
การบริหารจดัการแนวพทุธการบริหารจดัการแนวพทุธการบริหารจดัการแนวพทุธการบริหารจดัการแนวพทุธ    
สัญญา สัญญาวิวัฒน์ และ ชาย สัญญาวิวัฒน์ (๒๕๕๐). การบริหารจัดการแนวพุทธ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
การบริหารจัดการแนวพุทธเป็นความพยายามในการนําเอาหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาประยุกต์กับวิชาสมัยใหม่ 
ท้ังนี้ เพราะพุทธธรรมเป็นนามธรรมสูงกว่าความรู้สมัยใหม่ใดๆ พุทธธรรมจึงสามารถครอบคลุมท้ังวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ได้ท้ังหมด 
 
 

    

การทาํงานใหส้ําเร็จและมีความสุขการทาํงานใหส้ําเร็จและมีความสุขการทาํงานใหส้ําเร็จและมีความสุขการทาํงานใหส้ําเร็จและมีความสุข    
คนทุกคนย่อมต้องการทํางานให้สําเร็จ หากทํางานให้สําเร็จไม่ได้ การทํางานจะเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานท้ังกายและใจ 
คนท่ีจะสามารถทํางานให้ประสบความสําเร็จ และมีความสุขในการทํางานนั้น ควรยึดหลักธรรมะ ๕ ข้อ ดังนี้ 

๑๑๑๑. . . .     ศรทัธาศรทัธาศรทัธาศรทัธา คือ การเชื่อม่ันท่ีประกอบด้วยเหตุผลหรือปัญญา เราต้องศรัทธาในองค์การ ผู้นํา เพ่ือนร่วมงาน และตัว

เราเอง เม่ือเรามีศรัทธาต่อสิ่งใดแล้ว จะทําให้เรามีทัศนคติท่ีดีต่อสิ่งนั้น ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการทํางานเป็นทีม เกิด
พลังในการทํางาน ร่วมแรงร่วมใจกัน การทํางานจึงมีความสุข    

๒๒๒๒. . . .     ฉันทะฉันทะฉันทะฉันทะ คือ ความพอใจ ความต้องการในการทํางาน และทําให้ดียิ่งข้ึน ฉันทะจึงเป็นสิ่งสําคัญในการทํางานให้

ประสบความสําเร็จ และมีความสุข 

๓๓๓๓. . . .     วริยิะวริยิะวริยิะวริยิะ คือ ความเพียรพยายาม ความมุ่งม่ันทํางานสิ่งใดให้สําเร็จ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ งานต่างๆ ไม่อาจ

สําเร็จลงได้หากปราศจากความเพียร พระพุทธเจ้ายังเคยตรัสไว้ว่า พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความเพียร 
หมายความว่า ความสําเร็จในธรรมของพุทธนั้น ต้องอาศัยความเพียรอย่างมาก  

๔๔๔๔. . . .     สมาธิสมาธิสมาธิสมาธิ คือ การต้ังจิตม่ันอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างเดียว สมาธิเกิดจากศีลหรือวินัยในตน สามารถควบคุมจิตให้นิ่ง 

จดจ่อกับการทํางาน สมาธิจึงก่อให้เกิดสติปัญญา รู้แจ้งตามความเป็นจริง สามารถทํางานได้อย่างเฉลียวฉลาดได้  

๕๕๕๕. . . .     สันโดษสันโดษสันโดษสันโดษ คือ ความพอใจในสิ่งท่ีตนมีอยู่ พอใจในสิ่งท่ีได้มาด้วยน้ําพักน้ําแรงและความบริสุทธิ์ยุติธรรม เม่ือมีความ

พอใจ จิตจึงสงบ เยือกเย็น และเป็นสุข 
 

    

๑๑๑๑    



ผู้บริหารจัดการแนวพุทธผู้บริหารจัดการแนวพุทธผู้บริหารจัดการแนวพุทธผู้บริหารจัดการแนวพุทธ    
ผู้บริหารจัดการท่ีดี ควรจะมีธรรมะท่ีเอ้ือต่อการทําหน้าท่ีนั้นๆ ดังนี้  

� ธรรมะสําหรบัการนําธรรมะสําหรบัการนําธรรมะสําหรบัการนําธรรมะสําหรบัการนํา    
๑.  ปัญญา ผู้นําจะต้องมีปัญญาท่ีเฉลียวฉลาด ไม่ว่าจะเป็นปัญญาจากการฟัง การคิด และการปฏิบัติ 
๒.  การมีพลัง ผู้นําจะต้องมีพลังในด้านต่างๆ เช่น พลังกาย พลังปัญญา 
๓.  ทศพิธราชธรรม คือ หลักธรรม ๑๐ ประการสําหรับนักปกครอง ดังนี้ ทาน ศีล ปริจาคะ ความซ่ือตรง ความอ่อนโยน 

สามารถสละกิเลส ความไม่โกรธ ความไม่เบียดเบียน ความอดทน และความม่ันคงในธรรม 
๔.  ราชสังคหวัตถุ คือ ความสามารถประเภทต่างๆ ของผู้นําท่ีดี เช่น ความฉลาดในการบํารุงผู้ใต้บังคับบัญชา ความมี

วาจาน้ําใจ 

� ธรรมะสําหรบัการบรหิารจดัการธรรมะสําหรบัการบรหิารจดัการธรรมะสําหรบัการบรหิารจดัการธรรมะสําหรบัการบรหิารจดัการ    
๑.  หลักธรรมาธิปไตย คือ การมีหลักยึดเป็นมาตรฐาน และดําเนินการตามหลักการอย่างม่ันคง 
๒.  หลักพรหมวิหาร คือ การใช้ความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
๓.  การเลี่ยงความลําเอียงหรืออคติ 
๔.  การเลี่ยงการทํางานท่ีมีโทษ เช่น เว้นจากการคบคนชั่วเป็นมิตร 
 
 

องคก์ารสังคมแนวพุทธองคก์ารสังคมแนวพุทธองคก์ารสังคมแนวพุทธองคก์ารสังคมแนวพุทธ    
องค์การแนวพุทธจะอาศัยท้ังวัฒนธรรมพุทธและพุทธธรรม และจะเน้นหนักในด้านจิตใจมากกว่าวัตถุ อย่างไรก็ดี องค์กร
ท้ังสองแบบ คือ ทางโลกและทางธรรม ต้องอาศัยกันและกัน องค์การท่ีใช้ท้ังสองแนวทางจะเกิดผลดีมากกว่า การท่ี
องค์การใดๆ จะมีความม่ันคงได้นั้น มีปัจจัย ๗ ด้าน ดังนี้  

๑. คุณภาพของสมาชิก  
๒. คุณธรรมของสมาชิก  
๓. ความสงบสุขของสมาชิก  
๔. คุณภาพของผู้บริหาร  
๕. คุณธรรมของผู้บริหาร  
๖. ความสงบสุขของผู้บริหาร  
๗. หลักการบริหารการนําองค์การ  

ปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้องค์การดํารงคงอยู่เป็นเวลานาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล คุ้มค่ากับทุนทรัพย์และแรงกายแรงใจท่ีลงทุน  
 
 

๒๒๒๒    



การพฒันาองคก์ารการพฒันาองคก์ารการพฒันาองคก์ารการพฒันาองคก์าร    
เม่ือองค์การม่ันคงแล้ว เราจะหยุดแค่นั้นไม่ได้ จําเป็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เรียกว่า การพัฒนา
องค์การ สามารถทําได้ท้ังทางโลกและทางธรรม สําหรับการพัฒนาทางโลกนั้น มีวิธีการทําได้หลากหลายรูปแบบ เช่น 
Reengineering, Human Resource Development หรือ Knowledge Management แต่สําหรับการพัฒนาองค์การ
ทางธรรม (Buddhist organization development) คือ การใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การ ตัวแปรท่ี
จะพัฒนานั้น ก็คือ องค์ประกอบหลักขององค์การนั่นเอง ได้แก่ 

๑๑๑๑. . . . สมาชิกองค์การสมาชิกองค์การสมาชิกองค์การสมาชิกองค์การ ต้องส่งเสริมในด้านคุณภาพ คุณธรรม และความสุขของสมาชิก 

๒๒๒๒. . . . ผู้นาํผู้นาํผู้นาํผู้นาํ ต้องพัฒนาเช่นเดียวกันกับสมาชิก นั่นก็คือ ด้านคุณภาพ คุณธรรม และความสุข 

๓๓๓๓. . . . หลกัการบรหิารหลกัการบรหิารหลกัการบรหิารหลกัการบรหิาร ต้องส่งเสริมหลักการบริหารจัดการท่ีดี 

เม่ือการพัฒนาทางโลกผสมผสานกับการพัฒนาทางธรรม ย่อมทําให้องค์การนั้น เป็นองค์การท่ีมีสันติภาพ เป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ มีความสามารถในการบริหารจัดการตนเองได้ รักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อม และเป็นองค์การท่ีมีจิต
วิญญาณหรือมีจิตสํานึกชุมชนนั่นเอง 

    

การจดัการทรพัยากรมนษุยแ์นวพุทธการจดัการทรพัยากรมนษุยแ์นวพุทธการจดัการทรพัยากรมนษุยแ์นวพุทธการจดัการทรพัยากรมนษุยแ์นวพุทธ    
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในทางโลกนั้น เป็นเรื่องการจัดการคนในองค์การ ซ่ึงมุ่งกิจกรรมหลัก ดังนี้ การวางแผนด้าน
กําลังคน การคัดเลือกบุคคลเข้าสู่องค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการรักษาคนดีมีฝีมือไว้ในองค์การ ในทางโลก
มีทฤษฎีมากมายสําหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ถ้าองค์การใดนําหลักธรรมไปใช้ควบคู่กันด้วยแล้ว องค์การนั้นจะเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

๑๑๑๑. . . .     แนวทางการคัดเลอืกแนวทางการคัดเลอืกแนวทางการคัดเลอืกแนวทางการคัดเลอืก สําหรับการคัดเลือกทางโลก กรรมการจะต้องยึดหลักคุณธรรม 

(Merit System) แต่ในทางศาสนานั้น จะต้องใช้หลักความไม่มีอคติควบคู่กันไปด้วย นั่นคือ 
ไม่ลําเอียงเพราะชอบ ชัง หลง และกลัว พร้อมกันนั้น ผู้ท่ีเข้ามาเป็นกรรมการคัดเลือก ควร
เป็นคนรู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักความพอดี รู้จักเวลา รู้จักชุมชน และรู้จักความแตกต่าง
ของบุคคล 

๒๒๒๒. . . .     แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา การพัฒนาแนวพุทธจะเน้นย้ําในเรื่อง การเรียนรู้ตลอดเวลา หรือ 

(Life is education) ซ่ึงจะกล่าวถึงในบทถัดไป 

๓๓๓๓. . . .     การเกบ็รักษาคนดีไว้กบัองค์การการเกบ็รักษาคนดีไว้กบัองค์การการเกบ็รักษาคนดีไว้กบัองค์การการเกบ็รักษาคนดีไว้กบัองค์การ นอกจากหลักทางโลก เช่น สวัสดิการ ความสามัคคีใน

องค์การ ฯลฯ ท่ีมุ่งให้บุคลากรอยู่กับองค์การแล้ว ทางพระพุทธศาสนานั้น มีหลักอปรหานียธรรม 
๗ ประการ ท่ีส่งเสริมการรักษาคนดีไว้กับองค์การ ดังนี้ หม่ันประชุมกันเนืองนิตย์, มาประชุม
กันพร้อมเพรียง, ไม่บัญญัติหลักใหม่ท่ีขัดกับหลักเดิม, เคารพนับถือผู้ใหญ่, คุ้มครองสตรี, 
เคารพสิ่งสําคัญของชาติ และคุ้มครองผู้ทรงธรรม 

๓๓๓๓    



การพฒันาทรพัยากรมนษุยแ์นวพุทธการพฒันาทรพัยากรมนษุยแ์นวพุทธการพฒันาทรพัยากรมนษุยแ์นวพุทธการพฒันาทรพัยากรมนษุยแ์นวพุทธ    

พุทธธรรมมีแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยความเชื่อท่ีว่า ชีวิตคือการศึกษา (Life is education) มีชีวิตอยู่ 
ก็ต้องมีการศึกษาตลอดเวลา คนทุกคนท่ีเกิดมาต้องได้รับการพัฒนา เม่ือพัฒนาแล้วจึงจะถือว่าเป็นสัตว์ประเสริฐอย่าง
แท้จริง การพัฒนาแนวพุทธนั้นจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาท้ังคนและองค์การ บุคลากรพัฒนาเป็นคนดี มีคุณภาพ มี
ความสุข องค์การเข้มแข็ง การพัฒนาแนวพุทธนั้นจะมุ่งพัฒนาคนแบบองค์รวม คือ วิธีไตรสิกขา หรือ บทเรียน ๓ เรื่องท่ี
มนุษย์ต้องเรียนรู้และฝึกฝนให้เกิดความชํานาญ ดังนี้    
๑๑๑๑. . . .     ศลีสกิขาศลีสกิขาศลีสกิขาศลีสกิขา หรือ การพัฒนากาย (ศีล) เป็นการเรียนรู้และฝึกทักษะเรื่องระเบียบวินัยของสังคม ทําให้กายและ

พฤติกรรมพัฒนา 

๒๒๒๒. . . .     สมาธิสกิขาสมาธิสกิขาสมาธิสกิขาสมาธิสกิขา หรือการพัฒนาจิต (สมาธิ) เป็นการเรียนรู้และฝึกทักษะทางด้านจิตใจ ทําให้จิตใจพัฒนา จิตอยู่กับงาน 

ไม่ประมาท 

๓๓๓๓. . . .     ปญัญาปญัญาปญัญาปญัญาสกิขาสกิขาสกิขาสกิขา หรือการพัฒนาปัญญา สามารถทําได้โดย การคบหากับบัณฑิต 

การศึกษาหาความรู้ การคิดพิจารณา และการปฏิบัติตามความรู้ทฤษฎี  
 

    

    

การจดัการความรู้เชิงพุทธการจดัการความรู้เชิงพุทธการจดัการความรู้เชิงพุทธการจดัการความรู้เชิงพุทธ    
การจัดการความรู้ คือ การคัดเลือกหรือสร้าง แล้วแพร่กระจายความรู้เข้าไปในองค์การ เพ่ือให้องค์การมีประสิทธิภาพ 
ในทางพุทธนั้น ความรู้ท่ีเหมาะสําหรับการจัดการความรู้บ่งได้ ๓ ประเภท คือ  

๑๑๑๑. . . . ความรูท้ัว่ไปความรูท้ัว่ไปความรูท้ัว่ไปความรูท้ัว่ไป คลอบคลุมความรู้ในด้านต่างๆ เช่น ชีวิต ธรรมชาติ 

๒๒๒๒. . . . ความรู้สาํหรบัสมาชิกองคก์ารความรู้สาํหรบัสมาชิกองคก์ารความรู้สาํหรบัสมาชิกองคก์ารความรู้สาํหรบัสมาชิกองคก์าร เช่น แนวทางสร้างปัญญา แนวทางสร้างความสุข และแนวทางการทํางานให้ประสบความสําเร็จ 

๓๓๓๓. . . . ความรู้สาํหรับองค์การความรู้สาํหรับองค์การความรู้สาํหรับองค์การความรู้สาํหรับองค์การ เชน่ สังคหวัตถุ สารานิยธรรม พรหมวิหาร จักรวรรดิวัตร พละ  

ข้ันต่อไปคือการถ่ายทอดความรู้ ซ่ึงควรประกอบไปด้วยกัลยาณมิตร และโยนิโส
มนสิการ (การคิดเป็น) ท้ังสองสิ่งนี้ จะช่วยเสริมกันและกันให้การถ่ายทอด
ความรู้สําเร็จลุล่วงไปได้ 

๔๔๔๔    



 

บทสรุปบทสรุปบทสรุปบทสรุป----วัฒนธรรมองคก์ารแนวพุทธวัฒนธรรมองคก์ารแนวพุทธวัฒนธรรมองคก์ารแนวพุทธวัฒนธรรมองคก์ารแนวพุทธ    
วัฒนธรรมองค์การในกระแสหลัก ก็คือ วิถีของคนในองค์การนั้นๆ หากนําท้ังกระแสหลักและธรรมะมารวมกันแล้ว จะมี
สาระสังเขปดังนี้ 

๑๑๑๑. . . .     คา่นยิมคา่นยิมคา่นยิมคา่นยิม ในกระแสหลัก คือ สิ่งท่ีองค์การให้ความสําคัญ เช่น นโยบายขององค์การ เม่ือรวมกับค่านิยมแนวพุทธ 

จะต้องให้ความสําคัญกับหลักธรรมคําสอนด้วย เช่น สันติธรรม สมาธิ ปัญญา ฯลฯ 

๒๒๒๒. . . .     ประเพณีประเพณีประเพณีประเพณี ในกระแสหลัก คือ วัฒนธรรมทางปฏิบัติท่ีองค์การยึดถือเป็นแนวทาง ในทางพุทธนั้น องค์การควร

สนับสนุนส่งเสริมประเพณีทางศาสนาด้วย เช่น การทําบุญสํานักงาน การอนุญาตให้พนักงานบวชเรียน 

๓๓๓๓. . . .     บุคลากรบุคลากรบุคลากรบุคลากร ในกระแสหลัก คือ สมาชิกองค์การโดยท่ัวไป สําหรับในทางพุทธนั้น บุคลากรควรมีความรู้ท้ังทางโลกและ

ทางธรรม และนําธรรมะมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เช่น คิดดี พูดดี ทําดี 

๔๔๔๔. . . .     เทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยี ในกระแสหลักนั้น แบ่งได้ ๔ ประเภทคือ เทคโนโลยีทางวัตถุ เช่น คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีทางสังคม เช่น 

การวางนโยบาย เทคโนโลยีทางจิตวิทยา เช่น ภาวะผู้นํา และเทคโนโลยีทางจิตวิญญาณ ซ่ึงเทคโนโลยีข้อนี้นั้น ในทาง
พุทธนั้น จะเรียกว่า พุทโธโลยี ได้แก่ ธรรมะด้านต่างๆ ท่ีจะช่วยให้การทํางานบรรลุเป้าหมาย 

๕๕๕๕. . . .     สภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อม แบ่งเป็นสภาพแวดล้อมภายใน เช่น การให้อภัยกัน และสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การไม่ทําร้ายผู้อ่ืน  

 
 
 

๕๕๕๕    


