บทที่ 7
หลักจริยธรรมกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้รับความนิยมแพร่หลายมากขึ้น เนื่องจากมีการให้ความสาคัญว่า
มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่า เพราะมนุษย์เป็นปัจจัยที่สาคัญในการนาพาองค์การไปสู่ความสาเร็จหากนัก
บริหารได้เข้าใจในบทบาท และวิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้จริยธรรมเป็นแนวทางการบริหารแล้วก็
จะทาให้การทางานร่วมกันได้รับความสาเร็จ ทั้งส่วนขององค์การและส่วนของคุณภาพชีวิตของบุคลากร ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ในบทนี้ผู้เขียนได้สังเคราะห์หลักจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาในการนาไปปรับใช้ในหัวข้อด้าน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเนื้อหาในบทที่ 7 นี้จะเป็นการอธิบายการนาจริยธรรมมาประยุกต์ใช้ ภายใต้
กรอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย จริยธรรมที่ใช้สาหรับการสรรหาและการคัดเลือก จริ ยธรรม
ที่ใช้สาหรับการใช้ประโยชน์ จริยธรรมที่ใช้สาหรับการรักษาทรัพยากรมนุษย์ และจริยธรรมที่ใช้สาหรับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีรายระเอียด ดังนี้

จริยธรรมที่ใช้สาหรับการสรรหาและการคัดเลือก
หลักการสาคัญของการสรรหาและการคัดเลือก คือ การทาให้ได้คนดีและมีความสามารถเข้ามา
ท างานในองค์ ก าร โดยผ่ า นการวางแผนความต้ อ งการมนุ ษ ย์ ใ นอนาคตทั้ ง ในด้ า นจ านวนและทั ก ษะ
ความสามารถ เพราะการวางแผนที่ดีจะทาให้บุคลากรที่มีอยู่ก่อนแล้วและบุคลากรใหม่ที่จะเข้ามามีความ
สมดุลระหว่างงานและคน การวางแผนกาลังคน การกาหนดคุณสมบัติหลักที่ควรคานึงที่เกี่ยวกับบุคคล 4
ประเภท คือ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2554 : 120)
1. อุคติตัญญู ได้แก่ ผู้ รู้ เข้าใจได้ฉับพลั น คือผู้มีอุปนิสั ย สามารถรู้ธรรมได้ทันทีเมื่อฟังคาสอน
เหมือนบัวที่โผล่พ้นน้าพร้อมที่จะบานรับแสงอาทิตย์
2. วิ ป จิ ตั ญ ญู ได้แ ก่ ผู้ จ ะรู้ไ ด้ ต่อ เมื่ อขยายความ คือ จะสามารถรู้ธ รรมได้ต่ อ เมื่อ ได้อ ธิ บายใน
รายละเอียด เหมือนบัวที่อยู่ระดับเสมอน้าซึ่งจะบานในวันรุ่งขึ้น
3. เนยยะ ได้แก่ ผู้ที่พอจะค่อยชี้แจงแนะนาให้เข้าใจได้ โดยต้องอธิบายให้ฟังอยู่อย่างสม่าเสมอ
โดยไม่ละทิ้ง จึงจะบรรลุธรรม เปรียบเหมือนดอกบัวที่ยังไม่โผล่ขึ้นจากน้า แต่จะโผล่และบานในวันต่อ ๆ ไป
4. ปทปรมะ ได้แก่ ผู้อับปัญญา คือสอนให้รู้ได้แต่ตัวบทหรือพยัญชนะ หรือถ้อยคาแม้ไม่เข้าใจถึง
ความหมาย ไม่อาจบรรลุธรรมได้เปรียบเหมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้า ติดเปลือกตมมักเป็นอาหารของปลาแสนต่า
นอกจากนี้ผู้เขียนได้สังเคราะห์จากข้อธรรมในหลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ ประกอบด้วยธัมมัญญุ
ตา (รู้จักเหตุ) อัตถัญญุตา (รู้จักผล) อัตตัญญุตา (รู้จักตน) มัตตัญญุตา (รู้จักประมาณ) กาลัญญุตา (รู้จักกาล)
ปริสัญญุตา (รู้จักชุมชน) และปุคคลัญญุตา (รู้จักเลือกบุคคล) โดยเฉพาะข้อปุคคลัญญุตา หมายถึง การเลือก
บุคคล คือรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยอุปนิสัย อัธยาศัย ความรู้ความสามารถโดยผ่านการทดสอบและ
วัดผล เพื่อให้ได้บุคลากรที่เหมาะสมกับองค์การ เพื่อประโยชน์ในการทางาน และประโยชน์ในด้านอื่น ๆ
การสรรหาและคัดเลือกคนเพื่อเข้ามาทางานร่วมกันนั้น หากนักบริหารได้นาหลักธรรมเกี่ยวกับการ
จาแนกบุคคลเข้ามาใช้ในการพิจารณาประยุกต์ใช้ร่วมกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์แล้วจะทาให้องค์การได้
บุคคลที่มีความรู้มีสติปัญญามีทักษะความสามารถที่องค์การต้องการให้ได้เข้ามาร่วมงาน โดยที่มนุษย์เป็น
ปัจจัยสาคัญในการบริหาร การคัดเลือกบุคคลหรือการใช้คนให้เหมาะกับงานนั้นมีหลักการพิจารณาระดับ
ของสติ ปั ญ ญาและคุ ณ ลั ก ษณะที่ เ หมาะสมกั บ งาน โดยเฉพาะบุ ค คลประเภทที่ ห นึ่ ง คื อ บุ ค คลที่ มี
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ประสิทธิภาพสูง มีสมรรถนะ ที่พร้อมจะปฏิบัติงานได้ทันที โดยไม่จาเป็นต้องให้คาแนะนาเรื่องงานมากนัก
นับได้ว่าเป็นระดับหัวกะทิขององค์การ ส่วนบุคคลประเภทที่ สอง ถ้าได้รับการแนะนา ฝึกฝน อบรมไปได้สัก
ระยะก็ส ามารถปฏิบั ติงานให้ ป ระสบผลส าเร็ จ ได้ บุคคลประเภทที่ส าม นั้น ต้องได้รับการอบรม ฝึ กฝน
พอสมควรจึงจะเรียนรู้งานได้ บุคคลประเภทนี้เหมาะกับงานที่ไม่ต้องใช้ความรู้ที่ลึกซึ้งหรือดุลพินิจมากนัก
กล่าวคือ เหมาะกับงานที่ใช้แรงกายมากกว่าการใช้ความสามารถทางความคิด ส่วนบุคคลประเภทสุดท้ายคือ
มีระดับสติปัญญาที่ไม่เฉลียวฉลาดแม้จะขยันเพียงไรก็อาจจะทาให้งานผิดพลาดได้ เหมาะกับงานที่ไม่มีความ
เสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายควรให้รับผิดชอบกับงานเล็ก ๆ อยู่ในฝ่ายปฏิบัติการโดยใช้พละกาลังเป็น
หลักแต่ต้องมีผู้บังคับบัญชาคอยควบคุมอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการ
ทางาน
นอกจากนีน้ ักบริหารควรนาหลักพละ คือ กาลังของนักบริหารเข้ามาประยุกต์ใช้ โดยหลักพละนั้น
มี 4 ประการ คือ 1) ปัญญาพละ (กาลังแห่งความรู้) 2) วิริยะพละ (กาลังความเพียร) 3) อนวัชชะพละ (กาลัง
แห่งงานที่ไม่มีโทษ) และ 4) สังคหะพละ (กาลังแห่งการสังเคราะห์) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญญาพละ คือ กาลัง
แห่งความรู้ ได้แก่ ความรู้ในงานหน้าที่ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ผู้อื่นและงาน
รู้ตนเอง คือ รู้ความสามารถของตนเอง รู้จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง เพื่อทางานให้เหมาะสมกับ
ความสามารถของตนเอง
รู้คนอื่น คือ รู้ความสามารถของผู้อื่น ที่จะจัดคนให้ตรงกับงาน
รู้งาน คือ รู้ตน ขนาดหรือปริมาณของภาระหน้าที่ในความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการวางแผน
บรรจุบุคลากรเข้ามาสู่หน่วยงาน
จริยธรรมเหล่านี้ จึงเป็นแนวทางประยุกต์ให้ นักบริหารได้นาไปปรับใช้ในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในด้านการสรรหาและการคัดเลือก เพื่อให้ได้คนที่มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับองค์การ คือผู้ที่มีความรู้
ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ อันเป็นก้าวแรกที่จะทาให้องค์การมีความเจริญก้าวหน้า เพราะ
ได้คนมีความรู้ความสามารถอันเป็นที่ปรารถนาขององค์การโดยทั่วไป

จริยธรรมที่ใช้สาหรับการใช้ประโยชน์
หลักการสาคัญของการใช้คนให้เกิดประโยชน์ คือ การใช้คนให้ตรงกับงานให้ความเป็นอิสระและมี
ส่วนร่วม ให้ทางานได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้องค์การได้รับประโยชน์สูงสุดจากบุคลากร หลั กธรรมที่
ประยุกต์ใช้ในเรื่องการใช้คนให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีหลายประการ ดังนี้
จริต 6
จริต หรือ จริยา 6 หมายถึง ความประพฤติปกติ ความประพฤติซึ่งหนักไปทางใดทางหนึ่งอันเป็น
ปกติประจาอยู่ในสันดาน เป็นพื้นเพของจิต อุปนิสัย พื้นนิสัยแห่งพฤติกรรมของคนซึ่ง พระเมธีธรรมาภรณ์
(ประยูร ธมฺมจิตโต) (2541 : 17-18) ได้อธิบายไว้มี 6 ประเภท คือ
1. ราคจริต คือ ผู้มีราคะเป็นความประพฤติปกติ ประพฤติหนักไปทางรักสวยรักงาม
2. โทสจริต คือ ผู้มีโทสะเป็นความประพฤติปกติ ประพฤติหนักไปทางใจร้อนหงุดหงิด
3. โมหจริต คือ ผู้มีโมหะเป็นความประพฤติปกติ ประพฤติหนักไปทางเขลา เหงา ซึม เงื่องงง
งมงาย
4. สัทธาจริต คือ ผู้มีศรัทธาเป็นความประพฤติปกติ ประพฤติหนักไปทางจิตซาบซึ้งชื่นบาน
น้อมใจเลื่อมใสง่าย
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5. พุทธิจริต หรือ ญาณจริต คือ ผู้มีความรู้เป็นความประพฤติปกติ ประพฤติหนักไปทางใช้
ความคิดพิจารณา
6. วิตกจริ ต คือ ผู้ มีความวิตกเป็น ความประพฤติปกติ ประพฤติห นักไปทางนึ ก คิด จั บจด
ฟุ้งซ่าน
สาหรับวิธีการทางานกับคนที่มีจริตต่าง ๆ แต่ละประเภทนั้นมีแนวทางคือ 1) การจะทางานกับคน
ที่มีราคะจริตต้องสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมการทางานที่สะอาด สวยงาม ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย 2)
การทางานกับคนที่มีโทสจริต ต้องมีความรวดเร็วทันใจ ถึงลูกถึงคน เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความ
รอบคอบด้วย 3) การทางานกับคนที่มีโมหจริตจะต้องสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้น 4) การทางานกับคนที่มี
ศรัทธาจริต ต้องจูงใจให้เห็นดีเห็นงาม หรือสร้างบรรยากาศให้มีความน่าเชื่อถือ 5) การทางานกับคนที่มีพุทธิ
จริต ต้องมีความแม่นยาในหลักการ มีเหตุมีผล มีเป้าหมายที่ชัดเจน ไม่เลื่อนลอยไร้สาระ 6) การทางานกับ
คนที่มีวิตกจริต ต้องให้หลักประกัน ให้ความหวังให้กาลังใจ และทาตนให้เหมาะสมกับการเป็นที่พึ่งได้
การทีน่ ักบริหารจะใช้คนให้เกิดประโยชน์ในการทางาน จะต้องพิจารณาถึงอุปนิสัย พฤติกรรมของ
ตนว่าบุคลากรที่จะใช้ให้รับผิดชอบงานใด ๆ นั้น โดยพื้นฐานแล้วเขาเป็นคนอย่างไรมีอุปนิสัยอย่างไร เพราะ
การมอบหมายงานที่เหมาะสมกับจริตของตนแล้ว ย่อมทาให้เขาได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในการทางานอย่างเต็มที่
เพราะการบริหารคือการปฏิบัติงานโดยอาศัยคนอื่นหรือความสาเร็จของงานใด ๆ จะต้องอาศัยผู้อื่น เป็น
ส่วนประกอบด้วยอยู่เสมอ
นอกจากนี้ผู้เขียนยังเห็นว่าศิลปะการบริหารคือการรู้จักใช้คนให้เป็น โดยนักบริหารอาจนาหลักสัป
ปุริสธรรม 7 ประการ มาประยุกต์ใช้ได้โดยเฉพาะในหัวข้อปริสัญญุตา คือ รู้จักชุมชน องค์การ โครงสร้าง
บริบท หน้าที่ขององค์การ และหลักปุคคลัญญุตา คือ รู้จักใช้คนให้เหมาะกับงานมาพิจารณาประยุกต์ใช้
ควบคู่กันกับหลักจริต 6 ได้อีกทางหนึ่งด้วย

อิทธิบาท 4
อิทธิบาท 4 หมายถึง คุณเครื่องให้ถึงความสาเร็จ หรือธรรมที่นาไปสู่ความสาเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย
มี 4 ประการ คือ (พระราชวิสุทธิโมลี (ทองดี สุรเตโช), 2525 : 43)
1. ฉันทะ คือ ความพอใจ หรือความต้องการที่จะทา ใฝ่ใจรักจะทาสิ่งนั้นอยู่เสมอและปรารถนา
จะทาให้ได้ผลดียิ่ง ๆ ขึ้นไป
2. วิริยะ คือ ความเพียร ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม
3. จิตตะ คือ การเอาจิตฝักใฝ่ ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป อุทิศตัว อุทิศใจ ให้แก่สิ่งที่ทา
4. วิมังสา คือ ความไตร่ตรองใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบ
ข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ทานั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีการแก้ไขปรับปรุง
นอกจากนี้ พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม) (2558 : 297) ยังได้สังเคราะห์หลักอิทธิ
บาท 4 ให้เข้ากับการบริหารงานโดยใช้กระบวนการเชิงคุณภาพที่เรียกว่า PDCA ไว้ดังนี้
1. กระบวนการฉันทะ (P : Planning) เป็นการวางแผนการปฏิบัติงานด้วยความพอใจ ใส่ใจ
ด้วยความตั้งใจจริงอย่างรอบคอบ
2. กระบวนการวิริยะ (D : Doing) เป็นการลงมือปฏิบัติงานที่วางไว้ด้วยความเพียรสุดกาลัง
ความสามารถ ขยันในการประกอบสิ่งนั้น ๆ อย่างคนมุ่งมั่นพยายาม
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3. กระบวนการจิตตะ (C : Check) เป็นการตรวจสอบผลการใช้แผนงานและการปฏิบัติงาน
ด้วยความพินิจรับรู้ ฝักใฝ่ในกิจกรรมนั้น ๆ อย่างเป็นระบบ
4. กระบวนการวิมังสา (A : Acting) เป็นการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานด้วยความไตร่ตรอง หมั่นหาเหตุผลเพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึ้น
การใช้หลักอิทธิบาท 4 นามาประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ นักบริหารต้องพัฒนา
บุคลากรให้ มุ่งมั่นที่จะก่อให้เกิดความสาเร็ จของงานโดยคนในองค์การจะต้องเต็มใจที่จะฝึกฝน ให้ความ
ร่วมมือและมีความเพียรที่จะพัฒนาตนเอง พัฒนาความคิดหรือความรู้สึกของจิตใจสู่เป้าหมาย ที่องค์การได้
ตั้งไว้
เหฏฐิมทิศ (ทิศเบื้องล่าง)
หลักการปฏิบัติระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชามีกฎในทิศ 6 ที่ว่าด้วยเหฏฐิมทิศ คือทิศ
เบื้ อ งล่ า ง ได้ แ ก่ คนรั บ ใช้ แ ละคนงานเพราะเป็ น ผู้ ช่ ว ยท าการงานต่ า ง ๆ ซึ่ ง พระพรหมคุ ณ าภรณ์
(ป.อ. ปยุตฺโต) (2554 : 265) ได้อธิบายลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกัน และมีข้อปฏิบัติต่อกัน ดังนี้
1. บทบาทผู้บังคับบัญชาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา มีดังนี้
1.1 จัดการงานให้ตามความเหมาะสมกับกาลังความสามารถ
1.2 ให้ค่าจ้าง รางวัล สมควรแก่งานและความเป็นอยู่
1.3 จัดสวัสดิการดี มีช่วยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข้ เป็นต้น
1.4 ได้ของแปลก ๆ พิเศษมา ก็แบ่งปันให้
1.5 ให้มีวันหยุด และพักผ่อนหย่อนใจตามโอกาสอันควร
2. บทบาทของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้บังคับบัญชา มีดังนี้
2.1 เริ่มทางานก่อนนาย
2.2 เลิกงานทีหลังนาย
2.3 ถือเอาแต่ของที่นายให้
2.4 ทาการงานให้เรียบร้อย และดียิ่งขึ้น
2.5 นาเกียรติคุณของนายไปเผยแพร่
ดั ง นั้ น จึ ง เห็ น ได้ ว่ า บทบาทที่ พึ ง ปฏิ บั ติ ต่ อ กั น ระหว่ า งผู้ บั ง คั บ บั ญ ชากั บ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาจึ ง
สอดคล้ อ งกั บ หลั ก การบริ ห ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นด้ า นของการบริ ห ารคนให้
เหมาะสมกับงาน และการตอบสนองต่อบทบาทที่มีต่อกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเป็น
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในหน่วยงานหรือองค์การที่ต่างฝ่ายต่างก็มีภาระผู้พันซึ่งกันและกันไม่ทางใดก็ทาง
หนึ่ง

จริยธรรมที่ใช้สาหรับการรักษาทรัพยากรมนุษย์
หลักการสาคัญของการดารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ คือ การรักษาคนที่ดี มีความรู้ความสามารถ มี
ทักษะการทางาน มีประสิทธิภาพไว้กับองค์การเป็นเวลานาน เพื่อ ที่องค์การก็จะได้รับประโยชน์จากคน การ
จะรักษาคนไว้ในองค์การเป็นระยะเวลานานได้ต้องสร้างความพึงพอใจ ความปลอดภัย สวัสดิการและอื่น ๆ
ที่จะเป็นการจูงใจให้บุคลากรอยู่กับองค์การไปตลอดระยะเวลาที่กาหนดไว้
จริยธรรมที่จะใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในด้านการดารงรักษา คือ จริยธรรมที่เกี่ยวกับ
บทบาทของนักบริหารหรือผู้ที่จะต้องนามาใช้ในการบริหารคน
ทศพิธราชธรรม

หลักจริยธรรมกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

หน้า 153

เป็ น ธรรมส าหรั บ นั กปกครอง ซึ่ง ผู้ นาหรื อ นัก บริห ารจะต้ อ งเสริม สร้ า งให้ มีขึ้ นเป็ นคุ ณ สมบั ติ
ประจาตัว อันจะช่วยเหนี่ยวน้าใจสมาชิกในกลุ่มให้ดาเนินไปบรรลุถึงเป้าหมายมี 10 ประการ ดังนี้ วราภรณ์
รุ่งเรืองกลกิจ และพฤธิภูมิ พลอยงาม ( 2559 : 12-13)
1. ทาน คือ การให้ การสละทรัพย์สิ่งของการช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
2. ศีล คือ ความประพฤติดีงาม เว้นการเบียดเบียนทางกายวาจารักษากิตติคุณให้ควรเป็น
ตัวอย่าง
3. ปริจจาคะ คือ การสละความสุข สาราญ เป็นต้น ตลอดจนชีวิตของตนเพื่อประโยชน์สุขของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
4. อาชชวะ คือ ความซื่อตรง ไร้มารยา มีความจริงใจ
5. มัททวะ คือ ความอ่อนโยน มีอัธยาศัยไม่เย่อหยิ่งหยาบคาย มีกริยาสุภาพนุ่มนวล
6. ตปะ คือ ความทรงเดช รู้จักระงับยับยั้งข่มใจไม่ให้หลงใหลหมกมุ่นในความสุขสาราญจนเกิน
พอดี
7. อั ก โกธะ คื อ ความไม่ โ กรธ ไม่ ลุ อ านาจความโกรธจนเป็ น เหตุ ใ ห้ วิ นิ จ ฉั ย ความต่ า ง ๆ
ผิดพลาดไป
8. อวิหิงสา คือ ความไม่เบียดเบียน กดขี่ผู้ใต้บังคับบัญชา
9. ขันติ คือ ความอดทนต่อความลาบากทั้งกายและใจ
10. อวิโรธนะ คือ ความไม่คลาดธรรม วางตนเป็นหลักหนักแน่นในธรรมไม่เอนเอี ยงหวั่นไหว
จนเสียความเที่ยงธรรม
หลักทศพิธราชธรรมนี้หากผู้บริหารองค์การหรือหน่วยงานได้ปฏิบัติโดยถูกต้องและสม่าเสมอจะ
เป็นนักปกครองหรือนักบริหารที่สามารถครองคนในองค์การหรือหน่วยงานได้ทั้งกายและใจ เพราะเป็นการ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วยังใช้หลักมนุษย์สัมพันธ์ที่สามารถครองใจคนอีกด้วย
พรหมวิหาร 4
พรหมวิหาร เป็นธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและกากับความประพฤติตลอดจนปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน
ซึง่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน, 2543 : 195-203) ทรงเรียบเรียงหนังสือชุม
รวมธรรมะ ตอนที่ว่าด้วยพรหมวิหาร 4 คือ 1) เมตตา 2) กรุณา 3) มุทิตา 4) อุเบกขา อันเป็นข้อสรุปความ
ได้ว่า พรหมวิหาร 4 เป็นคุณธรรมนาหรับผู้มีจิตแห่งพรหม คือ ผู้ใหญ่หรือผู้ประเสริฐ เป็นธรรมเป็นที่อยู่ซึ่งมี
ทั้งความดีและความสุข โดยให้ผู้ปฏิบัตินาไปใช้ ดังนี้ ขั้นแรก ให้ปฏิบัติด้วยจิตคิดเกื้อกูลแผ่ออกไปในสัตว์
บุคคลทั้งหลาย คือ เมตตา ซึ่งมีอาการเป็นความคิดเกื้อกูล ต่อจากนั้นเมื่อได้เห็น หรือได้ยิน หรือได้คิดว่า เขา
มีความทุกข์เดือดร้อนก็ปฏิบัติช่วยบาบัดทุกข์ให้ คือ กรุณา ซึ่งมีอาการช่วยบาบัดทุกข์ จากนั้นครั้นได้เห็นเขา
มีความสุขไม่ทุกข์ก็พลอยยินดีบันเทิงใจ คือ มุทิตา ซึ่งมีอาการพลอยยินดี และเมื่อไม่มีกิจที่ควรจะทาต่อไปก็
อุเบกขา คือ ดูอยู่เฉย ๆ
อาจกล่าวได้ว่า นักบริหารต้องมีพรหมวิหาร คือ ธรรมสาหรับผู้ใหญ่ 4 ประการ เพราะเมตตาจะ
ทาให้นักบริหารรู้จักมองแง่ดีของเพื่อนร่วมงานและจดจาไว้ เพื่อจะได้ใช้คนให้เหมาะสมกับลักษณะที่ดีของ
เขา กรุณาจะทาให้นักบริหารเปิดใจกว้างรับฟังปัญหาของคนอื่น มุทิตาทาให้นักบริหารส่งเสริมให้คนทางานมี
โอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถจนได้เลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น และอุเบกขาจะทาให้ นักบริหารมีความยุติธรรม
ในการให้รางวัลและโทษ โดยรู้เท่าทันคนร่วมงานทุกคน
กัลยาณมิตรธรรม
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ธาดา วิทยาพูล (2540 : 50) ได้อธิบายหลักธรรมเพื่อใช้เป็นหลักการธารงรักษาคนให้อยู่ใน
องค์การด้วยระยะเวลานาน โดยยกหลักกัลยาณมิตรธรรมที่ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2538 : 632) ได้
อธิบายไว้ว่า เป็นหลักธรรมที่ใช้ในการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเป็นมิตร มีดังนี้
1. ปิโย น่ารัก คือ เข้าถึงจิตใจ สร้างความรู้สึกสนิทสนมเป็นกันเอง ชวนให้ผู้อื่นอยากเข้าไป
ปรึกษาไต่ถาม
2. ครุ น่าเคารพ คือ มีความประพฤติสมแก่ฐานะ ทาให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พึ่งได้และ
ปลอดภัย
3. ภาวนีโย น่าเจริญใจ มีความรู้จริง ทรงภูมิปัญญาแท้จริง และเป็นผู้ฝึกฝนปรับปรุงตนอยู่
เสมอ เป็นที่น่ายกย่อง ควรเอาอย่าง
4. วั ต ตา รู้ จั ก พู ดให้ ไ ด้ ผ ล คื อ รู้ จั ก ชี้ แ จงให้ เ ข้า ใจ รู้ว่ า เมื่ อ ไรควรพูด อะไรอย่ า งไรคอยให้
คาแนะนาว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาที่ดี
5. วจนั กขโม อดทนต่อคาพูดของผู้อื่น คือ พร้อมจะรับฟังคาปรึกษา ทักถาม ตลอดจนคา
ล่วงเกินและคาตักเตือนวิพากษ์วิจารณ์ต่าง ๆ
6. คัมภีรังจะ กะถัง กัตตา แถลงเรื่องลึกล้าได้ คือ กล่าวชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่ยุ่งยากซับซ้อนให้
เข้าใจได้
7. โน จัฏฐาเน นิโยชเย คือ ไม่ชักจูงไปในทางที่เสื่อเสีย หรือเรื่องเหลวไหลไม่สมควร
ความเป็นกัลยาณมิตรจะเป็นคุณลักษณะเด่นของนักบริหาร ที่จะสร้างความรัก ความศรัทธา
การยอมรับนับถือจากผู้ใต้บังคับบัญชา การจะรักษาคนไว้ในองค์การได้ปัจจัยอย่างหนึ่งที่สาคัญคือปัจจัยด้าน
ผู้นาหรือนักบริหารหากนักบริหารมีกระบวนการบริหารคนด้วยความเป็นกัลยาณมิตร มีการแนะนาชี้แจง จูง
ใจ ช่วยอธิบายวิธีการทางาน รวมทั้งการเป็นแบบอย่างที่ดีอันจะทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความรักและผูกพัน
ต่อองค์การ และทางานให้องค์การอย่างภักดีไม่มีที่สิ้นสุด
การพิจารณาความดีความชอบ
หลักการพิจารณาความดีความชอบ คือ การใช้อานาจของผู้บังคับบัญชาในการให้คุณให้โทษแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง เลื่อนเงินเดือน ตลอดจนให้รางวัลตอบแทน
ความดี สาหรับหน่วยงานภาครัฐได้มีระเบียบกฎเกณฑ์ในการเป็นแนวทางปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาได้ใช้เป็น
เครื่องมือปฏิบัติ ส่วนภาคเอกชนก็จะขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของหน่วยงานนั้น ๆ แต่สาหรับการตัดสินใจในการให้
ความดีความชอบก็ขึ้น อยู่ กับ ผู้มีอานาจของนั กบริห าร หลักการจริยธรรมส าคัญต่อไปนี้จึงเป็นหลั กที่ นัก
บริหารใช้ในการควบคุมตนเองในการใช้อานาจอย่างสุจริตยุติธรรมซึ่งประกอบด้วยหลักโลกปาลธรรม 2
ประการและหลักอคติ 4 ประการ คือ (ไสว มาลาทอง, 2542 : 57, 175)
1. หลักโลกปาลธรรม หรือธรรมคุ้มครองโลก 2 ประการ ประกอบด้วย
1.1 หิริ ความละอายใจ ละอายต่อการทาความชั่ว
1.2 โอตัปปะ ความเกรงกลัวต่อบาป เกรงกลัวต่อผลของการทาความชั่ว
2. หลักอคติ คือ ธรรมที่นักบริหารต้องหลีกเว้น มี 4 ประการ คือ
2.1 ฉันทาคติ ความลาเอียงเพราะชอบ
2.2 โทสาคติ ลาเอียงเพราะชัง
2.3 โมหาคติ ลาเอียงเพราะหลง
2.4 ภยาคติ ลาเอียงเพราะกลัว
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ดั ง นั้ น นั ก บริ ห ารเป็ น ผู้ น าที่ มี ทั้ ง พระเดชและพระคุ ณ มี อ านาจให้ คุ ณ ให้ โ ทษต่ อ บุ ค ลากรใน
หน่วยงาน สิ่งสาคัญคือต้องมีจริยธรรมที่เกิดในใจ ในเบื้องต้นคือต้องมีความละอายแก่ใจและเกรงกลัวต่อโทษ
ภัยที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุการกระทาความผิด หิริและโอตตัปปะจะเป็นธรรมให้ผู้บริหารสามารถคุ้มครอง
ปกป้ององค์การให้เกิดความสงบสุข นอกจากนี้ นักบริหารจะต้องหลีกเว้นให้ห่างจากอคติ 4 ประการ อันจะ
ทาให้เกิดความสูญเสียความเที่ยงธรรม ทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ไว้วางใจ และองค์การจะเต็มไปด้วยความ
ขัดแย้งมีการชิงดีชิงเด่นกัน บุคลากรไม่ให้ความร่วมมือ และอาจนาไปสู่ความล้มเหลวขององค์การเป็นลาดับ
ต่อไป
การสร้างขวัญและกาลังใจ
ในการสร้างขวัญและกาลังใจแก่บุคลากรในองค์การให้เกิดความร่วมมือ มีความรักความภักดีต่อ
องค์การ สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อองค์การ นักบริหารสามารถใช้หลักจริยธรรม ดังนี้
1. หลักการให้รางวัล
การทางานใดต้องมีการให้รางวัลเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในหน่วยงาน
ดังนั้นการให้รางวัลก็จะควบคู่กับการลงโทษในกรณีที่กระทาผิด หลักการให้รางวัลนั้นทางพระพุทธศาสนา
เรียกว่าการสงเคราะห์ ซึ่ง พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม) (2558 : 200) ได้เสนอไว้มี 2 ประการ
คือ
1.1 อามิสสังคหะ การสงเคราะห์ด้วยอามิส
1.2 ธัมมสังคหะ การสงเคราะห์ด้วยธรรม
สรุปได้ว่า รางวัลที่ผู้บริหารที่ควรจะให้บุคลากรนั้นมี 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเป็นการให้รางวัล
ที่เป็นวัตถุสิ่งของ ปัจจัยสี่ เงินทอง เป็นต้น หรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง เลื่อนเงินเดือนให้สูงขึ้น ลักษณะ
ที่สองผู้บริหารควรให้สิ่งของที่มีคุณค่าภายใน เช่น คาแนะนาที่ดี การสอนงาน รวมทั้งการย่องย่องเชิดชูให้
ปรากฏในที่สาธารณะ
2. ราชสังคหวัตถุ
ราชสังคหวัตถุ หมายถึง หลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคน หลักการสงเคราะห์ประชาชน
ของนักปกครอง หรือนักบริหาร มี 4 ประการ คือ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2546 : 45-46)
2.1 สัสสเมธะ ฉลาดบารุงธัญญาหาร คือ สามารถใช้นโยบายที่จะบารุงพืชพันธุ์ธัญญาหาร
ส่งเสริมการเกษตรให้อุดมสมบูรณ์
2.2 ปุ ริ ส เมธะ ฉลาดบ ารุ ง คน คื อ สามารถที่ จ ะบ ารุ ง คนด้ ว ยการส่ ง เสริ ม คนดี มี
ความสามารถและจัดสวัสดิการให้ดี
2.3 สัมมาปาสะ ผูกประสานคน คือ ผดุงผสานประชาชนไว้ด้วยนโยบายส่งเสริมอาชีพ หรือ
การทางานให้มีความเจริญก้าวหน้าเช่น ให้คนจนกู้ยืมทุนไปสร้างตัว สร้างอาชีพ เป็นต้น
2.4 วาชเปยยะ มีวาทะดูดดื่มใจ คือ รู้จักพูด รู้จักชี้แจงแนะนารู้ทักทาย ไถ่ถาม ทุกข์ สุข
ราษฎรทุกชั้น แม้ปราศรั ยก็ไพเราะ ทั้งประกอบด้วยเหตุผ ล เป็นหลักฐาน มีประโยชน์ เป็นทางแห่งการ
สร้างสรรค์ แก้ไขปัญหา เสริมความสามัคคี ทาให้เกิดความเข้าใจอันดี ความเชื่อถือและความนิยมนับถือ
สรุปได้ว่า นักบริหารที่ดีควรดูความเหมาะสมในการสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรได้อยู่ดีกินดี เช่น
บุคลากรมีความรับผิดชอบอะไร ก็ต้องสนับสนุนให้ตามศักยภาพ ในที่นี้คือ ด้านการเกษตรก็สนับสนุนพืช
พันธุ์ที่ดี ถ้าเป็นข้าราชการก็มีการขึ้นเงินเดือน มีสวัสดิการที่เหมาะสม ถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวก็มีแหล่งเงินทุนให้
สามารถเข้าถึงหรือกู้ยืมได้ง่าย ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องกระทาด้วยความปรารถนาดี ไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝง
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3. สาราณียธรรม
สาราณียธรรม คือ หลักการประสานใจให้ห วลราลึกถึงกันและกัน มี 6 ประการซึ่ง พระโฆษิต
สุเมโธ (2548 : 89) ได้สรุปไว้ ดังนี้
3.1 สามัคคีทางกาย คือ ให้ความช่วยเหลือด้านแรงกายต่อกัน
3.2 สามัคคีทางวาจา คือ ใช้คาพูดให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ต่อกัน
3.3 สามัคคีทางใจ คือ ตั้งความปรารถนาดีไว้ในใจต่อกัน
3.4 จัดสรรผลประโยชน์ที่ได้มาให้เป็นธรรมต่อสมาชิกในองค์การ
3.5 ร่วมกันทาตนอย่างมีระเบียบวินัยไม่ขัดแย้งกันทางกายวาจา
3.6 มีความเห็นร่วมกันทางาน โดยไม่ขัดแย้งด้านความคิดเห็น เคารพความคิดเห็น สามารถ
ตกลงกันได้ในหลักการสาคัญยึดถืออุดมคติหลักแห่งความดีงาม
หลักสาราณียธรรมนี้ นับได้ว่าเป็นแนวทางในการสร้างทีมงานให้มีความเข้มแข็งมีประสิทธิภาพ
เกิ ด ความพร้ อ มเพรี ย งในการท างานร่ ว มกั น โดยมี ก ฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ เป็ น ที่ ย อมรั บ ตลอดถึ ง เป็ น
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมองค์การที่ดีงามเป็นตัวเชื่อมระหว่างกัน
หลั ก จริ ย ธรรมในการสร้ า งขวั ญ และก าลั ง ใจนี้ หากนั ก บริ ห ารได้ น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ อ ย่ า ง
เหมาะสมแล้ ว ย่ อมส่ งผลต่อจิ ตใจของบุ คลากร ทาให้ บุคลากรรู้สึ กว่าได้รับความเอาใจใส่ ให้ เกียรติ ให้
ความสาคัญก็จะช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีขวัญและกาลังใจ
รัตนะ ปัญญาภา (2553 : 193) ได้อธิบายประโยชน์ของการนาหลักจริยธรรมมาเป็นแนวสร้าง
ขวัญและกาลังใจไว้ดังนี้
1) เป็นแนวทางการสร้างความสามัคคีทางการเมื่อจะมีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งต้องใช้แรงกายใน
การทากิจกรรมนั้น ต้องมีการเสียสละความสุขส่วนตน เพื่อกิจกรรมส่วนร่วม
2) เป็นเครื่องมือในการหลอมรวมแนวคิดและวิสัยทัศน์ร่วมกัน ให้เกิดความรักความสามัคคีใน
องค์การ
3) เป็นเครื่องมือในการบารุงรักษาคนให้อยู่ในองค์การไปนาน ๆ ด้วยการบารุงหล่อเลี้ยงกาย
และใจ การส่งเสริมคนดี มีสวัสดิการที่เหมาะสม
เมื่อบุคลากรได้รับการตอบสนองตามความต้องการแล้ว ย่อมทาให้เกิดกาลังใจที่ดีมีความรู้สึก
มั่นคง เห็นความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ย่อมเกิดพลังที่จะอุทิศตนในการทางานให้เกิดประสิทธิภาพและ
เกิดผลลัพธ์การทางานที่ดีไปด้วย
วินัยและการรักษาวินัย
องค์การหรือหน่วยงานที่มีความเจริญเติบโตมีความเข้มแข็ง จะมีระเบียบวินัยเป็นเครื่องควบคุม
พฤติกรรมของบุคลากรของหน่วยงาน เมื่อจะทาอะไรก็ทาตามระเบียบ ไม่ล่วงละเมิดระเบียบ แต่ละคนก็จะ
ทาตามหน้าที่ของตน ไม่ละเว้นไม่เพิกเฉย ไม่นิ่งดูดาย ไม่ก้าวก่ายงานของกันและกัน ดังนั้นความมีระเบียบ
วินัยมีอยู่ในองค์การใด เราจะพบแต่ความสวยงามเรียบร้อยในองค์การนั้น ความมีวินัยนี้ไม่เพียงแต่ประดับคน
ให้เป็นระเบียบสวยงามเท่านั้น แต่ยังยกบุคคลผู้มีระเบียบวินัยให้เป็นอารยชนที่มีความเจริญรุ่งเรืองอีกด้วย
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2559 : ออนไลน์) ได้อธิบายว่า
ในการส่งเสริมวินัยและการรักษาวินัยที่ดีนั้น นอกจากจะเกิดจากการที่บุคลากรจะต้องเรียนรู้ สานึก และ
ตระหนักในหน้าที่แล้ว ผู้บังคับบัญชาต้องทาตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรใน
หน่ว ยงานมีวินัย ด้ว ย โดยบทบาทของผู้บังคับ บัญชาที่เกี่ยวกับการรักษาวินัยจะประกอบด้ว ย 1) การ
เสริมสร้างและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีวินัย 2) ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัย และ 3)
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ดาเนินการทางวินัยผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย สาหรับจริยธรรมที่
เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยซึ่งเป็นหลักการที่นักบริหารสามารถนามาประยุกต์ใช้ มีดังนี้
1. ศีล 5
ศีล หรือ เบญจศีล เป็นระบบการควบคุมความประพฤติที่แสดงออกทางกาย วาจา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน การดาเนินกิจการต่าง ๆ ของหมู่ชน การจัดสภาพความเป็นอยู่
และสิ่งแวดล้อมให้เรียบร้อย และเกื้อกูลกัน เบญจศีลจึงเป็นแบบแผนควบคุมความประพฤติไม่ให้กระทา
ความผิด และเป็นหลักเบื้องต้นในการป้องกันไม่ให้บุคลากรในหน่วยงานไม่ให้กระทาความผิดวินัย หลักเบญจ
ศีลมี 5 ประการ ซึง่ ธาดา วิทยาพูล (2540 : 54) ได้อธิบายไว้มี ดังนี้
ศีลข้อที่ 1 ละเว้นการฆ่า การสังหาร ไม่ประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย
ศีลข้อที่ 2 ละเว้นการลักขโมย เบียดบังแย่งชิง ไม่ประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน
ศีลข้อที่ 3 ละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ไม่ประทุษร้ายต่อของรักของหวงแหน อันเป็น
การทาลายเกียรติภูมิและจิตใจ ตลอดจนทาให้วงษ์ตระกูลของผู้อื่นสับสน
ศีลข้อที่ 4 ละเว้นจากการพูดเท็จ พูดโกหกหลอกลวง พูดคาหยาบพูดส่อเสียด ประทุษร้ายผู้อื่น
ด้วยวาจา
ศีลข้อที่ 5 ละเว้นจากการเสพเครื่องดองของมึนเมา สิ่ งเสพติด อันเป็นเหตุให้เกิดความ
ประมาทมัวเมา ก่อความผิดพลาด เสียหาย เพราะขาดสติ
ศีล 5 ประการดังกล่าวมาจึงสรุปได้ว่า ศีลคือ เจตนาที่จะละเว้นความชั่วอย่างนั้น ๆ จนถึง
ประพฤติดีงามที่ตรงข้ามกับความชั่วนั้น ๆ โดยการสารวมระวัง ควบคุม บังคับ กิริยาอาการทางกาย วาจาให้
เป็นปกติ ไม่ล่วงละเมิดระเบียบต่าง ๆ ตามที่ใจปรารถนาและไม่เบียดเบียนผู้อื่น
2. ฆราวาสธรรม 4
ฆราวาสธรรม เป็นหลักธรรมที่ใช้ในการครองเรือน รวมทั้งเป็นหลักในการทางานดังพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้มีพระราชดารัสในพระราชพิธีบวงสรวงสร้างสมเด็จพระบูรพ
มหากษัตริยาธิราชเจ้า เมื่อวันที่4 เมษายน พ.ศ. 2525 ความว่า (ทิพาวดี เมฆสวรรค์, 2551 : 62)
“…คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและน้อมนามาปฏิบัติ มีอยู่ 4 ประการ ประการแรก คือ การ
รักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติ แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม ประการที่สอง
คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น ประการที่สาม คือ การ
อดทน อดกลั้น และอดทนที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจ สุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด ประการที่สี่ คือ การ
รู้จักละวางความชั่วความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง
คุณธรรมสี่ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบารุงให้เจริญงอกงามขึ้น โดยถ้วนหน้ากันแล้วจะช่วย
ให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุง พัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์
...”
จะเห็นได้ว่าจริยธรรมตามพระบรมราโชวาท อันเป็นหลักปฏิบัติแก่ประชาชนชาวไทยและเป็น
หลักที่ข้าราชการจะต้องน้อมนาไปปฏิบัติได้แก่ การรักษาความสัจ การรู้จักข่มใจตนเองการอดทนอดกลั้น อด
ออม การรู้จักละวางความชั่วความทุจริต และเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของ
บ้านเมืองสอดคล้องกับหลักจริยธรรมในเรื่องฆราวาสธรรม (รัตนะ ปัญญาภา, 2553 : 244) คือ
2.1 สัจจะ ความจริง โดยเฉพาะซื่อสัตย์ จริงใจ และจริงจัง
2.2 ทมะ การฝึกฝนปรับปรุงตน ปรับตัวปรับใจ และพัฒนาตนเองยิ่งขึ้นไป
2.3 ขันติ ความเข้มแข็ง หนักแน่น อดทน
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2.4 จาคะ ความเสียสละ มีน้าใจ คิดที่จะให้ และเปิดใจต่อกัน
หลั ก ของศี ล และฆราวาสธรรมดั ง กล่ า วมา หาก นั ก บริ ห ารได้ น าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงาน หรือรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติเป็นประจาแล้ว ย่อมสามารถป้องกันการ
กระทาความผิดวินัยหรือระเบียบขององค์การ เพราะศีลจะเป็นเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมทางกาย วาจา ให้
มีความระมัดระวังในการแสดงออกต่อผู้อื่น และฆราวาสธรรมเป็นธรรมที่ปฏิบัติแล้วย่อมทาให้มีความเจริ ญ
ในหน้าที่การงาน หัวข้อจริยธรรมที่สาคัญที่จะทาให้คนเป็นผู้มีวินัยที่ปรากฏในฆราวาสธรรม คือ “ทมะ” คือ
ความข่มใจตนเองไม่ให้หวั่นไหวไปตามกระแสยั่วยวนอันก่อให้เกิดการกระทาผิด และ “ขันติ” คือ ความ
อดทนทั้งทางกายและใจในสถานการณ์ต่าง ๆ อันจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติ มีความงดงาม และเจริญก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน นอกจากนักบริหารจะทาหน้าที่ในการส่งเสริมการมีจริยธรรมดังกล่าวแล้วตัว นักบริหารเอง
จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้ให้การยอมรับ ยกย่องให้เกียรติและเป็นที่น่าเชื่อถืออีกด้วย
3. หลักจริยธรรมในการพิจารณาความผิด
นอกจากนี้เมื่อมีการกระทาความผิดวินัยเกิดขึ้นแล้ว นักบริหารจะต้องพิจารณาความผิดของ
ผู้ใต้บังคับ บัญชาโดยมีห ลักในการพิจารณาความผิดมี ดังนี้ (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา, 2559 : ออนไลน์)
3.1 หลักนิติธรรม ได้แก่ การพิจารณาโดยยึดหลักกฎหมายเป็นหลักการกระทาใดจะเป็น
ความผิดทางวินัย กรณีใดต้องมีกฎหมายบัญญัติว่าการกระทานั้นเป็นความผิดทางวินัย หากไม่มีกฎหมาย
บัญญัติว่าการกระทานั้น เป็ นความผิ ดทางวินั ย ก็ไม่ถือว่าเป็นการกระทาผิดวินัย ในการพิจารณาว่าการ
กระทาใดเป็นความผิดวินัย กรณีใด ต้องพิจารณาให้เข้าองค์ประกอบของการกระทาความผิดกรณีนั้นด้วย ถ้า
ข้อเท็จจริงบ่งชี้ว่าเข้าองค์ประกอบความผิดมาตราใด ก็ปรับบทความผิดไปตามมาตรานั้น และลงโทษไปตาม
ความผิดนั้น
แต่อย่างไรก็ตามการพิจารณาความผิดโดยคานึงถึงหลักนิติธรรมแต่เพียงอย่างเดียวอาจไม่
ถูกต้องเหมาะสมตามความเป็นจริง หรือตามเหตุผลที่ควรจะเป็นจึงต้องนาหลักมโนธรรมมาประกอบการ
พิจารณาด้วย
3.2 หลักมโนธรรม ได้แก่ การพิจารณาให้เป็นไปโดยถูกต้องเพียงทาตามความเป็นจริงและ
ตามเหตุผลที่ควรจะเป็น หมายถึง การพิจารณาความผิด ไม่ควรคานึงถึงแต่ความถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
แต่ควรคานึงถึงความยุติธรรมด้วย โดยจะต้องคานึงถึงสภาพตามความเป็นจริงของเรื่องนั้น ๆ ว่าเป็นอย่างไร
แล้วพิจารณาความผิดไปตามสภาพความเป็นจริง โดยมีเหตุผลในการประกอบการพิจารณา เช่น ลักษณะ
ของการกระทาความผิด ผลแห่งการกระทาคุณงามความดีที่เคยได้กระทามา เจตนาแห่งการกระทา รวมถึง
การให้โอกาสในการแก้ไขความประพฤติ
ในกรณีที่พิจารณาความผิดต้องอาศัยหลักนิติธรรมและหลักมโนธรรมประกอบกันจึงจะเกิด
ความถูกต้องและเป็นธรรม เป็นการใช้กฎหมายให้เกิดความยุติธรรม
3.3 หลักความเป็น ธรรม ได้แก่ การวางโทษจะต้องมีความเสมอภาคกันกล่ าวคือ ผู้ ใด
กระทาความผิดก็จะต้องถูกลงโทษ โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังหรือมีอคติ และกรณีความผิดอย่างเดียวกันควร
กาหนดโทษเท่ากัน หรือใกล้เคียงกัน
พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยู ร ธมฺมจิตโต) (2539 : 76) ได้กล่ าวถึงหลักการใช้อานาจของ
ผู้บังคับบัญชาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา โดยวิธีการ 3 วิธี คือ
1) นิคคหวิธี คือ การข่มคนที่ควรข่ม หรือตาหนิคนที่ควรตาหนิ
2) ปัคคหวิธี คือ การยกย่องคนที่ควรยกย่อง
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3) ปวารณาวิธี คือ เปิดโอกาสให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนต้องแยกได้ คือให้ตักเตือนซึ่งกัน
และกันได้โดยเครื่องมือ 3 ประการ คือ
3.1) หลักคุณธรรมจริยธรรม หรือวินัยทางศาสนา
3.2) หลักกฎหมายบ้านเมือง
3.3) หลักขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีที่ดีงาม หรือวัฒนธรรมองค์การที่เคยปฏิบัติกันมา
ทั้ง 3 วิธีนี้เป็นวิธีการใช้อานาจที่ผู้บังคับบัญชาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลักษณะทั้งที่เป็นพระเดช
(สถานหนัก) และพระคุณ (สถานเบา) ทั้งที่เป็นการป้องปรามและการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้มี
ระเบียบวินัย นอกจากนี้การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้ บังคับบัญชามีวินัยให้กระทาโดยการปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี การป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัยให้กระทาโดยการเอาใจใส่สังเกตการณ์และขจัด
เหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทาผิดวินัยในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะดาเนินการป้องกันตามควรแก่กรณีได้

จริยธรรมที่ใช้สาหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาคนในองค์การมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้องค์การใช้
ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เป็นการพัฒนาหรือการฝึกตนให้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพเพียงพอตาม
เป้าหมายของการพัฒนาตน ในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้น หลักธรรมที่จะสามารถนามาใช้เพื่อ
ฝึกฝนและพัฒนาตนเอานั้น มีดังนี้
คุณสมบัติต้นทุน 7 ประการ
ต้นทุน 7 ประการ เป็นหลักประกันของชีวิตที่จะทาให้มนุษย์มีความเป็นสัตว์ประเสริฐ คือเป็นผู้ที่
สามารถฝึกฝนอบรมได้ และพัฒนาไปสู่การดาเนินชีวิตที่ดี ช่วยเหลือให้สังคมดารงอยู่ในสันติสุขโดยสวัสดี
คุณสมบัติที่เป็นต้นทุน 7 ประการนี้ เรียกว่าแสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม หรือรุ่งอรุณแห่งการศึกษาและ
พัฒนามี 7 ประการดังนี้ (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโฺ ต), 2543 : 66-67)
1. กัลยาณมิตตตา (มีกัลยาณมิตร) แสงสว่างแห่งปัญญา และแบบอย่างที่ดี คือ อยู่ร่วมหรือ
ใกล้ชิดกัลยาณชน เริ่มต้นแต่มีพ่อแม่เป็นกัลยาณมิตรในครอบครัว รู้จักคบคน และเข้าร่วมสังคมกับกัลยาณ
ชนที่จะมีอิทธิพลชักนา และชักชวนกันให้เจริ ญงอกงามในการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจและปัญญาโดยเฉพาะ
ให้เรียนรู้และพัฒนาการสื่อสารสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ด้วยเมตตา มีศรัทธาที่จะดาเนินตามแบบอย่างที่ดีและ
รู้จักใช้ปัจจัยภายนอก ทั้งที่เป็นบุคคล หนังสือ และเครื่องมือสื่อสารทั้งหลายให้เป็นประโยชน์ในการแสวงหา
ความรู้และความดีงามเพื่อนามาใช้ในการพัฒนาชีวิตแก้ปัญหาและทาการสร้างสรรค์
2. ศีลสัมปทา (ทาศีลให้ถึงพร้อม) มีวินัยเป็นฐานของการพัฒนาชีวิต คือ รู้จักจัดระเบียบความ
เป็นอยู่ กิจกรรม กิจการและสิ่งแวดล้อมให้ เอื้อโอกาสแก่การพัฒนาชีวิต อย่างน้อยมีศีลขั้นพื้นฐาน คือมี
พฤติกรรมที่ถูกต้องในความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคม ด้วยการอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างเกื้อกูล ไม่
เบียดเบียนกัน และในความสัมพันธ์กั บสิ่งแวดล้อมทางวัตถุ ด้วยการกิน ใช้ปัจจัย 4 ตลอดจนอุปกรณ์
เทคโนโลยีทั้งหลายในทางที่ส่งเสริมคุมภาพชีวิต เกื้อหนุนการศึกษาการสร้างสรรค์ และระบบดุลสัมพันธ์ของ
ธรรมชาติ
3. ฉันทสัมปทา (ทาฉันทะให้ถึงพร้อม) มีจิตใจใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์ คือ เป็นผู้มีพลังแห่งความใฝ่รู้
ใฝ่ดี ใฝ่ทา ใฝ่สร้างสรรค์ ใฝ่สัมฤทธิ์ ใฝ่ความเป็นเลิศ อยากช่วยทาทุกสิ่งทุกคนที่ตนประสบเกี่ยวข้องให้เท่าถึง
ภาวะที่ดีงาม ไม่หลงติดอยู่แต่คิดจะได้จะเอาและหาความสุขจากการเสพบริโภค ที่ทาให้จมอยู่ใต้วังวนแห่ง
ความมั ว เมาและการแย่ ง ชิ ง แต่ รู้ จั ก ใช้อิ น ทรี ย์ มี ตาที่ ดู มีหู ที่ ฟัง เป็น ต้ น ในการเรีย นรู้ห าความสุ ขจาก
การศึกษา และมีความสุขจากการทาสิ่งที่ดีงามด้วยการใช้สมอง และมือในการสร้างสรรค์
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4. อัตตสัมปทา (ทาตนให้ถึงพร้อม) มุ่งมั่นฝึกฝนตนจนเต็มสุดความสามารถที่ความเป็นคนจะ
ให้ถึงได้ คือระลึกอยู่เสมอถึงความจริงแท้แห่งธรรมชาติของมนุษย์ผู้เป็นสัตว์ที่ฝึกได้และต้องฝึกซึ่งเมื่อฝึกแล้ว
จะประเสริฐเลิกสูงสุด แล้วตั้งใจฝึกตนจนมองเห็นความยากลาบาก อุปสรรค และปัญหาเป็นดุจเวทีที่ทดสอบ
และพัฒนาสติปัญญาและความสามารถ มีจิตสานึกในการพัฒนาตนยิ่งขึ้นไป จนเต็มสุดแห่งศักยภาพ ด้วย
การพัฒนาที่พร้อมทุกด้าน ทั้งพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา
5. ทิฏฐิสัมปทา (ทาทิฏฐิให้ถึงพร้อม) ถือหลักเหตุปัจจัย มองอะไรๆตามเหตุและผล คือตั้งอยู่
ในหลักความคิดความเชื่อถือที่ดีงาม มีเหตุผล อย่างน้อยถือหลักเหตุปัจจัยที่จะนาไปสู่การพิจารณาไตร่ตรอง
สืบสวนค้นคว้า เป็นทางเจริญปัญญา และเชื่อการกระทาว่าเป็นอานาจใหญ่สุดที่บันดาลชะตากรรม กับทั้งมี
พฤติกรรมและจิตใจที่อยู่ในอานาจเหตุผล แม้จะใฝ่ทาให้สาเร็จและดีงามสูงสุดก็รู้เท่าทันความเป็นไปได้
ภายในขอบเขตของเหตุปัจจัยที่มีและที่ทาถึงสาเร็จก็ไม่เลื่อนลอย ถึงพลาดก็ไม่หงอยงง ดารงจิตผ่องใสเป็น
อิสระได้ ไม่วู่วามโวยวายเอาแต่ใจตน ตลอดจนไม่ปล่อยตัวเลื่อนไหลไปตามกระแสความตื่นตัวและค่านิยม
6. อัป ปมาทสั มปทา (ทาความไม่ประมาทให้ ถึงพร้อม) ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท คือ มี
จิตสานึกในความไม่เที่ยง และความเปลี่ยนแปลงมองเห็นตระหนักถึงความไม่คงที่ ไม่คงทนและไม่คงตัว ทั้ง
ของชีวิตและสิ่งทั้งหลายรอบตัว ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย ทั้งภายในและภายนอกตลอดเวลา ทาให้
นิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้ และมองเห็นคุณค่าความสาคัญของกาลเวลาแล้วกระตือรือร้นขวนขวายเร่งศึกษาเรียนรู้
และป้องกันแก้ไขเหตุปัจจัยของความเสริมและเสริมสร้างเหตุปัจจัยของความเจริญงอกงามโดยใช้เวลาทั้งคืน
วันที่ผ่านไปให้เป็นประโยชน์มากที่สุด
7. โยนิโสมนสิการสัมปทา (ทาโยนิโสมนสิการให้ถึงพร้อม) ฉลาดคิดแยบคายให้ได้ประโยชน์
และความจริ ง คื อ รู้ จั ก คิ ด รู้ จั ก พิ จ ารณา มองเป็ น คิ ด เป็ น เห็ น สิ่ ง ทั้ ง หลายตามที่ มั น เป็ น ไปในระบบ
ความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย โดยใช้ปัญญาพิจารณา สืบสวนสืบค้นวิเคราะห์วิจัยไม่ว่าจะเพื่อให้เห็นความจริง
หรือเพื่อให้เห็นแง่ด้านที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์ กับทั้งสามารถแก้ไขปัญหาและจัดทาดาเนินการต่าง ๆ ให้
สาเร็จได้ด้วยวิธีการแห่งปัญญาที่จาทาให้พึ่งตนเองและเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้
หลักต้นทุนทั้ง 7 ประการดังกล่าว นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ การจะพัฒนาตนเองให้เป็น
ผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในกิจการงานที่รับผิดชอบ จาเป็นต้องมีขั้นตอนการเรียนรู้ที่สาคัญ
ดังกล่าว ผู้บริหารที่จะเสริมสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้สาหรับบุคลากรในหน่วยงาน จาเป็นต้องพิจารณาใน
แง่หลักคุณสมบัติต้นทุนหรือรุ่งอรุณแห่งการศึกษาและการพัฒนา ซึ่งเป็นแนวทางที่จะกาหนดรูปแบบการ
พัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสม
ไตรสิกขา 3
ไตรสิกขา คือ ข้อที่จะต้องศึกษาข้อปฏิบัติที่เป็นหลักสาหรับฝึกหัด กาย วาจา จิตใจ และปัญญา
ให้ ยิ่ งขึ้น ไปจนสามารถบรรลุ จุ ดหมายสู งสุ ด การพั ฒ นาอบรมทรัพยากรมนุษย์โ ดยกระบวนการใช้ห ลั ก
จริยธรรมนั้นมีขั้นตอนการฝึก 3 ด้าน คือ 1) ฝึกฝนด้านปัญญา คือ พัฒนาความรู้ ความเข้าใจให้ถูกต้อง มี
เจตคติ ค่านิยม มีแนวคิดที่ถูกต้อง สอดคล้องกับกระบวนการฝึกอบรม 2) ฝึกฝนด้านศีลควบคุมพฤติกรรม
กาย วาจา ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรู้ความเข้าใจนั้น และ 3) ฝึกฝนด้านจิตจิตจะต้องได้รับการพัฒนา
ให้มีคุณภาพ สมรรถภาพและสุขภาพ
ไตรสิกขา มี 3 ประการ คือ (รัตนะ ปัญญาภา, 2553 : 176)
1. อธิศีลสิกขา คือ ข้อปฏิบัติสาหรับฝึกอบรมในความประพฤติอย่างสูง ได้แก่ ศีลอันเป็นข้อ
ฝึกฝน
2. อธิจิตตสิกขา คือ ข้อปฏิบัติสาหรับฝึกอบรมจิตเพื่อให้เกิดคุณธรรม เช่น สมาธิอย่างสูง
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3. อธิปัญญาสิกขา คือ ข้อปฏิบัติสาหรับฝึกอบรมปัญญาเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งอย่างสูง
ในการฝึกอบรมตามกระบวนการไตรสิกขานับได้ว่าได้พัฒนาครบทั้ง 4 ด้าน คือ 1) พัฒนากาย คือ
สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ 2) พัฒนาศีล คือ มีพฤติกรรมทางสังคมที่พัฒนาแล้ว 3) พัฒนาจิต มี
จิตที่เจริญแล้ว กลายเป็นจิตที่มีสุขภาพ สมรรถภาพและคุณภาพ และ 4) พัฒนาปัญญา คือ รู้แจ้งเห็นจริง มี
อิสระจากการถูกครอบงาโดยความหลงผิดทั้งหลาย
สัมมาทิฐิ
การจะพัฒนาใด ๆ ก็ตามต้องเริ่มจากการพัฒนาในเรื่องการทาความคิดเห็นให้ถูกต้องเสียการ
ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า สัมมาทิฐิ แปลว่า ความคิดเห็นที่ถูกต้อง ความเข้าใจตามนัยแห่งเหตุผล ความ
ใฝ่ นิ ย มหรื อความมีค่ า นิ ย มในทางที่ ดี งาม ความเข้ าใจในชีวิ ต และโลกอย่า งถูก ต้อ งเป็ นต้ น เหล่ า นี้เ ป็ น
ความหมายของสัมมาทิฐิทั้งสิ้น
สัมมาทิฐิ เป็นหลักของการเริ่มต้นที่ นักบริหารจะพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สัมมาทิฐิเป็นส่วนหนึ่ง
ของขององค์ประกอบของมรรคมีองค์แปด การที่ นักบริหารจะเสริมสร้างสัมมาทิฐิได้ด้วยมีเหตุปัจจัยสาคัญ
คือ ปรโตโฆสะ และโยนิโสมนสิการ ซึง่ พระราชวิทธิโมลี (ทองดี สุรเตโช) (2525 : 10-11) ได้อธิบายไว้ ดังนี้
ปรโตโฆสะ หมายถึง เสียงจากผู้อื่น ได้แก่ การอบรมแนะนา การถ่ายทอด การโฆษณาคาบอก
เล่า ข่าวสาร คาอธิบายชี้แจงเป็นต้น ปรโตโฆสะที่เสริมสร้างสัมมาทิฐินั้น ต้องเป็นเสียงที่บอกเล่าชี้แจงความ
จริ ง มี เหตุ ผ ล มีป ระโยชน์ และด้ว ยความหวั งดี ด้ว ยความบริ สุ ท ธิ์ใจจากแหล่ ง ที่ดี คือคนดี มีปั ญญา มี
คุณธรรมรวมถึงนักบริหารที่เปิดโอกาสให้เข้าพบ เสวนา ปรึกษาหารือ การพูดคุยเสวนาดังกล่าวทางธรรม
เรียกว่า กัลยาณมิตตตา (ความมีเพื่อนเป็ นกัลยาณมิตร) เสียงจากผู้อื่นนี้ นักบริหารสามารถนามาปรับใช้กับ
ผู้ใต้บั งคับบั ญชาเพื่อให้ เกิดศรัทธาในปรัช ญา วิสั ยทัศน์ขององค์การได้อันเป็นการสร้างแรงผลั กดัน หรือ
กระตุ้นให้เกิดการทางานอย่างสุดความสามารถ
โยนิโสมนสิการ คือ การทาในใจโดยแยบคาย (บางแห่งเรียกว่า อันโตโฆสะ) ได้แก่ การรู้จักคิด
คิดถูกวิธี คิดเป็น คิดอย่างมีระเบียบ โดยคิดหาเหตุผลค้นคว้าสืบสาวให้ตลอดสาย ข้อนี้เป็นทางแห่งปัญญา
โดยตรง ปรโตโฆสะนั้นเป็นวิถีทางแห่งศรัทธา อาจถูกหรือผิด ดีหรือไม่ดีก็ได้ แต่เมื่อปรโตโฆสะถูกควบคุม ถูก
ชักนาโดยโยนิโสมนสิการแล้ว สัมมาทิฐิย่อมเกิดมีขึ้น หลักการของโยนิโสมนสิการนี้ นักบริหารอาจจัดทา
โครงการพัฒนาองค์การโดยการจัดกิจกรรมส่งในองค์การ เช่น การศึกษาดูงาน การจัดประชุม การอบรม
จริยธรรม การจัดค่ายอบรมจริยธรรมทุก ๆ ปีอย่างน้อยปีละ 1-3 ครั้ง เพื่อให้พนักงานได้มีเวลาพัฒนาจิตให้
เข้มแข็ง การพัฒนาจิตให้มีพลังที่เข้มแข็งแล้วย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานเป็นอย่างดี
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การนั้น จะต้องมุ่งพัฒนาบุคลิกภาพภายใน คือ การพัฒนา
อุปนิ สัยใจคอ ด้านความรู้ สึกนึ กคิดและด้านอารมณ์ที่เหมาะสม โดยการใช้กระบวนการทางจริยธรรมที่
เหมาะสมต่อบุคคล อุปนิสัย และกาลเทศะเป็นสาคัญ หลักจริยธรรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้
หลั ก คุ ณ สมบั ติ ทุ น และหลั ก ไตรสิ ก ขา และหลั ก สั ม มาทิ ฐิ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น นั ก บริ ห ารสามารถพั ฒ นา
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ เพราะมนุษย์เมื่อได้รับการฝึกฝน พัฒนาอย่างเหมาะสม
แล้วจะทาให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อองค์การเป็นพลังในการขับเคลื่อนองค์การให้ประสบผลสาเร็จ ลด
ความเสี่ยงอันเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งจะทาให้เกิดสมรรถนะที่แข็งแกร่งของ
องค์การ ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และความยั่งยืนในอนาคต

สรุป
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การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การมีวิวัฒนาการมายาวนานตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน โดย
แนวคิดอาจเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันมีภาวการณ์ขององค์การที่สลับซับซ้อน
มีภ าวะบี บ คั้น โดยสภาพแวดล้ อมต่าง ๆ ทั้งระบบเศรษฐกิจ สั งคม การเมืองและนโยบายของรัฐ ทาให้
องค์ ก ารต้ อ งมี การปรั บ ตั ว การปรั บ ตั ว ขององค์ ก ารยั ง หมายรวมถึ ง มนุ ษ ย์ใ นองค์ ก ารด้ ว ย การบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับการสรรหา การคัดเลือก การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์ และการ
พัฒนาบุคลากรตั้งแต่กระบวนการก่อนเข้ามาสู่องค์การ ระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์การ และเมื่อพ้นไปจาก
องค์การ ซึ่งบทบาทในการบริหารทรัพยากรมนุษย์นอกจากองค์การหรือหน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบแล้ว
นักบริหารองค์การหรือผู้บังคับบัญชาก็มีบทบาทในการทาหน้าที่เป็นตัวแทนขององค์การในการดาเนินภารกิจ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
จริยธรรมที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์ประกอบ 4 ด้าน ที่ผู้เขียนได้สังเคราะห์ความ
เชื่อมโยงระหว่างแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับหลักจริยธรรม มีดังนี้
1. การคัด เลือก และสรรหา มีความสอดคล้ องกับหลักจริยธรรม คือ หลั กแนวคิดบุคคล 4
ประเภทซึ่งเปรียบเสมือนบัว 4 เหล่า หลักสัปปุริสธรรม 7 และหลักพละ (กาลัง) 4 ประการ ซึ่งจะทาให้นัก
บริหารได้รู้สภาพระดับสติปัญญาความรู้ ความสามารถของคนที่จะเข้ามาทางานในองค์การ
2. การใช้ประโยชน์ สอดคล้องกับหลักจริยธรรม คือ จริต (พฤติกรรมนิสัยบุคคล) 6 ประเภท
หลักอิทธิบาท 4 หลักเหฏฐิมทิศ (ทิศเบื้องล่าง) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา
เพื่อนักบริหารจะได้รู้อุปนิสัย พฤติกรรม นิสัยของคนที่จะบรรจุ แต่งตั้ง หรือใช้งานให้ถูกจริตใช้คนให้ตรงกับ
งาน รวมทั้งการกาหนดบทบาทของผู้บังคับบัญชาที่พึงมีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้สามารถดึงเอาศักยภาพ
ของบุคลากรให้ทางานอย่างเต็มความสามารถ
3. หลักการรักษา สอดคล้องกับหลักจริยธรรม คือ ทศพิธราชธรรม (หลักการครองคน) หรือหลัก
ของนักปกครอง หลักพรหมวิหาร 4 หรือหลักของนักบริหารที่ประเสริฐ หลักกัลยาณธรรม
3.1 หลักการพิจารณาความดีความชอบสอดคล้องกับหลักโลกปาลธรรม (หลักการที่นักบริหาร
ที่ทาหน้าที่ดูแลองค์การ) และข้อหลีกเว้นจากอคติ 4 ประการ
3.2 หลักสร้างขวัญและกาลังใจ สอดคล้องกับจริยธรรม คือ หลักราชสังคหวัตถุ 4 (หลักยึด
เหนี่ยวใจปวงประชา) หลักสาราณียธรรม 7 (การสร้างความสมัครสมานสามัคคีระลึกถึงกัน)
3.3 หลักวินัยและการรักษาวินัย สอดคล้องกับหลักศีล 5 (หลักการรักษาความปกติของกาย
วาจา) หลักฆราวาสธรรม (ธรรมะของผู้ครองเรื อนผู้ทางานราชการ) หลัก จริยธรรมที่ใช้ในการพิจารณา
ลงโทษผู้กระทาผิด หลักการใช้อานาจของนักบริหาร หรือระหว่างผู้บังคับบัญชาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
4. หลักการพัฒนา สอดคล้องกับหลักจริยธรรม คือคุณสมบัติต้นทุน 7 ประการ (หลักคุณสมบัติที่
เป็นต้นทุนในการพัฒนาตนเอง) ไตรสิกขา 3 (กระบวนการศึกษา อบรม) และหลักสัมมาทิฐิ (การพัฒนาความ
คิดเห็นให้ถูกให้ควร)
ดังนั้นในทุกกิจกรรมของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นักบริหารหรือผู้มีหน้าที่ดังกล่าวในองค์การ
สามารถที่จะสอดแทรกจริยธรรมได้ทุกกิจกรรม เพราะหากนักบริหารและพนักงานในองค์การมีจริยธรรมที่
ปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสมกับสถานะและโอกาสแล้วจริยธรรมจะเป็นส่วนสาคัญในการพัฒนามนุษย์ใน
องค์การให้เป็นผู้มีสมรรถภาพ คือ มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่ดีในการทางาน มีสุขภาพ คือ มีภาวะ
แห่งความสุขกายสบายใจ มีกาลังใจที่ดีในการทางานและจะนาไปสู่บันใดสุดท้าย คือ องค์การที่ประกอบด้วย
นักบริหาร บุคลากรทุกฝ่ายก็จะเต็มด้วยคุณภาพสร้างความเข้มแข็งแก่องค์การ รวมทั้งความสาเร็จของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ที่ประกอบด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่ นักบริหาร ผู้ใช้บริการ เป็นต้น
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คาถามทบทวน
1. หลักจริยธรรมมีความสัมพันธ์และสาคัญต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อย่างไร
2. การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานนักบริหารจะพิจารณาบุคคลที่มีระดับสติปัญญา
และความสามารถเหมาะสมกับองค์การทางพระพุทธศาสนาได้แบ่งลักษณะบุคคลที่มีระดับสติปัญญาไว้กี่
ประเภท อะไรบ้าง
3. จริต มีความหมายเป็นอย่างไร มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
4. หลักอิทธิบาทสี่มีอะไรบ้าง ส่งผลต่อการทางานในหน่วยงาน อย่างไร
5. บทบาทของผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาตามหลักเหฏฐิมทิศ (ทิศเบื้องล่าง) มีอะไรบ้าง
6. หลักจริยธรรมในการรักษาคนไว้ในหน่วยงาน นักบริหารต้องใช้หลักธรรมใดบ้าง จงระบุและ
อธิบายมาอย่างน้อย 2 หลักธรรม
7. จริยธรรมสาหรับการสร้างขวัญและกาลังใจแก่พนักงานมีอะไรบ้าง จงระบุมาเพียง 1 หลักธรรม
พร้อมยกองค์ประกอบของหลักธรรมนั้นมาอธิบายด้วย
8. หลักธรรมที่ใช้ในการครองเรือน และเป็นหลักธรรมสาหรับข้าราชการมีอะไรบ้าง
9. การจะพัฒนามนุษย์ได้ต้องมีต้นทุนอันเป็นหลักประกันของชีวิตที่ประเสริฐ คุณสมบัติต้นทุน
ดังกล่าวมีกี่ประการ อะไรบ้าง
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