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การสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักสังคหวัตถุธรรม
The morale of the Personnel in the Performance 

by the Sangahavatthu Dhamma Principles

พระครูปลัดวัชรพงษ วชิรปญโญ1

บทคัดยอ
 บทความวิชาการน้ีมีความสนใจในการวิเคราะหแนวทางการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
บคุลากรตามแนวพระพุทธศาสนา โดยมีหลกัพุทธธรรมท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับการปฏิบติังานของบุคลากรทําให
พบวา การปฏิบัติงานของบุคลากรยอมมีความเครียด แรงกดดันทางจิตใจ ความขัดแยงกับเพื่อนรวมงาน ภาวะปญหา
ภายในครอบครัว และความคาดหวังจากหัวหนางานทําใหการปฏิบัติงานบอยคร้ังที่เกิดภาวะขาดประสิทธิภาพ 
และคุณภาพของช้ินงาน เพราะขวัญและกําลังของบุคลากรขาดหายไป ทัศนะทางพระพุทธศาสนาไดพยายามอธิบาย
หลักเพื่อการสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากร ที่เรียกวา หลักสังคหวัตถุธรรม เปนหลักการสังเคราะหประกอบดวย 
การจัดการสวัสดิการ (ทาน) การจัดการส่ือสาร (ปยวาจา) การบริหารแบบวัฒนธรรมครอบครัว (อัตถจริยา) และการ
จัดการความสัมพันธระหวางบทบาทหนาท่ี (สมานัตตตา) 

คําสําคัญ : ขวัญและกําลังใจ, บุคลากรในองคกร, สังคหวัตถุธรรม.

Abstract
 This article is interested on analyzing ways to build morale in the performance of personnel, 
along with Buddhism, Buddhist, reasonable and consistent with the practice of making personnel. 
It is found that the performance of the staff shall have the stress. Fatigue Psychological pressure 
conflicts with colleagues conditions within the family and expectations of the supervisor makes 
frequent occurrence of operational inefficiency. The efficiency and quality of work and morale 
because of the staff are missing. Attitude towards religion has tried to explain to the staff. 
Sangahavatthu is the synthesis of personnel or the relationship between people along religious base, 
Welfare Management (donation) management, communication (kindly speech), administrative, 
cultural, family (useful conduct) and relationship management roles (consistently) .

Keywords : morale, personnel in the organization, Sangahavatthu. 
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1.  บทนํา
 การดําเนินกิจกรรมตางๆ ขององคกรมีหัวใจ
สําคัญอยูที่ความรูสึกของความเปนมนุษย เพราะทุกยอม
มเีสรีภาพ และศักดิศ์รคีวามเปนคนเทาเทียมกัน แมวาจะ
อยูในฐานะผูใตบังคับบัญชาหรือลูกนองท่ีคอยตอบสนอง
ตอคําส่ังของหัวหนางาน ซ่ึงบางคร้ังจะมีแรงกดดัน 
ความเครียดเรื่องคุณภาพของงาน ความขัดแยงระหวาง
เพ่ือนรวมงาน และปญหาสวนอ่ืนๆ อีกมากมายทําให
องคกรตางๆ ไดผดุแนวคิดท่ีจะใหบคุลากรสามารถปฏิบติั
งานไดอยางมีความสุขพรอมกับสามารถลดความกังวล
อื่นๆ ลงไปดวยการสรางขวัญและกําลังใจซึ่งเปนรากฐาน
ของสภาวะจิตใจ ของบุคคลที่แสดงออกดวยความสนใจ 
หรือกระตือรือรนในการทํางาน ขวัญและกําลังใจเปน
เสมือนแกนแทของความรูสึกท่ีจะอุทิศกายและใจในการ
ทํางานใหกับองคการ ถาสมาชิกในองคการใดมีขวัญและ
กําลังใจตํ่า ผลการทํางานนั้นก็มักจะลมเหลว หรือไม
ประสบผลสําเรจ็ (ระวัง เนตรโพธ์ิแกว, 2542) อนัเปนองค
ประกอบแหงพฤติกรรมของผูปฏบัิติงานท่ีแสดงออกในรูป
ของความรสึูกซึง่เมือ่รวมกนัแลวจะแสดงใหทราบถงึความ
รูสึกของผูปฏิบัติงานน้ันๆ เชน ความสัมพันธของการ
ทํางานของผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาหรือผูรวม
งานอ่ืน (Yoder, 1959) ความรูมั่นคงในสถานท่ีทํางาน 
ปราศจากความเครียดเรื่องคุณภาพของงาน บุคลากรมี
การรวมกิจกรรมขององคกรอยางมีความสุข ความสามัคคี
กันในองคกร เปนตน ที่ทําใหเกิดพฤติกรรมของบุคลากร
ไปในทางท่ีเปนคุณตอองคกรน้ันๆ 
 การสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรตามแนวพระพุทธศาสนาโดยมีหลักสังคหวัตถุ
ธรรมเปนเครือ่งมอื หรอืเปนไกในการขบัเคลือ่นความรสึูก
ที่ดีใหกับบุคลากรเพราะเปนหลักธรรมท่ีกลาวถึงความ
สัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา และ
ความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน อีกทั้งยังเปนหลัก
ธรรมท่ีกลาวถงึหลกัการสงเคราะหผอ่ืูน เชน การท่ีองคกร
มนีโยบายมอบสวสัดิการใหกับบุคลากรในรอบป การสราง
วัฒนธรรมการทํางานแบบครอบครัว การบริหารบุคคล

แบบแนวราบมากกวาแนวดิ่ง หรือแมกระทั่งการทํางาน
ดวยการชวยเหลือเก้ือกูล เปนตน ซึง่ลกัษณะดังกลาวยอม
เปนสิง่ทีจ่ะตองถกูวางเปนกรอบเพือ่กาํหนดแนวทางการ
สรางขวัญและกําลงัใจใหกับบคุลากรท่ีผานการปฏบิตังิาน
ในองคกรอยางตอเนือ่ง พรอมท้ังสรางกิจกรรมท่ีสามารถ
สรางความผูกพันทางความรูสึกระหวางบุคลากรกับ
องคกรไวดวยกันที่มีเปาหมาย เพ่ือใหบุคลากรลดแรง
กดดันทางจิตใจใหมีความรูสึกผอนคลาย ความรูสึกเปน
มิตร ความรูสึกม่ันคงและปลอดภัย ความรูสึกไวเนื้อเช่ือ
ใจซ่ึงกันและกัน เพราะฉะน้ันการสรางขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรตามแนวพระพุทธศาสนา
จึงเปนอกีแนวคดิหนึง่ ทีส่ามารถตอบโจทยใหกับองคกรตางๆ
ที่ตองการสรางผลิตงานกับคุณภาพชีวิตของบุคลากร
ควบคูไปดวยใหเกิดท้ังความสุขและผลสัมฤทธ์ิของช้ินงาน
นั้นๆ ดังนั้น ผูเขียนจึงเห็นวา สังคหวัตถุธรรมจะเปน
ลักษณะท่ีสําคัญอยางมากตอการสรางขวัญและกําลังใจ
ประกอบดวย 4 ประการ ไดแก 1. การจดัสวสัดกิารใหกบั
บุคลากร (ทาน) 2. การจัดการเพื่อส่ือสาร (ปยวาจา) 
3. การบรหิารแบบวฒันธรรมครอบครัว (อตัถจรยิา) และ 
4.การจดัการความสมัพันธระหวางบทบาทหนาท่ี (สมานตัตตา)
ทั้ง 4 ประการจึงทําใหมีความนาสนใจอยางมากตอ
ประเดน็เหลานีว้าจะนําไปสูขวญัและกําลังใหกบับุคลากร
อยางไร 

2. การสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร

 แนวคิดการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติ
งานของบุคลากรเปนเร่ืองของความรูสึก และความ
พึงพอใจรวมกันของคนทํางานแตละคนท่ีไดรับจากงาน
จากเพือ่นรวมงาน จากผบัูงคบับัญชา จากหนวยงานและ
จากสิง่แวดลอมตางๆ ซึง่สิง่ตางๆ เหลานี ้จะมสีวนสมัพันธ
กับบุคลิกลักษณะของแตละคนดวย ขวัญเปนสิ่งเก่ียวพัน
กับความรูสึกในเร่ืองสวัสดิภาพ ความปลอดภัย ความ
พึงพอใจ และความสุขสบายใจของผูปฏิบัติงาน (Beach, 
Dale S, 1970) สภาพจิตใจหรือความรูสึกของแตละ
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บคุคลหรือกลุมบคุคลท่ีบงชีใ้หเห็นถงึความต้ังใจท่ีจะรวม
มือประสานงานกัน (Flippo, Edwin B. 1961) ซ่ึงคําวา 
ขวัญกับกําลังใจมักจะใชควบคูกันกลาวคือ หากมนุษย
มีขวัญจะกอใหเกิดกําลังใจ หรือมีความหวังอยางใด
อยางหน่ึง เชนเม่ือพอไมสบายแมวารกัษาดวยวธิกีารอยางไร
กไ็มหายแตเมือ่มีผูอืน่มาบอกวา ผูน้ันผโูนนเปนโรคเดยีวกนั
แลวเขาก็ใชสมุนไพรตัวนั้นๆ จึงหาย เปนตนเมื่อไดรับรู
อยางนี้ ผูนั้นก็มีขวัญ คือ ความช่ืนใจขึ้นมาเพราะมีความ
หวังในการรักษาพอท่ีปวยอยูวามีโอกาสหายไดเพราะ
ฉะนัน้ คาํวาขวัญและกําลงัใจจงึเปนสิง่ทีต่อเนือ่งหรอืเกีย่ว
พันกัน แตเมื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในองคกรจะมีส่ิงที่เปนความหวัง และแรงกระตุนจาก
องคกรมากจึงจะทําใหเกิดการปฏิบัติดวยความทุมเท
แรงกายแรงใจเพื่อเปาหมายขององคกรในที่สุด
 “ขวัญและกําลงัใจ” มีองคประกอบแหงพฤติกรรม
ของผูปฏิบัติงานที่แสดงออกในรูปของความรูสึกซึ่งเมื่อ
รวมกนัแลวจะแสดงใหทราบถึงความรสูกึของผูปฏบัิติงาน
นัน้ๆ เชน ความสัมพันธของการทํางานของผูบงัคับบญัชา
และผูใตบังคับบัญชาหรือผูรวมงานอ่ืน (Yoder, 1959) 
ระหวางเพือ่นรวมงานดวยกนั ระหวางนโยบายองคกรกบั
การปฏิบัติงานที่สงผลตอความรูสึกและพฤติกรรมท่ี
พงึประสงคขององคกรดงันัน้ ขวัญกาํลังใจทีม่คีวามสาํคญั
และมบีทบาทในการบริหารทรัพยากรในปจจบุนัซ่ึงความ
สําคัญของขวัญและกําลังใจ (พรนพ พุกกะพันธุ, 2545) 
คือ ชวยทําใหเกิดความรวมมือรวมใจกันทํางานอยาง
สมานฉนัท เพือ่บรรลวุตัถุประสงคขององคการ ชวยสราง
ศรัทธา  จงรักภักดี  มีความเชื่ อ สัตย ต อหมู คณะ
และองคการ ชวยเกือ้หนุนใหระเบียบขอบงัคบัขององคการ
เกิดผลในการควบคุมความประพฤติโดยที่คนปฏิบัติตน
อยูในกรอบระเบียบวินัยและมีศีลธรรมอันดี ชวยสราง
ความสามัคคีธรรมข้ึนในหมูคณะและกอใหเกิดพลังรวม 
อนัสามารถจะฝาฟนอุปสรรคทัง้หลายขององคการได ชวยใน
การเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางบุคคลในองคการ
กับนโยบายและวัตถุประสงคขององคการ ชวยสราง
แรงจงูใจใหเจาหนาทีใ่นองคการมีเจตคติท่ีดีตอองคการและ

มคีวามคิดสรางสรรคทีเ่ปนประโยชนตอองคการ และชวย
ทาํใหเกิดความเชือ่มัน่ มัน่คงทางใจและศรทัธาในองคการ
ที่ตนปฏิบัติอยูและทํางานอยูกับองคการนานแสนนาน
 องคประกอบของขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติ
งานน้ันขึ้นอยูกับผูปฏิบัติงานและผูบริหารหรือผูบังคับ
บัญชา ที่จะยึดเอาองคประกอบใดเปนส่ิงสําคัญตอ
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน (เสนาะ ติเยาว, 2539) ซึ่งมี
ความแตกตางจากแนวคิดท่ีว า ขวัญในการทํางาน 
เปรยีบไปกค็ลายสขุภาพของรางกายมนษุยเปนไดทัง้ออนแอ 
และแขง็แรงจงึตองหมัน่ออกกาํลังกาย และตรวจสขุภาพ
ความตองการใหองคการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ก็ตองหมัน่ตรวจตราขวญัในการทาํงานของบคุคลในองคการ 
เพื่อประโยชนในการพิจารณาขวัญของกลุมขวัญของ
องคการวามขีวัญดีหรือไมดี ควรพจิารณาถงึองคประกอบ
ที่สําคัญของขวัญ (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2547) ดังนี้ 
 1)  ลักษณะทาทางและบทบาทของผูนําหรือ
หัวหนางานที่มีตอผูใตบังคับบัญชาสัมพันธภาพระหวาง
กันของผูบังคับบัญชาและพนักงานมีความสําคัญตอการ
เสริมสรางขวัญและความสําเร็จขององคการ
 2)  ความพึงพอใจในหนาที่การงานที่ปฏิบัติอยู 
เพราะในการปฏิบัติงาน ถาไดทํางาน ที่ตนพึงพอใจ ยอม
ไดผลกวาการปฏิบัติงานที่ตนไมพึงพอใจ
 3)  ความพึงพอใจตอจุดมุงหมายหลัก นโยบาย
การดําเนินงานขององคการ และระบบการบริหารงานท่ีมี
ประสิทธภิาพ ชวยใหเกิดขวัญในการปฏิบตังิานไดดยีิง่ข้ึน
 4)  การใหบําเหน็จรางวัล การเล่ือนขึ้น เลื่อน
ตําแหนงแกผูทีป่ฏิบัติงานดียอมเปนแรงจูงใจ ใหผใูตบงัคบั
บัญชามีความขยันขันแข็งในการทํางานอยางม่ันใจและมี
ขวัญดี
 5)  สภาพการทํางาน ควรจะใหถูกตองตาม
สุขลักษณะ มีอากาศถายเท มีแสงสวางเพียงพอมีเคร่ือง
มือเครื่องใชในการปฏิบัติงานเพียงพอตอการทํางาน
 6)  สุขภาพของผูปฏิบัติงาน รวมทั้งสภาพทาง
รางกาย และสภาพจติใจมผีลอยางมากตอการทาํงาน เมือ่
ใดท่ีผปูฏบัิติงานมปีญหาเกีย่วกบัสขุภาพ ยอมไมสามารถ
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ทํางานใหเกิดผลดี ไดมีองคประกอบท่ีมีผลตอขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน คือการติดตอสื่อสารและความ
เขาใจดีตอกันช่ัวโมงในการทํางานท่ีเหมาะสมการแขงขัน
ทีเ่ปนการแขงขนักบัตนเองความสมัพันธระหวางบคุคลใน
การทํางานความสัมพนัธกบัทาํงานจากเพ่ือนรวมงาน และ
หัวหนางานสภาพการทํางานความศรัทธาในหัวหนางาน
วิธีการบริหารงานของหัวหนางานความพึงพอใจในการ
ทํางาน
 ลักษณะของขวัญและกําลังใจท้ัง 6 ประการ
สามารถต้ังขอสังเกตท่ีแสดงวาบคุคลมขีวญัและกาํลงัใจดี
มักลักษณะอาการที่แสดงวาขวัญและกําลังใจดี น้ัน 
สามารถแสดงออกได อยางไรก็ตาม ส่ิงที่เห็นไดงายท่ีสุด
นั่นก็คือ พฤติกรรมของบุคลากรท่ีผานการสังเกตเห็นได
แมวาจะบังคับพฤติกรรมของตนเองอยางไร แตเม่ือถึง
จดุๆ หนึง่ทุกคนจะอยใูนสภาพจอมปลอมมไิด พฤตกิรรม
ของมนษุยแมนวาจะปกปดอยางไรกจ็ะถูกเปดเผยเมือ่ถงึ
เวลาอันสมควร และผูทีอ่ยรูอบตัวผูนัน้จะรูเห็นไดในขณะ
นัน้ (Milton, Charles R., 1981) ดังน้ัน ลักษณะของขวญั
และกําลังใจโดยมวลรวมแลวจะแปลงผลเปนความรูสึกดี
ในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ สามารถทํางานไดอยาง
มคีวามสขุ ไรสภาวะกดดนัจากเพือ่นรวมงาน จากผบูงัคบั
บัญชามีการชวยเหลือกันอยางมาก แมนมีกิจกรรมใดๆ 
ขององคกรทกุคนจะใหความรวมดวยความเตม็ใจมากกวา
จะหาขออางเพ่ือการหลีกเล่ียงตอการเขาสังสรรคซึ่งมีวิธี
ตรวจสอบ สําหรับวธิกีารท่ีจะใชตรวจสอบระดับขวัญและ
กําลังใจมี 4 วิธี (เสนาะ ติเยาว, 2545) ดังตอไปน้ี
 1) การ สัง เกตการณ  (Observat ion ) 
การสงัเกตการณเปนวิธทีีดี่ทีส่ดุวธิหีน่ึงในการวดัระดบัขวญั
วิธีนี้ผูบังคับบัญชาสามารถปฏิบัติการไดอยางกวางขวาง 
เน่ืองจากผูบังคับบัญชามีอํานาจปกครองควบคุมบังคับ
บัญชาอยูแลว 
 2)  การสัมภาษณ (Interviewing) เปนวิธีการ
หนึ่งที่มีประโยชนในทางวัดระดับขวัญวิธีนี้เปนวิธีแบบ
เผชิญหนา ระหว างผู สัมภาษณ กับผู ถูกสัมภาษณ 
แลกเปล่ียนขาวสารดวยวาจา แลกเปล่ียนความคิดและ

ทัศนะตางๆ แกกันและกัน 
 3) แบบสอบถาม (Querionnaire) เปนวิธีการ
ท่ีนิยมอยางกวางขวางวิธีหน่ึงแบบสอบถามแบงออก 
ไดเปน 2 ประเภท คือ การสํารวจแบบปรนัย เปนการสราง
คําถาม และคําตอบท่ีมีใหเลือก ผูตอบจึงเพียงแตทํา
เคร่ืองหมายในขอที่ตนตองการเทานั้นสําหรับแบบหลัง
เปนการต้ังคําถาม แลวปลอยใหผูปฏิบัติงานตอบคําถาม
ดวยถอยคําของเขาเองวิธกีารวดัระดบัขวัญโดยใชแบบสอบถาม
มีท้ังขอดี และขอเสีย 
 4)  การเก็บประวัติ (Record -Keeping) เปน
วธิกีารทีจ่ะอาํนวยผลเปนอนัมาก หากไดกระทาํอยางเปน
ระบบท่ีดี ประวัติที่ควรเก็บรวบรวมไวควรจะมีเร่ืองของ
การที่ขาดงานและการเฉื่อยชาในการปฏิบัติงาน โดย
บันทึกไวเปนรายบุคคลอยางยอๆ ในบัตร และนํามาสรุป
ความลงในบัตรของหนวยงานอีกคร้ังหนึ่ง 
 กลาวโดยสรุปวาการสรางขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเปนเรื่องของความรูสึก ความ
พงึพอใจ ความสบายใจ มคีวามหวงัในการปฏบัิตหินาทีอ่ยาง
มั่นคง ไรภาวะความขัดแยง มีสัมพันธภาพท่ีดีตอเพ่ือน
รวมงาน รวมทั้งผูบังคับบัญชามีความเขาใจในการปฏิบัติ
งานของบคุลากร ซ่ึงผบูรหิารงานบคุคลสามารถตรวจสอบ
ขวัญและกําลังใจของบุคลากรได 4 แนวทาง คือ วิธีการ
สังเกตการณ การสัมภาษณ แบบสอบถาม และการเก็บ
ประวติั ดังน้ัน ขวญัและกําลงัใจของบคุลากรมีความสาํคญั
ตอองคกรในระดบัสงูสุดเพราะมนษุยมคีณุคา มคีวามรสูกึ
รัก โกรธ เกลียด และสามารถใหโทษตอองคกรได 
จึงตองการสรางพลงัในการปฏบัิตงิานหรอืสรางขวัญและ
กําลงัใจอยางสมํา่เสมอเพ่ือใหเกิดประสทิธภิาพการปฏิบัติ
มคีณุภาพอนัเปนผลรวมของคณุภาพชวีติของบคุลากรใน
องคกรๆ 

3.  หลกัพทุธธรรมสาํหรบัการสรางการสรางขวญัและ
กําลังใจ

 หลักพุทธธรรมสําหรับการสรางการสรางขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรแมวาจะมี
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มากมาย แตบทความนี้มีความมุงหมายในการนํามา
ปรบัใช ไดแก หลกัสงัคหวัตถ ุ4 ประการ หมายถึง คณุธรรม
ทีเ่ปนเคร่ืองยึดเหน่ียวใจคน ผกูใจคนและประสานหมูชน
มีความสามัคคี เปนหลักธรรมท่ีทําใหคนเปนที่รัก เปนที่
ชอบใจของคนทั่วไปเปนการปลูกไมตรีเติมนํ้าใจตอกัน 
ทําใหสังคมเปนสุข (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) 
,2543) ดังคําสอนของพระสัมมา สัมพุทธเจาซึ่งเปน
สัจธรรมท่ีผูปฏิบัติตามทุกคนยอมสามารถรูแจงเห็นจริง
ไดดวยตนเองและทําใหผูปฏิบัติพนทุกขเขาถึงความสุข
และความบริสุทธ์ิภายในไดจริง ธรรมะของพระพุทธเจา
เปนความรูอนับริสทุธิเ์ปน ธรรมโอสถขนานเอก ทีส่ามารถ
เยียวยารักษาจิตใจของมวลมนุษยชาติใหหลุดพนจาก
ความโลภ ความโกรธ ความหลง เพราะเมื่อใจปราศจาก
สิ่งเหลานี้ ใจยอมสะอาดบริสุทธิ์มีอานุภาพและ เกิดเปน
ความเมตตากรุณาปราณี มีแตความรักความปรารถนาดี
ตอกัน (พระไตรปฎกฉบับภาษาบาลี เลมที่ 21 ขอท่ี 32 
หนาที่ 37) 
 การนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา 
อันไดแก สังคหวัตถุธรรม 4 คือ 1) ทาน คือ การให 
2) ปยวาจา คือ การรูจักพดูจาไพเราะออนหวาน 3) อัตถจรยิา 
คือ รูจักเกื้อกูลกัน และ 4) สมานัตตตา คือ รูจักการวาง
ตนสม่ําเสมอและใหเขากับคนอ่ืน โดยหลักธรรมน้ีสามารถ
นํามาประยุกตกับการทํางานในองคกร กับบุคคลตางๆ 
ไดโดยผานพฤติกรรมตามธรรมชาติอันไดแก ทาํตนใหเปน
ตัวอยางที่ดี ทั้งดานการงานและสวนตัว ใหความคุนเคย
เปนกันเองและสนใจในทุกขสุขของผูใตบังคับบัญชาและ
ผูรวมงานอ่ืน ชมเชย และสนับสนุนผูใตบังคับบัญชา
ทีท่าํงานดแีละประพฤตดีิและจัดใหมกีารฝกอบรม ประชมุ
สัมมนาแกผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหเกิดความรูและสํานึก
ในหนาที่ความรับผิดชอบ (นิตรีญา สน่ันเมือง, 2546) 
เพราะส่ิงที่เปนเคร่ือง สงเคราะหและยึดเหน่ียวนํ้าใจ
ซึ่งกันและกันประกอบดวย 4 ประการดังตอไปนี้
 1)  ทาน คอื การแบงปนวตัถุส่ิงของ จะชวยสราง
นสิยัใหบุคลากรในหนวยงานมคีวามเอือ้เฟอเผ่ือแผตอกนั
มีการใหและรับ เพราะนอกเหนือจากการแบงปนเร่ือง 

ของความร ูประสบการณ อันเปนความรท่ีูฝงอยใูนตวัคน 
แลว การแบงปน เอกสารตางๆ ท่ีใชในการทํางานก็เปน
สวนหนึง่ทีจ่ะชวยใหวงจรของความรมูกีารขบัเคลือ่นโดย
เปนการแบงปนความรูที่เปนความรูที่ชัดแจงดวย 
 2)  ปยวาจา คือ การแบงปนคําพูดดีๆ คําพูดที่
ไพเราะ พูดในส่ิงที่เปนประโยชน เหมาะกับกาลเทศะ 
พดูใหกาํลงัใจกนั ซ่ึงในมมุมองของผเูขยีนเห็นวา “ปยวาจา” 
มีความสําคัญ มากตอการจัดการความรูในองคกรเพราะ
การจะนําเคร่ืองมือตางๆ มาใชในกระบวนการจัดการ 
ความรูเพ่ือท่ีจะดึงความรูที่ฝงอยูในตัวคนออกมาแลก
เปล่ียนกนัน้ันตองใช ลักษณะของการ “พดูแลกเปลีย่นกัน” 
เปนหลัก 
 3)  อัตถจริยา คือ การแบงปนความรู การให
ความชวยเหลอืในสิง่ทีเ่ปนประโยชนแกผอูืน่ การแบงปน
ความรูและประสบการณท่ีเปนความรูท่ีฝงอยใูนตวัคนเปน
ส่ิงท่ี ทาํไดยากกวาการแบงปนความรทูีช่ดัแจงดงันัน้ หาก
องคกรใด สามารถปลูกฝ งใหบุคลากรในองคกรมี 
“อัตถจริยา” แลว ก็ไมใชเร่ืองยากอีกตอไปที่จะทําให
คนในองคกรมีการแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกัน 
 4)  สมานัตตตา คือ การมีความประพฤติเสมอ
ตนเสมอปลาย การเปนผูมีความ สมํ่าเสมอ จริงใจตอกัน
ความเสมอตนเสมอปลายจะชวยให เกิดความรู สึก
ปลอดภัย ไมระแวงกัน และเปนการสรางความไววางใจ
กัน เชือ่ใจกนัเพราะถาคนในองคกรไมมีความไววางใจกนั
หรือไม เชื่อใจกัน พนักงานก็จะไมอยากนําความรู
ประสบการณ เทคนิคในการทํางานตางๆ มาแบงปน
แลกเปล่ียนเรียนรกัูน ดังน้ัน จงึถอืไดวา “สมานัตตา” เปนแรง
กระตุนในระยะยาวที่จะ ผลักดันใหคนในองคกรเกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรูอยางตอเนื่อง นอกจากน้ี การเปนผูมี
ความสม่ําเสมอในการรวมแบงปนความรูตางๆ จะชวยให 
การจัดการความรู “มีชีวิต” อยูเสมอ การท่ีพนักงาน
ในองคกรเปนผูทีม่คีวามสมํา่เสมอจรงิใจตอกนั ถอืเปนนิสัย
ความรับผิดชอบอยางหน่ึง กลาวคือ ในการทํางานหาก
งานทีท่าํประสบผลสาํเรจ็ก็จะไมแยงกนัเอาความดคีวามชอบ
ใสตัววาฉันเปนคนทํางานน้ันเอง หรือหากมีขอผิดพลาด
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เกิดขึ้น พนักงานก็จะไมมีการกลาวโทษกัน แตจะชวยกัน
แกไขปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น บรรยากาศของความรวมแรง
รวมใจก็จะเกิดข้ึน พนักงานรูสึกวาการแบงปนแลกเปล่ียน
เรียนรูเปนสวนหนึ่งที่ทําใหการทํางานของตนเองและ
องคกรดีข้ึน (อรศิริ เกตุศรีพงษ, 2550) 
 หลักพุทธธรรมสําหรับการสรางการสรางขวัญ
และกําลังใจการปฏิบัติงานในองคกรโดยเฉพาะการ
บริหารงานบุคลากรหรือการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี
จะตองมีแผนงาน มีโครงการตางๆ เพ่ือระบุเน้ือหาให
เหมาะสมและสอดคลองกับการบริหารงานบุคลากรใน
องคกรน้ันๆ ซ่ึงหากมองการบริหารคนนี้ยังมีสิ่งลึกลับอีก 
อยางหนึง่ คือ เครือ่งยดึเหน่ียวนํา้ใจ เราไวใจเขา เรารักเขา 
เราหวังดตีอเขา อยางนีเ้ปนเคร่ืองยดึเหน่ียวนํา้ใจ คงไดยนิ
ไดฟงมาแลวจากหนังสือธรรมะทั่วๆไป เรื่อง สังหควัตถุ-
การเอื้อเฟ อเผื่อแผ -การพูดจาไพเราะ-การบําเพ็ญ
ประโยชนการทําตัวใหเปนเกลอ หรือ เปนเพื่อนมากกวา
ที่จะเปนนายหรือเรียกวาความงดงามในความสัมพันธซึ่ง
กนัและกัน อนัเปนเครือ่งหนวงเหนีย่วใหเกดิความรวมมอื
กันได (พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ), มปป.:15) 
ทําใหเห็นวา หลักสังคหวัตถุ จะเปนหลักที่กลาวถึง 
การให การพดูหรือการส่ือสารทางวาจา การทาํตนเองให
เปนประโยชนแกผอูืน่และการประพฤติตนเองใหมปีทัฎฐาน
ทางพฤติกรรม เชน การไมถือตัวถือตนวาเปนผูบังคับ
บัญชา การมีนิสัยเสมอตนเสมอปลาย การไมถือยศศักด์ิ
ที่สูงกวาผูอื่น การเขาสังคมกับผูดอยโอกาสกวา เปนตน 
ที่จะนําไปสูการเปดใจไวเน้ือเชื่อใจ ไมระแวงตอกันไมวา
ผูนั้นจะเปนเพื่อนรวมงานหรือหัวหนางาน

4.  การประยุกตหลักสังคหวัตถุเพื่อการสรางขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

 หลักสังคหวัตถุธรรมเปนหลักที่สามารถผสานใจ
ไวในองคกรอยางเปนหน่ึงเดียวกัน ซ่ึงเปนสภาวะทาง
ความรูสึกเชื่อใจกัน ไวใจกัน ไมระแวงตอกัน มีความ
ปลอดภัยเพราะเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชามีความ
เทาเทียมกันในศักด์ิศรีของความมนุษยโดยยึดหลัก

ความสมัพันธฉนัพีน่องทองเดยีวกนั จนกลายเปนวัฒนธรรม
ในลักษณะครอบครัวท่ีมีบทบาทหนาท่ีของตนเองเพ่ือให
เกิดความรับอยางสูงสุด 
 การจัดการสวัสดิการใหกับบุคลากร (ทาน) 
 การสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในประเด็นเร่ืองการใหทาน จะตองวิธีการของ
องคกรสวนมากมักนําไปใชกันไดดีอยูแลว เชน การจัด
สวสัดิการเร่ืองท่ีพกัใหกับบุคลากร เร่ืองการรักษาพยาบาล
เมื่อปวย เพราะการปฏิบัติงานหากขวัญและกําลังใจตาม
บทบาทหนาท่ีของบคุลากรบางสวนขาดหายไปยอมทาํให
คณุภาพของงานท่ีออกมาดอยคาไปดวย ดังนัน้ องคกรรฐั
และเอกชน หรือองคกรอื่นๆ ควรตระหนักและควร
กําหนดเปนนโยบายสําหรับการจัดสวัสดิการใหกับ
บุคลากร ดังตอไปน้ี
 1)  การสรางความเสมอภาคและความเทา
เทียมเรือ่งสวสัดกิารระหวางผปูฏบิตังิานในองคกร เชน 
การกําหนดภาระงานทุกสวนใหมีคุณคาเสมอเหมือนกัน
หมด มใิชตําแหนงหนึง่หรอืตําแหนงมีความสาํคัญมากกวา
ตําแหนงอ่ืนๆ การใหสิทธ์ิจะตองตกภายใตมาตรฐาน
เดยีวกันหากมีการใหโบนัสการทองเท่ียวตางประเทศควร
ท่ีจะมองถึงทุกบทบาทหนาทีไ่มวาจะเปนแมบาน ภารโรง
จนไปถึงผบูรหิารทกุระดับยอมมีสทิธิไ์ดรับคดัเลอืกในการ
รับโบนัสในรอบป
 2)  การสรางการชวยเหลือในยามลําบาก หรอื
เดือดรอน องคกรอาจจะตองกองทุนเล้ียงชีพสําหรับ
บุคลากรเพื่อใหเกิดความม่ันคงในการปฏิบัติงาน ซึ่งสวน
มากจะพบวา บุคลากรประเภทชั่วคราวหรือประเภท
สัญญาจางจะมีปญหามากวา บคุลากรท่ีปฏิบัตหินาทีแ่บบ
ประจําหรือขาราชการประจํา เชน การปลอยกูเพื่อใหซื้อ
บานดอกเบ้ียในอตัราต่ํากวาปกติ การกูเงนิเพือ่การศึกษา
ตอของบุตรเปนตน
 การจัดการสื่อสาร (ปยวาจา) 
 การจดัการเรือ่งการพดูท่ีประกอบในลกัษณะของ
วจสุีจรติ การงดเวนในการพดูโหก งดเวนการพดูคาํหยาบ 
งดเวนการพูดสอเสียด และงดเวนการพูดเพอเจอทีมี่ความ
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สัมพันธกับศีลธรรมขอวาดวยมุสาวาท ซ่ึงบุคลากรยอม
ตองรูจักการใชคําพูดในเชิงสรางสรรคใหมาก ดังน้ัน 
องคกรรัฐและเอกชน หรอืองคกรอ่ืนๆ ควรตระหนัก และ
ควรท่ีกาํหนดเปนกิจกรรมการฝกอบรมทางวาจาหรือการ
พูดใหกับบุคลากรเพื่อใชในการส่ือสาร ดังตอไปนี้
 1) การต้ังวัฒนธรรมการส่ือสารรวมกันในองคกร 
เพราะการพูดจะตองมีการตั้งสติไวกอนเสมอเพราะการ
ส่ือสารไปยังผูอ่ืนแมวาจะเปนบุคลากรในองคกรๆ ก็ตาม 
แตหากไมสนิทสนมกันอาจจะนําไปสูความขัดแยงไดงาย 
แตหากเปนเพ่ือนรวมงานท่ีสนิทกันอาจจะไมเปนปญหา
มากนัก ซึง่การส่ือสารในลกัษณะดังกลาวจะตองส่ือในรปู
แบบภาษาพูดแบบพีน่องหรอืตามวัฒนธรรมทีใ่ชกันอยใูน
ปจจุบันเพียงแตการสื่อสารจะตองดูบุคคล และเวลาเปน
หลัก
 2)  การตัง้กตกิาในการสือ่สารกบัเพือ่นรวมงาน
กบัผูบงัคับบัญชา หรอืผใูตบงัคับบัญชาวาจะไมโกหกเพ่ือ
หวังผลประโยชนอยางใดอยางหน่ึง จะไมพูดคําหยาบอัน
เปนทีม่าของความไมสบายใจของเพือ่นรวมงาน จะไมพดู
สอเสยีดเพือ่ทาํลายระหวางความเปนเพือ่นรวมงาน จะไม
พดูเพอเจอไรสาระหาประโยชนมไิดอนัเปนลดคุณคาของ
ตนเอง ซ่ึงกติกาอยางนี้อาจจะเปนนโยบายของผูบริหาร
องคกรท่ีใชในการสื่อสารไปยังผูใตบังคับบัญชาก็ได
 3) การสือ่สารในองคกร จะตองเปนไปเพ่ือการ
สรางขวญัและกาํลังใจใหแกกันอยเูสมอเพราะการพดูทีม่ี
วาจาไพเราะ เหมาะสมกับกาลเทศะ ผูพดูยอมไดรับช่ืนชม 
คํายกยองจากผูบริหาร และท่ีสําคัญจะตองใชคําพูดของ
ตนเองไมเบียดเบียนผูอื่นอยางเด็ดขาดโดยเฉพาะเพ่ือน
รวมงานและผูใตบังคับบัญชา
 การบริหารแบบวฒันธรรมครอบครัว (อตัถจรยิา) 
 สังคมไทยเปนสงัคมทีค่รอบครวัมีความสาํคญัใน
ฐานะผูผลิตสมาชิกใหกับสังคมกอนสงตอไปยังสถาบัน
ทางการศึกษา การทํางานในองคกรตางๆ จึงเปนจุดเร่ิม
ตนของความเปนครอบครวัจึงมคีวามหมายและนยัยะของ
ความรัก ความเคารพ และสายใยแหงความผูกพันระหวาง
พอแม พ่ีนองเดียวกันที่ไมสามารถจะแยกออกจากกันได 

ซึ่งเปนส่ือที่สงมอบการชวยเหลือเกื้อกูลระหวางกันอยาง
ไมหวังผลตอบแทน เพราะฉะน้ัน การบริหารแบบวัฒนธรรม
ครอบครวัจะมสีวนในการอธบิายปรากฏการณการทาํงาน
ที่นําไปสูการสรางขวัญและกําลังใหกับบุคลากรไดอยาง
เปนรูปธรรมในปจจุบันและอนาคต ดังตอไปนี้
 1) การพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูรวมกัน
จะเปนโอกาสทองใหกับบุคลากรที่จะเรียนรูความสําเร็จ
ในองคกรรวมกัน แมวาจะมีปญหา อุปสรรคมากเพียงใด
ก็ตาม บุคลากรจะตองมีใจท่ีจะเขาไปชวยในแกไขปญหา
ท่ีเกิด เพราะหากปญหาลุกลามจะสงผลกระทบไปยัง
บุคลากรอื่นๆ อีกมากมาย
 2)  การพัฒนาระบบการทํางานเปนทีมซ่ึงใน
โลกยุคใหมการทํางานเปนทีมถือวาไดรับความนิยมอยาง
มากโดยเฉพาะในองคกรเอกชน จะสามารถอธิบายและ
ประสบผลสาํเร็จในการทาํงานเปนทีมมากวาระบบราชการ 
เพราะการบังคบับญัชามีความยึดหยุนสงูมากกวาทาํใหลด
ขั้นตอนในการสั่งการลงไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้การ
ทํางานเปนทีมยังมองถึงประเด็นการชวยเหลือสมาชิกใน
ทีมงานทีป่ระสบปญหาสวนตวัหรือปญหาครอบครวัก็ตาม 
หากสมาชิกยังมีปญหาและไมไดรับการแกไขจะเปนจุด
ออนสําหรับการปฏิบัติงานที่ไมนําไปสูความสําเร็จในเชิง
พันธกิจขององคกร
 3) การถายทอดความรูหรือใชระบบพ่ีเลีย้งใน
การอบรมฝกฝนบทบาทหนาทีซ่ึง่บางครัง้ก็ตองอาศยัเวลา
แตก็ดวยความรักความเอ็นดูในรุนนองท่ีเขามาปฏิบตังิาน
ใหมท่ีไรประสบการณหากไมไดนับการถายทอดความรู
ยอมจะมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นบอยๆ หากเปนภารกิจที่
สําคัญก็สงผลตอความสําเร็จอีก จึงตองอาศัยความเปนพี่
เปนนองคอยถายทอดอยางอดทนเพื่อจะไดเห็นตนกลา
เติบโตอยางแข็งแรงภายใตความรักเหมือนเปนพี่นอง
เดียวกัน
 4) การพัฒนาคุณลักษณะของกัลยาณมิตรใน
ทางพระพทุธศาสนามพีระพทุธเจาเปนยอดของกัลยาณมติร
ทีส่งูทีสุ่ด เพราะเปนคดิด ีพูดดี และทาํดกีบัผูทีอ่ยรูอบขาง
เสมอ กลาวคือ ความเปนกัลยาณมิตรจะไมคิดราย ไม
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ทําราย ไมพูดตอกัลยาณมิตรดวยกันเฉกเชนเดียวกันใน
องคกรการปฏิวติับคุลากรในประเด็นนีค้วรใหความสําคัญ
อยางมากเพราะหากไมไดรบัความตระหนกัหรือสนใจจาก
ผูบริหารจะนําไปสูความขัดแยงกันระหวางบุคลากรกับ
บคุลากร หรือผใูตบงัคบับัญชากบัผบูงัคบับญัชาเมือ่ความ
ขัดแยงเกิดข้ึนจะสงผลตอไปยังความออนดอยในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรจนทําลายขวัญและกําลังในการ
ปฏิบัติ
 การจัดการความสมัพนัธระหวางบทบาทหนาที่ 
(สมานัตตตา) 
 บทบาทหนาท่ีของบุคลากรในองคกรไมไดแตก
ตางไปจากบทบาทหนาท่ีในครอบครวัแตละบทบาทหนาท่ี
ยอมมีสิ่งที่ตองปฏิบัติตอกันในฐานะอาศัยอยูรวมกัน 
ซึ่งบทบาทหนาที่ของตนจะสะทอนความรูความสามารถ 
และศักยภาพออกมาอยางเปนรูปธรรมที่เรียกวา ตัวชี้วัด
ผลงาน หรือการประเมิลผลงานในรอบป แนวทางการ
จัดการความสัมพันธระหวางบทบาทหนาที่ดังตอไปน้ี
 1)  การสรางความไววางใจกันซ่ึงกัน เปนอีก
สิง่ทีส่าํคญัอยางมากตอขวญัและกาํลังโดยเฉพาะผบูรหิาร
องคกรจะตองมคีวามไวใจตอบคุลากรในการตดัสินใจหรอื
การมอบหมายภารงานท่ีสําคัญๆ ใหบุคลากร ดังนั้น 
ผูบริหารตองรูจักท่ีวางใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ของตนเองตามความรคูวามสามารถของผนูัน้ ฝายบุคลากร
จะตองไมคิดถึงตัวเองมากเกินไปเม่ือผิดพลาดก็ตอง
ยอมรับและพรอมท่ีแกไขปรับปรุงการปฏิบัติใหดีข้ึน
 2)  ผูบริหารไมถือตัวถือตนมากจนเกินไป
เพราะการอยูรวมกันมิใชเฉพาะบุคลากรดวยกันเพียง
เทาน้ัน แตยังไมเรื่องของบทบาทหนาท่ีหรือตําแหนงเขา
มาเก่ียวของทําใหเกิดความเกรงใจเม่ือจะทําอะไร ซึ่งจะ
ตองเปนเร่ืองของผูบริหารหรือผูนําองคกรน้ันๆ ท่ีจะตอง
เขาหาผานกิจกรรมการปฏิบัติงาน 
 3) มีความสมํ่าเสมอทางดานพฤติกรรมของ
ตนเอง ไมวาจะเปนผูนําการบริหารหรือบุคลากรก็ตาม
การปรับเปล่ียนอุปนิสัยจะตองดีข้ึนมากกวาแยลงเพราะ
การทํางานรวมกันเพ่ือนรวมงานหรือผูที่รอบตัวเรายอม

มองเหน็ อัตลกัษณะหรอือปุนสัิยเฉพาะ เชน การเดนิ การ
ทักทาย การไหว การพูด การทานอาหาร และการปฏิบัติ
งานอืน่ๆ ทุกคนยอมมพีฤตกิรรมเปนแบบฉบบัของตนเอง 
แตเม่ือหน่ึงเม่ือใด พฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปจากเดิมยอม
สะทอนส่ิงบางอยางที่ไมเหมือนเดิม 
 4)  บรรยากาศของความรวมแรงรวมใจก็จะ
เกิดขึ้น เปนอีกส่ิงหน่ึงที่มีอิทธิพลอยางมากตอขวัญและ
กําลังใจการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 5)  การเย่ียมเยือนกนับอยหรือพบปะกันบอยๆ 
ซึ่งจะเก่ียวกับผูนําองคกรหรือผูบริหารแมวาจะไมคอยมี
เวลาวางมากนักแตการเอาใจใสในการเย่ียมเยือนบุคลากร
ถงึแผนกนัน้ๆ หรอืไปเยีย่มเยอืนถงึสวนงานในองคกรนัน้ๆ 
ชวยใหเกิดความสนิทสนมกันมากขึ้นโดยวิธีการไปนั่งพูด
คุยเพ่ือรับรูรับทราบปญหาอุปสรรคตางๆ ในการปฏิบัติ
งานของบคุลากรอยางทัว่ถึงทัง้หมดจะชวยใหสัมพนัธภาพ
ดีข้ึนระหวางผูนําการบริหารกับบุคลากร

5.  บทสรุป
 การสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
บคุลากรตามแนวพระพุทธศาสนามีเปาหมายท่ีชดัเจนใน
ฐานะมนุษยที่ มีความรู สึกนึกคิด รวมท้ังความโลภ 
ความโกรธ และความหลงทีไ่มแตกตางจากมนษุยในองคกร
เอกชนและองคกรรัฐก็เพือ่ทีจ่ะลดทาํใหบคุลากรทีป่ฏิบตัิ
หนาท่ีมีความสุข มีความหวัง ปราศจากแรงกัดดันในการ
ปฏิบัติงาน มคีวามเปนกัลยาณมิตรระหวางเพ่ือนรวมงาน 
ลดความเครียด ลดความขัดแยงในองคกร ในสวนความ
ขัดแย งที่ เกิดข้ึนได ทุกหนวยงาน การแก ไขปญหา 
ความขดัแยง สามารถทาํไดโดยมองปญหาวาเกดิจากอะไร 
ถาเกิดจาก “ตัณหา” ในทางธรรมะมักจะมีเหตุมาจาก 
“ผสัสะ” เมือ่เกดิขึน้ไมนานจะดบัไปเอง อยายดึมัน่ถอืมัน่ 
โดยเม่ือมคีวามขัดแยง อยาโทษผูอืน่ใหดูตนเองใหเปนเหตุ
ปจจัยท่ีจิต แลวหาขอยุติท่ีจิตตนเอง (บุรัญชัย จงกลนี, 
2558) อยางไรก็ตามการสรางขวญัและกาํลังในการปฏบัิติ
งานบุคลากรจะเห็นไดงายๆ กลาวคือ บุคลากรลักษณะ
ทาทางและบทบาทของผูนําหรือหัวหนางานท่ีมีตอ
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ผใูตบงัคับบญัชาสัมพันธภาพระหวางกนั มคีวามพงึพอใจ
ในหนาที่การงานที่ปฏิบัติอยู มีสุขภาพของผูปฏิบัติงาน 
รวมทั้งสภาพทางรางกาย และสภาพจิตใจ องคกรมีการ
ใหบําเหน็จรางวัล การเลื่อนขึ้น เลื่อนตําแหนงแกผูที่
ปฏิบัติงานดียอมเปนแรงจูงใจ องคกรสามารถจัดสภาพ
การทํางาน ควรจะใหถูกตองตามสุขลักษณะ มีอากาศ
ถายเท และความพึงพอใจตอจุดมุงหมายหลัก นโยบาย
การดําเนินงานขององคการ
 ทศันะทางพระพทุธศาสนาไดพยายามอธบิายเพือ่
การสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากร ที่เรียกวา 
หลักสังคหวตัถธุรรมเปนหลกัทีส่ามารถผสานใจไวในองคกร
อยางเปนหน่ึงเดียวกันเปนความรูสึกเช่ือใจกัน ไวใจกัน 
ไมระแวงตอกนั มคีวามปลอดภยัโดยยดึหลักความสมัพันธ
ฉนัพ่ีนองทองเดียวกนั ประกอบดวย การจดัการสวสัดิการ
ใหกับบุคลากร (ทาน) ประกอบดวย 2 แนวทาง ไดแก 
1) การสรางความเสมอภาคและความเทาเทียมเร่ือง
สวสัดิการระหวางผูปฏบัิติงานในองคกร และ 2) การสราง
การชวยเหลือในยามลําบาก หรือเดือดรอน องคกร
อาจจะตองกองทุนเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากรเพื่อใหเกิด
ความมัน่คงในการปฏิบตังิานการจัดการสือ่สาร (ปยวาจา) 
ประกอบดวย 2 แนวทาง ไดแก 1) การตั้งวัฒนธรรมการ
สื่อสารรวมกันในองคกร และ 2) การต้ังกติกาในการ
สือ่สารกบัเพือ่นรวมงาน กับผบัูงคบับัญชา หรือผูใตบงัคับ
บญัชา การบริหารแบบวัฒนธรรมครอบครัว (อตัถจรยิา) 
ประกอบดวย 4 แนวทาง ไดแก 1) การพัฒนาองคกร
แหงการเรียนรรูวมกนั 2) การพัฒนาระบบการทํางานเปนทีม 
3) การถายทอดความรูหรือใชระบบพ่ีเลี้ยงในการอบรม
ฝกฝนบทบาทหนาที่และ 4) การพัฒนาคุณลักษณะ
ของกัลยาณมิตรและการจัดการความสัมพันธระหวาง
บทบาทหนาที่ (สมานัตตตา) ประกอบดวย 4 แนวทาง 
ไดแก 1) การสรางความไววางใจกันซ่ึงกัน 2) ผูบริหาร
ไมถอืตวัถือตนมากจนเกินไป 3) มคีวามสม่ําเสมอทางดาน
พฤติกรรมของตนเองและ 4) บรรยากาศของความรวม
แรงรวมใจกจ็ะเกดิขึน้ซึง่ทัง้ 4 แนวทางสามารถนาํไปสราง
ขวัญและกําลังใจการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรไดอยาง
มั่นคงสืบไป

เอกสารอางอิง
1. นติรญีา สน่ันเมือง. (2546). คูมอืรวบรวมกรณตวัอยาง

ทีเ่ก่ียวของกับการประพฤตผิิดวินยัตามบทบญัญัติ 
พรบ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535. 
กรุงเทพมหานคร : ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง
ประเทศไทย จํากัด.

2. บุรัญชัย จงกลนี. (2558). หลักศีล ขอธรรมที่สําคัญ
ในการทํางาน. วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย. ปที่ 5
ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน). หนา 17-18.

3. ปรียาพร วงศอนุตรโรจน. (2547). จิตวิทยาการ
บริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร : พิมพดี.

4. พรนพ พุกกะพันธุ. (2545). ภาวะผูนํา และการจูงใจ. 
กรุงเทพมหานคร : จามจุรีโปรดักท.

5. พระพรหมคุณภารณ  (ป .อ .ปยุตฺโต) . (2543) .
พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. พิมพ
คร้ังท่ี 9. กรงุเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย.

6. พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ). บริหารธุรกิจ
แบบพุทธ. กรุงเทพมหานคร: อตัมมโย, มปป.

7. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). 
พระไตรปฎกภาษาไทย. ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช 
วิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย.

8. ระวัง เนตรโพธ์ิแกว. (2542) มนุษยสัมพันธใน
องคการ. กรุงเทพมหานคร :  พิทักษอักษร.

9. เสนาะ ติเยาว. (2539). การบรหิารงานบคุคล. พมิพ
คร้ังที ่11. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร.

10. อรศิร ิเกตุศรีพงษ. (2550). “สังคหวัตถุ 4 : วฒันธรรม
องคกรที่เอ้ือตอการจัดการความรู”, วารสาร Pro-
ductivity World เพ่ือการเพ่ิมผลผลิต. ปที ่12. ฉบบั
ที่ 68.

11. Beach, Dale S. (1970). Personnel: The 
Management of People Work. New York:
The Macmillan Company.



128

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปท่ี 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559

12. Flippo, Edwin B. (1961). Principle of Personnel 
Administration. NewYork : Mc Graw-Hill.

13. Herzberg F. (1959). Bernarol and Synder-
man, Barbara Bloch. The Motivation to work. 
York : John Wiley and son s, Inc.


