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การบริหาร เปนกระบวนการของการวางแผนการจัดองคการและสั่งการควบคุมกํากับ
ความพยายามของสมาชิกขององคการและใชทรัพยากรอื่นๆ เพื่อความสําเร็จในเปาหมายขององคการ
ที่กําหนดไว ลักษณะที่สําคัญของการบริหารใหมีประสิทธิภาพนั้น ไดสังเคราะหไว ๔ ประการ ดังนี้
๑.ตองกําหนดวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายทุกครั้ง การบริหารเปนกิจกรรมอยางหนึ่ง มิใชบุคคล
หนึ่งบุคคลใดหรือกลุมใดกลุมหนึ่ง ถาจะกลาวถึงบุคคลผูทําหนาที่บริหารนั้นก็เรียกวาผูบริหาร ซึ่งใน
การบริหารงานนั้นจําเปนตองมีการกําหนดวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายไวกอน ไมวาจะกําหนดไว
อย างชั ดเจนหรื อไม ก็ ตามส วนการบริ หารนั้ นจะเป นแนวทางในการดํ าเนิ น งานให สํ าเร็ จตาม
จุดมุงหมาย ๒.ตองปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ การบริหารเปนแนวทางสําคัญ
ที่มีอิทธิพลตอสังคมภายในและภายนอกองคกร ถาผูบริหารตองการจะปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก็อาจได โดยการจั ดหา เครื่องจักรเครื่องมืออันทันสมัยมาใช จัดการฝกอบรม
คนงานใหมีความสามารถยิ่งขึ้ น ซึ่งจะเป นผลดี ตอองคกรและผู ปฏิบั ติ งานด วย ๓.ต องดึ งความ
รวมมือรวมใจจากบุคคลมาชวยกัน การบริหารเปนเรื่องเกี่ยวกับความสามารถของกลุ มคน เพื่ อ
ดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคโดยกลุมคน มิใชเปนความสามารถของบุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงบุคคลเดียวเทานั้น ทั้งนี้ เพราะวาคนเรายอมมีขอบเขตความสามารถกําจัด ทั้งดานกําลัง
กาย กําลังสมอง และเวลาจึงจําตองไดรับความรวมมือรวมใจจากบุ คคลมาชวยกัน ๔.ตองพัฒนา
ศักยภาพของผูบริหาร การบริหารจะไดรับผลสําเร็จดวยดี ผูบริการควรมีความสามารถในการบริหาร
๑
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ใหมาบริหารในองคกรอยางมีประสิทธิ ภาพ โดยการใชความรู ความชํานาญและการฝ กฝนอบรม
ทางดานบริหารมาโดยเฉพาะ จึงเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาผูบริหาร ควรเพิ่มเติมความรูดานตางๆ
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Abstract

Management is the process of planning, organizing, directing and
controlling the efforts of the members of the Organization and other resources. The
achievement of the goals of the organization. An important aspect of the
administration to be effective. The synthesis of 4 : 1. To define the purpose or aim at
all times. Event management is one Not any person or group. If the person who will
manage it, it's called the executive. The administration is required to define the
purpose or aim them. Whether clearly defined or not, the administration will guide
the implementation of the achievement of the objective 2. How to improve
operational efficiency at all times. Administration is a major influence on society
inside and outside the organization. If administrators want to improve the way you
work, the more powerful it could not supply. Modern machine tools used Training
workers to be more versatile. This is especially beneficial to organizations and
practitioners as well. 3. Pull the cooperation of the parties to help each
other. Management is about the ability of the group. To carry out the objectives to
be achieved by a group of people. It is not the ability of any one person, just one
person, only because we have a finite capacity for disposal. Both the physical brain
and are thus bound to get cooperation from people to help 4. Management must
develop Management will be successful with it. The service should have the
capability of management to manage the organization effectively. By using the
expertise and training of managers specifically. It is generally accepted that the
executive. Should additional knowledge in technical practices directly. Management
is required to have expertise in the management.
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๑. บทนํา

การบริหารงาน เปนกระบวนการพิสูจนความสามารถ ความดีงาม อุดมการณของ
ตนเอง อันจะนํามาซึ่งความสําเร็จ และความสําเร็จในชีวิตการงานและครอบครัว การทํางานให
ดี ประสบความสําเร็จจึงเปนเปาหมายหลักที่จะนํามาซึ่งความสุขในชีวิต การเรียนรูเทคนิคหรือ
กลยุทธในการทํางานใหมีประสิทธิภาพจึงเปนการยนระยะทางของชีวิต ประหยัดเวลา และถึง
เสนชัยไดเร็วกวา หลายองคการเรามักพบวา บุคลากรมีประสิทธิภาพในการทํางานไมเทากัน
จะเห็นวาสวนหนึ่งเกิดจากการมีนิสัยที่ไมคอ ยเหมาะสมหรือนิสัยที่ไมดีในการทํางาน ดังนั้นผูที่
ปรารถนาความสําเร็จในการทํางานและอยากมีความสุขในการทํางาน จึงควรพัฒนานิ สัยที่ดี
และมีเทคนิคในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ รูจักตั้งเปาหมายในการทํางาน กอนที่จะเริ่มตนใน
การทํางานทุ กครั้งตอ งตั้งเป าหมายในการทํ า งานลวงหน า และตอ งเป น เป าหมายที่ ชั ดเจน
กําหนดใหอยูในรูปของการปฏิบัติการไดจริง ทั้งเปาหมายระยะยาว เปาหมายระยะกลาง และ
เปาหมายระยะสั้น การตั้งเปาหมายจึงเปนการวางแผนการทํางานไวลวงหนา ซึ่งจะชวยทําให
การปฏิบัติงานมีทิศทาง ผิดพลาดนอย และตรงจุดมุงหมายขององคการ รูจักบริหารเวลา ทุก
คนชอบพู ด ว า เวลาเป น ของ มี ค า แต น อ ยคนที่ จ ะใช เวลานั้ น ให คุ ม ค า จริ ง ๆ เราต อ งรู ถึ ง
ความสําคัญ ของเวลาและการรูจักบริหารเวลาการบริหารเวลาใหเป นจะชวยลดความไม เปน
ระเบียบในชีวิต เพิ่มความสุข และความสําเร็จใหแกตนเองและการทํางานได

๒. ความหมายของประสิทธิภาพและการบริหาร
ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถของบุคลากร องคการ เครื่องอํานวยความ
สะดวก การปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งมุงผลผลิตผลลัพธโดยสัดสวนกับความพยายามที่ลงทุนไปกอน
นั้น๒ ประสิทธิภาพของระบบราชการไว คลายคลึงกับการบริหารงานธุรกิจ แตเปนการบริหาร
งานในระบบราชการ และบวกกั บความพึ งพอใจไวดว ย กลาวคื อ ประสิทธิ ภาพเปนแนว
๒

ชําเลือง พุฒพรหม, “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณขององคการบริหารส
วนตําบล ในจั งหวัด อุบลราชธานี”, วิทยานิพ นธศิล ปศาสตรม หาบัณ ฑิต, (สาขาสังคมวิทยาการ
พัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๔๕), หนา ๑๑.

ความคิดหรือความมุง มาดปรารถนาในการ บริหารงานในระบอบประชาธิปไตย ในอันที่จะให
การบริหารราชการไดผลคุมคากับการที่ไดจา ยเงินภาษีอากรในการบริหารงานของประเทศ และ
จะตองกอใหเกิดความพึ งพอใจแกประชาชน๓ ประสิทธิ ภาพ เปนแนวความคิดหรือ ความมุ
งมาดปรารถนาของการบริหารงานในระบอบประชาธิปไตย เพื่อจะทําใหการบริหารราชการได
ผลสูงสุดคุม กับการที่ไดใชจายเงินภาษีอากรไปในการบริหารของประเทศ และตองกอใหเกิ ด
ความพึงพอใจแกประชาชน ซึ่งจากความหมายดังกลาว ถึงแมวาจะจํากัดขอบเขตเฉพาะการ
บริหารงาน ภาครัฐก็ตาม แตก็สะทอนใหเห็นถึงการเนนความมีประสิทธิภาพ และความพึ ง
พอใจของประชาชน๔ ประสิทธิภาพหมายถึงการสนับสนุนใหวิธีการ บริหารที่จะไดรับผลดีมาก
ที่สุด โดยสิ้นเปลืองคาใชจายนอยที่ สุด นั่นก็คือการลดคาใชจายดานวัตถุ และบุคลากรลง
ในขณะที่พยายามเพิ่มความแมนตรงความเร็ว และความราบเรียบของการบริหารให มากขึ้น๕
การบริหาร หมายถึง การทํางาน ใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการโดยมีหลักการดังนี้
๑) ตองมีองคการ (Organization) และองคการนั้นตองมีการกําหนดวัตถุประสงค (Objective) อันแน
ชัด ๒) ตองมีคนทํางานรวมกัน คนเปนสวนสําคัญในการบริหารหรือการทํางาน ๓) ตองมีทรัพยากรใน
การบริหาร ซึ่งนอกจากคน (Man) แลวจะตองมีทรัพยากร อื่นๆที่สําคัญ ไดแกเงิน (Money) วัสดุ
(Material) ในการทํางาน ๔) ตองมีการ จัดการในการบริหารหรือการทํางานเพื่อใหการทํางานเปนไป
โดย ราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค๖ การบริหาร เปนกระบวนการของการวางแผนการจัดองคการและ
สั่งการควบคุมกํากับความพยายามของสมาชิกขององคการและใชทรัพยากร อื่นๆ เพื่อความสําเร็จใน
เปาหมายขององคการที่กําหนดไว
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สรุปไดวา ประสิทธิภาพ หมายถึง การใชทรัพยากรในการดําเนินการใดๆ ก็ตามโดยมีสงิ่
มุง หวังถึงผลสําเร็จและผลสําเร็จนัน้ ไดมาโดยการใชทรัพยากรนอยที่สดุ และการดําเนินการเปนไปอย
างประหยัด ไมวาจะเปนระยะเวลา ทรัพยากรแรงงาน รวมทั้งสิ่งตางๆ ที่ตอ งใชในการดําเนินการนั้นๆ
ใหเปนผลสําเร็จและถูกตอง
สวนการบริหาร หมายถึง ระบบที่ใชในการดําเนินการนําเอาทรัพยากรทั้งคน และวัตถุ
สิ่งของ มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดและบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร การบริหารมีลักษณะเปนก
ระบวนการ ไดแก กระบวนการคิด การวางแผน การจัดองคกร การบริหาร งาน บุคคล การอํานวยการ
การบังคับ การรายงาน การงบประมาณ การประสานงาน การควบคุมงาน การตัดสินใจ และนโยบาย

๓. ลักษณะของการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ
ลักษณะที่สําคัญของการบริหาร การบริหารมีลักษณะสําคัญ ๘ ประการ ดังนี้ ๑.การ
บริหารเปนกิจกรรมอยางหนึ่ง มิใชบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือกลุมใดกลุมหนึ่ง ถาจะกลาวถึงบุคคลผูทํา
หนาที่ บริหารนั้นก็เรียกวาผูบริหาร ๒.การบริหารเป นงานที่ จุ ดหมายทั้ งนี้ หมายความว า ในการ
บริหารงานนั้นจําเปนตองมีการกําหนดวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายไวกอน ไมวาจะกําหนดไวอยาง
ชัดเจนหรือไมก็ ตามสวนการบริหารนั้นจะเปนแนวทางในการดําเนินงานใหสําเร็จตามจุดมุงหมาย ๓.
การบริหารเปนแนวทางสําคัญที่มีอิทธิพลตอสังคมภายใน และภายนอกองคกร ดังเชน ถาผูบริหาร
ตองการจะปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก็อาจไดโดยการจัดหา เครื่องจักรเครื่องมือ
อันทันสมัยมาใช จั ดการฝกอบรมคนงานใหมีความสามารถยิ่ งขึ้ น ซึ่งจะเป นผลดี ต อองคกรและ
ผูปฏิบัติงานดวย ตัวอยางผลกระทบตอสังคมภายนอกเปนตนวา ถาองคกรนั้น ๆ มี นโยบายที่จะทํา
ประโยชนตอสังคม เชน สงเสริมการศึกษาในชุมชนโดยให ทุนการศึกษาหรือบริจาค เงินกอสราง
โรงเรียนก็นับวาองคกรนั้นมีสวนชวยพัฒนาสังคมภายนอกองคกรหรือองคกรบางแหงอาจ ไมนําพา
ตอความเดือดรอนรําคาญ ซึ่งองคกรของตนกอขึ้น เชนสิ่งเหลานี้ยอมเปนผลของการบริหาร อันมี
อิทธิพลตอชีวิตมนุษยและสิ่งแวดลอม๔.การบริหารเปนเรื่องเกี่ยวกับความสามารถของกลุมคน ธุรกิจ
กอตั้งขึ้น เพื่อดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคโดยกลุมคน มิใชเปนความสามารถของ
บุคคลใดบุคคล หนึ่ง เพียงบุคคลเดียวเทานั้น ทั้งนี้ เพราะวาคนเรายอมมีขอบเขตความสามารถกําจัด
ทั้งดานกําลังกาย กําลังสมองและเวลาจึงจําตองไดรับความรวมมือรวมใจจากบุคคลมาชวยกัน ๕.การ
บริหารจะไดรับผลสําเร็จดวยดีก็แตโดยการรวมแรงรวมใจของบุคคลอื่นๆ นอกเหนือไปจากเจาของ
ธุรกิจ ทั้งนี้เนื่องจากบรรดาเจาของ เชนผูถือหุนอาจไมมีเวลาหรือ ความสามารถในการบริหารจึงตอง
จัดหาผูอื่นที่มีความสามารถในการบริหารจึ งตองจัดหาผูอื่นที่ มี ความสามารถในการบริหารใหมา

บริ หารในองค กร ๖.การบริหารจะดํ าเนิ นไปอย างมีประสิทธิภาพไดก็แตโดยการใช ความรูความ
ชํานาญและการฝกฝนอบรมทางดานบริหารมาโดยเฉพาะ จึงเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาการบริหาร
เปนวิชาชีพอยางหนึ่ง ผูบริหารโดยเฉพาะผูบริหารสูงสุดไมจําเปนตองมีความรูทางเทคนิคในการ
ปฏิบัติโดยตรง แตผูบริหารจะตองมีความรูความชํานาญในการบริหารอันอันไดแก การวางแผน การ
จัดองคการ ๗.การบริหารเปนสิ่งที่ไมมีตัวตนไมสามารถมองเห็นได แตสิ่งที่จะแสดงใหเห็นวา การ
บริหารดําเนินไปอยางไร ไดผลดี หรือไมเพี ยงใดนั้ นก็คือ ผลงานเพราะว าผลงานจะเปนเครื่องวัด
ความสามารถทางการบริหาร ๘.เจาของธุรกิจไมจําเปนตองทําหนาที่ผูบริหารเสียเองโดยทั่วไปแลว
คณะผูบริหารมักจะเปนกลุมบุคคลอื่นๆที่มีความสามารถทางการบริหารทําหนาที่ในนาม ของเจาของ
ธุรกิจ๗ การบริหารเปนวิธีการทําใหงานสําเร็จโดยอาศัยผูอื่น (Getting things done through other
people) และกล าววาหน าที่ ของผู บริ หารเป นกรอบในการพิ จารณาของผู บริ หารให สํ าเร็ จมี ๕
ประการตามคํายอภาษาอังกฤษวา “POSDC” ดังนี้คอื ๑. P คือ Planning หมายถึง การวางแผนเปน
การกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพื่อ ความสําเร็จที่จะตามมาในอนาคตผูบริหารที่ดีตองมีวิสัยทัศน
ที่ กวางไกลเพื่อกําหนดทิศทางขององคกร ๒. O คือ Organizing หมายถึง การจั ดองคกรเปนการ
กําหนดโครงสรางความสัมพันธของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองคกรมีการแบงงานกันทํา
และการกระจายอํานาจ ๓. S คือ Staffing หมายถึง งานบุ คลากรเปนการสรรหาบุคลากรใหมการ
พัฒนาบุคลากร และการใชคนใหเหมาะสมกับงาน ๔. D คือ Directing หมายถึง การอํานวยการเปน
การสื่อสารเพื่อใหเกิดการดําเนินการตามแผนผูบริหารตองมีมนุษยสัมพันธที่ดีและตองมีภาวะผูนํา
๕. C คือ Controlling หมายถึง การกํากับดูแลเปนการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงาน ภายใน
องคกรรวมทั้งกระบวนการแกปญหาภายในองคกร๘
สรุ ป ได ว า ลั ก ษณะที่ สํ าคั ญ ของการบริ ห ารให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้ น ต องกํ าหนด
วัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายทุกครั้ง การบริหารเปนกิจกรรมอยางหนึ่ง มิใชบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือ
กลุมใดกลุมหนึ่ ง ถาจะกลาวถึ งบุ คคลผู ทํ าหน าที่ บริ หารนั้ นก็ เรี ยกว าผู บริ หาร ต องปรับปรุ งวิ ธี
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ การบริหารเปนแนวทางสําคัญที่มีอิทธิพลตอสังคมภายในและ
ภายนอกองคกร ตองดึงความรวมมือรวมใจจากบุคคล
มาชวยกัน เพื่อดําเนินการให
๗

สมยศ นาวีการ, การบริหารเชิงกลยุทธ, พิมพครั้ง ๒, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
บรรณกิจ, ๒๕๔๔), หนา ๗๘.
๘
พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิ ตฺ โต), พุท ธวิ ธีในการบริห าร, พิ มพ ครั้งที่ ๔.
(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๓ - ๕.

บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคโดยกลุ มคน มิใชเปนความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่ งเพี ยง
บุคคลเดียวเท านั้น ต องพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร ผู บริการควรมี ความสามารถในการบริหาร
ใหมาบริหารในองคกรอยางมีประสิทธิ ภาพ โดยการใชความรู ความชํานาญและการฝ กฝนอบรม
ทางดานบริหาร
มาโดยเฉพาะ

๔. การบริหารเชิงพุทธ

การบริหาร(Administration) เปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงาน
ขององคกร เพราะการบริหารเปนเครื่องมือสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จ หรือความลมเหลว
ขององคก รความมีป ระสิท ธิ ภาพหรือ ความไรป ระสิ ท ธิภ าพของหน วยงาน การบริ ห ารเป น
เครื่องบงชี้ใหเห็นถึงความเจริญกาวหนาของสังคม ความเจริญกาวหนาของวิทยาการตางๆ การ
บริห ารเปนลักษณะการทํางานรวมกั นของกลุ มบุ คคลในองคกรซึ่งมี การวินิ จฉั ยสั่งการ การ
บริหารจึงเปนเรื่องที่นาสนใจและจําเปนตอการที่จะดํารงชีวิตของมนุษยในสังคม
การบริห ารจั ดการตามแนวพระพุ ท ธศาสนา ทางพระพุ ท ธศาสนามองว า การ
บริหารเปนการดําเนินไปใหแหงกิจการที่กระทําดวยปญญา กระทําดวยความหวัง และตองทํา
เพื่อสังคมหรือนอยที่สุดทําเพื่อตัวเองตองมีการปองกันและแกไขปญหาอุปสรรคดวยสติปญญา๙
เปน การทํางานให สํา เร็จโดยอาศั ยคนอื่ น (Getting thing done through other people )
เมื่อวาตามคํานิยามนี้
การบริ ห ารในพระพุ ท ธศาสนาเริ่ ม มี ขึ้ น เป น รู ป ธรรมสองเดื่ อ นั บ จากวั น ที่
พระพุทธเจาตรัสรูนั้นคือในวันอาสาฬหะบูชาเมื่อพระพุ ทธเจาทรงแสดง ปฐมเทศนาเปนการ
แสดงธรรมครั้งแรกแกพระปญจวัคคียซึ่งทําใหเกิดพระสังฆรัตนะขึ้นในพระพุทธศาสนาอยางนี้
พระพุทธเจาก็ตองบริหารคณะสงฆ๑๐การบริหารตองใชหลักธรรมผูบริหารตองมีหลักธรรมอยูใน

๙

หนา๙-๑๒.

๑๐

ทานพุทธาสภิกขุ, การบริหารธุรกิจแบบพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : เคล็ดไทย, ม.ป.ป.),

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (ในวโรกาศที่ไดรับปริญญาบัตร
ศิลปศาสตรดุษฎีบัฒฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารองคการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม), (กรุงเทพมหานคร
: โรงพิมพดาตาโปรดักส,๒๕๔๘),หนา ๙.

หัวใจ มีความรูมีความกลาหาญ มีความขยัน รูจักละสวนตัวบุคคล แลวไปเพิ่มแกสวนรวมและ
สังคมใหเกิดประโยชนสุข๑๑
ผูบริหารงานที่ ดีจะต องมี วิธีการบริหารงานที่ จะทํ าใหช นะใจลู กน อง ธรรมมะ
สําหรับ ผูบ ริหารคือจะตองมีความหนักแนนมั่งคงและสามารถเปน เสาหลักในการสรางความ
เชื่อมั่นใหแกลูกนองได มีความสามารถในการแบงงานใหลูกนองตามความชํานาญของแตละ
บุคคลและรูจักกระจายอํานาจใหลูกนองไดชวยแบงเบาภาระงานของตนดังนั้นผูบริหารที่ดีจึง
เปนผูท ี่คอยดูแลภาพรวมในการทํางานของบุคลากรในองคการ๑๒
การบริหารจั ดการของพระพุ ท ธองคเพียบพรอมไปด วย ปริยั ติ ปฏิ บั ติ ปฏิ เวธ
ผู บ ริ ห ารผู นํ า และบุ ค ลากรในองค ก รรู ไ ด รู จ ริ ง ปฏิ บั ติ ก ารได จ ริ ง (Really Enlightened)
ผลพัฒนของงานหมุนขยับขับเคลื่อนไปตามยุทธศาสตรยุทธวิธีและแนวทางที่พระพุทธองคทรง
พิสูจนมาแลวและบุลากรในพุทธบริษัทสามารถพิสูจนใหเห็นผลดวยตนเองไดหรือถามีปญหาก็มี
พระพุทธองคและผูนําระดับตางๆ คอยเปนกัลยานมติรชวยแนะนําจนบรรลุผลสําเร็จในที่สุด
โดยวิธีการดั งกลาวนี้กอใหเกิ ดเอกภาพและดุล ยภาพในองค กรโดยส วนรวมหรื อว ามี ค วาม
ขัดแยงก็หารขอยุติเปนที่สุดไดและขอยุตินั้นก็จะเปนที่ ยอมรับโดยสังคมทั้งหมดแลวจึงนํามา
เปนบรรทัดฐานในทางปฏิบัติและบังคับใชเพื่อความผาสุกของบุคลากรในองคกรอยางยั้งยื น
ตอไป๑๓ โดยหลักธรรมสําคัญที่บงถึงความเปนผูบ ริหารนั้น มีดังตอไปนี้
พรหมวิหาร ๔ คือ ธรรมประจําใจของผูประเสริฐหรือผูมีจิตใจยิ่งใหญกวางขวาง
ดุจ พรหม คือ
๑) เมตตา ( ความรัก ) คือ ความปรารถนาดี มีไมตรี ตองการชวยเหลือใหทุกคน
ประสบประโยชนและความสุข
๒) กรุณา ( ความสงสาร ) คืออยากชวยเหลือผูอื่นใหพนจากความทุกขใฝใจที่จะ
ปลดเปลื้องบําบัดความทุกขยาก เดือดรอน ของคน และสัตวทั้งปวง
๑๑

พระราชธรรมนิเทศ (พะยอม กลฺยาโณ), การบริหารเชิงพุทธในทางการบริหารธุรกิจ
แบบพุทธ, (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), หนา ๒๖-๒๘.
๑๒
พระมหาวุ ฒิ ชั ย วชิ ร เมธี ( ว.วชิ ร เมธี ) , คนสํ า ราญ งานสํ า เร็ จ ,พิ ม พ ครั้ ง ที่ ๓,
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทรพริ้นติ้งแอนดพลับลิซซิ่ง จํากัด (มหาชน),๒๕๕๐), หนา ๒๕-๓๒.
๑๓
เมธาพั นธ โพธิธีโรจน, การวิเคราะหการจัดองคการบริห ารตามแนวมนุษยศาสตร,
พุทธจักร ปที่ ๔๙ ฉบับที่ ๙ (เดือน ก.ย.,๒๕๔๘), หนา ๔๗.

๓) มุทิตา ( ความเบิกบานพลอยยินดี ) เมื่อเห็นผูอื่นอยูดีมีความสุขก็มีใจแชมชื่น
เบิกบานเมื่อเห็นเขาประสบความสําเร็จงอกงามยิ่งขึ้นไป ก็พลอยยินดีบันเทิงใจดวย
๔) อุเบกขา ( ความมีใจเปนกลาง ) คือ มองตามความเปน จริงโดยวางจิ ตเรียบ
สม่ําเสมอ มั่นคงเที่ยงตรงดุจตราชั่ง มองเห็นการที่บุคคลจะไดรับผลดีหรือชั่วสมควรแกเหตุที่
ตนประกอบ พรอมที่จะวินิจฉัย วางตน และปฏิบัติไปตามความเที่ยงธรรม๑๔
หลักอคติ ๔ เมื่อมีคุณธรรมสมบูรณ การทํางานจะถูกตองเปนประโยชนยิ่งขึ้น ก็
ดวยละอคติ ๔ ความลําเอียงเป น สาเหตุสํ าคัญ ที่ ทํา ใหเกิดความวุน วายในสังคมเพราะสราง
ความแตกแยกจนเกิดไรความสามัคคีกันไดโดยงาย ผูทําหนาที่รับผิดชอบตอสังคมจักตองไม
เปนผูมีความลําเอียงโดยเด็ดขาดในปุราเภทสุตตนิทเทส อัฎฐกวรรค ขุททกนิกาย วาดวยผูไมมี
ความลํา เอีย งว า คํ าวา “ละ” ไมถึงความลํา เอี ยงในธรรมทั้ งหลาย คือไมถึ งฉั นทาคติ ไมถึง
โทสาคติ ไมถึงโมหาคติ ไมถึงภยาคติ ไมลําเอียงดวยอํานาจแหงราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฐิ
อุทธัจจะ วิจิกิจฉา อนุสัย ไมไป ออกไป พาไป นําไปดวยธรรมทั้งหลายอันทําใหเปนพรรคพวก
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวาไมถึงความลําเอียงในธรรมทั้งหลาย อคติมี ๔ ประการ ที่นักปกครองที่ดี
เมื่อปฏิบัติหนาที่แลวพึงละเวน คือ
๑) ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะชอบ
๒) โทสาคติ ลําเอียงเพราะชัง
๓) โมหาคติ ลําเอียงหลงหรือเขลา
๔) ภยาคติ ลําเอียงเพราะขลาดกลัว๑๕
สรุปความวา ในทางพระพุทธศาสนานั้น คนเรานั้นเมื่อมาอยูรวมกันเปนหมู เปน
กลุม เปนชุมชนเปนสังคม แตที่เราพูดวาอยูรวมกันนั้น ความจริง ถาดูลึกลงไปจะเห็นวาตัวคน
รวมกันจริง แตมักจะรวมกันแคเพียงภายนอก สวนขางในนั้นคอนขางจะกระจัดกระจายที่วา
กระจัดกระจาย
ก็คือ มีความแตกตางกันหลายอยางหลายประการ ตางจิตตางใจ ตาง
ความรูสึก ตางความนึกคิดตางความต องการตางความรู ความสามารถ ต างระดับ ของการ
พัฒนาเปนตน รวมกันอยู และรวมกันทํา เพื่อจะใหอยูกันดวยดี และทําการดวยกันไดผลบรรลุ
จุดหมายประสบความสําเร็จ

๑๔

ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๘๔/๒๒๖ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๓๒.
๑๕
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๗๖/๑๙๖.

๕. การพัฒนาผูนําอยางสรางสรรค
มนุษยตองเปนผูกระทําดวยการฝกฝนอบรมใหเกิดคุณสมบัติภายในตน ซึ่งไดแก
คุณสมบัติทางกาย ทางศีล ทางจิต และทางปญญาที่ สงผลไปสูภายนอกตนซึ่งแสดงออกผาน
พฤติก รรมทางกายและวาจาและเมื่ อมี ป ฏิ บั ติ ในทุ กด านครบถ วนแลวในทางเป น ความจริ ง
เพราะเมื่อพฤติกรรมหรือการประพฤติปฏิบัติเปนไปแตในสิ่งที่ดีงามยอมนําไปสูการพัฒนาอยาง
สรางสรรคได
นักวิชาการทางพระพุ ทธศาสนาหลายทานไดพู ดถึงการพัฒ นาทรัพยากรมนุษ ย
อยางสรางสรรคไววา การศึกษาอบรมในพระพุทธศาสนายึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ดังจะเห็นได
จากการจั ด การเรีย นการสอนให ส อดคล อ งกั บ พั ฒ นาการและวุ ฒิ ภ าวะของผู เรี ย น โดยที่
พระพุทธเจาทรงเทียบความพรอมในการศึ กษาเลาเรียนของบุ คคลเขากั บบัวสี่เหลาและทรง
จํ า แนกประเภทของบุ ค คลที่ จ ะเข า รั บ การศึ ก ษาอบรมไปตามจริ ต ๖ และที่ สํ า คั ญ คื อ
พระพุ ท ธเจ า มุ ง ให ผู เรีย นลงมื อ ปฏิ บั ติ ด ว ยตนเอง ตั ว อย า งเช น การบริ ห ารงานบุ ค คลใน
พระพุทธศาสนาเริ่มตั้งแตการรับคนเขามาบวชที่ตองมีการกลั่นกรองโดยคณะสงฆ พระพุทธเจา
ทรงมอบความเปนใหญใหคณะสงฆในการใหการอุปสมบทแกกุลบุตร เมื่อบวชเขามาแลวพระ
บวชใหมจะตองไดรับการฝกหัดอบรมและการศึกษาเลาเรียนจากพระอุปชฌายโดยอยูภายใต
การปกครองดูแลของทานจนพรรษาครบ ๕ พรรษา๑๖
จากการทบทวน การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย เป น กระบวนการในการพั ฒ นา
ทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของผูนํา เพราะมนุษยเปนตัวขันเคลื่อนที่สําคัญและมีบทบาทมากที่สุด
ในการพัฒนาทุกๆ ดาน และจะทําอยางไรที่จะใหองคการนั้นมีคุณภาพ นั้นคือ ถาองคการนั้นมี
บุคลากรที่ดีมีคุณภาพแลว จะตองคงรักษาบุคลากรนั้นใหอยูกับองคการใหนานที่สุดหรือมีการ
จัดการฝกทักษะใหกับบุคลากรในองคการก็ได เพื่อที่จะไดพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถใน
การทํางานและมีการแกปญหาเมื่อมีอุปสรรคไดทันทวงที

๖. บทสรุป
การบริหารนั้น เปนกระบวนการที่ผูบ ริหารจะให มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูอื่น
ปจจัยที่สําคัญยิ่งอยางหนึ่งแหงความสําเร็จของการทําหนาที่ผูน ํา คือ การเปนผูประกอบดวย
๑๖พระธรรมโกศาจารย

ศ.ดร. (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๓๙.

คุณสมบัติที่เหมาะสม มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนความตองการของคน ซึ่งความตองการ
เปน ตัว กํ า หนดเปา หมายและทิ ศ ทางในการตั ด สิ น ใจ ถา เปลี่ ย นความตอ งการของคนไดก็
เปลี่ยนตัวของคนนั้นได ผูนําที่ดีจะชวยใหคนพัฒนาความตองการของตน ทั้งในการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของบุคคลใหมีความตองการที่ถูกตองดีงามและใหหมูชนมีการประสานความรวมมือเป
น อันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะการพัฒนาความตองการเปนการพัฒนาความสุขของคน เพราะ
ความสุข เกิดจากการสนองความตองการ ถาหากเปลี่ยนความตองการได ก็เปลี่ยนวิธีการหา
ความสุขของเขาไดดวย เมื่อทําอะไรตรงกับความตองการ ก็ทําใหเขาสมใจและมีความสุขคนก็
จะรวมมือทําอยางเปนไปเองโดยประสานกลมกลืนและเต็มใจจะหาทางทําใหสําเร็จ จึงพรอมที่
จะทําและทําไดงาย แตในทางตรงกั นขาม ถาผูนํ ากระทําการที่ฝน ความตองการของคน ทั้ ง
สองฝายก็จะไมมีความสุขและสิ่งที่ทําก็ยากจะสําเร็จ แนวทางการพัฒนามนุษยอยางสรางสรรค
ควรนําวิถีพุทธจะผสมผสานระหวางแนวทางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแนวทางอื่นๆและ
แนวทางของพระพุ ท ธเจ า สํ า หรั บ การพั ฒ นาเพื่ อ การปรับ ปรุง ผลงาน เพิ่ ม ความรูค วาม
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน แนวทางการพั ฒ นาอย างสรางสรรคจะมี ความเหมาะสมในการ
พัฒนามากขึ้น
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