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สุภาษติ 
นกมองไม่เห็นฟ้า 
ปลามองไม่เห็นน า้ 
ไส้เดือนมองไม่เห็นดนิ 
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สต ิ
รู้ทนัส่ิงเฉพาะหน้า ทีน่ี่ เดี๋ยวนี ้

ทีเ่กดิกบัเรา และภายในเรา 

มองให้เห็น ฟังให้ได้ยนิ 
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สต-ิปัญญา 
•สติ  ใส่ใจกบัปัจจุบัน 
•สติมา  ปัญญาเกดิ 
•สติเตลดิ   มักเกดิปัญหา 
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วปัิสสนา=Insight 

• อ่านตนออก 
• บอกตนได้ 
• ใช้ตนเป็น 
• เห็นตนชัด 
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ธรรมส าหรับเตือนตน 
อตัตนา โจทยตัตานัง 
จงเตือนตนด้วยตนเอง 
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ผู้ช้ีขุมทรัพย์ 

•เล่าป่ี 
•สุมาเต๊กโช 
•ขงเบ้ง 
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ธรรมโอสถ 
สพฺพโลกติกจฺิฉโก 
(แพทย์ผู้รักษาโรคให้คนทั้งปวง) 
ธรรมานุธรรมปฏบิัต ิ       
(ปฏิบัตธิรรมน้อยให้คล้อยธรรมใหญ่) 
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Management  การบริหาร 

• Getting things done through 
other people 

• การท างานให้ส าเร็จโดยอาศัย
คนอ่ืน 
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Functions of Management 

P  (Planning) 
O  (Organizing) 
S   (Staffing) 
D  (Directing) 
C  (Controlling) 
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สังข์ทอง 
• ไอ้มีโค่นไผ่   ไอ้ใจขุดหลมุ 
• ไอ้ช้ันไอ้ชุ่ม  คุมกนัไปเกีย่วแฝก 
• เสร็จแล้วเกลาเสา  เอาโว้ยย้ายแยก 
• เลกิงานกจูะแจก  ของแปลกๆ ให้กนิ 
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โคลงโลกนิติ 
เบิกทรัพย์วนัละบาทซ้ือ มงัสา 

นายหน่ึงเลีย้งพยคัฆา ไป่อ้วน 

สองสามส่ีนายมา ก ากบั กนัแฮ 

บังทรัพย์ส่ีส่วนถ้วน บาทส้ินเสือตาย 
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ปัญหาของประเทศโลกทีส่าม 

1. Corruption 

2. Mismanagement 

 

 

 



เรอืยอทชห์ร ูมูลค่าพนัลา้น จมแม่น า้ท่าจนี  
Bangkok Post (Dec 12, 2010)  
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สาเหตุท่ีเรอืจม 

น่าจะมาจากการต่อเรือที่สูงเท่ากบัตกึ ๕ช้ัน รับ
น า้หนักไม่ไหว และตวัเรือเป็นทรงตวั 
 V(เรือยาว ๖๓ วา หนัก ๑,๐๐๐ ตนั) น า้หนักใน
ส่วนท้องเรือไม่สมดุลกนั เรือจงึพลกิคว า่ 
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ลกัษณะผู้บริหาร 
1. จกัขุมา  (มองการณ์ไกล) 

2. วธุิโร   (เช่ียวชาญเฉพาะด้าน) 

3. นิสัยสัมปันนะ  (นิสัยด)ี 
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ขงจ๊ือ 
• อย่าห่วงว่าใครไม่รู้ว่าท่านเก่งหรือมี
ความสามารถ 

• ห่วงแต่ว่าสักวนัหน่ึงเม่ือคนเขายกย่องหรือ
ให้ต าแหน่งท่าน   ท่านมีความเก่งหรือ
ความสามารถสมกบัที่เขายกย่องหรือให้
ต าแหน่งท่านหรือไม่   
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ผู้บริหารหรือผู้น า 
1. ผู้บริหารคือผู้ทีท่ าให้คนอ่ืนท างาน

ตามทีผู้่บริหารต้องการ 
2. ผู้น าคือผู้ทีท่ าให้คนอ่ืนต้องการ

ท างานตามทีผู้่น าต้องการ 

 
 
 



ครสิโตเฟอร ์โคลมับสั 

Christopher Columbus 

1. เม่ือจะออกเดนิทางกไ็ม่มวีสัิยทศัน์ว่าตนเอง
ก าลงัจะไปไหน 

2. เม่ือถึงทีห่มายแล้วกไ็ม่รู้ว่าตนเองก าลงัอยู่ทีใ่ด 

3. เม่ือกลบัถึงยุโรป กบ็อกไม่ได้ว่าไปทีใ่ดมา  
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ธีโอดอร ์รสูเวลต ์Theodore Roosevelt 

ตาดูดาว  เท้าติดดนิ 
Keep your eyes on the stars and 

your feet on the ground 
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ผู้บริหาร ๒ แบบ 
1. ผู้บริหารทีน่ั่งอยู่บนหัวคน 
2. ผู้บริหารทีน่ั่งอยู่ในหัวใจคน 
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อ านาจ 
๑.  Position Power พระเดช 
 อ านาจตามต าแหน่ง 
๒.  Personal Power พระคุณ 
 บารมีส่วนตัว 
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ใครควบคุม 
1.อตัตาธิปไตย  (ตัวเองเป็นใหญ่) 
2. โลกาธิปไตย    (คนอ่ืนเป็นใหญ่) 
3.ธรรมาธิปไตย (หลกัการเป็นใหญ่) 
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จตุโกฏิ 
1.อตัตาธิปไตย  Win-Lose 
2.โลกาธิปไตย  Lose-Win 
3.ธรรมาธิปไตย Win-Win 
4.อนาธิปไตย  Lose-Lose 
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ธรรมาธิปไตย/ธรรมาภิบาล 
Win-Win 

 ชนะศึก แต่แพ้สงคราม 
 แพ้ศึก ชนะสงคราม 
 แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร 
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คุณลกัษณะ ๔ ประการ 

• ซ่ือสัตย์ 

• มนุษยสัมพนัธ์ 

• ฉลาด        

• ขยนั         
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พละ  ๔ 
๑.ปัญญาพละ  (ฉลาด) 
๒.วริิยะพละ    (ขยนั) 
๓.อนวชัชพละ  (ซ่ือสัตย์) 
๔.สังคหพละ    (มนุษยสัมพนัธ์) 
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สัญญา 
ความจ าได้-หมายรู้ 
รู้เท่าทีเ่ห็น เข้าใจเท่าทีฟั่ง 

รู้เป็นจุด 
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ปัญญา 
รู้รอบ-รู้ลกึ 
รู้มากกว่าทีเ่ห็น  
เข้าใจมากกว่าทีฟั่ง 
รู้สามมิต ิ
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ความรู้ 
• รู้ตน  
• รู้คน 
• รู้งาน 
• รู้เท่า  รู้ทนั 
• รู้กนั  รู้แก้ 



32 

หนีปัญหาแบบนกกระจอกเทศ 
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จริต ๖ 
 ราคจริต  
 โทสจริต 
 โมหจริต 
 สัทธาจริต 
 พทุธิจริต 
 วติกจริต 
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ตน้มะม่วงช่วย ๑๐ ชวิีต 
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เรอืชนบา้น 
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เจา้ของเรอืคือเจา้ของบา้น 
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Tilly Smith  (2547) 

• เหตุการณ์สึนาม ิ ณ หาดไม้ขาว  ภูเกต็  
ประเทศไทย 

• รางวลั Child of the Year 

• ดาวเคราะห์น้อย Asteroid 

20002 Tilly smith 

• ครู Andrew Kearney 
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ทีม่าของปัญญา 

๑.  สุตมยปัญญา 

๒. จนิตามยปัญญา 

๓. ภาวนามยปัญญา 
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โสคราตสี 

หน่ึงเดยีวทีข้่าพเจ้ารู้ 

คือรู้ว่าข้าพเจ้าไม่รู้อะไร 
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ธรรมบท 
โย พาโล มญฺญต ีพาลฺย  
ปณฺฑิโต วาปิ เตน โส 
พาโล จ ปณฺฑิตมานี 
ส เว พาโลต ิวุจฺต ิ
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พระพทุธเจ้า 
คนโง่(พาล)ทีรู้่ตวัเองว่าโง่  

ยงัเป็นคนฉลาด(บัณฑติ)ได้บ้าง 

ส่วนคนโง่ทีส่ าคญัตนว่าฉลาด  

นับว่าโง่แท้ๆ 
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สมเดจ็มหาวรีวงศ์ (ติสสะ) 

โง่ไม่เป็น เป็นใหญ่ยาก ฝากให้คดิ 
ทางชีวติ จะรุ่งโรจน์ โสตถผิล 
ต้องรู้โง่ รู้ฉลาด ปราดเปร่ืองตน 
โง่สิบหน ดกีว่าเบ่ง เก่งเดีย๋วเดยีว 
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วริิยพละ 
วรีะ กล้าหาญ 

กล้าเผชิญความยากล าบาก 

ล้มแล้วลุกขึน้มาใหม่ 
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ก าลงัความเพยีร 

1. อารัมภะ (ริเร่ิม) 

2. นิกกมะ (ก้าวเดนิ) 

3. ปรักกมะ (มุ่งมั่น) 



45 

อารมัภะ (รเิริม่) 

A  job well-begun is a job half-done 

การเร่ิมต้นทีด่เีท่ากบัส าเร็จไปแล้ว
คร่ึงหน่ึง 
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ไผ่เมาซ ู(Moso Bamboo)  

ปลูก ๕ ปี  โตช้ามาก หลงั ๕ ปี โตวนัละ ๒ ฟุตคร่ึง 
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สงูเต็มท่ี ๗๕ ฟตุภายใน ๖ สปัดาห์ 
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ไผ่ยกัษ ์
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นิกกมะ (ก้าวเดิน) 
ระยะทางหม่ืนลี ้

กต้็องมก้ีาวแรก 



Thomas Edison 1,093 
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ปรักกมะ (มุ่งมัน่) 

ล้มเพราะก้าวไปข้างหน้า 

ดกีว่ายืนเต๊ะท่าอยู่กบัที ่
   (หลวงตา-แพร เย่ือไม้) 
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วกิฤตเิป็นโอกาส 
เปลีย่นวกิฤติให้เป็นโอกาส 
เปลีย่นพนิาศเป็นพฒันา 
เปลีย่นปัญหาเป็นบทเรียน 



53 

พระมหาชนก 
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เทวดาช่วยคนที่ช่วยตัวเอง 
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วริิยบารมี 

วายเมเถว ปุริโส 

เกดิเป็นคนต้องพยายามร ่าไป 
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 ความหวงั 
เกดิเป็นคนควรหวงัอย่ายั้งหยุด 
มิรู้สุดส้ินหวงัตั้งมาดหมาย 
หวงัไว้เถดิหวงัยัง่ยืนมิคืนคลาย 
ปราชญ์ทั้งหลายสมหวงัเพราะตั้งใจ 
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อนวชัชพละ 

ไม่บกพร่องในหน้าที ่

ไม่ละทิง้หน้าที่ 

ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ 
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ท าดีให้ได้ดี 
ท าดใีห้ถูกด ี

ท าดใีห้ถึงด ี

ท าดใีห้พอด ี
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ท าดใีห้ถูกด ี
ให้ขงจ้ือท าอะไร จะท าให้ดทีีสุ่ด 
ให้ขงจ้ือเลีย้งม้า  ม้าจะต้องอ้วน 
ให้ขงจ้ือเป็นเสนาบดีกระทวงการ
คลงั เงนิจะต้องเต็มคลงั 
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หลกัการปาเรโต Pareto Principle 

 กฎ 80/20  

 คน 20 % เป็นเจ้าของทรัพย์สิน 
80% ของประเทศ  
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ลงทุน 20% ได้ผล 80%  
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เจดยีว์ดัประยูรฯ 
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ท าดใีห้ถึงด ี
จับให้มั่นคั้นหมายให้วายวอด 
ช่วยให้รอดรักให้ชิดพสิมัย 
ตัดให้ขาดปรารถนาหาส่ิงใด 
เพยีรจงได้ดงัประสงค์ทีต่รงดี 
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One oil barrel at a time  

http://mbgnet.mobot.org/sets/desert/hot.htm
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ท าดีให้พอดี 
มัชฌมิาปฏิปทา 

ทางสายกลาง 

ยดึเป้าหมายเป็นเกณฑ์ 
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ทางสายกลาง 
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ความพอด ี

 



70 

ท าดีให้พอดี Icarus 
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Icarus 
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Never Outshine the Master 

อนัทีจ่ริงคนเขาอยากให้เราดี 
แต่ถ้าเด่นขึน้ทุกทเีขาหมั่นไส้ 
จงท าดแีต่อย่าเด่นจะเป็นภัย 
ไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกนิ 
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ความเครียด Stress 

ความเครียดเกดิจากส่ิงคุกคามต่อภาวะ
สมดุลในชีวติ 

•อุทธัจจะ ความฟุ้งซ่าน 
•กกุกจุจะ ความรู้สึกผดิ 
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เหตุแห่งความเครียด 

ส่ิงคุกคามแท้ 

ส่ิงคุกคามเทยีม – การคาดคะเน 

Adrenaline 
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ดูแลรักษาใจในยามเครียด 
•ลเีน จิตฺตมฺหิ ปคฺคาโห  

•จิตตกให้ยกจิต 

•อุทฺธตสฺมึ วนิิคฺคโห  

•จิตลอยลม ให้ข่มจิต 
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สมาธิ 
ตั้งใจมั่น-แน่วแน่ 

เอกคัคตา 

คดิเร่ืองเดียว 
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สังคหพละ 
1. ทาน (โอบอ้อมอารี) 

2. ปิยวาจา (วจีไพเราะ) 

3. อตัถจริยา (สงเคราะห์ประชาชน) 

4. สมานัตตตา (วางตนพอด)ี 



ชิเชนอติซา เม็กซโิก 
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บทเรยีนจากอดตี 

A great civilization is not 

conquered from without until it 

has destroyed itself from within 

อารยธรรมที่ยิง่ใหญ่จะไม่ถูกพชิิตจากภายนอกถ้ามันไม่
ท าลายตวัเองจากภายใน 

Will Durant 
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หลวงปู่ ดเีนาะ อายุ ๙๘ ปี 
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หลวงพ่อดเีนาะ 

วดัมัชฌมิาวาส อดุรธานี 

พระเทพวสุิทธาจารย์ 

สาธุอทุานธรรมวาท ี
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มองโลกแง่ดี 
มองโลกแง่ดมีีผล 
เห็นคนอ่ืนดมีีค่า 
ปลุกใจให้เกดิศรัทธา 
ตั้งหน้าท าดมีีคุณ 
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มองโลกแง่ร้าย 
มองโลกด้านร้ายกลายกลบั 
ใจรับแต่เร่ืองเคืองขุ่น 
เหน่ือยหน่ายเลกิร้างทางบุญ 
ชีพวุ่นวายแท้แน่เอย 
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บทเรยีนชวิีต 

เม่ือข้าพเจ้าพบเห็นคนสองคนเดนิสวนทางมา 
คนหน่ึงเป็นคนด ีอกีคนหน่ึงเป็นคนเลว  
คนสองคนเป็นครูของข้าพเจ้าได้เท่าๆกนั 
พบเห็นคนด ี ข้าพเจ้าพยายามเอาอย่างเขา  
พบเห็นคนเลว ข้าพเจ้าพยายามไม่เอาอย่างเขา 

  (ขงจ๊ือ) 
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อปุมาชวิีต 
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ด.ต. วิชยั 
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Think Like Da Vinci  

Sfumato  Contrast 
 A willingness to embrace ambiguity, 

paradox and uncertainty 
  

 ปฏจิจสมุปบาท  
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Contrast 
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วิภชัชวาท 
๑. แยกส่วนประกอบ 

๒.  มองหลายมุม 
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กาสลกั 

• จชะ ทุชชนะสงัสคัคงั 
• ภชะ สาธุสมาคะมงั 
• กระ ปุญญะมโหรัตตงั 
• สระ นิจจะมะนิจจะตงั 
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สมัปชญัญะ ๔ 

1. สาตถกะ เลือกท าส่ิงทีต่รงกบัวตัถุประสงค์ 
2. สัปปายะ เลือกท าแต่ส่ิงทีเ่หมาะกบัตน 
3. โคจร คุมให้ตรงประเดน็ อย่าเล่ือนลอย 
4. อสัมโมหะ ไม่หลงสภาวะ ไม่หลงของเก่า ไม่เมา

ของใหม่ 
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สต-ิสัมปชัญญะ 

สติ  รู้ตวัว่าก าลงัท าอะไร 

สัมปชัญญะ ยั้งคดิก่อนทีจ่ะท าอะไร 
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รูร้อบ-ต่อภาพ 
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• ปฏรูิปเทสวาส (Environment) 

• ปุพเพกตปุญญตา  (Fortune) 
• อตัตสัมมาปณธิิ  (Virtue) 
 

มงคล  
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Heroism : grace under pressure  

Chesley Sullenberger 

January 15, 2009  
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Andrew Kearney 

 

• Power of Education 

•พลงัอ านาจแห่งการศึกษา 

•ความส าเร็จ หรือ ความล้มเหลว 
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Control การควบคุม 
• Quality Control (QC) 
• การควบคุมคุณภาพ 
• Quality Assurance (QA) 
• การประกนัคุณภาพ 
• สมศ. 
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เศรษฐกจิสิงคโปร์ 
State capitalist mixed economy  

The state controls and owns firms 
that comprise at least 60% of the 
GDP through government entities 
such as Temasek 

Education-Jobs-Houses 



The 2008 Transparency International 

Corruption Perceptions Index 

Country rank 2008 

1.Denmark 9.3    

2.New Zealand 9.3    

3.Sweden 9.3   

4.Singapore 9.2 

80. Thailand 3.5 
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ประสิทธิภาพ Efficiency 

การท างานให้ส าเร็จ 
โดยลงทุนลงแรงน้อย 
แต่ได้ผลตอบแทนมาก 
= ประโยชน์สูง ประหยดัสุด 
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ประสิทธิภาพ 

๑. สมรรถภาพ (ความพร้อมใช้งาน) 
๒. คุณภาพ (ความเป็นเลศิ) 
๓. สุขภาพ (ความพอใจ) 
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วฒันธรรมควายคู่ 

หลกัการสร้างคนรุ่นใหม่ใหส้ามารถ 
ตอ้งรวมปราชญร์วมศาสตร์ท่ีหลากหลาย 
ท างานร่วมรวมพลงัทั้งใจกาย 
เปรียบดงัควายไถนาอยูเ่คียงคู่กนั 
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Best of the Bests 

• Victory Disease 
• As water shapes its flow in accordance 

with the ground, so an army manages 
its victory in accordance with the 
situation of the enemy. (Sun Tzu) 
 



ไถนาดว้ยควายคู่ 

ควายหน่ึงคือควายแรงเป็นควายรุ่น  ช่วยดนัดุนหนุนแรงอยา่งแขง็ขนั 
อุตสาหะมานะสร้างสารพนั ร่วมผลกัดนัพร้อมเรียนรู้คู่องคก์ร 
อีกควายหรือคือควายเฒ่าเรียกควายรู้  เปรียบดัง่ครูผูชี้น้  ำค ำส่ังสอน 
ประคบัช่วยประคองใหไ้ม่สั่นคลอน  ดุจภสัสรส่องสวา่งหนทางไกล 
จึงตอ้งรวมพลงัคู่มุ่งสู่หน่ึง    สร้างควายซ่ึงรู้คู่แรงแปลงพันธ์ใหม่ 
เติมควำมรู้คู่หลักคิดเสริมจิตใจ   ควายพันธ์ไทยกา้วไกลในสากล  
 
• ธนิตสรณ์ จิระพรชัย พระจอมเกล้ำธนบุรี  
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จริยธรรม 
หลกัแห่งความประพฤติที่ดีงาม 
เพ่ือประโยชน์สุขแห่งตนเองและสังคม 
เบญจศีล ยุทธศาสตร์ในการบริหารชีวติ 
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คุณธรรม 

คุณสมบัตทิีด่ภีายในจติใจ 
เป็นรากฐานของจริยธรรม 
เบญจธรรม 



ยุทธศาสตร=์กลยุทธ์=Strategy 

 วธีิการ แผนการหรือวธีิพลกิแพลงเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้  

 A method, plan, or stratagem 

to achieve some goal  

 

114 



115 

การบรหิารเชงิกลยุทธ์ Strategic Management 

 การท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่
วางไว้ด้วยการใช้แผนการอย่างพลกิ
แพลงตามสถานการณ์ 
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กจิในอริยสัจ ๔ 
1. ทุกข์ - ปริญญา 
2. สมุทยั - ปหานะ 
3. นิโรธ - สัจฉิกรณะ 
4. มรรค - ภาวนา 
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น่ังอยู่ในหัวใจคน 

• ผู้บริหารหรือผู้น าวางตวั  เหมือน
แม่น า้ 

• ยิง่ใหญ่  เพราะอยู่ต า่ 
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วิภชัชวาท 
มองหลายมุม 

เอกงัสวาท 

มองมุมเดียว 

บริหารความหลากหลาย 



วิภชัชวาท มองหลายมุม 
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เอกงัสวาท มองมุมเดยีว 
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คนตาบอดเหลา่นัน้ได้ทุม่เถียงกนัและกนัวา่ ช้างเป็นเช่นนี ้ช้างไมใ่ช่เช่นนี ้
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นิว้สัมมนา 
นิว้โป้ง - ยกหัวแม่โป้ง 
นิว้ช้ี - ออกค าส่ัง 
นิว้กลาง - ยาวทีสุ่ด 
นิว้นาง - หัวใจ – สวมแหวน 
นิว้ก้อย - เกีย่วก้อย 

 
 


