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บทคัดย่อ 
 
 หลักธรรมนั้นมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องคุณธรรมความดี ความงาม และความสุข เป็นการ
ก าหนดคุณค่าของแนวทางมาตรฐานความประพฤติเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่มีต่อกันด้วย
การปลูกฝังลักษณะนิสัยในตนเองไปจนถึงการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งพระพุทธศาสนา 
ถือว่า สังคมเป็นสื่อกลางที่ช่วยให้ทุกคนมีโอกาสอันเท่าเทียมกันที่จะพัฒนาตนเอง  และเข้าถึง
ประโยชน์สุขได้มากที่สุด เพราะฉะนั้น การด าเนินชีวิตที่จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตน บุคคล
รอบข้าง ญาติมิตร เพ่ือนร่วมงาน จึงจ าเป็นต้องมีธรรมะเป็นเครื่องก ากับ เพ่ือเกื้อหนุนจุดหมายที่ตั้ง
ไว้ และเพ่ือบรรลุประโยชน์สุขของชีวิตไปตามล าดับขั้นอันเหมาะสม ซึ่งในบทความนี้จักได้น าเสนอ
หลักธรรมอันเป็นไปเพ่ือการบริหารตน บริหารคน และบริหารงาน 

ค าส าคัญ : บริหารตน, บริหารคน, บริหารงาน 
 
Abstract 

Dhamma is covered about merit system ,goodness, beauty and happiness 
that to set the value of behavior standard guideline for human relations creation of 
humans to each other  through cultivating the good habit to create the interest for 
society that Buddhism realizes the society is as the center to help every one to 
have the equal opportunity for self-development and to reach the maximum 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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happiness. Therefore, the way of living is related to personal affairs , surrounding 
person or close person, relatives, friends and working colleague that it is necessary 
to have Dhamma as the controlled tool for facilitate the set target and for attaining 
the benefit of life  in the propriate way that in this article presents Dhamma for 
self-administration, personnel administration and job administration 
Keywords : Self-Administration, Personnel Administration and Job Administration  

 
บทน า 

คุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักของการตัดสินพฤติกรรมของบุคคล และเป็นอีกมุมหนึ่งที่
ส าคัญภายในองค์กรเพราะจะช่วยในการแนะแนวพฤติกรรมที่เหมาะสมให้กับคนและงาน ผู้บริหาร
จึงมีหน้าที่ในการก าหนดแนวทางความรับผิดชอบที่มีต่องาน มีบทบาทส าคัญในการริเริ่มหรือรักษา
คุณธรรมอันดีงามให้คงอยู่เสมอ องค์กรทุกประเภทจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน าหลักธรรมมาใช้ใน
การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธีเพ่ือให้ได้รับความเชื่อถือ มีภาพพจน์ที่ดี อันจะน ามา
ซึ่งชื่อเสียง เกียรติยศ ความก้าวหน้าในระยะยาว และความผาสุกของบุคคลในองค์กร การบริหาร
จัดการองค์กรจึงมีความจ าเป็นต้องใช้หลักการบริหารจัดการสมัยใหม่ผสมผสานเข้าด้วยกันกับ
หลักการทางพระพุทธศาสนาและน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือให้ทันกับสังคมที่
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ให้ทัศนะของค าสอนพุทธศาสนาที่มีต่อการด าเนิน
ชีวิตว่า พระพุทธศาสนาสอนแนวทางความประพฤติตามหลักสัจธรรมที่เป็นอกาลิโกว่าด้วย
ประโยชน์สุขท่ีพึงได้ อันเกิดจากการอยู่ร่วมสัมพันธ์กันโดยใช้ปัญญาด้วยเมตตากรุณา และพร้อมกัน
นั้นก็มุ่งให้บรรลุถึงอิสรภาพทางจิตปัญญาที่เป็นจุดหมายสูงสุดถึงขั้นที่ท าให้อยู่ในโลกได้โดย  
ไม่ติดโลก ฉะนั้น หลักของพระพุทธศาสนาจึงมีบทบาทในการบริหารจัดการเรื่องต่างๆในองค์กร  
พุทธศาสนากับคนไทยจึงมีความผูกพันกันมานานไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ศาสนาพุทธเป็น
ศาสนาประจ าชาติไทยและเจริญมั่นคงในประเทศไทย หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นที่มาของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรม ทัศนคติในด้านความรู้สึกนึกคิดต่างๆของคนไทยจะมี
หลักพระพุทธศาสนามาเกี่ยวข้อง การที่ผู้บริหารน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่อง
ก ากับในการบริหารงานทุกด้านย่อมเป็นการประสานความเชื่อแนวคิดในเชิงจริยธรรมของสังคมเข้า
กับการปฏิบัติหน้าที่ ตามทฤษฎีการบริหารซึ่งท าให้การด าเนินการใดๆที่เกี่ยวกับองค์กรนั้นอยู่บน
พ้ืนฐานที่สอดคล้องกับความเชื่อถือการยอมรับของสังคม ตลอดจนสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ในองค์กรที่สามารถท างานภายใต้กรอบหลักธรรมอันจะสร้างศรัทธาท าให้องค์กรสามารถ
พัฒนาไปในทิศทางท่ีต้องการได้อย่างดี 

ดังนั้น การที่บุคคลจะประสบความส าเร็จในชีวิตได้จึงจ าเป็นต้องวางรากฐานชีวิตให้มั่นคง
เสียก่อนเพ่ือเป็นทุนในการด าเนินชีวิต และเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลอ่ืนๆ ในสังคม
รอบตัว และกิจการงานในอนาคต หากบุคคลใดมีการวางแผนชีวิต วางรากฐานชีวิตได้ดี ก็จะเป็น
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ปัจจัยเอื้อให้บุคคลนั้นประสบความส าเร็จในชีวิตการงานได้ง่ายขึ้น ดังจะเสนอหลักธรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาชีวิตเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารตน คน งาน ในหัวข้อต่อๆไป 
 
การบริหารองค์กรแนวใหม่ 

โดยทั่วไปการบริหารงานในปัจจุบันได้ยึดหลักระบบคุณธรรม แต่หลักระบบคุณธรรมนั้น
ไม่ได้ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลอย่างเต็มที่เท่าที่ควร ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาตัว
บุคคลนั้นสลับซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับอารมณ์และจิตใจ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ปัจจุบันจึง
ได้มีการศึกษาค้นคว้าปรับปรุงการบริหารงานบุคคลให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเพ่ือช่วยพัฒนาตัวบุคคล
ปรับปรุงส่งเสริมสมรรถภาพและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานซึ่ง (วิจิตร ศรีสอ้าน, 
2541:48) ได้กล่าวว่ามีหลักการส าคัญ ดังนี้ 

1. หลักความเสมอภาค ยึดถือการเปิดโอกาสที่เท่าเทียมกันส าหรับผู้มีคุณสมบัติตามที่
ต้องการในการสมัครเข้าท างานโดยไม่มีข้อกีดกันเรื่อง ฐานะ เพศ ผิว และศาสนา เป็นการเปิดรับ
สมัครทั่วไป 

2. หลักความสามารถ ยึดถือความรู้ความสามารถ หรือหลักคุณวุฒิเป็นเกณฑ์ในการ
เลือกสรรบุคคลเข้าท างาน รวมทั้งการพิจารณาความดีความชอบและการเลื่อนต าแหน่ง 

3. หลักความมั่นคง ถือว่าการปฏิบัติงานเป็นอาชีพที่มั่นคงถาวร การจะให้ออกจากงาน
ต้องมีเหตุผล เมื่อพ้นจากงานแล้ว โดยไม่มีความผิด มีผลตอบแทนที่ด ารงชีวิตได้ตามสมควรแก่
อัตภาพ 

4. หลักความเป็นกลางทางการเมือง ถือว่าข้าราชการประจ าต้องไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง มุ่ง
ปฏิบัติงานให้บังเกิดผลดีต่อประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลและในการปฏิบัติงานนั้นข้าราชการ
ประจ ามีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากการแท้รกแซงทางการเมืองหรืออยู่ภายใต้
อิทธิพลของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด ๆ 

5. หลักการพัฒนา ได้แก่ การจัดให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถของบุคลากรโดย
การให้การศึกษาอบรม จัดระบบนิเทศและตรวจตราการปฏิบัติงานที่ดีเพ่ือให้เกิดความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ตลอดจนการจัดระบบการพิจารณาความดีความชอบและการเลื่อน
ต าแหน่งอย่างเป็นธรรม 

6. หลักความเหมาะสม เป็นหลักของการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน โดยการแต่งตั้งหรือ
มอบหมายงานที่เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และความถนัดของตน 

7. หลักความยุติธรรม เป็นหลักปฏิบัติในการบริหารงานบุคคล โดยเว้นจากการเลือกที่รัก
มักที่ชัง มีการก าหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพของงานที่รับผิดชอบยึดหลัก
งานเท่ากันเงินเท่ากัน 

8. หลักสวัสดิการ ได้แก่ การจัดให้มีบริการสวัสดิการต่างๆ ที่จะเอ้ืออ านวยให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถอุทิศตนให้กับงานได้เต็มที่ เช่น การจัดที่ท างานให้ถูกสุขลักษณะการรักษา
สุขภาพความปลอดภัย และการสงเคราะห์ต่างๆ 
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9. หลักการเสริมสร้าง ได้แก่ การเสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรมทั้งในทางป้องกันการ
กระท าผิดและประพฤติมิชอบของบุคลากร ตลอดจนกวดขันลงโทษผู้กระท าผิด 

10. หลักมนุษย์ธรรม ได้แก่ การยอมรับนับถือศักดิ์ศรีของบุคคลแต่ละคนโดยยึดหลัก
ประชาธิปไตยในการท างาน โดยการเสริมสร้างบรรยากาศและสัมพันธ์ภาพอันดีให้เกิดขึ้นในระหว่าง
บุคลากรของหน่วยงาน 

11. หลักประสิทธิภาพ ถือว่าการท างานใดๆ จะต้องพยายามท าให้เกิดผลดีที่สุดโดยใช้คน 
เวลา และค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด การจะกระท าเช่นนี้ได้ต้องมีการวางแผนการประสานงานการจัด แบ่ง
หน้าที่ รวมทั้งวิธีการท างานที่ดี 

12. หลักการศึกษาวิจัย การบริหารงานบุคคลจ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสม
ทันสมัยอยู่เสมอ ระบบบริหารงานบุคคลที่ดีจ าเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยปัญหาอุปสรรค์ต่างๆ เพ่ือจะ
ได้น าวิทยาการใหม่ๆ มาใช้ปรับปรุงการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้แล้วการบริหารก้าวใหม่ผู้บริหารต้องมีคุณลักษณะเฉพาะตนในการบริหาร
จ าเป็นต้องมีเครื่องมือของผู้บริหาร (Executive Tools) เพราะเครื่องมือในการบริหารจะสามารถท า
ให้ผู้บริหารสามารถท างานที่ท าอยู่ให้เกิดผลดีโดยถ้ามีเครื่องมือดีก็ท าให้การบริหารเสียก าลังและ
เวลาน้อยที่สุดในการบริหารก็เป็นโอกาสในการบริหารและแข่งขันกับคู่แข่งในกลุ่มฐานธุรกิจเดียวกัน 

1. ผู้บริหารต้องมีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) โดยมีความกระตือรือร้นในการจัดการ
สิ่งใดก็ตาม ถ้าผู้บริหารมีความกระตือรือร้นในการท างานแล้วผู้ใต้บังคับบัญชาก็มีความกระตือรือร้น
ตามมีความสนใจในการท างาน ถ้าผู้บริหารไม่มีความกระตือรือร้นแล้วก็จะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ท างานเฉื่อยชาไปด้วย ความกระตือรือร้นนั้นเป็นสิ่งที่ดีถ้าผู้บริหารใช้ความกระตือรือร้นมากเกินไปก็ท า
ให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาเกิดความรู้สึกทางอารมณ์ที่ตึงเครียดในการท างาน การท างานที่มีความ
กระตือรือร้นนั้นการท างานก็จะมีการด าเนินการไปตามปกติเกิดความราบรื่นในการท างานภายใน
องค์กรโดยไม่ต้องบอกพนักงานไม่ต้องกระตุ้นหรือปลุกความกระตือรือร้นในตัวบุคลากรรายบุคคล 

2. ผู้บริหารต้องมีความสดชื่นรื่นเริง (Cheerfulness) ความสดชื่นรื่นเริงท าให้เกิดความรู้สึก
ว่ามีความเลื่อมใสและเชื่อถือ ท าให้เกิดบรรยากาศที่เหมาะส าหรับการท างาน ท าให้ผ่านความ
ยากล าบากและอุปสรรคต่างๆไปได้ ความรู้สึกแบบนี้จะท าให้ผู้บริหารสามารถเรียกร้องความร่วมมือ
และก่อให้เกิดบรรยากาศในการยากท างานของบุคลากรได้ และ 

3. ความไม่เห็นแก่ตัว (Unselfishness) ความไม่เห็นแก่ตัวเป็นเครื่องมือของผู้บริหาร 
ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ไว้ใจเจ้านายที่เห็นแก่ตัว โดยเฉเพาะถ้าเห็นแก่ตัวนั้นถึงกับท าให้เจ้านายคนนั้นฮุบ
เอาความดีความชอบอันเกิดจากข้อเสนอของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นของตนเอง ต่อเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชามี
ความรู้สึกว่าเจ้านายของตนมีความสนใจในผลประโยชน์ของผู้ ใต้บังคับบัญชาอย่างแท้จริง 
ผู้ใต้บังคับบัญชาจึงจะมีความจงรักภักดีตอบแทนดังนั้นผู้บริหารจึงสมควรที่ไม่เห็นแก่ตัว(วิญญู อังคณา
รักษ,์ 2520:12-14) 
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การบริหารองค์กรเชิงพุทธ 
การบริหารองค์กร (Organization Management) ถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งในการ

น าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งในการบริหารองค์กรนั้นจะต้องมีการบริหาร 4 ด้าน คือ      
1.การบริหารทรัพยากรมนุษย์  2.การบริหารงบประมาณ  3.การบริหารวัสดุอุปกรณ์ และ 4.การ
บริหารงาน และจะมีผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ฉะนั้น การน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จนั้นไม่ง่าย 
จึงจะต้องมีการบริหารอย่างเป็นระบบเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ซึ่งหลักการบริหาร
ในตะวันตกได้เสนอไว้หลายทฤษฎี เช่น ทฤษฎี POCCC ทฤษฎี POSDCORB เป็นต้น แต่ใน
บทความนี้จะเสนอแนวทางการบริหารองค์กรตามแนวคิดทางตะวันออก คือ การน าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการบริหารองค์กร  

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ หลักที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ แม้จะผ่านมาแล้วกว่า 
2,600 ปี แต่ยังสามารถน ามาใช้ส าหรับการบริหารในปัจจุบันได้ ซึ่งในการบริหารองค์กรผู้เขียนจึงขอ
เสนอหลักธรรมพอสังเขป ดังนี้ 

อริยสัจ 4 ถือว่าเป็นหลักธรรมที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งส าหรับพระพุทธศาสนา และถือว่า
เป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักของชาวพุทธที่ยึดถือปฏิบัติตามเพ่ือใช้แก้สภาพปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตและ
สังคม เพราะหลักอริยสัจ 4 เป็นหลักที่เป็นเหตุเป็นผลสามารถน ามาปรับใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในสังคมและบริหารจัดการในองค์กร 
 สารณียธรรม  หมายถึง ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน(ที.ปา. (ไทย) 11/324/321) เป็น
ธรรมที่มีอุปการะมาก(ที.ปา. (ไทย) 11/356/387) ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือ
ความสงเคราะห์กัน เพื่อความไม่วิวาทกัน เพ่ือความสามัคคีกัน เพื่อความเป็นอันเดียวกัน(ม.มู. (ไทย) 
12/492/531) 1.เมตตากายกรรม หมายถึง การตั้งมั่นเมตตากายกรรมในเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง  2.เมตตาวจีกรรม หมายถึง การตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมในเพ่ือนพรหมจารี
ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลัง 3.เมตตามโนกรรม หมายถึง การตั้งมั่นเมตตามโนกรรมในเพ่ือน
พรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลัง 4.สาธารณโภคิตา หมายถึง การบริโภคโดยไม่แบ่งแยก 5.
สีลสามัญญตา หมายถึง การมีศีลที่ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย 6.ทิฏฐิสามัญญตา หมายถึง การ
มีอริยทิฏฐิในอริยมรรค(องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) 3/11/103) อันเป็นธรรมเครื่องน าออก เพ่ือความสิ้นทุกข์
โดยชอบแก่ผู้ท าตามเสมอกันกับเพื่อน  

สัปปุริสธรรม  คือ คุณธรรมคุณงามความดีเป็นตัวคอยก าหนดให้ผู้บริหารในฐานะเป็น
หัวหน้าต้องปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาสมควรต้องกระท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลากรอ่ืนและ
จะต้องบังคับใจตนเองให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมอันดีงาม(พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต),2538:276) 
1.ธัมมัญญุตา รู้หลักการ เมื่อด ารงต าแหน่งมีฐานะหรือจะท าอะไรก็ตามต้องรู้หลักการรู้งานรู้หน้าที่ 
2.อัตถัญญุตา รู้จุดหมาย ผู้น าถ้าไม่รู้จุดหมายก็ไม่รู้ว่าจะน าคนและกิจการไปในทิศทางใด 3.อัตตัญญุ
ตา รู้ตนคือต้อง รู้ว่าตนเองคือใครมีภาวะเป็นอะไรอยู่ในสถานะใดมีคุณสมบัติมีความพร้อมมีความ
ถนัดสติปัญญาความสามารถอย่างไร 4.มัตตัญญุตา รู้ประมาณคือ รู้จักความพอดีหมายความว่าต้อง
รู้จักขอบเขตขีดขั้นความพอเหมาะที่จะจัดท าในเรื่องต่างๆ 5.กาลัญญุตา รู้กาลคือ รู้จักเวลา รู้จัก
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การวางแผนงาน 6.ปริสัญญุตา รู้ชุมชนคือ รู้สังคมเพ่ือสนองความต้องการได้ถูกต้องหรือแก้ไขปัญหา
ได้ตรงจุด 7.ปุคคลัญุตา รู้บุคคลคือ รู้จักบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ร่ วมงานเพ่ือการปฏิบัติได้
ถูกต้องเหมาะสม 

ดังนั้น เมื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ผู้บริหารไม่ว่าจะองค์กรประเภทใดหรือระดับใดก็ตาม 
จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง อันเป็นผลที่เกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  
โลกข้อมูลข่าวสาร ภาวการณ์แข่งขันท่ีไร้พรมแดน ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและภาวะที่มีทรัพยากร
จ ากัด ผู้บริหารจึงต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรได้ใช้
ศักยภาพ ท างานให้เกิดผลสูงสุด เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถ สร้างพันธมิตรทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร ซึ่งบุคลากรในองค์กรนั้นถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการปฏิบัติงาน องค์กรจะประสบ
ความส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือช่วยกันท างาน
ของบุคลากรหรือคนงานที่ท างานในองค์กร ดั่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า “รถม้าแล่นไปได้เพราะมีลิ่ม
สลักคอยตรึงส่วนประกอบต่าง ๆ ของรถม้าเข้าด้วยกันฉันใด คนในสังคมก็ฉันนั้น” 
 
หลักธรรมเพ่ือการบริหารตน บริหารคน และบริหารงาน 

หลักปาปณิกธรรม 3 เพื่อการบริหารตน  
การบริหารเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนและงานเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อการบริหาร ผู้บริหาร

จึงเป็นบุคคลซึ่งมีอิทธิพลที่จะท าให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และบรรลุวัตถุประสงค์นั้นด้วยกัน  
เป็นบุคคลที่ท าให้องค์กรมีความก้าวหน้าและบรรลุผลส าเร็จ และการที่จะพัฒนาองค์กรเพ่ือน าพา
ไปสู่การมีประสิทธิภาพสูงนั้นได้ผู้บริหารต้องมีหลักในการบริหารตนเองเสียก่อน ซึ่งสิ่ งที่ส าคัญ
ประการหนึ่งคือหลักคุณธรรมของผู้น า ได้แก่ ปาปณิกธรรม 3 (องฺ.ติก. 20/459/146) โดยที่หลัก
ปาปณิกธรรมนั้น สามารถน ามาปรับใช้กับผู้น าได้ ดังเช่น พระธรรมโกศาจารย์ (2549:38-39) ได้
อธิบายรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. จักขุมา หมายถึง ปัญญามองการไกล เช่นถ้าเป็นพ่อค้าหรือนักบริหารธุรกิจต้องรู้ว่า
อนาคตเศรษฐกิจหรือตลาดจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร สามารถคาดการณ์อนาคตในการด าเนินธุรกิจ
ได้แม่นย าจากการอาศัยกระบวนการคิดที่รอบคอบและมีเหตุผลโดยอาจใช้ประสบการณ์ในอดีตร่วม
ในการตัดสินใจและวางแผนด้วย ซึ่งคุณลักษณะข้อแรกนี้ตรงกับภาษาอังกฤษค าว่า Conceptual 
Skill คือ การช านาญในการใช้ความคิดหรือ ทักษะทางด้านความคิด 

2. วิธูโร หมายถึง จัดการธุระได้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่นนักการเงินต้องมีความรู้
และความเชี่ยวชาญทางการเงินสามารถค านวณอัตราผลตอบแทนต่างๆได้หรือเข้าใจในงบการเงิน  
ที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ เป็นต้น คุณลักษณะนี้ตรงกับค าภาษาอังกฤษค าว่าTechnical 
Skill คือ ความช านาญการด้านเทคนิค หรือ ทักษะทางด้านการปฏิบัติงาน 

3. นิสสยสัมปันโน หมายถึง พ่ึงพาอาศัยคนอ่ืนได้เพราะเป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
มีความสามารถในการติดต่อประสานงานให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
มีความสามารถในการสื่อสารสามารถ ประสานผูกใจคนให้เป็นที่รักของคนโดยสามารถท าให้
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พนักงานแต่ละคนปฏิบัติงานตามค าสั่งด้วยความเต็มใจได้  เป็นต้น คุณลักษณะนี้ตรงกับค าว่า 

Human Relation Skill คือความช านาญด้านมนุษยสัมพันธ์ หรือทักษะทางด้านมนุษยสัมพันธ์ 
กล่าวโดยสรุปว่า ผู้บริหารหรือนักบริหารจ าต้องบริหารตนเองให้มีความเชี่ยวชาญช านาญ

การเสียก่อน ทั้งนี้คุณลักษณะทั้งสามประการนั้นมีความส าคัญมากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระดับ
ของนักบริหาร ถ้าเป็นนักบริหารระดับสูงที่ต้องรับผิดชอบในการวางแผนและควบคุมคนจ านวนมาก
คุณลักษณะข้อที่ 1 และ 3 มีความส าคัญมาก ส่วนข้อที่ 2 มีน้อยเพราะเขาสามารถใช้
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความสามารถเฉพาะด้านได้ ส าหรับนักบริหารระดับกลางคุณลักษณะทั้ง 3 ข้อมี
ความส าคัญพอๆ กัน คือต้องมีความช านาญเฉพาะด้านและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ในขณะเดียวกันต้องมองภาพกว้างและไกลเพ่ือเตรียมตัวส าหรับเป็นนักบริหาร
ระดับสูง นอกจากนั้นต้องมีความสามารถในการสื่อสารประสานงานในการถ่ายทอดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์จากผู้บริหารระดับสูงมาสู่การปฏิบัติในผู้บริหารและพนักงานระดับล่างและน าผลการ
ด าเนินงานที่ได้จากการปฏิบัติงานมาสรุปและน าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง 
 
หลักสังคหวัตถุธรรมเพ่ือการบริหารคน 

ในยุคทีมี่การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปอย่างรวดเร็ว สังคมการ
ท างานในปัจจุบันจึงประกอบด้วยปัจจัยหลายด้านที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงานในองค์กร
ซึ่งปัจจัยประการหนึ่งที่ส าคัญต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงานในองค์กรของบุคคลคือ ผู้บริหารที่มี
ความสามารถน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ นอกจากความสามารถ ความเชี่ยวชาญในกิจการงานต่างๆ
แล้ว ผู้บริหารยังต้องมีความเสมอภาค การให้ความมั่นคงในงานแก่บุคลากร  ความยุติธรรมที่เป็น
หลักปฏิบัติในการบริหารงานบุคคล และการเสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรม  ซึ่งสอดคล้องกับ 
ค าสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องของหลักการสงเคราะห์เกื้อกูลซึ่งกันและกัน หลักการ
ยึดเหนี่ยวน้ าใจผู้อ่ืนนั้น คือ  สังคหวัตถุธรรม ซึ่งพระมหาบุญเพียร ปุญฺญวิริโย(2539:119) ได้ให้
ความหมายและองค์ประกอบของ สังคหวัตถุธรรม หมายถึง หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจ
ของผู้อื่น ผูกไมตร ีเอ้ือเฟ้ือ เกื้อกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน มีอยู่ 4 ประการ ได้แก่  

1. ทาน คือ การให้ปัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การเสียสละ แบ่งปัน ช่วยสงเคราะห์ ตลอดจนให้
ความรู้ความเข้าใจ และศิลปวิทยาเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืน คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้ไม่เป็นคนเห็น
แก่ตัว  

2. ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยค าสุภาพ ที่ไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วยความจริงใจ
แนะน าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีเหตุมีผล ชักจูงในทางที่ดีงาม แสดงความเห็นอกเห็นใจ เป็นก าลังใจ
รู้จักพูดให้เกิดความเข้าใจอันดี สมานสามัคคี เกิดไมตรี ท าให้รักใคร่นับถือและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
ไม่พูดหยาบคายก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ เหมาะส าหรับกาลเทศะ  

3. อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนให้
ความช่วยเหลือด้วยแรงกายและขวนขวายกิจการต่างๆ บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ รวมทั้งช่วยแก้ไข
ปัญหาและช่วยปรับปรุงส่งเสริมในด้านจริยธรรม  
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4. สมานัตตตา คือ การเป็นผู้มีความสม่ าเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย 
ให้ความเสมอภาค ปฏิบัติสม่ าเสมอกันต่อคนทั้งหลาย ไม่เอาเปรียบ ร่วมทุกข์ร่วมสุข ร่วมรับรู้ ร่วม
แก้ไขปัญหา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้เราเป็นคนมีจิตใจหนักแน่น ไม่
โลเล รวมทั้งยังเป็นการสร้างความนิยม และไว้วางใจให้แก่ผู้อื่นอีกด้วย 
 
หลักอิทธิบาทเพื่อการบริหารงาน 

การท างานที่จะให้ประสบความส าเร็จนั้นต้องอาศัยองค์ประกอบต่าง ๆ มากมาย แต่สิ่งที่
ส าคัญและขาดไม่ได้ คือคุณธรรม ส าหรับผู้บริหารในการบริหารงานต้องมีการส่งเสริมผู้ปฏิบัติงานให้
ได้ใช้ศักยภาพที่มีในการท างานอย่างเต็มที่ บุคคลจ านวนมากที่ท างานแล้วไม่ประสบความส าเร็จ 
และท างานแล้วไม่มีประสิทธิภาพ เพราะสิ่งที่ขาดไปนั่น คือการน าหลักธรรมมาใช้สนับสนุนในการ
ท างาน ซึ่งหลักธรรมที่เกี่ยวกับการท างานในพระพุทธศาสนา เรียกว่า อิทธิบาท 4 หลักแห่ง
ความส าเร็จ หลักธรรมนี้เป็นคุณธรรมที่ส่งเสริมให้ เกิดความส าเร็จในการท างาน ในขณะเดียวกัน 
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (2551:92) ได้กล่าวถึง การท างานให้ประสบความส าเร็จตามแนวพุทธ
ศาสนา พระพุทธเจ้าทรงแนะให้ปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท 4 อิทธิบาท แปลว่า หลักพ้ืนฐานแห่ง
ความส าเร็จ หรือทางสู่ความส าเร็จ มีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ  

1. ฉันทะ คือ มีใจรัก ท างานด้วยใจรักงาน  
2. วิริยะ คือ พากเพียรท า รักแล้วต้องขยัน ความขยันคือ ภาคปฏิบัติการของความรัก

ความรักในงานจะท าให้เรารู้ว่าควรท างานอะไร ส่วนความขยันจะท าให้งานนั้นก้าวไปสู่ความส าเร็จ 
การท างานถ้าขาดความขยัน ความช านาญก็จะไม่เกิด  

3. จิตตะ คือ จดจ าจ่อจิต หมายความว่า ท าอะไรก็ตามให้เจาะลงไป ปักใจลงไปในสิ่งนั้น
อย่างลึกซึ้ง อย่างมุ่งมั่น อย่างจริงจัง และอย่างทุ่มเท ใครก็ตามที่ท างานด้วยการเอาใจจดจ่ออยู่กับ
งานนั้น คนนั้นจะประสบความส าเร็จ  

4. วิมังสา คือ วินิจวิจัย ได้แก่ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ พัฒนานั่นเอง  
เมื่อเราท างานอะไรก็ตามให้พินิจพิเคราะห์ สร้างสรรค์พัฒนา พระพุทธเจ้าทรงเป็น

ตัวอย่างของนักวิจัยชั้นยอดของโลกพระองค์ทรงสามารถสร้างปัญญาขึ้นมาใหม่จากเหตุการณ์ที่คน
ทั้งหลายมองไม่เห็นว่าเป็นทางมาของปัญญาได้อย่างไร หากเราจ าพุทธประวัติได้ก็จะพบว่า สาเหตุที่
ท าให้พระพุทธเจ้าแต่เมื่อยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวช ก็เป็นเพราะว่าพระองค์ทรงรู้จักใช้
ปัญญาในเชิงสร้างสรรค์อันได้แก่ การรู้จักคิดเชิงวิเคราะห์ 
 
บทสรุป 

การบริหาร เป็นการด าเนินงานหรือกระบวนการของบุคคลทั้ง 2 คนขึ้นไปมาร่วมมือ ร่วม
แรง ร่วมใจกันท างาน เพื่อที่จะให้งานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ การบริหารเป็นเครื่องบ่งชี้ให้
ทราบถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคม ความก้าวหนาทางวิทยากรด้านต่างๆ ท าให้การบริหารเกิด
การเปลี่ยนแปลงและก้าวหนารวดเร็วยิ่งขึ้น  ซึ่งในการบริหารองค์กรนั้นจะต้องมีหลักการบริหาร 4 
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ด้าน คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์, การบริหารงบประมาณ, การบริหารวัสดุอุปกรณ์ และการ
บริหารงาน หรือกล่าวโดยรวมว่า เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารคนและงาน ซึ่งผู้บริหารที่มี
ความสามารถน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ นอกจากความสามารถ ความเชี่ยวชาญในกิจการงานต่างๆ
แล้ว ผู้บริหารยังต้องมีความเสมอภาค ความยุติธรรม และเสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรมด้วย 

การน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรจะช่วยให้
องค์กรประสบความส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ได้ ผู้บริหารต้องมีหลักในการ
บริหารตนเองเสียก่อน ซึ่งสิ่งที่ส าคัญประการหนึ่งคือหลักคุณธรรมของผู้น า ได้แก่ ปาปณิกธรรม 3 
และการบริหารคนที่เป็นสิ่งส าคัญต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงานในองค์กร ผู้บริหารต้องมีหลักการยึด
เหนี่ยวน้ าใจผู้อ่ืนนั้น คือ  สังคหวัตถุธรรม นอกจากนี้ในการบริหารงานให้เกิดความส าเร็จในการ
ท างาน พระพุทธเจ้าทรงแนะให้ปฏิบัติตามหลักอิทธิบาทธรรม แปลว่า หลักพ้ืนฐานแห่งความส าเร็จ 
หรือทางสู่ความส าเร็จ ดังนั้น การบริหารจัดการองค์กรจึงมีความจ าเป็นต้องใช้หลักการบริหาร
จัดการสมัยใหม่ผสมผสานเข้าด้วยกันกับหลักการทางพระพุทธศาสนาและน ามาประยุกต์ใช้ใน  
การบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้ทันกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
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