


เพลานี้ หากผู้บริหารท่านใด

“บุพเพสันนิวาส”

ละครหรือนวนิยายเรื่องนี้ ดูเผิน ๆ อาจเป็นเพียงละครดราม่า

เรื่องหนึ่ง!!! แต่ในความเป็นจริงแล้ว...แฝงลึกไปด้วยองค์ความรู้แห่งวิชา 
การบ้าน การเรือน การศึกษา การทหาร การเมือง การปกครอง การต่างประเทศ 
และการค้าขาย เป็นอย่างดี เรียกว่าครบเครื่องทั้งเรื่อง รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ แพทยศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ และอื่น ๆ อีกมากมายที่ไม่อาจจะกล่าวได้ครบถ้วน...

ละครเรื่องนี้หาได้เป็นละครน้้าเน่า แบบตบจูบ หนึ่งชาย

สองหญิง หนึ่งหญิงสองชาย ดังเดิมไม่ แต่เป็นละครที่สอนวิชาการ การจัดการที่
ลุ่มลึกและน้าสมัยอย่างแยบยล!!!

ขอ ออเจ้า จงสดับรับฟัง ติดตามดูมิให้ตกกระแส จบบันเทิงแห่ง

ละครนี้แล้ว ศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์เพิ่มเติม แล้วน้ามาปรับใช้และปฎิบัติ
อย่างจริงจัง จักเกิดผลดีต่อตัวเจ้า ต่อบ้าน ต่อเมือง และต่อองค์กรของ 
ออเจ้า...อย่างแน่นอน

มิได้ติดตามดูละคร

แล้วไซร้

ถือว่า “สอบไม่ผ่าน”
การเป็นนักบริหารที่ด!ี



ท้าความเข้าใจกับ

“โบราณคดี”
ความหมาย

“ศิลาจารึก”

โบราณคดี (Archaeology): 
วิชาที่ว่าด้วย การศึกษาเรื่องราวในอดีตของมนุษย์ โดยผ่านทางการศึกษาหลักฐานทางโบราณคดี 

ทีไ่ด้มาจากการส้ารวจ การขุดค้น (โบราณวัตถ)ุ การขุดแต่ง (โบราณสถาน) และการศึกษาเอกสารทาง
ประวัติศาสตร์ประเภทต่าง ๆ (ศิลาจารึก จดหมายเหตุ พงศาวดาร) โดยทั่วไป จะต้องใช้ศาสตร์ด้าน
อื่น ๆ ประกอบในการวิเคราะห์และตีความหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้จากกระบวนการข้างต้น เพื่อให้
เรื่องราวในอดีตของมนุษย์มีความชัดเจนมากย่ิงข้ึน ศาสตร์เหล่านั้น เช่น ประวัติศาสตร์ศิลปะ ธรณีวิทยา 
สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ เรณูวิทยา การก้าหนดอายุทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ที่ประเทศไทย มีการ
เปิดสอนคณะโบราณคด ีที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เป็นเพียงที่เดียวในประเทศไทย

ศิลาจารึก (Stone Inscription, Stone Tablet):
ศิลาจารึก เป็นวรรณกรรมชนิดลายลักษณ์อักษรอย่างหน่ึง อาศัยการบันทึกบนเนื้อศิลา ทั้งชนิด

เป็นแผ่น และเป็นแท่ง โดยใช้โลหะแหลมขูดเนื้อศิลาให้เป็นตวัอักษร เรียกว่า จาร หรือ การจารึก
ศิลาจารึกมีคุณค่าในเชิงบันทึกทางประวัติศาสตร์ ผู้จารึกหรือผู้สั่งให้มีการจารึกมักจะเป็น

ผูม้ีอ้านาจ มิใช่บุคคลทั่วไป เนื้อหาท่ีจารึกมีความหลากหลายตามความประสงค์ของผู้จารึก เช่น บันทึก
เหตุการณ์ บันทึกเรื่องราวในศาสนา บันทึกต้ารับต้าราการแพทย์และวรรณคดี เป็นต้น

จดหมายเหตุ (Archives):
บันทึก หรือรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาหน่ึง ๆ โดยผู้บันทึกอาจเป็นส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลทั่วไปก็ได้ เพื่อบันทึกไว้ส้าหรับใช้อ้างอิงในอนาคต

“จดหมายเหตุ”



พงศาวดาร (Historical Record, Chronicle):
เรื่องราวของเหตุการณ์เกี่ยวกับประเทศชาติหรือพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศชาตินั้น เช่น พงศาวดาร

กรุงศรีอยุธยา พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์

วรรณคดี (Literature):
วรรณกรรมหรืองานเขียนที่ยกย่องกันว่าดี มีสาระ และมีคุณค่าทางวรรณศิลป์ การใช้ค้าว่าวรรณคดีเพื่อประเมินค่าของ

วรรณกรรมเกิดขึ้นในพระราชกฤษฎีกาตั้งวรรณคดีสโมสรในสมัยรัชกาลที่ 6
วรรณคดีเป็นวรรณกรรมท่ีถูกยกย่องว่าเขียนดี มีคุณค่า สามารถท้าให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์สะเทือนใจ มีความคิดเป็นแบบแผน 

ใช้ภาษาที่ไพเราะ เหมาะแก่การให้ประชาชนได้รับรู้ เพราะสามารถยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น รู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควร

ต้านาน (Legend):
เรื่องแสดงความเป็นมาแต่ปางหลังของสถานที่ บุคคล หรือพิธีกรรม เป็นต้นเรื่องราวนมนานที่เล่ากันสืบ ๆ มา เช่น

ต้านานพุทธเจดีย์ ต้านานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

นิทาน นิยาย (Tale, Story, Fable):
เรื่องที่เล่าสืบต่อกันมา มักแฝงคติธรรม และมุ่งให้ความสนุกเพลิดเพลิน เช่น นิทานเวตาล นิทานอีสป

นวนิยาย (Novel):
บทประพันธ์ร้อยแก้วขนาดยาว ที่แต่งเพื่อความบันเทิง โดยสมมุติตัวละคร เหตุการณ์ โครงเรื่อง และสถานที่ เพื่อให้เกิด

ความสมจริง เช่น เรื่องสี่แผ่นดิน ของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เรื่องคู่กรรม ของ ทมยันตี เรื่องบุพเพสันนิวาส ของ 
รอมแพง; หนังสืออ่านเล่น

ประวัติศาสตร์ (History):
วิชาว่าด้วยเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือเรื่องราวของประเทศชาติ ตามท่ีบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

ท้าความเข้าใจกับ

“พงศาวดาร”
ความหมาย

“วรรณคด”ี
“ต้านาน”

“นิทาน นิยาย”
“นวนิยาย”

“ประวัติศาสตร”์



ปรากฏการณ์นวนิยาย

ของปรากฏการณ์

บุพเพสันนิวาส

ที่สุด
ละคร Period ย้อนยุค

(Love Destiny)

แทบทุกคนทุกอาชีพต่างท้าตัวให้อยู่ในกระแสออเจ้า จากอาการ FOMO (Fear of missing out)



มีม (meme) เป็นรูปแบบของ ความคิดทางวัฒนธรรม สัญลักษณ์ หรือ
การปฏิบัติ ท่ีสามารถส่งผ่านจากจิตใจคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง ผ่านการเขียน 

การพูด ท่าทาง พิธีกรรม ภาพล้อเลียน และมีค าศัพท์ต่าง ๆ ในภาพท่ีมี
ความหมายเชิงตลก หรือปรากฏการณ์ลอกเลียนแบบอื่น ๆ

ปรากฏการณ์

แม่หญิง
การะเกด

#การะเกดร้อยมีม
ปรากฏการณ์ล้อเลียนและลอกเลียนแบบ

แม่หญิงการะเกดบนโลกโซเชียล



ปรากฏการณ์ด้าน

ภาษา
ออเจ้าวิปลาสเวจ
ขี่ม้า ฟะรังคี

ทเวน
โล้ส้าเภา



ปรากฏการณ์

ดารา
นักแสดง

โป๊ป-เบลล่า ห้างแตก

ดังชั่วข้ามคืน



ปรากฏการณ์

แต่งกาย
ย้อนยุค
การกลับมานิยมสวมใส่

ชุดไทยโบราณ



ปรากฏการณ์

ตามรอย
สถานที่ในละคร

การท่องเที่ยวอยุธยา ลพบุรี
กลับมาได้รับความนิยม

จากนักท่องเที่ยวทั้งไทย-เทศ



ปรากฏการณ์

อาหารไทย
อยากกิน

มะม่วงน้้าปลาหวาน
หมูโสร่ง

กุ้งแม่น้้าเผา

ทองหยิบ
ทองหยอด ฝอยทอง



ปรากฏการณ์

โหนกระแส
ต่อยอด
กระแส

แทบทุกวงการโหนกระแส
ออเจ้าฟีเวอร์



ปรากฏการณ์

การศึกษา
ด้านประวัติศาสตร์

หนังสือเชิงประวัติศาสตร์
ขายดีอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

หลากหลายงานเสวนา

จินดามณี หนังสือต้าราเรียนไทยโบราณที่มาแรงที่สดุในงานสปัดาห์หนังสอืแห่งชาติครังที่ 46 ขายหมดใน 1 ชั่วโมง 



ปรากฏการณ์

ออเจ้า
มาร์เก็ตติ้ง

ธุรกิจแห่ใช้การตลาดออเจ้า



ปรากฏการณ์

หุ้น BEC
ปรับตัวขึ้น

บุพเพสันนิวาสสร้างรายได้
ให้ช่อง 3 นับพันล้านบาท



วิเคราะห์

บุพเพสันนิวาส
ถอดบทเรียน

เรียนรู้จากตัวละคร

การบริหาร
งานบุคคล



Timeline

กษัตริย์

ช่วงเวลาครองราชย์

สมัยอยุธยา

ของแต่ละพระองค์



ช่วงเวลาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในละครบุพเพสันนิวาส (สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช)
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Yangon

Lao PDR

People Republic of China

Danang

Gulf of Thailand

Andaman Sea
Vietnam

Myanmar

BKK.

Chiang Rai

Mukdahan -
Savannakhet

Mae Sod -
Myawaddy

Trad- Koh Kong

Hochiminh City

Cambodia

Develop Sister Cities as 
production bases

AEC (10 Nations)
ASEAN Economic Community

GMS (หกเหลีย่มเศรษฐกจิ)

Greater Mekong Sub-Region
(Cambodia-China-Lao-Myanmar, Thailand & 
Vietnam)

ACMECS (หา้เหลีย่มเศรษฐกจิ)

Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong 
Economic Cooperation Strategy
(Thai-Lao-Vietnam-Cambodia & Myanmar)

BIMSTEC (เจ็ดเหลีย่มเศรษฐกจิ)

Bay of Bengal Initiative for Muti-
Sectorial Technical and Economic 
Cooperation
(Bangladesh-Bhutan-India-Myanmar-Nepal-
Srilanka & Thailand)

IMT-GT (สามเหลีย่มเศรษฐกจิ)
(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle)

Songkhla

Pak-Bara

Dawai

AEC in 21st Century
Center of Production, Trade and Investment within the region

Vung Ang

Haiphong
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East-West Economic Corridors: Myanmar-Thailand- Laos-Vietnam (1,320 km.)
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Southern Economic Corridor: Thailand-Cambodia-Vietnam (1,030 km.)

Major Routes 
Connecting Thailand to 

Other GMS Countries



เปรียบเทียบ

ระดับการบริหาร

จากระดับปฏิบัติการ

จัดการภายในองค์กร

สู่ผู้บริหารระดับสูง

กับตัวละครในเรื่อง
บุพเพสันนิวาส



ภาวะผู้น้า 5 ระดับ

ของ John C. Maxwell

ในเรื่อง
บุพเพสันนิวาส

The 5 Levels of Leadership

ระดับ 1 ภาวะผู้น้าจาก การต้าแหน่งที่ถูกแตง่ตั้ง

ระดับ 2 ภาวะผู้น้าจาก การสร้างสัมพันธ์ที่ดี

ระดับ 3 ภาวะผู้น้าจาก การสร้างผลงานที่ดี

ระดับ 4 ภาวะผู้น้าจาก การสร้างคนให้เติบโต

ระดับ 5 ภาวะผู้น้าจาก การสร้างศรัทธา

5 ระดับ ภาวะผู้น้า

ใครเป็นผู้น้าระดับไหน
คุณรู้ไหม



วิเคราะห์ตัวละคร
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

(พ.ศ. 2175 – พ.ศ. 2231)

ผู้บริหารระดับสูง ภาวะผู้น้าระดับ 5

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถอย่างยิ่ง ทรงสร้างความรุ่งเรือง และความยิ่งใหญ่ให้แก่กรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างมาก โดยทรงยกทัพ
ไปตีเมืองเชียงใหม่ และหัวเมืองพม่าอีกหลายเมือง ทรงมีพระราโชบายทางคบค้าสมาคมกับชาวต่างประเทศ รักษาเอกราชของชาติให้พ้นจากการเบียดเบียนของชาวต่างชาติ

และรับผลประโยชน์ทั้งทางวิทยาการและเศรษฐกิจที่ชนต่างชาติน้าเข้ามา นอกจากน้ี ยังได้ทรงอุปถัมภ์บ้ารุงกวีและงานด้านวรรณคดีอันเป็นศิลปะที่รุ่งเรืองที่สุดในยุคน้ัน 
มีการติดต่อทั้งด้านการค้าและการทูตกับประเทศต่าง ๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น อิหร่าน อังกฤษ และฮอลันดา มีชาวต่างชาติเขา้มาในพระราชอาณาจักรเป็นจ้านวนมาก 

โปรดเกล้าฯ ให้แต่งคณะทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับราชส้านักฝรั่งเศส ในรัชสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14

ฉลาด วิสัยทัศน์กว้างไกล
เปิดรับความคิดใหม่ ๆ

เชื่อมั่นในตัวเองสูง
รู้จักใช้คนท้างาน

ให้รางวัลคนท้างานดี
ลงโทษคนท้าผิด

โดยไม่ไว้หน้าแม้เป็นเพื่อนสนิท



วิเคราะห์ตัวละคร
สมเด็จพระเพทราชา

(พ.ศ. 2175 – พ.ศ. 2246)

ผู้บริหารระดับสูง ภาวะผู้น้าระดับ 5

เมื่อพระองค์ขึ้นครองราชย์ ได้ขับไล่ก้าลังทหารฝรั่งเศสออกไปจากกรุงศรีอยุธยา แต่ยังทรงอนุญาตให้บาทหลวงและพ่อค้าชาวฝรั่งเศสอาศัยอยู่ในกรุงศรีอยุธยาต่อไปได้
ได้มีการท้าสนธิสัญญากับฝรั่งเศสเรื่องการขนย้ายทหารและทรัพย์สนิของฝรั่งเศสออกจากป้อมที่บางกอก โดยฝ่ายอาณาจักรอยุธยาเป็นผู้จัดเรือ กับต้องส่งคืนทรัพย์สิน

ที่เป็นของกรุงศรีอยุธยาคืนทั้งหมด ส้าหรับข้าราชการและราษฎรไทยที่ยังอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ทางฝรั่งเศสจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับกรุงศรีอยุธยา
ผลการปฏิบัติดังกล่าวท้าให้ความสัมพันธ์ระหว่างกรุงศรีอยุธยากับฝรั่งเศสสิ้นสุดลงตั้งแต่น้ันมา

ในรัชสมัยของพระองค์ ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการปกครองใหม่ โดยก้าหนดให้หัวเมืองฝ่ายเหนืออยู่ในความดูแลของสมุหนายก
และหัวเมืองฝ่ายใต้อยู่ในความดูแลของสมุหพระกลาโหม โดยแบ่งให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบดูแลกิจการทั้งด้านทหารและพลเรือนในภูมิภาคน้ัน ๆ

เด็ดขาด ตรงไปตรงไป
เชื่อมั่นในตัวเองสูง

ยึดระเบียบแบบแผน
อนุรักษ์นิยม



วิเคราะห์ตัวละคร
พระเจ้าเสือ

(พ.ศ. 2204 – พ.ศ. 2251)

ผู้บริหารระดับสูง ภาวะผู้น้าระดับ 5

เด็ดขาด แข็งกร้าว
รักการต่อสู้ ลงโทษคนท้าผิด

โดยไม่ไว้หน้าแมเ้ป็นพระราชโอรส



วิเคราะห์ตัวละคร
เจ้าพระยาโกษาธิบดี (เหล็ก)

(พ.ศ. 2175 – พ.ศ. 2226)

ผู้บริหารระดับกลาง ภาวะผู้น้าระดับ 4

ฉลาดแต่ไม่เฉลียว รู้จักใช้คนท้างาน
เชื่อมั่นในตัวเองสูง

สุขุม หนักแน่น



วิเคราะห์ตัวละคร
เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน)

(พ.ศ. 2176 – พ.ศ. 2242)

ผู้บริหารระดับกลาง ภาวะผู้น้าระดับ 4

ฉลาด ซื่อสัตย์
สุภาพ อ่อนน้อม

รอบคอบ วาทะศิลป์ดี
ยืดหยุ่น รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น

เปิดรับความคิดใหม่ ๆ
ไม่นิ่งดูดายในสิ่งที่ผิด



วิเคราะห์ตัวละคร
เจ้าพระยาวิชเยนทร์
(พ.ศ. 2190 – พ.ศ. 2231)

ผู้บริหารระดับกลาง ภาวะผู้น้าระดับ 3

ฉลาด รอบรู้
มีความคิดแบบสากล
ปรับตัวเก่ง เจ้าเล่ห์

ท้างานโดยยึดผลตอบแทน
(ผลประโยชน)์ เป็นหลัก



วิเคราะห์ตัวละคร
ออกญาโหราธิบดี

(ไม่ทราบปีเกิด – เสียชีวิตราว พ.ศ. 2223)

ผู้บริหารระดับกลาง ภาวะผู้น้าระดับ 4

ฉลาด ซื่อสัตย์ สุขุม
มีเมตตา ยืดหยุ่น

รับฟังความคดิเห็นผู้อื่น
เปิดรับความคิดใหม่ ๆ
ไม่หวงวิชาความรู้ที่มี

แต่ใช้ความรู้ที่มีสร้าง/สอนคน
(ในฐานะที่เปน็อาจารย์)



วิเคราะห์ตัวละคร
ออกญาจุฬาราชมนตรี
(ไม่ทราบปีเกิดและปีเสียชีวิต)

ผู้บริหารระดับกลาง ภาวะผู้น้าระดับ 3

ฉลาด ซื่อสัตย์
มีเมตตา

ปรับตัวเก่ง



วิเคราะห์ตัวละคร
พระปีย์

(ไม่ทราบปีเกิด – พ.ศ. 2231)

ผู้บริหารระดับกลาง ภาวะผู้น้าระดับ 1

ไม่ม่ันใจในตัวเอง เชื่อคนง่าย
วาทะศิลป์ดี พูดจาไพเราะ

สุภาพ อ่อนน้อม



วิเคราะห์ตัวละคร
ท่านชีปะขาว

ผู้ปฏิบัติงานระดับบน
ภาวะผู้น้าระดับ 5

ฉลาด รอบรู้ สุขุม
หนักแน่น มีเมตตา

ไม่หวงวิชาความรู้ที่มี
แต่ใช้ความรู้ที่มีสร้าง/สอนคน

(ในฐานะที่เปน็อาจารย์)

(ไม่ทราบปีเกิดและปีเสียชีวิต)



วิเคราะห์ตัวละคร
ขุนศรีวิสารวาจา

ผู้ปฏิบัติงานระดับบน
ภาวะผู้น้าระดับ 3

ฉลาด สุภาพ
วาทะศิลป์ดี ยืดหยุ่น

รับฟังความคดิเห็นผู้อื่น
เปิดรับความคิดใหม่ ๆ

• ชื่อ "วิสารวาจา" ต้องอ่านว่า "ว-ิสา-ระ-วา-จา" เพราะเป็นค้าสมาส
• ตัวละครนี้ตามความเป็นจริงในประวัติศาสตร์ ไม่ได้เป็นบุตรของ

ออกญาโหราธิบดี

(ไม่ทราบปีเกิดและปีเสียชีวิต)



วิเคราะห์ตัวละคร
ศรีปราชญ์

ผู้ปฏิบัติงานระดับบน
ภาวะผู้น้าระดับ 3

ฉลาด มีวาทะศิลป์
ตรงไปตรงมา

เชื่อมั่นในตัวเองสูง
เจ้าชู้ คึกคะนอง



วิเคราะห์ตัวละคร
คุณหญิงจ้าปา
ผู้ปฏิบัติงานระดับบน
ภาวะผู้น้าระดับ 1

ถือตัว เจ้าระเบียบ
เขื่อมั่นในความคิดของตัวเอง

ภายนอกดูเป็นคนดุ
แต่ที่จริงเป็นคนใจดี มีเมตตา



วิเคราะห์ตัวละคร
แม่หญิงการะเกด

ผู้ปฏิบัติงานระดับบน
ภาวะผู้น้าระดับ 2

สดใส ร่าเริง ฉลาด กล้าหาญ
ปรับตัวเก่ง

รับฟังความคิดเห็นและ
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น

รักความยุติธรรม ความถูกต้อง
และความเสมอภาคทางเพศ



วิเคราะห์ตัวละคร
ท้าวทองกีบม้า

(พ.ศ. 2201/2202 – พ.ศ. 2265)

ผู้ปฏิบัติงานระดับบน
ภาวะผู้น้าระดับ 2

ฉลาด ซื่อสัตย์
รักความยุติธรรมและความถูกต้อง

ปรับตัวเก่ง
รักเดียวใจเดียว

มีฝีมือในการท้าอาหาร



วิเคราะห์ตัวละคร
ปริก

ผู้ปฏิบัติงาน ภาวะผู้น้าระดับ 1

อนุรักษ์นิยม เถรตรง
ขี้ฟ้อง ช่างนินทา
เจ้าคิดเจ้าแค้น

แต่ถ้ารักนายคนไหนแล้ว
ก็ยอมท้างานถวายหัวให้



วิเคราะห์ตัวละคร
ผิน-แย้ม

ผู้ปฏิบัติงาน ภาวะผู้น้าระดับ 1

ฉลาด ปรับตัวเก่ง
ซื่อสัตย์ เชื่อฟังและ

ปฏิบัติตามค้าสั่งของนายทุกอย่าง
ไม่ว่านายจะดีหรือเลว

ก็ปฏิบัติหน้าที่บ่าว
ด้วยความจงรักภักดี



การบริหารงานบุคคล

มนุษย์
องค์การประสบความส้าเร็จหรอืล้มเหลว
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก คือบุคคลในองค์การ

ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์การ



เรียนรู้การบริหารงานบุคคล

ตัวละคร
การจัดหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

เข้าท้างานในต้าแหน่งต่าง ๆ 
เพื่อให้ได้ประสิทธิผลสูงสดุ

จาก

บุพเพสันนิวาส



การบริหารงานบุคคล

เมตตา
กรุณา
มุทิตา

อุเบกขา

โดยยึดหลัก

พรหมวิหาร4
พรหมวิหาร 4 กับการบริหารงานในองค์กร

1. เมตตา คือ ความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข
2. กรุณา คือ ความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์
3. มุทิตา คือ ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี ไม่มีจิตใจ

อิจฉาริษยา
4. อุเบกขา คือ การรู้จักวางเฉย วางใจเป็นกลาง



การบริหารงานบุคคล

จริยวัตร 10 ประการที่พระเจ้าแผ่นดินทรงประพฤติ
เป็นหลักธรรมประจ้าพระองค์ 

หรือเป็นคุณธรรมประจ้าตนของผู้ปกครองบ้านเมือง
ให้มีความเป็นไปโดยธรรมและยังประโยชน์สุข
ให้เกิดแก่ประชาชนจนเกิดความชื่นชมยินดี 
ซึ่งความจริงแล้วไม่ได้จ้าเพาะเจาะจงส้าหรับ
พระเจ้าแผ่นดินหรือผู้ปกครองแผ่นดินเท่านั้น 

บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้บรหิารระดับสูงในทกุองค์กร
ก็พึงใช้หลักธรรมเหล่านี้

โดยยึดหลัก

ทศพิธราชธรรม

ทศพิธราชธรรม
1.  ทาน คือ การให้ การเสียสละ
2.  ศีล คือ ความประพฤติที่ดีงาม ทั้ง กาย วาจา และใจ
3.  บริจาค คือ การเสียสละความสุขสวนตนเพื่อความสุขส่วนรวม
4.  ความซื่อตรง คือ การสุจริตต่อหน้าที่การงานของตน ต่อมิตรสหาย 

ต่อองค์กรหรือหลักการของตน
5.  ความอ่อนโยน คือ การมีอัธยาศัยอ่อนโยน เคารพในเหตุผล มีสัมมาคารวะ
6.  ความเพียร คือ ความมีอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ไม่เกียจคร้าน
7.  ความไม่โกรธ คือ การไม่แสดงอาการโกรธ ไม่มุ่งร้ายผู้อื่น
8.  ความไม่เบียดเบียน คือ การด้าเนินชีวิตไปตามทางสายกลาง ไม่บีบคั้น 

ไม่ก่อทุกข์ หรือเบียดเบียนผู้อื่น
9.  ความอดทน คือ การรักษาปกติภาวะของตนไว้ได้ มีความอดทนต่อสิ่งทั้งปวง 

ไม่ว่าจะถูกกระทบกระทั่งด้วยสิ่งอันเป็นทีพ่ึงปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนาก็ตาม 
มีความมั่นคงหนักแน่น ไม่หวั่นไหว

10. ความยุติธรรม คือ ความหนักแน่น ถือความถูกต้อง เที่ยงธรรม
เป็นหลัก ไม่เอนเอียงหวั่นไหวด้วยค้าพูด อารมณ์ หรือลาภสักกาะใด ๆ



ช่วงนี้ถามมาเถิด
ข้าจักช่วยคลายสงสัยให้ออเจ้า



BASIC REQUIREMENTS OF A LEADERSHIP ROLE:

• VISIONARY - เป็นผู้มีวิสัยทัศน์

• IMPLEMENTATOR - เป็นนักปฏิบัติการ

• ADMINISTRATOR - เป็นนักบริหาร

• COMMANDER IN CHIEF - เป็นผู้สั่งการ

NEW LEADERS ARE NOW FACING THE FOLLOWING
CHALLENGES:

• FUTURE CHALLENGES - ความท้าทายในอนาคต
• AGE OF TRANSFORMATION - ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
• TECHNOLOGICAL DRIVEN - ยุคแห่งเทคโนโลยี

บทบาทของ

ผู้น้า
และสิ่งที่ผู้น้ายุคใหม่ต้อง

เผชิญ



HENCE, THEY MUST HAVE FURTHER REQUIREMENTS OF:

• A MAN OF KNOWLEDGE - เป็นผู้มีความรอบรู้

• A MAN OF EXPERIENCE - เป็นผู้สั่งสมประสบการณ์

• ENTERPRENEURSHIP - เป็นผู้มีแนวคิดแบบเจ้าของกิจการ

• WORLD CLASS DEALMAKER - เป็นนักเจรจาระดับโลก

• OUTWARD BOUNDED - เป็นนักการตลาด

• NET-WORKING MAN - เป็นผู้มีเครือข่าย

• A MAN OF CREDIBILITY & TRUSTWORTHY - เป็นผู้มีเครดิตและเชื่อถือได้

• KEY REGIONAL PLAYER - เป็นผู้มีบทบาทในภูมิภาค

• ROLE MODEL - เป็นแบบอย่างของผู้น้า

• INTERNATIONAL COMMUNICATOR - เป็นนักสื่อสารสากล

• TECHNOLOGICAL ERUDITE - เป็นผู้รอบรู้ในเทคโนโลยี

คุณสมบัติของ

ผู้น้า



L Listener
ผู้ฟัง

Learner
ผู้เรียน

Leader
ผู้น้า

E Encourage Self and Others
สร้างก้าลังใจให้ตัวเองและผู้อื่น

Expand Horizons
ขยายโลกทัศน์

Effective Communicator
นักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

A Action Oriented
นักปฏิบัติการ

Adaptable
ปรับตัวได้

Avid Reader
นักอ่านตัวยง

D Decisive
กล้าตัดสินใจ

Discipline Wisely
ใช้ระเบียบวินัยอย่างรอบคอบ

Dedicative
ทุ่มเท

E Ethical Behavior
มีศีลธรรมจริยธรรม

Enthusiasm
กระตือรือร้น

Enduring
คงทน

R Reliable
ไว้วางใจได้ (น่าเชื่อถือ)

Responsible
รับผิดชอบ

Respect Self and Others
เคารพต่อตัวเองและผู้อืน่

S Self Discipline
มีวินัยต่อตัวเอง

Self Confidence
มั่นใจในตัวเอง

Steady in Mood
มั่นคงในอารมณ์

H Helpful
เต็มใจช่วยเหลือ

Humble
นอบน้อมถ่อมตน

Hold up Under Pressure
ทนต่อแรงกดดัน

I Integrity
ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม

Initiative
มีความคิดริเริ่ม

Inspire Self and Others
สร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองและผูอ้ื่น

P Positive Thinking
คิดเชิงบวก

Perservering
วิริยะ อุตสาหะ

Public Speaker
นักพูดในท่ีสาธารณะ



“Organization Success” is never an accident, it is achieved 

through careful planning and a deliberate conscious effort to succeed.

“ความส้าเร็จขององค์กร” มิได้เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ แต่เกิดจากการวางแผนที่ดี

และความมุ่งมั่น ความพยายามท่ีจะท้าให้เกิดผลส้าเร็จ





ข้าไหว้
ขอบน้้าใจออเจ้าที่มาร่วมเสวนากันในวันนี้


