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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. 
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บทคัดย่อ (Abstract) 
 ภาวะผู้น าในการบริหารองค์กรยุค 4.0  ผู้น าจะต้องมีความสามารถชักจูงชี้น าบุคคลอื่นให้
ปฏิบัติหน้าที่ได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ สามารถน าให้
ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการสร้างพันธกิจ (Mission) วิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาวิวัฒน์   
 ในยุคโลกาวิวัฒน์ปัญหาครอบครัว สังคม เศรษฐกิจในประเทศชาติเกิดขึ้นมากมายเพราะ
ประชาชนเส่ือมจากศีลธรรม  หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยต่างมุ่งเน้นพัฒนาด้านนวัตกรรม
ต่างๆอันเป็นปัจจัยแห่งการพัฒนาภายนอกจนลืมพัฒนาทางด้านจิตใจของคนในประเทศ  ดังนั้น 
ผู้บริหารองค์กรในทุกระดับชั้นควรเริ่มปรับระบบความคิด ค าพูด และการกระท า เปลี่ยนรูปแบบ
การบริหารองค์กรโดยพัฒนาด้านนวัตกรรมควบคู่ไปกับการน าหลักการในโอวาทปาฏิโมกข์ของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้ประพฤติปฏิบัติเพื่อขัดเกลาจิตใจของคนในองค์กรไปจนถึงประชาชนใน
ประเทศชาติ  เมื่อผู้น าพัฒนาประเทศชาติโดยใช้หลักจริยธรรมน าจิตใจ  ประชาชนก็จะอยู่ดีกินดีมี
สุข สังคมเศรษฐกิจของประเทศชาติจะเป็นไปตามแผนพัฒนาชาติ ๒๐ ปี “มั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน” ได้
อย่างแท้จริง 
ค าส าคัญ (Keywords) : ภาวะผู้น า, การบริหารองค์กรยุค 4.0, โอวาทปาฏิโมกข์    
 
Abstract 
 Leadership in Organization Management 4.0:  Leaders must  have  the ability 
to influence personnel to perform their duties effectively and efficiently. Leaders  can  
lead  personnel  to contribute  to the organizational  mission  and vision,  in  order  
to  develop  their  organization  according  to  keep  up with changing of the present 
world. 
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 In the globalization age,  the family, social, and  economic  problems arose  
in many countries all over the world because of the declination of morality. Many  
countries, including Thailand, have focussed on innovation development which is a 
factor of external development. They have forgotten to turn back to the 
psychological development of people in the nation. Therefore, all level 
administrators  should  begin  to adjust the system of their thinking, speaking and 
acting in order to change the organizational management style.  by developing 
innovations along with adopting the principles in Ovada Patimokkha of the Lord 
Buddha to practice for refining the minds of people in the organization and the 
nation.  When  the leader develops the nation using  moral  principles,  the  people 
will have the happy life and mind. The national economics will be in accordance 
with the 20-year national development plan “stability, wealthy and sustainable”. 
Keywords: Leadership, Organization Management 4.0, Ovada Patimokkha 
 
บทน า (Introduction) 
 “ไทยแลนด์ 4.0”เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ 
โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ว่า “มั่นคง มั่ง
คั่ง และยั่งยืน” ซึ่งมีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ
และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือในการเพ่ิมโอกาสการค้าการลงทุนจาก
ภายในประเทศและจากต่างประเทศ  ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วในศตวรรษที่ 
21 ได้ 
 ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ยุคแรก
เรียกว่า “ประเทศไทย 1.0” ซึ่งเน้นการเกษตรเป็นหลัก เช่น การผลิตและการขายพืชไร่ พืชสวน 
และปศุสัตว์ เป็นต้น ยุคสองจะเรียกว่า “ประเทศไทย 2.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรม
เบา เช่น การผลิตและการขายรองเท้า เครื่องหนัง เคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองประดับกระเป๋า เคร่ืองเขียน 
เครื่องดื่ม เป็นต้น และปัจจุบันจัดอยู่ในยุคที่สามเรียกว่า ” ประเทศไทย 3.0” เป็นอุตสาหกรรมหนัก
และการส่งออก เช่น การผลิตและการส่งออกเหล็กกล้า ปูนซีเมนต์ การกลั่นน้ ามัน การแยกก๊าซ
ธรรมชาติ เป็นต้น แต่ไทยในยุค 1.0  2.0 และ 3.0 รายได้ประเทศยังอยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่งไม่
ทันต่อการแข่งขันในการค้าการลงทุนและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของนานาประเทศ  จึงต้อง
รีบพัฒนาเศรษฐกิจสร้างประเทศชาติให้ทันกับนานาอริยประเทศ  เป็นเหตุให้น าไปสู่ยุคที่สี่ภายใต้
รหัสใหม่ว่า ”ประเทศไทย 4.0” ให้เป็นเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) มีรายได้สูง โดย
วางเป้าหมายให้เกิดภายใน 5-6 ปีต่อจากนี้  คล้ายๆ กับการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจท่ีชัดเจน
ของประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา“A Nation of Makers” อังกฤษ “Design of 
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Innovation” อินเดีย“Made in India”หรือเกาหลีใต้ท่ีวางโมเดลเศรษฐกิจภายใต้ชื่อ“Creative 
Economy” (ดร.บวร  เมศารินทร์ , 2559) 
 เมื่อประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกเพื่อให้ทัน
ต่อการแข่งขันกับนานาชาติ  ทั้งนี้อันเนื่องมาจากผู้บริหารองค์กรในระดับต่างๆอาจจะไม่ได้น าหลัก
ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการบริหารเท่าที่ควร  ปัญหาต่างๆ จึงเกิดขึ้นในองค์กรของตน 
และในหลายองค์กรต่างก็มีปัญหารูปแบบคล้ายๆกัน  เมื่อปัญหาเหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไขอย่าง
ถูกต้อง  นับวันจะค่อยๆ ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น อาจเป็นแนวทางน าไปสู่ปัญหาบ้านเมือง สังคม 
เศรษฐกิจและอาจจะเป็นปัญหาระดับประเทศชาติได้ เช่น ปัญหาการกระทบกระทั่งในองค์กร เมื่อมี
การแข่งขันกันสูงอาจจะท าให้เกิดปัญหาภาวะทางจิตใจ เกิดความเครียดความวิตกกังวล ปัญหาการ
ฆ่าตัวตาย ปัญหาการท าร้ายร่างกายก็จะตามมา ปัญหาการทะเลาะกันเพราะความเครียดจากท่ีท า
การงาน ครอบครัวเกิดการแตกร้าวแยกทางกัน ปัญหาการหย่าร้างก็จะตามมา ปัญหาอาชญากรรม 
ยาเสพติด และการพนัน ปัญหาการทารุณกรรมในครอบครัว ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ ปัญหา
สิทธิเด็กและสตรี ปัญหาวัยรุ่นก็จะตามมา เป็นต้น (Wannaree Tuankham : 2559)   
 จะเห็นได้ว่า ปัญหาในองค์กรเล็กๆ สามารถขยายผลใหญ่ข้ึนจนเป็นปัญหาบ้านเมือง 
สังคม เศรษฐกิจของประเทศชาติได้  ดังนั้น  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จ าเป็นต้องอาศัย
ผู้น าที่มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณภาพในการท าหน้าที่การบริหาร  จึงจะสามารถน าพาองค์กรไปสู่
ความส าเร็จสูงสุดได้ และที่ส าคัญผู้น าจะต้องมีภาวะความเป็นผู้น าสูงเช่นกัน กล่าวคือ ผู้น าแต่ละคน
อาจมีคุณลักษณะความเป็นผู้น า หรือภาวะความเป็นผู้น าที่แตกต่างกัน  ซึ่งภาวะความเป็นผู้น าถือ
เป็นสิ่งส าคัญส าหรับผู้น าทั่วไป  ภาวะผู้น าในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในมิติต่าง ๆที่ผู้น า
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการบริหารในองค์กรของตนและสามารถน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จได้ 
(ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี, 2018) 
 ถ้าผู้บริหารหรือผู้น าองค์กรในระดับต่างๆ จนถึงผู้บริหารประเทศชาติในยุค 4.0 มีแนวคิด
ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์กรโดยใช้นวัตกรรมน าพาประชาชนในประเทศชาติให้อยู่ดีกินดี
และทันกระแสโลกาวิวัฒน์  ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นหัวใจของ
องค์กรโดยน าหลักศีลธรรมจริยธรรม เช่น น าหลักการในโอวาทปาฏิโมกข์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่ได้ทรงประทานให้ไว้แก่พระอรหันต์ชุดแรกในการออกไปประกาศพระศาสนามาใช้ในการบริหาร
องค์กร  การน าเอาหลักศีลธรรมมาใช้ในการแก้ไขปัญหาครอบครัวปัญหาสังคม ปัญหาเศรษฐกิจ จะ
เป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ และยังสามารถเปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์กรและประเทศชาติตาม
แผนพัฒนาชาติ ๒๐ ปี “มั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน” ได้อย่างแท้จริงโดย“เศรษฐกิจกับจิตใจ”จะถูกพัฒนา
ไปด้วยกัน 
 
ภาวะผู้น าในบริบททั่วไป 
 ความหมายของภาวะผู้น า โดยทั่วไปนักวิชาการมักจะถือว่า “ผู้น า ” (Leaders) เป็นตัว
บุคคลหรือกลุ่มบุคคล (Persons) ส่วน“ภาวะผู้น า” (Leadership) นั้นเป็นสิ่งที่แสดงออกมา
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(Actions)จากบุคคลที่เป็นผู้น าอย่างเป็นกระบวนการ  ดังนั้นการจะเข้าใจความหมายของ “ผู้น า” 
มักจะไม่เป็นปัญหามากนัก  ทั้งน้ี เพราะจะรู้ว่าใครเป็นผู้น านั้น ก็มักจะพิจารณาจากต าแหน่ง 
(Position)  ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าว  การท าความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้น าหรือความเป็น
ผู้น า (Leadership)นั้นเป็นเร่ืองยาก  แต่อย่างไรก็ตามนักวิชาการได้ให้ความหมายของภาวะผู้น า
เอาไว้ต่างๆ กันหลายทรรศนะดังนี้    
 ภาวะผู้น าหมายถึง กระบวนการที่ผู้น าใช้อิทธิพลหรืออ านาจที่ตนมีอยู่ในการซักน าหรือ
โน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาภายในองค์การหรือในกลุ่มคนในสถานต่าง ๆ  เพื่อให้สมาชิกของกลุ่มได้
ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ (ประสาน  หอมพูล 
และทิพวรรณ  หอมพูล.2540 ; 83)              
 ภาวะผู้น า หมายถึง กระบวนการของการสั่งการและใช้อิทธิพลต่อกิจกรรมต่าง ๆ  ของ
กลุ่มสมาชิกภายในองค์การ (สมยศ นาวีการ. 2538 : 400)        
 ภาวะผู้น า หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการหลอมความแตกต่างทางด้านความคิด 
ความสนใจ ความต้องการ หรือพฤติกรรมของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลในองค์การให้หันไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างมีศิลปะ ไม่มีความขัดแย้งในองค์การอีกต่อไปในขณะใดขณะหนึ่ง หรือในสถานการณ์
ต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้               
 ภาวะผู้น า หมายถึง พฤติกรรมส่วนตัวของบุคคลคนหนึ่งที่จะชักน ากิจกรรมของกลุ่มให้
บรรลุเป้าหมายร่วมกัน (Yuki. 1998 :2)            
 Gibson, Ivancevich และDonnelly (1997: 272) มองภาวะผู้น า (Leadership)ในเชิง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกในกลุ่ม โดยมีผู้น าเป็นตัวแทนในการเปลี่ยนแปลง เป็นบุคคลที่มี
อิทธิพลต่อบุคคลอื่น ๆ ในกลุ่ม ภาวะผู้น าจึงเกี่ยวข้องกับการใช้อิทธิพลและปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล เป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมและการปฏิบัติงานของสมาชิก
คนอื่นในกลุ่ม ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงนั้นต้องมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายของกลุ่มด้วยผู้น าอาจจะเป็น
บุคคลที่มีต าแหน่งอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ ซึ่งเรามักจะรับรู้เกี่ยวกับผู้น าที่ไม่เป็น
ทางการอยู่เสมอ เนื่องจากบุคคลนั้นมีลักษณะเด่นเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในกลุ่ม ท าให้สมาชิก
แสดงพฤติกรรมที่มีน้ าหนักและเป็นเอกภาพ โดยเขาจะใช้ภาวะผู้น าในการปฏิบัติการและ
อ านวยการโดยใช้กระบวนการติดต่อสัมพันธ์กัน เพื่อมุ่งบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม  (ศิริโสภาคย์ บูรพา
เดชะ, 2535 อ้างถึงใน มัลลิกา ต้นสอน, 2544: 47) 
 ดังนั้น ภาวะผู้น าหมายถึง “ กระบวนการที่ผู้น าใช้อิทธิพลและอ านาจที่มีของตนกระตุ้น
ชี้น าให้บุคคลอื่นเกิดความเต็มใจแล้วกระตือรือร้นปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การ 
หรือของกลุ่ม 
 
บทบาทและภาวะผู้น า 
 ภาวะผู้น ามีบทบาทที่แบ่งอย่างกว้างๆ ออกเป็น 4 ประการ (พรทิพย์ อัยยิมาพันธ์, 2547: 
68) ได้แก่ 
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 3.1. การก าหนดแนวทางหลัก (Pathfinding)  ผู้น าควรเริ่มต้นด้วยการก าหนดเป้าหมาย
และแนวความคิดที่ชัดเจน บทบาทดังกล่าวจะช่วยให้ผู้น าสร้างแผนงานแม่แบบ (blueprint of 
action) ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการก่อนจะลงมือปฏิบัติตามแผน นอกจากนั้น ไม่เพียงแต่ต้องรู้
ถึงวิธีการก าหนดทิศทางและเป้าหมายเท่านั้น แต่ผู้น าต้องได้รับการสนับสนุนและความมุ่งมั่นจาก
พนักงานในการบรรลุถึงเป้าหมายด้วย ผู้น าต้องมีความสามารถน าให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการสร้างพันธ
กิจ (Mission) วิสัยทัศน์ (Vision) และสื่อสารอย่างชัดเจนถึงความแตกต่างและผลประโยชน์ที่
พนักงานจะได้รับจากความส าเร็จในอนาคต อีกทั้งยังสามารถท าให้พนักงานมีแรงจูงใจและรู้สึก
ตื่นเต้นกับทิศทางใหม่นี้ด้วย 
 3.2. การสร้างระบบการท างานที่มีประสิทธิผล (Aligning) การสร้างระบบการท างานที่มี
ประสิทธิผลหรือการท าให้องค์การด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน คือการลงมือสร้างแผนหลักที่ก าหนด
ขึ้นในขั้นตอนที่หนึ่ง ทุกระดับช้ันขององค์การควรมีการด าเนินการไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์เดียวกัน ในฐานะผู้น าต้องเปลี่ยนแปลงระบบการท างาน ข้ันตอนการท างาน และ
โครงสร้างองค์การให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายขององค์การที่ได้วางไว้แล้ว 
 3.3. การมอบอ านาจ (Empowering)  หากผู้น ามีการมอบอ านาจให้แก่พนักงานอย่าง
จริงจังจะท าให้บรรยากาศในการท างานมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การสื่อสารระหว่างบุคคลและ
ระหว่างกลุ่มเกิดประสิทธิผลและเกิดผลลัพธ์ใหม่ๆที่สร้างสรรค์ ซึ่งมาจากการที่สมาชิกของกลุ่มหรือ
พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นและศักยภาพของตนได้อย่างอิสระ โดยผู้น าต้องสร้างสภาวะที่
จะกระตุ้นการสร้างเสริมและปลดปล่อยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว 
ความสามารถ และศักยภาพที่มีอยู่ในบุคคลทุกคน วิธีการนี้จะช่วยให้บุคคลสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดี
ยิ่งขึ้นในองค์การ 
 3.4. การสร้างตัวแบบ (Modeling) หัวใจของการเป็นผู้น าคือต้องสร้างความน่าเชื่อถือ 
เพราะไม่เพียงแต่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างไรเท่านั้น แต่ผู้น ายังต้องมีคุณสมบัติของผู้น าที่ดีด้วย 
กล่าวคือ ต้องเข้าใจถึงความส าคัญของดุลยภาพระหว่างคุณลักษณะ (Characteristics) กับความรู้
ความสามารถ (Competence) เพราะไม่ว่าบุคคลจะมีความสามารถเพียงใดก็ไม่สามารถจะเป็นผู้น า
ที่แท้จริงได้ หากปราศจากซึ่งคุณลักษณะที่เหมาะสม 
 
ภาวะผู้น าในการบริหารองค์กรยุค 4.0 
 ในการบริหารองค์กร ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐบาลหรือเอกชน ปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้
ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานภายในองค์กร คือการมีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการบริหาร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีภาวะผู้น าของผู้บริหารที่จะสามารถน าพาองค์การให้มี
ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันที่ปฏิบัติงานเพื่อมุ่งไปสู่ เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกันได้  ภาวะผู้น า
เปรียบเสมือนอาวุธประจ ากายของผู้บริหาร และผู้น าที่เป็นนักบริหารมืออาชีพที่จะสามารถสร้าง
อ านาจชักน า และมีอิทธิพลเหนือผู้อื่นตัวชี้วัดการน าของผู้บริหารที่ได้ชื่อว่ามืออาชีพคือผลสัมฤทธิ์ 
และประสิทธิภาพของงานภาวะผู้น าจึงเป็นตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของงานจ าเป็นต้องมี
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บุคคลที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารซึ่งเราเรียกว่า หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา (Superior) 
หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาจึงมีความส าคัญในฐานะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการบริหารให้ประสบ
ความส าเร็จ  หัวหน้าบางทีก็เรียกผู้บริหาร หรือผู้น า    แต่ละคนจะมีความส าคัญต่อหน่วยงาน  
เพราะความส าเร็จของการบริหารที่ส่งผลไปสู่ความส าเร็จขององค์การจะขึ้นอยู่กับความสามารถของ
ผู้น าที่จะใช้ศักยภาพที่มีใช้ทรัพยากรทางการบริหาร อันได้แก่ คน งบประมาณวัสดุอุปกรณ์ และ
วิธีการให้ประสบความส าเร็จได้อย่างไรความสามารถของผู้น าในการใช้ทรัพยากรบุคคลมาร่วม
ท างานด้วยกันจนส าเร็จจะเกิดจากภาวะผู้น า 
 ภาวะผู้น าของผู้น า จึงถือว่าเป็นส่วนส าคัญย่ิงในการบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จ การ
พัฒนาองค์การให้ก้าวหน้าควรเริ่มต้นที่การสร้างภาวะผู้น าให้เกิดกับผู้น าผู้บริหารในฐานะเป็นผู้น า
องค์กร จะต้องสร้างความร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน นั่นคือ
ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้น า (Leader) ผู้น าจะต้องมีความเป็นผู้น า หรือภาวะผู้น า (Leadership)   
 ยุคไทยแลนด์ 4.0 ภาวะผู้น าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารหรือการจัดการ ผู้จัดการหรือ
ผู้บริหารมีหน้าที่วางแผนและจัดระเบียบให้งานด าเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย แต่ผู้น ามีหน้าที่ท าให้
ผู้อื่นท าตาม และการที่คนอื่นท าตามผู้น า ก็ไม่มีใครรับรองว่า ผู้น าจะน าไปในทิศทางที่ถูกต้องเสมอ 
ดังนั้นคนที่เป็นผู้น าที่เข้มแข็ง ก็อาจจะไม่ใช่ผู้จัดการ หรือบริหารที่ดีได้ หรือผู้บริหารผู้จัดการที่ดีก็
อาจไม่ใช่ผู้น าที่ดีก็ได้ ดังนั้นถ้าเป็นไปได้องค์การหนึ่งองค์การใดที่ต้องการประสบความส าเร็จ ก็ย่อม
ต้องการผู้บริหาร หรือผู้จัดการที่มีลักษณะเป็นผู้น ายุค 4.0 มีดังนี้  
 1. ต้องมีความฉลาด (Intelligence) ผู้น าจะต้องมีระดับความรู้และสติปัญญาโดยเฉลี่ยสูง
กว่าบุคคลที่ให้เขาเป็นผู้น า เพราะผู้น าจะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ บุคคลที่
ฉลาดเท่านั้นที่จะสามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ หรือเรื่องราวต่าง ๆ ได้ 
 2. ต้องมีวุฒิภาวะทางสังคมและใจกว้าง (Social Maturity & Achievement Drive) คือ
จะต้องมีความสนใจสิ่งต่าง ๆ รอบตัวอย่างกว้างขวาง มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ต้องยอมรับสภาพต่าง 
ๆ ไม่ว่าแพ้หรือชนะ ไม่ว่าผิดหวังหรือส าเร็จ ผู้น าจะต้องมีความอดทนต่อความคับข้องใจต่าง ๆ 
พยายามขจัดความรู้สึกต่อต้านสังคม หรือต่อต้านคนอื่นให้เหลือน้อยที่สุด เป็นคนมีเหตุผล เป็นคน
เชื่อมั่นในตนเอง และนับถือตนเอง 
 3. ต้องมีแรงจูงใจภายใน (Inner Motivation) ผู้น าจะต้องมีแรงขับที่จะท าอะไรให้เด่น 
ให้ส าเร็จอยู่เรื่อย ๆ เมื่อท าสิ่งหนึ่งส าเร็จก็ต้องการที่จะท าสิ่งอื่นต่อไป เมื่อท าสิ่งใดส าเร็จก็จะ
กลายเป็นแรงจูงใจท้าทายให้ท าสิ่งอื่นให้ส าเร็จต่อไป ผู้น าจะต้องมีความรับผิดชอบอย่างสูง เพราะ
ความรับผิดชอบจะเป็นบันไดที่ท าให้เขามีโอกาสประสบความส าเร็จ  
 4. ต้องมีเจตคติที่ดี เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ (Human Relations Attitudes) ผู้น าที่
ประสบความส าเร็จนั้น เขายอมรับอยู่เสมอว่า งานที่ส าเร็จนั้นมีคนอื่นช่วยท า ไม่ใช่เขาท าเอง ดังนั้น 
เขาจะต้องพัฒนาความเข้าใจและทักษะทางสังคมที่จะท างานร่วมกับผู้อื่น ผู้น าจะต้องให้ความนับถือ
ผู้อื่นและจ าต้องระลึกอยู่เสมอว่า ความส าเร็จในการเป็นผู้น านั้น ขึ้นอยู่กับความร่วมมือกับผู้อื่น และ
การติดต่อกับบุคคลอื่นในฐานะที่เขาเป็นบุคคล ไม่ใช่ในฐานะที่เขาเป็นส่วนหนึ่งของการท างาน
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เท่านั้น ผู้น าจะต้องยอมรับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนอื่น และมีความสนใจร่วมกับผู้อื่น (Phinit 
Kotakarn :2016) 
 ความส าเร็จของการบริหารท่ีส่งผลไปสู่ความส าเร็จขององค์การ คือความสามารถของ
ผู้น าที่จะให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการสร้างพันธกิจแรงจูงใจวิสัยทัศน์ การสร้างระบบการท างานที่มี
ประสิทธิผลไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันผู้น าที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นผู้น าที่
มุ่งทั้งงานและคนโดยใช้แนวความคิดผู้น าเชิงคุณลักษณะแนวคิดผู้น าเชิงพฤติกรรม แนวคิดผู้น าเชิง
สถานการณ์ แนวคิดภาวะผู้น าสมัยใหม่และการน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นผู้น าที่ดีมี
ประสิทธิภาพในยุคโลกาวิวัฒน ์
 การที่องค์กรจะรองรับและพร้อมต่อการก้าวเข้าสู่ยุค 4.0  องค์กรเองก็จะต้องมีความ
พร้อมในการก้าวสู่ความเป็นองค์กร 4.0 ผู้บริหารจะพัฒนาองค์กรให้พร้อมส าหรับการก้าวสู่ความ
เป็นองค์กร 4.0  มีแนวทางส าหรับการพัฒนา 5 ประการ 
 1. ต้องสามารถบริหารความหลากหลายและแตกต่างเพื่อให้เกิดผลสูงสุดแก่องค์กร 
เนื่องจากในยุค 4.0 ที่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ถูกกระจายออกไปได้เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส ท าให้
บุคลากรในองค์กรมีความคิดท่ีแตกต่างและหลากหลายมากขึ้น ทุกคนพร้อมและกล้าท่ีจะแสดง
ความคิดเห็นของตนเอง 
 2. ต้องให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคลากร เน่ืองจากในยุค 4.0 นั้น 
ความรู้ที่เรียนมาในสถาบันการศึกษานั้น เพียงแค่ก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัยก็จะล้าสมัยแล้ว 
ดังนั้นจะต้องแสวงหาทุกหนทางในการที่จะพัฒนาบุคลากรอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ดีการพัฒนานั้น
ไม่ใช่เพียงแค่การพัฒนาความรู้ (Knowledge) เท่านั้น แต่จะต้องพัฒนาทักษะและวิธีการคิดที่
จ าเป็นและส าคัญส าหรับยุค 4.0 ด้วย 
 ผู้บริหารจะต้องคอยทบทวนว่าบุคลากรของตัวเองมีวิธีคิด และทักษะในด้านต่างๆ 
ต่อไปนี้หรือยัง  การติดตามและมองเห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง การ เรียนรู้และอยู่ร่วมกับ
เทคโนโลยีใหม่ การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 
การคิดรวบยอด (Conceptual Thinking) การท างานร่วมกับผู้อื่น และ ความฉลาดทางอารมณ์ คือ 
ต้องคิดดี พูดดี ท าดี ไม่ว่าร้าย ไม่ท าร้าย และมีความอดทน 
 3. การท างานภายในองค์กรยุค 4.0 นั้นจะไม่สามารถท างานแบบสมัย 2.0 หรือ 3.0 ได้
อีกต่อไป การบริหารงานในลักษณะของการสั่งการและควบคุม (Command and Control) 
แบบเดิมๆ นั้นจะไม่เหมาะสมต่อทั้งกลุ่มบุคลากรที่มีความหลากหลายมากขึ้น และบุคลากรที่จะต้อง
มีวิธีการคิดและทักษะส าหรับยุค 4.0 ในต่างประเทศมีแนวคิดของ Holacracy คือองค์กรรูปแบบ
ใหม่ที่ไม่มีเจ้านายไม่มีลูกน้อง ไม่มีโครงสร้าง ไม่ยึดติดกับต าแหน่งต่างๆ มาปรับใช้มากขึ้น ถึงแม้
แนวคิดของ Holacracy จะยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย แต่ก็แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการ
บริหารองค์กรในอนาคตที่บุคลากรจะต้องมีการบริหารกันเองในลักษณะของ self-managed, self-
motivated teams กันมากขึ้น บุคลากรในองค์กร 4.0 จะต้องมีอิสระมากข้ึนในการบริหาร
ความส าเร็จของการท างานของตนเอง 
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 4. ต้องสามารถน าดิจิทัลใหม่ เข้ามาปรับใช้ในการท างานขององค์กรมากข้ึน และอาจจะ
ถึงขั้นของการน าดิจิทัลเทคโนโลยีมาปรับเปลี่ยนองค์กรเลย ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยน
กระบวนการท างานภายใน การสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้า หรือ การสร้าง Business 
model แบบใหม่ อย่างไรก็ดีส าหรับองค์กร 4.0 ในประเทศไทยนั้นการน าดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้นั้น
ก็ยังควรที่จะต้องผสมผสานให้เข้ากับ Human Touch อยู่ด้วย 
 5. ต้องสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องระวังไม่ให้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในองค์กรช้ากว่าการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นภายนอก 
 ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝ่ายองค์กรหรือฝ่ายผู้ที่จะท างานในยุค 4.0 ก็ควรจะศึกษา
หาข้อมูลเก่ียวกับต าแหน่งงานหรือสายงานที่ท่านสนใจเตรียมความพร้อมและมาร่วมกันพัฒนาเพ่ือ
การเติบโตไปข้างด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ (รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ : 2560) 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธนั้นเป็นกระบวนการท่ีพระพุทธศาสนามองว่าสิ่ง
หลายทั้งปวงเป็นธรรมชาติที่มีอยู่และเป็นไปตามธรรมชาติ ดังนั้น กระบวนการต่าง ๆ ในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์จึงเริ่มต้นที่ตัวบุคคล กล่าวคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่าง ๆ นั้นได้
ก าหนดเอาบุคคลเป็นจุดศูนย์กลางแล้วได้บูรณาการหลักธรรมต่าง ๆ ในทางพระพุทธศาสนาเข้ามา
ใช้เป็นส่วนประกอบในการพัฒนาซึ่งส่วนมากจะเน้นเรื่องของ กาย วาจา ใจ และหลักธรรมหลักที่
น ามาใช้ในการพัฒนาดังกล่าวคือหลัก ไตรสิกขา คือ ศีลสิกขา สมาธิสิกขา และปัญญาสิกขา ซึ่งทั้ง
สามนี้จะเป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้เป็นอย่างดี ( ดร.ธิติวุฒิ  หมั่นมี : 
2014) 
 จะเห็นได้ว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งที่ผู้น าองค์กรต่างๆ ควรให้
ความส าคัญอย่างยิ่ง  เพราะฉะนั้น ภาวะผู้น าในการบริหารองค์ในยุค 4.0 ควรศึกษาและน าเอา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ให้เหมาะสม   
 ในเรื่องภาวะผู้น าการบริหารองค์กรยุค 4.0 นี้ได้น าเอาโอวาทปาฏิโมกข์ที่พระสัมมาสัม
พุทธเจ้ามาเป็นแนวทางในการศึกษาและประพฤติปฏิบัติเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ  
เนื้อหาสาระในโอวาทปาฏิโมกข์ทรงก าหนดเป้าหมายวางพันธกิจ (Mission) และทรงมีวิสัยทัศน์ 
(Vision) ท่ีกว้างไกลด้วยญาณทัศนะของพระองค์  ทรงวางแผนในการบริหารงานเผยแผ่
พระพุทธศาสนายาวกว่า ๒,๕๐๐ ปี ทรงวางหลักการ อุดมการณ์ วิธีการอันเป็นหัวใจของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอันได้แก่หลักการส าคัญ คือ 
 สพฺพปาปสฺส  อกรณ     การไม่ท าบาปทั้งปวง 
 กุสลสฺสูปสมฺปทา     การท ากุศลให้ถึงพร้อม 
 สจิตฺตปริโยทปน      การท าจิตของตนให้ผ่องแผ้ว 
 เอต  พุทฺธานสาสน     น้ีเป็นพุทธศาสนา คือค าสอนของผู้รู้ทัง้หลาย 
 หลักการ คือ หลักการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องมี 3 ประการ ได้แก่ 
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 1. การไม่ท าบาปทั้งปวง ได้แก่การงดเว้น การลดละเลิก ได้แก่ อกุศลกรรมบถ 10 ทาง
แห่งความชั่วมี 10 ประการ อันความชั่วทางกาย ทางวาจา และทางใจ   
 2. การท ากุศลให้ถึงพร้อม ได้แก่ การท าความดีทุกอย่างซึ่งได้แก่ กุศลกรรมบถ 10 เป็น
แบบของการท าฝ่ายดีมี 10 ประกาศอันเป็นความดีทางกาย ทางวาจาและทางใจ 
 3. การท าจิตให้ผ่องใส ได้แก่ การท าจิตของตนให้ผ่องใส ปราศจากนิวรณ์ซึ่งเป็นเครื่อง
ขัดขวางจิตไม่ให้เข้าถึงความสงบมี 5 ประการ ได้แก่ 
       1. กามฉันทะ คือความพอใจในกาม 
       2. พยาบาท คือความอาฆาตพยาบาท 
       3. ถีนะมิทธะ คือความหดหู่ท้อแท้ ง่วงเหงาหาวนอน ขี้เกียจ 
       4. อุทธัจจะ กุกกุจจะ คือความฟุ้งซ่าน ร าคาญใจ 
       5. วิจิกิจฉา คือความสงสัย     
 สิ่งที่สามารถควบคุมนิวรณ์ได้คือ ศีล 5 ได้แก ่
          กามฉันทะ ให้ควบคุมคุมด้วย ศีลข้อ 3 คือการไม่ประพฤติผิดในกาม 
          ความพยาบาทให้ควบคุมด้วย ศีลข้อ 1 คือการไม่ฆ่าสัตว์ 
          ถีนมิทธะ ให้ควบคุมด้วย ศีลข้อ 5 การไม่เสพสิ่งเสพติดอันเป็นเหตุให้ประมาท 
          อุทธัจจะกุกกุจจะ ให้ควบคุมด้วย ศีลข้อ 2 การไม่ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้ 
          วิจิกิจฉา ให้ควบคุมด้วย ศีลข้อ 4 การไม่พูดเท็จ 
   พระพุทธเจ้าทรงวางหลักการในการบริหารองค์กรสงฆ์ 3 ประการคือ ละความชั่ว 
ท าความดีและการท าจิตใจให้ผ่องใส  เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับปัญหาหลักขององค์กรมักจะเกิดขึ้น
จากคนในองค์กรประพฤติผิดศีล 5 จึงเกิดปัญหาต่างๆ เช่น การประพฤติทุจริตคอรัปชั่น การไม่
กระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง และการเพ่งโทษจ้องจับผิดคนในองค์กรด้วยกันท าให้
จิตใจไม่ผ่องใส เกิดการกระทบกระทั่งกับทีมงานในองค์กรเดียวกันบ้างต่างองค์กรบ้าง เป็นต้น  
ตรัสถึงอุดมการณ์ในพระพุทธศาสนาดังพระบาลีว่า 
 ขนฺตี  ปรม   ตโป  ตีติกฺขา         ขันติคือความอดทนเป็นบรมตบะ 
 นิพฺพาน   ปรม   วทนฺติ  พุทฺธา        พระพุทธะคือพระผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่า 
            นิพพานเป็นอย่างยิ่ง 
 น  หิ  ปพฺพชิโต  ปรูปฆาตี  สมโณ  โหติ       บรรพชิตคือนักบวชผู้ยังท าร้ายผู้อื่นอยู่     
 ปร   วิเห ยนฺโต           เบียดเบียนผู้อื่นอยู่ ไม่ชื่อว่าสมณะ 
 
อุดมการณ์ คือ เป้าหมายสูงสุดในการด าเนินชีวิต มี 4 ประการ ได้แก่ 
          1. ความอดทน ได้แก่ ความอดกลั้น ไม่ท าบาปทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ 
          2. ความไม่เบียดเบียน ได้แก่ การงดเว้นจากการท าร้ายรบกวน หรือ เบียดเบียนผู้อื่น 
          3. ความสงบ ได้แก่ ปฏิบัติตนให้สงบทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ 
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          4. นิพพาน ได้แก่ การดับทุกข์ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นได้จากการ
ด าเนินชีวิตตามมรรคมีองค์ 8 
   จากอุดมการณ์อันเป็นบรมพุทโธวาทจะเห็นได้ว่า ผู้บริหารต้องแสดงภาวะผู้น าใน
การบริหารองค์กร เช่น จะต้องใช้ความอดกลั้นอย่างมากในการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ เมื่อเจอกับ
สถานการณ์คับขันอันเนื่องมาจากปัญหา ก็ไม่ควรที่จะเบียดเบียนลูกน้องหรือทีมงานในองค์กรทั้ง
ทางกาย วาจาและทางใจ  เม่ือเกิดความขัดแย้งขัดเคืองไม่พอใจกับทีมงานขึ้นมา ควรใช้สติระงับ
ความขัดเคือง ใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาขององค์กรโดยมองเป้าหมายสูงสุดและประโยชน์ขององค์กร
เป็นส าคัญ  พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงวิธีการปฏิบัติฝึกหัดขัดเกลาตนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดัง
พระบาลีว่า 
 อนูปวาโท      การไม่ว่าร้าย 
 อนูปฆาโต      การไม่ท าร้าย 
 ปาติโมกฺเข  จ  ส วโร            ความส ารวมในปาติโมกข์ 
 มตฺตญฺญุตา  จ  ภตฺตสฺมึ               ความรู้ประมาณในภัต 
 ปนฺตญฺจ  สยนาสน              ที่นอนที่นั่งอันสงัด 
 อธิจิตฺเต  จ  อาโยโค             ความประกอบในอธิจิตคือจิตยิ่ง 
 เอต   พุทธานสาสน                   นี้คือค าสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย. 
 
 วิธีการคือ แนวทางปฏิบัติฝึกหัดขัดเกลาตนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนามี 6 ประการ คือ  
        1. อนูปวาโท ไม่ไปว่าร้ายกัน ผู้เผยแผ่ค าสอนจะต้องไม่โจมตี ไม่นินทาใคร 
        2. อนูปฆาโต ไม่ไปล้างผลาญกัน ไม่เผยแผ่ศาสนาด้วยการฆ่า และต้องไม่ท าให้ใคร
เดือดร้อน 
        3. ปาฏิโมกฺเข จ ส วโร ส ารวมในพระปาฏิโมกข์ เว้นข้อที่ได้ตรัสห้ามไว้ และท าตามข้อที่ทรง
อนุญาต 
        4. มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ ต้องรู้จักประมาณในการกิน การใช้เครื่องอุปโภคบริโภคทุกอย่าง 
        5. ปนฺตญฺจ  สยนาสน  เลือกที่นั่งที่นอนในสถานที่อันสงบ เพื่อให้ตนเองมีโอกาสในการ
บ าเพ็ญเพียรเต็มที่ 
        6. อธิจิตฺเต จ อาโยโค ประกอบความเพียรในการท าใจหยุดนิ่งอยู่เสมอ มุ่งท าตนให้หลุดพ้น
จากกิเลส 
   วิธีการคือ แนวทางปฏิบัติฝึกหัดขัดเกลาตนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 6 
ประการ อันเป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันในองค์กรมีความส าคัญมาก ทั้ง
ผู้น าก็ดี ผู้ใต้บังคับบัญชาก็ดี เพื่อนร่วมงานในองค์กรด้วยกันก็ดี ควรศึกษาปฏิบัติตามเป็นล าดับๆ
ตั้งแต่  การไม่ว่าร้ายกัน ไม่นินทาใคร ไม่ท าให้ใครเดือดร้อน ส ารวมกายวาจาด้วยการรักษาศีล ๕  
รู้จักประมาณในการใช้เคร่ืองอุปโภคบริโภคทุกอย่าง  เลือกที่อาศัยอันสงบ และท าจิตของตนให้มี
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ความบริสุทธิ์ คือหมั่นคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ที่จะให้เกิดพลังบวกในการท าหน้าที่
พัฒนางานของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไป 
   โอวาทปาฏิโมกข์ทั้ง 3 ส่วนนี้ เป็นหลักปฏิบัติและนโยบายในการเผยแผ่ของ
พระพุทธศาสนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานให้แก่พระอรหันต์ชุดแรกท่ีได้ออกไปประกาศ
พระศาสนาในโอกาสที่ได้มาประชุมพร้อมเพรียงกัน  เพื่อให้ถือเป็นนโยบายและหลักปฏิบัติในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นแนวทางเดียวกัน  ทรงประทานนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เพื่อจะน าพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทะเลแห่งทุกข์ไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพาน 
 
บทสรุป (Conclusion) 
   ภาวะผู้น ายุค 4.0 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นบรมศาสดาเอกของโลกไม่มี
ศาสดาอื่นใดในโลกมาเปรียบเทียบกับพระองค์ได้  ทรงเป็นสุดยอดของนักบริหารมีความเป็นภาวะ
ผู้น าสามารถบริหารกิจการคณะสงฆ์หมู่ใหญ่มายาวนานกว่า ๒,๕๐๐ ปีแล้ว  หลักธรรมของพระพุทธ
องค์เป็น อกาลิโกล้ ายุคใหม่เสมอส าหรับผู้น้อมน ามาประพฤติปฏิบัติจนเกิดผลและเป็น เอหิปัสสิโก 
คือควรเรียกให้มาดูและน้อมน ามาปฏิบัติตาม  
   เพราะฉะนั้น ภาวะผู้น ายุค 4.0 จึงควรศึกษาหลักธรรมของพระพุทธองค์มาปรับใช้
ควบคู่กับทฤษฎีการบริหารและทฤษฎีภาวะผู้น าให้เหมาะสม  พัฒนาวิสัยทัศน์ (Vision) วางพันธกิจ 
(Mission) ในองค์กรอย่างเป็นระบบ  มีองค์ความรู้(Knowledge)  หลักทฤษฎีการบริหารซึ่งเป็น
ศาสตร์ สามารถกล้าคิดกล้าตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking)  มีทักษะคือศิลป์ในการ
น ามาใช้บริหารจัดการ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์กรให้เหมาะสมทันต่อกระแสโลกาวิวัฒน์   
และการจะเป็นผู้น าที่สมบูรณ์แบบได้จะต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็น
หัวใจขององค์กรด้วย  โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาด้านจิตใจเป็นส าคัญ ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรง
ให้ความส าคัญของการพัฒนาด้านจิตใจในการกระท ากิจต่างๆ โดยยกใจขึ้นเป็นใหญ่ เป็นหัวหน้าใน
การท ากิจต่างๆ  
   การบริหารงานทุกอย่างในองค์กรเล็กเรื่อยไปจนกระทั่งการบริหารงานในองค์กร
ใหญ่ระดับประเทศจะประสบความส าเร็จได้ก็ด้วยจิตใจของคนในองค์กรเป็นสาเหตุส าคัญนั่นเอง  ยิ่ง
ถ้าจิตใจของคนในองค์กรมีคุณภาพมาก  การบริหารองค์กรก็จะเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
มากไปด้วย สมดังพระด ารัสที่ตรัสไว้ในอรรถกถา  ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ยมกวรรคว่า  
  มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา    มโนเสฏฺฐา มโนมยา 
 มนสา เจ ปทุฏฺเฐน                    ภาสติ วา กโรติ วา 
 ตโต นํ ทุกฺขมเนฺวติ                    จกฺกํว วหโต ปทํ. 
  ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหนา้ มีใจเป็นใหญส่ําเร็จแล้วด้วยใจ 
 ถ้าบุคคลมีใจรา้ย  พูดอยู่ก็ดีทําอยู่ก็ดี  ทุกข์ย่อมไปตามเขา 
 เพราะเหตุนั้น ดุจล้อหมุนไปตามรอยเท้าโค ผู้นําแอกไปอยู่ฉะนั้น. 
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   จะเห็นได้ว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงให้ความส าคัญในการพัฒนาด้านจิตใจ
ของคนเป็นอันดับแรก เมื่อจิตใจของคนในองค์กรนั้นได้ถูกพัฒนาเป็นอย่างดีแล้ว การจะบริหารคน 
งาน งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ก็จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร  โดยน าเอาโอวาทปาฏิ
โมกข์อันได้แก่ หลักการ  อุดมการณ์ และวิธีการซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาตามที่ได้กล่าว
เอาไว้แล้วข้างต้นมาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติพัฒนาขัดเกลาจิตใจของคนในองค์กรแต่ละ
องค์กรไปจนกระทั่งถึงประชาชนในประเทศชาติ  “ใช้หลักจริยธรรมน าพาให้ชาติเจริญ”   
   ถ้าประชาชนในประเทศชาติมีศีลธรรมจึงจะเป็นการแก้ไขปัญหาสังคมในยุค
ปัจจุบันที่ต้นเหตุ  และจะช่วยให้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติเป็นไปได้อย่างยั่งยืนถาวร  
เกิดการพัฒนาที่สามารถเห็นได้เป็นรูปธรรมมากขึ้นตามล าดับๆ  ตามแผ่นพัฒนาชาติ ๒๐ ปีของ
รัฐบาลในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การ
เป็นประเทศที่ “มั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยนื” เป็นไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายได้อย่างแท้จริง  “ภาวะผู้น า
การบริหารองค์กรยุค 4.0 จะต้องพัฒนาด้านเศรษฐกิจกับจิตใจไปควบคู่กัน............” 
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