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นางสาวมาลินี  สวยคาขาว 

ผูอำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแกว 

 

  การบริหารองคการมีความจำเปนตองอาศัยทรัพยากรในการบริหารท้ังดานบุคคลากร 

งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และดานการบริหารจัดการ โดยท่ีดานบุคลากรเปนทรัพยากรท่ีสำคัญท่ีสุดในการบริหาร

องคการ เพราะจะทำใหไดมาซ่ึงทรัพยากรดานอ่ืนๆ เปนสำคัญและเปนผูใชและจัดการทรัพยากรดานอ่ืนๆ                       

ในองคการเพ่ือใหบรรลุสูเปาหมายสูงสุดขององคการท่ีกำหนดไว โดยเปาหมายท่ีสำคัญในการบริหารองคการ

ข้ึนอยูกับประสิทธิภาพของภารกิจงาน ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สงผลใหมีความเจริญกาวหนาขององคการในท่ีสุด 

ดังนั้น จึงมีความจำเปนตองรักษาบุคลากรและบรรยากาศท่ีดีตอการปฏิบัติงานในองคการเปนสำคัญ ปจจัยท่ี

สำคัญและมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการดำเนินงานขององคการปจจัยหนึ่งคือ ผูบริหารองคการ 

ซ่ึงอยูในฐานะหัวหนา/ผูนำ/ผูบังคับบัญชา ในองคการนั้น ๆ ดังนั้น ผูบริหารองคการตองเปนบุคคลท่ีมีความรู

ความสามารถ มีภาวะผูนำสูง และมีแนวคิดท่ีมุงม่ันอยางชัดเจนและจริงจังท่ีจะมุงบริหารองคการเพ่ือใหบรรลุ

วิสัยทัศนขององคการเปนสำคัญ โดยการริเริ่มสรางสรรคงานตามภารกิจและหนาท่ี  การเชื่อมโยงผูกพันของ

บุคลากรในองคการ กระตุนใหผูใตบังคับบัญชา/ผูปฏิบัติงานไดปฏิบัติงานอยางเต็มกำลังความสามารถ พัฒนาทีม

บุคลากรในองคการใหเปนทีมงานท่ีเขมแข็ง สรางรูปแบบการปฏิบัติงานท่ีเอ้ือในการปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จท้ังทางดานปริมาณและคุณภาพ เสริมสรางความสัมพันธอันดีตอกัน มีความ

ไววางใจตอกัน ยกยองเคารพนับถือซ่ึงกันและกัน  และใหความรวมมือในการปฏิบัติงานในองคการเปนอยางดี 

  การบริหารองคการ 

  ผูบริหารองคการมีความจำเปนตองมีหลักในการบริหารองคการท้ังในดานการครองตน ครองคน 

และครองงาน โดยมีสาระท่ีสำคัญดังนี้ 

  องคการ (Organization) หมายถึง หนวยงานทางสังคมหรือการรวมของกลุมบุคคลท่ีตอง

ปฏิบัติงานรวมกัน มีเปาหมายเดียวกัน มีระเบียบ แบบแผน กฎเกณฑ และการจัดการท่ีสัมพันธกันอยางเปนระบบ 

ชัดเจน และเปนเอกภาพ 

  องคประกอบท่ีสำคัญขององคการ ประกอบดวย ๑) วัตถุประสงค (Objective) คือ จุดมุงหมาย

ในการจัดตั้งองคการเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติภารกิจ กิจกรรม และผลผลิตขององคการ ๒) โครงสราง 

(Structure) คือ การจัดแบง จัดระเบียบ ภายในองคการ/หนวยงานตามหลักการปฏิบัติงานท่ีจำเปน สำคัญและ             

มีความชำนาญเฉพาะเรื่อง มีการกำหนดอำนาจและหนาท่ีท่ีชัดเจนและเปนเอกภาพ และมีความสัมพันธกัน

ระหวางหนวยงานภายในองคการ ๓) กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) คือ แบบปฏิบัติงานท่ีมีความคงท่ี               

มีแบบแผนท่ีชัดเจน แนนอนเพ่ือใหบุคลากรในองคการตองยึดถือเปนแนวปฏิบัติท่ีเปนหลักในการปฏิบัติภารกิจ

และหนาท่ี และ ๔) บุคลากร (Personal) คือ บุคคลหรือกลุมบุคคล ท้ังภายในและภายนอกองคการ องคการ

จะตองเก่ียวของกับบุคคลท้ังบุคคล/กลุมบุคคลท่ีเปนสมาชิกภายในองคการโดยตองปฏิบัติภารกิจหนาท่ีตามท่ี

ไดรับมอบหมายและเก่ียวเนื่องกับบุคคล/กลุมบุคคลภายนอกองคการดวย ท้ังผูมารับบริการ ผูใหการสนับสนุน

ชวยเหลือ และผูมีสวนไดสวนเสีย เปนตน 
 



-๒- 

 

  การบริหารองคการในสังคมยุคปจจุบันท่ีอยูในยุคขอมูลสารสนเทศ กระแสโลกาภิวัฒนและ

เทคโนโลยีตางๆ มีอิทธิพลเปนอยางมาก สงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงอยางมากมายหลายดานในองคการ                    

ทุกองคการตองปฏิรูป ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพ่ือความคงอยูในสังคมไดอยางม่ันคงและยั่งยืน โดยตองเรียนรูและ

ปรับตัวใหเขากับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ดังนั้น การพัฒนาองคการสมัยใหมในยุคปจจุบัน จึงมี

ความสำคัญและจำเปนอยางยิ่งยวด บุคลากรในองคการตองเพ่ิมพูนความรูความสามารถอยางตอเนื่อง มุงสราง

ผลงานใหมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและเหมาะสมกับบริบทของหนวยงาน และเปนแหลงภูมิปญญาภายใน

องคการท่ีทุกคนในองคการสามารถไดเรียนรูระหวางกัน รวมท้ังเปนคนดีดวยการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรม                     

ทางพระพุทธศาสนา ดังนั้น จึงมีความสำคัญและความจำเปนท่ีจะตองพัฒนาองคการโดยใชความรูสมัยใหมและ

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยมีผูบริหารองคการเปนผูนำ โดยสงผลใหองคการมีบุคลากรท่ีเปนมีท้ังคนเกงและ

คนดี 

 บทบาทของผูบริหารในการครองตนตามหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ 

  การครองตนของผูบริหารในองคการตองใชหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ คือ หลักการอยูรวมกันอยาง

สันติ ๔ ประการ ซ่ึงมีสารสำคัญดังตอไปนี้ 

๑) ทาน คือ การให ผูบริหารองคการตองเปนผูให เปนลักษณะของการใหทานเปนบุญ ไดแก 

การสรางกุศล บำเพ็ญบุญท้ังหลาย เชน การทำบุญทอดกฐิน การทอดผาปา การทำบุญในวันธรรมะสวนะ เปนตน

เปนการสรางบุญบารมี และการใหทานเปนคุณ ไดแก การใหสิ่งของ การใหของขวัญ การใหจะกอใหเกิด

ความสัมพันธอันดีระหวางผูใหและผูรับในองคการและภายนอกองคการ รวมท้ังการใหอภัยเปนทาน สงผลใหไม

เกิดความขัดแยงและอยูรวมกันอยางสงบสุข 

๒) ปยวาจา คือ การพูดเพ่ือใหเปนท่ีรัก ผูบริหารองคการตองพูดดวยวาจาท่ีไพเราะ สุภาพ                     

นิ่มนวล พูดแตเรื่องท่ีดีมีคุณประโยชน เปนเรื่องจริง พูดดวยจิตท่ีมีเมตตา และพูดอยางถูกกาลเทศะ โดยผูบริหาร

องคการจะสามารถทำใหผูใตบังคับบัญชา/เพ่ือนรวมงานเกิดความเคารพ ดวยการเปนตัวอยางท่ีดี พรอมแกไข

ขอบกพรองผิดพลาด จากท่ีกลาววาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงตรัสไววา บุคคลท่ีมาแนะนำเราในสิ่งท่ี

เปนประโยชนแกเรา และเม่ือเห็นเราผิดพลาด เรียกวา “ผูชี้ขุมทรัพยให” 

๓) อัตถจริยา คือ การบำเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสวนรวม ผูบริหารองคการตองเสริมสราง                     

ความรวมมือกันในการประกอบกิจการงานของบุคคลในองคการและประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือใหเกิดความสามัคคี

ปรองดองและมุงท่ีผลประโยชนของสวนรวมเปนหลัก ซ่ึงจะสงผลดีตอสวนรวมเชนกัน การปฏิบัติตนใหเปน

ประโยชนตองเปนคนดีและมุงประโยชนตอสวนรวมเปนหลัก พรอมท้ังชักจูงใหคนรอบขางท้ังสามจำพวกนี้มาเปน

คนดีและปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนของสวนรวมเปนหลักโดยท่ัวหนากัน คือ คนท่ีประพฤติตนเปนคนดีและมุง

ปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนของสวนรวมเปนหลัก  คนท่ีประพฤติตนเฉยๆ ไมปฏิบัติงานใดๆ  และคนท่ีประพฤติตนไม

ดีและไมปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนสวนรวม เปนตน 
 



-๓- 

 
๔) สมานัตตตา คือ การทำตนเสมอตนเสมอปลาย ผูบริหารองคการตองวางตนใหพอดีในหนาท่ี

ของตนอยางเสมอตนเสมอปลาย อยางเหมาะสมกับบริบทของงานและถูกกาลเทศะในองคการ ประพฤติปฏิบัติตน

เปนแบบอยางท่ีดีตอบุคคลท้ังภายในและภายนอกองคการ จะสงผลใหทุกคนอยูรวมกันในสังคมไดอยางปลอดภัย                 

สบายใจ และมีความสุข 

ตัวอยาง  นายสมชาย เกิดดี เปนผูบังคับบัญชาของหนวยงานราชการแหงหนึ่ง เปนคนมีนิสัย

ชอบทำบุญ และมักจะซ้ือขนมและสิ่งของมาฝากลูกนอง/เพ่ือรวมงานและญาติๆ เสมอ มีอุปนิสัยพูดจาไพเราะ       

นิ่มนวล และไดเรี่ยไรเงินจากผูมีจิตศรัทธาจัดตั้งกองทุนของหนวยงานเพ่ือบริจาคใหกับผูดอยโอกาสและกลุมคน

เปราะบางและเด็กนักเรียนยากจนในชนบทเสมอและปฏิบัติเชนนี้เปนประจำมาตั้งแตเริ่มเปนขาราชการชั้นผูนอย

จนปจจบุันเปนผูบริหารหนวยงานสูงสุด 

หลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ เปนหลักธรรมของการอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข เปนเครื่องยึด

เหนี่ยวจิตใจ สมควรท่ีผูบริหารองคการจะตองพึงระลึก นำมาใชในการประพฤติปฏิบัติตนและเปนแนวทางในการ

บริหารองคการ ซ่ึงถือวาเปนหลักท่ีสำคัญยิ่งในการครองตนในองคการ 

 

บทบาทของผูบริหารองคการในการครองคนตามหลักธรรมพรหมวิหาร ๔ 

  การครองคนของผูบริหารในองคการตองใชหลักธรรมพรหมวิหาร ๔ คือ ธรรมเครื่องอยูอยาง

ประเสริฐ/ธรรมประจำใจอันประเสริฐ ๔ ประการ ซ่ึงเปนหลักการประพฤติท่ีประเสริฐบริสุทธิ์ ธรรมท่ีตองมีไวเปน

หลักของจิตใจและกำกับความประพฤติ เชื่อไดวาดำเนินชีวิตหมดจดและปฏิบัติตนตอมนุษยท้ังหลายโดยชอบ 

ผูบริหารท่ีมีพรหมวิหารธรรมยอมมีความปรารถนาในความเจริญรุงเรือง เอ้ือเฟอ เผื่อแผของผูใตบังคับบัญชา และ

เพ่ือนรวมงาน กรุณาและสงสารปรารถนาจะใหทุกคนพนทุกข ยินดีมีมุทิตาจิตในความสุขความเจริญของทุกคน 

และมีอุเบกขาดวยการวางใจเปนกลาง เท่ียงตรง แนวแน ตอผลของการกระทำท่ีทุกคนไดรับตามการรับรูของตน                  

โดยผูบริหารตองปฏิบัติตนดังนี ้

  ๑) มีความเมตตา คือ มีความรัก ความจริงใจความปรารถนาดีตอทุกคนโดยไมมีความรูสึก                  

ท่ีเก่ียวของกับกามฉันทะ ปรารถนาตองการใหผู อ่ืนมีความสุขท้ังในเรื่องสวนตัวและหนาท่ีการงาน ท้ังให               

ทุกคนพบความสุข ความสำเร็จ มีความหวังดีอยางจริงใจ 

  ๒) มีความกรุณา คือ มีความสงสาร เห็นใจ เม่ือพบเห็นบุคคลใดๆ ไดรับความลำบาก ทุกขยาก     

ก็แสดงออกพฤติกรรมดวยความชวยเหลือ จุนเจือ ชวยใหพนจากสภาวะนั้นๆ ดวยความเต็มใจ จริงใจ ทุกกรณี 

ทันทวงที  ไมนิ่งดูดาย และพรอมท้ังรวมทุกขรวมสุขดวย 

  ๓) มีความมุทิตา คือ มีความเบิกบาน ชื่นชม และยินดีในความสำเร็จของบุคคลอ่ืน เม่ือพบเห็น 

ไดยินไดฟงวาบุคคลอ่ืนเจริญดวยลาภ ยศ สรรเสริญ ตามแตสภาพของแตละบุคคลก็พลอยยินดีชื่นชม ไมอิจฉา

ริษยา โดยไมบังคับใจของตน และมีแตความจริงใจ การแสดงความยินดีโดยการมอบวัตถุสิ่งของท่ีเปนประโยชน 



 

-๔- 

 

และถูกตองตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ หรือกลาวคำยินดีดวยถอยคำท่ีสุภาพออนโยนและจริงใจ คำพูด

และสิง่ของท่ีเปนประโยชนจะกอใหเกิดความชื่นใจ เบิกบานใจ สบายใจ และเห็นคุณประโยชนพรอมท้ังมีกำลังใจท่ี

จะมุงสรางความดีท้ังในการประพฤติตนและการปฏิบัติงานของผูไดรับตอไป 

  ๔) มีความอุเบกขา คือ มีการวางเฉย วางใจเปนกลาง ในเรื่องท่ีไมสามารถชวยเหลือไดอีก                   

เม่ือไดพบ ไดทราบ ไดฟงในเรื่องของบุคคลอ่ืน ในผลของการกระทำของบุคคลนั้น ๆ หรือชวยเหลือเทาท่ีสามารถ

ชวยเหลือไดแลว เม่ือสุดความสามารถของตนเอง ก็ตองวางใจใหคงท่ี โดยยึดหลักธรรมท่ีวา “สัตวท้ังหลายลวนมี

กรรมเปนของตน”ดังนั้น ทุกคนจึงตองรับผลของกรรมนั้น ๆ 

  ตัวอยาง นางสาวสมศรี คนดี ผูอำนวยการกองแผนงาน ของหนวยงานแหงหนึ่ง เปนผูมีอุปนิสัย

รักและจริงใจกับทุกคน ชอบชวยเหลือผูใตบังคับบัญชา/เพ่ือนรวมงานอยูเสมอ ท้ังการพูดใหกำลังใจในการทำงาน 

และการใหสิ่งของท่ีเปนประโยชนและเหมาะสมกับทุกคน เม่ือบุคคลใดมีความเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงานก็ไป

รวมแสดงความยินดีกับทุกคนอยางจริงใจ หากพบใครประสบเคราะหกรรม ตกทุกขไดยากก็ชวยเหลืออยางเต็ม

กำลังความสามารถ และสามารถวางใจใหเปนกลางหรือวางเฉยไดเม่ือพบวาบุคคลใด ๆ ไดรับความทุกขยาก                   

รับผลของกรรมของเขาเหลานั้น 

  พรหมวิหารธรรมเปนธรรมอันประเสรฐิ ดังนั้น ผูบริหารองคการจึงตองปฏิบัติเพราะเปนหลักแหง

การสงเคราะหบุคคล  โดยการใหทานเปนวัตถุสิ่งของและการประพฤติปฏิบัติตอกันในสิ่งท่ีเปนประโยชนแกกัน 

เพราะความเมตตาเปนเครื่องค้ำจุนโลกใหอยูปกติสุข ดังนั้น จึงเปนหลักธรรมท่ีสำคัญยิ่งท่ีพึงใชเปนหลักในการ 

“ครองคน” ในองคการ 

 

 บทบาทของผูบริหารองคการในการครองงานโดยใชหลักธรรมอิทธิบาท ๔ 

  การครองงานของผูบริหารองคการตองใชหลักธรรมอิทธิบาท ๔ คือ หลักธรรมอิทธิบาท ๔                 

เปนทางแหงความสำเร็จ ๔ ประการ คือ เปนคุณธรรมท่ีเปนเครื่องใหบรรลุถึงความสำเร็จตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 

หวังสำเร็จในสิ่งใดตองประพฤติปฏิบัติตนใหสมบูรณและตอเนื่องกันอยางแทจริงก็จะประสบผลสำเร็จ                          

โดยตองปฏิบัติงานนั้น ๆ อยางมีความพอใจอยางยิ่งยวด ความมานะพากเพียร กลาหาญ  เอาใจจดจอมุงม่ัน และ

คำนึงในหลักเหตุผลดวยสติปญญาท่ีไตรตรองอยางรอบคอบ และลึกซ้ึงจนประสบความสำเร็จท่ีกำหนดไว                    

โดยผูบริหารตองปฏิบัติงานตามแนวทางดังนี ้

  ๑) มีฉันทะ คือ มีความพอใจ มีความตองการ  และมีความสุขท่ีจะกระทำภารกิจงานหรือสิ่งนั้น ๆ 

และ มีใจใฝรักท่ีจะทำกิจการงานนั้น ๆ อยูเสมออยางแทจริง 

  ๒) มีวิริยะ คือ มีความพากเพียร มีความขยันหม่ันเพียรท่ีจะทำกิจการงานนั้นๆ ดวย                     

ความพยายาม มุงม่ัน อดทน เขมแข็ง และไมยอทอตอความยากลำบาก 

  ๓) มีจิตตะ คือ มีจิตใจจดจอ มีความคิดและความตั้งใจอยางแทจริงและจริงจัง โดยตั้งใจรับรูใน

กิจการงานท่ีกระทำและทำสิ่งนั้น ๆ ดวยความตั้งใจ เอาใจฝกใฝ และมีสมาธิในการทำกิจการงานนั้น ๆ 



-๕- 

 

๔) มีวิมังสา คือ มีการพิจารณาไตรตรอง โดยหม่ันใชปญญาพิจารณาไตรตรอง ใครครวญ 

ตรวจสอบหาเหตุผล หาขอบกพรอง ผิดพลาด แลวหาขอมูล วางแผน วัดและประเมินผล พรอมท้ังคิดคนวิธีแกไข

ปรับปรุงกิจการงานนั้นใหดียิ่งข้ึนตอไป 
  ตัวอยาง นางสาวสมใจ   มุงงานดี เปนอธกิรมในกระทรวงแหงหนึ่งท่ีมีภารกิจงานดานสงเคราะห

ประชาชนผูดอยโอกาสทางสังคน ทุกวันจะต่ืนเชาและออกกำลังกายกอนไปทำงาน ทานอธิบดีทานนี้รักงาน

สงเคราะหประชาชน มีความขยันม่ันเพียรในการประกอบกิจการงานทุกวันดวยความมุงม่ันต้ังใจทำงาน และ

ประกอบกิจการงานดวยความละเอียดรอบคอบและพิจารณาไตรตรองดวยเหตุผล สั่งงานผูใตบังคับบัญชาตาม

ภารกิจหนาในโครงสรางของหนวยงาน ตามข้ันตอนและระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยมีจุงมุงหมายเพ่ือ

ชวยเหลือผูดอยโอกาสทางสังคมอยางแทจริงเทานั้น จนทำใหนางสาวสมใจ มุงงานดี เปนท่ีรัก ท่ีพอใจของทุกคนท่ี

พบเห็นและปฏิบัติงานดวย จนงานประสบความสำเร็จท่ีตั้งไวทุกประการ 

  หลักธรรมอิทธิบาท ๔ เปนหลักธรรมท่ีเปนเหตุและผลท่ีใกลตัวมากท่ีสุด พรอมท้ังสามารถ

นำไปใชในชีวิตประจำวันไดงายท่ีสุดอยางหนึ่ง ผูท่ีปฏิบัติงานตามหลักธรรมนี้ยอมประสบความสำเร็จในชีวิต                    

มีความกาวหนา และสามารถพัฒนาตนเองไดเปนอยางดี ประกอบกิจการงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลสูงสุด จนเปนสวนหนึ่งใหบรรลุเปาหมายขององคการ โดยหลักธรรมอิทธิบาท ๔ เปนการดำเนินการ

อันเปน ๔ ข้ันตอนท่ีตอเนื่องเชื่อมโยงสัมพันธกัน อนึ่ง ผูบริหารองคการตองสนับสนุน สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชา

และเพ่ือรวมงานปฏิบัติงานตามแนวทางนี้ ถาบุคคลใดกระทำไดจะประสบความสำเร็จอยางสูงสุด  

  การบริหารองคการท่ีมีทรัพยากรดานบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณและดานการบริหาร

จัดการในสภาพสังคมยุคสารสนเทศ ซ่ึงสภาพองคการเชนนี้จะไดรับอิทธิพจากกระแสโลกาภิวัฒน เทคโนโลยี และ

ขาวสารขอมูลตาง ๆ ตอการบริหารองคการและการปฏิบัติงาน บุคลากรในองคกรจึงเปนทรัพยากรท่ีสำคัญในการ

นำพาองคการใหบรรลุไปสูวิสัยทัศนขององคการ  ดังนั้น ในองคการจึงตองมีทรัพยากรบุคคลท่ีเปนคนดีมีคุณธรรม 

และเปนผูมีความรูในเรื่องภารกิจงานท่ีรับผิดชอบอยางลึกซ้ึงและถองแท ซ่ึงจะนำพาองคการสูความสำเร็จและ

เจริญกาวหนาตอไป จนปฏิบตัิภารกิจบรรลุไปสูวิสัยทัศนขององคการในท่ีสุด 
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