การบริหารเชิงจริยธรรมในองค์กรรัฐตามแนวพุทธศาสนา
The Administration Ethic’s Organization
in the State according to Buddhism


บุศรา โพธิสุข
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลาพูน
Ploybursaramcu@gmail.com

บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้มีความประสงค์จะวิเคราะห์การบริหารจริยธรรมในองค์กรรัฐตามแนวพุทธศาสนา นั้นก็
คือ หลักของราชสังคหวัตถุ ประกอบด้วย 1.สะสะเมธัง เกี่ยวกับเรื่องเกษตรได้สนับสนุนแจกพันธุ์พืชและทุนในการ
ทาวิจัย และส่งเสริมอบรมด้านการเรียนรู้ทางการเกษตรสมัยใหม่ แบบผสมผสาน 2.ปุริสะเมธัง คือ การส่งเสริมคน
ดี ให้มีความประพฤติดี มีกาลังใจ ที่จะช่วยเหลือยกย่องส่งเสริมคนดีต่อไป 3.สะสะมาปะลัง คือ การบาบัดทุกข์
บารุงสุข ให้ความเสมออย่างถ้วนถึงเพียงพอไม่เลือกปฏิบัติ 4.วาจาเปยยัง คือ การใช้วาจา ให้สมควรแก่ฐานะให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้กาลังใจในการสื่อสารในการบริหารองค์กรภาครัฐเชิงพุทธ
คาสาคัญ การบริหาร, จริยธรรม, พระพุทธศาสนา

Abstract
This article aims to analyze the administration ethic’s organization in the state according
to Buddhism. is the main object of Buddhism Dhamma Rachasangahavatthu 1. Sa Dec town's
position on agriculture could support distributed plants. And grants for research Promote
learning and training in modern farming, integrated keypad 2. Risa Mason Grantham is to
promote the good ones. The well-behaved are encouraged to help promote the next great
praise. 3. Sa Sa's art therapy is currently suffering its dissolution always universal enough to not
discriminate 4. The word is also used as a verbal offer is worthy to suit the situation. To
encourage communication in the management of public sector organizations Buddhist.
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บทนา
การบริหารองค์กรภาครัฐสมัยใหม่ในยุคปัจจุบันเป็นความพยายามปรับแนวทางการบริหารจากยุคเก่าจาก
เดิมที่มุ่งเน้นที่การบริหารเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์หรือเป้าหมายที่ผู้บริหารหรือตามที่องค์กรต้องการ ใส่ใจดูแลเฉพาะ
เครื่องมือในการทางานมากกว่าที่จะดูแลเอาใจใส่ในทุนมนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากรทางการบริหารที่ทางานให้องค์กร
ทุนมนุษย์เป็นทรัพยากรทางการบริหารอย่างหนึ่งที่มีคุณค่า มีความสามารถที่จะนาพาองค์กรสู่ความเจริญก้าวหน้า
ได้ การบริห ารเชิงจริ ย ธรรมเป็ น แนวคิดใหม่ที่ผู้ บริห ารในปัจจุบันได้มองเห็ นปัญหาในการบริห ารงานและหา
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แนวทางในการบริหารงานให้ประสบความสาเร็จทั้งการบริหารตน บริหารคน บริหารงานในคราวเดียวกัน การให้
ความสาคัญกับสมาชิกในองค์กรให้มีสภาพหรือบรรยากาศในการทางานที่ดีเปรียบสมาชิกในองค์กรเสมือนญาติ
หรือครอบครัวภายในองค์กรเดียวกัน พร้อมที่จะปฏิบัติงานร่วมกันกับองค์กรอย่างมีความสุข ลดปัญหาการทางาน
และความขัดแย้งภายในองค์กร การบริหารเชิงจริยธรรมจึง ถูกนามาใช้ภายในองค์กรแห่งรัฐเพื่ออนุเ คราะห์การ
ทางานของคนภายในองค์กรให้ ประสบความสาเร็จในการทางานให้ได้ผลคนมีความสุข อันส่งผลต่อภาพลักษณ์ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร สามารถเป็นแบบอย่างองค์กรภาครัฐสมัยใหม่ที่ควรนามาเป็นแบบอย่าง
ราชสังหควัตถุเป็นหลักธรรมสาหรับการสงเคราะห์ของพระราชาที่สามารถนามาใช้ในการบริหารองค์กรใน
ภาครัฐให้เกิดองค์กรแห่งสันติสุข เป็นองค์กรแห่งอุดมคติที่ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาใช้บริหารงานอยู่ร่วมกัน
ภายในองค์กรได้อย่างมีความสุข เกิดงานทีบ่ รรลุผลคนปฏิบัติงานก็มีความสุขพร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อองค์กร รวมถึง
ประชาชนผู้ ที่ จ ะได้รั บ ประโยชน์ จ ากผลของการบริห ารงาน ราชสั งคหวัตถุจึ งเป็นแนวทางในการบริห ารเชิ ง
จริยธรรมโดยการนาเอานโยบาย แผนงาน โครงการแห่งรัฐมาสู่ภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของบุคลากร
ภายในองค์กรและเข้าถึงประชาชนโดยส่วนรวมอย่างทั่วถึง
บทความชิ้ น นี้ จึ ง มุ่ ง ที่ จ ะวิ เ คราะห์ ถึ ง การน าหลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนาอย่ า งราชสั ง คหวั ต ถุ ม า
ประยุกต์ใช้ในการบริ หารเชิงจริ ยธรรมขององค์กรภาครัฐว่ามี แนวทางที่จะสามารถนามาใช้ในการบริห ารเชิง
จริยธรรมให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรหน่วยงานภาครัฐได้อย่างไร

แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรม
ความหมายของจริยธรรม
จริยธรรม ในความหมายขั้นต่าหมายถึง ศีลธรรม หรือกฎศีลธรรม ซึ่งเป็นธรรมในระดับศีล อันนับเนื่อง
เป็นธรรมขั้นต้นของการดาเนินชีวิตเท่านั้น แต่ความหมายที่แท้จริงของคาว่าจริยธรรม มีความหมายยิ่งกว่าศีลธรรม
หากหมายถึง หลั กการด าเนิ น ชีวิ ตที่จ ะต้อ งพั ฒ นาไปตามล าดับ จนถึงขั้ นพ้น ทุกข์ หมดกิ เลสทั้งปวง (จานงค์
ทองประเสริฐ, 2552, น. 82) นอกจากนี้จริยธรรมยังหมายถึง ตัวความประพฤติที่ดีที่ควร ซึ่งเป็นเรื่องของความดี
และความชั่ว (พระพรหมคุณาภรณ์, 2558, น.137)
จริยธรรมจึงเป็นเครื่องกากับความคุมให้คนทาความดี เป็นเครื่องหมายของคนดีที่มีความประพฤติที่ดีงาม
เมื่อกล่ าวถึงการปฏิบั ติงานในระดับองค์กรจึง เป็นความประพฤติที่ถูกต้องดีงามตามสภาพการทางาน ในการ
บริหารงานเชิงจริยธรรมโดยพื้นฐานคือการทางานที่ถูกต้องตามตาแหน่งอานาจหน้าที่ของตน ไม่ทุจริตต่ออานาจ
หน้าที่ ไม่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของตน นอกจากนี้แล้วต้องทางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี
ปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง เมื่อได้รับการขอร้องให้ช่วยเหลือ หรือมีจิตคิดที่จะช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกในองค์กรก็
สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลได้ ทันที เป็นการแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีจริยธรรม เห็นสิ่งใดควร ก็ช่วยกัน
ส่งเสริมและปฏิบัติร่วมกัน สิ่งใดมิควรก็ห้ามปรามในพฤติกรรมนั้นเพื่อความงดงามให้เกิดขึ้นแก่องค์กร
ประเภทของจริยธรรม
พฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม แบ่งออกเป็น 4 ประเภท (ดวงเดือน พันธุมมาวิน และ
เพ็ญแข ประจนปัจจนึก อ้างใน วินิตา สุทธิสมบูรูณ์, 2541, น. 32-33)
1. ความรู้เชิงจริยธรรม หมายถึง การมีความรู้ว่าในสังคมของตนนั้นถือว่าการกระทาชนิดใดดี ควรกระทา
และการกระทาชนิดใดเลว ควรงดเว้น ลักษณะและพฤติกรรมประเภทใดเหมาะสมหรือไม่ เหมาะสมมากน้อย
เพียงใด ความรู้เชิงจริยธรรมหรือความรู้เกี่ยวกับค่านิยมทางสั งคมนี้ขึ้นอยู่กับอายุ ระดับการศึกษา และพัฒนาการ
ทางสติปัญญาของบุคคลด้วยความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทางสังคมและศาสนา
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2. ทัศนคติเชิงจริยธรรม คือ ความรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกับลักษณะหรือพฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่างๆ ว่าตน
ชอบหรือไม่ชอบลักษณะนั้นๆ เพียงใด ทัศนคติเชิงจริยธรรมของบุคคลส่วนมากจะสอดคล้องกับค่านิยมในสังคมนั้น
แต่บุคคลบางคนในสถานการณ์ปกติอาจมีทัศนคติไปจากค่านิยมของสังคมก็ได้ ทัศนคติเชิงจริยธรรมของบุคคลมี
ความหมายกว้างขวางกว่าความรู้เชิงจริยธรรมของบุคคล เพราะทัศนคตินั้นรวมทั้งความรู้และความรู้สึกในเรื่องนั้นๆ
เข้าด้วยกัน ฉะนั้นทัศนคติเชิงจริยธรรมจึงสามารถใช้ทานายพฤติกรรมเชิงจริยธรรมได้แม่นยากว่าการใช้ความรู้เชิง
จริยธรรมเพียงอย่างเดียว ทัศนคติเชิงจริยธรรมของบุคคลนั้นในเวลาหนึ่งยังอาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้
3. เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลใช้เหตุผลในการเลือกที่จะกระทาหรือเลือกที่จะไม่กระทา
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เหตุผลที่กล่าวถึงนี้จะแสดงให้เห็นเหตุจูงใจหรือแรงจูงใจที่อยู่เบื้ องหลังการกระทา
ต่างๆ ของบุคคล การศึกษาเหตุผลเชิงจริยธรรมจะทาให้ทราบว่าบุคคลผู้มีจริยธรรมในระดับแตกต่างกันอาจมีการ
กระทาที่คล้ายคลึงกันได้ เพียเจท์ และโคลเบอร์ ได้ใช้การอ้างเหตุผลจริยธรรมของบุคคลนับเป็นเครื่องแสดงถึง
พัฒนาการด้านจริยธรรมของบุคคลนั้น นอกจากนี้ การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมยังมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการด้าน
อื่นๆ ของบุคคลด้วย คือ พัฒนาการทางด้านสติปัญญา อารมณ์ และมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมประเภทต่างๆ
ของบุคคลด้วย
4. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลแสดงถึงพฤติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบ หรืองดเว้นการ
แสดงที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์หรือค่านิยมในสังคมนั้น พฤติกรรมเชิงจริยธรรมซึ่งเป็นการกระทาที่สังคมเห็นชอบและ
สนั บ สนุ น มีห ลายประการ เช่น การเสี ย สละเพื่อส่ ว นรวมการช่ว ยเหลื อผู้ ตกทุกข์ได้ ยาก เป็นต้น นอกจากนี้
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมอีกทางหนึ่งคือ พฤติกรรมในสถานที่เย้ายวนใจ หรือในสถานที่ยั้วยุให้บุคคลกระทาผิด
กฎเกณฑ์ เพื่อประโยชน์ส่วนตนบางประการ พฤติกรรมเชิงจริยธรรมในสถานการณ์ยั่วยุ เช่น การโกงสิ่งของ เงิน
ทอง หรือคะแนน การลักขโมย และการกล่าวเท็ จ เป็นต้น ซึ่งอาจรวมเรียกว่า พฤติกรรมเกี่ยวกับความไม่ซื่อสัตย์
ซึ่งผู้ มีจ ริ ย ธรรมสู ง ย่ อมงดเว้น การกระทาพฤติกรรมที่ไม่ซื่อสั ตย์นี้ พฤติกรรมเชิงจริยธรรมเป็นสิ่ งที่บุคคลให้
ความสาคัญมากกว่าด้านอื่นๆ ทั้งนี้เพราะการกระทาในทางที่ดีและเลวของบุคคลนั้น ส่งผลโดยตรงต่ อความผาสุก
และความทุกข์ของสังคม
ความหลากหลายทางจริ ยธรรมเป็น บ่อเกิดแห่งความสุขของสังคม ถ้าทุกคนภายในสังคมหรือ ภายใน
องค์กรต่างมุ่งบริหารงานอย่างมีจริยธรรม สังคมและองค์กรก็จะสงบสุข ไม่เกิดความขัดแย้งกัน ไม่แก่งแย่งชิงดีชิง
เด่นกัน มีแต่จะร่วมกันบริหารงาน ปฏิบัติงานโดยการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นภายในสังคมและภายในองค์กร
พื้นฐานการเกิดจริยธรรม
พื้น ฐานของจริ ยธรรมมี 3 ประการ คือ (สุ มน อมรวิวัฒน์ อ้างในพิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ 2543,
น.161)
1.แบบวิถีดารงชีวิตของคนไทย หรืออาจเรียกว่า วัฒนธรรมไทย เช่น การรักสงบ เมตตา กรุณา สามัคคี
กตัญญูกตเวที
2.หลักการดารงชีวิต ซึ่งอาจหมายถึงศาสนาก็ได้ หรืออาจจะหมายถึงหลักการอื่นลัทธิธรรมเนียมต่างๆ ซึ่ง
อาจไม่ใช่ศาสนาก็ได้
3.สภาพความเปลี่ยนแปลงและปัญหาของสังคมไทย วิธีการที่จะแก้ปัญหาของชีวิตและสังคม
จริยธรรม เป็นคุณค่าในตัวบุค คลที่สังคมกาหนดขึ้นมาเพื่อแบบอย่างแห่งการดาเนินชีวิตที่ดีของสังคม
สอดรับกับวัฒนธรรมไทย การมีเมตตากรุณาต่อกัน นามาสู่ความสมัครสมานสามัคคีของคน เมื่อเกิดความสามัคคี
ความรักในองค์กรจะเกิดขึ้นนามาซึ่งความกตัญญูกตเวทีทาให้องค์กร สังคมสงบสุข เกิดการพัฒนาที่ดีต่อไป
จริยธรรมกับการแก้ปัญญา
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จริยธรรมกับการแก้ปัญหามีนักวิชาการได้กล่าวไว้ว่า (วิทย์วิศทเวทย์ อ้างใน วินิตา สุทธิสมบูรูณ์,254,
น. 52-53)
คนที่มีความสามารถหากขาดจริยธรรมไม่เพียงแต่ทาให้ตัวเองเดือนร้อนเท่านั้น ยังก่อให้เกิดปัญหาแก่ผู้อื่น
ด้วย เพราะความรู้ความสามารถเป็นดาบสองคม ถ้าเจ้าของเป็นผู้ มีจริยธรรมก็ก่อให้เกิดประโยชน์ ถ้าเจ้าของไร้
จริยธรรม ธรรมวิบัติชั่วร้ายที่จะเกิดขึ้นก็ยิ่งมาก
คนที่ ข าดจริ ย ธรรมจะมี ปั ญ หาในการติ ด ต่ อ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ อื่ น หากคนคนหนึ่ ง มี นิ สั ย ฉ้ อ โกง อ ามหิ ต
ขาดความจริงใจ ไม่มีความกตัญญูกตเวทีก็ย่อมเป็นการยากที่จะได้รับความอบอุ่นและการยอมรับนับถือจากผู้อื่น
ใครๆ ก็คงไม่อยากคบค้าสมาคมกับ คนประเภทนี้ ไม่เพียงแต่จะมีปัญหาในการอยู่ร่ว มกับผู้ อื่นเท่านั้น แม้ กับ
ครอบครัวและญาติสนิทของตน ก็คงจะหาความสุขมิได้ ครอบครัวใดมีคนขาดจริยธรรมแม้จะมีทรัพย์สินเงินทอง
มากมายก็ไม่อาจมีชีวิตที่ราบรื่นได้
จริยธรรมจึงเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและครอบครัว เพราะจริยธรรมเป็นหลักสาหรับยึดเหนี่ยวของ
คนเราไม่ให้หันเหไปทาสิ่งชั่ว แต่เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อไปสู่ความถูกต้องดีงาม เป็นสิ่งเหนี่ยวรั้งมิให้เราสร้างปัญหา
ให้แก่ชีวิตของตนและครอบครัว แต่เป็นแรงจูงใจให้กระทาในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหา จริยธรรมจะช่วยให้เราได้ใช้
ความรู้ความสามารถเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น จะให้กาลังใจเมื่อเราเผชิญอุปสรรค จะช่วยปลอบประโลมใจ
เมื่อเราสิ้นหวัง จริยธรรมเป็นสิ่งที่มีค่ามากสาหรับชีวิตตนและของครอบครัว
จริยธรรมเป็นตัว ควบคุมพฤติ กรรมของมนุษย์ให้อยู่ในกรอบแห่งความดีงาม นอกจากนี้ จริยธรรมยังมี
ประโยชน์สาหรับ องค์กรด้วย ในการอยู่รวมกั นของบุคลากรภายในองค์กรนั้นอาจมีปัญหา หรือความขัดแย้ง ที่
เกิดขึ้น จาการทางาน เนื่ องจากความต้อ งการและความคิดเห็ นของคนที่แตกต่างกัน องค์กรจึงมีข้อบังคับให้
บุคลากรปฏิบัติตาม อาทิเช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ผู้ที่ทาผิดจะถูกลงโทษ เช่น ภาคทันฑ์ ตัดเงินเดือน ลด
เงินเดือน ปลดออก ไล่ออก หรือถูกเพื่อนร่วมงานรังเกียจ ไม่ให้เข้าร่วมสังคมด้วย ข้อบังคับจึงเป็นการบังคับคนให้
อยู่ในกรอบแห่งความถูกต้องดีงาม ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผู้ประพฤติผิดระเบียบข้อบังคับ และมักจะหาทางหลีกเลี่ยง
เสมอ จริยธรรมจึงมีส่วนช่วยให้คนอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุข หากมนุษย์ไม่สามารถบังคับใจตนเองให้อยู่ใน
ความถูกต้องแล้ว การหลีกเลี่ยงข้อบังคับจากภายนอกย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอ ดังนั้นจริยธรรมจึงมีความสาคัญ
ในการช่วยแก้ไขปัญหาขององค์กร สังคม ในการควบคุม บังคับพฤติกรรมของคน เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ เป็น
แนวทางแห่งความดี ที่กล่อมเกลาให้มนุษย์รู้จักบังคับ ควบคุมตัวเองให้อยู่กรอบแห่งความดีงามจากภายในโดย
เริ่มต้นจากจิตใจแล้วส่งผลต่อพฤติกรรมที่ดีออกมา เมื่อมีจิตอกุศลคิดไม่ดีเกิดขึ้น จะเป็นตัวช่วยเตือนสติให้คิดถึงผล
ที่ไม่ดีตามมาว่าสิ่งที่ทาไปแล้วจะส่งผลดีหรือผลเสียต่อสังคมอย่างไร คนที่มีจริยธรรมดีงามย่อมไม่หาทางหลีกเลี่ยง
หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่มีไว้ โดยเห็นว่าการทาตามกฎระเบียงต่างๆ ที่วางไว้ก็เพื่อความสงบสุขของ
ส่วนรวม ผู้ที่มีจริยธรรม จึงได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่ดีงาม สามารถสร้างประโยชน์ ให้เกิดขึ้นกับองค์กร สังคมได้อย่า ง
ยั่งยืน ดังนั้นจริยธรรมจึงเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับองค์กรภาครัฐทุกแห่ง

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารเชิงจริยธรรม
ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีอานาจสูงสุดในการนานโยบายมาสู่การปฏิบัติรวมถึงการกระจายอานาจ กระจายภาระ
งาน การวางแผน การจั ด องค์ การ การสั่ งการ ไปยั งส่ ว นงานหรื อ แผนกงานต่ า งๆ ให้ ขั บ เคลื่ อ นงานที่ไ ด้ รั บ
มอบหมายไปสู่ภาคปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างทันท่วงที เนื่องจากการทางานในปัจจุบันมี
ระยะเวลาในการทางานจากัด ต้องให้งานบรรลุเป้าหมายภายในระยะเวลาอันรวดเร็วเพื่อจะได้ส่งผ่านงานให้กับ
ส่วนงานอื่นรับผิดชอบ รับช่วงงานต่อไป การบริหารงานจึงมีวงจรการทางานที่ส่งผ่านงานจากส่วนงานหนึ่งไปยัง
ส่วนงานหนึ่ง ถึงจะสิ้นสุดการทางาน และค่อยกลับมาเริ่มต้นการทางานใหม่ตามภารกิจหน้าที่เดิม การบริหารที่จะ
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ประสบความสาเร็จได้ดีนั้นก็คือ การบริหารเชิงจริยธรรม คือการดาเนิน การของหน่วยงานหรืองค์กรให้ดาเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย โดยใช้หลักจริยธรรมช่วยส่งเสริมในการทางานอันจะทาให้งานได้ผลคนมีความสุข ลดความ
ขัดแย้งในการทางาน สร้างความสามัคคีภายในองค์กร ซึ่งผู้บริหารคนเดียวไม่สามารถลงมือทางานให้สาเร็จเองได้
ต้องอาศัยผู้ช่วยในการทางานนั้ นก็คือบุคลากรในองค์กร ดังความหมายทางการบริหารที่ว่า การบริหารหมายถึง
การทางานให้สาเร็จโดยอาศัยคนอื่น (พระธรรมโกศาจารย์, 2553, น.10) การที่จะใช้ให้ผู้อื่นทางานให้ต้องใช้การ
ทางานให้ถูกวิธี ใช้คนให้เหมาะสมกับงาน (นอกจากนี้แล้วยังต้องให้ความสาคัญกับสภาพจิตใจในการทางานด้วย
ถึงจะเป็นการบริหารเชิงจริยธรรมที่ถูกต้อง
การบริหารในทางพระพุทธศาสนา มี ๓ ประเภทด้วยกัน
1.การบริหารแบบอัตตาธิปไตย คือ การบริหารที่ยึดผู้บริหารเป็นหลักในการบริหารสั่งการ การกาหนด
วิสัยทัศน์ขององค์กร การตัดสินใจในการบริหารงานทุกขั้นตอน ซึ่งการบริหารลักษณะนี้จะออกแนวเผด็จการ ใช้
อานาจหน้าที่ของตนในการบังคับบัญชา ผลที่เกิดการการบริหาร จะเกิดความไม่พอใจเพราะถูกมองว่าตนเป็นผู้
ด้อยกว่า ทางานตามคาสั่งของผู้บริหาร บั่นทอนกาลังใจในการทางาน สั่งสมอารมณ์ของผู้ปฏิบัติงานเครียด กดดัน
ซึ่งไม่มีความอิสระทางการทางาน การแสดงความคิดเห็น ต้องเดินตามกรอบหรือคาสั่งของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานจะ
ไม่ชอบหรือมีอคติทางการปฏิบัติงานกับผู้บริหาร การบริหารงานลักษณะเช่นนี้จะได้งานแต่ไม่ได้คน ผู้ปฏิบัติงานไม่
มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ได้ กลับจะกลายเป็นเพียงผู้ปฏิบัติตามคาสั่งเท่านั้น มีโอกาสที่จะ
แสดงความสามารถได้น้อย เนื่องจากผู้บริหารต้องการงาน ลักษณะการบริหารเช่นนี้เหมาะสาหรับการบริหารงานที่
อยู่ในภาวะฉุกเฉิน วิกฤตทางการบริหารต้องรีบดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา หรือสถานการณ์ทางการบริหารเป็น
หลักเพื่อให้แก้ไขสถานการณ์วิกฤตให้ผ่านพ้นไปก่อน ต้องอาศัยความเด็ดขาดทางการตัดสินใจในการบริหาร
2.การบริหารแบบโลกาธิปไตย คือ การบริหารที่มีการตัดสินใจมาจากความโน้มเอียงทางความคิด พวก
มากลากไป เนื่องจากการบริหารงาน เป็นการบริหารแบบกระแสหลักของสังคม มองความเห็นของงสมาชิกส่วน
ใหญ่เป็นหลักช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร หรือบางครั้งเรียกว่า การบริหารแบบประชาธิปไตย ทุกคนได้มีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ในการทางานซึ่งในการบริหารแบบนี้กล่าวว่าเป็นการบริหารที่เลว
น้อยที่สุด ถ้ามีผู้ที่เห็นด้วยมากการบริหารงานก็จะสะดวกเรียบร้อยดี แต่ในขณะเดียวกันถ้ามีผู้ที่ไม่เห็นด้วยการ
บริหารงานก็จะติดขัดไม่สามารถดาเนินการต่อไปได้ สาหรับหน่วยงานภาครัฐต้องปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวง
จึงมีหน้าที่ผลักดันขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด
3.การบริหารแบบธรรมาธิปไตย คือ ผู้การบริหารที่ยึดประโยชน์ขององค์กรเป็นสาคัญ ไม่เห็นประโยชน์แก่
ผู้ใดผู้หนึ่งในการบริหารงานทุกครั้งต้องมีการประชุมปรึกษาหารือกัน หาข้อยุติร่วมกันเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม ทุกคนในองค์กรมีสิทธิที่จะแสดงความเห็นที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรร่วมกัน อยู่บนพื้นฐาน
ของหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ความถูกต้องดีงาม เพื่อหาหนทางหรือทางเลือกในการบริหารงานที่ดีที่สุด ในการนาไป
แก้ไขปัญหาให้ประสบความสาเร็จมากที่สุด ลักษณะของการบริหารงานเช่นนี้จะได้ทั้งงานและได้ทั้งคน เป็นการ
บริหารแบบยุติธรรม เสมอภาค เท่าเทียมกัน การเคารพในการแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีระเบียบทางการ
บริหาร งานตามหน้าที่ของแต่ละบุคคลอย่างชัดเจน ผู้ปฏิบัติงานก็จะปฏิบัติงานไปตามหน้าที่ แสดงความเห็นในเชิง
สร้างสรรค์ตามกรอบภาระงานได้อย่างถูกต้องตรงตามประเด็นหรือความต้องการขององค์กร
ในทางพระพุ ท ธศาสนาการบริ ห ารที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ มากที่ สุ ด ก็ คื อ การบริ ห ารแบบธรรมาธิ ป ไตย
เนื่ องจากเป็ นการบริห ารที่มีความเป็ นธรรม ให้ ความเสมอภาค ให้ ความยุติธ รรมในการบริห ารงานกับทุกคน
มุ่งบริหารงานเพื่อประโยชน์ขององค์กรเป็นสาคัญ การบริหารลักษณะนี้เป็นการบริหารที่ประยุกต์ทั้งศาสตร์และ
ศิลป์เข้าด้วยกันอย่างลงตัว เป็นการบริหารที่ได้ทั้งคนได้ทั้งงาน ผู้บริหารพอใจที่งานบรรลุผล และคนปฏิบัติงานก็
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พอใจที่ได้ทางาน หรือในภาษาสมัยใหม่ที่ต่างประเทศใช้กันคือ คาว่า I’m ok, you’re ok คือต่างคนต่างพอใจ
งานได้ผลดีไม่มีเสียหาย ส่วนคนก็พอใจมีความสุขกับการทางาน
ความสาคัญของการบริหารเชิงจริยธรรม
1. ส่งเสริมคนดี องค์กรภาครัฐเป็นแหล่งรวบรวมผู้ที่มีคุณสมบัติของผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและเป็นผู้ที่
มีคุณธรรมจริยธรรม จะเห็นได้จากการกาหนดคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิสอบเข้ารับราชการต้องเป็นผู้ที่ไม่ถูกจาคุก หรือ
ถูกให้ออกจากราชการ เพราะฉะนั้นหน่วยงานภาครัฐควรที่จะเป็นแบบอย่างแห่งการทางานที่ดี ให้คนดีอยู่ใน
องค์ ก ร พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ เ ก่ ง ดี มี คุ ณ ธรรม เพื่ อ ให้ บุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ความสามารถดี ไ ด้ ก ล้ า แสดงออกถึ ง
ความสามารถที่มี และเป็นการดึงเอาศักยภาพของคนเก่ง คนดีมาช่วยเหลือองค์กรในการทางานให้มากที่สุด
2. ส่งเสริมการบริหารงาน ในการบริหารงานผู้บริหารงานควรครองใจผู้ปฏิบัติงานเนื่องจากในการสั่งการ
แต่ละครั้งด้วยสภาพแวดล้อมทางการบริหาร รวมถึงข้อจากัดทางด้านเวลาในการทางาน การบริหารงานจึง ต้องเร่ง
รีบในการทางาน เสียงต่อความรู้สึกแรงกระทบกระทั่งทางจิตใจ เนื่องจากจิตใจมนุษย์มีลักษณะที่ไวต่อแรงกระทบ
ที่เกิดจาการทางานจะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ขาดกาลังใจในการทางาน การบริหารงานเชิงจริยธรรมที่ดีควรให้เขา
ได้มีโอกาสคิด การแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการทางานเมื่อบุคลากรภายในองค์กรมีข้อคิดเห็นเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ควรรับฟัง เนื่องจากวิธีการทางานให้สาเร็จมีมากกว่าวิธีการเดียว การบริหารในจริยธรรมจึงควรให้
โอกาสและส่งเสริมการทางานของบุคลากรด้วย
3. ส่งเสริมมิตรภาพในการทางานช่วยเหลือเกื้อกูลในการทางานเนื่องจากการทางานในองค์กรมีหลาย
แผนก การทางานจึงต้องอาศัยมนุษยสัมพันธ์ การติดต่อพูดคุยการทางาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถ่ายทอดองค์
ความรู้ในการทางานให้แก่กัน หรือมีการส่งผ่านงานไปยังแผนกอื่นให้รับช่วงงานต่อต้องอาศัยมิตรภาพเข้าใจกันการ
เอื้อเฟื้อ ช่ว ยเหลื องานกั น ในการทางานถึงจะด าเนินงานไปได้ การสร้ างมิตรภาพในการทางานเป็นจุ ดเชื่อต่ อ
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างส่วนงานหรือแผนก
4. ส่งเสริมความสาเร็จในการนานโยบายไปปฏิบัติเนื่องจากการทางานของหน่วยงานภาครัฐเป็นงานที่ส่ง
มอบความสุขให้กับประชาชน สิ่งใดที่ช่วยแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ
ต้องทาเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ข้าราชการในหน่วยงานรัฐสมัครเข้ามาทางานรับราชการก็เพื่อบริการ
ประชาชนให้ประชาชนได้อยู่ดีมีสุข ข้าราชการที่ทางานอย่างมีจรรยาบรรณในวิชาชีพจะทาให้การทางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ เพราะข้าราชการทางานบนพื้นฐานของนโยบายรัฐ นานโยบายมาสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผล การ
บริหารเชิงจริยธรรมจึงช่วยส่งเสริมการทางานให้สาเร็จตามนโยบายระดับสูงของประเทศ
5. เป็นแบบอย่างองค์กรบริหารเชิงพุทธ เนื่องจากสภาพทางการบริหารในโลกปัจจุบันต้องการตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารต้องใช้ความรู้ความสามารถ สติปัญหาเพื่อให้งานบรรลุผล
ผู้บริหารบางคนบริหารงานบนพื้นฐานจากภูมิหลังทางสังคม ประสบการณ์จากการบริหารการศึกษา วิสัยทัศน์ การ
มีแบบอย่างของชีวิต ตลอดจนทั กษะความชานาญในการใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน ที่แตกต่างกัน ถ้า
ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรมก็จะใช้สติควบคู่กับการบริหารงานนาวิธีการบริหารแบบพุทธมาใช้ในการทางานรู้จัก
เห็นใจผู้ปฏิบัติงาน เห็ นความผิดพลาดของการทางานด้วยสติ ไม่ว่ากล่าวที่รุนแรง เมื่อเกิดข้อผิด พลาดในการ
ทางาน แต่ควรส่งเสริมให้โอกาสแก้ไขปรับปรุงและให้คาแนะนาในเชิงสร้างสรรค์ เป็นการติเพื่อก่อมากกว่าติเพื่อ
ทาลาย เพื่อเป็นการสอนงานปูพื้นฐานการทางานให้ผู้ปฏิบัติงานได้รู้และเข้าใจสภาพการทางานมากยิ่งขึ้น เป็นการ
พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการทางานจนสามารถเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการทางานร่วมกัน
ในองค์กร และเป็ นองค์กรแบบอย่ างเชิงพุทธที่ดี หน่วยงานภาครัฐ ด้วยกันสามารถศึกษาดูงานและนาไปเป็น
แบบอย่างในการพัฒนาองค์กรต่อไปได้
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แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารองค์กรภาครัฐ
การบริหารถือว่าเป็น กระบวนการทางการบริหารงานอย่างหนึ่งที่นานโยบายแห่งรัฐมาสู่ภาคปฏิบัติให้
เข้าถึงและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม การที่จะนานโยบายไปสู่การปฏิบัติได้นั้นต้องอาศัยการ
บริหารเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนงาน การบริหารที่ดีผู้บริหารต้องมีทักษะความสามารถให้การบริหาร มี
วิสัยทัศน์ในการมองทิศทางหรือการขับเคลื่อนองค์กรว่าต้องการที่จะให้องค์กรดาเนินไปในทิศทางใด เนื่องจากการ
บริหารงานทุกครั้งจะมีปัญหา อุปสรรคระหว่างการทางานทั้งคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ
ซึ่งผู้บริหารต้องเป็นผู้ใช้ศาสตร์และใช้ศิลป์โดยการแก้ไขปัญหา อุปสรรคเหล่านั้นให้การทางานดาเนินต่อไปได้จน
กระทั้งงานบรรลุเป้าหมาย
หน้าที่ (Function) ของผู้บริหาร มีอยู่ ๕ ประการ ตามคาย่อภาษาอังกฤษว่า POSDC ดังนี้ (พระธรรม
โกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2549, น. 4-5)
กกกกกกก1. การวางแผน หมายถึง เป็นการกาหนดแนวทางการดาเนินงานเพื่อความสาเร็จที่จะตามมาในอนาคต
ผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อกาหนดทิศทางขององค์กร
กกกกกกก2.การจัดองค์กร หมายถึง เป็นการกาหนดโครงสร้างความ สัมพันธ์ของสมาชิกและสายบังคับบัญชา
ภายในองค์กร มีการแบ่งงานกันทาและการกระจายอานาจ
กกกกกก 3. งานบุคลากร หมายถึง เป็นการสรรหาบุคลากรใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน
กกกกกกก4. การอานวยการ หมายถึง เป็นการสื่อสารเพื่อให้เกิดการดาเนินการตามแผน ผู้บ ริหารต้องมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีและต้องมีภาวะผู้นา
กกกกกกก5. การก ากั บ ดู แ ล หมายถึ ง เป็ น การควบคุ ม คุ ณ ภาพของการปฏิ บั ติ ง านภายในองค์ ก ร รวมทั้ ง
กระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กร
ผู้บ ริ ห ารที่รู้ จั กหน้ าที่ในการทางานของตนเองจะบริหารงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึ่งหน้าที่ในการ
บริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห ารแต่ ล ะคนจะมี เ ทคนิ ค ในการท างานให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายแตกต่ า งกั น ทั้ ง ข้ น อยู่ กั บ
ความสามารถในการบริหารของแต่ละบุคคล องค์กรจะดาเนินการต่อไปให้บรรลุเป้าหมายไม่ได้หากปราศจากซึ่ง
ผู้บริหารที่ทาหน้าที่ในการ วางแผน การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การอานวยการ และการกากับดูแล

แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมสาหรับการบริหารองค์กรภาครัฐ
พระพุทธศาสนาสามารถแก้ไขสถานการณ์โลก โดยมุ่งหวังให้เป็นไปตามหลักการของพระพุทธศาสนา
พุทธธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอมตเทศนา สามารถประยุกต์ใช้กับโลกปัจจุบันได้ ก่อประโยชน์ให้เกิดแก่
ชาวโลก อนุเคราะห์ชาวโลก (มานพ นักการเรียน, 2545) เนื่องจากเป็นอมตธรรม อกาลิโกสามารถที่จะแก้ไข
สถานการณ์ได้แบบไม่จากัดกาลเวลาที่มีปัญหา อุปสรรค หรือวิกฤตเกิดขึ้น เปลี่ยนแปลงแบบโลกาภิวัฒน์ได้ ถึงแม้
ทฤษฎีทางการบริหารจะพัฒนาเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์มากเพียงใด แต่หลักธรรมที่ ปรากฏใน
พระพุทธศาสนาก็ยังคงปรับสภาพให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาได้เสมอ สามารถที่จะทาให้มนุษย์อยู่ร่วม
ในสังคม ประเทศชาติ โลก ได้อย่า งมีความสุขแบบยั่งยืนปราศจากความขัดแย้ง รวมถึงการเบียดเบียนซึ่งกันและ
กัน จริยธรรมสาหรับการบริหารองค์กรภาครัฐที่ผู้เขียนนามาวิเคราะห์คือ
1. จัดงานให้ทาตามความเหมาะสมกับกาลัง เพศ วัย และ ความสามารถ(จานงค์ ทองประเสริฐ, 2552, น.
145-147)กระจายอานาจ แบ่งภาระงานตามตาแหน่งหน้าที่การทางาน จะทาให้การบริหารงานประสบความสาเร็จ
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อย่างรวดเร็ว เนื่องจากตางคนต่างช่วยกันทางานตามส่วนงานที่มีงานเฉพาะหน้าที่ ซึ่งกรอบการทางานของแต่ละ
บุคคลจะมีระบุไว้ตามตาแหน่ง ซึ่ง จะทาตามภาระงานที่องค์กรกาหนดไว้ ไม่ควรที่จะให้บุคลากรทางานเกินกว่ า
อานาจหน้าที่ของตนซึ่งจะทาให้งานหลักไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร นอกจากว่าบุคลากรเหล่านั้นมีความสามารถ
พิเศษ หรือมีประสิทธิภาพในการทางานสูงจึงควรเปลี่ยนสายงาน ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเหล่านั้นได้ฝึกหัด
และพัฒนาฝีมือทางานอย่างอื่นเพิ่มเติ มเพื่อพัฒนาศักยภาพการทางานให้สูงยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการทางานที่มีการ
ขยายตัวของส่วนงาน ไม่ควรมอบหมายงานที่เกินอานาจหน้าที่ หรือภาระงาน หรือกดดันการทางานของบุคลากร
ซึ่งจะไม่ทาให้งานบรรลุผลตามเป้าหมาย แต่กลับจะทาให้งานเกิดความผิดพลาดและไม่ได้งานดังที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้ การบริหารงานจึงควรจัดตามความถนัด ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน
2. ให้ค่าจ้างรางวัลหรือเงินเดือนสมควรแก่งานและการครองชีพ
การให้รางวัลถือเป็นสิ่งจูงใจให้กับคนทางาน การยกย่องให้เกียรติบุคลากรที่ทางานดีเด่น อุทิศตนทางาน
เพื่อองค์กรให้เขาได้รับการชมเชยว่าทางานดี และบุคลากรท่านอื่นๆ ควรดูไว้ และเอาเป็นแบบอย่างและเพื่อเป็น
การสร้างแรงบันดาลใจ เป็นตัวอย่างในการทางานให้กับบุคลากรท่านอื่นๆ ได้ถือเป็นแบบอย่าง เป็นการกระตุ้น
พัฒ นาบุ คลากรโดยมี แบบอย่ างในการท างานที่ ดีใ นองค์ก ร ค่า จ้า งเงิ นเดือ นก็ ควรให้ ตามวุ ฒิ การศึ กษา ตาม
ความสามารถที่บุคลากรพึงได้ เพื่อให้สามารถครองชีพในทางสังคมได้ตามสมควรเป็นพื้นฐานตามระเบียบราชการ
เมื่อบุคลากรมีผลงานโดนเด่นหรือตรงตามเกณฑ์มาตรฐานการทางาน การเลื่อนตาแหน่ง เลื่อนวิทยฐานะก็เป็นสิ่ง
สมควรที่จะได้รับการพิจารณาปรับเลื่อนตาแหน่งตามสมควรและตามลาดับแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ซึ่งอุทิศตนทุ่มเท
ให้กับการทางานในองค์กรอย่างเต็มทีก่ ารจูงใจในการการทางานมี 2 ประเภท
2.1 การจูงใจที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมเป็นลักษณะแรงจูงใจหรือการให้รางวัลแบบสิ่งของเช่น การให้เกียรติ
บัตรยกย่องชมเลย การเลือนขั้นเงินเดือน การปรับเปลี่ ยนสายงานให้สูงขึ้นให้สมกับความรู้ความสามารถที่มี เพื่อ
จะได้ช่วยงานองค์กรให้พัฒนาก้าวหน้าให้มากยิ่งขึ้น
2.2 การจู ง ใจที่ มี ลั ก ษณะเป็ น นามธรรมเป็ น การยกย่ อ งชมเชย ว่ า เป็ น ผู้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านที่ มี
ความสามารถ เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการทางานว่าเพื่อนร่วมงานควรเอาเป็นแบบอย่าง ผู้บริหารควรมองผล
ของการปฏิบัติงานมากกว่าที่จะมองดูที่คาพูด
2.3 จัดสวัสดิการดี มีช่วยรักษาพาบาลในยามเจ็บไข้ได้ป่วย
ควรมีสวัสดิการที่ดีในการทางานในองค์กร อาทิเช่น มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล มีรถรับบริการ
ในการเดินทางมาทางาน มีกองทุนกู้ยืมเงินสาหรับผู้ที่ประสบปัญหาทางการเงินเพื่อให้กู้ยืมมาแก้ปัญหาทางการเงิน
ของบุคลากร เพื่อช่วยจูงใจ ผูกใจบุคลากรให้รักในองค์กรทางานให้กับองค์กรอย่างเต็มกาลังความสามารถ เพื่อเป็น
การสร้างขวัญและกาลังใจให้การทางานมี ประสิทธิภาพในการทางาน และควรให้ความเท่าเทียมกันในการได้รับ
โอกาสทางด้านสวัสดีการขั้นพื้นฐานด้วย
4. เมื่อได้อะไรมาเป็นพิเศษก็แบ่งปันให้
เมื่อคราวครบวาระการทางานในรอบ 1 ปี ควรมีการเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่งวิทยาฐานะการ
ทางานของบุคลากรก็ควรได้รับการพิจารณาตามความสามารถการตั้งใจทางานของบุคลากร เพื่อให้เกิดความ
ยุติธรรม ทัดเทียมเสมอภาคในฐานบุคลากรในหน่วยงานเดียวกัน ควรมีการประเมินผลการทางานด้วยความเป็น
กลาง ไม่มีอคติลาเอียงในการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง หรือให้อภิสิทธิแก่คนใกล้ชิดมากกว่าคนที่ทางานในตาแหน่ง
หน้าที่อื่นที่อยู่ห่างผู้บริหารเพื่อความเสมอเท่าเทียมกัน
5. ให้มีวันหยุดและพักผ่อนหย่อนใจตามโอกาสอันสมควร
วันหยุดหรือวันพักผ่อนบุคลากรควรได้รับโอกาสในการหยุดงาน ลางานตามสมควรแก่โอกาสที่
ทางระเบียบราชการกาหนดไว้ให้ เนื่องจากบุคลากรที่ทางานให้กับองค์กรมาทั้งปีกต็ ้องการวันหยุดพักผ่อนเพื่อหยุด
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เติมพลังโดยการพักผ่อนอยู่กับครอบครัว เที่ยวเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ ความตึงเครียดจากการทางานการอนุญาตให้
บุคลากรในองค์กรได้หยุดงานในวันหยุดซึ่งเป็นสิทธิที่เขาพึงจะได้ก็จะสร้างความเข้มแข็งในการทางานให้กับองค์กร
ได้ดียิ่งขึ้น มิใช่เห็นบุคลากรเป็นเพียงลูกจ้างที่องค์กรจ้างมาเพื่อทางานให้กับองค์กรเท่านั้น แต่ควรแสดงให้ เห็นว่า
องค์กรก็รักบุคลากรด้วยเช่นกัน เมื่อบุคลากรรู้ว่าองค์กรรักบุคลากรผู้ปฏิบัติงานก็จะรักองค์กรและทางานให้กับ
องค์กรอย่างเต็มที่
จริยธรรมสาหรับการบริหารเชิงพุทธเปรียบเสมือนการมีสิ่งคอยกากับดูแล ควบคุมการบริหารงานอีก
ชั้นหนึ่ง ซึ่งลาพังเพียงแค่กรอบอานาจในการบริหารหน้าที่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถที่จะควบคุมการบริหารที่ดีได้
เพียงพอ เนื่องจากผู้บริหารส่วนใหญ่โดยทั่วไปถึงแม้จะเป็นผู้มีวัยวุฒิ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ในการบริหารเพียงใด
แต่สภาพจิตใจในการทางานก็ต้องเข้าใจด้วย ซึ่งจิตใจเป็นผู้อยู่เบื้องลึกแห่งการทางานยากที่จะบังคับหรืออ่านใจได้
ผู้บริหารอยากได้งาน ส่วนผู้ปฏิบัติงานก็อยากมีความสุขในการทางาน ฉะนั้นจึงต้องดูแลเอาใจใส่ผู้ปฏิบัติงานทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจด้วย

วิเคราะห์การบริหารเชิงจริยธรรมในองค์กรรัฐตามแนวพระพุทธศาสนา
การบริหารเชิงพุทธในปัจจุบันได้รับการยอมรับจากนักวิชาการมากยิ่งขึ้น แม้กระทั่งองค์กรเอกชนยังมี
การนาแนวคิดการบริหารเชิงพุทธมาใช้ในการบริหารองค์กรมีจุดเริ่มต้นมาจากนักบริหารองค์กรจากภาครัฐอย่าง
องค์กรคณะสงฆ์มหาวิทยาลัยสงฆ์ วัด หน่วยงานการกุศล มูลนิธิ ที่มีการนาหลักธรรมาใช้ในการบริหารงาน แม้กระ
ทั้งองค์กรภาครัฐของประเทศไทยที่ปัจจุบันที่นาเอาหลักธรรมาภิบาลของธนาคารโลกมาใช้ยังมี หลักคุณธรรม ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของหลักจริยธรรมมาใช้ในการบริหารงานองค์กรภาครัฐด้วย แสดงให้เห็นว่าหลักการบริหารเชิงพุทธมี
ความสาคัญสาหรับการบริหารองค์กรเพียงใด เนื่องจากหลักธรรมมีความยืดหยุ่น ปรับเข้ากับสภาพบรรยากาศใน
การบริหารองค์กรได้อย่างสมดุล ทั้งผู้บริหาร ผู้ประสานงาน สามารถประนีประนอม ลดความขัดแย้งในการทางาน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารเชิงพุทธมี หลากหลายหมวดธรรม ซึ่งมี
ความเหมาะสมกับบริบททางการบริหารที่แตกต่างกัน ในบทความนี้จะวิเคราะห์เฉพาะหลักราชสังคหวัตถุธรรม ที่
จะนามาใช้ในการบริหารองค์กรภาครัฐเชิงพุทธดังนี้
ราชสังคหวัตถุ หมายถึงสังคหวัตถุของพระราชา ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชน หลักการ
สงเคราะห์ประชาชนของนักปกครองมี 4 คือ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 2559, น.143-144)
สัสสะเมธัง เป็นการส่งเสริม สนับสนุนทางด้านการเกษตร พืชพรรณธัญญาหารให้เหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศ หรือท้องถิ่น ตามความต้องการของประชาชน ซึ่ง สภาพบรรยากาศของแต่ละภูมิภาคจะรองรับพืชใน
การเพาะปลูกให้เจริญเติบโตแตกต่างกันแล้วแต่ชนิดที่ทนต่อสภาพหรือเหมาะกับสภาพอากาศแบบใด บางชนิด
อาจจะชอบพื้นทีม่ ีอากาศชื้น บางพื้นที่อาจจะไม่ชอบน้า บางชนิดเกิดในที่แล้งได้ ส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้กับ
ทฤษฎีเกษตรสมัยใหม่ การทาเกษตรแบบผสมผสาน บูรณาการทางด้านการเกษตรให้ประชาชนได้เรียนรู้ อยู่แบบ
พอเพียง สาหรับหน่วยงานภาครัฐก็มีการมอบทุนให้ประชาชนได้กู้ยืมเพื่อการเกษตร หรือให้หน่ วยงานภาครัฐได้
ทดลองการวิจัยเพื่อค้นหาสิ่งใหม่ๆ ที่สามารถนามาพัฒนาทางด้านการเกษตรให้เกิดการพัฒนาและเหมาะสมกับ
ความต้ อ งการของประชาชน หาแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการท าเกษตร การที่ มี ผู้ บ ริ ห ารที่ เ ข้ า ใจ
บริหารงานโดยการส่งเสริมหรือกระจายพันธ์พืชให้ ประชาชนแต่ละภูมิภาคในประเทศที่มีความเหมาะสมแตกต่าง
กันอย่างแท้จริง ก็จะช่วยทาให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากองค์กรภาครัฐที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรทั้ง
พืชและสัตว์อย่างเต็มที่ ได้รับความเคารพเชื่อถือจากประชาชนลักษณะการบริหารงานภาครัฐเช่นนี้ถือ ตรงกับ
ลักษณะของการบริหารงานเชิงจริยธรรมที่ให้ความสาคัญและเอาใจใส่ต่อความต้องการของประชาชน
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ปุริสเมธังเป็นการส่งเสริมคนดี ให้มีความประพฤติดี มีกาลังใจ ที่จะช่วยเหลือยกย่องส่งเสริมคนดีต่อไป
ส่งเสริมคนดีมีความรู้ความสามารถให้ได้มีส่วนร่วมในการเข้ามาบริหารงาน ปฏิบัติงานให้องค์กรภาครัฐดาเนินไป
ด้วยความเรียบร้อยตามพันธกิจขององค์กรการบริหารที่มีผู้บริหารการที่ดีจะสามารถนาพาองค์กรให้ปฏิบัติงาน
บรรลุผลได้ การจัดตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานก็ควรจัดให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อ เกิดประสิทธิภาพในการทางาน
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากทักษะความสามารถของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ในตาแหน่งการทางานจึงมีคาว่า ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ต้องเลือกคนที่มีความถนัดในการทางาน ชานาญงานเฉพาะด้าน
เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทางาน
สัมมาปาสังเป็นการบาบัดทุกข์ บารุงสุข ให้ความเสมอภาคอย่างถ้วนถึงเพียงพอไม่เลือกปฏิบัติ เนื่องจาก
การทางานมีการทาอย่ างเต็มที่เพื่อให้ งานส าเร็จ ผู้ บริห ารที่ดีควรใส่ใจดูแลผู้ ปฏิบัติงานภายในองค์กรเสมือน
ครอบครั ว เดี ย วกั น จะท าให้ เ กิ ด องค์ ก รแห่ ง ความสุ ข ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านก็ มี ค วามสุ ข เนื่ อ งจากการรั ก ษาคนดี มี
ความสามารถไว้ภายในองค์กรเป็นสิ่งที่ยากยิ่งกว่าการสรรหาบุคลากรมาใหม่ บุคลากรภายในองค์กรเป็นผู้ที่ผ่าน
การอบรม ผ่านประสบการณ์รูปแบบในการทางานมาอย่างหลากหลาย เป็นทรัพยากรที่ผ่านการเจียระไนมาอย่างดี
ผู้บริหารในองค์กรควรที่จะรักษาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเหล่านั้นเอาไว้ ควรใส่ใจดูแ ลหยิบยื่นมิตรภาพดีๆ ให้แก่กัน
เมื่อคราวมีการปรับเลื่อนขั้นตาแหน่ง หรือปรับเงินเดือนควรได้รับการให้ความสาคัญในการพิจารณาเพื่อเป็นการ
สร้างขวัญกาลังใจในการทางานให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เป็นการบริหารเสน่ห์ขององค์กร บริหารความสัมพันธ์
ภายในองค์กรสร้างความเสมอภาค ความยุติธรรม ความสามัคคีภายในองค์กร
วาจาเปยยังการใช้วาจา ให้สมควรแก่ฐานะให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้กาลังใจในการสื่อสารการ
ทางานเป็นการบริหารโดยผู้บริหารต้องรู้จักการบริหารตนเองด้วยการพูดจาสุภาพ ไม่พูดจาผรุส วาท ไม่พูดจา
กระทบกระทั่งทาร้ายผู้ปฏิบัติงาน เป็นคุณสมบัติที่ดีของผู้บริหาร รู้จักกล่าวทักทายปราศรัยกันระหว่างผู้บริหาร
และบุคลากร หรือประชาชนที่มาขอใช้บริการ ไม่ ทะนงตนว่าตนเองเป็นผู้บริหารระดับสูง ลดมานะความถือตัวให้
เหมาะสมกับการเป็นองค์กรภาครัฐที่ต้องคอยให้บริการประชาชน
การบริหารเชิงจริยธรรมในองค์กรรัฐตามแนวพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะราชสังคหวัตถุของพระราชาที่ทรง
สงเคราะห์ประชาชนทั้งทางด้านพืชพรรณ ธัญญาหาร ทางด้านการส่งเสริมคนดี ด้านการบาบัดทุกบารุงสุข ด้าน
การพู ด จาที่ สุ ภ าพ การพู ด ให้ ก าลั ง ใจเป็ น การบริ ห ารเชิ ง จริ ย ธรรมที่ ปั จ จุ บั น ในองค์ ก รภาครั ฐ ต่ า งแสวงหา
ความสาเร็จในการทางาน งานได้ผล คนมีความสุข เพื่อลดปัญหาในการทางานระหว่างคนกับงานเมื่อข้าราชการ
ทางานด้วยความสุข ก็สามารถปฏิบัติงานให้ประชาชนด้วยใจประชาชนก็จะได้รับความสุขอันเป็นผลมาจากความ
พากเพียรตั้งใจในการบริหารงานการปฏิบัติงาน

สรุป
สาหรับผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ สามารถมองสถานการณ์ ที่มีความเปลี่ยนแปลงของโลกการบริหารแบบโล
ภาภิ วั ฒ น์ ไ ด้ ทาให้ การบริ ห ารองค์ ก รเรี ย บร้ อ ยซึ่ง เป็ น ประโยชน์ แ ละผลดี สามารถครองใจคนให้ ส ามารถให้
คนทางานให้ ผู้บริห ารอย่ างเต็มกาลังความสามารถโดยปราศจากแรงกระทบภายในจิตใจของบุ คลากรนั้น คือ
ผู้บริหารเชิงจริยธรรมซึ่งมีลักษณะโดดเด่น และแตกต่างไปจากการบริหารในลักษณะอื่นๆ ดังที่นักวิชาการกล่าวว่า
ผู้บริหารที่ดีควรที่จะนั่งอยู่ในใจคนมากกว่าที่จะนั่งอยู่บนหัวคน ซึ่งลักษณะของผู้บริหารเช่นนี้จึงเป็นผู้บริหารที่มี
จริยธรรมทางการบริหารคือมุ่ งบริหารงานให้ตรงกับความถนัด หรือความสามารถของตนเอง ภายใต้สภาพจิตใจ
ของบุคลากรซึ่งเป็นผู้ดาเนินงานซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนการทางานให้องค์กร บุคคลเหล่านี้จึงควรได้รับการดูแลเอาใจใส่
ทั้งด้านร่างกายและทางด้านจิตใจไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการดูแลทางด้านกายภาพหากองค์กรภาครัฐมีการบริหารเชิง
จริยธรรมแล้ว บุคคลากรภายในองค์กรก็จะปฏิบัติงานอย่างมีความสุข สร้างศรัทธา ความไว้วางใจจากบุคลากร
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ภายในองค์ กรและประชาชน เนื่ อ งจากหน่ ว ยงานรั ฐ เป็ นหน่ว ยงานที่มุ่งบริการตอบสนองความต้ องการของ
ประชาชนให้ อยู่ ดีมีสุ ข ผลของการบริ หารงานหน่ว ยงานภาครัฐ จึ งเป็น กาไรเป็นสิ่ งงอกงามของรัฐที่ทาให้งาน
บรรลุผลประชาชนมีความสุข
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