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ความรู้ความสามารถของบุคลากรเพียงอย่างเดียวมิอาจทําให้องค์กรประสบผลสัมฤทธิได้
4 หากบุคลากรใน
องค์กรนัน7 ปราศจากความตัง7 ใจและเต็มใจ ทีจ< ะปฏิบตั หิ น้าทีอ< ย่างเต็มความสามารถ ดังนัน7 การทีบ< ุคลากรปฏิบตั งิ านให้
เกิด ผลสัมฤทธิ 4 ประสิทธิภ าพ ประสิทธิผลสูงสุด พระพุท ธศาสนาได้แ สดงหลัก แห่ง การบริห ารจัดการที<ก่ อให้เกิด
ประสิทธิภาพ การปฏิบตั ิงานในองค์กรอันสามารถทําให้งานนัน7 บังเกิดสัมฤทธิผลตามวั
ตถุ ประสงค์ท<ีตงั 7 ไว้ เรียกว่า
4
อิท ธิบ าท 4 ซึ<ง เป็ น หลัก ธรรมแห่ ง ความสํา เร็จ และมีค วามสํา คัญ อย่ า งยิ<ง ที<จ ะทํา ให้ผู้นํ า ไปปฏิบ ัติแ ล้ว ประสบ
ความสําเร็จเกิดประสิทธิภาพในองค์กรนัน7 อันประกอบด้วย 1) ฉันทะ: ความพอใจในสิง< นัน7 2) วิริยะ: ความเพียร
พยายามทําในสิง< นัน7 3) จิตตะ: เอาใจฝั กใฝ่ ในสิง< นัน7 4) วิมงั สา: หมันพิ
< จารณาเหตุผลในสิง< นัน7 ให้กระจ่างชัด จากอิทธิ
บาท 4 ดังกล่าว พอสรุปได้ว่า คนเราต้องพอใจในงานทีท< าํ และมีความเพียรพยายามเอาใจใส่ในหน้าทีก< ารงานนัน7 อย่าง
ต่อเนื<อง ด้วยการพินิจพิจารณา อย่างรอบคอบรอบด้านงานนัน7 จึงจะประสบผลสําเร็จ
คําสําคัญ : อิทธิบาทธรรม, การปฏิบตั งิ านองค์กร, ประสิทธิภาพ

Abstract
The only of personnel ability was not enough to make the organization achieved if the people in the
organization have no intention and willingness to work with ones’ ability.Therefore, the personnel performing
is achieved the maximum performance achievement, Buddhism demonstrates the effective management
principle. The organization practice can make an achievement happen according to the objectives set
namely; the path of accomplishment (Iddhipada 4). This principle practice will lead to successful performance
in the organization, and they are consisted with 1) Chanda (aspiration), 2) Viriya (perseverance), 3) Citta
(dedication), and 4) Vimamsa (consideration).From the four path of accomplishment mentioned above, the
people must be satisfied and attempted in caring of their work constantly with the careful considerationabout
their work, then they will be successful.
Key words: The path of accomplishment (Iddhipada), Operational organization, effective.
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1. บทนํา
ในกระบวนการบริห ารจัด การให้บ รรลุ ผ ลสัม ฤทธิต4 ามเป้ า ประสงค์นัน7 ต้ อ งอาศัย ทรัพ ยากรที<สํา คัญ อัน
ประกอบด้วย คน (Man) เงิน (Money) วัสดุสงิ< ของ (Material) และการจัดการ (Management) ในบรรดาทรัพยากรทัง7
4 ประการดังกล่าว คนหรือบุคลากรถือว่าเป็ นปั จจัยพิเศษ ทีม< คี วามสําคัญในการจัดการและดําเนินการเพื<อให้เกิดสภาพ
การบริหารที<มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หากหน่ วยงานหรือองค์กรใดมีบุคลากรที<มคี วามรู้ความสามารถและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านสูง ย่อมส่งผลให้งานขององค์กรนัน7 มีปริมาณและคุณภาพตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม
ความรูค้ วามสามารถของบุคลากรแต่เพียงอย่างเดียวมิอาจทําให้องค์กรประสบผลสัมฤทธิได้
4 หากบุคลากรในองค์กรนัน7
ปราศจากความตัง7 ใจและเต็มใจที<จะปฏิบตั หิ น้าที<อย่างเต็มความสามารถ ดังนัน7 การที<บุคลากรปฏิบตั ิงานให้เกิดผล
สัมฤทธิประสิ
4 ทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด
พระพุทธศาสนาได้แสดงหลักแห่งการบริหารจัดการ ทีก< ่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานอย่างมหาศาล อัน
1
สามารถทีจ< ะให้งานนัน7 บังเกิดสัมฤทธิผลตามวั
ตถุประสงค์ทต<ี งั 7 ไว้ ทีเ< รียกว่า อิทธิบาท ซึง< ประกอบด้วย ฉันทะ ความ
4
พอใจรักใครในสิ<งนัน7 วิริยะ ความเพียรพยายามทําในสิง< นัน7 จิตตะ เอาใจฝั กใฝ่ ในสิง< นัน7 ไม่ วางธุ ระ วิมงั สา หมัน<
พิจารณาสอบสวนหาเหตุผลในสิง< นัน7 ให้สงิ< นัน7 ให้กระจ่างชัด อิทธิบาททัง7 4 ประการนี7 เป็ นคุณเครื<องหรือเครื<องมือให้
เกิดการบรรลุถงึ ผลสัมฤทธิในการปฏิ
บตั งิ านเชิงพุทธได้หรือไม่อย่างไร
4
ประสิ ทธิ ภาพ หมายถึง ภาวะทีท< าํ ให้เกิดความสําเร็จ หรือ ความสามารถทีท< าํ ให้เกิดผลในงานเมื<อใช้กบั การ
ปฏิบ ัติง านในองค์ก ร นั น< หมายถึง ระบบการดํ า เนิ น งานที<ทํ า ให้เ กิด ความสํา เร็จ ได้อ ย่ า งดี เช่ น หน่ ว ยงานที<มี
ประสิทธิภาพมีระเบียบขัน7 ตอนในการทํางาน พนักงานมีความรู้ ความสามารถและมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านสูง
ย่อมส่งผลให้งานขององค์นนั 7 มีปริมาณและคุณภาพตามไปด้วย

1. อิ ทธิ บาท 4 ว่าด้วยเรืองอะไร
อิทธิบาท 4 หมายถึงคุณธรรมทีน< ําซึง< ความสําเร็จ เป็ นหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาทีม< คี วามสําคัญอย่าง
ยิง< ทีจ< ะทําให้ผนู้ ําไปพระพฤติปฏิบตั จิ นประสบความสําเร็จตามความมุ่งหมายในสิง< ทีท< ํา โดยเฉพาะอย่างยิง< ในด้านการ
ทํางาน หากจะว่าไปแล้วอิทธิบาทนัน7 เป็ นหลักธรรมที<พระพุทธองค์ตรัสไว้เป็ นเครื<องประกอบในการบําเพ็ญเพียร
ในทางพระพุทธศาสนาอันเป็ นหนทางแห่งการแสวงหาความจริงแห่งชีวติ ซึ<งจัดลงในหลักของโพธิปักขิยกรรม 37
ประการ ดังพุทธพจน์ทว<ี ่า “ภิกษุทงั 7 หลาย คําว่า มรรคภาวนา ได้แก่ สติปัฏฐาน 4 สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย์
5 พละ 5 โพชฌงค์ 7 อริยมรรคมีองค์ 8”2 และยังทรงยํ7าความสําคัญลงอีกโดยเปรียบเทียบกับรัตนะทีท< รงคุณค่าอย่าง
หาที<เปรียบมิได้ ว่า “ภิกษุ ทงั 7 หลาย ข้อที<ธรรมวินัยนี7มรี ตั นะมากมีรตั นะหลายชนิด คือ สติปัฏฐาน 4 สัมมัปปธาน 4
อิทธิบาท 4 อินทรีย์ 5 พละ 5 โพชฌงค์ 7 อริยมรรคมีองค์ 8 นี7 เป็ นความอัศจรรย์ ไม่เคยปรากฏประการที< 7 ในธรรม
วินัยที<ภกิ ษุ ทงั 7 หลายพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรมวินัยนี7”3 จะเห็นได้ว่า อิทธิบาททัง7 4 เป็ นหลักการทํางานของ
พระพุทธเจ้าเป็ นหลักธรรมทีน< ําพระองค์ให้บรรลุความสําเร็จได้แล้วอย่างงดงาม ทัง7 ในการศึกษาและปฏิบตั งิ านทางโลก
ทัง7 ในการค้นคว้ามาโมกขธรรมอันละเอียดลึกซึ7ง ทัง7 ในการเผยแพร่ศ าสนาแก่ชาวโลก จนมีผู้ยอมรับนับถืออย่า ง
กว้างขวาง ดังพุทธพจน์ท<วี ่า “พระผู้มพี ระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็น เป็ นพระอรหันต์สมั มาสัมพุทธเจ้านัน7 ทรงบัญญัตอิ ทิ ธิ
บาท 4 ประการนี7 และเพื<อเพิม< พูนความสําเร็จ เพื<อให้ชาํ นาญในเรื<องความสําเร็จเพื<อพลิกแพลงให้เกิดความสําเร็จ”4
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พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตโต) ได้กล่าวถึงอิทธิบาทไว้ว่า ความจริงอิทธิบาท 4 นี7 เกื7อหนุ นกันและมักมา
ด้วยกัน เช่น เกิดฉันทะ ก็มใี จรักแล้วก็ทําให้พากเพียร เมื<อพากเพียร ก็เอาใจจดจ่อใฝ่ ใจอยู่เสมอและเปิ ดช่องให้ใช้
ปั ญญาพิจารณาไตร่ตรอง โดยมีสรุปพอเข้าใจ ดังนี7
1. ฉันทะ ความพอใจ ได้แก่ ความมีใจรักในสิง< ทีท< าํ และพอใจฝั กใฝ่ รักในจุดหมายของสิง< ทีท< ํานัน7 อยากทําสิง<
นัน7 ๆ ให้สาํ เร็จ อยากให้งานนัน7 หรือสิง< นัน7 บรรลุถงึ จุดหมาย หมายถึงรักงานและรักจุดหมายของงาน ถ้าสามารถปลุก
เร้าฉันทะให้เกิดขึน7 อย่างแรงกล้า เกิดความรักในคุณค่าความดีงาม ความสมบูรณ์ของสิง< นัน7 หรือจุดหมายนัน7 อย่างเต็มที<
แล้ว คนก็จะทุ่มเทชีวติ จิตใจให้แก่สงิ< นัน7 เมื<อรักแท้กม็ อบใจให้อาจถึงขนาดยอมสละชีวติ เพื<อสิง< นัน7 ได้
2. วิ ริยะ ความเพียร ได้แก่ ความอาจหาญ แกล้วกล้า บากบัน< ก้าวไปใจสูไ้ ม่ย่อท้อไม่หวันกลั
< วต่ออุปสรรค์
และยากลําบาก เมื<อคนรูว้ ่าสิง< ใดมีคุณค่าควรแก่การบรรลุถงึ ถ้าวิรยิ ะเกิดขึน7 แก่เขาแล้วแม้ได้ยนิ ว่าจุดหมายนัน7 จะลุถงึ
ได้ยากนัก มีอุปสรรคมาก หรืออาจใช้เวลายาวนานเท่านัน7 ปี เท่านี7เดือนเขาก็ไม่ทอ้ ถอย กลับเห็นเป็ นสิง< ท้าทายทีเ< ขาจะ
เอาชนะให้ได้ทําให้สําเร็จ คนที<มีความเพียร เท่ากับมีแรงหนุ นเวลาทํางานหรือปฏิบตั ิธรรมก็ตาม จิตใจจะแน่ วแน่
มันคง
<
พุ่งตรงต่อจุดหมาย สมาธิกเ็ กิดขึน7 ได้ เรียกว่าเป็ นวิรยิ สมาธิ พร้อมทัง7 มีประธานสังขาร คือความเพียรสร้างสรรค์
เข้าประกอบคู่ไปด้วยกัน
3. จิ ตตะ ความคิดจดจ่อ หรือเอาใจฝั กใฝ่ ได้แก่ ความมีจติ ผูกพัน จดจ่อ เฝ้ าคิดเรื<องนัน7 ใจอยู่กบั งานนัน7 ไม่
ปล่อย ไม่ห่างไปไหน ถ้าจิตตะเป็ นไปอย่างแรงกล้าในเรื<องใดเรื<องหนึ<ง คนผูน้ ัน7 จะไม่สนใจไม่รบั เรื<องอื<นๆ ใครพูดอะไร
เรื<องอื<นๆ ไม่ใส่ใจ แต่ถา้ พูดเรื<องนัน7 งานนัน7 จะสนใจเป็ นพิเศษทันที
4. วิ มงั สา ความสอบสวนไตร่ตรอง ได้แก่ การใช้ปัญญาพิจารณาหมันใคร่
< ครวญตรวจตราหาเหตุผลและ
ตรวจสอบข้อยิง< หย่อน เกินเลย บกพร่องหรือขัดข้องเป็ นต้นในกิจทีท< ํา รูจ้ กั ทดลองแลคิดค้นหาทางแก้ไขปรับปรุง การ
คิดหาเหตุผลและสอบสวนย่อมช่วยรวมจิตใจให้คอยกําหนด และติดตามเรื<องทีพ< จิ ารณาอย่างติดแจตลอดเวลา เป็ นเหตุ
ให้จติ แน่วแน่แล่นดิง< ไปกับเรื<องทีพ< จิ ารณา ไม่ฟ้ ุงซ่าน ไม่วอกแวก และมีกาํ ลัง5
กล่าวโดยสรุปก็คอื การใช้คุณธรรมนําทางสู่ความสําเร็จทีต< นประสงค์ต้องมีความพอใจ มีความเพียร มีสมาธิ
จึงทําให้เกิดปั ญญา6 จากความหมายที<กล่าวมาข้า งต้นสรุปได้ว่า “อิทธิบาท 4” คือหลักในการปฏิบตั ิเพื<อเอาชนะ
อุปสรรคและปั ญหาต่างๆ ซึง< จะนําไปสูค่ วามสําเร็จและความก้าวหน้าในการงานตามทีม< ุ่งหวังไว้ ซึง< ประกอบด้วย ฉันทะ
(ความพอใจ) วิรยิ ะ (ความเพียร) จิตตะ (ความเอาใจจดจ่อ) และวิมงั สา (การใช้ปัญญาไตร่ตรอง)

2. ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานในเชิ งสังคมศาสตร์
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิในเชิงสังคมศาสตร์ หมายถึง ปั จ จัยนํ าเข้าซึ<งพิจารณาถึงความพยายาม ความ
พร้อม ความสามารถ ความคล่องแคล่วในการปฏิบตั งิ าน โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับผลทีไ< ด้ คือ ความพึงพอใจของ
ผู้รบั บริการ หรือ การบรรลุวตั ถุ ประสงค์ท<ีตัง7 ไว้ ซึ<งมีนักวิช าการได้ใ ห้ความหมายประสิทธิภาพของบุคคลว่า เป็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ในแง่บวกกับสิง< ทีท< ุ่มเทให้กบั งาน เช่น ความพยายามทีไ< ด้รบั จากงานนัน7 ประสิทธิภาพ
เป็ นแนวความคิดหรือความมุ่งมาดปรารถนาในการบริหารงานในระบอบประชาธิปไตย ในอันทีจ< ะทําให้การบริหาร
ราชการได้ผลสูงสุด คุม้ กับทีไ< ด้ใช้จ่ายเงินภาษาอากรในการบริหารงานประเทศ และผลสุดท้าย ประชาชนได้รบั ความ
พึง พอใจ และยัง หมายรวมถึง ผลการปฏิบตั ิง านที<ก่ อ ให้เ กิด ความพึง พอใจและประโยชน์ แ ก่ ม วลมนุ ษ ย์ (Human
satisfaction and benefit produced) และยังต้องพิจารณาถึงคุณค่าทางสังคมด้วย โดยการนําเวลาเข้ามาพิจารณาด้วย7
5
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846.
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7

ประสิทธิภาพการบริหารงานจะเป็ นเครื<องชีว7 ดั ความเจริญก้าวหน้า หรือความล้มเหลวขององค์กรผูบ้ ริหารทีเ< ชีย< วชาญจะ
เลือกการบริการทีเ< หมาะสมกับองค์กรของตน และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด8
1. ความสําเร็จในหน้าทีก< ารงาน (Achievement) ความสําเร็จในหน้าทีก< ารงาน หมายถึง ผลงานทีเ< กิดขึน7 จาก
การทํางานของผูป้ ฏิบตั งิ านเป็ นไปตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและตนเองโดยสามารถหาวิธแี ก้ปัญหา
และป้ องกันปั ญหาต่างๆ ทีเ< กิดขึน7 จนบรรลุผลสําเร็จในการทํางาน เกิดความรูส้ กึ ไม่พอใจและปลาบปลืม7 ในความสําเร็จ
ของงานนัน7 ความสําเร็จของงานไว้ว่า ผูป้ ฏิบตั งิ านแม้จะเป็ นงานทีไ< ด้รบั เงินเดือนสูงสุด แต่อาจไม่พอใจในงาน เมื<อเขา
รูส้ กึ ว่าไม่ประสบความสําเร็จ หรือเป็ นคนไม่สาํ คัญคนหนึ<ง เขาไม่มโี อกาสทําอะไรและไม่รูจ้ ุดมุ่งหมายทีแ< น่ นอน ความ
ต้องการทีร< ุนแรงของคนคือความไม่รสู้ มั ฤทธิผล
4 เพราะทําให้เขารูส้ กึ ว่าเขาได้ทําอะไรให้สาํ เร็จและงานของเขาสําคัญมี
ความหมายต่อบุคคลอื<น ซึ<งความภูมใิ จเหล่านี7ผู้บงั คับบัญชาสามารถช่วยให้เขารู้สกึ ประสบความสําเร็จและเชื<อถือ
ตัวเองได้ คนทีม< คี วามต้องการประสบผลสําเร็จ โดยมากจะนิยมตัง7 เป้ าหมายของงานไว้ค่อนข้างสูง คนเหล่านี7จะสนใจ
ถึงความสําเร็จที<ได้ตงั 7 ไว้เป็ นสําคัญมากกว่าคํานึงถึงรางวัลหรือผลประโยชน์ทไ<ี ด้จากงานนัน7 คนพวกนี7มลี กั ษณะเด่น
สามประการ คือ ประการแรกจะตัง7 เป้ าหมายงานทีย< ากและท้าทาย ประการทีส< อง ต้องการทราบถึงความเป็ นไปได้ของ
งานทีก< า้ วหน้าไปแต่ละขัน7 ว่าเป็ นไปตามทีต< งั 7 ไว้เพียงใด และจะไม่ชอบงานทีย< าวนานเรื<อยเปื< อยโดยไม่รูจ้ กั จบสิน7 โดย
ไม่อาจเป็ นชัดเจนถึงคุณค่าหรือความสําเร็จของงานทีท< ํา ประการทีส< ามคนกลุ่มนี7ต้องการทีจ< ะควบคุมผลการทํางานที<
เกิดจากการทีต< นได้ทุ่มเทกําลังพยายาม และจะไม่ชอบอยู่ภายใต้การควบคุมของผูห้ นึ<งผูใ้ ด รวมทัง7 การไม่ทํางานที<
ขึน7 กับโชคทีค< าดการณ์ผลไม่ได้9 สิง< จูงใจทีส< ําคัญที<สุด คือความต้องการสัมฤทธิผล
4 และยังพบว่าผูท้ <มี คี วามต้องการ
สัมฤทธิผลสู
4 ง ได้แก่ คนทีผ< ่านความลําบากมาพอสมควรชอบทํางานทีเ< ป็ นปั ญหาและชอบมีการเปลีย< นแปลง
สรุ ป ไว้ว่ า ความสํา เร็จ ของงาน หมายถึง การทํา งานที<ไ ด้ร ับ มอบหมายให้สํา เร็จ ตามวัต ถุ ป ระสงค์ข อง
หน่ วยงานหรือองค์การ ทําให้ผู้ปฏิบตั งิ านเกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานด้วยการบริหารงานของหน่ วยงาน จะ
ประสบความสําเร็จลุล่วงด้วยดีต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่ าย และจะต้องปฏิบตั งิ านด้วยความพึงพอใจ
และเต็มความสามารถ รวมทัง7 บรรยากาศแห่งความเป็ นมิตรระหว่างบุคลากรในหน่วยงานมีขวัญ และกําลังใจดี จึงจะถือ
ได้ว่าการบริหารงานประสบผลสําเร็จ
2. การยอมรับนับถือ (Recognition) การยอมรับนับถือ หมายถึง การยกย่องชมเชย แสดงความยินดี การให้
กําลังใจ การได้รบั ความไว้วางใจ หรือการแสดงออกอื<นใดที<ส่อให้เห็นถึงความเชื<อถือ ยอมรับในความสามารถ เมื<อ
ทํางานอย่างใดอย่างหนึ<งบรรลุผลสําเร็จทัง7 จากผูบ้ งั คับบัญชา ผูข้ อรับคําปรึกษาหรือจากบุคคลในหน่วยงาน การยอมรับ
นับถือจะแฝงอยู่กบั ความสําเร็จในงานด้วย ความยอมรับนับถือนัน7 มีลกั ษณะเป็ นนามธรรม เป็ นวิธีการที<จะชักนํ า
พฤติกรรมผูอ้ <นื ให้ปฏิบตั ติ ามวัตถุประสงค์ พฤติกรรมของคนทีเ< กิดขึน7 ได้ต้องมีแรงจูงใจ เมื<อได้เข้าไปทํางานที<ใดและ
ได้รบั การยอมรับจากสมาชิกในองค์การส่วนมากเราเป็ นพวกพ้องเราก็มกี ําลังใจ มีความสุขในการปฏิบตั งิ าน ซึง< กล่าว
ได้ว่าได้รบั การยอมรับนับถือจากบุคคลอื<น10 หรือนัยคือการแสดงความรับรูใ้ นความหมาย เมื<อบุคคลทํางานสําเร็จ เป็ น
เครื<องมืออย่างหนึ<งทีช< ใ7ี ห้เห็นว่าผูบ้ งั คับบัญชามีความใส่ใจกับพนักงาน และผลทีไ< ด้รบั คือ พนักงานนัน7 ได้ทุ่มเทหรือมี
ความเต็มใจทีจ< ะทํางานและการมีน7ําใจในการทํางานสูงขึน7
กล่าวโดยสรุป การยอมรับนับถือ หมายถึง การที<บุคคลได้รบั การไว้วางใจความเชื<อถือยอมรับในความรู้
ความสามารถและการให้กําลังใจโดยการยกย่องชมเชยจากผู้อ<นื เมื<อทํางานประสบผลสําเร็จซึ<งการยอมรับนับถือ
ขึน7 อยู่กบั ความสําเร็จของงานทีท< าํ ด้วย
8
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3. ลักษณะของงาน (Work Itself)ลักษณะของงาน หมายถึง งานทีน< ่าสนใจงานทีต< อ้ งอาศัยความคิดริเริม< สร้าง
ความท้าทายให้ต้องลงมือทํา หรืองานที<สามารถทําตัง7 แต่ต้นจนจบได้ลําพังแต่ผู้เดียว ลักษณะของงานยังหมายถึง
ความยากง่ายกว้างขวางหรือท้าทายให้อยากทํางานของผูบ้ ริหาร มีลกั ษณะท้าทายและต้องการความคิดริเริม< การกล้า
ตัดสินใจในการวางแผนและประเมินผล หรือปรับปรุงแก้ไข ซึง< การจะทําให้งานนัน7 เกิดประสิทธิภาพได้ดนี ัน7 ลักษณะ
ของงานถือว่ามีสว่ นสําคัญ ซึง< ต้องประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมและสภาพของงาน ได้ลําดับความต้องการของบุคคล
ที<หวังจะได้จ ากองค์การว่า สภาพการทํางานที<ดปี ลอดภัยสะดวกหรูหรา เป็ นลักษณะของงานที<บุคคลพอใจ11 และ
ประการสําคัญคือควรสร้างความภาคภูมใิ จในศักดิศรี
4 ของอาชีพ โดยการสร้างให้มคี วามสํานึกในภาระทีร< บั ผิดชอบให้
บรรลุสมั ฤทธิผลและการได้
รบั ความเชื<อถือ จะก่อให้เกิดความศรัทธาและภูมใิ จในอาชีพ เมื<อบุคคลได้ปฏิบตั ติ รงความรู้
4
ความสามารถ ความถนัด แนวโน้มว่าปฏิบตั งิ านได้ผลสําเร็จสูง โดยธรรมชาติของมนุ ษย์เมื<อทําอะไรลงไปแล้วต้องการ
เห็นผลสําเร็จในงานแต่ ละอย่าง ซึ<งเป็ นความภูมิใจว่าเขาเป็ นบุคคลที<มีความสามารถ มีส่วนร่วมในการทํางานให้
ก้าวหน้าและประสบผลสําเร็จในหน้าทีก< ารงาน ลักษณะของงานต้องเป็ นงานทีผ< ูป้ ฏิบตั ริ ูส้ กึ ว่าเป็ นงานทีน< ่ าทํามีความ
ท้าทาย มีความพอใจ รู้สกึ เป็ นที<ยอมรับ คุ้ม ค่าเวลา รู้สกึ ว่าเมื<อทําแล้ว รู้สกึ มีศกั ดิศรี
4 ให้ความสนุ กเพลิดเพลินแก่ผู้
ปฏิบตั ิ
สรุปได้ว่า ลักษณะของงานก็คอื ความยากง่าย กว้างขวางหรือท้าทายให้อยากทํางาน ซึง< มีลกั ษณะท้าทาย
และต้องการความคิดริเริม< การกล้าตัดสินใจ ความมุ่งมันในการปฏิ
<
บตั หิ น้าที< และต้องอาศัยความเสียสละทัง7 ร่างกายและ
จิตใจ เนื<องจากในปั จจุบนั ได้มกี ารคิดค้นและนําเอาวิทยาการสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารงานด้านต่างๆ อยู่ตลอดเวลา
จึงจําเป็ นทีจ< ะต้องปรับปรุงตนเองให้เป็ นผูท้ ม<ี คี วามรูค้ วามสามารถมีความคิดทีท< นั สมัย ก้าวทันโลกอยู่เสมอ เพื<อความ
อยู่รอดและความเจริญก้าวหน้ า ขององค์การ จึงต้องมีก ารพัฒ นาบุ คลากรทุ กฝ่ าย ให้มีค วามรู้ค วามสามารถที<จ ะ
ปฏิบตั งิ าน รวมทัง7 เป็ นผูท้ มี คี วามคิดริเริม< สร้างสรรค์
4. ความรับ ผิด ชอบ (Responsibility) ความรับ ผิด ชอบ หมายถึง ความพึง พอใจที<จ ะเกิด จากการได้ร ับ
มอบหมายให้รบั ผิดชอบงานใหม่ๆ และอํานาจในการรับผิดชอบอย่างเต็มทีไ< ม่มกี ารตรวจหรือควบคุมอย่างใกล้ชดิ เป็ น
ข้อผูกพันของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา อันสืบเนื<องมาจากการได้รบั อํานาจหน้าทีใ< ห้กระทําอย่างใดอย่างหนึ<ง ซึง< คําจํากัดความ
ดังกล่าว จะเห็นว่าจุดสําคัญของความรับผิดชอบ ข้อผูกพัน (Obligation) นัน< เอง ความรับผิดชอบ จะเกิดขึน7 เนื<องจาก
สาเหตุของความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (Superior and Subordinate Relationship) ใน
ความสัมพันธ์ดงั กล่าว จะเห็นว่าผูบ้ ริหารในฐานะผูบ้ งั คับบัญชามีอาํ นาจสิทธิทจ<ี ะสังให้
< บุคคลใดบุคคลหนึ<งให้ทาํ การตาม
คําสังได้
< และในขณะเดียวกันผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ก็ยอมจะปฏิบตั ติ าม หรือบริการในด้านกําลังความคิดตามคําสัง< ซึง< เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินงานขององค์การ และผูใ้ ต้บงั คับบัญชาก็จะได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนจากการปฏิบตั งิ านของ
ตน ดังนัน7 จะเห็นได้ว่าอํานาจหน้าที<จะมีลกั ษณะเริม< ต้นจากผู้บงั คับบัญชาเบื7องบนลงมายังผู้ใต้บงั คับบัญชาในระดับ
ต่างๆ พร้อมกับคําสังในการมอบหมายงานให้
<
ทาํ และในเวลาเดียวกันจากคําสังดั
< งกล่าว ก็จะทําให้เกิดความผูกพันของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ทีจ< ะต้องปฏิบตั ติ ามคําสังนั
< น7 ความผูกพันของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทีม< ตี ่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับขัน7 ขึน7
12
ไปนี7เองคือความรับผิดชอบทีเ< กิดขึน7 โดยเฉพาะหัวหน้างานควรมีความรับผิดชอบ 2 ประการด้วยกัน คือ 1. ความ
รับผิดชอบต่อการพัฒนาและการบํารุงรักษา สัมพันธภาพของการทํางานที<กบั บุคคลในปกครองให้คงไว้ตลอดเวลา
เพื<อให้เกิดความพึงพอใจ และมีขวัญกําลังใจในการทํางาน และ 2. ต้องรับผิดชอบต่ อการบํารุงรักษาระดับความมี
ประสิทธิภาพระหว่างบุคคลในปกครองไว้ให้อยู่ในระดับที<สูงที<สุด เมื<อบุคคลได้รบั การมอบหมายงานให้ปฏิบตั ิหรือ
รับผิดชอบนัน7 หากมอบหมายงานไม่เหมาะสมกับบุคคลซึง< อาจเป็ นในรูปของความไม่เหมาะสมตามความถนัดชัดเจน
ไม่เหมาะสมกับบุคลิกภาพหรือความรูค้ วามสามารถของเขาด้วย แต่ถา้ การมอบหมายงานเป็ นทีถ< ูกใจถูกกับความถนัด
11

เรือ< งเดียวกัน, หน้า 47
ธงชัย สันติวงษ์. องค์การและการบริ หาร, หน้า 94.
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ถูกกับนิสยั ใจคอเขาย่อมจะพึงพอใจและทํางานด้วยความสุข ขวัญก็จะเกิดขึน7 มา13 โดยความเป็ นจริงแล้ว บุคคลที<มี
ความสามารถ มีไหวพริบและทักษะในการทํางานทีด< ยี ่อมยากที<จะทํางานด้วยอํานาจและความรับผิดชอบของตนเอง
และจะไม่ชอบการถูกบังคับให้ทาํ งาน
กล่าวโดยสรุป ความรับผิดชอบ หมายถึง การทีบ< ุคลากรได้รบั มอบหมายงานจากผูบ้ งั คับบัญชาแล้วมีความ
มุ่งมัน< ตัง7 ใจในการปฏิบตั งิ านนัน7 ให้สาํ เร็จ โดยไม่ต้องมีการควบคุม ตรวจสอบ ตลอดจนแสวงหาวิธกี ารต่างๆ เพื<อให้
งานในหน้าทีป< ระสบความสําเร็จในเวลาทีก< าํ หนด
5. ความก้าวหน้า (Advancement) ความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที< หมายถึง การได้รบั การเลื<อนขัน7 เงินเดือน
และตําแหน่งสูงขึน7 รวมทัง7 โอกาสทีจ< ะได้เพิม< พูนความรู้ ความสามารถในการทํางาน ความก้าวหน้าของคนทํางานทีม< ี
รายได้สงู ขึน7 ก็ย่อมทีจ< ะมีความรับผิดชอบมากขึน7 มีทกั ษะเพิม< ขึน7 ฐานะและเกียรติภูมสิ งู ขึน7 ถ้าการย้ายไปในตําแหน่ ง
ใหม่ทช<ี วโมงการทํ
ั<
างานและสภาพการทํางานทีด< ขี น7ึ แต่เงินไม่เพิม< ขึน7 และความรับผิดชอบไม่เพิม< ขึน7 ทักษะทีใ< ช้ในการ
ทํางานไม่สงู ขึน7 ก็เรียกว่า ไม่ใช่การเลื<อนขัน7 ทีแ< ท้จริง ซึง< นัน< จะเห็นได้ว่าการมีตําแหน่ งงานทีส< าํ คัญขึน7 ทําให้มอี ํานาจ
มากขึน7 มีอสิ ระในการทํางานถูกควบคุมน้อยลงและมีสถานทีท< าํ งานดีกว่าเดิม การเลื<อนตําแหน่ งเป็ นทีต< ้องการของทุก
คน สังคมถือเอาการเลื<อนตําแหน่ งแสดงถึงฐานะของบุคคล แต่ การเลื<อนขัน7 เลื<อนตําแหน่ งในระบบราชการไทย มี
ระเบียบและระบบที<ใช้ทงั 7 สองระบบ คือระบบคุณธรรมและระบบอุปถัมภ์ ซึ<งทําให้การเลื<อนตําแหน่ งอาจเป็ นได้ทงั 7
สิง< จูงใจและสิง< ไม่จงู ใจในการทํางาน14
กล่าวโดยสรุป ความก้าวหน้าก็คอื การทีบ< ุคคลมีโอกาสได้เลื<อนขัน7 เลื<อนตําแหน่งทีส< งู ขึน7 ด้วยความเป็ นธรรม
รวมทัง7 โอกาสทีจ< ะได้รบั การพัฒนาความรู้ ความสามารถ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบตั งิ านสูงขึน7
6. นโยบายและการบริหารงาน (Policy and Administration) นโยบายและการบริหารงานนัน7 มีสาระ
ครอบคลุมถึงความไม่มปี ระสิทธิภาพขององค์การ การทํางานซ้อนกัน การแก่งแย่งอํานาจซึง< กันและซึง< ส่งผลต่อขวัญ
และความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน เป็ นดัชนีบ่งชี7ถึงความตัง7 ใจของผู้บริหารว่าควรจะทําหรือไม่ควรทํากิจกรรมใด
กิจ กรรมหนึ< ง ในอนาคตหรือในสถานการณ์ ท<ีเ ป็ น อยู่ใ นขณะนัน7 และเป็ น แนวคิด อัน จะนํ า ไปสู่ก ารดํา เนิ น งานที<มี
ประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกัน มีมาตรฐานเดียวกัน มีความต่อเนื<องกันนโยบายทีด< ยี ่อมทําให้การบริหารงานเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจถูกต้องเป็ นการควบคุมขัน7 พืน7 ฐานของการบริหารงาน ทําให้
เกิดการประสานในการปฏิบตั ทิ ด<ี ี และช่วยลดเวลาทีจ< ะต้องใช้ในการตัดสินใจ แม้มคี วามเชื<อและยอมรับกันโดยทัวไปว่
< า
นโยบายเป็ นสิง< ที<ผู้บริหารระดับสูงกําหนดขึ7น แต่เป็ นที<เข้าใจกันดีใ นกลุ่มบริหารว่า นโยบายเป็ นสิง< ที<ใ ช้ไม่ได้ ถ้า
นโยบายผู้ใ ต้บงั คับบัญชามิได้มสี ่วนร่วมในการเสนอแนะและขาดความรู้ความเข้าใจที<จะนํ าไปปฏิบตั ิอย่างแท้จริง
เมื<อใดก็ตามทีน< โยบายมีความชัดเจน ทัง7 ผูบ้ ริหารและผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีความเข้าใจตรงกันย่อมทํางานด้วยความสุข มี
ขวัญและความพึงพอใจและมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพขององค์การโดยส่วนรวม ซึง< นโยบายทีด< นี นั 7 ควรทีจ< ะมีลกั ษณะ
อยู่6 ประการด้วยกัน คือ
1. เป็ นนโยบายทีจ< ะชีแ7 นวทางในการปฏิบตั ขิ ององค์การให้บรรลุถงึ เป้ าหมายทีก< ําหนดไว้ คือ เป็ นนโยบายที<
จะอธิบายให้ทุกคนในหน่วยงานได้ทราบถึงเป้ าหมายทีก< าํ หนดไว้ เป็ นแนวทางโดยส่วนรวมขององค์การ
2. จะต้องมีลกั ษณะข้อความทีเ< ข้าใจง่ายและควรเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
3. จะต้องชีใ7 ห้เห็นถึงเงื<อนไขทีจ< าํ กัดและช่องทางในการปฏิบตั งิ านในอนาคต
4. สามารถเปลีย< นแปลงได้บา้ งตามความจําเป็ นอย่างมีเหตุผล
5. จะต้องเป็ นเหตุผลทีส< ามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้
6. จะต้องได้รบั การทบทวนและตรวจสอบเป็ นระยะๆ
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กล่าวโดยสรุปแล้ว นโยบายและการบริหารงาน เป็ นแนวทางการดําเนินงานขององค์การทีม< หี ลักการปฏิบตั ทิ <ี
จะนําองค์การสูเ่ ป้ าหมายอย่างชัดเจน โดยการร่วมมือกันวางแผนและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบล่วงหน้า เพื<อถือ
ปฏิบตั อิ นั นําไปสูค่ วามสําเร็จของงานทีร< บั ผิดชอบ
7. ปกครองบังคับบัญชา (Supervision) การปกครองบังคับบัญชา หมายถึง ความสามารถของผูบ้ งั คับบัญชา
ในการให้คําแนะนําทางวิชาการหรือทางเทคนิคในการทํางานแก่ผู้ใต้บงั คับบัญชา ตามหน้าทีแ< ละความรับผิดชอบได้
มากน้อยเพียงใด ซึง< ไม่เกี<ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับผู้ใต้บงั คับบัญชา ซึง< เป็ นกิจกรรมที<
ผูบ้ งั คับบัญชาจะต้องทําต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอยู่เสมอ เช่น การแนะนําให้ปรึกษาหารือ คอยช่วยเหลือและแก้ปัญหาด้วย
วิธตี ่างๆ มิใช่คอยจับผิด เป็ นต้น ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เริม< ต้นจากผูบ้ ริหารสูงสุดใน
ชัน7 ยอดขององค์การ เป็ นการแสดงถึงความสัมพันธ์ ที<เกี<ยวกับอํานาจหน้าทีท< <สี ามารถแยกออกได้ เป็ นลักษณะของ
อํานาจหน้ าที< ลักษณะของความรับผิดชอบและลักษณะของการสื<อสาร15 โดยที<ผู้บงั คับบัญชาควรทรงไว้ซ<ึงความ
ยุติธรรม รู้จกั ผ่อนหนักเบา มีความเป็ นกัน เองส่ง เสริม และให้กําลังใจแก่ผู้ใ ต้บงั คับ บัญชา ตลอดจนมีการกําหนด
มาตรฐานในการทํางานทีแ< น่ชดั ให้แก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือและเต็มใจในการทํางานซึง< ควรจะมี
เกณฑ์ต่อไปนี7 คือ
1. ให้บุคลากรประจักษ์ในความเป็ นเหตุเป็ นผล มิใช่เพื<อการปกครองอย่างเดียว
2. นโยบายทีก< าํ หนดขึน7 ให้เป็ นไปทางบวก มิใช่มุ่งทีจ< ะลงโทษบุคลากร
3. ต้องเป็ นรูปการเสนอแนะมากกว่าการเป็ นสิง< ผูกมัดให้ตอ้ งทํา
4. ให้ขา่ วสารข้อมูลต่างๆ เกีย< วกับการดําเนินงานขององค์การแก่บุคลากรตามความเป็ นจริง
5. ให้โอกาสทีจ< ะสนทนาและสัมพันธ์กนั อย่างเปิ ดเผย
6. จัดวางรากฐาน การเลื<อนขัน7 ตําแหน่ง และการให้ความดีความชอบอย่างกระจ่างชัด
7. จัดให้บุคลากรในหน่วยงาน ได้มสี ว่ นร่วมในการกําหนดหรือวางนโยบายการดําเนินงาน16
กล่าวโดยสรุป การปกครองบังคับบัญชา ก็คอื การทีผ< ูบ้ งั คับบัญชาสามารถให้คําแนะนํ า คอยช่วยเหลือและ
แก้ปั ญ หาเกี<ย วกับ การทํ า งานให้แ ก่ ผู้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชา ด้ว ยความยุ ติธ รรม มีค วามเป็ น กัน เอง และให้กํ า ลัง ใจแก่
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชา สามารถชีแ7 จงและปรึกษาหารือในการปฏิบตั งิ านได้
8. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกือ7 กูล (Salary) เงินเดือนถือว่าเป็ นปั จจัยอย่างหนึ<ง ทีม< สี ่วนส่งเสริมให้คน
เกิดคามพึงพอใจ และยังเป็ นเกราะป้ องกันไม่ให้เกิดความไม่พงึ พอใจในการปฏิบตั งิ านด้วยเพราะบุคคลจะมีความพึง
พอใจในการปฏิบตั งิ าน เมื<อได้รบั ค่าจ้างและสิง< ตอบแทนทีส< มเหตุสมผล ดังนัน7 เครื<องกระตุ้นให้คนเกิดความพึงพอใจใน
การปฏิบตั งิ านอย่างหนึ<ง คือ เงินทีใ< ห้ผปู้ ฏิบตั งิ านเป็ นค่าตอบแทน
การบริหารงานในองค์การ ไม่อาจดําเนินไปด้วยความราบรื<นได้ ถ้าการกําหนดอัตราเงินเดือนตํ<าเกินไป ไม่
สมดุลกับค่าครองชีพ ไม่เป็ นธรรม ไม่เหมาะสมกับลักษณะของงาน นอกจากนี7 หลักการจัดประโยชน์เกือ7 กูลควรจัดให้
ตรงต่ อความต้องการของคนงาน ต้องเท่าเทียมกัน และทัวถึ
< งทัง7 หน่ วยงานและคนงาน ไม่เป็ นภาระแก่คนงานอัน
17
เนื<องมาจากประโยชน์เกื7อกูลนัน7 เพราะการมีค่าจ้างแรงงานอยู่ในระดับทีเ< หมาะสมกับปริมาณความรับผิดชอบและ
สภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั ตลอดจนมีสวัสดิการทีอ< ยู่ในระดับที<สนับสนุ นเกื7อกูลการทํางานได้คล่องตัว สะดวกสบาย
ปลอดภัยและมีสุขภาพดี จะมีผลให้บุคคลรูส้ กึ พึงพอใจในงาน เหตุผลหนึ<งทีค< นทํางานให้องค์การไม่ได้ หากไม่มกี าร
ตอบแทนด้วยวิธกี ารต่างๆ โดยเฉพาะการกําหนดรายได้ รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ทัง7 นี7กเ็ พื<อให้ผู้ปฏิบตั งิ านทํางานได้
15
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อย่างเต็ม ที< ปราศจากความกังวลใจ ซึ<งจะเห็นได้จากกรณีพนักงานห้างโลตัสเกือบทัง7 ประเทศที<หยุดงานประท้วง
ผูบ้ ริหาร เพราะสาเหตุทถ<ี ูกผูบ้ ริหารลดโบนัสอันเป็ นส่วนทีเ< ขาเหล่านัน7 จะพึงได้ตามสิทธิ184
กล่าวโดยสรุป ค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื7อกูล หมายถึง ค่าตอบแทนที<ได้รบั จากการปฏิบตั ิงานของ
บุคคลในองค์การ ตลอดจนการจัดสวัสดิการและผลประโยชน์เกือ7 กูลต่างๆ ซึง< เป็ นปั จจัยคํ7าจุนทีส< ร้างความพึงพอใจใน
การปฏิบตั ิงานโดยเฉพาะเงินเดือนในอัตราที<เหมาะสมในการดํารงชีพ อาชีพครูก็มคี วามต้องการค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ เ กื7อ กูล เพื<อ สร้า งความพึง พอใจในการปฏิบ ัติง านให้มีม ากยิ<ง ขึ7น อัน จะก่ อ ให้เ กิด การปฏิบ ัติง านที<มี
ประสิทธิภาพ และบรรลุเป้ าหมายขององค์การต่อไป
9. สภาพการทํางาน (Working Conditions) สภาพการทํา งาน หมายถึง สภาพของการทํางานทัวไปที
<
<
เกีย< วกับหน้าทีก< ารงาน เช่น ความสะดวกสบายในการทํางานทําเลทีต< งั 7 ของสถานทีท< ํางาน เช่น ด้านการคมนาคม หรือ
ปริมาณงานทีต< ้องปฏิบตั เิ ป็ นต้น ถือเป็ นองค์ประกอบหนึ<งทีช< ่วยป้ องกันมิให้บุคคลเกิดความไม่พงึ พอใจในการทํางาน
อันเป็ นผลต่อขวัญในการปฏิบตั งิ านนัน< เอง ซึง< ในการจัดการบริหาร สิง< สําคัญประการหนึ<ง คือสุขภาพจิตของผูท้ ํางาน
โดยผูบ้ ริหารพึงใสใจ โดยเฉพาะการจัดการสภาพการทํางานต่างๆ เพื<ออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่
ผูป้ ฏิบตั ิงาน รวมถึงการออกแบบและการจัดการอาคารสํานักงาน การติดตัง7 เครื<องมือใช้ในการทํางานตลอดถึงการ
ติดต่ อสื<อสาร19 ซึ<งสิง< อํานวยความสะดวกในการทํางานต่ างๆ ดังกล่าวนัน7 อาจก่อ ให้เกิดความสุขทางกายในการ
ทํางาน20และยังก่อให้เกิดความสุขทางใจตามมา เป็ นปั จจัยสําคัญทีเ< อือ7 ให้พนักงานรักในสถานทีท< ํางานอีกด้วย จะเห็น
ได้จากกรณีปัจจัยทีเ< อือ7 อํานวยความสะดวกสบาย ทีช< ่วยให้การปฏิบตั งิ านตามหน้าทีข< องบุคลากรในโรงเรียนให้ทํางาน
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน7 จัดห้องสมุดวิชาการ จัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน ถ้าโครงการทีจ< ดั ได้ตามทีต< งั 7 ไว้ ย่อม
เกิดผลดีแก่หน่ วยงาน แต่ในหน่ วยราชการโดยเฉพาะในวงการศึกษา มักจัดให้ได้สมบูรณ์ เนื<องจากขาดงบประมาณ
แม้แ ต่ ใ นหน่ วยงานอื<น ๆ ทัวไป
< ที<ภาวะเศรษฐกิจ จํากัดเรื<อ งสภาพการทํา งานมัก เป็ นปั จ จัย ไม่ พอใจเป็ นส่วนมาก
สภาพแวดล้อมในการทํางานที<ดี ควรถูกต้องตามสุขลักษณะมีอุปกรณ์ เครื<องมือและเครื<องใช้ และสิง< อํานวยความ
สะดวกในการทํางานครบถ้วน ตลอดจนมีแสงสว่างเพียงพอ มีอุณหภูมทิ เ<ี หมาะสม มีอากาศถ่ายเทสะดวก บรรยากาศ
สดใส ไม่รสู้ กึ อึดอัดคับแคบ จะมีสว่ นช่วยสร้างนํ7าใจในการทํางานได้ไม่น้อย
กล่าวโดยสรุป สภาพแวดล้อ มในการทํางาน คือ องค์ป ระกอบที<เ กี<ยวกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพใน
องค์การ ซึง< อยู่รอบๆ ตัวบุคลาการในขณะปฏิบตั งิ านและบุคลากรในองค์การ จะเกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน
มากน้อยนัน7 จะขึน7 อยู่กบั สภาพแวดล้อมในองค์การ และหากผูบ้ ริหารสามารถทีจ< ะบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายใน
องค์การให้มสี ภาพแวดล้อมทีไ< ม่เป็ นพิษทีส< ขุ ภาพกาย และอํานวยความสะดวกสบายในการทํางานแล้ว ย่อมก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการทํางานและปริมาณงานทีเ< พิม< มากขึน7 อีกด้วยเพราะสุขภาพกายทีด< ี ย่อมส่งผลต่อสุขภาพจิตด้วย
10. ความสัมพันธ์ระหว่างเพื<อนร่วมงาน (Interpersonal Relationships) ความสัมพันธ์ระหว่างเพื<อนร่วมงาน
ความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเป็ นองค์ประกอบในส่วนทีเ< กีย< วข้องกับสิง< แวดล้อม ซึง< เรียกว่าเป็ นองค์ประกอบคํ7าจุน
ให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน เพื<อนร่วมงานเป็ นองค์ประกอบหนึ<ง ทีจ< ะส่งเสริมหรือหยุดยัง7 ความพึงพอใจของ
บุคคลทีม< ตี ่อการทํางาน ถ้าบุคคลใด มีเพื<อนร่วมงานทีม< คี วามสามารถสูงมีความเป็ นมิตรพอทีจ< ะช่วยเหลือคนอื<น บุคคล
นัน7 อาจมีความพึงพอใจในการทํางานมากกว่าคนอื<น21หากความสัมพันธ์ฉนั มิตรเป็ นไปได้ดว้ ยดีจะเกิดความผูกพันและ
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พอใจทีจ< ะร่วมงานกับองค์การ22เพราะการทํางานเป็ นกลุ่มทีม< กี ารประสานสัมพันธ์กนั จะเป็ นพืน7 ฐานในการสร้างความพึง
พอใจในการทํางาน23
สรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเพื<อนร่วมงาน หมายถึง ความสามารถของบุคคลทีจ< ะทํางานร่วมกับผูอ้ <นื ได้
เป็ นความสัมพันธ์ท<บี ุคคลมีต่อกันและกัน หากทุกคนมีความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน จะก่อให้เกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั งิ าน อันจะส่งผลทําให้การปฏิบตั งิ านบรรลุตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ
การปฏิบตั งิ านอาจสําเร็จหรือไม่สาํ เร็จก็ได้ ถ้ามีความสําเร็จก็จะหยุดเพียงเท่านัน7 แต่ถา้ ไม่ประสบผลสําเร็จจะ
ท้อและเลิกทําการนัน7 ความเพียรพยายามในการทํางานนัน7 คือเมื<อตนมีฉันทะที<จะทํางานใดแล้วก็ลงมือทําและตาม
บทบาท การทํางานนัน7 เราจะต้องประสบกับสิง< ทีไ< ม่พอใจหลายอย่างเช่น ความเหน็ดเหนื<อย ความร้อน ความหนาว
ความหิวกระหาย ความง่วง และบางอย่างก็ขาดความเพลิดเพลินเจริญใจอดตาหลักขับตานอน วิธที างของการทํางาน
เป็ นอย่างนี7 จะต่างกันบ้างก็แต่จะมากหรือน้อยเท่านัน7 เพราะฉะนัน7 คนทํางานทีด< จี งึ ต้องมีความกล้าหาญ คือ กล้าทีจ< ะ
เผชิญกับอุปสรรค ในอิทธิบาท 4 ก็ถือว่าฉันทะเป็ นส่วนเบื7องต้นที<สําคัญอย่างยิง< ถ้าฉันทะไม่เกิด อิทธิบาทตัวอื<นก็
เกิดขึน7 ได้ยาก แต่เมื<อฉันทะเกิด วิรยิ ะ จิตตะ และวิมงั สาก็จะเกิดตามมาด้วย

4. “อิ ทธิ บาท 4” เพือประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งานในองค์กร
1. ฉันทะ ความพอใจในการทํางาน คือ ความรักงาน จะเกิดขึน7 ได้ต่อเมื<อเราเล็งเห็นผลของงานว่าถ้าทํางานนี7
แล้วจะได้อะไร จะต้องปลูกความพอใจให้แก่ผทู้ ํางาน และปั ญหาอุปสรรคกับความพอใจในการทํางานก็คอื การทํางาน
ไม่ถูกกาล ทํางานไม่ถูกวิธี และการชอบผัดวันประกันพรุ่ง
2. วิรยิ ะ คือ เป็ นทางมุ่งไปสู่ประตูแห่งความสําเร็จในหน้าทีก< ารงาน ซึง< สามารถนํ าให้เราฝ่ าวิกฤติสงั คมได้
โดยทิง7 ปั ญหาและอุปสรรคทีข< ดั กับความเพียรเสีย คือ ความเป็ นผูม้ จี ติ ใจอ่อนแอ เพราะความพากเพียรในการทํางานให้
ประสบผลสําเร็จทีต< นกระทําอยู่ จะทําให้ตนเองมีความเจริญก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรืองต่อไปข้างหน้า
3. จิตตะ คือ ในการทํางานแต่ละระดับ ต้องใช้จติ ใจให้เข้มแข็งในการที<จะทําหน้าที<การงานทางจิตใจ ก็ทํา
จิตใจให้มนั สงบ ทําจิตใจให้เป็ นปกติ ให้เข้าใจและรูจ้ กั สิง< ทัง7 หลายทัง7 ปวงอย่างถูกต้องตามทีเ< ป็ นจริง นี7คอื การงานทีเ< ป็ น
กุศล ผลทีส< าํ เร็จทีเ< อาจิตฝั กใฝ่ ในการทํางานทีด< ี
4. วิมงั สา ผลทีเ< กิดขึน7 ในการใช้ปัญหาในการทํางาน คือการงานทุกอย่างต้องมีใจรักในหน้าที< ไม่ว่าจะเป็ นงาน
ข้าราชการ งานอาชีพพ่อค้า งานเกษตร งานอุตสาหกรรม ตามทีต< นองถนัดเพราะว่าจะทําให้งานนัน7 ออกมาดีมคี ุณภาพ
ถูกตาถูกใจแก่ผบู้ ริโภคทีจ< ะเอาไปใช้หรือบริโภค เมื<อผูผ้ ลิตสินค้าดี ผูซ้ อ7ื ก็อยากซือ7 และแนะนําต่อๆไป24
ในทีน< 7ีผเู้ ขียนใคร่ขอเสนอแนวทางทีผ< บู้ ริหารจะประสบความสําเร็จในโลกของการบริหารอย่างแท้จริงจากการ
รูจ้ กั จัดการกับ 3 สิง< คือ
1. การจัดการกับตนเอง (Managing Yourself) โดยเริม< ต้นทีก< ารรู้จกั วิเคราะห์ตนเอง เปิ ดใจยอมรับจุดอ่อน
จุดแข็ง ของตน เพื<อหาทางแก้ไขนิสยั ทีไ< ม่ดี โดยค่อยๆ ลด ละ หรือเลิกนิสยั เดิมทีละน้อยๆ จนเลิกได้ในที<สุด เช่น
รูจ้ กั ศักยภาพทางความรู้ ความสามารถทักษะของตน รู้ฐานะทางการเงินของตนว่ามีหนี7สนิ หรือไม่เพียงใด หลังจาก
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Barnard, Chester L., The Functions Lf the Executive, 24th ed., (Cam bridge, Massachusetts: Harvard University,

1974), p.45.
23
เกศนี หงส์นนั ท์, การบริ หารงานบุคคลในวงราชการไทย, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์, 2518), หน้า
57.
24
ดูรายละเอียดใน พระสุนนั ท์ กิตฺตสิ ทฺโท (สายพิมพ์พงษ์), “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการทํางานศึกษากรณีผทู้ าํ
เครือ< งปั น7 ดินเผาด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา”, วิ ทยานิ พนธ์พทุ ธศาสตรมหาบัณฑิ ต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, 2551), หน้า 33-63.

วิเคราะห์ตนเองแล้ว ต้องยอมรับจุดอ่อนของตน และสร้างเสริมนิสยั ใหม่เพื<อจะได้เป็ นผู้บริหารที<มปี ระสิทธิภาพ ซึ<ง
ได้แก่
1.1 การทํางานเชิงรุก (Proactive) คือการทํางานที<มุ่งไปข้างหน้ า โดยใช้วิจ ารณญาณของตนทํางานเชิง
ป้ องกันไว้ก่อนทีจ< ะเกิดปั ญหา
1.2 เริม< ต้นการทํางานทุกอย่าง ด้วยการกําหนดจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์เสมอ เพราะจะทําให้เห็นทิศทาง
ในการทํางาน และวิธกี ารปฏิบตั เิ พื<อให้บรรลุจุดมุ่งหมายนัน7
1.3 จัดลําดับความสําคัญก่อนหลังของงาน เพื<อไปสูก่ ารบรรลุจุดมุ่งหมาย
1.4 คิดแบบ ชนะ – ชนะ (Think Win - Win) คือการสร้างทัศนคติให้ทุกฝ่ ายในองค์การเป็ นผูช้ นะด้วยกัน
ไม่ใช่ “ชนะ – แพ้” จะยิง< ทําให้เกิดความขัดแย้งในองค์การ
1.5 รูจ้ กั เอาใจเขามาใส่ใจเรา โดยเฉพาะต้องเข้าใจพฤติกรรม และความต้องการของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเสียก่อน
เพราะผูบ้ ริหารต้องอาศัยบุคคลเหล่านัน7 ทํางานให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
1.6 การประสานความคิดและความแตกต่ างกันในองค์การให้เป็ นหนึ<งเดียว เพื<อสร้างพลังในองค์การให้
ร่วมกันพัฒนาและฝ่ าฟั นอุปสรรค
1.7 ความสามารถควบตนเอง (Self-Regulation) โดยเฉพาะการคุ ม อารมณ์ (Emotional Intelligence)
ผูบ้ ริหารทีด< จี ะต้องควบคุมอารมณ์ในการปฏิบตั งิ านได้ และคํานึงถึงผลกระทบของภาวะอารมณ์ตนทีอ< าจจะเกิดกับผูอ้ <นื
อยู่เสมอ
2. การจัดการกับคนในองค์การ (Management People) ผูบ้ ริหารจะต้องตระหนักถึงคนในองค์การโดยเริม< ต้น
จากการเข้าใจธรรมชาติของคน นิสยั ใจคอพืน7 ฐาน และความต้องการเสียก่อน เมื<อเข้าใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในองค์การ
แล้ว ผู้บริหารต้องรู้จกั ใช้แรงจูงใจ (Motivation) เพื<อให้เกิดพฤติกรรมเชิงบวกในการทํางาน นอกจากนัน7 ผู้บริหาร
จะต้องใช้หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Participation) การกระจายงาน (Decentralization) การมอบหมายงาน
(Empowerment)การติดต่อสือ< สารแบบสองทาง ตลอดจนการ การกํากับติดตามควบคุมงาน (Monitoring)อยู่ห่างๆ
3. การจัดการกับงาน (Managing Work)ผูบ้ ริหารต้องรูจ้ กั ใช้ความคิดริเริม< สร้างสรรค์องค์การบริหารองค์การ
โดยเน้นคุณภาพเป็ นหลัก หรือการนํ าเอาหลักการบริหารคุณภาพ (Quality Mnagement) มาใช้ปรับปรุงการทํางาน
แบบใหม่ จัดคนให้เหมาะกับงาน วางแผนการจัดสรรและควบคุมงบประมาณการจัดระบบอํานวยความสะดวกต่างๆ
ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมในการทํางานทีเ< หมาะสมและเอือ7 อํานวยต่อการทํางานนอกจากนัน7 ผูบ้ ริหารจะต้องปรับ
องค์การไปสู่ “องค์กรแห่งการเรียนรู”้ (Learning Organization)

5. สรุป
จากความสําคัญของอิทธิบาท 4 ทีก< ล่าวมา จะเห็นได้ว่า ฉันทะ และวิรยิ ะ เป็ นหลักปฏิบตั ทิ <ชี ่วยให้บุคคลมี
ความสามารถในการเผชิญปั ญหาและอุปสรรคในการทํางานได้เป็ นอย่างดี โดยมีจติ ตะและวิมงั สาเป็ นหลักปฏิบตั ทิ ช<ี ่วย
ให้การเอาชนะปั ญหาและอุปสรรคในการทํางานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิง< ขึน7 ซึง< ในทีส< ดุ แล้วก็จะช่วยเสริมให้บุคคล
มีความสามารถในการเผชิญปั ญหาและอุปสรรคมากขึน7 นังเอง
< ดังนัน7 อิทธิบาท 4 จึงเป็ นหลักธรรมสําคัญประการหนึ<ง ที<
จะช่วยเอือ7 ประโยชน์ในการทํางาน อันจะสามารถช่วยแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง<
จะส่งผลดีต่อทัง7 องค์การและประชาชนทีเ< ข้าไปรับบริการ
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