0 งสองกลุ่มนั0นต่างก็ไดต้ั0งชนผูห้นึ� งเป็นหัวหน้าหมู่บา้นของตน และหัวหน้าทั0งสอง
หมู่บา้นนี0 ก็เป็นสหายกนัไดท้าํกติกาเพื�อทาํสนัถวไมตรีต่อกนั (3/63/155-213/ 1) 8.V.-) เนื0อหาที�ทุกลูดาบสและปา
ริกาดาปสินีไดข้ออนุญาตบิดามารดาออกไปตั0งกลุ่มใหม่ไร้อกุศลกรรมบวชอาศยัอยูใ่นป่าหิมวนัต ์ต่อมาไดบุ้ตร
คนหนึ� งชื�อว่าสุวรรณสามดว้ยอานุภาพของทา้วสักกเทวราช หมู่นางกินรีทั0งหลายก็ไดม้าทาํหน้าที�เป็นนางนม
ช่วยกนัเลี0 ยงดูพระสุวรรณสามดว้ยความรัก พระดาบสพระดาปสินีพระสุวรรณสามและหมู่กินนรกินนรีพร้อม
ดว้ยสรรพสัตวท์ั0 งหลายเจริญเมตตาต่อกนัและกนัอาศยัอยู่ในป่าหิมวนัต์อย่างผาสุก(3/63/155-213/ 24) 8.V.V) 
เนื0อหาที�พระเจา้ปิลยกัขราชนั0นไดเ้ทพธิดาพสุนธรีผูสิ้�งอยูที่�ภูเขาคนัธมาทน์มาเป็นพรรคพวกช่วยแนะนาํอุบายใน
การแกปั้ญหาที�เกิดขึ0น และพระเจา้ปิลยกัขราชก็ไดท้าํตามอุบายนั0นจนสามารถทาํให้ปัญหาที�เกิดขึ0นคลี�คลายไป
ในทางที�ดีได ้แสดงให้เห็นถึงการที�ทั0งสองไดร้วมตวักนัเพื�อทาํสิ�งใดสิ�งหนึ� งให้สาํเร็จลงไป (3/63/155-213/55) 
8.V.Y) เนื0อหาที�พระเจา้ปิลยกัขราชไดต้ั0งอยูใ่นโอวาทของพระสุวรรณสามกลบัไปยงับา้นเมืองของตน ปกครองหมู่
คณะโดยธรรม พร้อมทั0งสนบัสนุนส่งเสริมใหป้ระชาชนดาํรงอยูใ่นคุณงามความดี จุติจากโลกนี0แลว้ก็บงัเกิดในเท
วโลก ฝ่ายพระดาบสพระดาปสินีและพระสุวรรณสามไดเ้จริญสมณธรรมจนสามารถบรรลุฌานอภิญญาและ
สมาบติั จุติจากโลกนี0แลว้ก็บงัเกิดในพรหมโลก (3/63/155-213/90) 

8.Y) เนื0อหาของเนมิราชชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัพฤติกรรมกลุ่มในองคก์ารปรากฏอยู ่Z เนื0อหา
ไดแ้ก่ 8.Y.8) เนื0อหาที�พระเจา้มฆเทวราชและพระราชาองคต์่อๆ มาไดส้ละราชสมบติัออกผนวชบาํเพญ็สมณธรรม
จนสามารถบรรลุฌานอภิญญาและสมาบติั จุติจากโลกนี0แลว้ก็บงัเกิดในพรหมโลกรวมเป็นคณะใหญ่ ถึง _V,99_ 
พระองค ์(4/63/213-302/8) 8.Y.-) เนื0อหาที�ชนจาํนวนหมื�นคนเห็นโทษของกามคุณเบื�อหน่ายในการครองเรือนจึง
พากันออกบวชเป็นดาบสบาํเพ็ญสมณธรรมอยู่ที� ริมฝั�งแม่นํ0 าสีทาจนสามารถบรรลุฌานอภิญญาและสมาบัติ 
(4/63/213-302/29) 8.Y.V) เนื0อหาที�หมู่เทวดาแต่ละองคร่์วมกนักล่าวพรรณนาสรรเสริญคุณความดีของพระเจา้เนมิ
ราชผูเ้ป็นอาจารยข์องตน และปรารถนาจะพบพระเจา้เนมิราช จึงพากนัทูลให้ทา้วสักกเทวราชไดด้าํเนินการเพื�อ
เชิญพระเจา้เนมิราชเสด็จมายงัสวรรค ์(4/63/213-302/30) 8.Y.Y) เนื0อหาที�เหล่าทวยเทพครั0 นพระเจา้เนมิราชเสด็จ
มาถึงเทวโลกแลว้ก็พากนัมาทาํการตอ้นรับและร่วมรับฟังธรรมจากพระเจา้เนมิราชตลอดสัปดาห์ครั0 นพระเจา้เนมิ
ราชเสด็จกลบัแลว้ก็แยกยา้ยกลบัยงัวิมานของตน (4/63/213-302/51) 8.Y.Z) เนื0อหาที�มหาชนชาวกรุงมิถิลาครั0 น
พระเจา้เนมิราชเสด็จกลบัมาจากสวรรคแ์ลว้ก็ไดม้าเขา้เฝ้าทูลถามถึงเรื�องราวต่างๆ ฝ่ายพระเจา้เนมิราชก็ไดต้รัสเล่า
ใหฟั้งพร้อมทั0งใหโ้อวาทแก่มหาชนวา่ แมท่้านทั0งหลายก็จงทาํบุญมีทานเป็นตน้ก็จกัไดเ้กิดในเทวโลกนั0น มหาชน
ชาวกรุงมิถิลาตั0งอยูใ่นโอวาทจุติจากโลกนี0 ก็บงัเกิดในเทวโลกเป็นอนัมาก (4/63/213-302/55)  

8.Z) เนื0อหาของมโหสถชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัพฤติกรรมกลุ่มในองคก์ารปรากฏอยู ่6  เนื0อหา
ไดแ้ก่ 8.Z.8) เนื0อหาที�ชาวกรุงมิถิลานั0นประกอบดว้ย 3 กลุ่มใหญ่ คือ พระราชาและพระบรมวงศานุวงศ์  ขา้ราช
บริพารมีเสนาอมาตยร์าชบณัฑิตที�ปรึกษาเป็นตน้ และประชาชนชาวพระนคร  (5/63/303-568/1) 8.Z.-) เนื0อหาที�
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พระเจา้จุลนีพรหมทตัและพราหมณ์เกวฏัปุโรหิตที�ปรึกษา รวมถึงเหล่าเสนาอมาตยท์ั0งหลายไดย้กกองทพัไปยึด
เมืองต่างๆ ในชมพูทวีปทั0 งสิ0นไวใ้นพระราชอาํนาจโดยใช้เวลาถึง = ปี = เดือน = วนัจึงแลว้เสร็จ (5/63/303-
568/142) 8.Z.V) เนื0อหาที�เหล่าพระราชาร้อยเอด็และพลนิกายทรงเขา้ใจผิดคิดวา่พระมโหสถมาแกลง้ไม่ใหเ้สวยนํ0 า
ชยบาน พระเจา้จุลนีพรหมทตัจึงไดฉ้วยโอกาสปลุกระดมชนเหล่านั0นแลว้จดักองทพัเคลื�อนพลมุ่งไปยงักรุงมิถิลา
เพื�อยึดมาไวใ้นราชอาํนาจ (5/63/303-568/151) 8.Z.Y ) เนื0อหาที�ชาวกรุงมิถิลาทั0งหลายนับตั0งแต่พระมโหสถเป็น
ตน้ไป ไดเ้สียสละ มีความรักชาติ มีระเบียบวินัย เชื�อฟังในคาํสั�งอยา่งเคร่งครัดไดร่้วมกนัป้องกนัพระนครจาก
กองทพัของพระเจา้จุลนีพรหมทตั และสามารถใหพ้า่ยแพจ้นหนีกลบัไปยงันครอุตรปัญจาละไดส้าํเร็จ (5/63/303-
568/187) 8.Z.Z ) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัและพราหมณ์เกวฏัปุโรหิตที�ปรึกษาไดร่้วมกนัวางแผนหญิงงาม 
โดยการใหพ้วกจินตกวแีต่งบทเพลงพรรณนาความงามของพระนางปัญจาลจนัทีราชธิดาแลว้ทาํการประโคมข่าว
ให้แพร่กระจายไปเพื�อให้ถึงพระกรรณของพระเจา้วิเทหราช ภายหลงัจึงให้พราหมณ์เกวฏัไปเท็จทูลวา่พระเจา้
จุลนีพรหมทตัทรงประสงค์จะยกพระราชธิดาให้เพื�อลวงมาปลงพระชนม์ให้สิ0น (5/63/303-568/189) 8.Z.6 ) 
เนื0อหาที�พระมโหสถบณัฑิตตวัแทนชาวกรุงมิถิลาและพระเจา้จุลนีพรหมทตัตวัแทนชาวนครอุตรปัญจาละได้
เจรจาสงบศึกทาํสนัถวไมตรีรวม - กลุ่มใหเ้ป็นกลุ่มเดียวกนั (5/63/303-568/209)  

8.6) เนื0อหาของภูริทตัชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัพฤติกรรมกลุ่มในองคก์ารปรากฏอยู ่ _ เนื0อหา
ไดแ้ก่ 8.6.8) เนื0อหาที�พระเจา้พรหมทตัทรงดาํรงตาํแหน่งเป็นพระราชาในกรุงพาราณสี และเกิดกลุ่มที�เกิดอยา่งไม่
เป็นทางการ - กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มของพระเจา้พรหมทตั และพระโอรส ซึ� งคนในกลุ่มเหล่านี0 ต่างฝ่ายก็มีความ
ปราถนาของตนเองที�จะเจริญกา้วหนา้ในอาชีพการงานไดย้ศตาํแหน่งต่างๆ (6/64/1-122/2) 8.6.-) เนื0อหาที�พวก
นาคไดท้าํการเบียดเบียนชาวกรุงพาราณสีทั0งหลายตามพระดาํรัสของทา้วธตรฐ เพื�อให้พระเจา้พรหมทตันั0นมอบ
พระราชธิดาให้แก่พวกตน (6/64/1-122/21) 8.6.V) เนื0อหาที�ชาวกรุงพาราณสีทั0งหลายไดรั้บความเดือนร้อนจาก
พวกนาคจึงไดร้วมตวักนัไปร้องเรียนต่อพระราชาให้ดาํเนินการยติุเรื�องดงักล่าว (a/64/1-122/23) 8.6.Y) เนื0อหาที�
ทา้วธตรฐครั0 นพระโอรสทั0 ง Y ของพระองค์เจริญวยัแลว้ก็ทรงมอบราชสมบัติให้พระองค์ละ 855 โยชน์เพื�อ
ปกครอง และทรงปกครองเองเพียง 858 โยชน์ ดงันั0นในนาคพิภพจึงเกิดกลุ่มใหญ่ๆ ขึ0น Z กลุ่มดว้ยกนั (6/64/1-
122/33) 8.6.Z) เนื0อหาที�กลุ่มนายพรานเนสาทนั0นไดไ้ปพบกบัพระภูริทตัที�กาํลงัจาํศีลอุโบสถอยู่ที�บริเวณจอม
ปลวกจึงได้สอบถาม ฝ่ายพระภูริทัตก็ได้บอกตามความเป็นจริงเพราะไม่ตอ้งการให้ศีลขาดและได้นํากลุ่ม
นายพรานเนสาทนั0นไปยงันาคพิภพเพื�อไม่ตอ้งการใหพ้วกเขานาํเรื�องของตนไปแจง้แก่คนอื�นๆ แสดงถึงจุดปะทะ
ระหวา่งกลุ่มพระภูริทตัและนาคมาณวกิาที�ทรงศีลธรรมและกลุ่มนายพรานเนสาทที�ขาดศีลธรรม (6/64/1-122/43) 
8.6.6) เนื0อหาที�พวกนาคมีพระนางสมุททชาเป็นตน้ไดรั้บทราบว่าพระภูริทตัไดห้ายตวัไปจึงเกิดความทุกข์โศก
วปิโยคครั0นไดส้ติแลว้ก็ไดด้าํเนินการออกตามหา โดยให้พระโอรสและพระธิดามีสุทสัสนนาคราชเป็นตน้ไปใน
สถานที�ต่างๆ  ซึ� งสุทสัสนนาคราชและนางอจัจิมุขีก็สามารถตามหาพระภูริทตัจนพบและไดช่้วยกลบัมายงันาค
พิภพอยา่งปลอดภยั (6/64/1-122/79) 8.6.=) เนื0อหาที�เหล่าญาติและสหายของพระภูริทตัครั0 นไดท้ราบข่าววา่พระ
ภูริทตันั0นกลบัมายงันาคพิภพโดยปลอดภยัแลว้ก็พากันมาเยี�ยมเยียนพระภูริทัต เมื�อกาณาริฏฐะนาคราชกล่าว
มิจฉาทิฏฐิก็พลอยถือเอาทิฏฐิแบบผิดๆไปดว้ย พระภูริทตัจึงไดท้าํการแกว้าทะของกาณาริฏฐะนาคราชให้ถือเอา
ทิฏฐิที�ถูกที�ควรตามความเป็นจริง (6/64/1-122/100) 8.6._) เนื0อหาที�พระภูริทตัและนาคบริษทัทั0งหลายไดด้าํรงอยู่
ในศีลตลอดชีวติ ครั0นจุติจากนาคพิภพแลว้ก็พากนัไปบงัเกิดในสวรรค ์(6/64/1-122/109) 
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8.=) เนื0อหาของจันทกุมารชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับพฤติกรรมกลุ่มในองค์การปรากฏอยู่  Z 
เนื0อหาไดแ้ก่  8.=.8) เนื0อหาที�พระเจา้เอกราชทรงดาํรงตาํแหน่งเป็นพระราชาในกรุงบุปผวดี และเกิดกลุ่มที�เกิด
อย่างไม่เป็นทางการ - กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มของพระจนัทกุมารผูเ้ป็นมหาอุปราช และกลุ่มกณัฑหาละพรามหณ์ผู ้
เป็นปุโรหิต ซึ� งคนในกลุ่มเหล่านี0ต่างฝ่ายก็มีความปราถนาของตนเองที�จะเจริญกา้วหน้าในอาชีพการงานไดย้ศ
ตาํแหน่งต่างๆ (7/64/123-204/1) 8.=.-) เนื0อหาที�ชาวกรุงบุปผวดี ทั0 งหลายทั0 งที�จะถูกฆ่าและไม่ถูกฆ่าต่างมี
พฤติกรรมตกใจกลวั ขาดขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน เมื�อทราบข่าวว่าพระเจ้าเอกราชจะทาํการจบัชน
ทั0งหลายมีพระมเหสีเป็นตน้ทาํการบูชายญัเพื�อจะไดเ้สด็จไปยงัสวรรค ์(7/64/123-204/16) 8.=.V) เนื0อหาที�หมู่ญาติ
ของเศรษฐีทั0งหลายครั0 นพระเจา้เอกราชตรัสสั�งให้จบักุมเหล่าเศรษฐีก็พากนัรวมตวัเป็นคณะพากนักาํเริบขึ0นทั�ว
พระนคร แสดงความไม่เห็นด้วยกับคาํสั�งของพระเจ้าเอกราช (7/64/123-204/24) 8.=.Y) เนื0 อหาที�กัณฑหาล 
พราหมณ์ได้ดาํเนินการจับคนและสัตวท์ั0 งหลายมีพระจันทกุมารเป็นต้นไปยงัหลุมบูชายญั ชาวกรุงบุปผวดี
ทั0งหลายก็ไดพ้ากนัติดตามไป  แต่เมื�อติดตามไปนั0นถูกกณัฑหาลพราหมณ์ขดัขวางไวโ้ดยการสั�งให้ปิดประตูเมือง
ไม่ให้ออกมาภายนอกจึงไดส่้งเสียงกนัอื0ออึง ณ สวนแห่งหนึ�งที�อยู่ริมประตูภายในพระนคร (l/64/123-204/51) 
8.=.Z) เนื0อหาที�ชาวกรุงบุปผวดีทั0งหลายไดร้วมกลุ่มกนัเขา้ไปช่วยเหลือคนทั0งหลายที�ถูกจบัมีพระจนัทกุมารเป็น
ตน้ และรุมประชาทัณฑ์กัณฑหาลพราหมณ์จนถึงแก่ความตาย ครั0 นกัณฑหาลพราหมณ์ตายแลว้ก็เริ� มจะรุม
ประชาทัณฑ์พระเจ้าเอกราชต่อไปแต่ถูกพระจันทกุมารห้ามไวจึ้งได้ปลดพระเจ้าเอกราชออกจากตาํแหน่ง
พระราชาขบัไล่ไปอยูใ่นหมู่บา้นคนจณัฑาลแลว้จึงทาํการอภิเษกพระจนัทกมุารเป็นพระราชาปกครองกรุงบุปผวดี
ต่อไป (7/64/123-204/61)  

8._) เนื0อหาของมหานารทกสัสปชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัพฤติกรรมกลุ่มในองคก์ารปรากฏอยู ่Z  
เนื0อหาไดแ้ก่  8._.8) เนื0อหาที�กรุงมิถิลามหานครนั0นประกอบดว้ย 3 กลุ่มใหญ่ คือ พระราชาและพระบรมวงศานุ
วงศ ์ ขา้ราชบริพารมีเสนาอมาตยร์าชบณัฑิตที�ปรึกษาเป็นตน้ และประชาชนชาวชาวกรุงมิถิลา (8/64/205-295/3) 
8._.-) เนื0อหาที�กลุ่มคนในกรุงมิถิลาครั0นทราบวา่พระเจา้องัคติราชไดย้ึดถือมิจฉาทิฏฐิเที�ยวกระทาํทุจริตทั0งหลาย
ต่างก็พากันโจทก์ขานกนัต่างๆ นานา ฝ่ายพวกพระพี�เลี0 ยงนางนมของพระนางรุจาราชธิดาครั0 นได้ทราบข่าว
ดงักล่าวแลว้ก็พากนัมากราบทูลเพื�อให้ทรงทราบความจริงต่างๆ แลว้หาวิธีการแกไ้ขต่อไป (8/64/205-295/27) 
8._.V) เนื0อหาที�กลุ่มคนในพระนครครั0 นทราบวา่พระนางรุจาราชธิดาไดด้าํเนินการทูลชี0แจงอธิบายความแก่พระ
เจา้องัคติราชถึงผลเสียของมิจฉาทิฏฐิเพื�อให้ละมิจฉาทิฏฐิดงักล่าวและยึดเอาทิฏฐิที�ถูกตอ้ง ต่างก็พากนัสรรเสริญ
พระราชธิดาและดีใจที�จะพน้จากการเบียดเบียนของพระเจา้องัคติราช (8/64/205-295/40) 8._.Y) เนื0อหาที�พระนา
รทกสัสปพรหมนั0นไดย้กตวัอยา่งกลุ่มของพระราชาทั0ง 6 พระองค ์กล่าวคือทา้วธตรฐ ทา้วเวสสามิตร  ทา้วอฏัฐกะ  
ทา้วยมทตัติ  ทา้วอุสสินนระ ทา้วสิวิราชและพระราชาพระองคอื์�นๆ ไดท้รงบาํรุงสมณพราหมณ์ทั0งหลายแลว้
เสด็จไปยงัสวรรค ์เพื�อใหพ้ระเจา้องัคติราชไดย้ดึถือเอาเป็นแบบอยา่งที�ดีแลว้กระทาํตาม (8/64/205-295/61) 8._.Z) 
เนื0อหาที�ราชบริษทัทั0งหลายมีพระสนมนางในเป็นตน้ครั0นทราบวา่พระนารทกสัสปพรหมไดม้าแสดงธรรมโปรด
พระเจา้องัคติราชก็ไดม้ารวมกลุ่มกนัเพื�อทราบความเป็นไปต่างๆ พร้อมกบัรับฟังโอวาทจากพระนารทกสัสป
พรหมในการดาํรงอยูใ่นคุณงามความดีทั0งหลาย (8/64/205-295/68) 

8.9) เนื0อหาของวิธุรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัพฤติกรรมกลุ่มในองค์การปรากฏอยู่ 85 เนื0อหา
ไดแ้ก่ 8.9.8) เนื0อหาที�พราหมณ์ Y คน ผูเ้ป็นเพื�อนกนัครั0 นชราภาพแลว้เห็นโทษในกามคุณจึงพากนัละทิ0งเหยา้
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เรือนเขา้สู่ป่าหิมวนัตบ์วชเป็นดาบสเจริญสมณธรรมจนสามารถบรรลุฌานยงัอภิญญาและสมาบติัให้เกิด จุติจาก
โลกนี0แลว้ก็บงัเกิดในพรหมโลก (9/64/296-483/4) 8.9.-) เนื0อหาที�กุฏุมพี  Y คน ผูเ้ป็นเพื�อนกนัไดร่้วมกนัทาํการ
อุปถมัภบ์าํรุงพระดาบสทั0ง Y รูปดว้ยปัจจยั Y ทาํการปรารถนาวมิานของตนๆ ครั0นจุติจากโลกนี0แลว้ก็ไปบงัเกิดใน
สถานที�ที�ตนปรารถนา (9/64/296-483/5) 8.9.V) เนื0อหาที�พระราชาทั0ง Y กล่าวคือ พระเจา้โกรัพยราช ทา้วสักก
เทวราช ทา้ววรุณนาคราช และพระยาสุบรรณได้มารวมกลุ่มกันสนทนาธรรม ณ พระราชอุทยาน (9/64/296-
483/18) 8.9.Y) เนื0อหาที�ทา้ววรุณนาคราช นางวิมลานาคราชินีและเหล่าพระญาติไดท้าํการปรึกษากันเกี�ยวกับ
สินสอดของปุณณกยกัษโ์ดยมีมติสรุปวา่ คณะนาคไม่ตอ้งการสินสอดที�เป็นทรัพยสิ์�งของอื�นๆ แต่ให้ปุณณกยกัษ์
นั0นไปนาํเอาดวงหทยัพระวิธุรบณัฑิตมาเป็นสินสอดแทน (9/64/296-483/39) 8.9.Z) เนื0อหาที�พระวิธุรบณัฑิตได้
กราบทูลพระเจา้โกรัพยราชถึงความที�เป็นทาสอยา่งใดอยา่งหนึ�งในบรรดาทาส Y จาํพวก คือ 8) ทานครอก  -)ทาส
ไถ่ V)ทาสที�ยอมตวัเป็นขา้รับใช ้และ Y)ทาสเชลย แสดงถึงการจาํแนกทาสเป็นกลุ่มต่างๆ (9/64/296-483/62) 8.9.6) 
เนื0อหาที�พวกบุตรธิดาญาติและทาสกรรมกรทั0งหลายของพระวิธุรบณัฑิตครั0 นไดฟั้งวา่พระวิธุรบณัฑิตนั0นถูกพระ
เจา้โกรัพยราชประทานให้แก่ปุณณกยกัษ์ซึ� งจะตอ้งติดตามไปเป็นผูรั้บใช้ปุณณกยกัษ์หรือทาํสิ�งที�ปุณณกยกัษ์
ตอ้งการในสถานที�ต่างๆ ไม่อาจจะอยูร่่วมกนัอีกต่อไป ต่างพากนัร้องไห้พิไรรํ� าไปตามๆกนั  พระวิธุรบณัฑิตก็ทาํ
การปลอบโยนใหค้ลายโศก(9/64/296-483/72) 8.9.=) เนื0อหาที�ชาวชาวกรุงมิถิลามหานครทั0งหลายซึ�งประกอบดว้ย
กลุ่มต่างๆ นั0นครั0 นทราบว่าพระเจ้าโกรัพยราชประทานให้แก่ปุณณกยกัษ์ต่างก็พากนัมาประชุมประคองแขน
ร้องไห้ครํ� าครวญไม่ตอ้งการให้พระวิธุรบณัฑิตนั0นจากไป อยู่บริเวณหน้านิเวศน์ของพระวิธุรบณัฑิต พระวิธุร
บณัฑิตก็ทาํการปลอบโยนให้คลายโศก (9/64/296-483/72) 8.9._) เนื0อหาที�ชาวกรุงมิถิลามหานครทั0งหลายครั0 น
ทราบวา่ปุณณกยกัษน์ั0นไม่ใช่มนุษยแ์ต่เป็นยกัษ์ที�ปลอมตวัมาเพื�อลกัพาพระวิธุรบณัฑิตไปจึงไดร้วมตวักนัไปที�
หนา้พระราชนิเวศน์เรียกร้องต่อพระเจา้โกรัพยราชวา่ หากพระวิธุรบณัฑิตไม่กลบัมาภายใน = วนันี0 จะให้กนัและ
กนัขนฟืนมาถึง 855 เล่มเกวียน  8555 เล่มเกวียนก่อเป็นกองไฟใหญ่แลว้กระโดดให้ไฟครอกตายกนัให้หมด 
(9/64/296-483/102) 8.9.9) เนื0อหาที�ชาวกรุงมิถิลามหานครทั0งหลายซึ�งประกอบดว้ยกลุ่มต่างๆ ที�เฝ้ารอการกลบัมา
ของพระวิธุรบณัฑิตนั0นครั0 นเห็นพระวิธุรบณัฑิตกลบัมาโดยปลอดภยั ต่างพากันดีใจและเลื�อมใสในพระวิธุร
บณัฑิตมากยิ�งขึ0น ยกผา้ขาวโห่ร้องทาํการตอ้นรับและสักการะพระวิธุรบณัฑิตร่วมกนัโดยถว้นหนา้ (9/64/296-
483/142) 8.9.85) เนื0อหาที�ชาวกรุุรัฐทั0งหมดซึ�งแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ นบัตั0งตน้แต่พระเจา้โกรัพยราชไปนั0นต่างก็พา
กนัตั0งอยู่ในโอวาทของพระวิธุรบณัฑิต ทาํบุญมีทานเป็นตน้ ครั0 นจุติจากโลกนี0 แลว้ก็ไปบงัเกิดในเทวโลกตาม
ยถากรรม (9/64/296-483/145) 

8.85) เนื0อหาของเวสสันดรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับพฤติกรรมกลุ่มในองค์การปรากฏอยู่ 8Z 
เนื0อหาไดแ้ก่  8.85.8) เนื0อหาที�เหล่าพระญาติของพระเจา้สญชยัครั0นพระนางผสุดีไดป้ระสูติพระโอรสต่างก็พากนั
มาชื�นชมยินดีและร่วมกนัตั0งชื�อให้แก่พระโอรสว่าเวสสันดร เพราะประสูติ ณ ย่านการคา้ (10/64/484-814/31) 
8.85.-) เนื0อหาที�พระเจา้สญชยัไดแ้ต่งตั0งให้นางนม 6Y คนผูป้ราศจากโทษมีสูงนักเป็นตน้ เป็นคณะที�มีหน้าที�
รับผิดชอบในการดูแลเลี0ยงดูพระเวสสันดรกุมาร (10/64/484-814/32) 8.85.V) เนื0อหาที�เหล่าเทวดาและเหล่าพระ
พรหมทั0งหลายครั0 นทราบถึงความดาํริของพระเวสสันดรที�ทรงตั0งใจจะบริจาคแมก้ระทั�งชีวิตของพระองคใ์ห้แก่
ผูอื้�นก็ไดพ้ากนัสรรเสริญสาธุการสนั�นเสียงเป็นอนัเดียว (10/64/484-814/38) 8.85.Y) เนื0อหาที�เหล่าพระญาติของ
พระเวสสันดรครั0 นพระนางมทัรีไดป้ระสูติพระโอรสและพระธิดาต่างก็พากนัมาชื�นชมยินดีและร่วมกนัตั0งชื�อ
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ให้แก่พระโอรสว่า พระชาลี และพระธิดาวา่ กณัหาชินา (10/64/484-814/43) 8.85.Z) เนื0อหาที�ชาวนครกาลิงครัฐ
ครั0นเกิดทุพภิกขภยัเบียดเบียนก็รวมตวักนัชุมนุมที�พระหนา้พระราชนิเวศน์เพื�อเรียกร้องให้พระราชานครกาลิงค
รัฐนั0นไดด้าํเนินการแกไ้ขสถานการณ์ดงักล่าว ครั0นพระราชานครกาลิงครัฐนั0นทรงดาํเนินการดว้ยพระองคเ์องไม่
สําเร็จจึงได้ทาํการปรึกษาหารือกันกับทุกฝ่าย โดยมีมติสรุปว่า ควรส่งคณะทูตไปขอช้างปัจจยนาคจากพระ
เวสสันดร (10/64/484-814/46) 8.85.6) เนื0อหาที�ชาวกรุงสีพีทั0งหลายบางกลุ่มครั0 นทราบว่าพระเวสสันดรนั0นได้
พระราชทานชา้งปัจจยนาคให้แก่คณะพราหมณ์ไปจึงเกิดความไม่พอใจรวมตวักันชุมนุมที�พระหน้าพระราช
นิเวศน์เพื�อเรียกร้องให้พระเจา้สญชยัไดข้บัไล่พระเวสสันดรให้ออกไปจากกรุงสีพี (10/64/484-814/56) 8.85.=) 
เนื0อหาที�พระยาเจตราชทั0งหกหมื�นพระองค์ครั0 นทราบว่าพระเวสสันดรเสด็จถึงมาตุลนครของตนจึงพากันมา
ตอ้นรับและเชิญใหเ้สวยราชยเ์พื�อพฒันาบา้นเมืองของตนใหเ้จริญรุ่งเรือง แต่ก็ถูกพระเวสสันดรปฏิเสธ จึงไดต้าม
ส่งพระเวสสันดรไปยงัเขาวงกตเป็นระยะทางครึ� งหนึ� งแลว้ทูลบอกหนทางเสด็จไปที�เหลือให้ทรงทราบโดย
ละเอียด (10/64/484-814/90)  8.85._) เนื0อหาที�พระเวสสันดร พระนางมทัรีพร้อมทั0งพระโอรสและพระธิดาทั0ง
สองครั0 นบวชแลว้ก็ไดเ้จริญเมตตาพรหมวิหาร สรรพสัตวท์ั0 งหลายทั0งฝูงเนื0อและนกทั0งปวงที�อยู่ในป่านั0นต่างก็
กลับได้เมตตาจิตต่อกันและกันด้วยอานุภาพแห่งเมตตาของท่านเหล่านั0 นส่งผลให้มีความสงบร่มเย็นขึ0 น 
(10/64/484-814/102) 8.85.9) เนื0อหาที�พวกภริยาของพราหมณ์หนุ่มทั0งหลายไดร้วมตวักนัรุมบริภาษนางอมิตต
ตาปนาเพราะความอิจฉาริษยาที�นางนั0นมีอาจารสมบูรณ์ปฏิบัติหน้าที�ของภริยาโดยไม่บกพร่อง (10/64/484-
814/108) 8.85.85) เนื0อหาที�ฝงูนกทั0ง Y หมู่ไดส่้งเสียงร้องทูลเชิญพระเวสสนัดรและพระนางมทัรีพร้อมพระโอรส
และธิดาใหท้รงยนิดีอยูใ่นป่าและทาํการถวายพระพรต่างๆ (10/64/484-814/118) 8.85.88) เนื0อหาที�พวกเทวดาผูสิ้ง
สถิตอยูใ่นป่าหิมพานตท์ั0งหลายไดป้รึกษาหารือกนัเพื�อที�จะช่วยใหพ้ระเวสสนัดรบาํเพญ็ปุตตทานให้สาํเร็จ โดยมี
มติสรุปใหเ้ทวดา V ตนไปดาํเนินการแปลงกายเป็นราชสีห์ เสือโคร่ง และเสือเหลืองนอนขวางทางพระนางมทัรีไว้
มิให้กลบัอาศรมบทแต่ยงัวนั เพราะพระนางอาจจะขดัขวางไม่ให้พราหมณ์ชูชกนาํพระโอรสและพระธิดาไป 
(10/64/484-814/151) 8.85.8-) เนื0อหาที�เหล่าเทวดาและเหล่าพระพรหมทั0งหลายครั0นทราบถึงการบริจาคปุตตทาน
และทารทานของพระเวสสันดรให้แก่ผูอื้�นแลว้ก็ไดพ้ากนัสรรเสริญสาธุการสนั�นเสียงเป็นอนัเดียว (10/64/484-
814/166) 8.85.8V) เนื0อหาที�ชาวกรุงสีพีทั0งหลายนบัตั0งตน้แต่พระเจา้สญชยัไป ไดร่้วมกนัจดัขบวนเดินทางไปยงั
เขาวงกตเพื�ออญัเชิญพระเวสสนัดรนั0นกลบัมาครองราชยใ์นกรุงสีพีตามเดิม (10/64/484-814/181) 8.85.8Y) เนื0อหา
ที�กษตัริยท์ั0 ง 6 มีพระเจา้สญชยัเป็นตน้ และชาวกรุงสีพีทั0งหลายครั0 นไดพ้บกนัแลว้ก็ถึงแก่วิสัญญีภาพไม่มีใคร
สามารถช่วยเหลือใครได ้ทา้วสักกเทวราชจึงไดบ้นัดาลให้ฝนโปกขรพรรษตกลงมาในสมาคมของชนเหล่านั0น  
ชนเหล่านั0นจึงไดพื้0นคืนสติมาขออภยัแต่กนัและกนั แมช้าวกรุงสีพีทั0งหลายที�เคยผิดต่อพระเวสสันดรต่างพากนั
ร้องไห้ยกมือประณมไหวเ้หนือเศียรกราบทูลพระเวสสันดรให้เสด็จคืนสู่พระราชบลัลงัก์ตามเดิม (10/64/484-
814/192)  8.85.8Z) เนื0อหาที�เหล่าสรรพสัตวท์ั0 งหลายแต่ละกลุ่มแต่ละชนิดในเขาวงกตนั0นครั0 นทราบว่าพระ
เวสสันดรจะเสด็จกลบัยงัเมืองสีพีต่างก็พากนัมาประชุมชุมนุมกนัอยูบ่ริเวณอาศรมบท ครั0 นพระเวสสันดรเสด็จ
กลบัไปต่างก็ร้องเสียงไม่หวานเหมือนเช่นเคย (10/64/484-814/197)   

2) ความสอดคล้องกนัระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับพฤติกรรมกลุ่มใน
องค์การและองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัพฤตกิรรมกลุ่มในองค์การ มดีงันี  
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มีเนื0อหาครอบคลุมถึงบุคคลตั0งแต่ - คนขึ0นไปมาอยู่ดว้ยกนั มีการปะทะสังสรรคก์นั มีการพึ�งพา
อาศยัซึ� งกนัและกนั เพื�อที�จะบรรลุเป้าหมายร่วมกนั อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.8) (1/63/1-74/5) ซึ� งเนื0อหาของมหา
นิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัพฤติกรรมกลุ่มในองคก์ารนั0นอาจแสดงออกมาเป็นบุคคลาธิษฐานในลกัษณะ
ของสัตว์ด้วย อาทิเช่น เนื0 อหาที�  8.85.85) (10/64/484-814/118) สมด้วยความหมายของกลุ่มตามทัศนะของ
นกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น อิวานซีวชิและคณะ (Ivancevich and Others) ที�ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ หมายถึง การ
รวมตวักนัของบุคคล - คน หรือมากกวา่ - คน ขึ0นไปที�มีการพึ�งพาอาศยั และมีปฏิสมัพนัธ์ซึ�งกนัและกนัเพื�อทาํให้
วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายที�มีร่วมกนับรรลุผล1737  

ประกอบด้วยกลุ่มใหญ่ทั0 ง - ประเภท กล่าวคือ กลุ่มที�เป็นทางการ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.-) 
(1/63/1-74/20) และกลุ่มที�ไม่เป็นทางการ อาทิเช่น ได้แก่ เนื0อหาที� 8.-.8) (2/63/75-154/2) สมด้วยทศันะของ
นกัวชิาการทั0งหลายที�ไดแ้บ่งกลุ่มออกเป็นประเภทต่างๆ อาทิเช่น กิบสนั และคณะ (Ginson and Others)ไดจ้าํแนก
กลุ่มออกเป็น - ประเภท ไดแ้ก่ กลุ่มทางการและกลุ่มไม่เป็นทางการ ดงักล่าวแลว้ 

มีปัจจยัหรือองคป์ระกอบของการรวมกลุ่มหลายประการ กล่าวคือ ความสําเร็จของงาน อาทิเช่น 
เนื0อหาที� 8.-.-) (2/63/75-154/8) การแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ0น อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.V) (2/63/75-154/17) ความสนิท
สนมหรือความสนใจที�มีต่อกนั อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.85.8) (10/64/484-814/31) และวตัถุประสงค์ทางจิตวิทยา
สงัคม อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.V.8) (3/63/155-213/ 1) สมดว้ยทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น อิวานเซวชิ และ
คณะ (Ivancevich and Others) ที�ไดอ้ธิบายถึงปัจจยัที�ทาํให้บุคคลเกิดการจดัตั0งกลุ่มไวด้ว้ยเหตุผลหลายประการ
ดงันี0  คือ 8) ความสาํเร็จของงาน -) การแกปั้ญหาอยา่งเป็นทางการ V) ความสัมพนัธ์ที�ใกลชิ้ดและความสนใจต่อ
กนั และ Y) วตัถุประสงคท์างจิตวทิยาสงัคม  

มีกระบวนการเกิดขึ0นของกลุ่มอยา่งเป็นขั0นเป็นตอน ซึ� งกล่าวโดยสรุปแลว้มี V คือ การก่อตวัเป็น
กลุ่ม การดาํเนินการเพื�อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของกลุ่ม และการสลายตวัของกลุ่ม อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Y.V) 
(4/63/213-302/30) เนื0อหาที� 8.Y.Y) (4/63/213-302/51) สมดว้ยทศันะของนักวิชาการทั0 งหลาย อาทิเช่น จุมพล   
หนิมพานิช ที�ไดก้ล่าวถึงขั0นตอนในการพฒันากลุ่มตามทศันะของ J. Steven Heinen และ Eugene Jacobson 
(1976) รวมถึง Bruce W. Tuckman (1965) ไว ้Z ขั0นตอน ไดแ้ก่ 1) การก่อรูป 2) การไม่ลงตวั 3) การเขา้รูปเขา้รอย 
4) การปฏิบติั และ 5) การสลายตวั ดงักล่าวแลว้ 

มีการตดัสินใจโดยกระบวนการกลุ่ม  อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.9.Y) (9/64/296-483/39) เนื0อหาที�8.85.Z) 
(10/64/484-814/46)  สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น ธีระศกัดิ�  กาํบรรณารักษ ์ที�ไดแ้สดงทศันะ
เกี�ยวกบัการตดัสินใจของกลุ่มไวว้า่ กลุ่มมกัจะถูกใชใ้นการแกปั้ญหาและตดัสินใจร่วมกนั ซึ� งมกัจะออกมาในรูป
ของคณะกรรมการ และมกัจะเชื�อวา่ การตดัสินใจโดยกลุ่มนั0นมกัจะเป็นการตดัสินใจที�ดีที�สุดและกลุ่มมกัจะช่วย
การแกปั้ญหาอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ แทที้�จริงนั0นการตดัสินใจโดยกลุ่มไม่ใช่วา่จะมีผลดีในทุกกรณี 
ทั0งนี0 เป็นเพราะวา่กลุ่มนั0นมีจุดอ่อนและง่ายต่อการเกิดความเสียหายโดยที�ไม่รู้ตวั ทาํให้ผลการตดัสินใจผิดพลาด
ได ้ซึ� งปรากฏการณ์ที�ถือวา่เป็นจุดอ่อนของการตดัสินใจโดยกลุ่มนั0น มี - ประการ ไดแ้ก่ ความคิดกลุ่ม และการ
แบ่งปันความเสี�ยง ดงักล่าวแลว้ 
                                                 

1737John M. Ivancevich, Andrew D. Szilagyi, JR., and Marc J. Wallace, Jr., Organizational 
Behavior and Performance (Santa Monica, California: Goodyear Publishing Company, Inc., 1977), 182. 
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มีกระบวนการผูกกระชบัภายในกลุ่ม อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.Z) (1/63/1-74/94)  เนื0อหาที� 8.85.8Y) 
(10/64/484-814/192)  สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น ธีระศกัดิ�  กาํบรรณารักษ ์ที�ไดแ้สดงทศันะ
ไวว้า่ การผกูกระชบัภายในกลุ่ม (Group cohesiveness) หรือความสามคัคีภายในกลุ่มช่วยให้ประสิทธิภาพในการ
ทาํงานขององคก์ารดีขึ0น ความขดัแยง้ ความแตกแยก แบ่งเป็นก๊กเป็นพวกทาํใหอ้งคก์ารอ่อนแอ ดงักล่าวแลว้ 

I) ความแตกต่างกันระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับพฤติกรรมกลุ่มใน

องค์การและองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัพฤตกิรรมกลุ่มในองค์การ มดีงันี  
เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัพฤติกรรมกลุ่มในองค์การนั0นโดยทั�วไปแลว้มี

ความสอดคลอ้งกบัองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวพฤติกรรมกลุ่มในองคก์าร แต่ก็มีขอ้แตกต่างกนับางประการ คือ 
ประการแรก ด้านเนื0 อหากิจกรรมของกลุ่ม โดยจุดมุ่งหมายของมหานิบาตชาดกแล้วจะมุ่งเน้นกิจกรรมที�
ประกอบดว้ยธรรม อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.Z) (1/63/1-74/94)  เนื0อหาที� 8.V.-) (3/63/155-213/ 24) ประการที� - ดา้น
วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของกลุ่มโดยจุดมุ่งหมายของมหานิบาตชาดกแลว้จะมุ่งประโยชน์ของผูอื้�นหรือพหุชน
มากกวา่ตนเองหรือปัจเจกชน อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.85.88) (3/63/155-213/151) และประการที� V ดา้นผลลพัธ์หรือ
ผลที�ไดรั้บ  โดยจุดมุ่งหมายของมหานิบาตชาดกแลว้จะมุ่งผลลพัธ์ที� เป็นนามธรรมอนัเป็นคุณค่าภายในจิตใจ
กล่าวคือศีลธรรมจริยธรรมมากกว่าวตัถุธรรมอนัเป็นสิ�งภายนอก อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.V.Y) (V/6V/8ZZ--8V/90)  
เนื0 อหาที�  8.Y.Z) (4/63/213-302/55) อีกประการหนึ� งนั0น เนื0 อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที� เกี�ยวกับ
พฤติกรรมกลุ่มในองค์การอาจแสดงออกมาเป็นบุคคลาธิษฐานในลกัษณะของสัตว ์เพื�อสื�อให้เห็นถึงพฤติกรรม
ของกลุ่มในองค์การให้แจ่มชดัยิ�งขึ0น อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.Z) (1/63/1-74/94)  เนื0อหาที� 8.85.85) ((10/64/484-
814/118) หรือ เนื0อหาที� 8.85.8Z) (10/64/484-814/197)  ดงักล่าวแลว้ 

I.I.' การมส่ีวนร่วม 
  ')  เนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัการมส่ีวนร่วม  

8.8) เนื0อหาของเตมิยชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมปรากฏอยู ่= เนื0อหาไดแ้ก่ 8.8.8) 
เนื0อหาที�ชาวกรุงพาราณสีทั0งหลายไดร่้วมกนัเรียกร้องและถวายขอ้แนะนาํให้พระเจา้กาสิกราช ทรงขวนขวาย
เพื�อให้มีพระโอรสไวสื้บสันตติวงศ์ อนัเป็นเหตุให้พระเจา้กาสิกราชตอ้งนาํมาพิจารณาและดาํเนินการโดยด่วน 
(1/63/1-74/2) 8.8.-) เนื0อหาที�พระโพธิสัตวค์รั0 นถูกทา้วสักกเทวราชไดต้รัสชี0แจงถึงเหตุผลที�ควรจะไปบงัเกิดใน
พระครรภข์องพระนางจนัทาเทวี ก็ไดพิ้จารณาเห็นวา่เป็นจริงดงัที�ทา้วสักกเทวราชตรัส จึงไดรั้บคาํเชิญดงักล่าว
แลว้จุติจากเทวโลกไปบงัเกิดในพระครรภข์องพระนางจนัทาเทวี (1/63/1-74/15) 8.8.V) เนื0อหาที�นางเทพธิดาผูสิ้ง
สถิตยอ์ยู่ที�เศวตฉัตรนั0นไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการเสนอแนะขอ้คิดเห็นเกี�ยวกบัอุบายแกปั้ญหาให้แก่พระเตมิย
กุมารผูท้รงกาํลงัคิดไคร่ครวญหาวิธีการที�จะพน้จากราชสมบติั (1/63/1-74/2_) 8.8.Y) เนื0อหาที�นางเทพธิดาผูสิ้ง
สถิตอยูที่�เศวตฉตัรไดแ้นะนาํใหพ้ระโพธิสตัวแ์สดงเป็นคนง่อยเปลี0ยหนวก ใบ ้อยา่ใหค้นรู้วา่เป็นคนฉลาด ให้คน
รู้วา่เป็นคนโง่ ซึ�งเป็นหลกัการของการมีส่วนร่วมที�วา่ไม่ควรที�จะฉลาดรู้อยูเ่พียงคนเดียว บางโอกาสควรจะแกลง้
เป็นคนหนวก เป็นคนใบ้ ไม่ฉลาด เปิดโอกาสให้ผู ้อื�นได้แสดงความเห็น รับฟังผู ้อื�น ให้ผู ้อื�นได้แสดง
ความสามารถ (1/63/1-74/33) 8.8.Z) เนื0อหาที�เหล่าอมาตยไ์ด้กราบทูลเสนอความคิดเห็นของตนๆ ถึงวิธีการ
ทดสอบพระเตมิยกมุารวา่เป็นคนปกติหรือไม่ โดยประการต่างๆ แก่พระเจา้วิเทหราช ฝ่ายพระเจา้วิเทหราชก็ทรง
เห็นชอบดว้ย (1/63/1-74/38) 8.8.6) เนื0อหาที�พระเจา้กาสิกราชครั0นถูกคณะพราหมณ์เท็จทูลถึงอนัตรายที�จะเกิดขึ0น
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ก็ทรงรับเอาความคิดเห็นนั0นเชื�อโดยขาดการพิจารณาไตร่ตรองดว้ยสติปัญญาหรือรับฟังความคิดเห็นของบุคคล
อื�นๆมีพระนางจนัทาเทวีเป็นตน้ ตรัสสั�งให้นาํพระเตมิยกุมารไปปหารชีวิตโดยพลการ (1/63/1-74/45) 8.8.=) 
เนื0อหาที�พระเตมิยราชฤๅษีและเหล่าชนทั0งหลายไดร่้วมกนัทาํคุณงามความดีเป็นสมาคมธรรมใหญ่ บาํเพญ็สมณ
ธรรมจนสามารถบรรลุฌานอภิญญาและสมาบติัครั0นเสียชีวิตแลว้ก็พากนัไปบงัเกิดร่วมกนัในพรหมโลก (1/63/1-
74/107) 

8.-) เนื0อหาของมหาชนกชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมปรากฏอยู ่= เนื0อหาไดแ้ก่  
8.-.8) เนื0อหาที�พระเจา้มหาชนกไดพ้ระราชทานตาํแหน่งอุปราชให้พระอริฏฐชนกและตาํแหน่งเสนาบดีแก่พระ
โปลชนกเพื�อให้มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบา้นเมืองตามอาํนาจหนา้ที�ที�กาํหนด ครั0 นพระเจา้มหาชนกทรง
สวรรคตพระอริฏฐชนกก็ไดด้าํรงตาํแหน่งพระราชาส่วนพระโปลชนกดาํรงตาํแหน่งเป็นพระมหาอุปราช ต่อมา
พระอริฏฐชนกถูกคนสนิทยยุงจึงทรงปลดพระโปลชนกออกจากตาํแหน่งและให้นาํไปคุมขงัไว ้ (2/63/75-154/1) 
8.-.-) เนื0อหาที�พระโปลชนกครั0นหนีออกจากเรือนจาํหลวงไดแ้ลว้ก็ไปอาศยัอยูใ่นประเทศชายแดนไดผ้กูพยาบาท
ในพระเชษฐาจึงทาํการซ่องสุมรวบรวมกาํลงัเปิดโอกาสให้คนทั0งหลายเขา้มาร่วมดาํเนินการเพื�อที�จะแยง่ชิงพระ
ราชสมบติัจากพระเชษฐา แมเ้หล่าทหารที�เคยเป็นบริวารในเมืองมิถิลาครั0 นทราบข่าวต่างก็พากนัมาร่วมด้วย 
(2/63/75-154/9) 8.-.V) เนื0อหาที�พระมหาชนกครั0 นถูกพระราชมารดาตรัสทัดทานการที�จะออกไปค้าขายใน
มหาสมุทร เพราะมีอนัตรายมาก และอีกประการหนึ�งทุนทรัพยที์�มีอยูน่ั0นก็เพียงพอต่อการชิงเอาราชสมบติัคืนแลว้
ไม่จาํเป็นตอ้งออกไปคา้ขายซึ�งมีภาวะเสี�ยงต่ออนัตรายในมหาสมุทร แต่พระมหาชนกนั0นสาํเร็จไตรเพทและศิลป
ศาสตร์ทุกแขนงทั0งมีกาํลงัมากกวา่คนปกติจึงมีความมั�นใจในตนเองสูงยิ�งไม่ฟังคาํทดัทานดงักล่าวครั0 นออกไปใน
สมุทรก็ทรงประสบอุบติัเหตุดงัพระราชมารดาทรงหวั�นพระหฤทยั (2/63/75-154/22) 8.-.Y) เนื0อหาที�เหล่าเสนา
อมาตยท์ั0งหลายครั0นพระเจา้โปลชนกเสด็จสวรรคตแลว้ก็ทาํการปรึกษาหารือร่วมกนัเพื�อที�จะดาํเนินการแสวงหาผู ้
ที�จะมาดาํรงตาํแหน่งเป็นพระราชาสืบต่อไปตามพระดาํรัสที�พระเจา้โปลชนกตรัสสั�งไว ้(2/63/75-154/36) 8.-.Z) 
เนื0อหาที�พระมหาชนกพระราชทานตาํแหน่งอุปราชแก่พระทีฆาวุกุมารผูเ้ป็นพระโอรส ให้มีส่วนร่วมในการ
บริหารกิจการบ้านเมืองตามอาํนาจหน้าที�ที�กาํหนด (2/63/75-154/53) 8.-.6) เนื0อหาที�พระมหาชนกทรงมอบ
อาํนาจการบริหารกิจการบา้นเมืองให้แก่เหล่าอมาตยผ์ูใ้หญ่ทั0งหลาย แลว้เจริญสมณธรรมอยู่ในพระตาํหนกัแต่
พระองคเ์ดียว (2/63/75-154/61) 8.-.=) เนื0อหาที�พระดาบสทั0งสองคือ พระนารทดาบสและพระมิคาชินดาบสผูท้รง
อภิญญาสมาบติัไดม้าถวายความคิดเห็นชี0แนะขอ้ปฏิบติัสาํหรับผูอ้อกบวชเป็นบรรพชิตวา่ควรปฏิบติัอยา่งไรแก่
พระมหาชนก ฝ่ายพระมหาชนกก็ทรงรับเอาความคิดเห็นขอ้ชี0แนะเหล่านั0นมุ่งมั�นเพื�อที�จะเสด็จออกผนวชต่อไป
โดยไม่สนพระหฤทยัต่อเหล่าขา้ราชบริพารที�ติดตามมาขา้งหลงัๆ (2/63/75-154/90) 

8.V) เนื0อหาของสุวรรณสามชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมปรากฏอยู่  6  เนื0อหา
ไดแ้ก่ 8.V.8) เนื0อหาที�บิดามารดาของทุกลุกมุารและปาริกากมุารีนั0นไม่ไดรั้บฟังความคิดเห็นของทุกลุกมุารและปา
ริกากุมารีแลว้จบัคนทั0งสองแต่งงานกนัโดยพลการตามกติกาที�ไดต้ั0งไว ้ เพราะคนทั0งสองไม่มีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจดงันั0นจึงไม่อาจบรรลุผลที�พึงประสงคไ์ด ้(3/63/155-213/V) 8.V.-) เนื0อหาที�นายแพทยแ์ละภริยาโกรธต่อ
เศรษฐีคนหนึ�งที�โกงค่าเยียวยาจึงร่วมมือกนัประทุษร้ายเขาจนตาบอดทั0งสองขา้ง โดยภริยาของนายแพทยเ์ป็นผู ้
วางแผนบงการและนายแพทยเ์ป็นผูด้าํเนินการ ซึ� งเป็นบุรพกรรมของพระทุกุลดาบสและพระปาริกาดาปสินีทั0ง
สองที�ทาํใหต้าบอด (3/63/155-213/23) 8.V.V) เนื0อหาที�พระเจา้ปิลยกัขราชไดม้อบพระราชอาํนาจให้แก่พระชนนี
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ได้ทาํการบริหารกิจการบ้านเมืองตามเห็นสมควร แลว้เสด็จเขา้สู่ป่าหิมพานต์เที�ยวล่าสัตวต์ามพระประสงค ์
(3/63/155-213/VY) 8.V.Y) เนื0อหาที�พระเจา้ปิลยกัขราชครั0นนางเทพธิดาพสุนธรีไดม้าร่วมแสดงความคิดเห็นถวาย
คาํแนะนาํถึงวิธีการที�จะทาํให้เกิดในสวรรค์แลว้ก็ทรงรับเอาความคิดเห็นนั0นมาพิจารณาและตดัสินพระหฤทยั
ปฏิบติัตามที�นางเทพธิดาพสุนธรีนั0นแนะนาํทาํการสกัการะบูชาพระสุวรรณสามแลว้ก็ทรงถือเอาหมอ้นํ0 าตกันํ0 าให้
เตม็ยกขึ0นบ่ามุ่งหนา้ไปยงัอาศรมบทของพระดาบสและพระดาปสินีทั0งสอง (3/63/155-213/65) 8.V.Z) เนื0อหาที�ทุ
กลุดาบสปาริกาดาปสีนีและนางเทพธิดาพสุนธรีไดม้าร่วมกนัช่วยเหลือพระสุวรรณสามผูถึ้งแก่วิสัญญีภาพเพราะ
พิษจากยาและบาดแผลให้ฝื0 นคืนเป็นปกติ โดยการตั0งสัตยาธิษฐานของตนๆ (3/63/155-213/80) 8.V.6) เนื0อหาที�
พระสุวรรณสามและบิดามารดาไดร่้วมกนัทาํคุณงามความดีเป็นสมาคมธรรมบาํเพญ็สมณธรรมจนสามารถบรรลุ
ฌานอภิญญาและสมาบติั ครั0นเสียชีวติแลว้ก็ไดไ้ปบงัเกิดร่วมกนัในพรหมโลก (3/63/155-213/90) 

8.Y) เนื0อหาของเนมิราชชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมปรากฏอยู ่Z เนื0อหาไดแ้ก่ 
8.Y.8) เนื0อหาที�พระเนมิราชไดท้รงสร้างโรงทานทั0งหลายแลว้บาํเพญ็บุญมีทานเป็นตน้ ใหโ้อวาทแสดงทางสวรรค์
และนิรยภยัแก่มหาชนชาวกรุงมิถิลานั0น ฝ่ายมหาชนก็ไดต้ั0งอยูใ่นโอวาทของพระเนมิราช ร่วมกนักระทาํบาํเพ็ญ
บุญมีทานเป็นต้นก่อเกิดเป็นมหาสมาคมธรรม ครั0 นเสียชีวิตแล้วก็ไปบังเกิดร่วมกันในสวรรค์ชั0นดาวดึงส์ 
(4/63/213-302/16) 8.Y.-) เนื0อหาที�ท้าวสักกะเทวราชนั0นได้ทรงทราบพระดาํริของพระเนมิราชจึงได้เสด็จลง
มาร่วมแสดงความคิดเห็นเฉลยขอ้กงัขาของพระเจา้เนมิราช ฝ่ายพระเนมิราชก็ทรงรับฟังความคิดเห็นของทา้วสกัก
เทวราชที�ไดแ้สดงออกมาเพราะเป็นประสบการณ์ตรงที�ทา้วเธอประสบมาดว้ยตนเอง (4/63/213-302/22) 8.Y.V) 
เนื0อหาที�เหล่าทวยเทพที�เคยเป็นศิษยข์องพระเนมิราชไดมี้ความปรารถนาจะพบพระเนมิราชและตอ้งการสรรเสริญ
พระเกียรติพระเนมิราช จึงไดร่้วมกนัทูลขอใหท้า้วสักกเทวราชนั0นไดเ้ชิญพระเนมิราชเสด็จมายงัสวรรค ์ฝ่ายทา้ว
สกักเทวราชก็ทรงรับฟังความคิดเห็นของเหล่าทวยเทพจึงไดต้รัสสั�งใหม้าตลีเทพบุตรไปเชิญให้เสด็จมาโดยพลนั 
(4/63/213-302/31) 8.Y.Y) เนื0อหาที�พระเนมิราชทรงไดม้อบราชอาํนาจให้แก่ขา้ราชบริพารในการบริหารกิจการ
บา้นเมืองก่อนที�จะเสด็จไปยงัเทวโลกตามคาํตรัสเชิญของท้าวสักกเทวราช (4/63/213-302/35)  8.Y.Z) เนื0อหา
ที�มาตลีเทพบุตรไดน้าํพระเนมิราชไปพบเหล่าทวยเทพ ณ ศาลาสุธรรมาอนัเป็นเทวสภา ซึ� งเปรียบเสมือนห้อง
ประชุมใหญ่ของเหล่าเทวดาทั0 งหลายที�ทุกตนสามารถมาร่วมแสดงความคิดเห็นต่างๆ ของตนตามประสงค ์
โดยเฉพาะสนทนาธรรม โดยจะมีทา้วสกักะจอมเทพเป็นประธาน (4/63/213-302/47)  

8.Z) เนื0อหาของมโหสถชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมปรากฏอยู ่ 8=  เนื0อหาไดแ้ก่ 
8.Z.8) เนื0อหาที�พระมโหสถกบัสหายหนึ�งพนัคนไดร่้วมกนัระดมทุนมาไดพ้นักหาปณะแลว้ทาํการจดัสร้างศาลา
ใหญ่ ขดุสระนํ0 าสาํหรับอุปโภคบริโภค และจดัทาํสวนไมด้อกไมป้ระดบัและไมผ้ลต่างๆ เพื�อเป็นสถานที�เล่นของ
พวกตนและสาธารณประโยชน์ต่างๆ (5/63/303-568/13) 8.Z.-) เนื0อหาที�พระเจา้วเิทหราชไดต้รัสถามความคิดเห็น
ของเหล่าบณัฑิตทั0งสี�มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้ถึงการรับพระมโหสถเขา้มาภายในพระราชวงั แต่บณัฑิตเหล่านั0นเป็น
ผูมี้จิตตระหนี�ในลาภยศจึงไดทู้ลคดัคา้นโดยใหท้รงรอดูไปก่อน ฝ่ายพระเจา้วเิทหราชก็ทรงเชื�อและกระทาํตาม แต่
ต่อมาครั0นพระมโหสถไดแ้สดงความรู้ความสามารถเป็นที�ประจกัษแ์ลว้พระเจา้วเิทหราชจึงทรงดาํเนินการเพื�อรับ
ตวัเขา้มาภายในพระราชวงัแมจ้ะถูกเหล่าบณัฑิตทั0งสี� มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้อย่างไรก็มิไดท้รงรับฟังเพราะทรง
ทราบนิสยัของเหล่าบณัฑิตทั0งสี�มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้ตามเป็นจริง (5/63/303-568/21) 8.Z.V) เนื0อหาที�อาจารยทิ์ศา
ปาโมกขน์ั0นไม่ไดส้อบถามรับฟังความคิดเห็นของปิคุตตรมาณพถึงความรู้สึกที�มีต่อธิดาของตนแลว้จบัคนทั0งสอง
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แต่งงานกนัโดยทาํเนียมปฏิบติั ซึ� งการกระทาํดงักล่าวนี0 ปิคุตตรมาณพไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจโดยประการ
ทั0งปวง แต่ดว้ยความเคารพและเกรงใจในอาจารยจึ์งไดย้อมทาํตาม ดงันั0นอาจารยทิ์ศาปาโมกขจึ์งไม่อาจบรรลุผล
ที�ตนประสงคไ์วไ้ด ้(5/63/303-568/64) 8.Z.Y) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชไดก้ริ0วต่อพระนางอุทุมพรเทวีที�ทรงพระ
สรวลเพราะเห็นสามีเก่า แมพ้ระนางอุทุมพรเทวจีะอธิบายอยา่งไรก็ไม่ทรงหายกริ0วตอ้งการจะฆ่าให้ตายโดยส่วน
เดียว ครั0นมีสติแลว้จึงไดใ้หเ้หล่าบณัฑิตทั0งสี�มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้และพระมโหสถไดแ้สดงความคิดเห็นต่อเรื�อง
ดงักล่าว สุดทา้ยก็ทรงถือเอาตามความคิดเห็นของพระมโหสถ พระนางอุทุมพรเทวีจึงพน้จากมรณภยั (5/63/303-
568/69) 8.Z.Z) เนื0อหาที�แพะได้ออกอุบายร่วมมือกันกับสุนัขในการนําอาหารมาให้แก่กันและกันจนสําเร็จ 
(5/63/303-568/73) 8.Z.6) เนื0อหาที�พระนางอุทุมพรเทวีจะจัดหาหญิงสาวมาเป็นคู่ครองของพระมโหสถ แต่
พระมโหสถไดทู้ลขอใหต้นเองมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ โดยการขอออกไปแสวงหาหญิงสาวที�ตนพอใจครั0 นได้
พบแลว้จะนาํตวัมาถวายให้ทรงรับทราบ ซึ� งนางอุทุมพรเทวีก็ทรงเห็นสมควรให้พระมโหสถไดด้าํเนินการตาม
ประสงค ์(5/63/303-568/86) 8.Z.=) เนื0อหาที�เหล่าบณัฑิตทั0งสี�มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้ตอ้งการจะรักษาผลประโยชน์
ที�เคยไดรั้บจึงไดร่้วมกนัใส่ร้ายพระมโหสถ โดยการให้แต่ละคนนั0นไปขโมยพระราชาภรณ์ของพระเจา้วิเทหราช
และแอบนาํไปซ่อนไวใ้นเรือนของพระมโหสถแลว้จึงกราบทูลพระเจา้วิเทหราชวา่พระมโหสถเป็นขโมยหวงัจะ
ครองราชสมบติัเสียเอง ฝ่ายพระเจา้วิเทหราชครั0 นสดบัแลว้ไม่ทนัพิจารณาก็กริ0วตรัสสั�งให้จบักุมพระมโหสถ 
(5/63/303-568/92) 8.Z._) เนื0อหาที�พระเจา้วเิทหราชครั0นสดบัการแกเ้ทวปัญหาของพระมโหสถแลว้ก็ทรงเลื�อมใส
เป็นอย่างยิ�งจึงได้พระราชทานตาํแหน่งอคัรมหาเสนาบดีแก่พระมโหสถให้มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ
บา้นเมืองใหเ้จริญรุ่งเรืองยิ�งขึ0น (5/63/303-568/112) 8.Z.9) เนื0อหาที�เหล่าบณัฑิตทั0งสี�มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้ร่วมกนั
วางแผนยุยงพระเจา้วิเทหราชวา่ พระมโหสถคิดจะลอบปลงพระชนมแ์ลว้ชิงเอาพระราชสมบติั โดยการให้ตรัส
ถามปัญหาเรื�องความลบัควรบอกและไม่ควรบอกแก่ใคร ฝ่ายพระเจา้วิเทหราชจึงไดต้รัสถามปัญหาดงักล่าวครั0 น
พระมโหสถทูลตอบตามความเป็นจริง ไม่ทรงทันพิจารณาก็กริ0วตรัสสั�งให้ประหารชีวิตพระมโหสถทันที 
(5/63/303-568/114) 8.Z.85) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0 นสามารถกาํหราบปราบศึกภายในให้สงบลงไดแ้ลว้ก็ไดใ้ห้
ชาวกรุงมิถิลาทั0งหลายมีส่วนร่วมในการเปลี�ยนแปลงพฒันากรุงมิถิลาในดา้นต่างๆ จนทาํให้ทุกคนมีความสุข
สมบูรณ์กนัถว้นหนา้ และไดร่้วมกนัทาํการตระเตรียมเพื�อป้องกนัศึกภายนอกโดยวธีิการต่างๆ มีการส่งสายลบัไป
ประจาํยงัเมืองอื�นๆ เป็นตน้ เมื�อเกิดศึกสงครามขึ0นจริงๆ ชาวกรุงมิถิลาทั0งหลายต่างก็ร่วมกนัป้องกนักรุงมิถิลา
อยา่งเตม็กาํหลงัจนสามารถรักษาอธิปไตยไ์วไ้ด ้(5/63/303-568/132) 8.Z.88) เนื0อหาที�พราหมณ์เกวฏัไดเ้สนอความ
คิดเห็นในการแผ่ขยายพระราชอาํนาจแก่พระเจา้จุลนีพรหมทตั ฝ่ายพระเจา้จุลนีพรหมทตัครั0 นทรงรับฟังและ
พิจารณาแลว้ก็ทรงเห็นพอ้งดว้ย (5/63/303-568/139) 8.Z.8-) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตันั0นครั0นเหล่าสหายพนั
หนึ�งของพระมโหสถไดม้าทาํลายพิธีดื�มนํ0 าชยบานของเหล่าพระราชาร้อยเอ็ดพระองคต์ามคาํสั�งของพระมโหสถ 
ก็ตรัสปลุกระดมให้เหล่าพระราชาเหล่านั0นเกิดมานะกษตัริยร่์วมกนัระดมพลโจมตีกรุงมิถิลาเพื�อจบัพระเจา้    วิ
เทหราชและพระมโหสถมาประหารชีวิตเสียให้สิ0น (5/63/303-568/151) 8.Z.8V) เนื0อหาที�พราหมณ์เกวฏัไดเ้สนอ
ความคิดเห็นในการจบัพระเจา้วเิทหราชและพระมโหสถมาประหารชีวิตเสียให้ตายแก่พระเจา้จุลนีพรหมทตัโดย
การใชแ้ผนหญิงงาม ฝ่ายพระเจา้จุลนีพรหมทตัก็ทรงรับฟังและครั0 นพิจารณาแลว้ก็ทรงเห็นพอ้งดว้ย (5/63/303-
568/188) 8.Z.8Y) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชไดเ้ปิดโอกาสให้บณัฑิตทั0งห้ามีเสนกะบณัฑิตเป็นตน้ไดแ้สดงทศันะ
เกี�ยวกบัการเสด็จไปอภิเษกสมรสกบัพระนางปัญจาละจนัที ซึ�งบณัฑิตทั0งสี�มีเสนกะบณัฑิตเป็นตน้นั0นเห็นแก่ลาภ
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สักการะที�จะไดรั้บจึงสนับสนุนให้พระเจา้วิเทหราชให้ดาํเนินการดงักล่าว แต่พระมโหสถบณัฑิตนั0นไดก้ล่าว
คดัคา้น (5/63/303-568/200) 8.Z.8Z) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชไดม้อบพระราชอาํนาจในการดาํเนินการทุกอยา่ง
แก่พระมโหสถในการเตรียมการเพื�อเสด็จไปยงันครอุตรปัญจาละ (5/63/303-568/208) 8.Z.86) เนื0อหาที�พระเจา้วิ
เทหราชครั0 นพระมโหสถพร้อมทั0 งบริวารกลับถึงกรุงมิถิลาโดยปลอดภัยแลว้ก็เปิดโอกาสให้ชาวกรุงมิถิลา
ทั0งหลายไดร่้วมกนัทาํการสักการะและสัมมานะพระมโหสถที�เป็นหัวเรี�ยวหัวแรงในการป้องกนับา้นเมืองและ
สามารถยติุความขดัแยง้ระหวา่งนครอุตรปัญจาละและกรุงมิถิลาลงได ้(5/63/303-568/252) 8.Z.8=) เนื0อหาที�พระ
เจา้จุลนีพรหมทตัครั0 นสดบัการรายงานตามความเป็นจริงของพระมโหสถแลว้ก็ทรงเลื�อมใสเป็นอย่างยิ�งจึงได้
พระราชทานตําแหน่งอัครมหาเสนาบดีแก่พระมโหสถให้มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมืองให้
เจริญรุ่งเรืองยิ�งขึ0น (5/63/303-568/263)   

8.6) เนื0อหาของภูริทัตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมปรากฏอยู่ 9 เนื0อหาได้แก่ 
8.6.8) เนื0อหาที�พระเจา้กรุงพาราณสีไดพ้ระราชทานตาํแหน่งอุปราชแก่พระโอรสให้มีส่วนร่วมในการบริหาร
กิจการบา้นเมืองตามอาํนาจหนา้ที�ที�กาํหนด ครั0 นต่อมาเมื�อพระโอรสมีบริวารมากขึ0นก็ทรงระแวงกลวัว่าจะถูก
พระโอรสชิงราชสมบติัจึงได้ปลดพระโอรสแลว้ให้ออกผนวชอยู่ในป่า (6/64/1-122/1) 8.6.-) เนื0อหาที�เหล่า
อมาตยค์รั0นพระเจา้กรุงพาราณสีเสด็จสวรรคตก็ไดป้ระชุมปรึกษากนัเกี�ยวกบัผูที้�จะมาดาํรงตาํแหน่งพระราชาองค์
ต่อไป (6/64/1-122/6) 8.6.V) เนื0อหาที�ชาวกรุงพาราณสีทั0งหลายครั0นถูกหมู่นาคเบียดเบียนก็รวมตวักนัมาออ้นวอน
กบัพระเจา้กรุงพาราณสีใหด้าํเนินการยติุปัญหาที�เกิดขึ0นโดยเร็ว ฝ่ายพระเจา้กรุงพาราณสีทอดพระเนตรเห็นความ
เดือดร้อนของชาวกรุงพาราณสีทั0งหลายจึงจาํตอ้งทาํสนัถวไมตรีกบัทา้วธตรฐ (6/64/1-122/23) 8.6.Y) เนื0อหาที�ทา้ว
ธตรฐทรงแบ่งราชสมบติัให้แก่พระโอรสทั0ง Y ผูเ้จริญวยัแลว้ร่วมบริหารปกครองโดยอิสระ ตนละ 855 โยชน์ 
ส่วนพระองคเ์องปกครองเพียง 858 โยชน์ (6/64/1-122/31) 8.6.Z) เนื0อหาที�เหล่านาคมาณวกิาผลดัเปลี�ยนกนัไปทาํ
การบูชาพระภูริทตัที�จาํศีลอุโบสถอยูบ่นจอมปลวกในโลกมนุษยด์ว้ยของหอมและดอกไม ้และทาํการประโคมขบั
ร้องต่างๆ ถวายแก่พระภูริทตั ซึ�งอาจจดัเป็นการมีส่วนร่วมสนบัสนุนให้พระภูริทตักระทาํคุณงามความดีดงักล่าว 
(6/64/1-122/41) 8.6.6) เนื0อหาที�พราหมณ์เนสาทมีความโลภอยากไดแ้กว้มณีจึงไดน้าํพราหมณ์อาลมัพายน์ไปยงัที�
อยูข่องพระภูริทตัแมจ้ะถูกโสมทตับุตรชายทาํการทดัทานชี0แจงเหตุผลอยา่งไรก็ไม่ยอมรับฟัง จึงทาํใหไ้ดรั้บความ
เดือดร้อนในภายหลงั (6/64/1-122/65) 8.6.=) เนื0อหาที�พราหมณ์อาลมัพายน์ไดจ้บัพระภูริทตัไปทาํการแสดงยงั
สถานที�ต่างๆ ลวงพระภูริทตัวา่จะปล่อยใหเ้ป็นอิสระหากวา่ตั0งใจแสดงและไดท้รัพยม์ากแลว้ แต่เพราะความโลภ
ในทรัพยส์มบติัแมไ้ดม้ามากก็มิไดป้ล่อย มิไดป้ฏิบติัต่อพระภูริทตัดว้ยความละมุนละม่อม จบัขงัไวใ้นกระโปรง
แคบๆ ให้อาหารที�พระภูริทตัไม่ตอ้งการมีกบเป็นตน้ ถือตนเป็นใหญ่ ไม่เห็นคุณค่าของผูอื้�น ขาดการมีส่วนร่วม 
(6/64/1-122/75) 8.6._) เนื0อหาที�สุโภคนาคราชครั0 นไดฟั้งพราหมณ์เนสาทพรรณาคุณของพราหมณ์ก็เกิดความ
ลงัเลในการฆ่าใหต้าย จึงไดจ้บัเขาไปยงันาคพิภพเพื�อขอความคิดเห็นจากเหล่าญาติพี�นอ้งในการพิจารณาโทษ ซึ� ง
ในการณ์นี0พระภูริทตัไดแ้สดงความคิดเห็นที�ถูกตอ้งเกี�ยวกบัพราหมณ์แก่เหล่าญาติพี�นอ้งจนเขา้ใจตามความเป็น
จริงกนัถว้นหนา้ ใหอ้ภยัทานไม่ถือโทษเอาความต่อพราหมณ์เนสาท และใหห้มู่นาคมาณพนาํกลบัไปยงัถิ�นมนุษย์
ตามเดิม (6/64/1-122/98) 8.6.9) เนื0อหาที�พระภูริทตัและเหล่านาคบริษทัไดร่้วมกนัรักษาศีลให้บริสุทธิ� เป็นมหา
สมาคมธรรม ครั0นจุติจากนาคพิภพแลว้ก็ไปบงัเกิดร่วมกนัในเทวโลก (6/64/1-122/110)  
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8.=) เนื0อหาของจนัทกมุารชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมปรากฏอยู ่ _  เนื0อหาไดแ้ก่ 
8.=.8) เนื0อหาที�พระเจา้เอกราชไดพ้ระราชทานตาํแหน่งอุปราชแก่พระจนัทกุมารและตาํแหน่งปุโรหิตแก่กณัฑหา
ลพราหมณ์ให้มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบา้นเมืองตามอาํนาจหน้าที�ที�กาํหนด (7/64/123-204/1) 8.=.-) 
เนื0อหาที�พระเจา้เอกราชครั0นถูกกณัฑหาลพราหมณ์เท็จทูลถึงวิธีการที�จะไปสู่สวรรคก็์ทรงรับเอาความคิดเห็นนั0น
เชื�อโดยขาดการพิจารณาไตร่ตรองดว้ยสติปัญญาหรือรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื�นๆ ตรัสสั�งให้จบัคนและ
สตัวท์ั0งหลายมีพระจนัทกมุารเป็นตน้มาทาํการบูชายญั  (7/64/123-204/20) 8.=.V) เนื0อหาที�บรรดาหมู่ชนผูเ้ป็นญาติ
มิตรของเหล่าเศรษฐีทั0ง Y กล่าวคือ ปุณณมุข คฤหบดี ภทัทิยคฤหบดี สิงคาลคฤหบดี และวฑัฒคฤหบดีไดม้าร่วม
ประชุมกนัทาํการร้องเรียนออ้นวอนให้พระเจา้เอกราชทาํการปล่อยตวัเศรษฐีเหล่านั0น (7/64/123-204/24) 8.=.Y) 
เนื0อหาที�พระเจา้เอกราชครั0นพระชนกและพระชนนีไดต้รัสสั�งสอนชี0แนะพระเจา้เอกราชถึงปฏิปทาที�ถูกตอ้งใหล้ะ
ทิ0งการฆ่าผูอื้�นบูชายญั  รวมทั0งพระโคตรมีอคัรมเหสี  พระนางจนัทาเทวีผูเ้ป็นพระสุณิสา และญาติมิตรของเหล่า
เศรษฐีทั0ง Y  ไดทู้ลออ้นวอนพระเจา้เอกราชให้ทรงเลิกลม้พิธีบูชายญัปล่อยให้ชนทั0งหลายเป็นอิสระ แต่ก็ไม่ทรง
รับฟังยงัคงยดึความคิดเห็นที�ผิดทาํนองคลองธรรมไวอ้ยา่งเหนียวแน่น (7/64/123-204/29) 8.=.Z) เนื0อหาที�พระเจา้
เอกราชครั0 นพระจนัทกุมาร รวมถึงพระวสุลราชนดัดาตรัสชี0แจงเหตุผลออ้นวอนให้ทรงเลิกลม้พิธีบูชายญัปล่อย
ใหช้นทั0งหลายเป็นอิสระ ก็ทรงรับฟังเพียงชั�วขณะเดียวตรัสสั�งให้ปล่อยชนทั0งหลาย ครั0 นถูกกณัฑหาลพราหมณ์
เท็จทูลยุยงก็มีพระหฤทัยโลเลกลับมายึดเอาความเห็นผิดอีกตรัสสั�งให้จับชนทั0 งหลายมาเช่นเดิม (7/64/123-
204/31) 8.=.6) เนื0อหาที�พระจนัทกุมารไดต้รัสให้ราชบริษทัทั0งหลายที�อยูใ่นบริเวณนั0นช่วยกนัออกความคิดเห็น
เสนอต่อพระเจา้เอกราชใหท้รงเลิกลม้พิธีบูชายญัแลว้ปล่อยให้ชนทั0งหลายเป็นอิสระ แต่ก็ไม่ปรากฏวา่มีใครที�จะ
ทูลเสนอความคิดเห็นดงักล่าว เพราะเกรงกลวัต่อพระราชอาชญา (7/64/123-204/41) 8.=.=) เนื0อหาที�พระนางจนั
ทาเทวีครั0 นไม่อาจจะให้พระเจา้เอกราชทรงเลิกลม้พระหฤทยัในการฆ่าชนทั0งหลายมีพระจนัทกุมารเป็นตน้เพื�อ
บูชายญัไดจึ้งไดข้อความร่วมมือเปิดโอกาสใหผู้ที้�มีความสามารถมาดาํเนินการแทน โดยการตั0งสจักิริยาขอให้ทวย
เทพผูบ้ริหารโลกทั0งหลายมาช่วยดาํเนินการ เป็นเหตุใหท้า้วสกักเทวราชที�ทรงรับทราบเสด็จลงมาทรมานพระเจา้
เอกราชใหป้ล่อยชนเหล่านั0นไดส้าํเร็จ (7/64/123-204/57) 8.=._) เนื0อหาที�ชาวกรุงบุปผวดีทั0งหลายพิจารณาเห็นถึง
การใชอ้าํนาจที�ขาดความถูกตอ้งเป็นธรรมของพระเจา้เอกราชดว้ยหลงเชื�อในคาํเท็จทูลของกณัฑหาลพราหมณ์ จึง
ไดร้วมตวักนัรุมประชาทณัฑก์ณัฑหาลพราหมณ์จนถึงแก่ความตาย ปลดพระเจา้เอกราชออกจากตาํแหน่งแลว้ขบั
ไล่ใหไ้ปอยูใ่นวรรณะจณัฑาล และทาํการอภิเษกใหพ้ระจนัทกมุารเป็นพระราชาแทน (7/64/123-204/62)  

8._) เนื0อหาของมหานารทกสัสปชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมปรากฏอยู ่6 เนื0อหา
ไดแ้ก่  8._.8) เนื0อหาที�พระเจา้องัคติราชทรงเปิดโอกาสใหเ้หล่าอมาตยท์ั0ง V คือ วชิยัอมาตย ์สุนามอมาตย ์และอลา
ตอมาตย ์ไดแ้สดงความคิดเห็นถึงสิ�งที�ควรทาํในราตรีวนัเพญ็กลางเดือน 8- (8/64/205-295/4) 8._.-) เนื0อหาที�พระ
เจา้องัคติราชครั0นไดส้ดบัมิจฉาทิฏฐิของคุณาชีวกแลว้ก็ทรงรับเอาทิฏฐินั0นเชื�อโดยขาดการพิจารณาไตร่ตรองดว้ย
สติปัญญาหรือรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื�นๆ มีพระนางรุจาราชธิดาเป็นตน้ ทรงละทิ0งคุณงามความดีที�ทรงเคย
ปฏิบติัมาหันหนา้เขา้สู่ความชั�วทั0 งหลาย (8/64/205-295/22) 8._.V) เนื0อหาที�พระเจา้องัคติราชไดม้อบอาํนาจแก่
เหล่าอมาตยท์ั0 ง V คือ วิชยัอมาตย ์สุนามอมาตย ์และอลาตอมาตย ์ให้ทาํการบริหารกิจการบา้นเมืองต่างๆ แทน 
ส่วนพระองค์นั0นทรงเที�ยวก่ออกุศลกรรมทาํบาปทั0งหลายมีการฉุดคร่าหญิงชาวบา้นเป็นตน้ (8/64/205-295/24) 
8._.Y) เนื0อหาที�พระนางรุจาราชธิดาไดท้าํการแสดงความคิดเห็นเสนอแนะขอ้มูลที�ถูกตอ้งแก่พระเจา้องัคติราช
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เพื�อให้ละมิจฉาทิฏฐิยึดเอาสัมมาทิฏฐิแลว้บริหารกิจการบา้นเมืองโดยธรรม แต่พระเจา้องัคติราชก็ยงัคงยึดมั�น
มิจฉาทิฏฐิอยูอ่ยา่งเหนียวแน่นไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของใครๆ แมแ้ต่พระราชธิดา (8/64/205-295/34) 8._.Z)  
เนื0อหาที�พระนางรุจาราชธิดาครั0นไม่อาจจะใหพ้ระชนกละมิจฉาทิฏฐิดงักล่าวไดจึ้งไดข้อความร่วมมือเปิดโอกาส
ใหผู้ที้�มีความสามารถมาดาํเนินการแทน โดยขอใหท้วยเทพผูบ้ริหารโลกทั0งหลายมาดาํเนินการ เป็นเหตุใหพ้ระนา
รทกสัสปพรหมผูรั้บทราบลงมาทรมานพระเจา้องัคติราชให้ละทิ0งมิจฉาทิฏฐิยึดเอาสัมมาทิฏฐิดงัเดิมไดส้ําเร็จ 
(8/64/205-295/42) 8._.6)  เนื0 อหาที�พระเจ้าองัคติราชครั0 นได้สดับคาํชี0 แนะจากพระนารทกัสสปพรหมแลว้ก็
สามารถพิจารณาเห็นไดต้ามความเป็นจริงจึงทรงละทิ0งมิจฉาทิฏฐิกลบัไปยดึเอาสัมมาทิฏฐิตามที�พระนารทกสัสป
พรหมไดชี้0แจง ปกครองเมืองมิถิลาโดยธรรมดงัเดิม (8/64/205-295/70) 

8.9) เนื0อหาของวธุิรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมปรากฏอยู ่9 เนื0อหาไดแ้ก่ 8.9.8) 
เนื0อหาที�พราหมณ์มหาศาลในกรุงพาราณสี Y คน เป็นเพื�อนสนิทกนัไดเ้กิดความเบื�อหน่ายในการครองเรือนจึงได้
ชวนกันออกบวชเป็นสมาคมธรรมบําเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่าจนสามารถบรรลุฌานอภิญญาและสมาบัติ 
(9/64/296-483/4) 8.9.-) เนื0อหาที�กุฏุมพีทั0 ง Y คนได้มีจิตเลื�อมใสในเหล่าดาบสทั0 ง Y นั0นจึงได้ร่วมกันทาํการ
อุปัฏฐากท่านเหล่านั0นดว้ยปัจจยั Y ทาํบุญมีทานเป็นตน้ปรารถนาสมบติัของตนๆ (9/64/296-483/5) 8.9.V) เนื0อหา
ที�เหล่าพระราชาทั0งสี� มีทา้วสกักเทวราชเป็นตน้ต่างสรรเสริญศีลของตนๆวา่ดีกวา่ผูอื้�น ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของกนัและกัน เกิดการโตเ้ถียงกันขึ0น จึงตอ้งให้พระวิธุรบัณฑิตเป็นผูท้าํการตดัสินชี0 ขาด (9/64/296-483/21) 
8.9.Y) เนื0อหาที�ทา้ววรุณนาคราชทรงทาํการปรึกษาหารือกบัญาติมิตรและเพื�อนสนิทถึงการเรียกค่าสินสอดของ
ปุณณกยกัษ์ผูม้าสู่ขอพระราชธิดาไม่ด่วนตดัสินพระหฤทัยแต่เพียงลาํพงั (9/64/296-483/35) 8.9.Z) เนื0อหาที�
ชาวกรุงอินทปัตตค์รั0นไดท้ราบข่าววา่พระเจา้โกรัพยราชไดม้อบพระวธุิรบณัฑิตผูเ้ป็นมหาธรรมกถึกใหแ้ก่ปุณณก
ยกัษจึ์งไดม้ารวมตวักนัเรียกร้องที�หนา้พระราชนิเวศน์ (9/64/296-483/102) 8.9.6) เนื0อหาที�ปุณณกยกัษค์รั0 นไดฟั้ง
สาธุนรธรรมจากพระวิธุรบณัฑิตก็พิจารณาเห็นตามความเป็นจริง จึงไดรั้บเอาความคิดเห็นของพระวิธุรบณัฑิต
นั0นมาเป็นแนวทางปฏิบติัไม่ตอ้งการจะทาํร้ายผูอื้�นเพื�อความสุขของตนเองอีกต่อไป (9/64/296-483/117) 8.9.=) 
เนื0อหาที�ทา้ววรุณนาคราชและพระวมิลานาคราชินีครั0นไดรั้บฟังความคิดเห็นของพระวิธุรบณัฑิตถึงการประพฤติ
ธรรมในเหล่านาคบริษทัก็พิจารณาเห็นตามความเป็นจริง จึงไดรั้บเอาความคิดเห็นของพระวิธุรบณัฑิตนั0นมาเป็น
แนวทางปฏิบัติตรัสสรรเสริญพระวิธุรบัณฑิตเป็นอเนกปริยาย  (9/64/296-483/128) 8.9._) เนื0อหาที�ชาวกรุง
อินทปัตต์ครั0 นไดท้ราบข่าวว่าพระวิธุรบณัฑิตกลบัมาโดยปลอดภยัก็เกิดความดีใจต่างร่วมกนัทาํสักการะและ
สมัมานะต่อพระวธุิรบณัฑิตเป็นอนัมาก (9/64/296-483/142) 8.9.9) เนื0อหาที�ชาวกรุุรัฐตั0งตน้แต่พระเจา้โกรัพยราช
ไดต้ั0งอยูใ่นโอวาทของพระวธุิรบณัฑิต ต่างร่วมกนัทาํบุญรักษาศีลเป็นตน้เป็นมหาสมาคมธรรม ครั0นจุติจากโลกนี0
แลว้ก็ไปบงัเกิดในเทวโลกโดยถว้นหนา้ (9/64/296-483/145) 

8.85) เนื0อหาของมหาเวสสนัดรชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมปรากฏอยู ่8Z  เนื0อหา
ไดแ้ก่ 8.85.8) เนื0อหาที�พระราชธิดาของพระเจา้พนัธุราชทั0งสองพระองคไ์ดท้รงร่วมกนัขวนขวายในการอุปัฏฐาก
บาํรุงพระพทุธเจา้ในปางก่อน และทาํบุญทั0งหลายมีทานเป็นตน้ (10/64/484-814/5) 8.85.-) เนื0อหาที�พระโพธิสัตว์
ครั0นถูกทา้วสกักเทวราชไดต้รัสชี0แจงถึงเหตุผลที�ควรจะไปบงัเกิดในพระครรภข์องพระนางผสุดี ก็ไดพิ้จารณาเห็น
วา่เป็นจริงดงัที�ทา้วสักกเทวราชตรัส จึงไดรั้บคาํเชิญดงักล่าวแลว้จุติจากเทวโลกไปบงัเกิดในพระครรภข์องพระ
นางผุสดี (10/64/484-814/23) 8.85.V) เนื0อหาที�เหล่าพระญาติและสหายของพระเจา้สญชยัและพระนางผุสดีครั0 น
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ไดท้ราบว่าพระนางผุสดีประสูติพระโอรสแลว้ต่างก็มาร่วมกันแสดงความยินดีและร่วมกนัขนานพระนามให้
พระโอรสวา่เวสสันดร(10/64/484-814/31) 8.85.Y) เนื0อหาที�เหล่าพระญาติและสหายของพระเวสสันดรและพระ
นางมทัรีครั0 นไดท้ราบว่าพระนางมทัรีประสูติพระโอรสและพระธิดาแลว้ต่างก็มาร่วมกนัแสดงความยินดีและ
ร่วมกนัขนานพระนามให้พระโอรสวา่ชาลี และพระธิดาวา่ กณัหาชินา (10/64/484-814/42) 8.85.Z) เนื0อหาที�ชาว
นครกาลิงครัฐครั0นเกิดทุพภิกขภยัก็ไดร้วมตวักนัที�หนา้พระราชนิเวศน์เพื�อเรียกร้องต่อพระราชาแห่งนครกาลิงค
รัฐได้ตรวจสอบถึงพฤติกรรมส่วนพระองค์และพฤติกรรมการบริหารกิจการบ้านเมือง รวมถึงทาํการเขา้ร่วม
ปรึกษาหาวิธีการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว (10/64/484-814/45) 8.85.6) เนื0อหาที�ประชาชนชาวกรุงสีพีเกิดความไม่
พอใจต่อการกระทาํของพระเวสสันดรที�ไดพ้ระราชทานชา้งปัจจยนาคให้แก่คณะพราหมณ์จากนครกาลิงครัฐจึง
ไดร้วมตวักนัที�หน้าพระราชนิเวศน์เพื�อเรียกร้องต่อพระเจา้สญชยัให้ทาํการขบัไล่พระเวสสันดรออกจากแว่น
แควน้ (10/64/484-814/57) 8.85.=) เนื0อหาที�พระนางมทัรีนั0นไดแ้สดงความคิดเห็นของพระองคแ์ก่พระเวสสันดร
และขอติดตามไปยงัเขาวงกตดว้ย พระเวสสันดรก็ทรงรับฟังเหตุผลและทรงอนุญาต (10/64/484-814/70) 8.85._) 
เนื0อหาที�พระนางผสุดีครั0นไดส้ดบัคาํปรับทุกขข์องพระเวสสนัดรและพระนางมทัรีก็ทาํการปลอบทา้วเธอทั0งสอง
ใหอุ่้นพระหฤทยัแลว้เสด็จไปแสดงความคิดเห็นต่อการกระทาํดงักล่าวกบัพระเจา้สญชยั พร้อมทั0งทูลขอใหย้กเลิก
การเนรเทศพระเวสสันดร ฝ่ายพระเจา้สญชยัแมจ้ะมีความกรุณาในพระเวสสันดรแต่ทรงไดท้าํการตกลงกบัชาว
พระนครไวแ้ลว้จึงไม่อาจคืนพระดาํรัสได ้อีกทั0งทรงพิจารณาเห็นว่า หากพระเวสสันดรยงัอยู่ในเมืองอาจจะมี
อนัตรายจึงควรหลบลี0หนีภยัไปก่อน รอใหเ้หตุการณ์สงบผูค้นมีสติจึงค่อยกลบัมาครองราชยด์งัเดิมจึงทรงมิไดรั้บ
ฟังพระนางผุสดี (10/64/484-814/74) 8.85.9) เนื0อหาที�เหล่าพระยาเจตราชทั0งหกหมื�นปกครองมาตุลนครแบบ
สามคัคีธรรม โดยการผลดัเปลี�ยนวาระกนัดาํรงตาํแหน่ง ทุกพระองคที์�ประกอบดว้ยคุณสมบติัที�กาํหนดไวต้่างมี
สิทธิ� มีเสียงส่วนร่วมในการบริหารกิจการบา้นเมือง (10/64/484-814/90) 8.85.85) เนื0อหาที�เหล่าพระยาเจตราชทั0ง
หกหมื�นนั0นไดร่้วมกนัอญัเชิญพระเวสสันดรขึ0นครองราชยที์�มาตุลนคร แต่พระเวสสันดรทรงปฏิเสธโดยอา้ง
เหตุผลต่างๆ  ฝ่ายเหล่าพระยาเจตราชทั0 งหกหมื�นนั0นทรงรับฟังแต่โดยดี ได้ตามเสด็จส่งพระเวสสันดรเป็น
ระยะทางถึง 8Z โยชน์ และตรัสบอกหนทางที�ไปสู่เขาวงกตที�เหลืออีก 8Z โยชน์ (10/64/484-814/95) 8.85.88) 
เนื0อหาที�เหล่านางพราหมณีครั0นถูกสามีของตนกล่าวเปรียบเทียบพฤติกรรมของตนกบันางอมิตตตาปนาก็มีความ
รังเกียจนางอมิตตตาปนาพากนัมาประชุมที�ท่านํ0 ารุมบริภาษนางอมิตตตาปนาในทางเสียหาย ดงันั0นนางอมิตตตาป
นาจึงไม่กลา้ที�จะไปยงัท่านํ0 าและบอกให้พราหมณ์ชูชกหาทาสมาทาํการรับใชแ้ทน  ฝ่ายพราหมณ์ชูชกจึงจาํตอ้ง
ออกเดินทางไปยงัเขาวงกตเพื�อทูลของพระชาลีและพระกัณหาชินาจากพระเวสสันดร (10/64/484-814/108) 
8.85.8-) เนื0อหาที�พระชาลีและพระกณัหาชินากลวัต่อพราหมณ์ชูชกจึงไดพ้ากนัไปแอบซ่อนอยูใ่นสระบวั ฝ่าย
เวสสนัดรจึงตรัสใหข้อ้มูลแก่พระโอรสและพระธิดาวา่ปุตตทานจะสาํเร็จไม่ไดห้ากวา่พระโอรสและพระธิดานั0น
ไม่มีส่วนร่วมที�จะกระทาํดว้ย ฝ่ายพระชาลีและพระกณัหาชินาทรงฉลาดปราดเปรื�องครั0 นรับทราบแลว้ก็ออกจาก
ที�ซ่อนเขา้ไปหาพระเวสสันดรโดยมิตอ้งกล่าวย ํ0า (10/64/484-814/138) 8.85.8V) เนื0อหาที�พระเวสสันดรไดต้รัส
บอกถึงการที�พระองคไ์ดบ้ริจาคพระโอรสและพระธิดาแก่พราหมณ์ชูชกไปแลว้แก่พระนางมทัรี ฝ่ายพระนางมทัรี
ก็มีฉนัทะเป็นอนัเดียวกนัร่วมอนุโมทนาสนบัสนุนให้พระเวสสันดรทรงสร้างทานบารมีโดยไม่ตาํหนิแมแ้ต่นอ้ย 
เพราะทรงทราบดีถึงอธัยาศยัของพระสวามี (10/64/484-814/157) 8.85.8Y) เนื0อหาที�พระนางมทัรีครั0 นถูกพระ
เวสสนัดรบริจาคเป็นทารทาน ก็มีฉนัทะเป็นอนัเดียวกนัร่วมอนุโมทนาสนบัสนุนให้พระเวสสันดรทรงสร้างทาน
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บารมีโดยไม่ตาํหนิแมแ้ต่นอ้ย เพราะทรงทราบดีถึงอธัยาศยัของพระสวามี (10/64/484-814/163) 8.85.8Z) เนื0อหาที�
ชาวกรุงสีพีทั0งหลายนบัตั0งตน้แต่พระเจา้สญชยัไปครั0 นพิจารณาไดต้ามความเป็นจริงก็ไดร้วมตวักนัออกเดินทาง
ไปยงัเขาวงกตเพื�ออญัเชิญพระเวสสนัดรใหเ้สด็จกลบัมาครองราชยที์�กรุงสีพีดงัเดิม (10/64/484-814/181)  

2) ความสอดคล้องกนัระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการมีส่วนร่วม
และองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัการมส่ีวนร่วม มดีงันี  

มีเนื0อหาหมายรวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนนั0นได้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ�ม ร่วม
พิจารณา ร่วมตดัสินใจ ร่วมปฏิบติั และรับผิดชอบในเรื�องต่างๆ อาทิเช่น  เนื0อหาที� 8.8.8) (1/63/1-74/2) สมดว้ย
ความหมายของการมีส่วนร่วมตามทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น  ริฟกิน (Rifkin) ที�กล่าวไวว้า่ การมี
ส่วนร่วม หมายถึง การที�ประชาชนไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัการหรือควบคุมการดาํเนินกิจกรรม ตั0งแต่การ
วางแผน การดาํเนินการตามแผนและการประเมินผล1738 

ประกอบดว้ยเงื�อนไขพื0นฐานของการมีส่วนร่วมทั0ง V ประการ คือ การมีอิสรภาพในการเขา้
ร่วม ความเสมอภาคในการเขา้ร่วม และผูเ้ขา้ร่วมมีความสามารถพอที�จะเขา้ร่วม อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Y.Z) 
(4/63/213-302/47)  เนื0อหาที� 8.85.9) (10/64/484-814/90) สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น ถวิลวดี 
บุรีกุล ที�ไดก้ล่าวถึงเงื�อนไขพื0นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน ไว ้3 ประการ ไดแ้ก่ 1) การมีอิสรภาพใน
การเขา้ร่วม 2) ความเสมอภาคในการเขา้ร่วมกิจกรรม และ 3) ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งมีความสามารถพอที�จะเขา้ร่วม
กิจกรรม ดงักล่าวแลว้  

ประกอบดว้ยหลกัการใหญ่ที�สาํคญัทั0ง V ประการ คือ การเขา้ไปเกี�ยวขอ้งดว้ย  การช่วยเหลือ
และทาํประโยชน์ และการรับผิดชอบ  อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.=) (1/63/1-74/107) เนื0อหาที� 8.Z.8) (5/63/303-
568/13)  เนื0อหาที� 8.=._) (7/64/123-204/62) สมดว้ยทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น เดวิส และนิวสตรอม 
(Davis and Newstrom) ที�ไดก้ล่าวถึงหลกัการของการมีส่วนร่วมไวว้า่ เกี�ยวขอ้งกบั 1) การเขา้ไปเกี�ยวขอ้งดว้ย 2) 
การช่วยเหลือและทาํประโยชน์ และ 3) การรับผิดชอบ  

มีลกัษณะเป็นกระบวนการดาํเนินการอย่างเป็นขั0นตอน กล่าวคือ การวางแผน  การดาํเนิน
กิจกรรม การใชป้ระโยชน์จากกิจกรรม และการไดรั้บประโยชน์จากกิจกรรม  อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.-) (2/63/75-
154/9) เนื0อหาที� 8.Z.85) (5/63/303-568/132) สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่นองคก์ารอนามยัโลก 
(World Health Organization) ที�ไดเ้สนอถึงรูปแบบของการมีส่วนร่วมที�ประกอบดว้ยกระบวนการ 4 ขั0นตอน คือ 
1) การวางแผน 2) การดาํเนินกิจกรรม 3) การใชป้ระโยชน์) และ 4) การไดรั้บผลประโยชน์ ดงักล่าวแลว้ และ   
บวรศกัดิ�  อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล ที�ไดแ้บ่งกระบวนการการมีส่วนร่วมไว ้4 ขั0นตอน ไดแ้ก่ ขั0นที� 1 มีส่วน
ร่วมในการวางแผน  ขั0นที� 2 มีส่วนร่วมในการปฏิบติั/ดาํเนินการ  ขั0นที� 3 มีส่วนร่วมในการจดัสรรผลประโยชน์ 
และขั0นที� 4 มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล ดงักล่าวแลว้ 

ประกอบดว้ยการมีส่วนร่วมในหลายรูปแบบ กล่าวคือ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ อาทิเช่น 
เนื0อหาที� 8.Z.-) (5/63/303-568/21) การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ (Implementation) อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.Y) 
(2/63/75-154/36) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.-) (2/63/75-154/9) และ การมีส่วนร่วมใน

                                                 

1738Rifkin B Susan, Community Participation in Maternal and Child : Health / Famil 
Planning Programmes (Geneva : World Health Organiztion,1990), 35-38. 
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การประเมินผล อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.85.Z) (10/64/484-814/45) สมดว้ยทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น โค
เฮน และอฟัฮอฟ (Cohen and Uphoff) ที�ไดท้าํการจาํแนกการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) การมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ 3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และ 4) การมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล ดงักล่าวแลว้ 

ประกอบดว้ยการมีส่วนร่วมในหลายระดบั กล่าวคือ การมีส่วนร่วมระดบัล่าง อาทิเช่น เนื0อหา
ที� 8.Z.86) (5/63/303-568/252) การมีส่วนระดบักลาง อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.=) (5/63/303-568/92)  และการมีส่วน
ร่วมระดบัห่างไกล อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z._) (5/63/303-568/112)  สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น 
วอลล ์และลิสเชรอน (Wall and Lischeron)  ที�ไดจ้าํแนกการมีส่วนร่วมตามระดบัขององคก์ารไว ้ V ระดบั ไดแ้ก่ 
ระดับแรก:การมีส่วนร่วมระดับล่าง (Local participation)  ระดบัที�สอง: การมีส่วนร่วมระดบักลาง (Medium 
participation) และ ระดบัที�สาม: การมีส่วนร่วมระดบัห่างไกล (Distant participation) ดงักล่าวแลว้ 

ประกอบดว้ยการมีส่วนร่วมในหลายๆ ลกัษณะ กล่าวคือ กศุโลบาย อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.85.8V) 
(10/64/484-814/138) การรักษา อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.8-) (5/63/303-568/151) การบอกกล่าว อาทิเช่น เนื0อหาที� 
8.Z.-) (5/63/303-568/21) การใหค้าํปรึกษา อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.9.=)  (9/64/296-483/128) การปลอบโยน อาทิเช่น  
เนื0อหาที� 8.6.=) (6/64/1-122/75) การเป็นหุ้นส่วน อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.8) (5/63/303-568/13) การมอบอาํนาจ 
อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.6) (2/63/75-154/61) อาํนาจและการควบคุม อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.6.Y) (6/64/1-122/31) สม
ดว้ยทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น อาร์นสไตน์ (Arnstien) ที�ไดแ้บ่งการมีส่วนร่วมในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบั
การเขา้ไปมีอาํนาจและการควบคุมไว ้ 8 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) กุศโลบาย 2) การรักษา 3) การบอกกล่าว 4) การให้
คาํปรึกษา 5) การปลอบโยน 6) การเป็นหุน้ส่วน 7) การมอบอาํนาจ และ 8) อาํนาจและการควบคุม ดงักล่าวแลว้ 

ประกอบดว้ยปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมต่างๆ เช่น อุปสรรคดา้นองคก์าร อาทิเช่น 
เนื0อหาที� 8.V.8) (3/63/155-213/V) อุปสรรคดา้นสถานการณ์ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.8) (2/63/75-154/1) อุปสรรค
ดา้นตวัผูบ้ริหารเอง อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.6.8) (6/64/1-122/1) และ อุปสรรคทางดา้นผูเ้กี�ยวขอ้ง อาทิเช่น เนื0อหาที�  
8.=.6) (7/64/123-204/41) สมดว้ยทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย  อาทิเช่น สมยศ นาวกีาร ที�ไดก้ล่าวถึงปัญหาและ
อุปสรรคของการมีส่วนร่วมไว ้ 4 ดา้นดว้ยกนั ไดแ้ก่ 8) อุปสรรคดา้นองคก์าร 2) อุปสรรคดา้นสถานการณ์ 3) 
อุปสรรคดา้นตวัผูบ้ริหารเอง และ 4) อุปสรรคทางดา้นผูเ้กี�ยวขอ้ง หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดงักล่าวแลว้  

I) ความแตกต่างกันระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการมีส่วนร่วม

และองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัการมส่ีวนร่วม มดีงันี  
เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมนั0นนอกจากจะมีขอ้ที�แตกต่าง

บางประการที�คลา้ยกนักบัหัวขอ้พฤติกรรมกลุ่มในองคก์าร กล่าวคือ ประการแรก ดา้นเนื0อหากิจกรรมของการมี
ส่วนร่วม โดยจุดมุ่งหมายของมหานิบาตชาดกแลว้จะมุ่งเน้นกิจกรรมที�ประกอบดว้ยธรรม ประการที� - ดา้น
วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของการมีส่วนร่วม โดยจุดมุ่งหมายของมหานิบาตชาดกแลว้จะมุ่งประโยชน์ของผูอื้�น
หรือพหุชนมากกวา่ตนเองหรือปัจเจกชน และประการที� V ดา้นผลลพัธ์หรือผลที�ไดรั้บ  โดยจุดมุ่งหมายของมหา
นิบาตชาดกแลว้จะมุ่งผลลพัธ์ที�เป็นนามธรรมมากกวา่วตัถุธรรม แลว้ยงัมีขอ้แตกต่างที�ปรากฏอยา่งเห็นไดช้ดัเจน 
โดยเฉพาะในส่วนของพระโพธิสัตวก็์คือ การมีส่วนร่วมนั0นมีลกัษณะที�เป็นการเขา้ร่วมโดยความสมคัรใจ มี
อิสรเสรีภาพในการเขา้ร่วม และการเขา้ร่วมอยา่งมีสติปัญญาพิจารณา เป็นการมีส่วนร่วมแบบไม่มีการบงัคบั อนั
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ตรงกบัหลกัของพระพุทธศาสนาในดา้นส่วนที�เป็นคาํสอนซึ�งจะไม่มีการบงัคบัให้ผูอื้�นนั0นเชื�อในพระธรรมคาํ
สอน ซํ0 ายงัเชิญผูอื้�นนั0นให้พิสูจน์ให้แน่แก่ใจก่อนที�จะยอมรับเอามาประพฤติปฏิบติัอนัปรากฏเป็นภาษาบาลีว่า 
“เอหิปัสสิโก เชิญท่านมาดูเถิดหรือเป็นสิ�งที�ควรแก่การพิสูจน์” หรือตรัสสอนให้ใชห้ลกักาลามสูตร 85 ประการ
ก่อนที�จะเชื�อ พระธรรมคาํสอนที�พระพุทธองคต์รัสสอนนั0นจะทรงใชค้าํวา่ “พึง”หรือ “ควร” จะหลีกเลี�ยงคาํว่า 
“ตอ้ง” หรือ “หา้ม” ซึ�งเป็นการบงัคบัผูอื้�นเป็นการไม่ใหเ้กียรติหรือมองไม่เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษยใ์นผูอื้�น
ที�จะตดัสินใจทาํอะไรดว้ยสิทธิของบุคคลนั0นๆ ทรงหลีกเลี�ยงการบงัคบัให้เชื�อโดยปราศจากเหตุผลหรือการใช้
สติปัญญาพิจารณา อนัแสดงใหเ้ห็นถึงการมีส่วนร่วมที�มีการเปิดกวา้งอยา่งแทจ้ริง 

อีกประการหนึ�งนอกจากจะมีเนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการมีส่วนร่วม
ในส่วนที�เป็นหลกัการที�ควรปฏิบติัต่างๆ เช่น การเปิดโอกาสใหผู้อื้�นไดแ้สดงความคิดเห็นไม่อวดฉลาดแต่เพียงผู ้
เดียว อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.Y) (1/63/1-74/33) การรับฟังความคิดเห็นของผูอื้�นโดยเคารพและใส่ใจ อาทิเช่น 
เนื0อหาที� 8.Y.Z) (4/63/213-302/47) การเชื�อในคุณค่าของผูอื้�น อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.85.9) (10/64/484-814/90)   เป็น
ตน้แลว้ยงัมีเนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมในส่วนที�เป็นหลกัการที�ไม่ควรปฏิบติั
อีกดว้ย เช่น การรับฟังความคิดเห็นของผูอื้�นโดยขาดการพิจารณาดว้ยเหตุผล อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.6) (1/63/1-
74/45)  การมีความเชื�อมั�นในตนเองจนมากเกินไปมองวา่ตนเองดีกวา่ผูอื้�นแลว้ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้�น 
อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.V) (2/63/75-154/22)  การมุ่งแต่จะใหเ้ป้าหมายของตนบรรลุผลโดยไม่คาํนึงถึงเป้าหมายของ
ผูอื้�น อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.V.8) (3/63/155-213/V) เป็นตน้ หลกัการที�ไม่ควรปฏิบติันี0อาจจะเรียกไดโ้ดยสรุปในหลกั
คาํสอนของพระพุทธศาสนาว่า  “ปปัญจธรรม” คือธรรมฝ่ายไม่ดีที�เป็นตวัทาํให้ผูป้ฏิบติันั0นเนิ�นชา้ หมายถึง ไม่
อาจจะเขา้ถึงความจริงที�ถูกตอ้งหรือทาํให้ไขวเ้ขวออกนอกลู่นอกทางที�ถูกตอ้งหรือออกไปจากความเป็นจริง
ดาํเนินการอยา่งผิดๆ จนเป็นเหตุใหเ้นิ�นชา้เสียประโยชน์ที�พึงจะไดรั้บ  มีอยู ่V ประการ ไดแ้ก่ 8) ตณัหา หมายถึง 
ความปรารถนาทะยานอยากมากด้วยความเห็นแก่ตวั ทะยานอยากจะบาํรุงบาํเรอปรนเปรอตนในดา้นต่างๆ 
ทะยานอยากจะไดจ้ะมีจะเป็น ทะยานอยากจะให้ไม่ไดจ้ะให้ไม่มีจะให้ไม่เป็น เป็นตน้  -) ทิฏฐิ หมายถึง ความ
คิดเห็น ความเชื�อ ทฤษฎี อุดมการณ์ต่างๆ ที�ยดึถือไวโ้ดยงมงายปราศจากเหตุผลความเป็นจริง ทาํให้ปิดกั0นตวัเอง
ไวอ้ยา่งคบัแคบ ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นผูอื้�น ตดัโอกาสที�จะเจริญปัญญาให้กา้วหนา้ต่อไป หรือคิดเตลิดไปเอง
อยูเ่พียงฝ่ายเดียว หรืออาจเลยเถิดจนไปทาํการเบียดเบียนบีบบงัคบัผูอื้�นที�ไม่คิดเช่นเดียวกบัตน เป็นตน้  และ V) 
มานะ หมายถึง ความหลงในสมมติสาํคญัตวัเองวา่เป็นนั�นเป็นนี� ความถือตวัวา่สูงหรือตํ�า ใหญ่หรือนอ้ย ดอ้ยหรือ
เด่นกวา่ผูอื้�น หรือวา่ทดัเทียมเสมอกบัผูอื้�น เป็นตน้ ซึ�งจะพิจารณาเห็นไดว้า่ พระโพธิสัตวใ์นบางพระชาติที�บรรลุ
นิติภาวะแลว้หรือบางพระชาติที�ยงัไม่บรรลุนิตภาวะก็ตามมีพระเตมิยกุมารเป็นตน้จะพยายามไม่ให้ปปัญจธรรม
ดงักล่าวนั0นเกิดมีขึ0นในจิตใจของตนเองหรือหากเกิดขึ0นก็จะพยายามสละทิ0งใหห้มดไป 

I.I.H การทาํงานเป็นทมี 
1)  เนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัการทาํงานเป็นทมี  
8.8) เนื0อหาของเตมิยชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการทาํงานเป็นทีมปรากฏอยู ่ V เนื0อหาไดแ้ก่  

8.8.8) เนื0อหาที�ทา้วสกักเทวราชภายหลงัจากที�ตรัสเชิญพระโพธิสตัวเ์พื�อไปบงัเกิดในพระครรภข์องพระนางจนัทา
เทวแีลว้ก็ไดไ้ปตรัสเชิญเทวบุตรที�จะจุติจาํนวน 500 องคไ์ปปฏิสนธิในครรภข์องภรรยาอมาตยท์ั0งหลาย เพื�อที�จะ
เป็นทีมสนองงานต่างๆ ใหพ้ระโพธิสตัวต่์อไป (1/63/1-74/16) 8.8.-) เนื0อหาที�นางนมทั0ง 6Y คนที�ไดรั้บการแต่งตั0ง
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จากพระเจา้กาสิกราชไดร่้วมแรงร่วมใจกนัเลี0ยงดูพระเตมิยกมุารอยา่งเป็นทีมงานที�มากดว้ยประสบการณ์ (1/63/1-
74/20) 8.8.V) เนื0อหาที�คณะพราหมณ์และนางนมทั0งหลายไดร่้วมกนัเป็นทีมงานทาํการทดสอบเพื�อจบัพิรุธของ
พระเตมิยกมุารดว้ยวธีิการต่างๆ  (1/63/1-74/36)  

8.-) เนื0อหาของมหาชนกชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการทาํงานเป็นทีมปรากฏอยู่ -  เนื0อหา
ไดแ้ก่  8.-.8) เนื0อหาที�คณะพอ่คา้วาณิชนั0นไดล้งเรือลาํเดียวกนัไปทาํการคา้ขายยงัสุวรรณภูมิครั0 นแล่นเรือไปได ้= 
วนัก็เกิดอุบติัเหตุเรือไดอ้บัปางลงท่ามกลางมหาสมุทร พวกพอ่คา้วาณิชเหล่านั0นต่างครํ� าครวญเพื�อที�จะให้ผูอื้�นมา
ช่วย เป็นบุคคลาธิษฐานแสดงถึงการทาํงานเป็นทีมที�เปรียบไดก้บัการลงเรือลาํเดียวกนั หากทีมไม่มีการเสียสละ
ร่วมแรงร่วมใจกนั หรือคอยแต่จะพึ�งพาอาศยัให้สมาชิกคนอื�นๆภายในทีมทาํงานโดยที�ตนเองนั0นละเลยหน้าที�
ของตนเอง ขาดการส่งเสริมกนัในทางบวก ทีมก็ก็อาจตอ้งประสบความลม้เหลวหรือไปไม่ถึงเป้าหมายที�วางไว้
ร่วมกนัไดเ้ช่นกบัเรือที�ตอ้งอบัปางลงท่ามกลางมหาสมุทร (63/75-154/24) 8.-.-) เนื0อหาที�พระนางสีวลีให้เหล่า
เสนาอมาตยน์ั0นร่วมกนัทาํงานเป็นทีมในการสร้างสถานการณ์เป็นตน้วา่ไฟไหมพ้ระนครหรือโจรมาปลน้พระ
นครเป็นตน้เพื�อลวงพระมหาชนกนั0นเสด็จกลบัยงัพระนคร (63/75-154/73)  

8.V) เนื0อหาของสุวรรณสามชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการทาํงานเป็นทีมปรากฏอยู ่Y เนื0อหา
ไดแ้ก่ 8.V.8) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชไดท้ราบโดยทิพยญาณวา่พระทุกุลดาบสและพระปาริกาดาปสินีนั0นจะตา
บอดทั0งสองขา้ง ครั0นตาทั0งสองขา้งบอดก็จะไดรั้บความลาํบากและถึงแก่ความตาย จึงไดเ้สด็จลงมาแนะนาํท่านทั0ง
สองใหท้าํการปรารถนาบุตร ท่านทั0งสองก็ไดร่้วมกนัดาํเนินการตามวธีิการที�ทรงแนะนาํจนสามารถมีบุตรโดยไม่
ตอ้งผิดขอ้ปฏิบติัของบรรพชิตไดใ้นที�สุด  (3/63/155-213/20) 8.V.-) เนื0อหาที�พระทุกุลดาบสและพระปาริกาดาป
สินี รวมถึงเหล่านางกินนรีเป็นตน้ ไดร่้วมแรงร่วมใจช่วยกนัเลี0ยงดูพระสุวรรณสามตั0งแต่คลอดจนเติบใหญ่มีอายุ
เขา้สู่วยัรุ่น (3/63/155-213/23) 8.V.V) เนื0อหาที�นายแพทยแ์ละภริยาของตนร่วมมือกนัประทุษร้ายเศรษฐีคนหนึ�งที�
โกงค่าเยยีวยาจนตาทั0งสองขา้งบอด โดยภริยาของนายแพทยเ์ป็นผูว้างแผนบงการและนายแพทยเ์ป็นผูด้าํเนินการ 
ซึ� งเป็นบุรพกรรมของพระทุกุลดาบสและพระปาริกาดาปสินีทั0 งสองที�ทาํให้ตาบอด (3/63/155-213/23) 8.V.Y) 
เนื0อหาที�ทุกูลดาบสปาริกาดาปสินีและเทพธิดาพสุนธรีไดม้ารวมตวักนัเป็นทีมช่วยเหลือชีวิตพระสุวรรณสามผู ้
ได้รับอนัตรายจากลูกศรอาบยาพิษให้ฟื0 นคืนเป็นปกติ โดยการร่วมแรงร่วมใจกันตั0งสัตยาธิษฐาน (3/63/155-
213/80) 

8.Y) เนื0อหาของเนมิราชชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการทาํงานเป็นทีมปรากฏอยู ่8 เนื0อหาไดแ้ก่ 
8.Y.8) เนื0อหาที�พระเจา้กรุงพาราณสีเกิดความเลื�อมใสในเหล่าพระดาบสที�พกัอาศยัอยูริ่�มฝั�งแม่นํ0าสีทาจึงไดร่้วมมือ
กนักบัพระดาบสผูเ้คยเป็นปุโรหิตของพระองคอ์อกอุบายและดาํเนินการอุปถมัภบ์าํรุงพระดาบสเหล่านั0นอยูต่ลอด
ทั0งหนึ�งหมื�นปี (4/63/213-302/29) 

8.Z) เนื0อหาของมโหสถชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการทาํงานเป็นทีมปรากฏอยู่ 89  เนื0อหา
ไดแ้ก่ 8.Z.8) เนื0อหาที�พระโพธิสัตวจุ์ติจากเทวโลกมาบงัเกิดในครรภข์องนางสุมนาเทวี แมเ้ทพบุตรอีกหนึ�งพนัก็
จุติจากเทวโลกมาถือปฏิสนธิในตระกูลของเศรษฐีใหญ่น้อยทั0 งหลายเช่นกันเพื�อเป็นบริวารทีมงานของพระ
โพธิสตัว ์(5/63/303-568/4) 8.Z.-) เนื0อหาที�สิริวฒักเศรษฐีครั0นพระมโหสถไดค้ลอดออกมาโดยปลอดภยัเรียบร้อย
แลว้ก็ไดพิ้จารณาวา่พระมโหสถนั0นเป็นผูมี้บุญคงตอ้งมีบริวารมาเกิดร่วมเป็นแน่จึงไดใ้ห้คนรับใชอ้อกไปตรวจดู
ทารกผูเ้กิดในวนัเดียวกัน ครั0 นรับทราบว่ามีทารกที�คลอดในวนัเดียวกับพระมโหสถถึงหนึ� งพนัคนจึงได้ส่ง
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เครื�องประดบัและนางนมไปใหแ้ก่ทารกเหล่านั0นเพื�อเตรียมไวเ้ป็นบริวารของพระมโหสถในอนาคต นบัเป็นการ
สร้างทีมงานไวใ้หแ้ก่พระมโหสถ (5/63/303-568/11) 8.Z.V) เนื0อหาที�พระมโหสถและเหล่าบริวารร่วมแรงร่วมใจ
กนัทาํการรวบรวมทรัพยม์าไดจ้าํนวนหนึ�งพนักหาปณะแลว้ก็จา้งนายช่างมาก่อสร้างศาลาจนแลว้เสร็จ ครั0 นศาลา
เสร็จแลว้ก็ไดท้าํการปรับทศันียภาพปลูกไมด้อกไมป้ระดบัและไมผ้ลต่างๆ และขุดสระโปกขรณี บริหารจดัการ
อาํนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั0 งหลายที�มาพกั (5/63/303-568/13) 8.Z.Y) เนื0 อหาที�พระมโหสถนั0นได้
ร่วมมือกนักบัชาวบา้นปาจีนยวมฌัชคามในการแกปั้ญหาท่อนไม ้ศีระษะคน งู ไก่ แกว้มณี ให้โคตวัผูต้กลูก ขา้ว 
ชิงชา้หอ้ยดว้ยเชือกทราย สระนํ0 า และอุทยานที�พระเจา้วเิทหราชทรงทดสอบจนเป็นที�พอพระหฤทยัได ้(5/63/303-
568/41) 8.Z.Z) เนื0อหาที�พระมโหสถร่วมมือกนักบัสิริวฒักเศรษฐีผูเ้ป็นบิดาแกปั้ญหาลาจนเป็นที�พอพระหฤทยั
พระเจา้วเิทหราชและโปรดใหเ้ขา้รับราชการ (5/63/303-568/52) 8.Z.6) เนื0อหาที�แพะและสุนขัไดร่้วมมือกนัทาํงาน
เป็นทีมในการนําอาหารมาให้แก่กันและกันจนสําเร็จ (5/63/303-568/75) 8.Z.=) เนื0อหาที�บัณฑิตทั0 งสี� มีเสนก
บณัฑิตเป็นตน้ไดร่้วมมือกนัขโมยพระราชาภรณ์ของพระเจา้วิเทหราชใชอุ้บายนาํไปไวใ้นเรือนของพระมโหสถ
แลว้ทูลยยุงใส่ร้ายพระมโหสถวา่ เป็นขโมยคิดก่อการกบฏจนเป็นเหตุให้พระเจา้วิเทหราชทรงกริ0วและสั�งให้จบั
พระมโหสถ (5/63/303-568/93) 8.Z._) เนื0อหาที�นางอมราเทวีและเหล่าทาสีได้ร่วมมือกันแก้คดีความให้แก่
พระมโหสถโดยลวงเหล่าบณัฑิตทั0งสี�มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้มายงัเรือนแลว้ให้ตกไปในหลุมคูถจบัโกนศีรษะและ
หนวดทาดว้ยแป้งเปียกโรยดว้ยนุ่นมดัใหแ้น่นแลว้นาํไปถวายพระเจา้วเิทหราชพร้อมทั0งของกลางที�บณัฑิตทั0งสี�ได้
ขโมยมา (5/63/303-568/99) 8.Z.9) เนื0อหาที�บณัฑิตทั0งสี�มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้ไดร่้วมมือกนัทูลถามปัญหาเรื�อง
ความลับควรบอกหรือไม่ควรบอกแก่ใครกับพระเจ้าวิเทหราชแล้วทูลยุยงให้ตรัสถามปัญหาดังกล่าวกับ
พระมโหสถดว้ยทั0งที�รู้วา่พระมโหสถจะทูลตอบวา่ไม่ควรบอกแก่ใคร และร่วมกนัทูลใส่ร้ายวา่ พระมโหสถคิดก่อ
การกบฏ จนเป็นเหตุใหพ้ระเจา้วเิทหราชกริ0วและตรัสสั�งใหป้ระหารชีวติพระมโหสถ (5/63/303-568/114) 8.Z.85) 
เนื0อหาที�พระมโหสถตอ้งการจะทราบความคลื�นไหวของประเทศอื�นๆ จึงไดต้ั0งทีมงานในการสืบราชการลบัขึ0น
แลว้ส่งไปประจาํยงัประเทศต่างๆ คอยรายงานความเคลื�อนไหวในดา้นต่างๆ แก่พระมโหสถ (5/63/303-568/132) 
8.Z.88) เนื0อหาที�เหล่าสหายผูเ้ป็นสหชาตกบัพระมโหสถเป็นผูเ้ชื�อฟังเคร่งครัดในคาํสั�งไดร่้วมมือกนัดาํเนินการ
ช่วยเหลือพระชนม์ชีพของพระราชาทั0 งหลายตามตามแผนการของพระมโหสถได้เป็นผลสําเร็จ (5/63/303-
568/150) 8.Z.8-) เนื0 อหาที�พระมโหสถได้ร่วมมือกันกับพราหมณ์อนุเกวฏัในการถอยทัพของพระเจ้าจุลนี
พรหมทตั โดยที�พระมโหสถไดว้างอุบายให้พราหมณ์อนุเกวฏัทาํทีเป็นผูท้รยศต่อพระเจา้วิเทหราชแลว้หนีไป
อาศยัอยูก่บัพระเจา้จุลนีพรหมทตัคอยเป็นไสศึ้กสร้างข่าวเท็จให้เกิดความโกลาหลสับสนวุน่วายในกองทพัขา้ศึก
แลว้แตกพา่ยหนีไป (5/63/303-568/181) 8.Z.8V) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัไดต้ั0งทีมงานในการประโคมข่าว
เรื�องพระรูปโฉมของพระนางปัญจาลจนัทีผูเ้ป็นพระธิดาให้ไปถึงพระกรรณของพระเจา้วิเทหราชเพื�อลวงมาปลง
พระชนม ์โดยให้พวกจินตกวีแต่งบทเพลงพรรณนาความงามของพระธิดาและให้พวกนางฟ้อนรําทั0งหลายเรียน
บทเพลงเหล่านั0 นแล้วนําไปแสดงยงัสถานที�ต่างๆ แม้ตอนกลางคืนก็ให้ขึ0 นไปขับร้องบนต้นไม้ใหญ่ให้ดู
เหมือนกบัวา่แมเ้ทวดาก็ยงัสรรเสริญความงามของพระธิดา (5/63/303-568/192) 8.Z.8Y) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0 น
พราหมณ์เกวฏัตอ้งการจะมาเจรจากบัตนเอง ก็ไดใ้ห้บริวารของตนนั0นร่วมมือกนัทาํการกีดกนัไม่ให้พราหมณ์
เกวฏัมีโอกาสที�จะได้คุยกับตนเอง มีการนําเอามูลโคสดมาทาในเรือนจนไม่มีที�นั�งที�นอนเป็นตน้ เพราะรู้ถึง
เจตจาํนงที�แทจ้ริงของพราหมณ์เกวฏั (5/63/303-568/199) 8.Z.8Z) เนื0อหาที�พระมโหสถและบริวารทั0งหลายไดร่้วม
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แรงร่วมใจกันดาํเนินการเพื�อถวายการอารักขาพระเจ้าวิเทหราชที�จะเสด็จไปยงัพระนครอุตรปัญจาละ โดย
พระมโหสถนั0นไดต้ั0งบริวารทั0งหลายออกเป็นทีมงานต่างๆ เช่น ทีมสร้างบา้นไวรั้บเสด็จดูแลความปลอดภยัของ
พระเจา้วิเทหราชทุกๆ หนึ� งโยชน์พร้อมทั0งจดัเตรียมราชพาหนะไว ้ทีมต่อเรือ  ทีมสร้างพระนคร  ทีมขุดอุโมงค ์
ทีมลกัพาตวัพระสลากเทวีราชมารดา พระปัญจาลจนัทราชบุตร และพระนางปัญจาลจนัทีราชธิดา เป็นตน้ จน
สามารถทาํใหพ้ระเจา้วเิทหราชไดพ้ระนางปัญจาลจนัทีมาเป็นพระมเหสีและเสด็จกลบัยงัเมืองมิถิลาโดยปลอดภยั 
(5/63/303-568/209) 1.Z.86 ) เนื0อหาที�พวกสตรีคนสนิทของพระนางนนัทาเทวไีดร่้วมมือกนัเที�ยวแสวงหาความผดิ
ของพระมโหสถตามคาํสั�งของพระนางนนัทาเทว ีครั0นเห็นพระมโหสถสนทนากบันางเภรีปริพาชิกาโดยภาษามือ
จึงไดน้าํเรื�องดงักล่าวไปกราบทูลแก่พระเจา้จุลนีพรหมทตัให้ทรงรับทราบและลงโทษพระมโหสถ (5/63/303-
568/260) 8.Z.8=) เนื0อหาที�พระมโหสถไดร่้วมมือกบันางเภรีปริพาชิกาเพื�อทราบเจตคติของพระเจา้จุลนีพรหมทตั
ที�มีต่อตนเองและความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพของตนเอง โดยใหน้างเภรีปริพาชิกาไดท้าํอุบายถามปัญหาผีเสื0อนํ0 า
กบัพระเจา้จุลนีพรหมทตั (5/63/303-568/264) 8.Z.8_) เนื0อหาที�พระนางสลากเทวีไดล้อบทาํชู้กนักบัพราหมณ์
ฉัพภิ และไดร่้วมมือกนัวางแผนปลงพระชนม์พระเจา้มหาจุลนีแย่งยึดเอาราชสมบติั และไดร่้วมกนักบัพ่อครัว
วางแผนเพื�อช่วยเหลือพระชนมพ์ระจุลนีราชกุมารให้พน้จากมรณภยั (5/63/303-568/267) 8.Z.89) เนื0อหาที�ติขิณ
มนตรีราชกมุารไดร่้วมมือกนักบัเหล่ามหาดเล็กคนสนิทของตนวางกลอุบายเพื�อฆ่าพราหมณ์ฉัพภิจนถึงแก่ความ
ตาย (5/63/303-568/274) 

8.6) เนื0อหาของภูริทตัชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการทาํงานเป็นทีมปรากฏอยู ่V เนื0อหาไดแ้ก่ 
8.6.8) เนื0อหาที�ทา้วธตรฐไดต้ั0งคณะนาคมาณพเป็นทีมงานไปดาํเนินการกาํหนดวนัอภิเษกสมรสและทูลถามพระ
เจา้กรุงพาราณสีถึงสิ�งที�ทรงประสงค์จะให้เป็นสินสอด รวมถึงการจดัพิธีอภิเษกสมรส (6/64/1-122/18) 8.6.-) 
เนื0อหาที�เหล่าพี�นอ้งของพระภูริทตัไดร่้วมมือกนัเป็นทีมคน้หาพระภูริทตัที�ไดห้ายตวัไป โดยแบ่งหน้าที�กนัออก
คน้หาในที�ต่างๆ เป็นสามสายดว้ยกนั (6/64/1-122/80) 8.6.V) เนื0อหาที�สุทสัสนนาคราชไดร่้วมมือกนักบันางอจัจิ
มุขีผูเ้ป็นขนิษฐาประลองพิษกนักบัพราหมณ์อาลมัพายน์ เพื�อช่วยเหลือพระภูริทตัใหพ้น้จากการกกัขงับงัคบัใหรั้บ
ใช ้(6/64/1-122/88)  

8.=) เนื0อหาของจนัทกุมารชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการทาํงานเป็นทีมปรากฏอยู ่-  เนื0อหา
ไดแ้ก่ 8.=.8) เนื0อหาที�พระราชบิดา พระราชมารดา พระนางโคตรมีเทวี พระจนัทกุมาร พระนางจนัทาเทวี พระ
วสุลราชนดัดาไดร่้วมแรงร่วมใจกนัชี0แจงและออ้นวอนให้พระเจา้เอกราชไดเ้ลิกลม้การฆ่าคนและสัตวท์ั0 งหลาย
บูชายญัเพื�อที�จะเสด็จไปสวรรค ์(7/64/123-204/26) 8.=.-) เนื0อหาที�พระนางจนัทาเทวไีดต้ั0งสตัยาธิษฐานขอใหเ้ทพ
เจา้ผูบ้ริหารโลกทั0งหลายไดม้าช่วยเหลือพระสวามีพร้อมทั0งคนและสัตวท์ั0งหลายให้พน้จากมรณภยั ครั0 นพระนาง
จันทาเทวีได้กระทาํดังนี0 ท้าวสักกเทวราชก็ทรงรับทราบจึงได้ลงมาทาํการปลดเปลื0องช่วยเหลือคนและสัตว์
ทั0งหลายมีพระจนัทกมุารเป็นตน้ใหพ้น้จากพนัธนาการ แสดงใหเ้ห็นถึงการที�พระนางจนัทาเทวีเป็นผูคิ้ดส่วนทา้ว
สกักเทวราชเป็นผูป้ฏิบติัการมีส่วนสมัพนัธ์กนัเป็นทีมช่วยเหลือชีวติ (7/64/123-204/57) 

8._) เนื0อหาของมหานารทกสัสปชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการทาํงานเป็นทีมปรากฏอยู่ V  
เนื0อหาไดแ้ก่ 8._.8) เนื0อหาที�พระเจา้องัคติราชไดต้ั0งทีมงานขึ0นมาบริหารราชการแผน่ดินแทนพระองค ์อนัไดแ้ก่ วิ
ชยอมาตย ์สุนามอมาตย ์และอลาตเสนาบดี  (8/64/205-295/24) 8._.-) เนื0อหาที�พระเจา้องัคติราชไดพ้ระราชทาน
ทรัพย ์8,555 กหาปณะไปใหแ้ก่พระนางรุจาราชธิดาทุกๆ วนัที� 8Y คํ�าก่อนถึงวนัอุโปสถ ฝ่ายพระนางรุจาราชธิดา
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นั0นครั0 นถึงวนัอุโปสถก็ทรงรักษาศีลอุโบสถ ให้ทานแก่คนกาํพร้า คนเดินทางไกล ยาจกและวณิพกเป็นอนัมาก 
โดยมีเหล่ากมุารีจาํนวน Z55 คน พร้อมทั0งหมู่พระพี�เลี0ยงนางนมเป็นทีมงานในการดาํเนินการร่วมกนั (8/64/205-
295/26) 8._.V) เนื0อหาที�พระนางรุจาราชธิดาไดต้ั0งสตัยาธิษฐานนอบนอ้มไปทั�วทั0ง 85 ทิศขอใหส้มณพราหมณ์เทพ
เจา้ผูบ้ริหารโลกทั0งหลายไดม้าช่วยปลดเปลื0องพระราชบิดาจากมิจฉาทิฐิ ครั0 นพระนางรุจาราชธิดาไดก้ระทาํดงันี0
พระนารทกสัสปพรหมผูมี้เมตตากรุณาจึงไดล้งมาดาํเนินการดงักล่าวจนสามารถทาํให้พระเจา้องัคติราชละทิ0ง
มิจฉาทิฐิยดึเอาสมัมาทิฐิดงัเดิม แสดงใหเ้ห็นถึงการที�พระนางรุจาราชธิดาเป็นผูคิ้ดส่วนพระนารทกสัสปพรหมนั0น
เป็นผูป้ฏิบติัการมีส่วนสมัพนัธ์กนัเป็นทีมช่วยเหลือพระเจา้องัคติราชใหพ้น้จากมิจฉาทิฐิ (8/64/205-295/42) 

8.9) เนื0อหาของวิธุรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการทาํงานเป็นทีมปรากฏอยู่ - เนื0อหาไดแ้ก่ 
8.9.8) เนื0อหาที�พระเจา้โกรัพยราชครั0นเล่นพนนัสกาก็จะทรงขบัเพลงสกาเพื�อให้นางเทพธิดาผูเ้คยเป็นมารดาคอย
ช่วยเหลือ เมื�อทรงทราบว่าลูกบาศก์จะหมุนตกลงแลว้ทาํให้พระองค์แพก็้จะทรงรับลูกบาศก์นั0นๆ ไวไ้ดด้้วย
อานุภาพของนางเทพธิดา แสดงถึงการทาํงานเป็นทีมของพระเจา้โกรัพยราชและนางเทพธิดา(9/64/296-483/57) 
8.9.-) เนื0อหาที�พระนางวิมลานาคราชินีทรงมีพระประสงค์จะสดบัธรรมจากพระมโหสถจึงได้ลวงท้าววรุณ
นาคราชถูกวา่ป่วยหนกัดว้ยตอ้งการดวงหฤทยัพระมโหสถ ทา้ววรุณนาคราชจึงไดอ้อกอุบายตรัสให้นางอิรันทตี
นาคกญัญาผูเ้ป็นราชธิดาออกไปประกาศแก่ชนทั0งหลายว่า ตนเองจะยอมอภิเษกสมรสกบัผูที้�สามารถนาํเอาดวง
หฤทยัพระมโหสถมาใหไ้ด ้ ฝ่ายปุณณกยกัษไ์ดท้ราบความจึงรับอาสาไปดาํเนินการจนสามารถนาํพระมโหสถมา
ไดส้าํเร็จ  พระนางวมิลานาคราชินีจึงไดส้ดบัธรรมจากพระมโหสถตามพระประสงค ์ซึ� งอาจแสดงให้เห็นถึงการ
ทาํงานเป็นทีมของชนเหล่านี0โดยมีนางวมิลานาคราชินีเป็นตน้เหตุใหญ่ ทา้ววรุณนาคราชเป็นผูอ้อกอุบายและชนที�
เหลือเป็นผูป้ฏิบติัการ ซึ�งอาศยัการร่วมมือและส่งเสริมกนัและกนั (9/64/296-483/130) 

8.85) เนื0อหาของมหาเวสสันดรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการทาํงานเป็นทีมปรากฏอยู่ 6 
เนื0อหาไดแ้ก่ 8.85.8) เนื0อหาที�ทา้วสกักะเทวราชภายหลงัแต่ตรัสเชิญพระโพธิสัตวเ์พื�อไปบงัเกิดในพระครรภข์อง
พระนางผุสดีแลว้ก็ได้ไปตรัสเชิญเทวบุตรที�จะจุติจาํนวนหนึ� งหมื�นตนไปปฏิสนธิในครรภ์ของภรรยาอมาตย์
ทั0งหลาย เพื�อที�จะเป็นทีมงานสนองงานต่างๆใหแ้ก่พระโพธิสตัว ์(10/64/484-814/23)  8.85.-) เนื0อหาที�นางนมทั0ง 
6Y คนที�ไดรั้บการแต่งตั0งจากพระเจา้สญชยัไดร่้วมแรงร่วมใจกนัดูแลเลี0ยงดูพระเวสสนัดรกมุารอยา่งเป็นทีมงานที�
มากด้วยประสบการณ์ (10/64/484-814/32) 8.85.V) เนื0อหาที�พราหมณ์ทั0ง _ คนมีรามพราหมณ์เป็นตน้ซึ� งเป็น
ทีมงานที�ไดรั้บการแต่งตั0งจากพระราชาแห่งกาลงัครัฐไดร่้วมแรงร่วมใจกนัปฏิบติัหนา้ที�โดยเดินทางไปทูลขอชา้ง
ปัจจยนาคจากพระเวสสันดรแลว้นํากลับไปยงักาลงัครัฐเพื�อแก้ปัญหาฝนแลง้จนสําเร็จ (10/64/484-814/50)  
8.85.Y) เนื0อหาที�พระเวสสันดรทรงประทานมา้ที�เทียมรถทั0ง Y ตวัให้คณะพราหมณ์ทั0ง Y คนที�มาทูลขอไป  ฝ่าย
เทพบุตรที�อยู่ในบริเวณนั0นครั0 นทราบวา่พระเวสสันดรไม่มีมา้จะเทียมรถจึงไดร่้วมมือกนัจาํแลงเป็นละมั�งป่ามา
เทียมรถของพระเวสสนัดรไป (10/64/484-814/86) 8.85.Z) เนื0อหาที�พวกเทวดาสิงสถิตอยู ่ณ ป่าหิมวนัต ์V องคไ์ป
แปลงเป็นราชสีห์ เสือโคร่ง และเสือเหลืองนอนขวางทางพระนางมทัรีไวมิ้ให้กลบัอาศรมบทแต่ยงัวนั เพราะพระ
นางอาจจะขดัขวางไม่ใหพ้ราหมณ์ชูชกนาํพระโอรสและพระธิดาไป (10/64/484-814/151) 8.85.6) เนื0อหาที�เทวดา
ทั0 งสองตนได้ร่วมมือกันให้ความช่วยเหลือพระชาลีและพระกัณหาชินาทั0 งสองโดยองค์หนึ� งแปลงเป็นพระ
เวสสนัดรและอีกองคห์นึ�งแปลงเป็นพระนางมทัรีมาดูแลรักษาในยามราตรี(10/64/484-814/170)   
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2) ความสอดคล้องกนัระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการทํางานเป็น

ทมีและองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัการทาํงานเป็นทมี มดีงันี  
มีเนื0อหาหมายรวมถึงการที�บุคคลมากกวา่หนึ�งคนร่วมกนัและส่งเสริมกนักระทาํกิจกรรมอยา่ง

ใดอย่างหนึ� ง เพื�อให้บรรลุผลสําเร็จ โดยมีการแบ่งหน้าที�ความรับผิดชอบร่วมกัน มีความสัมพนัธ์กัน และมี
เป้าหมายร่วมกนั สมาชิกมีความเปิดเผย จริงใจ และเผชิญหนา้เพื�อแกไ้ขปัญหา มีการสนบัสนุนไวว้างใจกนั ให้
ความร่วมมือ แมจ้ะมีความคิดเห็นที�แตกต่างกนั อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.85.-) (10/64/484-814/32) สมดว้ยความหมาย
ของการทาํงานเป็นทีมตามทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น บริลล ์(Brill) ที�ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ หมายถึง 
การทาํงานเป็นทีมเพื�อบรรลุวตัถุประสงคที์�ตั0งไวมี้การร่วมมือร่วมใจกนั ติดต่อสื�อสารและใชค้วามรู้ความสามารถ
ที�มีอยูร่่วมกนัวางแผนทาํงานใหส้าํเร็จ1739 

ประกอบด้วยทีมทั0 ง - ประเภทใหญ่ กล่าวคือ ทีมที�เป็นทางการ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.-) 
(1/63/1-74/20) และทีมที�ไม่เป็นทางการ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.V.Y) (3/63/155-213/80) สมดว้ยทศันะของนกัวชิาการ
ทั0งหลาย อาทิเช่น เฮลเลอร์ (Heller) ที�ไดจ้าํแนกทีมออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 1) ทีมที�เป็นทางการ  และ 2) 
ทีมที�ไม่เป็นทางการ (Informal Teams) ดงักล่าวแลว้  หรือมากกวา่ - ประเภทขา้งตน้ กล่าวคือ ทีมแกไ้ขปัญหา 
อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.85.V) (10/64/484-814/50) ทีมบริหารตนเอง อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z._) (5/63/303-568/99) และ 
ทีมขา้มสายงาน อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.8V) (5/63/303-568/192) สมดว้ยทศันะของนักวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น     
ร็อบบินส์ (Robbins) ที�ไดจ้าํแนกทีมออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 8) ทีมแกไ้ขปัญหา -) ทีมบริหารตนเอง และ V) ทีม
ขา้มสายงาน ดงักล่าวแลว้ 

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่างๆ  กล่าวคือ จาํนวนบุคคล การมีเป้าหมายร่วมกนั การวางแผน
ร่วมกนั การมีส่วนร่วม การติดต่อสื�อสาร ความผูกพนัที�แน่นแฟ้น การพึ�งพาอาศยักนั ความร่วมมือประสานกนั 
และการมีผลประโยชน์ร่วมกนั ซึ� งอาจกล่าวรวมสรุปเป็นองค์ประกอบ V ดา้นดว้ยกนั ไดแ้ก่ องค์ประกอบดา้น
ผูน้ําทีม องค์ประกอบดา้นสมาชิกทีม และองค์ประกอบด้านการจัดทีม อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.8Z) (5/63/303-
568/209) สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น เนลสัน และคลิก (Nelson and Quick) ไดก้ล่าวถึง
องคป์ระกอบของการทาํงานเป็นทีมวา่ประกอบดว้ยจาํนวนบุคคล การมีเป้าหมายร่วมกนั การวางแผนร่วมกนั การ
มีส่วนร่วม การติดต่อสื�อสาร ความผูกพนัที�แน่นแฟ้น การพึ�งพาอาศยักนั ความร่วมมือประสานกนั และการมี
ผลประโยชน์ร่วมกนั ดงัมีรายละเอียดที�ไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในตอนตน้  และ สุมิตตา ทบัทิม ที�ไดท้าํการศึกษาเกี�ยวกบั
การทาํงานเป็นทีมที�มีประสิทธิภาพแลว้สรุปองคป์ระกอบของการทาํงานเป็นทีมไว ้ 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) 
องคป์ระกอบดา้นผูน้าํทีม 2) องคป์ระกอบดา้นสมาชิกทีม และ 3) องคป์ระกอบดา้นการจดัทีม ดงักล่าวแลว้ 

มีกระบวนการสร้างทีมงานเป็นขั0นตอน ซึ� งอาจกล่าวโดยสรุปคือ ขั0นการเตรียมการ ขั0นการ
สร้างทีมงาน ขั0นการติดตามช่วยเหลือสนับสนุน อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.8) (5/63/303-568/4) เนื0อหาที� 8.Z.-) 
(5/63/303-568/11) เนื0อหาที� 8.Z.V) (5/63/303-568/13) ฯลฯ ซึ�งทีมงานของพระมโหสถนั0นนบัวา่มีความสัมพนัธ์ที�
แน่นแฟ้นเป็นอยา่งยิ�ง โดยอยูร่่วมกนัในเทวโลกก่อนที�จะมาเกิดในโลกมนุษย ์ครั0นเกิดก็เกิดในวนัเดียวกนัเรียกวา่ 
สหายสหชาต ร่วมเป็นสหายเล่นฝุ่ นกนั ร่วมทาํกิจการงานต่างๆ ร่วมประกอบอาชีพรับราชการ ให้การสนบัสนุน

                                                 

1739Naomi Brill, Teamwork : working Together in Human Services (New York : Lippin 
Cott.‚1976), 55. 
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ช่วยเหลือกันและกันไปจนถึงเสียชีวิต หรือหากกล่าวตามหลักศาสนาแมเ้สียชีวิตแลว้ในชาติต่อๆ ไปก็ยงัมี
ความสัมพนัธ์เกี�ยวเนื�องกนัมาจนถึงพระชาติสุดทา้ยที�ประสูติเป็นเจา้ชายสิทธัตถะและตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า สมด้วยทัศนะเกี�ยวกับการสร้างทีมงานของนักวิชาการทั0 งหลาย อาทิเช่น กรีนเบิร์ก และบารอน 
(Greenberg andBaron) ที�ไดก้ล่าวถึงกระบวนการในการสร้างทีมงานไว ้ 4 ขั0นตอน ไดแ้ก่ ขั0นที� 1 การเตรียมการ  
ขั0นที� 2 การสร้างเงื�อนไขการปฏิบติังาน ขั0นที� 3 การจดัตั0งและสร้างทีมงานขึ0นมา และขั0นที� 4 จดัหาความช่วยเหลือ 
การสนบัสนุนในชิ0นงาน  ดงักล่าวแลว้ 

ประกอบด้วยลกัษณะของทีมงานที�มีประสิทธิภาพ ยกตวัอย่างเช่น มีผูน้ําที�ดีเหมาะสมกับ
สภาพงาน มีทกัษะความรู้ความสามารถในการทาํงาน  มีความสมดุลและชดัเจนในบทบาทของแต่ละบุคคล มี
เป้าหมายที�ชดัเจน  มีการวางแผนและตดัสินใจร่วมกนัที�ดี มีบรรยากาศการทาํงานที�ดี มีอิสรภาพในการทาํงาน มี
ความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัที�ดี มีการวจิารณ์หรือแสดงความคิดเห็นอยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมา มีความเคารพรับฟัง
ความคิดเห็นของกนัและกนั มีการใชค้วามขดัแยง้เชิงสร้างสรรค ์มีการร่วมมือสนบัสนุนและไวว้างใจกนั มีการ
ติดต่อสื�อสารที�ดี มีการทบทวนผลงานอยูเ่สมอ และมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ เป็นตน้  อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.8Z) 
(5/63/303-568/209) สมดว้ยทศันะของนักวิชาการทั0 งหลาย อาทิเช่น จอห์นสันและจอห์นสัน (Johnson and 
Johnson) ที�ไดก้ล่าวไวว้า่ ทีมที�ดีนั0นสมาชิกจะตอ้งมีการพบปะกนั พดูคุยและแลกเปลี�ยนทศันคติ ซึ� งกนัและกนั มี
การร่วมมือกนัทาํงานที�ส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพ มีการทาํงานเป็นหมู่คณะ มีกระบวนการทาํงานเป็นกลุ่ม
เพื�อให้ไดง้านตามเป้าหมายเพื�อรักษาประสิทธิภาพในการทาํงาน สมาชิกตอ้งมีความรู้สึกผูกพนักนัภายในทีม
จะตอ้งร่วมมือประสานงานดว้ยความตั0งใจและปฏิบติัตามกฎระเบียบของกลุ่มดว้ยความเตม็ใจและยนิดีปฏิบติังาน
ตามทิศทางของกลุ่ม และนภาพร ขนัธนภา ที�ไดก้ล่าวถึงคุณสมบติัของทีมงานที�มีประสิทธิภาพวา่ ประกอบดว้ย 
8) มีเป้าหมายที�ชดัเจน -) มีทกัษะและศกัยภาพในการทาํงาน V) มีความไวว้างใจซึ� งกนัและกนั Y) มีขอ้ผูกพนัเป็น
อนัหนึ�งอนัเดียวกนั Z) มีการติดต่อสื�อสารที�ดี 6) มีทกัษะในการเจรจาต่อรอง =) มีผูน้าํที�มีความเหมาะสม และ _) 
มีการสนบัสนุนทั0งภายในและภายนอก  

3) ความแตกต่างกันระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการทํางานเป็น
ทมีและองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัการทาํงานเป็นทมี มดีงันี  

เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการทาํงานเป็นทีมนั0นโดยทั�วไปแลว้มีความ
สอดคลอ้งกบัองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัการทาํงานเป็นทีม แต่มีขอ้ที�แตกต่างกนับางประการ คือ ประการแรก 
สาเหตุของการรวมทีมหรือการสร้างทีมนั0น โดยเนื0อหาของมหานิบาตชาดกแลว้บุคคลที�มารวมกนัเป็นทีมหรือ
เป็นสมาชิกภายในทีมจะเป็นผู ้ที� ถูกจริตกันและกัน เป็นผู ้ที� เคยคบหาสมาคมกันมาก่อน หรือที� เ รียกว่า 
บุพเพสันนิวาส คือการอยูร่่วมกนัมาก่อน จึงทาํให้มีผลต่อเนื�องมาถึงปัจจุบนัให้มาเกี�ยวขอ้งสัมพนัธ์กนัอีก อาทิ
เช่น เนื0อหาที� 8.Z.8) (5/63/303-568/4) เนื0อหาที� 8.Z.-) (5/63/303-568/11) ประการที�สอง ดา้นเนื0อหากิจกรรมของ
ทีม โดยเนื0อแทที้�จุดมุ่งหมายของมหานิบาตชาดกแลว้จะมุ่งเนน้กิจกรรมที�ประกอบดว้ยธรรม อาทิเช่น เนื0อหาที� 
8.V.Y) (3/63/155-213/80) ประการที�สาม เป้าหมายของทีม โดยเนื0อแทที้�เป็นจุดมุ่งหมายของมหานิบาตชาดกนั0น 
บุคคลผูม้ารวมกนัเป็นทีมจะมีความปรารถนาดีต่อผูอื้�น มุ่งประโยชน์ของผูอื้�นมากกว่าตนเอง มุ่งที�จะเสียสละ
มากกวา่มุ่งที�จะรับ หรือมุ่งที�จะช่วยเหลือมากกวา่การตอ้งการความช่วยเหลือ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Y.8) (4/63/213-
302/29) และประการที�สี� ดา้นผลลพัธ์หรือผลที�ไดรั้บ โดยเนื0อแทที้�เป็นจุดมุ่งหมายของมหานิบาตชาดกแลว้ บุคคล



 

 

1057 
 

ผูม้ารวมกนัเป็นทีมนั0นจะมุ่งผลตอบแทนที�เป็นนามธรรมมีความสุขทางดา้นจิตใจ หรือบุญกุศล  เป็นตน้ มากกวา่
วตัถุสิ�งของมีทรัพยส์มบติั เป็นตน้ อาทิเช่น  เนื0อหาที� 8._.-) (8/64/205-295/26) 

อีกประการหนึ� งมีขอ้ที�น่าสังเกตเกี�ยวกบัองคป์ระกอบดา้นสมาชิกทีม โดยเฉพาะทีมงานของ
พระโพธิสัตวน์ั0นจะประกอบดว้ยสมาชิกที�ดีมีคุณภาพ  ซึ� งอาจกล่าวสรุปไดด้ว้ยสังฆคุณทั0ง 9 ประการ คือ 8)        
สุปฏิปันโน  เป็นผูป้ฏิบติังานที�มีความรู้ความชาํนาญในงานที�ปฏิบติั สามารถปฏิบติังานไดเ้ป็นอย่างดี มีความ
เรียบร้อยงดงามไดโ้ดยง่าย -) อุชุปฏิปันโน เป็นผูป้ฏิบติังานไดต้รงตามเป้าหมาย หรือเป็นผูป้ฏิบติังานโดยความ
ซื�อตรงเปิดเผยจริงใจไม่ปิดบงัอาํพรางไวว้างใจกันและกนัได้  V) ญายปฏิปันโน เป็นผูป้ฏิบัติงานที�มุ่งบรรลุ
เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล หรือเป็นผูป้ฏิบติังานที�มุ่งแกไ้ขปัญหาและพฒันาตนเอง งานที�
ปฏิบติั และทีมงานใหเ้จริญกา้วหนา้ร่วมกนั  Y) สามีจิปฏิปันโน  เป็นผูป้ฏิบติังานที�รู้และเขา้ใจในบทบาทหนา้ที�
และปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสมกบับทบาทหนา้ที�  Z) อาหุเนยโย  6) ปาหุเนยโย =) ทกัขิเณยโย _) อญัชลีกรณีโย  
เป็นผูป้ฏิบติังานที�สมควรกบัสิ�งตอบแทนทั0งหลายเช่น รางวลั เงินเดือน (=อาหุเนยโย)  การตอ้นรับ การให้ดาํรง
ตาํแหน่ง การเลื�อนตาํแหน่งให้ (=ปาหุเนยโย) บาํเหน็จ บาํนาญ สวสัดิการ (=ทักขิเณยโย) เกียรติยศชื�อเสียง       
การยกยอ่งสรรเสริญ (=อญัชลีกรณีโย) เป็นตน้ที�ไดรั้บตามความเป็นจริง หรือตามผลการปฏิบติังานที�ปรากฏดว้ย
ความเป็นธรรมโดยไม่ถูกเอาเปรียบหรือไปเอาเปรียบผูอื้�น และ9) อนุตตรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ เป็น
ผู ้ปฏิบัติงานที�ทําคุณประโยชน์ต่อทีมได้อย่างเต็มที�  ไม่มีความเสียหาย  เพราะทีมงานของพระโพธิสัตว์
ประกอบดว้ยสมาชิกที�ดีมีคุณภาพที�อาจสรุปไดด้ว้ยสังฆคุณทั0ง 9 ประการนี0 จึงทาํให้เป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
ทีมงานในมิติต่างๆ และบรรลุเป้าหมายที�วางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลไดโ้ดยง่าย สมดว้ยทศันะ
ของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น สตอ๊ท และวอลค์เคอร์ (Stott and Walker) ที�ไดเ้สนอแนะรูปแบบ “Y มิติ” (Four 
dimensions) ในการพฒันาทีมงาน เพื�อเป็นการชี0นาํแนวคิดประกอบการเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของผลการปฏิบติังานของทีมงาน ซึ� งมิติทั0ง 4 ประกอบดว้ย 1) บุคคล (Individual) 2) งาน (Task) 3) 
ทีมงาน (Team) และ 4) องคก์าร (Organization) ดงักล่าวแลว้ 

I.� ความเครียดและความท้อแท้ในการทาํงาน 
')  เนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัความเครียดและความท้อแท้ในการทาํงาน  
8.8) เนื0อหาของเตมิยชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัความเครียดและความทอ้แทใ้นการทาํงาน ปรากฏ

อยู่ Y เนื0อหาไดแ้ก่ 8.8.8) เนื0อหาที�พระเจา้กาสิกราชทรงทาํการปรารถนาพระโอรสโดยปฏิบติัตามแผนการที�
ชาวกรุงพาราณสีไดร่้วมกนัทูลเสนอแนะทุกประการแต่ก็ไม่ได้รับผลตามที�ทรงประสงค์จึงทรงหวั�นวิตกจน
เคร่งเครียดเกิดความทอ้แทพ้ระหฤทยัขึ0น ชาวกรุงพาราณสีก็พากนักราบทูลให้ทรงมีกาํลงัใจที�จะทรงอุตสาหะ
พยามต่อไป จนในที�สุดก็ทรงสมมโนรถดงัที�ตั0งพระหฤทยัไว ้ (1/63/1-74/7) 8.8.-) เนื0อหาที�พระเตมิยกุมารครั0 น
ทอดพระเนตรเห็นพระราชบิดาทาํการลงโทษพวกโจรก็ทรงสะดุง้กลวักลดักลุม้พระหฤทยัไม่ปรารถนาที�จะ
ครองราชยอ์นัเป็นเหตุให้ประพฤติอกุศลกรรมดังกล่าว เพราะทรงเล็งเห็นด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณว่าการ
ครองราชยน์ั0นทาํให้พระองคต์กนรกมาแลว้เป็นระยะเวลาถึง _,555ปี ฝ่ายนางเทพธิดาผูเ้คยเป็นมารดาเมื�อทราบ
ดงันั0นจึงไดม้าปลอบประโลมใหเ้บาพระหฤทยัพร้อมชี0แนะแนวทางปฏิบติั พระเตมิยกุมารก็กลบัไดค้วามอุ่นพระ
หฤทัยมุ่งมั�นที�จะปฏิบัติตามแนวทางนั0นต่อไป (1/63/1-74/28) 8.8.V) เนื0อหาที�พระเจ้ากาสิกราชครั0 นถูกคณะ
พราหมณ์เท็จทูลว่า จะเกิดอนัตราย V ประการคือ อนัตรายแห่งชีวิตพระองค์ อนัตรายแห่งชีวิตพระมเหสี และ
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อนัตรายแห่งเศวตฉัตรหากไม่นาํพระเตมิยกุมารไปประหารชีวิต ก็ทรงเกิดความสะดุง้กลวัหวาดวิตกกงัวลจน
เคร่งเครียดเป็นอยา่งยิ�งไม่มีความสุขในการครองราชสมบติัเพราะเหตุการณ์ดงักล่าว ครั0 นถูกคณะพราหมณ์รบเร้า
บ่อยเขา้ก็ทรงตดัสินพระหฤทยัยอมสละพระโอรสตรัสสั�งให้นาํไปประหารที�ป่าชา้ผีดิบ (1/63/1-74/45) 8.8.Y) 
เนื0อหาที�พระนางจนัทาเทวทีรงมีความทุกขโ์ทมนสัหนกัครํ� าครวญกรรแสงให้พระเตมิยกุมารนั0นเปิดเผยตวัตนที�
แทจ้ริงออกมาเพราะไม่ตอ้งการให้พระเตมิยกุมารสิ0นพระชนม์ ฝ่ายพระเตมิยกุมารแมจ้ะทรงประสบกบัภาวะ
เคร่งเครียดดว้ยเกรงจะมีอนัตรายต่อพระมารดาแต่ก็ทรงมีสติปัญญาเล็งเห็นประโยชน์ที�ยิ�งกว่าขา้งหนา้จึงทรง
อดทนข่มพระหฤทยัไวค้รั0 นไดอ้อกบวชบรรลุคุณพิเศษแลว้จึงไดโ้ปรดพระมารดาและชนทั0งหลายให้บงัเกิดใน
พรหมโลกไดทุ้กคน ซึ�งอาจจดัเป็นการบริหารความเครียดในเชิงบวกเพื�อก่อใหเ้กิดการพฒันา (1/63/1-74/52) 

8.-) เนื0อหาของมหาชนกชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัความเครียดและความทอ้แทใ้นการทาํงาน
ปรากฏอยู ่Z เนื0อหาไดแ้ก่ 8.-.8) เนื0อหาที�พระโปลชนกครั0นถูกพระเจา้อริฏฐชนกผูเ้ป็นพระเชษฐาไดท้าํการจบักุม
จองจาํไวด้ว้ยเครื�องจองจาํอยา่งแน่นหนา แมจ้ะถูกใส่ร้ายประสบเคราะห์ถึงเพียงนี0 แต่ก็มิไดท้รงทอ้แทพ้ระหฤทยั
ที�จะไดรั้บอิสรภาพ ซึ� งต่อมาก็ทรงสามารถหลบหนีไปอยูช่ายแดนทาํการรวบรวมพลนิกายยกมาชิงเอาพระราช
สมบติัจากพระเชษฐาจนสาํเร็จ ซึ�งอาจจดัเป็นการบริหารความเครียดในเชิงบวกเพื�อก่อใหเ้กิดการพฒันา (2/63/75-
154/6) 8.-.-) เนื0อหาที�พระอคัรมเหสีของพระเจา้อริฏฐชนกผูท้รงครรภค์รั0 นไดท้ราบข่าววา่พระอริฏฐชนกทรง
สิ0นพระชนมก์ลางสนามรบเหล่าขา้ศึกไปบุกมาประชิดเมืองแลว้แมท้รงมีความทุกขโ์ทมนสัก็มิไดท้รงทอ้แทพ้ระ
หฤทยัไดท้าํการเก็บสิ�งมีค่าที�พอจะซ่อนพาเอาไปไดแ้ลว้ปลอมเป็นนางทาสีเสด็จหนีออกจากพระราชวงัไปยงันคร
กาลจัมปากะได้สําเร็จ(2/63/75-154/13) 8.-.V) เนื0 อหาที�พระมหาชนกครั0 นเรือได้เกิดอุบัติเหตุอับปางลงใน
ท่ามกลางมหาสมุทรผูค้นทั0งหลายจมหายตายไปหมดสิ0นเหลือแต่พระองคผ์ูเ้ดียวที�วา่ยนํ0 าอยู ่แมจ้ะมองไม่เห็นฝั�ง
แต่ก็มิได้หวาดหวั�นทอ้แทพ้ระหฤทยัมุ่งว่ายนํ0 าต่อไปยงัเมืองมิถิลา ครั0 นต่อมาถูกนางเทพธิดาเมขลามาทาํการ
ทดสอบใหเ้ลิกละความตั0งใจแต่ก็ยงัคงยึดมั�นในปณิธานอนัแน่วแน่ของพระองคจ์นสามารถถึงที�หมายโดยสวสัดิ
ภาพได ้(2/63/75-154/31) 8.-.Y) เนื0อหาที�พระมหาชนกครั0นไดท้รงครองราชยแ์ลว้ทอดพระเนตรดูพระราชสมบติั
ของพระองคจึ์งไดต้รัสปรารถถึงอานิสงส์ของความเพียรของพระองค ์ซึ� งสรุปใจความไดว้่า คนฉลาดไม่พึงเบื�อ
หน่ายแมจ้ะประสบความทุกขย์ากลาํบากปางตายก็ควรยดึมั�นเป้าหมายที�วางไว ้เพราะคนส่วนใหญ่ครั0นประสบกบั
ความทุกข์ยากลาํบากก็พากนัเลิกลม้ความตั0งใจที�จะบรรลุเป้าหมายที�วางไว ้หรือครั0 นประสบเขา้กบัความสุข
สนุกสนานก็พาหลงระเริงจนละทิ0งเป้าหมายที�วางไวเ้สีย  เป้าหมายที�วางไวน้ั0นจะสาํเร็จไดด้ว้ยความมุ่งมั�นไม่เบื�อ
หน่ายทอ้แทเ้พียรกระทาํอย่างชาญฉลาด แต่มิไดส้าํเร็จเพราะเพียงแค่นึกคิดหรือออ้นวอนเอา (2/63/75-154/52) 
8.-.Z) เนื0อหาที�เหล่าขา้ราชบริพารและชาวเมืองมิถิลาโดยเฉพาะพระนางสีวลีนั0นครั0นพระมหาชนกทรงผนวชเป็น
บรรพชิตเสด็จออกจากพระราชวงัก็พากนัออกติดตามทาํการครํ� าครวญปริเวทนาการต่างๆ เพื�อให้พระมหาชนก
นั0นเสด็จกลบัเพราะไม่อยากพลดัพรากจากพระมหาชนก แต่พระมหาชนกก็ไดต้รัสอธิบายชี0แจงให้ชนทั0งหลายมี
สติปัญญาเขา้ใจคลายความเครียดที�เกิดจากการยดึมั�นถือมั�นอยา่งเป็นลาํดบัขั0นตอน  จนในที�สุดชนทั0งหลายมีพระ
นางสีวลีเป็นตน้ก็สามารถเขา้ใจและยอมรับความเป็นจริงทาํการราชาภิเษกพระทีฆาวุกุมารขึ0นครองราชยแ์ทน
พระมหาชนก ฝ่ายพระนางสีวลีทรงคลายความโทมนสัเสียไดแ้ลว้เสด็จออกผนวชบาํเพญ็สมณธรรมเช่นเดียวกนั
กบัพระมหาชนก ซึ�งอาจจดัเป็นการบริหารความเครียดในเชิงบวกเพื�อก่อใหเ้กิดการพฒันา (2/63/75-154/74)  
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8.V) เนื0อหาของสุวรรณสามชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัความเครียดและความทอ้แทใ้นการทาํงาน
ปรากฏอยู ่Y  เนื0อหาไดแ้ก่ 8.V.8) เนื0อหาที�พระสุวรรณสามแมจ้ะมีความเศร้าโศกเสียใจจนร้องไห้ที�บิดามารดาทั0ง
สองถูกพิษงูจนตาบอดทั0งสองขา้ง แต่ก็ไดคิ้ดในแง่บวกจนหัวเราะออกมาเพราะจะไดบ้าํรุงเลี0ยงท่านทั0งสองตอบ
แทนบุญคุณ และไดป้ลอบโยนใหท่้านทั0งสองคลายความเศร้าโศกแลว้พาไปยงัอาศรมบททาํการอุปถมัภบ์าํรุงให้
อยูอ่ยา่งผาสุกไม่ให้ทอ้แทท้อดอาลยัในชีวิต ซึ� งอาจจดัเป็นการบริหารความเครียดในเชิงบวกเพื�อก่อให้เกิดการ
พฒันา (3/63/155-213/28) 8.V.-) เนื0อหาที�พระเจา้ปิลยกัขราชครั0นไดส้ดบัคาํบ่นเพอ้ของพระสุวรรณสามที�ใกลจ้ะ
สิ0นใจดว้ยความห่วงใยและวติกกงัวลจนเคร่งเครียดเกี�ยวกบัความเป็นอยูข่องบิดามารดาทั0งสองภายหลงัจากที�ตน
ตายไปแลว้ ก็ทรงปรารถนาจะปลอบโยนให้เบาใจเพื�อผ่อนคลายความกงัวลหรือความเครียดดงักล่าว จึงไดต้รัส
รับเป็นภาระในการเลี0ยงดูท่านทั0งสองโดยมิใหเ้ดือดร้อนใจใดๆ (3/63/155-213/52) 8.V.V) เนื0อหาที�นางเทพธิดาพสุ
นธรีไดม้าปลอบโยนพระเจ้าปิลยกัขราชให้คลายความเศร้าโศกเสียพระหฤทยัและคลายความเครียดต่อการที�
จะตอ้งตกนรกเพราะการกระทาํผิดต่อพระสุวรรณสาม โดยการทูลแนะแนวแนวทางที�ควรปฏิบติัอนัจะทาํให้ได้
เสด็จไปสู่สวรรคไ์ด ้ฝ่ายพระเจา้ปิลยกัขราชครั0 นสดบัแลว้ก็ทรงไดรั้บความเบาพระหฤทยัและรับเอาคาํของนาง
เทพธิดามาปฏิบติัแต่โดยดี (3/63/155-213/66) 8.V.Y) เนื0อหาที�พระเจา้ปิลยกัขราชไดป้ลอบโยนพระทุกลูดาบสและ
ปาริกาดาปสินีทั0งสองให้คลายความเศร้าโศกเสียใจเนื�องจากการตายของพระสุวรรณสาม และคลายความวิตก
กังวลจนเคร่งเครียดเกี�ยวกับความเป็นอยู่ของตนภายหลงัจากที�พระสุวรรณสามตายไปแล้ว โดยจะรับอาสา
ปรนนิบติัเลี0ยงดูท่านทั0งสองใหไ้ดรั้บความผาสุกเช่นเดียวกบัพระสุวรรณสามต่อไป (3/63/155-213/75)  

8.Y) เนื0อหาของเนมิราชชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับความเครียดและความท้อแทใ้นการทาํงาน 
ปรากฏอยู่ -  เนื0อหาได้แก่ 8.Y.8) เนื0อหาที�พระเจ้ามฆเทวราชและเหล่าพระราชาองค์ต่อๆ มาทั0 งหลายทรง
ครองราชยเ์ป็นระยะเวลายาวนานจนมีพระชนมายถึุง 86_,555 ปี ครั0 นพระเกศาที�ดาํสนิทไดเ้ปลี�ยนสภาพเป็นพระ
เกศาหงอกก็ทรงเกิดความวิตกกังวลจนเคร่งเครียดว่า พระองค์นั0 นชราภาพแลว้ ความตายปรากฏเหมือนอยู่
ตรงหน้าผาก และจกัมาถึงในเวลาอนัไม่ชา้นี0  แต่ต่อมาก็ทรงไดใ้ชส้ติปัญญาพิจารณาเห็นถึงความไม่ย ั�งยืนของ
สงัขารตามกฎไตรลกัษณ์ (ความไม่เที�ยง ความทนอยูส่ภาพเดิมไดไ้ม่นาน และความไม่มีตวัตนที�แทจ้ริง) ไม่ยดึมั�น
ถือมั�นในสิ�งทั0งหลายอนัจะทาํให้เกิดความเครียด แลว้ทรงสละราชสมบติัออกผนวชเป็นฤๅษีบาํเพญ็เพียรทางจิต
อยู ่ณ อุทยานอมัพวนัจนสามารถบรรลุฌานอภิญญาและสมาบติั ครั0 นสิ0นพระชนมแ์ลว้ก็ไปบงัเกิดในพรหมโลก 
ซึ�งอาจจดัเป็นการบริหารความเครียดในเชิงบวกเพื�อก่อใหเ้กิดการพฒันา (4/63/213-302/5) 8.Y.-) เนื0อหาที�พระเจา้
เนมิราชครั0นทรงครองราชยม์าไดถึ้ง 86_,555 ปี ไดท้รงรับทราบถึงการที�พระเกศาที�ดาํสนิทของพระองคไ์ดเ้ปลี�ยน
สภาพเป็นพระเกศาหงอกแลว้ก็ทรงเกิดความวิตกกังวลจนเคร่งเครียดว่า พระองค์นั0นชราภาพแลว้ ความตาย
ปรากฏเหมือนอยู่ตรงหน้าผาก และจกัมาถึงในเวลาอนัไม่ชา้นี0   แต่ต่อมาก็ทรงไดใ้ชส้ติปัญญาพิจารณาเห็นถึง
ความไม่ย ั�งยนืของสงัขารตามกฎไตรลกัษณ์ (ความไม่เที�ยง ความทนอยูส่ภาพเดิมไดไ้ม่นาน และความไม่มีตวัตน
ที�แทจ้ริง) ไม่ยึดมั�นถือมั�นในสิ�งทั0งหลายอนัจะทาํให้เกิดความเครียด แลว้ทรงสละราชสมบติัออกผนวชเป็นฤๅษี
บาํเพญ็เพียรทางจิตอยู ่ณ อุทยานอมัพวนัจนสามารถบรรลุฌานสิ0นพระชนมแ์ลว้ก็ไปบงัเกิดในพรหมโลก ซึ� งอาจ
จดัเป็นการบริหารความเครียดในเชิงบวกเพื�อก่อใหเ้กิดการพฒันา (4/63/213-302/58) 

8.Z) เนื0อหาของมโหสถชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับความเครียดและความท้อแทใ้นการทาํงาน  
ปรากฏอยู ่ 6  เนื0อหาไดแ้ก่ 8.Z.8) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชนั0นทรงพระสุบินเห็นกองเพลิง Z กอง ที�มุมพระลาน
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หลวงทั0ง Y และตรงกลางพระลานหลวง แต่กองเพลิงที�อยู่ตรงกลางนั0นไดลุ้กโชติช่วงไปจนถึงพรหมโลก คน
เทวดามารและพรหมทั0งหลายต่างพากนัมาบูชา ครั0 นทรงพระสุบินดงันี0 ก็ทรงเกิดวิตกกงัวลหวาดหวั�นพระหฤทยั
จนเคร่งเครียดเป็นกาํลงัวา่จะเกิดเหตุร้ายต่อพระชนม์ชีพหรือราชสมบติัของพระองค์ จึงไดต้รัสปรึกษาหาทาง
แก้ไขกับเหล่าบัณฑิตทั0 ง Y  เสนกบัณฑิตจึงได้ทูลให้คลายความวิตกกังวลโดยทูลว่าเป็นนิมิตที�จะได้คนผูมี้
สติปัญญาเหนือคนมารับใช ้พระเจา้วเิทหราชครั0นทรงสดบัจึงไดค้วามเบาพระหฤทยัคลายความวติกกงัวลเกิดเป็น
ความโสมนสัแทน (5/63/303-568/V) 8.Z.-) เนื0อหาที�พระเจา้วเิทหราชถูกเทวดาทูลถามปัญหาพร้อมกบัการคุกคาม
ดว้ยมรณภยัหากไม่ทรงสามารถแกไ้ด ้ ครั0 นตรัสแกไ้ม่ไดก็้ทรงหวาดหวั�นพระหฤทยัเกิดความเครียดเป็นอยา่งยิ�ง
จึงไดต้รัสขอผอ่นผนักบัเทวดาไม่ให้ตอ้งเทวทณัฑส์ักวนัหนึ�ง โดยจะไปตรัสถามกบัเหล่าบณัฑิตทั0ง Y แลว้นาํมา
ตรัสแกใ้นวนัรุ่งขึ0น ครั0นทรงตรัสถามปัญหาดงักล่าวกบัเหล่าบณัฑิตทั0ง Y แต่ปรากฏวา่ไม่มีใครสามารถแกไ้ดก็้ยิ�ง
ทรงเครียดหนกัขึ0นไปอีกและไม่อาจแกปั้ญหาไดแ้มใ้นคืนที�สอง  ครั0 นในคืนถดัไปเทวดาไดแ้นะนาํให้ตรัสเรียก
พระมโหสถมาทูลแกถ้วายจึงไดต้รัสสั�งใหเ้หล่าอมาตยไ์ปดาํเนินการตามนั0น และเมื�อพระมโหสถไดม้าเฝ้าและทูล
แกปั้ญหาไดจึ้งทรงไดค้วามเบาพระหฤทยัและทรงเขา้ใจพระมโหสถไดอ้ยา่งถูกตอ้งพร้อมกบัตรัสมอบตาํแหน่ง
และรางวลัให้แก่พระมโหสถเพื�อรับราชการช่วยพัฒนาบ้านเมืองต่อไป ซึ� งอาจเปรียบได้กับการบริหาร
ความเครียดในเชิงบวกเพื�อก่อให้เกิดการพฒันา (5/63/303-568/100) 8.Z.V) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชครั0 นสดบั
ข่าวการยกทพัมาของพระเจา้จุลนีพรหมทตัถึง 8_ อกัโขภิณีก็ทรงหวาดหวั�นพระหฤทยัเกิดความเครียดเป็นอยา่ง
ยิ�ง ตรัสบ่นเพอ้อยูก่บัเหล่าบณัฑิตทั0ง Y เป็นตน้วา่ ชีวิตของพวกเราจะไม่มีละพรุ่งนี0  พระเจา้จุลนีพรหมทตัคงตอ้ง
ฆ่าพวกเราทั0งหมดแน่ ฝ่ายพระมโหสถได้ทราบความจึงได้มาทูลให้เบาพระหฤทยัคลายความเครียด โดยทูล
รับรองวา่จะขบัไล่พวกขา้ศึกไปใหห้มดสิ0นเหมือนคนเงื0อกอ้นดินไล่กาใหห้นีไปหรือขึ0นธนูไล่ลิงให้หนีไปฉะนั0น 
เพราะไดเ้ตรียมการป้องกนัประเทศไวเ้ป็นอยา่งดีแลว้ พระเจา้วเิทหราชจึงค่อยเบาพระหฤทยั (5/63/303-568/156) 
8.Z.Y) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชไม่ทรงเชื�อคาํทูลเตือนของพระมโหสถไดเ้สด็จไปยงัพระนครอุตรปัญจาละเพื�อ
อภิเษกสมรสกบัพระนางปัญจาลจนัที ครั0 นถูกกองทพัถึง 8_ อกัโขภิณีของพระเจา้จุลนีพรหมทตัลอ้มจบัเพื�อจะ
ปลงพระชนม ์ก็ทรงกลวัต่อมรณภยัวติกกงัวลจนเคร่งเครียดเกิดเป็นความทอ้แทท้อดอาลยัในชีวิต ตรัสบ่นเพอ้อยู่
กบัเหล่าบณัฑิตทั0ง Y เป็นตน้วา่ มีใจสั�น  ปากแหง้ผาก ใจร้อนเหมือนเตาช่างทอง  ฝ่ายพระมโหสถก็ไดถื้อโอกาส
ทูลสั�งสอนโดยประการต่างๆเช่นกนั ครั0 นไดถ้วายคาํสั�งสอนแลว้ก็ไดทู้ลให้เบาพระหฤทยัคลายความเดรียด โดย
ทูลรับรองวา่จะไม่มีอนัตรายใดๆ ซํ0 ายงัจะไดพ้ระนางปัญจาลจนัทีมาเป็นพระมเหสีอีกดว้ย พระเจา้วิเทหราชจึง
ค่อยเบาพระหฤทยั (5/63/303-568/219) 8.Z.Z) เนื0อหาที�เหล่าบณัฑิตทั0งสี�มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้ครั0 นถูกกองทพัถึง 
8_ อกัโขภิณีของพระเจา้จุลนีพรหมทตัลอ้มจบัเพื�อจะฆ่าให้ตาย ก็กลวัต่อมรณภยัวิตกกงัวลจนเคร่งเครียดเป็น
อยา่งยิ�ง เกิดความทอ้แทใ้จกล่าวบ่นเพอ้กะกนัและกนัโดยประการต่างๆ  ครั0 นพระมโหสถบอกอุบายให้พน้จาก
มรณภยัจึงไดค้วามเบาใจคลายความทุกขโ์ทมนสัลงได ้(5/63/303-568/224) 8.Z.6) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตั
ครั0 นทรงทราบว่าพระมโหสถได้ให้เหล่าบริวารจับพระมารดา พระมเหสี พระโอรสและพระธิดาไปเป็นตัว
ประกนัก็ทรงมีความทุกขแ์ละโทมนสัดว้ยทรงเกรงว่าพระมโหสถจะทาํร้ายชนเหล่านั0น ทอ้แทพ้ระหฤทยัที�จะ
เอาชนะพระมโหสถ พระมโหสถจึงไดป้ลอบประโลมใหพ้ระเจา้จุลนีพรหมทตัไดเ้บาพระหฤทยัโดยทูลรับรองวา่
จะไม่มีอนัตรายใดๆ เกิดแก่ชนเหล่านั0นเพราะเพียงตอ้งการจะแสดงใหท้ราบถึงสติปัญญาความสามารถของตนเอง
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มิได้มุ่งจะทําร้ายเบียดเบียน พระเจ้าจุลนีพรหมทัตจึงได้เบาพระหฤทัยคลายความกังวลและเลื�อมใสใน
พระมโหสถแลว้ตกลงทาํสนัถวไมตรีไม่รบราวกีนัอีกต่อไป (5/63/303-568/240)  

8.6) เนื0อหาของภูริทัตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับความเครียดและความท้อแท้ในการทาํงาน  
ปรากฏอยู่ Z เนื0อหาไดแ้ก่ 8.6.8) เนื0อหาที�พระโอรสของพระเจ้ากรุงพาราณสีครั0 นพระเจา้กรุงพาราณสีเสด็จ
สวรรคตแลว้ก็ทรงไดรั้บการอภิเษกเป็นพระราชาและไดต้รัสชวนนางนาคมาณวิกาไปอยูด่ว้ยกนัที�กรุงพาราณสี 
แต่นางนาคมาณวิกานั0นเป็นนาคแมมี้ความปรารถนาแต่ก็ไม่อาจอยูก่บัมนุษยเ์ป็นจาํนวนมากไดจึ้งเกิดความเศร้า
โศกโทมนสัดว้ยความพลดัพรากจากพระสวามีและบุตรธิดา อีกทั0งเกิดหวั�นวิตกกงัวลจนเคร่งเคียดเกี�ยวกบัความ
เป็นอยูข่องบุตรธิดาเพราะมีชาติเป็นนํ0 าอาจเสียชีวิตในระหวา่งการเดินทางได ้ฝ่ายพระเจา้กรุงพาราณสีเมื�อทราบ
ดงันั0นก็ทรงปลอบประโลมให้นางนาคมาณวิกาไดเ้บาใจคลายกงัวลโดยจะทรงกระทาํตามที�นางนาคมาณวิกา
แนะนาํทุกประการ (6/64/1-122/9) 8.6.-) เนื0อหาที�ชาวกรุงพาราณสีทั0งหลายครั0 นเห็นพวกนาคแผ่พงัพานหายใจ
ฟู่ ๆอยูใ่นสถานที�ต่างๆ มีเรือน สระนํ0 า ถนน ทางแยก ตน้ไม ้เป็นตน้ก็สะดุง้หวาดกลวัต่ออนัตราย เกิดความวิตก
กงัวลจนเคร่งเครียดเกี�ยวกบัความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น ไม่อาจทาํกิจตามปกติของตนได ้จึงพากนัไปร้อง
ทุกข์ต่อพระเจา้กรุงพาราณสี ฝ่ายพระเจา้กรุงพาราณสีและเหล่าพระมเหสีก็ทรงประสบเหตุคลา้ยๆกนั จึงไดท้าํ
การปลอบโยนชาวกรุงพาราณสีทั0งหลายใหเ้บาใจโดยจะส่งพระธิดาใหอ้ภิเษกสมรสกบัทา้วธตรฐ ชาวกรุงพาราณ
สีทั0งหลายจึงไดเ้บาใจและแยกยา้ยกนักลบับา้นเรือนของตน (6/64/1-122/23) 8.6.V) เนื0อหาที�พราหมณ์เนสาทได้
ชวนนายโสมทตับุตรชายกลบัมายงัถิ�นมนุษยค์รั0นกลบัมาแลว้อตัภาพที�เป็นทิพยก็์ไดอ้นัตราธานหายไป ผา้นุ่งห่ม
ที�สวมใส่ก็กลายเป็นชุดเดิมที�เคยใช ้นายโสมทตัประสบเหตุดงันี0 จึงเกิดความเสียดายทิพยสมบติัเป็นอยา่งยิ�งจนมี
ความเครียดขึ0นมาในทนัใดไดก้ล่าวโทษบิดาว่าเป็นตวัการที�ทาํให้เกิดเหตุดงันี0  ฝ่ายพราหมณ์เนสาทก็ไดป้ลอบ
ประโลมบุตรวา่อยา่ไดว้ติกกงัวลเมื�อมีฝูงมฤคก็ไม่ตอ้งกลวัอดตายเพราะสามารถล่าเหล่ามฤคเลี0ยงชีพได ้และเมื�อ
กลบัไปยงัเรือนครั0นถูกภริยาโกรธแลว้บ่นวา่ถึงการที�ตนนั0นไม่รับแกว้มณีจากพระภูริทตั ก็ไดป้ลอบประโลมภริยา
โดยทาํนองเดียวกนั (6/64/1-122/53) 8.6.Y) เนื0อหาที�ครุฑครั0นทราบวา่ตนเองไดถ้อนตน้ไทรที�อยูท่า้ยที�จงกรมของ
พระดาบสมาดว้ยก็เกิดความวิตกกงัวลไม่สบายใจต่อการกระทาํดงักล่าวดว้ยความเกรงกลวัต่อบาป และเพื�อจะ
บรรเทาความไม่สบายใจนั0นจึงไดแ้ปลงเป็นมาณพแลว้เขา้ไปกราบเรียนถามพระดาบส ฝ่ายพระดาบสก็ไดต้อบวา่
อกุศลกรรมไม่มีทั0งแก่นาคและครุฑเพราะไม่มีเจตนาจะทาํลายตน้ไทร ครุฑจึงเบาใจไดค้วามรู้และถวายมนต์
อาลมัพายน์เพื�อบูชาพระดาบส ซึ�งอาจจดัเป็นการบริหารความเครียดในเชิงบวกเพื�อก่อให้เกิดการพฒันา (6/64/1-
122/55) 8.6.Z) เนื0อหาที�พระนางสมุททชาไดท้รงสุบินเป็นลางร้ายพร้อมกนันั0นพระภูริทตัก็มิไดเ้ขา้มาเฝ้าเหมือน
เช่นเคยจึงทรงเกิดความกลดักลุม้พระหฤทยัเป็นอนัมากพระพกัตร์เกรียมดาํไม่ตรัสปราศรัยเช่นปกติผ่านมาเป็น
เวลาถึงหนึ�งเดือน แมเ้หล่านาคบริษทัของพระภูริทตัครั0นไดท้ราบวา่พระภูริทตัไดห้ายตวัไปต่างก็พากนัครํ� าครวญ
รําพึงรําพนัหวั�นวติกกงัวลจนเคร่งเครียดดว้ยเกรงจะมีอนัตรายเกิดแก่พระภูริทตั  ฝ่ายพระโอรสและพระธิดาทั0งสี�
มีพระสุทสัสนนาคราชเป็นตน้แมมี้ความวติกกงัวลดว้ยความปลอดภยัของพระภูริทตัก็ไดข้่มใจแลว้ทาํการปลอบ
ประโลมพระนางสมุททชาและเหล่านาคบริษทัให้เบาใจ โดยการอาสาออกไปตามหาภูริทตัและรับรองว่าจะได้
เห็นพระภูริทตัภายใน  7 วนั (6/64/1-122/79)  

8.=) เนื0อหาของจนัทกุมารชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัความเครียดและความทอ้แทใ้นการทาํงาน 
ปรากฏอยู ่_ เนื0อหาไดแ้ก่ 8.=.8) เนื0อหาที�ชนชาวพระราชวงัทั0งหลายครั0นไดท้ราบเรื�องที�พระเจา้เอกราชและกณัฑ
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หาลพราหมณ์จะทาํการจบัคนและสตัวมี์พระจนัทกมุารเป็นตน้บูชายญั ก็ตกใจกลวัหวั�นวิตกต่อมรณภยัพากนัร้อง
ครํ� าครวญดว้ยเสียงอนัดงั (7/64/123-204/16) 8.=.-) เนื0อหาที�พระบิดาและพระมารดาของพระเจา้เอกราชครั0 นได้
ทราบข่าววา่พระเจา้เอกราชไดจ้บัคนและสัตวมี์พระจนัทกุมารเป็นตน้มาทาํการบูชายญัก็เกิดความกลดักลุม้พระ
หฤทยัเป็นอนัมาก โดยเฉพาะพระมารดาทรงกรรแสงครํ� าครวญโดยประการต่างๆ พากนัเร่งเสด็จมากล่าวสอน
พระเจา้เอกราชให้เลิกลม้การกระทาํดงักล่าว แต่พระเจา้เอกราชก็ยงัคงทรงยึดมั�นในความเห็นผิดไม่ยอมเปลี�ยน 
(7/64/123-204/26) 8.=.V) เนื0อหาที�พระจนัทกมุารครั0นทราบวา่พระเจา้เอกราชจะทาํการฆ่าพระองคพ์ร้อมดว้ยคน
และสตัวท์ั0งหลายเพื�อบูชายญัก็ทรงเกิดความวิตกกงัวลจนเคร่งเครียด จึงทูลออ้นวอนชี0แจงกบัพระเจา้เอกราชให้
ทรงปล่อยพระองคพ์ร้อมดว้ยชนเหล่านั0น ฝ่ายพระเจา้เอกราชก็ทรงเกิดความทุกขโ์ทมนสัปานประหนึ� งว่าพระ
อุระจะแตกดว้ยทรงสงสารในพระโอรสจึงตรัสให้ปล่อยพระจนัทกุมารพร้อมดว้ยคนและสัตวท์ั0 งหลายให้เป็น
อิสระ แต่ภายหลงัถูกกณัฑหาลพราหมณ์ทูลยยุงก็ตรัสสั�งใหจ้บัมาอีก (7/64/123-204/33) 8.=.Y) เนื0อหาที�พระจนัท
กมุารครั0นไดทู้ลออ้นวอนชี0แจงกบัพระเจา้เอกราชใหท้รงปล่อยพระองคพ์ร้อมดว้ยคนและสตัวท์ั0งหลายแต่ก็ไร้ผล
จึงไดก้ล่าวกบัขา้ราชบริพารทั0งหลายให้ช่วยกนักราบทูลวิงวอนแต่ปรากฏว่าไม่มีใครกลา้กราบทูลดว้ยเกรงพระ
ราชอาชญาจึงทรงเกิดความทอ้แทพ้ระหฤทยับ่นเพอ้โดยประการต่างๆ เป็นตน้วา่ ไม่น่าเกิดมาในราชตระกลู น่าจะ
เกิดมาในตระกลูนายช่างรถจะดีกวา่จะไดไ้ม่ตอ้งมาถูกฆ่าในวนันี0  เป็นตน้ (7/64/123-204/45) 8.=.Z) เนื0อหาที�พระ
วสุลราชนัดดาทรงทราบถึงการที�พระเจา้เอกราชจบัพระบิดาพร้อมทั0งคนและสัตวท์ั0งหลายมาบูชายญัก็ทรงเกิด
ความทุกขแ์ละโทมนสัหวั�นวิตกกงัวลจนเคร่งเครียด จึงไดทู้ลออ้นวอนชี0แจงกบัพระเจา้เอกราชให้ทรงปล่อยชน
เหล่านั0น ฝ่ายพระเจา้เอกราชก็ทรงเกิดความทุกขโ์ทมนสัปานประหนึ�งวา่พระอุระจะแตกดว้ยทรงสงสารในพระ
นัดดาจึงตรัสให้ปล่อยพระจนัทกุมารพร้อมด้วยคนและสัตวท์ั0 งหลายให้เป็นอิสระ แต่ภายหลงัถูกกณัฑหาลพ
ราหมณ์ทูลยยุงก็ตรัสสั�งให้จบัมาอีก (7/64/123-204/47) 8.=.6) เนื0อหาที�พระนางโคตมีผูเ้ป็นพระราชมารดาของ
พระจนัทกมุาร พระนางจนัทาเทวผีูเ้ป็นอคัรมเหสีของพระจนัทกมุารและพระชายาของพระจนัทกมุารอีก =55 นาง
เมื�อพระจนัทกมุารพร้อมดว้ยคนและสตัวท์ั0งหลายถูกบงัคบันาํไปสู่สถานที�บูชายญัต่างก็เกิดความหวาดหวั�นพระ
หฤทยัไดรั้บความทุกขแ์ละโทมนสัหวั�นวติกกงัวลจนเคร่งเครียดไดร้้องไหค้รํ� าครวญทูลออ้นวอนชี0แจงกบัพระเจา้
เอกราชให้ทรงปล่อยชนเหล่านั0น แต่พระเจา้เอกราชก็ยงัทรงยึดมั�นในความเห็นผิดไม่ยอมเปลี�ยน (7/64/123-
204/50) 8.=.=) เนื0อหาที�ชาวเมืองบุปผวดีผูมี้ความเคารพรักต่อชนทั0งหลายมีพระจนัทกมุารเป็นตน้ครั0นไดท้ราบถึง
การที�พระเจา้เอกราชตรัสสั�งให้กณัฑหาลพราหมณ์จบัคนและสัตวท์ั0งหลายมาบูชายญัต่างก็เกิดความไม่สบายใจ
หวั�นวติกกงัวลจนเคร่งเครียด พากนัรวมกลุ่มร้องอื0ออึงพรํ� าเพอ้โดยประการต่างๆ ติดตามสถานการณ์ไปในที�นั0นๆ 
(7/64/123-204/51) 8.=._) เนื0อหาที�พระนางจนัทาเทวคีรั0 นไม่อาจให้พระเจา้เอกราชละทิ0งความเห็นผิดไดจึ้งไดต้ั0ง
สัจจกิริยาขอความช่วยเหลือจากสมณพราหมณ์ผูท้รงฤทธิ� และเหล่าทวยเทพ  ฝ่ายทา้วสักกเทวราชทรงทราบถึง
ความทุกขแ์ละโทมนสัของพระนางจนัทาเทวแีละชาวเมืองบุปผวดีคนอื�นๆ จึงเสด็จลงมาช่วยเหลือโดยการทรมาน
พระเจา้เอกราชและกณัฑหาลพราหมณ์ใหป้ล่อยพระจนัทกมุารพร้อมดว้ยคนและสัตวท์ั0งหลายทาํให้ชาวเมืองบุป
ผวดีทั0งหลายไดรั้บความสบายใจคลายความทุกขโ์ทมนสัลงได ้(7/64/123-204/60) 

8._) เนื0อหาของมหานารทกสัสปชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัความเครียดและความทอ้แทใ้นการ
ทาํงานปรากฏอยู่  Z เนื0อหาไดแ้ก่ 8._.8) เนื0อหาที�นายวีชกะครั0 นไดรั้บความลาํบากจากการดาํเนินชีวิตประจาํวนั
และประจวบเขา้กบัการไดฟั้งมิจฉาทิฐิของคุณาชีวกวา่บาปบุญไม่มีเป็นตน้ก็ไดเ้กิดความเครียดจนทอ้แทใ้จต่อการ
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ทาํคุณงามความดีของตน ทูลบ่นเพอ้กบัพระเจา้องัคติราชใหท้รงทราบถึงการที�ตนนั0นไม่ไดรั้บผลของกศุลกรรมที�
ไดท้าํมาในชาติที�แลว้และในชาติปัจจุบนั (8/64/205-295/20) 8._.-) เนื0อหาที�พระเจา้องัคติราชครั0 นไดฟั้งมิจฉาทิฐิ
จากคุณาชีวกก็เกิดความร้อนพระหฤทยัขึ0นวา่พระองค์นั0นไดท้าํสิ�งที�ไม่เป็นประโยชน์มาเป็นเวลานาน แต่นี0 จะ
เที�ยวทาํอกุศลกรรมต่างๆตามแต่จะประสงค ์เพราะวา่บาปบุญไม่มี แลว้ก็ทรงกระทาํดงันั0น เหล่าชาวกรุงมิถิลา
ครั0 นทราบวา่พระเจา้องัคติราชไดเ้ที�ยวก่ออกุศลกรรมทาํความชั�วมีการฉุดคร่าหญิงสาวและเด็กหญิงเป็นตน้ก็พา
กนัไม่สบายใจหวาดหวั�นพลนัวติกกงัวลต่อความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของตนจนเคร่งเครียด ครั0 นต่อมา
ไดท้ราบวา่พระนางรุจาราชธิดาทรงไดท้าํการทูลแสดงธรรมแก่พระเจา้องัคติราชเพื�อจะให้ละมิจฉาทิฐิจึงค่อยได้
ความเบาใจ (8/64/205-295/27) 8._.V) เนื0อหาที�พระนางรุจาราชธิดาครั0 นทรงทราบเรื� องที�พระบิดาได้ยึดเอา
ความเห็นผิดเที�ยวก่ออกศุลกรรมทาํความชั�วดงักล่าวก็ทรงพลอยไม่สบายพระหฤทยัหวาดหวั�นพลนัวิตกกงัวลต่อ
นิรยภยัของพระบิดาและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนจึงไดด้าํเนินการชี0แจงแสดงธรรมแก่
พระราชบิดาเพื�อใหท้รงละมิจฉาทิฐิ (8/64/205-295/30) 8._.Y) เนื0อหาที�พระนางรุจาราชธิดาครั0นไม่อาจให้พระเจา้
องัคติราชละทิ0งความเห็นผิดไดจึ้งไดต้ั0งสัจจกิริยาขอความช่วยเหลือ  ฝ่ายพระพรหมนารทกสัสปะทราบถึงเหตุ
ดงักล่าวจึงไดล้งมาช่วยเหลือพระนางรุจาราชธิดาและชาวกรุงมิถิลาทั0งหลายโดยการทรมานพระเจา้องัคติราชให้
ทรงละทิ0งมิจฉาทิฐิ ฝ่ายพระเจ้าองัคติราชครั0 นถูกพระนารทกัสสปะทูลสอนก็ทรงละทิ0งมิจฉาทิฐิและยึดเอา
สัมมาทิฐิดงัเดิม ชาวกรุงมิถิลาทั0งหลายจึงไดรั้บความสบายใจคลายความเครียดลงได ้(8/64/205-295/46) 8._.Z) 
เนื0อหาที�พระเจา้องัคติราชครั0นถูกพระพรหมนารทกสัสปะคุกคามดว้ยนิรยภยัก็ทรงเกิดความหวาดหวั�นพระหฤทยั
สะดุง้กลวัต่อนิรยภยัเป็นอนัมาก พระพรหมนารทกสัสปะจึงไดทู้ลแนะนาํอุบายที�จะพน้จากนิรยภยัและเสด็จไป
ยงัเทวโลกแก่พระเจ้าองัคติราช พระเจา้องัคติราชจึงทรงได้รับความสบายพระหฤทัยคลายความเครียดลงได ้
(8/64/205-295/54) 

8.9) เนื0อหาของวธุิรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัความเครียดและความทอ้แทใ้นการทาํงาน ปรากฏ
อยู่  Z  เนื0อหาได้แก่ 8.9.8) เนื0 อหาที�ท้าววรุณนาคราชครั0 นถูกนางวิมลานาคราชินีผูต้อ้งการจะฟังธรรมจาก
พระมโหสถลวงว่า เป็นไขใ้กลจ้ะสิ0นพระชนม์หากไม่ไดด้วงหฤทยัของมโหสถบณัฑิตมา ก็ทรงกลดักลุม้พระ
หฤทยัในอาการเป็นไขข้องนางวมิลาราชินีและการที�จะไดห้ทยัของมโหสถบณัฑิตมาเป็นอนัมาก ฝ่ายนางอิรันทตี
นาคกญัญาผูเ้ป็นพระธิดาครั0 นทรงทราบความกลดักลุม้ของพระบิดาจึงไดรั้บอาสาออกไปเสาะหาผูที้�สามารถนาํ
ดวงหฤทยัของมโหสถบณัฑิตมาให้ได ้ครั0 นพบกบัปุณณกยกัษจึ์งไดพ้ามาเฝ้าทา้ววรุณนาคราช ทา้ววรุณนาคราช
จึงค่อยไดรั้บความเบาพระหฤทยัคลายความเครียดลงไดบ้า้ง (9/64/296-483/30) 8.9.-) เนื0อหาที�พระเจา้โกรัพยราช
ครั0นทรงแพส้ะกาก็ทรงเศร้าโศกเสียพระหฤทยัเป็นกาํลงัเพราะไม่ทรงเคยแพใ้คร ปุณณกยกัษจึ์งไดทู้ลปลอบให้
คลายความเศร้าโศก ครั0 นพอจะทุเลาความเศร้าโศกลงไดบ้า้งเมื�อถูกปุณณกยกัษ์ทูลขอพระมโหสถเป็นค่าพนัน
สะกาก็ยิ�งทรงกลดักลุม้พระหฤทยัวิตกกงัวลจนเคร่งเครียดมากกวา่เดิมขึ0นไปอีก จึงไดโ้ตเ้ถียงกบัปุณณกยกัษถึ์ง
การที�พระมโหสถเป็นทาสหรือมิใช่ทาสครั0 นพระมโหสถตดัสินว่าตนเองเป็นทาสจึงได้จาํพระหฤทัยมอบ
พระมโหสถแก่ปุณณกยกัษไ์ป แมพ้ระมโหสถก็ไดแ้สดงธรรมแก่พระเจา้โกรัพยราชและชาวกรุงอินทปัตตเ์พื�อให้
คลายความความเศร้าโศกโทมนัสอนัมีการจากไปของตนเป็นสาเหตุ (9/64/296-483/58) 8.9.V) เนื0อหาที�พวก
บริวารพระมโหสถมีภรรยาบุตรธิดาเป็นตน้ครั0 นทราบวา่พระเจา้โกรัพยราชไดพ้ระราชทานพระโมสถแก่ปุณณก
ยกัษจ์าํตอ้งพลดัพรากจากกนัไปก็พากนัทรงกลดักลุม้หัวใจหวาดวิตกกงัวลจนเคร่งเครียดร้องไห้พิไรรํ� าไปตามๆ 
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กนั พระมโหสถจึงไดท้าํการชี0 แจงแสดงธรรมแก่ชนเหล่านั0นให้เบาใจคลายความเครียดลง (9/64/296-483/72) 
8.9.Y) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0 นมหาชนไดม้าประชุมประคองแขนร้องไห้ครํ� าครวญเศร้าโศกเสียใจกบัการที�
พระมโหสถจะจากไปโดยไม่อาจทราบไดว้า่จะไดพ้บกนัอีกหรือไม่ ก็ไดท้าํการปลอบโยนมหาชนให้ไดรั้บความ
เบาใจคลายความทุกขโ์ศก (9/64/296-483/97) 8.9.Z) เนื0อหาที�มหาชนครั0นไดท้ราบวา่มาณพที�มาทา้เล่นพนนัสะกา
กับพระเจ้าโกรัพยราชนั0 นไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นยกัษ์แปลงกายมาจึงได้หวาดวิตกกังวลจนเคร่งเครียดกลัวว่า
พระมโหสถจะมีอนัตรายถึงแก่ชีวติ จึงไดร้วมตวัพากนัครํ� าครวญอยูที่�หนา้พระราชนิเวศน์ เกิดความทอ้แทใ้นชีวิต
เพราะพลดัพรากจากพระมโหสถพากนัทูลกบัพระเจา้โกรัพยราชวา่หากไม่ไดเ้ห็นพระมโหสถภายใน = วนันี0 จะ
ขนฟืนมาสัก 855 เล่นเกวียน 8,555 เล่มเกวียนแลว้จุดเป็นกองไฟใหญ่กระโดดลงไปตายเสียให้สิ0น ครั0 นพระเจา้
โกรัพยราชไดต้รัสปลอบประโลมโดยทรงชี0 แจงวา่พระมโหสถมีปัญญาจกัแสดงธรรมแก่ยกัษแ์ลว้ให้นาํกลบัมา
โดยเร็ว จึงค่อยไดค้วามสบายใจและแยกยา้ยกนักลบับา้นเรือนของตนดว้ยสาํคญัวา่พระมโหสถคงจกันดัแนะกบั
พระเจา้โกรัยราชไวก่้อนที�จะไปแลว้ (9/64/296-483/104)  

8.85) เนื0อหาของมหาเวสสันดรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัความเครียดและความทอ้แทใ้นการ
ทาํงานปรากฏอยู ่85 เนื0อหาไดแ้ก่ 8.85.8) เนื0อหาที�ผุสดีเทพกญัญาไม่ทราบวา่ตนนั0นสิ0นบุญแลว้ครั0 นถูกทา้วสักก
เทวราชตรัสใหรั้บพร 85 ประการเพื�อที�จะจุติไปบงัเกิดในโลกมนุษย ์ก็เกิดความวิตกกงัวลใจไดทู้ลตดัพอ้กบัทา้ว
สกักเทวราชเป็นตน้วา่ตนนั0นไดท้าํบาปกรรมอนัใดไวไ้ฉนพระองคจึ์งให้จุติจากทิพยสถานแห่งนี0  ทา้วสักกเทวรา
ชจึงได้ปลอบประโลมตรัสชี0 แจงให้นางได้รับทราบและเข้าใจตามความเป็นจริง พร้อมทั0 งขอพรดังกล่าว 
(10/64/484-814/10) 8.85.-) เนื0อหาที�พระนางมทัรีไดต้รัสปลอบประโลมพระเวสสันดรที�ถูกชาวกรุงสีพีขบัไล่ไป
ยงัเขาวงกตให้ผ่อนคลายความกังวลไม่ให้เกิดความเครียดเป็นตน้ว่า หากพระเวสสันดรทอดพระเนตรเห็น
พระโอรสและพระธิดาวิ�งเล่นกนัอยู่ที�บริเวณอาศรมบทในป่าก็จะไม่ทรงเศร้าโศกเพราะคิดถึงพระราชสมบัติ 
(10/64/484-814/71) 8.85.V) เนื0อหาที�พระนางผุสดีครั0 นไดท้อดพระเนตรเห็นพระเวสสันดรผูพ้ระโอรสและพระ
นางมทัรีผูพ้ระสุณิสากาํลงัพิไรรํ� าดว้ยเรื�องที�ถูกขบัไล่ ก็ทรงครํ� าครวญอยา่งน่าสงสารดว้ยความรักในพระโอรส 
ทรงปลอบโยนพระเวสสนัดรและพระนางมทัรีให้อุ่นพระหฤทยัแลว้เสด็จไปเฝ้าพระเจา้สญชยัเพื�อทูลขอให้พระ
เวสสนัดรครองราชยต์่อไป แต่พระเจา้สญชยัไดต้รัสชี0แจงถึงเรื�องต่างๆวา่ไม่ใช่เป็นพระประสงคข์องพระองคแ์ต่
เป็นมติของชาวกรุงสีพีทั0 งหลายดังนั0 นจึงจาํตอ้งทําตาม (10/64/484-814/73) 8.85.Y) เนื0 อหาที�เหล่าผูรั้บทาน
ทั0งหลายครั0 นไดท้ราบวา่ชาวกรุงสีพีทั0งหลายไดข้บัไล่พระเวสสันดรให้ไปอยูใ่นป่า ต่างก็เกิดความวิตกกงัวลจน
เคร่งเครียดพากนับ่นเพอ้ครํ� าครวญดว้ยเสียงอนัดงัประหนึ�งวา่เทา้ขาดไป โดยนยัเป็นตน้วา่ พวกตนขาดที�พึ�งต่อไป
จะไปพึ�งพิงผูใ้ด ผูเ้ช่นพระเวสสันดรคงหาไม่ไดอี้กแลว้ (10/64/484-814/77) 8.85.Z) เนื0อหาที�พราหมณ์ชูชกครั0 น
ถูกนางอมิตตตาปนาผูเ้ป็นภรรยาขอร้องใหไ้ปทูลขอพระโอรสและพระธิดากบัพระเวสสนัดร ก็พิจารณาเห็นวา่เขา
วงกตนั0นอยูไ่กลตอ้งใชเ้วลาเดินทางซํ0 ายงัเกลื�อนกล่นไปดว้ยฝูงสัตวร้์ายเกิดความทอ้แทใ้จไม่ปรารถนาจะไปจึง
กล่าวปฏิเสธนาง ฝ่ายนางอมิตตตาปนาจึงไดก้ล่าวอา้งวา่หากไม่ไปก็จะไม่ปฏิบติัตนเป็นแม่ศรีเรือนอีกต่อไปจะ
เที�ยวรื�นรมยก์บัชายอื�นๆที�หนุ่มกวา่ เป็นตน้ พราหมณ์ชูชกไดฟั้งก็เกิดความวติกกงัวลจนเคร่งเครียดจึงตอ้งจาํยอม
รับคาํแต่โดยดีด้วยเกรงว่าจะเสียนางอมิตตตาปนาไป ซึ� งอาจจัดเป็นการบริหารความเครียดในเชิงบวกเพื�อ
ก่อใหเ้กิดการพฒันา(10/64/484-814/110) 8.85.6) เนื0อหาที�พระนางมทัรีไดท้รงพระสุบินเป็นลางบอกเหตุวา่จะมี
คนมาพรากพระโอรสและพระธิดาไปจึงทรงวิตกกงัวลหวาดหวั�นพระหฤทยัไดเ้สด็จไปทูลถามพระเวสสันดร 
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ฝ่ายพระเวสสนัดรแมท้รงทราบเนื0อความของพระสุบินแต่ไม่ทรงประสงคจ์ะให้พระนางนั0นกลดักลุม้พระหฤทยั
จึงไดแ้กพ้ระสุบินเป็นอยา่งอื�น ครั0นรุ่งสางแลว้พระนางมทัรีก็ไดอ้อกไปหาผลาผลไมต้ามปกติแต่เกิดลางบอกเหตุ
ต่างๆ จึงทาํให้ทรงวิตกกงัวลจนเคร่งเครียดดว้ยเกรงว่าจะเกิดเหตุร้ายแก่พระสวามีพระโอรสหรือพระธิดาจึงได้
ตดัสินพระหฤทยักลบัแต่ยงัวนัแต่ครั0นมาถึงระหวา่งทางก็ถูกขดัขวางโดยเทวดาทั0ง V ตน จึงไม่สามารถจะกลบัยงั
อาศรมบทไดก็้ยิ�งทรงวิตกกงัวลเคร่งเครียดเพิ�มขึ0นไปอีก แต่ต่อมาครั0 นไดก้ลบัไปยงัอาศรมบทและไดรั้บทราบ
ความจริงจากพระเวสสันดรจึงใช้สติปัญญาพิจารณาจนคลายความวิตกกังวลและร่วมอนุโมทนาทานด้วย 
(10/64/484-814/125) 8.85.=) เนื0อหาที�พระเวสสนัดรไดป้ลอบประโลมพระชาลีและพระกณัหาชินาที�เกรงกลวัต่อ
พราหมณ์ชูชกผูห้ยาบชา้ให้คลายความวิตกกงัวลมีพระหฤทยัอาจหาญแลว้ร่วมมือกบัพระองค์ยงัปุตตทานให้
บริบูรณ์ ซึ� งอาจจดัเป็นการบริหารความเครียดในเชิงบวกเพื�อก่อให้เกิดการพฒันา (10/64/484-814/139) 8.85._) 
เนื0อหาที�พระเวสสันดรครั0 นทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์ชูชกผูห้ยาบชา้เฆี�ยนตีพระโอรสและพระธิดาทั0งสองให้
ไดรั้บความทุกขท์ั0งกายและใจ เพราะความรักในพระโอรสและพระธิดาทั0งสองจึงทรงเกิดความเศร้าโศกเป็นอนั
มาก พระนาสิกไม่พอหายใจจึงตอ้งหายใจออกมาทางพระโอษฐ์ พระอสัสุเป็นดงัหยาดพระโลหิตไหลออกจาก
พระเนตรทั0งสองขา้ง ทรงเกิดพระดาํริที�จะฆ่าพราหมณ์ชูชกใหต้ายแลว้นาํพระโอรสและพระธิดากลบัคืนมา แต่ก็
พลนัมีสติดาํริไดว้่าหากไม่ทาํมหาบริจาคนี0 ให้สําเร็จก็ไม่อาจบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณได ้และการที�บริจาค
ทานแลว้กลบัมาเดือดร้อนในภายหลงันั0นไม่ใช่วสิยัของสตับุรุษ จึงทรงพยายามข่มพระหฤทยัใหส้งบลงได ้ซึ�งอาจ
จดัเป็นการบริหารความเครียดในเชิงบวกเพื�อก่อใหเ้กิดการพฒันา (10/64/484-814/145) 8.85.9) เนื0อหาที�พระนาง
มทัรีครั0 นไดก้ลบัมายงัอาศรมบทแลว้แต่ไม่ทอดพระเนตรเห็นพระโอรสและพระธิดาที�คอยมารอรับเหมือนเช่น
เคยก็ทรงกลดักลุม้พระหฤทยัเป็นยิ�งนกัจึงไดเ้สด็จตามหาในสถานที�ที�พระพระโอรสและพระธิดาเคยเล่นก็ไม่พบ
จึงไดไ้ปทูลถามพระเวสสนัดร พระเวสสนัดรก็ทรงนิ�งไม่ตรัสอะไรดว้ยเกรงวา่พระนางมทัรีจะทรงทาํพระหฤทยั
ไม่ไดค้รั0นพระนางมทัรีเที�ยวเสาะหาพระโอรสและพระธิดาในบริเวณป่ารอบๆอาศรมบทไม่พบจึงกลบัมาทูลถาม
อีกจึงไดต้รัสตาํหนิที�เสด็จกลบัมาเสียเยน็เกินดว้ยคาํหยาบดว้ยหวงัจะให้พระนางมทัรีคลายความเศร้าโศกลง ฝ่าย
พระนางมทัรีก็ไม่อาจคลายความเศร้าโศกเพราะพลดัพรากจากพระโอรสและพระธิดาไดจึ้งกลบัไปเที�ยวเสาะหา
ในป่าใหก้วา้งไปกวา่เดิมก็ไม่ทรงพบจึงกลบัมาเฝ้าพระเวสสันดรบ่นเพอ้รําพึงประครองแขนร้องไห้ถึงแก่วิสัญญี
ภาพไปต่อหนา้พระพกัตร์พระเวสสนัดรดว้ยเขา้พระหฤทยัวา่พระโอรสและพระธิดาสิ0นพระชนมแ์ลว้ ครั0นทรงได้
พระเวสสนัดรทาํการปฐมพยาบาลจนฟื0 นคืนสติขึ0นมาแลว้ตรัสบอกความจริงให้ทรงทราบ ก็ทรงร่วมอนุโมทนา
ในปุตตทานดงักล่าว (10/64/484-814/154) 8.85.85) เนื0อหาที�กษตัริยท์ั0 ง 6 พระองคมี์พระเจา้สญชยัเป็นตน้และ
มหาชนครั0 นมาประสบพบพร้อมหน้ากนัก็ถึงแก่วิสัญญีภาพเพราะความเศร้าโศกที�เกิดจากการพลดัพรากกนัมา
นานแรมปี ไม่มีใครสามารถที�จะช่วยเหลือใครได ้ทา้วสกักเทวราชครั0 นทรงทราบความก็ไดบ้นัดาลให้ฝนโบกขร
พรรษไดต้กลงในท่ามกลางสมาคมของชนเหล่านั0นให้ฟื0 นคืนสติ ชนเหล่านั0นครั0 นฟื0 นคืนสติขึ0นมาแลว้ก็สนทนา
เจรจากนัจนทราบความเป็นจริงอดโทษกนัและกนัแลว้ต่างไดค้วามยนิดีเบิกบานใจก็พากนักลบัยงักรุงสีพี ทาํกุศล
ธรรมทั0งหลายมีทานเป็นตน้ ครั0นสิ0นชีวติแลว้ก็พากนัไปเกิดในเทวโลก (10/64/484-814/191) 

2) ความสอดคล้องกันระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับความเครียดและ
ความท้อแท้ในการทาํงานและองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัความเครียดและความท้อแท้ในการทาํงาน ม ีดงันี  
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เกี�ยวกบัความเครียด มีเนื0อหาหมายรวมถึงผลของปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งร่างกายและจิตใจของบุคคล
กบัสิ�งแวดลอ้มที�ทาํให้บุคคลตอ้งเปลี�ยนแปลงอย่างกระทันหันทนัทีทนัใดหรือเกิดการเปลี�ยนแปลงอย่างไม่
เหมาะสมจนทาํให้ขาดความสมดุล ซึ� งจะกระทบกระเทือนต่อความเป็นอยูที่�เหมาะสม อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.-) 
(1/63/1-74/28) สมด้วยความหมายของความเครียดตามทัศนะของนักวิชาการทั0 งหลาย อาทิเช่น เคลนมันท ์
(Kleinmuntz) ที�ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ ความเครียด คือความกลวั หรือความเจ็บปวดต่าง ๆ ที�เขา้มาแทรกซอ้นใน
วงจร การทาํงานปกติของร่างกายและจิตใจ ทาํให้ร่างกายและ จิตใจเสียดุลยภาพที�คนปกติพึงมี ทาํให้เกิด
ความเครียดขึ0นมา ความเครียดนี0ยงัรวมถึงความบีบคั0นต่าง ๆ ทั0งทางร่างกาย ทางใจ และอารมณ์ที�เกิดขึ0น1740 และ 
ซิมริ�ง (Zimring) ที�ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ ความเครียดเป็นผลของปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัสิ�งแวดลอ้ม โดย
ความเครียดเกิดจากการเขา้กนัไม่ไดร้ะหวา่งความตอ้งการของบุคคลกบัความตอ้งการของสภาพแวดลอ้ม1741 

เกี�ยวกบัความเครียด ประกอบดว้ยลกัษณะอาการหลายประการ กล่าวคือ อาการดา้นอารมณ์ อาทิ
เช่น เนื0อหาที� 8.=.8) (7/64/123-204/16) อาการดา้นอวยัวะ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.85._) (10/64/484-814/145) ดา้น
กลา้มเนื0อ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.Y) (5/63/303-568/219) และดา้นพฤติกรรมที�แสดงออก อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.6.Z) 
(6/64/1-122/79) สมดว้ยทศันะของนกัวชิาการทั0งหลายอาทิเช่น ดูแกน (Dougan) ที�ไดแ้บ่งอาการของความเครียด
ออกเป็น Y ดา้น ได้แก่ 8) ด้านอารมณ์ -) ดา้นอวยัวะ V) ดา้นกลา้มเนื0อ และ Y) ดา้นพฤติกรรมที�แสดงออก 
ดงักล่าวแลว้ 

เกี�ยวกบัความเครียด ประกอบดว้ยความเครียดหลายประเภท กล่าวคือ ความเครียดทางบวก  อาทิ
เช่น เนื0อหาที� 8.Y.8) (4/63/213-302/5) และความเครียดทางลบ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8._.8) (8/64/205-295/20) สมดว้ย
ทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น ดูบิน (DuBrin) ที�ไดแ้บ่งความเครียดตามผลที�เกิดขึ0นออกเป็น - ประเภท 
ไดแ้ก่ ความเครียดทางบวก และความเครียดทางลบ ดงักล่าวแลว้   

หรืออีกนยัหนึ�งกล่าวคือ ความเครียดทางร่างกาย อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Y.-) (4/63/213-302/58) และ 
ความเครียดดา้นจิตใจ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.85._) (10/64/484-814/145) สมดว้ยทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิ
เช่น มิลเลอร์และคีน (Miller and Keane) ที�ไดเ้สนอแนวคิดในการแบ่งความเครียดตามที�เกิดออกเป็น - ประเภท 
ไดแ้ก่ความเครียดทางร่างกาย และ ความเครียดดา้นจิตใจ ดงักล่าวแลว้   

เกี�ยวกบัความเครียด มีปัจจยัที�ทาํให้เกิดขึ0นมาหลายประการ กล่าวคือ ปัจจยัดา้นบุคคล อาทิเช่น 
เนื0อหาที� 8.Y.8) (4/63/213-302/5) ปัจจยัดา้นงาน อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.-) (5/63/303-568/100) และปัจจยัภายนอก
งาน อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.85.-) (10/64/484-814/71) สมดว้ยทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่นเชอร์เมอร์ฮอน, 
ฮนัท์   และออสบอร์น (Shermerhorn, Hunt and Osborn) ที�ไดแ้บ่งปัจจยัที�ทาํให้เกิดความเครียดในการทาํงาน
ออกเป็น 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นบุคคล  2) ปัจจยัดา้นงาน และ 3) ปัจจยัภายนอกงาน ดงักล่าวแลว้   

หรืออีกนยัหนึ�งกล่าวคือ เวลา อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.-) (5/63/303-568/100) สถานการณ์ อาทิเช่น 
เนื0อหาที� 8.85._) (10/64/484-814/145)  การคาดการณ์ล่วงหนา้ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.6.Z) (6/64/1-122/79) และ การ

                                                 

1740B. Kleinmuntz, Essentials of Abnormal Psychology (New York: Harper and Row,1974), 
564. 

1741C. M. Zimring, “Stress and the Designed Environment,” Journal of Social Issues 37, 1 
(Winter 1981): 145-171. 
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เผชิญหน้า อาทิเช่น เนื0 อหาที�  8.85.=) (10/64/484-814/139) สมด้วยทัศนะของนักวิชาการทั0 งหลาย อาทิเช่น         
เซยฟ์าร์ธ (Seyfarth) ที�ได้แบ่งความเครียดตามสาเหตุที�เกิดเป็น Y ประเภท ไดแ้ก่ 8) ความเครียดจากเวลา  -) 
ความเครียดจากสถานการณ์ V) ความเครียดจาการคาดการณ์ล่วงหน้า และ Y) ความเครียดจากการเผชิญหน้า  
ดงักล่าวแลว้   

เกี�ยวกบัความเครียด มีการบริหารความเครียดในหลายรูปแบบ กล่าวคือ การเผชิญกบัปัญหา อาทิ
เช่น เนื0อหาที� 8.-.V) (2/63/75-154/31) การถอยห่าง อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.85.-) (10/64/484-814/71) การควบคุม
ตนเอง อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.85._) (10/64/484-814/145)  การแสวงหาการสนบัสนุนทางสังคม อาทิเช่น เนื0อหาที� 
8.=._) (7/64/123-204/60) การรับผิดชอบต่อปัญหา อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.85.8) (10/64/484-814/10) การหลีกหนี-
หลีกเลี�ยง อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Y.8) (4/63/213-302/5) การวางแผนแกไ้ขปัญหา อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.8) (1/63/1-
74/7) การประเมินใหม่ทางบวก อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.Z) (2/63/75-154/74) สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย 
อาทิเช่น ลาซารัสและโฟล์คแมน (Lazarus and Folkman) ที�ไดเ้สนอวิธีการบริหารความเครียดไว ้_ รูปแบบ 
ดงักล่าวแลว้   

เกี�ยวกบัความทอ้แท ้มีเนื0อหาหมายรวมถึงอาการที�แสดงออกมาในลกัษณะอ่อนลา้ สิ0นเรี�ยวแรงทั0ง
ทางดา้นร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ที�เป็นผลอนัเนื�องมาจากความเครียดในการปฏิบติังานโดยไม่ไดรั้บการแกไ้ข
เป็นระยะเวลานาน จึงทาํให้ความสามารถของบุคคลลดลงและบุคคลเหล่านี0ตอ้งการความสนใจเป็นพิเศษหรือ
ตอ้งการผูอื้�นช่วยแกปั้ญหา อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.8) (1/63/1-74/7) สมดว้ยความหมายของความทอ้แทต้ามทศันะ
ของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น ไพนส์และอารอนสัน (Pines and Aronson) ที�ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ ความทอ้แท้
เป็นผลจากความกดดนัทางอารมณ์ อนัเนื�องมาจากการเกี�ยวขอ้งกบัผูค้นอย่างเคร่งเครียดมาเป็นระยะเวลาอนั
ยาวนาน ซึ�งปรากฎใหเ้ห็นไดจ้ากกลุ่มอาการที�แสดงถึงความอ่อนเปลี0ยทั0งร่างกาย จิตใจและอารมณ์ความรู้สึกหมด
หวงั ไร้อาํนาจช่วยเหลือผูอื้�น หมดความสนใจและขาดความกระตือรือร้นในการทาํงาน1742 

เกี�ยวกบัความทอ้แท ้ประกอบดว้ยลกัษณะอาการหลายประการ กล่าวคือ ลกัษณะทางพฤติกรรมที�
แสดงออก อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.=.Y) (7/64/123-204/45) ลกัษณะทางด้านร่างกาย  อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.Y) 
(5/63/303-568/219) และลกัษณะที�แสดงออกทางเจตคติ  อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.6) (5/63/303-568/240) สมดว้ย
ทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น มลัดาลี (Muldary) ที�ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัลกัษณะของความทอ้แทไ้ว ้
ดงันี0  8) ลกัษณะทางพฤติกรรมที�แสดงออก  -) ลกัษณะทางดา้นร่างกาย และ V) ลกัษณะที�แสดงออกทางเจตคติ  
ดงักล่าวแลว้   

เกี�ยวกบัความทอ้แท ้มีสาเหตุมาจากองคป์ระกอบหลกั - ประการ กล่าวคือ องคป์ระกอบทางดา้น
ส่วนบุคคล อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Y.8) (4/63/213-302/5) เนื0อหาที� 8._.8) (8/64/205-295/20) และองค์ประกอบ
ทางดา้นองค์การ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.=.6) (7/64/123-204/50) สมด้วยทศันะของนักวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น 
ชวาบและคณะ (Schwab and Others) ที�ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัสาเหตุของความทอ้แทไ้ว ้- องค์ประกอบหลกั 
ไดแ้ก่ องคป์ระกอบทางดา้นองคก์าร และ องคป์ระกอบทางดา้นส่วนบุคคล ดงักล่าวแลว้   

                                                 

1742A Pines, and E. Aronson, Burnout from tedium to personal growth (New York : Free 
Press,1981), 15. 
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เกี�ยวกบัความทอ้แท ้ มีความรุนแรงในหลายระดบั กล่าวคือ ความทอ้แทใ้นระดบัที� 8 เกิดขึ0น
ในช่วงเวลาสั0นๆ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.8) (5/63/303-568/V) ความทอ้แทใ้นระดบัที� -  มีระยะเวลานานขึ0น อาทิ
เช่น เนื0อหาที� 8.6.Z) (6/64/1-122/79) และ ความทอ้แทใ้นระดบัที� V มีปัญหาทางดา้นร่างกายและจิตใจ อาทิเช่น 
เนื0 อหาที�  8._.8) (8/64/205-295/20) สมด้วยทัศนะของนักวิชาการทั0 งหลาย อาทิเช่น สปานอล และคาพุดโต 
(Spanal and Caputto) ที�ไดจ้าํแนกระดบัความทอ้แทอ้อกเป็น V ระดบั ตามระยะเวลาในการเกิด ไดแ้ก่ ระดบัที� 8  
ระดบันี0 เป็นเพียงความเหนื�อยที�เกิดขึ0นในช่วงเวลาสั0น ๆ มีอาการเพียงเล็กนอ้ย สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการพกัผ่อน
หรือหยดุงานชั�วขณะ ระดบัที� -  ระดบันี0 แสดงอาการเป็นระยะเวลานานขึ0น แมจ้ะพกัผ่อนอยา่งเต็มที�ในวนัหยุด
แลว้ก็ยงัมีความรู้สึกเมื�อยลา้ การแกปั้ญหาจะยุง่ยากมากกวา่ระดบัแรก ตอ้งการการดูแลหรือช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
และระดบัที� V ระดบันี0 เป็นอาการและอาการแสดงต่อเนื�องจากระดบัที�สองและมีปัญหาทางดา้นร่างกายและจิตใจ 
เช่น เกิดแผลในกระเพาะอาหาร ซึมเศร้า สงสยัในคุณค่าของชีวติการทาํงาน  

เกี�ยวกบัความทอ้แท ้มีการบริหารความทอ้แทแ้ก้ไขให้เกิดประโยชน์ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.8) 
(1/63/1-74/7) เนื0อหาที� 8.-.8) (2/63/75-154/6) สมดว้ยทศันะของนกัวชิาการทั0งหลายอาทิเช่น ธร สุนทรายทุธที�ได้
แสดงทศันะเกี�ยวกบัแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขความทอ้แทใ้นการทาํงานของครูไวห้ลายประการดงักล่าวแลว้  

I) ความแตกต่างกันระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับความเครียดและ
ความท้อแท้ในการทาํงานและองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัความเครียดและความท้อแท้ในการทาํงาน มดีงันี  

เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัความเครียดและความทอ้แทใ้นการทาํงานนั0นเมื�อ
กล่าวถึงความเครียดและความทอ้แทแ้ลว้ก็จะกล่าวถึงวธีิการปฏิบติัต่อความเครียดและความทอ้แทน้ั0นๆ ควบคู่กนั
ไปด้วย ซึ� งอาจสรุปอย่างกวา้งๆ ไดว้่า ความเครียดและความทอ้แทที้�ปรากฏในมหานิบาตชาดกนั0นเกิดจาก - 
ปัจจยั คือ 8) ปัจจยัส่วนบุคคล อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.8) (5/63/303-568/V)  และ -) ปัจจยัสิ�งแวดลอ้ม อาทิเช่น 
เนื0อหาที� 8.=.6) (7/64/123-204/50) และวิธีการบริหารความเครียดและความทอ้แทน้ั0นก็อิงอยูก่บัปัจจยัทั0ง - ดว้ย 
กล่าวคือ 8) ปัจจยัส่วนบุคคล นั0นใชว้ธีิการที�เรียกวา่ “โยนิโสมนสิการ” ไดแ้ก่การใชส้ติปัญญาพิจารณาโดยอุบาย
ที�แยบคาย สามารถที�จะบริหารจดัการความเครียดและความทอ้แทน้ั0นให้เป็นเชิงบวกไดด้ว้ยตนเอง  อาทิเช่น 
เนื0อหาที� 8.-.V) (2/63/75-154/31) -) ปัจจยัสิ�งแวดลอ้ม กล่าวคือ สิ�งที�อยู่รอบขา้งทั0งที�เป็นบุคคล องค์การ หรือ
สภาพแวดลอ้มอื�นๆ นั0นใชว้ิธีการที�เรียกว่า “กลัยาณมิตร” เป็นผูด้าํเนินการดว้ยวิธีการใดวิธีการหนึ�งเพื�อบริหาร
จดัการความเครียดและความทอ้แท้นั0นให้เป็นเชิงบวก อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.V.V) (3/63/155-213/66) ในบรรดา
ปัจจยัทั0งสองนี0 ปัจจยัที�สาํคญัคือปัจจยัดา้นบุคคล กล่าวคือ การใชส้ติปัญญาพิจารณาโดยอุบายที�แยบคาย เป็นหลกั 
อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Y.8) (4/63/213-302/5) ซึ� งจะเห็นไดว้า่ พระเจา้มฆเทวราชไม่อาจจะให้พระวรกายกลบัเป็น
หนุ่มหรือให้หมอปรุงพระโอสถอนัเป็นปัจจยัสิ�งแวดลอ้มมารักษาให้คงความเป็นหนุ่มไวไ้ด ้แต่ทรงใชโ้ยนิโส
มนสิการพิจารณาตามความเป็นจริงไม่ยดึมั�นถือมั�นในสิ�งทั0งหลายอนัจะทาํให้เกิดความเครียด จนสามารถทาํพระ
หฤทยัไดแ้ลว้สละราชสมบติัปฏิบติัสมณธรรมนาํพระองคใ์หไ้ปบงัเกิดในพรหมโลกไดส้าํเร็จ 

อีกประการหนึ�งการแสดงท่าทีหรือมุมมองที�มีต่อความเครียดและความทอ้แทใ้นความมุ่งหมายที�
แทจ้ริงของมหานิบาตชาดกนั0นจะมองในลกัษณะที�เป็นเพียงอุปสรรคที�มาขวางกั0นไม่ให้บรรลุคุณงามความดี ซึ� ง
เรียกวา่ นิวรณธรรมหรือนิวรณ์ ถา้หากวา่มีการปฏิบติัหรือการบริหารจดัการที�ถูกตอ้งแลว้ก็ไม่อาจเป็นอุปสรรค
อีกต่อไปซํ0 าจะยงัก่อใหเ้กิดประโยชน์อีกดว้ย แต่ไม่ใช่สิ�งที�จะมาคอยบงการควบคุมทุกสิ�งทุกอยา่งจนไม่อาจแกไ้ข
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ได้ ตวัอย่างเช่น พระมหาชนกในมหาชนกชาดกครั0 นเรืออบัปางลงทรงว่ายนํ0 าอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรแมจ้ะ
ประสบความเครียดและความทอ้แทแ้ต่ก็ทรงปฏิบติัต่อสิ�งเหล่านี0 โดยมิให้มาครอบงาํจิตใจมุ่งหนา้เพียรวา่ยไปจน
สามารถรักษาชีวิตและถึงสถานที�ปลอดภยัได้ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.Y) (2/63/75-154/52)  ซึ� งกล่าวสรุปได้ว่า 
ความเครียดและความทอ้แทใ้นมุมมองของมหานิบาตชาดกนั0นเป็นเพียงอุปสรรคที�มาขดัขวาง หากมีการปฏิบติั
หรือการบริหารจดัการที�ถูกตอ้งแลว้สิ�งเหล่านี0 ก็ไม่มีอิทธิพลอีกต่อไปหรือสามารถใชใ้ห้เกิดประโยชน์ได ้ ส่วน
องค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัความเครียดและความทอ้แทใ้นการทาํงานนั0นอาจมองว่าความเครียดและความ
ทอ้แทใ้นระดบัหนึ�งเป็นประโยชน์แต่ละเลยหรือไม่ตอ้งการอีกระดบัหนึ�ง  ซึ�งอาจจะเป็นเพราะไม่มีวิธีการจดัการ
กบัความเครียดในระดบันั0นๆ เพื�อก่อใหเ้กิดประโยชน์ได ้ สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย  อาทิเช่น ดูบริน 
(DuBrin) ที�ไดแ้บ่งระดับความเครียดตามปริมาณของความเครียดสัมพนัธ์กับผลการปฏิบัติงานไว ้ดงันี0  8) 
ความเครียดระดบัตํ�า  จะทาํให้ขาดการทา้ทายในการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารจะเกิดการเกียจคร้าน เบื�อหน่าย ขาด
ความสนใจ  และทาํงานแบบเช้าชามเย็นชามไปเรื� อยๆ ให้หมดไปวนัๆ  เหมือเครื�องยนต์ที�สนิมเกาะ ทาํให้
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานตํ�า -) ความเครียดระดบัปานกลาง เมื�อความเครียดเพิ�มขึ0น การปฏิบติังานจะดีขึ0น 
เพราะเครียดจะช่วยกระตุน้ให้คนใชพ้ลงังานในการทาํงานเพิ�มขึ0น  และเป็นสิ�งเร้าให้คนทาํงานตามสิ�งที�ทา้ทาย
นั0น ไปจนถึงระดบัหนึ�งที�ผูบ้ริหารทาํงานไดดี้ที�สุดภายใตป้ริมาณความเครียดที�เหมาะสม และ V) ความเครียด
ระดบัสูง เมื�อความเครียดเพิ�มขึ0น และต่อเนื�องเป็นระยะเวลานานขึ0น พลงัในร่างกายที�ต่อตา้นกบัแรงกดดนัจาก
ภายนอกค่อยๆ ลดลง และหมดเรี� ยวแรง การทาํงานจะลดลง ผูบ้ริหารไม่สามารถจดัการกบัปัญหาต่างๆ ได ้ไม่
สามารถตดัสินใจ เกิดความทอ้แทใ้นการทาํงาน เบื�องาน ทาํใหป้ระสิทธิภาพในการทาํงานของผูบ้ริหารลดลง บาง
รายเบื�องานไม่ตอ้งการทาํงานที�เดิม บางรายถึงกบัเปลี�ยนงาน 

I.` ความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง 
1)  เนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง  
8.8) เนื0อหาของเตมิยชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัความขดัแยง้และการเจรจาต่อรองปรากฏอยู ่  Z 

เนื0อหาไดแ้ก่  8.8.8) เนื0อหาที�พระนางจนัทาเทวีครั0 นทรงทราบวา่พระเจา้กาสิกราชทรงรับสั�งให้นาํพระเตมียราช
กุมารไปประหารชีวิตก็ทรงไม่เห็นพอ้งดว้ยจึงไดรี้บเสด็จไปเฝ้าพระเจา้กาสิกราชแลว้ทูลให้ทรงหวนระลึกพรที�
ประทานไวก้บัพระนาง โดยจะใชพ้รนั0นทูลขอราชสมบติัแก่พระเตมิยกมุาร ครั0นพระเจา้กาสิกราชไม่ทรงอนุญาต
ก็ทรงไดท้าํการเจรจาต่อรองลดหลั�นกนัมาตามลาํดบั สุดทา้ยไดเ้พียงแค่ 7 วนัเท่านั0น (1/63/1-74/49) 8.8.-) เนื0อหา
ที�พระนางจนัทาเทวีทรงมั�นพระหฤทัยว่าพระเตมิยกุมารเป็นผูมี้สติปัญญาและพระวรกายสมบูรณ์แข็งแรงแต่
แกลง้ทาํตนใหเ้ป็นผูพิ้การจึงทรงพิไรรํ� าใหพ้ระเตมิยกมุารแสดงตวัตนที�แทจ้ริงออกมาเพื�อจะไดค้รองราชยใ์นกรุง
พาราณสีสืบไป แต่พระเตมิยกุมารไม่มีความตอ้งการดว้ยราชสมบติัดว้ยทรงทราบว่าเป็นเหตุให้ก่ออกุศลกรรม
ต่างๆ จึงมีพระดาํริที�ไม่ลองรอยกับพระมารดายงัคงปฏิบัติเป็นคนพิการตามที�นางเทพธิดาได้แนะนําต่อไป 
(1/63/1-74/52) 8.8.V) เนื0อหาที�นายสุนนัทสารถีถูกเทวดาดลใจมิให้ปฏิบติัตามพระดาํรัสของพระเจา้กาสิกราชที�
ใหเ้ทียมรถอวมงคลดว้ยมา้อวมงคลแลว้ออกไปทางประตูพระนครทิศตะวนัตก โดยไดเ้ทียมรถมงคลดว้ยมา้มงคล
แล้วออกไปทางประตูพระนครทิศตะวนัออกแทน อาจกล่าวเป็นธรรมาธิษฐานได้ว่านายสุนันทสารถีนั0 นมี
ความคิดไม่ลงรอยไม่เห็นดว้ยกบัพระเจา้กาสิกราชที�ทรงลงทณัฑพ์ระเตมิยกมุารที�ไร้ความผิด ดว้ยความเป็นผูมี้ใจ
ดีมีหิริและโอตปัปะอนัเป็นธรรมของเทวดาจึงไดก้ระทาํในสิ�งที�ตรงกนัขา้มเพื�อความชอบธรรม  (1/63/1-74/53) 
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8.8.Y) เนื0อหาที�พระเตมิยกมุารทรงไม่มีความตอ้งการดว้ยราชสมบติัแมจ้ะถูกนายสุนนัทสารถีทูลเชื0อเชิญให้เสด็จ
กลบัยงัพระนครพาราณสีเพื�อครองราชยอ์ยา่งไรแต่ก็มิไดเ้สด็จกลบัไปเพราะทรงมีความคิดเห็นที�ตรงกนัขา้มกบั
นายสุนนัทสารถี และไดต้รัสใหน้าํราชรถมา้และพระราชาภรณ์ต่างๆไปคืนพร้อมทั0งกราบทูลเรื�องราวทั0งหมดแก่
พระบิดาและพระมารดาใหท้รงรับทราบ  (1/63/1-74/66) 8.8.Z) เนื0อหาที�พระเจา้กาสิกราชครั0นทรงทราบความจริง
จึงไดเ้สด็จไปตรัสเชิญให้พระเตมิยราชฤๅษีเสด็จกลบัมาครองราชยโ์ดยประการต่างๆ ฝ่ายพระเตมิยราชฤๅษีนั0น
ทรงไม่มีความตอ้งการด้วยราชสมบติัจึงไม่ทรงรับและในขณะเดียวกนันั0นก็ไดต้รัสแสดงธรรมแก่พระเจ้ากา
สิกราชพร้อมทั0งบริษทั จนเป็นเหตุให้พระเจา้กาสิกราชพร้อมทั0งบริวารไดพิ้จารณาเห็นตามความเป็นจริงพากนั
ออกบวชตามบาํเพญ็สมณธรรมจนสามารถบรรลุฌานฌานและสมาบติั ครั0นสิ0นชีวติแลว้ก็ไปบงัเกิดในพรหมโลก
กนัทุกคน  (1/63/1-74/91) 

8.-) เนื0อหาของมหาชนกชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัความขดัแยง้และการเจรจาต่อรองปรากฏอยู ่ = 
เนื0อหาไดแ้ก่ 8.-.8) เนื0อหาที�อมาตยค์นสนิทของพระเจา้อริฏฐชนกเกิดความไม่ลงรอยกนักบัพระโปลชนกจึงได้
เท็จทูลยยุงพระเจา้อริฏฐชนกวา่พระโปลชนกนั0นตอ้งการจะปลงพระชนมแ์ลว้ชิงเอาพระราชสมบติั ฝ่ายพระเจา้
อริฏฐชนกครั0 นถูกเท็จทูลยุยงบ่อยๆก็ทรงหลงเชื�อได้ตรัสให้ลงทัณฑ์พระโปลชนกโดยปราศจากความผิด 
(2/63/75-154/5) 8.-.-) เนื0อหาที�พระโปลชนกครั0นไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจึงไดผ้กูอาฆาตพยาบาทต่อพระเชษฐา
และเหล่าอมาตย ์แลว้หนีออกจากที�คุมขงัไปซ่องสุมกาํลงัที�ชายแดนครั0 นมีมากพอที�จะชิงเอาราชสมบติัแลว้ก็ได้
ยกพลนิกายมาประชิดกรุงมิถิลาทาํการส่งสารให้พระเจา้อริฏฐชนกทรงทราบวา่จะยกราชสมบติัให้หรือจะสู้รบ 
ฝ่ายพระเจา้อริฏฐชนกทรงตดัสินพระหฤทยัรบแต่ครั0 นเสด็จออกรบก็สิ0นพระชนมเ์สียในสนามรบ พระโปลชนก
จึงไดค้รองราชยสื์บต่อไป (2/63/75-154/10) 8.-.V) เนื0อหาที�พระมหาชนกครั0 งทรงพระเยาวเ์มื�อเล่นกบัเด็กทั0งหลาย
ครั0นถูกพวกเด็กทาํใหข้ดัเคืองไม่เป็นที�พอพระหฤทยัก็จะจบัเด็กเหล่านั0นมาตี เพราะพระองคมี์กาํลงัมากพวกเด็ก
ทั0งหลายจึงไม่อาจที�จะสู ้ไดแ้ต่พากนัลอ้เลียนวา่เป็นลูกหญิงหมา้ย แลว้หลีกไป (2/63/75-154/19)  8.-.Y) เนื0อหาที�
พระเทวีผูเ้ป็นพระมารดาไม่ทรงเห็นดว้ยกบัการที�พระมหาชนกจะไปทาํการคา้ขายเพื�อรวมรวบทุนทรัพยม์าทาํ
การชิงราชสมบติัเพราะทรงเห็นวา่มีทุนทรัพยที์�เพียงพอแลว้ทั0งอนัตรายในมหาสมุทรก็มีมากจึงไดต้รัสห้ามพระ
มหาชนก แต่พระมหาชนกนั0นมีความเชื�อมั�นในพระองคสู์งดว้ยสติปัญญากาํลงัความสามารถต่างๆ จึงมิไดฟั้งพระ
มารดากราบลาแลว้ก็ลงเรือไปทาํการคา้ยงัสุวรรณภูมิพร้อมกบัพวกพ่อคา้วาณิชทั0งหลาย (2/63/75-154/22) 8.-.Z) 
เนื0อหาที�พระมหาชนกครั0นไดรั้บราชาภิเษกเป็นพระราชากรุงมิถิลาแลว้ก็มิไดผู้กพยาบาทต่อเหล่าอมาตยข์องพระ
เจา้โปลชนกที�ร่วมกนัปลงพระชนมพ์ระบิดาหรือพระนางสีวลีผูเ้ป็นธิดาของพระเจา้โปลชนกทรงใชเ้มตตาธรรม
นาํการบริหารกิจการบา้นเมือง ครั0 นพิจารณาโดยทราบชดัว่าชนเหล่านั0นก็มิไดมุ่้งร้ายต่อพระองค์จึงไดท้รงให้
ดาํรงตาํแหน่งเดิมหรือเพิ�มยศรางวลัให้ แมพ้ระนางสีวลีพระองค์ก็ทรงแต่งตั0งให้เป็นพระอคัรมเหสี (2/63/75-
154/43) 8.-.6) เนื0อหาที�ประชาชนชาวเมืองมิถิลาทั0งหลายมีพระนางสีวลีเป็นตน้ครั0 นไดท้ราบวา่พระมหาชนกได้
เสด็จออกผนวชก็พากนัแตกตื�นรวมตวักนัรีบเสด็จติดตามไปทูลออ้นวอนเพื�อให้ทรงเสด็จกลบัมาครองราชย์
ดงัเดิม แต่พระมหาชนกนั0นทรงมีความคิดเห็นที�แตกต่างออกไปไม่มีความตอ้งการดว้ยราชสมบติัแมจ้ะถูกทูลเชิญ
อยา่งไรก็มิไดเ้สด็จกลบัยงัคงพระราชดาํเนินมุ่งหนา้ไปยงัป่าใหญ่ต่อไป (2/63/75-154/71) 8.-.=) เนื0อหาที�นางกุมา
ริกาและช่างศรไดทู้ลกบัพระมหาชนกเกี�ยวกบัการงานที�ตนเองกระทาํอยู่ อนัแสดงให้เห็นว่า ความขดัแยง้นั0น
เกิดขึ0นก็เพราะความไม่เป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนั ไม่วา่ดา้นวตัถุคือ กาํไลสองอนักระทบักนัจึงทาํให้เกิดเสียง เมื�อมี
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อนัเดียวไม่มีสิ�งกระทบก็ไม่มีเสียง หรือดา้นจิตใจคือการแลดูลูกศรดว้ยตาสองขา้งทาํให้ไม่เป็นสมาธิเกิดความ
ฟุ้งซ่าน ถา้แลดูดว้ยตาขา้งเดียวจึงจะมีสมาธิไม่เกิดความพุง้ซ่าน ดงันั0นการบริหารความขดัแยง้นี0 อาจทาํไดด้ว้ย
วธีิการใดวธีิการหนึ�งที�ทาํใหเ้กิดสมานฉนัทพ์อใจเป็นหนึ�งเดียวกนั (2/63/75-154/98)  

8.V) เนื0อหาของสุวรรณสามชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัความขดัแยง้และการเจรจาต่อรองปรากฏ
อยู่ = เนื0อหาไดแ้ก่ 8.V.8) เนื0อหาที�หัวหน้าหมู่บา้นนายพรานทั0งสองฝั�งแม่นํ0 าแมจ้ะทาํอาชีพเดียวกนัแต่ก็ไม่ได้
แก่งแยง่ชิงดีชิงเด่นกนัแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่กนัและกนั ซํ0 ายงัไดป้ระสานสัมพนัธ์ผูกไมตรีไวด้ว้ยการเป็น
ญาติ ไม่ให้เกิดความขดัแยง้กนัและกนัขึ0นมา (3/63/155-213/ 1) 8.V.-) เนื0อหาที�ทุกุลกุมารและปาริกากุมารีจุติมา
จากพรหมโลกเป็นสัตวบ์ริสุทธิ�  ไม่ปรารถนาจะทาํปาณาติบาตเลี0 ยงชีพเพราะรู้ว่าเป็นบาปกรรมทาํให้เกิดใน
อบายภูมิ ครั0นหมู่ญาติมิตรใหท้าํการแต่งงานกนัและประกอบอาชีพเป็นพราน จึงไดป้ฏิเสธที�จะทาํและไม่คา้ขาย
แมแ้ต่เนื0อที�คนเขาฆ่าแลว้ ทาํการเจรจาต่อรองขออนุญาตมารดาบิดาของตนแลว้พากนัออกบวชเป็นพระดาบส
และพระดาปสินีบาํเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่า (3/63/155-213/ 4) 8.V.V) เนื0อหาที�นายแพทยแ์ละภรรยาซึ� งเป็น
อดีตชาติของพระดาบสและพระดาปสินีถูกเศรษฐีคนหนึ� งโกงค่าเยี�ยวยาพยาบาลจึงผูกใจเจ็บไดร่้วมกนัทาํการ
วางแผนทาํร้ายเขาจนตาบอดทั0งสองขา้ง ส่งผลใหพ้ระดาบสและพระดาปสินีตอ้งเป็นคนพิการตาบอดทั0งสองขา้ง
ในชาติต่อมา (3/63/155-213/ 27) 8.V.Y)  เนื0อหาที�พระสุวรรณสามเจริญเมตตาจิตอยูเ่ป็นนิตยค์รั0 นถูกยิงดว้ยลูกศร
อาบยาพิษไดรั้บบาดเจ็บสาหสัแต่ก็มิไดมี้จิตคิดพยาบาทต่อผูย้งิไดป้ระคองหมอ้นํ0 าไวโ้ดยปกติแลว้ตั0งสติเรียกหาผู ้
ยงิดว้ยปิยะวาจาเพื�อสอบถามถึงสาเหตุของการยิงตนเอง มิไดแ้กไ้ขความขดัแยง้ดว้ยความรุนแรงปราศจากธรรม 
จนทาํให้พระเจา้ปิลยกัขราชทรงเลื�อมใสและละอายพระหฤทัยต่อการกระทาํของพระองค์ (3/63/155-213/43) 
8.V.Z) เนื0อหาที�พระเจา้ปิลยกัขราชครั0นเห็นพระสุวรรณสามถูกพระองคย์ิงดว้ยศรอาบยาพิษนอนจมกองโลหิตไม่
ไหวติงก็ทรงสาํนึกถึงความผิดมีจิตโทมนสัแลว้ทรงพิไรรํ� ารําพึงโดยประการต่างๆ เป็นตน้วา่ พระองคส์าํคญัวา่จะ
ไม่แก่ไม่ตายแต่พอมาประสบเขา้กบัเหตุการณ์ดงันี0 จึงไดรู้้วา่จะตอ้งตายแน่ ดงัเช่นพระสุวรรณสามแมย้งัหนุ่มก็ยงั
ถูกพระองค์เองยิงเสียจนตาย การที�จะไม่ตายไม่มี จนต่อมาไดเ้ทพธิดาพสุนธรีมาเป็นที�ปรึกษาแนะนําถึงสิ�งที�
พระองค์ควรกระทาํทาํให้ทรงบรรเทาความทุกข์โทมนัสลงได ้แสดงเป็นบุคคลาธิษฐานให้เห็นว่า การเจรจา
ต่อรองนั0นมีบางสิ�งที�ไม่สามารถเจรจาต่อรองไดห้รืออาจจะประสบความลม้เหลวหากปราศจากอาํนาจการเจรจา
ต่อรอง เช่น ไม่อาจเจรจาต่อรองกบัมจัจุราชไดว้า่ ให้ตายวนันั0นวนันี0  ในที�นั0นที�นี0  หรือดว้ยโรคนั0นโรคนี0  เป็นตน้ 
(3/63/155-213/54) 8.V.6) เนื0อหาที�ทุกุลดาบสและปาริกาดาบสินีทั0งสองไดเ้จริญเมตตาธรรมไม่ให้โกรธต่อพระ
เจา้ปิลยกัขราชผูป้ระทุษร้ายบุตร มิไดแ้กไ้ขความขดัแยง้ดว้ยความรุนแรงปราศจากธรรม และพระเจา้ปิลยกัขราช
เองก็ทรงประนีประนอมแสดงความรับผิดชอบและเจรจาต่อรองในการที�จะรับเลี0ยงดูท่านทั0งสองเพื�อให้คลาย
ความเศร้าโศกและไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ขึ0น (3/63/155-213/ 73) 8.V.=) เนื0อหาที�พระสุวรรณสามครั0 นหายเป็น
ปกติดีแลว้ก็มิไดผ้กูอาฆาตพยาบาทหรือเกิดความขดัแยง้กบัพระเจา้ปิลยกัขราชที�ไดท้าํร้ายตนเองถึงปางตายซํ0 ายงั
แสดงธรรมแก่พระองคเ์พื�อใหป้ระสบความสุขในปัจจุบนัและโลกหนา้อีกดว้ย (3/63/155-213/ 81)  

8.Y) เนื0อหาของเนมิราชชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัความขดัแยง้และการเจรจาต่อรอง ปรากฏอยู ่ -  
เนื0อหาไดแ้ก่ 8.Y.8) เนื0อหาที�พระเจา้เนมิราชไม่ทรงสามารถตดัสินไดว้า่ ระหวา่งทานบริจาคกบัการอยูป่ระพฤติ
พรหมจรรยน์ั0นอยา่งไหนมีผลมากยิ�งหยอ่นกวา่กนั จนทาํให้ทา้วสักกเทวราชตอ้งลงมาตรัสถวายคาํเฉลยให้ทรง
ทราบ (4/63/213-302/19) 8.Y.-) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชและเหล่าทวยเทพนั0นปรารถนาจะให้พระเนมิราชได้
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ประทบัเสวยทิพยกามารมณ์อยู่ ณ เทวโลกจึงไดทู้ลเชื0อเชิญ แต่พระเจา้เนมิราชทรงพิจารณาเห็นว่าสิ�งที�ไดม้า
เพราะผูอื้�นให้เป็นสิ�งที�เปรียบเช่นกบัสิ�งที�ยืมเขามา ปรารถนาที�จะกลบัไปยงัโลกมนุษยเ์พื�อที�ทาํบุญกุศลอนัเป็น
ของพระองคอ์ยา่งแทจ้ริง ดงันั0นจึงไดท้รงปฏิเสธ ฝ่ายทา้วสกักเทวราชและเหล่าทวยเทพไม่อาจจะรั0 งพระเนมิราช
ไวไ้ดจึ้งไดใ้หม้าตลีเทพบุตรนาํกลบัไปส่งยงักรุงมิถิลาตามเดิม (4/63/213-302/49) 

8.Z) เนื0อหาของมโหสถชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัความขดัแยง้และการเจรจาต่อรอง ปรากฏอยู ่ 
-_  เนื0อหาไดแ้ก่ 8.Z.8) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชทรงประสงคจ์ะนาํพระมโหสถบณัฑิตเขา้มาภายในวงัแต่ถูก
เหล่าบัณฑิตทั0งสี� มีเสนกบัณฑิตเป็นตน้ผูมี้จิตตระหนี�ในลาภยศได้ทาํการทกัทว้งไว ้(5/63/303-568/20) 8.Z.-) 
เนื0อหาที�คนเลี0ยงโคคนหนึ�งถูกโจรอีกคนหนึ�งขโมยโคไปในตอนที�เผลอ ครั0นติดตามไปจนทนัก็ทวงโคของตนคืน
จากโจรนั0น ฝ่ายโจรไม่ยอมมอบใหจึ้งไดว้วิาทขดัแยง้กนัขึ0นไม่อาจเจรจาต่อรองกนัได ้จนเป็นเหตุให้พระมโหสถ
มาทาํการวินิจฉัยตดัสินจึงยุติลงได้ (5/63/303-568/29) 8.Z.V) เนื0อหาที�หญิงคนหนึ� งถูกหญิงอีกคนหนึ� งขโมย
เครื�องประดบัจึงออกติดตาม ครั0นติดตามไปทนัก็ทวงเครื�องประดบัของตนคืน ฝ่ายหญิงผูเ้ป็นโจรไม่ยอมมอบให้
จึงไดว้วิาทขดัแยง้กนัขึ0นไม่อาจเจรจาต่อรองกนัได ้จนเป็นเหตุให้พระมโหสถมาทาํการวินิจฉัยตดัสินจึงยติุลงได ้
(5/63/303-568/30) 8.Z.Y) เนื0อหาที�หญิงคนหนึ�งถูกหญิงอีกคนหนึ�งขโมยกลุ่มดา้ยจึงออกติดตาม ครั0 นติดตามไป
ทนัก็ทวงกลุ่มดา้ยของตนคืน ฝ่ายหญิงผูเ้ป็นโจรไม่ยอมมอบใหจึ้งไดว้วิาทขดัแยง้กนัขึ0นไม่อาจเจรจาต่อรองกนัได ้
จนเป็นเหตุใหพ้ระมโหสถมาทาํการวนิิจฉยัตดัสินจึงยติุลงได ้(5/63/303-568/31) 8.Z.Z) เนื0อหาที�หญิงคนหนึ�งถูก
นางยกัขินีตนหนึ�งลกัพาเอาบุตรของตนไปเพื�อจะกินเป็นอาหารจึงออกติดตาม ครั0 นติดตามไปทนัก็ทวงเอาบุตร
ของตนคืน ฝ่ายนางยกัขินีไม่ยอมคืนให้จึงได้วิวาทขัดแยง้กันขึ0 นไม่อาจเจรจาต่อรองกันได้ จนเป็นเหตุให้
พระมโหสถมาทาํการวินิจฉัยตดัสินจึงยติุลงได ้(5/63/303-568/32) 8.Z.6) เนื0อหาที�นายโคฬกาฬถูกนายทีฆปิฏฐิ
ลกัพาเอาภรรยาของตนไปจึงออกติดตาม ครั0นติดตามไปทนัก็ทวงเอาภรรยาของตนคืน ฝ่ายทีฆปิฏฐิไม่ยอมคืนให้
จึงไดว้วิาทขดัแยง้กนัขึ0นไม่อาจเจรจาต่อรองกนัได ้จนเป็นเหตุให้พระมโหสถมาทาํการวินิจฉัยตดัสินจึงยติุลงได ้
(5/63/303-568/36) 8.Z.=) เนื0อหาที�ท้าวสักกเทวราชผูป้ระสงค์จะให้ชื�อเสียงของพระมโหสถฟุ้งขจรไป จึงได้
จาํแลงกายเป็นชายคนหนึ� งมาขโมยรถของชายอีกคนหนึ�ง ชายผูเ้ป็นเจา้ของรถครั0 นถูกทา้วสักกเทวราชขโมยรถ
ของตนไปก็ออกติดตาม ครั0 นติดตามไปทนัก็ทวงเอารถของตนคืน ฝ่ายทา้วสักกเทวราชไม่ยอมคืนให้จึงไดว้ิวาท
ขดัแยง้กนัขึ0นไม่อาจเจรจาต่อรองกนัได ้จนเป็นเหตุใหพ้ระมโหสถมาทาํการวินิจฉัยตดัสินจึงยติุลงได ้(5/63/303-
568/40) 8.Z._) เนื0อหาที�อาจารยทิ์ศาปาโมกขม์อบนางกุมารีผูเ้ป็นธิดาให้แก่นายปิงคุตตรมาณพผูไ้ม่มีจิตปฏิพนัธ์
ในนางกุมารีมีเจตคติที�แตกต่างกนั แต่ดว้ยความเคารพในอาจารยน์ายปิงคุตตรมาณพจึงจาํตอ้งฝืนรับไว ้ครั0 นได้
นางกุมารีมาแลว้ก็ไม่ปรารถนาจะอยู่ร่วมดว้ยและไดท้อดทิ0งไวบ้นตน้มะเดื�อแลว้หลบหนีไป (5/63/303-568/64) 
8.Z.9) เนื0อหาที�พระนางอุทุมพรเทวคีรั0นถูกพระเจา้วิเหราชกริ0วและคุกคามดว้ยมรณภยั จึงไดท้าํการเจรจาต่อรอง
ใหพ้ระเจา้วเิทหราชนั0นตรัสถามเหล่าบณัฑิตใหท้ราบชดัก่อนที�จะลงพระอาชญา พระเจา้วิเทหราชจึงไดต้รัสถาม
เหล่าบณัฑิต ฝ่ายพระมโหสถจึงไดทู้ลตอบปัญหาเกี�ยวกบัศิริไม่เขา้กนักบักาฬกรรณีจนสามารถไกล่เกลี�ยให้พระ
เจา้วเิทหราชหายกริ0วและพอพระหฤทยัในพระนางอุทุมพรดงัเดิม (5/63/303-568/67) 8.Z.85) เนื0อหาที�สุนขัถูกคน
ครัวทาํร้ายมาพบเขา้กบัแพะที�ถูกคนเลี0ยงชา้งทาํร้ายมาเช่นกนัไดร่้วมปรึกษาวางแผนเพื�อนาํอาหารมาให้กนัและ
กนั ซึ�งเมื�อก่อนทั0งสองเป็นสตัวที์�เป็นศตัรูกนัแต่เมื�อทาํการเจรจาต่อรองโดยที�มีผลประโยชน์ต่างตอบแทนอยา่งลง
ตวัก็ทาํใหเ้ป็นมิตรกนัได ้(5/63/303-568/72) 8.Z.88) เนื0อหาที�เหล่าบณัฑิตทั0ง Z เมื�อรู้วา่เวลาไม่พอที�จะหาคาํตอบ
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จึงตอ้งทาํการเจรจาต่อรองกบัพระเจา้วเิทหราชเพื�อขอผอ่นผนัใหย้ดืเวลาไปอีก อีกประการหนึ�งบณัฑิตทั0งสี�แมไ้ม่
ลองรอยกบัพระมโหสถก็จาํตอ้งร่วมมือกบัพระมโหสถเพื�อรักษาประโยชน์ของตนเอง โดยประการที�จะไม่ถูกขบั
ไล่ออกจากแวน่แควน้ (5/63/303-568/72) 8.Z.8-) เนื0อหาที�นางอมราเทวีครั0 นถูกพระมโหสถทาํการทดสอบโดย
การแสดงอาการโกรธแลว้ตาํหนิที�ตนนั0นไม่รู้จกัหุงตม้ ทาํให้ขา้วสารเสียหายไปโดยเปล่าประโยชน์ ก็เป็นผูส้งบ
ไม่โกรธไดท้าํการเจรจรจาต่อรองให้พระมโหสถรับประทานสิ�งอื�นแทน กล่าวคือเมื�อพระมโหสถบอกวา่ขา้วตม้
ไม่อร่อยก็ให้กินขนม เมื�อพระมโหสถบอกวา่ขนมไม่อร่อยก็ให้กินขา้วสวย (5/63/303-568/86) 8.Z.8V) เนื0อหาที�
บณัฑิตทั0งสี�มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้เป็นผูต้ระหนี�ในลาภยศเกิดความไม่ลงรอยกบัพระมโหสถไดร่้วมกนัวางแผนใส่
ร้ายว่าพระมโหสถได้ขโมยพระราชาภรณ์เพื�อหวงัจะชิงราชสมบัติ ทําให้พระเจ้าวิเทหราชกริ0วและตรัสให้
ดาํเนินการจบักุมพระมโหสถ ฝ่ายพระมโหสถเมื�อไม่มีโอกาสจะอธิบายความจริงจึงไดห้ลบลี0ภยัไปอยู่ในบา้น
ทกัขิณยวมชัฌคาม (5/63/303-568/92) 8.Z.8Y) เนื0อหาที�เทวดาที�สิงสถิตยอ์ยูที่�เศวตฉัตรครั0 นไม่ไดส้ดบัพระธรรม
เทศนาของพระมโหสถนานวนัก็ปรารถนาจะขจดัความขดัแยง้ระหวา่งพระเจา้วิเทหราชกบัพระมโหสถให้หมด
ไปจึงไดแ้สดงตนใหพ้ระเจา้วเิทหราชทอดพระเนตรเห็นแลว้ทูลถามปัญหาที�พระมโหสถเท่านั0นสามารถจะแกไ้ด้
กบัพระองคพ์ร้อมกบัคุกคามดว้ยมรณภยั ฝ่ายพระเจา้วิเทหราชไม่สามารถจะตรัสแกไ้ดจึ้งไดท้าํการเจรจาต่อรอง
ไวแ้กใ้นคืนต่อไป ครั0 นวนัรุ่งขึ0นก็ไดต้รัสถามเหล่าบณัฑิตทั0งสี�แต่ปรากฏว่าไม่มีใครสามารถแกไ้ด ้จึงไดท้าํการ
เจรจาต่องรองกบัเทวดาอีกวา่จะตรัสแกใ้นคืนต่อไป ครั0 นไม่มีใครแกไ้ดจึ้งจาํตอ้งตรัสเรียกพระมโหสถมาเขา้เฝ้า
และช่วยแกปั้ญหา จนเป็นเหตุให้เกิดความสมานฉันท์สามคัคีกนัดงัเดิม (5/63/303-568/100) 8.Z.8Z) เนื0อหาที�
พระมโหสถไดก้ล่าวแกปั้ญหาที�เทวดาไดทู้ลถามกบัพระเจา้วิเทหราชทั0ง V ขอ้ ซึ� งเนื0อหาของปัญหาทั0ง V ขอ้นั0น
แสดงให้เห็นถึงความขดัแยง้ในด้านบวกที�มารดาบิดากระทาํต่อบุตรธิดาหรือภรรยาสามีกระทาํต่อกันนั0นเพื�อ
ประสงค์ดีไม่ได้ประสงค์ร้าย  (5/63/303-568/100) 8.Z.86) เนื0 อหาที�บัณฑิตทั0 งสี� มีเสนกบัณฑิตเป็นตน้เป็นผู ้
ตระหนี�ในลาภยศเกิดความไม่ลงรอยกบัพระมโหสถไดร่้วมกนัวางแผนใส่ร้ายว่าพระมโหสถนั0นไม่ยอมบอก
ความลบัแก่ใครๆ เพราะในใจคิดคดทรยศหวงัจะชิงราชสมบัติ ทําให้พระเจ้าวิเทหราชกริ0 วและตรัสให้จับ
พระมโหสถไปประหารชีวิต ฝ่ายพระมโหสถไดรั้บการทูลเตือนจากพระนางอุทุมพรจึงไดว้างอุบายแก้ไขจน
สามารถทาํให้พระเจ้าวิเทหราชทรงทราบตามความเป็นจริงและปราบพยศของเหล่าบัณฑิตลงได ้(5/63/303-
568/114) 8.Z.8=) เนื0อหาที�พระมโหสถบณัฑิตระงบัความขดัแยง้ที�เกิดขึ0นระหวา่งตนกบัเหล่าบณัฑิตทั0งสี�ลงดว้ยดี
โดยใช้สติปัญญาและพรหมวิหารธรรม ทาํศัตรูให้เป็นมิตรซึ� งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั0 งสองฝ่าย รวมไปถึง
ส่วนรวม (5/63/303-568/127) 8.Z.8_) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัทรงมีความประสงคจ์ะครองชมพทูวปีทั0งสิ0น
จึงไดร้วมพลนิกายไปโจมตีเมืองต่างๆ แลว้ยึดเอามาไวใ้นพระราชอาํนาจ ฝ่ายเมืองที�ถูกโจมตีนั0นๆไม่อาจที�จะ
ต้านทานได้จึงได้เจรจาต่อรองสงบศึกยอมเป็นเมืองขึ0 น (5/63/303-568/138) 8.Z.89) เนื0 อหาที�พระเจ้าจุลนี
พรหมทตัครั0นถูกพระมโหสถนั0นส่งบริวารมาทาํลายพิธีดื�มนํ0 าชยบานเพื�อช่วยเหลือพระชนมข์องพระราชาทั0ง 858 
พระองค์ ก็ทรงพิโรธจึงตรัสสั�งให้ตระเตรียมไพร่พลแลว้ยกไปโจมตีกรุงมิถิลาเพื�อจับพระเจ้าวิเทหราชและ
พระมโหสถมาฆ่าให้ตาย (5/63/303-568/151) 8.Z.-5) เนื0อหาที�พระมโหสถและบริวาร รวมถึงชาวกรุงมิถิลา
ทั0งหลายครั0 นถูกกองทพัของพระเจา้จุลนีพรหมทตัมาโจมตีเพื�อจะยึดเอาเมือง ก็ไดร่้วมกนัป้องกนักรุงมิถิลาตาม
แผนการที�พระมโหสถไดว้างไวจ้นสามารถถอยทพัของพระจุลนีพรหมทตัให้หนีกลบัยงันครอุตรปัญจาละได้
สําเร็จ (5/63/303-568/151)  8.Z.-8) เนื0 อหาที�พระเจ้าจุลนีพรหมทัตทรงต้องการจะจับพระเจ้าวิเทหราชและ
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พระมโหสถมาฆ่าให้ตายแลว้ยึดเอากรุงมิถิลา จึงทรงใชอุ้บายหญิงงามตามคาํทูลของพราหมณ์เกวฏั โดยให้พวก    
จินตกวแีต่งบทเพลงพรรณนาความงามของพระปัญจาลจนัทีราชธิดาแลว้ให้พวกนกัฟ้อนเรียนจนขึ0นใจนาํไปขบั
ร้องใหไ้ดย้นิถึงพระกรรณของพระเจา้วเิทหราชแลว้ต่อมาก็ส่งพราหมณ์เกวฏัไปทูลลวงให้พระเจา้วิเทหราชเสด็จ
มายงันครอุตรปัญจาละเพื�ออภิเษกสมรสกบัพระนางปัญจาลจนัที (5/63/303-568/189)  8.Z.--) เนื0อหาที�พระเจา้วิ
เทหราชทรงหลงเชื�อพราหมณ์เกวฏัแมถู้กพระมโหสถทูลทัดทานก็ไม่ทรงรับฟังยงัทรงรั0 นเสด็จไปยงันคร
อุตรปัญจาละ ครั0นต่อมาก็ทรงทราบวา่เป็นแผนลวงมาปลงพระชนม ์จนในที�สุดพระมโหสถก็ไดช่้วยเหลือให้พน้
จากภยนัตรายเสด็จกลบัมายงักรุงมิถิลาโดยปลอดภยั (5/63/303-568/200) 8.Z.-V) เนื0อหาที�พระมโหสถนั0นครั0 นได้
ดาํรงตาํแหน่งอคัรมหาเสนาบดีก็ไดท้าํการตระเตรียมป้องกนัภยัต่างๆ โดยส่งบริวารของตนไปเป็นไส้ศึกอาศยัอยู่
กบัพระราชาในเมืองนั0นๆ คอยส่งข่าวความเคลื�อนไหวต่างๆ ใหท้ราบ ครั0นพระเจา้จุลนีพรหมทตัไดย้กกองทพัมา
เพื�อยึดเอากรุงมิถิลาก็ได้ใช้สติปัญญาวางกลอุบายต่างๆ จนสามารถชนะพระเจ้าจุลนีพรหมทัต โดยที�สุดแม้
สามารถจะปลงพระชนมพ์ระเจา้จุลนีพรหมทตัได ้แต่ก็ไม่ปลงพระชนมก์ลบัเจรจาต่อรองตกลงทาํสันถวไมตรี
เป็นมิตรไม่เบียดเบียนกนัและกนั พร้อมทั0งให้ปฏิญญาที�จะเขา้รับราชการกบัพระเจา้จุลนีพรหมทตัภายหลงัแต่
พระเจา้วิเทหราชเสด็จสวรรคตแลว้ (5/63/303-568/241) 8.Z.-Y) เนื0อหาที�พระมโหสถไดทู้ลให้พระราชาทั0ง 858 
พระองคไ์ดท้รงทราบถึงแผนการที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัไดว้างยาพิษในนํ0 าชยบานเพื�อปลงพระชนมใ์นครั0 งก่อน
จนทาํใหพ้ระราชาเหล่านั0นตกพระหฤทยัสะดุง้กลวัหวาดหวั�นต่อความปลอดภยัของพวกพระองคเ์อง และไดท้าํ
การไกล่เกลี�ยปรับความเขา้ใจกนัระหวา่งพระราชาทั0ง858 พระองคก์บัพระเจา้จุลนีพรหมทตัยงักนัและกนัให้อด
โทษมีความสมานฉนัทส์ามคัคีกนัต่อไป (5/63/303-568/244) 8.Z.-Z) เนื0อหาที�พระนางจนัทาเทวีไม่พอพระหฤทยั
พระมโหสถที�ทาํให้พรากจากพระธิดาจึงได้ส่งหญิงคนสนิททั0 งหลายคอยจับผิดพระมโหสถ ครั0 นพวกหญิง
เหล่านั0นไดโ้อกาสแลว้ก็พากนัไปกราบทูลพระเจา้จุลนีพรหมทตั ฝ่ายพระเจา้จุลนีพรหมทตัก็ทรงไม่ด่วนตดัสิน
พระหฤทัยได้ตรัสเรียกพระมโหสถมาตรัสถามจนทรงทราบตามความเป็นจริงแลว้ก็ทรงเกิดความเลื�อมใส
พระราชทานตาํแหน่งอคัรมหาเสนาบดีเป็นรางวลั (5/63/303-568/261) 8.Z.-6) เนื0อหาที�พราหมณ์ฉัพภิและพระ
นางสลากเทวลีอบคบชูก้นัเกิดความไม่ลงรอยกบัพระมหาจุลนีจึงไดว้างแผนลอบปลงพระชนมแ์ลว้ยดึเอาพระราช
สมบติั (5/63/303-568/267) 8.Z.-=) เนื0อหาที�พระจุลนีราชกุมารเป็นผูฉ้ลาดครั0 นถูกแมลงวนัตอมในขณะที�ทรง
เสวยนํ0 าออ้ยก็ไดห้ยดนํ0 าออ้ยให้ตกลงพื0นเพื�อให้แมลงวนัไปตอมในที�นั0น แลว้พระองคก็์หลีกไปหน่อยหนึ�งเสวย
นํ0 าออ้ยโดยไม่มีแมลงวนัรบกวน อนัแสดงให้เห็นถึงการบริหารความขดัแยง้และการเจรจาต่อรองของพระองคที์�
ไดผ้ล (5/63/303-568/268) 8.Z.-_) เนื0อหาที�พระติขิณมนตรีราชกมุารครั0 นไดท้รงทราบวา่พราหมณ์ฉัพภิลอบปลง
พระชนม์พระบิดาแลว้แย่งยึดเอาพระราชสมบัติมาครองจึงได้วางแผนกับพวกมหาลเล็กคนสนิททาํการฆ่า
พราหมณ์ฉพัภิใหต้าย (5/63/303-568/274) 

8.6) เนื0อหาของภูริทตัชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัความขดัแยง้และการเจรจาต่อรองปรากฏอยู ่ 9  
เนื0อหาไดแ้ก่ 8.6.8) เนื0อหาที�พระเจา้กรุงพาราณสีไดพ้ระราชทานตาํแหน่งอุปราชแก่พระโอรสครั0นเห็นพระโอรส
นั0นมียศใหญ่ขึ0นก็ทรงระแวงว่าจะแย่งยึดพระราชสมบติัจึงไดป้ลดพระโอรสแลว้เนรเทศให้ไปบวชอยู่ในป่า 
(6/64/1-122/3) 8.6.-) เนื0อหาที�เต่าได้พลดัหลงเขา้ไปในสระนํ0 าทาํให้พระโอรสและพระธิดาของพระเจา้กรุง
พาราณสีสะดุง้กลวั พระเจา้กรุงพาราณสีจึงทรงพิโรธตรัสใหล้งทณัฑโ์ดยใหน้าํเต่าไปทิ0งลงในนํ0 าวนแห่งแม่นํ0 ายมุ
นา (6/64/1-122/12) 8.6.V) เนื0อหาที�ทา้วธตรฐครั0 นพวกนาคมาณพผูเ้ป็นทูตกลบัมาทูลแจง้ถึงการที�พระเจา้กรุง
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พาราณสีไม่ทรงประสงค์จะทําสันถวไมตรีด้วยก็ทรงพิโรธตรัสสั�งให้พวกนาคไปยงักรุงพาราณสีทําการ
เบียดเบียนมนุษยท์ั0งหลายเพื�อบีบบงัคบัใหพ้ระเจา้กรุงพาราณสีมอบพระราชธิดาให้ พระเจา้กรุงพาราณสีครั0 นถูก
ชาวพระนครทูลขอร้องจึงทรงไดเ้จรจาต่อรองประนีประนอมยอมทาํตาม(6/64/1-122/21) 8.6.Y) เนื0อหาที�พระ
ภูริทตัจาํศีลอยูบ่นจอมปลวกครั0 นถูกพราหมณ์เนสาทและนายโสมทตับุตรชายพบก็เกรงวา่พราหมณ์เนสาทและ
บุตรชายจะนาํเรื�องของตนไปบอกแก่หมองูซึ� งจะเป็นอนัตรายต่อการจาํศีลของตนและทาํให้เกิดความขดัแยง้ขึ0น
จึงไดน้าํพวกเขาไปยงันาคพิภพแลว้มอบทิพยสมบติัให้ (6/64/1-122/44) 8.6.Z) เนื0อหาที�ครุฑครั0 นทราบวา่ตนนั0น
ไดถ้อนตน้ไทรที�ทา้ยสถานที�จงกรมของพระดาบสมาโดยไม่ไดต้ั0งใจจึงเกิดความร้อนใจไม่อาจตดัสินใจไดว้า่จะ
เกิดบาปกรรมแก่ตนหรือไม่อยา่งไร จึงไดแ้ปลงเพศเป็นมาณพไปเรียนถาม ครั0นไดรั้บคาํตอบวา่ไม่มีบาปกรรมแก่
ใครๆ เพราะไม่ไดต้ั0งใจจึงไดรั้บความสบายใจพร้อมกบัถวายมนตแ์ก่พระดาบส (6/64/1-122/57) 8.6.6) เนื0อหาที�
พราหมณ์เนสาทครั0นเห็นแกว้มณีของพราหมณ์อาลมัพายน์ก็ปรารถนาจะไดจึ้งไดท้าํการเจรจาขอซื0อ แต่พราหมณ์
อาลมัพายน์ไม่ตอ้งการแลกเปลี�ยนดว้ยสิ�งอื�นนอกจากการบอกที�ซ่อนตวัของนาคผูมี้ฤทธิ� เดชใหท้ราบ พราหมณ์เน
สาทจึงไดบ้อกที�อยูข่องพระภูริทตัให้ทราบโดยไม่ฟังคาํทกัทว้งใดๆจากนายโสมทตับุตรชาย  นายโสมทตัจึงเกิด
ความขดัแยง้กบับิดาและขอแยกทางกนัในที�นั0นนั�นเอง (6/64/1-122/63) 8.6.=) เนื0อหาที�พระภูริทตัเพื�อตอ้งการจะ
รักษาศีลของตนให้บริสุทธิ� ไม่ด่างพร้อย ไม่ตอ้งการเกิดความขดัแยง้จนทาํให้ผูอื้�นเป็นอนัตราย จึงยินยอมให้
พราหมณ์อาลมัพายน์นั0นจบัไม่ยอมกระทาํการขดัขืนใดๆ แมว้า่ตนเองนั0นสามารถที�จะทาํอนัตรายแก่พราหมณ์
อาลมัพายน์ไดก็้ตาม (6/64/1-122/70) 8.6._) เนื0อหาที�สุทสัสนนาคราชพร้อมกบันางอจัจิมุขีไดร่้วมกนัช่วยเหลือ
พระภูริทตัโดยการประลองพิษกบัพราหมณ์อาลมัพายน์ ทา้ยที�สุดพราหมณ์อาลมัพายน์ก็พ่ายแพก้ลายเป็นโรค
เรื0 อนเพราะพิษนาค ฝ่ายสุทัสสนนาคราชก็สามารถช่วยเหลือพระภูริทัตให้พน้ภยัได้ (6/64/1-122/86) 8.6.9) 
เนื0อหาที�สุโภคนาคราชไม่อาจตดัสินใจไดว้า่ควรฆ่าหรือไม่ควรฆ่าพราหมณ์เนสาทให้ตายหรือไม่ จึงไดน้าํไปยงั
นาคพิภพเพื�อใหเ้หล่าญาติมิตรช่วยกนัลงความเห็น (6/64/1-122/86)  

8.=) เนื0อหาของจนัทกมุารชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัความขดัแยง้และการเจรจาต่อรองปรากฏอยู ่ 
6  เนื0อหาไดแ้ก่ 8.=.8) เนื0อหาที�พระเจา้เอกราชไดป้ลดกณัฑหาลพราหมณ์ออกจากตาํแหน่งผูต้ดัสินคดีความแลว้
มอบตาํแหน่งดงักล่าวให้แก่พระจนัทกุมาร เป็นเหตุให้กณัฑหาลพราหมณ์ขาดผลประโยชน์ที�เคยไดรั้บจึงผูก
อาฆาตและคอยจบัผิดพระจนัทกุมาร ครั0 นพระเจา้เอกราชทรงพระสุบินเห็นสวรรคก็์ไดโ้อกาสเท็จทูลยยุงให้นาํ
พระจนัทกุมารพร้อมทั0งคนและสัตวท์ั0งหลายที�ไม่ควรฆ่าไปทาํการบูชายญัเพื�อการเสด็จไปสู่สวรรค ์(7/64/123-
204/8) 8.=.-) เนื0อหาที�กณัฑหาลพราหมณ์ไดใ้ห้คนทั0งหลายขุดหลุมยญัแลว้ทาํการลอ้มรั0 วไวอ้ยา่งแน่นหนาตาม
แบบอยา่งที�กระทาํมาแต่โบราณ เพื�อการป้องกนัคนทั0งหลายที�ไม่เห็นดว้ยเขา้มาทาํลายพิธีการ (7/64/123-204/19) 
8.=.V) เนื0อหาที�ญาติและมิตรทั0งหลายของเหล่าเศรษฐีที�ถูกจบัพากนัมาร้องเรียนไม่เห็นดว้ยกบัการกระทาํดงักล่าว
และเจรจาต่อรองกบัพระเจา้เอกราชให้ส่งพวกตนเองไปเป็นทาสหรือกรรมกรแทนการฆ่าบูชายญั (7/64/123-
204/24) 8.=.Y) เนื0อหาที�พระเจา้เอกราชครั0นถูกพระชนกและพระชนนีไดต้รัสสั�งสอนชี0แนะถึงปฏิปทาที�ถูกตอ้งให้
ละทิ0งการฆ่าผูอื้�นบูชายญั  รวมทั0งพระนางโคตมีผูเ้ป็นอคัรมเหสี  พระนางจนัทาเทวีผูเ้ป็นพระสุณิสา และญาติ
และมิตรทั0งหลายของเหล่าเศรษฐีไดทู้ลออ้นวอนและเจรจาต่อรองให้ทรงเลิกลม้พิธีบูชายญัปล่อยให้คนและสัตว์
ทั0งหลายเป็นอิสระ แต่ก็ไม่ทรงรับฟังยงัคงยดึความคิดเห็นที�ผิดทาํนองคลองธรรมไวอ้ยา่งเหนี�ยวแน่น (7/64/123-
204/28) 8.=.Z) เนื0อหาที�พระเจา้เอกราชครั0 นพระจนัทกุมาร รวมถึงพระวสุลราชนดัดาตรัสชี0แจงเหตุผลออ้นวอน
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และเจรจาต่อรองใหท้รงเลิกลม้พิธีบูชายญัปล่อยใหช้นทั0งหลายเป็นอิสระ ก็ทรงรับฟังเพียงชั�วขณะเดียวตรัสสั�งให้
ปล่อยคนและสัตวท์ั0งหลาย ครั0 นถูกกณัฑหาลพราหมณ์เท็จทูลยยุงก็มีพระหฤทยัโลเลกลบัมายึดเอาความเห็นผิด
อีกตรัสสั�งใหจ้บัคนและสตัวท์ั0งหลายกลบัมาดงัเดิม (7/64/123-204/31) 8.=.6) เนื0อหาที�พระนางจนัทาเทวีครั0 นไม่
สามารถที�จะให้พระเจ้าเอกราชปล่อยคนและสัตวท์ั0 งหลายด้วยกาํลงัตนเองจึงได้ขอความช่วยเหลือจากเทพ
ผูบ้ริหารโลกทั0งหลาย  ฝ่ายทา้วสกักเทวราชผูเ้ป็นสมัมาทิฏฐิครั0นทรงทราบเรื�องทั0งหมดก็เสด็จลงมาช่วยเหลือโดย
การคุกคามพระเจา้เอกราชและกณัฑหาลพราหมณ์ดว้ยมรณภยัแลว้ให้ปล่อยคนและสัตวท์ั0งหลายเป็นอิสระ ฝ่าย
ชาวเมืองบุปผวดีทั0งหลายต่างพากนัโกรธแคน้กณัฑหาลพราหมณ์ผูบ้งการจึงไดรุ้มประชาทณัฑใ์ห้ถึงแก่ความตาย 
ณ บริเวณหลุมบูชายญันั0นนั�นเอง ครั0นฆ่ากณัฑหาลพราหมณ์ใหต้ายแลว้ก็เริ�มที�จะปลงพระชนมพ์ระเจา้เอกราชแต่
ถูกพระจนัทกมุารหา้มไวก่้อนจึงไดป้ลดพระเจา้เอกราชออกจากตาํแหน่งแลว้ทาํการราชาภิเษกแก่พระจนัทกุมาร
ขึ0นแทน (7/64/123-204/58) 

8._) เนื0อหาของมหานารทกัสสปชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัความขดัแยง้และการเจรจาต่อรอง  
ปรากฏอยู ่V เนื0อหาไดแ้ก่ 8._.8) เนื0อหาที�พระเจา้องัคติราชไดต้รัสถามถึงสิ�งที�ควรทาํในวนัเพญ็เดือน 8- กบัเหล่า
อมาตย ์ เหล่าอมาตยมี์อลาตอมาตยเ์ป็นตน้จึงแสดงความคิดเห็นของตนๆ และทาํการทกัทว้งถึงความคิดเห็นของ
อมาตยค์นอื�นๆ เพื�อให้พระเจา้องัคติราชไดน้าํมาเป็นขอ้มูลในการพิจารณาดาํเนินการ (8/64/205-295/8) 8._.-) 
เนื0อหาที�พระนางรุจาราชธิดาครั0นทรงทราบวา่พระเจา้องัคติราชนั0นไดย้ดึเอามิจฉาทิฏฐิเที�ยวก่ออกสุลกรรมทาํบาป
ทั0งหลายจึงไดเ้สด็จไปทูลชี0แจงแก่พระบิดาให้ทรงละทิ0งมิจฉาทิฏฐิ  แต่พระเจา้องัคติราชนั0นไดย้ึดเอามิจฉาทิฏฐิ
อยา่งเหนียวแน่นแมพ้ระนางจะทูลอธิบายอยา่งไรก็ไม่ยอมละทิ0ง (8/64/205-295/41) 8._.V) เนื0อหาที�พระนางรุจา
ราชธิดาครั0 นเกิดความขดัแยง้กบัพระเจา้องัคติราชไม่อาจจะเจรจาต่อรองให้พระบิดาละทิ0งมิจฉาทิฏฐิดว้ยกาํลงั
ของตนเองจึงไดข้อความช่วยเหลือจากสมณพราหมณ์หรือเทพผูบ้ริหารโลกทั0งหลาย ฝ่ายพระนารทกสัสปพรหมผู ้
เป็นสัมมาทิฏฐิไดรั้บทราบถึงพระประสงค์ของพระนางจึงไดเ้สด็จลงมาจากพรหมโลกทูลชี0แจงแสดงธรรมแก่
พระเจา้องัคติราชจนสามารถทาํใหล้ะมิจฉาทิฏฐิและบริหารราชการแผน่ดินโดยธรรมดงัเดิม (8/64/205-295/68) 

8.9) เนื0อหาของวิธุรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัความขดัแยง้และการเจรจาต่อรองปรากฏอยู่  = 
เนื0อหาไดแ้ก่ 8.9.8) เนื0อหาที�พระราชาทั0งสี�มีทา้วสักกเทวราชเป็นตน้ไดเ้กิดถกเถียงกนัดว้ยศีลของตนๆ จึงไดพ้า
กนัไปขอให้พระวิธุรบณัฑิตเป็นผูต้ดัสินให้ ฝ่ายพระวิธุรบณัฑิตก็ไดส้รรเสริญศีลของแต่ละพระองคว์า่เป็นสิ�งที�
ไม่ยิ�งหยอ่นกวา่กนั พระดาํรัสเป็นสุภาษิตทั0งหมด พระราชาทั0งสี�จึงทรงมีพระหฤทยัยินดีทาํสักการะและสัมมานะ
แก่พระวิธุรบณัฑิตเป็นอนัมาก (9/64/296-483/22) 8.9.-) เนื0อหาที�ปุณณกยกัษมี์ความพอใจในนางอิรันทตีจึงได้
เขา้ไปเฝ้าท้าววรุณนาคราชเพื�อมอบสินสอดมีช้างเป็นตน้ แต่ท้าววรุณนาคราชและเหล่าญาติมิตรไม่มีความ
ตอ้งการค่าสินสอดดังกล่าวจึงไม่ยอมรับ ครั0 นปุณณกยกัษ์ได้ทาํการเจรจาต่อรองด้วยการทูลถามถึงสิ�งที�ทรง
ตอ้งการก็ไดแ้จง้พระประสงค์วา่ สิ�งที�ตอ้งการเพื�อเป็นสินสอดคือดวงหฤทยัของพระวิธุรบณัฑิต ปุณณกยกัษจึ์ง
ไดรั้บอาสาเพื�อไปนาํเอาดวงหฤทยัของพระวธุิรบณัฑิตมาถวาย (9/64/296-483/34) 8.9.V) เนื0อหาที�เทวบุตร - องค์
เกิดวิวาทขดัแยง้กนัขึ0นดว้ยเรื�องอาณาเขตของวิมานไม่อาจเจรจาต่อรองกนัไดจึ้งไดม้าขอให้ทา้วเวสวณัผูเ้ป็น
ประมุขทําการวินิจฉัยตัดสิน เรื� องจึงยุติลงได้(9/64/296-483/42) 8.9.Y) เนื0 อหาที�ปุณณกยกัษ์ได้ทําพระราชา
ทั0งหลายและพราหมณ์ทั0งหลายใหเ้ป็นสกัขีพยานเพื�อเป็นคนกลางคอยไกล่เกลี�ยเมื�อพระเจา้โกรัพยราชทรงดาํริจะ
กลบัพระดาํรัส ก่อนที�จะเริ�มเล่นพนนัสกา เพื�อป้องกนัความขดัแยง้ที�จะเกิดขึ0น (9/64/296-483/54) 8.9.Z) เนื0อหาที�
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พระเจา้โกรัพยราชครั0นถูกปุณณกยกัษทู์ลขอพระวิธุรบณัฑิตเป็นค่าพนนัสกา ก็ไม่ทรงปรารถนาจะมอบพระวิธุร
บณัฑิตใหจึ้งไดท้รงโตเ้ถียงกบัปุณณกยกัษเ์มื�อตกลงกนัไม่ไดจึ้งไดม้อบธุระให้พระวิธุรบณัฑิตเป็นผูต้ดัสิน ฝ่าย
พระวธุิรบณัฑิตยดึถือสจัจะแมว้า่จะไม่ถูกพระหฤทยัของพระเจา้โกรัพยราชก็ตดัสินตามความเป็นจริงไม่ยอมมุสา 
(9/64/296-483/60) 8.9.6) เนื0อหาที�พระวธุิรบณัฑิตไดท้าํการเจรจาต่อรองให้ปุณณกยกัษย์บัย ั0งอยูที่�นครอินทปัตต์
สักสองสามวนัเพื�อตนเองจะไดส้ั�งสอนภรรยาบุตรธิดาและเหล่าบริวาร รวมทั0งมอบกิจการภาระหนา้ที�ให้เสร็จ
สรรพ์ก่อนที�จะไป ฝ่ายปุณณกยกัษ์ก็อนุโลมตาม (9/64/296-483/68) 8.9.=) เนื0อหาที�พระวิธุรบัณฑิตครั0 นถูก
ปุณณกยกัษท์าํร้ายโดยประการต่างๆ เพื�อจะฆ่าใหต้ายไดรั้บความทุกขท์รมานเป็นกาํลงัจึงไดคิ้ดที�จะเปลื0องตนให้
พน้ภยัแลว้ไดถ้ามถึงสาเหตุการที�จะฆ่าตนเองกบัปุณณกยกัษ ์ครั0นทราบความเป็นจริงจึงไดเ้จรจาชี0แจงแสดงธรรม
แก่ปุณณกยกัษแ์ละใหป้ล่อยตนเป็นอิสระ (9/64/296-483/113)  

8.85) เนื0อหาของมหาเวสสันดรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับความขดัแยง้และการเจรจาต่อรอง
ปรากฏอยู ่8V เนื0อหาไดแ้ก่ 8.85.8) เนื0อหาที�ชาวนครกาลิงครัฐเกิดความเดือดร้อนดา้นการดาํรงชีพ มีการลกัขโมย
ปลน้ทรัพยสิ์นกนัและกนัขึ0นเป็นตน้ เพราะเกิดทุพภิกขภยั  จึงไดเ้กิดความขดัแยง้กบัพระราชาผูเ้ป็นฝ่ายบริหาร
บา้นเมืองที�อยูอ่ยา่งสุขสบาย โดยพากนัไปประชุมติเตียนพระราชาที�หนา้พระราชนิเวศน์และร้องเรียนใหเ้ร่งแกไ้ข
ปัญหาดงักล่าว ฝ่ายพระราชาก็ทรงรับฟังและร่วมกนัประชุมปรึกษาหารือเพื�อดาํเนินการต่างๆ ซึ� งไดม้ติสรุปให้
แต่งตั0งคณะพรามหณ์ไปทูลขอชา้งปัจจยนาคกบัพระเวสสันดร (10/64/484-814/Y6) 8.85.-) เนื0อหาที�ชาวกรุงสีพี
เกิดความไม่พอใจที�พระเวสสนัดรไดท้รงประทานชา้งปัจจยนาคใหแ้ก่คณะพราหมณ์ที�มาจากนครกาลิงครัฐจึงได้
รวมตวักนัไปร้องเรียนต่อพระเจา้สญชยัเพื�อขบัไล่ให้ออกไปอยู่ในป่า พระเจา้สญชยัครั0 นพิจารณาเห็นวา่ไม่อาจ
ห้ามชาวกรุงสีพีได้จึงทรงยอมทาํตามไปก่อน (10/64/484-814/Z9) 8.85.V) เนื0อหาที�พระเวสสันดรทรงเจรจา
ต่อรองกบัชาวกรุงสีพีเพื�อบาํเพญ็ทานบารมี ครั0 นไดบ้าํเพญ็ทานบารมีแลว้ก็จกัเสด็จออกจากกรุงสีพีไปอยูใ่นป่า 
ซึ�งชาวกรุงสีพีก็ยอมอนุโลมใหท้รงดาํเนินการดงักล่าวได ้(10/64/484-814/6Y) 8.85.Y) เนื0อหาที�พระนางมทัรีครั0 น
ทรงทราบว่าพระเวสสันดรจะให้พระนางประทบัอยูใ่นเมืองกบัพระโอรสและพระธิดาและให้พระนางแสวงหา
พระสวามีใหม่  ก็ทรงเจรจาต่อรองเพื�อขอเสด็จไปกบัพระเวสสนัดรดว้ยโดยอา้งเหตุผลต่างๆ (10/64/484-814/=5) 
8.85.Z) เนื0อหาที�พระนางผุสดีทรงมีความสงสารในพระเวสสันดรและพระนางมทัรีทั0 งสองจึงไดไ้ปเขา้เฝ้าพระ
เจา้สญชยัแลว้ทาํการเจรจาต่อรองเพื�อใหพ้ระเวสสนัดรไดค้รองราชยต์่อไป แต่อาํนาจการตดัสินใจไม่ไดขึ้0นอยูก่บั
พระเจา้สญชยัจึงไม่บงัเกิดผลอนัใด (10/64/484-814/=Y) 8.85.6) เนื0อหาที�พระนางมทัรีครั0 นถูกพระเจา้สญชยัและ
พระนางผสุดีตรัสหา้มไม่ใหเ้สด็จไปกบัพระเวสสนัดรเพราะเกรงวา่จะไดรั้บความลาํบากหรืออนัตรายต่างๆ ก็ทรง
เจรจาต่อรองเพื�อขอเสด็จไปกบัพระเวสสันดรด้วยโดยอา้งเหตุผลต่างๆ ท้ายที�สุดพระเจา้สญชัยก็ทรงอนุญาต 
(10/64/484-814/_-) 8.85.=) เนื0อหาที�พระเวสสันดรครั0 นถูกพระยาเจตราชทั0งหลายทูลเชิญให้เสวยราชยที์�มาตุ
ลนครแต่ก็ไม่ทรงรับเพราะเกรงวา่จะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้กนัระหวา่งมาตุลนครและกรุงสีพี (10/64/484-814/9Z) 
8.85._) เนื0อหาที�พวกนางพราหมณีทั0งหลายครั0 นถูกสามีของตนตาํหนิแลว้นาํไปเปรียบกบันางอมิตตตาปนาที�มี
อาจารสมบูรณ์ปรนนิบติัพราหมณ์ชูชกอยา่งไม่บกพร่องจึงเกิดความริษยาและไม่พอใจนางอมิตตตาปนาไดพ้ากนั
ไปประชุมรุมบริภาษในที�ต่างๆ มีท่านํ0 าเป็นตน้ เพื�อบีบบงัคบัใหน้างอมิตตตาปนาไปอยูที่�อื�น(10/64/484-814/85=) 
8.85.9) เนื0อหาที�นางอมิตตตาปนาครั0 นถูกพวกนางพราหมณีทั0งหลายรุมบริภาษก็ไม่ปรารถนาจะไปในที�ประชุม
ชนมีท่านํ0 าเป็นตน้จึงไดข้อร้องใหพ้ราหมณ์ชูชกเดินทางไปขอคนรับใชก้บัพระเวสสันดรมาทาํแทน แต่พราหมณ์
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ชูชกเห็นวา่พระเวสสันดรประทบัอยูที่�เขาวงกตซึ�งห่างไกลซํ0 ายงัมีอนัตรายจึงไม่อยากไป นางอมิตตตาปนาจึงได้
เจรจาต่อรองโดยนยัวา่หากพราหมณ์ชูชกไม่ไปก็จะทิ0งใหอ้ยูบ่า้นคนเดียวส่วนตนเองจะไม่เที�ยวรื�นเริงกบัชายหนุ่ม
อื�นๆ หากว่ายอมทาํตามที�ตนของร้องก็จะปฏิบติัตนเช่นเดิม จนเป็นเหตุให้พราหมณ์ชูชกจาํใจตอ้งยอมทาํตาม 
(10/64/484-814/888) 8.85.85) เนื0อหาที�พราหมณ์ชูชกครั0 นถูกพรานเจตบุตรเขา้ใจวา่จะมารบกวนพระเวสสันดร
ดว้ยการขอแลว้ขู่จะฆ่าทิ0งเสียในป่า ก็อาศยัวาทศิลป์เจรจาต่อรองกบัพรานเจตบุตรไม่ให้ทาํร้ายตนเองและช่วย
บอกทางให ้โดยการอา้งวา่ตนเป็นทูตมาจากกรุงสีพีจนทาํให้พรานเจตบุตรเปลี�ยนความคิดที�จะทาํร้ายมาเป็นการ
ตอ้นรับ (10/64/484-814/88Z) 8.85.88) เนื0อหาที�พราหมณ์ชูชกครั0 นถูกพระอจัจุตฤๅษีผูเ้ขา้ใจวา่จะมารบกวนพระ
เวสสนัดรดว้ยการขอแลว้ตาํหนิ ก็อาศยัวาทศิลป์ของตนเจรจาต่อรองกบัพระอจัจุตฤๅษีไม่ใหโ้กรธตนเองและช่วย
บอกหนทางให้ โดยการลวงว่ามาเพื�อจะชื�นชมบารมีของพระเวสสันดร จนทาํให้พระอจัจุตฤๅษีหายโกรธและ
บอกหนทางให ้(10/64/484-814/8--) 8.85.8-) เนื0อหาที�พระชาลีและพระกณัหาชินาครั0 นถูกพระเวสสันดรบริจาค
เป็นปุตตทานไปก็ไดรั้บความลาํบากจากการเบียดเบียนของพราหมณ์ชูชกคิดจะใหพ้ระนางมทัรีมาช่วยเหลือจึงได้
เจรจาต่อรองกบัพระเวสสันดรให้ทรงรอพระนางมทัรีกลบัมาก่อนแลว้ค่อยมอบพวกตนเองให้แก่พราหมณ์ไป 
(10/64/484-814/8Y-) 8.85.8V) เนื0อหาที�ชาวกรุงสีพีทั0งหลายมีพระเจา้สญชยัเป็นประมุขไดจ้ดัขบวนมาขอขมาโทษ
และอญัเชิญพระเวสสนัดรเสด็จกลบัไปครองราชยด์งัเดิม ฝ่ายพระเวสสนัดรภายหลงัแต่ทาํการปรับความเขา้ใจกนั
และกนักบัชาวกรุงสีพีทั0งหลายมีพระเจา้สญชยัเป็นประมุขแลว้ก็เสด็จกลบัไปครองราชยย์งักรุงสีพีบริหารกิจการ
บา้นเมืองใหเ้จริญเป็นลาํดบั (10/64/484-814/89V) 

2) ความสอดคล้องกันระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับความขัดแย้งและ
การเจรจาต่อรองและองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง มดีงันี  

เกี�ยวกบัความขดัแยง้ มีเนื0อหาหมายรวมถึงพฤติกรรมที�ไม่ลงรอยกนัระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล 
องคก์ารหรือประเทศตั0งแต่ - ฝ่ายหรือมากกวา่ - ฝ่ายขึ0นไปที�มีความสนใจแตกต่างกนั เกิดขึ0นเมื�อฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง
ประสบเป้าหมายที�ไม่ไดรั้บความพอใจ ซึ� งสามารถสังเกตเห็นไดอ้าจเป็นคาํพูดหรือไม่ใช่คาํพูด แสดงออกโดย
พยายามขดัขวาง บีบบงัคบั ทาํอนัตราย ต่อตา้น หรือโดยการแกเ้ผด็ฝ่ายตรงขา้ม อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.8) (1/63/1-
74/49) สมดว้ยความหมายของความขดัแยง้ตามทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น ชมิดท์ (Schmidt) ที�ไดใ้ห้
ความหมายไวว้า่ หมายถึง การที�บุคคลสองฝ่าย มีขอ้มูลค่านิยม ความเชื�อ ความคิดเห็น และความรู้สึกที�แตกต่าง
กนั1743  และ แคทซ์และคาห์น (Katz and Kahn) ที�ไดก้ล่าวไวว้า่ ความขดัแยง้เป็นปฏิสัมพนัธ์โดยตรงระหวา่ง
บุคคล กลุ่มบุคคล องคก์ารหรือระหวา่งประเทศตั0งแต่ 2 ฝ่ายหรือมากกวา่ 2 ฝ่ายขึ0นไปโดยที�ฝ่ายหนึ�งพยายามที�จะ
ป้องกนัหรือบีบบงัคบัเพื�อผลบางอยา่งในขณะที�อีกฝ่ายพยายามต่อตา้นความขดัแยง้ เป็นพฤติกรรมที�สงัเกตเห็นได้
อาจเป็นคาํพดูหรือไม่ใช่คาํพดู แสดงออกโดยพยายามขดัขวาง บีบบงัคบั ทาํอนัตราย ต่อตา้น หรือโดยการแกเ้ผด็
ฝ่ายตรงขา้ม1744 

                                                 

1743Warren H. Schmidt, “Conflict : A Power Process for (Good or Bad) Change,”Manager 

Review 18, 12 (December 1974) : 6-8. 
1744Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organization, 2nd ed. (New 

York: John Wiley, 1978), 649-650. 
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เกี�ยวกบัความขดัแยง้ มีกระบวนการเกิดขึ0นอยา่งเป็นขั0นตอน กล่าวคือ ศกัยภาพที�ตรงกนัขา้ม  
การรับรู้และการเปลี�ยนแปลงภายในตวับุคคล พฤติกรรมที�แสดงออกมา และผลของพฤติกรรมนั0นๆ อาทิเช่น 
เนื0อหาที� 8.V.-) (3/63/155-213/ 4) สมดว้ยทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น รอบบินส์ (Robbins) ที�ไดแ้สดง
ทศันะเกี�ยวกบักระบวนการของความขดัแยง้ไว ้ 4 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะที� 1 ศกัยภาพที�ตรงกนัขา้มหรือขดัแยง้กนั 
ระยะที� 2 การรับรู้และการเปลี�ยนแปลงภายในตวับุคคล ระยะที� 3 พฤติกรรมที�แสดงออก  และระยะที� 4 ผลของ
ความขดัแยง้ ดงักล่าวแลว้ 

เกี�ยวกับความขดัแยง้ ประกอบด้วยความขดัแยง้หลายประเภท กล่าวคือ ความขดัแยง้ใน
เป้าหมายสุดทา้ย อาทิเช่น  เนื0อหาที� 8.-.6) (2/63/75-154/71) และความขดัแยง้ในดา้นวิธีการ อาทิเช่น เนื0อหาที� 
8.-.Y) (2/63/75-154/22)   สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น สวิงเกิล (Swingle) ที�ไดจ้าํแนกความ
ขดัแยง้ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ความขดัแยง้ในเป้าหมายสุดทา้ยและ ความขดัแยง้ในดา้นวิธีการ  หรืออีกนยั
หนึ�ง กล่าวคือ ความขดัแยง้ในเชิงสร้างสรรค ์ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.V.=) (3/63/155-213/ 81)  และความขดัแยง้ใน
ดา้นทาํลาย อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.=.8) (7/64/123-204/8) สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น สมิธ และ
คณะ (Smith and Others) ที�ไดจ้าํแนกความขดัแยง้ออกเป็น 2 ประเภท โดยมองที�ผลของความขดัแยง้ในองคก์าร 
ไดแ้ก่ ความขดัแยง้ในเชิงสร้างสรรคห์รือความขดัแยง้ที�ทาํหนา้ที�ตามปกติ และ ความขดัแยง้ในดา้นทาํลายหรือไม่
ทาํหนา้ที�ตามปกติ  ดงักล่าวแลว้ 

เกี�ยวกบัความขดัแยง้  ประกอบดว้ยความขดัแยง้ในหลายระดบั กล่าวคือ ความขดัแยง้ภายใน
บุคคล อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Y.8) (4/63/213-302/19) ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคล อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.=.8) (7/64/123-
204/8) ความขดัแยง้ภายในกลุ่ม อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.=.Y) (7/64/123-204/28) ความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่ม อาทิเช่น 
เนื0อหาที� 8.Z.86) (5/63/303-568/114) และความขดัแยง้ภายในองคก์าร อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.=.6) (7/64/123-204/58) 
สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น เฮลลริ์เกล และ สโลคมั (Hellriegel and Slocum) ที�ไดแ้บ่งระดบั
ของความขดัแยง้ในองคก์ารไว ้ 5 ระดบั ไดแ้ก่ 1) ความขดัแยง้ภายในบุคคล 2) ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคล 3) 
ความขดัแยง้ภายในกลุ่ม 4) ความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่ม และ 5) ความขดัแยง้ภายในองคก์าร ดงักล่าวแลว้ 

เกี�ยวกบัความขดัแยง้ ประกอบดว้ยวธีิการจดัการบริหารความขดัแยง้ในหลายลกัษณะ กล่าวคือ
การเอาชนะ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.89) (5/63/303-568/151)  การร่วมมือ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.85.8) (10/64/484-
814/Y6) การประนีประนอม  อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.V.6) (3/63/155-213/ 73) การหลีกเลี�ยง อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.8V) 
(5/63/303-568/92) และการยอมให ้อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.85.9) (10/64/484-814/888) สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการ
ทั0งหลาย อาทิเช่น โธมสัและคิลแมนน์ (Thomas and Kilmann) ที�ไดจ้าํแนกพฤติกรรมของบุคคลเมื�อเผชิญกบั
ความขดัแยง้ออกเป็น 5 แบบ ไดแ้ก่ 1) การเอาชนะ 2) การร่วมมือ 3) การประนีประนอม  4) การหลีกเลี�ยง และ 5) 
การยอมให ้ดงักล่าวแลว้ 

เกี�ยวกบัการเจรจาต่อรอง  มีเนื0อหาหมายรวมถึงกระบวนการให้ไดม้าซึ� งสิ�งที�ตอ้งการ โดยมี
วตัถุประสงค์เพื�อขจดัขอ้ขดัแยง้และผลประโยชน์ของตนเอง ในกรณีที�อีกฝ่ายเป็นผูค้วบคุมสิ�งที�เราตอ้งการอยู ่
อาทิเช่น เนื0 อหาที� 8.8.8) (1/63/1-74/49) สมด้วยความหมายของการเจรจาต่อรองตามทัศนะของนักวิชาการ
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ทั0งหลาย อาทิเช่น มิลส์ (Mills,1991) ที�ไดใ้หค้วามหมายของการเจรจาต่อรอง คือ หนทางที�มีประสิทธิภาพเพื�อให้
ไดสิ้�งที�เราตอ้งการ เราเจรจาต่อรองเพื�อขจดัขอ้ขดัแยง้และผลประโยชน์ของตนเอง1745 

เกี�ยวกับการเจรจาต่อรอง  ประกอบด้วยองค์ประกอบหลายประการ ซึ� งกล่าวโดยสรุป
ประกอบดว้ย การเกิดความขดัแยง้หรือความคิดเห็นที�ไม่ตรงกนัขึ0น  บุคคลมีเจตจาํนงที�จะเจรจาต่อรองและหา
ขอ้สรุปร่วมกนั และผลที�เกิดจากการเจรจาต่อรองโดยเป็นที�พอใจของทุกฝ่าย อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.9.8) (9/64/296-
483/22) สมดว้ยทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่นสมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ ที�ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การเจรจา
ต่อรองนั0นจะเกี�ยวขอ้งกนักบัองคป์ระกอบ 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) มีความขดัแยง้หรือความคิดเห็นที�ไม่ตรงกนัหรือมี
ช่องวา่งในการสื�อสารระหว่างผูที้�เขา้ร่วมการเจรจาต่อรอง  2) มีเจตจาํนงของผูที้�เขา้ร่วมเจรจาและหาขอ้สรุป
ร่วมกนั และ 3) ผลจากการเจรจา คู่เจรจาทุกฝ่ายที�เขา้รวมการเจรจาตอ้งเป็นผูไ้ดผ้ลประโยชน์หรือเป็นผูช้นะทั0งคู่ 
(win-win) และวตักินส์ (Watkins) ที�ไดส้รุปองคป์ระกอบไว ้6 ประการ ไดแ้ก่ 8) บุคคลที�เกี�ยวขอ้งและประเด็นใน
การเจรจาต่อรอง -) ทางเลือกและเหตุการณ์ที�ผลักดันให้เกิดการกระทํา V) ผลประโยชน์ที�จะได้และการ
แลกเปลี�ยนระหวา่งกนั  Y) ขอ้มูลและความไม่แน่นอน Z) สิ�งที�ตอ้งการจากการเจรจาต่อรอง และ 6) การสร้างและ
ทาํใหไ้ดม้าซึ�งคุณค่าจากการเจรจาต่อรอง ดงักล่าวแลว้ 

เกี�ยวกบัการเจรจาต่อรอง  ประกอบดว้ยการเจรจาต่อรองทั0ง - ประเภทใหญ่ๆ คือ การเจรจา
ต่อรองแบบแบ่งสันปันส่วน  อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.8_) (5/63/303-568/138) และ การเจรจาแบบบูรณาการ อาทิ
เช่น  เนื0อหาที� 8.Z.85) (5/63/303-568/72) สมดว้ยทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น วตักินส์ (Watkins) ที�ได้
จาํแนกการเจรจาต่อรองออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่การเจรจาต่อรองแบบแบ่งสนัปันส่วนและการเจรจาแบบ
บูรณาการ ดงักล่าวแลว้ 

เกี�ยวกบัการเจรจาต่อรอง  ประกอบดว้ยการเจรจาต่อรองในหลายระดบั  กล่าวคือ การเจรจา
ต่อรองระดบับุคคล อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.85.8-) (10/64/484-814/8Y-) การเจรจาต่อรองระดบัองค์กร อาทิเช่น 
เนื0อหาที� 8.V.-) (3/63/155-213/4) การเจรจาต่อรองระดบัชาติ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.85.8) (10/64/484-814/Y6) และ 
ระดบันานาชาติ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.8_) (5/63/303-568/138) สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น วิ
กรณ์  รักษป์วงชน ที�ไดจ้าํแนกระดบัของการเจรจาต่อรองออกเป็น Y ระดบัดว้ยกนั ไดแ้ก่ 8) ระดบับุคคล -) ระดบั
องคก์ร V) ระดบัชาติ และ Y) ระดบันานาชาติ ดงักล่าวแลว้ 

เกี�ยวกบัการเจรจาต่อรอง  มีการกระทาํอยา่งเป็นขั0นตอน ซึ� งกล่าวโดยสรุปคือ ก่อนการเจรจา
ต่อรอง ระหวา่งการเจรจาต่อรอง และหลงัการเจรจาต่อรอง อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.-V) (5/63/303-568/241) สมดว้ย
ทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น มาร์ควิสและฮูสตนั (Marguis and Huston) ที�ไดแ้สดงกระบวนการเจรจา
ต่อรองไว ้3 ขั0นตอน ไดแ้ก่ 1) ก่อนการเจรจาต่อรอง -) ระหวา่งการเจรจาต่อรอง  และ V) หลงัการเจรจาต่อรอง 
ดงักล่าวแลว้ และ มิลส์ (Mills) ที�ไดน้าํเสนอกระบวนการเจรจาต่อรองไว ้ 7 ขั0นตอน รวมเรียกวา่ “RESPECT” 
ไดแ้ก่ 1) การเตรียมตวัใหพ้ร้อม 2) สาํรวจหาความตอ้งการของทั0งสองฝ่าย 3) ส่งสัญญาณแสดงความคืบหนา้ของ

                                                 

1745แฮรี�  เอ. มิลลส์, เจรจาต่อรอง : ศาสตร์และศิลป์แห่งชัยชนะ, แปลจาก Negotiate : the art of 
winning, แปลโดย กฤตธี กิจปฏิพทัธ์ (กรุงเทพฯ : บริษทั ซีเอด็ยเูคชั�น จาํกดั,-ZV_), 89. 
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การเจรจาต่อรอง 4) พิจารณาขอ้เสนอ 5) แลกเปลี�ยนขอ้ลดหยอ่น 6) การปิดการเจรจาต่อรอง และ 7) การสรุปเพื�อ
กระชบัประเด็นที�ไดต้กลงกนัไว ้ดงักล่าวแลว้ 

เกี�ยวกบัการเจรจาต่อรอง  มีการใชก้ลยุทธ์ต่างๆ ในการเจรจาต่อรอง ยกตวัอย่างเช่น กลยทุธ์
การเน้นขอ้ยติุแบบชนะ-ชนะแทนแบบชนะ-แพ ้ (Win-Win Versus Win–Lose Orientation) อาทิเช่น เนื0อหาที� 
8.Z.85) (5/63/303-568/72) หรือกลยทุธ์ใชบุ้คคลที�สามเขา้แทรกแซง (Third-party  intervention) ซึ�งโดยทั�วไปแลว้
บุคคลที�สามดงักล่าวจะมีบทบาทใน 4  แบบ ไดแ้ก่  ผูไ้กล่เกลี�ย  (Mediator) อาทิเช่น  เนื0อหาที� 8.9.Y) (9/64/296-
483/54) อนุญาโตตุลาการ (Arbitrator)  อาทิเช่น  เนื0อหาที� 8.Z.-) (5/63/303-568/29) ผูป้รองดอง (Conciliator) 
อาทิเช่น เนื0อหาที� 8._.V) (8/64/205-295/68) และ ที�ปรึกษา  (Consultant)  อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.V.Z) (3/63/155-
213/54)  สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น อภิรดี เจียรศิริสมบูรณ์ ที�ไดท้าํการศึกษาแนวคิดของ
นกัวชิาการจาํนวนหลายท่านดว้ยกนัแลว้ยกขึ0นแสดงเป็นตวัอยา่ง ไวด้งันี0  1) กลยทุธ์กรอบความคิดในการต่อรอง 
2) กลยุทธ์เฉพาะ 3) กลยทุธ์การเน้นขอ้ยุติแบบชนะ-ชนะแทนแบบชนะ-แพ ้ 4) กลยุทธ์ใชบุ้คคลที�สามเขา้
แทรกแซง  ซึ�งโดยทั�วไปแลว้บุคคลที�สามดงักล่าวจะมีบทบาทใน 4  แบบ ไดแ้ก่  ผูไ้กล่เกลี�ย  อนุญาโตตุลาการ ผู ้
ปรองดอง และ ที�ปรึกษา  ดงักล่าวแลว้ 

I) ความแตกต่างกนัระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัความขัดแย้งและการ
เจรจาต่อรองและองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง มดีงันี  

เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัความขดัแยง้และการเจรจาต่อรองนั0นโดยทั�วไป
แลว้มีความสอดคลอ้งกบัองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัความขดัแยง้และการเจรจาต่อรอง แต่มีขอ้ที�แตกต่างกนั 
คือ เนื0อหาของมหานิบาตชาดกนั0นแมมี้การสนบัสนุนให้เกิดความขดัแยง้แต่จะเป็นความขดัแยง้ที�สร้างสรรคไ์ม่
ก่อให้เกิดความเสียหาย เช่น เนื0อหาที� 8._.8) (8/64/205-295/8) พยายามหลีกเลี�ยงความขดัแยง้ที�ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ตนเองหรือแก่ผูอื้�น อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.6.Y) (6/64/1-122/44) เนื0อหาที� 8.6.=) (6/64/1-122/70) และใน
ขณะเดียวกนันั0นก็แสดงใหเ้ห็นถึงแนวทางป้องกนัไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ที�ก่อใหเ้กิดความเสียหายหรือใชแ้นวทาง
ปฏิบติัในการเจรจาต่อรองดว้ยหลกัธรรมต่างๆ อาทิเช่น บุญกิริยาวตัถุ V ไดแ้ก่ 8) ทาน คือ การให้ การแบ่งปัน 
การสละสิ�งต่างๆ เช่น การให้ผลประโยชน์กนัและกนัโดยความเป็นธรรม การให้ขอ้มูลข่าวสารที�ทาํให้เกิดความ
เขา้ใจตรงกนั การแบ่งปันโอกาสใหผู้อื้�นที�จะใชสิ้ทธิต่างๆ การสละอารมณ์ไม่ดีที�ปราศจากเหตุผล เป็นตน้ ซึ� งมุ่ง
ขจดัความเห็นแก่ตวัเห็นแก่ได ้-) ศีล คือ การปฏิบติัตามกฎกติกามารยาทที�ดีงาม ไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนผูอื้�น
ใหเ้กิดความเสียหาย  ซึ� งมุ่งการอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุขในสังคม  และ V) ภาวนา คือ การเจริญคุณธรรมจริยธรรม
เช่นพรหมวิหารธรรมหรือขนัติโสรัจจธรรมเป็นตน้ให้เกิดขึ0นในใจ การมองเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย ์การ
เอาใจเขามาใส่ใจเรา การใชส้ติปัญญาพิจารณาใหเ้ห็นแจง้ตามความเป็นจริง ซึ�งมุ่งการพฒันาตนเองจากภายในเพื�อ
ขยายผลไปภายนอก  อีกประการหนึ�งถึงแมเ้มื�อเกิดความขดัแยง้ที�ก่อให้เกิดความเสียหายที�ไม่อาจหลีกเลี�ยงไดขึ้0น 
ตามจุดมุ่งหมายหลกัของมหานิบาตชาดกโดยเฉพาะในส่วนของพระโพธิสัตวน์ั0นจะมีวิธีการบริหารจดัการความ
ขดัแยง้หรือการเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรคห์รืออาศยัหลกัธรรม โดยใชส้ติปัญญาบนพื0นฐานของเหตุและผล 
เปลี�ยนความขดัแยง้มาเป็นการพฒันา เปลี�ยนศตัรูหรือคู่แข่งมาเป็นมิตรหันมาสามคัคีมีไมตรีจิตต่อกนัและกัน
แทนที�จะหักลา้งให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งนั0นพินาศไป เพราะให้ความสาํคญักบัคุณค่าของความเป็นมนุษยน์ั�นเอง อาทิ
เช่น เนื0อหาที� 8.8.Z) (1/63/1-74/91) เนื0อหาที� 8.V.=) (3/63/155-213/ 81)  ส่วนองคค์วามรู้การบริหารบางส่วนนั0น
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กล่าวถึงการบริหารจดัการความขดัแยง้และการเจรจาต่อรองโดยประการที�จะทาํให้ฝ่ายตนไดรั้บประโยชน์จาก
ความขดัแยง้และการเจรจาต่อรองโดยไปเบียดเบียนผูอื้�นหรือกล่าวถึงแนวทางป้องกนัไม่ให้เกิดความขดัแยง้ที�
ก่อให้เกิดความเสียหายหรือใชแ้นวทางปฏิบติัในการเจรจาต่อรองที�ไม่ประกอบด้วยธรรม สมดว้ยทศันะของ
นกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น เทอร์เนอร์และวดี (Turner and Weed) ที�ไดจ้าํแนกการตอบสนองของบุคคลเมื�อเกิด
ความขดัแยง้ขึ0นออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) พวกหันหนา้สู้จะแสดงพฤติกรรม 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ใจดีสู้เสือและ
เผชิญหนา้ 2) พวกพรางตวั จะแสดงพฤติกรรมเป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ หวานอมขมกลืนทาํอยา่งอื�นดีกวา่และหลบ
ดีกวา่ และ 3) พวกหน่วยจู่โจมจะแสดงพฤติกรรมออกมาใน 2 ลกัษณะไดแ้ก่ ออกแนวหนา้และโจมตีขา้งหลงั 
และอภิรดี เจียรศิริสมบูรณ์ ที�ไดท้าํการจาํแนกปัญหาต่างๆ ที�มกัเกิดขึ0นในการเจรจาต่อรองออกเป็น 3 กลุ่มตาม
ช่วงเวลาที�เกิด ดงันี0 คือ 1) ปัญหาที�เกิดก่อนการเจรจาต่อรอง ประกอบดว้ย 1.1) ปัญหาเรื�องการเตรียมตวัก่อนการ
เจรจาต่อรอง ในการเตรียมตวัก่อนการเจรจาต่อรองนั0น ขอ้มูลเป็นสิ�งที�สาํคญัมากจะตอ้งมีการเตรียมขอ้มูลให้
พร้อมเสมอก่อนการเจรจาต่อรอง  และ 1.2) ปัญหาในการเลือกกลยทุธ์ที�จะใช ้ การเลือกกลยทุธ์ที�จะใชใ้นการ
เจรจาต่อรองก็เพื�อใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายที�ตอ้งการ การเลือกกลยทุธ์ที�ถูกตอ้งจะทาํใหป้ระสบผลสาํเร็จในการ
เจรจาต่อรอง 2) ปัญหาที�เกิดขึ0นระหวา่งการเจรจาต่อรอง ประกอบดว้ย 2.1) กลโกงที�ใชใ้นการเจรจาต่อรอง ใน
การเจรจาต่อรองต่างฝ่ายต่างใชค้วามพยายามเพื�อให้ไดม้าซึ� งผลประโยชน์สูงสุดของตนเอง ดงันั0นยอ่มมีความ
เป็นไปไดที้�นกัเจรจาบางคนพยายามที�จะใชว้ิธีการต่างๆ ซึ� งในบางครั0 งไม่เหมาะสม เช่น กลโกงต่างๆ เพื�อให้
ไดม้า ซึ�งความไดเ้ปรียบในการเจรจาต่อรอง ดงันั0นเราจึงควรระมดัระวงัในเรื�องนี0 เป็นอยา่งมาก  และ 2.2) ความ
แตกต่างดา้นภาษา และวฒันธรรม ในเรื�องนี0ตอ้งมีการปรับตวัอยา่งมาก การเรียนรู้วฒันธรรมของอีกฝ่ายเป็นเรื�อง
ที�ดี เพราะความเขา้ใจอนัดีระหวา่งสองวฒันธรรมที�แตกต่างกนันั0นจะส่งเสริมให้เกิดความเขา้ใจอนัดีระหว่าง
องค์กรต่อไป 3) ปัญหาที�เกิดขึ0นภายหลงัการเจรจาต่อรอง  ประกอบดว้ย 3.1) ปัญหาดา้นขอ้ตกลงที�ถูก
เปลี�ยนแปลงในอนาคต หลงัจากการเจรจาต่อรองสิ0นสุดลง ควรมีการทบทวนประเด็นขอ้ตกลงระหวา่งกนัให้
ชดัเจน ตรวจสอบความเขา้ใจระหว่างกนัและแกไ้ขปัญหาที�อาจจะตีความผิดดว้ย จะเป็นการลดปัญหาดา้น
ขอ้ตกลงที�ถูกเปลี�ยนแปลงในอนาคต และ 3.2) ปัญหาดา้นกฎหมาย ระบบกฎหมายมกัจะมีผลกระทบต่อการเจรจา
ต่อรองโดยทั�วไปจะถือไดว้่าขอ้ตกลงในการเจรจาต่อรองคือขอ้สัญญาที�คู่กรณีทั0งสองฝ่ายคาดหวงัที�จะให้มีผล
บังคบัใช้ต่อกัน รวมทั0 งการแก้ไขปัญหาที�อาจจะตีความผิดด้วย จะเป็นการลดปัญหาด้านข้อตกลงที� ถูก
เปลี�ยนแปลงในอนาคตได ้

�. ขอบเขตด้านการอาํนวยการ (Directing) 

�.' การตดัสินใจ    
1)  เนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัการตดัสินใจ  
8.8) เนื0อหาของเตมิยชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการตดัสินใจปรากฏอยู่ 9 เนื0อหาไดแ้ก่ 8.8.8) 

เนื0อหาที�ชาวกรุงพาราณสีทั0งหลายไดพิ้จารณาเห็นว่าหากพระเจา้กาสิกราชนั0นไม่มีพระโอรสไวสื้บราชสมบติั
บา้นเมืองก็จะล่มสลาย จึงไดต้ดัสินใจประชุมกนักราบทูลใหท้รงปรารถนาพระโอรสและร่วมกนัวางแผนทูลเกลา้
ถวายแก่พระเจา้กาสิกราชเพื�อให้ไดพ้ระโอรส ฝ่ายพระเจา้กาสิกราชครั0 นพิจารณาแลว้ก็ทรงตดัสินพระหฤทยัทาํ
ตามที�ชาวกรุงพาราณสีทั0งหลายแนะนาํทุกประการ (1/63/1-74/2) 8.8.-) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชครั0 นทรงทราบ
ถึงพระประสงคข์องนางจนัทาเทวจึีงไดต้ดัสินพระหฤทยัดาํเนินการไปตรัสเชิญพระโพธิสตัวใ์ห้ไปบงัเกิดในพระ
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ครรภ์ของพระนางจันทาเทวี พระโพธิสัตวผ์ูต้อ้งการจะไปบังเกิดในเทวโลกชั0นสูงๆขึ0นไปครั0 นถูกท้าวสักก
เทวราชตรัสเชิญก็พิจารณาเห็นประโยชน์ในการบาํเพญ็บารมีจึงไดต้ดัสินใจรับปฏิญญาพร้อมกบัเทวบุตรอีก Z55 
องค์ (1/63/1-74/16) 8.8.V)  เนื0อหาที�พระเตมิยกุมารครั0 นทรงได้รับคาํแนะนําจากนางเทพธิดาผูสิ้งสถิตอยู่ที�
เศวตฉตัรใหแ้สดงตนเป็นคนง่อยเปลี0ยหนวกและใบ ้ก็ตดัสินพระหฤทยัดาํเนินการตามคาํแนะนาํของนางเทพธิดา
นั0นเพื�อที�จะพน้จากราชสมบติั (1/63/1-74/34) 8.8.Y) เนื0อหาที�เหล่าอมาตยไ์ดก้ราบทูลเสนอความคิดเห็นของตนๆ 
ถึงวธีิการทดสอบพระเตมิยกมุารวา่เป็นคนพิการจริงหรือไม่โดยประการต่างๆ แก่พระเจา้วิเทหราช ฝ่ายพระเจา้วิ
เทหราชครั0 นพิจารณาแลว้ก็ทรงตดัสินพระหฤทยัตรัสสั�งให้ดาํเนินการตามที�เสนอมานั0น เป็นระยะเวลาถึง 86 ปี 
(1/63/1-74/38) 8.8.Z) เนื0อหาที�พระเจา้กาสิกราชครั0 นถูกคณะพราหมณ์เท็จทูลถึงอนัตรายที�จะเกิดขึ0นก็ทรงมีอคติ
คือความกลวัขาดการพิจารณาไตร่ตรองดว้ยสติปัญญาหรือรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื�นๆมีพระนางจนัทาเทวี
เป็นตน้ จึงตดัสินพระหฤทยัตรัสสั�งใหน้าํพระเตมิยกมุารไปประหารชีวติโดยพลการ (1/63/1-74/46) 8.8.6) เนื0อหา
ที�ทา้วสักกเทวราชครั0 นทรงทราบเจตนารมณ์ของพระเตมิยกุมารก็ไดต้ดัสินพระหฤทยัตรัสสั�งให้พระวิสสุกรรม
เทพบุตรไปดาํเนินการตามที�ทรงประสงค์คือการประดับประดาพระวรกายของพระเตมิยกุมารและการสร้าง
สถานที�พกัอาศยัและสมณบริขารเป็นตน้ไวถ้วาย (1/63/1-74/57) 8.8.=) เนื0อหาที�พระเจา้กาสิกราชทรงทราบความ
จริงจากนายสุนนัทสารถีแลว้ก็ทรงตดัสินพระหฤทยัที�จะเสด็จไปเชิญพระเตมิยกุมารให้เสดจ็กลบัมายงัพระนคร
จึงไดต้รัสสั�งใหเ้หล่าขา้ราชบริพารทั0งหลายจดัเตรียมขบวนเสด็จและใหป่้าวประกาศแก่ชาวกรุงพาราณสีทั0งหลาย
ใหรั้บทราบ (1/63/1-74/85) 8.8._) เนื0อหาที�ประชาชนชาวกรุงพาราณสีทั0งหลายมีพระเจา้กาสิกราชเป็นตน้ครั0 นได้
ฟังพระธรรรมเทศนาจากพระเตมิยราชฤๅษีก็พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงจึงไดต้ดัสินใจออกบวชตาม บาํเพญ็
สมณธรรมอยูใ่นป่าจนสามารถบรรลุฌานอภิญญาและสมาบติั ครั0 นเสียชีวิตแลว้ก็ไดไ้ปบงัเกิดร่วมกนัในพรหม
โลก (1/63/1-74/94) 8.8.9) เนื0อหาที�กษตัริยใ์นประเทศใกลเ้คียงทั0งหลายทรงสดบัข่าววา่พระเจา้กาสิกราชพร้อมทั0ง
ชาวกรุงพาราณสีทั0งหลายไดพ้ากนัออกบวชจึงยกกองทพัมาเพื�อจะยึดเอาราชสมบติัครั0 นทรงไดส้ดบัพระธรรม
เทศนาของพระเตมิยราชฤๅษีก็พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงจึงไดต้ดัสินพระหฤทยัออกบวชตามพร้อมกบัเหล่า
ขา้ราชบริพาร และบาํเพญ็สมณธรรมอยูใ่นป่าจนสามารถบรรลุฌานอภิญญาและสมาบติั ครั0 นเสียพระชนมแ์ลว้ก็
ไดไ้ปบงัเกิดร่วมกนัในพรหมโลก (1/63/1-74/104) 

8.-) เนื0อหาของมหาชนกชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการตดัสินใจปรากฏอยู ่8- เนื0อหาไดแ้ก่ 8.-.8) 
เนื0อหาที�พระอริฏฐชนกถูกอมาตยค์นสนิทเท็จทูลยยุงแลว้มิไดพิ้จารณาใหถ้ว้นถี�จึงทรงตดัสินพระหฤทยัปลดพระ
โปลชนกออกจากตาํแหน่งและใหน้าํไปคุมขงัไว ้ (2/63/75-154/4) 8.-.-) เนื0อหาที�พระโปลชนกครั0 นหนีออกจาก
เรือนจาํหลวงไดแ้ลว้ก็ไปอาศยัอยูใ่นประเทศชายแดนผูกอาฆาตพยาบาทต่อพระเชษฐาและเหล่าอมาตยท์าํการ
ซ่องสุมรวบรวมกาํลงั ครั0 นมีพลนิกายมากแลว้ก็ทรงตดัสินพระหฤทยัยกทพัไปชิงเอาราชสมบติั (2/63/75-154/9) 
8.-.V) เนื0อหาที�พระอริฏฐชนกครั0นถูกพระโปลชนกยกกองทพัมาลอ้มพระนครแลว้ส่งสารมาถวายใหท้รงเลือกเอา
ระหวา่งการสละราชสมบติัหรือต่อสูก้นัในสนามรบ ก็ทรงตดัสินพระหฤทยัที�จะสู้รบไดต้รัสสั�งพระมเหสีให้ดูแล
พระครรภใ์หดี้แลว้เสด็จกรีธาทพัออกจากพระนครทาํการต่อสู้กบัพระโปลชนกจนสิ0นพระชนมใ์นสนามรบ ฝ่าย
พระมเหสีครั0นทรงทราบข่าวก็ตดัสินพระหฤทยัเสด็จลี0ภยัไปยงันครกาลจมัปากะ (2/63/75-154/12) 8.-.Y) เนื0อหา
ที�ทา้วสกักเทวราชครั0นทราบถึงเหตุการณ์ที�พระมเหสีของพระอริฏฐชนกทรงตอ้งการจะเสด็จไปยงันครกาลจมัปา
กะก็ไดต้ดัสินพระหฤทัยลงมาทาํการช่วยเหลือ ดว้ยเดชของพระโพธิสัตวที์�อยู่ในพระครรภ์ (2/63/75-154/15) 
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8.-.Z) เนื0อหาที�พระมหาชนกแมถู้กพระราชมารดาตรัสทดัทานการที�จะออกไปคา้ขาย เพราะในมหาสมุทร มี
อนัตรายมาก แต่พระองคน์ั0นสาํเร็จไตรเพทและศิลปศาสตร์ทุกแขนงทั0งมีกาํลงัมากกวา่คนปกติจึงมีความมั�นใจใน
ตนเองสูงยิ�งไดต้ดัสินพระหฤทยัอย่างแน่วแน่ที�จะลงเรือไปเพื�อทาํการคา้ยงัสุวรรณภูมิ (2/63/75-154/23) 8.-.6) 
เนื0 อหาที�เหล่าเสนาอมาตย์ทั0 งหลายครั0 นพระเจ้าโปลชนกเสด็จสวรรคตแล้วก็ปรึกษาหารือร่วมกันเพื�อที�จะ
ดาํเนินการแสวงหาผูส้มควรที�จะมาดาํรงตาํแหน่งเป็นพระราชาสืบต่อไป ไดร่้วมกนัตดัสินใจดาํเนินการต่างๆ เมื�อ
กระทาํวิธีต่างๆ แลว้ไม่สามารถแสวงหาผูส้มควรในการดาํรงตาํแหน่งไดจึ้งร่วมกนัตดัสินใจให้ปล่อยผุสสรถ 
(2/63/75-154/36) 8.-.=) เนื0อหาที�พระนางสีวลีราชธิดาได้ทาํการทดสอบผูที้�จะมาเป็นสวามีมีเสนาบดีเป็นตน้
จนกระทั�งถึงพระมหาชนกเป็นที�สุดเพื�อใหท้ราบชดัก่อนที�จะตดัสินพระหฤทยัทาํการอภิเษกสมรสดว้ย และครั0 น
ทาํการทดสอบพระมหาชนกจนทราบชดัแลว้ก็ไดเ้สด็จมาถวายให้เกี�ยวพระกร (2/63/75-154/44) 8.-._) เนื0อหาที�
พระมหาชนกครั0 นทรงทอดพระเนตรเห็นตน้มะม่วงทั0งสองแลว้ก็ทรงนาํมาพิจารณาจนเกิดปัญญา ทรงกาํหนด
ทางเลือกที�จะดาํเนินต่อไปนั�นคือการสละราชสมบติัแลว้เสด็จออกผนวช และทรงไดต้ดัสินพระทยัปฏิบติัดงันั0น 
(2/63/75-154/61) 8.-.9) เนื0อหาที�ประชาชนชาวเมืองมิถิลามีพระนางสีวลีเป็นตน้ครั0 นทราบวา่พระมหาชนกเสด็จ
ออกผนวช ดว้ยความรักในพระมหาชนกจึงไดต้ดัสินใจพากนัเร่งติดติดตามไปเพื�อทาํการยบัย ั0ง ครั0 นตามไปทนั
แลว้ก็ไดร่้วมกนัทูลออ้นวอนโดยประการต่างๆ แต่พระมหาชนกก็มิไดเ้สด็จกลบั (2/63/75-154/71) 8.-.85) เนื0อหา
ที�พระมหาชนกครั0นถูกพระนางสีวลีและขา้ราชบริพารทั0งหลายไดท้าํการวางแผนลวงแลว้กราบทูลเพื�อจะให้เสด็จ
กลบัพระนคร ก็ทรงให้สติปัญญาพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆ จนสามารถตดัสินพระหฤทยัไดว้า่เป็นเพียงอุบายลวง
เท่านั0นจึงมิไดเ้สด็จกลบั (2/63/75-154/78) 8.-.88) เนื0อหาที�พระนารทดาบสและพระมิคาชินดาบสครั0นไดท้ราบถึง
เหตุการณ์ที�พระมหาชนกถูกราชบริษทัติดตามไม่อาจจะให้กลบัไปไดจึ้งไดต้ดัสินใจมาถวายโอวาทให้ทรงสดบั
เพื�อเป็นแนวทางในการนาํไปปฏิบติัต่อไป (2/63/75-154/90) 8.-.8-) เนื0อหาที�พระนางสีวลีครั0 นไม่อาจจะให้พระ
มหาชนกเสด็จกลบัไดก้็ทรงทาํการพิจารณาถึงพระดาํรัสของพระมหาชนกที�ไดต้รัสแนะนาํไวจึ้งสามารถที�จะ
บรรเทาความเศร้าโศก และตดัสินพระหฤทยัทาํการราชาภิเษกแก่พระโอรสแลว้เสด็จออกผนวชประทบัอยู่ ณ 
อุทยานอมัพวนั บาํเพญ็สมณธรรมจนสามารถบรรลุฌานอภิญญาและสมาบติัครั0 นสวรรคตแลว้ก็ไดไ้ปบงัเกิดใน
พรหมโลกเช่นเดียวกบัพระมหาชนก (2/63/75-154/100) 

8.V) เนื0อหาของสุวรรณสามชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการตดัสินใจปรากฏอยู่ 9  เนื0อหาไดแ้ก่ 
8.V.8) เนื0อหาที�บิดามารดาของทุกลุกมุารและปาริกากุมารีทั0งสองฝ่ายนั0นไดร่้วมกนัตดัสินใจให้ทุกุลกุมารและปา
ริกากุมารีทั0 งสองแต่งงานกนัโดยพลการตามกติกาที�ไดต้ั0งไว ้โดยคนทั0งสองไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ครั0 น
ต่อมาทราบวา่ คนทั0งสองนั0นไม่มีความปรารถนาจะอยูค่รองเรือนหรือประกอบอาชีพเป็นนายพรานจึงไดต้ดัสินใจ
อนุญาตให้คนทั0งสองออกบวชตามประสงค์ (3/63/155-213/Y) 8.V.-) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชไดท้รงทราบถึง
เหตุการณ์ที�ทุกุลกุมารและปาริกากุมารีเขา้ไปในป่าเพื�อจะบวชจึงไดต้ดัสินพระหฤทยัตรัสสั�งให้พระวิสสุกรรม
เทพบุตรไปสร้างสถานที�พกัอาศยั สถานที�ปฏิบติัธรรม รวมถึงผลาผลไมต้่างๆ ไวถ้วาย(3/63/155-213/6) 8.V.V) 
เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชไดท้รงทราบถึงอนัตรายที�จะเกิดแก่พระทุกุลดาบสและปาริกาดาปสินีจึงไดต้ดัสินพระ
หฤทยัลงมาดาํเนินการช่วยเหลือโดยให้ทั0งสองท่านปรารถนาบุตร (3/63/155-213/-5) 8.V.Y) เนื0อหาที�นายแพทย์
และภริยาของตนไดต้ดัสินใจร่วมมือกนัประทุษร้ายเศรษฐีคนหนึ�งจนตาทั0งสองขา้งบอด โดยภริยาเป็นผูบ้งการ
และนายแพทยเ์ป็นผูด้าํเนินการ ซึ� งเป็นบุรพกรรมของพระทุกุลดาบสและพระปาริกาดาปสินีทั0งสองที�ทาํให้ตา
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บอด (3/63/155-213/27) 8.V.Z) เนื0อหาที�พระเจา้ปิลยกัขราชครั0 นทอดพระเนตรเห็นพระสุวรรณสามที�ริมฝั�งแม่นํ0 า
ทรงตอ้งการจะรู้จกัพระสุวรรณสามแต่ก็ไม่ทรงแน่พระหฤทยัวา่เป็นคนหรือไม่ ดว้ยพระอุปนิสัยที�มกัใชอ้าํนาจ
ถือตนเป็นใหญ่ขาดความเมตตาจึงตดัสินพระหฤทยัใชศ้รอาบยาพิษยิงพระสุวรรณสามเพื�อจะสอบถามเรื�องราว 
(3/63/155-213/V=) 8.V.6) เนื0อหาที�พระเจา้ปิลยกัขราชครั0นทรงสดบัคาํขอร้องของพระสุวรรณสามใหช่้วยดูแลบิดา
มารดาของตนและคาํแนะนาํนางเทพธิดาพสุนธรีถึงวิธีการที�จะทาํให้เกิดในสวรรคแ์ลว้ก็ทรงรับเอาความคิดเห็น
นั0นมาพิจารณาและตดัสินพระหฤทยัปฏิบติัตามทาํการสกัการะบูชาพระสุวรรณสามแลว้ก็ทรงถือเอาหมอ้นํ0 าตกันํ0 า
ไดแ้ลว้ก็มุ่งหนา้ไปยงัอาศรมบทของพระดาบสและพระดาปสินีทั0งสอง (3/63/155-213/54) 8.V.=) เนื0อหาที�นาง
เทพธิดาพสุนธรีครั0นทราบถึงเหตุการณ์ที�พระสุวรรณสามถูกยงิ และเหตุการณ์ที�จะเกิดกบัพระเจา้ปิลยกัขราช พระ
ทุกลุดาบสและพระปาริกาดาปสินีในอนาคตก็ตดัสินใจมาถวายคาํแนะนาํใหแ้ก่พระเจา้ปิลยกัขราชไดน้าํไปปฏิบติั 
(3/63/155-213/61) 8.V._) เนื0อหาที�พระเจา้ปิลยกัขราชมิไดพิ้จารณาถึงอาการของพระสุวรรณสามอยา่งถว้นถี�ก็
ด่วนตดัสินพระหฤทยัวา่สิ0นชีวติจนเป็นเหตุใหเ้กิดความเศร้าโศกเป็นอนัมาก และไดน้าํความไปแจง้แก่พระดาบส
และพระดาปสินีทั0งสอง ครั0นท่านทั0งสองทราบก็เกิดความเศร้าโศกเป็นอนัมากเช่นกนั แต่ภายหลงัครั0 นพระเจา้ปิล
ยกัขราชไดต้ดัสินพระหฤทยันาํท่านทั0งสองมายงัสถานที�พระสุวรรณสามนอนสลบอยูต่ามคาํทูลขอ ท่านทั0งสอง
จึงได้ทราบว่าพระสุวรรณสามยงัไม่ตายแล้วช่วยกันตั0งสัจจกิริยาจนทําให้พระสุวรรณสามหายเป็นปกติได ้
(3/63/155-213/82)  8.V.9) เนื0อหาที�พระเจา้ปิลยกัขราชครั0 นพระสุวรรณสามหายเป็นปกติและแสดงธรรมให้ทรง
สดับแลว้ก็ทรงเกิดปัญญาพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงตดัสินพระหฤทัยกลบัไปยงับ้านเมืองของพระองค์
ปรับเปลี�ยนพฤติกรรมจากร้ายมาเป็นดี บาํเพญ็บุญต่างๆ มีทานเป็นตน้ ครั0 นเสด็จสวรรคตก็ไปบงัเกิดในเทวโลก 
(3/63/155-213/89) 

8.Y) เนื0อหาของเนมิราชชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการตดัสินใจปรากฏอยู ่9 เนื0อหาไดแ้ก่ 8.Y.8) 
เนื0อหาที�พระเจา้มฆเทวราชนั0นทรงทอดพระเนตรเห็นพระเกศาหงอกจึงไดพิ้จารณาเห็นความตายที�จะมาถึงในไม่
ชา้จึงทรงตดัสินพระหฤทยัที�จะออกผนวชไดต้รัสเรียกพระโอรสมามอบราชสมบติัพร้อมกบัตรัสสั�งใหก้ระทาํตาม
แบบอยา่งของพระองค์แลว้ผนวชบาํเพ็ญสมณธรรมอยู่ ณ อุทยานอมัพวนั(4/63/213-302/6) 8.Y.-) เนื0อหาที�พระ
พรหมมฆเทวราชไดพิ้จารณาเห็นถึงวงศ์ของตนเองนั0นจกัขาดสูญจึงไดต้ดัสินใจจุติลงไปเกิดในพระครรภ์แห่ง
พระอคัรมเหสีของพระเจา้กรุงมิถิลา (4/63/213-302/13) 8.Y.V) เนื0อหาที�ชาวกรุงมิถิลาทั0งหลายครั0 นถูกพระเจา้เนมิ
ราชได้ตรัสชักชวนและสั�งสอนให้ร่วมกันกระทาํบุญทั0งหลายมีทานเป็นตน้ก็ได้พิจารณาเห็นประโยชน์ที�จะ
เกิดขึ0นจึงไดต้ดัสินใจร่วมกนัปฏิบติัตามพระราโชวาทครั0 นสิ0นชีวิตไปก็บงัเกิดในเทวโลกกนัทุกๆคน (4/63/213-
302/16) 8.Y.Y) เนื0อหาที�ทา้วสกักเทวราชครั0นทรงทราบถึงพระดาํริของพระเนมิราชจึงไดต้ดัสินพระหฤทยัเสด็จลง
มาแกพ้ระกงัขา ฝ่ายพระเนมิราชครั0 นทอดพระเนตรเห็นทา้วสักกเทวราชแลว้ก็ไดต้รัสถามปัญหาเกี�ยวกบัการ
ทาํบุญที�ไดผ้ลมากเพื�อประกอบการตดัสินพระหฤทยัในการทาํบุญ (4/63/213-302/24) 8.Y.Z) เนื0อหาที�ปุโรหิตของ
ทา้วสกักเทวราชในอดีตครั0 นไดฟั้งคุณสมบติัของเหล่าฤๅษีที�พกัอยูที่�ริมฝั�งแม่นํ0 าสีทาก็เกิดความเลื�อมใสใคร่จะมี
คุณสมบติัเช่นนั0นบา้งจึงไดต้ดัสินใจลาออกจากราชการแลว้บวชในสาํนกัของฤๅษีเหล่านั0น ครั0 นบรรลุคุณพิเศษ
แลว้ก็ไดอ้อกมาโปรดพระราชา ฝ่ายพระราชาครั0นไดท้รงสดบัคุณสมบติัฤๅษีเหล่านั0นก็ทรงเลื�อมใสใคร่จะอุปภมัภ์
จึงไดป้รึกษากนักบัฤๅษีผูที้�เคยเป็นปุโรหิตนั0นแลว้ตดัสินพระหฤทยัเสด็จไปสร้างเมืองอยูใ่กล้ๆ  ทาํการกสิกรรม
แลว้บาํรุงฤๅษีเหล่านั0นเป็นระยะเวลาถึงหนึ� งหมื�นปี (4/63/213-302/26) 8.Y.6) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชครั0 นถูก
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เหล่าทวยเทพพากนัเรียกร้องใหต้รัสเชิญพระเนมิราชเสด็จมาเที�ยวทอดพระเนตรชมสวรรคจึ์งไดต้ดัสินพระหฤทยั
ตรัสใหม้าตลีเทพบุตรไปทูลเชิญตามคาํเรียกร้องของเหล่าทวยเทพ (4/63/213-302/31) 8.Y.=) เนื0อหาที�พระเจา้เนมิ
ราชครั0นทรงถูกมาตลีเทพบุตรทูลเชิญให้เสด็จไปยงัสวรรคท์รงพิจารณาแลว้จึงไดต้ดัสินพระหฤทยัที�จะเสด็จไป 
ทาํการตรัสสั�งงานแก่ขา้ราชบริพารแลว้ก็เสด็จขึ0นสู่ทิพยรถครั0 นถูกมาตลีเทพบุตรทูลถามถึงการที�จะให้นาํไปสู่
สวรรคโ์ดยตรงหรือจะทรงทอดพระเนตรเหล่าสัตวน์รกก่อนก็ทรงตดัสินพระหฤทยัจะทรงทอดพระเนตรนรก
ก่อน (4/63/213-302/35) 8.Y._) เนื0อหาที�พระเนมิราชครั0 นถูกทา้วสักกเทวราชและเหล่าทวยเทพทูลเชิญให้เสวย
ทิพยสมบติัอยู่บนสวรรค์ทรงพิจารณาแลว้ก็ตดัสินพระทยัที�จะกลบัไปบาํเพ็ญบุญกุศลในมนุษยโลกเพราะไม่
ตอ้งการสมบติัที�ผูอื้�นมอบให้ใคร่จะไดส้มบติัที�พระองคเ์องเป็นผูท้าํ (4/63/213-302/49) 8.Y.9) เนื0อหาที�พระเนมิ
ราชทรงทอดพระเนตรเห็นพระเกศาหงอกจึงไดพิ้จารณาเห็นความตายที�จะมาถึงในไม่ชา้จึงทรงตดัสินพระหฤทยั
ที�จะออกผนวชไดต้รัสเรียกพระโอรสมามอบราชสมบติัพร้อมกบัตรัสสั�งให้กระทาํตามแบบอยา่งของพระองค์
แลว้ผนวชบาํเพญ็สมณธรรมอยู ่ณ อุทยานอมัพวนั (4/63/213-302/58) 

8.Z) เนื0อหาของมโหสถชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการตดัสินใจ ปรากฏอยู่  V8  เนื0อหาไดแ้ก่ 
8.Z.8) เนื0อหาที�ท้าวสักกเทวราชทรงทราบว่าพระมโหสถได้คลอดออกจากครรภ์มารดาแลว้ทรงประสงค์จะ
ประกาศชื�อเสียงพระมโหสถให้ฟุ้งขจรไปจึงตดัสินพระหฤทยันาํโอสถทิพยไ์ปวางไวใ้นมือของพระมโหสถ 
(5/63/303-568/5) 8.Z.-) เนื0อหาที�สิริวฒักเศรษฐีไดพิ้จารณาเห็นวา่บุตรของตนนั0นน่าจะมีบริวารมาเกิดร่วมดว้ยจึง
ตดัสินใจใหค้นรับใชอ้อกไปตรวจดูเด็กที�เกิดในวนัเดียวกนั ก็ไดท้ราบวา่ มีเด็กที�เกิดในวนัเดียวกนักบับุตรของตน
ถึงหนึ�งพนัคน แลว้ตอ้งการจะให้เด็กเหล่านั0นเป็นสหายของพระมโหสถจึงไดต้ดัสินใจส่งเครื�องประดบัและแม่
นมถึงหนึ� งพนัชุด/คนไปมอบให้เด็กเหล่านั0น (5/63/303-568/11) 8.Z.V) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0 นพิจารณาเห็น
ความลาํบากเกี�ยวกบัสถานที�เล่นของพวกตนจึงไดป้รึกษากนักบัเหล่าสหายและตดัสินใจร่วมกนัระดมทุนมาได้
พนักหาปณะแลว้ทาํการจดัสร้างศาลาใหญ่ ขุดสระนํ0 าสําหรับอุปโภคบริโภค และจดัทาํสวนไมด้อกไมป้ระดบั
และไมผ้ลต่างๆ เพื�อเป็นสถานที�เล่นของพวกตนและสาธารณประโยชน์ต่างๆ (5/63/303-568/13) 8.Z.Y) เนื0อหาที�
พระเจา้วเิทหราชไดต้รัสถามความคิดเห็นของเหล่าบณัฑิตทั0งสี�มีเสนกะบณัฑิตเป็นตน้ถึงการรับพระมโหสถเขา้
มาภายในพระราชวงั แต่บณัฑิตเหล่านั0นมีจิตตระหนี�ในลาภยศจึงไดทู้ลคดัคา้นโดยให้ทรงรอดูไปก่อน ฝ่ายพระ
เจา้วิเทหราชก็ทรงตดัสินพระหฤทยักระทาํตาม แต่ต่อมาครั0 นพระมโหสถไดแ้สดงความรู้ความสามารถเป็นที�
ประจักษ์แลว้พระเจา้วิเทหราชก็ทรงตดัสินพระหฤทยัดาํเนินการรับตวัเขา้มาภายในพระราชวงัแมจ้ะถูกเหล่า
บณัฑิตคดัคา้นอยา่งไรก็มิไดท้รงรับฟังเพราะทรงทราบนิสัยของบณัฑิตเหล่านั0นตามเป็นจริง (5/63/303-568/51) 
8.Z.Z) เนื0อหาที�อาจารยทิ์ศาปาโมกขไ์ม่ไดส้อบถามรับฟังความคิดเห็นของปิงคุตตรมาณพถึงความรู้สึกที�มีต่อธิดา
ของตนแลว้ตดัสินใจจบัคนทั0งสองแต่งงานกนัโดยทาํเนียมปฏิบติั ซึ�งการกระทาํดงักล่าวนี0 ปิคุตตรมาณพไม่มีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจ แต่ดว้ยความเคารพและเกรงใจในอาจารยจึ์งไดย้อมทาํตาม ดงันั0นอาจารยทิ์ศาปาโมกขจึ์งไม่
อาจบรรลุผลที�ตนประสงค์ไวไ้ด ้(5/63/303-568/64) 8.Z.6) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชไดท้อดพระเนตรเห็นพระ
นางอุทุมพรเทวทีี�ทรงพระสรวลเพราะเห็นสามีเก่า จึงกริ0วทรงเกิดอคติคือความชงั ขาดพระสติแลว้ก็ทรงจบัพระ
แสงดาบตดัสินพระหฤทยัจะฆ่าพระนางอุทุมพรเทวใีนทนัใด (5/63/303-568/65) 8.Z.=) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราช
ไดท้อดพระเนตรเห็นแพะร่วมมือกนักบัสุนขัในการแสวงหาอาหารมาให้แก่กนัและกนัจนสาํเร็จจึงไดต้ดัสินพระ
หฤทยัจะใชเ้รื�องดงักล่าวตั0งเป็นปัญหาเพื�อทดสอบเหล่าบณัฑิตทั0ง Z ซึ� งหากวา่ใครตอบไม่ไดจ้ะทรงเนรเทศออก
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จากแว่นแคว้น (5/63/303-568/76) 8.Z._) เนื0 อหาที�พระนางอุทุมพรเทวีจะจัดหาหญิงมาเป็นคู่ครองของ
พระมโหสถ แต่พระมโหสถไดทู้ลขอใหต้นมีส่วนร่วมในการตดัสินใจโดยการขอออกไปแสวงหาหญิงที�ตนพอใจ
เอง ครั0 นได้พบนางอมราเทวีแลว้ก็ได้นําตวัมาถวายให้ทรงรับทราบ (5/63/303-568/86) 8.Z.9) เนื0อหาที�เหล่า
บณัฑิตทั0งสี�มีเสนกะบณัฑิตเป็นตน้ตอ้งการจะรักษาผลประโยชน์ที�เคยไดรั้บจึงปรึกษาหารือกนัตดัสินใจทาํการ
ใส่ร้ายพระมโหสถโดยการเท็จทูลยยุงพระเจา้วิเทหราชวา่พระมโหสถเป็นขโมยหวงัจะครองราชสมบติัเสียเอง 
ฝ่ายพระเจา้วิเทหราชครั0 นสดบัแลว้ไม่ทนัพิจารณาก็กริ0วไดด่้วนตดัสินพระหฤทยัตรัสสั�งให้จบักุมพระมโหสถ 
(5/63/303-568/95) 8.Z.85) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0 นได้ทราบว่าพระเจา้วิเทหราชได้ตรัสสั�งให้จับกุมตนเองก็
พิจารณาเห็นวา่ไม่อาจจะอธิบายใหท้ราบความจริงไดใ้นตอนนี0 จึงตดัสินใจหลบลี0หนีไปอาศยัที�งบา้นทกัขิณยวมฌั
ชคาม (5/63/303-568/97) 8.Z.88 ) เนื0อหาที�เทวดาที�สิงสถิตอยูที่�เศวตฉตัรประสงคจ์ะฟังธรรมของพระมโหสถและ
ขจดัความขดัแยง้ระหวา่งพระเจา้วิเทหราชและพระมโหสถจึงไดต้ดัสินใจแสดงตนออกมาทูลถามปัญหากบัพระ
เจา้วเิทหราช แลว้ทาํการขู่วา่ หากทรงตอบไม่ไดจ้ะปลงพระชนมใ์ห้สิ0นไป (5/63/303-568/100) 8.Z.8- ) เนื0อหาที�
พระมโหสถไดทู้ลแสดงธรรมแก่พระเจา้วิเทหราชซึ�งมีบางส่วนของเนื0อหาที�กล่าวถึงการตดัสินใจวา่ ไม่ควรทาํ
การตดัสินใจหากปราศจากการพิจารณาใหล้ะเอียดถี�ถว้นตามความเป็นจริง (5/63/303-568/110) 8.Z.8V ) เนื0อหาที�
เหล่าบณัฑิตทั0งสี�มีเสนกะบณัฑิตเป็นตน้ตอ้งการจะรักษาผลประโยชน์ที�เคยไดรั้บจึงปรึกษาหารือกนัตดัสินใจทาํ
การใส่ร้ายพระมโหสถโดยการเท็จทูลยยุงพระเจา้วเิทหราชวา่พระมโหสถไม่บอกความลกัแก่ใครๆ เพราะตอ้งการ
ปลงพระชนมแ์ลว้ครองราชสมบติัเสียเอง ฝ่ายพระเจา้วิเทหราชครั0 นสดบัแลว้ไม่ทนัพิจารณาก็กริ0วไดด่้วนตดัสิน
พระหฤทยัตรัสสั�งใหล้อบฆ่าพระมโหสถ (5/63/303-568/120) 8.Z.8Y) เนื0อหาที�พระนางอุทุมพรเทวคีรั0นทรงทราบ
ว่าพระเจา้วิเทหราชตรัสสั�งให้ลอบฆ่าพระมโหสถก็เกิดความเศร้าโศกดงัภูเขาท่วมทับพระอุระจึงตดัสินพระ
หฤทัยแอบให้คนสนิทส่งข่าวให้พระมโหสถได้รู้ตวั (5/63/303-568/124) 8.Z.8Z) เนื0 อหาที�พระมโหสถครั0 น
สามารถกาํหราบปราบศึกภายในใหส้งบลงไดแ้ลว้ก็พิจารณาเห็นวา่ตนเองมีตาํแหน่งเป็นอคัรมหาเสนาบดีมีหนา้ที�
ที�รับผิดชอบเกี�ยวกบัความมั�นคงของชาติ จึงไดต้ดัสินใจใหช้าวกรุงมิถิลาทั0งหลายร่วมกนัเปลี�ยนแปลงพฒันาเมือง
มิถิลาในดา้นต่างๆ จนทุกคนมีความสมบูรณ์พูนสุขกนัถว้นหนา้ และไดร่้วมกนัทาํการตระเตรียมเพื�อป้องกนัศึก
ภายนอกโดยวิธีการต่างๆ มีการส่งสายลบัไปจํายงัเมืองอื�นๆ เป็นตน้ (5/63/303-568/127) 8.Z.86) เนื0 อหาที�
พราหมณ์เกวฏัได้เสนอความคิดเห็นในการแผ่ขยายพระราชอาํนาจแก่พระเจา้จุลนีพรหมทตั ฝ่ายพระเจา้จุลนี
พรหมทตัก็ทรงรับฟังและครั0นพิจารณาแลว้ก็ทรงตดัสินพระหฤทยัปฏิบติัตาม (5/63/303-568/139) 8.Z.8=) เนื0อหา
ที�พระมโหสถครั0 นไดท้ราบข่าวจากนกแกว้ว่าพระเจา้จุลนีพรหมทตัไดต้ดัสินพระหฤทยัที�จะแผ่ขยายพระราช
อาํนาจยดึครองชมพทูวปีทั0งสิ0นก็ไม่ลงัเลชา้อยูไ่ดต้ดัสินใจเตรียมการรับมือกบัพระเจา้จุลนีพรหมทตัมีการสะสม
เสบียงเป็นตน้ (5/63/303-568/140) 8.Z.8_) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0 นทราบวา่พระเจา้จุลนีพรหมทตัจะทรงหลอก
ให้พระราชาร้อยเอ็ดในชมพูทวีปทั0 งสิ0นดื�มนํ0 าชยบานที�ผสมยาพิษ จึงมีความกรุณาต่อพระราชาเหล่านั0 นได้
ตดัสินใจส่งเหล่าสหายหนึ�งพนัของตนไปทาํลายแผนการ (5/63/303-568/140) 8.Z.89) เนื0อหาที�พราหมณ์เกวฏัได้
ทูลชี0แจงใหพ้ระเจา้จุลนีพรหมทตัไดท้รงทราบถึงสติปัญญาความสามารถของพระมโหสถที�เหนือกวา่ตนเองเป็น
อนัมากทาํใหไ้ม่อาจจะยดึเอากรุงมิถิลาได ้พระเจา้จุลนีพรหมทตัครั0นพิจารณาแลว้ก็ทรงตดัสินพระหฤทยัถอยทพั
กลบัไปยงันครอุตรปัญจาละ (5/63/303-568/146) 8.Z.-5) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตันั0นครั0 นเหล่าสหายพนั
หนึ�งของพระมโหสถไดม้าทาํลายพิธีดื�มนํ0 าชยบานลง ก็ทรงพิโรธไดท้รงตดัสินพระหฤทยัที�จะจบัพระเจา้วิเทห
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ราชและพระมโหสถมาประหารชีวิตเสียให้ตาย จึงทรงฉวยโอกาสดังกล่าวตรัสปลุกระดมให้เหล่าพระราชา
ร้อยเอ็ดพระองค์ผูไ้ม่ทรงทราบความจริงเกิดมานะกษตัริยร่์วมกนัระดมพลโจมตีกรุงมิถิลาโดยด่วน (5/63/303-
568/151) 8.Z.-8) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0นทราบวา่พระเจา้จุลนีพรหมทตัทรงวางแผนต่างๆ เพื�อดาํเนินการยึดเอา
กรุงมิถิลา ก็ไดร่้วมกนักบับริวารสร้างข่าวเท็จแก่พระเจา้จุลนีพรหมทตัจนทาํให้ตอ้งตดัสินพระหฤทยัดาํเนินการ
ต่างๆ อย่างผิดพลาดไม่อาจจะชนะศึกได้และท้ายที�สุดก็ตอ้งถอยทัพกลบัยงันครอุตรปัญจาละไป (5/63/303-
568/160) 8.Z.--) เนื0อหาที�เหล่าเสนาไดจ้บัพราหมณ์อนุเกวฏัไปถวายแก่พระเจา้จุลนีพรหมทตั ฝ่ายพระเจา้จุลนี
พรหมทตัทรงไดท้ดลองแลว้จึงตดัสินพระหฤทยัรับไวใ้นกองทพัและมอบตาํแหน่งที�ปรึกษาให้ ต่อมาพราหมณ์
อนุเกวฏัจึงไดด้าํเนินตามแผนการของพระมโหสถสร้างข่าวเท็จก่อใหเ้กิดความโกลาหลขึ0นในกองทพัของพระเจา้
จุลนีพรหมทตัจนเป็นเหตุใหพ้า่ยแพแ้ลว้เสด็จหนีกลบัยงันครอุตรปัญจาละ (5/63/303-568/184) 8.Z.-V) เนื0อหาที�
พราหมณ์เกวฏัไดเ้สนอความคิดเห็นในการจบัพระเจา้วิเทหราชและพระมโหสถมาประหารชีวิตเสียให้ตายโดย
การใชแ้ผนหญิงงามแก่พระเจา้จุลนีพรหมทตั ฝ่ายพระเจา้จุลนีพรหมทตัครั0 นพิจารณาแลว้ก็ทรงตดัสินพระหฤทยั
ใหด้าํเนินการตามนั0น (5/63/303-568/189) 8.Z.-Y) เนื0อหาที�พระเจา้วเิทหราชครั0นไดส้ดบัข่าวจากพราหมณ์เกวฏัวา่
พระเจา้จุลนีพรหมทตัจะยกพระนางปัญจาลจนัทีให้เป็นพระอคัรมเหสีจึงไดต้รัสถามความคิดเห็นของบณัฑิตทั0ง
หา้มีเสนกะบณัฑิตเป็นตน้ถึงการเรื�องดงักล่าว เหล่าบณัฑิตทั0งสี�มีเสนกะบณัฑิตเป็นตน้นั0นหลงกลอุบายพากนัคิด
วา่เป็นจริง แต่พระมโหสถบณัฑิตนั0นพิจารณาเห็นวา่เป็นกลลวงจึงไดทู้ลคดัคา้น พระเจา้วเิทหราชทรงเกิดอคติคือ
ลาํเอียงเพราะรักอยูใ่นพระหฤทยัจึงทรงไดต้ดัสินพระหฤทยัยึดเอาความคิดเห็นของเหล่าบณัพิตทั0งสี�  (5/63/303-
568/200) 8.Z.-Z) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0นทาํการคดัคา้นพระเจา้วเิทหราชไม่สาํเร็จก็พิจารณาเห็นวา่หากปล่อยให้
เพระเจา้วเิทหราชเสด็จไปยงันครอุตรปัญจาละคงตอ้งถูกลอบปลงประชนมเ์ป็นแน่ มีใจกรุณาต่อพระเจา้วเิทหราช
และขา้ราชบริพารจึงไดต้ดัสินใจรับอาสาไปเตรียมการที�นครอุตรปัญจาละให้เรียบร้อยก่อนที�จะเสด็จพระราช
ดาํเนินไป ฝ่ายพระเจา้วิเทหราชก็ทรงดีพระหฤทยัตดัสินพระหฤทยัอนุญาตตามที�พระมโหสถทูลขอทุกประการ 
(5/63/303-568/207) 8.Z.-6) เนื0อหาที�พระมโหสถไดท้าํการเตรียมการเพื�อที�จะช่วยเหลือพระเจา้วิเทหราชและขา้
ราชบริพารรวมถึงการลกัพาตวัพระนางปัญจาลจนัทีไปเป็นอคัรมเหสีของพระเจา้วิเทหราช โดยไดปิ้ดกั0นขอ้มูล
ข่าวสารที�ตนเองกระทาํไม่ให้พระเจา้จุลนีพรหมทตัและบริวารไดท้ราบ ฝ่ายพระเจา้จุลนีพรหมทตัเมื�อไม่ทราบ
ขอ้มูลตามความเป็นจริงจึงทรงตดัสินพระหฤทยัผิดผลาดไม่อาจจะจบัพระเจา้วเิทราชและพระมโหสถตามแผนได้
ซํ0 ายงัถูกพระมโหสถใช้ให้บริวารจับคนทั0 งหลายมีพระมารดาเป็นต้นไปเป็นตัวประกันอีกด้วย (5/63/303-
568/212) 8.Z.-=) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัครั0 นไม่อาจจะชนะพระมโหสถไดซ้ํ0 าพระมโหสถก็ได้จบัชน
ทั0 งหลายมีพระมารดาเป็นต้นเป็นตัวประกันจึงพินิจพิจารณาถึงผลได้ผลเสียแลว้ตดัสินพระหฤทัยตกลงทํา
สันถวไมตรีเป็นมิตรกับพระมโหสถ พร้อมกับรับปฏิญญาจากพระมโหสถในการที�จะเขา้มารับราชการด้วย
ภายหลงัจากที�พระเจา้วิเทหราชสวรรคตแลว้ (5/63/303-568/241) 8.Z.-_) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัครั0 นได้
สดบัคาํทูลของเหล่าหญิงคนสนิทของพระนางจนัทาเทวีถึงการที�พระมโหสถคิดก่อการกบฏก็ยงัไม่ด่วนตดัสิน
พระหฤทัยเชื�อได้ตรัสเรียกพระมโหสถมาตรัสถาม ครั0 นทรงทราบความจริงก็ทรงเลื�อมใสได้พระราชทาน
ตาํแหน่งอคัรมหาเสนาบดีให ้(5/63/303-568/262) 8.Z.-9) เนื0อหาที�พระนางสลากเทวคีรั0นทราบวา่พราหมณ์ฉพัภิผู ้
เป็นชายชูป้ระสงคจ์ะปลงพระชนมพ์ระจุลนีราชโอรสจึงไดต้ดัสินพระหฤทยัวางแผนจกัจั�นลอกคราบส่งพระจุลนี
ราชโอรสไปลี0ภยัยงัสากลนคร (5/63/303-568/269)  8.Z.V5) เนื0อหาที�พระติขิณมนตรีครั0 นทรงทราบว่าพราหมณ์
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ฉัพภิไม่ใช่พระบิดาแต่กลบัเป็นศัตรูที�ได้ปลงพระชนม์พระบิดาแลว้ชิงเอาราชสมบัติจึงได้ตดัสินพระหฤทัย
วางแผนฆ่าพราหมณ์ฉพัภิแลว้ยดึเอาราชสมบติัคืน (5/63/303-568/274) 8.Z.V8) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัได้
ตรัสตอบปัญหาผีเสื0อนํ0 าแก่นางเภรีปริพาชิกาโดยตดัสินพระหฤทยัยอมมอบพระชนนี พระมเหสี พระกนิษฐภาดา 
พระสหาย  พราหมณ์เกวฏั และแม้พระองค์เองแก่ผีเสื0 อนํ0 า แต่จะไม่ยอมมอบพระมโหสถให้อย่างเด็ดขาด
(5/63/303-568/281)  

8.6) เนื0อหาของภูริทตัชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการตดัสินใจปรากฏอยู ่88 เนื0อหาไดแ้ก่ 8.6.8) 
เนื0อหาที�พระเจา้กรุงพาราณสีไดพ้ระราชทานตาํแหน่งอุปราชแก่พระโอรส ครั0 นต่อมาเมื�อพระโอรสมีบริวารมาก
ขึ0นก็ทรงระแวงกลวัวา่จะถูกพระโอรสชิงราชสมบติัจึงทรงตดัสินพระหฤทยัปลดออกจากตาํแหน่งแลว้ให้ออก
ผนวชอยูใ่นป่า (6/64/1-122/1) 8.6.-) เนื0อหาที�พระเจา้กรุงพาราณสีกริ0วต่อเต่าที�ทาํให้พระโอรสและพระธิดาตก
พระหฤทยักลวัดว้ยความรักในบุตร จึงไดต้ดัสินพระหฤทยัลงทณัฑเ์ต่าโดยใหน้าํไปโยนทิ0งในนํ0 าวนแห่งแม่นํ0 ายมุ
นา จนเป็นเหตุใหน้าํภยัมาสู่พระองคแ์ละชาวกรุงพาราณสี (6/64/1-122/12) 8.6.V) เนื0อหาที�ทา้วธตรฐครั0นไดท้ราบ
ข่าวตามที�พวกนาคมาณพผูเ้ป็นทูตกลบัมาทูลรายงานจึงกริ0วตดัสินพระหฤทยัตรัสสั�งใหน้าคมาณพทั0งหลายขึ0นไป
ยงักรุงพาราณสีแลว้เนรมิตกายเป็นนาคเบียดมนุษยท์ั0งหลายในที�ต่างๆ มีบา้นเรือนเป็นตน้ (6/64/1-122/20)  8.6.Y) 
เนื0อหาที�ชาวกรุงพาราณสีครั0 นถูกหมู่นาคเบียดเบียนไม่สามารถจะประกอบกิจตามปกติไดจึ้งไดต้ดัสินใจรวมตวั
กันมาอ้อนวอนกับพระเจ้ากรุงพาราณสีให้ดําเนินการยุติปัญหาที� เกิดขึ0 นโดยเร็ว ฝ่ายพระเจ้ากรุงพาราณสี
ทอดพระเนตรเห็นความเดือดร้อนของเหล่าประชาชนจึงจาํตอ้งตดัสินพระหฤทยัทาํสันถวไมตรีกบัทา้วธตรฐ 
(6/64/1-122/23) 8.6.Z) เนื0อหาที�พระภูริทตัครั0 นได้ไปเห็นทิพยสมบติัในสวรรค์ก็ปราราถนาที�จะไปบังเกิดใน
สวรรคบ์า้งจึงไดต้ดัสินใจรักษาศีลอุโบสถแลว้ไปกราบทูลพระบิดาและพระมารดาให้ทรงรับทราบ พระบิดาและ
พระมารดาก็ทรงอนุญาตและตรัสแนะนาํให้รักษาอยู่ในอุทยาน พระภูริทตัครั0 นรักษาศีลอุโบสถอยู่ในอุทยานก็
ไม่ไดรั้บความสบายเพราะถูกนางนาครบกวนจึงไดต้ดัสินใจไปรักษาในถิ�นมนุษย ์(6/64/1-122/38) 8.6.6) เนื0อหาที�
พราหมณ์เนสาทมีความโลภอยากไดแ้กว้มณีจึงไดต้ดัสินใจพาพราหมณ์อาลมัพายน์ไปยงัที�อยูข่องพระภูริทตัแม้
จะถูกนายโสมทตับุตรชายทาํการทดัทานชี0แจงเหตุผลอยา่งไรก็ไม่ยอมรับฟัง จึงทาํให้ไดรั้บความเดือดร้อนใน
ภายหลงั (6/64/1-122/65) 8.6.=) เนื0อหาที�พระภูริทตัครั0 นไดเ้ห็นพราหมณ์เนสาทพาพราหมณ์อาลมัพายน์มาจบั
ตนเองก็ไม่ตอ้งการจะทาํร้ายพราหมณ์ทั0งสองเพราะเกรงว่าศีลจะขาดจึงตดัสินใจยอมให้พราหมณ์อาลมัพายน์
กระทาํตามปรารถนาโดยไม่ทาํร้ายใดๆ แมมี้อาํนาจที�จะทาํร้ายพราหมณ์ทั0งสองก็ตาม (6/64/1-122/70) 8.6._) 
เนื0อหาที�สุทสัสนาคราชพร้อมทั0งญาติพี�นอ้งครั0นทราบข่าววา่พระภูริทตัไดห้ายตวัไปประมาณหนึ�งเดือนแลว้จึงได้
ตดัสินใจแบ่งพี�นอ้งของตนออกตามหาในสถานที�ต่างๆ โดยใหก้าณาริฏฐนาคราชไปเทวโลก สุโภคนาคราชไปน่า
หิมพานต์ ส่วนตนกบันางอจัจิมุขีนาคราชธิดาไดไ้ปยงัโลกมนุษย ์(6/64/1-122/80) 8.6.9) เนื0อหาที�พระเจา้กรุง
พาราณสีครั0นไดท้ราบอานุภาพของพิษนาคจากสุทสัสนนาคราชจึงไดต้ดัสินพระหฤทยัให้ดาํเนินการตามที�สุทสั
สนนาคราชทูลถวาย (6/64/1-122/90) 8.6.85) เนื0อหาที�สุโภคนาคราชครั0 นไดฟั้งพราหมณ์เนสาทพรรณาคุณของ
พราหมณ์ก็เกิดความลงัเลไม่อาจตดัสินใจที�จะฆ่าใหต้าย จึงไดจ้บัเขาไปยงันาคพิภพเพื�อขอความคิดเห็นจากเหล่า
ญาติพี�นอ้งในการพิจารณาโทษ (6/64/1-122/98) 8.6.88) เนื0อหาที�พระภูริทตัไดชี้0แจงให้เหล่านาคบริษทัทั0งหลาย
ไดใ้ชส้ติปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงอยา่งถูกตอ้งถึงความเชื�อหรือคาํสอนเกี�ยวกบัพราหมณ์ แลว้จึงตดัสินใจ
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เชื�อหรือเลือกนาํมาเป็นแนวทางในการปฏิบติั จนทาํให้นาคบริษทัทั0งหลายคลายความคิดเห็นที�ผิดพิจารณาเห็น
ดว้ยปัญญาพากนัสรรเสริญปัญญาของพระภูริทตักนัถว้นหนา้ (6/64/1-122/104)  

8.=) เนื0อหาของจันทกุมารชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการตดัสินใจปรากฏอยู่  6  เนื0อหาไดแ้ก่ 
8.=.8) เนื0 อหาที�พระเจ้าเอกราชได้สดับมาว่ากัณหาลพราหมณ์นั0 นเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถแต่ทรงมิได้
ตรวจสอบถึงพฤติกรรมที�แทจ้ริงใหถ้ว้นถี�แลว้ตดัสินพระหฤทยัแต่งตั0งใหเ้ป็นผูว้นิิจฉยัคดีความจนเป็นเหตุให้เกิด
การทุจริตขึ0น ครั0 นต่อมาเมื�อกณัหาลพราหมณ์ทาํทุจริตรับสินบนก็ทรงตดัสินพระหฤทยัปลดออกจากตาํแหน่ง
และแต่งตั0 งพระจันทกุมารเป็นผูว้ินิจฉัยคดีความแทน (7/64/123-204/2) 8.=.-) เนื0อหาที�พระเจ้าเอกราชครั0 น
ถูกกณัฑหาลพราหมณ์เท็จทูลถึงวธีิการที�จะไปสู่สวรรคก็์ทรงตดัสินพระหฤทยัเชื�อโดยขาดการพิจารณาไตร่ตรอง
ดว้ยสติปัญญาหรือรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื�นๆ ตรัสสั�งให้จบัคนและสัตวท์ั0งหลายมีพระจนัทกุมารเป็นตน้
มาทาํการบูชายญั (7/64/123-204/20) 8.=.V) เนื0อหาที�บรรดาหมู่ชนผูเ้ป็นญาติมิตรของเหล่าเศรษฐีทั0ง Y กล่าวคือ 
ปุณณมุขคฤหบดี ภทัทิยคฤหบดี สิงคาลคฤหบดี และวฑัฒคฤหบดี ครั0 นไดท้ราบวา่พระเจา้เอกราชไดต้รัสสั�งให้
จบัเศรษฐีเหล่านั0นไปทาํการบูชายญัจึงได้พากนักาํเริบขึ0นทั�วพระนครและไดต้ดัสินใจพากันห้อมลอ้มเศรษฐี
เหล่านั0นร่วมกนัไปกราบทูลให้พระเจา้เอกราชทาํการปล่อยตวัให้เป็นอิสระ (7/64/123-204/24) 8.=.Y) เนื0อหาที�
พระเจา้เอกราชครั0นถูกพระจนัทกมุารรวมถึงพระวสุลราชนดัดาทูลชี0แจงเหตุผลออ้นวอนใหท้รงเลิกลม้พิธีบูชายญั
ปล่อยใหค้นและสัตวท์ั0งหลายเป็นอิสระ ก็เป็นผูต้ดัสินพระหฤทยัไม่เด็ดขาดทรงรับฟังเพียงชั�วขณะเดียวตรัสสั�ง
ใหป้ล่อยคนและสัตวเ์หล่านั0น ครั0 นถูกกณัฑหาลพราหมณ์เท็จทูลยยุงก็มีพระหฤทยัโลเลตรัสสั�งให้จบักลบัมาอีก 
(7/64/123-204/31) 8.=.Z) เนื0อหาที�พระนางจนัทาเทวคีรั0นไม่อาจจะใหพ้ระเจา้เอกราชทรงเลิกลม้พระหฤทยัในการ
ฆ่าคนและสตัวท์ั0งหลายมีพระจนัทกมุารเป็นตน้บูชายญัไดจึ้งไดต้ดัสินใจตั0งสจัจกิริยาขอให้ทวยเทพผูบ้ริหารโลก
ทั0งหลายมาช่วยเหลือ ฝ่ายทา้วสักกเทวราชเมื�อทรงรับทราบก็ทรงตดัสินพระหฤทยัเสด็จลงมาทรมานพระเจา้เอก
ราชให้ปล่อยชนเหล่านั0น (7/64/123-204/57) 1.=.6) เนื0อหาที�ประชาชนชาวเมืองบุปผวดีทั0งหลายพิจารณาเห็นถึง
การใชอ้าํนาจที�ขาดความถูกตอ้งเป็นธรรมของพระเจา้เอกราชดว้ยหลงเชื�อในคาํเท็จทูลของกณัฑหาลพราหมณ์ จึง
ไดต้ดัสินใจรวมตวักนัรุมประชาทณัฑ์กณัฑหาลพราหมณ์จนถึงแก่ความตาย และปลดพระเจา้เอกราชออกจาก
ตาํแหน่งแลว้ขบัไล่ให้ไปอยู่ในวรรณะจัณฑาล ทาํการอภิเษกให้พระจันทกุมารเป็นพระราชาแทน (7/64/123-
204/62)  

8._) เนื0อหาของมหานารทกสัสปชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการตดัสินใจปรากฏอยู ่Z เนื0อหาไดแ้ก่ 
8._.8) เนื0อหาที�พระเจา้องัคติราชนั0นทรงเปิดโอกาสใหเ้หล่าอมาตยท์ั0ง V คือ วชิยัอมาตย ์สุนามอมาตย ์และอลาตอ
มาตย ์ไดแ้สดงความคิดเห็นถึงสิ�งที�ควรทาํในคืนวนัเพญ็กลางเดือน 8- แลว้ก็ทรงตดัสินพระหฤทยัเลือกทางเลือก
ตามแนวคิดของวิชยอมาตย์ที� คิดว่าดีที� สุด (8/64/205-295/9) 8._.-) เนื0 อหาที�พระเจ้าอังคติราชครั0 นได้สดับ
มิจฉาทิฏฐิของคุณาชีวกแลว้ก็ทรงตดัสินพระหฤทยัเชื�อโดยขาดการพิจารณาไตร่ตรองดว้ยสติปัญญาหรือรับฟัง
ความคิดเห็นของบุคคลอื�นๆ มีพระนางรุจาราชธิดาเป็นตน้ ทรงละทิ0งคุณงามความดีที�ทรงเคยปฏิบติัมาหันไปหา
อกศุลกรรมทาํความชั�วทั0งหลาย (8/64/205-295/23) 8._.V) เนื0อหาที�พระนางรุจาราชธิดาครั0 นไดท้ราบวา่พระบิดา
นั0นไดท้รงถือเอาความเห็นผิดเที�ยวก่ออกุศลกรรมทาํความชั�วทั0งหลาย จึงไดต้ดัสินใจไปถวายขอ้มูลที�ถูกตอ้งแก่
พระบิดาเพื�อใหล้ะมิจฉาทิฏฐิแลว้บริหารกิจการบา้นเมืองโดยธรรม แต่พระเจา้องัคติราชก็ยงัคงยึดมั�นมิจฉาทิฏฐิ
อยูอ่ยา่งเหนียวแน่นไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของใครๆ แมแ้ต่พระธิดา (8/64/205-295/34) 8._.Y)  เนื0อหาที�พระ
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นางรุจาราชธิดาครั0นไม่อาจจะใหพ้ระชนกละมิจฉาทิฏฐิดงักล่าวไดจึ้งไดต้ดัสินใจขอความช่วยเหลือจากทวยเทพ
ผูบ้ริหารโลกทั0งหลาย ฝ่ายพระนารทกสัสปพรหมครั0นไดรั้บทราบก็ตดัสินใจลงมาทรมานพระเจา้องัคติราชให้ละ
ทิ0งมิจฉาทิฏฐิยึดเอาสัมมาทิฏฐิดงัเดิม (8/64/205-295/42) 8._.Z)  เนื0อหาที�พระเจา้องัคติราชครั0 นไดส้ดบัคาํชี0แนะ
จากพระนารทกัสสปพรหมแลว้ก็สามารถพิจารณาเห็นได้ตามความเป็นจริงจึงทรงตัดสินพระหฤทัยละทิ0ง
มิจฉาทิฏฐิกลบัไปยึดเอาสัมมาทิฏฐิตามที�พระนารทกสัสปพรหมไดชี้0 แจง ปกครองกรุงมิถิลาโดยธรรมดงัเดิม 
(8/64/205-295/70) 

8.9) เนื0อหาของวิธุรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการตดัสินใจปรากฏอยู่ 8- เนื0อหาไดแ้ก่ 8.9.8) 
เนื0อหาที�พราหมณ์ในกรุงพาราณสี Y คน ผูเ้ป็นสหายกนัไดเ้กิดความเบื�อหน่ายในการครองเรือนจึงไดต้ดัสินใจ
ชวนกนัออกบวชเป็นดาบสบาํเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่าจนสามารถบรรลุฌานอภิญญาและสมาบติั (9/64/296-
483/4) 8.9.-) เนื0อหาที�กฏุุมพีทั0ง Y คนผูเ้ป็นสหายกนัครั0นไดพ้บกบัเหล่าพระดาบสทั0ง Y นั0นก็เกิดความเลื�อมใสจึง
ได้ตัดสินใจร่วมกันทําการอุปถมัภ์ท่านเหล่านั0 นด้วยปัจจัย Y ทาํบุญมีทานเป็นตน้ปรารถนาสมบัติของตนๆ 
(9/64/296-483/5) 8.9.V) เนื0อหาที�พระวิธุรบณัฑิตไดทู้ลขอให้เหล่าพระราชาทั0ง Y มีทา้วสักกเทวราชเป็นตน้ตรัส
เล่าเรื�องราวใหฟั้งทั0งหมดเพื�อตอ้งการทราบขอ้มูลที�มีอยูอ่ยา่งถูกตอ้งก่อนที�จะทาํการตดัสินใจกระทาํอยา่งใดอยา่ง
หนึ�งลงไปเพื�อป้องกนัความผิดพลาด (9/64/296-483/23) 8.9.Y) เนื0อหาที�พระนางวิมลานาคราชินีครั0 นไดท้ราบถึง
ความสามารถของพระวิธุรบณัฑิตก็ทรงมีความประสงค์จะฟังธรรมจากพระวิธุรบณัฑิตจึงได้ทรงตดัสินพระ
หฤทยัแสร้งทาํเป็นไขเ้พื�อให้ทา้ววรุณนาคราชนั0นนาํดวงหฤทยัของพระวิธุรบณัฑิตมาให้ ฝ่ายทา้ววรุณนาคราช
เมื�อทรงทราบดงันั0นจึงทรงตดัสินพระหฤทยัให้นางอิรันทตีผูเ้ป็นพระธิดาออกไปตามหาผูที้�สามารถจะนาํพระ
วธุิรบณัฑิตมาถวายได ้(9/64/296-483/29) 8.9.Z) เนื0อหาที�ทา้ววรุณนาคราชทรงทาํการปรึกษากนักบัเหล่าญาติมิตร
และเพื�อนสนิทถึงการเรียกค่าสินสอดกบัปุณณกยกัษผ์ูม้าขอพระราชธิดา ไม่ด่วนตดัสินพระหฤทยัแต่เพียงลาํพงั 
ครั0 นได้ทาํการปรึกษากันเสร็จแลว้ก็มีมติให้ปุณณกยกัษ์ไปนําดวงหฤทัยของพระวิธุรบัณฑิตมาเป็นสินสอด 
ปุณณกยกัษ์เกิดความรักในนางอิรันทตีตอ้งการจะไดม้าเป็นคู่ครองจึงได้ตดัสินใจทาํตามพระประสงค์โดยไม่
คาํนึงถึงชีวติของพระมโหสถ (9/64/296-483/35) 8.9.6) เนื0อหาที�พระเจา้โกรัพยราชทรงตดัสินพระหฤทยัรับคาํทา้
พนนัสกาดว้ยอคติคือความหลงในฝีมือการเล่นสกาของตน และทรงมีความโลภตอ้งการจะไดแ้กว้มณีและมา้วเิศษ 
จนเป็นเหตุให้สูญเสียพระวิธุรบณัฑิตในภายหลงั (9/64/296-483/51) 8.9.=) เนื0อหาที�พระวิธุรบณัฑิตครั0 นถูก
ปุณณกยกัษถ์ามวา่เป็นญาติหรือทาสของพระเจา้โกรัพยราชแมจ้ะกล่าวมุสาไดแ้ต่ก็ตดัสินใจรักษาสัจจะบอกตาม
ความเป็นจริงวา่เป็นทาสในบรรดาทาสทั0ง Y ประเภทโดยไม่หวนัเกรงต่อความอนัตรายหรือความตายที�จะมาถึง 
ฝ่ายพระเจา้โกรัพยราชทรงโทมนัสวา่พระวิธุรบณัฑิตนั0นไม่เห็นแก่พระพกัตร์พระองคที์�ไดบ้อกปุณณกยกัษไ์ป
เช่นนั0น จึงทรงตดัสินพระหฤทยัมอบพระวิธุรบณัฑิตแก่ปุณณกยกัษ ์ดว้ยอคติคือความโกรธ (9/64/296-483/63) 
8.9._) เนื0อหาที�ชาวกรุงอินทปัตตค์รั0 นไดท้ราบข่าววา่พระเจา้โกรัพยราชไดม้อบพระวิธุรบณัฑิตผูเ้ป็นมหาธรรม
กถึกใหแ้ก่ปุณณกยกัษจึ์งไดต้ดัสินใจมารวมตวักนัเรียกร้องต่อพระเจา้โกรัพยราชที�หนา้พระราชนิเวศน์ (9/64/296-
483/102) 8.9.9) เนื0อหาที�ปุณณกยกัษค์รั0นไดฟั้งสาธุนรธรรมจากพระวิธุรบณัฑิตก็พิจารณาเห็นตามความเป็นจริง 
จึงไดต้ดัสินใจรับเอาความคิดเห็นของพระวิธุรบณัฑิตนั0นมาเป็นแนวทางปฏิบติัไม่ตอ้งการจะทาํร้ายผูอื้�นเพื�อ
ความสุขของตนเองอีกต่อไป ฝ่ายพระวิธุรบัณฑิตครั0 นทําให้ปุณณกยกัษ์กลับใจได้แล้วก็ยงัไม่รีบกลับกรุง
อินทปัตตไ์ดต้ดัสินใจจะไปยงันาคพิภพเพื�อแสดงธรรมแก่นางวิมลานาคราชินีจึงไดข้อให้ปุณณกยกัษน์าํไปโดย
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พลนั (9/64/296-483/117) 8.9.85) เนื0อหาที�ท้าววรุณนาคราชและพระวิมลานาคราชินีครั0 นทรงได้รับฟังความ
คิดเห็นของพระวธุิรบณัฑิตถึงการประพฤติธรรมในเหล่านาคบริษทัก็ทรงพิจารณาเห็นตามความเป็นจริง จึงทรง
ไดต้ดัสินพระหฤทัยรับเอาความคิดเห็นของพระวิธุรบณัฑิตนั0นมาเป็นแนวทางปฏิบัติตรัสสรรเสริญพระวิธุร
บณัฑิตเป็นอเนกปริยาย ทรงมอบนางอิรันทตีแก่ปุณณกยกัษแ์ละใหน้าํพระวิธุรบณัฑิตไปส่งยงักรุงอินทปัตตโ์ดย
พลนั (9/64/296-483/128) 8.9.88) เนื0อหาที�พระเจา้โกรัพยราชครั0นทรงพระสุบินเป็นนิมิตหมายที�ดีก็ทรงรับรู้ไดว้า่
พระวิธุรบัณฑิตจะกลบัมาในวนัพรุ่งนี0 จึงตดัสินพระหฤทัยตรัสสั�งขา้ราชบริพารและชาวพระนครอินทปัตต์
ทั0 งหลายให้พากันประดับประดาพระนครเตรียมสิ�งของไวเ้พื�อทําสักการะและสัมมานะต่อพระวิธุรบัณฑิต 
(9/64/296-483/137) 8.9.8-) เนื0อหาที�ชาวกรุุรัฐตั0งตน้แต่พระเจา้โกรัพยราชไดต้ั0งอยูใ่นโอวาทของพระวิธุรบณัฑิต 
ตดัสินใจร่วมกนัทาํบุญรักษาศีลเป็นตน้เป็นมหาสมาคมธรรม ครั0 นจุติจากโลกนี0แลว้ก็ไปบงัเกิดในเทวโลกโดย
ถว้นหนา้ (9/64/296-483/145) 

8.85) เนื0อหาของมหาเวสสนัดรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการตดัสินใจปรากฏอยู ่-Y เนื0อหาไดแ้ก่ 
8.85.8) เนื0อหาที�พระธิดาของพระเจ้าพนัธุราชทั0 งสองพระองค์ครั0 นได้รับเครื�องบรรรณาการที�พระบิดาทรง
ประทานให้ก็ไม่ตอ้งการจะนาํมาใชเ้อง หวงัประโยชน์ที�ยิ�งกวา่ ไดต้ดัสินใจร่วมกนัทาํเป็นเครื�องสักการะนาํไป
ถวายแด่พระพทุธเจา้ในปางก่อนแลว้ทาํการปรารถนาสมบติัที�ตนเองประสงค ์(10/64/484-814/5) 8.85.-) เนื0อหาที�
ทา้วสกักเทวราชไดค้รั0นทรงทราบวา่นางผสุดีเทวกญัญาจะจุติจึงไดต้ดัสินพระหฤทยัให้พรทั0ง 85 ประการแก่นาง 
ฝ่ายนางผุสดีเทวกญัญาครั0 นทราบวา่ตนเองนั0นตอ้งจุติไปเกิดในโลกมนุษยเ์ป็นแน่จึงไดพิ้จารณาใคร่ครวญอยา่ง
ละเอียดแลว้ก็ตดัสินใจขอพรที�เป็นประโยชน์ต่อตนเองตามที�ท้าวสักกเทวราชทรงอนุญาต (10/64/484-814/5) 
8.85.V) เนื0อหาที�พระโพธิสตัวค์รั0นถูกทา้วสกักเทวราชไดต้รัสชี0แจงถึงเหตุผลที�ควรจะไปบงัเกิดในพระครรภข์อง
พระนางผุสดี ก็ไดพิ้จารณาเห็นว่าเป็นจริงดงัที�ทา้วสักกเทวราชตรัส จึงไดต้ดัสินใจรับขอ้เสนอแนะและคาํเชิญ
ดงักล่าวแลว้จุติจากเทวโลกไปบงัเกิดในพระครรภ์ของพระนางผุสดี (10/64/484-814/23) 8.85.Y) เนื0อหาที�พระ
เจา้สญชยัครั0นทรงทราบวา่พระนางผสุดีจะประสูติพระโอรสในขณะที�เสด็จประพาสพระนครอยูน่ั0นจึงไดต้ดัสิน
พระหฤทัยในภาวะเร่งด่วนตรัสสั�งให้ทาํพลบัพลาสําหรับประสูติในท่ามกลางถนนของเหล่าพ่อคา้นั0นนั�นเอง
(10/64/484-814/27) 8.85.Z) เนื0อหาที�พระเวสสันดรทรงมีอธัยาศยัใคร่ต่อการให้ทานแมมี้พระชนมายไุดเ้พียง _ 
พรรษาก็ไดต้ดัสินพระหฤทยัที�จะบริจาคทานภายใน เช่นหัวใจ ดวงตา เนื0อ และเลือดเป็นตน้ รวมถึงหากใคร
ประสงคจ์ะใหเ้ป็นทาสรับใชพ้ระองคก็์ตดัสินพระหฤทยัที�จะยอมทาํตามความประสงคโ์ดยไม่ลงัเล (10/64/484-
814/36) 8.85.6) เนื0อหาที�ชาวนครกาลิงครัฐครั0 นเกิดทุพภิกขภยัประสบความเดือดร้อนต่างๆ จึงตดัสินใจรวมตวั
กันที�หน้าพระราชนิเวศน์เพื�อเรียกร้องต่อพระราชาให้ทรงตรวจสอบถึงพฤติกรรมส่วนพระองค์และพฤติ
กรรมการบริหารกิจการบา้นเมือง ฝ่ายพระราชานครกาลิงครัฐครั0นไดท้าํการตรวจสอบแลว้ไม่พบขอ้ผิดพลาดของ
พระองคก็์ทรงทาํการปรึกษาร่วมกบัชาวพระนครทั0งหลายเพื�อหาวธีิการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวจนในที�สุดไดร่้วมกนั
ตดัสินใจที�จะส่งคณะพราหมณ์เพื�อไปทูลขอชา้งปัจจยนาคกบัพระเวสสนัดร (10/64/484-814/49) 8.85.=) เนื0อหาที�
พระเวสสันดรครั0 นถูกชนทั0งหลายมีคณะพราหมณ์ทั0ง _ คนเป็นตน้ทูลขอทานทั0 งหลายมีชา้งปัจจยนาค รถ มา้ 
พระโอรส พระธิดา และพระมเหสีเป็นตน้ก็มิไดมี้ความลงัเลไดต้ดัสินพระหฤทยัมอบให้ตามที�ทูลขอ (10/64/484-
814/53) 8.85._) เนื0อหาที�ชาวกรุงสีพีเกิดความไม่พอใจต่อการกระทาํของพระเวสสันดรที�ไดพ้ระราชทานชา้ง
ปัจจยนาคใหแ้ก่คณะพราหมณ์ที�มาจากนครกาลิงครัฐจึงไดต้ดัสินใจรวมตวักนัที�หนา้พระราชนิเวศน์เพื�อเรียกร้อง



 

 

1093 
 

ต่อพระเจา้สญชยัให้ทาํการขบัไล่พระเวสสันดรออกจากแวน่แควน้ พระเจา้สญชยัเมื�อไม่อาจขดัชาวกรุงสีพีไดก็้
ทรงตดัสินพระหฤทยัยอมทาํตามและแจง้ใหพ้ระเวสสนัดรไดท้รงรับทราบ (10/64/484-814/57) 8.85.9) เนื0อหาที�
พระเวสสนัดรครั0 งถูกชาวกรุงสีพีขบัไล่ให้ไปประทบัอยูที่�เขาวงกตก็มิไดท้รงหวั�นไหวต่ออุปสรรคปัญหาในการ
ทาํทาน ทรงตดัสินพระหฤทยัยอมทาํตามที�ชาวกรุงสีพีตอ้งการ พร้อมทั0งทรงไดท้าํการเจรจาต่อรองเพื�อที�จะทาํ
สตัตสดกทานก่อนเสด็จไป ซึ�งชาวกรุงสีพีก็อนุโลมตาม (10/64/484-814/63) 8.85.85) เนื0อหาที�พระนางมทัรีครั0 น
ไดท้ราบวา่พระเวสสนัดรถูกชาวเมืองสีพีขบัไล่ใหไ้ปประทบัอยูที่�เขาวงกตก็ไดต้ดัสินพระหฤทยัที�จะเสด็จตามไป
ดว้ย โดยไม่ทรงหวั�นเกรงต่อความลาํบากใดๆ แมจ้ะถูกพระเวสสนัดร พระเจา้สญชยัหรือพระนางผุสดีตรัสห้ามก็
ตาม (10/64/484-814/70) 8.85.88) เนื0อหาที�เหล่าพระยาเจตราชทั0งหกหมื�นนั0นไดร่้วมกนัทูลเชิญพระเวสสันดรขึ0น
ครองราชยที์�มาตุลนคร แต่พระเวสสนัดรทรงพิจารณาเห็นวา่จะก่อให้เกิดความขดัแยง้และไม่เคารพต่อพระดาํรัส
ของพระบิดาจึงตดัสินพระหฤทยัปฏิเสธที�จะรับคาํทูลเชิญ  ฝ่ายเหล่าพระยาเจตราชทั0งหกหมื�นนั0นทรงรับฟังแต่
โดยดี ไดต้ามเสด็จส่งพระเวสสนัดรเป็นระยะทางถึง 8Z โยชน์ และตรัสบอกหนทางที�จะไปสู่เขาวงกตที�เหลืออีก 
8Z โยชน์โดยละเอียด (10/64/484-814/95) 8.85.8-) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชนั0นครั0 นไดท้รงทราบถึงเหตุการณ์
ดงักล่าวจึงได้ตดัสินพระหฤทัยตรัสสั�งให้วิสสุกรรมเทพบุตรไปดาํเนินการก่อสร้างสถานที�พกัอาศยั สถานที�
ปฏิบติัธรรม สิ�งอุปโภคบริโภคต่างๆ ไวถ้วายแก่คณะของพระเวสสันดร(10/64/484-814/100) 8.85.8V) เนื0อหาที�
พราหมณ์ชูชกถูกนางอมิตตตาปนาทาํการจูงใจใหไ้ปทูลขอพระชาลีและพระกณัหาชินาจากพระเวสสันดรมาเป็น
คนรับใชก็้ตดัสินใจออกเดินทางไปยงัเขาวงกตแมไ้ม่เคยไปมาก่อน (10/64/484-814/112) 8.85.8Y) เนื0อหาที�พราน
เจตบุตรและพระอจัจุตฤาษีครั0 นถูกพราหมณ์ชูชกลวงไม่พิจารณาตามความเป็นจริงก็ได้ตดัสินใจเชื�อตามที�
พราหมณ์ชูชกกล่าวไดบ้อกหนทางไปยงัเขาวงกตและมอบเสบียงการเดินทางให้แก่พราหมณ์ชูชก (10/64/484-
814/116) 8.85.8Z) เนื0อหาที�พระนางมทัรีครั0นทรงพระสุบินเห็นเป็นลางร้ายวา่จะตอ้งพลดัพรากจากพระโอรสและ
พระธิดาก็ไดไ้ปเฝ้าพระเวสสนัดรแลว้ทูลเล่าใหท้รงสดบั ฝ่ายพระเวสสันดรครั0 นทรงสดบัแลว้ก็ทรงทราบวา่จะมี
คนมาทูลขอพระโอรสและพระธิดา แต่ไม่ทรงประสงคจ์ะให้พระนางมทัรีเป็นทุกขโ์ทมนสัจึงไดต้รัสอธิบายเป็น
อยา่งอื�น พระนางมทัรีก็ตดัสินพระหฤทยัเชื�อตามพระดาํรัสนั0น (10/64/484-814/126) 8.85.86) เนื0อหาที�พระชาลี
และพระกณัหาชินาเกิดความกลวัต่อพราหมณ์ชูชกจึงไดพ้ากนัไปแอบซ่อนอยูใ่นสระบวั ฝ่ายเวสสันดรจึงตรัส
เกลี0ยกล่อมพระโอรสและพระธิดาวา่ปุตตทานจะสาํเร็จไม่ไดห้ากวา่พระโอรสและพระธิดานั0นไม่ให้ความร่วมมือ
ดว้ย ฝ่ายพระชาลีและพระกณัหาชินาทรงฉลาดปราดเปรื�องครั0 นรับทราบแลว้ก็ตดัสินใจออกจากที�ซ่อนเขา้ไปหา
พระเวสสันดรโดยมิต้องกล่าวย ํ0 า (10/64/484-814/138) 8.85.8=) เนื0อหาที�พระเวสสันดรเมื�อได้พระราชทาน
พระโอรสและพระธิดาไปแลว้ครั0นไดท้อดพระเนตรเห็นพราหมณ์ชูชกเบียดเบียนทุบตีพระโอรสและพระธิดาทั0ง
สองก็ทรงมีความปริวติกที�จะฆ่าพราหมณ์ชูชกให้ตายแลว้นาํพระโอรสและพระธิดากลบัคืนมาเพราะความรักใน
บุตร แต่ครั0 นไดส้ติพิจารณาถึงทาํเนียมปฏิบติัของพระโพธิสัตวแ์ละสัตบุรุษจึงไดต้ดัสินพระหฤทยัไม่กระทาํ
การณ์ดงัที�ทรงดาํริแลว้วางพระหฤทยัในอุเบกขาธรรม (10/64/484-814/146) 8.85.8_) เนื0อหาที�เหล่าเทวดาครั0 น
ทราบวา่พระนางมทัรีเสด็จกลบัอาศรมบทแต่ยงัวนัดว้ยห่วงในพระโอรสและพระธิดาจึงไดป้ระชุมปรึกษากนัและ
ตัดสินใจมอบหน้าที�ให้เทวดา V ตนแปลงเป็นสัตว์ร้ายนอนขวางทางเพื�อไม่ให้พระนางมัทรีเสด็จกลับยงั
อาศรมบทได ้(10/64/484-814/150) 8.85.89) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชทรงพิจารณาเห็นวา่พระเวสสันดรทรงทาํ
ปุตตทานไปแลว้หากจะมีผูม้าทูลขอพระนางมทัรีก็จะทาํให้ทรงลาํบากดว้ยการที�อยูเ่พียงลาํพงั จึงไดต้ดัสินพระ



 

 

1094 
 

หฤทยัจาํแลงกายเป็นพราหมณ์ไปทูลขอและมอบถวายคืนโดยรับปฏิญญาจากพระเวสสนัดรวา่จะไม่ทรงประทาน
แก่ผูใ้ดอีก (10/64/484-814/159) 8.85.-5) เนื0อหาที�ทา้วสกักเทวราชไดท้รงเลื�อมใสในพระเวสสันดรและพระนาง
มทัรีจึงทรงประทานพรใหถึ้ง _ ประการ พระเวสสนัดรครั0นทรงใคร่ครวญอยา่งละเอียดแลว้ก็ตดัสินพระหฤทยัขอ
พรที�เป็นประโยชน์ทั0งแก่ตนเองและผูอื้�น (10/64/484-814/167) 8.85.-8) เนื0อหาที�เหล่าเทวดาครั0 นทราบวา่พระชา
ลีและพระกณัหาชินาไดรั้บความลาํบากจากการเบียดเบียนของพราหมณ์ชูชกจึงไดติ้ดสินใจร่วมกนัมาช่วยเหลือ 
ดว้ยการจาํแลงกายเป็นพระเวสสันดรและพระนางมทัรีมาคอยดูแลในยามราตรีและไดด้ลใจให้พราหมณ์ชูชก
เดินทางไปยงันครเชตุดรเพื�อพบกบัพระเจา้สญชยั (10/64/484-814/170) 8.85.--) เนื0อหาที�พระเจา้สญชยัครั0 นทรง
ทราบวา่พระชาลีและพระกณัหาชินาเป็นทาสของพราหมณ์ชูชกไม่อาจนั�งร่วมกบัราชอาสน์เดียวกนักบัพระองค์
ได้จึงได้ตัดสินพระหฤทัยให้ถ่ายตัวพระราชนัดดาทั0 งสองให้เป็นไทตามที�พระเวสสันดรได้ตั0 งค่าไวน้ั0 น
(10/64/484-814/175) 8.85.-V) เนื0อหาที�พระชาลีไดก้ราบทูลใหพ้ระเจา้สญชยัไดท้รงทราบถึงการที�พระองคค์วรจะ
ไปทาํการราชาภิเษกแก่พระเวสสันดรดว้ยพระองคเ์องก็ทรงตดัสินพระหฤทยัตรัสสั�งให้จดัขบวนเพื�อไปทูลเชิญ
พระเวสสันดรกลบัมาครองราชยใ์นกรุงสีพีดงัเดิม ฝ่ายพระเวสสันดรั0 นทรงไดป้รับความเขา้ใจกบัพระบิดาและ
เหล่าชาวกรุงสีพีแลว้ก็ทรงรับคาํทูลเชิญดงักล่าว (10/64/484-814/179) 8.85.-Y) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชครั0 งทรง
ทราบว่ากษตัริยท์ั0 ง 6 และชาวกรุงสีพีทั0งหลายถึงแก่วิสัญญีภาพไม่มีใครพอที�จะช่วยเหลือกนัไดจึ้งตดัสินพระ
หฤทยับนัดาลให้ฝนโปกขรพรรษตกลงท่ามกลางสมาคมชนเหล่านั0นเพื�อให้ฟื0 นคืนสติ และครั0 นพระเวสสันดร
เสด็จกลบัถึงเมืองสีพีแลว้ก็ทรงบนัดาลใหฝ้นรัตนะทั0ง = ตกลงในพระนครเพื�อใหพ้ระเวสสนัดรไดท้รงกระทาํการ
บริจาคทาน (10/64/484-814/191) 

2)  ความสอดคล้องกันระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการตัดสินใจและ

องค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัการตดัสินใจ มดีงันี  
มีเนื0อหาหมายรวมถึงกระบวนการเลือกทางเลือกที�ดีที�สุดหนึ�งทางเลือกจากทางเลือกหลายๆ ทางที�

มีอยู ่อาทิเช่น เนื0อหาที� 8._.8) (8/64/205-295/9) สมดว้ยความหมายของการตดัสินใจตามทศันะของนกัวิชาการ
ทั0งหลาย อาทิเช่น ดรัคเกอร์ (Drucker) ที�ไดใ้หค้วามหมายวา่ การตดัสินใจ หมายถึง การพิจารณาและคดัทางเลือก
ใดทางเลือกหนึ�งจากบรรดาทางเลือกหลายทางเพื�อเลือกทางเลือกที�ดีที�สุด1746 

ประกอบด้วยการตดัสินใจทั0 ง - ประเภทใหญ่ กล่าวคือ การตดัสินใจโดยปัจเจกชน อาทิเช่น 
เนื0อหาที� 8.V.Z) (3/63/155-213/V=) และ การตดัสินใจโดยพหุชน อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.V.8) (3/63/155-213/Y)  สม
ดว้ยทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น ลิเคิร์ท (Likert) ที�ไดจ้าํแนกการตดัสินใจไว ้2 ประเภท กล่าวคือ การ
ตดัสินใจโดยบุคคลเดียวกนั และการตดัสินใจแบบกลุ่มหรือการมีส่วนร่วม  

ประกอบดว้ยรูปแบบการตดัสินใจหลายรูปแบบ กล่าวคือ แบบการตดัสินใจโดยอตัตาธิปไตย อาทิ
เช่น เนื0 อหาที�  8.=.-) (7/64/123-204/20) แบบการตัดสินใจโดยการเกลี0 ยกล่อม อาทิเช่น เนื0 อหาที�  8.85.86) 
(10/64/484-814/138) แบบการตดัสินใจโดยการปรึกษาหารือ อาทิเช่น  เนื0อหาที� 8.9.Z) (9/64/296-483/35) และ
แบบการตดัสินใจโดยการพิจารณาร่วมกัน อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.85.6) (10/64/484-814/49) สมด้วยทัศนะของ
นกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น อีเวอราร์ดและมอร์ริส (Everard and Morris) ที�ไดน้าํเสนอแบบของการตดัสินใจไว ้

                                                 

1746Peter F. Drucker, The Effective Executive (London : Pan Book, 1970), 146. 
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Y แบบ ไดแ้ก่ 8) แบบการตดัสินใจโดยอตัตาธิปไตย -) แบบการตดัสินใจโดยการเกลี0ยกล่อม V) แบบการตดัสินใจ
โดยการปรึกษาหารือ และ Y) แบบการตดัสินใจโดยการพิจารณาร่วมกนั ดงักล่าวแลว้ 

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบที�ทาํใหเ้กิดการตดัสินใจทั0ง V  ประการ กล่าวคือ องคป์ระกอบที�เกิดจาก
ตวัผูบ้ริหารเอง อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.-) (2/63/75-154/9) องคป์ระกอบที�เกิดจากผูต้ามหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อาทิ
เช่น เนื0อหาที� 8.8.8) (1/63/1-74/2) และองคป์ระกอบที�เกิดจากสถานการณ์ต่างๆ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.V) (2/63/75-
154/12)  สมดว้ยทศันะของนักวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่นทนัเนนบาวม์ และแมสเซอริค (Tannenbaum and 
Masserik) ที�ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัปัจจยัที�เป็นแรงส่งต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหาร หรือผูน้าํ วา่ประกอบดว้ย 1) 
ปัจจยัที�เกิดจากตวัผูบ้ริหารเอง 2) ปัจจยัที�เกิดจากผูต้ามหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ 3) ปัจจยัที�เกิดจากสถานการณ์
ต่างๆ ดงักล่าวแลว้ 

ประกอบด้วยกระบวนการดําเนินการที� เป็นขั0นตอน กล่าวคือ การศึกษาสภาพแวดลอ้ม การ
วิเคราะห์สภาวะแวดลอ้ม การตดัสินใจเลือกทางเลือก อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.6) (2/63/75-154/36) สมดว้ยทศันะ
ของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น ไซม่อน (Simon) ที�ไดแ้สดงทศันะไวว้า่กระบวนการตดัสินใจนั0นประกอบดว้ย 
3 ขั0นตอนที�สาํคญัไดแ้ก่ 1) การศึกษาสภาพแวดลอ้มต่างๆ เพื�อนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจ  2) การ
วเิคราะห์สภาวะแวดลอ้มอนัเป็นขอ้มูลนั0น เพื�อกาํหนดทางเลือกในการตดัสินใจ  3) การตดัสินใจเลือกทางเลือกที�
เห็นวา่ดีที�สุด ดงักล่าวแลว้ 

ประกอบดว้ยปัญหาที�เกี�ยวกบัการตดัสินใจต่างๆ กล่าวคือ ปัญหาขอ้ขดัขอ้งในการตดัสินใจ ซึ�งเกิด
จากสาเหตุหลายประการ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.8) (2/63/75-154/4) และปัญหาการตดัสินใจผิดพลาด ซึ� งเกิดจาก
สาเหตุหลายประการ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.-8) (5/63/303-568/160) สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิ
เช่น สมคิด บางโม ที�ไดจ้าํแนกปัญหาที�เกี�ยวกบัการตดัสินใจที�สาํคญั ไว ้-  ประการ ไดแ้ก่ ปัญหาขอ้ขดัขอ้งใน
การตดัสินใจ และ ปัญหาการตดัสินใจผิดพลาด ดงักล่าวแลว้ 

I) ความแตกต่างกนัระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัการตดัสินใจและองค์

ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัการตดัสินใจ มดีงันี  
เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการตดัสินใจโดยเฉพาะในส่วนของพระโพธิสัตว์

นั0นกล่าวการตดัสินใจที�ประกอบดว้ยเหตุและผล ความถูกตอ้งชอบธรรม กล่าวคือปราศจากอคติทั0ง Y ประการ วา่
เป็นการตดัสินใจที�สมบูรณ์ ซึ� งการตดัสินใจมีอคตินั0นจะก่อให้เกิดปัญหาตามมา กล่าวคือ ความรัก อาทิเช่น 
เนื0อหาที� 8.9.Z) (9/64/296-483/35) ความโกรธ อาทิเช่น  เนื0อหาที� 8.6.-) (6/64/1-122/12) ความหลง อาทิเช่น  
เนื0อหาที� 8.-.8) (2/63/75-154/4) และความกลวั อาทิเช่น  เนื0อหาที� 8.8.Z) (1/63/1-74/46) หากวา่การตดัสินใจนั0น
ดาํเนินการดว้ยความถูกตอ้งชอบธรรม ปราศจากอคติทั0ง Y ประการก็อาจจดัเป็นการตดัสินใจที�สมบูรณ์ได ้ ซึ� งใน
เรื�องดงักล่าวนี0 ไซมอน (Simon) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ ในความเป็นจริงแลว้ การตดัสินใจที�มีเหตุผลสมบูรณ์ที�สุด
นั0นมกัจะไม่มี เพราะผูท้าํการตดัสินใจมกัจะมีขอ้จาํกดัหรืออุปสรรคต่างๆ อยูเ่สมอ เช่น ขาดความรู้ ความสามารถ 
ขาดขอ้มูลที�ดีพอ นอกจากนั0น นิสยัและ ค่านิยมของผูต้ดัสินใจเองก็เป็นตวัแปรที�สาํคญัที�จะทาํใหเ้กิดความลาํเอียง
ไปในทางหนึ�งทางใดได ้  

อีกประการหนึ�งคือ เนื0อหาของมหานิบาตชาดกนั0นไดก้ล่าวถึงกระบวนการการตดัสินใจไวอ้ยา่ง
สมบูรณ์แบบ และไม่อาจพูดไดว้า่ กระบวนการการตดัสินใจในเนื0อหาของมหานิบาตชาดกนั0นแตกต่างจากองค์
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ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัการตดัสินใจ แต่ควรกล่าวว่า เป็นตน้แบบของกระบวนการการตดัสินใจที�นกัวิชาการ
ทั0งหลายไดน้ําไปประยุกต์ใช้ เพราะว่าเนื0อหาของมหานิบาตชาดกกล่าวคือพระพุทธศาสนานั0นมีมาก่อนแลว้
แพร่หลายไปสู่สงัคมโลกให้ไดเ้ล่าเรียนศึกษา ต่อมาจึงไดมี้การกาํหนดขึ0นเป็นทฤษฏีตามทศันะของแต่ละบุคคล
โดยอิงอาศยัรากฐานเดิมที�มีมาก่อน กล่าวคือ หลกัอริยสจั Y ไดแ้ก่ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ และมรรค อาทิเช่น เนื0อหาที� 
8.8.V) (1/63/1-74/34) จากตวัอยา่งดงักล่าว พระเตมียราชกมุารทอดพระเนตรเห็นพระราชบิดาลงอาญาแก่พวกโจร 
พิจารณาเห็นวา่เป็นหนทางพาไปสู่นรกจึงไม่ทรงประสงคจ์ะครองราชยต์่อจากพระราชบิดา ครั0 นไดรั้บคาํแนะนาํ
จากเทพธิดาก็กาํหนดเป็นทางเลือกดงักล่าว จึงตดัสินพระทัยดาํเนินตามแนวทางนั0น อนัเชื�อว่าเป็นหนทางที�
เป็นไปไดแ้มจ้ะตอ้งใชค้วามพยายามมากก็ไม่ทรงยอ่ทอ้  ซึ� งทรงใชห้ลกัอริยสัจ Y โดยไดพิ้จารณาดงันี0  ทุกข:์ การ
ไดรั้บผลกรรมชั�วคือตกนรก สมุทยั:การทาํอกุศลกรรมบถ ดว้ยอาศยัหน้าที�พระราชาบงัคบัมีการตดัสินลงโทษ
โบยตี  จาํคุก เนรเทศ ประหารชีวิตเป็นตน้ที�มีตณัหาเป็นมูลเหตุ นิโรธ: การไดรั้บผลกรรมที�เป็นสุข ไม่ตอ้งตก
นรกดงัเช่นอดีต มรรค: การทาํกุศลกรรมบถให้บริบูรณ์ ซึ� งก็มีอยูห่ลายวิธีแต่ทรงเห็นวา่การเป็นพระราชาคงทาํ
ไม่ไดแ้น่นอน จึงไดต้ดัสินใจทาํตามที�เทวดาแนะนาํเพื�อให้พน้จากความเป็นพระราชาและบวชเป็นฤๅษีในเวลา
ต่อมา ซึ�งจะพิจารณาเห็นไดว้า่มีนกัวชิาการหลายๆ ท่านที�ไดน้าํหลกัการของอริยสจัไปประยกุตใ์ชใ้นการตดัสินใจ 
อาทิเช่น ทนัเนนบาวม์ (Tannenbaum) ที�ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัขั0นตอนการตดัสินใจไว ้Z ขั0นตอน ไดแ้ก่ 1) การ
รับรู้และกาํหนดปัญหา 2)การระบุปัญหา 3) การสร้างทางเลือกในการแกปั้ญหา Y) การเลือกทางแกปั้ญหา และ Z) 
การดาํเนินการและประเมินผล ดังกล่าวแลว้ และศิริชยั ชินะตงักูร ที�ได้นําเสนอกระบวนการตดัสินใจไว ้6 
ขั0นตอน ไดแ้ก่ 1) การกาํหนดปัญหา 2) การหาขอ้เท็จจริง 3) การชี0 ปัญหาที�แทจ้ริง 4) การหาวิธีการแกปั้ญหา 5) 
การตดัสินใจเลือกวธีิแกปั้ญหา และ 6) การกาํหนดวธีิปฏิบติั ดงักล่าวแลว้ 

�.H การสั�งงาน 
')  เนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัการสั�งงาน  
8.8) เนื0อหาของเตมิยชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการสั�งงานปรากฏอยู่ 8Y เนื0อหาได้แก่ 8.8.8) 

เนื0อหาที�ชาวกรุงพาราณสีครั0 นทราบว่าพระเจา้กาสิกราชยงัไม่มีพระโอรสไวสื้บราชสมบติัจึงไดพ้ากนัประชุม
กราบทูลขอร้องพระเจา้กาสิกราชเป็นตน้วา่ ขา้แต่สมมติเทพ ขอพระองคจ์งปรารถนาพระโอรสเถิด ครั0 นพระเจา้
กาสิกราชดาํเนินการดว้ยพระองคเ์องไม่สาํเร็จก็ไดทู้ลถวายคาํแนะนาํต่างๆ ซึ� งในที�สุดพระเจา้กาสิกราชก็ทรงสม
พระประสงค ์(1/63/1-74/V) 8.8.-) เนื0อหาที�พระเจา้กาสิกราชไดต้รัสสั�งให้พระนางจนัทาเทวีและพระสนมหนึ� ง
หมื�นหกพนัคนทาํการปรารถนาพระโอรสเพื�อไวสื้บราชสมบติั (1/63/1-74/_) 8.8.V) เนื0อหาที�ทา้วสกักเทวราชครั0น
ทรงทราบถึงพระประสงคข์องพระนางจนัทาเทวกี็ไดเ้สด็จเขา้ไปหาพระโพธิสตัวแ์ลว้ตรัสแนะนาํให้ไปบงัเกิดใน
พระครรภข์องพระนางจนัทาเทวเีพื�อจกัไดบ้าํเพญ็บารมีใหเ้ตม็(1/63/1-74/8-) 8.8.Y) เนื0อหาที�พระเจา้กาสิกราชให้
เหล่าอมาตยน์ั0นตรวจดูคนที�เกิดในวนัเดียวกนักบัพระเตมิยกมุาร เหล่าอมาตยก็์พบวา่มีเด็กจาํนวน Z55 คนที�เกิดใน
ตระกลูอมาตย ์พระเจา้กาสิกราชจึงไดท้รงประทานเครื�องประดบัและนางนม Z55 คนไปใหแ้ก่เด็กเหล่านั0นเพื�อจะ
ไดเ้ป็นบริวารของพระเตมิยกุมาร(1/63/1-74/89) 8.8.Z) เนื0อหาที�คณะพราหมณ์ไดก้ราบทูลพระเจา้กาสิกราชถึง
วธีิการทดสอบพระเตมิยกมุารวา่พิการจริงหรือไม่ มีการใหถ้วายนมล่วงเวลาปกติเป็นตน้ พระเจา้กาสิกราชครั0นได้
ทรงสดบัแลว้ก็ตรัสให้เหล่านางนมดาํเนินการต่างๆ ตามที�คณะพราหมณ์แนะนาํ (1/63/1-74/V6) 8.8.6) เนื0อหาที�
คณะพราหมณ์ไดเ้ท็จทูลแนะนาํใหพ้ระเจา้กาสิกราชนั0นนาํพระเตมิยกมุารไปประหารชีวติในป่าชา้ผีดิบดว้ยอา้งวา่
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จะเกิดอนัตรายขึ0นหากวา่พระเตมิยกมุารยงัอยูใ่นพระราชวงั พระเจา้กาสิกราชครั0นไดท้รงสดบัก็ทรงเกิดความกลวั
จึงไดต้รัสสั�งให้นายสุนนัทสารถีดาํเนินการตามนั0น(1/63/1-74/Y=) 8.8.=) เนื0อหาที�นายสุนนัทสารถีไม่ไดก้ระทาํ
ตามรับสั�งของพระเจา้กาสิกราชแต่ไดก้ระทาํสั�งที�ตรงกนัขา้มกล่าวคือการเทียมรถมงคลดว้ยมา้มงคล การออกทาง
ประตูทิศตะวนัออก และก็ไม่ไดป้ลงพระชนมพ์ระเตมียต์ามรับสั�ง เนื�องดว้ยคาํสั�งนั0นไม่ถูกตอ้งหรือขาดความเป็น
ธรรม ดังนั0นคาํสั�งจึงควรมีการพิจารณาด้านกฎหมาย (Legal Considerations) หากไม่ถูกตอ้งชอบธรรมผิด
กฎหมายระเบียบขอ้บงัคบั หรือฝืนมโนธรรมแลว้ผูรั้บคาํสั�งอาจไม่กระทาํตาม (1/63/1-74/Y9) 8.8._) เนื0อหาที�พระ
นางจนัทาเทวทีรงมั�นพระหฤทยัวา่พระเตมิยกมุารเป็นผูมี้สติปัญญาและพระวรกายสมบูรณ์แขง็แรงแตแ่กลง้ทาํตน
ใหเ้ป็นผูพิ้การจึงทรงพิไรรํ� าตรัสวงิวอนขอใหพ้ระเตมิยกมุารแสดงตวัตนที�แทจ้ริงออกมาเพื�อจะไดค้รองราชยแ์ละ
ไม่ตอ้งถูกประหารชีวิต แต่พระเตมิยกุมารไม่มีความตอ้งการด้วยราชสมบัติด้วยทรงทราบว่าเป็นเหตุให้ก่อ
อกศุลกรรมต่างๆ จึงยงัคงปฏิบติัเป็นคนพิการตามที�นางเทพธิดาไดแ้นะนาํต่อไป (1/63/1-74/52) 8.8.9) เนื0อหาที�
ท้าวสักกเทวราชครั0 นทราบพระประสงค์ของพระเตมิยกุมารที�จะทรงประดับพระองค์ก็ได้ตรัสสั�งให้พระ
วสิสุกรรมเทพบุตรนั0นไปประดบัแต่งพระองคพ์ระเตมิยกมุารดว้ยพระราชาภรณ์และเครื�องประดบัต่างๆ (1/63/1-
74/Z=) 8.8.85) เนื0อหาที�พระเตมิยกุมารมีพระประสงคจ์ะให้นายสุนันทสารถีกลบัไปยงัพระนครเพื�อทูลแก่พระ
บิดาและพระมารดาให้ทรงทราบเรื�องจึงได้ตรัสสั�งเชิงแนะนาํให้นายสุนันทสารถีกลบัไปมอบคืนรถ มา้ และ
เครื�องประดบัแก่พระบิดาทาํตนเองไม่ใหเ้ป็นหนี0แลว้จึงค่อยกลบัมาบวช(1/63/1-74/=8) 8.8.88) เนื0อหาที�ทา้วสักก
เทวราชนั0นครั0 นทราบพระประสงคข์องพระเตมิยกุมารที�จะทรงจะผนวชก็ไดต้รัสให้พระวิสสุกรรมเทพบุตรนั0น
ไปเนรมิตสมณบริขาร สถานที�พกัอาศยั สถานที�ปฏิบติัธรรม รวมถึงสิ�งอุปโภคบริโภคต่างๆ ถวายแก่พระเตมิย
กุมาร พระวิสสุกรรมเทพบุตรครั0 นไดด้าํเนินการสิ�งต่างๆเสร็จแลว้ก็ไดเ้ขียนอกัษรบอกไวเ้ป็นตน้วา่ หากใครมี
ความสมคัรใจประสงคจ์ะบวชก็ใหถื้อเอาบริขารเหล่านี0บวชและใชส้อยสิ�งต่างๆ ตามปรารถนาเถิด ซึ� งอาจเปรียบ
ไดก้บัการสั�งงานแบบอาสาสมคัร (1/63/1-74/=_) 8.8.8-) เนื0อหาที�พระเจา้กาสิกราชครั0 นทรงทราบความจริงต่างๆ 
ตามที�นายสุนันทสารถีกราบทูลแลว้ก็ไดต้รัสสั�งให้ขา้ราชบริพารจดัเตรียมขบวนเพื�อไปอญัเชิญพระเตมิยกุมาร
เสด็จกลบัพระนคร(1/63/1-74/_Z) 8.8.8V) เนื0อหาที�พระเจา้กาสิกราชตรัสเชิงวิงวอนให้พระเตมิยกุมารนั0นเสด็จ
กลบัไปครองราชย ์โดยประการต่างๆ แต่พระเตมิยกุมารไม่มีความตอ้งการดว้ยราชสมบติัดว้ยทรงทราบวา่เป็น
เหตุให้ก่ออกุศลกรรมต่างๆ จึงได้แสดงธรรมชี0แจง้แก่พระเจา้กาสิกราชและบริษทัทั0งหลายให้เขา้ใจ (1/63/1-
74/95) 8.8.8Y) เนื0อหาที�พระเจา้กาสิกราชไดต้รัสให้ประกาศแก่ชาวกรุงพาราณสีทั0งหลายว่า หากใครสมคัรใจ
ตอ้งการจะบวชในสาํนกัของพระเตมิยราชฤๅษีก็ให้บวชเถิด และให้จารึกอกัษรไวที้�เสาพระโรงประกาศว่าหาก
ผูใ้ดมีความตอ้งการสมบติัทั0งหลายซึ�งมีอยูใ่นที�นั0นๆ ก็จงขนเอาไปตามตอ้งการเถิด ครั0นชาวกรุงพาราณสีทั0งหลาย
ไดท้ราบต่างก็พากนัออกบวชตามพระเตมิยราชฤๅษีจนกลายเป็นเมืองร้าง ซึ� งอาจเปรียบไดก้บัการสั�งงานแบบ
อาสาสมคัร (1/63/1-74/9Y)  

8.-) เนื0อหาของมหาชนกชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการสั�งงานปรากฏอยู ่8- เนื0อหาไดแ้ก่ 8.-.8) 
เนื0อหาที�พระเจา้อริฐชนกถูกอมาตยค์นสนิทเท็จทูลยยุงวา่พระโปลชนกนั0นคิดจะลอบปลงพระชนมพ์ระองคแ์ลว้
ชิงเอาพระราชสมบติั จึงไดต้รัสสั�งให้ปลดพระอนุชาออกจากตาํแหน่งและให้คุมขงัไว ้(2/63/75-154/4) 8.-.-) 
เนื0อหาที�พระเจา้อริฐชนกก่อนที�จะออกรบไดต้รัสสั�งให้พระมเหสีรักษาพระครรภ์ไว ้หากวา่พระองค์เกิดพลาด
พลั0งในสนามรบก็ใหห้นีเอาตวัรอดอยา่ใหใ้ครๆ จบัได ้(2/63/75-154/12) 8.-.V) เนื0อหาที�พระเทวีผูเ้ป็นพระมารดา
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ไม่ทรงเห็นดว้ยกบัการที�พระมหาชนกจะไปทาํการคา้ขายเพื�อระดมทุนทรัพยม์าทาํการชิงราชสมบติัเพราะทรง
เห็นวา่มีทุนทรัพยที์�เพียงพอแลว้จึงไดต้รัสสั�งห้ามพระมหาชนกมิให้ดาํเนินการดงักล่าว  แต่พระมหาชนกนั0นมี
ความเชื�อมั�นในพระองคสู์งดว้ยมีสติปัญญากาํลงัความสามารถต่างๆ จึงมิไดฟั้งพระมารดากราบลาพระมารดาแลว้
ก็ลงเรือไปทาํการคา้ยงัสุวรรณภูมิ (2/63/75-154/22) 8.-.Y) เนื0อหาที�เหล่าอมาตยไ์ดทู้ลถามพระเจา้โปลชนกผูก้าํลงั
ประชวรหนกัใกลส้วรรคตถึงผูที้�จะมาสืบทอดราชสมบติั พระเจา้โปลชนกก็ไดก้าํหนดคุณสมบติัต่างๆของผูที้�จะ
มาสืบทอดราชสมบติัแลว้ตรัสสั�งให้ดาํเนินการสรรหาบุคคลที�มีคุณสมบติัดงักล่าวมาดาํรงตาํแหน่งภายหลงัแต่
พระองคส์วรรคตแลว้(2/63/75-154/35) 8.-.Z) เนื0อหาที�พระนางสีวลีราชธิดาไดท้าํการทดสอบผูที้�จะมาเป็นสวามี
มีเสนาบดีเป็นตน้จนกระทั�งถึงพระมหาชนกเป็นที�สุดเพื�อให้ทราบชดัก่อนที�จะตดัสินพระหฤทยัทาํการอภิเษก
สมรสโดยการสั�งให้ราชบุรุษคนหนึ�งไปแจง้แก่บุคคลนั0นๆ วา่พระนางรับสั�งเรียกให้มาเฝ้า  คนทั0งหลายเวน้พระ
มหาชนกครั0นไดรั้บทราบแลว้ก็รีบมาเฝ้าทนัที พระนางจึงไม่โปรดและตรัสใหข้บัไล่ไป ส่วนพระมหาชนกแมร้าช
บุรุษจะทูลเร่งใหม้าเฝ้าพระนางอยา่งไรก็ทรงทาํเหมือนกบัวา่ไม่ทรงไดย้นิเสด็จเที�ยวชมปราสาทมาลาํดบั ฝ่ายพระ
นางสีวลีราชธิดาก็ทรงทราบวา่พระมหาชนกเป็นบณัฑิตมีอธัยาศยัใหญ่จึงไดเ้สด็จมาถวายให้เกี�ยวพระกร แสดง
ใหถึ้งการที�ผูส้ั�งงานกบัผูรั้บคาํสั�งควรกาํหนดรู้บทบาทของตนเองใหช้ดัเจน (2/63/75-154/44) 8.-.6) เนื0อหาที�พระ
มหาชนกครั0นเสด็จครองราชยแ์ลว้ก็ไดต้รัสสั�งให้สร้างศาลาโรงทาน 6 หลงั แลว้ทาํบุญต่างๆ มีทานเป็นตน้ และ
ตรัสสั�งใหร้าชบุรุษไปเชิญพระมารดาและอุทิจจพราหมณ์มาแต่กาลจมัปากนคร (2/63/75-154/46) 8.-.=) เนื0อหาที�
พระมหาชนกตรัสสั�งใหน้ายอุทยานบาลใหต้กแต่งอุทยานใหดี้เพื�อที�จะไดเ้สด็จไปพกัผอ่นเมื�อวา่งจากราชกิจ นาย
อุทยานบาลครั0 นดาํเนินการตามรับสั�งเสร็จแลว้ก็ไดก้ราบทูลให้ทรงรับทราบ (2/63/75-154/55) 8.-._) เนื0อหาที�
พระมหาชนกครั0นทอดพระเนตรเห็นตน้มะม่วงทั0งสองแลว้ก็ทรงนาํมาพิจารณาจนเกิดปัญญาทรงใคร่จะสละราช
สมบติัแลว้เสด็จออกผนวชจึงไดต้รัสสั�งงานให้เสนาบดีไดป้ฏิบติัราชกิจแทนและห้ามมิให้คนอื�นๆเขา้เฝ้าเวน้แต่
ผูรั้บใชที้�นาํเครื�องอุปโภคบริโภคมาใหเ้พียงคนเท่านั0น (2/63/75-154/61) 8.-.9) เนื0อหาที�พระนางสีวลีราชเทวีครั0 น
ไม่ทอดพระเนตรเห็นพระมหาชนกถึงสี� เ ดือนจึงได้ตรัสสั�งให้หญิงคนสนิททั0 งเจ็ดร้อยตกแต่งกายด้วย
เครื�องประดบัต่างๆ แสดงมารยาสตรี ขบัร้องอย่างสตรีเป็นตน้เพื�อพยายามผูกมดัพระมหาชนกไวใ้นราชสมบติั 
ส่วนพระองค์ก็ทรงประดับตกแต่งพระองค์พาหญิงเหล่านั0นขึ0นสู่ปราสาทเพื�อเขา้เฝ้าพระมหาชนก (2/63/75-
154/70) 8.-.85) เนื0อหาที�พระนางสีวลีราชเทวีพร้อมทั0งขา้ราชบริพารต่างพากนัทูลขอร้องให้พระมหาชนกเสด็จ
กลบัพระนครเพื�อทรงครองราชยด์งัเดิม แต่พระมหาชนกนั0นทรงสละละทิ0งไม่เยื0อใยในราชสมบติัแลว้จึงยงัคง
เสด็จพระราชดาํเนินต่อไป ฝ่ายพระนางสีวลีราชเทวีทรงประสงคจ์ะให้พระมหาชนกเสด็จกลบัพระนครจึงไดคิ้ด
อุบายลวงพระมหาชนกโดยตรัสสั�งให้เหล่าเสนาอมาตยท์ั0งหลายแสดงละครเหมือนกบัวา่ไฟไหมพ้ระนครหรือ
โจรปลน้พระนครเป็นตน้ (2/63/75-154/74)  8.-.88) เนื0อหาที�พระมหาชนกไดต้รัสกบัพระนางสีวลีราชเทวีถึงการ
ที�พระองค์นั0นสละราชสมบติัแลว้ ชาวพระนครทั0งหลายจะอภิเษกให้พระทีฆาวุราชกุมารผูมี้ความสามารถเป็น
พระราชาแทน จดัเป็นการสั�งงานแบบแนะนาํ (2/63/75-154/90) 8.-.8-) เนื0อหาที�พระนางสีวลีครั0 นไม่อาจจะให้
พระมหาชนกเสด็จกลบัไดก็้ทรงทาํการพิจารณาถึงพระดาํรัสของพระมหาชนกที�ไดต้รัสแนะนาํไวจึ้งทรงกลบัได้
สติปัญญาสามารถที�จะบรรเทาความเศร้าโศก ตรัสสั�งใหข้า้ราชบริพารทั0งหลายสร้างเจดียท์ั0งหลายในที�ที�พระมหา
สตัวต์รัสกบัช่างศรเป็นตน้ บูชาดว้ยของหอมและดอกไมเ้ป็นตน้ และทรงกระทาํการราชาภิเษกแก่พระโอรสแลว้
เสด็จออกผนวชประทบัอยู ่ณ อุทยานอมัพวนั (2/63/75-154/99) 
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8.V) เนื0อหาของสุวรรณสามชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการสั�งงานปรากฏอยู่  =  เนื0อหาได้แก่ 
8.V.8) เนื0อหาที�ทา้วสกักเทวราชครั0 นทราบความประสงคข์องทุกุลกุมารและปาริกากุมารีที�จะบวชก็ไดต้รัสสั�งให้
พระวสิสุกรรมเทพบุตรนั0นไปเนรมิตสมณบริขาร สถานที�พกัอาศยั สถานที�ปฏิบติัธรรม รวมถึงสิ�งอุปโภคบริโภค
ต่างๆ ไวถ้วายแก่คนทั0งสอง พระวิสสุกรรมเทพบุตรครั0 นไดด้าํเนินการสิ�งต่างๆเสร็จแลว้ก็ไดเ้ขียนอกัษรบอกไว้
เป็นต้นว่า หากใครมีความสมคัรใจประสงค์จะบวชก็ให้ถือเอาบริขารเหล่านี0 บวชและใช้สอยสิ� งต่างๆ ตาม
ปรารถนาเถิด ซึ�งอาจเปรียบไดก้บัการสั�งงานแบบอาสาสมคัร (3/63/155-213/9) 8.V.-) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชค
รั0 นทราบวา่อนัตรายจะเกิดแก่พระทุกุลดาบสและพระปาริกาดาปสินีจนทาํให้ตาบอดทั0งสองขา้งจึงไดม้าตรัสสั�ง
เชิงแนะนําให้ท่านทั0 งสองทาํการปรารถนาบุตร โดยที�พระองค์จักใช้เทวฤทธิ� คอยช่วยเหลือ ท่านทั0 งสองก็ได้
ดาํเนินการตามนั0น (3/63/155-213/20) 8.V.V) เนื0อหาที�แพทยซึ์�งเป็นพระทุกูลดาบสในอดีตชาติไดเ้ยียวยาโรคจกัษุ
ของเศรษฐีคนหนึ�งจนหายแต่เศรษฐีคนนั0นไม่ยอมจ่ายค่าเยียวยาจึงโกรธกลบัไปบอกแก่ภริยาซึ� งเป็นพระปาริการ
ดาปสินีในอดีตชาติให้ทราบ ฝ่ายภริยาก็เกิดความโกรธเช่นกนัจึงไดบ้อกกบัแพทยผ์ูเ้ป็นสามีให้ประกอบยาพิษที�
ทาํลายดวงตาแลว้หลอกให้เศรษฐีคนนั0นหยอด แพทยผ์ูเ้ป็นสามีก็ไดท้าํดงันั0นจนทาํให้ตาของเศรษฐีคนนั0นบอด
ทั0งสองขา้ง (3/63/155-213/27) 8.V.Y) เนื0อหาที�พระเจา้ปิลยกัขราชมีความมวัเมาในการเที�ยวล่าฆ่าสัตวใ์นป่าจึงได้
ทูลใหพ้ระมารดารับผิดชอบดูแลหนา้ที�ในบริหารกิจการบา้นเมืองแทนพระองค ์แลว้ก็เสด็จออกประพาสป่าเที�ยว
ล่าฆ่าสตัวด์ว้ยพระองคเ์อง(3/63/155-213/34) 8.V.Z) เนื0อหาที�พระสุวรรณสามครั0นตนเองถูกพระเจา้ปิลยกัขราชยิง
ดว้ยศรอาบยาพิษชีวติใกลจ้ะมว้ยมรณ์ก็ทูลออ้นวอนให้พระเจา้ปิลยกัขราชไดช่้วยดูแลเลี0ยงดูบิดาและมารดาของ
ตนเอง (3/63/155-213/53) 8.V.6) เนื0อหาที�นางเทพธิดาพสุนธรีครั0นทราบวา่พระสุวรรณสามถูกพระเจา้ปิลยกัขราช
ยิงดว้ยศรอาบยาพิษถึงแก่วิสัญญีภาพไป และพระเจา้ปิลยกัขราชก็ทรงทุกข์โทมนสัไม่อาจจะทาํพระหฤทยัได ้
หากตนเองไม่ไปแนะนาํถึงแนวทางที�ทรงควรจะปฏิบติัต่อไปพระเจา้ปิลยกัขราชจะตอ้งโทมนัสจนพระหฤทยั
แตกสลายสิ0นพระชนมไ์ปในที�นั0น แมพ้ระทุกลุดาบสและพระปาริกาดาปสินีก็จะตอ้งตายเพราะไร้อาหาร จึงไดไ้ป
ทูลแนะนาํถึงสิ�งที�ควรทาํต่อไป (3/63/155-213/59) 8.V.=) เนื0อหาที�พระทุกุลดาบสและพระปาริกาดาปสินีไดทู้ล
ขอร้องใหพ้ระเจา้ปิลยกัขราชไดพ้าพวกตนไปยงัสถานที�ที�พระสุวรรณสามนอนสลบอยู ่พระเจา้ปิลยกัขราชแมไ้ม่
ทรงปรารถนาเพราะเกรงว่าจะทาํให้ท่านทั0 งสองเกิดความทุกข์โทมนัสหนักขึ0นไปอีกก็ได้ทรงอนุโลมตาม 
(3/63/155-213/77)  

8.Y) เนื0อหาของเนมิราชชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการสั�งงานปรากฏอยู่ _ เนื0อหาไดแ้ก่ 8.Y.8) 
เนื0อหาที�พระเจา้มฆเทวราชไดต้รัสสั�งให้พนกังานภูษามาลาตรวจดูพระเกศาหากวา่พบพระเกศาหงอกเมื�อใดให้
ทูลบอก (4/63/213-302/2) 8.Y.-) เนื0อหาที�พระเจา้มฆเทวราชครั0นทรงทราบวา่พระองคน์ั0นมีพระเกศาหงอกแลว้จึง
ไดส้ละราชสมบติัใหแ้ก่พระโอรสพร้อมตรัสสั�งพระโอรสก่อนที�จะเสด็จออกผนวชวา่ หากมีพระเกศาหงอกเช่น
กบัพระองคก็์ใหส้ละราชสมบติัแก่พระโอรสแลว้ออกผนวชเช่นเดียวกบัพระองค ์(4/63/213-302/9) 8.Y.V) เนื0อหา
ที�พระเจา้เนมิราชครั0นเสด็จครองราชยแ์ลว้ก็ตรัสสั�งใหส้ร้างโรงทาน Z แห่ง บริจาคทรัพยว์นัละ Z55,555 กหาปณะ
ทุกวนั ทรงเบญจศีลสมาทานอุโบสถทุกวนัปักษ ์ชกัชวนมหาชนในการทาํคุณงามความดี แสดงธรรมใหท้ราบทาง
สวรรคคุ์กคามให้กลวัต่อนรก (4/63/213-302/9) 8.Y.Y) เนื0อหาที�พระราชากล่าวคือทา้วสักกเทวราชในอดีตชาติ
ครั0นถูกปุโรหิตของตนทูลขออนุญาตออกบวชเป็นดาบสก็ไดท้รงอนุญาตและตรัสขอร้องใหม้าโปรดหากบรรลุสิ�ง
ที�มุ่งหวงัแลว้ ครั0นพระดาบสผูเ้คยเป็นปุโรหิตนั0นบรรลุฌานอภิญญาและสมาบติัแลว้ก็ไดม้าโปรดพระราชา ฝ่าย
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พระราชาเมื�อทรงสดบัคุณของเหล่าพระดาบสทั0งหลายก็ทรงปรารถนาจะทาํการอุปถมัภบ์าํรุงพระดาบสเหล่านั0น
จึงไดข้อร้องให้พระดาบสผูเ้คยเป็นปุโรหิตนั0นดาํเนินการนิมนตแ์ละพาเหล่าพระดาบสมายงัสถานที�ตระเตรียม
ภิกษาหารไว ้(4/63/213-302/29) 8.Y.Z) เนื0อหาที�เหล่าทวยเทพไดทู้ลขอร้องใหท้า้วสักกเทวราชไดเ้ชิญพระเจา้เนมิ
ราชมายงัเทวโลก ฝ่ายทา้วสักกเทวราชก็ไดต้รัสสั�งในมาตลีเทพบุตรไปอญัเชิญพระเจา้เนมิราชมายงัเทวโลกตาม
คาํทูลขอ (4/63/213-302/32) 8.Y.6) เนื0อหาที�พระเจา้เนมิราชครั0นไดต้รัสสั�งงานแก่ขา้ราชบริพารทั0งหลายเรียบร้อย
แลว้ถูกมาตลีเทพบุตรทูลถามถึงสถานที�ที�ทรงประสงคจ์ะเสด็จไปจึงตรัสขอให้มาตลีเทพบุตรนั0นนาํพระองคไ์ป
เที�ยวชมนรกก่อนแล้วจึงค่อยไปเที�ยวชมยงัสวรรค์ มาตลีเทพบุตรครั0 นทราบแล้วก็ได้ดําเนินการตามนั0 น 
(4/63/213-302/35) 8.Y.=) เนื0อหาที�ทา้วสกักเทวราชครั0นมาตลีเทพบุตรไดพ้าพระเจา้เนมิราชเที�ยวชมนรกภูมิทาํให้
เนิ�นชา้จึงตรัสสั�งใหเ้ทพบุตรผูที้�วอ่งไวไปเร่งใหม้าตลีเทพบุตรนาํเสด็จพระเนมิราชมาโดยเร็ว มาตลีเทพบุตรจึงได้
แสดงนรกภูมิใหพ้ระเจา้เนมิราชทอดพระเนตรในคราวเดียว แลว้ก็นาํเสด็จไปเที�ยวชมสวรรค ์ฝ่ายทา้วสักกเทวรา
ชครั0นมาตลีเทพบุตรยงัเนิ�นชา้อยูจึ่งตรัสสั�งใหเ้ทพบุตรผูที้�วอ่งไวไปเร่งอีก มาตลีเทพบุตรจึงแสดงสวรรคใ์ห้พระ
เจา้เนมิราชทอดพระเนตรเห็นในคราวเดียวแลว้ขบัรถนาํเสด็จไปยงัเทวสถานชื�อวา่สุธรรมที�ทา้วสักกเทวราชและ
เหล่าทวยเทพรอคอยอยู ่(4/63/213-302/40) 8.Y._) เนื0อหาที�พระเจา้เนมิราชครั0 นทรงทราบว่าพระองคน์ั0นมีพระ
เกศาหงอกแลว้จึงไดส้ละราชสมบติัให้แก่พระโอรสพร้อมตรัสสั�งพระโอรสก่อนที�จะเสด็จออกผนวชวา่ หากมี
พระเกศาหงอกเช่นกบัพระองคก็์ให้สละราชสมบติัแก่พระโอรสแลว้ออกผนวชเช่นเดียวกบัพระองค ์(4/63/213-
302/58) 

8.Z) เนื0อหาของมโหสถชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการสั�งงานปรากฏอยู ่YV  เนื0อหาไดแ้ก่ 8.Z.8) 
เนื0อหาที�สิริวฒักเศรษฐีไดส้ั�งให้คนรับใชไ้ปเที�ยวตรวจดูเด็กผูเ้กิดในวนัเดียวกนักบัพระมโหสถเพื�อจะไดค้บหา
นาํมาเป็นสหายของพระมโหสถ (5/63/303-568/88) 8.Z.-) เนื0อหาที�พระมโหสถนั0นไดจ้า้งนายช่างมาดาํเนินการ
ก่อสร้างศาลาพร้อมทั0งสั�งงานเชิงแนะนาํใหก่้อสร้างตามที�ตนประสงค ์(5/63/303-568/86) 8.Z.V) เนื0อหาที�พระเจา้วิ
เทหราชไดต้รัสสั�งให้อมาตยจ์าํนวน Y คนไปสืบหาบณัฑิตคนที� Z ตามที�ทรงพระสุบิน (5/63/303-568/-5) 8.Z.Y) 
เนื0อหาที�พระมโหสถไดส้ั�งงานใหช้นทั0งหลายกระทาํการณ์ต่างๆ เพื�อแกปั้ญหาที�พระเจา้วเิทหราชทรงตั0งมาเพื�อทาํ
การทดสอบ เป็นตน้วา่ปัญหาท่อนไม ้ ศีรษะคน  งู ไก่  แกว้มณี  ให้โคตวัผูต้กลูก  ขา้ว  ชิงชา้ห้อยดว้ยเชือกทราย  
สระนํ0 า  อุทยาน ลา  แกว้มณีบนลงักา (5/63/303-568/Y8) 8.Z.Z) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชครั0 นพระมโหสถได้
ถวายการแกปั้ญหาลาก็ทรงเกิดความเลื�อมใสในพระมโหสถตรัสใหเ้ขา้รับราชการกบัพระองค ์โดยความเห็นชอบ
ของสิริวฒักเศรษฐีและนางสุมนาเทว ี(5/63/303-568/Z6) 8.Z.6) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชครั0 นทอดพระเนตรเห็น
กิ0งก่ามาถวายตวัแก่พระองคจึ์งไดม้อบรางวลัให ้โดยตรัสสั�งให้ราชบุรุษคนหนึ�งนาํเนื0อราคากึ�งมาสกมาให้มนักิน
ทุกวนั (5/63/303-568/65) 8.Z.=) เนื0อหาที�แพะและสุนขัครั0 นตอ้งการอาหารจึงไดอ้อกอุบายนดัแนะสั�งกนัและกนั
ใหน้าํอาหารมาใหอี้กฝ่ายหนึ�ง (5/63/303-568/=Y) 8.Z._) เนื0อหาที�พระเจา้วเิทหราชตรัสสั�งใหเ้หล่าบณัฑิตทั0ง Z คน
ทูลแกปั้ญหาแพะและสุนัขให้ไดห้ากใครไม่สามารถแก้ได้จะถูกลงทัณฑ์โดยการเนรเทศออกจากแว่นแควน้ 
(5/63/303-568/==) 8.Z.9) เนื0อหาที�พระมโหสถเมื�อจะทาํการทดลองนางอมราเทวจึีงไดส้ั�งใหน้าํขา้วสารกึ�งทะนาน
ไปทาํอาหารเป็นขา้วตม้ ขนม และขา้วสวย (5/63/303-568/_6) 8.Z.85) เนื0อหาที�บณัฑิตทั0งสี�มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้
ไดว้างแผนใส่ร้ายพระมโหสถโดยสั�งให้กนัและกนัขโมยพระราชาภรณ์ของพระเจา้วิเทหราชไปซ่อนไวใ้นเรือน
ของพระมโหสถ (5/63/303-568/9V) 8.Z.88) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชครั0 นถูกบณัฑิตทั0งสี�มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้
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เท็จทูลยยุงก็ไม่พิจารณาใหถ้ว้นถี�จึงไดต้รัสสั�งให้จบัพระมโหสถมาลงทณัฑ ์(5/63/303-568/9Z) 8.Z.8-) เนื0อหาที�
นางอมราเทวไีดส้ั�งใหเ้หล่าบริวารดาํเนินการตระเตรียมสถานที�ไวเ้พื�อจบับณัฑิตทั0งสี�มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้ ครั0 น
จบัไดแ้ลว้ก็สั�งให้ทาํการโกนผมและหนวดเป็นตน้เพื�อให้ไดรั้บความอบัอายและนาํไปถวายพระเจา้วิเทหราช
พร้อมทั0งของกลาง(5/63/303-568/855) 8.Z.8V) เนื0อหาที�เทวดาครั0นไม่ไดฟั้งธรรมของพระมโหสถเป็นเวลานานก็
ปรารถนาใหพ้ระมโหสถกลบัคืนพระราชวงัจึงไดป้รากฏกายให้พระเจา้วิเทหราชทอดพระเนตรเห็นแลว้ทูลถาม
ปัญหาพร้อมกบัทูลสั�งวา่ใหต้รัสแกใ้หไ้ดห้ากตรัสแกไ้ม่ไดจ้ะทาํการปลงพระชนมใ์ห้สิ0นไป เมื�อไม่มีใครสามารถ
จะแก้ปัญหาเทวดาได้ พระเจ้าวิเทหราชจึงได้ตรัสสั�งให้เหล่าอมาตยไ์ปเชิญพระมโหสถกลบัมาทูลแก้ถวาย 
(5/63/303-568/85V) 8.Z.8Y) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชครั0 นถูกบณัฑิตทั0งสี�มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้เท็จทูลยยุงก็ไม่
พิจารณาใหถ้ว้นถี�จึงกริ0วไดต้รัสสั�งใหล้อบฆ่าพระมโหสถ (5/63/303-568/8-5) 8.Z.8Z) เนื0อหาที�พระมโหสถไดส้ั�ง
คนของตนไวเ้ป็นพิเศษเพื�อให้คอยตรวจดูคนที�พระนางอุทุมพรเทวีให้มาส่งข่าว (5/63/303-568/8-8) 8.Z.86) 
เนื0อหาที�พระนางอุทุมพรเทวทีรงมีพระอกัษรถึงพระมโหสถส่งข่าวบอกให้พระมโหสถรู้ตวัถึงการที�เหล่าบณัฑิต
ทั0งสี� เท็จทูลใส่ร้ายพระมโหสถจนเป็นเหตุให้พระเจา้วิเทหราชตรัสสั�งให้ลอบฆ่าพระมโหสถเสียให้ตาย และได้
ตรัสสั�งให้พระมโหสถอยา่ไดเ้ขา้มาภายในพระราชวงัในวนัรุ่งขึ0น ให้ทาํชาวเมืองทั0งหลายไวใ้นเงื0อมมือก่อนจึง
ค่อยเขา้มา (5/63/303-568/8-Y) 8.Z.8=) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชกริ0วต่อบณัฑิตทั0งสี�มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้ที�เท็จ
ทูลใส่ร้ายพระมโหสถจึงไดต้รัสให้นาํไปประหารชีวิตครั0 นถูกพระมโหสถทูลห้ามไวก็้ไดม้อบบณัฑิตเหล่านั0น
พร้อมทั0งครอบครัวใหเ้ป็นทาสของพระมโหสถ พระมโหสถจึงไดป้ระกาศใหบ้ณัฑิตเหล่านั0นพร้อมทั0งครอบครัว
เป็นไทในขณะนั0นนั�นเอง พระเจา้วิเทหราชจึงตรัสสั�งให้เนรเทศออกจากแว่นแควน้ พระมโหสถก็ทูลขอไวใ้น
ดาํรงตาํแหน่งตามเดิม บณัฑิตทั0งสี� มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้ครั0 นไดชี้วิตเพราะอาศยัพระมโหสถก็เป็นผูห้มดพยศ
ตั0งแต่นั0นมา (5/63/303-568/8-_) 8.Z.8_) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0 นปราบพยศบัณฑิตทั0 งสี�ไดแ้ลว้ก็ได้ทาํการ
เปลี�ยนแปลงพฒันากรุงมิถิลาให้เจริญรุ่งเรืองขึ0นไปอีก พร้อมทั0งตระเตรียมการป้องกนัภยัจากภายนอกประเทศ 
โดยสั�งใหช้นทั0งหลายไดด้าํเนินการต่างๆ มีการก่อกาํแพงใหใ้หญ่เป็นตน้ รวมถึงสั�งใหค้นทั0งหลายและนกแกว้ไป
เป็นไสศึ้กยงัเมืองต่างๆ เพื�อคอยส่งข่าวเป็นระยะๆ (5/63/303-568/8V5) 8.Z.89) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0นไดท้ราบ
วา่พระเจา้จุลนีพรหมทตัคิดจะรวมชมพทูวปีทั0งสิ0นใหอ้ยูใ่นพระราชอาํนาจของพระองคแ์ต่เพียงผูเ้ดียวเที�ยวชิงเอา
เมืองต่างๆ จึงไดเ้ตรียมการไวโ้ดยสั�งให้ทาํการสะสมเสบียง ให้สกุลที�มีอิสระยศทรัพยสิ์นเขา้มาในเมืองให้คน
เขญ็ใจอยูน่อกเมือง เป็นตน้ (5/63/303-568/8Y5) 8.Z.-5) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัทรงเชื�อแผนของพราหมณ์
เกวฏัจึงสั�งใหต้ระเตรียมพลฝึกซอ้มกองทพัยกเขา้ยดึเอาเมืองต่างๆ ตามลาํดบั (5/63/303-568/8Y8) 8.Z.-8) เนื0อหา
ที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัครั0 นยึดเอาเมืองในชมพูทวีปทั0งสิ0นเวน้ไวแ้ต่กรุงมิถิลาเป็นที�เรียบร้อยแลว้ก็ยกทพัเสด็จ
กลบัยงันครอุตรปัญจาละไดต้รัสให้เตรียมการฉลองชยัและการลอบปลงพระชนมพ์ระราชาเมืองต่างๆ ที�ทรงยึด
เอาเมืองมาแลว้นั0นดว้ยการลวงให้ดื�มสุราเจือยาพิษ (5/63/303-568/8YY) 8.Z.--) เนื0อหาที�พราหมณ์เกวฏัไดทู้ล
แนะนาํให้พระเจา้จุลนีพรหมทตัไดท้รงทราบถึงสติปัญญาความสามารถของพระมโหสถที�เหนือกวา่ตนเองเป็น
อนัมากทาํใหไ้ม่อาจจะยดึเอากรุงมิถิลาได ้พระเจา้จุลนีพรหมทตัครั0 นพิจารณาแลว้ก็ทรงตดัสินพระหฤทยัตรัสสั�ง
ให้ถอยทพักลบัไปยงันครอุตรปัญจาละ (5/63/303-568/146) 1.Z.-V) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0 นไดท้ราบข่าวจาก
บุรุษที�ตนวางไวเ้ป็นไส้ศึกแต่สํานักของพระเจา้จุลนีพรหมทตัว่าพระเจา้จุลนีพรหมทตัจะทาํการลอบปลงพระ
ชนมพ์ระราชาทั0งหลายทั0งร้อยเอ็ดพระองค ์จึงไดส่้งสหายผูเ้กิดวนัเดียวกนัทั0งพนัคนไปทาํลายแผนการดงักล่าว
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(5/63/303-568/8Y_) 8.Z.-Y) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัครั0 นถูกพระมโหสถทาํลายแผนการจึงไดต้รัสปลุก
ระดมให้พระราชาทั0งร้อยเอ็ดพระองค์ผูไ้ม่ทราบความจริงและเหล่าบริวารทั0งหลายไดต้ระเตรียมพลเพื�อยกไป
โจมตีกรุงมิถิลาจับเอาพระเจ้าวิเทหราชและพระมโหสถมาฆ่าให้ตาย พร้อมทั0 งตรัสสั�งให้พราหมณ์เกวฏัได้
เดินทางไปกบัพระองคด์ว้ย (5/63/303-568/8Z8) 8.Z.-Z) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0นถูกพระเจา้จุลนีพรหมทตัยกทพั
มาลอ้มกรุงไวก็้ไดร่้วมกบัชาวกรุงมิถิลาทาํการป้องกนัโดยอุบายต่างๆ เช่น การสั�งให้จดังานสมโภชมหรสพ การ
ลวงวา่มีนํ0 ามาก มีขา้วมาก มีฟืนมาก เป็นตน้ (5/63/303-568/8Z9) 8.Z.-6) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัครั0 นทรง
หลงในอุบายลวงของพระมโหสถวา่ชาวกรุงมิถิลาทาํการสมโภชมหรสพต่างๆ ยินดีที�พระองคม์าลอ้มเมืองเอาไว ้
ก็ทรงพิโรธตรัสสั�งใหท้าํการโจมตีเพื�อชิงเอาเมืองโดยด่วน โดยไม่ทรงทราบวา่พระมโหสถไดว้างบริวารของตน
เป็นไส้ศึกไว ้ไส้ศึกผู ้นั0 นก็พากองทัพของพระเจ้าจุลนีไปยงัสถานที�พระมโหสถเตรียมไวรั้บข้าศึกซึ� งมีทั0 ง
หลุมพราง อาวุธ หรือสัตว์ร้ายเป็นต้นทําให้กองทัพของพระเจ้าจุลนีพ่ายแพล้้มตายเป็นอนัมาก  (5/63/303-
568/868) 8.Z.-=) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0 นถูกพราหมณ์เกวฏัวางแผนจะเอาชนะดว้ยธรรมยทุธ์จึงไดทู้ลแจง้ให้
พระเจา้วเิทหราชไดท้รงตอบราชสารแก่พระเจา้จุลนีพรหมทตัไปวา่ จะจดัเตรียมสนามธรรมยทุธ์ที�ประตูทางทิศ
ตะวนัตก (5/63/303-568/8=Z) 8.Z.-_) เนื0อหาที�พระมโหสถตอ้งการจะถอยทพัของพระเจา้จุลนีพรหมทตัจึงไดส้ั�ง
ให้พราหมณ์อนุเกวฏัไปเป็นไส้ศึกในกองทพัของพระเจา้พรหมทตัแลว้สร้างข่าวเท็จลวงให้ถอยทพั (5/63/303-
568/8_8) 8.Z.-9) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัทรงเชื�อแผนหญิงงามของพราหมณ์เกวฏัจึงไดต้รัสสั�งให้พวกจิ
นตกวีแต่งเพลงพรรณาถึงความงามของพระธิดาและให้พวกนักฟ้อนเรียนให้ขึ0นใจแลว้นาํไปแสดงให้ไดย้ินถึง
พระกรรณของพระเจา้วเิหราช (5/63/303-568/89-) 8.Z.V5) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0นทราบวา่พราหมณ์เกวฏัจะเขา้
มาในกรุงมิถิลาจึงสั�งใหค้นทั0งหลายไปประชุมกนัอยูส่องขา้งทางให้หนาแน่นเพื�อไม่ให้พราหมณ์เกวฏัไดเ้ห็นถึง
วธีิป้องกนับา้นเมืองของตนเอง (5/63/303-568/89Z) 8.Z.V8) เนื0อหาที�พระเจา้วเิทหราชไดต้รัสใหพ้ราหมณ์เกวฏัมา
ปรับความเขา้ใจกบัพระมโหสถ ฝ่ายพระมโหสถครั0 นทราบความจึงสั�งให้บริวารนาํเอามูลโคสดมาทาให้ทั�วบา้น
จนไม่มีที�นั�งที�นอน เพราะไม่ตอ้งการสมาคมกบัพราหมณ์เกวฏั (5/63/303-568/89_) 8.Z.V-) เนื0อหาที�พระมโหสถ
ครั0นไม่อาจจะทูลทดัทานไม่ใหพ้ระเจา้วิเทหราชเสด็จไปยงันครอุตรปัญจาละได ้จึงไดรั้บอาสาพระเจา้วิเทหราช
เพื�อไปเตรียมการถวายการอารักขาที�นครอุตรปัญจาละ และไดส้ั�งให้นกสุวโปตกไปทาํการสืบขอ้เท็จจริงที�นคร
อุตรปัญจาละแลว้มารายงานใหท้ราบ (5/63/303-568/-58) 8.Z.VV) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0นไดรั้บพระราชานุญาต
ให้ไปเตรียมการที�นครอุตรปัญจาละแลว้ก็ได้สั�งให้เปิดเรือนจาํ Y  แห่งแลว้นําโจรทั0 งหลายไปกบัตนเพื�อเป็น
กรรมกรก่อสร้าง ให้พาเสนา 8_ เหล่าผูฉ้ลาดในศิลปะ พร้อมทั0งอุปกรณ์การก่อสร้างต่างๆไปดว้ย ไดส้ั�งให้สร้าง
สถานที�ประทบัพร้อมทั0งเตรียมราชพาหนะสําหรับพระเจา้วิเทหราชไวทุ้กๆ ระยะทางหนึ� งโยชน์ ให้สร้างพระ
นครสาํหรับเป็นที�ประทบัของพระเจา้วเิหทราช ใหส้ร้างอุโมงคย์กัษเ์พื�อเป็นทางหนี เป็นตน้ (5/63/303-568/-59) 
8.Z.VY) เนื0อหาที�พระมโหสถไดทู้ลขอให้พระเจา้จุลนีพรหมทตัพระราชทานสถานที�สาํหรับสร้างพระนครเพื�อ
ถวายแก่พระเจา้วเิทหราชใหแ้ก่ตนเอง ฝ่ายพระเจา้จุลนีพรหมทตัก็ไดต้รัสสั�งให้ดาํเนินการตามประสงคเ์วน้ไวแ้ต่
สถานที�ตั0งพระราชวงัของพระองคเ์สียหากพระมโหสถตอ้งการที�ใดก็สามารถสร้างพระนครในที�นั0นได ้แต่นั0น
พระมโหสถก็ทูลขอให้พระเจา้จุลนีพรหมทตัไดต้รัสสั�งห้ามคนทั0งหลายไม่ให้ไปสู่สถานที�ก่อนสร้างและให้คน
ของตนเองเป็นผูเ้ฝ้าประตูพระราชวงัเพื�อตอ้งการปิดไม่ให้พระเจา้จุลนีพรหมทตัทรงรับรู้ข่าวสารใดๆ พระเจา้
จุลนีพรหมทตัครั0นไม่ทรงทราบถึงเจตนาของพระมโหสถก็ตรัสสั�งอนุญาตใหด้าํเนินการตามประสงค ์(5/63/303-
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568/-85) 8.Z.VZ) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0 นอุโมงคย์กัษเ์สร็จแลว้ก็สั�งให้บริวารลอบเขา้พระราชวงัทางอุโมงคจ์บั
พระมาดา พระมเหสี พระโอรส และพระธิดาของพระเจา้จุลนีพรหมทตัมาไวเ้ป็นตวัประกนั (5/63/303-568/-86) 
8.Z.V6) เนื0อหาที�พระมโหสถไดทู้ลถวายคาํชี0แนะถึงการปฏิบติัตนต่อพระมาดา พระมเหสี พระโอรส และพระธิดา
ของพระเจา้จุลนีพรหมทตัใหถู้กตอ้งแก่พระเจา้วเิทหาราช เพื�อเป็นประโยชน์แก่การบริหารกิจการบา้นเมืองในวนั
ขา้งหนา้ (5/63/303-568/--Z) 8.Z.V=) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัไดต้รัสเชื0อเชิญใหพ้ระมโหสถเขา้รับราชการ
ดว้ย ครั0นถูกพระมโหสถปฏิเสธก็ตรัสเชิงขอร้องกบัพระมโหสถเพื�อใหป้ฏิญญาที�จะมารับราชการกบัพระองคด์ว้ย
ภายหลงัแต่พระเจา้วิเทหราชเสด็จสวรรคตแลว้ พระมโหสถก็ทูลรับพระราชดาํรัส (5/63/303-568/-Y6) 8.Z.V_) 
เนื0อหาที�พระเจ้าจุลนีพรหมทัตครั0 นสงครามสงบแลว้ก็ได้ตรัสสั�งให้เหล่าขา้ราชบริพารให้อาหารช้างและมา้
เพิ�มขึ0นเป็นสองเท่า และให้เลี0 ยงดูเหล่าเสนาอมาตย์ทหารหาญทั0 งหลายให้ดีเป็นสองเท่าเช่นกัน (5/63/303-
568/-Y=) 8.Z.V9) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชครั0 นพระมโหสถกลบัถึงกรุงมิถิลาแลว้ก็ตรัสสั�งให้ป่าวประการศแก่
คนทั0งหลายให้มาร่วมกนัทาํสักการะและสัมมานะแก่พระมโหสถ (5/63/303-568/-Z-) 8.Z.Y5) เนื0อหาที�พระนาง
จนัทาเทวทีรงไม่ชอบพระหฤทยัพระมโหสถที�ทาํใหต้อ้งพลดัพรากจากพระธิดาจึงไดส้ั�งใหห้ญิงคนสนิททั0งหลาย
คอยจบัผิดพระมโหสถแลว้ไปรายงานใหพ้ระเจา้จุลนีพรหมทตัใหท้รงทราบ (5/63/303-568/-Z_) 8.Z.Y8) เนื0อหาที�
พระมโหสถตอ้งการทราบเจตคติของพระเจา้จุลนีพรหมทตัที�มีต่อตนเองจึงไดก้ล่าวขอร้องให้นางเภรีปริพาชิกา
ช่วยเหลือโดยการถามปัญหาผีเสื0อนํ0 า (5/63/303-568/-6Y) 8.Z.Y-) เนื0อหาที�พระนางสลากเทวีครั0 นทรงตอ้งการ
ช่วยเหลือพระชนม์ของพระจุลนีราชกุมารก็ได้สั�งให้พ่อครัวทําแผนจั£กจั�นลอกคราบเพื�อลวงพราหมณ์ฉัพภิ 
(5/63/303-568/-69) 8.Z.YV) เนื0อหาที�พระติขิณมนตรีไดส้ั�งการแก่เหล่ามหาดเล็กคนสนิททาํอุบายเพื�อให้มีโอกาส
เขา้ใกลพ้ราหมณ์ฉพัภิแลว้ฉวยโอกาสฆ่าใหต้าย (5/63/303-568/-=Y)  

8.6) เนื0อหาของภูริทัตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการสั�งงานปรากฏอยู่ 8- เนื0อหาไดแ้ก่ 8.6.8) 
เนื0อหาที�พระเจา้กรุงพาราณสีครั0 นทรงเกิดความระแวงในพระโอรสจึงไดท้รงปลดออกจากตาํแหน่งอุปราชและ
ตรัสสั�งให้ไปบวชอยู่ในป่ารอจนกว่าพระองค์จะเสด็จสวรรคตแลว้จึงค่อยกลบัมารับราชสมบติั (6/64/1-122/1) 
8.6.-) เนื0อหาที�พระเจา้กรุงพาราณสีครั0นไดรั้บราชาภิเษกแลว้ก็ตรัสสั�งใหข้า้ราชบริพารขดุเรือแลว้ยกขึ0นบนเกวยีน
ใส่นํ0 าให้เต็มโรยดว้ยดอกไมต่้างๆ นานาพรรณเพื�อให้พระโอรสและพระธิดาไดล้งเล่นในขณะที�เดินทางกลบัยงั
กรุงพาราณสีตามคาํทูลของนางนาคมาณวกิา (6/64/1-122/10) 8.6.V) เนื0อหาที�พระเจา้กรุงพาราณสีกริ0วต่อเต่าที�มา
ทาํใหพ้ระโอรสและพระธิดาตกพระหฤทยักลวัจึงไดต้รัสสั�งให้ลงทณัฑเ์ต่าตวันั0น โดยให้นาํไปโยนทิ0งในนํ0 าวน
ของแม่นํ0 ายมุนา (6/64/1-122/12) 8.6.Y) เนื0อหาที�ทา้วธตรฐตรัสสั�งคณะนาคมาณพไปเป็นทูตเพื�อทูลถามพระเจา้
กรุงพาราณสีถึงสินสอดและกาํหนดวนัทาํการอภิเษกสมรส (6/64/1-122/15) 8.6.Z) เนื0อหาที�ทา้วธตรฐไดส้ั�งให้
เหล่านาคทั0งหลายไปทาํการเบียดเบียนเพื�อบีบบงัคบัใหพ้ระเจา้กรุงพาราณสีส่งตวัพระธิดามาทาํการอภิเษกสมรส
กบัพระองค ์(6/64/1-122/20) 8.6.6) เนื0อหาที�ทา้วธตรฐครั0นรับพระนางสมุททชามาเป็นพระมเหสีแลว้ก็ตรัสสั�งให้
ประกาศทั�วนาคพิภพประมาณ Z55 โยชน์ไม่ให้ผูใ้ดแปลงเพศงูให้พระมเหสีทอดพระเนตรเห็นเป็นอนัขาด หาก
ผูใ้ดขืนทาํจะมีพระอาชญาแก่ผูน้ั0น ต่อมาอริฏฐนาคราชไดล่้วงละเมิดดว้ยความไร้เดียงสาก็ตรัสสั�งให้นาํตวัไป
ประหารแต่ถูกพระนางสมุททชาขอพระราชทานชีวิตไวไ้ด ้(6/64/1-122/27) 8.6.=) เนื0อหาที�พระภูริทตัครั0 นไดไ้ป
เห็นทิพยสมบติัในสวรรคก็์ปราราถนาที�จะไปบงัเกิดในสวรรคบ์า้งจึงไดต้ดัสินใจรักษาศีลอุโบสถแลว้ไปกราบทูล
พระบิดาและพระมารดาให้ทรงรับทราบ พระบิดาและพระมารดาก็ทรงอนุญาตและตรัสแนะนาํให้รักษาอยู่ใน
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อุทยาน พระภูริทตัครั0 นรักษาศีลอุโบสถอยู่ในอุทยานก็ไม่ไดรั้บความสบายเพราะถูกเหล่าบริวารรบกวนจึงได้
ตดัสินใจไปรักษาในถิ�นมนุษย ์โดยก่อนที�จะไปก็ไดส้ั�งให้เหล่านางนาคผูเ้ป็นภรรยาทั0งหลายให้ถือดนตรีและ
เครื�องบูชามีของหอมและดอกไมเ้ป็นตน้ไปทาํการบูชาตนเองครั0 งละ 85 นางในเวลาอรุณขึ0น (6/64/1-122/41) 
8.6._) เนื0อหาที�พราหมณ์อาลมัพายน์ไดจ้บัพระภูริทตัไปแลว้สั�งบงัคบัให้พระภูริทตัทาํการแสดงต่างๆ แก่มหาชน
แลกเอาทรัพย ์ ฝ่ายพระภูริทตัแมจ้ะทาํอนัตรายพราหมณ์อาลมัพายน์ไดแ้ต่ไม่ตอ้งการให้ศีลของตนขาดจึงได้
อดทนทาํตามที�พราหมณ์อาลมัพายน์สั�งทุกประการ ดว้ยคิดว่าเมื�อพราหมณ์อาลมัพายน์ไดท้รัพยม์ากแลว้ก็จัก
ปล่อยตนเอง แต่พราหมณ์อาลมัพายน์นั0นเป็นคนโลภแมไ้ดท้รัพยม์ากแลว้ก็ยงันาํพระภูริทตัไปแสดงในที�ตา่งๆ ไม่
ยอมปล่อย (6/64/1-122/75) 8.6.9) เนื0อหาที�สุทัสสนนาคราชนั0 นเมื�อจะออกตามหาพระภูริทัต ก็สั�งให้สุโภค
นาคราชไปหาที�ป่าหิมพานต ์สั�งใหอ้ริฏฐนาคราชไปหาที�เทวโลก ส่วนตนเองปลอมตวัเป็นฤๅษีไปกบันางอจัจิมุขี
เพื�อตามหาพระภูริทตัในโลกมนุษย ์(6/64/1-122/80) 8.6.85) เนื0อหาที�พระเจา้กรุงพาราณสีครั0นไดย้นิอานุภาพของ
พิษจากสุทสัสนฤๅษีก็ไดต้รัสสั�งให้ดาํเนินการตามที�สุทสัสนฤๅษีทูลแนะนาํทุกประการ เพื�อไม่ให้เกิดอนัตราย
ใดๆ ขึ0น (6/64/1-122/90) 8.6.88) เนื0อหาที�พระภูริทตัครั0 นแกว้าทะของอริฏฐนาคราชให้อริฏฐนาคราชและเหล่า
นาคบริษทัมีทิฏฐิความเห็นที�ถูกตอ้งแลว้ก็ใหอ้ภยัแก่พราหมณ์เนสาทสั�งในนาคมาณพนาํพราหมณ์เนสาทไปส่งยงั
โลกมนุษยไ์ม่ไดก้ระทาํการลงโทษใดๆ แมเ้พียงการบริภาษ (6/64/1-122/105) 8.6.8-) เนื0อหาที�พระภูริทตัไดส้ั�งให้
ตีกลองป่าวประกาศให้นาคบริษทัได้รับว่าตนเองจะไปเฝ้าพระเจ้าลุงและพระเจ้าตาของตน หากใครมีความ
ประสงคจ์ะไปดว้ยก็จงแสดงตนและร่วมเดินทางไปดว้ยกนั จดัเป็นการสั�งงานแบบอาสาสมคัร (6/64/1-122/106) 

8.=) เนื0อหาของจนัทกุมารชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการสั�งงานปรากฏอยู ่= เนื0อหาไดแ้ก่ 8.=.8) 
เนื0อหาที�พระเจา้เอกราชครั0นกณัฑหาลพราหมณ์ทุจริตรับสินบนทาํการตดัสินคดีความดว้ยความไม่เที�ยงธรรมจึง
ได้ปลดออกจากตาํแหน่งแลว้ตรัสสั�งให้พระจันทกุมารทาํการวินิจฉัยคดีความแทน (7/64/123-204/7) 8.=.-) 
เนื0อหาที�พระเจา้เอกราชทรงประสงคจ์ะเสด็จไปสวรรคค์รั0นถูกกณัฑหาล พราหมณ์เท็จทูลแปลงสารก็ทรงเขา้พระ
หฤทยัผิดตรัสสั�งให้จบัคนและสัตวท์ั0งหลายมีพระจนัทกุมารเป็นตน้ไปฆ่าเพื�อบูชายญั (7/64/123-204/21) 8.=.V) 
เนื0อหาที�พระชนกและพระชนนีไดต้รัสแนะนาํพระเจา้เอกราชถึงปฏิปทาที�ถูกตอ้งให้ละทิ0งการฆ่าผูอื้�นบูชายญั  
รวมทั0งพระนางโคตรมีผูเ้ป็นอคัรมเหสี  พระนางจนัทาเทวีผูเ้ป็นพระสุณิสา และญาติและมิตรทั0งหลายของเหล่า
เศรษฐีไดพ้ากนัทูลวงิวอนขอใหพ้ระเจา้เอกราชใหท้รงเลิกลม้พิธีบูชายญัปล่อยให้คนและสัตวท์ั0งหลายเป็นอิสระ 
แต่ก็ไม่ทรงรับฟังยงัคงยึดความคิดเห็นที�ผิดทาํนองคลองธรรมไวอ้ย่างเหนี�ยวแน่น (7/64/123-204/28) 8.=.Y) 
เนื0อหาที�พระเจา้เอกราชครั0นถูกพระจนัทกมุาร รวมถึงพระวสุลราชนดัดาพากนัทูลชี0แจงเหตุผลทูลวิงวอนให้ทรง
เลิกลม้พิธีบูชายญัปล่อยใหค้นและสตัวท์ั0งหลายเป็นอิสระ ก็ทรงรับฟังเพียงชั�วขณะเดียวตรัสสั�งให้ปล่อยคนและ
สตัวท์ั0งหลาย แต่ภายหลงัครั0นถูกกณัฑหาลพราหมณ์เท็จทูลยยุงก็มีพระหฤทยัโลเลกลบัมายึดเอาความเห็นผิดอีก
ตรัสสั�งใหจ้บัคนและสตัวท์ั0งหลายมาเช่นเดิม (7/64/123-204/32) 8.=.Z) เนื0อหาที�พราหมณ์กณัฑหาลครั0 นทราบวา่
พระเจา้เอกราชเกิดความโลเลไม่อาจตดัสินพระหฤทยัไดจึ้งไดทู้ลกาํกบัใหท้รงเสด็จไปยงัสถานที�บูชายญั เป็นตน้
วา่ สถานที�บูชายญัไดต้ระเตรียมไวเ้รียบร้อยแลว้ ขอจงไดรี้บไปเพื�อทาํการบูชายญัแลว้จะไดเ้สด็จไปสู่สวรรคโ์ดย
พลนั (7/64/123-204/49) 8.=.6) เนื0อหาที�กณัฑหาลพราหมณ์ครั0 นทราบวา่ ชาวกรุงบุปผวดีทั0งหลายพากนัติดตาม
มาเป็นอนัมาก หวั�นวติกวา่จะไม่สามารถที�จะควบคุมไดจึ้งสั�งใหปิ้ดประตูเมืองเพื�อไม่ให้ชาวกรุงบุปผวดีทั0งหลาย
ออกมาภายนอก (7/64/123-204/51) 8.=.=) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชครั0 นไดท้รงสดบัเสียงครํ� าครวญของพระนาง
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จนัทาเทวก็ีมีมือถือคอ้นเหลก็ที�ลุกโพลงดว้ยๆไฟไดเ้สด็จลงมาสั�งบงัคบัใหพ้ระเจา้เอกราชและกณัฑหาลพราหมณ์
ปล่อยคนและสัตวท์ั0 งหลายให้เป็นอิสระ และตรัสชี0แนะให้พระเจา้เอกราชเกิดมีทิฏฐิที�ถูกตอ้งตามทาํนองครอง
ธรรม (7/64/123-204/60) 

8._) เนื0อหาของมหานารทกสัสปชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการสั�งงานปรากฏอยู ่Z เนื0อหาไดแ้ก่ 
8._.8) เนื0อหาที�พระเจา้องัคติราชครั0 นไดฟั้งความคิดเห็นของเหล่าอมาตยแ์ลว้ก็ตดัสินพระหฤทยัที�จะไปสนทนา
ธรรมกบัคุณาชีวกจึงไดต้รัสสั�งให้จดัเตรียมขบวนเพื�อเสด็จไปยงัป่ามฤคทายวนัอนัเป็นที�พาํนกัของคุณาชีวกนั0น 
(8/64/205-295/11) 8._.-) เนื0อหาที�พระเจ้าองัคติราชครั0 นได้รับฟังมิจฉาทิฏฐิของคุณาชีวกแลว้ก็ได้รับเอามา
เป็นทิฏฐิของตน ตรัสสั�งไม่ใหผู้ใ้ดรายงานเหตุการณ์บา้นเมืองต่างๆใหท้รงรับทราบ ทรงมอบอาํนาจราชกิจใหห้มู่
อมาตยป์ฏิบติัแทนพระองค ์ทรงมวัเมาเพลิดเพลินยินดีอยูแ่ต่ในกามคุณ และไดต้รัสสั�งเชิงแนะนาํแก่เหล่าขา้ราช
บริพารให้ใส่ใจในกามคุณไม่ตอ้งขวนขวายในอะไรเช่นเดียวกนักบัพระองค ์(8/64/205-295/22) 8._.V) เนื0อหาที�
เหล่าพระพี�เลี0 ยงนางนมไดย้ินข่าววา่พระเจา้องัคติราชไดย้ึดเอามิจฉาทิฏฐิแลว้ทรงเที�ยวก่ออกุศลกรรมทาํความ
ทุจริตจึงไดม้าทูลพระนางรุจาราชธิดาใหท้รงรับทราบ โดยนยัเป็นตน้วา่ พระเจา้องัคติราชตรัสสั�งให้รื0 อโรงทานที�
ตั0งอยูท่ ั0ง Y ประตูเมือง เบียดเบียนเด็กหญิงและหญิงสาวทั0งหลายที�เขาหวงห้าม ละเลยราชกิจต่างๆ และมวัเมาอยู่
แต่ในกามคุณ (8/64/205-295/27) 8._.Y) เนื0อหาที�พระนางรุจาราชธิดาครั0นทรงทราบวา่พระเจา้องัคติราชนั0นไดย้ึด
เอามิจฉาทิฏฐิเที�ยวก่ออกสุลกรรมทาํบาปทั0งหลายจึงไดเ้สด็จไปทูลชี0แจงแก่พระบิดาทั0งแนะนาํทั0งวิงวอนให้ทรง
ละทิ0งมิจฉาทิฏฐิ  แต่พระเจา้องัคติราชนั0นไดย้ึดเอามิจฉาทิฏฐิไวอ้ย่างเหนียวแน่นแมพ้ระนางรุจาราชธิดาจะทูล
อธิบายอยา่งไรก็ไม่ยอมละทิ0ง (8/64/205-295/41) 8._.Z) เนื0อหาที�พระนารทกสัสปพรหมผูเ้ป็นสัมมาทิฏฐิตอ้งการ
จะทาํการสงเคราะห์พระนางรุจาราชธิดาและกระทาํความสวสัดีแก่พระเจา้องัคติราชพร้อมทั0งบริวารจึงไดล้งมา
จากพรหมโลกชี0แจงใหพ้ระเจา้องัคติราชทรงเกรงกลวัต่อนิรยภยัและแนะนาํถึงวิธีที�จะไปสู่เทวโลกได ้ทาํให้พระ
เจา้องัคติราชทรงกลบัมาปฏิบติัพระองคบ์ริหารราชการบา้นเมืองโดยธรรมดงัเดิม (8/64/205-295/68) 

8.9) เนื0อหาของวิธุรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการสั�งงานปรากฏอยู่ 88  เนื0อหาได้แก่ 8.9.8) 
เนื0อหาที�เหล่าพระราชาทั0งสี�มีทา้วสกักเทวราชเป็นตน้เมื�อเกิดโตเ้ถียงกนัดว้ยเรื�องศีลของตนๆก็มีพระประสงคจ์ะ
ใหพ้ระวธุิรบณัฑิตมาทาํการวนิิจฉยัตดัสิน จึงไดส้ั�งใหป้ระดบัธรรมาสน์ ตระเตรียมสถานที�ต่างๆ ครั0 นเสร็จแลว้ก็
เชิญพระวิธุรบณัฑิตให้นั�งบนธรรมาสน์ทาํการวินิจฉัยตดัสิน (9/64/296-483/21) 8.9.-) เนื0อหาที�พระนางวิมลา
นาคราชินีทรงพระสงคจ์ะฟังธรรมจากพระวิธุรบณัฑิตจึงไดแ้กลง้ทาํเป็นประชวรหนักแลว้ทูลวิงวอนทา้ววรุณ
นาคราชวา่ทรงตอ้งการดวงหฤทยัของพระวธุิรบณัฑิต ทา้ววรุณนาคราชครั0 นทรงสดบัก็ทรงเขา้พระหฤทยัวา่พระ
นางวมิลานาคราชินีประสงคจ์ะไดด้วงหฤทยัที�เป็นเนื0อของพระวธุิรบณัฑิตจึงไดต้รัสเชิงขอร้องใหน้างอิรันตีผูเ้ป็น
พระธิดาออกไปหาภสัดาผูที้�สามารถจะนาํพระวิธุรบณัฑิตมายงันาคพิภพได ้(9/64/296-483/31) 8.9.V) เนื0อหาที�
ทา้ววรุณนาคราชทรงเขา้พระหฤทยัวา่พระนางวมิลานาคราชินีประชวรหนกัหากไม่ไดด้วงหฤทยัของพระมโหสถ
ก็จกัตอ้งสิ0นพระชนมแ์น่ ดว้ยความรักในพระนาง จึงทรงไม่คาํนึงถึงชีวิตของพระมโหสถไดต้รัสบอกกบัปุณณก
ยกัษ์ให้นําหฤทัยของพระวิธุรบัณฑิตมาถวาย โดยจะทรงยกนางอิรันทตีผูเ้ป็นพระธิดาให้เป็นสิ�งตอบแทน 
(9/64/296-483/41) 8.9.Y) เนื0อหาที�ปุณณกยกัษไ์ม่อาจนาํพระวิธุรบณัฑิตมาโดยพลการโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจาก
ทา้วเวสวณัก่อนจึงไดเ้ขา้ไปขออนุญาต  ในขณะนั0นทา้วเวสวณักาํลงัทรงทาํการวนิิจฉยัคดีความอยูเ่มื�อปุณณกยกัษ์
เขา้ไปกราบทูลจึงไม่ไดย้นิเสียง ปุณณกยกัษรู้์วา่ทา้วเธอไม่ไดย้ินเสียงตนจึงไดฉ้วยโอกาสไปยืนอยูข่า้งเทวบุตรผู ้
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ชนะคดีความ เมื�อทา้วเวสวณัตรัสสั�งให้เทวบุตรผูช้นะคดีความว่า ท่านจงไปอยูใ่นวิมาณของตน ปุณณกยกัษ์ก็
ถือเอาพระดาํรัสวา่ ท่านจงไป นั0นวา่เป็นคาํที�ตรัสสั�งตนเอง ทาํเทพบุตรสองสามองคใ์ห้เป็นพยานแลว้ทะยานขึ0น
มา้มโนมยัสินธพมุ่งหนา้สู่พระนครอินทปัตตใ์นทนัใด (9/64/296-483/44) 8.9.Z) เนื0อหาที�พระเจา้โกรัพยราชครั0 น
แพพ้นนัสกาถูกปุณณกยกัษทู์ลขอพระวิธุรบณัฑิตเป็นค่าพนนัแต่ไม่ทรงปรารถนาจะให้จึงไดโ้ตเ้ถียงกนั เมื�อตก
ลงกันไม่ไดจึ้งให้พระวิธุรบัณฑิตตดัสินว่าตนเองนั0นเป็นญาติหรือเป็นทาสของพระเจ้าโกรัพยราช พระวิธุร
บัณฑิตต้องการจะรักษาคาํสัตย์จึงได้กล่าวว่าเป็นทาส พระเจ้าโกรัพยราชทรงโทมนัสในคาํตอบของพระ
วิธุรบณัพิตจึงทรงพิโรธตรัสสั�งให้ปุณณกยกัษ์เร่งพาพระวิธุรบณัฑิตไปตามชอบใจ (9/64/296-483/63) 8.9.6) 
เนื0อหาที�พระเจา้โกรัพยราชตรัสขอใหพ้ระวธุิรบณัฑิตไดแ้สดงธรรมถวายก่อนที�จะจากไป  ฝ่ายพระวิธุรบณัฑิตก็
ได้แสดงฆราวาสธรรมถวายแก่พระเจ้าโกรัพยราช (9/64/296-483/64) 8.9.=) เนื0อหาที�พระวิธุรบัณฑิตได้ทูล
ขอร้องให้พระเจา้โกรัพยราชช่วยดูแลภริยาบุตรและธิดาของตนเอง รวมถึงทรัพยส์มบติัต่างๆ และให้อภยัแก่
ตนเองหากว่าไดท้าํสิ�งที�พลาดพลั0งใดๆ ไป ก่อนที�จะออกเดินทางไปกับปุณณกยกัษ์ (9/64/296-483/89) 8.9._) 
เนื0อหาที�พระวธุิรบณัฑิตครั0นไดแ้สดงธรรมให้ปุณณกยกัษเ์ปลี�ยนใจไม่คิดทาํร้ายตนแลว้ก็ไดบ้อกให้ปุณณกยกัษ์
นาํตนนั0นไปยงันาคพิภพอยา่พึ�งนาํกลบัไปยงัพระนครอินทปัตต ์เพื�อจะไดแ้สดงธรรมให้แก่นางวิมลานาคราชินี
และนาคบริษทัฟัง (9/64/296-483/118) 8.9.9) เนื0อหาที�ท้าววรุณนาคราชและพระนางวิมลานาคราชินีได้ตรัส
กระทบกระเทียบเพื�อหวงัจะให้พระวิธุรบณัฑิตทาํการอภิวาทพวกพระองค ์แต่พระวิธุรบณัฑิตไดทู้ลวา่การที�จะ
ใหก้ราบไหวเ้พชฌฆาตผูจ้ะฆ่าตนเองนั0นเป็นสิ�งที�คนทั0งหลายไม่ทาํกนั แสดงถึงการสั�งงานที�ปราศจากเหตุผลหรือ
ความถูกตอ้งก็ไม่อาจทาํให้ผูรั้บคาํสั�งปฏิบติัตามได ้(9/64/296-483/121) 8.9.85) เนื0อหาที�ทา้ววรุณนาคราชและ
พระนางวิมลานาคราชินีครั0 นพระวิธุรบัณฑิตแสดงธรรมให้ฟังแลว้ก็ทรงเกิดความเลื�อมใสตรัสสรรเสริญโดย
ประการต่างๆ ทาํสกัการะและสมัมานะแก่พระวธุิรบณัพิตแลว้ตรัสสั�งใหปุ้ณณกยกัษเ์ร่งพาไปส่งยงักรุงอินทปัตต ์
(9/64/296-483/132) 8.9.88) เนื0อหาที�พระเจา้โกรัพยราชครั0 นทรงพระสุบินเป็นนิมิตหมายที�ดีก็ทรงรับรู้ไดว้า่พระ
วธุิรบณัฑิตจะกลบัมาในวนัพรุ่งนี0 จึงตดัสินพระหฤทยัตรัสสั�งประชาชนชาวพระนครอินทปัตตใ์ห้พากนัประดบั
ประดาพระนครเตรียมสิ�งของไวเ้พื�อทาํสกัการะและสมัมานะต่อพระวธุิรบณัฑิต (9/64/296-483/137) 

8.85) เนื0อหาของมหาเวสสันดรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการสั�งงานปรากฏอยู ่-Y เนื0อหาไดแ้ก่ 
8.85.8) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชครั0 นทรงทราบวา่อายขุองพระโพธิสัตวสิ์0นแลว้จึงเสด็จเขา้ไปหาพระโพธิสัตว์
แลว้ตรัสแนะนาํใหไ้ปบงัเกิดในพระครรภข์องพระนางผสุดีอคัรมเหสีของพระเจา้สญชยัเพื�อจกัไดบ้าํเพญ็บารมีให้
เตม็ (1/64/484-814/-V) 8.85.-) เนื0อหาที�พระเจา้สญชยัครั0นไดท้รงทราบความประสงคข์องพระนางผสุดีจึงไดต้รัส
สั�งใหส้ร้างโรงทาน 6 แห่ง และบริจาคทรัพยห์กแสนกหาปณะทุกๆ วนั (1/64/484-814/-Y) 8.85.V) เนื0อหาที�พระ
นางผสุดีผูมี้ครรภ ์85 เดือนทรงปรารถนาจะออกไปทอดพระเนตรพระนคร พระเจา้สญชยัทรงทราบเรื�องก็ตรัสสั�ง
ใหป้ระดบัตกแต่งหนทางที�จะพระราชดาํเนินเมื�อเสร็จแลว้ก็ไดพ้าพระนางผุสดีออกไปประพาสพระนครครั0 นถึง
ท่ามกลางตลาดพระนางผุสดีไดแ้สดงอาการจะประสูติพระโอรสจึงไดต้รัสสั�งให้ขา้ราชบริพารทั0งหลายสร้าง
พลบัพลาสําหรับประสูติแก่พระนางผุสดีในท่ามกลางถนนของพ่อคา้โดยเร่งด่วน (1/64/484-814/-=) 8.85.Y) 
เนื0อหาที�ชาวนครกาลิงครัฐครั0นประสบกบัทุพภิกขภยัเกิดความเดือดร้อนก็ไดร้วมตวักนัไปทูลขอใหพ้ระราชาของ
ตนไดท้าํการตรวจสอบพฤติกรรมส่วนพระองคแ์ละการบริหารบา้นเมือง รวมถึงดาํเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 
พระราชาก็ทรงปฏิบติัตามคาํกราบทูลแต่ไม่พบขอ้บกพร่องใดๆ จึงไดป้รึกษาร่วมกนักบัชาวนครกาลิงครัฐเพื�อหา
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วิธีการแกไ้ขที�ไดผ้ล จนไดม้ติให้แต่งตั0งพราหมณ์จาํนวน _ คน มีรามพราหมณ์เป็นตน้เป็นทูตแลว้สั�งให้ไปทูล
ขอชา้งปัจจยนาคกบัพระเวสสันดร (1/64/484-814/Y_) 8.85.Z) เนื0อหาที�ชาวกรุงสีพีรวมตวักันไปกราบทูลบีบ
บงัคบัใหพ้ระเจา้สญชยัเนรเทศพระเวสสนัดรออกไปจากกรุงสีพี เพราะไม่พอใจที�พระเวสสันดรไดพ้ระราชทาน
ชา้งปัจจยนาคให้แก่คณะพราหมณ์ชาวนครกาลิงครัฐ พระเจา้สญชยัไม่อาจขดัต่อมติดงักล่าวไดจึ้งตรัสสั�งให้ขบั
ไล่พระเวสสนัดรไปอยูที่�เขาวงกต (1/64/484-814/Z9) 8.85.6) เนื0อหาที�พระเวสสนัดรไดเ้จรจาต่อรองกบัชาวกรุงสี
พีเพื�อทาํการบริจาคสัตตสดกทานครั0 นชาวกรุงสีพียอมอนุโลมตามก็ได้ตรัสสั�งให้มหาเสนาอมาตยท์ั0 งหลาย
จัดเตรียมสัตตสดกทานให้เสร็จสรรพเพื�อจะได้บริจาคในวนัรุ่งขึ0น (1/64/484-814/65) 8.85.=) เนื0อหาที�พระ
เวสสนัดรครั0นออกเดินทางเพื�อเสด็จไปยงัเขาวงกตก็ไดต้รัสสั�งพระนางมทัรีให้คอยดูยาจกผูติ้ดตามมาขา้งหลงัไว ้
หากมียาจกตามมาขอก็ให้รีบบอกพระองคใ์ห้ทราบโดยด่วน  (1/64/484-814/85) 8.85._) เนื0อหาที�พระยาเจตราช
ทั0งหลายไดพ้ากนัวงิวอนขอใหพ้ระเวสสนัดรขึ0นครองราชยที์�มาตุลนครเพื�อจะไดบ้ริหารบา้นเมืองให้เจริญยิ�งขึ0น 
ฝ่ายพระเวสสันดรไม่ทรงประสงค์จะให้เกิดความขดัแยง้ระหวา่งกรุงสีพีกบัมาตุลนครจึงทรงปฏิเสธ (1/64/484-
814/96) 8.85.9) เนื0อหาที�พระยาเจตราชทั0งหลายไดส้ั�งพรานป่าคนหนึ� งชื�อวา่เจตบุตรให้อยูรั่กษาที�ประตูป่าคอย
ตรวจตราดูคนทั0งหลายที�ไปๆ มาๆ เพื�อป้องกนัอนัตรายที�จะเกิดแก่พระเวสสันดร  (1/64/484-814/99) 8.85.85) 
เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชครั0 นทรงทราบเหตุการณ์ต่างๆเกี�ยวกบัพระเวสสันดรก็ทรงดาํริว่า คณะพระเวสสันดร
ควรจะไดที้�สาํหรับประทบัอยู ่ จึงไดต้รัสให้วิสสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตสมณบริขาร สถานที�พกัอาศยั สถานที�
ปฏิบติัธรรม รวมถึงสิ�งอุปโภคบริโภคต่างๆ ถวายแก่คณะพระเวสสนัดร วิสสุกรรมเทพบุตรครั0 นไดด้าํเนินการสิ�ง
ต่างๆเสร็จแลว้ก็ไดเ้ขียนอกัษรบอกไวเ้ป็นตน้วา่ หากใครมีความสมคัรใจประสงคจ์ะบวชก็ใหถื้อเอาบริขารเหล่านี0
บวชและใชส้อยสิ�งต่างๆ ตามปรารถนาเถิด ซึ� งอาจเปรียบไดก้บัการสั�งงานแบบอาสาสมคัร (1/64/484-814/100) 
8.85.88) เนื0อหาที�พระเวสสนัดรครั0นทรงผนวชเป็นบรรพชิตแลว้ก็ไดต้รัสขอพรกบัพระนางมทัรีไม่ให้มาสู่สาํนกั
ของพระองคใ์นเวลาที�ไม่สมควร ฝ่ายพระนางมทัรีก็ทรงทูลรับพระดาํรัสดงักล่าว (1/64/484-814/102) 8.85.8-) 
เนื0อหาที�พวกพราหมณ์หนุ่มๆ ทั0งหลายไดบ้อกให้นางพราหมณีผูเ้ป็นภรรยาของตนๆ ปฏิบติัตนโดยยึดเอานาง
อมิตตตาปนาเป็นเยี�ยงอย่าง เพราะว่าอมิตตตาปนาไม่บกพร่องในหน้าที�ภรรยาที�คอยปรนนิบัติสามี ฝ่ายนาง
พราหมณีทั0งหลายเหล่านั0นไม่เพียงแต่จะไม่ปฏิบติัตามแลว้ยงัเกิดความโกรธพากนัไปรุมบริภาษนางอมิตตตาปนา
เพื�อใหห้นีไปที�อื�น (1/64/484-814/107) 8.85.8V) เนื0อหาที�นางอมิตตตาปนาครั0นถูกพวกนางพราหมณีรุมบริภาษจึง
ไม่กลา้จะไปสู่ที�สาธารณ์มีท่านํ0 าเป็นตน้จึงไดบ้อกให้พราหมณ์ชูชกไปทูลขอพระโอรสและพระธิดาของพระ
เวสสนัดรมาเป็นคนรับใช ้(1/64/484-814/110) 8.85.8Y) เนื0อหาที�พระนางมทัรีทรงพระสุบินเป็นลางไม่ดี วนัรุ่งขึ0น
เมื�อจะเสด็จออกไปหาอาหารตามปกติก็ไดพ้าพระโอรสและพระธิดาไปมอบให้กบัพระเวสสันดรพร้อมกบัทูล
กาํชับให้ทรงคอยดูแลเป็นพิเศษ (1/64/484-814/127) 8.85.8Z) เนื0อหาที�พระเวสสันดรตรัสสั�งเชิงแนะนําแก่
พราหมณ์ชูชกให้ถวายพระโอรสและพระธิดาแก่พระเจา้สญชยัวา่ หากถวายแลว้จกัไดท้รัพยส์มบติัเป็นอนัมาก 
(1/64/484-814/135) 8.85.86) เนื0อหาที�พระเวสสนัดรตรัสสั�งเชิงขอร้องกบัพระโอรสและพระธิดาให้ออกมาจากที�
ซ่อนเพื�อร่วมมือกบัพระองคท์าํปุตตทานใหส้าํเร็จบริบูรณ์ (1/64/484-814/137) 8.85.8=) เนื0อหาที�เหล่าทวยเทพได้
ปรึกษากนัเพื�อที�จะยบัย ั0งไม่ให้พระนางมทัรีกลบัไปอาศรมบทแต่ยงัวนั เพราะจะไปทาํลายปุตตทานของพระ
เวสสนัดรได ้จึงมีมติสั�งบงัคบัใหเ้ทวบุตร V ตนจาํแลงเป็นสัตวร้์ายไปนอนขวางทางมิให้พระนางเสด็จกลบัแต่ยงั
วนัได(้1/64/484-814/150) 8.85.8_) เนื0อหาที�พระเจา้สญชยัครั0นไดท้รงสดบัถอ้ยคาํของพระชาลีที�ใหเ้หตุผลถึงการ
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ที�ไม่สามารถนั�งร่วมราชอาสน์เดียวกบัพระองคไ์ดแ้ลว้ก็ตรัสสั�งใหไ้ถ่ตวัพระราชนดัดาทั0งสองให้เป็นไทโดยพลนั 
(1/64/484-814/176) 8.85.89) เนื0อหาที�สญชยัครั0 นถูกพระชาลีทูลแนะนาํให้เสด็จไปทาํการราชาภิเษกแก่พระบิดา
ดว้ยพระองคเ์อง ก็ไดต้รัสสั�งใหป่้าวประกาศใหค้นทั0งหลายไดรั้บทราบและให้จดัขบวนเพื�อเสด็จพระราชดาํเนิน
ไปยงัเขาวงกต (1/64/484-814/179) 8.85.-5) เนื0อหาที�พระเจา้สญชยัครั0นพราหมณ์ชูชกบริโภคอาหารเกินประมาณ
จนถึงแก่ความตายก็ตรัสสั�งให้ทาํการประกาศให้ผูเ้ป็นญาติมารับทรัพยม์รดกครั0 นไม่มีผูใ้ดแสดงตนมารับก็ให้
นาํกลบัเขา้คลงัหลวงดงัเดิม (1/64/484-814/183) 8.85.-8) เนื0อหาที�พระเจา้สญชยัไดต้รัสสั�งให้ขา้ราชบริพารได้
ทยอยกนัเขา้ไปเฝ้าพระเวสสันดร ไม่ให้เขา้ไปเฝ้าพร้อมกันเพราะจะทาํให้เกิดความเศร้าโศกใหญ่ (1/64/484-
814/187) 8.85.--) เนื0อหาที�ชาวกรุงสีพีทั0งหลายต่างประคองอญัชลีแด่พระเวสสันดรทูลวิงวอนให้พระเวสสันดร
กลับไปครองราชย์ยงักรุงสีพีดังเดิม  (1/64/484-814/192) 8.85.-V) เนื0อหาที�พระเจ้าสญชัยครั0 นได้ทรงเสด็จ
ประพาสเล่นตามภูผาและราวไพรในป่าเป็นระยะเวลานานถึงหนึ�งเดือนและไดท้รงทราบวา่ขบวนเสด็จของพระ
เวสสนัดรนั0นตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแลว้ก็ตรัสสั�งใหร้าชบุรุษไปทูลพระเวสสันดรให้ตีกลองป่าวร้องให้ทราบเวลา
เสด็จกลบัพระนคร แลว้ก็ทรงพาข้าราชบริพารขบวนใหญ่เสด็จกลบัพระนคร (1/64/484-814/198) 8.85.-Y) 
เนื0อหาที�พระเวสสนัดรไดต้รัสสั�งให้ขนทรัพยท์ั0งหลายที�ตกภายนอกเรือนของชาวกรุงสีพีเขา้คลงัหลวง และตรัส
สั�งให้มอบทรัพยที์�ตกอยูภ่ายในบริเวณเรือนของชาวกรุงสีพีให้เป็นกรรมสิทธิ� ของเจา้ของเรือนนั0นๆ (1/64/484-
814/201) 

2)  ความสอดคล้องกันระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการสั�งงานและ

องค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัการสั�งงาน มดีงันี  
มีเนื0อหาหมายรวมถึงการที�ผูบ้งัคบับญัชาหรือหัวหนา้งานมอบหมายงานและแนวทางปฏิบติั ให้

ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูร่้วมงานปฏิบติั เพื�อทาํให้สาํเร็จซึ� งวตัถุประสงคข์ององคก์าร โดยแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือ
ผูร่้วมงานปฏิบติัทราบวา่เขาจะตอ้งทาํอะไร จะตอ้งทาํอยา่งไร ทาํที�ไหน  จะใหเ้ริ�มลงมือทาํเมื�อใด และใหเ้สร็จสิ0น
ภายในกาํหนดเวลาเท่าไร อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.6.8) (6/64/1-122/1) สมดว้ยความหมายของการสั�งงานตามทศันะ
ของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น ศิริชยั ชินะตงักูร ที�ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ การที�ผูบ้งัคบับญัชาหรือหัวหนา้งาน
มอบหมายงานอยา่งใดอยา่งหนึ�งใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือผูร่้วมงานปฏิบติัจดัทาํ ซึ�งอาจมอบหมายหรือสั�งดว้ยวาจา
หรือเป็นลายลกัษณ์อกัษรก็ได ้ U.S. Department of the Air Force ที�ไดก้ล่าวถึงการสั�งงานโดยสรุปไวว้า่ เป็นการ
แจง้ใหผู้ป้ฏิบติังานทราบวา่เขาจะตอ้งทาํอะไร จะตอ้งทาํอยา่งไร ทาํที�ไหน  จะใหเ้ริ�มลงมือทาํเมื�อใด และให้เสร็จ
สิ0นภายในกาํหนดเวลาเท่าไร 

ประกอบดว้ยการสั�งงานประเภทต่างๆ  กล่าวคือ การสั�งงานแบบบงัคบั อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.-) 
(1/63/1-74/_) การสั�งงานแบบขอร้อง อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.V.Z) (3/63/155-213/53) การให้คาํแนะนํา อาทิเช่น 
เนื0อหาที� 8.8.V) (1/63/1-74/8-) การสั�งงานแบบอาสาสมคัร อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.8Y) (1/63/1-74/9Y) สมดว้ย
ทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น เดอะ อินเตอร์เนชั�นแนล ซิตี0  แมเนเจอร์ แอสโซซิเอชั�น (The International 
City Manager’s Association) ไดจ้าํแนกการสั�งงานออกเป็น Y ประเภท ไดแ้ก่ 8) การสั�งงานแบบบงัคบั -) การ
สั�งงานแบบขอร้อง V) การใหค้าํแนะนาํหรือโดยบอกเป็นนยั และ Y) การสั�งงานแบบอาสาสมคัร ดงักล่าวแลว้  อีก
นยัหนึ�งกล่าวคือ การสั�งงานดว้ยวาจา อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.85) (1/63/1-74/=8) การสั�งงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร
อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.88) (1/63/1-74/=_) และ การสั�งงานแบบผสม อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.8Y) (1/63/1-74/9Y) สม
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ดว้ยทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น ประยรู ศรีประสาธน์ ที�ไดจ้าํแนกการสั�งงานออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ  
ได ้ 3  ประเภท ไดแ้ก่ 8) การสั�งงานดว้ยวาจา  -) การสั�งงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ V) การสั�งงานแบบผสม 
ดงักล่าวแลว้   

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่างๆ  กล่าวคือ 8) ผูอ้อกคาํสั�ง -) ผูรั้บคาํสั�ง และ V)การติดต่อสื�อสาร 
อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.Y) (2/63/75-154/35) สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น ธงชยั สันติวงษ ์ที�ได้
กล่าวไวว้า่การสั�งงานนั0นประกอบดว้ยส่วนที�สาํคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) ผูอ้อกคาํสั�ง 2) ผูรั้บคาํสั�ง และ3) การ
ติดต่อสื�อสาร ดงักล่าวแลว้  

ประกอบดว้ยพฤติกรรมของผูรั้บคาํสั�งทั0ง Y แบบ กล่าวคือ ประเภท A  เขา้ใจคาํสั�งและปฏิบติัได้
ถูกตอ้ง อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.V.8) (3/63/155-213/9) ประเภท B ไม่เขา้ใจคาํสั�งแต่ปฏิบติั อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.9.-) 
(9/64/296-483/31) ประเภท C เขา้ใจคาํสั�งแต่ไม่ปฏิบติั อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.=) (1/63/1-74/Y9)  และ ประเภท D 
ไม่เขา้ใจคาํสั�งและไม่ปฏิบติั อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.=.V) (7/64/123-204/28) สมดว้ยทศันะของนกัวชิาการทั0ง อาทิเช่น 
ยทุธนา  พรหมณีที�ไดจ้าํแนกพฤติกรรมของผูรั้บคาํสั�ง จาํแนกออกเป็น 4 แบบ ไดแ้ก่ ประเภท A เขา้ใจคาํสั�งและ
ปฏิบติัไดถู้กตอ้ง ประเภท B ไม่เขา้ใจคาํสั�งแต่ปฏิบติั ประเภท C เขา้ใจคาํสั�งแต่ไม่ปฏิบติัและประเภท D ไม่เขา้ใจ
คาํสั�งและไม่ปฏิบติั  ดงักล่าวแลว้ 

มีกระบวนการสั�งงานอยา่งเป็นขั0นตอน ซึ�งกล่าวโดยสรุปคือ ขั0นการเตรียมการ  ขั0นการดาํเนินการ 
และขั0นการติดตามผล อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Y.Z) (4/63/213-302/32) ซึ�งในการณ์นี0ทา้วสกักเทวราชครั0นถูกเหล่าทวย
เทพทูลวิงวอนปรารถนาจะพบกบัพระเจา้เนมิราชก็ไดพิ้จารณาเห็นประโยชน์ในเรื�องดงักล่าว กล่าวคือเพื�อเป็น
ขวญักาํลงัใจทั0งแก่ฝ่ายพระเจา้เนมิราชและเหล่าทวยเทพ จึงไดต้รัสสั�งมาตลีเทพบุตรผูเ้ชี�ยวชาญชาํนาญในการเป็น
นายสารถีรับ-ส่งให้ไปรับพระเจ้าเนมิราช มาตลีเทพบุตรครั0 นรับคาํสั�งก็ดาํเนินการตระเตียมขบวนรถเพื�อไป
อญัเชิญพระเจา้เนมิราชโดยใชเ้วลาถึงหนึ�งเดือนโดยนบัเวลาอยา่งมนุษย ์ครั0นไดต้ระเตรียมเสร็จแลว้ก็ไดข้บัไปยงั
กรุงมิถิลาทูลเชิญใหพ้ระเจา้เนมิราชทรงขึ0นรถแลว้ขบัไปยงันรกเพื�อพาพระเจา้เนมิราชเที�ยวชมนรกขุมต่างๆ ฝ่าย
ทา้วสกักเทวราชและเหล่าทวยเทพที�ทรงคอยอยูก็่รู้สึกวา่นานเกินควรจึงไดส้ั�งเทพบุตรผูว้อ่งไวไปตาม มาตลีครั0 น
ถูกเร่งให้รีบเดินทางจึงไดแ้สดงขุมนรกทั0งหมดให้พระเจา้เนมิราชทอดพระเนตรให้คราวเดียว และไดข้บัไปยงั
สวรรคเ์พื�อพาพระเจา้เนมิราชเที�ยวชมวมิานของเทพบุตรและเทพธิดาต่างๆ ฝ่ายทา้วสกักเทวราชและเหล่าทวยเทพ
ที�ทรงคอยอยูก็่รู้สึกวา่นานเกินควรจึงไดส้ั�งเทพบุตรผูว้อ่งไวไปตามอีก มาตลีครั0 นถูกเร่งให้รีบเดินทางจึงไดแ้สดง
วมิานของเทพบุตรและเทพธิดาทั0งหมดใหพ้ระเจา้เนมิราชทอดพระเนตรให้คราวเดียว และไดข้บัไปยงัเทวสภาที�
ทา้วสักกเทวราชและเหล่าทวยเทพกาํลงัประชุมกนัอยู่ สมดว้ยทศันะของนักวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น ยุทธนา  
พรหมณี ที�ไดก้ล่าวไวว้า่ โดยสรุปแลว้นั0นกระบวนการสั�งงานนั0นมีขั0นตอนที�สาํคญั  3  ขั0นตอนไดแ้ก่ 8) การ
วางแผนหรือการเตรียมการสั�งงาน 2) การดาํเนินการสั�งงาน  และ 3) การติดตามผลการสั�งงาน  ดงักล่าวแลว้  และ 
American Management Association  ที�ไดก้ล่าวถึงกระบวนการการสั�งงานไว ้6 ขั0นตอน ไดแ้ก่ ขั0นที� 1 เลือกผูรั้บ
คาํสั�ง ขั0นที� 2 ออกคาํสั�ง ขั0นที� 3 ตรวจสอบ ขั0นที� 4 ลงมือปฏิบติั ขั0นที� 5 ติดตามผล และขั0นที� 6 ประเมินผล 
ดงักล่าวแลว้   

ประกอบดว้ยปัญหาหรือขอ้ผิดพลาดในการสั�งงานทั0ง - ประเภท กล่าวคือ  8) ปัญหาเกี�ยวกบัการ
สั�งงานที�เกิดจากผูส้ั�งงาน เช่น การสั�งงานใช้คาํกาํกวมไม่มีความชัดเจน อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.9.-) (9/64/296-
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483/31) ใช้อาํนาจในการสั�งโดยไม่คาํนึงถึงความเป็นไปได้หรือหลกัความถูกตอ้ง อาทิเช่น เนื0 อหาที� 8.8.=) 
(1/63/1-74/Y9) ไม่อยูใ่นความรับผิดชอบของผูรั้บคาํสั�ง อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.85) (2/63/75-154/74) อยูน่อกเหนือ
อาํนาจหรือไม่มีอาํนาจที�จะสั�ง  อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.Z) (2/63/75-154/44) สั�งโดยใชอ้ารมณ์ อาทิเช่น เนื0อหาที� 
8.Z.88) (5/63/303-568/9Z)  ขาดขอ้มูลความรู้ในเรื�องงานที�จะสั�ง อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.-6) (5/63/303-568/868) 
ขาดมโนธรรม เห็นแก่ได ้สั�งโดยไม่คาํนึงถึงผูรั้บคาํสั�ง รับแต่ชอบมอบผิดให้ผูรั้บคาํสั�ง อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.6._) 
(6/64/1-122/41)  ขาดสติปัญญาในการพิจารณาเรื�องต่างๆ ดว้ยเหตุผล อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.=.-) (7/64/123-204/21) 
และ -) ปัญหาเกี�ยวกบัการสั�งงานที�เกิดจากผูรั้บคาํสั�ง เช่น ผูรั้บคาํสั�งไม่เห็นความสําคญัหรือประโยชน์ในการ
ทาํงานที�ถูกสั�งใหท้าํ อาทิเช่น  เนื0อหาที� 8.8._) (1/63/1-74/52) ขาดมโนธรรม เห็นแก่ได ้ไม่คาํนึงถึงวิธีการที�จะให้
บรรลุคาํสั�ง อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.9.Y) (9/64/296-483/44) ผูรั้บคาํสั�งไม่มีความสามารถหรือขาดคุณสมบติัในการ
ทาํงานที�ถูกสั�งใหท้าํ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.85.8-) (1/64/484-814/107) สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิ
เช่น สนั�น เถาชารี ที�ไดจ้าํแนกปัญหาเกี�ยวกบัการสั�งงานไว ้- ประการ ไดแ้ก่ ปัญหาเกี�ยวกบัการสั�งงานที�เกิดจากผู ้
สั�งงานและปัญหาเกี�ยวกบัการสั�งงานที�เกิดจากผูรั้บคาํสั�ง ซึ�งมีรายละเอียดดงัที�กล่าวไวแ้ลว้ในตอนตน้  และประยรู 
ศรีประสาธน์ ที�ไดก้ล่าวถึงขอ้บกพร่องจนอาจถึงขอ้ผิดพลาดของการสั�งการที�พบกนัโดยทั�วไปวา่ มีดงันี0  8) การ
สั�งงานใชค้าํกาํกวมไม่มีความชดัเจน เป็นคาํกวา้งๆ หรือเป็นคาํที�สามารถตีความหมายไดห้ลายอยา่ง -) การสั�งงาน
ที�เกิดจากการตดัสินใจที�ผิดพลาด V) การสั�งงานในเรื�องนั0นๆ ขาดการกาํกบั ติดตาม ควบคุมและประเมินผล Y) 
การสั�งงานนั0นเป็นการกระทาํดว้ยอารมณ์ โดยปราศจากเหตุผล ขอ้เท็จจริงต่างๆ Z) การสั�งงานนั0นถูกเขียนเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรดว้ยลายมือผูส้ั�งงานทาํใหย้ากแก่การอ่านทาํความเขา้ใจ และ 6) งานที�สั�งนั0นมีอยา่งเดียวแต่มีผูส้ั�งงาน
หลายคน ดงักล่าวแลว้ 

I) ความแตกต่างกันระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการสั�งงานและองค์
ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัการสั�งงาน มดีงันี  

เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการสั�งงานโดยจุดมุ่งหมายแลว้จะมุ่งกล่าวถึงการ
สั�งงานที�ประกอบด้วยหลกัเหตุและผล กล่าวคือปราศจากอคติทั0 ง Y ประการ ซึ� งการสั�งงานด้วยอคตินั0นจะ
ก่อให้เกิดปัญหาตามมา กล่าวคือ อารมณ์รัก อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.9.V) (9/64/296-483/41) อารมณ์โกรธ อาทิเช่น  
เนื0อหาที� 8.9.Z) (9/64/296-483/63) อารมณ์หลง อาทิเช่น  เนื0อหาที� 8.Z.8Y) (5/63/303-568/8-5) และอารมณ์กลวั 
อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.6) (1/63/1-74/Y=)  

อีกนยัหนึ�งที�เป็นจุดมุ่งหมายหลกัของพระพุทธองคที์�ไดต้รัสแสดงมหานิบาตชาดก ก็คือ มุ่งที�จะ
ตรัสสอนให้ชาวโลกทั0งหลายนั0นไดท้าํกรรมดี อนัหมายถึง การกระทาํต่างๆ รวมถึงงานหรือการงานที�ดีมีความ
ถูกตอ้งชอบธรรม ซึ�งในหวัขอ้เกี�ยวกบัการสั�งงานนี0อาจสรุปออกเป็น V ส่วน คือ 8) ผูส้ั�งงาน  -) ผูรั้บคาํสั�ง และ V) 
งานที�สั�งให้ปฏิบัติ   เมื�อผูส้ั�งงานที�มีพฤติกรรมทางกายวาจาและใจที�ดี ดาํเนินการต่างๆ ตามหลกัการของการ
สั�งงานที�ดี เช่น ใชถ้อ้ยคาํที�ชดัเจนให้ผูรั้บคาํสั�งเขา้ใจตรงกนั  สั�งโดยใชเ้หตุและผล  มีความรู้ในเรื�องงานที�จะสั�ง  
ไม่สั�งงานเพราะเห็นแก่ไดห้รือขาดมโนธรรม เอาใจเขามาใส่ใจเรา  พิจารณาอยา่งรอบครอบดว้ยสติปัญญาแลว้จึง
สั�ง เป็นตน้   ทาํการสั�งงานแก่ผูรั้บคาํสั�งที�มีพฤติกรรมทางกายวาจาและใจที�ดี มีคุณสมบติัที�จะปฏิบติังานต่างๆ ให้
ดาํเนินไปดว้ยดี เช่น เห็นความสาํคญัหรือประโยชน์ในการทาํงานที�ถูกสั�งให้ทาํ ไม่ปฏิบติัเพราะเห็นแก่ไดห้รือ
ขาดมโนธรรม เอาใจเขามาใส่ใจเรา  มีความรู้ความสามารถในงานที�ถูกสั�งให้ทาํ เป็นตน้ ให้ปฏิบติังานที�ดี เช่น 



 

 

1111 
 

เป็นงานที�สุจริตไม่ผิดกฎหมายบ้านเมือง ศีลธรรมหรือก่ออนัตรายให้แก่คนสัตวห์รือสิ�งแวดลอ้ม เป็นงานที�
เป็นไปไดที้�ผูรั้บคาํสั�งจะทาํให้สาํเร็จ เป็นงานที�สั�งอยู่ในความรับผิดชอบของผูรั้บคาํสั�ง เป็นงานที�อยู่ในอาํนาจ
ของผูส้ั�งงาน เป็นตน้ หากทั0ง V ส่วนเหล่านี0 ประสานสัมพนัธ์ความดีกนัอยา่งสมดุลก็สามารถที�จะทาํให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์ารที�ตั0งไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี  ซึ� งจะเห็นตวัอย่างไดจ้ากเนมิราชชาดกที�มีพระเจา้เนมิราชเป็นผู ้
สั�งงานที�ดี มีขา้ราชบริพารและชาวกรุงมิถิลาเป็นผูรั้บคาํสั�งที�ดี ร่วมกนัปฏิบติังานที�ดีมีการแบ่งปันกนัช่วยเหลือกนั
เป็นตน้ ก็สามารถทาํให้องคก์ารระดบัประเทศหรือระหวา่งประเทศมีความสันติสุขกนัถว้นหนา้ แมสิ้0นชีวิตไปก็
ไปบงัเกิดในสุคติภพไม่มีใครไปบงัเกิดในทุคติภพ นรกเป็นดุจวา่งเปล่าส่วนสวรรคเ์ต็มไปดว้ยเหล่าเทพบุตรและ
เทพธิดาทั0 งหลาย อาทิเช่น  เนื0อหาที� 8.Y.V) (4/63/213-302/9) แต่ในทางตรงกันขา้มหากทั0ง V ส่วนเหล่านี0 ไม่
ประสานสัมพนัธ์ความดีกัน จะขาดความดีไปทั0 ง V ส่วน  - ส่วน หรือส่วนเดียวก็ไม่อาจที�จะทําให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์ารที�ตั0งไวโ้ดยสมบูรณ์  ซึ� งจะเห็นตวัอยา่งไดจ้ากจนัทกุมารชาดกที�มีพระเจา้เอกราชเป็นผู ้
สั�งงานที�ไม่ดี มีกณัฑหาลพราหมณ์เป็นผูรั้บคาํสั�งที�ไม่ดี และยงัไดป้ฏิบติังานที�ไม่ดี กล่าวคือ การจบัคนและสัตว์
ทั0งหลายมาฆ่าเพื�อบูชายญั จนเกิดความเดือนร้อนวุน่วายกนัทั�วทั0งองคก์ารหรือประเทศ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.=.-) 
(7/64/123-204/21) 

�.I การตดิต่อสื�อสารและการประชาสัมพนัธ์  
8)  เนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัการตดิต่อสื�อสารและการประชาสัมพนัธ์  
8.8) เนื0อหาของเตมิยชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการติดต่อสื�อสารและการประชาสัมพนัธ์ปรากฏ

อยู ่8- เนื0อหาไดแ้ก่  8.8.8) เนื0อหาที�ชาวกรุงพาราณสีไดพ้ากนัไปประชุมเพื�อกราบทูลให้พระเจา้กาสิกราชทรง
ปรารถนาพระโอรสที�หนา้พระราชนิเวศน์ครั0นถูกพระเจา้กาสิกราชตรัสถามถึงสาเหตุที�มาประชุมกนัก็ไดก้ราบทูล
ให้ทรงรับทราบ พระเจา้กาสิกราชครั0 นทรงทราบแลว้ก็ทรงตดัสินพระหฤทยักระทาํตามความประสงค์ของ
ชาวกรุงพาราณสีโดยไดต้รัสสั�งให้พระสนมหนึ�งหมื�อหกพนัคนและพระนางจนัทาเทวีไดท้าํการปรารถนาบุตร 
(1/63/1-74/6) 8.8.-) เนื0อหาที�ทา้วสกักเทวราชไดท้รงรับทราบวา่พระนางจนัทาเทวีไดท้าํการปรารถนาบุตร จึงได้
ไปตรัสแนะนาํให้พระโพธิสัตวน์ั0นไปบงัเกิดในพระครรภ ์และเหล่าเทวบุตรประมาณ Z55 องคใ์ห้ไปบงัเกิดใน
ครรภ์ของภริยาอมาตยท์ั0งหลาย พระโพธิสัตวแ์ละเหล่าเทวบุตรครั0 นรับทราบแลว้ก็ไดด้าํเนินการทนัที (1/63/1-
74/12) 8.8.V) เนื0อหาที�พระนางจนัทาเทวีครั0 นทรงทราบวา่พระนางตั0งครรภก็์ไดทู้ลแจง้ให้พระเจา้กาสิกราชทรง
ทราบ พระเจา้กาสิกราชจึงไดท้รงประทานเครื�องบริหารครรภ ์ครั0 นครบกาํหนด 85 เดือนพระนางจนัทาเทวีก็ได้
ประสูติพระโอรส พระเจา้กาสิกราชจึงไดท้รงประทานนางนมจาํนวนถึง 6Y คนให้ดูแล และตรัสให้เหล่าอมาตย์
ไปตรวจดูเด็กที�เกิดในวนัเดียวกนักบัพระเตมิยกุมาร อมาตยเ์หล่านั0นครั0 นพบวา่มีเด็กจาํนวน Z55 คนเกิดในเหล่า
ตระกลูอมาตยก็์มากราบทูลใหท้รงทราบ (1/63/1-74/89) 8.8.Y) เนื0อหาที�พวกนางนมทั0งหลายครั0 นเห็นอาการของ
พระเตมิยกุมารราวกบัคนพิการก็ไดทู้ลให้พระนางจนัทาเทวีให้ทรงทราบ และพระนางจนัทาเทวจึีงกราบทูลแก่
พระเจา้กาสิกราชให้ทรงทราบต่อไป พระเจา้กาสิกราชก็ไดป้รึกษากนักบัคณะ พรามหณ์ถึงเรื�องดงักล่าว ครั0 น
คณะพรามหณ์ไดก้ราบทูลเสนอใหท้าํการทดสอบดว้ยวธีิต่างๆ ก็ตรัสสั�งใหพ้วกนางนมทั0งหลายไปดาํเนินการนั0น 
(1/63/1-74/VZ) 8.8.Z) เนื0อหาที�พวกนางนมทั0งหลายครั0 นทาํการทดสอบพระเตมิยกุมารดว้ยวิธีการต่างๆ ก็ไม่อาจ
จบัพิรุทธ์ไดจึ้งกราบทูลแก่พระเจา้กาสิกราช พระเจา้กาสิกราชไดต้รัสเรียกคณะพราหมณ์มาปรึกษาและเทา้ความ
ถึงคาํที�คณะพราหมณ์ไดพ้ยากรณ์ไวเ้มื�อตอนประสูติ คณะพราหมณ์กลวัต่อพระอาชญาและการสูญเสียลาภยศจึง
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ไดเ้ท็จทูลวา่พระเตมิยกุมารเป็นกาลกรรณีถา้อยูใ่นพระราชวงัอนัตรายต่างๆจกัเกิดขึ0นจึงขอให้รีบนาํไปประหาร
ชีวติ พระเจา้กาสิกราชทรงกลวัภยนัตราย จึงโปรดใหด้าํเนินการตามนั0น (1/63/1-74/45) 8.8.6) เนื0อหาที�พระเจา้กา
สิกราชไดต้รัสใหน้ายสุนนัทสารถีจดัเตรียมเทียมรถอวมงคลดว้ยมา้อวมงคลแลว้อุม้พระเตมิยกมุารนอนบนรถ นาํ
ออกทางประตูทิศตะวนัตก ประกาศให้คนทั0งหลายรับรู้วา่ เป็นคนกาลกรรณีจึงไดน้าํไปประหารชีวิต แลว้พาไป
ยงัป่าชา้ผีดิบขุดหลุมแลว้ใส่พระเตมิยกุมารลงไปทุบที�พระเศียรให้สิ0นพระชนม์ (1/63/1-74/51) 8.8.=) เนื0อหาที�
พระนางจนัทาเทวทีรงมั�นพระหฤทยัวา่พระเตมิยกุมารเป็นผูมี้สติปัญญาและพระวรกายสมบูรณ์แข็งแรงแต่แกลง้
ทาํตนให้เป็นผูพิ้การจึงทรงพิไรรํ� าตรัสวิงวอนขอให้พระเตมิยกุมารแสดงตัวตนที�แท้จริงออกมาเพื�อจะได้
ครองราชยแ์ละไม่ตอ้งถูกประหารชีวิต แต่พระเตมิยกุมารไม่มีความตอ้งการดว้ยราชสมบติัดว้ยทรงทราบวา่เป็น
เหตุใหก่้ออกศุลกรรมต่างๆ จึงยงัคงปฏิบติัเป็นคนพิการตามที�นางเทพธิดาไดแ้นะนาํต่อไป (1/63/1-74/52) 1.8._) 
เนื0อหาที�ท้าวสักกเทวราชได้ทรงรับทราบว่าพระเตมิยกุมารทรงตอ้งการจะประดับพระองค์ จึงได้ตรัสเรียก
วสิสุกรรมเทพบุตรใหไ้ปดาํเนินการประดบัตกแต่งพระเตมิยกมุารดว้ยอาภรณ์ทิพย ์วสิสุกรรมเทพบุตรจึงไดไ้ปหา
พระเตมิยกุมารแลว้ทาํการประดบัตกแต่งพระเตมิยกุมารเป็นราวกบัทา้วสักกเทวราช ฝ่ายนายสุนนัสารถีครั0 นได้
พบกบัพระเตมิยกุมารก็จาํไม่ได ้พระเตมิยกุมารจึงไดแ้สดงธรรมแก่นายสุนนัทสารถีและตรัสเล่าความเป็นจริง
ทั0งหมดให้รับรู้ พร้อมกนันั0นก็ให้กลบัไปทูลแจง้ความแก่พระเจา้กาสิกราชและพระนางจนัทาเทวีให้ทรงทราบ
ดว้ย (1/63/1-74/57) 8.8.9) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชนั0นครั0 นทราบพระประสงคข์องพระเตมิยกุมารที�จะทรงจะ
ผนวชก็ไดต้รัสใหพ้ระวสิสุกรรมเทพบุตรนั0นไปเนรมิตสมณบริขาร สถานที�พกัอาศยั สถานที�ปฏิบติัธรรม รวมถึง
สิ�งอุปโภคบริโภคต่างๆ ถวายแก่พระเตมิยกมุาร พระวิสสุกรรมเทพบุตรครั0 นไดด้าํเนินการสิ�งต่างๆเสร็จแลว้ก็ได้
เขียนอกัษรบอกไวเ้ป็นตน้วา่ หากใครมีความสมคัรใจประสงคจ์ะบวชก็ใหถื้อเอาบริขารเหล่านี0บวชและใชส้อยสิ�ง
ต่างๆ ตามปรารถนาเถิด (1/63/1-74/_-) 8.8.85) เนื0อหาที�พระนางจนัทาเทวคีรั0นไดท้รงทราบความจริงก็ไดพ้านาย
สุนนัทสารถีไปเฝ้าพระเจา้กาสิกราชเพื�อทูลให้ทรงทราบ  พระเจา้กาสิกราชครั0 นทรงทราบความจริงต่างๆ แลว้ก็
ไดต้รัสสั�งให้ขา้ราชบริพารจดัเตรียมขบวนเดินทางแลว้เสด็จไปยงัสถานที�อยู่ของพระเตมิยราชฤๅษี ครั0 นไปถึง
แลว้ก็ไดท้รงทาํการสนทนากบัพระเตมิยราชฤๅษีและตรัสเชิญเสด็จกลบัไปครองราชย ์(1/63/1-74/_Z) 8.8.88) 
เนื0อหาที�พระเจา้กาสิกราชครั0นสดบัพระธรรมจากพระเตมิยราชฤๅษีแลว้ก็เกิดความเลื�อมใส่ทรงประสงคจ์ะผนวช
จึงตรัสให้ประกาศแก่ชาวกรุงพาราณสีทั0งหลายวา่ หากใครสมคัรใจตอ้งการจะบวชในสํานักของพระเตมิยราช
ฤๅษีก็ใหบ้วชเถิด และใหจ้ารึกอกัษรไวที้�เสาพระโรงประกาศวา่หากผูใ้ดมีความตอ้งการสมบติัทั0งหลายซึ� งมีอยูใ่น
ที�นั0นๆ ก็จงขนเอาไปตามตอ้งการเถิด ครั0 นชาวกรุงพาราณสีทั0งหลายไดท้ราบต่างก็พากนัออกบวชตามพระเตมิย
ราชฤๅษีจนกลายเป็นเมืองร้าง คงเหลืออยูแ่ต่เพียงนกัเลงสุราไม่กี�คน (1/63/1-74/9Y) 8.8.8-) เนื0อหาที�พระเตมิยรา
ฤๅษีนั0นสามารถที�รับรู้วาระจิตของผูที้�เขา้มาบวชแลว้นั�งอยูท่่ามกลางอากาศทาํการสั�งสอนจนสามารถบรรลุฌาน
ยงัอภิญญาและสมาบติัใหเ้กิดขึ0นกนัทุกคน ครั0นต่อมาเมื�อพระราชาประเทศใกลเ้คียงพร้อมทั0งบริวารยกกองทพัมา
เพื�อหวงัจะยึดเอาราชสมบติั พระเตมิยราชฤๅษีก็ไดแ้สดงธรรมให้ทรงสดบัจนทาํให้พระราชาเหล่านั0นเกิดความ
เลื�อมใส่ไดพ้าบริวารของตนออกผนวชตามจนหมด (1/63/1-74/85Y) 

8.-) เนื0อหาของมหาชนกชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการติดต่อสื�อสารและการประชาสัมพนัธ์ 
ปรากฏอยู ่ 8Y  เนื0อหาไดแ้ก่ 8.-.8) เนื0อหาที�พระเจา้อริฐชนกถูกอมาตยค์นสนิทเท็จทูลยยุงวา่พระโปลชนกนั0นคิด
จะลอบปลงพระชนม์แลว้ชิงเอาพระราชสมบติั มิไดท้รงพิจารณาให้ดีจึงไดต้รัสสั�งให้ปลดพระอนุชาออกจาก
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ตาํแหน่งและใหคุ้มขงัไว ้(2/63/75-154/4) 8.-.-) เนื0อหาที�พระโปลชนกครั0นไดย้กกองทพัมาลอ้มพระนครก็ไดส่้ง
สาสน์ไปถึงพระเชษฐาใหท้รงตดัสินพระหฤทยัวา่จะทรงสละราชสมบติัหรือจะรบกนั พระเจา้อริฐชนกทรงตดัสิน
พระหฤทยัที�จะออกรบไดต้รัสสั�งให้พระมเหสีรักษาพระครรภไ์ว ้หากวา่พระองคเ์กิดพลาดพลั0งในสนามรบก็ให้
หนีเอาตวัรอดอยา่ใหใ้ครๆ จบัได ้(2/63/75-154/10) 8.-.V) เนื0อหาที�เหล่าอมาตยไ์ดทู้ลถามพระเจา้โปลชนกผูก้าํลงั
ประชวรหนกัใกลส้วรรคตถึงผูที้�จะมาสืบทอดราชสมบติั พระเจา้โปลชนกก็ไดก้าํหนดคุณสมบติัต่างๆของผูที้�จะ
มาสืบทอดราชสมบติัแลว้ตรัสสั�งให้ดาํเนินการสรรหาบุคคลที�มีคุณสมบติัดงักล่าวมาดาํรงตาํแหน่งภายหลงัแต่
สวรรคตแลว้(2/63/75-154/35) 8.-.Y) เนื0อหาที�พระนางสีวลีราชธิดาไดท้าํการทดสอบผูที้�จะมาเป็นพระสวามีมี
เสนาบดีเป็นตน้ โดยการสั�งใหร้าชบุรุษคนหนึ�งไปแจง้แก่บุคคลนั0นๆ วา่พระนางรับสั�งเรียกใหม้าเฝ้า  คนทั0งหลาย
เวน้พระมหาชนกครั0 นไดรั้บทราบแลว้ก็รีบมาเฝ้าทนัที พระนางจึงไม่โปรดและตรัสให้ขบัไล่ไป ส่วนพระมหา
ชนกแมร้าชบุรุษจะทูลเร่งให้มาเฝ้าพระนางอยา่งไรก็ทรงทาํเหมือนกบัวา่ไม่ทรงไดย้ินเสด็จเที�ยวชมปราสาทมา
ลาํดบั ฝ่ายพระนางสีวลีราชธิดาก็ทรงทราบวา่พระมหาชนกเป็นบณัฑิตมีอธัยาศยัใหญ่จึงไดเ้สด็จมาถวายให้เกี�ยว
พระกร (2/63/75-154/44) 8.-.Z) เนื0อหาที�พระมหาชนกครั0นเสด็จครองราชยแ์ลว้ก็ไดต้รัสสั�งใหส้ร้างศาลาโรงทาน 
6 หลงั แลว้ทาํบุญต่างๆ มีทานเป็นตน้ และตรัสสั�งให้ราชบุรุษไปรับพระมารดาและอุทิจจพราหมณ์มาแต่กาลจมั
ปากนคร (2/63/75-154/46) 1.-.6) เนื0อหาที�พระมหาชนกครั0นสามารถแกปั้ญหาที�พระเจา้โปลชนกไดท้รงตั0งไวไ้ด้
หมดทุกขอ้ มหาชนชาวกรุงมิถิลาต่างก็พากนัโห่ร้องเซ็งแซ่ถวายสาธุการสรรเสริญพระปัญญาให้รับทราบกนัทั�ว
กรุง มหาชนชาวกรุงมิถิลาทั0งสิ0นต่างก็เอิกเกริกกนัขึ0นเพื�อจะไดเ้ห็นพระองค ์จึงไดข้วนขวายนาํเครื�องบรรณาการ
มากมายมาถวาย (2/63/75-154/49) 8.-.=) เนื0อหาที�พระมหาชนกตรัสสั�งให้นายอุทยานบาลให้ตกแต่งอุทยานให้ดี
เพื�อที�จะไดเ้สด็จไปพกัผอ่นเมื�อวา่งจากราชกิจ นายอุทยานบาลครั0นดาํเนินการตามรับสั�งเสร็จแลว้ก็ไดก้ราบทูลให้
ทรงทราบ พระมหาชนกจึงไดเ้สด็จไปยงัพระอุทยานและทรงประสบเขา้กบัเหตุการณ์เกี�ยวกบัตน้มะม่วง ทรงได้
นาํมาพิจารณาจนเกิดปัญญาปรารถนาที�จะสละราชสมบติัแลว้เสด็จออกผนวชจึงไดต้รัสสั�งให้เหล่าเสนาอมาตย์
ปฏิบติัราชกิจแทนและห้ามมิให้คนอื�นๆ เขา้เฝ้าเวน้แต่ผูรั้บใชที้�นาํเครื�องอุปโภคบริโภคมาให้เพียงคนเท่านั0น 
(2/63/75-154/55) 8.-._) เนื0อหาที�พระมหาชนกครั0 นทรงไม่ทรงออกวา่ราชการ ไม่ทรงทาํกิจที�เคยทาํ ทรงเก็บตวั
ปฏิบติัสมณธรรมอยูแ่ต่บนปราสาทอยูถึ่งสี�เดือน ข่าวดงักล่าวก็ไปกระจายไปทั�วกรุงมิถิลา  มหาชนชาวกรุงมิถิลา
ก็ไดพ้ากนัมารวมตวัที�หนา้พระราชนิเวศน์สอบถามความเป็นไปต่างๆ (2/63/75-154/64) 8.-.9) เนื0อหาที�พระนางสี
วลีราชเทวคีรั0นไม่ทอดพระเนตรเห็นพระมหาชนกถึงสี�เดือนจึงไดต้รัสสั�งให้หญิงคนสนิททั0งเจ็ดร้อยตกแต่งกาย
ดว้ยเครื�องประดับต่างๆ แสดงมารยาสตรี ขบัร้องอย่างสตรีเป็นตน้เพื�อพยายามผูกมดัพระมหาชนกไวใ้นราช
สมบัติ ส่วนพระองค์ก็ทรงประดับตกแต่งพระองค์พาหญิงเหล่านั0 นขึ0 นสู่ปราสาทเพื�อเข้าเฝ้าพระมหาชนก 
(2/63/75-154/70) 8.-.85) เนื0อหาที�พระมหาชนกครั0 นทรงปลงพระเกศาและพระมสัสุอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิต
เสด็จลงจากปราสาทมุ่งหนา้พระราชดาํเนินไปยงัป่าใหญ่แลว้ ข่าวดงักล่าวก็ไปกระจายไปทั�วกรุงมิถิลา มหาชน
ชาวกรุงมิถิลาทั0งสิ0นต่างก็พากนัเอิกเกริกโกลาหลและออกตามเสด็จดว้ยพระนางสีวลีราชเทวีเพื�อทูลเชิญพระมหา
ชนกให้เสด็จกลบั (2/63/75-154/71) 8.-.88) เนื0อหาที�พระมหาชนกยงัคงเสด็จพระราชดาํเนินมุ่งหนา้ต่อไปยงัป่า
ใหญ่แมจ้ะถูกพระนางสีวลีราชเทวพีร้อมทั0งขา้ราชบริพารต่างพากนัทูลขอร้องใหเ้สด็จกลบัพระนคร ฝ่ายพระนาง
สีวลีราชเทวจึีงไดคิ้ดอุบายลวงพระมหาชนกโดยตรัสสั�งใหเ้หล่าเสนาอมาตยท์ั0งหลายแสดงละครเหมือนกบัวา่ไฟ
ไหมพ้ระนครหรือโจรปลน้พระนครเป็นตน้แลว้ทูลแจง้ข่าวดงักล่าวแก่พระมหาชนก แต่พระมหาชนกทรงพิจาณา
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ดว้ยปัญญาจึงทราบวา่เรื�องดงักล่าวไม่ไดเ้กิดขึ0นจริงแต่อยา่งใด (2/63/75-154/74) 8.-.8-) เนื0อหาที�พระนารทดาบส
และพระมิคาชินดาบสครั0นไดท้ราบถึงเหตุการณ์ที�พระมหาชนกถูกราชบริษทัติดตามไม่อาจจะตรัสให้กลบัไปได้
จึงไดม้าแสดงตนถวายโอวาทแก่พระมหาชนกให้ทรงสดบัเพื�อเป็นแนวทางในการนาํไปปฏิบติัต่อไป (2/63/75-
154/90) 8.-.8V) เนื0อหาที�พระมหาชนกไดต้รัสกบัพระนางสีวลีราชเทวีถึงการที�พระองคน์ั0นสละราชสมบติัแลว้
และชาวพระนครทั0งหลายจะอภิเษกให้พระทีฆาวรุาชกุมารผูมี้ความสามารถเป็นพระราชาแทนพระองค ์และได้
ตรัสอธิบายให้พระนางสีวลีราชเทวีไดรั้บทราบถึงเหตุผลของพระองค์ที�จะผนวช ไม่ตอ้งการจะดาํรงพระชนม์
อยา่งฆราวาสอีกต่อไป โดยยกตวัอยา่ง กอ้นเนื0อที�สุนขัทิ0ง กาํไลมือของนางกุมาริกา และช่างศรเล็งลูกศร เป็นตน้
มาอธิบายประกอบ (2/63/75-154/91) 8.-.8Y) เนื0อหาที�พระนางสีวลีครั0 นไม่อาจจะให้พระมหาชนกเสด็จกลบัไดก็้
ทรงพิจารณาถึงพระดาํรัสของพระมหาชนกที�ไดต้รัสแนะนาํไวจึ้งสามารถที�จะบรรเทาความเศร้าโศกได ้ตรัสสั�ง
ให้ขา้ราชบริพารทั0งหลายสร้างเจดียท์ั0 งหลายในที�ที�พระมหาสัตวต์รัสกบัช่างศรเป็นตน้ บูชาดว้ยของหอมและ
ดอกไมเ้ป็นตน้ และทรงกระทาํการราชาภิเษกแก่พระราชโอรสแลว้เสด็จออกผนวชประทบัอยู ่ณ อุทยานอมัพวนั 
บาํเพ็ญสมณธรรมจนสามารถบรรลุฌานอภิญญาและสมาบัติ ครั0 นสวรรคตแลว้ก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลก
เช่นเดียวกบัพระมหาชนก (2/63/75-154/99) 

8.V) เนื0อหาของสุวรรณสามชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการติดต่อสื�อสารและการประชาสัมพนัธ์
ปรากฏอยู ่ 88  เนื0อหาไดแ้ก่ 8.V.8) เนื0อหาที�ตระกลูนายพรานสองตระกลูไดติ้ดต่อทาํกติกากนัวา่หากฝ่ายใดมีบุตร
อีกฝ่ายเป็นธิดาจะให้แต่งงานกนั ครั0 นต่อมาเมื�อเป็นดงันั0นจึงไดใ้ห้บุตรธิดาของพวกตนแต่งงานกนั แต่บุตรและ
ธิดาของพวกเขากล่าวคือทุกุลกุมารและปาริกากุมารีจุติจากพรหมโลก จึงไม่มีความต้องการดาํรงชีวิตแบบ
ฆราวาสเที�ยวล่าฆ่าสัตวท์าํปาณาติบาต ไม่ทาํแมแ้ต่การขายเนื0อที�ผูอื้�นฆ่า จึงไดแ้จง้แก่บิดามารดาของพวกตนถึง
การที�พวกตนตอ้งการจะบวช บิดามารดาเหล่านั0นก็จาํตอ้งอนุญาต (3/63/155-213/3) 8.V.-) เนื0อหาที�ท้าวสักก
เทวราชนั0นครั0 นทราบพระประสงค์ของทุกุลกุมารและปาริกากุมารีที�จะทรงจะบวชก็ตรัสสั�งให้พระวิสสุกรรม
เทพบุตรนั0นไปเนรมิตสมณบริขาร สถานที�พกัอาศยั สถานที�ปฏิบติัธรรม รวมถึงสิ�งอุปโภคบริโภคต่างๆ ถวายแก่
พระเตมิยกุมาร พระวิสสุกรรมเทพบุตรครั0 นไดด้าํเนินการสิ�งต่างๆ เสร็จแลว้ก็ไดเ้ขียนอกัษรบอกไวเ้ป็นตน้ว่า 
หากใครมีความสมคัรใจประสงค์จะบวชก็ให้ถือเอาบริขารเหล่านี0 บวชและใชส้อยสิ�งต่างๆ ตามปรารถนาเถิด 
(3/63/155-213/9) 8.V.V) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชนั0นครั0 นทราบวา่อนัตรายจะเกิดแก่พระทุกุลดาบสและพระปา
ริกาดาปสินีจนทาํให้ตาบอดทั0งสองขา้งจึงไดม้าแจง้ให้ท่านทั0งสองทาํการปรารถนาบุตร โดยที�พระองค์จกัใช้
เทวฤทธิ� ช่วยอีกทางหนึ�ง พระทุกลุดาบสและพระปาริกาดาปสินีก็ไดด้าํเนินการตามนั0น (3/63/155-213/20) 8.V.Y) 
เนื0อหาที�แพทยซึ์�งเป็นพระทุกลูดาบสในอดีตชาติไดเ้ยียวยาเศรษฐีคนหนึ�งผูเ้ป็นโรคตาจนหายเป็นปกติแต่เศรษฐี
คนนั0นกลบัไม่ยอมจ่ายค่าเยยีวยาใหจึ้งโกรธกลบัไปบอกแก่ภริยาซึ� งเป็นพระปาริการดาปสินีในอดีตชาติให้ทราบ 
ฝ่ายภริยาก็เกิดความโกรธเช่นกนัจึงไดบ้อกกบัแพทยผ์ูเ้ป็นสามีให้ประกอบยาพิษที�ทาํลายดวงตาแลว้หลอกให้
เศรษฐีคนนั0นหยอด แพทยผ์ูเ้ป็นสามีก็ได้ทาํดังนั0นจนทาํให้ตาของเศรษฐีคนนั0นบอดทั0 งสองขา้ง (3/63/155-
213/27) 8.V.Z) เนื0 อหาที�พระสุวรรณสามครั0 นทราบว่าพระทุกุลดาบสและพระปาริกาดาปสินีไม่กลับยงัมา
อาศรมบทตามเวลาจึงไดอ้อกไปตามจนพบกบัท่านทั0งสองที�ถูกพิษงูจนตาบอดทั0งสองขา้ง ถูกท่านทั0งสองห้าม
ไม่ใหเ้ขา้ไปยงัที�พวกท่านยนือยูเ่พราะมีงูพิษจึงไดใ้ชไ้มเ้ทา้ยื�นใหท่้านทั0งสองจบัที�ปลายไมเ้ทา้แลว้พามายงัอาศรม 
แสดงอาการร้องไห้และหัวเราะครั0 นถูกท่านทั0งสองถามก็ไดต้อบวา่ที�ร้องไห้เพราะตาของท่านทั0งสองบอดแต่ยงั
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หนุ่ม ส่วนที�หวัเราะเพราะจกัไดมี้โอกาสบาํรุงเลี0ยงดูท่านทั0งสองตอบแทน (3/63/155-213/30) 8.V.6) เนื0อหาที�พระ
เจา้ปิลยกัขราชมีความมวัเมาในวยัหนุ่มมีกาํลงัเรี�ยวแรง ศิลปะการยิงธนูของตน และการเที�ยวล่าฆ่าสัตว ์จึงไดทู้ล
ใหพ้ระมารดารับผิดชอบดูแลหนา้ที�ในบริหารกิจการบา้นเมืองแทนพระองค ์แลว้ก็เสด็จออกประพาสป่าเที�ยวล่า
ฆ่าสัตวด์ว้ยพระองคเ์อง(3/63/155-213/34) 8.V.=) เนื0อหาที�พระสุวรรณสามครั0 นตนเองถูกพระเจา้ปิลยกัขราชยิง
ดว้ยศรอาบยาพิษก็เรียกหาผูท้าํร้ายตนเอง ฝ่ายพระเจา้ปิลยกัขราชจึงไดท้รงแสดงพระองค์ให้เห็นและครั0 นแจง้
ความเกี�ยวกบัพระองคใ์ห้พระสุวรรณสามไดรั้บทราบแลว้ก็ไดต้รัสถามความเกี�ยวกบัพระสุวรรณสามบา้ง พระ
สุวรรณสามจึงทูลเล่าประวติัของตนให้ทรงสดบัพร้อมทั0งทูลออ้นวอนให้พระเจา้ปิลยกัขราชไดช่้วยดูแลเลี0ยงดู
บิดาและมารดาของตนภายหลงัจากที�ตนไดต้ายไปแลว้ดว้ย (3/63/155-213/46) 8.V._) เนื0อหาที�นางเทพธิดาพสุ
นธรีครั0นทราบวา่พระสุวรรณสามถูกพระเจา้ปิลยกัขราชยิงดว้ยศรอาบยาพิษถึงแก่วิสัญญีภาพไป และพระเจา้ปิล
ยกัขราชก็ทรงทุกข์โทมนัสไม่อาจจะทาํพระหฤทยัได ้หากตนเองไม่ไปแนะนาํถึงแนวทางที�ทรงควรจะปฏิบติั
ต่อไปพระเจา้ปิลยกัขราชจะตอ้งโทมนสัจนพระหฤทยัแตกสลายสิ0นพระชนมไ์ปในที�นั0น แมพ้ระทุกุลดาบสและ
พระปาริกาดาปสินีก็จะตอ้งตายเพราะไร้อาหาร จึงไดไ้ปทูลแนะนาํถึงสิ�งที�ทรงควรกระทาํต่อไป ฝ่าย(3/63/155-
213/59) 8.V.9) เนื0อหาที�พระเจ้าปิลยกัขราชครั0 นได้รับคาํแนะนําจากนางเทพธิดาพสุนธรีก็ได้เดินทางไปยงั
อาศรมบทของพระทุกุลดาบสและพระปาริกาดาปสินีและไดแ้นะนาํพระองค์เองให้รู้จกั พร้อมกบัแจง้ความที�
พระองคท์าํร้ายพระสุวรรณสามใหรั้บทราบ ท่านทั0งสองจึงไดทู้ลขอร้องใหพ้ระเจา้ปิลยกัขราชไดพ้าพวกตนไปยงั
สถานที�ที�พระสุวรรณสามนอนสลบอยู ่พระเจา้ปิลยกัขราชแมไ้ม่ทรงปรารถนาเพราะเกรงวา่จะทาํให้ท่านทั0งสอง
เกิดความทุกขโ์ทมนสัหนกัขึ0นไปอีกก็ไดท้รงอนุโลมตาม (3/63/155-213/77) 8.V.85) เนื0อหาที�พระเจา้ปิลยกัขราช
ทรงโทมนสัเสียพระหฤทยัเป็นอนัมากจึงทรงสาํคญัผิดวา่พระสุวรรณสามไดต้ายแลว้ จึงไดต้รัสแจง้แก่พระทุกุล
ดาบสและพระปาริกาดาปสินีตามที�ทรงเขา้พระหฤทยันั0น  พระดาบสและพระดาปสินีทั0งสองครั0 นรับทราบก็
ไดรั้บความเศร้าโศกเสียใจเป็นอนัมาก แต่ภายหลงัไดม้าถึงที�อยูข่องพระสุวรรณสามจึงไดรู้้ความจริงวา่ยงัไม่ตาย 
และไดท้าํสจัจกิริยาเพื�อให้พระสุวรรณสามฟื0 นคืนเป็นปกติ (3/63/155-213/79) 8.V.88) เนื0อหาที�พระสุวรรณสาม
ครั0นหายเป็นปกติแลว้ก็ไดแ้สดงธรรมจริยา 85 ประการแก่พระเจา้ปิลยกัขราช พระเจา้ปิลยกัขราชก็ทรงเกิดความ
เลื�อมใสในพระสุวรรณสามจึงไดข้อขมาโทษและลากลบัไปยงับา้นเมืองของพระองคด์าํรงอยูใ่นโอวาทของพระ
สุวรรณสามครั0นสิ0นพระชนมก็์ไดบ้งัเกิดในเทวโลก (3/63/155-213/83) 

8.Y) เนื0อหาของเนมิราชชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการติดต่อสื�อสารและการประชาสัมพนัธ์ 
ปรากฏอยู ่85  เนื0อหาไดแ้ก่ 8.Y.8) เนื0อหาที�พระเจา้มฆเทวราชไดต้รัสสั�งให้พนกังานภูษามาลาหมั�นตรวจดูพระ
เกศาหากพบวา่พระเกศาหงอกเมื�อใดก็ใหทู้ลบอก ครั0นพนกังานภูษามาลากราบทูลใหท้รงการที�พระเกศาพระองค์
นั0นหงอกแลว้จึงไดส้ละราชสมบติัใหแ้ก่พระโอรสพร้อมตรัสสั�งพระโอรสก่อนที�จะเสด็จออกผนวชวา่ หากมีพระ
เกศาหงอกเช่นกบัพระองคก็์ใหส้ละราชสมบติัแก่พระโอรสแลว้ออกผนวชเช่นเดียวกบัพระองค ์(4/63/213-302/9) 
8.Y.-) เนื0อหาที�พระเจา้กรุงมิถิลาครั0นพระเนมิกมุารประสูติแลว้ก็ไดเ้ชิญพราหมณ์ทั0งหลายมาบาํรุงเลี0ยง พราหมณ์
ทั0งหลายตรวจดูลกัษณะของพระเนมิกมุารจึงไดก้ราบทูลพระเจา้กรุงมิถิลาวา่ พระราชกุมารนี0 เกิดมาเพื�อจะสืบต่อ
วงศ ์เพราะต่อจากพระราชกุมารนี0 ไปวงศ์ของพระเจา้กรุงมิถิลาก็จกัไม่มี ดงันั0นพระเจา้กรุงมิถิลาจึงไดข้นานพระ
นามพระกุมารวา่ เนมิ (4/63/213-302/14) 8.Y.V) เนื0อหาที�พระเนมิราชครั0 นเสด็จครองราชยแ์ลว้ก็ตรัสสั�งให้สร้าง
โรงทาน Z แห่ง บริจาคทรัพยว์นัละ Z55,555 กหาปณะทุกวนั ทรงเบญจศีลสมาทานอุโบสถทุกวนัปักษ ์ชกัชวน
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มหาชนในการทาํคุณงามความดี แสดงธรรมใหท้ราบทางสวรรคคุ์กคามให้กลวัต่อนรก (4/63/213-302/16) 8.Y.Y) 
เนื0อหาที�เหล่าทวยเทพไดป้ระชุมกนั ณ เทวสถาน ชื�อวา่ สุธรรมา กล่าวประกาศสรรเสริญคุณของพระเนมิราชเป็น
อเนกปริยาย แมใ้นมนุษยโลกเองมหาชนทั0งหลายก็ต่างพากนักล่าวประกาศสรรเสริญคุณของพระเนมิราชให้แผ่
กระจายออกไปทั�วทิศ (4/63/213-302/17) 8.Y.Z) เนื0อหาที�ทา้วสกักเทวราชครั0นทรงทราบความถึงการที�พระเจา้เนมิ
ราชไม่สามารถที�จะแกข้อ้กงัขาดว้ยพระองคเ์องได ้จึงไดเ้สด็จลงมาตรัสเฉลยขอ้สงสยัวา่ การประพฤติพรหมจรรย์
นั0นมีอานิสงส์มากกว่าการให้ทาน และตรัสเล่าเรื� องในอดีตเป็นอุทาหรณ์ (4/63/213-302/20) 8.Y.6) เนื0อหาที�
พระราชากล่าวคือทา้วสักกเทวราชในอดีตชาติครั0 นถูกปุโรหิตของตนทูลขออนุญาตออกบวชเป็นดาบสก็ไดท้รง
อนุญาตและตรัสขอร้องให้มาโปรดหากบรรลุสิ�งที�มุ่งหวงัแลว้ ครั0 นพระดาบสผูเ้คยเป็นปุโรหิตนั0นบรรลุฌาน
อภิญญาและสมาบติัแลว้ก็ไดม้าโปรดพระราชา ฝ่ายพระราชาเมื�อทรงสดบัคุณของเหล่าพระดาบสทั0งหลายก็ทรง
ปรารถนาจะทาํการอุปถมัภ์บาํรุงพระดาบสเหล่านั0นจึงไดข้อร้องให้พระดาบสผูเ้คยเป็นปุโรหิตนั0นดาํเนินการ
นิมนตแ์ละพาเหล่าพระดาบสมายงัสถานที�ตระเตรียมภิกษาหารไว ้(4/63/213-302/29) 8.Y.=) เนื0อหาที�เหล่าทวย
เทพไดทู้ลขอร้องใหท้า้วสกักเทวราชไดเ้ชิญพระเนมิราชเสด็จมายงัเทวโลก ทา้วสกักเทวราชจึงไดต้รัสสั�งในมาตลี
เทพบุตรไปทูลเชิญตามคาํทูลขอ  ฝ่ายพระเนมิราชครั0นถูกมาตลีเทพบุตรลงมาทูลเชิญใหขึ้0นทิพยรถแลว้ทูลถามถึง
สถานที�ที�ประสงคจ์ะเที�ยวชม จึงไดต้รัสขอให้มาตลีเทพบุตรนั0นนาํพระองคไ์ปเที�ยวชมนรกก่อนแลว้จึงค่อยไป
เที�ยวชมยงัสวรรค ์มาตลีเทพบุตรครั0นทราบแลว้ก็ไดน้าํเสด็จเที�ยวชมนรกและสวรรคพ์ร้อมทั0งทูลถวายถึงผลกรรม
ที�สตัวน์ั0นๆไดก้ระทาํตามลาํดบั (4/63/213-302/35) 8.Y._) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชครั0 นมาตลีเทพบุตรไดพ้าพระ
เนมิราชเที�ยวชมนรกจนทาํใหเ้นิ�นชา้จึงตรัสสั�งใหเ้ทพบุตรผูที้�วอ่งไวไปเร่งให้มาตลีเทพบุตรนาํเสด็จพระเนมิราช
มาโดยเร็ว มาตลีเทพบุตรไม่อาจจะนาํเสด็จเที�ยวชมนรกและกราบทูลรายละเอียดไดท้ั0งหมดจึงไดแ้สดงนรกให้
พระเนมิราชทอดพระเนตรในคราวเดียว แลว้ก็นาํเสด็จไปเที�ยวชมสวรรค ์ฝ่ายทา้วสกักเทวราชครั0นมาตลีเทพบุตร
ยงัเนิ�นชา้อยูจึ่งตรัสสั�งให้เทพบุตรผูที้�วอ่งไวไปเร่งอีก มาตลีเทพบุตรไม่อาจจะนาํเสด็จเที�ยวชมสวรรคแ์ละกราบ
ทูลรายละเอียดไดท้ั0งหมดจึงแสดงสวรรคใ์หพ้ระเนมิราชทอดพระเนตรเห็นในคราวเดียวแลว้ขบัรถนาํเสด็จไปยงั
เทวสถานชื�อวา่สุธรรมที�ทา้วสกักเทวราชและเหล่าทวยเทพนั0นรอคอยอยู ่(4/63/213-302/40) 8.Y.9) เนื0อหาที�พระ
เนมิราชครั0 นเสด็จถึงเทวสภาแลว้ก็ไดรั้บการตอ้นรับจากทา้วสักกเทวราชและเหล่าทวยเทพ ตรัสสนทนาและ
แสดงธรรมแก่ทา้วสกักเทวราชและเหล่าทวยเทพตลอดสปัดาห์ ครั0นถูกทา้วสกักเทวราชและเหล่าทวยเทพทูลเชิญ
ให้เสวยทิพยสมบติัอยูบ่นสวรรคท์รงพิจารณาแลว้ก็ตดัสินพระหฤทยัที�จะกลบัไปบาํเพญ็บุญกุศลในมนุษยโลก
เพราะไม่ตอ้งการสมบัติที�ผูอื้�นมอบให้ใคร่จะได้สมบัติที�พระองค์เองเป็นผูท้ ํา ท้าวสักกเทวราชจึงให้มาตลี
เทพบุตรนาํเสด็จไปส่งยงักรุงมิถิลาโดยสวสัดิภาพ (4/63/213-302/49) 8.Y.85) เนื0อหาที�พระเนมิราชครั0นทรงทราบ
วา่พระองคน์ั0นมีพระเกศาหงอกแลว้จึงไดส้ละราชสมบติัให้แก่พระโอรสพร้อมตรัสสั�งพระโอรสก่อนที�จะเสด็จ
ออกผนวชวา่ หากมีพระเกศาหงอกเช่นกบัพระองคก็์ให้สละราชสมบติัแก่พระโอรสแลว้ออกผนวชเช่นเดียวกบั
พระองค ์(4/63/213-302/58) 

8.Z) เนื0อหาของมโหสถชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการติดต่อสื�อสารและการประชาสัมพนัธ์ 
ปรากฏอยู ่ Y_  เนื0อหาไดแ้ก่ 8.Z.8) เนื0อหาที�พระเจา้วเิทหราชนั0นทรงพระสุบินเห็นกองเพลิง Z กอง ที�มุมพระลาน
หลวงทั0ง Y และ ตรงกลางพระลานหลวง แต่กองเพลิงที�อยู่ตรงกลางนั0นไดลุ้กโชติช่วงไปจนถึงพรหมโลก คน
เทวดามารและพรหมทั0งหลายต่างพากนัมาบูชา ครั0นทรงพระสุบินดงันี0  จึงไดต้รัสปรึกษากบัเหล่าบณัฑิตทั0ง Y คน
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มีเสนกบัณฑิตเป็นตน้ เสนกบณัฑิตจึงได้ทูลว่าเป็นนิมิตที�จะได้คนผูมี้สติปัญญาเหนือคนมารับใช ้(5/63/303-
568/V) 8.Z.-) เนื0อหาที�พระมโหสถไดรั้บโอสถทิพยจ์ากทา้วสักกเทวราชในวนัที�เกิดครั0 นถูกนางสุมานาเทวีผูเ้ป็น
มารดาถามก็บอกความใหรู้้วา่เป็นโอสถทิพยที์�ใชเ้ยียวยาผูป่้วย นางสุมนาเทวีจึงไดใ้ชเ้ยี�ยวยาสิริวฒักเศรษฐีผูป่้วย
ดว้ยโรคปวดศีรษะมานานจนทาํใหสิ้ริวฒักเศรษฐีหายเป็นปกติ  ข่าวดงักล่าวนี0 ก็ไดแ้พร่กระจายจากปากต่อปากไป
ทั�วเมือง มหาชนผูป่้วยเป็นโรคต่างๆ จึงมาขอรับยาเพื�อบาํบดัโรคของตน ฝ่ายสิริวฒักเศรษฐีไดน้าํเอาโอสถมาฝน
ที�หินละลายนํ0 าให้คนเหล่านั0นทาที�ร่างกาย ความเจ็บป่วยทั0งปวงก็พลนัสงบลง (5/63/303-568/=) 8.Z.V) เนื0อหาที�
สิริวฒักเศรษฐีคิดว่าบุตรของตนมีบุญมาก คงจกัตอ้งมีบริวารมาเกิดดว้ยเป็นแน่ จึงไดส้ั�งให้คนรับใชข้องตนไป
เที�ยวตรวจดูเด็กที�เกิดในวนัเดียวกนักบัพระมโหสถเพื�อจะไดน้าํมาเป็นบริวารของพระมโหสถ คนรับใชน้ั0นก็ได้
พบวา่มีเด็กเกิดในวนัเดียวกบัพระมโหสถถึงหนึ�งพนัคนจึงไดม้าแจง้ใหสิ้ริวฒักเศรษฐีไดรั้บทราบ  สิริวฒักเศรษฐี
จึงไดส่้งเครื�องประดบัและนางนมไปให้แก่เด็กเหล่านั0น (5/63/303-568/88) 8.Z.Y) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0 นเกิด
ความไม่สะดวกในการเล่นจึงไดป้รึกษากนักบัเหล่าสหายแลว้รวบรวมทรัพยม์าไดพ้นักหาปณะ และนาํไปจา้งนาย
ช่างมาดาํเนินการก่อสร้างศาลาหลงัใหญ่พร้อมกับสั�งงานเชิงแนะนาํให้ก่อสร้างตามที�ตนประสงค์ (5/63/303-
568/86) 8.Z.Z) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชครั0 นเวลาผ่านไปได ้= ปีก็ทรงหวนระลึกถึงพระสุบินดงักล่าวจึงตรัสสั�ง
ให้อมาตยจ์าํนวน Y คนไปสืบหาบณัฑิตคนที� Z เพื�อนาํมารับราชการสนองงานของพระองค์ (5/63/303-568/-5) 
8.Z.6) เนื0อหาที�พระมโหสถไดส้ั�งงานสื�อสารให้ชนทั0งหลายกระทาํการณ์ต่างๆ เพื�อแกปั้ญหาที�พระเจา้วิเทหราช
ทรงตั0งมาเพื�อทาํการทดสอบเป็นตน้วา่ ปัญหาท่อนไม ้ศีรษะคน งู  ไก่  แกว้มณี  ให้โคตวัผูต้กลูก  ขา้ว  ชิงชา้ห้อย
ดว้ยเชือกทราย  สระนํ0 า  อุทยาน  ฬา  แกว้มณีบนลงักา (5/63/303-568/Y8) 8.Z.=) เนื0อหาที�พระเจา้วเิทหราชไดต้รัส
ถามความคิดเห็นของเหล่าบณัฑิตทั0ง Y คนมีเสนกบณัฑิตเป็นตน้ถึงการรับพระมโหสถเขา้มาภายในพระราชวงั 
แต่เหล่าบณัฑิตเป็นผูมี้จิตตระหนี�ในลาภยศจึงไดทู้ลคดัคา้นโดยให้ทรงรอดูไปก่อน ฝ่ายพระเจา้วิเทหราชก็ทรง
ตดัสินพระหฤทยักระทาํตาม แต่ต่อมาครั0นพระมโหสถไดแ้สดงความรู้ความสามารถเป็นที�ประจกัษแ์ลว้แมจ้ะถูก
เหล่าบณัฑิตทูลคดัคา้นก็ทรงตดัสินพระหฤทยัดาํเนินการตรัสสั�งให้มารับราชการกบัพระองค ์โดยความเห็นชอบ
ของสิริวฒักเศรษฐีและนางสุมนาเทวี (5/63/303-568/51) 8.Z._) เนื0อหาที�กิ0งก่าตวัหนึ�งอยูบ่นยอดเสาค่ายครั0 นเห็น
พระเจ้าวิเทหราชเสด็จมาบริเวรนั0นก็ได้ลงมามอบอยู่บนพื0นดินตรงหน้าพระพกัตร์ พระเจ้าวิเทหราชครั0 น
ทอดพระเนตรเห็นกิริยาของกิ0งก่าดงันั0นจึงไดต้รัสถามพระมโหสถ ครั0 นพระมโหสถทูลวา่มนัมาถวายตวั จึงได้
มอบรางวลัให้ โดยการตรัสสั�งให้ราชบุรุษคนหนึ� งนาํเนื0อราคากึ�งมาสกมาให้มนักินเป็นนิตย ์(5/63/303-568/65) 
8.Z.9) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชทอดพระเนตรเห็นพระนางอุทุมพรเทวีที�ทรงพระสรวลเพราะเห็นสามีเก่าก็ทรง
กริ0ว ตรัสถามถึงสาเหตุที�ทรงพระสรวล ครั0นพระนางอุทุมพรทูลตามจริงก็ไม่ทรงเชื�อ ขาดพระสติจะฆ่าเสียใหต้าย 
แต่พระนางอุทุมพรทูลให้ตรัสถามเหล่าบณัพิตก่อน จึงไดต้รัสถาม ครั0 นพระมโหสถไดทู้ลถวายวิสัชชนาว่าศิริ
ย่อมไม่คู่กับกาลกรรณี ก็ทรงพอพระหฤทัยไดพ้ระราชทานรางวลัแก่พระมโหสถ (5/63/303-568/65) 8.Z.85) 
เนื0อหาที�พระเจา้วเิทหราชไดท้อดพระเนตรเห็นแพะและสุนขัออกอุบายยงักนัและกนัใหน้าํอาหารมาให้อีกฝ่าย จึง
ไดผู้กเป็นปัญหานาํไปตรัสถามเหล่าบณัฑิตทั0ง Z พร้อมกนัตรัสวา่หากผูใ้ดตอบไม่ไดจ้ะขบัผูน้ั0นออกจากแว่น
แควน้ (5/63/303-568/==) 8.Z.88) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0 นถูกพระเจา้วิเทหราชตรัสถามถึงปัญหาวา่ปัญญากบั
ทรัพยสิ์�งไหนประเสริฐกวา่กนัก็ไดก้ราบทูลชี0แจงถวายสรรเสริญปัญญาเป็นอเนกปริยาย ทาํให้พระเจา้วิเทหราช
ทรงพอพระหฤทยัและไดพ้ระราชทานรางวลัเป็นอนัมาก (5/63/303-568/_Z) 8.Z.8-) เนื0อหาที�พระมโหสถเมื�อพระ
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นางอุทุมพรเทวีจะแสวงหานางกุมาริกามาให้สมรสดว้ยก็ทูลปฏิเสธโดยจะขอออกไปแสวงหาเอง ครั0 นพระนาง
อุทุมพรเทวีทรงอนุญาตแลว้ก็ไดอ้อกแสวงหาจนไดพ้บกบันางอมราเทวีทาํการสนทนาทดลองสติปัญญาและ
ความสามารถเป็นตน้วา่ สั�งใหน้าํขา้วสารกึ�งทะนานไปทาํอาหารเป็นขา้วตม้ ขนม และขา้วสวย แน่ใจแลว้ก็ไดรั้บ
มาเป็นภริยา (5/63/303-568/_9) 8.Z.8V) เนื0อหาที�บณัฑิตทั0งสี�มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้ไดป้รึกษากนัวางแผนใส่ร้าย
พระมโหสถโดยสั�งให้กนัและกนัขโมยราชาภรณ์ของพระเจา้วิเทหราชไปซ่อนไวใ้นเรือนของพระมโหสถ พระ
เจา้วเิทหราชครั0นถูกบณัฑิตทั0งสี�มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้เท็จทูลยยุงวา่พระมโหสถขโมยพระราชาภรณ์ คิดปลงพระ
ชนม์และยึดเอาราชสมบติั ก็ไม่พิจารณาให้ถว้นถี�จึงไดต้รัสสั�งให้จบัพระมโหสถมาลงทณัฑ ์(5/63/303-568/9Z) 
8.Z.8Y) เนื0อหาที�พระมโหสถไดว้างคนสอดแนมของตนไวเ้พื�อคอยสืบข่าว ครั0นคนสอดแนมของตนมาแจง้วา่พระ
เจา้วิเทหราชตรัสสั�งให้จุบกุมตนเองพิจารณาเห็นวา่ พระเจา้วิเทหราชกาํลงักริ0วไม่ยอมรับฟังเหตุผลจึงไดห้ลบลี0
หนีราชภยัไปซ่อนตวัยงับา้นทกัขิณยวมชัฌคาม (5/63/303-568/9=) 8.Z.8Z) เนื0อหาที�นางอมราเทวีไดส้ั�งให้เหล่า
บริวารดาํเนินการตระเตรียมสถานที�ไวเ้พื�อจบับณัฑิตทั0งสี�มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้ ครั0 นจบัไดแ้ลว้ก็สั�งให้ทาํการ
โกนผมและหนวดเป็นต้นเพื�อให้ได้รับความอับอายและนําไปถวายพระเจ้าวิเทหราชพร้อมทั0 งของกลาง 
(5/63/303-568/99) 8.Z.86) เนื0 อหาที� เทวดาครั0 นไม่ได้ฟังธรรมของพระมโหสถเป็นเวลานานก็ปรารถนาให้
พระมโหสถกลบัคืนพระราชวงัจึงไดแ้สดงกายใหพ้ระเจา้วเิทหราชทอดพระเนตรเห็นแลว้ทูลถามปัญหาพร้อมกบั
ทูลสั�งวา่ใหต้รัสแกใ้หไ้ดห้ากตรัสแกไ้ม่ไดจ้ะทาํการปลงพระชนมใ์ห้สิ0นไป เมื�อไม่มีใครสามารถจะแกปั้ญหาได้
เทวดาจึงไดทู้ลแนะนาํใหไ้ปถามพระมโหสถ พระเจา้วเิทหราชทรงกลวัต่อมรณภยัก็ไดต้รัสสั�งให้เหล่าอมาตยไ์ป
เชิญพระมโหสถกลบัมาทูลแก ้ฝ่ายพระมโหสถผูก้าํลงัปั0 นหมอ้อยูค่รั0นทราบความแลว้ก็ไดเ้ขา้เฝ้าพระเจา้วเิทหราช
ดว้ยทั0งที�มีตวัเปื0 อนโคลนนั�นเองและไดทู้ลแกปั้ญหาทาํให้พระเจา้วิเทหราชทรงพอพระหฤทยัจนพระราชทาน
ตาํแหน่งอคัรมหาเสนาบดีให้ (5/63/303-568/85V) 8.Z.8=) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชครั0 นถูกบณัฑิตทั0งสี�มีเสนก
บณัฑิตเป็นตน้เท็จทูลยยุงวา่ พระมโหสถไม่ยอมบอกความลบัแก่ใครเพราะคิดลอบปลงพระชนมแ์ลว้ชิงเอาพระ
ราชสมบัติ ก็ไม่พิจารณาให้ถ้วนถี�จึงกริ0 วได้มอบพระแสงดาบให้เสนกบัณฑิตพร้อมกับตรัสสั�งให้ลอบฆ่า
พระมโหสถ (5/63/303-568/8-5) 8.Z.8_) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0 นเห็นกิริยาของเหล่าบณัฑิตทั0งสี�และพระเจา้วิ
เทหราชก็รู้วา่เหล่าบณัฑิตทั0งสี�นั0นไดเ้ท็จทูลพระเจา้วิเทหราชเอาไวก่้อนแลว้จึงไดถ้ามปัญหาเพื�อทดลองตนเอง 
คิดวา่ไม่ควรที�จะอยูใ่นพระราชฐานนั0น จึงทูลลารีบกลบัไปยงัเรือน และไดส้ั�งคนของตนไวเ้ป็นพิเศษเพื�อให้คอย
ตรวจดูคนที�พระนางอุทุมพรเทวใีหม้าส่งข่าว (5/63/303-568/8-8) 8.Z.89) เนื0อหาที�พระนางอุทุมพรเทวีทรงมีพระ
อกัษรถึงพระมโหสถตรัสส่งข่าวบอกใหพ้ระมโหสถรู้ตวัถึงการเหล่าบณัฑิตทั0งสี�เทจ็ทูลใส่ร้ายพระมโหสถจนเป็น
เหตุให้พระเจ้าวิเทหราชตรัสสั�งให้ลอบฆ่าเสียให้ตาย และไดต้รัสแนะนาํให้พระมโหสถอย่าได้เขา้มาภายใน
พระราชวงัในวนัรุ่งขึ0น ให้ทาํชาวกรุงมิถิลาทั0งหลายไวใ้นเงื0อมมือก่อนจึงค่อยเขา้มา (5/63/303-568/8-V) 8.Z.-5) 
เนื0อหาที�พระมโหสถไดเ้ปิดเผยความลบัของเหล่าบณัฑิตทั0งสี�มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้ให้พระเจา้วิเทหราชให้ทรง
รับทราบและประกาศถึงความซื�อสตัยข์องตน พระเจา้วเิทหราชจึงกริ0วต่อบณัฑิตทั0งสี�มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้ที�เท็จ
ทูลใส่ร้ายพระมโหสถจึงไดต้รัสให้นาํไปประหารชีวิตครั0 นถูกพระมโหสถทูลห้ามไวก็้ไดม้อบบณัฑิตเหล่านั0น
พร้อมทั0งครอบครัวเป็นทาสของพระมโหสถ พระมโหสถจึงไดป้ระกาศให้บณัฑิตเหล่านั0นพร้อมทั0งครอบครัว
เป็นไทในขณะนั0นนั�นเอง พระเจา้วิเทหราชจึงตรัสสั�งให้เนรเทศออกจากแว่นแควน้ พระมโหสถก็ทูลขอไวใ้ห้
ดาํรงตาํแหน่งตามเดิม พระเจา้วิเทหราชก็ทรงปฏิบติัตาม (5/63/303-568/8-_) 8.Z.-8) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0 น
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ปราบพยศเหล่าบณัฑิตทั0งสี�ไดแ้ลว้ก็ไดท้าํการเปลี�ยนแปลงพฒันากรุงมิถิลาให้เจริญรุดหนา้ขึ0นไปอีก พร้อมทั0ง
ตระเตรียมการป้องกนัภยัจากภายนอกประเทศ โดยสั�งให้ชนทั0งหลายไดด้าํเนินการต่างๆ มีการก่อกาํแพงให้ใหญ่
เป็นตน้ รวมถึงสั�งให้คนทั0งหลายและนกแกว้ที�เลี0 ยงไวไ้ปเป็นสายลบัยงัเมืองต่างๆ เพื�อคอยสั�งข่าว(5/63/303-
568/8V5) 8.Z.--) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0 นไดท้ราบวา่พระเจา้จุลนีพรหมทตัคิดจะรวมชมพูทวีปทั0งสิ0นให้อยูใ่น
พระราชอาํนาจของพระองคแ์ต่เพียงผูเ้ดียวแลว้เที�ยวชิงเอาเมืองต่างๆ จึงไดเ้ตรียมการไวโ้ดยสั�งให้ทาํการสะสม
เสบียง ใหส้กลุที�มีอิสระยศทรัพยสิ์นเขา้มาในเมืองใหค้นเขญ็ใจอยูน่อกเมือง เป็นตน้ (5/63/303-568/8Y5) 8.Z.-V) 
เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัไดท้รงเชื�อแผนของพราหมณ์เกวฏัจึงสั�งให้ตระเตรียมพลฝึกซอ้มกองทพัยกเขา้ยึด
เอาเมืองต่างๆ ตามลาํดบั ครั0 นยึดเอาเมืองในชมพูทวีปทั0งสิ0นเวน้ไวแ้ต่กรุงมิถิลาเป็นที�เรียบร้อยแลว้ก็ยกทพัเสด็จ
กลบัยงัพระนครไดต้รัสให้เตรียมการฉลองชยัและการลอบปลงพระชนมพ์ระราชาเมืองต่างๆที�ทรงยึดเอาเมือง
มาแลว้นั0นดว้ยการลวงให้ดื�มสุราเจือยาพิษ (5/63/303-568/8YY) (5/63/303-568/8YV) 8.Z.-Y) เนื0อหาที�พราหมณ์
เกวฏัไดทู้ลแนะนาํให้พระเจา้จุลนีพรหมทตัไดท้รงทราบถึงสติปัญญาความสามารถของพระมโหสถที�เหนือกวา่
ตนเองเป็นอนัมากทาํให้ไม่อาจจะยึดเอากรุงมิถิลาได ้พระเจา้จุลนีพรหมทตัครั0 นพิจารณาแลว้ก็ทรงตดัสินพระ
หฤทยัถอยทพักลบัไปยงันครอุตรปัญจาละ (5/63/303-568/146) 8.Z.-Z) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0นไดท้ราบข่าวจาก
บุรุษที�ตนวางไวเ้ป็นสายลบัแต่สาํนกัของพระเจา้จุลนีพรหมทตัวา่พระเจา้จุลนีพรหมทตัจะทาํการลอบปลงพระ
ชนมพ์ระราชาทั0งหลายทั0งร้อยเอ็ดพระองคใ์นพิธีดื�มฉลองชยั จึงไดส่้งสหายสหชาตทั0งพนัคนไปทาํลายแผนการ
ดงักล่าว(5/63/303-568/8Y_) 8.Z.-6) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัครั0 นถูกพระมโหสถทาํลายแผนการจึงไดต้รัส
ปลุกระดมใหพ้ระราชาทั0งร้อยเอด็พระองคผ์ูไ้ม่ทราบความจริงและเหล่าบริวารทั0งหลายไดต้ระเตรียมพลเพื�อยกไป
โจมตีกรุงมิถิลาจบัพระเจา้วิเทหราชและพระมโหสถมาฆ่าให้ตาย พร้อมทั0งตรัสสั�งให้พราหมณ์เกวฏัไดเ้ดินทาง
ไปกบัพระองคด์ว้ย (5/63/303-568/8Z8) 8.Z.-=) เนื0อหาที�พระนางสลากเทวีไดท้าํการวินิจฉัยให้บุรุษคนหนึ� งที�
อาศยัความคลุมเคลือของการสื�อสารแลว้ไม่ตอ้งการจะมอบทรัพยข์องตนให้แก่บุรุษอีกคนหนึ� งที�ช่วยตนเองให้
ขา้มฝากได้ มอบทรัพยพ์นักหาปณะแก่บุรุษที�ช่วยตนเองให้ขา้มฝากได้นั0น จนได้รับคาํสาธุการจากมหาชน 
(5/63/303-568/8ZZ) 8.Z.-_) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0 นถูกพระเจา้จุลนีพรหมทตัยกทพัมาลอ้มเมืองก็ไดร่้วมกบั
ชาวกรุงมิถิลาและบริวารของตนที�วางไวเ้ป็นสายลบัในกองทพัของพระเจา้จุลนีพรหมทตัค่อยส่งข่าวให้ทราบเป็น
ระยะๆ มีการเขียนหนงัสือผกูปลายลูกศรส่งข่าวไปในเมืองเป็นตน้ ทาํการป้องกนัโดยอุบาย ต่างๆ เช่น การสั�งให้
จดังานสมโภชมหรสพ การลวงวา่มีนํ0 ามาก มีขา้วมาก มีฟืนมาก เป็นตน้ (5/63/303-568/8Z9) 8.Z.-9) เนื0อหาที�พระ
เจา้จุลนีพรหมทตัครั0นทรงหลงในกลอุบายลวงของพระมโหสถวา่ชาวกรุงมิถิลาทาํการสมโภชมหรสพต่างๆ ยินดี
ที�พระองค์มาล้อมเมืองเอาไว ้ก็ทรงพิโรธตรัสสั�งให้ทําการโจมตีเพื�อชิงเมืองโดยด่วน โดยไม่ทรงทราบว่า
พระมโหสถไดว้างบริวารของตนเป็นสายลบั สายลบัผูน้ั0นก็พากองทพัของพระเจา้จุลนีพรหมทตัไปยงัสถานที�
พระมโหสถเตรียมไวรั้บขา้ศึกซึ�งมีทั0งหลุมพราง อาวธุ หรือสตัวร้์ายมีจระเขเ้ป็นตน้ทาํให้กองทพัของพระเจา้จุลนี
พ่ายแพล้ม้ตายเป็นอนัมาก  (5/63/303-568/868) 8.Z.V5) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0 นถูกพราหมณ์เกวฏัวางแผนจะ
เอาชนะดว้ยธรรมยทุธ์จึงไดทู้ลแจง้ให้พระเจา้วิเทหราชไดท้รงตอบราชสาสน์แก่พระเจา้จุลนีพรหมทตัไปวา่ จะ
จดัเตรียมสนามธรรมยทุธ์ที�ประตูทางทิศตะวนัตก และไดท้าํอุบายเอาชนะพราหมณ์เกวฏัทาํให้กองทพัของพระ
เจา้จุลนีพ่ายแพ ้(5/63/303-568/8=Z) 8.Z.V8) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0 นถูกพระเจา้จุลนีพรหมทตัให้กองทพัลอ้ม
เมืองเอาไว ้มีความตอ้งการจะถอยทพัของพระเจา้จุลนีพรหมทตัจึงไดส้ั�งให้พราหมณ์อนุเกวฏัไปเป็นสายลบัใน
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กองทพัของพระเจา้พรหมทตัแลว้สร้างข่าวเท็จลวงให้ถอยทพั (5/63/303-568/8_8) 8.Z.V-)  เนื0อหาที�พราหมณ์
เกวฏัปรารถนาจะยึดเอากรุงมิถิลาจึงไดคิ้ดแผนหญิงงามแลว้กราบทูลแก่พระเจา้จุลนีพรหมทตั ฝ่ายพระเจา้จุลนี
พรหมทตัก็ทรงเห็นพอ้งดว้ยจึงได้ตรัสสั�งให้ไดต้ั0 งทีมงานในการประโคมข่าวเกี�ยวกบัความงามของพระนาง
ปัญจาลจนัทีผูเ้ป็นพระธิดาใหไ้ปถึงพระกรรณของพระเจา้วิเทหราชเพื�อลวงมาปลงพระชนม ์โดยให้พวกจินตกวี
แต่งบทเพลงพรรณนาความงามของพระธิดาและให้พวกนางฟ้อนรําทั0งหลายเรียนบทเพลงเหล่านั0นแลว้นาํไป
แสดงยงัสถานที�ต่างๆ เพื�อใหเ้ห็นที�นิยมของคนทั0งหลาย  ใหจ้บันกใหญ่ไวเ้ป็นอนัมากพอถึงตอนกลางคืนก็ให้ขึ0น
ไปขบัร้องบนตน้ไมใ้หญ่นาํเอากงัสดาลหอ้ยไวที้�คอนกแลว้ปล่อยนกให้บินไปในอากาศ ทาํให้ดูเหมือนกบัวา่แม้
เทวดาก็ยงัพากนัสรรเสริญความงามของพระธิดา (5/63/303-568/190) 8.Z.VV) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0 นทราบวา่
พราหมณ์เกวฏัจะเขา้มาในกรุงมิถิลาจึงสั�งให้คนทั0งหลายไปประชุมกนัอยู่สองขา้งทางให้หนาแน่นเพื�อไม่ให้
พราหมณ์เกวฏัไดเ้ห็นถึงวธีิป้องกนัเมืองของตนเอง (5/63/303-568/89Z) 8.Z.VY) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชไดต้รัส
ใหพ้ราหมณ์เกวฏัมาปรับความเขา้ใจกบัพระมโหสถ ฝ่ายพระมโหสถครั0 นทราบความจึงสั�งให้บริวารนาํเอามูลโค
สดมาทาให้ทั�วบา้นจนไม่มีที�นั�งที�นอน เพราะไม่ตอ้งการสมาคมกบัพราหมณ์เกวฏั (5/63/303-568/89_) 8.Z.VZ) 
เนื0อหาที�พระมโหสถครั0นไม่สามารถทูลทดัทานไม่ให้พระเจา้วิเทหราชเสด็จไปยงันครอุตรปัญจาละได ้จึงไดรั้บ
อาสาพระเจา้วเิทหราชเพื�อไปเตรียมการถวายการอารักขาที�นครอุตรปัญจาละ และไดส้ั�งให้นกแกว้ที�เลี0ยงไวไ้ปทาํ
การสืบขอ้เท็จจริงที�นครอุตรปัญจาละแลว้มารายงานให้ทราบ (5/63/303-568/-58) 8.Z.V6) เนื0อหาที�พระมโหสถ
ครั0 นได้รับพระราชานุญาตให้ไปเตรียมการที�นครอุตรปัญจาละแลว้ก็ไดส้ั�งให้เปิดเรือนจาํ Y  เรือนจาํแลว้นํา
นกัโทษทั0งหลายไปกบัตนเพื�อเป็นกรรมกรก่อสร้าง ใหพ้าเสนา 8_ เหล่าผูฉ้ลาดในศิลปะ พร้อมทั0งนาํอุปกรณ์การ
ก่อสร้างต่างๆไปดว้ย ไดส้ั�งให้สร้างสถานที�ประทบัพร้อมทั0งเตรียมราชพาหนะสาํหรับพระเจา้วิเทหราชไวทุ้กๆ 
ระยะทางหนึ�งโยชน์ ใหส้ร้างพระนครสาํหรับเป็นที�ประทบัของพระเจา้วเิหทราช ใหส้ร้างอุโมงคย์กัษเ์พื�อเป็นทาง
หนี เป็นตน้ (5/63/303-568/-59) 8.Z.V=) เนื0อหาที�พระมโหสถไดทู้ลขอให้พระเจา้จุลนีพรหมทตัพระราชทาน
สถานที�สาํหรับสร้างพระนครเพื�อถวายแก่พระเจา้วเิทหราชใหแ้ก่ตนเอง ฝ่ายพระเจา้จุลนีพรหมทตัก็ไดต้รัสสั�งให้
ดาํเนินการตามประสงคเ์วน้ไวแ้ต่สถานที�ตั0งพระราชวงัหากพระมโหสถตอ้งการที�ใดก็สามารถสร้างพระนครในที�
นั0นได ้แต่นั0นพระมโหสถก็ทูลขอให้พระเจา้จุลนีพรหมทตัได้ตรัสสั�งห้ามคนทั0งหลายไม่ให้ไปสู่สถานที�ก่อน
สร้างและใหค้นของตนเองเป็นผูเ้ฝ้าประตูพระราชวงัเพื�อตอ้งการปิดไม่ใหพ้ระเจา้จุลนีพรหมทตัทรงรับรู้ข่าวสาร
ใดๆ พระเจ้าจุลนีพรหมทัตครั0 นไม่ทรงทราบถึงเจตนาของพระมโหสถก็ตรัสสั�งอนุญาตให้ดําเนินการตาม
ประสงค์ (5/63/303-568/-85) 8.Z.V_) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0 นอุโมงค์ยกัษ์เสร็จแลว้ก็สั�งให้บริวารลอบเข้า
พระราชวงัทางอุโมงคแ์ลว้ลวงพระมารดา พระมเหสี พระราชโอรส และพระราชธิดาของพระเจา้จุลนีพรหมทตั
มาไวเ้ป็นตวัประกนั (5/63/303-568/-86) 8.Z.V9) เนื0อหาที�พระมโหสถไดทู้ลถวายคาํชี0แนะถึงการปฏิบติัตนต่อ
พระมาดา พระมเหสี พระราชโอรส และพระราชธิดาของพระเจา้จุลนีพรหมทตัให้ถูกตอ้งแก่พระเจา้วิเทหาราช 
เพื�อเป็นประโยชน์แก่การบริหารกิจการบา้นเมืองในวนัขา้งหนา้ (5/63/303-568/-V5) 8.Z.Y5) เนื0อหาที�พระมโหสถ
ไดทู้ลให้พระเจา้จุลนีพรหมทรงทราบถึงการที�พระเจา้วิเทหราชและบริวารไดพ้าเอาพระมารดา พระมเหสี พระ
ราชโอรส และพระราชธิดาของพระเจา้จุลนีพรหมทตันั0นเสด็จกลบัยงักรุงมิถิลาไปแลว้แต่พระเจา้จุลนีพรหมยงั
ทรงเขา้ใจวา่พระเจา้วเิหราชยงัอยูใ่นเมืองของพระองคแ์ละทาํการลอ้มเอาไว ้พระเจา้จุลนีพรหมจึงไดใ้ชใ้ห้บริวาร
ไปตรวจดูในพระราชวงัก็ทราบความเป็นจริงทั0 งหมดทรงถึงความโทมนัสท้อแท้อยู่ พระมโหสถจึงไดป้ลอบ
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ประโลมพร้อมกบัขอทาํสันถวไมตรีสงบศึกไม่รบกนักนัอีกต่อไป (5/63/303-568/-V_) 8.Z.Y8) เนื0อหาที�พระเจา้
จุลนีพรหมทตัไดต้รัสเชื0อเชิญให้พระมโหสถเขา้รับราชการดว้ย ครั0 นถูกพระมโหสถปฏิเสธก็ตรัสเชิงขอร้องกบั
พระมโหสถเพื�อให้ปฏิญญาที�จะมารับราชการกบัพระองค์ดว้ยภายหลงัแต่พระเจา้วิเทหราชเสด็จสวรรคตแลว้ 
พระมโหสถก็ทูลรับพระราชดาํรัส (5/63/303-568/-Y6) 8.Z.Y-) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัครั0 นสงครามสงบ
แลว้ก็ไดต้รัสสั�งให้เหล่าขา้ราชบริพารให้อาหารชา้งและมา้เพิ�มขึ0นเป็นสองเท่า และให้เลี0ยงดูเหล่าเสนาอมาตย์
ทหารหาญทั0 งหลายให้ดีเป็นสองเท่าเช่นกัน (5/63/303-568/-Y=) 8.Z.YV) เนื0 อหาที�พระเจ้าวิเทหราชครั0 น
ทอดพระเนตรเห็นบริวารของพระมโหสถคราวกลบัมีมากกวา่คราวไปจึงไดต้รัสถามเสนกบณัฑิต เสนกบณัฑิตจึง
ไดก้ราบทูลใหท้รงทราบถึงการที�พระมโหสถไดรั้บพระราชทานรางวลัจากพระเจา้จุลนีพรหมทตัจึงทาํใหมี้บริวาร
มากขึ0น พระเจา้วเิทหราชครั0นไดท้รงสดบัดงันั0นจึงตรัสสั�งใหป่้าวประกาศแก่คนทั0งหลายใหม้าร่วมกนัทาํสักการะ
และสัมมานะแก่พระมโหสถโดยทั�วกนั (5/63/303-568/-Z-) 8.Z.YY) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0 นพระเจา้วิเทหราช
เสด็จสวรรคตแลว้แมจ้ะถูกพระนางปัญจาลจนัทีและพระโอรสออ้นวอนใหอ้ยูแ่ต่ก็ไดทู้ลลาไปรับราชการกบัพระ
เจา้จุลนีพรหมทตัตามที�เคยให้ปฏิญญาไว ้ฝ่ายพระนางจนัทาเทวีทรงไม่ชอบพระหฤทยัพระมโหสถที�ทาํให้ตอ้ง
พลดัพรากจากพระธิดาจึงได้สั�งให้หญิงคนสนิททั0งหลายคอยจับผิดพระมโหสถแลว้ไปรายงานพระเจ้าจุลนี
พรหมทตัให้ทรงทราบ ครั0 นต่อมาหญิงเหล่านั0นเห็นพระมโหสถสื�อสารแบบอวจนภาษากบันางเภรีปริพาชิกาจึง
ไดช่้องไปทูลยยุงพระเจา้จุลนีพรหมทตั พระเจา้จุลนีพรหมทตัจึงไดเ้รียกพระมโหสถมาเขา้เฝ้าและสอบถามครั0 น
ทราบความแลว้ก็ทรงเลื�อมใสไดพ้ระราชทานตาํแหน่งอคัรมหาเสนาบดีใหเ้ป็นรางวลั (5/63/303-568/-Z9) 8.Z.YZ) 
เนื0อหาที�พระมโหสถตอ้งการทราบเจตคติของพระเจา้จุลนีพรหมทตัที�มีต่อตนเองจึงไดก้ล่าวขอร้องให้นางเภรีปริ
พาชิกาช่วยเหลือโดยการถามปัญหาผีเสื0อนํ0 า ฝ่ายนางเภรีปริพพาชิกาครั0นทราบวา่พระเจา้จุลนีพรหมทตันั0นมีความ
รักในพระมโหสถยอมสละชีวิตคนทั0 งหลายแมพ้ระองค์เองเพื�อปกป้องพระมโหสถจึงได้ทูลถามพระเจา้จุลนี
พรหมทตัท่ามกลางมหาชนเพื�อประกาศสรรเสริญคุณของพระมโหสถ (5/63/303-568/-6Y) 8.Z.Y6) เนื0อหาที�พระ
นางสลากเทวีครั0 นทรงตอ้งการช่วยเหลือพระชนม์ของพระจุลนีราชกุมารก็ไดส้ั�งให้พ่อครัวทาํแผนจกัจั�นลอก
คราบเพื�อลวงพราหมณ์ฉัพภิไม่ให้คิดประทุษร้ายพระกุมารอีกต่อไป (5/63/303-568/-69) 8.Z.Y=) เนื0อหาที�
พระราชาในมทัทรัฐครั0นทรงทอดพระเนตรเห็นกิริยาอาการของพระจุลนีราชกุมารไม่เหมือนคนทั�วไปจึงไดเ้รียก
พอ่ครัวมาขู่บงัคบัถามจนไดค้วามวา่เป็นพระโอรสของพระเจา้มหาจุลนีทรงลี0ภยัมาจึงไดใ้ห้ทาํการอภิเษกสมรส
กบัพระธิดาของพระองค ์(5/63/303-568/-=8) 8.Z.Y_) เนื0อหาที�พระติขิณมนตรีไดส้ั�งเหล่ามหาดเล็กคนสนิททาํกล
อุบายเพื�อใหมี้โอกาสเขา้ใกลพ้ราหมณ์ฉัพภิแลว้ฉวยโอกาสฆ่าให้ตาย ครั0 นพรามหณ์ฉัพภิตายแลว้ก็ไดไ้ปทูลเชิญ
พระจุลนีราชกมุามาครองราชยต์ามคาํแนะนาํของพระมารดา (5/63/303-568/-=Y)  

8.6) เนื0อหาของภูริทตัชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการติดต่อสื�อสารและการประชาสัมพนัธ์ปรากฏ
อยู ่8= เนื0อหาไดแ้ก่ 8.6.8) เนื0อหาที�พระเจา้กรุงพาราณสีครั0นทรงเกิดความระแวงในพระโอรสจึงไดท้รงปลดออก
จากตาํแหน่งอุปราชและตรัสสั�งใหไ้ปบวชอยูใ่นป่ารอจนกวา่พระองคจ์ะเสด็จสวรรคตแลว้จึงค่อยกลบัมารับราช
สมบติั (6/64/1-122/1) 8.6.-) เนื0อหาที�พระโอรสของพระเจา้กรุงพาราณสีครั0 นไดพ้บกบันางมาคมาณวิกาก็ได้
สอบถามสนทนาจนทราบความเป็นมาของกนัแลว้จึงตกลงอยูร่่วมกนัฉันสามีภรรยา ครั0 นเวลาผ่านไปนางนาค
มาณวิกาก็ไดค้ลอดบุตรและธิดาตามลาํดบั  (6/64/1-122/5) 8.6.V) เนื0อหาที�นายพรานผูรู้้ที�พกัของพระโอรสครั0 น
พระเจ้ากรุงพาราณสีเสด็จสวรรคตลงก็ไดไ้ปแจง้ความแก่เหล่าอมาตยว์่าตนเองนั0นสามารถนาํไปยงัที�พกัของ
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พระโอรสได ้เหล่าอมาตยจึ์งไดใ้หเ้ขาเป็นผูน้าํทางพร้อมมอบรางวลัใหเ้ป็นอนัมาก (6/64/1-122/7) 8.6.Y) เนื0อหาที�
พระเจา้กรุงพาราณสีครั0นไดรั้บราชาภิเษกแลว้ก็ตรัสสั�งใหเ้หล่าขา้ราชบริพารขุดเรือแลว้ยกขึ0นบนเกวียนใส่นํ0 าให้
เตม็โรยดว้ยดอกไมต้่างๆ นานาพรรณเพื�อใหพ้ระโอรสและพระธิดาไดล้งเล่นในขณะที�เดินทางกลบัยงักรุงพาราณ
สีตามคาํทูลของนางนาคมาณวิกา (6/64/1-122/10) 8.6.Z) เนื0อหาที�พระเจ้ากรุงพาราณสีกริ0วต่อเต่าที�มาทาํให้
พระโอรสและพระธิดาตกพระหฤทยักลวัจึงไดต้รัสสั�งบงัคบัให้ลงทณัฑแ์ก่เต่านั0น โดยให้นาํไปโยนทิ0งในนํ0 าวน
ของแม่นํ0 ายมุนา (6/64/1-122/12) 8.6.6) เนื0อหาที�ทา้วธตรฐครั0 นทรงสดบัคาํเท็จทูลของเต่าเพื�อเอาตวัรอดจาก
มรณภยัก็ไดต้รัสสั�งคณะนาคมาณพไปเป็นทูตเพื�อทูลถามพระเจา้กรุงพาราณสีถึงสินสอดและกาํหนดวนัทาํการ
อภิเษกสมรส  ฝ่ายพระเจา้กรุงพาราณสีไม่ทรงทราบเรื�องดงักล่าวก็ไม่ทรงยอมรับจึงไดต้รัสปฏิเสธ คณะนาค
มาณพจึงโกรธกลบัไปกราบทูลทา้วธตรฐใหท้รงทราบ แมท้า้วธตรฐครั0นทรงสดบัแลว้ก็ทรงพิโรธตรัสสั�งให้เหล่า
นาคทั0งหลายไปทาํการเบียดเบียนชาวกรุงพาราณสีเพื�อบีบบงัคบัให้พระเจา้กรุงพาราณสีส่งตวัพระธิดามาทาํการ
อภิเษกสมรสกบัพระองค ์พระเจา้กรุงพาราณสีครั0นถูกชาวกรุงพาราณสีทูลวงิวอนขอร้องจึงทรงตอ้งจาํยอมกระทาํ
ตาม (6/64/1-122/15) 8.6.=) เนื0 อหาที�ท้าวธตรฐครั0 นรับพระนางสมุททชามาเป็นพระมเหสีแล้วก็ตรัสสั�งให้
ประกาศทั�วนาคพิภพประมาณ Z55 โยชน์ไม่ให้ผูใ้ดแปลงเพศงูให้พระมเหสีทอดพระเนตรเห็นเป็นอนัขาด หาก
ผูใ้ดขืนทาํจะมีพระราชอาชญาแก่ผูน้ั0น ต่อมาอริฏฐนาคราชไดล่้วงละเมิดดว้ยความไร้เดียงสาก็รับสั�งให้นาํตวัไป
ประหารแต่ถูกพระนางสมุททชาขอพระราชทานชีวิตไวไ้ด ้(6/64/1-122/27) 8.6._) เนื0อหาที�พระภูริทตัครั0 นไดไ้ป
เห็นทิพยสมบติัในสวรรคก็์ปราราถนาที�จะไปบงัเกิดในสวรรคบ์า้งจึงไดต้ดัสินใจรักษาศีลอุโบสถแลว้ไปกราบทูล
พระบิดาและพระมารดาให้ทรงรับทราบ พระบิดาและพระมารดาก็ทรงอนุญาตและตรัสแนะนาํให้รักษาอยู่ใน
อุทยาน พระภูริทตัครั0 นรักษาศีลอุโบสถอยู่ในอุทยานก็ไม่ได้รับความสบายเพราะถูกนาคบริษทัรบกวนจึงได้
ตดัสินใจไปรักษาในถิ�นมนุษย ์โดยก่อนที�จะไปก็ไดส้ั�งใหเ้หล่านางนาคมาณวกิาผูเ้ป็นภรรยาทั0งหลายให้ถือดนตรี
และเครื�องบูชามีของหอมและดอกไมเ้ป็นตน้ไปทาํการบูชาตนเองครั0 งละ 85 นางในเวลาอรุณขึ0น (6/64/1-122/41) 
8.6.9) เนื0อหาที�พระภูริทัตครั0 นถูกพรามหณ์เนสาทและโสมทัตบุตรชายพบและสอบถาม เพื�อจะรักษาศีลให้
บริสุทธิ� ก็ไดบ้อกตามความเป็นจริงและไดน้าํคนทั0งสองไปยงันาคพิภพแลว้มอบทิพยสมบติัใหด้ว้ยเกรงจะนาํเรื�อง
ของตนไปแจง้แก่หมองูใหท้ราบ (6/64/1-122/42) 8.6.85) เนื0อหาที�ครุฑครั0 นรับทราบวา่ตน้เองทาํให้ตน้ไทรที�อยู่
ทา้ยที�จงกรมของพระดาบสถอนโค่นจึงไดไ้ปสอบถามพระดาบสถึงอกุศลกรรมว่าจะเกิดแก่ใครครั0 นไดท้ราบ
คาํตอบแล้วก็เกิดความสบายใจจึงได้ถวายมนต์ชื�อว่าอาลัมพายน์แก่ท่าน (6/64/1-122/57) 8.6.88) เนื0 อหาที�
พราหมณ์เนสาทครั0 นมีความตอ้งการอยากไดแ้กว้มณีจึงเจรจากบัพราหมณ์อาลมัพายน์ถึงการบอกที�อยูข่องพระ
ภูริทตัแมถู้กนายโสมทตัผูบุ้ตรหา้มและชี0แจงเหตุผลต่างๆก็ไม่ยอมรับฟัง แต่ไดต้กลงรับคาํพราหมณ์อาลมัพายน์ที�
จะพาไปยงัที�อยูข่องพระภูริทตั (6/64/1-122/66) 8.6.8-) เนื0อหาที�พราหมณ์อาลมัพายน์ครั0 นจบัพระภูริทตัไปแลว้ก็
สั�งบังคบัให้พระภูริทัตทาํการแสดงต่างๆ ให้มหาชนชมเพื�อแลกเอาทรัพย ์ ฝ่ายพระภูริทัตแมจ้ะทาํอนัตราย
พราหมณ์อาลมัพายน์ได้แต่ไม่ตอ้งการให้ศีลของตนขาดจึงยอมอดทนทาํตามที�พราหมณ์อาลมัพายน์สั�งทุก
ประการ ดว้ยคิดวา่เมื�อพราหมณ์อาลมัพายน์ไดท้รัพยม์ากแลว้ก็จกัปล่อยตนเอง แต่พราหมณ์อาลมัพายน์นั0นเป็น
คนโลภแมไ้ดท้รัพยม์ากแลว้ก็ยงันาํพระภูริทตัไปแสดงในที�ต่างๆ ไม่ยอมปล่อย (6/64/1-122/75) 8.6.8V) เนื0อหาที�
พระนางสมุททชาครั0 นทรงพระสุบินเห็นลางไม่ดีที�พระภูริทตัถูกจบัไปก็ทรงโทมนัสไม่ทรงยินดีรื�นเริงดงัปกติ 
ครั0นถูกสุทสัสนนาคราชทูลถามก็ไม่ทรงตอบ จึงไม่อาจจะทราบความได ้ครั0นต่อมาถูกสุทสัสนนาคราชทูลถามย ํ0า
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อีกจึงไดต้รัสเล่าใหฟั้ง สุทสัสนนาคราชครั0นทราบความจริงจึงไดป้ลอบประโลมพระมารดาพร้อมกบัรับรองวา่จะ
ร่วมมือกนักบันอ้งๆ ช่วยกนัออกตามหาพระภูริทตั และเมื�อจะออกตามหาพระภูริทตัก็สั�งใหสุ้โภคนาคราชไปหาที�
ป่าหิมพานต์ สั�งให้อริฏฐนาคราชไปหาที�เทวโลก ส่วนตนเองกับนางอจัจิมุขีไปตามหายงัโลกมนุษย ์(6/64/1-
122/80) 8.6.8Y) เนื0อหาที�พระเจ้ากรุงพาราณสีครั0 นทรงสดับอานุภาพของพิษจากสุทัสสนฤๅษีก็ได้ตรัสสั�งให้
ดาํเนินการตามที�สุทัสสนฤๅษีทูลแนะนําทุกประการ เพื�อไม่ให้เกิดอนัตรายใดๆ ขึ0น (6/64/1-122/90) 8.6.8Z) 
เนื0อหาที�สุทสัสนนาคราชไดก้ราบทูลใหพ้ระเจา้กรุงพาราณสีไดท้รงทราบถึงฐานของตนและเหล่าพี�นอ้งวา่เป็นลูก
ของพระนางสมุททชา พระเจา้กรุงพาราณสีผูเ้ป็นพระเจา้ลุงก็ทรงดีพระหฤทยัจึงไดท้าํการตอ้นรับและนดัแนะให้
พาพวกญาติพี�นอ้งรวมถึงพระนางสมุททชาไปพบกนัที�สาํนกัของพระบิดาที�ทรงผนวชอยูใ่นป่า (6/64/1-122/91) 
8.6.86) เนื0อหาที�พระภูริทัตครั0 นได้แก้วาทะของอริฏฐนาคราชให้อริฏฐนาคราชและเหล่านาคบริษทัมีทิฏฐิ
ความเห็นที�ถูกตอ้งคิดพิจารณาขอ้มูลข่าวสารแลว้จึงค่อยเชื�อแลว้ก็ให้อภยัแก่พราหมณ์เนสาทสั�งในนาคมาณพนาํ
พราหมณ์เนสาทไปส่งยงัโลกมนุษยไ์ม่ไดก้ระทาํการลงโทษใดๆ แมเ้พียงการบริภาษ (6/64/1-122/103) 8.6.8=) 
เนื0อหาที�พระภูริทตัไดส้ั�งให้ตีกลองป่าวประกาศให้นาคบริษทัไดรั้บวา่ตนเองจะไปเฝ้าพระเจา้ลุงและพระเจา้ตา
ของตน หากใครมีความประสงคจ์ะไปดว้ยก็จงแสดงตนและร่วมเดินทางไปดว้ยกนั (6/64/1-122/106) 

8.=) เนื0อหาของจนัทกุมารชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการติดต่อสื�อสารและการประชาสัมพนัธ์
ปรากฏอยู ่ =  เนื0อหาไดแ้ก่ 8.=.8) เนื0อหาที�บุรุษคนหนึ�งถูกกณัฑหาลพราหมณ์ตดัสินดดีโกงไม่ไดรั้บความเป็น
ธรรมจึงไดไ้ปทูลพระจนัทกุมารให้ช่วยเหลือ ฝ่ายพระจนัทกุมารจึงไดท้าํพาเขาไปในโรงวินิจฉัยตดัสินคดีความ
ใหม่ทาํใหเ้ขาไดรั้บความเป็นธรรม ประชาชนทั0งหลายเห็นดงันั0นจึงไดพ้ากนัแซ่ซอ้งสาธุการกระจายข่าวไปทั�วทั0ง
พระนคร พระเจา้เอกราชครั0นทรงทราบวา่กณัฑหาลพราหมณ์ทุจริตรับสินบนทาํการตดัสินคดีความดว้ยความไม่
เที�ยงธรรมจึงไดป้ลดออกจากตาํแหน่งแลว้ตรัสสั�งใหพ้ระจนัทกมุารทาํการวนิิจฉยัคดีความแทน (7/64/123-204/6) 
8.=.-) เนื0อหาที�พระเจา้เอกราชทรงประสงคจ์ะเสด็จไปสวรรคแ์ต่ถูกกณัฑหาลพราหมณ์เท็จทูลแปลงสารให้ทรง
เขา้พระหฤทัยผิดจึงตรัสสั�งให้จับคนและสัตวท์ั0 งหลายมีพระจันทกุมารเป็นตน้ไปฆ่าเพื�อบูชายญั (7/64/123-
204/14) 8.=.V) เนื0อหาที�พระชนกและพระชนนีไดต้รัสแนะนาํพระเจา้เอกราชถึงปฏิปทาที�ถูกตอ้งให้ละทิ0งการฆ่า
ผูอื้�นบูชายญั  รวมทั0 งพระนางโคตรมีผูเ้ป็นอคัรมเหสี  พระนางจันทาเทวีผูเ้ป็นพระสุณิสา และญาติและมิตร
ทั0งหลายของเหล่าเศรษฐีไดพ้ากนัทูลวิงวอนขอให้พระเจา้เอกราชให้ทรงเลิกลม้พิธีบูชายญัปล่อยให้คนและสัตว์
ทั0งหลายเป็นอิสระ แต่พระเจา้เอกราชก็ไม่ทรงรับฟังยงัคงยึดความคิดเห็นที�ผิดทาํนองคลองธรรมไวอ้ยา่งเหนียว
แน่น (7/64/123-204/25) 1.=.Y) เนื0อหาที�พระเจา้เอกราชครั0นถูกพระจนัทกมุาร รวมถึงพระวสุลราชนดัดาพากนัทูล
ชี0แจงเหตุผลทูลวงิวอนใหท้รงเลิกลม้พิธีบูชายญัปล่อยใหค้นและสตัวท์ั0งหลายเป็นอิสระ ก็ทรงรับฟังเพียงชั�วขณะ
เดียวตรัสสั�งให้ปล่อยคนและสัตวท์ั0งหลาย แต่ภายหลงัครั0 นถูกกณัฑหาลพราหมณ์เท็จทูลยยุงก็มีพระหฤทยัโลเล
กลบัมายึดเอาความเห็นผิดอีกตรัสสั�งให้จบัคนและสัตวท์ั0 งหลายมาเช่นเดิม (7/64/123-204/32) 8.=.Z) เนื0อหา
ที�กณัฑหาลพราหมณ์ครั0นทราบวา่พระเจา้เอกราชเกิดความโลเลไม่อาจตดัสินพระหฤทยัไดจึ้งไดทู้ลกาํกบัให้ทรง
เสด็จไปยงัสถานที�บูชายญัโดยพลการ เป็นตน้วา่ สถานที�บูชายญัไดต้ระเตรียมไวเ้รียบร้อยแลว้ ขอจงไดรี้บไปเพื�อ
ทาํการบูชายญัแลว้จะไดเ้สด็จไปสู่สวรรค์โดยพลนั (7/64/123-204/49) 8.=.6) เนื0อหาที�กณัฑหาลพราหมณ์ครั0 น
ทราบวา่ชาวกรุงบุปผวดีทั0งหลายพากนัติดตามมาเป็นอนัมาก เกรงวา่จะไม่สามารถควบคุมไดจึ้งไดส้ั�งใหปิ้ดประตู
พระนครเพื�อไม่ให้คนเหล่านั0นออกมา ชาวกรุงบุปผวดีทั0งหลายครั0 นออกมาภายนอกพระนครไม่ไดจึ้งไดพ้ากนั
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ร้องเสียงอื0ออึงอยูใ่กล้ๆ  ประตูภายในพระนคร (7/64/123-204/51) 8.=.=) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราช ครั0 นไดท้รง
สดบัเสียงครํ� าครวญของพระนางจนัทาเทวีก็เสด็จลงมามีมือถือคอ้นเหล็กที�ลุกโพลงดว้ยไฟตรัสสั�งบงัคบัให้พระ
เจา้เอกราชและกณัฑหาลพราหมณ์ปล่อยคนและสัตวท์ั0งหลายให้เป็นอิสระ และทูลชี0แนะให้พระเจา้เอกราชเกิด
มีทิฏฐิที�ถูกตอ้งตามทาํนองครองธรรม (7/64/123-204/60) 

8._) เ นื0 อหาของมหานารทกัสสปชาดกในประเด็นที� เ กี� ยวกับการติดต่อสื� อสารและการ
ประชาสัมพนัธ์ปรากฏอยู ่ 6  เนื0อหาไดแ้ก่  8._.8) เนื0อหาที�พระเจา้องัคติราชตรัสสนทนากบัเหล่าอมาตยท์ั0งสาม
มีอลาตอมาตยเ์ป็นตน้ถึงสิ�งที�ควรทาํในวนัเพญ็เดือน 8- ครั0นไดฟั้งความคิดเห็นของเหล่าอมาตยแ์ลว้ก็ตดัสินพระ
หฤทยัที�จะไปสนทนาธรรมกบัคุณาชีวกจึงไดต้รัสสั�งให้จดัเตรียมขบวนเพื�อเสด็จไปยงัป่ามฤคทายวนัอนัเป็นที�
พาํนักของคุณาชีวกนั0น (8/64/205-295/11) 8._.-) เนื0อหาที�พระเจา้องัคติราชตรัสสนทนาธรรมกบัคุณาชีวกครั0 น
ไดรั้บฟังมิจฉาทิฏฐิของคุณาชีวกทั0งยงัไดรั้บฟังขอ้มูลสนบัสนุนจาก   อลาตอมาตยแ์ละนายวีชกะแลว้ก็ไดรั้บเอา
มาเป็นทิฏฐิของตน ตรัสสั�งไม่ใหผู้ใ้ดรายงานเหตุการณ์บา้นเมืองต่างๆใหท้รงรับทราบ ทรงมอบอาํนาจราชกิจให้
หมู่อมาตยป์ฏิบติัแทนพระองค ์ทรงมวัเมาเพลิดเพลินยินดีอยูแ่ต่ในกามคุณ และไดต้รัสสั�งเชิงแนะนาํแก่เหล่าขา้
ราชบริพารใหใ้ส่ใจในกามคุณไม่ตอ้งขวนขวายในอะไรเช่นเดียวกนักบัพระองค ์(8/64/205-295/22) 8._.V) เนื0อหา
ที�ชาวพระนครทั0งหลายไดเ้ล่าลือกนัทั�วพระนครวา่ พระเจา้องัคติราชไดถื้อเอามิจฉาทิฏฐิจากคุณาชีวกเที�ยวทาํ
อกศุลกรรมต่างๆ เหล่าพระพี�เลี0ยงนางนมไดย้ินข่าวดงันี0 จึงไดม้าทูลพระนางรุจาราชธิดาให้ทรงรับทราบ โดยนยั
เป็นตน้ว่า พระเจา้องัคติราชตรัสสั�งให้รื0 อโรงทานที�ตั0 งอยู่ทั0 ง Y ประตูเมือง เบียดเบียนเด็กหญิงและหญิงสาว
ทั0งหลายที�เขาหวงหา้ม ละเลยราชกิจต่างๆ และมวัเมาอยูแ่ต่ในกามคุณ (8/64/205-295/27) 8._.Y) เนื0อหาที�พระนาง
รุจาราชธิดาครั0 นทรงทราบวา่พระเจา้องัคติราชนั0นไดย้ึดเอามิจฉาทิฏฐิเที�ยวก่ออกุสลกรรมทาํบาปทั0งหลายจึงได้
เสด็จไปทูลชี0 แจงแก่พระบิดาทั0งแนะนาํทั0 งวิงวอนให้ทรงละทิ0งมิจฉาทิฏฐิ  แต่พระเจ้าองัคติราชนั0นได้ยึดเอา
มิจฉาทิฏฐิอยา่งเหนียวแน่นแมพ้ระนางรุจาราชธิดาจะทูลอธิบายอยา่งไรก็ไม่ยอมละทิ0ง (8/64/205-295/37) 8._.Z) 
เนื0อหาที�ประชาชนชาวพระนครทั0งหลายไดป่้าวประกาศเล่าลือกนัทั�วพระนครวา่ พระนางรุจาราชธิดาเป็นผูฉ้ลาด
สามารถไดท้รงแสดงธรรมหวงัจะใหพ้ระชนกละมิจฉาทิฏฐิ  ต่างก็พากนัดีใจวา่ พระราชธิดาทรงเป็นบณัฑิต หาก
สามารถทาํใหพ้ระราชบิดาละทิ0งมิจฉาทิฏฐิไดแ้ลว้ ชาวพระนครทั0งหลายก็จะไดรั้บความสงบสุขไม่ถูกพระเจา้องั
คติราชเบียดเบียน (8/64/205-295/40) 8._.6) เนื0อหาที�พระนางรุจาราชธิดาครั0 นทาํการปลดเปลื0องพระราชบิดาจาก
มิจฉาทิฏฐิไม่สําเร็จจึงไดข้อความช่วยเหลือจากสมณพราหมณ์และเทพผูบ้ริหารโลกทั0งหลาย พระนารทกสัสป
พรหมผูเ้ป็นสมัมาทิฏฐิครั0นทราบความก็มีความตอ้งการจะทาํการสงเคราะห์พระนางรุจาราชธิดาและกระทาํความ
สวสัดีแก่พระเจา้องัคติราชพร้อมทั0งบริวารจึงไดล้งมาจากพรหมโลกชี0แจงให้พระเจา้องัคติราชทรงเกรงกลวัต่อ
นิรยภยัและแนะนาํถึงวธีิที�จะไปสู่เทวโลกได ้ทาํใหพ้ระเจา้องัคติราชทรงปฏิบติัพระองคบ์ริหารราชการบา้นเมือง
โดยธรรมดงัเดิม (8/64/205-295/68) 

8.9) เนื0อหาของวธุิรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการติดต่อสื�อสารและการประชาสัมพนัธ์ปรากฏอยู ่
8Z  เนื0อหาไดแ้ก่ 8.9.8) เนื0อหาที�ดาบสทั0งสี�ไดพ้รรณนาถึงสถานที�ซึ� งตนเองไดป้ระสบพบมากล่าวคือวิมานของ
ทา้วสักกเทวราช วิมานของพระยานาคราช  วิมานของพระยาครุฑ และพระราชฐานของพระเจา้ธนัญชยั ให้แก่
กฏุุมพีทั0งสี�ฟัง ทาํใหก้ฏุุมพีเหล่านั0นครั0นทาํบุญมีทานเป็นตน้ก็ไดต้ั0งความปรารถนาเพื�อไปบงัเกิดในสถานที�นั0นๆ
(9/64/296-483/6) 8.9.-) เนื0อหาที�เหล่าพระราชาทั0งสี�มีทา้วสกักเทวราชเป็นตน้เมื�อเกิดโตเ้ถียงกนัดว้ยเรื�องศีลของ
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ตนๆครั0 นตกลงกันไม่ได้ก็มีพระประสงค์จะให้พระวิธุรบัณฑิตมาทําการวินิจฉัยตัดสิน จึงได้สั�งให้ประดับ
ธรรมาสน์ ตระเตรียมสถานที�ต่างๆ ครั0 นเสร็จแลว้ก็เชิญพระวิธุรบณัฑิตให้นั�งบนธรรมาสน์ทาํการวินิจฉัยตดัสิน 
พระวธุิรบณัฑิตจึงไดใ้หพ้ระราชาเหล่านั0นตรัสเล่าเรื�องทั0งปวงใหท้ราบโดยละเอียดก่อนที�จะทาํการวินิจฉัยตดัสิน 
(9/64/296-483/21) 8.9.V) เนื0อหาที�ทา้ววรุณนาคราชไดต้รัสสรรเสริญคุณของพระวิธุรบณัฑิตให้พระนางวิมลา
นาคราชินีไดท้รงทราบโดยประการต่างๆ พระนางวิมลานาคราชินีครั0 นทรงสดบัแลว้ก็มีพระประสงคจ์ะฟังธรรม
จากพระวธุิรบณัฑิตจึงไดแ้กลง้ทาํเป็นประชวรหนกัแลว้ทูลวงิวอนทา้ววรุณนาคราชวา่ทรงตอ้งการดวงหฤทยัของ
พระวธุิรบณัฑิต (9/64/296-483/26) 8.9.Y) เนื0อหาที�ทา้ววรุณนาคราชครั0 นทรงสดบัคาํกราบทูลของพระนางวิมลา
นาคราชินีก็ทรงเขา้พระหฤทยัวา่พระนางนั0นประสงคจ์ะไดด้วงหฤทยัที�เป็นเนื0อของพระวิธุรบณัฑิตจึงไดต้รัสเชิง
ขอร้องให้นางอิรันทตีผู ้เป็นพระธิดาออกไปหาภัสดาผูที้�สามารถจะนําพระวิธุรบัณฑิตมายงันาคพิภพได ้
(9/64/296-483/31) 8.9.Z) เนื0อหาที�ปุณณกยกัษไ์ดส้อบถามทา้ววรุณนาคราชใหแ้น่ใจถึงผูที้�ตนจะนาํเอาดวงหฤทยั
ของเขามาเพื�อความชดัเจนยิ�งขึ0น ทา้ววรุณนาคราชจึงไดต้รัสให้ทราบซํ0 าอีกวา่ ผูที้�พระองคน์ั0นตอ้งการให้นาํดวง
หฤทยัของเขามา คือ พระวิธุรบณัฑิตผูที้�ทาํหน้าที�สั�งสอนอรรถธรรมแก่พระเจา้โกรัพยราช หากว่าปุณณกยกัษ์
นาํมาไดจึ้งจะยกนางอิรันทตีให้เป็นชายา ปุณณกยกัษ์ก็รับทราบตามที�ตรัสบอกนั0น (9/64/296-483/40) 8.9.6) 
เนื0อหาที�ปุณณกยกัษไ์ม่อาจนาํพระวธุิรบณัฑิตมาโดยพลการโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากทา้วเวสวณัก่อนจึงไดเ้ขา้ไป
ขออนุญาต  ในขณะนั0นทา้วเวสวณักาํลงัทรงทาํการวนิิจฉยัคดีความอยูเ่มื�อปุณณกยกัษเ์ขา้ไปกราบทูลจึงไม่ไดย้ิน
เสียง ปุณณกยกัษ์รู้ว่าท้าวเธอไม่ได้ยินเสียงตนจึงได้ฉวยโอกาสไปยืนอยู่ขา้งเทวบุตรผูช้นะคดีความ เมื�อท้าว
เวสวณัตรัสสั�งให้เทวบุตรผูช้นะคดีความวา่ ท่านจงไปอยูใ่นวิมาณของตน ปุณณกยกัษก็์ถือเอาพระดาํรัสวา่ ท่าน
จงไป นั0นวา่เป็นคาํที�ตรัสสั�งตนเอง ทาํเทพบุตรสองสามองคใ์หเ้ป็นพยานแลว้ทะยานขึ0นมา้มโนมยัสินธพมุ่งหนา้
สู่พระนครอินทปัตตโ์ดยพลนั (9/64/296-483/44) 8.9.=) เนื0อหาที�ปุณณกยกัษค์รั0นไปถึงกรุงอินทปัตตแ์ลว้ก็ไดเ้ขา้
ไปทา้พนนัสกากบัพระราชาทั0งหลายมีพระเจา้โกรัพยราชเป็นประมุข ครั0 นถูกพระเจา้โกรัพยราชตรัสถามชื�อและ
นามสกุลก็ไดทู้ลถึงชื�อและนามสกุลของตนในอดีตชาติให้ทรงทราบ และทาํการแข่งสกากบัพระเจา้โกรัพยราช 
โดยที�ก่อนการทาํแข่งนั0นไดท้าํการทูลย ํ0าให้ชนะโดยธรรมและทาํเหล่าพระราชาในชมพูทวีปทั0งหลายให้เป็น
พยาน (9/64/296-483/47) 8.9._) เนื0อหาที�พระเจา้โกรัพยราชครั0 นแพพ้นนัสกาและถูกปุณณกยกัษทู์ลขอพระวิธุร
บณัฑิตเป็นค่าพนนัซึ� งเป็นสิ�งเกินความคาดหมายของพระองค ์จึงไม่ทรงปรารถนาจะให้ ไดเ้กิดการโตเ้ถียงกนั 
เมื�อตกลงกนัไม่ไดจึ้งให้พระวิธุรบณัฑิตเป็นผูต้ดัสินวา่ตนเองนั0นเป็นญาติหรือเป็นทาสของพระเจา้โกรัพยราช 
พระวธุิรบณัฑิตตอ้งการจะรักษาคาํสตัยจึ์งไดก้ล่าววา่เป็นทาส พระเจา้โกรัพยราชทรงโทมนสัในคาํตอบของพระ
วิธุรบณัพิตจึงทรงพิโรธตรัสสั�งให้ปุณณกยกัษ์เร่งพาพระวิธุรบณัฑิตไปตามชอบใจ (9/64/296-483/63) 8.9.9) 
เนื0อหาที�พระเจา้โกรัพยราชตรัสขอใหพ้ระวธุิรบณัฑิตไดแ้สดงธรรมถวายก่อนที�จะจากไป  ฝ่ายพระวิธุรบณัฑิตก็
ไดแ้สดงฆราวาสธรรมถวายแก่พระเจา้โกรัพยราชและทาํการกล่าวสอนภริยาบุตรธิดาและบริวารของตนตาม
สมควรแก่ฐานะนั0นๆ (9/64/296-483/64) 8.9.85) เนื0อหาที�พระวธุิรบณัฑิตไดทู้ลขอร้องให้พระเจา้โกรัพยราชช่วย
ดูแลภริยาบุตรและธิดาของตนเอง รวมถึงทรัพยส์มบติัต่างๆ และใหอ้ภยัแก่ตนเองหากวา่ไดท้าํสิ�งที�พลาดพลั0งใดๆ 
ไป ก่อนที�จะออกเดินทางไปกบัปุณณกยกัษ ์(9/64/296-483/89) 8.9.88) เนื0อหาที�ชาวกรุงอินทปัตตค์รั0นไดท้ราบวา่ 
มาณพผูที้�พระเจา้โกรัพยราชไดม้อบพระวธุิรบณัฑิตใหไ้ปนั0นเป็นยกัษแ์ปลงกายมา จึงไดพ้ากนัมาร้องครํ� าครวญที�
หนา้พระราชนิเวศน์กราบทูลใหพ้ระเจา้โกรัพยราชทรงรับทราบครั0 นถูกพระเจา้โกรัพยราชตรัสปลอบโยนให้รู้วา่
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พระวิธุรบณัฑิตจกัอาศยัปัญญาทาํตนให้ปลอดภยัและกลบัมาภายใน = วนั ก็พากนัแยกยา้ยกนักลบัเรือนของตน 
(9/64/296-483/102) 8.9.8-) เนื0อหาที�พระวธุิรบณัฑิตครั0 นไดแ้สดงธรรมให้ปุณณกยกัษเ์ปลี�ยนใจไม่คิดทาํร้ายตน
แลว้ก็ไดบ้อกให้ปุณณกยกัษอ์ยา่พึ�งนาํตนกลบัไปยงักรุงอินทปัตตแ์ต่ให้นาํไปยงันาคพิภพ เพื�อจะไดแ้สดงธรรม
ใหแ้ก่นางวมิลานาคราชินีและนาคบริษทัฟัง (9/64/296-483/110) 8.9.8V) เนื0อหาที�ทา้ววรุณนาคราชและพระนาง
วิมลานาคราชินีไดต้รัสกระทบกระเทียบเพื�อหวงัจะให้พระวิธุรบณัฑิตทาํการอภิวาทพวกพระองค ์แต่พระวิธุร
บณัฑิตไดทู้ลวา่การที�จะให้กราบไหวเ้พชฌฆาตผูจ้ะฆ่าตนเองนั0นเป็นสิ�งที�คนทั0งหลายไม่ทาํกนั และแสดงธรรม
แก่ทา้ววรุณนาคราชและพระนางวมิลานาคราชินี (9/64/296-483/121) 8.9.8Y) เนื0อหาที�ทา้ววรุณนาคราชและพระ
นางวมิลานาคราชินีครั0นพระวธุิรบณัฑิตแสดงธรรมใหฟั้งแลว้ก็ทรงเกิดความเลื�อมใสตรัสสรรเสริญโดยประการ
ต่างๆ ทําสักการะและสัมมานะแก่พระวิธุรบัณพิตแล้วตรัสสั�งให้ปุณณกยกัษ์เร่งพาไปส่งยงักรุงอินทปัตต ์
(9/64/296-483/132) 8.9.8Z) เนื0อหาที�พระเจา้โกรัพยราชครั0 นทรงพระสุบินเป็นนิมิตหมายที�ดีก็ทรงรับรู้ไดว้า่พระ
วธุิรบณัฑิตจะกลบัมาในวนัพรุ่งนี0 จึงตดัสินพระหฤทยัตรัสสั�งชาวกรุงอินทปัตตใ์ห้พากนัประดบัประดาพระนคร
เตรียมสิ�งของไวเ้พื�อทาํสกัการะและสมัมานะต่อพระวธุิรบณัฑิต (9/64/296-483/139) 

8.85)  เนื0 อหาของมหาเวสสันดรชาดกในประเด็นที� เ กี� ยวกับการติดต่อสื� อสารและการ
ประชาสมัพนัธ์ปรากฏอยู ่ VY  เนื0อหาไดแ้ก่ 8.85.8) เนื0อหาที�ผุสดีเทพกญัญาไม่ทราบวา่ตนจะตอ้งจุติเพราะหมด
บุญแลว้ ทา้วสักกเทวราชจึงไดต้รัสเตือนและให้รับพร 85 ประการเพื�อเตรียมไปบงัเกิดในมนุษยโลก (1/64/484-
814/85) 8.85.-) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชครั0 นทรงทราบวา่อายขุองพระโพธิสัตวสิ์0นแลว้จึงเสด็จเขา้ไปหาพระ
โพธิสัตวแ์ลว้ตรัสแนะนําให้ไปบังเกิดในพระครรภ์ของพระนางผุสดีอคัรมเหสีของพระเจ้าสญชัยเพื�อจักได้
บาํเพญ็บารมีใหบ้ริบูรณ์ (1/64/484-814/-V) 8.85.V) เนื0อหาที�พระนางผุสดีครั0 นทรงพระครรภก็์มีพระประสงคจ์ะ
บริจาคทานจึงทูลบอกพระเจา้สญชยั พระเจา้สญชยัครั0 นทรงทราบแลว้ก็ไดต้รัสสั�งให้สร้างโรงทาน 6 แห่ง และ
บริจาคทรัพยห์กแสนกหาปณะทุกๆ วนั (1/64/484-814/-Y) 8.85.Y) เนื0อหาที�พระนางผุสดีผูมี้ครรภ ์85 เดือนทรง
ปรารถนาจะออกไปทอดพระเนตรพระนคร พระเจา้สญชยัทรงทราบเรื�องก็ตรัสสั�งให้ประดบัตกแต่งหนทางที�จะ
พระราชดาํเนินเมื�อเสร็จแลว้ก็ไดพ้าพระนางผสุดีออกไปประพาสพระนครครั0นถึงท่ามกลางตลาดพระนางผุสดีได้
แสดงอาการจะประสูติพระโอรสจึงไดต้รัสสั�งใหข้า้ราชบริพารทั0งหลายสร้างพลบัพลาสาํหรับประสูติแก่พระนาง
ผสุดีในท่ามกลางถนนของพอ่คา้โดยเร่งด่วน ฝ่ายพระเวสสนัดรครั0นประสูติจากพระครรภพ์ระมารดาก็ทรงเหยยีด
พระหตัถต์่อพระมารดาตรัสวา่มีอะไรที�จะใหพ้ระองคบ์ริจาคบา้ง พระมารดาจึงไดม้อบทรัพยก์หาปณะพนัหนึ�งไว้
ในพระหัตถที์�ทรงแบอยูน่ั0น (1/64/484-814/-_) 8.85.Z) เนื0อหาที�พระเวสสันดรครั0 นมีพระชนมายไุด ้_ พรรษาก็
ทรงดาํริที�จะบริจาคทานภายในมีอวยัวะต่างๆ รวมถึงชีวิต ทาํให้แผ่นดิน ภูเขา เหล่าทวยเทพและมหาพรหม
ทั0งหลายต่างใหส้าธุการประกาศเสียงเป็นอนัเดียวกนั (1/64/484-814/V_) 8.85.6) เนื0อหาที�ชาวนครกาลิงครัฐครั0 น
ประสบกบัทุพภิกขภยัเกิดความเดือดร้อนก็ไดร้วมตวักนัไปทูลขอให้พระราชานครกาลิงครัฐไดท้าํการตรวจสอบ
พฤติกรรมส่วนพระองคแ์ละการบริหารบา้นเมือง รวมถึงดาํเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว พระราชาก็ทรงปฏิบติั
ตามคาํกราบทูลแต่ไม่พบขอ้บกพร่องใดๆ จึงไดป้รึกษาร่วมกนักบัชาวนครกาลิงครัฐเพื�อหาวิธีการแกไ้ขที�ไดผ้ล 
จนไดม้ติแต่งตั0งพราหมณ์จาํนวน _ คน มีรามพราหมณ์เป็นตน้ใหเ้ป็นทูตแลว้สั�งใหไ้ปทูลขอชา้งปัจจยนาคกบัพระ
เวสสนัดร (1/64/484-814/Y_) 8.85.=) เนื0อหาที�พระเวสสนัดรทรงตดัสินพระหฤทยัโดยลาํพงัทรงไม่ไดแ้จง้ใหผู้อื้�น
ไดรั้บรู้ถึงเรื�องที�จะบริจาคชา้งปัจจยนาคแก่คณะพราหมณ์ที�มาจากนครกาลิงครัฐ ครั0นชาวกรุงสีพีไดท้ราบความก็
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เกิดความไม่พอใจจึงได้รวมตวักนัไปกราบทูลบีบบงัคบัให้พระเจา้สญชยัเนรเทศพระเวสสันดรออกจากแว่น
แควน้ พระเจ้าสญชัยไม่อาจขดัต่อมติของชาวเมืองสีพีได้จึงตรัสสั�งให้ขบัไล่พระเวสสันดรไปอยู่ที� เขาวงกต 
(1/64/484-814/Z9) 8.85._) เนื0อหาที�พระเวสสนัดรไดเ้จรจาต่อรองกบัชาวเมืองสีพีเพื�อทาํการบริจาคสตัตสดกทาน
ครั0นชาวกรุงสีพียอมอนุโลมตามก็ตรัสสั�งให้มหาเสนาอมาตยท์ั0งหลายจดัเตรียมสัตตสดกทานให้เสร็จสรรพเ์พื�อ
จะไดบ้ริจาคในวนัรุ่งขึ0น (1/64/484-814/65) 8.85.9) เนื0อหาที�พระเวสสันดรครั0 นถูกชาวกรุงสีพีขบัไล่ก็ตรัสให้
พระนางมทัรีไดร้วบรวมทรัพยที์�พระองคพ์ระราชทานใหแ้ละที�ไดรั้บมาจากพระบิดาไวแ้ละทาํบุญทั0งหลายมีทาน
เป็น พร้อมกบัทาํความเอน็ดูเลี0ยงพระโอรสและพระธิดาใหดี้ หากมีความประสงคจ์ะหาภสัดาใหม่ก็สามารถหาได้
ตามประสงค ์ฝ่ายพระนางมทัรียงัไม่ทรงทราบเรื�องก็ไดทู้ลถามเหตุผลครั0นทราบแลว้ก็ไดข้ออนุญาตพาพระโอรส
และพระธิดาไปอยูร่่วมกนัในป่า พระเวสสนัดรก็ทรงอนุญาต (1/64/484-814/69) 8.85.85) เนื0อหาที�เทวดาทั0งหลาย
ครั0นพระเวสสนัดรไดท้าํสตัตกทานก็ไดท้าํการแจง้แก่พระราชาทั�วชมพทูวปีให้มารับนางขตัติยราชกญัญาเป็นตน้ 
พระราชาเหล่านั0นก็มาด้วยเทวานุภาพรับทานแลว้ก็พากันหลีกไป (1/64/484-814/78) 8.85.88) เนื0อหาที�พระ
เวสสนัดรครั0นตรัสใหอ้มาตยท์ั0งหกหมื�นผูต้ามเสด็จออกมาส่งให้กลบัยงักรุงสีพีแลว้ก็ไดต้รัสสั�งพระนางมทัรีให้
คอยดูยาจกผูติ้ดตามมาขา้งหลงัไว ้หากมียาจกก็ใหรี้บบอกพระองคใ์หท้ราบโดยด่วน  (1/64/484-814/85) 8.85.8-) 
เนื0อหาที�พระเวสสนัดร พระนางมทัรี พร้อมพระโอรสและพระธิดาครั0 นเสด็จมาถึงมาตุลนครก็ทรงประทบัพกัอยู่
ศาลาใกลป้ระตูเมือง  ฝ่ายพระนางมทัรีทรงตอ้งการจะประกาศให้ชาวเมืองไดรั้บทราบจึงไดไ้ปประทบัยืนอยู่ที�
ประตูศาลาตรงประตูเมือง ชาวมาตุลนครทั0งหลายครั0นทราบแลว้ก็พากนัไปกราบทูลพระยาเจตราชทั0งหลาย  พระ
ยาเจตราชทั0งหลายครั0 นทราบแลว้ก็พากนัมาทาํการอุปถมัภแ์ละวิงวอนขอให้พระเวสสันดรทรงครองราชยที์�มาตุ
ลนครเพื�อจะไดบ้ริหารบา้นเมืองใหเ้จริญ ฝ่ายพระเวสสนัดรแมจ้ะทรงรับทราบแต่ไม่ทรงประสงคจ์ะให้เกิดความ
ขดัแยง้ระหวา่งประเทศจึงทรงปฏิเสธ (1/64/484-814/91) 8.85.8V) เนื0อหาที�พระยาเจตราชทั0งหลายไดส้ั�งพรานป่า
คนหนึ�งชื�อวา่เจตบุตรให้อยูรั่กษาที�ประตูป่าคอยตรวจตราดูคนทั0งหลายที�ไปๆ มาๆ เพื�อป้องกนัอนัตรายที�จะเกิด
แก่พระเวสสันดร(1/64/484-814/99) 8.85.8Y) เนื0 อหาที�ท้าวสักกเทวราชครั0 นทรงทราบเหตุการณ์ของพระ
เวสสันดรและคณะแล้วก็ทรงดําริว่า พระเวสสันดรและคณะควรจะได้ที�สําหรับประทับอยู่  จึงได้ตรัสให้
วิสสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตสมณบริขาร สถานที�พกัอาศยั สถานที�ปฏิบติัธรรม รวมถึงสิ�งอุปโภคบริโภคต่างๆ 
ถวายแก่พระเวสสันดร วิสสุกรรมเทพบุตรครั0 นไดด้าํเนินการสิ�งต่างๆเสร็จแลว้ก็ไดเ้ขียนอกัษรบอกไวเ้ป็นตน้วา่ 
หากใครมีความสมคัรใจประสงค์จะบวชก็ให้ถือเอาบริขารเหล่านี0 บวชและใชส้อยสิ�งต่างๆ ตามปรารถนาเถิด 
(1/64/484-814/100) 8.85.8Z) เนื0อหาที�พระเวสสนัดรครั0 นทรงผนวชเป็นบรรพชิตแลว้ก็ไดต้รัสขอพรกบัพระนาง
มทัรีไม่ใหม้าสู่สาํนกัของพระองคใ์นเวลาที�ไม่สมควร ฝ่ายพระนางมทัรีก็ทรงทูลรับพระดาํรัสดงักล่าว (1/64/484-
814/102) 8.85.86) เนื0อหาที�พวกพราหมณ์หนุ่มๆ ทั0งหลายไดบ้อกให้นางพราหมณีผูเ้ป็นภรรยาของตนๆ ปฏิบติั
ตนโดยเอานางอมิตตตาปนาเป็นเยี�ยงอยา่ง เพราะวา่อมิตตตาปนาไม่บกพร่องในหนา้ที�ภรรยาที�คอยปรนนิบติัสามี 
ฝ่ายนางพราหมณีทั0งหลายเหล่านั0นไม่เพียงแต่จะไม่ปฏิบติัตามแลว้ยงัเกิดความโกรธพากนัไปรุมบริภาษนางอมิตต
ตาปนาเพื�อให้หนีไปที�อื�น (1/64/484-814/107) 8.85.8=) เนื0อหาที�นางอมิตตตาปนาครั0 นถูกพวกนางพราหมณีรุม
บริภาษจึงไม่กลา้จะไปสู่ที�สาธารณ์มีท่านํ0 าเป็นตน้จึงไดบ้อกให้พราหมณ์ชูชกไปทูลขอพระโอรสและพระธิดา
ของพระเวสสันดรมาเป็นคนรับใช ้(1/64/484-814/110) 8.85.8_) เนื0อหาที�พราหมณ์ชูชกไดก้ล่าวลวงพรานเจต
บุตรและพระอจัจุตฤๅษีเพื�อจะไปยงัเขาวงกตขอพระราชทานพระโอรสและพระธิดา พรานเจตบุตรและพระอจัจุต
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ฤาษีนั0นครั0นถูกลวงไม่พิจารณาตามความเป็นจริงก็ไดต้ดัสินใจเชื�อตามที�พราหมณ์ชูชกกล่าวไดบ้อกหนทางไปยงั
เขาวงกตและมอบเสบียงการเดินทางให้แก่พราหมณ์ชูชก (10/64/484-814/115) 8.85.89) เนื0อหาที�ฝูงนกทั0ง Y ฝูง
กล่าวคือ ฝูงที� 8 เชิญพระเวสสันดรให้ยินดีกบัการอยูป่่า ฝูงที� -  ถวายพระพรให้พระเวสสันดรมีพระชนมายยุืน
ดว้ยความสุขสาํราญ ฝงูที� V ถวายพระพรให้พระเวสสันดรมีพระชนมายยุืนไร้ขา้ศึกศตัรู และฝูงที� Y ถวายพระพร
ให้พระเวสสันดรมีความรักใคร่กลมเกลียวสามคัคีเมตตาต่อกนัและกนั  (10/64/484-814/118) 8.85.-5) เนื0อหาที�
พระนางมทัรีทรงพระสุบินเป็นลางบอกเหตุ ก็ไดไ้ปทูลเล่าใหพ้ระเวสสนัดรทรงสดบั ฝ่ายพระเวสสนัทรงทราบวา่
จะมีคนมาของพระโอรสและพระธิดาแต่ก็ทรงแปลความเป็นอย่างอื�นไปเพราะเกรงว่าพระนางมทัรีจะทรง
โทมนัส ครั0 นวนัรุ่งขึ0นพระนางมทัรีก่อนที�จะเสด็จออกไปหาอาหารตามปกติก็ไดพ้าพระโอรสและพระธิดาไป
มอบใหก้บัพระเวสสนัดรพร้อมกบัทูลกาํชบัใหท้รงคอยดูแลเป็นพิเศษ (1/64/484-814/126) 8.85.-8) เนื0อหาที�พระ
เวสสันดรครั0 นทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์ชูชกก็ไดท้าํการปฏิสันถารและตรัสถามถึงความประสงค ์เมื�อทราบ
ความประสงคแ์ลว้ก็ไดบ้ริจาคปุตตทานแก่พราหมณ์ชูชก พร้อมตรัสสั�งเชิงแนะนาํใหถ้วายพระโอรสและพระธิดา
แก่พระเจ้าสญชัยว่า หากถวายแลว้จักไดท้รัพยส์มบัติเป็นอนัมาก (1/64/484-814/135) 8.85.--) เนื0อหาที�พระ
เวสสนัดรตรัสอธิบายกบัพระโอรสและพระธิดาใหอ้อกมาจากที�ซ่อนเพื�อร่วมมือกบัพระองคท์าํปุตตทานใหส้าํเร็จ
บริบูรณ์  ฝ่ายพระโอรสและพระธิดาครั0นทราบแลว้ก็ไดอ้อกมาจากที�ซ่อนเขา้ไปกราบพระบาทของพระเวสสันดร 
(1/64/484-814/137) 8.85.-V) เนื0 อหาที� เหล่าทวยเทพได้ปรึกษากันเพื�อที�จะยบัย ั0งไม่ให้พระนางมัทรีกลับไป
อาศรมบทแต่ยงัวนั เพราะอาจจะไปทาํลายปุตตทานของพระเวสสันดรได ้จึงมีมติสั�งบงัคบัให้เทวบุตร V องค์
แปลงเป็นสัตวร้์ายไปนอนขวางทางมิให้พระนางเสด็จกลบัแต่ยงัวนั (1/64/484-814/150) 8.85.-Y) เนื0อหาที�พระ
เวสสันดรไม่ไดบ้อกความที�พระองค์ไดบ้ริจาคพระโอรสและพระธิดาแก่พราหมณ์ชูชกให้แก่พระนางมทัรีได้
รับทราบ จึงทาํให้พระนางมทัรีนั0นเกิดความสงสัยเที�ยวตามหาในที�ต่างๆ ครั0 นไม่ทรงพบก็ทรงดาํริวา่พระโอรส
และพระธิดานั0นสิ0นพระชนมเ์สียแลว้จึงถึงแก่วิสัญญีภาพลงไปต่อหนา้พระพกัตร์ของพระเวสสันดร แต่ภายหลงั
เมื�อพระเวสสนัดรตรัสบอกความใหรั้บทราบพระนางมทัรีก็ไดร่้วมอนุโมทนาในปุตตทานดงักล่าวดว้ย (1/64/484-
814/153) 8.85.-Z) เนื0อหาที�พระเวสสันดรครั0 นได้บริจาคปุตตทานแลว้เมื�อพระนางมทัรีร่วมอนุโมทนาด้วย 
แผน่ดินก็สนั�นหวั�นไหว ทวยเทพและมหาพรหมทั0งหลายต่างใหส้าธุการประกาศเสียงเป็นอนัเดียวกนั (1/64/484-
814/8Z_) 8.85.-6) เนื0อหาที�พระเวสสนัดรครั0นทอดพระเนตรเห็นทา้วสกักเทวราชผูป้ลอมเป็นพราหมณ์มาก็ไดท้าํ
การปฏิสนัถารและตรัสถามถึงความประสงค ์เมื�อทราบความประสงคแ์ลว้ก็ไดบ้ริจาคพระนางมทัรีเป็นทารทาน  
ทา้วสกักเทวราชครั0นไดรั้บแลว้ก็ไดถ้วายคืนพระนางมทัรีใหพ้ร้อมกบัตรัสขอรับปฏิญญาเพื�อมิให้ถวายแก่ผูใ้ดอีก 
พระเวสสนัดรก็ทรงรับพระดาํรัส (64/484-814/161) 1.85.-=) เนื0อหาที�พระเวสสันดรครั0 นไดบ้ริจาคทารทานแลว้ 
ทา้วสกักเทวราชก็ไดต้รัสบอกใหท้รงทราบวา่ ทรงสามารถชนะขา้ศึกไดท้ั0งที�เป็นของทิพยแ์ละของมนุษยแ์ผ่นดิน
ก็สนั�นหวั�นไหว ทวยเทพและมหาพรหมทั0งหลายต่างใหส้าธุการประกาศเสียงเป็นอนัเดียวกนั เป็นตน้ แลว้ใหท้รง
ยดึมั�นในความดีดงักล่าวต่อไป พร้อมกบัพระราชทานพรให้ถึง _ ประการ (1/64/484-814/866) 8.85.-_) เนื0อหาที�
พระเจา้สญชยัไดท้รงพระสุบินเห็นนิมิตที�ดีจึงไดส้นานพระเศียรแต่เชา้แลว้เสวยโภชนาหารเสร็จแลว้ก็ตกแต่ง
พระวรกายไปประทบันั�งอยูที่�สถานมหาวินิจฉัยรอพระราชนดัดาอยู ่ครั0 นเห็นพราหมณ์ชูชกนาํพระราชนดัดาทั0ง
สองมาก็ตรัสถามความครั0นทรงทราบแลว้ก็ไดต้รัสสั�งใหไ้ถ่ตวัพระราชนดัดาทั0งสองใหเ้ป็นไทโดยพลนั และตรัส
ถามถึงเรื� องราวต่างๆกับพระราชนัดดาทั0 งสอง พระชาลีและพระกัณหาชินาก็ได้ทูลเล่าตามพระประสงค ์
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(1/64/484-814/172) 8.85.-9) เนื0อหาที�พระเจา้สญชยัครั0นถูกพระชาลีทูลชี0แนะใหเ้สด็จไปทาํการราชาภิเษกแก่พระ
ราชบิดาดว้ยพระองคเ์อง ก็ไดต้รัสสั�งใหป่้าวประกาศใหค้นทั0งหลายไดรั้บทราบและใหจ้ดัขบวนเพื�อเสด็จพระราช
ดาํเนินไปยงัเขาวงกต (1/64/484-814/179) 8.85.V5) เนื0อหาที�พระเจา้สญชยัครั0 นเมื�อพราหมณ์ชูชกบริโภคอาหาร
เกินประมาณจนถึงแก่ความตายก็ตรัสสั�งใหท้าํการประกาศให้ผูเ้ป็นญาติมารับทรัพยม์รดกครั0 นไม่มีผูใ้ดแสดงตน
มารับก็ให้นาํกลบัเขา้คลงัหลวงดงัเดิม (1/64/484-814/183) 8.85.V8) เนื0อหาที�พระเจา้สญชยัครั0 นไดต้รัสสั�งให้ขา้
ราชบริพารค่อยๆทยอยกนัเขา้ไปเฝ้าพระเวสสนัดร ไม่ใหเ้ขา้ไปเฝ้าพร้อมกนัเพราะจะทาํใหเ้กิดความเศร้าโศกใหญ่ 
แลว้จึงไดไ้ปหาพระเวสสนัดรทาํปฏิสนัถารพร้อมกบัตรัสบอกข่าวใหพ้ระเวสสันดรรับทราบถึงการที�พระองคไ์ด้
ไถ่ตวัพระราชนดัดาทั0งสองไวแ้ลว้ (1/64/484-814/187) 8.85.V-) เนื0อหาที�ชาวกรุงสีพีทั0งหลายต่างประคองอญัชลี
แด่พระเวสสันดรทูลวิงวอนให้พระเวสสันดรกลบัไปครองราชยย์งักรุงสีพีดงัเดิม  (1/64/484-814/192) 8.85.VV) 
เนื0อหาที�พระเจา้สญชยัครั0 นไดท้รงเสด็จประพาสเล่นตามภูผาและราวไพรในป่าเป็นระยะเวลานานถึงหนึ�งเดือน
และไดท้รงทราบวา่ขบวนเสด็จของพระเวสสันดรนั0นตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแลว้ก็ตรัสสั�งให้ราชบุรุษไปทูลพระ
เวสสนัดรใหตี้กลองป่าวร้องใหท้ราบเวลาเสด็จกลบัพระนคร แลว้ทรงพาขา้ราชบริพารขบวนใหญ่เสด็จกลบัพระ
นคร(1/64/484-814/198) 8.85.VY) เนื0อหาที�พระเวสสันดรไดต้รัสสั�งให้ขนทรัพยท์ั0งหลายที�ตกภายนอกเรือนของ
ชาวกรุงสีพีเขา้คลงัหลวง และตรัสสั�งให้มอบทรัพยที์�ตกอยูภ่ายในบริเวณเรือนของชาวกรุงสีพีให้เป็นกรรมสิทธิ�
ของเจา้ของเรือนนั0นๆ (1/64/484-814/201) 

2) ความสอดคล้องกันระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการติดต่อสื�อสาร

และการประชาสัมพนัธ์และองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัการตดิต่อสื�อสารและการประชาสัมพนัธ์ มดีงันี  
เกี�ยวกบัการติดต่อสื�อสาร มีเนื0อหารวมถึงกระบวนการของการส่งขอ้มูลข่าวสารและความเขา้ใจ

จากผูส่้งไปยงัผูรั้บโดยใชส้ัญลกัษณ์หรือภาษา อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.88) (1/63/1-74/9Y) สมดว้ยความหมายของ
การติดต่อสื�อสารตามทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น โฮวแ์ลนด์และคณะ (Hovland and Others) ที�ให้
ความหมายของการติดต่อสื�อสารไวว้า่ การติดต่อสื�อสารหมายถึงกระบวนการ ซึ�งมีผูส่้งข่าวสารส่งข่าวสารโดยใช้
สญัลกัษณ์หรือภาษา เพื�อเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมของผูรั้บ1747 

เกี�ยวกบัการติดต่อสื�อสาร ประกอบดว้ยการติดต่อสื�อสารประเภทต่างๆ กล่าวคือ การติดต่อสื�อสาร
ที�เป็นพิธีการ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.8) (1/63/1-74/6) และ การติดต่อสื�อสารที�ไม่เป็นพิธีการ อาทิเช่น เนื0อหาที� 
8.8.=) (1/63/1-74/52) สมดว้ยทัศนะของนักวิชาการทั0 งหลาย อาทิเช่น ฟิฟเนอร์ และเพรสธัส (Pfiffner and 
Presthus) ที�ไดก้ล่าวถึงการติดต่อสื�อสารตามลกัษณะของการใช ้ไว ้- ประเภท คือ การติดต่อสื�อสารที�เป็นพิธีการ 
และการติดต่อสื�อสารที�ไม่เป็นพิธีการ ดงักล่าวแลว้ อีกหนยัหนึ�งกล่าวคือ การติดต่อสื�อสารโดยใชถ้อ้ยคาํและการ
เขียน อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.9) (1/63/1-74/_-) และ การติดต่อสื�อสารโดยไม่ใชค้าํพูด อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.YY) 
(5/63/303-568/-Z9) สมดว้ยทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น สมยศ นาวีการ ที�ไดจ้าํแนกการติดต่อสื�อสาร
ไวต้ามลกัษณะของรหัสที�ใชใ้นการติดต่อสื�อสาร ไว ้- ประเภท คือ 8) การติดต่อสื�อสารโดยใชถ้อ้ยคาํและการ
เขียน (verbal and writer communication) และ -) การติดต่อสื�อสารโดยไม่ใชค้าํพูด (non-verbal communication) 
ดงักล่าวแลว้ อีกหนยัหนึ�งกล่าวคือ 8) การติดต่อสื�อสารจากขา้งบนลงขา้งล่าง อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.8) (2/63/75-

                                                 

1747Carl I. Hovland, J. L. Janis, and H. H. Kelly, Communication and Pervasion (New Haven: 
Yale University Press, 1953), 66. 
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154/4) -) การติดต่อสื�อสารจากขา้งล่างขึ0นไปขา้งบน อาทิเช่น ไดแ้ก่ เนื0อหาที� 8._.8) (8/64/205-295/11) และ V) 
การติดต่อสื�อสารแบบแนวนอน อาทิเช่น เนื0 อหาที�  8.Z.Y) (5/63/303-568/86) สมด้วยทัศนะของนักวิชาการ
ทั0งหลาย อาทิเช่น ชิคูลา (Sikula) ที�ไดจ้าํแนกการติดต่อสื�อสารตามช่องทางเดินของการติดต่อสื�อสาร พิจารณาได ้
3 ประเภท คือ1) การติดต่อสื�อสารจากขา้งบนลงขา้งล่าง -) การติดต่อสื�อสารจากขา้งล่างขึ0นไปขา้งบน และ V) 
การติดต่อสื�อสารแบบแนวนอน ดงักล่าวแลว้ 

เกี�ยวกบัการติดต่อสื�อสาร ประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่างๆ กล่าวคือ ผูส่้งสาร ตวัสาร ช่องทางการ
ติดต่อสื�อสาร และผูรั้บสาร อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.-_) (5/63/303-568/8Z9) สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย 
อาทิเช่น ฟลิปโป (Flippo) ที�ไดแ้สดงทศันะถึงกระบวนการของการติดต่อสื�อสารขั0นพื0นฐานไวว้า่ประกอบดว้ย
องคป์ระกอบ 4 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ผูส่้งขอ้มูลข่าวสาร 2) ตวัขอ้มูลข่าวสาร 3) ช่องทางการติดต่อสื�อสาร และ 4) ผูรั้บ
ขอ้มูลข่าวสาร ดงักล่าวแลว้ 

เกี�ยวกบัการติดต่อสื�อสาร ประกอบดว้ยอุปสรรคในการติดต่อสื�อสาร อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.V.85) 
(3/63/155-213/79) เนื0อหาที� 8.Y._) (4/63/213-302/40) เนื0อหาที� 8.9.Y) (9/64/296-483/31) สมดว้ยทศันะของ
นกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น ศิริชยั ชินะตงักูร ไดส้รุปถึงอุปสรรคบางประการของการติดต่อสื�อสารไวด้งันี0   8) 
ภาษาและถอ้ยคาํที�ใชไ้ม่ชดัแจง้ เช่นการนาํเอาภาษาหรือถอ้ยคาํที�มิไดเ้ป็นคาํที�มีความหมายชดัเจนมาใช ้เช่น ภาษา
ที�ใชต้่างทอ้งถิ�น ภาษากาํกวมทาํใหเ้กิดการเดาเป็นตน้  2)ความแตกต่างในดา้นภูมิหลงั (Background) เป็นพื0นฐาน
ของความรู้ ระดบัการศึกษา และความแตกต่างในดา้นวฒันธรรมและประเพณีเป็นตน้ และ 3) ลกัษณะและขนาด
ขององคก์ารซึ�งทาํใหเ้กิดปัญหาความแตกต่างในดา้นการติดต่อสื�อสารทั0งในดา้นความรวดเร็วหรือความล่าชา้และ 
ประเพณีหรือวฒันธรรมต่าง ๆ ขององคก์าร  

เกี�ยวกบัการประชาสมัพนัธ์ มีเนื0อหาหมายรวมถึงการที�องคก์ารใหข้อ้มูลสารไปยงัสาธารณชนโดย
ไดก้ระทาํอยา่งมีระเบียบแบบแผน และกระทาํอยา่งต่อเนื�องกนัไป เพื�อบอกกล่าวใหท้ราบ ชี0แจงทาํความเขา้ใจให้
ถูกต้องเกี�ยวกับความคิดเห็น ทัศนคติ และค่านิยม สร้างชื�อเสียงและภาพพจน์ที� ดี สร้างเสริมและรักษา
ความสัมพนัธ์ที�ดี นาํไปสู่การสนบัสนุน และความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมาย อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.88) (1/63/1-
74/9Y) สมด้วยความหมายของการประชาสัมพนัธ์ตามทัศนะของนักวิชาการทั0 งหลาย อาทิเช่น คสัลิปและ        
เซ็นเตอร์ (Cutlip and Center) ที�ไดใ้ห้ความหมายของการประชาสัมพนัธ์วา่ หมายถึง การติดต่อสื�อสารและการ
สื�อสารความหมายทางดา้นความคิดเป็นจากองคก์รหรือสถาบนั ไปสู่กลุ่มประชาชนที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั0งการรับฟัง
ความคิดเป็นและประชามติที�ประชาชน มีต่อองค์กรสถาบันด้วยความพยายามอย่างจริงใจ โดยที�จะสร้าง
ผลประโยชน์ร่วมกนั และช่วยใหส้ถาบนั สามารถปรับตวัเองใหส้อดคลอ้งกลมกลืนกบัสงัคมได้1748 

เกี�ยวกบัการประชาสมัพนัธ์ ประกอบดว้ยกระบวนการการประชาสัมพนัธ์ที�เป็นขั0นตอน กล่าวคือ 
การวิเคราะห์ถึงปัญหา  การวางแผน  การดาํเนินการสื�อสาร และการประเมินผล อาทิเช่น  เนื0อหาที� -.Z.V-) 
(5/63/303-568/190) สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น คทัลิป,เซ็นเตอร์ และบลูม (Cutlip, Center 
and Broom) ที�ไดจ้าํแนกขั0นตอนของการประชาสมัพนัธ์ออกเป็น 4 ขั0นตอน ไดแ้ก่ 1) ขั0นการวจิยัการรับฟัง 2) ขั0น
การวางแผนตดัสินใจ 3) ขั0นการติดต่อสื�อสาร และ 4) ขั0นการประเมินผล ดงักล่าวแลว้  

                                                 

1748Scott M. Cutlip and Allen H. Center, Effective Public Relation, 5th ed. (Englewood, New 
Jersey : Prentice-Hall,Inc.,1978), 16. 
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เกี�ยวกบัการประชาสัมพนัธ์ ประกอบดว้ยรูปแบบการประชาสัมพนัธ์หลายแบบ กล่าวคือรูปแบบ
องคก์รการสื�อสารมวลชน อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.YZ) (5/63/303-568/-6Y) รูปแบบการประชาสัมพนัธ์ อาทิเช่น 
เนื0 อหาที�  8.Z.V-) (5/63/303-568/190) รูปแบบการสื�อสารสองทางแบบไม่สมดุล อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.9.88) 
(9/64/296-483/102) รูปแบบการสื�อสารสองทางแบบสมดุล อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.85.6) (1/64/484-814/Y_) สมดว้ย
ทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น แคลคอท (Calcote) ที�ไดน้าํเสนอรูปแบบการสื�อสารประชาสัมพนัธ์ไว ้4 
รูปแบบ ดงันี0   1) รูปแบบองคก์รการสื�อสารมวลชน 2) รูปแบบการประชาสัมพนัธ์ 3) รูปแบบการสื�อสารสองทาง
แบบไม่สมดุล และ 4) รูปแบบการสื�อสารสองทางแบบสมดุล ดงักล่าวแลว้ 

เกี�ยวกบัการประชาสัมพนัธ์  มีการใชสื้�อต่างๆ  เช่น  สื�อคาํพูด  สื�อสิ�งพิมพ ์ หรือสื�อกิจกรรมเป็น
ตน้ ในการประชาสมัพนัธ์ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.88) (1/63/1-74/9Y) เนื0อหาที� 8.Z.-_) (5/63/303-568/8Z9) เนื0อหา
ที� 8.Z.V-)  (5/63/303-568/190) สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น เจฟคินส์ (Jefkins) ที�ไดแ้บ่ง
เครื�องมือหรือสื�อที�ใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ออกเป็น 12 ประเภท ซึ� งรายละเอียดดงักล่าวไวแ้ลว้ในตอนตน้ และ 
วิรัช ลภิรัตนกุล ที�ไดแ้บ่งประเภทของเครื�องมือเพื�อใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ไว ้ 4 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ประเภท
บุคคล หรือคาํพดู 2) ประเภทสื�อมวลชน 3) ประเภทสิ�งพิมพ ์และ 4) ประเภทเหตุการณ์พิเศษ ดงักล่าวแลว้ 

I) ความแตกต่างกนัระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัการตดิต่อสื�อสารและ
การประชาสัมพนัธ์และองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัการตดิต่อสื�อสารและการประชาสัมพนัธ์ มดีงันี  

เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการติดต่อสื�อสารและการประชาสัมพนัธ์นั0นมี
ช่องทางในการติดต่อสื�อสารและการประชาสัมพนัธ์ 6 ช่องทาง โดยไม่เพียงแต่จะมีช่องทางทั0ง Z ที�กล่าวไวใ้น
องคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัการติดต่อสื�อสารและการประชาสัมพนัธ์เท่านั0นแลว้ยงัมีช่องทางที� 6  คือ ใจ หรือ 
มโนวญิญาณ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.8-) (1/63/1-74/85Y) ซึ� งองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัการติดต่อสื�อสารและ
การประชาสมัพนัธ์ที�เพียง Z  ประการ ไดแ้ก่ ตา หู จมูก ลิ0น และกายเท่านั0น สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย 
อาทิเช่น เบอร์โล (Berlo) ที�ไดเ้สนอแบบจาํลองการสื�อสารที�มีชื�อว่า"รูปแบบ SMCR ของเบอร์โล" (Berlo's 
SMCR Model) ซึ�งประกอบไปดว้ย S (Source or Sender) คือ ผูส่้งสาร M (Message) คือ สาร C (Channel) คือ ช่อง
ทางการติดต่อสื�อสาร และ R (Receiver) คือ ผูรั้บสาร  ซึ� งในส่วนของช่องทาง (Channel or C) ตามทศันะของ
เบอร์โลนั0นไดก้ล่าวไว ้5 ประการ ไดแ้ก่ การเห็น การไดย้นิ การสมัผสั การไดก้ลิ�น และการลิ0มรส ดงักล่าวแลว้ 

เนื0อหาของมหานิบาตชาดกนั0นนอกจากจะทาํการติดต่อสื�อสารและการประชาสัมพนัธ์ที�ส่งขอ้มูล
ข่าวสารเพื�อใหผู้อื้�นรับขอ้มูลข่าวสารแลว้ยงัมีการกล่าวถึงการติดต่อสื�อสารและการประชาสัมพนัธ์กบัตวัเองดว้ย 
ซึ� งในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า “การปรึกษากบักรัชกาย”  เช่น ในมหาชนกชาดก พระมหาชนกครั0 นได้
ทอดพระเนตรเห็นความแตกต่างระหว่างตน้มะม่วงที�มีผลและไร้ผลก็ทรงใชส้ติปัญญาปรึกษากบักรัชกายของ
พระองค์จนทรงพิจารณาเห็นและเรียนรู้ว่าการออกบวชเช่นเดียวกบัพระปัจจเจกพุทธเจา้ทั0 งหลายนั0นเป็นสิ�งที�
ประเสริฐ ไร้กงัวล ไม่มีภยนัตราย เพราะไม่มีสิ�งที�ตอ้งเป็นภาระคอยบริหารหรือเป็นที�จบัจอ้งของคนทั0งหลาย เขา้
ทาํนองวา่ ทุกข์เพราะมี ไม่มีจึงไม่ทุกข ์จึงทรงมอบอาํนาจการบริหารกิจการบา้นเมืองแก่อมาตยผ์ูใ้หญ่ทั0งหลาย
แลว้ก็ทรงบาํเพญ็สมณธรรมอยูบ่นปราสาทครั0นต่อมาก็ทรงปลงพระเกศาอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิตหลีกออกนอก
พระราชนิเวศน์เขา้ไปบาํเพญ็สมณธรรมอยู่ในป่าไม่เยื0อใยในราชสมบติัอีกต่อไป  ในภูริทตัตชาดก  พระภูริทตั
ครั0นไดเ้ห็นพราหมร์เนสาทพาพราหมณ์อาลมัพายน์มาจบัตนเองก็ไดป้รึกษากบักรัชกายวา่แมต้นเองจะมีฤทธานุ
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ภาพสามารถจะทําอันตรายพราหมณ์ทั0 งสองได้ แต่ศีลเป็นที�รักของพระองค์มากกว่าจึงไม่ยอมทําอันตราย
พราหมณ์ทั0งสองแมจ้ะถูกพราหมณ์อาลมัพายน์ไปแลว้สั�งบงัคบัให้ทาํการแสดงต่างๆ ให้มหาชนชมเพื�อแลกเอา
ทรัพย ์ ก็ไม่ทาํอนัตรายใดๆ ยอมอดทนทาํตามที�พราหมณ์อาลมัพายน์สั�งทุกประการ เพราะการตั0งมั�นในศีลเป็นสิ�ง
ที�บณัฑิตทั0งหลายสรรเสริญ ส่วนการทาํร้ายเบียดเบียนผูอื้�นเป็นสิ�งที�บณัฑิตทั0งหลายติเตียน หรือในเวสสันดร
ชาดก พระเวสสันดรเมื�อไดพ้ระราชทานพระโอรสและพระธิดาไปแลว้ครั0 นไดท้อดพระเนตรเห็นพราหมณ์ชูชก
เบียดเบียนทุบตีพระโอรสและพระธิดาทั0งสองดว้ยความรักในบุตรก็ทรงมีความปริวิตกที�จะฆ่าพราหมณ์ชูชกให้
ตายแลว้นาํพระโอรสและพระธิดากลบัคืนมา แต่ครั0 นมีสติปัญญาปรึกษากบักรัชกายของพระองค์พิจารณาถึง
ทาํเนียมปฏิบติัของพระโพธิสตัวแ์ละสตับุรุษจึงไดต้ดัสินพระหฤทยัไม่กระทาํการณ์ดงัที�ทรงดาํริ   ซึ� งจะแตกต่าง
กนักบัองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวการติดต่อสื�อสารและการประชาสัมพนัธ์ ซึ� งหากพิจารณาโดยเริ�มตั0งแต่การให้
คาํนิยามความหมายเป็นตน้ไปแลว้จะเห็นได้ว่า ท่านเหล่านั0นจะมุ่งออกไปภายนอกให้ผูอื้�นเป็นผูรั้บสารเป็น
องคป์ระกอบอยูด่ว้ย ซึ�งมีรายละเอียดดงักล่าวไวแ้ลว้ในตอนตน้ แต่ถึงอยา่งไรก็ตามยงัมีนกัวิชาการบางท่านที�ได้
กล่าวถึงการติดต่อสื�อสารในระดบัภายในบุคคลไวบ้า้ง อาทิเช่น เลวสิ (Lewis) ที�ไดแ้บ่งการติดต่อสื�อสารออกเป็น 
V ระดับ ได้แก่ ระดับภายในบุคคล  ระดับระหว่างบุคคล และระดับกลุ่ม ซึ� งมีรายละเอียดดังกล่าวไวแ้ลว้ใน
ตอนตน้ และ นรา สมประสงค ์ ที�ไดแ้บ่งการติดต่อสื�อสารออกเป็น Z ประเภท คือ 1) การติดต่อสื�อสารภายใน
บุคคล -) การติดต่อสื�อสารระหวา่งบุคคล V) การติดต่อสื�อสารกลุ่ม Y) การติดต่อสื�อสารสาธารณะ  และ Z) การ
ติดต่อสื�อสารมวลชน ดงักล่าวแลว้ 

เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการติดต่อสื�อสารและการประชาสัมพนัธ์นั0น
นอกจากจะมีการติดต่อสื�อสารและการประชาสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษยแ์ลว้ยงัมีการฝึกให้สัตวอ์ยา่งเช่น
นกแก้วให้ทําการติดต่อสื�อสารกับมนุษย์อีกด้วย อาทิเช่นเนื0 อหาที�  8.Z.VZ) (5/63/303-568/-58) หรือการ
ติดต่อสื�อสารระหวา่งสัตวก์บัมนุษย ์อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z._) (5/63/303-568/65) เนื0อหาที� 8.85.89) (10/64/484-
814/118)   หรือยิ�งกวา่นั0นยงัมีการติดต่อสื�อสารระหวา่งมนุษยก์บัโอปปาติกะเช่นเทวดาเป็นตน้ซึ�งเป็นสตัวโ์ลกอีก
จาํพวกหนึ�งในบรรดาสตัวโ์ลกทั0ง Y จาํพวกที�จาํแนกโดยวิธีการเกิด ไดแ้ก่ 8) ชลาพุชะ ประเภทเกิดในครรภ ์เช่น 
มนุษย ์กระบือ สุกร เป็นตน้  -) อณัฑชะ ประเภทเกิดในไข่ เช่น นก จระเข ้เต่า เป็นตน้  V) สังเสทชะ ประเภทเกิด
ในเถา้ไคล เช่น หนอนบางชนิด แบคทีเรีย เป็นตน้ และ Y)โอปปาติกะ ประเภทผุดขึ0น เช่น เทวดา เปรต สัตวน์รก 
เป็นตน้ ดว้ย อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.V.V) (3/63/155-213/20) 

และที�สาํคญัอนัเป็นจุดมุ่งหมายของมหานิบาตชาดกคือการติดต่อสื�อสารและการประชาสัมพนัธ์
นั0นควรเป็นกุศลกรรม โดยไม่ผิดหลกัศีลธรรมหรือศีลขอ้ที� Y (เวน้จากการพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคาํหยาบ และ
พูดเพอ้เจ้อ) ซึ� งประกอบด้วยหลักการ _ ประการ กล่าวคือ หลักการที�ควรเวน้ Y  ประการ ได้แก่ 8) การ
ติดต่อสื�อสารและการประชาสัมพนัธ์ในสิ�งที� เป็นเท็จปราศจากความเป็นจริง -) การติดต่อสื�อสารและการ
ประชาสัมพนัธ์ที�เป็นการส่อเสียดทาํให้เกิดความแตกแยกวิวาทบาดหมางกนัและกนั ไม่เป็นไปเพื�อความสมคัร
สมานสามคัคี V) การติดต่อสื�อสารและการประชาสัมพนัธ์โดยใชค้าํหยาบคายมุ่งร้ายให้ผูอื้�นไดรั้บความเจ็บชํ0 า
นํ0 าใจไร้อารยธรรม และ Y) การติดต่อสื�อสารและการประชาสัมพนัธ์ในสิ�งที�ไร้สาระแก่นสารไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผูรั้บขอ้มูลข่าวสาร หรือก่อให้เกิดโทษ และหลกัการที�ควรประพฤติ Y ประการ ซึ� งมีนยัตรงกนัขา้ม
กบัหลกัการที�ควรเวน้นั0น และอีกนัยหนึ� งคือ การติดต่อสื�อสารและการประชาสัมพนัธ์นั0นควรดาํเนินการเพื�อ
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ส่งเสริมสนบัสนุนในการสร้างคุณงามความดีทั0งแก่ตนเองและผูอื้�น หรือเมื�อตนเองและผูอื้�นไดส้ร้างคุณงามความ
ดีให้เกิดขึ0นแลว้ อนัเป็นการส่งเสริมสนับสนุนคนดีที�มีความรู้ความสามารถ ท่านจดัเป็นบุญอีกประเภทหนึ� ง
เรียกวา่ ปัตตานุโมทนามยั กล่าวคือ เมื�อตนเอง บุคคล กลุ่ม หน่วยงาน หรือองค์การไดส้ร้างคุณงามความดีหรือ
ไดรั้บผลของการสร้างคุณงามความดีก็มีการติดต่อสื�อสารและการประชาสัมพนัธ์ประกาศยกยอ่งสรรเสริญให้กนั
และกนัหรือผูอื้�นไดรั้บทราบ ร่วมยินดี หรือนําไปเป็นแบบอย่างเป็นตน้ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Y.Y) (4/63/213-
302/17) เนื0อหาที� 8.85.Z) (1/64/484-814/V_) 

�.� การจูงใจ 
')  เนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัการจูงใจ  
8.8) เนื0อหาของเตมิยชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการจูงใจปรากฏอยู ่_ เนื0อหาไดแ้ก่ 8.8.8) เนื0อหาที�

พระเจา้กาสิกราชถูกชาวกรุงพาราณสีนั0นมาร้องเรียนให้ปรารถนาพระโอรสเพื�อไวสื้บสันตติวงค์ โดยอา้งถึงว่า
ราชสมบติัจกัขาดสูญหากไม่มีรัชทายาท พระเจา้กาสิกราชก็ทรงมีความปรารถนาพระโอรสเช่นกนัจึงทรงกระทาํ
ตามวิธีการที�ชาวกรุงพาราณสีทูลแนะนํา (1/63/1-74/6) 8.8.-) เนื0อหาที�ทา้วสักกะเทวราชครั0 นทรงทราบพระ
ประสงคข์องพระนางจนัทาเทวีก็เสด็จไปหาพระโพธิสัตวท์รงกระทาํการจูงใจดว้ยการยกความตอ้งการในการ
บาํเพญ็บารมีของพระโพธิสตัวม์าตรัสอา้ง (1/63/1-74/15) 8.8.V) เนื0อหาที�พระเจา้กาสิกราชไดใ้ห้แรงจูงใจทางลบ
แก่พวกโจรที�กระทาํผิด โดยตรัสสั�งให้ลงทัณฑ์มีการเฆี�ยนด้วยหวายทั0 งหนามเป็นตน้ (1/63/1-74/24) 8.8.Y) 
เนื0อหาที�พระเจา้กาสิกราช พร้อมทั0งพราหมณ์ที�ปรึกษาและบรรดานางนมใชแ้รงจูงใจทั0งภายนอกและภายใน เป็น
ตน้เช่น ความหิว ความกลวั ของเล่น มหรสพ ของสกปรก ความร้อน แมก้ระทั�งหญิงสาว เพื�อจบัความพิรุธของ
พระเตมิยกมุารใหไ้ด ้ รวมทั0งใหก้ารจูงใจแก่บรรดาหญิงสาวโดยทรงประกาศจะประทานตาํแหน่งอคัรชายาของ
พระเตมิยกุมารเป็นรางวลัแก่ผูที้�สามารถทาํให้พระเตมิยกุมารนั0นมีความพิรุธได ้(1/63/1-74/39) 8.8.Z) เนื0อหาที�
คณะพราหมณ์ไดเ้ท็จทูลพระเจา้กาสิกราชวา่จะเกิดอนัตรายถึง V ประการกล่าวคือ อนัตรายแห่งชีวิต อนัตรายแห่ง
เฉวตรฉตัร และอนัตรายแห่งพระมเหสีหากไม่นาํพระเตมิยกมุารไปประหารชีวติ เพื�อหลีกเลี�ยงความผิดและรักษา
ลาภยศของตนไว ้(1/63/1-74/44) 8.8.6) เนื0อหาที�นายสุนนัทสารถีไดทู้ลเชิญพระเตมิยกมุารเสด็จกลบัพระนครโดย
ทาํการจูงใจดว้ยราชสมบติั ซึ�งเป็นสิ�งที�พระเตมิยกุมารไม่ปรารถนา และยิ�งกวา่นั0นไดอ้า้งถึงการไดรั้บรางวลัของ
ตนเอง พระเตมิยกมุารจึงไม่ไดเ้สด็จกลบั (1/63/1-74/66) 8.8.=) เนื0อหาที�พระเตมิยกมุารตรัสจูงใจนายสุนนัทสารถี
ไม่ใหป้ระกอบอกศุลกรรม กล่าวคือการประทุษร้ายมิตร เพราะจะนาํไปสู่อบายภูมิ แลว้ประพฤติกุศลกรรมซึ�งจะ
นาํไปสู่สุคติ  และได้ตรัสจูงใจให้นายสุนัทสารถีไดน้ําพระราชอาภรณ์ รถ และมา้ไปคืนพระเจ้ากาสิกราชทาํ
ตนเองไม่ใหมี้หนี0แลว้จึงกลบัมาบวชถา้มีความประสงค ์ (1/63/1-74/67) 8.8._) เนื0อหาที�พระเจา้กาสิกราชไดต้รัส
เชิญพระเตมิยกมุารเสด็จกลบัพระนครโดยทาํการจูงใจดว้ยทรัพยส์มบติัต่างๆ รวมถึงราชสมบติั ซึ� งเป็นสิ�งที�พระ
เตมิยกมุารไม่ปรารถนา ดงันั0นพระเตมิยกุมารจึงไม่ไดเ้สด็จกลบัและไดต้รัสแสดงธรรมแก่พระเจา้กาสิกราชและ
ราชบริษทัทั0งหลายใหเ้ห็นตามความเป็นจริงจนพากนัออกบวชตาม (1/63/1-74/90) 

8.-) เนื0อหาของมหาชนกชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการจูงใจปรากฏอยู่ 8V  เนื0อหาไดแ้ก่ 8.-.8) 
เนื0อหาที�อมาตยค์นสนิทนั0นไดเ้ท็จทูลจูงใจพระอริฏฐชนกวา่พระโปลชนกนั0นคิดจะลอบปลงพระชนมแ์ลว้แยง่ยึด
เอาพระราชสมบติั จนเป็นเหตุใหพ้ระอริฏฐชนกตรัสใหป้ลดพระโปลชนกออกจากตาํแหน่งอุปราชและนาํไปคุม
ขงัไว ้(2/63/75-154/3) 8.-.-) เนื0อหาที�พระโปลชนกไดท้าํการซ่องสุมกาํลงัโดยใชต้าํแหน่งหน้าที�การงานหรือ
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ทรัพยสิ์นต่างๆจูงใจพรรคพวกของพระองคเ์พื�อจะทาํการชิงเอาพระราชสมบติั แมพ้ระโปลชนกก็ทรงมีตาํแหน่ง
พระราชาเป็นสิ�งจูงใจ (2/63/75-154/8) 8.-.V) เนื0อหาที�พระมหาชนกไดว้างแผนเพื�อจะรู้ประวติัความเป็นมาของ
พระองคจ์ากพระมารดาจึงไดใ้ชค้วามตอ้งการความปลอดภยัมาบีบบงัคบัพระมารดาใหต้รัสบอกพระองค ์โดยการ
ขู่วา่จะกดัพระถนัใหข้าดหากไม่ตรัสบอก(2/63/75-154/20) 8.-.Y) เนื0อหาที�พระมหาชนกครั0 นทรงทราบความจริง
วา่พระองคเ์ป็นพระโอรสของพระเจา้อริฏฐชนกในกรุงมิถิลาแต่ถูกพระเจา้อาแยง่ชิงพระราชสมบติัและปลงพระ
ชนมพ์ระบิดาในสนามรบ พระมารดาจึงไดเ้สด็จลี0ภยัมายงันครกาลจมัปากะ จึงไดใ้ชเ้ป็นแรงจูงใจในการศึกษาเล่า
เรียนจนจบไตรเพทและศิลปศาสตร์ทั0งปวง ครั0 นจบแลว้ก็ไดท้าํการออกไปคา้ขายเพื�อรวบรวมทุนในการชิงราช
สมบติัคืน (2/63/75-154/22) 8.-.Z) เนื0อหาที�พระมหาชนกไดเ้ดินทางไปคา้ขายทางเรือครั0นเรือเกิดอุบติัเหตุอบัปาง
ลงท่ามกลางทะเล ก็มิไดย้่อทอ้ไดส้ร้างแรงจูงใจขึ0นในพระองค์เองว่ายนํ0 าอยู่ถึง = วนั และเมื�อถูกนางเทพธิดา
เมขลาทดลองจูงใจให้ละทิ0งความพยายาม แต่กลบัเป็นฝ่ายจูงใจนางเทพธิดาโดยการแสดงธรรมจนทาํให้นาง
เทพธิดานั0นเลื�อมใสและช่วยเหลือในที�สุด (2/63/75-154/31) 8.-.6) เนื0อหาที�มหาชนชาวกรุงมิถิลาครั0 นพระมหา
ชนกไดต้รัสแกปั้ญหาต่างๆ ที�พระเจา้โปลชนกไดท้รงตั0งไวไ้ดห้มดทุกขอ้ ก็พากนัสรรเสริญสาธุการพระบารมี
พร้อมกบันาํเครื�องบรรณาการมาถวาย (2/63/75-154/45) 8.-.=) เนื0อหาที�พระมหาชนกครั0 นนายอุทยานบาลไดน้าํ
ผลไมน้อ้ยใหญ่ต่างๆ และดอกไมไ้ปถวาย ก็ไดท้าํการตรัสยกยอ่งที�ไดท้าํงานมิไดบ้กพร่องจนทาํให้มีผลไมแ้ละ
ดอกไมส้มบูรณ์ (2/63/75-154/55) 8.-._) เนื0อหาที�พระมหาชนกเสด็จประพาสอุทยานไดท้รงทอดพระเนตรเห็น
ตน้มะม่วงสองตน้ โดยตน้ที�มีผลนั0นถูกทาํลายส่วนอีกตน้ไม่มีผลจึงไม่ถูกทาํลาย จึงไดน้อ้มมาพิจารณาเปรียบกบั
พระองค์ที�ทรงครองราชยอ์ยู่ที� เหมือนกบัตน้มะม่วงที�มีผลดังนั0นจึงทาํให้ตอ้งทาํการบริหารต่างๆอย่างไม่มีที�
สิ0นสุด จึงตดัสินพระหฤทัยสละพระราชสมบติัออกผนวช ซึ� งอาจนํามาเปรียบกับองค์การ หากตน้มะม่วงคือ
องคก์ารมีผลนั0นมีสิ�งที�ผูค้นตอ้งการสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูค้นไดจึ้งมีผูค้นให้ความสนใจต่าง
จากตน้มะม่วงคือองคก์ารที�ไม่มีผลไม่มีสิ�งที�ผูค้นตอ้งการจึงไม่มีใครสนใจไม่อาจรักษาคนไวไ้ดห้รือไม่เป็นที�ตอ้ง
ของตลาด (2/63/75-154/59) 8.-.9) เนื0 อหาที�พระมหาชนกทรงประสบความสําเร็จในทุกๆ ด้านที�ชาวโลก
ปรารถนา และต่อมาก็ทรงทรงพิจารณาเห็นวา่สิ�งเหล่านี0หาใช่แก่นสารที�แทจ้ริงไม่ เป็นแต่เพียงสามิสสุขคือสุขที�
ตอ้งอาศยัสิ�งนั0นๆจึงจะเกิดขึ0นได ้ จึงทรงปรารถนาในสิ�งที�เป็นแก่นสาร มีความสุขอย่างแทจ้ริง เป็นนิรามิสสุข 
โดยการสละราชสมบติัแลว้เสด็จออกผนวชเพื�อบาํเพญ็สมณธรรม (2/63/75-154/66) 8.-.85) เนื0อหาที�พระนางสีวลี
และสตรีคนสนิททั0งเจ็ดร้อยไดป้ระดบัตกแต่งร่างกายดว้ยเครื�องประดบัต่างๆ ทาํการฟ้อนรําขบัร้องเพื�อที�จะยึด
เหนี�ยวพระมหาชนกในราชสมบติั แต่พระมหาชนกทรงขา้มผ่านสิ�งเหล่านี0 ไปได้แลว้จึงไม่ปรารถนาที�จะอยู่
ครองราชสมบติัอีกต่อไป (2/63/75-154/70) 8.-.88) เนื0อหาที�พระนางสีวลีและราชบริพารทั0งหลายร่วมกนัออก
อุบายมีการลวงว่าโจรมาปล้นพระนครเป็นตน้เพื�อที�จะให้พระมหาชนกเสด็จกลับ แต่พระมหาชนกทรงใช้
สติปัญญาพิจารณาถึงเหตุดงักล่าวก็ทรงทราบวา่เป็นอุบายของพระนางสีวลี อีกทั0งทรงไม่มีความตอ้งการดว้ยราช
สมบติัอีกต่อไปแลว้ดว้ยพิจารณาเห็นว่าเป็นสามิสสุขคือสุขที�อิงอามิส ทรงมีความปรารถนาสุขที�ยิ�งกวา่คือนิรา
มิสสุข (2/63/75-154/76) 8.-.8-) เนื0อหาที�นารทดาบสและมิคาชินดาบสไดม้าทาํการแนะนาํจูงใจให้พระมหาชนก
มุ่งมั�นที�จะออกผนวชและทาํให้เหล่าขา้ราชบริพารทั0งหลายกลบัไป เป็นตน้ว่า กล่าวแนะนาํถึงอนัตรายของการ
บวช คือ ความหลบั ความเกียจคร้าน ความง่วงเหงา ความไม่พอใจ ความเมาอาหาร (2/63/75-154/81) 8.-.8V) 
เนื0อหาที�พระนางสีวลีทางกระทาํการยกย่องพระมหาชนกผูเ้ป็นพระสวามีในที�ต่างๆ ซึ� งการทาํดังนี0 เป็นการ
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ประกาศให้เห็นความซื�อสัตยข์องพระองค์ต่อพระมหาสัตว ์ซึ� งการณ์นี0 เปรียบเหมือนการดูแลคนในองค์กรที�
เกษียณอายกุารทาํงานไปแลว้มีการประกาศเกียรติคุณยกยอ่งจารึกคุณงามความดีและผลงานที�เขาทาํเอาไว ้เหตุที�
พระนางสีวลีทรงกระทาํนี0 ยอ่มสามารถซื0อขวญัและกาํลงัใจของเหล่าบริวารของพระนางและแสดงให้เห็นวา่ผูที้�
ทาํคุณประโยชน์หรือเป็นคนของพระนางแลว้ก็จะไม่ถูกทอดทิ0งหรือจะไดรั้บการยกยอ่งเช่นกนั (2/63/75-154/99) 

8.V) เนื0อหาของสุวรรณสามชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการจูงใจปรากฏอยู ่= เนื0อหาไดแ้ก่ 8.V.8) 
เนื0อหาที�ทุกูลกุมารและปาริกากุมารีนั0นไม่มีความตอ้งการที�จะใชชี้วิตครองเรือนเพราะจุติมาจากพรหมโลกครั0 น
ถูกบิดามารดาและเหล่าญาติใหแ้ต่งงานกนัก็ไม่เกิดผลอนัใดทั0งยงัตอ้งการจะออกบวชเป็นบรรพชิตอยูใ่นป่าเพราะ
มีความตอ้งการในสุขที�ไม่อิงอามิสคือนิรามิสสุข (3/63/155-213/V) 8.V.-) เนื0อหาที�ทา้วสกักเทวราชไดก้ล่าวอา้งถึง
อนัตรายที�จะเกิดแก่พระดาบสและพระดาปสินีทั0งสองในอนาคต เพื�อจูงใจให้ปรารถนาบุตร โดยวิธีการที�ไม่ตอ้ง
เสียศีล จึงทาํให้ท่านทั0งสองนั0นยินดีปฏิบติัตาม (3/63/155-213/-5) 1.V.V) เนื0อหาที�นายแพทยแ์ละภริยาผูเ้ป็น
อดีตชาติของทุกลูดาบสและปาริกาดาปสินีครั0นทาํการเยยีวยาเศรษฐีคนหนึ�งจนหายเป็นปกติแลว้แต่ถูกเขาโกงค่า
เยียวยาจึงไดเ้กิดความโกรธแลว้ประกอบยาทาํร้ายเขาจนตาบอดทั0งสองขา้ง อนัมีมูลเหตุจูงใจคือความตอ้งการ
ทรัพย ์(3/63/155-213/-=) 8.V.Y) เนื0อหาที�พระเจา้ปิลยกัขราชครั0 นเห็นพระสุวรรณสามแลว้ก็ไม่แน่พระหฤทยัว่า
เป็นมนุษยห์รืออมนุษย ์ก็ทรงดาํริวา่หากไม่ทรงสามารถจบัพระสุวรรณสามไดแ้ลว้กลบัไปเล่าให้บรรดาขา้ราช
บริพารฟังคงไม่เชื�อดงันั0นจึงตดัสินพระหฤทยัยิงพระสุวรรณสามดว้ยลูกศรอาบยาพิษเพื�อตรัสถามขอ้มูลทั0งหมด 
ซึ�งการกระทาํดงักล่าวนั0นเพื�อตอ้งการการยอมรับจากสงัคมนั�นเอง (3/63/155-213/V=) 8.V.Z) เนื0อหาที�นางเทพธิดา
พสุนธรีนั0นไดท้าํการจูงใจพระเจา้ปิลยกัขราชดว้ยแนะวิธีการที�จะทาํให้พระองค์นั0นไปเสด็จไปสู่สวรรค์ พระ
เจา้ปิลยกัขราชจึงไดท้รงปฏิบติัตาม (3/63/155-213/V=) 1.V.6) เนื0อหาที�พระเจา้ปิลยกัขราชทรงกระทาํการจูงใจ
ทุกูลดาบสและปาริกาดาปสินี โดยอา้งวา่ ในป่ามีสัตวร้์ายเป็นตน้ เพื�อไม่ให้เดินทางไปยงัสถานที�ที�พระสุวรรณ
สามนอนสลบอยูเ่พราะทรงเกรงวา่หากท่านทั0งสองไปประสบกบับุตรของตนที�อยูใ่นสภาพเช่นนั0นอาจจะทาํให้
หวัใจแตกสลายได ้แต่ท่านทั0งสองก็ยงัคงยืนยนัจะไปเพราะมีความรักในบุตรเป็นกาํลงั (3/63/155-213/=_) 8.V.=) 
เนื0อหาที�พระสุวรรณสามไดจู้งใจพระเจา้ปิลยกัขราชใหป้ระพฤติธรรมเป็นธรรมิกราชโดยยกเอาความเจริญรุ่งเรือง
ของบา้นเมือง ความอยู่เยน็เป็นสุขของปวงประชา และการเกิดในสวรรคภ์ายหลงัแต่สวรรคตแลว้เป็นสิ�งจูงใจ 
พระเจา้ปิลยกัขราชทรงเลื�อมใสในพระสุวรรณสามจึงรับเอาโอวาทไปปฏิบติั ครั0นสิ0นพระชนมแ์ลว้ก็ไปบงัเกิดใน
เทวโลกดงัพระประสงค ์(3/63/155-213/_Z) 

8.Y) เนื0อหาของเนมิราชชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการจูงใจปรากฏอยู่  = เนื0อหาได้แก่ 8.Y.8) 
เนื0อหาที�พระเจา้มฆเทวราชและบรมวงศานุวงศ์ทั0 งหลายครั0 นนายภูษามาลาทูลบอกถึงการที�พระเกศาหงอกก็ได้
มอบบา้นส่วยให้เป็นรางวลั เพราะทาํงานไดอ้ย่างไม่บกพร่อง (4/63/213-302/6) 8.Y.-) เนื0อหาที�พระพรหมมฆ
เทวราชมีความตอ้งการจะสืบต่อวงศต์ระกลูของตนเองจึงไดจุ้ติจากพรหมโลกแลว้ไปถือปฏิสนธิในพระครรภข์อง
พระอคัรมเหสีของพระเจา้กรุงมิถิลา (4/63/213-302/12) 8.Y.V) เนื0อหาที�พระเนมิราชทรงให้ใชนิ้รยภยัและทิพย
สมบติัมาทาํการจูงใจใหป้ระชาชนทั0งหลายไดล้ะเวน้อกศุลกรรมทั0งหลายและประกอบบุญมีทานเป็นตน้ ครั0 นคน
เหล่านั0นเสียชีวิตไปแลว้ก็พากนัไปเกิดในเทวโลกทั0งหมด(4/63/213-302/16) 8.Y.Y) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชได้
ตรัสเล่าถึงเรื�องในอดีตชาติวา่ มีพระราชาพระองคห์นึ�งและปุโรหิตของพระองคไ์ดส้ดบัคุณของเหล่าดาบสที�อาศยั
อยู่ที� ริมฝั�งแม่นํ0 าสีทาจึงได้ทาํบุญตามความตอ้งการของตน โดยปุโรหิตนั0นได้ออกบวชในสํานักของดาบส
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เหล่านั0นจนสามารถบรรลุคุณพิเศษเช่นเดียวกับเหล่าดาบสครั0 นเสียชีวิตแลว้ก็ไปบังเกิดในพรหมโลก ส่วน
พระราชานั0นมิไดท้รงออกผนวชเป็นแต่เพียงแค่ถวายทานบาํรุงเหล่าดาบสถึงหนึ�งหมื�นปีครั0 นสิ0นพระชนมแ์ลว้ก็
ไปบงัเกิดในเทวโลก (4/63/213-302/29) 8.Y.Z) เนื0อหาที�ทา้วสกักเทวราชและเหล่าทวยเทพไดเ้ชิญให้พระเนมิราช
ทรงประทับอยู่ในเทวโลกไม่ตอ้งกลบัยงัมนุษยโลก โดยการจูงใจด้วยทิพยสมบัติ ต่อพระเจา้เนมิราชไม่ทรง
ตอ้งการดว้ยสิ�งที�บุคคลอื�น ทรงตอ้งการจะกระทาํบุญอนัเป็นของพระองคเ์องจึงทรงปฏิเสธและขอเสด็จกลบัยงั
โลกมนุษยเ์พื�อทาํบุญมีทานเป็นตน้ (4/63/213-302/48) 8.Y.6) เนื0อหาที�พระเจา้เนมิราชไดท้รงแสดงธรรมแก่เหล่า
ทวยเทพตลอด = วนั  ฝ่ายเหล่าทวยเทพก็พากนัยนิดียกยอ่งเสริญคุณของพระเจา้เนมิราชและก่อนที�พระเจา้เนมิราช
จะเสด็จกลบัไปยงัมนุษยโลกก็ไดต้รัสชมเชยพรรณนาคุณของมาลตีเทพบุตรที�ไดน้าํพระองค์นั0นไปเที�ยวชมที�
ต่างๆ (4/63/213-302/51) 8.Y.=) เนื0อหาที�พระเจ้าเนมิราชตรัสเล่าถึงนิรยภูมิและสุคติภูมิให้เหล่ามหาชนไดรั้บ
ทราบเพื�อจะเป็นการกระตุน้เตือนมิให้ประมาทและจูงใจให้เร่งทาํบุญกุศลเวน้จากบาปอกุศลทั0งมวล (4/63/213-
302/54) 

8.Z) เนื0อหาของมโหสถชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการจูงใจปรากฏอยู่ Y5  เนื0อหาไดแ้ก่ 8.Z.8) 
เนื0อหาที�พระมโหสถไดรั้บความไม่สะดวกสบายและความไม่ปลอดภยัในสถานที�เล่นจึงไดช้กัชวนจูงใจเหล่า
สหายให้ร่วมกนัรวบรวมทุนเพื�อที�จะมาก่อสร้างศาลาสําหรับเล่นจนสําเร็จ (5/63/303-568/13) 8.Z.-) เนื0อหาที�
พระมโหสถไดก้ล่าวสอนโจรผูข้โมยโคใหล้ะทิ0งอกศุลกรรมแลว้ใหรั้กษาศีล Z  โดยใชผ้ลกรรมของการขโมยของ
ผูอื้�นที�ไดรั้บมีการถูกทุบตีเป็นตน้และทุกขที์�จะไดรั้บในนรกมาเป็นแรงจูงใจ (5/63/303-568/29) 8.Z.V) เนื0อหาที�
พระมโหสถได้กล่าวสอนนางยกัขินีผูข้โมยเด็กให้ละทิ0งอกุศลกรรมแลว้ให้รักษาศีล Z โดยใช้ผลกรรมของ
อกุศลกรรมที�ทาํให้เกิดเป็นนางยกัขินีและการพน้จากสภาพของนางยกัขินีมาเป็นแรงจูงใจ (5/63/303-568/36) 
8.Z.Y) เนื0อหาที�นายโคกาฬครั0 นพระมโหสถไดว้ินิจฉัยให้นางไดน้างทีตาหลาคืนแลว้ก็ทาํการชมเชยพระมโหสถ 
ฝ่ายพระมโหสถก็จะกล่าวห้ามมิให้นายทีฆปิฏฐิทาํการขโมยภรรยาคนอื�นอีกเพราะจะถูกทาํโทษ (5/63/303-
568/39) 8.Z.Z) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชไดแ้ปลงกายมาทาํการขโมยรถครั0 นพระมโหสถไดว้ินิจฉัยตดัสินวา่ใคร
เป็นเจา้ของรถและใครเป็นโจรแลว้ ก็ทรงให้พระมโหสถทราบวา่พระองคเ์ป็นทา้วสักกเทวราชไดก้ระทาํการณ์
ดงักล่าวเพื�อประกาศปัญญาของพระมโหสถและไดต้รัสชมเชยปัญญาของพระมโหสถ (5/63/303-568/40) 8.Z.6)  
เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชประทานรางวลัให้กบัสิริวฒักเศรษฐีและนางสุมนาเทวีผูเ้ป็นภริยาเพื�อเป็นขวญัและ
กาํลงัใจในการให้ความร่วมมือกบัพระองค์ที�อนุญาตให้พระมโหสถเขา้รับราชการ (5/63/303-568/55) 8.Z.=) 
เนื0อหาที�พระเจา้วเิทหราชครั0นรับมโหสถเขา้มาแลว้ก็ไดท้รงประทานที�พกัอาศยั เสบียงและเครื�องอุปโภคบริโภค
ต่างๆ ให้แก่พระมโหสถและบริวาร และยงัประสงคจ์ะทดสอบความสามารถของพระมโหสถเปรียบไดก้บัการ
ทดลองงานเพื�อความแน่พระหฤทยัในการรับเขา้ราชการ (5/63/303-568/57) 1.Z._) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชครั0 น
พระมโหสถไดทู้ลแกปั้ญหาเรื�องแกว้มณีบนลงักาไดก็้ทรงถอดสร้อยมุกดาหารที�พระศอประทานเป็นรางวลัแก่
พระมโหสถ และทรงประทานสร้อยมุกดาวลีแก่เด็กผูเ้ป็นบริวารของพระมโหสถอีกพนัหนึ�ง แมช้าวกรุงมิถิลาก็
พากนัส่งเสียงสาธุการ (5/63/303-568/59) 8.Z.9)  เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชทรงให้รางวลัแก่กิ0งก่าที�เสาค่ายเพราะ
เขา้พระหฤทยัว่ามนัทาํความเคารพพระองค์ ซึ� งอาจพิจารณาให้ยิ�งไปอีกว่า พระองค์ทรงประกาศให้บริวารของ
พระองคไ์ดท้ราบวา่ ไม่วา่เป็นใครจะเป็นคนหรือเป็นสตัว ์หากมีความจงรักภกัดีต่อพระองคก็์จะไดรั้บรางวลัการ
ดูแลเอาใจใส่เช่นเดียวกบักิ0งก่าตวันี0 (5/63/303-568/60) 8.Z.85) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชทรงกล่าวชมเชยและให้
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รางวลัแก่พระมโหสถผูเ้ฉลยปัญหาสิริไม่เขา้กบักาลกรรณีใหส้บายพระทยัได ้(5/63/303-568/69) 8.Z.88) เนื0อหาที�
พระเจา้วเิทหราชทรงทดสอบเหล่าบณัฑิตทั0ง Z เพื�อตอ้งการบุคลากรที�มีความสามารถโดยการตรัสถามปัญหาแพะ
กบัสุนขัและทรงนาํการลงโทษมาเป็นแรงจูงใจในการแสวงหาคาํตอบ ครั0 นเหล่าบณัฑิตทั0ง Z  สามารถตอบไดก็้
ทรงดีพระหฤทยัไดต้รัสชมเชยและใหร้างวลัแก่เหล่าบณัฑิตจเหล่านั0น (5/63/303-568/81) 8.Z.8-) เนื0อหาที�พระเจา้
วิเทหราชทรงกล่าวชมเชยและให้รางวลัแก่พระมโหสถผูเ้ฉลยปัญหาปัญญาประเสริฐกว่าทรัพยใ์ห้เป็นที�พอ
พระทยัได ้(5/63/303-568/85) 8.Z.8V) เนื0อหาที�เหล่าบณัฑิตทั0งสี�ไดใ้ชค้วามปลอดภยัในชีวติและพระราชสมบติัมา
ทาํการเท็จทูลจูงใจให้พระเจา้กาสิกราชนั0นลงทณัฑพ์ระมโหสถ โดยการวางแผนใส่ร้ายพระมโหสถว่าไดข้โมย
พระราชาภรณ์ไปเพื�อจะตั0งเป็นศตัรูและชิงเอาพระราชสมบติั (5/63/303-568/92) 1.Z.8Y) เนื0อหาที�เทวดาปรารถนา
จะใหพ้ระมโหสถนั0นไดก้ลบัมารับราชการดงัเดิมจึงไดป้รากฏกายใหพ้ระเจา้วเิทหราชทอดพระเนตรเห็นแลว้ถาม
ปัญหาทั0งหมด V ขอ้ พร้อมกบัทูลบงัคบัใหต้อบคาํถามเหล่านี0 ใหไ้ด ้หากตอบไม่ไดจ้ะปลงพระชนมเ์สียให้สิ0น จน
เป็นเหตุใหพ้ระเจา้วเิทหราชตรัสเรียกใหพ้ระมโหสถมากล่าวแกปั้ญหาเพราะไม่มีใครสามารถตอบได ้(5/63/303-
568/102) 8.Z.8Z) เนื0อหาที�เทวดาไดท้าํการบูชาและมอบทรัพยส์มบติัให้แก่พระมโหสถที�สามารถตอบปัญหาที�
ตนเองทูลถามพระเจา้วิเทหราชได ้แมพ้ระเจา้วิเทหราชไดเ้ลื�อนตาํแหน่งให้แก่พระมโหสถเช่นกนั (5/63/303-
568/112) 8.Z.86) เนื0อหาที�เหล่าบณัฑิตทั0งสี�ไดใ้ชค้วามปลอดภยัในชีวิตและพระราชสมบติัมาทาํการเท็จทูลจูงใจ
ใหพ้ระเจา้กาสิกราชนั0นลงทณัฑพ์ระมโหสถ โดยการวางแผนใส่ร้ายพระมโหสถวา่ ที�พระมโหสถรักษาความลบั
ไวโ้ดยไม่แจ้งแก่ใครเพราะคิดจะตั0งเป็นศัตรูและชิงเอาพระราชสมบัติ (5/63/303-568/114) 8.Z.8=) เนื0อหาที�
พระมโหสถนั0นไดท้าํการเปลี�ยนแปลงพฒันากรุงมิถิลาให้เจริญรุดหนา้เพื�อความอยูดี่มีสุขของชาวกรุงมิถิลา และ
ทาํการตระเตรียมการป้องกนัประเทศไวใ้นดา้นต่างๆ เช่น กาํแพง คน หรือการสืบขอ้มูลข่าวสารต่างๆ (5/63/303-
568/127) 8.Z.8_) เนื0อหาที�พระมโหสถนั0นไดใ้ห้นกแกว้ที�ตนเลี0ยงไปสืบข่าวของพระเจา้สังขพลกะในกมัพลรัฐ 
ครั0 นนกแกว้กลบัมาแลว้ก็ไดใ้ห้อาหารมีขา้วตอกคลุกนํ0 าผึ0งเป็นตน้ ให้จบัที�หนา้ต่างเบื0องทิศปาจีนแลว้ปล่อยไป
เพื�อสืบข่าว (5/63/303-568/134) 8.Z.89) เนื0อหาที�พราหมณ์เกวฏัไดใ้ชค้วามเป็นพระเจา้จกัรพรรดิในชมพูทวีป
ทั0งสิ0นจูงใจให้พระเจา้จุลนีพรหมทตัไดท้าํการยกทพัเพื�อชิงเอาเมืองต่างๆ(5/63/303-568/139) 8.Z.-5) เนื0อหาที�
พระเจา้จุลนีพรหมทตัครั0นไดท้าํการยดึเอาเมืองต่างๆในชมพทูวปีจนเกือบหมดเหลือเพียงแค่กรุงมิถิลาเมืองเดียวก็
ทรงดาํริจะยึดเอากรุงมิถิลา แต่พราหมณ์เกวฏันั0นรู้กาํลงัของตนเองว่ามีสติปัญญาไม่อาจเทียบได้กบัพระมโห
สถขืนสู้ไปก็พ่ายแพแ้ละไดรั้บความอปัยศอบัอายผูค้นจึงไดก้ราบทูลยบัย ั0งพระเจา้จุลนีพรหมทตัจูงใจให้เสด็จ
กลบั (5/63/303-568/146) 8.Z.-8) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัครั0 นถูกเหล่าสหายของพระมโหสถมาทาํลายพิธี
ดื�มนํ0 าชยบานของพระองคจึ์งทรงพิโรธและไดถื้อโอกาสที�พระราชาทั0งหลายเขา้พระหฤทยัผิดวา่พระมโหสถได้
ส่งคนมากลั�นแกลง้พวกตนเองและกาํลงักริ0ว ตรัสปลุกระดมจูงใจใหฮึ้กเหิมร่วมกนัไปโจมตีกรุงมิถิลาเพื�อจบัพระ
เจา้วิเทหราชและพระมโหสถบณัฑิตมาฆ่าเสียให้ตาย (5/63/303-568/151) 8.Z.--) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0 นถูก
พระเจา้จุลนีพรหมทตัยกทพัมาลอ้มเมืองก็ไดท้าํการปลอบประโลมจูงใจพระเจา้วิเทหราช ขา้ราชบริพาร และ
ประชาชนทั0งหลายใหร่้วมกนัทาํการป้องกนัโดยอุบาย ต่างๆ เช่น การสั�งใหจ้ดังานสมโภชมหรสพ การลวงวา่มีนํ0 า
มาก มีขา้วมาก มีฟืนมาก เป็นตน้ (5/63/303-568/8Z9) 8.Z.-V) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัครั0นดาํเนินการโจมตี
ดว้ยอุบายต่างๆ ก็ไม่สามารถยึดเอากรุงมิถิลาไดจึ้งปรารถนาจะเสด็จกลบันครอุตรปัญจาละก่อน พราหมณ์จึงได้
ตรัสจูงใจวา่ หากพระเจา้จุลนีพรหมทตัเสด็จกลบัความอายจะมีวา่ พระองคแ์ละเหล่าพระราชาทั0งหลายพร้อมทั0ง
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บริวารเป็นมากในชมพูทวีปไม่อาจจะชนะศึกได้ จึงไดทู้ลเสนอแผนให้เอาชนะด้วยวิธีธรรมยุทธ์ (5/63/303-
568/8=V) 8.Z.-Y) เนื0อหาที�พระมโหสถไดรู้้ว่าพราหมณ์เกวฏันั0นโลภในทรัพยจึ์งใชแ้กว้มณีลํ0 าค่าเป็นสิ�งล่อให้
แสดงพฤติกรรมที�ตนเองตอ้งการในการรบดว้ยธรรมยทุธ์จนทาํใหพ้ระเจา้จุลนีพรหมทตัและบริวารพ่ายแพไ้ปใน
ที�สุด (5/63/303-568/8=6) 8.Z.-Z) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัครั0นพราหมณ์อนุเกวฏัใชแ้ผนเจ็บตวัแสร้งมาเขา้
ร่วมดว้ยทรงไม่ทราบความจริงจึงรับไวแ้ละทรงมอบรางวลัฐานะตาํแหน่งให้ (5/63/303-568/8_-) 8.Z.-6) เนื0อหา
ที�พราหมณ์อนุเกวฏัครั0นไดรั้บรางวลัฐานะตาํแหน่งแลว้ก็ดาํเนินการสร้างข่าวเท็จต่างๆ ขึ0นในกองทพัของพระเจา้
จุลนีพรหมทตัจนเกิดความโกลาหล และใชค้วามตอ้งการความปลอดภยัจูงใจใหพ้ระเจา้จุลนีพรหมทตัรีบเสด็จหนี
กลบันครอุตรปัญจาละ (5/63/303-568/8_Z) 8.Z.-=) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชและพระมโหสถครั0 นกองทพัของ
พระเจ้าจุลนีพรหมทัตถอยหนีไปแลว้ก็ได้มีการมอบรางวลัให้แก่ไพร่พลและชาวพระนครทั0งหลายตามลาํดับ
ความดีความชอบ โดยเฉพาะพราหมณ์อนุเกวฏัที�มีผลงานเด่น (5/63/303-568/187) 8.Z.-_) เนื0อหาที�พราหมณ์อนุ
เกวฏัครั0 นเห็นแผลเป็นที�หนา้ของตนที�ถูกพระมโหสถทาํไวก็้เกิดความโกรธและอบัอายตอ้งการจะแกแ้คน้จึงได้
คิดแผนหญิงงามแลว้นาํไปกราบทูลพระเจา้จุลนีพรหมทตัจูงใจใหท้รงทาํตาม ฝ่ายพระเจา้จุลนีพรหมทตัพิจารณา
แลว้ก็ทรงเห็นสมควรดว้ย(5/63/303-568/189) 8.Z.-9) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัครั0 นให้พวกกวีประพนัธ์
เพลงขบัพรรณนาความงามของพระธิดาเสร็จเป็นที�พอพระทัยเรียบร้อยแลว้ก็ทรงมอบรางวลัให้แก่บรรดากวี
เหล่านั0น (5/63/303-568/191) 8.Z.V5) เนื0อหาที�พราหมณ์อนุเกวฏัไดเ้ดินทางไปยงักรุงมิถิลาและจูงใจพระเจา้วิเทห
ราชเสด็จไปยงัเมืองอุตรปัญจาละเพื�อรอบปลงพระชนม ์โดยใชพ้ระนางปัญจาลจนัทีเป็นแรงจูงใจ พระเจา้วิเทห
ราชไดท้าํการปรึกษากบัเหล่าบณัพิตทั0งสี�แลว้ก็ตดัสินพระหฤทยัที�จะเสด็จไปแมถู้กพระมโหสถทูลห้ามก็ไม่ทรง
รับฟัง (5/63/303-568/196) 8.Z.V8) เนื0อหาที�นกแกว้ใชค้วามรักระหวา่งหญิงกบัชายเป็นแรงจูงใจในการสอบถาม
ความลับราชการต่างๆ ของพระเจ้าจุลนีพรหมทัตกับนางนกสาริกา (5/63/303-568/204) 8.Z.V-) เนื0 อหาที�
พระมโหสถไดใ้หร้างวลัแก่นกสุวโปตกครั0นไดน้าํข่าวของอริราชศตัรูกล่าวคือแผนของพระเจา้จุลนีพรหมทตัและ
พราหมณ์เกวฏัมาแจง้ให้ทราบ ซึ� งเนื0อหาของชาดกนี0ครอบคลุมการให้รางวลัแมแ้ก่สัตวด์ว้ย (5/63/303-568/205) 
8.Z.VV) เนื0อหาที�พระมโหสถไดใ้ชพ้ระราชโองการในการแสวงหาที�สร้างพระราชนิเวศน์แก่พระเจา้วิเทหราชขู่
บงัคบัชนทั0งหลยมีพระนางสลากเทวีเป็นตน้เพื�อให้มอบสินบนแก่ตนเอง (5/63/303-568/211) 1.Z.VY) เนื0อหาที�
พระมโหสถทูลให้พระเจา้วิเทหราชคบหาสมาคมกบัคนดีมีความรู้อย่าไดไ้ปคบหาคนไม่ดีเช่นกบัพระเจา้จุลนี
พรหมทตัและพราหมณ์เกวฏัที�วางแผนจะลอบปลงพระชนมโ์ดยการใชพ้ระธิดาเป็นเหยื�อล่อ เพราะการสมาคมกบั
คนไม่ดีนั0นเป็นทุกขส่์วนการสมาคมกบัคนดีนั0นเป็นสุข (5/63/303-568/220) 8.Z.VZ) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราช
และเสนกบณัฑิตครั0 นพน้จากอนัตรายปลอดภยัจากขา้ศึกแลว้ก็ไดก้ล่าวชมเชยยกยอ่งพระมโหสถโดยประการ
ต่างๆ (5/63/303-568/233) 8.Z.V6) เนื0อหาที�มโหสถบณัฑิตใชค้วามปลอดภยัของชนทั0งหลายมีพระนางสลากเทวี
ราชมารดาเป็นตน้เป็นเหตุจูงใจไม่ให้พระเจา้จุลนีพรหมทตัทาํร้ายตนเองและตกลงทาํสันถวไมตรีต่อกนัและกนั
(5/63/303-568/239) 8.Z.V=) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัไดต้รัสสั�งให้รางวลัแก่พระมโหสถและขา้ราชบริพาร
ทั0งหลายของพระองคร์วมไปถึงสัตวเ์ดรัจฉานมีชา้งและมา้เป็นตน้ ให้สัตวทุ์กตวัตนให้คนทุกหมู่เหล่าไดรั้บการ
ปฏิบติัอยา่งเสมอภาคไม่มีความเหลื�อมลํ0ากนัตามผลงานที�ปรากฏนั0นๆ (5/63/303-568/247) 8.Z.V_) เนื0อหาที�พระ
เจา้จุลนีพรหมทตัและพระราชาทั0งหลายไดท้าํสักการมอบเครื�องบรรรณาการต่างๆแก่พระมโหสถเพื�อตอบแทน
มิตรภาพที�มีระหวา่งกนั (5/63/303-568/249) 8.Z.V9) เนื0อหาที�พระเจา้วเิทหราชครั0นพระมโหสถไดก้ลบัถึงเมืองมิถิ
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ลาแลว้ก็ไดท้าํการประกาศใหป้ระชาชนชาวพระนครไดท้าํสกัการะและสมัมานะแก่พระมโหสถ แมพ้ระองคเ์องก็
เป็นทรงทาํเป็นตวัอยา่ง (5/63/303-568/253) 8.Z.Y5) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0นพระเจา้วเิทหราชเสด็จสวรรคตแลว้
ก็ไดไ้ปรับราชการในนครอุตรปัญจาละตามคาํปฏิญญาที�ให้ไวแ้ก่พระเจา้จุลนีพรหมทตั พระเจา้จุลนีพรหมทตัก็
ไดพ้ระราชทานเคหสถาน บา้นส่วย และผูส้มบติัต่างๆ ใหแ้ก่พระมโหสถ และภายหลงัก็ไดท้รงประทานตาํแหน่ง
เสนาบดีใหรั้บราชกิจทั0งปวงใหแ้ก่พระมโหสถอีกดว้ย (5/63/303-568/263) 

8.6) เนื0อหาของภูริทตัชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการจูงใจปรากฏอยู ่8Y เนื0อหาไดแ้ก่ 8.6.8) เนื0อหา
ที�พระเจา้กรุงพาราณสีทรงหวาดระแวงกลวัวา่พระโอรสจะแยง่ชิงเอาพระราชสมบติั ไม่ปรารถนาจะให้พระโอรส
อยูใ่นพระนครซึ�งไม่เป็นการปลอดภยัจึงไดต้รัสสั�งให้ไปผนวชอยูใ่นป่า (6/64/1-122/3) 8.6.-) เนื0อหาที�นางนาค
มาณวกิาครั0นสามีตายไปก็ปรารถนาที�จะมีสามีใหม่จึงไดอ้อกจากนาคพิภพเที�ยวแสวงหาสามีผูมี้ชาติเสมอกนักบั
ตนจนมาพบพระโอรสวงศ์กษตัริยแ์ละไดท้าํอุบายจนไดอ้ยูร่่วมกบัพระโอรสนั0น (6/64/1-122/6) 8.6.V) เนื0อหาที�
อาํมาตยท์ั0 งหลายไดม้อบรางวลัให้แก่นายพรานผูน้าํทางไปพบกบัพระโอรสของพระเจา้กรุงพาราณสี (6/64/1-
122/8) 8.6.Y) เนื0อหาที�พวกนาคไดอ้าศยัการข่มขู่การลงโทษเพื�อใหพ้ระเจา้กรุงพาราณสีและชาวพระนครเกรงกลวั
และกระทาํตามเงื�อนไขที�ตอ้งการ (6/64/1-122/22) 8.6.Z) เนื0อหาที�ทา้วธตรฐไดต้รัสสั�งใหตี้กลองป่าวประกาศเพื�อ
ไม่ใหใ้ครๆ แสดงเพศนาคให้พระนางสมุททชาทอดพระเนตรเห็น หากใครฝืนทาํจะไดรั้บโทษ ซึ� งเป็นการเสริม
แรงจูงใจทางลบใหแ้ก่พวกนาคบริวาร (6/64/1-122/27) 8.6.6) เนื0อหาที�ทา้วสกักเทวราชครั0นพระภูริทตัไดทู้ลตอบ
ปัญหาธรรมต่างๆ ก็ทรงชมเชยและบูชาพระภูริทตัพร้อมขนานนามให้วา่ ภูริทตั แปลวา่ พระทตัตผ์ูมี้ปัญญาเสมอ
ด้วยแผ่นดิน (6/64/1-122/36) 8.6.=) เนื0 อหาที�พระภูริทัตครั0 นได้เห็นทิพยสมบัติในสวรรค์ชั0นดาวดึงส์แลว้ก็
ปรารถนาจะไดทิ้พยสมบติัดงักล่าว จึงหาอุบายวธีิโดยการสมาทานรักษาศีลอุโปสถ (ศีล _) (6/64/1-122/38) 8.6._) 
เนื0อหาที�พระภูริทตัครั0นไดพ้บกบัพราหมณ์เนสาทและนายโสมทตับุตรชายจึงไดพ้าไปยงันาคพิภพแลว้มอบทิพย
สมบติัใหเ้พื�อจูงใจคนทั0งสองไม่ใหบ้อกที�อยูข่องตนแก่ผูอื้�น ซึ� งอาจจะทาํอนัตรายในการบาํเพญ็รักษาศีลอุโปสถ
ของตนได ้(6/64/1-122/45) 8.6.9) เนื0อหาที�พระดาบสคิดวา่พรามหณ์ผูท้าํการอุปัฏฐากตนไดเ้ป็นผูมี้อุปการะแก่
ตน จึงได้ให้มนต์ชื�อว่าอาลัมพายน์แก่พราหมณ์ผูท้ ําการอุปัฏฐากตนนั0 น (6/64/1-122/61) 8.6.85) เนื0 อหาที�
พราหมณ์อาลมัพายน์ใชแ้กว้มณีจูงใจให้พราหมณ์เนสาทบอกที�ซ่อนตวัของพระภูริทตัให้ทราบ (6/64/1-122/61) 
8.6.88) เนื0อหาที�นายโสมทตับุตรชายของพราหมณ์เนสาทไดก้ล่าวจูงใจให้บิดาตนนั0นเลิกลม้ความตั0งใจที�จะบอก
ที�ซ่อนตวัของพระภูริทตัให้พราหมณ์อาลมัพายน์ทราบ ดว้ยอา้งศีลธรรมและผลที�จะไดรั้บในอนาคต แต่บิดานั0น
เป็นผูมี้กิเลสหนาปัญญาทรามเห็นแก่ประโยชน์เฉพาะหน้าส่วนตวัจึงมิไดป้ฏิบติัตาม (6/64/1-122/66) 8.6.8- ) 
เนื0อหาที�พราหมณ์อาลมัพายน์จูงใจพระภูริทตัให้ทาํการแสดงต่างๆ เพื�อให้ชาวเมืองทั0งหลายไดช้ม โดยโกหกวา่
จะปล่อยหากไดท้รัพยม์ากแลว้ แต่ครั0นไดท้รัพยแ์มม้ากก็ยงันาํพระภูริทตัไปแสดงต่อยงัที�อื�น ฝ่ายพระภูริทตัเกรง
วา่พราหมณ์อาลมัพายน์จะไม่ปล่อยตนจึงไดท้าํการแสดงตามที�พราหมณ์อาลมัพายน์ให้แสดง ฝ่ายพราหมณ์อาลมั
พายน์ครั0นใชง้านพระภูริทตัแสดงอภินิหารต่างๆใหป้ระชาชนดูแลว้ก็ไม่ไดอ้าหารที�สมควรแก่พระภูริทตั (6/64/1-
122/74) 8.6.8V) เนื0อหาที�สุทสัสนนาคราชไดใ้ชท้รัพยแ์ละชื�อเสียงมาจูงใจใหพ้ราหมณ์อาลมัพายน์ทาํการประลอง
พิษเพื�อที�จะช่วยเหลือพระภูริทัต (6/64/1-122/86) 86.8Y) เนื0 อหาที�พราหมณ์เนสาทกลัวต่อความตายมีความ
ตอ้งการความปลอดภยัในชีวิตจึงไดก้ล่าวสรรเสริญยกยอเกียรติคุณของสุโภคนาคราชและบิดามารดา พร้อมทั0ง
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สรรเสริญคุณของพราหมณ์จูงใจไม่ให้สุโภคนาคราชฆ่าตน ฝ่ายสุโภคนาคราชเกิดความลังเลใจจึงได้นํา
พราหมณ์เนสาทไปยงันาคพิภพเพื�อใหญ้าติพี�นอ้งช่วยพิจารณาความผิด (6/64/1-122/95)  

8.=) เนื0อหาของจนัทกุมารชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการจูงใจปรากฏอยู่ Z เนื0อหาไดแ้ก่ 8.=.8) 
เนื0อหาที�พระเจา้เอกราชครั0นกณัฑหาลพราหมณ์ทุจริตรับสินบนทาํการตดัสินคดีความดว้ยความไม่เที�ยงธรรมจึง
ไดล้งโทษโดยปลดออกจากตาํแหน่งแลว้ตรัสสั�งให้พระจนัทกุมารทาํการวินิจฉัยคดีความแทน (7/64/123-204/7) 
8.=.-) เนื0อหาที�กณัฑหาลพราหมณ์ไดใ้ชก้ารบงัเกิดในสวรรคม์าเป็นเครื�องจูงใจให้พระเจา้เอกราชตรัสสั�งให้นาํ
คนและสตัวท์ั0งหลายมาฆ่าเพื�อทาํการบูชายญั (7/64/123-204/15) 8.=.V) เนื0อหาที�พระราชบิดา พระราชมารดา พระ
มเหสี พระสุนิสา และหมู่ญาติมิตรของผูที้�ถูกจบัไดม้าออ้นวอนจูงใจพระเจา้เอกราชวิธีการต่างๆ มีการบงัเกิดใน
อบายภูมิเป็นตน้ แต่พระเจ้าเอกราชยึดในมิจฉาทิฐิอย่างเหนียวแน่นจึงไม่ทรงเชื�อและปฏิบัติตาม (7/64/123-
204/34) 8.=.Y) เนื0อหาที�พระเจา้เอกราชถูกพระจนัทรกุมารและพระวสุลราชนดัดาทูลออ้นวอนจูงใจก็ทรงเลิกลม้
พระประสงค์ที�จะทาํการบูชายญัแลว้ตรัสให้ปล่อยคนและสัตวท์ั0 งหลาย ฝ่ายกณัฑหาลพราหมณ์ไดท้ราบเรื�อง
ดงักล่าวก็ไดทู้ลจูงใจดว้ยการบงัเกิดในสวรรคอี์กจนทาํให้พระเจา้เอกราชนั0นตรัสสั�งให้จบัคนและสัตวท์ั0งหลาย
กลบัมาอีก (7/64/123-204/48) 8.=.Z) เนื0อหาที�ทา้วสกักเทวราชนั0นไดท้าํการคุกคามพระเจา้เอกราชและกณัฑหาลพ
ราหมณ์ดว้ยมรณภยัแลว้กล่าวชี0แจงให้เห็นตามความเป็นจริง พระเจา้เอกราชจึงไดต้รัสสั�งให้ปล่อยคนและสัตว์
ทั0งหลายใหเ้ป็นอิสระ (7/64/123-204/60) 

8._) เนื0อหาของมหานารทกสัสปชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการจูงใจปรากฏอยู่ Y เนื0อหาไดแ้ก่ 
8._.8) เนื0อหาที�อลาตเสนาบดีไดใ้ชค้วามตอ้งการเกียรติยศชื�อเสียง ทรัพยส์มบติัและพระราชอาณาเขตมาจูงใจพระ
เจา้องัคติราช สุนามอมาตยไ์ดใ้ชค้วามตอ้งการความเพลิดเพลินในกามคุณทั0งหลายมาจูงใจพระเจา้องัคติราช และวิ
ชยอมาตยไ์ดใ้ชค้วามตอ้งการเพื�อจะเขา้ถึงสัจจธรรมมาจูงใจพระเจา้องัคติราช (8/64/205-295/8) 8._.-) เนื0อหาที�
พระนางรุจาราชเทวีไดท้รงดาํเนินการทูลอธิบายชี0แจงจูงใจให้พระเจา้องัคติราชละทิ0งมิจฉาทิฐิ แต่พระเจา้องัคติ
ราชนั0 นได้ยึดมิจฉาทิฐิไวอ้ย่างเหนียวแน่นจึงไม่ทรงเชื�อและปฏิบัติตาม (8/64/205-295/34) 8._.V) เนื0 อหาที�
มหาพรหมนารทะไดชี้0 แนะจูงใจให้พระราชาไดเ้ห็นถึงโทษต่างๆของการกระทาํความชั�วทั0งหลาย มีการไดรั้บ
ความทุกข์ในนรกเป็นอเนกประการเป็นตน้ เพื�อให้พระราชาคลายทิฐิอนัเป็นเหตุกระทาํความชั�วดงักล่าวนั0น 
(8/64/205-295/53) 8._.Y) เนื0อหาที�มหาพรหมนารทะกล่าวสรรเสริญคุณของพระนางรุจาราชธิดาผูด้าํรงอยูใ่นคุณ
งามความดีที�ควรไดรั้บการยกยอ่งเพื�อเป็นขวญัและกาํลงัใจ (8/64/205-295/66) 

8.9) เนื0อหาของวธุิรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการจูงใจปรากฏอยู ่8Z  เนื0อหาไดแ้ก่ 8.9.8) เนื0อหา
ที�เหล่าดาบสทั0 งสี�ได้จูงใจให้เหล่ากุฏุมพีทั0 งสี�นั0นทาํคุณงามความดีด้วยการพรรณนาสมบัติที�ตนได้พบมาให้
รับทราบ (9/64/296-483/=) 8.9.-) เนื0อหาที�พระราชาทั0งสี�  มีทา้วสักกเทวราชเป็นตน้ไดท้าํการสรรเสริญและให้
รางวลัแก่พระวธุิรบณัฑิตที�กระทาํการวนิิจฉยัไดเ้ป็นที�พอพระหฤทยักบัทุกฝ่าย (9/64/296-483/-Z) 8.9.V) เนื0อหาที�
พระนางวมิลานาคราชินีไดแ้กลง้ทาํอุบายลวงทา้ววรุณนาคราชวา่ประชวรหนกัเพราะตอ้งการดวงหฤทยัของพระ
วธุิรบณัฑิตและหากไม่ไดม้าคงจะตอ้งสิ0นชีวิตเป็นแน่ เพื�อทาํการจูงใจให้ทา้ววรุณนาคราชพาพระวิธุรบณัฑิตมา
ใหไ้ด ้(9/64/296-483/29) 8.9.Y) เนื0อหาที�ทา้ววรุณนาคราชนั0นไดจู้งใจให้ปุณณกยกัษไ์ปนาํพระวิธุรบณัฑิตมาให้
พระองค์ ดว้ยการที�จะมอบพระธิดาให้เป็นชายา (9/64/296-483/39) 8.9.Z)เนื0อหาที�ปุณณกยกัษ์ไดใ้ชพ้ระเกียรติ
มานะกษตัริยข์องพระเจา้โกรัพยราช แกว้มณี และมา้วิเศษมาจูงใจให้พระเจา้โกรัพยราชรับเล่นการพนนัสกากบั
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ตนเอง(9/64/296-483/48) 8.9.6) เนื0อหาที�พระเจา้โกรัพยราชครั0 นพระวิธุรบณัฑิตไดแ้สดงธรรมแก่พระองคต์ามที�
ตรัสขอแลว้ก็ทรงทาํมหาสกัการะแก่พระวธุิรบณัฑิต (9/64/296-483/65) 8.9.=) เนื0อหาที�พระเจา้โกรัพยราชทรงจูง
ใจใหบ้ริวารและชาวนครทั0งหลาย ไม่ใหโ้ศกเศร้าเสียใจรํ� าไรรําพนัจนไม่เป็นอนักินอนันอนเพราะสูญเสียพระวธุิร
บณัฑิต ใหม้องโลกในแง่ดี มีความหวงั ใชชี้วิตดาํเนินกิจการงานของตนต่อไป เพราะพระวิธุรบณัฑิตจกัสามารถ
ใชปั้ญญารักษาชีวติไวไ้ด ้(9/64/296-483/105) 8.9._) เนื0อหาที�พระวธุิรบณัฑิตไดก้ล่าวจูงใจใหปุ้ณณกยกัษน์ั0นหยดุ
การประทุษร้ายตนและให้เกิดความตอ้งการที�ทราบถึงสาธุนรธรรม โดยก่อนที�พระวิธุรบณัฑิตจะแสดงธรรมแก่
ปุณณกยกัษน์ั0นไดแ้จง้ความประสงคที์�จะชาํระร่างกายที�สกปรกให้สบายตวั ผลดัเปลี�ยนเสื0อผา้ที�สกปรกออกนุ่ง
ห่มเสื0อผา้ที�สะอาด ทรงของหอมและรับประทานอาหารบรรเทาความหิวก่อนจึงแสดงธรรม เปรียบบุคลากรใน
องค์การที�มีความตอ้งการดา้นปัจจยั 4 ขั0นพื0นฐานไดรั้บการตอบสนองดีย่อมส่งผลดีต่อองค์การดว้ย (9/64/296-
483/114) 8.9.9) เนื0อหาที�พระวิธุรบณัฑิตจูงใจให้ทา้ววรุณนาคราชไดร้ะลึกเหตุผลในสิ�งที�พระองคไ์ดก้ระทาํมา
และไดรั้บมาแลว้ ใชทิ้พยสมบติัที�ทา้ววรุณนาคราชไดรั้บนั0นจูงใจให้ทา้ววรุณนาคราชทาํกุศลต่อไปเพื�อความสุข
ยิ�งๆ ขึ0น  ครั0 นแสดงธรรมแลว้ก็ไดก้ล่าวชมเชยทา้ววรุณนาคราชโดยประการต่างๆ (9/64/296-483/122) 8.9.85) 
เนื0อหาที�พระวิธุรบณัฑิตนั0นก่อนที�จะแสดงธรรมแก่พระนางวิมลานาคราชินีก็ไดแ้จง้ความประสงค์ที�จะชาํระ
ร่างกายที�สกปรกให้สบายตวั ผลดัเปลี�ยนเสื0อผา้ ทรงของหอมและรับประทานอาหารบรรเทาความหิวก่อนจึง
แสดงธรรม เปรียบบุคลากรในองคก์ารที�มีความตอ้งการดา้นปัจจยั 4 ขั0นพื0นฐานไดรั้บการตอบสนองดียอ่มส่งผล
ดีต่อองค์การดว้ย (9/64/296-483/131) 8.9.88) เนื0อหาที�ทา้ววรุณนาคราชครั0 นปุณณกยกัษ์ไดน้าํพระวิธุรบณัฑิต
มายงันาคพิภพไดก็้มอบนางอิทนัทตีผูเ้ป็นพระธิดาใหแ้ก่ปุณณกยกัษ ์(9/64/296-483/133) 8.9.8-) เนื0อหาที�ปุณณก
ยกัษค์รั0นไดน้างอิทนัทตีไวเ้ป็นชายาแลว้ก็นึกถึงบุญคุณของพระวธุิรบณัฑิตที�ทาํใหต้นเองสมปรารถนา จึงไดม้อบ
แก้วมณีของพระเจ้าจักรพรรดิราชให้แก่พระวิธุรบัณฑิตและนําพระวิธุรบัณฑิตไปส่งยงักรุงอินทปัตต์โดย
ปลอดภยั ซึ�งเหตุการณ์ดงักล่าวนี0ทาํให้ปุณณกยกัษมี์ความเต็มใจและเลื�อมใสศรัทธาในพระมหาสัตวเ์ป็นอนัมาก 
สงัเกตไดจ้ากวธีิการที�ปุณณกยกัษน์ั0นใหพ้ระมหาสตัวเ์ดินทางไปกบัตนเอง กล่าวคือ ครั0 งแรกให้จบัหางมา้ ต่อมา
ใหน้ั�งซอ้นขา้งหลงั และทา้ยสุดคือส่งกลบัพระนครนั0นใหน้ั�งขา้งหนา้ตนเองแทนที�จะเป็นนางอิรันทตีผูเ้ป็นชายา 
(9/64/296-483/134) 1.9.8V) เนื0อหาที�พระวิธุรบณัฑิตครั0 นปุณณกยกัษ์ไดน้าํตนเองมาส่งยงักรุงอินทปัตต์โดย
สวสัดิภาพและมอบแก้วมณีวิเศษให้แลว้ก็ได้กล่าวชมเชยเพื�อเป็นขวญัและกาํลงัใจแก่ปุณณกยกัษ์(9/64/296-
483/135) 8.9.8Y) เนื0อหาที�พระเจา้โกรัพยราชครั0 นพระวิธุรบณัฑิตกลบัถืงกรุงอินทปัตตแ์ลว้ก็ไดท้าํสักการะและ
สัมมานะแก่วิธุรบัณฑิตพร้อมกันนั0 นก็สั�งให้ข้าราชบริพารและประชาชนทั0 งหลายได้ร่วมกันกระทําด้วย 
(9/64/296-483/141) 8.9.8Z) เนื0อหาที�พระวิธุรบณัฑิตไดแ้สดงธรรมสั�งสอนมหาชนมีพระเจา้โกรัพยราชเป็นตน้ 
จูงใจใหบ้าํเพญ็บุญมีทานเป็นตน้และรักษาอุโปสถ กรรม เพื�อจะไดไ้ปเกิดในสุคติภูมิ กระตุน้เตือนมิให้ประมาท 
เวน้จากบาปอกศุลทั0งมวล ครั0นสิ0นชีวติไปแลว้ก็พากนัไปบงัเกิดในเทวโลกโดยถว้นหนา้ (9/64/296-483/144) 

8.85) เนื0อหาของมหาเวสสันดรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการจูงใจปรากฏอยู่ 8V  เนื0อหาไดแ้ก่ 
8.85.8) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชทรงประทานพรให้แก่นางผุสดีก่อนจะจุติจากสวรรค์เป็นการสร้างขวญัและ
กาํลงัใจให้รางวลัก่อนสิ0นอาย ุเปรียบไดก้บัเงินบาํเหน็จบาํนาญหรือสวสัดิการหลงัการเกษียณอาย ุ(10/64/484-
814/7) 8.85.-) เนื0อหาที�ทา้วสักกะเทวราชเสด็จไปหาพระโพธิสัตวแ์ลว้ทรงกระทาํการจูงใจด้วยการยกความ
ตอ้งการในการบาํเพญ็บารมีของพระโพธิสัตวม์าตรัสอา้งเพื�อการไปปฏิสนธิในพระครรภข์องพระนางผุสดีและ
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ทรงกระทาํจูงใจเหล่าเทพบุตรหกหมื�นตนเพื�อการไปปฏิสนธิในครรภ์ของภริยาเหล่าอมาตย ์(1/63/1-74/23) 
8.85.V) เนื0อหาที�พระเวสสนัดรพระราชทานรางวลัแก่นางนมทั0งหลายซึ�งเป็นการจูงใจและตอบแทนบุญคุณที�คอย
ดูแลรักษา (1/63/1-74/34) 1.85.Y) เนื0อหาที�พระเวสสนัดรทรงคาํนึงถึงการใหอ้วยัวะรวมถึงชีวติเป็นทาน ก็เกิดเหตุ
ต่างๆ เป็นตน้วา่แผ่นดินไหว เขาสิเหรุราชก็โอนไปมา ฟ้าคาํราญสนั�นเสียง ซึ� งเปรียบไดก้บัว่าหากมีบุคลากรทาํ
คุณงามความดีหรือมุ่งมั�นในการทาํความดีแลว้ควรไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูประกาศเกียติคุณใหเ้ป็นแบบอยา่งให้คน
ทั�วไปไดรั้บทราบโดยทั�วกนัและรักษาไวใ้นองค์การ (10/64/484-814/39) 1.85.Z) เนื0อหาที�พระเวสสันดรตรัส
สรรเสริญประกาศคุณงามความดีของเทพบุตรทั0ง 4 ที�มีใจการุณมาช่วยเทียมราชรถให้แล่นไปเพื�อเป็นขวญัและ
กาํลงัใจ (10/64/484-814/86) 8.85.6) เนื0อหาที�พวกนางพราหมณีไดพ้ากล่าวตาํหนินางอมิตตตาปนาถึงการที�นางมี
สามีแก่ซึ�งไม่เหมาะกบันางที�ยงัสาวอยูเ่พราะจะไม่มีการเล่นหวักนัเป็นตน้ จดัเป็นส่วนของการใหแ้รงจูงใจทางลบ 
(10/64/484-814/108) 1.85.=) เนื0อหาที�นางอมิตตาปนาไดใ้ชค้วามสวยของตนเองพูดจูงใจให้ชูชกมีความตอ้งการ
จะเดินทางไปเขา้เฝ้าพระเวสสนัดรเพื�อทูลขอพระชาลีและพระกณัหาชินา (10/64/484-814/110) 8.85._) เนื0อหาที�
ฝูงนกในป่านั0นพากนัร้องถวายพระพรแก่กษตัริยท์ั0งสี�มีพระเวสสันดรเป็นตน้ให้อยูอ่ยา่งพระเกษมสาํราญในป่า 
(10/64/484-814/118) 8.85.9) เนื0อหาที�พระเวสสันดรไดต้รัสถามถึงสิ�งที�พราหมณ์ชูชกตอ้งการซึ� งเป็นสิ�งที�จูงใจ
ใหพ้รามหมณ์ชูชกดั0นดน้เดินทางมายงัป่าลึกที�อนัตรายแห่งนี0  พราหมณ์ชูชกก็ไดทู้ลตอบวา่ตนเองประสงคจ์ะมา
ขอพระชาลีและพระกณัหาชินาไปเป็นคนรับใช ้(10/64/484-814/132) 8.85.85) เนื0อหาที�พระเวสสันดรไดจู้งใจ
พราหมณ์ชูชกด้วยทรัพย์สมบัติเพื�อจะให้นําพระโอรสและพระธิดาไปถวายแก่พระเจ้าสญชัย (10/64/484-
814/135) 8.85.88) เนื0อหาที�พระเวสสันดรไดต้รัสจูงใจให้พระโอรสและพระธิดาไดอ้อกมาจากที�ซ่อนตวัเพื�อให้
ความร่วมมือในการทาํปุตตทานให้บริบูรณ์ (10/64/484-814/137) 8.85.8-) เนื0อหาที�พระชาลีและพระกณัหาชินา
ไดทู้ลจูงใจให้พระเวสสันดรนั0นรอให้พระนางมทัรีกลบัมาก่อนจึงค่อยพระราชทานตนเองให้กบัพราหมณ์ชูชก
ดว้ยหวงัจะให้พระนางมทัรีช่วยเหลือ (10/64/484-814/144) 8.85.8V) เนื0อหาที�ทา้วสักกะจอมเทพและเหล่าทวย
เทพร่วมกนัอนุโมทนายนิดีสรรเสริญกบัการกระทาํของพระเวสสนัดรและพระนางมทัรีทั0งสองพระองคโ์ดยไดย้ก
อบายภูมิและโลกสวรรคม์าจูงใจให้พระเวสสันดรและพระนางมทัรีให้เวน้จากทางอกุศลและยินดีอยูใ่นทางกุศล
ต่อไปมิใหเ้ลิกละ(10/64/484-814/165) 

2) ความสอดคล้องกันระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการจูงใจและองค์
ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัการจูงใจ มดีงันี  

มีเนื0อหาหมายรวมถึงการกระตุน้หรือผลกัดันบุคคลแต่ละคนหรือกลุ่มบุคคลเพื�อให้เกิดความ
กระตือรือร้นหรือการเคลื�อนไหวที�จะนาํไปสู่พฤติกรรม ทิศทางของพฤติกรรม และความคงอยูข่องพฤติกรรมดว้ย
ความเตม็ใจ เพื�อบรรลุเป้าหมายที�ตอ้งการ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.Y) (1/63/1-74/39) สมดว้ยความหมายของการจูง
ใจตามทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น มิทเชล และลาร์สัน ที�ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ การจูงใจโดยทั�วไป
นั0นหมายถึง ระดับความตอ้งการและความพยายามที�จะกระทาํภารกิจนั0 นๆ ของแต่ละคน ในแต่ความหมาย
โดยเฉพาะแลว้ การจูงใจเป็นกระบวนการทางจิตที�รวมถึงเหตุที�ปลุกเร้าพฤติกรรม ทิศทางของพฤติกรรมและ
ความคงอยูข่องพฤติกรรม  โดยกระทาํดว้ยความเตม็ใจเพื�อนาํไปสู่เป้าหมาย1749  
                                                 

1749Terrence R. Mitchell and  Jane R. Larson, Jr.,  Peoplie in Organization: An Introduction to 
Organization Behavior, 3rd ed. (Singapore:Mcgraw-Hill international Edition 1987), 8ZY. 
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ประกอบด้วยการจูงใจหลายประเภท กล่าวคือ การจูงใจในแง่บวก อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.6) 
(1/63/1-74/66) และ การจูงใจในแง่ลบ อาทิเช่น  เนื0อหาที� 8.=.8) (7/64/123-204/7) สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการ
ทั0งหลาย อาทิเช่น ฮิคส์ (Hicks) ที�ไดจ้าํแนกประเภทของการจูงใจไว ้- ประการ ไดแ้ก่ 8) การจูงใจในแง่บวก และ 
-) การจูงใจในแง่ลบ ซึ� งมีรายละเอียดดงัที�ไดก้ล่าวไวใ้นตอนตน้ หรืออีกนัยหนึ�ง กล่าวคือ แรงจูงใจเพื�อการอยู่
รอด อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.Y) (1/63/1-74/39) แรงจูงใจทางสงัคม อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.V.Y) (3/63/155-213/V=) และ 
แรงจูงใจเพื�ออวดตน อาทิเช่น  เนื0อหาที� 8.Z.89) (5/63/303-568/139) สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิ
เช่น  ฮิลการ์ด (Hilgard) ที�ไดจ้าํแนกแรงจูงใจออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  1) แรงจูงใจเพื�อการอยูร่อด 2) แรงจูงใจ
ทางสงัคม และ 3) แรงจูงใจเพื�ออวดตน ดงักล่าวแลว้ 

มีกระบวนการเกิดขึ0นที�เป็นขั0นตอน กล่าวคือ ขั0นภาวะที�อินทรียถู์กเร้า ขั0นพฤติกรรมที�ถูกเร้าดว้ย
เหตุจูงใจ และขั0นภาวะอินทรียเ์กิดความสมปรารถนา อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.8) (5/63/303-568/13) สมดว้ยทศันะ
ของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น เครือวลัย ์ธรรมสูนที�ไดก้ล่าวไวว้า่ การจูงใจประกอบไปดว้ย 8) ภาวะที�อินทรีย์
ถูกเร้า -) พฤติกรรมที�ถูกเร้าดว้ยเหตุจูงใจ V) ภาวะอินทรียเ์กิดความสมปรารถนา หรือทาํให้สภาพการเร้าลดลงสู่
สภาพปกติ พริ0มเพรา ดิษยวณิชที�ไดก้ล่าวถึงการจูงใจไวว้า่มีลกัษณะ V ประการที�มกัเกิดขึ0นเป็นวงกลมหรือวฏัจกัร 
ไดแ้ก่ ขั0นแรก คือ สิ�งที�เรียกว่าแรงจูงใจ ขั0นที� - คือ พฤติกรรม และ ขั0นที� V คือ การบรรลุเป้าประสงค ์และ ดีซี 
(Deci) ที�ไดน้าํเสนอรูปแบบเชิงความคิดของพฤติกรรมที�เกิดจากแรงจูงใจ (A Cognitive Model of Motivated 
Behavior) ไวว้่า เมื�อเผชิญกบัสิ�งเร้า บุคคลก็ไดต้ระหนักรู้ถึงแรงขบั แรงจูงใจ และอารมณ์ว่าเป็นอย่างไร  จึง
จดัสรรพลงังานในการกระทาํพฤติกรรมเพื�อไปสู่เป้าหมาย  เป็นเหตุใหบุ้คคลเลือกเป้าหมายที�ไดค้าดหมายไวว้า่จะ
นาํไปสู่การไดรั้บผลตอบแทนและความพึงพอใจของตน เป้าหมายที�กาํหนดไวจ้ะนาํไปสู่การกระทาํพฤติกรรมที�มี
เป้าหมาย และเมื�อบรรลุเป้าหมายแลว้พฤติกรรมที�ไดรั้บผลตอบแทนนั0นก็จะเกิดความพึงพอใจ ความพึงพอใจก็จะ
ส่งผลยอ้นกลบัไปที�การระลึกรู้ถึงความพึงพอใจที�ไดรั้บ ซึ� งถา้พึงพอใจก็จะไม่กระตุน้การแสดงพฤติกรรมใหม่ 
แต่ถา้ยงัไม่พึงพอใจก็จะสร้างเป้าหมายใหม่ต่อไป ดงักล่าวแลว้ 

ประกอบดว้ยทฤษฏีการจูงใจต่างๆ ยกตวัอยา่งเช่น ทฤษฏีความเสมอภาค (Equity Theory) อาทิ
เช่น เนื0อหาที� 8.Z.-=) (5/63/303-568/187) เนื0อหาที� 8.Z.V=) (5/63/303-568/247) สมดว้ยทฤษฏีความเสมอภาค 
(Equity Theory) ของ เจ. สเตซี อาดมัส์ (J.Stacy Adams) โดยมีพื0นฐานความคิดวา่ บุคคลยอ่มแสวงหาความเสมอ
ภาคทางสงัคมโดยพิจารณาผลตอบแทนที�ไดรั้บ (output) กบัตวัป้อน (input) คือพฤติกรรมและคุณสมบติัในตวัที�
เขาใส่ใหก้บังาน ความเสมอภาคจะมีเพียงใดขึ0นอยูก่บัการเปรียบเทียบการรับรู้ความสอดคลอ้งระหวา่งตวัป้อนต่อ
ผลตอบแทน (perceived inputs to outputs) เมื�อเราทราบระดบัการรับรู้ความเสมอภาคของบุคคลใด ก็สามารถ
ทาํนายพฤติกรรมการทาํงานของเขาได ้ ดงักล่าวแลว้, ทฤษฎีการตั0งเป้าหมาย (Goal Setting Theory) อาทิเช่น 
เนื0อหาที� 8.Z.89) (9/64/296-483/39) สมดว้ยทฤษฎีการตั0งเป้าหมาย (Goal Setting Theory)ของเอดวนิ เอ. ลอ๊ค และ 
แกรี�  พี. ลาแธม (Edwin A. Locke and Gary P. Latham) ซึ� งให้ความสาํคญัต่อการกาํหนดเป้าหมายของงาน 
กล่าวคือเป้าหมายของการปฏิบัติงานสําหรับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที�ใช้เป็นแนวทางและติดตามควบคุม
พฤติกรรมของบุคลากร เป้าหมายเป็นปัจจยัจูงใจเพราะเป็นตวัเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานที�เป็นจริง ถา้
บุคลากรพบว่าผลการปฏิบติังานตํ�ากว่าเป้าหมายย่อมจะไม่พอใจและจะพยายามทาํผลการปฏิบติังานให้ดีขึ0น 
ดงักล่าวแลว้, ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.-) (5/63/303-568/29) เนื0อหาที� 
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8.9.-) (9/64/296-483/-Z) สมดว้ยทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) ที�พฒันามาจากทฤษฎีการเรียนรู้
ของ บี.  เอฟ. สกินเนอร์ (B.F. Skinner) ซึ�งมีหลกัสาํคญัวา่ เราสามารถควบคุมพฤติกรรมของคนไดโ้ดยวิธีการให้
รางวลัหรือวิธีการเสริมแรง เรียกทฤษฎีนี0 ในทางจิตวิทยาวา่ การปรับพฤติกรรม หรือ การวางเงื�อนไขปฏิบติัการ 
ซึ� งให้ความสําคญักบัผลกรรมหรือผลต่อเนื�องเป็นตวัควบคุมพฤติกรรม หรืออีกนัยหนึ� งเรียกว่า การเสริมแรง 
ดงักล่าวแลว้      

I) ความแตกต่างกันระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการจูงใจและองค์

ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัการจูงใจ มดีงันี  
เนื0 อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที� เกี�ยวกับการจูงใจโดยสรุปรวมนั0นจะกล่าวถึงความ

ตอ้งการไว ้-  ประเภท คือ 8) ความตอ้งการฝ่ายดี เรียกวา่ อตัถะ ซึ� งแปลวา่ ความตอ้งการ หรือประโยชน์ จาํแนก
แยกยอ่ยออก V ประเภท ไดแ้ก่  8.8) ทิฏฐธมัมิกตัถะ ความตอ้งการหรือประโยชน์ในภพปัจจุบนัหรือขั0นตน้ ซึ�งเมื�อ
พิจารณาร่วมกบัทิฏฐธัมมิกัตถสังวตัตนิกธรรม Y (ธรรมที�เป็นไปเพื�อประโยชน์ในปัจจุบนั) กล่าวคือ อุฏฐาน
สัมปทา (ถึงพร้อมดว้ยความขยนั)  อารักขสัมปทา (ถึงพร้อมดว้ยการรักษา)  กลัยาณมิตตตา (คบคนดีเป็นมิตร
รวมถึงกิจอื�นๆที�ดี ไม่เกี�ยวขอ้งกบัอบายมุข) และ สมชีวิตา (มีความเป็นอยูโ่ดยเหมาะสมกบัฐานะ) หรือที�รู้จกักนั
นามว่า หัวใจเศรษฐี แลว้อาจกล่าวสรุปรวมลงไดว้่า เป็นความตอ้งการในขั0นตน้ เช่น ปัจจยั Y  ความปลอดภยั  
ตาํแหน่งฐานะ ความเจริญกา้วหน้าในอาชีพการงาน มิตรภาพ การไดก้ารยอมรับนับถือ เกียรติยศชื�อเสียง การ
ประสบความสําเร็จในชีวิต เป็นตน้ ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่ามนุษยสมบัติ  8.-) สัมปรายิกัตถะ ความ
ตอ้งการหรือประโยชน์ในภพหน้าหรือขั0นสูงขึ0นไป ซึ� งเมื�อพิจารณาร่วมกับสัมปรายิกกัตถสังวตัตนิกธรรม Y 
(ธรรมที�เป็นไปเพื�อประโยชน์เบื0องหนา้) กล่าวคือ สัทธาสัมปทา (ถึงพร้อมดว้ยศรัทธา กล่าวคือ ความเชื�อ ทศันะ
คติ ที�ถูกตอ้งตามความเป็นจริงอิงเหตุและผลเป็นไปตามทาํนองคลองธรรม)  สีลสัมปทา (ถึงพร้อมด้วยศีล 
กล่าวคือ การที�มีพฤติกรรมทางกายวาจาที�สุจริต)  จาคสมัปทา (ถึงพร้อมดว้ยการเสียสละกล่าวคือ การที�มีจิตใจไม่
เห็นแก่ได้ มีจิตใจที�เมตตากรุณาต่อผูอื้�น เสียสละสิ�งต่างๆแก่ผูอื้�น) และ ปัญญาสัมปทา (ถึงพร้อมด้วยปัญญา 
กล่าวคือมีความรอบรู้ คือรู้ตามความเป็นจริงแทไ้ม่ใช่ความจริงเทียม) แลว้อาจกล่าวสรุปรวมลงไดว้่า เป็นความ
ตอ้งการในขั0นสูงขึ0นไป (จากความตอ้งการขั0นตน้) ในทางพระพุทธศาสนาเรียกวา่เทวสมบติั  และ 8.V) ปรมตัถะ 
ความตอ้งการหรือประโยชน์ขั0นสูงสุด  ในทางพระพุทธศาสนาเรียกวา่ นิพพานสมบติั อนัเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด  
ซึ� งความตอ้งการหรือประโยชน์ชนิดนี0  เมื�อหากเขา้ถึงหรือไดรั้บการตอบสนองแลว้จะไม่กลบัหวนมาหรือวน
กลบัมาตอ้งการในระดบัที�ต ํ�ากว่าอีกโดยเด็ดขาด ซึ� งเรียกว่า สมุจเฉทปหาน  ไดแ้ก่ สภาวะจิตของพระพุทธเจา้ 
พระปัจเจกพุทธเจา้ และพระอนุพุทธเจา้ทั0งหลาย (พระสาวก) เป็นสภาพที�พน้จากสมมติบญัญติั  เป็นนิรามิสสุข 
คือ สุขโดยไม่ตอ้งอาศยัสิ�งอื�น เป็นอิสระจากสิ�งอื�น ต่างจากความตอ้งการหรือประโยชน์ทั0 งสองขา้งตน้ที�เป็น
สภาพที�เป็นสามิสสุข คือ สุขโดยอาศยัสิ�งอื�น มีความตอ้งการหรือประโยชน์ของตนอนัสาํเร็จแลว้อยา่งแทจ้ริงและ
มุ่งประกอบความตอ้งการหรือประโยชน์ของผูอื้�นดว้ยความกรุณา   ซึ�งอตัถะทั0ง - ประเภทหลงันั0นไม่ปรากฏมีใน
องค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัการจูงใจ -) ความตอ้งการฝ่ายชั�ว เรียกว่า ตณัหา ซึ� งแปลว่า ความทะยานอยาก 
จาํแนกแยกยอ่ยออก V ประเภท ไดแ้ก่  -.8) กามตณัหา ความทะยานอยากทางประสาทสัมผสัทั0ง Z คือ รูป เสียง 
กลิ�น รส และสมัผสั  -.-) ภวตณัหา ความทะยานอยากในภาวะที�ตนอยากจะมีอยากจะเป็นอยา่งใดอยา่งหนึ�ง และ 
-.V) วภิวตณัหา ความทะยานอยากในภาวะที�ตนไม่อยากจะให้มีไม่อยากจะให้เป็นอยา่งใดอยา่งหนึ�ง อยากทาํลาย 
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อยากขาดสูญ ซึ�งในเนื0อหาของมหานิบาตชาดกนั0นโดยเฉพาะในส่วนของพระโพธิสัตวจ์ะมุ่งบาํเพญ็ในส่วนของ
อตัถะทั0ง V โดยเฉพาะอตัถะชนิดที� V กล่าวคือ ปรมตัถะ พระโพธิสัตวจ์ะบาํเพญ็บารมีเพื�อบรรลุพระอนุตรสัมมา
สมัโพธิญานเพื�อเสด็จเขา้สู่พระนิพพานพร้อมทั0งตรัสสอนผูอื้�นใหบ้รรลุถึงปรมตัถะดว้ย แต่ในทางตรงกนัขา้มได้
ตรัสสอนให้ละตณัหาทั0ง V ประการอนัเป็นฝ่ายตรงขา้มกบัอตัถะ โดยสามารถพิจารณาไดจ้ากอริยสัจจธรรม Y 
กล่าวคือ ทุกข ์อนัเป็นสิ�งควรกาํหนดรู้ ทาํความเขา้ใจให้ทะลุปรุโปร่ง มองเห็นสภาพตามความเป็นจริงของมนั  
สมุทยั กล่าวคือตณัหา อนัเป็นสิ�งที�ควรละ นิโรธ อนัเป็นสิ�งที�ควรทาํให้แจง้ (กล่าวอีกนัยหนึ� งคืออตัถะ ซึ� งมี V 
ระดับดังกล่าวแลว้ แต่โดยที�สุดนั0 นท่านมุ่งเอาปรมัตถะ) และมรรค อนัเป็นสิ�งที�ควรเจริญ  จากที�กล่าวมานี0
พิจารณาเห็นไดว้า่องคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัการจูงใจมีเนื0อหายงัไม่ครอบคลุมถึงความตอ้งการที�มหานิบาต
ชาดกไดก้ล่าวถึงทั0งหมด สมดว้ยทศันะของนกัวชิาการทั0ง อาทิเช่น มาสโลว ์ที�เห็นวา่ความตอ้งการของบุคคลมีห้า
กลุ่มจดัแบ่งไดเ้ป็น Z ระดบัจากระดบัตํ�าไปสูง ไดแ้ก่ 8) ความตอ้งการทางร่างกาย -) ความตอ้งการความปลอดภยั 
3) ความตอ้งการทางสงัคม 4) ความตอ้งการเกียรติยศชื�อเสียง Z) ความตอ้งการเติมความสมบูรณ์ให้ชีวิต ดงักล่าว
แลว้ และตามทศันะของนกัวิชาทั0งหลายมีมาสโลวเ์ป็นตน้นี0 ก็มิใช่ความตอ้งการขั0นสูงสุดที�ปรากฏในเนื0อหาของ
มหานิบาตชาดก ยกตวัอยา่งเช่นในมหาชนกชาดก แมว้่าพระมหาชนกจะประสบความสาํเร็จในชีวิตอยา่งหาที�ติ
มิไดห้รือหาบุคคลใดจะเสมอเหมือนได ้แต่พระองคก็์ยงัพิจารณาเห็นวา่สิ�งที�ทรงมีอยูห่รือประสบทั0งหมดนั0นเป็น
เพียงสามิสสุขคือสุขที�เกิดจากการอาศยัสิ�งภายนอกอนัเกิดจากการตอบสนองความตอ้งการในระดบัมนุษยสมบติั
เท่านั0น ซึ�งไม่ใช่ความสุขที�แทจ้ริงหรือยั�งยนื จึงไดเ้สด็จออกผนวชเพื�อแสวงหาเทวสมบติัซึ�งเป็นสามิสสุขที�ยิ�งกวา่
มนุษยสมบติัหรือที�ยิ�งกวา่นั0นอนัเป็นจุดมุ่งหมายของการบาํเพญ็บารมีทั0ง 85 ประการก็คือนิพพานสมบติัอนัเป็น
นิรามิสสุข อนัเป็นการตอบสนองความตอ้งการเทวสมบติัหรือนิพพานสมบติันั0นนั�นเอง 

อีกประการหนึ� งในเนื0 อหาของมหานิบาตชาดกนั0 นยงัได้กล่าวถึงอัตถะ ความต้องการหรือ
ประโยชน์ไวอี้กนัยหนึ�ง ซึ� งจาํแนกออกเป็น V ประการ คือ 8) อตัตตัถะ ความตอ้งการหรือประโยชน์ส่วนตน -) 
ปรัตถะ ความตอ้งการหรือประโยชน์ผูอื้�น และ V) อุภยตัถะ ความตอ้งการหรือประโยชน์ทั0งสองฝ่าย โดยเฉพาะใน
ส่วนของพระโพธิสัตวน์ั0นจะมุ่งตอบสนองในส่วนของปรัตถะความตอ้งการหรือประโยชน์ผูอื้�นเป็นหลกั โดยมี
เป้าหมายสุดทา้ยคืออุภยตัถะ ความตอ้งการหรือประโยชน์ทั0งสองฝ่าย ยกตวัอยา่งเช่นในมหาเวสสันดรชาดก พระ
เวสสนัดรนั0นมุ่งที�จะทาํความตอ้งการหรือประโยชน์ของผูอื้�นโดยมุ่งจะเสียลละอวยัวะต่างๆ แมก้ระทั�งชีวิตของ
พระองคเ์อง ครั0นทรงไดรั้บความลาํบากต่างๆ มีการถูกเนรเทศ เป็นตน้ ก็มิไดล้ะทิ0งความตอ้งการหรือประโยชน์
ดงักล่าวไป ซึ� งจะต่างกนักบัองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัการจูงใจมีเนื0อหายงัไม่ครอบคลุมถึงความตอ้งการ
ทั0งหมด และจะมุ่งกล่าวเฉพาะแต่ความตอ้งการที�เป็นอตัตตัถะ ความตอ้งการหรือประโยชน์ส่วนตน โดยไม่ได้
กล่าวถึงปรัตถะ ความตอ้งการหรือประโยชน์ผูอื้�น หรืออุภยตัถะ ความตอ้งการหรือประโยชน์ทั0งสองฝ่าย สมดว้ย
ทศันะของนกัวชิาการทั0ง อาทิเช่น มาสโลว ์ดงักล่าวแลว้  และในขณะเดียวกนัองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัการ
จูงใจนั0นเมื�อมีการจูงใจก็จะใชค้วามตอ้งการหรือประโยชน์ส่วนตนเป็นเครื�องจูงใจหรือไม่ก็ใชค้วามตอ้งการฝ่าย
ชั�วที�เรียกวา่ “ตณัหา” นั0นเป็นเครื�องจูงใจ แตกต่างเนื0อหาของมหานิบาตชาดกโดยเฉพาะในส่วนของพระโพธิสตัว์
นั0นไม่เพียงแต่มีการใชค้วามตอ้งการหรือประโยชน์ส่วนตนเป็นเครื�องจูงใจแต่ยงัมีการใชป้รัตถะ ความตอ้งการ
หรือประโยชน์ผูอื้�น หรืออุภยตัถะ ความตอ้งการหรือประโยชน์ทั0 งสองฝ่ายที�เหลือดว้ย  หรือกล่าวอีกนัยหนึ� ง
เนื0 อหาของมหานิบาตชาดกโดยเฉพาะในส่วนของพระโพธิสัตว์นั0 นไม่เพียงแต่มีการใช้ความต้องการหรือ
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ประโยชน์ในภพปัจจุบนัเป็นเครื�องจูงใจแต่ยงัมีการใชค้วามตอ้งการหรือประโยชน์ในภพหนา้และความตอ้งการ
หรือประโยชน์ขั0นสูงสุดอีกดว้ย ดงันั0นผลลพัธ์ที�ไดจ้ากการนาํประโยชน์ตน ประโยชน์ผูอื้�น หรือประโยชน์ทั0 ง
สองมาใชใ้นการจูงใจของมหานิบาตชาดกจึงไม่เป็นเพียงก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตนเท่านั0น แต่ยงัก่อให้เกิด
ประโยชน์ผูอื้�นหรือประโยชน์ทั0งสองอีกดว้ย ส่วนองคค์วามรู้การบริหารนั0นเนื�องจากนาํเอาเฉพาะประโยชน์ตน
มาใชใ้นการจูงใจดงันั0นจึงมีผลลพัธ์เป็นเพียงก่อใหเ้กิดเฉพาะประโยชน์ส่วนตนเท่านั0น 

�.` ภาวะผู้นํา  

')  เนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัภาวะผู้นํา  
8.8) เนื0อหาของเตมิยชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัภาวะผูน้าํปรากฏอยู ่8Z เนื0อหาไดแ้ก่ 8.8.8) เนื0อหา

ที�ชาวกรุงพาราณสีไดร่้วมกนัมาทูลร้องเรียนให้พระเจา้กาสิกราชทรงปรารถนาพระราชโอรสเพื�อไวสื้บทอดราช
สมบติั ฝ่ายพระเจา้กาสิกราชครั0 นทรงรับทราบแลว้ก็ไดด้าํเนินการคลอ้ยตามที�ชาวกรุงพาราณสีกราบทูลครั0 นไม่
ประสบผลสําเร็จก็ไดป้รึกษาหาวิธีการร่วมกนักบัชาวพาราณสี และตรัสสั�งให้พระมเหสีและพระสนมทั0งหลาย
ปรารถนาบุตร (1/63/1-74/6) 8.8.-) เนื0อหาที�ท้าวสักกเทวราชทรงปรารถนาจะให้พระนางจันทาเทวีทรงสม
ปรารถนาจึงเสด็จเขา้ไปหาพระโพธิสัตวต์รัสชี0ชวนให้ไปบงัเกิดในพระครรภ์ของพระนางจนัทาเทวี และเหล่า
เทพบุตรอีกประมาณ Z55 องคใ์หไ้ปบงัเกิดในครรภข์องภริยาเหล่าอมาตย ์(1/63/1-74/15) 8.8.V) เนื0อหาที�พระเจา้
กาสิกราชครั0นทรงทราบวา่พระนางจนัทาเทวไีดป้ระสูติพระโอรสก็ไดป้ระทานพรให้ ฝ่ายพระนางจนัทาเทวีทรง
เป็นผูม้องการณ์ไกลไม่ด่วนตดัสินพระหฤทยัที�จะทรงขอพรในทนัทีจึงทูลขอฝากไวก่้อน  และต่อมาก็ทรงทูลขอ
ราชสมบติัให้แก่พระเตมิยราชกุมาร (1/63/1-74/22) 8.8.Y) เนื0อหาที�นางเทพธิดาผูเ้คยเป็นมารดาของพระเตมิย
กมุารไดม้ากล่าวแนะนาํพระเตมิยกมุารใหค้วบคุมสติอารมณ์ของตนไว ้ไม่หวั�นไหวต่อโลกธรรม กล่าวคือ ไม่ให้
เศร้าโศก ไม่ให้กงัวลฟุ้งซ่าน และไม่ให้กลวั  ให้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที�ดีเบิกบานแจ่มใส มีจิตใจที�มั�นคงเป็น
สมาธิ แกลว้กลา้อาจหาญ (1/63/1-74/30) 8.8.Z) เนื0อหาที�พระเตมิยกุมารครั0 นถูกเหล่านางนมทาํการทดสอบก็ทรง
อดทนอดกลั0นต่ออารมณ์ที�น่าพอใจและไม่น่าพอใจทั0งหลายมีขนมและของเคี0ยวเป็นตน้ มีจิตใจเด็ดเดี�ยว แน่วแน่
ในเป้าหมายที�วางไวไ้ม่โลเล  ใชส้ติปัญญาโอวาทตนเอง  แมจ้ะมีการทดสอบต่างๆมากหมายหลายประการ เพื�อ
ไม่ใหใ้ครๆจบัพิรุธของพระองคไ์ด ้(1/63/1-74/40) 8.8.6) เนื0อหาที�พระเจา้กาสิกราชนั0นครั0 นถูกคณะพราหมณ์ได้
เท็จทูลวา่จะเกิดอนัตรายแก่พระองค ์พระมเหสี และราชสมบติั ไม่ทรงพิจารณาดว้ยสติปัญญาใหถ้ว้นถี�ดว้ยเหตุผล 
ถูกผูอื้�นชักนําจนเกิดความกลัว ถูกอารมณ์ความรู้สึกส่วนตวัในด้านลบเข้ามาครอบงําทําการวินิจฉัยตดัสิน
ดาํเนินการแบบอตัตาธิปไตยที�ผิด (1/63/1-74/48) 8.8.=) เนื0อหาที�พระเตมิยกุมารครั0 นถูกพระนางจนัทาเทวีผูท้รง
กรรแสงพิไรรํ� าครํ� าครวญตรัสขอร้องให้แสดงตนเป็นปกติ แมจ้ะมีพระหฤทยัที�รักและเคารพต่อพระมารดาก็
ตามแต่ทรงไม่ให้ความรู้สึกส่วนตวัมาครอบงาํ เป็นผูพิ้จารณาเห็นการณ์ไกลว่า หากจะเปิดเผยตวัให้ทรงทราบ
ความจริงในตอนนี0 ก็จะทาํใหสิ้�งที�ไดบ้าํเพญ็ถึง 86 ปีนั0นตอ้งเสื�อมสิ0นไป แต่หากอดทนต่อไปจนพน้จากราชสมบติั
แลว้ก็จะเกิดประโยชน์ต่อตนเองพระบิดาและพระมารดาตลอดจนถึงคนหมู่มาก (1/63/1-74/52) 8.8._) เนื0อหาที�
ทา้วสกักเทวราชครั0นจะทาํการสนบัสนุนพระเตมิยกมุารก็ไดต้รัสสั�งการให้พระวิสสุกรรมเทพบุตรไปดาํเนินการ
ประดบัพระเตมิยกมุารและสร้างสถานที�พกัอาศยัเป็นตน้ถวาย (1/63/1-74/56) 8.8.9) เนื0อหาที�พระเตมิยกมุารทรงมี
บุคลิกลกัษณะทั0งภายในและภายนอกที�ดี น่ามองน่าชม เห็นแลว้เกิดเป็นขวญัตาน่าเลื�อมใส (1/63/1-74/59) 8.8.85) 
เนื0อหาที�พระเตมิยกุมารไดแ้สดงธรรมแก่นายสุนันทสารถี เป็นตน้ว่า ไม่ควรที�จะประทุษร้ายมิตร รวมถึงได้
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พิจารณาเห็นประโยชน์ที�จะเกิดขึ0นกับคนหมู่มากแลว้ตรัสชี0 แนะแก่นายสุนันทสารถีให้ดาํเนินการสิ�งที�ควร
ดาํเนินการใหถู้กตอ้งมีการนาํเอาพระราชาภรณ์ มา้และรถไปคืนพระเจา้กาสิกราชและกราบทูลเรื�องราวต่างๆให้
ทรงทราบเป็นตน้  (1/63/1-74/67) 8.8.88) เนื0อหาที�พระเตมิยกมุารนั0นเมื�อวางเป้าหมายที�ชดัเจนแลว้ก็ทรงไม่ใจเร็ว
ด่วนได ้ดาํเนินการไปดว้ยความอดทนพยายามตามแผนการอยา่งไม่ประมาท (1/63/1-74/68) 8.8.8-) เนื0อหาที�พระ
เจา้กาสิกราชนั0นทรงเป็นผูรู้้จกักาลเทสะ ทาํเนียมประเพณีปฏิบติั ยกยอ่งผูที้�มีคุณเหนือกวา่ตน ครั0 นเสด็จเขา้ไปหา
พระเตมิยราชฤๅษีก็มิไดป้ระทบันั�งบนเครื�องปูลาดแต่ทรงประทบันั�งบนพื0นดินเพื�อแสดงความเคารพต่อพระเตมิย
ราชฤๅษีผูเ้ป็นบรรพชิต (1/63/1-74/89) 8.8.8V) เนื0อหาที�พระเตมิยราชฤๅษีได้ทูลชี0 แจงแก่พระเจ้ากาสิกราชว่า
ตนเองนั0นไม่คิดถึงเรื�องในอดีตหรืออนาคตแต่มีสติรู้เท่าทนัอารมณ์ต่างๆในปัจจุบนัไม่หุนหนัหวั�นไหวไปกบัโลก
ธรรมทั0ง _ ดงันั0นจึงมีวฒิุภาวะทางอารมณ์ที�ดีคงที�ไม่แปรปรวน ทรงมีสุขภาพทางจิตใจและร่างกายที�ดี (1/63/1-
74/90) 8.8.8Y) เนื0อหาที�พระเตมิยราชฤๅษีเป็นผูมี้ความคิดสร้างสรรค ์คิดนอกกรอบ มองต่างมุมกบัคนส่วนใหญ่
ในยคุนั0นที�ต่างมุ่งแสวงหาสะสมหมกัหมมกิเลสใหก้บัตวัเอง แต่พระองคท์รงมองต่างออกไปมุ่งที�จะสละแบ่งปัน
หันเขา้หาธรรมชาติพิจารณาดว้ยปัญญาตามความเป็นจริง อีกทั0 งได้แสดงธรรมให้แก่คนทั0งหลายมีพระเจา้กา
สิกราชเป็นตน้ที�จะชกันาํใหพ้ระองคก์ลบัไปครองราชยใ์หเ้ป็นฝ่ายมาคลอ้ยตามพระองคอ์อกบวชตามเป็นจาํนวน
มาก และไดแ้นะนาํสั�งสอนคนเหล่านั0นไดบ้รรลุธรรมตามที�พระองคไ์ดบ้รรลุทั0งหมด เป็นสมาคมใหญ่แบบธรร
มาธิปไตย ์(1/63/1-74/91) 8.8.8Z) เนื0อหาที�เหล่าพระราชาประเทศใกลเ้คียงทั0งหลายเป็นผูที้�มีพระเนตรพระกรรณ
ที�กวา้งไกล คอยรับทราบข่าวต่างๆ อยู่ตลอดเวลาเพื�อนาํมาป้องกนัแกไ้ขและพฒันาบา้นเมืองของตนเอง ครั0 น
ทราบวา่พระเจา้กาสิกราชและเหล่าชาวกรุงพาราณสีพากนัออกบวชจึงไดย้กทพัมาเพื�อจะยึดเอาราชสมบติัครั0 นได้
สดบัธรรมจากพระเตมิยราชฤๅษีก็พากนัออกบวชจนสิ0น (1/63/1-74/101)  

8.-) เนื0อหาของมหาชนกชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัภาวะผูน้าํปรากฏอยู ่8V เนื0อหาไดแ้ก่ 8.-.8) 
เนื0อหาที�พระเจา้อริฏฐชนกครั0 นถูกอมาตยค์นสนิทไดเ้ท็จทูลวา่พระโปลชนกคิดจะลอบปลงพระชนมแ์ละยึดเอา
ราชสมบติั ไม่ทรงพิจารณาดว้ยสติปัญญาใหถ้ว้นถี�ดว้ยเหตุผล ถูกผูอื้�นชกันาํจนเกิดความกลวัต่ออนัตรายดงักล่าว 
ถูกอารมณ์ความรู้สึกส่วนตวัในดา้นลบเขา้มาครอบงาํทาํการวนิิจฉยัตดัสินดาํเนินการต่างๆ (2/63/75-154/4) 8.-.-) 
เนื0อหาที�พระโปลชนกนั0นครั0 นหนีออกจากที�คุมขงัไดแ้ลว้ก็ไดท้าํการรวบรวมสมคัรพรรคพวกเปิดโอกาสให้คน
ทั0งหลายไดเ้ขา้มาร่วมกบัพระองคที์�จะดาํเนินการชิงเอาราชบลัลงักจ์ากพระเชษฐา ชนทั0งหลายทั0งที�เคยเป็นบริวาร
และไม่เคยเป็นบริวารก็ไดพ้ากนัมาเขา้ร่วมเป็นสมาคมใหญ่ (2/63/75-154/9) 8.-.V) เนื0อหาที�พระมหาชนกนั0นเป็น
ผูที้�มีร่างกายแขง็แรง สง่าผา่เผย  มีเรี�ยวแรงกาํลงัมากเป็นพิเศษ มีสติปัญญาสามารถ ครั0นไดท้รงรับทราบความจริง
ต่างๆ ตามที�พระราชมารดาตรัสเล่าแลว้ เมื�อถูกใครมาว่าเป็นบุตรหญิงหมา้ยก็ไม่กริ0วชื�อว่าเป็นผูมี้เหตุผลข่มจิต
ของตนไวไ้ด ้ทรงมีวริิยะใฝ่เรียนใฝ่รู้ศึกษาจนจบไตรเภทและศิลปะศาสตร์ทั0งปวงภายในอาย ุ86 ปี คิดการณ์ไกล
เพื�อที�จะชิงเอาราชสมบติัคืนจากพระเจา้อา มีความเชื�อมั�นในตวัเองสูง และกลา้เสี�ยงลงทุนลงเรือไปเพื�อคา้ขายยงั
สุวรรณภูมิ (2/63/75-154/22) 8.-.Y) เนื0อหาที�พระมหาชนกแมท้รงประสบเคราะห์กรรมอยูใ่นกลางทะเลแต่ก็ทรง
ยดึมั�นในธรรมไม่ทรงทิ0งธรรมคุณงามความดีที�ทรงเคยกระทาํครั0นถึงวนัอุโปสถก็สมาทานรักษาอุโบสถศีล ทรงมี
สติปัญญาคิดหาวิธีการในการที�จะถึงฝั�งนั�นคือความเพียรที�จะวา่ยเรื�อยไปอยา่งไม่ยอ่ทอ้ ทรงมีสมาธิจิตมุ่งมั�นใน
การดาํเนินตามวธีิการนั0น แมพ้ฤติกรรมทางกายและวาจาของพระองคก็์ใชเ้พื�อดาํเนินตามวิธีการนั0น ซึ� งอาจเรียก
ไดว้า่ ทรงมีไตรสิกขา (2/63/75-154/27) 8.-.Z) เนื0อหาที�พระมหาชนกทรงมีวิริยะความเพียรในการประกอบกิจ
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อยา่งไม่ยอ่ทอ้ ทรงมีความทรหดอดทนจนเทวดามาช่วยใหถึ้งฝั�ง อีกนยัหนึ�งการที�เทวดามาช่วยในที�นี0 ก็คือผลของ
การปฏิบติัธรรม นั�นหมายถึงความอดทนวิริยะอุตสาหะของผูป้ระกอบกิจนั�นเองที�จะช่วยให้บรรลุถึงเป้าหมายที�
วางเอาไว ้ซึ� งเปรียบธรรมคุณงามความดีคุณลกัษณะเหล่านี0 เป็นเช่นกบัเทวดา (2/63/75-154/30) 8.-.6) เนื0อหาที�
พระเจา้โปลชนกไดต้รัสสั�งถึงวธีิการสรรหาผูที้�จะมาดาํรงตาํแหน่งพระราชาองคต์่อไป โดยการกาํหนดคุณสมบติั
ไวแ้ก่เหล่าอมาตย ์และหากไม่มีใครที�มีคุณสมบัติดังกล่าวก็ได้มอบอาํนาจให้แก่คณะอมาตยเ์ป็นผูต้ดัสินใจ
พิจารณาดาํเนินการเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งพระราชาองคใ์หม่ (2/63/75-154/35) 8.-.=) เนื0อหาที�พระนางสีวลีราชธิดาไดท้าํ
การทดสอบเสนาบดี อมาตยผ์ูรั้กษาคลงั เศรษฐี  เจา้พนกังานเชิญเครื�องสูง  เจา้พนกังานเชิญพระแสง เป็นตน้ เพื�อ
ทราบถึงคุณสมบติัในดา้นต่างๆ รวมไปถึงภาวะผูน้าํ แต่คนเหล่านั0นมีคุณลกัษณะไม่ถึงมาตรฐานที�พระราชธิดาได้
กาํหนดไวจึ้งทาํใหไ้ม่เป็นที�พอพระหฤทยั (2/63/75-154/38) 8.-._) เนื0อหาที�ปุโรหิตและเหล่าอมาตยค์รั0นไดพ้บกบั
พระมหาชนกซึ�งกาํลงับรรทมอยูบ่นแผน่ศิลาจึงตอ้งการจะทราบภาวะผูน้าํของพระองคแ์ลว้ไดท้าํการทดสอบดว้ย
การประโคมดนตรีทั0งหลายโดยเร็วให้มีเสียงกึกกอ้งไปทั�ว แต่พระมหาชนกก็มิไดส้ะดุง้ตกใจหนีไปเพียงแต่ลืม
พระเนตรดูครั0นทราบวา่เศวตฉตัรมาถึงตนก็ทรงพลิกพระองคบ์รรทมขา้งซา้ย ปุโรหิตและเหล่าอมาตยก็์พึงพอใจ
ในระดบัหนึ� งเพื�อจะให้แน่ใจจึงไดเ้ขา้ไปตรวจดูลกัษณะทางดา้นร่างกายและพบว่าพระมหาชนกนั0นทรงมีปุริ
สลกัษณะที�ถูกตอ้งสมบูรณ์จึงไดทู้ลอญัเชิญขึ0นครองราชย ์(2/63/75-154/41) 8.-.9) เนื0อหาที�พระมหาชนกทรงมี
ความกตญั�ูรู้คุณของบุพการีชน ซึ�งนอกจากจะทรงปฏิบติัทาํหนา้ที�บริหารกิจการบา้นเมืองโดยไม่บกพร่องแลว้ก็
ทรงปฏิบติัหนา้ที�บริหารดา้นครอบครัวในฐานของบุตรและศิษยที์�ดีอีกดว้ย ซึ�งในทางพระพุทธศาสนาเรียกวา่ ทิศ 
6 เป็นธรรมที�ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัตนต่อบุคคลต่างๆ รอบตวัเรา (2/63/75-154/48) 8.-.85) เนื0อหาที�พระ
มหาชนกทรงมีความหวงั ไม่เบื�อหน่ายที�จะทาํ มีความพยายามไม่ท้อแท้ มีพระหฤทัยมั�นคงไม่หวั�นไหวเมื�อ
ประสบอารมณ์ทั0งน่าพอใจและไม่น่าพอใจ  ทรงดาํริในแง่บวก เตรียมพร้อมที�จะรับกบัทุกสถานการณ์ที�จะเกิดขึ0น 
และเป็นกรรมวาทีเชื�อในกรรมคือการกระทาํไม่ใช่เพียงแค่คิดหรือการออ้นวอนขอร้อง (2/63/75-154/51) 8.-.88) 
เนื0อหาที�พระมหาชนกครั0 นทรงทอดพระเนตรเห็นความแตกต่างระหวา่งตน้มะม่วงที�มีผลกบัตน้มะม่วงที�ไร้ผล
แลว้ก็ทรงนอ้มมาพิจารณาจนเกิดสติปัญญามองเห็นตามความเป็นจริงจึงทรงปรารถนาจะสละราชสมบติัแลว้ออก
ผนวช แสดงถึงความเป็นผูช่้างสังเกต เรียนรู้อยูเ่สมอ มีทกัษะในดา้นความคิดดว้ยเหตุและผล คิดนอกกรอบมอง
ต่างมุมกบัคนทั0งหลายในสมยันั0นที�หนัแต่วตัถุสิ�งของที�ไดม้าแลว้ก็ตอ้งคอยบริหารอยา่งไม่มีที�สิ0นสุด และความไม่
ลุ่มหลงในสิ�งที�น่าพอใจและไม่น่าพอใจทั0งหลายสามารถที�จะสลดัทิ0งไปคลา้ยกบักอ้นเสลดหรือนํ0 าลายที�ถ่มทิ0งไป
ไม่หวนกลบัมาปรารถนาอีก (2/63/75-154/60) 8.-.8-) เนื0อหาที�พระมหาชนกครั0 นถูกพระนางสีวลีราชเทวีและ
เหล่าขา้ราชบริพาร ตลอดทั0 งชาวเมืองทั0 งหลายติดตามทูลออ้นวอนเพื�อให้กลบัไปครองราชยด์ังเดิมแต่ก็ทรง
ปฏิเสธ แสดงถึงความเป็นผูไ้ม่โลเล เมื�อตดัสินพระหฤทยัทาํอะไรก็ทรงทาํอยา่งตลอดไม่ทรงโลเลกลบัไปกลบัมา 
สละสิ�งใดแลว้ก็ไม่ยอมรับกลบัคืนเอามาอีก (2/63/75-154/75) 8.-.8V) เนื0อหาที�พระมหาชนกทรงรับฟังคาํแนะนาํ
จากพระนารทดาดาบสและพระมิคชินดาบส โดยมิไดท้ะนงตวัวา่เป็นกษตัริยห์รือฉลาดปราดเปรื�องเลื�องลือพระ
นามแต่ประการใด ทรงคบหากบักลัยาณมิตรนกัปราชญร์าชบณัฑิตเพื�อความกา้วหนา้ในสิ�งที�พระองคท์รงกระทาํ
อยูน่ั�นเอง(2/63/75-154/84)  

8.V) เนื0อหาของสุวรรณสามชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับภาวะผูน้าํปรากฏอยู่  8V  เนื0อหาได้แก่ 
8.V.8) เนื0อหาที�ทา้วสกักะเทวราชทรงสนบัสนุนใหทุ้กลูกมุารและปาริกากมุารีในการประกอบคุณงามความดี โดย
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สั�งใหพ้ระวสิสุกรรมเทพบุตรไดจ้ดัสร้างสถานที�พกัอาศยั สถานที�ปฏิบติัธรรม ตลอดจนถึงเครื�องอุปโภคบริโภค
ต่างๆ ช่วยให้ทุกูลกุมารและปาริกากุมารีทั0งสองบรรลุถึงสิ�งที�ตนเองปรารถนา (3/63/155-213/6) 8.V.-) เนื0อหาที�
ฤๅษีฤๅษิณีทั0งสองท่านไดเ้จริญเมตตาเป็นแบบอยา่งที�ดีแก่สรรพสตัวท์ั0งหลายในป่า สรรพสตัวเ์หล่านั0นครั0 นไดรั้บ
อานิสงส์ของเมตตาจากท่านทั0งสองจึงไดก้ระทาํตามส่งผลให้มีความสงบร่มเยน็ไม่เบียดเบียนซึ�งกนัและกนัอยู่
ร่วมกนัอยา่งผาสุก (3/63/155-213/14) 8.V.V) เนื0อหาที�พระสุวรรณสามครั0 นไดเ้จริญเติบโตจนยา่งเขา้สู่วยัรุ่นแลว้
เมื�อบิดามารดาทั0งสองเดินทางเขา้ไปแสวงหาผลาผลในป่าก็พิจารณาเห็นวา่ บิดามารดาของตนอาจเกิดเหตุการณ์ที�
ไม่คาดคิดไดรั้บอนัตรายในอนาคต ดงันั0นเพื�อความไม่ประมาทจึงไดท้าํการสังเกตและจดจาํเส้นทางที�บิดามารดา
ไดด้าํเนินไปแสวงหาผลาผลนั0นๆ แสดงถึงความไม่ประมาท การมองการณ์ไกล และความมีสติปัญญาของพระ
สุวรรณสาม  (3/63/155-213/25) 8.V.4) เนื0อหาที�พระสุวรรณสามครั0 นบิดามารดาทั0งสองไดรั้บอนัตรายจนตาบอด
ทั0งสองขา้งก็ไดแ้สดงอาการทั0งร้องไห้และหัวเราะ โดยที�ร้องไห้เพราะความเศร้าโศกที�บิดามารดาของตนนั0นตา
บอดเสียแต่ยงัหนุ่ม ส่วนที�หัวเราะเพราะพิจารณาเห็นว่าเป็นโอกาสของตนที�จะบาํเพ็ญบารมีประพฤติกตญั�ู
กตเวทิตธรรมคอยอุปถมัภบ์าํรุงเลี0ยงท่านทั0งสอง (3/63/155-213/30) 8.V.5) เนื0อหาที�พระเจา้ปิลยกัขราชนั0นเป็นผูมี้
ลกัษณะเป็นอตัตาธิปไตย ์ ชอบใชก้าํลงัมากกวา่เหตุผล ไม่ให้ความสาํคญักบัผูอื้�น มองผูอื้�นในแง่ร้าย มีความโลภ
ในเนื0อสัตวเ์ป็นตน้ คึกคะนองดว้ยกาํลงัและศิลปะการยิงธนูของตนซึ�งเรียกวา่มีวิชาแต่ขาดจรณะ ทอดทิ0งหนา้ที�
ของตนโดยมอบอาํนาจในการบริหารราชการแผ่นดินให้แก่พระมารดาแลว้ออกเที�ยวล่าฆ่าสัตวใ์นป่า (3/63/155-
213/35) 8.V.6) เนื0อหาที�พระสุวรรณสามครั0 นถูกพระเจา้ปิลยกัขราชยิงไดรั้บบาดเจ็บสาหัสก็ไดร้วบรวมสติและ
กาํลัง ไม่แสดงอาการสูงตํ�าให้ปรากฏ กล่าวถอ้ยคาํที�ไพเราะเวน้วาจาหยาบคายกล่าวเรียกหาผูที้�ทาํร้ายตน 
(3/63/155-213/42) 8.V.7) เนื0อหาที�พระสุวรรณสามแมต้นเองจะไดรั้บทุกขอ์ยา่งแสนสาหัสก็ยงัเป็นห่วงผูอื้�น อนั
ถือเป็นลกัษณะของพระโพธิสัตวที์�ยอมสละความสุขของตนเพื�อความสุขของผูอื้�นหรือส่วนรวม (3/63/155-
213/44) 8.V.8 ) เนื0อหาที�พระทุกูลดาบสเป็นผูช่้างสังเกต มีความจาํดี สามารถรับรู้ถึงความผิดปกติหรือจุดที�
แตกต่างตามปกติที�ควรจะเป็นได้เป็นอย่างดี ครั0 นได้ยินเสียฝีพระบาทของพระเจ้าปิลยกัขราชก็รับรู้ได้ถึง
บุคลิกลักษณะของเจ้าของฝีเท้าโดยละเอียด (3/63/155-213/68)  8 .V.9)  เนื0 อหาที�พระเจ้าปิลย ักขราชนั0 น
ประกอบดว้ยทกัษะในดา้นความคิด อาทิเช่น คิดอุบายในการแจง้ข่าวการเสียชีวิตของพระสุวรรณสามแก่พระ
ดาบสและพระดาปสินีทั0งสอง ทกัษะในดา้นการงาน อาทิเช่น ความเชี�ยวชาญในการรบ มีศิลปะในการยงิธนู  และ
ทกัษะในดา้นมนุษยสัมพนัธ์เช่น การทาํความรู้จกัพระดาบสและพระดาปสินีทั0งสอง (3/63/155-213/71) 8.V.85) 
เนื0อหาที�พระทุกูลดาบสพระปาริกาดาปสินีและพระสุวรรณสามทั0งสามนั0นเป็นธรรมธิปไตย ์กระทาํการณ์ดว้ย
เหตุผล มีความเป็นผูมี้ใจกวา้ง  มีเมตตาจิต ให้ความสาํคญักบัผูอื้�น มองผูอื้�นในแง่ดีสามารถให้อภยัต่อผูส้าํนึกผิด
กลบัตวักลบัใจเสียได ้(3/63/155-213/74) 8.V.88) เนื0อหาที�พระทุกูลดาบสและพระปาริกาดาปสินีทั0งสองแมมี้
ความระทมทุกขใ์จเพราะเสียบุตรไปแต่ก็สามารถควบคุมอารมณ์ร้าย มีใจไม่สูงตํ�าตามเหตุการณ์ มีวาจาศิลป์ กล่าว
คาํสุภาพอ่อนหวานกบัพระราชาผูฆ่้าบุตร ดงันั0นการพูดคาํสุภาพอ่อนหวานจึงถือวา่มาควบคู่กบัคาํจริงของผูน้าํ 
ซึ�งถา้หากพดูความจริงแต่วา่เป็นคาํหยาบคายก็ยากที�จะรับได ้(3/63/155-213/76) 8.V.8-) เนื0อหาที�พระสุวรรณสาม
ไดทู้ลชี0แนะแนวทางในการปฏิบติัตนใหเ้ป็นพระราชาที�ถูกตอ้งเป็นประโยชน์ที�เรียกวา่ ธรรมจรรยาของพระราชา 
85 ประการแก่พระเจา้ปิลยกัขราชผูย้งัประพฤติบกพร่องในหนา้ที� (3/63/155-213/83) 8.V.8V) เนื0อหาที�พระเจา้ปิล
ยกัขราชครั0 นไดรั้บโอวาทจากพระสุวรรณสามแลว้ก็ตรัสขอขมาโทษแลว้ทาํประทกัษิณสามรอบตรัสลากลบัยงั
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บา้นเมืองของพระองค์ ดาํรงอยูใ่นโอวาทของพระสุวรรณสาม ปกครองแผ่นดินโดยธรรมโดยใชห้ลกัธรรมาธิป
ไตย ์ครั0นสิ0นพระชนมแ์ลว้ก็ไปบงัเกิดในเทวโลก (3/63/155-213/88) 

8.Y) เนื0อหาของเนมิราชชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัภาวะผูน้าํปรากฏอยู่ _  เนื0อหาไดแ้ก่ 8.Y.8) 
เนื0อหาที�พระเจา้มฆเทวราชทรงเป็นพระราชาปกครองเมืองมิถิลาโดยระบอบธรรมิกราชาธิปไตย ์ ครั0 นปกครอง
เมืองผา่นมาเป็นเวลา _Y,555 ปี มีพระชนมายถึุง 86_,555 ปีไดท้รงทราบถึงความชราภาพของพระองคต์ามคาํทูล
ของพนกังานภูษามาลาที�ไดต้รัสสั�งงานไว ้ทรงมอบรางวลัแก่พนักงานภูษามาลาแลว้ก็ไดต้รัสเรียกพระโอรสมา
รับมอบราชสมบติั ส่วนพระองคก็์เสด็จออกผนวชพร้อมกบัตรัสสั�งให้พระโอรสปฏิบติัเช่นเดียวกบัพระองคเ์มื�อ
ชราภาพแลว้ (4/63/213-302/2) 8.Y.-) เนื0อหาที�พระเจา้เนมิราชทรงเป็นพระธรรมิกราช มีอธัยาศยัใคร่ในทาน ทรง
เบญจศีล ทาํพระองคเ์ป็นกลัยาณมิตรชกัชวนประชาชนในสิ�งที�เป็นประโยชน์ ซึ� งพระองคท์รงทาํเป็นแบบอยา่ง
และทาํไดเ้ป็นอย่างดีแลว้จึงแนะนาํบุคคลอื�นให้กระทาํตามดว้ย (4/63/213-302/16) 8.Y.V) เนื0อหาที�ทา้วสักกะ
เทวราชทรงสนบัสนุนให้ขอ้มูลแก่พระเนมิราชในการประกอบคุณงามความดี โดยไดชี้0แจงถึงวิธีการทาํบุญที�มี
อานิสงส์มาก ช่วยให้พระเนมิราชบรรลุถึงสิ�งที�ตนเองปรารถนาไดโ้ดยง่าย (4/63/213-302/21) 8.Y.Y) เนื0อหาที�
พระราชากล่าวคือทา้วสักกเทวราชในอดีตนั0นไดข้อความร่วมมือจากดาบสผูเ้คยเป็นปุโรหิตของพระองคใ์นการ
บาํรุงเลี0 ยงเหล่าพระดาบสหนึ� งหมื�นรูปที�พกัอยู่ริมฝั�งแม่นํ0 าสีทาเป็นระยะเวลาถึงหนึ� งหมื�นปี(4/63/213-302/29) 
8.Y.Z) เนื0อหาที�ทา้วสกักเทวราชครั0นถูกเหล่าทวยเทพพากนักราบทูลใหท้รงเชิญพระเนมิราชมาเที�ยวชมเทวโลก ก็
ทรงรับฟังและเห็นชอบดว้ย เพราะทรงพิจารณาเห็นวา่เป็นสิ�งที�เป็นประโยชน์ต่อเหล่าทวยเทพและพระเนมิราช 
ตลอดจนถึงเหล่าประชาชนทั0งหลายที�พระเนมิราชจะไปแนะนาํพรํ� าสอน จึงไดต้รัสสั�งให้พระมาตลีเทพบุตรเร่ง
ดาํเนินการเพื�อไปเชิญพระเนมิราชมาเที�ยมชมยงัเทวโลก (4/63/213-302/31) 8.Y.6) เนื0อหาที�พระเนมิราชครั0 นถึง
ทางแยกถูกมาตลีเทพบุตรทูลถามวา่จะให้นาํเสด็จไปทางไหน ก็ตรัสบอกให้มาตลีเทพบุตรพาไปดูนรกก่อนแลว้
จึงค่อยพาไปเทวโลก  แสดงถึงความเป็นผูใ้ฝ่เรียนรู้พฒันาตนเอง ศึกษาสิ�งต่างๆ อยา่งรอบคอบให้ทราบถึงขอ้มูล
ทั0งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีโดยถ่องแท ้ไม่ด่วนศรัทธาเชื�อโดยขาดการพิสูจน์หรือพิจารณาอย่างมีเหตุผล (4/63/213-
302/35) 8.Y.=) เนื0อหาที�พระเนมิราชเป็นผูมี้สติปัญญาสามารถแสดงธรรมแก่เทวดาทั0งหลายให้ยินดีไดจ้นเหล่า
ทวยเทพอญัเชิญใหป้ระทบัอยูเ่สวยทิพยสมบติัในเทวโลก แต่ก็ทรงปฏิเสธเพราะพิจารณาเห็นวา่ควรที�จะกลบัลง
ไปบาํเพญ็บุญทั0งหลายมีทานเป็นตน้แลว้เสวยทิพยสมบติัที�เป็นของตนเองมิใช่ของผูอื้�นให้ยืม (4/63/213-302/51)  
8.Y._) เนื0อหาที�พระเนมิราชครั0 นเสด็จกลบัจากเทวโลกแลว้ก็ไดต้รัสเล่าถึงนรกและสวรรคต่์างๆให้แก่ประชาชน
ทั0งหลายใหท้ราบพร้อมกนันั0นก็ทรงแนะนาํให้ประชาชนทั0งหลายบาํเพญ็บุญทั0งหลายมีทานเป็นตน้เพื�อหลีกหนี
จากนรกและไปบงัเกิดในเทวโลก (4/63/213-302/56)   

8.Z) เนื0อหาของมโหสถชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัภาวะผูน้าํปรากฏอยู่ Y5 เนื0อหาไดแ้ก่ 8.Z.8) 
เนื0อหาที�ทา้วสักกะเทวราชทรงกระทาํการสนบัสนุนพระมโหสถในการประกอบคุณงามความดี โดยที�ไดล้งมา
พระราชทานโอสถทิพย์ให้แก่พระมโหสถ ช่วยให้พระมโหสถนั0 นมีชื�อเสียงปรากฏไปในหมู่ชนทั0 งหลาย 
(5/63/303-568/5) 8.Z.-) เนื0อหาที�พระมโหสถนั0นสามารถบรรเทาความทุกขส์ร้างความสุขให้กบัผูอื้�น อยูส่ถานที�
ใดก็ทําความสุขความเจริญให้เกิดในที�นั0 น ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่เสียสละเพื�อประโยชน์ส่วนรวม 
(5/63/303-568/9) 8.Z.V) เนื0อหาที�สิริวฒักเศรษฐีเป็นผูมี้สติปัญญา มองการณ์ไกล พิจารณาเห็นวา่ บุตรของตนตอ้ง
มีคนมาเกิดร่วมเป็นบริวารจึงไดใ้ห้ออกแสวงหาครั0 นพบแลว้ก็ไดส่้งเครื�องบรรณาการและแม่นมไปให้ทารก
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เหล่านั0นเพื�อเตรียมสร้างทีมงานไวใ้หแ้ก่พระมโหสถในการประกอบกิจต่างๆในอนาคต ครั0นพระมโหสถเจริญวยั
เป็นเด็กแลว้ก็ดาํรงตนเป็นหัวหน้าคณะประกอบกิจต่างๆ ร่วมกันกับเด็กเหล่านั0นเป็นคณะใหญ่  (5/63/303-
568/11) 8.Z.Y) เนื0อหาที�พระมโหสถนั0นเป็นผูเ้ฉลียวฉลาด มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ�  รักการพฒันา ครั0 นพบกบัปัญหา
เกี�ยวกบัสถานที�เล่นก็ไม่ย่อทอ้มุ่งเพื�อที�จะแกไ้ขให้ดีขึ0น ไดร่้วมกบัเหล่าสหายรวบรวมทรัพยม์าทาํการก่อสร้าง
ศาลาให้ถาวร โดยแบ่งศาลาออกเป็นส่วนๆ ให้เป็นที�พกัคนอนาถา สมณพราหมณ์ อาคนัตุกะ ห้องเก็บเสบียง
สินคา้ของพวกพ่อคา้ ห้องวินิจฉัยคดีความ และสถานที� เล่นของพวกตน (5/63/303-568/13) 8.Z.Z) เนื0 อหาที�
พระมโหสถนั0นเป็นผูเ้ที�ยงธรรมวนิิจฉยัคดีความต่างๆ โดยความชอบธรรม สิ�งไหนถูกสิ�งไหนผิดก็วา่ตามเป็นจริง 
ไม่บิดเบือนความเป็นจริงต่างๆเพื�อหวงัผลประโยชน์หรือลาภสักการะ(5/63/303-568/19) 8.Z.6) เนื0 อหาที�
พระมโหสถเป็นผูที้�มีสุขภาพทั0งร่างกายที�แข็งแรงและจิตใจที�เขม้แข็ง มีสติปัญญาไหวพริบและเทคนิคในการ
ทาํงานสามารถที�จะให้เหยี�ยวทิ0งชิ0นเนื0อลงได ้(5/63/303-568/23) 8.Z.=) เนื0อหาที�มโหสถบณัฑิตสามารถที�จะจบั
โจรขโมยโคเครื�องประดบัทาํเป็นปลอ้งๆ กลุ่มดา้ย  บุตร  คนเตี0ยชื�อโคฬกาฬ และรถได ้แสดงถึงคุณสมบติัที�เป็นผู ้
ฉลาดรอบรู้ มีเทคนิคในการทาํงาน ตั0งอยู่ในความยุติธรรม ไม่มีอคติ  มีใจเมตตากรุณา มุ่งประโยชน์แก่ผูอื้�น 
(5/63/303-568/26) 8.Z._) เนื0อหาที�มโหสถบณัฑิตสามารถที�จะเฉลยปัญหาท่อนไม ้ ศีรษะคน  งู  ไก่  แกว้มณี ให้
โคตวัผูต้กลูก  ขา้ว ชิงชา้หอ้ยดว้ยเชือก  ทราย  สระนํ0 า  อุทยาน  ลา  และแกว้มณีบนลงักาได ้แสดงถึงคุณสมบติัที�
เป็นผูฉ้ลาดรอบรู้ มีเทคนิคในการทาํงาน ช่างสังเกต (5/63/303-568/39) 8.Z.9) เนื0อหาที�เหล่าบณัฑิตทั0งสี�มีเสนก
บณัฑิตเป็นตน้มีใจตระหนีริษยาพระมโหสถจึงทาํใหสิ้�งเหล่านั0นไปบดบงัปัญญาของตน แต่พระมโหสถไม่อิจฉา
ริษยาผูอื้�นมีใจที�มุทิตาจึงมีปัญญาดี (5/63/303-568/56) 8.Z.85) เนื0อหาที�มโหสถบณัฑิตฉลาดรอบรู้  รู้อธัยาศยัของ
ผูอื้�น รู้เหตุรู้ผลสามารถที�จะทูลตอบพระเจา้วิเทหราชถึงการที�กิ0งก่าไม่ลงมาทาํการถวายตวัเหมือนเช่นเคยไดต้รง
ตามความเป็นจริงทุกประการ (5/63/303-568/59) 8.Z.88) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชครั0 นทอดพระเนตรเห็นพระ
นางอุทุมพรทรงพระสรวลโดยไม่ทราบสาเหตุก็ทรงพิโรธ ตกอยูใ่นอาํนาจของความโกรธ ไม่พิจารณาไต่ถามให้
ทราบถึงความเป็นจริงก็ทรงชกัพระขรรคม์าเพื�อจะประหารชีวิต (5/63/303-568/63) 8.Z.8-) เนื0อหาที�พระมโหสถ
เป็นผูไ้ม่คุยโตโออ้วดตน เมื�อไม่ถูกตรัสถามก็ไม่อวดรู้ ไม่ทาํใหผู้อื้�นเสียหนา้ ไม่กา้วก่ายหนา้ที�ผูอื้�น แต่เมื�อถูกถาม
จึงทูลดว้ยสติปัญญาอนัเฉียบแหลม (5/63/303-568/68) 8.Z.8V) เนื0อหาที�พระมหาสตัวเ์ป็นผูมี้ใจกวา้ง เมตตากรุณา
อยา่งฉลาดถึงแมจ้ะบอกคาํตอบแต่ก็ไม่ประมาทที�จะไม่อธิบายความใหห้มดเพราะยงัตอ้งระวงัภยัจากบณัฑิตทั0ง 4 
คนซึ�งเป็นคนอกตญั�ูเพราะถูกความอิจฉาริษยาครอบงาํจิตใจ (5/63/303-568/77) 8.Z.8Y) เนื0อหาที�พระมโหสถ
นั0นยกยอ่งสรรเสริญผูมี้ความรู้ที�ประกอบดว้ยธรรมอนัเรียกวา่ “ปัญญา” เพราะผูมี้ปัญญาเป็นผูม้องการณ์ไกล ไม่
ประมาท ไม่หวั�นไหวในโลกธรรม สามารถที�จะทาํประโยชน์ตนเองและประโยชน์ผูอื้�นให้สําเร็จได ้แสวงหา
ทรัพยม์าดว้ยความสุจริต รักษาคาํสตัย ์ไม่กล่าวคาํเหลาะแหละ จดัการงาน มีความคิดดีทาํกิจต่างๆ ให้บรรลุผลได ้
ตรงขา้มกบัผูข้าดปัญญาจะมองการณ์ไม่ไกล ประมาทมวัเมา มีจิตใจไม่มั�นคงหวั�นไหวไปตามโลกธรรม ไม่อาจ
ทาํประโยชน์ตนและประโยชน์ผูอื้�นให้สําเร็จได้ แสวงหาทรัพยม์าด้วยการทุจริต ไม่รักษาคาํสัตย ์กล่าวคาํ
เหลาะแหละ ไม่จดัการงาน มีความคิดไม่ดี ไม่อาจทาํกิจต่างๆ ใหบ้รรลุผลได ้(5/63/303-568/79) 8.Z.8Z) เนื0อหาที�
นางอมราเทวีเป็นผูช่้างสังเกต ฉลาดมีไหวพริบทนัคน ไม่ประมาท และมีอุบาย ครั0 นถูกเหล่าบณัฑิตทั0งสี�มีเสนก
บณัฑิตเป็นตน้วางแผนเพื�อที�จะใส่ร้ายพระมโหสถโดยนาํเอาพระราชาภรณ์ซ่อนไวใ้นสิ�งของต่างๆ แลว้นาํมาขาย
ให้ก็ได้นัดแนะกับเหล่าบริวาร มีการจดบันทึกและหาคนมาพยานเป็นเพื�อยืนยนั และท้ายที�สุดก็ลวงบัณฑิต
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เหล่านั0นใหม้าตกหลุมคูถที�เรือนของตนแลว้จบัไปถวายแก่พระเจา้วเิทหราชพร้อมทั0งของกลาง (5/63/303-568/91) 
8.Z.86) เนื0อหาที�พระเจา้วเิทหราชครั0นถูกเหล่าบณัฑิตทั0งสี�เท็จทูลวา่พระมโหสถขโมยพระราชาภรณ์ไปแลว้คิดจะ
เป็นพระราชาเสียเอง ไม่ทรงพิจารณาดว้ยสติปํญญาไต่ถามให้ทราบถึงความเป็นจริง พระกรรณเบา ตกอยู่ใน
อาํนาจของความโกรธ ก็ทรงพิโรธ ตรัสสั�งให้จับกุมพระมโหสถมารับโทษทัณฑ์ (5/63/303-568/92) 8.Z.8=) 
เนื0อหาที�เทวดาครั0 นพระมโหสถได้ลี0 ราชภัยไปอยู่ที�บ้านทักขิณยวมชัฌคาม ก็ไม่ได้สดับธรรมเทศนาของ
พระมโหสถอย่างที�เคยเป็นไดมี้ความประสงค์จะให้พระมโหสถกลบัเขา้มารับหนา้ที�และแสดงธรรมดงัเดิมจึง
แสดงกายใหพ้ระเจา้วเิทหราชทอดพระเนตรเห็นแลว้ถามปัญหาที�พระมโหสถเท่านั0นตอบไดก้บัพระเจา้วิเทหราช
พร้อมกบัขู่ดว้ยมรณภยั แสดงใหเ้ห็นถึงวา่พระมโหสถนั0นเป็นผูรั้บผดิชอบต่อหนา้ที� ปฏิบติัหนา้ที�โดยไม่บกพร่อง
ในขณะที�ปฏิบัติงานพร้อมทั0 งปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีด้วยถึงขนาดเทวดายงัตอ้งเลื�อมใส (5/63/303-568/99) 
8.Z.8_) เนื0 อหาที�พระมโหสถครั0 นถูกอมาตย์ผูเ้ป็นฝักฝ่ายของเหล่าบัณฑิตทั0 งสี� เยาะเยย้พูดถากถางถึงการที�
พระมโหสถผูมี้ปัญญาตอ้งมาทาํอาชีพเป็นช่างหมอ้ปั0 นหมอ้ดินขาย ก็ไดพู้ดชี0แจงให้อมาตยค์นนั0นไดรั้บทราบ
ความเป็นจริงวา่ที�ทาํดงันี0 เพื�อจกัไดก้ลบัคืนสู่ตาํแหน่งดงัเดิมและเหตุการณ์ก็เป็นดงัที�พระมโหสถกล่าว แสดงถึง
ความเป็นผูรู้้จกักาลเทศะ มีความวริิยะอดทน มองการณ์ไกลของพระมโหสถ (5/63/303-568/107) 8.Z.89) เนื0อหา
ที�พระมโหสถไดทู้ลตอบพระเจา้วเิหทราชเพื�อทราบความบริสุทธิ� ของตนเอง โดยนยัเป็นตน้วา่ บณัฑิตทั0งหลายจะ
ไม่ทาํการณ์โดยความเห็นแก่ตวั เห็นแก่ได ้ปราศจากอคติ มีความมั�นคงในคุณงามความดี มีความเป็นกลัยาณมิตร 
ความกตญั�ู ถนอมนํ0 าใจคนรอบขา้ง (5/63/303-568/108) 8.Z.-5) เนื0อหาที�พระมโหสถไดก้ล่าวตอบคาํถามของเส
นกบณัฑิต โดยนัยเป็นตน้ว่า บุคคลควรตั0งอยู่ในสัจจะ ขยนัแสวงหาทรัพยใ์นทางที�ชอบ คบกลัยาณมิตร เรียน
ความคิดอ่านจากกลัยาณมิตร เมื�อไดค้วามคิดอ่านจากมิตรนั0น ถา้เป็นความลบัไม่ควรบอกความลบัของตนแก่ใคร 
(ถา้ความมุ่งหวงัยงัไม่สาํเร็จ)  (5/63/303-568/112) 8.Z.-8) เนื0อหาที�พระมโหสถนั0นเป็นคนช่างสังเกต รู้ใจของ
ผูอื้�น ฉลาดทนัคน ไม่ประมาทครั0 นเห็นสีหนา้และพฤติกรรมของพระเจา้วิเทหราชก็คาดเดาไวว้า่ถูกเหล่าบณัฑิต
ทั0งสี� เท็จทูลยยุงให้ทรงพิโรธก็ไดรี้บทูลลาเพื�อออกไปเตรียมการแกไ้ขสถานการณ์ที�จะเกิดขึ0นต่อไป (5/63/303-
568/115) 8.Z.--) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชครั0 นถูกเหล่าบณัฑิตทั0งสี� เท็จทูลวา่พระมโหสถเก็บงาํความลบัไวเ้พื�อ
หวงัจะปลงพระชนม์แลว้เป็นพระราชาเสียเอง ไม่พิจารณาดว้ยสติปัญญาไต่ถามให้ทราบถึงความเป็นจริง พระ
กรรณเบา ตกอยู่ในอาํนาจของความโกรธ ก็ทรงพิโรธตรัสสั�งให้ประหารชีวิตพระมโหสถพร้อมกบัมอบพระ
ขรรคป์ระจาํพระองคใ์หก้บัเสนกบณัฑิต (5/63/303-568/117) 8.Z.-V) เนื0อหาที�เหล่าบณัฑิตทั0งสี�มีเสนกบณัฑิตเป็น
ตน้เป็นผูมี้วาระแอบแฝง มีกรรมที�ไม่บริสุทธิ�  ประพฤติทุจริต ประวติัด่างพร้อย เป็นผูที้�ถูกจบัจุดอ่อนได ้ตรงกนั
ขา้มกบัพระมโหสถไม่มีชนกัติดหลงั ไม่ทาํความชั�วทั0งในที�แจง้และในที�ลบั (5/63/303-568/122) 8.Z.-Y) เนื0อหาที�
พระมโหสถนั0นเป็นบณัฑิตอยา่งแทจ้ริง เป็นผูที้�มีใจกวา้ง มีเมตตา รู้จกัการใหอ้ภยั ครั0นเหล่าบณัฑิตทั0งสี�สาํนึกผิด
ก็ไม่ถือสาเอาความแต่ครั0 งก่อนและทูลขอใหพ้ระเจา้วเิทหราชมอบตาํแหน่งคืนใหด้งัเดิมเพื�อช่วยกนับริหารกิจการ
บา้นเมืองต่อไป(5/63/303-568/125) 8.Z.-Z) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0 นปราบพยศบณัฑิตทั0งสี�ได้แลว้ก็ไม่หลง
ระเริงอยูใ่นอาํนาจหนา้ที� ตั0งตนอยูใ่นความไม่ประมาทไดท้าํการเปลี�ยนแปลงพฒันากรุงมิถิลาให้เจริญรุดหนา้ขึ0น
ไปอีก พร้อมทั0งตระเตรียมการป้องกนัภยัจากภายนอกประเทศ โดยสั�งใหช้นทั0งหลายไดด้าํเนินการต่างๆ มีการก่อ
กาํแพงให้ใหญ่และแข็งแรงเป็นตน้ รวมถึงสั�งให้คนทั0งหลายและนกแกว้ไปเป็นไส้ศึกยงัเมืองต่างๆ เพื�อคอยสั�ง
ข่าวให้ทราบ (5/63/303-568/8-=) 8.Z.-6) เนื0อหาที�พราหมณ์เกวฏั ผูมี้ปัญญาทราม มุ่งอาํนาจ โลภในลาภยศ มี
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ลกัษณะแบบอตัตาธิปไตย ์ปกปิดซ่อนเร้น มีวาระแอบแฝง ไม่ให้ความสําคญักบัผูอื้�น มกัดูหมิ�นผูอื้�น มกัโออ้วด 
แสดงตวั ได้วางแผนยึดชมพูทวีปทั0 งสิ0นแลว้นําเสนอแก่พระเจ้าจุลนีพรหมทัต พระเจ้าจุลนีพรหมทัตก็ทรง
ประสงคจ์ะปกครองชมพทูวปีทั0งสิ0น มุ่งผลสาํเร็จของงาน จึงไดด้าํเนินการตามแผนทาํการโจมตียึดเมืองต่างๆ มา
ไวใ้นพระราชอาํนาจ โดยใชเ้วลาถึง = ปี = เดือน = วนัจึงสาํเร็จ  (5/63/303-568/135) 8.Z.-=) เนื0อหาที�พระมโหสถ
ครั0นรับทราบวา่พระเจา้จุลนีพรหมทตักบัพราหมณ์เกวฏันั0นไดร่้วมกนัวางแผนเพื�อที�จะปลงพระชนมพ์ระราชาใน
ชมพูทวีปทั0 งสิ0นโดยลวงให้ดื�มนํ0 าชยบานฉลองชัยที�เจือดว้ยยาพิษ ก็ไม่นิ�งดูดาย เกิดความเมตตาสงสารเหล่า
พระราชาเหล่านั0นจึงไดส่้งเหล่าทหารหาญผูเ้ป็นบริวารไปทาํลายพิธีดงักล่าว (5/63/303-568/145) 8.Z.-_) เนื0อหาที�
พระนางสลากเทวทีรงมีความยติุธรรมสามารถตดัสินคดีความไดอ้ยา่งถูกตอ้งดว้ยสติปัญญาของพระองคจึ์งไดรั้บ
การยกย่องสรรเสริญจากปวงชน (5/63/303-568/151) 8.Z.-9) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0 นถูกกองทพัของพระเจา้
จุลนีพรหมทตัถึง 8_ อกัโขภิณีมารายลอ้ม ก็แสดงความเป็นผูมี้ความกลา้หาญ มีความมั�นใจในตนเอง ไม่หวั�นเกรง
ต่ออุปสรรคที�เกิดขึ0น ซํ0 ายงัมีวาทศิลป์ในการโนม้นา้วการจูงใจใหพ้ระราชาคลอ้ยตามได ้และดาํเนินการต่างๆ ดว้ย
อุบายโดยความฉลาดรอบคอบไม่ประมาทมีการวางแผนคิดคาดการณ์ล่วงหนา้ไวอ้ยา่งแม่นยาํ (5/63/303-568/154) 
8.Z.V5) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชผูข้าดปัญญาในการพิจารณาโดยแยบคาย มกัโกรธ ขลาดเขลาไม่แกลา้กลา้
สามารถ มุ่งแต่พึ�งพิงผูอื้�น เห็นแก่ประโยชน์เฉพาะหนา้ มีจุดบอดในพระองค ์ครั0 นถูกพราหมณ์เกวฏัและพระเจา้
จุลนีพรหมทตัใชแ้ผนหญิงงามล่อลวงก็ทรงหลงเชื�อโดยง่ายดว้ยหวงัจะไดพ้ระนางปัญจาลจนัทีมาเป็นพระมเหสี 
แมพ้ระมโหสถทูลคดัคา้นก็ไม่ทรงรับฟัง (5/63/303-568/196) 8.Z.V8) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0นไม่อาจทูลทดัทาน
พระเจา้วเิทหราชมิใหเ้สด็จไปยงันครอุตรปัญจาละได ้ก็พิจารณาเห็นวา่ หากปล่อยให้พระเจา้วิเหราชเสด็จไปกบั
ขา้ราชบริพารเหล่าอื�นคงจะตอ้งถูกลอบปลงพระชนมเ์ป็นแน่ จึงไดนึ้กถึงพระคุณของพระเจา้วิเทหราชที�ทรงชุบ
เลี0ยงโดยมิไดนิ้�งดูดาย ไดรั้บอาสาไปเตรียมการในนครอุตรปัญจาละใหเ้รียบร้อยก่อนออกเสด็จพระราชดาํเนินไป
เพื�อความปลอดภยัของพระเจา้วิเทหราช (5/63/303-568/202) 8.Z.V-) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชครั0 นถูกกองทพั
ของพระเจา้จุลนีพรหมทัตลอ้มจบัก็เกิดความกลวัต่อมรณภยัได้ขอให้พระมโหสถช่วยเหลือ ฝ่ายพระมโหสถ
ตอ้งการจะกล่าวโอวาทพระเจา้วเิหราชจึงทา้วความถึงเรื�องที�ตนเองไดทู้ลเตือนแต่ไม่ทรงเชื�อจึงตอ้งมาประสบพบ
กบัสภาพเช่นนี0  พระเจา้วเิทหราชก็ไดต้รัสกบัพระมโหสถโดยนยัเป็นตน้วา่ บณัฑิตทั0งหลายยอ่มไม่ทิ�มแทง  เพราะ
โทษที�ล่วงไปแลว้  (5/63/303-568/218) 8.Z.VV) เนื0อหาที�พระมโหสถนั0นมีความรับผิดชอบ มีความเมตตากรุณาไม่
หนีเอาตวัรอดแต่เพียงผูเ้ดียว มีความห่วงใยในเหล่าบริวารของตนจึงมิไดก้ลบักรุงมิถิลาพร้อมกบัพระเจา้วเิทหราช
แต่ไดร่้วมกบัเหล่าบริวารทรมานพระเจา้จุลนีพรหมทตัจนสิ0นพยศและร่วมตกลงทาํสนัถวไมตรีเป็นมิตรที�ดีต่อกนั
ตลอดไป (5/63/303-568/226) 8.Z.VY) เนื0อหาที�พระมโหสถนั0นประพฤติตนเป็นกลัยาณมิตรของทุกคนแมก้ระทั�ง
บุคคลผูเ้ป็นปรปักษ ์มีความเมตตากรุณา มีความสามารถทาํศตัรูให้กลายมาเป็นมิตร(5/63/303-568/238) 8.Z.VZ) 
เนื0อหาที�พระมโหสถไม่ยอมทิ0งพระเจา้วิเทหราชเพราะเห็นแก่ลาภยศ มีความซื�อสัตยจ์งรักภกัดีต่อพระเจา้วิเทห
ราชอย่างเหนียวแน่น ครั0 นถูกพระเจา้จุลนีพรหมทตัตรัสชกัชวนให้มาร่วมงานดว้ยก็ทูลปฏิเสธไม่ยอมถูกซื0อตวั 
(5/63/303-568/240) 8.Z.V6) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัทรงเป็นมีวิสัยทศัน์มองการณ์ไปอนาคตภายหนา้ มี
ความอดทน แมไ้ม่ไดพ้ระมโหสถมาร่วมงานในตอนนี0 แต่ทรงทาํไมตรีผูกไวเ้พื�อใชป้ระโยชน์ในวนัขา้งหน้า
(5/63/303-568/241) 8.Z.V=) เนื0อหาที�พระมโหสถเป็นผูรู้้จกัปฏิบติัตนให้สมฐานะ มีความอ่อนนอ้มถ่อมตน ไม่
โลภในลาภสักการะ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน (5/63/303-568/249) 8.Z.V_) เนื0อหาที�พระมโหสถนั0นเป็นผูมี้
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สัจจะรักษาคาํพูด พูดอย่างไรทาํอย่างนั0น รักความกา้วหน้า (5/63/303-568/251) 8.Z.V9) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนี
พรหมทตัมีรูปร่างบุคลิกลกัษณะน่าเลื�อมใส เป็นผูอ้งอาจไม่ขลาดเขลาสะดุง้กลวั มากดว้ยมานะของกษตัริย ์มุ่ง
ความสัมฤทธิ�  มองการณ์ไกล มีความอดทน พิจารณาด้วยปัญญาอย่างละเอียดแลว้จึงตดัสินพระหฤทัย มีพระ
หฤทยักวา้ง รู้จกัให้อภยัและขออภยั มีวุฒิภาวะอย่างสมดุล (5/63/303-568/270) 8.Z.Y5) เนื0อหาที�พระเจ้าจุลนี
พรหมทตัทรงเป็นผูบ้งัคบับญัชาที�ดีรักษาพระมโหสถบณัฑิตผูเ้ป็นคนดีมีความสามารถที�ไดป้ระพฤติประโยชน์
แก่พระองคแ์ละพระบรมวงศานุวงศ ์ตลอดจนประชาชนทั0งหลายไวด้ว้ยชีวิตของพระองค ์ไม่ยอมละทิ0งปล่อยให้
ไดรั้บอนัตรายแต่เพียงลาํพงั (5/63/303-568/275)  

8.6) เนื0อหาของภูริทตัชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับภาวะผูน้าํปรากฏอยู่ 8-  เนื0อหาไดแ้ก่ 8.6.8) 
เนื0อหาที�พระเจา้พรหมทตัทรงใชค้นอยา่งระแวงสงสัย ครั0 นไดม้อบตาํแหน่งอุปราชแก่พระโอรสแลว้ก็เกิดความ
ระแวงกลวัวา่พระโอรสนั0นจะแยง่ยึดเอาพระราชสมบติัจึงไดป้ลดออกจากตาํแหน่งแลว้เนรเทศให้ไปบวชอยูใ่น
ป่ารอจนกวา่พระองคส์วรรคตแลว้จึงค่อยกลบัมารับตาํแหน่งพระราชา (6/64/1-122/3) 8.6.-) เนื0อหาที�พระเจา้กรุง
พาราณสีนั0 นประกอบด้วยอคติคือความโกรธและความรักในบุตร ตดัสินลงทัณฑ์เต่าผูท้ ําให้พระโอรสและ
พระธิดาตกพระหฤทยัโดยการให้นาํไปโยนในนํ0 าวนแห่งแม่นํ0 ายมุนา ฝ่ายเต่าตอ้งการจะเอาชีวิตรอดครั0 นถูกหมู่
นาคจับไปอีกก็เท็จทูลแก่ท้าวธตรฐว่าพระเจ้ากรุงพาราณสีส่งตนมาเป็นทูตเพื�อกราบทูลถึงการที�พระเจ้ากรุง
พาราณสีจะยกพระธิดาของพระองคใ์ห้เป็นพระมเหสีทา้วธตรฐ เป็นเหตุให้เกิดความขดัแยง้ระหวา่งพระเจา้กรุง
พาราณสีและทา้วธตรฐ ฝ่ายพระเจา้กรุงพาราณสีไม่อาจสู้ฤทธิ� ของหมู่นาคไดท้ั0งยงัถูกชาวกรุงพาราณสีทูลขอร้อง
จึงทรงจาํตอ้งยอมส่งพระธิดาให้แก่ทา้วธตรฐเรื�องจึงสงบได ้(6/64/1-122/12) 8.6.V) เนื0อหาที�ทา้วธตรฐครั0 นได้
ออกกฎหมายประกาศห้ามมิให้ผูใ้ดแปลงเป็นเพศนาคแสดงให้พระนางสมุททชาทอดพระเนตรเห็นเป็นอนัขาด 
หากผูใ้ดขืนทาํจะตอ้งไดรั้บโทษทณัฑ ์ครั0นพระโอรสพระนามวา่ อริฏฐะ เป็นผูซุ้กซนใคร่จะทดลองพระมารดาจึง
แสดงเพศนาคให้พระมารดาทอดพระเนตรเห็น ทา้วธตรฐทรงเหตุก็ไดท้รงทาํตามที�ประกาศไวใ้ห้นาํอริฏฐะไป
ประหารชีวติ โดยไม่มีอคติเพราะความรักลูก (6/64/1-122/30) 8.6.Y) เนื0อหาที�พระภูริทตัหมั�นเขา้ไปอุปัฏฐากพระ
บิดามารดาทุกกึ� งเดือน มีมนุษยสัมพนัธ์ทาํความรู้จกัผูใ้หญ่ ทั0 งยงัมีสติปัญญาสามารถแกปั้ญหาต่างๆ ไดอ้ย่าง
น่าชื�นชม (6/64/1-122/34) 8.6.Z) เนื0 อหาที�พระภูริทัตเป็นผูมี้สัจจะ กล่าวแต่คาํจริง เวน้จากมุสาวาทครั0 นถูก
พราหมณ์เนสาทถามประวติัของตนแมจ้ะกล่าวลวงได้แต่ไม่ตอ้งการจะผิดศีลธรรมกล่าวโกหกจึงได้บอกแก่
พราหมณ์เนสาทตามความเป็นจริง (6/64/1-122/42) 8.6.6) เนื0อหาที�พระภูริทตัเป็นผูม้องการณ์ไกล ไม่ประมาท 
สละความสุขเลก็นอ้ยเพื�อความสุขที�ยิ�งใหญ่ ครั0นถูกพราหมณ์เนสาทกบัโสมทตับุตรชายพบเขา้ก็ไดพ้าคนทั0งสอง
ไปยงันาคพิภพแลว้มอบทิพยสมบติัให้เสวยเพื�อเป็นการผูกไมตรีต่อกนัไวไ้ม่ให้คนทั0งสองนั0นไปบอกที�อยู่ของ
ตนเองแก่ผูอื้�นอีก (6/64/1-122/43) 8.6.=) เนื0อหาที�พระภูริทตัเป็นผูไ้ม่ประมาท มีความกตญั�ูกตเวที ทาํหนา้ที�ของ
ตนไม่ใหบ้กพร่อง ไดห้มั�นเขา้ไปอุปัฏฐากพระบิดามารดาและแสดงธรรมถวายทุกกึ�งเดือน แต่นั0นก็ไปเยี�ยมเยียน
พราหมณ์เนสาทและบุตร สนทนาปฏิสนัถารกนัแลว้ก็ไปยงันิเวศน์ของตน (6/64/1-122/47) 8.6._) เนื0อหาที�พระยา
สุบรรณไดท้ราบวา่ตนเองนั0นไดท้าํให้ตน้ไทรในสถานที�ใกลที้�จงกรมของพระดาบสถอนโค่นโดยไม่ตั0งใจก็เกิด
ความไม่สบายใจไดม้าแสดงความรับผิดชอบโดยการกล่าวขอขมาโทษและมอบมนตอ์าลมัพายน์เป็นการทดแทน 
(6/64/1-122/58) 8.6.9) เนื0อหาที�พระภูริทัตเป็นผูมี้เหตุผล สามารถควบคุมสติอารมณ์ได้เป็นอย่างดี มุ่งรักษา
ศีลธรรมแทนที�จะถูกกิเลสความเศร้าหมองของจิตครอบงาํ แมจ้ะถูกพราหมณ์อาลมัพายน์เบียดเบียนก็ไม่โกรธ 
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ยอมสละสิ�งของ อวยัวะ หรือแมแ้ต่ชีวติเพื�อสิ�งที�ถูกตอ้ง (6/64/1-122/69) 8.6.85) เนื0อหาที�พราหมณ์อาลมัพายน์นั0น
เป็นผูน้าํแบบอตัตาธิปไตย มุ่งความสาํเร็จของงานโดยส่วนเดียว เห็นแก่ลาภยศประโยชน์ส่วนตน โดยไม่พิจารณา
ถึงความเป็นอยูข่องพระภูริทตัทั0งทางดา้นที�อยูอ่าศยัหรืออาหารการกินต่างๆ ทาํให้พระภูริทตัไดรั้บความลาํบาก 
อีกทั0งยงัลวงพระภูริทตัใหท้าํการแสดงต่างๆ โดยกล่าววา่จะปล่อยหากไดท้รัพยม์ากแลว้ แต่ครั0นไดท้รัพยม์ามากก็
มิได้ทาํตามที�ได้กล่าวไว ้(6/64/1-122/75) 8.6.88) เนื0อหาที�พระภูริทัตได้แนะนําให้นาคบริษทัทั0 งหลายได้ใช้
สติปัญญาพิจารณาสิ�งต่างๆที�ไดรั้บรู้รับทรามมาตามความเป็นจริงอยา่งถูกตอ้งทาํการพิสูจน์ให้เห็นประจกัษแ์ลว้
จึงค่อยตดัสินใจเชื�อหรือเลือกทางเลือกอยา่งใดอยา่งหนึ�ง มิใช่เป็นคนหูเบาเชื�อโดยไร้การพิจารณาดว้ยเหตุและผล 
(6/64/1-122/104) 8.6.8-) เนื0อหาที�พระภูริทตันั0นเป็นผูมี้ลกัษณะเป็นธรรมาธิปไตย ์มีใจกวา้ง รู้จกัให้อภยัไม่ผูกใจ
เจ็บในพราหมณ์เนสาทที�ประพฤติผิดต่อตนเอง ไดท้าํการสั�งสอนและสั�งในนาคบริวารไปส่งยงัถิ�นของมนุษย ์ดงั
พทุธภาษิต “น หิ เวเรน เวรานิ เวรไม่มีระงบัดว้ยการจองเวร” (6/64/1-122/105)  

8.=) เนื0อหาของจนัทกุมารชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัภาวะผูน้าํปรากฏอยู ่6 เนื0อหาไดแ้ก่ 8.=.8) 
เนื0อหาที�กณัฑหาลพราหมณ์เป็นคนทุจริตรับสินบน มีลกัษณะเป็นอตัตาธิปไตย ์ใชอ้าํนาจหนา้ที�ในทางที�ผิด เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนตนจนทาํลายองค์การให้ไดรั้บความเสียหาย  (7/64/123-204/3) 8.=.-) เนื0อหาที�พระจนัทกุมาร
ทรงมีความยติุธรรม มีใจกรุณาต่อผูอื้�น มีลกัษณะของธรรมธิปไตย ์ไม่เกรงกลวัต่อฝ่ายอธรรม ครั0 นมีผูแ้พค้ดีโกง
มาขอความช่วยเหลือก็ไดใ้ห้ความช่วยเหลือทาํคดีที�ตดัสินผิดให้ถูกตอ้งจนไดรั้บการสรรเสริญจากคนทั0งหลาย 
(7/64/123-204/5) 8.=.V) เนื0อหาที�พระเจา้เอกราชเป็นผูมี้ปัญญาอ่อน ขาดการพิจารณาตามความเป็นจริง ครั0 น
ถูกกณัฑหาลพราหมณ์เท็จทูลก็หลงเชื�อดว้ยความงมงายแมจ้ะถูกพระญาติมีพระบิดาและพระมารดาเป็นตน้ตรัส
สั�งสอนก็ไม่ยอมรับฟังยงัยดึตามความเห็นผิดของตนอยา่งเหนียวแน่น (7/64/123-204/17) 8.=.Y) เนื0อหาที�พระเจา้
เอกราชนั0นเป็นผูบ้อดเขลา ไม่มั�นพระหฤทยัในพระองคเ์อง โลเลไม่อาจพิจารณาดว้ยสติปัญญาให้แน่ชดัลงไปได ้
ครั0 นถูกคนทั0งหลายมีพระจนัทกุมารทูลออ้นวอนให้ปล่อยก็ปล่อยตามคาํทูลออ้นวอนนั0นแต่ครั0 นพราหมณ์กณัฑ
หาละกราบทูลใหจ้บัก็ตรัสสั�งใหจ้บักลบัมาอีก เป็นเช่นนี0อยูห่ลายหน (7/64/123-204/38) 8.=.Z) เนื0อหาที�พระนาง
จนัทาเทวทีรงตั0งสจัจกิริยาขอใหเ้ทพเทวามาช่วยเหลือจนทาํใหท้า้วสกักเทวราชมาใหค้วามช่วยเหลือทาํใหค้นและ
สัตวท์ั0 งหลายมีพระจนัทกุมารเป็นตน้พน้จากภยนัตราย แสดงให้เห็นถึงวา่ผูที้�มีสัจจะคือความจริงนั0นย่อมจะมี
ความเจริญแมใ้นบางครั0 งจะถูกเขา้ใจผิดหรือใส่ร้ายป้ายสีแต่สุดทา้ยความจริงก็ย่อมจะเผยตวัของมนัเองออกมา 
ส่วนผูที้�ไร้สจัจะมุสาหลวกลวงยอ่มไดรั้บความเสื�อมเช่นกบักณัฑหาลพราหมณ์(7/64/123-204/57) 8.=.6) เนื0อหาที�
พระจนัทกุมารแมจ้ะดาํรงตาํแหน่งเป็นพระราชาก็มิไดผู้กอาฆาตพยาบาทพระบิดา ทรงมีเมตตาให้อภยัแก่พระ
บิดา และมิไดล้ะหนา้ที�ของลูกที�พึงปฏิบติัต่อพระบิดาแมจ้ะเป็นคนจณัฑาลก็ตาม ยงัคงมีความกตญั�ูต่อพระบิดา
ดงัเดิม (7/64/123-204/63) 

8._) เนื0อหาของมหานารทกสัสปชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัภาวะผูน้าํปรากฏอยู ่8-  เนื0อหาไดแ้ก่ 
8._.8) เนื0อหาที�พระเจา้องัคติราชนั0นเป็นพระราชาปกครองกรุงมิถิลา โดยมีอมาตยผ์ูใ้หญ่ V คน คือ วิชยัอมาตย ์สุ
นามอมาตย ์และอลาตอมาตยเ์ป็นคนสนิทคอยปรึกษางานราชการต่างๆ ครั0 นถึงวนัเพ็ญเดือน 8- ในปีหนึ� งก็ได้
ตรัสถามถึงสิ�งที�ควรกระทาํกะอมาตยเ์หล่านั0น ฝ่ายอมาตยท์ั0งสามก็ทูลตอบตามความคิดเห็นของตนๆตามลาํดบั 
(8/64/205-295/4) 8._.-) เนื0อหาที�พระเจา้องัคติราชนั0นครั0นเขา้ไปหาคุณาชีวกก็ทรงมีมนุษยสมัพนัธ์สนทนาปราศยั
ดว้ยไมตรีจิต มิไดถื้อตวัว่าเป็นพระเจา้แผ่นดิน มีความเคารพต่อผูอ้ยูใ่นเพศบรรพชิต ทรงมีปฏิสันถารอยา่งเป็น
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กนัเอง(8/64/205-295/12) 8._.V) เนื0อหาที�พระเจา้องัคติราชทรงเป็นผูค้รองราชยโ์ดยธรรมประกอบกรรมที�สุจริต
บา้นเมืองจึงมีความสงบสุขเจริญรุ่งเรืองมาเป็นลาํดบัแต่ครั0นไปพบกบัคุณาชีวกซึ�งเป็นผูมี้ความเห็นผิดจากทาํนอง
คลองธรรมทรงเสพเสวนาความเห็นเช่นนั0นทรงขาดการพิจารณาโดยละเอียดซํ0 ายงัมีอลาตอมาตยแ์ละนายวีชกะ
ทูลถวายขอ้มูลสนบัสนุนความเห็นดงักล่าวจึงมีความเห็นผิดไปดว้ย ไม่ทรงออกวา่ราชการ ไดม้อบอาํนาจต่างๆ
ให้แก่เหล่าอมาตยท์ั0 งหลาย แลว้หมกมุ่นอยู่กบัการทาํทุจริตผิดศีลธรรมเสพกามคุณทั0ง Z  ทั0 งยงัแนะนาํให้เหล่า
อมาตยป์ระพฤติตนเช่นกบัพระองคไ์ม่ตอ้งสนใจความเจริญหรือความเสื�อมของอะไรๆ (8/64/205-295/22) 8._.Y) 
เนื0อหาที�พระนางรุจาราชธิดาทรงมีวสิยัทศัน์มองการณ์ไกล รับรู้ขอ้มูลต่างๆทั0งที�ผา่นมาและที�จะเกิดขึ0นในอนาคต
ได้อย่างถูกตอ้งแม่นยาํ สามารถระลึกชาติในอดีตได้ถึง = ชาติและสามารถรับรู้ถึงเรื� องในอนาคตอีก = ชาติ 
(8/64/205-295/32) 8._.Z) เนื0อหาที�พระนางรุจาราชธิดาได้แสดงธรรมแก่พระบิดาให้เห็นถึงโทษในการคบคา้
สมาคมกบัปาปมิตรและคุณในการคบคา้สมาคมกบักลัยาณมิตร เพราะกลัยาณมิตรหรือผูเ้ป็นบริวารที�ดีนั0นยอ่มจะ
มีความคิดเห็นและขอ้มูลที�ดีมีประโยชน์ทั0 งแก่ผูที้�คบคา้สมาคมด้วยหรือแก่องค์การหน่วยงานที�ตนเกี�ยวขอ้ง 
(8/64/205-295/36) 8._.6) เนื0อหาที�พระนางรุจาราชธิดาครั0 นไม่อาจจะให้พระบิดาละทิ0งมิจฉาทิฏฐิไดจึ้งไดต้ั0งสัจ
จกิริยาขอใหเ้ทพเทวาผูบ้ริหารโลกมาช่วยเหลือ  ฝ่ายพระนารทกสัสปพรหมไดรั้บทราบถึงพระประสงคข์องพระ
นางจึงไดล้งมาช่วยชี0แนะใหพ้ระเจา้องัคติราชนั0นไดค้ลายจากมิจฉาทิฏฐิหันมามีสัมมาทิฏฐิประพฤติสุจริตดงัเดิม  
(8/64/205-295/41) 8._.=) เนื0อหาที�พระนารทกสัสปพรหมนั0นเป็นผูมี้พรหมวิหารธรรม มีอธัยาศยัใหญ่ดว้ยเมตตา 
เที�ยวสอดส่องดูสรรพสัตวผ์ูป้ฏิบติัดีและปฏิบติัชั�ว เพื�อจะคอยช่วยเหลือและแนะนาํพรํ� าสอนให้ตั0งอยูใ่นคุณงาม
ความดีหลีกหนีจากการประพฤติทุจริตผิดศีลธรรม  (8/64/205-295/44) 8._._) เนื0อหาที�พระราชาแมจ้ะเป็นใหญ่
กวา่คนทั0งปวงในแผ่นดินแต่เมื�อมีผูเ้รืองฤทธิ� สูงกวา่ตนดา้นอานุภาพและคุณธรรมก็จาํตอ้งอ่อนนอ้มถวายความ
เคารพให ้ตอ้งรู้จกัรู้จกักาละเทสะ หรือมีสปัปุริสธรรม 7 (8/64/205-295/47) 8._.9) เนื0อหาที�พระมหาพรหมนารท
ครั0 งที�เกิดเป็นมนุษยน์ั0นไดต้ั0งอยู่ในธรรม 4 ประการไดแ้ก่ สัจจะ คือความสัตย ์ ธรรมะคือ กุศลธรรม ทมะ คือ
ความฝึกฝนอบรมจิตใจ และจาคะคือการเสียสละ (8/64/205-295/49) 8._.85) เนื0อหาที�มหาพรหมนารทะชี0แนะให้
พระเจา้องัคติราชจงใหค้วามเคารพ บาํรุง และสมาคมกบัสมณพราหมณ์ผูท้รงศีลเป็นกลัยาณมิตรของคนรอบขา้ง 
ใหด้าํรงอยูใ่นศีลในธรรม บาํเพญ็บุญทานการกศุลทั0งหลาย (8/64/205-295/58) 8._.88) เนื0อหาที�มหาพรหมนารทะ
ชี0แนะให้พระเจา้องัคติราชมีคุณสมบติัต่างๆ ดงันี0  : มีจิตใจกระปรี0 กระเปร่าปราศจากความง่วงนอนหดหู่ใจและ
ความเกียจคร้าน ไม่คิดเบียดเบียนผูอื้�น  มีความเสียสละ สาํรวมเทา้ มือ (ไม่ให้ทาํชั�ว) ทอ้ง (รู้จกัประมาณในการ
บริโภค) และวาจา กล่าวแต่คาํสัตย ์คาํอ่อนหวาน กล่าวพอประมาณไม่เพอ้เจอ้คุยโวโออ้วด เวน้คาํส่อเสียด มี
ศรัทธา (คือเชื�อกรรมและผลของกรรม) ไม่โลภเห็นแก่ได ้มีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนบูชาผูค้วรบูชา ไม่
กระดา้งถือตวั สํารวม (ในตา หู จมูก ลิ0น กาย และใจ) รักษาศีล ไม่มกัโกรธ ประกอบแต่กุศลกรรม ใฝ่เรียนใฝ่รู้
เป็นพหูสูต มีจิตใจมั�นคงไม่โลเล เป็นผูคิ้ดเป็นแก่นสารรู้จกักาลแลว้จึงทาํ มีความแกลว้กลา้ อยู่ในโอวาทของ
บณัฑิตไม่เยอ่หยิ�งทนงตวั มีจิตใจไม่ยอ่หยอ่นหรือไม่ยอ่ทอ้ต่อการทาํดี คบหาคนผูเ้จริญแลว้ มีสติรักษาตวั มีความ
วิริยะอุตสาหะ มีจิตใจที�ฝึกฝนมาอยา่งดี (มีภูมิคุม้กนัทางดา้นศีลธรรม)ไม่มวัแต่ปรารถนาฝันหาสิ�งที�ยงัมาไม่ถึง
และไม่โลภในสิ�งที�มาถึงเขา้ ให้สํารวมระวงัรักษาศีลธรรม มีปัญญาไวค้อยเตือนสติในกามคุณคือรูป เสียง รส 
กลิ�น สมัผสั และอารมณ์ทางใจเพื�อให้เดินถูกทางธรรม มีความประพฤติอยา่งสมํ�าเสมอไม่ทอดธุระวิริยะเรื�อยไป 
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(8/64/205-295/62) 8._.8-) เนื0อหาที�มหาพรหมนารทะชี0แนะให้พระเจา้องัคติราชทาํความเห็นให้ถูกตอ้ง ดาํรงอยู่
ในศีล ละมิตรชั�วคบหาแต่มิตรดี และอยา่ประมาท(8/64/205-295/64) 

8.9) เนื0อหาของวธุิรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัภาวะผูน้าํปรากฏอยู ่8Z เนื0อหาไดแ้ก่ 8.9.8) เนื0อหา
ที�วธุิรบณัฑิตนั0นดาํรงอยูใ่นตาํแหน่งผูถ้วายอรรถธรรม เป็นผูมี้ถอ้ยคาํไพเราะ เป็นมหาธรรมกถึก ประกอบไปดว้ย
ความรู้ความสามารถความประพฤติดี ฉลาดในการเจรจาปราศรัย (9/64/296-483/3) 8.9.-) เนื0อหาที�พระราชาทั0งสี�
แต่ละพระองคต่์างก็มีคุณลกัษณะที�โดดเด่นต่างๆ กนั ไดแ้ก่ พญานาคทรงสรรเสริญอธิวาสนขนัติ  คือความไม่
โกรธในบุคคลแมผู้ค้วรโกรธ พญาครุฑทรงสรรเสริญการไม่ทาํความชั�วเพราะเหตุแห่งอาหารกล่าวคือบริโภค
อาหารแต่นอ้ย  ทา้วสักกเทวราชทรงสรรเสริญการละความยินดีในกามคุณ 5 และพระเจา้กุรุรัฐทรงสรรเสริญ
ความไม่มีความกงัวล (นิราส) (9/64/296-483/20) 8.9.V) เนื0อหาที�ทา้ววรุณนาคราชครั0 นถูกปุณณกยกัษ์มาทูลขอ
นางอิรันทตีไปเป็นคู่ครองก็ไม่ทรงด่วนตดัสินพระหฤทยัแต่เพียงผูเ้ดียวไดป้รึกษาร่วมกนักบัคณะญาติมิตร และ
ยึดมติของที�ประชุมนั0นเป็นสาํคญั (9/64/296-483/36) 8.9.Y) เนื0อหาที�พระเจา้โกรัพยราชทรงมีขอ้บกพร่องที�เป็น
จุดอ่อนคือชอบเล่นสกา และเมื�อเล่นเป็นการพนนัถือเป็นอบายมุข ปุณณกยกัษไ์ดรั้บรู้ถึงขอ้บกพร่องในขอ้นี0 จึงได้
ใชเ้ป็นอุบายเพื�อที�จะไดต้วัพระวิธุรบณัฑิตมา (9/64/296-483/45) 8.9.Z) เนื0อหาที�พระเจา้โกรัพยราชไม่ไดศึ้กษา
คู่แข่งที�ใหแ้น่ชดัแลว้ทาํการแข่งขนัเล่นสกาจึงทาํใหป้ราชยัไดรั้บความเศร้าโศกโทมนสัเป็นกาํลงั ฝ่ายปุณณกยกัษ์
แมต้นจะชนะก็ไม่ไดเ้หยียดหยามพระเจา้โกรัพยราชผูป้ราชยัแต่ยงัปลอบโยนให้ทาํพระหฤทยัยอมรับความจริง 
(9/64/296-483/58) 8.9.6) เนื0อหาที�พระวิธุรบณัฑิตนั0นครั0 นถูกพระเจา้โกรัพยราชให้ตดัสินขอ้ขดัแยง้ระหว่าง
พระองค์กบัปุณณกยกัษ์ แมจ้ะทราบว่าพระเจา้โกรัพยราชจะไม่ทรงพอพระหฤทยัและตนเองนั0นสามารถที�จะ
กล่าวโกหกปุณณกยกัษไ์ด ้แต่เพื�อจะรักษาศีลธรรมอนัเป็นสิ�งที�เหล่าบณัฑิตสรรเสริญมีสุขเป็นผลที�จะรับ จึงไม่
ยอมพดูมุสาหลอกลวงซึ�งเป็นสิ�งที�เหล่าบณัฑิตติเตียนมีทุกขเ์ป็นผลที�จะไดรั้บ ไดต้ดัสินใจทูลตอบตามความเป็น
จริงวา่ตนเองนั0นเป็นทาสอยา่งหนึ�งในบรรดาทาสทั0งสี�จาํพวก(9/64/296-483/61) 8.9.=) เนื0อหาที�วธุิรบณัฑิตผูมี้คติ
อุดมการณ์  มีความเพียร มีปัญญาเห็นอรรถธรรมอนัสุขุมไดก้ล่าวแสดงธรรมแก่พระเจา้โกรัพยราชเพื�อให้ทรง
นาํไปปฏิบติัโดยประการต่างๆ : ไม่ควรนาํหญิงแพศยามาเป็นภรรยา ไม่ควรบริโภคอาหารมีรสอร่อยแต่ผูเ้ดียว  
ไม่ควรซ่องเสพถอ้ยคาํที�ให้ติดอยูใ่นโลกไม่ให้สวรรคแ์ละนิพพาน  มีศีลสมบูรณ์ดว้ยวตัร ไม่ประมาท  มีปัญญา
เครื�องสอดส่องเหตุผล  มีความประพฤติถ่อมตน ไม่พึงเป็นคนตระหนี�เหนียวแน่น  เป็นผูส้งบเสงี�ยม  มีวาจาน่าคบ
เป็นสหายอ่อนโยน เป็นผูส้งเคราะห์มิตร  จาํแนกแจกทาน รู้จกัจดัทาํ  พึงบาํรุงสมณพราหมณ์ดว้ยขา้วนํ0 าทุกเมื�อ 
เป็นผูใ้คร่ต่อธรรม  ทรงจาํอรรถธรรมที�ไดส้ดบัมาแลว้  หมั�นไต่ถาม  พึงเขา้ไปหาท่านผูมี้ศีลเป็นพหูสูตโดยเคารพ 
(9/64/296-483/64) 8.9._) เนื0อหาที�พระวธุิรบณัฑิตเป็นผูมุ่้งมั�นเพื�อจะรักษาคาํสตัยไ์ดทู้ลปฏิเสธพระเจา้โกรัพยราช
ที�จะใหล้อบฆ่าปุณณกยกัษที์�ปลอมตวัมานั0นเพื�อจะไดไ้ม่ตอ้งทาํตามที�พระดาํรัสที�ตรัสไว ้แต่แนะนาํให้ทรงดาํรง
อยูใ่นธรรมรักษาสตัยอ์นัเป็นศีลธรรมอนัดีงามไว ้(9/64/296-483/90) 8.9.9) เนื0อหาที�พระวิธุรบณัฑิตเป็นผูมี้จิตใจ
ที�มั�งคง ไม่ยบุลงเมื�อไร้ยศ หรือฟูขึ0นหลงมวัเมาเมื�อเรืองยศ (9/64/296-483/92) 8.9.85) เนื0อหาที�พระวิธุรบณัฑิต
เป็นผูบ้ริสุทธิ� ทั0งกาย วาจา และใจไม่วา่ในที�แจง้หรือที�ลบัจึงมีความองอาจไม่สะดุง้กลวัแมต้่อมจัจุราช (9/64/296-
483/100) 8.9.88) เนื0อหาที�พระเจา้โกรัพยราชเป็นผูมี้วาทศิลป์ ครั0 นประชาชนชาวพระนครอินทปัตตพ์ากนัมาครํ� า
ครวญอยูที่�บริเวณพระราชนิเวศน์ดว้ยความทุกขที์�พรากจากพระวธุิรบณัฑิต จึงไดท้รงกล่าวโนม้นา้มจิตใจของชน
ทั0 งหลายให้สงบและพากันกลับยงัเคหสถานของตน (9/64/296-483/105) 8.9.8-) เนื0 อหาที�ปุณณกยกัษ์เป็น
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อตัตาธิปไตย ์ถูกกิเลสครอบงาํกระทาํความทุจริตคิดวา่จะฆ่าวธุิรบณัฑิตให้ตายเพียงเพราะอยากไดน้างอิรันทตีมา
เป็นชายา (9/64/296-483/107) 8.9.8V) เนื0อหาที�พระวิธุรบณัฑิตเป็นผูมี้จิตใจกลา้หาญ เด็ดเดี�ยว มั�นคง ไม่มีความ
หวั�นไหวต่อสิ�งที�ปุณณกยกัษไ์ดก้ระทาํทุกๆประการ (9/64/296-483/109) 8.9.8Y) เนื0อหาที�พระวิธุรบณัฑิตเป็นผูมี้
ปัญญาสามารถที�จะรักษาตนไว ้ครั0นถูกปุณณกยกัษเ์บียดเบียนไดรั้บความทุกขโ์ดยประการต่างๆ เพื�อจะทาํความ
ปลอดภยัแก่ตนเองจึงได้สอบถามปุณณกยกัษ์ถึงสาเหตุที�ปุณณกยกัษ์พยายามจะฆ่าตนเองด้วยวิธีต่างๆ และ
สามารถทาํความสวสัดีแก่ตนเองไดใ้นที�สุด(9/64/296-483/112) 8.9.8Z) เนื0อหาที�ปุณณกยกัษแ์ละวิธุรบณัฑิตได้
กล่าวสนทนากนัวา่ คนมีปัญญาไม่ควรจะดูสิ�งที�ไม่เป็นไปเพื�อประโยชน์เกื0อกลู  (9/64/296-483/119)   

8.85) เนื0อหาของมหาเวสสันดรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัภาวะผูน้าํปรากฏอยู ่-5 เนื0อหาไดแ้ก่ 
8.85.8) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชครั0 นทรงทราบวา่นางผุสดีเทพกญัญาจะจุติไปจากเทวโลกเพราะสิ0นบุญแลว้จึง
ทรงไดป้ระทานพรให้ถึง 85 ประการ เปรียบไดก้บัการมอบอาํนาจในเรื�องที�นางผุสดีเทพกญัญาตอ้งการถึง 85 
ประการ (10/64/484-814/7) 8.85.-) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชทรงปรารถนาจะให้พระนางผุสดีทรงสมปรารถนา
จึงเสด็จเขา้ไปหาพระโพธิสัตวต์รัสชี0 ชวนให้ไปบังเกิดในพระครรภ์ของพระนางผุสดี และเหล่าเทพบุตรอีก
ประมาณหกหมื�นองค์ให้ไปบังเกิดในครรภ์ของภริยาเหล่าอมาตย ์(10/64/484-814/20) 8.85.V) เนื0อหาที�พระ
เวสสันดรเป็นผูใ้คร่ในการบริจาคทาน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มีจิตใจเสียสละเพื�อประโยชน์ผูอื้�น มีจิต
เมตตากรุณาต่อผูอื้�น แมเ้พียงพระชนมายเุพียง Y-Z พรรษาก็ไดป้ระทานเครื�องประดบัต่างๆ ให้แก่นางนมทั0งหลาย 
ครั0นเมื�อพระชนมาย ุ_ พรรษาก็ทรงปรารถนาที�จะบริจาคทานภายในมีหวัใจเป็นตน้ รวมถึงชีวติแก่ผูอื้�นที�ประสงค์
อยากจะได้ (10/64/484-814/35) 8.85.Y) เนื0 อหาที�พระราชาแห่งกาลิงครัฐครั0 นถูกชาวนครกาลิงครัฐกราบทูล
ร้องเรียนก็ทรงพยายามดาํเนินการต่างๆ เพื�อจะแกไ้ขปัญหาทุพภิกขภยัแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จึงได้
ร่วมกนักบัชาวนครกาลิงครัฐพิจารณาถึงวิธีการแกไ้ขปัญหา และดาํเนินการตามวิธีการนั0นๆ (10/64/484-814/45) 
8.85.Z) เนื0อหาที�พระเวสสันดรทรงเป็นผูมี้สัจจะ ทรงตั0งพระหฤทยัไวอ้ยา่งไรก็ไม่หวั�นไหว ตรัสอย่างไรก็ทรง
กระทาํอยา่งนั0น ทรงยดึปณิธานที�ตั0งไวอ้ยา่งแน่วแน่ ทาํสิ�งที�ทาํไดย้าก ครั0 นถูกคณะพราหมณ์ทูลขอชา้งปัจจยนาค
อนัมีค่าหาประมาณมิไดก็้มิไดล้งัเลที�จะทรงเสียสละประทานให ้(10/64/484-814/52) 8.85.6) เนื0อหาที�พระเจา้สญ
ชัยครั0 นถูกชาวกรุงสีพีทั0 งหลายที�ไม่พอใจพระเวสสันดรที�ทรงบริจาคช้างปัจจยนาคแก่คณะพราหมณ์จึงมา
ร้องเรียนให้เนรเทศพระเวสสันดรไปอยูป่่า ก็ทรงพิจารณาเห็นวา่ควรจะยอมตามเหล่าชาวกรุงสีพีไปก่อนรอให้
เวลาผา่นไปจึงค่อยหาวธีิการใหพ้ระเวสสนัดรกลบัมาดงัเดิมจึงทรงเนรเทศพระเวสสันดร ฝ่ายพระเวสสันดรเองก็
ทรงยอมรับในมติของพระบิดาและเหล่าชาวกรุงสีพีจึงไดเ้สด็จออกไปประทบัอยู่ในป่าที�เขาวงกต (10/64/484-
814/57) 8.85.=) เนื0อหาที�พระเวสสนัดรครั0นถูกขบัไข่ออกจากกรุงสีพีก็ทรงมีพระหฤทยัที�แน่วแน่ในเป้าหมาย ไม่
โลเลหรือยอมแพแ้มมี้อุปสรรคปัญหาเกิดขึ0นในการบาํเพ็ญบารมีก็ตามก็ทรงดาํเนินตามปฏิทาที�ไดว้างไวแ้ลว้
ต่อไป (10/64/484-814/62) 8.85._) เนื0อหาที�พระเวสสันดรทรงเคารพต่อคาํสั�งของพระบิดา ไม่ทรงดื0อรั0 นขดัขืน 
เป็นผูส้ามารถปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ที�เปลี�ยนไปทั0งร้ายและดีไดเ้ป็นอย่างดี (10/64/484-814/80) 8.85.9) 
เนื0อหาที�พระเวสสนัดรแมจ้ะทรงไดรั้บความลาํบากก็ทรงไม่ทิ0งธรรมที�ทรงเคยปฏิบติั มีพระหฤทยัยินดีทรงถวาย
ทานอยูต่่อไป ครั0นถูกเหล่าพราหมณ์ขอมา้หรือรถที�ทรงใชข้บัไปสู่เขาวงกตก็มิไดต้ระหนี�ยินดีที�จะบริจาคให้ดว้ย
ใจชื�นบาน (10/64/484-814/84) 8.85.85) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชครั0 นจะทาํการช่วยเหลือสนับสนุนคณะพระ
เวสสันดรก็ได้ตรัสสั�งการให้พระวิสสุกรรมเทพบุตรไปดําเนินการสร้างสถานที�พกัอาศัยเป็นต้นไวถ้วาย
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(10/64/484-814/100) 8.85.88) เนื0อหาที�พระเวสสันดรทรงเป็นผูก้ตัตุกมัยตาฉันทะ คือความเป็นใคร่จะทาํในสิ�ง
นั0นๆ ใหส้าํเร็จ กระตือรือร้นอยูเ่สมอ ครั0นทราบวา่จะมีผูม้าขอรับบริจาคทานก็ทรงมีพระหฤทยักระหยิ�มยินดีที�จะ
ไดบ้ริจาคทาน (10/64/484-814/128) 8.85.8-) เนื0อหาที�พราหมณ์ชูชกนั0นเป็นผูมี้วาทศิลป์ ฉลาดในการพูดสนทนา 
เมื�อตอ้งการขอพระโอรสและพระธิดาไปรับใชจึ้งไดก้ราบทูลสรรเสริญพระเวสสันดรและพรรณนาถึงเหตุผล
ต่างๆ (10/64/484-814/130) 8.85.8V) เนื0อหาที�พระเวสสันดรครั0 นไดท้รงบริจาคพระโอรสและพระธิดาไปแลว้ก็
ทรงใชส้ติปัญญาพิจารณาดว้ยเหตุและผล หกัหา้มพระหฤทยัมิไดไ้ปแยง่ยดึกลบัคืนมาดว้ยทรงทอดพระเนตรเห็น
พราหมณ์ชูชกกาํลงัเบียดเบียนพระโอรสและพระธิดาให้ไดรั้บทุกข์ ทรงยึดมั�นในเป้าหมายที�ยิ�งใหญ่อย่างไม่
ทอ้ถอยแมสิ้�งที�พระองค์กาํลงักระทาํอยู่นั0นเป็นสิ�งที�ทาํได้ยากยิ�ง (10/64/484-814/147) 8.85.8Y) เนื0อหาที�พระ
เวสสันดรทรงเตือนตนเองดว้ยพระองคเ์อง ทรงใชส้ติปัญญาให้อยู่เหนืออารมณ์ ไม่หวั�นไหวไปตามอารมณ์รัก
อารมณ์โกรธที�เกิดขึ0น ทรงข่มพระหฤทยัที�ฟุ้งซ่านใหส้งบลงดว้ยอุเบกขา (10/64/484-814/149) 8.85.8Z) เนื0อหาที�
ทา้วสกักเทวราชผูแ้ปลงเพศมาเป็นพราหมณ์นั0นเป็นผูมี้วาทศิลป์ ฉลาดในการพดูสนทนา เมื�อตอ้งการขอพระนาง
มทัรีจึงไดก้ราบทูลสรรเสริญพระเวสสนัดรและพรรณนาถึงเหตุผลต่างๆ (10/64/484-814/161) 8.85.86) เนื0อหาที�
พระเวสสันดรทรงสละประโยชน์ส่วนตนเพื�อประโยชน์ผูอื้�น สละสุขที�เล็กน้อยเพื�อสุขที�มหาศาล (10/64/484-
814/164) 8.85.8=) เนื0อหาที�พระเวสสันดรครั0 นทา้วสักกะเทวราชไดต้รัสให้ขอพรได ้_ ประการ ก็ทรงไม่เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตนฝ่ายเดียว ทรงไดข้อพรที�เป็นคุณทั0งแก่ตวัเองและผูอื้�นโดยยึดศีลธรรมเป็นที�ตั0ง (10/64/484-
814/167) 8.85.8_) เนื0อหาที�พระเจา้สญชยัทรงรู้จกักาลควรไม่ควร ฉลาดในการบริหาร ตรัสสั�งแต่ละคนให้ทยอย
กนัเขา้ไป ก่อนที�จะเขา้ไปพบพระเวสสันดรและพระนางมทัรีเพื�อบรรเทาไม่ให้เกิดความโศกเศร้ามากเกินไป 
(10/64/484-814/188) 8.85.89) เนื0อหาที�พระเจา้สญชยัเมื�อทรงกระทาํผิดแลว้ก็ไม่ทรงปฏิเสธ กลา้ที�จะเผชิญกบั
ความผิดนั0น ไม่โยนความผิดใหก้บัผูห้นึ�งผูใ้ด (10/64/484-814/194) 8.85.-5) เนื0อหาที�พระเวสสันดรและพระนาง
มทัรีพร้อมทั0งพระโอรสและพระธิดาไดม้าพกัอยูใ่นป่าที�เขาวงกตนั0น เหล่าสรรพสัตวท์ั0งหลายต่างก็ไดเ้มตตาจิต
ต่อกนัและกนั ไม่เบียดเบียนกนัและกนั ต่างส่งเสียงร้องกนัอยา่งมีความสุข แต่ครั0นพระเวสสนัดรและบริวารจะพา
กนัจากไปต่างก็มีความอาลยัมาประชุมกนัที�บริเวณอาศรมบทเป็นจาํนวนมาก แสดงให้เห็นถึงว่าพระเวสสันดร
ทรงเป็นแบบอยา่งที�ดีใหค้นทั0งหลายพร้อมทั0งสรรพสตัวมี์ความเคารพศรัทธาเลื�อมใสไดป้ระพฤติตาม(10/64/484-
814/197)  

2)  ความสอดคล้องกนัระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกับภาวะผู้นําและองค์

ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัภาวะผู้นํา มดีงันี  
มีเนื0อหาหมายรวมถึงคุณลกัษณะพิเศษภายในตวับุคคลซึ�งสามารถใชเ้ป็นประโยชน์ในการชกัจูง

หรือชี0นาํผูอื้�นให้ปฏิบติัตามความคิดเห็น ความตอ้งการ หรือคาํสั�งของเขาได ้ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.-) (1/63/1-
74/15) สมดว้ยความหมายของภาวะผูน้าํตามทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น ออร์ดเวย ์ทีด (Ordway Tead) 
ที�ไดก้ล่าวไวว้า่ ภาวะผูน้าํเป็นการกระทาํที�มีอิทธิพลจูงใจให้ผูอื้�นร่วมในการปฏิบติังาน เพื�อบรรลุเป้าหมาย หรือ
เป็นศิลปะแห่งการกระทาํ ของบุคคล เพื�อใหไ้ดรั้บสิ�งที�ตอ้งการ และทาํใหผู้อื้�นชื�นชอบ1750 

มีกระบวนการเกิดขึ0นที�เกี�ยวเนื�องสัมพนัธ์กนักบัหลายองคป์ระกอบ กล่าวคือ ผูน้าํ ผูต้าม และ
สถานการณ์ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.-) (2/63/75-154/9) สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น เฮอร์เซย ์

                                                 

1750Ordway Tead, The Art of Leadership (New York: McGraw-Hill Book Company, 1970), 20. 
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และบลนัซาร์ด (Hersey and Blanchard) ที�ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ ภาวะผูน้าํเป็นกระบวนการที�ใชอิ้ทธิพลให้บุคคล
หรือกลุ่มบุคคลใชค้วามพยายามในการปฏิบติังานในหนา้ที�ให้บรรลุเป้าหมายในสถานการณ์หนึ�ง และสรุปไวว้า่
กระบวนการภาวะผูน้าํ (leadership) เป็นความสัมพนัธ์ของผูน้าํ (leader) ผูต้าม (follower) และสถานการณ์ 
(situation) ซึ�งเขียนสญัลกัษณ์ไดด้งันี0  L = f (l,f,s) 

ประกอบด้วยลักษณะของผูน้ําที� ดีต่างๆ หลายประการ ยกตัวอย่างเช่น  ความมีชีวิตชีวาและ
ทนทาน อาทิเช่น เนื0 อหาที� 8.-.Z) (2/63/75-154/30) ความสามารถในการตดัสินใจ อาทิเช่น เนื0 อหาที� 8.9.6) 
(9/64/296-483/61) ความสามารถในการจูงใจ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.-9) (5/63/303-568/154) มีความรับผิดชอบ 
อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.6._) (6/64/1-122/58) และ ความฉลาดมีไหวพริบ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.8Z) (5/63/303-568/91) 
สมดว้ยทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น บานาร์ด (Barnard) ที�ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัคุณลกัษณะของผูน้าํ
ที�ดีไวว้า่ประกอบดว้ย 1) ความมีชีวิตชีวาและทนทาน (vitality and undulation) 2) ความสามารถในการตดัสินใจ 
(decisiveness)  3) ความสามารถในการจูงใจ (persuasiveness) 4) มีความรับผิดชอบ (responsibility) และ 5) ความ
ฉลาดมีไหวพริบ (intellectual capacity) ดงักล่าวแลว้ 

อีกประการหนึ� งยกตวัอยา่งเช่น คุณลกัษณะทางกาย อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.V) (2/63/75-154/22) 
คุณลกัษณะภูมิหลงัทางสงัคม อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.-) (2/63/75-154/9) คุณลกัษณะทางสติปัญญา อาทิเช่น เนื0อหา
ที� 8.-.V) (2/63/75-154/22) คุณลกัษณะทางบุคลิกภาพ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-._) (2/63/75-154/41) คุณลกัษณะที�
เกี�ยวขอ้งกบังาน อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.9) (2/63/75-154/48) และคุณลกัษณะทางสังคม อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.8V) 
(2/63/75-154/84) สมด้วยทัศนะของนักวิชาการทั0 งหลาย อาทิเช่น แบส (Bass) ที�ได้แสดงทัศนะเกี�ยวกับ
คุณลกัษณะของผูน้าํที�ดี โดยไดพ้ฒันาจากกรอบแนวคิดของสตอ๊กดิล (Stogdill) ไวว้า่ประกอบดว้ย 1) คุณลกัษณะ
ทางกาย 2) คุณลกัษณะภูมิหลงัทางสังคม 3) คุณลกัษณะทางสติปัญญา 4) คุณลกัษณะทางบุคลิกภาพ 5) 
คุณลกัษณะที�เกี�ยวขอ้งกบังาน และ 6) คุณลกัษณะทางสงัคม ดงักล่าวแลว้ 

อีกประการหนึ�งยกตวัอยา่งเช่น มีแรงจูงใจ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.Y) (5/63/303-568/13) มีความ
ตอ้งการที�จะเป็นผูน้าํ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.V) (5/63/303-568/11) มีความซื�อสัตยแ์ละมีคุณธรรม อาทิเช่น เนื0อหา
ที� 8.Z.Z) (5/63/303-568/19) มีความมั�นใจ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.-9) (5/63/303-568/154) มีความสามารถในการ
รับรู้และมีความฉลาด อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.-8) (5/63/303-568/115) และ รู้จกัองคก์ารเป็นอยา่งดี อาทิเช่น เนื0อหา
ที� 8.Z.-Z) (5/63/303-568/8-=) สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น เดสเลอร์ ( Dessler ) ที�ไดแ้สดง
ทศันะเกี�ยวกบัคุณลกัษณะที�ดีของผูน้าํไวว้า่มีอยู ่6 ประการ ดงักล่าวแลว้ 

ประกอบดว้ยผูน้าํแบบต่างๆ ยกตวัอย่างเช่น ผูน้าํแบบอตัตาธิปไตย  อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.-6) 
(5/63/303-568/135) ผูน้าํแบบประชาธิปไตย อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.85.Y) (10/64/484-814/45) ผูน้าํแบบเสรีนิยมอาทิ
เช่น เนื0อหาที� 8._.V) (8/64/205-295/22) สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น  เลวิน, ลิพพิทและไวท ์
(Lewin, Lippit and White) ที�ไดแ้บ่งผูน้าํออกเป็น 3 แบบ ตามลกัษณะการใชอ้าํนาจหนา้ที� ดงักล่าวแลว้ 

อีกประการหนึ�ง ยกตวัอยา่งเช่น ผูน้าํแบบเนน้คน อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.6.=) (6/64/1-122/47)  ผูน้าํ
แบบเนน้งาน อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.6.85) (6/64/1-122/75) สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น เรนซิส 
ลิเคอร์ท (Rensis  Likert) และคณะ ที�ไดจ้าํแนกผูน้าํออกเป็น 2 แบบ ดงักล่าวแลว้ 
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อีกประการหนึ�ง ยกตวัอยา่งเช่น ผูน้าํแบบเนน้สถาบนั อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.6.V) (6/64/1-122/30) 
ผูน้ําแบบเน้นบุคคล อาทิเช่น เนื0 อหาที�  8.8.8) (1/63/1-74/6) ผูน้ําแบบผสมผสาน อาทิเช่น เนื0 อหาที�  8.-.9) 
(2/63/75-154/48) สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น เกสเซทและกูบา้ (Getzels and Guba) ที�ไดแ้บ่ง
ผูน้าํออกเป็น 3 แบบ ตามลกัษณะของพฤติกรรมผูน้าํที�แสดงออกในการบริหารองคก์าร ดงักล่าวแลว้ 

อีกประการหนึ�ง ยกตวัอยา่งเช่น ผูน้าํที�มีความเชื�อในสมมติฐานธรรมชาติของมนุษยแ์บบ X อาทิ
เช่น เนื0อหาที� 8.V.5) (3/63/155-213/35) ผูน้าํที�มีความเชื�อในสมมติฐานธรรมชาติของมนุษยแ์บบ Y  อาทิเช่น 
เนื0อหาที� 8.V.85) (3/63/155-213/74) สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น แมคเกรเกอร์ (McGregor) ที�
ไดแ้บ่งผูน้าํออกเป็น 2 แบบ ดงักล่าวแลว้ 

อีกประการหนึ�ง ยกตวัอยา่งเช่น ภาวะผูน้าํแบบสนบัสนุน อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8._) (1/63/1-74/56) 
ภาวะผูน้าํแบบชี0นาํ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.85) (1/63/1-74/67) ภาวะผูน้าํแบบมุ่งความสาํเร็จของงาน อาทิเช่น  
เนื0อหาที� 8.9.V) (9/64/296-483/36)  ภาวะผูน้าํแบบมีส่วนร่วม อาทิเช่น  เนื0อหาที� 8.85.Y) (10/64/484-814/45) สม
ดว้ยทฤษฎีผูน้าํเชิงสถานการณ์ของของเฮาส์ (House) ที�จาํแนกพฤติกรรมผูน้าํออกเป็น 4 ประเภท ดงักล่าวแลว้ 

อีกประการหนึ�ง ยกตวัอยา่งเช่น ภาวะผูน้าํแบบสั�งการ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.=.Y) (7/64/123-204/38) 
ภาวะผูน้าํแบบการแนะ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.V.8-) (3/63/155-213/83) ภาวะผูน้าํแบบการให้มีส่วนร่วม อาทิเช่น 
เนื0อหาที� 8._.8) (8/64/205-295/4) ภาวะผูน้าํแบบการมอบอาํนาจ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.V.5) (3/63/155-213/35) สม
ดว้ยทศันะของนักวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น เฮอร์เซยแ์ละแบลนชาร์ดที�ได้จาํแนกภาวะผูน้าํออกเป็น 4 แบบ 
ดงักล่าวแลว้ 

นอกจากนี0 ยงัมีลกัษณะของทฤษฎีภาวะผูน้าํเชิงแลกเปลี�ยนปรากฏให้เห็นกล่าวคือ ภาวะผูน้าํเชิง
แลกเปลี�ยนแบบรุกที�เป็นปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูน้าํกบัผูต้ามในเรื�องการแลกเปลี�ยน ชนิดกนัไวดี้กวา่แก ้เช่น การให้
รางวลัหรือผลตอบแทน ผูน้าํตอ้งแสวงหาขอ้มูล ความตอ้งการของผูต้าม ตอ้งทาํงานอะไร แสดงบทบาทอยา่งไร
งานจึงสําเร็จได ้แรงจูงใจของผูต้ามจะสูงขึ0นเมื�อทั0งสองฝ่ายมีความตอ้งการที�สอดคลอ้งกนั อาทิเช่น เนื0อหาที� 
8.Y.8) (4/63/213-302/2) และภาวะผูน้าํเชิงแลกเปลี�ยนแบบรับที�เป็นการบริหารโดยการวางเฉย ใชว้ิธีการทาํงาน
แบบเดิม รักษาสภาพเดิม เมื�อมีสิ�งผิดพลาด  ผูน้าํจะเขา้ไปแกไ้ข ซึ� งมกัจะเป็นไปทางลบ  ผูต้ามอาจถูกตาํหนิ อาทิ
เช่น เนื0อหาที� 8.85.6) (10/64/484-814/57)  และทฤษฎีภาวะผูน้าํเชิงเปลี�ยนสภาพปรากฏใหเ้ห็นกล่าวคือการเปลี�ยน
สภาพของทั0งบุคคลและระบบให้ดีขึ0น  ผูน้าํขยายขอบเขตและยกระดบัความสนใจของผูต้าม ผูน้าํจะทาํให้ผูต้าม
ตระหนกัถึงความสาํคญั และยอมรับในจุดประสงคแ์ละภารกิจของกลุ่ม  ผูน้าํจะชี0ใหผู้ต้ามมองเห็นประโยชน์ส่วน
ตน  โดยมองจากประโยชน์ขององค์การหรือของกลุ่มจะทาํให้ผูต้ามเชื�อถือ ยกย่อง  ยอมรับ และภกัดีต่อผูน้ํา 
นอกจากนั0นผูต้ามยงัถูกกระตุน้ใหท้าํงานมากกวา่ปกติ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.8Y) (1/63/1-74/91) 

I) ความแตกต่างกันระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับภาวะผู้นําและองค์
ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัภาวะผู้นํา มดีงันี  

เนื0 อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที� เกี� ยวกับภาวะผู ้นํานั0 นเมื�อกล่าวโดยสรุปแล้วจะ
ประกอบดว้ย - ลกัษณะ คือ 8) ภาวะผูน้าํแบบธรรมาธิปไตย ซึ�งส่วนที�เป็นประโยชน์พึ�งประสงค ์ซึ�งอยูใ่นฝ่ายของ
พระโพธิสตัวใ์นชาดกนั0นๆ และตวัละครอื�นๆในฝ่ายธรรม  และมีขอ้ที�น่าสังเกตคือ คุณลกัษณะของผูน้าํของพระ
โพธิสตัวใ์นชาดกนั0นๆ และตวัละครอื�นๆในฝ่ายธรรมนั0นจะเป็นคุณลกัษณะที�มีอยูจ่ริงและกระทาํอยูเ่ป็นปกติใน
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ชีวติ มิใช่เกิดขึ0นเพียงชั�วครู่หรือระยะเวลาหนึ�ง หรือวา่เป็นการสร้างภาพให้เห็นจากภายนอก เมื�อพระโพธิสัตวมี์
คุณลกัษณะเช่นดังกล่าวมานี0 จึงทาํให้ประสบผลสําเร็จในด้านต่างๆ หรือมีภาวะผูน้ําแบบธรรมาธิปไตยอย่าง
แทจ้ริง และลกัษณะของผูที้�มีภาวะผูน้าํแบบธรรมธิปไตยนั0นอาจกล่าวสรุปลงไดด้้วยพระพุทธคุณ V ประการ 
ไดแ้ก่ 8) ภควา คือ เป็นผูย้ิ�งดว้ยพระมหากรุณาธิคุณ ทรงสงสารสรรพสัตวที์�ตอ้งเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในวฏัฏะ
สงสาร จึงทรงเสด็จออกจาํแนกแจกแจงแสดงธรรมสั�งสอนสรรพสัตวท์ั0งหลายตามอธัยาศยัของแต่ละบุคคลดว้ย
เทคนิคที�ไดผ้ล  -) อรหัง คือ เป็นผูย้ิ�งดว้ยพระบริสุทธิคุณ ปราศจากกิเลสเครื�องเศร้าหมองจิตต่างๆ มีความโลภ 
ความโกรธ และความหลง เป็นตน้ เป็นกลัยาณมิตร  และ V) สมัมาสมัพทุโธ คือ เป็นผูย้ิ�งดว้ยพระปัญญาธิคุณ เป็น
ผูต้รัสรู้ชอบไดด้ว้ยพระองคเ์อง ประกอบดว้ยปัญญาที�เป็นโลกิยะและโลกุตระ หรือเมื�อกล่าวอีกนยัหนึ�งแลว้อาจ
สรุปรวมลงดว้ย อตัถะ V ประการ คือ 8) อตัตตัถะ ประโยชน์ตน -) ปรัตถะ ประโยชน์ผูอื้�น และ V) อุภยตัถะ
ประโยชน์ทั0งสอง  ซึ�งพระพทุธคุณขอ้วา่ สมัมาสมัพทุโธนั0นอาจเทียบไดก้บัประโยชน์ตน ซึ� งผูน้าํควรตอ้งมีความ
เฉลียวฉลาดรอบรู้ตามความเป็นจริงอนัเป็นส่วนของทกัษะทางดา้นความคิด พระพุทธคุณขอ้วา่ อรหัง อาจเทียบ
ไดก้บัประโยชน์ผูอื้�น ซึ�งผูน้าํควรตอ้งมีความดีอนัเป็นสิ�งผกูมดัใจใหผู้อื้�นเลื�อมใสศรัทธาอยากคบหาสมาคม หรือ
เมื�อคบหาสมาคมดว้ยแลว้ไม่เกิดความเดือดร้อนมีแต่ประโยชน์สุขโดยส่วนเดียวอนัเป็นส่วนของทกัษะทางมนุษย
สัมพนัธ์ และพระพุทธคุณขอ้ว่า ภควา อาจเทียบไดก้บัประโยชน์ทั0 งสอง ซึ� งผูน้าํครั0 นมีความเฉลียวฉลาดรอบรู้
และความดีแลว้ก็ควรตอ้งมีความสามารถนาํสิ�งทั0งสองนั0นมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ทั0งแก่ตนเองและผูอื้�นไดด้ว้ยอนั
เป็นส่วนของทักษะทางด้านเทคนิค ดังนั0 นผูที้� มีภาวะผูน้ําแบบธรรมธิปไตยนั0 นอย่างน้อยจึงประกอบด้วย
คุณสมบติัหลกั V ประการ ไดแ้ก่ ความเป็นผูส้ามารถในการดาํเนินงานตามลกัษณะของงานนั0นๆ อย่างไดผ้ล 
ความเป็นผูมี้คุณธรรมหรือความเป็นคนดี  และความเป็นผูเ้ฉลียวฉลาดรอบรู้  ซึ�งหากพิจารณาต่อไปแลว้จะเห็นได้
วา่มีความสอดคลอ้งกนักบัแนะคิดของโรเบิร์ต แอล. แคทซ์ (Robert L. Katz) ที�ไดเ้สนอทกัษะทางการบริหารที�
สาํคญัไว ้V ประการ ไดแ้ก่ ทกัษะทางดา้นเทคนิค  ทกัษะดา้นมนุษย ์ และทกัษะดา้นความคิด และ -) ภาวะผูน้าํ
แบบอธรรมาธิปไตย ซึ�งเป็นส่วนที�ไม่เป็นประโยชน์ไม่พึ�งประสงค ์จดัอยูใ่นฝ่ายตรงกนัขา้มกบัพระโพธิสัตว ์เช่น 
พระเจา้ปิลยกัขราช พราหมณ์เกวฏั พราหมณ์อาลมัพายน์ หรือพราหมณ์กณัฑหาละ เป็นตน้  และลกัษณะของผูที้�มี
ภาวะผูน้าํแบบอธรรมาธิปไตยนั0นก็มีลกัษณะที�ตรงกนัขา้มกบัผูที้�มีภาวะผูน้าํแบบธรรมธิปไตยหรือขาดคุณสมบติั
ใดคุณสมบติัหนึ�งไปโดยเฉพาะความเป็นผูมี้คุณธรรมหรือความเป็นคนดี  

เนื0อหาของมหานิบาตชาดกนั0นจะมุ่งกล่าวถึงภาวะผูน้าํแบบธรรมาธิปไตย ซึ� งเป็นจุดมุ่งหมายหลกั
ของมหานิบาตชาดกที�พระพทุธองคไ์ดต้รัสแสดงเพื�อตอ้งการใหผู้ฟั้งนั0นไดมี้ศีลธรรมประจาํชีวติ พิจารณาเห็นได้
จากพฤติกรรมของพระโพธิสัตว์ในชาดกนั0 นๆ และตัวละครอื�นๆ ในฝ่ายธรรม ซึ� งลักษณะภาวะผูน้ําแบบ
ธรรมาธิปไตยนี0อาจจะแทรกอยูใ่นภาวะผูน้าํแบบอื�นๆ เช่น ภาวะผูน้าํแบบอตัตาธิปไตย หรือประชาธิปไตย เป็น
ภาวะผูน้าํที�ทาํประโยชน์ให้เกิดขึ0นอยา่งย ั�งยืน และรอบดา้น ทั0งแก่ตนเอง ผูอื้�น คน สัตว ์สังคม หรือสิ�งแวดลอ้ม 
ยกตวัอย่างเช่น ในเตมิยชาดกที�พระเตมิยกุมารไดเ้สด็จออกผนวชและมีคนบวชตามเป็นจาํนวนมากก่อเกิดเป็น
สมาคมใหญ่ ทั0งคน สตัวแ์ละสิ�งแวดลอ้มต่างไม่เบียดเบียนกนัและกนัอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุข สุขทั0งกายและทั0งใจ 
ใชส้ติปัญญาที�คู่กบัธรรมในการดาํเนินชีวิต มุ่งให้คนมีความฉลาดรู้ที�ประกอบดว้ยการประพฤติธรรมไปดว้ย ดงั
คาํวา่ วชิชาจรณสมัปันโน มีธรรมคือคุณงามความดีเป็นตวัคอยกระตุน้ใหเ้กิดความสาํเร็จตามเป้าหมายที�วางไว ้ซึ�ง
องคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํนั0นก็มีการกล่าวถึงเรื�องศีลธรรมจริยธรรมอยูบ่า้งแต่อาจจะไม่ครอบคลุม
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ทั0งหมด ยกตวัอยา่งเช่น ทฤษฎีเชิงคุณลกัษณะ (Trait theory) พิจารณาไดจ้ากทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย เช่น 
เครทอน (Kreitton) มุสซาเอซิ  (Musaazi ) ทิมมแ์ละปีเตอร์สัน (Timm and Peterson) และเดสเลอร์ ( Dessler ) 
เป็นตน้ แต่อยา่งไรก็ตามยงัมีอยูห่ลายแนวคิดทฤษฏีดว้ยกนัที�มุ่งกล่าวถึงแต่การที�จะใหง้านนั0นสาํเร็จตามเป้าหมาย 
หรือมุ่งให้คนมีความฉลาดในงานที�ทาํเพื�อที�จะบรรลุเป้าหมายตามที�วางไว ้ซึ� งในความสําเร็จหรือความฉลาด
ดังกล่าวนั0นอาจไม่ประกอบด้วยธรรมที�เรียกว่า ธรรมาธิปไตย เป็นการใช้กิเลสเช่น รางวลัวตัถุสิ�งของหรือ
เกียรติยศชื�อเสียงเป็นตน้เป็นตวัคอยกระตุน้ใหเ้กิดความสาํเร็จตามที�ตอ้งการ เป็นความสาํเร็จที�แฝงดว้ยดวามเห็น
แก่ตัวเห็นแก่ได้ เปรียบได้กับการทําบุญเพื�อหวงัผลตอบแทนจึงไม่มีอานิสงส์หรือได้รับอานิสงส์น้อย ไม่
ก่อให้เกิดความสุขทั0งแก่ตนเอง ผูอื้�น คน สัตว ์สังคม หรือสิ�งแวดลอ้มอยา่งย ั�งยืน เพราะเป็นสามิสสุข คือสุขอิง
อามิส ดงักล่าวแลว้ 

อีกประการหนึ� งเกี�ยวกับการใช้คาํเรียกภาวะผูน้ําก็มีความแตกต่างกันอย่างคนละความหมาย 
พิจารณาไดจ้ากทศันะของเบลคและมูตนั (Blake and Mouton) ที�ไดจ้าํแนกภาวะผูน้าํออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได ้Z 
ประเภท ซึ�งในบรรดาทั0ง Z ประเภทนั0นมีประเภทหนึ�งที�เบลคและมูตนั (Blake and Mouton) ใชค้าํมาบญัญติัเรียก
คือ ประเภทที� Z (Z,Z) วา่ “ผูน้าํที�เดินสายกลาง (Middle of the Road Management)" นั0นจะมีความหมายไม่
เหมือนกนักบัเนื0อหาของมหานิบาตชาดกหรือเนื0อหาของพระพทุธศาสนา ซึ�งผูศึ้กษานั0นจาํตอ้งใหค้วามสาํคญัและ
ทาํความเขา้ใจใหถู้กตอ้ง เพราะอาจทาํใหค้ลาดเคลื�อนนาํมาปะปนจนทาํใหเ้ขา้ใจคาํวา่ “ทางสายกลาง” ไม่ตรงกบั
ความเป็นจริงได ้ เพราะความหมายของผูน้าํที�เดินสายกลาง (Middle of the Road Management) ตามทศันะของ
เบลคและมูตนั (Blake and Mouton) นั0นหมายเอาผูน้าํจะให้ความสนใจกบัคนและงานในระดบัปานกลาง ทาํ
ให้ผลงานสามารถเกิดขึ0 นแต่ก็ไม่มีประสิทธิภาพมากนัก และคนก็มีขวญัและกําลังใจพอสมควร ซึ� งจะไม่
ก่อให้เกิดผลที�ดีกับหน่วยงานหรือองค์การ แต่ก็มีพื0นฐานความสนใจทั0 งคนและงาน  ซึ� งหากจะให้ถูกตาม
เจตนารมณ์เบลคและมูตนั (Blake and Mouton) หรือตามลกัษณะที�แทจ้ริงแลว้ ควรจะใหเ้ปลี�ยนคาํบญัญติัเรียกใช้
ว่า “ผูน้าํที�ให้ความสนใจกับคนและงานในระดับปานกลาง หรือภาวะผูน้าํแบบปานกลาง” แต่ไม่ใช่ “ผูน้ําที�
เดินสายกลาง” เปรียบไดก้บัคนที�ขบัรถอยูบ่นถนนที�มีอยู่ - ช่องทางคือ ช่องทางไปและช่องทางกลบั (ถนนชิด
เลน) แต่คนผูนี้0ขบัรถดว้ยความประมาทอยูต่รงกลางถนนพอดียอ่มก่อให้เกิดอุบติัเหตุหรือความเสียหาย หรือเป็น
การกระทาํที�ไม่มีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดประสิทธิผลเท่าที�ควร ซึ� งทางพระพุทธศาสนาเรียกวา่ สายกลาง
แบบอญัญาณ คือ ไร้ปัญญา เพราะคาํวา่ “สายกลาง” ในทางพระพทุธศาสนานั0นไม่ไดห้มายเอาคาํวา่ กึ�งกลางแบบ
ไร้ปัญญา แต่จะถูกตอ้งดว้ยหลกัเหตุและผล เป็นหนทางสายเอกทั0งสายไม่เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ� ง เป็นไปเพื�อ
ประโยชน์ทั0ง V คือประโยชน์ปัจจุบนั ประโยชน์อนาคต และประโยชน์อยา่งยิ�งโดยส่วนเดียว เป็นการกระทาํที�มี
ประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิดประสิทธิผลอยา่งสูงสุด ประกอบดว้ยองค ์_ มีสัมมาทิฏฐิเป็นตน้ อนัเป็นหนทางที�ทาํ
ให้พระพุทธองคไ์ดต้รัสรู้เป็นอนุตรสัมมาสัมพุทธเจา้และทรงนาํมาตรัสสอนแก่ชาวโลกทั0งหลาย  หากเดินทาง
สายนี0แลว้ยอ่มจะมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวไม่มีทางสวนกลบัหรือหวนกลบัมาสู่ความเสื�อม เปรียบไดก้บัคนที�ขบั
รถอยูบ่นถนนวนัเวยส์ายใหญ่ที�ไร้อุปสรรคหรือสิ�งกีดขวางการจราจรทั0งยงัมีป้ายบอกทางหรือสัญลกัษณ์ต่างๆที�
อาํนวยความสะดวกต่อการจราจรอยา่งบริบูรณ์ และคนผูนี้0 ก็เป็นผูที้�มีความชาํนาญในการรับรถเป็นอย่างดี ไม่
ประมาท ก่อนออกเดินทางก็ตรวจเช็ครถของตนเองเป็นอยา่งดี ศึกษาสภาพภูมิประเทศเส้นทางที�จะเดินทาง ฟัง
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รายงานการจราจรและสภาพภูมิอากาศก่อนออกเดินทาง ขบัรถตามช่องทางที�ถูกตอ้งดว้ยความระมดัระวงั ไม่เสพ
สิ�งเสพยติ์ดของมึนเมา ไม่ขบัไวเกิดอตัราที�กาํหนด ขบัถูกกฏการจราจร ก็อาจถึงที�หมายโดยสวสัดิภาพไดโ้ดยง่าย  

นอกจากนี0 เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัภาวะผูน้าํนั0นยงัแสดงให้เห็นถึงการใช้
ภาวะผูน้าํตามลกัษณะของผูต้ามในลกัษณะต่างๆ ซึ� งอาจกล่าวสรุปลงดว้ยบุคคล Y จาํพวก ที�เปรียบไดก้บัดอกบวั 
Y เหล่า ไดแ้ก่ 8) อุคฆฏิตญั�ู หมายถึง ผูที้�สามารถรู้เขา้ใจไดโ้ดยเร็วพลนั  -) วิปจิตญั�ู หมายถึง ผูที้�สามารถ
เขา้ใจไดก็้ต่อเมื�ออธิบายขยายความออกไป V) เนยยะ หมายถึง ผูที้�พอจะชี0แจงแนะนาํให้รู้เขา้ใจได ้ดว้ยวิธีการ
ต่างๆ มีการสอนฝึกฝนอบรมเป็นตน้ และ Y) ปทปรมะ หมายถึง ผูที้�ชี0 แจงแนะนาํไดแ้ต่เพียงตวับทคือพยญัชนะ
ตวัอกัษร หรือถอ้ยคาํ ไม่อาจเขา้ใจอรรถหรือความหมายได้1751  เพื�อให้เหมาะสมเขา้กนัไดก้บับุคคลแต่ละจาํพวก
นั0นอีกดว้ย  ซึ�งลกัษณะดงักล่าวนี0อาจเทียบไดก้บัทฤษฎีภาวะผูน้าํตามสถานการณ์ตามทศันะของเฮอร์เซยแ์ละแบ
ลนชาร์ด (Hersey  and Blanchard ) ที�ไดแ้บ่งภาวะผูน้าํออกเป็น 4 แบบ โดยใชร้ะดบัวฒิุภาวะของผูต้ามเป็นตวั
แปรดา้นสถานการณ์ และพิจารณาระดบัวฒิุภาวะนั0นจากความสามารถในการปฏิบติังาน และความเต็มใจในการ
ปฏิบติังานของผูต้าม  ซึ�งความเหมาะสมสอดคลอ้งระหวา่งแบบภาวะผูน้าํกบัสถานการณ์ มีดงันี0  1)  ผูน้าํแบบสั�ง
การ  เนน้งานมากกวา่ความสมัพนัธ์  เหมาะกบัผูต้ามที�มีความสามารถนอ้ย และไม่เต็มใจทาํงาน 2) ผูน้าํแบบการ
แนะ  เนน้ทั0งงานและความสมัพนัธ์  เหมาะกบัผูต้ามที�มีความสามารถนอ้ย  แต่เตม็ใจในการทาํงาน 3) ผูน้าํแบบให้
มีส่วนร่วม เนน้ความสัมพนัธ์มากกว่างาน เหมาะกบัผูต้ามที�มีความสามารถ  แต่ไม่เต็มใจในการทาํงาน และ 4)  
ผูน้าํแบบการมอบอาํนาจ  ไม่เน้นทั0งงานและความสัมพนัธ์ เหมาะกบัผูต้ามที�มีความสามารถและเต็มใจทาํงาน   
และอีกนยัหนึ�งนั0นมหานิบาตชาดกยงัไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงประเภทของบุคคลอีกลกัษณะหนึ�งคือ ปมาณิก Y หมายถึง 
บุคคลที�ถือประมาณต่างๆ กนัเพื�อใชเ้ป็นเครื�องชี0วดัตดัสินใจในการที�จะยอมรับนบัถือเชื�อฟัง ไดแ้ก่ 8) รูปัปปมาณิ
กา คือ ผูถื้อเอาประมาณในรูป เห็นบุคลิกลกัษณะรูปภายนอกดีจึงเกิดความชอบใจนอ้มใจที�จะยอมรับนบัถือเชื�อ
ฟัง จาํพวกที�ยงัไม่ไดรั้บการตอบสนองในดา้นปัจจยั Y ขั0นพื0นฐานหรือที�ไม่ฉลาดทั0งไม่เต็มใจทาํงาน ผูบ้ริหารจึง
สามารถประยกุตใ์ชว้ตัถุที�เป็นรูปธรรมหรือวตัถุสิ�งของ เช่น เงินเดือน สวสัดิการ หรือปัจจยัขั0นพื0นฐาน Y เป็นตน้ 
ในการนาํหรือจูงใจ -) โฆสปัปมาณิกา คือ ผูถื้อเอาประมาณในเสียง ไดย้ินเสียงสรรเสริญคาํยกยอหรือเสียงพูดจา
ไพเราะ จึงเกิดความชอบใจน้อมใจที�จะยอมรับนบัถือเชื�อฟัง จาํพวกที�ไดรั้บการตอบสนองในปัจจยัขั0นพื0นฐาน
แลว้หรือที�ฉลาดแต่ไม่เตม็ใจทาํงานพร้อมจะไปจากองคก์ารไดทุ้กเมื�อ ผูบ้ริหารจึงประยกุตใ์ชว้ตัถุที�เป็นนามธรรม
เช่น คาํสรรเสริญ เกียรติยศ ชื�อเสียง ตาํแหน่ง เป็นตน้ในการนาํหรือจูงใจ V) ลูขบัปมาณิกา คือ ผูถื้อเอาประมาณ
ในของปอน มองเห็นสิ�งของเครื�องใชที้�เศร้าหมองไม่สุรุ่ยสุร่ายโอ่อ่าฟุ่ มเฟยพฤติกรรมที�เคร่งครัดในกฏระเบียบจึง
เกิดความชอบใจน้อมใจที�จะยอมรับนับถือเชื�อฟัง จาํพวกที�จงรักภกัดีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ� สูงตอ้งการพิสูจน์
ความสามารถและเผชิญกบังานที�ยากและทา้ทายเป็นตน้หรือที�ไม่ฉลาดขาดผลงานแต่มีความเต็มใจที�จะทาํงาน  
ผูบ้ริหารจึงประยกุตใ์ชค้วามสาํเร็จของงานในการนาํหรือจูงใจ  Y) ธมัมปัปมาณิกา คือ ผูถื้อเอาประมาณในธรรม 
พิจารณาดว้ยสติปัญญาเห็นสารธรรมการปฏิบติัที�ถูกตอ้งจึงเกิดความชอบใจน้อมใจที�จะยอมรับนับถือเชื�อฟัง  

                                                 

1751มหามกฏุราชวทิยาลยั, พระไตรปิฎกและอรรกถาแปล, เล่มที� 35 (กรุงเทพฯ:โรงพิมพม์หามกุฏ
ราชวทิยาลยั,2525), 350.    
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จาํพวกที�มีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ� สูงมีเหตุผลตอ้งการความถูกตอ้งหรือที�ทั0งฉลาดและเต็มใจที�จะทาํงานดว้ยหลกัการ
และเหตุผล  ผูบ้ริหารจึงประยกุตใ์ชเ้หตุผลความถูกตอ้งในการนาํหรือจูงใจ1752 

�.a มนุษยสัมพนัธ์  

')  เนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัมนุษย์สัมพนัธ์  
8.8) เนื0อหาของเตมิยชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัมนุษยส์ัมพนัธ์ปรากฏอยู่ = เนื0อหาไดแ้ก่ 8.8.8) 

เนื0อหาที�นางเทพธิดาผูเ้คยเป็นมารดาของพระเตมิยกุมารครั0 นไดเ้ห็นพระเตมิยกุมารทรงเกิดความไม่สบายพระ
หฤทยัดว้ยกาํลงัคิดหาวธีิการที�จะพน้จากราชสมบติัก็มีใจเมตตากรุณา มีความเป็นกลัยาณมิตรแสดงตนแลว้ทาํการ
ปลอบโยนและแนะนาํถึงวธีิการที�จะทาํใหพ้น้จากราชสมบติั (1/63/1-74/V-) 8.8.-) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชครั0 น
ทรงทราบวา่พระเตมิยกมุารทรงตอ้งการจะประดบัพระองค ์ทรงเป็นผูป้ระสงคจ์ะใหผู้อื้�นไดดี้จึงทรงไดส้นบัสนุน
ประทานความช่วยเหลือดว้ยการตรัสสั�งใหพ้ระวสิสุกรรมเทพบุตรไปประดบัพระเตมิยกุมารดว้ยอาภรณ์ทั0งที�เป็น
ของมนุษยแ์ละของทิพย(์1/63/1-74/V-) 8.8.V) เนื0อหาที�พระเตมิยกุมารครั0 นถูกพระวิสสุกรรมเทพบุตรนั0นประดบั
ดว้ยเครื�องอลงัการทั0งปวงแลว้ก็ไดเ้ขา้ไปหานายสุนันทสารถีแลว้กล่าวทกัทา้ยดว้ยวาจาที�ไพเราะ ครั0 นถูกนาย
สุนนัทสารถีถามก็ตรัสบอกตามความเป็นจริง ทรงปฏิบติัตนเป็นกลัยาณมิตร ทรงแสดงธรรมแก่นายสุนนัทสารถี
ให้เลื�อมใส โดยนัยเป็นตน้ว่า บุคคลนั�งหรือนอนที�ร่มเงาของตน้ไมใ้ดไม่พึงหักรานกิ�งของตน้ไมน้ั0น เพราะผู ้
ประทุษร้ายมิตรเป็นคนลามก  พระราชาเป็นเหมือนตน้ไม ้ เราเป็นเหมือนกิ�งไม ้ตวัท่านเป็นเหมือนคนอาศยัร่มเงา 
และใหน้าํเอารถ มา้และอาภรณ์เครื�องประดบัทั0งหลายที�เป็นของพระเจา้กาสิกราชไปคืนและกราบทูลเรื�องต่างๆ
ให้พระเจา้กาสิกราชทรงรับทราบ (1/63/1-74/68) 8.8.Y) เนื0อหาที�พระนางจนัทาเทวีนั0นทรงเป็นกลัยาณมิตร มี
อธัยาศยัดี รู้จกัให้อภยั ครั0 นนายสุนนัสารถีขอพระราชทานอภยัก็ทรงไม่ถือสาเอาความกบันายสุนนัทสารถีที�ได้
กระทาํกบัพระเตมิยกุมารตามดาํรัสสั�งของพระเจา้กาสิกราชไดพ้ระราชทานอภยัให้แก่นายสุนนัทสารถี เพื�อให้
เกิดความไวว้างใจผกูไมตรีกนัไว ้(1/63/1-74/76) 8.8.Z) เนื0อหาที�ทา้วสกักเทวราชครั0นทรงทราบวา่พระเตมิยกุมาร
ทรงตอ้งการผนวช ทรงเป็นผูป้ระสงคจ์ะใหผู้อื้�นไดดี้จึงทรงไดส้นบัสนุนประทานความช่วยเหลือดว้ยการตรัสสั�ง
ใหพ้ระวสิสุกรรมเทพบุตรนั0นไปเนรมิตสถานที�พกั สถานที�ปฏิบติัธรรม และเครื�องอุปโภคบริโภคถวาย  (1/63/1-
74/_-) 8.8.6) เนื0อหาที�พระเตมิยราชฤๅษีนั0นครั0นพระเจา้กาสิกราชเสด็จมากบับริวารหมู่ใหญ่ก็ทรงตอ้นรับทาํการ
ปฏิสนัถารดว้ยวาจาที�อ่อนหวาน สิ�งของ และธรรม  (1/63/1-74/__) 8.8.=) เนื0อหาที�พระเตมิยราชฤๅษีทรงทราบวา่
พระราชาในประเทศใกล้เคียงพร้อมทั0 งบริวารหมู่ใหญ่พากันเดินทางมาพบจึงเสด็จออกไปต้อนรับทําการ
ปฏิสนัถารโดยประทบันั�งอยูใ่นอากาศแสดงธรรมแก่คนเหล่านั0น ครั0นคนเหล่านั0นเกิดความเลื�อมใสและออกบวช
ตามก็ไดส้ั�งสอนธรรมแก่คนเหล่านั0นจนบรรลุฌานอภิญญาและสมาบติัดว้ยกนัทุกคน (1/63/1-74/85V)  

8.-) เนื0อหาของมหาชนกชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับมนุษยส์ัมพนัธ์ปรากฏอยู่ _ เนื0อหาได้แก่ 
8.-.8) เนื0อหาที�อมาตยค์นสนิทของพระเจา้อริฏฐชนกนั0นขาดมนุษยสมัพนัธ์ที�ดี เป็นผูอิ้จฉาริษยาผูอื้�น ไม่ประสงค์
จะให้ผูอื้�นไดดี้ ขดัแยง้ผลประโยชน์กบัพระโปลชนกจึงไดก้ราบทูลความเท็จแด่พระเจา้อริฏฐชนก เป็นเหตุให้
พระโปลชนกถูกจบัขงัในเรือนจาํ (2/63/75-154/4) 8.-.-) เนื0อหาที�พระโปลชนกครั0นทาํการหลบหนีออกจากที�คุม
ขงัไปไดก็้ทาํการซ่องสุมรวบรวมกาํลงัคนเพื�อกลบัมาชิงพระราชสมบติัจากพระเชษฐา คนทั0งหลายทั0งที�เคยเป็น
และไม่เคยเป็นบริวารพอทราบข่าวดงักล่าวก็พากนัขนเสบียงและอาวธุยทุโธปกรณ์เขา้ร่วมดว้ยเป็นอนัมาก แสดง
                                                 

1752เรื�องเดียวกนั, 210-212.    
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ถึงความมีมนุษยสมัพนัธ์ที�ดีของพระโปลชนกจึงทาํใหผู้ค้นนิยมชมชอบ (2/63/75-154/9) 8.-.V) เนื0อหาที�ทา้วสักก
เทวราชครั0นทรงทราบวา่พระเทวผีูเ้ป็นอคัรมเหสีของพระเจา้อริฏฐชนกทรงตอ้งการจะเสด็จไปยงันครกาลจมัปา
กะ ทรงเป็นผูป้ระสงคจ์ะใหผู้อื้�นไดดี้จึงทรงไดส้นบัสนุนประทานความช่วยเหลือดว้ยการแปลงเพศเป็นพราหมณ์
ขบัเกวยีนไปส่งถึงนครกาลจมัปากะ (2/63/75-154/14) 8.-.Y) เนื0อหาที�อุทิจจพราหมณ์มหาศาลครั0 นเห็นพระเทวีผู ้
ทรงครรภ์ก็เขา้ไปทกัทายสนทนาปราศรัยจนทราบเรื�องราว ก็เกิดความเมตตากรุณา ไดท้าํตนเป็นกลัยาณมิตร 
ปรารถนาให้ผูอื้�นพน้จากทุกขแ์ละถึงสุขหรือให้ผูอื้�นไดดี้ จึงไดต้ั0งพระเทวีไวใ้นตาํแหน่งน้องสาวทาํการเลี0 ยงดู
อยา่งเป็นสุข (2/63/75-154/16) 8.-.Z) เนื0อหาที�พระมหาชนกครั0นทรงครองราชยแ์ลว้ก็ทรงโปรดให้สร้างโรงทาน
ถึง 6 แห่ง แลว้ทรงบริจาคทานทุกๆ วนั ซึ�งเป็นการสร้างมนุษยสัมพนัธ์กบัชาวกรุงมิถิลาทั0งหลาย ตามพุทธภาษิต
วา่ “ทะทงั ปิโย โหติ ภะชนัติ นงั พหู ผูใ้ห้ยอ่มเป็นที�รัก คนหมู่มากยอ่มคบเขา” เป็นตน้ (2/63/75-154/46) 8.-.6) 
เนื0อหาที�ชาวกรุงมิถิลาทั0งหลายครั0 นไดท้ราบว่าพระมหาชนกเป็นพระโอรสของพระเจา้อริฏฐชนก ทั0 งยงัเป็น
บณัฑิตฉลาดรอบรู้ ต่างก็เอิกเกริกกันไปทั�วเมืองเพื�อตอ้งการจะเห็นและรู้จกัพระมหาชนก จึงพากนันาํเครื�อง
บรรณาการต่างๆมาทูลเกลา้ถวาย ทาํการสกัการะพระมหาชนกดว้ยเครื�องอบธูปและของหอมเป็นตน้ จดัมหรสพ
ใหญ่ขึ0นในพระนครเฉลิมฉลองกนัโดยประการต่างๆ  (2/63/75-154/49) 8.-.=) เนื0อหาที�พระมหาชนกครั0 นนาย
อุทยานบาลนั0นปฏิบติัหนา้ที�โดยไม่บกพร่องนาํไมด้อกไมป้ระดบัและผลไมท้ั0งหลายมาถวายก็ทรงทาํการยกยอ่ง
ชมเชย ตรัสสนทนาปราศรัยดว้ยเป็นอนัดี (2/63/75-154/55) 8.-._) เนื0อหาที�พระนารทดาบสและพระมิคชินดาบ
สมีจิตเมตตากรุณาพิจารณาเห็นวา่พระมหาชนกนั0นถูกราชบริษทัติดตามอยา่งไม่ยอมลดละจึงไดไ้ปทูลแสดงธรรม
ใหท้รงสดบั ฝ่ายพระมหาชนกก็ทรงรับฟังโดยมิไดท้ะนงตวัวา่เป็นกษตัริยห์รือมีความฉลาดปราดเปรื�องเลื�องลือ
พระนามแต่ประการใด ทรงคบหากบักลัยาณมิตรนักปราชญร์าชบณัฑิตเพื�อความกา้วหนา้ในสิ�งที�พระองค์ทรง
กระทาํอยูน่ั�นเอง (2/63/75-154/84)  

8.V) เนื0อหาของสุวรรณสามชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัมนุษยส์ัมพนัธ์ปรากฏอยู ่_  เนื0อหาไดแ้ก่ 
8.V.8) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชครั0 นทรงทราบวา่ทุกุลกุมารและปาริกากุมารีตอ้งการจะบวช  ทรงเป็นผูป้ระสงค์
จะให้ผูอื้�นไดดี้จึงทรงไดส้นับสนุนประทานความช่วยเหลือด้วยการตรัสสั�งให้พระวิสสุกรรมเทพบุตรนั0นไป
เนรมิตสถานที�พกั สถานที�ปฏิบติัธรรม และเครื�องอุปโภคบริโภคถวาย  (3/63/155-213/6) 8.V.-) เนื0อหาที�ทุกุล
ดาบสและปาริกาดาปสินีทั0งสองนั0นเป็นผูมี้เมตตาจิต  เป็นกลัยาณมิตร ปรารถนาดีต่อผูอื้�น ไม่เบียดเบียนผูอื้�นให้
ได้รับความเดือดร้อน ทาํตวัเป็นแบบอย่างที� ดีของหมู่สัตวท์ั0 งหลายในป่า  บรรดาหมู่สัตว์เหล่านั0นจึงได้รับ
อานิสงส์ต่างพากนัทาํตามท่านทั0งสองไม่เบียดเบียนกนัและกนั (3/63/155-213/15) 8.V.V) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวรา
ชครั0นทรงทราบวา่จะเกิดอนัตรายแก่ทุกุลดาบสและปาริกาดาปสินีทั0งสองในอนาคตจนทาํให้ตาบอดทั0งสองขา้ง 
ทรงเป็นผูป้ระสงคจ์ะใหผู้อื้�นไดดี้จึงทรงไดส้นบัสนุนประทานความช่วยเหลือดว้ยการตรัสสั�งดว้ยการเสด็จลงไป
แนะนาํใหท่้านทั0งสองปรารถนาบุตรและใหป้าริกาดาปสินีตั0งครรภด์ว้ยเทวฤทธิ�  (3/63/155-213/20) 8.V.Y) เนื0อหา
ที�พระเจา้ปิลยกัขราชทรงปกครองบา้นเมืองโดยระบอบราชาธิบดี ดงันั0นในการที�จะให้พระสุวรรณสามรู้จกัหรือ
รู้จกักบัพระสุวรรณสามจึงนิยมการใชอ้าํนาจ ยกตนข่มท่านโดยแสดงให้เห็นถึงว่าตนเองมีอาํนาจเหนือกว่าทั0 ง
ตาํแหน่ง กาํลงั หรือศิลปะการยิงธนู ยึดตนเองเป็นใหญ่เรียกว่า อตัตาธิปไตย โดยไม่คาํนึงถึงผูอื้�นว่าจะเป็น
อยา่งไร ขาดมนุษยสมัพนัธ์ที�ดี (3/63/155-213/38) 8.V.Z) เนื0อหาที�พระสุวรรณสามแมถู้กยิงดว้ยลูกศรอาบยาพิษก็
ไม่แสดงอาการโกรธต่อพระเจา้ปิลยกัขราชผูท้าํร้าย แต่ไดก้ล่าววาจาที�ไพเราะ เพื�อจะทาํความรู้จกักบัพระเจา้ปิล
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ยกัขราช ซึ� งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นกลัยาณมิตร มีจิตเมตตาต่อผูอื้�น มีความเคารพต่อผูอื้�นทาํอะไรก็
คาํนึงถึงผูอื้�น ไม่หวั�นไหวไปตามอารมณ์โกรธ มุ่งจะใชธ้รรมเป็นใหญ่ (3/63/155-213/43) 8.V.6) เนื0อหาที�นาง
เทพธิดาพสุนธรีนั0นทราบวา่พระสุวรรณสามถูกพระเจา้ปิลยกัขราชทาํร้ายจนถึงแก่วิสัญญีภาพ แมพ้ระเจา้ปิลยกัข
ราชก็ทรงไดรั้บความทุกขโ์ทมนสัเป็นกาํลงั เป็นผูป้ระสงคจ์ะให้ผูอื้�นไดดี้จึงไดส้นบัสนุนให้ความช่วยเหลือดว้ย
การไปแนะนาํใหพ้ระเจา้ปิลยกัขราชทรงปฏิบติัในสิ�งที�ถูกตอ้ง (3/63/155-213/60) 8.V.=) เนื0อหาที�พระเจา้ปิลยกัข
ราชเมื�อจะทาํความรู้จกักบัพระทุกูลดาบสและพระปาริกากุมารีทั0งสองก็ทรงอา้งตาํแหน่งอาํนาจหนา้ที�และความ
เก่งกาจของตนเอง ยกตนเองนั0นใหเ้หนือกวา่ผูอื้�น ส่วนพระทุกลูดาบสและพระปาริกากุมารีทั0งสองนั0นเมื�อทาํการ
ปฏิสันถารกบัพระเจา้ปิลยกัขราชก็ทาํดว้ยมธุรวาจาและสิ�งของเท่าที�มีอยู ่ให้ความสาํคญักบัผูอื้�นเสมอกนักบัตน 
(3/63/155-213/69) 8.V._) เนื0อหาที�พระสุวรรณสามเป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ที�ดี ครั0 นกลบัคืนเป็นปกติแลว้ก็มีจิต
เมตตาก็ไม่ผูกอาฆาตพระเจา้ปิลยกัขราชที�ทาํร้ายตนเองแลว้ซํ0 ายงักล่าวถวายการตอ้นรับและแสดงธรรมที�เป็น
ประโยชน์ต่อพระเจา้ปิลยกัขราชและชาวเมืองที�พระเจา้ปิลยกัขราชทรงปกครองให้ทรงสดบัอีกดว้ย (3/63/155-
213/81)  

8.Y) เนื0อหาของเนมิราชชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัมนุษยส์ัมพนัธ์ปรากฏอยู ่= เนื0อหาไดแ้ก่ 8.Y.8) 
เนื0อหาที�พระเนมิราชครั0นทรงครองราชยแ์ลว้ก็ทรงโปรดใหส้ร้างโรงทานถึง Z แห่ง และทรงบริจาคทานทุกๆ วนั 
วนัละ Z55,555 กหาปณะ ซึ�งเป็นการสร้างมนุษยสัมพนัธ์กบัชาวกรุงมิถิลาทั0งหลาย ตามพุทธภาษิตวา่ “ทะทงั มิต
ตานิ คนัถะติ ผูใ้หย้อ่มผกูมิตรไวไ้ด”้ เป็นตน้ ทรงประพฤติตนเป็นแบบอยา่งที�ดีมีศีลธรรมดาํรงอยูใ่นศีล Z และศีล 
_ เป็นกัลยาณมิตร ทรงแนะนําชักชวนมหาชนให้ทาํบุญมีทานเป็นตน้แต่ให้เวน้จากบาปทั0 งหลาย (4/63/213-
302/16) 8.Y.-) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชครั0 นทรงทราบว่าพระเนมิราชทรงเกิดความกงัขาเกี�ยวกบัวิธีการทาํบุญ 
ทรงเป็นผูป้ระสงคจ์ะใหผู้อื้�นไดดี้มีพระเมตตากรุณา จึงไดใ้หค้วามสนบัสนุนช่วยเหลือดว้ยการเสด็จลงมาตรัสแก้
ความกงัขานั0น (4/63/213-302/20) 8.Y.V) เนื0อหาที�ปุโรหิตของพระราชาผูเ้ป็นอดีตชาติของทา้วสกักเทวราชครั0นได้
บรรลุคุณพิเศษกล่าวคืออภิญญาและสมาบติัแลว้ก็หวนระลึกถึงคาํปฏิญญาที�ให้ไวแ้ก่พระราชา มีจิตใจเมตตา
กรุณาปรารถนาให้ผูอื้�นไดดี้ ตอ้งการจะอนุเคราะห์พระราชา จึงไดก้ลบัไปโปรดและอาํนวยความสะดวกให้แก่
พระราชาในการอุปถมัภบ์าํรุงเหล่าพระดาบสประมาณหมื�นรูปตลอดระยะเวลาถึงหนึ�งหมื�นปี (4/63/213-302/29) 
8.Y.Y) เนื0อหาที�เหล่าทวยเทพผูบ้งัเกิดในเทวโลกมีความประสงคจ์ะพบพระเนมิราชจึงไดทู้ลขอใหท้า้วสกักเทวราช
ไดอ้ญัเชิญมายงัเทวโลก ทา้วสักกเทวราชจึงไดต้รัสสั�งให้มาตลีเทพบุตรไปดาํเนินการ ฝ่ายมาตลีเทพบุตรครั0 น
ไดรั้บหน้าที�แลว้ก็ไดต้ระเตรียมรถและมุ่งตรงไปยงักรุงมิถิลาเขา้ไปเฝ้าพระเนมิราชทูลอญัเชิญดว้ยถอ้ยคาํอนั
ไพเราะ เป็นกลัยาณมิตรไดน้าํพระเนมิราชเสด็จเที�ยวเยี�ยมชมนรกและสวรรคพ์ร้อมทั0งทูลตอบคาํถามของพระเนมิ
ราชให้ไดรั้บความรู้ต่างๆ (4/63/213-302/35) 8.Y.Z) เนื0อหาที�เหล่าทวยเทพครั0 นพระเนมิราชเสด็จมาเทวสภาแลว้
ต่างก็พากนัชื�มชมยนิดีทาํการตอ้นรับ และร่วมกนัฟังธรรมจากพระเนมิราชโดยเคารพในธรรม (4/63/213-302/48) 
8.Y.6) เนื0อหาที�พระเนมิราชไดท้รงเป็นผูมี้ความปรารถนาดีต่อผูอื้�น มีจิตเมตตากรุณา ตรัสแสดงธรรมแก่เหล่าทวย
เทพตลอด = วนั ครั0 นจะเสด็จกลบัก็พรรณนาคุณทาํการชมเชยมาตลีเทพบุตรผูแ้สดงนรกและสวรรคน์าํพระองค์
เดินทางมายงัเทวสภาโดยประการต่างๆ (4/63/213-302/51) 8.Y.=) เนื0อหาที�ชาวกรุงมิถิลาทั0 งหลายได้ทาํการ
ตอ้นรับพระเนมิราชผูเ้สด็จกลบัจากเทวโลก ฝ่ายพระเนมิราชก็ทรงเป็นผูมี้ความปรารถนาดีต่อผูอื้�น มีจิตเมตตา
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กรุณา ตรัสชี0 แนะคนทั0งหลายเพื�อไปบังเกิดในสวรรค์ตามที�พระองค์ได้ทรงทอดพระเนตรมาแลว้ (4/63/213-
302/55) 

8.Z) เนื0อหาของมโหสถชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับมนุษยส์ัมพนัธ์ปรากฏอยู่ 89  เนื0อหาได้แก่ 
8.Z.8) เนื0อหาที�ทา้วสกักเทวราชครั0นทรงทราบวา่พระมโหสถนั0นไดค้ลอดจากครรภม์ารดาแลว้ เป็นผูป้ระสงคจ์ะ
ใหผู้อื้�นไดดี้จึงไดเ้สด็จนาํเอาโอสถทิพยม์าวางไวใ้นมือพระมโหสถ เพื�อให้กิตติศพัท์ชื�อเสียงของพระมโหสถนั0น
ฟุ้งขจรไป (5/63/303-568/5)  8.Z.-) เนื0อหาที�สิริวฒักเศรษฐีครั0 นไดท้ราบสรรพคุณของโอสถทิพยแ์ลว้เป็นผูมี้จิต
เมตตากรุณา ประสงคจ์ะใหผู้อื้�นไดดี้ ก็ไดใ้หน้าํเอามาฝนกบัหิดบดแลว้ละลายนํ0 าให้แก่คนที�เจ็บป่วยทั0งหลาย คน
เหล่านั0นครั0 นไดรั้บยาแลว้ความเจ็บป่วยก็พลนัสงบลงและต่างพากนัสรรเสริญอานุภาพของโอสถและคุณของ
พระมโหสถไปในที�ต่างๆ (5/63/303-568/9) 8.Z.V) เนื0อหาที�สิริวฒักเศรษฐีให้ดาํเนินการเสาะหาทารกผูเ้กิดวนั
เดียวกันกับพระมโหสถครั0 นพบแล้วก็ทาํการผูกมิตรไมตรีโดยการส่งเครื� องประดับและนางนมไปให้ทารก
เหล่านั0น เพื�อเตรียมไวเ้ป็นสหายของพระมโหสถต่อไปในอนาคต (5/63/303-568/88) 8.Z.Y) เนื0อหาที�พระมโหสถ
เป็นผูมี้ความปรารถนาดีต่อผูอื้�น มีจิตเมตตากรุณา ไดร่้วมกันกับเหล่าสหายสหชาตรวบรวมทรัพยใ์ห้ทาํการ
ก่อสร้างศาลา สวนดอกไม ้สวนผลไม ้และสระนํ0 า สาํหรับให้คนทั0งหลายไดอุ้ปโภคและบริโภค เป็นผูเ้ที�ยงธรรม
คอยช่วยเหลือวินิจฉัยคดีความต่างๆ กล่าวสอนคนทั0งหลายถึงสิ�งที�ควรทาํและสิ�งที�ควรเวน้ (5/63/303-568/19) 
8.Z.Z) เนื0อหาที�เหล่าบณัฑิตทั0งสี�มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้ขาดมนุษยสัมพนัธ์ที�ดี เป็นคนตระหนี� มกัอิจฉาริษยาต่อ
ผูอื้�น ไม่ตอ้งการให้ผูอื้�นไดดี้กว่าตน ครั0 นถูกพระเจา้วิเทหราชตรัสปรึกษาถึงการนาํพระมโหสถมารับราชการก็
กราบทูลคดัคา้น(5/63/303-568/22) 8.Z.6) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชครั0 นพระมโหสถสามารถตอบปัญหาลาไดก็้
ทรงชื�นชมยินดีกล่าวสรรเสริญแลว้ไดต้ั0 งพระมโหสถในตาํแหน่งราชบุตร และส่งเครื�องบรรณาการต่างๆ ไป
ใหแ้ก่สิริวฒักเศรษฐีและนางสุมนาเทวี รวมถึงทรงมอบรางวลัและตรัสชมเชยแก่พระมโหสถในการเฉลยปัญหา
อื�นๆ ที�เหลือ เช่น ปัญหาแกว้มณีบนลงักา เป็นตน้ (5/63/303-568/55) 8.Z.7) เนื0อหาที�สุนัขและแพะทั0งสองนั0น
ภายหลงัแต่ถูกพวกมนุษยท์าํร้ายก็ไดม้าพบปะกนัทาํการสนทนากนัจนทราบความเป็นไปของกนัและกนั ไดผู้ก
มิตรไมตรีเป็นสหายกนัและกนั และร่วมกนัวางแผนเพื�อนาํอาหารมาให้แก่กนัและกนั (5/63/303-568/73) 8.Z.8) 
เนื0อหาที�ชาวพระนครทั0งสิ0นตั0งแต่คนรักษาประตเูมืองครั0นทราบวา่พระมโหสถนั0นไดท้าํอาวาหมงคลกบันางอมรา
เทวจึีงไดจ้ดัของขวญัมาให้แก่นางอมราเทวีเป็นจาํนวนมาก  ฝ่ายนางอมราเทวีก็ไดแ้บ่งสิ�งของออกเป็นสองส่วน
คือให้นําไปเข้าพระคลังหลวงส่วนหนึ� งและเก็บไวส้ําหรับตนส่วนหนึ� ง (5/63/303-568/91) 8.Z.9) เนื0 อหาที�
พระมโหสถไดก้ราบทูลถึงความเป็นกลัยาณมิตรของตนใหพ้ระเจา้วเิทหราชทรงรับทราบและแสดงธรรมแก่พระ
เจา้วิเทหราช โดยนยัเป็นตน้วา่ บุคคลนั�งหรือนอนที�ร่มเงาของตน้ไมใ้ดไม่พึงหักรานกิ�งของตน้ไมน้ั0น เพราะผู ้
ประทุษร้ายมิตรเป็นผูช้ั�วชา้ (5/63/303-568/108) 8.Z.85) เนื0อหาที�พระมโหสถนั0นเป็นบณัฑิตอยา่งแทจ้ริงกล่าวคือ
เป็นผูที้�มีใจกวา้ง มีเมตตา รู้จกัการให้อภยั ครั0 นเหล่าบณัฑิตทั0งสี�สาํนึกผิดก็ไม่ถือสาเอาความแต่ครั0 งก่อน ไดทู้ล
ขอใหพ้ระเจา้วิเทหราชพระราชทานอภยัโทษและมอบตาํแหน่งคืนให้ดงัเดิมเพื�อช่วยกนับริหารกิจการบา้นเมือง
ต่อไป (5/63/303-568/125) 8.Z.11) เนื0อหาที�พระมโหสถไดท้าํการคบหาสมาคมสนทนาปราศยัดว้ยไมตรีจิตกบั
พวกพอ่คา้จากเมืองต่างๆ แลว้สอบถามถึงสิ�งที�พระราชาในเมืองของพอ่คา้เหล่านั0นชอบพระหฤทยั ครั0นทราบแลว้
ก็ใหค้นไปหาสิ�งเหล่านั0นไดม้าแลว้จึงส่งบริวารของตนนาํไปเป็นเครื�องบรรณาการถวายแก่พระราชานั0นๆ เพื�อขอ
สมคัรเขา้รับราชการอยูด่ว้ยและคอยส่งข่าวความเคลื�อนไหวต่างๆ ให้แก่พระมโหสถ (5/63/303-568/128) 8.Z.12) 
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เนื0อหาที�พระมโหสถครั0 นชาวกรุงมิถิลาไดร่้วมแรงร่วมใจช่วยกนัป้องกนัมิให้กองทพัของพระเจา้จุลนีพรหมทตั
เขา้ยดึเอาเมืองไดแ้ละใชก้ลอุบายขบัไล่ใหถ้อยหนีไปแลว้ ก็ไดมี้การมอบทรัพยสิ์�งของต่างๆที�กองทพัของพระเจา้
จุลนีพรหมทตัไดทิ้0งไวน้ั0นใหแ้ก่ชาวกรุงมิถิลาทั0งหลายตามลาํดบัความดีความชอบนบัตั0งแต่พระเจา้วิเทหราชเป็น
ตน้ลงมาจนชาวบา้นสามญัทั�วไป โดยเฉพาะพราหมณ์อนุเกวฏัที�มีผลงานเด่น เพื�อเป็นรางวลัแบ่งปันผลประโยชน์
และการผูกมิตรไมตรีกันและกันไว ้(5/63/303-568/187) 8.Z.13) เนื0 อหาที�พระมโหสถล่วงรู้เจตนารมณ์ที�ไม่
บริสุทธิ� ของพราหมณ์เกวฏัที�ออกอุบายแกลง้ทาํสันถวไมตรีกบักรุงมิถิลาเพื�อหวงัจะลวงพระเจา้วิเทหราชและ
ตนเองไปฆ่า ก็ไม่ตอ้งการจะทาํการปฏิสันถารและเจรจาสนทนากบัพราหมณ์เกวฏัผูเ้ป็นคนพาลจึงไดอ้อกอุบาย
ใหน้าํโคมยัสดมาทาเรือนของตนในที�ต่างๆ มีที�นั�งเป็นตน้ (5/63/303-568/197) 8.Z.14) เนื0อหาที�นกแกว้ชื�อวา่มาธู
ระครั0 นถูกพระมโหสถส่งไปสืบข่าวที�นครอุตรปัญจาละก็ได้ไปทาํความรู้จักกบันางนกสาลิกาที�พระเจ้าจุลนี
พรหมทตัทรงเลี0ยงไว ้ครั0นไดรู้้จกักนัแลว้ก็พูดเกี0 ยวให้นางนกสาลิกาหลงรักเพื�อจะลวงถามความลบัเกี�ยวกบัพระ
เจา้จุลนีพรหมทตัไปแจง้กบัพระมโหสถ (5/63/303-568/202) 8.Z.15) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชทรงทราบความ
จริงว่าถูกพราหมณ์เกวฏัลวงมาปลงพระชนม์ก็ทรงกลวัต่อมรณภยัทรงครํ� าครวญโดยประการต่างๆ เพื�อขอให้
พระมโหสถช่วยเหลือ ฝ่ายพระมโหสถก็ไดทู้ลให้ทรงระลึกถึงคาํทูลเตือนของตนเองที�ไม่ให้ทาํการคา้หาสมาคม
กับคนพาลเช่นพราหมณ์เกวฏัแต่ไม่ทรงรับฟัง จึงต้องทรงประสบสถานการณ์ดังกล่าวนี0 แล้วทําการปลอบ
ประโลมใหท้รงหายกลวัและพาเสด็จหนีออกจากภยนัตรายดงักล่าว แสดงให้เห็นถึงการคบหาสมาคมกบัคนพาล
จึงเป็นอวมงคลส่วนการคบกบับณัฑิตนั0นเป็นมงคล ตามพทุธภาษิตวา่ อะเสวนา จะ พาลานงั ปัณฑิตานญัจะ เสวะ
นา เป็นตน้ (5/63/303-568/222) 8.Z.16) เนื0อหาที�พระเจา้วเิทหราชและเสนกบณัฑิตไดก้ล่าวสรรเสริญพระมโหสถ
ผูมี้ปัญญาสามารถแกไ้ขสถานการณ์จากร้ายกลายเป็นดีไดว้า่ การคบหาสมาคมกบับณัฑิตนั0นทาํให้มีแต่ความสุข
ความเจริญโดยส่วนเดียว (5/63/303-568/229) 8.Z.17) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตันั0นภายหลงัแต่ไดต้กลงทาํ
สัญญาสันถวไมตรีกันและกันระหว่างนครอุตรปัญจาละและกรุงมิถิลาแลว้ก็ได้ตรัสชวนพระมโหสถมารับ
ราชการดว้ยแต่พระมโหสถไดทู้ลปฏิเสธโดยจะขอรับใชพ้ระเจา้วเิทหราชจนกวา่จะสิ0นพระชนม ์ฝ่ายพระเจา้จุลนี
พรหมทัตก็ทรงไม่รีบร้อนพระหฤทัย ทรงมีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกล มีความอดทน แมไ้ม่ได้พระมโหสถมา
ร่วมงานในตอนนี0 แต่ทรงทาํไมตรีผูกไวเ้พื�อเป็นประโยชน์ในวนัขา้งหนา้ (5/63/303-568/243) 8.Z.18) เนื0อหาที�
พระมโหสถได้ถือเอาเครื�องสักการะเขา้ไปหานางเภรีปริพพาชิกาเพื�อผูกไมตรีและขอความช่วยเหลือในการ
สอบถามถึงพระดาํริของพระเจา้จุลนีพรหมทตัที�มีต่อตนเอง (5/63/303-568/264) 8.Z.19) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนี
พรหมทตัทรงทราบชดัและเขา้พระหฤทยัวา่พระมโหสถนั0นไดล้ะทิ0งบา้นเมืองของตนมารับราชการกบัพระองค์
ตามคาํตรัสชวนของพระองค ์ครั0นมาแลว้ก็ไดท้าํคุณประโยชน์แก่พระองคแ์ละพระประยรูญาติ ตลอดถึงบา้นเมือง 
จึงทรงยอมสละคนทั0งหลายและพระชนมข์องพระองคเ์พื�อจะรักษาชีวิตของพระมโหสถไวโ้ดยไม่ให้ถูกผีเสื0อนํ0 า
กดักิน ซึ�งจดัเป็นมนุษยสมัพนัธ์ที�ดีของพระเจา้จุลนีพรหมทตัที�มีต่อพระมโหสถ (5/63/303-568/281)  

8.6) เนื0อหาของภูริทตัชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัมนุษยส์ัมพนัธ์ปรากฏอยู ่9 เนื0อหาไดแ้ก่ 8.6.8) 
เนื0อหาที�พระโอรสของพระเจา้กรุงพาราณสีครั0 นไดพ้บกบันางนาคมาณวิกาก็ทาํการรู้จกักนัสอบถามกนัและกนั
จนทราบความทั0งปวงจึงไดต้กลงปลงใจอยูร่่วมกนัฉนัสามีภรรยาและไดบุ้ตรและธิดารวมทั0งหมดสองคน (6/64/1-
122/5) 8.6.-) เนื0อหาที�พรานไพรคนหนึ�งไดเ้ดินทางไปถึงที�ประทบัของพระโอรสของพระเจา้กรุงพาราณสี ฝ่าย
พระโอรสก็ตอ้นรับทาํการปฏิสันถารกบัพรานไพรคนนั0นและให้พกัอยู่บริเวณอาศรมบท  พรานไพรครั0 นพกัอยู่
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ชั�วระยะเวลาหนึ�งแลว้ก็ทูลลาเพื�อกลบัเขา้ไปยงักรุงพาราณสีพบครอบครัวของตน (6/64/1-122/7) 8.6.V) เนื0อหาที�
พระภูริทตัหมั�นเขา้ไปอุปัฏฐากพระบิดามารดาทุกกึ�งเดือน ครั0 นทา้วธตรฐผูพ้ระบิดาไปเฝ้าทา้วมหาราชวิรูปักขก็์
ตามพระบิดาไปดว้ย ครั0 นทา้วมหาราชวิรูปักข์ไปเฝ้าทา้วสักกเทวราชในเทวโลกก็ตามเสด็จไปเฝ้าอีก มีมนุษย
สัมพนัธ์ทาํความรู้จกัผูใ้หญ่ ทั0 งยงัมีสติปัญญาสามารถแกปั้ญหาต่างๆ ไดอ้ย่างน่าชื�นชม (6/64/1-122/35) 8.6.Y) 
เนื0อหาที�พระภูริทตัครั0 นถูกพราหมณ์เนสาทและบุตรพบก็ไดท้าํการสนทนาปราศรัยตามความเป็นจริงและไดพ้า
ไปยงันาคพิภพมอบทิพยสมบติัต่างๆให ้เพื�อผกูไมตรีของคนทั0งสองไวมิ้ใหไ้ปบอกผูอื้�นเกี�ยวกบัสถานที�จาํศีลของ
ตน และภายหลงัแต่การพาคนทั0งสองนั0นไปยงันาคพิภพก็เป็นผูไ้ม่ประมาท ไดห้มั�นเขา้ไปอุปัฏฐากพระบิดา
มารดาและแสดงธรรมถวายทุกกึ�งเดือน แต่นั0นก็ไปเยี�ยมเยยีนพราหมณ์เนสาทและบุตร สนทนาปฏิสนัถารกนัแลว้
ก็ไปยงันิเวศน์ของตน (6/64/1-122/48) 8.6.Z) เนื0อหาที�ครุฑไดถ้อนตน้ไทรในสถานที�ใกลที้�จงกรมของพระดาบส
โดยมิไดมี้เจตนา และครั0นทราบแลว้ก็เกิดความไม่สบายใจที�ทาํความเดือดร้อนให้ผูอื้�นไดแ้ปลงเพศเป็นมาณพมา
ถามถึงผลบาปกรรมที�เกิดขึ0นเมื�อทราบแลว้ก็ไดบ้อกความจริงถึงการที�ตนเป็นครุฑและไดถ้อนตน้ไทรโดยไม่
เจตนาพร้อมกบักล่าวขอขมาโทษ ฝ่ายพระดาบสเป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์อนัดี มิไดแ้สดงอารมณ์โกรธต่อครุฑผูไ้ร้
เจตนาสนทนาปราศรัยด้วยไมตรีจิตจนทาํให้ครุฑเลื�อมใสและมอบมนต์อาลมัพายน์เป็นเครื�องบูชา (6/64/1-
122/56) 8.6.6) เนื0อหาที�พราหมณ์เนสาทะนั0นเป็นคนพาลหรือปาปมิตร ขาดมนุษยสัมพนัธ์ที�ดี เป็นผูป้ระทุษร้าย
มิตร แมพ้ระภูริทตัจะทาํการผกูมิตรไมตรีดว้ยเป็นอยา่งดีแต่ก็มิไดส้าํนึกในบุญคุณหรือคาํนึงถึงความเป็นมิตรได้
พาพราหมณ์อาลมัพายน์ไปยงัสถานที�จาํศีลของพระภูริทัตเพราะเห็นแก่ได ้แมถู้กนายโสมทัตบุตรชายกล่าว
คดัคา้นก็ไม่ยอมรับฟัง ฝ่ายพระภูริทตัครั0 นมองเห็นพราหมณ์เนสาทะพาพราหมณ์อาลมัพายน์มาก็สามารถคาด
เรื�องราวต่างๆ ไดก็้มิไดก้ระทาํความโกรธในพราหมณ์ทั0งสองคงสมาทานรักษาศีลไวม้ั�น ข่มอารมณ์ร้ายของตนไว ้
ปล่อยให้พราหมณ์อาลมัพายน์จบัไปตามปรารถนา (6/64/1-122/65) 8.6.=) เนื0อหาที�พราหมณ์อาลมัพายน์เป็นผู ้
มองไม่เห็นความสาํคญัของผูอื้�น ยึดผลประโยชน์ของตนเองเป็นใหญ่ ครั0 นจบัพระภูริทตัไปแลว้ก็มิไดใ้ห้อาหาร
หรือที�พกัที�เหมาะสม ทั0งยงัลวงใหพ้ระภูริทตัทาํการแสดงต่างๆ ดว้ยอา้งวา่หากไดท้รัพยม์ากแลว้จะปล่อย แต่ครั0 น
ได้ทรัพยม์ากแลว้ก็มิได้ปล่อยกลบันาํไปแสดงในที�อื�นต่อไป (6/64/1-122/75) 8.6._) เนื0อหาที�พราหมณ์อาลมั
พายน์เป็นผูท้ะนงในมนตข์องตนเองวา่เหนือกวา่ผูอื้�น มองไม่เห็นความสาํคญัของผูอื้�น ไร้มนุษยสมัพนัธ์ที�ดี จึงได้
เที�ยวรับคาํทา้ของสุทสัสนนาคราชดว้ยการประลองพิษ สุดท้ายตอ้งกลายเป็นโรคเรื0 อนได้รับทุกขเวทนาตาม
ยถากรรม(6/64/1-122/86) 8.6.9) เนื0อหาที�พระภูริทตัครั0นถึงวนักาํหนดที�นดัหมายไวก้บัพระเจา้สาครพรหมทตัจึง
ประกาศให้เหล่าญาติมิตรและบริวารมีพระบิดาและพระมารดาเป็นตน้ไดท้ราบ เพื�อจะไปไดเ้ฝ้าพระเจา้ตาและ
พระเจ้าลุงถึงสถานที�ประทับ ครั0 นนาคบริษทัพร้อมกันแลว้ก็ได้ไปยงัสถานที�ประทับของพระเจา้ตาสนทนา
ปราศรัยปฏิสนัถารกนัและกนัพอสมควรแก่กาลแลว้ก็แยกยา้ยกนัไปกลบัที�อยูข่องตน(6/64/1-122/107) 

8.=) เนื0อหาของจนัทกุมารชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัมนุษยส์ัมพนัธ์ปรากฏอยู่  Y  เนื0อหาไดแ้ก่ 
8.=.8) เนื0อหาที�กณัฑหาลพราหมณ์เป็นผูใ้ห้ความสําคญักับตนเองโดยไม่ใส่ใจถึงความทุกข์ร้อนของผูอื้�น มี
ลกัษณะเป็นอตัตาธิปไตย ์ใชอ้าํนาจหนา้ที�ในทางที�ผิด  ขาดมนุษยสัมพนัธ์ที�ดี เป็นคนมกัโลภอิจฉาริษยาในลาภ
ของผูอื้�น ไม่ปรารถนาให้คนอื�นไดดี้ เป็นบาปมิตร (7/64/123-204/3) 8.=.-) เนื0อหาที�พระจนัทกุมารทรงเป็นผู ้
ปรารถนาดีต่อผูอื้�น เป็นกลัยาณมิตร มีความยุติธรรม มีใจกรุณาต่อผูอื้�น ยึดธรรมเป็นใหญ่ ไม่เกรงกลวัต่อฝ่าย
อธรรม ครั0 นมีผูแ้พค้ดีโกงมาขอความช่วยเหลือก็ไดใ้ห้ความช่วยเหลือทาํคดีที�ตดัสินผิดให้ถูกตอ้งจนไดรั้บการ
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สรรเสริญจากคนทั0งหลาย (7/64/123-204/5) 8.=.V) เนื0อหาที�พระเจา้เอกราชทรงเป็นผูใ้หค้วามสาํคญักบัตนเองโดย
ไม่ใส่ใจถึงความทุกข์ร้อนของผูอื้�น ทรงขาดมนุษยสัมพนัธ์ที�ดี มีลกัษณะเป็นอตัตาธิปไตย ์เป็นผูมี้ปัญญาอ่อน
ขลาดเขลา ขาดการพิจารณาตามความเป็นจริง ครั0 นถูกกัณฑหาลพราหมณ์เท็จทูลก็หลงเชื�อด้วยความงมงาย  
(7/64/123-204/21) 8.=.Y) เนื0อหาที�ทา้วสกักจอมเทพครั0นทรงสดบัเสียงครํ� าครวญของพระนางจนัทาเทวี ทรงเป็น
กลัยาณมิตร เป็นผูมี้ความปรารถนาดีต่อผูอื้�น มีจิตเมตตากรุณา จึงไดเ้สด็จลงมาประทานความช่วยเหลือทาํให้คน
และสตัวท์ั0งหลายมีพระจนัทกมุารเป็นตน้พน้จากภยนัตราย (7/64/123-204/57) 

8._) เนื0อหาของมหานารทกสัสปชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัมนุษยส์ัมพนัธ์ปรากฏอยู ่ 6  เนื0อหา
ไดแ้ก่ 8._.8) เนื0อหาที�พระเจา้องัคติราชครั0 งยงัทรงเป็นสัมมาทิฏฐิเมื�อเขา้ไปพบกบัคุณาชีวก ทรงเป็นผูมี้มนุษย
สมัพนัธ์ที�ดี ตรัสสนทนาปราศรัยดว้ยวาจาที�ไพเราะสุภาพเรียบร้อย มีไมตรีจิต ปรารถนาดีต่อผูอื้�น แมคุ้ณาชีวกก็
ไดทู้ลถามถึงการบริหารกิจการบา้นเมืองและความไม่มีโรคเป็นตน้ของพระเจา้องัคติราชด้วยไมตรีจิตเช่นกัน 
(8/64/205-295/13) 8._.-) เนื0อหาที�พระนางรุจาราชธิดาไดแ้สดงธรรมแก่พระบิดาให้เห็นถึงโทษในการคบหา
สมาคมกบัปาปมิตรและคุณในการคบหาสมาคมกบักลัยาณมิตร เพราะกลัยาณมิตรหรือผูเ้ป็นบริวารที�ดีนั0นยอ่มจะ
มีความคิดเห็นและขอ้มูลที�ดีมีประโยชน์ทั0 งแก่ผูที้�คบหาสมาคมด้วยหรือแก่องค์การหน่วยงานที�ตนเกี�ยวขอ้ง 
(8/64/205-295/36) 8._.V) เนื0อหาที�พระนารทกสัสปพรหมเป็นผูมี้พรหมวิหารธรรม มีอธัยาศยัใหญ่ดว้ยเมตตา มี
ความประสงค์ให้ผูอื้�นไดดี้ เที�ยวสอดส่องดูสรรพสัตวผ์ูป้ฏิบติัดีและปฏิบติัชั�ว เพื�อจะคอยช่วยเหลือและแนะนาํ
พรํ� าสอนให้ตั0งอยูใ่นคุณงามความดีหลีกหนีจากการประพฤติทุจริตผิดศีลธรรม ครั0 นไดเ้ห็นพระนางรุจาราชธิดา
ทาํการนมสัการเหล่าเทวดาผูบ้ริหารโลกเพื�อให้ช่วยปลดเปลื0องพระบิดาจากมิจฉาทิฏฐิจึงได้ลงไปช่วยเหลือ  
(8/64/205-295/44) 8._.Y) เนื0อหาที�พระเจา้องัคติราชแมจ้ะเป็นใหญ่กว่าคนทั0งปวงในแผ่นดินแต่เมื�อพบเขา้กับ
บรรพชิตผูเ้รืองฤทธิ� สูงกว่าตนดา้นอานุภาพและคุณธรรมก็ไดเ้สด็จลงจากราชอาสน์แสดงความอ่อนนอ้ม ตรัส
สนทนาปราศรัยดว้ยวาจาที�สุภาพเรียบร้อย (8/64/205-295/48) 8._.Z) เนื0อหาที�มหาพรหมนารทะชี0แนะให้พระเจา้
องัคติราชจงใหค้วามเคารพ บาํรุง และสมาคมกบัสมณพราหมณ์ผูท้รงศีล ใหท้รงประพฤติตนเป็นกลัยาณมิตรของ
ผูค้นรอบขา้ง ให้ดาํรงอยู่ในศีลในธรรม บาํเพ็ญบุญทานการกุศลทั0งหลาย (8/64/205-295/58) 8._.6) เนื0อหาที�
มหาพรหมนารทะชี0แนะใหพ้ระเจา้องัคติราชทาํความเห็นให้ถูกตอ้ง ดาํรงอยูใ่นศีล ไม่คบหาสมาคมกบับาปมิตร
แต่ใหค้บหาสมาคมกบับณัฑิตผูเ้ป็นกลัยาณมิตร และตั0งตนอยูใ่นความไม่ประมาท (8/64/205-295/64) 

8.9) เนื0อหาของวิธุรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัมนุษยส์ัมพนัธ์ปรากฏอยู่ 85 เนื0อหาไดแ้ก่ 8.9.8) 
เนื0อหาที�วธุิรบณัฑิตนั0นดาํรงอยูใ่นตาํแหน่งผูถ้วายอรรถธรรม เป็นผูมี้ถอ้ยคาํไพเราะ เป็นมหาธรรมกถึก ประกอบ
ไปดว้ยความรู้ความสามารถความประพฤติดี ฉลาดในการเจรจาปราศรัย แสดงธรรมอนัไพเราะแก่มหาชนดว้ย
พทุธลีลา (9/64/296-483/3) 8.9.-) เนื0อหาที�พระราชาทั0งสี�อาศยัอาํนาจของการอยูร่่วมกนัในชาติก่อนครั0 นพบกนัก็
เกิดไมตรีจิตต่อกัน ได้ตรัสสนทนาปราศรัยแลกเปลี�ยนความคิดเห็นแก่กนัและกันด้วยวาจาที�ไพเราะ คบหา
สมาคมกนัอยา่งดว้ยความเป็นกลัยาณมิตร (9/64/296-483/19) 8.9.V) เนื0อหาที�ปุณณกยกัษพ์อไดย้ินเสียงของนางอิ
รันทตีผูฟ้้อนรําขบัร้องอยูบ่นยอดบรรพตก็เกิดมีจิตปฏิพนัธ์เพราะเคยอยูร่่วมกนัมาก่อนในอดีตชาติ จึงไดเ้ขา้ไป
สนทนาปราศรัยกบันางอิรันทตีดว้ยไมตรีจิต ครั0นทราบความแลว้ก็รับอาสาที�จะไปนาํดวงหฤทยัของพระมโหสถ
มาใหน้างอิรันทตี (9/64/296-483/33) 8.9.Y) เนื0อหาที�วิธุรบณัฑิตผูมี้คติอุดมการณ์ที�สูงส่ง  มีความเพียร   มีปัญญา
เห็นอรรถธรรมอนัสุขุมไดก้ล่าวแสดงธรรมแก่พระเจา้โกรัพยราชเพื�อให้พระราชาทรงนาํไปปฏิบติัโดยประการ



 

 

1172 
 

ต่างๆ : ไม่ควรนาํหญิงแพศยามาเป็นภรรยา ไม่ควรบริโภคอาหารมีรสอร่อยแต่ผูเ้ดียว  ไม่ควรซ่องเสพถอ้ยคาํที�ให้
ติดอยูใ่นโลกไม่ใหส้วรรคแ์ละนิพพาน มีศีลสมบูรณ์ดว้ยวตัร ไม่ประมาท มีปัญญาเครื�องสอดส่องเหตุผล  มีความ
ประพฤติถ่อมตน ไม่พึงเป็นคนตระหนี�เหนียวแน่น  เป็นผูส้งบเสงี�ยม  มีวาจาน่าคบเป็นสหายอ่อนโยน เป็นผู ้
สงเคราะห์มิตร  จาํแนกแจกทาน รู้จกัจดัทาํ  พึงบาํรุงสมณพราหมณ์ดว้ยขา้วนํ0 าทุกเมื�อ เป็นผูใ้คร่ต่อธรรม  จาํทรง
อรรถธรรมที�ไดส้ดบัมาแลว้  หมั�นไต่ถาม  พึงเขา้ไปหาท่านผูมี้ศีลเป็นพหูสูตโดยเคารพ (9/64/296-483/64) 8.9.Z) 
เนื0อหาที�พระเจา้โกรัพยราชนั0นไดแ้สดงนํ0 าพระหฤทยัต่อพระมโหสถโดยจะให้ลอบฆ่าปุณณกยกัษที์�ปลอมตวัมา
นั0นเพื�อจะไดไ้ม่ตอ้งทาํตามพระดาํรัสที�ตรัสไว ้แต่พระวิธุรบณัฑิตเป็นผูมุ่้งมั�นเพื�อจะรักษาคาํสัตยไ์ดทู้ลปฏิเสธ
และแนะนาํใหท้รงดาํรงอยูใ่นธรรมรักษาสตัยอ์นัเป็นศีลธรรมอนัดีงามไว ้(9/64/296-483/90) 8.9.6) เนื0อหาที�ชาว
พระนครทั0งสิ0นครั0นทราบวา่พระวธุิรบณัฑิตจะไปกบัปุณณกยกัษ ์จึงไดพ้ากนัมาเยี�ยมและตามส่งพระวิธุรบณัฑิต
ที�หนา้พระลานหลวง ฝ่ายพระวิธุรบณัฑิตก็ไดแ้สดงธรรมแก่ชาวพระนคร พร้อมทั0งอาํลาชนทั0งหลายมีพระเจา้
โกรัพยราชเป็นตน้ (9/64/296-483/91) 8.9.7) เนื0อหาที�ปุณณกยกัษเ์ป็นผูมุ้่งใหค้วามสาํคญักบัตนเองมากเกินไปจน
ทาํความเดือดร้อนให้ผูอื้�น ถูกกิเลสครอบงาํกระทาํความทุจริตคิดจะฆ่าวิธุรบณัฑิตให้ตาย เป็นผูป้ระทุษร้ายมิตร
เพียงเพราะอยากจะไดน้างอิรันทดีมาเป็นชายา (9/64/296-483/107) 8.9._) เนื0อหาที�พระวิธุรบณัฑิตไดแ้สดงถึง
สาธุนรธรรม 4 แก่ปุณณกยกัษ ์ดงันี0 :  1) พึงเป็นผูรู้้คุณและทาํสิ�งที�เป็นประโยชน์ตอบแทนแก่ปุพพการีชน 2)ไม่
ควรปองร้ายต่อบุพพการีชนแมด้ว้ยใจ 3)ไม่ควรเป็นคนประทุษร้ายมิตร และ 4) ไม่ควรตกอยูใ่นอาํนาจหญิงผูดู้
หมิ�นสามีที�ดีของตนเอง (9/64/296-483/115) 8.9.9) เนื0อหาที�พระวิธุรบณัฑิตไดทู้ลให้ทา้ววรุณนาคราชและพระ
นางวมิลานาคราชินีไดป้ระพฤติธรรมในนาคทั0งหลายที�เป็นพระโอรส พระธิดา พระชายา พระญาติ  พระมิตรและ
ขา้ราชบริพารเหล่าอื�น ประพฤติตนเป็นกลัยาณมิตร ไม่ประทุษร้ายดว้ยกายและวาจาเป็นนิตย ์(9/64/296-483/126) 
8.9.85) เนื0อหาที�ชาวพระนครทั0งสิ0นครั0 นทราบวา่พระวิธุรบณัฑิตนั0นกลบัมาโดยสวสัดิภาพต่างก็พากนัยกผา้ขาว
โห่ร้องขึ0นดว้ยความยินดีปราโมทรยเ์ป็นอย่างยิ�ง และนาํเครื�องบรรณาการต่างๆ ไปมอบให้แก่พระวิธุรบณัฑิต 
(9/64/296-483/143)   

8.85) เนื0อหาของมหาเวสสันดรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัมนุษยส์ัมพนัธ์ปรากฏอยู่ 8=  เนื0อหา
ไดแ้ก่ 8.85.8) เนื0อหาที�พระราชาองคห์นึ�งไดส่้งสุวรรณมาลาราคา 8  แสน และแก่นจนัทน์อนัมีค่ามากมาถวายแด่
พระเจา้พนัธุมราช เพื�อเป็นการผกูสมัพนัธไมตรีต่อกนั (10/64/484-814/3) 8.85.-) เนื0อหาที�พระเวสสนัดรทรงเป็น
ผูมี้อธัยาศรัยใคร่ในทานตั0งแต่อยู่ในพระครรภ์ แมป้ระสูติออกมาแลว้เมื�อมีพระชนมาย ุY-Z ปีก็ไดพ้ระราชทาน
เครื�องประดบัแก่นางนมทั0งหลายถึง 9 ครั0 ง เมื�อมีพระชนมายไุด ้_ ปีก็ทรงดาํริที�จะบริจาคอวยัวะต่างๆ รวมถึงชีวิต
ของพระองค ์ครั0 นมีพระชนมายไุด ้86 ปีก็ทรงสําเร็จศิลปศาสตร์ทั0งปวง ทรงอภิเษกสมรสกบัพระนางมทัรี และ
ทรงไดรั้บราชสมบติัเป็นธรรมิกราชครองราชยโ์ดยธรรม บาํเพญ็ทานวตัรให้เป็นไปในโรงทานถึง 6 แห่ง ซึ� งเป็น
การสร้างมนุษยสมัพนัธ์กบัประชาชนชาวกรุงสีพีทั0งหลาย ตามพทุธภาษิตวา่ “ททมาโน ปิโย โหติ ผูใ้ห้ยอ่มเป็นที�
รัก” เป็นตน้ (10/64/484-814/36) 8.85.V) เนื0อหาที�เหล่าพระญาติของพระเวสสนัดรและพระนางมทัรีครั0 นพระนาง
มทัรีประสูติพระโอรสและพระธิดาก็ไดม้าร่วมแสดงความยนิดีและร่วมกนัขนานพระนามให้ (10/64/484-814/42) 
8.85.Y) เนื0อหาที�พระนางมทัรีไดท้รงแสดงพระองค์เป็นมิตรแท ้ ครั0 นพระเวสสันดรตรัสให้แสวงหาพระสวามี
ใหม่เพราะพระองคถู์กขบัออกจากพระราชวงั ก็ไม่ทรงทอดทิ0งพระสวามี ทรงประสงคจ์ะร่วมทุกขร่์วมสุขกบัพระ
สวามี โดยทรงยินยอมที�จะตามไปอยู่ในป่าพร้อมกับพระโอรสและพระธิดาทั0 งสองด้วย (10/64/484-814/70) 
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8.85.Z) เนื0อหาที�พระเวสสนัดรก่อนที�จะเสด็จออกเดินทางก็ไดต้รัสอาํลาพระบิดา พระมารดา เหล่าพระญาติ เหล่า
บริวาร และประชาชนทั0งหลายที�มาส่งเสด็จ โดยมีจิตเมตตากรุณา ปราศจากความโกรธหรือความอาฆาตแคน้ 
(10/64/484-814/83) 8.85.6) เนื0อหาที�พระยาเจตราชทั0ง 6 หมื�นพระองคเ์มื�อทรงรับทราบว่าพระเวสสันดรเสด็จ
ผ่านมายงัเมืองของตนเองจึงไดเ้สด็จไปตอ้นรับทาํการปฏิสันถารตรัสถามถึงเรื�องราวต่างๆ ถวายการบาํรุงพระ
เวสสันดรพร้อมทั0งพระนางมทัรีพระโอรสและพระธิดาเป็นอยา่งดี และไดร่้วมกนัทูลเชิญพระเวสสันดรให้อยู่
ครองราชยใ์นเมืองของพวกตน ครั0นพระเวสสนัดรทรงปฏิเสธและทรงยนืยนัที�จะเสด็จไปยงัเขาวงกต ก็ไดต้ามส่ง
เสด็จเป็นระยะทางครึ� งหนึ�งพร้อมทั0งมอบถวายเสบียงในการเดินทาง ทูลบอกหนทางที�จะไปยงัเขาวงกต และวาง
พรานเจตบุตรไวค้อยอารักขาที�ปากทางเขา้เขาวงกต (10/64/484-814/93) 8.85.=) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชครั0 น
ทรงทราบวา่คณะของพระเวสสนัดรเสด็จถึงเขาวงกตแลว้ ทรงเป็นผูป้ระสงคจ์ะให้ผูอื้�นไดดี้จึงทรงไดส้นบัสนุน
ประทานความช่วยเหลือดว้ยการตรัสสั�งให้พระวิสสุกรรมเทพบุตรนั0นไปเนรมิตสถานที�พกั สถานที�ปฏิบติัธรรม 
และเครื�องอุปโภคบริโภคถวาย (10/64/484-814/100) 8.85._) เนื0อหาที�ภรรยาพราหมณ์หนุ่มทั0งหลายขาดมนุษย
สัมพนัธ์ที�ดี มีจิตอิจฉาริษยาต่อนางอมิตตตาปนาที�ปรนนิบติัสามีของตนไม่บกพร่องจึงทาํการเบียดเบียนนาง
อมิตตตาปนาดว้ยการบริภาษต่างๆ นานา (3/63/155-213/107) 8.85.9) เนื0อหาที�พราหมณ์ชูชกไดก้ล่าวมุสาวาทลวง
พรานเจตบุตรวา่เป็นทูตมาจากกรุงสีพี และลวงพระอจัจุตฤาษีว่า ตนเองมาเพื�อชื�นชมบารมีของพระเวสสันดร 
ท่านทั0งสองเมื�อไดย้นิดงันั0นก็หลงเชื�อ สนทนาปราศรัยดว้ยไมตรีจิต ทาํการปฏิสนัถารตอ้นรับพราหมณ์ชูชกดว้ยที�
พกัและอาหาร และบอกหนทางไปยงัสถานที�อยูข่องพระเวสสันดร (3/63/155-213/119) 8.85.85) เนื0อหาที�พระ
เวสสันทรงมีมนุษยสัมพันธ์ที� ดีต่อทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพระราชา พราหมณ์ หรือยาจกขอทาน ครั0 นทรง
ทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์ชูชกแลว้ก็ตรัสสนทนาปราศรัยทาํการปฏิสันถารดว้ยไมตรีจิตและตรัสถามถึงเหตุ
ที�มา (3/63/155-213/129) 8.85.88) เนื0 อหาที�พราหมณ์ชูชกนั0 นขาดมนุษยสัมพันธ์ที� ดีเพียงเพื�อต้องการให้
พระกณัหาชินาและพระชาลีเดินทางไปกบัตนจึงไดท้าํการลงโทษที�โหดร้ายมีเฆี�ยนตีเป็นตน้ ซึ�งผลของพฤติกรรม
ที�ทุจริตนี0ทาํให้ไม่อาจนาํพระกุมารพระกุมารีไปยงับา้นตนเองได ้กลบัตอ้งตายเพราะความละโมบโลภมากของ
ตนเองในระหวา่งทาง (3/63/155-213/141) 8.85.8-) เนื0อหาที�พระเวสสันทรงมีมนุษยสัมพนัธ์ที�ดีต่อทุกคน ไม่วา่
จะเป็นพระราชา พราหมณ์ หรือยาจกขอทาน ครั0 นทอดพระเนตรเห็นทา้วสักกเทวราชที�แปลงเพศเป็นพราหมณ์
เพื�อมาขอพระนางมัทรีแล้วก็ตรัสสนทนาปราศรัยทําการปฏิสันถารด้วยไมตรีจิตและตรัสถามถึงเหตุที�มา 
(3/63/155-213/160) 8.85.8V) เนื0อหาที�พราหมณ์ชูชกเป็นผูต้ระหนี�ถี�เหนียวเห็นแก่ได ้เป็นผูรั้บฝ่ายเดียวโดยไม่ยอม
ให ้ครั0นไดท้รัพยส์มบติัก็ไม่รู้จกัประมาณในการบริโภคจนทาํใหถึ้งแก่ความตาย ฝ่ายพระเจา้สญชยัให้ประกาศหา
ผูเ้ป็นญาติมารับทรัพยม์รดกก็ไม่มีใครมาแจ้งความประสงค์จึงตรัสสั�งให้ขนกลบัเขา้พระคลงัดังเดิม ซึ� งเป็น
บุคลาธิษฐานแสดงใหเ้ห็นวา่ คนที�ตระหนี�ถี�เหนียวรู้จกัแต่รับไม่รู้จกัใหถึ้งแมมี้ทรัพยม์ากแต่ก็มิไดใ้ชท้รัพยน์ั0นให้
เป็นประโยชน์ ไดแ้ต่เพียงเก็บงาํไวเ้พียงผูเ้ดียว สุดทา้ยเมื�อตายแลว้ก็มิไดข้นทรัพยเ์หล่านั0นไปได ้ทั0งจะเป็นคนที�
ไร้ญาติขาดมิตรเพราะความเห็นแก่ตวัเห็นแก่ไดข้องเขาเป็นเหตุ ดงันั0นความตระหนี�ถี�เหนียวก็เป็นเหตุให้ขาด
มนุษยสมัพนัธ์ที�ดี (3/63/155-213/183) 8.85.8Y) เนื0อหาที�พระเจา้สญชยัไดน้าํขบวนไปอญัเชิญพระเวสสันดรเพื�อ
กลบัมาครองราชยที์�กรุงสีพีดงัเดิม ครั0นทั0งสองพระองคไ์ดพ้บกนัก็ทรงสนทนาปราศรัยทาํการปฏิสันถารกนัและ
กนัดว้ยไมตรีจิต ฝ่ายพระเจา้สญชยัก็ทรงยอมรับผิดและทรงขอให้พระเวสสันดรอดโทษให้พระองค ์(3/63/155-
213/189) 8.85.8Z) เนื0อหาที�พระเวสสนัดรครั0นจะเสด็จจากบรรณศาลาที�ทรงใชเ้ป็นที�ประทบับาํเพญ็บารมีมาเป็น
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เวลา 9 เดือน ก็ทรงทาํประทกัษิณบรรณศาลา V รอบ ทรงกราบดว้ยเบญจางคประดิษฐ์แลว้ทรงสถิตยย์ืนรําพึงอยู ่ 
(10/64/484-814/195) 8.85.86) เนื0อหาที�พระเวสสนัดรและพระนางมทัรีพร้อมทั0งพระโอรสและพระธิดาครั0นไดม้า
พกัอยู่ในป่าที�เขาวงกตนั0นต่างก็เจริญเมตตาจิตภาวนา บรรดาเหล่าสรรพสัตวท์ั0 งหลายต่างก็ไดรั้บอานิสงส์ไม่
เบียดเบียนกนัและกนั พากนัส่งเสียงร้องกนัอยา่งมีความสุข แต่ครั0นพระเวสสันดรและบริวารจะพากนัจากไปต่าง
ก็มีความอาลัยมาประชุมกันที�บริเวณอาศรมบทเป็นจํานวนมาก แสดงให้เห็นถึงว่าพระเวสสันดรทรงเป็น
กลัยาณมิตร มีความปรารถนาดีต่อผูอื้�นอยูเ่ป็นนิจ ทรงปราศจากจิตที�คิดเบียดเบียนผูอื้�น สรรพสตัวท์ั0งหลายจึงรับรู้
ได้และพากันประพฤติตาม (10/64/484-814/197) 8.85.8=) เนื0 อหาที�ท้าวสักกเทวราชครั0 นทรงทราบว่าพระ
เวสสันดรทรงปริวิตกถึงสิ�งของที�จะทรงใชบ้ริจาคทาน ทรงเป็นผูป้ระสงค์จะให้ผูอื้�นไดดี้จึงทรงไดส้นับสนุน
ประทานความช่วยเหลือด้วยการบันดาลให้ฝนรัตนะตกลงมาในพระนครสีพีทั0 งสิ0นสูงประมาณเท่าเข่า 
(10/64/484-814/200) 

2) ความสอดคล้องกนัระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัมนุษย์สัมพันธ์และ

องค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัมนุษย์สัมพนัธ์ มดีงันี  
มีเนื0อหาหมายรวมถึงความสัมพนัธ์เกี�ยวขอ้งกนัในทางสังคมระหว่างบุคคลกบับุคคล บุคคลกบั

กลุ่มบุคคล หรือกลุ่มบุคคลกบักลุ่มบุคคล ซึ� งจะก่อให้เกิดความเขา้ใจอนัดีต่อกนั ทาํให้การดาํเนินชีวิตร่วมกนั
เป็นไปอย่างราบรื�น หรือการทาํงานร่วมกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวตัถุประสงค์ทั0 งส่วนตวัและ
ส่วนรวม สมดว้ยความหมายของมนุษยสัมพนัธ์ตามทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย  อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.6) 
(2/63/75-154/49)  สมดว้ยความหมายของมนุษยส์ัมพนัธ์ตามทศันะของนักวิชาการทั0งหลาย  อาทิเช่น ฟลิปโป 
(Flippo) ที�ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า มนุษยสัมพนัธ์ หมายถึง การรวมคนให้ทาํงานโดยเกิดความร่วมมือ ร่วมใจ 
ประสานงานซึ�งกนัและกนั และเกิดการสร้างสรรคใ์หบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายที�กาํหนดไว ้1753 

ประกอบดว้ยแนวคิดเรื�องธรรมชาติของมนุษย ์ โดยสามารถพิจารณาเห็นไดว้่าเนื0อหาของมหา
นิบาตชาดกนั0นแสดงให้เห็นถึง 8) ความแตกต่างของแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นดา้นร่างกาย จิตใจหรือสติปัญญา 
หรืออื�นๆ  อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.=.8) (7/64/123-204/3) เนื0 อหาที�  8.=.-) (7/64/123-204/5)  -) แต่ละบุคคลนั0 น
ประกอบดว้ยลกัษณะหลายประการผสมผสานจนเป็นตวัของบุคคลนั0น อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.85.-) (10/64/484-
814/36) V) พฤติกรรมของแต่ละบุคคลมีสาเหตุ  อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.8) (1/63/1-74/V-) และ Y) การคาํนึงถึง
ศกัดิ� ศรีของความเป็นมนุษย ์ โดยเฉพาะในส่วนของพระโพธิสตัว ์อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.V.Z) (3/63/155-213/43) สม
ดว้ยทศันะของนักวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น เดวิส (Davis)  ที�ไดก้ล่าวถึงแนวคิดเรื�องธรรมชาติมนุษยเ์กี�ยวกบั
มนุษยสมัพนัธ์ไว ้Y ประการ ดงักล่าวแลว้ 

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบของการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ที�สาํคญัทั0ง 3 ประการ กล่าวคือ การเขา้ใจ
ตนเอง การเข้าใจบุคคลอื�น และการเข้าใจสิ� งแวดล้อม ซึ� งแสดงออกมาในรูปของตัวละครในชาดกนั0 นๆ 
ยกตวัอย่างเช่น พระเวสสันดรทรงเป็นผูมี้ความเขา้พระหฤทยัในตนเองมุ่งมั�นในการที�จะบริจาคทานแมก้ระทั�ง
พระชนมชี์พก็ทรงมุ่งมั�นที�จะบริจาคให้เป็นทานเพื�อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้โดยทรงไดท้าํการบริจาคสิ�ง
ต่างๆ มากมาย ครั0 นต่อมามีคนมาทูลขอชา้งปัจจยนาคพระองคก็์ทรงบริจาคไปดว้ยความยินดี แต่ถูกประชาชน
                                                 

1753Edwin  B.  Flippo, Management: A Behavioral Approach (Boston,Mass : Allyn and 
Bacon,8966), 5. 
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ชาวเมืองสีพีบางกลุ่มที�ไม่เห็นดว้ยอนัเนื�องมาจากพื0นฐานทางดา้นสติปัญญาความคิดหรือจิตใจที�แตกต่างออกไป
พากันไปกราบทูลบีบบงัคบัให้พระเจ้าสญชยันั0นขบัไล่พระองค์ไปอยู่ในป่า ทรงได้วิเคราะห์ถึงพฤติกรรมที�
พระองคไ์ดท้รงกระทาํ ความตอ้งการของประชาชนชาวเมืองสีพี และสิ�งแวดลอ้มที�ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม
ของพวกคนดงักล่าวและพระองค์เอง จากนั0นก็ทรงบริหารพระองค์เพื�อให้เขา้กบัคนและสิ�งแวดลอ้มโดยทรง
เคารพในมติของคนเหล่านั0นแต่ก็ยงัคงความเป็นพระองคเ์องไวย้นิยอมที�จะเสด็จออกจากเมืองสีพีไปประทบัอยูที่�
เขาวงกต  ครั0นประทบัอยูที่�เขาวงกตก็ทรงเป็นอยูโ่ดยผาสุกโดยมิไดเ้ดือดร้อนพระหฤทยัหรือพยาบาทอาฆาตปอง
ร้ายผูใ้ดแต่กลบัเจริญเมตตากรุณาจนถึงกบัทาํให้สรรพสัตวท์ั0 งหลายพลอยไดรั้บอานิสงส์ไปดว้ย และเมื�อมีผูไ้ป
ขอทานก็ทรงบริจาคทานตามปกติ จนในที�สุดพระเจา้สญชยัและประชาชนชาวเมืองสีพีทั0งหลายจึงไดรั้บทราบ
และเขา้ใจถึงพระหฤทยัขององคต์ามความเป็นจริงจึงพากนัยกขบวนมาทูลเชิญให้กลบัไปครองราชยด์งัเดิม อาทิ
เช่น เนื0อหาที� 8.85.-) (10/64/484-814/36) สมดว้ยทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น พรรณราย ทรัพยประภา 
ที�ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัองค์ประกอบของการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ที�สําคญัไว ้3 ประการ ไดแ้ก่ 1) การเขา้ใจ
ตนเอง 2) การเขา้ใจบุคคลอื�น และ 3) การเขา้ใจสิ�งแวดลอ้ม ดงักล่าวแลว้ 

ประกอบดว้ยการสร้างมนุษยสมัพนัธ์กบับุคคลในระดบัต่างๆ กล่าวคือ การสร้างมนุษยสมัพนัธ์กบั
ผูบ้งัคบับญัชา อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.15) (5/63/303-568/222) การสร้างมนุษยสัมพนัธ์กบัเพื�อนร่วมงาน อาทิเช่น 
เนื0อหาที� 8.Z.85) (5/63/303-568/125)  การสร้างมนุษยสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.12) 
(5/63/303-568/187) การสร้างมนุษยสัมพนัธ์กบัประชาชนทั�วไป อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.11) (5/63/303-568/128) 
สมดว้ยทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น อาคม วดัไธสงที�ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวขอ้ปฏิบติับางประการสาํหรับ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในการสร้างมนุษยสัมพนัธ์กบับุคคลไว ้โดยจาํแนกบุคคลออกเป็น Y กลุ่ม ไดแ้ก่ 8) การ
ปฏิบัติงานกับผู ้บังคับบัญชา  -) การปฏิบัติงานกับเพื�อนร่วมงานในระดับเดียวกัน  V) การปฏิบัติงานกับ
ผูใ้ต้บังคับบัญชา และ Y) การปฏิบัติตนต่อประชาชน  ดังกล่าวแล้ว อาจนํามาสรุปลงด้วยหลักธรรมใน
พระพทุธศาสนาคือ ทิศ 6 ซึ�งเป็นหลกัปฏิบติัเกี�ยวกบัผูที้�อยูร่อบขา้งตวัเรา 

ประกอบดว้ยหลกัการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ที�ดีต่างๆ ยกตวัอยา่งเช่น หลกัการสร้างมนุษยสัมพนัธ์
ของผูบ้ริหารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซึ�งแสดงออกมาในรูปของตวัละครในชาดกนั0นๆ อาจกล่าวโดยสรุป คือ การรู้จกั
ควบคุมอารมณ์ตนเอง อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.6.6) (6/64/1-122/65) การรู้จกัส่งเสริมกาํลงัใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อาทิเช่น 
เนื0อหาที� 8.Z.19) (5/63/303-568/281)  และการรู้จกัยกยอ่งและชมเชยให้บาํเหน็จรางวลัตามความชอบ อาทิเช่น 
เนื0อหาที� 8.-.=) (2/63/75-154/55) สมดว้ยทศันะของนักวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น วิจิตร อาวะกุล ที�ไดก้ล่าวถึง
หลกัการสร้างมนุษยสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสาํหรับผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชาไวด้งันี0  1) การรู้จกัควบคุม
อารมณ์ตนเอง 2) การรู้จกัส่งเสริมกาํลงัใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ 3) การรู้จกัยกยอ่งและชมเชยให้บาํเหน็จรางวลั
ตามความชอบ  ดงักล่าวแลว้ 

I) ความแตกต่างกันระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับมนุษย์สัมพันธ์และ

องค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัมนุษย์สัมพนัธ์ มดีงันี  
เนื0อหาของมหานิบาตชาดกนั0นหากกล่าวโดยรวมแลว้จดัวา่เป็นเรื�องเกี�ยวกบัมนุษยสัมพนัธ์ทั0งสิ0น

เพราะว่าเป็นเรื� องที�พระพุทธองค์ไดต้รัสไวเ้พื�อสั�งสอนมนุษยเ์รานั0นไดด้าํรงตนอยู่ในศีลธรรมอนัดี ประพฤติ
ปฏิบติัตนเป็นคนดี อยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข ซึ�งเนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัมนุษยส์ัมพนัธ์นั0น
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สามารถสรุปออกเป็น - ส่วน คือ 8) ส่วนตวัเรา กล่าวคือ การประพฤติตวัเรานั0นใหผู้ที้�มีมนุษยสัมพนัธ์ที�ดี เป็นคน
ดีมีศีลธรรม ทาํตวัเราใหเ้ป็นบณัฑิตไม่เป็นพาล  เป็นกลัยาณมิตรหรือมิตรแทข้องผูอื้�น ไม่ทาํตวัเป็นบาปมิตรหรือ
มิตรเทียมของผูอื้�น ซึ�งในทางพระพทุธศาสนาก็ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของมิตรแทห้รือมิตรเทียมไวโ้ดยประการต่างๆ 
เป็นการประพฤติในส่วนที�เราสามารถปรับปรุงแกไ้ขได ้ -) ส่วนผูอื้�น กล่าวคือ การประพฤติตวัของบุคคลอื�นที�อยู่
รอบขา้งที�มีทั0งดีและไม่ดี ในลกัษณะที�เป็นกลัยาณมิตรหรือปาปมิตร เป็นบณัฑิตหรือพาล  เป็นการประพฤติใน
ส่วนที�เราไม่สามารถปรับปรุงแกไ้ขได ้ ดงันั0นจึงจาํตอ้งรู้จกัเสพหรือคบหาสมาคมดว้ย โดยเวน้จากการคบหา
สมาคมปาปมิตรหรือมิตรเทียม แต่คบหาสมาคมกบักลัยาณมิตรหรือมิตรแท ้ กล่าวคือ การไม่คบหาคนพาลแต่คบ
บณัฑิต สมดงัพุทธดาํรัสที�ตรัสไวว้่า อเสวนา  จะ  พาลานงั ปัญฑิตานญัจะ เสวนา และมีขอ้ที�ควรทาํความเขา้ใจ
คือ คาํวา่ “บณัฑิต” นั0นในความหมายทางพระพทุธศาสนานั0นใหค้วามหมายไวห้ลายประการ อาทิเช่น ผูด้าํเนินไป
ดว้ยปัญญา ผูมี้ปัญญาเกิดพร้อมแลว้ ผูรู้้จกัประโยชน์  ซึ� งเป็นปัญญาที�มองเห็นไดว้า่สิ�งไหนเป็นประโยชน์มิใช่
ประโยชน์ สิ�งไหนทาํใหเ้กิดสุขหรือทุกข ์เป็นตน้ เมื�อมีปัญญาแลว้ก็จะดาํเนินการต่างๆดว้ยความสุจริตทั0งทางกาย 
วาจา และใจ เวน้จากทุจริตทั0งทางกาย วาจา และใจ ดงันั0นจึงอาจกล่าวไดว้า่ บณัฑิตนั0นใชเ้กณฑข์องพฤติกรรมทั0ง
ทางกาย วาจา และใจเป็นตวัชี0 วดั มิไดใ้ชเ้กณฑ์ของการศึกษาอย่างที�ใช้กนัในปัจจุบัน  ผูที้�ไร้การศึกษาหรือมี
การศึกษาที�ไม่สูงแต่หากวา่มีพฤติกรรมที�สุจริตแลว้ท่านเรียกวา่ บณัฑิตหรือกลัยาณมิตร หรือเรียกอีกอยา่งหนึ�งวา่ 
ผูมี้ปัญญาดี ควรคบหาสมาคมดว้ย แต่ในทางตรงกนัขา้มผูที้�มีการศึกษาสูงแต่หากวา่มีพฤติกรรมที�ทุจริตแลว้ท่าน
เรียกวา่เป็นพาลหรือปาปมิตร หรือเรียกอีกอยา่งหนึ�งวา่ ผูมี้ปัญญาทราม ไม่ควรคบหาสมาคมดว้ย  ซึ� งองคค์วามรู้
การบริหารเกี�ยวมนุษยส์ัมพนัธ์ที�กล่าวมาขา้งตน้ เช่นทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนยก์ลางของคาร์ล อาร์. โรเจอร์ (The 
Person-Centered Therapy of Cart R. Rogers) หรือทฤษฎีจิตบาํบดัของเกสตลัท์ (Gestalt Therapy) เป็นตน้นั0นจะ
กล่าวมุ่งเนน้ในส่วนตวัเราถึงวิธีการปฏิบติัตนต่างๆ เพื�อให้เขา้กบับุคคลรอบขา้งต่างๆได ้โดยไม่ไดก้ล่าวเนน้ถึง
บุคคลที�เรานั0นจะมีมนุษยสมัพนัธ์ดว้ยวา่ควรหรือไม่ควรอยา่งไร เพราะหากไม่มีการใหค้วามสาํคญักบัส่วนผูอื้�นที�
เราจะมีมนุษยส์ัมพนัธ์ดว้ย สักแต่วา่ตอ้งการจะเป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ที�ดีแต่เพียงอยา่งเดียว ก็อาจจะพบกบัความ
เดือดร้อนในภายหลงัได ้ซึ� งปรากฏให้เห็นดงัเช่นตวัละครในมหานิบาตชากดงักล่าว อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.15) 
(5/63/303-568/222) 

เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัมนุษยส์ัมพนัธ์นั0นไม่เพียงแต่กล่าวถึงสาเหตุที�ทาํ
ให้เกิดมนุษยสัมพนัธ์ในปัจจุบนัโดยวิธีการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ขึ0นมาเท่านั0นแต่ยงัไดก้ล่าวถึงสาเหตุที�ทาํให้เกิด
มนุษยสัมพนัธ์อนัเนื�องมาจากอดีตชาติอีกดว้ย ซึ� งมนุษยสัมพนัธ์ในทางพระพุทธศาสนานั0นเกิดดว้ยสาเหตุ -  
ประการคือ  8) การอยูร่่วมกนัมาแต่ครั0 งอดีต และ -) การสร้างขึ0นในปัจจุบนั โดยการช่วยเหลือเกื0อกูลกนัเป็นตน้ 
สมดงัพทุธภาษิตที�ตรัสไวว้า่  ปุพเพ  วะ  สันนิวาเสนะ  ปัจจุปปันนหิเตนะ  วา   เอวนัเต  ชายเต  เปมงั  อุปลงั วะ 
ยโถทะเก :ความรักความชอบพอกนันั0นเกิดจากส่วนอดีตที�เคยอยู่ร่วมคบหากนัมา และเกิดจากส่วนปัจจุบนัที�
ช่วยเหลือเกื0อกูลกนัเป็นตน้ ซึ� งเปรียบเช่นกบัดอกบวัที�ฝังรากเหงา้อยูใ่นโคลนตมครั0 นไดอ้าศยันํ0 ามาหล่อเลี0ยงจึง
เติบโตขึ0นไดฉ้ะนั0น อาทิเช่น ในวธุิรชาดก พระราชาทั0งสี� กล่าวคือ ทา้วสกักเทวราช พระยาครุฑ ทา้ววรุณนาคราช 
และพระเจา้โกรัพยราชนั0น เมื�ออดีตชาตินั0นไดเ้ป็นกุฏุมพีผูเ้ป็นสหายกนัต่างร่วมกนับาํรุงเลี0 ยงดาบสทั0งสี�  และ
ทาํบุญกุศลต่างๆ มีทานเป็นตน้ เพื�อมุ่งสมบติัที�ตนเองปรารถนา โดยคนหนึ�งปรารถนาเป็นทา้วสักกเทวราช คน
หนึ� งปรารถนาเป็นพระยาครุฑ คนหนึ� งปรารถนาเป็นพระยานาค และคนหนึ� งปรารถนาเป็นพระราชาในเมือง



 

 

1177 
 

อินทปัตต ์ครั0นจุติจากอตัตภาพของกฏุุมพีแลว้ก็ไดบ้งัเกิดเป็นอตัตภาพที�พวกตนปรารถนา และครั0นมาพบกนัเขา้ก็
เกิดมีไมตรีจิตสนิทสนมคุน้เคยกนัดว้ยอาํนาจการอยูร่่วมเป็นสหายกนัมาก่อน หรือปุณณกยกัษก์บันางอิรันทตีผู ้
เคยอยูร่่วมกนัมาก่อนครั0นไดพ้บกนัก็เกิดมีจิตปฏิพทัธ์กนัและกนั สนทนาปราศรัยกนัและกนัดว้ยไมตรีจิต ซึ� งองค์
ความรู้การบริหารเกี�ยวมนุษยส์ัมพนัธ์ที�กล่าวมาขา้งตน้นั0นอาจกล่าวไวแ้ต่เพียงการสร้างขึ0นในปัจจุบนั แต่มิไดมี้
แนวคิดทฤษฏีใดที�สามารถจะกล่าวอา้งถึงสาเหตุที�ทาํใหเ้กิดมนุษยสมัพนัธ์ในอดีดไว ้

ขอบเขตของมนุษยสมัพนัธ์ของมหานิบาตชาดกนั0นกวา้งกวา่ กล่าวคือ เนื0อหาของมหานิบาตชาดก
ในประเด็นที�เกี�ยวกับมนุษยส์ัมพนัธ์นั0นไม่เพียงแต่กล่าวถึงมนุษยสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์ับมนุษย ์แต่ยงัได้
กล่าวถึงมนุษยสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสัตวอื์�นๆ ดว้ย ซึ� งในทางพระพุทธศาสนาไดจ้าํแนกสัตวโ์ลกออกเป็น Y 
จาํพวกใหญ่ ตามวิธีการเกิด ไดแ้ก่ 8) ชลาพุชะ ประเภทเกิดในครรภ ์-) อณัฑชะ ประเภทเกิดในไข่ V) สังเสทชะ 
ประเภทเกิดในเถา้ไคล และ Y)โอปปาติกะ ประเภทผุดขึ0น ยกตวัอยา่งเช่น ในเตมิยชาดก พระเตมิยราชฤๅษีและผู ้
ออกบวชตามต่างพากนัเจริญพรหมวิหารธรรมจนสามารถบรรลุฌานยงัอภิญญาและสมาบติัให้เกิดขึ0น ใชชี้วิตอยู่
โดยธรรม มีไมตรีจิตต่อกนัและกนัตลอดจนถึงสรรพสัตวท์ั0งหลาย เหล่าสรรพสัตวท์ั0งหลายมีชา้งและมา้เป็นตน้
ต่างก็ไดรั้บอานิสงส์ทาํความเลื�อมใสให้เกิดในคนเหล่านั0นครั0 นสิ0นชีพก็ไปเกิดในเทวโลก หรือ ในสุวรรณสาม
ชาดก คนทั0งสามกล่าวคือ พระทุกลูดาบส พระปาริกาดาบสินี และพระสุวรรณสามดาบส นั0นไดพ้ากนัเจริญเมตตา
พรหมวหิารจิต เหล่าสรรพสตัวท์ั0งหลายมีกินนรและกินนรีเป็นตน้ต่างไดรั้บอานิสงส์ เกิดไมตรีจิตต่อกนัและกนั 
ไม่เบียดเบียนกนัและกนั อยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข  หรือไดก้ล่าวถึงมนุษยสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัโอปปาติกะ 
อาทิเช่น ในเตมิยชาดก นางเทพธิดาผูเ้คยเป็นมารดาของพระเตมิยกมุารในอดีตไดม้ามีมนุษยสัมพนัธ์กบัพระเตมิย
กุมาร กล่าวคือ เนื0อหาที� 8.8.8) (1/63/1-74/V-) หรือยิ�งกว่านั0นยงัได้กล่าวถึงมนุษยสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์ับ
สิ�งแวดลอ้มต่างๆ ที�อยู่รอบขา้ง เช่นตน้ไม ้ที�พกัอาศยัเป็นตน้อีกดว้ย อาทิเช่น ในเตมิยชาดก พระเตมิยกุมารได้
แสดงธรรมเกี�ยวกบัมนุษยสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัตน้ไม ้กล่าวคือ เนื0อหาที� 8.8.V) (1/63/1-74/68) ในวิธุรชาดก 
พระวิธุรบณัฑิตไดแ้สดงธรรมเกี�ยวกบัมนุษยสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัตน้ไม ้กล่าวคือ เนื0อหาที� 8.9._) (9/64/296-
483/115)  ซึ�งเนื0อหาเกี�ยวกบัการที�บุคคลไม่ควรประทุษร้ายมิตรนั0นพระวธุิรบณัฑิตก็ไดย้กมนุษยสัมพนัธ์ระหวา่ง
คนกบัตน้ไมม้ากล่าวสอนโดยนยัเป็นตน้วา่ บุคคลนั�งหรือนอนที�ร่มเงาของตน้ไมใ้ด ไม่ควรหักรานกิ�งของตน้ไม้
นั0น  เพราะผูป้ระทุษร้ายมิตรเป็นคนชั�วชา้  ในมโหสถชาดกก็เช่นกนั พระมโหสถไดแ้สดงธรรมเกี�ยวกบัมนุษย
สัมพนัธ์ระหว่างคนกบัตน้ไม ้กล่าวคือ  เนื0อหาที� 8.Z.9) (5/63/303-568/108)  และในมหาเวสสันดรชาดก พระ
เวสสันดรก็ไดแ้สดงมนุษยสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัที�พกัอาศยั กล่าวคือ เนื0อหาที� 8.85.8Z) (10/64/484-814/195) 
หรือแมใ้นหัวขอ้ธรรมอื�น ๆ ในทางพระพุทธศาสนาก็กล่าวถึงในเรื�องนี0 เช่นกนั เช่น สังเวชนียสถาน Y  กล่าวคือ 
สถานที�เกี�ยวกบัพระพุทธเจา้ที�เหล่าพุทธศาสนิกชนควรไปดูเพื�อเป็นเครื�องเตือนสติให้เกิดความไม่ประมาท เพื�อ
จะเร่งขวนขวายทาํคุณงามความดี หรือเพื�อเพิ�มพนู ปสาทะความเลื�อมใส นอ้มสักการบูชา อนัจะนาํไปสู่สุคติโลก
สวรรค ์ไดแ้ก่ 8) ชาตสถาน หมายถึง ลุมพินีวนัอนัเป็นที�ประสูติ -) อภิสัมพุทธสถาน หมายถึง ตน้อตัสัตถพฤกษ์
อนัเป็นที�ตรัสรู้ V) ธมัมจกักปัปวตัตนสถาน หมายถึง ป่าอิสิปตนมฤคทายวนัอนัเป็นที�แสดงปฐมเทศนา และ Y) 
ปรินิพพตุสถาน หมายถึง ป่าสาลวนัอนัเป็นที�เสด็จดบัขนัธปรินิพพาน ซึ� งสถานที�ทั0ง Y แห่งนี0 เป็นสถานที�ที�เหล่า
พทุธศาสนิกชนทั0งหลายมีความสัมพนัธ์ดว้ยทั0งทางดา้นร่างกาย วาจา จิตวิญญาณ หรือความคิดความเชื�อต่างๆ ก็
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อาจจดัเป็นมนุษยสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสิ�งแวดลอ้มอีกลกัษณะหนึ�ง ส่วนองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัมนุษย์
สมัพนัธ์นั0นคงจาํกดัอยูเ่พียงระหวา่งมนุษยสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยด์ว้ยกนัเองเท่านั0น 

อีกประการหนึ� ง จากขอ้ความขา้งตน้นั0นจะพิจารณาเห็นได้ว่า เนื0อหาของมหานิบาตชาดกใน
ประเด็นที�เกี�ยวกบัมนุษยส์มัพนัธ์นั0นจะมุ่งหมายใหค้วามสาํคญักบัมนุษยสัมพนัธ์ที�ประกอบดว้ยธรรม หรือการที�
จะเรียกวา่มีมนุษยสมัพนัธ์ที�ดีนั0นก็ตอ้งเป็นมนุษยสมัพนัธ์ที�ประกอบดว้ยธรรมทั0งส่วนตวัเราที�ไปทาํความสมัพนัธ์
กับผู ้อื�นและผู ้อื�นที�มาทําความสัมพันธ์กับเรา โดยธรรมที� เกี�ยวกับมนุษยสัมพันธ์ในมหานิบาตชาดกนั0 น
ประกอบดว้ยธรรมต่าง ๆ เช่น การปฏิสันถาร ความเป็นกลัยาณมิตร การคบบณัฑิตหรือกลัยาณมิตรและเวน้จาก
การคบคนพาลหรือปาปมิตร  ความเมตตากรุณา  การให้  การช่วยเหลือเกื0อกูลกัน ความอดทนอดกลั0น วาจา
สุภาษิต เป็นตน้ ซึ� งธรรมเหล่านี0 มีปรากฏอยู่ในหลกัพุทธธรรมเป็นหมวดๆ เช่น ปฏิสันถาร -  ทาน -   สุจริต V 
พรหมวิหาร Y  จกัร Y  โภควิภาค Y วุฒิธรรม Y สังคหวตัถุ Y  ฆราวาสธรรม Y   มิตรเทียม Y มิตรแท ้Y เบญจศีล
เบญจธรรมอยา่งละ Z โภคอาทิยะ Z  คารวะ 6  จริต 6  ทิศ 6  อบายมุข 6 สาราณิยธรรม 6  สปัปุริสธรรม =  กลัยาณ
มิตตธรรม = อปริหานิยธรรม =  โลกธรรม _ กศุลกรรมบถ 85 บุญกิริยาวตัถุ 85 บารมี 85 ราชธรรม 85 หรือ มงคล 
V_ เป็นตน้ ดงันั0นจึงอาจกล่าวไดว้า่การมีมนุษยสมัพนัธ์ที�ดีก็คือการปฏิบติัธรรมในทางพระพทุธศาสนานั�นเอง ซึ� ง
เป็นสิ�งที� เราสามารถจะนํามาประพฤติปฏิบัติธรรมที�ควบคู่ไปกับการทาํงานหรือการใช้ชีวิตประจาํวนัได้อยู่
ตลอดเวลา มิใช่วา่ การปฏิบติัธรรมในทางพระพทุธศาสนานั0นจะตอ้งรอใหมี้เวลาวา่งแลว้จึงไปปฏิบติัตามวดัหรือ
สถานที�ปฏิบติัธรรมอยา่งที�เขา้ใจกนั 

�.l การนิเทศ 
')  เนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัการนิเทศ    
8.8) เนื0อหาของเตมิยชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการนิเทศปรากฏอยู ่6 เนื0อหาไดแ้ก่ 8.8.8) เนื0อหาที�

ชาวกรุงพาราณสีครั0 นพระเจา้กาสิกราชไดด้าํเนินการโดยพระองค์เองแลว้ไม่อาจจะได้พระโอรส ก็ไดร่้วมกัน
กราบทูลวิธีการที�จะทาํให้ไดพ้ระโอรสแก่พระเจา้กาสิกราชจนสามารถทาํให้พระเจา้กาสิกราชไดพ้ระโอรสตาม
พระประสงค์ (1/63/1-74/6) 8.8.-) เนื0อหาที�นางเทพธิดาผูสิ้งสถิตยอ์ยู่ที�เศวตฉัตรครั0 นเห็นพระเตมิยกุมารทรง
ประสบปัญหากาํลงัคิดหาทางที�จะพน้จากพระราชสมบติัจึงไดม้ากล่าวสอนถึงวิธีการที�จะพน้จากราชสมบติัโดย
การแสดงตนเป็นคนง่อยเปลี0ย คนหนวก และคนใบ ้(1/63/1-74/31) 8.8.V) เนื0อหาที�พระเตมิยกุมารไดแ้สดงธรรม
ใหแ้ก่นายสุนนัทสารถีถึงสิ�งที�ควรทาํและสิ�งที�ควรเวน้ มีการไม่เป็นคนอกตญั�ู หรือการไม่ประทุษร้ายมิตร เป็น
ตน้ (1/63/1-74/62) 8.8.Y) เนื0อหาที�พระเตมิยราชฤๅษีไดแ้สดงธรรมใหแ้ก่พระเจา้กาสิกราชและราชบริษทัทั0งหลาย
ผูม้าเพื�อจะอญัเชิญให้เสด็จกลบัไปครองราชยไ์ดฟั้งจนเกิดความเลื�อมใสพากนัตดัสินใจออกบวชตามจนสิ0น 
(1/63/1-74/92) 8.8.Z) เนื0อหาที�พระเตมิยราชฤๅษีเป็นผูส้ามารถทราบวาระจิตของผูอื้�น ครั0นบริษทัผูที้�ออกบวชตาม
ตรึกถึงกามวติก พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตก ก็ไดป้ระทบันั�งแสดงธรรมอยูบ่นอากาศให้แก่บริษทัผูที้�ออกบวช
ตามฟังจนสามารถบรรลุคุณพิเศษกนัทุกคน (1/63/1-74/99) 8.8.6) เนื0อหาที�พระเตมิยราชฤๅษีไดแ้สดงธรรมให้แก่
เหล่าพระราชาผูอ้ยูใ่นประเทศใกลเ้คียงพร้อมทั0งราชบริษทัทั0งหลายที�ยกทพัมาเพื�อหวงัจะยึดเอาราชสมบติัจนเกิด
ความเลื�อมใสและขอออกบวชตามจนสิ0น (1/63/1-74/103)  

8.-) เนื0อหาของมหาชนกชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการนิเทศปรากฏอยู่ Z เนื0อหาไดแ้ก่ 8.-.8) 
เนื0อหาที�พระมหาชนกทรงประสบภยัอยูใ่นท่ามกลางมหาสมุทร ทรงมีกาํลงักายและกาํลงัที�เขม้แข็งเพียรพยายาม
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วา่ยนํ0 าอยูต่ลอด = วนั  ครั0 นถูกนางเทพธิดาเมขลากล่าวทดลองพระหฤทยัให้เลิกลม้ความพยายามก็ไดต้รัสแสดง
ธรรมเกี�ยวกบัความเพียรใหแ้ก่นางเทพธิดามณีเมขลาไดรั้บฟัง นางเทพธิดามณีเมขลาครั0 นฟังธรรมแลว้ก็เกิดความ
เขา้ใจในธรรมดงักล่าวและเลื�อมใสในพระมหาชนกจึงไดช่้วยนาํพาไปส่งยงัเมืองมิถิลาโดยปลอดภยั (2/63/75-
154/30) 8.-.-) เนื0อหาที�พระนารทดาบสไดท้าํการกล่าวสอนแนะนาํแก่พระมหาชนกในการดาํรงตนเป็นนกับวช
เพื�อให้ถึงเป้าหมายสูงสุด โดยกล่าวถึงอนัตรายของบรรพชิต การทาํจิตให้ยินดีในบรรพชา เป็นตน้ พร้อมทั0งให้
กาํลงัใจแก่พระมหาชนกในการที�จะบาํเพญ็สมณธรรมใหบ้รรลุผลตามเป้าหมาย (2/63/75-154/81) 8.-.V) เนื0อหาที�
พระมิคาชินดาบสไดท้าํการกล่าวสอนแนะนาํแก่พระมหาชนกในการดาํรงตนเป็นนกับวชเพื�อให้ถึงเป้าหมายสุ
งสุด โดยกล่าวถึงความไม่ประมาทเป็นตน้ พร้อมทั0งใหพ้ระมหาชนกทรงดาํเนินการเพื�อใหม้หาชนที�ติดตามมานั0น
กลบัไป (2/63/75-154/87)  8.-.Y) เนื0อหาที�พระมหาชนกไดท้รงโอวาทแก่พระนางสีวลีเพื�อให้เกิดสติปัญญา
เกี�ยวกบัการมองโลก โดยเฉพาะการอยูค่รองราชยส์มบติัวา่เป็นเหตุให้ก่ออกุศลกรรมโดยตั0งใจและไม่ตั0งใจ ให้
ความรู้ความเขา้ใจปรับเปลี�ยนเจตคติคา่นิยมเสียใหม่ (2/63/75-154/92) 8.-.Z) เนื0อหาที�พระมหาชนกไดท้รงโอวาท
พระนางสีวลีใหเ้ขา้พระหฤทยัถึงอานิสงส์ของการบรรพชา โดยยกสิ�งต่างๆ คือ กอ้นเนื0อที�สุนขัทิ0งไว ้กาํไลมือของ
นางกมุาริกา ช่างศรเลง็ลูกศร มาช่วยอธิบายขยายความใหพ้ระนางนั0นไดรั้บทราบ (2/63/75-154/94)  

8.V) เนื0อหาของสุวรรณสามชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการนิเทศปรากฏอยู ่V เนื0อหาไดแ้ก่ 8.V.8) 
เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชไดแ้จง้แก่พระทุกูลดาบสและพระปาริกาดาปสินีวา่จะเกิดอนัตรายจนทาํให้ตาบอดทั0ง
สองขา้งในอนาคต ดงันั0นจึงควรมีบุตรไวค้อยดูแล แลว้จึงแนะนาํวิธีการที�จะให้ไดบุ้ตรโดยที�ไม่ผิดต่อขอ้วตัร
ปฏิบติัของบรรพชิตให้แก่ท่านทั0งสอง (3/63/155-213/-8) 8.V.-) เนื0อหาที�นางเทพธิดาพสุนธรีครั0 นทราบวา่พระ
เจา้ปิลยกัขราชไดท้าํร้ายพระสุวรรณสามจนถึงแก่วิสัญญีภาพแลว้ทรงไดรั้บความทุกข์โทมนัสครํ� าครวญอยู่ใน
ท่ามกลางป่าไม่ทรงทราบว่าจะทรงดาํเนินการต่อไปอย่างไรให้ถูกตอ้ง  และไดใ้คร่ครวญว่า หากตนเองไม่ไป
ถวายคาํแนะนาํให้ทรงปฏิบติัก็จะทรงมีพระหฤทยัแตกสลายสิ0นพระชนมไ์ปพร้อมกบัพระสุวรรณสามและพระ
ดาบสพระดาปสินีทั0งสอง จึงไดไ้ปถวายคาํแนะนาํแก่พระเจา้ปิลยกัขราช (3/63/155-213/6V) 8.V.V) เนื0อหาที�พระ
สุวรรณสามครั0นฟื0 นคืนสติเป็นปกติแลว้ก็ไดถ้วายโอวาทแก่พระเจา้ปิลยกัขราชดว้ยธรรมจรรยาของพระราชา 85 
ประการ เพื�อนาํไปใชใ้นการบริหารปกครองบา้นเมืองของพระองค ์ใหต้ั0งอยูใ่นกศุลกรรมเวน้จากอกศุลกรรม ฝ่าย
พระเจ้าปิลยกัขราชก็ได้ทรงตั0งอยู่ในโอวาทของพระสุวรรณสาม บริหารปกครองบ้านเมืองโดยธรรม ครั0 น
สิ0นพระชนมแ์ลว้ก็ไปบงัเกิดในเทวโลก(3/63/155-213/_8)   

8.Y) เนื0อหาของเนมิราชชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการนิเทศปรากฏอยู่ Z เนื0อหาไดแ้ก่ 8.Y.8) 
เนื0อหาที�พระเจ้าเนมิราชครั0 นได้ทรงครองราชย์แลว้ก็ได้ตรัสให้สร้างโรงทาน ทรงเบญจศีลอยู่เป็นนิจ ทรง
สมาทานอุโบสถศีลทุกกึ� งเดือน ชกัชวนมหาชนให้ทาํบุญทั0 งหลายมีทานเป็นตน้ แสดงธรรมให้ทราบถึงทาง
สวรรค์และนรก มหาชนไดต้ั0งอยู่ในพระโอวาททาํบุญทั0งหลายครั0 นตายไปแลว้ก็บงัเกิดในเทวโลก (4/63/213-
302/16) 8.Y.-) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชครั0 นพระเจา้เนมิราชทรงเกิดความสงสัยในวิธีการทาํบุญว่าวิธีใดจะมี
อานิสงส์มากกวา่กนั ก็ไดเ้สด็จลงมาตรัสแนะนาํแก่พระเจา้เนมิราชถึงวิธีการที�ทาํบุญที�มีอานิสงส์มาก (4/63/213-
302/19) 8.Y.V) เนื0อหาที�มาตลีเทพบุตรได้ขบัราชรถทิพยพ์าพระเจ้าเนมิราชไปเที�ยวชมนรกภูมิเพื�อทราบถึงวิ
ปากของอกศุลกรรมต่างๆที�สัตวน์รกทั0งหลายไดก้ระทาํ (4/63/213-302/37) 8.Y.Y) เนื0อหาที�มาตลีเทพบุตรไดร้าช
รถทิพยพ์าพระเจา้เนมิราชไปเที�ยวชมเทวโลกเพื�อทราบถึงอานิสงส์ของกศุลกรรมต่างๆที�เหล่าทวยเทพทั0งหลายได้
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กระทาํ (4/63/213-302/42) 8.Y.Z) เนื0อหาที�พระเจา้เนมิราชครั0 นเสด็จกลบัมาจากเทวโลกแลว้ก็ไดต้รัสแนะนาํให้
ชาวกรุงมิถิลาทั0 งหลายได้ขวยขวายในการทําบุญทั0 งหลาย เพื�อให้ได้ทิพยสมบัติทั0 งหลายที�พระองค์ได้
ทอดพระเนตรเห็นมาแลว้ (4/63/213-302/56) 

8.Z) เนื0อหาของมโหสถชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการนิเทศปรากฏอยู่ _ เนื0อหาได้แก่ 8.Z.8) 
เนื0อหาที�พระมโหสถเมื�อไดใ้ห้นายช่างจดัสร้างศาลาแต่นายช่างนั0นมีวิธีการสร้างที�ไม่ถูกตอ้ง ก็ไดแ้นะนาํอธิบาย
พร้อมทั0งแสดงใหดู้เป็นตวัอยา่งอยา่งเป็นลาํดบัขั0นตอนถึงวธีิการที�ถูกตอ้งแก่นายช่างจนเป็นเหตุให้ศาลาสาํเร็จได้
อยา่งรวดเร็ว (5/63/303-568/14) 8.Z.-) เนื0อหาที�พระมโหสถไดท้าํการแนะนาํกล่าวสอนโจรทั0งหลายมีโจรผูข้โมย
โคเป็นใหก้ลบัตวักลบัใจเป็นคนดี ละทิ0งการประกอบอาชีพที�ทุจริต โดยนาํเอาทุกขที์�ไดรั้บในปัจจุบนัและทุกขที์�
จะเกิดในอนาคตมากล่าวแสดง แลว้จึงใหศี้ล Z แก่โจรนั0น (5/63/303-568/28) 8.Z.V) เนื0อหาที�พระมโหสถไดก้ล่าว
แสดงธรรมแก่พระเจ้าวิเทหราชถึงการที�มีปัญญาดีย่อมจะประเสริฐกว่าการมีทรัพย ์(5/63/303-568/82) 8.Z.Y) 
เนื0อหาที�เทวดาผูสิ้งสถิตยอ์ยูที่�เศวตฉตัรไดก้ล่าวแนะนาํพระเจา้วเิทหราชถึงการบริหารทรัพยากรมนุษยโ์ดยให้ใช้
คนอยา่งถูกตอ้งตามความสามารถของบุคคลนั0นๆ รวมทั0งการเปิดโอกาสให้บุคคลนั0นๆ ไดแ้สดงความสามารถ
อยา่งเต็มที� (5/63/303-568/102) 8.Z.Z) เนื0อหาที�พระมโหสถไดก้ล่าวแสดงธรรมแก่พระเจา้วิเทหราชถึงหลกัการ
ปฎิบติัของคนแต่ละจาํพวก เช่น การเป็นผูค้รองเรือนแลว้เป็นคนเกียจคร้านนั0นไม่ดีเป็นตน้ (5/63/303-568/107) 
8.Z.6) เนื0อหาที�พระมโหสถไดก้ล่าวแสดงธรรมแก่พระเจา้วเิทหราชถึงการรักษาความลบัไวไ้ม่เปิดเผยแก่ใครๆ ให้
ทราบ จนกวา่ความสาํเร็จจะบรรลุผลนั0นเป็นสิ�งที�ควรทาํ (5/63/303-568/114) 8.Z.=) เนื0อหาที�พระมโหสถไดก้ราบ
ทูลชี0แนะแก่พระเจา้วิเทหราชให้ทรงทราบถึงแผนลวงไปปลงพระชนมข์องพระเจา้จุลนีพรหมทตัและพราหมณ์
เกวฏั เพื�อมิใหเ้สด็จไปยงัพระนครอุตรปัญจาละและใหท้รงปฏิบติัในสิ�งที�ควรปฏิบติัมีการไม่ตกอยูใ่นอาํนาจของ
กิเลสเป็นตน้ แต่พระเจา้วิเทหราชถูกกิเลสครอบงาํทรงปรารถนาจะไดพ้ระนางปัญจาลจนัทีมาเป็นพระมเหสีจึง
มิไดท้รงรับฟังคาํของพระมโหสถ (5/63/303-568/201) 8.Z._) เนื0อหาที�พระมโหสถไดก้ราบทูลถวายคาํแนะนาํแก่
พระเจา้วเิทหราชถึงวธีิปฏิบติัพระองคต์่อพระนางสลากเทวเีป็นตน้ใหส้มควรแก่ฐานะ (5/63/303-568/230)   

1.6) เนื0อหาของภูริทตัชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการนิเทศปรากฏอยู ่V เนื0อหาไดแ้ก่ 8.6.8) เนื0อหา
ที�พระดาบสไดท้าํการอธิบายชี0แนะใหค้รุฑไดเ้กิดความรู้ความเขา้ใจเป็นตน้วา่ ผลกรรมยอ่มไม่มีแก่ผูที้�ไม่มีเจตนา
ในการทาํกรรม ทาํให้ครุฑมีความเบาใจและเลื�อมใสในพระดาบสไดถ้วายมนต์อาลมัพายน์เป็นเครื�องสักการะ 
(6/64/1-122/ZY) 8.6.-) เนื0อหาที�นายโสมทตัผูเ้ป็นบุตรของพรามหณ์เนสาทะไดก้ล่าวชี0แจงให้บิดามิให้ลุ่มหลงอยู่
ในลาภยศ หรือเป็นไปตามอาํนาจของกิเลส ใหย้ดึมั�นอยูใ่นศีลธรรม ไม่ประพฤติทุจริตเพียงเพราะเห็นแก่ได ้แต่พ
รามหณ์เนสาทะผูเ้ป็นบิดาก็มิไดฟั้งคาํของโสทตัผูเ้ป็นบุตร (6/64/1-122/68) 8.6.V) เนื0อหาที�พระภูริทตัไดแ้สดง
ธรรมอธิบายใหเ้หล่านาคบริษทัไดท้ราบถึงหลกัความเป็นจริงใชส้ติปัญญาพิจารณาดว้ยเหตุและผลละมิจฉาทิฏฐิ
แลว้ยดึเอาสมัมาทิฏฐิ จนสามารถทาํลายวาทะของอริฏฐนาคราชลงได ้(6/64/1-122/100)   

8.=) เนื0อหาของจนัทกุมารชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการนิเทศปรากฏอยู ่V เนื0อหาไดแ้ก่ 8.=.8) 
เนื0อหาที�พระบิดาและพระมารดาของพระเจา้เอกราชครั0 นทรงทราบวา่พระเจา้เอกราชทรงยึดเอามิจฉาทิฏฐิสั�งให้
จบัคนทั0งหลายมีพระจนัทกมุารเป็นตน้ไปฆ่าเพื�อทาํการบูชายญั จึงไดเ้สด็จเขา้ไปเฝ้าแลว้ตรัสสั�งสอนโดยประการ
ต่างๆ แต่พระเจา้เอกราชก็มิไดท้รงรับฟัง (7/64/123-204/26) 8.=.-) เนื0อหาที�พระจนัทกมุารไดทู้ลอธิบายชี0แจง เพื�อ
ขอใหพ้ระเจา้เอกราชไดเ้ลิกลม้การบูชายญัและปล่อยคนและสตัวท์ั0งหลายให้เป็นอิสระโดยอา้งเหตุผลต่างๆ  ฝ่าย
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พระเจา้เอกราชนั0นเป็นผูมี้พระหฤทยัโลเลก็ตรัสสั�งใหป้ล่อยคนและสตัวท์ั0งหลาย แต่ครั0 นถูกพราหมณ์กณัฑหาละ
เท็จทูลยยุงก็ใหจ้บัมาอีก (7/64/123-204/39) 8.=.V) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชครั0 นไดท้รงสดบัเสียงครํ� าครวญของ
พระนางจนัทาเทวี ทรงเป็นผูมี้จิตเมตตากรุณา จึงไดเ้สด็จลงมาทาํการทรมานชี0แจงแสดงให้พระเจา้เอกราชและ
ราชบริษัทได้รับทราบถึงความเป็นจริง พร้อมทั0 งทรงขู่บังคับให้ปล่อยคนและสัตว์ทั0 งหลายให้เป็นอิสระ 
(7/64/123-204/60) 

8._) เนื0อหาของมหานารทกสัสปชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการนิเทศปรากฏอยู่ V เนื0อหาไดแ้ก่ 
8._.8) เนื0อหาที�คุณาชีวกกสัสปโคตรผูป้ราศจากความรู้ความเขา้ใจตามความเป็นจริงไดท้าํการทูลถวายชี0แจงใน
เรื� องผลของการกระทาํต่างๆ ด้วยความเห็นผิดแก่พระเจ้าองัคติราชจึงทาํให้พระเจ้าองัคติราชนั0นยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบติัพระองค์และบริหารกิจการบา้นเมือง เที�ยวก่ออกุศลกรรมทาํทุจริตทั0งหลาย จนเกิดความ
เดือนร้อนเสียหายตามมา (8/64/205-295/16) 8._.-) เนื0อหาที�พระนางรุจาราชธิดาครั0นทรงทราบวา่พระบิดาไดท้รง
คบหาสมาคมกบัคุณาชีวกจนทาํใหเ้ป็นผูมี้มิจฉาทิฏฐิเที�ยวกระทาํอกศุลกรรมต่างๆ ทรงประสงคจ์ะใหพ้ระบิดานั0น
กลบัมาเป็นสมัมาทิฏฐิ จึงไดเ้สด็จเขา้ไปเฝ้าแลว้กราบทูลชี0แจงแสดงธรรมที�ถูกตอ้งตามความเป็นจริงแก่พระบิดา
(8/64/205-295/38) 8._.V) เนื0อหาที�พระนารทกสัสปพรหมไดรั้บทราบถึงคาํออ้นวอนของพระนางรุจาราชธิดา เป็น
ผูมี้จิตเมตตากรุณาจึงไดล้งมาชี0 แจงแสดงธรรมแก่พระเจา้องัคติราชให้ทรงละมิจฉาทิฏฐิและยึดเอาสัมมาทิฏฐิ 
ประกอบบุญต่างๆมีทานเป็นตน้ (8/64/205-295/63) 

8.9) เนื0อหาของวธุิรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการนิเทศปรากฏอยู ่6  เนื0อหาไดแ้ก่ 8.9.8) เนื0อหาที�
พระวิธุรบัณฑิตได้ทําการตัดสินข้อคัดแยง้ระหว่างพระราชาทั0 งสี�พร้อมทูลอธิบายชี0 แจงแสดงธรรมให้ทรง
รับทราบตามความเป็นจริง ทาํให้พระราชาทั0งสี� เกิดความพอพระหฤทยัและทรงประทานรางวลัให้ (9/64/296-
483/24) 8.9.-) เนื0อหาที�พระวธุิรบณัฑิตเมื�อจะถูกปุณณกยกัษพ์าไปจึงไดท้าํการสั�งสอนแก่บุตรและธิดาของตนถึง
สิ�งที�ควรปฏิบติัและสิ�งที�ควรเวน้ในการรับราชการโดยประการต่างๆ (9/64/296-483/70) 8.9.V) เนื0อหาที�พระวิธุร
บณัฑิตเมื�อจะถูกปุณณกยกัษพ์าไปจึงไดท้าํการสั�งสอนพระเจา้โกรัพยราช พระสนมกาํนลัใน และราชบริษทั และ
แสดงธรรมแก่ชาวพระนครทั0งหลายเพื�อให้ทราบถึงธรรมมีความไม่เที�ยงของสังขารทั0งปวงเป็นตน้ (9/64/296-
483/94) 8.9.Y) เนื0อหาที�พระวิธุรบัณฑิตได้ทาํการสนทนากับปุณณกยกัษ์เพื�อถามถึงสาเหตุที�ปุณณกยกัษ์นั0น
ตอ้งการจะฆ่าตนเองใหต้าย ครั0นปุณณกยกัษไ์ดใ้หข้อ้มูลต่างๆ แลว้ก็ทราบไดว้า่ พระนางวิมลานาคราชินีตอ้งการ
จะฟังธรรมจากตน มิใช่ตอ้งการเนื0อดวงหฤทยั จึงชี0 แจงแสดงสาธุนรธรรมแก่ปุณณกยกัษ ์จนเกิดความเลื�อมใส
และปล่อยใหต้นเองเป็นอิสระ (9/64/296-483/115) 8.9.Z) เนื0อหาที�พระวิธุรบณัฑิตไดท้าํการชี0แจงแสดงธรรมแก่
ทา้ววรุณนาคราชและพระนางวิมลานาคราชินีถึงอานิสงส์ของการทาํบุญต่างๆ และการไม่ประทุษร้ายในนาค
บริษทั (9/64/296-483/124) 8.9.6) เนื0อหาที�พระวิธุรบณัฑิตไดท้าํหน้าที�ชี0 แจงแสดงธรรมแก่ชาวกรุงอินทปัตต์
ทั0งหลายตั0งตน้แต่พระเจา้โกรัพยราชให้ตั0งมั�นอยูใ่นศีลธรรมต่างๆ ฝ่ายชนเหล่านั0นก็พากนัตั0งอยูใ่นโอวาทของ
พระวธุิรบณัฑิตครั0นสิ0นชีวติไปก็พากนัไปเกิดในเทวโลก (9/64/296-483/144)   

8.85) เนื0อหาของมหาเวสสันดรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการนิเทศปรากฏอยู่ V เนื0อหาไดแ้ก่ 
8.85.8) เนื0อหาที�พระเวสสนัดรครั0นทรงทราบวา่พระองคไ์ดถู้กเนรเทศให้ไปประทบัอยูที่�เขาวงกตจึงไดต้รัสเรียก
พระนางมทัรีมาเพื�อแนะนาํให้พระนางมทัรีนั0นให้ดาํรงอยูใ่นศีลธรรม หมั�นทาํบุญต่างๆ มีทานเป็นตน้ และให้มี
ความเมตตากรุณาต่อพระโอรสและพระธิดาทั0 งสอง หากประสงค์จะมีพระสวามีใหม่ก็สามารถจะมีได้ตาม
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ประสงค ์(10/64/484-814/67) 1.85.-) เนื0อหาที�พราหมณ์หนุ่มทั0งหลายไดส้งัเกตเห็นภริยาทั0งหลายของตนมีอาจาร
สมบติับกพร่องจึงกล่าวสอนภริยาทั0งหลายของตนให้เป็นผูป้ระกอบดว้ยอาจารสมบติัโดยสังเกตดูนางอมิตตตาป
นาเพื�อเอาเป็นแบบอยา่ง (10/64/484-814/105) 8.85.V) เนื0อหาที�พระเวสสันดรไดท้าํการอธิบายชี0แจงให้แก่พระ
นางมทัรีได้รับทราบและร่วมอนุโมทนาในการทาํปุตตทานโดยทรงอา้งเหตุผลต่างๆ ฝ่ายพระนางมทัรีทรงมี
สติปัญญาก็ทรงสามารถที�จะรับทราบเจตนารมณ์ของพระเวสสันดรและร่วมอนุโมทนาในปุตตทานดงักล่าว 
(10/64/484-814/156)  

H)  ความสอดคล้องกนัระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการนิเทศและองค์
ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัการนิเทศ มดีงันี   

มีเนื0อหาหมายรวมถึงกระบวนการสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และขีดความสามารถ ตลอดทั0งขวญั
และกาํลงัใจของผูป้ฏิบติังานใหส้ามารถปฏิบติังานที�รับผิดชอบอยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  ซึ� งตอ้ง
คาํนึงถึงพฤติกรรมมนุษย ์ความตอ้งการและแรงจูงใจ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.8) (1/63/1-74/6) สมดว้ยความหมาย
ของการนิเทศตามทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น เพรสตนั และ ซิมเมอเรอร์ (Preston and Zimmerer) ที�
ไดใ้หค้วามหมายของการนิเทศงานไวว้า่ การนิเทศงานเป็นตวัเชื�อมโยงที�สาํคญัระหวา่งผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน 
ดงันั0นผูนิ้เทศตอ้งมีความสามารถแปลความหมายจากนโยบายสู่การปฏิบติัอย่างเป็นธรรม ผูนิ้เทศจะตอ้งเขา้
ใจความตอ้งการและวตัถุประสงค์ของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติั แลว้ประสานความตอ้งการนั0นเขา้ด้วยกันเพื�อ
ประสิทธิภาพขององคก์ร1754  

ประกอบดว้ยหลกัการนิเทศต่างๆ กล่าวคือ ความถูกตอ้งตามหลกัการ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8._.-) 
(8/64/205-295/38) วิธีการทางวิทยาศาสตร์ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.8) (5/63/303-568/14) ความเป็นประชาธิปไตย 
อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.85.V) (10/64/484-814/156) การสร้างสรรค ์อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.Y) (5/63/303-568/102) สม
ดว้ยทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น  เบอร์ตนั และบรูกเนอร์ (Burton and Brueckner) ที�ไดเ้สนอหลกัการ
นิเทศศึกษาไว ้4 ประการ ดงักล่าวแลว้ 

ประกอบดว้ยฐานอาํนาจที�ใชใ้ห้เกิดการเปลี�ยนแปลงต่างๆ เพื�อประโยชน์แก่การนิเทศ  กล่าวคือ 
อาํนาจที�มาจากองคก์าร อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Y.8) (4/63/213-302/16) อาํนาจที�มาจากบุคลากร อาทิเช่น เนื0อหาที� 
8.8.Z) (1/63/1-74/99)  อาํนาจที�มาจากเทคโนโลยี  อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Y.V) (4/63/213-302/37) เนื0อหาที� 8.Y.Y) 
(4/63/213-302/42) อาํนาจที�มาจากวิชาชีพ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.8) (5/63/303-568/14) อาํนาจที�มาจากจริยธรรม 
อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.V.V) (3/63/155-213/_8) สมด้วยทัศนะของนักวิชาการทั0 งหลาย อาทิเช่น เซอร์จิโอแวนนี 
(Sergiovanni) ที�ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัการนิเทศงานดา้นการศึกษาไวว้า่ การนิเทศนั0นตอ้งใชแ้หล่งอาํนาจเพื�อการ
เปลี�ยนแปลงสิ�งต่างๆและเชื�อวา่การเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมการสอนนั0น คือ การเปลี�ยนแปลงแหล่งอาํนาจการ
นิเทศ ในการกาํหนดทิศทางการนิเทศงานและพฤติกรรมการนิเทศงานนั0นมีฐานของอาํนาจที�ใช้ให้เกิดการ
เปลี�ยนแปลงอยา่งนอ้ย 5 แหล่ง ดงักล่าวแลว้ 

ประกอบดว้ยกระบวนการนิเทศอยา่งเป็นขั0นตอน กล่าวโดยสรุปคือ การวางแผน การปฏิบติัการ
นิเทศ การประเมินผล อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.-) (2/63/75-154/81) โดยพระนารทดาบส ไดเ้ขา้ฌานตลอดระยะเวลา 

                                                 

1754Paul Preston and Thomas W. Zimmerer, Management for Supervisors (USA: Prentice-hall. 
Preston and Zimmerress 1983), 3. 
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= วนัครั0 นออกจากฌานแลว้ก็พิจารณาดว้ยทิพยจกัษุญาณว่า ในชมพูทวีปทั0งสิ0นนี0 มีใครบา้งหนอที�แสวงหานิรา
มิสสุข ก็ไดเ้ห็นพระมหาชนกทรงออกมหาอภิเนษกรมณ์ ไม่สามารถจะใหม้หาชนราชบริพารที�ติดตามกลบัได ้จึง
มีจิตเมตตากรุณาคิดวา่ มหาชนราชบริพารจะทาํอนัตรายในการบรรพชาของพระมหาชนก ควรจะไปใหโ้อวาทแก่
พระมหาชนกใหท้รงตั0งมั�นอยูใ่นบรรพชาแลว้ยงัมหาชนราชบริพารให้กลบั ครั0 นคิดดงันี0 แลว้ก็ไดเ้หาะทางอากาศ
ถวายโอวาทแก่พระมหาชนก เมื�อพิจารณาเห็นวา่พระมหาชนกทรงเขา้พระหฤทยัและทรงสมาทานมั�นในบรรพชา
แลว้ก็กล่าวให้กาํลงัใจและลากลบัยงัที�อยู่ของตน สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น แอคคีสันและ
กอล (Acheson And Gall) ไดเ้สนอกระบวนการนิเทศไว ้3 ขั0นตอน ไดแ้ก่ 1) จดัประชุมเพื�อวางแผน 2) การสังเกต
การสอน และ 3) การประชุมให้ขอ้มูลยอ้นกลบั ดงักล่าวแลว้ และ สงดั อุทรานนัท์ ที�ไดเ้สนอกระบวนการนิเทศ
ภายในโรงเรียนไว ้5 ขั0น ไดแ้ก่  ขั0นที� 1 การวางแผนการนิเทศ (Planning-P) ขั0นที� 2 ใหค้วามรู้การดาํเนินการนิเทศ 
(Informing-I) ขั0นที� 3 การดาํเนินการปฏิบติังานนิเทศ (Doing-D) ขั0นที� 4 การสร้างเสริมกาํลงัใจในการนิเทศ 
(Reinforcing-C) และขั0นที� 5 การประเมินผลการนิเทศ (Evaluating-E)  ดงักล่าวแลว้ 

ประกอบดว้ยพฤติกรรมการนิเทศหลายรูปแบบ ยกตวัอย่างเช่น พฤติกรรมการนิเทศแบบชี0 นํา
ควบคุม อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.9.-) (9/64/296-483/70) พฤติกรรมการนิเทศแบบชี0นาํให้ขอ้มูล อาทิเช่น เนื0อหาที� 
8.-.-) (2/63/75-154/81)  พฤติกรรมการนิเทศแบบร่วมมือ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.85.V) (10/64/484-814/156) และ 
พฤติกรรมการนิเทศแบบไม่ชี0นาํ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.Y) (1/63/1-74/92)  สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย 
อาทิเช่น กลิคแมน (Glickman) ที�ไดใ้ห้ทศันะเกี�ยวกบัรูปแบบพฤติกรรมการนิเทศ (supervisory behavior styles) 
ไว ้4 ประเภท ได้แก่ 1) พฤติกรรมการนิเทศแบบชี0นาํควบคุม 2) พฤติกรรมการนิเทศแบบชี0 นาํให้ขอ้มูล 3) 
พฤติกรรมการนิเทศแบบร่วมมือ และ 4) พฤติกรรมการนิเทศแบบไม่ชี0นาํ ดงักล่าวแลว้  

ประกอบด้วยกิจกรรมการนิเทศต่างๆ ยกตวัอย่าง เช่น การบรรยาย อาทิเช่น เนื0 อหาที� 8.9.Z) 
(9/64/296-483/124) การบรรยายที�มีสื�อประกอบ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.Z) (2/63/75-154/94) การบรรยายเป็นกลุ่ม 
อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.9.6) (9/64/296-483/144) การสงัเกต อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.85.-) (10/64/484-814/105) การสาธิต 
อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.8) (5/63/303-568/14)  การวิเคราะห์ขอ้มูลและการคิดคาํนวณ อาทิเช่น  เนื0อหาที� 8.V.-) 
(3/63/155-213/6V) การระดมสมอง อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.8) (1/63/1-74/6)  การสมัภาษณ์ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.9.Y) 
(9/64/296-483/115) การพาไปทศันศึกษา อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Y.V) (4/63/213-302/37)  การปฏิบติัตามคาํแนะนาํ 
อาทิเช่น เนื0อหาที� 8._.V) (8/64/205-295/63) สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น แฮริส (Harris) ที�ได้
กาํหนดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาไว ้ดงันี0  1) การบรรยาย  2) การบรรยายที�มีสื�อประกอบ 3) การบรรยายเป็น
กลุ่ม 4) การดูภาพยนตร์หรือโทรทศัน์ 5) การฟังเทป วิทย ุโทรทศัน์ และจานเสียง 6) การจดันิทรรศการเกี�ยวกบั
วสัดุและเครื�องมือต่างๆ 7) การสังเกตภายในห้องเรียน 8) การสาธิต 9) การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 10) การ
สมัภาษณ์เฉพาะเรื�อง 11) การสมัภาษณ์แบบไม่นาํทาง 12) การอภิปราย 13) การอ่าน 14) การวิเคราะห์ขอ้มูลและ
การคิดคาํนวณ 15) การระดมสมอง 16) การบนัทึกวีดีโอและถ่ายภาพ 17) การจดัทาํเครื�องมือและขอ้ทดสอบ 18) 
การประชุมกลุ่มยอ่ย 19) การพาไปทศันศึกษา 20) การเยี�ยมเยียน 21) การเขียน และ 22) การปฏิบติัตามคาํแนะนาํ 
ดงักล่าวแลว้  

I) ความแตกต่างกันระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการนิเทศและองค์

ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัการนิเทศ มดีงันี   
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เนื0อหาของมหานิบาตชาดกนั0นหากกล่าวโดยรวมแลว้จดัวา่เป็นเรื�องเกี�ยวกบัการนิเทศ เพราะว่า
เป็นเรื�องที�พระพทุธองคไ์ดต้รัสไวเ้พื�อสั�งสอนมนุษยเ์รานั0นไดด้าํรงตนอยูใ่นศีลธรรมอนัดี ประพฤติปฏิบติัตนเป็น
คนดี อยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข ซึ� งเนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการนิเทศนั0นอาจกล่าวสรุปถึง
ประเภทของการนิเทศตามเป้าหมายการนิเทศ ได้ - ประการ ได้แก่ 8) การนิเทศเพื�อแก้ไขปรับปรุงปัญหา
ขอ้ขดัขอ้งต่างๆ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.8) (1/63/1-74/6) และ -) การนิเทศเพื�อพฒันาในดา้นต่างๆ เช่น ร่างกาย 
อารมณ์ สงัคม สติปัญญา ความรู้ความสามารถ เป็นตน้ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.V.V) (3/63/155-213/_8)  

แมเ้นื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการนิเทศนั0นจะปรากฏวา่มีการนิเทศคนให้มี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานก็ตาม แต่โดยส่วนใหญ่แลว้จะมุ่งเน้นการนิเทศคนในด้านจิตใจให้มี
ศีลธรรมควบคู่ไปกบัการปฏิบัติงานหรือการใช้ชีวิตประจาํวนัในด้านต่างๆ มากกว่าการนิเทศคนให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบติังานที�มีพื0นฐานมาจากกิเลสมีความโลภ เป็นตน้ ที�มุ่งหวงัเพื�อลาภยศแต่เพียงอยา่งเดียว  
อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.85.8) (10/64/484-814/67) เพราะในหลกัของพระพุทธศาสนามุ่งเน้นให้ความสําคญัที�จิตใจ 
สมดงัพทุธภาษิตวา่ มโนปุพพงัคมา ธมัมา มโนเสฏฐา มโนมยา เป็นตน้ดงักล่าวแลว้ เพราะหากวา่คนมีมโนกรรม
ที�ดีก็ยอ่มจะทาํใหว้จีกรรมหรือกายกรรมที�ดีตามความสุขต่างๆ ก็ยอ่มจะเกิดขึ0นตามมา แต่หากวา่คนมโนกรรมที�
ไม่ดีก็ยอ่มจะทาํใหว้จีกรรมหรือกายกรรมที�ไม่ดีตามความทุกขต์่างๆ ก็ยอ่มจะเกิดขึ0นตามมาเช่นกนั เปรียบเช่นตวั
เรากบัเงาในกระจก หากวา่ตวัเราแสดงกิริยาใดๆ เงาของเราก็แสดงกิริยานั0นๆ ตามไปดว้ย   

เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการนิเทศนั0นมุ่งเนน้ใหผู้ท้าํการนิเทศนั0นจาํตอ้งมี
คุณสมบติัที�ดีหรือเป็นแบบอย่างที�ดีก่อนแลว้จึงไดไ้ปทาํการนิเทศผูเ้ขา้รับการนิเทศให้ดีตามไปดว้ย สมดงัพุทธ
ธรรมเป็นตน้วา่ อตัตานญัเจ  ตถา  กยริา ยถญัญมนุสาสติ สุทนัโต วตะ ทเมถะ อตัตา หิ กิระ ทุททโม: ถา้สอนผูอื้�น
ฉันใดพึงทาํตนฉันนั0น ผูฝึ้กตนดีแลว้ควรฝึกผูอื้�น ไดย้ินว่า ตนแลฝึกไดย้าก ซึ� งส่วนใหญ่แสดงออกมาในรูปของ
พระโพธิสัตวที์�อาจกล่าวสรุปลงไดด้ว้ยพระพุทธคุณ V ประการ ดงัที�กล่าวไวใ้นหัวขอ้เรื�องภาวะผูน้าํ ไดแ้ก่ 8) 
ภควา คือ เป็นผูย้ิ�งดว้ยพระมหากรุณาธิคุณ ทรงสงสารสรรพสัตวที์�ตอ้งเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในวฏัฏะสงสาร จึง
ทรงเสด็จออกจาํแนกแจกแจงแสดงธรรมสั�งสอนสรรพสัตวท์ั0งหลายตามอธัยาศยัของแต่ละบุคคลดว้ยเทคนิคที�
ไดผ้ล -) อรหงั คือ เป็นผูย้ิ�งดว้ยความบริสุทธิคุณ ปราศจากกิเลสเครื�องเศร้าหมองจิตต่างๆ มีความโลภ ความโกรธ 
และความหลง เป็นตน้ เป็นกลัยาณมิตร  และ V) สมัมาสมัพทุโธ คือ เป็นผูย้ิ�งดว้ยพระปัญญาธิคุณ เป็นผูต้รัสรู้ชอบ
ไดด้ว้ยพระองคเ์อง ประกอบดว้ยปัญญาที�เป็นโลกิยะและโลกตุระ เพราะฉะนั0นผูท้าํการนิเทศนั0นอยา่งนอ้ยจึงควร
ประกอบดว้ยคุณสมบติัหลกั V ประการ ไดแ้ก่ ความเป็นผูส้ามารถในการดาํเนินงานตามลกัษณะของงานนั0นๆ
อยา่งไดผ้ล ความเป็นผูมี้คุณธรรมหรือความเป็นคนดี  และความเป็นผูฉ้ลาดรอบรู้  ซึ� งหากพิจารณาต่อไปแลว้จะ
เห็นไดว้า่มีความสอดคลอ้งกนักบั แฮริส (Harris) ซึ�งไดน้าํความคิดของแคทซ์ (Robert Catz, 89ZZ) เกี�ยวกบัทกัษะ
ของผูบ้ริหารมาประยุกตใ์ชก้บัผูนิ้เทศวา่ ผูนิ้เทศควรมีลกัษณะ V ประการ ไดแ้ก่ 1) ทกัษะทางดา้นเทคนิค 2) 
ทกัษะดา้นมนุษย ์และ 3) ทกัษะดา้นความคิด แต่อาจแตกต่างกนัในรายละเอียดของเนื0อหาสาระโดยเฉพาะในดา้น
ความมีศีลธรรมจริยธรรมของผูท้าํการนิเทศซึ�งมหานิบาตชาดกนั0นจะให้ความสําคญัเป็นประการสาํคญั  เพราะ
หากผูท้าํการนิเทศนั0นขาดคุณลกัษณะดงักล่าว อาจทาํให้การนิเทศนั0นไม่บรรลุเป้าหมายที�วางไวห้รือเกิดความ
เสียหายตามมา  อาทิเช่น เนื0อหาที� 8._.8) (8/64/205-295/16)   
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นอกจากนี0 เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการนิเทศนั0นยงัแสดงให้เห็นถึงการ
นิเทศตามลกัษณะของผูรั้บการนิเทศ เพื�อให้เหมาะสมเขา้กนัไดก้บัผูรั้บการนิเทศนั0นอีกดว้ย ซึ� งลกัษณะของผูรั้บ
การนิเทศนั0นอาจกล่าวโดยสรุปได ้- จาํพวก คือ 8) ภพัพบุคคล หมายถึง บุคคลที�สามารถที�จะแนะนาํพรํ� าสอนได ้
หรือบุคคลเมื�อรับการนิเทศแลว้สามารถที�จะบรรลุตามเป้าหมายที�วางไวใ้นระดบัใดระดบัหนึ�งได ้อาทิเช่น เนื0อหา
ที� 8.9.Y) (9/64/296-483/115) -) อภพัพบุคคล หมายถึง บุคคลที�ไม่สามารถที�จะแนะนาํพรํ� าสอนได ้หรือบุคคลเมื�อ
รับการนิเทศแลว้ไม่สามารถที�จะบรรลุตามเป้าหมายที�วางไวใ้นระดบัใดระดบัหนึ�งได ้อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.6.-) 
(6/64/1-122/68)  ซึ� งทั0 ง - จาํพวกนี0 สามารถแยกย่อยให้ละเอียดออกไปอีกด้วยหัวขอ้ธรรม บุคคล Y จาํพวกที�
เปรียบไดก้บัดอกบวั Y เหล่า ไดแ้ก่ 8) อุคฆฏิตญั�ู หมายถึง ผูที้�สามารถรู้เขา้ใจไดโ้ดยเร็วพลนั  -) วิปจิตญั�ู 
หมายถึง ผูที้�สามารถเขา้ใจไดก็้ต่อเมื�ออธิบายขยายความออกไป V) เนยยะ หมายถึง ผูที้�พอจะชี0แจงแนะนาํให้รู้
เขา้ใจได ้ดว้ยวธีิการต่างๆ มีการสอนฝึกฝนอบรมเป็นตน้ และ Y) ปทปรมะ หมายถึง ผูที้�ชี0 แจงแนะนาํไดแ้ต่เพียง
ตวับทคือพยญัชนะตวัอกัษร หรือถอ้ยคาํ ไม่อาจเขา้ใจอรรถหรือความหมายได ้ ซึ� งบุคคลประเภทที� 8, - และ V 
นั0นจดัเป็นภพัพบุคคล ส่วนบุคคลประเภทที� Y นั0นจดัเป็นอภพัพบุคคล แต่หากกล่าวตามความเป็นจริงแลว้บุคคล
ประเภทที� Y นั0นก็มิไดห้มายความวา่ จะไม่มีโอกาสที�จะพฒันาตนเองได ้หากมีความมุ่งมั�นตั0งใจก็สามารถพฒันา
ตนเองไดเ้ช่นกนัแต่ตอ้งขึ0นอยูก่บัเหตุปัจจยัโดยเฉพาะในเรื�องของเวลา ยกอยา่งเช่น  ในเตมิยชาดก สตัวท์ั0งหลายมี
ชา้งและมา้เป็นตน้จดัเป็นอภพัพบุคคล เพราะเป็นสตัวดิ์รัจฉานไม่สามารถเจริญสมถกรรมฐานตามที�พระเตมิยราช
ฤๅษีกล่าวสอนได ้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามแมส้ัตวเ์หล่านั0นไม่อาจจะเจริญสมถกรรมฐานจนบรรลุฌานไดใ้นชาติ
ปัจจุบนัเพราะเนื�องจากเป็นสตัวดิ์รัจฉาน แต่วา่ไดท้าํจิตให้เลื�อมใสในเหล่าพระฤๅษีและฤๅษินีทั0งหลาย ครั0 นตาย
ไปก็บงัเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาในเทวโลก และอาจเป็นอุปนิสยัปัจจยัใหไ้ดเ้จริญสมถกรรมฐานจนบรรลุฌานใน
ภพภูมิถดัไปไดเ้ช่นกนั หรือ กรณีของพระโพธิสัตวใ์นพระชาติต่างๆ ที�กาํลงับาํเพ็ญบารมีเพื�อเป็นอุปนิสัยปัจจยั
ใหบ้รรลุเป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ยงัคงเป็นอภพัพบุคคลที�จะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่ครั0 นบารมีเต็ม
บริบูรณ์แลว้ก็จดัเป็นภพัพบุคคลสามารถบรรลุเป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ไดใ้นที�สุด และอีกนยัหนึ�งนั0นมหานิบาต
ชาดกยงัไดแ้สดงให้เห็นถึงประเภทของบุคคลอีกลกัษณะหนึ�งคือ ปมาณิก Y หมายถึง บุคคลที�ถือประมาณต่างๆ 
กนัเพื�อใชเ้ป็นเครื�องชี0วดัตดัสินใจในการที�จะยอมรับนบัถือเชื�อฟัง ไดแ้ก่ 8) รูปัปปมาณิกา คือ ผูถื้อเอาประมาณใน
รูป เห็นบุคลิกลกัษณะรูปภายนอกดีจึงเกิดความชอบใจนอ้มใจที�จะยอมรับนบัถือเชื�อฟัง ดงักรณีของพระมหาชนก
ผูมี้บุคลิกลกัษณะสง่าผ่าเผยแกลว้กลา้สามารถฉลาดอาจหาญจึงทาํให้เหล่าพระนางสีวลีราชธิดาและเหล่าอมาตย์
ทั0 งหลายรวมถึงชาวกรุงมิถิลาต่างพากันยอมรับ ในมหาชนกชาดก เป็นตน้ -) โฆสัปปมาณิกา คือ ผูถื้อเอา
ประมาณในเสียง ไดย้นิเสียงสรรเสริญคาํยกยอหรือเสียงพูดจาไพเราะ จึงเกิดความชอบใจนอ้มใจที�จะยอมรับนบั
ถือเชื�อฟัง ดงักรณีของพระวธุิรบณัฑิตผูเ้ป็นพระมหาธรรมกถึกมีถอ้ยคาํอนัไพเราะเสนาะโสตสามารถแสดงธรรม
สั�งสอนพระราชาทั�วทั0 งชมพูทวีปทั0 งสิ0นและเหล่าผูค้นทั0งหลายให้เกิดการยอมรับได ้ในวิธุรชาดก เป็นตน้ V) 
ลูขปัปมาณิกา คือ ผูถื้อเอาประมาณในของปอน มองเห็นสิ�งของเครื�องใชที้�เศร้าหมองไม่สุรุ่ยสุร่ายโอ่อ่าฟุ่ มเฟื� อย
พฤติกรรมที�เคร่งครัดในกฏระเบียบจึงเกิดความชอบใจนอ้มใจที�จะยอมรับนบัถือเชื�อฟัง ดงักรณีของเหล่ากุฏุมพี
ทั0งสี�คนครั0 นไดเ้ห็นเหล่าพระดาบาสทั0งสี� ที�สละเหยา้เรือนออกบวชมีบริขารปอนๆจึงเกิดความศรัทธาเลื�อมใส
ถวายการบาํรุงต่างๆ ในวิธุรชาดก เป็นตน้ และ Y) ธัมมปัปมาณิกา คือ ผูถื้อเอาประมาณในธรรม พิจารณาดว้ย
สติปัญญาเห็นสารธรรมการปฏิบติัที�ถูกตอ้งจึงเกิดความชอบใจนอ้มใจที�จะยอมรับนบัถือเชื�อฟัง ดงักรณีของพระ
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เจา้กาสิกราชพระนางจนัทาเทวีและขา้ราชบริพารรวมถึงชาวเมืองอีกทั0งพระราชาในประเทศใกลเ้คียงพร้อมทั0ง
บริวารครั0นไดฟั้งธรรมจากพระเตมิยราชฤๅษีก็พากนัเกิดสติปัญญาเลื�อมใสและพากนัออกบวชตามจนสิ0น ในเตมิย
ชาดก เป็นตน้ เพื�อใหผู้นิ้เทศนั0นนาํไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมเขา้กนัไดก้บัผูรั้บการนิเทศนั0นๆ อีกดว้ย  

`. ขอบเขตด้านการประสานงาน (co-ordinating)    
 1)  เนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัการประสานงาน   
 8.8) เนื0อหาของเตมิยชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการประสานงานปรากฏอยู ่= เนื0อหาไดแ้ก่ 8.8.8) 
เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชทรงทราบความปรารถนาที�จะมีพระโอรสของพระนางจนัทาเทวี จึงทรงประสานงาน
ระหว่างพระโพธิสัตวก์บัพระนางจนัทาเทวี โดยเสด็จไปยงัสาํนกัของพระโพธิสัตวเ์พื�อแนะนาํให้ไปบงัเกิดใน
พระครรภ์ของพระนางจนัทาเทวี อนัจะทาํให้ความปรารถนาของพระนางจนัทาเทวีบรรลุผลสําเร็จ  (1/63/1-
74/8-) 8.8.-) เนื0อหาที�นางนมทั0ง 6Y คนที�ไดรั้บการแต่งตั0งจากพระเจา้กาสิกราชไดร่้วมแรงร่วมใจกนัทาํการดูแล
เลี0ยงดูพระเตมิยกมุารอยา่งประสานสมัพนัธ์กนัดว้ยดี (10/64/484-814/21) 8.8.V) เนื0อหาที�เหล่าอมาตยไ์ดก้ราบทูล
เสนอความคิดเห็นของตนๆ ถึงวธีิการทดสอบพระเตมิยกมุารวา่เป็นผูพิ้การจริงหรือไม่ โดยประการต่างๆ แก่พระ
เจา้วเิทหราช ฝ่ายพระเจา้วิเทหราชก็ทรงเห็นสมควรไดต้รัสสั�งให้เหล่านางนมผูเ้ลี0ยงดูพระเตมิยกุมารดาํเนินการ
ตามวธีิการดงักล่าว ซึ�งเป็นการดาํเนินการทดสอบที�ประสานสมัพนัธ์สอดคลอ้งกนั (1/63/1-74/38) 1.8.Y) เนื0อหาที�
ทา้วสกักะเทวราชครั0นทรงทราบวา่ พระเตมิยกมุารไดพ้น้จากราชสมบติัแลว้บดันี0ทรงประสงคจ์ะประดบัพระองค ์
จึงตรัสสั�งใหพ้ระวสิสุกรรมเทพบุตรไปดาํเนินการประดบัพระเตมิยกมุารดว้ยอาภรณ์ทั0งที�เป็นของมนุษยแ์ละของ
ทิพย ์ทรงเป็นผูป้ระสานช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้พระเตมิยกุมารนั0นบรรลุถึงเป้าหมายที�วางเอาไวไ้ด้ด้วยดี 
(1/63/1-74/ZZ) 8.8.Z) เนื0อหาที�นายสุนนัทสารถีไดน้าํข่าวจากพระเตมิยกุมารไปกราบทูลแก่พระเจา้กาสิกราชและ
พระนางจนัทาเทวีให้ทรงรับทราบถึงเรื�องราวต่างๆ และสิ�งที�พึงกระทาํต่อไป  ซึ� งเป็นการประสานงานระหวา่ง
พระเตมิยกมุารกบัพระเจา้กาสิกราชและราชบริษทัเพื�อให้บรรลุเป้าหมายตามที�พระเตมิยกุมารไดว้างไว ้(1/63/1-
74/=Z) 8.8.6) เนื0อหาที�ทา้วสกักะเทวราช ครั0นทรงทราบวา่พระเตมิยกมุารทรงมีความประสงคจ์ะผนวช จึงตรัสสั�ง
ให้พระวิสสุกรรมเทพบุตรไปดาํเนินการเนรมิตเครื�องอุปโภคและบริโภคทั0งหลายถวาย ทรงเป็นผูป้ระสานช่วย
สนบัสนุนส่งเสริมใหพ้ระเตมิยกมุารนั0นบรรลุถึงเป้าหมายที�วางเอาไวไ้ดด้ว้ยดี (1/63/1-74/_5) 8.8.=) เนื0อหาที�พระ
เตมิยราชฤๅษีและเหล่าชนทั0งหลายไดร่้วมกนัดาํเนินการต่างๆอย่างประสานสัมพนัธ์กนัเป็นมหาสมาคมธรรม 
บาํเพญ็สมณธรรมจนสามารถบรรลุฌานยงัอภิญญาสมาบติัใหบ้งัเกิดขึ0นครั0นเสียชีวติแลว้ก็ไดไ้ปบงัเกิดร่วมกนัใน
พรหมโลก (1/63/1-74/107) 
 8.-) เนื0อหาของมหาชนกชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการประสานงานปรากฏอยู่ 6 เนื0อหาไดแ้ก่ 
8.-.8) เนื0อหาที�พระโปลชนกครั0นหนีออกจากเรือนจาํหลวงไดแ้ลว้ก็ไปอาศยัอยูใ่นประเทศชายแดนไดท้าํการซ่อง
สุมรวบรวมกาํลงัเปิดโอกาสใหค้นทั0งหลายเขา้มาร่วมดาํเนินการเพื�อที�จะชิงเอาพระราชสมบติัจากพระเชษฐา แม้
เหล่าทหารที�เคยเป็นบริวารในเมืองมิถิลาครั0 นทราบข่าวต่างก็พากนัมาร่วมดว้ย และไดด้าํเนินการอยา่งประสาน
สมัพนัธ์กนัจนสามารถยดึเอาพระราชสมบติัจากพระเจา้อริฏฐชนกไดส้าํเร็จ (2/63/75-154/9) 8.-.-) เนื0อหาที�ทา้ว
สกักเทวราชครั0นทรงทราบวา่พระเทวทีรงประสงคจ์ะเสด็จไปยงันครกาลจมัปกะจึงไดจ้าํแลงกายเป็นพราหมณ์ขบั
เกวียนไปส่งให้ถึงที�โดยสวสัดิภาพ ซึ� งทรงทาํหนา้ที�เปรียบเช่นกบัผูบ้ริหารที�คอยสนบัสนุนประสานงานให้การ
ดาํเนินการในส่วนต่างๆ นั0นไดด้าํเนินไปอยา่งต่อเนื�องไม่มีปัญหา (2/63/75-154/14) 8.-.V) เนื0อหาที�นางมณีเมขลา
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ไดส้นทนากบัพระมหาชนกจนทราบตามความเป็นจริงแลว้ก็เกิดความเลื�อมใสไดช่้วยพาพระมหาชนกไปส่งยงั
กรุงมิถิลาโดยปลอดภยั ซึ�งนางมณีเมขลาทาํหนา้ที�เปรียบเช่นกบัผูบ้ริหารที�เป็นผูค้อยสนบัสนุนบุคลากรทั0งหลาย
ในการทาํงานต่างๆ ประสานสัมพนัธ์เพื�อให้เป็นไปในแนวทางขององค์การ (2/63/75-154/31) 8.-.Y) เนื0อหาที�
เหล่าอมาตยไ์ดทู้ลถามพระเจา้โปลชนกถึงผูที้�จะมารับราชสมบติัพระองค์ต่อไป ฝ่ายพระเจา้โปลชนกจึงไดท้รง
วางคุณสมบติัต่างๆ ของผูที้�จะมาสืบทอดราชสมบติัและให้เหล่าอมาตยแ์สวงหาตามคุณสมบติันั0น เมื�อพระเจา้
โปลชนกสวรรคตแลว้อมาตยเ์หล่านั0นก็ไดด้าํเนินการตามรับสั�งและไดพ้ระมหาชนกผูป้ระกอบดว้ยคุณสมบติั
ดงักล่าวและเป็นผูที้�ประสงค์จะครองราชสมบติัอยูแ่ลว้มาสืบทอดราชสมบติั  ซึ� งเป็นการประสานงานระหว่าง
พระเจา้โปลชนกกบัพระมหาชนกเพื�อบรรลุเป้าหมายตามที�พระเจา้โปลชนกไดว้างไว ้(2/63/75-154/43) 8.-.Z) 
เนื0 อหาที�พระนางสีวลีได้ร่วมกันกับเหล่าเสนาอมาตย์ทาํงานเป็นทีมอย่างประสานสัมพนัธ์กันในการสร้าง
สถานการณ์เป็นตน้ว่าไฟไหมพ้ระนครหรือโจรมาปลน้พระนครเป็นตน้เพื�อลวงพระมหาชนกนั0นเสด็จกลบัยงั
พระนคร (63/75-154/73) 8.-.6) เนื0อหาที�นางกมุาริกาและนางช่างศรไดก้ล่าวถึงอานิสงส์ของการบวชอนัเป็นการ
สนับสนุนพฤติกรรมของพระมหาชนกที�เสด็จออกผนวชเพื�อแสดงให้พระนางสีวลีนั0นทรงเขา้พระหฤทยัตาม
ความเป็นจริง ซึ� งนางกุมาริกาและนางช่างศรทั0งสองเปรียบเช่นกบัทาํการประสานงานระหวา่งพระมหาชนกกบั
พระนางสีวลีให้สอดคลอ้งกนั เพื�อให้พระนางสีวลีนั0นไดร่้วมอนุโมทนาเลิกติดตามพระมหาชนกและสนบัสนุน
ใหพ้ระมหาชนกบรรลุเป้าหมายที�ไดว้างไว ้(2/63/75-154/97)   
 8.V) เนื0อหาของสุวรรณสามชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการประสานงานปรากฏอยู ่_ เนื0อหาไดแ้ก่ 
8.V.8) เนื0อหาที�ทา้วสกักะเทวราชครั0นทรงทราบวา่ทุกูลกุมารและปาริกากุมารีมีความตอ้งการจะผนวช จึงตรัสสั�ง
ให้พระวิสสุกรรมเทพบุตรไปดาํเนินการเนรมิตเครื�องอุปโภคและบริโภคทั0งหลายถวาย ทรงเป็นผูป้ระสานช่วย
สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกูลกุมารและปาริกากุมารีทั0 งสองนั0นบรรลุถึงเป้าหมายที�วางเอาไวไ้ดด้ว้ยดี (3/63/155-
213/6) 8.V.-) เนื0อหาที�ทุกลุกมุารและปาริกากมุารีนั0นไดร่้วมกนัตดัสินใจออกบวชเป็นดาบสและดาปสินีอยูใ่นป่า 
ครั0 นบวชแลว้ก็ไดเ้จริญเมตตาจิตต่อกนัและกนัรวมถึงสรรพสัตวท์ั0 งหลาย ทาํวตัรปฏิบติัหน้าที�ของตนๆ อย่าง
ประสานสัมพนัธ์กนัใชชี้วิตอยู่ในป่าโดยผาสุก (3/63/155-213/8Y) 8.V.V) เนื0อหาที�ท้าวสักกะเทวราชครั0 นทรง
ทราบวา่พระทุกลูดาบสและพระปาริกาดาปสินีจะไดรั้บอนัตรายทาํใหไ้ม่อาจจะบรรลุเป้าหมายของการบวชได ้จึง
เสด็จลงไปตรัสให้ท่านทั0 งสองนั0 นปรารถนาบุตรและแนะนําถึงวิธีการได้บุตรโดยไม่ผิดต่อวตัรปฏิบัติของ
บรรพชิต พร้อมทั0งใชเ้ทวฤทธิ� ช่วยให้พระปาริกาดาปสินีตั0งครรภ ์ทรงเป็นผูป้ระสานช่วยส่งเสริมสนบัสนุนให้
ท่านทั0งสองนั0นไดบ้รรลุถึงเป้าหมายของการบวชดงัที�ตั0งใจเอาไว ้(3/63/155-213/21) 8.V.Y) เนื0อหาที�พระทุกูล
ดาบสและพระปาริกาดาปสินีและเหล่ากินรีทั0งหลาย ไดร่้วมกนัดาํเนินการเลี0 ยงดูพระสุวรรณสามและปฏิบัติ
กิจวตัรประจาํวนัอย่างประสานสัมพนัธ์กนั ใชชี้วิตอยู่ในป่าโดยผาสุกจนกระทั�งพระสุวรรณสามอายุได ้86 ปี  
(3/63/155-213/24) 8.V.Z) เนื0อหาที�นายแพทยแ์ละภริยาของตนร่วมมือกนัประทุษร้ายบุรุษคนหนึ�งที�โกงค่าเยี�ยว
ยาจนตาทั0งสองขา้งบอด โดยภริยาของนายแพทยเ์ป็นผูว้างแผนบงการและนายแพทยเ์ป็นผูด้าํเนินการ ซึ� งเป็นการ
ดาํเนินการอยา่งประสานสัมพนัธ์กนัอนับุรพกรรมของพระทุกุลดาบสและพระปาริกาดาปสินีทั0งสองที�ทาํให้ตา
บอด (3/63/155-213/27) 8.V.6) เนื0อหาที�นางเทพธิดาพสุนธรีไดใ้คร่ครวญวา่ หากตนเองไม่ไปถวายคาํแนะนาํถึง
แนวทางปฏิบติัที�ควรกระทาํต่อไปแก่พระเจา้ปิลยกัขราชก็จะทรงมีพระหฤทยัแตกสลายสิ0นพระชนมไ์ปพร้อมกบั
พระสุวรรณสามและพระดาบสพระดาปสินีทั0งสอง จึงไดต้ดัสินใจไปถวายคาํแนะนาํแก่พระเจา้ปิลยกัขราช อนั
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เป็นการประสานงานช่วยสนบัสนุนใหท้รงปฏิบติัในสิ�งที�เกิดประโยชน์แก่ทุกคน กล่าวคือ ตวัพระเจา้ปิลยกัขราช
เองก็จะเปลี�ยนเป็นพระธรรมิกราช ส่วนพระสุวรรณสามและพระดาบสพระดาปสินีทั0งสองก็จะบรรลุเป้าหมาย
ของการบวชสามารถบรรลุฌานอภิญญาและสมาบติัได ้(3/63/155-213/65) 8.V.=) เนื0อหาที�ทุกุลดาบสปาริกาดาป
สีนี และนางเทพธิดาพสูนธรีไดม้าร่วมกนัช่วยเหลือพระสุวรรณสามผูถึ้งแก่วิสัญญีภาพเพราะถูกยิงดว้ยศรอาบยา
พิษให้ฝื0 นคืนเป็นปกติ อย่างประสานสัมพนัธ์กัน โดยการตั0งสัตยาธิษฐานของตนๆ (3/63/155-213/80) 8.V._) 
เนื0อหาที�พระสุวรรณสามและบิดามารดาไดร่้วมกนัทาํคุณงามความดีอย่างประสานสัมพนัธ์กนัจนเป็นสมาคม
ธรรม บาํเพ็ญสมณธรรมจนสามารถบรรลุฌานอภิญญาและสมาบติัครั0 นเสียชีวิตแลว้ก็ไดไ้ปบงัเกิดร่วมกนัใน
พรหมโลก (3/63/155-213/90) 
 8.Y) เนื0อหาของเนมิราชชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการประสานงานปรากฏอยู่ 6 เนื0อหาไดแ้ก่ 
8.Y.8) เนื0อหาที�พระเนมิราชทรงใหส้ร้างโรงทานทั0งหลายแลว้บาํเพญ็บุญมีทานเป็นตน้ ใหโ้อวาทแสดงทางสวรรค์
และภยัแต่อบายภูมิแก่ชาวกรุงมิถิลา ฝ่ายชาวกรุงมิถิลานั0นก็ไดต้ั0งอยูใ่นโอวาทของพระเจา้เนมิราช ร่วมกนักระทาํ
บาํเพ็ญบุญมีทานเป็นตน้อย่างประสานสัมพนัธ์กนัก่อเกิดเป็นสมาคมธรรมใหญ่ ครั0 นเสียชีวิตแลว้ก็ไปบงัเกิด
ร่วมกนัในสวรรคช์ั0นดาวดึงส์ (4/63/213-302/16) 8.Y.-) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชทรงเสด็จลงมาช่วยเหลือโดย
ตรัสชี0แจงให้พระเจา้เนมิราชนั0นทรงเขา้พระหฤทยัถึงวิธีการทาํบุญที�มีอานิสงส์มาก อนัเป็นการประสานงานให้
พระเจา้เนมิราชนั0นให้บรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดขององคก์ารกล่าวคือวงศ์ของพระองค์ที�พากนัออกผนวชบาํเพ็ญ
สมณธรรมจนบรรลุฌานแลว้พากนัไปบงัเกิดในพรหมโลก (4/63/213-302/23) 8.Y.V) เนื0อหาที�พระดาบสผูเ้คยเป็น
ปุโรหิตของพระราชาไดพ้รรณนาคุณของเหล่าพระดาบสที�พกัอยูใ่กลฝั้�งแม่นํ0 าสีทาแก่พระราชา  ฝ่ายพระราชาเมื�อ
ทรงสดบัก็ทรงเกิดความเลื�อมใสจึงไดข้อให้พระดาบสผูเ้คยเป็นปุโรหิตของพระองคน์ั0นช่วยประสานงานติดต่อ
นิมนต์และพาเหล่าพระดาบสมารับอาหารบิณฑบาต พระดาบสผูเ้คยเป็นปุโรหิตจึงไดท้าํหน้าที�ประสานงาน
ระหว่างพระราชากับเหล่าพระดาบส ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้พระราชาได้ทาํการบาํรุงเลี0 ยงเหล่าพระดาบส
โดยสะดวกตลอดระยะเวลาหนึ�งหมื�นปี (4/63/213-302/29) 8.Y.Y) เนื0อหาที�ทา้วสกักเทวราชครั0นถูกเหล่าทวยเทพผู ้
ตอ้งการเห็นพระเจา้เนมิราชทูลขอร้องใหเ้ชิญพระเจา้เนมิราชมายงัสวรรค ์จึงไดต้รัสสั�งใหม้าตลีเทพบุตรจดัเตรียม
ราชรถทิพยแ์ลว้ขบัไปอญัเชิญพระเจา้เนมิราชเพื�อมาเที�ยวชมสวรรค์  ซึ� งเปรียบไดก้บัการประสานงานระหว่าง
เหล่าทวยเทพผูมี้ความประสงคจ์ะเห็นพระเจา้เนมิราชกบัพระเจา้เนมิราชผูมี้ความประสงคจ์ะเห็นนรกและสวรรค์
ให้บรรลุถึงเป้าหมายที�ประสงค์ไว ้(4/63/213-302/33) 8.Y.Z) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชนั0นครั0 นมาตลีเทพบุตร
ประพฤติช้าอยู่ด้วยการพาพระเจ้าเนมิราชเสด็จเยี�ยมชมนรกขุมต่างๆ จึงได้ส่งเทพบุตรผูมี้ความว่องไวไป
ประสานงานใหเ้ร่งมายงัสวรรคโ์ดยไว เพราะวา่นรกขมุต่างๆ มีสตัวน์รกมากมายเกินกวา่ที�พระเจา้เนมิราชผูมี้อายุ
นอ้ยจะเที�ยวชมไดห้มด (4/63/213-302/40) 8.Y.6) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชนั0นครั0 นมาตลีเทพบุตรประพฤติชา้อยู่
ด้วยการพาพระเจ้าเนมิราชเสด็จเยี�ยมชมวิมานในสวรรค์ต่างๆ จึงได้ส่งเทพบุตรผูมี้ความว่องไวอื�นอีกไป
ประสานงานใหเ้ร่งมายงัเทวสภาโดยไว เพราะวา่วิมานต่างๆในสวรรคน์ั0นมีมากมายเกินกวา่ที�พระเจา้เนมิราชผูมี้
อายนุอ้ยจะเที�ยวชมไดห้มด (4/63/213-302/44)  
 8.Z) เนื0อหาของมโหสถชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการประสานงานปรากฏอยู่ 89  เนื0อหาไดแ้ก่ 
8.Z.8) เนื0อหาที�พระมโหสถและสหายสหชาตหนึ� งพนัคนได้ร่วมกันดาํเนินการอย่างประสานสัมพนัธ์ช่วยกัน
ระดมทุนมาไดพ้นักหาปณะแลว้ทาํการจดัสร้างศาลาใหญ่ ขุดสระนํ0 าสําหรับอุปโภคบริโภค และจดัทาํสวนไม้
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ดอกไมป้ระดบัและไมผ้ลต่างๆ เพื�อเป็นสถานที�เล่นของพวกตนและสาธารณประโยชน์ต่างๆ (5/63/303-568/13) 
8.Z.-) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชไดส่้งอมาตยท์ั0ง Y ไปเพื�อสืบเสาะหาบณัฑิตคนที� Z และต่อมาอมาตยผ์ูห้นึ� งก็ได้
พบกบัพระมโหสถเมื�อพิจารณาดูแลว้ก็สนันิษฐานวา่คงจกัเป็นบณัฑิตคนที� Z จึงไดส่้งข่าวไปกราบทูลใหพ้ระเจา้วิ
เทหราชใหท้รงทราบ พระเจา้วเิทหราชจึงไดต้รัสสั�งอมาตยผ์ูน้ั0นใหท้าํการเฝ้าดูพระมโหสถแลว้ประสานงานมายงั
พระราชสาํนกัโดยแจง้ข่าวใหท้รงทราบเป็นระยะๆ  เพื�อความแน่ใจก่อนที�จะรับเขา้มาทาํราชการดว้ย (5/63/303-
568/19) 8.Z.V) เนื0อหาที�พระมโหสถนั0นไดด้าํเนินการอยา่งประสานสัมพนัธ์ร่วมมือกนักบัชาวบา้นปาจีนยวมฌั
ชคามในการแกปั้ญหาท่อนไม ้ศีระษะคน งู ไก่ แกว้มณี ให้โคตวัผูต้กลูก ขา้ว ชิงชา้ห้อยดว้ยเชือกทราย สระนํ0 า 
และอุทยานที�พระเจา้วเิทหราชทรงตั0งขึ0นเพื�อทดสอบจนเป็นที�พอพระหฤทยัของพระเจา้วิเทหราชได ้(5/63/303-
568/41) 8.Z.Y) เนื0อหาที�พระมโหสถไดด้าํเนินการอย่างประสานสัมพนัธ์ร่วมมือกนักบัสิริวฒักเศรษฐีผูเ้ป็นบิดา
แกปั้ญหาลาจนเป็นที�พอพระหฤทยัพระเจา้วเิทหราชและโปรดใหเ้ขา้รับราชการ (5/63/303-568/52) 8.Z.Z) เนื0อหา
ที�แพะไดอ้อกอุบายดาํเนินการอยา่งประสานสัมพนัธ์ร่วมมือกนักบัสุนัขในการนาํอาหารมาให้แก่กนัและกนัจน
สาํเร็จตามประสงค ์(5/63/303-568/73) 8.Z.6) เนื0อหาที�เหล่าบณัฑิตทั0งสี�มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้ไดด้าํเนินการอยา่ง
ประสานสัมพันธ์ร่วมมือกันขโมยพระราชาภรณ์ของพระเจ้าวิเทหราชแล้วใช้อุบายนําไปไวใ้นเรือนของ
พระมโหสถแต่นั0นก็ทูลยุยงใส่ร้ายพระมโหสถว่า เป็นขโมยคิดก่อการกบฏจนเป็นเหตุให้พระเจา้วิเทหราชทรง
กริ0วและสั�งให้จบัพระมโหสถ (5/63/303-568/93) 1.Z.=) เนื0อหาที�นางอมราเทวีและเหล่าทาสีไดด้าํเนินการอยา่ง
ประสานสัมพนัธ์ร่วมมือกนัแกค้ดีความให้แก่พระมโหสถโดยลวงเหล่าบณัฑิตทั0งสี�มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้มายงั
เรือนแลว้ใหต้กไปในหลุมคูถจบัโกนศีรษะและหนวดทาดว้ยแป้งเปียกโรยดว้ยนุ่นมดัใหแ้น่นแลว้นาํไปถวายพระ
เจา้วเิทหราชพร้อมทั0งของกลางที�เหล่าบณัฑิตทั0งสี�ไดข้โมยมา (5/63/303-568/99) 8.Z._) เนื0อหาที�เหล่าบณัฑิตทั0งสี�
มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้ไดด้าํเนินการอยา่งประสานสมัพนัธ์ร่วมมือกนัทูลถามปัญหาเรื�องความลบัควรบอกหรือไม่
ควรบอกแก่ใครกับพระเจ้าวิเทหราชแล้วทูลยุยงให้ตรัสถามปัญหาดังกล่าวกับพระมโหสถด้วยทั0 งที� รู้ว่า
พระมโหสถจะทูลตอบวา่ไม่ควรบอกแก่ใคร และร่วมกนัทูลใส่ร้ายวา่ พระมโหสถคิดก่อการกบฏ จนเป็นเหตุให้
พระเจ้าวิเทหราชกริ0 วและตรัสสั�งให้ประหารชีวิตพระมโหสถ (5/63/303-568/114) 8.Z.9) เนื0 อหาที�พระนาง
อุทุมพรเทวไีดท้รงส่งข่าวใหพ้ระมโหสถทราบถึงเหตกุารณ์ต่างๆ เพื�อช่วยประสานงานไม่ใหเ้กิดความรุนแรงหรือ
ความสูญเสียขึ0นระหวา่งพระเจา้วิเทหราชกบัพระมโหสถ และให้พระมโหสถกระทาํการแกไ้ขสถานการณ์ที�ร้าย
ใหก้ลายเป็นดี ดาํเนินการโดยไม่ประมาท (5/63/303-568/124) 8.Z.85) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0 นสามารถกาํหราบ
ปราบศึกภายในให้สงบลงไดแ้ลว้ก็ไดด้าํเนินการอย่างประสานสัมพนัธ์ร่วมมือกนักบัชาวกรุงมิถิลาทั0งหลายทาํ
การเปลี�ยนแปลงพฒันากรุงมิถิลาในดา้นต่างๆ จนทุกคนมีความสุขสมบูรณ์กนัถว้นหนา้ และไดร่้วมกนัทาํการ
ตระเตรียมเพื�อป้องกนัศึกภายนอกโดยวิธีการต่างๆ มีการส่งสายลบัไปประจาํยงัเมืองอื�นๆ เป็นตน้ ครั0 นเกิดศึก
สงครามขึ0นชาวเมืองมิถิลาทั0งหลายต่างก็ร่วมแรงร่วมใจกนัป้องกนักรุงมิถิลาจนสามารถรักษาอธิปปัตยไ์วไ้ด ้
(5/63/303-568/132) 8.Z.88) เนื0อหาที�พราหมณ์เกวฏัได้เสนอแผนการแผ่ขยายพระราชอาํนาจแก่พระเจ้าจุลนี
พรหมทตั ฝ่ายพระเจา้จุลนีพรหมทตัทรงสดบัแลว้ก็ทรงเห็นสมควรดว้ยจึงไดด้าํเนินการอยา่งประสานสัมพนัธ์
ร่วมมือกนัเป็นกองทพัใหญ่ยกขบวนทพัไปยึดเมืองต่างๆ ในชมพูทวีปทั0งสิ0นไวใ้นพระราชอาํนาจคงเหลืออยูแ่ต่
กรุงมิถิลาเท่านั0น (5/63/303-568/139) 8.Z.8-) เนื0อหาที�พระเจ้าจุลนีพรหมทัตนั0นครั0 นเหล่าสหายพนัหนึ� งของ
พระมโหสถไดม้าทาํลายพิธีดื�มนํ0 าชยบานของเหล่าพระราชาร้อยเอ็ดพระองคต์ามคาํสั�งของพระมโหสถ ก็ทรง
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ตรัสปลุกระดมใหเ้หล่าพระราชาร้อยเอด็พระองคเ์กิดมานะกษตัริยป์ระสานสมัพนัธ์ร่วมกนัระดมพลโจมตีกรุงมิถิ
ลาเพื�อจับพระเจ้าวิเทหราชและพระมโหสถมาประหารชีวิตเสียให้สิ0น (5/63/303-568/151) 8.Z.8V) เนื0อหาที�
พระมโหสถไดป้ระสานสัมพนัธ์ร่วมมือกนักบัพวกราชบุรุษที�ตนเองวางไวก้บัเหล่าพระราชาในการป้องกนักรุง
มิถิลามิให้ถูกตีแตก และประสานสัมพนัธ์ร่วมมือกันกับพราหมณ์อนุเกวฏัในการถอยทัพของพระเจ้าจุลนี
พรหมทตั โดยการใชแ้ผนเจ็บตวั กล่าวคือ ทาํทีวา่พราหมณ์อนุเกวฏัทาํผิดแลว้ถูกลงโทษแต่นั0นก็ทรยศต่อพระเจา้
วเิทหราชแลว้หนีเขา้ไปอาศยัอยูก่บัพระเจา้จุลนีพรหมทตัคอยเป็นไสศึ้กสร้างข่าวเท็จให้เกิดความโกลาหลสับสน
วุ่นวายในกองทัพข้าศึกแล้วให้แตกหนีไป (5/63/303-568/181) 8.Z.8Y) เนื0 อหาที�พระเจ้าจุลนีพรหมทัตได้
ดาํเนินการตามแผนการณ์ของพราหมณ์เกวฏัให้ตั0งทีมงานในการประโคมข่าวเกี�ยวกบัพระรูปโฉมของพระนาง
ปัญจาลจนัทีผูเ้ป็นพระธิดาใหไ้ปถึงพระกรรณของพระเจา้วิเทหราชเพื�อลวงมาปลงพระชนม ์โดยให้พวกจินตกวี
แต่งบทเพลงพรรณนาความงามของพระธิดาและให้พวกนางฟ้อนรําทั0งหลายเรียนบทเพลงเหล่านั0นแลว้นาํไป
แสดงยงัสถานที�ต่างๆ แมต้อนกลางคืนก็ใหขึ้0นไปขบัร้องบนตน้ไมใ้หญ่ให้ดูเหมือนกบัวา่แมเ้ทวดาก็ยงัสรรเสริญ
ความงามของพระธิดาอยา่งประสานสัมพนัธ์กนั (5/63/303-568/192) 8.Z.8Z) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0 นทราบวา่
พราหมณ์เกวฏัตอ้งการจะมาสนทนาเพื�อผกูมิตรกบัตนเอง ก็ไดใ้หบ้ริวารของตนนั0นร่วมมือกนัทาํการกีดกนัไม่ให้
พราหมณ์เกวฏัมีโอกาสที�จะไดส้นทนากบัตนเอง มีการนาํเอามูลโคสดมาทาในเรือนจนไม่มีที�นั�งที�นอนเป็นตน้
อยา่งประสานสมัพนัธ์กนั (5/63/303-568/199) 8.Z.86) เนื0อหาที�พระมโหสถและบริวารทั0งหลายไดร่้วมแรงร่วมใจ
กนัดาํเนินการอยา่งประสานสัมพนัธ์กนัเพื�อถวายการอารักขาพระเจา้วิเทหราชที�จะเสด็จไปยงันครอุตรปัญจาละ 
โดยพระมโหสถนั0นได้แต่งตั0งบริวารทั0 งหลายออกเป็นทีมงานต่างๆ เช่น ทีมสร้างบ้านไวรั้บเสด็จดูแลความ
ปลอดภยัของพระเจา้วเิทหราชทุกๆ หนึ�งโยชน์พร้อมทั0งจดัเตรียมราชพาหนะไว ้ทีมต่อเรือ  ทีมสร้างพระนคร  ทีม
ขดุอุโมงค ์ทีมลกัพาตวัพระสลากเทวรีาชมารดา พระปัญจาลจนัทราชบุตร และพระนางปัญจาลจนัทีราชธิดา เป็น
ตน้ จนสามารถทาํให้พระเจา้วิเทหราชไดพ้ระนางปัญจาลจนัทีมาเป็นพระมเหสีและเสด็จกลบัยงักรุงมิถิลาโดย
ปลอดภยั (5/63/303-568/209) 8.Z.8=) เนื0อหาที�พระมโหสถไดด้าํเนินการอยา่งประสานสมัพนัธ์ร่วมมือกบันางเภรี
ปริพาชิกาเพื�อทราบขอ้มูลเกี�ยวกบัเจตคติของพระเจา้จุลนีพรหมทตัที�มีต่อตนเองและความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพ
ของตนเอง โดยใหน้างเภรีปริพาชิกาไดท้าํอุบายถามปัญหาผีเสื0อนํ0 ากบัพระเจา้จุลนีพรหมทตั ซึ�งเปรียบเช่นกบัการ
ทาํหนา้ที�ประสานงานระหวา่งพระมโหสถและพระเจา้จุลนีพรหมทตั (5/63/303-568/264) 8.Z.8_) เนื0อหาที�พระ
นางสลากเทวีไดล้อบทาํชูก้นักบัพราหมณ์ฉัพภิ และไดด้าํเนินการประสานสัมพนัธ์ร่วมมือกนัวางแผนปลงพระ
ชนม์พระเจ้ามหาจุลนีแย่งยึดเอาราชสมบัติ รวมถึงการที�ได้ร่วมมือกันกับพ่อครัวในครัวหลวงวางแผนเพื�อ
ช่วยเหลือพระชนมข์องพระจุลนีราชกมุารใหพ้น้จากมรณภยั (5/63/303-568/267) 8.Z.89) เนื0อหาที�ติขิณมนตรีราช
กุมารไดด้าํเนินการอยา่งประสานสัมพนัธ์ร่วมมือกนักบัเหล่ามหาดเล็กคนสนิทของตนวางกลอุบายฆ่าพราหมณ์
ฉพัภิจนถึงแก่ความตายแลว้ยดึเอาราชสมบติัคืนไดส้าํเร็จ (5/63/303-568/274) 
 8.6) เนื0อหาของภูริทตัชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการประสานงานปรากฏอยู ่ = เนื0อหาไดแ้ก่ 8.6.8) 
เนื0อหาที�เหล่าอมาตยค์รั0นพระเจา้กรุงพาราณสีเสด็จสวรรคตแลว้ก็ไดป้ระชุมปรึกษากนัเพื�อแสวงหาผูที้�จะมาดาํรง
ตาํแหน่งพระราชาองค์ต่อไป ฝ่ายนายพรานป่าผูเ้คยไปอาศยัอยู่กบัพระโอรสของพระเจา้กรุงพาราณสีไดท้ราบ
ความจึงไดไ้ปแจง้ให้เหล่าอมาตยไ์ดท้ราบถึงการที�ตนนั0นรู้จกัสถานที�ประทบัอยูข่องพระโอรสและไดน้าํเหล่า
อมาตยไ์ปเพื�อพบกบัพระโอรส ซึ�งเปรียบไดก้บัทาํการประสานงานระหวา่งพระราชโอรสและเหล่าอมาตย ์เพื�อให้
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บรรลุเป้าหมายที�ได้วางไว ้(6/64/1-122/7) 8.6.-) เนื0อหาที�ท้าวธตรฐไดต้ั0งคณะนาคมาณพเป็นทีมงานไปเพื�อ
ประสานงานกาํหนดวนัอภิเษกสมรสและทูลถามพระเจา้กรุงพาราณสีถึงสิ�งที�ทรงประสงค์จะให้เป็นสินสอด 
รวมถึงการจดัพิธีอภิเษกสมรส (6/64/1-122/18) 8.6.V) เนื0อหาที�ชาวพระนครกรุงพาราณสีทั0งหลายไดส่้งตวัแทน
ไปทูลถามถึงสาเหตุที�พวกนาคไดม้าทาํการเบียดเบียนพวกตนและพระประสงคข์องทา้วธตรฐ ครั0 นทราบแลว้ก็
ไดม้าแจง้ใหแ้ก่ชาวกรุงพาราณสีทั0งหลายและพากนัไปทูลขอร้องใหพ้ระเจา้กรุงพาราณสีไดท้รงประทานพระธิดา
แก่ทา้วธตรฐเพื�อความสงบสุขของปวงประชา ซึ�งเปรียบไดก้บัทาํการประสานงานระหวา่งหมู่นาคซึ�งมีทา้วธตรฐ
เป็นพระราชาและเหล่าประชาชนชาวกรุงพาราณสีซึ�งมีพระเจา้กรุงพาราณสีเป็นพระราชา (6/64/1-122/25) 8.6.Y) 
เนื0อหาที�เหล่าพี�น้องของพระภูริทตัไดด้าํเนินการอย่างประสานสัมพนัธ์ร่วมมือกนัเป็นทีมคน้หาพระภูริทตัที�ได้
หายตวัไป โดยแบ่งหนา้ที�กนัออกคน้หาในที�ต่างๆ เป็นสามสายดว้ยกนั (6/64/1-122/80) 8.6.Z) เนื0อหาที�สุทสัสน
นาคราชไดด้าํเนินการอยา่งประสานสัมพนัธ์ร่วมมือกนักบันางอจัจิมุขีผูเ้ป็นขนิษฐาประลองพิษกนักบัพราหมณ์
อาลมัพายน์ เพื�อช่วยเหลือพระภูริทตัใหพ้น้จากการกกัขงับงัคบัใหรั้บใชจ้นสาํเร็จ (6/64/1-122/88) 8.6.6) เนื0อหาที�
พระภูริทัตครั0 นได้นัดหมายไว้กับพระมาตุลาที�จะไปพบกันที�อาศรมบทของพระอัยยกาแล้วก็ได้ทําการ
ประสานงานไปยงัเหล่าพระญาติและนาคบริษทัทั0งหลายเพื�อร่วมกันไปพบกบัพระอยัยกาโดยพร้อมเพียงกัน 
(6/64/1-122/106) 8.6.=) เนื0อหาที�พระภูริทตัและเหล่านาคบริษทัไดร่้วมกนัรักษาศีลให้บริสุทธิ� อย่างประสาน
สมัพนัธ์กนัเป็นสมาคมธรรมใหญ่ ครั0นจุติจากนาคพิภพแลว้ก็ไปบงัเกิดร่วมกนัในเทวโลก (6/64/1-122/110)  
 8.=) เนื0อหาของจนัทกุมารชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการประสานงานปรากฏอยู ่Z เนื0อหาไดแ้ก่ 
8.=.8) เนื0อหาที�บรรดาหมู่ชนผูเ้ป็นญาติมิตรของเหล่าเศรษฐีทั0 ง Y กล่าวคือ ปุณณมุข คฤหบดี ภทัทิยคฤหบดี 
สิงคาลคฤหบดี และวฑัฒคฤหบดีไดด้าํเนินการอยา่งประสานสมัพนัธ์กนัเพื�อทูลออ้นวอนขอใหพ้ระเจา้เอกราชทาํ
การปล่อยตวัเศรษฐีเหล่านั0น (7/64/123-204/24) 8.=.-) เนื0อหาที�พระราชบิดา พระราชมารดา พระนางโคตรมีเทว ี
พระจนัทกุมาร พระนางจนัทาเทวี พระวสุลราชนัดดาไดด้าํเนินการอย่างประสานสัมพนัธ์ร่วมกนัทูลชี0แจงและ
ออ้นวอนขอให้พระเจา้เอกราชไดเ้ลิกลม้การฆ่าคนและสัตวท์ั0งหลายบูชายญัเพื�อที�จะเสด็จไปสวรรค ์(7/64/123-
204/26) 8.=.V) เนื0อหาที�พระจันทกุมารได้ตรัสกับพระชายาทั0 ง =55 นาง ให้ไปอ้อนวอนขอให้พระราชบิดา
และกณัฑหาลพราหมณ์ไดเ้ลิกลม้พิธีบูชายญัแลว้ปล่อยให้คนและสัตวท์ั0งหลายเป็นอิสระ ซึ� งเปรียบไดก้บัทาํการ
ประสานงานระหวา่งพระจนัทกมุารกบัพระเจา้เอกราชและกณัฑหาลพราหมณ์ (7/64/123-204/42) 8.=.Y) เนื0อหาที�
พระนางจนัทาเทวไีดต้ั0งสตัยาธิษฐานขอใหเ้ทพเจา้ผูบ้ริหารโลกทั0งหลายไดม้าไถ่ถอนความเห็นผิดของพระเจา้เอก
ราชและช่วยเหลือพระสวามีพร้อมทั0งคนและสตัวท์ั0งหลายใหพ้น้จากมรณภยั ฝ่ายทา้วสกักเทวราช ครั0 นทรงทราบ
ก็ไดล้งมาทาํการชี0แจง้เชิงบงัคบัให้พระเจา้เอกราชทรงทราบถึงความเป็นจริงและปลดเปลื0องช่วยเหลือคนและ
สตัวท์ั0งหลายมีพระจนัทกมุารเป็นตน้ใหพ้น้จากพนัธนาการ ซึ�งการกระทาํของพระนางจนัทาเทวีนั0นเปรียบไดก้บั
การประสานงานระหวา่งทา้วสักกเทวราชและพระเจา้เอกราช เพื�อช่วยให้คนและสัตวท์ั0งหลายมีพระจนัทกุมาร
เป็นตน้พน้จากมรณภยั (7/64/123-204/57) 8.=.Z) เนื0อหาที�ชาวกรุงบุปผวดีทั0งหลายพิจารณาเห็นถึงการใชอ้าํนาจที�
ขาดความถูกตอ้งของพระเจา้เอกราชดว้ยหลงเชื�อในคาํเท็จทูลของกณัฑหาลพราหมณ์ จึงไดด้าํเนินการประสาน
สัมพนัธ์ร่วมกนัทาํรัฐประหารจบักณัฑหาลพราหมณ์ไปประหารชีวิตและปลดพระเจา้เอกราชออกจากตาํแหน่ง
แลว้ขบัไล่ให้ไปอยู่ในวรรณะจณัฑาล พร้อมทั0งทาํการอภิเษกให้พระจนัทกุมารเป็นพระราชาแทน (7/64/123-
204/62)  
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 -._) เนื0อหาของมหานารทกสัสปชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการประสานงานปรากฏอยู ่ V  เนื0อหา
ได้แก่ 8._.8) เนื0อหาที�อลาตอมาตยค์รั0 นได้ทราบว่าพระเจา้องัคติราชมีพระประสงค์จะสนทนาธรรมกบัสมณ
พราหมณ์จึงไดทู้ลเสนอใหเ้ขา้ไปหาคุณาชีวกกสัสปโคตร และไดจ้ดัขบวนนาํเสด็จไปพบ ซึ� งเปรียบไดก้บัทาํการ
ประสานงานระหวา่งพระเจา้องัคติราชและคุณาชีวกกสัสปโคตร (8/64/205-295/11) 8._.-) เนื0อหาที�พระเจา้องัคติ
ราชไดพ้ระราชทานทรัพย ์8,555 กหาปณะไปให้แก่พระนางรุจาราชธิดาทุกๆ วนัที� 8Y คํ�าก่อนถึงวนัอุโปสถ ฝ่าย
พระนางรุจาราชธิดานั0นครั0นถึงวนัอุโปสถก็ทรงรักษาศีลอุโบสถ ให้ทานแก่คนกาํพร้า คนเดินทางไกล ยาจกและ
วณิพกเป็นอนัมาก โดยมีเหล่ากุมารีจาํนวน Z55 คน พร้อมทั0งหมู่พระพี�เลี0 ยงนางนมเป็นทีมงานดาํเนินการอยา่ง
ประสานสมัพนัธ์กนั (8/64/205-295/26) 8._.V) เนื0อหาที�พระนางรุจาราชธิดาไดต้ั0งสตัยาธิษฐานนอบนอ้มไปทั�วทั0ง 
85 ทิศขอใหส้มณพราหมณ์เทพเจา้ผูบ้ริหารโลกทั0งหลายไดม้าช่วยปลดเปลื0องพระราชบิดาออกจากมิจฉาทิฐิ ฝ่าย
พระนารทกสัสปพรหมผูมี้เมตตากรุณาครั0 นไดท้ราบก็ไดล้งมาดาํเนินการดงักล่าวจนสามารถทาํให้พระเจา้องัคติ
ราชละทิ0งมิจฉาทิฐิยดึเอาสมัมาทิฐิดงัเดิม ซึ�งการกระทาํของพระนางรุจาราชธิดานั0นเปรียบไดก้บัการประสานงาน
ระหวา่งพระนารทกสัสปพรหมและพระเจา้องัคติราช (8/64/205-295/42) 
 8.9) เนื0อหาของวิธุรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการประสานงานปรากฏอยู ่V  เนื0อหาไดแ้ก่ 8.9.8) 
เนื0อหาที�พระเจา้โกรัพยราชครั0 นเล่นพนันสกาก็จะทรงขบัเพลงสะกาเพื�อให้นางเทพธิดาผูเ้คยเป็นมารดาคอย
ช่วยเหลือเมื�อทรงทราบว่าลูกบาศก์จะหมุนตกลงแลว้ทาํให้พระองค์แพก็้จะทรงรับลูกบาศก์นั0นๆ ไวไ้ด้ด้วย
อานุภาพของนางเทพธิดา แสดงถึงการดาํเนินการอย่างประสานสัมพนัธ์กนัระหวา่งพระเจา้โกรัพยราชและนาง
เทพธิดาจึงทาํให้ทรงชนะการแข่งสะกาสาํเร็จเป้าหมายดงัประสงค์ (9/64/296-483/57) 8.9.-) เนื0อหาที�พระนาง
วมิลานาคราชินีทรงมีพระประสงคจ์ะสดบัธรรมจากพระมโหสถจึงไดล้วงทา้ววรุณนาคราชวา่ประชวรหนกัดว้ย
ตอ้งการดวงหฤทยัของพระมโหสถ ทา้ววรุณนาคราชจึงไดอ้อกอุบายตรัสใหน้างอิรันทตีนาคกญัญาผูเ้ป็นราชธิดา
ออกไปประกาศแก่ชนทั0งหลายวา่ ตนเองจะยอมอภิเษกสมรสกบัผูที้�สามารถนาํเอาดวงหฤทยัของพระมโหสถมา
ให้ได ้ ฝ่ายปุณณกยกัษ์ไดท้ราบความจึงรับอาสาไปดาํเนินการจนสามารถนาํพระมโหสถมาไดส้าํเร็จ  พระนาง
วิมลานาคราชินีจึงไดส้ดบัธรรมจากพระมโหสถตามพระประสงค์ ซึ� งแสดงให้เห็นถึงการดาํเนินการที�ประสาน
สมัพนัธ์กนัจนทาํใหส้ามารถบรรลุถึงเป้าหมายที�วางไวไ้ด ้(9/64/296-483/130) 8.9.V) เนื0อหาที�ชาวกุรุรัฐตั0งตน้แต่
พระเจา้โกรัพยราชไดต้ั0งอยูใ่นโอวาทของพระวธุิรบณัฑิต ต่างพากนัทาํบุญรักษาศีลเป็นตน้อยา่งประสานสัมพนัธ์
กนัจนเกิดเป็นสมาคมธรรมใหญ่ ครั0นจุติจากโลกนี0แลว้ก็ไปบงัเกิดในเทวโลกโดยถว้นหนา้ (9/64/296-483/145) 
 8.85) เนื0อหาของมหาเวสสันดรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการประสานงานปรากฏอยู ่8Z เนื0อหา
ไดแ้ก่ 8.85.8) เนื0อหาที�ทา้วสักกะเทวราชทรงทราบความปรารถนาที�จะไดพ้ระโอรสของพระนางผุสดี จึงทรง
กระทาํการประสานงานระหวา่งพระโพธิสตัวก์บัพระนางผสุดี โดยเสด็จไปยงัสาํนกัของพระโพธิสัตวเ์พื�อแนะนาํ
ให้ไปบงัเกิดในพระครรภข์องพระนางผุสดี อนัจะทาํให้ความปรารถนาของพระนางผุสดีบรรลุผล (10/64/484-
814/23) 8.85.-) เนื0อหาที�นางนมทั0ง 6Y คนที�ไดรั้บการแต่งตั0งจากพระเจา้สญชยัไดร่้วมแรงร่วมใจกนัทาํการดูแล
เลี0ยงดูพระเวสสนัดรกมุารอยา่งประสานสมัพนัธ์กนัดว้ยดี (10/64/484-814/32) 8.85.V) เนื0อหาที�ชาวนครกาลิงครัฐ
ครั0นเกิดทุพภิกขภยัก็ไดร้วมตวักนัที�หนา้พระราชนิเวศน์เพื�อเรียกร้องต่อพระราชานครกาลิงครัฐไดต้รวจสอบถึง
พฤติกรรมส่วนพระองคแ์ละพฤติกรรมการบริหารกิจการบา้นเมือง รวมถึงการร่วมปรึกษาหาวิธีการแกไ้ขปัญหา
ดงักล่าว จนในที�สุดมีมติใหแ้ต่งตั0งคณะพราหมณ์ขึ0น _ คนมีรามพราหมณ์เป็นตน้เดินทางไปทูลขอชา้งปัจจยนาค
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จากพระเวสสนัดรแลว้นาํกลบัมายงันครกาลงัครัฐเพื�อแกปั้ญหาฝนแลง้ดงักล่าว ซึ� งเป็นการดาํเนินการที�ประสาน
สัมพนัธ์กนัจนทาํให้สามารถบรรลุเป้าหมายที�วางไวไ้ด ้ (10/64/484-814/50) 8.85.Y) เนื0อหาที�นายนักการครั0 น
ไดรั้บคาํสั�งจากพระเจา้สญชยัแลว้ก็ไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระเวสสนัดรเพื�อกราบทูลถึงเรื�องที�ชาวกรุงสีพีตอ้งการจะขบัไล่
พระเวสสนัดรออกจากแวน่แควน้ให้ทรงรับทราบ ฝ่ายพระเวสสันดรก็ทรงยอมรับในคาํตดัสินและทรงเจรจาขอ
ทาํสัตตดกทานก่อนที�จะเสด็จไปโดยให้นายนกัการนั0นไปประสานงานทูลแจง้ให้พระเจา้สญชยัและชาวกรุงสีพี
ใหรั้บทราบ (10/64/484-814/60) 1.85.Z) เนื0อหาที�พระเวสสนัดรทรงประทานมา้ที�เทียมรถทั0ง Y ตวัใหพ้ราหมณ์ทั0ง 
Y คนที�ไดม้าทูลขอไป  ฝ่ายเหล่าเทพบุตรที�อยูใ่นบริเวณนั0นครั0นทราบวา่พระเวสสันดรไม่มีมา้จะเทียมรถจึงไดม้า
ดาํเนินการอย่างประสานสัมพนัธ์ร่วมกนัจาํแลงเป็นละมั�งป่ามาเทียมรถไปส่งพระเวสสันดรและพระนางมทัรี
พร้อมทั0งพระโอรสและพระธิดา  เปรียบไดก้บัวา่เป็นผูป้ระสานช่วยสนบัสนุนส่งเสริมให้คณะพระเวสสันดรนั0น
บรรลุถึงจุดมุ่งหมายที�วางเอาไวไ้ดด้ว้ยดี (10/64/484-814/86) 8.85.6) เนื0อหาที�เหล่าพระยาเจตราชทั0งหกหมื�นครั0 น
ไดท้รงทราบวา่เวสสนัดรและพระนางมทัรีพร้อมทั0งพระโอรสและพระธิดาไดเ้สด็จมาถึงเมืองมาตุลนครของพวก
ตน จึงไดท้รงดาํเนินการอยา่งประสานสัมพนัธ์ร่วมกนัมาทาํการปฏิสันถารโดยประการต่างๆ พร้อมทั0งอญัเชิญ
พระเวสสันดรขึ0นครองราชย ์แต่พระเวสสันดรทรงปฏิเสธโดยอา้งเหตุผลต่างๆ  ฝ่ายเหล่าพระยาเจตราชทั0งหก
หมื�นนั0นก็ทรงรับฟังแต่โดยดี ไดท้รงร่วมกนัทาํการอารักขาตามเสด็จส่งพระเวสสันดรเป็นระยะทางถึง 8Z โยชน์ 
และทูลบอกถึงหนทางที�ไปสู่เขาวงกตที�เหลืออีก 8Z โยชน์ (10/64/484-814/95) 8.85.=) เนื0อหาที�ทา้วสักกะเทวรา
ชครั0นทรงทราบวา่พระเวสสนัดรและพระนางมทัรีพร้อมพระโอรสและพระธิดาใกลเ้สด็จถึงเขาวงกตแลว้ จึงตรัส
สั�งใหพ้ระวสิสุกรรมเทพบุตรไปดาํเนินการเนรมิตเครื�องอุปโภคและบริโภคทั0งหลายถวาย ทรงเป็นผูป้ระสานงาน
ช่วยสนบัสนุนส่งเสริมให้พระเวสสันดรนั0นบรรลุถึงเป้าหมายที�วางเอาไวไ้ดด้ว้ยดี (3/63/155-213/100) 8.85._) 
เนื0อหาที�พวกเทวดาผูสิ้งสถิตยอ์ยู ่ณ ป่าหิมพานตไ์ดด้าํเนินการอยา่งประสานสมัพนัธ์ร่วมกนัประชุมเพื�อช่วยเหลือ
พระเวสสนัดร และมีมติใหเ้ทวดา V องค ์แปลงเพศเป็นราชสีห์ เสือโคร่ง และเสือเหลืองไปนอนขวางทางพระนาง
มทัรีไวมิ้ใหก้ลบัอาศรมบทแต่ยงัวนั เพราะพระนางอาจจะขดัขวางไม่ให้พราหมณ์ชูชกนาํพระโอรสและพระธิดา
ไป ฝ่ายเทวดาทั0 ง V องค์ก็ได้ร่วมกันดําเนินการดังกล่าวจนสําเร็จ (3/63/155-213/151) 8.85.9) เนื0 อหาที�พระ
เวสสันดร พระนางมทัรี พระชาลีและพระกณัหาชินาไดด้าํเนินการประสานสัมพนัธ์ร่วมมือกนัทาํปุตตทานให้
สาํเร็จ โดยพระเวสสนัดรนั0นไดท้าํการขอความร่วมมือกบัพระชาลีและพระกณัหาชินาให้ออกจากที�ซ่อนและยอม
ไปกับพราหมณ์ชูชก  พระชาลีและพระกัณหาชินาได้กระทําตามพระดํารัสแต่โดยดี ครั0 นพระเวสสันดรได้
พระราชทานปุตตทานไปแลว้ก็ได้ตรัสแจ้งแก่พระนางมทัรีให้ทรงทราบ ฝ่ายพระนางมทัรีก็มีฉันทะเป็นอนั
เดียวกนัร่วมอนุโมทนาสนับสนุนให้พระเวสสันดรทรงสร้างทานบารมีดงักล่าว (10/64/484-814/157) 8.85.85) 
เนื0อหาที�ทา้วสกักเทวราชครั0นพระเวสสนัดรไดท้รงกระทาํปุตตทานและทารทานแลว้ก็ทรงสรรเสริญโดยประการ
ต่างๆ และไดป้ระทานพรใหแ้ก่พระเวสสนัดรเพื�อขอในสิ�งที�ทรงประสงค ์ทรงทาํหนา้ที�ช่วยประสานงานให้พระ
เวสสนัดรบรรลุถึงเป้าหมายที�ทรงวางไวไ้ดด้ว้ยดี (10/64/484-814/167) 8.85.88) เนื0อหาที�พระเวสสันดรและพระ
นางมทัรีไดด้าํเนินการอยา่งประสานสมัพนัธ์ร่วมมือกนัในการทาํทารทานใหส้าํเร็จไดด้ว้ยดี (10/64/484-814/163) 
8.85.8-) เนื0อหาที�เทวดาทั0งสองตนไดร่้วมมือกนัให้ความช่วยเหลือพระชาลีและพระกณัหาชินาทั0งสองโดยองค์
หนึ� งแปลงเป็นพระเวสสันดรและอีกองค์หนึ� งแปลงเป็นพระนางมทัรีมาดูแลรักษาในยามราตรี ซึ� งหมู่เทวดาทาํ
หนา้เปรียบเช่นการประสานงาน คอยสนับสนุนมิให้พระราชกุมารและพระราชกุมารีเป็นอนัตราย มิให้มีสิ�งกีด
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ขวางในการที�จะไปสู่พระนครของพระอยัยกา (10/64/484-814/170) 8.85.8V) เนื0อหาที�ชาวกรุงสีพีทั0งหลายนบัตั0ง
ตน้แต่พระเจา้สญชยัไปครั0นพิจารณาไดต้ามความเป็นจริงก็ไดด้าํเนินการอยา่งประสานสัมพนัธ์ร่วมกนัจดัขบวน
ออกเดินทางไปยงัเขาวงกตเพื�ออญัเชิญพระเวสสันดรให้เสด็จกลบัมาครองราชยที์�กรุงสีพีดงัเดิม (10/64/484-
814/181) 8.85.8Y) เนื0อหาที�ทา้วสกักเทวราชทรงทราบวา่เหล่ากษตัริยท์ั0ง 6 และราชบริษทันั0นถึงแก่วสิญัญีภาพ  จึง
ใชเ้ทวานุภาพบนัดาลให้ฝนโบกขรพรรษตกลงมาให้ชนเหล่านั0นฟื0 นคืนสติ เพื�อจะไดพ้บปะสนทนาปรับความ
เขา้ใจกนัและกนั ทรงทาํหนา้ที�ช่วยประสานงานระหวา่งกลุ่มพระเวสสันดรกบักลุ่มพระเจา้สญชยัและราชบริษทั
ให้บรรลุถึงเป้าหมายที�ได้วางไว ้(10/64/484-814/191) 8.85.8Z) เนื0อหาที�ท้าวสักกเทวราชภายทรงทราบความ
ปริวิตกถึงสิ�งที�จะบริจาคของพระเวสสันดร จึงไดใ้ชเ้ทวานุภาพบนัดาลให้ฝนรัตนะทั0ง = ตกลงมาในพระนครมี
ประมาณเพียงเข่า ทรงทาํหน้าที�ช่วยประสานงาน คอยช่วยเหลือ สนับสนุนส่งเสริมให้งพระเวสสันดรบรรลุถึง
เป้าหมายที�ไดท้รงวางไวไ้ดด้ว้ยดี (10/64/484-814/200) 
 2) ความสอดคล้องกันระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการประสานงาน

และองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัการประสานงาน มดีงันี  
 มีเนื0อหาหมายรวมถึงการที�บุคคลหรือหน่วยงานในองคก์ารไดร่้วมมือร่วมใจกนัในการจดัระเบียบ
วิธีการทํางาน.กลไกต่าง.ๆ.ขององค์การและทรัพยากรบริหาร.เพื�อให้งานดําเนินไปอย่างราบรื� นสอดคล้อง
กลมกลืนกนักบัวตัถุประสงค์และนโยบายขององค์การนั0นและสําเร็จตามเป้าหมายในเวลาที�กาํหนดไวอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.V) (1/63/1-74/38) สมดว้ยความหมายของการประสานงานตามทศันะของ
นกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น สเตราท.์และ เซเลย.์ (Strauss.and Sayles) ที�ไดก้ล่าวถึงความหมายของการประสาน
ไวว้่า.การประสานงาน.หมายถึง ความพยายามที�จะประสานจงัหวะทาํงานอย่างมีระเบียบ.เพื�อทาํให้ปัจจยัที�จะ
เกี�ยวกบัเวลา.และทิศทางของการบริหารงาน.และทาํให้ผลการปฏิบติังานมีลกัษณะกลมกลืนและเป็นอนัหนึ�งอนั
เดียวกนั.เพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องงานของผลผลิต.โดยใชม้าตรฐานของทกัษะและความรู้.และใชม้าตรฐาน
ของปทฏัฐานขององคก์าร1755 
 ประกอบดว้ยการประสานงานทั0ง - รูปแบบใหญ่ กล่าวคือ การประสานงานแบบเป็นทางการ อาทิ
เช่น เนื0อหาที� 8.Z.86) (5/63/303-568/209) และ การประสานงานแบบไม่เป็นทางการ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.V.Y) 
(3/63/155-213/24) สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น สโตนเนอร์และแอนเดอร์สัน (Stoner and 
Anderson) ที�ได้เสนอรูปแบบการประสานงานไวส้อดคลอ้งกนั โดยจาํแนกออกเป็น - ประการ ได้แก่ การ
ประสานงานแบบเป็นทางการและการประสานงานแบบไม่เป็นทางการ ดงักล่าวแลว้ 
 ประกอบดว้ยระบบโครงสร้างการประสานงานทั0ง V มิติหรือระดบั กล่าวคือ การประสานงานจาก
ขา้งบนสู่ขา้งล่าง อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Y.8) (4/63/213-302/16) การประสานงานในระดบัเดียวกนั อาทิเช่น เนื0อหาที� 
8.V.-) (3/63/155-213/8Y) และ การประสานงานจากระดับล่างขึ0 นไปสู่ระดับบน อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.85.V) 
(10/64/484-814/50) สมดว้ยทศันะของนักวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น โรเบิร์ต ดูบิน (Robert Dubin) ที�ไดแ้สดง
ทศันะเกี�ยวกบัระบบโครงสร้างการประสานงานไวเ้ป็น V มิติ ไดแ้ก่ 8) การประสานงานจากขา้งบนสู่ขา้งล่าง ซึ� ง
จะออกมาในรูปแบบของการสั�งการ -) การประสานงานในระดบัเดียวกนั ซึ� งจะก่อให้เกิดความสัมพนัธ์เกี�ยวโยง

                                                 

1755George Strauss and Leonard R. Sayles, Personnel : The Human Problems of Management 
(New Jersey : Prentice-Hall Inc., 1960), 125. 
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กนัของผูป้ฏิบติังาน และ V) การประสานงานจากระดบัล่างขึ0นไปสู่ระดบับน ซึ� งจะออกมาในรูปแบบของการ
รายงานเพื�อเป็นการป้องกนั ปรับปรุง แกไ้ขผลเสียที�เกิดขึ0น  
 ประกอบดว้ยองคป์ระกอบของการประสานงานลกัษณะต่างๆ กล่าวคือ ระบบ (Systems) กิจกรรม 
(Activities) บุคคล (Persons) รูปแบบการประสานงาน (Co-ordinated Patterns) และ เป้าหมาย (Goals) อาทิเช่น 
เนื0อหาที� 8.Z.8V) (5/63/303-568/181)  ซึ� งตวัอย่างนี0 แสดงให้เห็นถึง ระบบ กล่าวคือ มีสายบังคบับญัชาโดยมี
พระมโหสถที�ไดรั้บอาํนาจมาจากพระเจา้วเิทหราชเป็นผูว้างแผนและส่งงานใหร้าชบุรุษหรือพราหมณ์อนุเกวฏัได้
ดาํเนินการตามแผนที�วางไว ้ กิจกรรม กล่าวคือ แผนการต่างๆ ที�พระมโหสถไดว้างไว ้ บุคคล กล่าวคือ พระเจา้    
วิเทหราช พระมโหสถ พวกราชบุรุษหรือพราหมณ์อนุเกวฏัที�ร่วมกนัดาํเนินการตามแผนที�วางไว ้รูปแบบการ
ประสานงาน กล่าวคือ ช่องทางของการประสานงานที�บางครั0 งเป็นรูปแบบที�เป็นทางการและบางครั0 งเป็นรูปแบบ
ที�ไม่เป็นทางการที�บุคคลดงักล่าวไดก้ระทาํ และ เป้าหมาย กล่าวคือ ความพยายามที�จะป้องกนัรักษาเมืองมิถิลา
และให้ขา้ศึกพ่ายแพถ้อยทพักลบัไป  สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น บาร์นาร์ด (Barnard) ที�ได้
ชี0 ใหเ้ห็นรูปของการประสานงานภายในองคก์ารวา่จะตอ้งมีเป้าหมายและตอ้งมีการร่วมทาํงานของบุคคลตั0งแต่ - 
คนขึ0นไป และองคป์ระกอบของการประสานงานไว ้Z ประการ ไดแ้ก่ 8) ระบบ -) กิจกรรม  V) บุคคล Y)รูปแบบ
การประสานงาน และ Z) เป้าหมาย ดงักล่าวแลว้ 
 ประกอบดว้ยกระบวนการประสานงานอย่างเป็นขั0นตอน ซึ� งอาจกล่าวโดยสรุปคือ การกาํหนด
แผนงานสําหรับบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน การรับรู้และเขา้ใจในแผนงานของบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน  
และความเต็มใจและการยอมรับในงานที�ไดรั้บมอบหมายโดยคาํนึงถึงความรู้ความชาํนาญและความสนใจของ
บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน  อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.V) (1/63/1-74/38) สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิ
เช่น นพพงษ ์บุญจิตราดุลย ์ที�ไดก้ล่าวถึง กระบวนการประสานงานไว ้3 ขั0นตอน ไดแ้ก่ 1) การกาํหนดแผนงาน
หรือโครงการสําหรับทุกคนในหน่วยงานหรือสาํหรับหน่วยงานทุกหน่วยงานขึ0นมาก่อน 2) ให้ทุกคนหรือทุก
หน่วยงานไดรั้บรู้และเขา้ใจแผนงานโครงการทั0งหมดหรือบางส่วนที�จาํเป็นคือใหรู้้กนัโดยทั�วไปวา่ใครหน่วยงาน
ใด มีหน้าที�อะไรและกาํลงัทาํอะไรอยู่ในขณะนี0  และจะติดต่อเกี�ยวขอ้งกบัใครบา้ง และ 3) ให้ทุกคนหรือ
หน่วยงานเต็มใจรับงานในส่วนที�ตนไดรั้บมอบหมาย ให้ทาํ โดยคาํนึงถึงความถนดัความรู้ความสามารถ และ
ความสนใจของคนหรือหน่วยงานนั0นๆ   
 I) ความแตกต่างกนัระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัการประสานงานและ

องค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัการประสานงาน มดีงันี  
 เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการประสานงานนั0น เมื�อพิจารณาแลว้สามารถที�
จะจาํแนกการประสานงานออกตามผูท้าํการประสานได ้V  ประเภท ไดแ้ก่ 8) การประสานงานโดยบุคคล อาทิเช่น 
เนื0อหาที� 8.8.8) (1/63/1-74/8-)  8.Z.8=) -) การประสานงานโดยกลุ่ม อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.V.=) (3/63/155-213/80) 
และ V) การประสานงานโดยองค์การ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.85.V) (10/64/484-814/50) ซึ� งการประสานงานทั0ง V 
ประเภทนี0 มีปรากฏอยูโ่ดยทั�วไปในมหานิบาตชาดก  และเนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการ
ประสานงานนั0นจะมุ่งเน้นถึงผูป้ระสานงานที�ดี ซึ� งอาจกล่าวสรุปไดด้ว้ยสุจริตทั0ง V ประการ คือ 8) กายสุจริต 
หมายถึง พฤติกรรมด้านร่างกายดี ได้แก่ มีบุคลิกลกัษณะที�ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรงไร้โรคภยัเบียดเบียน มี
สติปัญญาฉลาดสามารถปฏิบัติงานรวมถึงแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ มีอาํนาจหน้าที�ในการ
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ดาํเนินการ มีความเป็นกลัยาณมิตร ไม่เบียดเบียนให้ผูอื้�นไดรั้บความเดือดร้อนโดยปราศจากเหตุผล -) วจีสุจริต 
หมายถึง  พฤติกรรมดา้นวาจาดี ไดแ้ก่ มีทกัษะติดต่อสื�อสารเป็นอยา่งดี มีวาจาสุภาษิต สนทนาปราศรัยดว้ยไมตรี 
มีมนุษยสัมพนัธ์ และ V) มโนสุจริต หมายถึง พฤติกรรมดา้นจิตใจดี ไดแ้ก่ ปรารถนาดีต่อผูอื้�น รักความกา้วหน้า 
อยากเห็นความเจริญ มีความจริงใจ มุ่งริเริ�มสร้างสรรค ์ไม่ยดึตนเองเป็นใหญ่ ยดึความถูกตอ้งและความสาํเร็จของ
การปฏิบติังาน มองเห็นคุณค่าของผูอื้�นรับฟังความคิดเห็นของผูอื้�นและให้เกียรติผูอื้�น มีความอดทนและยึดหยุน่ 
มุ่งให้เกิดความสามคัคี สรุปแลว้ก็คือมีศีลธรรมนั�นเอง ซึ� งแสดงออกมาในรูปของพระโพธิสัตวแ์ละตวัละครใน
ฝ่ายธรรมมีทา้วสกักเทวราชเป็นตน้ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.85.8Z) (10/64/484-814/200) ซึ� งหากผูป้ระสานงานเป็นผู ้
ประสานงานที�ดีปราศจากปัญหาแลว้ก็ยอ่มจะทาํใหปั้ญหาอีก - ประเภทที�เหลือ คือ ปัญหาจากวธีิการประสานงาน 
หรือ ปัญหาที�เกิดขึ0นจากหน่วยงาน ในบรรดาปัญหา V ประเภทตามที�สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการได้
จาํแนกไวน้ั0นกล่าวคือ 1) ปัญหาจากตวัผูป้ระสานงาน 2) ปัญหาจากวิธีการประสานงาน  และ 3) ปัญหาที�เกิดขึ0น
จากหน่วยงาน ก็จะลดน้อยถอยลงหรือสามารถแกไ้ขปรับปรุงไดโ้ดยง่าย ดว้ยเหตุผลที�ว่าคน (Man) ถือว่าเป็น
ทรัพยากรการบริหารที�สาํคญัที�สุดตามหลกัการที�ทราบโดยทั�วกนัแลว้   

a.ขอบเขตด้านการรายงานผล  

a.' การรายงานผล 
1)  เนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัการรายงานผล  
8.8) เนื0อหาของเตมิยชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการรายงานผลปรากฏอยู ่9 เนื0อหาไดแ้ก่ 8.8.8) 

เนื0อหาที�พระเจา้กาสิกราชไดท้รงดาํเนินการต่างๆ ตามวธีิการที�ชาวกรุงพาราณสีทั0งหลายไดทู้ลเสนอแนะโดยทรง
อภิรมยก์บัเหล่าพระสนมตลอดระยะเวลา = วนั ครั0 นต่อมาก็ไดต้รัสถามเหล่าพระสนมถึงการไดบุ้ตร เหล่าพระ
สนมแมแ้ต่คนเดียวก็ไม่มีใครไดบุ้ตรจึงไดก้ราบทูลรายงานตามความเป็นจริง ฝ่ายพระเจา้กาสิกราชครั0นทรงทราบ
ความดงักล่าวก็ทรงโทมนัสและเมื�อถูกชาวกรุงพาราณสีทูลถามก็ได้ตรัสบอกเหตุดงักล่าวให้ทราบโดยทั�วกัน 
ชาวกรุงพาราณสีทั0งหลายจึงไดทู้ลถวายวิธีการใหม่ต่อไป (1/63/1-74/7) 8.8.-) เนื0อหาที�พระนางจนัทาเทวีครั0 น
ไดรั้บพระดาํรัสสั�งจากพระเจา้กาสิกราชแลว้ก็ทรงมุ่งมั�นที�จะมีพระโอรสโดยการตั0งสัตยาธิษฐานสมาทานรักษา
ศีลไวใ้หม้ั�น ต่อมาเมื�อทราบวา่พระองคท์รงมีพระครรภบ์รรลุความปรารถนาที�ตั0งไวแ้ลว้จึงทูลถวายรายงานให้กบั
พระเจา้กาสิกราชให้ทรงรับทราบข่าวมงคลดงักล่าว (1/63/1-74/7) 8.8.V) เนื0อหาที�พระเจา้กาสิกราชทรงกระทาํ
สกัการะแก่พวกพราหมณ์ผูรู้้ลกัษณะพยากรณ์ แลว้ตรัสถามถึงอนัตรายของพระเตมิยกุมาร พวกพราหมณ์ตรวจดู
พระลกัษณสมบติัของพระเตมิยกุมารตามตาํราแลว้จึงกราบทูลรายงานให้ทรงทราบว่า  พระเตมิยกุมารทรง
สมบูรณ์ดว้ยบุญลกัษณะอนัอุดม อยา่วา่แต่ทวปีหนึ�งเลย พระเตมิยกมุารทรงสามารถครองราชสมบติั ในมหาทวีป
ทั0ง Y มีทวีปนอ้ย -,000 เป็นบริวาร อนัตรายอะไร ๆ จะไม่ปรากฏ พระเจา้กาสิกราช ครั0 นไดท้รงสดบัคาํของ
พราหมณ์เหล่านั0นก็ทรงยินดีพระราชหฤทยั  (1/63/1-74/23) 8.8.Y) เนื0อหาที�พระเตมิยกุมารทรงกระทาํตาม
คาํแนะนาํของนางเทพธิดาสมาทานองค ์V คือ แสดงอาการเป็นคนง่อยเปลี0ย คนหนวก และคนใบ ้เพื�อให้พน้จาก
ราชสมบติั พวกเหล่านางนมครั0นเห็นอาการของพระเตมิยกมุารผิดปกติดงันั0นจึงไดก้ราบทูลรายงานแก่พระเจา้กา
สิกราชทรงรับทราบ (1/63/1-74/35) 8.8.Z) เนื0อหาที�พระเจา้กาสิกราชครั0 นทราบว่าพระเตมิยกุมารทรงมีอาการ
คลา้ยกบัคนพิการจึงไดร่้วมกนักบัเหล่าขา้ราชบริพารทาํการวางแผนเพื�อทดสอบวา่พระเตมิยกุมารเป็นคนพิการ
จริงหรือไม่ ดว้ยวิธีการต่างๆ เริ�มตั0งแต่การให้อดนมเป็นตน้ เมื�อนางนมทั0งหลายไดท้ดสอบมีการให้พระเตมิย
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กมุารอดนมเป็นตน้แต่ก็ไม่อาจพิสูจน์ไดว้า่พระเตมิยกมุารเป็นคนพิการจริงหรือไม่ จึงไดม้ากราบทูลรายงานพระ
เจา้กาสิกราชใหท้รงรับทราบและร่วมกนัวิเคราะห์พิจารณาหาวิธีการทดสอบอื�นต่อไป ซึ� งการทาํการทดสอบนั0น
ไดด้าํเนินการอยูใ่นลกัษณะนี0 เป็นระยะเวลานานตั0งแต่พระเตมิยกุมารทรงเป็นทารกจนกระทั�งพระชนมายไุด ้86  
ปี (1/63/1-74/39) 8.8.6) เนื0อหาที�พระเจา้กาสิกราชทรงให้ทดสอบพระเตมิยกุมารมาเป็นระยะเวลาถึง 86 ปีแต่ไม่
อาจพิสูจน์ไดว้่าพระเตมิยกุมารนั0นเป็นคนพิการจริงหรือไม่ เพราะทรงมีพระวรกายที�บริบูรณ์ดีทุกประการแต่
แสดงอาการคล้ายกับคนพิการตลอดเวลา จึงได้ตรัสเรียกพวกพราหมณ์ผูที้� เคยทํานายลักษณะมาถาม พวก
พราหมณ์เกรงความผิดในขอ้หาทูลความเท็จจึงไดแ้สร้งทูลรายงานเท็จแก่พระเจา้กาสิกราชให้นาํพระเตมิยกุมาร
ไปประหารโดยด่วนเพราะจะทาํให้เกิดอนัตรายแก่พระเจา้กาสิกราช พระมเหสี และราชสมบติั (1/63/1-74/42) 
8.8.=) เนื0อหาที�นายสุนนัทสารถีครั0นไดท้ราบความจริงตามที�พระเตมิยกุมารตรัสบอกแลว้ก็ไดก้ลบัไปรายงานให้
พระนางจนัทาเทวแีละพระเจา้กาสิกราชใหท้รงทราบ ซึ�งก่อนที�จะทูลรายงานนั0นก็ไดเ้ตรียมการในการรายงานผล
ดงักล่าวอยา่งรัดกมุเพื�อไม่ให้ตนเองไดรั้บโทษ โดยทูลขอให้พระเตมิยราชกุมารนั0นทรงรับคาํของตนวา่จะรออยู่
จนกวา่ตนจะพาคณะพระเจา้กาสิกราชเสด็จมาและก่อนที�จะทูลรายงานก็ไดพ้ระราชทานอภยัโทษก่อนแลว้จึงทูล
รายงาน (1/63/1-74/74) 8.8.8) เนื0อหาที�พระเตมิยกมุารทูลถามพระเจา้กาสิกราชถึงเหตุต่างๆ มีสุขภาพอนามยัและ
การบริหารกิจการบา้นเมืองเป็นตน้  พระเจา้กาสิกราชก็ไดต้รัสบอกพระเตมิยราชฤๅษีให้ทราบทุกประการ ฝ่าย
พระเจา้กาสิกราชก็ไดต้รัสถามถึงความเป็นอยู่ในป่าและเหตุที�พระเตมิยกุมารมีอินทรียพ์ระฉวีวรรณพระพกัตร์
ผอ่งใส พระเตมิยกุมารก็จึงไดทู้ลรายงานให้ทรงทราบทุกประการเช่นกนั (1/63/1-74/90) 8.8.9) เนื0อหาที�พระเจา้
สามนัตประเทศทั0งหลายไดต้รัสถามพวกนกัเลงสุราทั0งหลายถึงเหตุการณ์ต่างๆ ในกรุงพาราณสี พวกนกัเลงสุราก็
ไดทู้ลรายงานให้ทรงรับทราบเรื�องราวทั0งหมด  เหล่าพระเจา้สามนัตประเทศครั0 นทรงสดบัแลว้ก็ทรงเกิดความ
เลื�อมใสในพระเตมิยราชฤๅษีจึงไดพ้าขา้ราชบริพารของพวกตนเขา้ไปเฝ้าพระเตมิยราชฤๅษีและออกบวชตามจน
สิ0น (1/63/1-74/103) 

8.-) เนื0อหาของมหาชนกชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการรายงานผลปรากฏอยู่ 6  เนื0อหาไดแ้ก่ 
8.-.8) เนื0อหาที�อมาตยค์นใกลชิ้ดคนหนึ�งกราบทูลรายงานเท็จที�ไม่เป็นจริงแก่พระอริฏฐชนก จนเป็นเหตุให้พระ
เจา้อริฏฐชนกทาํการตดัสินพระหฤทยัที�ผิดพลาดตามมา (2/63/75-154/3) 8.-.-) เนื0อหาที�พระเทวีครั0 นถูกอุทิจจ
พราหมณ์มหาศาลทูลถามถึงการที�พระนางผูท้รงครรภม์าพกัอยูที่�ศาลาริมทางเดินแต่ผูเ้ดียว ก็ทรงพิจาราณาเห็นวา่
อุทิจจพราหมณ์มหาศาลนั0นเป็นคนดีมีฐานะเป็นอาจารยทิ์ศาปาโมกขจึ์งไดต้รัสบอกถึงเรื�องราวต่างๆ ให้ทราบทุก
ประการ อุทิจจพราหมณ์มหาศาลครั0นไดรั้บฟังแลว้ก็มีจิตเมตตากรุณาจึงไดท้าํการช่วยเหลือโดยตั0งไวใ้นตาํแหน่ง
น้องสาวแลว้ให้พกัอาศยัอยู่ในเรือนของตนเอง (2/63/75-154/16) 8.-.V) เนื0อหาที�พระนางสีวลีเมื�อจะทดลอง
ปัญญาของพระมหาชนกจึงไดต้รัสสั�งใหร้าชบุรุษไปตามพระมหาชนกใหม้าเขา้เฝ้า ฝ่ายราชบุรุษคนนั0นก็ไดไ้ปทูล
บอกพระมหาชนกตามรับสั�งแต่พระมหาชนกทาํราวกบัวา่ไม่ไดย้ินทรงสาํราญอยูก่บัการชมพระราชวงัตามปกติ 
ราชบุรุษคนนั0นจึงไดก้ลบัไปรายงานใหพ้ระนางสีวลีไดท้รงทราบ ฝ่ายพระนางสีวลีก็ตรัสสั�งให้ไปเรียกพระมหา
ชนกมาเฝ้าอีกเป็นอยูเ่ช่นนี0สองสามครั0 ง (2/63/75-154/44) 8.-.Y) เนื0อหาที�นายอุทยานบาลครั0นไดรั้บคาํสั�งจากพระ
มหาชนกแลว้ก็ดาํเนินการตกแต่งพระราชอุทยานใหบ้ริบูรณ์ดว้ยไมด้อกไมป้ระดบัและไมผ้ลต่างๆ เสร็จแลว้ก็มา
กราบทูลรายงานแก่พระมหาชนกใหท้รงรับทราบ เพื�อการเสด็จประพาสพระราชอุทยาน (2/63/75-154/56) 8.-.Z) 
เนื0อหาที�พระมหาชนกทรงประทบัอยู่บนคอชา้งไดท้รงเด็ดผลมะม่วงผลหนึ�งที�ตน้มะม่วงตน้หนึ�งซึ� งบริบูรณ์ไป
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ดว้ยผล ใกลป้ระตูทางเขา้พระราชอุทยานแลว้เสวยก่อนที�จะเสด็จเขา้ไปประพาสภายในพระราชอุทยานดว้ยหมาย
พระหฤทยัไวว้่าจะกลบัมาเสวยอีกในคราวเสด็จกลบั แต่เหล่าขา้ราชบริพารมีอุปราชเป็นตน้ครั0 นไดเ้ห็นว่าพระ
มหาชนกทรงเสวยแลว้ก็พากนัเขา้ใจวา่พวกตนสามารถกินมะม่วงบนตน้ไดแ้ลว้จึงไดพ้ากนัรุมแยง่ผลมะม่วงจน
ทาํให้กิ�งกา้นและใบมะม่วงนั0นหักกระจดักระจายไม่เหลือผลมะม่วงแมส้ักผลหนึ�ง ครั0 นถึงคราวเสด็จกลบัพระ
มหาชนกทรงพบกบัสภาพดงักล่าวจึงไดต้รัสถามเหล่าอมาตย ์เหล่าอมาตยจึ์งไดก้ราบทูลรายงานเรื�องทั0งหมดให้
ทรงรับทราบทุกประการ พระมหาชนกครั0 นทรงสดบัก็ทรงเกิดความสังเวชแลว้นอ้มพิจารณาถึงธรรม (2/63/75-
154/60) 8.-.6) เนื0อหาที�พระนางสีวลีและเหล่าขา้ราชบริพารครั0นไดติ้ดตามพระมหาชนกเพื�อกราบทูลออ้นวอนให้
เสด็จกลบัไปครองราชยด์งัเดิมแต่พระมหาชนกไม่ทรงยอมเสด็จกลบัยงัคงเสด็จพระราชดาํเนินดว้ยพระบาทมุ่งสู่
ป่าใหญ่ต่อไป จึงไดพ้ากนัออกอุบายสร้างสถานการณ์ลวงแลว้กราบทูลรายงานเท็จแก่พระมหาชนก ฝ่ายมหาชนก
ทรงเป็นผูมี้สติปัญญาสามารถครั0นพิจารณาแลว้ก็ทรงทราบวา่เป็นเรื�องเท็จก็มิไดท้รงเชื�อแต่ประการใด (2/63/75-
154/74)   

8.V) เนื0อหาของสุวรรณสามชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการรายงานผลปรากฏอยู่ V เนื0อหาไดแ้ก่ 
8.V.8) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชครั0 นทรงทราบดว้ยทิพยญาณว่าพระทุกุลดาบสและพระปาริกาดาปสินีจะไดรั้บ
อนัตรายจนถึงตาบอดทั0งสองขา้งจึงไดเ้สด็จลงไปตรัสแจง้รายงานให้ท่านทั0งสองนั0นไดรั้บทราบถึงอนัตรายที�จะ
เกิดขึ0นและเตรียมการรับมือกบัอนัตรายนั0น โดยการปรารถนาบุตรเพื�อจะไดม้าช่วยดูแลปรนนิบติัในยามที�ท่านทั0ง
สองตาบอด (3/63/155-213/-8) 8.V.-) เนื0อหาที�พระเจ้าปิลยกัขราชได้ตรัสถามพระสุวรรณสามถึงเหตุที�พระ
สุวรรณสามมาอยูใ่นป่าและญาติพี�นอ้งต่างๆของพระสุวรรณสาม ฝ่ายพระสุวรรณสามก็ไดอ้ดกลั0นทุกขเวทนาจาก
บาดแผลและพิษร้ายกราบทูลรายงานถึงการที�ตนอาศยัอยูใ่นป่ากบับิดามารดาที�ตาบอดทั0งสองของตนบาํรุงเลี0ยง
ท่านทั0 งสองนั0นด้วยผลาผลไมใ้นป่า พระเจ้าปิลยกัขราชครั0 นทรงสดับก็เกิดทุกขโทมนัสเป็นอนัมากในความ
ผิดพลาดของพระองค์ (3/63/155-213/Z5) 8.V.V) เนื0 อหาที�พระเจ้าปิลยกัขราชครั0 นจะทรงตรัสรายงานข่าวที�
พระองคไ์ดฆ่้าพระสุวรรณสามแก่พระทุกลุดาบสและพระปาริกาดาปสินีทั0งสอง ก็มิไดผ้ลีผลามด่วนตรัสรายงาน
ให้ทราบในทนัทีทนัใดแต่ทรงมีเทคนิคในรายงานโดยกล่าวถึงอื�นๆ ก่อนรอจนมีโอกาสที�เหมาะสมจึงไดต้รัส
รายงาน (3/63/155-213/=-)  

8.Y) เนื0อหาของเนมิราชชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการรายงานผลปรากฏอยู ่6 เนื0อหาไดแ้ก่ 8.Y.8) 
เนื0อหาที�เจา้พนกังานภูษามาลาเมื�อพระเจา้มฆเทวราชไดท้รงมอบหนา้ที�เกี�ยวกบัพระเกสาและพระมสัสุให้แลว้ก็
ไดด้าํเนินการตามที�ตรัสสั�งดว้ยดีครั0นพบวา่พระเกศาของพระเจา้มฆเทวราชนั0นหงอกแลว้ก็ไดทู้ลรายงานให้ทรง
ทราบตามความเป็นจริงทุกประการ (4/63/213-302/4) 8.Y.-) เนื0อหาที�พระเจา้กรุงมิถิลาทรงกระทาํสกัการะแก่พวก
พราหมณ์ผูรู้้ลกัษณะพยากรณ์ แลว้ตรัสถามถึงอนัตรายของพระเนมิกุมาร พวกพราหมณ์ตรวจดูพระลกัษณสมบติั
ของพระเนมิกุมารตามตาํราแลว้จึงกราบทูลรายงานให้ทรงทราบวา่  พระเนมิกุมารทรงสมบูรณ์ดว้ยบุญลกัษณะ
อนัอุดม ประสูติมาเพื�อจะสืบต่อวงศข์องพระเจา้กรุงมิถิลา ต่อจากพระเนมิกมุารนี0 ไปวงศ์ของพระเจา้กรุงมิถิลาจกั
ไม่มี (4/63/213-302/14) 8.Y.V) เนื0อหาที�พระดาบสผูเ้คยเป็นปุโรหิตพระราชาภายหลงัแต่ไดอ้อกบวชก็ไดบ้าํเพญ็
สมณธรรมจนบรรลุฌานอภิญญาและสมาบติัแลว้ไดก้ลบัมาโปรดพระราชาทูลถวายรายงานความเป็นไปต่างๆ 
ภายหลงัแต่ที�ตนบวชพร้อมทั0งพรรณนาคุณของเหล่าพระดาบสทั0งหลายทั0งหนึ� งหมื�นรูปที�ตนไปบวชอยูด่ว้ย ตาม
พระราชโองการตรัสขอที�ว่า หากว่าปุโรหิตได้ออกบวชแลว้ก็ให้กลบัมาโปรดบ้าง (4/63/213-302/29) 8.Y.Y) 
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เนื0อหาที�มาตลีเทพบุตรไดน้าํพระเจา้เนมิราชเสด็จไปเยี�ยมชมนรกครั0นถูกพระเจา้เนมิราชตรัสถามถึงสาเหตุหรือวา่
กรรมที�ทาํใหส้ตัวน์รกนั0นๆ มาบงัเกิดในนรกขมุต่างๆ ก็ไดทู้ลรายงานถึงกรรมต่างๆ ที�สตัวน์รกนั0นๆไดก้ระทาํให้
ทรงรับทราบโดยละเอียด (4/63/213-302/36) 8.Y.Z) เนื0อหาที�ที�มาตลีเทพบุตรไดน้าํพระเจา้เนมิราชเสด็จไปเยี�ยม
ชมสวรรคค์รั0นถูกพระเจา้เนมิราชตรัสถามถึงสาเหตุหรือวา่กรรมที�ทาํใหเ้ทพบุตรเทพธิดานั0นๆ มาบงัเกิดในวิมาน
ต่างๆ ก็ไดทู้ลรายงานถึงกรรมต่างๆ ที�เทพบุตรเทพธิดานั0นๆไดก้ระทาํให้ทรงรับทราบโดยละเอียด (4/63/213-
302/42) 8.Y.6) เนื0อหาที�พระเจา้เนมิราชครั0นเสด็จกลบัจากการไปเที�ยวนรกและสวรรคเ์มื�อถูกมหาชนหอ้มลอ้มทูล
ถามถึงนรกและสวรรคก็์ไดต้รัสนาํเสนอรายงานถึงนรกสวรรคที์�พระองคไ์ดไ้ปทอดพระเนตรเห็นมาและตรัสสั�ง
สอนใหม้หาชนไดห้ลีกเวน้จากอกุศลกรรมทาํแต่คุณงามความดีต่างๆ ซึ� งเป็นเหตุให้บงัเกิดในสวรรค ์(4/63/213-
302/55) 

8.Z) เนื0อหาของมโหสถชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการรายงานผลปรากฏอยู่  -Y เนื0อหาได้แก่ 
8.Z.8) เนื0อหาที�เหล่าบณัฑิตทั0งสี�มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้ขณะที�ยงัไม่ถูกความอิจฉาริษยาครอบงาํเมื�อถูกพระเจา้วิ
เทหราชตรัสถามถึงพระสุบินที�ทรงฝันเห็นก็ไดก้ราบทูลรายงานถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที�จะเกิดขึ0นตามความเป็นจริง 
เพื�อประโยชน์แก่การบริหารจดัการของพระเจา้วิเทหราช (5/63/303-568/V) 8.Z.-) เนื0อหาที�สิริวฒักเศรษฐีนั0นได้
ส่งใหค้นรับใชไ้ปเที�ยวตรวจดูทารกที�เกิดในวนัเดียวกนักบัพระมโหสถ คนรับใชผู้น้ั0นไดเ้ที�ยวตรวจดูในคามนิคม
ต่างๆ พบว่ามีทารกผูเ้กิดในวนัเดียวกนักบัพระมโหสถถึง 8,555 คน จึงกลบัมากล่าวรายงานสิริวฒักเศรษฐีให้
ทราบ ฝ่ายสิริวฒักเศรษฐีครั0นทราบแลว้ก็ไดพิ้จารณาดาํเนินการต่อไป (5/63/303-568/88) 8.Z.V) เนื0อหาที�พระเจา้วิ
เทหราชไดส่้งเหล่าอมาตยไ์ปสืบหาบณัฑิตคนที� Z ครั0 นเหล่าอมาตยไ์ดไ้ปพบกบัพระมโหสถจึงไดส่้งตวัแทนไป
กราบทูลรายงานใหพ้ระเจา้วเิทหราชไดท้รงรับทราบถึงรายละเอียดต่างๆ เกี�ยวกบัพระมโหสถ (5/63/303-568/89) 
8.Z.Y)  เนื0อหาที�พระเจา้วเิทหราชครั0นทรงทอดพระเนตรเห็นกิ0งก่าไม่ไดล้งจากบนปลายเสาค่ายมาถวายตวัเหมือน
ดงัเคย จึงไดต้รัสถามพระมโหสถถึงสาเหตุดงักล่าว พระมโหสถจึงไดพิ้จารณาดว้ยสติปัญญาของตนแลว้จึงกราบ
ทูลรายงานโดยนยัเป็นตน้วา่ กิ0งก่าเกิดความถือตวัดว้ยนึกว่าตนเองก็มีทรัพยม์าก ฝ่ายพระเจา้วิเทหราชก็ไดเ้รียก
ราชบุรุษผูรั้บผิดชอบในหน้าที�หาอาหารให้กิ0งก่ามาตรัสถาม ราชบุรุษคนนั0นก็ไดก้ราบทูลรายงานเหมือนดงัที�
พระมโหสถทูลรายงานทุกประการ พระเจ้าวิเทหราชจึงตรัสสรรเสริญพระมโหสถนานัปประการ (5/63/303-
568/6-) 8.Z.5) เนื0อหาที�สุนขัแอบเขา้ไปกินอาหารในโรงครัวจึงถูกคนครัวทาํร้ายแลว้หนีมาพบกบัแพะที�แอบเขา้
ไปกินหญา้ในโรงเลี0ยงชา้งแลว้ถูกคนเลี0ยงชา้งทาํร้ายมาเช่นกนั ครั0 นทั0งสองมาพบกนัแลว้ต่างสนทนากนัรายงาน
ถึงวิธีการแสวงหาอาหารที�ลม้เหลวให้กนัและกนัทราบ เมื�อไดท้ราบแลว้ก็ไดเ้ปลี�ยนวิธีการแสวงหาอาหารเสีย
ใหม่ โดยใหแ้พะแอบเขา้ไปในโรงครัวแลว้นาํอาหารมาใหก้บัสุนขั เพราะแพะไม่กินเนื0อคนครัวจึงไม่สงสัย ส่วน
สุนัขจะแอบเขา้ในในโรงเลี0 ยงช้างแลว้นําหญา้มาให้กับแพะ เพราะสุนัขไม่กินหญา้คนเลี0 ยงช้างจึงไม่สงสัย 
(5/63/303-568/73) 8.Z.6) เนื0อหาที�เหล่าบณัฑิตทั0งสี�มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้ไดก้ารทูลรายงานเท็จแก่พระเจา้วิเทห
ราชวา่ พระมโหสถนั0นไดข้โมยพระราชาภรณ์ไปไวใ้นเรือนของตนแลว้คิดที�จะชิงเอาพระราชสมบติั จนเป็นเหตุ
ใหพ้ระเจา้วเิทหราชตรัสสั�งใหท้าํการจบักมุพระมโหสถ (5/63/303-568/95) 8.Z.=) เนื0อหาที�พระมโหสถนั0นไดว้าง
บุรุษสอดแนมไวใ้นพระราชสาํนกัเพื�อติดตามข่าวความเคลื�อนไหวต่างๆ ในราชสํานกัแลว้มารายงานแก่ตนเอง 
เมื�อเหล่าบณัฑิตทั0งสี�มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้ไดเ้ท็จทูลใส่ร้ายพระมโหสถจนเป็นเหตุให้พระเจา้วิเทหราชกริ0วตรัส
สั�งใหด้าํเนินจบักมุพระมโหสถ ก็เร่งมารายงานใหพ้ระมโหสถใหรั้บทราบโดยด่วนเพื�อที�จะหาวิธีการแกไ้ขต่อไป 
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(5/63/303-568/97) 8.Z._) เนื0อหาที�นางอมราได้ร่วมมือกันกับคณะบริวารวางแผนจับเหล่าบัณฑิตทั0 งสี� มีเสนก
บณัฑิตเป็นตน้แลว้นาํไปถวายพระเจา้วิเทหราชพร้อมทั0งของกลางที�เหล่าบณัฑิตไดข้โมยไปจากพระราชวงัแลว้
ใชอุ้บายนาํมาซ่อนไวใ้นเรือนของตน และกราบทูลรายงานพระเจา้วเิทหราชใหท้รงทราบถึงการที�พระมโสถผูเ้ป็น
สามีของตนถูกใส่ร้าย (5/63/303-568/101) 8.Z.9) เนื0อหาเหล่าบณัฑิตทั0งสี�มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้ไดก้ารทูลรายงาน
เท็จแก่พระเจา้วิเทหราชวา่ พระมโหสถนั0นคิดจะลอบปลงพระชนมแ์ละชิงเอาพระราชสมบติัเพราะไม่ยอมบอก
ความลบัแก่ใครๆ  จนเป็นเหตุให้พระเจา้วิเทหราชกริ0วและตรัสสั�งให้ลอบฆ่าพระมโหสถ (5/63/303-568/118) 
8.Z.85) เนื0อหาที�พระมโหสถนั0นไดแ้อบสืบข่าวพฤติกรรมที�ซ่อนเร้นของเหล่าบณัฑิตทั0งสี�มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้
จนทราบอย่างแน่ชัดครั0 นไดโ้อกาสที�เหมาะสมแลว้ก็ไดก้ราบทูลรายงานนําเสนอแก่พระเจ้าวิเทหราชให้ทรง
รับทราบถึงความบริสุทธิ� ของตนและความประพฤติทุจริตของเหล่าบณัฑิตทั0งสี�มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้ (5/63/303-
568/125) 8.Z.88) เนื0อหาที�พระมโหสถไดจ้ารึกอกัษรในกุณฑล ฉลองพระบาท พระขรรคแ์ละสุวรรณมาลา แลว้
ตั0งสตัยาธิษฐานวา่  ขอใหอ้กัษรเหล่านี0จงปรากฏในเวลาที�กิจของเรามี แลว้มอบให้บริวารของตนนาํไปเป็นเครื�อง
บรรณาการถวายแก่พระราชาในเมืองต่างๆ แลว้ขอรับทําราชการด้วย เพื�อเป็นผูส้อดแนมคอยส่งข่าวให้ตน
รับทราบ ต่อมาพระราชาพระนามว่าสังขพลกะในกมัพลรัฐมีความเคลื�อนไหวทางการทหารบางอย่าง บุรุษที�
พระมโหสถวางไวก็้ไดส่้งข่าวมารายงานแก่พระมโหสถใหรั้บทราบ ฝ่ายพระมโหสถจึงไดส่้งนกแกว้ที�ตนเลี0ยงไว้
ไปสืบข่าวดงักล่าวแลว้กลบัมารายงานให้ตนทราบอีกครั0 งหนึ� ง (5/63/303-568/130) 8.Z.8-) เนื0อหาที�นกแกว้ครั0 น
ไดไ้ปสืบข่าวที�กมัพลรัฐก็ทราบว่าไม่มีเหตุที�ตอ้งกงัวลอะไร จึงไดบิ้นไปสืบข่าวยงัเมืองอื�นๆ ครั0 นไปถึงนคร
อุตรปัญจาละก็ไดล่้วงรู้ถึงแผนลบัของพระเจา้จุลนีพรหมทตัและพราหมณ์เกวฏัในการที�จะยึดครองเมืองอื�นๆ จึง
ไดก้ลบัมารายงานใหพ้ระมโหสถไดรั้บทราบ ฝ่ายพระมโหสถครั0 นทราบแลว้ก็ดาํเนินการเตรียมพร้อมเพื�อรับศึก
สงครามที�จะเกิดขึ0น และไดส่้งข่าวให้แก่พวกราชบุรุษที�ตนไดว้างไวใ้นเมืองต่างๆ รวมถึงนครอุตรปัญจาละคอย
ส่งข่าวมารายงานให้ทราบเป็นระยะๆ (5/63/303-568/140) 8.Z.8V) เนื0อหาที�พวกราชบุรุษที�พระมโหสถไดว้างไว้
นั0นครั0นพระเจา้จุลนีพรหมทตัไดด้าํเนินการยดึเอาเมืองต่างๆ ก็ไดแ้จง้ข่าวรายงานใหพ้ระมโหสถทราบเป็นระยะๆ 
ฝ่ายพระเจ้าจุลนีพรหมทัตยึดเอาเมืองต่างๆ ในชมพูทวีปได้หมดเวน้แต่กรุงมิถิลาเพราะเกรงต่อปัญญาของ
พระมโหสถก็พากันกลับไปยงัพระนครอุตรปัญจาละเพื�อที�จะจัดพิธีฉลองชัยและดาํเนินการปลงพระชนม์
พระราชาทั0งหลาย โดยการลวงใหเ้สวยนํ0 าจณัฑเ์จือยาพิษ ราชบุรุษเหล่านั0นก็ไดแ้จง้รายงานให้พระมโหสถทราบ
โดยละเอียด ฝ่ายพระมโหสถครั0นทราบแลว้ก็มีจิตเมตตากรุณาตอ้งการจะช่วยเหลือพระราชาเหล่านั0นจากมรณภยั
จึงได้ส่งเหล่าสหายสหชาตจาํนวนหนึ� งพนัคนไปทาํลายพิธี (5/63/303-568/144) 8.Z.8Y) เนื0อหาที�เหล่าสหาย
สหชาตของพระมโหสถครั0 นไดด้าํเนินการการทาํลายพิธีฉลองชยัเพื�อช่วยเหลือพระชนมข์องเหล่าพระราชาจน
ลุล่วงแลว้ก็ไดก้ลบัมารายงานใหพ้ระมโหสถไดรั้บทราบโดยละเอียด (5/63/303-568/149) 8.Z.8Z) เนื0อหาที�พระเจา้
จุลนีพรหมทตักริ0วที�พระมโหสถส่งคนมาทาํลายแผนของพระองคจึ์งไดด้าํเนินการจดัเตรียมกองทพัเพื�อมาโจมตี
กรุงมิถิลา พวกราชบุรุษที�พระมโหสถได้วางไว้ ก็ได้แจ้งข่าวรายงานให้พระมโหสถทราบเป็นระยะๆ  
พระมโหสถก็ยิ�งเป็นผูไ้ม่ประมาทไดท้าํการเตรียมพร้อมเพื�อที�จะป้องกนัพระนครและขบัไล่ให้กองทพัของพระ
เจา้จุลนีพรหมทตัให้หนีไป (5/63/303-568/150) 8.Z.86) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชไดท้ราบข่าวว่าพระเจา้จุลนี
พรหมทตัไดย้กขบวนทพัมาถึง 8_ อกัโขพิณีเพื�อมาโจมตีกรุงมิถิลาจึงทรงเกิดความหวาดหวั�นพระหฤทยัไดต้รัส
ถามถึงเหตุการณ์ดังกล่าวกบัพระมโหสถ ฝ่ายพระมโหสถก็ไดทู้ลรายงานถึงการที�ตนนั0นเป็นผูไ้ม่ประมาทได้
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ตระเตรียมป้องกนัเมืองไวอ้ยา่งแน่นหนา สะสมเสบียง ฝึกฝนทหารหาญจนชาํนาญในการรบ วางกลอุบายไวอ้ยา่ง
แยบยล เพื�อให้พระเจ้าวิเทหราชได้เบาพระหฤทัย (5/63/303-568/154) 8.Z.8=) เนื0 อหาที�พวกราชบุรุษที�
พระมโหสถได้วางไวก้ับพระเจ้าจุลนีพรหมทัตได้ร่วมกันกับพระมโหสถส่งข่าวรายงานเท็จแก่พระเจ้าจุลนี
พรหมทตั ทาํให้พระเจา้จุลนีพรหมทตัตอ้งประสบความลม้เหลวในการโจมตีกรุงมิถิลาหลายต่อหลายครั0 ง เช่น 
การเท็จทูลรายงานให้ไปโจมตีเมืองทางด้านที�พระมโหสถได้ตระเตรียมกบัดักไวอ้ย่างแน่นหนา การเท็จทูล
รายงานเพื�อแสดงให้ทราบว่ากรุงมิถิลามีเสบียงมาก เป็นตน้ และท้ายที�สุดพระมโหสถได้ใช้อุบายเจ็บตวัส่ง
พราหมณ์อนุเกวฏัเขา้ไปเป็นไสศึ้กรายงานเทจ็แก่พระเจา้จุลนีพรหมทตัอีก จึงทาํใหพ้ระเจา้จุลนีพรหมทตัตอ้งทรง
พ่ายแพแ้ละเสด็จหนีกลบันครของพระองค์ในที�สุด  (5/63/303-568/156) 8.Z.8_) เนื0อหาที�พราหมณ์เกวฏัไดใ้ช้
อุบายหญิงงามกราบทูลรายงานเท็จแก่พระเจ้าวิเทหราชโดยนัยเป็นตน้ว่า พระเจ้าจุลนีพรหมทัตต้องการทํา
สนัถวไมตรีกบัพระเจา้วเิทหราช โดยจะทรงยกพระธิดาให้อภิเษกสมรสดว้ย จนเป็นเหตุให้พระเจา้วิเทหราชทรง
หลงกลอุบายแมจ้ะถูกพระมโหสถทูลรายงานความเป็นจริงให้ทรงสดบัอยา่งไรแต่ก็ไม่ทรงรับฟัง ดว้ยเหตุวา่ถูก
กิเลสเขา้ครอบงาํจิตใจ (5/63/303-568/191) 8.Z.89) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0 นได้นาํคณะไปทาํการตระเตรียม
สถานที�และการอารักขาพระเจา้วเิทหราชเสร็จเรียบร้อยแลว้ก็ไดส่้งข่าวมารายงานการดาํเนินงานให้พระเจา้วิเทห
ราชทรงทราบและเสด็จไปยงันครอุตรปัญจาละ (5/63/303-568/213) 8.Z.-5) เนื0อหาที�พระมโหสถไดทู้ลรายงานถึง
การที�ตนนั0นไดจ้บัพระราชมารดา พระมเหสี พระโอรส และพระธิดาของพระเจา้จุลนีพรมหทตัไวเ้ป็นตวัประกนั
ใหพ้ระเจา้จุลนีพรหมทตัที�ทรงหลงนึกวา่พระองคเ์ป็นฝ่ายไดเ้ปรียบใหท้รงทราบ ฝ่ายพระเจา้จุลนีพรหมทตัจึงได้
ตรัสสั�งให้ราชบุรุษไปตรวจดูพระญาติเหล่านั0 นให้ทราบว่ายงัคงอยู่พระเกษมสําราญดีอยู่หรือว่าเป็นดังที�
พระมโหสถกล่าวอา้ง ราชบุรุษผูน้ั0นจึงไดไ้ปตรวจดูในพระราชวงัและไดท้ราบวา่เรื�องที�พระมโหสถทูลนั0นเป็น
ความจริง จึงไดม้าแจง้รายงานให้พระเจา้จุลนีพรหมทตัทราบ (5/63/303-568/233) 8.Z.-8) เนื0อหาที�พระมโหสถ
ครั0 นถูกพระเจ้าวิเทหราชตรัสถามถึงการที�ทาํให้พระเจ้าจุลนีพรหมทตัเลื�อมใสและรักษาตนพร้อมบริวารให้
ปลอดภยักลบัมายงักรุงมิถิลาได ้ก็ได้กราบทูลรายงานเรื�องต่างๆ ให้ทรงรับทราบ (5/63/303-568/246) 8.Z.--) 
เนื0 อหาที� เหล่าสตรีคนสนิทของพระนางนันทาเทวีได้กราบทูลรายงานแก่พระเจ้าจุลนีพรหมทัตถึงการที�
พระมโหสถนั0นหมายจะปลงพระชนม์พระเจ้าจุลนีพรหมทัตและแย่งยึดเอาพระราชสมบัติ แต่พระเจ้าจุลนี
พรหมทตัเป็นผูมี้สติปัญญาไดต้รัสเรียกพระมโหสถจนมาสอบถาม ฝ่ายพระมโหสถก็ไดก้ราบทูลรายงานตาม
ความเป็นจริงจนทาํให้พระเจ้าจุลนีพรหมทัตทรงเลื�อมใสและได้ทรงประทานตาํแหน่งอคัรมหาเสนาบดีให ้
(5/63/303-568/260) 8.Z.-V) เนื0อหาที�พระราชาในมทัทรัฐครั0 นทรงทอดพระเนตรเห็นกิริยาอาการพร้อมทั0งขตัติย
มานะของพระจุลนีกมุารก็ทรงเกิดความสงสัยจึงไดต้รัสเรียกพ่อครัวหลวงมาสอบถาม พ่อครัวหลวงเกรงต่อพระ
อาญาจึงไดก้ราบทูลรายงานความจริงต่างๆ ให้ทรงรับทราบ พระราชาในมทัทรัฐจึงไดพ้ระราชทานพระธิดาให้
ทรงอภิเษกกบัพระจุลนีกมุาร (5/63/303-568/271) 8.Z.-Y) เนื0อหาที�อมาตยผ์ูมี้ความจงรักภกัดีต่อพระเจา้มหาจุลนี
ไดทู้ลรายงานถึงการที�พราหมณ์ฉัพภิไดป้ลงพระชนม์พระเจา้มหาจุลนีผูเ้ป็นพระบิดาของพระติขิณมนตรีกุมาร
แลว้แยง่ยดึเอาราชสมบติัแก่พระติขิณมนตรีราชกมุารผูห้ลงเขา้พระหฤทยัผิดวา่พราหมณ์ฉัพภินั0นเป็นพระบิดาให้
ทรงรับทราบ พระติขิณมนตรีราชกมุารครั0นทรงทราบความจริงแลว้ก็ไดว้างแผนร่วมมือกบัพวกมหาดเลก็คนสนิท
ฆ่าพราหมณ์ฉพัภิใหต้ายแลว้ยดึเอาราชสมบติัคืนมาได(้5/63/303-568/274)  
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8.6) เนื0อหาของภูริทตัชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการรายงานผลปรากฏอยู ่85 เนื0อหาไดแ้ก่ 8.6.8) 
เนื0อหาที�นายพรานป่าครั0 นไดท้ราบวา่พวกอมาตยมี์ความประสงคจ์ะแสวงหาที�อยูข่องพระโอรสของพระเจา้กรุง
พาราณสีจึงไดเ้ขา้ไปกล่าวรายงานถึงการที�ตนเป็นผูรู้้สถานที�ประทบัของพระโอรสเพราะตนนั0นไดเ้คยไปพกัอยู่
กบัพระโอรสมาระยะหนึ�ง พวกอมาตยจึ์งไดใ้ห้เขาเป็นผูน้าํทางเพื�อไปอญัเชิญพระโอรสเสด็จกลบัมาครองราชย ์
(6/64/1-122/7) 8.6.-) เนื0อหาที�เต่านั0นกล่าวรายงานเท็จแก่ทา้วธตรฐวา่ตนเป็นทูตชื�อวา่จิตตจูฬที�ถูกพระเจา้กรุง
พาราณสีส่งมาเพื�อกราบทูลให้ทรงทราบถึงการที�พระเจา้กรุงพาราณสีนั0นทรงมีพระประสงค์จะพระราชทาน
พระธิดาให้เป็นพระชายาทา้วธตรฐ (6/64/1-122/14) 8.6.V) เนื0อหาที�พวกนาคมาณพที�ถูกทา้วธตรฐส่งไปเป็นทูต
เพื�อทูลถามพระเจา้กรุงพาราณสีถึงวนัที�จะทาํการอภิเษกสมรสและเครื�องบรรณาการต่างๆ ครั0 นถูกพระเจา้กรุง
พาราณสีปฏิเสธก็พากนักลบัมารายงานผลการดาํเนินงานดงักล่าวแก่ทา้วธตรฐดว้ยความโกรธ (6/64/1-122/19) 
8.6.Y) เนื0อหาที�พระโอรสทั0งสี�ของทา้วธตรฐและพระนางสมุททชาครั0 นไดรั้บราชสมบติัแลว้ก็ไดป้กครองอยูใ่น
อาณาเขตของตนครั0 นถึงวนักาํหนดก็มาทาํการอุปัฏฐากพระบิดาและพระมารดาพร้อมกบัมารายงานปัญหาหรือ
เหตุการณ์ในอาญาเขตของตนใหท้รงทราบ กล่าวคือ พระภูริทตันั0นไดเ้ขา้เฝ้าทุกๆ กึ�งเดือน ส่วนพี�นอ้งที�เหลือนั0น
ไดเ้ขา้เฝ้าทุกๆ เดือน แมท้า้วธตรฐก็ตอ้งไปเขา้เฝ้าและรายงานปัญหาหรือเหตุการณ์ในอาญาเขตของตนต่อทา้ววิรู
ปักขมหาราชผูเ้ป็นอธิบดีของหมู่นาคทั0งหลาย ซึ�งทุกครั0 งที�ไปพระภูริทตัก็จะติดตามไปดว้ย หรือแมแ้ต่ทา้ววิรูปัก
ขมหาราชก็ตอ้งไปเขา้เฝ้าและรายงานปัญหาหรือเหตุการณ์ในอาญาเขตของตนต่อทา้วสกักเทวราช ซึ�งทุกครั0 งที�ไป
ทา้วธตรฐและพระภูริทตัก็จะติดตามไปดว้ย  (6/64/1-122/34) 8.6.Z) เนื0อหาที�พระภูริทตัไดมี้ความประสงค์จะ
กระทาํอุโบสถกรรมจึงไดไ้ปกราบทูลรายงานให้แก่พระบิดาและพระมารดาให้ทรงรับทราบ ฝ่ายพระบิดาและ
มารดาทั0งสองก็พิจารณาเห็นชอบดว้ยแต่ตรัสบอกให้กระทาํอยูใ่นนาคพิภพเพื�อความปลอดภยั (6/64/1-122/39) 
8.6.6) เนื0อหาที�พระภูริทตัครั0 นถูกพรามหณ์เนสาทและโสมทตับุตรชายพบและกล่าวถามถึงประวติัความเป็นมา 
แมส้ามารถที�จะแจง้รายงานเท็จไดแ้ต่เพื�อจะรักษาศีลให้บริสุทธิ� จึงไดบ้อกตามความเป็นจริงและไดน้าํคนทั0งสอง
ไปยงันาคพิภพแลว้มอบทิพยสมบติัให้เพื�อเป็นการผูกนํ0 าใจมิให้คนทั0งสองบอกสถานที�รักษาอุโบสถศีลของตน 
(6/64/1-122/42) 8.6.=) เนื0อหาที�สุทสัสนนาคราชไดเ้ห็นพระนางสมุททชาผูเ้ป็นพระมารดามีพระอาการไม่เหมือน
ดงัที�เคยทรงปฏิบติั ทั0 งสีพระพกัตก็์เศร้าหมอง จึงไดก้ราบทูลถามพระนางถึงสาเหตุ  ฝ่ายพระนางสมุททชาก็ยงั
ทรงนิ�งอยูค่รั0นถูกสุทสัสนทูลถามหลายครั0 งจึงไดต้รัสแจง้รายงานแก่สุทสัสนนาคราชถึงการที�ทรงพระสุบินเห็น
ลางไม่ดีและการที�พระภูริทัตไม่ได้เขา้เฝ้าตามปกติผ่านมาหนึ� งเดือนเต็มแลว้จึงทรงโทมนัสด้วยเกรงว่าจะมี
อนัตรายแก่พระภูริทตั (6/64/1-122/77) 8.6._) เนื0อหาที�สุทสัสนนาคราชไดทู้ลรายงานถึงอานุภาพพิษของตนเอง
ใหพ้ระเจา้กรุงพาราณสีทรงรับทราบเพื�อที�จะหาสถานที�หยดพิษลงให้เหมาะสม (6/64/1-122/89) 8.6.9) เนื0อหาที�
สุทสัสนนาคราชไดทู้ลรายงานแก่พระเจา้กรุงพาราณสีให้ทรงทราบถึงสาเหตุที�พวกตนนั0นไดม้ายงักรุงพาราณสี
และการที�ตนเอง พระภูริทตั และนางอจัจิมุขีทั0งสามนั0นเป็นโอรสธิดาของพระนางสมุททชาผูเ้ป็นพระขนิษฐาของ
พระเจา้กรุงพาราณสี ฝ่ายพระเจา้กรุงพาราณสีครั0นทรงทราบก็ทรงดีพระหฤทยัไดท้าํการตอ้นรับและนดัหมายให้
พาเหล่าพระญาติไปพบกนัที�อาศรมบทของพระบิดา (6/64/1-122/91) 8.6.85) เนื0อหาที�พระเจา้กรุงพาราณสีทรง
เสด็จไปรอเหล่าพระญาติมีพระภูริทตัเป็นตน้ที�อาศรมบทของพระฤๅษีผูเ้ป็นพระบิดาครั0 นไดท้อดพระเนตรเห็น
พระภูริทตัผูป้ระดบัตกแต่งดว้ยเครื�องอลงัการทั0งปวงมาพร้อมกบัขบวนบริวารใหญ่แต่ไกลก็ทรงจาํไม่ไดจึ้งไดทู้ล



 

 

1203 
 

ถามพระฤๅษีผูเ้ป็นพระบิดา พระฤๅษีเป็นผูท้รงฤทธิ� อภิญญาสมาบติัก็ทรงทราบความทั0งปวงจึงไดต้รัสรายงานแจง้
ใหพ้ระเจา้กรุงพาราณสีผูเ้ป็นบุตรใหไ้ดท้ราบตามความเป็นจริงทุกประการ (6/64/1-122/107) 

8.=) เนื0อหาของจันทกุมารชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการรายงานผลปรากฏอยู่ Z เนื0อหาไดแ้ก่  
8.=.8) เนื0อหาที�พระจนัทกมุารไดต้ดัสินคดีความดว้ยความยติุธรรม เป็นเหตุให้มหาชนส่งเสียงสาธุการทั�วทั0งพระ
นคร พระเจ้าเอกราชทรงสดับเสียงสาธุการของมหาชนจึงได้ตรัสถามถึงสาเหตุกับราชบุรุษ ราชบุรุษจึงได้
ดาํเนินการสอบถามจนทราบชดัแลว้จึงมากราบทูลรายงานใหท้รงทราบ  (7/64/123-204/6) 8.=.-) เนื0อหาที�พระเจา้
เอกราชทรงพระสุบินเห็นสวรรคค์รั0 นทรงตื�นบรรทมแลว้ก็ไดต้รัสถามกณัฑหาลพราหมณ์ถึงวิธีการที�จะทาํให้
เสด็จไปสวรรคด์งัที�ทรงพระสุบินได ้กณัฑหาลพราหมณ์จึงไดทู้ลรายงานเท็จแก่พระเจา้เอกราชดว้ยหมายจะฆ่า
พระจนัทกมุาร (7/64/123-204/16) 8.=.V) เนื0อหาที�พระจนัทกมุารไดต้รัสถามราชบุรุษถึงรายละเอียดต่างๆ ถึงการที�
พระเจ้าเอกราชนั0 นตรัสสั�งให้จับคนและสัตวท์ั0 งหลายไปทาํการฆ่าเพื�อบูชายญั ฝ่ายราชบุรุษก็ได้ทูลรายงาน
รายละเอียดต่างๆ ใหท้รงทราบ (7/64/123-204/21) 8.=.Y) เนื0อหาที�พวกอมาตยท์ั0งหลายครั0นพระเจา้เอกราชไดต้รัส
สั�งให้จบัคนและสัตวท์ั0งหลายไปทาํการฆ่าเพื�อบูชาก็ไดเ้ขา้ไปกราบทูลรายงานให้พระบิดาและพระมารดาของ
พระเจา้เอกราชใหท้รงทราบ พระบิดาและพระมารดาครั0นทราบแลว้ก็ไดเ้สด็จไปตรัสสอนพระเจา้เอกราชให้ทรง
เลิกการบูชายญั (7/64/123-204/24) 8.=.Z) เนื0อหาที�พระนางจนัทาเทวีไดต้ั0งสัจจกิริยาประกาศกล่าวรายงานความ
จริงในท่ามกลางชุมนุมชนวา่ พราหมณ์กณัฑหาละทาํความชั�ว เป็นตน้เพื�อใหส้มณพรามหณ์ผูท้รงธรรมหรือเหล่า
ทวยเทพผูบ้ริหารโลกมาช่วยเหลือ (7/64/123-204/57)  

8._) เนื0อหาของมหานารทกสัสปชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการรายงานผลปรากฏอยู ่6  เนื0อหา
ไดแ้ก่ 8._.8) เนื0อหาที�อลาตอมาตยค์รั0นไดท้ราบวา่พระเจา้องัคติราชทรงประสงคจ์ะเสด็จไปสนทนาธรรมกบัสมณ
พราหมณ์จึงไดก้ราบทูลรายงานเสนอแนะคุณาชีวกผูที้�ตนนบัถือใหท้รงทราบ ครั0นพระเจา้องัคติราชทรงเห็นชอบ
ก็ไดจ้ดัเตรียมขบวนเพื�อส่งเสด็จไปยงัสาํนกัของคุณาชีวก (8/64/205-295/10) 8._.-) เนื0อหาที�คุณาชีวกไดก้ราบทูล
รายงานพระเจา้องัคติราชดว้ยขอ้มูลที�ผิดไม่ตรงกบัความเป็นจริงจึงเป็นเหตุให้พระเจา้องัคติราชทรงนาํไปปฏิบติั
อยา่งผิดๆ ตามไปดว้ย (8/64/205-295/16) 8._.V) เนื0อหาที�เหล่าพระพี�เลี0ยงนางนมของพระนางรุจาราชธิดาครั0 นได้
ทราบข่าวที�พระเจา้องัคติราชทรงยดึเอามิจฉาทิฏฐิเที�ยวกระทาํอกศุลกรรมทั0งหลาย ก็ไดม้าทูลรายงานให้พระนาง
รุจาราชธิดาไดท้รงรับทราบ ฝ่ายพระนางรุจาราชธิดาครั0 นทรงทราบแลว้ก็ไดว้างแผนเพื�อที�จะให้พระราชบิดา
กลบัมาเป็นสัมมาทิฏฐิดงัเดิม (8/64/205-295/27) 8._.Y) เนื0อหาที�พระนางรุจาราชธิดาไดก้ราบทูลรายงานให้พระ
เจา้องัคติราชไดท้รงทราบถึงพระประวติัของพระนางในอดีต = ชาติ และอนาคตอีก = ชาติ เพื�อยกมาเป็นอุทาหรณ์
ในการช่วยให้พระบิดาละทิ0งมิจฉาทิฏฐิ (8/64/205-295/38) 8._.Z) เนื0อหาที�พระนางรุจาราชธิดาไดต้ั0งสัจจกิริยา
ประกาศกล่าวรายงานความจริงไปทั�วทั0 ง 85 ทิศกบัสมณพรามหณ์ผูท้รงธรรมหรือเหล่าทวยเทพผูบ้ริหารโลก
ทั0งหลายถึงการที�พระราชบิดาทรงยึดเอามิจฉาทิฏฐิและพระนางประสงคจ์ะช่วยเหลือ ซึ� งหากวา่บุญของพระราช
บิดาไม่มีที�ท่านเหล่านั0นจะมาโปรด ก็ขอให้มาโปรดดว้ยอาํนาจบุญและสัจจกิริยาของพระนางเอง (8/64/205-
295/42) 8._.6) เนื0อหาที�พระนารทกสัสปพรหมครั0นถูกพระเจา้องัคติราชตรัสถามถึงสาเหตุการไดทิ้พยสมบติัของ
ตนจึงไดทู้ลอธิบายรายงานถึงสิ�งที�ตนเองไดก้ระทาํในครั0 งเมื�อยงัเป็นมนุษยใ์ห้ทรงทราบ พร้อมทั0งอธิบายชี0แจง
แสดงธรรมใหข้อ้มูลที�ถูกตอ้งเกี�ยวกบันรกและสวรรคแ์ก่พระเจา้องัคติราชจนเป็นเหตุใหพ้ระเจา้องัคติราชกลบัมา
ยดึเอาสมัมาทิฏฐิเช่นเดิม (8/64/205-295/48) 
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8.9) เนื0อหาของวิธุรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการรายงานผลปรากฏอยู่ 8Y เนื0อหาไดแ้ก่ 8.9.8) 
เนื0อหาที�เหล่าพระดาบสทั0งสี�ครั0นไดไ้ปเห็นสมบติัในสถานที�ตนไปพกัผอ่นแลว้ก็ไดก้ลบัมาเล่ารายงานถึงสมบติัที�
ได้เห็นมานั0นแก่กุกุมพีผูเ้ป็นอุปัฏฐากตนให้ทราบ จนเป็นเหตุให้กุฏุมพีทั0 งสี� เหล่านั0 นปรารถนาจะได้สมบัติ
ดงักล่าวจึงพากนัทาํบุญต่างๆมีทานเป็นตน้แลว้ตั0งปรารถนาเพื�อไดส้มบติันั0นๆ (9/64/296-483/8) 8.9.-) เนื0อหาที�
พระวธุิรบณัฑิตไดทู้ลใหเ้หล่าพระราชาทั0งสี�ไดต้รัสเล่ารายงานขอ้มูลต่างๆ ให้ตนเองทราบโดยละเอียดก่อนที�จะ
ทาํการวินิจฉัยตดัสินคดีความ ครั0 นทราบแลว้ก็ได้ทําการตดัสินคดีความกราบทูลรายงานตามความเป็นจริง 
(9/64/296-483/23) 8.9.V) เนื0อหาที�พระนางวิมลานาคราชินีครั0 นไม่ทอดพระเนตรเห็นแกว้มณีที�พระศอของทา้ว
วรุณนาคราชผูเ้ป็นพระสวามีจึงไดทู้ลถาม ฝ่ายทา้ววรุณนาคราชก็ไดต้รัสชี0แจงให้ทรงทราบวา่พระองคไ์ดน้าํแกว้
มณีดงักล่าวบูชาพระวธุิรบณัฑิตไปแลว้ พร้อมทั0งพรรณนานาํเสนอคุณของพระวิธุรบณัฑิตโดยประการต่างๆ จน
เป็นเหตุให้พระนางปรารถนาจะฟังธรรมจากพระวิธุรบณัฑิต (9/64/296-483/26) 8.9.Y) เนื0อหาที�พระนางวิมลา
นาคราชินีนั0นทรงแกลง้ทูลรายงานเท็จแก่ทา้ววรุณนาคราชว่าตนเองประชวรหนักเพราะตอ้งการดวงหฤทยัพระ
วธุิรบณัฑิต หากไม่ไดค้งตอ้งสิ0นพระชนมไ์ปอยา่งแน่นอน จนเป็นเหตุใหท้า้ววรุณนาคราชตอ้งตรัสชี0แจงใหน้างอิ
รันทตีผูเ้ป็นพระธิดาออกแสวงหาสวามีเพื�อให้นาํดวงหฤทยัพระวิธุรบณัฑิตมาให้โดยด่วน (9/64/296-483/29) 
8.9.Z) เนื0อหาที�ปุณณกยกัษ์ไดเ้ขา้ไปเฝ้าท้าวเวสวณัแลว้กราบทูลรายงานถึงการที�ตนเองจะไปจับตวัพระวิธุร
บณัฑิตใหท้รงทราบ แต่ในขณะนั0นทา้วเวสวณัทรงกาํลงัตดัสินคดีความของเทพบุตร - องคอ์ยูจึ่งไม่ทรงไดย้ินสิ�ง
ที�ปุณณกยกัษ์รายงาน ปุณณกยกัษ์ทราบว่าท้าวเวสวณัไม่ทรงได้ยินจึงไดฉ้วยโอกาสที�ท้าวเวสวณัตรัสสั�งให้
เทพบุตรผูช้นะคดีความว่า ท่านจงไป เป็นตน้นั0นทาํเทวบุตรผูเ้ป็นบริวารของท้าวเวสวณัให้เป็นพยานว่า ทา้ว
เวสวณัส่งตนเองไปตามที�ได้กราบทูลรายงานนั0 น แล้วขึ0 นสู่ม้ามโนมัยสินธพมุ่งหน้าสู่พระนครอินทปัตต ์
(9/64/296-483/43) 8.9.6) เนื0อหาที�ปุณณกยกัษค์รั0 นถูกพระเจา้โกรัพยราชตรัสถามถึงประวติัความเป็นมาของตน
จึงไดย้กอดีตชาติของตนมาทูลรายงานให้พระเจา้โกรัพยราชทรงทราบ เพื�อตอ้งการจะปกปิดถึงการที�ตนเองเป็น
ยกัษ์และไม่ถูกพระเจา้โกรัพยราชทรงตาํหนิ (9/64/296-483/47) 8.9.=) เนื0อหาที�ปุณณกยกัษ์ไดทู้ลรายงานถึง
อานุภาพของแกว้มณีและมา้มโนมยัสินธพที�ตนจะมาวางเป็นเดิมพนัในการเล่นพนนัสกาให้พระเจา้โกรัพยราชได้
ทรงรับทราบ (9/64/296-483/49) 8.9._) เนื0อหาที�วธุิรบณัฑิตครั0นถูกพระเจา้โกรัพยราชและปุณณกยกัษถ์ามถึงการ
ที�ตนเองเป็นพระญาติหรือเป็นทาสของพระเจา้โกรัพยราช แมส้ามารถจะกล่าวรายงานเท็จไดแ้ต่ก็ไดก้ล่าวรายงาน
ตามความเป็นจริงวา่ตนเองนั0นเป็นทาสในบรรดาทาสทั0ง Y ประเภท (9/64/296-483/61) 8.9.9) เนื0อหาที�ชาวกรุง
อินทปัตต์ครั0 นไดเ้ห็นวา่มาณพที�มาทา้พนนัสกากบัพระเจา้โกรัพยราชนั0นเป็นยกัษไ์ดพ้าพระวิธุรบณัฑิตไปทาง
อากาศ จึงพากนัมากราบทูลรายงานให้พระเจา้โกรัพยราชทรงทราบ(9/64/296-483/103) 8.9.85) เนื0อหาที�ปุณณก
ยกัษค์รั0นถูกพระวธุิรบณัฑิตถามถึงสาเหตุที�ปุณณกยกัษไ์ดพ้ยายามฆ่าตนซึ�งไม่เคยก่อเวรให้กนัมาก่อน ก็ไดก้ล่าว
ชี0แจงรายงานใหพ้ระวธุิรบณัฑิตไดท้ราบอยา่งละเอียด (9/64/296-483/110) 8.9.88) เนื0อหาที�ทา้ววรุณนาคราชและ
พระนางวิมลานาคราชินีครั0 นถูกพระวิธุรบณัฑิตทูลถามถึงสาเหตุที�ทรงไดทิ้พยสมบติั ก็ไดต้รัสชี0แจงนาํเสนอถึง
ขอ้มูลที�ตนไดก้ระทาํมาในชาติที�เป็นมนุษยใ์หพ้ระวธุิรบณัฑิตไดท้ราบ (9/64/296-483/122) 8.9.8-) เนื0อหาที�พระ
วิธุรบัณฑิตครั0 นถูกทา้ววรุณนาคราชตรัสถามถึงการที�ปุณณกยกัษ์ไดต้นมาโดยธรรมหรือไม่อย่างไร ก็ได้ทูล
รายงานถึงความเป็นจริงทุกประการที�ปุณณกยกัษ์นาํตนมาโดยชอบธรรม (9/64/296-483/130) 8.9.8V) เนื0อหาที�
พระวธุิรบณัฑิตครั0นถูกพระเจา้โกรัพยราชตรัสถามถึงเรื�องราวขอตนเองที�อยูร่อดและกลบัมาโดยปลอดภยั จึงได้
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กราบทูลรายงานเรื�องราวต่างๆ เพื�อใหพ้ระเจา้โกรัพยราชไดท้รงรับทราบโดยละเอียด (9/64/296-483/138) 8.9.8Y) 
เนื0อหาที�พระเจา้โกรัพยราชนั0นไดต้รัสเล่าถึงพระสุบินอนัเป็นนิมิตหมายที�ดีและทรงพยากรณ์พระสุบินนั0นดว้ย
พระองค์เองวา่ พระวิธุรบณัฑิตนั0นจะกลบัมายงัพระนครอินทปัตตใ์นไม่ชา้ เพื�อเป็นการแจง้ข่าวรายงานให้ชาว
พระนครทั0งหลายไดรั้บทราบและพากนัจดัเตรียมการตอ้นรับพระวธุิรบณัฑิตโดยทั�วกนั (9/64/296-483/141) 

8.85) เนื0อหาของมหาเวสสันดรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการรายงานผลปรากฏอยู่ 8Y เนื0อหา
ไดแ้ก่ 8.85.8) เนื0อหาที�พระนางผุสดีครั0 นทรงพระครรภก็์มีความปรารถนาจะให้สร้างโรงทานถึง 6 แห่งแลว้ทาํ
การบริจาคทาน  พระเจา้สญชยัจึงทรงกระทาํสกัการะแก่พวกพราหมณ์ผูรู้้ลกัษณะพยากรณ์แลว้ตรัสถามถึงอาการ
ดงักล่าวนั0น พวกพราหมณ์พิจารณาตรวจดูตามตาํราของตนก็ไดก้ราบทูลรายงานให้ทรงทราบวา่ ท่านผูย้ินดียิ�งใน
ทานมาบงัเกิดในพระครรภ ์พระเจา้สญชยัครั0นไดท้รงสดบัแลว้ก็ทรงยนิดีพระราชหฤทยัเป็นอนัมาก  (10/64/484-
814/27) 8.85.-) เนื0อหาที�พระเวสสนัดรครั0นมีพระชนมายไุด ้Y-Z ปีก็ไดป้ระทานเครื�องประดบัแก่นางนมทั0งหลาย
ถึงพระองคถึ์ง 9 ครั0 งและเมื�อไดถ้วายไปแลว้ก็ไม่ทรงรับคืน พวกนางนมจึงไดก้ราบทูลรายงานแด่พระเจา้สญชยั
ใหท้รงรับทราบ พระเจา้สญชยัครั0 นทรงทราบแลว้ก็ทรงพิจารณาเห็นวา่ สิ�งที�พระโอรสให้แลว้ก็เป็นอนัให้ดีแลว้
พระองคก็์จะไม่รับคืนเช่นกนั (10/64/484-814/34) 8.85.V) เนื0อหาที�ชาวนครกาลิงครัฐทั0งหลายครั0นเกิดทุพภิกขภยั
ก็ไดรั้บความเดือดร้อนทั�วทั0งรัฐจึงไดพ้ากนัไปกราบทูลรายงานความเดือนร้อนของพวกตนต่อพระราชาแห่งนคร
กาลิงครัฐให้ทรงทราบเพื�อดาํเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ฝ่ายพระราชาครั0 นทรงทราบแลว้ก็ไดด้าํเนินการใน
ส่วนของพระองคเ์องกล่าวคือการสมาทานรักษาอุโปสถศีลถึง = วนั แต่ก็ไม่อาจใหฝ้นตกได ้จึงไดต้รัสแจง้ผลการ
ดาํเนินการดงักล่าวแก่ชาวนครกาลิงครัฐทั0งหลาย ฝ่ายชาวนครกาลิงครัฐทั0งหลายจึงไดร่้วมกนักบัพระราชาปรึกษา
หาแนวทางแกไ้ข จนในที�สุดมีมติให้แต่งตั0 งคณะพราหมณ์ขึ0น 8 คณะแลว้ให้ไปทูลขอช้างปัจจยนาคกับพระ
เวสสนัดร  (10/64/484-814/45) 8.85.Y) เนื0อหาที�ราชบุรุษครั0นไดรั้บพระดาํรัสสั�งจากพระเจา้สญชยัแลว้ก็ไดเ้ขา้ไป
เฝ้าพระเวสสนัดรและกราบทูลรายงานถึงการที�ชาวกรุงสีพีคณะใหญ่ไดม้ารวมกนัขบัไล่พระเวสสันดรให้ออกไป
จากกรุงสีพี ด้วยเหตุที�ว่าไม่พอใจในการที�พระเวสสันดรพระราชทานช้างปัจจยนาคให้คณะพราหมณ์ไป 
(10/64/484-814/61) 8.85.Z) เนื0อหาที�พระเวสสนัดรครั0นถูกเหล่าพระยาเจตราชทูลถามถึงเหตุที�ตอ้งเสด็จพระราช
ดาํเนินดว้ยพระบาทมายงัเจตรัฐก็ไดต้รัสชี0แจงรายงานถึงเรื�องราวทั0งหมดตั0งแต่ตน้ให้เหล่าพระยาเจตราชไดส้ดบั 
ฝ่ายเหล่าพระยาเจตราชจึงไดอ้ญัเชิญขึ0นเถลิงราชยใ์นเจตรัฐสืบไป แต่พระเวสสนัดรทรงปฏิเสธดว้ยเคารพในพระ
ดาํรัสของพระราชบิดาและไม่ประสงค์จะให้เกิดความขดัแยง้ระหว่างชาวเจตรัฐกบัชาวเมืองสีพี (10/64/484-
814/93) 8.85.6) เนื0อหาที�เหล่าพระยาเจตราชไดเ้สด็จตามส่งพระเวสสนัดรสิ0นระยะทาง 8Z โยชน์อนัเป็นครึ� งหนึ� ง
ของระยะทางที�จะไปสู่เขาวงกต และไดก้ราบทูลรายงานถึงเส้นทางที�จะพระราชดาํเนินไปสู่เขาวงกตที�เหลือให้
ทรงสดบัโดยละเอียด (10/64/484-814/98) 8.85.=) เนื0อหาที�พราหมณ์ชูชกไดก้ล่าวรายงานเท็จแก่พรานเจตบุตรวา่
ตนเองเป็นทูตถูกพระเจา้สญชยัส่งมา และแก่พระอจัจุตฤาษี วา่ตนเองตอ้งการจะชื�นชมบารมีของพระเวสสันดร 
พรานเจตบุตรและพระอจัจุตฤาษีนั0นครั0นไดฟั้งรายงานเท็จดงักล่าวไม่ไดพิ้จารณาตามความเป็นจริงก็ไดต้ดัสินใจ
เชื�อตามที�พราหมณ์ชูชกกล่าวได้บอกหนทางไปยงัเขาวงกตและมอบเสบียงการเดินทางให้แก่พราหมณ์ชูชก 
(10/64/484-814/115) 8.85._) เนื0อหาที�พระนางมทัรีครั0 นทรงพระสุบินเห็นลางบอกเหตุไม่ดี ก็ได้ไปกราบทูล
รายงานใหพ้ระเวสสนัดรทรงสดบั ฝ่ายพระเวสสนัดรทรงทราบวา่จะมีคนมาของพระโอรสและพระธิดาแต่ก็ทรง
แปลความไปอีกอย่างหนึ� ง ด้วยเกรงว่าพระนางมทัรีจะทรงโทมนัส (1/64/484-814/126) 8.85.9) เนื0อหาที�พระ



 

 

1206 
 

เวสสนัดรตรัสแจง้แก่พระนางมทัรีถึงการที�พระองคไ์ดพ้ระราชทานพระชาลีและพระกณัหาชินาให้เป็นปุตตทาน
ไปแลว้ ให้รับทราบ ฝ่ายพระนางมทัรีครั0 นทรงรับทราบแลว้ก็ไดร่้วมอนุโมทนาในปุตตทานดงักล่าว (1/64/484-
814/156) 8.85.85) เนื0อหาที�พระเจา้สญชยัไดท้รงพระสุบินเห็นนิมิตหมายที�ดี จึงไดต้รัสสั�งให้คณะพราหมณ์ผู ้
ทาํนายลกัษณะมาพยากรณ์ คณะพราหมณ์ครั0นตรวจดูตามตาํราแลว้ก็ไดก้ราบทูลรายงานวา่ พระประยรูญาติที�จาก
ไปนานจกักลบัมาหาพระองค ์(1/64/484-814/171) 8.85.88) เนื0อหาที�พระเจา้สญชยัไดต้รัสถามพราหมณ์ชูชกถึง
วธีิการที�พราหมณ์ชูชกไดพ้ระชาลีและพระกณัหาชินามา ฝ่ายพราหมณ์ชูชกก็ไดก้ราบทูลรายงานรายละเอียดต่างๆ 
ตั0งแต่ตน้แก่พระเจา้สญชยัใหท้รงรับทราบ (1/64/484-814/172) 8.85.8-) เนื0อหาที�พระชาลีไดก้ราบทูลรายงานถึง
เรื�องราวของพระบิดาและพระมารดาทั0งสองที�ทรงใชชี้วิตอยูที่�เขาวงกตให้พระเจา้สญชยัไดท้รงรับทราบอย่าง
ละเอียด (1/64/484-814/177) 8.85.8V) เนื0อหาที�พระเวสสนัดรเมื�อไดส้ดบัเสียงกึกกอ้งของกองทพัที�มาตอ้นรับกลบั
พระนคร ก็ทรงตกพระหฤทยักลวับ่นเพอ้ไปดว้ยเขา้พระหฤทยัผิดคิดวา่ขา้ศึกมาลอ้มเพื�อจะปลงพระชนม ์พระนาง
มทัรีจึงไดก้ราบทูลรายงานใหท้รงทราบตามความเป็นจริงวา่ ชาวกรุงสีพีมีพระเจา้สญชยัเป็นประมุขไดย้กขบวน
มาอัญเชิญพระเวสสันดรให้กลับย ังกรุงสีพี โดยให้ทรงหวนระลึกถึงพรที�ได้ขอไวก้ับท้าวสักกเทวราช 
(10/64/484-814/185) 8.85.8Y) เนื0อหาที�พระเจา้สญชยัไดต้รัสรายงานถึงข่าวของพระชาลีและพระกณัหาชินาให้
พระเวสสนัดรไดรั้บทราบวา่ พระโอรสและพระธิดาทั0งสองนั0นปลอดภยัเป็นอยา่งดีแลว้ (10/64/484-814/190)  

2)  ความสอดคล้องกนัระหว่างเนื อหาของมหานบิาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัการรายงานผลและ

องค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัการรายงานผล มดีงันี  
มีเนื0อหาหมายรวมถึงการเสนอรายละเอียดต่างๆ เกี�ยวกบัเรื�องใดเรื�องหนึ�ง เพื�อให้ผูฟั้งหรือผูอ่้าน

ไดท้ราบขอ้มูล ขอ้เท็จจริง เรื�องราว เหตุการณ์หรือขอ้คิดเห็นต่างๆ ซึ�งจาํเป็นจะตอ้งมีระบบการเสนอที�มีหลกัการ 
มีเหตุมีผล อาจจะเสนอดว้ยวาจาหรือเสนอเป็นลายลกัษณ์อกัษรก็ได ้ อาจเสนออย่างเป็นทางการหรือไม่เป็น
ทางการก็ได้  อาทิเช่น เนื0 อหาที�  8.V.8) (3/63/155-213/-8) นอกจากนี0 ยงัมีเนื0 อหาที�หมายรวมถึงการเสนอ
รายละเอียดต่างๆ เกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบุคลากรในหน่วยงาน เพื�อให้บุคลากรหรือผูเ้กี�ยวขอ้งไดท้ราบ
รายละเอียดดงักล่าว อาทิเช่น นโยบาย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการดาํเนินงาน ซึ� ง
อาจจะเสนอดว้ยวาจาหรือเสนอเป็นลายลกัษณ์อกัษรก็ได ้อาจเสนออยา่งเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ไดอี้ก
ดว้ย อาทิเช่น  เนื0อหาที� 8.8.-) (1/63/1-74/7) สมดว้ยความหมายของการรายงานผลตามทศันะของนกัวิชาการ
ทั0งหลายอาทิเช่น เออวิคและกูลิค  (Urwick and Gulick) ไดนิ้ยามความหมายของการรายงาน (Reporting) ไวว้า่ 
หมายถึง การรายงานผลให้ผูเ้กี�ยวขอ้งไดท้ราบวา่การปฏิบติังานหรือการดาํเนินงานเป็นอยา่งไรบา้ง กา้วหนา้ไป
แค่ไหน โดยผา่นทางการบนัทึก การวจิยั และการตรวจสอบ เป็นตน้ ดงักล่าวแลว้ 

ประกอบดว้ยวตัถุประสงค์ของการรายงานหลกัๆ หลายประการ กล่าวคือ เพื�อรายงานสถานะ  
อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.8.9) (1/63/1-74/103) เพื�อรายงานความกา้วหนา้  อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.8.Z) (1/63/1-74/39) และ
เพื�อคาดการณ์ล่วงหนา้ อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.V.8) (3/63/155-213/-8) สมดว้ยทศันะของ Project Management 
Institute ที�ได้กล่าวถึงวตัถุประสงค์ของการรายงานผลการดาํเนินงานไวว้่า การรายงานผลการดาํเนินงาน 
(Performance Repoting) ประกอบไปดว้ยการเก็บขอ้มูล และการเผยแพร่ขอ้มูลให้กบัผูเ้กี�ยวขอ้งทุกๆฝ่ายทราบ
และเขา้ใจถึงผลของการบริหารทรัพยากรของโครงการ โดยมีวตัถุประสงค์หลกัได้แก่ 8) รายงานสถานะของ
โครงการ -) รายงานความกา้วหนา้ และ V) การคาดการณ์ล่วงหนา้ ดงักล่าวแลว้ 
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มีการรายงานอยา่งเป็นกระบวนการหรือเป็นระบบ กล่าวคือ ขอ้มูลนาํเขา้ของกระบวนการรายงาน
ผลการดาํเนินงาน (Input) เครื�องมือและเทคนิคของกระบวนการรายงานผลการดาํเนินงาน (Process) และขอ้มูล
ส่งออกของกระบวนการรายงานผลการดาํเนินงาน (Output)  ซึ� งเนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบั
การรายงานผลนั0นอาจจะมิไดมี้วธีิการที�ละเอียดซบัซอ้นเช่นกบัองคค์วามรู้เกี�ยวกบัการบริหารมากนกั ยกตวัอยา่ง
เช่น เครื� องมือและเทคนิคของกระบวนการรายงานผลการดาํเนินงาน แต่มีการดาํเนินการในส่วนนี0 อย่างเป็น
กระบวนการเช่นกนั อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.8.Z) (1/63/1-74/39) จะพิจาณาเห็นไดว้า่ พระเจา้กาสิกราชและเหล่าขา้
ราชบริพารนั0นต่างไดท้ราบวา่พระเตมิยกุมารมีอาการผิดปกติ กล่าวคือ แสดงอาการคลา้ยคนง่อยเปลี0ย คนหนวก 
และคนใบโ้ดยไร้สาเหตุทั0 งๆ ที�มีพระสุขภาพพลามยัที�สมบูรณ์จึงไดร่้วมกนัวางแผนเพื�อที�จะทดสอบพระเตมิย
กุมารและดาํเนินการตามนั0น ครั0 นดาํเนินการแลว้ไดรั้บผลเป็นอย่างไรก็ไดน้าํมาสู่ที�ประชุมหารือเพื�อประเมิน
สถานะและความกา้วหนา้ของการดาํเนินงาน สรุปสิ�งที�ไดรั้บแลว้แจง้แก่กนัและกนัใหท้ราบ เมื�อไม่อาจบรรลุตาม
แผนที�วางไวจึ้งไดท้าํการปรับวิธีการทดสอบหรือเปลี�ยนแปลงวิธีการแลว้นาํไปดาํเนินการต่อไป ซึ� งพระเจา้กา
สิกราชและเหล่าขา้ราชบริพารไดก้ระทาํเช่นนี0 จนกระทั�งพระเตมิยกุมารมีพระชนมายไุด ้86 ปี สมดว้ยทศันะของ 
Project Management Institute ที�ไดก้ล่าวถึงกระบวนการรายงานผลการดาํเนินงานไวว้า่ กระบวนการรายงานผล
การดาํเนินงาน (Performance Repoting) ประกอบไปดว้ย 8) ขอ้มูลนาํเขา้กระบวนการรายงานผลการดาํเนินงาน 
-) เครื�องมือและเทคนิคกระบวนการรายงานผลการดาํเนินงาน และ V) ขอ้มูลส่งออกของกระบวนการรายงานผล
ดาํเนินงาน ดงักล่าวแลว้  

ประกอบดว้ยการรายงานหลายประเภท ยกตวัอยา่งเช่น ประเภทการรายงานที�จาํแนกตามหนา้ที� 
กล่าวคือ  รายงานขอ้มูลสนเทศ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.Y) (1/63/1-74/35) รายงานการตีความ อาทิเช่น เนื0อหาที� 
1.8.V)  (1/63/1-74/23) และ รายงานการวิเคราะห์อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.Z) (1/63/1-74/39) สมดว้ยทศันะของ
นกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น ตรึงตา แหลมสมุทร และ วรรณรี ปานศิริ ไดจ้าํแนกประเภทของการรายงานตาม
หนา้ที�ไว ้V ประเภท ไดแ้ก่  1) รายงานขอ้สนเทศ  2) รายงานการตีความ และ 3) รายงานการวเิคราะห์ ดงักล่าวแลว้  
หรือประเภทการรายงานที�จาํแนกตามเวลา กล่าวคือ รายงานตามวาระ อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.6.Y) (6/64/1-122/34) 
รายงานความกา้วหนา้ อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.8.Z) (1/63/1-74/39) และรายงานเฉพาะกิจ อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.Z.8Z) 
(5/63/303-568/150) สมดว้ยทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น ตรึงตา แหลมสมุทร และ วรรณรี ปานศิริ ได้
จาํแนกประเภทของการรายงานตามหนา้ที�ไว ้V ประเภท ไดแ้ก่  1) รายงานตามวาระ 2) รายงานความกา้วหนา้ และ 
3) รายงานเฉพาะกิจ ดงักล่าวแลว้   

ประกอบดว้ยวธีิการนาํเสนอรายงานทั0ง - วธีิ  กล่าวคือ การนาํเสนอดว้ยวาจาหรือการนาํเสนอดว้ย
ปากเปล่า อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.8) (2/63/75-154/3) และการนาํเสนอดว้ยลายลกัษณ์อกัษร อาทิเช่น เนื0อหาที� 
1.Z.8=) (5/63/303-568/156) สมดว้ยทศันะของนักวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ ที�ไดก้ล่าวถึง
วธีิการนาํเสนอรายงานไว ้- วิธีดว้ยกนั คือ การนาํเสนอดว้ยวาจาหรือการนาํเสนอดว้ยปากเปล่าและการนาํเสนอ
ดว้ยลายลกัษณ์อกัษร ดงักล่าวแลว้   

I) ความแตกต่างกันระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการรายงานผลและ

องค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัการรายงานผล มดีงันี  
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เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการรายงานผลนั0นกล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการ
รายงานคลา้ยกนักบัองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัการรายงานผลไว ้V ประการ ไดแ้ก่ 8) รายงานสถานะของ
โครงการ (Status Reportiong) -) รายงานความกา้วหน้า (Progress Reporting) และ V) การคาดการณ์ล่วงหน้า 
(Forecasting) แมก็้จริง แต่ถึงอยา่งนั0นผลลพัธ์ที�ไดต้ามวตัถุประสงคใ์นส่วนของการคาดการณ์ล่วงหนา้นั0น  มหา
นิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการรายงานผลมีความแม่นยาํและเป็นไปตามที�คาดการณ์ไวทุ้กประการเพราะ
เกิดจากทิพยญาณหรืออนาคตงัสญาณจึงรู้ไดต้ามความเป็นจริง เปรียบเช่นปรากฏใหเ้ห็นในที�เฉพาะหนา้ อาทิเช่น 
เนื0อหาที� 1.V.8) (3/63/155-213/-8)  เนื0อหาที� 1._.Y) (8/64/205-295/38)  หรือความฝันอนัเกิดมาจากเทวฤทธิ� หรือวิ
ปากกรรมใหผ้ล อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.9.8Y) (9/64/296-483/141) ส่วนองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัการรายงานผล
นั0นผลลพัธ์ที�ไดน้ั0นอาจจะเป็นไปตามที�คาดการณ์ไวห้รือไม่ก็ได ้เพราะเป็นแต่เพียงการคาดคะเนที�อาศยัเครื�องมือ
และเทคนิคต่างๆ เท่านั0น ไม่ไดเ้กิดจากการรู้แจง้ตามความเป็นจริง  

เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการรายงานผลนั0นจะปรากฏอยูใ่นทุกระดบัของ
การบริหาร กล่าวคือ ผูบ้งัคบับญัชารายงานไปยงัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Y.6) (4/63/213-302/55)  
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชารายงานไปยงัผูบ้งัคบับญัชา อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.-.Y) (2/63/75-154/56) หรือผูอ้ยูใ่นระดบัเดียวกนั
รายงานให้แก่กนั อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.5) (5/63/303-568/73) ส่วนองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัการรายงานผล
นั0นแมจ้ะมีการกล่าวถึงการรายงานในทุกระดบัก็จริง แต่โดยส่วนมากจะแสดงออกในลกัษณะที�ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
รายงานไปยงัผูบ้งัคบับญัชา สมดว้ยทศันะของตรึงตา แหลมสมุทร และ วรรณรี ปานศิริ ที�ไดแ้สดงไวว้า่ รายงาน
เป็นวิธีการที�สมาชิกขององคก์ารใชติ้ดต่อกนัเกี�ยวกบังาน รายงานดว้ยวาจาเป็นสิ�งที�ปฏิบติักนัอยู่ทุกวนั ตั0งแต่
ระดบัธุรการไปจนถึงระดบับริหาร รายงานแบบลายลกัษณ์อกัษรก็มีตั0งแต่การเขียนบนัทึกเพียงแผ่นเดียวไปจนถึง
รายงานขนาดยาว โดยปกติรายงานจะเสนอขึ0นไปตามลาํดบัขั0นตอนของสายการบงัคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชาใช้
รายงานเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจ  การตดัสินใจของผูบ้งัคบับญัชาระดบัล่างจะเป็นส่วนหนึ�งของรายงานที�เสนอ
ขึ0นไปยงัผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงขึ0นไปอีกชั0นหนึ�ง คนในระดบัเดียวกนัก็รายงานให้แก่กนัเพื�อเป็นขอ้มูลในการ
แกปั้ญหาหรือตดัสินใจ  

เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการรายงานผลนั0นแสดงให้เห็นถึงการรายงานผล
ตามลกัษณะของเนื0อหาสาระที�รายงานนั0นอยู ่- ประเภท คือ 8) การรายงานที�เป็นเท็จ หมายถึง เนื0อหาของรายงาน
ที�นาํเสนอนั0นไม่เป็นความจริง ผูร้ายงานนั0นมีจุดประสงคน์าํเสนอให้ผูรั้บฟังหรืออ่านเขา้ใจผิดไปจากความเป็น
จริงดว้ยประสงค์สิ�งใดสิ�งหนึ� ง  อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.-.8) (2/63/75-154/3) เนื0อหาที� 1.Z.8=) (5/63/303-568/156) 
เนื0อหาที� 1.85.=) (10/64/484-814/115) และ -) การรายงานที�เป็นจริง หมายถึง เนื0อหาของรายงานที�นาํเสนอนั0น
เป็นความจริง ผูร้ายงานนั0นมีจุดประสงคน์าํเสนอให้ผูรั้บฟังหรืออ่านเขา้ใจไดท้ราบขอ้มูล ขอ้เท็จจริง เรื�องราว 
เหตุการณ์หรือขอ้คิดเห็นต่างๆ ตรงกบัความเป็นจริง  อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.9.=) (9/64/296-483/49) เนื0อหาที� 1._.Y) 
(8/64/205-295/38) ซึ�งเนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการรายงานผลนั0นมุ่งการรายงานที�เป็นจริง
ประกอบดว้ยธรรม โดยยดึถือความจริงหรือสจัจะเป็นสาํคญั โดยเฉพาะในส่วนของพระโพธิสัตวน์ั0นแมจ้ะถูกทาํ
ร้ายหรือหมายเอาชีวติก็จะไม่ยอมที�จะกล่าวรายงานเท็จ ให้ความสาํคญักบัสิทธิของผูอื้�นที�จะไดรั้บทราบขอ้มูลที�
เป็นจริงมีสาระสุภาพอ่อนโยนสมานไมตรี มุ่งรักษาศีลธรรมที�เป็นสิ�งภายในติดตามตวัเราไปทุกสถานมากกว่า
วตัถุธรรมที�เป็นสิ�งภายนอกอยูก่บัเราไดเ้พียงชั�วระยะเวลาหนึ�ง ซึ� งอาจกล่าวสรุปไดด้ว้ยศีลขอ้ที� Y  ไดแ้ก่ 8) เวน้



 

 

1209 
 

จากการพดูเท็จ (มุสาวาท) เช่น นาํเสนอรายงานที�ถูกตอ้งตามความเป็นจริงทั0งดา้นรูปแบบ ขอ้มูล การอา้งอิง และ
หลกัภาษาที�ใช้ หากเป็นการเขียนรายงานก็ตอ้งเขียนเป็นภาษาเขียนโดยไม่นําภาษาพูดมาใช ้ มีความทนัสมยั
สามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง เป็นตน้  2) เวน้จากการพูดส่อเสียด (ปิสุณวาจา) เช่น การไม่ใชภ้าษาที�จะทาํให้ผูฟั้งหรือ
ผูอ่้านเกิดความแตกแยกกนั การใชภ้าษาโดยยึดผูฟั้งหรือผูอ่้านเป็นสาํคญัที�จะก่อให้เกิดความสมคัรสมานสามคัคี
ร่วมกนัปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมาย มีความสาํรวมระวงัในทุกขอ้ความ ทุกประโยค หรือทุกตวัอกัษรที�เขียนใน
รายงาน เป็นตน้ 3) เวน้จาการพูดคาํหยาบ (ผรุสวาจา) เช่น การใชภ้าษาที�สุภาพไม่หยาบคาย มีความสาํรวมระวงั
ทุกขอ้ความ ทุกประโยค หรือทุกตวัอกัษรที�เขียนในรายงาน และ  Y) เวน้จากการพูดเพอ้เจอ้ (สัมผปัปลาปะ) เช่น  
มีสารัตถภาพ เอกภาพ และสัมพนัธภาพสอดคลอ้งกลมกลืนกนั ไม่มีมารยาสาไถยโออ้วดเกินความเป็นจริง  มี
ความสมบูรณ์ครบถว้นไม่ตดัหรือเสริมความให้คลาดเคลื�อนจากความเป็นจริง ใช้ภาษาที�ง่าย มีเนื0อหาอย่าง
เพียงพอตรงประเด็นแจ่มแจง้ชัดเจนไม่วกวนหรือคลุมเครือ อ่านแลว้เขา้ใจได้ตรงตามวตัถุประสงค์ของการ
รายงาน  มุ่งยดึผูฟั้งหรือผูอ้่านที�จะไดรั้บประโยชน์จากการรายงานเป็นสาํคญั เป็นตน้ หรืออาจกล่าวอีกนยัหนึ�งได้
วา่ เป็นการรายงานแบบวาจาสุภาษิต ซึ�งพระพทุธองคไ์ดต้รัสเกี�ยวกบัลกัษณะของวาจาสุภาษิตหรือวาจาที�ควรพูด
ไวใ้นสุภาสิตสูตร Z ประการ ไดแ้ก่  8) กาเลนะ จะ ภาสิตา โหติ  หมายถึง พูดเหมาะแก่กาลเวลา รู้เวลาที�ควรพูด
หรือไม่ควรพดู  -) สจัจา จะ ภาสิตา โหติ หมายถึง พดูความจริง ไม่พูดโกหก V) สัณหา  จะ ภาสิตา โหติ หมายถึง 
พูดแต่คาํที�อ่อนโยน เวน้จากการพูดหยาบคายให้ผูอื้�นไม่พอใจ และ Y) เมตตะจิตเตนะ จะ ภาสิตา โหติ หมายถึง 
พดูดว้ยเมตตาจิต มุ่งประโยชน์และความสุขแก่ผูอื้�นเป็นสาํคญั อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.6.6) (6/64/1-122/42) เนื0อหาที� 
1.9._) (9/64/296-483/61) 

a.H ระบบสารสนเทศเพื�อการบริหาร  
1)  เนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัระบบสารสนเทศเพื�อการบริหาร 
8.8) เนื0อหาของเตมิยชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารปรากฏอยู่  88

เนื0อหา ไดแ้ก่ 8.8.8) เนื0อหาที�ชาวกรุงพาราณสีไดรั้บขอ้มูลข่าวสารวา่พระเจา้กาสิกราชนั0นไม่มีพระราชโอรสไว้
สืบราชสมบติั และเมื�อเป็นดงันี0ราชวงศจ์กัขาดสูญจึงไดต้ดัสินใจพากนัไปกราบทูลเรียกร้องใหพ้ระเจา้กรุงพาราณ
สีไดท้าํการปรารถนาบุตร (1/63/1-74/7) 8.8.-) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชทรงอาวชันาการแลว้ทรงทราบวา่พระ
นางจนัทาเทวีทรงปรารถนาพระโอรสก็ทรงพิจารณาถึงโอรสที�สมควรแก่พระนางและไดท้รงรู้ว่าพระโพธิสัตว์
เป็นผูเ้คยครองราชสมบติัอยูใ่นกรุงพาราณสีถึง -5 ปี จุติจากที�นั0นแลว้ก็ไปบงัเกิดในอุสสุทนรกเสวยทุกข์อยูใ่น
นรกนั0น _5,555ปี ครั0นจุติจากที�นั0นแลว้ก็มาบงัเกิดในพิภพดาวดึงส์ดาํรงอยูใ่นดาวดึงส์นี0ตลอดอายแุลว้ประสงคจ์กั
ไปบงัเกิดในเทวโลกชั0นสูง จึงไดเ้สด็จไปตรัสชี0แจงเพื�อเชิญใหไ้ปบงัเกิดในพระครรภข์องพระนางจนัทาเทวี พระ
โพธิสตัวก็์ไดใ้หป้ฏิญญาตามนั0น (1/63/1-74/11) 8.8.V) เนื0อหาที�พระเตมิยกมุารทรงไดรั้บขอ้มูลข่าวสารตามความ
เป็นจริงว่า การเป็นพระราชานั0 นเป็นสิ� งที�ไม่นําความสุขมาให้มีแต่จะทําให้เกิดในนรก ดังนั0นถา้หากยงัจะ
ครองราชยเ์ป็นพระราชาตามอย่างพระบิดาก็คงไม่พน้จากนรก จึงไม่ปรารถนาราชสมบัติและทรงใคร่ครวญ
หาทางแกไ้ขเพื�อจะพน้จากราชสมบติัดงักล่าว (1/63/1-74/25) 8.8.Y) เนื0อหาที�พระเจา้กาสิกราชครั0 นทรงไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสารวา่ พระเตมิยกมุารทรงมีอาการคลา้ยกบัคนพิการ จึงไดร่้วมกนักบัเหล่าขา้ราชบริพารทาํการวางแผน
เพื�อทดสอบวา่พระเตมิยกุมารเป็นคนพิการหรือไม่ ดว้ยวิธีการต่างๆ  เริ�มตั0งแต่การให้อดนมเป็น ซึ� งการทดสอบ
นั0นไดด้าํเนินการอยูใ่นลกัษณะนี0 เป็นระยะเวลานานตั0งแต่พระเตมิยกุมารทรงเป็นทารกจนกระทั�งพระชนมายไุด ้
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86 ปี (1/63/1-74/39) 8.8.Z) เนื0อหาที�พวกพราหมณ์เกรงต่อพระอาญาจึงไดทู้ลแจง้ขอ้มูลข่าวสารที�เป็นเท็จแก่พระ
เจา้กาสิกราชให้นาํพระเตมิยกุมารไปประหารชีวิตโดยด่วนเพราะจะทาํให้เกิดอนัตรายแก่พระเจา้กาสิกราช พระ
มเหสี และราชสมบติั  ฝ่ายพระเจา้กาสิกราชทรงไดรั้บขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวจึงทรงกลวัต่ออนัตรายเหล่านั0นจึงได้
ตดัสินพระหฤทยัใหน้ายสุนนัทสารถีนาํพระเตมิยกมุารไปประหารชีวติยงัป่าชา้ผีดิบ (1/63/1-74/42) 8.8.6) เนื0อหา
ที�ทา้วสกักเทวราชไดท้รงทราบวา่ พระเตมิยนั0นไดถู้กพระเจา้กาสิกราชใหน้ายสุนนัทสารถีนาํไปประหารที�ป่าชา้ผี
ดิบ ไดพ้น้จากพระราชสมบติัแลว้ และในขณะนี0ทรงตอ้งการจะประดบัตกแต่งพระองคจึ์งไดต้รัสสั�งใหว้ิสสุกรรม
เทพบุตรไปดาํเนินการดงักล่าว (1/63/1-74/55) 8.8.=) เนื0อหาที�พระจนัทาเทวีทรงตอ้งการจะทราบความเป็นไป
ของพระเตมิยกมุาร จึงทรงเผยพระแกลคอยแลดูการกลบัมาของนายสุนนัทสารถี ครั0 นไม่ทรงทอดพระเนตรเห็น
พระเตมิยกุมารทรงทอดพระเนตรเห็นแต่เพียงนายสารถีขบัรถเปล่ามา ก็ทรงเขา้พระพระหฤทยัว่า นายสุนันท
สารถีไดฆ่้าพระเตมิยกุมารให้ตายเสียแลว้ จึงเป็นผูมี้พระหฤทัยประหนึ� งว่าจะแตกทาํลายไปไดรั้บความทุกข์
โทมนสัครํ� าครวญโดยประการต่างๆ (1/63/1-74/73) 8.8._) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชไดท้รงทราบวา่พระเตมิยนั0น
มีความประสงคที์�จะออกผนวช จึงไดต้รัสสั�งใหว้สิสุกรรมเทพบุตรไปดาํเนินการเนรมิตเครื�องอุปโภคและบริโภค 
สถานที�อยูอ่าศยัและปฏิบติัธรรม เป็นตน้ถวายแก่พระเตมิยราชฤๅษี (1/63/1-74/78) 8.8.9) เนื0อหาที�พระเจา้กาสิกรา
ชครั0 นทรงทราบขอ้มูลข่าวสารตามความเป็นจริงจากนายสุนันทสารถี จึงทรงประสงคจ์ะเสด็จไปเชิญพระเตมิย
ราชฤๅษีกลบัมายงักรุงพาราณสีเพื�อครองราชย ์จึงไดต้รัสสั�งใหข้า้ราชบริพารทั0งหลายไดจ้ดัเตรียมขบวนเพื�อยกไป
ยงัสาํนกัของพระเตมิยราชฤๅษี (1/63/1-74/85) 8.8.85) เนื0อหาที�เหล่าชาวกรุงพาราณสีนบัตั0งตน้แต่พระเจา้กาสิกรา
ชไปครั0 นได้รับขอ้มูลข่าวสารจากพระเตมิยราชฤาษีก็เกิดความเลื�อมใส จึงไดพ้ากันทอดทิ0งชีวิตแบบเก่าก่อน
เปลี�ยนมาออกบวชเป็นบรรพชิตเพื�อเจริญสมณธรรม ทา้ยที�สุดทุกคนก็ไดบ้รรลุสมณธรรมพากนัไปบงัเกิดใน
พรหมโลกทั0งหมด (1/63/1-74/94) 8.8.88) เนื0อหาที�เหล่าพระราชาสามนัตประเทศทั0งหลายไดมี้การสืบเสาะขอ้มูล
ข่าวสารต่างๆ เพื�อที�จะพฒันาหรือป้องกนัประเทศของตนเองครั0นทรงทราบวา่พระเจา้กาสิกราชไดพ้าเหล่าบริวาร
ออกบวชจนสิ0นจึงไดพ้ากนัมาเพื�อที�จะยดึเอาราชสมบติั (1/63/1-74/101) 

8.-) เนื0อหาของมหาชนกชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารปรากฏอยู ่= 
เนื0 อหาได้แก่ 8.-.8) เนื0 อหาที�พระอริฏฐชนกทรงได้รับขอ้มูลข่าวสารที�ไม่ถูกต้องจากอมาตย์คนสนิทจึงได้
ตดัสินใจดาํเนินการตรัสสั�งใหจ้บักมุพระโปลชนกไปคุมขงัไว ้(2/63/75-154/3) 8.-.-) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชท
รงอาวชันาการแลว้ทรงทราบขอ้มูลข่าวสารโดยละเอียดวา่พระมเหสีของพระเจา้อริฏฐชนกทรงเสด็จหนีออกจาก
พระราชวงัประสงคจ์ะไปยงันครกาลจมัปากะทั0งพระโพธิสตัวที์�อุบติัอยูใ่นพระครรภก็์มีบุญมาก จึงไดเ้สด็จลงไป
ทาํการช่วยเหลือโดยแปลงเพศเป็นพราหมณ์ขบัเกวียนไปส่งพระนางถึงนครกาลจมัปากะโดยปลอดภยั (2/63/75-
154/14) 8.-.V) เนื0อหาที�อุทิจจพราหมณ์มหาศาลครั0 นไดพ้บกบัพระมเหสีของพระเจา้อริฏฐชนกไดทู้ลถามขอ้มูล
ข่าวสารจากพระนางจนทราบความจริง จึงเกิดจิตเมตตากรุณาไดต้ั0งไวใ้นตาํแหน่งนอ้งสาวทาํการดูแลเรื�อยมาจน
พระมหาชนกมีพระชนมายถึุง 86 ปี (2/63/75-154/17) 8.-.Y) เนื0อหาที�เหล่าอมาตยผ์ูเ้ป็นบริวารของพระเจา้โปล
ชนกไดทู้ลถามขอ้มูลข่าวสารกบัพระโปลชนกในการที�จะแต่งตั0งผูที้�จะมาดาํรงตาํแหน่งพระราชาในเมืองมิถิลา
พระองค์ต่อไป พระเจ้าโปลชนกจึงได้ทรงกาํหนดคุณสมบัติต่างๆ แลว้ให้เหล่าอมาตยไ์ปดาํเนินการตามนั0น 
(2/63/75-154/35) 8.-.Z) เนื0อหาที�พระมหาชนกครั0นเสด็จออกมาจากพระราชอุทยานทอดพระเนตรเห็นตน้มะม่วง
ที�ถูกขา้ราชบริพารทาํใหกิ้�งกา้นหกักระจดักระจายไม่มีผลเหลือใหเ้ห็นจึงไดต้รัสสอบถามถึงเรื�องราวทั0งหมด ครั0 น
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เหล่าอมาตยไ์ดก้ราบทูลขอ้มูลข่าวสารต่างๆให้ทรงสดบัก็ทรงนาํขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวมาพิจารณาจนเกิดปัญญา
เห็นตามเป็นจริงและนาํไปประกอบการตดัสินพระหฤทยัที�จะเสด็จออกผนวช (2/63/75-154/60) 8.-.6) เนื0อหาที�
พระมหาชนกครั0นทรงตดัสินพระหฤทยัอยา่งแน่วแน่ที�จะเสด็จออกผนวชแลว้ก็ตรัสเรียกราชบุรุษคนสนิทให้นาํ
ผา้กาสาวะและบาตรดินมาแลว้ให้เรียกนายภูษามาลามาทาํการปลงพระเกศาและพระมสัสุทรงครองเพศเป็น
สมณะแลว้เสด็จลงจากปราสาทอยา่งเป็นความลบัโดยมิให้ผูอื้�นนอกจากราชบุรุษคนสนิทและนายภูษามาลารับรู้ 
เพื�อไม่ใหผู้อื้�นมาขดัขวางมิใหบ้รรลุเป้าหมายที�ทรงวางไว ้(2/63/75-154/68) '.-.=) เนื0อหาที�พระมหาชนกไดท้รง
ใหข้อ้มูลข่าวสารแก่พระนางสีวลีให้เขา้พระหฤทยัถึงโทษของการครองราชยแ์ละอานิสงส์ของการบรรพชา โดย
ยกสิ�งต่างๆ คือ กอ้นเนื0อที�สุนขัทิ0งไว ้กาํไลมือของนางกุมาริกา ช่างศรเล็งลูกศร มาช่วยอธิบายขยายความให้พระ
นางสีวลีนั0นไดเ้ขา้พระหฤทยัถึงเรื�องดงักล่าว พระนางสีวลีครั0 นไม่อาจให้พระมหาชนกเสด็จกลบัไดก็้ทรงใช้
ขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวมาประกอบในการพิจารณาตดัสินพระหฤทยัเสด็จออกผนวชเป็นดาปสินีประทบัอยู ่ณ พระ
อุทยานอมัพวนั (2/63/75-154/94)  

8.V) เนื0อหาของสุวรรณสามชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารปรากฏอยู ่
=  เนื0อหาไดแ้ก่ 8.V.8) เนื0อหาที�ทา้วสกักเทวราชทรงอาวชันาการแลว้ทรงทราบขอ้มูลข่าวสารตามความเป็นจริงวา่ 
ทุกลุกมุารและปาริกากมุารีไม่ตอ้งการจะอยูค่รองเรือนจึงพากนัลาบิดามารดาเดินทางเขา้ไปในป่าเพื�อจะบวชเป็น
ดาบส จึงไดต้รัสสั�งให้วิสสุกรรมเทพบุตรไปดาํเนินการเนรมิตเครื�องอุปโภคและบริโภค สถานที�อยู่อาศยัและ
ปฏิบัติธรรม เป็นตน้ถวายแก่ทุกุลกุมารและปาริกากุมารีทั0 งสอง เปรียบได้กับผูบ้ริหารที�มีระบบสารสนเทศ
สามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ทั0งนอกและในองค์การอย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว ทนัต่อเหตุการณ์ ก็สามารถที�จะ
ตดัสินใจบริหารงานต่างๆ ไดอ้ยา่งไม่ผิดพลาด (3/63/155-213/7) 8.V.-) เนื0อหาที�ทา้วสกักเทวราชทรงอาวชันาการ
แลว้ทรงทราบขอ้มูลข่าวสารตามความเป็นจริงวา่ พระทุกุลดาบสและพระปาริกาดาปสินีนั0นจะไดรั้บอนัตรายจน
ถึงกบัตาบอดทั0งสองขา้งเพราะผลของการทาํร้ายผูอื้�นในอดีต จึงไดเ้สด็จลงไปตรัสแจง้ขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวแก่
ท่านทั0งสอง และแนะนาํให้ท่านทั0งสองปรารถนาบุตรเพื�อจะไดช่้วยเลี0ยงดูยามตาทั0งสองบอด (3/63/155-213/21) 
8.V.V) เนื0อหาที�พระเจา้ปิลยกัขราชไดต้รัสถามขอ้มูลข่าวสารกบัพระสุวรรณสามถึงการที�มาอยูใ่นป่านี0ผูเ้ดียวและ
ญาติพี�น้องของพระสุวรรณสาม เพื�อนาํไปประกอบการตดัสินพระหฤทยัพิจารณาดาํเนินการต่อไป (3/63/155-
213/49) 8.V.Y) เนื0อหาที�นางเทพธิดาพสุนธรีทรงใคร่ครวญดูถึงความเป็นไปของพระสุวรรณสามครั0 นไดท้ราบ
ขอ้มูลข่าวสารวา่ พระสุวรรณสามถูกพระเจา้ปิลยกัขราชทาํร้ายจนถึงแก่วสิญัญีภาพ ฝ่ายพระเจา้ปิลยกัขราชก็กาํลงั
ทรงโทมนสัเป็นกาํลงั หากวา่ไม่ไปดาํเนินการแนะนาํหรือให้ขอ้มูลข่าวสารที�ถูกตอ้ง คนทั0งหลายมีพระสุวรรณ
สามเป็นก็จกัตอ้งเสียชีวติ จึงไดต้ดัสินใจไปทาํการถวายคาํแนะนาํแก่พระเจา้ปิลยกัขราช (3/63/155-213/58) 8.V.Z) 
เนื0อหาที�พระเจ้าปิลยกัขราชนั0นทรงได้รับขอ้มูลข่าวสารที�ถูกตอ้งจากนางเทพธิดาพสุนธรีในการดาํเนินการ
แกปั้ญหาดงักล่าว จึงไดต้ดัสินพระหฤทยัเสด็จพระราชดาํเนินไปยงัอาศรมบทพระทุกุลดาบสและพระปาริกาดาป
สินี เพื�อแจง้ข่าวให้ทราบและขอบาํรุงเลี0ยงท่านทั0งสองต่อไป (3/63/155-213/65) 8.V.6) เนื0อหาที�พระทุกุลดาบส
พระปาริกาดาปสินีและนางเทพธิดาพสุนธรีไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารที�ถูกตอ้งวา่พระสุวรรณสามยงัไม่เสียชีวิต
เพียงแต่สลบไปเท่านั0น จึงไดต้ั0งสตัยาธิษฐานขอใหพ้ระสุวรรณสามหายเป็นปกติ ต่างจากพระเจา้ปิลยกัขราชที�ไม่
ทราบขอ้มูลข่าวสารที�ถูกตอ้งจึงทาํให้เขา้พระหฤทยัผิด  (3/63/155-213/79) 8.V.=) เนื0อหาที�พระเจา้ปิลยกัขราช
ครั0นไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัการบริหารราชการและการปฏิบติัตนอยา่งถูกตอ้งแลว้ก็กลบัไปยงัเมืองพาราณสี
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ทาํการพฒันาปรับปรุงแกไ้ขเกี�ยวกบัการบริหารราชการและการปฏิบติัตนในทางที�ดี ครั0นสื0นพระชนมแ์ลว้ก็ไดไ้ป
บงัเกิดในเทวโลก (3/63/155-213/86) 

8.Y) เนื0อหาของเนมิราชชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารปรากฏอยู ่ 6 
เนื0อหาไดแ้ก่ 8.Y.8) เนื0อหาที�เจา้พนกังานภูษามาลาเมื�อพระเจา้มฆเทวราชไดท้รงมอบหนา้ที�เกี�ยวกบัพระเกสาและ
พระมสัสุใหแ้ลว้ก็ไดด้าํเนินการตามที�ตรัสสั�งดว้ยดีครั0 นพบวา่พระเกศาของพระเจา้มฆเทวราชนั0นหงอกแลว้ก็ได้
ทูลขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวให้ทรงทราบ  ฝ่ายพระเจา้มฆเทวราชครั0 นทรงทราบก็ทรงนาํมาประกอบการพิจารณา
ตดัสินพระหฤทยัที�จะสละราชสมบติัแลว้เสด็จออกผนวช (4/63/213-302/4) 8.Y.-) เนื0อหาที�พระพรหมมฆเทวราช
ไดพิ้จารณาดูวงศข์องตนครั0 นไดรั้บขอ้มูลข่าวสารวา่ วงศ์ของตนนั0นจกัขาดสูญ ประสงคจ์ะสืบวงศ์ของตนไดน้าํ
ขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวมาประกอบการพิจารณาตดัสินใจจุติจากพรหมโลกแลว้ไปบงัเกิดในพระครรภข์องพระ
มเหสีในกรุงมิถิลา (4/63/213-302/13) 8.Y.V) เนื0อหาที�ทา้วสกักเทวราชทรงอาวชันาการและไดท้ราบขอ้มูลข่าวสาร
ว่า พระเนมิราชทรงเกิดความกังขาในเรื� องการทําบุญ จึงได้เสด็จเข้าไปหาพระเนมิราชและแสดงตนให้
ทอดพระเนตรเห็น พระเนมิราชจึงได้ตรัสถามท้าวสักกเทวราชว่า ระหว่างการให้ทานและการประพฤติ
พรหมจรรยน์ั0นอยา่งไหนมีอานิสงส์มากกวา่กนั เพื�อที�จะใชเ้ป็นขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวไปประกอบการตดัสินพระ
หฤทยัในการทาํบุญต่อไป (4/63/213-302/23) 8.Y.Y) เนื0อหาที�พระดาบสผูเ้คยปุโรหิตพระราชาภายหลงัแต่ไดอ้อก
บวชก็ไดบ้าํเพญ็สมณธรรมจนบรรลุฌานอภิญญาและสมาบติัและไดก้ลบัมาโปรดพระราชาทูลถวายรายงานเรื�อง
ต่างๆ ภายหลงัแต่ที�ตนบวชพร้อมทั0งพรรณนาคุณของเหล่าพระดาบสทั0งหลายทั0งหนึ�งหมื�นรูปที�ตนไปบวชอยูด่ว้ย
ให้ทรงรับทราบ ฝ่ายพระราชาครั0 นทรงสดบัขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวก็ทรงเกิดความเลื�อมใสในเหล่าพระดาบสได้
ตดัสินพระหฤทยัร่วมกนักบัพระดาบสผูเ้คยเป็นปุโรหิตถวายการอุปถมัภเ์ป็นระยะเวลาถึงหนึ�งหมื�นปี (4/63/213-
302/29) 8.Y.Z) เนื0อหาที�พระเนมิราชทรงประสงคจ์ะทราบขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ทั0งสองดา้นจึงไดต้รัสขอให้มาตลี
เทพบุตรนาํไปเที�ยวทอดพระเนตรดูทั0งนรกและสวรรค ์เพื�อประกอบการตดัสินพระหฤทยัในการกระทาํการณ์
ต่างๆ (4/63/213-302/36) 8.Y.6) เนื0อหาที�พระเนมิราชครั0 นเสด็จกลบัจากการไปเที�ยวชมนรกและสวรรคแ์ลว้ครั0 น
ถูกมหาชนห้อมลอ้มทูลถามก็ได้ตรัสแสดงธรรมให้ขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกับนรกและสวรรค์ที�พระองค์ได้ไป
ทอดพระเนตรเห็นมาและตรัสสั�งสอนใหม้หาชนไดห้ลีกเวน้จากอกศุลกรรมทาํแต่คุณงามความดีต่างๆ ซึ�งเป็นเหตุ
ใหบ้งัเกิดในสวรรค ์ฝ่ายชาวพระนครครั0นไดรั้บขอ้มูลข่าวสารตามความเป็นจริงแลว้ก็ไดต้ดัสินใจตั0งอยูใ่นโอวาท
ของพระเนมิราชครั0นเสียชีวติไปก็บงัเกิดร่วมกนัในเทวโลก(4/63/213-302/55) 

8.Z) เนื0อหาของมโหสถชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารปรากฏอยู ่  V- 
เนื0อหาไดแ้ก่ 8.Z.8) เนื0อหาที�เหล่าบณัฑิตทั0งสี�มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้ ขณะที�ยงัไม่ถูกความอิจฉาริษยาครอบงาํครั0 น
ถูกพระเจา้วเิทหราชตรัสถามถึงพระสุบินที�ทรงฝันเห็นก็ไดก้ราบทูลรายงานขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ที�จะเกิดขึ0นตาม
ความเป็นจริง โดยนยัเป็นตน้ว่า พระสุบินเป็นนิมิตที�แสดงถึงบณัฑิตคนที� Z ผูฉ้ลาดกล่าวพวกตน เป็นที�เคารพ
สกัการะของเทวดาและมนุษยท์ั0งหลายอุบติัขึ0น ฝ่ายพระเจา้วเิทหราชครั0นทรงสดบัแลว้ก็รอเวลาใหผ้า่นไปสิ0น = ปี
ก็ทรงได้นําข้อมูลข่าวสารดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาตรัสสั�งให้เหล่าอมาตย์ออกตามหาในที�ต่างๆ 
(5/63/303-568/V) 8.Z.-) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชไดท้ราบขอ้มูลข่าวสารวา่พระมโหสถไดค้ลอดออกจากครรภ์
มารดาแลว้ จึงไดน้าํเอาทิพยโอสถเสด็จลงมาวางไวใ้นมือของพระมโหสถ เพื�อที�จะประกาศชื�อเสียงเกียรติคุณของ
พระมโหสถให้ฟุ้งขจรไป (5/63/303-568/Z) 8.Z.V) เนื0อหาที�สิริวฒักเศรษฐีนั0นไดส่้งให้คนรับใชไ้ปเที�ยวตรวจดู
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ทารกที�เกิดในวนัเดียวกนักบัพระมโหสถ คนรับใชผู้น้ั0นครั0นออกไปเที�ยวตรวจดูแลว้ก็กลบัมารายงานให้ทราบวา่
มีทารกผูเ้กิดในวนัเดียวกนักับพระมโหสถถึง 8,555 คน ฝ่ายสิริวฒักเศรษฐีจึงได้นาํขอ้มูลข่าวสารดังกล่าวมา
พิจารณาดาํเนินการส่งเครื�องประดับและแม่นมไปให้เด็กทั0 ง 8,555 คนนั0นเพื�อผูกสัมพนัธ์ไวเ้ป็นบริวารของ
พระมโหสถ (5/63/303-568/88) 8.Z.Y) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชไดส่้งเหล่าอมาตยไ์ปสืบหาบณัฑิตคนที� Z ครั0 น
เหล่าอมาตยไ์ดไ้ปพบกบัพระมโหสถจึงไดส่้งตวัแทนไปกราบทูลรายงานให้พระเจา้วิเทหราชไดท้รงรับทราบ
ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ เกี�ยวกบัพระมโหสถ พระเจา้วิเทหราชครั0 นทรงทราบขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวแลว้ก็ไดท้าํการ
ทดสอบและนาํตวัเขา้มารับราชการ (5/63/303-568/89) 8.Z.Z)  เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชครั0 นทรงทอดพระเนตร
เห็นกิ0งก่าลงจากบนปลายเสาค่ายหมอบอยูที่�พื0นดิน จึงไดต้รัสถามพระมโหสถถึงสาเหตุดงักล่าว พระมโหสถจึง
ไดพิ้จารณาดว้ยสติปัญญาของตนแลว้กราบทูลรายงานใหท้รงทราบวา่ กิ0งก่าทาํการถวายตวั ฝ่ายพระเจา้วิเทหราช
ครั0นทรงทราบขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวแลว้ก็ทรงประสงคจ์ะทาํให้เป็นเยี�ยงอยา่งแก่เหล่าบริวารผูมี้ความจงรักภกัดี
จึงไดต้ดัสินพระหฤทยัมอบรางวลัให้แก่มนั โดยให้ราชบุรุษคนหนึ�งหาเนื0อให้มนักินวนัละครึ� งมาสก (5/63/303-
568/Z=) 8.Z.6) เนื0อหาที�พระมโหสถไดก้ราบทูลขอ้มูลข่าวสารที�ถูกตอ้งแก่พระเจา้วเิทหราชวา่ สิริยอ่มไม่คู่กบักาฬ
กรรณีให้ทรงรับทราบ  ทาํให้พระเจา้วิเทหราชนั0นทรงหายกริ0วแลว้นาํขอ้มูลข่าวสารที�ถูกตอ้งไปประกอบการ
พิจารณาตัดสินพระหฤทัยงดเวน้โทษแก่พระนางอุทุมพรเทวี พร้อมทั0 งพระราชทานรางวลัแก่พระมโหสถ
(5/63/303-568/69) 8.Z.7) เนื0อหาที�สุนขัแอบเขา้ไปกินอาหารในโรงครัวจึงถูกคนครัวทาํร้ายแลว้หนีมาพบกบัแพะ
ที�แอบเขา้ไปกินหญา้ในโรงเลี0ยงชา้งแลว้ถูกคนเลี0ยงชา้งทาํร้ายมาเช่นกนั ครั0นทั0งสองมาพบกนัแลว้ต่างก็ให้ขอ้มูล
ข่าวสารเกี�ยวกบัวิธีการแสวงหาอาหารที�ลม้เหลวของตนแก่กนัและกนั เมื�อไดท้ราบแลว้ก็ไดน้าํขอ้มูลข่าวสาร
ดงักล่าวมาพิจารณาวางแผนตดัสินใจเปลี�ยนวิธีการดาํเนินการในการแสวงหาอาหารจนประสบผลสาํเร็จในที�สุด 
(5/63/303-568/73) 1.Z._) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0 นพระเจ้าวิเทหราชตรัสถามปัญหาแพะกับสุนัขจึงไดอ้อก
แสวงหาขอ้มูลข่าวสารต่างๆ เพื�อนาํมาใชป้ระกอบการพิจารณาในการที�จะแกปั้ญหาที�ตรัสถาม(5/63/303-568/79) 
8.Z.9) เนื0อหาที�พระอุทุมพรเทวีทรงมีพระประสงค์จะให้พระมโหสถมีครอบครัวจึงจะทรงนาํนางกุมาริกามา
พระราชทานให้ แต่พระมโหสถไดทู้ลขอที�จะแสวงหานางกุมาริกาดว้ยตนเอง จึงไดอ้อกเดินทางไปในที�ต่างๆ 
ครั0 นพบนางอมราเทวีมีคุณลกัษณะที�น่าพอใจก็ไดป้ลอมตวัเป็นช่างชุนไปพกัอาศยัอยู่ในบา้นของนางอมราเทว ี
เพื�อที�จะสืบขอ้มูลข่าวสารต่างๆ เกี�ยวกบันางอมราเทว ีครั0 นไดข้อ้มูลข่าวสารแลว้ก็ไดน้าํมาประกอบการตดัสินใจ
นาํนางมาเป็นภริยา (5/63/303-568/86) 8.Z.85) เนื0อหาที�เหล่าบณัฑิตทั0งสี�มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้ไดก้ารทูลรายงาน
เท็จแก่พระเจา้วเิทหราชวา่ พระมโหสถนั0นไดข้โมยพระราชาภรณ์ไปไวใ้นเรือนของตนแลว้คิดที�จะชิงเอาพระราช
สมบติั พระเจา้วิเทหราชครั0 นทรงทราบขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวแลว้ก็ไดน้าํมาประกอบในการตดัสินพระหฤทยั
ดาํเนินการสั�งใหจ้บักมุพระมโหสถ (5/63/303-568/95) 8.Z.88) เนื0อหาที�พระมโหสถนั0นไดว้างบุรุษสอดแนมไวใ้น
พระราชสาํนกัเพื�อติดตามขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ในราชสาํนกัแลว้มารายงานแก่ตนเอง เมื�อเหล่าบณัฑิตทั0งสี�มีเสนก
บณัฑิตเป็นตน้ได้เท็จทูลใส่ร้ายพระมโหสถจนเป็นเหตุให้พระเจ้าวิเทหราชกริ0วแลว้ตรัสสั�งให้ดาํเนินจับกุม
พระมโหสถ ก็เร่งมารายงานขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวให้พระมโหสถให้รับทราบโดยด่วน พระมโหสถจึงไดน้าํมา
พิจารณาตดัสินใจหลบลี0ภยัทางการเมืองไปชั�วคราว (5/63/303-568/97) 8.Z.8-) เนื0อหาเหล่าบณัฑิตทั0งสี�มีเสนก
บณัฑิตเป็นตน้ไดก้ารทูลรายงานเท็จแก่พระเจา้วิเทหราชวา่ พระมโหสถนั0นคิดจะลอบปลงพระชนม์และชิงเอา
พระราชสมบติัเพราะไม่ยอมบอกความลบัแก่ใครๆ  พระเจา้วิเทหราชครั0 นทรงทราบขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวแลว้ก็
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ไดน้าํมาประกอบในการตดัสินพระหฤทยัดาํเนินการสั�งให้ฆ่าพระมโหสถ (5/63/303-568/118) 8.Z.8V) เนื0อหาที�
นางอมราไดบ้นัทึกขอ้มูลรายละเอียดเกี�ยวกบัคน วนั เวลา และสิ�งของที�เหล่าบณัฑิตทั0งสี�มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้ใช้
อุบายนาํพระราชาภรณ์มาไวใ้นเรือนของตน และไดร่้วมมือกนักบัคณะบริวารวางแผนจบับณัฑิตเหล่านั0นแลว้
นาํไปถวายพระเจา้วเิทหราชพร้อมทั0งของกลาง จากนั0นก็กราบทูลรายงานพระเจา้วิเทหราชให้ทรงทราบถึงขอ้มูล
ข่าวสารที�ถูกตอ้งตามความเป็นจริงที�ตนไดจ้ดบนัทึกไว ้เพื�อให้พระเจา้วิเทหราชนาํไปประกอบการตดัสินพระ
หฤทยัเกี�ยวกบัคดีของพระมโหสถ (5/63/303-568/101)  8.Z.8Y) เนื0อหาที�พระมโหสถนั0นได้กล่าวถึงการรักษา
ขอ้มูลข่าวสารไวใ้ห้เป็นความลบั  ครั0 นเมื�อยงัไม่บรรลุเป้าหมายก็ไม่ควรให้ความลบันั0นรั�วไหลไปสู่ผูอื้�น เพราะ
หากความลบัรั�วไหลอาจจะตกอยูใ่นอาํนาจของผูอื้�นที�รู้ความลบัของเรา ยิ�งหากมีคนรู้ความลบัของเรามากเท่าใด
ความหวาดสะดุง้ก็มีมากขึ0นเท่านั0น หากจะทาํการปรึกษาความลบัควรกระทาํอยา่งมิดชิดไม่ให้ความลบัรั�วไหลได ้
(5/63/303-568/116) 8.Z.8Z) เนื0อหาที�พระมโหสถไดแ้อบสืบขอ้มูลข่าวสารที�เป็นความลบัของเหล่าบณัฑิตทั0งสี�มี
เสนกบณัฑิตเป็นตน้จนทราบอยา่งแน่ชดั และต่อมาไดรั้บพระสารจากพระนางอุทุมพรเทวีที�ตรัสแจง้มาให้ทราบ
โดยนยัเป็นตน้วา่ พระเจา้วิเทหราชทรงถูกบณัฑิตเหล่านั0นยยุงแลว้ตรัสสั�งให้ลอบฆ่าพระมโหสถและอยา่ไดเ้ขา้
ไปในพระราชวงัโดยพลการ แต่หากจะเขา้ไปควรที�จะทาํชาวเมืองมิถิลาไวใ้นอาํนาจก่อน (รัฐประหาร) จึงไดน้าํ
ขอ้มูลข่าวสารดังกล่าวมาประกอบการตดัสินใจไดท้าํชาวกรุงมิถิลาทั0 งหลายไวใ้นอาํนาจแลว้ยกพลเขา้ไปใน
พระราชวงักราบทูลชี0แจงใหพ้ระเจา้วเิทหราชทรงทราบถึงความบริสุทธิ� ของตนและความประพฤติทุจริตของเหล่า
บณัฑิตทั0งสี�มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้ (5/63/303-568/125) 1.Z.86) เนื0อหาที�พระมโหสถสืบขอ้มูลข่าวสารจากพ่อคา้
ที�มาจากเมืองต่างๆ เพื�อทราบถึงสิ�งของที�พระราชาของพอ่คา้เหล่านั0นพอพระหฤทยั แต่นั0นจึงให้ราชบุรุษผูบ้ริวาร
ของตนไปแสวงหาสิ�งของเหล่านั0นมาเพื�อนาํไปเป็นเครื�องบรรณาการถวายแก่พระราชาในเมืองต่างๆพร้อมกบั
กณุฑล ฉลองพระบาท พระขรรคแ์ละสุวรรณมาลาที�ตนไดจ้ารึกอกัษรไว ้แลว้ขอรับราชการอยูด่ว้ย เพื�อเป็นผูส้อด
แนมคอยส่งข่าวใหรั้บทราบ และในเวลาต่อมาพระราชาพระนามวา่สังขพลกะในกมัพลรัฐมีความเคลื�อนไหวทาง
การทหารบางอยา่ง ราชบุรุษที�พระมโหสถวางไวก็้ไดส่้งข่าวเพื�อรายงานพระมโหสถให้รับทราบ ฝ่ายพระมโหสถ
ครั0 นทราบข่าวแล้วจึงได้ส่งนกแก้วที�เลี0 ยงไวไ้ปสืบข่าวดังกล่าวให้ทราบโดยแน่ชัดอีกที (5/63/303-568/130) 
8.Z.8=) เนื0อหาที�พราหมณ์เกวฏัได้ทูลแนะนําพระพระเจ้าจุลนีพรหมทัตนั0นให้ออกไปสนทนากันที�พระราช
อุทยานแลว้วางพวกราชบุรุษผูท้าํการอารักขาไวร้อบๆภายนอก เพื�อที�จะรักษาความลบัไม่ใหผู้อื้�นล่วงรู้ถึงแผนการ
ที�จะยึดเอาชมพูทวีปทั0งสิ0นมาไวใ้นพระราชอาํนาจ (5/63/303-568/134) 8.Z.8_) เนื0อหาที�นกแกว้ไดไ้ปสืบข่าวที�
นครอุตรปัญจาละและไดล่้วงรู้ถึงแผนลบัของพระเจา้จุลนีพรหมทตัและพราหมณ์เกวฏัในการที�จะยึดครองชมพู
ทวีปทั0 งสิ0น จึงได้กลับมารายงานให้พระมโหสถได้รับทราบ ฝ่ายพระมโหสถครั0 นทราบแล้วก็ดําเนินการ
เตรียมพร้อมเพื�อรับศึกสงครามที�จะเกิดขึ0น และไดส่้งข่าวให้แก่พวกราชบุรุษที�ตนไดว้างไวใ้นเมืองต่างๆ รวมถึง
นครอุตรปัญจาละคอยส่งข่าวมารายงานใหท้ราบเป็นระยะๆ (5/63/303-568/140) 8.Z.89) เนื0อหาที�พวกราชบุรุษที�
พระมโหสถไดว้างไวน้ั0นครั0 นพระเจา้จุลนีพรหมทตัไดด้าํเนินการยึดเอาเมืองต่างๆ ก็ไดแ้จง้ข่าวให้พระมโหสถ
ทราบเป็นระยะๆ ฝ่ายพระเจา้จุลนีพรหมทตัยึดเอาเมืองต่างๆ ในชมพูทวีปไดห้มดเวน้แต่กรุงมิถิลาเพราะเกรงต่อ
ปัญญาของพระมโหสถก็พากนักลบัไปยงัพระนครอุตรปัญจาละเพื�อที�จะจดัพิธีฉลองชยัและดาํเนินการปลงพระ
ชนมพ์ระราชาทั0งหลายโดยการลวงใหเ้สวยนํ0 าจณัฑเ์จือยาพิษ ราชบุรุษเหล่านั0นก็ไดแ้จง้ข่าวให้พระมโหสถทราบ
โดยละเอียด ฝ่ายพระมโหสถครั0นทราบแลว้ก็มีจิตเมตตากรุณาตอ้งการจะช่วยเหลือพระราชาทั0งหลายจากมรณภยั
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จึงไดแ้จง้ข่าวนั0นแก่เหล่าสหายสหชาตพร้อมทั0งให้ขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัแผนการณ์ของตนแลว้ส่งไปทาํลายพิธี 
(5/63/303-568/144) 8.Z.-5) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตักริ0วที�พระมโหสถส่งคนมาทาํลายแผนของพระองคจึ์ง
ได้ดาํเนินการจัดเตรียมกองทัพเพื�อมายึดเอากรุงมิถิลา พวกราชบุรุษที�พระมโหสถได้วางไว ้ก็ได้แจ้งข่าวให้
พระมโหสถทราบเป็นระยะๆ  พระมโหสถก็ยิ�งเป็นผูไ้ม่ประมาทไดท้าํการเตรียมพร้อมเพื�อที�จะป้องกนัพระนคร
และขบัไล่ให้กองทพัของพระเจา้จุลนีพรหมทตัให้หนีไป (5/63/303-568/150) 8.Z.-8) เนื0อหาที�พวกราชบุรุษที�
พระมโหสถไดว้างไวไ้ดร่้วมกนักบัพระมโหสถแจง้ขอ้มูลข่าวสารเท็จแก่พระเจา้จุลนีพรหมทตั ทาํให้พระเจา้จุลนี
พรหมทตัทรงนาํไปประกอบการตดัสินพระหฤทยัจนตอ้งประสบความลม้เหลวในการยึดเอากรุงมิถิลาหลายต่อ
หลายครั0 ง เช่น การเท็จทูลรายงานใหไ้ปโจมตีทางดา้นที�พระมโหสถไดต้ระเตรียมกบัดกัไวอ้ยา่งแน่นหนา การเท็จ
ทูลรายงานเพื�อแสดงให้ทราบวา่กรุงมิถิลามีเสบียงมาก เป็นตน้ และทา้ยที�สุดพระมโหสถไดใ้ชอุ้บายเจ็บตวัส่ง
พราหมณ์อนุเกวฏัเขา้ไปเป็นไสศึ้กกราบทูลขอ้มูลข่าวสารเท็จแก่พระเจา้จุลนีพรหมทตัอีก จนเป็นเหตุให้พระเจา้
จุลนีพรหมทตัตอ้งทรงพา่ยแพแ้ละเสด็จหนีกลบันครของพระองคใ์นที�สุด  (5/63/303-568/156) 8.Z.--) เนื0อหาที�
พราหมณ์เกวฏัได้วางแผนการณ์เพื�อจะลวงพระเจ้าวิเทหราชมาปลงพระชนม์ครั0 นจะทูลแจ้งแก่พระเจ้าจุลนี
พรหทตัก็ไดทู้ลแนะนาํใหเ้ขา้ไปในหอ้งพระบรรทมแลว้สนทนากนัสองต่อสองเพื�อป้องกนัมิให้ความลบัรั�วไหล 
แต่เผอิญวา่ในหอ้งบรรทมนั0นมีนกสาลิกาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัทรงเลี0ยงไวอ้ยูต่วัหนึ� ง เมื�อทั0งสองคนเจรจากนั
นางนกสาลิกานั0นก็รู้ถึงแผนการณ์ทั0 งหมด (5/63/303-568/189) 8.Z.-V) เนื0อหาที�พระมโหสถได้ทาํอุบายเพื�อ
ป้องกันไม่ให้พราหมณ์เกวฏัล่วงรู้ขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกับการจัดการป้องกันพระนครของตนเอง (5/63/303-
568/190) 8.Z.-Y) เนื0อหาที�พราหมณ์เกวฏัไดใ้ชอุ้บายหญิงงามกราบทูลรายงานขอ้มูลข่าวสารเท็จแก่พระเจา้วิเทห
ราชว่า พระเจ้าจุลนีพรหมทัตทรงปรารถนาจะทาํสันถวไมตรีกับพระเจา้วิเทหราช โดยจะทรงยกพระธิดาให้
อภิเษกสมรสดว้ย ฝ่ายพระเจา้วิเทหราชครั0 นทรงทราบแลว้มิทนัพิจารณาจึงตดัสินพระหฤทยัที�จะเดินทางไปยงั
นครอุตรปัญจาละแม้จะถูกพระมโหสถทูลคัดค้านก็ไม่ทรงรับฟัง (5/63/303-568/191) 8.Z.-Z) เนื0 อหาที�
พระมโหสถส่งนกแก้วไปทาํการสืบข่าว นกแก้วตัวนั0 นก็ได้ไปทาํความคุย้เคยกับนางนกสาลิกาแลว้ถามถึง
ความลับพระของเจ้าจุลนีพรหทัตครั0 นทราบแลว้ก็นําไปแจ้งแก่พระมโหสถ พระมโหสถจึงสามารถนําไป
ประกอบการตดัสินใจดาํเนินการป้องกนัแกไ้ขปัญหาต่างๆ ได ้  (5/63/303-568/196) 8.Z.-6) เนื0อหาที�พระมโหสถ
ตอ้งการจะปกปิดสิ�งที�ตนและเหล่าบริวารทาํไวเ้ป็นความลบัจึงได้ทูลให้ข้อมูลเท็จข่าวสารแก่พระเจ้าจุลลี
พรหมทตัเพื�อให้ทรงสั�งห้ามมิให้ผูที้�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัการสร้างพระนครเขา้ไปในเขตก่อสร้าง (5/63/303-568/207) 
8.Z.-=) เนื0อหาที�พระมโหสถได้ทูลแจ้งข่าวถึงการที�ตนนั0นได้จับพระราชมารดา พระมเหสี พระโอรส และ
พระธิดาของพระเจา้จุลนีพรมหทตัไวเ้ป็นตวัประกนัให้พระเจา้จุลนีพรหมทตัที�ทรงหลงนึกว่าพระองคเ์ป็นฝ่าย
ไดเ้ปรียบใหท้รงทราบ ฝ่ายพระเจา้จุลนีพรหมทตัครั0นทรงทราบก็ตรัสสั�งให้ราชบุรุษไปตรวจดูพระญาติเหล่านั0น
ในพระราชวงัใหรู้้แน่ชดั ราชบุรุษผูน้ั0นจึงไดไ้ปตรวจดูและไดท้ราบวา่เรื�องที�พระมโหสถทูลนั0นเป็นความจริง จึง
ไดม้าทูลแจง้ข่าวใหพ้ระเจา้จุลนีพรหมทตัทราบโดยด่วน พระเจา้จุลนีพรหมทตัครั0 นทรงทราบก็ทรงทุกขโ์ทมนสั
เป็นอนัมากและตอ้งทรงจาํยอมทาํสันถวไมตรีกบัพระมโหสถ (5/63/303-568/233) 8.Z.-_) เนื0อหาที�พระมโหสถ
ไดก้ราบทูลพระราชาทั0งร้อยเอ็ดพระองคใ์ห้ทรงทราบขอ้มูลข่าวสารตามความเป็นจริงวา่ ในขณะที�พระเจา้จุลนี
พรหมทตัและพราหมณ์เกวฏัดาํเนินการเพื�อปลงพระชนมพ์ระราชาทั0งร้อยเอ็ดพระองคด์ว้ยการลวงให้ดื�มชยบาน
ที�ผสมยาพิษอยู่นั0น ตนไดส่้งเหล่าสหายสหชาตผูแ้กลว้กลา้ไปช่วยเหลือพระชนมไ์ว ้เหล่าพระราชาทั0งร้อยเอ็ด
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พระองค์ครั0 นทรงทรางข้อมูลข่าวสารที� ถูกต้องต่างสํานึกในบุญคุณของพระมโหสถและพากันทําการบูชา
พระมโหสถดว้ยราชาภรณ์ต่างๆ (5/63/303-568/238) 8.Z.-9) เนื0อหาที�เหล่าสตรีคนสนิทของพระนางนนัทาเทวีได้
กราบทูลรายงานแก่พระเจา้จุลนีพรหมทตัถึงการที�พระมโหสถนั0นหมายจะปลงพระชนมพ์ระเจา้จุลนีพรหมทตั
และแยง่ยดึเอาราชสมบติั พระเจา้จุลนีพรหมทตัเป็นผูมี้สติปัญญาครั0 นทรงทราบขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวแลว้ก็มิได้
ด่วนตดัสินพระหฤทยัไดต้รัสเรียกพระมโหสถจนมาสอบถามใหแ้น่ชดั ฝ่ายพระมโหสถก็ไดก้ราบทูลรายงานตาม
ความเป็นจริงจนเป็นเหตุใหพ้ระเจา้จุลนีพรหมทตัทรงเลื�อมใสและไดท้รงประทานตาํแหน่งอคัรมหาเสนาบดีให้
เป็นรางวลั (5/63/303-568/261) 8.Z.V5) เนื0อหาที�พระมโหสถได้ร่วมมือกับนางเภรีปริพาชิกาเพื�อทราบขอ้มูล
ข่าวสารเกี�ยวกบัเจตคติของพระเจา้จุลนีพรหมทตัที�มีต่อตนเองและความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพของตนเอง โดยให้
นางเภรีปริพาชิกาไดท้าํอุบายถามปัญหาผีเสื0อนํ0 ากบัพระเจา้จุลนีพรหมทตั (5/63/303-568/264) 1.Z.V8) เนื0อหาที�
พระราชาในมทัทรัฐครั0 นทรงทอดพระเนตรเห็นกิริยาอาการพร้อมทั0งขตัติยมานะของพระจุลนีกุมารก็ทรงเกิด
ความสงสัยจึงไดต้รัสเรียกพ่อครัวหลวงมาสอบถาม พ่อครัวหลวงเกรงต่อพระอาญาจึงไดก้ราบทูลบอกขอ้มูล
ข่าวสารเกี�ยวกับพระจุลนีกุมารให้ทรงรับทราบ พระราชาในมทัทรัฐครั0 นทรงทราบแลว้ก็ตัดสินพระหฤทัย
พระราชทานพระธิดาให้ทรงอภิเษกกับพระจุลนีกุมาร (5/63/303-568/271) 8.Z.V-) เนื0อหาที�อมาตยผ์ูมี้ความ
จงรักภกัดีต่อพระเจา้มหาจุลนีไดทู้ลแจง้ขอ้มูลข่าวสารถึงการที�พราหมณ์ฉัพภิไดป้ลงพระชนมพ์ระเจา้มหาจุลนีผู ้
เป็นพระบิดาของพระติขิณมนตรีกมุารแลว้แยง่ยึดเอาราชสมบติัแก่พระติขิณมนตรีราชกุมารผูห้ลงเขา้พระหฤทยั
ผิดว่าพราหมณ์ฉัพภินั0นเป็นพระบิดาให้ทรงรับทราบ พระติขิณมนตรีราชกุมารครั0 นทรงทราบแลว้ก็กริ0วได้
วางแผนร่วมมือกับพวกมหาดเล็กคนสนิทฆ่าพราหมณ์ฉัพภิให้ตายแลว้ยึดเอาราชสมบัติคืนมาได้(5/63/303-
568/274)  

8.6) เนื0อหาของภูริทตัชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารปรากฏอยู ่  86 
เนื0อหาไดแ้ก่ 8.6.8) เนื0อหาที�พระโอรสของพระเจา้กรุงพาราณสีและนางนาคมาณวิกาไดท้รงสอบถามกนัและกนั
จนทราบชดัวา่ นางนาคมาณวิกาเป็นหมา้ยและออกเที�ยวแสวงหาสามีผูเ้หมาะสม ส่วนพระโอรสนั0นถูกพระบิดา
ตรัสสั�งให้ออกบวชมิไดบ้วชเพราะความเบื�อหน่ายในการครองเรือน และตอ้งรอจนกวา่พระบิดาสวรรคตถึงจะ
กลบัไปครองราชยสื์บต่อจากพระบิดาได ้ ครั0 นทั0งสองไดท้ราบขอ้มูลข่าวสารดงันี0 แลว้จึงตกลงปลงใจใชชี้วิตอยู่
ดว้ยกนัจนคลอดบุตรและธิดา รวม - คน(6/64/1-122/5) 8.6.-) เนื0อหาที�นายพรานป่าครั0นไดท้ราบวา่พวกอมาตยมี์
ความประสงคจ์ะทราบที�ประทบัของพระโอรสของพระเจา้กรุงพาราณสีจึงไดเ้ขา้ไปแจง้ขอ้มูลข่าวสารใหท้ราบถึง
การที�ตนเป็นผูรู้้สถานที�ประทบัของพระโอรสเพราะตนนั0นไดเ้คยไปพกัอยูก่บัพระโอรสมาระยะหนึ�ง พวกอมาตย์
ครั0นทราบดงันั0นจึงไดใ้ห้เขาเป็นผูน้าํทางเพื�อไปอญัเชิญพระโอรสเสด็จกลบัมาครองราชย ์(6/64/1-122/7) 8.6.V) 
เนื0อหาที�นางนาคมาณวกิาไดแ้จง้ใหพ้ระเจา้กรุงพาราณสีทราบถึงการที�ตนมีชาติเป็นอสรพิษร้าย โกรธเร็วแมเ้หตุ
เพียงเลก็นอ้ยไม่อาจจะไปอยูก่บัชนหมู่มากได ้เพราะอาจทาํให้คนและสิ�งของทั0งหลายพินาศไดใ้นพริบตา จึงได้
ขอกลบัไปยงันาคพิภพดงัเดิมและทูลให้พระเจา้กรุงพาราณสีทรงเลี0 ยงดูบุตรธิดาให้ดี พระเจา้กรุงพาราณสีครั0 น
ทรงทราบขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวก็นาํมาพิจารณาตดัสินพระหฤทยัตรัสอาํลาพาพระโอรสและพระธิดากลบัยงักรุง
พาราณสี (6/64/1-122/9) 1.6.Y) เนื0อหาที�เต่าไดก้ราบทูลขอ้มูลข่าวสารที�เป็นเท็จแก่ทา้วธตรฐวา่ ตนเป็นทูตชื�อวา่
จิตตจูฬถูกพระเจา้กรุงพาราณสีส่งมาเพื�อกราบทูลให้ทรงทราบถึงการที�พระเจา้กรุงพาราณสีมีพระประสงค์จะ
พระราชทานพระธิดาใหแ้ก่ทา้วธตรฐ  ครั0นทา้วธตรฐทรงสดบัก็นาํมาพิจารณาตดัสินพระหฤทยัตรัสสั�งใหห้มู่นาค
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มาณพไปเป็นทูตเพื�อกาํหนดวนัที�จะทาํการอภิเษกสมรสและเครื�องบรรณาการต่างๆ ฝ่ายพระเจา้กรุงพาราณสีทรง
มิทราบเรื� องดังกล่าวด้วยก็ทรงปฏิเสธ เป็นเหตุให้หมู่นาคมาณพพากันโกรธกลับมากราบทูลขอ้มูลข่าวสาร
ดงักล่าวแก่ทา้วธตรฐ ทา้วธตรฐครั0นไดท้รงสดบัก็ทรงพิโรธจึงตดัสินพระหฤทยัตรัสสั�งใหห้มู่นาคทั0งหลายขึ0นไป
ทาํการเบียดเบียนชาวกรุงพาราณสีแต่อยา่ทาํร้ายให้ถึงตาย (6/64/1-122/19) 8.6.Z) เนื0อหาที�ชาวกรุงพาราณสีครั0 น
ถูกหมู่นาคเบียดเบียนดว้ยการขู่จะกดัเป็นตน้ จึงไดส่้งทูตไปเฝ้าทา้วธตรฐเพื�อทูลถามถึงเหตุผลที�หมู่นาคไดก้ระทาํ
การณ์ดงักล่าว ครั0นทูตไดท้ราบขอ้มูลข่าวสารจากทา้วธตรฐแลว้ก็ไดก้ลบัมาแจง้แก่ชาวกรุงพาราณสีทั0งหลายแลว้
พากนัไปกราบทูลขอ้ร้องให้พระเจา้กรุงพาราณสีพระราชทานพระธิดาแก่ทา้วธตรฐเพื�อความสงบสุขของปวง
ประชา พระเจา้กรุงพาราณสีครั0 นไดท้รงสดบัและพิจารณาถึงเหตุการณ์ต่างๆ แลว้ก็ทรงจาํยอมพระราชทาน
พระธิดาให้แก่ทา้วธตรฐ (6/64/1-122/23) 8.6.6) เนื0อหาที�ทา้วธตรฐไดรั้บขอ้มูลข่าวสารถึงการที�อริฏฐนาคราชผู ้
เป็นพระโอรสได้ล่วงละเมิดขอ้ที�ทรงประกาศห้าม กล่าวคือ มิให้ผูใ้ดแสดงเพศนาคให้พระนางสมุททชาได้
ทอดพระเนตรเห็น จึงไดพิ้จารณาตดัสินพระหฤทยัตรัสสั�งให้นาํอริฏฐนาคราชไปประหารชีวิตให้ตาย  (6/64/1-
122/30) 8.6.=) เนื0อหาที�พระภูริทตัขึ0นไปเห็นสมบติัของทา้วสกักเทวราชและเหล่าทวยเทพก็เกิดความปรารถนาจะ
บงัเกิดในเทวโลกบา้ง จึงตดัสินใจกระทาํอุโบสถกรรมรักษาศีล _ เพื�อจะไปบงัเกิดในเทวโลกนั0น (6/64/1-122/39) 
8.6._) เนื0อหาที�พระยาสุบรรณไดท้ราบวา่ตนไดถ้อนตน้ไทรที�ขึ0นอยูท่า้ยที�จงกรมของพระดาบสมาโดยไม่ไดต้ั0งใจ 
จึงไดแ้ปลงเพศเป็นมาณพเขา้ไปสอบถามขอ้มูลข่าวสารกบัพระดาบส โดยนยัเป็นตน้วา่ บาปอกุศลกรรมจะมีแก่
ใคร  พระดาบสก็ไดใ้หข้อ้มูลข่าวสารแก่พระยาสุบรรณตามความเป็นจริง จนเป็นเหตุให้พระยาสุบรรณเกิดความ
เลื�อมใสและไดถ้วายมนต์อาลมัพายน์เป็นเครื�องสักการะ (6/64/1-122/57) 8.6.9) เนื0อหาที�พราหมณ์อาลมัพายน์
ตอ้งการแลกแกว้มณีกบัขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัที�อยูข่องพระยานาคราชผูเ้รืองฤทธิ� เดช โดยไม่ยอมขายหรือแลก
ดว้ยโคหรือเงินทอง แมจ้ะถูกพราหมณ์เนสาทเจรจาต่อรองอยา่งไรก็ไม่ยอมขาย อาจแสดงให้เห็นไดว้่า ขอ้มูล
ข่าวสารที�เป็นประโยชน์วา่ยอ่มจะมีคุณค่ายิ�งกวา่แกว้มณีเพราะสามารถทาํให้บรรลุเป้าหมายที�วางไวไ้ดโ้ดยง่าย 
(6/64/1-122/64) 8.6.85) เนื0อหาที�โสมทัตผูเ้ป็นบุตรของพราหมณ์เนสาทไดใ้ห้ขอ้มูลข่าวสารที�ถูกตอ้งแก่บิดา 
เพื�อให้นําไปพิจารณาตดัสินใจปรับเปลี�ยนพฤติกรรมดาํเนินการให้ถูกตอ้ง แต่พราหมณ์เนสาทถูกความโลภ
ครอบงาํจึงไม่ไดรั้บเอาขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวมาพิจารณาดาํเนินการจนเป็นเหตุใหก้ระทาํผิดและไดรั้บความเดือน
ร้อนในภายหลงั (6/64/1-122/68) 8.6.88) เนื0อหาที�สุทสัสนนาคราชไดเ้ห็นพระนางสมุททชาผูเ้ป็นพระมารดามี
พระอาการไม่เหมือนวนัก่อนๆ ทั0งสีพระพกัตร์ก็เศร้าหมอง จึงไดก้ราบทูลถามพระนางถึงสาเหตุ  ฝ่ายพระนาง
สมุททชาก็ยงัทรงนิ�งอยูค่รั0นถูกสุทสัสนทูลถามหลายครั0 งจึงไดต้รัสบอกแก่สุทสัสนนาคราชถึงการที�ทรงพระสุบิน
เห็นลางไม่ดีและการที�พระภูริทตัไม่ไดเ้ขา้เฝ้าตามปกติผ่านมาหนึ�งเดือนเต็มแลว้จึงทรงโทมนสัดว้ยเกรงวา่จะมี
อนัตรายแก่พระภูริทตั สุทสัสนนาคราชครั0นทราบแลว้จึงไดป้ระชุมกนักบัญาติพี�นอ้งแลว้ช่วยกนัออกตามหาพระ
ภูริทตัโดยด่วน (6/64/1-122/77) 8.6.8-) เนื0อหาที�สุทสัสนนาคราชไดท้าํการสอบถามเหล่าพระชายาของพระภูริทตั
ถึงสถานที�ที�พระภูริทตัไปกระทาํอุโบสถแลว้เริ�มคน้หาตั0งแต่สถานที�ที�พระภูริทตักระทาํอุโปสถกรรมเป็นตน้ไป 
เพื�อทราบขอ้มูลข่าวสารของพระภูริทัต แลว้กระทาํการช่วยเหลือ (6/64/1-122/84) 8.6.8V) เนื0อหาที�สุทัสสน
นาคราชไดก้ราบทูลขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัอานุภาพพิษของตนเองให้พระเจา้กรุงพาราณสีทรงรับทราบ พระเจา้
กรุงพาราณสีครั0นทรงทราบก็ตรัสใหสุ้ทสัสนนาคราชดาํเนินการหาสถานที�หยดพิษลงใหเ้หมาะสม เพื�อไม่ให้เป็น
อนัตรายต่อคนและสัตวท์ั0 งหลาย (6/64/1-122/89) 8.6.8Y) เนื0อหาที�สุทสัสนนาคราชได้กราบทูลรายงานขอ้มูล
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ข่าวสารแก่พระเจา้กรุงพาราณสีให้ทรงทราบถึงสาเหตุที�พวกตนนั0นไดม้ายงักรุงพาราณสี และการที�ตนเอง พระ
ภูริทตั และนางอจัจิมุขีทั0งสามนั0นเป็นโอรสธิดาของพระนางสมุททชาผูเ้ป็นพระขนิษฐาของพระเจา้กรุงพาราณสี 
ฝ่ายพระเจา้กรุงพาราณสีครั0 นทรงทราบก็ทรงดีพระหฤทยัไดท้าํการตอ้นรับและนดัหมายให้พาเหล่าพระญาติไป
พบกันที�อาศรมบทของพระบิดา (6/64/1-122/91) 8.6.8Z) เนื0อหาที�สุโภคนาคราชขาดขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกับ
พราหมณ์จึงไม่ด่วนทาํการตดัสินใจฆ่าพราหมณ์เนสาทะให้ตาย แต่ไดพ้าไปยงันาคพิภพเพื�อขอความคิดเห็นจาก
ญาติพี�นอ้งอนัจะเป็นขอ้มูลข่าวสารในการตดัสินใจลงโทษพราหมณ์เนสาทะ (6/64/1-122/96) 8.6.86) เนื0อหาที�
พระภูริทตัครั0นทราบวา่อริฏฐนาคราชผูเ้ป็นนอ้งไดใ้ห้ขอ้มูลข่าวสารที�ผิดแก่นาคบริษทัจึงไดมี้จิตเมตตากรุณาลุก
ขึ0นจากเตียงที�บรรทมอาบนํ0 าประดบัร่างกายดว้ยเครื�องอลงัการทั0งปวงแลว้มากล่าวแสดงธรรมเพื�อให้นาคบริษทั
ไดท้ราบถึงขอ้มูลข่าวสารที�ถูกตอ้ง ฝ่ายนาคบริษทัครั0 นไดท้ราบแลว้ก็ต่างพากนัอนุโมทนายินดีและนาํเอาขอ้มูล
ข่าวสารที�ไดรั้บนั0นไปพิจารณาดาํเนินการใหถู้กตอ้ง (6/64/1-122/104) 

8.=) เนื0อหาของจนัทกมุารชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารปรากฏอยู ่ 9  
เนื0อหาไดแ้ก่ 8.=.8) เนื0อหาที�บุรุษคนหนึ�งถูกกณัฑหาลพราหมณ์ที�รับสินบนตดัสินให้แพค้ดีอยา่งไม่เป็นธรรม จึง
ไดน้าํขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัการทุจริตของกณัฑหาลพราหมณ์ไปรายงานให้แก่พระจนัทกุมารไดท้รงสดบัเพื�อขอ
ความช่วยเหลือ พระจนัทกมุารครั0นไดท้รงทราบแลว้ก็มีใจเมตตากรุณาไดต้ดัสินพระหฤทยัทาํการตดัสินคดีความ
ใหม่โดยชอบธรรม (7/64/123-204/5) 8.=.-) เนื0อหาที�มหาชนครั0 นพระจนัทกุมารทรงตดัสินคดีความโดยชอบ
ธรรมก็ส่งเสียงสาธุการไปทั�วทั0 งพระนคร พระเจา้เอกราชทรงสดับเสียงสาธุการของมหาชนจึงได้ตรัสถามถึง
สาเหตุกบัราชบุรุษ ราชบุรุษจึงไดด้าํเนินการสอบถามขอ้มูลข่าวสารจนทราบชดัแลว้ก็มากราบทูลให้ทรงทราบถึง
เรื�องราวทั0งหมด พระเจา้เอกราชจึงไดป้ลดพราหมณ์กณัฑหาละออกจากตาํแหน่งแลว้ตั0งพระจนัทกุมารขึ0นดาํรง
ตาํแหน่งแทน  (7/64/123-204/7) 8.=.V) เนื0อหาที�พระเจา้เอกราชทรงพระสุบินเห็นสวรรคค์รั0 นทรงตื�นบรรทมแลว้
ก็ไดต้รัสถามกณัฑหาลพราหมณ์ถึงวธีิการที�จะทาํให้เสด็จไปสวรรคด์งัที�ทรงพระสุบินได ้กณัฑหาลพราหมณ์จึง
ไดทู้ลรายงานเท็จแก่พระเจา้เอกราช จนเป็นเหตุใหพ้ระเจา้เอกราชนาํไปประกอบการตดัสินพระหฤทยัตรัสสั�งให้
จบัคนและสัตวท์ั0 งหลายมีพระจนัทกุมารเป็นตน้ไปฆ่าเพื�อบูชายญั (7/64/123-204/16) 8.=.Y) เนื0อหาที�พระจนัท
กมุารไดต้รัสถามราชบุรุษถึงขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัการที�พระเจา้เอกราชนั0นตรัสสั�งให้จบัคนและสัตวท์ั0งหลายไป
ทาํการฆ่าเพื�อบูชายญั ฝ่ายราชบุรุษก็ไดทู้ลรายละเอียดต่างๆ ให้ทรงทราบ พระจนัทกุมารครั0 นทรงทราบแลว้ก็
เสด็จเขา้ไปเฝ้าพระบิดาตรัสทูลชี0 แจงให้ทรงยกเลิกการบูชายญั (7/64/123-204/21) 8.=.Z) เนื0อหาที�พวกอมาตย์
ทั0งหลาย ครั0 นพระเจา้เอกราชไดต้รัสสั�งให้จบัคนและสัตวท์ั0งหลายไปทาํการฆ่าเพื�อบูชายญั ก็ไดเ้ขา้ไปกราบทูล
รายงานพระบิดาและพระมารดาของพระเจา้เอกราชให้ทรงทราบ กษตัริยท์ั0งสองครั0 นทราบแลว้ก็ไดเ้สด็จไปตรัส
สอนพระเจา้เอกราชให้ทรงยกเลิกการบูชายญั (7/64/123-204/24) 8.=.6) เนื0อหาที�พระชนกและพระชนนีไดต้รัส
สั�งสอนชี0แนะพระเจา้เอกราชถึงปฏิปทาที�ถูกตอ้งให้ละทิ0งการฆ่าผูอื้�นบูชายญั  รวมทั0งพระนางโคตรมีผูเ้ป็นอคัร
มเหสี  พระนางจนัทาเทวผีูเ้ป็นพระสุณิสา และญาติและมิตรทั0งหลายของเหล่าเศรษฐีไดทู้ลออ้นวอนและใหข้อ้มูล
ข่าวสารที�ถูกตอ้งแก่พระเจา้เอกราชใหท้รงเลิกลม้พิธีบูชายญัแลว้ปล่อยให้คนและสัตวท์ั0งหลายเป็นอิสระ แต่พระ
เจา้เอกราชไม่ทรงรับฟังยงัคงยดึมิจฉาทิฏฐิไวอ้ยา่งเหนียวแน่น (7/64/123-204/28) 8.=.=) เนื0อหาที�พระจนัทกุมาร
รวมถึงพระวสุลราชนดัดาไดทู้ลออ้นวอนและให้ขอ้มูลข่าวสารที�ถูกตอ้งแก่พระเจา้เอกราชให้ทรงเลิกลม้พิธีบูชา
ยญัแลว้ปล่อยให้คนและสัตวท์ั0งหลายเป็นอิสระ พระเจา้เอกราชครั0 นทรงไดส้ดบัก็ไดต้ดัสินพระหฤทยัระงบัการ
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บูชายญัตรัสสั�งใหป้ล่อยคนและสตัวท์ั0งหลายแต่ครั0นถูกกณัฑหาลพราหมณ์ทูลยยุงก็ทรงเปลี�ยนพระหฤทยัตรัสสั�ง
ให้จบักลบัมาอีก (7/64/123-204/31) 8.=._) เนื0อหาที�พระนางจนัทาเทวีไดต้ั0งสัจจกิริยาประกาศแจง้ความจริงใน
ท่ามกลางชุมนุมชนวา่ พราหมณ์กณัฑหาละทาํความชั�ว เป็นตน้เพื�อให้สมณพรามหณ์ผูท้รงธรรมหรือเหล่าทวย
เทพผูบ้ริหารโลกมาช่วยเหลือ ทา้วสักกเทวราช ครั0 นทรงทราบขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวจึงไดม้าให้ความช่วยเหลือ
ไดต้รัสสอนและสั�งบงัคบัให้พระเจา้เอกราชปล่อยคนและสัตวท์ั0งหลายให้เป็นอิสระ (7/64/123-204/57) 8.=.9) 
เนื0อหาที�ชาวเมือบุปผวดีครั0นไดท้ราบขอ้มูลข่าวสารตามความเป็นจริงวา่ พราหมณ์กณัฑหาละเป็นอมาตยที์�ทุจริต
มีจิตที�ชั�วชา้ตอ้งการจะฆ่าผูอื้�นที�ไร้ความผิดโดยเจตนาจึงไดพ้ากนัรุมประชาทณัฑใ์หถึ้งแก่ความตาย  ส่วนพระเจา้
เอกราชก็ทรงเป็นอนัธพาลโง่เขลาเบาปัญญาเชื�ออะไรที�ไร้เหตุผล ไม่อาจที�จะพฒันาให้ประเทศชาติบา้นเมือง
เจริญรุ่งเรืองไดจึ้งไดป้ลดออกจากตาํแหน่งพระราชาแลว้ขบัไล่ให้ไปอยูก่บัพวกคนจณัฑาลแลว้ไดท้าํการอภิเษก
พระจนัทกมุารขึ0นครองราชยแ์ทน (7/64/123-204/62) 

8._) เนื0อหาของมหานารทกัสสปชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับระบบสารสนเทศเพื�อการบริหาร
ปรากฏอยู ่6 เนื0อหาไดแ้ก่ 8._.8) เนื0อหาที�พระเจา้องัคติราชครั0 นไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากเหล่าอมาตยท์ั0งสามแลว้ก็
ได้ตดัสินพระหฤทัยที�จะไปสนทนาธรรมกับสมณพราหมณ์ อลาตอมาตยค์รั0 นได้ทราบดังนั0นจึงได้กราบทูล
รายงานเสนอแนะให้เขา้ไปสนทนากบัคุณาชีวกผูที้�ตนรู้จกัและนบัถือ ครั0 นพระเจา้องัคติราชทรงเห็นชอบก็ได้
จดัเตรียมขบวนเพื�อส่งเสด็จไปยงัสํานักของคุณาชีวก (8/64/205-295/8) 8._.-) เนื0อหาที�คุณาชีวกไดก้ราบทูล
รายงานพระเจา้องัคติราชดว้ยขอ้มูลที�ผิดไม่ตรงกบัความเป็นจริงจึงเป็นเหตุให้พระเจา้องัคติราชทรงนาํไปปฏิบติั
อยา่งผิดๆ ตามไปดว้ย (8/64/205-295/15) 8._.V) เนื0อหาที�อลาตอมาตยน์ั0นสามารถที�จะระลึกชาติไดเ้พียงหนึ�งชาติ
วา่ ในอดีตชาติถดัจากชาตินี0นั0นตนไดเ้กิดเป็นพรานฆ่าสัตวท์ั0งหลายทาํบาปกรรมต่างๆ มากมาย ดาํรงชีวิตอยูจ่น
สิ0นอายขุยัแลว้ก็จุติมาบงัเกิดเป็นอลาตกุมารในตระกูลเสนาบดีและไดรั้บลาถยศถาบรรดาศกัดิ� บริบูรณ์ดว้ยโภค
ทรัพยต์่างๆ  ครั0นไดฟั้งมิจฉาทิฏฐิของคุณาชีวกเป็นตน้วา่ บาปบุญไม่มีเป็นตน้ ก็ด่วนตดัสินใจดว้ยขอ้มูลข่าวสาร
เพียงนอ้ยนิดนั0นไดก้ล่าวคาํสนบัสนุนมิจฉาทิฏฐินั0น ฝ่ายพระเจา้องัคติราชครั0 นไดท้รงสดบัคาํของอลาตอมาตยก็์
ยิ�งทาํใหแ้น่พระหฤทยัเขา้ไปอีกวา่ บาปบุญไม่มีเป็นตน้ จึงไดย้อมรับมิจฉาทิฏฐิของคุณาชีวกและนาํไปปฏิบติัจน
เกิดความเดือนร้อนตามมา (8/64/205-295/20) 8._.Y) เนื0อหาที�เหล่าพระพี�เลี0ยงนางนมของพระนางรุจาราชธิดาครั0น
ไดท้ราบข่าวที�พระเจา้องัคติราชทรงยึดเอามิจฉาทิฏฐิเที�ยวกระทาํอกุศลกรรมทั0งหลาย ก็ไดม้าทูลรายงานให้พระ
นางรุจาราชธิดาไดท้รงรับทราบ ฝ่ายพระนางรุจาราชธิดาครั0 นทรงทราบแลว้ก็ไดว้างแผนเพื�อที�จะให้พระบิดา
กลบัมาเป็นสัมมาทิฏฐิดงัเดิม (8/64/205-295/27) 8._.Z) เนื0อหาที�พระนางรุจาราชธิดาไดก้ราบทูลรายงานให้พระ
เจา้องัคติราชไดท้รงทราบถึงพระประวติัของพระนางในอดีต = ชาติ และอนาคตอีก = ชาติ เพื�อยกมาเป็นขอ้มูล
ข่าวสารช่วยให้พระราชบิดานาํไปพิจารณาประกอบการตดัสินพระหฤทยัให้ละทิ0งมิจฉาทิฏฐิ ฝ่ายพระเจา้องัคติ
ราชครั0นทรงสดบัแลว้ก็มิไดค้ดัคา้นคาํที�พระนางรุจาราชธิดาทูลแต่ก็มิไดน้าํไปพิจารณาปรับเปลี�ยนพฤติกรรมแต่
ประการใด (8/64/205-295/38) 8._.6) เนื0อหาที�พระนางรุจาราชธิดาไดต้ั0งสัจจกิริยาประกาศแจง้ตามความเป็นจริง
ไปทั�วทั0ง 85 ทิศกบัสมณพรามหณ์ผูท้รงธรรมหรือเหล่าทวยเทพผูบ้ริหารโลกทั0งหลายถึงการที�พระราชบิดาทรง
ยดึเอามิจฉาทิฏฐิและพระนางประสงคจ์ะช่วยเหลือ ซึ�งหากวา่บุญของพระราชบิดาไม่มีที�ท่านเหล่านั0นจะมาโปรด 
ก็ขอให้มาโปรดดว้ยอาํนาจบุญและสัจจกิริยาของพระนางเอง ฝ่ายพระนารทกสัสปพรหมครั0 นไดท้ราบความ
ดงักล่าวแลว้ก็ไดพิ้จารณาตดัสินใจลงมาช่วยเหลือพระนางรุจาราชธิดา โดยไดแ้สดงธรรมให้พระเจา้องัคติราช
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ทรงรู้เห็นตามความเป็นจริง พระเจา้องัคติราชครั0 นไดท้รงสดบัธรรมจากพระนารทกสัสปพรหมแลว้ก็ไดน้าํมา
พิจารณาตดัสินพระหฤทยัละทิ0งมิจฉาทิฏฐิกลบัมายดึเอาสมัมาทิฏฐิดงัเดิม (8/64/205-295/42)  

8.9) เนื0อหาของวิธุรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารปรากฏอยู่ 8- 
เนื0อหาไดแ้ก่ 8.9.8) เนื0อหาที�เหล่าพระดาบสทั0งสี�ครั0นไดไ้ปเห็นสมบติัในสถานที�ตนไปพกัผ่อนแลว้ก็กลบัมาแจง้
ขอ้มูลข่าวสารดังกล่าวแก่กุกุมพีผูเ้ป็นอุปัฏฐากของตนให้ทราบ จนเป็นเหตุให้กุฏุมพีทั0งสี�นั0นปรารถนาจะได้
สมบติัดงักล่าวจึงพากนัทาํบุญต่างๆมีทานเป็นตน้แลว้ตั0งปรารถนาเพื�อไดส้มบติันั0นๆ (9/64/296-483/10) -.9.-) 
เนื0อหาที�พระวิธุรบณัฑิตไดทู้ลให้เหล่าพระราชาทั0งสี�ไดต้รัสบอกขอ้มูลต่างๆ ให้ตนเองทราบโดยละเอียดก่อนที�
จะทาํการวินิจฉัยตดัสินคดีความ ครั0 นทราบความแลว้ก็ไดน้าํไปพิจารณาดาํเนินการตดัสินคดีความจนเป็นที�พอ
พระหฤทยัของเหล่าพระราชาทั0งสี� (9/64/296-483/23) 8.9.V) เนื0อหาที�พระนางวมิลานาคราชินีครั0นทรงสดบัขอ้มูล
ข่าวสารเกี�ยวกบัคุณของพระวิธุรบณัฑิตก็เกิดความเลื�อมใส่ใคร่จะฟังธรรมของพระวิธุรบณัฑิตจึงไดต้ดัสินพระ
หฤทยัแสร้งทาํเป็นประชวรหนักดว้ยปรารถนาจะไดด้วงหฤทัยของพระวิธุรบณัฑิต (9/64/296-483/26) 8.9.Y) 
เนื0อหาที�ทา้ววรุณนาคราชครั0 นทรงทราบว่าพระนางวิมลาได้ประชวรหนักเพราะตอ้งการดวงหฤทยัพระวิธุร
บณัฑิต จึงตดัสินพระหฤทยัตรัสใหน้างอิรันทตีผูเ้ป็นพระธิดาออกแสวงหาพระสวามี เพื�อจะให้นาํดวงหฤทยัพระ
วธุิรบณัฑิตมาใหโ้ดยด่วน (9/64/296-483/29) 8.9.Z) เนื0อหาที�ปุณณกยกัษไ์ดทู้ลใหท้า้ววรุณนาคราชตรัสแจง้ขอ้มูล
ข่าวสารเกี�ยวกบัพระวิธุรบณัฑิตผูที้�จะให้นาํดวงหฤทยัของเขามา เพราะไม่ตอ้งการจะจบัผิดคน ครั0 นไดรั้บฟัง
ขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัพระวธุิรบณัฑิตโดยละเอียดแลว้ก็ลาทา้ววรุณนาคราชและนางอิรันทตีแลว้ขึ0นสู่มา้มโนมยั
สินธพมุ่งไปสู่สถานที�อยูข่องทา้วเวสวณัเพื�อขออนุญาตในทนัที (9/64/296-483/40) 8.9.6) เนื0อหาที�พระเจา้โกรัพย
ราชนั0นถูกปุณณกยกัษป์กปิดขอ้มูลข่าวสารที�เป็นจริงโดยแสร้งแปลงเพศเป็นมาณพหนุ่มไม่ให้พระเจา้โกรัพยราช
ได้ทรงรับรู้ถึงการที�ตนเป็นยกัษ์มีฤทธานุภาพมาก ครั0 นทรงเล่นสกากับปุณณกยกัษ์จึงได้รับความปราชัย 
(9/64/296-483/47) 8.9.=) เนื0อหาที�ปุณณกยกัษส์ามารถล่วงรู้ถึงขอ้มูลข่าวสารของพระเจา้โกรัพยราชวา่มีอารักข
เทวดาคอยใหค้วามช่วยเหลือในการเล่นสกา จึงไดแ้สดงฤทธานุภาพไล่อารักขเทวดานั0นไปใหไ้กล พระเจา้โกรัพย
ราชครั0 นไม่มีอารักขเทวดาคอยช่วยเหลือจึงถึงความปราชยัโดยง่าย (9/64/296-483/57) 8.9._) เนื0อหาที�ชาวกรุง
อินทปัตตค์รั0นไดรั้บขอ้มูลข่าวสารตามความเป็นจริงวา่มาณพที�มาทา้เล่นพนนัสกากบัพระเจา้โกรัพยราชนั0นเป็น
ยกัษไ์ดพ้าพระวธุิรบณัฑิตไปทางอากาศ จึงพากนัมากราบทูลให้พระเจา้โกรัพยราชทรงทราบ ฝ่ายพระเจา้โกรัพย
ราชจึงไดท้าํการปลอบโยนชาวกรุงอินทปัตตเ์พื�อให้กลบัไปยงัเคหสถานของพวกตน โดยทรงตรัสให้เขา้ใจโดย
ทั�วกนัวา่ พระวิธุรบณัฑิตจกัใชปั้ญญาของตนรักษาตนเองให้ปลอดภยัแลว้กลบัมาโดยพลนั (9/64/296-483/103) 
8.9.9) เนื0อหาที�พระวธุิรบณัฑิตไดถ้ามปุณณกยกัษถึ์งเหตุที�จะฆ่าตนครั0นปุณณกยกัษแ์จง้ความใหท้ราบก็สามารถรู้
ขอ้มูลข่าวสารตามความเป็นความจริงดว้ยปัญญาของตนวา่ พระนางวิมลานาคราชินีทรงประสงคจ์ะสดบัธรรม
จากตนจึงตอ้งการจะให้ทา้ววรุณนาคราชพาตวัไปยงันาคพิภพ แต่ทา้ววรุณนาคทรงเขา้พระหฤทยัผิดนึกวา่เป็น
เนื0อดวงหทัยของตน  จึงได้แสดงธรรมให้ปุณณกยกัษ์เลื�อมใสเลิกลม้การที�จะฆ่าตนและพาไปยงันาคพิภพ
(9/64/296-483/111) 8.9.85) เนื0อหาที�พระวิธุรบณัฑิตไดแ้สดงธรรมแก่ทา้ววรุณนาคราชและพระนางวิมลานาค
ราชินีจนเป็นที�พอพระหฤทัย ทาํให้ทา้ววรุณนาคราชไดท้รงทราบขอ้มูลข่าวสารตามความเป็นจริงว่า ปัญญา
นั�นเองเป็นดงัดวงหฤทยัของพระวิธุรบณัฑิต ที�พระชายาของพระองคต์อ้งการคือการสดบัธรรมมิใช่ดวงหฤทยัที�
เป็นเนื0อ ครั0นทราบดงันี0แลว้ก็ตรัสชื�นชมพระวธุิรบณัฑิตโดยประการต่างๆ แลว้ตรัสสั�งให้ปุณณกยกัษพ์าไปส่งยงั
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เมืองอินทปัตตโ์ดยสวสัดิภาพ (9/64/296-483/132) 8.9.88) เนื0อหาที�พระเจา้โกรัพยราชนั0นไดท้รงพระสุบินฝันเห็น
นิมิตหมายที�ดี ก็ทรงสามารถที�จะทราบไดว้า่ พระวิธุรบณัฑิตนั0นจะกลบัมายงัพระนครอินทปัตตใ์นวนัรุ่งขึ0น จึง
ไดต้รัสแจง้ขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวให้ชาวกรุงอินทปัตตท์ั0งหลายไดรั้บทราบและพากนัจดัเตรียมการตอ้นรับพระ
วิธุรบณัฑิตโดยทั�วกนั (9/64/296-483/137) 8.9.8-) เนื0อหาที�พระวิธุรบณัฑิตครั0 นกลบัจากนาคพิภพแลว้ก็ไดใ้ห้
ข้อมูลข่าวสารเกี�ยวกับผลการกระทําบุญและบาป พร้อมทั0 งแสดงธรรมสั�งสอนให้มหาชนได้หลีกเวน้จาก
อกุศลกรรมทาํแต่คุณงามความดีต่างๆ ฝ่ายมหาชนชาวกรุงอินทปัตต์ตั0งตน้แต่พระจา้โกรัพยราชเป็นตน้ไปครั0 น
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารตามความเป็นจริงแลว้ก็นาํไปประกอบการตดัสินใจตั0งอยูใ่นโอวาทของพระวิธุรบณัฑิตครั0 น
เสียชีวติไปก็บงัเกิดร่วมกนัในเทวโลก (9/64/296-483/145) 

8.85) เนื0อหาของมหาเวสสนัดรชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารปรากฏ
อยู ่-5 เนื0อหาไดแ้ก่ 8.85.8) เนื0อหาที�ผุสดีเทพกญัญาไม่ทราบวา่ตนเองนั0นสิ0นบุญแลว้และจะตอ้งจุติไปในไม่ชา้ 
ทา้วสกักเทวราชจึงไดต้รัสแจง้ใหน้างไดรั้บทราบถึงขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวแลว้ให้นางทาํการขอพรที�ประสงค ์85 
ประการ (10/64/484-814/10) 8.85.-) เนื0อหาที�ทา้วสกักเทวราชทรงอาวชันาการแลว้ทรงทราบวา่ พร 9 ประการที�
พระองคไ์ดท้รงประทานแก่พระนางผุสดีนั0นบรรลุผลแลว้เหลือเพียงพรเพื�อให้ไดโ้อรสผูป้ระเสริฐเพียงขอ้เดียว 
จึงทรงปรารถนาจะใหพ้รนั0นสาํเร็จแลว้ตรวจดูเหล่าทวยเทพในเทวโลกก็ทรงไดรั้บขอ้มูลข่าวสารวา่ พระโพธิสตัว์
นั0นสิ0นอายแุลว้ จึงไดเ้สด็จไปตรัสชี0แจงเพื�อเชิญใหไ้ปบงัเกิดในพระครรภข์องพระนางผุสดี พระโพธิสัตวก็์ไดใ้ห้
ปฏิญญาตามนั0น(10/64/484-814/20) 8.85.V) เนื0อหาที�พระนางผุสดีครั0 นทรงพระครรภ์ก็มีความปรารถนาจะให้
สร้างโรงทานถึง 6 แห่งแลว้ทาํการบริจาคทาน  พระเจา้สญชยัจึงทรงกระทาํสักการะแก่พวกพราหมณ์ผูรู้้ลกัษณะ
พยากรณ์แลว้ตรัสถามถึงอาการดงักล่าวนั0น พวกพราหมณ์พิจารณาตรวจดูตามตาํราของตนก็ไดก้ราบทูลรายงาน
ใหท้รงทราบวา่ ท่านผูย้นิดียิ�งในทานมาบงัเกิดในพระครรภ ์พระเจา้สญชยัครั0นไดท้รงสดบัขอ้มูลข่าวสารดงักล่าว
แลว้ก็ทรงยนิดีพระราชหฤทยัตรัสสั�งใหท้าํการสร้างโรงทานใหพ้ระนางผสุดีบริจาคทานเป็นอนัมาก  (10/64/484-
814/24) 8.85.Y) เนื0อหาที�ชาวนครกาลิงครัฐทั0งหลายครั0 นเกิดทุพภิกขภยัก็ไดรั้บความเดือดร้อนทั�วทั0งรัฐจึงไดพ้า
กันไปกราบทูลข้อมูลข่าวสารความเดือนร้อนของพวกตนต่อพระราชาแห่งนครกาลิงครัฐให้ทรงทราบเพื�อ
ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ฝ่ายพระราชาครั0นทรงทราบแลว้ก็ไดด้าํเนินการในส่วนของพระองคเ์องกล่าวคือ
การสมาทานรักษาอุโปสถศีลถึง = วนั แต่ก็ไม่อาจให้ฝนตกได ้จึงไดต้รัสแจง้ผลการดาํเนินการดงักล่าวแก่ชาว
นครกาลิงครัฐทั0งหลาย ฝ่ายชาวนครกาลิงครัฐทั0งหลายจึงไดร่้วมกนักบัพระราชาปรึกษาหาแนวทางแกไ้ขจนมีมติ
ใหแ้ต่งตั0งคณะพราหมณ์ขึ0น 8 คณะแลว้ใหไ้ปทูลขอชา้งปัจจยนาคกบัพระเวสสันดร  (10/64/484-814/47) 1.85.Z) 
เนื0อหาที�ราชบุรุษครั0นไดรั้บพระดาํรัสสั�งจากพระเจา้สญชยัแลว้ก็ไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระเวสสันดรและกราบทูลรายงาน
ถึงการที�ชาวกรุงสีพีคณะใหญ่ไดม้ารวมกนัขบัไล่พระเวสสันดรให้ออกไปจากกรุงสีพี ดว้ยเหตุที�วา่ไม่พอใจใน
การที�พระเวสสนัดรพระราชทานชา้งปัจจยนาคใหค้ณะพราหมณ์ไป พระเวสสนัดรครั0 งทรงทราบแลว้ก็ทรงตดัสิน
พระหฤทัยยอมกระทําตามและตรัสขอทําสัตตสดกทานก่อนที�จะเสด็จไป ฝ่ายชาวกรุงสีพีก็อนุโลมตาม
(10/64/484-814/61) 8.85.6) เนื0อหาที�พระเวสสนัดรครั0นถูกเหล่าพระยาเจตราชทูลถามถึงเหตุที�ตอ้งเสด็จพระราช
ดาํเนินดว้ยพระบาทมายงัเจตรัฐก็ไดต้รัสบอกเรื�องราวทั0งหมดตั0งแต่ตน้ใหเ้หล่าพระยาเจตราชไดส้ดบัโดยละเอียด 
ฝ่ายเหล่าพระยาเจตราชครั0นไดท้รงสดบัขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวแลว้จึงไดอ้ญัเชิญขึ0นเถลิงราชยใ์นเจตรัฐสืบไป แต่
พระเวสสนัดรทรงปฏิเสธดว้ยเคารพในพระดาํรัสของพระชนกและไม่ประสงคจ์ะใหเ้กิดความขดัแยง้ระหวา่งชาว
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เจตรัฐกบัชาวเมืองสีพี(10/64/484-814/93) 8.85.=) เนื0อหาที�เหล่าพระยาเจตราชไดเ้สด็จตามส่งพระเวสสันดรสิ0น
ระยะทาง 8Z โยชน์อนัเป็นครึ� งหนึ� งของระยะทางที�จะไปสู่เขาวงกต และได้กราบทูลรายงานขอ้มูลข่าวสาร
เกี�ยวกบัเส้นทางที�จะพระราชดาํเนินไปสู่เขาวงกตที�เหลือให้ทรงสดบัโดยละเอียด (10/64/484-814/98) 8.85._) 
เนื0อหาที�ทา้วสกักเทวราชไดท้รงอาวชันาการก็ทรงทราบวา่คณะพระเวสสันดรใกลจ้ะเสด็จถึงเขาวงกตแลว้ จึงได้
ตรัสสั�งให้วิสสุกรรมเทพบุตรไปดาํเนินการเนรมิตเครื�องอุปโภคและบริโภค สถานที�อยูอ่าศยัและปฏิบติัธรรม 
เป็นต้นไวถ้วาย (10/64/484-814/100) 8.85.9) เนื0 อหาที�นางอมิตตตาปนาได้บอกขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกับพระ
เวสสนัดรใหพ้ราหมณ์ชูชกไดรั้บทราบ เพื�อเดินทางไปขอพระโอรสและพระธิดามาเป็นคนรับใช ้ พราหมณ์ชูชก
ครั0 นไดท้ราบความแลว้ก็ไม่ปรารถนาที�จะเดินทางไปเขาวงกตเพราะหนทางไกลแต่ครั0 นถูกนางอมิตตตาปนาทาํ
การจูงใจก็ตอ้งจาํยอมออกเดินทางไปยงัเขาวงกต (10/64/484-814/110) 8.85.85) เนื0อหาที�พราหมณ์ชูชกไดไ้ปยงั
กรุงสีพีแลว้สอบถามประชาชนถึงขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัพระเวสสันดร ครั0 นทราบแลว้ก็ออกเดินทางไปยงัเขา
วงกตเพื�อทูลขอพระโอรสและพระธิดา (10/64/484-814/113) 8.85.88) เนื0อหาที�พราหมณ์ชูชกได้แจ้งข้อมูล
ข่าวสารเท็จแก่พรานเจตบุตรวา่ตนเองเป็นทูตที�พระเจา้สญชยัส่งมา และแจง้ขอ้มูลข่าวสารเท็จแก่พระอจัจุตฤาษี 
วา่ตนเองตอ้งการจะชื�นชมบารมีของพระเวสสนัดร พรานเจตบุตรและพระอจัจุตฤาษีนั0นครั0 นไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร
ดงักล่าวไม่ได้พิจารณาตามความเป็นจริงก็ได้ตดัสินใจเชื�อได้บอกหนทางไปยงัเขาวงกตและมอบเสบียงการ
เดินทางใหแ้ก่พราหมณ์ชูชก (10/64/484-814/117) 8.85.8-) เนื0อหาที�พระนางมทัรีครั0 นทรงพระสุบินเห็นลางบอก
เหตุร้ายก็ไดไ้ปกราบทูลแจง้ขอ้มูลข่าวสารให้พระเวสสันดรทรงสดบั ฝ่ายพระเวสสันดรครั0 นทรงสดบัแลว้ก็ทรง
ทราบวา่จะมีคนมาของพระโอรสและพระธิดา แต่ทรงแปลความไปอีกอยา่งหนึ�งดว้ยเกรงวา่ พระนางมทัรีจะทรง
โทมนัส ครั0 นรุ่งเชา้แลว้ก็ประทบันุ่งอยู่หน้ามุขของอาศรมบทเพื�อรอยาจกผูม้าขอรับทาน (1/64/484-814/126) 
8.85.8V) เนื0 อหาที�พระเวสสันดรทรงให้ขอ้มูลข่าวสารแก่พราหมณ์ชูชกถึงวิธีการที�จะได้ทรัพยส์มบัติมากๆ 
เพื�อที�จะทรงช่วยเหลือพระโอรสและพระธิดาไม่ใหไ้ดรั้บความลาํบาก โดยตรัสให้พราหมณ์ชูชกไดเ้ดินทางไปยงั
กรุงสีพีเพื�อมอบพระโอรสและพระธิดาให้แก่พระเจา้สญชยั  ฝ่ายพราหมณ์ชูชกครั0 นทราบขอ้มูลข่าวสารดงักล่าว
แลว้แมไ้ม่ตั0งใจก็ไดเ้ดินทางไปถึงกรุงสีพีและมอบพระโอรสและพระธิดาใหแ้ก่พระเจา้สญชยัไดท้รัพยส์มบติัเป็น
อนัมาก  (1/64/484-814/136) 8.85.8Y) เนื0อหาที�พระเวสสันดรตรัสแจง้ข่าวแก่พระนางมทัรีถึงการที�พระองค์ได้
พระราชทานพระชาลีและพระกณัหาชินาใหเ้ป็นปุตตทานไปแลว้ ใหรั้บทราบ ฝ่ายพระนางมทัรีครั0 นทรงรับทราบ
แลว้ก็ได้ร่วมอนุโมทนาในปุตตทานดังกล่าว (1/64/484-814/156) 8.85.8Z) เนื0อหาที�ท้าวสักกเทวราชได้ทรง
อาวชันาการแลว้ทรงทราบขอ้มูลข่าวสารวา่พระเวสสันดรไดป้ระทานพระโอรสและพระธิดาไปแลว้คงเหลืออยู่
แต่พระนางมทัรี หากว่ามีใครมาทูลขอพระนางมทัรี พระเวสสันดรก็คงประทานให้อย่างแน่นอนและจะทรง
ลาํบากอยู่ในเขาวงกตแต่ผูเ้ดียว จึงได้แปลงเพศเป็นพราหมณ์เขา้ไปทูลขอและมอบถวายคืนโดยทูลขอพระ
เวสสันดรให้ทรงรับปฏิญญาว่าจะไม่ถวายพระนางมทัรีแก่ผูอื้�นอีก (1/64/484-814/159) 8.85.86) เนื0อหาที�พระ
เจา้สญชยัไดท้รงพระสุบินเห็นนิมิตหมายที�ดี จึงไดต้รัสสั�งให้คณะพราหมณ์ผูท้าํนายลกัษณะมาพยากรณ์ คณะ
พราหมณ์ครั0 นตรวจดูตามตาํราแลว้ก็ไดก้ราบทูลรายงานขอ้มูลข่าวสารให้ทรงทราบวา่ พระประยรูญาติที�จากไป
นานจกักลบัมาหาพระองค์ (1/64/484-814/171) 8.85.8=) เนื0อหาที�พระชาลีไดทู้ลชี0 แจงให้พระเจา้สญชยัไดท้รง
ทราบวา่ตนเองกบัพระขนิษฐานั0นเป็นทาสมิไดเ้ป็นไทจึงมิอาจนั�งร่วมราชอาสน์เดียวกบัพระอยัยกาได ้พระเจา้สญ
ชยัครั0นทรงทราบดงันั0นจึงไดใ้หท้าํการไถ่ตวัพระราชนดัดาทั0งสองใหเ้ป็นไท (1/64/484-814/175) 8.85.8_) เนื0อหา
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ที�พระชาลีไดก้ราบทูลแจง้ขอ้มูลข่าวสารของพระชนกและพระชนนีทั0งสองที�ทรงใชชี้วิตอยู่ที�เขาวงกตให้พระ
เจา้สญชยัไดท้รงรับทราบอยา่งละเอียด พระเจา้สญชยัครั0 นทราบแลว้ก็ทรงประสงคจ์ะให้พระเวสสันดรและพระ
นางมทัรีทั0งสองกลบัคืนมาครองราชยด์งัเดิมจึงไดต้รัสให้พระชาลีไปกราบทูลเชิญให้กลบัมายงักรุงสีพี ฝ่ายพระ
ชาลีจึงไดทู้ลชี0แจงใหท้ราบวา่พระเจา้สญชยัตอ้งเสด็จไปดว้ยพระองคเ์องพระชนกจึงจะเสด็จกลบั พระเจา้สญชยั
ครั0นไดท้รงสดบัดงันั0นแลว้ก็ตรัสสั�งใหเ้ตรียมขบวนเพื�อยกไปยงัเขาวงกต  (1/64/484-814/177) 8.85.89) เนื0อหาที�
ทา้วสกักเทวราชไดท้รงอาวชันาการแลว้ทรงทราบขอ้มูลข่าวสารวา่ กษตัริยท์ั0ง 6 และราชบริษทัทั0งหลายต่างไดถึ้ง
แก่วิสัญญีภาพไม่มีใครสามารถช่วยเหลือใครได้ จึงได้ตดัสินพระหฤทัยบันดาลให้ฝนโปกขรพรรษตกลงใน
สมาคมนั0น เพื�อให้ชนทั0 งหลายได้ฟื0 นคืนสติ (10/64/484-814/191) 8.85.-5) เนื0อหาที�ท้าวสักกเทวราชได้ทรง
อาวชันาการแลว้ทรงทราบขอ้มูลข่าวสารว่า พระเวสสันดรทรงวิตกถึงทรัพยที์�จะบริจาคแก่พวกยาจกวณิพก
ทั0งหลาย ครั0นทราบแลว้ก็ไดบ้นัดาลใหฝ้นรัตนะทั0ง = ประการตกลงในพระนครสีพีสูงประมาณเพียงเข่า ฝ่ายพระ
เวสสนัดรครั0นทรงทราบเหตุดงันั0นก็ตรัสสั�งใหข้นรัตนะทั0ง = ประการที�ตกอยูภ่ายนอกเรือนของชาวกรุงสีพีใหเ้ขา้
ไปเก็บไวใ้นพระคลงัส่วนที�ตกอยู่ในเรือนของชาวกรุงสีพีก็ไดพ้ระราชทานแก่เจา้ของเรือนนั0นๆ (10/64/484-
814/200) 

2)  ความสอดคล้องกนัระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับระบบสารสนเทศ
เพื�อการบริหารและองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัระบบสารสนเทศเพื�อการบริหาร มดีงันี  

มีเนื0อหาที�ครอบคลุมถึงขอ้มูล กล่าวคือ ตวัเลข ภาษา หรือสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ที�ใชแ้ทนคน สัตว ์
สิ�งของ และความคิดที�ถูกรวบรวมไวส้าํหรับการตดัสินใจ มีลกัษณะที�เป็นขอ้เท็จจริงที�ยงัไม่ถูกปรุงแต่งและไม่
เกี�ยวขอ้งกนั อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.8V) (5/63/303-568/101) และสารสนเทศ คือ ขอ้มูลที�ถูกจัดกระทาํผ่าน
กระบวนการเชิงระบบ และนาํไปใชใ้นการประกอบการตดัสินใจได ้มีลกัษณะที�เป็นการรวบรวมขอ้มูลหลาย ๆ 
อย่างที�เกี�ยวขอ้งกันเพื�อจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ� ง อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.=) (2/63/75-154/94) สมด้วย
ความหมายของขอ้มูลและสารสนเทศตามทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น แคมป์เบลล ์( Campbell) ที�ได้
ใหค้วามหมายไวว้า่ ขอ้มูล (data) คือ ขอ้เท็จจริง(fact) ที�บนัทึกเหตุการณ์ต่างๆ ที�เกิดขึ0นแต่ยงัไม่รวมเป็นพวก และ
เมื�อเชื�อมโยงดว้ยกนัโดยการประมวลผล (processing) จะกลายเป็นสารสนเทศ (information) ทั0งขอ้มูล (data) และ
สารสนเทศ (information) จะสับเปลี�ยนแทนที�กนัได ้  และ ฮิคส์ ( Hicks) ที�ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ ขอ้มูล (data) 
หมายถึง สิ�งที�แสดงความจริงแนวความคิดที�ถูกรวบรวมไว ้สาํหรับการตดัสินใจโดยปราศจากกระบวนการ ส่วน
สารสนเทศ (information) หมายถึง ขอ้มูลที�ผ่านกระบวนการเชิงระบบ และนาํไปใชต้ดัสินใจได ้ขอ้มูลของคน
หนึ�ง อาจจะเป็นสารสนเทศของอีกคนหนึ�งขึ0นอยูก่บัตาํแหน่งงาน และความตอ้งการใชส้ารสนเทศนั0น 

มีเนื0อหาครอบคลุมถึงระบบจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศที�เปรียบไดก้บัคลงัขอ้มูล  อาทิเช่น เนื0อหาที� 
8.8.-) (1/63/1-74/11) เนื0อหาที� 8.V.-) (3/63/155-213/21) เนื0อหาที� 8._.Z) (8/64/205-295/38) สมดว้ยทศันะของ
นกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น สุธินนัท์ แสวงสุข ที�ไดก้ล่าไวว้า่ คลงัขอ้มูล (Data Warehouse) คือ ที�เก็บขอ้มูลของ
องคก์รที�ไดรั้บการออกแบบเพื�อช่วยการตดัสินใจของฝ่ายบริหารในทางปฏิบติันั0น สิ�งที�เก็บอยูใ่นคลงัขอ้มูลไม่ได้
มีแต่เพียงขอ้มูลเท่านั0น หากยงัเก็บเครื�องมือสําหรับดาํเนินการกบัขอ้มูล กระบวนการทาํงานกบัขอ้มูล และ
ทรัพยากรอื�น ๆ ระบบคลงัขอ้มูลเพื�อการบริหารไดถู้กออกแบบมาเพื�อใชใ้นการเก็บขอ้มูลขนขอ้มูลขนาดใหญ่ 
โดยระบบขอ้มูลเพื�อการบริหารนี0จะแยกขอ้มูลออกจากฐานขอ้มูลที�ใชง้านประจาํวนั ซึ� งขอ้มูลสาํหรับการบริหาร
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โดยมากจะเป็นขอ้มูลสรุป ขอ้มูลสรุปนี0อาจจะเป็นขอ้มูลในอดีต ขอ้มูลอา้งอิง หรือขอ้มูล ณ ปัจจุบนั ซึ� งอาจไดม้า
จากขอ้มูลที�ใชง้านประจาํวนั หรือมีการประมวลผลขอ้มูลใน ฐานขอ้มูลที�ใชง้านประจาํวนั ให้เป็นขอ้มูลสรุป 
หรืออาจนาํมาจากที�อื�นภายนอกองคก์ร และทาํการเพิ�มเติมลงไปก็ได ้ขอ้มูลที�ถูกจดัเก็บอยูใ่นคลงัขอ้มูลถือไดว้า่
เป็นขอ้มูลในรูปแบบระบบการจดัการฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ หรือ Relational Database Management Systems 
(RDBMS) ที�มีประสิทธิภาพสูง โดยมากเราจะเลือกเก็บแต่เฉพาะขอ้มูลที�จาํเป็นสาํหรับการตดัสินใจหรือหัวขอ้
ของธุรกิจที�น่าสนใจ 

มีกระบวนการทาํงานของระบบสารสนเทศที�ประกอบดว้ยองค์ประกอบหลายประการ ซึ� งอาจ
กล่าวโดยสรุป คือ การนาํขอ้มูลเขา้สู่ระบบ  การประมวลผล และผลลพัธ์ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.Y) (1/63/1-74/39) 
จากตวัอยา่งพิจารณาเห็นไดว้า่ นางนมทั0งหลายครั0 นไดเ้ห็นวา่พระเตมิยกุมารมีอาการคลา้ยคนพิการ กล่าวคือ คน
ง่อยเปลี0ย คนหนวก และคนใบ ้จึงไดร้วบรวมขอ้มูลลกัษณะอาการต่างๆ มาประมวลผลในลกัษณะที�เรียบง่ายไม่
สลบัซบัซอ้นเช่น การจดัหมวดหมู่ การเรียงลาํดบั เป็นตน้ซึ� งอยูใ่นลกัษณะของการจาํแลว้นาํขึ0นกราบทูลให้พระ
เจา้กาสิกราชไดท้รงทราบ พระเจา้กาสิกราชครั0นทรงทราบความก็ไดต้รัสเรียกเหล่าคณะพราหมณ์อมาตยแ์ละนาง
นมทั0งหลายมาประชุมร่วมกนัแลว้นาํขอ้มูลสารสนเทศดงักล่าวนั0นมาพิจารณาเพื�อตดัสินใจในการดาํเนินการอยา่ง
ใดอยา่งหนึ�ง ซึ� งในที�ประชุมก็ไดเ้สนอแผนการณ์แรกคือให้พระเตมิยกุมารอดนม ไม่ให้เสวยนมตามเวลา เพื�อ
ทดสอบกิริยาอาการของพระเตมิยกมุาร เหล่านางนมทั0งหลายก็ไดก้ระทาํดงันั0นคอยเฝ้าแอบดูกิริยาอาการของพระ
เตมิยกมุารพร้อมกบัเก็บรวบรวมขอ้มูลนาํขอ้มูลที�ไดรั้บมาประมวลผลแลว้นาํขึ0นกราบทูลต่อพระเจา้กาสิกราช ซึ� ง
กระทาํอยู่ลกัษณะนี0 ถึง 86 ปี สมด้วยทัศนะของนักวิชาการทั0 งหลาย อาทิเช่น เชษฐ์ ศาสตร์ใหม่ ที�ได้จาํแนก
องค์ประกอบหลกัของกระบวนการทาํงานของระบบสารสนเทศออกเป็น V ส่วน ไดแ้ก่ 8) การนาํขอ้มูลเขา้สู่
ระบบ -) การประมวลผล  และ V) ผลลพัธ์ ดงักล่าวแลว้ และ ลอดอนและลอดอน (Laudon and laudon) ที�ได้
กาํหนดรูปแบบระบบสารสนเทศ เรียกวา่ ภารกิจของระบบสารสนเทศ (Function of an information systems) ไว ้
4 ประการ ไดแ้ก่  1) ปัจจยันาํเขา้ 2) กระบวนการประมวลผล 3) ผลลพัธ์ และ 4) ปัจจยัป้อนกลบั ดงักล่าวแลว้ 

ประกอบดว้ยโครงสร้างของสารสนเทศทั0ง Y ระดบั กล่าวคือ ระบบสารสนเทศเพื�อการจดัการใน
การวางแผน นโยบาย กลยทุธ์ และการตดัสินใจของผูบ้ริหารระดบัสูง (top management)  อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.8) 
(5/63/303-568/V) ระบบสารสนเทศเพื�อการจดัการในส่วนยทุธวธีิในการวางแผนการปฏิบติั และการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหารระดบักลาง (middle management) อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.86) (5/63/303-568/130) ระบบสารสนเทศเพื�อ
การจดัการในระดบัปฏิบติัการและการควบคุมของผูบ้ริหารระดบัล่าง (bottom management) อาทิเช่น เนื0อหาที� 
8.Z.89) (5/63/303-568/144) และ ระบบสารสนเทศที�ไดจ้ากการประมวลผล อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.-5) (5/63/303-
568/150) สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น อาภรณ์ เชื0อพรหม ที�ไดก้ล่าวไวว้า่ การจดัโครงสร้าง
ของสารสนเทศโดยแบ่งตามลาํดบัการนาํไปใชง้านนั0นสามารถแบ่งเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 1) ระบบสารสนเทศเพื�อ
การจดัการในการวางแผน นโยบาย กลยทุธ์ และการตดัสินใจของผูบ้ริหารระดบัสูง (top management) 2) ระบบ
สารสนเทศเพื�อการจัดการในส่วนยุทธวิธีในการวางแผนการปฏิบติัและการตดัสินใจในผูบ้ริหารระดับกลาง 
(middle management) 3) ระบบสารสนเทศเพื�อการจดัการในระดบัปฏิบติัการและการควบคุม และ 4) ระบบ
สารสนเทศที�ไดจ้ากการประมวลผล  ดงักล่าวแลว้ 
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ประกอบดว้ยคุณลกัษณะของขอ้มูลสารสนเทศที�ดีต่างๆ  ยกตวัอยา่งเช่น  ความทนัต่อเวลา อาทิ
เช่น เนื0อหาที� 8.V.Y) (3/63/155-213/58) ความถูกตอ้ง อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Y.-) (4/63/213-302/13) ความเกี�ยวขอ้ง 
อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.85.9) (10/64/484-814/110) ความสมบูรณ์ที�เพียงพอ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.-) (1/63/1-74/11) 
และ ยนืยนัได ้พิสูจน์ได ้อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Y.8) (4/63/213-302/4) สมดว้ทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น 
ฮนัเซน (Hussain) ที�ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัคุณลกัษณะของสารสนเทศที�ดีไว ้4 ประการ ดงักล่าวแลว้  และลอง 
(Long) ที�ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัคุณลกัษณะที�ดีของสารสนเทศไว ้ 5 ประการ ไดแ้ก่ 1) ถูกตอ้งแน่นอน 2) ยืนยนั
ได ้พิสูจน์ได ้3) มีความสมบูรณ์ 4) ทนัต่อเหตุการณ์ และ 5) ตรงกบัเรื�องที�จะใช ้ ดงักล่าวแลว้   

มีกระบวนการในการแสวงหาขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเป็นขั0นตอน กล่าวคือ การกาํหนดเรื�องที�จะ
สืบคน้ การวางแผนกลยทุธ์การสืบคน้  การดาํเนินการสืบคน้และเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศ การใชข้อ้มูลสารสนเทศ 
การสังเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ  และการประเมินขอ้มูลสารสนเทศ  อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.86) (5/63/303-
568/130) เนื0อหาที� 8.Z.8_) (5/63/303-568/140) เนื0อหาที� 8.Z.89) (5/63/303-568/144) เนื0อหาที� 8.Z.-5) (5/63/303-
568/150) จากตวัอย่างดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงการที�พระมโหสถนั0นไดก้าํหนดขอ้มูลสารสนทศที�จะสืบคน้คือ
ขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัเหตุการณ์บา้นเมืองต่างๆ ของประเทศในชมพทูวปีทั0งสิ0นจึงไดว้างแผนใหบ้ริวารของตนไป
รับราชการกับพระราชาในประเทศนั0 นๆ ให้ทําการสืบค้นขอ้มูลสารสนเทศเกี�ยวกับความเคลื�อนไหวต่างๆ 
โดยเฉพาะทางดา้นการทหารแลว้ส่งมาให้ตนเองทราบ ซึ� งจะอยูในลกัษณะของการแจง้ให้ทราบดว้ยวาจาหรือ
หนงัสือไม่มีความสลบัซับซอ้นมากเหมือนเช่นในปัจจุบนัดงันั0นการใชข้อ้มูลสารสนเทศจึงไม่มีปัญหาสามารถ
รับรู้ไดเ้ลย   ครั0นไดรั้บขอ้มูลสารสนเทศแลว้ก็ไดท้าํการสังเคราะห์และการประเมินขอ้มูลสารสนเทศนั0นโดยจะ
เห็นไดจ้ากการส่งนกแกว้สุวโปตกไปสืบข่าวอีกครั0 งหนึ� งเพื�อความถูกตอ้งและชดัเจนพร้อมทั0งหาขอ้มูลข่าวสาร
เพิ�มเติม  สมด้วยทัศนะของนักวิชาการทั0 งหลาย อาทิเช่น ไอเซนเบิร์ก และ เบอร์โควิทซ์  (Eisenberg and 
Berkowitz) ที�ไดก้ล่าวถึง  6  ขั0นตอนในการแสวงหาสารสนเทศ (The “Big Six” information skills) ที�ผูรู้้
สารสนเทศจะตอ้งปฏิบติัใหเ้กิดทกัษะในการคน้ควา้คน้ควา้ ไดแ้ก่  8) ทกัษะในการกาํหนดเรื�องที�จะคน้  -) ทกัษะ
การวางแผนกลยทุธ์การสืบคน้  V)  ทกัษะการคน้หาและเขา้ถึงสารสนเทศ Y) ทกัษะการใชส้ารสนเทศ Z) ทกัษะ
การสงัเคราะห์สารสนเทศ  และ 6) ทกัษะการประเมินสารสนเทศ  ดงักล่าวแลว้ 

I) ความแตกต่างกนัระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัระบบสารสนเทศเพื�อ
การบริหารและองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัระบบสารสนเทศเพื�อการบริหาร มดีงันี  

เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารนั0นนอกจากจะ
กล่าวถึงการไดม้าซึ� งขอ้มูลสารสนเทศจากปราสาทสัมผสัทั0ง Z คือ จกัษุสัมผสั(ตา) โสตสัมผสั (หู) ฆานสัมผสั 
(จมูก) ชิวหาสมัผสั (ลิ0น) กายสมัผสั (กาย) แลว้ยงัไดก้ล่าวถึงการไดม้าซึ�งขอ้มูลสารสนเทศจากสมัผสัที� 6 คือ มโน
สัมผสั (ใจ) อีกดว้ย อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.V) (1/63/1-74/25) ดงันั0นจะเห็นไดว้่าเนื0อหาของมหานิบาตชาดกใน
ประเด็นที�เกี�ยวกบัระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารนั0นจะกล่าวถึงการไดม้าซึ� งขอ้มูลสารสนเทศที�ครอบคลุมและ
ละเอียดกว่าองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกับระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารที�กล่าวถึงการได้มาซึ� งข้อมูล
สารสนเทศเพียง Z ประสาทสัมผสั กล่าวคือ ตา หู จมูก ลิ0น และกาย มุ่งในสิ�งที�เป็นรูปหรือวตัถุ ที�สามารถใช้
เครื�องมือที�เป็นวตัถุพิสูจน์หรือตรวจสอบไดเ้ท่านั0น สมดว้ยทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น ลอง (Long) ที�
ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัคุณลกัษณะที�ดีของสารสนเทศไว ้ 5 ประการ ดงักล่าวแลว้นั0น และ สแตร์ (Stair) ที�ได้
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แสดงทศันะเกี�ยวกบัคุณลกัษณะของสารสนเทศที�ดีไว ้9 ประการ ไดแ้ก่ 1) มีความถูกตอ้ง  2) มีความสมบูรณ์ 3) 
ประหยดัค่าใชจ่้าย 4) มีความยืดหยุน่ 5) มีความเชื�อถือได ้ 6) ตรงกบัเรื�อง 7) ไม่ซบัซอ้น 8) ทนัสมยั และ 9) 
ตรวจสอบได ้ทั0งนี0การไดม้าซึ�งขอ้มูลสารสนเทศในส่วนที�เกี�ยวกบัสมัผสัที� 6 คือ มโนสมัผสั (ใจ) ดงักล่าวนั0นจึงมิ
อาจพิสูจน์ไดด้ว้ยวธีิการทางวทิยาศาสตร์เพราะวา่วธีิการทางวทิยาศาสตร์นั0นจาํกดัอยูเ่พียงประสาททั0ง Z กล่าวคือ 
ตา  หู จมูก ลิ0น กาย ดงักล่าวแลว้ 

นอกจากนี0 การสืบคน้หรือการไดม้าซึ� งขอ้มูลสารสนเทศในมหานิบาตชาดกยงัปรากฏออกมาใน
ลกัษณะต่างๆ กล่าวคือ ญาณ หมายถึง ความหยั�งรู้ ยกตวัอยา่งเช่น วิชชา V ไดแ้ก่ 8) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือ 
ความหยั�งรู้ที�สามารถระลึกถึงขนัธ์ที�อาศัยอยู่ในกาลก่อนได้ (ระลึกชาติ) -) จูตูปปาตญาณ คือ ความหยั�งรู้ที�
สามารถกาํหนดรู้จุติและอุบติัของสัตวท์ั0งหลายได ้(ตาทิพย)์ และ V) อาสวกัขยญาณ คือ ความหยั�งรู้ที�สามารถทาํ
ใหสิ้0นอาสวะ (ตรัสรู้)  อาทิเช่น เนื0อหาที� 8._.Z) (8/64/205-295/38) ความฝัน อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.9.88) (9/64/296-
483/137) การทาํนาย อาทิเช่น  เนื0อหาที� 8.85.V) (10/64/484-814/24) หรือสติปัญญา อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.Z) 
(5/63/303-568/Z=) 

การไดม้าซึ� งขอ้มูลสารสนเทศดว้ยญาณในมหานิบาตชาดกนั0น เป็นขอ้มูลสารสนเทศที�เกิดจาก
ความหยั�งรู้ตามความเป็นจริง จึงประกอบไปดว้ยความถูกตอ้ง ความเที�ยงตรง ความคงอยูไ่ดน้าน สามารถติดตวั
ไปไดทุ้กที� เพราะมีกระบวนการจดัเก็บที�ดีที�สุดคือเก็บบนัทึกไวใ้นจิตใจ (กล่าวไวอ้ยา่งละเอียดในอภิธรรมปิฎก) 
ในลกัษณะนามธรรม  แต่การไดม้าซึ� งขอ้มูลสารสนเทศตามองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัระบบสารสนเทศเพื�อ
การบริหารนั0น เป็นขอ้มูลสารสนเทศที�มีลกัษณะที�ตรงกนัขา้ม กล่าวคือ เป็นขอ้มูลสารสนเทศที�เกิดจากสัญญา คือ 
ความจาํแต่มิใช่ความรู้ จึงมีความไม่แน่นอนเกี�ยวกบัความถูกตอ้ง ความเที�ยงตรง หรือความคงอยูไ่ดน้าน ไม่อาจ
นาํติดตวัไปไดทุ้กที� เพราะไม่อาจจดจาํไดห้มดจึงมีกระบวนการจดัเก็บไวใ้นวตัถุสิ�งของ เช่น บญัชี รายงาน เป็น
ตน้ หรือสื�ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ฮาร์ดดิสก์  ดิสก์เก็ต เป็นตน้ ซึ� งอาจจะไดรั้บความเสียหายชาํรุดทรุดโทรมตาม
กาลเวลา  ดว้ยอุบติัเหตุหรือโจรกรรม  ส่วนในมหานิบาตชาดกหรือพระพุทธศาสนาจะกล่าวถึงการที�จิตใจเรานั0น
เป็นตวัจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ ทั0งดีและไม่ดี ไม่ใช่ร่างกายกล่าวคือสมอง จะพิจารณาเห็นไดจ้ากมหานา
รทกสัสปชาดก ยกตวัอย่างเช่น พระนางรุจาราชธิดา ร่างกายกล่าวคือสมองของพระนางรุจาราชธิดาที�อยู่ในใน
อดีตชาตินั0นสูญสลายไปแลว้ไม่สามารถนาํเอามาเป็นส่วนหนึ� งของร่างกายในชาติที�เป็นพระนางรุจาราชธิดาได ้
แต่ผูที้�จดจาํขอ้มูลสารสนเทศไม่ว่าดีหรือไม่ดีที�ติดมากบัพระนางรุจาราชธิดานั0นก็คือจิตใจ  อาทิเช่น เนื0อหาที� 
8._.Z) (8/64/205-295/38) หรือในมหานิบาตชาดกเรื�องอื�นๆ ก็ปรากฏในลกัษณะเดียวกนั   

เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารนั0นนอกจากจะ
กล่าวถึงการไดม้าซึ�งขอ้มูลสารสนเทศในอดีตและปัจจุบนัแลว้ยงักล่าวถึงการไดม้าซึ� งขอ้มูลสารสนเทศล่วงหนา้
ในอนาคตอีกดว้ย กล่าวคือ อตีตงัสญาณ  ปรีชาหยั�งรู้ในส่วนอดีต  อนาคตงัสญาณ ปรีชาหยั�งรู้ในส่วนอนาคต 
และปัจจุปปันนังสญาณ  ปรีชาหยั�งรู้ในส่วนปัจจุบนั รวมเรียกว่า ญาณ V ส่วนองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกับ
ระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารนั0นแมจ้ะมีการกล่าวถึงการไดม้าซึ�งขอ้มูลสารสนเทศล่วงหนา้ในอนาคตก็จริง ถึง
อย่างนั0นก็เป็นแต่เพียงการคาดคะเนที�อาศัยเครื� องมือหรือเทคนิคต่างๆ ซึ� งสิ�งต่างๆที�คาดคะเนนั0นอาจเกิดขึ0น
หรือไม่เกิดขึ0นก็ไดต้ามเหตุปัจจยั นั�นก็หมายความวา่ ไม่มีความแน่นอนหรือไม่มีความเที�ยงตรง แต่สาํหรับเนื0อหา
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ของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารนั0น โดยเฉพาะในส่วนของญาณจะเป็น
ขอ้มูลสารสนเทศที�เป็นความจริงไม่คาดเคลื�อน อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.V.Y) (3/63/155-213/58)  

อีกประการหนึ�ง เนื�องดว้ยเรื�องของยคุสมยั เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัระบบ
สารสนเทศเพื�อการบริหารนั0นโดยลกัษณะปกติทั�วไปแลว้แสดงให้เห็นถึงขอ้มูลสารสนเทศที�มีอยูน่อ้ย หาไดย้าก 
มีโครงสร้างที�ไม่สลบัซับซ้อน เป็นไปในลกัษณะของลายลกัษณ์อกัษรหรือคาํพูด ซึ� งอาจจะมีขอ้ดีในดา้นการ
ประเมินขอ้มูลสารสนเทศที�ไม่ตอ้งใชเ้วลามาก สามารถที�จะประเมินขอ้มูลสารสนเทศที�ไดรั้บแมมี้อยูน่้อยนั0น
สืบคน้แต่ที�เป็นประโยชน์ ถูกตอ้งสมบูรณ์ ทนัเวลา เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องที�จะทาํการตดัสินใจดาํเนินการไดโ้ดยง่าย 
อีกทั0งยงัสามารถรักษาขอ้มูลสารสนเทศที�เป็นความลบัมิใหรั้�วไหลไดเ้ป็นอยา่งดี เวน้แต่เกิดจากคนภายในจะนาํมา
เปิดเผย ดงัจะพิจารณาไดจ้ากมโหสถชาดกที�พระมโหสถไดว้างแผนส่งเหล่าบริวารของตนไปเป็นบุรุษสอดแนม
ตามเมืองต่างๆ เพื�อที�จะคอยสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ แลว้ส่งมารายงานให้ตนเองทราบเป็นระยะๆ อาทิเช่น 
เนื0อหาที� 8.Z.86) (5/63/303-568/130)  ส่วนในยคุสมยัปัจจุบนัที�ใชอ้งคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัระบบสารสนเทศ
เพื�อการบริหารนั0นมีขอ้มูลสารสนเทศอยา่งมากมาย หาไดง่้าย มีโครงสร้างที�สลบัซบัซอ้น ถูกจดัเก็บบนัทึกไวใ้น
หลายๆ ลกัษณะดว้ยกนั ซึ�งส่วนใหญ่จะเป็นขอ้มูลข่าวสารที�เป็นขยะไม่สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์หรือเกี�ยวขอ้ง
กบัเรื�องที�จะทาํการตดัสินใจ ดาํเนินการไดโ้ดยยาก จึงจาํตอ้งใชเ้วลามากในการประเมินขอ้มูลสารสนเทศที�ไดรั้บ  
แมก้ารรักษาขอ้มูลสารสนเทศที�เป็นความลบัมิให้รั�วไหลก็เป็นสิ�งที�ยากยิ�งขึ0น สมดว้ยทศันะของณัฏฐพนัธ์ เขจร
นนัทน์ และไพบูลย ์เกียรติโกมล ที�ไดจ้าํแนกโครงสร้างขอ้มูลออกเป็น 2  ลกัษณะ ไดแ้ก่ โครงสร้างเชิงกายภาพ  
และโครงสร้างเชิงตรรกะ ดงักล่าวแลว้ 

l.ขอบเขตด้านการงบประมาณ  
l.' การงบประมาณ 
1)  เนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัการงบประมาณ  
8.8) เนื0อหาของเตมิยชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการงบประมาณปรากฏอยู ่Z เนื0อหาไดแ้ก่ 8.8.8) 

เนื0อหาที�พระนางจนัทาเทวคีรั0นทรงไดรั้บพรจากพระเจา้กาสิกราชแลว้ก็มิไดท้รงด่วนตดัสินพระหฤทยัขอพรนั0น 
แต่ทรงมองการณ์ไกลเพื�อที�จะใชพ้รที�ไดรั้บใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ไม่ใชโ้ดยไม่จาํเป็น ซึ� งในเวลาต่อมาก็ทรงได้
ใชพ้รนั0นเพื�อจะรักษาพระชนม์ของพระเตมิยกุมารและทูลขอราชสมบติัให้แก่พระเตมิยกุมาร  (1/63/1-74/23) 
8.8.-) เนื0อหาที�พระเจา้กาสิกราชคณะพราหมณ์และนางนมทั0งหลายไดร่้วมกนัทาํการทดสอบพระเตมิยกุมารว่า
เป็นผูพิ้การจริงหรือไม่ โดยไดว้างแผนการณ์ต่างๆ นบัตั0งแต่ที�ทรงประสูติเป็นทารก ก็ทดสอบดว้ยการให้อดนม 
เมื�อพระชนมายุ 8ปีก็ทดสอบดว้ยขนมและของเคี0 ยว   เมื�อพระชนมายุ  - ปีก็ทดสอบด้วยผลไมต้่างๆ  เมื�อ
พระชนมายุ V ปีก็ทดสอบด้วยของเล่น เมื�อพระชนมายุ Y ปีก็ทดสอบด้วยโภชนาหาร  เมื�อพระชนมายุ Z ปีก็
ทดสอบดว้ยไฟ  เมื�อพระชนมาย ุ6 ปีก็ทดสอบดว้ยชา้งตกมนั  เมื�อพระชนมาย ุ= ก็ทดสอบดว้ยงู   เมื�อพระชนมาย ุ
_ ปีก็ทดสอบดว้ยมหรสพฟ้อนรํา  เมื�อพระชนมาย ุ 9 ปีก็ทดสอบดว้ยศาสตรา  เมื�อพระชนมาย ุ 85 ปีก็ทดสอบ
ดว้ยเสียงสังข ์ เมื�อพระชนมาย ุ88 ปีก็ทดสอบดว้ยเสียงกลอง   เมื�อพระชนมาย ุ8- ปีก็ทดสอบดว้ยประทีป  เมื�อ
พระชนมาย ุ8V ปีก็ทดสอบดว้ยแมลงวนั  เมื�อพระชนมาย ุ8Y ปีก็ทดสอบดว้ยสิ�งโสโครก เมื�อพระชนมาย ุ8Z ปีก็
ทดสอบดว้ยความร้อน เมื�อพระชนมาย ุ86 ปีก็ทดสอบเหล่านางสนมนกัฟ้อน ซึ� งการดาํเนินการตามแผนดงักล่าว
นั0นไดมี้การใชท้รัพยากรต่างๆ ทั0งที�เป็นจาํนวนเงินและไม่ใช่จาํนวนเงิน อนัเกี�ยวขอ้งดว้ยเรื�องของการงบประมาณ 
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(1/63/1-74/36) 8.8.V) เนื0อหาที�พระเตมิยราชฤๅษีไดท้รงกระทาํการปฏิสันถารทูลถามพระเจา้กาสิกราชถึงปัจจยั
การบริหารต่างๆไดแ้ก่ สุขภาพพลานามยัส่วนพระองคแ์ละพระญาติ ความเป็นธรรมิกราช ราชบริวารพาหนะอนั
เป็นปัจจัยการรบและการคมนาคมขนส่ง ความสงบสุขทั0 งในส่วนกลางและภูมิภาค การเงินการคลัง ระบบ
เศรษฐกิจ เพื�อไม่ใหพ้ระราชาทรงประมาทขาดการเอาใจใส่ ซึ�งสิ�งเหล่านี0 ถือเป็นกาํลงัของกษตัริย ์ (1/63/1-74/87) 
8.8.Y) เนื0อหาที�พระเตมิยราชฤๅษีไดแ้สดงธรรมเพื�อให้พระเจา้กาสิกราชและขา้ราชบริพารทั0งหลายไดด้าํเนินการ
เกี�ยวกับการใช้ทรัพยกรที�มีอยู่ของตนๆ ด้วยความไม่ประมาท ให้เกิดความประหยดัและมีประโยชน์สูงสุด 
กล่าวคือ การใชเ้วลาของชีวิตมนุษยที์�มีอยูอ่ยา่งจาํกดั การใชเ้รี�ยวแรงกาํลงัในขณะที�เป็นหนุ่มสาวคราวที�ยงัไม่มี
โรคภยัเบียดเบียน การใชก้าํลงักายกาํลงัสติปัญญาเร่งรีบประกอบกิจที�เป็นกุศลให้เกิดประโยชน์สูงสุด (1/63/1-
74/87) 1.8.Z) เนื0อหาที�ชนทั0งหลายนบัตั0งตน้แต่พระเจา้กาสิกราชต่างพากนัสละทรัพยที์�มีวิญญาณเช่น ชา้งและมา้ 
เป็นตน้ และทรัพยที์�ไม่มีวญิญาณมี รถ เครื�องใชส้อย เงินและทองเป็นตน้ ให้กองอยูใ่นที�ต่างๆ แลว้ออกบวชตาม
พระเตมิยราชฤๅษี อาศยัอยูเ่คียงคู่ไปกบัธรรมชาติ  ใชชี้วติอยูด่ว้ยเครื�องอุปโภคและบริโภคที�เป็นธรรมชาติ  ไม่ได้
ใหค้วามสาํคญักบัทรัพยภ์ายนอกที�เป็นวตัถุธรรมที�ทาํให้เกิดกิเลสมีความโลภเป็นตน้แต่ให้ความสาํคญักบัทรัพย์
ภายในกล่าวคือศีลธรรมที�เป็นนามธรรม ไม่ไดมุ่้งเพื�อที�จะสะสมเก็บไวใ้ชโ้ดยลาํพงัส่วนตวั เพราะทาํให้เกิดการ
เห็นแก่ตวั เห็นแก่ได ้เกิดความหลงมวัเมาในวตัถุจนลืมนึกถึงผูอื้�น แต่ตรงกนัขา้มกลบัสละแบ่งบนัให้กบัผูอื้�น  
ช่วยเหลือเกื0อกลูกนัและกนั ซึ�งเป็นการใชชี้วติอยา่งสงบสุข ไร้ความทุกขไ์ม่วา่ตนเองหรือผูอื้�น เป็นสงัคมแห่งธรร
มาธิไตย ์ไม่ใช่ธนาธิปไตยห์รือปริโภคาธิปไตยที์�มุ่งแต่ผลกาํไรทาํให้จิตใจเสื�อมทรามเพราะถูกกิเลสครอบงาํ 
(1/63/1-74/104) 

8.-) เนื0อหาของมหาชนกชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการงบประมาณปรากฏอยู่ = เนื0อหาไดแ้ก่ 
8.-.8) เนื0อหาที�พระโปลชนกไดท้าํการซ่องสุมกาํลงัในปัจจนัตชนบทครั0 นไดพ้ลนิกายมากแลว้ก็ไดย้กทพัมาตั0ง
ค่ายที�ภายนอกพระนคร ฝ่ายชาวกรุงมิถิลาทั0 งหลายรวมถึงเหล่าเสนาโยธานักรบผูเ้คยรู้จักชอบพอกันหรือมี
แนวความคิดที�คลา้ยกนัต่างพากนัขนเสบียงอาวธุยทุโธปกรณ์มีพาหนะชา้งเป็นตน้มาเขา้ดว้ยเป็นจาํนวนมาก พระ
โปลชนกจึงสามารถยดึเอากรุงมิถิลาจากพระเชษฐาไดโ้ดยง่าย ซึ�งการดาํเนินการดงักล่าวนั0นไดมี้การใชท้รัพยากร
ต่างๆ ทั0งที�เป็นจาํนวนเงินและไม่ใช่จาํนวนเงิน อนัเกี�ยวขอ้งดว้ยเรื�องของการงบประมาณ (2/63/75-154/9) 8.-.-) 
เนื0อหาที�พระมเหสีของพระเจา้อริฏฐชนกครั0นทรงทราบวา่พระสวามีเสด็จสวรรคตในสนามรบ จึงไดเ้สด็จหนีไป
ยงันครกาลจมัปากะโดยก่อนที�จะเสด็จหนีนั0นก็ไดท้รงวางแผนเกี�ยวกบัการงบประมาณไว ้กล่าวคือ ทรงนาํเอาสิ�ง
มีค่ามีแกว้มณี แกว้มุกดา แกว้วเิชียร เป็นตน้แอบซ่อนไปดว้ย เพื�อใชใ้นการดาํรงพระชนมแ์ละยดึเอาราชสมบติัคืน
ในอนาคต (-/6V/=Z-8ZY/8V) 8.-.V) เนื0อหาที�พระมหาชนกครั0 นมีพระชนมายไุด ้86 ปี ก็สาํเร็จไตรเพทและศิลปะ
วิทยาการทั0งปวง จึงทรงดาํริที�จะชิงเอาราชสมบติัคืนจากพระเจา้โปลชนก ดงันั0นจึงเขา้ไปทูลพระมารดา พระ
มารดาจึงไดม้อบแกว้ทั0ง V ประการให ้แต่พระมหาชนกทรงขอรับไวเ้พียงครึ� งหนึ� งและทูลลาไปคา้ขายยงัสุวรรณ
ภูมิเพื�อรวบรวมทุนทรัพยใ์นการดาํเนินการชิงเอาราชสมบติั ซึ� งพิจารณาเห็นไดว้า่พระมหาชนกไดใ้ชห้ลกัธรรม
ในพระพุทธศาสนาเพื�อการดาํเนินการ ซึ� งมี 4 ประการ ไดแ้ก่ พระชาติสมบติั: ถึงพร้อมดว้ยชาติตระกูลสามารถ
ชกัชวนผูอื้�นใหน้บัถือเขา้ร่วมดว้ย อิสริยสมบติั:ถึงพร้อมดว้ยความเป็นใหญ่สามารถทาํกิจที�ตอ้งอาศยัเดชานุภาพ
ใหส้าํเร็จได ้ โภคสมบติั:ถึงพร้อมดว้ยโภคสมบติัสามารถทาํกิจที�ตอ้งอาศยัทุนทรัพยใ์หส้าํเร็จได ้และญาณสมบติั:
ถึงพร้อมดว้ยสติปัญญาสามารถทาํกิจที�ต่างๆให้สําเร็จไดด้ว้ยดีดว้ยสติปัญญา  (-/6V/=Z-8ZY/-V) 8.-.Y) เนื0อหาที�
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พระเจา้โปลชนกก่อนที�จะเสด็จสวรรคตไดท้รงวางเงื�อนไขโดยตรัสสั�งให้มอบราชสมบติัแก่บุคคลที�สามารถทาํ
ใหพ้ระนางสีวลีราชธิดาทรงพอพระหฤทยัได ้ สามารถรู้หัวนอนแห่งบลัลงัก์สี� เหลี�ยม สามารถยกธนูนํ0 าหนกัพนั
แรงคนยกได ้หรือสามารถนาํขุมทรัพยสิ์บหกแห่งออกมาได ้ซึ� งแสดงให้เห็นว่าการที�พระเจา้โปลชนกทรงให้
ความสําคญัเกี�ยวกบัการงบประมาณ เพื�อจกัไดใ้ห้พระราชาพระองค์ต่อไปนั0นใชเ้ป็นทรัพยากรบริหารกิจการ
บา้นเมืองต่อไป แมพ้ระมหาชนกก็เป็นผูที้�มีคุณสมบติัตามที�พระโปลชนกตรัสสั�งไวจึ้งสามารถทาํใหก้รุงมิถิลานั0น
เจริญรุ่งเรืองขึ0นไปเป็นลาํดับ (2/63/75-154/35) 8.-.Z) เนื0อหาที�พระมหาชนกได้ทรงบริจาคราชทรัพยใ์ห้เป็น
ประโยชน์แก่ประชาชน เป็นตน้วา่ ช่วยเหลือประชาชนผูย้ากไร้อนัเป็นสวสัดิการสงัคมในดา้นปัจจยั Y บาํรุงสมณ
พราหมณ์หรือส่งเสริมผูที้�เป็นคนดีมีศีลธรรม อุดหนุนทุนทรัพยแ์ก่ผูมุ่้งมั�นขวนขวายการงานเพื�อประกอบการงาน
อาชีพ ทั0งยงัทรงเป็นผูม้องการณ์ไกลสร้างสมกุศลบุญบารมีไวใ้นภายหนา้สละทรัพยภ์ายนอกเพื�อให้เกิดทรัพย์
ภายในอีกดว้ย ซึ�งเป็นส่วนหนึ�งในทสพิธราชธรรม (2/63/75-154/47) 8.-.6) เนื0อหาที�เหล่าขา้ราชบริพารทั0งหลายมี
มหาอุปราชเป็นตน้เป็นผูเ้คร่งครัดในศีลธรรมกฏหมายวฒันธรรมจารีตประเพณีอนัดีงาม จึงเหตุให้กรุงมิถิลา
สามารถที�จะพฒันาไดต้ามที�วางเป้าหมายไวด้ว้ยมีบุคลากรที�ดีมีคุณภาพทั0งวิชาและจรณะ กล่าวคือ ครั0 นเมื�อไม่ได้
รับอนุญาตใหอุ้ปโภคหรือบริโภคทรัพยห์รืองบประมาณของหลวงก็จะไม่ล่วงละเมิดหรือทุจจริตนาํมาเป็นของตน 
จะเห็นไดจ้ากกรณีของมะม่วง ครั0นเมื�อพระมหาชนกยงัไม่ไดเ้สวยก็เป็นที�รับทราบโดยทั�วกนัวา่ไม่มีใครสามารถ
ที�จะบริโภคได้ แต่หากว่าพระมหาชนกไดเ้สวยแลว้ก็เป็นที�รับทราบโดยทั�วกันเช่นกันว่าผูอื้�นก็สามารถที�จะ
บริโภคได ้ ดงันั0นจึงชี0ใหเ้ห็นวา่ศีลธรรมเป็นตน้เป็นสิ�งที�สาํคญัยิ�งในดา้นการงบประมาณ (2/63/75-154/57) 8.-.=) 
เนื0อหาที�พระมหาชนกไม่ทรงรังเกียจกอ้นเนื0อที�ไดม้าโดยชอบธรรม กล่าวคือ เป็นสิ�งที�ไม่มีเจา้ของหรือเจา้ของไม่
หวงแหนไม่ไดท้าํทุจริตนาํมา จึงทรงสามารถเสวยไดอ้ยา่งอุ่นพระหฤทยัว่า จะไม่ผิดต่อใครหรือมโนธรรมของ
พระองค์ หรือปราศจากโทษตามมา ซึ� งประเสริฐกว่าอาหารที�ประณีตที�ทรงเสวยในขณะเป็นพระราชาเพราะ
อาหารเหล่านั0นอาจไม่ไดม้าโดยชอบธรรม กล่าวคืออาจถูกบงัคบัใหเ้ป็นส่วยนาํมา เจา้ของไม่เตม็ใจยงัหวงแหนอยู ่
เป็นตน้ เพราะการเสวยอาหารเช่นนั0นจัดว่ามีโทษเป็นผลตามมา เปรียบได้กับการงบประมาณ หากบริหาร
งบประมาณอยา่งทุจริตเบียดบงัมาใชส่้วนตวัก็คงมีนยัเช่นเดียวกนั (2/63/75-154/93)  

8.V) เนื0อหาของสุวรรณสามชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการงบประมาณปรากฏอยู ่Z  เนื0อหาไดแ้ก่ 
8.V.8) เนื0 อหาที�หมู่บ้านพรานป่าทั0 งสองหมู่บ้านซึ� งตั0 งอยู่คนละฝั�งแม่นํ0 าแม้จะประกอบอาชีพเดียวกันก็ได้
ดาํเนินการจดัสรรแบ่งปันทรัพยากรให้แก่กนัและกนั โดยไม่ไดท้ะเลาะวิวาทแก่งแยง่กนัชิงดีชิงเด่นกนั ซํ0 ายงัได้
ผกูไมตรีไวด้ว้ยการเป็นญาติกนัอีกดว้ย แสดงใหเ้ห็นถึงการบริหารการงบประมาณอนัเป็นหวัใจของการเมืองของ
คนทั0งสองหมู่บา้นที�ดาํเนินการไดอ้ยา่งแยบยลจนไร้ขอ้ขดัแยง้ ซึ�งการกระทาํดงักล่าวนั0นเป็นไปเพื�อสงัคมหมู่มาก
มิใช่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ�ง (V/8ZZ--8V/8) 8.V.-) เนื0อหาที�พระทุกูลดาบสและพระปาริกาดาปสินีทั0งสองนั0นได้
ร่วมกนัดาํเนินการนาํเอาทรัพยากรต่างๆ ที�มีอยูเ่ช่น บรรณศาลาหรือผลาผลต่างๆ เป็นตน้มาใชป้ระโยชน์ในการ
ดาํรงชีพของพวกตนเองได้อย่างผาสุกโดยไม่ขาดแคลน นอกจากนี0 ยงัไดใ้ห้เหล่านางกินรีทั0 งหลายที�อาศยัอยู่
ภายในภูเขามาทาํหน้าที�นางนมช่วยเลี0 ยงดูพระสุวรรณสามให้เติบใหญ่อีกดว้ย (V/8ZZ--8V/-V) 8.V.V) เนื0อหาที�
เศรษฐีคนหนึ�งเกิดโรคเกี�ยวกบัดวงตาขึ0นจึงไดจ้า้งใหจ้กัษุแพทยม์าทาํการเยยีวยาดวงตาของตน แต่ครั0นจกัษุแพทย์
คนนั0นไดเ้ยยีวยาตาของเขาจนหายดีแลว้ก็ไม่ยอมจ่ายค่าจา้งหรือค่าเยยีวยาดงักล่าว จึงเป็นเหตุใหจ้กัษุแพทยค์นนั0น
โกรธแค้นและทําการลวงให้เขาหยอดยาพิษที�ดวงตาจนตาบอดทั0 งสองข้าง แสดงให้เห็นถึงการบริหาร
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การงบประมาณที�ทุจริตหรือไร้ประสิทธิภาพของเศรษฐีดังกล่าวจึงได้รับโทษตามมา (V/8ZZ--8V/-6) 8.V.Y) 
เนื0อหาที�พระสุวรรณสามไดด้าํเนินการนาํเอาทรัพยากรต่างๆ ที�มีอยูเ่ช่น บรรณศาลา อาศรมบท ตน้ไมห้รือผลไม้
ต่างๆ เป็นต้นมาใช้ประโยชน์ในการบํารุงเลี0 ยงบิดามารดาของตนให้เป็นอยู่อย่างผาสุกโดยไม่ขาดแคลน 
นอกจากนี0 ยงัไดใ้ห้เหล่ากินนรและฝูงมฤคทั0งหลายคอยช่วยเก็บผลาผลทั0งหลายและเป็นเพื�อนในการทาํกิจต่างๆ 
(V/8ZZ--8V/VY) 8.V.Z) เนื0อหาที�พระเจา้ปิลยกัขราชครั0 นกลบัไปยงับา้นเมืองของพระองค์แลว้ก็ทรงดาํรงอยู่ใน
โอวาทของพระสุวรรณสาม ทรงรักษาเบญจศีลครองราชสมบติัโดยธรรมโดยเสมอ ทรงบริจาคราชทรัพยใ์ห้เป็น
ประโยชน์แก่ประชาชน เป็นตน้วา่ ช่วยเหลือประชาชนผูย้ากไร้อนัเป็นสวสัดิการสงัคมในดา้นปัจจยั Y บาํรุงสมณ
พราหมณ์หรือส่งเสริมผูที้�เป็นคนดีมีศีลธรรม อุดหนุนทุนทรัพยแ์ก่ผูมุ่้งมั�นขวนขวายการงานเพื�อประกอบการงาน
อาชีพ ทั0งยงัทรงเป็นผูม้องการณ์ไกลสร้างสมกุศลบุญบารมีไวใ้นภายหนา้สละทรัพยภ์ายนอกเพื�อให้เกิดทรัพย์
ภายในอีกดว้ย ครั0นสวรรคตแลว้ก็เสด็จไปบงัเกิดในเทวโลก (3/63/155-213/89)   

8.Y) เนื0อหาของเนมิราชชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการงบประมาณปรากฏอยู่ Z เนื0อหาได้แก่ 
8.Y.8) เนื0อหาที�พระเจา้มฆเทวราชไดแ้สดงให้พระโอรสเห็นถึงการดาํเนินการเกี�ยวกบัทรัพยากรที�มีอยูข่องตนๆ 
ดว้ยความไม่ประมาท ใหเ้กิดความประหยดัและมีประโยชน์สูงสุด กล่าวคือ การใชเ้วลาของชีวติมนุษยที์�มีอยูอ่ยา่ง
จาํกดั การใชเ้รี�ยวแรงกาํลงัในขณะที�เป็นหนุ่มสาวคราวที�ยงัไม่มีโรคภยัเบียดเบียน การใชก้าํลงักายกาํลงัสติปัญญา
เร่งรีบประกอบกิจที�เป็นกศุลใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดยทรงไดแ้บ่งช่วงชีวิตของตนเป็น V ช่วง ไดแ้ก่ 8) _Y,555 
ปีแรกใชไ้ปกบัการเล่นอยา่งพระราชกมุารการศึกษาหาศิลปวทิยาความรู้ต่างๆ เป็นตน้ -) _Y,555 ปีต่อมาใชไ้ปกบั
การทาํงานบริหารกิจการบา้นเมือง และ V) _Y,555 ปีสุดทา้ยที�เหลือที�ถึงความชราภาพโรคภยัเบียดเบียนอวยัวะ
ทั0งหลายมีมือและเทา้เป็นตน้ไม่เป็นไปตามพระหฤทยั ทรงใชใ้นการบาํเพญ็เพียรทางจิตเพื�อเตรียมตวัไปเกิดในภพ
ภูมิใหม่ที�ดีต่อไป (Y/6V/-8V-V5-/_) 8.4.2) เนื0อหาที�พระเจา้เนมิราชไดท้รงบริจาคราชทรัพยใ์ห้เป็นประโยชน์แก่
ประชาชน เป็นตน้ว่า ช่วยเหลือประชาชนผูย้ากไร้อนัเป็นสวสัดิการสังคมในดา้นปัจจยั Y บาํรุงสมณพราหมณ์
หรือส่งเสริมผูที้�เป็นคนดีมีศีลธรรม อุดหนุนทุนทรัพยแ์ก่ผูมุ่้งมั�นขวนขวายการงานเพื�อประกอบการงานอาชีพ ทั0ง
ยงัทรงเป็นผูม้องการณ์ไกลสร้างสมกุศลบุญบารมีไวใ้นภายหน้าสละทรัพยภ์ายนอกเพื�อให้เกิดทรัพยภ์ายในอีก
ดว้ย ซึ� งเป็นส่วนหนึ�งในทสพิธราชธรรม (Y/6V/-8V-V5-/8=) 8.4.3) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชไดต้รัสเล่าถึงพระ
ชีวประวติัของพระองคใ์นอดีตชาติพร้อมทั0งเหล่าพระฤๅษีและพระราชาทั0งหลายในอดีตให้พระเนมิราชทรงสดบั
ถึงการที�พระองค์เองและท่านเหล่านั0นไดส้ละทรัพยภ์ายนอกซึ� งเป็นวตัถุธรรมบาํเพ็ญกุศลต่างๆ มีทานเป็นตน้
เพื�อใหไ้ดท้รัพยภ์ายใน ซึ�งผูบ้าํเพญ็ทานรักษาศีลนั0นไดรั้บผลคือการบงัเกิดในเทวโลกส่วนผูบ้าํเพญ็ภาวนาบรรลุ
ฌานทาํอภิญญาและสมาบติัให้เกิดขึ0นนั0นไดรั้บผลคือการบงัเกิดในพรหมโลก (Y/6V/-8V-V5-/-Y) 8.4.4) เนื0อหา
ที�มาตลีเทพบุตรไดก้ราบทูลรายงานถึงผลกรรมของสัตวน์รกและเหล่าทวยเทพที�ไดรั้บวิปากกรรมของตนๆ ทั0ง
ฝ่ายชั�วและฝ่ายดี  ซึ� งมีเนื0อหาเกี�ยวกบัการงบประมาณโดยนยัเป็นตน้วา่ ผูที้�ถูกความโลภครอบงาํทาํผิดศีลขอ้ที� - 
คือ การนาํของส่วนรวมไปเป็นของส่วนตวั การถือเอาสิ�งของที�เจา้ของไม่ไดใ้ห ้เป็นตน้วา่ ธญัชาติ  ทรัพยสิ์น  เงิน
ทอง  แพะ  แกะ ปสุสตัว ์และกระบือ ยอ่มจะมีโทษตามาและบงัเกิดในนรกถูกทิ�มแทงดว้ยหอกแหลมคมที�พุ่งมา
จากทิศทั0งปวง ส่วนผูที้�ไม่ตกเป็นทาสของความตระหนี�มีจิตใจที�เสียลสะเพื�อประโยชน์ของผูอื้�นฝืนจิตใจไม่ใหต้ก
ไปในอาํนาจฝ่ายชั�วคือความโลภ ดาํเนินการงานต่างๆ มีการก่อสร้างอาราม บ่อนํ0 า สระนํ0 าและสะพาน เป็นตน้โดย
ความซื�อสตัยสุ์จริต ดว้ยทรัพยข์องตนเองหรือส่วนรวมโดยไม่เบียดบงัมาเป็นของตน ให้มีความประหยดัและเกิด
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ประโยชน์สูงสุด ยอ่มจะไม่มีโทษตามมาและบงัเกิดในวมิานไดรั้บแต่ความสุข (Y/6V/-8V-V5-/VZ) 8.4.5) เนื0อหาที�
พระเจา้เนมิราชไม่ทรงรับคาํเชื0อเชิญของทา้วสกักเทวราชและเหล่าทวยเทพที�จะใหเ้สวยทิพยสมบติับนสวรรคช์ั0น
ดาวดึงส์ แต่ทรงประสงคจ์ะกลบัไปยงัโลกมนุษยเ์พื�อที�จะทาํบุญกุศล รวมทั0งช่วยแนะนาํประชาชนของพระองค์
ใหก้ารทาํแต่คุณงามความดี เพื�อจะไดทิ้พยสมบติัอนัเป็นส่วนพระองคเ์องโดยไม่ตอ้งยิบยืมผูอื้�นเขามา เพราะการ
เป็นหนี0ผูอื้�นถือวา่เป็นทุกข ์ดงัพทุธธรรมที�วา่ อิณาทานงั ทุกขงั โลเก การเป็นหนี0 เป็นทุกขใ์นโลก อนัแสดงใหเ้ห็น
ถึงการที�พระเจา้เนมิราชทรงประสงคจ์ะพึ�งตนเองมากกวา่พึ�งผูอื้�นหรือเป็นหนี0 ยืมเขามาใช ้เป็นไปตามพระพุทธ
ธรรมคาํสอนที�วา่ อตัตา หิ อตัตโน นาโถ ตนแลเป็นที�พึ�งแห่งตน ไม่ใช่ออ้นวอนคอยแต่ให้ผูอื้�นมาช่วย โดยที�ทรง
เริ�มจากการกระทาํที�เป็นเหตุก่อนเพื�อจะไดผ้ล จากโลกมนุษยไ์ปสู่โลกสวรรค ์จากเล็กไปใหญ่ หรือจากตํ�าไปสูง
ตามความเป็นจริง ไม่ไดมุ่้งเพื�อจกัไดผ้ลโดยปราศจากเหตุ ซึ�งเป็นสิ�งที�เป็นไปไม่ได ้เพราะการพึ�งแต่ผูอื้�นหรือเป็น
หนี0ยมืเขามาใชน้ั0นก็เปรียบไดก้บัการขา้มขั0นตอนโดยไม่ไดท้าํเหตุในโลกมนุษยใ์หดี้ก่อนแลว้ไปบงัเกิดในสวรรค์
ที�เป็นส่วนของผล ดงันั0นจึงเป็นสิ�งไม่มั�นคงถาวรหรือปราศจากเสถียรภาพ (Y/6V/-8V-V5-/Y9)  

8.Z) เนื0อหาของมโหสถชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการงบประมาณปรากฏอยู่ 8-  เนื0อหาไดแ้ก่ 
8.Z.8) เนื0อหาที�ท่านสิริวฒักเศรษฐีครั0นไดใ้ชทิ้พยโอสถที�ไดรั้บจากพระมโหสถเยยีวยาตนเองจนหายดีแลว้ก็ไดใ้ช้
ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมดาํเนินการเยยีวยาผูเ้จ็บป่วยคนอื�นๆ โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเก็บไวแ้ต่เพียง
ผูเ้ดียวหรือนาํไปหารายไดบ้นความทุกขย์ากลาํบากของผูอื้�น ซึ�งจดัเป็นการใชท้รัพยากรที�มีอยูอ่ยา่งคุม้ค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด (5/63/303-568/8) 8.5.2) เนื0อหาที�พระมโหสถและเหล่าสหายพากนัเล่นอยูใ่นสถานที�กลางแจง้แต่
เผอิญมีฝนตกทาํใหไ้ม่สามารถจะเล่นต่อไปได ้ซํ0 าบรรดาเหล่าเด็กทั0งหลายก็พากนัวิ�งหลบฝนทาํให้เกิดการหกล่ม
เหยยีบกนัและกนัขึ0นเมื�อไดป้ระสบปัญหาดงักล่าวพระมโหสถจึงไดท้าํการวางแผนดาํเนินการสร้างศาลาใหญ่ไว้
เพื�อเป็นสถานที�เล่นของตนและเหล่าสหายร่วมทั0งทาํสาธารณประโยชน์อื�นๆ จึงไดท้าํการรวบรวมทุนทรัพยจ์นได ้
8,555 กหาปณะ และจา้งนายช่างมาดาํเนินการก่อสร้างจนสําเร็จ (5/63/303-568/13) 8.5.3) เนื0อหาที�พระมโห
สถทูลแกปั้ญหาเรื�องปัญญาประเสริฐกวา่ทรัพย ์โดยไดก้ล่าวถึงการที�คนพาลที�มีสิริโภคทรัพยส์มบติัแต่ขาดปัญญา
ที�ดีในการบริหารจดัการก็ไร้ประโยชน์ เพราะทรัพยข์องคนพาลไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั0งแก่ตนเองและส่วนรวม 
แมมี้ก็เปรียบเหมือนไม่มี ไดแ้ต่เก็บไวใ้หม้ดปลวกนาํไปเป็นอาหารหรือลูกหลานแยง่ชิงกนั ไม่อาจเทียบไดก้บัคน
ที�มีปัญญาย่อมสามารถที�จะบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง คนรอบขา้ง หรือสังคมส่วนใหญ่ ทั0 งใน
ปัจจุบนัและอนาคต หรือทั0งในโลกนี0 และโลกหน้า (5/63/303-568/84) 1.5.4) เนื0อหาที�พระมโหสถไดท้าํการ
แสวงหาทรัพยโ์ดยอาศยัความรู้ความสามารถของตนเองด้วยการรับชุนเสื0อผา้ไดม้าทรัพยถึ์ง 8,555 กหาปณะ
ภายในวนัเดียว และได้ทาํการทดสอบปัญญาในด้านการงบประมาณของนางอมราเทวีโดยไดม้อบขา้วสารกึ� ง
ทะนานไปประกอบอาหารเป็นขา้วตม้ ขนม และขา้วสวย  นางอมราเทวีก็สามารถนาํไปบริหารจดัการประกอบ
อาหารตามที�พระมโหสถบอกไดเ้ป็นอยา่งดี และครั0นไดรั้บรองเทา้และร่มจากพระมโหสถก็ทาํการดูแลรักษาและ
ใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดอยา่งคุม้ค่าไม่ฟุ่ มเฟือย แสดงใหเ้ห็นถึงการบริหารการงบประมาณประกอบดว้ย V ส่วน 
คือ การแสวงหา  การใชจ่้าย  และการตรวจสอบผลที�ไดรั้บ (5/63/303-568/86) 8.5.5) เนื0อหาที�นางอมราเทวีครั0 น
ไดรั้บของขวญัจากชาวกรุงมิถิลาทั0งหลายนบัตั0งตน้แต่พระเจา้วิเทหราชก็ไดบ้ริหารจดัการแบ่งสิ�งของที�ไดรั้บมา
นั0นเป็นสองส่วนโดยส่วนหนึ� งนั0นให้นาํเขา้พระคลงัหลวงเพื�อเสียภาษีแก่รัฐ ส่วนอีกส่วนหนึ� งนั0นเก็บไวเ้พื�อ
ตนเอง ซึ� งจดัเป็นหลกัธรรมในทางพระพุทธศาสนากล่าวคือ โภคอาทิยธรรม หรือ โภคาทิยธรรม หมายถึง 
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ประโยชน์ที�ควรถือเอาจากโภคทรัพย ์(5/63/303-568/91) 8.5.6) เนื0อหาที�พระมโหสถบณัฑิตครั0 นไดรั้บตาํแหน่ง
อคัรมหาเสนาบดีแลว้ก็ไม่ประมาทไดว้างแผนดาํเนินการเปลี�ยนแปลงพฒันาการบริหารกรุงมิถิลาในดา้นต่างๆ 
เช่น การป้องกนัประเทศ อาวธุยทุโธปกรณ์  การคลงัประเทศ การชลประทาน การเกตรกรรม การสืบราชการลบั 
เป็นตน้ เพื�อพฒันาประเทศและป้องกนัปัญหาต่างๆ ที�จะเกิดขึ0น ซึ�งการดาํเนินการตามแผนดงักล่าวนั0นไดมี้การใช้
ทรัพยากรต่างๆ ทั0งที�เป็นจาํนวนเงินและไม่ใช่จาํนวนเงิน อนัเกี�ยวขอ้งดว้ยเรื�องของการงบประมาณ (5/63/303-
568/131) 8.5.7) เนื0 อหาที�พราหมณ์เกวฏัทูลเสนอแผนการณ์ยึดประเทศในชมพูทวีปทั0 งสิ0นแก่พระเจ้าจุลนี
พรหมทตั โดยการใหต้ระเตรียมฝึกกองทพัสะสมกาํลงัและเสบียง ยทุโธปกรณ์และยกไปลอ้มเมืองต่างๆไว ้หาก
วา่พระราชาประเทศไหนยอมจาํนนก็จะใหจ้บัพระราชาประเทศนั0นไว ้แต่ถา้พระราชาประเทศไหนรบก็จะสูไ้ม่ได้
เพราะมีพระเจา้จุลนีพรหมทตักาํลงัที�เหนือกวา่ ภายหลงัจึงนาํเอากองทพัที�ยดึไดน้ั0นมารวมกบักองทพัของพระเจา้
จุลนีพรหมทตัไวไ้ปตีเมืองต่อไปใหค้รบทั0ง 858 ประเทศ แต่นั0นก็หลอกใหพ้ระราชาทั0ง 858 ประเทศดื�มสุราเจือยา
พิษปลงพระชนมใ์ห้สิ0นไป ครั0 นพระเจา้จุลนีพรหมทตัทรงพิจารณาแลว้ก็ทรงเห็นชอบอนุมติัให้ดาํเนินการตาม
แผนดงักล่าว ซึ� งการดาํเนินการตามแผนดงักล่าวนั0นไดมี้การใชท้รัพยากรต่างๆ ทั0งที�เป็นจาํนวนเงินและไม่ใช่
จาํนวนเงิน อนัเกี�ยวขอ้งดว้ยเรื�องของการงบประมาณ  (5/63/303-568/138) 8.5.8) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตั
ครั0นถูกพระมโหสถทาํลายแผนการณ์จึงไดต้รัสปลุกระดมให้พระราชาทั0ง 858 พระองคผ์ูไ้ม่ทราบความจริงและ
เหล่าบริวารทั0งหลายไดต้ระเตรียมพลเพื�อยกไปโจมตีกรุงมิถิลาจบัพระเจา้วิเทหราชและพระมโหสถมาฆ่าให้ตาย 
พร้อมทั0งตรัสสั�งใหพ้ราหมณ์เกวฏัไดเ้ดินทางไปกบัพระองคด์ว้ย ซึ� งการดาํเนินการตามแผนดงักล่าวนั0นไดมี้การ
ใชท้รัพยากรต่างๆ ทั0งที�เป็นจาํนวนเงินและไม่ใช่จาํนวนเงิน อนัเกี�ยวขอ้งดว้ยเรื�องของการงบประมาณ (5/63/303-
568/8Z8) 8.5.9) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0 นชาวเมืองมิถิลาไดร่้วมแรงร่วมใจช่วยกนัป้องกนัมิให้กองทพัของพระ
เจา้จุลนีพรหมทตัเขา้ยดึเอาเมืองไดแ้ละใชก้ลอุบายขบัไล่ใหถ้อยหนีไปแลว้ ก็ไดมี้การบริหารจดัการทรัพยสิ์�งของ
ต่างๆที�กองทพัของพระเจา้จุลนีพรหมทตัไดทิ้0งไวน้ั0นให้แก่ชาวกรุงมิถิลาทั0งหลายตามลาํดบัความดีความชอบ
นับตั0งแต่จดัเก็บเขา้พระคลงัหลวงถวายแด่พระเจา้วิเทหราชเป็นตน้ลงมาจนชาวบา้นสามญัทั�วไป โดยเฉพาะ
พราหมณ์อนุเกวฏัที�มีผลงานเด่น (5/63/303-568/187) 8.5.10) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัเมื�อไม่สามารถยึด
เมืองมิถิลาโดยวิธีปิดลอ้มเมืองไดส้ําเร็จซํ0 ายงัถูกกลลวงของพระมโหสถตอ้งหนีกลบัอุตรปัญจาลนครไป ก็ได้
ร่วมกนัวางแผนกบัพราหมณ์เกวฏัในการที�จะยึดเอากรุงมิถิลาอีก โดยการดาํเนินการใชก้วีแต่งบทกวีพรรณนาถึง
ความงามของพระนางปัญจาลจนัทีราชธิดาแลว้ให้พวกนางฟ้อนรําทั0 งหลายเรียนและนาํไปขบัร้องในที�ต่างๆ 
จนกระทั�งถึงกรุงมิถิลา เพื�อใหพ้ระเจา้วเิทหราชทรงรับทราบและหลงรักปรารถนาจะไดพ้ระนางปัญจาลจนัทีราช
ธิดาไปเป็นพระมเหสี แต่นั0นก็ลวงวา่จะยกพระนางปัญจาลจนัทีใหเ้ป็นพระมเหสีล่อให้พระเจา้วิเทหราชมาพร้อม
พระมโหสถติดกบัยงันครอุตรปัญจาละแลว้จดัการปลงพระชนมเ์สีย ซึ� งการดาํเนินการตามแผนดงักล่าวนั0นไดมี้
การใช้ทรัพยากรต่างๆ ทั0 งที� เป็นจาํนวนเงินและไม่ใช่จาํนวนเงิน อนัเกี�ยวข้องด้วยเรื� องของการงบประมาณ 
(5/63/303-568/188) 8.5.11) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชหลงกลของพระเจา้จุลนีพรหมทัตปรารถนาจะได้นาง
ปัญจาลจนัทีมาเป็นพระมเหสีแมพ้ระมโหสถทูลอธิบายคดัคา้นก็ไม่ทรงยอมรับฟัง พระมโหสถแมไ้ม่ปรารถนาจะ
ไปเพราะรู้ถึงแผนการณ์ของพระเจา้จุลนีพรหมทตัและพราหมณ์เกวฏัแต่ก็มีกรุณาต่อพระเจา้วิเทหราชหากปล่อย
ใหท้รงเสด็จไปพระองคเ์ดียวจาํจะตอ้งถูกปลงพระชนมจึ์งไดด้าํเนินการวางแผนในการที�จะให้พระเจา้วิเทหราช
เสด็จไปยงัเมืองอุตรปัญจาลและไดพ้ระนางปัญจาลจนัทีมาครองโดยปลอดภยั  โดยการเดินทางไปล่วงหนา้เพื�อ
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เตรียมทางหนีทีไล่ไว ้เช่น สร้างที�พกัระหวา่งทาง สร้างพระนคร สร้างอุโมงคย์กัษ ์เป็นตน้ ซึ� งการดาํเนินการตาม
แผนดงักล่าวนั0นไดมี้การใชท้รัพยากรต่างๆ ทั0งที�เป็นจาํนวนเงินและไม่ใช่จาํนวนเงิน อนัเกี�ยวขอ้งดว้ยเรื�องของ
การงบประมาณ (5/63/303-568/206) 8.5.12) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0 นไดรั้บทรัพยส์มบติัต่างๆ จากพระเจา้จุลนี
พรหมทตัก็มิไดเ้กิดความโลภเก็บไวใ้ชส่้วนตวั แต่นาํไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยไดถ้วายให้แก่พระ
นางนนัทาเทวผีูเ้ป็นพระมเหสีของพระเจา้จุลนีพรหมทตั เพื�อผกูมิตรไมตรีระหวา่งสองเมืองไวใ้ห้แน่นแฟ้นยิ�งขึ0น 
(5/63/303-568/249) 

8.6) เนื0อหาของภูริทตัชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการงบประมาณปรากฏอยู ่V เนื0อหาไดแ้ก่ 8.6.8) 
เนื0อหาที�พระภูริทตัไดพ้าพราหมณ์เนสาทะและนายโสมทตัผูเ้ป็นบุตรไปยงันาคพิภพแลว้มอบทิพยสมบติัต่างๆ 
พร้อมทั0งนางนาคกญัญาคนละ Y55 ตน แมอ้ตัภาพของคนทั0งสองก็กลายเป็นทิพยไ์ปดว้ย ครั0 นเวลาผ่านไปหนึ�งปี
ดว้ยความความที�มีบุญนอ้ย พราหมณ์เนสาทะก็เกิดความเบื�อหน่ายในนาคพิภพ มองเห็นนาคพิภพเหมือนดงัโลกนั
ตนรก ปราสาทที�งดงามเหมือนดงัเรือนจาํ นางนาคกญัญาเหมือนดงันางยกัษิณี จึงไดไ้ปชวนนายโสมทตับุตรชาย
เพื�อกลบัไปยงัโลกมนุษย ์ฝ่ายนายโสมทตันั0นยงัคงเสวยทิพยสมบติัอยูอ่ยา่งเป็นสุขเพราะมีบุญมากจึงไม่ปรารถนา
จะกลบัครั0นถูกบิดาออ้นวอนบ่อยๆ ก็ยอมทาํตามบิดาพากนัไปบอกลาพระภูริทตักลบัยงัโลกมนุษย ์ แสดงให้เห็น
ถึงความแตกต่างระหวา่งคนสองจาํพวก กล่าวคือ พวกที�มีงบประมาณต่างๆ อยา่งบริบูรณ์แต่วา่ไม่สาํนึกในคุณค่า
และบริหารจดัการอยา่งไม่คุม้ค่าหรือไม่ทาํให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ พวกที�มีงบประมาณต่างๆ อยา่งบริบูรณ์
และสาํนึกในคุณค่าทั0งบริหารจดัการอยา่งคุม้ค่าหรือทาํให้เกิดประโยชน์สูงสุด (6/64/1-122/49) 8.6.-) เนื0อหาที�
พราหมณ์อาลมัพายน์นั0นไดกู้ย้มืทรัพยจ์ากผูอื้�นมาดาํเนินการกิจการใชจ่้ายในชีวติประจาํวนัไวม้ากมาย  ดว้ยความ
เป็นคนพาลครั0 นกูย้ืมทรัพยม์าแลว้ก็มิไดบ้ริหารจดัการให้ก่อเกิดประโยชน์ขึ0นมาแต่ประการใด ต่อมาถูกเจา้หนี0
ทั0งหลายตามทวงไม่อาจจะใชห้นี0 ที�ตนกูย้ืมมาได ้จึงไดห้นีเขา้ไปในป่าเพื�อไม่ให้เหล่าเจา้หนี0 จบัตนได ้(6/64/1-
122/60) 1.6.V) เนื0อหาที�พราหมณ์เนสาทะผูเ้ป็นคนพาลสันดานหยาบไดพ้าพราหมณ์อาลมัพายน์ไปจบัตวัพระ
ภูริทตันาคราชเพื�อแลกกบัแกว้มณีแมถู้กโสมทตัคดัคา้นก็ไม่ยอมรับฟัง ครั0 นพราหมณ์อาลมัพายน์ไดม้อบแกว้มณี
ใหก็้ไม่อาจที�จะรักษาไวไ้ด ้ทาํแกว้มณีนั0นพลดัตกลงแผ่นดินจมลงไปในนาคพิภพ จึงตอ้งประสบกบัความเสื�อม
ลาภทั0ง V ประการ คือ เสื�อมจากแกว้มณี เสื�อมจากมิตรภาพกบัพระภูริทัต และเสื�อมจากบุตร แสดงให้เห็นถึง
อุทาหรณ์ของการบริหารจดัการงบประมาณที�ปราศจากศีลธรรมก็ยอ่มจะประสบกบัความเสื�อม (6/64/1-122/72)    

8.=) เนื0อหาของจนัทกุมารชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการงบประมาณปรากฏอยู่ - เนื0อหาไดแ้ก่ 
8.=.8) เนื0อหาที�พระเจา้เอกราชผูอ้นัธพาลครั0นถูกกณัฑหาลพราหมณ์นั0นกราบทูลความเทจ็ถึงวธีิการที�จะเสด็จไปสู่
สวรรค์โดยให้จบัคนและสัตวท์ั0งหลายมีพระจนัทกุมารเป็นตน้ไปฆ่าเพื�อบูชายญั ก็ไม่ใชส้ติปัญญาพิจารณาตาม
ความเป็นจริง แมถู้กคนทั0งหลายมีพระชนกและพระชนนีเป็นตน้ตรัสชี0แนะออ้นวอนก็ไม่ยอมรับฟังยงัคงทรงขืน
ตรัสสั�งให้กระทาํการณ์ดงักล่าว จนเป็นเหตุให้ตอ้งถูกถอดถอดออกจากตาํแหน่งพระราชาแลว้ขบัไล่ไปอยู่กบั
เหล่าคนจณัฑาล แสดงใหเ้ห็นถึงอุทาหรณ์ของการบริหารจดัการงบประมาณที�ปราศจากศีลธรรม ยดึเอาประโยชน์
ส่วนตนมากกวา่ส่วนรวม ก็ยอ่มจะประสบกบัความเสื�อม (=/64/123-204/20) 8.7.2) เนื0อหาที�พระจนัทกุมารนั0น
ทรงเป็นผูมี้ศีลธรรมครั0 นไดรั้บราชาภิเษกก็ทรงครองราชยโ์ดยธรรม ทรงวางแผนดาํเนินการบริหารทรัพยากร
ต่างๆ โดยมุ่งความสุขของส่วนรวมเป็นที�ตั0ง ทรงรับฟังความคิดเห็นของผูอื้�น ทั0งยงัทรงกระทาํหนา้ที�ของบุตรที�
พึงกระทาํต่อบิดาโดยไดพ้ระราชทานเครื�องอุปโภคและบริโภคเสบียงอาหารตลอดถึงค่าใชจ่้ายแก่พระบิดาอยา่ง
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ไม่บกพร่อง แสดงใหเ้ห็นถึงอุทาหรณ์ของการบริหารจดัการงบประมาณที�ประกอบดว้ยศีลธรรม ยึดเอาประโยชน์
ผูอื้�นมากกวา่ส่วนตน ก็ยอ่มจะประสบกบัความเจริญรุ่งเรืองเป็นลาํดบั (=/64/123-204/20) 

8._) เนื0อหาของมหานารทกสัสปชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการงบประมาณปรากฏอยู ่ -  เนื0อหา
ไดแ้ก่ 8._.8) เนื0อหาที�พระเจา้องัคติราชผูท้รงดาํรงอยู่ในสัมมาทิฏฐิทั0งก่อนและหลงัจากที�พระองค์ทรงเขา้พระ
หฤทยัผิดไปยดึถือมิจฉาทิฏฐิทรงบริจาคราชทรัพยใ์หเ้ป็นประโยชน์แก่ประชาชน เป็นตน้วา่ ช่วยเหลือประชาชนผู ้
ยากไร้อนัเป็นสวสัดิการสังคมในดา้นปัจจยั Y บาํรุงสมณพราหมณ์หรือส่งเสริมผูที้�เป็นคนดีมีศีลธรรม อุดหนุน
ทุนทรัพยแ์ก่ผูมุ่้งมั�นขวนขวายการงานเพื�อประกอบการงานอาชีพ ทั0งยงัทรงเป็นผูม้องการณ์ไกลสร้างสมกุศลบุญ
บารมีไวใ้นภายหนา้สละทรัพยภ์ายนอกเพื�อให้เกิดทรัพยภ์ายในอีกดว้ย ซึ� งเป็นส่วนหนึ�งในทสพิธราชธรรม ครั0 น
ถึงวนัที� 8Y คํ�าก่อนวนัอุโบสถก็จะพระราชทานทรัพยใ์หแ้ก่พระนางรุจาราชธิดาเพื�อใหท้าํการบริจาคทาน ฝ่ายพระ
นางรุจาราชธิดาก็จะทรงรักษาศีลอุโบสถในวนัที� 8Z คํ�าพร้อมกบัทรงให้ทานแก่คนกาํพร้าคนเดินทางไกลยาจก
และวณิพกเป็นอนัมาก (_/64/205-295/25) 1.8.2) เนื0อหาที�พระพรหมนารทกสัสปะไดแ้สดงธรรมแก่พระเจา้องัคติ
ราชดว้ยเหตุและผล ซึ�งในเนื0อหาของธรรมนั0นไดก้ล่าวถึงการบริหารจดัการงบประมาณเป็นตน้วา่ ผูใ้ดเป็นผูไ้ม่มี
ศีลธรรมประพฤติ ทุจจริตเกียจคร้านไม่ทาํการงาน ไม่ควรจะนาํเอาทรัพยสิ์นไปเกี�ยวขอ้งกบัผูน้ั0 น แต่ในทาง
ตรงกนัขา้มผูใ้ดที�ขยนัหมั�นเพียรมีศีลธรรมรู้ความประสงค ์ผูน้ั0นยอ่มเป็นผูที้�ควรจะคบหาสมาคมร่วมลงทุนหรือ
ใหกู้ย้มืได ้(_/64/205-295/52)   

8.9) เนื0อหาของวิธุรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการงบประมาณปรากฏอยู ่Y เนื0อหาไดแ้ก่ 8.9.8) 
เนื0อหาที�เหล่ากุฏุมพีทั0 งสี�นั0นครั0 นฟังพระดาบสทั0 งสี� ที�ตนทาํการอุปถมัภ์เล่าถึงสมบติัที�ตนประสบมาก็มีความ
ตอ้งการจะไดส้มบติันั0นๆ จึงไดบ้าํเพญ็บุญมีทานเป็นตน้ในที�สุดครั0นสิ0นอาย ุคนหนึ�งก็บงัเกิดเป็นทา้วสกักเทวราช  
คนหนึ�งพร้อมดว้ยบุตรและภรรยาเกิดเป็นพญานาคในนาคพิภพ  คนหนึ�งเกิดเป็นพญาครุฑในฉิมพลีรุกขพิมาน  
คนหนึ� งเกิดในครรภ์ของพระอัครมเหสีของพระเจ้าธนัญชัย แสดงให้เห็นถึงความฉลาดในการบริหาร
การงบประมาณของกฏุุมพีทั0งสี� ซึ�งเป็นการบริหารจดัการงบประมาณที�ดีมีประสิทธิภาพ โดยสละของที�ต ํ�าเพื�อได้
ของที�สูง สละของที�เลก็เพื�อใหไ้ดข้องที�ใหญ่ สละของที�นอ้ยเพื�อใหไ้ดข้องที�มาก สละของที�หยาบเพื�อให้ไดข้องที�
ละเอียด สละทรัพยภ์ายนอกเพื�อใหเ้กิดทรัพยภ์ายใน (9/64/296-483/13) 8.9.-) เนื0อหาที�พระเจา้โกรัพยราชทรงเป็น
ผูม้วัเมาในการพนันเล่นสกาซึ� งเป็นอบายมุข ทั0งยงัทรงเป็นผูล้ะโมบโลภมากครั0 นถูกปุณณกยกัษ์นาํเอาแกว้มณี
และมา้มโนมยัสินธพมาลวงล่อ ก็ทรงเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนไดน้าํเอาทรัพยสิ์นสิ�งของที�มีอยู่ทั0งหมดเวน้ตวั
พระองค ์พระมเหสี และเศวตฉัตร ไปใชเ้ป็นเครื�องพนัน ซึ� งจดัเป็นการบริหารการงบประมาณที�ทุจจริต มุ่งแต่
ประโยชน์ส่วนตนจนละเลยประโยชน์ส่วนรวม (9/64/296-483/50) 1.9.V) เนื0อหาที�พระวิธุรบณัฑิตไดแ้สดง
ราชวสดีธรรม คือ จริยาวตัรของขา้ราชการ ในขอ้วา่ ขา้ราชการพึงไปตรวจตราดูลานขา้วสาลี ปศุสัตวแ์ละนา
เสมอๆ ควรตวงขา้วเปลือกใหรู้้ประมาณแลว้ใหเ้ก็บไวใ้นฉาง ควรนบับริวารชนในเรือนแลว้ใหหุ้งตม้พอประมาณ 
ไม่ควรตั0งบุตรธิดา พี�นอ้ง หรือวงศ์ญาติผูไ้ม่มีศีลธรรมให้เป็นใหญ่ เพราะคนเหล่านั0นเป็นคนพาลไม่จดัวา่เป็นพี�
นอ้ง คนเหล่านั0นเป็นเหมือนคนที�ตายไปแลว้ แต่หากเขาเหล่านั0นเดือดร้อนมาหาถึงสาํนกัก็ควรใหผ้า้นุ่งผา้ห่มและ
อาหาร ควรตั0งพวกทาสหรือกรรมกรผูมี้ศีลธรรมขยนัหมั�นเพียรให้เป็นใหญ่ (9/64/296-483/87) 1.9.Y) เนื0อหาที�
พระวิธุรบณัฑิตแสดงธรรมแก่มหาชน นบัตั0งตน้แต่พระเจา้โกรัพยราชไป บาํเพญ็บุญมีทานเป็นตน้ และรักษา
อุโบสถกรรม ครั0นเสียชีวติแลว้ก็ไปบงัเกิดในเทวโลก แมม้หาชนนบัตั0งตน้แต่พระเจา้โกรัพยราชไปนั0นก็ดาํรงใน
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โอวาทของพระวิธุรบณัฑิตพากนัรักษาศีลบาํเพญ็บุญมีทานเป็นตน้ครั0 นสิ0นอายแุลว้ได ้ ก็พากนัไปบงัเกิดในเท
วโลกเช่นกนั แสดงถึงความเป็นผูม้องการณ์ไกลสร้างสมกุศลบุญบารมีไวใ้นภายหนา้สละทรัพยภ์ายนอกเพื�อให้
เกิดทรัพยภ์ายใน (9/64/296-483/145)  

8.85) เนื0อหาของมหาเวสสันดรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการงบประมาณปรากฏอยู ่8-  เนื0อหา
ไดแ้ก่ 8.85.8) เนื0อหาที�พระราชธิดาทั0งสองของพระเจา้พนัธุมราชทรงร่วมกนัถวายการอุปถมัภ์พระพุทธเจา้ใน
อดีต โดยพระธิดาองค์ใหญ่ไดบู้ชาพระพุทธเจา้ด้วยจุณแก่นจนัทน์แลว้ทาํการปรารถนาเป็นพุทธมารดา ส่วน
พระธิดาองคเ์ล็กไดบู้ชาพระพุทธเจา้ดว้ยสุวรรณมาลาแลว้ทาํการปรารถนาพระอรหัตต ์ ต่อมาทั0งสองพระองค์ก็
ทรงบรรลุความปรารถนาตามที�ทรงประสงคไ์ว ้ แสดงให้เห็นถึงความฉลาดในการบริหารการงบประมาณของ
พระราชธิดาทั0งสอง ซึ� งเป็นการบริหารจดัการงบประมาณที�ดีมีประสิทธิภาพ โดยสละของที�ต ํ�าเพื�อไดข้องที�สูง 
สละของที�เลก็เพื�อใหไ้ดข้องที�ใหญ่ สละของที�นอ้ยเพื�อให้ไดข้องที�มาก สละของที�หยาบเพื�อให้ไดข้องที�ละเอียด 
สละทรัพยภ์ายนอกเพื�อให้เกิดทรัพยภ์ายใน(10/64/484-814/3) 8.10.2) เนื0อหาที�นางผุสดีเทพกญัญาไดข้อพรจาก
ทา้วสักกะเทวราชเพื�อวางแผนเตรียมการสิ�งต่างๆไวใ้ห้แก่ตนผูจ้ะบงัเกิดในโลกมนุษยแ์ละเหตุการณ์ก็เป็นไป
ตามนั0นทุกประการ ซึ� งมีพรที�เกี�ยวกบัการงบประมาณคือ การที�พระนางขอให้อยูใ่นพระราชนิเวศน์ของพระเจา้
กรุงสีพีซึ� งเป็นเมืองที�มั�งคั�งเจริญรุ่งเรืองเป็นศูนยก์ลางการปกครองชมพูทวีปทั0งสิ0น สภาพเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ 
(10/64/484-814/17) 1.10.3) เนื0อหาที�พระเจา้สญชยัครั0นไดท้รงสดบัความประสงคที์�จะบริจาคทานของพระนางผุ
สดีซึ� งเกิดจากอานุภาพของพระเวสสันดรแลว้ก็ตรัสสั�งให้ดาํเนินการสร้างโรงทานและทรงบริจาคราชทรัพยใ์ห้
เป็นประโยชน์แก่ประชาชน เป็นตน้วา่ ช่วยเหลือประชาชนผูย้ากไร้อนัเป็นสวสัดิการสังคมในดา้นปัจจยั Y บาํรุง
สมณพราหมณ์หรือส่งเสริมผู ้ที� เป็นคนดีมีศีลธรรม อุดหนุนทุนทรัพย์แก่ผู ้มุ่งมั�นขวนขวายการงานเพื�อ
ประกอบการงานอาชีพ ทั0งยงัทรงเป็นผูม้องการณ์ไกลสร้างสมกุศลบุญบารมีไวใ้นภายหน้าสละทรัพยภ์ายนอก
เพื�อใหเ้กิดทรัพยภ์ายในอีกดว้ย ซึ�งเป็นส่วนหนึ�งในทสพิธราชธรรม และนบัตั0งแต่เวลาที�พระเวสสนัดรถือปฏิสนธิ
ในพระครรภข์องพระนางผสุดี ภาษีอากรของพระเจา้สญชยัก็เก็บไดเ้พิ�มขึ0นเหลือประมาณ  เหล่าพระราชาในชมพู
ทวปีทั0งสิ0นต่างก็พากนัส่งเครื�องบรรณาการมาเป็นจาํนวนมาก(10/64/484-814/24) 1.10.4) เนื0อหาที�พระเวสสันดร
ทรงเป็นผูมี้อธัยาศยัใฝ่ในทาน ทรงดาํริที�จะใชท้รัพยากรต่างๆ ที�มีอยูแ่มก้ระทั�งชีวิตร่างกายของพระองคใ์นการที�
จะทาํคุณประโยชน์ใหเ้กิดแก่ส่วนรวม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ซึ� งโดยความเป็นจริงแลว้พระองคก็์ทรง
ปฏิบติัดงันั0นกล่าวคือไดท้รงสละตั0งแต่คนสัตวแ์ละสิ�งของแมจ้นกระทั�งพระโอรส พระธิดา และพระมเหสี แก่ผู ้
มาขอรับทาน (10/64/484-814/36) 8.10.5) เนื0อหาที�พระเวสสนัดรครั0นไดท้รงครองราชยต์่อจากพระเจา้สญชยัก็ได้
ดาํเนินการบริจาคราชทรัพยใ์ห้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนสืบต่อไป เป็นตน้วา่ ช่วยเหลือประชาชนผูย้ากไร้อนั
เป็นสวสัดิการสงัคมในดา้นปัจจยั Y บาํรุงสมณพราหมณ์หรือส่งเสริมผูที้�เป็นคนดีมีศีลธรรม อุดหนุนทุนทรัพยแ์ก่
ผูมุ่้งมั�นขวนขวายการงานเพื�อประกอบการงานอาชีพ ทั0งยงัทรงเป็นผูม้องการณ์ไกลสร้างสมกุศลบุญบารมีไวใ้น
ภายหน้าสละทรัพยภ์ายนอกเพื�อให้เกิดทรัพยภ์ายในอีกด้วย ซึ� งเป็นส่วนหนึ� งในทสพิธราชธรรม (10/64/484-
814/36) 8.85.6) เนื0อหาที�นครกาลิงครัฐเกิดฝนแลง้ทาํใหเ้กิดทุพภิกขภยัโจรภยัต่างๆ ชาวนครกาลิงครัฐจึงไดพ้ากนั
ไปร้องเรียนพระราชาใหท้รงหาวธีิการที�จะทาํใหฝ้นตก  พระราชาแห่งกาลิงครัฐก็ทรงดาํเนินการดว้ยวิธีการต่างๆ 
แต่ก็ไม่สําเร็จ ครั0 นประชุมปรึกษาหารือกบัชาวนครกาลิงครัฐแลว้จึงไดแ้ต่งตั0งคณะทูตส่งไปขอชา้งปัจจยนาคที�
กรุงสีพีเพื�อนาํมายงันครกาลิงครัฐเพราะเป็นสตัวม์งคลหากไปสถานที�ใดฝนก็จะตกในสถานที�นั0นให้มีความอุดม
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สมบูรณ์ แสดงใหเ้ห็นวา่กรุงสีพีนั0นมีความเจริญมั�งคั�งรุ่งเรืองดว้ยทรัพยสิ์นงบประมาณต่างๆ ส่วนนครกาลิงครัฐ
ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจไม่มีงบประมาณในการดาํเนินการบริหารกิจการบา้นเมืองต่างๆ ได้ จึงตอ้ง
วางแผนดาํเนินการใชง้บประมาณขาดดุลใหเ้หมาะสมกบัสภาพปัญหาโดยทาํการขอความช่วยเหลือหรือกูย้ืมจาก
กรุงสีพีมากระตุน้เศรษฐกิจให้มีการผลิตสินคา้และบริการเกิดการจา้งงานเพิ�มขึ0น (10/64/484-814/51) 8.10.7) 
เนื0อหาที�พระเวสสนัดรครั0นถูกขบัไล่ใหไ้ปประทบัอยูที่�เขาวงกตก็ไดต้รัสเรียกพระนางมทัรีมาแลว้ทรงให้โอวาท
เกี�ยวกบัการบริหารจดัการทรัพยส์มบติัที�มีอยูแ่ก่พระนางมทัรี เพื�อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นที�พึ�งไดจ้ริงในภาย
หนา้ มีการสนบัสนุนส่งเสริมผูที้�เป็นคนดีมีศีลธรรม เป็นตน้  (10/64/484-814/66) 1.10.8) เนื0อหาที�พระเวสสันดร 
และพระนางมทัรีพร้อมทั0งพระโอรสและพระธิดาทั0งสองนั0นไดร่้วมกนัดาํเนินการนาํเอาทรัพยากรต่างๆ ที�มีอยู่
เช่น บรรณศาลา ตน้ไมห้รือผลาผลต่างๆ เป็นตน้มาใชป้ระโยชน์ในการดาํรงชีพของพะองคเ์องไดอ้ยา่งผาสุกโดย
ไม่ขาดแคลน นอกจากนี0ยงัไดใ้หเ้หล่าสรรพสตัวท์ั0งหลายที�อาศยัอยูภ่ายในป่าเป็นเพื�อนเพราะมีเมตตาจิตต่อกนัอีก
ดว้ย (10/64/484-814/102) -.10.9) เนื0อหาที�พราหมณ์ชูชกไดเ้ที�ยวขอทานจนไดท้รัพยม์าจาํนวนหนึ�งแลว้นาํไป
ฝากไวก้บัสกุลพราหมณ์ที�ไม่เหมาะสม มีปัญหาดา้นทรัพยสิ์นเงินทอง ไม่อาจจะรักษาและใชคื้นให้ได ้จึงตอ้ง
สูญเสียทรัพยที์�อุตส่าห์เที�ยวหามาเป็นระยะเวลานาน (10/64/484-814/103) 8.10.10) เนื0อหาที�พระเวสสันดรครั0 น
ถูกทา้วสกักเทวราชใหข้อพรถึง _ ประการ เมื�อจะทรงขอพรก็ไม่ทรงขอเพื�อประโยชน์ส่วนตนฝ่ายเดียว ทรงไดข้อ
พรที� เ ป็นคุณทั0 งแก่ตัวเองและผู ้อื�นโดยอยู่บนพื0นฐานแห่งธรรม ซึ� งในพรที�ทรงขอนั0 นก็เ กี� ยวข้องกับ
การงบประมาณดว้ย เช่น ขอ้ที�  6 วา่ เมื�อหม่อมฉันบริจาคทาน ทรัพยส์มบติัพึงไม่หมดสิ0นไป บริจาคแลว้ไม่พึง
เดือดร้อนภายหลงั  เมื�อกาํลงับริจาคพึงทาํจิตใหผ้อ่งใส เป็นตน้(10/64/484-814/168) 8.10.11) เนื0อหาที�พราหมณ์ชู
ชกไดรั้บพระราชทานทรัพยส์มบติัจากพระเจา้สญชยัเป็นจาํนวนมาก แต่ประมาทในการใชส้อย ไม่รู้จกัประมาณ
ในการบริโภคใชส้อยทรัพย ์จึงตอ้งถึงแก่ความตายก่อนวยัอนัควรทิ0งทรัพยส์มบัติไวไ้ร้ผูสื้บทอด (10/64/484-
814/182) 8.10.12) เนื0อหาที�พระเวสสนัดรทรงแบ่งสรรบนัส่วนทรัพยส์มบติัต่างๆ โดยสุจริตชอบธรรม โดยให้นาํ
ทรัพยส์มบติัเฉพาะที�ตกลงมานอกเขตบา้นเรือนประชาชนเท่านั0นมาเขา้พระคลงัหลวง ส่วนทรัพยส์มบติัที�ตกลง
ในเขตบา้นเรือนประชาชนก็ทรงพระราชทานให้แก่ผูเ้ป็นเจา้ของ มิไดต้ระหนี�เก็บไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว (10/64/484-
814/201)  

2) ความสอดคล้องกันระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการงบประมาณ
และองค์ความรู้บริหารเกี�ยวกบัการงบประมาณ มดีงันี  

มีเนื0อหาหมายรวมถึงแผนงานของฝ่ายบริหารที�แสดงการใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์การใน
ลกัษณะที�เป็นตวัเลข ทั0งที�เป็นจาํนวนเงินและไม่ใช่จาํนวนเงิน เพื�อเป็นแนวทางในการดาํเนินงานของหน่วยงาน
ต่างๆ ในองคก์ารไปสู่เป้าหมายที�วางไว ้ซึ�งการจดัทาํงบประมาณนั0นจะกาํหนดขึ0นตามแผนงานในรอบระยะเวลา
หนึ� งๆ อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.5.6) (5/63/303-568/131) สมด้วยความหมายของการงบประมาณตามทัศนะของ
นกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น โคห์เลอร์ (Kohler) ที�ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ หมายถึง แผนการคลงัที�จะมาใชใ้นการ
ควบคุมการปฏิบติังาน และจะตอ้งมีการประมาณตน้ทุนอนาคต เป็นระบบเพื�อตอ้งการให้การใชก้าํลงัคน วสัดุ 
อุปกรณ์และทรัพยากรอื�นๆ ใหเ้กิดอรรถประโยชน์  

ประกอบดว้ยหลกัการของการงบประมาณต่างๆ กล่าวคือ หลกัคาดการณ์ไกล อาทิเช่น เนื0อหาที� 
8.10.4) (10/64/484-814/36) หลกัประชาธิปไตย ์อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.7.2) (=/64/123-204/20) หลกัดุลยภาพ เช่น 



 

 

1237 
 

เนื0อหาที� 8.85.6) (10/64/484-814/51) หลกัสารัตถประโยชน ์อาทิเช่น เนื0อหาที� 1.5.6) (5/63/303-568/131) หลกั
ยุติธรรม อาทิเช่น เนื0 อหาที� 8.10.12) (10/64/484-814/201) และ หลกัสมรรถภาพ อาทิเช่น เนื0 อหาที� 8.9.8) 
(9/64/296-483/13) สมดว้ยทศันะของนักวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น ป๋วย อึ0งภากรณ์ ที�ไดก้ล่าวถึงหลกัการสําคญั
ของงบประมาณไว ้6 ประการ ดงักล่าวแลว้ 

ประกอบดว้ยโครงสร้างของงบประมาณทั0ง - ลกัษณะ ไดแ้ก่ ดา้นรายได ้อาทิเช่น เนื0อหาที�8.10.3) 
(10/64/484-814/24) และดา้นรายจ่าย อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.Z) (2/63/75-154/47) สมด้วยทศันะของนักวิชาการ
ทั0งหลาย อาทิเช่น เสริมศกัดิ�  วิศาลาภรณ์ และจรินทร์ เทศวานิช ที�ไดก้ล่าวไวว้่า ลกัษณะโครงสร้างของ
งบประมาณนั0นประกอบดว้ย - รายการ คือ 8) ดา้นรายได ้ และ -) ดา้นรายจ่าย ดงักล่าวแลว้ 

มีการใชห้ลกัดุลยภาพงบประมาณในหลายลกัษณะ ไดแ้ก่ งบประมาณสมดุล ตวัอยา่งคือ  กรุงสีพี
นั0นมีความมั�งคั�งเจริญรุ่งเรือง เป็นศูนยก์ลางการปกครอง สภาพเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ พระเจา้สญชยัในตาํแหน่ง
พระเจา้จกัรรพรรดิมีพระราชา 858 พระองค์ในประเทศที�เหลือเป็นบริวารจึงไดใ้ชง้บประมาณสมดุล อาทิเช่น 
เนื0อหาที� 1.10.2) (10/64/484-814/17) งบประมาณเกินดุล ตวัอยา่งคือ พระเจา้เอกราชทรงหลงผิดไดใ้ห้ทาํการจบั
คนและสตัวท์ั0งหลายผูไ้ม่ปรารถนามาฆ่าทาํการบูชายญัเพื�อการเสด็จไปสวรรค ์ ซึ� งเปรียบไดก้บัการบีบบงัคบัเอา
เงินหรือผลประโยชน์จากประชาชนมาไวเ้ป็นของรัฐให้มากทั0งที�ประชาชนไม่ปรารถนา มีการเก็บภาษีหรือค่า
อากรอื�นๆ เป็นตน้  อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.=.8) (=/64/123-204/20) และ งบประมาณขาดดุล ตวัอยา่งคือ นครกาลิงรัฐ
ที�ประสบปัญหาเศรษฐกิจขา้วยากหมากแพง ประชาชนไม่มีกาํลงัผลิตกาํลงัซื0อจึงไดส่้งทูตไปทูลขอชา้งกบัพระ
เวสสันดรมาเพื�อหวงัวา่จะทาํให้ฝนตกตามฤดูกาลและประชาชนไดผ้ลผลิตจากการทาํงานแลว้ทาํให้เศรษฐกิจดี
ขึ0น ซึ�งเปรียบไดก้บัการขอความช่วยเหลือหรือกูย้มืเงินมากระตุน้เศรษฐกิจ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.85.6) (10/64/484-
814/51) สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น ณรงค ์สัจพนัธโรจน์ ที�ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัดุลยภาพ
งบประมาณไวว้า่ การจดัหาและการใชจ่้ายเงินงบประมาณของรัฐบาลนั0น รัฐบาลสามารถดาํเนินการไดใ้นลกัษณะ
ที�แตกต่างกนัได ้V ลกัษณะไดแ้ก่ 8) งบประมาณสมดุล -) งบประมาณเกินดุล และ V) งบประมาณขาดดุล ดงักล่าว
แลว้ 

ประกอบดว้ยกระบวนการงบประมาณที�สาํคญัต่างๆ ซึ� งกล่าวโดยสรุปได ้V ขั0นตอน คือ   การ
จดัเตรียมงบประมาณ  การขออนุมติังบประมาณ  และ การบริหารงบประมาณ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.5.7) (5/63/303-
568/138) จากตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นถึงพราหมณ์เกวฏัซึ�งเป็นปุโรหิตของพระเจา้จุลนีพรหมทตัอยูฐ่านะผูข้ออนุมติั
และบริหารงบประมาณไดทู้ลเสนอแผนยึดเอาชมพูทวีปแก่พระเจา้จุลนีพรหมทตัซึ� งอยู่ในฐานะจดัเตรียมและ
อนุมติังบประมาณ สมดว้ยทศันะของนักวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น ณรงค์ สัจพนัโรจน์ ที�ไดก้ล่าวไวว้่า วงจร
งบประมาณที�เป็นกระบวนการดาํเนินงานในเรื�องงบประมาณนี0  อาจจาํแนกออกเป็น V ขั0นตอน ไดแ้ก่ 8) การ
จดัเตรียมงบประมาณ -) การอนุมติังบประมาณ และ V) การบริหารงบประมาณ และบลุคเฮด (Burkhead) ที�ได้
กล่าวไวว้า่ กระบวนการงบประมาณจะหมุนเวียนคลา้ยคลึงกนั (budget cycle) ซึ� งประกอบดว้ย Y ขั0นตอน ไดแ้ก่ 
1) การเตรียมงบประมาณและการเสนอขออนุมติั 2) การพิจารณาให้ความเห็นของฝ่ายนิติบญัชี 3) การดาํเนินงาน
ในการใชจ่้าย  และ 4) การตรวจสอบ ดงักล่าวแลว้  

I) ความแตกต่างกนัระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการงบประมาณและ

องค์ความรู้บริหารเกี�ยวกบัการงบประมาณ มดีงันี  
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เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการงบประมาณนั0นกล่าวโดยสรุปแลว้สามารถ
จาํแนกได ้- ประเภท คือ 8) งบประมาณ/ทรัพยภ์ายนอก หมายถึง ทรัพยากรที�มีค่าที�เป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน ทั0ง
จบัตอ้งไดแ้ละจบัตอังไม่ได ้เช่น คน สัตว ์หรือสิ�งของต่างๆ รวมถึงสิ�งที�แปรรูปมาจากสิ�งดงักล่าวเช่น แรงงาน
หรือบทเพลง เป็นตน้ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.5.10) (5/63/303-568/188)  -) งบประมาณ/ทรัพยภ์ายใน หมายถึง ความ
มีศีลธรรมต่างๆ ท่านจดัเป็นหัวขอ้ธรรมหนึ�งเรียกว่า อริยทรัพย ์มีอยูด่ว้ยกนั = ประการ ไดแ้ก่ ศรัทธา ความเชื�อ
แบบมีเหตุผล ศีล การรักษากายและวายใหเ้รียบร้อย หิริ ความละอายแก่ใจ โอตตปัปะ ความเกรงกลวัต่อความชั�ว 
พาหุสจัจะ ความเป็นผูเ้ล่าเรียนศึกษามามาก จาคะ ความเสียสละ และปัญญา ความรู้รอบ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.Z) 
(1/63/1-74/104) และในบรรดาทั0 ง - ประเภทนี0  เนื0 อหาของมหานิบาตชาดกหรือพระพุทธศาสนานั0 นจะให้
ความสาํคญักบังบประมาณ/ทรัพยภ์ายในมากกวา่ เพราะเป็นทรัพยที์�ประเสริฐอยูภ่ายในใจ ไม่มีใครขโมยแยง่ชิง
ได ้ไม่สูญหายไปดว้ยภยนัตรายต่างๆ ทาํใหเ้ป็นผูม้ ั�งคั�งไม่ยากจน มีจาํนวนที�ไม่จาํกดั มีมากเหลือคณาสาํหรับทุกๆ 
คนโดยไม่จาํเป็นที�จะตอ้งแยง่ชิงกนั ครั0นทุกคนมีทรัพยป์ระเภทนี0ยิ�งมากเท่าไรสงัคมก็ยอ่มสงบเริ�มเยน็เป็นสุขมาก
เท่านั0 น และที�สําคัญนั0 นเป็นเหตุให้ได้ทรัพย์ภายนอกอีกด้วย  ต่างจากองค์ความรู้การบริหารเกี� ยวกับ
การงบประมาณที�จะมุ่งเนน้ในทรัพยภ์ายนอกเพราะเป็นปัจจยัในการบริหารอยา่งหนึ�ง อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-.Z) 
(2/63/75-154/47) ทั0งนี0แมเ้นื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการงบประมาณนั0นจะให้ความสาํคญั
หรือมุ่งเนน้ที�ทรัพยภ์ายใน แต่เมื�อพิจารณาแลว้จะเห็นไดว้า่ ทรัพยภ์ายในและทรัพยภ์ายนอกทั0งสองนั0นต่างก็มี
ความสมัพนัธ์กนัอยูบ่า้ง กล่าวคือ  ทรัพยภ์ายในนั0นเป็นเหตุหรือวา่เป็นทุนในการสร้างทรัพยภ์ายนอกดงักล่าวแลว้ 
ซึ� งหากว่าบุคคล กลุ่มหรือองค์การที�ประกอบทรัพยภ์ายในทั0ง = ประการแลว้เมื�อไปดาํเนินการเพื�อให้ไดท้รัพย์
ภายนอกก็ยอ่มจะไดโ้ดยง่าย และครั0นบุคคล กลุ่มหรือองคก์ารไดท้รัพยภ์ายนอกแลว้ก็สามารถที�จะนาํไปใชใ้หเ้กิด
คุณงามความดีต่อตนเองและผูอื้�นไดเ้ช่นกนั ซึ� งขึ0นอยูก่บัวา่บุคคล กลุ่มหรือองคก์รนั0นๆ จะมีคุณงามความดีหรือ
ศีลธรรมมากหรือนอ้ยเพียงไร 

เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการงบประมาณนั0นมุ่งเนน้ให้มีการให้หรือการ
บริจาคมากกวา่การกูห้นี0 ยืมสินตามองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัการงบประมาณ เพราะองคค์วามรู้การบริหาร
เกี�ยวกบัการงบประมาณนั0นมกัจะมุ่งเนน้ทรัพยากรการบริหารในดา้นทรัพยภ์ายนอก มุ่งที�จะทาํกาํไรให้ไดม้ากๆ 
สรรหากอบโกยผลประโยชน์ให้แก่ตวัเองหรือองคก์ารของตวัเอง มองไปในลกัษณะที�ผูแ้ข็งแรงจึงจะอยูร่อด ผู ้
อ่อนแอก็ใหเ้ป็นไปตามยถากรรม  ดว้ยเหตุที�วา่ การกูห้รือการให้ยืมนั0นยงัคงเป็นการก่อความทุกขห์รือเพิ�มกิเลส
ให้แก่ผูกู้ห้รือผูถู้กกู ้กล่าวคือ ผูกู้น้ั0นก็มีความเดือดร้อนหากไม่สามารถนาํมาใชห้นี0 ได ้ซํ0 ายงัเกิดความคบัแคน้ใจ
ตอ้งดิ0นรนสู้ชีวิตเพื�ออยู่รอดเพราะไม่มีใครช่วยเหลือ ปลูกฝังหรือถูกบังคบัให้เป็นคนเห็นแก่ตวัเพิ�มมากขึ0น
ตามลาํดบั   ฝ่ายเจา้หนี0 ก็มีเกิดความโลภหวงัจะไดก้าํไรดอกเบี0ยครั0นไม่ไดรั้บตามที�คาดหวงัก็จะอาจเลยเถิดให้ล่วง
ละเมิดศีลมีการฆ่าหรือเบียดเบียนผูอื้�นเป็นตน้ อาทิเช่น พราหมณ์ชูชกในมหาเวสสันดรชาดกที�ไดเ้บียดเบียนลูก
สาวผูอื้�นมาเป็นภริยาเพราะไม่ไดรั้บเงินคืน จนกลายเป็นคนเห็นแก่ตวัเห็นแก่ไดเ้พราะไม่อยากถูกเอาเปรียบหรือ
เสียรู้คน หรือแมผู้กู้ก็้อาจทาํผิดศีล มีการฆ่าตวัตายหรือหนีหนี0  เป็นตน้ อาทิเช่น พราหมณ์อาลมัพรายน์ในวิธุร
ชาดกที�ไม่อาจใชห้นีไดจึ้งหลบหนีเขา้ไปในป่า ต่างจากการให้หรือการบริจาคนั0นเป็นการทาํความสุขให้เกิดแก่
ผูรั้บและผูใ้ห ้กล่าวคือ ผูรั้บนั0นครั0นไดรั้บแลว้ก็ไม่ตอ้งมีความกงัวลใจวา่จะถูกทวงคืนทั0งยงัเกิดความรักต่อผูใ้ห้มี
ความสมานผูกพนัธ์กันเป็นมิตรไมตรีที�ดีงามคอยช่วยเหลือเกื0อกูลกันในยามเดือนร้อน ย่อมจะเป็นคนดีคอย
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ช่วยเหลือหรือแบ่งปันแก่ผูอื้�นเพราะถูกผูอื้�นช่วยเหลือหรือแบ่งปันให้มาแลว้  ส่วนผูใ้ห้ก็มีความปีติเอิบอิ�มใจ
สามารถขจดัความเห็นแก่ตวัเห็นแก่ไดข้องตนลงไป ใชท้รัพยส์มบติัที�มีอยูอ่ยา่งเป็นประโยชน์ไม่ใหห้มกัหมมไวอ้
ยา่งไร้แก่นสารเป็นอาหารของมดและปลวกหรือปล่อยทิ0งไวใ้ห้ลูกหลานหรือบริวารคอยเยื0อแยง่ประหัตประหาร
กนั ย่อมจะเป็นผูท้าํสังคมให้เป็นสังคมแห่งความผาสุกร่มเยน็ และถา้หากเป็นผูใ้ห้ระดบัรัฐแลว้ก็ยิ�งมีกาํลงัมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึ0นตามลาํดบั ตวัอยา่งเช่น พระเจา้เนมิราช ในเนมิราชชาดก ที�ทรงเป็นผูน้าํ
ในดา้นศีลธรรมให้ทั0งทรัพยภ์ายในและทรัพยภ์ายนอกแก่ประชาชนชาวกรุงมิถิลาให้มีความเป็นอยูอ่ย่างร่มเยน็
เป็นสุข หรือ พระเวสสันดรในเวสสันดรชาดก ที�ทรงประสงค์จะให้หรือบริจาคทุกๆ อย่างแมก้ระทั�งอวยัวะ
ร่างกายหรือพระชนมข์องพระองคแ์ก่ผูอื้�น ทั0งพระนครสีพีของพระองคก็์ยิ�งมั�งคั�งเจริญรุ่งเรืองเป็นลาํดบั เพราะวา่
ผูน้าํหรือผูบ้ริหารไดท้าํตวัเป็นแบบอยา่งเป็นแนวทางเดียวกนัลงมาจนถึงระดบัผูต้าม 

เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการงบประมาณนั0นมุ่งเน้นในด้านการบริหาร
การงบประมาณดว้ยศีลธรรม ซึ�งสามารถสรุปได ้V ช่วงตอน กล่าวคือ 8) การจดัหาหรือการแสวงหา ซึ� งเป็นภาษา
ธรรมวา่ สุปริเยสะนา คือการแสวงหาดว้ยวธีิการที�สุจริตไม่ทาํผิดศีลธรรมกฎหมายหรือกฏระเบียบต่างๆ แสดงหา
มาดว้ยความรู้ความสามารถถูกระเบียบขั0นตอน เวน้จากการจดัหาหรือแสวงหาโดยมิชอบ ซึ� งเป็นภาษาธรรมว่า 
อะเนสะนา -) การนําไปใช้  คือ นําไปใช้ให้ตรงตามวตัถุประสงค์ที�จัดหาหรือแสวงหามา  ใช้ในสิ� งที� เป็น
ประโยชน์ไม่ก่อใหเ้กิดโทษติตตามมา ไม่เบียดบงัอาํพรางทุจจริตไปใชเ้พื�อประโยชน์ส่วนตวั V) การตรวจสอบผล
ที�ไดรั้บ สามารถที�จะตรวจสอบถึงผลของการใชง้บประมาณได ้มีเอกสารหลกัฐานที�ชดัเจนโปร่งใสไม่คลุมเคลือ 
สมเหตุสมผลระหวา่งงบประมาณกบัผลการดาํเนินงาน อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.5.4) (5/63/303-568/86) 

อีกประการหนึ�ง เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการงบประมาณนั0นประกอบดว้ย
หลกัธรรมเกี�ยวกบัการงบประมาณหลายประการ พอสรุปแสดงเป็นตวัอยา่งไดด้งันี0 คือ 8) สันโดษ V ไดแ้ก่ ยถา
ลาภสนัโดษ  ยนิดีตามที�ได ้ยถาพลสนัโดษ ยนิดีตามกาํลงั และยถาสารุปปสันโดษ ยินดีตามสมควร -) ประโยชน์ 
V ไดแ้ก่ ประโยชน์ตน ประโยชน์ผูอื้�น และประโยชน์ทั0 งสองฝ่าย หรือ ประโยชน์ปัจจุบนั ประโยชน์เบื0องหน้า 
และประโยชน์สูงสุด  V) การแบ่งโภคะเป็น Y ส่วน ไดแ้ก่ 8 ส่วน ใชจ่้ายเลี0ยงตน พ่อแม่ ญาติพี�นอ้ง เลี0ยงคนที�ควร
บาํรุง และทาํประโยชน์  - ส่วน ใชล้งทุนประกอบการงาน จ่ายภาษี  และ 8 ส่วน เก็บไวใ้ชใ้นคราวจาํเป็น Y) ราช
สังคหวตัถุ Y ไดแ้ก่ สัสสเมธะ ความฉลาดในการบาํรุงพืชพนัธ์ุธัญญาหารส่งเสริมการเกษตร ปุริสเมธะ ความ
ฉลาดในการบาํรุงขา้ราชการ รู้จกัส่งเสริมคนดีมีความสามารถ สัมมาปาสะ  ความรู้จกัผูกผสานรวมใจประชาชน
ดว้ยการส่งเสริมอาชีพ  และวาจาเปยยะ ความมีวาจาอนัดูดดื�มนํ0 าใจ Z) กามโภคีสุข Y ไดแ้ก่ อตัถิสุข สุขเกิดจาก
ความทีทรัพย ์ โภคสุข สุขเกิดจากการใชจ่้ายทรัพย ์ อนณสุข สุขเกิดจากความไม่เป็นหนี0  และอนวชัชสุข สุขเกิด
จากความประพฤติไม่มีโทษ 6) ทิฏฐธมัมิกตัถะประโยชน์ Y ไดแ้ก่ อุฏฐานสมัปทา ถึงพร้อมดว้ยความหมั�น อารักข
สัมปทา ถึงพร้อมดว้ยการรักษาโภคทรัพย ์ กลัยาณมิตตตา คบคนดี ไม่คบคบชั�ว  และ สมชีวิตา เลี0 ยงชีวิตตาม
สมควรแก่กาํลงัทรัพยที์�หาได ้ =) สมบติัอนัเนื�องมาจากปุพพกตปุญญตา 4 ไดแ้ก่  ชาติสมบติั ถึงพร้อมดว้ยชาติ
ตระกูลสามารถชกัชวนผูอื้�นให้นบัถือเขา้ร่วมดว้ย อิสริยสมบติั ถึงพร้อมดว้ยความเป็นใหญ่สามารถทาํกิจที�ตอ้ง
อาศยัเดชานุภาพใหส้าํเร็จได ้ โภคสมบติั ถึงพร้อมดว้ยโภคสมบติัสามารถทาํกิจที�ตอ้งอาศยัทุนทรัพยใ์ห้สาํเร็จได ้
และญาณสมบติั ถึงพร้อมดว้ยสติปัญญาสามารถทาํกิจที�ต่างๆให้สาํเร็จไดด้ว้ยดีดว้ยสติปัญญา _) กุลจิรัฏฐิติธรรม 
Y  ไดแ้ก่ นฏัฐคเวสนา ของหายของหมดก็รู้จกัหามาไว ้ ชิณณปฏิสงัขรณา ของเก่าของชาํรุด ก็รู้จกับูรณะซ่อมแซม 
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ปริมิตปานโภชนา รู้จกัประมาณในการกินการใช ้และอธิปัจจสีลวนัตสถาปนา ตั0งผูที้�มีศีลธรรมใหเ้ป็นแม่เรือนพอ่
เรือน  9) ตงัขณิกปัจจเวกขณะ Y กล่าวคือ การพิจารณาถึงจุดมุ่งหมายที�แทจ้ริงของการบริโภคใชส้อยสิ�งต่างๆ โดย
ไม่ใหเ้ป็นไปเพื�อสนองกิเลสตณัหา ไดแ้ก่  เครื�องนุ่งห่ม โดยนยัวา่ เรายอ่มพิจารณาโดยแยบคาย  แลว้จึงนุ่งห่มจีวร  
เพียงเพื�อบาํบัดความหนาว  เพื�อบาํบัดความร้อน เพื�อบาํบดัสัมผสัอนัเกิดจากเหลือบ  ยุง ลม แดด และ
สตัวเ์ลื0อยคลานทั0งหลาย และเพียงเพื�อปกปิดอวยัวะอนัใหเ้กิดความละอาย  อาหาร โดยนยัวา่ เรายอ่มพิจารณาโดย
แยบคาย แลว้ฉันบิณฑบาต ไม่ใช่เป็นไปเพื�อความเพลิดเพลินสนุกสนานไม่ใช่เป็นไปเพื�อความเมามนัเกิดกาํลงั
พลงัทางกาย ไม่ใช่เป็นไปเพื�อประดบัไม่ใช่เป็นไปเพื�อตกแต่ง; แต่ใหเ้ป็นไปเพียงเพื�อความตั0งอยูไ่ดแ้ห่งกายนี0  เพื�อ
ความเป็นไปไดข้องอตัภาพ เพื�อความสิ0นไปแห่งความลาํบากทางกาย เพื�ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย ์
ดว้ยการทาํอยา่งนี0  เรายอ่มระงบัเสียไดซึ้� งทุกขเวทนาเก่าคือความหิว และไม่ทาํทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ0น อนึ� ง
ความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอตัภาพนี0ดว้ย  ความเป็นผูห้าโทษมิไดด้ว้ย และความเป็นอยูโ่ดยผาสุกดว้ย จกัมีแก่
เรา ดงันี0    ที�อยูอ่าศยั โดยนยัเป็นตน้วา่ เรายอ่มพิจารณาโดยแยบคายแลว้ใชส้อยเสนาสนะ เพียงเพื�อบาํบดัความ
หนาว เพื�อบาํบดัความร้อน เพื�อบาํบดัสัมผสัอนัเกิดจากเหลือบ ยงุ ลม แดด และสัตว ์เลื0อยคลานทั0งหลาย  เพียง
เพื�อบรรเทาอนัตรายอนัจะพึงมีจากดินฟ้าอากาศ และเพื�อความเป็นผูย้ินดีอยูไ่ด ้ในที�หลีกเร้นสาํหรับภาวนา และ 
เภสชัเยยีวยาโรค โดยนยัวา่  เรายอ่มพิจารณาโดยแยบคาย แลว้บริโภคคิลานเภสัชบริขารอนัเกื0อกูลแก่คนไข ้เพียง
เพื�อบาํบดัทุกขเวทนาอนับงัเกิดขึ0นแลว้ มีอาพาธต่างๆ เป็นมูล เพื�อความเป็นผูไ้ม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอยา่งยิ�ง ดงันี0  
85) พลวฒันธรรม Z ไดแ้ก่ กายพละ กาํลงัพระกาย สุขภาพพลานามยัที�ดี  โภคพละ กาํลงัโภคสมบติั ขวนขวาย
บาํรุงกสิกรรม พาณิชยกรรม โครักขกรรม เป็นตน้ใหเ้ศรษฐกิจรุ่งเรืองเพียงพอแก่ขา้ราชการบริวารและประชาชน
ทั�วไป  อมจัจพละ  กาํลงัอาํมาตย ์มีขา้ราชการใหญ่นอ้ยผูมี้ความจงรักภกัดีสามารถ รวมถึงราชพาหนะทั0งหลาย 
เช่นพระเจา้จนัฑปัชโชติเป็นตนั อภิชจัจพละ กาํลงัพระชาติอนัเป็นที�นิยมเคารพของมหาชน  และปัญญาพละ 
กาํลงัปัญญามีพระปรีชาสามารถในทางโลกและทางธรรม ประกอบราชนโยบายต่างๆใหส้าํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  88)
โภคอาทิยะ Z ไดแ้ก่  เลี0ยงตวั มารดาบิดา บุตรภรรยา และคนในปกครองทั0งหลายใหเ้ป็นสุข บาํรุงมิตรสหายและผู ้
ร่วมกิจการงานใหเ้ป็นสุข  ใชป้้องกนัภยนัตราย  ทาํพลี  Z อยา่ง ประกอบดว้ยสงเคราะห์ญาติ  ตอ้นรับแขก  ทาํบุญ
อุทิศให้ผูล่้วงลบั  บาํรุงราชการดว้ยการเสียภาษีอากรเป็นตน้ สักการะบาํรุงหรือทาํบุญอุทิศสิ�งที�เคารพบูชาตาม
ความเชื�อถือ และอุปถมัภบ์าํรุงสมณพราหมณ์ผูป้ระพฤติดีปฏิบติัชอบ 8-) เบญจศีล ไดแ้ก่ งดเวน้จากการทาํชีวิต
สัตวใ์ห้ตกล่วงไป งดเวน้จากการถือเอาของที�เจา้ของมิไดใ้ห้งดเวน้จากการประพฤติผิดในกาม งดเวน้จากการ
กล่าวเท็จ และงดเวน้จากการดื�มสุราและเมรัย อนัเป็นที�ตั0งแห่งความประมาท 13) เบญจธรรม ไดแ้ก่  เมตตากรุณา 
ความรักความสงสาร สัมมาอาชีวะ การหาเลี0 ยงชีพที�สุจริต  กามสังวร ความสํารวมในกามารมณ์ หรือสทาร
สนัโดษ ความพอเพียงในคู่ครองของตน  สจัจะ ความสตัย ์และ  สติสมัปชญัญะ ความระลึกรู้และรู้ตวัทั�วพร้อมอยู่
เสมอ ไม่ประมาทพลั0งเผลอ 8Y) สาราณียธรรม 6 ไดแ้ก่ ประกอบดว้ยเมตตาทางกาย ประกอบดว้ยเมตตาทางวาจา 
ประกอบดว้ยเมตตาทางใจ การรู้จกัแบ่งสิ�งของใหก้นัและกนัตามโอกาสอนัควร การประพฤติที�สุจริตดีงาม รักษา
ระเบียบวินยัของส่วนรวม และการเคารพรับฟังความคิดเห็นกนั มีความเห็นชอบร่วมกนั 15) อบายมุข คือ เหตุ
แห่งความฉิบหาย 6  ไดแ้ก่  ดื�มนํ0 าเมา  เที�ยวกลางคืน เที�ยวดูการละเล่น  เล่นการพนนั  คบคนชั�วเป็นมิตร และเกียจ
คร้านทาํการงาน 86) อริยทรัพย ์7 ไดแ้ก่ ศรัทธา ความเชื�อแบบมีเหตุผล  ศีล การรักษากายและกายใหเ้รียบร้อย หิริ 
ความละอายแก่ใจ โอตตปัปะ ความเกรงกลวัต่อความชั�ว พาหุสัจจะ ความเป็นผูเ้ล่าเรียนศึกษามามาก จาคะ ความ
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เสียสละ และปัญญา ความรู้รอบ 17) มรรค _ ไดแ้ก่ สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ สัมมาสังกปัปะ ดาํริชอบหรือกาํหนด
ชอบ สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากมัมนัตะ กระทาํชอบ สัมมาอาชีวะ หาเลี0 ยงชีพชอบ สัมมาวายามะ พยายาม
ชอบ  สมัมาสติ ระลึกชอบ และ สมัมาสมาธิ ตั0งจิตมั�นชอบ 8_) ทศพิธราชธรรม 85 ไดแ้ก่  ทาน  ศีล  บริจาค ความ
ซื�อตรง ความอ่อนโยน ความเพียร ความไม่โกรธ ความไม่เบียดเบียน ความอดทน ความเที�ยงธรรม 89) บารมี 85 
ไดแ้ก่  ทานบารมี  ศีลบารมี เนกขมัมะบารมี  ปัญญาบารมี  วิริยะบารมี  ขนัติบารมี  สัจจะบารมี  อธิษฐานบารมี  
เมตตาบารมี  และอุเบกขาบารมี  -5) ราชวสดีธรรม Y9  อาทิเช่น ไร่นาและปศุสัตว ์ขา้วในยุง้ฉาง ควรตรวจตราดู
อยูเ่ป็นประจาํ ตลอดจนการใชจ่้ายในครอบครัวก็พึงรู้จกักาํหนดประมาณ 

l.H การควบคุม  
')  เนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัการควบคุม  
8.8) เนื0อหาของเตมิยชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการควบคุมปรากฏอยู่ 9 เนื0อหาได้แก่ 8.8.8) 

เนื0อหาที�ชาวกรุงพาราณสีนับตั0งตน้แต่อมาตยร์าชบัณฑิตลงมาพากนัพิจารณาตรวจสอบดูผลงานการบริหาร
กิจการบ้านเมืองของพระเจ้ากาสิกราชก็พบว่าทรงครองราชย์โดยธรรมเวน้แต่ย ังไม่มีรัชทายาทที�จะมา
สืบราชสมบติั ซึ� งจะเป็นเหตุให้ราชสมบติัขาดสูญจึงไดร้วมตวักนัไปทูลร้องเรียนให้ทาํการปรารถนาพระโอรส
โดยเร็ว (1/63/1-74/V) 8.8.-) เนื0อหาที�พราหมณ์ผูรู้้ลกัษณะไดท้าํการตรวจสอบดูลกัษณะทางดา้นร่างกายของเตมิย
กุมารแลว้ทาํการกราบทูลพระเจา้กาสิกราชตามหลกัวิชาของตนเองว่า พระเตมิยกุมารเป็นผูมี้บุคลิกลกัษณะที�
สมบูรณ์ไดม้าตรฐานถูกตอ้งตามตาํราทุกประการสามารถจะครองราชสมบติัในมหาทวีปทั0งสี�  มีทวีปนอ้ย -,000 
เป็นบริวาร อนัตรายอะไร ๆ จะไม่ปรากฏแก่พระเตมิยกมุารเลย   จึงทาํใหพ้ระเจา้กาสิกราชและเหล่าขา้ราชบริพาร
ต่างพากนัยนิดี (1/63/1-74/23) 8.8.V) เนื0อหาที�พระเจา้กาสิกราชครั0นทรงทราบถึงการที�พระเตมิยกมุารทรงมีอาการ
คลา้ยกบัคนพิการทั0งที�มีพระวรกายที�สมบูรณ์แขง็แรงจึงไดป้รึกษากนักบัเหล่าขา้ราชบริพารทาํการตรวจสอบโดย
การทดลองดว้ยวิธีการต่างๆ มีให้อดนมเป็นตน้ เพื�อให้ทราบชดัว่าเป็นผูพิ้การหรือปกติ มีคุณสมบติัที�จะดาํรง
ตาํแหน่งพระราชาตามมาตรฐานคนปกติทั�วไปหรือไม่ (1/63/1-74/V6) 8.8.Y) เนื0อหาที�พระเจา้กาสิกราช ครั0 นพระ
เตมิยกมุารไม่เป็นไปตามคาํทาํนายของคณะพราหมณ์ผูท้าํนายลกัษณะที�ไดก้ราบทูลในตอนที�ประสูติ จึงไดเ้รียก
ตวัคณะพราหมณ์เหล่านั0นมาตรัสถาม  ฝ่ายคณะพราหมณ์เหล่านั0นครั0 นถูกพระเจา้กาสิกราชทรงตรวจสอบถึงผล
การทาํนายของพวกตนก็เกรงต่อพระอาญาจึงไดก้ราบเท็จทูลให้ทรงทราบถึงการที�พระเตมิยกุมารเป็นกาฬกรรณี 
(1/63/1-74/Y8) 8.8.Z) เนื0อหาที�พระเตมิยกุมารถูกพระเจา้กาสิการาชตรัสสั�งให้นายสุนันทสารถีนาํไปปลงพระ
ชนมที์�ป่าชา้ผีดิบครั0นนายสุนนัทสารถีไดน้าํพระองคไ์ปถึงป่าชา้ผีดิบแลว้และกาํลงัขุดหลุมสาํหรับฝังพระองคอ์ยู่
นั0น พระองคก็์ไดท้าํการตรวจสอบและประเมินผลถึงกาํลงัของพระองคใ์นการที�จะเอาพระชนมชี์พรอดจากการทาํ
ร้ายของนายสุนนัทสารถี ครั0 นไดพิ้จารณาเห็นวา่พระองคน์ั0นแมไ้ม่ไดป้ระพฤติตนเป็นปกติอยา่งเช่นผูอื้�นแต่ก็มี
กาํลงัมหาศาลสามารถยกราชรถที�ประทบันั�งมานั0นขึ0นไดอ้ยา่งง่ายดาย อาจที�จะสูก้บันายสุนนัทสารถีได ้ จึงเขา้ไป
สนทนาแสดงธรรมแก่นายสุนนัทสารถี (8/6V/8-=Y/ZY) 8.8.6) เนื0อหาที�พระเตมิยกุมารนั0นไดต้รัสแสดงธรรมแก่
นายสุนนัทสารถี โดยนยัเป็นตน้วา่ ความหวงัผลของเหล่าบุคคลที�ไม่รีบร้อนจนเกินไป ยอ่มจะสาํเร็จแน่นอน อนั
แสดงถึงการควบคุมการดาํเนินการในดา้นเวลาเพื�อความเหมาะสมของการปฏิบติังานนั0นๆ  (1/63/1-74/69) 8.8.=) 
เนื0อหาที�พระเตมิยกมุารครั0นไดท้รงสดบัและทอดพระเนตรเห็นการลงทณัฑข์องพระราชบิดา ก็ทรงสะดุง้กลวัและ
ไดพิ้จารณาตรวจสอบดูประวติัของตนเองจนทราบว่า พระองค์นั0นก็ทรงเคยเป็นพระราชาในเมืองนี0 และไดท้าํ
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อกศุลกรรมเช่นนี0 จึงทาํใหไ้ปเกิดในนรกอยูถึ่ง _5,555 ปี  ครั0 นทราบแลว้ก็ไม่ทรงประสงคท์าํอกุศลธรรมดงักล่าว
อีก จึงไดท้าํอุบายแสดงอาการเป็นคนพิการเป็นเหตุใหพ้ระบิดาตรัสใหน้าํไปประหารชีวติ การที�พระเตมิยกมุารได้
ทรงทราบพระประวติัตามความเป็นจริงนั0นนาํมาซึ�งการควบคุมไม่ให้พระเตมิยกุมารนั0นกระทาํอกุศลธรรมซํ0 าอีก 
ถือเป็นการควบคุมจากภายใน (1/63/1-74/=Z) 8.8._) เนื0อหาที�พระเตมิยราชฤๅษีไดทู้ลถามพระราชบิดาถึงการ
ควบคุมตรวจสอบปัจจยัการบริหารต่างๆไดแ้ก่ สุขภาพพลานามยัส่วนพระองคแ์ละพระญาติ พฤติกรรมการรักษา
ศีลธรรมของพระราชา ราชบริวารพาหนะอนัปัจจยัการรบและการคมนาคมขนส่ง การปกครองในส่วนกลางและ
ทอ้งถิ�นให้สงบสุขโดยธรรม การเงินการคลงั ระบบเศรษฐกิจ เพื�อไม่ให้พระราชาทรงประมาทขาดการเอาใจใส่ 
ซึ�งสิ�งเหล่านี0อาจถือเป็นกาํลงัของกษตัริย ์ (1/63/1-74/_=) 8.8.9) เนื0อหาที�พระเตมิยราชฤๅษีไดต้รวจดูวารจิตของ
เหล่าบริษทัผูบ้วชตาม ครั0 นทราบวา่ ผูใ้ดยงัไม่บรรลุธรรมกาํลงัตรึกถึงกามวิตก พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตก ก็
ไดป้ระทบันั�งอยูบ่นอากาศสั�งสอนธรรมเกี�ยวกบัสิ�งนั0นๆ จนทาํให้บริษทัผูบ้วชตามไดบ้รรลุธรรมดว้ยกนัทุกคน 
(1/63/1-74/9=)    

8.-) เนื0อหาของมหาชนกชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการควบคุมปรากฏอยู ่= เนื0อหาไดแ้ก่ 8.-.8) 
เนื0อหาที�นางเทพธิดามณีเมขลานั0นเป็นผูท้าํหนา้ที�ตรวจสอบดูแลรักษาสัตวท์ั0งหลายผูมี้ศีลธรรมมีการบาํรุงเลี0ยง
บิดามารดาเป็นตน้ที�ไม่สมควรจะตายในมหาสมุทร หากสัตวเ์หล่านั0นเกิดประสบเคราะห์กรรมในมหาสมุทรก็
ดาํเนินการแกไ้ขใหพ้น้จากอนัตราย ต่อมาพระมหาชนกทรงประสบภยักล่าวคือเรืออบัปางลงท่ามกลางมหาสมุทร
ตอ้งว่ายนํ0 าอยู่ด้วยกาํลังแขนทั0 งสองจนย่างเข้าวนัที�  = เพราะนางเทพธิดามณีเมขลาไม่ได้ทาํการตรวจดูสัตว์
ทั0งหลายดว้ยเหตุบางอยา่ง  ในวนัที� = นางเทพธิดามณีเมขลาไดท้าํการตรวจดูสัตวท์ั0 งหลายก็เห็นพระมหาชนก
กาํลงัวา่ยนํ0 าอยูอ่ยา่งไม่ยอ่ทอ้และใคร่จะทดสอบถึงความเพียรอนัแน่วแน่ของพระมหาชนกจึงไดเ้หาะเขา้ไปใกล้
กล่าวชวนให้เลิกลม้ความตั0งใจที�จะว่ายขา้มมหาสมุทร ครั0 นพระมหาชนกไม่ยอมละทิ0งความเพียรนั0นแต่กลบั
แสดงธรรมใหฟั้งจึงเกิดความเลื�อมใสและไดช่้วยพาไปส่งยงักรุงมิถิลา (2/63/75-154/-9) 8.-.-) เนื0อหาที�พระนาง
สีวลีราชธิดาไดท้าํการตรวจสอบผูที้�จะมาดาํรงตาํแหน่งพระราชาพระองคต่์อไปนบัตั0งแต่เสนาบดีจนกระทั�งถึง
พระมหาชนก เพื�อประสงค์จะทรงทราบถึงปัญญาและความสามารถในการที�จะทรงสิริเศวตฉัตรได้หรือไม่ 
(2/63/75-154/V_) 8.-.V) เนื0อหาที�ปุโรหิตไดต้รวจดูลกัษณะทางดา้นร่างกายของพระมหาชนก ก็สามารถรับรู้ได้
ตามหลกัวชิาของตนเองวา่ พระมหาชนกเป็นผูมี้บุคลิกลกัษณะที�สมบูรณ์ไดม้าตรฐานถูกตอ้งตามตาํราทุกประการ
สามารถจะครองราชยส์มบติัในมหาทวีปทั0งสี�ได ้จึงไดใ้ห้ประโคมดนตรีขึ0นอยา่งสนั�นเสียงเพื�อทดสอบพระมหา
ชนกอีกครั0 ง ฝ่ายพระมหาชนกไม่ทรงสะดุง้กลวัหรือหนีไปแต่ทรงแสดงความองอาจมีบุคลิกภาพที�น่าเลื�อมใสต่อ
คนเหล่านั0น จึงทรงไดรั้บพระราชาภิเษก ณ สวนมะม่วงนั0นนั�นเอง (2/63/75-154/42) 8.-.Y) เนื0อหาที�พระมหาชนก
ไดต้รัสใหน้ายอุทยานบาลไดต้กแต่งประดบัพระราชอุทยานไวใ้หส้วยงามเพราะหากวา่งเวน้จากราชกิจแลว้จะได้
เสด็จไปผกัผอ่นเที�ยวชม ต่อมาครั0 นนายอุทยานบาลนั0นไดด้าํเนินการเสร็จแลว้ก็ไดทู้ลแจง้ให้ทรงทราบ ฝ่ายพระ
มหาชนกจึงไดเ้สด็จไปยงัอุทยานซึ� งเป็นการควบคุมตรวจสอบงานของนายอุทยานไปพร้อมกนัดว้ย (2/63/75-
154/57) 8.-.Z)  เนื0อหาที�พระมหาชนกครั0นไดม้อบอาํนาจราชกิจแก่เหล่าอมาตยไ์ม่ออกวา่ราชการใดๆ ทรงปฏิบติั
สมณธรรมอยูแ่ต่บนปราสาท  ประชาชนชาวกรุงมิถิลาทั0งหลายก็ต่างพากนัโจทยข์านต่างๆ จนข่าวดงักล่าวไปถึง
พระสีวลีราชเทว ีซึ�งอาจจดัเป็นการควบคุมตรวจสอบในลกัษณะหนึ�งโดยผ่านจากระดบัล่างขึ0นไปสู่ระดบับนสุด 
ในลกัษณะการเรียกร้องหรือวิพากษ์วิจารณ์  (2/63/75-154/64) 8.-.6) เนื0อหาที�พระนางสีวลีและขา้ราชบริพาร
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ทั0งหลายไดว้างอุบายโดยสร้างสถานการณ์ขึ0นเป็นตน้วา่ โจรเขา้ปลน้พระนคร หรือไฟไหมพ้ระนคร แลว้กราบทูล
ใหพ้ระมหาชนกเสด็จกลบักรุงมิถิลา แต่พระมหาชนกไดต้รวจสอบพิจารณาดูตามหลกัการก็ทรงทราบไดว้า่ เป็น
อุบายที�พระนางสีวลีทรงคิดทาํขึ0น เพราะหากวา่พระองคน์ั0นยงัทรงพระชนมอ์ยู่ก็ไม่มีใครในชมพูทวีปคิดจะมา
กระทาํเหตุดงักล่าว ดงันั0นจึงมิไดเ้สด็จกลบั (2/63/75-154/77) 8.-.=) เนื0อหาที�บุรุษคนหนึ�งไดซื้0อเนื0อกอ้นใหญ่มา
จากร้านขายเนื0อในตลาดจึงนาํมาประกอบอาหารโดยการเสียบหลาวยา่งไวบ้นถ่านเพลิงครั0 นสุกแลว้ก็นาํมาวางไว้
บนแผ่นกระดานเพื�อให้เยน็ แต่บุรุษนั0นไม่ไดส้นใจที�จะเฝ้าเนื0อนั0นไดส่้งใจไปในที�อื�นจึงถูกสุนัขจรจดัที�หิวโซ
คาบแลว้วิ�งหนีไป  แสดงให้เห็นถึงการดาํเนินการควบคุมตรวจสอบดูแลที�ประมาทไม่ตามติดสถานการณ์ของ
บุรุษคนนั0นจึงทาํให้การงานที�ตนเองกระทาํอยูไ่ดรั้บความเสียหาย พลาดจากผลประโยชน์ที�ควรไดรั้บ (2/63/75-
154/94)  

8.V) เนื0อหาของสุวรรณสามชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการควบคุมปรากฏอยู ่Y เนื0อหาไดแ้ก่ 8.V.8) 
เนื0อหาที�ทา้วสกักเทวราชไดเ้สด็จมายงัอาศรมบทของพระทุกูลดาบสและพระปาริกาดาปสินีอยูบ่่อยครั0 ง ทั0งยงัได้
ทรงใชทิ้พยญาณตรวจสอบดูถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที�จะเกิดขึ0นกบัท่านทั0งสองในอนาคต ครั0 นทรงทราบว่าจะเกิด
อนัตรายแก่ท่านทั0 งสองจนทาํให้ตาบอดทั0 งสองขา้งจึงได้แจ้งให้ท่านทั0 งสองทราบเพื�อวางแผนแก้ไขต่อไป 
(3/63/155-213/8=) 8.V.-) เนื0อหาที�พระสุวรรณสามไดท้าํการสังเกตุหนทางที�บิดามารดาทั0งสองไดอ้อกไปหาผลา
ผลไมต้่างๆ แลว้จดจาํไว ้เพื�อเตรียมการณ์เอาไวห้ากตอ้งไปตามหาท่านทั0งสอง ครั0นต่อมาพระทุกูลดาบสและพระ
ปาริกาดาปสินีทั0งสองถูกพิษงูจนทาํให้ตาบอดไม่สามารถจะเดินกลบัมายงัอาศรมบทได ้พระสุวรรณสามตรวจดู
เวลาพิจารณาเห็นวา่ล่วงเลยเวลาตามปกติไปมาก จึงไดอ้อกไปตามหาท่านทั0งสองตามทนทางที�จดจาํไวน้ั0นจนพบ
ท่านทั0งสองแลว้พากลบัมายงัอาศรมบท (3/63/155-213/-=) 8.V.V) เนื0อหาที�พระเจา้ปิลยกัขราชครั0 นทรงกระทาํผิด
ยงิพระสุวรรณสามดว้ยศรอาบยาพิษจนถึงแก่วิสัญญีภาพ ก็ทรงสาํคญัวา่พระสุวรรณสามเสียชีวิตแลว้จึงทรงครํ� า
ครวญโทมนสัถึงสิ�งที�ไดท้รงกระทาํนั0น โดยนยัเป็นตน้วา่ พระองคไ์ดส้าํคญัผิดไปวา่ตนเองนั0นจะไม่แก่ไม่ตายยงั
มีพระชนมอ์ยู่อีกนานจึงไดป้ระมาททาํแต่อกุศลกรรม ครั0 นไดม้าประสบกบัพระสุวรรณสามผูย้งัหนุ่มนอ้ยที�ถูก
ตนเองฆ่าใหต้ายจึงไดรู้้วา่สตัวท์ั0งหลายมีสิทธิ� ที�จะตายไดทุ้กเมื�อ หากพระองคท์าํผิดอยูใ่นเมืองประชาชนทั0งหลาย
ก็จะพากนัติเตียน แต่พระองคท์าํผิดอยูใ่นป่าไร้ผูค้นพบเห็นจึงหาคนติเตียนมิไดมี้แต่ตนเองเท่านั0นที�ติเตียนตนเอง
ซึ�งเป็นทุกขโ์ดยแท ้แสดงใหเ้ห็นถึงการที�พระเจา้ปิลยกัขราชนั0นทรงกระทาํการควบคุมตรวจสอบพฤติกรรมของ
พระองคเ์องกบัศีลธรรมคาํสั�งสอนที�พระองคไ์ดเ้รียนรู้มา ซึ�งเป็นการควบคุมจากภายใน (3/63/155-213/56) 8.V.Y) 
เนื0อหาที�นางเทพธิดาพสุนธรีปกติจะทาํหนา้ที�ตรวจสอบดูแลรักษาพระสุวรรณสาม แต่ในวนัที�พระสุวรรณสามถูก
เจ้าปิลยกัขราชทาํร้ายนั0นนางเทพธิดาไม่ได้ทาํการตรวจสอบดูแลรักษาจึงเป็นเหตุให้พระสุวรรณสามได้รับ
อนัตราย  แสดงใหเ้ห็นถึงการดาํเนินการควบคุมตรวจสอบดูแลที�ประมาทไม่ตามติดสถานการณ์ของนางเทพธิดา
พสุนธรีนั0นจึงทาํใหก้ารงานที�ตนเองกระทาํอยูไ่ดรั้บความเสียหาย พลาดจากผลประโยชน์ที�ควรไดรั้บ (3/63/155-
213/57)  

8.Y) เนื0อหาของเนมิราชชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการควบคุมปรากฏอยู ่6  เนื0อหาไดแ้ก่ 8.Y.8) 
เนื0อหาที�พระเจา้มฆเทวราชตรัสไดใ้หน้ายภูษามาลาประจาํพระองคค์อยดูแลและตรวจสอบพระเกศาและพระมสัสุ
ของพระองค ์หากวา่พระเกศาหรือพระมสัสุหงอกเมื�อใดก็ใหร้ายงานใหท้ราบ ต่อมาครั0 นพระเกศาของพระเจา้มฆ
เทวราชหงอกนายภูษามาลาจึงได้รายงานให้ทรงทราบ พระเจ้ามฑเทวราชได้พิจารณาถึงความชราภาพของ
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พระองคจึ์งตดัสินพระหฤทยัสละราชสมบติัเสด็จออกผนวช (4/63/213-302/3) 8.Y.-) เนื0อหาที�พระพรหมผูที้�เป็น
พระเจา้มฆเทวราชในอดีตนั0นไดต้รวจดูความเป็นไปของวงศ์ตระกูลของตนวา่จกัเป็นไปดว้ยดีหรือไม่ ครั0 นได้
ทราบวา่วงศต์ระกลูของตนจกัขาดสูญจึงปรารถนาที�จะสืบต่อวงศต์ระกลูของตนไดท้าํการจุติจากพรหมโลกไปถือ
ปฏิสนธิในพระครรภข์องพระอคัรมเหสีของพระราชาในกรุงมิถิลา (4/63/213-302/12) 8.Y.V) เนื0อหาที�พราหมณ์
ผูรู้้ลกัษณะไดท้าํการตรวจดูลกัษณะทางดา้นร่างกายของพระกมุารแลว้กราบทูลแก่พระเจา้กรุงมิถิลาตามหลกัวิชา
ของตนเองว่า พระกุมารนี0 เป็นผูส้มบูรณ์ด้วยลกัษณะถูกตอ้งไดม้าตรฐานตามหลกัวิชา อุบัติมาเพื�อสืบต่อวงค์
ตระกลูของพระเจา้กรุงมิถิลา มีความสามารถที�จะดาํรงสืบต่อพระราชสมบติัต่อไป ฝ่ายพระเจา้กรุงมิถิลาครั0 นทรง
สดบัดงันั0นจึงไดพ้ระราชทานนามพระกุมารวา่ เนมิ (4/63/213-302/15) 1.Y.Y) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชนั0น ครั0 น
มาตลีเทพบุตรประพฤติชา้อยูจึ่งไดท้าํการตรวจสอบดูก็ทรงทราบวา่ มาตลีเทพบุตรกาํลงัพาพระเนมิราชเสด็จเยี�ยม
ชมนรกขมุต่างๆ อยู ่จึงไดส่้งเทพบุตรผูมี้ความวอ่งไวไปประสานงานให้เร่งมายงัสวรรคโ์ดยไว เพราะวา่นรกขุม
ต่างๆ มีสตัวน์รกมากมายเกินกวา่ที�พระเนมิราชผูมี้อายนุอ้ยจะเที�ยวชมไดห้มด (4/63/213-302/40) 8.Y.Z) เนื0อหาที�
ทา้วสกักเทวราชนั0นครั0นมาตลีเทพบุตรประพฤติชา้อยูจึ่งไดท้าํการตรวจสอบดูก็ทรงทราบวา่ มาตลีเทพบุตรกาํลงั
พาพระเนมิราชเสด็จเยี�ยมชมวมิานในสวรรคต์่างๆ จึงไดส่้งเทพบุตรผูมี้ความวอ่งไวอื�นอีกไปประสานงานให้เร่ง
มายงัเทวสภาโดยไว เพราะวา่วิมานต่างๆในสวรรคน์ั0นมีมากมายเกินกวา่ที�พระเนมิราชผูมี้อายนุอ้ยจะเที�ยวชมได้
หมด (4/63/213-302/44) 8.Y.6) เนื0อหาที�ชาวกรุงมิถิลาทั0งหลายไดส้อบถามถึงผลของการดาํเนินงาน กล่าวคือ การ
ไปเที�ยวชมนรกและสวรรคข์องพระเนมิราช  ฝ่ายพระเนมิราชไดชี้0แจงรายละเอียดต่างๆให้ชาวกรุงมิถิลาทั0งหลาย
ใหรั้บทราบทุกประการ (4/63/213-302/56) 

8.Z) เนื0อหาของมโหสถชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการควบคุมปรากฏอยู ่8V เนื0อหาไดแ้ก่ 8.Z.8) 
เนื0อหาที�พระมโหสถครั0 นไดจ้า้งนายช่างใหญ่มาทาํการก่อสร้างศาลาแลว้ก็ไดต้รวจดูวิธีการก่อสร้างของนายช่าง
ใหญ่ครั0 นพบว่า นายช่างใหญ่นั0นดาํเนินการดว้ยวิธีการที�ไม่ถูกตอ้งไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ จึงไดแ้นะนาํถึง
วิธีการที�มีประสิทธิภาพมากกวา่ (5/63/303-568/14) 8.Z.-) เนื0อหาที�พระมโหสถไดท้าํการแนะนาํกล่าวสอนโจร
ทั0งหลายมีโจรผูข้โมยโคเป็นตน้ใหก้ลบัตวักลบัใจเป็นคนดี เลิกการประกอบอาชีพที�ทุจริต โดยนาํเอาทุกขที์�ไดรั้บ
ในปัจจุบนักล่าวคือการถูกบริวารของพระมโหสถโบยตีเป็นตน้และทุกขที์�จะเกิดในอนาคตมากล่าวแสดง แลว้จึง
ศีล Z แก่โจรนั0น  จดัเป็นการควบคุมจากภายใน (5/63/303-568/28) 8.Z.V) เนื0อหาที�พระเจา้วิเทหราชครั0 นทราบวา่
พระมโหสถคือบณัฑิตคนที� Z ทรงตอ้งการจะตรวจสอบความรู้ความสามารถของพระมโหสถให้แน่ชดัก่อนที�จะ
ให้เขา้มารับราชการ จึงไดท้าํการทดสอบโดยการตั0งปัญหาแลว้ส่งไปให้พระมโหสถดาํเนินการแกไ้ข กล่าวคือ 
ปัญหาท่อนไม ้ศีระษะคน งู ไก่ แกว้มณี ให้โคตวัผูต้กลูก ขา้ว ชิงชา้ห้อยดว้ยเชือกทราย สระนํ0 า อุทยาน และลา 
ครั0 นพระมโหสถดําเนินการแก้ปัญหาเกินกว่ามาตรฐานที�วางไวก็้ทรงพอพระหฤทัยเป็นอย่างยิ�งจึงได้นํา
พระมโหสถมารับราชการ (5/63/303-568/41) 8.Z.Y) เนื0อหาที�พระเจา้วเิทหราชทรงประสงคจ์ะการตรวจสอบและ
ประเมินผลสติปัญญาความรู้ความสามารถของเหล่าบณัฑิตทั0ง Z จึงไดต้รัสถามปัญหาแพะกบัสุนขั พร้อมกบัคาด
โทษสําหรับผูที้�ไม่สามารถตอบไดไ้วด้้วย อนัเป็นการควบคุมดา้นคุณภาพ (5/63/303-568/76) 8.Z.Z) เนื0อหาที�
พระมโหสถนั0 นได้ทําการทดสอบนางอมราเทวี ในด้านสติปัญญา ความรู้ความสามารถ การบ้านการเรือน 
กิริยามารยาท ตลอดถึงศีลธรรมประจาํใจ ครั0 นไดต้รวจสอบประเมินผลในทุกๆ ดา้นแลว้พระมโหสถก็มีความ
พอใจไดรั้บมาเป็นภรรยาของตนเองในที�สุด (5/63/303-568/86) 8.5.6) เนื0อหาที�พระมโหสถบณัฑิตครั0 นไดรั้บ
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ตาํแหน่งอคัรมหาเสนาบดีแลว้ก็ไม่ประมาทไดท้าํการเปลี�ยนแปลงพฒันาการบริหารกรุงมิถิลาในดา้นต่างๆ เช่น 
การป้องกนัประเทศ อาวธุยทุโธปกรณ์  การคลงัประเทศ การชลประทาน การเกษตรกรรม การสืบราชการลบั เป็น
ตน้ เพื�อพฒันาประเทศและป้องกันปัญหาต่างๆ ที�จะเกิดขึ0น ซึ� งการดาํเนินการดังกล่าวนั0นพระมโหสถก็จะ
ดาํเนินการควบคุมตรวจสอบไปดว้ย อุทาหรณ์เช่น ครั0นราชบุรุษที�ตนส่งไปเป็นบุรุษสอดแนมส่งข่าวมารายงานถึง
ความเคลื�อนไหวทางการทหารของพระเจ้าสังขพลกะในกัมพลรัฐก็ได้ส่งนกแก้วไปตรวจสอบให้แน่ชดัอีกที 
(5/63/303-568/127) 8.Z.=) เนื0อหาที�พระเจา้จุลนีพรหมทตัครั0 นไดท้าํการยึดเอาเมืองต่างๆในชมพูทวีปจนเกือบ
หมดเหลือเพียงแค่กรุงมิถิลาเมืองเดียวก็ทรงดาํริจะยดึเอากรุงมิถิลา แต่พราหมณ์เกวฏันั0นไดพิ้จารณาตรวจดูบริวาร
ของพระเจา้จุลนีพรหมทตัรวมถึงตนเองก็รู้วา่ ไม่มีผูใ้ดที�มีสติปัญญาทดัเทียมกบัพระมโหสถได ้ขืนสู้ไปก็มีแต่
พ่ายแพ ้จึงไดก้ราบทูลยบัย ั0งพระเจา้จุลนีพรหมทตัจูงใจให้เสด็จกลบั ฝ่ายพระเจา้จุลนีพรหมทตัครั0 นพิจารณา
ตรวจสอบประเมินผลแลว้ก็เห็นวา่เป็นจริงดงัที�พราหมณ์เกวฏัทูล จึงไดย้กทพักลบันครอุตรปัญจาละ (5/63/303-
568/143) 8.Z._) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0 นทราบวา่พราหมณ์เกวฏัจะเขา้มาในกรุงมิถิลาจึงสั�งให้คนทั0งหลายไป
ประชุมกนัอยูส่องขา้งทางใหห้นาแน่น อนัเป็นการควบคุมกาํกบัดูแลการดาํเนินงานป้องกนักรุงมิถิลาของตนเอง 
เพื�อมิให้พราหมณ์เกวฏัไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารใดๆ (5/63/303-568/89Z) 8.Z.9) เนื0อหาที�พระมโหสถไดทู้ลขอให้
พระเจา้จุลนีพรหมทตัพระราชทานสถานที�สําหรับสร้างพระนครเพื�อเป็นที�ประทบัของพระเจา้วิเทหราชให้แก่
ตนเอง และทูลขอใหพ้ระเจา้จุลนีพรหมทตัไดต้รัสสั�งหา้มคนทั0งหลายไม่ให้ไปสู่สถานที�ก่อสร้าง พร้อมทั0งให้คน
ของตนเองเป็นผูเ้ฝ้าประตูพระราชวงั อนัเป็นการควบคุมกาํกบัดูแลการดาํเนินงานก่อสร้างพระนครและอุโมงคล์บั
ตนเอง เพื�อมิให้ฝ่ายขา้ศึกไดรั้บรู้ข่าวสารใดๆ พระเจา้จุลนีพรหมทตัครั0 นไม่ทรงรู้ทนัความคิดของพระมโหสถก็
ตรัสสั�งอนุญาตใหด้าํเนินการตามประสงค ์(5/63/303-568/-5=) 8.Z.85) เนื0อหาที�พระมโหสถครั0 นไดรั้บพระราชา
นุญาตใหไ้ปเตรียมการที�นครอุตรปัญจาละแลว้ก็ไดส้ั�งใหเ้ปิดเรือนจาํ Y  เรือนจาํแลว้นาํโจรทั0งหลายไปกบัตนเพื�อ
เป็นกรรมกรก่อสร้าง ให้พาเสนา 8_ เหล่าผูฉ้ลาดในศิลปะ พร้อมทั0งอุปกรณ์การก่อสร้างต่างๆ ไปดว้ย ไดส้ั�งให้
สร้างสถานที�ประทบัพร้อมทั0งเตรียมราชพาหนะสาํหรับพระเจา้วิเทหราชไวทุ้กๆ ระยะทางหนึ�งโยชน์ แบ่งนาย
ช่าง V55 คน ใหไ้ปร่วมกนัก่อเรือ 300 ลาํ และใหบ้รรทุกทพัพสมัภาระสาํหรับสร้างพระราชนิเวศน์แลว้ขนมาทาง
แม่นํ0 า ส่วนตนนั0นไดด้าํเนินการควบคุมคนที�เหลือประมาณ V,555 คน ทาํการก่อสร้างทั0งปวงในพระนคร กล่าวคือ
คูนํ0 า  คูเปือกตม  คูแห้ง  กาํแพงสูง 8_ ศอก  ป้อมประตูเมือง  ซุม้ประตูเมือง  พระราชนิเวศน์ โรงชา้ง สระ
โบกขรณี  มหาอุโมงคแ์ละชงัฆอุโมงค ์เป็นตน้ โดยใชเ้วลาราว Y เดือนจึงแลว้เสร็จ (5/63/303-568/210) 8.Z.88) 
เนื0อหาที�พระมโหสถไดท้าํการจดัเตรียมชา้งพาหนะขา้วนํ0 าเป็นตน้สาํหรับพระเจา้วิเทหราชและราชบริษทัไวทุ้กๆ 
ระยะทางหนึ�งโยชน์ ครั0 นชา้งมา้รถเหน็ดเหนื�อยแลว้ก็ให้เปลี�ยนสัตวพ์าหนะอื�นๆ โดยอุบายนี0 จึงสามารถส่งพระ
เจา้วเิทหราชและราชบริษทัจากนครอุตรปัญจาละใหเ้สด็จกลบัสู่กรุงมิถิลาที�มีระยะทางประมาณ 855 โยชน์ไดโ้ดย
ปลอดภยัเพียงชั�วเวลาขา้มคืน แสดงถึงการที�พระมโหสถไดท้าํการควบคุมดาํเนินการในดา้นเวลาเพื�อมิให้เหล่า
ขา้ศึกติดตามไดท้นั (5/63/303-568/231) 8.Z.8-) เนื0อหาที�พระมโหสถไดข้อความช่วยเหลือจากนางเภรีปริพาชิกา
เพื�อทาํการตรวจสอบและประเมินผลเกี�ยวกบัเจตคติของพระเจา้จุลนีพรหมทตัที�มีต่อผลงานการดาํเนินการของ
ตนเองและความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพของตนเอง โดยใหน้างเภรีปริพาชิกาไดท้าํอุบายทูลถามปัญหาผีเสื0อนํ0 ากบั
พระเจา้จุลนีพรหมทตั (5/63/303-568/259) 8.Z.8V) เนื0อหาที�พระราชาในมทัทรัฐครั0 นทรงทอดพระเนตรเห็นกิริยา
อาการพร้อมทั0งขตัติยมานะของพระจุลนีกุมารก็ทรงเกิดความสงสัยจึงทรงไดด้าํเนินการควบคุมตรวจสอบโดย
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ตรัสเรียกพ่อครัวหลวงมาสอบถาม พ่อครัวหลวงเกรงต่อพระอาญาจึงไดก้ราบทูลบอกเรื�องราวเกี�ยวกบัพระจุลนี
กุมารให้ทรงรับทราบโดยละเอียด พระราชาในมัททรัฐครั0 นทรงทราบแล้วก็ตัดสินพระหฤทัยพระราชทาน
พระธิดาใหท้รงอภิเษกกบัพระจุลนีกมุาร (5/63/303-568/266)  

8.6) เนื0อหาของภูริทัตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการควบคุมปรากฏอยู่ 6 เนื0อหาได้แก่ 8.6.8) 
เนื0อหาที�ท้าวธตรฐตอ้งการจะให้พระเจ้ากรุงพาราณสีมอบพระธิดาให้แก่ตนเองจึงได้ส่งหมู่นาคทั0 งหลายไป
เบียดเบียนชาวกรุงพาราณสีเพื�อบีบบงัคบัให้พระเจา้กรุงพาราณสีไดพ้ระราชทานพระธิดาให้ตามความตอ้งการ
ของตน เป็นเหตุใหพ้ระเจา้กรุงพาราณสีตอ้งจาํยอมมอบพระธิดาให้ เปรียบไดก้บัการควบคุมการดาํเนินการดว้ย
วธีิบงัคบัหรือลงโทษ โดยไม่ให้ความสาํคญักบัผูท้าํงานเพื�อให้บรรลุถึงเป้าหมายที�วางไว ้(6/64/1-122/24) 8.6.2) 
เนื0อหาที�พระภูริทตัครั0นนาํพราหมณ์เนสาทและนายโสมทตัผูเ้ป็นบุตรไปยงันาคพิภพแลว้ก็ไดม้อบทิพยสมบติัให้
พร้อมกบันาคกญัญาคนละ Y55 ตน  และทุกกึ�งเดือนก็จะเขา้ไปหาคนทั0งสองเพื�อสนทนาถามถึงความไม่มีโรคและ
สิ�งที�ตอ้งการเพิ�มเติม พร้อมกบักล่าวจูงใจให้ยินดีเสวยทิพยสมบติัต่อไปแลว้จึงกลบัยงันิเวศน์ของตน (6/64/1-
122/47) 8.6.V) เนื0อหาที�ครุฑไดหิ้0วนาคบินผา่นตน้ไทรใกลที้�จงกรมของพระดาบส นาคตวันั0นตอ้งการจะเอาชีวิต
รอดจึงไดพ้นัตวัไวก้บัตน้ไทรอยา่งแน่นเหนียว ฝ่ายครุฑไม่ทราบวา่เหตุนั0นก็บินไปตามปกติเต็มกาํลงัจึงทาํให้ตน้
ไทรนั0นถูกถอนขึ0นและติดไปดว้ย ภายหลงัแต่กินนาคเสร็จแลว้จึงไดรู้้วา่ตนเองไดน้าํตน้ไทรติดมาดว้ย ครั0 นรู้แลว้
ก็ได้ทาํการตรวจสอบประเมินผลดูว่า ตน้ไทรนั0 นอยู่ที�ไหน ครั0 นทราบว่า อยู่ใกลที้�จงกรมของพระดาบส ก็
ตรวจสอบต่อไปอีกว่า ผลกรรมจะมีแก่ใคร เมื�อไม่สามารถตดัสินไดจึ้งไดแ้ปลงเพศเป็นมาณพไปสอบถามผล
กรรมดงักล่าวพร้อมทั0งขอขมาโทษ (6/64/1-122/55) 1.6.Y) เนื0อหาที�พราหมณ์อาลมัพายน์ครั0 นจบัพระภูริทตัไป
แลว้ก็มิไดป้ฏิบติัต่อพระภูริทตัดว้ยความละมุนละม่อมโดยทาํการกกัขงัไวใ้นกระโปรงแคบๆ ทั0งยงัให้อาหารที�
พระภูริทตัไม่บริโภค ลวงให้ทาํการแสดงแก่มหาชนโดยบอกว่าหากไดท้รัพยม์ากแลว้จกัปล่อยแต่ครั0 นไดท้รัพย์
เป็นจาํนวนมากก็หาไดป้ล่อยไม่ ไดก้ระทาํการควบคุมพระภูริทตัดว้ยการบงัคบัขู่เข็ญ แสดงถึงการควบคุมการ
ดาํเนินงานดว้ยวธีิบงัคบัหรือลงโทษ โดยไม่ให้ความสาํคญักบัผูท้าํงานเพื�อให้บรรลุถึงเป้าหมายที�วางไว ้(6/64/1-
122/71) 1.6.5) เนื0อหาที�สุทสัสนนาคราชไดร่้วมกนักบัพี�นอ้งทั0งหลายออกคน้หาพระภูริทตั โดยแยกกนัเป็น V สาย 
คือ เทวโลก ป่าหิมพานต ์และโลกมนุษย ์เพื�อควบคุมการดาํเนินการในดา้นเวลาเพราะพระภูริทตัไดห้ายตวัไปเป็น
เวลาหนึ� งเดือนเต็มแลว้ (6/64/1-122/81) 8.6.6) เนื0อหาที�พระภูริทตัครั0 นไดต้รวจสอบและทราบถึงการที�อริฏฐ
นาคราชผูเ้ป็นอนุชาไดแ้สดงความเห็นผิดแก่เหล่านาคบริษทัใหด้าํเนินการแบบผิดๆ จึงไดลุ้กขึ0นจากเตียงซึ�งเป็นที�
บรรทม อาบนํ0 าชาํระร่างกาย ประดบัตกแต่งร่างกายดว้ยเครื�องอลงัการทั0งปวงแลว้ก็มานั�งบนที�แสดงธรรมแลว้
ชี0 แจงแสดงธรรมให้แก่นาคบริษทัทั0งหลายให้เกิดความเห็นถูกเพื�อการดาํเนินการที�ถูก ทาํลายวาทะของอริฏฐ
นาคราชใหน้าคบริษทัร่าเริงยนิดีโดยทั�วกนั (6/64/1-122/100) 

8.=) เนื0อหาของจนัทกมุารชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการควบคุมปรากฏอยู ่Y เนื0อหาไดแ้ก่ 8.=.8) 
เนื0อหาที�พระจนัทกมุารไดต้ดัสินคดีความโดยธรรมเป็นเหตุใหม้หาชนส่งเสียงสาธุการไปทั�วทั0งพระนคร พระเจา้
เอกราชทรงสดบัเสียงสาธุการของมหาชนจึงไดต้รัสถามถึงสาเหตุกบัราชบุรุษ ราชบุรุษจึงไดด้าํเนินการสอบถาม
จนทราบชัดแล้วจึงมากราบทูลรายงานให้ทรงทราบ พระเจ้าเอกราชครั0 นทราบตามความเป็นจริงแลว้จึงได้
ปลดกัณฑหาลพราหมณ์ออกจากตําแหน่งและให้พระจันทกุมารทําหน้าที�ตัดสินคดีความแต่เพียงผู ้เดียว  
(7/64/123-204/7) 8.=.-) เนื0อหาที�พระเจา้เอกราชทรงตอ้งการจะเสด็จไปสวรรคจึ์งไดส้ั�งใหร้าชบุรุษทั0งหลายไปจบั
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คนและสตัวท์ั0งหลายมีพระจนัทกมุารเป็นตน้เพื�อดาํเนินการบูชายญั ฝ่ายคนทั0งหลายมีพระจนัทกุมารเป็นตน้และ
ญาติมิตรต่างพากนัทูลขอร้องใหพ้ระเจา้เอกราชทรงลม้เลิกการบูชายญัและปล่อยให้คนและสัตวท์ั0งหลายที�ให้จบั
มาเป็นอิสระ แต่พระเจา้เอกราชมิไดท้รงรับฟังยงัคงใหเ้หล่าราชบุรุษนาํไปสู่สถานที�บูชายญั  แสดงถึงการควบคุม
การดาํเนินงานด้วยวิธีบงัคบัหรือลงโทษ โดยไม่ให้ความสําคญักับผูท้าํงานเพื�อให้บรรลุถึงเป้าหมายที�วางไว ้
(7/64/123-204/20) 1.=.V) เนื0อหาที�กณัฑหาลพราหมณ์นั0นครั0 นเห็นวา่พระเจา้เอกราชทรงเป็นผูโ้ลเลตรัสกลบัไป
กลบัมาจึงไดฉ้วยโอกาสทูลให้เสด็จไปยงัสถานที�บูชายญัแลว้สั�งให้เหล่าราชบุรุษนาํคนและสัตวท์ั0 งหลายมีพระ
จนัทกุมารเป็นตน้ไปยงัสถานที�บูชายญัในทันที เพื�อควบคุมการดาํเนินการในดา้นเวลา ไม่ให้การดาํเนินการ
ดงักล่าวยดืยาวออกไป อาจทาํให้เกิดผลที�ไม่คาดคิดตามมา (7/64/123-204/48) 8.=.Y) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชค
รั0 นทรงสดบัพระดาํรัสของพระนางจนัทาเทวีจึงไดท้าํการตรวจสอบและทรงทราบว่า พระเจา้เอกราชทรงเป็น
อนัธพาลหลงเชื�อคาํของกณัฑหาลพราหมณ์ใหจ้บัคนและสตัวท์ั0งหลายมีพระจนัทกุมารเป็นตน้เพื�อมาทาํการบูชา
ยญัดว้ยเขา้พระหฤทยัผิดวา่จะไดเ้สด็จไปสู่สวรรค ์ซึ�งเป็นการดาํเนินการที�ผิดพลาดเพราะความเขา้ใจอยา่งผิดๆ จึง
ไดล้งมาดาํเนินการชี0แจงพร้อมบงัคบัใหพ้ระเจา้เอกราชไดป้ล่อยคนและสตัวท์ั0งหลายใหเ้ป็นอิสระ ปรับปรุงแกไ้ข
การดาํเนินการที�ผิดใหถู้กตอ้ง (7/64/123-204/58) 

8._) เนื0อหาของมหานารทกสัสปชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการควบคุมปรากฏอยู ่V เนื0อหาไดแ้ก่ 
8._.8) เนื0อหาที�พระเจา้องัคติราชไดรั้บเอามิจฉาทิฏฐิจากคุณาชีวกแลว้ไดท้อดทิ0งราชกิจต่างๆ เที�ยวก่ออกุศลกรรม
มีการฉุดคร่าเด็กหญิงและหญิงชาวบา้นเป็นตน้ ชาวกรุงมิถิลาทั0งหลายก็ต่างพากนัโจทยข์านต่างๆ จนข่าวดงักล่าว
ไปถึงพระกรรณของพระนางรุจาราชธิดา อาจจดัเป็นการควบคุมตรวจสอบอีกในลกัษณะหนึ�งโดยผ่านจากระดบั
ล่างขึ0นไปสู่ระดบับนสุด ในลกัษณะการเรียกร้องหรือวิพากษว์ิจารณ์ (8/64/205-295/27) 8._.-) เนื0อหาที�พระนาง
รุจาราชธิดาครั0นทรงไดส้ดบัข่าวของพระบิดาแลว้ก็ทรงเขา้ไปเฝ้าและทูลอธิบายชี0แจงแสดงธรรมแก่พระบิดาให้
ทรงรับทราบถึงผลของการกระทาํที�ดีและการกระทาํที�ชั�ว โดยทรงยกอตัชีวประวติัของพระนางมาตรัสเล่าให้ทรง
สดบั เพื�อหวงัจะควบคุมการดาํเนินการของพระบิดานั0นใหเ้ป็นไปในฝ่ายดี (8/64/205-295/29) 8._.V) เนื0อหาที�พระ
นารทกสัสปพรหมครั0นไดฟั้งพระดาํรัสของพระนางรุจาราชธิดาก็ไดท้าํการตรวจสอบและทรงทราบวา่ พระเจา้องั
คติราชทรงเป็นอนัธพาลยึดเอามิจฉาทิฏฐิของคุณาชีวกแลว้ไดท้อดทิ0งราชกิจต่างๆ เที�ยวก่ออกุศลกรรมมีการฉุด
คร่าเด็กหญิงและหญิงชาวบา้นเป็นตน้ แมพ้ระธิดาทูลชี0แจงก็ไม่ทรงยอมรับฟัง  ซึ� งเป็นการดาํเนินการที�ผิดพลาด
เพราะความเขา้ใจอย่างผิดๆ จึงได้เสด็จลงมาดําเนินการชี0 แจงแสดงธรรมให้พระเจ้าอังคติราชนั0 นได้ละทิ0ง
มิจฉาทิฏฐิแลว้กลบัเป็นสัมมาทิฏฐิดงัเดิม พร้อมกบัให้ปรับปรุงแกไ้ขการดาํเนินการที�ผิดให้ถูกตอ้ง (8/64/205-
295/55) 

8.9) เนื0อหาของวธุิรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการควบคุมปรากฏอยู ่Z เนื0อหาไดแ้ก่ 8.9.8) เนื0อหา
ที�ปุณณยกัษ์ได้ทูลชี0 แจงกับพระเจ้าโกรัพยราชถึงความโปร่งใสในการเล่นพนันสกา และได้ทูลให้พระราชา
ทั0งหลายได้เป็นพยานในการเล่นพนันดังกล่าว เพื�อเป็นการควบคุมการดาํเนินการของพระเจ้าโกรัพยราชให้
เป็นไปโดยชอบธรรม ไม่กลบัพระดาํรัสที�ตรัสไว ้ (9/64/296-483/55) 8.9.-) เนื0อหาที�พระวิธุรบณัฑิตนั0นเป็นผู ้
บริสุทธิ� ทั0งกาย วาจา และใจไม่วา่ในที�แจง้หรือที�ลบัจึงเป็นผูมี้ความองอาจไม่สะดุง้กลวัต่อสิ�งใดๆ แมแ้ต่มจัจุราช 
แสดงถึงผูที้�ดาํเนินการใดๆ ที�เป็นไปด้วยความสุจริตก็ไม่สะดุง้กลวัต่อการควบคุมตรวจสอบหรือประเมินผล 
โดยเฉพาะในดา้นงบประมาณการใชจ่้าย ทั0งนี0 ยงัแสดงใหเ้ห็นถึงการควบคุมจากภายในที�จิตใจของบุคคลยอ่มจะมี
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ประสิทธิภาพมากกวา่การควบคุมอย่างอื�น (9/64/296-483/100)  8.9.V) เนื0อหาที�พระวิธุรบณัฑิตครั0 นถูกปุณณก
ยกัษน์ั0นทาํร้ายดว้ยดว้ยวธีิการต่างๆ เพื�อจะให้ตนเสียชีวิต ซึ� งเป็นการดาํเนินการที�ผิด จึงไดท้าํการตรวจสอบและ
ถามปุณณกยกัษถึ์งสาเหตุที�ปุณณกยกัษไ์ดด้าํเนินการดงักล่าวครั0 นรู้แลว้ก็ไดท้าํการชี0แจงและให้ปุณณกยกัษน์ั0น
ดาํเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื�อให้บรรลุถึงเป้าหมายที�แท้จริงของพระนางวิมลานาคราชินี (9/64/296-483/110) 
8.9.Y) เนื0อหาที�พระวิธุรบณัฑิตไดทู้ลถามทา้ววรุณนาคราชและพระนางวิมลานาคราชินีถึงเหตุที�ไดทิ้พยสมบติั 
ครั0นทา้วเธอทั0งสองไดต้รัสบอกวา่ ไดม้าเพราะทาํบุญกุศล จึงไดก้ราบทูลถึงเหตุที�จะรักษาทิพยสมบติัไวแ้ละเกิด
ในเทวโลกแก่ทา้วเธอทั0งสองให้ทรงทราบวา่ ก็ดว้ยบุญกุศลเช่นกนั ซึ� งทา้วเธอทั0งสองสามารถที�จะทาํไดโ้ดยการ
ประพฤติธรรม ไม่ประทุษร้ายในเหล่านาคบริษทัดว้ยกายและวาจา ครั0นทรงปฏิบติัไดด้งันี0 ก็จกัสามารถที�จะรักษา
ทิพยสมบติัไวแ้ละบงัเกิดในเทวโลกได ้แสดงถึงการควบคุมคุณภาพของการดาํเนินงานใหดี้ดงัเดิมหรือพฒันาใหดี้
ยิ�งขึ0น (9/64/296-483/122) 8.9.Z) เนื0อหาที�ทา้ววรุณนาคราชไดพิ้จารณาเห็นวา่ควรรีบใหว้ธุิรบณัฑิตแสดงธรรมแก่
พระนางวมิลานาคราชินีแลว้ส่งกลบัโดยพลนั เพื�อจะไม่ใหพ้ระเจา้สญชยั พร้อมทั0งบริวาร ภริยาบุตรธิดา ญาติมิตร 
และบริวารของวธุิรบณัฑิต ตลอดทั0งชาวกรุงอินทปัตตต์อ้งโศกเศร้าอาลยัหาเป็นทุกขม์ากกวา่ที�เป็นอยู ่ แสดงถึง
การควบคุมการดาํเนินการในดา้นเวลา (9/64/296-483/129)   

8.85) เนื0อหาของมหาเวสสนัดรชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการควบคุมปรากฏอยู ่8- เนื0อหาไดแ้ก่ 
8.85.8) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชไดท้อดพระเนตรเห็นบุรพนิมิต Z ประการของนางผุสดีเทพกญัญาผูเ้ป็นอคัร
มเหสีของพระองค ์และไดท้าํการตรวจสอบถึงความเป็นไปต่างๆ ก็ทรงทราบวา่พระนางนั0นสิ0นบุญแลว้ จึงไดต้รัส
แจง้ใหน้างไดท้ราบเพื�อพิจารณาดาํเนินการต่อไป (10/64/484-814/8) 8.85.-) เนื0อหาที�ทา้วสกักเทวราชครั0นไดท้รง
ประทานพรให้พระนางผุสดีถึง 85 ประการ ก็ทรงตรวจสอบว่า พร 85 ประการนั0นสําเร็จแลว้หรือไม่ ครั0 น
ตรวจสอบแลว้ก็ทรงทราบวา่ สาํเร็จแลว้ 9 ประการยงัคงเหลืออยูแ่ต่พรเพื�อให้ไดบุ้ตรที�ประเสริฐจึงไดด้าํเนินการ
ไปเชิญพระโพธิสตัวเ์พื�อไปปฏิสนธิในพระครรภข์องพระนางผสุดี (10/64/484-814/19) 8.85.V) เนื0อหาที�พระนาง
ผสุดีครั0นทรงพระครรภก็์มีความปรารถนาจะใหส้ร้างโรงทานถึง 6 แห่งแลว้ทาํการบริจาคทาน  พระเจา้สญชยัจึง
ทรงกระทําสักการะแก่พวกพราหมณ์ผูรู้้ลักษณะพยากรณ์แลว้ตรัสถามถึงความเป็นไปต่างๆ พวกพราหมณ์
ตรวจสอบพิจารณาดูตามหลกัวชิาการของตนแลว้ก็ไดก้ราบทูลใหท้รงทราบวา่ ท่านผูย้นิดียิ�งในทานประกอบดว้ย
บุญญาภินิหาร มาบงัเกิดในพระครรภ ์พระเจา้สญชยัครั0 นไดท้รงสดบัขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวแลว้ก็ทรงยินดีพระ
ราชหฤทยัเป็นอนัมากตรัสให้ดาํเนินการสร้างโรงทานโดยด่วน  (10/64/484-814/24) 8.85.Y) เนื0อหาที�พระ
เวสสนัดรครั0นไดท้รงครองราชยแ์ลว้ก็ทรงปฏิบติัหนา้ที�ราชกิจต่างๆ ดว้ยความเรียบร้อยไม่บกพร่อง ไดเ้สด็จไป
ทาํการตรวจดูโรงทานทั0ง 6 แห่งถึงเดือนละ 6 ครั0 ง (10/64/484-814/44) 8.85.Z) เนื0อหาที�ชาวนคกาลิงครัฐทั0งหลาย
ครั0นเกิดทุพภิกขภยัก็ไดรั้บความเดือดร้อนทั�วทั0งรัฐจึงไดพ้ากนัไปกราบทูลร้องเรียนต่อพระราชาในกาลิงครัฐให้
ทรงตรวจสอบพฤติกรรมส่วนพระองคแ์ละพฤติกรรมการบริหารบา้นเมืองพร้อมทั0งเร่งดาํเนินการแกไ้ขปัญหา
ดังกล่าว ฝ่ายพระราชาก็ทรงได้ดําเนินการตรวจสอบก็มิได้เห็นความบกพร่องอันใด จึงตัดสินพระหฤทัย
ดาํเนินการสมาทานรักษาอุโปสถศีลถึง = วนั เพื�อใหฝ้นตกแต่ก็ไม่อาจให้ตกได ้จึงไดร่้วมกนักบัชาวนคกาลิงครัฐ
ทั0งหลายปรึกษาหาแนวทางแกไ้ขจนมีมติให้แต่งตั0งคณะพราหมณ์ขึ0น 8 คณะแลว้ให้ไปทูลขอชา้งปัจจยนาคกบั
พระเวสสันดร  (10/64/484-814/51) 8.85.6) เนื0 อหาที�ชาวกรุงสีพีเกิดความไม่พอใจต่อพระเวสสันดรที�ได้
พระราชทานชา้งปัจจยนาคให้แก่คณะพราหมณ์ผูม้าจากนครกาลิงครัฐจึงไดต้ดัสินใจรวมตวักนัที�หน้าพระราช
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นิเวศน์เพื�อเรียกร้องต่อพระเจา้สญชยัให้ทาํการขบัไล่พระเวสสันดรออกจากแวน่แควน้ พระเจา้สญชยัเมื�อไม่อาจ
ขดัชาวกรุงสีพีไดก็้ทรงตดัสินพระหฤทยัยอมทาํตามและแจง้ให้พระเวสสันดรทรงรับทราบ  เปรียบไดก้บัการ
ควบคุมในดา้นค่าใชจ่้ายหรืองบประมาณของประเทศ (10/64/484-814/58) 8.85.=) เนื0อหาที�เหล่าทวยเทพไดใ้ห้
ความช่วยเหลือคณะพระเวสสันดรโดยยน่ระยะทางให้สั0นกวา่ปกติ เพื�อไม่ให้พระเวสสันดร พระนางมทัรีพร้อม
พระโอรสและพระธิดาตอ้งใชเ้วลาในการเดินทางมากนกั เปรียบไดก้บัวา่การควบคุมการดาํเนินการในดา้นเวลา
เพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายที�วางไวโ้ดยไม่ตอ้งเสียเวลาโดยปราศจากประโยชน์ (10/64/484-814/89) 8.85._) เนื0อหาที�
พระยาเจตราชทั0งหลายไดต้ั0งพรานป่าไวเ้พื�อทาํหนา้ที�ตรวจสอบควบคุมดูแลปากทางเขา้เขาวงกตและคอยอารักขา
พระเวสสนัดร พร้อมทั0งรายงานถึงเหตุการณ์ต่างๆ ให้ทราบ (10/64/484-814/99) 8.85.9) เนื0อหาที�พวกพราหมณ์
หนุ่มๆ ทั0งหลายครั0 นไดต้รวจดูอาจารสมบติัของนางพราหมณีผูเ้ป็นภริยาของพวกตนแลว้เห็นว่ายงับกพร่องอยู่
มากจึงไดบ้อกใหป้รับปรุงแกไ้ข โดยยดึเอานางอมิตตตาปนาเป็นเยี�ยงอยา่ง เพราะวา่อมิตตตาปนาไม่บกพร่องใน
หนา้ที�ภรรยาที�คอยปรนนิบติัสามี ฝ่ายนางพราหมณีทั0งหลายเหล่านั0นไม่เพียงแต่จะไม่ปฏิบติัตามแลว้ยงัเกิดความ
โกรธพากนัไปรุมบริภาษนางอมิตตตาปนาเพื�อให้หนีไปที�อื�น (1/64/484-814/107) 8.85.85) เนื0อหาที�พราหมณ์ชู
ชกไดท้าํการควบคุมการดาํเนินการในดา้นเวลาโดยคิดวา่ถา้หากพระนางมทัรีมาคงไม่ไดต้วัพระชาลีและกณัหาชิ
นาไปด้วยเป็นแน่ ดังนั0 นจึงต้องรีบรับพระชาลีและกัณหาชินาแล้วพากลับไปโดยด่วน (1/64/484-814/134) 
8.85.88) เนื0 อหาที�พราหมณ์ชูชกตอ้งการให้พระชาลีและกัณหาชินาเดินทางไปกับตนจึงได้ทาํการลงโทษที�
โหดร้ายปราศจากมนุษยธรรม ผลสุดทา้ยก็ไม่อาจนาํพระกุมารพระกุมารีทั0 งสองไปยงับา้นตนเองได ้เพราะตอ้ง
ตายดว้ยความละโมบโลภมากของตนเอง แสดงถึงการควบคุมการดาํเนินงานดว้ยวิธีบงัคบัหรือลงโทษ โดยไม่ให้
ความสาํคญักบัผูท้าํงานเพื�อให้บรรลุถึงเป้าหมายที�วางไว(้1/64/484-814/141) 8.85.8-) เนื0อหาที�พระเวสสันทรง
อนุสรณ์ตรวจสอบถึงประเพณีของพระโพธิสัตวท์ั0งหลายอนัเปรียบดงัมาตรฐานของการบาํเพญ็บารมีวา่ หากไม่
บริจาคมหาบริจาคทั0 ง Z ประการ คือ ทรัพย ์อวยัวะ ชีวิต บุตรธิดา และภรรยา ก็ไม่สามารถจะบรรลุเป็นพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ จึงได้วางพระหฤทัยเป็นอุเบกขาธรรมปล่อยให้พราหมณ์ชูชกได้พาเอาพระโอรสและ
พระธิดาทั0งสองจากไป (1/64/484-814/148)  

2)  ความสอดคล้องกันระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการควบคุมและ

องค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัการควบคุม มดีงันี  
มีเนื0อหาหมายรวมถึงกระบวนการที�กระทําเพื�อให้มั�นใจว่าการดําเนินการทุกอย่างดาํเนินไป

สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ แผนและมาตรฐานขององค์การที�กําหนดไวห้รือไม่ อาทิเช่น เนื0อหาที�  8.85.8) 
(10/64/484-814/8) สมดว้ยความหมายของการควบคุมตามทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น ฟาโยล (Fayol) 
ที�ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ การควบคุมหรือการตรวจสอบวา่ทุกอยา่งดาํเนินไปสอดคลอ้งกบัแผนคาํสั�งและหลกัการ
ที�กาํหนดไวห้รือไม่ วตัถุประสงค์ของการควบคุมก็เพื�อหาขอ้บกพร่อง เพื�อแกไ้ขและป้องกันมิให้ผลงาน
คลาดเคลื�อนไปจากวตัถุประสงค ์หนา้ที�ของการควบคุมนั0นเกี�ยวขอ้งกบัทุกดา้นไม่วา่จะเป็นคน เงิน สิ�งของและ
การดาํเนินการ 

ประกอบดว้ยหลกัการควบคุมต่างๆ เช่น การสะทอ้น (Reflect) ให้เห็นสภาพและความตอ้งการ
ของงาน การรายงานการเบี�ยงเบนหรือการคลาดเคลื�อนไดท้นัท่วงที การคาดการณ์ล่วงหน้าได ้การที�สามารถชี0
ระบุขอ้บกพร่องได้อย่างชัดแจ้ง การที�วดัและทดสอบได้ เป็นตน้ ซึ� งหลกัการเหล่านี0 สามารถพิจารณาไดจ้าก
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เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการควบคุม โดยเฉพาะในมโหสถชาดก อาทิเช่น เนื0อหาที� 
8.Z.85) (5/63/303-568/210) สมดว้ยทศันะของนักวิชาการทั0งหลาย อาทิเช่น จุมพล หนิมพานิช ที�ไดก้ล่าวถึง
หลกัการในการควบคุมงาน ไวด้งันี0 คือ 1) การควบคุมจะตอ้งสะทอ้นให้เห็นสภาพและความตอ้งการของงาน 2) 
การควบคุมงานจะตอ้งรายงานการเบี�ยงเบน หรือการคลาดเคลื�อนไดท้นัที 3) การควบคุมจะตอ้งเป็นการมองไป
ขา้งหนา้หรือคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้4) การควบคุมจะตอ้งสามารถชี0ระบุขอ้บกพร่องไดอ้ยา่งชดัแจง้ 5) การควบคุม
จะตอ้งวดัและทดสอบได ้ 6) การควบคุมจะตอ้งมีลกัษณะยืดหยุ่นได ้ 7) การควบคุมจะตอ้งสะทอ้นให้เห็น
โครงสร้างขององคก์าร 8) การควบคุมจะตอ้งเป็นไปในลกัษณะประหยดั 9) การควบคุมจะตอ้งเป็นที�เขา้ใจแก่ผู ้
ปฏิบติั และ 10) การควบคุมจะตอ้งนาํไปสู่การแกไ้ขที�ถูกตอ้งหรือแกไ้ขขอ้ผิดพลาดได ้ดงักล่าวแลว้ 

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบของการควบคุมที�สาํคญัหลายประการ กล่าวคือ 1) ความเป็นผูน้าํของ
ผูบ้ริหาร 2) ความสามารถและการไดรั้บการฝึกอบรมหรือประสบการณ์ในการทาํงานของผูร่้วมงาน  และ 3) นิสัย
การทาํงานและวินยั รวมถึงนํ0 าใจของผูร่้วมงาน ซึ� งองคป์ระกอบเหล่านี0สามารถพิจารณาไดจ้ากเนื0อหาของมหา
นิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการควบคุม อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.5.6) (5/63/303-568/127) สมดว้ยทศันะของ
นักวิชาการทั0 งหลาย อาทิเช่น พนัส หันนาคินทร์ ที�ได้กล่าวไวว้่าองค์ประกอบสําคญัของการควบคุมการ
ปฏิบติังานขึ0นอยูก่บัสิ�งเหล่านี0  คือ 1) ความเป็นผูน้าํของผูบ้ริหาร 2) ความสามารถและการไดรั้บการฝึกอบรม หรือ
ประสบการณ์ในการทาํงานของผูร่้วมงาน  และ 3) นิสยัการทาํงาน และวนิยั รวมถึงนํ0 าใจของผูร่้วมงาน  

ประกอบดว้ยการควบคุมหลายประเภทดว้ยกนั กล่าวคือ การควบคุมล่วงหนา้ อาทิเช่น เนื0อหาที� 
8.9.8) (9/64/296-483/55) การควบคุมขณะเหตุการณ์เกิดขึ0น อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.85.8-) (1/64/484-814/148) การ
ควบคุมหลงัเหตุการณ์ อาทิเช่น เนื0อหาที� 8._.V) (8/64/205-295/55) สมดว้ยทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น 
ศิริวรรณ พูลสมบติั ที�ไดจ้าํแนกการควบคุมตามลกัษณะเวลาที�ดาํเนินการควบคุมออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) 
การควบคุมล่วงหนา้ 2) การควบคุมขณะเหตุการณ์เกิดขึ0น 3) การควบคุมหลงัเหตุการณ์ ดงักล่าวแลว้ 

อีกนัยหนึ�งคือ การควบคุมดา้นปริมาณงาน อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.85.-) (10/64/484-814/19) การ
ควบคุมดา้นคุณภาพงาน อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.85.Y) (10/64/484-814/44) การควบคุมดา้นเวลา อาทิเช่น เนื0อหาที� 
8.85.85) (1/64/484-814/134) และ การควบคุมดา้นค่าใชจ่้าย อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.85.6) (10/64/484-814/58) สม
ดว้ยทศันะของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น วรีะศกัดิ�  ไกรสงัข ์ที�ไดจ้าํแนกประเภทของการควบคุมงานออกเป็น 4 
ประเภท ไดแ้ก่ 1) การควบคุมดา้นปริมาณงาน 2) การควบคุมดา้นคุณภาพงาน 3) การควบคุมดา้นเวลา และ 4) 
การควบคุมดา้นค่าใชจ่้าย  ดงักล่าวแลว้ 

มีดว้ยกระบวนการควบคุมอยา่งเป็นขั0นตอน กล่าวโดยสรุปคือ การกาํหนดมาตรฐานหรือเป้าหมาย 
การเปรียบเทียบผลงานกบัมาตรฐานหรือเป้าหมาย และการดาํเนินการแกไ้ข อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Z.8) (5/63/303-
568/14) จากตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นถึง การที�พระมโหสถพร้อมทั0งเหล่าสหายสหชาตนั0นไดร้วบรวมทุนไดท้รัพยม์า
จาํนวน 8,555 กหาปณะเพื�อตอ้งการสร้างศาลาไวเ้พื�อเป็นที�เล่นของพวกตนและทาํสาธารณประโยชน์ต่างๆ 
จาํนวน 8 หลงั ดงันั0นเป้าหมายก็คือ ศาลาอเนกประสงคที์�สมบูรณ์ใชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี เสร็จทนัเวลาที�กาํหนดใน
งบประมาณที�จดัวางไวใ้ห ้ครั0นไดว้างเป้าหมายไวแ้ลว้ก็ไดด้าํเนินการจดัจา้งนายช่างใหญ่มาการสร้างซึ� งในขณะที�
นายช่างใหญ่และคณะนั0นใชว้ธีิการที�ไม่เหมาะสมขาดประสิทธิภาพซึ�งอาจทาํให้ศาลาไม่คงทนอยูไ่ดน้านหรือทาํ
ใหก้ารงานล่าชา้ไปเกิดกวา่กาํหนด หรือวา่อาจตอ้งใชว้สัดุอุปกรณ์งบประมาณเกินกวา่กาํหนดพระมโหสถจึงได้
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ใหท้าํการก่อสร้างดว้ยวธีิใหม่ที�มีประสิทธิภาพยิ�งกวา่ บรรดานายช่างใหญ่และคณะก็ไดท้าํตามและสามารถทาํให้
ศาลาสําเร็จสมบูรณ์ไดอ้ย่างเรียบร้อยในงบประมาณและเวลาที�กาํหนด อนัจดัเป็นการเปรียบเทียบผลงานกับ
มาตรฐานหรือเป้าหมาย และการดาํเนินการแกไ้ขให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือเป้าหมายที�วางไว ้สมดว้ยทศันะ
ของนกัวชิาการทั0งหลาย อาทิเช่น นิรันดร์ คาํเสมานนัทน์ ที�ไดจ้าํแนกกระบวนการของการควบคุม ไว ้V ประการ 
ไดแ้ก่ 8) มีการกาํหนดมาตรฐานหรือเป้าหมายไวเ้ป็นการล่วงหนา้ -) มีการเปรียบเทียบผลงานกบัมาตรฐาน และ 
V) การดาํเนินการแกไ้ข และพิทฟิลด ์(Pitfield) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการควบคุมวา่ประกอบดว้ยขั0นตอนที�สาํคญัไว ้
4 ขั0นตอน ไดแ้ก่ 1) กาํหนดมาตรฐาน  2) การเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานกบัมาตรฐาน 3) การคดัข่าวสารที�
ไดรั้บกลบัมาจากผลการเปรียบเทียบ และ 4) การแกไ้ขส่วนที�เบี�ยงเบนจากมาตรฐาน  

I) ความแตกต่างกนัระหว่างเนื อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการควบคุมและองค์
ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัการควบคุม มดีงันี  

เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการควบคุมนั0นกล่าวโดยสรุปแลว้จาํแนกได ้- 
ประการ คือ 8) การควบคุมจากภายนอก เป็นการควบคุมโดยผูอื้�น ผูป้ฏิบติังานนั0นเป็นฝ่ายถูกกระทาํการควบคุม 
บทบาทภาระหนา้ที�การควบคุมอยูที่�ฝ่ายบริหารหรือหัวหนา้งาน โดยอาศยักฎระเบียบขอ้บงัคบั รางวลั ตาํแหน่ง
หรือเครื�องมือการควบคุมต่างๆ เป็นเครื�องควบคุม  อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.8) (1/63/1-74/V) -) การควบคุมจาก
ภายใน  เป็นการควบคุมโดยผูป้ฏิบติังานเอง ผูป้ฏิบติังานนั0นเป็นผูก้ระทาํการควบคุมพฤติกรรมตนเอง บทบาท
ภาระหนา้ที�การควบคุมอยูที่�ตวัผูป้ฏิบติังาน โดยอาศยัสามญัสาํนึกมโนธรรมของผูป้ฏิบติังานที�มีความรับผิดชอบ
ต่อหนา้ที� สุจริตต่อหนา้ที�ของตน มองเห็นคุณค่าของหนา้ที�หรืองานที�ตนเองปฏิบติั พฒันาปรับปรุงตนเองให้มี
ความรู้ความสามารถเกี�ยวกบังานที�ปฏิบติันั0นโดยที�องคก์ารหรือหน่วยงานนั0นเปิดกวา้งเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
และพฒันา อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.8.=) (1/63/1-74/=Z) ซึ�งองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัการควบคุมนั0นจะมุ่งเนน้ใน
ส่วนของการควบคุมจากภายนอก ส่วนในมหานิบาตชาดกหรือในทางพระพุทธศาสนานั0นมุ่งให้ความสาํคญัแก่
การควบคุมทั0ง - ประการ ซึ� งสามารถยกตวัอย่างแสดงให้เห็นด้วยหัวขอ้ธรรม เช่น  ไตรสิกขา หรือ สิกขา V  
ไดแ้ก่ ศีล สมาธิ และปัญญา  และเมื�อนาํสิกขาทั0ง V ประการนี0มาอธิบายในรูปของการควบคุมจะพิจารณาเห็นได้
วา่ ศีล คือ การสาํรวมกายและวาจาให้เรียบร้อยนั0นเป็นการควบคุมจากภายนอกเขา้มาสู่ภายใน หมายความวา่ ศีล
นั0นแสดงออกมาในลกัษณะต่างๆ เช่น กฎหมาย กฏระเบียบ ขอ้บงัคบั จารีตประเพณี หรือ ขอ้หา้มทางศาสนา เป็น
ตน้มีไวเ้พื�อควบคุมให้คนเรานั0นมีกายและวาจาที�เรียบร้อย ไม่ไปเบียดเบียนผูอื้�นหรือทาํให้สังคมตอ้งวุ่นวาย
โกลาหลสับสนอลหม่าน เป็นการแรงกดจากภายนอกที�มุ่งให้คนมีพฤติกรรมตามที�ตอ้งการโดยมีวตัถุประสงค์
หลกัคือ ความสงบสุขของสงัคมที�เนื�องมาจากคนสาํรวมกายและวาจาของคนที�อยูใ่นสงัคม  ส่วนสมาธิ คือ ความมี
จิตตั0งมั�น ไม่หวั�นไหว แน่วแน่ (อยู่ในความดี) และปัญญา คือ ความรู้รอบ (รู้ในสิ�งที�ดีหรือไม่ดี รู้ถึงสิ�งที� เป็น
ประโยชน์หรือเป็นโทษ รู้ถึงสิ�งที�ทาํใหว้ิวฒัน์หรือวิบติั รู้ในส่วนอดีต ปัจจุบนั และอนาคต เป็นตน้) นั0น เป็นการ
ควบคุมจากภายในไปสู่สงัคมภายนอก หมายความวา่ เมื�อคนเรามีจิตใจที�ตั0งมั�นอยูใ่นคุณงามความดีและมีปัญญารู้
สิ�งที�ดีและไม่ดี ฯลฯ แลว้ยอ่มจะมีพฤติกรรมทีดีตามไปดว้ย เพราะดงัที�กล่าวไวแ้ลว้วา่ ธรรมทั0งหลายนั0นมีใจเป็น
หัวหนา้ หากในส่วนของจิตใจดีแลว้ส่วนที�เป็นร่างกายและวาจาก็ดีตามไปดว้ย  เมื�อคนเราแต่ละคนต่างเป็นผูมี้
พฤติกรรมที�ดีโดยเริ�มที�จิตใจแลว้ส่งไปยงักายและวาจาให้เรียบร้อยแลว้มารวมกนัหลายๆ คนมากขึ0นๆ ก็จะ
กลายเป็นสงัคมแห่งความดีความเรียบร้อยนั�นเองเพราะมีแต่คนที�ดีคนที�เรียบร้อยอยูใ่นสังคมนั0นๆ  ซึ� งบรรดาการ
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ควบคุมทั0ง - ประการนี0  การควบคุมที�มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลก็คือ การควบคุมจากภายใน  ดว้ย
หลายๆ สาเหตุ เช่น จาํนวนคน ระหวา่งผูบ้ริหารซึ� งเป็นผูค้วบคุมนั0นมีนอ้ยกวา่ผูป้ฏิบติังานซึ� งเป็นผูถู้กควบคุม
ดงันั0นจึงไม่สามารถควบคุมไดห้มดทุกที�ทุกเวลาหรือทุกสถานการณ์  หรือ ภาวะทางดา้นจิตใจ ระหว่างผูที้�ถูก
ผูอื้�นควบคุมกบัผูที้�มีอิสระมีความรับผิดชอบควบคุมตนเอง ผูที้�ถูกควบคุมยอ่มจะไม่ไดรั้บความสุขในการดาํเนิน
ชีวติหรือปฏิบติังาน หรือวา่ปฏิบติังานเพียงแต่ให้รู้วา่ปฏิบติั ปฏิบติัอยา่งเสียมิได ้เป็นตน้ แมใ้นมหานิบาตชาดก
หรือพระพทุธศาสนาก็ให้ความสาํคญักบัการกา้วขา้มการควบคุมจากภายนอกไปสู่การควบคุมจากภายในจะเห็น
ไดจ้ากการวางลาํดบัขั0นของไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา แต่ถึงอยา่งไรก็ตามไตรสิกขาทั0ง V ประการ หรือ
การควบคุมจากภายนอกและภายในนั0นต่างมีความเกี�ยวเนื�องสมัพนัธ์กนัและกนัดงักล่าวแลว้ นอกจากนี0มหานิบาต
ชาดกยงัไดก้ล่าวถึงหลกัธรรมที�สามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บัการควบคุมไวห้ลายประการ  เช่น  วฏัฏะ วน วงเวียน 
หรือวงจร V  ประการ ไดแ้ก่ กิเลส กรรม และวปิาก อาทิเช่น  เนื0อหาที� 8.8.=) (1/63/1-74/=Z), ตณัหา ความทะยาน
อยาก V ประการ ไดแ้ก่ กามตณัหา ทะยานอยากในสิ�งเสพผา่นประสาทสมัผสัทั0ง Z ภวตณัหา ทะยานอยากมี อยาก
เป็น อยากได ้ และวิภวตณัหา ทะยานอยากไม่มี อยากไม่เป็น อยากไม่ได ้อยากทาํลาย อยากให้ดบัสูญ อาทิเช่น 
เนื0 อหาที�  8.=.-) (7/64/123-204/20) , อัตถะ ความต้องการหรือประโยชน์ V ประการได้แก่  ทิฏฐธัมมิกัตถะ 
ประโยชน์ปัจจุบนั สัมปรายิกตัถะ ประโยชน์เบื0องหนา้ และปรมตัถะ ประโยชน์สูงสุด อาทิเช่น  เนื0อหาที� 8.8.8) 
(1/63/1-74/V), ไตรลกัษณ์ ลกัษณะที�ปรากฏอยู่ตามธรรมดาที�แน่นอน เป็นไปตามกฎธรรมชาติ เรียกว่า ธรรม
นิยาม V ประการ ไดแ้ก่ อนิจจตา ความเป็นของไม่เที�ยง ทุกขตา ความเป็นสิ�งที�ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได ้และ
อนตัตตา ความเป็นสิ�งที�ไม่มีตวัตนที�แทจ้ริง อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.Y.8) (Y/6V/-8V-V5-/V) เป็นตน้ ซึ�งหลกัธรรมต่างๆ 
ดงักล่าวนั0นสามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการควบคุมดา้นต่างๆ เป็นตน้วา่ดา้นคุณภาพได ้ซึ� งคลา้ยกนักบัวงจรเดม
มิ�ง (Deming Cycle) หรือวงจร PDCA ดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ กล่าวคือ 

8. วงจรความทุกข์/วิบัติ ประกอบด้วย ตณัหา  อกุศลกรรม และอกุศลวิปาก เปรียบได้กับการ
ควบคุมดา้นคุณภาพที�มีผลที�เกิดขึ0นไม่เป็นไปตามแผนที�วางไว ้หรือไม่บรรลุวตัถุประสงคต์ามแผนที�วางไว ้ดงันั0น
จึงตอ้งนาํขอ้มูลที�รวบรวมไวม้าวิเคราะห์ และพิจารณาวา่ ควรจะดาํเนินการอยา่งไร เป็นตน้วา่ มองหาทางเลือก
ใหม่ที�น่าจะเป็นไปได ้ ใชค้วามพยายามให้มากขึ0นกวา่เดิม ขอความช่วยเหลือจากผูรู้้ หรือเปลี�ยนเป้าหมายใหม่ 
ดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ 

-.วงจรความสุข/สมบติั ประกอบดว้ย อตัถะ กุศลกรรม และกุศลวิปาก เปรียบไดก้บัการควบคุม
ดา้นคุณภาพที�มีผลที�เกิดขึ0นเป็นไปตามแผนที�วางไว ้หรือบรรลุวตัถุประสงคต์ามแผนที�วางไว ้ดงันั0นจึงสามารถนาํ
กระบวนการปฏิบติันั0นๆ มาจดัทาํมาตรฐาน พร้อมทั0งหาวธีิการที�จะปรับปรุงใหดี้ยิ�งๆ ขึ0นไปอีก 

นาํแสดงใหเ้ห็นเป็นแผนภูมิไดด้งันี0  
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แผนภูมิที� Z0 แผนภูมิแสดงการประยกุตห์ลกัธรรมในพระพทุธศาสนามาใชใ้นการควบคุม 
 

s. เนื อหาในมหานิบาตชาดกที�ไม่สามารถจดัเข้าในองค์ความรู้การบริหารได้ 
อยา่งไรก็ดียงัมีเนื0อหาในมหานิบาตชาดกที�ไม่สามารถจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารไดโ้ดยตรง 

ดงันี0  
8) เนื0อหาของเตมิยชาดกที�ไม่สามารถจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารไดป้รากฏอยู ่_ เนื0อหาไดแ้ก่ 

8.8) เนื0อหาที�พระนางจนัทาเทวีทรงมีความปรารถนาจะไดพ้ระโอรส จึงไดท้รงสมาทานรักษาศีลอุโปสถแลว้
กระทาํสจัจกิริยา โดยนยัเป็นตน้วา่ ถา้รักษาไม่ขาดแลว้ขอพระโอรสจงเกิดขึ0น เป็นเหตุให้ทา้วสักกเทวราชผูท้รง
ทราบความดงักล่าวนั0นทรงตอ้งไปดาํเนินการให้พระโพธิสัตวม์าบงัเกิดในพระครรภข์องพระนางจนัทาเทวี ซึ� ง
อาํนาจที�เกิดจากสัจจกิริยาหรือการกล่าวคาํสัตยนี์0 ไม่สามารถที�จะจัดเขา้ในองค์ความรู้การบริหารไดโ้ดยตรง 
(1/63/1-74/11) 8.-) เนื0อหาที�พระเตมิยกมุารทรงสามารถล่วงรู้ถึงอดีตชาติของพระองคว์า่เคยเกิดเป็นพระราชาใน
กรุงพาราณสีทาํการปกครองบริหารกิจการบา้นเมืองอยูถึ่ง 20  ปี ครั0 นสวรรคตแลว้ก็ไปตกอยูใ่นอุสสุทนรกถึง  
80,000 ปี  ซึ�งการล่วงรู้อดีตชาติดว้ยอตีตงัสญาณหรือปุพเพนิวาสานุสสติญาณและวิปากของกรรมนั0นไม่สามารถ
จดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารไดโ้ดยตรง (1/63/1-74/27) 8.V) เนื0อหาที�เทวดาดลใจใหน้ายสุนนัทสารถีปฏิบติัใน
สิ�งที�ตรงกนัขา้มกบัพระดาํรัสสั�งของพระเจา้กาสิกราชโดยไดจ้ดัรถมงคลเทียมดว้ยมา้มงคลและขบัออกไปทางทิศ
ตะวนัออก ซึ�งเทวฤทธิ� ดลใจให้กระทาํสิ�งใดสิ�งหนึ� งทั0งที�มีสติสัมปชญัญะในสิ�งที�ตรงกนัขา้มกบัพระดาํรัสสั�งนั0น
ไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองค์ความรู้การบริหารไดโ้ดยตรง (1/63/1-74/53) 8.Y) เนื0อหาที�วิสสุกรรมเทพบุตรได้
เนรมิตเครื�องประดบัทาํการประดบัพระวรกายของพระเตมิยกุมารดว้ยอาภรณ์ทิพยแ์ละอาภรณ์ของมนุษยใ์ห้เป็น
ราวกบัทา้วสักกเทวราชและไดเ้นรมิตเครื�องอุปโภคและบริโภคทั0งที�อยูอ่าศยั ที�ปฏิบติัธรรมเป็นตน้แก่พระเตมิย
กมุาร ซึ�งเทวฤทธิ� เนรมิตสิ�งต่างๆไดด้งัใจปรารถนานั0นไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารไดโ้ดยตรง 
(1/63/1-74/59) 8.Z) เนื0อหาที�พระเตมิยกุมารทรงระลึกชาติที�ผ่านมาในอดีตไดก็้ไม่ปรารถนาจะครองราชยจึ์งได้
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แสร้งทาํเป็นคนพิการกล่าวคือ คนงอ้ยเปลี0ย คนหนวก และคนใบ ้เพื�อใหพ้น้จากพระราชสมบติั  ซึ� งการระลึกชาติ
ก่อนในอดีตโดยเห็นตามความเป็นจริงนั0นไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองค์ความรู้การบริหารไดโ้ดยตรง (1/63/1-
74/70) 8.6) เนื0อหาที�พระเตมิยราชฤๅษีทรงบาํเพ็ญสมณธรรมจนสามารถบรรลุฌานอภิญญาและสมาบติัและสั�ง
สอนบริษทัผูอ้อกบวชตามให้ทาํไดเ้ช่นเดียวกนั ซึ� งฌานอภิญญาและสมาบติัไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองคค์วามรู้
การบริหารไดโ้ดยตรง  (1/63/1-74/84)  8.=) เนื0อหาที�พระเตมิยราชฤๅษีและคณะผูอ้อกบวชตามนั0นครั0 นเสียชีวิต
แลว้ก็พากนัไปบงัเกิดในพรหมโลก ส่วนบรรดาสตัวท์ั0งหลายมีชา้งและมา้เป็นตน้ที�ไดรั้บอานิสงส์จากเมตตาของ
ท่านเหล่านั0นทาํจิตใจให้เลื�อมใสศรัทธาในท่านเหล่านั0นครั0 นตายไปแลว้ก็พากนัไปบงัเกิดเป็นเทวดาในเทวโลก 
ซึ� งอาํนาจอานุภาพหรืออานิสงส์ของฌานหรือการทาํคุณงามความดีมีจิตเลื�อมใสในผูมี้คุณที�ประเสริฐนั0นไม่
สามารถที�จะจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารไดโ้ดยตรง (1/63/1-74/85Y) 1.8)  เนื0อหาที�บรรดาสัตวท์ั0งหลายมีชา้ง
และมา้เป็นตน้ไดแ้บบอยา่งที�ดีจากพระเตมิยราชฤๅษีและคณะผูอ้อกบวชตาม และอานิสงส์แห่งการเจริญเมตตา
ของท่านเหล่านั0นจึงมีจิตที�เมตตาปราณีต่อกันและไม่ ไม่เบียดเบียนกันอยู่ร่วมกันโดยผาสุก ซึ� งอาํนาจหรือ
อานุภาพแห่งเมตตานั0นไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารไดโ้ดยตรง (1/63/1-74/856) 

-) เนื0อหาของมหาชนกชาดกที�ไม่สามารถจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารไดป้รากฏอยู ่Z เนื0อหา
ไดแ้ก่ -.8) เนื0อหาที�พระโปลชนกครั0 นถูกจบัไปจองจาํไวด้ว้ยเครื�องจองจาํจึงไดต้ั0งสัจจกิริยาเพื�อให้เครื�องจองจาํ
หลุดออกจากมือและเทา้ของตนเอง ซึ�งอาํนาจที�เกิดจากสจัจกิริยาหรือการกล่าวคาํสัตยนี์0 ไม่สามารถที�จะจดัเขา้ใน
องคค์วามรู้การบริหารไดโ้ดยตรง (2/63/75-154/6) -.-) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชไดเ้สด็จลงมาทาํการช่วยเหลือ
พระเทวีผูท้รงพระครรภ์โดยการจาํแลกายเป็นคนแก่ เนรมิตเกวียนมีเตียงและเครื�องปกปิดพร้อมทั0งสัตวเ์ทียม
พาหนะส่งไปยงันครกาลจมัปากะโดยใชเ้วลาเพียงนิดหน่อยเพราะทรงใชเ้ทวฤทธิ� ยน่ระยะทาง ซึ� งเทวฤทธิ� เนรมิต
สิ�งต่างๆไดด้งัใจปรารถนานั0นไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารไดโ้ดยตรง (2/63/75-154/14) -.V) 
เนื0อหาที�นางเทพธิดามณีเมขลาไดท้าํการช่วยเหลือพระมหาชนกผูป้ระสบภยัในมหาสมุทรโดยการอุม้แลว้เหาะไป
ส่งถึงกรุงมิถิลา ซึ�งเทวฤทธิ� สามารถรู้ถึงเหตุการณ์ต่างๆ และเหาะไปในอากาศโดยปราศจากอุปกรณ์อยา่งอื�นนั0น
ไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารไดโ้ดยตรง (2/63/75-154/31) -.Y) เนื0อหาที�พระนารทดาบส พระ  
มิคาชินดาบส พระมหาชนก และพระนางสีวลีบาํเพ็ญสมณธรรมจนสามารถบรรลุฌานอภิญญาและสมาบติั ซึ� ง
ฌานอภิญญาและสมาบติัไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารไดโ้ดยตรง (2/63/75-154/89) -.Z) เนื0อหา
ที�พระมหาชนกและพระนางสีวลีราชเทวคีรั0นสิ0นพระชนมแ์ลว้ก็พากนัไปบงัเกิดในพรหมโลกดว้ยอาํนาจของฺฌาน
สมาบติั  ซึ� งอาํนาจอานุภาพหรืออานิสงส์ของฌานสมาบติันั0นไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารได้
โดยตรง (2/63/75-154/104) 

V) เนื0 อหาของสุวรรณสามชาดกที�ไม่สามารถจัดเขา้ในองค์ความรู้การบริหารได้ปรากฏอยู่ = 
เนื0อหาไดแ้ก่ V.8) เนื0อหาที�ทา้วสกักเทวราชทรงทราบถึงความตอ้งการของทุกูลกุมารและปาริกากุมารีที�จะบวชจึง
ไดต้รัสใหว้สิสุกรรมเทพบุตรลงมาทาํการเนรมิตเครื�องอุปโภคและบริโภคทั0งที�อยูอ่าศยั ที�ปฏิบติัธรรมเป็นตน้ไว้
ถวาย และครั0นต่อมาทรงทราบวา่ท่านทั0งสองจะมีอนัตรายจนตาบอดก็เสด็จลงมาช่วยโดยการใชเ้ทวฤทธิ� ให้พระ
ปาริกาดาปสินีตั0งครรภ ์ซึ�งเทวฤทธิ� เนรมิตสิ�งต่างๆไดด้งัใจปรารถนานั0นไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองคค์วามรู้การ
บริหารไดโ้ดยตรง (3/63/155-213/11) V.-) เนื0อหาที�พระทุกุลดาบสและพระปาริกาดาปสินีทั0งสองนั0นไดเ้จริญ
เมตตาพรหมวหิารทาํใหเ้หล่าสรรพสตัวท์ั0งหลายที�อยูร่อบๆบริเวณที�พกันั0นเกิดเมตตาจิตต่อกนัและกนัอยูร่่วมกนั
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อย่างผาสุกไม่เบียดเบียนกนัและกนั ดว้ยอาํนาจของเมตตาจิตของท่านทั0 งสองนั0น ซึ� งอาํนาจหรืออานุภาพของ
เมตตาภาวนานั0นไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารไดโ้ดยตรง (3/63/155-213/13) V.V) เนื0อหาที�พระ
ทุกลุดาบสและพระปาริกาดาปสินีทั0งสองนั0นไดร่้วมกนัประทุษร้ายเศรษฐีคนหนึ�งผูโ้กงค่าเยียวยาโรคจนทาํให้ตา
ของเขาบอดทั0งสองขา้งในอดีตชาติ ดว้ยอาํนาจผลของอกุศลกรรมนั0นจึงทาํให้ท่านทั0งสองตอ้งตาบอดในชาตินี0   
ซึ�งวปิากของกรรมนั0นไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารไดโ้ดยตรง (3/63/155-213/26) V.Y) เนื0อหาที�
นางเทพธิดาพสุนทรีมีทิพยจกัษุสามารถที�จะล่วงรู้เหตุการณ์ในอดีตและอนาคตไดจึ้งไดม้าทาํการแนะนาํพระ
เจา้ปิลยกัขราชในสิ�งที�ควรปฏิบติัต่อไป ซึ�งอตีตงัสญาณและอนาคตงัสญาณที�สามารถรู้อดีตและอนาคตตามความ
เป็นจริงทุกประการนั0นไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารไดโ้ดยตรง (3/63/155-213/59) V.Z) เนื0อหา
ที�พระทุกลุดาบส พระปาริกาดาปสินี และนางเทพธิดาพสุนทรีไดท้าํสัจจกิริยาเพื�อช่วยเหลือพระสุวรรณสามผูถู้ก
ลูกศรอาบยาพิษจนหายเป็นปกติ แมต้าทั0งสองขา้งของพระดาบสและพระดาปสินีทั0งสองก็มองเห็นเป็นปกติ ซึ� ง
อาํนาจที�เกิดจากสัจจกิริยาหรือการกล่าวคาํสัตยนี์0 ไม่สามารถที�จะจัดเขา้ในองค์ความรู้การบริหารไดโ้ดยตรง 
(3/63/155-213/78) V.6) เนื0อหาที�พระสุวรรณสามพร้อมทั0งบิดามารดาไดบ้าํเพญ็สมณธรรมจนสามารถบรรลุฌาน
อภิญญาและสมาบัติ ซึ� งฌานอภิญญาและสมาบัติไม่สามารถที�จะจัดเขา้ในองค์ความรู้การบริหารไดโ้ดยตรง 
(3/63/155-213/88) V.=) เนื0อหาที�พระเจา้ปิลยกัขราชไดป้กครองบา้นเมืองโดยธรรม ประกอบบุญต่างๆมีทานเป็น
ตน้ครั0นสิ0นพระชนมแ์ลว้ก็ไดไ้ปบงัเกิดในเทวโลกดว้ยอานิสงส์ของบุญต่างๆมีทานเป็นตน้นั0น  และพระสุวรรณ
สามพร้อมทั0งบิดามารดาครั0 นเสียชีวิตแลว้ก็พากนัไปบงัเกิดในพรหมโลกดว้ยอาํนาจของฺฌานสมาบติั  ซึ� งอาํนาจ
อานุภาพหรืออานิสงส์ของบุญต่างๆมีทานเป็นตน้ หรือฌานนั0นไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารได้
โดยตรง (3/63/155-213/89) 

Y) เนื0อหาของเนมิราชชาดกที�ไม่สามารถจดัเขา้ในองค์ความรู้การบริหารไดป้รากฏอยู่ = เนื0อหา
ไดแ้ก่ Y.8) เนื0อหาที�พระเจา้มฆเทวราชและพระราชาพระองคต์่อๆมา รวมถึงพระเจา้เนมิราช อีกทั0งเหล่าพระฤๅษี
ในกาลก่อนและเหล่าพระดาบสที�อาศยัอยู่ที�ฝั�งแม่นํ0 าสีทาที�ทา้วสักกเทวราชตรัสอา้งถึงไดบ้าํเพญ็สมณธรรมจน
สามารถบรรลุฌานอภิญญาและสมาบัติ ซึ� งฌานอภิญญาและสมาบติัไม่สามารถที�จะจัดเขา้ในองค์ความรู้การ
บริหารไดโ้ดยตรง (4/63/213-302/8) Y.-) เนื0อหาที�พระพรหมมฆเทวราชมีอนาคตงัสญาณสามารถที�จะล่วงรู้
เหตุการณ์ในอนาคตไดว้า่พระวงศ์ของตนนั0นจกัขาดสูญจึงไดจุ้ติจากพรหมโลกไปบงัเกิดในพระครรภข์องพระ
มเหสีในกรุงมิถิลา ซึ� งอตีตงัสญาณและอนาคตงัสญาณที�สามารถรู้อดีตและอนาคตตามความเป็นจริงทุกประการ
นั0นไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารไดโ้ดยตรง (4/63/213-302/12) Y.V) เนื0อหาที�ชาวกรุงมิถิลาได้
ดาํรงอยูใ่นโอวาทของพระเนมิราชครั0นเสียชีวติแลว้ก็พากนัไปบงัเกิดในเทวโลกเป็นจาํนวนนาก ดว้ยอาํนาจบุญมี
ทานเป็นตน้ ซึ� งอาํนาจอานุภาพหรืออานิสงส์ของบุญมีทานเป็นตน้นั0นไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองคค์วามรู้การ
บริหารไดโ้ดยตรง (4/63/213-302/16) Y.Y) เนื0อหาที�ทา้วสกักเทวราชทรงทราบถึงความสงสัยในวิธีการทาํบุญของ
พระเจา้เนมิราชจึงไดเ้สด็จลงไปตรัสคาํเฉลยใหท้รงสดบั โดยนยัเป็นตน้วา่ ผูที้�ไม่ออกบวชทาํบุญบริจาคสิ�งต่างๆ 
ก็มีอานิสงส์เพียงแค่ให้เกิดในเทวโลก ส่วนผูที้�ละเหยา้เรือนออกบวชจนบรรลุฌานอภิญญาและสมาบติันั0นมี
อานิสงส์ให้เกิดในพรมโลก ซึ� งในการเฉลยดงักล่าวนั0นก็ทรงยกเรื�องในอดีตต่างๆ มาตรัสเล่าเป็นอเนก ทั0งเรื�อง
ของพระองค์และพระราชาพระองค์อื�นๆ รวมถึงเหล่าพระดาบสหรือฤๅษีในอดีต ซึ� งเจโตปริยญาณที�สามารถรู้
ความดาํริของผูอื้�นตามความเป็นจริงทุกประการและอาํนาจหรืออานุภาพของบุญมีทานเป็นตน้นั0นไม่สามารถที�จะ
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จดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารไดโ้ดยตรง (4/63/213-302/21) Y.Z) เนื0อหาที�เหล่าพระฤๅษีทั0งหลายมียามหนุฤๅษี
เป็นตน้ รวมถึงคณะฤๅษีหรือดาบสที�พกัอยูริ่มฝั�งแม่นํ0 าสีทาไดบ้าํเพย็สมณธรรมจนบรรลุฌานอภิญญาและสมาบติั 
ซึ� งฌานอภิญญาและสมาบติัไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารไดโ้ดยตรง (4/63/213-302/25) Y.6)  
เนื0อหาที�มาตลีเทพบุตรไดก้ราบทูลรายงานถึงการที�สัตวน์รกไดรั้บความทุกขโ์ดยประการต่างๆนั0นเพราะอาํนาจ
ผลกรรมที�เป็นอกุศล และกราบทูลรายงานถึงการที�เหล่าทวยเทพไดรั้บความสุขโดยประการต่างๆ เช่นกนันั0นก็
เพราะอาํนาจผลกรรมที�เป็นกุศล ให้แก่พระเนมิราชทรงรับทราบโดยละเอียด  ซึ� งวิปากของกรรมดงักล่าวนั0นไม่
สามารถที�จะจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารไดโ้ดยตรง(Y/6V/-8V-V5-/VZ) Y.=) เนื0อหาที�พระเจา้มฆเทวราชและ
พระราชาพระองคต่์อๆมารวมถึงพระเนมิราชนั0นครั0 นสิ0นพระชนม์แลว้ก็ไดไ้ปบงัเกิดในพรหมโลก ดว้ยอาํนาจ
ฌานสมาบติั ซึ�งอาํนาจอานุภาพหรืออานิสงส์ของฌานสมาบติันั0นไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหาร
ไดโ้ดยตรง (Y/6V/-8V-V5-/68) 

Z) เนื0อหาของมโหสถชาดกที�ไม่สามารถจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารไดป้รากฏอยู่ 6 เนื0อหา
ไดแ้ก่ Z.8) เนื0อหาที�พระเจา้วเิทหราชทรงพระสุบินเป็นนิมิตบอกเหตุถึงการที�จะไดพ้ระมโหสถผูเ้ป็นบณัฑิตคนที� 
Z มารับใชไ้วส้นองพระโอฏฐ์ และเหตุการณ์ต่อมาก็เป็นดงัที�ทรงพระสุบิน  ซึ� งการฝันที�เป็นนิมิตหรือสัญญาณ
บอกเหตุนั0 นไม่สามารถที�จะจัดเข้าในองค์ความรู้การบริหารได้โดยตรง (5/63/303-568/V) Z.-) เนื0 อหาที�
พระมโหสถได้ทาํการแนะนํากล่าวสอนโจรทั0 งหลายมีโจรผูข้โมยโคเป็นตน้ให้กลบัตวักลบัใจเป็นคนดี เลิก
กระทาํก่อกรรมที�ทุจริต โดยยกเอาผลกรรมที�จะไดรั้บในภพนี0และสัมปรายภพมากล่าวแสดง  ซึ� งวิปากของกรรม
กล่าวนั0นไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองค์ความรู้การบริหารไดโ้ดยตรง (5/63/303-568/28) Z.V) เนื0อหาที�ทา้วสักก
เทวราชไดน้าํโอสถทิพยม์ามอบให้แก่พระมโหสถครั0 นเวลาต่อมาก็ไดแ้ปลงเพศเป็นมาณพมาขโมยรถของบุรุษผู ้
หนึ� งและให้พระมโหสถทาํการตดัสินคดีความเพื�อตอ้งการจะประกาศเกียรติคุณของพระมโหสถให้ฟุ้งขจรไป 
รวมถึงนางยกัขินีไดที้�ไดจ้าํแลงกายมาเป็นหญิงเพื�อขโมยเด็กทารกไปกินเป็นอาหาร ซึ�งโอสถทิพยที์�สามารถกาํจดั
โรคไดทุ้กชนิดหรือเทวฤทธิ� เนรมิตสิ�งต่างๆไดด้งัใจปรารถนานั0นไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหาร
ไดโ้ดยตรง (5/63/303-568/VV) Z.Y) เนื0อหาที�พระมโหสถไดทู้ลเฉลยปัญหาปัญญาประเสริฐกวา่ทรัพยแ์ก่พระเจา้วิ
เทหราช โดยในคาํเฉลยนั0นไดน้าํเอาเรื�องของผลกรรมที�ทาํใหไ้ดรั้บทุกขห์รือสุขทั0งในโลกนี0และโลกหนา้มากล่าว
แสดงดว้ย ซึ� งวิปากของกรรมดงักล่าวนั0นไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารไดโ้ดยตรง (5/63/303-
568/79) Z.Z) เนื0อหาที�เทวินทบณัฑิตคนที� Y ของพระเจา้วิเทหราชไดข้โมยแกว้มณีวิเศษจากพระคลงัหลวงไป
ใหแ้ก่มารดาแอบเก็บซ่อนไวใ้นเรือนของตน ครั0 นจะเขา้เฝ้าพระเจา้วิเทหราชก็รับแกว้มณีวิเศษจากมารดาทาํการ
ขดัสีเพื�อให้เกิดมงคล ดว้ยอาํนาจของแกว้มณีนั0นครั0 นเทวินทบณัฑิตเขา้เฝ้าพระเจา้วิเทหราชก็จะไดรั้บการตรัส
ทกัทายก่อนและพระราชทานทรัพยใ์ห้ ซึ� งอาํนาจของแกว้มณีวิเศษดังกล่าวนั0นไม่สามารถที�จะจัดเขา้ในองค์
ความรู้การบริหารไดโ้ดยตรง (5/63/303-568/886) Z.6) เนื0อหาที�พระมโหสถนั0นไดท้าํการจารึกกุณฑล ฉลองพระ
บาทพระขรรคแ์ละสุวรรณมาลาให้เป็นอกัษรในราชาภรณ์นั0นๆ แลว้ ตั0งสัตยาธิษฐานวา่ กิจของเรายอ่มมีเมื�อใด 
อกัษรเหล่านี0จงปรากฏเมื�อนั0น และมอบใหแ้ก่บุรุษสอดแนมของตนให้นาํไปมอบถวายแก่พระราชาในเมืองต่างๆ 
แลว้ทูลขอรับราชการอยู่ดว้ยเพื�อทาํการสืบข่าวต่างๆ  ซึ� งอาํนาจที�เกิดจากสัจจกิริยาหรือการกล่าวคาํสัตยนี์0 ไม่
สามารถที�จะจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารไดโ้ดยตรง (5/63/303-568/8V-) อนึ�งมีขอ้ที�น่าสังเกตุอยูป่ระการหนึ�ง 
ในมโหสถชาดกนี0  กล่าวคือ ท่านมิไดส้รุปกล่าวถึงสมัปรายภพคือภพต่อไปที�พระมโหสถจะไปเกิดไว ้ซึ� งแตกต่าง
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จากมหานิบาตชาดกทั0ง 9 ชาดกที�เหลือที�ท่านกล่าวไวทุ้กชาดก หากพิจารณาตามวิปากของกรรมที�พระมโหสถ
กระทาํตามภาระหนา้ที�บริหารกิจการบา้นเมืองทั0งเจตนาและมิไดเ้จตนา เช่น การป้องกนักรุงมิถิลาจากการโจมตี
ของกองทัพพระเจ้าจุลนีพรหมทัตเป็นเหตุให้ข้าศึกต้องล้มตายไปเป็นจํานวนมาก เป็นต้นนั0 น อาจทําให้
สมัปรายภพของพระมโหสถนั0นเป็นทุคติก็เป็นไดด้งันั0นท่านจึงไม่ไดก้ล่าวไว ้

6) เนื0อหาของภูริทตัชาดกที�ไม่สามารถจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารไดป้รากฏอยู ่6 เนื0อหาไดแ้ก่ 
6.8) เนื0อหาที�ทา้วธตรฐและนาคบริษทัทั0งหลายมีพระภูริทตัเป็นตน้นั0นเป็นผูมี้ฤทธิ� เนรมิตกายเป็นต่างๆ ไดต้าม
ปรารถนา ซึ� งฤทธิ� สามารถที�จะเนรมิตสิ�งต่างๆไดด้ังใจปรารถนานั0นไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองค์ความรู้การ
บริหารไดโ้ดยตรง (6/64/1-122/20) 6.-) เนื0อหาที�ภูริทตัไดม้อบแกว้มณีวิเศษที�สามารถให้ความปรารถนาเป็นตน้
วา่ ปสุสตัว ์บุตรธิดา ทรัพยส์มบติั หรืออะไรอื�นใหส้าํเร็จไดทุ้กประการแก่พราหมณ์เนสาทะ แต่พราหมณ์เนสาทะ
เกรงวา่พระภูริทตัจะไม่ยอ่มใหต้นกบับุตรชายกลบัไปยงัเมืองมนุษยจึ์งมิไดรั้บไว ้ซึ�งแกว้มณีวิเศษที�สามารถให้สิ�ง
ที�ปรารถนาสาํเร็จไดทุ้กอยา่งนั0นไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารไดโ้ดยตรง (6/64/1-122/52) 6.V) 
เนื0อหาที�ครุฑเกิดความเลื�อมใสในพระดาบสและไดถ้วายมนตอ์าลมัภายน์ซึ�งเป็นมนตที์�มีอานุภาพสามารถจบันาค
ไดโ้ดยไม่ผิดพลาดหรือไดรั้บอนัตรายไดแ้ก่พระดาบส ซึ�งอาํนาจมนตน์ั0นไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองคค์วามรู้การ
บริหารไดโ้ดยตรง (6/64/1-122/59) 6.Y) เนื0อหาที�พระนางสมุททชาทรงพระสุบินเห็นเป็นลางบอกเหตุร้ายวา่พระ
ภูริทตัถูกหมองูนั0นจบัตวัไป  ซึ�งการฝันที�เป็นนิมิตหรือสัญญาณบอกเหตุนั0นไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองคค์วามรู้
การบริหารไดโ้ดยตรง (6/64/1-122/77) 6.Z) เนื0อหาที�พระเจา้กรุงพาราณสีไดท้รงสละราชสมบติัเสด็จออกบวช
บาํเพญ็สมณธรรมจนสามารถบรรลุฌานอภิญญาและสมาบติั ซึ� งฌานอภิญญาและสมาบติัไม่สามารถที�จะจดัเขา้
ในองคค์วามรู้การบริหารไดโ้ดยตรง (6/64/1-122/107) 6.6) เนื0อหาที�พระภูริทตัและเหล่านาคบริษทัทั0งหลายได้
ทาํบุญต่างๆมีการรักษาศีลเป็นตน้ ครั0 นละจากอตัภาพนาคไปแลว้ก็พากนัไปบงัเกิดในเทวโลกตามที�ปรารถนาไว ้
ซึ�งวปิากของกรรมดงักล่าวนั0นไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารไดโ้ดยตรง (6/64/1-122/109) 

=) เนื0อหาของจนัทกมุารชาดกที�ไม่สามารถจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารไดป้รากฏอยู ่Z เนื0อหา
ได้แก่ =.8) เนื0อหาที�พระเจ้าเอกราชทรงพระสุบินเห็นว่าได้เสด็จขึ0นไปยงัสรวงสวรรค์ ครั0 นทรงตื�นจากพระ
บรรทมก็ทรงประสงคจ์ะเสด็จไปจึงไดท้าํการปรึกษากบัพราหมณ์กณัฑหาละ ซึ� งการฝันที�เป็นนิมิตหรือสัญญาณ
บอกเหตุนั0นไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารไดโ้ดยตรง (7/64/123-204/9) =.-) เนื0อหาที�พระชนก
และพระชนนีของพระเจา้เอกราชไดต้รัสสอนพระเจา้เอกราชถึงปฏิปทาที�ถูกตอ้ง โดยทรงอา้งถึงผลของกรรมชั�ว
ทาํใหไ้ปเกิดในทุคติและผลของกรรมดีนั0นทาํใหเ้กิดในสุคติโลกสวรรค ์ซึ�งวปิากของกรรมดงักล่าวนั0นไม่สามารถ
ที�จะจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารไดโ้ดยตรง (7/64/123-204/26) =.V) เนื0อหาที�พระนางจนัทาเทวีครั0 นไม่อาจให้
พระเจา้เอกราชทรงเลิกลม้การบูชายญัไดจึ้งไดท้รงตั0วสจัจกิริยาแลว้นอบนอ้มต่อสมณพราหมณ์พร้อมทั0งเหล่าทวย
เทพผูบ้ริหารโลกเพื�อให้มาช่วยถ่ายถอดมิจฉาทิฏฐิของพระเจา้เอกราชและปล่อยให้คนและสัตวท์ั0 งหลายมีพระ
จนัทกุมารเป็นตน้ให้เป็นอิสสระ ซึ� งอาํนาจที�เกิดจากสัจจกิริยาหรือการกล่าวคาํสัตยนี์0 ไม่สามารถที�จะจดัเขา้ใน
องค์ความรู้การบริหารไดโ้ดยตรง (7/64/123-204/56) =.Y) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชไดเ้สด็จลงมาช่วยเหลือคน
และสตัวท์ั0งหลายมีพระจนัทกมุารเป็นตน้จากการถูกฆ่าเพื�อบูชายญั โดยเนรมิตแปลงกายที�น่ากลวัถือฆอ้นเหล็กที�
ลุกโพลงดว้ยไฟมาทาํการขู่บงัคบัพระเจา้เอกราชและพราหมณ์กัณฑหาละอยู่ท่ามกลางอากาศ ซึ� งเทวฤทธิ� ที�
สามารถจะเนรมิตสิ�งต่างๆได้ดังใจปรารถนานั0นไม่สามารถที�จะจัดเขา้ในองค์ความรู้การบริหารได้โดยตรง 
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(7/64/123-204/60) =.Z) เนื0อหาที�พระจันทกุมารครั0 นได้รับราชาภิเษกเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็ได้ปกครอง
บา้นเมืองโดยธรรม ทรงกระทาํบุญต่างๆมีทานเป็นตน้ ครั0 นสวรรคตแลว้ก็ไปบงัเกิดในเทวโลก ซึ� งวิปากของกร
รมดงักล่าวนั0นไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารไดโ้ดยตรง (7/64/123-204/64) 

_) เนื0อหาของมหานารทกสัสปชาดกที�ไม่สามารถจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารไดป้รากฏอยู ่6 
เนื0อหาไดแ้ก่ _.8) เนื0อหาที�พระนางรุจาราชธิดา อลาตเสนาบดี และนายวีชกะสามารถที�จะระลึกรู้ถึงชาติก่อนได้
ตามความเป็นจริง ซึ�งการระลึกชาติก่อนในอดีตโดยเห็นตามความเป็นจริงนั0นไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองคค์วามรู้
การบริหารไดโ้ดยตรง (8/64/205-295/17) _.-) เนื0อหาที�พระนางรุจาราชธิดาครั0 นทรงทราบวา่พระบิดาทรงยึดเอา
มิจฉาทิฏฐิเที�ยวก่อกรรมกระทาํทุจริตต่างๆ จึงไดเ้ขา้ไปเฝ้าทูลชี0แนะถึงปฏิปทาถึงถูกตอ้งตามทาํนองคลองธรรม
แก่พระบิดา โดยยกเอาผลกรรมทั0งดีและชั�วมากล่าวอา้งมีพระประวติัของพระนางเป็นอุทาหรณ์ ซึ� งวิปากของกร
รมดงักล่าวนั0นไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารไดโ้ดยตรง (8/64/205-295/37)  _.V) เนื0อหาที�พระ
นางรุจาราชธิดาครั0 นไม่อาจให้พระเจา้องัคติราชทรงละทิ0งมิจฉาทิฏฐิไดจึ้งไดท้รงตั0งสัจจกิริยาแลว้นอมนอ้มต่อ
สมณพราหมณ์พร้อมทั0 งเหล่าทวยเทพผูบ้ริหารโลกเพื�อให้มาช่วยถ่ายถอดมิจฉาทิฏฐิของพระเจ้าองัคติราชให้
กลบัมาเป็นสัมมาทิฏฐิดงัเดิม ซึ� งอาํนาจที�เกิดจากสัจจกิริยาหรือการกล่าวคาํสัตยนี์0 ไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองค์
ความรู้การบริหารไดโ้ดยตรง (8/64/205-295/40) _.Y) เนื0อหาที�พระพรหมนารทะไดท้ราบความจากพระนางรุจา
ราชธิดาจึงเสด็จลงมาช่วยให้พระเจา้องัคติละทิ0งมิจฉาทิฏฐิและกลบัมาเป็นสัมมาทิฏฐิดงัเดิม โดยการเนรมิตเพศ
เป็นบรรพชิตเหาะมาทางอากาศประดับด้วยบริขารของบรรพชิตทั0งปวงแสดงธรรมแก่พระเจา้องัคติราชโดย
ประการต่างๆ มีการถล่าวถึงผลของกรรมดีและชั�วเป็นตน้ ซึ� งเทวฤทธิ� ที�สามารถจะเนรมิตสิ�งต่างๆได้ดังใจ
ปรารถนาและวิปากของกรรมนั0นไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารไดโ้ดยตรง (8/64/205-295/46) 
_.Z) เนื0อหาที�พระพรหมนารทะครั0 งที�ยงัเป็นมนุษยน์ั0นไดบ้าํเพญ็สมณธรรมจนสามารถทาํให้บรรลุฌานอภิญญา
และสมาบติั ครั0นเสียชีวิตแลว้ก็ไปบงัเกิดพรหมโลก ซึ� งฌานอภิญญาและสมาบติัและอาํนาจของฌานสมาบติันั0น
ไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารไดโ้ดยตรง (8/64/205-295/48) _.6) เนื0อหาที�พระเจา้องัคติราชทรง
เป็นธรรมิกราชดาํรงมั�นอยูใ่นโอวาทของพระพรหมนารทะ ครั0 นสวรรคตแลว้ก็ไปบงัเกิดในเทวโลก ซึ� งวิปากขอ
งกรรมนั0นไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารไดโ้ดยตรง (8/64/205-295/69) 

9) เนื0อหาของวธุิรชาดกที�ไม่สามารถจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารไดป้รากฏอยู ่_ เนื0อหาไดแ้ก่ 
9.8) เนื0อหาที�พราหมณ์มหาสาลชาวกรุงพาราณสีทั0งสี�ไดส้ละเหยา้เรือนออกบวชเป็นดาบสบาํเพญ็พรตสมณธรรม
จนสามารถบรรลุฌานอภิญญาและสมาบติั ซึ� งฌานอภิญญาและสมาบติัไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองคค์วามรู้การ
บริหารไดโ้ดยตรง (9/64/296-483/Y) 9.-) เนื0อหาที�พระดาบสทั0งสี�รูปครั0นมรณภาพแลว้ก็พากนัไปบงัเกิดในพรหม
โลก ดว้ยอาํนาจฌานสมาบติั ส่วนกุฎุมพีทั0งสี�นั0นครั0 นเสียชีวิตแลว้ก็ไดไ้ปบงัเกิดในที�ที�ตนปรารถนา ดว้ยอาํนาจ
บุญมีทานเป็นตน้ ซึ�งอาํนาจฌานอภิญญาและสมาบติัและวิปากของกรรมนั0นไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองคค์วามรู้
การบริหารไดโ้ดยตรง (9/64/296-483/8Y) 9.V) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราช พระยาครุฑ  ทา้ววรุณนาคราช พระนาง
วิมลานาคราชินี นางอิรันทตี ปุณณกยกัษ์ และอารักขเทวดาผูเ้คยเป็นมารดาของพระเจา้โกรัยราช รวมถึงพระ
เวสวณัและเหล่าทวยเทพนั0นสามารถที�จะแสดงฤทธิ� ต่างๆ มีการเนรมิตแปลงกายหรือเหาะไปในอากาศเป็นตน้ ซึ� ง
เทวฤทธิ� ที�สามารถจะเนรมิตสิ�งต่างๆไดด้งัใจปรารถนานั0นไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองค์ความรู้การบริหารได้
โดยตรง (9/64/296-483/8=) 9.Y) เนื0อหาที�ปุณณกยกัษไ์ดใ้ชแ้กว้มณีและมา้มโนมยัสินธพซึ�งเป็นสิ�งวิเศษสามารถ
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ทาํสิ�งที�เหนือธรรมดาต่างๆ ไดเ้ป็นเครื�องจูงใจใหพ้ระเจา้โกรัพยราชทรงตดัสินพระหฤทยัในการเล่นพนนัสกา ซึ� ง
อาํนาจของแกว้มณีวิเศษและมา้มโนมยัสินธพนั0นไม่สามารถที�จะจัดเขา้ในองค์ความรู้การบริหารได้โดยตรง 
(9/64/296-483/Y9) 9.Z) เนื0อหาที�พระวิธุรบณัฑิตครั0 นถูกปุณณกยกัษ์ทาํร้ายโดยประการต่างๆ ก็มิไดรั้บอนัตราย
ใดๆ ทั0งสิ0นดว้ยอานุภาพแห่งสจัจะ ซึ�งอาํนาจที�เกิดจากสัจจกิริยาหรือการกล่าวคาํสัตยนี์0 ไม่สามารถที�จะจดัเขา้ใน
องคค์วามรู้การบริหารไดโ้ดยตรง (9/64/296-483/885) 9.6) เนื0อหาที�พระวิธุรบณัฑิตไดแ้สดงธรรมแก่ทา้ววรุณ
นาคราชและพระนางวิมลานาคราชินีถึงผลของกุศลกรรมที�ทาํให้ท้าวเธอทั0 งสองได้เสวยทิพยสมบัติและทูล
แนะนาํให้ทรงปฏิบัติต่อไป ซึ� งวิปากของกรรมนั0นไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองค์ความรู้การบริหารไดโ้ดยตรง 
(9/64/296-483/8-Y) 9.=) เนื0อหาที�พระเจา้โกรัพยราชทรงพระสุบินเห็นเป็นนิมิตหมายที�ดีวา่พระวิธุรบณัฑิตจะ
กลบัมาโดยปลอดภยั ซึ� งการฝันที�เป็นนิมิตหรือสัญญาณบอกเหตุนั0น ไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองค์ความรู้การ
บริหารไดโ้ดยตรง (9/64/296-483/8V9) 9._) เนื0อหาที�พระวิธุรบณัฑิตและชนชาวกุรุรัฐทั0งหมดตั0งตน้แต่พระราชา
ไป พากนัทาํสุจริตกรรมทาํบุญทั0งหลายมีทานเป็นตน้ ครั0 นเสียชีวิตแลว้แก็พากนัไปบงัเกิดในเทวโลก ซึ� งวิปาก 
ของกรรมนั0นไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารไดโ้ดยตรง (9/64/296-483/8YZ)  

85) เนื0อหาของมหาเวสสนัดรชาดกที�ไม่สามารถจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารไดป้รากฏอยู ่ 85 
เนื0อหาไดแ้ก่ 85.8) เนื0อหาที�พระราชธิดาทั0งสองของพระเจา้พนัธุมราชไดท้าํการอุปภมัภบ์าํรุงพระพุทธเจา้ในอดีต 
โดยองคพี์�นั0นทรงตั0งความปรารถนาใหไ้ดเ้ป็นพระพทุธมารดา ส่วนองคน์อ้งนั0นตั0งความปรารถนาให้ไดเ้ป็นพระ
อรหันต์  ดว้ยอานุภาพแห่งบุญกุศลดงักล่าวที�ตั0งความปรารถนาไวก็้ทาํให้สาํเร็จสมประสงค ์ซึ� งวิปากของกรรม
นั0นไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารไดโ้ดยตรง (10/64/484-814/5) 85.-) เนื0อหาที�พระนางอุรัจฉทา
ครั0นไดส้ดบัพระธรรมจากพระพทุธเจา้ในปางก่อนก็ไดบ้รรลุธรรมเป็นพระอรหันตห์มดกิเลสโดยสิ0นเชิงและได้
เขา้สู่นิพพานไม่เวยีนเกิดเวยีนตายอีกต่อไป ซึ�งการเรียนรู้พฒันาตนใหบ้รรลุเป็นพระอรหนัตที์�ทาํใหห้มดสิ0นกิเลส
ดงักล่าวนั0นไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารไดโ้ดยตรง (10/64/484-814/6) 85.V) เนื0อหาที�ทา้วสักก
เทวราชไดป้ระทานพรให้แก่ผุสดีเทพกญัญาถึง 85 ประการเพื�อให้ทูลขอในสิ�งที�ประสงค์ก่อนที�จะจุติไปจากเท
วโลก ซึ�งพรที�สาํเร็จมาจากเทวานุภาพนั0นไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารไดโ้ดยตรง (10/64/484-
814/11) 85.Y) เนื0อหาที�เหล่าเทวดาทั0งหลายแจง้ข่าวแก่พระราชาในพื0นชมพทูวีปวา่พระเวสสันดรทรงบาํเพญ็มหา
ทานแลว้พาเสด็จมาดว้ยเทวฤทธิ�  เหล่าเทวดาทั0งสี�ตนจาํแลงกายมาเป็นละมั�งทองรองรับงอนรถพระที�นั�งก็ดี  ทา้ว
สักกเทวราชไดท้ราบว่าคณะพระเวสสันดรใกลจ้ะถึงเขาวงกตจึงตรัสสั�งวิสสุกรรมเทพบุตรไดเ้นรมิตเครื�อง
อุปโภคและบริโภคทั0งที�อยูอ่าศยั ที�ปฏิบติัธรรมเป็นตน้ไวถ้วายก็ดี เหล่าเทวดาทั0งสามตนจาํแลงกายเป็นสัตวร้์าย
ไปนอนขวางทางพระนางมทัรีมิให้กลบัอาศรมแต่ยงัวนัก็ดี ทา้วสักกเทวราชไดแ้ปลงเพศเป็นพราหมณ์มาทูลขอ
พระนางมทัรีก็ดี เหล่าเทวดาทั0งสองตนจาํแลงกายมาเป็นพระเวสสันดรและพระนางมทัรีเพื�อคอยดูแลพระชาลี
และพระกณัหาชินาและดลใจให้พราหมณ์ชูชกเดินทางไปยงักรุงสีพีก็ดี ทา้วสักกเทวราชไดท้าํการช่วยเหลือแก่
กษตัริยท์ั0ง 6 และราชบริษทัที�ถึงแก่วิสัญญีภาพดว้ยการบนัดาลให้ฝนโปกขรพรรษตกก็ดี และทา้วสักกเทวราชค
รั0 นทราบพระดาํริในการที�จะบริจาคทานของพระเวสสันดรจึงบันดาลให้ฝันรัตนะทั0 ง = ตกลงในกรุงสีพีสูง
ประมาณเพียงเข่าก็ดี  ซึ� งเทวฤทธิ� เนรมิตสิ�งต่างๆไดด้งัใจปรารถนาเหล่านั0นไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองคค์วามรู้
การบริหารไดโ้ดยตรง (10/64/484-814/86) 85.Z) เนื0อหาที�พระเวสสนัดรและพระนางมทัรีพร้อมทั0งพระโอรสและ
พระธิดาทั0งสี�พระองค์นั0นไดเ้จริญเมตตาพรหมวิหารทาํให้เหล่าสรรพสัตวท์ั0 งหลายที�อยู่รอบๆที�พกัประมาณ V 
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โยชน์นั0นเกิดเมตตาจิตต่อกนัและกนัอยูร่่วมกนัอยา่งผาสุกไม่เบียดเบียนกนัและกนั ดว้ยอาํนาจของเมตตาจิตของ
ท่านทั0งสี�นั0น ซึ� งอาํนาจหรืออานุภาพของเมตตาภาวนานั0นไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองค์ความรู้การบริหารได้
โดยตรง (10/64/484-814/102) 85.6) เนื0อหาที�พระนางมทัรีทรงพระสุบินเห็นเป็นลางบอกเหตุร้ายวา่จะมีผูม้าขอ
พระโอรสและพระธิดา ซึ� งการฝันที�เป็นนิมิตหรือสัญญาณบอกเหตุนั0นไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองคค์วามรู้การ
บริหารไดโ้ดยตรง (10/64/484-814/126) 85.=) เนื0อหาที�พระนางมทัรีครั0นเขา้ไปในป่าเพื�อหาผลาผลก็ทรงประสบ
กบัลางบอกเหตุร้าย เป็นตน้วา่ เสียมหลุดจากพระหัตถ์ กระเชา้หลุดจากพระองัสา ผลาผลไมที้�เคยมีเคยเก็บไดก็้
อนัตราธานหายไปสิ0น ซึ� งลางบอกเหตุหรือลางสังหรณ์นั0นไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองค์ความรู้การบริหารได้
โดยตรง (10/64/484-814/152) 85._) เนื0อหาที�ทา้วสักกเทวราชไดป้ระทานพรให้แก่พระเวสสันดรถึง _ ประการ
เพื�อใหทู้ลขอในสิ�งที�ประสงคภ์ายหลงัจากที�ไดก้ระทาํปุตตทานและทารทานไป ซึ� งพรที�สาํเร็จมาจากเทวานุภาพ
นั0นไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารไดโ้ดยตรง (10/64/484-814/167) 85.9) เนื0อหาที�พระเจา้สญชยั
ทรงพระสุบินเห็นเป็นนิมิตหมายที�ดีว่า จะไดพ้บกบัพระญาติที�จากไปนาน ซึ� งการฝันที�เป็นนิมิตหรือสัญญาณ
บอกเหตุนั0นไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารไดโ้ดยตรง (10/64/484-814/171) 85.85) เนื0อหาที�พระ
เวสสนัดรทรงเป็นธรรมิกราชปกครองบา้นเมืองโดยธรรมประกอบบุญต่างๆ มีทานเป็นตน้ครั0นเสด็จสวรรคตแลว้
ก็ไปบังเกิดในเทวโลก ซึ� งวิปากของกรรมนั0 นไม่สามารถที�จะจัดเข้าในองค์ความรู้การบริหารได้โดยตรง 
(10/64/484-814/203) 

อาจกล่าวไดโ้ดยสรุปวา่ เนื0อหาในมหานิบาตชาดกที�ไม่สามารถจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารได้
โดยตรงนั0นประกอบดว้ย 

1) วิบากกรรม พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. -ZY- ไดใ้ห้ความหมายถึงคาํวา่ “กรรม” 
ไวว้า่ เป็นนาม หมายถึง การกระทาํ, การงาน, กิจ, เช่น พลีกรรม, ต่างกรรมต่างวาระ, เป็นการดีก็ได ้ชั�วก็ได ้เช่น 
กุศลกรรม อกุศลกรรม1756 ดังนั0นกรรมจึงจาํแนกออกเป็น - ประเภทได้แก่ 8) กุศลกรรม กรรมที�ดี และ -) 
อกุศลกรรม กรรมที�ไม่ดี  เนื0อหาในมหานิบาตชาดกที�ไม่สามารถจดัเขา้ในองค์ความรู้การบริหารไดใ้นฝ่ายกุศล
กรรม อาทิเช่น เนื0อหาที� Y.V) (4/63/213-302/16) ส่วนเนื0อหาในมหานิบาตชาดกที�ไม่สามารถจดัเขา้ในองคค์วามรู้
การบริหารไดใ้นฝ่ายอกุศลกรรม อาทิเช่น เนื0อหาที� Y.6) (Y/6V/-8V-V5-/VZ) ซึ� งอาํนาจหรืออานุภาพของกรรม
กล่าวคือ วิบากหรือว่าผลนั0นทาํให้ผูเ้ป็นเจา้ของตอ้งเป็นไปต่างๆทั0งทรามและประณีต ดงัพุทธธรรมที�วา่  กมัมงั 
สตัเต วภิชติ ยทิทงั หีนปัปณีตตายะ แปลวา่ กรรมคือการกระทาํนั0นยอ่มจาํแนกสัตวใ์ห้เป็นต่างๆ คือให้ทรามและ
ประณีต หรือวา่ กมัมุนา วตัตตี โลโก แปลวา่ สตัวโ์ลกยอ่มเป็นไปตามกรรม หากเป็นอกุศลกรรมคือการกระทาํที�
ไม่ดีก็จะส่งผลใหผู้ก้ระทาํให้ทรามไปดว้ย หากเป็นกุศลกรรมคือการกระทาํที�ดีก็จะส่งผลให้ผูก้ระทาํประณีตไป
ดว้ย ซึ�งในวงแคบที�เป็นส่วนปัจจุบนัทนัเห็นเหตุการณ์นั0นเราสามารถที�จะพิสูจน์ให้เห็นประจกัษแ์ละสามารถจดั
เขา้ในองคค์วามรู้การบริหารไดบ้างประการ แต่ในส่วนวงกวา้งคือระดบัที�ขา้มภพชาตินั0นเป็นสิ�งที�พิสูจน์ให้เป็น
ประจกัษโ์ดยวธีิวทิยาศาสตร์ที�ยอมรับแต่เพียงประสาทสัมผสัทั0ง Z นั0นไม่ได ้แต่อาจจะพิสูจน์ให้เป็นประจกัษไ์ด้
โดยประสาทสมัผสัที� 6 คือมโนวญิญาณ 

                                                 

1756ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. H`�H, เขา้ถึงเมื�อ 8 กุมภาพนัธ์ 
-ZZ=, เขา้ถึงไดจ้าก http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp  
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-) คุณพิเศษทั0 งหลายมีคุณพิเศษที� เ กิดจากการเจริญกรรมฐานเป็นต้น พจนานุกรมฉบับ
ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. -ZY- ไดใ้ห้ความหมายของคาํวา่ “กรรมฐาน” ไวว้า่ เป็นนาม หมายถึง ที�ตั0งแห่งการงาน 
หมายเอาอุบายทางใจจาํแนกออกเป็น - ประเภทคือ 8) สมถกรรมฐาน กรรมฐานเป็นอุบายสงบใจ และ -) 
วปัิสสนากรรมฐาน กรรมฐานเป็นอุบายเรืองปัญญา1757 ซึ� งการเจริญสมถกรรมฐานในพระพุทธศาสนานั0นมีอยูถึ่ง 
Y5 วิธีดว้ยกนัและแต่ละวิธีนั0นก็มีผลยิ�งหย่อนกว่ากนัตามสภาพของกรรมฐานนั0นๆ สาํหรับในสมถกรรมฐานที�
ปรากฏในมหานิบาตชาดกนั0นโดยมากจะกล่าวถึงกสิณ 85 มีปฐวีกสิณเป็นตน้ และพรหมวิหารธรรม Y มีเมตตา
เป็นตน้ ซึ�งเป็นเหตุใหบ้รรลุฌานและยงัอภิญญาและสมาบติัให้เกิดขึ0นได ้ ฌานนั0น หมายถึง การเพ่งอารมณ์ แบ่ง
ออกเป็น - ประเภทใหญ่ๆ คือ 8) รูปฌาน Y  หมายถึง ฌานมีรูปธรรมเป็นอารมณ์ ฌานที�เป็นรูปาวจร ไดแ้ก่  8.8) 
ปฐมฌาน (ฌานที� 8) ประกอบดว้ย วิตก วิจาร ปิติ สุข เอกคัคตา 8.-) ทุติยฌาน (ฌานที� -) ประกอบดว้ย ปิติ สุข 
เอกคัคตา 1.V) ตติยฌาน (ฌานที� V) ประกอบดว้ย สุข เอกคัคตา  และ 8.Y) จตุตถฌาน (ฌานที� Y) ประกอบดว้ย 
อุเบกขา เอกคัคตา (อปัปนาสมาธิ) และ 2) อรูปฌาน Y หมายถึง ฌานมีอรูปธรรมเป็นอารมณ์ ฌานที�เป็นอรูปาวจร 
ไดแ้ก่ 2..8) อากาสานญัจายตนะ ฌานอนักาํหนดอากาศคือช่องวา่งหาที�สุดมิไดเ้ป็นอารมณ์  2.-) วิญญาณัญจายต
นะ ฌานอนักาํหนดวิญญาณหาที�สุดมิไดเ้ป็นอารมณ์ 2.V) อากิญจญัญายตนะ ฌานอนักาํหนดภาวะที�ไม่มีอะไรๆ 
เป็นอารมณ์ และ -.Y) เนวสญัญานาสญัญายตนะ ฌานอนัเขา้ถึงภาวะมีสญัญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่   อภิญญา
นั0นแปลวา่ความรู้ยิ�ง หมายถึงปัญญาความรู้ที�สูงเหนือกวา่ปกติ สาํหรับบุคคลที�เป็นปุถุชนนั0นมี 5 ประการ ไดแ้ก่  
8)  อิทธิวธิิ แสดงฤทธิ� ได ้เช่น ล่องหนได ้เหาะได ้ดาํดินได ้ -) ทิพพโสต มีหูทิพย ์ V) เจโตปริยญาณ กาํหนดรู้ใจ
ผูอื้�นได ้ Y) ปุพเพนิวาสานุสติญาณ ระลึกชาติได ้  และ Z) ทิพพจกัขุ มีตาทิพย ์ (บุคคลที�เป็นพระอริยะนั0นมี 6 
ประการ โดยเพิ�มอาสวกัขยญาณคือญาณที�ทาํให้สิ0นอาสวะกิเลสเขา้มา ซึ� งเป็นส่วนของวิปัสสนา) ส่วนสมาบติั _ 
นั0นหมายถึง รูปฌาน Y และ อรูปฌาน Y ดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ สาํหรับการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั0นมีพระไตร
ลกัษณ์กล่าวคือ อนิจจตา ทุกขตา และอนตัตตาเป็นอารมณ์ ซึ� งเป็นเหตุให้บรรลุอภิญญาชนิดที� 6 คืออาสวกัขย
ญาณเขา้ถึงพระนิพพานอนัเป็นบรมสุข  สาํหรับพระอรหนัตผ์ูเ้ขา้ถึงนิพพานนั0นท่านไดจ้าํแนกออกเป็น - ประเภท
ใหญ่ตามกรรมฐานที�ใชภ้าวนา คือ 1) สมถยานิกะ ผูเ้จริญสมถะกรรมฐานจนไดฌ้านก่อนแลว้จึงเจริญวปัิสสนาต่อ
จนไดบ้รรลุธรรมเขา้สู่พระนิพพาน 2) วปัิสสนายานิกะ ผูเ้จริญวปัิสสนาลว้นแลว้ไดบ้รรลุธรรมเขา้สู่พระนิพพาน  
หรืออาจจาํแนกออกเป็น 4 ประเภทตามคุณธรรมที�ไดบ้รรลุ คือ  1) สุกขวปัิสสกะ ผูที้�ไม่มีญาณวเิศษใดๆ นอกจาก
รู้การทาํอาสวะกิเลสให้สิ0นไปคืออาสวกัขยญาณอยา่งเดียว 2) เตวิชชะ ผูที้�ไดว้ิชชาหรืออภิญญาเพียง V ประการ
ไดแ้ก่ 8) ปุพเพนิวาสานุสติญาณ ระลึกชาติได ้  -) ทิพพจกัขุ มีตาทิพย ์หรือเรียกอีกอยา่งหนึ� งว่าจุตูปปาตญาณ 
ญาณกาํหนดรู้จุติและอุบติัของสัตวท์ั0 งหลายได ้และ V) อาสวกัขยญาณ คือ ญาณที�ทาํให้สิ0นอาสวะกิเลส 3) ฉฬ
ภิญญะ ผูที้�ไดอ้ภิญญา 6 ประการดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ และ 4) ปฏิสัมภิทปัปัตตะ ผูบ้รรลุปฏิสัมภิทา 4 คือแตกฉาน
ในความรู้อนัยิ�ง 4 ประการ ไดแ้ก่ อตัถปฏิสัมภิทา ความแตกฉานในอรรถ ธัมมะปฏิสัมภิทาความแตกฉานใน
ธรรม นิรุตติปฏิสัมภิทาความแตกฉานในภาษา และปฏิภาณปฏิสัมภิทา ความแตกฉานในปฏิภาณไหวพริบ   ซึ� ง
หวัขอ้ที� - นี0 ก็อาจรวมอยูก่บัหวัขอ้ที� 8 ในส่วนของภาวนากล่าวคือการบาํเพญ็กุศลกรรมในส่วนของภาวนามยัซึ� ง
เป็นบุญกิริยาวตัถุอีกประการหนึ�งได ้ เนื0อหาในมหานิบาตชาดกที�ไม่สามารถจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารได้
หัวขอ้นี0  อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.6) (1/63/1-74/84) เนื0อหาที� 85.-) (10/64/484-814/6)  หรืออีกประการหนึ� งนั0นคุณ
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พิเศษทั0งหลายมีการระลึกชาติในอดีตเป็นตน้นั0นอาจเกิดจากอาํนาจบุญญาธิการในส่วนของภาวนามยัที�ไดส้ั�งสม
ไวห้รืออาํนาจการเกิดที�ติดต่อกนัไปไดเ้ช่นกนั อาทิเช่น เนื0อหาที� 8.-) (1/63/1-74/27) 

V) ฤทธิ�   พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. -ZY- ไดใ้ห้ความหมายถึงคาํว่า “ฤทธิ� ” ไวว้่า 
เป็นนาม หมายถึง  อาํนาจศกัดิ� สิทธิ� , แรงอาํนาจ เช่น เทวดามีฤทธิ� 1758 ซึ� งในความเขา้ใจโดยทั�วๆ ไปนั0น ก็คือการ
ทาํสิ�งอศัจรรยใ์หส้าํเร็จไดเ้กินวสิยัธรรมดาสามญัของคนทั�วไป ในคมัภีร์ปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรคปริจเฉทที� 8- ที�
เรียกวา่ อิทธิวธินิเทศ นั0นท่านจาํแนกฤทธิ� ออกเป็น 10 ประการ ไดแ้ก่ 1) อธิษฐานฤทธิ�  คือฤทธิ� ที�ตอ้งอธิษฐานให้
สาํเร็จ 2) วกิพุพนาฤทธิ�   ฤทธิ� ที�ตอ้งทาํอยา่งผาดแผลง 3) มโนมยัฤทธิ�  คือฤทธิ� ที�สาํเร็จดว้ยใจ  4) ญาณวปิผาราฤทธิ�  
ฤทธิ� ที�สาํเร็จดว้ยกาํลงัญาณ 5) สมาธิผาราฤทธิ�  ฤทธิ� ที�สาํเร็จดว้ยอาํนาจสมาธิ 6) อริยฤทธิ�  ฤทธิ� ที�สาํเร็จดว้ยวิสัย
ของพระอริยเจา้ 7) กมัมวิปากชาฤทธิ�   ฤทธิ� ที�เกิดขึ0นแต่ผลกรรม  8) บุญญฤทธิ�  ฤทธิ� ของผูมี้บุญญาธิการ 9) วิชชา
มยัฤทธิ�  ฤทธิ� ที�สาํเร็จดว้ยวชิาหรือวทิยา  และ 10) สัมปโยคปัจจยิชฌนฤทธิ�  ฤทธิ� ที�สาํเร็จดว้ยการประกอบกิจกุศล
ให้สาํเร็จไป  ซึ� งหัวขอ้ที� V นี0 ก็อาจรวมอยู่กบัหัวขอ้ที� 8 ไดด้ว้ย ยกตวัอย่างเช่น กมัมวิปากชาฤทธิ�   ฤทธิ� เกิดแต่
กรรมทาํใหส้ตัวน์ั0นสาํเร็จหรือกระทาํสิ�งนั0นๆ ได ้เช่นฤทธิ� ของนกที�สามารถบินได ้ฤทธิ� ของปลาที�สามารถวา่ยอยู่
ในนํ0 าได้ หรือฤทธิ� ของเทวดาที�เหาะได ้ หรือบุญญฤทธิ�  ฤทธิ� ของผูมี้บุญญาธิการ เช่น พระโพธิสัตว ์พระเจ้า
จกัรพรรดิ เป็นตน้ โดยฤทธิ� เหล่านี0 ก็มีรากฐานมาจากการกระทาํอกศุลกรรมและอกุศลกรรมทั0งสิ0น หรือหัวขอ้ที� V 
นี0 ก็อาจรวมอยูก่บัหวัขอ้ที� - ไดด้ว้ย ยกตวัอยา่งเช่น วกิพุพนาฤทธิ�   ฤทธิ� ที�ตอ้งทาํอยา่งผาดแผลง ซึ� งก็มีรากฐานมา
จากการเจริญกรรมฐานดังกล่าวแลว้ขา้งตน้ เนื0อหาในมหานิบาตชาดกที�ไม่สามารถจัดเขา้ในองค์ความรู้การ
บริหารไดห้วัขอ้นี0  อาทิเช่น เนื0อหาที� 9.V) (9/64/296-483/8=)  

Y) พร โดยคาํวา่ “พร” นั0นพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. -ZY- ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า 
เป็นนาม หมายถึง คาํแสดงความปรารถนาใหป้ระสบสิ�งที�เป็นสิริมงคล  เช่น ใหพ้ร ถวายพระพร, สิ�งที�ขอเลือกเอา
ตามประสงค ์เช่น ขอพร1759 หวัขอ้ที� Y นี0 ก็อาจรวมอยูก่บัหวัขอ้ที� V ไดด้ว้ยเช่นกนัเพราะการที�จะทาํใหพ้รสาํเร็จได้
นั0นก็ดว้ยอานุภาพของฤทธิ�  ซึ� งในมหานิบาตชาดกจะแสดงผ่านตวัละครคือทา้วสักกเทวราชที�มีเทวฤทธิ� สามารถ
บนัดาลพรใหแ้ก่ผูท้าํคุณงามความดีต่างๆ ตามแต่จะประสงค ์อาทิเช่น เนื0อหาที� 85.V) (10/64/484-814/11) แต่ใน
ขณะเดียวกนัก็มีพรที�สามารถจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารเช่น งบประมาณ หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
เป็นตน้ ดงักรณีของพระเจา้กาสิกราชที�ทรงประทานแก่พระนางจนัทาเทวใีนเตมิยชาดกซึ�งเป็นพรในระดบัสามญั
อธิบายไดใ้นลกัษณะของรางวลั 

Z) สัจกิริยาหรือสัตยาธิษฐาน พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. -ZY- ไดใ้ห้ความหมาย
ของคาํวา่ “สจักิริยา” ไวว้า่ เป็นนาม หมายถึง การตั0งความสัตย์1760 กล่าวคือ การอา้งถึงความจริงที�ปรากฏอยา่งใด
อย่างหนึ� ง เพื�อดลบันดาลให้สิ� งใดสิ� งหนึ� งนั0 นสําเร็จหรือบรรลุผลตามที�ประสงค์ ในขณะเดียวกันก็ได้ให้
ความหมายของคาํว่า “สัตยาธิษฐาน” ไวว้่า เป็นนาม หมายถึงการตั0 งความจริงใจเป็นหลักอ้าง เช่น ขอตั0 ง
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สตัยาธิษฐานอา้งอาํนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ�งศกัดิ� สิทธิ� ทั0งหลายในสากลโลก1761  เนื0อหาในมหานิบาตชาดก
ที�ไม่สามารถจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารไดห้วัขอ้นี0  อาทิเช่น เนื0อหาที� =.V) (7/64/123-204/56) 

6) มนต ์พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. -ZY- ไดใ้ห้ความหมายของคาํวา่ “มนต”์ ไวว้า่ 
เป็นนาม หมายถึง คาํศกัดิ� สิทธิ� , คาํสาํหรับสวดเพื�อเป็นสิริมงคล เช่น สวดมนต,์ คาํเสกเป่าที�ถือวา่ศกัดิ� สิทธิ�  เช่น 
ร่ายมนตร์ เวทมนตร์1762 เนื0อหาในมหานิบาตชาดกที�ไม่สามารถจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารไดห้ัวขอ้นี0  อาทิ
เช่น เนื0อหาที� 6.V) (6/64/1-122/59) 

=) ฝัน พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. -ZY- ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ “ฝัน” ไวว้า่ เป็น
นาม หมายถึง การเห็นเป็นเรื�องราวเมื�อหลบั ซึ� งโดยปริยายนั0น หมายถึง การนึกเห็นในขณะที�ตื�นอยู ่ซึ� งไม่อาจจะ
เป็นจริงได้1763.ซึ� งในอรรถกถาสุปินสูตรที� 6 พระอรรถกถาจารยท่์านไดก้ล่าวถึงสาเหตุของการฝันไว ้Y ประการ
ไดแ้ก่ 8) เพราะธาตุกาํเริบ กล่าวคือ ร่างกายไม่ปกติ เช่น กาํเริบเพราะดี เป็นตน้ จึงทาํให้ฝันไดห้ลายอยา่ง เช่น ฝัน
วา่ตกภูเขา เหาะไปทางอากาศ ถูกสตัวร้์ายหรือโจรไล่ตามเป็นตน้  -) เพราะเคยเป็นมาก่อน กล่าวคือ จิตไปผูกพนั
อยูก่บัอารมณ์ที�เคยประสบมาก่อนๆ V) เพราะเทวดาดลใจ กล่าวคือ หมู่เทวดาบนัดาลใหเ้ป็นต่างๆดว้ยประสงคดี์ก็
มี ดว้ยประสงคร้์ายก็มี และ Y) เพราะบุรพนิมิต กล่าวคือ บุรพนิมิตของประโยชน์หรือของความพินาศที�ประสงค์
จะเกิดดว้ยอาํนาจบุญและบาป1764 เนื0อหาในมหานิบาตชาดกที�ไม่สามารถจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารไดห้ัวขอ้
นี0  อาทิเช่น เนื0อหาที� Z.8) (5/63/303-568/V) 

_) ลางหรือลางสงัหรณ์ พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. -ZY- ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ 
“ลาง” ไวว้่า เป็นนาม หมายถึง สิ�งหรือปรากฏการณ์ที�เชื�อกนัว่าจะบอกเหตุดีหรือเหตุร้าย  เช่น ผึ0 งทาํรังทางทิศ
ตะวนัออกของอาคารเชื�อกนัว่าเป็นลางดี แมงมุมตีอกเชื�อกนัว่าเป็นลางร้าย1765 และไดใ้ห้ความหมายของคาํว่า 
“ลางสงัหรณ์” ไวว้า่ เป็นนาม หมายถึง ลางที�ดลใจทาํให้เชื�อวา่อาจจะมีเหตุดีหรือเหตุร้ายเกิดขึ0น เช่น จิ0งจกตกมา
ตายต่อหนา้ เชื�อวา่เป็นลางสังหรณ์จะทาํให้เกิดเหตุร้าย 1766 เนื0อหาในมหานิบาตชาดกที�ไม่สามารถจดัเขา้ในองค์
ความรู้การบริหารไดห้วัขอ้นี0  อาทิเช่น เนื0อหาที� 85.=) (10/64/484-814/152) 

9) สิ�งวิเศษ เช่น แกว้มณีวิเศษ มา้วิเศษ หรือยาวิเศษ เป็นตน้ ซึ� งเนื0อหาในมหานิบาตชาดกที�ไม่
สามารถจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารไดห้วัขอ้นี0  อาทิเช่น เนื0อหาที� 9.Y) (9/64/296-483/Y9) 

อนึ�งยงัมีเนื0อหาในมหานิบาตชาดกที�กล่าวถึงการทาํนายทายทกัลกัษณะหรือเหตุการณ์ต่างๆ อนั
เป็นวชิาโหราศาสตร์แต่ผูว้จิยัพิจารณาเห็นวา่วชิาโหราศาสตร์เป็นเรื�องเกี�ยวกบัวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเรื�องสถิติที�
มีการสังเกตพิเคราะห์สังเคราะห์แลว้จดจารเป็นตาํราใชสื้บๆกนัมา ซึ� งในบางครั0 งอาจจะเป็นไปตามผลที�ทาํนาย

                                                 

1761เรื�องเดียวกนั. 
1762เรื�องเดียวกนั. 
1763เรื�องเดียวกนั. 
1764มหามกฏุราชวทิยาลยั, พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล, เล่มที� 36 (กรุงเทพฯ:โรงพิมพม์หามกุฏ

ราชวทิยาลยั,2525), 433-434. 
1765ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. H`�H, เขา้ถึงเมื�อ 8 กุมภาพนัธ์ 

-ZZ=, เขา้ถึงไดจ้าก http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp  
1766เรื�องเดียวกนั. 
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หรือในบางครั0 งอาจจะเป็นไปในทางตรงกนัขา้ม ดงักรณีของพระเตมิยกมุารเป็นตน้ ซึ�งไม่แตกต่างกนักบัการอาศยั
เครื�องมือหรือเทคนิคต่างๆ ในองคค์วามรู้การบริหารทั�วๆ ไป สามารถที�จะอธิบายหรือจดัเขา้ในองค์ความรู้การ
บริหารได ้ดงันั0นผูว้จิยัจึงมิไดจ้ดัเขา้ในหอ้ขอ้ที� _ นี0ดว้ย 

สรุป 
เนื�องจากมหานิบาตชาดกนั0นเป็นชาดกที�มีคาถาเกินกวา่ 80 คาถาขึ0นไป ครั0 นเนื0อหามีมากประเด็น

ที� เกี�ยวกับการบริหารก็มากตามไปด้วย จําแนกออกได้ 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ประเด็นที� เกี�ยวกับการบริหารที�
ประกอบดว้ยธรรม เรียกวา่ “ธรรมาธิปไตย” ซึ�งแสดงออกผา่นตวัละครฝ่ายธรรมมีพระโพธิสตัวเ์ป็นตน้อนัเป็นสิ�ง
ที�ควรปฏิบติั และ ประเด็นที�เกี�ยวกบัการบริหารที�ไม่ประกอบดว้ยธรรม เรียกว่า “อธรรมธิปไตย” ซึ� งแสดงออก
ผ่านตวัละครฝ่ายอธรรมต่างๆ มีพระเจา้ปิลยกัขราชเป็นตน้ อนัเป็นสิ�งที�ควรเวน้ ดงันั0นผลการสังเคราะห์เนื0อหา
ของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการบริหารในขอบเขตทั0ง = ประการ ไดแ้ก่ 8) ขอบเขตดา้นการวางแผน 
ประกอบดว้ย 8.8) การวางแผน  8.-) สภาพแวดลอ้มองคก์าร และ 8.V) บรรยากาศองคก์าร -) ขอบเขตดา้นการจดั
องค์การ ประกอบด้วย -.8) การจัดองค์การ -.-) การเมือง อาํนาจ อาํนาจหน้าที�  และความรับผิดชอบ -.V) 
วฒันธรรมองคก์าร -.Y) จริยธรรมองคก์าร -.Z) การเปลี�ยนแปลงองคก์ารและการพฒันาองคก์าร -.6) นวตักรรม
และเทคโนโลยี V) ขอบเขตดา้นการจดัคนเขา้ทาํงาน ประกอบดว้ย V.8) การบริหารทรัพยากรมนุษย ์V.-) 
พฤติกรรมบุคคลในองค์การ แบ่งย่อยออกเป็น V.-.8) ลกัษณะทางชีวภาพ V.-.-) การรับรู้และการเรียนรู้ V.-.V) 
ความสามารถ V.-.Y) ค่านิยมและเจตคติ และ V.-.Z) บุคลิกภาพ V.V) พฤติกรรมกลุ่มในองคก์าร แบ่งยอ่ยออกเป็น 
V.V.8) การมีส่วนร่วม และ V.V.-) การทาํงานเป็นทีม V.Y) ความเครียดและความทอ้แทใ้นการทาํงาน และ V.Z) 
ความขดัแยง้และการเจรจาต่อรอง)  Y.ขอบเขตดา้นการอาํนวยการ ประกอบด้วย 4.1) การตดัสินใจ Y.-) การ
สั�งงาน Y.V) การติดต่อสื�อสารและการประชาสมัพนัธ์ Y.Y) การจูงใจ Y.Z) ภาวะผูน้าํ Y.6) มนุษยส์ัมพนัธ์ และ Y.=) 
การนิเทศ Z) ขอบเขตดา้นการประสานงาน  และ 6) ขอบเขตดา้นการรายงานผล ประกอบดว้ย 6.8) การรายงานผล 
และ 6.-) ระบบสารสนเทศเพื�อการบริหาร และ =) ขอบเขตด้านการงบประมาณ ประกอบด้วย =.8) 
การงบประมาณ และ =.-) การควบคุม และเนื0อหาในมหานิบาตชาดกที�ไม่สามารถจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหาร
ได ้ซึ�งผูว้จิยัจดัไวแ้ผนกหนึ�งต่างหากเป็นขอบเขตที� _  สามารถนาํเสนอในภาพรวมเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
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8. จาํนวนเนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการบริหารนั0นนาํเสนอเป็นตารางสรุป
รวม ไดด้งันี0  

 

ตารางที� 8 ตารางสรุปจาํนวนเนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัการบริหารรวม 
 

 องคค์วามรู้
การบริหาร 

 
มหา 
นิบาต 
ชาดก 

8. การวางแผน -. การจดัองคก์าร 
 สภาพ

แวด 
ลอ้ม

องคก์าร 

บรรยากาศ
องคก์าร 

 การเมือง อาํนาจ 
อาํนาจหนา้ที� และ
ความรับผดิชอบ 

วฒันธรรม
องคก์าร 

จริยธรรม
องคก์าร 

การ
เปลี�ยนแปลง

องคก์าร 
และการ

พฒันาองคก์าร 

นวตักรรม 
และ

เทคโนโลย ี

เต. V 3 Y - 11 6 Z 8 2 
ช. Z V 6 Y 15 = = - 2 
สุ. V V = V 8 - _ - 2 
เน. - Y Y 8 8 Z Y V 3 
ม. -V = 86 6 48 85 8Z Y 10 
ภู. Z V 9 Y 15 V Y - 4 
จ. - - _ 8 7 V Y - 1 
นา. - V 6 - 6 - Y V 2 
วิ. V Y 85 6 12 6 -5 V 2 
เว. = Z Y = 23 6 V - 4 
รวม ZZ V= =Y V6 8ZV Z5 =Y -Y V- 

 
 

ตารางที� 8 ตารางสรุปจาํนวนเนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัการบริหารรวม  (ต่อ) 
 

องคค์วามรู้ 

การบริหาร 

 

 

 

มหา 

นิบาต 

ชาดก 

 . การจดัคนเขา้ทาํงาน  

การ 

บริหาร

ทรัพยากร

มนุษย ์

พฤติกรรมบุคคลในองคก์าร พฤติกรรมกลุ่มในองคก์าร ความ 

เครียดและ

ความทอ้แท้

ในการ

ทาํงาน 

ความ

ขดั 

แยง้

และ

การ

เจรจา

ต่อ 

รอง  

 ลกัษณะ

ทาง

ชีวภาพ 

การ

รับรู้

และ

การ

เรียนรู้ 

ความ 

สามารถ 

ค่านิย

มและ 

เจตคติ  

บุคลิก

ภาพ 

 การมี

ส่วน

ร่วม 

การ

ทาํงาน

เป็นทีม 

เต. 9 Z = 11 = = Z Z 7 3 4 Z 

ช. = 6 Y 16 85 = _ Z 7 2 Z = 

สุ. 4 6 V 10 = Z Z Y 6 4 Y = 
เน. 6 V Y 10 6 Y Z Z 5 1 - - 

ม. 32 -= 8- 22 89 89 88 6 17 19 6 -_ 

ภู. 8 _ Z 16 Y 85 = _ 9 3 Z 9 

จ. 3 9 - 10 - Z V Z 8 2 _ 6 
นา. 8 Y V 8 Y = Z Z 6 3 Z V 

ว.ิ 11 9 Y 12 6 _ Y 85 9 2 Z = 

เว. 14 85 Z 24 8- 88 _ 8Z 15 6 85 8V 
รวม 102 _= Y9 139 == _V 68 6_ 89 45 ZY _= 
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ตารางที� 8 ตารางสรุปจาํนวนเนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัการบริหารรวม (ต่อ) 
     องคค์วามรู้    
     การบริหาร 

 
 

 
 
 
มหา 
นิบาต 
ชาดก 

Y.การอาํนวยการ  Z. 
การ
ประ 
สาน 
งาน  

6. 
การรายงานผล  

=.การงบ 
ประมาณ 

 

_.เนื0อหาที�
ไม่สามารถ
จดัเขา้ใน

องคค์วามรู้
การบริหาร

ได ้

การ
ตดั
สิน
ใจ 

การ
สั�ง 
งาน 

การ
ติดต่อ 
สื�อสาร

และ 
การ

ประชา 
สัมพนัธ ์

การ
จูง
ใจ 

ภาวะ
ผูน้าํ 

มนุษย
สัมพนัธ ์

การ
นิ 

เทศ 

 ระบบ
สาร 

สนเทศ 
เพื�อการ
บริหาร 

 การ
ควบ 
คุม 

เต. 9 8Y 8- _ 15 7 6 = 9 88 Z 9 _ 

ช. 8- 8- 8Y 8V 13 8 Z 6 6 = = = Z 
สุ. 9 = 88 = 13 8 V _ V = Z Y = 

เน. 9 _ 85 = 8 7 Z 6 6 6 Z 6 = 

ม. V8 YV Y_ Y5 40 19 _ 89 -Y V- 8- 8V 6 
ภู. 88 8- 8= 8Y 12 9 V = 85 86 V 6 6 

จ. 6 = = Z 6 4 V Z Z 9 - Y Z 

นา. Z Z 6 Y 12 6 V V 6 6 - V 6 

ว.ิ 8- 88 8Z 8Z 15 10 6 V 8Y 8- Y Z _ 
เว. -Y -Y VY 8V 20 17 V 8Z 8Y -5 8- 8- 85 

รวม 8-_ 8YV 8=Y 8-6 154 95 YZ =9 9= 8-6 Z= 69 6_ 

 

 -. เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการบริหาร ซึ�งนาํเสนอลกัษณะที�เด่นชดัเป็น
ตารางสรุปรวม ไดด้งันี0  
ตารางที� 9 ตารางสรุปเนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการบริหารรวม 

ขอบเขต เรื�อง เนื0อหา 
1.ด้ า น ก า ร
วางแผน 

การวางแผน   การวางแผนในมหานิบาตชาดกนั0 นกาํหนดขึ0 นบนพื0นฐานของเหตุและผล มีข้อมูล
ครอบคลุมทั0งอดีต ปัจจุบนั และอนาคต รู้ทั�วถึงสิ�งที�เป็นคุณและโทษอย่างแจ่มแจง้ มุ่ง
ประโยชน์สุขทั0งตนเอง ผูอื้�นและส่วนรวม หรือประโยชน์ปัจจุบนั ประโยชน์เบื0องหน้า 
และประโยชน์อยา่งยิ�ง ดาํเนินการอย่างถูกตอ้งเหมาะสมเป็นธรรมาธิปไตยหลีกเลี�ยงการ
ดาํเนินการในลกัษณะที�ตรงกนัขา้ม ไม่ประมาท ด้วยกระบวนการที�เป็น“อกาลิโก” เป็น
สจัจะที�ใชไ้ดต้ลอดเวลา เกิดขึ0นก่อน และกล่าวไดว้า่เป็นตน้แบบขององคค์วามรู้การบริหาร
เกี�ยวกบัการวางแผนในปัจจุบนั ซึ� งอาจสรุปลงด้วยหลกัอริยสัจ 4 คือ ทุกข์ สมุทยั นิโรธ 
และมรรค  

ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม
องคก์าร 

สภาพแวดลอ้มในมหานิบาตชาดกนั0นเป็นสภาพแวดลอ้มที�ก่อให้เกิดโครงสร้างองคก์าร
แบบจกัรกล มีความมั�งคง แน่นอน ไม่ค่อยเปลี�ยนแปลง ไม่สลับซับซ้อนโกลาหล ใน
ระดับสูงขึ0นไปก็ยิ�งมีสภาพที�มั�นคง แน่นอน ไม่เปลี�ยนแปลง ไม่มีความยุ่งเหยิงหรือ
โกลาหล ประณีตยิ�งกว่า ซึ� งแสดงออกมาในลกัษณะของสภาพแวดล้อมในเทวโลกหรือ
พรหมโลก มีทั0งเกิดขึ0นเองตามธรรมชาติ มนุษยป์ระดิษฐ์ขึ0น และใช้อาํนาจซึ� งเป็นสิ�งเหนือ
ธรรมชาติบนัดาล มุ่งเน้นคนเป็นหลกัในการเปลี�ยนแปลงสภาพแวดลอ้มองคก์ารมากกว่า
วตัถุภายนอกอนัเป็นส่วนประกอบ ให้ความสาํคญักบัการบริหารจดัการสภาพแวดล้อม
องคก์ารแบบธรรมาธิปไตย เพื�อประโยชน์สุขทั0งตนเอง ผูอื้�นและส่วนรวม 
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ตารางที� 9 ตารางสรุปเนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการบริหารรวม (ต่อ) 
ขอบเขต เรื�อง เนื0อหา 

1.ด้ า น ก า ร
วางแผน (ต่อ) 

บ ร ร ย า ก า ศ
องคก์าร 

บรรยากาศองคก์ารในมหานิบาตชาดกนั0นมุ่งให้ความสาํคญักบับรรยากาศในลกัษณะแบบ
เปิดถูกต้องทั0งคดีโลกและคดีธรรมซึ� งเรียกว่าบรรยากาศแบบธรรมาธิปไตยพร้อมทั0 ง
หลีกเลี�ยงไม่ให้เกิดบรรยากาศแบบอธรรมาธิปไตยอนัมีลกัษณะที�ตรงกนัขา้ม ซึ� งมีคนเป็น
ตวัการสําคญัที�จะดาํเนินการให้เกิดขึ0นได้ โดยการนาํเอาหลกัธรรมมาประยุกต์ใช้ทั0งใน
ส่วนบุคคลที�ต้องประพฤติธรรมมีพรหมวิหารธรรมเป็นต้นเพื�อให้เกิดบรรยากาศที�ดี
ระหว่างกนั หรือในส่วนองคก์ารที�ตอ้งประพฤติธรรมมีสังคหวตัถุหรือกฏแห่งกรรมเป็น
ต้นเพื�อให้เกิดบรรยากาศที�ดีระหว่างบุคคลหรือกลุ่มกับองค์การ โดยเฉพาะในเรื� อง
ผลตอบแทนหรือการลงโทษ 

2.ด้านการจัด
องคก์าร 

การจดัองคก์าร การจดัองคก์ารในมหานิบาตชาดกนั0นมีลกัษณะการจดัองคก์ารเป็นแบบจกัรกลมากกวา่การ
จดัองคก์ารเป็นแบบชีวภาพ ความสมัพนัธ์ของอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบนั0นมกัจดั
ตามแนวดิ�งในโครงสร้างขององค์การมากกว่าแนวนอน มีโครงสร้างองค์การแบบ
หน่วยงานหลกัและหน่วยงานที�ปรึกษามากกวา่แบบอื�น และที�สาํคญัคือโครงสร้างองคก์าร
ในระดบัสูงสุดคือธรรม โดยใชธ้รรมเป็นตวักาํหนดกาํกบัในการดาํเนินการทั0งหมด 

การเมือง อํานาจ 
อาํนาจหน้าที� และ
ความรับผิดชอบ 

การเมืองในมหานิบาตชาดกนั0นมุ่งเน้นกุศโลบายที�เป็นธรรมวิธีมากกว่าเล่ห์กลอุบายที�ไร้
ธรรม แมมี้การใช้เล่ห์กลอุบายแต่ก็มิได้หักล้างทาํลายให้ย่อยยบัไปเป็นแต่เพียงกาํหลาบ
ปราบพยศและจบลงด้วยธรรมวิธีเปลี�ยนจากศตัรูให้เป็นมิตรและร่วมกนัพฒันาในเชิง
สร้างสรรค ์ส่วนอาํนาจ อาํนาจหนา้ที� และความรับผิดชอบในมหานิบาตชาดกนั0นมุ่งการใช้
ที�ประกอบดว้ยความถูกตอ้งเหมาะสมเป็นธรรมาธิปไตย ส่งเสริมสนบัสนุนให้บณัฑิตชน
เป็นผูมี้เป็นผูใ้ช ้หลีกเลี�ยงไม่ให้พาลชนเขา้มาเกี�ยวขอ้งได ้

ว ั ฒ น ธ ร ร ม
องคก์าร 

ว ัฒนธรรมองค์การในมหานิบาตชาดกนั0 นมีลักษณะเป็นวัฒนธรรมองค์การในยุค
เกษตรกรรมที�มุ่งการผลิตเพื�อการยงัชีพพอเพียงมากกว่าการผลิตเพื�อมุ่งผลกาํไร เป็นไปใน
แวดวงที�จาํกัด มีว ัฏจักรของชีวิตการเกิดขึ0 น การคงอยู่ และสลายหายไปที�ยาวนาน 
ปรับเปลี�ยนไปชา้ ผา่นการพิสูจน์การกลั�นกรองมาเป็นอยา่งดี มีรูปแบบวฒันธรรมองคก์าร
เชิงตั0งรับมากกว่ารูปแบบอื�น มีลกัษณะที�มุ่งกล่าวถึงคุณธรรมควบคู่ไปกบัคุณภาพ ให้
ความสาํคญักบัวฒันธรรมแทห้รือวฒันธรรมธรรมนิยมเป็นหลกั 

จริยธรรมองคก์าร จริยธรรมองคก์ารในมหานิบาตชาดกนั0นมุ่งให้ความสาํคญักบัจริยธรรมที�ถูกตอ้งทั0งคดีโลก
และคดีธรรม มีความครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ทั0 งประโยชน์ตน ประโยชน์ผูอื้�น และ
ส่วนรวม ถึงพร้อมดว้ยพระธรรมคุณทั0ง 6  ประการ 

การเปลี�ยนแปลง
องค์การและการ
พฒันาองคก์าร 

การเปลี�ยนแปลงองค์การและการพฒันาองค์การในมหานิบาตชาดกนั0นทาํให้องค์การ
เปลี�ยนจากสภาพเดิมที�เป็นไปในทางบวก ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล ซึ� งความเจริญก้าวหน้าดงักล่าวมิไดห้มายแต่เพียงการเจริญทางด้าน
วิทยาการความรู้หรือวตัถุสิ� งของเท่านั0 น แต่ยงัรวมไปถึงความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
ศีลธรรมคุณธรรมภายในจิตใจอีกดว้ย โดยให้ความสาํคญักบัการเปลี�ยนแปลงและพฒันา
คนในดา้นจิตใจก่อน ซึ� งเป็นวิธีการที�เริ�มจากภายในออกไปภายนอก เป็นการเปลี�ยนแปลง
และพฒันาแบบยั�งยนืซึ� งส่งผลที�เป็นสุขไปถึงชาติ/ยคุสมยั/คนรุ่นต่อๆไป 
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ตารางที� 9 ตารางสรุปเนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการบริหารรวม (ต่อ) 
ขอบเขต เรื�อง เนื0อหา 

2.ดา้นการจดั
องคก์าร (ต่อ) 

น วัต ก ร ร ม แ ล ะ
เทคโนโลย ี

นวตักรรมและเทคโนโลยใีนมหานิบาตชาดกนั0นโดยส่วนมากจะปรากฏออกมาในลกัษณะ
สิ�งเหนือธรรมชาติที�ไม่สามารถจะอธิบายด้วยหลกัการทางวิทยาศาสตร์ได้อาทิเช่น บุญ
บารมี ญาณ ฤทธิ�  พร มนต์ หรือสิ� งวิเศษเช่นแก้วมณีเป็นต้น แต่ถึงอย่างไรก็ตามยงัมี
นวตักรรมและเทคโนโลยีที�มีลกัษณะอธิบายได้และเป็นวิทยาศาสตร์ปรากฏอยู่  และที�
สําคัญคือนวัตกรรมและเทคโนโลยีในมหานิบาตชาดกนั0 นสามารถที�จะทําให้การ
ดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลทุกครั0 งที�มีการใช ้

3.ดา้นการจดั
คนเขา้ทาํงาน 

ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากรมนุษย ์

การบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นมหานิบาตชาดกนั0นมุ่งให้ความสาํคญักบัการบริหารจดัการ
เกี�ยวกบัมนุษยใ์นทุกๆ ดา้น เป็นองคร์วมคือทั0งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
ความรู้ความสามารถ และจิตใจ มุ่งการพฒันามนุษยใ์ห้เป็นมนุษยที์�สมบูรณ์ดว้ยการพฒันา
ด้านจิตใจ การสรรหาและรักษาบุคลากรที�มีวิชชาคู่กับจรณะให้อยู่ในองค์การ มุ่งให้
บุคลากรนั0นเชื�อในกฎแห่งกรรมเพื�อผลการปฏิบติังานที�มุ่งหวงัและใช้เป็นตวัชี0 วดับุคลากร
นั0นๆ รวมถึงการประยกุตใ์ช้หลกัธรรมเพื�อการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยต์ั0งแต่เขา้มา
ในองคก์ารจนกระทั�งออกไปจากองคก์ารมีสงัคหวตัถุธรรมเป็นตน้ 

พฤติกรรมบุคคล
ในองคก์าร 

พฤติกรรมบุคคลในองคก์ารในมหานิบาตชาดกนั0นมุ่งส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคคลนั0นแสดง
พฤติกรรมที�พึงประสงคห์รือกุศลกรรมหลีกเลี�ยงอกุศลกรรม ทั0งยงันาํเอาหลกัพฤติกรรม
หรือกฎแห่งกรรมมาใชใ้นการบริหารโดยมุ่งแสดงให้เห็นถึงผลที�ไดรั้บจากพฤติกรรมต่างๆ 
ซึ� งบุคคลที�ไดก้ระทาํพฤติกรรมที�พึงประสงคก์็จะไดรั้บผลที�พึงประสงคด์ว้ย ส่วนบุคคลที�
กระทาํพฤติกรรมที�ไม่พึงประสงค์ก็จะได้รับผลที�ไม่พึงประสงค์เช่นกัน การเกิดเป็น
พฤติกรรมต่างๆ นั0นจะใชเ้จตนาเป็นเครื�องวดั การปรับเปลี�ยนพฤติกรรมนั0นมุ่งการใช้สิ�งที�
เป็นคุณงามความดีในลกัษณะที�เป็นนามธรรมเป็นสิ�งกระตุน้หรือให้เกิดสติปัญญาพิจารณา
เห็นตามความเป็นจริงดว้ยตนเองแลว้จึงเปลี�ยนดว้ยความสมคัรใจ มีการแบ่งพฤติกรรมไว้
หลายประเภท เช่น 2 ประเภท ไดแ้ก่ กุศลกรรม พฤติกรรมที�ดี และ อกุศลกรรม พฤติกรรม
ที�ไม่ดี, 3 ประเภท ไดแ้ก่ กายกรรม พฤติกรรมทางกาย วจีกรรม พฤติกรรมทางวาจา และ
มโนกรรม พฤติกรรมทางใจ เป็นตน้ ทั0งนี0 ยงัมีรูปแบบพฤติกรรมอีกลกัษณะหนึ� งเรียกว่า 
จริต รวม 6 ประการ ไดแ้ก่ ราคจริต โทสจริต โมหจริต สทัธาจริต พทุธิจริต และวิตกจริต 

ลั ก ษ ณ ะ ท า ง
ชีวภาพ 

ลกัษณะทางชีวภาพในมหานิบาตชาดกนั0นมีที�มาไม่จาํกดัอยูแ่ค่เพียงชาติหรือชีวิตนี0 เท่านั0น
แต่ยงัรวมไปถึงอดีตชาติที�ผ่านมาอีกดว้ย หรือไม่จาํเพาะเพียงปัจจยัภายนอกที�เห็นไดด้ว้ย
ตาเช่นอายุหรือปัจจยัภายในเช่นการศึกษาเท่านั0น แต่ยงัครอบคลุมไปในระดับจิตใจที�
เรียกว่าบุญบารมีที�ได้สั�งสมอบรมผ่านมาอีกดว้ย จุดประสงค์ของการนาํเอาลกัษณะทาง
ชีวภาพไปใช้ครอบคลุมทั0 งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู ้อื�นและส่วนรวมหรือมุ่ง
ประโยชน์ผูอื้�นมากกว่าประโยชน์ตนเอง ลกัษณะทางชีวภาพดา้นอายุนั0นมีช่วงอายทีุ�ยืน
ยาวนานกว่าสมยัปัจจุบนัมากหลายเท่า แมด้้านการศึกษาก็มีช่วงการศึกษาที�สั0นกว่าสมยั
ปัจจุบนัทั0งผูส้าํเร็จการศึกษานั0นก็สามารถนาํความรู้นั0นไปใช้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพและ
ก่อให้เกิดประสิทธิผลเป็นอยา่งดี 
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ตารางที� 9 ตารางสรุปเนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการบริหารรวม (ต่อ) 
ขอบเขต เรื�อง เนื0อหา 

3.ดา้นการจดั
คนเขา้ทาํงาน 

(ต่อ) 

การรับรู้และการ
เรียนรู้ 

การรับรู้ในมหานิบาตชาดกนั0นมีการรับรู้หรือวิญญาณถึง 6  ประการมีจกัษุวิญญาณเป็นตน้ 
โดยผ่านช่องทางการรับรู้ถึง 6 ช่องทางมีจกัษุทวารเป็นตน้ นอกจากนี0 การรับรู้ยงัปรากฏ
ออกมาในลกัษณะต่างๆ กล่าวคือ ความฝัน การทาํนาย หรือลางบอกเหตุการณ์ต่างๆ ซึ� ง
นอกจากจะรับรู้ถึงขอ้มูลในอดีตและปัจจุบนัแลว้ยงัสามารถรับรู้ขอ้มูลล่วงหน้าในอนาคต
ไดอ้ยา่งแม่นยาํถูกตอ้งตามความเป็นจริงอีกด้วย ส่วนการเรียนรู้ในมหานิบาตชาดกนั0นมี
วิธีการเรียนรู้เพื�อให้เกิดความรู้หรือปัญญานั0นอยู ่V ลกัษณะ กล่าวคือ การเรียนรู้เพื�อให้เกิด
ความรู้โดยการฟัง การคิด และการภาวนา ซึ� งผลของการเรียนรู้วิธีที� V นั0นเป็นการเรียนรู้ที�รู้
จบผูจ้บการศึกษาแลว้เรียกวา่ อเสขบุคคล แปลวา่ผูไ้ม่ตอ้งศึกษาอีก มีแหล่งที�มาของความรู้ 
V ประการ คือ ความรู้ติดมากบัตวั อนัเป็นส่วนอดีต ความรู้ในขณะประกอบกิจต่างๆ อนั
เป็นส่วนปัจจุบนั และความรู้ที�เกิดจากการเห็นแจง้ อนัเป็นส่วนผลที�เกิดจากการเรียนรู้หรือ
ส่วนอนาคต กระบวนการเรียนรู้เกิดจากสิ�งเร้า ร่างกาย และจิตเป็นผูรู้้อารมณ์ต่างๆ   จิตเป็น
ผูรั้บรู้เรียนรู้หรือจดจาํมิใช่ร่างกายกล่าวคือสมอง  กระบวนการเรียนรู้เป็นสัจธรรม ใช้ได้
ตลอดกาล  เกิดขึ0นก่อน  และกล่าวไดว้า่เป็นตน้ฉบบัขององคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัการ
เรียนรู้ในปัจจุบนับางประการ มีระบบการจดัการเรียนรู้ในช่วงระยะเวลาที�สั0 น และผูจ้บ
การศึกษานั0นประกอบไปดว้ยความรู้ความสามารถและนาํไปใชไ้ปปฏิบติัไดจ้ริง 

ความสามารถ ความสามารถในมหานิบาตชาดกนั0นมุ่งการนาํความรู้ความสามารถไปใช้ไม่จาํเพาะแต่
ประโยชน์ตน แต่ยงัรวมไปถึงประโยชน์ผูอื้�นและส่วนรวมอีกดว้ย โดยเฉพาะในส่วนของ
พระโพธิสัตวจ์ะมุ่งประโยชน์ของผูอื้�นเป็นหลกั  และให้ความสาํคญัเป็นอยา่งมากกบัการ
นาํความรู้ความสามารถไปใช้อยา่งมีศีลธรรม ดงัคาํว่า “วิชชาจรณสัมปันโน” แปลว่า ถึง
พร้อมดว้ยความรู้ความสามารถและความประพฤติปฏิบติั ซึ� งทั0งสองสิ�งนี0ตอ้งควบคู่กนัไป 

ค่านิยมและเจตคติ ค่านิยมและเจตคติในมหานิบาตชาดกนั0นมิไดเ้กิดขึ0นกบับุคคลเฉพาะแต่ภายหลงัที�คลอด
จากครรภม์ารดาแลว้เท่านั0น แมเ้ป็นทารกอยูใ่นครรภบ์ุคคลก็เกิดค่านิยมและเจตคติขึ0นได ้
พร้อมทั0งอาจส่งผลต่อมารดาให้เกิดค่านิยมและเจตคติเช่นนั0นตามไปดว้ย หรือที�ยิ�งกว่านั0น
ค่านิยมและเจตคติเป็นสิ�งที�สั�งสมสืบเนื�องมาจากชาติภพก่อนๆ หรือจากพฤติกรรมที�เคยได้
ทาํไดมี้ไดเ้ป็นมาก่อน การเปลี�ยนแปลงค่านิยมและเจตคติที�ไม่พึงประสงคใ์ห้เป็นค่านิยม
และเจตคติที�พึงประสงค์นั0นมุ่งเน้นให้เกิดปัญญาพิจารณาเห็นสิ�งนั0นๆ ตามความเป็นจริง
แลว้ตอ้งการที�จะเปลี�ยนเอง  

บุคลิกภาพ บุคลิกภาพในมหานิบาตชาดกนั0นมีบุคลิกภาพที�ดีอยู่ - ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัที�เกี�ยวขอ้งกบั
โลกเรียกว่าโลกิยะและระดบัที�พน้โลกเรียกว่าโลกุตระ การพฒันาบุคลิกภาพให้เขา้ถึง
บุคลิกภาพที�เรียกว่าโลกุตระนั0นถือว่าเป็นบุคลิกภาพที�ถึงขีดสูงสุดและสิ0นสุด บุคลิกภาพ
นั0นนอกจากเกิดในปัจจุบนัชาติแลว้ยงัรวมไปถึงที�ติดตวัมาจากอดีตชาติหลายๆชาติอีกดว้ย 
บุคลิกภาพในมหานิบาตชาดกนั0นมิได้เป็นไปตามขั0นตอนที�กล่าวไวใ้นองค์ความรู้การ
บริหารเกี�ยวกบับุคลิกภาพเสมอไป 

พฤติกรรมกลุ่มใน
องคก์าร 

พฤติกรรมกลุ่มในองค์การในมหานิบาตชาดกนั0นมุ่งเน้นกิจกรรมที�ประกอบด้วยธรรม  
เป้าหมายเพื�อประโยชน์ของผูอื้�นหรือพหุชนมากกว่าตนเองหรือปัจเจกชน และผลลพัธ์ที�
เป็นนามธรรมอนัเป็นคุณค่าภายในจิตใจกล่าวคือศีลธรรมจริยธรรมมากกว่าวตัถุธรรมอนั
เป็นสิ�งภายนอก ทั0งนี0มหานิบาตชาดกยงัแสดงออกมาเป็นบุคลาธิษฐานในลกัษณะของหมู่
สตัว ์เพื�อสื�อให้เห็นถึงพฤติกรรมของกลุ่มในองคก์ารให้แจ่มชดัยิ�งขึ0นอีกดว้ย  
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ตารางที� 9 ตารางสรุปเนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการบริหารรวม (ต่อ) 
ขอบเขต เรื�อง เนื0อหา 

3.ดา้นการจดั
คนเขา้ทาํงาน 

(ต่อ) 

การมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมในมหานิบาตชาดกนั0นมุ่งเน้นกิจกรรมที�ประกอบดว้ยธรรม เป้าหมายเพื�อ
ประโยชน์ของผูอื้�นหรือพหุชนมากกว่าตนเองหรือปัจเจกชน และผลลพัธ์ที�เป็นนามธรรม
มากกวา่วตัถุธรรม มีลกัษณะที�เป็นการเขา้ร่วมโดยความสมคัรใจ มีอิสรเสรีภาพในการเขา้
ร่วม และการเขา้ร่วมอยา่งมีสติปัญญาพิจารณา ไม่มีการบงัคบั ซึ� งแสดงถึงการมีส่วนร่วมที�
เปิดกวา้งอยา่งแทจ้ริง มีปรากฏทั0งหลกัที�ควรปฏิบติัและหลกัที�ควรเวน้ในการมีส่วนร่วม  

การทาํงานเป็นทีม การทาํงานเป็นทีมในมหานิบาตชาดกนั0นบุคคลที�มารวมกนัเป็นทีมหรือเป็นสมาชิกภายใน
ทีมจะเป็นผู ้ที� ถูกจริตกันและกัน เป็นผู ้ที� เคยคบหาสมาคมกันมาก่อน หรือที� เ รียกว่า 
บุพเพสันนิวาส จึงทาํให้มีผลต่อเนื�องมาถึงปัจจุบนัให้มาเกี�ยวขอ้งสัมพนัธ์กนัอีก มุ่งเน้น
กิจกรรมที�ประกอบดว้ยธรรม เป้าหมายเพื�อประโยชน์ของผูอื้�นหรือพหุชนมากกว่าตนเอง
หรือปัจเจกชน และผลลพัธ์ที�เป็นนามธรรมมากกว่าวตัถุธรรม ทีมงานจะประกอบด้วย
สมาชิกที�ดีมีคุณภาพ  ซึ� งอาจกล่าวสรุปไดด้ว้ยพระสงัฆคุณทั0ง 9 ประการ 

ความเครียดและ
ค ว า ม ท้อ แ ท้ ใ น
การทาํงาน 

ความเครียดและความทอ้แทใ้นการทาํงานในมหานิบาตชาดกนั0นเกิดจากปัจจยั - ประการ 
คือ  ปัจจยัส่วนบุคคลและ ปัจจยัสิ�งแวดลอ้ม วิธีการบริหารความเครียดและความทอ้แทน้ั0น
ก็อิงอยูก่บัปัจจยัทั0ง - ดว้ย กล่าวคือ ปัจจยัส่วนบุคคลใชวิ้ธีการที�เรียกว่า “โยนิโสมนสิการ” 
ส่วนปัจจยัสิ�งแวดล้อมนั0นใช้วิธีการที�เรียกว่า “กลัยาณมิตร”  กล่าวความเครียดและความ
ทอ้แทว้า่เป็นเพียงอุปสรรคที�มาขดัขวางเท่านั0นแต่หากมีการบริหารจดัการที�ถูกตอ้งแลว้สิ�ง
เหล่านี0ก็ไม่มีอิทธิพลอีกต่อไปหรือสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ได ้ทั0งยงัไดก้ล่าวถึงวิธีการ
บริหารจดัการดงักล่าวไวอี้กดว้ย   

ความขัดแยง้และ
การเจรจาต่อรอง 

ความขดัแยง้และการเจรจาต่อรองในมหานิบาตชาดกนั0นแมมี้การสนับสนุนให้เกิดความ
ขดัแยง้แต่จะเป็นความขดัแยง้ที�สร้างสรรค์ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย พยายามหลีกเลี�ยง
ความขดัแยง้ที�ก่อให้เกิดความเสียหายทั0งแก่ตนเองและผูอื้�น และในขณะเดียวกันนั0นก็
แสดงให้เห็นถึงแนวทางการป้องกนัไม่ให้เกิดความขดัแยง้ที�ก่อให้เกิดความเสียหายหรือใช้
แนวทางปฏิบติัในการเจรจาต่อรองดว้ยหลกัธรรมต่างๆ อาทิเช่น บุญกิริยาวตัถุ V มีวิธีการ
บริหารจดัการความขดัแยง้หรือการเจรจาต่อรองอยา่งสร้างสรรคห์รืออาศยัหลกัธรรม โดย
ใชส้ติปัญญาอยา่งมีเหตุผล เปลี�ยนความขดัแยง้มาเป็นการพฒันา เปลี�ยนศตัรูหรือคู่แข่งมา
เป็นมิตรหันมาสามคัคีมีไมตรีจิตต่อกันแทนที�จะหักล้างให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ� งนั0นพินาศไป 
เพราะให้ความสาํคญักบัคุณค่าของความเป็นมนุษยน์ั�นเอง 

4.ดา้นการ
อาํนวยการ 

การตดัสินใจ การตดัสินใจในมหานิบาตชาดกนั0นหมายเอาการตดัสินใจที�ประกอบดว้ยเหตุและผล ความ
ถูกต้องชอบธรรม กล่าวคือปราศจากอคติทั0ง Y ประการ ว่าเป็นการตดัสินใจที�ถูกต้อง
สมบูรณ์ เป็นกระบวนการที�ถูกตอ้งสมบูรณ์ ใช้ได้ตลอดกาล เกิดขึ0นก่อน และกล่าวไดว้่า
เป็นตน้แบบของกระบวนการการตดัสินใจให้นกัวิชาการทั0งหลายไดน้าํไปประยกุตใ์ช้ โดย
อิงอาศยัรากฐานเดิมที�มีมาก่อนนั0น กล่าวคือหลกัอริยสัจ Y ไดแ้ก่ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ และ
มรรค  

การสั�งงาน การสั�งงานในมหานิบาตชาดกนั0นมุ่งการสั�งงานที�ประกอบด้วยเหตุและผล ความถูกตอ้ง
ชอบธรรม กล่าวคือปราศจากอคติทั0ง Y ประการ ให้ความสําคญักบัองคป์ระกอบที�ดีทั0ง V 
ส่วน คือ ผูส้ั�งงาน ผูรั้บคาํสั�ง และงานที�สั�งให้ปฏิบติั หากทั0ง V ส่วนเหล่านี0ประสานสมัพนัธ์
ความดีกนัอยา่งสมดุลก็สามารถที�จะทาํให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารที�ตั0งไวไ้ดเ้ป็น
อยา่งดี ซึ� งในบรรดาองคป์ระกอบเหล่านี0 มีผูส้ั�งงานเป็นตวัการสาํคญัหลกั  
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ตารางที� 9 ตารางสรุปเนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการบริหารรวม (ต่อ) 
ขอบเขต เรื�อง เนื0อหา 

4.ดา้นการ
อาํนวยการ 

(ต่อ) 

การติดต่อสื�อสาร
แ ล ะ ก า ร
ประชาสมัพนัธ์ 

การติดต่อสื� อสารและการประชาสัมพันธ์ในมหานิบาตชาดกนั0 นมีช่องทางในการ
ติดต่อสื�อสารและการประชาสัมพนัธ์ถึง 6 ช่องทาง กล่าวคือ ตา หู จมูก ลิ0น กาย และใจ มี
การกล่าวถึงการติดต่อสื�อสารและการประชาสัมพนัธ์กบัตวัเอง ซึ� งเรียกว่า “การปรึกษากบั
กรัชกาย” นอกจากมีการติดต่อสื�อสารและการประชาสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัมนุษยแ์ลว้
ยงัมีการฝึกให้สตัวอ์ยา่งเช่นนกแกว้ให้ทาํการติดต่อสื�อสารกบัมนุษยอี์กดว้ย หรือยิ�งกว่านั0น
ยงัมีการติดต่อสื�อสารระหว่างมนุษยก์บัโอปปาติกะเช่นเทวดาเป็นตน้ซึ� งเป็นสัตวโ์ลกอีก
จาํพวกหนึ� งในบรรดาสัตว์โลกทั0ง Y จาํพวกกล่าวคือ ชลาพุชะ อณัฑชะ สังเสทชะ และ
โอปปาติกะ มุ่งการติดต่อสื�อสารและการประชาสัมพนัธ์ที�เป็นกุศลกรรม โดยไม่ผิดหลกั
ศีลธรรมหรือศีลขอ้ที� Y และการติดต่อสื�อสารและการประชาสัมพนัธ์นั0นมุ่งดาํเนินการเพื�อ
ส่งเสริมสนบัสนุนในการสร้างคุณงามความดีทั0งแก่ตนเองและผูอื้�น เรียกวา่ ปัตตานุโมทนา
มยั 8 ใน 85 บุญกิริยาวตัถุ 

การจูงใจ การจูงใจในมหานิบาตชาดกนั0นกล่าวถึงความตอ้งการอนัเป็นเครื�องจูงใจไว ้-  ประเภท คือ 
ความตอ้งการฝ่ายดี เรียกว่า อตัถะ จาํแนกยอ่ยออก V ประเภท ไดแ้ก่   ความตอ้งการหรือ
ประโยชน์ในภพปัจจุบนัหรือขั0นตน้ ความตอ้งการหรือประโยชน์ในภพหน้าหรือขั0นสูงขึ0น
ไป และความตอ้งการหรือประโยชน์ขั0นสูงสุด  และความตอ้งการฝ่ายชั�ว เรียกว่า ตณัหา 
จาํแนกยอ่ยออก V ประเภท ไดแ้ก่  ความทะยานอยากทางประสาทสัมผสัทั0ง Z คือ รูป เสียง 
กลิ�น รส และสัมผสั  ความทะยานอยากในภาวะที�ตนอยากจะมีอยากจะเป็นอยา่งใดอยา่ง
หนึ� ง และความทะยานอยากในภาวะที�ตนไม่อยากจะให้มีไม่อยากจะให้เป็นอยา่งใดอยา่ง
หนึ� ง อยากทาํลาย อยากขาดสูญ ทั0งนี0 ยงัไดก้ล่าวถึงอตัถะไวอี้กนยัหนึ� ง ซึ� งจาํแนกออกเป็น 
V ประการเช่นกนั คือ  ความตอ้งการหรือประโยชน์ส่วนตน ความตอ้งการหรือประโยชน์
ผูอื้�น และ ความตอ้งการหรือประโยชน์ทั0งสองฝ่าย มหานิบาตชาดกมุ่งใช้ความตอ้งการฝ่าย
ดี ความตอ้งการหรือประโยชน์ส่วนตน ผู ้อื�น และทั0งสองฝ่ายที�ครบทั0ง V ประการเป็น
เครื� องจูงใจ หลีกเลี�ยงการใช้ความต้องการฝ่ายชั�วหรือเฉพาะแต่ความต้องการหรือ
ประโยชน์ส่วนตนเพียงอยา่งเดียว 

ภาวะผูน้าํ ภาวะผูน้าํในมหานิบาตชาดกนั0นประกอบดว้ย - ลกัษณะ คือ  ภาวะผูน้าํแบบธรรมาธิปไตย
ซึ� งสรุปลงไดด้้วยพระพุทธคุณ V ประการ ได้แก่  อรหัง สัมมาสัมพุทโธ และ ภควา และ 
ภาวะผูน้าํแบบอธรรมาธิปไตย ซึ� งมีลกัษณะที�ตรงกนัขา้มกบัผูที้�มีภาวะผูน้าํแบบธรรมธิป
ไตยหรือขาดคุณสมบติัใดคุณสมบติัหนึ� งไป และในบรรดาภาวะผูน้าํทั0งสองนี0มหานิบาต
ชาดกมุ่งให้ความสาํคญักบัภาวะผูน้าํแบบธรรมาธิปไตย นอกจากนี0 ยงัแสดงให้เห็นถึงการ
ใช้ภาวะผูน้ําตามลักษณะของผูต้ามในลักษณะต่างๆ ซึ� งอาจกล่าวสรุปลงด้วยบุคคล Y 
จาํพวก ที�เปรียบไดก้บัดอกบวั Y เหล่า ไดแ้ก่ อุคฆฏิตญั�ู วิปจิตญั�ู เนยยะ และ ปทปรมะ 
หรือ ปมาณิก Y ไดแ้ก่ รูปัปปมาณิกา โฆสัปปมาณิกา ลูขบัปมาณิกา และ ธัมมปัปมาณิกา 
ไวอี้กดว้ย 
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ตารางที� 9 ตารางสรุปเนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการบริหารรวม (ต่อ) 
ขอบเขต เรื�อง เนื0อหา 

4.ดา้นการ
อาํนวยการ 

(ต่อ) 

มนุษยส์มัพนัธ์ มนุษยส์ัมพนัธ์ในมหานิบาตชาดกนั0นมีองค์ประกอบอยู่ - ส่วนใหญ่ ได้แก่ ส่วนตวัเรา 
กล่าวคือ การประพฤติตวัเรานั0นให้เป็นผูที้�มีมนุษยสมัพนัธ์ที�ดี และ ส่วนผูอื้�น กล่าวคือ การ
ประพฤติตวัของบุคคลอื�นที�อยูร่อบขา้งที�มีทั0งดีและไม่ดี ดงันั0นจึงจาํตอ้งรู้จกัเสพหรือคบหา
สมาคมด้วย โดยเวน้จากการคบหาสมาคมปาปมิตรหรือมิตรเทียมแต่คบหาสมาคมกับ
กัลยาณมิตรหรือมิตรแท้  สาเหตุที�ทาํให้เกิดมนุษยสัมพนัธ์ไม่เพียงแต่มีในปัจจุบนัยงั
รวมถึงอดีตชาติอีกด้วย ขอบเขตของมนุษยสัมพนัธ์ไม่เพียงแต่กล่าวถึงมนุษยสัมพนัธ์
ระหว่างมนุษยก์บัมนุษย ์แต่ยงัไดก้ล่าวถึงมนุษยสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัสัตวอื์�นๆ เช่น
สตัวดิ์รัจฉานหรือโอปปาติกะเป็นตน้ไวอี้กดว้ย และมุ่งให้ความสาํคญักบัมนุษยสัมพนัธ์ที�
ประกอบด้วยธรรมหรือการที�จะเรียกว่ามีมนุษยสัมพนัธ์ที�ดีนั0นตอ้งเป็นมนุษยสัมพนัธ์ที�
ประกอบด้วยธรรมทั0 ง ส่วนตัวเราที�ไปทําความสัมพันธ์กับผู ้อื� นและผู ้อื�นที�มาทํา
ความสมัพนัธ์กบัเรา 

การนิเทศ การนิเทศในมหานิบาตชาดกนั0นมี - ประเภทตามเป้าหมาย ได้แก่ การนิเทศเพื�อแก้ไข
ปรับปรุงปัญหาขอ้ขดัขอ้งต่างๆ และ การนิเทศเพื�อพฒันาในดา้นต่างๆ แมจ้ะมีการกล่าวถึง
การนิเทศคนให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานก็ตามแต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะ
มุ่งเน้นการนิเทศคนในด้านจิตใจให้มีศีลธรรมควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานหรือการใช้
ชีวิตประจาํวนัในด้านต่างๆ มุ่งเน้นให้ผูท้าํการนิเทศนั0นจาํต้องมีคุณสมบติัที�ดีหรือเป็น
แบบอยา่งที�ดีก่อนแลว้จึงดาํเนินการนิเทศผูอื้�นให้ดีตามไปดว้ย ซึ� งสรุปรวมในพระพุทธคุณ 
V ประการ ไดแ้ก่  อรหงั สมัมาสมัพทุโธ และ ภควา  นอกจากนี0มหานิบาตชาดกยงัแสดงให้
เห็นถึงการนิเทศตามลกัษณะของผูรั้บการนิเทศ เพื�อให้เหมาะสมเขา้กันได้กบัผูรั้บการ
นิเทศ ซึ� งลักษณะของผูรั้บการนิเทศนั0นโดยสรุปมี - จาํพวก คือ ภพัพบุคคล หมายถึง 
บุคคลที�สามารถที�จะแนะนาํพรํ� าสอนได ้และอภพัพบุคคล หมายถึง บุคคลที�ไม่สามารถที�
จะแนะนาํพรํ� าสอนได ้ซึ� งทั0ง - จาํพวกนี0สามารถแยกยอ่ยให้ละเอียดออกไปอีกดว้ยหัวขอ้
ธรรมบุคคล Y จาํพวกที�เปรียบไดก้บัดอกบวั Y เหล่า ไดแ้ก่อุคฆฏิตญั�ู  วิปจิตญั�ู เนยยะ 
และ ปทปรมะ หรือ ปมาณิก Y ได้แก่ รูปัปปมาณิกา โฆสัปปมาณิกา ลูขบัปมาณิกา และ 
ธมัมปัปมาณิกา 

Z.ดา้นการ
ประสานงาน   

การประสานงาน   การประสานงานในมหานิบาตชาดกนั0นจาํแนกออกตามผูท้าํการประสานไว ้V ประเภท 
ได้แก่ การประสานงานโดยบุคคล การประสานงานโดยกลุ่ม และการประสานงานโดย
องค์การ  โดยมุ่งให้ความสําคญักับผูป้ระสานงานที�ดีทั0งทางด้านกาย วาจา และใจ รวม
เรียกว่า สุจริต V เพราะหากผูป้ระสานงานเป็นผูป้ระสานงานที�ดีปราศจากปัญหาแล้วก็
ยอ่มจะทาํให้ปัญหาอีก - ประเภทที�เหลือ คือ ปัญหาจากวิธีการประสานงานและปัญหาที�
เกิดขึ0นจากหน่วยงานนั0นก็จะลดนอ้ยถอยลงหรือสามารถแกไ้ขปรับปรุงไดโ้ดยง่าย 
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ตารางที� 9 ตารางสรุปเนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการบริหารรวม (ต่อ) 
ขอบเขต เรื�อง เนื0อหา 

6.ดา้นการ
รายงานผล 

การรายงานผล การรายงานผลในมหานิบาตชาดกนั0 นกล่าวถึงวตัถุประสงค์ของการรายงานผลไว้ V 
ประการ ได้แก่ รายงานสถานะของโครงการ  รายงานความกา้วหน้า และการคาดการณ์
ล่วงหนา้ ซึ� งผลลพัธ์ที�ไดต้ามวตัถุประสงคใ์นส่วนของการคาดการณ์ล่วงหน้านั0นจะมีความ
แม่นยาํและเป็นไปตามที�คาดการณ์ไวทุ้กประการเพราะเกิดจากทิพยญาณหรือ อนาคตงัส
ญาณจึงรู้ไดต้ามความเป็นจริง เปรียบเช่นปรากฏให้เห็นในที�เฉพาะหน้า การรายงานผลนั0น
จะปรากฏอยู่ในทุกระดับของการบริหาร กล่าวคือ ผู ้บ ังคับบัญชารายงานไปย ัง
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชารายงานไปยงัผูบ้งัคบับญัชา หรือผูอ้ยูใ่นระดบัเดียวกนั
รายงานให้แก่กนั จาํแนกตามลกัษณะของเนื0อหาสาระที�รายงานได ้- ประเภทใหญ่ คือ การ
รายงานที�เป็นเทจ็ และ การรายงานที�เป็นจริง ซึ� งจะมุ่งให้ความสาํคญักบัการรายงานที�เป็น
จริงประกอบดว้ยธรรม กล่าวสรุปไดด้ว้ยศีลขอ้ที� Y  ไดแ้ก่  เวน้จากการพูดเท็จ พูดส่อเสียด 
พดูคาํหยาบ และ พดูเพอ้เจอ้ 

ระบบสารสนเทศ
เพื�อการบริหาร 

ระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารในมหานิบาตชาดกนั0 นกล่าวถึงการได้มาซึ� งข้อมูล
สารสนเทศจากปราสาทสมัผสัทั0ง 6 คือ จกัษุสัมผสั(ตา) โสตสัมผสั (หู) ฆานสัมผสั (จมูก) 
ชิวหาสัมผสั (ลิ0น) กายสัมผสั (กาย) และ มโนสัมผสั (ใจ) นอกจากนี0 การสืบคน้หรือการ
ไดม้าซึ� งขอ้มูลสารสนเทศยงัปรากฏออกมาในลกัษณะต่างๆ กล่าวคือ ญาณ ความฝัน การ
ทาํนาย หรือสติปัญญา อีกด้วย ซึ� งการได้มาซึ� งขอ้มูลสารสนเทศดว้ยญาณมีความถูกตอ้ง 
ความเที�ยงตรง ความคงอยูไ่ดน้าน สามารถติดตวัไปไดทุ้กที� เพราะมีกระบวนการจดัเก็บที�
ดีที�สุดคือเก็บบนัทึกไวใ้นจิตใจ นอกจากนี0 ยงักล่าวถึงการได้มาซึ� งข้อมูลสารสนเทศที�
ครอบคลุมทั0งในส่วนอดีตปัจจุบนัและอนาคต เรียกว่า ญาณ V และแสดงให้เห็นถึงขอ้มูล
สารสนเทศที�มีอยู่น้อย หาได้ยาก มีโครงสร้างที�ไม่สลบัซับซ้อน เป็นไปในลกัษณะของ 
ลายลกัษณ์อกัษรหรือคาํพดู ซึ� งอาจจะมีขอ้ดีในดา้นการประเมินขอ้มูลสารสนเทศที�ไม่ตอ้ง
ใชเ้วลามาก สามารถที�จะประเมินขอ้มูลสารสนเทศที�ไดรั้บแมมี้อยูน่้อยนั0นสืบคน้แต่ที�เป็น
ประโยชน์ ถูกตอ้งสมบูรณ์ ทนัเวลา เกี�ยวขอ้งกบัเรื� องที�จะทาํการตดัสินใจดาํเนินการได้
โดยง่าย อีกทั0งยงัสามารถรักษาขอ้มูลสารสนเทศที�เป็นความลบัมิให้รั�วไหลไดเ้ป็นอยา่งดี 

=.ดา้นการ 
งบประมาณ 

การงบประมาณ การงบประมาณในมหานิบาตชาดกนั0 นมีอยู่ - ประเภทใหญ่ คือ งบประมาณ/ทรัพย์
ภายนอก หมายถึง ทรัพยากรที�มีค่าที�เป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน ทั0งจบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้ง
ไม่ได ้เช่น คน สัตว ์หรือสิ�งของต่างๆ รวมถึงสิ�งที�แปรรูปมาจากสิ�งดงักล่าวเช่น แรงงาน
หรือบทเพลง เป็นตน้ และงบประมาณ/ทรัพยภ์ายใน หมายถึง ความมีศีลธรรมต่างๆ ท่าน
จดัเป็นหวัขอ้ธรรมหนึ�งเรียกวา่ อริยทรัพย ์มีอยูด่ว้ยกนั = ประการ ไดแ้ก่ ศรัทธา ความเชื�อ
แบบมีเหตุผล ศีล การรักษากายและวายให้เรียบร้อย หิริ ความละอายแก่ใจ โอตตปัปะ 
ความเกรงกลวัต่อความชั�ว พาหุสจัจะ ความเป็นผูเ้ล่าเรียนศึกษามามาก จาคะ ความเสียสละ 
และปัญญา ความรู้รอบ ซึ� งในบรรดาทั0ง - ประเภทนี0มหานิบาตชาดกมุ่งให้ความสาํคญักบั
งบประมาณ/ทรัพยภ์ายในมากกวา่ภายนอก มุ่งให้มีการให้หรือการบริจาคมากกว่าการกูห้นี0
ยมืสิน มุ่งให้การบริหารการงบประมาณดว้ยศีลธรรมจริยธรรมทั0ง V ช่วงตอน กล่าวคือ การ
จดัหาหรือการแสวงหา การนาํไปใช ้และการตรวจสอบผลที�ไดรั้บ ซึ� งมีหลกัธรรมเกี�ยวกบั
การงบประมาณนี0อยูห่ลายประการ อาทิเช่น สนัโดษ V เป็นตน้ 
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ตารางที� 9 ตารางสรุปเนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการบริหารรวม (ต่อ) 

ขอบเขต เรื�อง เนื0อหา 
= .ด้ า น ก า ร 
ง บ ป ร ะ ม า ณ 
(ต่อ) 

การควบคุม การควบคุมในมหานิบาตชาดกนั0นมีอยู่ - ประการ คือ การควบคุมจากภายนอก เป็นการ
ควบคุมโดยผูอื้�น ผูป้ฏิบติังานนั0นเป็นฝ่ายถูกกระทาํการควบคุม และการควบคุมจากภายใน  
เป็นการควบคุมโดยผูป้ฏิบติังานเอง ผูป้ฏิบติังานนั0นเป็นผูก้ระทาํการควบคุมพฤติกรรม
ตนเอง การควบคุมที�มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลก็คือการควบคุมจากภายใน  
แต่ถึงอยา่งไรก็ตามการควบคุมจากภายนอกและภายในนั0นต่างมีความเกี�ยวเนื�องสัมพนัธ์
กนัและกนั นอกจากนี0มหานิบาตชาดกยงัไดก้ล่าวถึงหลกัธรรมที�สามารถนาํมาประยกุตใ์ช้
กบัการควบคุมไวห้ลายประการ  เช่น  วฏัฏะ V  ตณัหา V อตัถะ V ไตรลกัษณ์ ซึ� งหลกัธรรม
ต่างๆ ดงักล่าวนั0นสามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการควบคุมดา้นต่างๆ เป็นตน้ว่าดา้นคุณภาพ
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

8.เนื0 อหาที�ไม่
สามารถจดัเขา้
ในองคค์วามรู้
การบริหารได ้

เ นื0 อ ห า ที� ไ ม่
สามารถจดัเข้าใน
อ ง ค์ค ว า ม รู้ ก า ร
บริหารได ้

เนื0อหาในมหานิบาตชาดกที�ไม่สามารถจดัเขา้ในองค์ความรู้การบริหารได้สรุปรวมไว ้9 
ประการ ไดแ้ก่ วิบากกรรม คุณพิเศษทั0งหลายมีคุณพิเศษที�เกิดจากการเจริญกรรมฐานเป็น
ตน้ ฤทธิ�  พร สัจกิริยาหรือสัตยาธิษฐาน มนต ์ความฝัน ลางหรือลางสังหรณ์ และสิ�งวิเศษ 
เช่น แกว้มณีวิเศษ มา้วิเศษ หรือยาวิเศษ เป็นตน้ 

  

 

ตอนที� 2 ทศันะของผู้รู้เกี�ยวกบัหลกัการบริหารที�ปรากฏในมหานิบาตชาดก 
วตัถุประสงคข์องการวจิยัในขั0นตอนนี0  เพื�อทราบทศันะของผูรู้้เกี�ยวกบัหลกัการบริหารที�ปรากฏใน

มหานิบาตชาดก โดยที�ผูว้ิจัยได้ดําเนินการนําเนื0 อหาที�ได้จากการสังเคราะห์มหานิบาตชาดกที�ปรากฏใน
พระไตรปิฎกภาษาบาลีอกัษรไทยฉบบัสยามรัฐ เล่มที� 28  อรรถกถาบาลีอกัษรไทยฉบบัสยามรัฐ เล่มที� 36-37  
และพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม ที�จดัพิมพโ์ดยมูลนิธิมหามกฎุราชวทิยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ ์
พุทธศกัราช 2525 เล่มที� 63-64 ซึ� งอยูใ่นส่วนของพระสุตตนัตปิฎก ขุททกนิกายชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการ
บริหารมาสรุปเป็นตวัแปรแลว้สร้างแบบสัมภาษณ์ เพื�อนาํไปสัมภาษณ์ถึงทศันะของผูรู้้เกี�ยวกบัการบริหารเชิง
พุทธระดบัเชี�ยวชาญ ดงันั0นเครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัของขั0นตอนนี0 คือ แบบสัมภาษณ์ที�มีโครงสร้าง (structured 
interview) จาํนวน 1 ฉบบั  ซึ� งแบบสัมภาษณ์ดงักล่าวนั0นแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที� 1 ขอ้มูลเกี�ยวกบัผูรู้้
เกี�ยวกบัการบริหารเชิงพุทธระดบัเชี�ยวชาญ เพื�อทราบขอ้มูลเกี�ยวกบัสถานภาพทั�วไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ 
ตอนที� 2 ทศันะของผูรู้้เกี�ยวกบัการบริหารเชิงพทุธระดบัเชี�ยวชาญเกี�ยวกบัหลกัการบริหารที�ปรากฏในมหานิบาต
ชาดก แต่นั0นจึงนาํผลสรุปการสงัเคราะห์เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการบริหารที�ไดส่้งใหแ้ก่
กลุ่มตวัอย่างผูรู้้เกี�ยวกบัการบริหารเชิงพุทธระดับเชี�ยวชาญ จาํนวน 7 ท่าน และนําแบบสัมภาษณ์ดงักล่าวไป
สมัภาษณ์ ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้จึงนาํไปวเิคราะห์เนื0อหา (content analysis) 

ผลการสังเคราะห์ทศันะของผูรู้้เกี�ยวกบัหลกัการบริหารที�ปรากฏในมหานิบาตชาดก นาํเสนอได้
เป็นลาํดบัดงันี0  

1) พระราชวรมุนี (พล อาภากโร),ดร.  วฒิุการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.9, ศษ.บ.(ภาษาไทย), พธ.บ. 
(ปรัชญา), M.A.(Linguistics), M.Phil., Ph.D. (Linguistics) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เพศชาย อายุ Z8 ปี ประสบการณ์ในการทํางาน -V ปี สถานที�ทํางาน บัณฑิตวิทยาลัย  
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มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัหลกัการบริหารที�ปรากฏในมหานิบาตชาดกไว ้
ซึ�งโดยสรุปมีดงันี0  

ตามที�ไดต้รวจสอบในขอบเขตดงักล่าวนั0น โดยภาพรวมแลว้อาจกล่าวไดว้า่มีความถูกตอ้ง เพราะ
ตั0งอยู่บนพื0นฐานของหลกัวิชาการที�ไดศึ้กษาคน้ควา้ไวเ้ป็นแนวทางแลว้ มีความเป็นไปได ้ ค่อนขา้งเหมาะสม 
และมีความเป็นประโยชน์ที�จะนาํหลกัการบริหารที�ปรากฏในมหานิบาตชาดกไปประยกุตใ์ชไ้ดก้บัการบริหาร ซึ� ง
ในแต่ละขอบเขตในการนาํไปประยุกตใ์ชน้ั0นก็ขึ0นอยู่กบับริบทต่างๆ ขององคก์รนั0นๆ หรือการที�ผูบ้ริหารจะมี
ความสามารถนาํไปประยุกต์ใชไ้ด ้ เพราะพระโพธิสัตวน์ั0นถือไดว้่าเป็นแบบอยา่งของคนทั0งหลายที�ดาํเนินการ
ต่างๆ จนสามารถบรรลุถึงความสาํเร็จหรือเป้าหมายที�วางไวไ้ด ้โดยตั0งอยูบ่นพื0นฐานของคุณธรรมจริยธรรม มีผล
ที�เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผูอื้�นหรือส่วนรวมทั0งหมด 

และไดแ้สดงทศันะขอ้เสนอแนะ ไวด้งันี0  
ผูว้จิยัควรจะสรุปในภาพรวมซึ�งอาจจะแสดงเป็นตารางก็ได ้ไวใ้นตอนทา้ยของทุกตอนหรือบทที� 

Y เพื�อแสดงให้เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ หลกัการที�ปรากฏในมหานิบาตชาดกในแต่ละขอบเขตนั0นเป็นอย่างไร ซึ� ง
หากไม่สามารถนาํมากล่าวไดท้ั0งหมดก็ควรกล่าวถึงในส่วนที�เป็นจุดเด่นที�เป็นลกัษณะของหลกัการบริหารนั0นๆ  
อนัจะเป็นการช่วยให้ผูอ่้านนั0นเขา้ถึงเนื0อหาสาระของงานวิจยัไดง่้ายยิ�งขึ0น และในส่วนของการใชค้าํศพัท์หรือ
ราชาศพัทห์ากมีเวลาเพียงพอควรที�จะตรวจดูใหล้ะเอียดเพื�อความถูกตอ้ง เพราะบางคาํนั0นอาจมีความคลา้ยคลึงกนั
ทั0งยงัไม่ค่อยไดใ้ชบ่้อยจึงทาํใหเ้ผลอหรือเขา้ใจผิดได ้

2) พระศรีคมัภีรญาณ (สมจินต ์สมฺมาป�ฺโญ),รศ.ดร. วฒิุการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.9,ศษ.บ.,พธ.ม.
,Ph.D (Pali & Buddhist Studies) ตาํแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและเลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลยัมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลยั เพศชาย อาย ุZZ ปี ประสบการณ์ในการทาํงาน -8 ปี สถานที�ทาํงาน บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัหลกัการบริหารที�ปรากฏในมหานิบาตชาดกไว ้
ซึ�งโดยสรุปมีดงันี0  

เนื�องจากว่าไม่ไดอ่้านเนื0อหาทั0งหมดอย่างละเอียดเพราะเนื0อหามีมากจึงไม่อาจระบุไดว้่าเนื0อหา
ตรงไหนเกี�ยวกบัองคค์วามรู้การบริหารอะไร แต่เมื�อกล่าวตามความเป็นจริงที�ปรากฏอยูนี่0 ในมหานิบาตชาดกถือ
วา่มีเนื0อหาเกี�ยวกบัองคค์วามรู้การบริหารทั0ง = ขอบเขต ไดแ้ก่  1) การวางแผน 2) การจดัองคก์าร 3) การจดัคนเขา้
ทาํงาน 4) การอาํนวยการ 5) การประสานงาน 6) การรายงานผล และ 7) การงบประมาณ เพราะวา่ พระโพธิสัตวที์�
ทรงเสวยพระชาตินั0นๆ ทรงเป็นมีบทบาทหนา้ที�เป็นผูน้าํองคก์รต่างๆ เช่น พระราชามหากษตัริย ์เป็นตน้ ก็ตอ้งมี
การวางแผน การจดัองคก์าร การจดัคนเขา้ทาํงาน เป็นตน้ในการดาํเนินการดงักล่าว  ซึ� งในฐานะของรัฐก็ตอ้งมี
องคก์รต่างๆ หากเป็นรัฐแลว้ไม่มีการกระทาํที�เป็นองคก์รก็เป็นประเทศชาติไม่ได ้ เพียงแต่ในการพิจารณาเนื0อหา
ของมหานิบาตชาดกนั0นให้เราพิจารณาออกเป็น - ส่วน คือ ส่วนแรก เป็นส่วนที�เป็นชีวิตจริง ชีวิตหนา้ที�การงาน 
อยา่งเช่น พระเวสสันดรก็มีประเทศชาติบา้นเมือง มีพระราชามหากษตัริย ์มีประชาชน ก่อเกิดเป็นองคก์รขึ0นมา
เมื�อมีองคก์รก็ตอ้งมีการบริหาจดัการในดา้นต่างๆ ดงันั0นเนื0อหาของมหานิบาตชาดกเกี�ยวกบัการบริหารจึงปรากฏ
อยู่ในลกัษณะต่างๆ เราก็สามารถที�จะนํามาตีประเด็นออกเป็นด้านต่างๆ  ซึ� งเนื0อหาของมหานิบาตชาดกใน
ประเด็นเกี�ยวกบัการบริหารนั0นอาจจะไม่ปรากฏใหเ้ห็นชดัเจนนกั เพราะมหานิบาตชาดกนั0นมิไดมุ่้งแสดงให้เห็น
ถึงหลกัการบริหารต่างๆ โดยตรง แต่มุ่งแสดงใหเ้ห็นถึงโพธิสตัวจ์ริยาหรือการบาํเพญ็บารมีของพระโพธิสัตว ์อนั
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เป็นเรื�องราวของพระโพธิสตัวว์า่ เป็นใคร มาจากไหน ทาํอะไร มีวิถีชีวิตครอบครัวหนา้ที�การงานอยา่งไร ดงันั0น
จึงไม่ปรากฏเห็นหลกัการบริหารทั0ง = ขอบเขตดงักล่าวไดอ้ยา่งชดัเจนซํ0 ายงัหาไดย้ากอีกดว้ย  และส่วนที�สอง 
ส่วนที�มุ่งเน้นแสดงให้เห็นการบาํเพญ็บารมีของพระโพธิสัตวว์่า ทรงบาํเพ็ญบารมีนั0นๆอย่างไร อยา่งเช่น มหา
เวสสันดรชาดกก็มุ่งกล่าวถึงการบาํเพญ็ทานบารมี ชี0 ให้เห็นวา่ พระเวสสันดรทรงบาํเพญ็ทานบารมีอย่างไร เริ�ม
ตั0งแต่การใหสิ้�งของ สตัว ์หรือพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีไปเป็นลาํดบัไป ซึ�งเนื0อหาในมหาเวสสันดรชาดก
นั0นอาจจะกล่าวถึงเรื�องอื�นอยูบ่า้งเช่น เรื�องวริิยะ เมตตา อุเบกขาแต่ก็ไม่ไดมุ่้งกล่าวไวโ้ดยเฉพาะเหมือนเรื�องทาน
ที�เนน้หรือยกขึ0นแสดงเป็นหลกั  

ในดา้นของความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์ที�จะนาํหลกัการบริหารที�
ปรากฏในมหานิบาตชาดกไปประยกุตใ์ชไ้ดก้บัการบริหารนั0นถือไดว้า่มีความเป็นไปได ้มีความเหมาะสม และมี
ความเป็นประโยชน์ในการที�จะนาํหลกัการบริหารที�ปรากฏในมหานิบาตชาดกไปประยกุตใ์ชไ้ดก้บัการบริหาร 
ดว้ยเหตุผลดงักล่าวแลว้ขา้งตน้นั0น 

ในดา้นเนื0อหาของมหานิบาตชาดกที�ไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารไดน้ั0น ในเชิง
รูปธรรมไม่สามารถจดัเขา้ไดโ้ดยตรง แต่เมื�อพิจารณาตามความจริงแลว้นั0น ในเรื�องของการบริหารมีอยู ่- ส่วนคือ 
ส่วนแรก ไดแ้ก่ ระบบและกลไกการบริหาร เช่น ขอ้บงัคบั วฒันธรรมประเพณี โครงสร้าง เป็นตน้ ซึ� งในส่วนนี0
ตอ้งเป็นรูปธรรมอยา่งแน่นอนและชดัเจน ส่วนที�สอง ไดแ้ก่ คนที�จะใชร้ะบบและกลไกการบริหารนั0น ซึ�งตวัคนที�
จะใชร้ะบบและกลไกการบริหารนั0นตอ้งประกอบดว้ยคุณสมบติั - ส่วน ไดแ้ก่ 8) หลกัวิชาการและหลกัวิชาชีพ 
ซึ�งเป็นเรื�องของวชิาการและวชิาชีพในเรื�องนั0นๆ ตอ้งไดรั้บการศึกษาเรียนรู้มาโดยเฉพาะ และ -) วิชาชีวิต ซึ� งเป็น
ส่วนของคุณธรรมจริยธรรมเพื�อใชใ้นการบริหารจดัการ เป็นส่วนตวัเฉพาะบุคคลของตนเอง ซึ�งการบริหารจดัการ
ในบางกรณีนั0นก็ตอ้งใชคุ้ณธรรมจริยธรรมในระดบัที�สูง เช่น ความเป็นผูมี้จิตใจที�บริสุทธิ� สะอาด พลงัภายใน
ตนเอง ความสามารถพิเศษ บารมีส่วนตวั เป็นตน้  จึงจะสามารถบริหารจดัการในเรื�องนั0นๆ ให้บรรลุเป้าหมายได ้
ซึ�งนกับริหารปัจจุบนัมกัจะขาดในส่วนที�สองนี0 จึงทาํใหก้ารบริหารจดัการไม่อาจบรรลุเป้าหมายตามที�ประสงคไ์ว ้

และไดแ้สดงทศันะขอ้เสนอแนะ ไวด้งันี0  
เนื�องจากบางพระชาตินั0นมีเนื0อหาในประเด็นที�เกี�ยวกบัหลกัการบริหารทั0ง = ขอบเขตนอ้ยและยาก

ที�จะนาํมากล่าว เช่น สุวรรณสามชาดก เป็นตน้ ก็อาจจะตดัออกไปบา้ง เพื�อจะใหง้านวจิยันั0นเล็กลง น่าจะคดัเลือก
เฉพาะพระชาติที�เป็นนกับริหารนกัปกครอง เพราะจะมีเนื0อหาเกี�ยวกบัการบริหารจดัการมาก ง่ายต่อการที�จะนาํมา
กล่าวแสดง และมีเนื0อหาในประเด็นที�เกี�ยวกบัการบริหารโดยตรง ใหผู้ว้จิยัไปพิจารณาดู 

ลกัษณะของพระโพธิสัตวคื์อ การที�ทรงสั�งสมอบรมบารมีต่างๆ ทั0ง 85 บารมี มีทานบารมีเป็นตน้
มาครบทั0ง V ระดบั ซึ�งในแต่ละพระชาตินั0นทรงบาํเพญ็บารมีครบทั0งหมดแต่จะทรงเนน้หนกัไปในบารมีใดบารมี
หนึ�งเป็นหลกั โดยมีอีก 9 บารมีที�เหลือเป็นส่วนประกอบกนัไป ซึ�งบารมีที�เป็นแกนหลกัที�ขบัเคลื�อนใหท้รงดาํเนิน
ไปนั0นก็คืออธิษฐานบารมีความมุ่งมั�นเด็ดเดี�ยวที�จะบรรลุพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณให้ไดไ้ม่ว่าจะมีปัญหา
อุปสรรคใดๆ เขา้มาในวถีิชีวติของพระองค ์พระโพธิสัตวก็์จะความมั�นคงเด็ดเดี�ยวที�จะทรงดาํเนินต่อไปอยา่งไม่
ยอ่ทอ้แปรผนัต่อเป้าหมายหลกัดงักล่าว  ในเชิงบริหารจดัการที�เป็นลกัษณะโดดเด่นก็คือการบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรมต่างๆในแต่ส่วนเขา้กนัอยา่งกลมกลืน ตวัอย่างเช่น การมีเมตตาอยา่งเดียวนั0นไม่ได ้หากมีเมตตาอยา่ง
สุดโต่งอาจทาํให้ขาดเหตุผลรองรับ ไม่สมเหตุผล ซึ� งเจริญเมตตานั0นอาจใชบ้ารมีอื�นๆ เช่นปัญญาบารมีเขา้ไป
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สนับสนุนดว้ยจึงจะทาํให้เมตตานั0นไม่เป็นไปอย่างสุดโต่ง เช่นกรณีของพระเวสสันดรที�ทรงเจริญเมตตาได้
พระราชทานพระโอรสและพระธิดาแก่ชูชกพราหมณ์ไปก็ทรงใชปั้ญญาในการกระทาํดว้ย โดยทรงเล็งเห็นแลว้วา่
พระโอรสและพระธิดาทั0งสองนั0นจกัไม่เป็นอนัตรายทา้ยที�สุดก็จะกลบัคืนสู่ครอบครัวดงัเดิม นอกจากนี0 ยงัทรงใช้
บารมีอื�นๆ เช่นอุเบกขาบารมีเขา้มาช่วยสนับสนุน เป็นตน้  อีกประการหนึ� งคือ การที�ทรงเป็นผูมี้อธัยาศยัที�
กวา้งขวาง ไร้ขอบเขต เช่น ทานบารมีนั0นก็ทรงพร้อมที�จะให้อยูต่ลอดเวลา ให้ทุกระดบัเช่น วตัถุสิ�งของเป็นทาน
บารมี อวยัวะเลือดเนื0อเป็นอุปทานบารมี ชีวิตเป็นปรมตัถทานบารมี หากทรงมีปณิธานในเรื�องใดก็ทรงกระทาํ
อยา่งสูงสุดพร้อมที�จะมีที�จะเป็นที�จะดาํเนินการอยา่งนั0นจริงๆ พร้อมที�จะทุ่มสุดตวัทุกกาละและเทศะ ทรงมีจิตใจ
ที�ว่างจากการที�ยึดมั�นถือมั�นในสิ�งทั0 งหมด ซึ� งจัดเป็นผูมี้จิตใจที�สูงส่ง ซึ� งในการบริหารจัดการต่างๆ นั0นหาก
ผูบ้ริหารยงัมีการยึดมั�นถือมั�นอยู่ก็นับได้ว่าเป็นรอยด่างหรือเป็นสิ�งที�มาขดัขวางผูบ้ริหารในการที�จะบรรลุ
เป้าหมายได ้ซึ�งทั0งหมดนี0จดัเป็นแบบอยา่งที�ดีสาํหรับผูบ้ริหารที�จะนาํไปประยกุตใ์ช ้

3) พระมหา,ผศ.ดร. ฉัตรชยั สุฉตฺตชโย วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก,ป.ธ.9,อ.ม.(ภาษาบาลีสันสกฤต),
ศศ.ด.(ภาษาสันสกฤต)  ตาํแหน่ง หัวหน้าภาควิชาการศึกษาและประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั เพศชาย อายุ V_ ปี ประสบการณ์ในการทาํงาน 85 ปี สถานที�
ทาํงาน บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัหลกัการบริหารที�ปรากฏใน
มหานิบาตชาดกไว ้ซึ�งโดยสรุปมีดงันี0  

จากการที�ได้อ่านดูแลว้นั0นในภาพรวมถือว่าดีเป็นไปในด้านบวก กล่าวคือ ในด้านของความ
ถูกตอ้ง ความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์ที�จะนาํหลกัการบริหารที�ปรากฏในมหานิบาต
ชาดกไปประยุกต์ใช้ได้กับการบริหาร ซึ� งขึ0นอยู่กับบริบทต่างๆ ขององค์กรนั0นๆ หรือการที�ผูบ้ริหารจะมี
ความสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

และไดแ้สดงทศันะขอ้เสนอแนะ ไวด้งันี0  
ในงานวจิยัเรื�องนี0ไดก้าํหนดขอบเขตองคค์วามรู้การบริหารไว ้= ขอบเขต ไดแ้ก่  1) การวางแผน 2) 

การจัดองค์การ 3) การจัดคนเขา้ทาํงาน 4) การอาํนวยการ 5) การประสานงาน 6) การรายงานผล และ 7) 
การงบประมาณ ซึ� งในแต่ละขอบเขตนั0นไดก้ล่าวถึงหลกัการแนวคิดทฤษฏีของนกัวิชาการต่างๆ ทั0งในประเทศ
และต่างประเทศ  แต่ดว้ยเหตุที�วา่หลกัการแนวคิดทฤษฎีหรือประเด็นทางดา้นการบริหารการศึกษานั0นค่อนขา้งจะ
เปลี�ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ฉะนั0นอายขุองเอกสารต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งโดยเฉพาะงานวจิยัที�นาํมากล่าวอา้งนั0นจึงไม่
ควรเกิน Z ปี หรือพอจะอนุโลมไดก็้ไม่ควรเกิน 85 ปี ซึ�งหากหามาประกอบไดก้็จะเป็นการดี สาํหรับในส่วนที�เป็น
แนวคิดทฤษฎีปรัชญาหลกัๆ นั0นไม่เป็นไรสามารถนาํมากล่าวอา้งได ้ เพราะหากเอกสารมีอายตุั0งแต่ Z-85 ปีนั0นก็
จะเริ�มตกยคุสมยัไม่ทนัต่อเหตุการณ์ความเปลี�ยนแปลงของโลก ซึ� งควรที�จะตอ้งเรียนรู้ทาํความเขา้ใจกบัยคุของ
คนแต่ละยคุ เพราะคนแต่ละยคุมีความคิดประสบการณ์หรือสังคมที�พบเจอแตกต่างกนั จึงทาํให้ความคิดและการ
แสดงออกแตกต่างกนัไปดว้ย 

เนื�องดว้ยความสมํ�าเสมอของเนื0อหาในแต่ละชาดกมีความเหลื�อมลํ0ากนัอยู ่บางเรื�องก็ยาวบางเรื�องก็
สั0น บางชาดกมีประเด็นเกี�ยวกบัการบริหารประเด็นเดียวเท่านั0นแต่บางชาดกมีถึง 85 ประเด็น ซึ� งถา้หากมีมาก
เกินไปหรือซํ0 าๆ กนัควรตดัออกบา้งก็ไดแ้ต่หากจะคงไวก็้ไม่เสียหายอะไร เนื0อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็น
ที�เกี�ยวกบัการบริหารพร้อมทั0งส่วนที�สอดคลอ้งและแตกต่างนั0นผูว้ิจยัอธิบายไดค้่อนขา้งดี แต่บางครั0 งก็จะนาํไป



 

 

1278 
 

เชื�อมโยงกบัหมวดธรรมหรือหลกัธรรมอื�นๆ ที�เนื0อหาของมหานิบาตชาดกกล่าวถึงแต่เพียงหัวขอ้เรื�องเท่านั0นซึ� ง
หมวดธรรมหรือหลกัธรรมดงักล่าวนั0นมีรายละเอียดปรากฏอยูน่อกมหานิบาตชาดก สาํหรับการเชื�อมโยงดงักล่าว
นั0นจะทาํหรือไม่ก็ไดไ้ม่ผิด แต่หากเชื�อมโยงแลว้ควรทาํในทุกๆ หวัขอ้ไป 

ในส่วนของการสงัเคราะห์เนื0อหาในตอนทา้ยของแต่ละขอบเขตนั0นควรทาํเป็นตารางสรุปประเด็น
เปรียบเทียบวา่ เนื0อหาส่วนใดเทียบเคียงหรือสอดคลอ้งกบัแนวคิดของใครบา้ง จะทาํใหง้านวจิยัสมบูรณ์มากยิ�งขึ0น 
ซึ�งจะเปรียบเป็นแผนที�นาํผูอ้่านเขา้ถึงวทิยานิพนธ์เล่มนี0ไดง่้ายมากขึ0นอีกดว้ย 

ในส่วนของการอา้งอิงขอ้ความจากหนังสือ งานวิชาการมกันิยมเขียนแบบเรียบเรียงเขียนใหม่ 
(Rewrite) สาระของเนื0อหาเหมือนเดิมแต่เขียนใหเ้ป็นสาํนวนของเราเอง เพราะปัจจุบนัมีโปรแกรมตรวจวดัความ
เหมือนกบัวทิยานิพนธ์ งานวจิยั บทความ หนงัสือของท่านอื�นๆ หากซํ0 ากนัเกินกวา่ V บรรทดัในประเด็นตอนเล่า
เรื�องก็คือวา่คดัลอก ซึ�งแนวทางแกไ้ขคือพยายามนาํมาเขียนใหม่ดว้ยสาํนวนของผูว้จิยัเอง 

ในขอบเขตด้านที� _ กล่าวคือ เนื0อหาในมหานิบาตชาดกที�ไม่สามารถจดัเขา้ในองค์ความรู้การ
บริหารสมยัใหม่ไดโ้ดยตรง ไดแ้ก่ 1) วบิากกรรม -) คุณพิเศษทั0งหลายมีคุณพิเศษที�เกิดจากการเจริญกรรมฐานเป็น
ตน้ V) ฤทธิ�  Y) พร Z) สจักิริยาหรือสตัยาธิษฐาน  6) มนต ์ =) ความฝัน _) ลางหรือลางสงัหรณ์ และ 9) สิ�งวเิศษ เช่น 
แก้วมณีวิเศษ มา้วิเศษ หรือยาวิเศษ เป็นต้นนั0 น ควรแสดงให้เห็นเป็นบุคคลาธิษฐานหรือรูปธรรมให้ได้ว่า 
จุดมุ่งหมายในลกัษณะแบบนั0นเป็นไปเพื�ออะไร อยา่งเรื�องที�เป็นนิทานนั0นมกัจะมีจุดที�เหนือธรรมชาติหรือความ
เป็นจริงที�คนเราประสบพบเจอสอดแทรกอยู ่แต่ทั0งนี0ทั0งนั0นเราควรพิจารณาขบคิดใหไ้ดว้า่เขากล่าวถึงเรื�องนั0นเพื�อ
มีจุดมุ่งหมายหรือตอ้งการสื�อถึงอะไร เพราะโดยทั�วไปนั0นจริตของแต่ละบุคคลที�เป็นผูฟั้งหรือผูรั้บสารนั0นก็มี
ลกัษณะที�แตกต่างกนัจึงตอ้งมีอุบายวิธีในการนาํเสนอที�แตกต่างกนัไป เปรียบเช่นกบัหมอใชย้ารักษาคนไข ้หาก
ใหรั้บประทานเฉพาะตวัยาซึ�งอาจจะมีรสขมชนิดเขม้ขน้คนไขก็้ไม่สามารถที�จะรับประทานลงไปได ้จึงจาํตอ้งใช้
อุบายวธีิในการใหค้นไขน้ั0นรับประทานยาใหไ้ดโ้ดยการผสมกบัอาหารที�มีรสหวานเป็นตน้ฉะนั0น ซึ� งนิทานนั0นก็
ถือไดว้า่เป็นส่วนหนึ�งของการใหค้วามรู้เช่นกนั 

ควรชี0 ให้เห็นวา่ ในมหานิบาตชาดกทั0ง 85 ชาตินั0นในแต่ละชาติท่านประสงค์จะแสดงให้เห็นว่า 
พระโพธิสตัวน์ั0นทรงมุ่งบาํเพญ็บารมีอะไรบา้ง เพราะวา่แต่ละบารมีนั0นก็มีเส้นทางหรือวิถีทางที�ต่างกนั ดงันั0นตวั
ละครหรือการดาํเนินเรื�องจึงแตกต่างกนัโดยมีพื0นฐานของบารมีเป็นสมุฏฐานตวัตั0ง ซึ� งหากมองในมุมมองดา้น
บริหารแลว้ก็ถือว่าแต่ละพระชาตินั0นพระโพธิสัตวก็์ทรงเป็นนักบริหารเช่นกัน แต่เป็นนักบริหารคนละแนว
ตามแต่เป้าหมายของแต่ละพระชาติหรือการบาํเพญ็บารมีนั0นๆ 

4) ผศ.ดร.อินถา ศิริวรรณ  วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.บ. (บริหารการศึกษา) M.Ed., (บริหาร
การศึกษา) Ph.D. (บริหารการศึกษา) อาจารย์ประจําหลักสูตรพุทธการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั เพศชาย อาย ุ6= ปี ประสบการณ์ในการทาํงาน -Z ปี สถานที�ทาํงาน 
คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัหลกัการบริหารที�ปรากฏในมหา
นิบาตชาดกไว ้ซึ�งโดยสรุปมีดงันี0  

ตามที�ไดต้รวจดูในขอบเขตดงักล่าวนั0น 8) พบว่าโดยภาพรวมแลว้มีความถูกตอ้งระหวา่งเนื0อหา
ของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัการบริหารกบัองคค์วามรู้การบริหาร เพราะผูว้จิยัไดด้าํเนินการอยา่งเป็น
ขั0นตอนโดยทาํการรวบรวมองคค์วามรู้เกี�ยวกบัการบริหารต่างๆ ของแต่ละเรื�องที�ตอ้งการจะกล่าวถึง อาทิเช่น การ
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วางแผนก็กล่าวถึงเนื0อหาสาระต่างๆ มีความหมาย  ลกัษณะ องคป์ระกอบ ประเภท เป็นตน้แลว้จึงนาํไปเทียบเคียง
กบัเนื0อหาของมหานิบาตชาดกโดยอา้งอิงกบัองคค์วามรู้เกี�ยวกบัการบริหารต่างๆ ดงักล่าวนั0น -) มีความเป็นไปได้
ที�จะนาํหลกัการบริหารที�ปรากฏในมหานิบาตชาดกไปประยกุตใ์ชไ้ดก้บัการบริหาร อาทิเช่น ขอบเขตดา้นการ
ประสานงานนั0นมีความสอดคลอ้งกนัในดา้นความหมายของเนื0อหา รูปแบบ ระบบโครงสร้าง องคป์ระกอบ และ
กระบวนการของการประสานงานที�มุ่งให้ความสําคญักับผูป้ระสานงานเป็นหลกัเพื�อให้มีประสิทธิภาพตาม
จุดประสงคที์�ไดว้างไว ้ V) มีความเหมาะสมที�จะนาํหลกัการบริหารที�ปรากฏในมหานิบาตชาดกไปประยกุตใ์ชไ้ด้
กบัการบริหาร ดว้ยเหตุผลดงักล่าวแลว้  Y) มีความเป็นประโยชน์ที�จะนาํหลกัการบริหารที�ปรากฏในมหานิบาต
ชาดกไปประยกุตใ์ชไ้ดก้บัการบริหาร อาทิเช่น  ขอบเขตดา้นการรายงานผลที�มุ่งให้ความสาํคญักบัการรายงานผล
ที�ประกอบดว้ยธรรมเป็นหลกั 

และไดแ้สดงทศันะขอ้เสนอแนะ ไวด้งันี0  
เนื0อหาขององคค์วามรู้เกี�ยวกบัการบริหารในเรื�องต่างๆ ควรนาํมาเท่าที�จาํเป็น มีความสาํคญัหรือที�

ใชใ้นกบังานวิจยัเท่านั0น ซึ� งจะทาํให้งานวิจยัดูเล็กลง เพราะตามที�ปรากฏนั0นโดยส่วนมากจะเป็นเนื0อหาขององค์
ความรู้เกี�ยวกบัการบริหารจึงทาํให้มีจาํนวนหนา้ที�มากตาม และ งานวิจยัดงักล่าวนี0ควรนาํไปขยายเพื�อศึกษาวิจยั
ในดา้นอื�น ๆ เช่นความสมัพนัธ์ระหวา่งการนาํหลกัการบริหารที�ปรากฏในมหานิบาตชาดกกบัประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดาํเนินการ  การเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานระหวา่งองคก์รที�นาํหลกัการบริหารที�ปรากฏ
ในมหานิบาตชาดกไปใชแ้ละมิไดน้าํไปใช ้หรือสภาพปัญหาและแนวทางพฒันาปรับปรุงแกไ้ขในการนาํหลกัการ
บริหารที�ปรากฏในมหานิบาตชาดกไปใช ้เป็นตน้ ดงัที�ผูว้จิยัไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของขอ้เสนอแนะแลว้นั0น 

Z) ผศ. ดร.รังษี สุทนต์ วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.9, พธ.ม. (พระพุทธศาสนา), พธ.ด. 
(พระพทุธศาสนา) ตาํแหน่งอาจารยป์ระจาํบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั เพศชาย อาย ุ
Z_ ปี ประสบการณ์ในการทาํงาน -- ปี สถานที�ทาํงาน บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัหลกัการบริหารที�ปรากฏในมหานิบาตชาดกไว ้ซึ�งโดยสรุปมีดงันี0  

เพราะเนื0อหามีมากจึงไม่ไดอ่้านเนื0อหาทั0งหมดอยา่งละเอียด แต่ตามที�ปรากฏให้เห็นอยู่นี0 ในมหา
นิบาตชาดกถือวา่มีเนื0อหาในประเด็นที�เกี�ยวกบัองคค์วามรู้การบริหารทั0ง = ขอบเขต ไดแ้ก่  1) การวางแผน 2) การ
จัดองค์การ 3) การจัดคนเข้าทํางาน 4) การอํานวยการ 5) การประสานงาน 6) การรายงานผล และ 7) 
การงบประมาณ เพราะว่า พระโพธิสัตวที์�ทรงเสวยพระชาตินั0นๆ ทรงมีฐานะเป็นผูป้กครองผูบ้ริหารหรือผูน้าํ
องคก์รต่างๆ เช่น เป็นพระราชาก็ตอ้งมีการบริหารจดัการมีการใชร้าชสังคหวตัถุธรรม (สัสสเมธะ ความฉลาดใน
การบาํรุงพืชพนัธ์ุธญัญาหารส่งเสริมการเกษตร ปุริสเมธะ ความฉลาดในการบาํรุงขา้ราชการ รู้จกัส่งเสริมคนดีมี
ความสามารถ สัมมาปาสะ ความรู้จกัผูกผสานรวมใจประชาชนดว้ยการส่งเสริมอาชีพ และวาจาเปยยะ ความมี
วาจาอนัดูดดื�มนํ0 าใจ) เป็นตน้ ดงันั0นก็ตอ้งมีการบริหารจดัการในการดาํเนินการต่างๆ ในองคก์รนั0นๆ แมช้าดกจะ
ไม่กล่าวไวอ้ยา่งละเอียดแต่ก็มีปรากฏอยูใ่นเนื0อหาของชาดกนั0น อาทิเช่น การที�พระราชาจะทาํการใหท้าน ก็ตอ้งมี
การวางแผน การจดัองค์การ การจดัคนเขา้ทาํงาน  ฯลฯ ซึ� งจะมีมากน้อยแตกต่างกนัไปตามลกัษณะเนื0อหาของ
ชาดกนั0นๆ ดงักล่าวไวใ้นงานวจิยันี0   

ดงันั0นในดา้นของความถูกตอ้ง ความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์ที�จะนาํ
หลกัการบริหารที�ปรากฏในมหานิบาตชาดกไปประยกุตใ์ชไ้ดก้บัการบริหารนั0นถือไดว้่ามีความถูกตอ้ง มีความ
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เป็นไปได ้มีความเหมาะสม และมีความเป็นประโยชน์ในการที�จะนาํไปประยกุตใ์ชต้ามเหตุปัจจยันั0นๆ ขึ0นอยูก่บั
วา่เราจะอธิบายออกมาในลกัษณะไหน ให้เหมาะสมกบักรณีนั0นๆ อยา่งไร เช่น การที�จะใชค้นให้ทาํงานหรือว่า
การจดัคนเขา้ทาํงานให้ดาํรงตาํแหน่งต่างๆ ก็ตอ้งพิจารณาดูถึงอดีตชาติของบุคคลนั0น ซึ� งอดีตชาติในระดบัที�จะ
สามารถมองเห็นไดเ้ป็นที�ประจกัษใ์นที�นี0 อาจหมายถึง อดีตของบุคคลนั0นๆ ในภพปัจจุบนั กล่าวคือพื0นฐานของ
บุคคลนั0นๆ วา่เป็นอยา่งไร เช่น มีความรู้ความสามารถที�ไดฝึ้กฝนอบรมมาเป็นอยา่งไร หรือไดศึ้กษาเล่าเรียนมา
ในทางไหน ถนดัในดา้นใด เป็นตน้ เพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม ดว้ยเหตุผลดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ 

ในส่วนของเนื0อหาของมหานิบาตชาดกที�ไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารไดน้ั0น
อาจกล่าวไดว้า่ แลว้แต่วา่เรานั0นจะมองในลกัษณะไหน นาํมาใชเ้กิดประโยชน์อยา่งไร  เช่น เรื�องฤทธิ� มีหูทิพยต์า
ทิพยนี์0  หากเป็นรูปธรรมหรือวตัถุธรรมก็ปรากฏออกมารูปแบบของโทรทศัน์โทรศพัท์หรืออินเตอร์เน็ตสามารถ
รับรู้รับทราบติดต่อสื�อสารกบัผูอื้�นในระยะทางที�ห่างไกลได ้ซึ�งทุกคนต่างใหก้ารยอมรับวา่มีอยูจ่ริงเพราะสามารถ
ที�จะเห็นเป็นที�ประจกัษไ์ดก้นัทุกๆคน ซึ�งก็จดัเป็นฤทธิ� มีหูทิพยต์าทิพยใ์นลกัษณะหนึ�ง แต่ในส่วนของนามธรรม
ในเรื�องหูทิพยต์าทิพยที์�เกิดจากฤทธิ� นั0นไม่สามารถที�จะเห็นเป็นที�ประจกัษ์ไดทุ้กคน ขึ0นอยูก่บัการสั�งสมอบรม
ของบุคคลนั0นๆ แมส้ั�งสมอบรมแลว้ร้อยคนพนัคนก็มีไม่กี�คนที�จะทาํให้เกิดขึ0นได ้หากจะนาํเอามาตรฐานการวดั
ดา้นรูปธรรมมาวดัก็ไม่อาจที�จะนาํมาใชไ้ดท้ั0งหมด ซึ�งเรื�องดงักล่าวนี0อาจจดัเป็นลกัษณะพิเศษเฉพาะตวัของบุคคล
นั0นๆ จะมีมากหรือนอ้ยก็ตามแต่เหตุปัจจยัของบุคคลนั0นๆ หรือวิบากกรรม อาจมองเป็นในลกัษณะผลที�เกิดจาก
การกระทาํที�ผ่านมาในช่วงระยะเวลาหนึ� ง เช่น เหตุจากปฐมวยัส่งให้เกิดผลในมชัฌิยวยั เหตุจากมชัฌิมวยัส่งให้
เกิดผลในปัจฉิมวยั  เหตุจากปีก่อนส่งให้เกิดผลในปีที�แลว้ เหตุจากปีที�แลว้ส่งให้เกิดผลในปีนี0  เหตุจากปีนี0 ส่งให้
เกิดผลในปีหนา้  หรือวา่อาํนาจจิตที�เกิดจากการเจริญเมตตา อนัดบัแรกก็คือตวัผูที้�เจริญเองก็ยอ่มไดรั้บอานิสงส์
ก่อนใครเพื�อนหากมีมากแลว้ก็ลน้ออกมาสู่คนรอบๆขา้งหรือสิ�งแวดลอ้มภายนอกใหไ้ดรั้บอานิสงส์เกิดเป็นมนุษย
สมัพนัธ์ที�ดีต่อกนัและกนั เป็นตน้ 

และไดแ้สดงทศันะขอ้เสนอแนะ ไวด้งันี0  
พระโพธิสตัวถื์อวา่เป็นบุคคลผูเ้ป็นแบบอยา่ง ใหศ้าสนิกชนนั0นเจริญรอยตาม อยา่งเช่นการที�ทรงมี

ทศพิธราชธรรม ซึ� งผูบ้ริหารในทุกระดบัสามารถนาํมาประยกุตใ์ชไ้ดก้บัการบริหารต่างๆ ไม่จาํเพาะเจาะจงวา่ผู ้
นั0นจะมีฐานะดาํรงตาํแหน่งเป็นพระราชาของแผ่นดินอยา่งเดียว เพราะราชานั0นแปลตามศพัท์แลว้แปลวา่ ผูที้�ทาํ
ให้ผูอื้�นยินดี ดังนั0นผูบ้ริหารที�ทาํให้ผูอื้�นยินดีก็นับไดว้่าเป็นพระราชาไดใ้นลกัษณะหนึ� ง เมื�อทาํให้ผูอื้�นยินดี
โดยเฉพาะบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัองคก์รแลว้ก็จะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่างๆ ต่อการบริหารจดัการตามมา  จึงสมควร
ที�จะผูบ้ริหารจะนอ้มนาํมาเป็นเยี�ยงอยา่งและพิจารณานาํไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบักรณีนั0นๆ 

ลกัษณะที�ควรนาํมาใชอี้กประการหนึ�งคือ ความเป็นผูฉ้ลาดในการที�จะประยกุตใ์ชอุ้บายวิธีต่างๆ 
ในการบริหารจดัการให้เกิดประโยชน์ เช่น พระเวสสันดรทรงใชก้ารตาํหนิพระนางมทัรีเพื�อที�จะให้พระนางนั0น
บรรเทาความโศกที�พลดัพรากจากพระโอรสและพระธิดาลง เป็นอุบายวิธีการหนามยอกเอาหนามบ่งเพื�อให้พระ
นางเปลี�ยนอารมณ์โศกเป็นอารมณ์โกรธ หรือตวัละครอื�นๆ เช่น พระนางผุสดีก็ทรงเป็นผูฉ้ลาดในอุบายวิธี ดงั
กรณีที�จะขอพรจากทา้วสักกเทวราชนั0นก็ทรงขอให้ไดพ้ระโอรสที�เป็นเจา้ฟ้ามหากษตัริยที์�เป็นผูมี้บุญญาธิการ  
แทนที�จะขอให้ไดพ้ระสวามีที�เป็นพระราชา  ทั0งนี0 เพราะทรงมีอุบายวิธีที�แสดงความเคารพในทา้วสักกเทวราชผู ้
เป็นพระสวามีในสวรรค์ ไม่ทาํลายนํ0 าพระหฤทัยของท้าวสักกเทวราช โดยหลีกเลี�ยงการที�จะทาํให้ท้าวสักก
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เทวราชเขา้พระหฤทยัผิดวา่ไม่ใยดีต่อความเป็นสามีภรรยาที�มีต่อกนันั0น ทั0งยงัจะสามารถไดท้ั0งพระโอรสและพระ
สวามีที�มีความสามารถอาํนาจวาสนาต่างๆ แบบขอหนึ�งแต่ไดถึ้งสองประการอีกดว้ย ซึ� งในเรื�องดงักล่าวนี0 แลว้แต่
วา่ผูบ้ริหารจะสามารถนาํไปใชอ้ยา่งไร มากนอ้ยเพียงไร 

ในมหานิบาตชาดกทั0ง 85 เรื�องนี0 ชี0 ใหเ้ห็นถึงหลกัการสาํคญัที�จะทาํให้พระโพธิสัตวบ์รรลุถึงความ
เป็นพระพทุธเจา้ โดยมีวธีิการดาํเนินการต่างๆ เป็นตน้วา่จะทาํอะไรอยา่งไร ซึ�งสรุปแลว้ก็คือบารมีทั0ง 85 ประการ 
ทั0งนี0 ยงัพิจารณาเห็นไดอี้กวา่ ทุกชาตินั0นก็มีความสาํคญัเพราะมุ่งบาํเพญ็สั�งสมอบรมบารมีที�ต่างกนัออกไป แต่ตาม
ทศันะแลว้สิ�งที�ผูบ้ริหารควรใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษคือ สงัคหวตัถุธรรม ที�สรุปแสดงออกมาผา่นมหานิบาตชาดก
เรื�องสุดทา้ยกล่าวคือมหาเวสสันดรชาดก อนัจะเป็นการยึดเหนี�ยวจิตใจของผูอื้�นและทาํให้ผูอื้�นนั0นปฏิบติังาน
อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที�วางไวไ้ด้ เพราะการบริหารจัดการต่างๆ นั0 น
ผูบ้ริหารไม่อาจที�จะทาํใหส้าํเร็จไดเ้พียงลาํพงัจาํตอ้งอาศยัผูอื้�นคอยช่วยเหลือสนบัสนุนนั�นเอง 

เนื0อหาในบางส่วนนั0น หากวา่สามารถที�จะยอ่ไดก็้ควรยอ่ แต่หากวา่เป็นใจความสาํคญัหากยอ่หรือ
ตดัทอนลงแลว้จะทาํให้เสียความก็ไม่จาํเป็นตอ้งตดัเพราะความเป็นจริงมนัมีอยูแ่บบนั0นอยูแ่ลว้ และอีกประการ
หนึ�งนั0นผูว้ิจยัสามารถนาํเอางานวิจยัดงักล่าวนี0 ไปทาํการสรุปยอ่ให้เหมาะสมออกมาในรูปแบบต่างๆ มีหนงัสือ
เป็นตน้เพื�อแสดงผลงานของผูว้ิจยัในโอกาสต่อไปได ้สาํหรับส่วนต่างๆ นอกจากนี0 ก็ให้เป็นส่วนของอาจารยที์�
ปรึกษาและคณะกรรมการในการพิจารณาอนุมติัใหด้าํเนินการต่อไปอยา่งไรตามแต่ดุลยพินิจของท่านเหล่านั0น 

6) รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.9,พ.ม.,พธ.บ.(ปรัชญา),พธ.ม. 
(พระพุทธศาสนา), Ph.D. (Pali&Buddhist Studies),B.H.U.,India  ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการโครงการหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวชิาพระไตรปิฎกศึกษา และอาจารยป์ระจาํบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เพศชาย อายุ Z6 ปี ประสบการณ์ในการทํางาน 85 ปี สถานที�ทํางาน บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัหลกัการบริหารที�ปรากฏในมหานิบาตชาดกไว ้
ซึ�งโดยสรุปมีดงันี0  

โดยทั�วไป การวิจยัเชิงประยุกต์โดยใชก้รอบแนวคิดแบบตะวนัตกมาสํารวจองค์ความรู้ในมหา
นิบาตชาดกจะหาคาํตอบให้ครบทุกแง่ทุกมุมตามที�ประสงค์นั0นไม่อาจที�จะทาํไดห้รือทาํไดย้าก เพราะเรื�องของ
ตะวนัตกเป็นศาสตร์สมยัใหม่มีระบบการศึกษาเฉพาะและเกิดขึ0นในยคุสมยัที�ต่างจากเรื�องราวในมหานิบาตชาดก
นบัพนัปี ฉะนั0นการที�จะให้องค์ความรู้ในมหานิบาตชาดกมีเรื�องเหมือนศาสตร์ตะวนัตกที�เป็นเรื�องสมยัใหม่จึง
เป็นไปไม่ไดห้รือเป็นไปไดย้าก แต่กระนั0นผูว้จิยัก็ไดเ้ลือกประเด็นที�เกี�ยวขอ้งมาใชอ้ธิบายไดท้ั0ง = หรือ _ ขอบเขต 
ซึ� งในดา้นความถูกตอ้ง ผูว้ิจยัได้ศึกษาอย่างเป็นระบบทั0งศาสตร์ตะวนัตกและองค์ความรู้ในมหานิบาตชาดก 
สามารถที�จะเชื�อมโยงศาสตร์สมยัศาสตร์สมยัใหม่กบัมหานิบาตชาดกไดส้อดคลอ้งกนัเป็นอยา่งดีน่าศึกษาติดตาม
อ่าน  

ในดา้นความเป็นไปไดน้ั0น แมว้า่ศาสตร์ตะวนัตกและองคค์วามรู้ในมหานิบาตชาดกจะเกิดขึ0นต่าง
ยคุต่างสมยักนักนั แต่ผูว้จิยันิยามศพัทเ์ฉพาะไวว้า่ “หลกัการอนัเป็นสมรรถนะที�เอื0อต่อการบริหารในแนวทางแห่ง
ธรรมาธิปไตยเพื�อสนบัสนุนและชี0นาํให้บุคคลและองคก์รบรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายที�วางไวอ้ยา่งแทจ้ริงและ
ยั�งยนื” เมื�อผูว้จิยัเสนอหลกัการที�เอื0อต่อการบริหารในแนวทางแห่งธรรมาธิปไตย จึงเห็นไดว้า่ การบริหารที�ผูว้ิจยั
นาํเสนอในงานวจิยั มีความเป็นไปไดต้ามเงื�อนไขหรือครรลองแห่งธรรมาธิปไตย 
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ในดา้นความเหมาะสม ประเด็นนี0 พิจารณาเห็นว่า ขึ0นอยู่ที�สภาพสังคมที�จะนาํไปประยุกต์นั0นๆ  
เพราะวา่มนุษยส่์วนใหญ่มกัถูกกาํหนดโดยสภาพแวดลอ้ม ถา้สงัคมไม่เอื0ออาํนวยก็ยากที�จะทาํใหบ้รรลุผลสัมฤทธิ�
ได้ ฉะนั0 นจึงต้องทําให้ระบบการปกครองเอื0อต่อระบบที� เป็นธรรมาธิปไตยก่อน  เพราะถ้าสังคมไม่ใช่
ธรรมาธิปไตยก็จากที�จะประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม ถา้สงัคมเป็นธรรมาธิปไตยอยา่งแทจ้ริงแลว้หลกัการบริหาร
ดงักล่าวยอ่มมีความเหมาะสมตามนิยามที�ผูว้จิยัใหไ้ว ้

ในด้านความเป็นประโยชน์ พิจารณาเห็นว่า ขึ0นอยู่กับสภาพสังคมเช่นเดียวกัน ถา้สังคมเป็น
ธรรมาธิปไตยหรือสงัคมสนบัสนุนธรรมาธิปไตยอยา่งแทจ้ริงแลว้หลกัการบริหารนี0 ก็จะเอื0ออาํนวยประโยชน์ต่อ
สงัคมไดเ้ป็นอยา่งมาก แต่ถา้สงัคมยงัไม่ใช่ธรรมาธิปไตย หลกัการบริหารดงักล่าวนี0 ก็คงมีประโยชน์นอ้ยที�จะชี0นาํ
ใหบุ้คคลหรือองคก์รบรรุผลสมัฤทธิ� ตามเป้าหมายที�วางไวอ้ยา่งแทจ้ริงและยั�งยนื 

และไดแ้สดงทศันะขอ้เสนอแนะ ไวด้งันี0  
ในปัจจุบนัมีการศึกษาองค์ความรู้เชิงพุทธกบัศาสตร์สมยัใหม่หลายสาขาวิชา คือ เศรษฐศาสตร์ 

รัฐศาสตร์ วาทศาสตร์ จิตวทิยา ศึกษาศาสตร์ เป็นตน้ ศึกษาเชิงพทุธโดยใชก้รอบแนวคิดตะวนัตกบา้ง เปรียบเทียบ
องคค์วามรู้ของพุทธกบัตะวนัตกบา้ง ในงานวิจยัเรื�องนี0  ผูว้ิจยักล่าวถึงเนื0อหาในมหานิบาตชาดกที�ไม่สามารถจดั
เขา้ในองคค์วามรู้การบริหารสมยัใหม่ไดโ้ดยตรง ซึ� งแต่ละประเด็นเป็นนามธรรมลี0ลบั ไดแ้ก่ 1) วิบากกรรม -) 
คุณพิเศษทั0งหลายมีคุณพิเศษที�เกิดจากการเจริญกรรมฐานเป็นตน้ V) ฤทธิ�  Y) พร Z) สัจกิริยาหรือสัตยาธิษฐาน  6) 
มนต ์ =) ความฝัน _) ลางหรือลางสังหรณ์ และ 9) สิ�งวิเศษ เช่น แกว้มณีวิเศษ มา้วิเศษ หรือยาวิเศษ เป็นตน้ ใน
เรื�องดงักล่าวนี0 เสนอแนะใหท้าํการสงัเคราะห์กบัศาสตร์คติชนวทิยา (Folklore) เพราะประเด็นดงักล่าวนี0 มีอิทธิพล
ต่อการบริหารสังคมในยคุอดีต  และในอีกมุมมองหนึ�งนั0น ขอบเขตที� _  ดงักล่าวนี0อาจแสดงออกมาเป็นวิธีการ
หนึ�งที�ท่านจะรักษาเนื0อหาของเรื�องราวต่างๆ ที�มีอยู ่เพื�อให้คนรุ่นหลงัไดน้าํไปขบคิดพิจารณาให้เขา้ใจถึงเนื0อหา
สาระต่างๆ ที�มีอยูน่ั0น 

วิชาการหรือความรู้ในโลกมีอยู่ V กลุ่มใหญ่ ได้แก่ ด้านมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ แต่ละกลุ่มมีขอ้ปลีกย่อยเป็นรายวิชาอื�นอีกที�สามารถศึกษาเรียนรู้ไดห้ลายแขนงวิชา สําหรับชาว
พทุธมีแหล่งความรู้ที�สืบทอดมาตั0งแต่อดีตอยูใ่นคมัภีร์พระไตรปิฏก ซึ�งปัจจุบนันี0พฒันารูปแบบการอ่านการศึกษา
ทาํไดง่้ายกวา่ในอดีตมาก วิชาการหรือองคค์วามรู้ ในพระไตรปิฏกถูกตรวจสอบเปรียบเทียบกบัวิทยาการในยุด
ใหม่นี0 หลายสาขาวิชา ชาวพุทธจึงตอ้งปรับเปลี�ยนวิธีการศึกษาให้สอดคลอ้งกับสังคมการเรียนรู้ที� เปลี�ยนไป
ตลอดเวลา  องค์ความรู้ในพระไตรปิฏกไม่ไดแ้ยกเรียกเป็นชื�อวิชานั0นวิชานี0 เหมือนวิชาการในสมยันี0  ในพระ
ไตรปิฏกไม่ใชค้าํวา่ จิตวิทยา ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็น
ตน้ ดงันั0นองค์ความรู้อื�นๆ (ทั0งหลกัการบริหารหรือไม่ใช่หลกัการบริหารทั0งในมหานิบาตชาดกและนอกมหา
นิบาตชาดก) จึงเป็นองคค์วามรู้ที�ผูส้นใจ(ทุกกลุ่มชน)สามารถจะศึกษาคน้ควา้ไดต้ลอดเวลา 

องคค์วามรู้ต่างๆในชาดกทั0ง ZY= เรื�องนั0นมีอยูอ่ยา่งมากมายมหาศาลสุดแลว้แต่วา่ ใครจะมีปัญญา
พิจารณามองเห็นอะไรและนาํไปประยุกต์ใชใ้ห้เกิดประโยชน์มากน้อยเพียงไร ซึ� งถือไดว้า่เป็นแหล่งความรู้ที�
ผูส้นใจในศาสตร์ทั0งหลายสามารถเขา้ไปศึกษาคน้ควา้และนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดทุ้กแขนง 
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เรื�องการใชค้าํศพัทค์วรตรวจสอบใหถู้กตอ้ง เพราะบางคาํนั0นอาจจะคลา้ยๆ กนัจึงทาํให้เผลอหรือ
เขา้ใจผิดได ้เช่น กมุภาพนัธ์ เป็นตน้ หรือวา่การใชค้าํราชาศพัทก็์ควรใชใ้หถู้กตามหลกันิยม จึงควรตรวจสอบให้ดี
เพื�อใหง้านวจิยันั0นมีความถูกตอ้งสมบูรณ์ยิ�งขึ0น 

เนื0อหางานวจิยัดงักล่าวโดยรวมแลว้ถือวา่เป็นดา้นบวก น่าติดตามอ่านถา้มีเวลา  และหากมีโอกาส
พิมพเ์ป็นหนงัสืออยากจะใหส้รุปยอ่ลงใหเ้หมาะสมเป็นไปในลกัษณะของการประยกุตใ์ช ้

7) รศ.ดร.สุวิญ รักสัตย ์ วฒิุการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.=, พธ.บ., M.A., Ph.D. (Buddhist Studies)  
ตาํแหน่ง ประธานสาขาพทุธศาสน์ศึกษา, เลขานุการกรรมการบริหารบณัฑิตวิทยาลยั, และอาจารยป์ระจาํบณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั เพศชาย อาย ุY= ปี ประสบการณ์ในการทาํงาน 86 ปี สถานที�ทาํงาน 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัหลกัการบริหารที�ปรากฏในมหานิบาต
ชาดกไว ้ซึ�งโดยสรุปมีดงันี0  

ตามที�ไดต้รวจสอบในขอบเขตดงักล่าวแลว้ 8) มีความถูกตอ้งระหวา่งเนื0อหาของมหานิบาตชาดก
ในประเด็นที�เกี�ยวกบัการบริหารกบัองค์ความรู้การบริหาร เพราะชาดกเป็นเรื�องราวเกี�ยวกบัพระโพธิสัตวซึ์� ง
โดยมากมีบทบาทหนา้ที�เป็นผูน้าํในองคก์รนั0นๆ ซึ� งเป็นผูที้�ประสบความสาํเร็จแลว้ -) มีความเป็นไปไดที้�จะนาํ
หลกัการบริหารที�ปรากฏในมหานิบาตชาดกไปประยุกต์ใช้ไดก้ับการบริหาร เพราะว่าศาสตร์ว่าด้วยเรื�องการ
บริหารเป็นเพียงการรวบรวมกิจกรรมของมนุษยที์�ประสบความสําเร็จแลว้มาสรุปรวมมองเป็นทฤษฎี ซึ� งพระ
โพธิสัตว์นั0นทรงเป็นตัวอย่างของบุคคลผูที้�ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีแล้ว เพียงแต่ให้เรานั0นสกัดหรือ
สงัเคราะห์กิจกรรมของพระองคม์าสร้างเป็นองคค์วามรู้ให้ไดเ้ท่านั0น  ซึ� งบางประการที�ไม่สามารถจดัเขา้ในองค์
ความรู้การบริหารสมยัใหม่ไดก็้ให้เพิ�มเขา้มาในขอบเขตที� _ อนัจะแสดงถึงความพิเศษต่างๆที�องค์ความรู้การ
บริหารของตะวนัตกไม่มี และถือเป็นจุดเด่นที�ปรากฏในมหานิบาตชาดกโดยเฉพาะในส่วนของพระโพธิสตัว ์V) มี
ความเหมาะสมที�จะนาํหลกัการบริหารที�ปรากฏในมหานิบาตชาดกไปประยุกต์ใชไ้ดก้บัการบริหาร เนื�องดว้ย
เหตุผลดงักล่าวแลว้  Y) นบัวา่มีประโยชน์มากที�จะนาํหลกัการบริหารที�ปรากฏในมหานิบาตชาดกไปประยกุตใ์ช้
ไดก้บัการบริหาร เพราะเหตุวา่มหานิบาตชาดกทั0ง 85 ชาดกนั0นมุ่งกล่าวถึงพระโพธิสตัว ์ซึ�งเป็นตวัอยา่งของบุคคล
ผูเ้ป็นนกับริหารที�สมบูรณ์ที�สุด โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดคือพระอนุตรสมัมาสมัโพธิญาณอนัเป็นความหลุดพน้จาก
วฏัสงสาร อนัเปรียบเช่นกบัทะเลแห่งความทุกขห์รือปัญหาทั0งมวล โดยใชบ้ารมีทั0ง 85 ประการมีทานบารมีเป็น
ตน้เป็นศาสตร์ในการบริหาร 

และไดแ้สดงทศันะขอ้เสนอแนะ ไวด้งันี0  
หากสังเคราะห์ให้เห็นไดอ้ย่างชดัเจนไปอีกว่า ขอบเขตทั0ง = นั0นเป็นอย่างไร เช่น เตมิยชาดก ก็

สรุปใหเ้ห็นวา่ พระเตมียค์รั0นทรงประสงคที์�จะออกผนวชแลว้ไดท้รงวางแผนไวอ้ยา่งไร จากนั0นก็ทรงปฏิบติัตาม
แผนนั0น ซึ� งการที�ทรงกระทาํเช่นนั0นอภิปรายไดว้่า เพราะอะไร สอดคลอ้งกบัหลกัวิชาการบริหารอยา่งใคร ของ
ใคร และในส่วนอื�นๆ ก็แสดงโดยนยัเดียวกนัจะทาํใหพ้ระโพธิสตัวน์ั0นโดดเด่นขึ0นมาทั0ง = ขอบเขต 

ควรที�จะยกเนื0อหาที�องค์ความรู้การบริหารของตะวนัตกไม่มีนี0 ขึ0นแสดง ซึ� งจะเป็นการชูความ   
โดดเด่นพระโพธิสตัวใ์หเ้ห็นประจกัษม์ากยิ�งขึ0น 



 

 

1284 
 

ควรจบัแต่ประเด็นใหญ่ๆ แลว้นาํมาทาํการวิเคราะห์สรุปอภิปรายผลก็พอ เพราะเป็นคาํตอบของ
งานชิ0นนี0  โดยการนาํเอกสารและงานวจิยัมารองรับที�มาจากประเด็นเอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งก่อน หากยงัไม่
เพียงพอเหตุผลยงัไม่แน่นจึงค่อยนาํมาจากจุดอื�นๆ 

ควรชี0 ให้เห็นถึงการที�พระโพธิสัตวท์รงใชบ้ารมีต่างๆ มีทานบารมีเป็นตน้นั0นเป็นศาสตร์ในการ
บริหาร ซึ�งจะทาํใหพ้ระโพธิสตัวน์ั0นมีความโด่นเด่นชดัเจนมากยิ�งขึ0น 

หากไดข้อ้มูลเพื�อตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยัในขอ้ที� - แลว้ควรนาํมาวิเคราะห์และสังเคราะห์
ร่วมกบัขอ้มูลที�ไดใ้นขอ้ที� 8  แลว้จึงนาํไปสรุปอภิปรายผลรวมเพื�อใหไ้ดค้าํตอบสุดทา้ย และแนวทางในการนาํไป
ปรับใชใ้นสงัคมต่อไป 

เนื�องจากวา่มีเนื0อหาของงานวิจยัมีมากจึงไม่ไดอ่้านเนื0อหาทั0งหมดอยา่งละเอียด แต่เท่าที�สาํรวจดู
นั0นพิจารณาเห็นวา่ ประเด็นของความเด่นของบารมีที�พระโพธิสัตวท์รงบาํเพญ็ในแต่ละพระชาตินั0นน่าจะนาํมา
เชื�อมโยงให้เห็นว่า  การบริหารนั0นมีเป้าประสงค์เพื�อความสําเร็จในชิวิตดา้นทาน ศีล เนกขมัมะ ปัญญา วิริยะ 
ขนัติ สจัจะ อธิษฐาน เมตตา และอุเบกขา แสดงให้เห็นวา่ก็เป็นแนวทางการบริหารให้เป็นไปในกิจกรรมเพื�อผล
แห่งการเตม็เปี� ยมของบารมีนั0นๆ 

เนื0อหาของงานวจิยันั0นแสดงถึงความวริิยะอุตสาหะที�สามารถสงัเคราะห์เนื0อหาต่างๆ ดงักล่าวแลว้
นาํมาเสนอได ้ซึ� งในเนื0อหาดงักล่าวนั0นอาจจะนาํเสนอเป็นบทสรุปไวใ้นตอนทา้ยของบทในรูปแบบของตาราง 
โดยอาจจะยกเอาเฉพาะลกัษณะเด่นๆ ของหลกัการของแต่ละเรื� องในขอบเขตนั0นๆว่าเป็นอย่างไร เพื�อความ
สะดวกในการรับรู้เนื0อหาในบทดงักล่าวยิ�งขึ0น ทั0 งนี0 ในส่วนของการอภิปรายผลก็อาจทาํไดใ้นลกัษณะเดียวกนั 
กล่าวคือ ยกเฉพาะในส่วนที�เป็นลกัษณะเด่นๆ ที�บ่งบอกให้รู้ถึงหลกัการของแต่ละเรื� องในขอบเขตนั0นๆไป
อภิปรายผล เช่น สรุปวา่การวางแผนทั0ง 85 ชาดกนั0นวางแผนไวอ้ยา่งไร แลว้ก็อภิปรายผลวา่เหตุใดจึงเป็นเช่นนั0น
สอดคลอ้งกับแนวคิดทฤษฏีของใครอย่างไร เป็นตน้ ก็จะทาํให้งานวิจัยนั0นเหมาะสมและมีจาํนวนที�ไม่มาก
จนเกินไปไดว้ธีิหนึ�ง 
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 บทที� � 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

 
การวจิยัครั� งนี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อทราบผลการสังเคราะห์เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�

เกี�ยวกบัการบริหารและเพื�อทราบทศันะของผูรู้้เกี�ยวกบัหลกัการบริหารที�ปรากฏในมหานิบาตชาดก ประชากรที�
ใชใ้นการวจิยัครั� งนี�  ไดแ้ก่ มหานิบาตชาดกที�ปรากฏในพระไตรปิฎกภาษาบาลีอกัษรไทยฉบบัสยามรัฐ เล่มที� 28  
อรรถกถาบาลีอกัษรไทยฉบบัสยามรัฐ เล่มที� 36-37  และพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม ที�จดัพิมพ์
โดยมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ ์พุทธศกัราช 2525 เล่มที� 63-64 ซึ� งอยู่ในส่วนของพระ
สุตตนัตปิฎก ขุททกนิกายชาดก จาํนวน ทั�งหมด 10 เรื�อง กลุ่มตวัอยา่งผูรู้้เกี�ยวกบัการบริหารเชิงพุทธระดบั
เชี�ยวชาญในการวิจยัครั� งนี� มีจาํนวน C ท่าน  ใชเ้ทคนิคการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non-
Probability Sampling) ดว้ยวธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive   Sampling) เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั
ครั� งนี�  ไดแ้ก่ แบบบนัทึกขอ้มูล และ แบบสัมภาษณ์ที�มีโครงสร้าง (structured interview) การวิเคราะห์ขอ้มูลใน
การวจิยัครั� งนี� คือ การวเิคราะห์เนื�อหา (content analysis)  

 

สรุปผลการวจิยั 
 

1. ผลการสังเคราะห์เนื#อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัการบริหาร 
จากการวจิยัพบวา่ เนื�อหาของมหานิบาตชาดกมีประเด็นที�เกี�ยวกบัการบริหารอยูอ่ยา่งน่าสนใจซึ� ง

เป็นไปตามสมมติฐานที�วางไว ้โดยผูว้จิยัไดท้าํการคน้ควา้หนงัสือเกี�ยวกบัการบริหารทั�วไปไดม้าจาํนวน ]^_ เล่ม 
และหนงัสือเกี�ยวกบัการบริหารการศึกษาไดม้าจาํนวน `^a เล่ม พิจารณาดูเนื�อหาที�ปรากฏอยูใ่นหนงัสือนั�นๆ แลว้
สรุปองคค์วามรู้การบริหารออกมาได ้ C  ขอบเขต ซึ� งเขา้กนัไดก้บัทศันะของ กูลิค และ เออร์วิกค ์ (Gulick and 
Urwick) ที�รู้จกัในนาม “POSDCoRB”  ดงันั�นในการวจิยัครั� งนี� ผูว้ิจยัจึงไดน้าํเสนอเนื�อหาของมหานิบาตชาดกใน
ประเด็นที�เกี�ยวกบัการบริหารในขอบเขตดงักล่าว โดยแต่ละเรื�องในขอบเขตนั�นผูว้ิจยัไดจ้าํแนกออกเป็น m ส่วน 
คือ  `) เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการบริหาร ]) ความสอดคลอ้งกนัระหวา่งเนื�อหาของมหา
นิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการบริหารและองคค์วามรู้การบริหาร และ m) ความแตกต่างกนัระหวา่งเนื�อหา
ของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการบริหารและองคค์วามรู้การบริหาร ส่วนเนื�อหาในมหานิบาตชาดกที�
ไม่สามารถจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารไดน้ั�นผูว้จิยัไดจ้ดัไวแ้ผนกหนึ�งต่างหากเป็นขอบเขตที� n ดงันี�    

1.1  ขอบเขตด้านการวางแผน (Planning)   
2.2.2 การวางแผน ประกอบดว้ย  1) เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการ

วางแผน โดย `.`) เตมิยชาดกปรากฏอยู ่m  เนื�อหา `.]) มหาชนกชาดกปรากฏอยู ่p เนื�อหา `.m) สุวรรณสามชาดก
ปรากฏอยู ่m เนื�อหา `.q) เนมิราชชาดกปรากฏอยู ่] เนื�อหา 1.5) มโหสถชาดกปรากฏอยู ่]m เนื�อหา `._) ภูริทตั
ชาดกปรากฏอยู ่p เนื�อหา `.C) จนัทกมุารชาดกปรากฏอยู ่] เนื�อหา 1.8) มหานารทกสัสปชาดกปรากฏอยู ่] เนื�อหา 
1.9) วธุิรชาดกปรากฏอยู ่m เนื�อหา `.`^) มหาเวสสนัดรชาดกปรากฏอยู ่C เนื�อหา รวมทั�งหมด 55 เนื�อหา ]) ความ
สอดคลอ้งกนั คือ มีความสอดคลอ้งกนัในดา้นความหมายของเนื�อหา ประโยชน์ของการวางแผน ลกัษณะของการ
วางแผนที�ดี องคป์ระกอบของการวางแผน  ประเภทของการวางแผน กระบวนการของการวางแผน ทฤษฏีหรือ
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หลกัการในการวางแผน กล่าวคือ การวางแผนที�เกิดจากความตอ้งการจาํเป็น การมีทางเลือกที�มากกว่าหนึ� งและ
เลือกทางเลือกที�เหมาะสมที�สุด การให้ความสาํคญักบัขอ้มูลข่าวสารทั�งที�เป็นปฐมภูมิและทุติยภูมิหรือที�เป็นอดีต 
ปัจจุบนั และอนาคต  การเตรียมให้พร้อมซักซ้อมให้ดีตรวจสอบความถูกตอ้ง  การจดัรูปองค์การและกาํหนด
หนา้ที�เกี�ยวขอ้งแต่ละระดบัให้ชดัเจนเพื�อให้เป็นหน่วยปฏิบติัการวางแผนรวมไดอ้ยา่งสมบูรณ์  การประยกุตใ์ช้
ทฤษฏีการสื�อสารในการวางแผน และ การโนม้นา้วใหผู้อื้�นเห็นชอบในขั�นตอนต่างๆ และการสร้างความเห็นชอบ
ในการวางแผน  นอกจากนี�ยงัมีการใชเ้ทคนิคและเครื�องมือมาช่วยในการวางแผนอีกดว้ย 3) ความแตกต่างกนั คือ 
มีวธีิการวางนโยบาย/แผนบางประเภทที�แตกต่างกนั มีคุณสมบติัของกระบวนการวางแผนที�แตกต่างกนัหรืออาจ
กล่าวได้ว่ากระบวนการวางแผนในมหานิบาตชาดกหรือพระพุทธศาสนานั� นเป็นต้นแบบของกระบวนการ
วางแผนขององค์ความรู้การบริหารโดยทั�วไป มีอุบายในการวางแผนที�แตกต่างกนั และมีความเป็นไปไดห้รือ
ความเที�ยงตรงของผลที�ไดรั้บจากการพยากรณ์หรือการคาดการณ์ที�แตกต่างกนั  

2.2.3 สภาพแวดล้อมองค์การ ประกอบดว้ย 1) เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�
เกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มองคก์าร โดย `.`) เตมิยชาดกมีปรากฏอยู ่m เนื�อหา `.]) มหาชนกชาดกปรากฏอยู ่m เนื�อหา 
`.m) สุวรรณสามชาดกปรากฏอยู ่m เนื�อหา `.q) เนมิราชชาดกปรากฏอยู ่q เนื�อหา 1.5) มโหสถชาดกปรากฏอยู ่C 
เนื�อหา `._) ภูริทตัชาดกปรากฏอยู ่m เนื�อหา `.C) จนัทกุมารชาดกปรากฏอยู ่] เนื�อหา 1.8) มหานารทกสัสปชาดก
ปรากฏอยู ่m เนื�อหา 1.9) วธุิรชาดกปรากฏอยู ่q เนื�อหา `.`^) มหาเวสสนัดรชาดกปรากฏอยู ่p เนื�อหา รวมทั�งหมด 
37 เนื�อหา 2) ความสอดคลอ้งกนั คือ มีความสอดคลอ้งกนัในดา้นความหมายของเนื�อหา การเป็นปัจจยัหนึ�งของ
ความสาํเร็จหรือประสิทธิผลขององคก์าร การเป็นปัจจยัหนึ�งที�ก่อให้เกิดโครงสร้างองคก์าร การมีความสาํคญัใน
การนาํมาใชก้าํหนดกลยทุธ์  การเป็นตวักาํหนดองคก์าร การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มเพื�อใชใ้นการวางแผน การ
บริหารจัดการเพื�อเปลี�ยนแปลงจากสภาพแวดล้อม m) ความแตกต่างกัน คือ มีลักษณะหรือสภาวะของ
สภาพแวดลอ้มที�แตกต่างกนั มีที�มาหรือการเกิดขึ�นของสภาพแวดลอ้มที�แตกต่างกนั  มีจุดประสงคข์องการบริหาร
จดัการสภาพแวดลอ้มที�แตกต่างกนั  

1.2.5 บรรยากาศองค์การ ประกอบดว้ย `) เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�
เกี�ยวกบับรรยากาศองคก์ารโดย `.`) เตมิยชาดกปรากฏอยู ่q เนื�อหา `.]) มหาชนกชาดกปรากฏอยู ่_ เนื�อหา `.m) 
สุวรรณสามชาดกปรากฏอยู่ C เนื�อหา `.q) เนมิราชชาดกปรากฏอยู่ q เนื�อหา 1.5) มโหสถชาดกปรากฏอยู่ `_ 
เนื�อหา `._) ภูริทตัชาดกปรากฏอยู ่a เนื�อหา `.C) จนัทกุมารชาดกปรากฏอยู ่n เนื�อหา 1.8) มหานารทกสัสปชาดก
ปรากฏอยู่ _ เนื�อหา 1.9) วิธุรชาดกปรากฏอยู่ `^ เนื�อหา `.`^) มหาเวสสันดรชาดกปรากฏอยู่ q เนื�อหา รวม
ทั�งหมด 74 เนื�อหา 2) ความสอดคลอ้งกนั คือ มีความสอดคลอ้งกนัในดา้นความหมายของเนื�อหา การเป็นปัจจยั
หนึ�งที�ส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองคก์าร การที�รูปแบบการบริหารของผูน้าํเป็นปัจจยัที�กาํหนดบรรยากาศ
องค์การนั� นๆ การมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานต่างๆ องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การ 
รูปแบบของบรรยากาศองคก์าร 3) ความแตกต่างกนั คือ มีการเกณฑก์ารกาํหนดบรรยากาศองคก์ารที�ดีหรือไม่ดีที�
แตกต่างกนั มีการกาํหนดรูปแบบบรรยากาศองค์การที�ถูกตอ้งสมบูรณ์มีประสิทธิภาพที�แตกต่างกนั นอกจากนี�
มหานิบาตชาดกยงัไดก้ล่าวถึงรูปแบบบรรยากาศองค์การแบบอื�นๆ เกินกวา่ที�องคค์วามรู้การบริหารไดก้ล่าวไว ้
เช่น บรรยากาศองคก์ารแบบเครือญาติ หรือบรรยากาศองคก์ารแบบเคารพนบัถือ เป็นตน้ 
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1.2 ขอบเขตด้านการจดัองค์การ (Organizing)     

 2.3.2 การจัดองค์การ ประกอบดว้ย 1) เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบั
การจดัองคก์ารโดย `.`) เตมิยชาดกปรากฏอยู ่] เนื�อหา `.]) มหาชนกชาดกมีปรากฏอยู ่q เนื�อหา `.m) สุวรรณสาม
ชาดกปรากฏอยู่ m เนื�อหา `.q) เนมิราชชาดกปรากฏอยู่  ` เนื�อหา `.5) มโหสถชาดกปรากฏอยู่ _ เนื�อหา `._)        
ภูริทตัชาดกปรากฏอยู ่q เนื�อหา `.C) จนัทกมุารชาดกปรากฏอยู ่` เนื�อหา 1.8) มหานารทกสัสปชาดกปรากฏอยู ่] 
เนื�อหา 1.9) วธุิรชาดกปรากฏอยู ่_ เนื�อหา  `.`^) มหาเวสสันดรชาดกปรากฏอยู ่C เนื�อหา รวมทั�งหมด 36 เนื�อหา 
2) ความสอดคลอ้งกัน คือ มีความสอดคลอ้งกันในด้านความหมายของเนื�อหา หลกัการในการจดัองค์การ 
กระบวนการของการจดัองค์การ ลกัษณะของการจัดโครงสร้างองค์การ องค์ประกอบของโครงสร้างองค์การ 
รูปแบบของโครงสร้างองค์การ หลักการของการจัดโครงสร้างองค์การ 3) ความแตกต่างกัน คือ มีการให้
ความสาํคญักบัการจดัองคก์ารในลกัษณะที�แตกต่างกนั 

2.3.3 การเมือง อาํนาจ  อาํนาจหน้าที�และความรับผดิชอบ ประกอบดว้ย 1) เนื�อหาของมหา
นิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการเมือง อาํนาจ  อาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบ โดย `.`) เตมิยชาดกปรากฏ
อยู ่`` เนื�อหา `.]) มหาชนกชาดกปรากฏอยู ่`p เนื�อหา `.m) สุวรรณสามชาดกปรากฏอยู ่n เนื�อหา `.q) เนมิราช
ชาดกปรากฏอยู ่n เนื�อหา 1.5) มโหสถชาดกปรากฏอยู ่qn เนื�อหา `._) ภูริทตัชาดกปรากฏอยู ่`p เนื�อหา `.C) จนัท
กุมารชาดกปรากฏอยู่ C เนื�อหา 1.8) มหานารทกสัสปชาดกปรากฏอยู่ _ เนื�อหา 1.9) วิธุรชาดกปรากฏอยู่ `] 
เนื�อหา `.`^) มหาเวสสันดรชาดกปรากฏอยู่ ]m เนื�อหา รวมทั�งหมด 153 เนื�อหา 2) ความสอดคลอ้งกนั คือ 
การเมือง: มีความสอดคลอ้งกนัในดา้นความหมายของเนื�อหา ลกัษณะของการเมือง ประเภทของการเมือง สาเหตุ
การเกิดของพฤติกรรมทางการเมือง กลยทุธ์ทางการเมืองหรือเกมทางการเมือง อาํนาจ: มีความสอดคลอ้งกนัใน
ดา้นความหมายของเนื�อหา  ประเภทของอาํนาจ แหล่งที�มาของอาํนาจ รูปแบบการใชอ้าํนาจ  อาํนาจหนา้ที�: มี
ความสอดคลอ้งกนัในดา้นความหมายของเนื�อหา ลกัษณะของอาํนาจหนา้ที� การสร้างอาํนาจ  การให้ความสาํคญั
กบัการมอบหมายหนา้ที�เพื�อความสาํเร็จของงาน  ความรับผิดชอบ: มีความสอดคลอ้งกนัในดา้นความหมายของ
เนื�อหาทั�งดา้นความรับผิดชอบ และความพร้อมรับผิด  องคป์ระกอบของความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบที�ทาํให้
เกิดประสิทธิผล การใหค้วามสาํคญักบัอาํนาจหนา้ที�ที�มาพร้อมกบัความรับผิดชอบหรือความพร้อมรับผิด 3) ความ
แตกต่างกนั คือ การเมือง: มีสาเหตุของพฤติกรรมการเมืองที�แตกต่างกนั  มีการนาํกลยุทธ์ทางการเมืองหรือเกม
ทางการเมืองมาใชที้�แตกต่างกนั อาํนาจ: มีขอบเขตของประเภทของอาํนาจที�แตกต่างกนั มีขอบเขตของสาเหตทีุ�มา
ของอาํนาจที�แตกต่างกัน มีช่วงกําหนดอายุหรือระยะเวลาของอาํนาจที�แตกต่างกัน อาํนาจหน้าที�และความ
รับผิดชอบ: มีการนาํอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบไปใชที้�แตกต่างกนั มีขอบเขตของอาํนาจหนา้ที�และความ
รับผิดชอบที�แตกต่างกนั 

2.3.5 วัฒนธรรมองค์การ ประกอบดว้ย 1) เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�
เกี�ยวกบัวฒันธรรมองคก์ารโดย `.`) เตมิยชาดกปรากฏอยู ่_ เนื�อหา `.]) มหาชนกชาดกปรากฏอยู ่C เนื�อหา `.m) 
สุวรรณสามชาดกปรากฏอยู่ ] เนื�อหา `.q) เนมิราชชาดกปรากฏอยู ่ p เนื�อหา 1.5) มโหสถชาดกปรากฏอยู ่`^ 
เนื�อหา `._) ภูริทตัชาดกปรากฏอยู ่m เนื�อหา `.C) จนัทกุมารชาดกปรากฏอยู ่m เนื�อหา 1.8) มหานารทกสัสปชาดก
ปรากฏอยู ่] เนื�อหา 1.9) วธุิรชาดกปรากฏอยู ่_ เนื�อหา `.`^) มหาเวสสนัดรชาดกปรากฏอยู ่_ เนื�อหา รวมทั�งหมด 
50 เนื�อหา 2) ความสอดคลอ้งกนั คือ มีความสอดคลอ้งกนัในดา้นความหมายของเนื�อหา สาเหตุการเกิดขึ�นของ
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วฒันธรรมองคก์าร ความสาํคญัของวฒันธรรมองคก์าร ระดบัชั�นของวฒันธรรม  ประเภทของวฒันธรรมองคก์าร 
3) ความแตกต่างกัน คือ มีลกัษณะของวฒันธรรมที�แตกต่างกัน มีรูปแบบวฒันธรรมที�แตกต่างกัน มีการให้
ความสาํคญักบัลกัษณะวฒันธรรมที�แตกต่างกนั มีการใหค้วามสาํคญักบัระดบัวฒันธรรมที�แตกต่างกนั    

1.3.> จริยธรรมองค์การ ประกอบดว้ย 1) เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบั
จริยธรรมองคก์ารโดย `.`) เตมิยชาดกปรากฏอยู ่p เนื�อหา `.]) มหาชนกชาดกปรากฏอยู ่C เนื�อหา `.m) สุวรรณ
สามชาดกปรากฏอยู ่n เนื�อหา `.q) เนมิราชชาดกปรากฏอยู ่ q เนื�อหา 1.5) มโหสถชาดกปรากฏอยู ่`p เนื�อหา `._) 
ภูริทตัชาดกปรากฏอยู ่q เนื�อหา `.C) จนัทกมุารชาดกปรากฏอยู ่q เนื�อหา 1.8) มหานารทกสัสปชาดกปรากฏอยู ่q 
เนื�อหา `.9) วธุิรชาดกปรากฏอยู ่]^ เนื�อหา `.`^) มหาเวสสันดรชาดกปรากฏอยู ่m เนื�อหา รวมทั�งหมด 74 เนื�อหา 
2) ความสอดคล้องกัน คือ มีความสอดคล้องกันในด้านความหมายของเนื� อหา แหล่งที�มาของจริยธรรม 
องคป์ระกอบของจริยธรรม การบริหารจดัการที�มีจริยธรรมและปราศจากจริยธรรม  ผูน้าํเชิงจริยธรรม การพฒันา
ปลูกฝังจริยธรรม 3) ความแตกต่างกัน คือ มีจุดมุ่งหมายหรือผลที�ไดรั้บสูงสุดที�แตกต่างกนั มีคุณสมบติัของ
จริยธรรมที�แตกต่างกัน มีการให้ความสําคัญกับลักษณะของจริยธรรมที�แตกต่างกัน มีขอบเขตเนื�อหาของ
จริยธรรมที�แตกต่างกนัโดยมหานิบาตชาดกประกอบดว้ยจริยธรรมต่างๆ   เช่น   พรหมวหิาร   q  ราชสงัคหวตัถุ  4   
อคติ   q   พลวฒันธรรม p เบญจศีลเบญจธรรม ทิศ _ สาราณียธรรม _  ทศพิธราชธรรม `^  ธรรมจรรยาของ
พระราชา `^ มงคล mn และ ราชวสดีธรรม qa  เป็นตน้  

2.3.� การเปลี�ยนแปลงองค์การและการพัฒนาองค์การ ประกอบดว้ย 1) เนื�อหาของมหา
นิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงองคก์ารและการพฒันาองคก์ารโดย `.`) เตมิยชาดกปรากฏอยู ่` 
เนื�อหา `.]) มหาชนกชาดกปรากฏอยู่  ] เนื�อหา `.m) สุวรรณสามชาดกปรากฏอยู ่] เนื�อหา `.q) เนมิราชชาดก
ปรากฏอยู ่ m เนื�อหา 1.5) มโหสถชาดกปรากฏอยู ่q เนื�อหา `._) ภูริทตัชาดกปรากฏอยู ่] เนื�อหา `.C) จนัทกุมาร
ชาดกปรากฏอยู ่] เนื�อหา 1.8) มหานารทกสัสปชาดกปรากฏอยู ่m เนื�อหา 1.9) วธุิรชาดกปรากฏอยู ่m เนื�อหา `.`^) 
มหาเวสสันดรชาดกปรากฏอยู่ ] เนื�อหา รวมทั�งหมด 24 เนื�อหา 2) ความสอดคลอ้งกนั คือ การเปลี�ยนแปลง
องคก์าร: มีความสอดคลอ้งกนัในดา้นความหมายของเนื�อหา ประเภทของการเปลี�ยนแปลงองคก์าร กระบวนการ
การเปลี�ยนแปลงองค์การ แรงผลกัดนัพื�นฐานสําคญัที�มีอิทธิพลต่อการเปลี�ยนแปลงองค์การ การต่อตา้นการ
เปลี�ยนแปลง การพฒันาองค์การ: มีความสอดคลอ้งกนัในดา้นความหมายของเนื�อหา  กระบวนการการพฒันา
องค์การ  การใช้เครื�องมือสอดแทรกเขา้มาช่วยในการดาํเนินการพฒันาองค์การ  3) ความแตกต่างกนั คือ มี
ขอบเขตและวธีิการการเปลี�ยนแปลงและพฒันาองคก์ารที�แตกต่างกนั      

1.3.? นวตักรรมและเทคโนโลยี ประกอบดว้ย 1) เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�
เกี�ยวกับนวตักรรมและเทคโนโลยี โดย `.`) เตมิยชาดกปรากฏอยู่ ] เนื�อหา `.]) มหาชนกชาดกปรากฏอยู่ ] 
เนื�อหา `.m) สุวรรณสามชาดกปรากฏอยู่ ] เนื�อหา `.q) เนมิราชชาดกปรากฏอยู่ m เนื�อหา 1.5) มโหสถชาดก
ปรากฏอยู ่`^ เนื�อหา `._) ภูริทตัชาดกปรากฏอยู ่q เนื�อหา `.C) จนัทกุมารชาดกปรากฏอยู ่` เนื�อหา 1.8) มหานา
รทกสัสปชาดกปรากฏอยู ่] เนื�อหา 1.9) วิธุรชาดกปรากฏอยู ่] เนื�อหา `.`^) มหาเวสสันดรชาดกปรากฏอยู่ q 
เนื�อหา รวมทั�งหมด 32 เนื�อหา 2) ความสอดคลอ้งกนั คือ นวตักรรม: มีความสอดคลอ้งกนัในดา้นความหมายของ
เนื�อหา จุดกาํเนิดของนวตักรรม ประเภทของนวตักรรม การยอมรับนวตักรรม ลกัษณะขององคก์ารที�มีการสร้าง
นวตักรรมที�ดี เทคโนโลย:ี มีความสอดคลอ้งกนัในดา้นความหมายของเนื�อหา การจาํแนกระดบัของเทคโนโลยี m) 
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ความแตกต่างกนั คือ มีนวตักรรมและเทคโนโลยทีี�ปรากฏออกมาในลกัษณะที�แตกต่างกนั มีการบรรลุถึงเป้าหมาย
ที�วางไวที้�แตกต่างกนั  

2.5 ขอบเขตด้านการจดัคนเข้าทาํงาน (Staffing) 

2.5.2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประกอบดว้ย 1) เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็น
ที�เกี�ยวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษยโ์ดย `.`) เตมิยชาดกปรากฏอยู่ a เนื�อหา `.]) มหาชนกชาดกปรากฏอยู่ C 
เนื�อหา `.m) สุวรรณสามชาดกปรากฏอยู่ q เนื�อหา `.q) เนมิราชชาดกปรากฏอยู่ _ เนื�อหา `.5) มโหสถชาดก
ปรากฏอยู ่ m] เนื�อหา `._) ภูริทตัชาดกปรากฏอยู ่n เนื�อหา `.C) จนัทกุมารชาดกปรากฏอยู ่m เนื�อหา 1.8) มหานา
รทกสัสปชาดกปรากฏอยู ่n เนื�อหา 1.9) วิธุรชาดกปรากฏอยู ่`` เนื�อหา `.`^) มหาเวสสันดรชาดกปรากฏอยู ่`q 
เนื�อหา รวมทั�งหมด 102 เนื�อหา 2) ความสอดคลอ้งกนั คือ มีความสอดคลอ้งกนัในดา้นความหมายของเนื�อหา 
กระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษย ์  ระบบที�สาํคญัในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์หลกัการในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์m) ความแตกต่างกนั คือ มีการใหค้วามสาํคญักบัการจดัหาทรัพยากรมนุษยใ์นลกัษณะที�แตกต่าง
กนั มีการให้ความสาํคญักบัการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นลกัษณะที�แตกต่างกนั  มีการนาํเอาทรัพยากรมาใชใ้น
การบริหารทรัพยากรมนุษยที์�แตกต่างกนั นอกจากนี� มหานิบาตชาดกยงักล่าวถึงหลกัธรรมที�เกี�ยวกบัการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยไ์วห้ลายประการ เช่น สังคหวตัถุ q พรหมวิหาร q  ทิศ _  สาราณียธรรม _ จริต _ และ มงคล mn 
เป็นตน้   

2.5.3 พฤตกิรรมบุคคลในองค์การ ประกอบดว้ย 1) เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็น
ที�เกี�ยวกบัพฤติกรรมบุคคลในองคก์ารโดย `.`) เตมิยชาดกปรากฏอยู ่p เนื�อหา `.]) มหาชนกชาดกปรากฏอยู ่_ 
เนื�อหา `.m) สุวรรณสามชาดกปรากฏอยู่ _ เนื�อหา `.q) เนมิราชชาดกปรากฏอยู่ m เนื�อหา 1.5) มโหสถชาดก
ปรากฏอยู ่ ]C เนื�อหา `._) ภูริทตัชาดกปรากฏอยู ่n เนื�อหา `.C) จนัทกุมารชาดกปรากฏอยู ่a เนื�อหา 1.8) มหานา
รทกสัสปชาดกปรากฏอยู ่q เนื�อหา 1.9) วิธุรชาดกปรากฏอยู่ a เนื�อหา `.`^) มหาเวสสันดรชาดกปรากฏอยู่ `^ 
เนื�อหา รวมทั�งหมด 87 เนื�อหา 2) ความสอดคลอ้งกนั คือ มีความสอดคลอ้งกนัในดา้นความหมายของเนื�อหา 
ประเภทของพฤติกรรม ลกัษณะของพฤติกรรม  กระบวนการเกิดพฤติกรรม ประเภทของบุคคลในองคก์าร m) 
ความแตกต่างกัน คือ มีเกณฑ์การวดัพฤติกรรมที�แตกต่างกัน มีการนําหลกัพฤติกรรมมาใช้ในการบริหารที�
แตกต่างกนั  มีวิธีการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมที�แตกต่างกนั นอกจากนี� มหานิบาตชาดกยงัไดก้ล่าวถึงหลกัธรรมที�
แสดงถึงรูปแบบพฤติกรรมของบุคคลที�เรียกวา่ “จริต” ไวอี้กแผนกหนึ�งดว้ย  

2.5.3.2 ลกัษณะทางชีวภาพ ประกอบดว้ย 1) เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�
เกี�ยวกบัลกัษณะทางชีวภาพโดย `.`) เตมิยชาดกปรากฏอยู ่C เนื�อหา `.]) มหาชนกชาดกปรากฏอยู ่q เนื�อหา `.m) 
สุวรรณสามชาดกปรากฏอยู่ m เนื�อหา `.q) เนมิราชชาดกปรากฏอยู ่q เนื�อหา 1.5) มโหสถชาดกปรากฏอยู่  `] 
เนื�อหา `._) ภูริทตัชาดกปรากฏอยู ่p เนื�อหา `.C) จนัทกุมารชาดกปรากฏอยู ่] เนื�อหา `.8) มหานารทกสัสปชาดก
ปรากฏอยู ่m เนื�อหา 1.9) วธุิรชาดกปรากฏอยู ่q เนื�อหา `.`^) มหาเวสสนัดรชาดกปรากฏอยู ่p เนื�อหา รวมทั�งหมด 
49 เนื�อหา 2) ความสอดคลอ้งกัน คือ มีความสอดคลอ้งกันในด้านความหมายของเนื�อหา อิทธิพลต่อการ
ปฏิบติังานของบุคลากรในองคก์ารทั�งดา้นอาย ุเพศ สถานภาพสมรส อายกุารทาํงานหรือประสบการณ์การทาํงาน 
ตาํแหน่ง และระดบัการศึกษา  m) ความแตกต่างกนั คือ มีขอบเขตที�มาของลกัษณะทางชีวภาพที�แตกต่างกนั มี
จุดประสงค์ของการใชป้ระโยชน์จากลกัษณะทางชีวภาพที�แตกต่างกนั นอกจากนี� มหานิบาตชาดกยงักล่าวถึง
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ลกัษณะทางชีวภาพดา้นอายทีุ�มีช่วงอายทีุ�ยนืยาวนานมากกวา่หลายเท่า รวมถึงการศึกษาที�มีช่วงระยะเวลาที�สั�นกวา่
แต่สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิดประสิทธิผลกวา่อีกดว้ย  

1.5.3.3 การรับรู้และการเรียนรู้  ประกอบดว้ย 1) เนื�อหาของมหานิบาตชาดกใน
ประเด็นที�เกี�ยวกบัการรับรู้และการเรียนรู้โดย  `.`) เตมิยชาดกปรากฏอยู ่`` เนื�อหา `.]) มหาชนกชาดกปรากฏอยู ่
`_ เนื�อหา `.m) สุวรรณสามชาดกปรากฏอยู ่`^ เนื�อหา `.q) เนมิราชชาดกปรากฏอยู ่`^ เนื�อหา 1.5) มโหสถชาดก
ปรากฏอยู ่ ]] เนื�อหา `._) ภูริทตัชาดกปรากฏอยู ่`_ เนื�อหา `.C) จนัทกุมารชาดกปรากฏอยู ่`^ เนื�อหา 1.8) มหา
นารทกสัสปชาดกปรากฏอยู ่n เนื�อหา 1.9) วธุิรชาดกปรากฏอยู ่`] เนื�อหา `.`^) มหาเวสสนัดรชาดกปรากฏอยู ่]q 
เนื�อหา รวมทั�งหมด 139 เนื�อหา 2) ความสอดคลอ้งกนั คือ การรับรู้: มีความสอดคลอ้งกนัในดา้นความหมายของ
เนื�อหา  กระบวนการเกิดขึ�น สิ�งที�ทาํให้การรับรู้คลาดเคลื�อนไปจากความเป็นจริง  การเรียนรู้: มีความสอดคลอ้ง
กนัในดา้นความหมายของเนื�อหา  วธีิการเรียนรู้ดา้นการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา การ
เรียนรู้ตามสถานการณ์ การเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั  การเรียนรู้จากประสบการณ์ และ การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น
หลกั  m) ความแตกต่างกนั คือ  การรับรู้:  มีขอบเขตของช่องทางการรับรู้และการรับรู้ที�แตกต่างกนั มีขอบเขตของ
การรับรู้ขอ้มูลและความแม่นยาํของการรับรู้ขอ้มูลในส่วนอนาคตที�แตกต่างกนั การเรียนรู้: มีขอบเขตของวิธีการ
เรียนรู้และผลที�ไดรั้บที�แตกต่างกนั มีขอบเขตของแหล่งที�มาของความรู้ที�แตกต่างกนั มีการอธิบายถึงกระบวนการ
เกิดการเรียนรู้ที�แตกต่างกนั มีคุณสมบัติของกระบวนการเรียนรู้ที�แตกต่างกนั  นอกจากนี� มหานิบาตชาดกยงั
กล่าวถึงระบบการเรียนรู้หรือระบบการจดัการศึกษาที�มีช่วงระยะเวลาที�สั�นกวา่แต่สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลกวา่โดยผูส้าํเร็จการศึกษาแลว้นั�นจะประกอบไปดว้ยวิชาและจรณะและ
นาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ทั�งส่วนตนและส่วนรวมไดจ้ริง ซึ�งแสดงผา่นตวัละครฝ่ายธรรมมีพระโพธิสตัวเ์ป็นตน้ 

2.5.3.5 ความสามารถ ประกอบดว้ย 1) เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�
เกี�ยวกบัความสามารถโดย `.`) เตมิยชาดกปรากฏอยู่ C เนื�อหา `.]) มหาชนกชาดกปรากฏอยู่ `^ เนื�อหา `.m) 
สุวรรณสามชาดกปรากฏอยู่ C เนื�อหา `.q) เนมิราชชาดกปรากฏอยู ่_ เนื�อหา 1.5) มโหสถชาดกปรากฏอยู่  `a 
เนื�อหา `._) ภูริทตัชาดกปรากฏอยู ่q เนื�อหา `.C) จนัทกุมารชาดกปรากฏอยู ่] เนื�อหา `.8) มหานารทกสัสปชาดก
ปรากฏอยู่ q เนื�อหา 1.9) วิธุรชาดกปรากฏอยู่ _ เนื�อหา `.`^) มหาเวสสันดรชาดกปรากฏอยู่ `] เนื�อหา รวม
ทั�งหมด 77 เนื�อหา 2) ความสอดคลอ้งกนั คือ มีความสอดคลอ้งกนัในดา้นความหมายของเนื�อหา  ประเภทของ
ความสามารถ  ความสามารถในการจดัการที�จาํเป็นสําหรับผูบ้ริหาร  องค์ประกอบของความสามารถในการ
ปฏิบติังาน การวดัความสามารถในการปฏิบติังาน m) ความแตกต่างกนั คือ มีจุดประสงคข์องการนาํความสามารถ
ไปใชแ้ละลกัษณะการนาํความสามารถไปใชที้�แตกต่างกนั  

2.5.3.> ค่านิยมและ เจตคติ ประกอบดว้ย 1) เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�
เกี�ยวกบัค่านิยมและเจตคติโดย  `.`) เตมิยชาดกปรากฏอยู ่C เนื�อหา  `.]) มหาชนกชาดกปรากฏอยู ่C เนื�อหา `.m) 
สุวรรณสามชาดกปรากฏอยู ่p เนื�อหา `.q) เนมิราชชาดกปรากฏอยู่ q เนื�อหา `.5) มโหสถชาดกปรากฏอยู่  `a 
เนื�อหา `._) ภูริทตัชาดกปรากฏอยู ่`^ เนื�อหา `.C) จนัทกมุารชาดกปรากฏอยู ่p เนื�อหา 1.8) มหานารทกสัสปชาดก
ปรากฏอยู่ C เนื�อหา 1.9) วิธุรชาดกปรากฏอยู่ n เนื�อหา `.`^) มหาเวสสันดรชาดกปรากฏอยู่ `` เนื�อหา รวม
ทั�งหมด 83 เนื�อหา 2) ความสอดคลอ้งกนั คือ ค่านิยม: มีความสอดคลอ้งกนัในดา้นความหมายของเนื�อหา  
กระบวนการเกิดขึ�นของค่านิยม ค่านิยมที�ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออก ประเภทของค่านิยม เจตคติ:  มีความ
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สอดคลอ้งกนัในดา้นความหมายของเนื�อหา ระดบัของเจตคติ สาเหตุการเกิดขึ�นของเจตคติ ประเภทของเจตคติ  
กระบวนการที�ก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงเจตคติ m) ความแตกต่างกนั คือ มีขอบเขตของการเกิดขึ�นของค่านิยม
และเจตคติที�แตกต่างกนั  มีวธีิการเปลี�ยนแปลงค่านิยมและเจตคติที�แตกต่างกนั  

2.5.3.� บุคลิกภาพ ประกอบดว้ย 1) เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบั
บุคลิกภาพโดย `.`) เตมิยชาดกปรากฏอยู ่p เนื�อหา `.]) มหาชนกชาดกปรากฏอยู ่n เนื�อหา `.m) สุวรรณสามชาดก
ปรากฏอยู ่p เนื�อหา `.q) เนมิราชชาดกปรากฏอยู ่p เนื�อหา 1.5) มโหสถชาดกปรากฏอยู ่ `` เนื�อหา `._) ภูริทตั
ชาดกปรากฏอยู ่C เนื�อหา `.C) จนัทกมุารชาดกปรากฏอยู ่m เนื�อหา `.8) มหานารทกสัสปชาดกปรากฏอยู ่p เนื�อหา 
1.9) วธุิรชาดกปรากฏอยู ่q เนื�อหา `.`^) มหาเวสสนัดรชาดกปรากฏอยู ่n เนื�อหา รวมทั�งหมด 61 เนื�อหา 2) ความ
สอดคลอ้งกนั คือ มีความสอดคลอ้งกนัในดา้นความหมายของเนื�อหา การที�บุคลิกภาพเป็นตวัทาํนายพฤติกรรมใน
องคก์ารหรือเป็นปัจจยัหนึ� งของความสําเร็จหรือความลม้เหลว ปัจจยัที�เป็นตวักาํหนดบุคลิกภาพ  ประเภทของ
บุคลิกภาพต่างๆ  ลกัษณะของบุคลิกภาพที�ดี m) ความแตกต่างกนั คือ มีระดบัของบุคลิกภาพที�ดีที�แตกต่างกนั มี
การพฒันาบุคลิกภาพใหถึ้งขีดสูงสุดและมีจุดสิ�นสุดที�แตกต่างกนั มีขอบเขตของที�มาของบุคลิกภาพที�ดีที�แตกต่าง
กนั มีขั�นตอนการพฒันาการของบุคลิกภาพที�แตกต่างกนั  

2.5.5 พฤตกิรรมกลุ่มในองค์การ ประกอบดว้ย 1) เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�
เกี�ยวกับพฤติกรรมกลุ่มในองค์การโดย `.`) เตมิยชาดกปรากฏอยู่ p เนื�อหา `.]) มหาชนกชาดกปรากฏอยู่ p 
เนื�อหา `.m) สุวรรณสามชาดกปรากฏอยู่ q เนื�อหา `.q) เนมิราชชาดกปรากฏอยู่ p เนื�อหา 1.5) มโหสถชาดก
ปรากฏอยู ่ _ เนื�อหา `._) ภูริทตัชาดกปรากฏอยู ่n เนื�อหา `.C) จนัทกุมารชาดกปรากฏอยู ่p เนื�อหา 1.8) มหานา
รทกสัสปชาดกปรากฏอยู ่p เนื�อหา 1.9) วิธุรชาดกปรากฏอยู ่`^ เนื�อหา `.`^) มหาเวสสันดรชาดกปรากฏอยู ่`p 
เนื�อหา รวมทั�งหมด 68 เนื�อหา 2) ความสอดคลอ้งกนั คือ มีความสอดคลอ้งกนัในดา้นความหมายของเนื�อหา 
ประเภทของกลุ่ม ปัจจยัหรือองคป์ระกอบที�ทาํใหเ้กิดการรวมกลุ่ม กระบวนการเกิดขึ�นของกลุ่ม การตดัสินใจโดย
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการผูกกระชับภายในกลุ่ม m) ความแตกต่างกนั คือ มีเนื�อหากิจกรรมของกลุ่มที�
แตกต่างกนั มีวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายของกลุ่มที�แตกต่างกัน มีผลลพัธ์จากกิจกรรมของกลุ่มที�แตกต่างกัน 
นอกจากนี� มหานิบาตชาดกยงัมีเนื�อหาแสดงออกมาเป็นบุคคลาธิษฐานในลกัษณะของสัตวเ์พื�อสื�อให้เห็นถึง
พฤติกรรมของกลุ่มในองคก์ารใหแ้จ่มชดัยิ�งขึ�น  

2.5.5.2 การมีส่วนร่วม  ประกอบดว้ย 1) เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�
เกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมโดย `.`) เตมิยชาดกปรากฏอยู่ C เนื�อหา `.]) มหาชนกชาดกปรากฏอยู่ C เนื�อหา `.m) 
สุวรรณสามชาดกปรากฏอยู่ _ เนื�อหา `.q) เนมิราชชาดกปรากฏอยู ่p เนื�อหา 1.5) มโหสถชาดกปรากฏอยู่  `C 
เนื�อหา `._) ภูริทตัชาดกปรากฏอยู ่ a เนื�อหา `.C) จนัทกมุารชาดกปรากฏอยู ่n เนื�อหา 1.8) มหานารทกสัสปชาดก
ปรากฏอยู่ _ เนื�อหา 1.9) วิธุรชาดกปรากฏอยู่ a เนื�อหา `.`^) มหาเวสสันดรชาดกปรากฏอยู่ `p เนื�อหา รวม
ทั�งหมด 89 เนื�อหา 2) ความสอดคลอ้งกนั คือ มีความสอดคลอ้งกนัในดา้นความหมายของเนื�อหา เงื�อนไขพื�นฐาน
ของการมีส่วนร่วม หลกัการของการมีส่วนร่วม  กระบวนการของการมีส่วนร่วม รูปแบบของการมีส่วนร่วม  
ระดับของการมีส่วนร่วม  การมีส่วนร่วมในลกัษณะต่างๆ   ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วม m) ความ
แตกต่างกนั คือ มีเนื�อหากิจกรรมของการมีส่วนร่วมที�แตกต่างกนั มีวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของการมีส่วนร่วม
ที�แตกต่างกนั มีผลลพัธ์จากกิจกรรมของการมีส่วนร่วมที�แตกต่างกนั  มีลกัษณะของการเขา้ร่วมในการมีส่วนร่วม
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ที�แตกต่างกนั นอกจากนี�มหานิบาตชาดกไม่เพียงกล่าวถึงหลกัการที�ควรปฏิบติัในการมีส่วนร่วมไวเ้ท่านั�นแต่ยงั
ไดก้ล่าวถึงหลกัการที�ไม่ควรปฏิบติัไวอี้กดว้ย  

2.5.5.3 การทํางานเป็นทีม ประกอบดว้ย 1) เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�
เกี�ยวกบัการทาํงานเป็นทีมโดย `.`) เตมิยชาดกปรากฏอยู่ m เนื�อหา `.]) มหาชนกชาดกปรากฏอยู ่] เนื�อหา `.m) 
สุวรรณสามชาดกปรากฏอยู ่q เนื�อหา `.q) เนมิราชชาดกปรากฏอยู่ ` เนื�อหา `.5) มโหสถชาดกปรากฏอยู่  `a 
เนื�อหา `._) ภูริทตัชาดกปรากฏอยู ่m เนื�อหา `.C) จนัทกุมารชาดกปรากฏอยู ่] เนื�อหา 1.8) มหานารทกสัสปชาดก
ปรากฏอยู ่m เนื�อหา 1.9) วธุิรชาดกปรากฏอยู ่] เนื�อหา `.`^) มหาเวสสนัดรชาดกปรากฏอยู ่_ เนื�อหา รวมทั�งหมด 
qp เนื�อหา 2) ความสอดคลอ้งกนั คือ มีความสอดคลอ้งกนัในดา้นความหมายของเนื�อหา ประเภทของทีม 
องค์ประกอบของการทาํงานเป็นทีมกระบวนการสร้างทีมงาน ลกัษณะของทีมงานที�มีประสิทธิภาพ 3) ความ
แตกต่างกนั คือ มีสาเหตุของการรวมทีมหรือการสร้างทีมที�แตกต่างกนั มีเนื�อหากิจกรรมของทีมที�แตกต่างกนั มี
เป้าหมายของทีมที�แตกต่างกนั มีผลลพัธ์จากการทาํงานเป็นทีมที�แตกต่างกนั นอกจากนี� มหานิบาตชาดกยงัได้
กล่าวถึงองคป์ระกอบดา้นสมาชิกที�ดีมีคุณภาพไวห้ลายประการซึ�งสรุปรวมลงในพระสงัฆคุณ a ประการ  

2.5.> ความเครียดและความท้อแท้ในการทํางาน ประกอบดว้ย 1) เนื�อหาของมหานิบาต
ชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัความเครียดและความทอ้แทใ้นการทาํงานโดย `.`) เตมิยชาดกปรากฏอยู ่q เนื�อหา `.]) 
มหาชนกชาดกปรากฏอยู่ p เนื�อหา `.m) สุวรรณสามชาดกปรากฏอยู่ q เนื�อหา `.q) เนมิราชชาดกปรากฏอยู่ ] 
เนื�อหา 1.5) มโหสถชาดกปรากฏอยู ่ _ เนื�อหา `._) ภูริทตัชาดกปรากฏอยู ่p เนื�อหา `.C) จนัทกุมารชาดกปรากฏ
อยู่ n เนื�อหา 1.8) มหานารทกสัสปชาดกปรากฏอยู่ p เนื�อหา 1.9) วิธุรชาดกปรากฏอยู่ p เนื�อหา `.`^) มหา
เวสสันดรชาดกปรากฏอยู ่`^ เนื�อหา รวมทั�งหมด pq เนื�อหา 2) ความสอดคลอ้งกนั คือ ความเครียด: มีความ
สอดคลอ้งกนัในดา้นความหมายของเนื�อหา อาการของความเครียด ประเภทของความเครียด ปัจจยัที�ทาํให้เกิด
ความเครียด การบริหารความเครียด ความทอ้แท:้  มีความสอดคลอ้งกนัในดา้นความหมายของเนื�อหา อาการของ
ความทอ้แท ้ สาเหตุที�ทาํให้เกิดความทอ้แท ้ระดบัความรุนแรงของความทอ้แท ้การบริหารความทอ้แทแ้กไ้ขให้
เกิดประโยชน์ m) ความแตกต่างกนั คือ มีขอบเขตและวธีิการการบริหารความเครียดและความทอ้แทที้�แตกต่างกนั 
มีทศันะมุมมองต่อความเครียดและความทอ้แทใ้นลกัษณะที�แตกต่างกนั  

2.5.� ความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง ประกอบดว้ย 1) เนื�อหาของมหานิบาตชาดกใน
ประเด็นที�เกี�ยวกบัความขดัแยง้และการเจรจาต่อรองโดย  `.`) เตมิยชาดกปรากฏอยู ่p เนื�อหา `.]) มหาชนกชาดก
ปรากฏอยู่ C เนื�อหา `.m) สุวรรณสามชาดกปรากฏอยู่ C เนื�อหา `.q) เนมิราชชาดกปรากฏอยู่ ] เนื�อหา `.5)  
มโหสถชาดกปรากฏอยู ่ ]n เนื�อหา `._) ภูริทตัชาดกปรากฏอยู ่a เนื�อหา `.C) จนัทกุมารชาดกปรากฏอยู ่_ เนื�อหา 
1.8) มหานารทกสัสปชาดกปรากฏอยู่ m เนื�อหา 1.9) วิธุรชาดกปรากฏอยู่ C เนื�อหา `.`^) มหาเวสสันดรชาดก
ปรากฏอยู ่`m เนื�อหา รวมทั�งหมด nC เนื�อหา 2) ความสอดคลอ้งกนั คือ ความขดัแยง้: มีความสอดคลอ้งกนัในดา้น
ความหมายของเนื�อหา กระบวนการเกิดขึ�นของความขดัแยง้ ประเภทของความขดัแยง้ ระดบัของความขดัแยง้  
วิธีการจัดการบริหารความขัดแยง้ การเจรจาต่อรอง:  มีความสอดคล้องกันในด้านความหมายของเนื�อหา 
องค์ประกอบของการเจรจาต่อรอง  ประเภทของการเจรจาต่อรอง  ระดบัของการเจรจาต่อรอง   กระบวนการ
เจรจาต่อรอง กลยุทธ์ต่างๆ ในการเจรจาต่อรอง m) ความแตกต่างกนั คือ มีลกัษณะวิธีการบริหารจดัการความ
ขดัแยง้และการเจรจาต่อรองที�แตกต่างกนั  
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2.> ขอบเขตด้านการอาํนวยการ (Directing) 

2.>.2 การตัดสินใจ ประกอบดว้ย 1) เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการ
ตดัสินใจโดย `.`) เตมิยชาดกปรากฏอยู ่a เนื�อหา `.]) มหาชนกชาดกปรากฏอยู ่`] เนื�อหา `.m) สุวรรณสามชาดก
ปรากฏอยู ่a เนื�อหา `.q) เนมิราชชาดกปรากฏอยู ่a เนื�อหา `.5) มโหสถชาดกปรากฏอยู ่m` เนื�อหา `._) ภูริทตั
ชาดกปรากฏอยู่ `` เนื�อหา `.C) จนัทกุมารชาดกปรากฏอยู่ _ เนื�อหา 1.8) มหานารทกสัสปชาดกปรากฏอยู่ p 
เนื�อหา `.9) วิธุรชาดกปรากฏอยู่ `] เนื�อหา `.`^) มหาเวสสันดรชาดกปรากฏอยู่ ]q เนื�อหา รวมทั�งหมด `]n 
เนื�อหา 2) ความสอดคลอ้งกนั คือ มีความสอดคลอ้งกนัในดา้นความหมายของเนื�อหา ประเภทของการตดัสินใจ 
รูปแบบการตดัสินใจ  องคป์ระกอบหรือปัจจยัที�ทาํให้เกิดการตดัสินใจ กระบวนการตดัสินใจ ปัญหาที�เกี�ยวกบั
การตดัสินใจ m) ความแตกต่างกนั คือ มีทศันะมุมมองต่อการตดัสินใจที�สมบูรณ์ที�แตกต่างกนั  นอกจากนี� มหา
นิบาตชาดกยงัได้กล่าวถึงกระบวนการการตัดสินใจไวอ้ย่างสมบูรณ์ และอาจกล่าวได้ว่าเป็นต้นแบบของ
กระบวนการการตดัสินใจขององคค์วามรู้การบริหารโดยทั�วไปอีกดว้ย  

2.>.3 การสั�งงาน ประกอบดว้ย 1) เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการ
สั�งงานโดย `.`) เตมิยชาดกปรากฏอยู ่`q เนื�อหา `.]) มหาชนกชาดกปรากฏอยู ่`] เนื�อหา `.m) สุวรรณสามชาดก
ปรากฏอยู ่C เนื�อหา `.q) เนมิราชชาดกปรากฏอยู ่n เนื�อหา 1.5) มโหสถชาดกปรากฏอยู ่qm เนื�อหา `._) ภูริทตั
ชาดกปรากฏอยู่ `] เนื�อหา `.C) จนัทกุมารชาดกปรากฏอยู่ C เนื�อหา 1.8) มหานารทกสัสปชาดกปรากฏอยู่ p 
เนื�อหา 1.9) วิธุรชาดกปรากฏอยู่ `` เนื�อหา `.`^) มหาเวสสันดรชาดกปรากฏอยู่ ]q เนื�อหา รวมทั�งหมด `qm 
เนื�อหา 2) ความสอดคลอ้งกนั คือ มีความสอดคลอ้งกนัในดา้นความหมายของเนื�อหา ประเภทของการสั�งงาน 
องคป์ระกอบของการสั�งงาน พฤติกรรมของผูรั้บคาํสั�ง กระบวนการสั�งงาน ปัญหาหรือขอ้ผิดพลาดในการสั�งงาน 
m) ความแตกต่างกนั คือ มีทศันะมุมมองต่อการสั�งงานที�ดีหรือสมบูรณ์ที�แตกต่างกนั  นอกจากนี�มหานิบาตชาดก
ยงัไดก้ล่าวสรุปถึงการสั�งงานที�ดีมีประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิดประสิทธิผลไว ้m ส่วน คือ `) ผูส้ั�งงาน ]) ผูรั้บคาํสั�ง 
และ m) งานที�สั�งใหป้ฏิบติั  

2.>.5 การติดต่อสื�อสารและการประชาสัมพันธ์ ประกอบดว้ย 1) เนื�อหาของมหานิบาต
ชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการติดต่อสื�อสารและการประชาสมัพนัธ์โดย `.`) เตมิยชาดกปรากฏอยู ่`] เนื�อหา `.]) 
มหาชนกชาดกปรากฏอยู ่`q เนื�อหา `.m) สุวรรณสามชาดกปรากฏอยู ่`` เนื�อหา `.q) เนมิราชชาดกปรากฏอยู ่`^ 
เนื�อหา 1.5) มโหสถชาดกปรากฏอยู ่qn เนื�อหา `._) ภูริทตัชาดกปรากฏอยู ่`C เนื�อหา `.C) จนัทกุมารชาดกปรากฏ
อยู่ C เนื�อหา 1.8) มหานารทกสัสปชาดกปรากฏอยู่ _ เนื�อหา `.9) วิธุรชาดกปรากฏอยู่ `p เนื�อหา `.`^) มหา
เวสสันดรชาดกปรากฏอยู ่mq เนื�อหา รวมทั�งหมด `Cq เนื�อหา 2) ความสอดคลอ้งกนั คือ การติดต่อสื�อสาร: มี
ความสอดคล้องกันในด้านความหมายของเนื� อหา ประเภทของการติดต่อสื�อสาร องค์ประกอบของการ
ติดต่อสื�อสาร อุปสรรคในการติดต่อสื�อสาร การประชาสัมพนัธ์: มีความสอดคลอ้งกนัในดา้นความหมายของ
เนื�อหา กระบวนการการประชาสัมพนัธ์ รูปแบบการประชาสัมพนัธ์ การใชสื้�อในการประชาสัมพนัธ์  m) ความ
แตกต่างกนั คือ มีขอบเขตของช่องทางในการติดต่อสื�อสารและการประชาสัมพนัธ์ที�แตกต่างกนั มีขอบเขตของ
บุคคลที�ตอ้งติดต่อสื�อสารและการประชาสมัพนัธ์ดว้ยที�แตกต่างกนั  มีการใหค้วามสาํคญักบัการติดต่อสื�อสารและ
การประชาสมัพนัธ์ในลกัษณะที�แตกต่างกนั มีจุดประสงคใ์นการติดต่อสื�อสารและการประชาสัมพนัธ์ที�แตกต่าง
กนั 
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2.>.> การจูงใจ ประกอบดว้ย 1) เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการจูงใจ
โดย `.`) เตมิยชาดกปรากฏอยู ่n เนื�อหา `.]) มหาชนกชาดกปรากฏอยู ่`m เนื�อหา `.m) สุวรรณสามชาดกปรากฏ
อยู่ C เนื�อหา `.q) เนมิราชชาดกปรากฏอยู่ C เนื�อหา 1.5) มโหสถชาดกปรากฏอยู่ q^ เนื�อหา `._) ภูริทตัชาดก
ปรากฏอยู ่`q เนื�อหา `.C) จนัทกมุารชาดกปรากฏอยู ่p เนื�อหา 1.8) มหานารทกสัสปชาดกปรากฏอยู ่q เนื�อหา 1.9) 
วธุิรชาดกปรากฏอยู ่`p เนื�อหา `.`^) มหาเวสสันดรชาดกปรากฏอยู ่`m เนื�อหา รวมทั�งหมด `]_ เนื�อหา 2) ความ
สอดคลอ้งกนั คือ มีความสอดคลอ้งกนัในดา้นความหมายของเนื�อหา ประเภทของการจูงใจ กระบวนการเกิดขึ�น
ของการจูงใจ  ทฤษฏีการจูงใจต่างๆ เช่น ทฤษฏีความเสมอภาค (Equity Theory) ทฤษฎีการตั�งเป้าหมาย (Goal 
Setting Theory) ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) เป็นตน้ m) ความแตกต่างกนั คือ มีประเภทและ
ขอบเขตของความตอ้งการที�นาํมาใชใ้นการการจูงใจที�แตกต่างกนั มีผลลพัธ์ที�ไดจ้ากการจูงใจที�แตกต่างกนั  

2.>.� ภาวะผู้นํา ประกอบดว้ย 1) เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัภาวะ
ผูน้าํโดย `.`) เตมิยชาดกปรากฏอยู ่`p เนื�อหา `.]) มหาชนกชาดกปรากฏอยู ่`m เนื�อหา `.m) สุวรรณสามชาดก
ปรากฏอยู ่`m เนื�อหา `.q) เนมิราชชาดกปรากฏอยู ่n เนื�อหา 1.5) มโหสถชาดกปรากฏอยู ่q^ เนื�อหา `._) ภูริทตั
ชาดกปรากฏอยู ่`] เนื�อหา `.C) จนัทกุมารชาดกปรากฏอยู่ _ เนื�อหา 1.8) มหานารทกสัสปชาดกปรากฏอยู ่`] 
เนื�อหา `.9) วิธุรชาดกปรากฏอยู่ `p เนื�อหา `.`^) มหาเวสสันดรชาดกปรากฏอยู่ ]^ เนื�อหา รวมทั�งหมด `pq 
เนื�อหา 2) ความสอดคลอ้งกนั คือ มีความสอดคลอ้งกนัในดา้นความหมายของเนื�อหา กระบวนการการเกิดขึ�นของ
ภาวะผูน้าํ  ลกัษณะของผูน้ําที�ดี รูปแบบภาวะผูน้ําแบบต่างๆ ภาวะผูน้าํเชิงแลกเปลี�ยนแบบรุก ภาวะผูน้ําเชิง
แลกเปลี�ยนแบบรับ และภาวะผูน้าํเชิงเปลี�ยนสภาพ  m) ความแตกต่างกนั คือ มีการให้ความสาํคญักบัภาวะผูน้าํใน
ลกัษณะที�แตกต่างกนั  มีการบญัญติัคาํเรียกแบบภาวะผูน้าํที�มีความหมายที�แตกต่างกนั นอกจากนี�มหานิบาตชาดก
ยงัไดก้ล่าวถึงการใชภ้าวะผูน้าํตามลกัษณะของผูต้ามในลกัษณะต่างๆ กล่าวคือ บุคคล q จาํพวกที�เปรียบไดก้บั
ดอกบวั q เหล่า ไดแ้ก่ `) อุคฆฏิตญั~ู ]) วิปจิตญั~ู m) เนยยะ และ q) ปทปรมะ หรือ ปมาณิก q ไดแ้ก่ `) รูปัปป
มาณิกา ]) โฆสปัปมาณิกา m) ลูขบัปมาณิกา q) ธมัมปัปมาณิกา เพื�อใหเ้หมาะสมเขา้กนัได ้ 

2.>.? มนุษยสัมพันธ์ ประกอบดว้ย 1) เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบั
มนุษยส์มัพนัธ์โดย `.`) เตมิยชาดกปรากฏอยู ่C เนื�อหา `.]) มหาชนกชาดกปรากฏอยู ่n เนื�อหา `.m) สุวรรณสาม
ชาดกปรากฏอยู่ n เนื�อหา `.q) เนมิราชชาดกปรากฏอยู่ C เนื�อหา 1.5) มโหสถชาดกปรากฏอยู ่`a เนื�อหา `._)       
ภูริทตัชาดกปรากฏอยู ่a เนื�อหา `.C) จนัทกมุารชาดกปรากฏอยู ่q เนื�อหา 1.8) มหานารทกสัสปชาดกปรากฏอยู ่_ 
เนื�อหา 1.9) วธุิรชาดกปรากฏอยู ่`^ เนื�อหา `.`^) มหาเวสสนัดรชาดกปรากฏอยู ่`C เนื�อหา รวมทั�งหมด ap เนื�อหา 
2) ความสอดคลอ้งกนั คือ มีความสอดคลอ้งกนัในดา้นความหมายของเนื�อหา แนวคิดเรื�องธรรมชาติของมนุษย ์ 
องค์ประกอบของการสร้างมนุษยสัมพนัธ์  ขอ้ปฏิบติัหรือวิธีการสร้างมนุษยสัมพนัธ์กบับุคคลในระดับต่างๆ 
หลกัการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ที�ดี  m) ความแตกต่างกนั คือ มีการให้ความสาํคญักบัมนุษยสัมพนัธ์ในแต่ละดา้นที�
แตกต่างกนั มีขอบเขตของสาเหตุที�ทาํให้เกิดมนุษยสัมพนัธ์ที�แตกต่างกนั มีขอบเขตของบุคคลผูมี้มนุษยสัมพนัธ์
ดว้ยที�แตกต่างกนั นอกจากนี�มหานิบาตชาดกยงักล่าวมนุษยสมัพนัธ์ที�ประกอบดว้ยธรรมวา่เป็นมนุษยสมพนัธ์ที�ดี 
ซึ�งหลกัธรรมที�เกี�ยวกบัมนุษยสมัพนัธ์นั�นมีหลายประการ เช่น ปฏิสนัถาร ]  ทาน ]   สุจริต m พรหมวิหาร q  จกัร 
q  โภควิภาค q วฒิุธรรม q สังคหวตัถุ q  ฆราวาสธรรม q   มิตรเทียม q มิตรแท ้q เบญจศีลเบญจธรรมอยา่งละ p 
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โภคอาทิยะ  p  คารวะ  _  จริต  _  ทิศ  _  อบายมุข  _  สาราณิยธรรม  _  สัปปุริสธรรม  C  กลัยาณมิตตธรรม C    
อปริหานิยธรรม C  โลกธรรม n กศุลกรรมบถ `^ บุญกิริยาวตัถุ `^ บารมี `^ ราชธรรม `^ และ มงคล mn เป็นตน้ 

2.>.M การนิเทศ ประกอบดว้ย 1) เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการ
นิเทศโดย `.`) เตมิยชาดกปรากฏอยู่ _ เนื�อหา `.]) มหาชนกชาดกปรากฏอยู่ p เนื�อหา `.m) สุวรรณสามชาดก
ปรากฏอยู ่m เนื�อหา `.q) เนมิราชชาดกปรากฏอยู ่p เนื�อหา 1.5) มโหสถชาดกปรากฏอยู ่n เนื�อหา `._) ภูริทตัชาดก
ปรากฏอยู ่m เนื�อหา `.C) จนัทกมุารชาดกปรากฏอยู ่m เนื�อหา 1.8) มหานารทกสัสปชาดกปรากฏอยู ่m เนื�อหา 1.9) 
วิธุรชาดกปรากฏอยู ่_ เนื�อหา  `.`^) มหาเวสสันดรชาดกปรากฏอยู ่m เนื�อหา รวมทั�งหมด qp เนื�อหา 2) ความ
สอดคลอ้งกนั คือ มีความสอดคลอ้งกนัในดา้นความหมายของเนื�อหา หลกัการนิเทศ ฐานอาํนาจที�ใชใ้ห้เกิดการ
เปลี�ยนแปลงต่างๆ เพื�อประโยชน์แก่การนิเทศ  กระบวนการนิเทศ รูปแบบพฤติกรรมการนิเทศ กิจกรรมการนิเทศ 
m) ความแตกต่างกนั คือ มีเป้าหมายการนิเทศที�แตกต่างกนั มีการให้ความสาํคญักบัคุณสมบติัของผูท้าํการนิเทศที�
แตกต่างกนั นอกจากนี� มหานิบาตชาดกยงักล่าวถึงการนิเทศตามลกัษณะของผูรั้บการนิเทศ กล่าวคือ บุคคล ] 
จาํพวก ไดแ้ก่ `) ภพัพบุคคล และ ]) อภพัพบุคคล โดยแยกย่อยให้ละเอียดออกไปอีกเป็นบุคคล q จาํพวกซึ� ง
เปรียบไดก้บัดอกบวั q เหล่า ไดแ้ก่ `) อุคฆฏิตญั~ู ]) วปิจิตญั~ู m) เนยยะ และ q) ปทปรมะ หรือ ปมาณิก q ไดแ้ก่ 
`) รูปัปปมาณิกา ]) โฆสปัปมาณิกา m) ลูขบัปมาณิกา q) ธมัมปัปมาณิกา เพื�อใหเ้หมาะสมเขา้กนัได ้  

2.� ขอบเขตด้านการประสานงาน (Coordinating) 

2.�.2 การประสานงาน ประกอบดว้ย 1) เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบั
การประสานงานโดย  `.`) เตมิยชาดกปรากฏอยู ่C เนื�อหา `.]) มหาชนกชาดกปรากฏอยู ่_ เนื�อหา `.m) สุวรรณ
สามชาดกปรากฏอยู ่n เนื�อหา `.q) เนมิราชชาดกปรากฏอยู ่_ เนื�อหา `.5) มโหสถชาดกปรากฏอยู ่`a เนื�อหา `._) 
ภูริทตัชาดกปรากฏอยู ่C เนื�อหา `.C) จนัทกมุารชาดกปรากฏอยู ่p เนื�อหา 1.8) มหานารทกสัสปชาดกปรากฏอยู ่m 
เนื�อหา `.9) วธุิรชาดกปรากฏอยู ่m เนื�อหา `.`^) มหาเวสสนัดรชาดกปรากฏอยู ่ `p เนื�อหา รวมทั�งหมด Ca เนื�อหา 
2) ความสอดคลอ้งกนั คือ มีความสอดคลอ้งกนัในดา้นความหมายของเนื�อหา รูปแบบการประสานงาน  ระบบ
โครงสร้างการประสานงาน องคป์ระกอบของการประสานงาน กระบวนการประสานงาน m) ความแตกต่างกนั คือ 
มีการใหค้วามสาํคญักบัการประสานงานในแต่ละดา้นที�แตกต่างกนั โดยมหานิบาตชาดกนั�นจะให้ความสาํคญักบั
ผูป้ระสานงานเป็นหลกั 

2.?.ขอบเขตด้านการรายงานผล (Reporting) 

2.?.2 การรายงานผล ประกอบดว้ย 1) เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัการ
รายงานผลโดย `.`) เตมิยชาดกปรากฏอยู่ a เนื�อหา  `.]) มหาชนกชาดกปรากฏอยู่ _ เนื�อหา `.m) สุวรรณสาม
ชาดกปรากฏอยู ่m เนื�อหา `.q) เนมิราชชาดกปรากฏอยู ่_ เนื�อหา `.5) มโหสถชาดกปรากฏอยู ่]q เนื�อหา `._) ภู
ริทตัชาดกปรากฏอยู ่`^ เนื�อหา `.C) จนัทกุมารชาดกปรากฏอยู ่p เนื�อหา 1.8) มหานารทกสัสปชาดกปรากฏอยู ่_ 
เนื�อหา 1.9) วิธุรชาดกปรากฏอยู่ `q เนื�อหา `.`^) มหาเวสสันดรชาดกปรากฏอยู่  `q เนื�อหา รวมทั� งหมด aC 
เนื�อหา 2) ความสอดคลอ้งกนั คือ มีความสอดคลอ้งกนัในดา้นความหมายของเนื�อหา วตัถุประสงคข์องการ
รายงาน  กระบวนการการรายงาน ประเภทของการรายงาน วิธีการนาํเสนอรายงาน m) ความแตกต่างกนั คือ  มี
ความเป็นไปไดห้รือความเที�ยงตรงของผลที�ไดรั้บจากการพยากรณ์หรือการคาดการณ์ที�แตกต่างกนั  มีวิถีทางหรือ



 
 

1296 
 

 

เสน้ทางการรายงานที�แตกต่างกนั มีการให้ความสาํคญักบัการรายงานผลในลกัษณะที�แตกต่างกนัโดยมหานิบาต
ชาดกจะมุ่งการรายงานที�ประกอบดว้ยธรรมเป็นหลกั  

2.?.3 ระบบสารสนเทศเพื�อการบริหาร ประกอบดว้ย 1) เนื�อหาของมหานิบาตชาดกใน
ประเด็นที�เกี�ยวกบัระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารโดย `.`) เตมิยชาดกปรากฏอยู ่`` เนื�อหา `.]) มหาชนกชาดก
ปรากฏอยู่ C เนื�อหา  `.m) สุวรรณสามชาดกปรากฏอยู่  C เนื�อหา `.q) เนมิราชชาดกปรากฏอยู่ _ เนื�อหา 1.5) 
มโหสถชาดกปรากฏอยู ่m] เนื�อหา `._) ภูริทตัชาดกปรากฏอยู ่`_ เนื�อหา `.C) จนัทกมุารชาดกปรากฏอยู ่a เนื�อหา 
1.8) มหานารทกสัสปชาดกปรากฏอยู ่_ เนื�อหา `.9) วิธุรชาดกปรากฏอยู ่`] เนื�อหา `.`^) มหาเวสสันดรชาดก
ปรากฏอยู ่ ]^ เนื�อหา รวมทั�งหมด `]_ เนื�อหา 2) ความสอดคลอ้งกนั คือ มีความสอดคลอ้งกนัในดา้นความหมาย
ของเนื�อหา กระบวนการทํางานของระบบสารสนเทศ โครงสร้างของสารสนเทศ  คุณลักษณะของข้อมูล
สารสนเทศที�ดี กระบวนการในการแสวงหาขอ้มูลสารสนเทศ m) ความแตกต่างกนั คือ มีช่องทางการไดม้าซึ� ง
ขอ้มูลสารสนเทศที�แตกต่างกนั มีคุณสมบติัของขอ้มูลสารสนเทศที�ไดม้าที�แตกตา่งกนั  มีขอบเขตของวธีิการไดม้า
ซึ� งขอ้มูลสารสนเทศที�แตกต่างกนั  มีความเป็นไปไดห้รือความเที�ยงตรงของขอ้มูลสารสนเทศที�ไดม้าที�แตกต่าง
กนั นอกจากนี�มหานิบาตชาดกยงัแสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างของขอ้มูลสารสนเทศที�มีสาเหตุอนัเนื�องมาจากยคุ
สมยัอีกดว้ย  

2.M.ขอบเขตด้านการงบประมาณ (Budgeting) 

2.M.2 การงบประมาณ ประกอบดว้ย 1) เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบั
การงบประมาณโดย  `.`) เตมิยชาดกปรากฏอยู ่p เนื�อหา `.]) มหาชนกชาดกปรากฏอยู ่C เนื�อหา `.m) สุวรรณสาม
ชาดกปรากฏอยู่ p เนื�อหา `.q) เนมิราชชาดกปรากฏอยู ่p เนื�อหา `.5) มโหสถชาดกปรากฏอยู่ `] เนื�อหา `._)       
ภูริทตัชาดกปรากฏอยู ่m เนื�อหา `.C) จนัทกมุารชาดกปรากฏอยู ่] เนื�อหา 1.8) มหานารทกสัสปชาดกปรากฏอยู ่] 
เนื�อหา 1.9) วธุิรชาดกปรากฏอยู ่q เนื�อหา `.`^) มหาเวสสนัดรชาดกปรากฏอยู ่ `] เนื�อหา รวมทั�งหมด pC เนื�อหา 
2) ความสอดคลอ้งกนั คือ มีความสอดคลอ้งกนัในดา้นความหมายของเนื�อหา หลกัการของการงบประมาณ 
โครงสร้างของงบประมาณ การใชห้ลกัดุลยภาพงบประมาณ กระบวนการงบประมาณ m) ความแตกต่างกนั คือ มี
การให้ความสําคญักบังบประมาณในแต่ละประเภทที�แตกต่างกนั มีทศันะมุมมองเกี�ยวกบัการให้เปล่าหรือการ
บริจาคกับการให้กู้ยืมที�แตกต่างกัน นอกจากนี� มหานิบาตชาดกยังมุ่งเน้นการบริหารการงบประมาณที�
ประกอบดว้ยธรรม ซึ�งหลกัธรรมเกี�ยวกบัการงบประมาณนั�นมีหลายประการเช่น สันโดษ m ประโยชน์ m การแบ่ง
โภคะเป็น q ส่วน ราชสังคหวตัถุ q กามโภคีสุข q  ทิฏฐธมัมิกตัถะประโยชน์ q  สมบติัอนัเนื�องมาจากปุพพกต
ปุญญตา 4 กลุจิรัฏฐิติธรรม q ตงัขณิกปัจจเวกขณะ q พลวฒันธรรม p โภคอาทิยะ p เบญจศีลเบญจธรรมอยา่งละ p 
สาราณียธรรม _ อบายมุข _  อริยทรัพย ์7 มรรค n ทศพิธราชธรรม `^  บารมี `^  และ ราชวสดีธรรม qa  เป็นตน้ 

2.M.3 การควบคุม ประกอบดว้ย 1) เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการ
ควบคุมโดย  `.`) เตมิยชาดกปรากฏอยู ่a เนื�อหา `.]) มหาชนกชาดกปรากฏอยู ่ C เนื�อหา `.m) สุวรรณสามชาดก
ปรากฏอยู ่q เนื�อหา `.q) เนมิราชชาดกปรากฏอยู ่_ เนื�อหา 1.5) มโหสถชาดกปรากฏอยู ่`m เนื�อหา `._) ภูริทตั
ชาดกปรากฏอยู ่_ เนื�อหา `.C) จนัทกมุารชาดกปรากฏอยู ่q เนื�อหา 1.8) มหานารทกสัสปชาดกปรากฏอยู ่m เนื�อหา 
1.9) วิธุรชาดกปรากฏอยู ่p เนื�อหา `.`^) มหาเวสสันดรชาดกปรากฏอยู ่ `] เนื�อหา รวมทั�งหมด _a เนื�อหา 2) 
ความสอดคลอ้งกนั คือ มีความสอดคลอ้งกนัในดา้นความหมายของเนื�อหา หลกัการควบคุม  องคป์ระกอบของ
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การควบคุม ประเภทของการควบคุม กระบวนการควบคุม  m) ความแตกต่างกนั คือ มีการให้ความสาํคญักบัการ
ควบคุมในลกัษณะที�แตกต่างกนัโดยมหานิบาตชาดกนั�นมุ่งให้ความสําคญัแก่การควบคุมทั�ง ] ประเภทคือ การ
ควบคุมจากภายนอก และ การควบคุมจากภายใน นอกจากนี�มหานิบาตชาดกยงัไดก้ล่าวถึงหลกัธรรมที�สามารถ
นาํมาประยกุต์ใชก้บัการควบคุมในดา้นต่างๆไวห้ลายประการดว้ยกนั เช่น วฏัฏะ m ตณัหา m อตัถะ m และไตร
ลกัษณ์ เป็นตน้ 

2.U เนื#อหาในมหานิบาตชาดกที�ไม่สามารถจดัเข้าในองค์ความรู้การบริหารได้ 
อย่างไรก็ดียงัมีเนื�อหาในมหานิบาตชาดกที�ไม่สามารถจัดเขา้ในองค์ความรู้การบริหารได้

โดยตรง ดงันี�  `) เตมิยชาดกปรากฏอยู่ n เนื�อหา ]) มหาชนกชาดกปรากฏอยู่  p เนื�อหา m) สุวรรณสามชาดก
ปรากฏอยู่ C เนื�อหา q) เนมิราชชาดกปรากฏอยู ่ C เนื�อหา 5) มโหสถชาดกปรากฏอยู่ _ เนื�อหา _) ภูริทตัชาดก
ปรากฏอยู ่_ เนื�อหา C) จนัทกุมารชาดกปรากฏอยู ่p เนื�อหา 8) มหานารทกสัสปชาดกปรากฏอยู ่_ เนื�อหา 9) วิธุร
ชาดกปรากฏอยู ่n เนื�อหา `^) มหาเวสสนัดรชาดกปรากฏอยู ่ `^ เนื�อหา รวมทั�งหมด _n เนื�อหา ซึ� งเนื�อหาทั�งหมด
นั�นสามารถสรุปได ้ a ประการ ไดแ้ก่ 1) วบิากกรรม ]) คุณพิเศษทั�งหลายมีคุณพิเศษที�เกิดจากการเจริญกรรมฐาน
เป็นตน้ m) ฤทธิ�  q) พร p) สจักิริยาหรือสตัยาธิษฐาน  _) มนต ์ C) ความฝัน n) ลางหรือลางสงัหรณ์ และ a) สิ�งวิเศษ 
เช่น แกว้มณีวิเศษ มา้วิเศษ หรือยาวิเศษ เป็นตน้ แต่ถึงอยา่งไรก็ตามยงัมีเนื�อหาในมหานิบาตชาดกที�กล่าวถึงการ
ทาํนายทายทกัลกัษณะหรือเหตุการณ์ต่างๆ อนัเป็นวิชาโหราศาสตร์แต่ผูว้ิจยัพิจารณาเห็นวา่วิชาโหราศาสตร์นั�น
เป็นเรื�องเกี�ยวกบัวทิยาศาสตร์โดยเฉพาะเรื�องสถิติที�มีการสังเกตุพิเคราะห์สังเคราะห์แลว้จดจารเป็นตาํราใชสื้บๆ
กนัมาซึ�งอาจจะเป็นไปตามผลที�ทาํนายหรือไม่ก็ไดไ้ม่แตกต่างกนักบัการอาศยัเครื�องมือหรือเทคนิคต่างๆ ในองค์
ความรู้การบริหารทั�วๆ ไป ดงันั�นผูว้จิยัจึงมิไดจ้ดัเขา้ในหอ้ขอ้ที� n นี�  

3. ทศันะของผู้รู้เกี�ยวกบัหลกัการบริหารที�ปรากฏในมหานิบาตชาดก 
จากการที�ไดน้าํผลสรุปการสงัเคราะห์เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการบริหาร

ส่งให้แก่กลุ่มตวัอย่างผูรู้้เกี�ยวกับการบริหารเชิงพุทธระดบัเชี�ยวชาญ จาํนวน 7 ท่าน และนาํแบบสัมภาษณ์ที�มี
โครงสร้าง (structured interview) จาํนวน 1 ฉบบัไปสัมภาษณ์  ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้จึงนาํมาวิเคราะห์
เนื�อหา (content analysis) ผลการสังเคราะห์ทศันะของผูรู้้เกี�ยวกบัหลกัการบริหารที�ปรากฏในมหานิบาตชาดก
ดงักล่าว พบวา่ ทศันะของผูรู้้เกี�ยวกบัหลกัการบริหารที�ปรากฏในมหานิบาตชาดกนั�นเป็นไปตามสมมติฐานที�วาง
ไว ้กล่าวคือ มีความสอดคลอ้งกนัว่า เนื�อหาของมหานิบาตชาดกมีประเด็นที�เกี�ยวกบัการบริหารปรากฏอยูท่ั� ง C 
ขอบเขต ไดแ้ก่ 1) การวางแผน 2) การจดัองคก์าร 3) การจดัคนเขา้ทาํงาน 4) การอาํนวยการ 5) การประสานงาน 
6) การรายงานผล และ 7) การงบประมาณ โดยภาพรวมแลว้มีความถูกตอ้ง มีความเป็นไปได ้มีความเหมาะสม 
และมีความเป็นประโยชน์ในการที�จะนาํไปประยุกต์ใชก้บัการบริหารตามเหตุปัจจยันั�นๆ และไดแ้สดงทศันะ
เกี�ยวกบัขอบเขตที� n กล่าวคือ เนื�อหาในมหานิบาตชาดกที�ไม่สามารถจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารสมยัใหม่ได้
โดยตรงไวเ้ป็นอเนก นอกจากนี�ยงัไดแ้สดงทศันะขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื�อความสมบูรณ์ของงานวจิยัยิ�งขึ�นอีกดว้ย 
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อภิปรายผล 

 
 ผลการวิจยัครั� งนี� มีประเด็นสาํคญัที�คน้พบจากมหานิบาตชาดกและสามารถนาํมาอภิปรายผลตาม
วตัถุประสงคข์องการวจิยัไดด้งันี�  

1. ผลการสังเคราะห์เนื#อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัการบริหาร 

2.2 เนื#อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็ที�เกี�ยวกบัการบริหาร นําเสนอได้ใน M ขอบเขต ดงันี# 
จากผลการวิจัยพบว่า เนื�อหาของมหานิบาตชาดกมีประเด็นที�เกี�ยวกับการบริหารอยู่อย่าง

น่าสนใจทั�ง C ขอบเขต  คือ 1) ดา้นการวางแผน ประกอบดว้ยการวางแผน 55 เนื�อหา สภาพแวดลอ้มองคก์าร 37 
เนื�อหา และบรรยากาศองคก์าร 74 เนื�อหา 2) ดา้นการจดัองคก์าร ประกอบดว้ยการจดัองคก์าร 36 เนื�อหา การเมือง 
อาํนาจ อาํนาจหนา้ที� และความรับผิดชอบ 153 เนื�อหา วฒันธรรมองคก์าร 50 เนื�อหา จริยธรรมองคก์าร 74 เนื�อหา 
การเปลี�ยนแปลงองคก์ารและการพฒันาองคก์าร 24 เนื�อหา และนวตักรรมและเทคโนโลยี 32 เนื�อหา 3) ดา้นการ
จดัคนเขา้ทาํงาน ประกอบดว้ยการบริหารทรัพยากรมนุษย ์102 เนื�อหา พฤติกรรมบุคคลในองคก์าร 87 เนื�อหา ซึ� ง
แยกหวัขอ้ยอ่ยเป็น (`) ลกัษณะทางชีวภาพ 49 เนื�อหา (]) การรับรู้และการเรียนรู้ 139 เนื�อหา (m) ความสามารถ 77 
เนื�อหา (q) ค่านิยมและเจตคติ 83 เนื�อหา (p) บุคลิกภาพ 61 เนื�อหา  พฤติกรรมกลุ่มในองคก์าร 68 เนื�อหา  ซึ� งแยก
หวัขอ้ยอ่ยเป็น (`) การมีส่วนร่วม 89 เนื�อหา (]) การทาํงานเป็นทีม qp เนื�อหา ความเครียดและความทอ้แทใ้นการ
ทาํงาน pq เนื�อหา และความขดัแยง้และการเจรจาต่อรอง nC เนื�อหา 4) ดา้นการอาํนวยการ ประกอบดว้ยการ
ตดัสินใจ `]n เนื�อหา การสั�งงาน `qm เนื�อหา การติดต่อสื�อสารและการประชาสัมพนัธ์ `Cq เนื�อหา การจูงใจ `]_ 
เนื�อหา ภาวะผูน้าํ `pq เนื�อหา มนุษยส์ัมพนัธ์ ap เนื�อหา และการนิเทศ qp เนื�อหา 5) ดา้นการประสานงาน Ca 
เนื�อหา  6) ดา้นการรายงานผล ประกอบดว้ยการรายงานผล aC เนื�อหา และระบบสารสนเทศเพื�อการบริหาร `]_ 
เนื�อหา และ 7) ดา้นการงบประมาณ ประกอบดว้ยการงบประมาณ pC เนื�อหา และการควบคุม _a เนื�อหา ทั�งนี� อาจ
เนื�องมาจากวา่มหานิบาตชาดกนั�นเป็นเรื�องราวในอดีตชาติของพระพทุธเจา้ครั� งยงัเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์
ใชชี้วติอยา่งกลัยาณชนในอาชีพต่างๆ ซึ�งโดยมากแลว้จะเสวยพระชาติเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจ สมดว้ยทศันะ
ของสุชีพ ปุญญานุภาพที�กล่าวถึงความหมายของชาดกไวว้า่ ชาดกหรือชาตก แปลวา่ ผูเ้กิด คือเล่าถึงการกระทาํที�
พระพุทธเจา้ทรงเวียนวา่ยตายเกิด ถือเอากาํเนิดในชาติต่างๆ ไดพ้บปะผจญกบัเหตุการณ์ดีบา้งชั�วบา้ง แต่ก็ได้
พยายามทาํความดีติดต่อกนัมากบา้งนอ้ยบา้งตลอดมาจนไดส้าํเร็จเป็นพระพุทธเจา้ในชาติสุดทา้ย อีกอย่างหนึ� ง
เรื�องชาดกเป็นววิฒันาการแห่งการบาํเพญ็คุณงามความดีของพระพทุธเจา้ตั�งแต่ยงัเป็นพระโพธิสัตวอ์ยู ่อีกทั�งมหา
นิบาตชาดกนั�นมีเนื�อหาที�ยาวดงันั�นจึงมีเรื�องราวที�กล่าวไวใ้นแง่มุมต่างๆ อยา่งมากมาย สมดว้ยทศันะของอนุชิต 
จิตนุกลู ที�กล่าววา่ นิทานชาดกส่วนมากมีเนื�อหาเป็นตวัอยา่งของความประพฤติที�ดีให้แก่เด็กๆ และสิ�งที�ผูอ่้านจะ
ไดน้อกจากความสนุกสนานอยา่งมีสาระแลว้ยงัไดรั้บธรรมต่างๆ คาํศพัท์ สาํนวนภาษาและคาํราชาศพัท์ต่าง ๆ ที�
เกี�ยวขอ้งในเนื�อเรื�อง ที�สาํคญัยงัไดรั้บคติธรรมในการดาํเนินชีวติทุกรูปแบบ ไดเ้ห็นความรุ่งเรืองปัญญาของบรรพ
บุรุษที�สั�งสอนธรรมโดยสอดแทรกมาในกลอุบายหรือปัญหาต่างๆ ใหผู้อ่้านไดข้บคิด นบัวา่เป็นประโยชน์และน่า
ศึกษาเป็นอยา่งมาก 

2.3 ความสอดคล้องกันระหว่างเนื#อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการบริหาร

และองค์ความรู้การบริหาร นําเสนอได้ใน M ขอบเขต ดงันี#  



 
 

1299 
 

 

1)  ขอบเขตด้านการวางแผน (Planning)   
 2.2) การวางแผน จากผลการวิจยัพบวา่ เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบั
การวางแผนโดยภาพรวมนั�นมีความสอดคลอ้งกนักบัองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัการวางแผน ซึ�งสามารถยกขึ�น
แสดงไดด้งันี� :  มีเนื�อหาหมายรวมถึงการกาํหนดวตัถุประสงคห์รือเป้าประสงค์แลว้จึงมีการดาํเนินการเพื�อให้
บรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าประสงคที์�ไดก้าํหนดไว ้ดว้ยวธีิการที�เลือกตดัสินใจแลว้วา่เป็นวิธีการที�เหมาะสมที�สุด 
สมดว้ยทศันะของเดล (Dale) ที�กล่าวไวว้า่ การวางแผน คือ การที�องคก์ารไดต้ั�งวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายไว ้แลว้
มีการดาํเนินงานให้บรรลุวตัถุประสงคด์ว้ยวิธีการซึ� งตดัสินแลว้วา่ดีที�สุด, กล่าวถึงวางแผนเพื�อมุ่งประโยชน์โดย
สรุป ] ประการ คือเพื�อแกไ้ขปัญหาและเพื�อพฒันาให้เกิดผลงาน สมดว้ยทศันะของซิมมอนส์ (Simmons) ที�ได้
กล่าวถึงประโยชน์ของการวางแผนไวถึ้ง p ประการ ไดแ้ก่ `) เพื�อใหผู้บ้ริหารตระหนกัถึงความรับผิดชอบไดดี้ขึ�น 
]) ช่วยใหก้ารควบคุมสามารถกระทาํไดโ้ดยอาศยัการวดัผลสาํเร็จตามแผนงานที�ทาํไป m) แผนงานช่วยในการเป็น
เครื�องมือในการสื�อความใหทุ้กฝ่ายทราบถึงทิศทางขององคก์าร และใหฝ่้ายต่างๆ ประสานการทาํงานเป็นทีมโดย
อาศยัแผนเป็นเครื�องมือ q) แผนงานที�ไดด้าํเนินอยูส่ามารถใชต้รวจสอบความถูกตอ้งของนโยบายปัจจุบนัโดย
สามารถตรวจสอบดูไดจ้ากผลของการปฏิบติัตามแผน เพื�อจะไดมี้การปรับแกไ้ขนโยบายและเป้าหมายระยะยาว
ให้ถูกตอ้ง และ p) การวางแผนช่วยขยายขอบเขตการคิดของผูบ้ริหาร และช่วยให้ผูบ้ริหารคล่องตวัในการ
แกปั้ญหาหรือยกระดบัผลงานให้ดีขึ�น เพราะสามารถเพิ�มทศันวิสัยของการคิดให้กวา้งและไกล และสามารถคิด
คล่องแคล่วปรับตวัใหดี้ขึ�น, กล่าวถึงลกัษณะการวางแผนที�ดีต่างๆ กล่าวคือ มีลกัษณะที�เป็นกระบวนการต่อเนื�อง 
ติตตามตรวจสอบ แกไ้ขปรุงปรุงให้ทนัสมยั และใชไ้ดต้ลอดเวลา  มีขอ้มูลที�ถูกตอ้ง เชื�อถือได ้ และขอ้มูลตอ้ง
เพียงพอ ทั�งขอ้มูลในอดีต และขอ้มูลในปัจจุบนั เพื�อกาํหนดทิศทางการกระทาํในอนาคต มีความเป็นไปได ้มีการ
คาดคะเนหรือพยาการณ์ที�ถูกตอ้ง  มีอาํนาจในการจดัสรรงบประมาณ และมีอาํนาจในการสั�งการ และมีทางเลือก
มากกวา่ ` ทางเลือกหรือมีแผนสาํรองไวป้ฏิบติั สมดว้ยทศันะของดรอร์ (Dror) ที�ไดส้รุปลกัษณะการวางแผนที�ดี
ไวถึ้ง _ ประการ ไดแ้ก่ 1) การวางแผนที�ดีจะตอ้งเป็นกระบวนการที�ต่อเนื�องตลอดเวลา เมื�อวางแผนไปแลว้จะ
หยดุนิ�งเฉยไม่ไดจ้ะตอ้งคอยติดตามดูแล แกไ้ข ปรับปรุงแผนให้ทนัสมยั และใชไ้ดต้ลอดเวลา 2) การวางแผนที�ดี
จะตอ้งมีขอ้มูลที�ถูกตอ้ง เชื�อถือได ้ และขอ้มูลตอ้งเพียงพอ ทั�งขอ้มูลในอดีต และขอ้มูลในปัจจุบนั เพื�อกาํหนด
ทิศทางการกระทาํในอนาคต 3) ความสาํเร็จของการวางแผนจะขึ�นอยูก่บั “การจดัการทรัพยากร” ในการวางแผน
อยา่งเพียงพอ และหน่วยงานที�ทาํหนา้ที�วางแผนจะตอ้งมีอาํนาจในการจดัสรรงบประมาณ และมีอาํนาจในการสั�ง
การให้หน่วยงานที�ทาํหน้าที�ปฏิบติั ดาํเนินงานตามแผนให้บรรลุวตัถุประสงค์  4) การวางแผนที�ดีจะตอ้ง
ประกอบดว้ย การสร้างทางเลือกหรือแสวงหาทางเลือก อยา่งนอ้ย 2 ทางเลือก,  การวิเคราะห์ทางเลือกแต่ละ
ทางเลือก การเปรียบเทียบทางเลือกแต่ละทางเลือก,  และการเลือกทางเลือกที�เหมาะสมเพื�อการดาํเนินการตาม
แผน  5) การวางแผนที�ดีจะตอ้งเนน้ถึงการกระทาํที�จะสามารถเป็นไปไดใ้นอนาคต ดงันั�นจึงตอ้งศึกษาความ
เป็นไปไดข้องแผนทุกแง่ทุกมุมเสียก่อน เช่นศึกษาความเป็นไปไดเ้ศรษฐกิจการเงินดา้นการบริหารจดัการ ดา้น
สงัคมวฒันธรรม ดา้นการเมือง ดา้นสิ�งแวดลอ้ม ฯลฯ แลว้ค่อยตดัสินใจวา่จะกระทาํหรือไม่ และ 6) การวางแผนที�
ดีควรพยากรณ์ หรือคาดการณ์ในอนาคตไดถู้กตอ้ง หรือใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากที�สุด การจะพยากรณ์ได้
ใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง นกัวางแผนจะตอ้งมีขอ้มูลมากขอ้มูลทนัสมยั และขอ้มูลถูกตอ้ง ไม่ควรใชค้วามรู้สึก
ของตนเองในการคาดการณ์, กล่าวถึงองคป์ระกอบของการวางแผนไวห้ลายประการ กล่าวคือ การคิดทาํแผน
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ขึ�นมา การชี�แจงแผน  การปรับแผน  การนาํไปปฏิบติั  และการควบคุมตรวจสอบรายงานผล  สมดว้ยทศันะของ
สตรอบ (Straub) ที�ไดอ้ธิบายองคป์ระกอบที�มีผลต่อความสาํเร็จของแผนไวถึ้ง p ประการ ไดแ้ก่ 1) การจดัร่างทาํ
แผน กล่าวคือ การจดัร่างแผนงานใหมี้รายละเอียดที�สามารถดาํเนินการได ้โดยบ่งชี� ให้ชดัเจนวา่ แผนงานนั�นเป็น
แผนอะไร ตอ้งการทาํอะไร ทาํอยา่งไร ใครเป็นผูรั้บผิดชอบที�จะตอ้งทาํ และแผนงานนั�นจะเริ�มทาํเมื�อใด ที�ไหน 
2) การชี�แจงแผน  เมื�อแผนไดรั้บการจดัทาํ หรือร่างเสร็จเรียบร้อยแลว้ แผนนั�นจะตอ้งชี�แจงให้ผูที้�เกี�ยวขอ้งทราบ
และเขา้ใจโดยละเอียด การชี�แจงแผนให้เขา้ใจยอ่มทาํให้แผนนั�นไดรั้บการยอมรับ การสนบัสนุนและง่ายต่อการ
ปฏิบติั  3) การปรับแผน เมื�อแผนไดถู้กชี�แจงให้ผูเ้กี�ยวขอ้งไดรั้บทราบแลว้หากปรากฏวา่เกิดการวิพากษว์ิจารณ์
และผูเ้กี�ยวขอ้งไดชี้� ให้เห็นถึงขอ้บกพร่องหรือมีการทว้งติงเสนอแนะ หรือคาดวา่จะมีปัญหาเกิดขึ�น แผนนั�น
จะตอ้งไดรั้บการปรับปรุงหรือให้มีการยืดหยุน่ในการนาํไปใช ้เพราะหากไม่ปรับแผนให้มีความยืดหยุน่แลว้ จะ
เป็นสาเหตุอยา่งสาํคญัที�ทาํใหแ้ผนเกิดความลม้เหลว อนัก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อหน่วยงานได ้4) การนาํแผนไป
ใช ้ เมื�อแผนไดรั้บการปรับปรุงแลว้แผนก็จะถูกนาํไปใชป้ฏิบติัเพื�อให้ไดผ้ลตามที�ประสงค ์ อย่างไรก็ดีแผนจะ
บรรลุถึงความสําเร็จมากนอ้ยเพียงใด ฝ่ายบริหารจะตอ้งให้การสนับสนุนทั�งกาํลงัคน กาํลงัทรัพยแ์ละรวมถึง
กาํลงัใจของผูบ้ริหารเองอยา่งต่อเนื�อง และ 5) การควบคุมแผน เมื�อแผนนาํไปใชแ้ลว้ ทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งจะตอ้ง
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลวา่ การดาํเนินงานตามแผนในแต่ละขั�นตอนมีปัญหาอุปสรรคใดๆ หรือไม่ หาก
พบปัญหาจากจุดหนึ�งจุดใดในกระบวนการ ปัญหานั�นจะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที รวมทั�งจะตอ้งรับฟัง
ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เพื�อปรับปรุงการดาํเนินงานของแผนให้ดียิ�งขึ�น, กล่าวถึงการวางแผนไวห้ลายประเภท 
กล่าวคือ แผนเป้าหมาย แผนใชค้รั� งเดียว และแผนถาวร สมดว้ยทศันะของนิวแมน (Newman) ที�ไดจ้าํแนกแผน
ออกเป็น m ประเภท ไดแ้ก่ `) แผนเป้าหมาย คือ แผนที�มีเป้าหมายตอ้งดาํเนินการหรือกระทาํให้บรรลุผลสาํเร็จ ]) 
แผนใชค้รั� งเดียว คือแผนงานที�กาํหนดขึ�นมาแลว้ใชค้รั� งเดียวเพราะไดก้ระทาํใหบ้รรลุจุดประสงคแ์ลว้และ m) แผน
ถาวร คือ แผนที�ทาํเสร็จแลว้สามารถใชต่้อไปไดอี้ก เช่นแผนปฏิบติัตามนโยบาย แนวทางปฏิบติั และกฎเกณฑ์
ต่างๆ, กล่าวถึงกระบวนการวางแผนไวอ้ย่างเป็นขั�นตอน ทั�งการวางแผนเพื�อแกไ้ขปัญหา กล่าวคือ มีการระบุ
ปัญหา การกาํหนดทางเลือกในการแกปั้ญหา และการเลือกทางเลือกที�เหมาะสมที�สุด สมดว้ยทศันะของคอนเยอร์
และฮิลลส์ ที�ไดส้รุปกระบวนการวางแผนที�มีเหตุผลไว ้p ประการ ไดแ้ก่ 1) การระบุปัญหาหรือการกาํหนดปัญหา 
2) การคดัเลือกปัญหาและจดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหา 3) การกาํหนดทางเลือกในการแกปั้ญหาให้บรรลุผล
สาํเร็จ 4)การพยากรณ์ทางเลือกแต่ละทางเลือก 5) การเปรียบเทียบทางเลือกแต่ละทางเลือก และ 6) การเลือก
ทางเลือกที�เหมาะสมที�สุดในการแกปั้ญหา  และการวางแผนเพื�อพฒันา กล่าวคือ มีการกาํหนดเป้าประสงค ์การ
คน้หาโอกาสและพิจารณาถึงอุปสรรคปัญหาการแปลโอกาสไปสู่การปฏิบัติ การเลือกแนวที�ดีทีสุดและการ
กาํหนดวตัถุประสงค ์การตรวจสอบและทบทวน สมดว้ยทศันะของแมสซีและดกัลาส (Massie and Douglas) ที�
กล่าวไวว้า่ กระบวนการวางแผนประกอบดว้ยขั�นตอนสาํคญั 5 ขั�นตอน ไดแ้ก่ 1) การกาํหนดเป้าประสงค ์ 2) การ
คน้หาโอกาสและพิจารณาถึงอุปสรรคปัญหา 3) การแปลโอกาสให้เป็นแนวทางในการปฏิบติั  4) การเลือก
แนวทางที�ดีที�สุดและการกาํหนดวตัถุประสงค ์ และ 5) การตรวจสอบและการทบทวน,  กล่าวถึงหลกัการหรือ
ทฤษฏีการวางแผนต่างๆ กล่าวคือ วางแผนที�เกิดขึ�นมาจากความตอ้งการขององคก์ารหรือตวับุคคลก่อน สมดว้ย
ทศันะของเลอ เบรอตนัและเฮนนิง (Le Breton and Henning) ที�ไดร้วบรวมทฤษฏีเกี�ยวกบัการวางแผนไว ้ C 
ทฤษฏี ในทฤษฏีที� ` คือ ทฤษฏีการกาํหนดความตอ้งการ (Theory of Need Determination) ดงักล่าวแลว้  การ
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วางแผนที�ประกอบดว้ยวธีิการหรือทางเลือกที�มากกวา่หนึ�ง ซึ� งหากวิธีการนี�หรือทางเลือกนี� ไม่เหมาะสมก็ควรใช้
อีกอย่างหนึ�งที�เหมาะสมกว่าหรือเหมาะสมที�สุด  สมดว้ยทศันะของเลอ เบรอตนัและเฮนนิง (Le Breton and 
Henning) ที�ไดร้วบรวมทฤษฏีเกี�ยวกบัการวางแผนไว ้ C ทฤษฏี ในทฤษฏีที� ] คือ ทฤษฏีคดัสรร (Theory of 
Choice) ดงักล่าวแลว้ การวางแผนที�ใหค้วามสาํคญักบัขอ้มูลข่าวสารทั�งที�เป็นปฐมภูมิและทุติยภูมิหรือที�เป็นอดีต 
ปัจจุบนั และอนาคต สมดว้ยทศันะของเลอ เบรอตนัและเฮนนิง (Le Breton and Henning) ที�ไดร้วบรวมทฤษฏี
เกี�ยวกบัการวางแผนไว ้ C ทฤษฏี ในทฤษฏีที� m คือ ทฤษฏีขอ้มูล (Theory of Data Collection and Processing) 
ดงักล่าวแลว้ การวางแผนที�มีการเตรียมใหพ้ร้อมซกัซอ้มใหดี้ ตรวจสอบความถูกตอ้ง  สมดว้ยทศันะของเลอ เบรอ
ตนัและเฮนนิง (Le Breton and Henning) ที�ไดร้วบรวมทฤษฏีเกี�ยวกบัการวางแผนไว ้C ทฤษฏี ในทฤษฏีที� q คือ
ทฤษฏีการทดสอบ (Theory of Testing) ดงักล่าวแลว้ การวางแผนที�มีการจัดรูปองค์การและกาํหนดหน้าที�
เกี�ยวขอ้งแต่ละระดบัใหช้ดัเจน เพื�อใหเ้ป็นหน่วยปฏิบติัการวางแผนรวมไดอ้ยา่งสมบูรณ์ สมดว้ยทศันะของเลอ เบ
รอตนัและเฮนนิง (Le Breton and Henning) ที�ไดร้วบรวมทฤษฏีเกี�ยวกบัการวางแผนไว ้C ทฤษฏี ในทฤษฏีที� p คือ 
ทฤษฏีการจดัองคก์ารเพื�อการวางแผน (Theory of Organizing for Planning) ดงักล่าวแลว้ การวางแผนที�มีการ
ประยกุตใ์ชท้ฤษฏีการสื�อสารในการวางแผน หากแผนนั�นมีความสลบัซบัซอ้น กวา้งขวางครอบคลุมทุกดา้น และ
มีความสาํคญัมากขึ�นเท่าใด  ความสาํคญัของการสื�อสารก็ยิ�งเพิ�มมากขึ�นตามเท่านั�น รวมทั�งประสิทธิภาพของการ
สื�อสารย่อมจะตอ้งเพิ�มขึ�นเป็นเงาตามตวัด้วย  สมด้วยทัศนะของ เลอ เบรอตนัและเฮนนิง (Le Breton and 
Henning) ที�ไดร้วบรวมทฤษฏีเกี�ยวกบัการวางแผนไว ้C ทฤษฏี ในทฤษฏีที� _ คือทฤษฏีการสื�อสารในการวางแผน 
(The Role of Communication Theory in Planning) ดงักล่าวแลว้ การวางแผนที�มีการโนม้นา้วให้ผูอื้�นเห็นชอบใน
ขั�นตอนต่างๆ และการสร้างความเห็นชอบในการวางแผนนั�น สมดว้ยทศันะของ เลอ เบรอตนัและเฮนนิง (Le 
Breton and Henning) ที�ไดร้วบรวมทฤษฏีเกี�ยวกบัการวางแผนไว ้ C ทฤษฏี ในทฤษฏีที� C คือ ทฤษฏีสร้างความ
เห็นชอบในการวางแผน (Role of Persuasion Theory in Planning) ดงักล่าวแลว้, กล่าวถึงการใชเ้ทคนิคและ
เครื�องมือมาช่วยในการวางแผน เช่น  การคาดการณ์  (Forecasting)  การทาํงบประมาณ  (Budgeting) สมดว้ย
ทศันะของนภาพร ขนัธนภา ที�กล่าวถึงเทคนิคและเครื�องมือในการวางแผน ดงักล่าวแลว้   

2.3) สภาพแวดล้อมองค์การ จากผลการวจิยัพบวา่เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�
เกี�ยวกับสภาพแวดล้อมองค์การโดยภาพรวมนั� นมีความสอดคล้องกันกับองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกับ
สภาพแวดลอ้มองค์การ ซึ� งสามารถยกขึ�นแสดงไดด้งันี� :  มีเนื�อหาหมายรวมถึงทุกสิ�งทุกอย่างรวมทั�งหมดที�อยู่
ลอ้มรอบตวั สมดว้ยทศันะของโจนส์ (Jones) ที�ไดใ้หค้วามหมายของสภาพแวดลอ้มไวว้า่ หมายถึง ทุกสิ�งทุกอยา่ง
รวมทั�งหมดที�อยูล่อ้มรอบปัจเจกบุคคลหรือกลุ่ม ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ สงัคมหรือวฒันธรรม ซึ�งต่างก็
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและความรู้สึกนึกคิดของบุคคลไดท้ั�งสิ�น, กล่าวถึงการเป็นปัจจยัหนึ�งของความสาํเร็จหรือ
ประสิทธิผลขององค์การ สมดว้ยทศันะของสเตียร์ (Steers) ที�กล่าวไวว้่า สภาพแวดลอ้มเป็นปัจจยัหนึ� งของ
ความสาํเร็จหรือประสิทธิผลขององคก์าร ยิ�งองคก์ารสามารถคะเนสภาพแวดลอ้มไดม้ากเท่าไร ความเป็นไปได ้
หรือโอกาสจะสนองตอบต่อสภาพแวดลอ้มไดเ้หมาะสม ก็ยิ�งมีขึ�นมากเท่านั�น องคก์ารทุกองคก์ารมิไดอ้ยูอ่ยา่ง
โดดเดี�ยวจาํตอ้งสมัพนัธ์ทั�งระบบเขา้กบัสภาพแวดลอ้มขององคก์าร ตั�งแต่กิจกรรม วฒันธรรม สถานที�, กล่าวถึง
การเป็นปัจจยัที�ก่อใหเ้กิดโครงสร้างองคก์าร สมดว้ยทศันะของดนัแคน (Duncan) ที�ไดอ้ธิบายถึงคุณลกัษณะของ
สภาพแวดลอ้มวา่มี m ประการ ไดแ้ก่ การเปลี�ยนแปลง ความสลบัซบัซอ้น และความไม่แน่นอน และไดเ้สนอรูป
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แบบจาํลองเพื�อชี�ใหเ้ห็นโครงสร้างองคก์ารที�เหมาะสมกบัแต่ละสภาพแวดลอ้ม โดยแบ่งออกเป็น q ช่อง ซึ� งช่องที� 
` และ ช่องที� ]  ก่อใหเ้กิดโครงสร้างองคก์ารแบบจกัรกล และช่องที� m และ ช่องที� q  ก่อให้เกิดโครงสร้างองคก์าร
แบบสิ�งมีชีวติ,  กล่าวถึงการเป็นสิ�งที�มีความสาํคญัในการนาํมาใชก้าํหนดกลยทุธ์ สมดว้ยทศันะของอร่าม ศิริพนัธ์ุ 
ที�กล่าวไวว้า่ สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ารมีความสาํคญัมากในการกาํหนดกลยทุธ์ ดว้ยเหตุผล ] ประการ คือ 
1) สภาพแวดลอ้มเป็นทั�งโอกาสและอุปสรรค ในการกาํหนดยทุธศาสตร์ขององค์การ และ ]) ปัจจยัภายนอกมี
อิทธิพลในลกัษณะที�แผ่คลุมทั�วไปทั�งสังคม ไม่มีองค์การใดรอดพน้จากอิทธิพลเหล่านั�นได ้และสมดว้ยทศันะ
ของทอมสัน (Thompson) ที�กล่าวไวว้่า องค์การนั� นมีการปรับโครงสร้างและกลยุทธ์ต่างๆ เพื�อรับมือกับ
สภาพแวดลอ้ม โดยแสดงแยกออกเป็น q วิธีการ พร้อมทั�งไดก้ล่าวไวอี้กว่า องคก์ารตอ้งการพฒันากลยทุธ์ต่างๆ 
เพื�อจดัการกบัประเด็นเรื�องการพึ�งพาสภาพแวดลอ้ม มีกลยทุธ์ m ประเภทที�นาํมาใช ้คือ `) การทาํสัญญาระหวา่ง
กนั ]) การดึงเขา้เป็นสมาชิกหรือพวกเดียวกนัและ m) การรวมกนั, กล่าวถึงการเป็นตวักาํหนดองคก์าร สมดว้ย
ทศันะของฮนัแนนและฟรีแมน  (Hannan and Freeman) ที�ไดเ้สนอทฤษฎีวา่ดว้ยสถานที�ที�ถูกกาํหนดให้ โดยได้
กล่าวสรุปไวว้่า การอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งองค์การกบัสภาพแวดลอ้มขององค์การควรใชท้ศันะของการ
คดัเลือก คือสภาพแวดล้อมเป็นตวักําหนดองค์การ จึงจะเหมาะสมกว่าการใช้ทัศนะในเรื� องการปรับตวั คือ 
องค์การปรับตวัให้เขา้กับสภาพแวดลอ้ม ซึ� งในสภาพแวดลอ้มทั�วไปมีสถานที�ที�ถูกกาํหนดให้แตกต่างกัน ซึ� ง
สิ�งมีชีวิตจะต่อสู้ เพื�อความอยู่รอด โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของสถานที�นั� นๆ, กล่าวถึงการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มเพื�อใชใ้นการวางแผน สมดว้ยทศันะของฮมัฟรี (Humphrey) ไดน้าํเสนอเทคนิค SWOT Analysis  
ซึ� งการวิเคราะห์สวอทนั�น เป็นเครื�องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพื�อให้ผูบ้ริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  
และอุปสรรคข์ององคก์าร ซึ�งจะช่วยใหท้ราบวา่องคก์ารไดเ้ดินทางมาถูกทิศและไม่หลงทาง  นอกจากนี�ยงับอกได้
วา่องคก์ารมีแรงขบัไปยงัเป้าหมายไดดี้หรือไม่  มั�นใจไดอ้ยา่งไรวา่ระบบการทาํงานในองคก์ารยงัมีประสิทธิภาพ
อยู ่ มีจุดอ่อนที�จะตอ้งปรับปรุงอยา่งไร  ซึ� งการวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้ม (SWOT Analysis) มีปัจจยัที�ควรนาํมา
พิจารณา ] ส่วน ไดแ้ก่ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก, กล่าวถึงการบริหารจดัการเพื�อเปลี�ยนแปลงสภาพแวดลอ้ม 
สมดว้ยทศันะของสาคร สุขศรีวงค ์ที�ไดศึ้กษาแนวคิดของเดออาเวนี (Richard A. D'aveni) ในหนงัสือเรื�อง Hyper-
competition แลว้แสดงทศันะกบัการบริหารสภาพแวดลอ้มไวว้่า  ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งทราบวา่เมื�อองคก์ารกาํลงั
เผชิญกับสภาพแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ� งนั�นควรตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มดังกล่าวอย่างไร จึงจะเป็น
ประโยชน์สูงสุด ซึ� งโดยปกตินั�นผูบ้ริหารสามารถจะดาํเนินการในรูปแบบ m ประการ ไดแ้ก่ `) การปรับตวัให้
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม ]) การใชส้ภาพแวดลอ้มใหเ้ป็นประโยชน์  และ m) การเปลี�ยนแปลงสภาพแวดลอ้ม
ใหอ้งคก์าร   

2.5) บรรยากาศองค์การ จากผลการวิจยัพบวา่เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�
เกี�ยวกบับรรยากาศองค์การโดยภาพรวมนั�นมีความสอดคลอ้งกนักบัองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบับรรยากาศ
องคก์าร ซึ�งสามารถยกขึ�นแสดงไดด้งันี� :  มีเนื�อหาหมายรวมถึงความเขา้ใจหรือการรับรู้ที�บุคคลหนึ�งมีต่อองคก์าร
ที�กาํลงัดาํเนินการอยู่ ซึ� งจะแสดงออกมาในรูปมิติต่างๆ สมดว้ยทศันะของเดสเลอร์ (Dessler) ที�กล่าวไวว้่า 
บรรยากาศองคก์ารเป็นความเขา้ใจหรือการรับรู้ที�บุคคลหนึ�งมีต่อองคก์ารที�กาํลงัทาํงานอยูแ่ละความรู้สึกของเขาที�
มีต่อองคก์ารจะอยูใ่นรูปมิติต่างๆ เช่น ความเป็นตวัของตวัเอง การเปิดโอกาส โครงสร้าง การให้ผลตอบแทน 
ความเอาใจใส่ ความอบอุ่นและการใหค้วามสนบัสนุน, กล่าวถึงการที�บรรยากาศองคก์ารเป็นปัจจยัหนึ�งที�ส่งผลต่อ



 
 

1303 
 

 

พฤติกรรมของบุคคลในองคก์าร สมดว้ยทศันะของเลวิน (Litwin) ที�ไดพ้ยายามที�จะเชื�อมโยงระหวา่งพฤติกรรม
ของคนและสภาพแวดลอ้มเขา้ดว้ยกนั โดยชี� ให้เห็นวา่ พฤติกรรมของบุคคลในองคก์ารขึ�นอยูก่บับุคลิกภาพหรือ
คุณลกัษณะส่วนบุคคล และสภาพแวดลอ้มหรือบรรยากาศขององคก์ารนั�น, กล่าวถึงการที�รูปแบบการบริหารของ
ผูน้าํเป็นปัจจัยที�กาํหนดบรรยากาศองค์การนั�นๆ สมดว้ยทศันะของแมคเกรเกอร์ (McGregor) ที�กล่าวไวว้่า 
รูปแบบการบริหารจะเป็นตวักาํหนดบรรยากาศองคก์าร โดยแบ่งรูปแบบขององคก์ารออกเป็น 2 แบบ คือ 1) 
บรรยากาศองคก์ารตามทฤษฎี X เป็นบรรยากาศแบบปิด และ 2) บรรยากาศองคก์ารตามทฤษฎี Y เป็นบรรยากาศ
แบบเปิด, กล่าวถึงการที�บรรยากาศองคก์ารมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบติังานต่างๆ สมดว้ยทศันะของ
ฟอร์แฮนดแ์ละกิลเมอร์ (Forehand and Gilmer) ที�กล่าวไวว้า่ บรรยากาศองคก์ารมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของแต่ละ
บุคคลในการทาํงานโดยดูไดจ้ากสิ�งเร้าใจ ความอิสระในการเลือกงาน ระบบการใหร้างวลัและการลงโทษ และได้
เสนอแนวคิดที�เกี�ยวขอ้งกบับรรยากาศในองคก์าร ดงันี� คือ 1) บรรยากาศในองคก์ารในองคก์ารเป็นลกัษณะเฉพาะ
ของแต่ละองคก์าร 2) เป็นรูปแบบและลกัษณะสืบทอดกนัมาตลอด และ 3) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลแต่
ละคนในองคก์าร, กล่าวถึงองคป์ระกอบของบรรยากาศองคก์ารไวห้ลายประการ เช่น โครงสร้างองคก์าร ความมี
อิสระในการการตดัสินใจหรือเสนอความคิดเห็น การให้รางวลัหรือลงโทษ การเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือ เป็น
ตน้ สมดว้ยทศันะของอลัดกัและบรีฟ (Aldag and Breef) ที�ไดแ้บ่งองคป์ระกอบของบรรยากาศองคก์ารออกเป็น 4 
ดา้น ไดแ้ก่ 1) ความเป็นอิสระ 2) โครงสร้าง 3) การให้รางวลัตอบแทน และ 4) ความอบอุ่นและการให้การ
สนบัสนุน, กล่าวถึงรูปแบบของบรรยากาศองคก์ารหลายประการ เช่น บรรยากาศองคก์ารแบบเผด็จการ บรรยา
การแบบมีส่วนร่วม เป็นตน้ สมดว้ยทศันะของไลเคิร์ท (Likert) ที�ไดส้ร้างแกนต่อเนื�องของระบบองคก์ารตาม
ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา แลว้แบ่งความแตกต่างของระบบการบริหาร ซึ�ง
ทาํให้เกิดบรรยากาศองคก์ารได ้4 อยา่ง ไดแ้ก่ 1) บรรยากาศแบบเผด็จการ 2) บรรยากาศแบบบูรณาธิปไตย 3) 
บรรยากาศแบบปรึกษาหารือ และ 4) บรรยากาศแบบมีส่วนร่วม  

2) ขอบเขตด้านการจดัองค์การ (Organizing)     

 2.2)  การจัดองค์การ จากผลการวิจัยพบว่า เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�
เกี�ยวกบัการจดัองคก์ารโดยภาพรวมนั�นมีความสอดคลอ้งกนักบัองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัการจดัองคก์าร ซึ� ง
สามารถยกขึ�นแสดงได้ดังนี� :  มีเนื�อหาหมายรวมถึงการกาํหนดโครงสร้างขององค์การให้เป็นระบบเพื�อจะ
เอื�ออาํนวยใหแ้ผนที�จดัทาํขึ�นนั�นสมัฤทธิ� ผล โดยใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด สมดว้ยทศันะของแมคลาร์นี 
(Mclarney) ที�กล่าวถึงความหมายของการจดัองคก์ารไวว้า่ หมายถึง การวางระเบียบใหกิ้จกรรมต่างๆ ขององคก์าร
สมดุลยก์ันโดยกาํหนดว่าใครมีหน้าที�อะไร และมีอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบอย่างไร ทั�งนี� เพื�อให้การ
ดาํเนินงานขององค์การบรรลุตามแผนที�กาํหนดไว ้อีกทั� งมีลกัษณะที�เกี�ยวขอ้งกันกบัอาํนาจหน้าที�และความ
รับผิดชอบ รวมทั�งการกาํหนดในเรื�องความสมัพนัธ์ของอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบ และสมดว้ยทศันะของ
คูนซ์และโอดอนแนล (Koontz and O’Donnell) ที�กล่าวไวว้า่ การจดัองคก์ารจะเกี�ยวขอ้งกบัการจดัการเกี�ยวกบั
อาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบ รวมทั�งกาํหนดในเรื�องความสมัพนัธ์ของอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบนั�น
ดว้ย ทั�งนี�หมายรวมถึงการจดัตามแนวดิ�งและแนวนอนในโครงสร้างขององคก์ารนั�นเอง, กล่าวถึงหลกัการในการ
จดัองค์การไวห้ลายประการ ยกตวัอย่างเช่น การกาํหนดวตัถุประสงค์ ความรู้ความชาํนาญ  การประสานงาน 
หนา้ที�และความรับผิดชอบ สมดว้ยทศันะของฟาโยล (Fayol)  ที�กล่าวถึงหลกัของการจดัองคก์ารไว ้5 ประการ 
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ไดแ้ก่ `) หลกัวตัถุประสงค ์]) หลกัความรู้ความสามารถเฉพาะอยา่ง m) หลกัการประสานงาน q) หลกัของอาํนาจ
หนา้ที� และ p) หลกัความรับผิดชอบ, กล่าวถึงกระบวนการของการจดัองคก์ารไวห้ลายประการ ยกตวัอยา่งเช่น 
การพิจารณาถึงแผนและวตัถุประสงค ์การจดักลุ่มต่างๆ การจดัสันปันส่วนทรัพยากรและการอาํนวยการ และการ
ประเมินผล สมด้วยทศันะของฟินกิน (Finkin) ที�กล่าวถึงกระบวนการจัดองค์การไว ้ p ขั�นตอน ดงันี�  `) การ
พิจารณาแผนและวตัถุประสงค์ขององค์การ ]) การจดักลุ่มงานหลกั m) การจดักลุ่มงานย่อย q) การจดัสรร
ทรัพยากรและการอาํนวยการ p) การประเมินผลการจดัการ, กล่างถึงลกัษณะของการจดัโครงสร้างองคก์าร สม
ดว้ยทศันะของฮอดจแ์ละแอนโทนี� (Hodge and Anthony) ที�กล่าวไวว้า่ การจดัโครงสร้างองคก์ารเป็นการกาํหนด
ระบบการควบคุมและการประสานงาน โครงสร้างองคก์ารจะช่วยทาํให้เกิดความแน่นอนในการประสานงาน ไม่
ว่าองค์การนั�นจะมีความซับซ้อนเพียงใดผูบ้ริหารและสมาชิกในองค์การสามารถทาํงานร่วมกนัได้ง่ายยิ�งขึ�น
โครงสร้างองคก์ารจะช่วยทาํให้เห็นระบบการทาํงานชดัเจนขึ�น ช่วยในการติดต่อสื�อสาร ลดช่องวา่ง และความ
ซํ� าซ้อนในการทาํงาน ช่วยให้บุคลากรแต่ละคนได้เห็นทางก้าวหน้าในสายงานของตนชดัเจน และมีส่วน
สนบัสนุนใหเ้กิดการพฒันาองคก์าร, กล่าวถึงองคป์ระกอบของโครงสร้างองคก์ารไวห้ลายประการ สมดว้ยทศันะ
ของมินซ์เบิร์ก (Mintzberg) ที�ได้เปรียบเทียบให้เห็นว่า โครงสร้างองค์การเปรียบเช่นเดียวกนักับร่างกายของ
มนุษย์ที�ประกอบด้วยส่วนศีรษะ ลาํตัว แขนขวา แขนซ้าย และเท้า โดยได้แบ่งโครงสร้างขององค์การเชิง
เปรียบเทียบออกเป็นองคป์ระกอบ p ส่วน ดงันี�   `) องคป์ระกอบในส่วนปฏิบติัการ ]) องคป์ระกอบในส่วนกล
ยุทธ์ m) องค์ประกอบในส่วนสายหลักระดับกลาง q) องค์ประกอบในส่วนโครงสร้างทางวิชาการ  และp) 
องคป์ระกอบในส่วนสายงานสนบัสนุน, กล่าวถึงรูปแบบของโครงสร้างองคก์ารไวห้ลายประการ ยกตวัอยา่งเช่น 
โครงสร้างองค์การแบบหลัก  โครงสร้างองค์การแบบหน้าที�การงานเฉพาะอย่าง  โครงสร้างองค์การแบบ
หน่วยงานหลกัและหน่วยงานที�ปรึกษา และโครงสร้างองคก์ารแบบคณะกรรมการ สมดว้ยทศันะของ เสน่ห์ จุย้โต 
ที�ไดแ้บ่งโครงสร้างองคก์ารออกเป็น q ประเภท ไดแ้ก่ `) โครงสร้างองคก์ารแบบหลกั  ])โครงสร้างองคก์ารแบบ
หนา้ที�การงานเฉพาะอยา่ง m)โครงสร้างองค์การแบบหน่วยงานหลกัและหน่วยงานที�ปรึกษา และ q)โครงสร้าง
องค์การแบบคณะกรรมการ,  กล่าวถึงหลกัการของการจดัโครงสร้างองค์การไวห้ลายประการ ยกตวัอย่างเช่น 
หลกัเอกภาพในการบงัคบับญัชา หลกัขอบข่ายการควบคุม หลกัสายบงัคบับญัชา หลกัการรวมอาํนาจและกระจาย
อาํนาจ สมดว้ยทศันะของเสน่ห์ จุย้โต ที�ไดแ้สดงหลกัการการจดัโครงสร้างองคก์ารตามความสัมพนัธ์ในแนวดิ�ง  
ไว ้q ประการ ไดแ้ก่ `) หลกัเอกภาพในการบงัคบับญัชา ]) หลกัขอบข่ายการควบคุม m) หลกักาํหนดสายการ
บงัคบับญัชา และ q) หลกัการรวมอาํนาจและกระจายอาํนาจ  

3.3) การเมือง อาํนาจ  อาํนาจหน้าที�และความรับผดิชอบ จากผลการวิจยัพบวา่เนื�อหาของ
มหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการเมือง อาํนาจ  อาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบโดยภาพรวมนั�นมีความ
สอดคลอ้งกนักบัองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัการเมือง อาํนาจ  อาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบ ซึ� งสามารถ
ยกขึ�นแสดงไดด้งันี� :  การเมือง: มีเนื�อหาหมายรวมถึงการกระทาํที�ให้ไดม้าซึ� งอาํนาจและใชอ้าํนาจเพื�อให้มีผลต่อ
การตดัสินใจขององคก์าร สมดว้ยทศันะของเฟฟเฟอร์ (Pfeffer) ที�ไดนิ้ยามความหมายของการเมืองในองคก์ารไว้
วา่หมายถึง กิจกรรมทั�งหลายที�สมาชิกแสดงออกในการแสวงหาการสนบัสนุน การใชอ้าํนาจ และการไดม้าซึ� ง
ทรัพยากร เพื�อใหต้นหรือกลุ่มไดรั้บตามที�ตอ้งการ ภายใตส้ถานการณ์ที�มีความขดัแยง้และมีความไม่แน่นอนสูง, 
กล่าวถึงลกัษณะของการเมืองอนัมีลกัษณะของการให้ความสาํคญักบัอาํนาจที�ไม่ไดม้าจากสายการบงัคบับญัชา
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ตามโครงสร้างองค์การ  การให้ความสาํคญักบัการไดม้าซึ� งอาํนาจ และบุคคลหรือกลุ่มไดรั้บผลประโยชน์จาก
อาํนาจนั�น สมดว้ยทศันะของมิดเดิลมิสท ์และฮิทท ์(Middlemist and Hitt) ที�ไดก้ล่าวถึงพฤติกรรมทางการเมืองใน
องคก์ารวา่มีลกัษณะดงันี� คือ `) มีการใหค้วามสาํคญักบัอาํนาจที�ไม่ใช่อาํนาจอนัชอบธรรมที�บุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ไดม้าจากสายการบงัคบับญัชาตามโครงสร้างขององคก์าร ]) ดว้ยเหตุดงักล่าวนั�นจึงมีการให้ความสาํคญักบัการ
ไดม้าซึ�งอาํนาจ และ m) เป็นเรื�องที�ทาํให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที�มีอาํนาจไดรั้บผลประโยชน์จากการมีและการใช้
อาํนาจที�มีอยูน่ั�น,กล่าวถึงประเภทของการเมืองไวห้ลายประเภท อาทิเช่น การเมืองแบบพึ�งพิงผูอื้�น การเมืองแบบ
พึ�งพาตนเอง การเมืองแบบสามญั และการเมืองแบบมีส่วนร่วม สมดว้ยทศันะของบวม (Baum) ที�ไดจ้าํแนก
การเมืองในองคก์ารออกเป็น q ประเภท ไดแ้ก่  1) การเมืองแบบพึ�งพิงผูอื้�น 2) การเมืองแบบพึ�งพาตนเอง m) 
การเมืองแบบสามญั และ q) การเมืองแบบมีส่วนร่วม, กล่าวถึงสาเหตุการเกิดของพฤติกรรมทางการเมืองไวห้ลาย
ประการ อาทิเช่น การเปลี�ยนแปลงโครงสร้างองคก์าร การแต่งตั�งโยกยา้ย และการจดัสรรทรัพยากร สมดว้ยทศันะ
ของดาฟท ์(Daft) ที�กล่าวไวว้า่ การเมืองในองคก์ารนั�นมกัจะเกิดขึ�นในเรื�องต่างๆ ต่อไปนี�  คือ `) การเปลี�ยนแปลง
โครงสร้างองคก์าร ]) การแต่งตั�งโยกยา้ย และ m) การจดัสรรทรัพยกร, กล่าวถึงการใชก้ลยทุธ์ทางการเมืองหรือ
เกมทางการเมืองไวห้ลายประการ ยกตวัอยา่งเช่น การโจมตีหรือตาํหนิผูอื้�น การใชข้อ้มูลหรือการควบคุมขอ้มูล
ข่าวสารและการสร้างภาพพจน์ การพฒันาหรือการสร้างฐานสนบัสนุน การประจบประแจง การจดัตั�งพนัธมิตร 
การสมาคมกบับุคคลที�มีอิทธิพล และ การสร้างพนัธะ สมดว้ยทศันะของแอลเล็นและคณะ (Allen and Others) ที�
ไดก้ล่าวถึงกลยทุธ์ทางการเมืองที�ผูบ้ริหารมกันาํมาใชไ้ว ้n กลยทุธ์ ซึ� งเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยประกอบดว้ย 
`) การโจมตีหรือตาํหนิผูอื้�น ]) การใชข้อ้มูลหรือการควบคุมขอ้มูลข่าวสาร m) การสร้างภาพพจน์การบริหารให้
เกิดความประทบัใจ q) การพฒันาหรือการสร้างฐานสนบัสนุน p) การยกยอ่งบุคคลอื�นหรือการประจบประแจง _)
การจดัตั�งพนัธมิตรหรือกลุ่มผูส้นบัสนุนทางการเมือง C) การสมาคมกบับุคคลที�มีอิทธิพล และ n) การสร้างพนัธะ 
(การตอบแทนซึ�งกนัและกนั) อาํนาจ: มีเนื�อหาหมายรวมถึงความสามารถของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มใดๆ ที�ทาํให้
ผูอื้�นกระทาํสิ�งใดสิ�งหนึ� งตามที�ตอ้งการ เพื�อทาํให้เป้าหมายที�วางไวบ้รรลุผลสําเร็จ สมดว้ยทศันะของดาห์ล 
(Dahl) ที�ไดก้ล่าวถึงความหมายของอาํนาจไวว้่า หมายถึง ความสามารถของบุคคลหนึ�งที�จะทาํให้บุคคลอีกคน
หนึ�ง กระทาํสิ�งใดสิ�งหนึ�งที�บุคคลคนนั�นตอ้งการโดยไม่คาํนึงวา่บุคคลที�จะตอ้งกระทาํการนั�นมีความตอ้งการที�จะ
ทาํหรือไม่, กล่าวถึงประเภทของอาํนาจไวห้ลายประการ อาทิเช่น อาํนาจที�ไดรั้บการยอมรับ  อาํนาจในการให้
รางวลั  อาํนาจในการบงัคบั  อาํนาจที�มาจากความเชี�ยวชาญ และอาํนาจจากการอา้งอิงหรือบุคลิกลกัษณะ สมดว้ย
ทศันะของเฟรนซ์และเรเวน (French and Raven) ที�ไดจ้าํแนกอาํนาจไว ้p ประเภท ไดแ้ก่ `) อาํนาจที�ไดรั้บการ
ยอมรับ ]) อาํนาจในการให้รางวลั m) อาํนาจในการบงัคบั q) อาํนาจที�มาจากความเชี�ยวชาญ และ p) อาํนาจจาก
การอา้งอิงหรือบุคลิกลกัษณะ, กล่างถึงแหล่งที�มาของอาํนาจไวห้ลายประการ อาทิเช่น ทรัพยากร ทกัษะความ
ชาํนาญ  องคค์วามรู้ และอภิสิทธิ� ตามกฎหมาย สมดว้ยทศันะของมินซ์เบิร์ก (Mintzberg) ที�ไดก้ล่าวถึงแหล่งที�มา
ของอาํนาจในองคก์ารวา่ประกอบดว้ย `) ทรัพยากร ]) ทกัษะความชาํนาญ) m) องคค์วามรู้ และ q) อภิสิทธิ� ตาม
กฎหมาย, กล่าวถึงรูปแบบการใชอ้าํนาจไวห้ลายประการ อาทิเช่น แบบใชอ้าํนาจบงัคบั แบบอรรถประโยชน์ และ
แบบคุณธรรม สมดว้ยทศันะของเอ๊ทซิโอนี� (Etzioni) ที�ไดชี้� ให้เห็นวา่ บุคคลที�จะเขา้มาเกี�ยวขอ้งกบัองคก์ารที�ใช้
อาํนาจนั�นคือ แบบคนแปลกหน้า แบบที�คิดแต่ประโยชน์เท่านั�น และแบบที�มุ่งความผูกพนั และบุคคลที�เขา้มา
เกี�ยวขอ้งกบัองค์การนั�นจะขึ�นอยู่กบัชนิดของอาํนาจหรืออาํนาจหน้าที�ที�ใช้ในองค์การ ดงันั�นจึงมีแนวโน้มที�
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องคก์ารต่างๆ จะอยูร่่วมกนัเป็นกลุ่มตามเส้นทแยงมุมจากบนซ้ายมือไปหาล่างขวามือ ซึ� งมีอยู ่mประเภท คือ 1) 
องคก์ารแบบใชอ้าํนาจบงัคบั การใชอ้าํนาจในองคก์ารจึงค่อนขา้งรุนแรง  2) องคก์ารแบบอรรถประโยชน์  การใช้
อาํนาจบังคบับญัชาจึงตอ้งให้สิ�งตอบแทน และ m) องค์การแบบคุณธรรม การใช้อาํนาจบงัคบับัญชาจึงตอ้งมี
ลกัษณะที�มีเหตุผล, อาํนาจหน้าที�: มีเนื�อหาหมายรวมถึงอาํนาจในการปฏิบติัหน้าที�ตามกฏหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัขององคก์าร ซึ�งขึ�นอยูก่บัตาํแหน่งของบุคคล สมดว้ยทศันะของด๊าฟท์ (Daft) ที�กล่าวไวว้า่ อาํนาจหนา้ที� 
หมายถึง พลงัในการผลกัดนัใหมี้การทาํงานให้บรรลุเป้าหมายแต่เป็นเพียงที�อธิบายไวต้ามสายการบงัคบับญัชาที�
แสดงถึงกลไกของความสมัพนัธ์และการรายงานผลการปฏิบติังาน  และสมดว้ยทศันะของจนัทรานี สงวนนาม ที�
กล่าวไวว้่า อาํนาจหน้าที� หมายถึง อาํนาจในการปฏิบติัหน้าที�ตามกฏหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัขององค์การ ซึ� ง
ขึ�นอยูก่บัตาํแหน่ง (Posision) ของบุคคล อาํนาจจะหมดไปเมื�อพน้จากตาํแหน่งไม่วา่กรณีใดๆ อาํนาจชนิดนี� จดัวา่
เป็นอาํนาจภายนอก เป็นความสามารถในการทาํใหบุ้คคลอื�นเปลี�ยนแปลงพฤติกรรม โดยใชสิ้�งแวดลอ้มภายนอก
ตวัมนุษยเ์ป็นตวัควบคุม  อาํนาจหนา้ที�มกัรวมถึงการให้คุณให้โทษ และการออกคาํสั�งเพิ�มเติม เพื�อเป็นเครื�องมือ
ในการปฏิบติั ผลดีของการใชอ้าํนาจหนา้ที�ก็เพื�อความสะดวกในการบริหาร ทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชายาํเกรง สร้าง
ความมั�นใจใหแ้ก่ผูบ้งัคบับญัชาช่วยให้การปฏิบติังานรวดเร็วทนัใจ และเพื�อความเป็นระเบียบในการปฏิบติังาน 
ผลเสียของการใช้อํานาจหน้าที�  คือ หากไม่มีความยุติธรรมและใช้อํานาจหน้าที� อย่างไม่มี ศีลธรรม 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอาจหยดุพฤติกรรมที�ไดช้ั�วขณะได,้ กล่าวถึงลกัษณะของอาํนาจหนา้ที�ซึ� งมีลกัษณะที�เกิดขึ�นตาม
กฏหมายเมื�อดาํรงตาํแหน่งซึ� งมีผลให้ผูอื้�นตอ้งปฏิบติัตามอาํนาจหนา้ที�ที�ระบุไวน้ั�น สมดว้ยทศันะของ เวเบอร์ 
(Webber) ที�กล่าวไวว้า่ อาํนาจหนา้ที�ที�เกิดขึ�นตามกฏหมายเมื�อดาํรงตาํแหน่งซึ�งมีผลใหผู้อื้�นตอ้งปฏิบติัตามอาํนาจ
หนา้ที�ที�ระบุไวต้ามระบบราชการ กล่าวคือ เมื�ออยูใ่นตาํแหน่งใดก็มีอาํนาจตามตาํแหน่งนั�น เมื�อพน้จากตาํแหน่ง 
อาํนาจนั�นก็หมดไป ไดแ้ก่ อาํนาจตามกฏหมายของขา้ราชการทหาร ขา้ราชการตาํรวจ นกัปกครอง ผูอ้าํนวจการส
ถานศึกษา ฯลฯ และสมดว้ยทศันะของด๊าฟท ์(Daft) ที�กล่าวไวว้า่ คุณสมบติัที�สาํคญัของอาํนาจหนา้ที�มี m ประการ 
ดงันี�   `) อาํนาจหนา้ที�เป็นสิ�งที�ห่อหุม้ตาํแหน่งตา่งๆ ขององคก์ารไว ้]) อาํนาจหนา้ที�จะตอ้งไดรั้บการยอมรับจากผู ้
ไตบ้งัคบับญัชา และ m)อาํนาจหนา้ที�จะไหลตามสายบงัคบับญัชาในแนวดิ�งจากขา้งบนลงสู่ขา้งล่าง, กล่าวถึงการ
สร้างอาํนาจไว ้กล่าวคือ มีการใชอ้าํนาจร่วมกนั การมอบหมายอาํนาจหนา้ที�ใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  สมดว้ยทศันะ
ของโฮลแลนเดอร์และออฟเฟอร์แมน (Hollander and Offerman) ที�ไดอ้ธิบายการสร้างอาํนาจ (Empowerment) ไว ้
วา่เป็นการใชอ้าํนาจร่วมกนั การมอบหมายอาํนาจหนา้ที�ใหผู้บ้งัคบับญัชาในองคก์าร ซึ� งวิธีการสร้างอาํนาจนั�นจะ
ช่วยใหบุ้คลากรในองคก์ารมีอิสระในการทาํงานของตนเองไดม้ากขึ�น และช่วยลดปัญหาที�เกิดขึ�นในองคก์ารนั�น 
สมดว้ยทศันะของสกอตต์และเจฟเฟ่ (Scott and Jaffe) ที�คน้พบว่าปัญหาสําคญัที�เกิดขึ�นภายในองค์การ คือ 
บุคลากรเกิดความเบื�อหน่าย ท้อแท้ สิ�นหวงัในการทํางานและเอาใจออกห่างองค์การ เนื�องจากองค์การมี
กฎระเบียบที�เขม้งวดยดึถือเคร่งครัดและมีการเปลี�ยนแปลงยาก ทาํให้บุคลากรขาดความมั�นคง ขาดความกา้วหนา้
ในการทาํงาน จากปัญหาต่างๆ เพื�อความอยูร่อดขององคก์าร จึงเกิดแนวคิดในการสร้างอาํนาจขึ�นมา และสมดว้ย
ทศันะของเออร์วิก (Unwick) ที�ไดก้ล่าวถึงการมอบอาํนาจหนา้ที�ไวว้า่ หากไม่มีการมอบหมายภารกิจและอาํนาจ
หนา้ที� องคก์ารคงไม่สามารถจะบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล เพราะสาเหตุของความลม้เหลวในองคก์ารนั�น
มาจากขาดความกลา้ที�จะมอบหมายภารกิจและอาํนาจหน้าที�อย่างเหมาะสม และขาดความรู้ในการอบหมาย
ภารกิจและอาํนาจหนา้ที�, กล่าวถึงการให้ความสาํคญักบัการมอบหมายหนา้ที�เพื�อความสําเร็จของงาน อาทิเช่น 



 
 

1307 
 

 

การมอบหมายงานแก่ผูเ้ต็มใจรับดาํเนินการ การเลือกบุคคลที�มีความสามารถ สมดว้ยทศันะของสโทนเนอร์ ฟรี
แมน และกิลเบอร์ท (Stonner, Freeman and Gillbert) ที�ไดก้ล่าวถึงขอ้จาํกดัในการมอบหมายหนา้ที�ที�ทาํให้ไม่
สามารถบรรลุผลสาํเร็จของงาน ไวด้งันี�  `) บุคคลที�ไดรั้บการมอบหมายหนา้ที�ไม่เต็มใจรับ ]) มีการมอบหมาย
หนา้ที�ที�ยากเกินความสามารถของผูรั้บมอบหมาย  m) มีความไม่ปลอดภยัในการทาํงาน q) ผูที้�ไดรั้บมอบหมาย
หนา้ที�ไม่เขา้ใจมึนงงกบัภาระงานที�ไดรั้บ p) ผูม้อบหมายงานไม่เตม็ใจหรือไม่ไวว้างใจผูไ้ดรั้บมองหมายงาน  _) ผู ้
ไดรั้บมอบหมายงานรู้สึกกลวัและสัมผสัไดถึ้งความเสี�ยงในหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย และให้ขอ้เสนอแนะไวว้่า 
ขอ้จาํกดัเหล่านี� จะถูกกาํจดัออกไปหากผูบ้ริหารปฏิบติั ดงันี�  `) ตดัสินใจโดยเลือกภาระงานที�สามารถมอบหมาย
ใหผู้อื้�นได ้]) ตดัสินใจเลือกบุคคลที�เหมาะสมสาํหรับการมอบหมายงาน m) เตรียมทรัพยากรให้เพียงพอสาํหรับ
ภาระงานที�มอบหมาย q) กาํหนดภาระหนา้ที�ที�มอบหมายให้ชดัเจน  p) ควรเตรียมการสาํหรับการยื�นมือเขา้ไป
ช่วยเหลือหากมีความจาํเป็น  และ _) สร้างระบบสะทอ้นกลบั  และสมดว้ยทศันะของวิลเลี�ยมส์ (Williams) ที�ได้
แสดงขอ้เสนอแนะสาํหรับการหมอบหมายหนา้ที� ไวด้งันี�  `) ควรไวว้างใจบุคคลที�ไดรั้บมอบหมายหนา้ที�วา่เขา
สามารถทาํงานนั�นไดเ้ป็นอยา่งดี ]) ควรหลีกเลี�ยงการคน้หาความสมบูรณ์ดีเลิศทุกประการในผลงานของผูไ้ดรั้บ
มอบหมาย  m) ควรให้การแนะนาํงานที�เป็นประโยชน์อยา่งจริงจงักบัผูไ้ดรั้บมอบหมาย  q)ควรที�ผูม้อบหมาย
หนา้ที�จะตอ้งรับทราบถึงความสนใจอยา่งแทจ้ริงของผูรั้บมอบหมายงาน  p) ควรติดตามความคืบหนา้ของงานที�
ไดม้อบหมายไว ้_)ควรกล่าวคาํชื�นชม ยกยอการทาํงานของผูไ้ดรั้บมอบหมาย C) ไม่ควรรั� งรอจนถึงนาทีสุดทา้ยใน
การมอบหมายหนา้ที� และ n) ควรเตรียมทรัพยากรให้พร้อมเพื�อมอบให้กบัผูไ้ดรั้บมอบหมายอยา่งไม่บกพร่อง,  
ความรับผิดชอบ: มีเนื�อหาหมายรวมถึง การปฏิบติักิจการที�ไดรั้บมอบหมายหรือที�อยู่ในความดูแลของตนให้
สาํเร็จตามวตัถุประสงค์พร้อมทั�งการยอมรับผลทั�งที�ดีและไม่ดีในกิจการที�ตนไดท้าํลงไปหรือที�อยูใ่นความดูแล
ของตนนั� นด้วย  สมด้วยทัศนะของเสริมศักดิ�  วิศาลาภรณ์และทัสนี วงศ์ยืน ที�ได้ให้ความหมายของความ
รับผิดชอบหรือความพร้อมรับผิดไวว้า่ `) คาํวา่ “ความรับผิดชอบ (responsibility)” หมายถึง การปฏิบติังานตาม
ภาระหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมายให้สาํเร็จตามวตัถุประสงค ์ร่วมรับผิดชอบในภารกิจและเป้าหมายของหน่วงยงาน
และองคก์าร เป็นความรับผิดชอบตามภาระหนา้ที�ของบุคคล ที�มกัจะสอดคลอ้งกบัอาํนาจหนา้ที� (authoriry) และ 
]) คาํวา่ “ความรับผิดชอบหรือความพร้อมรับผิด (accountability)” หมายถึง ความสามารถของบุคคลที�จะรับผล
ของการกระทาํหรือการปฏิบติัของตนเองต่อบุคคลอื�น หรือฝ่ายอื�นที�มีอาํนาจหนา้ที� และสมดว้ยทศันะของโรม
เซ็คและดุ๊บนิก (Romzek and Dubnick) ที�ไดอ้ธิบายไวว้า่ Accountability หมายถึง ความสามารถในการตอบ
คาํถามหรืออธิบายพฤติกรรมการกระทาํของบุคคลหรือหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง และความรับผิดชอบในงานหรือการ
ปฏิบติัหนา้ที�ให้บรรลุตามเป้าหมายที�กาํหนดไว ้รวมทั�งการตอบสนองต่อความคาดหวงัของสาธารณะ, กล่าวถึง
องคป์ระกอบของความรับผิดชอบไวห้ลายประการ อาทิเช่น การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งตรงไปตรงมา ความโปร่งใส
ไร้มารยา การปรับปรุงแกไ้ขในทางที�ดี สมดว้ยทศันะของกูชาพสกี (Kuchapski) ที�กล่าวไวว้า่ หลกัการสาํคญัของ
ความรับผิดชอบหรือความพร้อมรับผิด (accountability) นี�  มีองคป์ระกอบที�สาํคญั 3 ประการ ซึ� งจะตอ้งเกี�ยวขอ้ง
พึ�งพาซึ�งกนัและกนั เพราะไม่สามารถจะสร้างความรับผิดชอบหรือความพร้อมรับผิดไดด้ว้ยตวัเอง ไดแ้ก่ 1) การ
เปิดเผย  2) ความโปร่งใส และ3) การแกไ้ขปรับปรุง, กล่าวถึงความรับผิดชอบที�ทาํให้เกิดประสิทธิผล อาทิเช่น 
การเขา้ใจตนเอง งานที�ทาํ และเพื�อนร่วมงาน การมุ่งให้ความสําคญักับความเป็นมนุษย ์ การปฏิบัติอย่างมี
สติปํญญารอบคอบรอบรู้ และการมุ่งใช้ทรัพยากรที�มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สมดว้ยทศันะของดรักเกอร์ 
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(Drucker) ที�กล่าวถึงหนา้ที�ความรับผิดชอบของผูบ้ริหารที�มีประสิทธิผลไว ้C ประการ ไดแ้ก่ `) บริหารตนเอง 
ผูบ้ริหารตอ้งรู้จักตนเองทั� งในดา้นจุดแข็ง จุดอ่อน และวิธีการทาํงานที�ดีที�สุด ]) มีทฤษฏีทางการบริหารที�มี
ลกัษณะและสามารถใชง้านไดจ้ริง m) ใชก้ระบวนการตดัสินใจที�เป็นระบบ เป็นลาํดบัขั�นตอน และมีองคป์ระกอบ
เฉพาะเรื�องที�ตอ้งเนน้ความสนใจเป็นพิเศษ q) บริหารทรัพยากรมนุษยด์ว้ยความคิดเห็นที�วา่เป็นเพื�อนร่วมงาน p) 
ตดัสินใจที�เกี�ยวกบัคนดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยขอ้มูลรอบคอบรอบดา้นอยา่งเหมาะสม _) สร้างและการปฏิบติั
ตามแนวทางแห่งนวตักรรมอยา่งเป็นระบบ และ C) พยายามเพื�อให้ไดรั้บผลลพัธ์ทางเศรษฐศาสตร์ที�ดีที�สุดจาก
ทรัพยากรที�มีอยูแ่ละที�สามารถหาได,้ กล่าวถึงอาํนาจหนา้ที�ที�มาพร้อมกบัความรับผิดชอบหรือความพร้อมรับผิด  
สมดว้ยทศันะของดรักเกอร์ (Drucker) ที�กล่าวไวว้า่ หากอาํนาจนั�นไม่ไดถู้กสร้างให้เกิดขึ�นอยา่งสมดุลกบัความ
รับผิดชอบ อาํนาจดงักล่าวก็จะก่อใหเ้กิดการปกครองที�เป็นเผด็จการ และหากปราศจากความรับผิดชอบ อาํนาจก็
มกัจะก่อใหเ้กิดผลเสียเสียต่อการดาํเนินงานอยูเ่สมอๆ  

3.5) วัฒนธรรมองค์การ จากผลการวิจยัพบว่าเนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�
เกี�ยวกบัวฒันธรรมองค์การโดยภาพรวมนั�นมีความสอดคลอ้งกนักบัองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัวฒันธรรม
องคก์าร ซึ� งสามารถยกขึ�นแสดงไดด้งันี� :  มีเนื�อหาหมายรวมถึงแบบแผนของความคิด ความเชื�อ ความคาดหวงั 
ค่านิยม ทศันคติ และพฤติกรรมที�มีร่วมกนัของสมาชิกภายในองคก์าร แสดงออกมาในลกัษณะทั�งนามธรรมและ
รูปธรรมที�สามารถจบัตอ้งได ้เป็นสิ�งที�ถูกถ่ายทอดไปยงัสมาชิกใหม่ๆ โดยที�ไม่รู้ตวัแต่ยินยอมปฏิบติัตามโดยดี มี
ลกัษณะที�ไม่เป็นทางการและมีเอกลกัษณ์เฉพาะตนทาํให้องคก์ารนั�นๆ แตกต่างจากองคก์ารอื�นๆ สมดว้ยทศันะ
ของชไฮน์ (Schein) ที�ไดใ้ห้ความหมายของวฒันธรรมองค์การไวว้่า หมายถึง แบบแผนของฐานคติที�กลุ่มได้
เรียนรู้ร่วมกนัว่า เป็นสิ�งที�สามารถแกปั้ญหาการปรับตวัให้เขา้กบัสิ�งแวดลอ้มภายนอกและการบูรณาการภายใน
องคก์ารไดเ้ป็นอยา่งดีและไดรั้บการพิจารณาวา่เชื�อถือได ้จึงถูกถ่ายทอดไปยงัสมาชิกใหม่วา่เป็นวิธีที�ถูกตอ้งที�จะ
รับรู้ คิดและรู้สึก เมื�อสัมพนัธ์กบัปัญหาเหล่านั�น, กล่าวถึงสาเหตุการเกิดขึ�นของวฒันธรรมองค์การไวห้ลาย
ประการ อาทิเช่น สิ�งที�ผูน้าํนั�นให้ความสาํคญั ติดตาม เนน้ย ํ�าอยูเ่สมอ ปฏิกิริยาหรือการตอบสนองต่อเหตุการณ์
สาํคญั หรือวิกฤติการณ์ที�เกิดขึ�นกบัองคก์าร และสิ�งที�ผูน้าํนั�นทาํตนเป็นแบบอยา่ง สมดว้ยทศันะของธร สุนทรา
ยทุธ ที�กล่าวถึงการเกิดขึ�นของวฒันธรรมองคก์ารไวว้า่ โดยทั�วไปแลว้พบวา่ วฒันธรรมจะเกิดขึ�นจากผูก่้อตั�ง และ
สมาชิกเริ�มแรกขององค์การ จะกาํหนดมาตรฐานของพฤติกรรมบางสิ�งบางอยา่งขึ�นมา ซึ� งอาจกล่าวโดยสรุปได้
ดงันี�   `) สิ�งที�ผูน้าํองค์การให้ความสนใจ ติดตาม และควบคุม เน้นย ํ�าอย่างสมํ�าเสมอจะเป็นแบบอย่างให้แก่
พนักงานทั� งหลาย ]) ปฏิกิริยาหรือการตอบสนองต่อเหตุการณ์สําคญั หรือวิกฤติการณ์ที� เกิดขึ� นกับองค์การ 
กลายเป็นค่านิยมหรือความเชื�อของคนในองคก์ารได ้และ m) สิ�งที�ผูบ้ริหารกระทาํตนเป็นแบบอยา่งสั�งสอนและ
ชี�แนะ, กล่าวถึงความสาํคญัของวฒันธรรมองคก์ารไวห้ลายประการ อาทิเช่น ช่วยแสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง
ระหวา่งองคก์ารอยา่งชดัเจน  ทาํใหเ้กิดความรู้สึกที�เป็นเอกลกัษณ์  ช่วยสร้างและพฒันาขอ้ผกูพนัภายในกลุ่ม ช่วย
เสริมสร้างความมั�นคงในระบบสงัคม  ช่วยเชื�อมสงัคมภายในองคก์าร โดยการกาํหนดมาตรฐานของพฤติกรรมที�มี
ความเหมาะสม และช่วยเสริมสร้างและกาํหนดแบบของเจตคติและพฤติกรรมของสมาชิกในองคก์าร สมดว้ย
ทศันะของโมวเ์ดย,์ พอเตอร์ และ สเตียร์ส (Mowday, Porter and Steers) ที�กล่าวถึงความสาํคญัของวฒันธรรม
องคก์ารที�มีความเขม้แข็ง ไวด้งันี�  `) ช่วยให้เห็นความแตกต่างระหวา่งองคก์ารที�ชดัเจน ]) วฒันธรรมทาํให้เกิด
ความรู้สึกที�เป็นเอกลกัษณ์ m) วฒันธรรมช่วยพฒันาขอ้ผกูพนัภายในกลุ่ม q) วฒันธรรมช่วยเสริมสร้างความมั�นคง
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ในระบบสังคม p) วฒันธรรมช่วยเชื�อมสังคมภายในองคก์าร โดยการกาํหนดมาตรฐานของพฤติกรรมที�มีความ
เหมาะสม _) วฒันธรรมช่วยเสริมสร้างและกาํหนดแบบของเจตคติและพฤติกรรมของสมาชิกในองคก์าร, กล่าวถึง
ระดบัชั�นวฒันธรรมในระดบัต่างๆ อาทิเช่น วฒันธรรมทางกายภาพที�มนุษยส์ร้างขึ�น  ค่านิยม และ ฐานคติพื�นฐาน 
สมด้วยทัศนะของชไฮน์ (Schein) ได้แบ่งลาํดับชั�นของวฒันธรรมองค์การเป็น m ชั�น ได้แก่  ชั�นที� `  คือ 
วฒันธรรมทางกายภาพที�มนุษยส์ร้างขึ�น ชั�นที� ] คือ ค่านิยม และ ชั�นที� m คือ ฐานคติพื�นฐาน, กล่าวถึงประเภทของ
วฒันธรรมองคก์ารไวห้ลายประการ อาทิเช่น วฒันธรรมองคก์ารแบบราชการ  วฒันธรรมองคก์ารแบบเครือญาติ 
วฒันธรรมองคก์ารแบบผูป้ระกอบการ และวฒันธรรมองคก์ารแบบตลาด สมดว้ยทศันะของ เฮลลไ์รเกลและคณะ 
(Hellriegel and Others) ที�แบ่งวฒันธรรมองคก์ารโดยพิจารณาตวัแปรดา้นการควบคุมวา่มีการเขม้งวดหรือยดึหยุน่
กบัตวัแปรดา้นความสนใจต่อภายนอกหรือภายในองคก์าร ปรากฏเป็นวฒันธรรมองค์การ q  ประเภท ดงันี�  `) 
วฒันธรรมองคก์ารแบบราชการ ]) วฒันธรรมองคก์ารแบบเครือญาติ m) วฒันธรรมองคก์ารแบบผูป้ระกอบการ 
และ q) วฒันธรรมองคก์ารแบบตลาด 

3.>) จริยธรรมองค์การ จากผลการวิจยัพบว่า เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�
เกี�ยวกับจริยธรรมองค์การโดยภาพรวมนั�นมีความสอดคลอ้งกันกบัองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัจริยธรรม
องค์การ ซึ� งสามารถยกขึ�นแสดงไดด้งันี� :  มีเนื�อหาหมายรวมถึงหลกัปฏิบติัที�ถูกเลือกเป็นมาตรฐานของความดี
หรือความชั�ว สิ�งถูกหรือผิด สิ�งเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม เพื�อให้บุคคลหรือกลุ่มนาํไปปฏิบติั สมดว้ยทศันะของ
โคลเบอร์ก (Kohlberg) ที�ไดใ้ห้ความความหมายของจริยธรรมไวว้่าหมายถึงความรู้สึกผิดชอบชั�วดี โดยยึด
มาตรฐานพฤติกรรมทางสังคมเป็นเกณฑ์ตดัสินว่าการกระทาํหรือความประพฤตินั�นผิดหรือถูก, กล่าวถึง
แหล่งที�มาของจริยธรรมไวห้ลายประการ เช่น  การลอกเลียนตามแบบอยา่งที�มีอยู ่การให้เกิดขึ�นในตนเอง และ
หลกัสากลนิยม เป็นตน้ สมดว้ยทศันะของอนิวชั แกว้จาํนงคที์�ไดก้ล่าวถึงแหล่งที�มาหรือบ่อเกิดของจริยธรรมไว้
วา่ เพราะการที�มนุษยมี์จิตใจใฝ่เรียนใฝ่รู้อาจเกิดหรือรู้สึกไดว้า่ควรมีหรือจะตอ้งสร้างหลกัจริยธรรมขึ�นมาในจิตใจ 
ดงันั�นการเกิดของจริยธรรมของมนุษยแ์ต่ละคนนั�น จึงมีลกัษณะต่อไปนี�  `) การลอกเลียนแบบ ]) การเกิดขึ�นใน
ตนเอง และ m) หลกัสากลนิยม, กล่าวถึงองค์ประกอบของจริยธรรมไวห้ลายประการทั�งทางด้านความคิด 
ความรู้สึก และเกิดเป็นพฤติกรรมนาํไปประพฤติปฏิบติั สมดว้ยทศันะของฮอฟแมน (Hoffman) ที�ไดจ้าํแนก
องคป์ระกอบจริยธรรมไวห้ลายประการ โดยเชื�อวา่ จริยธรรมเป็นกระบวนการสัมพนัธ์ของ 3 องคป์ระกอบที�มี
อิสระจากกนั อนัไดแ้ก่ 1) ความคิดทางจริยธรรม 2) ความรู้สึกทางจริยธรรม และ 3) พฤติกรรมทางจริยธรรม  
และสมดว้ยทศันะของ บราวน์ (Brown) ที�ไดจ้าํแนกองคป์ระกอบของจริยธรรมออกเป็น 3 มิติ คือ ดา้นความรู้ 
ดา้นการกระทาํ และดา้นความรู้สึก, กล่าวถึงการบริหารจดัการทั�งที�มีจริยธรรมและปราศจากจริยธรรม ซึ� งการ
บริหารจดัการที�มีจริยธรรมนั�นจะปรากฏผา่นตวัละครที�เป็นพระโพธิสัตวเ์ป็นหลกัรวมถึงตวัละครฝ่ายธรรมอื�นๆ 
ส่วนการบริหารที�ไม่มีจริยธรรมนั�นปรากฏออกมาผ่านตวัละครที�เป็นฝ่ายอธรรมมีพราหมณ์อาลมัพายน์เป็นตน้ 
สมดว้ยทศันะของวูด๊และโดเวล (Wood and Dovel) ที�ไดแ้บ่งลกัษณะการบริหารจดัการที�เกี�ยวขอ้งกบัจริยธรรม
หรือชนิดของจริยธรรมในองคก์ารไว ้3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) การบริหารจดัการที�ปราศจากจริยธรรม 2) การบริหาร
จดัการที�มีจริยธรรม และ m) การบริหารจัดการที�ไม่คาํนึงจริยธรรม, กล่าวถึงผูน้ําเชิงจริยธรรมซึ� งเป็นผูที้�
ประกอบดว้ยองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ มีจุดมุ่งหมายที�ชัดเจนแน่วแน่ มีความรู้ อาํนาจหน้าที�ที�จะกระทาํและ
ตดัสินใจต่างๆ และความไวเ้นื�อเชื�อใจ ซึ�งองคป์ระกอบดงักล่าวจะเห็นไดช้ดัเจนผ่านตวัละครที�เป็นพระโพธิสัตว ์
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โดยเฉพาะครั� งที�เสวยพระชาติเป็นพระเนมิราช สมดว้ยทศันะของจอห์นสัน (Johnson) ที�กล่าวไวว้า่ ภาวะผูน้าํเชิง
จริยธรรมเริ�มตน้จากวธีิที�ผูน้าํรับรู้ และแนวคิดที�มีต่อโลกรอบตวัของเขา ผูน้าํเชิงจริยธรรมจะตอ้งมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลและดีเลิศถา้ไม่ทอดทิ�งศักยภาพที�มีในตัวมนุษย ์ และได้แสดงองค์ประกอบของผูน้ําเชิง
จริยธรรมไว ้4 ประการ ไดแ้ก่ 1) จุดมุ่งหมาย 2) ความรู้  3) อาํนาจหนา้ที� และ 4) ความเชื�อใจ ทั�งนี� จอห์นสันยงัได้
กล่าวไวอี้กวา่ โดยทั�วไปแลว้ผูน้าํเชิงจริยธรรมจะใชอ้าํนาจหนา้ที�ใน 5 รูปแบบ เขา้ไปแทรกแซงในการตดัสินและ
การกระทาํของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ไดแ้ก่ 1) การดลใจ 2)  การอาํนวยความสะดวก 3) การโนม้นา้ว  4) การบงการ 
และ 5) การบงัคบั ซึ� งการใชอ้าํนาจหนา้ที�ทั� ง p รูปแบบนี� ก็มีปรากฏในพระเนมิราชเช่นกนั, กล่าวถึงการพฒันา
ปลูกฝังจริยธรรมทั�งในส่วนของตนเองและผูอื้�น ซึ� งเป็นไปในรูปแบบของไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ และปัญญา 
หรือ ธรรม m คือ ปริยติัธรรม ปฏิบติัธรรม และปฏิเวธธรรม เป็นตน้ สมดว้ยทศันะเพียเจต ์(Piaget) ที�เชื�อวา่การ
เรียนรู้ของมนุษยเ์กิดจากการปรับตวัและการสร้างสมดุลระหวา่งสติปัญญากบัสภาวะแวดลอ้มที�จะทาํให้มนุษย์
ดาํรงชีวติอยู ่พฒันาการของมนุษยมี์ความต่อเนื�องและเจริญขึ�นตามวฒิุภาวะ และพฒันาการของมนุษยย์อ่มขึ�นอยู่
กบัพฒันาทางสติปัญญาของบุคคลนั�น เพียเจตไ์ดแ้บ่งขั�นตอนของพฒันาสติปัญญาออกเป็น q ขั�นคือ `) ขั�นรับรู้
จากประสาทสัมผสัและการเคลื�อนไหว ]) ขั�นเริ�มคิดดว้ยปัญญา m) ขั�นคิดดว้ยรูปธรรม  และ q) ขั�นคิดตามแบบ
แผนของตรรกวทิยา และสมดว้ยทศันะของโคลเบิร์ก (Kolberg) ที�มีความเชื�อพื�นฐานวา่ มนุษยเ์ป็นสัตวที์�มีสมอง 
สามารถเกิดการเรียนรู้ เพื�อการปรับตวัให้ดาํรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดลอ้มได้ โดยนําแนวเชื�อทางชีววิทยามา
ประยกุตก์บัศาสตร์ทางจิตวทิยา แนวคิดนี�สอดคลอ้งกบัทศันะของเพียเจต ์คือ เชื�อวา่จริยธรรมนั�นมีพฒันาการตาม
ระดบัวฒิุภาวะเช่นกนั เพราะจริยธรรมของมนุษยเ์กิดจากกระบวนการทางปัญญา เมื�อมนุษยมี์การเรียนรู้มากขึ�น 
โครงสร้างทางปัญญาเพิ�มพูนขึ� น จริยธรรมก็พฒันาตามวุฒิภาวะ แนวคิดนี� เป็นแนวคิดแบบสัมพัทธนิยม 
(Relativism) ซึ� งเชื�อว่าจริยธรรมมีความสัมพนัธ์กับอายุ กาลเวลา สถานที�  วฒันธรรม และสภาพการณ์ ซึ� ง
ความหมายวา่ “ความถูกตอ้ง” “ความดี” “ความงาม” ขึ�นอยูก่บัเวลา สถานที� และองคป์ระกอบอื�นๆ   

3.�) การเปลี�ยนแปลงองค์การและการพฒันาองค์การ จากผลการวจิยัพบวา่เนื�อหาของมหา
นิบาตชาดกในประเด็นที� เกี�ยวกับการเปลี�ยนแปลงองค์การและการพฒันาองค์การโดยภาพรวมนั�นมีความ
สอดคลอ้งกนักบัองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงองคก์ารและการพฒันาองคก์าร ซึ�งสามารถยกขึ�น
แสดงไดด้งันี� :  การเปลี�ยนแปลงองคก์าร: มีเนื�อหาหมายรวมถึงการทาํองคก์ารให้มีลกัษณะต่างไปจากเดิม ซึ� งใน
ที�นี� มุ่งเอาการเปลี�ยนแปลงลกัษณะในดา้นลบไปสู่ลกัษณะในดา้นบวก สมดว้ยทศันะของเซอร์โต (Certo) ที�ไดใ้ห้
ความหมายการเปลี�ยนแปลงองคก์ารไวว้า่ หมายถึง กระบวนการการปรับปรุงสภาพปัจจุบนัขององคก์าร เพื�อเพิ�ม
ประสิทธิผลขององคก์าร, กล่าวถึงประเภทของการเปลี�ยนแปลงองคก์ารไวห้ลายประการ เช่น การเปลี�ยนแปลง
องค์การทั�งระบบ การเปลี�ยนแปลงดา้นเทคโนโลยีในการทาํงาน และ การเปลี�ยนแปลงบุคคลและกลุ่ม เป็นตน้  
สมดว้ยทศันะของมวัร์เฮดและกริฟริน (Moorhead and Griffin) ที�ไดก้ล่าวถึงประเภทของการเปลี�ยนแปลงองคก์าร
ไว ้m ประเภท ไดแ้ก่  `) การเปลี�ยนแปลงองคก์ารทั�งระบบ ]) การเปลี�ยนแปลงดา้นเทคโนโลยีในการทาํงาน และ 
m) การเปลี�ยนแปลงบุคคลและกลุ่ม หรือ การเปลี�ยนแปลงทันที  หรืออีกนัยหนึ� ง เช่น การเปลี�ยนแปลงเพื�อ
แกปั้ญหาและการเปลี�ยนแปลงโดยการวางแผนล่วงหนา้  เป็นตน้  สมดว้ยทศันะของคินิคคิและวิลเลี�ยม (Kinicki 
and Williams) ที�ไดจ้าํแนกประเภทของการเปลี�ยนแปลงไว ้ ] ประเภท ไดแ้ก่ การเปลี�ยนแปลงทนัทีและการ
เปลี�ยนแปลงโดยการวางแผนล่วงหนา้, กล่าวถึงกระบวนการการเปลี�ยนแปลงองคก์ารไวอ้ยา่งเป็นขั�นตอน สมดว้ย



 
 

1311 
 

 

ทศันะของคาร์เรลล์และคณะ (Carrell and Others) ที�ไดก้ล่าวถึงกระบวนการการเปลี�ยนแปลงองค์การไว ้q 
ประการ ไดแ้ก่ 1) แรงกดดนัของสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ารและภายในองคก์าร ]) ตระหนกัถึงความตอ้งการ
ในการเปลี�ยนแปลง m) ริเริ�มและพฒันาวิธีการเปลี�ยนแปลง และ q) นาํการเปลี�ยนแปลงไปสู่การปฏิบติั และสม
ดว้ยทศันะของมวัร์เฮดและกริฟฟิน (Moorhead and Griffin) ที�กล่าวถึงกระบวนการเปลี�ยนแปลงองคก์ารไว ้p 
ประการ ไดแ้ก่ 1) แรงผลกัดนัหรือแนวโนม้ของการเปลี�ยนแปลง ]) ตระหนกัรู้และนิยามปัญหาขององคก์าร m) 
กระบวนการแกปั้ญหา q) การนาํการเปลี�ยนแปลงไปปฏิบติั และ p) การวดั ประเมินผล และควบคุม, กล่าวถึง
แรงผลักดันพื�นฐานสําคัญที�มีอิทธิพลต่อการเปลี�ยนแปลงองค์การไวห้ลายประการ เช่น แรงผลักดันจาก
สภาพแวดลอ้มภายนอก  แรงผลกัดนัจากภายใน  และผูน้าํในการเปลี�ยนแปลง เป็นตน้ สมดว้ยทศันะของคาร์เรลล ์
และคณะ (Carrell and Others) ที�ไดก้ล่าวถึงแรงผลกัดนัพื�นฐานสาํคญัที�มีอิทธิพลต่อการเปลี�ยนแปลงองคก์ารไว ้m 
ประการ ไดแ้ก่ `) แรงผลกัดนัจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ซึ�งเป็นแรงกดดนัหรือโอกาสที�มาจากภายนอก ซึ� งสรุป
เป็นประเด็นไดด้งันี� คือ `.`) คู่แข่งขนั `.]) ทรัพยากรมนุษย ์  `.m) ทรัพยากรทางกายภาพ  `.q)  ทรัพยากรทาง
การเงิน `.p) ตลาด `._)สภาวะทางเศรษฐกิจ  `.C) ผูถื้อหุน้ `.n)  ปัจจยัทางสงัคม  และ `.a) รัฐบาล  ]) แรงผลกัดนั
จากภายใน ซึ�งประกอบดว้ยปัจจยัที�สาํคญั ดงันี� คือ  ].`) การเปลี�ยนแปลงค่านิยมของบุคลากร ].]) การตดัสินใจที�
ไม่ดี].m) การสื�อสารที�ไม่ชดัเจน 2.4) ปัญหาจากบุคลากร ].p) ปัญหาดา้นคุณภาพ และ ]._) การขาดประสิทธิภาพ
ในการผลิต  และ m) ผูน้าํในการเปลี�ยนแปลง กล่าวคือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที�รับผิดชอบเพื�อผลกัดนัให้เกิด
กระบวนการเปลี�ยนแปลงขององค์การจากภายในหรือภายนอกองคก์าร, กล่าวถึงการต่อตา้นการเปลี�ยนแปลงที�
เนื�องมาจากสาเหตุหลายประการ เช่น อาํนาจถูกคุกคาม การจดัสรรทรัพยากร และ นิสัยของบุคลากร เป็นตน้ สม
ดว้ยทศันะของแคทซ์และคาน (Katz and Kahn) ที�กล่าวไวว้า่ ที�มาของการต่อตา้นการเปลี�ยนแปลงในองคก์ารนั�น
มีอยู ่_ ประการดว้ยกนั ทั�งนี� การต่อตา้นการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นนั�นอาจจะมีที�มาไม่ครบทั�ง _ ประการในแต่ละ
องคก์าร หรือในการเปลี�ยนแปลงที�แตกต่างกนัก็อาจจะมีที�มาของการต่อตา้นที�แตกต่างกนัไป ไดแ้ก่ `) ความเฉื�อย
ขององคก์าร ]) การพิจารณาการเปลี�ยนแปลงอยา่งผิวเผิน m) ความเฉื�อยของกลุ่ม q) ความเชี�ยวชาญของบุคลากร
ถูกคุกคาม p) อาํนาจถูกคุกคาม  และ _) การจดัสรรทรัพยากร และสมดว้ยทศันะของแนดเลอร์ (Nadler) ที�ไดท้าํ
การวจิยัและสรุปผลไดว้า่ ที�มาของการต่อตา้นที�เกิดจากบุคคลมีอยู ่_ ประการ ไดแ้ก่ `) นิสยัของบุคลากร ]) ความ
มั�นคงในการทาํงานของบุคลากร m) ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจของบุคลากร q) ความเกรงกลวัในสิ�งที�ไม่รู้วา่จะเกิด
อะไรขึ�นของบุคลากร p) การขาดความตระหนกัของบุคลากร และ _) ปัจจยัทางสังคมของบุคลากร, การพฒันา
องค์การ: มีเนื�อหาหมายรวมถึงกระบวนการในการเปลี�ยนแปลงองค์การทั�วทั� งระบบอย่างมีแผนและต่อเนื�อง 
เพื�อใหอ้งคก์ารมีความเจริญกา้วหนา้ เพิ�มประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลขององคก์ารให้มากยิ�งขึ�น สมดว้ยทศันะ
ของเบคฮาร์ด (Beckhard) ที�ไดใ้หค้วามหมายการพฒันาองคก์ารไวว้า่ หมายถึง ความพยายามเปลี�ยนแปลงอยา่งมี
แผนทั�วทั�งองคก์ารโดยเริ�มจากฝ่ายบริหารระดบัสูงเพื�อเพิ�มความมีประสิทธิภาพและความเจริญเติบโตของคก์าร 
โดยการสอดแทรกสิ�งที�ไดมี้การวางแผนเขา้ไปในกระบวนการขององคก์าร ดว้ยการใชค้วามรู้ทางดา้นพฤติกรรม
ศาสตร์,  กล่าวถึงกระบวนการการพฒันาองค์การไวอ้ย่างเป็นขั�นตอน  สมดว้ยทศันะของ   ดูบริน (Dubrin) ที�
กล่าวถึงกระบวนการพฒันาองคก์ารไว ้n ขั�นตอน ไดแ้ก่ `) การตระหนกัรับรู้ปัญหา ]) การกาํหนดแนวทางในการ
เปลี�ยนแปลง m) การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล q) การตรวจสอบขอ้มูล p) การกาํหนดประเด็นปัญหาอยา่ง
ชดัเจน _) การพฒันากลยทุธ์ในการเปลี�ยนแปลง C) การดาํเนินปรับเปลี�ยนพฤติกรรม และ n) การประเมินผล และ
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สมดว้ยทศันะของโบวี�และคณะ (Bovee and Others) ที�กล่าวถึงกระบวนการพฒันาองคก์ารไว ้C ขั�นตอน ไดแ้ก่ 1) 
การกาํหนดปัญหา ]) การเขา้มาของผูน้าํการเปลี�ยนแปลง  m) การรวบรวมขอ้มูลและการวินิจฉัยปัญหา  q) การ
พฒันาแผนเพื�อการเปลี�ยนแปลง  p) การปฏิบติัตามการเปลี�ยนแปลง _) การสร้างเสถียรภาพและความเป็นสถาบนั 
และ C) การป้อนกลบัและการประเมินผล, กล่าวถึงการใชเ้ครื�องมือสอดแทรกเขา้มาช่วยในการดาํเนินการพฒันา
องคก์าร เช่น การสอนและการให้คาํปรึกษา การมีส่วนร่วม  และการสร้างทีมงาน เป็นตน้ สมดว้ยทศันะของเฟ
รนช์และเบลล ์( French and  Bell) ที�กล่าวถึงเครื�องมือสอดแทรกของการพฒันาองคก์าร (OD interventions)ไว้
โดยประการต่างๆ ดงักล่าวแลว้  

3.?) นวัตกรรมและเทคโนโลยี จากผลการวิจัยพบว่า เนื�อหาของมหานิบาตชาดกใน
ประเด็นที�เกี�ยวกับนวตักรรมและเทคโนโลยีโดยภาพรวมนั�นมีความสอดคลอ้งกนักับองค์ความรู้การบริหาร
เกี�ยวกบันวตักรรมและเทคโนโลยี ซึ� งสามารถยกขึ�นแสดงไดด้งันี� :  มีเนื�อหาหมายรวมถึงสิ�งที�ทาํขึ�นใหม่หรือ
แปลกจากเดิมซึ� งอาจจะเป็นความคิด วิธีการ หรืออุปกรณ์ เป็นตน้ สมดว้ยทศันะของโรเจอร์และชูมาร์คเกอร์ 
(Rogers and Shoemaker) ที�ไดใ้ห้ความหมายของนวตักรรมไวว้า่ หมายถึง ความคิด (idea) การปฏิบติั (practice) 
หรือวตัถุ (object) ซึ�งบุคคลเห็นวา่เป็นของใหม่ ไม่วา่ความคิดนั�นเป็นของใหม่โดยนยัเวลา ตั�งแต่แรกพบหรือไม่ 
แต่ขึ�นอยูก่บัการที�บุคคลรับรู้วา่มนัเป็นของใหม่ ไม่วา่ความคิดนั�นจะใหม่หรือไม่ โดยความเห็นของบุคคลเองจะ
เป็นเครื�องตดัสินใจในการตอบสนองของบุคคลที�มีต่อสิ�งนั�น คือ ถา้เขาเห็นวา่อะไรเป็นสิ�งใหม่สาํหรับเขาสิ�งนั�นก็
จะเป็นนวตักรรม คาํวา่ “ใหม่” ในเรื�องของนวตักรรมจึงไม่จาํเป็นตอ้งเป็นความรู้ใหม่ของบุคคล บุคคลอาจจะมี
ความรู้เกี�ยวกบัสิ�งนั�นมาชั�วระยะเวลาหนึ�งแลว้ก็ได ้แต่ยงัไม่ไดพ้ฒันาทศันคติที�จะชอบ จะรับหรือ ปฏิเสธความ
ใหม่ของนวตักรรม จึงอาจเป็นความใหม่ในเรื�องของความรู้ ทศันคติ หรือเกี�ยวกบัการตดัสินใจที�จะใชน้วตักรรม, 
กล่าวถึงจุดกาํเนิดนวตักรรมไวห้ลายประการ เช่น การคิดคน้ขึ�นเอง และการแลกเปลี�ยน เรียนรู้ และรับมาจาก
ภายนอก สมดว้ยทศันะของดนยั เทียนพฒุ ที�ไดก้ล่าวถึงจุดกาํเนิดนวตักรรมในธุรกิจวา่มาจาก 2 แหล่งหลกั คือ `) 
การคิดคน้ภายในองคก์ร และ ]) การแลกเปลี�ยน เรียนรู้ และรับนวตักรรมจากภายนอก  หรือ นวตักรรมแบบเปิด, 
กล่าวถึงประเภทของนวตักรรมไวห้ลายประการ เช่น นวตักรรมผลิตภณัฑ ์นวตักรรมดา้นบริการ และนวตักรรม
กระบวนการ สมดว้ยทศันะของเดวิด สมิทธ์ (David Smith) ที�ไดจ้าํแนกนวตักรรมออกเป็น m แบบดว้ยกนั คือ `) 
นวตักรรมผลิตภณัฑ ์]) นวตักรรมดา้นบริการ และ m) นวตักรรมกระบวนการ, กล่าวถึงการยอมรับนวตักรรมเป็น
ขั�นตอน โดยการรับรู้และรู้ถึงการมีอยู่ของนวตักรรมนั�น การเกิดทศันคติต่อนวตักรรมนั�น การติดสินใจปฏิเสธ
หรือยอมรับ การนําไปปฏิบติั และการทบทวน สมดว้ยทศันะของเอเวอร์เร็ท (Everett) ที�ไดก้ล่าวไวว้่า การ
ตดัสินใจยอมรับนวตักรรมของบุคคลไม่ใช่การกระทาํที�เกิดขึ�นฉับพลนัทนัที แต่เป็นกระบวนการที�ตอ้งใชเ้วลา 
ประกอบดว้ยการกระทาํและการตดัสินใจที�เป็นขั�นเป็นตอน 5 ขั�นตอน ประกอบดว้ย `) ขั�นความรู้ ]) ขั�นโนม้นา้ว
ใจ m)  ขั�นตดัสินใจ q) ขั�นปฏิบติั และ p) ขั�นทบทวนการตดัสินใจ, กล่าวถึงลกัษณะขององคก์ารที�มีการสร้าง
นวตักรรมที�ดี สมดว้ยทศันะของอะแดร์ (Adair) ที�กล่าวถึงองค์การที�มีการสร้างนวตักรรมไวว้่า ประกอบดว้ย
คุณลกัษณะดงันี�  `) ความมุ่งมั�นเพื�อให้บรรลุจุดสูงสุดขององคก์าร 2) บรรยากาศในการทาํงานที�สนบัสนุนการ
ทาํงานเป็นทีมและการสร้างนวตักรรม  m) การยอมรับขอ้ผิดพลาดอนัเป็นผลมาจากความกลา้เสี�ยง  q) การเปิด
กวา้งในการติดต่อสื�อสาร และ p) โครงสร้างองค์การที� มีความยึดหยุ่น  เทคโนโลยี: มีเนื� อหาหมายรวมถึง
กระบวนการที�จาํเป็นต่อการบรรลุภารกิจซึ�งองคก์ารนาํมาใชเ้พื�อเปลี�ยนปัจจยันาํเขา้ให้เป็นผลผลิต สมดว้ยทศันะ
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ของสเตียร์ (Steers) ที�ไดค้วามหมายของเทคโนโลยไีวว้า่ หมายถึง เครื�องมือ หรือวิธีการซึ� งองคก์ารใชไ้นการแปร
สภาพตวัป้อนออกไปเป็นผลผลิต ได้แก่ เครื� องมือเครื�องจักรทื�ใช้ในการผลิต กระบวนการ และวิธีการผลิต, 
กล่าวถึงระดบัของเทคโนโลยีไวห้ลายระดบั เช่น เทคโนโลยีระดบัพื�นบา้นหรือระดบัตํ�า เทคโนโลยีระดบักลาง 
และเทคโนโลยีระดบัสูง สมดว้ยทศันะของศิริ ฮามสุโพธิ�  ที�กล่าวถึงเทคโนโลยีไว ้m ระดบั ไดแ้ก่ 1) เทคโนโลยี
ระดบัพื�นบา้นหรือระดบัตํ�า 2) เทคโนโลยรีะดบักลาง และ 3) เทคโนโลยรีะดบัสูง  

5) ขอบเขตด้านการจดัคนเข้าทาํงาน (Staffing) 

5.2)  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จากผลการวิจยัพบวา่ เนื�อหาของมหานิบาตชาดกใน
ประเด็นที�เกี�ยวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษยโ์ดยภาพรวมนั�นมีความสอดคลอ้งกนักบัองค์ความรู้การบริหาร
เกี�ยวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ซึ� งสามารถยกขึ�นแสดงไดด้งันี� :  มีเนื�อหาหมายรวมถึงการใชค้วามสามารถ
ของทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื�อให้บรรลุเป้าหมายขององคก์าร สมดว้ยทศันะของ
มอนดี�และโน (Mondy and Noe) ไดใ้หค้วามหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษยไ์วว้า่ หมายถึง วิธีใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรมนุษย ์ เพื�อให้สามารถบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร และสมดว้ยทศันะของมาทิสและแจ๊คสัน 
(Mathis and Jackson) ที�ไดใ้หค้วามหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษยไ์วว้า่ หมายถึง การใชค้วามสามารถของ
ทรัพยากรมนุษยอ์ย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยการออกแบบระบบการทาํงานขององค์การอย่าง
เหมาะสม เพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร, กล่าวถึงกระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ไวอ้ยา่งเป็นลาํดบั
ขั�นตอน กล่าวคือ การจดัหา การพฒันา การให้รางวลั และการปกป้องและธาํรงรักษาทรัพยากรมนุษย ์  สมดว้ย
ทศันะของอิวานเซวิช (Ivancevich) ที�ไดแ้บ่งกระบวนการทรัพยากรมนุษยอ์อกเป็น 4 ดา้นโดยมุ่งเน้นแต่ละ
กระบวนการดา้นคนและผลลพัธ์ กล่าวคือ  1) การจดัหาทรัพยากรมนุษย ์2) การให้รางวลัทรัพยากรมนุษย ์3) การ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์และ 4) การปกป้องและธาํรงรักษาทรัพยากรมนุษย ์, กล่าวถึงระบบที�สาํคญัในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์ไวท้ั�ง ] ระบบ กล่าวคือ ระบบอุปถมัภแ์ละระบบคุณธรรม สมดว้ยทศันะของวิจิตร ศรีสะอา้น ที�
กล่าวไวว้า่ การบริหารทรัพยากรมนุษยน์ั�นประกอบดว้ยระบบที�สาํคญัอยู ่] ระบบไดแ้ก่ คือ ระบบอุปถมัภแ์ละ
ระบบคุณธรรม, กล่าวถึงหลกัการในการบริหารทรัพยากรมนุษยไ์วห้ลายประการ กล่าวคือ หลกัความเสมอภาค 
หลกัความสามารถ หลกัความเป็นกลางทางการเมือง หลกัความยติุธรรม หลกัความเหมาะสม หลกัประสิทธิภาพ 
หลกัความมั�นคง หลกัสวสัดิการ หลกัมนุษยส์ัมพนัธ์ หลกัการพฒันา หลกัเสริมสร้าง หลกัการศึกษาวิจยั สมดว้ย
ทศันะของเชาว ์โรจนแสง ที�กล่าวไวว้า่ การบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ผนใหม่นั�นยึดหลกัสาํคญั 12 ประการเป็น
หลกัในการจดัระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ซึ� งไดแ้ก่ 1) หลกัความเสมอภาค 2) หลกัความสามารถ 3) หลกั
ความมั�นคง 4) หลกัความเป็นกลางทางการเมือง 5) หลกัการพฒันา 6) หลกัความเหมาะสม 7) หลกัความยติุธรรม 
8) หลกัสวสัดิการ 9) หลกัเสริมสร้าง 10) หลกัมนุษยส์มัพนัธ์ 11) หลกัประสิทธิภาพ และ 12) หลกัการศึกษาวจิยั  

5.3) พฤติกรรมบุคคลในองค์การ จากผลการวิจยัพบว่า เนื�อหาของมหานิบาตชาดกใน
ประเด็นที�เกี�ยวกบัพฤติกรรมบุคคลในองค์การโดยภาพรวมนั�นมีความสอดคลอ้งกนักบัองค์ความรู้การบริหาร
เกี�ยวกบัพฤติกรรมบุคคลในองคก์ารซึ�งสามารถยกขึ�นแสดงไดด้งันี� :  มีเนื�อหาหมายรวมถึงกิริยาอาการที�แสดงออก
หรือการเกิดปฏิกิริยาเมื�อเผชิญกับสิ� งเร้าหรือสถานการณ์ต่างๆของบุคคลทั� งทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ� ง
สงัเกตเห็นไดโ้ดยบุคคลอื�นหรือวดัไดโ้ดยเครื�องมือของผูท้าํการศึกษาไม่โดยตรงก็โดยออ้ม สมดว้ยทศันะของอลั
เลนและแซนทรอค  (Allen and Santrock)  ที�กล่าวถึงความหมายของพฤติกรรมไวว้า่ หมายถึง ทุก ๆ สิ�งที�บุคคล
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ทาํซึ�งสามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง หรืออยูใ่นกระบวนการทางจิตใจ ซึ�งไดแ้ก่ ความคิด ความรู้สึก และแรงขบัซึ�งเป็น
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลที�ไม่สามารถจะสังเกตไดโ้ดยตรง และสมดว้ยทศันะของอรุณ รักธรรมที�กล่าวถึง
ความหมายของพฤติกรรมไวว้า่  หมายถึง กิริยาอาการที�แสดงออกหรือการเกิดปฏิกิริยาเมื�อเผชิญกบัสิ�งภายนอก 
การแสดงออกนั�นอาจเกิดจากอุปนิสัยที�ไดส้ะสมหรือจากความเคยชิน อนัไดรั้บจากประสบการณ์และการศึกษา
อบรมก็ตาม  การแสดงออกนี�อาจเป็นไปไดท้ั�งรูปคลอ้ยตามหรือต่อตา้นและอาจเป็นไปไดท้ั�งคุณและโทษต่อทั�ง
เจา้ของพฤติกรรมเองหรือต่อสิ�งเร้าภายนอก เช่น หน่วยงานของเจา้ของพฤติกรรมนั�นก็ได,้ กล่าวถึงประเภทของ
พฤติกรรมไวห้ลายประการ เช่นพฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายใน เป็นตน้ สมดว้ยทศันะของชยัพร วิชา
ราวธุที�ไดแ้บ่งพฤติกรรมของบุคคลออกเป็น ] ประเภทใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ `) พฤติกรรมภายนอก กล่าวคือ พฤติกรรมที�
เราสามารถสงัเกตไดด้ว้ยตาหรือใชเ้ครื�องมือวดั และ ]) พฤติกรรมภายใน กล่าวคือ พฤติกรรมที�ไม่สามารถสังเกต
ไดโ้ดยตรงและไม่สามารถใชเ้ครื�องมือวดัได ้ไดแ้ก่ พฤติกรรมที�เป็นความในใจ ความรู้สึกนึกคิด ความกลวั ความ
โกรธ ต่างๆ ซึ� งเราสามารถสันนิษฐานไดจ้ากพฤติกรรมภายนอก แต่บางครั� งก็ไม่สามารถสรุปแน่นอนได ้เจา้ตวั
เท่านั�นที�สามารถบอกไดว้า่เขารู้สึกอยา่งไร, กล่าวถึงลกัษณะของพฤติกรรมไวห้ลายประการ เช่น พฤติกรรมที�มุ่ง
ความสาํเร็จในงาน พฤติกรรมที�มุ่งต่อการส่งเสริมและบาํรุงรักษาความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกภายในองค์การ 
และพฤติกรรมที�มุ่งความตอ้งการเฉพาะตน สมดว้ยทศันะของอรุณ รักธรรม ที�ไดก้ล่าวถึงพฤติกรรมของบุคคลใน
องค์การไวถึ้ง m ลกัษณะ ไดแ้ก่ `) พฤติกรรมที�มุ่งความสําเร็จในงาน ]) พฤติกรรมที�มุ่งต่อการส่งเสริมและ
บาํรุงรักษาความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกภายในองคก์าร และ m) พฤติกรรมที�มุ่งความตอ้งการเฉพาะตน หรืออีก
นยัหนึ�ง เช่น พฤติกรรมที�พึงประสงคแ์ละพฤติกรรมไม่พึงประสงค ์เป็นตน้ ซึ� งอาจเทียบไดก้บัพฤติกรรมในทาง
พระพทุธศาสนา ]  ลกัษณะใหญ่ๆ ไดแ้ก่ กศุลกรรม หมายถึง พฤติกรรมที�ดี และ อกศุลกรรม หมายถึง พฤติกรรม
ที�ไม่ดี  สมด้วยทัศนะของปัทมา ผาดจันทึก ที�ได้กล่าวถึงพฤติกรรมที�พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ไวว้่า 
พฤติกรรมที�พึงประสงค ์หมายถึง พฤติกรรมทางบวกซึ�งช่วยส่งเสริมใหค้วามร่วมมือ ไม่วา่จะเป็นการทาํงานหรือ
ทาํกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น ความสามคัคี เอื�อเฟื� อเผื�อแผ่ ความคิดเห็นสอดคลอ้งกัน ความเป็นนํ� าหนึ� งใจ
เดียวกนั เป็นตน้ พฤติกรรมเช่นนี� เราเรียกวา่ พฤติกรรมที�สนบัสนุนสังคม ซึ� งต่างจากพฤติกรรมที�ไม่พึงประสงค ์
คือ พฤติกรรมทางลบ เป็นพฤติกรรมที�แสดงการต่อตา้น กา้วร้าว คดัคา้น แข่งขนัชิงดีชิงเด่นกนั มุ่งที�จะทาํลาย
สงัคม ทาํลายผลประโยชน์ส่วนรวมเพื�อผลประโยชน์ส่วนตวั พฤติกรรมเช่นนี� เราเรียกวา่ พฤติกรรมที�ต่อตา้นดา้น
สังคม, กล่าวถึงกระบวนการเกิดพฤติกรรมที�เป็นขั�นตอน กล่าวคือ กระบวนการรับรู้ การคิดและเขา้ใจ และการ
แสดงออก สมดว้ยทศันะของสุรพล พยอมแยม้ ที�ไดจ้าํแนกกระบวนการเกิดพฤติกรรมออกเป็น 3 กระบวนการ 
ดงันี�   1) กระบวนการรับรู้ 2) กระบวนการคิดและเขา้ใจ และ 3) กระบวนการแสดงออก, กล่าวถึงประเภทของ
บุคคลในองค์การไวห้ลายประการ ซึ� งอาจเทียบได้กบับุคคล q จาํพวก  ได้แก่  อุคฆฏิตญั~ู วิปจิตญั~ู เนยยะ 
ปทปรมะ สมดว้ยทศันะของเฮอร์เซยแ์ละแบลนชาร์ด (Hersey and Blanchard) ที�ไดท้าํการพิจารณาระดบัวฒิุภาวะ
ของผูต้าม 2 ประการ คือ วฒิุภาวะเกี�ยวกบังานและวฒิุภาวะทางจิตวิทยาแลว้แบ่งบุคคลออกเป็น q กลุ่มและวิธี
บริหาร ไวด้งันี�   1)  M ` (วฒิุภาวะตํ�า,มีความสามารถแต่เพียงเลก็นอ้ย,ไม่ค่อยมีความเตม็ใจในการปฏิบติังาน = S` 
(Telling)  การสั�งการ  2) M ] (วฒิุภาวะปานกลาง,มีความสามารถบา้ง, มีความเต็มใจในการปฏิบติังาน บา้งใน
บางครั� ง = S] (Selling) การแนะ  3) M m (วฒิุภาวะค่อนขา้งสูง,มีความสามารถค่อนขา้งมาก, มีความเต็มใจในการ
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ปฏิบติังานบ่อยๆ = Sm (Participating) การให้มีส่วนร่วม  และ q) M q (วฒิุภาวะสูง,มีความสามารถมากที�สุด, มี
ความเตม็ใจในการปฏิบติังาน เป็นประจาํหรือเสมอ = Sq (Delegating) การมอบอาํนาจ)  

5.3.2) ลักษณะทางชีวภาพ จากผลการวิจัยพบว่า เนื�อหาของมหานิบาตชาดกใน
ประเด็นที�เกี�ยวกบัลกัษณะทางชีวภาพ โดยภาพรวมนั�นมีความสอดคลอ้งกนักบัองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบั
ลกัษณะทางชีวภาพ ซึ� งสามารถยกขึ�นแสดงไดด้งันี� :  มีเนื�อหาหมายรวมถึงคุณลกัษณะส่วนบุคคลที�ส่งผลต่อ
พฤติกรรมองคก์าร เช่น อายุ เพศ สถานภาพสมรส จาํนวนบุคคลที�อยูใ่นความรับผิดชอบ อายุการทาํงานหรือ
ประสบการณ์การทาํงาน ตาํแหน่ง และระดบัการศึกษา เป็นตน้ สมดว้ยทศันะของ ประยงค ์เนาวบุตร ที�กล่าวถึง
ความหมายของลกัษณะทางชีวภาพไวว้า่ หมายถึงคุณลกัษณะส่วนบุคคลที�ส่งผลต่อพฤติกรรมองคก์าร,อิทธิพลต่อ
การปฏิบติังานของบุคลากรในองคก์ารทั�งดา้นอายคืุอ อายทีุ�หนุ่มจะสามารถปฏิบติังานไดดี้กวา่อายมุาก สมดว้ย
ทศันะของโพไฮโอเนน (Pohionen) ที�ไดท้าํการศึกษาความสมัพนัธ์ของความสามารถในการทาํงานของผูดู้แลตาม
บา้นกบัลกัษณะส่วนบุคคลและองคป์ระกอบของงานในผูป้ฏิบติังานที�อายแุตกต่างกนั  ผลการศึกษาพบวา่ อายมีุ
ผลต่อความสามารถในการทาํงาน โดยผูท้าํงานที�มีอาย ุpp  ปี จะมีความสามารถในการลดลงอย่างชดัเจน แต่
อยา่งไรก็ตามสาํหรับบุคคลที�มีอายมุากนั�น ถือวา่มีประสบการณ์ในการทาํงานสูงและสามารถจะปฏิบติัหนา้ที�การ
งานที�ก่อใหเ้กิดผลผลิตสูงได ้สมดว้ยทศันะของเดวิส (Davis) ที�กล่าวไวว้า่ ปัจจยัที�ส่งผลและเป็นตวัแปรสาํคญัที�
ส่งผลต่อการทาํงาน คือ  `) อาย ุพนกังานอายมุากจะมีพฤติกรรมทาํงานดีกวา่พนกังานอายนุอ้ย ]) ตาํแหน่ง คนที�มี
ตาํแหน่งเป็น Supervisor ขึ�นไปจะมีพฤติกรรมการทาํงานที�ดีกว่าผูที้� มีตาํแหน่งตํ�ากว่า m) สภาพการทาํงานใน
องคก์าร โดยบุคลากรจะใชว้ิธีการเปรียบเทียบวิถีชีวิตของเขากบัสภาพการทาํงานในองคก์าร q) การไดรั้บผล
ยอ้นกลบั (feedback) และสมดว้ยทศันะของประไพรัตน์ ไวทยกุลและคณะที�ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื�องปัจจยัส่วน
บุคคลและทศันคติของบุคลากรที�เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงของคณะหน่วยงานที�มีต่อกระบวนการ
จดัทาํบริหารความเสี�ยงของมหาวทิยาลยันเรศวร ผลการศึกษาวจิยัครั� งนี� ในส่วนของปัจจยัส่วนบุคคลซึ�งประกอบ
ไปดว้ย เพศ อาย ุตาํแหน่งหนา้ที�ปัจจุบนั และประสบการณ์ทาํงาน พบวา่มีความสอดคลอ้งกนักบัแนวคิดของ กริฟ
เฟธ, โอม และแกทเนอร์ (Griffeth, Hom และ Gaerner,2000) กล่าวคือ เพศกบัการทาํงานมีความแตกต่างกนันอ้ย
มากระหวา่งเพศหญิงกบัเพศชายในเรื�องของความสามารถเกี�ยวกบัการแกปั้ญหาในการทาํงาน ทกัษะในการคิด
วเิคราะห์ แรงกระตุน้เพื�อต่อสู้เมื�อมีการแข่งขนั แรงจูงใจ การปรับตวัทางสังคม ความสามารถในการเรียนรู้ และ
ความพึงพอใจในการทาํงาน อยา่งไรก็ตามจากการศึกษาของนกัจิตวิทยาพบวา่ เพศหญิงจะมีลกัษณะคลอ้ยตาม
มากกว่าเพศชาย อายุกบัการทาํงานซึ� งเป็นที�ยอมรับกันว่าผลงานของบุคคลจะลดน้อยถอยลงในขณะที�มีอายุ
เพิ�มขึ�น แต่อยา่งไรก็ตามสาํหรับบุคคลที�มีอาย ุ55 ปี ขึ�นไปนั�น ถือวา่มีประสบการณ์ในการทาํงานสูงและสามารถ
จะปฏิบติัหนา้ที�การงานที�ก่อใหเ้กิดผลผลิตสูงได ้ และตาํแหน่งผูที้�มีระยะเวลาการทาํงานในองคก์รมานานหรือผูที้�
มีอาวโุสการทาํงานจะมีผลงานสูงกวา่พนกังานใหม่ หรือตาํแหน่งงานที�มั�นคงจะมีอตัราการขาดงานนอ้ยและการ
ลาออกน้อยซึ� งความเป็นอาวุโสในการทาํงานจะบ่งชี� ถึงผลงานไดเ้ป็นอย่างดี, อิทธิพลต่อการปฏิบติังานของ
บุคลากรในองคก์ารทั�งดา้นเพศกล่าวคือ  เพศชายหรือเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกนัหรือต่างกนันอ้ยมากในเรื�อง
ความสามารถในการปฏิบติังาน สมดว้ยทศันะของกริฟเฟธ, โอม และแกทเนอร์ (Griffeth, Hom and Gaerner) ที�
ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื�อง ภูมิหลงัเฉพาะบุคคล (Personal background) หรือลกัษณะชีวประวติัของแต่ละบุคคล 
(Biographical characteristics) เป็นลกัษณะส่วนตวัของบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุเพศ สถานภาพสมรส และความมีอาวโุส
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ในงาน ที�ส่งผลต่อพฤติกรรมการทาํงานของบุคคล และพบวา่เพศกบัการทาํงาน ไม่มีความแตกต่างกนั หรือมี
ความแตกต่างกนัน้อยมากระหว่างเพศหญิงกบัเพศชายในเรื�องของความสามารถเกี�ยวกบัการแกปั้ญหาในการ
ทาํงาน ทกัษะในการคิดวิเคราะห์แรงกระตุน้เพื�อต่อสู้เมื�อมีการแข่งขนัแรงจูงใจ การปรับตวัทางสังคม และ
ความสามารถในการเรียนรู้, อิทธิพลต่อการปฏิบติังานของบุคลากรในองคก์ารทั�งดา้นสถานภาพสมรส กล่าวคือ 
สถานภาพสมรสนั�นยงัไม่อาจทราบไดอ้ยา่งแน่นอนวา่ มีผลต่องานมากมายเพียงไร แต่มีผลการวจิยับางส่วนพบวา่
พนักงานที�สมรสแลว้จะขาดงาน และมีอตัราการออกจากงาน (Turn-over) น้อยกว่าผูที้�เป็นโสด นอกจากนี� ยงั
พบว่า มีความพึงพอใจในงานสูงกว่าผูที้�เป็นโสด ตลอดจนมีความรับผิดชอบ เห็นคุณค่าของงาน และมีความ
สมํ�าเสมอในการทาํงานอีกดว้ย สมดว้ยทศันะของจนัจีรา โสะประจิน ที�ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื�องปัจจยัที�มีผลต่อ
พฤติกรรมการทาํงานของพนกังานผลิตชิ�นส่วนยานยนต:์ กรณีศึกษา บริษทั ยานภณัฑ ์ จาํกดั (มหาชน) พบวา่ 
พนกังานที�สถานภาพต่างกนั มีพฤติกรรมการทาํงานโดยรวม ไม่แตกต่างกนั และเมื�อพิจารณาแต่ละดา้นของ
พฤติกรรม พบวา่พนกังานที�สถานภาพต่างกนั มีพฤติกรรมการทาํงานทั�งดา้นการเพิ�มผลผลิต ดา้นความสมํ�าเสมอ
ในการทาํงาน และสมดว้ยทศันะของอนนัต์ ไชยกุลวฒันาและจุรีรัตน์ จนัทะมุด ที�ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื�อง
การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพยาบาลประจาํการ แผนกอายรุกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์
จงัหวดัอุบลราชธานี พบวา่ค่าเฉลี�ยแรงจูงใจของพยาบาลประจาํการอยูใ่นระดบัสูง ซึ� งอาจเป็นเพราะสมาชิกใน
ครอบครัวใหก้าํลงัใจ ดูแลเอาใจใส่ ส่งผลทาํใหพ้ยาบาลประจาํการเกิดกาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ที�ของตนมากขึ�น, 
อิทธิพลต่อการปฏิบติังานของบุคลากรในองคก์ารทั�งดา้นอายุการทาํงานหรือประสบการณ์การทาํงาน กล่าวคือ 
อายุการทาํงานหรือประสบการณ์การทาํงานที�มากกว่าย่อมส่งผลต่อการปฏิบติังานไดดี้กว่า สมดว้ยทศันะของ
ประไพรัตน์ ไวทยกุลและคณะ ที�ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื�องปัจจยัส่วนบุคคลและทศันคติของบุคลากรที�เป็นคณะ
กรรมการบริหารความเสี�ยงของคณะหน่วยงานที�มีต่อกระบวนการจัดทาํบริหารความเสี�ยงของมหาวิทยาลยั
นเรศวร พบวา่ ตาํแหน่งผูที้�มีระยะเวลาการทาํงานในองคก์รมานานหรือผูที้�มีอาวโุสการทาํงานจะมีผลงานสูงกวา่
พนกังานใหม่ หรือตาํแหน่งงานที�มั�นคงจะมีอตัราการขาดงานนอ้ยและการลาออกนอ้ยซึ� งความเป็นอาวโุสในการ
ทาํงานจะบ่งชี� ถึงผลงานไดเ้ป็นอยา่งดี สมดว้ยทศันะของจนัจีรา โสะประจิน ที�ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื�อง ปัจจยัที�มี
ผลต่อพฤติกรรมการทาํงานของพนกังานผลิตชิ�นส่วนยานยนต:์ กรณีศึกษา บริษทั ยานภณัฑ ์ จาํกดั (มหาชน) 
พบวา่ พนกังานที�ระยะเวลาการทาํงานต่างกนัมีพฤติกรรมการทาํงานโดยรวมแตกต่างกนั และเมื�อพิจารณาแต่ละ
ดา้นของพฤติกรรม พบวา่ พนกังานที�ระยะเวลาการทาํงานต่างกนั มีพฤติกรรมการทาํงานดา้นการเพิ�มผลผลิต 
ดา้นความสมํ�าเสมอในการทาํงาน ดา้นการใหค้วามร่วมมือต่อองคก์าร และดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบองคก์าร
แตกต่างกนั กล่าวคือ พนักงานที�มีระยะเวลาการทาํงานมากกว่าจะมีพฤติกรรมในการทาํงานโดยรวมดีกว่า
พนกังานที�ระยะเวลาการทาํงานนอ้ยกวา่  แต่ถึงอยา่งไรก็ตามอายกุารทาํงานหรือประสบการณ์การทาํงานที�นอ้ย
กวา่ยอ่มส่งผลดีต่อการเรียนรู้สิ�งใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรคสิ์�งใหม่ๆ รวมถึงสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลดีกวา่ผูมี้
อายกุารทาํงานหรือประสบการณ์การทาํงานที�มาก และสมดว้ยทศันะของอุทยัวรรณ เกตุบุญมี ที�ไดท้าํการศึกษา
วิจัยเรื� องแรงจูงใจที�มีผลต่อพฤติกรรมการทาํงานของพนักงานโรงงานผลิตกระเบื�องในเขตอาํเภอหนองแค 
จงัหวดัสระบุรี พบวา่ พนกังานที�มีอายแุละระยะเวลาการทาํงานนอ้ยจะมีพฤติกรรมการทาํงานดา้นความคิดริเริ�ม
สร้างสรรคม์ากกวา่ ทั�งนี� เป็นเพราะพนกังานที�มีอายนุอ้ยสามารถที�จะเรียนรู้สิ�งใหม่ไดเ้ร็ว และมีความสามารถใน
การจดจาํที�มากกวา่พนกังานที�อายมุาก จึงสามารถนาํความรู้และวิธีการใหม่ๆ มาปรับใชใ้นการทาํงานได ้ และ
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ผลการวิจยัยงัพบอีกวา่ พนกังานที�มีอายงุานตํ�ากวา่ 3 ปี มีแรงจูงใจในการทาํงานดา้นสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล
มากกวา่พนกังานที�มีอายงุาน 8-11 ปี และพนกังานที�มีอายงุาน 4-7 ปี มีแรงจูงใจในการทาํงานดา้นสัมพนัธภาพ
ระหวา่งบุคคลมากกวา่พนกังานที�มีอายงุาน 8-11 ปี จะเห็นไดว้า่พนกังานที�มีอายงุานนอ้ยจะมีแรงจูงใจในการ
ทาํงานดา้นสมัพนัธภาพระหวา่งบุคคลมากกวา่พนกังานที�มีอายงุานมากกวา่ ทั�งนี� เป็นเพราะพนกังานงานที�มีอายุ
งานนอ้ย ยงัอ่อนดว้ยประสบการณ์ จึงตอ้งอาศยัความช่วยเหลือจากผูร่้วมงาน ตอ้งการคาํแนะนาํจากผูบ้งัคบับญัชา 
และหวงัที�จะไดรั้บความไวว้างใจจากผูบ้งัคบับญัชาเพื�อโอกาสในการกา้วหนา้ในหนา้ที�การงานต่อไป, อิทธิพลต่อ
การปฏิบติังานของบุคลากรในองคก์ารทั�งดา้นตาํแหน่ง กล่าวคือ ตาํแหน่งที�สูงกวา่จะมีพฤติกรรมการปฏิบติังาน
ดีกวา่หรือมีผลงานสูงกวา่  สมดว้ยทศันะของเดวสิ (Davis) ที�กล่าวไวว้า่ คนที�มีตาํแหน่งเป็น Supervisor ขึ�นไปจะ
มีพฤติกรรมการทาํงานที�ดีกวา่ผูที้�มีตาํแหน่งตํ�ากวา่  และสมดว้ยทศันะของประไพรัตน์ ไวทยกุลและคณะ ที�ได้
ทาํการศึกษาวิจยัเรื�องปัจจยัส่วนบุคคลและทศันคติของบุคลากรที�เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงของคณะ
หน่วยงานที�มีต่อกระบวนการจดัทาํบริหารความเสี�ยงของมหาวทิยาลยันเรศวร พบวา่ ตาํแหน่งผูที้�มีระยะเวลาการ
ทาํงานในองคก์รมานานหรือผูที้�มีอาวโุสการทาํงานจะมีผลงานสูงกวา่พนกังานใหม่ หรือตาํแหน่งงานที�มั�นคงจะมี
อตัราการขาดงานนอ้ยและการลาออกนอ้ยซึ� งความเป็นอาวโุสในการทาํงานจะบ่งชี� ถึงผลงานไดเ้ป็นอยา่งดี, และ
อิทธิพลต่อการปฏิบติังานของบุคลากรในองคก์ารทั�งดา้นระดบัการศึกษา กล่าวคือ ความรู้ความสามารถที�ดีกว่า
ย่อมจะปฏิบติังานไดดี้กว่า สมดว้ยทัศนะของจนัจีรา โสะประจิน ที�ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื�อง ปัจจยัที�มีผลต่อ
พฤติกรรมการทาํงานของพนกังานผลิตชิ�นส่วนยานยนต:์ กรณีศึกษา บริษทั ยานภณัฑ ์ จาํกดั (มหาชน) พบวา่ 
พนกังานที�ระดบัการศึกษาต่างกนั มีพฤติกรรมการทาํงานโดยรวมแตกต่างกนั และเมื�อพิจารณาแต่ละดา้นของ
พฤติกรรม พบว่า พนักงานที�ระดบัการศึกษาต่างกนั มีพฤติกรรมการทาํงานดา้นการเพิ�มผลผลิต ดา้นความ
สมํ�าเสมอในการทาํงาน ดา้นการให้ความร่วมมือต่อองคก์าร และดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบองคก์ารแตกต่าง
กนั กล่าวคือ พนกังานที�มีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี จะมีพฤติกรรมในการทาํงานโดยรวมดีกวา่ พนกังาน
ที�ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และพนกังานที�ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จะมีพฤติกรรมในการทาํงานโดยรวม
ดีกวา่พนกังานที�ระดบัการศึกษาตํ�ากวา่ปริญญาตรี  

5.3.3) การรับรู้และการเรียนรู้  จากผลการวิจยัพบวา่ เนื�อหาของมหานิบาตชาดกใน
ประเด็นที�เกี�ยวกบัการรับรู้และการเรียนรู้โดยภาพรวมนั�นมีความสอดคลอ้งกนักบัองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบั
การรับรู้และการเรียนรู้ ซึ�งสามารถยกขึ�นแสดงไดด้งันี� :  การรับรู้: มีเนื�อหาหมายรวมถึงกระบวนการที�แต่ละบุคคล
คดัเลือก รวบรวมจดัระบบ และการตีความหมายเกี�ยวกบัสิ�งเร้า จนเกิดเป็นภาพรวมของสิ�งนั�นๆโดยใชค้วามรู้ 
ประสบการณ์และความเขา้ใจของแต่ละบุคคล สมด้วยทัศนะของ เชอร์เมอร์ฮอร์น, ฮันท์ และออสบอร์น 
(Schermerhorn, Hunt and Osborn) ที�ไดใ้หค้วามหมายของการรับรู้ไวว้า่ หมายถึง กระบวนการทั�งหมดซึ�งบุคคล
ไดรั้บ รวบรวมจดัระบบ และตีความสารสนเทศนั�นจากสิ�งแวดลอ้มของบุคคลนั�น และสมดว้ยทศันะของคาส์ต
และโรเซนวิก (Kast and Rosenzweig) ที�ไดก้ล่าวไวว้า่  การรับรู้เป็นพื�นฐานในการเขา้ใจถึงพฤติกรรม เพราะสิ�ง
เร้าที�มากระทบอินทรีย์นั� น ถ้าบุคคลไม่รับรู้ก็จะไม่มีผลมาสู่พฤติกรรม ซึ� งบุคคลจะรับรู้แตกต่างกันจาก
ประสบการณ์เดิม  แรงกระทบจากภายนอก เช่น ความเครียด พลงัของกลุ่มและระบบการให้รางวลั เป็นตน้ ซึ� งใน
กระบวนการนี� จะมีสิ�งที�เหมือนกัน คือ การเลือกรับรู้ การตีความ และการเติมให้สมบูรณ์ โดยได้อธิบายไวว้่า 
บุคคลจะเลือกรับรู้ในสิ�งที�ตนพอใจและปฏิเสธสิ�งที�รบกวนจิตใจแลว้ตีความออกมาตามประสบการณ์เดิมและ
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ค่านิยม ส่วนการเติมใหส้มบูรณ์ คือการที�คนเราเติมภาพหรือเหตุการณ์ตามแนวโนม้ที�จะเกิดขึ�นให้กลายเป็นภาพ
หรือสถานการณ์ที�มีความสมบูรณ์, กล่าวถึงกระบวนการการเกิดขึ�นไวอ้ยา่งเป็นขั�นตอน กล่าวคือ การเลือกรับรู้
ขอ้มูล  การรวบรวมจดัระบบขอ้มูล การตีความขอ้มูล สมดว้ยทศันะของเชอร์เมอร์ฮอร์น ฮนัท์ และออสบอร์น 
(Schermerhorn, Hunt and Osborn) ที�ไดก้ล่าวถึงกระบวนการรับรู้วา่ เป็นการประมวลผลขอ้มูลที�ตดัสินการรับรู้
ของบุคคล และผลที�เกิดขึ�น ขั�นตอนการประมวลผลขอ้มูล แบ่งเป็น 4 ขั�นตอน ไดแ้ก่ 1) ความตั�งใจและเลือก
ขอ้มูล 2) การรวบรวมจดัระบบขอ้มูล  3) การตีความขอ้มูล และ 4) การปรับปรุงขอ้มูล และสมดว้ยทศันะของสิริ
อร วิชชาวธุ ที�ไดแ้บ่งกระบวนการรับรู้ออกเป็น 3 ขั�นตอน ไดแ้ก่ `) การเลือกรับรู้สิ�งเร้า ])การจดัระเบียบและ
ประเภทของสิ�งเร้า และ m) การตีความสิ�งเร้า, กล่าวถึงสิ�งที�ทาํให้การรับรู้คลาดเคลื�อนไปจากความเป็นจริง 
กล่าวคือ ผลฮาโล (Halo Effect)  การมองแบบเหมารวม ความคาดหวงั  และการกล่าวโทษผูอื้�น สมดว้ยทศันะของ
สุรชยั ตรัยศิลานนัท์ที�ไดก้ล่าวถึงสิ�งที�ทาํให้การรับรู้คลาดเคลื�อนไปจากความเป็นจริงไดแ้ก่ 1) ผลฮาโล  2) การ
มองแบบเหมารวม 3) ความคาดหวงั และ 4) การกล่าวโทษผูอื้�น, การเรียนรู้: มีเนื�อหาหมายรวมถึงการ
เปลี�ยนแปลงพฤติกรรมจากเดิมไปสู่พฤติกรรมใหม่ที�ถาวร และพฤติกรรมใหม่นี� เป็นผลมาจากประสบการณ์หรือ
การฝึกฝน มิใช่ผลจากการตอบสนองจากธรรมชาติ สัญชาตญาณ อุบติัเหตุ หรือความบงัเอิญใดๆ สมดว้ยทศันะ
ของพลอนท์นิกและมอลเลนนวัร์ (Plontnik and Mollenauer) ที�ไดใ้ห้ความหมายของการเรียนรู้วา่ หมายถึง การ
เปลี�ยนแปลงพฤติกรรมที�ถาวร ซึ� งมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมจากประสบการณ์ที�ได้รับ พฤติกรรมจากการ
เรียนรู้แสดงออกมาทางวาจาทางความคิดและทางการกระทาํ ซึ� งเกิดจากระบบการสั�งการของสมอง, กล่าวถึง
วิธีการเรียนรู้ดา้นการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง สมดว้ยการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง (self-directed learning) ตาม
ทศันะของกาเย ่(Gange', 1987), (Burrows ,1997), บลมัเบอร์ก (Blumberg,2000), และอีเวนเซน(Evensen,2000) 
ดงักล่าวแลว้, กล่าวถึงวิธีการเรียนรู้ดา้นการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา   สมดว้ยการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา   (case  
based  learning)   ตามทศันะของอีสตนั (Easton, 1992), สมิทและราแกน ( Smith and Ragan, 1999) ดงักล่าวแลว้, 
กล่าวถึงวิธีการเรียนรู้ดา้นการเรียนรู้ตามสถานการณ์ สมดว้ยการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (situated learning) ตาม
ทศันะของวิลสัน (Wilson,1995) ดงักล่าวแลว้, กล่าวถึงวิธีการเรียนรู้ดา้นการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั สมดว้ยการ
เรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั (action learning) ตามทศันะของเรแวนส์ (Revans,1980), อินกลิส (Inglis,1994), มาร์ควอร์ท 
(Marquardt,1999)  ดงักล่าวแลว้, กล่าวถึงวิธีการเรียนรู้ดา้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ สมดว้ยการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ (experiential learning) ตามทศันะคิดของคอลบ์ (Kolb,1976; Kolb,1984) และอานุภาพ เลขะกุล 
(2550) ดงักล่าวแลว้, และ กล่าวถึงวิธีการเรียนรู้ดา้นการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั สมดว้ยการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นหลกั (problem based learning) ตามทศันะของนกัการศึกษาหลายท่านมี แบร์โรวส์และแทมบลิน 
(Barrows  and  Tymblyn,`an^), อิงเกล (Engle,`aaC), แบรนดา้ (Branda,`an_), ยลัซิน  คาราฮาน คาราดิไนซ์ไล
และซาฮิน  (Yalcin, Karahan, Karadenizli, and Sahin,]^^_ ), อานุภาพ เลขะกุล (]pp^), วชัรา เล่าเรียนดี (]pp^), 
ทิศนา แขมมณี (2552) เป็นตน้ ดงักล่าวแลว้  

5.3.5) ความสามารถ จากผลการวิจยัพบวา่ เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�
เกี�ยวกบัความสามารถโดยภาพรวมนั�นมีความสอดคลอ้งกนักบัองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัความสามารถ ซึ� ง
สามารถยกขึ�นแสดงไดด้งันี� :  มีเนื�อหาหมายรวมถึงคุณสมบติัที�จะทาํได ้ความรู้ หรือความชาํนาญในการใชค้วามรู้ 
ทกัษะ สติปัญญา ความเฉลียวฉลาดทั�งร่างกายและจิตใจที�จะทาํการสิ�งใดสิ�งหนึ� งให้บรรลุถึงความสาํเร็จ อนัเป็น
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ผลเนื�องมาจากการที�บุคคลไดเ้รียนรู้ไดรั้บประสบการณ์หรือการอบรมพฒันาตนเอง สมดว้ยทศันะของฮอร์นบาย 
(Hornby) ที�ได้ให้ความหมายของความสามารถ“ability” ไวว้่า หมายถึง สิ�งที�มีอยู่หรืออาํนาจในการใชค้วามรู้ 
สติปัญญา ความเฉลียวฉลาดทั�งร่างกายและจิตใจที�จะกระทาํการสิ�งใดสิ�งหนึ�ง, กล่าวถึงประเภทของความสามารถ
ไว ้]  ประการใหญ่ๆ กล่าวคือ ความสามารถทางสติปัญญาและความสามารถทางกายภาพ สมดว้ยทศันะของ
ประยงค ์มีใจซื�อ ที�ไดจ้าํแนกความสามารถ (Ability) ออกเป็น 2 ประการใหญ่ๆ ไดแ้ก่  1) ความสามารถทาง
สติปัญญา กล่าวคือ ความสามารถที�จะทาํงานเกี�ยวกบัความรู้ความคิดทางสติปัญญา และ 2) ความสามารถทาง
กายภาพ กล่าวคือ ความสามารถทางร่างกาย, กล่าวถึงความสามารถในการจัดการที�จาํเป็นสําหรับผูบ้ริหาร 
กล่าวคือ ความสามารถทางดา้นการคิด  ความสามารถทางดา้นการเขา้กบัคน และ ความสามารถดา้นงาน สมดว้ย
ทศันะของธงชยั สนัติวงศ์ ที�ไดก้ล่าวถึงความสามารถในการจดัการที�จาํเป็นสาํหรับผูบ้ริหารไว ้m ประการ ไดแ้ก่ 
`) ความสามารถทางดา้นการคิด ]) ความสามารถทางดา้นการเขา้กบัคน m) ความสามารถดา้นงาน ซึ� งคลา้ยกนักบั
ทศันะเกี�ยวกบัทกัษะทางการบริหารของโรเบิร์ต แอล แคทซ์ (Robert L. Katz) ที�ไดเ้สนอไว ้m ประการเช่นกนั 
ไดแ้ก่ 1) ทกัษะทางดา้นเทคนิค 2) ทกัษะดา้นมนุษย ์และ 3) ทกัษะดา้นความคิด, กล่าวถึงปัจจยัของความสามารถ
ในการทาํงานไวห้ลายปัจจยั กล่าวคือ ปัจจยัดา้นคน ปัจจยัดา้นงาน และปัจจยัภายนอกงาน สมดว้ยทศันะของอิล
มาริเนน, ทูโอมิ และไซตซ์าโม (Illmarinen, Tuomi, and  Seitsamo) ที�ไดก้ล่าวไวว้า่โครงสร้างและองคป์ระกอบ
ของความสามารถในการทาํงานนั�นประกอบดว้ยปัจจยัดา้นคน ปัจจยัดา้นงาน และปัจจยัภายนอกงาน ซึ� งปัจจยั
เหล่านี� มีความสัมพนัธ์เชื�อมโยงถึงกนัและกนั, กล่าวถึงการวดัความสามารถในการปฏิบติังานต่างๆไว ้สมดว้ย
ทศันะของธอร์นไดคแ์ละฮาเกน้ (Thorndike and Hagen) ที�ไดจ้าํแนกการวดัความสามารถได ้] ประเภทไดแ้ก่ `) 
การวดัความถนดั ซึ� งเป็นการวดัว่าบุคคลสามารถเรียนรู้หรือพฒันาตนเองที�จะทาํอะไรไดบ้า้ง และ ]) การวดั
ความสาํเร็จ ซึ� งเป็นการวดัวา่บุคคลนั�นไดเ้รียนรู้การกระทาํอะไรมาบา้งและสามารถกระทาํไดเ้ป็นปกติวิสัยใน
ชีวิตมากน้อยแค่ไหน โดยการวดัความสามารถในการปฏิบติังานนั�นจะเกี�ยวขอ้งกบัคาํ m คาํ คือ การประเมินผล 
การวดั และการทดสอบ   

5.3.>) ค่านิยมและ เจตคต ิจากผลการวจิยัพบวา่ เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเดน็
ที�เกี�ยวกบัค่านิยมและเจตคติโดยภาพรวมนั�นมีความสอดคลอ้งกนักบัองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัค่านิยมและ
เจตคติ ซึ� งสามารถยกขึ�นแสดงไดด้งันี� :  ค่านิยม: มีเนื�อหาหมายรวมถึงสิ�งที�บุคคล กลุ่ม หรือสังคมยึดถือเป็น
เครื�องช่วยตดัสินใจ และกาํหนดการกระทาํของตนเอง ยอมรับโดยการพิจารณาแลว้วา่ เป็นสิ�งที�ดีมีคุณค่า ควรแก่
การนําไปเป็นกรอบของการดาํเนินชีวิตเพื�อประโยชน์สุขของตนเองและส่วนรวม สมดว้ยทศันะของโรคีช 
(Rokeach) ที�ไดใ้หค้วามหมายของค่านิยมไวว้า่ หมายถึงความเชื�อที�มีลกัษณะถาวร เชื�อวา่วิถีปฏิบติับางอยา่ง หรือ
เป้าหมายของชีวิต บางอย่างนั�นเป็นสิ�งที�ตวัเองหรือสังคมเห็นดีเห็นชอบสมควรที�จะยึดถือปฏิบติัหรือเป็น
เป้าหมายของชีวติ และสาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน ที�ไดใ้ห้ความหมายของค่านิยมไวว้า่ หมายถึง 
ความรู้สึกนึกคิดในเรื�องใดเรื�องหนึ�งที�บุคคล กลุ่มบุคคลหรือสงัคมยอมรับร่วมกนั ยึดถือเป็นเครื�องตดัสินใจ และ
กาํหนดการกระทาํของตนเอง ยอมรับร่วมกนัวา่เป็นสิ�งที�ดีมีคุณค่า ควรแก่การนาํไปเป็นกรอบของการดาํเนินชีวิต
เพื�อประโยชน์สุขของตนเองและส่วนรวม ค่านิยมจึงเป็นการแสดงออกในทางที�ดีหรือไม่ดีก็ได ้ ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บั
ดุลพินิจของผูถื้อปฏิบติั เพราะจะมีทั�งค่านิยมที�พึงประสงคแ์ละไม่พึงประสงคค์วบคู่กนัไปตามความตอ้งการของ
สังคม เนื�องจากแต่ละสังคมจะมีค่านิยมที�แตกต่างกนั, กล่าวถึงกระบวนการการเกิดขึ�นของค่านิยมไวอ้ยา่งเป็น
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ขั�นตอน สมดว้ยทศันะของเมธี ปิลนัธนานนท ์ที�ไดก้ล่าวถึงกระบวนการเกิดค่านิยมในสังคมไวด้งันี�  `) ความรู้สึก  
2) ความคิดเห็น  m) การติดต่อสื�อสารและการถ่ายทอดถึงกนั q) การเลือกเชื�อและเกิดศรัทธา และ p) การปฏิบติั, 
กล่าวถึงค่านิยมที�ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออก สมดว้ยทศันะของ เชเมอร์ฮอน (Schemerhorn) ที�ไดก้ล่าวไว้
วา่ ความแตกต่างของบุคคลเป็นผลมาจากความแตกต่างของค่านิยมและเจตคติ ค่านิยมมีผลต่อการแสดงออก 
ดงันั�นค่านิยมจึงมีอิทธิพลต่อเจตคติและพฤติกรรม และสมดว้ยทศันะของสุนทรี โคมิน และสนิท สมคัรการ ที�ได้
กล่าวถึงความสาํคญัของค่านิยมไวว้า่ ค่านิยมเป็นมาตรฐานที�ใชน้าํพฤติกรรมการแสดงออกซึ�งความตอ้งการของ
มนุษย ์ในรูปของแรงจูงใจและความตอ้งการ นอกจากนั�นระบบค่านิยมของบุคคลยงัช่วยในการขจดัความขดัแยง้ 
ช่วยในการตดัสินใจ และค่านิยมยงัเป็นรากฐานของปัญหาทางสังคมอีกมากมาย, กล่าวถึงประเภทของค่านิยมไว้
หลายประเภท เช่น ค่านิยมทางดา้นความจริง ค่านิยมทางศาสนา ค่านิยมทางวตัถุ ค่านิยมทางจริยธรรม ค่านิยมทาง
สังคม และค่านิยมทางสุนทรียภาพ เป็นตน้ สมดว้ยทศันะของเฟนนิกซ์ (Phenix) ที�ไดแ้บ่งค่านิยมออกเป็น 6 
ประเภท ไดแ้ก่ 1) ค่านิยมทางวตัถุ 2) ค่านิยมทางสังคม 3) ค่านิยมทางดา้นความจริง 4) ค่านิยมทางจริยธรรม 5) 
ค่านิยมทางสุนทรียภาพ และ 6) ค่านิยมทางศาสนา  เจตคติ: มีเนื�อหาหมายรวมถึงท่าทีหรือความรู้สึกทางจิตใจที�
กระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ�งใดสิ�งหนึ� ง ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ� งอาจเป็นการเขา้หาหรือถอยหนี 
คลอ้ยตามหรือวา่ต่อตา้นบุคคล สภาวการณ์บางอยา่งหรือสิ�งใดสิ�งหนึ�ง เช่นรัก เกลียด กลวั ไม่พอใจต่อสิ�งนั�น เป็น
ตน้ สมดว้ยทศันะของเธอร์สโตน (Thurstone ) ที�ไดใ้หค้วามหมายเจตคติไวว้า่ หมายถึงผลรวมทั�งหมดของมนุษย์
เกี�ยวกบัความรู้สึก อคติ ความคิด ความกลั�วบางสิ�งบางอย่าง การแสดงออกทางด้านการพูดเป็นความคิดและ
ความคิดนี� เป็นลกัษณะของเจตคติ, กล่าวถึงระดบัของเจตคติไวห้ลายระดบั กล่าวคือ ระดบัที�เป็นอารมณ์ความรู้สึก 
ระดบัที�เป็นกระบวนการรับรู้ และ ระดบัที�เป็นการปฏิบติั สมดว้ยทศันะของแคทและสทอตแลนด์ (Kath and 
Stotland) ที�ได้เสนอระดับของเจตคติไวด้ังนี�  `) ระดับที� เป็นความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ ]) ระดับที� เป็น
ประสบการณ์ที�ไดรั้บการรู้ และ m) ระดบัที�เป็นการปฏิบติั, กล่าวถึงสาเหตุการเกิดขึ�นของเจตคติไวห้ลายประการ 
กล่าวคือ เกิดจากการเรียนรู้ เกิดจากความสามารถในการแยกแยะความแตกต่าง เกิดจากประสบการณ์ของแต่ละ
บุคคล และเกิดจากการเลียนแบบ สมดว้ยทศันะของออลพอร์ท (Allport) ที�ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัเจตคติวา่อาจ
เกิดขึ�นจากสิ�งต่างๆ ดงันี�   1) เกิดจากการเรียนรู้  2) เกิดจากความสามารถในการแยกแยะความแตกต่าง 3) เกิดจาก
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล และ 4) เกิดจากการเลียนแบบ หรือรับเอาเจตคติของผูอื้�นมาเป็นของตน, กล่าวถึง
ประเภทของเจตคติไวห้ลายประเภท กล่าวคือ เจตคติทางเชิงบวก เจตคติทางลบหรือไม่ดี  และการไม่แสดงความ
คิดเห็น  สมดว้ยทศันะของอารียรั์ตน์ หมั�นหาทรัพย ์ที�ไดจ้าํแนกเจตคติออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) เจตคติทางเชิง
บวก  2) เจตคติทางลบหรือไม่ดี และ 3) การไม่แสดงความคิดเห็นในเรื�องราวหรือปัญหาใดปัญหาหนึ�ง หรือต่อ
บุคคล หน่วยงาน สถาบนั องคก์าร และอื�นๆ โดยสิ�นเชิง, กล่าวถึงกระบวนการที�ก่อใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงเจตคติ
ไวอ้ยา่งเป็นกระบวนการ กล่าวคือ การยินยอม การเลียนแบบ และความตอ้งการที�อยากจะเปลี�ยน สมดว้ยทศันะ
ของเคลแมน (kelman) ที�ไดแ้บ่งกระบวนการที�ก่อใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงเจตคติของบุคคลไว ้m ประการ ไดแ้ก่ `) 
การยนิยอม ]) การเลียนแบบ และ m) ความตอ้งการที�อยากจะเปลี�ยน  

5.3.�) บุคลิกภาพ จากผลการวิจัยพบว่า เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�
เกี�ยวกบับุคลิกภาพโดยภาพรวมนั�นมีความสอดคลอ้งกนักบัองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบับุคลิกภาพซึ�งสามารถ
ยกขึ�นแสดงไดด้งันี� :  มีเนื�อหาหมายรวมถึงผลรวมของคุณลกัษณะทั�งภายในและภายนอกของแต่ละบุคคลทั�งที�
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สงัเกตไดช้ดัเจนและที�ซ่อนเร้นอยู ่ที�ทาํใหบุ้คคลแตกต่างกนั สมดว้ยทศันะของบูร์เกอร์ (Burger) ที�ให้ความหมาย
ของบุคลิกภาพไวว้า่ หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมเฉพาะตวัของแต่ละบุคคลทั�งที�สังเกตไดช้ดัเจนและที�ซ่อนเร้น
อยู่ อนัทาํให้บุคคลแตกต่างกัน, กล่าวถึงการที�บุคลิกภาพนั� นเป็นตวัทาํนายพฤติกรรมในองค์การหรือเป็น
ส่วนประกอบหนึ� งของความสําเร็จหรือความลม้เหลว สมด้วยทศันะของประยงค์ เนาวบุตร ที�กล่าวไวว้่า 
บุคลิกภาพนั�นเป็นตวัทาํนายพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ บุคลิกภาพของบุคคลเป็นผลมาจากพนัธุกรรม 
สิ�งแวดลอ้ม และสถานการณ์ที�เกิดขึ�นกบับุคคลคนนั�น บุคลิกภาพของคนส่วนหนึ�งไดรั้บอิทธิพลมาจากสภาพทาง
ร่างกายและจิตใจที�ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ อีกส่วนหนึ�งไดรั้บอิทธิพลมาจากสภาพแวดลอ้มของบุคคล เช่น 
การเลี�ยงดู การศึกษาอบรม และประสบการณ์ เป็นตน้ และสมดว้ยทศันะของ เซอร์จิโอวานนี  (Sergiovani)  ที�ได้
สรุปลกัษณะภาวะผูน้าํที�มีประสิทธิผลดา้นการบริหารจากผลการวิจยัต่างๆ พบองคป์ระกอบสาํคญั 3 ดา้น  คือ 1) 
ดา้นคุณลกัษณะทางบุคลิกภาพ 2) ด้านความสามารถ  และ 3) ด้านทกัษะทางสังคม, กล่าวถึงปัจจัยที�เป็น
ตวักาํหนดบุคลิกภาพไวห้ลายประการ กล่าวคือ ชาติพนัธ์ุหรือพนัธุกรรม  สิ�งแวดลอ้ม และประสบการณ์ต่างๆ สม
ดว้ยทศันะของประยงค์ เนาวบุตร ที�กล่าวไวว้่า บุคลิกภาพนั�นเป็นตวัทาํนายพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ 
บุคลิกภาพของบุคคลเป็นผลมาจากพนัธุกรรม สิ�งแวดลอ้ม และสถานการณ์ที�เกิดขึ�นกบับุคคลคนนั�น บุคลิกภาพ
ของคนส่วนหนึ�งไดรั้บอิทธิพลมาจากสภาพทางร่างกายและจิตใจที�ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ อีกส่วนหนึ�งไดรั้บ
อิทธิพลมาจากสภาพแวดลอ้มของบุคคล เช่น การเลี� ยงดู การศึกษาอบรม และประสบการณ์ เป็นตน้  สมดว้ย
ทศันะของประยงค ์มีใจซื�อ ที�กล่าวไวว้า่ปัจจยัที�เป็นตวักาํหนดบุคลิกภาพนั�นพิจารณาไดจ้ากปัจจยัดงัต่อไปนี�  `) 
ชาติพนัธ์ุ ]) สภาพแวดลอ้ม และ m) สถานการณ์ และสมดว้ยทศันะของแคทเทลล ์(Cattell) ที�ไดท้าํการศึกษากบั
เด็กและผูใ้หญ่ โดยใชก้ารวิเคราะห์องคป์ระกอบเพื�อหาองคป์ระกอบของบุคลิกภาพที�เหมือนกนัในคนที�มีอายุ
ต่างกนั โดยไดส้รุปถึงสิ�งมีอิทธิพลต่อพฒันาการของบุคลิกภาพและตวักาํหนดบุคลิกภาพไวด้งันี�  1) พนัธุกรรม 
หมายถึง สิ�งที�บุคคลไดรั้บการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ ซึ�งเป็นตวัพื�นฐานของบุคลิกภาพในขั�นตน้ ซึ�งประกอบดว้ย
ลกัษณะทางกาย และ ลกัษณะความสามารถต่าง ๆ และ 2)  สิ�งแวดลอ้ม หมายถึง การเรียนรู้และประสบการณ์ที�
บุคคลไดรั้บ, กล่าวถึงการประเภทของบุคลิกภาพไวห้ลายประการกล่าวคือ บุคลิกภาพของผูมี้แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ�  
สมดว้ยทศันะของแมค็เคลลแลนด ์(McClelland) ที�กล่าวไวว้า่ บุคลิกภาพของผูมี้แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ� นั�นมีลกัษณะ
ดงันี� คือ `) มีความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน 2) มีความตอ้งการทราบขอ้มูลยอ้นกลบั และ 3) เป็นผูที้�
เปลี�ยนแปลงพฒันาอยูเ่สมอ, บุคลิกภาพของผูที้�มีแรงจูงใจใฝ่สัมพนัธ์ สมดว้ยทศันะของแม็คเคลลแลนด์ ที�กล่าว
ไวว้่า บุคลิกภาพของผูที้�มีแรงจูงใจใฝ่สัมพนัธ์สูงนั�นมีลกัษณะดงันี� คือ 1) มีการปฏิบติังานที�ดีขึ�น เมื�อไดรั้บ
สมัพนัธภาพที�ดี  2) มีการรักษาสมัพนัธภาพระหวา่งตนเองกบัองคก์ารหรือกลุ่ม ชอบทาํงานเป็นทีม เป็นคนเรียนรู้
ความสมัพนัธ์ทางสงัคมไดร้วดเร็ว จะหลีกเลี�ยงการใชเ้วลาอยูค่นเดียว ตอ้งการความอบอุ่นจากผูอื้น หาโอกาสพบ
เพื�อนใหม่ และตอ้งการให้เพื�อนใหม่เป็นเพื�อนสนิท  m) มีการร่วมมือ การกระทาํตาม และหลีกเลี�ยงความขดัแยง้ 
พยายามรักษาที�จะความสัมพนัธ์ดว้ยการยอมทาํตาม หลีกหนีปัญหาสังคม และ 4) มีความเกรงกลวัต่อการถูก
ปฏิเสธ มีความกงัวลใจต่อการตีค่าทางสงัคม คาํวจิารณ์จากผูอื้�น,  และบุคลิกภาพของผูที้�มีแรงจูงใจใฝ่อาํนาจ สม
ดว้ยทศันะของแม็คเคลลแลนด์ ที�กล่าวไวว้า่ บุคลิกภาพของผูที้�มีแรงจูงใจใฝ่อาํนาจมีลกัษณะดงันี� คือ `) ความ
กา้วร้าว ความฮึกเหิม การทาํงานเชิงรุก 2) การสร้างภาพลกัษณ์ของตนเองที�แตกต่างกบัสังคม การแสดงออกถึง
การรักษาสิทธิของตนเอง เช่น หัวรั� น ดื�อดึง ไม่พอใจ โกรธ การตดัสินใจแนวปฏิเสธ เป็นตน้  3) การเขา้
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ครอบครองอาํนาจ 4) การแสวงหาบารมี ชื�อเสียง เกียรติยศ ชอบให้บุคคลที�อยูร่อบขา้งมีความศรัทธา ซื�อสัตย ์
จงรักภกัดี ให้การสนบัสนุน 5) การแสดงออกเพื�อให้เป็นที�รู้จกัในกลุ่มเล็กๆ ชอบให้สมาชิกในกลุ่มรับใชเ้ขา 
บุคคลเหล่านี�จะชอบทาํใหต้นเองเด่นในกลุ่ม เขาจะมีความยติุธรรม ตอ้งการเป็นผูน้าํที�ดี _) การเสี�ยง บุคคลเหล่านี�
จะมีความสมคัรใจที�จะอดทนดา้นร่างกาย ชอบความเสี�ยงอนัตราย, อีกนยัหนึ�งกล่าวคือ บุคลิกภาพแบบเก็บตวั-
บุคลิกภาพแบบมั�นคงทางอารมณ์ บุคลิกภาพแบบเก็บตวั-บุคลิกภาพแบบหวั�นไหวทางอารมณ์ บุคลิกภาพแบบ
แสดงตวั-บุคลิกภาพแบบมั�นคงทางอารมณ์ และบุคลิกภาพแบบแสดงตวั-บุคลิกภาพแบบหวั�นไหวทางอารมณ์ สม
ดว้ยทศันะของอายเซงก์ (Eysenck) ที�ไดเ้สนอบุคลิกภาพพื�นฐาน ไว ้4 แบบ คือ  1) บุคลิกภาพแบบเก็บตวั-
บุคลิกภาพแบบมั�นคงทางอารมณ์ Stable introvert = แบบอดไดร้อได ้2) บุคลิกภาพแบบเก็บตวั-บุคลิกภาพแบบ
หวั�นไหวทางอารมณ์ Unstable introvert = แบบครองทุกข ์3) บุคลิกภาพแบบแสดงตวั-บุคลิกภาพแบบมั�นคงทาง
อารมณ์ Stable extravert = แบบมีชีวิตชีวา และ 4) บุคลิกภาพแบบแสดงตวั-บุคลิกภาพแบบหวั�นไหวทางอารมณ์ 
Unstable extravert =แบบเกรียวกราด, หรืออีกนยัหนึ� ง กล่าวคือ บุคลิกภาพของบุคคลรูปร่างประเภทอว้นกลม 
อว้นเตี�ย ลงพุง (Endomorphy ) บุคลิกภาพของบุคคลรูปร่างประเภทบึกบึน ลํ�าสัน มีกลา้มเนื�อ โครงกระดูกสม
ส่วน รูปร่างแบบนักกีฬา (Mesomorphy) และ บุคลิกภาพของบุคคลรูปร่างประเภทผอมบาง ไหล่ห่อ 
(Ectomorphy) สมดว้ยทศันะของเชลดอน (Sheldon) ที�กล่าวว่ารูปร่างมนุษยมี์ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
แสดงออก ดงันั�นจึงสามารถนาํมาวเิคราะห์บุคลิกภาพของบุคคลได ้เป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) รูปร่างประเภทอว้น
กลม อว้นเตี�ย ลงพงุ 2)  รูปร่างประเภทบึกบึน ลํ�าสนั มีกลา้มเนื�อ โครงกระดูกสมส่วน รูปร่างแบบนกักีฬา และ 3) 
รูปร่างประเภทผอมบาง ไหล่ห่อ, กล่าวถึงลักษณะบุคลิกภาพที�ดีไว ้สมด้วยทัศนะของ เบิร์น (Berne) ที�ได้
วเิคราะห์โครงสร้างองคป์ระกอบที�สาํคญัของบุคลิกภาพของมนุษย ์โดยเชื�อวา่พฤติกรรมของบุคคลที�แสดงออก
แตกต่างกนันั�นจาํแนกไดเ้ป็น m สภาวะ ไดแ้ก่ `) สภาวะแบบบิดามารดา (Parent State:P) ]) สภาวะแบบผูใ้หญ่ 
(Adult State:A) และ m) สภาวะแบบเด็ก (Child State:C) ซึ�งสภาวะดงักล่าวนี� มีอยูใ่นบุคคลทุกคน ซึ� งบุคลิกภาพที�
สมบูรณ์นั�นจะตอ้งมีการผสมผสานกนัอยา่งเหมาะสม ระหวา่งพฤติกรรมบิดามารดากบัสภาวะผูใ้หญ่ที�มีเหตุผล
และสภาวะเป็นเด็ก แนวทางที�ใชใ้นการพิจารณาพฤติกรรมของสภาวะต่างๆ คือ การมองดูที�บุคคลหรือตวัเราเอง  
และสมดว้ยทศันะของอาร์กีริส (Argyris) ที�เชื�อวา่ คนที�มีสุขภาพจิตดี คือคนที�พฒันามาจากการที�ไม่มีวฒิุภาวะมา
สู่การมีวุฒิภาวะ และคนมีวุฒิภาวะนั�นจะแสวงหาสถานการณ์ที�ก่อให้เกิดความอิสระ มีความสนใจที�กวา้งขวาง
ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียม และมีโอกาสที�จะแสดงความสามารถในการจดัการกบัปัญหาที�ยุง่ยากและมีความ
สลบัซบัซ้อน ทั�งนี� ยงัไดก้ล่าวไวอี้กว่า คนที�มีสุขภาพจิตที�ดี บุคลิกภาพที�ดี จะแสวงหาพฤติกรรมที�ดีมีวุฒิภาวะ 
ในขณะที�ผูที้�มีบุคลิกภาพที�ไม่ดีจะมีลกัษณะเป็นเด็ก และองคก์ารมกัจะปฏิบติัต่อบุคลากรในองคก์ารเหมือนเด็ก 
ทาํให้พวกเขาตอ้งพึ�งพาองค์การ รู้สึกตํ�าตอ้ย และขดัขวางการพฒันาวุฒิภาวะของบุคลิกภาพ  ซึ� งมีวิธีการที�จะ
พฒันาการไม่มีวฒิุภาวะไปสู่การมีวฒิุภาวะ  
 5.5) พฤติกรรมกลุ่มในองค์การ  จากผลการวิจยัพบว่า เนื�อหาของมหานิบาตชาดกใน
ประเด็นที�เกี�ยวกบัพฤติกรรมกลุ่มในองค์การโดยภาพรวมนั�นมีความสอดคลอ้งกันกับองค์ความรู้การบริหาร
เกี�ยวกบัพฤติกรรมกลุ่มในองคก์ารซึ�งสามารถยกขึ�นแสดงไดด้งันี� :  มีเนื�อหาหมายรวมถึงบุคคลตั�งแต่ ] คนขึ�นไป
มาอยู่ดว้ยกนั มีการปะทะสังสรรค์กนั มีการพึ�งพาอาศยัซึ� งกนัและกนั เพื�อที�จะบรรลุเป้าหมายร่วมกนั สมดว้ย
ทศันะของอิวานซีวชิและคณะ (Ivancevich and Others) ที�ไดใ้หค้วามหมายของกลุ่มไวว้า่ หมายถึง การรวมตวักนั
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ของบุคคล ] คน หรือมากกว่า ] คน ขึ� นไปที�มีการพึ� งพาอาศัย และมีปฏิสัมพันธ์ซึ� งกันและกันเพื�อทําให้
วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายที�มีร่วมกนับรรลุผล, กล่าวถึงประเภทของกลุ่มไว ้] ประเภทใหญ่ กล่าวคือ กลุ่มที�เป็น
ทางการ และกลุ่มที�ไม่เป็นทางการ สมดว้ยทศันะของกิบสนัและคณะ (Ginson and Others)ไดจ้าํแนกกลุ่มออกเป็น 
] ประเภท ไดแ้ก่ 1) กลุ่มทางการ เป็นกลุ่มที�เกิดขึ�นในองคก์ารเพื�อปฏิบติัให้ประสบความสาํเร็จ และ 2) กลุ่มไม่
เป็นทางการ เป็นการรวมกนัของบุคคลโดยสมคัรใจ ซึ� งไม่เกี�ยวขอ้งกบัหนา้ที�การงานที�ทาํอยู ่แต่จะช่วยส่งผลต่อ
งานประจาํทางออ้ม, กล่าวถึงปัจจัยหรือองค์ประกอบที�ทาํให้เกิดการรวมกลุ่มไวห้ลายประการ กล่าวคือ 
ความสาํเร็จของงาน การแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�น ความสนิทสนมหรือความสนใจที�มีต่อกนั และวตัถุประสงคท์าง
จิตวทิยาสงัคม สมดว้ยทศันะของอิวานเซวชิ และคณะ (Ivancevich and Others) ที�ไดอ้ธิบายถึงปัจจยัที�ทาํใหบุ้คคล
เกิดการจดัตั�งกลุ่มไวด้ว้ยเหตุผลหลายประการดงันี�  คือ `) ความสาํเร็จของงาน ]) การแกปั้ญหาอยา่งเป็นทางการ 
m) ความสัมพนัธ์ที�ใกลชิ้ดและความสนใจต่อกนั และ q) วตัถุประสงคท์างจิตวิทยาสังคม, กล่าวถึงกระบวนการ
เกิดขึ�นของกลุ่มอย่างเป็นขั�นเป็นตอน ซึ� งกล่าวโดยสรุปแลว้มี m คือ การก่อตวัเป็นกลุ่ม การดาํเนินการเพื�อให้
บรรลุวตัถุประสงคข์องกลุ่ม และการสลายตวัของกลุ่ม  สมดว้ยทศันะของจุมพล หนิมพานิช ที�ไดก้ล่าวถึงขั�นตอน
ในการพฒันากลุ่มตามทศันะของ J. Steven Heinen และ Eugene Jacobson (1976) รวมถึง Bruce W. Tuckman 
(1965) ไว ้p ขั�นตอน ไดแ้ก่ 1) การก่อรูป 2) การไม่ลงตวั 3) การเขา้รูปเขา้รอย 4) การปฏิบติั และ 5) การสลายตวั, 
กล่าวถึงการตดัสินใจโดยกระบวนการกลุ่มไว ้สมดว้ยทศันะของธีระศกัดิ�  กาํบรรณารักษ ์ที�กล่าวถึงการตดัสินใจ
ของกลุ่มไวว้่า กลุ่มมกัจะถูกใชใ้นการแกปั้ญหาและตดัสินใจร่วมกนั ซึ� งมกัจะออกมาในรูปของคณะกรรมการ 
และมกัจะเชื�อวา่ การตดัสินใจโดยกลุ่มนั�นมกัจะเป็นการตดัสินใจที�ดีที�สุดและกลุ่มมกัจะช่วยการแกปั้ญหาอยา่ง
รอบคอบและมีประสิทธิภาพ แทที้�จริงนั�นการตดัสินใจโดยกลุ่มไม่ใช่วา่จะมีผลดีในทุกกรณี ทั�งนี� เป็นเพราะว่า
กลุ่มนั�นมีจุดอ่อนและง่ายต่อการเกิดความเสียหายโดยที�ไม่รู้ตวั ทาํใหผ้ลการตดัสินใจผิดพลาดได ้ซึ�งปรากฏการณ์
ที�ถือวา่เป็นจุดอ่อนของการตดัสินใจโดยกลุ่มนั�น มี ] ประการ ไดแ้ก่ ความคิดกลุ่ม(Group think) และการแบ่งปัน
ความเสี�ยง (risky-shift phenomena), กล่าวถึงกระบวนการผกูกระชบัภายในกลุ่มไวเ้ช่นกนั สมดว้ยทศันะของธีระ
ศกัดิ�  กาํบรรณารักษ ์ที�กล่าวไวว้า่ การผูกกระชบัภายในกลุ่ม (Group cohesiveness) หรือความสามคัคีภายในกลุ่ม
ช่วยให้ประสิทธิภาพในการทาํงานขององค์การดีขึ�น ความขดัแยง้ ความแตกแยก แบ่งเป็นก๊กเป็นพวกทาํให้
องคก์ารอ่อนแอ  

5.5.2) การมีส่วนร่วม  จากผลการวิจยัพบวา่ เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�
เกี�ยวกบัการการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมนั�นมีความสอดคลอ้งกนักบัองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัการมีส่วนร่วม 
ซึ� งสามารถยกขึ�นแสดงไดด้งันี� :  มีเนื�อหาหมายรวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนนั�นไดมี้ส่วนร่วมในการคิด
ริเริ�ม ร่วมพิจารณา ร่วมตดัสินใจ ร่วมปฏิบติั และรับผิดชอบในเรื�องต่างๆ สมดว้ยทศันะของริฟกิน (Rifkin) ที�
กล่าวไวว้่า การมีส่วนร่วมหมายถึง การที�ประชาชนไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัการหรือควบคุมการดาํเนิน
กิจกรรม ตั�งแต่การวางแผน การดาํเนินการตามแผนและการประเมินผล, กล่าวถึงเงื�อนไขพื�นฐานของการมีส่วน
ร่วมทั� ง m ประการ กล่าวคือ การมีอิสรภาพในการเข้าร่วม ความเสมอภาคในการเข้าร่วม และผูเ้ข้าร่วมมี
ความสามารถพอที�จะเขา้ร่วม สมดว้ยทศันะของถวิลวดี บุรีกุล ที�ไดก้ล่าวถึงเงื�อนไขพื�นฐานของการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ไว ้3 ประการ ไดแ้ก่ 1) การมีอิสรภาพในการเขา้ร่วม หมายถึง การเขา้ร่วมตอ้งเป็นไปดว้ยความ
สมคัรใจ  2) ความเสมอภาคในการเขา้ร่วมกิจกรรม หมายถึง ทุกคนที�เขา้ร่วมตอ้งมีสิทธิเท่าเทียมกนั และ 3) 
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ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งมีความสามารถพอที�จะเขา้ร่วมกิจกรรม หมายถึง มีความเขา้ใจในเรื� องนั�น ๆ แต่หากกิจกรรมที�
กาํหนดไวมี้ความซบัซอ้นเกินความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย ก็จะตอ้งมีการพฒันาศกัยภาพให้พวกเขาสามารถ
เขา้มามีส่วนร่วมได,้ หลกัการของการมีส่วนร่วมที�สาํคญัทั�ง m ประการ คือ การเขา้ไปเกี�ยวขอ้งดว้ย  การช่วยเหลือ
และทาํประโยชน์ และการรับผิดชอบ สมดว้ยทศันะของเดวสิและนิวสตรอม (Davis and Newstrom) ที�ไดก้ล่าวถึง
หลกัการของการมีส่วนร่วมไวว้า่ เกี�ยวขอ้งกบั 1) การเขา้ไปเกี�ยวขอ้งดว้ย 2) การช่วยเหลือและทาํประโยชน์ และ 
3) การรับผิดชอบ, กล่าวถึงกระบวนการของการมีส่วนร่วมไวอ้ยา่งเป็นขั�นตอน กล่าวคือ การวางแผน  การดาํเนิน
กิจกรรม การใชป้ระโยชน์จากกิจกรรม และการไดรั้บประโยชน์จากกิจกรรม  สมดว้ยทศันะขององคก์ารอนามยั
โลก (World Health Organization) ที�ไดเ้สนอถึงรูปแบบของการมีส่วนร่วมที�ประกอบดว้ยกระบวนการ 4 ขั�นตอน 
คือ 1) การวางแผน 2) การดาํเนินกิจกรรม 3) การใชป้ระโยชน์ และ 4) การไดรั้บผลประโยชน์ และสมดว้ยทศันะ
ของบวรศกัดิ�  อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล ที�ไดแ้บ่งกระบวนการการมีส่วนร่วมไว ้4 ขั�นตอน ไดแ้ก่ ขั�นที� 1 มี
ส่วนร่วมในการวางแผน ขั�นที� 2 มีส่วนร่วมในการปฏิบติั/ดาํเนินการ ขั�นที� 3 มีส่วนร่วมในการจดัสรร
ผลประโยชน์ และขั�นที� 4 มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล, กล่าวถึงรูปแบบของการมีส่วนร่วมไวห้ลาย
ประการ กล่าวคือ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
และ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล สมดว้ยทศันะของโคเฮนและอฟัฮอฟ (Cohen and Uphoff) ที�ไดท้าํการ
จาํแนกการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติัการ 3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล, กล่าวถึงระดบัของการมี
ส่วนร่วมไวห้ลายระดับ กล่าวคือ การมีส่วนร่วมระดับล่าง การมีส่วนระดับกลาง และการมีส่วนร่วมระดับ
ห่างไกล สมดว้ยทศันะของวอลล ์และลิสเชรอน (Wall and Lischeron)  ที�ไดจ้าํแนกการมีส่วนร่วมตามระดบัของ
องค์การไว ้ m ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัแรก:การมีส่วนร่วมระดบัล่าง  ระดบัที�สอง: การมีส่วนร่วมระดบักลาง และ 
ระดบัที�สาม: การมีส่วนร่วมระดบัห่างไกล, กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในหลายๆ ลกัษณะ กล่าวคือ กุศโลบาย  การ
รักษา การบอกกล่าว การให้คาํปรึกษา การปลอบโยน การเป็นหุ้นส่วน การมอบอาํนาจ และอาํนาจและการ
ควบคุม สมดว้ยทศันะของอาร์นสไตน์ (Arnstien) ที�ไดแ้บ่งการมีส่วนร่วมในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการเขา้ไปมี
อาํนาจและการควบคุมไว ้8 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) กุศโลบาย 2) การรักษา 3) การบอกกล่าว 4) การให้คาํปรึกษา 5) การ
ปลอบโยน 6) การเป็นหุ้นส่วน 7) การมอบอาํนาจ และ 8) อาํนาจและการควบคุม, กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรค
ของการมีส่วนร่วมต่างๆ เช่น อุปสรรคดา้นองคก์าร อุปสรรคดา้นสถานการณ์ อุปสรรคดา้นตวัผูบ้ริหารเอง และ 
อุปสรรคทางดา้นผูเ้กี�ยวขอ้ง สมดว้ยทศันะของสมยศ นาวีการ ที�ไดก้ล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วน
ร่วมไว ้4 ดา้นดว้ยกนั ไดแ้ก่ `) อุปสรรคดา้นองคก์าร ไดแ้ก่ ประเพณี ปรัชญา ค่านิยมขององคก์ารคุณภาพของ
นโยบาย และระเบียบวิธีการปฏิบติังาน คุณภาพของเจา้หน้าที� โครงสร้างขององค์การและขาดบรรยากาศ
สนบัสนุน 2) อุปสรรคดา้นสถานการณ์ ไดแ้ก่ ขอ้จาํกดัดา้นเวลา ดา้นงาน และอิทธิพลของสิ�งแวดลอ้ม 3) 
อุปสรรคดา้นตวัผูบ้ริหารเอง ไดแ้ก่ นิสัยของผูบ้ริหาร ขาดความรู้ความเขา้ใจ ขาดความมั�นคง ความกลวัเสีย
อาํนาจ กลวัถูกบดบงัรัศมี ขาดระเบียบวินยั มองไม่เห็นตนเอง ความลม้เหลวในอดีต และ 4) อุปสรรคทางดา้น
ผูเ้กี�ยวขอ้ง หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ไดแ้ก่ ขาดความสามารถ ขาดความตอ้งการ ขาดความรู้ในบทบาทหนา้ที� มีความ
กลวัในใจเกี�ยวกบัความลม้เหลว กลวัถูกคว ํ�าบาตร กลวังานหนกั และกลวัถูกยกเลิกงาน 
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5.5.3) การทาํงานเป็นทมี จากผลการวจิยัพบวา่ เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็น
ที�เกี�ยวกบัการทาํงานเป็นทีมโดยภาพรวมนั�นมีความสอดคลอ้งกนักบัองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัการทาํงาน
เป็นทีม ซึ�งสามารถยกขึ�นแสดงไดด้งันี� :  มีเนื�อหาหมายรวมถึงการที�บุคคลมากกวา่หนึ�งคนร่วมกนัและส่งเสริมกนั
กระทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ� ง เพื�อให้บรรลุผลสําเร็จ โดยมีการแบ่งหน้าที�ความรับผิดชอบร่วมกัน มี
ความสัมพนัธ์กนั และมีเป้าหมายร่วมกนั สมาชิกมีความเปิดเผย จริงใจ และเผชิญหนา้เพื�อแกไ้ขปัญหา มีการ
สนบัสนุนไวว้างใจกนั ใหค้วามร่วมมือ แมจ้ะมีความคิดเห็นที�แตกต่างกนั สมดว้ยทศันะของบริลล ์(Brill) ที�ไดใ้ห้
ความหมายการทาํงานเป็นทีมไวว้า่ หมายถึง การทาํงานเป็นทีมเพื�อบรรลุวตัถุประสงคที์�ตั�งไวมี้การร่วมมือร่วมใจ
กนั ติดต่อสื�อสารและใชค้วามรู้ความสามารถที�มีอยูร่่วมกนัวางแผนทาํงานให้สาํเร็จ, กล่าวถึงประเภทของทีมไว้
ทั�ง ] ประเภทใหญ่ กล่าวคือ ทีมที�เป็นทางการและทีมที�ไม่เป็นทางการ สมดว้ยทศันะของเฮลเลอร์ (Heller) ที�ได้
จาํแนกทีมออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 1)ทีมที�เป็นทางการ และ 2) ทีมที�ไม่เป็นทางการ หรือมากกวา่ ] 
ประเภทขา้งตน้ กล่าวคือ ทีมแกไ้ขปัญหา ทีมบริหารตนเอง และ ทีมขา้มสายงานสมดว้ยทศันะของ ร็อบบินส์ 
(Robbins) ที�ไดจ้าํแนกทีมออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ `) ทีมแกไ้ขปัญหา ]) ทีมบริหารตนเอง และ m) ทีมขา้มสาย
งาน, กล่าวถึงองคป์ระกอบของการทาํงานเป็นทีมไวห้ลายประการ กล่าวคือ จาํนวนบุคคล การมีเป้าหมายร่วมกนั 
การวางแผนร่วมกนั การมีส่วนร่วม การติดต่อสื�อสาร ความผูกพนัที�แน่นแฟ้น การพึ�งพาอาศยักนั ความร่วมมือ
ประสานกัน และการมีผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ� งอาจกล่าวรวมสรุปเป็นองค์ประกอบ m ด้านด้วยกัน ได้แก่ 
องคป์ระกอบดา้นผูน้าํทีม องคป์ระกอบดา้นสมาชิกทีม และองคป์ระกอบดา้นการจดัทีม สมดว้ยทศันะของเนลสนั
และคลิก (Nelson and Quick) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของการทาํงานเป็นทีมวา่ประกอบดว้ยจาํนวนบุคคล การมี
เป้าหมายร่วมกนั การวางแผนร่วมกนั การมีส่วนร่วม การติดต่อสื�อสาร ความผูกพนัที�แน่นแฟ้น การพึ�งพาอาศยั
กัน ความร่วมมือประสานกัน และการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และสมด้วยทัศนะของสุมิตตา ทับทิม ที�ได้
ทาํการศึกษาเกี�ยวกับการทาํงานเป็นทีมที�มีประสิทธิภาพแลว้สรุปองค์ประกอบของการทาํงานเป็นทีมไว ้ 3 
องคป์ระกอบไดแ้ก่ 1) องคป์ระกอบดา้นผูน้าํทีม 2) องคป์ระกอบดา้นสมาชิกทีม และ 3) องคป์ระกอบดา้นการจดั
ทีม, กล่าวถึงกระบวนการสร้างทีมงานไวอ้ยา่งเป็นขั�นตอน กล่าวคือ ขั�นการเตรียมการ ขั�นการสร้างทีมงาน และ
ขั�นการติดตามช่วยเหลือสนับสนุน สมดว้ยทศันะกรีนเบิร์กและบารอน (Greenberg and Baron) ที�ไดก้ล่าวถึง
กระบวนการในการสร้างทีมงานไว ้  4 ขั�นตอน ไดแ้ก่ ขั�นที� 1 การเตรียมการ  ขั�นที� 2 การสร้างเงื�อนไขการ
ปฏิบติังาน ขั�นที� 3 การจดัตั�งและสร้างทีมงานขึ�นมา และขั�นที� 4 จดัหาความช่วยเหลือ การสนบัสนุนในชิ�นงาน, 
กล่าวถึงลกัษณะของทีมงานที�มีประสิทธิภาพไวห้ลายประการ อาทิเช่น มีผูน้าํที�ดีเหมาะสมกบัสภาพงาน มีทกัษะ
ความรู้ความสามารถในการทาํงาน  มีความสมดุลและชดัเจนในบทบาทของแต่ละบุคคล มีเป้าหมายที�ชดัเจน  มี
การวางแผนและตดัสินใจร่วมกนัที�ดี มีบรรยากาศการทาํงานที�ดี มีอิสรภาพในการทาํงาน มีความสัมพนัธ์ระหวา่ง
กนัที�ดี มีการวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นอยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมา มีความเคารพรับฟังความคิดเห็นของกนั
และกนั มีการใชค้วามขดัแยง้เชิงสร้างสรรค ์มีการร่วมมือสนบัสนุนและไวว้างใจกนั มีการติดต่อสื�อสารที�ดี มีการ
ทบทวนผลงานอยู่เสมอ และมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ เป็นตน้ สมดว้ยทศันะของจอห์นสันและจอห์นสัน 
(Johnson and Johnson) ที�ไดก้ล่าวไวว้า่ ทีมที�ดีนั�นสมาชิกจะตอ้งมีการพบปะกนั พูดคุยและแลกเปลี�ยนทศันคติ 
ซึ� งกนัและกนั มีการร่วมมือกนัทาํงานที�ส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพ มีการทาํงานเป็นหมู่คณะ มีกระบวนการ
ทาํงานเป็นกลุ่มเพื�อให้ไดง้านตามเป้าหมายเพื�อรักษาประสิทธิภาพในการทาํงาน สมาชิกตอ้งมีความรู้สึกผูกพนั
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กนัภายในทีมจะตอ้งร่วมมือประสานงานดว้ยความตั�งใจและปฏิบติัตามกฎระเบียบของกลุ่มดว้ยความเต็มใจและ
ยินดีปฏิบติังานตามทิศทางของกลุ่ม และสมดว้ยทศันะนภาพร ขนัธนภา ที�ไดก้ล่าวถึงคุณสมบติัของทีมงานที�มี
ประสิทธิภาพวา่ ประกอบดว้ย `) มีเป้าหมายที�ชดัเจน ]) มีทกัษะและศกัยภาพในการทาํงาน m) มีความไวว้างใจซึ�ง
กนัและกนั q) มีขอ้ผูกพนัเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนั p) มีการติดต่อสื�อสารที�ดี _) มีทกัษะในการเจรจาต่อรอง C) มี
ผูน้าํที�มีความเหมาะสม และ n) มีการสนบัสนุนทั�งภายในและภายนอก 

5.>)  ความเครียดและความท้อแท้ในการทํางาน จากผลการวิจยัพบว่า เนื�อหาของมหา
นิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัความเครียดและความทอ้แทใ้นการทาํงานโดยภาพรวมนั�นมีความสอดคลอ้งกนั
กบัองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัความเครียดและความท้อแทใ้นการทาํงาน ซึ� งสามารถยกขึ�นแสดงไดด้ังนี� :  
ความเครียด: มีเนื�อหาหมายรวมถึงผลของปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งร่างกายและจิตใจของบุคคลกบัสิ�งแวดลอ้มที�ทาํให้
บุคคลตอ้งเปลี�ยนแปลงอยา่งกระทนัหนัทนัทีทนัใดหรือเกิดการเปลี�ยนแปลงอยา่งไม่เหมาะสมจนทาํให้ขาดความ
สมดุล ซึ� งจะกระทบกระเทือนต่อความเป็นอยูที่�เหมาะสม สมดว้ยทศันะของเคลนมนัท์ (Kleinmuntz) ที�ไดใ้ห้
ความหมายของความเครียด ไวว้า่ ความเครียด คือความกลวั หรือความเจ็บปวดต่าง ๆ ที�เขา้มาแทรกซอ้นในวงจร 
การทาํงานปกติของร่างกายและจิตใจ ทาํให้ร่างกายและ จิตใจเสียดุลยภาพที�คนปกติพึงมี ทาํให้เกิดความเครียด
ขึ�นมา ความเครียดนี� ยงัรวมถึงความบีบคั�นต่าง ๆ ทั�งทางร่างกาย ทางใจ และอารมณ์ที�เกิดขึ�น และสมดว้ยทศันะ
ของซิมริ�ง (Zimring) ที�ไดใ้หค้วามหมายของความเครียดไวว้า่ ความเครียดเป็นผลของปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบั
สิ�งแวดลอ้ม โดยความเครียดเกิดจากการเขา้กันไม่ได้ระหว่างความตอ้งการของบุคคลกับความตอ้งการของ
สภาพแวดลอ้ม, กล่าวถึงลกัษณะอาการของความเครียดไวห้ลายประการ กล่าวคือ อาการดา้นอารมณ์ อาการดา้น
อวยัวะ ดา้นกลา้มเนื�อ และดา้นพฤติกรรมที�แสดงออก สมดว้ยทศันะของดูแกน (Dougan) ที�ไดแ้บ่งอาการของ
ความเครียดออกเป็น q ดา้น ไดแ้ก่ `) ดา้นอารมณ์ ]) ดา้นอวยัวะ m) ดา้นกลา้มเนื�อ และ q) ดา้นพฤติกรรมที�
แสดงออก, กล่าวถึงประเภทของความเครียดต่างๆ ไวห้ลายประเภท กล่าวถคือ ความเครียดทางบวกและ
ความเครียดทางลบ สมดว้ยทศันะของดูบิน (DuBrin) ที�ไดแ้บ่งความเครียดตามผลที�เกิดขึ�นออกเป็น ] ประเภท 
ได้แก่ ความเครียดทางบวก และความเครียดทางลบ หรืออีกนัยหนึ� งกล่าวคือ ความเครียดทางร่างกายและ
ความเครียดดา้นจิตใจ สมด้วยทศันะของมิลเลอร์และคีน (Miller and Keane) ที�ไดเ้สนอแนวคิดในการแบ่ง
ความเครียดตามที�เกิดออกเป็น ] ประเภท ไดแ้ก่ความเครียดทางร่างกาย และ ความเครียดดา้นจิตใจ, กล่าวถึงปัจจยั
ที�ทาํใหเ้กิดความเครียดไวห้ลายประการ กล่าวคือ ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นงาน และปัจจยัภายนอกงาน สมดว้ย
ทศันะของเชอร์เมอร์ฮอน,  ฮนัท์   และออสบอร์น (Shermerhorn, Hunt and Osborn) ที�ไดแ้บ่งปัจจยัที�ทาํให้เกิด
ความเครียดในการทาํงานออกเป็น 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นบุคคล  2) ปัจจยัดา้นงาน และ 3) ปัจจยัภายนอก
งาน หรืออีกนยัหนึ�งกล่าวคือ เวลา สถานการณ์ การคาดการณ์ล่วงหนา้ และ การเผชิญหนา้ สมดว้ยทศันะของ เซย์
ฟาร์ธ (Seyfarth) ที�ได้แบ่งความเครียดตามสาเหตุที� เกิดเป็น q ประเภท ได้แก่ `)ความเครียดจากเวลา  ]) 
ความเครียดจากสถานการณ์ m) ความเครียดจาการคาดการณ์ล่วงหน้า และ q) ความเครียดจากการเผชิญหน้า, 
กล่าวถึงการบริหารความเครียดไวห้ลายรูปแบบ กล่าวคือ การเผชิญกบัปัญหา การถอยห่าง การควบคุมตนเอง การ
แสวงหาการสนบัสนุนทางสังคม การรับผิดชอบต่อปัญหา การหลีกหนี-หลีกเลี�ยง การวางแผนแกไ้ขปัญหา การ
ประเมินใหม่ทางบวก สมดว้ยทศันะของลาซารัสและโฟลค์แมน (Lazarus and Folkman) ที�ไดเ้สนอวิธีการบริหาร
ความเครียดไว ้n รูปแบบ ไดแ้ก่ `) การเผชิญกบัปัญหา ]) การถอยห่าง m)การควบคุมตนเอง q)การแสวงหาการ
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สนบัสนุนทางสงัคม p) การรับผิดชอบต่อปัญหา _) การหลีกหนี-หลีเลี�ยง C) การวางแผนแกไ้ขปัญหา และ n) การ
ประเมินใหม่ทางบวก,  ความทอ้แท:้  มีเนื�อหาหมายรวมถึงอาการที�แสดงออกมาในลกัษณะอ่อนลา้ สิ�นเรี�ยวแรง
ทั�งทางดา้นร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ที�เป็นผลอนัเนื�องมาจากความเครียดในการปฏิบติังานโดยไม่ไดรั้บการ
แกไ้ขเป็นระยะเวลานาน จึงทาํให้ความสามารถของบุคคลลดลงและบุคคลเหล่านี�ตอ้งการความสนใจเป็นพิเศษ
หรือตอ้งการผูอื้�นช่วยแกปั้ญหา สมดว้ยทศันะของไพนส์และอารอนสัน (Pines and Aronson) ที�ไดใ้ห้ความหมาย
ของความทอ้แทไ้วว้า่ ความทอ้แทเ้ป็นผลจากความกดดนัทางอารมณ์ อนัเนื�องมาจากการเกี�ยวขอ้งกบัผูค้นอยา่ง
เคร่งเครียดมาเป็นระยะเวลาอนัยาวนาน ซึ� งปรากฎให้เห็นไดจ้ากกลุ่มอาการที�แสดงถึงความอ่อนเปลี�ยทั�งร่างกาย 
จิตใจและอารมณ์ความรู้สึกหมดหวงั ไร้อาํนาจช่วยเหลือผูอื้�น หมดความสนใจและขาดความกระตือรือร้นในการ
ทาํงาน, กล่าวถึงลกัษณะอาการของความท้อแทไ้วห้ลายประการ กล่าวคือลกัษณะทางพฤติกรรมที�แสดงออก 
ลกัษณะทางดา้นร่างกาย และลกัษณะที�แสดงออกทางเจตคติ  สมดว้ยทศันะของมลัดาลี (Muldary) ที�ไดแ้สดง
ทศันะเกี�ยวกบัลกัษณะของความทอ้แทไ้วด้งันี�  `) ลกัษณะทางพฤติกรรมที�แสดงออก  ]) ลกัษณะทางดา้นร่างกาย 
และ m) ลกัษณะที�แสดงออกทางเจตคติ, กล่าวถึงสาเหตุที�ทําให้เกิดความท้อแท้มาจากองค์ประกอบหลัก ] 
ประการ กล่าวคือ องคป์ระกอบทางดา้นส่วนบุคคล  และองคป์ระกอบทางดา้นองคก์าร สมดว้ยทศันะของชวาบ
และคณะ (Schwab and Others) ที�ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัสาเหตุของความทอ้แทไ้ว ้] องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ 
องคป์ระกอบทางดา้นองคก์าร และ องคป์ระกอบทางดา้นส่วนบุคคล, กล่าวถึงระดบัความรุนแรงของความทอ้แท้
ไวห้ลายระดบักล่าวคือ ความทอ้แทใ้นระดบัที� ` เกิดขึ�นในช่วงเวลาสั�น ๆ ความทอ้แทใ้นระดบัที� ]  มีระยะเวลา
นานขึ�น และความทอ้แทใ้นระดบัที� m มีปัญหาทางดา้นร่างกายและจิตใจ สมดว้ยทศันะของสปานอล และคาพดุโต 
(Spanal and Caputto) ที�ไดจ้าํแนกระดบัความทอ้แทอ้อกเป็น m ระดบั ตามระยะเวลาในการเกิด ไดแ้ก่ ระดบัที� `  
ระดบันี� เป็นเพียงความเหนื�อยที�เกิดขึ�นในช่วงเวลาสั�น ๆ มีอาการเพียงเล็กนอ้ย สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการพกัผ่อน
หรือหยดุงานชั�วขณะ ระดบัที� ]  ระดบันี� แสดงอาการเป็นระยะเวลานานขึ�น แมจ้ะพกัผ่อนอยา่งเต็มที�ในวนัหยุด
แลว้ก็ยงัมีความรู้สึกเมื�อยลา้ การแกปั้ญหาจะยุง่ยากมากกวา่ระดบัแรก ตอ้งการการดูแลหรือช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
และระดบัที� m ระดบันี� เป็นอาการและอาการแสดงต่อเนื�องจากระดบัที�สองและมีปัญหาทางดา้นร่างกายและจิตใจ 
เช่น เกิดแผลในกระเพาะอาหาร, กล่าวถึงการบริหารความทอ้แทแ้กไ้ขให้เกิดประโยชน์ไวห้ลายประการ สมดว้ย
ทศันะของนกัวชิาการทั�งหลาย อาทิเช่น ธร สุนทรายทุธ ที�ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัแนวทางการป้องกนัและแกไ้ข
ความทอ้แทใ้นการทาํงานของครูไวห้ลายประการดงันี� คือ `) ผูบ้ริหารตอ้งให้การสนบัสนุน และช่วยเหลือในการ
ทาํงาน  ]) เพื�อนร่วมงานตอ้งสร้างบรรยากาศของความกระตือรือร้นในการทาํงาน m) การให้ความเป็นอิสระและ
ร่วมรับผิดชอบต่อการวางแผน และการสร้างแนวปฏิบติัในหน่วยงาน q) มีการติดต่อสื�อสารภายในองคก์ารที�ดี  p) 
สนบัสนุนส่งเสริมการพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากร _) สร้างแรงจูงใจจากนกัเรียนใหรู้้สึกมีความสุขใน
การเรียน  C) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและของบุคลากรในหน่วยงาน n) มีการเสริมแรงในการทาํงานเพื�อ
เพิ�มความรู้สึกที�ดี และ a) การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และแก้ปัญหาขอ้ขดัแยง้ต่างๆ ของ
หน่วยงาน  

5.�) ความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง จากผลการวิจยัพบวา่ เนื�อหาของมหานิบาตชาดก
ในประเด็นที�เกี�ยวกบัความขดัแยง้และการเจรจาต่อรองโดยภาพรวมนั�นมีความสอดคลอ้งกนักบัองคค์วามรู้การ
บริหารเกี�ยวกบัความขดัแยง้และการเจรจาต่อรอง ซึ� งสามารถยกขึ�นแสดงไดด้งันี� :  ความขดัแยง้: มีเนื�อหาหมาย
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รวมถึงพฤติกรรมที�ไม่ลงรอยกนัระหวา่งบุคคล กลุ่มบุคคล องคก์ารหรือประเทศตั�งแต่ ] ฝ่ายหรือมากกวา่ ] ฝ่าย
ขึ�นไปที�มีความสนใจแตกต่างกนั เกิดขึ�นเมื�อฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งประสบเป้าหมายที�ไม่ไดรั้บความพอใจ ซึ� งสามารถ
สงัเกตเห็นไดอ้าจเป็นคาํพูดหรือไม่ใช่คาํพูด แสดงออกโดยพยายามขดัขวาง บีบบงัคบั ทาํอนัตราย ต่อตา้น หรือ
โดยการแกเ้ผด็ฝ่ายตรงขา้ม สมดว้ยทศันะของชมิดท ์(Schmidt) ที�ไดใ้หค้วามหมายของความขดัแยง้ไวว้า่ หมายถึง 
การที�บุคคลสองฝ่าย มีขอ้มูลค่านิยม ความเชื�อ ความคิดเห็น และความรู้สึกที�แตกต่างกนั  และสมดว้ยทศันะของ
แคทซ์และคาห์น (Katz and Kahn) ที�ไดก้ล่าวไวว้า่ ความขดัแยง้เป็นปฏิสมัพนัธ์โดยตรงระหวา่งบุคคล กลุ่มบุคคล 
องคก์ารหรือระหวา่งประเทศตั�งแต่ 2 ฝ่ายหรือมากกวา่ 2 ฝ่ายขึ�นไปโดยที�ฝ่ายหนึ�งพยายามที�จะป้องกนัหรือบีบ
บงัคบัเพื�อผลบางอยา่งในขณะที�อีกฝ่ายพยายามต่อตา้นความขดัแยง้ เป็นพฤติกรรมที�สังเกตเห็นไดอ้าจเป็นคาํพูด
หรือไม่ใช่คาํพูด แสดงออกโดยพยายามขดัขวาง บีบบงัคบั ทาํอนัตราย ต่อตา้น หรือโดยการแกเ้ผด็ฝ่ายตรงขา้ม, 
กล่าวถึงกระบวนการเกิดขึ�นของความขดัแยง้ไวอ้ยา่งเป็นขั�นตอน กล่าวคือ ศกัยภาพที�ตรงกนัขา้ม  การรับรู้และ
การเปลี�ยนแปลงภายในตวับุคคล พฤติกรรมที�แสดงออกมา และผลของพฤติกรรมนั�นๆ สมดว้ยทศันะของรอบ
บินส์ (Robbins) ที�ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบักระบวนการของความขดัแยง้ไว ้4 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะที� 1 ศกัยภาพที�
ตรงกนัขา้มหรือขดัแยง้กนั ระยะที� 2 การรับรู้และการเปลี�ยนแปลงภายในตวับุคคล ระยะที� 3 พฤติกรรมที�
แสดงออก  และระยะที� 4 ผลของความขดัแยง้, กล่าวถึงประเภทของความขดัแยง้ไวห้ลายประการ กล่าวคือ ความ
ขดัแยง้ในเป้าหมายสุดทา้ย และความขดัแยง้ในดา้นวธีิการ สมดว้ยทศันะของสวงิเกิล (Swingle) ที�ไดจ้าํแนกความ
ขดัแยง้ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ความขดัแยง้ในเป้าหมายสุดทา้ยและ ความขดัแยง้ในดา้นวิธีการ  หรืออีกนยั
หนึ�ง กล่าวคือ ความขดัแยง้ในเชิงสร้างสรรค์และความขดัแยง้ในดา้นทาํลาย สมดว้ยทศันะของสมิธ และคณะ 
(Smith and Others) ที�ไดจ้าํแนกความขดัแยง้ออกเป็น 2 ประเภท โดยมองที�ผลของความขดัแยง้ในองคก์าร ไดแ้ก่ 
1) ความขดัแยง้ในเชิงสร้างสรรคห์รือความขดัแยง้ที�ทาํหนา้ที�ตามปกติ และ 2) ความขดัแยง้ในดา้นทาํลายหรือไม่
ทาํหนา้ที�ตามปกติ, กล่าวถึงระดบัของความขดัแยง้ไวห้ลายระดบั กล่าวคือ ความขดัแยง้ภายในบุคคล ความขดัแยง้
ระหวา่งบุคคล  ความขดัแยง้ภายในกลุ่ม ความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่ม และความขดัแยง้ภายในองคก์าร สมดว้ยทศันะ
ของ เฮลลริ์เกลและสโลคมั (Hellriegel and Slocum) ที�ไดแ้บ่งระดบัของความขดัแยง้ในองคก์ารไว ้5 ระดบั ไดแ้ก่ 
1) ความขดัแยง้ภายในบุคคล 2) ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคล 3) ความขดัแยง้ภายในกลุ่ม 4) ความขดัแยง้ระหวา่ง
กลุ่ม และ 5) ความขดัแยง้ภายในองคก์าร, กล่าวถึงวิธีการจดัการบริหารความขดัแยง้ไวห้ลายประการ กล่าวคือ 
การเอาชนะ การร่วมมือ การประนีประนอม การหลีกเลี�ยง และ การยอมให ้สมดว้ยทศันะของโธมสัและคิลแมนน์ 
(Thomas and Kilmann) ที�ไดจ้าํแนกพฤติกรรมของบุคคลเมื�อเผชิญกบัความขดัแยง้ออกเป็น 5 แบบ ไดแ้ก่ 1) การ
เอาชนะ 2) การร่วมมือ 3) การประนีประนอม 4) การหลีกเลี�ยง และ 5) การยอมให้, การเจรจาต่อรอง:  มีเนื�อหา
หมายรวมถึงกระบวนการให้ไดม้าซึ� งสิ�งที�ตอ้งการ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อขจดัขอ้ขดัแยง้และผลประโยชน์ของ
ตนเอง ในกรณีที�อีกฝ่ายเป็นผูค้วบคุมสิ�งที�เราตอ้งการอยู ่สมดว้ยทศันะของมิลส์ (Mills) ที�ไดใ้ห้ความหมายของ
การเจรจาต่อรอง คือ หนทางที�มีประสิทธิภาพเพื�อให้ไดสิ้�งที�เราตอ้งการ เราเจรจาต่อรองเพื�อขจดัขอ้ขดัแยง้และ
ผลประโยชน์ของตนเอง, กล่าวถึงองค์ประกอบของการเจรจาต่อรองไวห้ลายประการ กล่าวคือ การเกิดความ
ขดัแยง้หรือความคิดเห็นที�ไม่ตรงกนัขึ�น  บุคคลมีเจตจาํนงที�จะเจรจาต่อรองและหาขอ้สรุปร่วมกนั และผลที�เกิด
จากการเจรจาต่อรองโดยเป็นที�พอใจของทุกฝ่าย สมดว้ยทศันะของสมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ ที�ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ 
การเจรจาต่อรองนั�นจะเกี�ยวขอ้งกนักบัองคป์ระกอบ 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) มีความขดัแยง้หรือความคิดเห็นที�ไม่
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ตรงกนัหรือมีช่องวา่งในการสื�อสารระหวา่งผูที้�เขา้ร่วมการเจรจาต่อรอง  2) มีเจตจาํนงของผูที้�เขา้ร่วมเจรจาและ
หาขอ้สรุปร่วมกนั และ 3) ผลจากการเจรจา คู่เจรจาทุกฝ่ายที�เขา้รวมการเจรจาตอ้งเป็นผูไ้ดผ้ลประโยชน์หรือเป็นผู ้
ชนะทั� งคู่ และสมด้วยทศันะของวตักินส์ (Watkins) ที�ได้สรุปองค์ประกอบไว ้_ ประการ ได้แก่ `) บุคคลที�
เกี�ยวขอ้งและประเด็นในการเจรจาต่อรอง ]) ทางเลือกและเหตุการณ์ที�ผลกัดนัให้เกิดการกระทาํ m) ผลประโยชน์
ที�จะไดแ้ละการแลกเปลี�ยนระหวา่งกนั  q) ขอ้มูลและความไม่แน่นอน p) สิ�งที�ตอ้งการจากการเจรจาต่อรอง และ 
_) การสร้างและทาํใหไ้ดม้าซึ�งคุณค่าจากการเจรจาต่อรอง, กล่าวถึงประเภทของการเจรจาต่อรองไวท้ั�ง ] ประเภท
ใหญ่ๆ คือ การเจรจาต่อรองแบบแบ่งสันปันส่วน และ การเจรจาแบบบูรณาการ สมดว้ยทศันะของวตักินส์ 
(Watkins) ที�ไดจ้าํแนกการเจรจาต่อรองออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 1) การเจรจาต่อรองแบบแบ่งสันปันส่วน 
และ 2) การเจรจาแบบบูรณาการ, กล่าวถึงระดบัของการเจรจาต่อรองไวห้ลายระดบั กล่าวคือ การเจรจาต่อรอง
ระดบับุคคล การเจรจาต่อรองระดบัองคก์ร การเจรจาต่อรองระดบัชาติ และระดบันานาชาติ สมดว้ยทศันะของวิ
กรณ์  รักษป์วงชน ที�ไดจ้าํแนกระดบัของการเจรจาต่อรองออกเป็น q ระดบั ไดแ้ก่ `) ระดบับุคคล ]) ระดบัองคก์ร 
m)ระดบัชาติ และ q)ระดบันานาชาติ, กล่าวถึงกระบวนการเจรจาต่อรองไวอ้ยา่งเป็นขั�นตอน กล่าวคือ ก่อนการ
เจรจาต่อรอง ระหวา่งการเจรจาต่อรอง และหลงัการเจรจาต่อรอง สมดว้ยทศันะของมาร์ควิสและฮูสตนั (Marguis 
and Huston) ที�ไดแ้สดงกระบวนการเจรจาต่อรองไว ้3 ขั�นตอน ไดแ้ก่ 1) ก่อนการเจรจาต่อรอง ]) ระหวา่งการ
เจรจาต่อรอง  และ m) หลงัการเจรจาต่อรอง และสมดว้ยทศันะของมิลส์ (Mills) ที�ไดน้าํเสนอกระบวนการเจรจา
ต่อรองไว ้7 ขั�นตอน รวมเรียกวา่ “RESPECT” ไดแ้ก่ 1) การเตรียมตวัให้พร้อม2) สาํรวจหาความตอ้งการของทั�ง
สองฝ่าย 3) ส่งสญัญาณแสดงความคืบหนา้ของการเจรจาต่อรอง 4) พิจารณาขอ้เสนอ 5) แลกเปลี�ยนขอ้ลดหยอ่น 
6) การปิดการเจรจาต่อรอง และ 7) การสรุปเพื�อกระชบัประเด็นที�ไดต้กลงกนัไว,้ และกล่าวถึงกลยทุธ์ต่างๆ ใน
การเจรจาต่อรองไวห้ลายประการ อาทิเช่น กลยทุธ์การเนน้ขอ้ยติุแบบชนะ-ชนะแทนแบบชนะ-แพห้รือกลยทุธ์ใช้
บุคคลที�สามเขา้แทรกแซงสมดว้ยทศันะของอภิรดี เจียรศิริสมบูรณ์ ที�ไดท้าํการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการ
จาํนวนหลายท่านดว้ยกนัแลว้ยกขึ�นแสดงเป็นตวัอยา่ง ไวด้งันี�  1) กลยทุธ์กรอบความคิดในการต่อรอง 2) กลยทุธ์
เฉพาะ 3) กลยุทธ์การเน้นขอ้ยติุแบบชนะ-ชนะแทนแบบชนะ-แพ ้ 4)กลยทุธ์ใชบุ้คคลที�สามเขา้แทรกแซง ซึ� ง
โดยทั�วไปแลว้บุคคลที�สามดงักล่าวจะมีบทบาทใน 4  แบบ ไดแ้ก่  ผูไ้กล่เกลี�ย อนุญาโตตุลาการ ผูป้รองดอง และ 
ที�ปรึกษา 

>) ขอบเขตด้านการอาํนวยการ (Directing) 

>.2) การตัดสินใจ จากผลการวิจยัพบวา่ เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบั
การตดัสินใจโดยภาพรวมนั�นมีความสอดคลอ้งกนักบัองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัการตดัสินใจ ซึ� งสามารถ
ยกขึ�นแสดงไดด้งันี� :  มีเนื�อหาหมายรวมถึงกระบวนการเลือกทางเลือกที�ดีที�สุดหนึ�งทางเลือกจากทางเลือกหลายๆ 
ทางที�มีอยู ่สมดว้ยทศันะของดรัคเกอร์ (Drucker) ที�ไดใ้หค้วามหมายของการตดัสินใจไวว้า่ หมายถึง การพิจารณา
และคดัทางเลือกใดทางเลือกหนึ�งจากบรรดาทางเลือกหลายทางเพื�อเลือกทางเลือกที�ดีที�สุด, กล่าวถึงประเภทของ
การตดัสินใจไวห้ลายประเภท อาทิเช่น การตดัสินใจโดยปัจเจกชนและการตดัสินใจโดยพหุชน สมดว้ยทศันะของ
ลิเคิร์ท (Likert) ที�ไดจ้าํแนกการตดัสินใจไว ้2 ประเภท กล่าวคือ การตดัสินใจโดยบุคคลเดียวกนัและการตดัสินใจ
แบบกลุ่มหรือการมีส่วนร่วม, กล่าวถึงรูปแบบการตดัสินใจไวห้ลายประการ กล่าวคือ แบบการตดัสินใจโดย
อตัตาธิปไตย แบบการตดัสินใจโดยการเกลี� ยกล่อม แบบการตดัสินใจโดยการปรึกษาหารือ และ แบบการ
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ตดัสินใจโดยการพิจารณาร่วมกนั สมดว้ยทศันะของอีเวอราร์ดและมอร์ริส (Everard and Morris) ที�ไดน้าํเสนอ
แบบของการตดัสินใจไว ้q แบบ ไดแ้ก่ `) แบบการตดัสินใจโดยอตัตาธิปไตย ]) แบบการตดัสินใจโดยการเกลี�ย
กล่อม m) แบบการตดัสินใจโดยการปรึกษาหารือ และ q) แบบการตดัสินใจโดยการพิจารณาร่วมกนั, กล่าวถึง
องคป์ระกอบหรือปัจจยัที�ทาํใหเ้กิดการตดัสินใจไวห้ลายประการ กล่าวคือ องคป์ระกอบที�เกิดจากตวัผูบ้ริหารเอง 
องคป์ระกอบที�เกิดจากผูต้ามหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และองคป์ระกอบที�เกิดจากสถานการณ์ต่างๆ สมดว้ยทศันะ
ของทนัเนนบาวม์และแมสเซอริค (Tannenbaum and Masserik) ที�กล่าวถึงปัจจยัที�เป็นแรงส่งต่อการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหารหรือผูน้าํวา่ประกอบดว้ย 1) ปัจจยัที�เกิดจากตวัผูบ้ริหารเอง 2) ปัจจยัที�เกิดจากผูต้ามหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
และ 3) ปัจจยัที�เกิดจากสถานการณ์ต่างๆ, กล่าวถึงกระบวนการการตดัสินใจไวอ้ย่างเป็นขั�นตอน กล่าวคือ 
การศึกษาสภาพแวดลอ้ม การวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้ม การตดัสินใจเลือกทางเลือก สมดว้ยทศันะของไซม่อน 
(Simon) ที�กล่าวไวว้า่ กระบวนการตดัสินใจนั�นประกอบดว้ย 3 ขั�นตอนที�สาํคญัไดแ้ก่ 1) การศึกษาสภาพแวดลอ้ม
ต่างๆ เพื�อนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจ  2) การวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้มอนัเป็นขอ้มูลนั�น เพื�อกาํหนด
ทางเลือกในการตดัสินใจ  3) การตดัสินใจเลือกทางเลือกที�เห็นวา่ดีที�สุด, กล่าวถึงปัญหาที�เกี�ยวกบัการตดัสินใจ 
กล่าวคือ ปัญหาขอ้ขดัขอ้งในการตดัสินใจ ซึ� งเกิดจากสาเหตุหลายประการ และปัญหาการตดัสินใจผิดพลาด ซึ�ง
เกิดจากสาเหตุหลายประการ สมดว้ยทศันะของสมคิด บางโม ที�ไดจ้าํแนกปัญหาที�เกี�ยวกบัการตดัสินใจที�สาํคญั 
ไว ้] ประการ ไดแ้ก่ ปัญหาขอ้ขดัขอ้งในการตดัสินใจ และ ปัญหาการตดัสินใจผิดพลาด  

>.3) การสั�งงาน จากผลการวจิยัพบวา่ เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการ
สั�งงานโดยภาพรวมนั�นมีความสอดคลอ้งกนักบัองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัการสั�งงานซึ�งสามารถยกขึ�นแสดง
ได้ดังนี� :  มีเนื�อหาหมายรวมถึงการที�ผูบ้ ังคบับัญชาหรือหัวหน้างานมอบหมายงานและแนวทางปฏิบัติ ให้
ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูร่้วมงานปฏิบติั เพื�อทาํให้สาํเร็จซึ� งวตัถุประสงคข์ององคก์าร โดยแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือ
ผูร่้วมงานปฏิบติัทราบวา่เขาจะตอ้งทาํอะไร จะตอ้งทาํอยา่งไร ทาํที�ไหน  จะใหเ้ริ�มลงมือทาํเมื�อใด และใหเ้สร็จสิ�น
ภายในกาํหนดเวลาเท่าไร สมดว้ยทศันะของศิริชยั ชินะตงักูร ที�ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ การที�ผูบ้งัคบับญัชาหรือ
หวัหนา้งานมอบหมายงานอยา่งใดอยา่งหนึ�งใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือผูร่้วมงานปฏิบติัจดัทาํ ซึ�งอาจมอบหมายหรือ
สั�งดว้ยวาจาหรือเป็นลายลกัษณ์อกัษรก็ได ้และสมดว้ยทศันะของ U.S. Department of the Air Force ที�ไดก้ล่าวถึง
การสั�งงานโดยสรุปไวว้า่ เป็นการแจง้ใหผู้ป้ฏิบติังานทราบวา่เขาจะตอ้งทาํอะไร จะตอ้งทาํอยา่งไร ทาํที�ไหน  จะ
ใหเ้ริ�มลงมือทาํเมื�อใด และใหเ้สร็จสิ�นภายในกาํหนดเวลาเท่าไร, กล่าวถึงประเภทของการสั�งงานไวห้ลายประการ 
กล่าวคือ การสั�งงานแบบบงัคบั การสั�งงานแบบขอร้อง การให้คาํแนะนาํ การสั�งงานแบบอาสาสมคัร สมดว้ย
ทศันะของ The International City Manager’s Association ที�ไดจ้าํแนกการสั�งงานออกเป็น q ประเภท ไดแ้ก่ `) 
การสั�งงานแบบบงัคบั ]) การสั�งงานแบบขอร้อง m) การให้คาํแนะนาํหรือโดยบอกเป็นนยั  และ q) การสั�งงาน
แบบอาสาสมคัร หรืออีกนยัหนึ�ง กล่าวคือ การสั�งงานดว้ยวาจา การสั�งงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร อาทิเช่น และการ
สั�งงานแบบผสม สมดว้ยทศันะของประยรู ศรีประสาธน์ ที�ไดจ้าํแนกการสั�งงานออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได ้ 3  
ประเภท ไดแ้ก่ `) การสั�งงานดว้ยวาจา  ]) การสั�งงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ m) การสั�งงานแบบผสม, กล่าวถึง
องคป์ระกอบของการสั�งงานไวห้ลายประการ กล่าวคือ `) ผูอ้อกคาํสั�ง ]) ผูรั้บคาํสั�ง และ m)การติดต่อสื�อสาร สม
ดว้ยทศันะของธงชยั สนัติวงษ ์ที�ไดก้ล่าวไวว้า่การสั�งงานนั�นประกอบดว้ยส่วนที�สาํคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) ผูอ้อก
คาํสั�ง 2) ผูรั้บคาํสั�ง และ3) การติดต่อสื�อสาร, กล่าวถึงพฤติกรรมของผูรั้บคาํสั�งทั�ง q แบบ กล่าวคือ ประเภท A  
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เขา้ใจคาํสั�งและปฏิบติัไดถู้กตอ้ง ประเภท B ไม่เขา้ใจคาํสั�งแต่ปฏิบติั ประเภท C เขา้ใจคาํสั�งแต่ไม่ปฏิบติั และ 
ประเภท D ไม่เขา้ใจคาํสั�งและไม่ปฏิบติั สมดว้ยทศันะของ ยทุธนา  พรหมณีที�ไดจ้าํแนกพฤติกรรมของผูรั้บคาํสั�ง 
จาํแนกออกเป็น 4 แบบ ไดแ้ก่ ประเภท A เขา้ใจคาํสั�งและปฏิบติัไดถู้กตอ้ง ประเภท B ไม่เขา้ใจคาํสั�งแต่
ปฏิบติั  ประเภท C เขา้ใจคาํสั�งแต่ไม่ปฏิบติัและประเภท D ไม่เขา้ใจคาํสั�งและไม่ปฏิบติั,  กล่าวถึงกระบวนการ
สั�งงานไวอ้ยา่งเป็นขั�นตอน ซึ�งกล่าวโดยสรุปคือ ขั�นการเตรียมการ  ขั�นการดาํเนินการ และขั�นการติดตามผล สม
ดว้ยทศันะของยทุธนา  พรหมณี ที�ไดก้ล่าวไวว้่า โดยสรุปแลว้นั�นกระบวนการสั�งงานนั�นมีขั�นตอนที�สําคญั  3  
ขั�นตอนไดแ้ก่ `) การวางแผนหรือการเตรียมการสั�งงาน 2) การดาํเนินการสั�งงาน  และ 3) การติดตามผลการ
สั�งงาน  และสมดว้ยทศันะของ American Management Association  ที�ไดก้ล่าวถึงกระบวนการการสั�งงานไว ้ 6 
ขั�นตอน ไดแ้ก่ ขั�นที� 1 เลือกผูรั้บคาํสั�ง ขั�นที� 2 ออกคาํสั�ง ขั�นที� 3 ตรวจสอบ ขั�นที� 4 ลงมือปฏิบติั ขั�นที� 5 ติดตาม
ผล และขั�นที� 6 ประเมินผล, กล่าวถึงปัญหาหรือขอ้ผิดพลาดในการสั�งงานไวท้ั�ง ] ประเภท กล่าวคือ `) ปัญหา
เกี�ยวกบัการสั�งงานที�เกิดจากผูส้ั�งงาน เช่น การสั�งงานใชค้าํกาํกวมไม่มีความชดัเจน ใชอ้าํนาจในการสั�งโดยไม่
คาํนึงถึงความเป็นไปได้หรือหลกัความถูกตอ้ง ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของผูรั้บคาํสั�ง อยู่นอกเหนืออาํนาจ
หรือไม่มีอาํนาจที�จะสั�ง  สั�งโดยใชอ้ารมณ์ ขาดขอ้มูลความรู้ในเรื�องงานที�จะสั�ง ขาดมโนธรรม เห็นแก่ได ้สั�งโดย
ไม่คาํนึงถึงผูรั้บคาํสั�ง รับแต่ชอบมอบผิดให้ผูรั้บคาํสั�ง ขาดสติปัญญาในการพิจารณาเรื�องต่างๆ ดว้ยเหตุผล เป็น
ตน้ และ ]) ปัญหาเกี�ยวกบัการสั�งงานที�เกิดจากผูรั้บคาํสั�ง เช่น ผูรั้บคาํสั�งไม่เห็นความสาํคญัหรือประโยชน์ในการ
ทาํงานที�ถูกสั�งใหท้าํ ขาดมโนธรรม เห็นแก่ได ้ไม่คาํนึงถึงวธีิการที�จะใหบ้รรลุคาํสั�ง ผูรั้บคาํสั�งไม่มีความสามารถ
หรือขาดคุณสมบติัในการทาํงานที�ถูกสั�งใหท้าํ เป็นตน้ สมดว้ยทศันะของ สนั�น เถาชารี ที�ไดจ้าํแนกปัญหาเกี�ยวกบั
การสั�งงานไว ้] ประการ ไดแ้ก่ ปัญหาเกี�ยวกบัการสั�งงานที�เกิดจากผูส้ั�งงานและปัญหาเกี�ยวกบัการสั�งงานที�เกิด
จากผูรั้บคาํสั�ง และสมดว้ยทศันะของประยรู ศรีประสาธน์ ที�ไดก้ล่าวถึงขอ้บกพร่องจนอาจถึงขอ้ผิดพลาดของการ
สั�งการที�พบกนัโดยทั�วไปว่า มีดังนี�  `) การสั�งงานใชค้าํกาํกวมไม่มีความชัดเจน เป็นคาํกวา้งๆ หรือเป็นคาํที�
สามารถตีความหมายไดห้ลายอย่าง ]) การสั�งงานที�เกิดจากการตดัสินใจที�ผิดพลาด m) การสั�งงานในเรื�องนั�นๆ 
ขาดการกาํกบั ติดตาม ควบคุมและประเมินผล q) การสั�งงานนั�นเป็นการกระทาํดว้ยอารมณ์ โดยปราศจากเหตุผล 
ขอ้เท็จจริงต่างๆ p) การสั�งงานนั�นถูกเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ยลายมือผูส้ั�งงานทาํให้ยากแก่การอ่านทาํความ
เขา้ใจ และ _) งานที�สั�งนั�นมีอยา่งเดียวแต่มีผูส้ั�งงานหลายคน 

>.5) การตดิต่อสื�อสารและการประชาสัมพนัธ์ จากผลการวิจยัพบวา่ เนื�อหาของมหานิบาต
ชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการติดต่อสื�อสารและการประชาสมัพนัธ์โดยภาพรวมนั�นมีความสอดคลอ้งกนักบัองค์
ความรู้การบริหารเกี�ยวกับการติดต่อสื�อสารและการประชาสัมพนัธ์ ซึ� งสามารถยกขึ�นแสดงได้ดังนี� :  การ
ติดต่อสื�อสาร: มีเนื�อหาหมายรวมถึงกระบวนการของการส่งขอ้มูลข่าวสารและความเขา้ใจจากผูส่้งไปยงัผูรั้บโดย
ใชส้ัญลกัษณ์หรือภาษา สมดว้ยทศันะของโฮวแ์ลนด์และคณะ (Hovland and Others) ที�ให้ความหมายของการ
ติดต่อสื�อสารไวว้่า การติดต่อสื�อสารหมายถึงกระบวนการ ซึ� งมีผูส่้งข่าวสารส่งข่าวสารโดยใชส้ัญลกัษณ์หรือ
ภาษา เพื�อเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมของผูรั้บ, กล่าวถึงประเภทของการติดต่อสื�อสารไวห้ลายประเภท กล่าวคือ การ
ติดต่อสื�อสารที� เป็นพิธีการ และการติดต่อสื�อสารที�ไม่เป็นพิธีการ สมด้วยทัศนะของ ฟิฟเนอร์และเพรสธัส 
(Pfiffner and Presthus) ที�ได้กล่าวถึงการติดต่อสื�อสารตามลกัษณะของการใช ้ ไว ้] ประเภท คือ 1) การ
ติดต่อสื�อสารที�เป็นพิธีการ หมายถึง การติดต่อสื�อสารที�มีระเบียบแบบแผนกาํหนด เช่น การติดต่อเป็นลายลกัษณ์
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อกัษรในทางราชการและ 2) การติดต่อสื�อสารที�ไม่เป็นพิธีการ เป็นการติดต่อกนัดว้ยความคุน้เคยเป็นการส่วนตวั
อาจเป็นลกัษณะบุคคลต่อบุคคล หรือบุคคลกบักลุ่มของบุคคล เป็นตน้  อีกหนยัหนึ�งกล่าวคือ การติดต่อสื�อสาร
โดยใชถ้อ้ยคาํและการเขียน และการติดต่อสื�อสารโดยไม่ใชค้าํพูด สมดว้ยทศันะของสมยศ นาวีการ ที�ไดจ้าํแนก
การติดต่อสื�อสารไวต้ามลกัษณะของรหัสที�ใชใ้นการติดต่อสื�อสาร ไว ้] ประเภท คือ การติดต่อสื�อสารโดยใช้
ถอ้ยคาํและการเขียนและการติดต่อสื�อสารโดยไม่ใชค้าํพูด อีกหนยัหนึ�งกล่าวคือ การติดต่อสื�อสารจากขา้งบนลง
ขา้งล่าง การติดต่อสื�อสารจากขา้งล่างขึ�นไปขา้งบน และการติดต่อสื�อสารแบบแนวนอน สมดว้ยทศันะของชิคูลา 
(Sikula) ที�ไดจ้าํแนกการติดต่อสื�อสารตามช่องทางเดินของการติดต่อสื�อสาร พิจารณาได ้3 ประเภท คือ 1) การ
ติดต่อสื�อสารจากขา้งบนลงขา้งล่าง ]) การติดต่อสื�อสารจากขา้งล่างขึ�นไปขา้งบน และ m) การติดต่อสื�อสารแบบ
แนวนอน, กล่าวถึงองคป์ระกอบของการติดต่อสื�อสารไวห้ลายประการ กล่าวคือ ผูส่้งสาร  ตวัสาร  ช่องทางการ
ติดต่อสื�อสาร และผูรั้บสาร สมดว้ยทศันะของฟลิปโป (Flippo) ที�ไดก้ล่าวถึงกระบวนการของการติดต่อสื�อสาร
ขั�นพื�นฐานไวว้า่ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 4 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ผูส่้งขอ้มูลข่าวสาร 2) ตวัขอ้มูลข่าวสาร 3) ช่อง
ทางการติดต่อสื�อสาร และ 4) ผูรั้บขอ้มูลข่าวสาร, กล่าวถึงอุปสรรคในการติดต่อสื�อสารไว ้สมดว้ยทศันะของศิริ
ชยั ชินะตงักูร ไดส้รุปถึงอุปสรรคบางประการของการติดต่อสื�อสารไวด้งันี�   `) ภาษาและถอ้ยคาํที�ใชไ้ม่ชดัแจง้ 
เช่นการนาํเอาภาษาหรือถอ้ยคาํที�มิไดเ้ป็นคาํที�มีความหมายชดัเจนมาใช ้เช่น ภาษาที�ใชต้่างทอ้งถิ�น ภาษากาํกวมทาํ
ให้เกิดการเดาเป็นตน้  2) ความแตกต่างในดา้นภูมิหลงั (Background) เป็นพื�นฐานของความรู้ ระดบัการศึกษา 
และความแตกต่างในดา้นวฒันธรรมและประเพณีเป็นตน้ และ 3) ลกัษณะและขนาดขององค์การซึ� งทาํให้เกิด
ปัญหาความแตกต่างในดา้นการติดต่อสื�อสารทั�งในดา้นความรวดเร็วหรือความล่าชา้และ ประเพณีหรือวฒันธรรม
ต่าง ๆ ขององคก์าร,  การประชาสัมพนัธ์: มีเนื�อหาหมายรวมถึงการที�องคก์ารให้ขอ้มูลสารไปยงัสาธารณชนโดย
ไดก้ระทาํอยา่งมีระเบียบแบบแผน และกระทาํอยา่งต่อเนื�องกนัไป เพื�อบอกกล่าวใหท้ราบ ชี�แจงทาํความเขา้ใจให้
ถูกต้องเกี�ยวกับความคิดเห็น ทัศนคติ และค่านิยม สร้างชื�อเสียงและภาพพจน์ที� ดี  สร้างเสริมและรักษา
ความสัมพนัธ์ที�ดี นําไปสู่การสนับสนุน และความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมาย สมด้วยทัศนะของคัสลิปและ         
เซ็นเตอร์ (Cutlip and Center) ที�ไดใ้ห้ความหมายของการประชาสัมพนัธ์วา่ หมายถึง การติดต่อสื�อสารและการ
สื�อสารความหมายทางดา้นความคิดเป็นจากองคก์รหรือสถาบนั ไปสู่กลุ่มประชาชนที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั�งการรับฟัง
ความคิดเป็นและประชามติที�ประชาชน มีต่อองค์กรสถาบันด้วยความพยายามอย่างจริงใจ โดยที�จะสร้าง
ผลประโยชน์ร่วมกนั และช่วยให้สถาบนั สามารถปรับตวัเองให้สอดคลอ้งกลมกลืนกบัสังคมได,้ กล่าวถึง
กระบวนการการประชาสัมพนัธ์ที�ไวอ้ย่างเป็นขั�นตอน กล่าวคือ การวิเคราะห์ถึงปัญหา  การวางแผน  การ
ดาํเนินการสื�อสาร และการประเมินผล สมดว้ยทศันะของคทัลิป, เซ็นเตอร์ และบลูม (Cutlip, Center and Broom) 
ที�ไดจ้าํแนกขั�นตอนของการประชาสมัพนัธ์ออกเป็น 4 ขั�นตอน ไดแ้ก่ 1) ขั�นการวิจยัการรับฟัง 2) ขั�นการวางแผน
ตดัสินใจ 3) ขั�นการติดต่อสื�อสาร และ 4) ขั�นการประเมินผล, กล่าวถึงรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ไวห้ลายประการ 
กล่าวคือ รูปแบบองคก์รการสื�อสารมวลชน รูปแบบการประชาสมัพนัธ์ รูปแบบการสื�อสารสองทางแบบไม่สมดุล 
และรูปแบบการสื�อสารสองทางแบบสมดุล สมด้วยทัศนะของแคลคอท (Calcote) ที�ได้นําเสนอรูปแบบการ
สื�อสารประชาสมัพนัธ์ไว ้4 รูปแบบ ดงันี�   1) รูปแบบองคก์รการสื�อสารมวลชน 2) รูปแบบการประชาสัมพนัธ์ 3) 
รูปแบบการสื�อสารสองทางแบบไม่สมดุล และ4) รูปแบบการสื�อสารสองทางแบบสมดุล, กล่าวถึงการใชสื้�อใน
การประชาสัมพนัธ์ ต่างๆ  เช่น  สื�อคาํพูด  สื�อสิ�งพิมพ์  หรือสื�อกิจกรรมเป็นตน้ สมด้วยทัศนะของเจฟคินส์ 
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(Jefkins) ที�ไดแ้บ่งเครื�องมือหรือสื�อที�ใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ออกเป็น 12 ประเภท ไดแ้ก่ 1) หนงัสือพิมพ ์
นิตยสาร และหนงัสืออา้งอิง 2) สื�อโสตทศัน์ เช่น ภาพยนตร์ สไลด ์และวดีีโอ 3) วทิยกุระจายเสียง 4) โทรทศัน์ 5) 
นิทรรศการ 6) แผน่พบั (literature) ซึ�งหมายถึง แผน่พบั เอกสารเยบ็เล่มเป็นคู่มือในการใหค้วามรู้ความเขา้ใจต่างๆ 
สาํนกัหอสมุดกลาง  7) หนงัสือเล่มต่าง ๆ  8)การส่งจดหมายโดยตรง  9) สื�อคาํพูดหรือสื�อบุคคล 10) การให้ความ
อุปถมัภ ์11) วารสารหน่วยงาน จุลสาร  และ 12) หนงัสือประชาสัมพนัธ์ประเภทอื�นๆ และสมดว้ยทศันะของวิรัช 
ลภิรัตนกุล ที�ไดแ้บ่งประเภทของเครื�องมือเพื�อใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ไว ้ 4 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ประเภทบุคคล 
หรือคาํพดู 2) ประเภทสื�อมวลชน 3) ประเภทสิ�งพิมพ ์และ 4) ประเภทเหตุการณ์พิเศษ  

>.>) การจูงใจ จากผลการวิจยัพบวา่ เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการ
จูงใจโดยภาพรวมนั�นมีความสอดคลอ้งกนักบัองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัการจูงใจ ซึ� งสามารถยกขึ�นแสดงได้
ดงันี� :  มีเนื�อหาหมายรวมถึงการกระตุน้หรือผลกัดนับุคคลแต่ละคนหรือกลุ่มบุคคลเพื�อให้เกิดความกระตือรือร้น
หรือการเคลื�อนไหวที�จะนาํไปสู่พฤติกรรม ทิศทางของพฤติกรรม และความคงอยูข่องพฤติกรรมดว้ยความเต็มใจ 
เพื�อบรรลุเป้าหมายที�ตอ้งการ สมดว้ยทศันะของมิทเชลและลาร์สัน ที�ไดใ้ห้ความหมายของการจูงใจไวว้า่ การจูง
ใจโดยทั�วไปนั�นหมายถึง ระดับความตอ้งการและความพยายามที�จะกระทาํภารกิจนั�นๆ ของแต่ละคน ในแต่
ความหมายโดยเฉพาะแลว้ การจูงใจเป็นกระบวนการทางจิตที�รวมถึงเหตุที�ปลุกเร้าพฤติกรรม ทิศทางของ
พฤติกรรมและความคงอยูข่องพฤติกรรม  โดยกระทาํดว้ยความเต็มใจเพื�อนาํไปสู่เป้าหมาย, กล่าวถึงประเภทของ
การจูงใจไวห้ลายประเภท กล่าวคือ การจูงใจในแง่บวกและการจูงใจในแง่ลบ สมดว้ยทศันะของฮิคส์ (Hicks) ที�
ไดจ้าํแนกประเภทของการจูงใจไว ้] ประการ ไดแ้ก่ `) การจูงใจในแง่บวก และ ]) การจูงใจในแง่ลบ หรืออีกนยั
หนึ�ง กล่าวคือ แรงจูงใจเพื�อการอยูร่อด แรงจูงใจทางสังคม และแรงจูงใจเพื�ออวดตน สมดว้ยทศันะของฮิลการ์ด 
(Hilgard) ที�ไดจ้าํแนกแรงจูงใจออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  1) แรงจูงใจเพื�อการอยูร่อด 2) แรงจูงใจทางสังคม และ 
3) แรงจูงใจเพื�ออวดตน, กล่าวถึงกระบวนการเกิดขึ�นของการจูงใจอยา่งเป็นขั�นตอน กล่าวคือ ขั�นภาวะที�อินทรีย์
ถูกเร้า ขั�นพฤติกรรมที�ถูกเร้าดว้ยเหตุจูงใจ และขั�นภาวะอินทรียเ์กิดความสมปรารถนา สมดว้ยทศันะของเครือวลัย ์
ธรรมสูน ที�ไดก้ล่าวไวว้า่ การจูงใจประกอบไปดว้ย `) ภาวะที�อินทรียถู์กเร้า ]) พฤติกรรมที�ถูกเร้าดว้ยเหตุจูงใจ m) 
ภาวะอินทรียเ์กิดความสมปรารถนา หรือทาํให้สภาพการเร้าลดลงสู่สภาพปกติ  และสมดว้ยทศันะของพริ�มเพรา 
ดิษยวณิช ที�ไดก้ล่าวถึงการจูงใจไวว้า่มีลกัษณะ m ประการที�มกัเกิดขึ�นเป็นวงกลมหรือวฏัจกัร ไดแ้ก่ ขั�นแรก คือ 
สิ�งที�เรียกวา่แรงจูงใจ ขั�นที� ] คือ พฤติกรรม และ ขั�นที� m คือ การบรรลุเป้าประสงค ์และ ดีซี (Deci) ที�ไดน้าํเสนอ
รูปแบบเชิงความคิดของพฤติกรรมที�เกิดจากแรงจูงใจไวว้่า เมื�อเผชิญกบัสิ�งเร้าบุคคลก็ไดต้ระหนกัรู้ถึงแรงขบั 
แรงจูงใจ และอารมณ์วา่เป็นอยา่งไร  จึงจดัสรรพลงังานในการกระทาํพฤติกรรมเพื�อไปสู่เป้าหมาย  เป็นเหตุให้
บุคคลเลือกเป้าหมายที�ไดค้าดหมายไวว้า่จะนาํไปสู่การไดรั้บผลตอบแทนและความพึงพอใจของตน เป้าหมายที�
กาํหนดไวจ้ะนาํไปสู่การกระทาํพฤติกรรมที�มีเป้าหมายและเมื�อบรรลุเป้าหมายแลว้พฤติกรรมที�ไดรั้บผลตอบแทน
นั�นก็จะเกิดความพึงพอใจ ความพึงพอใจก็จะส่งผลยอ้นกลบัไปที�การระลึกรู้ถึงความพึงพอใจที�ไดรั้บ ซึ� งถา้พึง
พอใจก็จะไม่กระตุน้การแสดงพฤติกรรมใหม่ แต่ถา้ยงัไม่พึงพอใจก็จะสร้างเป้าหมายใหม่ต่อไป, กล่าวถึงทฤษฏี
การจูงใจต่างๆ เช่น ทฤษฏีความเสมอภาค (Equity Theory) สมดว้ยทศันะของทฤษฏีความเสมอภาค (Equity 
Theory) ของ เจ. สเตซี อาดมัส์ (J.Stacy Adams) โดยมีพื�นฐานความคิดวา่ บุคคลยอ่มแสวงหาความเสมอภาคทาง
สังคมโดยพิจารณาผลตอบแทนที�ไดรั้บกบัตวัป้อน คือพฤติกรรมและคุณสมบติัในตวัที�เขาใส่ให้กบังาน ความ
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เสมอภาคจะมีเพียงใดขึ�นอยูก่บัการเปรียบเทียบการรับรู้ความสอดคลอ้งระหวา่งตวัป้อนต่อผลตอบแทน เมื�อเรา
ทราบระดบัการรับรู้ความเสมอภาคของบุคคลใด ก็สามารถทาํนายพฤติกรรมการทาํงานของเขาได,้  ทฤษฎีการ
ตั�งเป้าหมาย (Goal Setting Theory) สมดว้ยทฤษฎีการตั�งเป้าหมาย (Goal Setting Theory) ของเอดวิน เอ. ล๊อค 
และ แกรี�  พี. ลาแธม (Edwin A. Locke and Gary P. Latham) ซึ� งให้ความสาํคญัต่อการกาํหนดเป้าหมายของงาน 
กล่าวคือเป้าหมายของการปฏิบัติงานสําหรับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที�ใช้เป็นแนวทางและติดตามควบคุม
พฤติกรรมของบุคลากร เป้าหมายเป็นปัจจยัจูงใจเพราะเป็นตวัเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานที�เป็นจริง ถา้
บุคลากรพบว่าผลการปฏิบติังานตํ�ากว่าเป้าหมายย่อมจะไม่พอใจและจะพยายามทาํผลการปฏิบติังานให้ดีขึ�น,  
ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) สมดว้ยทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) ที�พฒันามา
จากทฤษฎีการเรียนรู้ของ บี.  เอฟ. สกินเนอร์ (B.F. Skinner) ซึ�งมีหลกัสาํคญัวา่ เราสามารถควบคุมพฤติกรรมของ
คนไดโ้ดยวธีิการใหร้างวลัหรือวธีิการเสริมแรง เรียกทฤษฎีนี� ในทางจิตวิทยาวา่ การปรับพฤติกรรม หรือ การวาง
เงื�อนไขปฏิบติัการ ซึ�งใหค้วามสาํคญักบัผลกรรมหรือผลต่อเนื�องเป็นตวัควบคุมพฤติกรรม หรืออีกนยัหนึ�งเรียกวา่ 
การเสริมแรงเป็นตน้  

 >.�) ภาวะผู้นํา จากผลการวิจัยพบว่า เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับ
ภาวะผูน้าํโดยภาพรวมนั�นมีความสอดคลอ้งกนักับองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํ ซึ� งสามารถยกขึ�น
แสดงไดด้งันี� :  มีเนื�อหาหมายรวมถึงคุณลกัษณะพิเศษภายในตวับุคคลซึ�งสามารถใชเ้ป็นประโยชน์ในการชกัจูง
หรือชี�นาํผูอื้�นให้ปฏิบติัตามความคิดเห็น ความตอ้งการ หรือคาํสั�งของเขาได ้สมดว้ยทศันะของทีด (Tead) ที�ได้
กล่าวไวว้า่ ภาวะผูน้าํเป็นการกระทาํที�มีอิทธิพลจูงใจให้ผูอื้�นร่วมในการปฏิบติังาน เพื�อบรรลุเป้าหมาย หรือเป็น
ศิลปะแห่งการกระทาํของบุคคล เพื�อให้ไดรั้บสิ�งที�ตอ้งการ และทาํให้ผูอื้�นชื�นชอบ, กล่าวถึงกระบวนการการ
เกิดขึ�นของภาวะผูน้าํที�เกี�ยวเนื�องสัมพนัธ์กนัหลายองค์ประกอบ กล่าวคือ ผูน้าํ ผูต้าม และสถานการณ์ สมดว้ย
ทศันะของเฮอร์เซยแ์ละบลนัซาร์ด (Hersey and Blanchard) ที�กล่าวไวว้า่ ภาวะผูน้าํเป็นกระบวนการที�ใชอิ้ทธิพล
ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใชค้วามพยายามในการปฏิบติังานในหนา้ที�ให้บรรลุเป้าหมายในสถานการณ์หนึ�ง และ
สรุปไวว้า่กระบวนการภาวะผูน้าํเป็นความสมัพนัธ์ของผูน้าํ ผูต้าม และสถานการณ์ ซึ�งเขียนสญัลกัษณ์ไดด้งันี�  L = 
f (l,f,s), กล่าวถึงลักษณะของผู ้นําที� ดีต่างๆหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น ความมีชีวิตชีวาและทนทาน 
ความสามารถในการตดัสินใจ ความสามารถในการจูงใจ มีความรับผิดชอบ และ ความฉลาดมีไหวพริบ สมดว้ย
ทศันะของบานาร์ด (Barnard) ที�กล่าวถึงคุณลกัษณะของผูน้าํที�ดีไวว้า่ประกอบดว้ย 1) ความมีชีวติชีวาและทนทาน 
2) ความสามารถในการตดัสินใจ 3) ความสามารถในการจูงใจ 4) มีความรับผิดชอบ และ 5) ความฉลาดมีไหว
พริบ อีกนยัหนึ� ง ยกตวัอย่างเช่น คุณลกัษณะทางกาย คุณลกัษณะภูมิหลงัทางสังคม คุณลกัษณะทางสติปัญญา 
คุณลกัษณะทางบุคลิกภาพ คุณลกัษณะที�เกี�ยวขอ้งกับงาน และคุณลกัษณะทางสังคม สมดว้ยทศันะของแบส 
(Bass) ที�กล่าวถึงคุณลกัษณะของผูน้ําที�ดี โดยได้พฒันาจากกรอบแนวคิดของสต๊อกดิล (Stogdill) ไวว้่า
ประกอบดว้ย 1) คุณลกัษณะทางกาย 2) คุณลกัษณะภูมิหลงัทางสงัคม 3) คุณลกัษณะทางสติปัญญา 4) คุณลกัษณะ
ทางบุคลิกภาพ 5) คุณลกัษณะที�เกี�ยวขอ้งกบังาน และ 6) คุณลกัษณะทางสังคม  อีกนัยหนึ�ง ยกตวัอยา่งเช่น มี
แรงจูงใจ มีความตอ้งการที�จะเป็นผูน้าํ มีความซื�อสัตยแ์ละมีคุณธรรม มีความมั�นใจ มีความสามารถในการรับรู้
และมีความฉลาด และ รู้จกัองคก์ารเป็นอยา่งดี สมดว้ยทศันะของเดสเลอร์ ( Dessler ) ที�กล่าวถึงคุณลกัษณะที�ดี
ของผูน้าํไวว้า่มีอยู ่ _ ประการ ไดแ้ก่ `) มีแรงจูงใจ 2) มีความตอ้งการที�จะเป็นผูน้าํ 3) มีความซื�อสัตยแ์ละมี
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คุณธรรม 4) มีความมั�นใจ 5) มีความสามารถในการรับรู้และมีความฉลาด และ 6) รู้จกัองค์การเป็นอย่างดี, 
กล่าวถึงรูปแบบภาวะผูน้าํแบบต่างๆ ยกตวัอยา่งเช่น ผูน้าํแบบอตัตาธิปไตย  ผูน้าํแบบประชาธิปไตย และผูน้าํ
แบบเสรีนิยม สมดว้ยทศันะของเลวิน, ลิพพิทและไวท์ (Lewin, Lippit and White) ที�ไดแ้บ่งผูน้าํออกเป็น 3 แบบ 
ตามลกัษณะการใชอ้าํนาจหนา้ที� ไดแ้ก่ 1)  ผูน้าํแบบอตัตาธิปไตย 2)  ผูน้าํแบบประชาธิปไตย และ 3)  ผูน้าํแบบ
เสรีนิยม อีกนยัหนึ� ง ยกตวัอยา่งเช่น ผูน้าํแบบเนน้คนและผูน้าํแบบเนน้งาน สมดว้ยทศันะของลิเคอร์ท (Likert) 
และคณะ ที�ไดจ้าํแนกผูน้าํออกเป็น 2 แบบ คือ ผูน้าํแบบเนน้คน และ ผูน้าํแบบเนน้งาน อีกนยัหนึ�ง ยกตวัอยา่งเช่น 
ผูน้าํแบบเนน้สถาบนั ผูน้าํแบบเนน้บุคคล และผูน้าํแบบผสมผสาน สมดว้ยทศันะของเกสเซทและกูบา้ (Getzels 
and Guba) ที�ไดแ้บ่งผูน้าํออกเป็น 3 แบบ ตามลกัษณะของพฤติกรรมผูน้าํที�แสดงออกในการบริหารองคก์าร ไดแ้ก่ 
1) ผูน้าํแบบเนน้สถาบนั 2) ผูน้าํแบบเนน้บุคคล และ 3) ผูน้าํแบบผสมผสาน อีกนยัหนึ�ง ยกตวัอยา่งเช่น ผูน้าํที�มี
ความเชื�อในสมมติฐานธรรมชาติของมนุษยแ์บบ X  ผูน้าํที�มีความเชื�อในสมมติฐานธรรมชาติของมนุษยแ์บบ Y  
สมดว้ยทศันะของแมคเกรเกอร์ (McGregor) ที�ไดแ้บ่งผูน้าํออกเป็น 2 แบบ ไดแ้ก่  ผูน้าํที�มีความเชื�อในสมมติฐาน
ธรรมชาติของมนุษยแ์บบ X  และ ผูน้าํที�มีความเชื�อในสมมติฐานธรรมชาติของมนุษยแ์บบ Y  อีกนัยหนึ� ง 
ยกตวัอยา่งเช่น ภาวะผูน้าํแบบสนบัสนุน ภาวะผูน้าํแบบชี�นาํ ภาวะผูน้าํแบบมุ่งความสาํเร็จของงาน และภาวะผูน้าํ
แบบมีส่วนร่วม สมดว้ยทฤษฎีผูน้าํเชิงสถานการณ์ของของเฮาส์ (House) ที�จาํแนกพฤติกรรมผูน้าํออกเป็น 4 
ประเภท ไดแ้ก่ 1) ภาวะผูน้าํแบบสนบัสนุน 2) ภาวะผูน้าํแบบชี�นาํ 3) ภาวะผูน้าํแบบมุ่งความสาํเร็จของงาน และ 
4) ภาวะผูน้าํแบบมีส่วนร่วม และอีกนยัหนึ�ง ยกตวัอยา่งเช่น  ภาวะผูน้าํแบบสั�งการ ภาวะผูน้าํแบบการแนะ ภาวะ
ผูน้าํแบบการใหมี้ส่วนร่วม ภาวะผูน้าํแบบการมอบอาํนาจ สมดว้ยทศันะของเฮอร์เซยแ์ละแบลนชาร์ดที�ไดจ้าํแนก
ภาวะผูน้าํออกเป็น 4 แบบ ไดแ้ก่ 1) แบบสั�งการ 2) แบบการแนะ  3) แบบการใหมี้ส่วนร่วม และ 4)  แบบการมอบ
อาํนาจ, กล่าวถึงทฤษฎีภาวะผูน้าํเชิงแลกเปลี�ยน กล่าวคือ ภาวะผูน้าํเชิงแลกเปลี�ยนแบบรุกที�เป็นปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างผูน้าํกบัผูต้ามในเรื�องการแลกเปลี�ยนชนิดกนัไวดี้กวา่แก ้เช่น การให้รางวลัหรือผลตอบแทน ผูน้าํตอ้ง
แสวงหาขอ้มูล ความตอ้งการของผูต้าม ตอ้งทาํงานอะไร แสดงบทบาทอยา่งไรงานจึงสาํเร็จได ้แรงจูงใจของผู ้
ตามจะสูงขึ�นเมื�อทั�งสองฝ่ายมีความตอ้งการที�สอดคลอ้งกนั และภาวะผูน้าํเชิงแลกเปลี�ยนแบบรับที�เป็นการบริหาร
โดยการวางเฉย ใชว้ธีิการทาํงานแบบเดิม รักษาสภาพเดิม เมื�อมีสิ�งผิดพลาด  ผูน้าํจะเขา้ไปแกไ้ข ซึ� งมกัจะเป็นไป
ทางลบ  ผูต้ามอาจถูกตาํหนิ, และกล่าวถึงทฤษฎีภาวะผูน้าํเชิงเปลี�ยนสภาพ กล่าวคือ การเปลี�ยนสภาพของทั� ง
บุคคลและระบบให้ดีขึ�น  ผูน้าํขยายขอบเขตและยกระดบัความสนใจของผูต้าม ผูน้าํจะทาํให้ผูต้ามตระหนักถึง
ความสาํคญั และยอมรับในจุดประสงคแ์ละภารกิจของกลุ่ม  ผูน้าํจะชี� ให้ผูต้ามมองเห็นประโยชน์ส่วนตน  โดย
มองจากประโยชน์ขององคก์ารหรือของกลุ่ม จะทาํใหผู้ต้ามเชื�อถือ ยกยอ่ง  ยอมรับ และภกัดีต่อผูน้าํ นอกจากนั�น
ผูต้ามยงัถูกกระตุน้ใหท้าํงานมากกวา่ปกติ   

>.?) มนุษยสัมพนัธ์ จากผลการวจิยัพบวา่ เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบั
มนุษยส์มัพนัธ์โดยภาพรวมนั�นมีความสอดคลอ้งกนักบัองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัมนุษยส์ัมพนัธ์ ซึ� งสามารถ
ยกขึ�นแสดงไดด้งันี� :  มีเนื�อหาหมายรวมถึงความสมัพนัธ์เกี�ยวขอ้งกนัในทางสงัคมระหวา่งบุคคลกบับุคคล บุคคล
กบักลุ่มบุคคล หรือกลุ่มบุคคลกบักลุ่มบุคคล ซึ�งจะก่อใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดีต่อกนั ทาํให้การดาํเนินชีวิตร่วมกนั
เป็นไปอย่างราบรื�น หรือการทาํงานร่วมกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวตัถุประสงค์ทั� งส่วนตวัและ
ส่วนรวม สมดว้ยทศันะของ ฟลิปโป (Flippo) ที�ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ มนุษยสัมพนัธ์ หมายถึง การรวมคนให้
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ทาํงานโดยเกิดความร่วมมือ ร่วมใจ ประสานงานซึ� งกนัและกนั และเกิดการสร้างสรรค์ให้บรรลุผลสําเร็จตาม
เป้าหมายที�กาํหนดไว,้ กล่าวถึงแนวคิดเรื�องธรรมชาติของมนุษยไ์วห้ลายประการ กล่าวคือ `) ความแตกต่างของ
แต่ละบุคคลไม่วา่จะเป็นดา้นร่างกาย จิตใจหรือสติปัญญา หรืออื�นๆ  ]) แต่ละบุคคลนั�นประกอบดว้ยลกัษณะ
หลายประการผสมผสานจนเป็นตวัของบุคคลนั�น m) พฤติกรรมของแต่ละบุคคลมีสาเหตุ  และ q) การคาํนึงถึง
ศกัดิ� ศรีของความเป็นมนุษย ์ โดยเฉพาะในส่วนของพระโพธิสัตว ์สมดว้ยทศันะของเดวิส (Davis)  ที�ไดก้ล่าวถึง
แนวคิดเรื�องธรรมชาติมนุษยเ์กี�ยวกบัมนุษยสมัพนัธ์ไว ้q ประการ ไดแ้ก่  `) บุคคลยอ่มมีความแตกต่างกนั ]) การ
คาํนึงถึงบุคคลในลกัษณะส่วนรวมทั�งหมด  m) พฤติกรรมของบุคคลจะตอ้งมีสาเหตุ และ q) ศกัดิ� ศรีของความเป็น
มนุษย,์ กล่าวถึงองคป์ระกอบของการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ที�สาํคญัทั�ง 3 ประการ กล่าวคือ การเขา้ใจตนเอง การ
เขา้ใจบุคคลอื�น และการเขา้ใจสิ�งแวดลอ้ม สมดว้ยทศันะของพรรณราย ทรัพยประภา ที�ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบั
องคป์ระกอบของการสร้างมนุษยสมัพนัธ์ที�สาํคญัไว ้3 ประการ ไดแ้ก่ 1) การเขา้ใจตนเอง 2) การเขา้ใจบุคคลอื�น 
และ 3) การเขา้ใจสิ�งแวดลอ้ม, กล่าวถึงขอ้ปฏิบติัหรือวธีิการสร้างมนุษยสมัพนัธ์กบับุคคลในระดบัต่างๆ กล่าวคือ 
การสร้างมนุษยสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา  การสร้างมนุษยสัมพนัธ์กบัเพื�อนร่วมงาน การสร้างมนุษยสัมพนัธ์กบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การสร้างมนุษยสมัพนัธ์กบัประชาชนทั�วไป สมดว้ยทศันะของอาคม  วดัไธสง ที�ไดก้ล่าวถึงขอ้
ปฏิบติับางประการสาํหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาในการสร้างมนุษยสมัพนัธ์กบับุคคลไว ้โดยจาํแนกบุคคลออกเป็น 
q กลุ่ม ไดแ้ก่ `) การปฏิบติังานกบัผูบ้งัคบับญัชา  ]) การปฏิบติังานกบัเพื�อนร่วมงานในระดบัเดียวกนั  m) การ
ปฏิบัติงานกับผูใ้ตบ้ังคับบัญชา และ q) การปฏิบัติตนต่อประชาชน  ซึ� งอาจนํามาสรุปลงด้วยหลักธรรมใน
พระพทุธศาสนาคือ ทิศ _ ซึ�งเป็นหลกัปฏิบติัเกี�ยวกบัผูที้�อยูร่อบขา้งตวัเรา, กล่าวถึงหลกัการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ที�
ดีต่างๆ ยกตวัอยา่งเช่น หลกัการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ของผูบ้ริหารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซึ� งแสดงออกมาในรูปของ
ตวัละครในชาดกนั�นๆ กล่าวโดยสรุป คือ การรู้จกัควบคุมอารมณ์ตนเอง การรู้จกัส่งเสริมกาํลงัใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
และการรู้จกัยกยอ่งและชมเชยให้บาํเหน็จรางวลัตามความชอบ สมดว้ยทศันะของวิจิตร อาวะกุล ที�ไดก้ล่าวถึง
หลกัการสร้างมนุษยสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสาํหรับผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชาไวด้งันี�  1) การรู้จกัควบคุม
อารมณ์ตนเอง 2) การรู้จกัส่งเสริมกาํลงัใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ 3) การรู้จกัยกยอ่งและชมเชยให้บาํเหน็จรางวลั
ตามความชอบ  

>.M) การนิเทศ จากผลการวจิยัพบวา่ เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการ
นิเทศโดยภาพรวมนั�นมีความสอดคลอ้งกนักบัองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัการนิเทศซึ�งสามารถยกขึ�นแสดงได้
ดงันี� :  มีเนื�อหาหมายรวมถึงกระบวนการสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และขีดความสามารถ ตลอดทั�งขวญัและกาํลงัใจ
ของผูป้ฏิบติังานให้สามารถปฏิบติังานที�รับผิดชอบอยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  ซึ� งตอ้งคาํนึงถึง
พฤติกรรมมนุษย ์ความตอ้งการและแรงจูงใจ สมดว้ยทศันะของเพรสตนัและซิมเมอเรอร์ (Preston and Zimmerer) 
ที�ได้ให้ความหมายของการนิเทศงานไวว้่า การนิเทศงานเป็นตัวเชื�อมโยงที�สําคัญระหว่างผูบ้ริหารและ
ผูป้ฏิบติังาน ดงันั�นผูนิ้เทศตอ้งมีความสามารถแปลความหมายจากนโยบายสู่การปฏิบติัอย่างเป็นธรรม ผูนิ้เทศ
จะตอ้งเขา้ใจความตอ้งการและวตัถุประสงคข์องผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติั แลว้ประสานความตอ้งการนั�นเขา้ดว้ยกนั
เพื�อประสิทธิภาพขององคก์ร, กล่าวถึงหลกัการนิเทศไวห้ลายประการ กล่าวคือ ความถูกตอ้งตามหลกัการ  วิธีการ
ทางวทิยาศาสตร์ ความเป็นประชาธิปไตย การสร้างสรรค ์สมดว้ยทศันะของเบอร์ตนัและบรูกเนอร์ (Burton and 
Brueckner) ที�ไดเ้สนอหลกัการนิเทศศึกษาไว ้4 ประการ คือ 1) การนิเทศการศึกษาควรถูกตอ้งตามหลกัวิชา 2) 
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การนิเทศการศึกษาควรจะเนน้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 3) การนิเทศการศึกษาควรเป็นประชาธิปไตยและ 4) การ
นิเทศการศึกษาควรจะเนน้การสร้างสรรค,์ กล่าวถึงฐานอาํนาจที�ใชใ้หเ้กิดการเปลี�ยนแปลงต่างๆ เพื�อประโยชน์แก่
การนิเทศ  กล่าวคือ อาํนาจที�มาจากองคก์าร อาํนาจที�มาจากบุคลากร อาํนาจที�มาจากเทคโนโลยี  อาํนาจที�มาจาก
วชิาชีพ และอาํนาจที�มาจากจริยธรรม สมดว้ยทศันะของเซอร์จิโอแวนนี (Sergiovanni) ที�กล่าวไวว้า่ การนิเทศนั�น
ตอ้งใชแ้หล่งอาํนาจเพื�อการเปลี�ยนแปลงสิ�งต่างๆและเชื�อว่าการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมการสอนนั�น คือ การ
เปลี�ยนแปลงแหล่งอาํนาจการนิเทศ ในการกาํหนดทิศทางการนิเทศงานและพฤติกรรมการนิเทศงานนั�นมีฐานของ
อาํนาจที�ใชใ้หเ้กิดการเปลี�ยนแปลงอยา่งนอ้ย 5 แหล่ง คือ  1) อาํนาจที�มาจากองคก์าร  2) อาํนาจที�มาจากบุคลากร  
3) อาํนาจที�มาจากเทคโนโลยี 4) อาํนาจที�มาจากวิชาชีพ และ 5) อาํนาจที�มาจากจริยธรรม, กล่าวถึงกระบวนการ
นิเทศไวอ้ยา่งเป็นขั�นตอน กล่าวโดยสรุปคือ การวางแผน การปฏิบติัการนิเทศ การประเมินผล สมดว้ยทศันะของ
แอคคีสนัและกอล (Acheson And Gall) ไดเ้สนอกระบวนการนิเทศไว ้3 ขั�นตอน ไดแ้ก่ 1) จดัประชุมเพื�อวางแผน
2) การสังเกตการสอน และ 3) การประชุมให้ขอ้มูลยอ้นกลบั และสมดว้ยทศันะของสงดั อุทรานนัท์ ที�ไดเ้สนอ
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนไว ้5 ขั�น ไดแ้ก่  ขั�นที� 1 การวางแผนการนิเทศ (Planning-P) ขั�นที� 2 ให้ความรู้
การดาํเนินการนิเทศ (Informing-I) ขั�นที� 3 การดาํเนินการปฏิบติังานนิเทศ (Doing-D) ขั�นที� 4 การสร้างเสริม
กาํลงัใจในการนิเทศ (Reinforcing-C) และขั�นที� 5 การประเมินผลการนิเทศ (Evaluating-E), กล่าวถึงรูปแบบ
พฤติกรรมการนิเทศไวห้ลายรูปแบบ เช่น พฤติกรรมการนิเทศแบบชี�นาํควบคุม พฤติกรรมการนิเทศแบบชี�นาํให้
ขอ้มูล พฤติกรรมการนิเทศแบบร่วมมือ และ พฤติกรรมการนิเทศแบบไม่ชี�นาํ เป็นตน้ สมดว้ยทศันะของกลิคแมน 
(Glickman) ที�กล่าวถึงรูปแบบพฤติกรรมการนิเทศไว ้ 4 ประเภท ไดแ้ก่ 1) พฤติกรรมการนิเทศแบบชี�นาํควบคุม 
2) พฤติกรรมการนิเทศแบบชี�นาํใหข้อ้มูล 3) พฤติกรรมการนิเทศแบบร่วมมือ และ 4) พฤติกรรมการนิเทศแบบไม่
ชี�นาํ, และกล่าวถึงกิจกรรมการนิเทศไวห้ลายประการ เช่น การบรรยาย  การบรรยายที�มีสื�อประกอบ  การบรรยาย
เป็นกลุ่ม การสงัเกต การสาธิต การวิเคราะห์ขอ้มูลและการคิดคาํนวณ การระดมสมอง  การสัมภาษณ์  การพาไป
ทัศนศึกษา และการปฏิบัติตามคาํแนะนํา สมด้วยทัศนะของแฮริส (Harris) ที�ได้กาํหนดกิจกรรมการนิเทศ
การศึกษาไว ้ดงันี�  1) การบรรยาย 2) การบรรยายที�มีสื�อประกอบ 3) การบรรยายเป็นกลุ่ม 4) การดูภาพยนตร์หรือ
โทรทศัน์ 5) การฟังเทป วิทย ุโทรทศัน์ และจานเสียง 6) การจดันิทรรศการเกี�ยวกบัวสัดุและเครื�องมือต่าง ๆ 7) 
การสงัเกตภายในหอ้งเรียน 8) การสาธิต 9) การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 10) การสัมภาษณ์เฉพาะเรื�อง 11) การ
สมัภาษณ์แบบไม่นาํทาง 12) การอภิปราย 13) การอ่าน 14) การวิเคราะห์ขอ้มูลและการคิดคาํนวณ 15) การระดม
สมอง 16) การบนัทึกวดีีโอและถ่ายภาพ 17) การจดัทาํเครื�องมือและขอ้ทดสอบ 18. การประชุมกลุ่มยอ่ย 19) การ
พาไปทศันศึกษา 20) การเยี�ยมเยยีน 21) การเขียน และ 22) การปฏิบติัตามคาํแนะนาํ  

�) ขอบเขตด้านการประสานงาน (Coordinating) 

�.2) การประสานงาน จากผลการวิจัยพบว่า เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�
เกี�ยวกบัการประสานงานโดยภาพรวมนั�นมีความสอดคลอ้งกนักบัองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัการประสานงาน 
ซึ�งสามารถยกขึ�นแสดงไดด้งันี� :  มีเนื�อหาหมายรวมถึงการที�บุคคลหรือหน่วยงานในองคก์ารไดร่้วมมือร่วมใจกนั
ในการจดัระเบียบวธีิการทาํงาน.กลไกต่าง.ๆ.ขององคก์ารและทรัพยากรบริหาร.เพื�อให้งานดาํเนินไปอยา่งราบรื�น
สอดคลอ้งกลมกลืนกนักบัวตัถุประสงคแ์ละนโยบายขององคก์ารนั�นและสาํเร็จตามเป้าหมายในเวลาที�กาํหนดไว้
อยา่งมีประสิทธิภาพ สมดว้ยทศันะของสเตราท์และเซเลย.์ (Strauss.and Sayles) ที�ไดก้ล่าวถึงความหมายของการ
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ประสานไวว้า่.การประสานงาน.หมายถึง ความพยายามที�จะประสานจงัหวะทาํงานอยา่งมีระเบียบ.เพื�อทาํใหปั้จจยั
ที�จะเกี�ยวกบัเวลา.และทิศทางของการบริหารงาน.และทาํใหผ้ลการปฏิบติังานมีลกัษณะกลมกลืนและเป็นอนัหนึ�ง
อนัเดียวกัน.เพื�อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของงานของผลผลิต.โดยใช้มาตรฐานของทักษะและความรู้.และใช้
มาตรฐานของปทฏัฐานขององค์การ, กล่าวถึง รูปแบบการประสานงานไวท้ั� ง ] รูปแบบใหญ่ กล่าวคือ การ
ประสานงานแบบเป็นทางการ และ การประสานงานแบบไม่เป็นทางการ สมดว้ยทศันะของสโตนเนอร์และแอน
เดอร์สัน (Stoner and Anderson) ที�ไดเ้สนอรูปแบบการประสานงานไวส้อดคลอ้งกนั โดยจาํแนกออกเป็น ] 
ประการ ไดแ้ก่ การประสานงานแบบเป็นทางการและการประสานงานแบบไม่เป็นทางการ, กล่าวถึงระบบ
โครงสร้างการประสานงานทั�ง m มิติหรือระดบั กล่าวคือ การประสานงานจากขา้งบนสู่ขา้งล่าง การประสานงาน
ในระดบัเดียวกนั และการประสานงานจากระดบัล่างขึ�นไปสู่ระดบับน สมดว้ยทศันะของโรเบิร์ต ดูบิน (Robert 
Dubin) ที�กล่าวถึงระบบโครงสร้างการประสานงานไวเ้ป็น m มิติ ไดแ้ก่ `) การประสานงานจากขา้งบนสู่ขา้งล่าง 
ซึ� งจะออกมาในรูปแบบของการสั�งการ ]) การประสานงานในระดบัเดียวกนั ซึ� งจะก่อให้เกิดความสัมพนัธ์เกี�ยว
โยงกนัของผูป้ฏิบติังาน และ m) การประสานงานจากระดบัล่างขึ�นไปสู่ระดบับน ซึ� งจะออกมาในรูปแบบของการ
รายงาน เพื�อเป็นการป้องกนั ปรับปรุง แกไ้ขผลเสียที�เกิดขึ�น, กล่าวถึงองคป์ระกอบของการประสานงานไวห้ลาย
ประการ กล่าวคือ ระบบ กิจกรรม บุคคล  รูปแบบการประสานงาน และ เป้าหมาย สมดว้ยทศันะของบาร์นาร์ด 
(Barnard) ที�ไดชี้�ใหเ้ห็นรูปของการประสานงานภายในองคก์ารวา่จะตอ้งมีเป้าหมายและตอ้งมีการร่วมทาํงานของ
บุคคลตั�งแต่ ] คนขึ�นไป และองค์ประกอบของการประสานงานไว ้p ประการ ไดแ้ก่ `) ระบบ ]) กิจกรรม m) 
บุคคล q) รูปแบบการประสานงาน และ p) เป้าหมาย, กล่าวถึงกระบวนการประสานงานไวอ้ย่างเป็นขั�นตอน 
กล่าวคือ  การกาํหนดแผนงานสาํหรับบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน  การรับรู้และเขา้ใจในแผนงานของบุคลากร
ทุกคนในหน่วยงาน  และความเต็มใจและการยอมรับในงานที�ไดรั้บมอบหมายโดยคาํนึงถึงความรู้ความชาํนาญ
และความสนใจของบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน สมด้วยทัศนะของนพพงษ์ บุญจิตราดุลย ์ ที�ได้กล่าวถึง 
กระบวนการประสานงานไว ้3 ขั�นตอน ไดแ้ก่ 1) การกาํหนดแผนงานหรือโครงการสาํหรับทุกคนในหน่วยงาน
หรือสาํหรับหน่วยงานทุกหน่วยงานขึ�นมาก่อน 2) ใหทุ้กคนหรือทุกหน่วยงานไดรั้บรู้และเขา้ใจแผนงานโครงการ
ทั�งหมดหรือบางส่วนที�จาํเป็นคือให้รู้กนัโดยทั�วไปวา่ใครหน่วยงานใด มีหนา้ที�อะไรและกาํลงัทาํอะไรอยู่ใน
ขณะนี�  และจะติดต่อเกี�ยวขอ้งกบัใครบา้ง และ 3) ให้ทุกคนหรือหน่วยงานเต็มใจรับงานในส่วนที�ตนไดรั้บ
มอบหมาย ใหท้าํ โดยคาํนึงถึงความถนดัความรู้ความสามารถ และความสนใจของคนหรือหน่วยงานนั�น ๆ    

?) ขอบเขตด้านการรายงานผล (Reporting) 

?.2) การรายงานผล จากผลการวจิยัพบวา่ เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบั
การรายงานผลโดยภาพรวมนั�นมีความสอดคลอ้งกนักบัองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัการรายงานผลซึ�งสามารถ
ยกขึ�นแสดงไดด้งันี� :  มีเนื�อหาหมายรวมถึงการเสนอรายละเอียดต่างๆ เกี�ยวกบัเรื�องใดเรื�องหนึ�ง เพื�อให้ผูฟั้งหรือ
ผูอ่้านไดท้ราบขอ้มูล ขอ้เท็จจริง เรื�องราว เหตุการณ์หรือขอ้คิดเห็นต่างๆ ซึ� งจาํเป็นจะตอ้งมีระบบการเสนอที�มี
หลกัการ มีเหตุมีผล อาจจะเสนอดว้ยวาจาหรือเสนอเป็นลายลกัษณ์อกัษรก็ได ้อาจเสนออยา่งเป็นทางการหรือไม่
เป็นทางการก็ได ้ นอกจากนี� ยงัมีเนื�อหาที�หมายรวมถึงการเสนอรายละเอียดต่างๆ เกี�ยวกบัการดาํเนินงานของ
บุคลากรในหน่วยงาน เพื�อใหบุ้คลากรหรือผูเ้กี�ยวขอ้งไดท้ราบรายละเอียดดงักล่าว อาทิเช่น นโยบาย เป้าหมาย ผล
การดาํเนินงาน ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการดาํเนินงาน ซึ�งอาจจะเสนอดว้ยวาจาหรือเสนอเป็นลายลกัษณ์อกัษรก็
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ได ้ อาจเสนออยา่งเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ไดอี้กดว้ย สมดว้ยทศันะของเออวิคและกูลิค (Urwick and 
Gulick) ไดนิ้ยามความหมายของการรายงาน (Reporting)ไวว้า่ หมายถึง การรายงานผลให้ผูเ้กี�ยวขอ้งไดท้ราบวา่
การปฏิบติังานหรือการดาํเนินงานเป็นอยา่งไรบา้ง กา้วหนา้ไปแค่ไหน โดยผ่านทางการบนัทึก การวิจยั และการ
ตรวจสอบ เป็นตน้, กล่าวถึงวตัถุประสงค์ของการรายงานไวห้ลายประการ กล่าวคือ เพื�อรายงานสถานะ  เพื�อ
รายงานความกา้วหนา้  และเพื�อคาดการณ์ล่วงหนา้ สมดว้ยทศันะของ Project Management Institute ที�ไดก้ล่าวถึง
วตัถุประสงค์ของการรายงานผลการดาํเนินงานไวว้่า การรายงานผลการดาํเนินงาน (Performance Repoting) 
ประกอบไปดว้ยการเก็บขอ้มูล และการเผยแพร่ขอ้มูลให้กบัผูเ้กี�ยวขอ้งทุกๆฝ่ายทราบและเขา้ใจถึงผลของการ
บริหารทรัพยากรของโครงการ โดยมีวตัถุประสงค์หลกัได้แก่ `) รายงานสถานะของโครงการ ]) รายงาน
ความกา้วหน้า และ m) การคาดการณ์ล่วงหน้า, กล่าวถึงกระบวนการการรายงานไวอ้ย่างเป็นขั�นตอน กล่าวคือ 
ขอ้มูลนาํเขา้ของกระบวนการรายงานผลการดาํเนินงาน  เครื�องมือและเทคนิคของกระบวนการรายงานผลการ
ดาํเนินงาน และขอ้มูลส่งออกของกระบวนการรายงานผลการดาํเนินงาน ซึ� งเนื�อหาของมหานิบาตชาดกใน
ประเด็นที�เกี�ยวกบัการรายงานผลนั�นอาจจะมิไดมี้วิธีการที�ละเอียดซบัซอ้นเช่นกบัองคค์วามรู้เกี�ยวกบัการบริหาร
มากนัก ยกตวัอยา่งเช่น เครื�องมือและเทคนิคของกระบวนการรายงานผลการดาํเนินงาน แต่มีการดาํเนินการใน
ส่วนนี�อยา่งเป็นกระบวนการเช่นกนั สมดว้ยทศันะของ Project Management Institute ที�ไดก้ล่าวถึงกระบวนการ
รายงานผลการดาํเนินงานไวว้า่ กระบวนการรายงานผลการดาํเนินงาน (Performance Repoting) ประกอบไปดว้ย 
`) ขอ้มูลนําเขา้กระบวนการรายงานผลการดาํเนินงาน ]) เครื� องมือและเทคนิคกระบวนการรายงานผลการ
ดาํเนินงาน และ m) ขอ้มูลส่งออกของกระบวนการรายงานผลดาํเนินงาน, กล่าวถึงประเภทของการรายงานไว้
หลายประการ กล่าวคือ  รายงานขอ้มูลสนเทศ  รายงานการตีความ และ รายงานการวิเคราะห์ สมดว้ยทศันะของ
ตรึงตา แหลมสมุทร และวรรณรี ปานศิริที�ไดจ้าํแนกประเภทของการรายงานตามหนา้ที�ไว ้m ประเภท ไดแ้ก่ 1) 
รายงานขอ้สนเทศ  2) รายงานการตีความ และ 3) รายงานการวเิคราะห์ หรืออีกนยัหนึ�ง กล่าวคือ รายงานตามวาระ 
รายงานความกา้วหน้า และรายงานเฉพาะกิจ สมดว้ยทศันะของตรึงตา แหลมสมุทร และ วรรณรี ปานศิริ ได้
จาํแนกประเภทของการรายงานตามหนา้ที�ไว ้m ประเภท ไดแ้ก่  1) รายงานตามวาระ 2) รายงานความกา้วหนา้ และ 
3) รายงานเฉพาะกิจ, กล่าวถึงวิธีการนาํเสนอรายงานทั�ง ] วิธี  กล่าวคือ การนาํเสนอดว้ยวาจาหรือการนาํเสนอ
ดว้ยปากเปล่า และการนาํเสนอดว้ยลายลกัษณ์อกัษร สมดว้ยทศันะของวิรัช วิรัชนิภาวรรณ ที�ไดก้ล่าวถึงวิธีการ
นาํเสนอรายงานไว ้] วธีิดว้ยกนั คือ การนาํเสนอดว้ยวาจาหรือการนาํเสนอดว้ยปากเปล่าและการนาํเสนอดว้ยลาย
ลกัษณ์อกัษร 

?.3) ระบบสารสนเทศเพื�อการบริหาร จากผลการวจิยัพบวา่ เนื�อหาของมหานิบาตชาดกใน
ประเด็นที�เกี�ยวกบัระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารโดยภาพรวมนั�นมีความสอดคลอ้งกนักบัองคค์วามรู้การบริหาร
เกี�ยวกบัระบบสารสนเทศเพื�อการบริหาร ซึ� งสามารถยกขึ�นแสดงไดด้งันี� :  มีเนื�อหาครอบคลุมถึงขอ้มูล กล่าวคือ 
ตวัเลข ภาษา หรือสญัลกัษณ์ต่าง ๆ ที�ใชแ้ทนคน สตัว ์สิ�งของ และความคิดที�ถูกรวบรวมไวส้าํหรับการตดัสินใจ มี
ลกัษณะที�เป็นขอ้เท็จจริงที�ยงัไม่ถูกปรุงแต่งและไม่เกี�ยวขอ้งกนั และสารสนเทศ คือ ขอ้มูลที�ถูกจดักระทาํผ่าน
กระบวนการเชิงระบบ และนาํไปใชใ้นการประกอบการตดัสินใจได ้มีลกัษณะที�เป็นการรวบรวมขอ้มูลหลาย ๆ 
อย่างที�เกี�ยวขอ้งกนัเพื�อจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ� ง สมดว้ยทศันะของแคมป์เบลล์ ( Campbell) ที�ไดใ้ห้
ความหมายไวว้า่ ขอ้มูล (data) คือ ขอ้เท็จจริง(fact) ที�บนัทึกเหตุการณ์ต่างๆ ที�เกิดขึ�นแต่ยงัไม่รวมเป็นพวก และ
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เมื�อเชื�อมโยงดว้ยกนัโดยการประมวลผล (processing) จะกลายเป็นสารสนเทศ (information) ทั�งขอ้มูล (data) และ
สารสนเทศ (information) จะสบัเปลี�ยนแทนที�กนัได ้ และสมดว้ยทศันะของ ฮิคส์ ( Hicks) ที�ไดใ้ห้ความหมายไว้
วา่ ขอ้มูล (data) หมายถึง สิ�งที�แสดงความจริงแนวความคิดที�ถูกรวบรวมไว ้ สาํหรับการตดัสินใจโดยปราศจาก
กระบวนการ ส่วนสารสนเทศ (information) หมายถึง ขอ้มูลที�ผ่านกระบวนการเชิงระบบ และนาํไปใชต้ดัสินใจ
ได ้ ขอ้มูลของคนหนึ� ง อาจจะเป็นสารสนเทศของอีกคนหนึ� งขึ�นอยู่กบัตาํแหน่งงาน และความตอ้งการใช้
สารสนเทศนั�น, มีเนื�อหาครอบคลุมถึงระบบจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศที�เปรียบไดก้บัคลงัขอ้มูล  สมดว้ยทศันะของ 
สุธินนัท์ แสวงสุข ที�ไดก้ล่าไวว้า่ คลงัขอ้มูล (Data Warehouse) คือ ที�เก็บขอ้มูลขององคก์รที�ไดรั้บการออกแบบ
เพื�อช่วยการตดัสินใจของฝ่ายบริหารในทางปฏิบติันั�น สิ�งที�เก็บอยูใ่นคลงัขอ้มูลไม่ไดมี้แต่เพียงขอ้มูลเท่านั�น หาก
ยงัเก็บเครื�องมือสาํหรับดาํเนินการกบัขอ้มูล กระบวนการทาํงานกบัขอ้มูล และทรัพยากรอื�น ๆ ระบบคลงัขอ้มูล
เพื�อการบริหารไดถู้กออกแบบมาเพื�อใชใ้นการเก็บขอ้มูลขนขอ้มูลขนาดใหญ่ โดยระบบขอ้มูลเพื�อการบริหารนี�จะ
แยกขอ้มูลออกจากฐานขอ้มูลที�ใชง้านประจาํวนั ซึ� งขอ้มูลสําหรับการบริหารโดยมากจะเป็นขอ้มูลสรุป ขอ้มูล
สรุปนี�อาจจะเป็นขอ้มูลในอดีต ขอ้มูลอา้งอิง หรือขอ้มูล ณ ปัจจุบนั ซึ� งอาจไดม้าจากขอ้มูลที�ใชง้านประจาํวนั 
หรือมีการประมวลผลขอ้มูลใน ฐานขอ้มูลที�ใชง้านประจาํวนั ให้เป็นขอ้มูลสรุป หรืออาจนาํมาจากที�อื�นภายนอก
องคก์ร และทาํการเพิ�มเติมลงไปก็ได ้ขอ้มูลที�ถูกจดัเก็บอยูใ่นคลงัขอ้มูลถือไดว้า่เป็นขอ้มูลในรูปแบบระบบการ
จดัการฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ หรือ Relational Database Management Systems (RDBMS) ที�มีประสิทธิภาพสูง 
โดยมากเราจะเลือกเก็บแต่เฉพาะขอ้มูลที�จาํเป็นสําหรับการตดัสินใจหรือหัวขอ้ของธุรกิจที�น่าสนใจ, กล่าวถึง
กระบวนการทาํงานของระบบสารสนเทศ ไวอ้ยา่งเป็นขั�นตอน ซึ�งอาจกล่าวโดยสรุป คือ การนาํขอ้มูลเขา้สู่ระบบ  
การประมวลผล และผลลพัธ์ สมดว้ยทศันะของเชษฐ ์ศาสตร์ใหม่ ที�ไดจ้าํแนกองคป์ระกอบหลกัของกระบวนการ
ทาํงานของระบบสารสนเทศออกเป็น m ส่วน ได้แก่ `) การนําขอ้มูลเขา้สู่ระบบ ]) การประมวลผล และ m) 
ผลลพัธ์ และสมดว้ยทศันะของลอดอนและลอดอน (Laudon and laudon) ที�ไดก้าํหนดรูปแบบระบบสารสนเทศ 
เรียกวา่ ภารกิจของระบบสารสนเทศ ไว ้4 ประการ ไดแ้ก่  1) ปัจจยันาํเขา้ 2) กระบวนการประมวลผล 3) ผลลพัธ์ 
และ 4) ปัจจยัป้อนกลบั, กล่าวถึงโครงสร้างของสารสนเทศ  ทั�ง q ระดบั กล่าวคือ ระบบสารสนเทศเพื�อการจดัการ
ในการวางแผน นโยบาย กลยทุธ์ และการตดัสินใจของผูบ้ริหารระดบัสูง ระบบสารสนเทศเพื�อการจดัการในส่วน
ยทุธวธีิในการวางแผนการปฏิบติั และการตดัสินใจของผูบ้ริหารระดบักลาง ระบบสารสนเทศเพื�อการจดัการใน
ระดบัปฏิบติัการและการควบคุมของผูบ้ริหารระดบัล่าง และ ระบบสารสนเทศที�ไดจ้ากการประมวลผล สมดว้ย
ทศันะของอาภรณ์ เชื�อพรหม ที�ไดก้ล่าวไวว้า่ การจดัโครงสร้างของสารสนเทศโดยแบ่งตามลาํดบัการนาํไปใช้
งานนั�นสามารถแบ่งเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 1) ระบบสารสนเทศเพื�อการจดัการในการวางแผน นโยบาย กลยทุธ์ และ
การตดัสินใจของผูบ้ริหารระดบัสูง 2) ระบบสารสนเทศเพื�อการจดัการในส่วนยทุธวิธีในการวางแผนการปฏิบติั 
และการตดัสินใจในผูบ้ริหารระดบักลาง 3) ระบบสารสนเทศเพื�อการจดัการในระดบัปฏิบติัการและการควบคุม
ในขั�นตอนนี�ผูบ้ริหารระดบัล่างจะเป็นผูใ้ชส้ารสนเทศเพื�อช่วยในการปฏิบติังาน และ 4) ระบบสารสนเทศที�ได้
จากการประมวลผล ในขั�นตอนนี� พนักงานจะตอ้งมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลและป้อนขอ้มูลเขา้สู่กระบวนการ
ประมวลผล เพื�อให้ไดส้ารสนเทศออกมานาํเสนอต่อผูบ้ริหาร, กล่าวถึงคุณลกัษณะของขอ้มูลสารสนเทศที�ดีไว ้
หลายประการ เช่น ความทนัต่อเวลา ความถูกตอ้ง ความเกี�ยวขอ้ง ความสมบูรณ์ที�เพียงพอ และ ยืนยนัได ้พิสูจน์
ได ้สมดว้ยทศันะของฮนัเซน (Hussain) ที�ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัคุณลกัษณะของสารสนเทศที�ดีไว ้ 4 ประการ 
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ไดแ้ก่ 1) ความทนัต่อเวลา 2) ความถูกตอ้ง 3) ความเกี�ยวขอ้ง และ 4) ความสมบูรณ์เพียงพอ และลอง (Long) ที�ได้
แสดงทศันะเกี�ยวกบัคุณลกัษณะที�ดีของสารสนเทศไว ้ 5 ประการ ไดแ้ก่ 1) ถูกตอ้งแน่นอน 2) ยืนยนัได ้พิสูจน์ได ้
3) มีความสมบูรณ์ 4) ทนัต่อเหตุการณ์ และ 5) ตรงกบัเรื�องที�จะใช,้ และกล่าวถึงกระบวนการในการแสวงหา
ขอ้มูลสารสนเทศไวอ้ยา่งเป็นขั�นตอน กล่าวคือ การกาํหนดเรื�องที�จะสืบคน้ การวางแผนกลยทุธ์การสืบคน้  การ
ดาํเนินการสืบคน้และเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศ การใชข้อ้มูลสารสนเทศ การสังเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ  และการ
ประเมินขอ้มูลสารสนเทศ  สมดว้ยทศันะของไอเซนเบิร์ก และ เบอร์โควทิซ์  (Eisenberg and Berkowitz, `aa^) ที�
ไดก้ล่าวถึง  _  ขั�นตอนในการแสวงหาสารสนเทศ (The “Big Six” information skills) ที�ผูรู้้สารสนเทศจะตอ้ง
ปฏิบติัให้เกิดทกัษะในการคน้ควา้คน้ควา้ ไดแ้ก่  `) ทกัษะในการกาํหนดเรื�องที�จะคน้  ]) ทกัษะการวางแผนกล
ยทุธ์การสืบคน้  m)  ทกัษะการคน้หาและเขา้ถึงสารสนเทศ q) ทกัษะการใชส้ารสนเทศ p) ทกัษะการสังเคราะห์
สารสนเทศ  และ _) ทกัษะการประเมินสารสนเทศ   

M) ขอบเขตด้านการงบประมาณ (Budgeting) 

M.2) การงบประมาณ จากผลการวิจยัพบว่า เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�
เกี�ยวกบัการงบประมาณโดยภาพรวมนั�นมีความสอดคลอ้งกนักบัองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัการงบประมาณ 
ซึ�งสามารถยกขึ�นแสดงไดด้งันี� :  มีเนื�อหาหมายรวมถึงแผนงานของฝ่ายบริหารที�แสดงการใชท้รัพยากรต่างๆ ของ
องคก์ารในลกัษณะที�เป็นตวัเลข ทั�งที�เป็นจาํนวนเงินและไม่ใช่จาํนวนเงิน เพื�อเป็นแนวทางในการดาํเนินงานของ
หน่วยงานต่างๆ ในองคก์ารไปสู่เป้าหมายที�วางไว ้ซึ�งการจดัทาํงบประมาณนั�นจะกาํหนดขึ�นตามแผนงานในรอบ
ระยะเวลาหนึ� งๆ สมดว้ยทศันะของโคห์เลอร์ (Kohler) ที�ไดใ้ห้ความหมายของงบประมาณ ไวว้่า งบประมาณ 
หมายถึง แผนการคลงัที�จะมาใชใ้นการควบคุมการปฏิบติังาน และจะตอ้งมีการประมาณตน้ทุนอนาคต เป็นระบบ
เพื�อตอ้งการให้การใชก้าํลงัคน วสัดุ อุปกรณ์และทรัพยากรอื�นๆ ให้เกิดอรรถประโยชน์, กล่าวถึงหลกัการของ
การงบประมาณไวห้ลายประการ กล่าวคือ หลักคาดการณ์ไกล หลักประชาธิปไตย์ หลักดุลยภาพ หลัก
สารัตถประโยชน์ หลกัยติุธรรม และ หลกัสมรรถภาพ สมดว้ยทศันะของป๋วย อึ� งภากรณ์ ที�ไดก้ล่าวถึงหลกัการ
สาํคญัของงบประมาณไว ้_ ประการ ไดแ้ก่ 1) หลกัคาดการณ์ไกล ]) หลกัประชาธิปไตย ์m) หลกัดุลยภาพ q) หลกั
สารัตถประโยชน์ p) หลกัยติุธรรม และ _) หลกัสมรรถภาพ, กล่าวถึงโครงสร้างของงบประมาณไวท้ั�ง ] ลกัษณะ 
ไดแ้ก่ ดา้นรายไดแ้ละดา้นรายจ่าย สมดว้ยทศันะของเสริมศกัดิ�  วศิาลาภรณ์ และจรินทร์ เทศวานิช ที�ไดก้ล่าวไวว้า่ 
ลกัษณะโครงสร้างของงบประมาณนั�นประกอบดว้ย ] รายการ คือ ดา้นรายไดแ้ละดา้นรายจ่าย, กล่าวถึงการใช้
หลกัดุลยภาพงบประมาณในหลายลกัษณะ ไดแ้ก่ งบประมาณสมดุล ตวัอยา่งคือ กรุงสีพีในมหาเวสสันดรชาดก 
งบประมาณเกินดุล ตวัอยา่งคือ กรุงปุปผวดีในมหานารทกสัสปชาดก และ งบประมาณขาดดุล ตวัอยา่งคือ นครกา
ลิงรัฐในมหาเวสสันดรชาดก สมดว้ยทศันะของณรงค์ สัจพนัธโรจน์ ที�กล่าวถึงดุลยภาพงบประมาณไวว้่า การ
จดัหาและการใชจ่้ายเงินงบประมาณของรัฐบาลนั�น รัฐบาลสามารถดาํเนินการไดใ้นลกัษณะที�แตกต่างกนัได ้m 
ลกัษณะไดแ้ก่ `) งบประมาณสมดุล หมายถึง การจดัหารายรับเขา้มาเท่ากบัการใชจ่้ายเงินออกไป ]) งบประมาณ
เกินดุล หมายถึง การจดัหารายรับเขา้มามากกวา่รายจ่ายที�จ่ายออกไป และ m) งบประมาณขาดดุล หมายถึง การ
จดัหารายรับมานอ้ยกวา่การใชจ่้ายเงินออกไป, กล่าวถึงกระบวนการงบประมาณที�สาํคญัไวอ้ยา่งเป็นขั�นตอน ซึ� ง
กล่าวโดยสรุปได ้m ขั�นตอน คือ การจดัเตรียมงบประมาณ  การขออนุมติังบประมาณ  และการบริหารงบประมาณ 
สมดว้ยทศันะของณรงค์ สัจพนัโรจน์ ที�ไดก้ล่าวไวว้่า วงจรงบประมาณที�เป็นกระบวนการดาํเนินงานในเรื�อง
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งบประมาณนี�  อาจจาํแนกออกเป็น m ขั�นตอน ไดแ้ก่ `) การจดัเตรียมงบประมาณ ]) การอนุมติังบประมาณ และ m) 
การบริหารงบประมาณ และสมดว้ยทศันะของ บลุคเฮด (Burkhead) ที�ไดก้ล่าวไวว้า่ กระบวนการงบประมาณจะ
หมุนเวยีนคลา้ยคลึงกนั (budget cycle) ซึ�งประกอบดว้ย q ขั�นตอน ไดแ้ก่ 1) การเตรียมงบประมาณและการเสนอ
ขออนุมติั 2) การพิจารณาใหค้วามเห็นของฝ่ายนิติบญัชี 3) การดาํเนินงานในการใชจ่้าย และ 4) การตรวจสอบ  

M.3) การควบคุม จากผลการวิจยัพบวา่ เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบั
การควบคุมโดยภาพรวมนั�นมีความสอดคลอ้งกนักบัองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัการควบคุม ซึ� งสามารถยกขึ�น
แสดงได้ดงันี� :  มีเนื�อหาหมายรวมถึงกระบวนการที�กระทาํเพื�อให้มั�นใจว่าการดาํเนินการทุกอย่างดาํเนินไป
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์แผนและมาตรฐานขององคก์ารที�กาํหนดไวห้รือไม่ สมดว้ยทศันะของฟาโยล (Fayol) 
ที�ไดใ้ห้ความหมายของการควบคุมไวว้า่ การควบคุมหรือการตรวจสอบว่าทุกอยา่งดาํเนินไปสอดคลอ้งกบัแผน
คาํสั�งและหลกัการที�กาํหนดไวห้รือไม่ วตัถุประสงคข์องการควบคุมก็เพื�อหาขอ้บกพร่อง เพื�อแกไ้ขและป้องกนัมิ
ให้ผลงานคลาดเคลื�อนไปจากวตัถุประสงค ์ หนา้ที�ของการควบคุมนั�นเกี�ยวขอ้งกบัทุกดา้นไม่วา่จะเป็นคน เงิน 
สิ�งของและการดาํเนินการ, กล่าวถึงหลกัการควบคุมไวห้ลายประการ เช่น การสะทอ้น (Reflect) ให้เห็นสภาพ
และความตอ้งการของงาน การรายงานการเบี�ยงเบนหรือการคลาดเคลื�อนไดท้นัท่วงที การคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้
การที�สามารถชี� ระบุขอ้บกพร่องได้อย่างชัดแจ้ง การที�วดัและทดสอบได้ เป็นตน้ ซึ� งหลกัการเหล่านี� สามารถ
พิจารณาไดจ้ากมหานิบาตชาดกโดยเฉพาะมโหสถชาดก สมดว้ยทศันะของจุมพล หนิมพานิช ที�ไดก้ล่าวถึง
หลกัการในการควบคุมงาน ไวด้งันี� คือ 1) การควบคุมจะตอ้งสะทอ้น ให้เห็นสภาพและความตอ้งการของงาน 2) 
การควบคุมงานจะตอ้งรายงานการเบี�ยงเบน หรือการคลาดเคลื�อนไดท้นัที 3) การควบคุมจะตอ้งเป็นการมองไป
ขา้งหนา้ หรือคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้ 4) การควบคุมจะตอ้งสามารถชี� ระบุขอ้บกพร่องไดอ้ยา่งชดัแจง้ 5) การ
ควบคุมจะตอ้งวดัและทดสอบได ้6) การควบคุมจะตอ้งมีลกัษณะยดืหยุน่ได ้ 7) การควบคุมจะตอ้งสะทอ้นใหเ้ห็น
โครงสร้างขององคก์าร 8) การควบคุมจะตอ้งเป็นไปในลกัษณะประหยดั (Economical)  9) การควบคุมจะตอ้งเป็น
ที�เขา้ใจแก่ผูป้ฏิบติั และ 10) การควบคุมจะตอ้งนาํไปสู่การแกไ้ขที�ถูกตอ้งหรือแกไ้ขขอ้ผิดพลาดได,้ กล่าวถึง
องคป์ระกอบของการควบคุมไวห้ลายประการ กล่าวคือ 1) ความเป็นผูน้าํของผูบ้ริหาร 2) ความสามารถและการ
ไดรั้บการฝึกอบรมหรือประสบการณ์ในการทาํงานของผูร่้วมงาน  และ 3) นิสัยการทาํงานและวินยั รวมถึงนํ� าใจ
ของผูร่้วมงาน ซึ� งองคป์ระกอบเหล่านี�สามารถพิจารณาไดจ้ากเนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบั
การควบคุม สมดว้ยทศันะของพนัส หันนาคินทร์ ที�ไดก้ล่าวไวว้่าองค์ประกอบสําคญัของการควบคุมการ
ปฏิบติังานขึ�นอยูก่บัสิ�งเหล่านี�  คือ 1) ความเป็นผูน้าํของผูบ้ริหาร 2) ความสามารถและการไดรั้บการฝึกอบรม หรือ
ประสบการณ์ในการทาํงานของผูร่้วมงาน  และ 3) นิสัยการทาํงาน และวินยั รวมถึงนํ� าใจของผูร่้วมงาน, กล่าวถึง
ประเภทของการควบคุมไวห้ลายประการ กล่าวคือ การควบคุมล่วงหนา้  การควบคุมขณะเหตุการณ์เกิดขึ�น การ
ควบคุมหลงัเหตุการณ์ สมด้วยทัศนะของศิริวรรณ พูลสมบัติ ที�ได้จาํแนกการควบคุมตามลกัษณะเวลาที�
ดาํเนินการควบคุมออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) การควบคุมล่วงหนา้ 2) การควบคุมขณะเหตุการณ์เกิดขึ�น 3) การ
ควบคุมหลงัเหตุการณ์ หรืออีกนยัหนึ�ง กล่าวคือ การควบคุมดา้นปริมาณงาน การควบคุมดา้นคุณภาพงาน การ
ควบคุมดา้นเวลา ละ การควบคุมดา้นค่าใชจ่้าย สมดว้ยทศันะของวีระศกัดิ�  ไกรสังข ์ที�ไดจ้าํแนกประเภทของการ
ควบคุมงานออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 1) การควบคุมดา้นปริมาณงาน 2) การควบคุมดา้นคุณภาพงาน 3) การ
ควบคุมดา้นเวลา และ 4) การควบคุมดา้นค่าใชจ่้าย, กล่าวถึงกระบวนการควบคุมไวอ้ยา่งเป็นขั�นตอน ซึ�งอาจกล่าว
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โดยสรุปคือ การกาํหนดมาตรฐานหรือเป้าหมาย การเปรียบเทียบผลงานกบัมาตรฐานหรือเป้าหมาย และการ
ดาํเนินการแกไ้ข สมดว้ยทศันะของนิรันดร์ คาํเสมานนัทน์ ที�ไดจ้าํแนกกระบวนการของการควบคุมไว ้m ประการ 
ไดแ้ก่ `) มีการกาํหนดมาตรฐานหรือเป้าหมายไวเ้ป็นการล่วงหนา้ ]) มีการเปรียบเทียบผลงานกบัมาตรฐาน และ 
m) การดาํเนินการแกไ้ข และพิทฟิลด ์(Pitfield) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการควบคุมวา่ประกอบดว้ยขั�นตอนที�สาํคญัไว ้
4 ขั�นตอน ไดแ้ก่ 1) กาํหนดมาตรฐาน  2) การเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานกบัมาตรฐาน 3) การคดัข่าวสารที�
ไดรั้บกลบัมาจากผลการเปรียบเทียบ และ 4) การแกไ้ขส่วนที�เบี�ยงเบนจากมาตรฐาน   

2.5 ความแตกต่างกนัระหว่างเนื#อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับการบริหารและ
องค์ความรู้การบริหาร นําเสนอได้ใน M ขอบเขต ดงันี# 

1)  ขอบเขตด้านการวางแผน (Planning)   
 2.2) การวางแผน จากผลการวิจยัพบวา่ เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบั
การวางแผนมีความแตกต่างกนักบัองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัการวางแผนอยูบ่างประการ ซึ� งสามารถยกขึ�น
แสดงไดด้งันี� : มหานิบาตชาดกกล่าวถึงการจาํแนกการวางนโยบาย/แผนไวห้ลายประเภท อาทิเช่น การจาํแนกเป็น
การวางนโยบาย/แผนจากบนสุดสู่ล่างสุด การวางนโยบาย/แผนจากระดบัเดียวกนั  และการวางนโยบาย/แผนจาก
ล่างสุดสู่สูงสุด คลา้ยกนักบัองคค์วามรู้การบริหารก็จริง แต่ถึงอยา่งนั�นก็มีขอ้ที�แตกต่างกนั เช่น การวางนโยบาย/
แผนจากล่างสุดสู่สูงสุดไดโ้ดยตรงไม่ผา่นผูแ้ทน ทุกคนมีส่วนร่วม ส่วนองคค์วามรู้การบริหารนั�นมุ่งเนน้การวาง
นโยบายแผนจากบนลงสู่ล่าง  แมมี้การวางนโยบาย/แผนจากล่างสู่บนแต่จะเป็นการผ่านตวัแทนหรือทาํโดยออ้ม
ไม่ไดก้ระทาํโดยตรง สมดว้ยทศันะของธนชยั ยมจินดาที�ไดก้ล่าวถึงประเภทของการวางแผนโดยยึดตามวิธีการ
วางแผนไวว้า่ วธีิที�ใชใ้นการวางแผนในองคก์ารอาจทาํไดห้ลายวิธี แต่วิธีที�นิยมและกล่าวถึงกนัมากมี p วิธี ไดแ้ก่ 
`) การวางแผนแบบบนลงล่าง ]) การวางแผนแบบล่างขึ�นบน m) การวางแผนแบบในออกนอก  q) การวางแผน
แบบนอกเขา้ออก  และ p) การวางแผนสํารับสภาวการณ์ฉุกเฉิน และทศันะของบาร์โทลและคณะ (Bartol and 
Others) ที�ไดก้ล่าวถึงระดบัแผนไว ้m ประการ ไดแ้ก่ 1) แผนเชิงยทุธศาสตร์ ]) แผนเชิงยทุธวิธี และ m) แผนเชิง
ปฏิบติัการ  ทั�งนี�อาจเนื�องมาจากวา่ผูป้กครองในมหานิบาตชาดก ทรงดาํรงตนเป็นธรรมิกราช ใชห้ลกัธรรมมาเป็น
หลกัในการบริหารปกครองบา้นเมือง ดว้ยอานิสงส์ของธรรมที�ทรงปฏิบติันั�นจึงทาํให้ราษฏรอยูอ่ยา่งร่มเยน็เป็น
สุข ผูป้กครองกบัราษฏรรักใคร่ผกูพนักนัแบบพอ่ปกครองลูกคลา้ยกบัสมยักรุงสุโขทยั ผูที้�ประสงคจ์ะเขา้เฝ้าก็พา
กันไปเคาะระฆังที�หน้าพระราชนิเวศน์  ไม่มีพิธีการลาํดับขั�นตอนที�ยุ่งยาก หรือการทําให้ราษฏรนั� นมอง
ผูป้กครองเป็นดุจเทพเช่นกบัสมยักรุงศรีอยธุยาเป็นตน้, มหานิบาตชาดกกล่าวถึงหลกัการวางแผนที�เป็น“อกาลิโก” 
เป็นสัจจะที�ใช้ได้ตลอดเวลา เกิดขึ�นก่อน และกล่าวไดว้่าเป็นตน้แบบขององค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกับการ
วางแผนในปัจจุบนั ซึ�งอาจสรุปลงดว้ยหลกัอริยสจั 4 คือ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ และมรรค ส่วนองคค์วามรู้การบริหาร
นั�นกล่าวถึงหลกัการวางแผนที�อาจเป็นความจริงซึ� งใชไ้ดห้รือนิยมใชเ้พียงระยะใดระยะหนึ�ง และอาจมีอีกทฤษฏี
หนึ� งมาหักลา้งหรือนาํมาใชแ้ทน พิจารณาไดจ้ากวิวฒันาการขององค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัการวางแผนที�
ปรับปรุงเปลี�ยนแปลงมาเป็นลาํดบั ทั�งนี� อาจเนื�องมาจากว่าหลกัการวางแผนที�มหานิบาตชาดกกล่าวถึงนั�นเป็น
หลกัธรรมที�เป็นความจริงแทที้�เรียกวา่ อริยสัจ อนัเป็นหลกัธรรมที�พระพุทธเจา้ทรงคน้พบและปฏิบติัจนทาํให้
พระองคบ์รรลุถึงความเป็นพระพุทธเจา้และพิจารณาดีแลว้วา่เป็นสิ�งที�จริง แท ้มีประโยชน์ และไดผ้ลจริงจึงทรง
นาํมาตรัสสอนแก่ชาวโลก ดงันั�นจึงใชไ้ดต้ลอดเวลา ไม่ลา้สมยั ไม่มีใครอาจหลกัลา้งได ้เป็นไปตามพระธรรมคุณ
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ทั�ง _ ประการมีสวากขาตธรรมเป็นตน้ ส่วนองค์ความรู้การบริหารนั�นเป็นความคิดทฤษฏีที�นกัวิชาการผูย้งัเป็น
ปุถุชนคิดค้นกาํหนดขึ�นตามทัศนะของตนๆ ดังนั� นจึงทาํให้มีลักษณะดังกล่าว สมด้วยทัศนะของฟรีดแมน 
(Friedmann) ที�ไดก้ล่าวสรุปทฤษฎีการวางแผนไว ้`^ สาํนักวิชาการตามลาํดบัของการวิวฒันาการในแต่ละยุค
ดังกล่าวแล้ว,  มหานิบาตชาดกกล่าวถึงการใช้อุบายไวท้ั� ง ] ประการคือ กุสโลบาย อันหมายถึง อุบายที�
ประกอบดว้ยธรรม และเล่ห์กลอุบาย อนัหมายถึงอุบายที�ปราศจากธรรมในการวางแผน แต่พระโพธิสัตวน์ั�นจะมุ่ง
ใชก้สุโลบายเป็นหลกั ในขณะเดียวกนัก็ทรงใชเ้ล่ห์กลอุบายในบางครั� งแต่ทั�งนี� เพื�อมุ่งประโยชน์กบัผูที้�ถูกใชเ้ป็น
หลกัเป็นตน้วา่ เพื�อกาํหลาบปราบใหสิ้�นพยศแลว้เปลี�ยนพฤติกรรมจากศตัรูใหเ้ป็นมิตร หรือเพื�อการชี�นาํพรํ� าสอน
โดยไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายถึงแก่ชีวิต ส่วนองคค์วามรู้การบริหารนั�นมีการใชอุ้บายทั�ง ] ประการ และใชก้บับุคคล
ทุกจาํพวกเช่น คู่แข่ง ลูกคา้ กลุ่มเป้าหมายอื�นๆ หรือแมก้ระทั�งต่อสมาชิกขององคก์ารเอง เพื�อให้เป้าหมายของ
องคก์ารนั�นไดบ้รรลุผล ทั�งนี�อาจเนื�องมาจากวา่มหานิบาตชาดกเป็นพระธรรมคาํสอนที�พระพุทธองคต์รัสสอนแก่
ชาวโลกที�กล่าวถึงเรื�องราวของพระโพธิสัตวผ์ูเ้ปี� ยมดว้ยความกรุณาต่อผูอื้�นทรงทราบอย่างประจกัษ์ชดัว่าการ
ดาํเนินการต่างๆ ที�ประกอบดว้ยธรรมนั�นเป็นสิ�งที�เป็นไปเพื�อประโยชน์สุขโดยส่วนเดียวไม่ก่อความเดือดร้อนมา
ให้ภายหลงั ดงันั�นจึงทรงยึดมั�นในความเป็นผูมี้ธรรมนั�นแลว้ดาํเนินตามปฏิปทาเพื�อความเป็นพระพุทธเจา้นั�น
อยา่งอุกฤษฏ ์กล่าวคือบารมี `^ ประการมีทานบารมีเป็นตน้ ส่วนองคค์วามรู้การบริหารนั�นถูกคิดคน้กาํหนดขึ�นมา
โดยปุถุชนสาํหรับผูที้�เกี�ยวขอ้งอยูก่บัโลกอนัเป็นระดบัโลกิยะจึงมีการใชทุ้กวิถีทางเพื�อให้เป้าหมายที�ประสงค์
บรรลุผล สมดว้ยทศันะของสุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์ ที�ไดก้ล่าวถึงกลยทุธ์เชิงการเมืองไว ้] ประเภท ไดแ้ก่ กลยทุธ์เชิง
การเมืองแบบมีจริยธรรม (Ethical political tactics) และกลยทุธ์ทางการเมืองแบบไร้จริยธรรม (Unethical political 
tactics), และมหานิบาตชาดกกล่าวถึงการพยากรณ์หรือการคาดการณ์ถึงสิ�งต่างๆ และสิ�งที�พยากรณ์หรือคาดการณ์
ต่างๆ นั�นจะเป็นไปอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ ส่วนองคค์วามรู้การบริหารนั�นกล่าวถึงการพยากรณ์หรือการคาดการณ์
ไวเ้ช่นกนัแต่สิ�งที�พยากรณ์หรือคาดการณ์นั�นไม่มีความแน่นอนวา่จะเป็นดงัที�พยากรณ์หรือคาดการณ์ไวห้รือไม่ 
ทั�งนี� อาจเนื�องมาจากวา่การพยากรณ์หรือคาดการณ์ในมหานิบาตนั�นเป็นสิ�งที�เกิดมาจากญาณซึ� งเป็นความรู้แจง้
ตามความเป็นจริงถึงเรื�องนั�นๆ ที�จะพยากรณ์หรือคาดการณ์นั�นเช่นกบัปรากฏให้เห็นเฉพาะหนา้ ซึ� งเป็นคุณพิเศษ
อนัเป็นผลมาจากการเจริญจิตภาวนาที�เป็นสิ�งภายใน เรียกวา่ ญาณ มีอตีตงัสญาณเป็นตน้ ส่วนการพยากรณ์หรือ
คาดการณ์ตามองคค์วามรู้การบริหารนั�นจาํตอ้งอาศยัเครื�องมือหรือเทคนิคต่างๆ อนัเป็นสิ�งภายนอกที�อาจจะตรง
กบัความเป็นจริงหรือไม่ก็ได ้สมดว้ยทศันะของนภาพร ขนัธนภาที�ไดก้ล่าวถึงเทคนิคและเครื�องมือในการวางแผน
ไวโ้ดยประการต่างๆ ดงักล่าวแลว้ 
 2.3) สภาพแวดล้อมองค์การ จากผลการวิจยัพบวา่ เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็น
ที�เกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มองคก์ารมีความแตกต่างกนักบัองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มองคก์ารอยู่
บางประการ ซึ� งสามารถยกขึ�นแสดงไดด้งันี� : มหานิบาตชาดกกล่าวถึงสภาวะของสภาพแวดลอ้มที�มีความมั�งคง 
แน่นอน ไม่ค่อยเปลี�ยนแปลง ไม่สลบัซบัซอ้น หากเป็นสภาพแวดลอ้มในเทวโลกหรือพรหมโลกแลว้ก็ยิ�งมีสภาพ
ที�มั�นคง แน่นอน ไม่เปลี�ยนแปลง ไม่มีความยุง่เหยงิหรือโกลาหล ประณีตยิ�งกวา่ หรือรวมเรียกวา่ เป็นสภาพที�เป็น
ทิพย ์ ส่วนองคค์วามรู้การบริหารนั�นจะกล่าวถึงสภาพแวดลอ้มที�มีความหลากหลาย ผสมปะปนกนัไป โดยเฉพาะ
สภาพแวดลอ้มในสภาวะปัจจุบนัจะมีความไม่มั�นคง ไม่แน่นอน เปลี�ยนแปลงอยูต่ลอด มีความยุง่เหยิง ประณีต
นอ้ยกว่า และน้อยลงตามลาํดบั ทั� งนี� อาจเป็นเพราะว่าการดาํรงชีวิตอยู่ในมหานิบาตชาดกหรือในสมยัอดีตนั�น
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ตั�งอยูบ่นรากฐานแห่งความพอเพียงโดยมีสงัคมเป็นแบบเกษตรกรรม ใชห้ลกัธรรมเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวติ 
ไม่มุ่งเพื�อจะบริโภคตามอาํนาจของตณัหาเพราะวา่ตณัหานั�นเป็นสิ�งที�ไม่สามารถเติมใหเ้ตม็ได ้ดว้ยเหตุนี�พระพทุธ
องค์จึงได้ทรงดําเนินเป็นแบบอย่างและตรัสสอนในเรื� องหลกัของความพอเพียงหรือความสันโดษไว ้หรือ
ยิ�งกวา่นั�นก็คือเนกขมัมบารมี ครั�นผูค้นดาํรงตนอยูด่ว้ยประการดงักล่าวจึงทาํให้สังคมในมหานิบาตชาดกนั�นเป็น
สงัคมแห่งความสุข ไม่มีความโกหาหลหรือชิงดีชิงเด่นกนัให้วุน่วาย มีแต่ผูอ้ยากให้ไม่มีผูใ้คร่จะสะสมหมกัหมม 
ทรัพยากรไวเ้พื�อตนเองเกรงกลวัต่อบาปอกุศลกรรมมุ่งทาํแต่คุณงามความดี จนเกิดเป็นสภาพแวดลอ้มเปรียบดงั
สวรรค์หรือพรหมโลกที�ท่านกล่าวไวเ้ป็นเทศนาธรรมแบบบุคลาธิษฐานไว ้แต่ทั� งนี� มิได้มีปัจจัยด้านจาํนวน
ประชากรของประเทศมาเกี�ยวขอ้ง โดยคาํนวณไดจ้ากกองทพัของพระเจา้จุลนีพรหมทตัมีถึง `n อกัโขภิณี ซึ� ง
อกัโขภิณีหนึ�งนั�นเทียบมาตราไดก้บั ` ตามดว้ย ^ อีก q] ตวั นบัวา่มากมายมหาศาลแต่ครั� นไดพ้ระมโหสถบณัฑิต
ชี�นาํพรํ� าสอนก็สามารถดาํรงชีพอยู่ดว้ยธรรมมีสุขกนัถว้นหนา้ แตกต่างจากยุคปัจจุบนัที�ดาํรงตนอยู่บนพื�นฐาน
ของบริโภคนิยมหรือตณัหาลากพาให้ตอ้งแข่งขนักนัสะสมอนัเป็นเหตุให้ตนเอง ผูอื้�น สังคม หรือแมก้ระทั�ง
สภาพแวดลอ้มรอบขา้งตอ้งไดรั้บผลกระทบ มีความไม่มั�นคง ไม่แน่นอน เปลี�ยนแปลงอยูต่ลอด มีความยุง่เหยิง 
ประณีตน้อยกว่า และน้อยลงตามลาํดับ สมด้วยทัศนะของเอเมอรีและทริสท์ (Emery and Trist) ที�แบ่ง
สภาพแวดลอ้มองคก์ารออกเป็น q ประเภท คือ `) สภาพแวดลอ้มที�ราบเรียบและเปลี�ยนแปลงโดยไม่ไดว้างแผน 
]) สภาพแวดลอ้มที�ราบเรียบและรวมกนัเป็นกลุ่ม m) สภาพแวดลอ้มที�ยุ่งเหยิงและมีผลกระทบต่อกนั และ q) 
สภาพแวดลอ้มที�โกลาหล, มหานิบาตชาดกนอกจากจะกล่าวถึงที�มาของสภาพแวดลอ้มที�มีอยูต่ามธรรมชาติหรือ
ถูกมนุษยส์ร้างขึ�นแลว้ยงักล่าวถึงสภาพแวดลอ้มที�เกิดขึ�นจากฤทธิ�  กล่าวคือการทาํสิ�งอศัจรรยส์าํเร็จไดเ้กินวิสัย
ธรรมดาสามญัของคนทั�วไปไวด้ว้ย ส่วนองคค์วามรู้การบริหารนั�นไดก้ล่าวถึงที�มาของสภาพแวดลอ้มในลกัษณะ
ที�มีอยูต่ามธรรมชาติหรือถูกมนุษยส์ร้างขึ�นโดยปกติวิสัยเท่านั�น ซึ� งส่วนใหญ่จะปรากฏออกมาในรูปวตัถุสิ�งของ  
ทั�งนี�อาจเนื�องมาจากวา่มหานิบาตชาดกถูกนาํมาแสดงเพื�อพฒันาจิตใจของบุคคลในยคุที�เป็นจิตนิยมผูค้นต่างพา
กนัแสวงหาธรรมที�จะใหเ้กิดความสุขขึ�นภายในจิตใจ ครั� นผูค้นสามารถฝึกฝนจิตดว้ยหลกัธรรมเป็นอยา่งดีแลว้ก็
สามารถทาํให้สภาพแวดลอ้มต่างๆ ที�อยูร่อบขา้งนั�นเป็นสภาพแวดลอ้มที�ดีดุจเป็นของทิพยที์�สําเร็จมาจากฤทธิ�
ต่างๆ ไม่วา่อยูใ่นสถานที�แห่งใดสถานที�แห่งนั�นก็เป็นทิพยไ์ม่ก่อมลภาวะทั�งทางรูปธรรมหรือนามธรรมใหเ้กิดขึ�น
เปรียบดงัสวรรคห์รือพรหมโลก ซึ�งเป็นพระธรรมเทศนาที�ท่านแสดงใหเ้ห็นเป็นบุคลาธิษฐาน เป็นสภาพแวดลอ้ม
ที�มีสมุฏฐานจากภายในไปสู่ภายนอก ส่วนองค์ความรู้การบริหารถูกคิดคน้ขึ�นมาเพื�อสนองความตอ้งการหรือ
ตณัหาของยุคที�ถูกบริโภคนิยมหรือวตัถุนิยมครอบงาํดงันั�นจึงจาํตอ้งมุ่งให้ความสําคญักบัสิ�งที�จบัตอ้งไดห้รือ
อธิบายไดด้ว้ยประสาทสมัผสัทั�ง p กล่าวคือ ตา หู จมูก ลิ�น และกาย  มุ่งเสพวตัถุภายนอกผ่านประสาทสัมผสัทั�ง p 
ดงักล่าวเพื�อให้ใจมีความสุข เป็นสภาพแวดลอ้มที�มีสมุฏฐานจากภายนอกไปสู่ภายใน จึงตอ้งบริหารปรับปรุง
เปลี�ยนแปลงอยูต่ลอดเวลาเพราะไม่ไดขึ้�นอยูก่บัตวัเราเองแต่ขึ�นอยูก่บัสิ�งภายนอกที�ตอ้งพึ�งพาอาศยัฝากความสุข
ไวด้ว้ย ซึ�งสุขที�ไดน้ั�นท่านจดัเป็นสามิสสุขคือสุขที�คอยพึ�งพิงแต่สิ�งภายนอกหรือสภาพแวดลอ้มภายนอกอนัเป็น
สุขที�ไม่แท้จริง ดังเช่นกรณีพระมหาชนกทรงบริบูรณ์เพียบพร้อมด้วยทุกสิ�งที� เป็นภายนอกแต่หาอาจได้รับ
ความสุขที�แทจ้ริงไม่จึงทรงตดัสินพระหฤทยัสละสิ�งเหล่านั�นเขา้หาความสุขที�เกิดมาจากภายในอนัเป็นนิรามิสสุข 
สมด้วยทัศนะของโจนส์ (Jones) ที�กล่าวไวว้่า สภาพแวดลอ้มนั�น หมายถึง ทุกสิ�งทุกอย่างรวมทั�งหมดที�อยู่
ลอ้มรอบปัจเจกบุคคลหรือกลุ่ม ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ สังคมหรือวฒันธรรม ซึ� งต่างก็มีอิทธิพลต่อ
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พฤติกรรมและความรู้สึกนึกคิดของบุคคลไดท้ั�งสิ�นโดยแบ่งเป็น 1) สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 2) สภาพแวดลอ้ม
ทางสังคม  3) สภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรม และ 4) สภาพแวดลอ้มยอ่ย, มหานิบาตชาดกเป็นส่วนหนึ�งของ
หลกัธรรมคาํสอนในพระพุทธศาสนาเพื�อมุ่งจะพฒันาบุคคลในดา้นจิตใจมากกวา่จะมุ่งหวงัผลประโยชน์ที�เป็น
วตัถุสิ�งของหรือผลกาํไร ซึ� งหลักธรรมเกี�ยวกับสภาพแวดลอ้มมีหลายประการ อาทิเช่น การเปลี�ยนแปลง
สภาพแวดลอ้มองคก์าร กล่าวคือ ไตรสิกขา หรือ อตัถะ m,  การบริหารสภาพแวดลอ้มองคก์าร กล่าวคือ สัปปายะ 
7, การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มองคก์าร กล่าวคือ สปัปุริสธรรม C หรือ โลกธรรม n ส่วนองคค์วามรู้การบริหารนั�น
จะมุ่งหวงัผลประโยชน์ที�เป็นวตัถุสิ�งของหรือผลกาํไรอนัเป็นเพียงอตัถะระดบัแรก คือ ประโยชน์ปัจจุบนั ซึ� งยงั
เหลือประโยชน์เบื�องหน้าและประโยชน์สูงสุดที�ยงัไม่ได้กล่าวถึง สมด้วยทัศนะของประกอบ คุปรัตน์ที�ได้
กล่าวถึงวตัถุประสงค์ของการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของแต่ละองค์การไวด้งันี� คือ 1) การมีความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัอยา่งยืนนาน 2) การเฝ้าดูความเปลี�ยนแปลงทางธุรกิจ 3) การมียทุธศาสตร์ และ 4) การมี
แผนงาน  

2.5) บรรยากาศองค์การ จากผลการวิจยัพบวา่ เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�
เกี�ยวกับบรรยากาศองค์การมีความแตกต่างกันกับองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกับบรรยากาศองค์การอยู่บาง
ประการ ซึ� งสามารถยกขึ�นแสดงไดด้งันี� : มหานิบาตชาดกมุ่งหมายเอาบรรยากาศที�มีคุณธรรมจริยธรรมกาํกบัอยู่
เสมอวา่เป็นบรรยากาศองคก์ารที�ดี นั�นหมายถึง บรรยากาศแบบธรรมาธิปไตยน์ั�นเองที�เป็นบรรยากาศองคก์ารที�ดี 
ส่วนในทางตรงกนัขา้มมหานิบาตชาดกมุ่งหมายเอาบรรยากาศที�ปราศจากคุณธรรมจริยธรรมกาํกับอยู่ว่าเป็น
บรรยากาศองคก์ารที�ไม่ดี ส่วนองคค์วามรู้การบริหารนั�นกล่าวถึงบรรยากาศที�เอื�ออาํนวยแก่ประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงานหรือผลสําเร็จของงานไม่ว่าจะดาํเนินการในเรื� องใดๆ นั�นว่า เป็นบรรยากาศองค์การที�ดี ซึ� งการที�
องคก์ารมีบรรยากาศองคก์ารที�ดีแลว้ส่งผลให้การทาํงานมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายนั�นก็
จริงแต่องคก์ารนั�นอาจจะดาํเนินงานที�ขดักบัหลกัศีลธรรมหรือจริยธรรมก็ได ้เช่น โรงงานผลิตบุหรี�  โรงงานผลิต
นํ� าเมา หรือโรงงานผลิตอาวธุยทุโธปกรณ์ เป็นตน้ จึงอาจกล่าวไดว้า่ บรรยากาศองคก์ารที�ดีตามความหมายของ
องคค์วามรู้การบริหารนั�นอาจจะเป็นบรรยากาศองคก์ารที�ไม่ดีตามความหมายของมหานิบาตชาดกก็ไดต้ามเหตุ
ปัจจยั ทั�งนี�อาจเนื�องมาจากวา่มหานิบาตชาดกเป็นพระธรรมคาํสอนที�พระพทุธองคต์รัสสอนแก่ชาวโลก ดงันั�นจึง
ทรงแสดงเนื�อหาผา่นตวัละครที�เป็นพระโพธิสตัวห์รือฝ่ายธรรมโดยมุ่งใหผู้ค้นประพฤติสุจริตทั�งกาย วาจา และใจ 
หรือให้ดาํเนินตามทางสายกลางกล่าวคือมรรคมีองค์ n มีสัมมาทิฏฐิ เป็นตน้ อนัเป็นไปเพื�อประโยชน์ส่วนตน 
ประโยชน์ผูอื้�น และประโยชน์ทั� งสองให้ครบส่วน ดว้ยทรงเล็งเห็นประโยชน์สุขที�จะเกิดขึ�นตามมา ส่วนองค์
ความรู้การบริหารนั�นถูกคิดคน้กาํหนดขึ�นมาโดยปุถุชนเพื�อความมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลของ
องค์การหรืออาจกล่าวได้ว่าเพื�อตอบสนองประโยชน์ตนหรือประโยชน์นิติบุคคล ครั� นหากมากเกินขอบเขต
ศีลธรรมไปก็กลายเป็นเพื�อสนองความทะยานอยากที�เรียกวา่ตณัหา เมื�อหลงติดอยูใ่นประโยชน์ตนนี� ก็ไม่อาจกา้ว
ขา้มไปสู่ประโยชน์ผูอื้�นหรือประโยชน์ทั� งสองได้ สมด้วยทัศนะเกี�ยวกับบรรยากาศองค์การในเรื� องความมี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลของสเตียร์ (Steers) ที�แสดงไวว้า่ บรรยากาศองค์การนั�นมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพขององคก์าร ดว้ยเหตุดงันี� คือ 1) บรรยากาศองคก์าร เป็นการรับรู้ของบุคลากรทั�งในระดบับุคคลและ
ระดบักลุ่มซึ�งจดัเป็นของพฤติกรรมองคก์าร ดงันั�นการที�จะกาํหนดรูปแบบการบริหารองคก์ารจึงตอ้งพิจารณาถึง
ความตอ้งการของบุคลากรทั�งในระดบับุคคลและกลุ่ม 2) ดว้ยเหตุที�บรรยากาศองคก์ารซึ� งเหมาะสมกบัองคก์าร
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หนึ�งแต่อาจจะไม่เหมาะสมกบัอีกองคก์ารหนึ�ง ดงันั�นผูบ้ริหารจึงจาํตอ้งพิจารณาถึงเป้าหมายและความพยายามที�
จะนําไปสู่การสร้างสรรค์บรรยากาศที�เอื�ออาํนวยต่อองค์การและสอดคลอ้งกับเป้าหมายของบุคลากร โดยที�
บรรยากาศที�เป็นแบบเนน้ผลสาํเร็จตามเป้าหมายขององคก์ารจะเหมาะสมกบัองคก์ารที�เนน้ต่อผลการปฏิบติังาน
ขององคก์าร ส่วนบรรยากาศองคก์ารแบบเนน้ความอบอุ่นและความเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนัขององคก์ารนั�นจะ
เหมาะสมกบัองคก์ารที�เนน้ความพึงพอใจในการทาํงานของบุคลากรเป็นหลกั  3) ถึงแมบ้รรยากาศองคก์ารนั�นจะ
มีผลต่อเจตคติและพฤติกรรมการขาดงานของบุคลากรแต่ไม่อาจคาดหวงัได ้ซึ�งบรรยากาศองคก์ารจะมีอิทธิพลต่อ
ผลการปฏิบติังานของบุคลากรเป็นอยา่งมาก และยงัไดก้ล่าวไวอี้กวา่ บรรยากาศองคก์ารทาํใหเ้กิดผลดีต่อบุคลากร
ในองคก์ารในดา้นความพึงพอใจในงานและผลการปฏิบติังาน, มหานิบาตชาดกกล่าวถึงบรรยากาศองคก์ารไว ้] 
รูปแบบ คือ บรรยากาศแบบธรรมาธิปไตย ์คือ บรรยากาศที�มีศีลธรรมจริยธรรมกาํกบัอยูเ่สมอและบรรยากาศแบบ 
อธรรมาธิปไตย ์คือ บรรยากาศที�ปราศจากศีลธรรมจริยธรรม ซึ� งทั�งสองประการนี�มหานิบาตชาดกจะมุ่งกล่าวถึง
บรรยากาศแบบธรรมาธิปไตยว์า่เป็นรูปแบบบรรยากาศองคก์ารที�สมบูรณ์มีประสิทธิภาพสูงสุดเพียงอยา่งเดียว ซึ� ง
บรรยากาศแบบธรรมาธิปไตยน์ั�นอาจแทรกอยูใ่นทุกๆ รูปแบบ นั�นหมายความวา่ ในรูปแบบใดๆ ก็ตามหากว่า
ดาํเนินการโดยถูกตอ้งชอบธรรมอนัมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลแลว้ก็จดัวา่มีรูปแบบบรรยากาศ
แบบธรรมาธิปไตยอ์ยูด่ว้ย ส่วนองคค์วามรู้การบริหารกล่าวถึงรูปแบบบรรยากาศองคก์ารที�สมบูรณ์ถูกตอ้งมี
ประสิทธิภาพกบัสถานการณ์นั�นๆไวเ้ป็นอเนกประการ ซึ� งอาจยงัมีขอ้กงัขาอยู่ เช่น การกาํหนดให้บรรยากาศ
องค์การแบบประชาธิปไตยเป็นรูปแบบบรรยากาศองค์การที�สมบูรณ์ถูกตอ้งมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ประสิทธิผลแต่หากมีผูที้�ถูกนอ้ยกวา่ผูที้�ผิดในการดาํเนินการนั�นๆ ก็อาจคงส่งผลต่อประสิทธิภาพในดา้นลบ หรือ
ว่าบรรยากาศองค์การแบบประชาธิปไตยก็จริงแต่องค์การนั�นมีวตัถุประสงค์ที�ผิดจากทาํนองคลองธรรมหรือ
กฏหมายก็คงไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์อนัใด ทั�งนี�อาจเนื�องมาจากวา่มหานิบาตชาดกเป็นหลกัธรรมคาํสอนอนัแสดง
ถึงแนวทางที�จริงแท้ มีประโยชน์ และใช้ได้ผลจริงที�พระพุทธองค์ตรัสรู้จึงทรงนํามาตรัสสอนแก่ชาวโลก 
โดยเฉพาะในเรื� องกฏของวัฏฏะหรือที�มักเรียกกันว่า “กฎแห่งกรรม” หรือขยายให้พิศดารไปเรียกว่า 
หลักปฏิจสมุปปาท โดยผู ้วิจัยขอสรุปออกเป็น m แนวทางเพื�อสะดวกแก่การทําความเข้าใจคือ `) กิเลส-  
อกศุลกรรม-วปิาก  เป็นแนวทางหรือปฏิปทาที�ไม่ดีหรือมิจฉาปฏิปทามีผลเป็นทุกข ์เพราะมีกิเลสเป็นแรงขบัจูงใจ
กล่าวคือมีทิฏฐิที�ถูกกิเลสครอบงาํอนัเป็นมิจฉาทิฏฐิ เป็นเหตุใหด้าํเนินการต่างๆ ทั�งกายวาจาและใจที�ผิดที�เรียกวา่
อกศุลกรรม จึงไดรั้บผลที�ผิดตามมาเรียกวา่วิปาก สรุปวา่ เป็นแนวทางสุดโต่งเรียกวา่อตัตกิลมถานุโยคทาํให้ตน
ไดรั้บความทุกขค์วามลาํบาก   ]) ทิฏฐธมัมิกกตัถะ/มนุษยสมบติัและสัมปรายิกตัถะ/เทวสมบติั-กุศลกรรม-วิปาก 
เป็นแนวทางหรือปฏิปทาที�ดีหรือสมัมาปฏิปทามีผลเป็นสุข เพราะมีอตัถะหรือสมบติัทั�งสองประการเป็นแรงขบั
จูงใจกล่าวคือมีทิฏฐิที�ถูกอตัถะหรือสมบติัทั�งสองครอบงาํ เป็นเหตุให้ดาํเนินการต่างๆทั�งทางกายวาจาและใจที�ดี
เรียกวา่กศุลกรรม จึงไดรั้บผลที�ดีตามมาเรียกวา่วปิาก สรุปวา่เป็นแนวทางสุดโต่งเรียกวา่กามสุขลัลิกานุโยคทาํให้
ตนไดรั้บความสุขความสบายชนิดสามิสสุขซึ� งทาํให้คนไม่มีสติปัญญาหลงติดอยู่ไม่อาจกา้วขา้มไปได ้และ m) 
ปรมตัถะ/นิพพานสมบติั-อพัยากตกรรม-วิมุตติ/นิพพาน เป็นแนวทางสายใหม่หรือแนวทางสายกลางที�เรียกว่า     
มิชฌิมาปฏิปทามีผลทาํใหพ้น้จากโลกิยะวสิยั เพราะมีปรมตัถะหรือนิพพานสมบติัเป็นแรงขบัจูงใจกล่าวคือมีทิฏฐิ
ที�ไม่ถูกทั�งกิเลสหรือสมบติัทั�งสองขา้งตน้ครอบงาํให้หลงติดอยู ่เป็นเหตุให้ดาํเนินการต่างๆ ทั�งกายวาจาและใจ
ตามวธีิการแห่งอริยมรรคมีองค ์n หรือมชัฌิมาปฏิปทานั�น จนเป็นผลใหไ้ดรั้บผลคือวมุิตติ กล่าวคือ ความหลุดพน้
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จากโลกิยะวสิยัเขา้สู่พระนฤพานอนัเป็นบรมสุขชนิดนิรามิสสุข ครั� นผูบ้รรลุถึงวิมุตตินั�นดาํเนินการใดๆ ดว้ยกาย
วาจาหรือใจก็ตามก็เป็นแต่สกัวา่กิริยาอาการที�แสดงออกเท่านั�น (อพัยากตกรรม) จึงมิไดรั้บวิปากหรือผลทั�งที�เป็น
ฝ่ายชั�วหรือฝ่ายดีกล่าวคือความทุกข์หรือความสุขเพราะเหตุว่าไม่มีกิเลสหรืออตัถะทั� งสองเป็นสมุฏฐานให้
ดาํเนินการนั�นเอง ซึ� งพิจารณาไดจ้ากพระพุทธปัจฉิมโอวาทที�ตรัสไวว้่า  หันทะทานิ ภิกขะเว  อามนัตยามิ โว          
วะยะธมัมา  สงัขารา  อปัปะมาเทนะ สมัปาเทถะ ความวา่ ดูก่อนผูเ้ห็นภยัในวฏัสงสารทั�งหลาย เอาถิด บดันี�  เราขอ
เตือนเธอทั�งหลายว่า สังขารทั�งหลาย มีความเสื�อมสิ�นไปเป็นธรรมดา เธอทั�งหลายจงยงัความไม่ประมาทให้ถึง
พร้อมเถิด ซึ�งคาํวา่สงัขารทั�งหลายในที�นี�หมายถึง สังขาร m ประการคือ `) อปุญญาภิสังขาร หมายถึง อภิสังขารที�
เป็นบาป ไดแ้ก่ แนวทางหรือปฏิปทาที� ` ดงักล่าวขา้งตน้ ]) ปุญญาภิสังขาร หมายถึง อภิสังขารที�เป็นบุญ ไดแ้ก่ 
แนวทางหรือปฏิปทาที� ] ดงักล่าวขา้งตน้ ในระดบัสุขที�เป็นกามาวจรภพกล่าวคือ มนุษยแ์ละเทวดาทั�ง _ ชั�น และ
รูปภพกล่าวคือ พรหมที�มีรูปทั�ง `_ ชั�น m) อาเนญชาภิสังขาร หมายถึง อภิสังขารที�เป็นอาเนญชาคือมั�นคงไม่
หวั�นไหวไดง่้าย ไดแ้ก่ แนวทางหรือปฏิปทาที� ] ดงักล่าวขา้งตน้ ในระดบัสุขที�เป็นอรูปภพกล่าวคือ อรูปพรหมที�
ไม่มีรูปทั�ง q ชั�น เพราะทรงเลง็เห็นถึงแนวทางทั�ง ] นั�นวา่เป็นสิ�งที�อยูใ่นกฏของไตรลกัษณ์กล่าวคือ ไม่ถาวร ทน
อยูใ่นสภาพเดิมไม่ได ้และไม่มีตวัตนที�แทจ้ริงโดยทรงสรุปลงในคาํวา่เสื�อมสิ�นไป จึงทรงไดชี้�แนะให้ดาํเนินตาม
แนวทางที� m คือมชัฌิมาปฏิปทา โดยสรุปเป็นใจความสาํคญัลงในความไม่ประมาทซึ�งก็หมายถึงสัมมาสติ อนัเป็น
หัวใจสําคัญเป็นจุดรวมลงของอริยมรรคมีองค์ n อันเป็นทางสายกลางแนวทางที� m ดังกล่าวข้างตน้นั�นเอง 
เพราะฉะนั�นครั�นพระพทุธองคท์รงเลง็เหตุประโยชน์ที�มีต่อชาวโลกจึงไดต้รัสสั�งสอนพระธรรมที�ตรัสรู้ซึ� งรวมถึง
มหานิบาตชาดกนี�อนัมีเนื�อหาที�มุ่งให้ความสาํคญักบัศีลธรรมอนัทาํให้เกิดประโยชน์สุขโดยส่วนเดียวและไม่นาํ
ความเดือดร้อนมาให้ในภายหลงั และเมื�อมหานิบาตชาดกกล่าวถึงบรรยากาศองคก์ารก็ตอ้งกล่าวถึงบรรยากาศ
องคก์ารที�มีศีลธรรมกาํกบัอยูเ่สมอและจดัใหเ้ป็นรูปแบบที�ดีมีประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด ส่วน
องคค์วามรู้การบริหารเป็นสิ�งที�นกัวชิาการทั�งหลายผูย้งัเป็นปุถุชนคิดคน้กาํหนดขึ�นเพื�อการดาํเนินการในองคก์าร
ต่างๆ ดงันั�นจึงมีรูปแบบองคก์ารปรากฏออกมาอยา่งหลากหลายตามแต่ทศันะของแต่ละบุคคลที�เชื�อวา่จะทาํให้
องคก์ารนั�นมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผล สมดว้ยทศันะของบีล (Beal) ที�ไดแ้บ่งบรรยากาศองคก์าร
ออกเป็นแบบต่างๆ ดงันี� คือ 1) บรรยากาศแบบกลวั สงสัย กลวัจะไม่เป็นที�ยอมรับ ต่างสงสัยไม่ไวว้างใจกนัและ
กนั บรรยากาศจะกา้วร้าว ซึมเซา เฉื�อยชาไม่มีชีวิตชีวา แต่ละคนจะคอยให้ผูอื้�นเป็นฝ่ายพูดออกความเห็นก่อน 2) 
บรรยากาศเป็นมิตร อบอุ่น อิสระ ทุกคนรู้สึกสบายที�จะแสดงความคิดเห็น พูดจากนัอย่างตรงไปตรงมา 
แลกเปลี�ยนความคิดเห็นและความรู้สึกของตน 3) บรรยากาศแบบเผด็จการ ผูบ้งัคบับญัชาจะเป็นผูที้�รู้ดีที�สุดวา่
กลุ่มควรจะทาํอะไรตามที�ตนตั�งใจ ไม่มีใครมีส่วนร่วมหรือริเริ�มกระทาํการยกเวน้ที�ไดรั้บคาํสั�ง  4) บรรยากาศ
แบบประชาธิปไตย ทุกคนจะไดรั้บการกระตุน้ใหมี้บทบาทเป็นผูน้าํ เพื�อที�จะร่วมกนัทาํงานไปสู่จุดมุ่งหมายที�วาง
ไว ้  และ 5) บรรยากาศที�เชื�อในคุณค่าของผูอื้�นยอมรับความสามารถในการปฏิบติังานของผูอื้�นผูบ้งัคบับญัชามี
สายตากวา้ง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงาน, นอกจากนี�มหานิบาตชาดกกล่าวถึงรูปแบบของบรรยากาศ
องค์การอื�นๆ เกินกว่าองค์ความรู้การบริหารได้กล่าวถึง อาทิเช่น บรรยากาศองค์การแบบเครือญาติ หรือ
บรรยากาศองค์การแบบเคารพนับถือ ทั�งนี� อาจเนื�องมาจากว่ามหานิบาตชาดกนั�นมีรากฐานมาจากวฒันธรรม
ตะวนัออกที�มุ่งเนน้ในศีลธรรมภายในจิตใจหรือคนเป็นหลกัดงันั�นบรรยากาศองคก์ารจึงแสดงออกมาในรูปแบบที�
บ่งบอกถึงความมีศีลธรรมที�มีอยูภ่ายในจิตใจ ส่วนองคค์วามรู้การบริหารนั�นมีรากฐานแนวคิดมาจากวฒันธรรม
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ตะวนัตกที�มุ่งเน้นในด้านวตัถุหรือองค์การเป็นหลกัดังนั�นจึงมิอาจครอบคลุมถึงรูปแบบบรรยากาศองค์การ
ดงักล่าวแลว้ได ้สมดว้ยสาํนกัข่าวบีบีซี (British Broadcasting Corporation :BBC) ไดน้าํเสนอข่าวในหัวขอ้ Head 
to head: African democracy ไวโ้ดยสรุปว่า เนื�อหาสาระของวิชาการบริหารจดัการ อนัมีรากฐานดั�งเดิมมาจาก
แนวความคิดและสภาพแวดลอ้มทางการบริหารจดัการแบบตะวนัตกที�มีลกัษณะแตกต่างกนักบัการบริหารใน
บริบทของประเทศอื�นๆ  กล่าวคือ ความรู้ แนวคิด และวิธีการที�ประเทศกาํลงัพฒันาไดรั้บเขา้มาจากประเทศ
ตะวนัตก  อาจเกิดปัญหาขึ�นเมื�อนาํมาใชใ้นอีกสงัคมหนึ�งที�มีสถานการณ์และภาวะความพร้อมแตกต่างกนัออกไป
ในแต่ละมิติ  อนัรวมไปถึงรากฐานทางความคิด ความเชื�อ และวฒันธรรมของผูค้นในสงัคม 

2) ขอบเขตด้านการจดัองค์การ (Organizing)      

2.2) การจดัองค์การ จากผลการวจิยัพบวา่ เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบั
การจดัองค์การมีความแตกต่างกนักบัองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัการจดัองค์การอยู่บางประการ ซึ� งสามารถ
ยกขึ�นแสดงไดด้ังนี� : มหานิบาตชาดกมุ่งเน้นการจัดองค์การเป็นแบบจกัรกลมากกว่าการจัดองค์การเป็นแบบ
ชีวภาพ ทั�งนี�อาจเนื�องมาจากคาํที�กล่าวแลว้ขา้งตน้วา่ การดาํรงชีวติอยูใ่นมหานิบาตชาดกนั�นตั�งอยูบ่นรากฐานแห่ง
ความพอเพียงโดยมีสงัคมเป็นแบบเกษตรกรรม ใชห้ลกัธรรมเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิต ไม่มุ่งเพื�อจะบริโภค
ตามอาํนาจของตณัหา ครั� นผูค้นดาํรงตนอยูด่ว้ยประการดงักล่าวจึงทาํให้สังคมในมหานิบาตชาดกนั�นเป็นสังคม
แห่งความสุข มีความมั�นคง แน่นอน ไม่ค่อยเปลี�ยนแปลง ไม่มีความโกหาหลยุ่งเหยิง ประณีต ดงันั�นจึงไดจ้ัด
องคก์ารเป็นแบบจกัรกล และที�สําคญัอีกประการหนึ�งคือมหานิบาตชาดกมุ่งจดัองคก์ารที�เป็นธรรมาธิปไตยยึด
ธรรมเป็นใหญ่ โดยโครงสร้างองคก์ารในระดบัสูงสุดนั�นคือธรรม แตกต่างจากองคค์วามรู้การบริหารที�ถูกคิดคน้
กาํหนดขึ�นสาํหรับยคุปัจจุบนัที�ดาํรงตนอยูบ่นพื�นฐานของบริโภคนิยมหรือตณัหาลากพาให้ตอ้งแข่งขนักนัสะสม
อนัเป็นเหตุใหต้นเอง ผูอื้�น สงัคม หรือแมก้ระทั�งสภาพแวดลอ้มรอบขา้งตอ้งไดรั้บผลกระทบ มีความไม่มั�นคง ไม่
แน่นอน เปลี�ยนแปลงอยูต่ลอด มีความยุง่เหยงิ ประณีตนอ้ยกวา่ และนอ้ยลงตามลาํดบั ดงันั�นจึงมุ่งเนน้จดัองคก์าร
เป็นแบบชีวภาพ มุ่งจัดองค์การเพื�อให้เกิดความมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลของหน่วยงานหรือ
องคก์ารอนันาํมาซึ�งผลกาํไรเป็นที�ตั�ง รวมเรียกวา่ วตัถวาธิปไตยหรือวตัถุเป็นใหญ่ สมดว้ยทศันะของอนงคทิ์พย ์
วสีนนท์ ที�กล่าวไวว้า่ การจดัองคก์ารตามแนวคิดเกี�ยวกบัการบริหารสมยัใหม่นั�นจะขึ�นอยูก่บัสภาพแวดลอ้มทั�ง
ภายนอกและภายในองค์การ รวมทั�งตอ้งคาํนึงถึงลกัษณะของผลผลิตขององค์การและผูรั้บประโยชน์หรือผูรั้บ
บริหารดว้ย ซึ�งสามารถแบ่งออกเป็น ] รูปแบบใหญ่ๆ ไดแ้ก่ `) Machine Organization คือองคก์ารที�มีลกัษณะการ
จดัโครงสร้างที�เป็นสดัส่วนแน่นอน มีแผนผงัแสดงโครงสร้างขององคก์ารที�ชดัเจน มีลกัษณะที�สาํคญัดงันี� คือ `.`) 
มีการจาํแนกงานไปตามหนา้ที�และความรู้ความชาํนาญพิเศษ `.])  มีการควบคุมการปฏิบติังานและประสานงานที�
กาํหนดไวอ้ย่างชดัเจน `.m) ระบุถึงสิทธิ พนัธะ ขอ้ผูกพนั วิธีการในการดาํเนินงาน ตลอดจนบทบาทของแต่ละ
ตาํแหน่งหนา้ที�ไวอ้ยา่งชดัเจน `.q) กาํหนดขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละตาํแหน่งหนา้ที�ไวแ้น่นอน `.p) มี
โครงสร้างการปฏิบติังานภายในองคก์าร การควบคุมอาํนาจหน้าที�และการติดต่อสื�อสาร ลดหลั�นลงมาตามสาย
การบงัคบับญัชาในรูปสามเหลี�ยมพีรามิดจากระดบัสูงลงมายงัระดบัล่าง `._) สนบัสนุนให้มีสายการบงัคบับญัชา 
ในการบริหารงาน ดว้ยการวางระบบขอ้มูล ระบบควบคุมขอ้มูลไวที้�ระดบัสูงสุดของการบงัคบับญัชาเท่านั�น และ 
`.C)ความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นความสัมพนัธ์ในแนวดิ�ง และเน้นเรื�องความ
จงรักภกัดี ความเคารพเชื�อฟังต่อองคก์ารและต่อผูบ้งัคบับญัชา และ ]) Organismic Organization คือ องคก์ารที�มี
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ความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มที�มีความเปลี�ยนแปลง จะไม่มีแผนผงัโครงสร้างขององคก์ารที�ถาวร การจดัรูป
องคก์ารจะให้ความสาํคญักบัเหตุการณ์และปัญหาเป็นตวักาํหนดผูป้ฏิบติังาน  มีลกัษณะที�สําคญั ดงันี� คือ ].`) 
ลกัษณะการทาํงานภายในองคก์ารใหค้วามสาํคญักบัสภาพเหตุการณ์ ให้ความสาํคญักบัความรู้ความชาํนาญพิเศษ
ที�จะส่วนสนับสนุนการทาํงานภายในองค์การ ].]) เนน้ในเรื�องของการมีความรับผิดชอบร่วมกนั โดยไม่มีการ
จาํกดัของเขตของสิทธิ พนัธะขอ้ผูกพนั หรือวิธีการในการดาํเนินงาน ].m)โครงสร้างของอาํนาจหนา้ที� และการ
ปฏิบติังานภายในองคก์ารมีลกัษณะเป็นตาข่าย ].q) ศูนยก์ลางของอาํนาจหนา้ที�ไม่ใช่อยูที่�ผูบ้งัคบับญัชา แต่อยูที่�ผู ้
มีความรู้ความสามารถในตาํแหน่งใดก็ไดข้องตาข่ายงาน].p) การติดต่อสื�อสารและความสัมพนัธ์ระหวา่งผูร่้วม
ปฏิบติังานภายในองคก์ารจะมีทั�งความสัมพนัธ์ในแนวนอนและแนวทแยงมากกวา่แนวดิ�ง และ ]._) เนน้ในเรื�อง
ความซื�อสตัยต์่อหนา้ที�รับผิดชอบและจรรยาบรรณวชิาชีพมากกวา่ความจงรักภกัดี  

3.3) การเมือง อาํนาจ  อาํนาจหน้าที�และความรับผดิชอบ จากผลการวิจยัพบวา่ เนื�อหาของ
มหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการเมือง อาํนาจ  อาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบมีความแตกต่างกนักบั
องค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัการเมือง อาํนาจ  อาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบอยู่บางประการซึ� งสามารถ
ยกขึ�นแสดงไดด้งันี� :  การเมือง: มหานิบาตชาดกแมก้ล่าวถึงสาเหตุของพฤติกรรมการเมืองไวส้อดคลอ้งกนักบัองค์
ความรู้การบริหารก็จริงแต่ถึงอยา่งนั�นก็มีเนื�อหาที�กล่าวถึงสาเหตุของพฤติกรรมทางการเมืองไวเ้ป็นแผนกหนึ�ง q 
ประการ โดยเทียบเคียงกบัสาเหตุของการแสดงอาการร้อนของบณัฑุกมัพลศิลาอาสน์ของทา้วสักกเทวราช ไดแ้ก่ 
`) การแต่งตั�งโยกยา้ยตาํแหน่งหนา้ที�เนื�องมาจากตาํแหน่งใดตาํแหน่งหนึ�งวา่งลงดว้ยเหตุที�ผูบ้ริหารเสียชีวิต (สิ�น
อาย)ุ หรือ ]) หมดวาระการดาํรงตาํแหน่ง (สิ�นบุญ) m) การจดัสรรทรัพยากรอนัเนื�องมาจากมีผูต้อ้งการมีอาํนาจใน
การตดัสินใจในการใชท้รัพยากรนั�นจึงเป็นสาเหตุให้เกิดพฤติกรรมทางการเมืองขึ�น (สัตวอื์�นผูมี้อานุภาพมาก
ปรารถนาสถานที�นั�น) และ q) พลงัจากบุคคลผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัองคก์าร เช่น บุคคลผูที้�สูญเสียผลประโยชน์  ความ
คิดเห็นไม่ตรงกัน  หลีกเลี�ยงการงาน หรือถูกปฏิบติัโดยปราศจากความชอบธรรม เป็นตน้ (เดชแห่งศีลสมณ
พราหมณ์ผูต้ ั�งอยูใ่นธรรม) ทั�งนี�อาจเนื�องมาจากวา่มหานิบาตชาดกนั�นมีรากฐานมาจากวฒันธรรมโลกตะวนัออก
ซึ�งเป็นแหล่งกาํเนิดของศาสนาทุกศาสนาในโลก และดว้ยเหตุที�ศาสนานั�นเป็นเรื�องเกี�ยวกบัจิตใจซึ� งเป็นสิ�งที�เป็น
นามธรรม ดงันั�นครั�นจะแสดงใหเ้ห็นเป็นที�ประจกัษจึ์งตอ้งสร้างเป็นบุคลาธิษฐานขึ�นมาเพื�อให้เห็นเป็นรูปธรรม
ในรูปแบบต่างๆ กันตามแต่ว่าจะสามารถนาํความเป็นจริงมากล่าวอา้งหรือสร้างเป็นแนวคิดทฤษฏีขึ�นมาได ้
สาํหรับสาเหตุของพฤติกรรมทางการเมืองที�กล่าวมานั�นผูว้ิจยัเพียงแต่เทียบเคียงจากเนื�อหาในมหานิบาตชาดก
เพื�อให้อธิบายได้ในรูปของสาเหตุแห่งพฤติกรรมการเมืองตามองค์ความรู้การบริหารเท่านั�น ซึ� งสาเหตุแห่ง
พฤติกรรมการเมืองตามองคค์วามรู้การบริหารนั�นก็เช่นกนัต่างก็มีนกัวชิาการหลายท่านพากนัคิดคน้กาํหนดขึ�นมา
มากมาย แต่เพราะเหตุที�องค์ความรู้การบริหารนั�นมีรากฐานมาจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์ยอมรับในสิ�งที�เป็น
รูปธรรมจบัตอ้งอธิบายไดจึ้งไดก้ล่าวแสดงออกมาในสิ�งนั�นๆ อยา่งชดัเจน ซึ� งเรื�องที�กล่าวถึงในที�นี� ก็คือ สาเหตุ
แห่งพฤติกรรมการเมือง สมดว้ยทศันะของมวัร์เฮดและกริฟฟิน (Moorhead and Griffin) ที�กล่าวไวว้า่ พฤติกรรม
ทางการเมืองในองคก์ารมาจากสาเหตุ 5 ประการ ไดแ้ก่ `) เป้าหมายที�มีความคลุมเครือไม่ชดัเจน ]) ทรัพยากรที�
หาไดย้าก m) ผลกระทบจากเทคโนโลยีและสภาพแวดลอ้ม q) การตดัสินใจที�ไม่ไดก้าํหนดไวเ้ป็นแบบแผน และ 
p) การเปลี�ยนแปลงขององคก์าร, มหานิบาตชาดกกล่าวถึงการใชก้ลยทุธ์ทางการเมืองหรือเกมทางการเมืองไว ้] 
ประการ คือ กุสโลบาย หมายถึง อุบายที�ประกอบดว้ยธรรม เป็นธรรมวิธี และ เล่ห์กลอุบาย หมายถึง อุบายที�
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ปราศจากธรรม เป็นอธรรมวิธี  ในส่วนของพระโพธิสัตวน์ั�นจะมุ่งเน้นกุสโลบายอนัธรรมวิธีเป็นหลกั แต่ก็มี
ปรากฏอยูบ่า้งที�ใชเ้ล่ห์กลอุบาย เช่น การโกหกสร้างภาพพจน์ แต่ทา้ยที�สุดก็จบลงดว้ยธรรมวิธี ส่วนองค์ความรู้
การบริหารนั�นอาจใชท้ั�งสองวิธีไม่ยิ�งหยอ่นกวา่กนั ทั�งนี� อาจเนื�องมาจากคาํที�กล่าวไวแ้ลว้วา่มหานิบาตชาดกเป็น
พระธรรมคาํสอนที�พระพทุธองคต์รัสสอนแก่ชาวโลกที�กล่าวถึงเรื�องราวของพระโพธิสัตวผ์ูเ้ปี� ยมดว้ยความกรุณา
ต่อผูอื้�นทรงทราบโดยประจกัษว์า่การดาํเนินการต่างๆ ที�ประกอบดว้ยธรรมนั�นเป็นสิ�งที�เป็นไปเพื�อประโยชน์สุข
โดยส่วนเดียวไม่ก่อความเดือดร้อนมาให้ภายหลงั ดงันั�นจึงทรงยึดมั�นในความเป็นผูมี้ธรรมนั�นแลว้ดาํเนินตาม
ปฏิปทาเพื�อความเป็นพระพุทธเจา้นั�นอยา่งอุกฤษฏ์ กล่าวคือบารมี `^ ประการมีทานบารมีเป็นตน้ดงักล่าวแลว้เ 
ส่วนองค์ความรู้การบริหารนั�นถูกคิดคน้กาํหนดขึ�นมาโดยปุถุชนสําหรับผูที้�เกี�ยวขอ้งอยู่กับโลกอนัเป็นระดับ
โลกิยะจึงมีการใช้ทุกวิถีทางเพื�อให้เป้าหมายที�ประสงค์บรรลุผล สมด้วยทัศนะของสุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์ ที�ได้
กล่าวถึงกลยทุธ์เชิงการเมืองไว ้] ประเภท ไดแ้ก่ กลยทุธ์เชิงการเมืองแบบมีจริยธรรม (Ethical political tactics) 
และกลยุทธ์ทางการเมืองแบบไร้จริยธรรม (Unethical political tactics), อาํนาจ: มหานิบาตชาดกไม่เพียงแต่
กล่าวถึงอาํนาจที�กล่าวไวใ้นองคค์วามรู้การบริหารในแต่ละประเภทเท่านั�นแต่ยงักล่าวถึงอาํนาจประเภทอื�นๆ ไว้
ดว้ย เช่น อาํนาจที�มาจากการบาํเพญ็สั�งสมอบรมบุญบารมี อาํนาจที�มาจากฤทธานุภาพที�เกิดขึ�นจากอภิญญา เป็น
ตน้ ทั�งนี�อาจเนื�องมาจากวา่มหานิบาตชาดกเป็นหลกัธรรมคาํสอนที�พระพุทธองคท์รงนาํมาตรัสสอนแก่ชาวโลก
ซึ�งเป็นสิ�งจริงแท ้มีประโยชน์และใชไ้ดผ้ลจริง และสิ�งที�สาํคญัสาํหรับพระพทุธองคใ์นการที�จะทรงนาํมาประกาศ
แสดงคือ เป็นสิ�งที�ใหม่ที�ใครยงัไม่สามารถคน้พบและปฏิบติัเขา้ถึงได ้เพราะหากทรงนาํสิ�งเดิมๆ แมจ้ะเป็นสิ�งที�
จริงแท ้มีประโยชน์และใชไ้ดผ้ลจริงมาประกาศแสดงก็คงไม่แตกต่างอะไรกบัเจา้ลทัธิต่างๆ ในสมยันั�น และคงไม่
ทาํให้พระองคถู์กขนานพระนามวา่ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ได ้แต่สิ�งที�พระพุทธองคต์รัสรู้ในราตรีวนัเพ็ญ
เดือน _ ก่อนพุทธศักราช qp ปี ก็คือ `) ปุพเพนิวาสานุสติญาณ คือ หยั�งรู้อดีตชาติได้อย่างไม่มีประมาณ ]) 
จุตูปปาตญาณ คือ ปรีชาหยั�งรู้ความจุติและความอุบติัของสตัวท์ั�หลาย หรือเรียกวา่ ทิพพจกัษุญาณ คือ ปรีชาหยั�งรู้
วา่สัตวน์ั�นๆ เป็นไปต่างๆ เพราะดว้ยอาํนาจผลกรรมที�ตนกระทาํไว ้และ m) อาสวกัขยญาณ คือ ปรีชาหยั�งรู้ใน
ธรรมเป็นที�สิ�นไปแห่งอาสวะทั�งหลาย กล่าวคือ ความจริงอนัประเสริฐ q ได้แก่ ทุกข์ สมุทยั นิโรธ และมรรค 
ดงันั�นครั�นพระองคท์รงนาํมาเผยแผจึ่งมีเนื�อหาสาระที�คนผูเ้ป็นปุถุชนนั�นไม่อาจจะกล่าวถึงได ้โดยเฉพาะในเรื�อง
ของอาํนาจของกรรมดีที�เรียกวา่บุญบารมีหรืออาํนาจของกรรมชั�วที�เรียกวา่บาป หากเป็นระดบัขา้มภพชาติแลว้ก็
ไม่อาจที�จะอาศยัวิธีการทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ให้เห็นได้ หรือแมแ้ต่อาํนาจที�มาจากฤทธานุภาพที�เกิดขึ�นจาก
อภิญญาอันเป็นผลที� เกิดจากการเจริญจิตภาวนาก็ตาม ส่วนองค์ความรู้การบริหารนั� นอยู่บนพื�นฐานของ
วทิยาศาสตร์ในระดบัสามญัทั�วไปที�อาศยัการสมัผสัรับรู้ทางประสาททั�ง p กล่าวคือ ตา หู จมูก ลิ�น และกาย ดงันั�น
จึงสามารถกล่าวถึงอาํนาจไดแ้ต่เพียงที�สัมผสัรับรู้ได ้ซึ� งมีอยูห่ลายประเภทตามแต่ท่านเหล่านั�นจะคิดคน้กาํหนด
ขึ�น สมดว้ยทศันะของเฟรนซ์ และ เรเวน (French and Raven) ที�ไดจ้าํแนกอาํนาจไว ้p ประเภท ดงักล่าวแลว้
ขา้งตน้ และสมดว้ยทศันะของเวเบอร์ (Weber) ที�ไดแ้บ่งอาํนาจของผูบ้งัคบับญัชาไว ้m ประการ คือ `) อาํนาจตาม
กฎหมาย ]) อาํนาจตามประเพณี และ m) อาํนาจบารมี, มหานิบาตชาดกแมจ้ะกล่าวถึงที�มาของอาํนาจสอดคลอ้ง
กบัองค์ความรู้การบริหารแมก็้จริงแต่ถึงอย่างนั�นก็มีบางประการที�องค์ความรู้การบริหารไม่อาจครอบคลุมถึง
ทั�งหมด เช่น อาํนาจที�มาจากการบาํเพญ็ส่งสมอบรมบุญบารมี อาํนาจที�มาจากฤทธานุภาพที�เกิดขึ�นจากอภิญญา 
เป็นตน้ ทั�งยงัมีเนื�อหาที�แตกต่างออกไป ทั�งนี�อาจเนื�องมาจากนยัเดียวกนักบัที�กล่าวแลว้ในเรื�องประเภทของอาํนาจ
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นั�นเอง สมดว้ยทศันะของมอร์แกน (Morgan) ที�ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัแหล่งที�มาของอาํนาจไว ้`q ประการ ไดแ้ก่ 
`) อาํนาจที�เป็นทางการที�ไดรั้บการยอมรับมาจากลกัษณะคือ คุณลกัษณะพิเศษ ประเพณี และกฎหมาย ]) การ
ควบคุมทรัพยากรที�หายาก m) การใชโ้ครงการองค์การ กฎระเบียบ และกระบวนการทาํงาน  q) การควบคุม
กระบวนการตดัสินใจ p) การควบคุมความรู้และขอ้มูลข่าวสาร _) การควบคุมขอบเขต C) ความสามารถในการ
จดัการกบัความไม่แน่นอน n) การควบคุมเทคโนโลยี a) เครือข่ายความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และการควบคุม
องคก์ารที�ไม่เป็นทางการ `^) การควบคุมฝ่ายตรงขา้มขององคก์าร  ``) การจดัการกบัความหมายหรือสัญลกัษณ์ 
`]) การจดัการกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งหญิงและชาย `m) ปัจจยัทางโครงสร้างทางสังคม และ `q) อาํนาจที�มีอยู่
เดิม,  มหานิบาตชาดกไดก้ล่าวถึงอาํนาจต่างๆ สอดคลอ้งกบัองคค์วามรู้การบริหารแมก็้จริงแต่ถึงกระนั�นก็ไดมุ่้ง
ถึงอาํนาจที�แทจ้ริงที�ไม่มีกาํหนดอายหุรือมีอายเุวลายนืยาวกวา่อาํนาจทุกประเภทที�องคค์วามรู้การบริหารกล่าวถึง 
สามารถติดตามไปได้ทุกสถานที�แมใ้นภพภูมิหน้า ทั� งไม่จาํกาลเวลาที�จะให้ผล และมีอาํนาจในการให้ผลที�
ยุติธรรม กล่าวคือ อาํนาจที�เกิดจากการสั�งสมอบรมบุญบารมีมีทานบารมีเป็นตน้ หรืออาํนาจที�เกิดจากการก่อ
อกุศลกรรมทาํความชั�วที�เรียกว่าบาป  ส่วนอาํนาจตามองค์ความรู้การบริหารนั�นต่างก็มีวนักาํหนดหมดอายุทุก
ประเภท  และไม่แน่ว่ามีอาํนาจในการให้ผลที�ยุติธรรม ทั�งนี� อาจเนื�องมาจากนัยเดียวกนักบัที�กล่าวแลว้ในเรื�อง
ประเภทของอาํนาจ  สมดว้ยทศันะของรากิ�นส์และอีริค (Ragins and Eric) ที�กล่าวถึงลกัษณะของอาํนาจไวว้า่ 1) มี
ลกัษณะเฉพาะตวับุคคลหรือเกิดขึ�นไดใ้นภายหลงั เป็นพลงั ความสามารถหรือศกัยภาพเฉพาะบุคคลซึ�งมีอิทธิพล
ต่อบุคคลอื�นหรือสามารถเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมบุคคลอื�นได ้2) เกิดขึ�นจากความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลภายใน
ขอบเขตใดขอบเขตหนึ�ง มีลกัษณะเป็นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลภายในกลุ่ม ไม่อาจจะเกิดขึ�นภายในตวับุคคล
เพียงคนเดียวได ้ 3)  เกิดขึ�นจากตาํแหน่งที�ไดรั้บ ซึ� งจะให้บุคคลผูด้าํรงตาํแหน่งนั�นมีอาํนาจและใชอ้าํนาจภายใน
ขอบเขตที�ระบุไว ้  4) ประกอบดว้ยอาํนาจจริง ซึ� งมีอยูโ่ดยตาํแหน่งสามารถให้คุณหรือให้โทษแก่บุคคลอื�นได ้
และ อาํนาจการรับรู้ทั�งโดยตนเองและบุคคลอื�น ซึ�งไดม้าจากแหล่งต่างๆ เป็นตน้วา่ บุคลิกภาพ การแสดงออกของ
บุคคล ทรัพยากร ความรู้ความชาํนาญ  5) มีทิศทางของการส่งอิทธิพลจากฝ่ายหนึ�งไปสู่อีกฝ่ายหนึ�งหรือต่างฝ่าย
ต่างก็ส่งอิทธิพลต่อกนัและกนั เป็นตน้วา่ ทิศทางจากบนลงล่าง ทิศทางจากล่างขึ�นบน ทิศทางในแนวดิ�ง และ
ทิศทางในแนวนอน 6) สามารถที�จะสั�งสมไดแ้ละให้เพิ�มขึ�นได ้ซึ� งบุคคลผูมี้อาํนาจที�ไดส้ั�งสมเอาไวก่้อนแลว้เมื�อ
จะแสวงหาอาํนาจใหม่ยอ่มสามารถจะทาํใหมี้อาํนาจเพิ�มขึ�นได ้ 7) สามารถที�จะชดเชยได ้ ซึ�งบุคคลผูที้�ขาดอาํนาจ
จากแหล่งอาํนาจหนึ�งสามารถที�จะแสวงหาอาํนาจแจกแหล่งอาํนาจหนึ�งเพื�อทาํการชดเชยได ้ 8) เป็นสิ�งที�อาจหา
เพิ�มไดห้รืออาจสูญเสียคุณค่าไปตามระยะเวลา เป็นตน้วา่ การเลื�อนตาํแหน่งที�สูงขึ�นตามระยะเวลาการทาํงาน
อาจจะมีผลทาํใหอ้าํนาจชนิดอื�น ๆ เพิ�มตามมาได ้หรืออาํนาจที�เกิดจากความรู้ความชาํนาญอาจจะค่อยๆ เสื�อมไป
เมื�อความรู้ความชาํนาญที�มีอยู่นั�นลา้สมยัแลว้ และ 9) สามารถแสวงหาและพฒันาให้มีความเจริญกา้วหน้าได ้ 
อาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบ: มหานิบาตชาดกมุ่งให้ความสําคญักบัอาํนาจหน้าที�ที�คู่กบัศีลธรรม ดงัคาํว่า 
“วชิาคู่กบัจรณะ-ธรรมะคู่กบัวนิยั” ส่วนองคค์วามรู้การบริหารนั�นมุ่งให้ความสาํคญักบัอาํนาจหนา้ที�ที�คู่กบัความ
รับผิดชอบ ทั�งนี� อาจเนื�องมาจากคาํที�กล่าวไวแ้ลว้ว่ามหานิบาตชาดกเป็นพระธรรมคาํสอนที�พระพุทธองค์ตรัส
สอนแก่ชาวโลกที�กล่าวถึงเรื�องราวของพระโพธิสตัวผ์ูเ้ปี� ยมดว้ยความกรุณาต่อผูอื้�นทรงทราบโดยประจกัษว์า่การ
ดาํเนินการต่างๆที�ประกอบดว้ยธรรมนั�นเป็นสิ�งที�เป็นไปเพื�อประโยชน์สุขโดยส่วนเดียวไม่ก่อความเดือดร้อนมา
ให้ภายหลงั ดงันั�นจึงทรงยึดมั�นในความเป็นผูมี้ธรรมนั�นแลว้ดาํเนินตามปฏิปทาเพื�อความเป็นพระพุทธเจา้นั�น
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อยา่งอุกฤษฏ ์แมจ้ะมีอาํนาจวาสนาอยา่งสูงสุดเสด็จประพาสบนชา้งที�ประดบัประดาดว้ยเครื�องอลงัการประมาณ
ค่ามิไดห้รือว่าไร้อาํนาจวาสนาอย่างตํ�าสุดจนกระทั�งพระราชดาํเนินดว้ยพระบาท ดงักรณีของพระเวสสันดร 
พระองคก็์ทรงยดึมั�นในปฏิปทาดงักล่าวที�ประกอบดว้ยธรรม กล่าวคือ บารมี `^ ทศั อีกทั�งพระพุทธองคต์รัสรู้ถึง
กฏแห่งกรรมครั�นทรงตดัสินพระหฤทยัที�จะตรัสสอนชาวโลกก็ยิ�งตอ้งตรัสสอนให้ประกอบกรรมรวมไปถึงการ
ใชอ้าํนาจหน้าที�นั�นให้ควบคู่ไปกับศีลธรรมอยู่เสมอไม่ให้มวัเมาหรือหลงในอาํนาจหน้าที�จนก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนต่อตนเองผูอื้�นหรือส่วนรวมตามมาโดยแสดงเป็นพระธรรมเทศนาต่างๆและบางส่วนก็ถูกรวบรวมมา
เป็นมหานิบาตชาดก ส่วนองคค์วามรู้การบริหารนั�นพิจารณาเห็นไดว้า่มุ่งความสาํเร็จหรือให้บรรลุเป้าหมายของ
องคก์ารเป็นหลกัจึงใหค้วามสาํคญักบัอาํนาจหนา้ที�ที�คู่กบัความรับผิดชอบ สมดว้ยทศันะของดรักเกอร์ (Drucker) 
ที�แสดงไวว้า่ หากอาํนาจนั�นไม่ไดถู้กสร้างใหเ้กิดขึ�นอยา่งสมดุลกบัความรับผิดชอบ อาํนาจดงักล่าวก็จะก่อให้เกิด
การปกครองที� เป็นเผด็จการ และหากปราศจากความรับผิดชอบ อาํนาจก็มักจะก่อให้เกิดผลเสียเสียต่อการ
ดาํเนินงานอยูเ่สมอๆ  ในกรณีดงักล่าวนี�หากพิจารณาให้ละเอียดลงไปอีกวา่ หากมีบุคคลที�ใชอ้าํนาจหนา้ที�ที�มีอยู่
นั�นไปกระทาํสิ�งที�ผิดแมจ้ะแสดงความรับผิดชอบในผลที�กระทาํนั�นแต่เราก็ไม่อาจเรียกผูน้ั�นไดว้่า เป็นผูที้�ใช้
อาํนาจหนา้ที�และมีความรับผิดชอบที�ดี ดงันั�นการใชอ้าํนาจหนา้ที�ที�คู่กบัศีลธรรมจึงเป็นสิ�งที�ประเสริฐกวา่, มหา
นิบาตชาดกไม่เพียงจะสอดคลอ้งกบัองคค์วามรู้การบริหารที�กล่าวถึงอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบในดา้น
กิจการงานต่างๆ เท่านั�น แต่ยงัมีขอบเขตที�ขยายครอบคลุมถึงอาํนาจหนา้ที�ทางศีลธรรมที�มีต่อบุคคลรอบขา้งที�
ติดต่อสัมพนัธ์อีกดว้ย ซึ� งเรียกวา่ ทิศ _ ส่วนองคค์วามรู้การบริหารนั�นจะมุ่งเนน้เฉพาะในดา้นอาํนาจหนา้ที�และ
ความรับผิดชอบในดา้นการปฏิบติังานฝ่ายเดียว ทั�งนี� อาจเนื�องมาจากว่ามหานิบาตชาดกนั�นเป็นหนึ�งในจาํนวน
พระธรรมคาํสั�งสอนที�พระพทุธองคต์รัสสอนแก่ชาวโลกซึ�งลว้นแลว้แต่เกี�ยวกบัคนทั�งสิ�น ดงันั�นมหานิบาตชาดก
จึงไดมี้พระธรรมคาํสอนทั�งที�ปฏิบติัตอ่ตนเองและบุคคลรอบขา้งเพื�อการอยูร่่วมกนัเป็นสงัคมธรรมนาํแต่ความสุข
ความเจริญมาให้ ส่วนองคค์วามรู้การบริหารนั�นถูกคิดคน้กาํหนดมาเพื�อความมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประ
สิทธิขององค์การดงันั�นจึงกล่าวถึงในส่วนระหว่างผูบ้ริหารกบัเพื�อนร่วมงาน แต่ทั�งนี� ก็อาจนาํอาํนาจหนา้ที�ทาง
ศีลธรรมตามมหานิบาตชาดกไปปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดเ้ช่นกนั  

3.5) วัฒนธรรมองค์การ จากผลการวิจยัพบวา่ เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�
เกี�ยวกบัวฒันธรรมองคก์ารมีความแตกต่างกนักบัองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัวฒันธรรมองคก์ารอยูบ่างประการ 
ซึ�งสามารถยกขึ�นแสดงไดด้งันี� : มหานิบาตชาดกกล่าวถึงวฒันธรรมองคก์ารที�มีลกัษณะเป็นเกษตรกรรมที�มุ่งการ
ผลิตเพื�อการยงัชีพมากกวา่การผลิตเพื�อมุ่งผลกาํไร เป็นไปในวงที�จาํกดั มีวฏัจกัรของชีวิตการเกิดขึ�น การคงอยู ่
และสลายหายไปที�ยาวนาน ปรับเปลี�ยนไปชา้ ผ่านการพิสูจน์การกลั�นกรองมาเป็นอย่างดี ส่วนองค์ความรู้การ
บริหารนั�นกล่าวถึงวฒันธรรมองค์การที�มีลกัษณะเป็นอุตสาหกรรมหรือธุรกรรรมซึ� งจะมุ่งในด้านผลกาํไร-
ขาดทุน คุณภาพ-ปริมาณ ความสําเร็จ-ความลม้เหลว ความรวดเร็ว-ความล่าช้า ชัยชนะ-ความปราชยั  เป็นตน้ 
เป็นไปในวงที�กวา้ง  มีวฏัจกัรของชีวิตการเกิดขึ�น การคงอยู่ และสลายหายไปที�ค่อนขา้งสั�นและปรับเปลี�ยนไป
อยา่งรวดเร็วตามโอกาส ไม่แน่วา่จะผ่านการพิสูจน์การกลั�นกรองมาเป็นอยา่งดี  ทั�งนี� อาจเนื�องมาจากยคุสมยัซึ� ง
มหานิบาตชาดกเป็นเรื�องราวที�พระพทุธองคต์รัสไวใ้นยคุสมยัที�เป็นเกษตรกรรมดงันั�นเนื�อหาสาระของมหานิบาต
ชาดกจึงมีลกัษณะดงักล่าวดว้ย ส่วนองคค์วามรู้การบริหารนั�นถูกคิดคน้กาํหนดขึ�นมาเพื�อใชใ้นยคุอุตสาหกรรม 
ยคุเทคโนโลยขีอ้มูลข่าวสาร หรือยคุสมยัปัจจุบนัคือยคุโลกาภิวตัน์ดงันั�นจึงมีวฒันธรรมองคก์ารปรากฏอยูห่ลาย
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ประเภท สมดว้ยทศันะของดีลและเคเนดี (Deal and Kennedy) ที�ไดเ้สนอไวว้า่องคก์ารนั�นมี q ประเภท และแต่ละ
ประเภทมีวฒันธรรมองค์การที�แตกต่างกัน รวม q ประเภท ได้แก่ `) องค์การที�มีความเสี�ยงสูงและมีขอ้มูล
ยอ้นกลบัเร็ว องค์การประเภทนี� ควรมีลกัษณะวฒันธรรมที�เรียกว่า วฒันธรรมที�ห้าวหาญ (Tough-Person) ]) 
องค์การที� มีความเสี�ยงตํ�า แต่มีขอ้มูลยอ้นกลับเร็ว วฒันธรรมองค์การจึงมีลกัษณะที�เรียกว่าอุตสาหะ (Work 
Hard/Play Hard) m) องคก์ารที�มีความเสี�ยงสูง แต่ความเร็วของขอ้มูลยอ้นกลบัชา้ วฒันธรรมองคก์ารจึงมีลกัษณะที�
เรียกว่าเดิมพนัดว้ยองค์การ (Bet Your Company) และ q) องค์การที�มีความเสี�ยงตํ�า และความเร็วของขอ้มูล
ยอ้นกลบัที�ชา้ดว้ย วฒันธรรมองค์การประเภทนี�  เรียกวา่ วฒันธรรมกระบวนการ (Process Culture), มหานิบาต
ชาดกมีรูปแบบวฒันธรรมองคก์ารเชิงตั�งรับมากกวา่รูปแบบวฒันธรรมองคก์ารลกัษณะอื�น แต่ถึงอยา่งไรก็ตาม
มหานิบาตชาดกนั�นก็ยงัปรากฏลกัษณะของรูปแบบวฒันธรรมองคก์ารอื�นอยูบ่า้ง อาทิเช่น วฒันธรรมองคก์ารเชิง
รุกหรือวฒันธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ ส่วนองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกับวฒันธรรมองค์การนั�นมีหลาย
รูปแบบดว้ยกนั ทั�งนี�อาจเนื�องมาจากคาํที�กล่าวไวข้า้งตน้กล่าวคือยคุสมยัซึ�งมหานิบาตชาดกถูกนาํมาตรัสแสดงใน
ยคุสมยัที�เป็นเกษตรกรรมผลิตเพื�อการยงัชีพ ทั�งผูค้นยงัฝักใฝ่ในดา้นพฒันาจิตใจเป็นจิตนิยมดงันั�นวฒันธรรม
องคก์ารจึงมีรูปแบบเป็นวฒันธรรมเชิงตั�งรับมากกวา่องคค์วามรู้การบริหารที�มีรูปแบบวฒันธรรมที�หลากหลาย
โดยเฉพาะรูปแบบวฒันธรรมเชิงรุก เนื�องดว้ยนัยที�ตรงกนัขา้มกับมหานิบาตชาดกนั�น  สมดว้ยทศันะของคุก
และซูมลั (Cooke and Szumal) ที�ไดใ้ชบ้รรทดัฐานความเชื�อหลกัของสมาชิกในกลุ่มเป็นเกณฑก์ารแบ่งวฒันธรรม 
ซึ� งแต่ละแบบสมาชิกในกลุ่มหรือองค์การจะมีความคิดความเชื�อที�เป็นอยา่งเดียวกนัหรือคลา้ยๆ กนั และใชเ้ป็น
บรรทดัฐานเกี�ยวกบัการปฏิบติัตนในองคก์ารโดยแบ่งออกเป็น m ประเภท ไดแ้ก่  `) วฒันธรรมแบบตั�งรับ-ปกป้อง 
]) วฒันธรรมแบบเชิงรุก-ปกป้อง และ 3) วฒันธรรมแบบสร้างสรรค์,  มหานิบาตชาดกกล่าวถึงวฒันธรรม
องคก์ารที�มุ่งคุณธรรมควบคู่ไปกบัคุณภาพ กล่าวคือวฒันธรรมธรรมนิยม ส่วนองคค์วามรู้การบริหารนั�นกล่าวถึง
วฒันธรรมองค์การที�มุ่งปริมาณควบคู่ไปกบัคุณภาพ กล่าวคือวฒันธรรมวตัถุนิยม ทั�งนี� อาจเนื�องมาจากว่ามหา
นิบาตชาดกเป็นพระธรรมคาํสอนที�พระพุทธองค์ทรงนาํมาตรัสสอนแก่ชาวโลกเพื�อพฒันาในดา้นจิตใจ เพราะ
ทรงเลง็เห็นวา่ในการพฒันาคนเรานั�นหากจะใหผ้ลดีมีความสุขความเจริญอยา่งย ั�งยนืไดจ้ริงนั�นตอ้งพฒันาในดา้น
จิตใจ เพราะวา่มนุษยน์ั�นดาํเนินการต่างๆ ไม่วา่จะพูดหรือวา่ทาํก็ลว้นมีสมุฏฐานมาจากใจทั�งสิ�น ซึ� งเป็นที�ทราบ
โดยทั�วกนัแลว้วา่ จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว  ดงันั�นจึงทรงพิจารณาหาวธีิการที�จะพฒันาจิตใจของคนเราโดยทรงเริ�ม
ที�พระองคเ์องก่อนในที�สุดก็ทรงคน้พบทางสายกลางและดาํเนินตามจนบรรลุเป็นพระสมัมาสัมพุทธเจา้และไดน้าํ
สิ�งเหล่านั�นมาเผยแผต่รัสสอนแก่ชาวโลก ดว้ยเหตุดงักล่าวนี� จึงกล่าวไดว้า่เมื�อมีคุณธรรมแลว้คุณภาพก็ยอ่มจะอยู่
เคียงคู่ตามไม่วา่คนเรานั�นจะแสดงออกมาในรูปธรรมหรือนามธรรม ส่วนคาํวา่ปริมาณคู่กบัคุณภาพนั�นก็ไม่แน่วา่
จะเป็นไปไดเ้พราะว่ามีสมุฏฐานมาจากตณัหาคือความทะยานอยากมีวตัถุนิยมเป็นตวัฉุดลากให้อยากมีอยากได้
มากๆ ครั�นเมื�อปริมาณมีมากๆก็ยากที�จะกล่าวถึงคุณภาพได ้ยกตวัอยา่งเช่นคาํวา่ ของโหล หมายถึง สิ�งของที�ผลิต
กนัทีละมากๆ ดงันั�นจึงเป็นคาํที�นิยมใชเ้พื�อบ่งบอกถืงวา่ ของสิ�งนั�นไม่มีคุณภาพนั�นเอง ซึ� งนกัวิชาการทั�งหลายที�
เชื�อในแนวคิดเรื�องปริมาณควบคู่ไปกบัคุณภาพนี�ต่างก็พากนัคิดคน้กาํหนดวฒันธรรมองคก์ารเพื�อการณ์นี� ขึ�นมา
ตามแต่จะคน้ควา้ศึกษาหามาแสดงได ้สมดว้ยทศันะเกี�ยวกบัความเป็นเลิศ (Views of Excellence) ของปีเตอร์และ
วอเตอร์แมน (Peter and Waterman) ที�ไดศึ้กษาเกี�ยวกบัความเป็นเลิศของบริษทัใหญ่และดีที�สุดของอเมริกา และ
ไดพ้บวฒันธรรมที�เกี�ยวกบัความสาํเร็จของบริษทัตา่งๆ จึงไดส้รุปเป็นคุณลกัษณะของบริษทัที�มีความเป็นเลิศไว ้n 



 
 

1355 
 

 

ประการ ไดแ้ก่ `) มีความโน้นเอียงไปสู่การปฏิบติั  ]) ใกลชิ้ดกบัลูกคา้  m) มีความเป็นอิสระและความเป็น
ผูป้ระกอบการ  q)  มีผลการผลิตโดยบุคคล  p) มีความพยายามแบบเกาะติดและผลกัดนัดว้ยค่านิยม  _) การยึดติด
กบังาน C)  มีรูปแบบง่ายและพนกังานนอ้ย และ n) มีคุณสมบติัยืดหยุน่และเขม้งวดไปพร้อมกนั และสมดว้ย
ทศันะเกี�ยวกบัทฤษฏีแซด (Theory Z) ของวิลเลี�ยม โออุชิ (William Ouchi) ซึ� งวฒันธรรมองคก์ารตามทฤษฎีนี�  มี
ลกัษณะดงันี� คือ  `) การจา้งงานระยะยาว  ]) การตดัสินใจร่วมกนั  m) ความรับผิดชอบของแต่ละคน  q)  การ
ประเมินผลและการเลื�อนตาํแหน่งชา้  p) ระบบการควบคุมแบบไม่เป็นทางการ โดยมีการวดัผลการปฏิบติังานจาก
ภายนอก  _) เส้นทางกา้วหนา้ในอาชีพอยูใ่นระดบัปานกลาง และ C)  มีความมุ่งมั�นอยา่งกวา้งขวางต่อชีวิตของ
พนักงานทุกดา้น รวมทั�งครอบครัว เป็นตน้, มหานิบาตชาดกกล่าวถึงวฒันธรรมไว ้ ] ระดบั คือ วฒันธรรมแท ้
หมายถึง วฒันธรรมที�ตรงกบัความหมายของคาํที�แปลว่า ธรรมที�เจริญหรือทาํให้ผูป้ฏิบติัเจริญแบบยั�งยืนตลอด
รอดฝั�ง ทั�งในปัจจุบนัและอนาคต ทั�งในยคุตนเองหรือยคุทายาทรุ่นต่อๆไป  ทั�งในโลกนี�หรือโลกหนา้ ซึ�งโดยมาก
จะแสดงออกผ่านตวัละครฝ่ายดีมีพระโพธิสัตวเ์ป็นตน้ เป็นวฒันธรรมที�เป็นแก่นสาร และ วฒันธรรมเทียม 
หมายถึง วฒันธรรมที�เจริญหรือทาํใหผู้ป้ฏิบติัเจริญแบบไม่ย ั�งยนืหรือไม่ตลอดรอดฝั�ง เป็นแต่เพียงชั�วครู่ขณะ หรือ
ระยะเวลาเวลาใดเวลาหนึ�ง เป็นวฒันธรรมที�ไม่มีแก่นสาร โดยในบรรดาวฒันธรรมทั�งสองนี�มหานิบาตชาดกให้
ความสําคญักับวฒันธรรมแท้เป็นสําคญั ส่วนขององค์ความรู้การบริหารนั�นก็มีลกัษณะเช่นเดียวกันคือมีทั� ง
วฒันธรรมองคก์ารแทแ้ละวฒันธรรมองคก์ารเทียม แต่มกัจะไปในดา้นวฒันธรรมองคก์ารเทียมเสียโดยมากเพราะ
เหตุที�มุ่งเนน้ไปในทางวตัถุนิยม สมดวัยทศันะของฮอฟสตีด (Hofstede) ที�ไดจ้าํแนกวฒันธรรมองคก์ารออกเป็น q 
ระดบัชั�น ไดแ้ก่ `) ชั�นเปลือกนอก ไดแ้ก่ การกระทาํและสิ�งของเครื�องใชต้่างๆ ตลอดจนสญัลกัษณ์หรือคาํพูดที�ใช ้
ซึ�งเป็นที�เขา้ใจกนัเองในหมู่สมาชิกในองคก์าร ]) วรีบุรุษ (heroes) ไดแ้ก่ บุคคลที�สมาชิกในองคก์ารให้การเคารพ
ยกยอ่งและยดึถือเป็นแบบอยา่งในการประพฤติปฏิบติั เช่น การตรงต่อเวลา การแต่งกาย ความขยนัอดทน เป็นตน้ 
m) ธรรมเนียมปฏิบัติ (rituals) ไดแ้ก่ กิจกรรมต่างๆ ที�สมาชิกในองค์การแสดงออกร่วมกัน เป็นส่วนของการ
ควบคุมพฤติกรรมที�พึงประสงคใ์นองคก์าร เช่น การแสดงความเคารพผูอ้าวโุส การประกอบศาสนพิธี การจดัพิธี
การฉลองในวาระต่างๆ เป็นตน้ และ q) ค่านิยม ไดแ้ก่ สิ�งที�สมาชิกในองคก์ารยดึถือวา่เป็นสิ�งสาํคญั และใชใ้นการ
ประเมินค่าว่า พฤติกรรมใดเป็นสิ�งดีและไม่ดี ควรปฏิบติัและไม่ควรปฏิบติั ค่านิยมจึงเป็นสิ�งที�อยู่ลึกที�สุด เป็น
เรื�องของความคิดและจิตใจ และทั�งหมดนี�แสดงออกในวธีิการทาํงานของสมาชิกองคก์าร 

3.>) จริยธรรมองค์การ จากผลการวิจยัพบว่า เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�
เกี�ยวกบัจริยธรรมองคก์ารมีความแตกต่างกนักบัองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัจริยธรรมองคก์ารอยูบ่างประการ 
ซึ� งสามารถยกขึ�นแสดงไดด้งันี� :  มหานิบาตชาดกมีจุดมุ่งหมายหรือผลที�ไดรั้บสูงสุดคือการกาํจดักิเลสไดอ้ย่าง
เด็ดขาด ในส่วนของพระโพธิสัตวก็์คือการบรรลุเป็นพระอนุตรสัมมาสัมพุทธเจา้ ซึ� งจุดมุ่งหมายหรือผลที�ไดรั้บ
ดงักล่าวมีชื�อเรียกหลายประการ อาทิเช่น ปหาน แปลว่า การละกิเลส จาํแนกเป็น m ประการไดแ้ก่ `) วิกขมัภน 
ปหาน ละดว้ยการข่มไว ้]) ตทงัคปหาน ละดว้ยองคน์ั�นๆ และ m) สมุจเฉทปหาน ละดว้ยการตดัขาด คือละดว้ยโล
กตุรมรรค  บา้ง จาํแนกเป็น p ประการโดยเพิ�ม q) ปฏิปัสสทัธิปหาน ละดว้ยการสงบระงบั และ p) นิสสรณปหาน 
ละดว้ยสลดัออกได ้เขา้มาบา้ง ซึ�งในทางพระพทุธศาสนานั�นมุ่งเอาการละระดบัที� m ระดบัที� q และ ระดบัที� p อนั
เป็นระดบัโลกุตรธรรม ส่วนองคค์วามรู้การบริหารนั�นกล่าวถึงขั�นสูงสุดไวแ้ต่เพียงระดบัที� ` และระดบัที� ] ซึ� ง
เป็นเพียงระดบัโลกิยธรรมเท่านั�น ทั�งนี� อาจเนื�องมาจากวา่มหานิบาตชาดกเป็นพระธรรมคาํสอนที�พระพุทธองค์
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ทรงนาํมาตรัสสอนแก่ชาวโลกซึ�งมิไดเ้กิดจากการฟังหรือการคิดโดยสามญัธรรมดาทั�วไปแต่เป็นปัญญาระดบัการ
ตรัสรู้แจง้ดว้ยอาํนาจบุญบารมีที�พระองคท์รงสั�งสมอบรมมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง ]^ อสงไขยกบัอีกหนึ�งแสน
กปั ดงันั�นจึงมีความอศัจรรยสุ์ขุมคมัภีรภาพยิ�งเป็นจริยธรรมระดบัโลกุตระ ส่วนองคค์วามรู้การบริหารนั�นเป็น
เพียงจริยธรรมในระดับธรรมดาสามัญทั�วๆไปแบบชาวโลกที� เรียกว่าโลกิยธรรม จึงไม่อาจที�จะนําเอาไป
เปรียบเทียบกับจริยธรรมในระดับโลกุตระได้ครอบคลุมทั� งหมด สมด้วยทฤษฏีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic 
Theory) ของฟรอยด ์(Freud) ที�กล่าวถึงวา่ พฤติกรรมจะเกิดจากระบบของจิต m ระบบ คือ อิด (id) อีโก ้(ego) และ
ซุปเปอร์อีโก ้(super ego) ซึ�งแต่ละอยา่งนั�นเป็นอิสระต่อกนั แต่ทวา่การทาํงานนั�นมีการปะทะสังสรรคก์นัและกนั 
พฤติกรรมส่วนใหญ่เกิดจาก (id) คือพฤติกรรมที�แสดงออกเพื�อสนองความพอใจของตนเองฝ่ายเดียว โดยมิได้
คาํนึงถึงความรู้สึกของผูอื้�น เมื�อบุคคลตอ้งการกระทาํสิ�งใดก็ลงมือทาํทนัทีโดยไม่ใคร่ครวญ การกระทาํจึงไม่เป็น
ที�ยอมรับของสงัคม แต่หากทาํไม่ไดก็้จะเกิดความเครียดทางออกที�ดีที�สุดคือใชก้ลไกการป้องกนัตนเองที�เรียกวา่ 
“การทดเทิด” (Sublimation) คือ แสดงพฤติกรรมที�ดีแทนพฤติกรรมที�ไม่ดี เช่น ฝึกเป็นนกัมวยที�มีชื�อเสียงแทน
พฤติกรรมกา้วร้าวเกเร หรือ ทดแทนความกดดนัทางเพศ  พฤติกรรมที�เกิดจากอีโก ้(ego) คือ พฤติกรรมที�เป็นไป
ตามหลกัเหตุผล และความเป็นจริง และพฤติกรรมที�เกิดจากซุปเปอร์อีโก ้(super ego) ซึ�งซุปเปอร์อีโกน้ั�นเป็นส่วน
ของคุณธรรม คนที�มีซุปเปอร์อีโกจ้ะเป็นคนที�มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบสูง  ซุปเปอร์อีโกเ้กิดขึ�นจากการ
อบรมสั�งสอน การถูกควบคุมโดยขนบธรรมเนียมประเพณี การกลวัโทษทณัฑเ์มื�อทาํผิด เมื�ออิด (id) กบั ซุปเปอร์
อีโก ้(super ego) เกิดขึ�นในจิตพร้อมกนั อีโก ้(ego) จะตอ้งทาํหนา้ที�ตดัสินวา่จะกระทาํอยา่งไรดี ซึ� งจะก่อให้เกิด
ความขดัแยง้ขึ�นในตน (self-conflict) ทาํให้มนุษยย์ุง่ยากใจในการตดัสินใจ แมธ้รรมจะชนะอธรรมในบางคราว 
แต่ก็ไม่ไดแ้ปลวา่ อิด (id) จะหายไป มนัเพียงแต่ถูกกดข่มไวเ้ท่านั�น เมื�อใดจริยธรรมหรือซุปเปอร์อีโกอ่้อนแอลง 
เมื�อนั�นอิด (id) จะแผลงฤทธิ� ขึ�นมาอีก และอาจรุนแรงกวา่เดิม เพราะถูกเก็บกดไวม้าก ซึ� งแสดงให้เห็นวา่อิด (id) 
อนัเป็นสัญชาตญาณดิบนั�นไม่ไดถู้กกาํจดัไปอยา่งเด็ดขาดเป็นแต่เพียงถูกอีโกค้วบคุมไวใ้ห้แสดงพฤติกรรมของ
คนๆ นั�นให้ดาํเนินไปอยา่งเหมาะสมเท่านั�น รวมไปถึงทฤษฏีอื�นเช่น ทฤษฏีของเพียเจต์ (Piaget is Theory of 
lntellectual Development) และทฤษฏีพฒันาจริยธรรมของโคลเบิร์ก (Kolberg) เป็นตน้,  มหานิบาตชาดกกล่าวถึง
จริยธรรมที�มีคุณสมบติัต่างๆ เช่นความสมบูรณ์ของเนื�อหาเป็นตน้ ส่วนองคค์วามรู้การบริหารนั�นยงัขาดคุณสมบติั
ต่างๆ ดังกล่าว ยงัคงมีความคิดเห็นที�แตกต่างกัน ปรับปรุงเปลี�ยนแปลงไปตามกาลเวลา โอกาส บุคคล และ
สถานที�  ซึ�งต่างก็ยงัไม่ทนต่อการพิสูจน์ มีความขดัแยง้กนัและกนั ไม่อาจสรุปลงไปวา่แนวคิดทฤษฏีไหนถูกตอ้ง
หรือดีที�สุด ทั�งนี�อาจเนื�องมาจากคาํที�กล่าวแลว้ขา้งตน้วา่มหานิบาตชาดกเป็นพระธรรมคาํสอนที�พระพทุธองคท์รง
นาํมาตรัสสอนแก่ชาวโลกซึ�งมิไดเ้กิดจากการฟังหรือการคิดโดยสามญัทั�วไปแต่เป็นปัญญาระดบัการตรัสรู้แจง้
ดว้ยอาํนาจบุญบารมีที�พระองคท์รงสั�งสมมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง ]^ อสงไขยกบัอีกหนึ�งแสนกปั ดงันั�นจึงมี
เนื�อหาของจริยธรรมที�สมบูรณ์บริบูรณ์ในดา้นต่างๆ ประกอบดว้ยพระคุณถึง _ ประการมีสวากขาตธรรมเป็นตน้ 
ซึ�งผูว้จิยัไดส้รุปลงไวใ้น p คาํเหล่านี�  ไดแ้ก่ `) บริสุทธิ�  คือ เป็นของแทจ้ริง ปราศจากความผิด ไร้มลทิน ทนต่อการ
พิสูจน์ แมผ้่านระยะเวลาไปยาวนานเพียงไรก็ไม่เสื�อมคุณค่าที�มีอยู่  ]) บริบูรณ์ คือ ครบถว้นสมบูรณ์พร้อมทั�ง
อตัถะและพยญัชนะ(แก่นสาระและส่วนประกอบ)งามทั�งเบื�องตน้ ท่ามกลางและที�สุด m) บริเวณ คือ มีขอบเขตใน
การให้ผลทั� งแก่ผูป้ฏิบัติ  ผูอื้�น หรือทั� งสอง (ส่วนรวม)  หรือให้ประโยชน์ในทุกระดับทั� งประโยชน์ปัจจุบัน 
ประโยชน์เบื�องหน้า และประโยชน์อยา่งยิ�ง q) บริบาล คือ ยอ่มจะรักษาผูป้ฏิบติั กลุ่ม หรือสังคมที�นาํไปปฏิบติั
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ไม่ให้ตกไปในสภาวะเลวร้ายที�ไม่พึงปรารถนาได ้และ p) บริโภค คือ ควรนอ้มนาํมาใชม้าเสพมาประพฤติโดย
ส่วนเดียว หรือเป็นสิ�งที�ผูไ้ดรั้บผลหรือบริโภครสธรรมแลว้ก็จะพึงเขา้ใจไดเ้องถึงสภาพนั�นๆ โดยไม่ตอ้งให้ใคร
มาบอกกล่าวอีก หรือ เป็นสิ�งที�ผู ้ได้รับผลหรือบริโภครสธรรมแลว้จะรู้เฉพาะตนเอง ไม่อาจจะอธิบายเป็น
รายละเอียดให้ครบถว้นได้ ถึงแมอ้ธิบายก็เพียงแต่บางส่วนเท่านั�น ส่วนองค์ความรู้การบริหารนั�นถูกคิดค้น
กาํหนดขึ�นมาโดยนกัวชิาการต่างๆ ซึ�งเป็นปุถุชน ตามแต่สติปัญญาความรู้ความสามารถและบริบทต่างๆ ดงันั�นจึง
ยงัคงหาคุณสมบติัมีความบริบูรณ์เป็นตน้ของจริยธรรมที�กล่าวถึงนั�นไม่ไดท้ั�งหมด สมดว้ยแนวคิดทฤษฏีทั�งหลาย 
ไดแ้ก่ `) แนวคิดเกี�ยวกับจริยธรรมคุณธรรมของมนุษย ์(Virtue Ethics) ของเพลโต (Plato) และอริสโตเติล 
(Aristotle) ]) ทฤษฎีคาํสั�งของพระเจา้ (Divine Command Theory) m) ทฤษฏีอตัตนิยม (Egoism) q) ทฤษฏีสัญญา
ประชาคม (Social Contract Theory)p) ทฤษฏีพนัธนิยม (Deontological Ethics) _) ทฤษฎีประโยชน์นิยม 
(Utilitarianism/ Teleological Ethics) และ C) ทฤษฏีสัมพนัธนิยม (Relativism in Ethics) ดงักล่าวแลว้,  มหานิบาต
ชาดกใหค้วามสาํคญักบัจริยธรรมที�ถูกตอ้งทั�งทางโลกคือกฎหมายบา้นเมืองและทางธรรมคือหลกัศีลธรรม ส่วน
องค์ความรู้การบริหารนั�นอาจจะถูกตอ้งในทางโลกแต่อาจผิดในทางธรรม ทั�งนี� อาจเนื�องมาจากคาํที�กล่าวแลว้
ขา้งตน้ว่ามหานิบาตชาดกเป็นพระธรรมคาํสอนที�พระพุทธองค์ตรัสสอนแก่ชาวโลก ดว้ยเหตุที�ทรงเป็นสัมมา
สมัพทุธะตรัสรู้ในเรื�องกฏแห่งกรรมเป็นตน้ครั�นนาํมาตรัสสอนแก่ชาวโลกก็ทรงสอนใหท้ราบถึงความเป็นจริงใน
เรื�องกฏแห่งกรรมเป็นตน้นั�น เพราะหากว่าชาวโลกครั� นประกอบกรรมทาํการณ์ต่างๆที�ให้โทษแมไ้ม่มีตวับท
กฏหมายบา้นเมืองลงโทษแต่กฏแห่งกรรมก็จะเป็นตวัลงโทษ ดงันั�นดว้ยพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธองคจึ์ง
ตรัสสอนใหช้าวโลกปฏิบติัตนใหถู้กตอ้งทั�ง ] กฏ คือ `) กฎหมาย และ ]) กฎกรรม ครั� นชาวโลกปฏิบติัดงันี� แลว้
จึงจะไม่ได้รับโทษใดๆ ทั� งปัจจุบันและอนาคต ส่วนองค์ความรู้การบริหารนั�นถูกคิดคน้กาํหนดขึ�นมาโดยมี
เป้าหมายเพื�อความมีประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิดประสิทธิผลขององคก์ารนั�นๆ ดงันั�นหากจะมีจริยธรรมใดก็ตามที�
จะทาํใหบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าวไดก็้จะยอมรับในจริยธรรมนั�นซึ�งอาจจะเป็นจริยธรรมที�ดีสาํหรับองคก์ารที�ไดรั้บ
ประโยชน์แต่อาจกลบัเป็นโทษสําหรับองค์การอื�นๆ สมด้วยทัศนะเกี�ยวกับหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาตดัสิน
ลกัษณะของจริยธรรมของพอยแมน (Pojman ) ที�ไดก้ล่าวถึงหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาตดัสินลกัษณะของ
จริยธรรมไว ้ ดงันี�  1) สามารถพรรณนาลกัษณะได ้ 2) เป็นสากล 3) ขจดัปัญหาได ้ 4) เป็นสาธารณะ และ 5) 
สามารถปฏิบติัได ้ และสมดว้ยทฤษฏีอตัตนิยม ที�มุ่งประโยชน์ตนเองเป็นหลกั โดยเชื�อวา่ทุกการกระทาํที�กระทาํ
ลงไปเป็นสิ�งที�ตนเองพึงพอใจโดยตอ้งสามารถปกป้องผลประโยชน์ของตนเองไดแ้ละสามารถทาํใหต้นเองดาํเนิน
ชีวติไดอ้ยา่งมีความสุขใหถื้อวา่บุคคลนั�นเป็นผูที้�มีจริยธรรม ซึ�งเขา้กบัทุพภาษิตจีนโบราณวา่ “คนไม่เห็นแก่ตวัฟ้า
ดินลงโทษ”  และสมด้วยทฤษฎีประโยชน์นิยม (Utilitarianism/Teleological Ethics) ที� เชื�อว่าการกระทําที� มี
จริยธรรมคือการกระทาํที�ทาํให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนจาํนวนมาก ความถูกตอ้งของการกระทาํตดัสินจากผล
ของการกระทาํนั�นวา่ทาํใหเ้กิดความสุขและประโยชน์ต่อคนจาํนวนมากที�สุดหรือไม่ ถา้หากวา่ ใช่ การกระทาํนั�น
ก็ไม่ผิดหลกัจริยธรรม  ซึ�งในความเป็นจริงอาจจะไม่เป็นเช่นนั�นก็เป็นได ้เช่น การฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุชนกลุ่มนอ้ยโดย
ชนกลุ่มใหญ่ เป็นตน้, นอกจากนี�มหานิบาตชาดกยงักล่าวถึงจริยธรรมเกี�ยวกบัองคก์ารต่างๆที�มีขอบเขตกวา้งกวา่
เนื�อหาครอบคลุมมากกวา่แนวคิดทฤษฏีอนัเป็นรากฐานขององคค์วามรู้การบริหารทั�งหลาย เช่น พรหมวิหาร q 
ราชสังคหวตัถุ 4  อคติ q  พลวฒันธรรม p เบญจศีลเบญจธรรม ทิศ _ สาราณียธรรม _  ทศพิธราชธรรม `^  
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ธรรมจรรยาของพระราชา `^ มงคล mn และ ราชวสดีธรรม qa  เป็นตน้ ทั�งนี� อาจเนื�องมาจากเหตุผลเดียวกนักบัที�
กล่าวแลว้ขา้งตน้ 

3.�) การเปลี�ยนแปลงองค์การและการพฒันาองค์การ จากผลการวจิยัพบวา่ เนื�อหาของมหา
นิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงองคก์ารและการพฒันาองคก์ารมีความแตกต่างกนักบั
องคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงองคก์ารและการพฒันาองคก์ารอยูบ่างประการ ซึ�งสามารถ
ยกขึ�นแสดงไดด้งันี� : มหานิบาตชาดกไม่เพียงเปลี�ยนแปลงและพฒันาองคก์ารให้เกิดความเจริญกา้วหนา้ทางดา้น
วิทยาการความรู้หรือวตัถุสิ�งของเท่านั�น แต่ยงัรวมไปถึงความเจริญกา้วหน้าทางดา้นศีลธรรมคุณธรรมภายใน
จิตใจอีกดว้ย โดยให้ความสําคญักบัการเปลี�ยนแปลงและพฒันาคนในดา้นจิตใจก่อน ซึ� งเป็นวิธีการที�เริ� มจาก
ภายในออกไปภายนอก ส่วนองค์ความรู้การบริหารนั�นมกัมีขอบเขตที�จาํกดัอยู่ในดา้นวิทยาการความรู้หรือวตัถุ
สิ�งของเท่านั�น หรือมุ่งใหอ้งคก์ารเกิดความเจริญกา้วหนา้ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแมก็้จริง ถึงอยา่งนั�น
ความเจริญกา้วหนา้นั�นอาจเป็นเพียงความเจริญเฉพาะส่วนขององคก์ารเอง แต่อาจไปเบียดเบียนส่วนอื�นๆ  ทั�งนี�
อาจเนื�องมาจากวา่ มหานิบาตชาดกเป็นพระธรรมคาํสอนที�พระพทุธองคท์รงนาํมาตรัสสอนแก่ชาวโลกเพื�อพฒันา
ในดา้นจิตใจ เพราะทรงเล็งเห็นว่าตวัจักรสําคญัของสังคมต่างๆไม่ว่าสังคมระดับเล็กเช่นครอบครัว ครัวญาติ 
ชุมชน หรือใหญ่ในระดบัโลกนั�นก็คือคน จึงทรงให้ความสําคญักบัคนและในการที�จะเปลี�ยนแปลงและพฒันา
คนเราหากจะใหผ้ลนั�นจาํตอ้งเปลี�ยนแปลงและพฒันาในดา้นจิตใจ เพราะวา่คนเรานั�นดาํเนินการต่างๆ ไม่วา่จะพดู
หรือว่าทาํก็ลว้นมีสมุฏฐานมาจากใจทั�งสิ�น ดงันั�นจึงทรงพิจารณาหาวิธีการที�จะเปลี�ยนแปลงพฒันาจิตใจของ
คนเราโดยทรงเริ�มที�พระองคเ์องก่อนทา้ยที�สุดก็ทรงคน้พบวธีิการและไดน้าํมาตรัสสอนแก่ชาวโลก ซึ� งมหานิบาต
ชาดกก็รวมอยูใ่นพระธรรมเทศนานั�นดว้ยดงันั�นจึงมีเนื�อหาที�กล่าวถึงการเปลี�ยนแปลงและพฒันาองคก์ารทั�งสอง
ดา้นโดยมุ่งไปที�ดา้นคุณธรรมจริยธรรมภายในจิตใจของคนเป็นสาํคญั ส่วนองคค์วามรู้การบริหารนั�นมีสมุฏฐาน
มาจากตณัหาคือความทะยานอยากมีวตัถุนิยมเป็นตวัฉุดลากให้อยากมีอยากเป็นอยากไดม้ากๆ และนาํคาํวา่มากนี�
ไปเกี�ยวกบัวตัถุภายนอก ครั�นมีครั�นเป็นครั�นไดว้ตัถุภายนอกทั�งในรูปที�เป็นวตัถุจริงๆ เช่นทรัพยส์มบติั หรือในรูป
ที�ถูกสมมติขึ�นต่างๆ เช่น เกียรติยศชื�อเสียง คาํสรรเสริญ มากๆ ก็นาํไปเกี�ยวกบัคาํวา่เจริญกา้วหนา้ โดยมองวา่หาก
มีสิ�งดงักล่าวมากๆ ก็ถือวา่มีความเจริญกา้วหนา้ แต่โดยแทที้�จริงเป็นความเจริญกา้วหนา้ที�ไม่สมประกอบคลา้ยกบั
ตึกที�ใหญ่โตมโหฬารแต่มีเสาคานอนัเป็นส่วนสาํคญันั�นเล็กจิ�วจึงทาํให้ไม่เกิดความเจริญกา้วหนา้ที�แทจ้ริงหรือ
ยั�งยืน สมดว้ยทศันะของเซอร์โต (Certo) ที�ไดก้ล่าวไวว้่า การเปลี�ยนแปลงจะทาํให้เกิดผลมากยิ�งขึ�นหากว่าการ
เปลี�ยนแปลงดงักล่าวนั�นสนองต่อเป้าหมายที�สําคญั กล่าวคือ `) ช่วยปรับปรุงความตอ้งการทางเศรษฐกิจของ
บุคลากรในองคก์ารไดดี้ยิ�งขึ�น 2) ช่วยทาํให้กาํไรเพิ�มมากขึ�น m) ช่วยส่งเสริมศกัดิ� ศรีความเป็นมนุษยม์ากยิ�งขึ�น 
และ q) ทาํให้ปัจเจกบุคคลได้รับความพอใจมากขึ�นและมีความกินดีอยู่ดีมากยิ�งขึ�น และสมด้วยทศันะของ            
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ ที�กล่าวถึงขอ้จาํกดัและปัญหาของการพฒันาองค์การโดยพิจารณาจากปัจจัยทั� ง p 
ประการ ได้แก่ `) องค์การและเป้าหมายขององค์การ ถา้เป็นองค์การแบบปิดจะไม่เอื�ออาํนวยต่อการพฒันา
เพราะว่ามีแรงจูงใจตํ�าแต่มีผลประโยชน์ภายในองค์การสูงทาํให้ผูบ้ริหารระดับสูงเกิดการต่อตา้นทาํให้มีการ
พฒันาน้อยและไม่สมบูรณ์ทั� งที�องค์การมีขนาดใหญ่ มีปัญหาและความขัดแยง้ขึ� นมาก ขาดความรู้ทางด้าน
พฤติกรรมศาสตร์ ทําให้บทบาทของผู ้บริหารกับทีมที�ปรึกษามีน้อยหรือไม่เชื�อทีมที�ปรึกษา ]) ผู ้นําการ
เปลี�ยนแปลง  หากผูน้าํขาดคุณสมบติัของการเป็นที�ปรึกษา ไม่มีเทคนิคในการแนะนาํ ไม่มีการติดตามผลการ
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เปลี�ยนแปลง ไม่ปฏิบติัตามสญัญาที�ไดต้กลงกนัไว ้ตลอดจนไม่มีการกระตุน้และการจูงใจแลว้ การพฒันาองคก์าร
ยอ่มไม่สามารถบรรลุผลสําเร็จได ้m) ผูบ้ริหาร ถา้ผูบ้ริหารระดบัสูงไม่ให้ความร่วมมือ เพราะเกรงวา่จะเสียหน้า
ตนเอง หากพบวา่บริหารงานไดไ้ม่ดีจึงตอ้งจดัให้มีการพฒันาองคก์าร และยงัไม่ยอมรับความจริงที�เกิดขึ�น มกัจะ
โทษผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือสภาพแวดลอ้มภายนอก หรืออาจจะมีการเปลี�ยนแปลงตวัผูบ้ริหารบ่อยจนเกินไป จึงทาํ
ให้การพฒันาองคก์ารไม่ต่อเนื�อง และนโยบายอาจจะทาํให้เป้าหมายขององคก์ารเปลี�ยนไป q) ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอาจไม่เชื�อฟังทีมที�ปรึกษา มีการต่อตา้นทั�งต่อหนา้และลบัหนงั เรียกร้องสิทธิต่างๆ เกินกวา่สิทธิ
ที�ควรจะมีควรจะได ้ตอ้งการจะเป็นผูรั้บมากกวา่ที�จะเป็นผูใ้ห ้ไม่รู้จกัวธีิการพดูเสนอความตอ้งการที�ถูกตอ้ง จึงทาํ
ใหผู้บ้ริหารหรือทีมที�ปรึกษาไม่ทราบความตอ้งการที�แทจ้ริงของพนกังาน และ p) การเมืองในองคก์าร ซึ� งอาจเกิด
จากผูบ้ริหาร หรือการเล่นพรรคเล่นพวกของสมาชิกในองค์การ เช่น การฝากบุคคลที�ใกลชิ้ดเขา้ไปทาํงาน การ
ไม่ใหค้วามร่วมมือกบัองคก์าร มีการจบัผิด การปลดผูบ้ริหาร  การวิ�งเตน้ขอตาํแหน่ง ซึ� งมีผลกระทาํต่อขวญัและ
กาํลงัใจของผูร่้วมงานในองคก์ารและส่งผลต่อชีวติความเป็นอยูข่องพนกังานในองคก์าร 

3.?) นวัตกรรมและเทคโนโลยี จากผลการวิจัยพบว่า เนื�อหาของมหานิบาตชาดกใน
ประเด็นที�เกี�ยวกบันวตักรรมและเทคโนโลยีมีความแตกต่างกนักบัองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบันวตักรรมและ
เทคโนโลยีอยูบ่างประการ ซึ� งสามารถยกขึ�นแสดงไดด้งันี� : มหานิบาตชาดกกล่าวถึงนวตักรรมและเทคโนโลยีที�
ปรากฏออกมาในลกัษณะสิ�งเหนือธรรมชาติที�ไม่สามารถจะอธิบายดว้ยหลกัการทางวิทยาศาสตร์ได ้อาทิเช่น บุญ
บารมี ญาณ ฤทธิ�  พร มนต ์หรือสิ�งวิเศษเช่นแกว้มณีเป็นตน้เป็นส่วนมาก ซึ� งเมื�อนาํมาเปรียบเทียบกบัความรู้การ
บริหารแลว้ก็ไม่อาจจดัเขา้กนัไดโ้ดยตรงอย่างสนิทเป็นแต่เพียงอธิบายเทียบเคียงเท่านั�น แต่อย่างไรก็ตามยงัมี
เนื�อหาของมหานิบาตชาดกบางส่วนที�มีลกัษณะอธิบายไดด้ว้ยหลกัการทางวิทยาศาสตร์ปรากฏอยูห่ลายเนื�อหา
เช่นเนื�อหาในมโหสถชาดกเป็นตน้ ส่วนองคค์วามรู้การบริหารนั�นเป็นสิ�งที�สามารถจะอธิบายไดด้ว้ยหลกัการทาง
วิทยาศาสตร์ทั�งหมด อีกประการหนึ� งนวตักรรมและเทคโนโลยีที�แสดงออกมาในลกัษณะสิ�งเหนือธรรมชาติใน
มหานิบาตชาดกนั�นเมื�อนํามาใช้แลว้สามารถที�จะบรรลุเป้าหมายกล่าวคือทาํให้การดาํเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิดประสิทธิผลทุกครั� ง ส่วนการใชน้วตักรรมและเทคโนโลยีตามองคค์วามรู้การบริหาร
นั�นไม่อาจระบุลงไปอยา่งแน่ชดัวา่จะบรรลุเป้าหมายของการใชทุ้กครั� งไป ทั�งนี�อาจเนื�องมาจากวา่มหานิบาตชาดก
มีเนื�อหาที�กล่าวถึงสิ�งเหนือธรรมชาติที�เป็นอจินไตย เป็นสิ�งที�เกินวิสัยของผูรู้้ผูไ้ดผู้เ้ป็นเองจะเขา้ใจได ้ กล่าวคือ 
ฌานวสิยั วสิยัของผูไ้ดฌ้าน และ กมัมวบิาก ผลจากกรรม ดงันั�นเมื�อนาํเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึ� งเป็นวิธีการที�
อยูบ่นพื�นฐานหนึ�งไปวดัหรือพิสูจน์ฌานวิสัยและกมัมวิบากที�ไม่ไดอ้ยู่บนพื�นฐานเดียวกนัก็ไม่อาจทาํให้สาํเร็จ
ผลได ้แต่หากตอ้งการจะวดัหรือพิสูจน์ก็ตอ้งใชว้ธีิการที�อยูบ่นพื�นฐานเดียวกนั หรืออีกนยัหนึ�งอาจเนื�องมาจากวา่
มหานิบาตชาดกนั�นเป็นพระธรรมคาํสอนที�พระพุทธองคต์รัสสอนแก่ชาวโลก ซึ� งพระธรรมคาํสอนดงักล่าวนั�น
เป็นสิ�งที�เป็นนามธรรมยากที�จะเขา้ใจจึงทรงแสดงออกมาในลกัษณะที�เป็นบุคลาธิษฐานเพื�อสะดวกแก่การทาํ
ความเขา้ใจ เพราะวา่การแสดงธรรมในพระพุทธศาสนานั�นมีอยู ่เทศนา ] ประการ ไดแ้ก่ บุคคลาธิษฐานเทศนา 
หมายถึง เทศนาโดยยกคนขึ�นอา้ง และ ธรรมาธิษฐานเทศนา หมายถึง เทศนาโดยยกหลกัหรือตวัสภาวะขึ�นอา้ง ซึ� ง
การที�จะแสดงธรรมชนิดใดนั�นก็ขึ�นอยูก่บับริบทนั�นๆ ดว้ย 

5) ขอบเขตด้านการจดัคนเข้าทาํงาน (Staffing) 
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5.2)  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จากผลการวิจยัพบวา่ เนื�อหาของมหานิบาตชาดกใน
ประเด็นที� เกี�ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที�แตกต่างกันกับองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยอ์ยูบ่างประการ ซึ� งสามารถยกขึ�นแสดงไดด้งันี� : มหานิบาตชาดกให้ความสาํคญักบัศีลธรรมนาํ
ความรู้หรือความรู้คู่คุณธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ตามคาํบาลีวา่ “วิชชาจรณสัมปันโน” โดยเฉพาะใน
ขั�นตอนแรกคือการจดัหานั�นจะมุ่งเน้นให้คบหาเสวนากบับณัฑิตหรือกลัยาณมิตร ซึ� งหมายถึงผูที้�มีทั�งศีลธรรม
และความรู้ควบคู่กันไป และให้หลีกเวน้คนพาลสันดานหยาบหรือปาปมิตร ซึ� งหมายถึงผู ้ที� มีแต่ความรู้
ความสามารถแต่ขาดศีลธรรม ท่านเรียกวา่ ผูมี้ปัญญาทราม เพราะมีความรู้ก็จริงแต่ไม่อาจทาํใหเ้กิดประโยชน์ครบ
ทั�ง m คือทั�งตนผูอื้�นและส่วนรวม หรือไม่อาจทาํใหต้นรอดพน้จากโทษทั�งหลายมีโทษตามกฏหมายและโทษทาง
ศีลธรรมเป็นตน้ อนัเป็นที�มาของสาํนวนภาษาไทยที�วา่ “มีความรู้ท่วมหัวเอาตวัไม่รอด” หรือพระพุทธทาสภิกขุ
ท่านใช้คาํว่า “การศึกษาแบบหมาหางดว้น” ส่วนองค์ความรู้การบริหารนั�นมิได้กล่าวถึงเรื�องดงักล่าวไวแ้ละ
โดยมากจะมุ่งเน้นที�จะจัดหาคนที�มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานนั� นๆ เป็นหลักสําคัญ ทั� งนี� อาจ
เนื�องมาจากว่ามหานิบาตชาดกนั�นเป็นพระธรรมคาํสอนที�พระพุทธองค์ตรัสสอนแก่ชาวโลก ทั�งในส่วนของ
ตนเองที�ควรพฒันาจิตใจให้เป็นกลัยาณชนคนดีและในส่วนผูอื้�นที�ควรคบหาเสวนากบักลัยาณชนเป็นมิตรซึ� ง
เรียกวา่กลัยาณมิตร เพราะกลัยาณมิตรนั�นยอ่มจะอาํนวยประโยชน์สุขให้โดยที�สุดแมใ้ห้พน้จากการเวียนวา่ยตาย
เกิดในวฏัสงสาร ซึ� งพระพุทธองค์ทรงยกตวัอย่างคือพระองค์เองที�ทรงเป็นกัลยาณมิตรช่วยแนะนําพรํ� าสอน
ชาวโลกเพื�อพน้จากวฏัสงสาร ตามนยัที�ปรากฏในอุปัฑฒสูตร ส่วนองคค์วามรู้การบริหารนั�นเป็นสิ�งที�ถูกคิดคน้
กาํหนดขึ�นมาสําหรับใช้ในการองค์การต่างๆ โดยมีสมุฏฐานมาจากวตัถุภายนอกจึงไดมุ่้งเน้นไปในดา้นวตัถุ
ภายนอกเช่นกนั ครั� นมีวิธีการใดที�จะทาํให้องคก์ารบรรลุเป้าหมายตามที�ตั�งไวก็้กระทาํตามวิธีการนั�นตามทศันะ
ของแต่ละท่านแต่ละคนตามที�ศึกษาคน้ควา้และพิจารณาวา่เหมาะสม สมดว้ยทศันะของชุมศกัดิ�  อินทร์รักษ์ ที�
กล่าวถึงหลกัการบริหารทรัพยากรมนุษยห์รือบุคคลไวด้งันี� คือ 1) หลกัการสร้างประสิทธิภาพ เป็นการวาง
แผนการดาํเนินงานการประเมินผล และติดตามผลโดยหลกัสามประการคือ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ประหยดั 2) หลกัความรู้ความสามารถ ในการคดัเลือกบุคคลเขา้ทาํงานตอ้งคาํนึงถึงความรู้ความสามารถของ
ผูส้มคัรและบุคลากรในองคก์ร 3) หลกัการพฒันา คือการจดัประสบการณ์ และส่งเสริมความรู้ ความสามารถ ดว้ย
การอบรมฝึกฝน ดูงาน เพื�อเพิ�มพูนประสิทธิภาพในการทาํงาน 4) หลกัประชาธิปไตย คือ ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมกนัในการทาํงาน รวมทั�งสิทธิที�จะไดรั้บสวสัดิการต่างๆ ตามลกัษณะขององคก์รหรือหน่วยงาน มี
โอกาสที�จะไดรั้บการพฒันาทุกส่วนงาน  5) หลกัความถนดั คือ การใชค้นให้เหมาะสมกบังาน (put the right man 
in the right job) เพื�อประสิทธิภาพขององคก์ร  6) หลกัการเสริมสร้างขวญักาํลงัใจ ถือวา่การทาํงานในองคก์ร 
ขวญั และกาํลงัใจเป็นส่วนสาํคญัในการเพิ�มประสิทธิภาพของบุคลากร เป็นการจูงใจและกระตุน้ให้บุคลากร
ทาํงาน 7) หลกัการมนุษยส์ัมพนัธ์ คือ การเสริมสร้างบรรยากาศระหว่างบุคคลในองค์กร โดยการสร้าง
ความสมัพนัธ์ซึ�งกนัและกนั 8) หลกัการผลตอบแทน คือ การให้ผลตอบแทนความดี ความชอบ และการบาํเหน็จ
รางวลั 9) หลกัการจดัสวสัดิการเพื�อสนองความตอ้งการของบุคคลและอาํนวยความสะดวกต่างๆ สร้างความ
ผกูพนัต่อองคก์รใหม้ากขึ�น 10) หลกัคุณธรรม คือ การบริหารงานบุคลากรตอ้งยึดระบบคุณธรรม มากกวา่การให้
ระบบอุปถมัภ ์หรือระบบพรรคพวก ตั�งแต่การเริ�มคดัเลือก สรรหาไปจนกระทั�งการปฏิบติังาน และการบาํเหน็จ
ความดีความชอบ 11) หลกัการประสานงาน คือ การบริหารงานบุคลากร จาํเป็นตอ้งประสานงานกบับุคลากรฝ่าย
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ต่างๆ หรือแมแ้ต่บุคลากรในส่วนงานเดียวกนั ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งยึดหลกัการประสานงานเพื�อให้งานไดบ้รรลุ
เป้าหมาย  12) หลกัความสามคัคีและความร่วมมือ คือ การสร้างความสามคัคี ความเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนัความมี
เอกภาพของบุคลากรในองคก์ร  13) หลกัการมีส่วนร่วม คือ การให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผน 
ดาํเนินงานตดัสินใจและปรับปรุงพฒันา เพื�อให้เกิดความรู้สึกผูกพนัและมีส่วนร่วม 14) หลกัการของการกาํหนด
อาํนาจในบทบาทหนา้ที� เพื�อใหก้ารบริหารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพนั�น ควรกาํหนดอาํนาจในบทบาทของงาน
ต่างๆใหช้ดัเจน เพื�อหวัหนา้งานมีอาํนาจในการตดัสินใจสั�งการ 15) หลกัการติดตามประเมินผลและการวิจยั เพื�อ
ทราบผลของการปฏิบติังาน ควรมีการติดตามผล ประเมินผล รวมทั�งการวิจยั เพื�อปรับปรุงงานการบริหาร
บุคลากร, หรืออีกประการหนึ�ง แมใ้นกระบวนการอื�นกล่าวคือการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มหานิบาตชาดกก็ยงัให้
ความสาํคญัในดา้นศีลธรรมนาํความรู้หรือความรู้คู่คุณธรรมเช่นเดียวกนั โดยไม่เพียงจะพฒันาคนในดา้นร่างกาย 
อารมณ์ สงัคม สติปัญญาความรู้ความสามารถเท่านั�นยงัมุ่งเนน้ดา้นจิตใจใหมี้ศีลธรรมจริยธรรมดว้ย เพราะหากจะ
พฒันามนุษยใ์ห้เป็นมนุษย์ที�สมบูรณ์นั� นที�สําคัญที�สุดคือการพฒันาด้านจิตใจมุ่งที�จะพฒันาคนที� จิตใจด้วย
ศีลธรรมจริยธรรม ส่วนองคค์วามรู้การบริหารนั�นมีนยัที�ตรงกนัขา้ม ทั�งนี� อาจเนื�องมาจากนยัเช่นเดียวกบัที�กล่าว
แลว้ในขั�นตอนการจดัหาทรัพยากรมนุษยน์ั�นเอง ทั�งจิตใจนั�นเป็นส่วนสาํคญัหากมีจิตใจที�ดีการกระทาํทางกาย
วาจาก็ยอ่มดีตามแต่ในทางตรงกนัขา้มหากมีจิตใจที�ไม่ดีการกระทาํทางกาย วาจาก็ยอ่มไม่ดีตามไปดว้ย เพราะวา่
จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวดังกล่าวแลว้ ดังกรณีของเหล่าบัณฑิตทั� งสี� มีเสนกบัณฑิตเป็นตน้ครั� นถูกบาปอกุศล
ครอบงําจิตใจเกิดอิจฉาริษยาพระมโหสถผูเ้ป็นเพื�อนร่วมงานก็ทําให้บดบังสติปัญญาและดําเนินการต่างๆ 
ผิดพลาดไม่อาจประลองปัญญากบัพระมโหสถผูมี้จิตใจเปี� ยมดว้ยบุญกศุลมีเมตตาเป็นตน้แมเ้พียงคนเดียวได ้และ
สมดว้ยทศันะของชุมศกัดิ�  อินทร์รักษที์�กล่าวถึงหลกัการบริหารทรัพยากรมนุษยห์รือบุคคลไวด้งักล่าวแลว้ขา้งตน้, 
มหานิบาตชาดกไม่เพียงนาํเอาทรัพยากรต่างๆ ทั�งที�เป็นรูปธรรมและนามธรรมในส่วนที�เกี�ยวกบัปัจจยับริหารเช่น 
คน เงิน หลกัการบริหารจดัการ วสัดุอุปกรณ์เครื�องมือ ขวญักาํลงัใจ หรือระเบียบขอ้บงัคบักฎหมาย เป็นตน้เท่านั�น 
แต่ยงัไดน้าํเอากฏแห่งกรรมมาใชใ้นการบริหารทรัพยากรมนุษยอี์กดว้ย เพราะเป็นเรื�องที�วา่ดว้ยเหตุและผล เมื�อทาํ
กรรมซึ�งเป็นตวัเหตุดีถูกตอ้งตามเหตุปัจจยัแลว้ก็ยอ่มจะไดรั้บส่วนผลที�ดีตามไปดว้ย ดงันั�นผูที้�เชื�อและเขา้ใจใน
กฎแห่งกรรมแลว้ยอ่มสามารถที�จะปฏิบติังานไดดี้กวา่ผูที้�ไม่เชื�อ ส่วนองคค์วามรู้การบริหารนั�นไม่ไดก้ล่าวถึงเรื�อง
ดงักล่าวนี� ไวใ้ห้กระจ่างแต่ก็ปรากฏออกมาในระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยคื์อระบบคุณธรรม ต่างแต่ว่า
ในทางปฏิบติันั�นมิอาจที�จะกระทาํไดโ้ดยสมบูรณ์ ทั�งนี� อาจเนื�องมาจากวา่ยงัมีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
อีกระบบหนึ� งคือระบบอุปถมัภ์เขา้มาสอดแทรก สมดว้ยทศันะของวิจิตร ศรีสะอา้น ที�กล่าวไวว้่า การบริหาร
ทรัพยากรมนุษยน์ั�นประกอบดว้ยระบบที�สาํคญัอยู ่] ระบบไดแ้ก่ คือ ระบบอุปถมัภ ์ (Patronage System) และ
ระบบคุณธรรม (Merit System) ดงักล่าวแลว้, นอกจากนี� มหานิบาตชาดกยงักล่าวถึงหลกัธรรมที�เกี�ยวกบัการ
บริหารทรัพยากรมนุษยไ์วห้ลายประการ เช่น สงัคหวตัถุ q พรหมวหิาร q  ทิศ _  สาราณียธรรม _ และ จริต _ และ 
มงคล mn เป็นตน้   

5.3) พฤติกรรมบุคคลในองค์การ จากผลการวิจยัพบว่า เนื�อหาของมหานิบาตชาดกใน
ประเด็นที�เกี�ยวกบัพฤติกรรมบุคคลในองค์การมีความแตกต่างกนักบัองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัพฤติกรรม
บุคคลในองคก์ารอยูบ่างประการ ซึ�งสามารถยกขึ�นแสดงไดด้งันี� : มหานิบาตชาดกหรือพระพุทธศาสนามิไดก้ล่าว
พฤติกรรมภายนอกประเภทพฤติกรรมโมเลคิวลาร์ (Molecular Behavor) เช่น การเตน้ของหัวใจ การหลั�งเหงื�อที�
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ผิวหนัง การบีบตวัของลาํไส้ การผลิตฮอร์โมนของต่อมต่างๆ การทาํงานของเซลล์ประสาท เป็นตน้นั�นว่าเป็น
พฤติกรรมดงัที�องคค์วามรู้การบริหารกล่าวไว ้คงเป็นแต่สกัวา่กิริยาอาการของร่างกายเท่านั�น ทั�งนี�อาจเนื�องมาจาก
ว่ามหานิบาตชาดกหรือพระพุทธศาสนานั� นให้ความสําคัญกับจิตใจเป็นหลกัเพราะสมุฏฐานต่างๆที�ออกมา
ภายนอกลว้นแลว้แต่เกิดมาจากใจ ดงันั�นกิริยาอาการใดๆ ที�มิไดเ้กี�ยวขอ้งกบัจิตใจท่านจึงมิไดจ้ดัเขา้ในพฤติกรรม 
พิจารณาเห็นไดจ้าก พฤติกรรมโมเลคิวลาร์ (Molecular Behavor) เช่น การเตน้ของหัวใจ การจะเตน้หรือไม่เตน้
ของหวัใจนั�นหาไดเ้ป็นไปตามที�จิตใจของเราบงการไม่ ทั�งนี� เพราะวา่ร่างกายเรานั�นท่านเรียกวา่เป็นรูปอยา่งหนึ�ง
เรียกวา่ มหาภูตหรือภูตรูป ซึ�งประกอบไปดว้ยธาตุ q คือ ดิน นํ� า ลม และไฟ ที�มาประชุมกนัเขา้ อนัเป็นเหตุให้เรา
หายใจเอาลม กินอาหารเอาดิน ดื�มของเหลวเอานํ� า และรับอุณหภูมิ (ไฟ)ที�พอเหมาะ ซึ� งอยูใ่นกฏไตรลกัษณ์ คือ 
อนิจจงั ไม่ถาวร ทุกขงั คงอยูส่ภาพเดิมไม่ได ้อนตัตา ไม่มีตวัตนที�แทจ้ริง ซึ�งเราไม่สามารถจะบงัคบัไปต่างๆนานา
เช่น ไม่ใหแ้ก่ ไม่ใหเ้จ็บ ไม่ใหต้าย หรือใหค้งความหนุ่มสาวอยูต่ลอดกาลได ้ ซึ�งเป็นขนัธ์ชนิดแรกในบรรดาขนัธ์ 
p กล่าวคือ รูปขนัธ์ คือ ร่างกาย เวทนาขนัธ์ คือความรู้สึกต่างๆ สญัญาขนัธ์คือความจาํไดห้มายรู้ต่างๆ สังขารขนัธ์
คือความปรุงแต่งให้เป็นไปต่างๆ และวิญญาณขนัธ์คือความรู้อารมณ์ทางประสาทสัมผสัทั�ง _ คือ ตา หู จมูก ลิ�น 
กาย และใจ ที�ประกอบกนัเขา้เป็นชีวิตของเรา ซึ� งสรุปให้ยอ่เขา้อีกเป็น ] ประการคือ `) รูป (=รูปขนัธ์) และ ]) 
นาม (= เวทนาขนัธ์ สัญญาขนัธ์ สังขารขนัธ์ และวิญญาณขนัธ์) ดงันั�นชีวิตเราจึงประกอบดว้ย ] ส่วนคือ `) รูป 
และ ]) นาม และครั�นเมื�อรูปของเรานั�นเสื�อมสภาพ(=ชรา) ดว้ยเหตุอนัใดอนัหนึ�งจนทาํให้ดาํรงคงอยูต่่อไปไม่ได ้
ก็จะแตกสลายกลบัคืนสู่ธาตุทั� ง q คือ ดิน นํ� า ลม และไฟ ดงัเดิม (=มรณะ สํานวนบาลีท่านว่า กายแตก คือลม
ออกไปก่อน ถดัมาเป็นไฟ ถดัมาเป็นนํ� า สุดทา้ยคือดิน) ส่วนนามคือจิต (เวทนา สัญญา และสังขารนั�นเป็นเพียง
เจตสิก คืออารมณ์ที�เกิดกบัจิต ส่วนวิญญาณนั�นเป็นตวัจิตคือตวัรับรู้อารมณ์) นั�นหาไดเ้สื�อมสลายไปไม่แต่ตอ้ง
ไปสู่ภพ(สถานที�เกิดเป็นอยา่งใดอยา่งหนึ�ง)และชาติ (การเกิดเป็นอยา่งใดอยา่งหนึ�ง) ตามแต่อาํนาจพฤติกรรมจะ
อาํนวยผลคือวิปากให้ ซึ� งหากเป็นพฤติกรรมดีก็จะอาํนวยผลที�ดีให้คือมีภพชาติที�ดี เช่น เป็นมนุษย ์เทวดา หรือ
พรหม เป็นตน้ แต่หากเป็นพฤติกรรมไม่ดีก็จะอาํนวยผลขที�ไม่ดีให้คือมีภพชาติที�ไม่ดี เช่น เป็นสัตวน์รก เปรต 
อสุรกาย สัตวเ์ดรัจฉาน หรือแมเ้กิดเป็นมนุษยก็์ไม่บริบูรณ์เพียบพร้อมเป็นไปต่างๆ ซึ� งมีลกัษณะขอ้ละเอียด
ปลีกย่อยออกไปตามแต่กรณีของพฤติกรรมของผูน้ั�นๆที�ไดก้ระทาํไว ้ซึ� งเป็นหลกัของปฏิจจสมุปปาท `] หรือ 
วฏัฏะ m ที�พระพทุธองคท์รงคน้พบ ดงันั�นมหานิบาตชาดกหรือพระพทุธศาสนาจึงใชเ้จตนาซึ�งเป็นสงัขารเจตสิกที�
เกิดกบัจิต/วญิญาณ/มโน/ใจ/มนสั/หทยั ฯลฯ ซึ�งก็เรียกไวห้ลายชื�อเป็นหลกัเกณฑก์ารวดัวา่ เป็นพฤติกรรม ซึ� งพระ
พทุธองคไ์ดต้รัสไวเ้ป็นประจกัษว์า่ เจตะนาหงั ภิกขะเว กมัมงั  วะทามิ ฯลฯ ดูก่อนผูเ้ห็นภยัในวฏัสงสารทั�งหลาย 
เรากล่าวเจตนาวา่เป็นกรรม (พฤติกรรม) ฯลฯ เป็นตน้ ซึ�งหากมีเจตนาแรงกลา้พฤติกรรมนั�นๆ ก็ใหผ้ลมาก แต่หาก
มีเจตนาอ่อนพฤติกรรมนั�นก็ให้ผลนอ้ย หรือหากเป็นเพียงพฤติกรรมไม่มีเจตนาที�จะทาํอยา่งใดอยา่งหนึ�งทาํโดย
ความพลั�งเพลอ เป็นพฤติกรรมสกัวา่ทาํๆไป ซึ�งเรียกวา่กตตัตากรรมก็ยิ�งใหผ้ลนอ้ยตามลาํดบั  ส่วนองคค์วามรู้การ
บริหารนั�นมีนยัตรงกนัขา้ม สมดว้ยทศันะของชยัพร วิชาราวธุที�จาํแนกพฤติกรรมออกเป็น ] ประเภท ไดแ้ก่ `) 
พฤติกรรมภายนอก (Covert Behavior) หมายถึง พฤติกรรมที�เราสามารถสงัเกตไดด้ว้ยตาหรือใชเ้ครื�องมือวดั แบ่ง
ออกเป็น ] ประเภทยอ่ยๆ คือ `.`) พฤติกรรมโมลาร์ หมายถึง พฤติกรรมที�มีหน่วยใหญ่ สามารถสังเกตไดง่้ายๆ 
และ  `.])  พฤติกรรมโมเลคิวลาร์ หมายถึง พฤติกรรมที�มีหน่วยเล็ก ตอ้งอาศยัเครื�องมือขยายหรือวิเคราะห์จึงจะ
สังเกตไดช้ดัเจน และ ]) พฤติกรรมภายใน (Overt Behavior) หมายถึง พฤติกรรมที�ไม่สามารถสังเกตไดโ้ดยตรง
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และไม่สามารถใชเ้ครื�องมือวดัได ้ แบ่งออกเป็น m ประเภทยอ่ยๆ คือ ].`) พฤติกรรมที�เป็นความรู้สึกที�เกิดจากสิ�ง
เร้ามากระทบกับประสาทสัมผสั ].]) พฤติกรรมที�เป็นการตีความ และ ].m) พฤติกรรมที�เป็นการคิดและการ
ตดัสินใจ, มหานิบาตชาดกมุ่งเนน้การนาํเอาหลกัพฤติกรรมหรือกฏแห่งกรรมมาใชใ้นการบริหารจดัการโดยแสดง
ให้เห็นถึงผลที�ไดรั้บจากพฤติกรรมต่างๆ ทั� งที� เป็นพฤติกรรมที�พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ ซึ� งบุคคลที�ได้
กระทาํพฤติกรรมที�พึงประสงคก็์จะไดรั้บผลที�พึงประสงคด์ว้ย เช่น คาํสรรเสริญ ทรัพยส์มบติั หรือเลื�อนตาํแหน่ง
เป็นตน้ ส่วนบุคคลที�กระทาํพฤติกรรมที�ไม่พึงประสงคก็์จะไดรั้บผลที�ไม่พึงประสงค์เช่นกนัเช่น คาํตาํหนิหรือ
การลงโทษในรูปแบบต่างๆ ซึ� งเป็นหลกัการของการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นระบบคุณธรรมที�ทาํให้บุคคลใน
องคก์ารเกิดขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานอยา่งเต็มที� ส่วนองคค์วามรู้การบริหารนั�นอาจใชห้ลกัพฤติกรรม
หรือกฏแห่งกรรมไดอ้ยา่งไม่เตม็ที� หรือมุ่งใชร้ะบบอุปถมัภเ์ป็นหลกั ทั�งนี�อาจเนื�องมาจากวา่ยงัมีระบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยอี์กระบบหนึ�งคือระบบอุปถมัภเ์ขา้มาสอดแทรก สมดว้ยทศันะของวิจิตร ศรีสะอา้น ที�กล่าวไวว้า่ 
การบริหารทรัพยากรมนุษยน์ั�นประกอบดว้ยระบบที�สําคญัอยู่ ] ระบบไดแ้ก่ คือ ระบบอุปถมัภ์ (Patronage 
System) และระบบคุณธรรม (Merit System) ดงักล่าวแลว้ขา้งตน้, มหานิบาตชาดกแมมี้การนาํวตัถุธรรมกล่าวคือ
สิ�งเร้าดา้นบวกเช่น การใหร้างวลัสิ�งจูงใจ เป็นตน้ หรือสิ�งเร้าดา้นลบคือ การปรับ การตดัเงินเดือน และการขู่บงัคบั
ลงโทษเป็นตน้ มาใชใ้นการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมก็จริง แต่ถึงอย่างนั�นจะมุ่งเนน้การใชสิ้�งที�เป็นนามธรรมเช่น 
คุณธรรม สติปัญญา เป็นตน้ในการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมเป็นสาํคญั หรือกล่าวอีกนยัหนึ�งวา่ มุ่งเนน้การให้บุคคล
นั�นๆ ไดเ้กิดสติปัญญาหรือเกิดคุณธรรมจริยธรรมแลว้ปรับเปลี�ยนพฤติกรรมโดยเจตนารมณ์ที�บริสุทธิ� ของตนเอง
มากกวา่การบงัคบัดว้ยกฏระเบียบหรือการใชสิ้�งเร้าต่างๆ ล่อลวงให้ปรับเปลี�ยน ส่วนองคค์วามรู้การบริหารนั�นมี
นยัตรงกนัขา้ม ทั�งนี� อาจเนื�องมาจากวา่สิ�งที�เป็นนามธรรมเช่น คุณธรรม สติปัญญา เป็นตน้นั�นถือเป็นหัวใจของ
การปรับเปลี�ยนพฤติกรรมหรือการพฒันาบุคคลและทาํให้พฤติกรรมที�ไดรั้บการปรับเปลี�ยนนั�นมีความคงทน
ถาวรมากกวา่หรือคงอยูต่ลอดไป ดงันั�นพระพุทธองคจึ์งทรงไดใ้ห้ความสาํคญัเป็นอนัดบัแรกและทรงวางไวเ้ป็น
ขอ้ตน้ๆ ของอริยมรรคมีองค์ n กล่าวคือ สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ สัมมาสังกปัปะ ดาํริหรือกาํหนดชอบ ส่วนองค์
ความรู้การบริหารนั�นอาจใชท้ั�งสองอย่างเช่นเดียวกบัมหานิบาตชาดกก็จริงแต่โดยมากแลว้จะมุ่งเน้นไปในดา้น
วตัถุภายนอกหรือบุคคลผูไ้ดรั้บการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมนั�นไม่ไดป้รับเปลี�ยนจากจิตใจดงันั�นจึงไม่อาจทาํให้
พฤติกรรมนั�นๆ คงทนถาวรอยู่ไดน้านหรือตลอดไป สมด้วยทศันะของประภาเพ็ญ สุวรรณ ที�กล่าวถึงการ
เปลี�ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ซึ� งมีฐานมาจากความคิดของเคลแมน (Kelman) ไวว้า่ มีการเปลี�ยนแปลงอยู ่ 3 
ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) การเปลี�ยนแปลงโดยการถูกบงัคบั  2) การเปลี�ยนแปลงโดยการเลียนแบบ และ 3) การ
เปลี�ยนแปลงเนื�องมาจากมองเห็นความสําคญัของสิ�งที�เปลี�ยนแปลง,  นอกจากนี� มหานิบาตชาดกยงัไดก้ล่าวถึง
หลกัธรรมที�แสดงถึงรูปแบบพฤติกรรมของบุคคลที�เรียกวา่ “จริต” ไวอี้กดว้ย ซึ� งจริตนั�นท่านกล่าวไว ้_ ประการ 
ได้แก่ `) ราคจริต รูปแบบความประพฤติของบุคคลผูห้นักไปทางรักสวยรักงาม ]) โทสจริต รูปแบบความ
ประพฤติของบุคคลผูห้นักไปทางใจร้อนหงุดหงิด  m) โมหจริต รูปแบบความประพฤติของบุคคลผูห้นกัไปทาง
เขลา เหงาซึม เงื�องงง งมงาย  q) สัทธาจริต รูปแบบความประพฤติของบุคคลผูห้นกัไปทางมีจิตซาบซึ� ง ชื�นบาน 
นอ้มใจเลื�อมใสโดยง่าย p) พุทธิจริต รูปแบบความประพฤติของบุคคลผูห้นกัไปในทางใชค้วามคิดพิจารณา และ 
_) วติกจริต รูปแบบความประพฤติของบุคคลผูห้นกัไปทางนึกคิดจบัจดฟุ้งซ่าน ดงักรณีของอริฏฐนาคราชที�เป็นผู ้
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มีรูปแบบพฤติกรรมแบบโทสจริต เป็นตน้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามท่านยงัไดก้ล่าวถึงจริตพิเศษอีกประการหนึ� งคือ     
โวมิสสจริต หมายถึง รูปแบบความประพฤติของบุคคลผูมี้หลายจริตขา้งตน้เจือกนั  

5.3.2) ลกัษณะทางชีวภาพ จากผลการวิจยัพบวา่ เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�
เกี�ยวกบัลกัษณะทางชีวภาพที�แตกต่างกนักบัองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัลกัษณะทางชีวภาพอยูบ่างประการ ซึ� ง
สามารถยกขึ�นแสดงไดด้งันี� : มหานิบาตชาดกกล่าวถึงขอบเขตที�มาของลกัษณะทางชีวภาพที�ไม่จาํกดัอยูแ่ค่เพียง
ชาติหรือชีวตินี� เท่านั�นแต่ยงัไดก้ล่าวครอบคลุมถึงลกัษณะทางชีวภาพที�เกิดจากบุญบารมีที�ไดส้ั�งสมอบรมเอาไวใ้น
อดีตชาติไวอี้กดว้ย ดงันั�นจึงอาจกล่าวไดว้า่ มหานิบาตชาดกกล่าวถึงลกัษณะทางชีวภาพที�มีขอบเขตครอบคลุมไป
ถึงคุณธรรมจริยธรรมซึ�งเรียกวา่ “บุญบารมี” ที�ไดส้ั�งสมอบรมไวภ้ายในจิตใจมีลกัษณะเป็นนามธรรม ไม่จาํเพาะ
แต่เพียงปัจจยัภายนอกที�เห็นไดด้้วยตา เช่น อายุ หรือปัจจัยภายในเช่น การศึกษา เท่านั�น ส่วนองค์ความรู้การ
บริหารโดยเฉพาะในยคุก่อนๆ นั�นไม่ไดก้ล่าวถึงเรื�องดงักล่าวไว ้อาทิเช่น การมุ่งให้บุคคลมีการศึกษาแต่ก็ไม่ได้
ให้ความสําคญักบัคุณธรรมจริยธรรมในการนาํความรู้นั�นไปใช ้ ทั� งนี� อาจเนื�องมาจากคาํที�กล่าวแลว้ในหัวขอ้
พฤติกรรมของบุคคลในองคก์ารเรื�องเกณฑก์ารวดัพฤติกรรม กล่าวคือ มหานิบาตชาดกหรือพระพุทธศาสนานั�น
ไดส้รุปองคป์ระกอบของชีวติใหญ่ๆ ไว ้] องคป์ระกอบ คือ `) ร่างกาย และ ]) จิตใจ ซึ� งสิ�งทั�งสองอยา่งนี� มีจิตใจ
เป็นผูน้าํคอยบงการร่างกาย ซึ� งจิตใจนั�นเป็นผูรู้้หรือเสวยอารมณ์ต่างๆ ที�เกิดทางร่างกายและอารมณ์ที�เกิดกบัตวั
ของมนัเอง โดยมีกระบวนการรับรู้อารมณ์ทางอายตนะภายใน _ และอายตนะภายนอก _ รวมเป็นอายตนะ `] โดย
แบ่งเป็นคู่ได ้_ คู่ ดงันี� คือ คู่ที� ` =ตากระทบรูป เกิดความรู้อารมณ์ขึ�นเรียกวา่ จกัษุวิญญาณ คู่ที� ] =หูกระทบเสียง
เกิดความรู้ขึ�นเรียกวา่ โสตวิญญาณ  คู่ที� m =จมูกกระทบกลิ�นเกิดความรู้อารมณ์ขึ�นเรียกวา่ ฆานวิญญาณ  คู่ที� q =
ลิ�นกระทบรสเกิดความรู้ขึ�นเรียกวา่ ชิวหาวิญญาณ คู่ที� p =กายกระทบสิ�งที�ถูกตอ้งกายเกิดความรู้ขึ�นท่านเรียกว่า
กายวิญญาณ และคู่ที� _ = ใจ(จิต)กระทบอารมณ์ที�เกิดกบัใจ (ธรรมารมณ์/เจตสิก=เวทนา สัญญา สังขาร) เกิด
ความรู้ขึ�นเรียกวา่ มโนวิญญาณ ซึ� งเมื�อนาํไปสรุปรวมลงในขนัธ์ p ที�กล่าวแลว้ขา้งตน้ในหัวขอ้พฤติกรรมบุคคล
ในองค์การนั�นจะไดด้ังนี� คืออายตนะ `] คู่ที�  ` ถึงคู่ที� p จัดเป็นรูปขนัธ์ ซึ� งรูปภาพก็ดี เสียงก็ดี กลิ�นก็ดี รสก็ดี 
โผฏฐพัพะคือสิ�งที�มาถูกตอ้งกายก็ดีพิจารณาโดยละเอียดนั�นท่านจดัเป็นรูปทั�งสิ�น ส่วนอายตนะ `] คู่ที� _ ท่าน
จดัเป็นนาม จึงกล่าวไดว้า่ ทั�งขนัธ์ p หรือ อายตนะ `] นั�นสรุปออกเป็น ] ส่วน คือ รูปและนาม แต่ที�พระพทุธองค์
ตรัสไวแ้ตกต่างกนันั�นเพราะทรงเป็นมหาการุณิโกคือทรงยิ�งดว้ยพระมหากรุณาธิคุณมีเทคนิคฉลาดในการสอน 
โดยมุ่งแสดงขนัธ์ p แก่ผูมี้อุปาทานที�ยึดมั�นถือมั�นในนามเพราะขนัธ์ p กล่าวถึงนามมากกวา่ เช่นพระปัญจวคัคีย ์
แต่แสดงอายตนะ `] แก่ผูมี้อุปาทานที�ยึดมั�นถือมั�นในรูปเพราะอายตนะ `] กล่าวถึงรูปมากกวา่ เช่นพระพาหิยะ
ทารุจีริยะ โดยนยัเป็นตน้วา่ เห็นสักวา่เห็น ไดย้ินสักวา่ไดย้ิน ไดก้ลิ�นสักวา่ไดก้ลิ�น ไดร้สสักวา่ไดร้ส สัมผสัก็สัก
วา่สมัผสั คิดก็สกัวา่คิด โดยไม่มีอุปาทานไปยดึมั�นถือมั�นวา่เป็นสตัว ์บุคคล ตวัตน เรา หรือเขา เป็นตน้ เป็นการใช้
สติ (สมัมาสติในอริยธรรมคือสติปัฏฐาน q) คอยควบคุมจิตมิใหย้ดึติดอุปาทานในอารมณ์ที�มากระทบทั�ง _ ดา้นซึ�ง
เปรียบไดก้บัหางเสือคอยควบคุมเรือพวงมาลยัคอยควบคุมรถไวมิ้ให้ออกนอกทางฉะนั�น ครั� นฝึกให้ชาํนิชาํนาญ
ไดด้งันี�อยูทุ่กขณะจิตก็นบัวา่เป็นผูไ้ม่ประมาทตามพทุธปัจฉิมโอวาทดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึ� งกระบวนการเกิดการ
รับรู้ทางอายตนะ `] นั�นสิ�งที�จะไปรู้อารมณ์ต่างๆ ก็คือ “จิต” ครั� นจิตเป็นตวัรู้หรือเสวยอารมณ์ สิ�งต่างๆ ทั�งดีและ
ชั�วก็จะตกผลึกหรือตกตะกอนนอนอยูใ่นจิตคลา้ยกบัฮาร์ดิสของคอมพิวเตอร์ แต่หากไม่ประมาทมีสติสมบูรณ์ดงั
พุทธปัจจิมโอวาทก็จะไม่หลงยึดมั�นถือมั�นในดีหรือชั�วอนัเป็นทางสุดโต่งทั�งสองขา้ง (ตดัวงจรปฏิจสมุปบาทที�
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อุปาทาน)แต่เดินตามทางแห่งมชัฌิมาปฏิปทา สิ�งใหม่ก็ไม่นาํเขา้สิ�งเก่าๆก็นาํออกก็หมดดีหมดชั�วไป แต่ผูที้�ไม่ทาํ
หรือทาํไม่ไดด้งักล่าวครั� นเมื�อร่างกายของเรานั�นเสื�อมสภาพ(=ชรา)ดว้ยเหตุอนัใดอนัหนึ� งจนทาํให้ดาํรงคงอยู่
ต่อไปไม่ไดก็้จะแตกสลายกลบัคืนไปเป็นธาตุทั�ง q ดงัเดิม(=มรณะ) ส่วนจิตนั�นหาไดเ้สื�อมสลายไปไม่แต่ตอ้งไปสู่
ภพชาติใหม่ต่อไป (ซึ� งจิตดวงสุดทา้ยที�ดบัมิไดล้งลอยไปในที�ต่างๆอยา่งในภาพยนตร์แต่เมื�อดบัจากร่างกายเดิม
แลว้ก็เกิดขึ�นในภพชาติใหม่ทนัที แต่กรณีที�เห็นวา่บุคคลที�ตายแลว้ยงัวนเวียนอยูน่ั�นก็ตอบไดว้า่ผูน้ั�นเกิดแลว้แต่
เกิดในจาํพวกโอปปาติกะเช่น เปรต เพราะมีความหลงเกิดความห่วงอาลยัในสิ�งต่างๆ  เช่น ทรัพยส์มบติั ญาติพี�
นอ้ง หรือหนา้ที�การงานเป็นตน้) เพราะยงัไม่หมดเชื�อทั�งความดีและความชั�ว ซึ� งการไปสู่ภพชาติใหม่นั�นมิไดไ้ป
มือเปล่าเหมือนดงัคาํกลอนที�มกักล่าวกนัวา่ “เมื�อเจา้มามีอะไรมาดว้ยเจา้ เจา้จะเอาแต่สุขสนุกไฉน เจา้มามือเปล่า
เจา้จะเอาอะไร เจา้ก็ไปมือเปล่าเหมือนเจา้มา”  แต่แทที้�จริงจิตนั�นหอบหิ�วกรรมที�รอจะใหผ้ลคือวิปากทั�งฝ่ายดีฝ่าย
ชั�วที�ตกผลึกหรือตกตะกอนนอนอยูใ่นจิตมาดว้ย ซึ�งจะมีอิทธิพลส่งผลต่อเราไปเรื�อยๆ นบัตั�งแต่จิตเรานั�นดบัจาก
ร่างกายที�ทิ�งมา โดยกรรมตวัที�จะมีอิทธิพลส่งผลต่อจิต(ปฏิสนธิจิต)ที�จะไปเกิดในภพชาติต่อไปตวัแรกสุดนั�นท่าน
เรียกวา่ ชนกกรรม ซึ�งมีทั�งสองฝ่ายคือดีและชั�ว หากชนกกรรมเป็นฝ่ายดีก็สั�งผลดีให้แต่หากชนกกรรมเป็นฝ่ายชั�ว
ก็สั�งผลชั�วใหเ้ช่นกนั ครั�นชนกกรรมที�เป็นตวัส่งใหจิ้ต (ก็คือเราแต่ขณะนี� มีเฉพาะส่วนนาม เรียกชื�อเต็มวา่ปฏิสนธิ
จิตหมายถึงจิตดวงแรกที�จะไปต่อภพชาติให้ยืดยาวออกไป)ไปสู่ภพและชาติคือการเกิดเป็นอย่างใดอย่างหนึ� ง
ตามแต่จะอาํนวยผลใหแ้ลว้ (เขา้ไปอยูใ่นเรือนหลงัใหม่ =เกิดเป็นรูปและนามขึ�นอีกครั� ง) แต่นั�นก็ยงัมีกรรมอื�นๆ
ทั�งที�ตกผลึกหรือตกตะกอนอยูใ่นจิตและที�สร้างขึ�นมาใหม่คอยรับช่วงต่อคอยใหผ้ลต่างๆ ตามแต่โอกาสจะอาํนวย
ใหเ้รื�อยไปตั�งแต่ชาติคือเกิดชราคือเสื�อมสภาพใชก้ารไม่ไดม้รณะคือตายเพราะกายแตกในภพนั�นแลว้ก็ส่งต่อไปสู่
ภพชาติใหม่อีกตามแต่กรรมนั�นๆจะอาํนวยให้เขา้วงจรเดิมเวียนวนกันอยู่อย่างนี� เรียกว่า “สังสารวฏัฏ์หรือ
วฏัสงสาร” อยา่งไม่มีที�สิ�นสุด ดงันั�นมหานิบาตชาดกจึงไดก้ล่าวถึงขอบเขตที�มาของลกัษณะทางชีวภาพไม่จาํกดั
แต่เพียงภพชาติที�บุคคลเกิดนี� เท่านั�น, มหานิบาตชาดกกล่าวถึงจุดประสงคข์องการใชป้ระโยชน์จากลกัษณะทาง
ชีวภาพโดยเฉพาะในส่วนของพระโพธิสัตว ์เพื�อประโยชน์ตน ประโยชน์ผูอื้�น และประโยชน์ทั� งสอง หรือมุ่ง
ประโยชน์ผูอื้�นมากกวา่ประโยชน์ตนเอง ส่วนองคค์วามรู้การบริหารนั�นมีจุดประสงคข์องการใชป้ระโยชน์จาก
ลกัษณะทางชีวภาพที�ส่งผลต่อการปฏิบติังานอนัจะนาํมาซึ�งผลกาํไรเพื�อประโยชน์ของตนเองหรือองคก์ารเท่านั�น 
ทั� งนี� อาจเนื�องมาจากว่ามหานิบาตชาดกเป็นพระธรรมคาํสอนที�พระพุทธองค์ตรัสสอนแก่ชาวโลกที�กล่าวถึง
เรื�องราวของพระโพธิสตัวผ์ูเ้ปี� ยมดว้ยความกรุณาต่อผูอื้�น โดยทรงทราบอยา่งประจกัษแ์จง้วา่การทาํประโยชน์ตน
ประโยชน์ผูอื้�นหรือประโยชน์ทั�งสองใหถึ้งพร้อมนั�นเป็นสิ�งที�เป็นไปเพื�อความสุขความเจริญโดยส่วนเดียว ดงันั�น
ครั�นทรงอาศยัลกัษณะทางชีวภาพหรือปัจจยัส่วนบุคคลทรงทาํประโยชน์ตนใหถึ้งพร้อมแลว้ก็มุ่งทาํประโยชน์ต่อ
ผูอื้�นหรือประโยชน์ทั�งสองเพื�อบาํเพ็ญบารมีขดัเกลากิเลสภายในจิตใจของตนให้ลดนอ้ยถอยลงอนัเป็นปฏิปทา
จริยาวตัรเพื�อความเป็นพระพทุธเจา้หรือเป็นสิ�งที�เหล่านกัปราชญร์าชบณัฑิตท่านสรรเสริญ เพื�อความเป็นมนุษยที์�
สมบูรณ์และทาํตนใหแ้ตกต่างจากสตัวเ์ดรัจฉาน โดยพิจารณาไดจ้ากคาํที�ท่านอธิบายไวใ้นพระอภิธมัมตัถสังคหะ 
ปริจเฉทที� p วิถีมุตตสังคหวิภาคไวว้า่  สัตวดิ์รัจฉานนั�นมีสัญญาที�ปรากฏหรือมีความเป็นอยูแ่ละเป็นไปเพียง m 
อยา่ง เท่านั�น คือ 1) กามสญัญา รู้เสวยกามคุณ 2) โคจรสญัญา รู้จกักิน (รวมทั�งรู้จกันอนดว้ย) และ m) มรณสัญญา 
รู้จกักลวัตาย ส่วนอีกอย่างหนึ� ง คือ ธัมมสัญญา ความรู้จกัผิดชอบ ชั�ว ดี หรือรู้จกักุสล อกุสลนั�น สัตวดิ์รัจฉาน
ทั�งหลายไม่มีเวน้แต่สตัวดิ์รัจฉานบางจาํพวก เช่นโพธิสตัวเ์ท่านั�นจึงมีธมัมสัญญาปรากฏได ้ครั� นเมื�อนาํสัญญาทั�ง 
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q ประการไปเทียบเคียงกบัประโยชน์ทั�ง m ประการขา้งตน้แลว้ กามสญัญาก็ตามโคจรสญัญาก็ตามและมรณสญัญา
ก็ตามอาจเทียบไดก้บัประโยชน์ส่วนตน ส่วนธรรมสัญญาคือความรู้จกัผิดชอบชั�วดีทาํคุณประโยชน์ต่างๆนั�นก็
อาจเทียบได้กับประโยชน์ผูอื้�นหรือประโยชน์ทั� งสอง (ส่วนรวม) ด้วยเหตุนี� มหานิบาตชาดกนอกจากจะใช้
ประโยชน์จากลกัษณะทางชีวภาพเพื�อประโยชน์ส่วนตนแลว้ยงัมุ่งประโยชน์ส่วนอื�นๆ ดว้ย และมุ่งสอนไม่ใหเ้ห็น
แก่ประโยชน์ส่วนตนแต่เพียงฝ่ายเดียวเพราะจะเป็นเหตุให้พอกพูนกิเลสมีความโลภเป็นตน้ให้เพิ�มมากขึ�นจน
ครอบงาํทาํตนเป็นผูน่้ารังเกียจของผูค้นทั�งหลาย ส่วนองคค์วามรู้การบริหารนั�นถูกคิดคน้กาํหนดขึ�นโดยปุถุชน
สําหรับผูที้�เกี�ยวขอ้งอยู่กับโลกทาํมาหาเลี� ยงชีพแบบชาวโลก จึงมุ่งกล่าวถึงการใชป้ระโยชน์จากลกัษณะทาง
ชีวภาพที�ส่งผลต่อการปฏิบติังานอนัจะนาํมาซึ� งประสิทธภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลหรือบรรลุเป้าหมายของ
องคก์ารอนัเป็นประโยชน์ส่วนตนยงัไม่กา้วขา้มไปถึงประโยชน์อื�นๆที�เหลือ สมดว้ยทศันะของเดวิส (Davis) ได้
ศึกษาเกี�ยวกบัลกัษณะทางชีวภาพแลว้นาํมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์แก่องคก์าร โดยกล่าวไวว้า่ ปัจจยัที�ส่งผลและเป็น
ตวัแปรสาํคญัที�ส่งผลต่อการทาํงาน คือ  `) อาย ุพนกังานอายมุากจะมีพฤติกรรมทาํงานดีกวา่พนกังานอายนุอ้ย ]) 
ตาํแหน่ง คนที�มีตาํแหน่งเป็น Supervisor ขึ�นไปจะมีพฤติกรรมการทาํงานที�ดีกวา่ผูที้�มีตาํแหน่งตํ�ากวา่ m) สภาพ
การทาํงานในองคก์าร โดยบุคลากรจะใชว้ธีิการเปรียบเทียบวถีิชีวติของเขากบัสภาพการทาํงานในองคก์าร q) การ
ไดรั้บผลยอ้นกลบั,  ทั�งนี�มหานิบาตชาดกไดก้ล่าวถึงลกัษณะทางชีวภาพดา้นอายทีุ�มีช่วงอายทีุ�ยืนยาวนานกวา่องค์
ความรู้การบริหารในปัจจุบนัมากหลายเท่าโดยเฉพาะเนมิราชชาดกคนมีอายถึุง ]p],^^^ ปี รวมถึงดา้นการศึกษาที�
มีช่วงการศึกษาที�สั�นกวา่แต่ผูส้ําเร็จการศึกษาสามารถนาํความรู้นั�นไปใชใ้นการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ
และก่อใหเ้กิดประสิทธิผลมากกวา่ โดยมากแสดงออกมาผา่นตวัละครที�เป็นพระโพธิสตัวมี์พระมหาชนกเป็นตน้  

5.3.3) การรับรู้และการเรียนรู้  จากผลการวิจยัพบว่า เนื�อหาของมหานิบาตชาดกใน
ประเด็นที�เกี�ยวกบัการรับรู้และการเรียนรู้มีความแตกต่างกนักบัองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัการรับรู้และการ
เรียนรู้ อยูบ่างประการ ซึ�งสามารถยกขึ�นแสดงไดด้งันี� :  การรับรู้: มหานิบาตชาดกนอกจากจะกล่าวถึงช่องทางการ
รับรู้และการรับรู้ดว้ยประสาทสัมผสัทั�ง p คือ ตา  หู จมูก ลิ�น และกายแลว้ ยงักล่าวถึงช่องทางการรับรู้และการ
รับรู้ด้วยประสาทสัมผสัที� _ คือ มโนวิญญาณหรือใจด้วย ดงันั�นจึงมีขอบเขตครอบคลุมและละเอียดกว่าองค์
ความรู้การบริหารที�กล่าวถึงช่องทางการรับรู้และการรับรู้เพียง p ประสาทสัมผสั  ทั�งนี� อาจเนื�องมาจากคาํที�กล่าว
แลว้ขา้งตน้วา่ มหานิบาตชาดกเป็นพระธรรมคาํสอนที�พระพทุธองคท์รงนาํมาตรัสสอนแก่ชาวโลกซึ�งมิไดเ้กิดจาก
การฟังหรือการคิดโดยสามญัทั�วไปแต่เป็นปัญญาระดบัการตรัสรู้แจง้ดว้ยอาํนาจบุญบารมีที�พระองคท์รงสั�งสมมา
เป็นระยะเวลายาวนานถึง ]^ อสงไขยกบัอีกหนึ�งแสนกปั เป็นวิธีการทางจิตใจที�มีขอบเขตและละเอียดเกินกว่า
วธีิการทางวทิยาศาสตร์ที�ยอมรับแต่ในสิ�งที�ประจกัษแ์จง้ทางประสาทสมัผสัทั�ง p จะกาํหนดรู้ได ้ดงันั�นจึงมีเนื�อหา
ขอบเขตเกินกวา่ที�องคค์วามรู้การบริหารซึ�งอยูบ่นรากฐานของวธีิการทางวทิยาศาสตร์จะกล่าวถึงได ้สมดว้ยทศันะ
ของเคริน สมดว้ยทศันะของฮาร์ดเล่ย ์และรูเดลรัส (Kerin, Hartley and Rudelius) ที�ไดใ้หค้วามหมายของการรับรู้
ไวว้่า หมายถึง กระบวนการที�แต่ละคนเลือกสรร (Selects) จัดระเบียบ (Organizes) และตีความ (Interprest) 
เกี�ยวกบัสิ�งกระตุน้ (Stimulus) โดยอาศยัประสาทสัมผสัทั�งห้า เพื�อสร้างภาพที�มีความหมายออกมา  และสมดว้ย
ทศันะของลกัขณา สริวฒัน์ ที�ไดก้ล่าวไวว้่า การรับรู้เป็นกระบวนการที�เกิดขึ�นโดยสิ�งเร้าจากภายนอกเขา้มา
กระทบระบบประสาทสัมผสัที�ทาํหนา้ที�รับความรู้สึก แลว้ส่งขอ้มูลการรู้สึกนั�นไปยงัสมองซึ� งประกอบดว้ยการ
มองเห็น การไดย้นิ การไดก้ลิ�น การรู้รส และการสัมผสัผิว ซึ� งเป็นบทบาทของประสาทสัมผสัทั�ง 5 ของการรับรู้ 
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และนอกจากนี�มหานิบาตชาดกยงัไดก้ล่าวถึงช่องทางการรับรู้และการรับรู้ในลกัษณะต่างๆ กล่าวคือ ความฝัน การ
ทาํนาย หรือลางบอกเหตุการณ์ต่างๆ อีกดว้ย,  มหานิบาตชาดกนอกจากจะกล่าวถึงการรับรู้ขอ้มูลในอดีตและ
ปัจจุบนัแลว้ยงักล่าวถึงการรับรู้ขอ้มูลล่วงหนา้ในอนาคตดว้ยญาณไวด้ว้ย ซึ� งการรับรู้ขอ้มูลในส่วนอนาคตดว้ย
ญาณนั�นมีความแม่นยาํเป็นไปตามที�รับรู้นั�นทุกประการ และมิอาจพิสูจน์ไดด้ว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพราะวา่
จาํกดัอยู่เพียงประสาทสัมผสัทั�ง p อนัเป็นขอ้ดอ้ยของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ดงักล่าวแลว้ ส่วนองค์ความรู้การ
บริหารนั�นแมจ้ะกล่าวถึงการรับรู้ในปัจจุบนัในอดีตและอนาคตไว ้แต่หากตอ้งการจะรับรู้ขอ้มูลในอนาคตก็เป็น
เพียงการคาดคะเนโดยอาศยัเทคนิควิธีการต่างๆ แต่ไม่มีความแน่นอนวา่จะเป็นดงัที�คาดคะเนไวม้ากนอ้ยเพียงไร 
ทั�งนี�อาจเนื�องมาจากคาํที�กล่าวแลว้ในหวัขอ้การวางแผนวา่ การรับรู้ขอ้มูลในอนาคตในมหานิบาตนั�นเป็นสิ�งที�เกิด
มาจากญาณซึ� งเป็นความรู้แจง้ตามความเป็นจริงถึงเรื�องนั�นๆ ที�จะพยากรณ์หรือคาดการณ์นั�นเช่นกบัปรากฏให้
เห็นเฉพาะหน้า ซึ� งเป็นคุณพิเศษอนัเป็นผลมาจากการเจริญจิตภาวนาอนัเป็นสิ�งภายใน ส่วนการพยากรณ์หรือ
คาดการณ์ตามองคค์วามรู้การบริหารนั�นจาํตอ้งอาศยัเครื�องมือหรือเทคนิคต่างๆ อนัเป็นสิ�งภายนอกที�อาจจะตรง
กบัความเป็นจริงหรือไม่ก็ได ้สมดว้ยทศันะของนภาพร ขนัธนภาที�ไดก้ล่าวถึงเทคนิคและเครื�องมือในการวางแผน
ไวโ้ดยประการต่างๆ ดงักล่าวแลว้,  การเรียนรู้: มหานิบาตชาดกกล่าวถึงวิธีการเรียนรู้ไว ้m ลกัษณะ กล่าวคือ `) 
การฟัง ]) การคิด และ m) การภาวนา ซึ�งวธีิการเรียนรู้ทั�งสองประการขา้งตน้คลา้ยกนักบัองคค์วามรู้การบริหาร แต่
มีขอ้ที�แตกต่างกนัคือการเรียนรู้เพื�อใหเ้กิดความรู้โดยการภาวนา โดยเฉพาะส่วนของผลลพัธ์ กล่าวคือ ผลที�ไดจ้าก
การเจริญภาวนานั�นมหานิบาตชาดกจะมุ่งถึงความรู้ที�เหนือธรรมดาซึ� งในส่วนที�เป็นโลกิยะคืออภิญญา p และ 
สมาบติั n และในส่วนที�เป็นโลกุตระคือ มรรค q ผล q และนิพพาน `  ส่วนองคค์วามรู้การบริหารมีผลที�เกิดจาก
การเรียนรู้โดยการภาวนาที�ยงัคงเป็นความรู้ที�สามญัทั�วไป สมดว้ยทฤษฎีการเชื�อมโยงของธอร์นไดค ์(thorndike) 
ที�กล่าวถึงการเรียนรู้ที�เกิดจากการเชื�อมโยงระหวา่งสิ�งเร้ากบัการตอบสนองโดยที�ตอบสนองมกัออกมาในรูปแบบ
ต่าง ๆ หลายรูปแบบจนกวา่จะพบรูปแบบที�ดีหรือเหมาะสมที�สุด ที�เรียกวา่ การลองผิดลองถูก (Trial and Error) 
ซึ�งอาจนาํมาประยกุตใ์ชก้บัการเรียนการสอนโดยใหผู้เ้รียนลองผิดลองถูกดว้ยตนเองจนกวา่จะพบวิธีการเรียนที�ดี
ที�สุด และทฤษฎีการวางเงื�อนไขแบบอาการกระทาํของสกินเนอร์ (Skinner) ที�มีหลกัการเรียนรู้เน้นให้เกิด
พฤติกรรมหรือการกระทาํก่อนแลว้จึงเสริมแรงทีหลงั ซึ�งอาจนาํมาประยกุตใ์ชก้บัการเรียนการสอนโดยการทาํให้
ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยมีคาํตอบที�ถูกตอ้งไวเ้ป็นการเสริมแรง ซึ� งอาจเรียกวา่ “learning by doing”  แต่ผลที�
เ กิดจากการเรียนรู้ก็ย ังคงเป็นความรู้ที�สามัญทั�วไป, เนื� องจากความดังกล่าวนั� นมหานิบาตชาดกหรือ
พระพุทธศาสนาจึงกล่าวถึงการเรียนรู้ที�รู้จบที�เรียกวา่ พน้โลกหรือโลกุตระ กล่าวคือการเรียนรู้ตามกระบวนการ
ของไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ และปัญญา จนสามารถเขา้ถึงความเป็นอริยชนในระดับสูงสุดกล่าวคือ พระ
อรหันต์ สามารถที�จะทําลายอาสวะกิเลสอยู่จบพรหมจรรยกิ์จอื�นที�จะพึงทาํ (ศึกษา) ยิ�งกว่า ไม่มีอีก (วุสิตัง 
พรัหมจริยงั กตงั กรณียงั นาปรัง อิตถตัตายะ) เรียกวา่ พระอเสขบุคคล คือ บุคคลผูไ้ม่ตอ้งศึกษา ส่วนองคค์วามรู้
การบริหารเกี�ยวกบัการเรียนรู้นั�นเป็นการเรียนรู้ที�ไม่รู้จบ ยงัคงเปลี�ยนแปลงไปตามโลกที�เรียกวา่ ยงัไม่พน้โลก
หรือโลกิยะ, มหานิบาตชาดกกล่าวถึงแหล่งที�มาของความรู้หรือปัญญาไวห้ลายประการ ไดแ้ก่ `) สชาติปัญญา 
กล่าวคือปัญญามีมาพร้อมกบักาํเนิด ]) วปัิสสนาปัญญา คือ ปํญญาที�เกิดจากการเห็นแจง้ และ m) ปาริหาริกปัญญา 
หมายถึง ปัญญาที�กาํหนดนาํกิจทุกอยา่ง มีการเรียน การไต่ถาม การทาํภาวนา เป็นตน้โดยสมัปชญัญะคือความรู้ตวั
ทั�วพร้อม ซึ� งท่านจะมุ่งถึงปัญญาประกอบในการบริหารกมัมฏัฐานเป็นหลกั อาจกล่าวไดว้่าเป็นปัญญาที�เกิดทนั
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ขณะปัจจุบนันธรรมหรือปัญญาที�เกิดในปัจจุบนั จึงสรุปไดว้า่ มหานิบาตชาดกกล่าวถึงแหล่งที�มาของความรู้ไว ้m 
ประการ คือ ความรู้ติดมากบัตวั อนัเป็นส่วนอดีต ความรู้ในขณะประกอบกิจต่างๆ อนัเป็นส่วนปัจจุบนั และ
ความรู้ที�เกิดจากการเห็นแจง้ อนัเป็นส่วนผลที�เกิดจากการเรียนรู้หรือส่วนอนาคต ส่วนองคค์วามรู้การบริหารตาม
ทศันะของนกัวชิาการทั�งหลายนั�นกล่าวแตกต่างกนัออกไป สมดว้ยทศันะของพลาโต ้(Plato) นกัปราชญช์าวกรีกมี
ความคิดเห็นวา่คนเรามีความรู้ติดตวัมาแต่กาํเนิด นั�นคือเรารู้จกัความงามความดีและความจริงทั�งหลายทั�งปวงเมื�อ
เริ�มมีชีวิต ส่วนอริสโตเติล (Aristotle) นกัปราชญอี์กท่านหนึ�งกลบัเห็นวา่คนเราเกิดมามีจิตใจวา่งเปล่า ทุกสิ�งทุก
อย่างเรียนรู้เอาภายหลงัทั� งสิ�นและในการเรียนรู้นั�นคนเราใชห้ลกัความต่อเนื�อง (Contiguity) ความเหมือน 
(Similarity) และความแตกต่าง (Contrast) ทั�งนี�ปราชญช์าวองักฤษอีกท่านชื�อจอห์น ล๊อค (John Locke) เห็นดว้ย
กบัแนวคิดของ Aristotle เกี�ยวกบัการเรียนรู้โดยอาศยัหลกัดงักล่าว แต่ท่านเสนอแนะเพิ�มเติมวา่การเรียนรู้เกิดจาก
ความตั�งใจ (Attention) การทาํซํ� า (Repetition) และ ความพึงพอใจ - ความเจ็บปวด (Pleasure Pain) อนึ� งจอห์น 
ลอ๊ค คือเจา้ของความคิดเรื�อง "tabula rasa" ที�วา่จิตใจเด็กแรกเกิดวา่งเปล่าเปรียบดงัผา้ขาว ครั� นโตขึ�นเป็นผูใ้หญ่ก็
ค่อย ๆ เรียนรู้จากประสบการณ์นั�นเอง ซึ�งสรุปรวมไดเ้ป็น ] ส่วนคือ ความรู้ที�ติดตวัมาแต่กาํเนิดและความรู้ที�เกิด
จากการเรียนรู้ แต่มิไดก้ล่าวถึงความรู้ในขณะประกอบกิจต่างๆ อนัเป็นส่วนปัจจุบนั,  มหานิบาตชาดกกล่าวถึง
กระบวนการเรียนรู้ที�เกิดจากสิ�งเร้า ร่างกาย และจิต ซึ� งจิตเป็นผูรู้้อารมณ์ต่างๆ เป็นผูจ้ดจาํมิใช่ร่างกายกล่าวคือ
สมองเป็นผูจ้ดจาํ ส่วนองคค์วามรู้การบริหารจะกล่าวถึงเฉพาะแต่สิ�งเร้ากบัร่างกายโดยเฉพาะส่วนสมอง ทั�งนี� อาจ
เนื�องมาจากคาํที�กล่าวแลว้ขา้งตน้ในหัวขอ้ลกัษณะทางชีวภาพเรื�องขอบเขตที�มาของลกัษณะทางชีวภาพ สมดว้ย
ทศันะของสุดาทิพย ์บุษมงคล ที�ไดก้ล่าวไวว้า่ กระบวนการเรียนรู้ เป็นกระบวนการต่อเนื�องเชื�อมโยงจากการรับรู้ 
กล่าวคือ เมื�อประสาทสัมผสักระทบสิ�งเร้าและเกิดความรู้สึกส่งไปยงัสมอง สมองบนัทึกความรู้สึกนั�นไวเ้ป็น
ประสบการณ์และเมื�ออวยัวะรับสมัผสักระทบกบัสิ�งเร้าเดิมอีก สามารถระลึกได ้(Recall) หรือจาํได ้(Recognition) 
ก็ถือวา่เกิดการเรียนรู้ขึ�น, มหานิบาตชาดกกล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้ที�เป็นสัจจธรรม ใชไ้ดต้ลอดกาล  เกิดขึ�น
ก่อน  และเป็นตน้ฉบับขององค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกับการเรียนรู้ในปัจจุบันบางประการ ยกตวัอย่างเช่น 
อริยสัจ q อนัเป็นหลกัที�พระพุทธองคไ์ดต้รัสรู้และนาํมาเผยแผ่ตรัสสอนชาวโลกทั�งหลาย  ส่วนองคค์วามรู้การ
บริหารนั� นได้ศึกษาพฒันาปรับปรุงเปลี�ยนแปลงขึ� นมาภายหลงั อาทิเช่น การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
(problem based learning) ที�มีแนวคิดมาจากอริยสจั q ดงักล่าวแลว้  ทั�งนี� อาจเนื�องมาจากวา่กระบวนการเรียนรู้ใน
มหานิบาตชาดกเป็นหลกัธรรมที�เป็นความจริงแทที้�เรียกวา่ อริยสัจ อนัเป็นหลกัธรรมที�พระพุทธเจา้ทรงคน้พบ
และปฏิบติัจนทาํให้พระองค์บรรลุถึงความเป็นพุทธะและพิจารณาดีแลว้ว่าเป็นสิ�งที�จริง แท ้มีประโยชน์ และ
ได้ผลจริงจึงทรงนํามาตรัสสอนแก่ชาวโลก ดังนั� นจึงใช้ได้ตลอดเวลา ไม่ลา้สมัย ไม่มีใครอาจหลักล้างได ้
ประกอบดว้ยคุณลกัษณะหรือพระคุณต่างๆ มีสวากขาตธรรมเป็นตน้  ส่วนองคค์วามรู้การบริหารนั�นเป็นความคิด
ทฤษฏีที�นักวิชาการผูย้งัเป็นปุถุชนกาํหนดขึ�นตามทศันะของตนๆ สมดว้ยทศันะของทอร์พและเซจ (Torp and 
Sage) ที�กล่าวถึงกระบวนการการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานไว ้a ขั�นตอนดงันี� คือ 1)  ขั�นเตรียมความ
พร้อมของผูเ้รียน 2) ขั�นสาํรวจปัญหา m) ขั�นนิยามวา่ เรารู้อะไร เราจาํเป็นตอ้งรู้อะไร 4) ขั�นกาํหนดปัญหา  p) ขั�น
การคน้ควา้ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัปัญหา 6) ขั�นการหาคาํตอบที�เป็นไปได ้7) ขั�นการประเมินค่าของขอ้มูล 8) ขั�นการ
แสดงคาํตอบและการประเมินผลงาน และ 9) ขั�นตรวจสอบปัญหาเพื�อขยายการเรียนรู้ หรือ แบร์โรวส์ และแทมบ
ลิน (Barrows  and Tymblyn,`an^),อิงเกล (Engle,`aaC), แบรนดา้ (Branda,`an_), ยลัซิน คาราฮาน คาราดิไนซ์ไล 
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และซาฮิน (Yalcin, Karahan, Karadenizli, and Sahin,]^^_), อานุภาพ เลขะกุล (]pp^), วชัรา เล่าเรียนดี (]pp^), 
และ ทิศนา แขมมณี (2552) เป็นตน้, นอกจากนี� มหานิบาตชาดกยงักล่าวถึงระบบการเรียนรู้หรือระบบการจดั
การศึกษาที�มีช่วงระยะเวลาที�สั�นกวา่แต่สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลกวา่
องค์ความรู้การบริหารโดยผูส้ําเร็จการศึกษาแลว้นั� นจะประกอบไปด้วยวิชาและจรณะและนําไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ทั�งส่วนตนและส่วนรวมไดจ้ริง ซึ�งแสดงผา่นตวัละครฝ่ายธรรมมีพระโพธิสตัวเ์ป็นตน้ ดงักรณีพระมหา
ชนกและพระเวสสนัดร หรือแมแ้ต่พระชาติสุดทา้ยที�เสวยพระชาติเป็นเจา้ชายสิทธตัถะก็ทรงเรียนศิลปศาสตร์ทั�ง 
`n สาขาจบภายในพระชนมายเุพียง `_ พรรษาเช่นกนั 

5.3.5) ความสามารถ จากผลการวิจยัพบว่า เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�
เกี�ยวกับความสามารถมีความแตกต่างกนักับองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัความสามารถอยู่บางประการ ซึ� ง
สามารถยกขึ�นแสดงไดด้งันี� : มหานิบาตชาดกจะกล่าวถึงการนาํความรู้ความสามารถไปใชเ้พื�อประโยชน์ของ
ตนเองผูอื้�นและทั�งสอง (ส่วนรวม) ซึ�งในส่วนของพระโพธิสัตวน์ั�นจะมุ่งประโยชน์ของผูอื้�นเป็นหลกั นอกจากนี�
ยงัมีขอ้แตกต่างที�เห็นไดช้ดัเจนก็คือ การนาํความรู้ความสามารถไปใชอ้ย่างมีศีลธรรม ดงัคาํบาลีว่า “วิชชาจรณ 
สัมปันโน” ซึ� งหมายถึง พร้อมทั�งความรู้ความสามารถและความประพฤติปฏิบติั  ส่วนองคค์วามรู้การบริหารจะ
มุ่งเนน้ถึงความสามารถในการปฏิบติังานของบุคลากรเพื�อให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผล ซึ� งก็ไม่
พน้จากการกล่าวถึงผลกาํไรหรือการขาดทุน อนัเป็นเรื�องของประโยชน์ส่วนตวั และอีกประการหนึ� งคือ การ
นาํเอาความรู้ความสามารถไปใชโ้ดยปราศจากศีลธรรมขาดความรับผิดชอบ จนส่งผลกระทบในดา้นลบต่อสิ�งที�
รูปธรรมและนามธรรม ซึ� งเป็นสิ�งที�กล่าวขานกนัอยู่ในปัจจุบนั ทั� งนี� อาจเนื�องมาจากคาํที�กล่าวแลว้ในหัวขอ้
ลกัษณะทางชีวภาพว่า มหานิบาตชาดกเป็นพระธรรมคาํสอนที�พระพุทธองค์ตรัสสอนแก่ชาวโลกที�กล่าวถึง
เรื�องราวของพระโพธิสตัวผ์ูเ้ปี� ยมดว้ยความกรุณาต่อผูอื้�นทรงทราบโดยประจกัษว์า่การทาํประโยชน์ตนประโยชน์
ผูอื้�นหรือประโยชน์ทั�งสองใหถึ้งพร้อมนั�นเป็นสิ�งที�เป็นไปเพื�อความสุขความเจริญโดยส่วนเดียว ดงันั�นครั� นทรง
อาศยัความรู้ความสามารถทรงทาํประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมแลว้ก็มุ่งทาํประโยชน์ต่อผูอื้�นหรือประโยชน์ทั�งสอง
เพื�อบาํเพ็ญบารมีขดัเกลากิเลสภายในจิตใจของตนให้ลดน้อยถอยลงอนัเป็นปฏิปทาจริยาวตัรเพื�อความเป็น
พระพทุธเจา้หรือเป็นสิ�งที�เหล่านกัปราชญร์าชบณัฑิตท่านสรรเสริญ เพื�อความเป็นมนุษยที์�สมบูรณ์และทาํตนให้
แตกต่างจากสัตวดิ์รัจฉาน  ดว้ยเหตุนี�มหานิบาตชาดกนอกจากจะใชป้ระโยชน์จากความสามารถเพื�อประโยชน์
ส่วนตนแลว้ยงัมุ่งประโยชน์ส่วนอื�นๆ ดว้ย และมุ่งสอนไม่ใหเ้ห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนแต่เพียงฝ่ายเดียวเพราะจะ
เป็นเหตุให้พอกพูนกิเลสมีความโลภเป็นตน้ให้เพิ�มมากขึ�นจนครอบงาํทาํตนเป็นผูน่้ารังเกียจของผูค้นทั�งหลาย  
ส่วนองคค์วามรู้การบริหารนั�นถูกคิดคน้กาํหนดขึ�นโดยปุถุชนสาํหรับผูที้�เกี�ยวขอ้งอยูก่บัโลกทาํมาหาเลี�ยงชีพแบบ
ชาวโลก จึงมุ่งกล่าวถึงการใชป้ระโยชน์จากความสามารถที�ส่งผลต่อการปฏิบติังานอนัจะนาํมาซึ� งประสิทธิภาพ
และก่อให้เกิดประสิทธิผลหรือบรรลุเป้าหมายขององค์การอันเป็นประโยชน์ส่วนตนยงัไม่ก้าวข้ามไปถึง
ประโยชน์อื�นๆที�เหลือ สมดว้ยทศันะของกรอสส์และแบลร์ (Gross and Blair) ที�กล่าวถึงความสามารถในการ
ปฏิบัติงานไวว้่าา ความสามารถในการทาํงานจัดเป็นพื�นฐานของทีมที�ทาํให้ประสบความสําเร็จ  ซึ� งมีความ
แตกต่างจากลกัษณะที�เป็นความสาํเร็จส่วนบุคคล ความสามารถเป็นทกัษะ ความรู้ ลกัษณะของพฤติกรรม และ
ลกัษณะอื�นๆ ที�สามารถทาํนายการปฏิบติังานที�ยอดเยี�ยมได ้ความสามารถของสมาชิกทีมที�มีความสัมพนัธ์กบั
ประสิทธิผลของทีมนั�นประกอบดว้ย `)  ความสามารถในการปรับตวัของทีม สัมพนัธ์กบัความผูกพนัในทีม 
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ระดบัความไวต่อการกระตุน้ของบุคคล การปรับตวัอยา่งเหมาะสม ]) ความสามารถในการมุ่งมั�นต่อความสาํเร็จ
ของทีม สมัพนัธ์กบัการพฒันาดา้นต่างๆ ความยดึมั�นในมาตรฐาน การริเริ�มกระบวนการการปฏิบติังานใหม่ๆ และ 
m) ความสามารถในประสิทธิผลของบุคคลสัมพนัธ์กบัการมุ่งมั�นต่อความสาํเร็จ รวมถึงการควบคุมตนเอง และ
ความเป็นผูมี้วฒิุภาวะ การมุ่งหวงัต่อการเติบโตกา้วหนา้ของบุคคล 

5.3.>) ค่านิยมและ เจตคติ จากผลการวิจยัพบวา่ เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�
เกี�ยวกบัค่านิยมและเจตคติมีความแตกต่างกนักบัองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัค่านิยมและเจตคติอยูบ่างประการ 
ซึ� งสามารถยกขึ�นแสดงไดด้งันี� : มหานิบาตชาดกจะกล่าวถึงการเกิดขึ�นของค่านิยมและเจตคติที�ครอบคลุมไปถึง
ทารกที�อยู่ในครรภ์ก่อนที�จะคลอดออกมาเป็นบุคคลดว้ย ซึ� งทารกอยู่ในครรภ์นั�นสามารถที�จะเกิดค่านิยมและ    
เจตคติขึ�นได ้พร้อมทั� งอาจส่งผลต่อมารดาให้เกิดค่านิยมและเจตคติเช่นนั�นตามไปดว้ย ดังเช่นกรณีของพระ
เวสสนัดรกบัพระนางผสุดี มิไดเ้กิดขึ�นกบับุคคลภายหลงัที�คลอดจากครรภม์ารดาแลว้เท่านั�น หรือที�ยิ�งไปกวา่นั�น
มหานิบาตชาดกยงักล่าวถึงค่านิยมและเจตคติวา่เป็นสิ�งที�สั�งสมสืบเนื�องมาจากชาติภพก่อนๆ หรือจากพฤติกรรมที�
เคยไดท้าํไดมี้ไดเ้ป็นมาก่อนแลว้ ส่วนองคค์วามรู้การบริหารนั�นจะกล่าวเฉพาะในส่วนภายหลงัจากที�บุคคลได้
เกิดขึ�นมาแลว้ ทั�งนี�อาจเนื�องมาจากคาํที�กล่าวแลว้ขา้งตน้วา่ มหานิบาตชาดกเป็นพระธรรมคาํสอนที�พระพุทธองค์
ทรงนาํมาตรัสสอนแก่ชาวโลกซึ�งมิไดเ้กิดจากการฟังหรือการคิดโดยสามญัธรรมดาทั�วไปแต่เป็นปัญญาระดบัการ
ตรัสรู้แจง้ดว้ยอาํนาจบุญบารมีที�พระองคท์รงสั�งสมมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง ]^ อสงไขยกบัอีกหนึ�งแสนกปั 
ดงันั�นจึงมีความอศัจรรยสุ์ขุมคมัภีรภาพยิ�ง เป็นความรู้แจง้ระดบัโลกุตระซึ� งสิ�งที�พระพุทธองคต์รัสรู้ในราตรีวนั
เพ็ญเดือน _ ก่อนพุทธศกัราช qp ปี ก็คือ `) ปุพเพนิวาสานุสติญาณ คือ หยั�งรู้อดีตชาติไดอ้ย่างไม่มีประมาณ ]) 
จุตูปปาตญาณ คือ ปรีชาหยั�งรู้ความจุติและความอุบติัของสตัวท์ั�งหลาย หรือเรียกวา่ ทิพพจกัษุญาณ คือ ปรีชาหยั�ง
รู้วา่สัตวน์ั�นๆ เป็นไปต่างๆ เพราะดว้ยอาํนาจผลกรรมที�ตนกระทาํไว ้และ m) อาสวกัขยญาณ คือ ปรีชาหยั�งรู้ใน
ธรรมเป็นที�สิ�นไปแห่งอาสวะทั�งหลาย กล่าวคือ ความจริงอนัประเสริฐ q ได้แก่ ทุกข์ สมุทยั นิโรธ และมรรค 
ดงันั�นครั� นพระองคท์รงนาํมาเผยแผ่จึงมีเนื�อหาสาระที�คนผูเ้ป็นปุถุชนนั�นไม่อาจจะกล่าวถึงได ้ ส่วนองคค์วามรู้
การบริหารนั�นเป็นเพียงความรู้ในระดบัธรรมดาสามญัทั�วๆไปแบบชาวโลกที�เรียกวา่โลกิยธรรม ที�อาศยัการสมัผสั
รับรู้ทางประสาททั�ง p กล่าวคือ ตา หู จมูก สิ�น และกาย ดงันั�นจึงสามารถกล่าวถึงการเกิดขึ�นของค่านิยมและ    
เจตคติไดแ้ต่เพียงที�สัมผสัรับรู้ได ้ไม่อาจที�จะนาํเอาไปเปรียบเทียบกบัความรู้แจง้ในระดบัโลกุตระได ้สมดว้ย
ทศันะของเมธี ปิลนัธนานนท ์ที�ไดก้ล่าวถึงกระบวนการเกิดค่านิยมในสงัคมไวเ้ป็นขั�นตอน ดงันี� คือ `) ความรู้สึก  
มีความรู้สึกสะดุดใจจากสิ�งที�ตนกระทาํอยู ่หรือเคยมีประสบการณ์เกิดความยั�งคิดในค่านิยมที�ตนมีอยู ่  2) ความ
คิดเห็น  ซึ�งแบ่งออกเป็นหลายไดป้ระการ คือ ].`) ความคิดเห็นอยา่งมีระดบั  ซึ�งมีอยู ่C ระดบั ประกอบดว้ย ระดบั
ความจาํ ระดบัการแปลความ ระดบัการประยกุตใ์ช ้ ระดบัการตีความ  ระดบัการวิเคราะห์  ระดบัการสังเคราะห์ 
และระดบัการประเมินผล  ].]) ความคิดแบบวิพากษ์วิจารณ์ ซึ� งจะแยกแยะขอ้เท็จจริงต่างๆ จากความคิดเห็น
ส่วนตวัที�มีอคติ และพฤติกรรมที�นิยมทาํตามๆ กนัมาก เป็นตน้ และ  2.3) ความคิดตามหลกัตรรกวิทยา ความคิด
แบบสร้างสรรค ์ความคิดจากทกัษะดา้นพทุธิศึกษา เช่น การใชภ้าษา การคาํนวณ และการวิจยั เป็นตน้ ส่วนที�เป็น
ขั�นตอนความคิดเห็นนี� จะปรากฏออกมา เนื�องจากวา่เขานั�นเกิดความรู้สึกสะดุดใจ ซึ� งเกิดจากความรู้สึกและเป็น
ความคิดเห็นประเภทใดประเภทหนึ�ง หรือเป็นแบบบูรณาการกนัก็ได ้ m) การติดต่อสื�อสารและการถ่ายทอด  ซึ� ง
สามารถกระทาํได้โดยคาํพูด โดยวิธีการอื�นๆ เช่น การส่งข่าวโดยถอ้ยคาํที� เขียน การฟัง การวาดรูป การถาม 
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คาํถาม การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั การแกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ เป็นตน้ q) การเลือกเชื�อและเกิดศรัทธา ขั�นตอนนี� เป็นการ
พิจารณาเพื�อหาขอ้สรุปจากทางเลือกต่างๆ การพิจารณาถึงสิ�งที�เกี�ยวขอ้งต่างๆ ทั�งที�ชอบและไม่ชอบ เลือกการ
กาํหนดเป้าหมาย  การรวบรวมขอ้มูลต่างๆ การแกปั้ญหา  การวางแผน และการเลือกอยา่งอิสระจากตวัอยา่งเรื�อง
เดียวกนั  การสนบัสนุนกนั การนิยมชมชอบร่วมกนั  จะทาํให้ตนเลือกเชื�อและเกิดศรัทธาในการพึ�งตนเองวา่เป็น
สิ�งที�ดีและยึดมั�นไวใ้นใจ และ p) การปฏิบติั เป็นขั�นตอนที�ทาํตามซํ� ากบัที�เคยทาํมา หรือจากที�เลือกใหม่ เมื�อถึง
ขั�นตอนนี�จะเกิดความเชื�อมั�น และมีศรัทธาในพฤติกรรม ก็จะพยายามถ่ายทอดความเชื�อมั�นนี�มาเป็นความพยายาม
ที�จะประพฤติปฏิบัติดว้ยตนเอง ซึ� งจะเป็นพฤติกรรมที�สังเกตเห็นได้ของบุคคลนั�น, นิบาตชาดกกล่าวถึงการ
เปลี�ยนแปลงค่านิยมและเจตคติที�ไม่พึงประสงค์ให้เป็นค่านิยมและเจตคติที�พึงประสงค์โดยการมุ่งเน้นให้เกิด
ปัญญาพิจารณาเห็นสิ�งนั�นๆ ตามความเป็นจริงแลว้ตอ้งการที�จะเปลี�ยนเองจากภายใน ส่วนองคค์วามรู้การบริหาร
นั�นจะประกอบดว้ยกระบวนการต่างๆ เช่น การยนิยอม การเลียนแบบ หรือการมอมเมาลา้งสมอง ซึ� งอาจจะไม่ใช่
การเปลี�ยนแปลงค่านิยมและเจตคติที�เกิดจากความเขา้ใจตามความเป็นจริง ขาดอิสรภาพ หรือบั�นทอนคุณค่าความ
เป็นมนุษย ์หรือเป็นการเปลี�ยนแปลงจากภายนอก ทั�งนี� อาจเนื�องมาจากคาํที�กล่าวแลว้ขา้งตน้วา่มหานิบาตชาดก
นั�นเป็นพระธรรมคาํสอนที�พระพทุธองคท์รงนาํมาตรัสสอนแก่ชาวโลกเพื�อมุ่งพฒันาผูค้นในดา้นจิตใจเป็นสาํคญั 
เพราะทรงมีพระปรีชาญาณหยั�งรู้ถึงความเป็นจริงที�วา่ ใจนั�นเป็นสิ�งที�ควบคุมหรือคอยบงการร่างกายของผูค้น 
ดงันั�นครั� นเมื�อผูค้นมีจิตใจที�ดีงามแลว้ก็ยอ่มจะแสดงพฤติกรรมทางกายวาจาและใจที�ดีงามตามดว้ย ดงันั�นจึงได้
ตรัสมหานิบาตชาดกที�มีเนื�อหากล่าวถึงการเปลี�ยนแปลงค่านิยมและเจตคติของผูค้นโดยการมุ่งเนน้ให้เกิดปัญญา
พิจารณาเห็นสิ�งนั�นๆ ตามความเป็นจริงแลว้ตอ้งการที�จะเปลี�ยนเอง ซึ� งเรียกเป็นภาษาธรรมวา่ สัมมาทิฏฐิ หรือสัง
มาสังกปัปะ อนัเป็นองค์แห่งอริยมรรคอนัดบัแรกๆ ที�พระพุทธองค์ตรัสวางไวด้ว้ยมุ่งให้ผูค้นมีทิฏฐิความดาํริที�
หมายรวมถึงค่านิยมและเจตคติที�ถูกตอ้งก่อนนั�นเองแลว้จึงดาํเนินการในส่วนอื�นๆ เพราะจะเป็นการเปลี�ยนแปลง
ค่านิยมและเจตคติที�ไดผ้ลคงทนอยูไ่ดน้านหรือตลอดไป ส่วนองคค์วามรู้การบริหารนั�นมีลกัษณะตรงกนัขา้มใช้
หลายวธีิ แต่โดยมากนั�นมิไดเ้กิดมาจากภายในใจหรือสติปัญญาของผูน้ั�นแลว้ตอ้งการที�จะเปลี�ยนแปลงเองแต่เป็น
การเปลี�ยนแปลงที�ถูกกระทาํหรือถูกเร้าดว้ยสิ�งเร้าจากภายนอก สมดว้ยทศันะของเคลแมน (kelman) ที�ไดแ้บ่ง
กระบวนการที�ก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงเจตคติของบุคคลไว ้m ประการ ไดแ้ก่ `) การยินยอม ]) การเลียนแบบ 
และm) ความตอ้งการที�อยากจะเปลี�ยน  

5.3.�) บุคลิกภาพ จากผลการวิจยัพบวา่ เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบั
บุคลิกภาพที�แตกต่างกนักบัองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบับุคลิกภาพอยูบ่างประการ ซึ� งสามารถยกขึ�นแสดงได้
ดงันี� : มหานิบาตชาดกกล่าวถึงบุคลิกภาพที�ดีซึ� งเป็นระดบัที�สูงสุดไว ้] ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัโลกิยะ (ผูบ้รรลุฌาน
อภิญญาและสมาบติั) และระดับโลกุตตระ(พระอรหันต์) ส่วนองค์ความรู้การบริหารนั�นแมจ้ะมีการกล่าวถึง
ลกัษณะของบุคลิกภาพที�ดีไวแ้ต่ก็ไม่ไดก้ล่าวถึงบุคลิกภาพที�ดีในระดบัที�สูงสุดทั�งโลกิยะหรือโลกตุตระไว ้เป็นแต่
เพียงกล่าวถึงบุคลิกภาพที�ดีแบบโลกิยะระดบัพื�นฐานเท่านั�นสมดว้ยทฤษฏีการวเิคราะห์การติดต่อสมัพนัธ์ระหวา่ง
บุคคล (Transactional analysis: T.A.) ของเบิร์น (Eric Berne) ดงักล่าวแลว้, มหานิบาตกล่าวถึงการพฒันา
บุคลิกภาพที�ถึงขีดสูงสุดและมีจุดสิ�นสุดกล่าวคือความเป็นพระอรหนัตไ์ว ้แต่องคค์วามรู้การบริหารนั�นไม่ไดบ้อก
ถึงวธีิการที�ชดัเจนในการบรรลุถึงจุดสูงสุดของบุคลิกภาพ และเป็นการพฒันาบุคลิกภาพแบบไม่มีจุดสิ�นสุด ตอ้ง
ปรับเปลี�ยน ต่อเนื�องและตลอดชีวิต ซึ� งกล่าวโดยสรุปคือ มหานิบาตชาดกกล่าวถึงการพฒันาบุคคลิกภาพเพื�อให้
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พน้จากวฏัสงสารที�อยูใ่นกฏไตรลกัษณ์มีความไม่แน่นอนเป็นตน้แลว้เขา้สู่แดนพระนฤพานเสวยนิรามิสสุขอนั
เป็นบรมสุขเปรียบเหมือนอยู่ในสถานวิมานแก้วมณีที�ปลอดภยัน่ารื� นรมยห์าค่าประมาณมิได้ให้ทุกสิ�งที�พึง
ปรารถนา ส่วนองคค์วามรู้การบริหารกล่าวถึงการพฒันาบุคลิกภาพที�ยงัคงวนเวยีนอยูใ่นวฏัสงสารไม่อาจหลุดจาก
กฏไตรลกัษณ์มีความไม่แน่นอนเป็นตน้ไปได ้เปรียบเหมือนเดินอยูบ่นเส้นดา้ยทั�งยงัถูกปิดตาไวไ้ม่ให้เห็นวา่จะ
ประสบสุขหรือทุกขอ์ยา่งไร สมดว้ยทศันะของมาสโลว ์(Maslow) ที�ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัความตอ้งการของ
มนุษยใ์นระดบัต่างๆ โดยเชื�อว่ามนุษยทุ์กคนต่างตอ้งการพฒันาตนเองให้ดียิ�งขึ�น ถา้บุคคลยงัขาดแคลนความ
ตอ้งการพื�นฐาน ก็ยากที�จะมีความสนใจในเรื�องความยติุธรรมหรือความงาม และก็เป็นไปไม่ไดที้�คนที�ขาดความ
ปลอดภยั ความภูมิใจในตนเองจะมาใส่ใจกบัความเสมอภาค มีความรักเพื�อนมนุษย ์ประชาธิปไตย และเมื�อขาดก็
อาจจะทาํให้เกิดความโกรธ มึนตึง เฉยเมย เกลียดโลก มนุษย์และผูค้น และอาจมีอาการทางจิต ถา้บุคคลมี
พฒันาการของตนเองในลกัษณะที�ชดัเจนและปรับตวัไดดี้ตามสภาพแวดลอ้มก็จะทาํให้กา้วไปสู่การมีพฒันาการ
ในขั�นสูงสุด คือ ขั�นประจกัษแ์ห่งตน (Self Actualization) แต่อยา่งไรก็ดี มาสโลว ์ไม่ไดบ้อกวิธีการที�ชดัเจนใน
การบรรลุถึงจุดสูงสุดของบุคลิกภาพ แต่เนน้วา่การประจกัษต์นในที�นี� มิใช่จุดจบของการเป็นมนุษยที์�สมบูรณ์ แต่
เป็นการพฒันาตนของมนุษยทุ์กคนอยา่งต่อเนื�องและตลอดชีวิต  ซึ� งความแตกกนัระหวา่งมหานิบาตชาดกและ
องค์ความรู้การบริหารทั�งสองประเด็นขา้งตน้นั�นทั�งนี� อาจเนื�องมาจากว่าคือ มหานิบาตชาดกเป็นหลกัธรรมคาํ
สอนที�พระพทุธองคท์รงนาํมาตรัสสอนแก่ชาวโลกซึ�งเป็นสิ�งจริงแท ้มีประโยชน์และใชไ้ดผ้ลจริง และสิ�งที�สาํคญั
สาํหรับพระพุทธองคใ์นการที�จะทรงนาํมาประกาศแสดงคือ เป็นสิ�งที�ใหม่ที�ใครยงัไม่สามารถคน้พบและปฏิบติั
เขา้ถึงได ้ที�ทรงคน้พบในราตรีวนัเพ็ญเดือน _ ก่อนพุทธศกัราช qp ปี ก็คือ `) ปุพเพนิวาสานุสติญาณ คือ หยั�งรู้
อดีตชาติไดอ้ย่างไม่มีประมาณ ]) จุตูปปาตญาณ คือ ปรีชาหยั�งรู้ความจุติและความอุบติัของสัตวท์ั�หลาย หรือ
เรียกวา่ ทิพพจกัษุญาณ คือ ปรีชาหยั�งรู้วา่สตัวน์ั�นๆ เป็นไปต่างๆ เพราะดว้ยอาํนาจผลกรรมที�ตนกระทาํไว ้และ m) 
อาสวกัขยญาณ คือ ปรีชาหยั�งรู้ในธรรมเป็นที�สิ�นไปแห่งอาสวะทั�งหลาย กล่าวคือ ความจริงอนัประเสริฐ q ไดแ้ก่ 
ทุกข ์สมุทยั นิโรธ และมรรค ซึ� งเป็นผลอนัเกิดมาจากการดาํเนินตามทางสายกลางคือมชัฌิมาปฏิปทาอนัไดแ้ก่ 
อริยมรรค n ประการมีสัมมาทิฏฐิเป็นตน้ เป็นทฤษฏีหรือแนวทางสายใหม่และสายเดียวเท่านั�นที�จะทาํให้พน้
จากวฏัสารไปได้ซึ� งพระพุทธเจา้ทั� งหลายทั� งในอดีตปัจจุบนัและอนาคตทรงดาํเนินและนาํมาตรัสแก่ชาวโลก 
ตามที�ปรากฏในตอนทา้ยของมหาสติปัฏฐานสูตรวา่  เอเตนะ มคัเคนะ ตะริงสุ ปุพเพ ตะริสสะเร เจวะ ตะรันติ ซึ� ง
แปลว่า พระพุทธเจ้าทั� งหลายในปางก่อนก็ทรงขา้มพน้ห้วงทุกข์ (วฏัสงสาร) ไปด้วยหนทางสายนี�  ต่อไปใน
อนาคตและแมใ้นปัจจุบนัก็ทรงขา้มพน้ห้วงทุกข ์ไปดว้ยหนทางสายนี� เช่นเดียวกนั ดงันั�นครั� นพระพุทธองคท์รง
นาํมาเผยแผ่จึงมีเนื�อหาสาระที�เกินกวา่ที�คนผูเ้ป็นปุถุชนที�ใชว้ิธีการหรือดาํเนินตามแนวทางอีกอยา่งหนึ�งและไม่
อาจเขา้ถึงสภาวะดงักล่าวแลว้นั�นไม่อาจจะกล่าวถึงได ้เพียงแต่กล่าวในสิ�งที�ตนเองคลาํหรือคน้พบไปทีละอยา่งๆ 
เปรียบเช่นกบัผูที้�อยูใ่นห้องโถงที�มืดสนิทที�ไม่สามารถหาสวิชไฟเจอจึงใชมื้อคลาํๆ ไปครั� นมือคลาํไปถูกอะไรก็
จะรับรู้ถึงแต่เพียงสิ�งนั�นๆ ไม่อาจรู้ถึงสิ�งทั�งหมดที�อยูใ่นหอ้งโถงได ้ส่วนพระพทุธองคท์รงตรัสรู้แจง้เป็นสพัพญั~ู
คือผูรู้้สิ�งทั�งปวงดว้ยคุณพิเศษต่างๆ นั�นเปรียบเหมือนกบัผูที้�อยูใ่นห้องโถงที�สามารถหาสวิชไฟเจอแลว้ก็เปิดมนั
จนทาํลายความมืดในหอ้งโถงใหห้มดสิ�นไปสามารถเห็นสิ�งต่างๆในห้องโถงไดอ้ยา่งชดัเจนและใชป้ระโยชน์ได้
ตามประสงคฉ์ะนั�น,มหานิบาตชาดกกล่าวถึงบุคลิกภาพที�ติดตวัมาตั�งแต่เกิดรวมไปถึงในอดีตชาติที�ผา่นมา ซึ�งเป็น
ส่วนของผลที�เกิดมาจากการกระทาํ โดยจาํแนกออกเป็น ] ส่วน คือ ผลของการกระทาํในอดีตชาติที�ส่งผลให้มี



 
 

1373 
 

 

บุคลิกภาพต่างๆ มาตั�งแต่เกิด และผลของการกระทาํในปัจจุบนัชาติ ซึ�ง ] ส่วนนี� ก็มีทั�ง ] ดา้นเช่นกนัคือดีและไม่ดี 
ทั� งนี� ตามหลกัพระพุทธศาสนาถือว่าจิตใจของมนุษยน์ั�นโดยธรรมชาตินั� นผ่องใสแต่เศร้าหมองไปด้วยกิเลส
ทั�งหลายที�จรมาทางตา หู จมูก เป็นตน้ เมื�อบุคคลกระทาํสิ�งต่างๆ ดว้ยอาํนาจอกุศลซึ� งมีอวิชชาเป็นแกนนําที�
เรียกวา่กรรมชั�วก็จะมีวิปากที�ไม่ดีตามมา แต่เมื�อบุคคลกระทาํสิ�งต่างๆ ดว้ยอาํนาจกุศลซึ� งมีวิชชาหรือปัญญาเป็น
แกนนาํที�เรียกวา่กรรมดีก็จะมีวปิากที�ดีตามมา ส่วนองคค์วามรู้การบริหารตามทศันะของนกัวชิาการทั�งหลายนั�นมี
ทศันะที�แตกต่างกนัไป เช่น การมองในดา้นเดียววา่มนุษยเ์รานั�นมีปมดอ้ยหรือมีจิตที�ชั�วร้ายมาตั�งแต่เกิด เป็นตน้ 
สมดว้ยทศันะของแอดเลอร์ (Adler) ที�เชื�อวา่มนุษยทุ์กคนต่างมีปมดอ้ย (Inferority Complex) มาตั�งแต่เกิด คนที�มี
ปมด้อยมกัจะมีความรู้สึกโกรธ ร้องไห้ ชอบแก้ตวั พฤติกรรมที�บุคคลแสดงก็เพื�อสร้างบางอย่างขึ�นมาแทนที� 
ชดเชยหรือขจดัปมดอ้ย เช่น คนพูดน้อย ขี�อาย ก็จะชดเชยดว้ยการพฒันาตนเองจนกลายเป็น นักพูดที�มีชื�อเสียง 
เป็นตน้  และสมดว้ยทศันะซิกมนัด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ที�ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ โครงสร้างของบุคลิกภาพ 
ประกอบดว้ยระบบ 3 ระบบ คือ อิด (id) อีโก ้(ego) และซูปเปอร์อีโก ้(super ego)  มีการทาํงานที�ประสานงานกนั
ภายใตก้ารนาํของอีโก ้ซึ�งจะเป็นตวักลางในการแสดงออกทางบุคลิกภาพ อิด เปรียบเสมือนส่วนประกอบพื�นฐาน
ของบุคลิกภาพทางดา้นชีวภาพทางดา้นชีววิทยา อีโกเ้ปรียบเสมือนส่วนประกอบของบุคลิกภาพทางดา้นจิตใจ  
และซุปเปอร์อีโก ้เปรียบเสมือนส่วนประกอบของบุคลิกภาพสังคม โดยที�อิดจะเป็นแรงขบัในการกระทาํตาม
ความตอ้งการของตน อีโกเ้ป็นส่วนที�พฒันาขึ�นตามวยัที�เป็นตวัควบคุมให้มีพฤติกรรมอยู่ในขอบเขตของสังคม 
และซุปเปอร์อีโกเ้ป็นตวัที�ควบคุมอิดกบัอีโกใ้หมี้ความขดัแยง้กนัในสภาพสมดุลยห์รือไม่สมดุลย ์ซึ�งแสดงออกมา
ในรูปของพฤติกรรมที�เหมาะสมและไม่เหมาะสม ทั�งนี�ฟรอยดย์งัไดก้ล่าวอีกวา่ ถา้ขาดอิดจะทาํให้บุคคลไม่สนใจ
กบัความตอ้งการต่างๆ เป็นสภาพที�ขาดแรงจูงใจ แต่ถา้มีมากเกินไปก็จะทาํให้บุคคลมีบุคลิกภาพเพอ้ฝัน และมี
ความเป็นเด็ก สาํหรับ อีโก ้นั�นเป็นตวัของบุคคลซึ�งจะตอ้งขจดัให้อยูใ่นสัดส่วนที�เหมาะสมเพื�อจะไดเ้ป็นผูที้�รู้จกั
กบัโลกของความเป็นจริงและสามารถดาํรงชีวิตและสามารถดาํรงชีวิตอยูอ่ยา่งผูที้�ประสบความสาํเร็จแต่ถา้มีมาก
เกินไปจะกลายเป็นคนที�ยดึตนเองเป็นศูนยก์ลางถือตนเป็นใหญ่  ทั�งนี� บุคคลมีพลงัขบัทางเพศซึ�งเป็นสัญชาตญาณ
เรียกวา่ ลิบิโด (Libido) ยงัแฝงดว้ยพลงัแห่งความตาย (Death Instinct ) ซึ� งจะทาํให้บุคคลแสดงความกา้วร้าว การ
เจ็บปวด และความทุกขท์รมาน และพลงัเพื�อความอยูร่อด ( Life Instinct ) เป็นตวัผสมผสานให้จิตมีความสมดุล
ปรับตวัเพื�อการมีชีวติอยู ่  ตามทศันะนี� เองทาํให้เห็นวา่ฟรอยด์นั�นมีความเชื�อวา่ อิด (id) นั�นเป็นสิ�งที�ติดตวัมากบั
มนุษยต์ั�งแต่เกิด, มหานิบาตชาดกกล่าวถึงบุคลิกภาพที�ไม่ไดเ้ป็นไปตามขั�นตอนการพฒันาการบุคลิกภาพที�กล่าว
ไวใ้นองคค์วามรู้การบริหาร สมดว้ยทศันะของอีริคสนั ( Erikson) ที�ไดน้าํเสนอบุคลิกภาพของบุคคลเป็นขั�นตอน 
n ขั�นตอน ไดแ้ก่ ขั�นที� 1 ความไวว้างใจ - ความไม่ไวว้างใจ (Trust vs. Mistrust) (0-1 ปี ) ขั�นที� 2 ความพึ�งพา
ตนเอง - ความสงสัย และความละอาย (Autonomy vs. Doubt and Shame) (2-3 ปี) ขั�นที� 3 ความคิดริเริ�ม - 
ความรู้สึกผิด (Initiative vs. Guilt) (4-5 ปี ) ขั�นที� 4 ความขยนัหมั�นเพียร - ความรู้สึกดอ้ย (Industry vs. Inferiority) 
(6-11 ปี ) ขั�นที� 5 การมีเอกลกัษณ์ - ความสบัสนในบทบาท (Identity vs. Role Confusion) (12-18 ปี) ขั�นที� 6 ความ
ผูกพนั - การแยกจากกลุ่ม (Intimacy vs. Isolation) (Young adult) วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ขั�นที� 7 ความรับผิดชอบและ
ความสนใจตนเอง (Generativity versus Self - Absorption) (Middle age) วยัผูใ้หญ่หรือวยักลางคน และขั�นที� 8 มี
ความสุขสมบูรณ์ในชีวติ และความสิ�นหวงั (Integrity vs. Despair) (Old age) เป็นพฒันาการของวยัชรา  ดงัจะเห็น
ไดจ้ากกรณีของพระเตมิยกมุารหรือพระมหาชนก  ซึ�งพระเตมิยกมุารนั�นทรงอธิษฐานองค ์m แกลง้ทาํพระองคเ์ป็น
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คนเปลี�ย คนใบ ้คนหนวก ถูกทดสอบทรมานมาโดยประการต่างๆ ไม่ไดรั้บการเอาใจใส่ มีแต่ผูค้อยจอ้งจบัผิดพิ
รุทธ์อยู่ตลอดเวลา ตั�งแต่แรกเกิด คือขั�นที� ` จนถึงพระชนมายุ `_ ปี คือขึ�นที� p ก็ไม่ปรากฏวา่พระองค์นั�นจะมี
บุคลิกภาพในดา้นเสียหรือมีปัญหาแต่ประการใดซํ� ายงัเป็นผูน้าํทางดา้นจิตวญิญาณเทศนาสั�งสอนผูค้นทั�งหลายให้
เขา้ถึงสุคติพรหมโลกอีกดว้ย  หรือ พระมหาชนกครั� งยงัเป็นฆราวาสนั�นทรงเป็นผูป้ระสบความสาํเร็จในชีวติทุกๆ 
ดา้น แต่พระองคก็์พิจารณาเห็นวา่เป็นสิ�งที�ไม่น่าพอใจหาใช่ความสุขที�แทจ้ริงไม่กลบัสละความสาํเร็จทั�งหมดออก
ผนวชเพื�อแสดงหาความสงบสุขที�แทจ้ริงอนัเป็นนิรามิสสุข ซึ�งจะเห็นไดว้า่ ไม่เป็นไปตามขั�นตอนที� n ที�วา่บุคคล
จะมีความสุขกบัชีวิตที�ประสบความสาํเร็จ เป็นผูที้�มีความพอใจในชีวิตที�ผ่านมา เป็นตน้ ความแตกกนัระหวา่ง
มหานิบาตชาดกและองคค์วามรู้การบริหารทั�งสองประเด็นขา้งตน้นั�นทั�งนี�อาจเนื�องมาจากวา่มหานิบาตชาดกเป็น
พระธรรมคาํสอนที�พระพุทธองค์ทรงนํามาตรัสสอนแก่ชาวโลกซึ� งมิได้เกิดจากการฟังหรือการคิดโดยสามญั
ธรรมดาทั�วไปแต่เป็นปัญญาระดับการตรัสรู้แจ้งด้วยอาํนาจบุญบารมีที�พระองค์ทรงสั�งสมมาเป็นระยะเวลา
ยาวนานถึง ]^ อสงไขยกบัอีกหนึ�งแสนกปั ดงันั�นจึงมีความอศัจรรยสุ์ขุมคมัภีรภาพยิ�งเป็นธรรมระดบัโลกุตระ 
โดยเฉพาะในเรื� องกฏของวัฏฏะหรือที�มักเรียกกันว่า “กฎแห่งกรรม” หรือขยายให้พิศดารไปเรียกว่า 
หลกัปฏิจสมุปปาท ดงักล่าวแลว้ในหัวขอ้บรรยากาศองค์การ เมื�อว่าตามหลกัปฏิจสมุปปาทนั�นจึงกล่าวไดว้่า
บุคลิกภาพของบุคคลนั�นไม่เพียงแต่เกิดขึ�นภายหลงัจากที�บุคคลเกิดปฏิสนธิในครรภแ์ต่ยงัรวมไปถึงในอดีตชาติ
หลายๆชาติ ซึ�งเป็นส่วนของวบิากคือผลของกรรมหรือการกระทาํที�ทาํไวซึ้�งสะสมตกผลึกหรือตกตะกอนนอนอยู่
ในจิต แต่มิใช่เป็นตวักรรมหรือสาเหตุของผลที�ติดตวัมาเพราะกรรมนั�นๆ เป็นสิ�งที�เราไดก้ระทาํไปเรียบร้อยแลว้ 
ซึ�งเป็นส่วนที�เราไม่สามารถจะกลบัไปแกไ้ขไดร้อแต่จะให้ผลอยา่งเดียว เปรียบไดก้บัการจุดพลุในตอนกลางคืน
ยอ่มจะทาํใหผู้ที้�อยูใ่นบริเวณรอบๆ ในสถานที�ต่างๆ นั�นไดเ้ห็นแสงและไดย้นิเสียงอยา่งสนั�นหวั�นไหว ซึ� งการจุด
พลุของผูจุ้ดและผูไ้ดเ้ห็นแสงหรือไดย้ินเสียงพลุนั�นเกิดคนละขณะคนละสถานที�ทั�งเวลาแมอ้าจจะไม่ชา้นกัหรือ
สถานที�คนนั�นๆ ยนือยูแ่มอ้าจจะไม่ห่างไกลนกัแต่ก็ไม่ใช่สถานที�ที�คนจุดพลุยืนอยูเ่พราะอาจเกิดอนัตรายได ้ฉัน
ใดก็ฉันนั�น การจุดพลุนั�นก็คลา้ยกบัการกระทาํหรือกรรมที�ทาํไปแลว้  ส่วนการไดเ้ห็นแสงหรือไดย้ินเสียงพลุที�
แตกสนั�นนั�นก็เปรียบกบัการใหผ้ลคือ วิบาก ซึ� งในกรณีดงักล่าวนี� ก็อภิปรายไดอี้กวา่ การที�กรรมจะให้ผลชา้หรือ
เร็วนั�นก็ขึ�นอยูก่บัสภาพของกรรมและจงัหวะโอกาสเรียกรวมๆวา่เหตุปัจจยัดว้ยมิใช่วา่จะให้ผลหรือวิบากพร้อม
กนัทั�งหมด เปรียบไดก้บัการไดเ้ห็นแสงพลุยอ่มจะเกิดก่อนการไดย้ินเสียงพลุเหตุที�เป็นดงันั�นเพราะสภาพของ
แสงนั�นเดินทางไวกวา่เสียงทั�งๆ ที�ทั�งสองสิ�งนั�นเกิดพร้อมกนัก็วา่ได ้ดงันั�นจึงไดก้ล่าววา่การที�กรรมจะให้ผลชา้
หรือเร็วนั�นตอ้งอาศยัเหตุปัจจยัดว้ยเช่นกนั ทั�งนี�ทั�งนั�นกรรมนั�นสามารถที�จะแกไ้ขไดแ้ต่ตอ้งแกไ้ขในปัจจุบนัคือ
การปรับเปลี�ยนพฤติกรรมหรือกรรมเสียใหม่ โดยกรรมที�กระทาํใหม่นี� มิไดห้มายความวา่จะทาํเพื�อลา้งกรรมที�ได้
ทาํมาแลว้แต่เป็นการสร้างกรรมใหม่ขึ�นมาให้มากกว่ากรรมที�ไดท้าํแลว้เท่านั�น หากกรรมเก่าเป็นกรรมชั�วและ
กรรมใหม่เป็นกรรมดีครั�นเราทาํกรรมใหม่ที�ดีใหม้ากก็มีโอกาสที�จะไดรั้บความสุขมากตามดว้ยแต่กรรมเก่าที�เป็น
กรรมชั�วนั�นก็ยงัคงอยู่รอจงัหวะโอกาสที�จะให้ผลครั� นให้ผลแลว้จึงจะหมดไป และการให้ผลของกรรมชั�วนี� ใน
บางครั� งก็อาจถูกกรรมดีมาเป็นตวัแปรสอดแทรกในการให้ผลดว้ยหากว่าเรามีกรรมดีคอยให้ผลอยู่ ซึ� งเรียกว่า          
อุปปีฬกกรรมฝ่ายดี เช่นกรรมชั�วที�เคยไปฆ่าผูอื้�นให้ตายส่งผลให้ไดรั้บอุบติัเหตุที�จะถึงตายแต่ถูกกรรมดีเช่นการ
ถ่ายชีวติสตัวที์�จะถูกฆ่าเป็นตน้ไปสอดแทรกทาํใหไ้ดรั้บอุบติัเหตุเพียงแค่บาดเจ็บเท่านั�นเป็นตน้  ดงันั�นกรรมหรือ
การกระทาํนั�นจึงสามารถที�จะปรับเปลี�ยนไดใ้นปัจจุบนัแลว้แต่บุคคลนั�นๆ จะทาํหรือไม่อยา่งไร  ทั�งนี� การก่อเกิด
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เป็นชีวติอยา่งเช่นมนุษยน์ั�นพระพทุธองคไ์ดต้รัสไวใ้นมหาตณัหาสงัขยสูตรวา่ ตอ้งประกอบดว้ยองค ์m คือ `) บิดา
มารดาอยูร่่วมกนั ]) มารดามีระดู คืออยูใ่นช่วงที�ไข่ของมารดาสุก m) คนัธพัพะ คือมีจิตมาปฏิสนธิ ซึ� งตวัจิตที�มา
ปฏิสนัธินี� เองที�เป็นปัจจยัที�ส่งผลต่อบุคลิกภาพของบุคคลนั�นๆ ดว้ย เพราะเหตุที�วา่ไดก้ระทาํกรรมต่างๆทั�งดีและ
ไม่ดีแลว้ตกผลึกหรือตกตะกอนอยู่ในตวัเองแลว้หอบหิ�วมาดว้ยแมจ้ะไม่ตอ้งการนาํมาก็ตามครั� นกรรมดีให้ผลก็
ส่งผลใหมี้บุคลิกภาพที�ดีหากกรรมชั�วใหผ้ลก็ส่งผลใหมี้บุคลิกภาพที�ไม่ดี เพราะกรรมนั�นจาํแนกสตัวใ์หท้รามและ
ประณีตต่างๆ กนั และเมื�อโยงเขา้กับกรณีของพระเตมิยกุมารก็อาจกล่าวได้ว่าแมพ้ระเตมิยกุมารนั�นจะแสดง
พระองคเ์องคลา้ยกบัคนพิการไม่ไดมี้การศึกษาเล่าเรียนพฒันาการทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคมหรือสติปัญญาก็
ตามแต่ดว้ยอาํนาจปุพเพนิวาสานุสติญาณ คือ การระลึกชาติในอดีตที�ผ่านมาก็สามารถที�จะรู้สิ�งต่างๆ ซึ� งตกผลึก
หรือตกตะกอนนอนอยูใ่นจิตนั�นไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งไดรั้บการศึกษาจากใครอีกเพราะในอดีตพระองคก็์ทรงเป็น
พระราชาในกรุงพาราณสีเช่นกนั ส่วนกรณีของพระมหาชนกก็เป็นสิ�งที�ชี� ให้เห็นวา่การพฒันาบุคลิกภาพตามองค์
ความรู้การบริหารที�มุ่งเนน้ในดา้นภายนอกนั�นเป็นสิ�งที�ไม่อาจจะทาํให้บุคคลมีบุคลิกภาพที�สมบูรณ์แบบไดจ้ริง 
เพราะมุ่งแต่จะอิงพิงแต่สิ�งภายนอกอนัเป็นสามิสสุขคือสุขอิงอามิสสิ�งต่างๆ อนัไม่ไดเ้กิดจากภายในที�เป็นนิรามิ
สจึงทําให้พระมหาชนกต้องสละทิ�งแล้วแสวงหาความสุขที�แท้จริงคือนิรามิสสุขซึ� งเป็นผลของการพฒันา
บุคลิกภาพที�มีรากฐานมาจากภายในจิตใจนั�นเอง 

5.5) พฤติกรรมกลุ่มในองค์การ  จากผลการวิจยัพบว่า เนื�อหาของมหานิบาตชาดกใน
ประเด็นที�เกี�ยวกบัพฤติกรรมกลุ่มในองคก์ารมีความแตกต่างกนักบัองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัพฤติกรรมกลุ่ม
ในองคก์ารอยูบ่างประการ ซึ� งสามารถยกขึ�นแสดงไดด้งันี� : ประการแรก ดา้นเนื�อหากิจกรรมของกลุ่มมหานิบาต
ชาดกจะมุ่งเนน้กิจกรรมที�ประกอบดว้ยธรรม, ประการที�สอง ดา้นวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของกลุ่มมหานิบาต
ชาดกมีวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายที�มุ่งประโยชน์ของผูอื้�นหรือพหุชนมากกวา่ตนเองหรือปัจเจกชน, และประการ
ที�สาม ดา้นผลลพัธ์มหานิบาตชาดกมุ่งผลลพัธ์ที�เป็นนามธรรมอนัเป็นคุณค่าภายในจิตใจมากกวา่วตัถุธรรมอนัเป็น
สิ�งภายนอก ทั�งนี� อาจเนื�องมาจากคาํที�กล่าวขา้งตน้วา่มหานิบาตชาดกเป็นพระธรรมคาํสอนที�พระพุทธองคน์าํมา
ตรัสสอนแก่ชาวโลก เพื�อหวงัให้เกิดประโยชน์สุขโดยทั�วกนั โดยพระองค์ทรงเล็งเห็นวา่การที�จะทาํให้ชาวโลก
นั�นไดรั้บประโยชน์สุขอยา่งแทจ้ริงนั�นตอ้งเริ�มที�ดา้นจิตใจหาใช่จากสิ�งภายนอกไม่ พิจารณาไดจ้ากครั� งที�พระองค์
นั�นยงัทรงเป็นฆราวาสซึ�งเหลือเวลาอีกเพียง C วนัที�องคป์ระกอบของความเป็นพระเจา้จกัรพรรดิราชมีจกัรแกว้
เป็นตน้จะปรากฏแก่พระองคอ์นัจะเป็นเหตุใหส้ามารถยดึเอาประเทศต่างๆ ไวใ้นเงื�อมพระหัตถไ์ดท้ั�งหมดจนสุด
เขตทวปีทั�ง q แต่ทรงพิจารณาเห็นวา่มิใช่วธีิการที�จะทาํใหช้าวโลกทั�งปวงนั�นไดรั้บประโยชน์สุขอยา่งแทจ้ริงหรือ
แมค้รั� นอาํนวยประโยชน์สุขให้ได้ก็เพียงแต่วตัถุภายนอกไม่อาจทําให้พน้จากวฏัสงสารไปได้ด้วยพระมหา
กรุณาธิคุณที�มีต่อชาวโลกจึงไดต้ดัสินพระหฤทยัเสด็จออกผนวชโดยทรงหวงัจะแสวงหาโมกขธรรมอนัเป็นทาง
หลุดพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกิดแลว้นาํมาตรัสสอนช่วยเหลือชาวโลกภายหลงัแต่ที�ทรงไดท้อดพระเนตรเห็นเทว
ทูตทั�ง q คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ ครั� นพระองคท์รงผนวชแลว้ก็มุ่งบาํเพญ็เพียรจนบรรลุโมกขธรรม
เป็นพระอนุตตรสมัมาสมัพทุธเจา้สาํเร็จและทรงดาํเนินการตามวิธีการที�พระองคท์รงวางแผนไวน้ั�นอยา่งประสบ
ผลสาํเร็จ อีกทั�งพระพุทธองค์ตรัสรู้ถึงกฏแห่งกรรมครั� นตรัสสอนชาวโลกก็ยิ�งตอ้งตรัสสอนให้ดาํเนินการต่างๆ 
ใหค้วบคู่ไปกบัศีลธรรมอยูเ่สมอทั�งเป็นไปเพื�อประโยชน์ตนประโยชน์ผูอื้�นและส่วนร่วมแบบยั�งยนืโดยแสดงเป็น
พระธรรมเทศนาต่างๆ และบางส่วนก็ถูกรวบรวมมาเป็นมหานิบาตชาดกดว้ย  ส่วนองค์ความรู้การบริหารนั�นมี
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เนื�อหามุ่งกล่าวถึงความมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลของการปฏิบติังานเพื�อประโยชน์ขององคก์าร
รวมถึงผูที้�เกี�ยวขอ้งต่างๆทั�งนี� เพราะเป็นวิชาความรู้ที�ถูกคิดคน้กาํหนดมาเพื�อการณ์ดงักล่าวนั�นเอง สมดว้ยทศันะ
ของเบ็ญจวรรณ บุญใจเพช็ร ที�กล่าวถึงผลดีของกลุ่มที�มีต่อองคก์ารและสมาชิกภายในกลุ่มไวด้งันี� คือ `) ผลดีของ
กลุ่มที�มีต่อองคก์ารนั�นประกอบดว้ย `.`) ทาํให้งานประสบความสาํเร็จ 1.]) ควบคุมพฤติกรรมของแต่ละคนได ้ 
`.m) ทาํงานที�ยุง่ยากซบัซอ้นได ้1.q) มีความมั�นคง 1.p) ร่วมกนัตดัสินใจ และ `._) มีความผูกพนั และ 2) ผลดีของ
กลุ่มที�มีต่อสมาชิกของกลุ่มนั�นประกอบดว้ย `)ไดเ้รียนรู้เกี�ยวกบัองคก์ร และปรับตวัเขา้กบักลุ่มได ้ ]) ทาํให้รู้จกั
ตวัเอง จากขอ้มูลสะทอ้นกลบั m) เรียนรู้เทคนิค ทกัษะ เป็นการพฒันาตนเอง q) ทาํให้ไดรั้บค่าตอบแทนเพิ�มขึ�น
จากการทาํงานร่วมกนั  p)ไดรั้บการยอมรับ มีความสาํคญั เป็นส่วนหนึ�งของกลุ่ม _) เกิดความมั�นคงในการทาํงาน 
และ C)ไดรั้บความช่วยเหลือจากสมาชิกอื�นในการแกปั้ญหา,  นอกจากนี�มหานิบาตชาดกยงัไดก้ล่าวถึงเนื�อหาที�
แสดงออกมาเป็นบุคคลาธิษฐานในลกัษณะของสัตว ์เพื�อเป็นหลกัพระธรรมคาํสั�งสอนที�สื�อให้เห็นถึงพฤติกรรม
ของกลุ่มในองคก์ารใหแ้จ่มชดัยิ�งขึ�นอีกดว้ย เช่นกรณีของสุนขักบัแพะหรือฝงูสตัวใ์นป่าเป็นตน้ 

5.5.2) การมีส่วนร่วม  จากผลการวิจยัพบวา่ เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�
เกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมที�แตกต่างกนักบัองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมอยูบ่างประการซึ� งสามารถ
ยกขึ�นแสดงไดด้งันี� : ประการแรก ดา้นเนื�อหากิจกรรมของการมีส่วนร่วม โดยมหานิบาตชาดกจะมุ่งเนน้กิจกรรม
ที�ประกอบดว้ยธรรม, ประการที�สอง ดา้นวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของการมีส่วนร่วม โดยมหานิบาตชาดกจะ
มุ่งประโยชน์ของผูอื้�นหรือพหุชนมากกวา่ตนเองหรือปัจเจกชน, และประการที�สาม ดา้นผลลพัธ์หรือผลที�ไดรั้บ  
โดยมหานิบาตชาดกจะมุ่งผลลพัธ์ที�เป็นนามธรรมมากกว่าวตัถุธรรม ทั�งนี� อาจเนื�องมาจากนยัที�กล่าวแลว้ขา้งตน้
ในหวัขอ้ของพฤติกรรมกลุ่มในองคก์าร, มหานิบาตชาดกโดยเฉพาะในส่วนของพระโพธิสัตวก์ล่าวถึงการมีส่วน
ร่วมที�มีลักษณะที� เป็นการเข้าร่วมโดยความสมัครใจ มีอิสรเสรีภาพในการเข้าร่วม และการเข้าร่วมอย่างมี
สติปัญญาพิจารณา เป็นการมีส่วนร่วมแบบไม่มีการบงัคบั อนัตรงกบัหลกัของพระพุทธศาสนาในดา้นส่วนที�เป็น
คาํสอนซึ�งจะไม่มีการบงัคบัใหผู้อื้�นนั�นเชื�อในพระธรรมคาํสอน ซํ� ายงัเชิญผูอื้�นนั�นให้พิสูจน์ให้แน่แก่ใจก่อนที�จะ
ยอมรับเอามาประพฤติปฏิบติัอนัปรากฏเป็นภาษาบาลีวา่ “เอหิปัสสิโก เชิญท่านมาดูเถิดหรือเป็นสิ�งที�ควรแก่การ
พิสูจน์”  หรือตรัสสอนใหใ้ชห้ลกักาลามสูตร `^ ประการก่อนที�จะเชื�อ พระธรรมคาํสอนที�พระพทุธองคต์รัสสอน
นั�นจะทรงใชค้าํว่า “พึง”หรือ “ควร” จะหลีกเลี�ยงคาํว่า “ตอ้ง”หรือ “ห้าม” ซึ� งเป็นการบงัคบัผูอื้�นเป็นการไม่ให้
เกียรติหรือมองไม่เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษยใ์นผูอื้�นที�จะตดัสินใจทาํอะไรดว้ยสิทธิของบุคคลนั�นๆ ทรง
หลีกเลี�ยงการบงัคบัใหเ้ชื�อโดยปราศจากเหตุผลหรือการใชส้ติปัญญาพิจารณา อนัแสดงใหเ้ห็นถึงการมีส่วนร่วมที�
มีการเปิดกวา้งอยา่งแทจ้ริง, มหานิบาตชาดกกล่าวครอบคลุมถึงหลกัการเกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมทั�ง ] ประการ คือ 
ทั�งหลกัการที�ควรปฏิบติั เช่น การเปิดโอกาสใหผู้อื้�นไดแ้สดงความคิดเห็นไม่อวดฉลาดแต่เพียงผูเ้ดียว  การรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอื้�นโดยเคารพและใส่ใจ การเชื�อในคุณค่าของผูอื้�น เป็นตน้ และหลกัการที�ไม่ควรปฏิบติั เช่น 
การรับฟังความคิดเห็นของผูอื้�นโดยขาดการพิจารณาดว้ยเหตุผล การมีความเชื�อมั�นในตนเองจนมากเกินไปมองวา่
ตนเองดีกวา่ผูอื้�นแลว้ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้�น การมุ่งแต่จะใหเ้ป้าหมายของตนบรรลุผลโดยไม่คาํนึงถึง
เป้าหมายของผูอื้�น เป็นตน้ ซึ�งหลกัการที�ไม่ควรปฏิบติันี�อาจเรียกวา่  “ปปัญจธรรม” คือธรรมฝ่ายไม่ดีที�เป็นตวัทาํ
ใหผู้ป้ฏิบติันั�นเนิ�นชา้ หมายถึง ไม่อาจจะเขา้ถึงความจริงที�ถูกตอ้งหรือทาํให้ไขวเ้ขวออกนอกลู่นอกทางที�ถูกตอ้ง
หรือออกไปจากความเป็นจริงดาํเนินการอย่างผิดๆ จนเป็นเหตุให้เนิ�นชา้เสียประโยชน์ที�พึงจะไดรั้บ  สมดว้ย
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หลกัธรรมในพระพุทธศาสนาว่าดว้ยกิเลสเป็นเครื�องเนิ�นชา้ กล่าวคือ ปปัญจธรรม m ประการ ไดแ้ก่ `) ตณัหา 
หมายถึง ความปรารถนาทะยานอยากมากดว้ยความเห็นแก่ตวั ทะยานอยากจะบาํรุงบาํเรอปรนเปรอตนในดา้น
ต่างๆ ทะยานอยากจะไดจ้ะมีจะเป็น ทะยานอยากจะให้ไม่ไดจ้ะให้ไม่มีจะให้ไม่เป็น เป็นตน้  ]) ทิฏฐิ หมายถึง 
ความคิดเห็น ความเชื�อ ทฤษฎี อุดมการณ์ต่างๆ ที�ยึดถือไวโ้ดยงมงายปราศจากเหตุผลความเป็นจริง ทาํให้ปิดกั�น
ตวัเองไวอ้ยา่งคบัแคบ ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นผูอื้�น ตดัโอกาสที�จะเจริญปัญญาให้กา้วหนา้ต่อไป หรือคิดเตลิด
ไปเองอยูเ่พียงฝ่ายเดียว หรืออาจเลยเถิดจนไปทาํการเบียดเบียนบีบบงัคบัผูอื้�นที�ไม่คิดเช่นเดียวกบัตน เป็นตน้  
และ m) มานะ หมายถึง ความหลงในสมมติสาํคญัตวัเองวา่เป็นนั�นเป็นนี� ความถือตวัวา่สูงหรือตํ�า ใหญ่หรือนอ้ย 
ดอ้ยหรือเด่นกวา่ผูอื้�น หรือวา่ทดัเทียมเสมอกบัผูอื้�น เป็นตน้ ซึ�งจะพิจารณาเห็นไดว้า่ พระโพธิสตัวใ์นบางพระชาติ
ที�บรรลุนิติภาวะแลว้หรือบางพระชาติที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะก็ตามมีพระเตมิยกมุารเป็นตน้จะพยายามไม่ให้ปปัญจ
ธรรมดงักล่าวนั�นเกิดมีขึ�นในจิตใจของตนเองหรือหากเกิดขึ�นก็จะพยายามสละทิ�งใหห้มดไป 

5.5.3) การทาํงานเป็นทมี จากผลการวจิยัพบวา่ เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็น
ที�เกี�ยวกบัการทาํงานเป็นทีมที�แตกต่างกนักบัองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัการทาํงานเป็นทีมอยูบ่างประการ ซึ� ง
สามารถยกขึ�นแสดงไดด้งันี� : ประการแรก สาเหตุของการรวมทีมหรือการสร้างทีม โดยมหานิบาตชาดกกล่าวถึง
บุคคลผูม้ารวมกนัเป็นทีมหรือเป็นสมาชิกภายในทีมนั�นจะเป็นผูที้�ถูกจริตกนัและกนั เป็นผูที้�เคยคบหาสมาคมกนั
มาก่อน หรือที�เรียกว่า “ปุพเพสันนิวาส คือการอยู่ร่วมกันมาก่อน” จึงทาํให้มีผลต่อเนื�องมาถึงปัจจุบันให้มา
เกี�ยวขอ้งสัมพนัธ์กนัอีก ดงักรณีทีมงานของพระมโหสถซึ�งอยูร่่วมกนัในเทวโลกก่อนที�จะมาเกิดในโลกมนุษย ์
ครั�นเกิดก็เกิดในวนัเดียวกนัเรียกวา่ สหายสหชาต ร่วมเป็นสหายเล่นฝุ่ นกนั ร่วมทาํกิจการงานต่างๆ ร่วมประกอบ
อาชีพรับราชการ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือกนัและกันไปจนถึงเสียชีวิต หรือหากกล่าวตามหลกัศาสนาแม้
เสียชีวิตแลว้ในชาติต่อๆ ไปก็ยงัมีความสัมพนัธ์เกี�ยวเนื�องกันมาจนถึงพระชาติสุดท้ายที�ประสูติเป็นเจ้าชาย    
สิทธัตถะและตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ทั� งนี� อาจเนื�องมาจากคาํที�กล่าวแลว้ขา้งตน้ กล่าวคือ มหานิบาต
ชาดกหรือพระพทุธศาสนาจาํแนกองคป์ระกอบของชีวิตใหญ่ๆ ไว ้] องคป์ระกอบ คือ `) ร่างกาย และ ]) จิต ซึ� ง
สิ�งทั�งสองอยา่งนี� มีจิตเป็นหัวหนา้คอยบงการร่างกาย และจิตนั�นเป็นผูรู้้หรือเสวยอารมณ์ต่างๆ ที�เกิดทางร่างกาย
และอารมณ์ที� เกิดกับตวัของมนัเอง ครั� นจิตเป็นตวัรู้หรือเสวยอารมณ์ สิ� งต่างๆ ทั� งดีและชั�วก็จะตกผลึกหรือ
ตกตะกอนนอนอยูใ่นจิตครั� นเมื�อร่างกายของเรานั�นเสื�อมสภาพดว้ยเหตุอนัใดอนัหนึ�งจนทาํให้ดาํรงคงอยูต่่อไป
ไม่ไดก็้จะแตกสลายกลบัคืนไปเป็นธาตุทั� ง q ดงัเดิมส่วนจิตนั�นหาไดเ้สื�อมสลายไปไม่แต่ตอ้งไปสู่ภพชาติใหม่
ต่อไป ดงันั�นสิ�งต่างๆ ที�เคยกระทาํทั�งดีและชั�วที�ตกผลึกหรือตกตะกอนนอนอยูใ่นจิตจึงไม่หนีหายไปไหนก็ส่งผล
ให้เป็นไปต่างๆ ตามแต่จะอาํนวยซึ� งการที�บุคคลหลายคนชอบพอกนัมีเจตคติความคิดเห็นเป็นอนัเดียวกนัมา
รวมกันเป็นกลุ่มหรือทีมนั�นส่วนหนึ� งก็มีผลมาจากกรรมที�อาํนวยให้ดว้ยเช่นกัน, ประการที�สอง ด้านเนื�อหา
กิจกรรมของทีมมหานิบาตชาดกจะมุ่งเนน้กิจกรรมที�ประกอบดว้ยธรรม, ประการที�สาม  เป้าหมายของทีม โดย
มหานิบาตชาดกกล่าวถึงบุคคลผูม้ารวมกนัเป็นทีมนั�นจะมีความปรารถนาดีต่อผูอื้�น มุ่งประโยชน์ของผูอื้�นมากกวา่
ตนเอง มุ่งที�จะเสียสละมากกวา่มุ่งที�จะรับ หรือมุ่งที�จะช่วยเหลือมากกวา่การตอ้งการความช่วยเหลือ, และประการ
ที�สี�  ดา้นผลลพัธ์หรือผลที�ไดรั้บ โดยมหานิบาตชาดกกล่าวถึงบุคคลผูม้ารวมกนัเป็นทีมนั�นจะมุ่งผลตอบแทนที�
เป็นนามธรรมมีความสุขทางดา้นจิตใจ หรือบุญกศุล  เป็นตน้ มากกวา่วตัถุสิ�งของมีทรัพยส์มบติั เป็นตน้  ทั�งนี�อาจ
เนื�องมาจากว่านัยที�กล่าวแล้วข้างต้นในหัวข้อของพฤติกรรมกลุ่มในองค์การ, มหานิบาตชาดกกล่าวถึง
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องค์ประกอบดา้นสมาชิกที�ดีมีคุณภาพไวห้ลายประการ ซึ� งสรุปไดด้ว้ยสังฆคุณ a ประการไดแ้ก่ `) สุปฏิปันโน  
เป็นผูป้ฏิบติังานที�มีความรู้ความชาํนาญในงานที�ปฏิบติั สามารถปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี มีความเรียบร้อยงดงาม
ไดโ้ดยง่าย ]) อุชุปฏิปันโน เป็นผูป้ฏิบติังานไดต้รงตามเป้าหมาย หรือเป็นผูป้ฏิบติังานโดยความซื�อตรงเปิดเผย
จริงใจไม่ปิดบงัอาํพรางไวว้างใจกนัและกนัได้  m) ญายปฏิปันโน เป็นผูป้ฏิบัติงานที�มุ่งบรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล หรือเป็นผูป้ฏิบติังานที�มุ่งแกไ้ขปัญหาและพฒันาตนเอง งานที�ปฏิบติั และ
ทีมงานให้เจริญก้าวหน้าร่วมกัน  q) สามีจิปฏิปันโน  เป็นผูป้ฏิบัติงานที� รู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที�และ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสมกบับทบาทหนา้ที�  p) อาหุเนยโย  _) ปาหุเนยโย C) ทกัขิเณยโย n) อญัชลีกรณีโย เป็น
ผูป้ฏิบัติงานที�สมควรกับสิ�งตอบแทนทั� งหลายเช่น รางวลั เงินเดือน (=อาหุเนยโย) การตอ้นรับ การให้ดาํรง
ตาํแหน่ง การเลื�อนตาํแหน่งให ้(=ปาหุเนยโย) บาํเหน็จ บาํนาญ สวสัดิการ (=ทกัขิเณยโย) เกียรติยศชื�อเสียง การยก
ยอ่งสรรเสริญ (=อญัชลีกรณีโย) เป็นตน้ที�ไดรั้บตามความเป็นจริง หรือตามผลการปฏิบติังานที�ปรากฏดว้ยความ
เป็นธรรมโดยไม่ถูกเอาเปรียบหรือไปเอาเปรียบผูอื้�น และ a) อนุตตรัง ปุญญกัเขตตงั โลกสัส เป็นผูป้ฏิบติังานที�ทาํ
คุณประโยชน์ต่อทีมไดอ้ยา่งเตม็ที� ไม่มีความเสียหาย  

5.>)  ความเครียดและความท้อแท้ในการทํางาน จากผลการวิจยัพบว่า เนื�อหาของมหา
นิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับความเครียดและความท้อแท้ในการทาํงานที�แตกต่างกันกับองค์ความรู้การ
บริหารเกี�ยวกบัความเครียดและความทอ้แทใ้นการทาํงานอยูบ่างประการ ซึ� งสามารถยกขึ�นแสดงไดด้งันี� : มหา
นิบาตชาดกกล่าวถึงปัจจยัที�ทาํใหเ้กิดความเครียดและความทอ้แทโ้ดยสรุปไว ้] ประการ คือ `) ปัจจยัส่วนบุคคล 
และ ]) ปัจจยัสิ�งแวดลอ้ม และในขณะเดียวกนัก็กล่าวถึงวิธีการบริหารความเครียดและความทอ้แทค้วบคู่กนัไป
โดยอิงอยูก่บัปัจจยัทั�ง ] นั�นดว้ย กล่าวคือ `) ปัจจยัส่วนบุคคลนั�นใชว้ธีิการที�เรียกวา่ “โยนิโสมนสิการ” ไดแ้ก่การ
ใชส้ติปัญญาพิจารณาโดยอุบายที�แยบคาย สามารถที�จะบริหารจดัการความเครียดและความทอ้แทน้ั�นให้เป็นเชิง
บวกได้ด้วยตนเอง  และ ]) ปัจจัยสิ� งแวดล้อม กล่าวคือ สิ� งที�อยู่รอบข้างทั� งที� เป็นบุคคล องค์การ หรือ
สภาพแวดลอ้มอื�นๆ นั�นใชว้ิธีการที�เรียกว่า “กลัยาณมิตร” เป็นผูด้าํเนินการดว้ยวิธีการใดวิธีการหนึ�งเพื�อบริหาร
จดัการความเครียดและความทอ้แทน้ั�นใหเ้ป็นเชิงบวก ในบรรดาปัจจยัทั�งสองนี� ปัจจยัที�สาํคญัคือปัจจยัดา้นบุคคล 
ดงันั�นมหานิบาตชาดกจึงมุ่งเนน้การบริหารความเครียดและความทอ้แทด้ว้ยวิธีการที�เรียกวา่ “โยนิโสมนสิการ” 
อนัเป็นวิธีการที�เกิดมาจากภายในเป็นการทาํไวใ้นใจโดยอุบายอนัแยบคาย มองสิ�งทั�งหลายทั�งปวงดว้ยความคิด
พิจารณาสาวหาเหตุผล แยกแยะออกพินิจพิเคราะห์ดว้ยปัญญาที�เป็นระเบียบและอุบายวิธีต่างๆ ให้เห็นสิ�งนั�นๆ 
ตามสภาพความเป็นจริงและตามความสัมพนัธ์แห่งเหตุปัจจยั ดงักรณีของพระพุทธองค์ครั� งเมื�อแรกตรัสรู้ทรง
พิจารณาเห็นว่า พระธรรมที�พระองค์ทรงตรัสรู้นั�นละเอียดลึกซึ� งมากยากเกินกวา่หมู่สัตวโ์ดยทั�วไปจะทาํความ
เขา้ใจไดจึ้งเกิดความปรารถนานอ้ย (หากเป็นปุถุชนคงใชค้าํวา่ ความทอ้แท)้ ในการที�จะแสดงพระธรรมโปรด
ชาวโลก คือจะไม่เผยแผ่ศาสนาเขา้สู่อนุปาทิเสสปรินิพพานไปเลย (นิพพานหรือปรินิพพานมี ] ประการ ไดแ้ก่ 
สอุปาทิเสสปรินิพพาน คือ ดบักิเลสที�ยงัมีเบญจขนัธ์เหลือ และอนุปาทิเสสปรินิพพาน คือดบักิเลสที�ไม่มีเบญจ
ขนัธ์เหลือ หากเปรียบเทียบกบัสภาวบญัญติัแบบชาวโลกก็คือ ตาย แต่พระพุทธเจา้ พระปัจเจกพุทธเจา้ และพระ
อนุพุทธเจา้คือพระสาวกที�ตรัสรู้ตามนั�นท่านไม่ไดต้ายแต่ท่านเขา้สู่นิพพานไม่ตอ้งเวียนวา่ยตายเกิดในภพภูมิทั�ง
สามที�เรียกวา่วฏัสงสารอีกต่อไปแลว้เพราะท่านดาํเนินตามทฤษฏีใหม่คือทางสายกลางจนสามารถทาํลายกิเลส
ทั�งหลายอนัมีหัวหน้าใหญ่คืออวิชชาเสียสิ�นแลว้จึงไม่มีเหตุที�จะตอ้งให้วนเวียนอยู่ในวงจรวฏัสงสารอีก ส่วน
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ปุถุชนที�ยงัดาํเนินตามทางสุดโต่งทั�งสองสายไดแ้ก่ สุดโต่งสายทุกขคื์อการทาํบาปอกุศลจนเป็นผลให้ไดรั้บทุกข์
ต่างๆในภูมิที�ไม่ดีคืออบายภูมิ q ไดแ้ก่ นรก เปรต อสุรกาย และสัตวเ์ดรัจฉาน และสุดโต่งสายสุขคือการทาํคุณ
ความดีด้วยยึดมั�นถือมั�นอยู่ในสุขที�ไม่ถาวรมุ่งหวงัให้ได้มนุษยสมบัติและเทวสมบติัแต่ไม่ไดมุ่้งหวงันิพพาน
สมบติัอนัเป็นบรมสุขจนเป็นผลใหไ้ดรั้บสุขต่างๆในมนุษยโลก เทวโลกและพรหมโลกนั�น ครั�นหมดชีวติในภพที�
ไปอุบติันั�นๆ แลว้ท่านเรียกว่า ตาย ซึ� งคาํวา่ตายนั�นมาจากรากศพัท์บาลีวา่ ติ หรือตรี (องักฤษวา่ Three  ) แปลว่า 
สาม ผสมกบั อิ ธาตุ (root) ที�แปลวา่ ไป ครั�นมีสระอิ ] ตวัมาชนกนัใหล้บเสีย ` ตวัส่วนตวัที�คงไวน้ั�นใหแ้ปลงเป็น 
อย แลว้ทาํให้เป็นเสียงยาวเรียกว่าทีฆะสระ เป็น อาย นาํไปรวมกบั ต  จึงสําเร็จรูปเป็น ตาย แปลว่า ไปสู่ภูมิ m 
ไดแ้ก่ `) กามาวจรภูมิ คือ นรก เปรต อสุรกาย สัตวเ์ดรัจฉาน มนุษย ์และสวรรค ์_ ชั�นมีชั�นจาตุมมหาราชเป็นตน้ 
]) รูปภูมิ คือพรหมที�มีรูปร่าง `_ ชั�น และ m) อรูปภูมิ คือพรหมที�ไม่มีรูปร่างมีแต่นาม q ชั�น แต่เหล่าพระพุทธเจา้
เป็นตน้ท่านพน้จากภูมิทั�ง m ไม่ตอ้งเวียนวา่ยตายเกิดอีกต่อไปแลว้จึงไดเ้รียกวา่ นิพพานหรือปรินิพพาน แปลว่า 
หยุดหรือหยุดเวียน ซึ� งก็มีคาํเรียกชื�อไปต่างๆ เรียกว่าไวพจน์ของพระนิพพานอีกหลายประการ)  แต่กระนั�น
พระองค์ทรงพิจารณาให้ละเอียดลึกซึ� งยิ�งขึ�นไป (โยนิโสมนสิการ) ก็ทรงเล็งเห็นว่า หมู่สัตวโ์ลกผูมี้ปัญญาและ
กิเลสเบาบางนั�นยงัพอจะมีอยู่จึงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตดัสินพระหฤทยัออกประกาศพระศาสนา ซึ� งแสดง
ออกเป็นบุคลาธิษฐานธรรมเทศนาในลกัษณะของสหัมบดีพรหมมาอญัเชิญให้แสดงธรรม ซึ� งเป็นคาํที�นิยมใชใ้น
การอาราธนาธรรมวา่  “พรัหมา  จะ  โลกาธิปะตี  สะหัมปะติ  กตัอญัชะลี  อนัธิวะรัง อยาจะถะ สันตีธะ สัตตาป
ปะระชกัชะชาติกา เทเสตุ ธัมมงั อะนุกัมปิมงั ปะชัง มีนัยโดยสรุปว่า ท้าวสหัมบดีพรหมไดก้ระทาํอญัชลีทูล
อญัเชิญใหแ้สดงธรรมโปรดหมู่สตัวโ์ลกเพราะผูมี้กิเลสนอ้ยนั�นยงัมีอยู”่ หรือแสดงออกเป็นธรรมาธิษฐานเทศนา
คือทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกล่าวคือพรหมวิหารธรรมขอ้ที� ] ไดแ้ก่ความสงสารในหมู่สัตวโ์ลกที�ตอ้งเวียนวา่ย
ตายเกิดอยูใ่นวฏัสงสารนั�นเองจึงทรงตดัสินพระหฤทยัออกประกาศพระศาสนาเพื�อช่วยเหลือหมู่สัตวโ์ลก ซึ� งตาม
นัยของโพธิราชกุมารสูตรในพระไตรปิฏกนั� นพระองค์ทรงเปรียบหมู่สัตว์โลกเสมือนกับบัว  3  เหล่า คือ  
อุคฆฏิตญั~ู   วปิจิตญั~ู  และเนยยะ แต่ตามนยัของสุมงัคลวลิาสินีวา่ทรงเปรียบหมู่สตัวโ์ลกเสมือนกบับวั 4 เหล่า 
โดยเพิ�ม ปทปรมะ เขา้มา  ซึ� งการที�คมัภีร์อรรถกถาสุมงัคลวิลาสินีกล่าวว่า พระพุทธเจา้ทรงเปรียบบุคคลเป็น
ดอกบวั 4 เหล่านั�น เป็นการประยกุต์จากพุทธพจน์เรื�องบุคคล 4 จาํพวกที�ตรัสไวใ้นอุคฆฏิตญั~ูสูตร องัคุตตร
นิกาย ปุคคลวรรคที� 4 มาผสานกบัพระพทุธพจน์เรื�องดอกบวั 3 เหล่าที�ตรัสไวใ้นโพธิราชกุมารสูตร มชัฌิมนิกาย 
จึงกลายเป็นดอกบวั 4 เหล่า  ส่วนองคค์วามรู้การบริหารนั�นแมจ้ะกล่าวในส่วนของปัจจยัส่วนบุคคลแต่โดยมาก
แลว้จะมุ่งในส่วนของปัจจยัสิ�งแวดลอ้ม สมดว้ยทศันของลาซารัส (Lazarus) ไดจ้าํแนกรูปแบบกลวิธีการบริหาร
ความเครียดออกเป็น ] รูปแบบ ไดแ้ก่  `) การบริหารความเคียดโดยตรง (Direct Action) กล่าวคือการที�บุคคล
พยายามจดัการกบัอนัตราย การคุกคามหรือสิ�งที�ทา้ทาย โดยการที�มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสถานการณ์ที�เกิดขึ�น
แบ่งยอ่ยออกได ้q รูปแบบ ดงันี� คือ `.`) การเตรียมตวัต่อสูก้บัสิ�งที�มาคุกคาม กล่าวคือความพยายามหาวธีิการกาํจดั
หรือลดสภาวะคุกคามเมื�อตอ้งเผชิญกบัปัญหาหรือไดรั้บการคุกคาม โดยการกระทาํอย่างใดอย่างหนึ� ง ซึ� งเมื�อ
ประสบผลสําเร็จบุคคลก็จะเกิดความรู้สึกในทางบวกแต่เมื�อไม่ประสบผลสําเร็จการคุกคามจะเกิดมากขึ�นและ
บุคคลก็จะเกิดความรู้สึกในทางลบ `.]) การใชค้วามกา้วร้าว กล่าวคือ การต่อสู้กบัสิ�งที�ก่อให้เกิดอนัตรายหรือวา่
การคุกคาม โดยใชว้ิธีการทาํลาย เคลื�อนยา้ยหรือควบคุมสิ�งที�ก่อให้เกิดอนัตรายหรือมาคุกคาม `.m) การหลีกหนี 
กล่าวคือ วิธีการที�บุคคลใชใ้นการจดัการกบัสิ�งที�มาคุกคามซึ� งมีความรุนแรงและอนัตราย โดยการหลีกหนี ซึ� ง
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อาจจะเกิดควบคู่กบัความรู้สึกกลวัหรือไม่ก็ได ้และ `.q) การนิ�งเฉยหรือไม่ตอบโต ้กล่าวคือ การที�บุคคลรู้สึกเฉื�อย
ชา ซึมเศร้า หดหู่ ท้อแท้ สิ�นหวงั หมดกาํลงัใจในการจัดการกับสถานการณ์ที�เผชิญอยู่ และ ]) การบริหาร
ความเครียดโดยออ้ม (Palliation) เป็นการบรรเทาอนัตรายที�เกิดจากการไดรั้บการคุกคาม แบ่งย่อยออกเป็น ] 
รูปแบบไดแ้ก่  ].`) การบรรเทาอาการโดยตรง กล่าวคือ การบรรเทาความเครียดโดยการใชย้าต่างๆ เช่น ยากล่อม
ประสาท ยานอนหลบั เป็นตน้  และ 2.2) การบรรเทาภายในจิตใจ กล่าวคือ การบรรเทาความเครียดโดยการใชก้ล
ไกลทางจิตใจในการป้องกนัตนเอง ซึ�งเป็นกระบวนการทาํงานของจิตใตส้าํนึกเมื�อไดเ้ผชิญกบัสถานการณ์ที�มีการ
คุกคาม, มหานิบาตชาดกมีทศันะมุมมองต่อความเครียดและความทอ้แทใ้นลกัษณะที�เป็นเพียงอุปสรรคที�มาขวาง
กั�นไม่ใหบ้รรลุคุณงามความดี ซึ�งเรียกวา่ “นิวรณธรรมหรือนิวรณ์” ซึ� งหากมีการบริหารจดัการที�ถูกตอ้งแลว้ก็ไม่
อาจเป็นอุปสรรคอีกต่อไปซํ� าจะยงัก่อให้เกิดประโยชน์อีกดว้ย แต่ไม่ใช่สิ�งที�จะมาคอยบงการควบคุมทุกสิ�งทุก
อย่างจนไม่อาจแกไ้ขได ้ซึ� งการที�จะบริหารจดัการนิวรณ์นั�นก็ดว้ยอาศยัหลกัธรรมในพระพุทธศาสนากล่าวคือ 
ไตรสิกขา มี m ประการ คือ  `) ศีล สาํหรับกิเลสอยา่งหยาบที�แสดงออกมาทางกายและวาจา เป็นวิธีการที�ไม่อาจ
กาํจดักิเลสใหสิ้�นไปหมดไดเ้ป็นเพียงป้องกนักั�นไว ้]) สมาธิ สาํหรับกิเลสอยา่งละเอียดคือนิวรณ์ทั�ง p ประการ ซึ�ง
ความเครียดและความทอ้แทก็้รวมอยูใ่นนิวรณ์นี�ดว้ย เป็นวิธีการที�ไม่อาจกาํจดักิเลสให้สิ�นไปหมดไดเ้ป็นเพียง
สะกดหรือแช่แข็งไวเ้ท่านั�น ครั� นบริหารจดัการกบันิวรณ์อย่างถูกตอ้งก็สามารถบรรลุฌานอภิญญาและสมาบติั
เขา้ถึงความเป็นผูสู้งสุดในระดบัโลกิยะได ้ซึ� งในส่วนสมาธินี� ท่านกล่าวไวถึ้ง q^ วิธีการที�จะให้ไดส้มาธิหรือว่า
บริหารจดัการความเครียดและความทอ้แท ้และ m) ปัญญาหรือวชิชา สาํหรับกิเลสอยา่งละเอียดอนัมีอวชิชาเป็นมูล
ราก เป็นวธีิการที�สามารถจะกาํจดักิเลสทั�งหลายให้หมดสิ�นไปอยา่งไม่มีเชื�อเหลืออยู ่ส่วนองคค์วามรู้การบริหาร
นั�นมีทศันะมุมมองต่อความเครียดและความทอ้แทใ้นระดบัหนึ�งวา่เป็นประโยชน์แต่จะละเลยหรือไม่ตอ้งการอีก
ระดบัหนึ�ง ทั� งนี� อาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีวิธีการที�จะบริหารจดัการกบัความเครียดในระดบันั�นๆ เพื�อก่อให้เกิด
ประโยชน์ได ้ สมดว้ยทศันะของนกัวิชาการทั�งหลาย  อาทิเช่น ดูบริน (DuBrin) ที�ไดแ้บ่งระดบัความเครียดตาม
ปริมาณของความเครียดสมัพนัธ์กบัผลการปฏิบติังานไว ้ดงันี�  `) ความเครียดระดบัตํ�า  จะทาํให้ขาดการทา้ทายใน
การปฏิบติังาน ผูบ้ริหารจะเกิดการเกียจคร้าน เบื�อหน่าย ขาดความสนใจ  และทาํงานแบบเชา้ชามเยน็ชามไป
เรื�อยๆ ให้หมดไปวนัๆ  เหมือนเครื�องยนตที์�สนิมเกาะ ทาํให้ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานตํ�า ]) ความเครียด
ระดบัปานกลาง เมื�อความเครียดเพิ�มขึ�น การปฏิบติังานจะดีขึ�น เพราะเครียดจะช่วยกระตุน้ให้คนใชพ้ลงังานใน
การทาํงานเพิ�มขึ�น  และเป็นสิ�งเร้าใหค้นทาํงานตามสิ�งที�ทา้ทายนั�น ไปจนถึงระดบัหนึ�งที�ผูบ้ริหารทาํงานไดดี้ที�สุด
ภายใตป้ริมาณความเครียดที�เหมาะสม และ m) ความเครียดระดบัสูง เมื�อความเครียดเพิ�มขึ�น และต่อเนื�องเป็นระยะ
เวลานานขึ�น พลงัในร่างกายที�ต่อตา้นกบัแรงกดดนัจากภายนอกค่อยๆ ลดลง และหมดเรี� ยวแรง การทาํงานจะ
ลดลง ผูบ้ริหารไม่สามารถจดัการกบัปัญหาต่างๆ ได ้ไม่สามารถตดัสินใจ เกิดความทอ้แทใ้นการทาํงาน เบื�องาน 
ทาํใหป้ระสิทธิภาพในการทาํงานของผูบ้ริหารลดลง บางรายเบื�องานไม่ตอ้งการทาํงานที�เดิม บางรายถึงกบัเปลี�ยน
งาน ทั�งนี�อาจเนื�องมาจากคาํที�กล่าวแลว้ขา้งตน้วา่มหานิบาตชาดกเป็นพระธรรมคาํสอนที�พระพุทธองคท์รงนาํมา
ตรัสสอนแก่ชาวโลกซึ�งมิไดเ้กิดจากการฟังหรือการคิดโดยสามญัธรรมดาทั�วไปแต่เป็นปัญญาระดบัการตรัสรู้แจง้
ดว้ยอาํนาจบุญบารมีที�พระองคท์รงสั�งสมมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง ]^ อสงไขยกบัอีกหนึ�งแสนกปั ดงันั�นจึงมี
ความอศัจรรยสุ์ขุมคมัภีรภาพต่างๆ ทั�งที�เป็นโลกิยะและโลกุตระ เป็นเหตุให้องคค์วามรู้การบริหารที�เป็นความรู้
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เพียงในระดบัธรรมดาสามญัทั�วๆไปแบบชาวโลกที�เรียกวา่โลกิยธรรมนั�นมีเนื�อหาที�แตกต่างไม่อาจเปรียบเทียบ
กบัเนื�อหาที�ปรากฏในมหานิบาตชาดกหรือพระพทุธศาสนาไดท้ั�งหมด  

5.�) ความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง จากผลการวิจยัพบวา่  เนื�อหาของมหานิบาตชาดก
ในประเด็นที�เกี�ยวกับความขดัแยง้และการเจรจาต่อรองที�แตกต่างกนักบัองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกับความ
ขดัแยง้และการเจรจาต่อรองอยูบ่างประการ ซึ� งสามารถยกขึ�นแสดงไดด้งันี� : มหานิบาตชาดกแมมี้การสนบัสนุน
ให้เกิดความขดัแยง้แต่จะเป็นความขดัแยง้ที�สร้างสรรค์ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายและพยายามหลีกเลี�ยงความ
ขดัแยง้ที�ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ตนเองหรือแก่ผูอื้�น ในขณะเดียวกนัก็กล่าวถึงแนวทางป้องกนัไม่ให้เกิดความ
ขดัแยง้ที�ก่อใหเ้กิดความเสียหายหรือใชแ้นวทางปฏิบติัในการเจรจาต่อรองดว้ยหลกัธรรมต่างๆ เช่น บุญกิริยาวตัถุ 
m ไดแ้ก่ `) ทาน คือ การให ้การแบ่งปัน การสละสิ�งต่าง ๆ เช่น การใหผ้ลประโยชน์กนัและกนัโดยความเป็นธรรม 
การใหข้อ้มูลข่าวสารที�ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั การแบ่งปันโอกาสให้ผูอื้�นที�จะใชสิ้ทธิต่างๆ การสละอารมณ์
ไม่ดีที�ปราศจากเหตุผล เป็นตน้ ซึ�งมุ่งขจดัความเห็นแก่ตวัเห็นแก่ได ้]) ศีล คือ การปฏิบติัตามกฎกติกามารยาทที�ดี
งาม ไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนผูอื้�นให้เกิดความเสียหาย  ซึ� งมุ่งการอยู่ร่วมกนัอยา่งเป็นสุขในสังคม  และ m) 
ภาวนา คือ การเจริญคุณธรรมจริยธรรมเช่นพรหมวิหารธรรมหรือขนัติโสรัจจธรรมเป็นตน้ให้เกิดขึ�นในใจ การ
มองเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย ์การเอาใจเขามาใส่ใจเรา การใชส้ติปัญญาพิจารณาให้เห็นแจง้ตามความเป็น
จริง ซึ�งมุ่งการพฒันาตนเองจากภายในเพื�อขยายผลไปภายนอก อีกประการหนึ�งแมเ้มื�อเกิดความขดัแยง้ที�ก่อใหเ้กิด
ความเสียหายที�ไม่อาจหลีกเลี�ยงไดม้หานิบาตชาดกก็มุ่งเน้นที�จะใชว้ิธีการบริหารจดัการความขดัแยง้หรือการ
เจรจาต่อรองอยา่งสร้างสรรคห์รืออาศยัหลกัธรรมโดยใชส้ติปัญญาบนพื�นฐานของเหตุและผล เปลี�ยนความขดัแยง้
มาเป็นการพฒันา เปลี�ยนศตัรูหรือคู่แข่งมาเป็นมิตรหนัมาสามคัคีมีไมตรีจิตต่อกนัและกนัแทนที�จะหักลา้งให้ฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ�งนั�นพินาศไป เช่นกรณีของพระมโหสถเป็นตน้ ส่วนองค์ความรู้การบริหารบางส่วนนั�นกล่าวถึงการ
บริหารจดัการความขดัแยง้และการเจรจาต่อรองโดยประการที�จะทาํให้ฝ่ายตนไดรั้บประโยชน์จากความขดัแยง้
และการเจรจาต่อรองโดยไปเบียดเบียนผูอื้�นหรือกล่าวถึงแนวทางป้องกนัไม่ให้เกิดความขดัแยง้หรือการเจรจา
ต่อรองที�ไม่ประกอบด้วยธรรม สมด้วยทศันะของเทอร์เนอร์และวีด (Turner and Weed) ที�ไดจ้าํแนกการ
ตอบสนองของบุคคลเมื�อเกิดความขดัแยง้ขึ�นออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) พวกหันหน้าสู้จะแสดงพฤติกรรม 2 
ลกัษณะ ไดแ้ก่ ใจดีสู้เสือและเผชิญหนา้ 2) พวกพรางตวั จะแสดงพฤติกรรมเป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ หวานอมขม
กลืนทาํอยา่งอื�นดีกวา่และหลบดีกวา่ และ 3) พวกหน่วยจู่โจมจะแสดงพฤติกรรมออกมาใน 2 ลกัษณะไดแ้ก่ ออก
แนวหนา้และโจมตีขา้งหลงั และสมดว้ยทศันะของอภิรดี เจียรศิริสมบูรณ์ ที�ไดท้าํการจาํแนกปัญหาต่างๆ ที�มกั
เกิดขึ�นในการเจรจาต่อรองออกเป็น 3 กลุ่มตามช่วงเวลาที�เกิด ดงันี� คือ 1) ปัญหาที�เกิดก่อนการเจรจาต่อรอง 
ประกอบดว้ย 1.1) ปัญหาเรื�องการเตรียมตวัก่อนการเจรจาต่อรอง ในการเตรียมตวัก่อนการเจรจาต่อรองนั�น ขอ้มูล
เป็นสิ�งที�สาํคญัมากจะตอ้งมีการเตรียมขอ้มูลใหพ้ร้อมเสมอก่อนการเจรจาต่อรอง  และ 1.2) ปัญหาในการเลือกกล
ยทุธ์ที�จะใช ้การเลือกกลยทุธ์ที�จะใชใ้นการเจรจาต่อรองก็เพื�อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที�ตอ้งการ การเลือกกล
ยุทธ์ที�ถูกตอ้งจะทาํให้ประสบผลสําเร็จในการเจรจาต่อรอง 2) ปัญหาที�เกิดขึ�นระหว่างการเจรจาต่อรอง 
ประกอบดว้ย 2.1) กลโกงที�ใชใ้นการเจรจาต่อรอง ในการเจรจาต่อรองต่างฝ่ายต่างใชค้วามพยายามเพื�อใหไ้ดม้าซึ�ง
ผลประโยชน์สูงสุดของตนเอง ดงันั�นยอ่มมีความเป็นไปไดที้�นกัเจรจาบางคนพยายามที�จะใชว้ิธีการต่างๆ ซึ� งใน
บางครั� งไม่เหมาะสม เช่น กลโกงต่างๆ เพื�อให้ไดม้า ซึ� งความไดเ้ปรียบในการเจรจาต่อรอง ดงันั�นเราจึงควร
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ระมดัระวงัในเรื�องนี� เป็นอยา่งมาก  และ 2.2) ความแตกต่างดา้นภาษา และวฒันธรรม ในเรื�องนี�ตอ้งมีการปรับตวั
อยา่งมาก การเรียนรู้วฒันธรรมของอีกฝ่ายเป็นเรื�องที�ดี เพราะความเขา้ใจอนัดีระหวา่งสองวฒันธรรมที�แตกต่าง
กนันั�นจะส่งเสริมให้เกิดความเขา้ใจอนัดีระหว่างองค์กรต่อไป 3) ปัญหาที�เกิดขึ�นภายหลงัการเจรจาต่อรอง  
ประกอบดว้ย 3.1) ปัญหาดา้นขอ้ตกลงที�ถูกเปลี�ยนแปลงในอนาคต หลงัจากการเจรจาต่อรองสิ�นสุดลง ควรมีการ
ทบทวนประเด็นขอ้ตกลงระหวา่งกนัใหช้ดัเจน ตรวจสอบความเขา้ใจระหวา่งกนัและแกไ้ขปัญหาที�อาจจะตีความ
ผิดดว้ย จะเป็นการลดปัญหาดา้นขอ้ตกลงที�ถูกเปลี�ยนแปลงในอนาคต และ  3.2) ปัญหาดา้นกฎหมาย ระบบ
กฎหมายมกัจะมีผลกระทบต่อการเจรจาต่อรองโดยทั�วไปจะถือไดว้า่ขอ้ตกลงในการเจรจาต่อรองคือขอ้สัญญาที�
คู่กรณีทั�งสองฝ่ายคาดหวงัที�จะใหมี้ผลบงัคบัใชต้่อกนั รวมทั�งการแกไ้ขปัญหาที�อาจจะตีความผิดดว้ย จะเป็นการ
ลดปัญหาดา้นขอ้ตกลงที�ถูกเปลี�ยนแปลงในอนาคตได ้ ทั� งนี� อาจเนื�องมาจากวา่มหานิบาตชาดกนั�นเป็นเรื�องราว
เกี�ยวกบัพระโพธิสัตวที์�ทรงมีความสงสารปรารถนาดีต่อชาวโลกที�ตอ้งเวียนว่ายเวียนเกิดในวฏัสงสารจึงทรง
บาํเพ็ญบารมีเพื�อที�จะบรรลุเป็นพระพุทธเจา้แลว้นาํพระธรรมมาตรัสสอนแก่ชาวโลก ดงันั�นจึงทรงดาํเนินตาม
ปฏิปทาเพื�อความเป็นพระพทุธเจา้นั�นอยา่งอุกฤษฏ ์ ครั�นดาํเนินการใดๆ ก็ตอ้งประกอบดว้ยธรรมและเป็นไปเพื�อ
ประโยชน์ทั�งแก่ตนเองและผูอื้�น รวมถึงส่วนรวมไม่ก่อให้เกิดโทษใดๆ ตามมา กล่าวคือบารมี `^ ทศัมีทานบารมี 
เป็นตน้ ส่วนองคค์วามรู้การบริหารนั�นเป็นสิ�งที�กาํหนดขึ�นสาํหรับผูที้�เกี�ยวขอ้งอยูก่บัโลกอนัเป็นระดบัโลกิยะจึงมี
การใชทุ้กวธีิการเพื�อใหเ้ป้าหมายที�ประสงคบ์รรลุผล สมดว้ยหลกัธรรมในพระพุทธศาสนาที�ทาํให้บรรลุถึงความ
เป็นพระพทุธเจา้  

>) ขอบเขตด้านการอาํนวยการ (Directing) 
>.2) การตัดสินใจ จากผลการวิจยัพบวา่ เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบั

การตดัสินใจมีความแตกต่างกนักบัองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัการตดัสินใจอยูบ่างประการ ซึ� งสามารถยกขึ�น
แสดงไดด้งันี� : มหานิบาตชาดกมุ่งเนน้การตดัสินใจที�ปราศจากอคติทั�ง q ประการ ประกอบดว้ยเหตุและผล ความ
ถูกตอ้งชอบธรรม เพราะการตดัสินใจมีอคตินั�นจะก่อใหเ้กิดปัญหาตามมา ดงันั�นจึงอาจกล่าวไดว้า่การตดัสินใจที�
สมบูรณ์ตามมหานิบาตชาดกก็คือการตดัสินใจที�ปราศจากอคติ q ไดแ้ก่ ความรัก ความชงั ความหลง และความ
กลวั ซึ� งแสดงออกมาผ่านตวัละครที�เป็นพระโพธิสัตวโ์ดยส่วนมาก ส่วนการตดัสินใจที�สมบูรณ์ตามองคค์วามรู้
การบริหารนั�นอาจไม่ปรากฏ สมดว้ยทศันะของไซมอน (Simon) ไดก้ล่าวไวว้า่ ในความเป็นจริงแลว้ การตดัสินใจ
ที�มีเหตุผลสมบูรณ์ที�สุดนั�นมกัจะไม่มี เพราะผูท้าํการตดัสินใจมกัจะมีขอ้จาํกดัหรืออุปสรรคต่างๆ อยูเ่สมอ เช่น 
ขาดความรู้ ความสามารถ ขาดขอ้มูลที�ดีพอ นอกจากนั�น นิสยัและ ค่านิยมของผูต้ดัสินใจเองก็เป็นตวัแปรที�สาํคญั
ที�จะทาํใหเ้กิดความลาํเอียงไปในทางหนึ�งทางใดได ้ ทั�งนี� อาจเนื�องมาจากวา่มหานิบาตชาดกนั�นมีเนื�อหากล่าวถึง
การพฒันาในดา้นจิตใจกล่าวคือการประพฤติธรรมทั�งหลายโดยเฉพาะในส่วนของพระโพธิสัตวที์�สมาทานรักษา
ศีล p หรือศีล nในวนัอุโปสถ  ทศพิธราชธรรม หรือความปราศจากอคติ q เป็นตน้ครั�นปฏิบติัพฒันารักษาจิตใจให้
เจริญมั�นคงไม่ถูกกิเลสครอบงาํแลว้ประกอบกับร่างกายที�บริบูรณ์และอุปนิสัยที�ดีมีความใฝ่เรียนใฝ่รู้รักความ
เจริญก้าวหน้าพฒันาตนเองอยู่เสมอเป็นต้นแล้วจึงอาจทําการตัดสินใจดําเนินการต่างๆอย่างไม่ผิดพลาด 
ยกตวัอยา่งเช่นกรณีของพระมโหสถเป็นตน้ที�สามารถตดัสินใจดาํเนินการต่างๆ ไดอ้ยา่งสมบูรณ์มีประสิทธิภาพ
และก่อให้เกิดประสิทธิผล ตรงกนัขา้มกบัเหล่าบณัฑิตทั�งสี�มีเสนกบณัฑิตเป็นตน้แมว้า่มีจาํนวนมากกวา่ บริวาร
มากกวา่ ประสบการณ์อายรุาชการมากกวา่ แต่วา่ถูกกิเสสมีความอิจฉาริษยาเป็นตน้ครอบงาํจิตใจ มีจิตใจไม่มั�งคง
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เพราะอคติทั�ง q จึงทาํให้ไปปิดบงัปัญญาไม่อาจประลองปัญญากบัพระมโหสถให้ชนะได,้  มหานิบาตชาดก
กล่าวถึงกระบวนการการตดัสินใจไวอ้ยา่งสมบูรณ์ และไม่อาจพดูไดว้า่แตกต่างจากองคค์วามรู้การบริหาร แต่ควร
กล่าวว่า เป็นต้นแบบของกระบวนการการตัดสินใจที�นักวิชาการทั� งหลายได้นําไปประยุกต์ใช้ เพราะว่า
พระพทุธศาสนานั�นมีมาก่อนแลว้แพร่หลายไปสู่สังคมโลกให้ไดเ้ล่าเรียนศึกษา ต่อมาจึงไดมี้การกาํหนดขึ�นเป็น
ทฤษฏีตามทศันะของแต่ละบุคคลโดยอิงอาศยัรากฐานเดิมที�มีมาก่อน กล่าวคือ หลกัอริยสัจ q ไดแ้ก่ ทุกข ์สมุทยั 
นิโรธ และมรรค  ซึ�งจะพิจารณาเห็นไดว้า่มีนกัวชิาการหลายๆ ท่านที�ไดน้าํหลกัการของอริยสัจไปประยกุตใ์ชใ้น
การตดัสินใจ อาทิเช่น ทนัเนนบาวม์ (Tannenbaum) ที�ไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัขั�นตอนการตดัสินใจไว ้p ขั�นตอน 
ไดแ้ก่ 1) การรับรู้และกาํหนดปัญหา 2) การระบุปัญหา 3)การสร้างทางเลือกในการแกปั้ญหา q) การเลือกทาง
แก้ปัญหา และ p) การดําเนินการและประเมินผล และสมด้วยทัศนะของศิริชัย ชินะตังกูร ที�ได้นําเสนอ
กระบวนการตดัสินใจไว ้_ ขั�นตอน ไดแ้ก่ 1) การกาํหนดปัญหา 2) การหาขอ้เท็จจริง 3) การชี� ปัญหาที�แทจ้ริง 4) 
การหาวธีิการแกปั้ญหา 5) การตดัสินใจเลือกวธีิแกปั้ญหา และ 6) การกาํหนดวธีิปฏิบติั 

>.3) การสั�งงาน จากผลการวิจยัพบวา่ เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบั
บรรยากาศองคก์ารมีความแตกต่างกนักบัองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบับรรยากาศองคก์ารอยู่บางประการ ซึ� ง
สามารถยกขึ�นแสดงไดด้งันี� : มหานิบาตชาดกมุ่งใหค้วามสาํคญักบัการสั�งงานที�ปราศจากอคติทั�ง q ประการ ไดแ้ก่ 
ความรัก ความชงั ความหลง และความกลวั ประกอบดว้ยเหตุและผล ความถูกตอ้งชอบธรรม เพราะการสั�งงานที�มี
อคตินั�นจะก่อให้เกิดปัญหาตามมา ดงันั�นจึงอาจกล่าวไดว้่าการสั�งงานที�ดีหรือสมบูรณ์ตามมหานิบาตชาดกก็คือ
การสั�งงานที�ปราศจากอคติ q ซึ�งแสดงออกมาผา่นตวัละครที�เป็นพระโพธิสัตวโ์ดยส่วนมาก ทั�งนี� อาจเนื�องมาจาก
นยัเช่นเดียวกนักบัที�กล่าวแลว้ในหัวขอ้การตดัสินใจขา้งตน้, มหานิบาตชาดกเป็นพระธรรมคาํสั�งสอนของพระ
พทุธองคที์�ตรัสสอนใหช้าวโลกใหท้าํกรรมหรือการงานที�ดี ซึ� งในหัวขอ้เกี�ยวกบัการสั�งงานนี�อาจสรุปออกเป็น m 
ส่วน คือ `) ผูส้ั�งงาน  ]) ผูรั้บคาํสั�ง และ m) งานที�สั�งให้ปฏิบติั  เมื�อผูส้ั�งงานที�มีพฤติกรรมทางกายวาจาและใจที�ดี 
ดาํเนินการต่างๆ ตามหลกัการของการสั�งงานที�ดี ทาํการสั�งงานแก่ผูรั้บคาํสั�งที�มีพฤติกรรมทางกายวาจาและใจที�ดี 
มีคุณสมบติัที�จะปฏิบติังานต่างๆ ให้ดาํเนินไปดว้ยดี  ให้ปฏิบติังานที�ดีกล่าวคือไม่ผิดต่อกฏหมายศีลธรรมหรือ
วฒันธรรมประเพณีที�ดี หากทั�ง m ส่วนเหล่านี�ประสานสัมพนัธ์ความดีกนัอยา่งสมดุลก็สามารถที�จะทาํให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ขององค์การที�ตั�งไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี เช่น กรณีของพระเนมิราชในเนมิราชชาดก เป็นตน้ แต่ในทาง
ตรงกนัขา้มหากทั�ง m ส่วนเหล่านี� ไม่ประสานสัมพนัธ์ความดีกนั จะขาดความดีไปทั�ง m ส่วน  ] ส่วน หรือส่วน
เดียวก็ไม่อาจที�จะทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารที�ตั�งไวโ้ดยสมบูรณ์ เช่น กรณีของพระเจา้เอกราชในจนัท
กมุารชาดก เป็นตน้  ซึ� งเป็นที�ทราบโดยทั�วกนัแลว้วา่ ผูห้วา่นพืชเช่นใดก็ยอ่มไดรั้บผลเช่นนั�น ผูท้าํกรรมที�ดียอ่ม
ไดรั้บผลลพัธ์ที�ดี ส่วนผูท้าํกรรมที�ไม่ดีก็ยอ่มไดรั้บผลลพัธ์ที�ไม่ดีดว้ย  สมดว้ยทศันะของประยรู ศรีประสาธน์ ที�
ไดก้ล่าวไวว้า่ การสั�งงานที�ดีนั�นควรมีลกัษณะดงัต่อไปนี� คือ 1) มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ที�เกิดขึ�น  เป็นการ
สั�งงานที�ผูรั้บคาํสั�งเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่จะตอ้งมีการปฏิบติัการอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อรับสถานการณ์ดงักล่าว โดย
การสั�งงานนั�นตอ้งเหมาะสมกบัเหตุการณ์ปัจจุบนั ผูรั้บคาํสั�งจะเต็มใจปฏิบติัตามในกรณีที�เห็นวา่สมเหตุสมผล 
มิใช่สั�งตามอารมณ์ 2) มีความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติั เป็นการสั�งงานที�คาํนึงถึงความรู้ความสามารถของผูรั้บ
คาํสั�งวา่จะสามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งบรรลุผล และผูส้ั�งงานมีทรัพยากรที�จะสนบัสนุนให้ผูรั้บคาํสั�งนาํไปใชใ้นการ
ดาํเนินงานตามไดอ้ยา่งเพียงพอ และเป็นการสั�งงานที�อยูใ่นขอบเขตความรับผิดชอบของผูส้ั�งงานนั�น และงานที�ทาํ
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ตามการสั�งงานนั�นเป็นภาระหนา้ที�อยูใ่นความรับผิดชอบของผูรั้บการสั�งงานนั�น 3) มีความสมบูรณ์ กล่าวคือ มี
ความชดัแจง้ในงานที�จะทาํวา่คืออะไร ทาํถึงใคร ทาํเมื�อใด มีขอบเขตงานมากนอ้ยเพียงใด มีระยะการปฏิบติังาน
เท่าใด  เมื�อผูรั้บการสั�งงานนั�นแลว้ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจชดัแจง้วา่ผูส้ั�งงานตอ้งการให้ทาํอะไร 4) มีลกัษณะชดัเจน
และไม่คลุมเครือ กล่าวคือการใช้ถ้อยคาํในการสั�งงานจะต้องระมัดระวงัหลีกเลี�ยงการใช้ถอ้ยคาํที�อาจแปล
ความหมายไดห้ลายแง่ ผูอ้อกคาํสั�งจะตอ้งระลึกอยูเ่สมอวา่คาํสั�งนั�นตอ้งใหผู้รั้บคาํสั�งเขา้ใจดว้ย มิใช่วา่ผูอ้อกคาํสั�ง
เขา้ใจเพียงคนเดียวเท่านั�น 5) มีการใชถ้อ้ยคาํที�ชวนใหผู้รั้บคาํสั�งเต็มใจปฏิบติัตาม ลกัษณะของการสั�งงานตอ้งไม่
แฝงการวางอาํนาจของผูส้ั�งงานหรือการถือเอาความคิดเห็นของผูส้ั�งงานเป็นใหญ่ ตอ้งใชว้ิธีออกคาํสั�งในรูปแบบ
ของการจูงใจ  6) มีการอธิบายเหตุผลประกอบการสั�งงาน เพื�อทาํใหผู้รั้บการสั�งงานนั�นมีความเขา้ใจชดัเจนถึงงาน
ที�จะตอ้งปฏิบติั ซึ� งจะมีส่วนช่วยให้ผูรั้บคาํสั�งปฏิบติัตามดว้ยความเต็มใจ การที�ผูรั้บคาํสั�งตอ้งทาํอะไรโดยไม่
ทราบว่าทาํไปเพื�ออะไร หวงัผลอะไรจากการทาํงานนั�น จะขาดความรู้สึกกระตือรือร้นในการทาํงาน ฉะนั�นจึง
เป็นการสมควรที�ผูส้ั�งงานจะอธิบายเหตุผลที�ตอ้งทาํงานนั�นใหผู้รั้บคาํสั�งทราบ โดยไม่แสดงอารมณ์ฉุนเฉียว  7) มี
การสั�งงานในช่วงจงัหวะเวลาและสถานการณ์ที�เหมาะสมที�ตอ้งการดาํเนินงานตามการสั�งงานนั�น ซึ� งจะส่งผลให้
ผูรั้บคาํสั�งเตม็ใจและกระตือรือร้นที�จะปฏิบติังานตามการสั�งงานยิ�งขึ�น และ n) มีการเปิดโอกาสใหผู้รั้บการสั�งงาน
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และร่วมออกความคิดเห็นเกี�ยวกบัการสั�งงานนั�นดว้ย ซึ� งจะส่งผลให้ผูรั้บการสั�งงาน
เห็นความสาํคญั ความจาํเป็น เหตุผล และความหมายของการสั�งงานมากยิ�งขึ�น ทั�งจะทาํให้เกิดความกระตือรือร้น 
ความเต็มใจ และความพยายามปฏิบัติตามการสั�งงานนั�นมากยิ�งขึ�น รวมทั�งได้กล่าวถึงขอ้บกพร่องจนอาจถึง
ขอ้ผิดพลาดของการสั�งการที�พบกันโดยทั�วไป ไวด้งันี� คือ `) การสั�งงานใชค้าํกาํกวมไม่มีความชัดเจน เป็นคาํ
กวา้งๆ หรือเป็นคาํที�สามารถตีความหมายไดห้ลายอยา่ง ทั�งนี� รวมถึงการใชค้าํที�มีลกัษณะที�เป็นนามธรรมซึ�งยาก
แก่การตีความหรือยดึถือปฏิบติัดว้ย ]) การสั�งงานที�เกิดจากการตดัสินใจที�ผิดพลาด ซึ�งการตดัสินใจที�ผิดพลาดนั�น
อาจมีสาเหตุมาจากการที�มีขอ้มูลไม่เพียงพอ การที�ถูกกระแสของสังคมหรือเพื�อนร่วมงานบีบบงัคบั การกระทาํ
ก่อนเวลาอนัควรทั�งที�ความตอ้งการหรือความจาํเป็นที�ตดัสินใจในเรื�องนั�นยงัไม่มี และสิ�งที�ตดัสินใจใหก้ระทาํนั�น
ยากแก่การนาํไปปฏิบติัใหบ้รรลุผลไดแ้มจ้ะมีขอ้มูลอยา่งเพียงพอก็ตาม m) การสั�งงานในเรื�องนั�นๆ ขาดการกาํกบั 
ติดตาม ควบคุมและประเมินผลการดาํเนินงานตามการสั�งงานว่าบรรลุผลอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคที�ควรแกไ้ข
อยา่งไร q) การสั�งงานนั�นเป็นการกระทาํดว้ยอารมณ์ โดยปราศจากเหตุผล ขอ้เท็จจริงต่างๆ p) การสั�งงานนั�นถูก
เขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ยลายมือผูส้ั�งงานทาํใหย้ากแก่การอ่านทาํความเขา้ใจ และ _) งานที�สั�งนั�นมีอยา่งเดียว 
แต่มีผูส้ั�งงานหลายคน ซึ�งอาจทาํใหเ้กิดขอ้แตกต่างกนัในเนื�อหาการสั�งงาน หรือทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ขึ�นได ้

>.5) การตดิต่อสื�อสารและการประชาสัมพนัธ์ จากผลการวิจยัพบวา่ เนื�อหาของมหานิบาต
ชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการติดต่อสื�อสารและการประชาสัมพนัธ์มีความแตกต่างกนักบัองคค์วามรู้การบริหาร
เกี�ยวกบัการติดต่อสื�อสารและการประชาสมัพนัธ์อยูบ่างประการ ซึ�งสามารถยกขึ�นแสดงไดด้งันี� : มหานิบาตชาดก
กล่าวถึงช่องทางในการติดต่อสื�อสารและการประชาสมัพนัธ์ไวถึ้ง _ ช่องทาง ไดแ้ก่ ทางจกัษุทวาร (ตา) โสตทวาร 
(หู) ฆานทวาร (จมูก) ชิวหาทวาร (ลิ�น) กายทวาร (กาย) และ มโนทวาร (ใจ) ส่วนองคค์วามรู้การบริหารนั�นมิได้
กล่าวถึงมโนทวารไว ้ สมดว้ยทศันะของเบอร์โล (Berlo) ที�ไดเ้สนอแบบจาํลองการสื�อสารที�มีชื�อว่า “Berlo's 
SMCR Model ” ซึ� งประกอบไปดว้ย S (Source or Sender) คือ ผูส่้งสาร M (Message) คือ สาร C (Channel) คือ 
ช่องทางการติดต่อสื�อสาร และ R (Receiver) คือ ผูรั้บสาร  ซึ�งในส่วนของช่องทาง (Channel or C) ตามทศันะของ
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เบอร์โลนั�นไดก้ล่าวไว ้5 ประการ ไดแ้ก่ การเห็น การได้ยิน การสัมผสั การไดก้ลิ�น และการลิ�มรส ทั� งนี� อาจ
เนื�องมาจากคาํที�กล่าวแลว้ขา้งตน้วา่มหานิบาตชาดกเป็นพระธรรมคาํสอนที�พระพุทธองคท์รงนาํมาตรัสสอนแก่
ชาวโลกซึ�งมิไดเ้กิดจากการฟังหรือการคิดโดยธรรมดาสามญัทั�วไปแต่เป็นปัญญาระดบัการตรัสรู้แจง้ดว้ยอาํนาจ
บุญบารมีที�พระองค์ทรงสั�งสมมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง ]^ อสงไขยกบัอีกหนึ� งแสนกปั ดังนั�นจึงมีความ
อศัจรรยสุ์ขมุคมัภีรภาพต่างๆ ทั�งที�เป็นโลกิยะและโลกตุระ เป็นเหตุใหอ้งคค์วามรู้การบริหารที�เป็นความรู้เพียงใน
ระดบัธรรมดาสามญัทั�วๆไปแบบชาวโลกที�เรียกวา่โลกิยธรรมนั�นมีเนื�อหาที�แตกต่างไม่อาจเปรียบเทียบกบัเนื�อหา
ที�ปรากฏในมหานิบาตชาดกหรือพระพุทธศาสนาได้ทั� งหมด, มหานิบาตชาดกนอกจากจะกล่าวถึงการ
ติดต่อสื�อสารและการประชาสัมพนัธ์ที�ส่งขอ้มูลข่าวสารเพื�อให้ผูอื้�นรับขอ้มูลข่าวสารแลว้ยงัมีการกล่าวถึงการ
ติดต่อสื�อสารและการประชาสัมพนัธ์กบัตวัเองดว้ย ซึ� งในทางพระพุทธศาสนาเรียกวา่ “การปรึกษากบักรัชกาย” 
ซึ�งเป็นลกัษณะของการใชส้ติปัญญาพิจารณาโดยอุบายอนัแยบคายเพื�อฝึกฝนอบรมตนเองเตือนตนดว้ยตน ส่วน
องค์ความรู้การบริหารตามทศันะของนักวิชาการโดยส่วนมากนั�นหากพิจารณาโดยเริ�มตั� งแต่การให้คาํนิยาม
ความหมายเป็นตน้ไปแลว้จะเห็นไดว้า่ ท่านเหล่านั�นจะมุ่งออกไปภายนอกให้ผูอื้�นเป็นผูรั้บสารเป็นองคป์ระกอบ
อยู่ดว้ย แต่ถึงอย่างไรก็ตามยงัมีนกัวิชาการบางท่านที�ไดก้ล่าวถึงการติดต่อสื�อสารในระดบัภายในบุคคลไวบ้า้ง 
เช่น เลวิส (Lewis) และนรา สมประสงค์ เป็นตน้, มหานิบาตชาดกไม่เพียงกล่าวถึงการติดต่อสื�อสารและการ
ประชาสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษยเ์ท่านั�นแต่ยงัมีการฝึกให้สัตวอ์ยา่งเช่นนกแกว้ให้ทาํการติดต่อสื�อสารและ
การประชาสมัพนัธ์กบัมนุษยอี์กดว้ย เช่นกรณีของนกแกว้มาธูระของพระมโหสถ หรือยิ�งกวา่นั�นยงัไดก้ล่าวถึงการ
ติดต่อสื�อสารและการประชาสัมพนัธ์ระหว่างสัตวก์บัมนุษย ์เช่นกรณีของกิ�งก่าที�ถวายตวัแด่พระเจา้วิเทหราช
ในมโหสถชาดก หรือวา่ยิ�งขึ�นไปอีกยงัไดก้ล่าวถึงการติดต่อสื�อสารระหวา่งมนุษยก์บัโอปปาติกะ เช่น เทวดา เป็น
ตน้ ซึ�งเป็นสัตวโ์ลกอีกจาํพวกหนึ�งในบรรดาสัตวโ์ลกทั�ง q จาํพวกที�จาํแนกโดยวิธีการเกิด ไดแ้ก่ `) ชลาพุชะ ]) 
อณัฑชะ m) สงัเสทชะ และ q) โอปปาติกะ เช่นกรณีของพระเนมิราช เป็นตน้, มหานิบาตชาดกมุ่งให้ความสาํคญั
กบัการติดต่อสื�อสารและการประชาสมัพนัธ์ที�เป็นกศุลกรรม โดยไม่ผิดหลกัศีลธรรมหรือศีลขอ้ที� q กล่าวคือ เวน้
จากการพดูเท็จ พดูส่อเสียด พดูคาํหยาบ และพดูเพอ้เจอ้ ซึ� งประกอบดว้ยหลกัการ n ประการ กล่าวคือ หลกัการที�
ควรเวน้ q  ประการ ไดแ้ก่ `) การติดต่อสื�อสารและการประชาสัมพนัธ์ในสิ�งที�เป็นเท็จปราศจากความเป็นจริง  ]) 
การติดต่อสื�อสารและการประชาสมัพนัธ์ที�เป็นการส่อเสียดทาํใหเ้กิดความแตกแยกววิาทบาดหมางกนัและกนั ไม่
เป็นไปเพื�อความสมคัรสมานสามคัคี m) การติดต่อสื�อสารและการประชาสัมพนัธ์โดยใชค้าํหยาบคายมุ่งร้ายให้
ผูอื้�นไดรั้บความเจ็บชํ� านํ� าใจไร้อารยธรรม และ q) การติดต่อสื�อสารและการประชาสัมพนัธ์ในสิ�งที�ไร้สาระแก่น
สารไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูรั้บขอ้มูลข่าวสาร หรือก่อใหเ้กิดโทษ และหลกัการที�ควรประพฤติ  q  ประการ ซึ� ง
มีนยัตรงกนัขา้มกบัหลกัการที�ควรเวน้นั�น, และมหานิบาตชาดกกล่าวถึงการติดต่อสื�อสารและการประชาสัมพนัธ์
เพื�อส่งเสริมสนบัสนุนในการสร้างคุณงามความดีทั�งแก่ตนเองและผูอื้�น หรือเมื�อตนเองและผูอื้�นไดส้ร้างคุณงาม
ความดีใหเ้กิดขึ�นแลว้ อนัเป็นการส่งเสริมสนบัสนุนคนดีที�มีความรู้ความสามารถ ท่านจดัเป็นบุญอีกประเภทหนึ�ง
ในบรรดาบุญกิริยาวตัถุ `^ ประการ เรียกวา่ ปัตตานุโมทนามยั กล่าวคือ เมื�อตนเอง บุคคล กลุ่ม หน่วยงาน หรือ
องค์การได้สร้างคุณงามความดีหรือได้รับผลของการสร้างคุณงามความดีก็มีการติดต่อสื�อสารและการ
ประชาสัมพนัธ์ประกาศยกยอ่งสรรเสริญให้กนัและกนัหรือผูอื้�นไดรั้บทราบ ร่วมยินดี หรือนาํไปเป็นแบบอยา่ง
เป็นตน้ ซึ� งเรื�องดงักล่าวนี� เป็นสิ�งที�พระพุทธองคท์รงให้ความสาํคญัและไดต้รัสสอนเป็นอเนกประการซึ� งเป็นที�
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ทราบโดยทั�วกนัเป็นตน้วา่ ควรข่มบุคคลที�ควรข่ม ยกยอ่งบุคคลที�ควรยกยอ่ง หรือแมอ้งค์พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที� a ก็ไดพ้ระราชทานพระบรมราโชวาทไวใ้ห้เป็นแนวทางปฏิบติัแก่ปวงชน
ชาวไทยเป็นตน้วา่ “...ในบา้นเมืองนั�นมีทั�งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทาํให้คนทุกคนเป็นคนดีไดท้ั�งหมด การ
ทาํใหบ้า้นเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทาํใหทุ้กคนเป็นคนดี หากแต่อยูที่�การส่งเสริมคนดีใหค้นดีได้
ปกครองบา้นเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอาํนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุน่วา่ยได.้..”  ซึ� งความแตกต่างกนั
ระหว่างมหานิบาตชาดกและองค์ความรู้การบริหารเหล่านี�  ทั� งนี� อาจเนื�องมาจากนัยที�กล่าวแลว้ขา้งตน้ว่ามหา
นิบาตชาดกเป็นพระธรรมคาํสอนที�พระพุทธองคท์รงนาํมาตรัสสอนแก่ชาวโลก ซึ� งมิไดเ้กิดจากการฟังหรือการ
คิดโดยธรรมดาสามญัทั�วไปแต่เป็นปัญญาระดบัการตรัสรู้แจง้ดว้ยอาํนาจบุญบารมีที�พระองค์ทรงสั�งสมมาเป็น
ระยะเวลายาวนานถึง ]^ อสงไขยกบัอีกหนึ� งแสนกปั ซึ� งสิ�งที�พระพุทธองคต์รัสรู้ในราตรีวนัเพญ็เดือน _ ก่อน
พทุธศกัราช qp ปีนั�นไดแ้ก่ `) ปุพเพนิวาสานุสติญาณ คือ หยั�งรู้อดีตชาติไดอ้ยา่งไม่มีประมาณ ]) จุตูปปาตญาณ 
คือ ปรีชาหยั�งรู้ความจุติและความอุบติัของสัตวท์ั�หลาย หรือเรียกวา่ ทิพพจกัษุญาณ คือ ปรีชาหยั�งรู้วา่สัตวน์ั�นๆ 
เป็นไปต่างๆ เพราะดว้ยอาํนาจผลกรรมที�ตนกระทาํไว ้และ m) อาสวกัขยญาณ คือ ปรีชาหยั�งรู้ในธรรมเป็นที�สิ�น
ไปแห่งอาสวะทั�งหลาย กล่าวคือ ความจริงอนัประเสริฐ q ไดแ้ก่ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ และมรรค มีความอศัจรรย์
สุขมุคมัภีรภาพต่างๆ ทั�งที�เป็นโลกิยะและโลกตุระ และเมื�อทรงมีพระมหากรุณาธิคุณจะทรงนาํมาตรัสสั�งสอนแก่
ชาวโลกก็ทรงตรัสสอนในสิ�งที�จริง แท ้ไม่มีโทษและเป็นไปเพื�อประโยชน์สุขของชาวโลก ซึ� งเนื�อหาสาระในการ
แสดงพระธรรมเทศนาของพระองคแ์ก่ชาวโลกโดยสรุปนั�นก็คือ “สัพพปาปัสสะ อกรณัง การไม่ทาํบาปทั�งปวง  
กสุลสัสูปสมัปทา การทาํความดีให้ถึงพร้อม และสจิตตปริโยทปนงั การทาํจิตของตนให้ผ่องแผว้ปราศจากกิเลส
เป็นเหตุเศร้าหมองทั�งหลาย”  เรียกวา่โอวาทปาติโมกข ์อนัเป็นพระพุทธดาํรัสที�ตรัสแก่เหล่าพระอรหันตขีณาสพ 
จาํนวน `,]p^ องค์ ในวนัเพ็ญมาฆปุณณมี เพื�อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นอนั
เดียวกนันั�นเอง หรืออาจนับไดว้่าพระพุทธองค์ทรงกระทาํการติดต่อสื�อสารและประชาสัมพนัธ์ให้เหล่าพุทธ
บริษทัหรือชาวโลกไดรั้บรู้ว่า พระพุทธศาสนาหรือพระธรรมคาํสอนของพระพุทธเจา้นั�นมีองค์ประกอบอยู่ m 
ประการนี�  โดยเฉพาะองคป์ระกอบที� m ที�ไดรั้บผลสูงสุดในระดบัโลกตุระซึ�งศาสดาอื�นๆไม่ไดแ้สดงไว ้

>.>) การจูงใจ จากผลการวิจยัพบวา่ เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการ
จูงใจมีความแตกต่างกนักบัองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัการจูงใจอยูบ่างประการ ซึ�งสามารถยกขึ�นแสดงไดด้งันี� : 
มหานิบาตชาดกกล่าวถึงความตอ้งการไว ้] ประเภทคือ `) ความตอ้งการฝ่ายดี เรียกว่า อตัถะ ซึ� งแปลวา่ ความ
ตอ้งการหรือประโยชน์ จาํแนกแยกย่อยออกได้ m ประเภท ได้แก่  `.`) ทิฏฐธัมมิกัตถะ ความตอ้งการหรือ
ประโยชน์ในภพปัจจุบนัหรือขั�นตน้ `.]) สมัปรายกิตัถะ ความตอ้งการหรือประโยชน์ในภพหนา้หรือขั�นสูงขึ�นไป 
และ `.m) ปรมตัถะ ความตอ้งการหรือประโยชน์ขั�นสูงสุด ในทางพระพุทธศาสนานั�นหมายถึง พระนิพพาน อนั
เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด  ซึ� งอตัถะ ] ประเภทหลงัไม่ปรากฏมีในองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัการจูงใจ  และ ]) 
ความตอ้งการฝ่ายชั�ว เรียกวา่ ตณัหา ซึ�งแปลวา่ ความทะยานอยาก จาํแนกแยกยอ่ยออกได ้m ประเภทเช่นกนั ไดแ้ก่ 
].`) กามตณัหา ความทะยานอยากทางประสาทสมัผสัทั�ง p คือ รูป เสียง กลิ�น รส และสมัผสั  ].]) ภวตณัหา ความ
ทะยานอยากในภาวะที�ตนอยากจะมีอยากจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ� ง และ ].m) วิภวตณัหา ความทะยานอยากใน
ภาวะที�ตนไม่อยากจะให้มีไม่อยากจะให้เป็นอย่างใดอยา่งหนึ� ง อยากทาํลาย อยากขาดสูญ ซึ� งมหานิบาตชาดก
โดยเฉพาะในส่วนของพระโพธิสัตวน์ั�นจะมุ่งนาํเอาส่วนอตัถะทั�ง m ประเภทมาใชเ้ป็นสิ�งจูงใจในการดาํเนินการ
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ต่างๆ แตกต่างกนัไปแลว้แต่กรณี แต่มุ่งละในส่วนตณัหา ส่วนองค์ความรู้การบริหารนั�นกล่าวถึงเฉพาะแต่การ
นาํเอาอตัถะเฉพาะประเภทแรกเท่านั�นมาใชใ้นการจูงใจ และยงัไดน้าํตณัหามาใชใ้นการจูงใจอีกดว้ย โดยสามารถ
พิจารณาไดจ้ากอริยสัจจธรรม q กล่าวคือ ทุกข ์อนัเป็นสิ�งควรกาํหนดรู้ ทาํความเขา้ใจให้ทะลุปรุโปร่ง มองเห็น
สภาพตามความเป็นจริงของมนั  สมุทยั กล่าวคือตณัหา อนัเป็นสิ�งที�ควรละ นิโรธ อนัเป็นสิ�งที�ควรทาํให้แจ้ง 
(กล่าวอีกนยัหนึ�งคืออตัถะ ซึ�งมี m ระดบัดงักล่าวแลว้ แต่โดยที�สุดนั�นท่านมุ่งเอาปรมตัถะ) และมรรค อนัเป็นสิ�งที�
ควรเจริญ  จากที�กล่าวมานี� พิจารณาเห็นไดว้่าองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัการจูงใจมีขอบเขตเนื�อหาที�ยงัไม่
ครอบคลุมถึงความตอ้งการที�มหานิบาตชาดกไดก้ล่าวถึงทั�งหมดนั�น สมด้วยทศันะของมาสโลว ์ที�ชี� ให้เห็นว่า 
ความตอ้งการของบุคคลนั�นจดัแบ่งไดเ้ป็น p ระดบัจากระดบัตํ�าไปสูง ไดแ้ก่ `) ความตอ้งการทางร่างกาย ]) ความ
ตอ้งการความปลอดภยั  3) ความตอ้งการทางสงัคม 4)  ความตอ้งการเกียรติยศชื�อเสียง p) ความตอ้งการเติมความ
สมบูรณ์ใหชี้วติ  และตามทศันะของนกัวชิาการทั�งหลายมีมาสโลวเ์ป็นตน้นี� ก็มิใช่ความตอ้งการขั�นสูงสุดที�ปรากฏ
ในเนื�อหาของมหานิบาตชาดก ยกตวัอยา่งเช่นในมหาชนกชาดก แมว้า่พระมหาชนกจะประสบความสาํเร็จในชีวิต
อย่างหาที�ติมิไดห้รือหาบุคคลใดจะเสมอเหมือนได้ แต่พระองค์ก็ยงัพิจารณาเห็นว่าสิ�งที�ทรงมีอยู่หรือประสบ
ทั�งหมดนั�นเป็นแต่เพียงสามิสสุขคือสุขที�เกิดจากการอาศยัสิ�งภายนอกอนัเกิดจากการตอบสนองความตอ้งการใน
ระดบัมนุษยสมบติัเท่านั�น ซึ� งไม่ใช่ความสุขที�แทจ้ริงหรือยั�งยืน จึงไดเ้สด็จออกผนวชเพื�อแสวงหาเทวสมบติัซึ� ง
เป็นสามิสสุขที�ยิ�งกวา่มนุษยสมบติัหรือที�ยิ�งกวา่นั�นอนัเป็นจุดมุ่งหมายของการบาํเพญ็บารมีทั�ง `^ ประการก็คือ
นิพพานสมบติัอนัเป็นนิรามิสสุข ซึ�งเกิดจากการตอบสนองความตอ้งการเทวสมบติัหรือนิพพานสมบติันั�นนั�นเอง, 
นอกจากนี�มหานิบาตชาดกยงัไดก้ล่าวถึงอตัถะคือความตอ้งการหรือประโยชน์ไวอี้กนยัหนึ�ง ซึ� งจาํแนกออกเป็น m 
ประการ คือ `) อตัตตัถะ ความตอ้งการหรือประโยชน์ส่วนตน ]) ปรัตถะ ความตอ้งการหรือประโยชน์ผูอื้�น และ 
m) อุภยตัถะ ความตอ้งการหรือประโยชน์ทั�งสองฝ่าย  ซึ�งมหานิบาตชาดกโดยเฉพาะในส่วนของพระโพธิสัตวน์ั�น
จะมุ่งตอบสนองในส่วนของปรัตถะเป็นหลกั โดยมีเป้าหมายสุดทา้ยคืออุภยตัถะ เช่นกรณีของพระเวสสนัดร ส่วน
องค์ความรู้การบริหารนั� นก็กล่าวถึงความต้องการที�มหานิบาตชาดกได้กล่าวไวนี้� แต่เพียงบางส่วนไม่อาจ
ครอบคลุมไดท้ั� งหมดอีกเช่นกนั สมดว้ยทศันะของมาสโลว ์ดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ ดงันั�นจึงอาจกล่าวไดว้่า มหา
นิบาตชาดกโดยเฉพาะในส่วนของพระโพธิสัตวน์ั�นไม่เพียงแต่ใชอ้ตัตตัถะเป็นเครื�องจูงใจแต่ยงัใชป้รัตถะหรือ
อุภยตัถะที�เหลือเป็นเครื�องจูงใจอีกดว้ย  หรือกล่าวอีกนยัหนึ�งมหานิบาตชาดกโดยเฉพาะในส่วนของพระโพธิสตัว์
นั�นไม่เพียงแต่ใชค้วามตอ้งการหรือประโยชน์ในภพปัจจุบนัเป็นเครื�องจูงใจแต่ยงัใชค้วามตอ้งการหรือประโยชน์
ในภพหนา้และความตอ้งการหรือประโยชน์ขั�นสูงสุดเป็นเครื�องจูงใจอีกดว้ย ส่วนองคค์วามรู้การบริหารนั�นจะใช้
อตัตตัถะเป็นเครื�องจูงใจแต่ละเลยอตัถะทั�งสองที�เหลือหรือไม่ก็ใชค้วามตอ้งการฝ่ายชั�วที�เรียกวา่ “ตณัหา” นั�นเป็น
เครื�องจูงใจ หรืออาจกล่าวไดอี้กว่าใชเ้พียงความตอ้งการหรือประโยชน์ในภพปัจจุบันเป็นเครื�องจูงใจเท่านั�น 
ดงันั�นผลลพัธ์ที�ไดจ้ากการนาํประโยชน์ตน ประโยชน์ผูอื้�น หรือประโยชน์ทั� งสองมาใชใ้นการจูงใจของมหา
นิบาตชาดกจึงไม่เป็นเพียงก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตนเท่านั�น แต่ยงัก่อให้เกิดประโยชน์ผูอื้�นหรือประโยชน์ทั� ง
สองอีกด้วย ส่วนองค์ความรู้การบริหารนั�นเนื�องจากนาํเอาเฉพาะประโยชน์ตนมาใช้ในการจูงใจดังนั�นจึงมี
ผลลพัธ์เป็นเพียงก่อให้เกิดเฉพาะประโยชน์ส่วนตนเท่านั�น ทั�งนี� อาจเนื�องมาจากวา่มหานิบาตชาดกนั�นเป็นพระ
ธรรมคาํสอนที�พระพุทธองค์ตรัสแสดงแก่ชาวโลกซึ� งมีเนื�อหากล่าวถึงการบาํเพ็ญบารมีต่างๆของพระโพธิสัตว ์
โดยทรงมุ่งหวงัเพื�อเป็นแนวทางหรือแบบอยา่งใหช้าวโลกไดน้าํไปประพฤติปฏิบติัตาม เพื�อเกิดประโยชน์สุขโดย
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ส่วนเดียวไม่ก่อให้เกิดโทษความเดือดร้อนตามมาภายหลัง ดังนั�นมหานิบาตชาดกจึงมีเนื� อหาในลักษณะที�
ครอบคลุมถึงอตัถะซึ�งเป็นฝ่ายดีทั�งหมดและมุ่งละตณัหาอนัเป็นฝ่ายชั�วที�จะทาํให้เกิดโทษและความเดือดร้อนใน
ภายหลงั ส่วนองคค์วามรู้การบริหารนั�นเป็นสิ�งที�กาํหนดขึ�นโดยนกัวชิาการทั�งหลายผูเ้ป็นปุถุชนไวส้าํหรับความมี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลขององค์การต่างๆโดยเฉพาะ ซึ� งตั� งอยู่บนรากฐานของประโยชน์ใน
ปัจจุบนัหรือประโยชน์ส่วนตนเป็นหลกัดงันั�นจึงไม่แปลกที�จะมุ่งเนน้หรือกล่าวถึงเนื�อหาในลกัษณะที�ตรงกนัขา้ม 

>.�) ภาวะผู้นํา จากผลการวิจัยพบว่า เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกับ
ภาวะผูน้าํมีความแตกต่างกนักบัองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํอยูบ่างประการ ซึ� งสามารถยกขึ�นแสดง
ไดด้งันี� : มหานิบาตกล่าวถึงภาวะผูน้าํไว ้] ลกัษณะ คือ `) ภาวะผูน้าํแบบธรรมาธิปไตย ์ซึ� งเป็นลกัษณะที�เป็น
ประโยชน์พึ�งประสงค ์ปรากฏออกมาผา่นตวัละครที�เป็นพระโพธิสัตวแ์ละตวัละครอื�นๆในฝ่ายธรรม  ซึ� งลกัษณะ
ของผูมี้ภาวะผูน้าํแบบธรรมาธิปไตยน์ั�นกล่าวสรุปลงไดด้ว้ยพระพทุธคุณ m ประการ ไดแ้ก่ `) พระมหากรุณาธิคุณ 
(ภควา)  ])  พระบริสุทธิคุณ (อรหัง) และ m) พระปัญญาธิคุณ (สัมมาสัมพุทโธ) หรือสรุปลงไดด้้วยอตัถะ m 
ประการ ไดแ้ก่ `)  ประโยชน์ตน (อตัตตัถะ) ]) ประโยชน์ผูอื้�น (ปรัตถะ) และ m) ประโยชน์ทั�งสอง (อุภยตัถะ) 
และ ]) ภาวะผูน้าํแบบอธรรมาธิปไตย ซึ� งเป็นลกัษณะที�ไม่เป็นประโยชน์ไม่พึ�งประสงค์ ซึ� งลกัษณะของผูที้�มี
ภาวะผูน้าํแบบอธรรมาธิปไตยนั�นก็มีนยัที�ตรงกนัขา้มกบัผูที้�มีภาวะผูน้าํแบบธรรมธิปไตยหรือขาดคุณสมบติัใด
คุณสมบติัหนึ�งไป ทั�งนี� มหานิบาตชาดกจะมุ่งให้ความสําคญักบัภาวะผูน้าํแบบธรรมาธิปไตย ซึ� งภาวะผูน้าํแบบ
ธรรมาธิปไตยนี� อาจจะรวมอยู่กบัในภาวะผูน้าํแบบอื�นๆ เช่น ภาวะผูน้าํแบบอตัตาธิปไตย หรือประชาธิปไตย    
เป็นตน้ นั�นหมายความวา่ แมผู้บ้ริหารเป็นผูน้าํแบบอตัตาธิปไตยหรือประชาธิปไตยแต่บริหารจดัการโดยถูกตอ้ง
ชอบธรรมก็ถือได้ว่า มีภาวะผูน้ําแบบธรรมาธิปไตยเช่นกัน ส่วนองค์ความรู้การบริหารนั�นแมก้ล่าวถึงเรื� อง
ศีลธรรมจริยธรรมอยู่บ้างแต่อาจจะไม่ครอบคลุมทั� งหมด เช่น ทฤษฎีเชิงคุณลกัษณะ (Trait theory) เป็นตน้         
สมดว้ยทศันะของเครทอน (Kreitton) ที�กล่าวถึงคุณลกัษณะของผูน้าํที�ดีไว ้]` ประการ ดงันี� คือ 1) ตอ้งมีความรู้ดี  
2) มีลกัษณะจูงใจผูพ้บเห็น 3) มีใจเยอืกเยน็เมื�อประสบปัญหา 4) นอบนอ้ม 5) ตดัสินปัญหาทนัท่วงที 6) เป็นกลาง
โดยไม่เอนเอียง 7) เปลี�ยนแปลงปรับปรุงได ้8) มีความกลา้หาญ 9) เป็นผูร่้าเริงมองโลกในแง่ดี 10) เตรียมใจที�จะ
รับงานหนกั 11) มีอารมณ์มั�นคง 12) มีเมตตาจิต 13) เป็นผูมี้ความกระตือรือร้น 14) เสมอตน้เสมอปลาย  15) 
สามารถคุมการประชุมและแนะนาํความคิด 16) รักงานที�ทาํ 17) ไม่หมดกาํลงัใจง่าย ๆ 18) มีความสามารถทาํงาน
ไดดี้มากกวา่หนึ�งสิ�ง 19) มีพลงัแห่งความคิดคาํนึง 20) ซื�อสตัยแ์ละตรงไปตรงมา  และ 21) ตอ้งมีศีลธรรม,สมดว้ย
ทศันะของมุสซาเอซิ ( Musaazi ) ที�กล่าวถึงคุณลกัษณะของบุคคลหรือคุณลกัษณะที�พึงประสงคข์องหัวหน้า
สถานศึกษาไว ้9 ประการ ไดแ้ก่ 1) สติปัญญาดี 2) ความเชื�อมั�นตวัเอง 3) ความสามารถในการเขา้สังคม 4) การรับ
ฟังความคิดเห็นของคนอื�น 5) ทศันคติที�ดีต่ออาชีพ 6) มีศีลธรรมความซื�อสตัย ์7) ความสุภาพถ่อมตน 8) สุขภาพดี 
และ 9) ลกัษณะอื�นๆ เช่น ความรู้ความสามารถในการบริหาร เป็นตน้, สมดว้ยทศันะของทิมมแ์ละปีเตอร์สัน 
(Timm and Peterson) ไดน้าํเสนอคุณลกัษณะของผูน้าํที�ดีที�ผูป้ฏิบติังานนั�นปรารถนา ซึ� งเป็นผลจากการสาํรวจ
ความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังานในประเทศสหรัฐอเมริกา จาํนวน mC, 000 คน ในปี ค.ศ. `aaC-`aan วา่มี `` ประการ 
เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี� คือ 1) มีความสามารถในการสื�อสารรวมถึงมีความสามารถในการรับฟังดว้ย 2) 
มีคุณธรรม มีความซื�อสตัย ์และน่าไวว้างใจ 3) มีความสนุกสนานกบัการทาํงานเป็นทีม ผูป้ฏิบติังานตอ้งการผูน้าํที�
เป็นส่วนหนึ�งของพวกเขา และสามารถทาํงานร่วมกบัพวกเขาไดเ้ป็นอยา่งดี 4) มีวสิยัทศัน์และบอกกล่าววิสัยทศัน์
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นั�นต่อผูป้ฏิบติังาน มีความคิดสร้างสรรค ์ และร่วมทาํงานกบัผูป้ฏิบติังานเพื�อจะนาํทีมงานไปสู่วิสัยทศัน์นั�น 5) 
กลา้ตดัสินใจ มีความสามารถในการแกปั้ญหา เป็นนกัวางแผน และเป็นผูมี้ความสามารถในการจดัระบบการ
ทาํงานที�ดี 6) ใส่ใจต่อความรู้สึกของผูป้ฏิบติังาน รวมทั�งมีความห่วงใย เห็นอกเห็นใจ และให้การสนับสนุน
ผูป้ฏิบติังานดว้ย 7) เป็นแบบอยา่งที�ดีได ้  ซึ� งมีความสาํคญัคือจะส่งผลต่อพฤติกรรมของผูป้ฏิบติังาน 8) อุทิศ
ตนเองให้กบังาน และทาํงานหนกัเพื�อให้งานบรรลุเป้าหมาย 9) สามารถจูงใจผูอื้�นได ้ 10) มีความเชี�ยวชาญ มี
ความรู้ มีความสามารถ และมีความเฉลียวฉลาด และ 11) มีความกลา้หาญและกลา้ที�จะยืนหยดัในหลกัการที�
ถูกตอ้ง, และสมดว้ยทศันะของเดสเลอร์ ( Dessler ) ที�กล่าวถึงคุณลกัษณะที�ดีของผูน้าํไวว้า่มีอยู ่_ ประการ ไดแ้ก่ 
`) มีแรงจูงใจ กล่าวคือ เป็นผูที้�มีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ที�จะประสบความสาํเร็จ มีพลงัอยา่งมาก และมีความ
มุ่งมั�นที�จะเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ 2) มีความตอ้งการที�จะเป็นผูน้าํ ชอบที�จะเป็นผูน้าํมากกวา่ผูต้าม และจะเป็นผูที้�
มีอิทธิพลเหนือผูอื้�น 3) มีความซื�อสัตยแ์ละมีคุณธรรม 4) มีความมั�นใจ ซึ� งความมั�นใจจะมีบทบาทสาํคญัต่อการ
ตดัสินใจ และทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีความเชื�อมั�นในผูน้าํ 5) มีความสามารถในการรับรู้และมีความฉลาด และ 6)  
รู้จกัองค์การเป็นอย่างดี เพราะจะเป็นขอ้มูลที�ช่วยในการตดัสินใจที�ถูกตอ้งและเหมาะสม  ซึ� งองค์ความรู้การ
บริหารดงักล่าวโดยมากจะมุ่งถึงการที�จะทาํให้งานนั�นสาํเร็จตามเป้าหมายหรือมุ่งให้คนมีความฉลาดในงานที�ทาํ
เพื�อที�จะบรรลุเป้าหมายที�วางไวแ้ต่ความสาํเร็จหรือการบรรลุเป้าหมายนั�นอาจจะขาดศีลธรรมจริยธรรมกาํกบัอยู่
หรือไม่ก็ใชกิ้เลส เช่น รางวลัหรือเกียรติยศ เป็นตน้เป็นตวัคอยล่อลวงให้เกิดความสาํเร็จหรือการบรรลุเป้าหมาย
ตามที�ตอ้งการและไม่ครอบคลุมครบประโยชน์ทั� ง m ประการ, มหานิบาตชาดกกล่าวถึงคาํที�นาํมาใชเ้รียกแบบ
ภาวะผูน้าํที�แตกต่างกนักบัองค์ความรู้การบริหาร กล่าวคือ ภาวะผูน้าํที�เดินสายกลาง (Middle of the Road 
Management) ตามทศันะของเบลคและมูตนั (Blake and Mouton) นั�นจะมีความหมายไม่เหมือนกนัมหานิบาต
ชาดกหรือพระพุทธศาสนา ซึ� งคาํวา่ “ทางสายกลาง” ตามทศันะของมหานิบาตชาดกหรือพระพุทธศาสนานั�นจะ
ถูกตอ้งดว้ยหลกัเหตุและผล เป็นไปเพื�อประโยชน์ทั�ง m คือประโยชน์ปัจจุบนั ประโยชน์อนาคต และประโยชน์
อยา่งยิ�งโดยส่วนเดียว เป็นการกระทาํที�มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลอยา่งสูงสุด ประกอบดว้ยองค ์n 
มีสมัมาทิฏฐิเป็นตน้ อนัเป็นหนทางที�ทาํให้พระพุทธองคไ์ดต้รัสรู้เป็นอนุตรสัมมาสัมพุทธเจา้และทรงนาํมาตรัส
สอนแก่ชาวโลกทั�งหลาย  ส่วนความหมายของผูน้าํที�เดินสายกลาง (Middle of the Road Management) ตามทศันะ
ของเบลคและมูตนั (Blake and Mouton) นั�นหมายเอาผูน้าํที�จะให้ความสนใจกบัคนและงานในระดบัปานกลาง 
ทาํให้ผลงานสามารถเกิดขึ�นแต่ก็ไม่มีประสิทธิภาพมากนัก และคนก็มีขวญัและกาํลงัใจพอสมควร ซึ� งจะไม่
ก่อให้เกิดผลที�ดีกบัหน่วยงานหรือองค์การ แต่ก็มีพื�นฐานความสนใจทั�งคนและงาน  ดงันั�นหากจะให้ถูกตาม
เจตนารมณ์ของเบลคและมูตนั (Blake and Mouton) หรือตามลกัษณะที�แทจ้ริงแลว้ อาจจะเปลี�ยนคาํบญัญติั
เรียกใชไ้ดว้่า “ผู้นําที�ให้ความสนใจกับคนและงานในระดับปานกลาง หรือภาวะผู้นําแบบปานกลาง” แต่ไม่ใช่ 
“ผูน้าํที�เดินสายกลาง” เปรียบไดก้บัคนที�ขบัรถอยูบ่นถนนที�มีอยู ่] ช่องทางคือ ช่องทางไปและช่องทางกลบั (ถนน
ชิดเลน) แต่คนผูนี้� ขบัรถดว้ยความประมาทอยูต่รงกลางถนนพอดียอ่มก่อให้เกิดอุบติัเหตุหรือความเสียหาย หรือ
เป็นการกระทาํที�ไม่มีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดประสิทธิผลเท่าที�ควร ซึ� งทางพระพุทธศาสนาเรียกวา่ สาย
กลางแบบอญัญาณ คือ ไร้ปัญญา ซึ�งผูศึ้กษาทั�งหลายนั�นจาํตอ้งใหค้วามสาํคญัและทาํความเขา้ใจให้ถูกตอ้ง เพราะ
อาจทาํให้คลาดเคลื�อนนํามาปะปนจนทาํให้เขา้ใจคาํว่า “ทางสายกลาง” ไม่ตรงกบัความเป็นจริงได้ ซึ� งความ
แตกต่างดงักล่าวขา้งตน้นั�นทั�งนี�อาจเนื�องมาจากวา่มหานิบาตชาดกนั�นเป็นพระธรรมคาํสอนที�พระพุทธองคต์รัส
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แสดงแก่ชาวโลกซึ�งมีเนื�อหากล่าวถึงการบาํเพญ็บารมีต่างๆของพระโพธิสัตว ์โดยทรงมุ่งหวงัเพื�อเป็นแนวทาง
หรือแบบอยา่งใหช้าวโลกไดน้าํไปประพฤติปฏิบติัตาม เพื�อเกิดประโยชน์สุขโดยส่วนเดียวไม่ก่อใหเ้กิดโทษความ
เดือดร้อนตามมาภายหลงั ดงันั�นจึงมหานิบาตชาดกดงักล่าวจึงมีเนื�อหาที�มุ่งเนน้ในดา้นศีลธรรมและครอบคลุ่มถึง
อตัถะทั�งตนเองผูอื้�นและส่วนรวม อีกทั�งวธีิการหรือแนวทางเพื�อจะให้บรรลุถึงประโยชน์ทั�งสามนั�นกล่าวคือทาง
สายกลางอนัมีสมัมาทิฏฐิเป็นเบื�องตน้ ส่วนองคค์วามรู้การบริหารนั�นเป็นสิ�งที�กาํหนดขึ�นโดยนกัวิชาการทั�งหลาย
ผูเ้ป็นปุถุชนไวส้าํหรับความมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลขององคก์ารต่างๆโดยเฉพาะ ซึ� งตั�งอยูบ่น
รากฐานของประโยชน์ในปัจจุบนัหรือประโยชน์ส่วนตนเป็นหลกัดงันั�นจึงไม่แปลกที�จะมุ่งเน้นหรือกล่าวถึง
เนื�อหาในลกัษณะที�ตรงกนัขา้ม,  นอกจากนี�มหานิบาตชาดกยงัแสดงใหเ้ห็นถึงการใชภ้าวะผูน้าํตามลกัษณะของผู ้
ตามในลกัษณะต่างๆ กล่าวคือ บุคคล q จาํพวกที�เปรียบไดก้บัดอกบวั q เหล่า ไดแ้ก่ `) อุคฆฏิตญั~ู ]) วิปจิตญั~ู 
m) เนยยะ และ q) ปทปรมะ เพื�อใหเ้หมาะสมเขา้กนัไดก้บับุคคลแต่ละจาํพวกนั�นอีกดว้ย  ซึ�งลกัษณะดงักล่าวนี�อาจ
เทียบไดก้บัทฤษฎีภาวะผูน้าํตามสถานการณ์ตามทศันะของเฮอร์เซยแ์ละแบลนชาร์ด (Hersey and Blanchard) ที�ได้
แบ่งภาวะผูน้าํออกเป็น 4 แบบ โดยใชร้ะดบัวฒิุภาวะของผูต้ามเป็นตวัแปรดา้นสถานการณ์ และพิจารณาระดบัวฒิุ
ภาวะนั�นจากความสามารถในการปฏิบัติงานและความเต็มใจในการปฏิบติังานของผูต้าม  ซึ� งความเหมาะสม
สอดคลอ้งระหว่างแบบภาวะผูน้าํกบัสถานการณ์ มีดงันี�  1)  ผูน้าํแบบสั�งการ  เนน้งานมากกว่าความสัมพนัธ์  
เหมาะกบัผูต้ามที�มีความสามารถนอ้ย และไม่เต็มใจทาํงาน  2)  ผูน้าํแบบการแนะ  เนน้ทั�งงานและความสัมพนัธ์  
เหมาะกบัผูต้ามที�มีความสามารถน้อย  แต่เต็มใจในการทาํงาน  3) ผูน้าํแบบให้มีส่วนร่วม เนน้ความสัมพนัธ์
มากกวา่งาน เหมาะกบัผูต้ามที�มีความสามารถ  แต่ไม่เต็มใจในการทาํงาน และ 4)  ผูน้าํแบบการมอบอาํนาจ  ไม่
เนน้ทั�งงานและความสัมพนัธ์ เหมาะกบัผูต้ามที�มีความสามารถและเต็มใจทาํงาน และอีกนยัหนึ�งนั�นมหานิบาต
ชาดกยงัไดแ้สดงให้เห็นถึงประเภทของบุคคลอีกลกัษณะหนึ�งคือ ปมาณิก q หมายถึง บุคคลที�ถือประมาณต่างๆ 
กนัเพื�อใชเ้ป็นเครื�องชี�วดัตดัสินใจในการที�จะยอมรับนบัถือเชื�อฟัง ไดแ้ก่ `) รูปัปปมาณิกา คือ ผูถื้อเอาประมาณใน
รูป ]) โฆสปัปมาณิกา คือ ผูถื้อเอาประมาณใน m) ลูขปัปมาณิกา คือ ผูถื้อเอาประมาณในของปอน และ q) ธมัมปัป
มาณิกา คือ ผูถื้อเอาประมาณในธรรม  

>.?) มนุษยสัมพนัธ์ จากผลการวจิยัพบวา่ เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบั
มนุษยสัมพนัธ์มีความแตกต่างกนักบัองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัมนุษยสัมพนัธ์อยู่บางประการ ซึ� งสามารถ
ยกขึ�นแสดงไดด้งันี� : โดยภาพรวมมหานิบาตชาดกนั�นเป็นเรื�องเกี�ยวกบัมนุษยสัมพนัธ์ทั�งสิ�นเพราะวา่เป็นเรื�องที�
พระพุทธองค์ไดต้รัสไวเ้พื�อสั�งสอนมนุษยเ์รานั�นไดด้าํรงตนอยู่ในศีลธรรมอนัดี ซึ� งมหานิบาตชาดกไดจ้าํแนก
มนุษยส์มัพนัธ์ออกเป็น ] ส่วนใหญ่ คือ `) ส่วนตวัเรา กล่าวคือ การประพฤติตวัเรานั�นให้ผูที้�มีมนุษยสัมพนัธ์ที�ดี 
เป็นการประพฤติในส่วนที�เราสามารถปรับปรุงแกไ้ขได ้]) ส่วนผูอื้�น กล่าวคือ การประพฤติตวัของบุคคลอื�นที�อยู่
รอบขา้งที�มีทั� งดีและไม่ดี เป็นการประพฤติในส่วนที�เราไม่สามารถปรับปรุงแกไ้ขได ้ ดงันั�นจึงจาํตอ้งรู้จกัเสพ
หรือคบหาสมาคมดว้ย ซึ� งจะเกิดเป็นอุดมมงคลสาํหรับผูป้ฏิบติัตามที�พระพุทธองคต์รัสไวใ้นมงคลสูตรโดยให้
เวน้พาลชนหรือบาปมิตรแลว้รู้จกัคบหาสมาคมกบับณัฑิตหรือกลัยาณมิตร และมีขอ้ที�ควรทาํความเขา้ใจคือ คาํวา่ 
“บณัฑิต” ในความหมายทางพระพุทธศาสนานั�นให้ความหมายไวห้ลายประการ อาทิเช่น ผูด้าํเนินไปดว้ยปัญญา 
ผูมี้ปัญญาเกิดพร้อมแลว้ ผูรู้้จกัประโยชน์  ซึ�งเป็นปัญญาที�มองเห็นไดว้า่สิ�งไหนเป็นประโยชน์มิใช่ประโยชน์ สิ�ง
ไหนทาํให้เกิดสุขหรือทุกข ์เป็นตน้ เมื�อมีปัญญาแลว้ก็จะดาํเนินการต่างดว้ยความสุจริตทั�งทางกาย วาจา และใจ 
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เวน้จากทุจริตทั�งทางกาย วาจา และใจ ดงันั�นจึงอาจกล่าวไดว้า่ บณัฑิตนั�นใชเ้กณฑข์องพฤติกรรมทั�งทางกาย วาจา 
และใจเป็นตวัชี�วดั มิไดใ้ชเ้กณฑข์องการศึกษาอยา่งที�ใชก้นัในปัจจุบนั  ผูที้�ไร้การศึกษาหรือมีการศึกษาที�ไม่สูงแต่
หากวา่มีพฤติกรรมที�สุจริตแลว้ท่านเรียกวา่ บณัฑิตหรือกลัยาณมิตร หรือเรียกอีกอยา่งหนึ�งวา่ ผูมี้ปัญญาดี ควรคบ
หาสมาคมดว้ย แต่ในทางตรงกนัขา้มผูที้�มีการศึกษาสูงแต่หากวา่มีพฤติกรรมที�ทุจริตแลว้ท่านเรียกวา่เป็นพาลหรือ
ปาปมิตร หรือเรียกอีกอย่างหนึ�งวา่ ผูมี้ปัญญาทราม ไม่ควรคบหาสมาคมดว้ย  ส่วนองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยว
มนุษยส์มัพนัธ์ทั�งหลาย เช่นทฤษฎียดึบุคคลเป็นศูนยก์ลางของคาร์ล อาร์. โรเจอร์ (The Person-Centered Therapy 
of Cart R. Rogers) หรือทฤษฎีจิตบาํบดัของเกสตลัท์ (Gestalt Therapy) เป็นตน้นั�นจะกล่าวมุ่งเนน้ในส่วนตวัเรา
ถึงวิธีการปฏิบติัตนต่างๆ เพื�อให้เขา้กบับุคคลรอบขา้งต่างๆได ้โดยไม่ไดก้ล่าวเน้นถึงบุคคลที�เรานั�นจะมีมนุษย
สัมพนัธ์ดว้ยวา่ควรหรือไม่ควรอยา่งไร เพราะหากไม่มีการให้ความสาํคญักบัส่วนผูอื้�นที�เราจะมีมนุษยส์ัมพนัธ์
ดว้ย สกัแต่วา่ตอ้งการจะเป็นผูมี้มนุษยสมัพนัธ์ที�ดีแต่เพียงอยา่งเดียว ก็อาจจะพบกบัความเดือดร้อนในภายหลงัได ้
ซึ� งปรากฏให้เห็นดงัเช่นตวัละครในมหานิบาตชาดกกล่าวคือพระเจา้วิเทหราชที�ทรงคบหาสมาคมกบัพราหมณ์
เกวฏัจนเกือบจะสิ�นพระชนม์ หรือพระเจา้องัคติราชที�รงคบหาสมาคมกบัคุณาชีวกจนทาํให้เกิดมิจฉาทิฏฐิก่อ
อกุศลกรรมทาํความชั�วต่างๆ เป็นตน้,  มหานิบาตชาดกไม่เพียงแต่กล่าวถึงสาเหตุที�ทาํให้เกิดมนุษยสัมพนัธ์ใน
ปัจจุบนัโดยวิธีการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ขึ�นมาเท่านั�นแทที้�จริงยงัไดก้ล่าวถึงสาเหตุที�ทาํให้เกิดมนุษยสัมพนัธ์อนั
เนื�องมาจากอดีตชาติไวอี้กสาเหตุหนึ�งดว้ย ซึ�งมนุษยสมัพนัธ์ในทางพระพทุธศาสนานั�นเกิดดว้ยสาเหตุ ]  ประการ
คือ  `) การอยู่ร่วมกนัมาแต่ครั� งอดีต และ ]) การสร้างขึ�นในปัจจุบนั โดยการช่วยเหลือเกื�อกูลกนัเป็นตน้ ดงัเช่น
กรณีของพระราชาทั�งสี�มีทา้วสักกเทวราชเป็นประมุขหรือปุณณกยกัษก์บันางอิรันทตีในวิธุรชาดกเป็นตน้ ส่วน
องคค์วามรู้การบริหารนั�นอาจกล่าวไวแ้ต่เพียงการสร้างขึ�นในปัจจุบนัแต่มิไดมี้แนวคิดทฤษฏีใดที�สามารถจะกล่าว
อา้งถึงสาเหตุที�ทาํให้เกิดมนุษยสัมพนัธ์ในอดีดไว,้  มหานิบาตชาดกไม่เพียงแต่กล่าวถึงมนุษยสัมพนัธ์ระหว่าง
มนุษยก์บัมนุษยไ์วเ้ท่านั�น แทที้�จริงยงัไดก้ล่าวถึงมนุษยสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัสัตวอื์�นๆอีกดว้ย ซึ� งในทาง
พระพุทธศาสนาไดจ้าํแนกสัตวโ์ลกออกเป็น q จาํพวกใหญ่ ตามวิธีการเกิด ไดแ้ก่ `) ชลาพุชะ ประเภทเกิดใน
ครรภ ์]) อณัฑชะ ประเภทเกิดในไข่ m) สงัเสทชะ ประเภทเกิดในเถา้ไคล และ q)โอปปาติกะ ประเภทผุดขึ�น และ
ยิ�งกวา่นั�นยงัไดก้ล่าวถึงมนุษยสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสิ�งแวดลอ้มต่างๆ ที�อยูร่อบขา้ง เช่นตน้ไม ้ที�พกัอาศยัเป็น
ตน้ไวอี้กหลายประการดว้ย หรือแมใ้นหัวขอ้ธรรมอื�นๆ ในทางพระพุทธศาสนาเช่น สังเวชนียสถาน q ก็กล่าวถึง
ในเรื� องนี� เช่นเดียวกัน กล่าวคือ สถานที� เกี�ยวกับพระพุทธเจ้าที� เหล่าพุทธศาสนิกชนควรไปดูเพื�อเป็นเครื�อง
เตือนสติให้เกิดความไม่ประมาท เพื�อจะเร่งขวนขวายทาํคุณงามความดี หรือเพื�อเพิ�มพูน ปสาทะความเลื�อมใส 
นอ้มสักการบูชา อนัจะนาํไปสู่สุคติโลกสวรรค์ ไดแ้ก่ `) ชาตสถาน หมายถึง ลุมพินีวนัอนัเป็นที�ประสูติ ]) อภิ
สัมพุทธสถาน หมายถึง ต้นอตัสัตถพฤกษ์อันเป็นที�ตรัสรู้ m) ธัมมจักกัปปวตัตนสถาน หมายถึง ป่าอิสิปตน
มฤคทายวนัอนัเป็นที�แสดงปฐมเทศนา และ q) ปรินิพพุตสถาน หมายถึง ป่าสาลวนัอนัเป็นที�เสด็จดบัขนัธปริ
นิพพาน ซึ�งสถานที�ทั�ง q แห่งนี� เป็นสถานที�ที�เหล่าพทุธศาสนิกชนทั�งหลายมีความสมัพนัธ์ดว้ยทั�งทางดา้นร่างกาย 
วาจา จิตวิญญาณ หรือความคิดความเชื�อต่างๆ ก็อาจจัดเป็นมนุษยสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์ับสิ� งแวดลอ้มอีก
ลกัษณะหนึ�ง  ส่วนองคค์วามรู้การบริหารนั�นคงจาํกดัอยูแ่ต่เพียงระหวา่งมนุษยสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยด์ว้ยกนัเอง
เท่านั�น,  มหานิบาตชาดกกล่าวมนุษยสมัพนัธ์ที�ประกอบดว้ยธรรมทั�งส่วนตวัเราที�ไปทาํความสมัพนัธ์กบัผูอื้�นและ
ผูอื้�นที�มาทาํความสัมพนัธ์กบัเรานั�นว่า “เป็นมนุษยสัมพนัธ์ที�ดี” โดยธรรมต่างๆ ดงักล่าวนั�นมี การปฏิสันถาร 
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ความเป็นกลัยาณมิตร การคบบณัฑิตหรือกลัยาณมิตรและเวน้จากการคบคนพาลหรือปาปมิตร ความเมตตากรุณา 
การให ้การช่วยเหลือเกื�อกลูกนั ความอดทนอดกลั�น และวาจาสุภาษิต เป็นตน้ ซึ� งธรรมเหล่านี� มีปรากฏอยูใ่นหลกั
พทุธธรรมเป็นหมวดๆ เช่น ปฏิสนัถาร ]  ทาน ]   สุจริต m พรหมวิหาร q  จกัร q  โภควิภาค q วฒิุธรรม q สังคห
วตัถุ q  ฆราวาสธรรม q   มิตรเทียม q มิตรแท ้q เบญจศีลเบญจธรรมอยา่งละ p โภคอาทิยะ p  คารวะ _  จริต _  ทิศ 
_  อบายมุข _ สาราณิยธรรม _  สัปปุริสธรรม C  กลัยาณมิตตธรรม C อปริหานิยธรรม C  โลกธรรม n กุศล
กรรมบถ `^ บุญกิริยาวตัถุ `^ บารมี `^ ราชธรรม `^ หรือ มงคล mn เป็นตน้  ดงันั�นจึงอาจกล่าวไดว้า่การมีมนุษย
สัมพนัธ์ที�ดีก็คือการปฏิบติัธรรมในทางพระพุทธศาสนานั�นเอง ซึ� งเป็นสิ�งที�เราสามารถจะนาํมาประพฤติปฏิบติั
ธรรมที�ควบคู่ไปกับการทํางานหรือการใช้ชีวิตประจําวนัได้อยู่ตลอดเวลา มิใช่ว่า การปฏิบัติธรรมในทาง
พระพทุธศาสนานั�นจะตอ้งรอใหมี้เวลาวา่งแลว้จึงไปปฏิบติัตามวดัหรือสถานที�ปฏิบติัธรรมอยา่งที�เขา้ใจกนั ความ
แตกต่างกนัระหว่างมหานิบาตชาดกและองค์ความรู้การบริหารทั� งหมดนี� ทั� งนี� อาจเนื�องมาจากนัยที�กล่าวแลว้
ขา้งตน้วา่ มหานิบาตชาดกนั�นจดัวา่เป็นเรื�องเกี�ยวกบัมนุษยสมัพนัธ์ทั�งสิ�นเพราะวา่เป็นเรื�องที�พระพทุธองคไ์ดต้รัส
ไวเ้พื�อสั�งสอนมนุษยเ์รานั�นไดด้าํรงตนอยู่ในศีลธรรมอนัดี แต่ส่วนที�แตกต่างกนักบัองค์ความรู้การบริหารนั�น
เพราะมิไดเ้กิดจากการฟังหรือการคิดโดยธรรมดาสามญัทั�วไปแต่เป็นปัญญาระดบัการตรัสรู้แจง้ดว้ยอาํนาจบุญ
บารมีที�พระองคท์รงสั�งสมมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง ]^ อสงไขยกบัอีกหนึ�งแสนกปั ดงันั�นจึงมีความอศัจรรย์
สุขุมคมัภีรภาพยิ�งอยา่งเช่นสาเหตุของการเกิดมนุษยส์ัมพนัธ์หรือการมีมนุษยสัมพนัธ์กบัสัตวป์ระเภทอื�นๆ และ
ยิ�งกวา่นั�นคือการมุ่งเนน้ให้มีมนุษยสัมพนัธ์ที�ประกอบดว้ยธรรมเพราะทรงเล็งเห็นประโยชน์สุขที�จะเกิดแก่มวล
มนุษยน์ั�นเอง ส่วนองค์ความรู้การบริหารนั�นเป็นเพียงความรู้ในระดบัธรรมดาสามญัทั�วๆไปแบบชาวโลกที�
เรียกว่าโลกิยธรรม ถูกคิดคน้กาํหนดขึ�นมาโดยปุถุชนจึงไม่อาจที�จะนาํเอาไปเปรียบเทียบกับปัญญาในระดับ
โลกตุระไดท้ั�งหมด 

>.M) การนิเทศ จากผลการวจิยัพบวา่ เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการ
นิเทศมีความแตกต่างกนักบัองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัการนิเทศอยูบ่างประการ ซึ� งสามารถยกขึ�นแสดงได้
ดงันี� : โดยภาพรวมมหานิบาตชาดกนั�นเป็นเรื�องเกี�ยวกบัการนิเทศทั�งสิ�น เพราะวา่เป็นพระธรรมเทศนาที�พระพุทธ
องคไ์ดต้รัสไวเ้พื�อสั�งสอนชาวโลกนั�นไดด้าํรงตนอยูใ่นศีลธรรมอนัดี ซึ� งมหานิบาตชาดกไดจ้าํแนกการนิเทศตาม
เป้าหมายการนิเทศ ออกเป็น ] ประเภทใหญ่ ไดแ้ก่ `) การนิเทศเพื�อแกไ้ขปรับปรุงปัญหาขอ้ขดัขอ้งต่างๆ และ ]) 
การนิเทศเพื�อพฒันาในดา้นต่างๆ เช่น ร่างกาย อารมณ์ สงัคม สติปัญญา ความรู้ความสามารถ เป็นตน้ ซึ� งโดยมาก
กล่าวถึงในส่วนของการนิเทศเพื�อพฒันา ทั�งนี� แมม้หานิบาตชาดกจะกล่าวถึงการนิเทศเพื�อพฒันาคนให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบติังานก็ตาม แต่โดยส่วนใหญ่แลว้จะมุ่งเน้นการนิเทศคนในดา้นจิตใจให้มีศีลธรรม
ควบคู่ไปกบัการปฏิบติังานหรือการใชชี้วติประจาํวนัในดา้นต่างๆ มากกวา่การนิเทศคนให้มีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบติังานที�มีพื�นฐานมาจากกิเลสมีความโลภเป็นตน้ที�มุ่งหวงัเพื�อลาภยศแต่เพียงอยา่งเดียวดงัที�มีปรากฏ
ในองค์ความรู้การบริหาร ทั�งนี� อาจเนื�องมาจากว่าในหลกัของพระพุทธศาสนานั�นมุ่งเนน้ให้ความสําคญัที�จิตใจ 
เป็นหลกัดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึ� งหากวา่คนมีมโนกรรมที�ดีก็ยอ่มจะทาํให้วจีกรรมหรือกายกรรมที�ดีตามความสุข
ต่างๆ ก็ย่อมจะเกิดขึ�นตามมา แต่หากว่าคนมีมโนกรรมที�ไม่ดีก็ย่อมจะทาํให้วจีกรรมหรือกายกรรมที�ไม่ดีตาม
ความทุกขต์่างๆ ก็ยอ่มจะเกิดขึ�นตามมาเช่นกนั เปรียบเช่นตวัเรากบัเงาในกระจก หากวา่ตวัเราแสดงกิริยาใดๆ เงา
ของเราก็แสดงกิริยานั�นๆ ตามไปดว้ยฉะนั�น, มหานิบาตชาดกมุ่งเน้นให้ผูท้าํการนิเทศนั�นจาํตอ้งมีคุณสมบติัที�ดี
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หรือเป็นแบบอยา่งที�ดีก่อนแลว้จึงไดไ้ปทาํการนิเทศผูเ้ขา้รับการนิเทศให้ดีตามไปดว้ย ซึ� งส่วนใหญ่แสดงออกมา
ผา่นตวัละครที�เป็นพระโพธิสัตวที์�อาจกล่าวสรุปลงไดด้ว้ยพระพุทธคุณ m ประการ ดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ ไดแ้ก่ `) 
ภควา คือ เป็นผูย้ิ�งดว้ยพระมหากรุณาธิคุณ ทรงสงสารสรรพสัตวที์�ตอ้งเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในวฏัฏะสงสาร จึง
ทรงเสด็จออกจาํแนกแจกแจงแสดงธรรมสั�งสอนสรรพสัตวท์ั�งหลายตามอธัยาศยัของแต่ละบุคคลดว้ยเทคนิคที�
ชาญฉลาดแยบคายและไดผ้ล ]) อรหงั คือ เป็นผูย้ิ�งดว้ยพระบริสุทธิคุณ ปราศจากกิเลสเป็นเหตุเศร้าหมองจิตต่างๆ 
มีความโลภ ความโกรธ และความหลง เป็นตน้ เป็นกลัยาณมิตรมุ่งประโยชน์สุขแก่เหล่าสรรพสัตวโ์ดยส่วนเดียว  
และ m) สมัมาสมัพทุโธ คือ เป็นผูย้ิ�งดว้ยพระปัญญาธิคุณ เป็นผูต้รัสรู้ชอบไดด้ว้ยพระองคเ์อง ประกอบดว้ยปัญญา
ที�เป็นโลกิยะและโลกตุระ เพราะฉะนั�นผูท้าํการนิเทศนั�นอยา่งนอ้ยจึงควรประกอบดว้ยคุณสมบติัหลกั m ประการ 
ไดแ้ก่ ความเป็นผูส้ามารถในการดาํเนินงานตามลกัษณะของงานนั�นๆ ดว้ยเทคนิตต่างๆอยา่งไดผ้ล ความเป็นผูมี้
คุณธรรมหรือความเป็นคนดี  และความเป็นผูฉ้ลาดรอบรู้  ซึ� งหากพิจารณาต่อไปแล้วจะเห็นได้ว่ามีความ
สอดคลอ้งกนักบั แฮริส (Harris) ซึ�งไดน้าํความคิดของแคทซ์ (Robert Catz, `app) เกี�ยวกบัทกัษะของผูบ้ริหารมา
ประยกุตใ์ชก้บัผูนิ้เทศวา่ ผูนิ้เทศควรมีลกัษณะ m ประการ ไดแ้ก่ 1) ทกัษะทางดา้นเทคนิค 2) ทกัษะดา้นมนุษย ์
และ 3) ทกัษะดา้นความคิด แต่อาจแตกต่างกนัในรายละเอียดของเนื�อหาสาระโดยเฉพาะในดา้นความมีศีลธรรม
จริยธรรมของผูท้าํการนิเทศซึ�งมหานิบาตชาดกนั�นจะให้ความสาํคญัเป็นประการสาํคญั  ทั�งนี� อาจเนื�องมาจากวา่
มหานิบาตชาดกนั�นเป็นพระธรรมเทศนาเกี�ยวกับการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว ์ซึ� งพระโพธิสัตวน์ั�นแมว้่า
ตนเองสามารถที�จะตรัสรู้ตามเป็นพระสาวกของพระพทุธเจา้พระองคอื์�นๆไดแ้ต่ก็ไม่ปรารถนา เพราะวา่เป็นผูที้�มี
ความสงสารต่อเหล่าสรรพสัตวอ์ยา่งแรงกลา้ จึงไดบ้าํเพญ็บารมีเพื�อพระโพธิญาณซึ�งมีอานุภาพที�จะเทศนาสั�ง
สอนให้เหล่าสรรพสัตวน์ั�นตรัสรู้ตามไดอ้ยา่งหาประมาณมิไดเ้รียกวา่ พุทธวิสัย ดงัเช่นกรณีที�เสวยพระชาติเป็น
สุเมธดาบสแมไ้ดป้ระสบพบกบัพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจา้หากปรารถนาจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันตสาวก
องค์ใดองค์หนึ� งก็สามารถที�จะกระทาํได้แต่กลบัมีความมุ่งมั�นในการที�จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใด
พระองคห์นึ� งในอนาคตแทน ซึ� งการที�จะบรรลุความเป็นพระพุทธเจา้นั�นตอ้งบาํเพญ็บารมีทั�ง `^ ประการมีทาน
เป็นตน้อนัเป็นส่วนของตนให้บริบูรณ์ก่อนจึงจะสามารถตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้แลว้นาํไปตรัสสอนแก่ผูอื้�นได ้ 
ดงันั�นจึงชี� ให้เห็นว่าพระพุทธศาสนารวมถึงมหานิบาตชาดกนั�นมุ่งให้ความสําคญักบัการที�ผูท้าํการนิเทศตอ้งมี
คุณสมบติัที�ดีก่อนแลว้จึงค่อยไปนิเทศผูอื้�นต่อไป เพราะหากผูท้าํการนิเทศนั�นขาดคุณลกัษณะดงักล่าว อาจทาํให้
การนิเทศนั�นไม่บรรลุเป้าหมายที�วางไวห้รือเกิดความเสียหายตามมา  ดงักรณีของคุณาชีวกกสัสปโคตรที�ปราศจาก
คุณสมบัติของผูนิ้เทศแล้วดําเนินการนิเทศพระเจ้าอังคติราชจนเกิดความวุ่นวายตามมาเป็นวงกวา้งฉะนั� น, 
นอกจากนี�มหานิบาตชาดกยงัแสดงใหเ้ห็นถึงการนิเทศตามลกัษณะของผูรั้บการนิเทศ เพื�อให้เหมาะสมเขา้กนัได้
กบัผูรั้บการนิเทศนั�นอีกดว้ย ซึ� งลกัษณะของผูรั้บการนิเทศนั�นอาจกล่าวโดยสรุปได ้] จาํพวก คือ `) ภพัพบุคคล 
หมายถึง บุคคลที�สามารถที�จะแนะนาํพรํ� าสอนได ้หรือบุคคลเมื�อรับการนิเทศแลว้สามารถที�จะบรรลุตามเป้าหมาย
ที�วางไวใ้นระดบัใดระดบัหนึ�งได ้และ ]) อภพัพบุคคล หมายถึง บุคคลที�ไม่สามารถที�จะแนะนาํพรํ� าสอนได ้หรือ
บุคคลเมื�อรับการนิเทศแลว้ไม่สามารถที�จะบรรลุตามเป้าหมายที�วางไวใ้นระดบัใดระดบัหนึ�งได ้ ซึ�งทั�ง ] จาํพวกนี�
สามารถแยกยอ่ยให้ละเอียดออกไปอีกดว้ยหัวขอ้ธรรมบุคคล q จาํพวกที�เปรียบไดก้บัดอกบวั q เหล่า ไดแ้ก่ `) 
อุคฆฏิตญั~ู หมายถึง ผูที้�สามารถรู้เขา้ใจไดโ้ดยเร็วพลนั  ]) วิปจิตญั~ู หมายถึง ผูที้�สามารถเขา้ใจไดก็้ต่อเมื�อ
อธิบายขยายความออกไป m) เนยยะ หมายถึง ผูที้�พอจะชี�แจงแนะนาํให้รู้เขา้ใจได ้ดว้ยวิธีการต่างๆ มีการสอน
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ฝึกฝนอบรมเป็นตน้ และ q) ปทปรมะ หมายถึง ผูที้�ชี� แจงแนะนาํได้แต่เพียงตวับทคือพยญัชนะตวัอกัษร หรือ
ถอ้ยคาํ ไม่อาจเขา้ใจอรรถหรือความหมายได ้ ซึ� งบุคคลประเภทที� `, ] และ m นั�นจดัเป็นภพัพบุคคล ส่วนบุคคล
ประเภทที� q นั�นจดัเป็นอภพัพบุคคล  แต่หากกล่าวตามความเป็นจริงแลว้บุคคลประเภทที� q นั�นก็มิไดห้มายความ
วา่ จะไม่มีโอกาสที�จะพฒันาตนเองได ้หากมีความมุ่งมั�นตั�งใจก็สามารถพฒันาตนเองไดเ้ช่นกนัแต่ตอ้งขึ�นอยูก่บั
เหตุปัจจยัโดยเฉพาะในเรื�องของเวลา ยกอยา่งเช่น  ในเตมิยชาดก สัตวท์ั�งหลายมีชา้งและมา้เป็นตน้จดัเป็นอภพัพ
บุคคล เพราะเป็นสัตวดิ์รัจฉานไม่สามารถเจริญสมถกรรมฐานตามที�พระเตมิยราชฤๅษีกล่าวสอนได้  แต่ถึง
อยา่งไรก็ตามแมส้ตัวเ์หล่านั�นไม่อาจจะเจริญสมถกรรมฐานจนบรรลุฌานไดใ้นชาติปัจจุบนัเพราะเนื�องจากมีภาวะ
ของตนเป็นสตัวดิ์รัจฉาน แต่วา่ไดท้าํจิตให้เลื�อมใสในเหล่าพระฤๅษีและฤๅษิณีทั�งหลาย ครั� นตายไปก็บงัเกิดเป็น
เทพบุตรเทพธิดาในเทวโลก และอาจเป็นอุปนิสยัปัจจยัใหไ้ดเ้จริญสมถกรรมฐานจนบรรลุฌานในภพภูมิถดัไปได้
เช่นกนั หรือ กรณีของพระโพธิสตัวใ์นพระชาติต่างๆ ที�กาํลงับาํเพญ็บารมีเพื�อเป็นอุปนิสัยปัจจยัให้บรรลุเป็นพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ ยงัคงเป็นอภพัพบุคคลที�จะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่ครั� นบารมีเต็มบริบูรณ์แลว้ก็
จดัเป็นภพัพบุคคลสามารถบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดใ้นที�สุด และอีกนยัหนึ�งนั�นมหานิบาตชาดกยงัได้
แสดงให้เห็นถึงประเภทของบุคคลอีกลกัษณะหนึ� งคือ ปมาณิก q หมายถึง บุคคลที�ถือประมาณต่างๆ กนัเพื�อใช้
เป็นเครื�องชี�วดัตดัสินใจในการที�จะยอมรับนับถือเชื�อฟัง ไดแ้ก่ `) รูปัปปมาณิกา คือ ผูถื้อเอาประมาณในรูป ]) 
โฆสปัปมาณิกา คือ ผูถื้อเอาประมาณในเสียง m) ลูขปัปมาณิกา คือ ผูถื้อเอาประมาณในของปอน และ q) ธมัมปัป
มาณิกา คือ ผูถื้อเอาประมาณในธรรม เพื�อใหผู้นิ้เทศนั�นนาํไปประยกุตใ์ชใ้ห้เหมาะสมเขา้กนัไดก้บัผูรั้บการนิเทศ
นั�นๆอีกดว้ย   

�) ขอบเขตด้านการประสานงาน (Coordinating) 

�.2) การประสานงาน จากผลการวิจัยพบว่า เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�
เกี�ยวกบัการประสานงานมีความแตกต่างกนักบัองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัการประสานงานอยูบ่างประการ ซึ� ง
สามารถยกขึ�นแสดงไดด้งันี� : มหานิบาตชาดจาํแนกการประสานงานตามผูก้ระทาํการประสานงานออกเป็น m 
ประเภท คือ `) การประสานงานโดยบุคคล ]) การประสานงานโดยกลุ่ม และ m) การประสานงานโดยองคก์าร  ซึ�ง
การประสานงานทั� ง m ประเภทนี� มีปรากฏโดยทั�วไปในมหานิบาตชาดก โดยมหานิบาตชาดกนั� นจะมุ่งให้
ความสําคัญกับผูป้ระสานงานที�ดี ซึ� งอาจกล่าวสรุปได้ด้วยสุจริตทั� ง m ประการ คือ `) กายสุจริต หมายถึง 
พฤติกรรมดา้นร่างกายดี ไดแ้ก่ มีบุคลิกลกัษณะที�ดี สุขภาพร่างกายแขง็แรงไร้โรคภยัเบียดเบียน มีสติปัญญาฉลาด
สามารถปฏิบติังานรวมถึงแกไ้ขปัญหาไดเ้ป็นอยา่งดีมีประสิทธิภาพ มีอาํนาจหนา้ที�ในการดาํเนินการ มีความเป็น
กลัยาณมิตร ไม่เบียดเบียนใหผู้อื้�นไดรั้บความเดือดร้อนโดยปราศจากเหตุผล ]) วจีสุจริต หมายถึง  พฤติกรรมดา้น
วาจาดี ไดแ้ก่ มีทกัษะติดต่อสื�อสารเป็นอยา่งดี มีวาจาสุภาษิต สนทนาปราศรัยดว้ยไมตรี มีมนุษยสัมพนัธ์ และ m) 
มโนสุจริต หมายถึง พฤติกรรมดา้นจิตใจดี ไดแ้ก่ ปรารถนาดีต่อผูอื้�น รักความกา้วหนา้ อยากเห็นความเจริญ มี
ความจริงใจ มุ่งริเริ� มสร้างสรรค์ ไม่ยึดตนเองเป็นใหญ่ ยึดความถูกตอ้งและความสําเร็จของการปฏิบัติงาน 
มองเห็นคุณค่าของผูอื้�นรับฟังความคิดเห็นของผูอื้�นและใหเ้กียรติผูอื้�น มีความอดทนและยึดหยุน่ มุ่งให้เกิดความ
สามคัคี ซึ�งแสดงออกมาผา่นตวัละครที�เป็นพระโพธิสตัวแ์ละตวัละครในฝ่ายธรรมมีทา้วสักกเทวราชเป็นตน้ ทั�งนี�
อาจเนื�องมาจากว่าหากผูป้ระสานงานเป็นผูป้ระสานงานที�ดีปราศจากปัญหาแล้วก็ย่อมจะทําให้ปัญหาอีก ] 
ประเภทที�เหลือ คือ ปัญหาจากวิธีการประสานงาน หรือ ปัญหาที�เกิดขึ�นจากหน่วยงาน ก็จะลดน้อยถอยลงหรือ
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สามารถแกไ้ขปรับปรุงได้โดยง่าย ด้วยเหตุผลที�ว่าคน (Man) ถือว่าเป็นทรัพยากรการบริหารที�สําคญัที�สุดใน
บรรดาปัจจัยการบริหารจัดการ 4 Ms  ตามหลกัการที�ทราบโดยทั�วกันแลว้  สมด้วยทัศนะของสํานักงาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ ที�ไดก้ล่าวถึงปัญหาการประสานงานไวว้า่ประกอบดว้ย 1) ปัญหาจากตวัผูป้ระสานงาน 
ไดแ้ก่ 1.1) หลงอาํนาจมองคนอื�นตํ�ากวา่ตน  1.2) ขาดไหวพริบไม่สามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ได ้ 1.3) กิริยาวาจาไม่
สุภาพขาดความนุ่มนวล 1.4) บุคลิกภาพไม่เหมาะสม 1.5) เป็นคนอยากเด่น ชิงดีชิงเด่น ไม่อยากใหใ้ครเด่นกวา่ตน 
1.6) เกิดความขดัแยง้ขึ�นภายในใจ 1.7) ไม่ทาํตามแผนที�ร่วมกนัวางไว ้ 1.8) ไม่มีอาํนาจในการตดัสินใจ และ 1.9) 
ขาดมนุษยสัมพนัธ์  2) ปัญหาจากวิธีการประสานงานไดแ้ก่  2.1) ไม่ยืดหยุน่ 2.2) แยกกนัคิดแยกกนัปฏิบติั 2.3) 
งานไม่ต่อเนื�องและล่าชา้ 2.4) ไม่มีการประชุม 2.5) ขาดขอ้มูล ไม่แสวงหาขอ้มูลไม่มีความเที�ยงตรง  2.6) เล่น
พรรคเล่นพวก 2.7) ขาดการประเมินผลการปฏิบติังานร่วมกนั และ 2.8) เกิดความขดัแยง้ในการปฏิบติังาน และ 3) 
ปัญหาที�เกิดขึ�นจากหน่วยงาน ไดแ้ก่ 3.1) นโยบายไม่แน่นอน 3.2) ทาํงานเฉพาะหนา้ไม่มีแผน  3.3) งบประมาณ
จาํกดั ไม่เพียงพอ  3.4) งานซํ� าซอ้นกนั  3.5) ไม่ตรงเวลา  3.6) ต่างฝ่ายต่างทาํงาน  3.7) สมาชิกไม่ยอมกนั และ  
3.8) เนน้วชิาการเกินไป 

?) ขอบเขตด้านการรายงานผล (Reporting) 

?.2) การรายงานผล จากผลการวจิยัพบวา่ เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบั
การรายงานผลมีความแตกต่างกนักบัองคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัการรายงานผลอยู่บางประการ ซึ� งสามารถ
ยกขึ�นแสดงไดด้งันี� : มหานิบาตชาดกแมก้ล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการรายงานคลา้ยกนักบัองคค์วามรู้การบริหาร
ไว ้m ประการ ไดแ้ก่ `) รายงานสถานะของโครงการ ]) รายงานความกา้วหนา้ และ m) การคาดการณ์ล่วงหน้า 
(Forecasting) ก็จริงแต่ถึงอยา่งนั�นผลลพัธ์ที�ไดต้ามวตัถุประสงคใ์นส่วนของการคาดการณ์ล่วงหนา้นั�น มหานิบาต
ชาดกมีความแม่นยาํและเป็นไปตามที�คาดการณ์ทุกประการเพราะเกิดจากญาณความรู้ตามความเป็นจริงหรือ
อาํนาจอื�นๆ มีกรรมวิบากและฤทธิ� เป็นตน้ ส่วนองค์ความรู้การบริหารนั�นผลลพัธ์ที�ไดน้ั�นอาจจะเป็นไปตามที�
คาดการณ์ไวห้รือไม่ก็ได ้เพราะเป็นแต่เพียงการคาดคะเนที�อาศยัเครื�องมือและเทคนิคต่างๆ เท่านั�น ทั� งนี� อาจ
เนื�องมาจากว่าการล่วงรู้อนาคตที�ปรากฏในมหานิบาตชาดกนั�นมิไดเ้กิดจากการฟังการคิดหรือการภาวนาโดย
สามญัธรรมดาทั�วไปแต่เกิดจากญาณอนัเป็นผลจากการภาวนาในระดบัสูงหรืออาํนาจฤทธิ� เช่นบุญญฤทธิ� เป็นตน้
หรือวา่ความฝันอนัเกิดมาจากเทวฤทธิ� หรือวปิากกรรมใหผ้ลเป็นตน้ ซึ�งพระอรรถกถาจารยน์ั�นกล่าวถึงสาเหตุของ
การฝันไวใ้นอรรถกถาสุปินสูตรที� _ ถึง q ประการไดแ้ก่ `) เพราะธาตุกาํเริบ กล่าวคือ ร่างกายไม่ปกติ เช่น กาํเริบ
เพราะดี เป็นตน้ จึงทาํใหฝั้นไดห้ลายอยา่ง เช่น ฝันวา่ตกภูเขา เหาะไปทางอากาศ ถูกสัตวร้์ายหรือโจรไล่ตามเป็น
ตน้  ]) เพราะเคยเป็นมาก่อน กล่าวคือ จิตไปผูกพนัอยู่กบัอารมณ์ที�เคยประสบมาก่อนๆ m) เพราะเทวดาดลใจ 
กล่าวคือ หมู่เทวดาบนัดาลใหเ้ป็นต่างๆดว้ยประสงคดี์ก็มี ดว้ยประสงคร้์ายก็มี และ q) เพราะบุรพนิมิต กล่าวคือ บุ
รพนิมิตของประโยชน์หรือของความพินาศที�ประสงค์จะเกิดดว้ยอาํนาจบุญและบาป อนัเป็นสิ�งที�อธิบายตาม
หลกัการทางวิทยาศาสตร์ไม่ไดด้้วยเหตุที�วิทยาศาสตร์นั�นจาํกดัอยู่แต่เพียงประสาทสัมผสัทั� ง p ดงักล่าวแลว้ 
ดงันั�นจึงมีความอศัจรรยสุ์ขุมคมัภีรภาพยิ�งกวา่องคค์วามรู้การบริหารที�เป็นเพียงความรู้ในระดบัธรรมดาสามญั
ทั�วๆ ไปถูกคิดคน้กาํหนดขึ�นมาโดยปุถุชนสาํหรับใชด้าํเนินการต่างๆ ทาํมาหาเลี� ยงชีพแบบชาวโลกเท่านั�น สม
ดว้ยทศันะของ Project Management Institute ที�ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการรายงานผลการดาํเนินงานไวว้า่ 
การรายงานผลการดาํเนินงาน (Performance Repoting) ประกอบไปดว้ยการเก็บขอ้มูล และการเผยแพร่ขอ้มูล
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ให้กบัผูเ้กี�ยวขอ้งทุกๆฝ่ายทราบและเขา้ใจถึงผลของการบริหารทรัพยากรของโครงการ โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั
ไดแ้ก่ `) รายงานสถานะของโครงการ (Status Reportiong) ]) รายงานความกา้วหนา้ (Progress Reporting) และ m) 
การคาดการณ์ล่วงหนา้ (Forecasting), มหานิบาตชาดกกล่าวถึงการรายงานผลในทุกระดบัของการบริหารกล่าวคือ 
ผูบ้งัคบับญัชารายงานไปยงัผูใ้ตบ้ังคบับญัชา ผูใ้ตบ้ังคบับัญชารายงานไปยงัผูบ้งัคบับัญชา หรือผูอ้ยู่ในระดับ
เดียวกนัรายงานใหแ้ก่กนั ส่วนองคค์วามรู้การบริหารนั�นแมจ้ะมีการกล่าวถึงการรายงานในทุกระดบัก็จริง แต่โดย
ส่วนมากจะแสดงออกในลักษณะที�ผูใ้ตบ้ังคับบัญชารายงานไปยงัผูบ้ังคับบัญชา สมด้วยทัศนะของตรึงตา      
แหลมสมุทร และ วรรณรี ปานศิริ ที�ไดแ้สดงไวว้า่ รายงานเป็นวิธีการที�สมาชิกขององคก์ารใชติ้ดต่อกนัเกี�ยวกบั
งาน รายงานดว้ยวาจาเป็นสิ�งที�ปฏิบติักนัอยูทุ่กวนั ตั�งแต่ระดบัธุรการไปจนถึงระดบับริหาร รายงานแบบลาย
ลกัษณ์อกัษรก็มีตั�งแต่การเขียนบนัทึกเพียงแผ่นเดียวไปจนถึงรายงานขนาดยาว โดยปกติรายงานจะเสนอขึ�นไป
ตามลาํดบัขั�นตอนของสายการบงัคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชาใชร้ายงานเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจ  การตดัสินใจของ
ผูบ้งัคบับญัชาระดบัล่างจะเป็นส่วนหนึ�งของรายงานที�เสนอขึ�นไปยงัผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงขึ�นไปอีกชั�นหนึ�ง คน
ในระดบัเดียวกนัก็รายงานใหแ้ก่กนัเพื�อเป็นขอ้มูลในการแกปั้ญหาหรือตดัสินใจ ทั�งนี�อาจเนื�องมาจากวา่ผูป้กครอง
หรือผูบ้ริหารในมหานิบาตชาดก ซึ�งโดยมากที�เป็นพระโพธิสตัวน์ั�น เป็นธรรมิกราช ปกครองอาณาประชาราษฎร์
ดว้ยทศพิธพราชธรรม ดงันั�นจึงเป็นผูที้�มุ่งให้ความสาํคญักบัผูค้นเป็นหลกั ครั� นผูค้นที�เป็นประชาราษฎร์ตอ้งการ
เขา้เฝ้าหรือประสงคสิ์�งใดก็สามารถที�จะกล่าวรายงานให้ทรงทราบไดโ้ดยไม่ตอ้งผ่านกระบวนการที�ยุง่ยากคลา้ย
กบัพ่อปกครองลูกดงัเช่นสมยัสุโขทยัดงักล่าวแลว้ ในทางตรงกนัขา้มครั� นผูค้นที�เป็นประชาราษฎร์ประสงคจ์ะ
ทราบเกี�ยวกบัผลการดาํเนินกิจการบริหารใดๆ จากผูป้กครองหรือผูบ้ริหาร ก็สามารถสอบถามและไดรั้บคาํตอบ
จากผูป้กครองหรือผูบ้ริหารไดเ้ช่นกัน หรือยิ�งกว่านั�นยงัสามารถที�จะตรวจสอบหรือถอดถอนผูป้กครองหรือ
ผูบ้ริหารออกจากตาํแหน่งไดด้ว้ย ดงักรณีของพระเจา้เอกราชหรือพระเวสสันดรเป็นตน้, และโดยภาพรวมนั�น
มหานิบาตชาดกจาํแนกการรายงานผลตามลกัษณะของเนื�อหาสาระไว ้] ประเภท คือ `) การรายงานที�เป็นเท็จ 
หมายถึง เนื�อหาของรายงานที�นาํเสนอนั�นไม่เป็นความจริง ผูร้ายงานนั�นมีจุดประสงคน์าํเสนอให้ผูรั้บฟังหรืออ่าน
เขา้ใจผิดไปจากความเป็นจริงดว้ยประสงค์สิ�งใดสิ�งหนึ� ง  และ ]) การรายงานที�เป็นจริง หมายถึง เนื�อหาของ
รายงานที�นาํเสนอนั�นเป็นความจริง ผูร้ายงานนั�นมีจุดประสงคน์าํเสนอให้ผูรั้บฟังหรืออ่านเขา้ใจไดท้ราบขอ้มูล 
ขอ้เท็จจริง เรื�องราว เหตุการณ์หรือขอ้คิดเห็นต่างๆ ตรงกบัความเป็นจริง  ซึ� งเนื�อหาของมหานิบาตชาดกใน
ประเด็นที�เกี�ยวกบัการรายงานผลนั�นมุ่งการรายงานที�เป็นจริงประกอบดว้ยธรรม โดยยึดถือความจริงหรือสัจจะ
เป็นสาํคญั โดยเฉพาะในส่วนของพระโพธิสตัวน์ั�นแมจ้ะถูกทาํร้ายหรือหมายเอาชีวติก็จะไม่ยอมที�จะกล่าวรายงาน
เท็จ ใหค้วามสาํคญักบัสิทธิของผูอื้�นที�จะไดรั้บทราบขอ้มูลที�เป็นจริงมีสาระสุภาพอ่อนโยนสมานไมตรี มุ่งรักษา
ศีลธรรมที�เป็นสิ� งภายในติดตามตวัเราไปทุกสถานมากกว่าวตัถุธรรมที�เป็นสิ� งภายนอกอยู่กับเราได้เพียงชั�ว
ระยะเวลาหนึ�ง ซึ�งอาจกล่าวสรุปไดด้ว้ยศีลขอ้ที� q  ไดแ้ก่ `) เวน้จากการพูดเท็จ (มุสาวาท) เช่น นาํเสนอรายงานที�
ถูกตอ้งตามความเป็นจริงทั�งดา้นรูปแบบ ขอ้มูล การอา้งอิง และหลกัภาษาที�ใช ้หากเป็นการเขียนรายงานก็ตอ้ง
เขียนเป็นภาษาเขียนโดยไม่นาํภาษาพูดมาใช ้ มีความทนัสมยัสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง เป็นตน้  2) เวน้จากการพูด
ส่อเสียด (ปิสุณวาจา) เช่น การไม่ใชภ้าษาที�จะทาํให้ผูฟั้งหรือผูอ้่านเกิดความแตกแยกกนั การใชภ้าษาโดยยึดผูฟั้ง
หรือผูอ่้านเป็นสาํคญัที�จะก่อใหเ้กิดความสมคัรสมานสามคัคีร่วมกนัปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมาย มีความสาํรวม
ระวงัในทุกขอ้ความ ทุกประโยค หรือทุกตวัอกัษรที�เขียนในรายงาน เป็นตน้ 3) เวน้จาการพูดคาํหยาบ (ผรุสวาจา) 
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เช่น การใชภ้าษาที�สุภาพไม่หยาบคาย มีความสํารวมระวงัทุกขอ้ความ ทุกประโยค หรือทุกตวัอกัษรที�เขียนใน
รายงาน และ  q) เวน้จากการพูดเพอ้เจอ้ (สัมผปัปลาปะ) เช่น  มีสารัตถภาพ เอกภาพ และสัมพนัธภาพสอดคลอ้ง
กลมกลืนกัน ไม่มีมารยาสาไถยโออ้วดเกินความเป็นจริง  มีความสมบูรณ์ครบถว้นไม่ตดัหรือเสริมความให้
คลาดเคลื�อนจากความเป็นจริง ใชภ้าษาที�ง่าย มีเนื�อหาอย่างเพียงพอตรงประเด็นแจ่มแจง้ชดัเจนไม่วกวนหรือ
คลุมเครือ อ่านแลว้เขา้ใจไดต้รงตามวตัถุประสงคข์องการรายงาน  มุ่งยึดผูฟั้งหรือผูอ่้านที�จะไดรั้บประโยชน์จาก
การรายงานเป็นสาํคญั เป็นตน้ หรืออาจกล่าวอีกนยัหนึ�งไดว้า่ เป็นการรายงานแบบวาจาสุภาษิต อนัมีลกัษณะที�ดีที�
ท่านกล่าวไวใ้นสุภาสิตสูตร p ประการ ไดแ้ก่  `) กาเลนะ จะ ภาสิตา โหติ  หมายถึง พดูเหมาะแก่กาลเวลา รู้เวลาที�
ควรพูดหรือไม่ควรพูด  ]) สัจจา จะ ภาสิตา โหติ หมายถึง พูดความจริง ไม่พูดโกหก m) สัณหา  จะ ภาสิตา โหติ 
หมายถึง พูดแต่คาํที�อ่อนโยน เวน้จากการพูดหยาบคายให้ผูอื้�นไม่พอใจ และ q) เมตตะจิตเตนะ จะ ภาสิตา โหติ 
หมายถึง พูดดว้ยเมตตาจิต มุ่งประโยชน์และความสุขแก่ผูอื้�นเป็นสาํคญั ทั�งนี� อาจเนื�องมาจากวา่มหานิบาตชาดก
นั�นเป็นพระธรรมคาํสอนเกี�ยวกบัการบาํเพญ็บารมีของพระโพธิสัตว ์ซึ� งพระโพธิสัตวน์ั�นทรงพิจารณาอยา่งเห็น
เป็นประจกัษแ์ลว้ว่าการดาํเนินการต่างๆ ที�ประกอบดว้ยธรรมนั�น เป็นสิ�งที�นาํมาซึ� งประโยชน์สุขโดยส่วนเดียว
อยา่งย ั�งยืนรอบดา้น และยิ�งกวา่นั�นยงัเป็นปฏิปทาเพื�อให้บรรลุถึงความเป็นพระพุทธเจา้อีกดว้ย ดงันั�นจึงไดท้รง
ยดึถือเป็นปฏิปทาในการประพฤติปฏิบติัไวอ้ยา่งอุกฤษฏ ์ส่วนองคค์วามรู้การบริหารนั�นเป็นสิ�งที�คิดคน้กาํหนดขึ�น
โดยปุถุชนเพื�อการดาํเนินการขององค์การต่างๆ ดังนั�นจึงมีการใช้ทุกวิธีการเพื�อให้เป้าหมายที�ประสงค์นั� น
บรรลุผล ซึ�งอาจจะเป็นทศันะที�คบัแคบไม่ไดพิ้จารณาในวงกวา้งที�จะส่งผลกระทบตามมา สมดว้ยทศันะของวิรัช  
วรัิชนิภาวรรณ ที�ไดก้ล่าวถึงจริยธรรมในการเขียนรายงานไวว้า่ เป็นสิ�งที�สาํคญัอยา่งยิ�ง เพราะเป็นตวัคอยควบคุม
ความถูกตอ้งของผลงานวิชาการนั�น  โดยการที�จะได้มาซึ� งผลงานวิชาการที�ดีมีคุณภาพนั�นตอ้งเริ�มจากการมี
แหล่งขอ้มูล (Resource) ซึ�งอาจไดม้าจากการศึกษาคน้ควา้ของผูอื้�นหรือของผูเ้ขียนเอง ในดา้นการอา้งอิงผลงาน
วชิาการของผูอื้�นนั�น หากเป็นการนาํขอ้ความนั�นมาโดยตรงผูเ้ขียนตอ้งใส่เครื�องหมายอญัประกาศ (“...”) พร้อมทั�ง
บอกแหล่งที�มาของขอ้ความหรือขอ้มูลนั�น โดยระบุชื�อผูเ้ขียน ปีที�พิมพเ์ผยแพร่ พร้อมทั�งบอกเลขหนา้ที�ขอ้ความ
นั�นปรากฏ สําหรับในกรณีที�นําเอาความคิดของผูอื้�นมาเขียนนั� น ถ้าไม่ได้ยกข้อความมาโดยตรง แต่มีการ
ปรับเปลี�ยนประโยค และยงัคงไวซึ้� งแนวคิดเดิม (Paraphasing)ไว ้ผูเ้ขียนจาํตอ้งเขียนอา้งอิงถึงแหล่งที�มาของ
ความคิดนั�นๆ ดว้ย  ในการนาํผลงานหรือความคิดของผูอื้�นมาเป็นของตนเองโดยไม่บอกแหล่งที�มานั�น เจา้ของ
ความคิดสามารถดาํเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาได ้

?.3) ระบบสารสนเทศเพื�อการบริหาร จากผลการวจิยัพบวา่ เนื�อหาของมหานิบาตชาดกใน
ประเด็นที�เกี�ยวกบัระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารมีความแตกต่างกนักบัองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัระบบ
สารสนเทศเพื�อการบริหารอยูบ่างประการ ซึ� งสามารถยกขึ�นแสดงไดด้งันี� : มหานิบาตชาดกนอกจากจะกล่าวถึง
การไดม้าซึ� งขอ้มูลสารสนเทศจากปราสาทสัมผสัทั�ง p เช่นเดียวกนักบัองค์ความรู้การบริหารแลว้ยงัไดก้ล่าวถึง
การไดม้าซึ� งขอ้มูลสารสนเทศจากสัมผสัที� _ คือ มโนสัมผสั (ใจ) อีกดว้ย ดงันั�นจึงเห็นไดว้า่มหานิบาตชาดกนั�น
จะกล่าวถึงการไดม้าซึ� งขอ้มูลสารสนเทศที�ครอบคลุมและละเอียดกวา่องคค์วามรู้การบริหารที�กล่าวถึงการไดม้า
ซึ� งขอ้มูลสารสนเทศเพียง p ประสาทสัมผสั กล่าวคือ ตา หู จมูก ลิ�น และกาย มุ่งในสิ�งที� เป็นรูปหรือวตัถุ ที�
สามารถใชเ้ครื�องมือที�เป็นวตัถุพิสูจน์หรือตรวจสอบไดเ้ท่านั�น สมดว้ยทศันะของลอง (Long) ที�ไดแ้สดงทศันะ
เกี�ยวกบัคุณลกัษณะที�ดีของสารสนเทศไว ้5 ประการ ไดแ้ก่ 1) ถูกตอ้งแน่นอน 2) ยืนยนัได ้พิสูจน์ได ้ 3) มีความ
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สมบูรณ์  4) ทนัต่อเหตุการณ์  และ 5) ตรงกบัเรื�องที�จะใช ้ และสมดว้ยทศันะของสแตร์ (Stair) ที�ไดแ้สดงทศันะ
เกี�ยวกบัคุณลกัษณะของสารสนเทศที�ดีไว ้a ประการ ไดแ้ก่ 1) มีความถูกตอ้ง 2) มีความสมบูรณ์ 3) ประหยดั
ค่าใชจ่้าย 4) มีความยืดหยุน่ 5) มีความเชื�อถือได ้6) ตรงกบัเรื�อง 7) ไม่ซบัซอ้น 8) ทนัสมยั และ 9) ตรวจสอบได ้
ดงันั�นการไดม้าซึ�งขอ้มูลสารสนเทศในส่วนที�เกี�ยวกบัสัมผสัที� _ คือ มโนสัมผสั (ใจ) ดงักล่าวนั�นจึงมิอาจพิสูจน์
ไดด้ว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทั� งนี� อาจเนื�องมาจากว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์นั�นจาํกดัอยู่เพียงประสาททั�ง p 
กล่าวคือ ตา  หู จมูก ลิ�น และกายเท่านั�นดงักล่าวแลว้, มหานิบาตชาดกไม่เพียงกล่าวถึงวิธีการไดม้าซึ� งขอ้มูล
สารสนเทศตามองค์ความรู้การบริหารเท่านั�นแต่ยงักล่าวถึงการได้มาซึ� งข้อมูลสารสนเทศในลักษณะต่างๆ 
กล่าวคือ ญาณ ความฝัน การทาํนาย หรืออาศยัสติปัญญาอีกดว้ย,  มหานิบาตชาดกกล่าวถึงขอ้มูลสารสนเทศที�เกิด
จากญาณความหยั�งรู้ตามความเป็นจริงนั�นวา่เป็นขอ้มูลสารสนเทศที�มีความถูกตอ้ง ความเที�ยงตรง ความคงอยูไ่ด้
นาน สามารถติดตวัไปไดทุ้กที� เพราะมีกระบวนการจดัเก็บที�ดีที�สุดคือเก็บบนัทึกไวใ้นจิตใจในลกัษณะนามธรรม 
ส่วนองค์ความรู้การบริหารนั�นกล่าวถึงขอ้มูลสารสนเทศที�เกิดจากสัญญาคือความจาํแต่มิใช่ความรู้ จึงทาํให้มี
ความไม่แน่นอนเกี�ยวกบัความถูกตอ้ง ความเที�ยงตรง หรือความคงอยูไ่ดน้าน ไม่อาจนาํติดตวัไปไดทุ้กที� เพราะไม่
อาจจดจาํไดห้มดจึงมีกระบวนการจดัเก็บไวใ้นวตัถุสิ�งของ เช่น บญัชี รายงาน เป็นตน้ หรือสื�ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
ฮาร์ดดิสก์  ดิสก์เก็ต เป็นตน้ ซึ� งอาจจะได้รับความเสียหายชาํรุดทรุดโทรมลงตามกาลเวลา, มหานิบาตชาดก
นอกจากจะกล่าวถึงการได้มาซึ� งข้อมูลสารสนเทศในอดีตและปัจจุบันแล้วยงักล่าวถึงการได้มาซึ� งข้อมูล
สารสนเทศล่วงหนา้ในอนาคตอีกดว้ย โดยปรีชาหยั�งรู้ที�เรียกวา่ “ญาณ” ดงักล่าวแลว้ ซึ� งเป็นขอ้มูลสารสนเทศที�
เป็นความจริงไม่คาดเคลื�อน ส่วนองค์ความรู้การบริหารนั�นแมจ้ะมีการกล่าวถึงการได้มาซึ� งขอ้มูลสารสนเทศ
ล่วงหนา้ในอนาคตก็จริง ถึงอยา่งนั�นก็เป็นแต่เพียงการคาดคะเนที�อาศยัเครื�องมือหรือเทคนิคต่างๆ ซึ� งสิ�งต่างๆที�
คาดคะเนนั�นอาจเกิดขึ�นหรือไม่ก็ไดต้ามเหตุปัจจยั ซึ�งความแตกต่างกนัเหล่านี�นั�นทั�งนี� อาจเนื�องมาจากวา่เนื�อหาที�
ดงักล่าวในมหานิบาตชาดกนั�นเป็นสิ�งที�มิไดเ้กิดจากการฟังหรือการคิดโดยสามญัธรรมดาทั�วไปแต่เป็นปัญญา
ระดบัภาวนาในดา้นจิตใจเกิดเป็นความอศัจรรยท์ั�งในระดบัโลกิยะและโลกตุระ ครั�นนาํเอาองคค์วามรู้การบริหาร
ซึ� งอยู่บนพื�นฐานของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึ� งเป็นประจกัษ์นิยมมาเปรียบเทียบกบัมหานิบาตชาดกซึ� งอยู่บน
พื�นฐานอีกอย่างหนึ� งซึ� งเป็นจิตนิยมหรือธรรมนิยมจึงไม่อาจครอบคลุมไดท้ั�งหมด, และโดยภาพรวมมหานิบาต
ชาดกนั�นแสดงใหเ้ห็นถึงขอ้มูลสารสนเทศที�มีอยูน่อ้ย หาไดย้าก มีโครงสร้างที�ไม่สลบัซบัซอ้น เป็นไปในลกัษณะ
ของลายลกัษณ์อักษรหรือคาํพูด ซึ� งอาจจะมีขอ้ดีในด้านการประเมินข้อมูลสารสนเทศที�ไม่ต้องใช้เวลามาก 
สามารถที�จะประเมินขอ้มูลสารสนเทศที�ไดรั้บแมมี้อยูน่อ้ยนั�นสืบคน้แต่ที�เป็นประโยชน์ ถูกตอ้งสมบูรณ์ ทนัเวลา 
เกี�ยวขอ้งกับเรื� องที�จะทาํการตดัสินใจ ดําเนินการได้โดยง่าย อีกทั� งยงัสามารถรักษาขอ้มูลสารสนเทศที�เป็น
ความลบัมิให้รั�วไหลไดเ้ป็นอยา่งดี  ส่วนในยคุสมยัปัจจุบนัที�ใชอ้งคค์วามรู้การบริหารเกี�ยวกบัระบบสารสนเทศ
เพื�อการบริหารนั�นมีขอ้มูลสารสนเทศอยา่งมากมาย หาไดง่้าย มีโครงสร้างที�สลบัซบัซอ้น ถูกจดัเก็บบนัทึกไวใ้น
หลายๆ ลกัษณะดว้ยกนั ซึ�งส่วนใหญ่จะเป็นขอ้มูลข่าวสารที�เป็นขยะไม่สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์หรือเกี�ยวขอ้ง
กบัเรื�องที�จะทาํการตดัสินใจ ดาํเนินการไดโ้ดยยาก  จึงจาํตอ้งใชเ้วลามากในการประเมินขอ้มูลสารสนเทศที�ไดรั้บ  
แมก้ารรักษาขอ้มูลสารสนเทศที�เป็นความลบัมิให้รั�วไหลก็เป็นสิ�งที�ยากยิ�งขึ�น ทั�งนี� อาจเนื�องมาจากยคุสมยัของ
โลกที�วิวฒันาการเปลี�ยนแปลงขึ�นตามลาํดบั ยิ�งในสมยัปัจจุบนัก็ยิ�งมีความสลบัซับซ้อน ถูกจดัเก็บบนัทึกไวใ้น
หลายๆ ลกัษณะ ววิฒันาการเปลี�ยนไปต่างๆ สมดว้ยทศันะของณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ และไพบูลย ์เกียรติโกมล ที�
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ไดจ้าํแนกโครงสร้างขอ้มูลออกเป็น 2  ลกัษณะ ไดแ้ก่  1) โครงสร้างเชิงกายภาพ (Physical Data Structure) 
หมายถึง วธีิการจดัเก็บขอ้มูลในสื�อต่าง ๆ เช่น  เทปแม่เหลก็  จานแม่เหลก็ ดิสกเ์ก็ต  เป็นตน้ และ 2) โครงสร้างเชิง
ตรรกะ (Logical Data Structure) หมายถึง การจัดเก็บขอ้มูลและความสัมพนัธ์ต่าง ๆ ของขอ้มูลในระบบ
ฐานขอ้มูล  

M) ขอบเขตด้านการงบประมาณ (Budgeting) 

M.2) การงบประมาณ จากผลการวิจยัพบว่า เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�
เกี�ยวกับบรรยากาศองค์การมีความแตกต่างกันกับองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกับบรรยากาศองค์การอยู่บาง
ประการ ซึ� งสามารถยกขึ�นแสดงได้ดงันี� : มหานิบาตชาดกจาํแนกการงบประมาณออกเป็น ] ประเภท คือ `) 
งบประมาณ/ทรัพยภ์ายนอก และ ]) งบประมาณ/ทรัพยภ์ายใน ซึ� งมหานิบาตชาดกหรือพระพุทธศาสนานั�นจะให้
ความสําคญักบังบประมาณ/ทรัพยภ์ายในมากกว่า ต่างจากองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัการงบประมาณที�จะ
มุ่งเนน้ในทรัพยภ์ายนอกเพราะเป็นปัจจยัในการบริหารอยา่งหนึ�ง ทั�งนี� แมม้หานิบาตชาดกนั�นจะให้ความสาํคญั
หรือมุ่งเนน้ที�ทรัพยภ์ายใน แต่เมื�อพิจารณาแลว้จะเห็นไดว้า่ ทรัพยภ์ายในและทรัพยภ์ายนอกทั�งสองนั�นต่างก็มี
ความสมัพนัธ์กนัอยูบ่า้ง กล่าวคือ  ทรัพยภ์ายในนั�นเป็นเหตุหรือวา่เป็นทุนในการสร้างทรัพยภ์ายนอกดงักล่าวแลว้ 
ซึ� งหากว่าบุคคล กลุ่มหรือองค์การที�ประกอบทรัพยภ์ายในทั�ง C ประการแลว้เมื�อไปดาํเนินการเพื�อให้ไดท้รัพย์
ภายนอกก็ยอ่มจะไดโ้ดยง่าย และครั�นบุคคล กลุ่มหรือองคก์ารไดท้รัพยภ์ายนอกแลว้ก็สามารถที�จะนาํไปใชใ้หเ้กิด
คุณงามความดีต่อตนเองและผูอื้�นไดเ้ช่นกนั ซึ� งขึ�นอยูก่บัวา่บุคคล กลุ่มหรือองคก์รนั�นๆ จะมีคุณงามความดีหรือ
ศีลธรรมมากหรือน้อยเพียงไร ทั�งนี� อาจเนื�องมาจากว่างบประมาณ/ทรัพยภ์ายในนั�นเป็นทรัพยที์�ประเสริฐอยู่
ภายในใจ ไม่มีใครขโมยแยง่ชิงได ้ไม่สูญหายไปดว้ยภยนัตรายต่างๆ ทาํให้เป็นผูม้ ั�งคั�งไม่ยากจน มีจาํนวนที�ไม่
จาํกดั มีมากเหลือคณาสาํหรับทุกๆ คนโดยไม่จาํเป็นที�จะตอ้งแยง่ชิงกนั ครั�นทุกคนมีทรัพยป์ระเภทนี�ยิ�งมากเท่าไร
สังคมก็ย่อมสงบเริ�มเย็นเป็นสุขมากเท่านั�น และที�สําคญันั�นเป็นเหตุให้ไดท้รัพยภ์ายนอกอีกด้วย สมดว้ยพุทธ
ธรรมที�ปรากฏในมโหสถชาดกวา่ ปัญญา วะ ธะเนนะ เสยโย แปลวา่ ปัญญาเทียวประเสริฐกวา่ทรัพย,์ มหานิบาต
ชาดกมุ่งเนน้ใหมี้การใหห้รือการบริจาคมากกวา่การกูห้นี� ยมืสินตามองคค์วามรู้การบริหาร ทั�งนี�อาจเนื�องมาจากวา่ 
การกูห้รือการให้ยืมนั�นยงัคงเป็นการก่อความทุกข์หรือเพิ�มกิเลสให้แก่ผูกู้ห้รือผูถู้กกู ้กล่าวคือ ผูกู้น้ั�นก็มีความ
เดือดร้อนหากไม่สามารถนาํมาใชห้นี� ได ้ซํ� ายงัเกิดความคบัแคน้ใจตอ้งดิ�นรนสู้ชีวิตเพื�ออยู่รอดเพราะไม่มีใคร
ช่วยเหลือ ปลูกฝังหรือถูกบงัคบัใหเ้ป็นคนเห็นแก่ตวัเพิ�มมากขึ�นตามลาํดบั   ฝ่ายเจา้หนี� ก็มีเกิดความโลภหวงัจะได้
กาํไรดอกเบี�ยครั� นไม่ไดรั้บตามที�คาดหวงัก็จะอาจเลยเถิดให้ล่วงละเมิดศีลมีการฆ่าหรือเบียดเบียนผูอื้�นเป็นตน้ 
อาทิเช่น พราหมณ์ชูชกในมหาเวสสันดรชาดกที�ไดเ้บียดเบียนลูกสาวผูอื้�นมาเป็นภริยาเพราะไม่ไดรั้บเงินคืน จน
กลายเป็นคนเห็นแก่ตวัเห็นแก่ไดเ้พราะไม่อยากถูกเอาเปรียบหรือเสียรู้คน หรือแมผู้กู้ก็้อาจทาํผิดศีล มีการฆ่าตวั
ตายหรือหนีหนี�  เป็นตน้ อาทิเช่น พราหมณ์อาลมัพรายน์ในวิธุรชาดกที�ไม่อาจใชห้นีไดจึ้งหลบหนีเขา้ไปในป่า  
ดงันั�นการกูห้นี� จึงเป็นทุกขใ์นโลก (อิณาทานงั ทุกขงั โลเก) ต่างจากการใหห้รือการบริจาคนั�นเป็นการทาํความสุข
ใหเ้กิดแก่ผูรั้บและผูใ้ห ้กล่าวคือ ผูรั้บนั�นครั�นไดรั้บแลว้ก็ไม่ตอ้งมีความกงัวลใจวา่จะถูกทวงคืนทั�งยงัเกิดความรัก
ต่อผูใ้หมี้ความสมานผกูพนัธ์กนัเป็นมิตรไมตรีที�ดีงามคอยช่วยเหลือเกื�อกูลกนัในยามเดือนร้อน ยอ่มจะเป็นคนดี
คอยช่วยเหลือหรือแบ่งปันผูอื้�นเพราะถูกผูอื้�นช่วยเหลือหรือแบ่งปันให้มาแลว้  ส่วนผูใ้ห้ก็มีความปีติเอิบอิ�มใจ
สามารถขจดัความเห็นแก่ตวัเห็นแก่ไดข้องตนลงไป ใชท้รัพยส์มบติัที�มีอยูอ่ยา่งเป็นประโยชน์ไม่ให้หมกัหมมไว ้
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อยา่งไร้แก่นสารเป็นอาหารของมดและปลวกหรือปล่อยทิ�งไวใ้หลู้กหลานหรือบริวารคอยเยื�อแยง่ประหตัประหาร
กนั ย่อมจะเป็นผูท้าํสังคมให้เป็นสังคมแห่งความผาสุกร่มเยน็ และถา้หากเป็นผูใ้ห้ระดบัรัฐแลว้ก็ยิ�งมีกาํลงัมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึ�นตามลาํดบั ตวัอยา่งเช่น พระเจา้เนมิราช ในเนมิราชชาดก ที�ทรงเป็นผูน้าํ
ในดา้นศีลธรรมให้ทั�งทรัพยภ์ายในและทรัพยภ์ายนอกแก่ประชาชนชาวกรุงมิถิลาให้มีความเป็นอยูอ่ย่างร่มเยน็
เป็นสุข หรือ พระเวสสันดรในเวสสันดรชาดก ที�ทรงประสงค์จะให้หรือบริจาคทุกๆ อย่างแมก้ระทั�งอวยัวะ
ร่างกายหรือพระชนมข์องพระองคแ์ก่ผูอื้�น ทั�งพระนครสีพีของพระองคก็์ยิ�งมั�งคั�งเจริญรุ่งเรืองเป็นลาํดบั เพราะวา่
ผูน้าํหรือผูบ้ริหารได้ทาํตวัเป็นแบบอย่างเป็นแนวทางเดียวกนัลงมาจนถึงระดับผูต้าม ดงัคาํที�ว่า เบื�องบนเป็น
แบบอยา่งเบื�องล่างจึงทาํตาม แต่ทั�งนี�ทั�งนั�นการให้หรือการบริจาคดงักล่าวจะตอ้งพินิจพิจารณาดาํเนินการอยา่ง
ถูกตอ้งเช่นการให้แก่ผูที้�สมควรให้เป็นตน้จึงจะมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลตามที�ปรารถนา, มหา
นิบาตชาดกมุ่งเนน้ถึงการบริหารการงบประมาณดว้ยศีลธรรมตลอดกระบวนการทั�ง m ช่วงตอน กล่าวคือ `) การ
จดัหาหรือการแสวงหา ซึ� งเป็นภาษาธรรมว่า สุปริเยสนา คือการแสวงหาดว้ยวิธีการที�สุจริตไม่ทาํผิดศีลธรรม
กฎหมายหรือกฏระเบียบต่างๆ แสดงหามาดว้ยความรู้ความสามารถถูกระเบียบขั�นตอน เวน้จากการจดัหาหรือ
แสวงหาโดยมิชอบ ซึ� งเป็นภาษาธรรมวา่ อเนสนา ]) การนาํไปใช ้ คือ นาํไปใชใ้ห้ตรงตามวตัถุประสงคที์�จดัหา
หรือแสวงหามา  ใช้ในสิ�งที� เป็นประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโทษติตตามมา ไม่เบียดบังอาํพรางทุจจริตไปใช้เพื�อ
ประโยชน์ส่วนตวั m) การตรวจสอบผลที�ไดรั้บ สามารถที�จะตรวจสอบถึงผลของการใชง้บประมาณได ้มีเอกสาร
หลกัฐานที�ชดัเจนโปร่งใสไม่คลุมเคลือ สมเหตุสมผลระหว่างงบประมาณกบัผลการดาํเนินงาน นอกจากนี� มหา
นิบาตชาดกยงัประกอบดว้ยหลกัธรรมเกี�ยวกบัการงบประมาณหลายประการเช่น สนัโดษ m ประโยชน์ m  การแบ่ง
โภคะเป็น q ส่วน  ราชสังคหวตัถุ q  กามโภคีสุข q  ทิฏฐธมัมิกตัถะประโยชน์ q  สมบติัอนัเนื�องมาจากปุพพกต
ปุญญตา  4   กลุจิรัฏฐิติธรรม q  ตงัขณิกปัจจเวกขณะ q พลวฒันธรรม p โภคอาทิยะ p   เบญจศีลเบญจธรรมอยา่ง
ละ p  สาราณียธรรม _  อบายมุข _  อริยทรัพย ์ 7 มรรค n ทศพิธราชธรรม `^  บารมี `^  และ ราชวสดีธรรม qa  
เป็นตน้ 

M.3) การควบคุม จากผลการวิจยัพบวา่ เนื�อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบั
การควบคุมมีความแตกต่างกนักบัองค์ความรู้การบริหารเกี�ยวกบัการควบคุมอยู่บางประการ ซึ� งสามารถยกขึ�น
แสดงไดด้งันี� : มหานิบาตชาดกจาํแนกการควบคุมออกเป็น ] ประเภท คือ `) การควบคุมจากภายนอก เป็นการ
ควบคุมโดยผูอื้�น ผูป้ฏิบติังานนั�นเป็นฝ่ายถูกกระทาํการควบคุม บทบาทภาระหน้าที�การควบคุมอยูที่�ฝ่ายบริหาร
หรือหวัหนา้งาน โดยอาศยักฎระเบียบขอ้บงัคบั รางวลั ตาํแหน่งหรือเครื�องมือการควบคุมต่างๆ เป็นเครื�องควบคุม  
]) การควบคุมจากภายใน  เป็นการควบคุมโดยผูป้ฏิบติังานเอง ผูป้ฏิบติังานนั�นเป็นผูก้ระทาํการควบคุมพฤติกรรม
ตนเอง บทบาทภาระหนา้ที�การควบคุมอยูที่�ตวัผูป้ฏิบติังาน โดยอาศยัสามญัสาํนึกมโนธรรมของผูป้ฏิบติังานที�มี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที� สุจริตต่อหน้าที�ของตน มองเห็นคุณค่าของหน้าที�หรืองานที�ตนเองปฏิบัติ พฒันา
ปรับปรุงตนเองให้มีความรู้ความสามารถเกี�ยวกบังานที�ปฏิบติันั�นโดยที�องคก์ารหรือหน่วยงานนั�นเปิดกวา้งเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้และพฒันา ซึ� งองคค์วามรู้การบริหารนั�นจะมุ่งเน้นในส่วนของการควบคุมจากภายนอก 
ทั�งนี� อาจเนื�องมาจากว่าองค์ความรู้การบริหารนั�นมีรากฐานมาจากวิทยาศาสตร์จึงตอ้งการการควบคุมที�เป็น
รูปธรรมสามารถวดัและตรวจสอบปรากฏใหเ้ห็นในเชิงประจกัษ ์สมดว้ยทศันะของวีระศกัดิ�  ไกรสังข ์ไดก้ล่าวไว้
วา่เทคนิคและวธีิการควบคุมงานมีหลายวธีิ ไดแ้ก่ 1) การควบคุมงานโดยใชง้บประมาณ 2) การควบคุมงานโดยใช้
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เทคนิค MBO (Management by Objective as a Control device) 3) การควบคุมงานโดยใชห้้องปฏิบติัการ
(Operation room as a Control device) 4) การควบคุมงานโดยกาํหนดมาตรฐานงาน 5) การควบคุมงานโดยวิธีการ
ตรวจเยี�ยม 6) การควบคุมงานโดยใชใ้ห้เสนอรายงาน และ 7) การควบคุมงานโดยใช ้ Program Evaluation and 
Review Technique (PERT) ส่วนมหานิบาตชาดกหรือพระพทุธศาสนานั�นไดก้ล่าวถึงการควบคุมดงักล่าวไวท้ั�ง ] 
ประการ ซึ�งสามารถยกตวัอยา่งแสดงให้เห็นดว้ยหัวขอ้ธรรม เช่น  ไตรสิกขา หรือ สิกขา m  ไดแ้ก่ ศีล สมาธิ และ
ปัญญา และเมื�อนาํสิกขาทั�ง m ประการนี�มาอธิบายในรูปของการควบคุมจะพิจารณาเห็นไดว้า่ ศีล คือ การสาํรวม
กายและวาจาให้เรียบร้อยนั�นเป็นการควบคุมจากภายนอกเขา้มาสู่ภายใน หมายความว่า ศีลนั�นแสดงออกมาใน
ลกัษณะต่างๆ เช่น กฎหมาย กฏระเบียบ ขอ้บงัคบั จารีตประเพณี หรือ ขอ้หา้มทางศาสนา เป็นตน้มีไวเ้พื�อควบคุม
ใหค้นเรานั�นมีกายและวาจาที�เรียบร้อย ไม่ไปเบียดเบียนผูอื้�นหรือทาํใหส้งัคมตอ้งวุน่วายโกลาหลสับสนอลหม่าน 
เป็นการแรงกดจากภายนอกที�มุ่งให้คนมีพฤติกรรมตามที�ตอ้งการโดยมีวตัถุประสงคห์ลกัคือ ความสงบสุขของ
สังคมที�เนื�องมาจากคนสํารวมกายและวาจาของคนที�อยูใ่นสังคม  ส่วนสมาธิ คือ ความมีจิตตั�งมั�น ไม่หวั�นไหว 
แน่วแน่ (อยูใ่นความดี) และปัญญา คือ ความรู้รอบ (รู้ในสิ�งที�ดีหรือไม่ดี รู้ถึงสิ�งที�เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษ รู้ถึง
สิ�งที�ทาํใหว้วิฒัน์หรือวบิติั รู้ในส่วนอดีต ปัจจุบนั และอนาคต เป็นตน้) นั�น เป็นการควบคุมจากภายในไปสู่สังคม
ภายนอก หมายความว่า เมื�อคนเรามีจิตใจที�ตั�งมั�นอยู่ในคุณงามความดีและมีปัญญารู้สิ�งที�ดีและไม่ดี ฯลฯ แลว้
ยอ่มจะมีพฤติกรรมทีดีตามไปดว้ย ทั�งนี�อาจเนื�องมาจากวา่หากในส่วนของจิตใจดีแลว้ส่วนที�เป็นร่างกายและวาจา
ก็ดีตามไปดว้ย เพราะร่างกายและวาจานั�นเนื�องมาจากจิตใจ เมื�อคนเราแต่ละคนต่างเป็นผูมี้พฤติกรรมที�ดีโดยเริ�มที�
จิตใจแลว้ส่งไปยงักายและวาจาให้เรียบร้อยแลว้มารวมกนัหลายๆ คนมากขึ�นๆ ก็จะกลายเป็นสังคมแห่งความดี
ความเรียบร้อยนั�นเองเพราะมีแต่คนที�ดีคนที�เรียบร้อยอยูใ่นสงัคมนั�นๆ  ซึ�งบรรดาการควบคุมทั�ง ] ประการนี�  การ
ควบคุมที�มีประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิดประสิทธิผลก็คือ การควบคุมจากภายใน  ดว้ยหลายๆ สาเหตุ เช่น จาํนวน
คน ระหวา่งผูบ้ริหารซึ�งเป็นผูค้วบคุมนั�นมีนอ้ยกวา่ผูป้ฏิบติังานซึ�งเป็นผูถู้กควบคุมดงันั�นจึงไม่สามารถควบคุมได้
หมดทุกที�ทุกเวลาหรือทุกสถานการณ์  หรือ ภาวะทางดา้นจิตใจ ระหวา่งผูที้�ถูกผูอื้�นควบคุมกบัผูที้�มีอิสระมีความ
รับผิดชอบควบคุมตนเอง ผูที้� ถูกควบคุมย่อมจะไม่ได้รับความสุขในการดาํเนินชีวิตหรือปฏิบัติงาน หรือว่า
ปฏิบติังานเพียงแต่ให้รู้ว่าปฏิบติั ปฏิบติัอย่างเสียมิได ้เป็นตน้ แมใ้นมหานิบาตชาดกหรือพระพุทธศาสนาก็ให้
ความสาํคญักบัการกา้วขา้มการควบคุมจากภายนอกไปสู่การควบคุมจากภายในจะเห็นไดจ้ากการวางลาํดบัขั�นของ
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา แต่ถึงอยา่งไรก็ตามทั�ง m ประการ หรือการควบคุมจากภายนอกและภายในนั�น
ต่างมีความเกี�ยวเนื�องสัมพนัธ์กันและกันดังกล่าวแลว้ นอกจากนี� มหานิบาตชาดกยงัไดก้ล่าวถึงหลกัธรรมที�
สามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บัการควบคุมในดา้นต่างๆไวห้ลายประการ เช่น วฏัฏะ m ไดแ้ก่ กิเลส กรรม และวิปาก, 
ตณัหา m ไดแ้ก่ กามตณัหา ภวตณัหา และวภิวตณัหา, อตัถะ m ไดแ้ก่ ทิฏฐธมัมิกตัถะ สมัปรายกิตัถะ และปรมตัถะ, 
ไตรลกัษณ์ m ไดแ้ก่ อนิจจตา ทุกขตา และอนตัตตา เป็นตน้ 

2.> เนื#อหาในมหานิบาตชาดกที�ไม่สามารถจัดเข้าในองค์ความรู้การบริหารได้ที�จัดไว้แผนก

หนึ�งเป็นขอบเขตที� U นําเสนอได้ดงันี# 
จากผลการวิจยัพบวา่ เนื�อหาของมหานิบาตชาดกซึ� งไม่สามารถที�จะจดัเขา้ในองคค์วามรู้การ

บริหารได ้มีอยู่จาํนวน _n เนื�อหา ประกอบดว้ย `) เตมิยชาดก n เนื�อหา ]) มหาชนกชาดก p เนื�อหา m) สุวรรณ
สามชาดก C เนื�อหา q) เนมิราชชาดก C เนื�อหา 5) มโหสถชาดก _ เนื�อหา _) ภูริทตัชาดก _ เนื�อหา C) จนัทกุมาร
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ชาดก p เนื�อหา 8) มหานารทกสัสปชาดก _ เนื�อหา 9) วิธุรชาดก n เนื�อหา `^) มหาเวสสันดรชาดก `^ เนื�อหา ซึ� ง
สามารถสรุปได ้a ประการ ไดแ้ก่ 1) วบิากกรรม ]) คุณพิเศษทั�งหลายมีคุณพิเศษที�เกิดจากการเจริญกรรมฐานเป็น
ตน้ m) ฤทธิ�  q) พร p) สจักิริยาหรือสตัยาธิษฐาน  _) มนต ์ C) ความฝัน n) ลางหรือลางสงัหรณ์ และ a) สิ�งวเิศษ เช่น 
แกว้มณีวเิศษ มา้วเิศษ หรือยาวเิศษ เป็นตน้ แต่ถึงอยา่งไรก็ตามยงัมีเนื�อหาในมหานิบาตชาดกที�กล่าวถึงการทาํนาย
ทายทกัลกัษณะหรือเหตุการณ์ต่างๆ อนัเป็นวชิาโหราศาสตร์แต่ผูว้จิยัพิจารณาเห็นวา่วชิาโหราศาสตร์นั�นเป็นเรื�อง
เกี�ยวกบัวทิยาศาสตร์โดยเฉพาะเรื�องสถิติที�มีการสังเกตพิเคราะห์สังเคราะห์แลว้จดจารเป็นตาํราใชสื้บๆกนัมาซึ� ง
อาจจะเป็นไปตามผลที�ทาํนายหรือไม่ก็ไดไ้ม่แตกต่างกนักบัการอาศยัเครื�องมือหรือเทคนิคต่างๆ ในองคค์วามรู้
การบริหารทั�วๆ ไป ดงันั�นผูว้ิจยัจึงมิไดจ้ดัเขา้ในห้อขอ้ที� n นี�  ทั� งนี� อาจเนื�องมาจากว่ามหานิบาตชาดกเป็นพระ
ธรรมคาํสอนที�พระพทุธองคท์รงนาํมาตรัสสอนแก่ชาวโลกซึ�งมิไดเ้กิดจากการฟังหรือการคิดโดยสามญัธรรมดา
ทั�วไปแต่เป็นปัญญาระดบัการตรัสรู้แจง้ดว้ยอาํนาจบุญบารมีที�พระองคท์รงสั�งสมมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง ]^ 
อสงไขยกบัอีกหนึ�งแสนกปั ดงันั�นจึงมีความอศัจรรยค์มัภีรภาพอยา่งยิ�ง ส่วนองคค์วามรู้การบริหารนั�นเป็นสิ�งที�
ถูกคิดคน้กาํหนดขึ�นมาโดยปุถุชนในระดบัธรรมดาสามญัทั�วๆไป จึงไม่อาจที�จะนาํเอาไปเปรียบเทียบกบัมหา
นิบาตชาดกในระดบัโลกุตระไดท้ั� งหมด นอกจากนี�มหานิบาตชาดกยงัมีรากฐานมาจากวฒันธรรมตะวนัออกซึ� ง
เป็นแหล่งอารยธรรมทางดา้นศาสนาหรือความเชื�อต่างๆ ดงันั�นจึงมีเนื�อหาบางประการที�ไม่อาจอธิบายไดต้ามองค์
ความรู้การบริหาร  เพราะองคค์วามรู้การบริหารนั�นมีรากฐานมาจากวฒันธรรมตะวนัตกยึดหลกัวิทยาศาสตร์ที�
เห็นอยา่งประจกัษช์ดัเป็นรูปธรรมเป็นสาํคญั 

3. ทศันะของผู้รู้เกี�ยวกบัหลกัการบริหารที�ปรากฏในมหานิบาตชาดก 
ผูรู้้เกี�ยวกบัการบริหารเชิงพุทธระดบัเชี�ยวชาญทั�ง C ท่านมีทศันะที�สอดคลอ้งกนัว่า มีเนื�อหาของ

มหานิบาตชาดกในประเด็นที�เกี�ยวกบัการบริหารปรากฏอยูท่ั�ง C ขอบเขต ไดแ้ก่ 1) การวางแผน 2) การจดัองคก์าร 
3) การจดัคนเขา้ทาํงาน 4) การอาํนวยการ 5) การประสานงาน 6) การรายงานผล และ 7) การงบประมาณ โดย
ภาพรวมแลว้มีความถูกตอ้ง มีความเป็นไปได้ มีความเหมาะสม และมีความเป็นประโยชน์ในการที�จะนําไป
ประยุกตใ์ชก้บัการบริหารตามเหตุปัจจยันั�นๆ และไดแ้สดงทศันะเกี�ยวกบัขอบเขตที� n กล่าวคือ เนื�อหาในมหา
นิบาตชาดกที�ไม่สามารถจดัเขา้ในองคค์วามรู้การบริหารไดโ้ดยตรง ไดแ้ก่ 1) วิบากกรรม ]) คุณพิเศษทั�งหลายมี
คุณพิเศษที�เกิดจากการเจริญกรรมฐานเป็นตน้ m) ฤทธิ�  q) พร p) สจักิริยาหรือสตัยาธิษฐาน  _) มนต ์ C) ความฝัน n) 
ลางหรือลางสงัหรณ์ และ a) สิ�งวเิศษ เช่น แกว้มณีวเิศษ มา้วเิศษ หรือยาวเิศษ เป็นตน้ไวเ้ป็นอเนก นอกจากนี� ยงัได้
แสดงทัศนะขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื�อให้ผูว้ิจยัได้นาํไปพิจารณาปรับงานวิจัยอนัจะนาํมาซึ� งความสมบูรณ์ของ
งานวจิยัมากยิ�งขึ�นอีกดว้ย 

 

ข้อเสนอแนะ 
  

การวจิยัเรื�องหลกัการบริหารที�ปรากฏในมหานิบาตชาดก ไดข้อ้คน้พบที�เป็นประโยชน์ ซึ� งผูว้ิจยัมี
ขอ้เสนอแนะดงันี�   

 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช้ 
 1.หลกัการบริหารที�ปรากฏในมหานิบาตชาดกที�เป็นปฏิปทาจริยาวตัรขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ ซึ�งปรากฏออกมาผา่นตวัละครที�เป็นพระโพธิสตัวร์วมถึงตวัละครฝ่ายธรรมอื�นๆ อนัเป็นสิ�งที�ควรนาํมาปฏิบติั



 
 

1403 
 

 

เจริญรอยตามนั�นผูบ้ริหารสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้ห้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารตามหลกัอิทธิบาท q ภายใต้
เงื�อนไขของสมบัติ q และหลีกเลี�ยงวิบติั q เพื�อความเป็นผูมี้ภาวะผูน้ําที�ดี กล่าวคือ มีความดี (อรหัง) ความรู้ 
(สมัมาสัมพุทโธ) และความสามารถ (ภควา) ครบตามพระพุทธคุณทั�ง m ประการที�พระพุทธองคท์รงกระทาํเป็น
แบบอยา่งไวดี้แลว้จนสามารถเขา้ถึงสภาพงานก็ไดผ้ลคนก็เป็นสุขในหน่วยงานหรือองคก์ารของตนๆได ้ในระดบั
จุลภาค ส่วนหลกัการบริหารที�ปรากฏในมหานิบาตชาดกที�ไม่ใช่ปฏิปทาจริยาวตัรขององคส์มเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา้ซึ� งปรากฏออกมาผ่านตวัละครฝ่ายอธรรมต่างๆ แมเ้ป็นสิ�งที�ควรเวน้แต่ผูบ้ริหารก็ควรศึกษาเพื�อให้รู้เท่า
เอาไวก้นัรู้ทนัเอาไวแ้กห้รือใชเ้ป็นตวัชี�วดัความเสื�อมที�เกิดขึ�นกล่าวคือ หากปรากฏวา่มีหลกัการบริหารประเภทนี�
เกิดขึ�นมาในหน่วยงานหรือองคก์ารเมื�อไรมากนอ้ยเพียงไรก็แสดงวา่เกิดความเสื�อมเมื�อนั�นมากนอ้ยเพียงนั�น  
 ]. ควรดาํเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนําหลกัการบริหารที�ปรากฏในมหานิบาตชาดกที�เป็น
ปฏิปทาจริยาวตัรขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ไปปฏิบติัอยา่งแทจ้ริงและต่อเนื�องทั*งในภาครัฐและเอกชน 
โดยเฉพาะหน่วยงานหรือองค์การของรัฐควรเป็นหลกัหรือแบบอย่างในการดาํเนินการดงักล่าว โดยมุ่งที�ตวั
ผูบ้ริหารใหเ้ป็น “ธรรมิกราชหรือธรรมิกปริหารี” ดาํเนินการดว้ยวิธีการหรือหลกัการบริหารที�ถูกตอ้งชอบธรรม
อนัเรียกวา่ “ธรรมาธิปไตย” เพื�อใหห้น่วยงานหรือองคก์ารของตนเองนั*นมีสภาพงานก็ไดผ้ลคนก็เป็นสุขที�เรียกวา่
“ธรรมสภาหรือธรรมิกสมาคม”ก่อน แลว้จึงขยายผลไปยงัหน่วยงานหรือองคก์ารอื�นๆในระดบัมหพัภาค ครั*นมาก
เขา้ก็จะก่อใหเ้กิดเป็นสงัคมแห่งธรรมนิยมอนัจะนาํมาซึ�งประโยชน์ตน (อตัตตัถะ) ประโยชน์ผูอื้�น (ปรัตถะ) และ
ประโยชน์ส่วนรวม (อุภยตัถะ) ที�แทจ้ริงและยั�งยนื  
ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัครั#งต่อไป 
 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวจิยัครั� งต่อไป ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงันี�  
 1. ควรศึกษาวิจัยเพื�อทราบหลักการบริหารที�ปรากฏในชาดกอื�นๆ เช่น ชาดกที�ปรากฏใน
พระไตรปิฎกที�เหลือจากมหานิบาตชาดกมีชาดกในเอกนิบาตเป็นตน้ หรือชาดกที�ไม่ไดป้รากฏในพระไตรปิฎก 
เช่น ปัณณาสชาดก หรือชาดกมาลา เป็นตน้ 
 2. ควรศึกษาวจิยัเพื�อทราบตวัแปรอื�นๆ ที�ปรากฏในชาดกต่างๆ โดยเจาะจงอยา่งใดอยา่งหนึ�ง อาทิ
เช่น หลกัการบริหารการศึกษาที�ปรากฏในชาดกต่างๆ หลกัการบริหารความขดัแยง้ที�ปรากฏในชาดกต่างๆ หลกั
จริยธรรมสาํหรับผูบ้ริหารที�ปรากฏในชาดกต่างๆ และหลกัมนุษยสมัพนัธ์สาํหรับผูบ้ริหารที�ปรากฏในชาดกต่างๆ  
 3. ควรศึกษาวจิยัเพื�อทราบรูปแบบการบริหารของพระโพธิสัตวที์�ปรากฏในชาดกต่างๆ ซึ� งมุ่งเนน้
ไปเฉพาะในส่วนของพระโพธิสตัวใ์นอเนกชาตินั�นๆ 
 q. ควรศึกษาวิจัยเพื�อทราบรูปแบบการบริหารตามจริตของบุคคลที�ปรากฏในคัมภีร์ทาง
พระพทุธศาสนา 
 p. ควรศึกษาวจิยัเพื�อทราบรูปแบบการนิเทศที�ปรากฏในคมัภีร์ทางพระพทุธศาสนา 
 _. ควรศึกษาวิจยัเพื�อทราบรูปแบบการบริหารความเครียดและความทอ้แทที้�ปรากฏในคมัภีร์ทาง
พระพุทธศาสนา เพราะในคมัภีร์ทางพระพุทธศาสนาไดก้ล่าวถึงสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานไวห้ลาย
ประการซึ�งผูว้จิยัเห็นวา่เป็นสิ�งที�สามารถนาํมาพฒันาใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูบ้ริหารไดเ้ป็นอเนกประการ 
 C. ควรศึกษาวิจัยเพื�อทราบองค์ประกอบหรือปัจจยัที�ทาํให้ผูบ้ริหารประสบความลม้เหลวและ
องคป์ระกอบหรือปัจจยัที�ทาํใหผู้บ้ริหารประสบความสาํเร็จที�แสดงออกมาผา่นตวัละครในชาดกต่างๆ  
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 n. ควรศึกษาวิจยัเชิงทดลองในการนาํหลกัการบริหารที�ปรากฏในมหานิบาตชาดกไปประยกุตใ์ช้
ในการดาํเนินการกบัองคก์ารต่างๆ 
 a. ควรศึกษาวิจยัเพื�อทราบความสัมพนัธ์ระหว่างการนาํหลกัการบริหารที�ปรากฏในมหานิบาต
ชาดกไปประยกุตใ์ชก้บัความมีประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิดประสิทธิผลในดา้นต่างๆ ของแต่ละองคก์าร 
 `^. ควรศึกษาวจิยัเพื�อเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานระหวา่งองคก์ารที�นาํหลกัการบริหารที�ปรากฏ
ในมหานิบาตชาดกไปประยุกตใ์ชใ้นการดาํเนินการกบัองคก์ารที�นาํหลกัการบริหารอื�นๆ ไปประยกุตใ์ชใ้นการ
ดาํเนินการ 
 ``. ควรศึกษาวิจยัเพื�อทราบสภาพปัญหาและแนวทางพฒันาปรับปรุงแกไ้ขในการนําหลกัการ
บริหารที�ปรากฏในมหานิบาตชาดกไปประยกุตใ์ชข้ององคก์ารต่างๆ 
 12. ควรศึกษาวจิยัเพื�อพฒันากาํหนดขึ�นเป็นทฤษฏีการบริหารตามปฏิปทาจริยาวตัรขององคส์มเด็จ
พระสมัมาสมัพทุธเจา้ในเชิงปฏิบติัการ 
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http://www.aia.or.th/national_religion.htm 
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http://www.sri.cmu.ac.th/ ~elanna/elanna47/public_html/tossachart/tossachart1.html 
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ชารี มณีศรี. การนิเทศการศึกษา. พิมพค์รัn งที> 4. กรุงเทพฯ : โสภณการพิมพ,์ 2540. 
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ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาปรัชญา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น, TUU~. 
ชุมศกัดิv  อินทร์รักษ.์ การบริหารงานบุคคลในองค์การทางการศึกษา. ปัตตานี: ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี, 2531. 
ชูชีพ พทุธประเสริฐ. การพฒันาองค์การ:เทคนิคการบริหารการศึกษา. เชียงใหม่:มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2542. 
เชษฐ ์ศาสตร์ใหม่. “การพฒันาระบบสารสนเทศผา่นอินเตรอเ์น็ตเพื>อการรายงานผลการเพาะเลีnยงเชืnอวณัโรคของ

สาํนกังานป้องกนัควบคุมโรคที> 5 จงัหวดันครราชสีมา.” วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหา
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เชาว ์โรจนแสง. “การจดัการทรัพยากรมนุษย.์” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ เล่มที� 1 หน่วย
ที�  1-8 สาชาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช .  นนทบุ รี :สํานักพิมพ์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2553. 
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โชเอนฟิลด์, มาร์ค เค. และ ริค เอ็ม. โชเอนฟิลด์. การเจรจา. แปลจาก The McGraw-Hill 36-hour negotiating 

course. แปลโดย วีรจิต กลมัพะสุต. กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนชั>นแนล เอ็นเตอร์ไพร์ส, อิงค,์ 
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พิมพ,์ 2543. 

________. งบประมาณแผ่นดนิ. กรุงเทพฯ:สาํนกังบประมาณ, 2536. 
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มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2545. 
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บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, TUz�. 
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ดุสิต ทิวถนอม. การเงินและงบประมาณโรงเรียน. นครปฐม : มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนาม
จนัทร์, 2538. 

ตรึงตา แหลมสมุทร และ วรรณรี ปานศิริ. “การเขียนรายงานธุรกิจ.” ใน สื�อการสอนออนไลน์ วิชาภาษาไทยเพื�อ
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ถวลิ เกืnอกลูวงศ.์ การจูงใจเพื�อผลงาน. นครปฐม:โรงพิมพม์หาวทิยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์, 
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ถวิลวดี บุรีกุล. พลวัตรการมีส่วนร่วมของประชาชน: จากอดีตจนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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http://T�V.~U�.TUV.U/wbi/Education/จิตวทิยาทั>วไป/unitW�~.htm 
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~z คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี. เขา้ถึงเมื>อ ~ ธนัวาคม TUU{, เขา้ถึงได้
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มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2553. 
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ป๋วย อึnงภากรณ์. งบประมาณและเจ้าหน้าที�งบประมาณ สํานักงบประมาณ 20 ปี. กรุงเทพฯ:สาํนกัพิมพบ์พิธการ
พิมพ,์ 2522. 

ปัญญากร อุดนนั. “การศึกษาสมถนะการทาํงานเป็นทีมของครูและบุคลกรทางการศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพืnนที>
การศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1.”  การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาบริหาร
การศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยันเรศวร, 2553. 

“ปัญหาอาชญากรรมเพิ>ม.” คมชัดลึกออนไลน์ (2 ตุลาคม 2555). เขา้ถึงเมื>อ 21 ตุลาคม 2555, เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.komchadluek.net/detail/20100824/70901/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E
0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2
%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B
4%E0%B9%88%E0%B8%A1.html 

 ปัทมา ผาดจนัทึก. "พฤติกรรมมนุษย.์ " ใน เอกสารการสอนชุดวชิาการพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม หน่วยที� 11 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี. เขา้ถึงเมื>อ 15 กุมภาพนัธ์ 2557, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://courseware.rmutl.ac.th/courses/44/unit1101.htm 

_________. "พฤติกรรมมนุษย.์ " ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม หน่วยที� 11 คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, เขา้ถึงเมื>อ 15 กุมภาพนัธ์ 2557, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://courseware.rmutl.ac.th/courses/44/unit1102.htm 

_________. "พฤติกรรมมนุษย.์ " ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม หน่วยที� 11 คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. เขา้ถึงเมื>อ 15 กุมภาพนัธ์ 2557, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://courseware.rmutl.ac.th/courses/44/unit1103.htm 

_________. "พฤติกรรมมนุษย.์ " ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม หน่วยที� 11 คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. เขา้ถึงเมื>อ 15 กุมภาพนัธ์ 2557, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://courseware.rmutl.ac.th/courses/44/unit1104.htm  

ปานทิพย ์แซ่โคว้. “การศึกษาเปรียบเทียบเชิงปรัชญาเรื>องธัมมิกราชาและราชาปราชญ.์” วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาปรัชญา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2542. 
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ปิยวชัร์ สุทธิวนิช. “การวิเคราะห์สาระหลกัทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามหลกัพุทธธรรมในผลงานของ
พระธรรมปิฏก (ประยทุธ์ ปยตุโต).” วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, TUz�. 

ปิยะนารถ โภคามาศ. “เวสสันดรชาดกฉบบัทอ้งถิ>นภาคใต/้วรรณกรรมทอ้งถิ>นภาคใต.้” วิทยานิพนธ์ปริญญา
อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
2550.   

ปิยะบุตร รักษว์งษ.์ “ศึกษาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามหลกัสังคหวตัถุ z วิทยาลยัอาชีวศึกษาสระบุรี 
อาํเภอเมือง จังหวดัสระบุรี.” วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2556. 

ผสุดี พฤกษะวนั. มนุษยสัมพนัธ์ในการทาํงาน. กรุงเทพฯ: พฒันาวชิาการ, 2548. 
“เผยนกัดื>มไทย ขีn เมาอนัดบัVในเอเชีย เบียร์ครองแชมป์ยอดนิยม.” Mthai News (� กมุภาพนัธ์ TUUU). เขา้ถึงเมื>อ 3 

กนัยายน 2555. เขา้ถึงไดจ้าก http://news.mthai.com/general-news/~UT{VT.html 
พงศส์ณัห์ ศรีสมทรัพย.์ “สิ>งแวดลอ้มของการบริหารรัฐกิจ.” ใน เอกสารการสอนชุดวชิาการบริหารรัฐกิจเบื4องต้น 

PA x�� บทที� y ภาควิชาการบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง. กรุงเทพฯ:
สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง, TUzU. 

 พงษศ์กัดิv  วรีะศิริ. “พฤติกรรมการควบคุมงานของผูบ้งัคบับญัชาที>มีผลต่อประสิทธิผลการปราบรามยาเสพติดของ
เจ้าหน้า ที> ต ํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธ์ุ .” วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2543. 

 พจมาน ชาํนาญกิจ. “ความรู้เบืnองตน้เกี>ยวกบัพฤติกรรมมนุษย.์” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับ
การพัฒนาตน บทที� 1 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย (กศม.) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร. เขา้ถึงเมื>อ 15 กุมภาพนัธ์ 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://e-learning.snru.ac.th/els/podjaman/unit 
14.htm 

_________. “ความรู้เบืnองตน้เกี>ยวกบัพฤติกรรมมนุษย.์” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการ
พัฒนาตน บทที� 1 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย (กศม.) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สกลนคร. เขา้ถึงเมื>อ 15 กมุภาพนัธ์ 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://e-learning.snru.ac.th/els/podjaman/unit15 
.htm  

พนสั หนันาคินทร์. การศึกษาของไทย. กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช, 2521. 
_________. หลกัการบริหารโรงเรียน. พิมพค์รัn งที> 2. กรุงเทพฯ : วฒันาพานิช, 2529. 
พรชยั กิตติชญาน์ธร. “รูปแบบและการขบัเคลื>อนการบริหารศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกนัปัญหายาเสพ

ติด: ศึกษากรณีชุมชนธรณีคาํ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธ์ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต (พฒันาสังคมและการจัดการสิ>งแวดลอ้ม) คณะพฒันาสังคมและสิ>งแวดลอ้ม สถาบัน
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2555. 

พรชยั ลิขิตธรรมโรจน์. พฤตกิรรมองค์การ. สงขลา: มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, TUzz. 
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พรทิพย ์วรกิจโภคาทร. การวิจัยเพื�อการประชาสัมพันธ์. พิมพค์รัn งที> 1. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 
2531. 

พรทิพย ์อยัยมิาพนัธ์. “Leadership for Organization Effectiveness.” วารสารการบริหารคน 24, 3 (2546), 65-68. 
พรทิพา กุฎุมพินานนท์. “การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนาและการพฒันาคน.” 

วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, TUU~.   

พรพิมล ก่อวงษ์. “หลกัการประชาสัมพนัธ์ตามแนวพุทธกับหลกัการประชาสัมพนัธ์สมยัใหม่.” วิทยานิพนธ์
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวทิยาลยั, TUzW. 

พรรณราย ทรัพยประภา. จิตวิทยาสําหรับนักบริหาร. พิมพค์รัn งที> 2. กรุงเทพฯ:โรงพิมพว์ิชั>นอาร์ตคอร์ปอเรชั>น
จาํกดั, 2532. 

_________.จติวทิยาอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2529. 
พรรณี ชูทยัเจนจิต. “แรงจูงใจและความตอ้งการ.” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาและสังคมพื4นฐานเพื�อการ

แนะแนว เล่มที� 2 หน่วยที� 9-15  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (นนทบุรี:
สํานักพมิพ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2533. 

พรศกัดิv  ผ่องแผว้. “การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางอาํนาจ.” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและวิธีการศึกษาทาง
รัฐศาสตร์ เล่ม 2 หน่วยที� 8-15 สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. พิมพค์รัn งที> 1. 
กรุงเทพฯ: ฝ่ายการพิมพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2527. 

พระกาญจนพงศ์ สุวณฺณวโํส (สุวรรณ). “ลกัษณะขนัติของพระโพธิสัตวใ์นมหานิบาตชาดก.” วิทยานิพนธ์
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวทิยาลยั, TUUT. 

พระใกลรุ่้ง ป�ฺญาวชิโร (มณีรัตน์). “การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลกัคาํสอนในพระพุทธศาสนาที>ปรากฏในเตมิย
ชาดก.” วทิยานิพนธ์ ศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
มหามกฏุราชวทิยาลยั, 2548. 

พระครูจิรธรรมธชั (จิรธมฺโม / ศรีหงษท์อง). “ศึกษาการประยกุตห์ลกัพุทธธรรมที>ใชใ้นการบริหารจดัการวง
ดนตรีหมอลาํคณะเสียงอิสาน นกนอ้ย อุไรพร.” วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
พระพทุธศาสนา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2553. 

พระครูนนทวีรวฒัน์ วีรธมฺโม (มีนุสรณ์). “การบริหารงานเทศบาลตาํบลตามหลกัสาราณียธรรม 6 :กรณีศึกษา
เทศบาลตาํบลปลายบาง อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี.” วทิยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาการจดัการเชิงพทุธ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2553. 

พระครูปลดัสมชาย จิตฺตคุตฺโต (โฉมจนัทร์). “การศึกษาการบาํเพญ็สัจจบารมีของวิธูรบณัฑิต.” วิทยานิพนธ์
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวทิยาลยั, 2552. 
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พระครูมงคลประสิทธิv  (ประสิทธิv  อริยวโํส). “ศึกษาการบริหารทรัพยสิ์นของสงฆ์ในคมัภีร์พระพุทธศาสนาเถร
วาท.” วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2552. 

พระครูวีรญาณสุนทร (จรินทร์ อาบคาํ). “การพฒันาทรัพยากรมนุษยต์ามหลกัไตรสิกขา : กรณีศึกษาวดัตากฟ้า 
อาํเภอตากฟ้า จังหวดันครสวรรค์.” วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พระพทุธศาสนา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2554. 

พระครูอุทยักิจพิพฒัน์ (วิรัต สุกอินทร์). “การศึกษาภาวะผูน้าํของพระสังฆาธิการจงัหวดัอุทยัธานีตามหลกั        
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สุวนิยั ภรณวลยั. เศรษฐกจิฟองสบู่ : บทเรียนและทางรอด. พิมพค์รัn งที> 2. กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพเ์จได, 2541. 
สุวินา ชึขุนทด. “การสร้างและพฒันาคู่มือคติธรรมจากนิทานชาดกสาํหรับประชาชน.” วิทยานิพนธ์ปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวฒันธรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2551. 
เสน่ห์ จุย้โต. “การจดัองคก์าร.” ใน เอกสารการสอนชุดวชิาองค์การและการจดัการ เล่มที� [ หน่วยที� [-w สาชาวิชา

วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร  ม ห า วิ ท ย า ลั ย สุ โ ข ทั ย ธ ร ร ม า ธิ ร า ช .  น น ท บุ รี : สํ า นั ก พิ ม พ์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, TUUV. 

เสนาะ ติเยาว.์ การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2534. 
_________. หลกัการบริหาร. กรุงเทพฯ:มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2543. 
เสนีย ์แดงวงั. การประชาสัมพนัธ์แนวคดิและหลกัวธีิการปฏิบัต.ิ กรุงเทพฯ : อกัษรศาสตร์บณัฑิต, 2525. 
เสริมศกัดิv  วิศาลาภรณ์ และ จรินทร์ เทศวานิช. “การวิจยัเกี>ยวกบัการเงิน งบประมาณและความเสมอภาคทาง

การศึกษา.” ใน ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยการบริหารการศึกษา เล่มที� 2 หน่วยที� 10-12 บัณฑิต
วิทยาลัย  สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช .นนทบุรี :  สํานักพิมพ ์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2536. 

เสริมศกัดิv  วศิาลาภรณ์ และ ทสันี วงศย์นื. “อาํนาจหนา้ที>และความรับผิดชอบ.” ใน เอกสารการสอนชุดทฤษฏีและ
แนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา เล่ม [ หน่วยที� [-y บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ฉบับปรับปรุงครั4 งที� [). พิมพ์ครัn งที>  ~. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, TUUV. 

เสริมศกัดิv  วศิาลาภรณ์ และ วฒิุชยั มูลศิลป์. วธีิจดัการกบัความเครียด. กรุงเทพฯ : แสงศิลป์การพิมพ,์ TUVz. 
เสริมศกัดิv  วิศาลาภรณ์. “ปัญหาและแนวโนม้เกี>ยวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารการศึกษา.” ใน 

เอกสารการสอนชุดวิชาสัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการบริหารการศึกษา เล่มที� 2 หน่วยที� 5-8
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี : มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 
2537. 
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_________. พฤตกิรรมผู้นําทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, TUT~. 
_________. “ภาวะผูน้าํ.” ใน เอกสารการสอนชุดวชิาทฤษฏีและแนวปฏบิตัใินการบริหารการศึกษา เล่ม 1 หน่วยที� 

1-5 บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ฉบับปรับปรุงครั4งที� 1). 
พิมพค์รัn งที> 1. นนทบุรี: สาํนกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2553. 

เสรี วงษม์ณฑา. สื�อประชาสัมพนัธ์. กรุงเทพฯ: บริษทัธนธชัการพิมพ ์จาํกดั, 2546. 
เสาวคนธ์ ศิริ. “หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาที>ปรากฏในมหานารทกสัสปชาดก.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลป 

ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาไทยศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี, TUUT. 
แสงเดือน ทวสิีน. จติวทิยาการศึกษา. กรุงเทพฯ: หจก.เอก็ซ์เพรส มีเดีย, 2539. 
ไสว บุญขวญั. “ภาวะผูน้าํเชิงพุทธของกาํนันและผูใ้หญ่บา้น อาํเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค์.” วิทยานิพนธ์

ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวทิยาลยั, 2551. 

หทัยชนก จรณะ. Winning negotiation: เทคนิคและศิลปะในการเจรจาต่อรอง. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ ์              
ไอเอม็บุ๊คส์, 2551. 

หฤทยั กงไกรจกัร. “สุขภาพจิต การดูแลตนเอง และความทอ้แทใ้นการปฏิบติังานของบุคลากรทางการแพทย์
โรงพยาบาลศูนยก์ารแพทย ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.” วิทยานิพนธ์ปริญญา
วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (จิตวทิยาใหค้าํปรึกษา) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2553. 

 หลุย จาํปาเทศ. จติวทิยาการบริหาร. กรุงเทพฯ.โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณมหาวทิยาลยั, 2540. 
 อคิน รพีพฒัน์. การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการพฒันาชนบทในสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพฯ : 

มหาวทิยาลยัมหิดล, 2527. 
 อนงคทิ์พย ์วสีนนท.์ “องคก์ารและการจดัรูปองคก์าร.” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารรัฐกิจเบื4องต้น PA 

200 บทที� 5 ภาควิชาการบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง. กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพ์
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2545. 

อนนัต ์เกตุวงศ.์ หลกัและเทคนิคการวางแผน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาตร์, TUVW. 
_________. หลักและเทคนิคของการวางแผน. พิมพค์รัn งที> 7. กรุงเทพฯ:สํานกัพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 

2541. 
 อนนัต ์ไชยกลุวฒันาและจุรีรัตน์ จนัทะมุด. “การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพยาบาลประจาการ แผนก

อายรุกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์จงัหวดัอุบลราชธานี.” วารสารพยาบาลสาธารณสุข T{, ~ 
(มกราคม-เมษายน TUUU): 51-{8. 

อนนัตธ์นา องักินนัท.์ การผลติและการใช้สื�อเพื�อการประชาสัมพนัธ์. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2524 
อนิวชั แกว้จาํนงค.์ การจดัการทรัพยากรมนุษย์. พิมพค์รัn งที> 1. สงขลา:บริษทันาํศิลป์โฆษณา จาํกดั, 2552. 
_________. หลกัการจดัการ. พิมพค์รัn งที> 1. สงขลา : มหาวทิยาลยัทกัษิณ, 2550. 
อนุชิต จิตนุกุล. “วิเคราะห์คุณธรรมจากนิทานชาดก ฉบบักรมวิชาการ.” วิทยานิพนธ์ภาษาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาภาษาไทย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัทกัษิณ, 2550. 
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อภิรดี เจียรศิริสมบูรณ์. “ผลกระทบของความสามารถทางดา้นการเจรจาต่อรองของผูบ้ริหารที>มีต่อความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนัของธุรกิจส่งออกอญัมณีและเครื>องประดบัในประเทศไทย.” วิทยานิพนธ์ปริญญาการ
จดัการมหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2550. 

อรปรียา วสุมหันต.์ “พุทธวิธีจดัการความขดัแยง้ในทศันะของพระไพศาล วิสาโล.” วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช  
วทิยาลยั, 2553. 

อรพินท์ ศรัทธา. “การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมเรื>องกุสลราชชาดก.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหา
บณัฑิต สาขาวชิาภาษาและวรรณกรรมลา้นนา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2541. 

อรรณพ โยนิจ. “การใชห้ลกัพุทธธรรมในการบริหารงานของ ผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรม 
แผนกสามญัศึกษา อาํเภอเมืองเชียงใหม่.” ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2549. 

อรวรรณ ปิลนัธ์โอวาท. การสื�อสารเพื�อการโน้มน้าวใจ. พิมพค์รัn งที> 2. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2542. 
อรอนงค ์มหามิตร, “การจดัสวสัดิการชุมชนดว้ยหลกัสงัคหวตัถุ z ของชุมชนหนองลูกชา้ง ตาํบลบา้นขาม อาํเภอ

จตัุรัส จงัหวดัชยัภูมิ.” วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2554. 

อร่าม ศิริพนัธ์ุ. “การวางแผนและการวางแผนกลยุทธ์.” ใน ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารองค์การ เล่มที� [ 
หน่วยที� [-� บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. พิมพค์รัn งที> T. 
นนทบุรี : สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, TUUV. 

 อรุณ งามดี. การประชาสัมพนัธ์. กรุงเทพฯ : สถานีวทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย, 2527. 
 อรุณ รักธรรม. การพฒันาองค์กรเพื�อการเปลี�ยนแปลง. กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพไ์ทยวฒันาพานิช จาํกดั, 2523. 
_________. การพฒันาองค์การ:การสร้างและพฒันาการทาํงานเป็นทมี. กรุงเทพฯ:แสงรุ้งการพิมพ,์ 2523. 
_________. “ทฤษฎีองคก์าร.” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา เล่ม 1 

หน่วยที� 1-4 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (นนทบุรี: 
สํานักพมิพ์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2536. 

_________. พฤตกิรรมการเมืองในองค์การ. กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพ ์เอส แอนด ์จี กราฟฟิค, 2539. 
_________. “พฤติกรรมองคก์าร.” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา เล่ม 

1 หน่วยที� 1-4 บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี: 
สาํนกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2536. 

_________. มนุษยสัมพนัธ์กบันักบริหาร. พิมพค์รัn งที> 2. กรุงเทพฯ :ป. สมัพนัธ์พาณิชย,์ 2533. 
_________. หลกัมนุษยสัมพนัธ์กบัการบริหาร. พิมพค์รัn งที> 3. กรุงเทพ:ไทยวฒันาพานิช, 2527.    
อญัชลี โพธิv ทอง และ อปัษรศรี ปลอดเปลี>ยว. นวัตกรรมทางการศึกษาเพื�อพัฒนาชีวิตและสังคม. กรุงเทพฯ:

สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2542. 
อมัพร ชยัวาปิน, “พฤติกรรมการสื>อสารของตวัละครในสุธนชาดฉบบัลา้นนา.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปะศาสตร 

มหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาและวรรณกรรมลา้นนา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2546. 
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อาคม  วดัไธสง. หน้าที�ผู้นําในการบริหารการศึกษา. พิมพค์รัn งที> 2. สงขลา : มหาวทิยาลยัทกัษิณ, 2547. 
อาภรณ์ เชืnอพรหม. “แนวทางการพฒันาการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาสํานักงานเขตบางแค สังกัด
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ที� ศธ ��	�.	��.	/��           ภาควชิาการบริหารการศึกษา 
   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
   พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม *���� 
 
 *  เมษายน  	�� 
 
เรื�อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ชี�ยวชาญยนืยนัรูปแบบงานวิจยั 
 

ขอกราบนมสัการ  พระเดชพระคุณท่านเจา้คุณ พระราชวรมุนี 
 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย       แบบสัมภาษณ์ จาํนวน 9 ฉบบั 
 

 ดว้ย  พระมหาญญัญ์คุปต์ เขตต์สิริวรกุล รหัสนักศึกษา ��	�	���  นักศึกษาระดบั
ปริญญาดุษฏีบณัฑิต สาขาบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร  ไดรั้บอนุมติัให้ทาํดุษฏีนิพนธ์เรื�อง “หลกัการบริหารที�ปรากฏในมหานิบาต
ชาดก” ในการนีA  ภาควิชาการบริหารการศึกษา ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผูเ้ชี�ยวชาญ
ยนืยนัหลกัการบริหารที�ปรากฏในมหานิบาตชาดก เพื�อประโยชน์ในการวจิยัต่อไป 
 
 จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณา ภาควิชาการบริหารการศึกษาขอขอบคุณในการ
อนุเคราะห์ของท่านมา ณ โอกาสนีA  
 
  ขอนมสัการดว้ยความเคารพ 
 
 

 (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรกาญจน์ สุขสดเขียว) 
     รองหวัหนา้ภาควชิาการบริหารการศึกษา 
  ปฏิบติัราชการแทนหวัหนา้ภาควชิาการบริหารการศึกษา 
 
ฝ่ายธุรการ 
โทรศพัท ์/ โทรสาร �-�G	9-�9�H 
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รายชื�อผู้รู้เกี�ยวกบัการบริหารเชิงพุทธระดบัเชี�ยวชาญ 

 
 1. พระราชวรมุนี (พล อาภากโร),ดร.  น.ธ.เอก, ป.ธ.�, ศษ.บ.(ภาษาไทย), พธ.บ. (ปรัชญา), 

M.A.(Linguistics), M.Phil., Ph.D. (Linguistics) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วทิยาลยั 

 2. พระศรีคมัภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปCฺโญ),รศ.ดร. น.ธ.เอก, ป.ธ.�,ศษ.บ.,พธ.ม.,Ph.D (Pali & 

Buddhist Studies) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วทิยาลยั 

 3. พระมหา,ผศ.ดร. ฉตัรชยั สุฉตฺตชโย น.ธ.เอก,ป.ธ.�,อ.ม.(ภาษาบาลีสันสกฤต),ศศ.ด.(ภาษาสันสกฤต)  

หัวหน้าภาควิชาวิชาการศึกษาและประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหา 

มกฏุราชวทิยาลยั  

 4. ผศ.ดร.อินถา ศิริวรรณ  น.ธ.เอก, พธ.บ. (บริหารการศึกษา) M.Ed., (บริหารการศึกษา) Ph.D. (บริหาร

การศึกษา) อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรพุทธการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วทิยาลยั 

W. ผศ. ดร.รังษี สุทนต์  น.ธ.เอก, ป.ธ.�, พธ.ม. (พระพุทธศาสนา), พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) อาจารย์

ประจาํสาขาวชิาพระไตรปิฎกศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  
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แบบสัมภาษณ์ทศันะของผู้รู้เกี�ยวกบัการบริหารเชิงพุทธระดับเชี�ยวชาญ 

ตอนที� 6 ข้อมูลเกี�ยวกบัผู้รู้เกี�ยวกบัการบริหารเชิงพุทธระดับเชี�ยวชาญ 
ชื�อ........................................................................นามสกุล................................................................. 
วฒิุการศึกษา........................................................................................................................................ 
ตาํแหน่ง............................................................................................................................................... 
เพศ...............................อาย.ุ........................ปี  ประสบการณ์ในการทาํงาน.....................................ปี 
สถานที�ทาํงาน...................................................................................................................................... 
ตอนที� 7 ทศันะของผู้รู้เกี�ยวกบัหลกัการบริหารที�ปรากฏในมหานิบาตชาดก   
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ท่านเห็นว่าหลักการบริหารที�ปรากฏในมหานิบาตชาดกที�ผูว้ิจยัได้ทาํการสังเคราะห์ในแต่ละ
ข อ บ เ ข ต นั2 น มี ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ม า ก น้ อ ย เ พี ย ง ใ ด  เ พ ร า ะ เ ห ตุ ใ ด  ( ต อ บ ไ ด้ ม า ก ก ว่ า  ' 
ขอบเขต).............................................................................................................................................. 
7.จากหลกัการบริหารที�ปรากฏในมหานิบาตชาดกที�ผูว้ิจยัไดท้าํการสังเคราะห์ไวใ้นขอบเขตทั2ง 3 
ท่านเห็นว่าหลักการบริหารที�ปรากฏในมหานิบาตชาดกที�ผูว้ิจยัได้ทาํการสังเคราะห์ในแต่ละ
ข อ บ เ ข ต นั2 น มี ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้ม า ก น้ อ ย เ พี ย ง ใ ด  เ พ ร า ะ เ ห ตุ ใ ด  ( ต อ บ ไ ด้ม า ก ก ว่ า  ' 
ขอบเขต).............................................................................................................................................. 
8.จากหลกัการบริหารที�ปรากฏในมหานิบาตชาดกที�ผูว้ิจยัไดท้าํการสังเคราะห์ไวใ้นขอบเขตทั2ง 3 
ท่านเห็นว่าหลักการบริหารที�ปรากฏในมหานิบาตชาดกที�ผูว้ิจยัได้ทาํการสังเคราะห์ในแต่ละ
ข อ บ เ ข ต นั2 น มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ม า ก น้ อ ย เ พี ย ง ใ ด  เ พ ร า ะ เ ห ตุ ใ ด  ( ต อ บ ไ ด้ ม า ก ก ว่ า  ' 
ขอบเขต).............................................................................................................................................. 
9.จากหลกัการบริหารที�ปรากฏในมหานิบาตชาดกที�ผูว้ิจยัไดท้าํการสังเคราะห์ไวใ้นขอบเขตทั2ง 3 
ท่านเห็นว่าหลักการบริหารที�ปรากฏในมหานิบาตชาดกที�ผูว้ิจยัได้ทาํการสังเคราะห์ในแต่ละ
ข อ บ เ ข ต นั2 น เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ม า ก น้ อ ย เ พี ย ง ใ ด  เ พ ร า ะ เ ห ตุ ใ ด  ( ต อ บ ไ ด้ ม า ก ก ว่ า  ' 
ขอบเขต).............................................................................................................................................. 
;.ขอ้เสนอแนะเพิ�มเติมของท่านในหลกัการบริหารที�ปรากฏในมหานิบาตชาดกที�ผูว้ิจยัไดท้าํการ
สังเคราะห์ไว ้ (กรณีที�ผูว้จิยักล่าวไวแ้ต่กล่าวยงัไม่หมด)..................................................................... 
<.ขอ้เสนอแนะเพิ�มเติมของท่านในหลกัการบริหารที�ปรากฏในมหานิบาตชาดกที�ผูว้ิจยัยงัมิไดท้าํ
การสังเคราะห์ไว ้ (กรณีที�ผูว้จิยัยงัมิไดก้ล่าวไว)้.................................................................................. 
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