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บูรณาการพุทธธรรมเพ่ือเสริมสร้างพลังบริหาร

 
        พระเทพวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. 
        อธิการบดี   มจร 
 
๑.ความเป็นมาของปัญหาการวิจัย๑ 
 การวิจัยเรื่อง “บูรณาการพุทธธรรมเพ่ือเสริมสร้างพลังการบริหาร” เกิดจาการที่ในสังคมปัจจุบัน 
ปัญหาที่เกิดข้ึนในองค์กรต่างๆ มีความซับซ้อนแก้ไขได้ยาก จึงมีประเด็นที่เป็นปัญหาการวิจัยในที่นี้ ๓ ประการคือ 
 ประการที่ ๑ สถานการณ์โลกปัจจุบันมีความซับซ้อน การบริหาองค์การหรือองค์กรจะใช้แนวคิด
ทฤษฎีตามหนังสือต าราอย่างเดียวเพียงพอที่จะท าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและ
วัตถุประสงค์ได้หรือไม่ ? 
 ประการที่ ๒ องค์กรหนึ่งผลิตสินค้าชนิด ก.ส่งออกไปขายยังต่างประเทศ  มีผู้จัดการที่เก่ง รอง
ผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการก็เก่ง ทั้งหมดจบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ พนักงานทุกคนเป็น
บุคคลคุณภาพ ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี ท าให้ผลประกอบการดีมีก าไรมาตลอด แต่ปีนี้เกิดวิกฤติการณ์ทาง
การเมืองภายในประเทศ ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจโลกก็อยู่ในภาวะถดถอย ท าให้องค์กรนี้ประสบภาวะขาดทุน 
ถามว่า “จะแก้วิกฤตการณ์นี้ขององค์กรได้อย่างไร ?  ต้องไปเรียนวิชาบริหารธุรกิจเพ่ิมเติมหรือไม่ ? ต้องจ้างที่
ปรึกษาทางธุรกิจหรือไม่ ?  และนอกจากชุดความรู้ด้านการบริหารแล้ว มีชุดความรู้อ่ืนอีกหรือไม่ที่จะน ามาใช้
แก้ปัญหาวิกฤตินี้ ?” 
 ประการที่ ๓ พระพุทธเจ้าทรงเป็นนักบริหารที่ประสบความส าเร็จวางต้นแบบด้านการบริหารไว้(Best 
Practice)ซึ่งนักบริหารในปัจจุบันได้น ามาเป็นหลักในการบริหารงานทั่วไป ท าให้มีการตั้งข้อสังเกตว่า พระพุทธ
องค์ทรงมีวิธีการอะไรที่จะเป็นการเพิ่มพลังการบริหาร ? และพระพุทธองค์ทรงให้ความส าคัญต่ออะไรก่อนระหว่าง
การลงมือท าหน้าที่บริหารงานในองค์กรกับการพัฒนาตนให้มีคุณภาพ ? 
 
๒.วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
 

 ๑. เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีการบริหารและการเสริมสร้างพลังบริหารทั่วไป 
 ๒. เพ่ือศึกษาพุทธธรรมส าหรับการบริหารและการเสริมสร้างพลังบริหารตามแนวพระพุทธศาสนา 
 ๓.  เพ่ือน าเสนอรูปแบบพลังบริหารเชิงพุทธบูรณาการ 
 
                                      
 ๑เป็นบทความจากงานวิจัยช่ือ “การบูรณาการพุทธรรมเพื่อเสริมสร้างพลังบริหาร” หัวหน้าโครงการวิจัย พระศรีคัมภีร
ญาณ, รศ.ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้รับ
ทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สัญญาเลขท่ี  ๑๐๙/๒๕๕๒ 
 



๒ 

 

๓.ผลการวิจัย 
 

            ผลการวิจัยพบว่า พุทธธรรมเพ่ือการบริหารตนประกอบด้วย (๑)ฆราวาสธรรม คือสัจจะ ความจริง 
ทมะ การฝึกฝน การข่มใจ รู้จักควบคุมจิตใจ ฝึกหัดดัดนิสัย  ขันติ ความอดทน ตั้งหน้าท าหน้าที่การงานด้วยความ
ขยันหมั่น จาคะ ความเสียสละ สละกิเลส สละความสุขสบายและผลประโยชน์ส่วนตน (๒)คาถากาสลัก คือ จชทุชฺ
ชนส สคฺค   หลีกเลี่ยงคนพาล  ภช  สาธุสมาคม   สังสรรค์บัณฑิต  กร  ปุญฺญมโหรตฺต   ท าดีเป็นนิจ  สร  นิจฺจม
นิจฺจต   คิดถึงอนิจจัง (๓)สัปปุริสธรรม คืออัตตัญญุตา ความรู้จักตน มัตตัญญุตา ความรู้จักประมาณคือความพอดี
ไม่เกินก าลัง  นี้คือพุทธธรรมเพื่อการบริหารตน 
 การที่จะท าให้สามารถปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมเหล่านี้ได้อย่างครบถ้วน คนต้องเพ่ิมพลังบริหารโดย
บ าเพ็ญไตรสิกขาเพ่ือให้เกิดความดีงามทางจิต ซึ่งจะท าให้คนมีพลังหรือพลังพิเศษมากกว่าคนธรรมดาทั่วไป เป็น
พลังทางจิตที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลส เมื่อคิดก็มีพลัง เมื่อพูดก็มีพลัง เมื่อท าก็มีพลังมากกว่าปกติ ผู้ผ่านการศึกษา
อบรมกล่อมเกลาตามหลักไตรสิกขา มีศรัทธามั่นคงแข็งแรงโดยไม่ต้องอิงอาศัยปัจจัยภายนอกมากระตุ้นเตือน เป็น
ศรัทธาที่เกิดจากพินิจใคร่ครวญด้วยตัวเองอย่างถ่องแท้แล้ว เป็นความเชื่อที่ไม่ต้องเชื่อใคร(อัสสัทธะ) จึงเป็นศรัทธา
ที่มีพลังมหาศาล มีวิริยะคือความเพียรเกิดจากภายในโดยไม่มีปัจจัยภายนอกมากระตุ้นเตือน เป็นความเพียรชอบที่
กล้าแกร่งไม่ท้อถอยแม้จะประสบปัญหาอุปสรรค มุ่งหน้าไปไม่หยุดหย่อน มีสติมั่นคงต่อเนื่องไม่ขาดตอน ระลึกรู้ตัว
ระวังมิให้อกุศลจิตเกิดข้ึนได้ไม่ว่าจะประสบอารมณ์น่าพอใจ(อิฏฐารมณ์)หรืออารมณ์ไม่น่าพอใจ(อนิฏฐารมณ์) มีสติ
ระลึกรู้ตัวทุกขณะจิต เป็นฐานท าให้โยนิโสมนสิการ(การใคร่ครวญโดยถ้วนถี่)ได้ท าหน้าที่คัดกรองอารมณ์ภายนอก
ที่ผ่านเข้ามาทางทวารทั้งหลายมีทางตาเป็นต้น เพ่ือมิให้อารมณ์เหล่านั้นมาท าให้จิตเศร้าหมอง มีสมาธิแน่วแน่
มั่นคงเป็นฌานสมาบัติ  มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงโลกและปรากฏการณ์ ในโลกตามความเป็นจริง เพราะ
พระพุทธศาสนาถือว่า การบริหารองค์กรเป็นเรื่องจริงในวิถีชีวิตการท างาน อยู่ในท่ามกลางโลกธรรมคือการได้
(ลาภ) สูญเสีย(อลาภ) ได้ยศ(ยส) เสื่อมยศ(อยส) ติเตียน(นินทา) สรรเสริญ(ปสังสา) ความสุข(สุข) ความทุกข์(ทุกข์)  
เปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาระหว่างสิ่งที่น่าพอใจ(อิฏฐารมณ์)กับสิ่งที่ไม่น่าพอใจ(อนิฏฐารมณ์)ตลอดเวลา  ซึ่งไม่ว่า
จะได้สิ่งที่น่าพอใจหรือสิ่งที่ไม่น่าพอใจ ถ้าฐานชีวิตไม่แข็งแกร่งย่อมท าให้ชีวิตเสียศูนย์ได้ทั้งนั้น  ได้สิ่งที่น่าพอใจ ดี
ใจมากเกินไปอาจท าให้ขาดสติได้ ได้สิ่งที่ไม่น่าพอใจ เสียใจมากเกินไปอาจท าให้ขาดสติได้เช่นเดียวกัน การขาดสติ
นี่เองเรียกว่า “ชีวิตเสียศูนย์” หรือคนโบราณเรียกว่า “ขวัญเสีย”  
 คุณวิเสสคือโลกิยอภิญญา(หรืออาจถึงโลกุตตรอภิญญา)เป็นฐานที่แข็งแกร่งจะเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตไม่ให้
เสียศูนย์ซึ่งจะเป็นเหตุท าให้ชีวิตนี้มีพลังพิเศษมหาศาลที่จะท าอะไรก็ได้ในสถานการณ์ใดก็ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  การบริหารองค์กรเป็นเรื่องจริงในวิถีชีวิตการท างาน อยู่ในท่ามกลางโลกธรรมคือการได้(ลาภ) 
สูญเสีย(อลาภ) ได้ยศ(ยส) เสื่อมยศ(อยส) ติเตียน(นินทา) สรรเสริญ(ปสังสา) ความสุข(สุข) ความทุกข์(ทุกข์)  
เปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาระหว่างสิ่งที่น่าพอใจ(อิฏฐารมณ์)กับสิ่งที่ไม่น่าพอใจ(อนิฏฐารมณ์)ตลอดเวลา  ซึ่งไม่ว่า
จะได้สิ่งที่น่าพอใจหรือสิ่งที่ไม่น่าพอใจ ถ้าฐานชีวิตไม่แข็งแกร่งย่อมท าให้ชีวิตเสียศูนย์ได้ทั้งนั้น  ได้สิ่งที่น่าพอใจ ดี
ใจมากเกินไปอาจท าให้ขาดสติได้ ได้สิ่งที่ไม่น่าพอใจ เสียใจมากเกินไปอาจท าให้ขาดสติได้เช่นเดียวกัน การขาดสติ
นี่เองเรียกว่า “ชีวิตเสียศูนย์” หรือคนโบราณเรียกว่า “ขวัญเสีย”  คนแม้จะความรู้ความเชี่ยวชาญมาก แต่ถ้าขาด
ฐานชีวิตโลกิยอภิญญา(หรืออาจถึงโลกุตตรอภิญญา)แล้วถือว่าไม่มีภูมิคุ้มกันชีวิต เมื่อประสบกับโลกธรรมก็อาจท า
ให้เสียศูนย์ได้ ซึ่งจะท าให้หมดโอกาสใช้วิชาการและวิชาชีพในการบริหารองค์กร 



๓ 

 
 นักคิดด้านบริหารทั่วไปได้แสดงหลักการวิธีการการบริหารและการเพ่ิมพลังบริหารตนสอดคล้องกับ
หลักพระพุทธศาสนา เช่น เหลาจื้อกล่าวถึงการท าตัวเองให้ว่าง ไม่ให้มีความยึดมั่นถือมั่น ท าจิตให้ว่างไม่ยึดติดถือ
เป็นการปลดปล่อยเรื่องที่จะมารบกวนจิตใจให้เศร้าหมอง ท าจิตให้ปลอดโปร่งเบาสบายมีสมาธิซึ่งจะก่อให้เกิดพลัง
มหาศาล ในขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักประมาณตน ด าเนินชีวิตโดยอยู่บนฐานของตัวเองจริง โดยมีคติว่า “คนที่ยืน
เขย่งเท้าย่อมยืนอยู่ได้ไม่นาน” ความแข็งแกร่งภายในตนเป็นคุณสมบัติของนักบริหาร ขงจื้อให้ความส าคัญต่อ
การศึกษา นักบริหารต้องหมั่นศึกษาเรียนรู้ สะสมประสบการณ์ โดยถือคติว่า “เดินทางพันลี้ดีกว่าอ่านหนังสือหมื่น
เล่ม”  ในด้านการบริหาร คนจีนโบราณให้ความส าคัญต่อวุฒิภาวะ เห็นได้จากกรณีขงเบ้งจิวยี่ผู้เป็นจอมทัพ จิวยี่
โกรธประกาศก้องด้วยความปวดร้าว เกิดความคับแค้นจนกระสิ้นใจตาย  วุฒิภาวะนี้จะท าให้คนมี(๑)ใจกว้าง
เหมือนท้องฟ้านภากาศ (๒)หนักแน่นมั่นคงเหมือนปฐพีและขุนเขา (๓)เยือกเย็นเหมือนน้ าในมหานที ความส าเร็จ
ของการบริหารตนจึงขึ้นอยู่กับการควบคุมตัวเอง ดังที่ขงเบ้งกล่าวว่า “อันวิถีแห่งความปีติและความโกรธนั้น มิควร
ปีติในสิ่งที่มิควรปีติ มิควรโกรธในสิ่งที่สิ่งที่มิควรโกรธ ในระหว่างความปีติและความโกรธ จะต้องมีความกระจ่างใน
ขอบเขตให้ชัดแจ้ง ด้านความโกรธ มิควรโกรธจนท าร้ายผู้บริสุทธิ์ ด้านความปีติ มิควรปีติจนละเว้นผู้ที่ควรสังหาร” 
 แจ๊ค เวลช์รู้และเข้าใจหลักไตรลักษ์อย่างลึกซึ้งจึงบริหารงานด้วยความไม่ยึดติดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
โดยเฉพาะ มีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้ทันและสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน เน้นการท างานรวดเร็วและเรียบง่าย ไม่ให้มีความซับซ้อนซึ่งจะยากต่อการเปรับตัวและเปลี่ยนแปลง สตี
เฟ่นอาร์. โควี่ย์กล่าวถึงเรื่องโปรแอคทีฟคือการริเริ่มและรับผิดชอบโดย ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของสภาพแวดล้อม
ภายนอก สังคมภายนอกจะให้ความสนใจหรือไม่ให้ความสนใจก็ไม่ได้มีผลท าให้บริหารงานของเขาลดประสิทธิภาพ
ลง สร้างจินตนาการขึ้นในใจแล้วลงมือท าให้เกิดข้ึนจริงๆ โดยอยู่บนหลักคิดว่า “ทุกอย่างเกิดจากการสร้าง ๒ ครั้ง”  
บริหารและด าเนินการตามล าดับความส าคัญ สตีฟจ็อบส์ใช้หลักพระพุทธศาสนาคือมรณสติและอานาปานสติเป็น
แรงดาลใจให้ใส่ใจงานที่ท าอยู่ประจ าวัน เวลาที่ดีสุดคือปัจจุบันและปาฏิหาริย์ที่แท้จริงอยู่ในชีวิตประจ าวัน สตีฟ
ท างานสอดคล้องกับพระพุทธพจน์ที่ตรัสเป็นครั้งสุดท้ายก่อนปรินิพพาน(ตาย)ว่า “ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราขอเตือน
เธอทั้งหลาย สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงท าหน้าที่ให้ส าเร็จด้วยความไม่ประมาท
เถิด” ในขณะเดียวกันก็ท าตนเป็นคนหิวโหยความรู้และพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา 

 พุทธธรรมเพ่ือการบริหารคนประกอบด้วย (๑) พรหมวิหาร คือเมตตา ความรักความปรารถนาดีให้มี
สุข  กรุณา ความสงสารคิดช่วยให้พ้นทุกข์ มุทิตา ความยินดีในเมื่อผู้อ่ืนอยู่ดีมีสุข และอุเบกขา ความวางใจเป็น
กลางในสถานการณ์โดยไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง  (๒)สังคหวัตถุ คือทาน ให้เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือกัน  ปิยวาจา 
กล่าวค าเป็นที่รักสุภาพไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคี อัตถจริยา ขวนขวายช่วยเหลือการงาน และสมานัตตตา 
วางตนเสมอต้นเสมอปลายในชนทุกระดับ (๓)สารณียธรรม คือเมตตากายกรรม ช่วยเหลือกิจด้วยก าลังกายรวมทั้ง
แสดงความเคารพทางกาย  เมตตาวจีกรรม แนะน าสั่งสอนตักเตือนด้วยความหวังดี เมตตามโนกรรม ตั้งจิต
ปรารถนาดี มองกันในแง่ดีเสมอ สาธารณโภคิตา ให้มีส่วนร่วมใช้สอยทรัพย์สินสาธารณะร่วมกัน สีลสามัญญตา 
ประพฤติสุจริตดีงามถูกต้องตามระเบียบวินัยเสมอเหมือนกัน และทิฏฐิสามัญญตา มีความเห็นดีเห็นงามร่วมกัน  
(๔)สัปปุริสธรรม คือ ปริสัญญุตา  รู้จักชุมชนและรู้กิริยาที่จะประพฤติต่อชุมชนนั้นๆ ปุคคลัญญุตา รู้ความแตกต่าง
แห่งบุคคลและรู้วิธีที่จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นๆ เหล่านี้คือพุทธธรรมเพื่อการบริหารคน 
 การที่จะท าให้สามารถปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมเหล่านี้ได้อย่างครบถ้วน คนซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญ
ที่สุดในกระบวนการบริหารต้องเพ่ิมพลังบริหารโดยบ าเพ็ญไตรสิกขาเพ่ือให้เกิดความดีงามทางจิต ซึ่งจะท าให้คนมี



๔ 

 
พลังพิเศษมากกว่าคนธรรมดาทั่วไป เป็นพลังทางจิตที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลส เมื่อคิดก็มีพลัง เมื่อพูดก็มีพลัง เมื่อ
ท าก็มีพลังมากกว่าปกติ ผู้ผ่านการศึกษาอบรมกล่อมเกลาตามหลักไตรสิกขาย่อมได้คุณวิเสสคือโลกิยอภิญญา(หรือ
อาจถึงโลกุตตรอภิญญา)ซึ่งเป็นฐานที่แข็งแกร่งจะเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตไม่ให้เสียศูนย์ซึ่งจะเป็นผลท าให้ชีวิตนี้มีพลัง
พิเศษมหาศาลที่จะท าอะไรก็ได้ในสถานการณ์ใดก็ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารองค์กรเป็น
เรื่องจริงในวิถีชีวิตการท างาน 
 นักคิดด้านบริหารทั่วไปได้แสดงหลักการวิธีการการบริหารและการเพ่ิมพลังบริหารคนสอดคล้องกับ
หลักพระพุทธศาสนา เช่น เหลาจื้อกล่าวถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน ให้ท าตัวเหมือนน้ า เหลาจื้อกล่าวว่า  “ความดี
อันสูงสุดนั้นคล้ายกับน้ า น้ าให้คุณแก่สรรพสิ่ง แต่มิได้แย่งชิงสิ่งใดน้ าตั้งตนอยู่ในที่ต่ า อันทุกคนรังเกียจเหยียด
หยาม”  นักบริหารต้องปฏิบัติตัวเหมือนน้ านั่นคือ มีความเย็น สามารถปรับตัวแทรกไปได้ทุกซอกทุกมุมโดยไม่มี
ขีดจ ากัด อ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนน้ าที่อยู่ในที่ต่ าเสมอ นักบริหารไม่ควรเข้าไปการจัดการ แต่ควรให้ทุกอย่าง
เป็นไปตามธรรมชาติที่ควรจะเป็น  โดยการคอยเฝ้าติดตามดูไม่ให้มีเหตุปัจจัยใดๆ มาท าให้เป็นไปผิดเส้นทาง 
“บริหารก็คือมองในภาพรวม ดูไปรอบๆ คอยเป็นพ่ีเลี้ยง ไม่เข้าไปสั่งการยุ่งเกี่ยวโดยไม่จ าเป็น ซึ่งขงจื้อก็กล่า วใน
ท านองเดียวกัน อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพนบนอบผู้ใหญ่  เมตตากรุณาต่อผู้อ่ืน  รูปแบบการบริหารที่สมบูรณ์เกิด
จากการผสมผสานระหว่างศาสตร์กับศิลป์อย่างลงตัว บทเรียนจากวรรณกรรมสามก๊กในประเด็นนี้ก็คือกรณีที่เล่าปี่
เดินทางไปหาขงจื้อท่ีกระท่อมถึง ๓ ครั้งเพ่ือเชิญให้เป็นที่ปรึกษา เล่าปี่เชิดชูผู้มีปัญญาและมีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
แม้จะศักดิ์ที่สูงกว่าขงเบ้งก็ไม่ถือตัว เพราะปรากฏเป็นที่ประจักษ์ว่า ขงเบ้งเป็นผู้รู้และเชี่ยวชาญในศาสตร์และศิลป์
ในการบริหารคน  โดยเฉพาะหลักในการศึกษานิสัยคนที่ว่า ยุแหย่ลองใจด้วยความผิดและความถูก ด้วยเรื่องดีและ
เรื่องร้ายเพ่ือหยั่งรู้คติธรรม บริภาษให้จนมุมเพ่ือหยั่งรู้ปฏิภาณ สอบถามซักไซ้เรื่องกลยุทธ์หรือกลอุบายเพ่ือหยั่งรู้
ปัญญา บอกกล่าวเคราะห์ภัยเพ่ือหยังรู้ความกล้า มอมเมาด้วยสุราเพ่ือหยั่งรู้นิสัย ให้เพียบพร้อมด้วยลาภยศเพ่ือ
หยังรู้ความสุจริต มอบหมายงานให้ท าในเวลาที่จ ากัดเพ่ือหยั่งรู้สัจจะ 
 แจ๊ค เวลช์บริหารคนด้วยการสร้างความคุ้นเคยและผ่อนคลาย  ฝึกให้พนักงานสามารถท้าทายความคิด
ของหัวหน้าได้อย่างสะดวกใจ มีการท ากิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น ระดมสมองกับผู้ร่วมงานและหัวหน้า จัด
ประชุมอย่างไม่เป็นทางการมากข้ึน (๓)เสนอให้มีการสังสรรค์ร่วมกันบ้างเป็นครั้งคราวท าให้พนักงานในองค์กรผ่อน
คลาย  ขจัดขั้นตอนต่างๆ ในการจัดการ ก าจัดระบบราชการ เปิดฮกาสให้มีส่วนร่วมให้มากขึ้น ให้ทุกคนมีอิสระที่
จะพูด  เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน่ให้ความส าคัญกับสมองและทักษะการคิด กระตุ้นให้คนเกิดความคิดสร้างสรรค์ด้วย
รูปแบบต่าง ๆ เช่น  กระตุ้นให้คิดสร้รางสรรค์โดยรื้อโครงร่างความคิดเดิมย้อนกลับไปเริ่มต้นคิดใหม่  กระตุ้นให้คิด
สร้างสรรค์โดยคิดถึงความเป็นไปได้หรือทางเลือกอ่ืนๆ ในขณะที่สตีเฟ่นอาร์. โควี่ย์เน้นสร้างคุณูปการต่อกันและกัน
เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยและไว้วางใจกัน เรียกวิธีการนี้ว่า “การสะสมทุนในบัญชีออมใจ” บริหารโดยให้ทุกฝ่าย
ได้รับประโยชน์ร่วมกัน แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างช่วยกันขับเคลื่อนองค์กร 
 พุทธธรรมเพ่ือการบริหารงานประกอบด้วย (๑)อิทธิบาท คือฉันทะ ความพอใจ ใฝ่ใจที่จะท าสิ่งดีงามอยู่
เสมอ วิริยะ ขยันหมั่นเพียร เข้มแข็ง อดทน เอาธุระไม่ท้อถอยจิตตะ จิตฝักใฝ่ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป 
และวิมังสา ความไตร่ตรอง ใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง (๒)วัชชีอปริ
หานิยธรรม คือหมั่นประชุมกัน พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พวกเจ้าวัชชีพึงกระท า ไม่บัญญัติสิ่ง
ที่มิได้บัญญัติไว้ ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว ถือปฏิบัติมั่นตามธรรมที่วางไว้เดิม สักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจ้าวัช
ชีผู้มีพระชนมายุมาก  ไม่ฉุดคร่าขืนใจกุลสตรีหรือกุลกุมารีให้อยู่ร่วมด้วย สักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจดีย์ใน



๕ 

 
แคว้นวัชชีของชาววัชชี  จัดการรักษา คุ้มครอง ป้องกันพระอรหันต์ทั้งหลายโดยชอบธรรม (๓)สัปปุริสธรรม 
คือธัมมัญญุตารู้หลักการ รู้หลักเกณฑ์ รู้กฎแห่งเหตุผล อัตถัญญุตารู้ความมุ่งหมาย รู้ประโยชน์ที่ประสงค์ซึ่งจะ
เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระท า  กาลัญญุตารู้เวลาอันเหมาะสมที่จะใช้ในการด าเนินงานเรื่องนั้นๆ เหล่านี้คือพุทธ
ธรรมเพื่อการบริหารงาน 
 การที่จะท าให้สามารถปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมเหล่านี้ได้อย่างครบถ้วน คนต้องเพ่ิมพลังบริหารโดย
บ าเพ็ญไตรสิกขาเพ่ือให้เกิดความดีงามทางจิต ซึ่งจะท าให้คนมีพลังหรือพลังพิเศษมากกว่าคนธรรมดาทั่วไป เป็น
พลังทางจิตที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลส เมื่อคิดก็มีพลัง เมื่อพูดก็มีพลัง เมื่อท าก็มีพลังมากกว่าปกติ ผู้ผ่านการศึกษา
อบรมกล่อมเกลาตามหลักไตรสิกขาย่อมได้คุณวิเสสคือโลกิยอภิญญา(หรืออาจถึงโลกุตตรอภิญญา)ซึ่งเป็นฐานที่
แข็งแกร่งจะเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตไม่ให้ เสียศูนย์ซึ่งจะเป็นผลท าให้ชีวิตนี้มีพลังพิเศษมหาศาลที่จะท าอะไรก็ได้ใน
สถานการณ์ใดก็ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารองค์กรเป็นเรื่องจริงในวิถีชีวิตการท างาน 
 นักคิดด้านบริหารทั่วไปได้แสดงหลักการวิธีการการบริหารและการเพ่ิมพลังบริหารคนสอดคล้องกับ
หลักพระพุทธศาสนา เช่น เหลาจื้อสอนให้บริหารงานโดยใช้พระคุณ(Soft Control)มากกว่าการใช้วิธีแบบพระเดช
(Hard Control) เหลาจื้อกล่าวว่า “ปราชญ์ย่อมกระท าด้วยการไม่กระท า เทศนาด้วยการไม่เอ่ยวาจา การงาน
ทั้งหลายก็ส าเร็จลุล่วงลง ท่านให้ชีวิตแก่สรรพสิ่ง แต่มิได้ถือตัวเป็นเจ้าของ ประกอบกิจยิ่งใหญ่  แต่มิได้ประกาศให้
โลกรู้ เหตุที่ท่านไม่ปรารถนาในเกียรติคุณ  เกียรติคุณของท่านจึงด ารงอยู่ไม่สูญหาย” ในขณะที่ขงจื้อกล่าวถึงการ
สื่อสารกันแบบ ๒ ทิศทางอย่างเข้าใจกันและกัน หลีกเลี่ยงการให้สัญญาล่วงหน้าว่าจะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรือท าทีว่าจะ
ให้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก่อนที่จะลงมือท างาน ในการบริหารงานนั้น เพ่ือให้ได้รับองค์ความรู้และข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
อย่างรอบด้าน ควรขอค าแนะน าจากผู้รู้ดังกรณีโจโฉขอค าแนะแนะจากซุนฮกในการท าศึกสงครามกับอ้วนเสี้ยวซึ่งมี
ก าลังทหารมากกว่า 
 แจ๊ค เวลช์เห็นว่า ประสิทธิภาพทางการบริหารขึ้นอยู่กับความถนัด ความขยัน และความรู้เรื่องนั้นๆ   
ท าอะไรก็ตามต้องเริ่มด้วยจุดแข็งของตัวเอง เขากล่าวไว้ตอนหนึ่งหนึ่งว่า “บุคคลไม่อาจท าในสิ่งที่ เขาไม่มี
ความสามารถ” ต้องรู้และเข้าใจโลกว่า สรรพสิ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง การบริหารงานสต้องเป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว ต้องขยันและคิดจะท าตลอดเวลา ในขณะที่สตีเฟ่นอาร์. โควี่ย์ก็กล่าวถึงหลักการบริหารในท านอง
เดียวกันว่า “จงเริ่มท าก่อนและรับผิดชอบต่อเนื่อง(Be-Proactive)เหมือนกับอิทธิบาทธรรมข้อฉันทะคือความ
พอใจใคร่ที่จะท าและความพอใจใฝ่ดีงาม(กัตตุกัมยตาฉันทะและธัมมฉันทะ)  
 ตามหลักพระพุทธศาสนา ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านบริหารขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ ๒ ส่วน
หลักคือ (๑)แนวคิดทฤษฎีเชิงบูรณาการเพ่ือการบริหาร ซึ่งป็นหลักวิชาการและวิชาชีพ (๒)นักบริหารผู้ผ่านการ
ฝึกฝนอบรมตามหลักไตรสิกขา  ดังนั้น ในโลกปัจจุบัน นักบริหารที่สมบูรณ์แบบ นอกจากต้องมีความรู้ศาสตร์และ
ศิลป์ด้านการบริหารรวมทั้งวิทยาการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว จะต้องได้รับการฝึกฝนอบรมตนให้ถึงพร้อมด้วย
คุณธรรมจริยธรรมอย่างน้อยก็ควรจะเป็นกัลยาณชน คือเป็นคนดีมีศีลธรรมตามหลักศาสนา มีสติปัญญาเข้าใจโลก
และชีวิตตามความเป็นจริง รู้วิชาชีวิต มีวุฒิภาวะ มีจิตใจที่หนักแน่น อ่อนโยนเหมาะแก่การใช้ สามารถปรับตัวได้
ตามสถานการณ ์
 


