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บทคัดย่อ
บทความเรื่องจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ  1) เพื่อทบทวน
แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้อธิบายหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในลักษณะที่เหมือนกันในองค์การทั้งภาครัฐและ
เอกชน 2) เพือ่ วิเคราะห์หลักจริยธรรมทีส่ อดคล้องในการประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผลการศึกษา
พบว่า กระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์จะประกอบด้วย 4 หลักการสำ�คัญได้แก่ การสรรหาและการ
คัดเลือก การใช้ประโยชน์ การธำ�รงรักษา และการพัฒนา สำ�หรับจริยธรรมที่สอดคล้องกับการสรรหาและการ
คัดเลือกจะเกีย่ วข้องกับการใช้หลักการคัดเลือกคนตามระดับสติปญ
ั ญาของมนุษย์ซงึ่ เปรียบได้กบั บัวสีเ่ หล่า การ
ใช้ประโยชน์จะสอดคล้องกับการพิจารณามอบหมายงานที่เหมาะสมกับจริตของแต่ละบุคคล การธำ�รงรักษาจะ
สอดคล้องกับการใช้หลักพรหมวิหารในการครองใจคน และการบริหารโดยปราศจากอคติ เป็นต้น รวมทั้งเมื่อมี
การพิจารณาลงโทษก็จะใช้หลักอารยวิธี เช่น หลักนิคคหวิธี ปัคคหวิธี ปวารณาวิธี เป็นต้น สำ�หรับหลักการพัฒนา
จะสอดคล้องกับการพัฒนาโดยสมบัติต้นทุน และกระบวนการไตรสิกขา เป็นต้น
คำ�สำ�คัญ
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Abstract
This article on ethics in human resource management aimed 1) to review the concepts
and theories used to explain the similar principles of human resource management in public
and private organizations and 2) to analyze the ethical principles that were consistent with the
application of human resource management. The results of this study revealed that human
resource management processes consisted of four main principles: recruitment and selection,
utilization, maintenance, and development. In terms of ethics in recruitment and selection,
it was consistent with the human intelligence recruiting principles that were compared to
the four kinds of lotus. For the utilization, it was consistent with the appropriate assignment
consideration for the individual’s manners. For the maintenance, it was consistent with using
the Brahmavihara principle of winning people’s hearts and management without bias, etc.
Moreover, civilization principles were utilized when determining punishment, such as
reciprocation or Nikkha method, punishment or Packha method, devotion or Pravana method,
etc.  The development principle was consistent with the development by cost properties,
the Threefold Training (Tri-Sikkha), etc.
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บทนำ�
องค์การใด ๆ ก็ตาม จะประสบความสำ�เร็จมากน้อยเพียงใด มักขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยต่าง ๆ เช่น การวางแผน
การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทำ�งาน การอำ�นวยการหรือการสั่งการ การรายงาน การบริหารด้านการเงิน การ
ควบคุม ฯลฯ ในปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ “คน” เป็นสิ่งที่จะทำ�ให้ปัจจัยดังกล่าวดำ�เนินไปได้ด้วยดี และบรรลุเป้า
หมายทีอ่ งค์การได้ก�ำ หนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาวะปัจจุบนั ทีอ่ งค์การต่าง ๆ จะต้องดำ�เนินงานภายได้สภาพ
แวดล้อมทีม่ คี วามกดดันและการแข่งขันทีส่ งู การทีจ่ ะทำ�ให้องค์การอยูไ่ ด้และมีการพัฒนาให้มคี วามเจริญเติบโต
ก้าวหน้าต่อไปนั้น มีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพึ่งพาและอาศัยคนซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะ
ในสถานการณ์ปัจจุบันที่แต่ละองค์การต่างก็ให้ความสำ�คัญกับงานทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากได้ตระหนักถึง
ความสำ�คัญว่า งานเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์จะต้องแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมขององค์การ เพื่อส่งเสริมและเป็น
หลักประกันว่า ทุกกิจกรรมขององค์การจะสามารถดำ�เนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นกั บริหารต้องให้
ความสำ�คัญต่อทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนีใ้ นกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละขัน้ ตอน ผูบ้ ริหารใน
หน่วยงานจะสามารถประยุกต์จริยธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ดว้ ยเพือ่ ให้เกิดพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ที่พึงประสงค์ในการบริหารงานเกี่ยวกับบุคคล
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบจริยธรรมที่เหมาะสมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดย
ศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ (Documentary Research) ที่ประกอบด้วยหนังสือ ตำ�รา เอกสาร บทความทาง
วิชาการ ซึ่งผลการศึกษาจะเป็นแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยใช้หลักจริยธรรมที่เหมาะสม
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ นับเป็นส่วนสำ�คัญของกระบวนการบริหาร ไม่วา่ จะเป็นส่วนของหน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนก็ตาม เพราะทรัพยากรมนุษย์ นับว่าเป็นองค์ประกอบที่สำ�คัญที่สุดต่อผลสำ�เร็จขององค์การ
ดั ง นั ้ น การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ จ ึ ง เป็ น การกำ � หนดระบบการบริ ห ารกำ � ลั ง คนในองค์ ก าร โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้คนในองค์การสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
หน่วยงานต่างๆ ทีจ่ ะสร้างความสำ�เร็จให้เกิดขึน้ ได้ จะต้องกำ�หนดรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์ให้มีความเหมาะสม นับตั้งแต่การวางแผนบุคลากรเข้าสู่องค์การจนกระทั่งบุคลากรออกไปจากองค์การ
สำ�หรับวัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ (เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์, 2559, น. 17)
1. เพื่อดึงดูดบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่องค์การ (Recruitment) การดึงดูดบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถเข้ามาสู่องค์การถือได้ว่ามีความสำ�คัญอย่างมากสำ�หรับองค์การในปัจจุบัน การได้มาซึ่ง
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถสูง (High Performance person) เข้าสู่องค์การจะช่วยให้องค์การได้ประโยชน์
จากการนำ�ความรู้ความสามารถของบุคลากรเหล่านี้มาใช้ในการทำ�งานในองค์การได้มากเท่านั้น
2. การนำ�ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด (Utilization) การใช้ประโยชน์
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จากทรัพยากรมนุษย์ นับว่าเป็นหัวใจสำ�คัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ประการหนึ่ง กล่าวคือ หลังจาก
ที่ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาสู่องค์การแล้ว องค์การหรือผู้บริหารจะต้องแสวงหาแนวทางในการ
ใช้สมรรถนะที่เหมาะสมต่อการทำ�งาน โดยสมรรถนะเป็นผลรวมความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของบุคคลที่
สัมพันธ์กบั ความสำ�เร็จในการทำ�งานในองค์การ ดังนัน้ หน้าทีใ่ นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การจึงเป็น
หน้าที่ที่ผู้บริหารทุกหน่วยงานจะต้องพยายามดึงสมรรถนะของบุคคลออกมาใชัในการทำ�งานให้มากที่สุด
3. การธำ�รงรักษาและพัฒนาบุคลากร (Retention) เป็นธรรมดาทั่วไปที่องค์การต่างๆ มักจะ
มุ่งความสำ�เร็จของงาน ขณะเดียวกันความต้องการของบุคคลที่ได้ทำ�งานในองค์การก็ย่อมมีเป้าหมายทั้งใน
ด้านกายภาพและในด้านจิตใจ เช่น ความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการด้านร่างกาย ความมั่นคง
ในการทำ�งาน ความต้องการได้รับการยอมรับ ความต้องการมีชื่อเสียง ความต้องการประสบความสำ�เร็จใน
ชีวติ ฯ นักบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องสร้างความสมดุลระหว่าวัตถุประสงค์ขององค์การกับวัตถุประสงค์ของ
บุคลากร ด้วยการธำ�รงรักษาบุคลากรทีน่ อกเหนือจากการช่วยตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของบุคลากรทีม่ คี วาม
ต้องการด้านต่าง ๆ แล้ว จะต้องสร้างระบบการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี นการทำ�งานให้เกิดขึน้ เช่น การกำ�หนด
ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม เป็นธรรม การสร้างระบบการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี นการทำ�งานให้เกิดขึน้ การสร้าง
ความผาสุกและความพึงพอใจในการทำ�งานในองค์การให้เกิดขึ้น
กล่าวได้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะเป็นภารกิจด้านการบริหารที่ที่องค์การจะต้องให้
ความสำ�คัญ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีจะช่วยให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การซึ่งวัตถุประสงค์
ที่สำ�คัญ ได้แก่ การดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาสู่องค์การ การดึงสมรรถนะของบุคลากรมา
ใช้ประโยชน์ในการทำ�งานให้มากที่สุด ตลอดถึงการธำ�รงรักษาและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้พนักงาน
พึงพอใจในการปฏิบัติงานด้วยการสร้างบรรยากาศให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญกำ�ลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีโอกาส
เติบโตก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงานด้านตำ�แหน่งและมีรายได้พอเพียงกับความเป็นอยู่ รวมทัง้ มีการเพิ่มศักยภาพ
ให้เหมาะสมกับภารกิจงานทีร่ บั ผิดชอบ รวมถึงการปรับหรือพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การทีช่ นะในการแข่งขันได้
ระบบที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
โดยทัว่ ไปการบริหารงานบุคคลมักยึดหลักระบบทีส่ �ำ คัญ 2 ระบบ คือ ระบบคุณธรรม และระบบ
อุปถัมภ์ ซึ่งทั้ง 2 ระบบมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน ซึ่งมีสาระสำ�คัญ ดังนี้
1. ระบบคุณธรรม (Merit System) ระบบคุณธรรม เป็นวิธีการบริหารงานบุคคลโดยให้ความสำ�คัญ
กับความรู้ความสามารถ เป็นหลักที่ระบบบริหารราชการได้นำ�มาใช้ในการบริหารงานบุคคลในปัจจุบัน เป็น
ระบบการบริหารทีเ่ น้นความเสมอภาคในโอกาส ความรูค้ วามสามารถ ความมัน่ คงในหน้าทีก่ ารงาน และความ
เป็นกลางทางการเมือง (ติน ปรัชญพฤทธิ์, 2542, น. 251) เป็นระบบเพื่อใช้ประเมินความรู้ความสามารถของ
บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามต้องการ โดยไม่มเี หตุผลทางการเมืองและความสัมพันธ์สว่ นตัวเข้ามาเกีย่ วข้อง
(สุนันทา เลาหนันท์, 2556, น. 12)
ดังนั้น ระบบคุณธรรมจึงเป็นระบบการบริหารบุคคล โดยตัดความสัมพันธ์ส่วนตัว การนำ�ระบบนี้มา
ใช้จึงเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยเลือกสรรผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
เปิดโอกาสให้คนทั่วไปมีโอกาสที่จะเข้ามาปฏิบัติงานได้เท่าเทียมกัน ให้ความคุ้มครองและความมั่นคงในการ
ทำ�งาน เพื่อสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานมีแผนการชีวิตและอาชีพได้ตามสมควร นอกจากนั้นยังเป็นระบบที่นำ�ไป
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สู่ระบบบริหารที่ดี ส่งเสริมให้มีความเสมอภาคในโอกาส เป็นการดำ�รงไว้ซึ่งความเป็นประชาธิปไตย รวมถึงคน
ทำ�งาน มีเกียรติมีศักดิ์ศรี เพราะเข้ามาทำ�งานด้วยความรู้ความสามารถนับเป็นสมรรถนะเฉพาะที่เป็นพื้นฐาน
สำ�คัญ มีความเข้มงวดที่ต้องนำ�ไปสู่การปฏิบัติจริงในการดำ�เนินกิจกรรม และกระบวนการบริหารงานบุคคล
ภาครัฐมากกว่าภาคเอกชน ซึ่งมีผลทำ�ให้องค์การมีประสิทธิภาพ
2. ระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) ระบบอุปถัมภ์เป็นระบบที่ไม่ยึดถือหลักเกณฑ์ของ
ระบบคุณธรรม แต่จะยึดถือความพอใจของบุคคลทีใ่ ช้ระบบเป็นสำ�คัญ ระบบอุปถัมภ์ เป็นระบบทีไ่ ม่มกี ฎเกณฑ์
ที่แน่นอนตายตัว ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร บางครั้งระบบนี้ก็ยังใช้ได้กับการสรรหาบางลักษณะ
เช่น การสรรหาบุคคลเข้าสู่ตำ�แหน่งบางตำ�แหน่งที่ต้องการความไว้วางใจ หรือตำ�แหน่งที่เกี่ยวกับความลับซึ่ง
อาจส่งผลดีก็ได้ (ธาดา วิทยาพูล, 2540, น. 12) ระบบ “อุปถัมภ์” หรือ “Spoils System” ว่าเป็นระบบเล่น
พรรคเล่นพวกและระบบการบริหารงานบุคคลที่มีพื้นฐานอยู่บนการปูนบำ�เหน็จความดีความชอบโดยการให้
งานทำ�แก่สมาชิกพรรคการเมืองทีช่ นะการเลือกตัง้ ระบบเล่นพรรคเล่นพวกนี้ มีทมี่ าจากคำ�ขวัญของชาวโรมัน
ที่ว่า “เชลยเป็นสมบัติของผู้ชนะ” (ติน ปรัชญพฤทธิ์, 2542, น. 373)
สรุปได้วา่ ระบบอุปถัมภ์ เป็นระบบเล่นพรรคเล่นพวก มีพนื้ ฐานอยูบ่ นการให้สทิ ธิพเิ ศษแก่ผสู้ นิทสนม
และคุ้นเคยเป็นการส่วนตัว การพิจารณาในเรื่องการดำ�รงตำ�แหน่ง หรือพ้นตำ�แหน่ง พิจารณาตามที่ผู้มีอำ�นาจ
จะเห็นสมควร โดยไม่มีระเบียบใด ๆ มารองรับ ซึ่งอาจทำ�ให้ผู้ปฏิบัติงานขาดความมั่นคงในการปฏิบัติงาน
จะเห็นได้ว่า ทั้งระบบอุปถัมภ์และระบบคุณธรรม จะเป็นระบบการบริหารงานบุคคลซึ่ง ต่างก็มี
วัตถุประสงค์จะหาคนมาทำ�งาน และมอบหมายให้ท�ำ งานเพือ่ หวังผลด้านประสิทธิภาพของงานเช่นเดียวกัน และ
ระบบคุณธรรมมีหลักเกณฑ์ในการทดสอบความรู้ความสามารถของคน และเปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีคุณสมบัติ
ได้แข่งขันกัน ส่วนระบบอุปถัมภ์มไิ ด้ใช้กฎเกณฑ์ใดมากนัก ใช้เพียงวิจารณญาณ และความพอใจของผูใ้ ช้ระบบ
เป็นสำ�คัญ จึงอาจขาดเหตุผลที่จะทำ�ให้เชื่อได้ว่าการเลือกสรรคนตามระบบอุปถัมภ์ จะได้คนดีมีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริง เพราะมิได้มีการทดสอบและการวัดความรู้ใด

กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เกีย่ วพันโดยตรงกับงานฝ่ายบุคคลส่วนต่าง ๆ ได้แก่  การวางแผน
เกีย่ วกับกำ�ลังคนหรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาบุคลากร การคัดเลือกบุคลากร การบรรจุ
หรือแต่งตัง้ บุคลากร การโยกย้ายบุคลากร การเลือ่ นขัน้ เลือ่ นตำ�แหน่ง การฝึกอบรม ฝึกปฏิบตั กิ ารและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเลิกจ้างและการยุบตำ�แหน่ง การจัดการบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการ
และผลประโยชน์ทพี่ นักงานพึงได้ การสร้างแรงจูงใจด้วยการให้ขนึ้ เงินเดือน การประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานของบุคลากร (เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์, 2559, น. 19)
ดังนัน้ ผูเ้ ขียนจึงได้สรุปขัน้ ตอนของกิจกรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยจะมีหลักสำ�คัญ
อยู่ 4 ประการได้แก่ หลักการสรรหาและการคัดเลือก หลักการใช้ประโยชน์ หลักการธำ�รงรักษา และ
หลักการพัฒนา
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จริยธรรมที่เหมาะสมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
การนำ�หลักจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์มาใช้ในองค์การ จะส่งให้การบริหารงานบุคคล
ในองค์การบรรลุความสำ�เร็จ เพราะจะเป็นการได้มาซึ่งคนที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ และนำ�ศักยภาพ
ของเขามาใช้ในการทำ�งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการดูแลรักษาให้อยูใ่ นองค์การได้อย่างยาวนานและพัฒนา
ศักยภาพให้เหมาะสมกับหน้าที่ ๆ รับผิดชอบ การบริหารด้านต่างๆ เหล่านีจ้ �ำ เป็นต้องนำ�หลักจริยธรรมทีเ่ หมาะสม
มาประยุกต์ใช้ ผู้เขียนได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ ดังนี้
1. จริยธรรมที่ใช้สำ�หรับการสรรหาและการคัดเลือก
หลักการสำ�คัญของการสรรหาและการคัดเลือก คือ การทำ�ให้ได้คนดีและมีความสามารถเข้ามาทำ�งาน
ในองค์การ โดยผ่านการวางแผนความต้องการมนุษย์ในอนาคตทัง้ ในด้านจำ�นวนและทักษะความสามารถ เพราะ
การวางแผนทีด่ จี ะทำ�ให้บคุ ลากรทีม่ อี ยูก่ อ่ นแล้วและบุคลากรใหม่ทจี่ ะเข้ามา มีความสมดุลระหว่างงานและคน
การวางแผนกำ�ลังคน การกำ�หนดคุณสมบัตหิ ลักทีค่ วรคำ�นึงทีเ่ กีย่ วกับบุคคล 4 ประเภท คือ (พระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ. ปยุตฺโต), 2554, น. 120)
1.1 อุคติตญ
ั ญู ได้แก่ ผูร้ เู้ ข้าใจได้ฉบั พลัน คือผูม้ อี ปุ นิสยั สามารถรูธ้ รรมได้ทนั ทีเมือ่ ฟังคำ�สอน เหมือน
บัวที่โผล่พ้นนํ้าพร้อมที่จะบานรับแสงอาทิตย์
1.2 วิปจิตัญญู ได้แก่ ผู้จะรู้ได้ต่อเมื่อขยายความ คือจะสามารถรู้ธรรมได้ต่อเมื่อได้อธิบาย ใน
รายละเอียด เหมือนบัวที่อยู่ระดับเสมอนํ้าซึ่งจะบานในวันรุ่งขึ้น
1.3 เนยยะ ได้แก่ ผูท้ พี่ อจะค่อยชีแ้ จงแนะนำ�ให้เข้าใจได้ โดยต้องอธิบายให้ได้รบั ฟังอยูอ่ ย่างสมํา่ เสมอ
โดยไม่ละทิ้ง จึงจะบรรลุธรรม เปรียบเหมือนดอกบัวที่ยังไม่โผล่ขึ้นเหนือจากนํ้า แต่จะโผล่และบานในวันต่อ ๆ ไป
1.4 ปทปรมะ ได้แก่ ผู้อับปัญญา คือสอนให้รู้ได้แต่ตัวบทหรือพยัญชนะ หรือถ้อยคำ�  แม้ไม่เข้าใจถึง
ความหมาย ก็ไม่อาจบรรลุธรรมได้ เปรียบเหมือนดอกบัวที่อยู่ใต้นํ้า ติดเปลือกตมมักเป็นอาหารของปลาแสนตํ่า
การสรรหาและคัดเลือกคนเพือ่ เข้ามาทำ�งานร่วมกันนัน้ หากนักบริหารได้น�ำ หลักธรรมเกีย่ วกับการจำ�แนกบุคคล
เข้ามาใช้ในการพิจารณาประยุกต์ใช้ร่วมกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์แล้ว จะทำ�ให้องค์การได้บุคคลที่มีความรู้
มีสติปัญญาและมีทักษะความสามารถที่องค์การต้องการให้ได้เข้ามาร่วมงาน โดยที่มนุษย์เป็นปัจจัยสำ�คัญใน
การบริหาร การคัดเลือกบุคคลหรือการใช้คนให้เหมาะกับงานนั้นมีหลักการพิจารณาระดับของสติปัญญาและ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงาน โดยเฉพาะบุคคลประเภทที่หนึ่ง คือ บุคคลที่มีประสิทธิภาพสูง มีสมรรถนะ
ที่พร้อมจะปฏิบัติงานได้ทันที โดยไม่จำ�เป็นต้องให้คำ�แนะนำ�เรื่องงานมากนัก นับได้ว่าเป็นระดับหัวกะทิของ
องค์การ ส่วนบุคคลประเภททีส่ อง ถ้าได้รบั การแนะนำ� ฝึกฝน อบรมไปได้สกั ระยะก็สามารถปฏิบตั งิ านให้ประสบ
ผลสำ�เร็จได้ บุคคลประเภททีส่ ามนัน้ จะต้องได้รบั การอบรม ฝึกฝน พอสมควรจึงจะเรียนรูง้ านได้ บุคคลประเภทนี้
เหมาะกับงานที่ไม่ต้องใช้ความรู้ที่ลึกซึ้งหรือดุลพินิจมากนัก กล่าวคือ เหมาะกับงานที่ใช้แรงกายมากกว่าการใช้
ความสามารถทางความคิด ส่วนบุคคลประเภทสุดท้ายคือ มีระดับสติปญ
ั ญาทีไ่ ม่เฉลียวฉลาดแม้จะขยันเพียงไร
ก็อาจจะทำ�ให้งานผิดพลาดได้ เหมาะกับงานที่ไม่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายควรให้รับผิดชอบกับ
งานเล็ก ๆ อยู่ในฝ่ายปฏิบัติการโดยใช้พละกำ�ลังเป็นหลักแต่ต้องมีผู้บังคับบัญชาคอยควบคุมอย่างใกล้ชิดเพื่อ
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการทำ�งาน ในการสรรหาและการคัดเลือกนี้สามารถสังเคราะห์
จริยธรรมที่เหมาะสมได้ ดังแผนภูมิที่ 1
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ระดับบุคคล 4 ประเภท (บัว 4 เหล่าประกอบ
ด้วย อุคติตัญญู วิปจิตัญญู เนยยะ ปทปรมะ

หลักว่าด้วยการสรรหาและการคัดเลือก

แผนภูมทิ ี่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมทีเ่ หมาะสมกับการสรรหาและการคัดเลือก
2. จริยธรรมที่ใช้สำ�หรับหลักการใช้ประโยชน์
หลักการสำ�คัญของการใช้คนให้เกิดประโยชน์ คือ การใช้คนให้ตรงกับงานให้ความเป็นอิสระและมีสว่ น
ร่วม ให้ทำ�งานได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้องค์การได้รับประโยชน์สูงสุดจากบุคลากร หลักธรรมที่ประยุกต์ใช้
ในเรื่องการใช้คนให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือ จริต 6
จริต หรือ จริยา หมายถึง ความประพฤติปกติ ความประพฤติซึ่งหนักไปทางใดทางหนึ่งอันเป็นปกติ
ประจำ�อยู่ในสันดาน เป็นพื้นเพของจิต อุปนิสัย พื้นนิสัยแห่งพฤติกรรมของคนซึ่งพระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร
ธมฺมจิตฺโต) (2541,น. 17-18) ได้อธิบายไว้มี 6 ประเภท คือ
2.1 ราคจริต คือ ผู้มีราคะเป็นความประพฤติปกติ ประพฤติหนักไปทางรักสวยรักงาม
2.2 โทสจริต คือ ผู้มีโทสะเป็นความประพฤติปกติ ประพฤติหนักไปทางใจร้อนหงุดหงิด
2.3 โมหจริต คือ ผูม้ โี มหะเป็นความประพฤติปกติ ประพฤติหนักไปทางเขลา เหงา ซึม เงือ่ งงง งมงาย
2.4 สัทธาจริต คือ ผู้มีศรัทธาเป็นความประพฤติปกติ ประพฤติหนักไปทางจิตซาบซึ้งชื่นบาน
น้อมใจเลื่อมใสง่าย
2.5 พุทธิจริต หรือ ญาณจริต คือ ผู้มีความรู้เป็นความประพฤติปกติ ประพฤติหนักไปทางใช้
ความคิดพิจารณา
2.6 วิตกจริต คือ ผูม้ คี วามวิตกเป็นความประพฤติปกติ ประพฤติหนักไปทางนึกคิด จับจด ฟุง้ ซ่าน
สำ�หรับวิธีการทำ�งานกับคนที่มีจริตต่าง ๆ แต่ละประเภทนั้นมีแนวทางคือ 1) การจะทำ�งานกับคนที่
มีราคะจริตต้องสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมการทำ�งานที่ดูสะอาด สวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2) การทำ�งานกับคนที่มีโทสจริต ต้องมีความรวดเร็วทันใจ ถึงลูกถึงคน เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมี
ความรอบคอบด้วย 3) การทำ�งานกับคนที่มีโมหจริตจะต้องสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้น 4) การทำ�งานกับคน
ที่มีศรัทธาจริต ต้องจูงใจให้เห็นดีเห็นงามหรือสร้างบรรยากาศให้มีความน่าเชื่อถือหรือมีความรู้สึกปลอดภัย
5) การทำ�งานกับคนที่มีพุทธิจริต ต้องมีความแม่นยำ�ในหลักการในการทำ�งานรวมทั้งมีเป้าหมายที่ชัดเจน
ไม่เลื่อนลอยไร้สาระ 6) การทำ�งานกับคนที่มีวิตกจริต ต้องให้หลักประกันและให้ความหวังให้กำ�ลังใจ และทำ�
ตนให้เหมาะสมกับการเป็นที่พึ่งได้
การที่นักบริหารจะใช้คนให้เกิดประโยชน์ในการทำ�งาน จะต้องพิจารณาถึงอุปนิสัย พฤติกรรมของ
ตนว่าบุคลากรที่จะใช้ให้รับผิดชอบงานใด ๆ นั้น โดยพื้นฐานแล้วเขาเป็นคนอย่างไรมีอุปนิสัยอย่างไร เพราะ
การมอบหมายงานที่เหมาะสมกับจริตของตนแล้ว ย่อมทำ�ให้เขาได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในการทำ�งานอย่างเต็มที่
เพราะการบริหารคือการปฏิบัติงานโดยอาศัยคนอื่น หรือความสำ�เร็จของงานใด ๆ จะต้องอาศัยผู้อื่นเป็นส่วน
ประกอบด้วยอยู่เสมอ
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เมือ่ พิจารณาหลักการใช้ประโยชน์โดยเลือกบุคคลทีเ่ หมาะกับการทำ�งานในลักษณะต่าง ๆ แล้วสามารถ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ได้ดังแผนภูมิที่ 2
จริยธรรมที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์
1. จริต 6 (ราคะจริต โทสจริต โมหจริต สัทธา
จริต พุทธิจริต วิตกจริต)

หลักว่าด้วยการสรรหาและการคัดเลือก

แผนภูมิที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมที่เหมาะสมกับหลักการใช้ประโยชน์
3. จริยธรรมที่ใช้สำ�หรับหลักการรักษาทรัพยากรมนุษย์
หลักการสำ�คัญของการดำ�รงรักษาทรัพยากรมนุษย์ คือ การรักษาคนที่ดี มีความรู้ความสามารถ
มีทักษะการทำ�งาน มีประสิทธิภาพไว้กับองค์การเป็นเวลานาน เพื่อที่องค์การก็จะได้รับประโยชน์จากคน
การจะรักษาคนไว้ในองค์การเป็นระยะเวลานานได้ต้องสร้างความพึงพอใจ ความปลอดภัย สวัสดิการและอื่น ๆ
ที่จะเป็นการจูงใจให้บุคลากรอยู่กับองค์การไปตลอดระยะเวลาที่กำ�หนดไว้
3.1 พรหมวิหาร 4: จริยธรรมในการครองคน
พรหมวิหาร เป็นธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและกำ�กับความประพฤติตลอดจนหลักปฏิบัติต่อผู้
ร่วมงาน ซึ่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน, 2543, น. 195-203) ทรงเรียบเรียง
หนังสือชุมรวมธรรมะ ตอนที่ว่าด้วยพรหมวิหาร 4 คือ 1) เมตตา 2) กรุณา 3) มุทิตา และ4) อุเบกขา อันเป็น
ข้อสรุปความได้ว่า พรหมวิหาร 4 เป็นคุณธรรมนำ�หรับผู้มีจิตแห่งพรหม คือ ผู้ใหญ่หรือผู้ประเสริฐ เป็นธรรม
เป็นทีอ่ ยูซ่ งึ่ มีทงั้ ความดีและความสุข โดยให้ผปู้ ฏิบตั นิ �ำ ไปใช้ ดังนี้ ขัน้ แรก ให้ปฏิบตั ดิ ว้ ยจิตคิดเกือ้ กูลแผ่ออกไป
ในสัตว์บุคคลทั้งหลาย คือ เมตตา ซึ่งมีอาการเป็นความคิดเกื้อกูล ต่อจากนั้นเมื่อได้เห็น หรือได้ยิน หรือได้คิด
ว่า เขามีความทุกข์เดือดร้อนก็ปฏิบัติช่วยบำ�บัดทุกข์ให้ คือ กรุณา ซึ่งมีอาการลักษณะช่วยบำ�บัดทุกข์ จากนั้น
ครั้นได้เห็นเขามีความสุขไม่ทุกข์ก็พลอยยินดีบันเทิงใจ คือ มุทิตา ซึ่งมีอาการลักษณะพลอยยินดี และเมื่อไม่มี
กิจที่ควรจะทำ�ต่อไปก็ อุเบกขา คือ ใช้สติพิจารณาเฝ้าดูอย่างใกล้ชิด
อาจกล่าวได้วา่ นักบริหารต้องมีพรหมวิหาร คือ ธรรมสำ�หรับผูใ้ หญ่ 4 ประการ เพราะเมตตาจะทำ�ให้
นักบริหารรูจ้ กั มองแง่ดขี องเพือ่ นร่วมงานและจดจำ�ไว้ เพือ่ จะได้ใช้คนให้เหมาะสมกับลักษณะทีด่ ขี องเขา กรุณา
จะทำ�ให้นกั บริหารเปิดใจกว้างรับฟังปัญหาของคนอืน่ มุทติ าทำ�ให้นกั บริหารส่งเสริมให้คนทำ�งานมีโอกาสพัฒนา
ความรูค้ วามสามารถจนได้เลือ่ นตำ�แหน่งสูงขึน้ และอุเบกขาจะทำ�ให้นกั บริหารมีความยุตธิ รรมในการให้รางวัล
และโทษ โดยรู้เท่าทันคนร่วมงานทุกคน
3.2 อคติ : จริยธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ
หลักการพิจารณาความดีความชอบ คือ การใช้อำ�นาจของผู้บังคับบัญชาในการให้คุณให้โทษแก่
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพือ่ ประโยชน์ในการเลือ่ นขัน้ เลือ่ นตำ�แหน่ง เลือ่ นเงินเดือน ตลอดจนให้รางวัลตอบแทนความดี
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สำ�หรับหน่วยงานภาครัฐได้มีระเบียบกฎเกณฑ์ในการเป็นแนวทางปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาได้ใช้เป็นเครื่องมือ
ปฏิบัติ ส่วนภาคเอกชนก็จะขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของหน่วยงานนั้น ๆ แต่สำ�หรับการตัดสินใจในการให้ความดี
ความชอบก็ขึ้นอยู่กับผู้มีอำ�นาจของนักบริหาร หลักการจริยธรรมสำ�คัญต่อไปนี้จึงเป็นหลักที่นักบริหารใช้ใน
การควบคุมตนเองในการใช้อำ�นาจอย่างสุจริตยุติธรรมซึ่งประกอบด้วยหลักการเว้นจากอคติ 4 ประการ คือ
(สถาพร วิชัยรัมย์, 2559, น. 161)
1. ฉันทาคติ ความลำ�เอียงเพราะชอบ
2. โทสาคติ ลำ�เอียงเพราะชัง
3. โมหาคติ ลำ�เอียงเพราะหลง
4. ภยาคติ ลำ�เอียงเพราะกลัว
ดังนัน้ นักบริหารเป็นผูน้ �ำ ทีม่ ที งั้ พระเดชและพระคุณ มีอ�ำ นาจให้คณ
ุ ให้โทษแก่บคุ ลากรในหน่วยงาน
สิ่งสำ�คัญคือต้องมีจริยธรรมที่เกิดในใจ ในเบื้องต้นคือนักบริหารจะต้องหลีกเว้นให้ห่างจากอคติ 4 ประการ อัน
จะทำ�ให้เกิดความสูญเสียความเที่ยงธรรม ทำ�ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ไว้วางใจ และองค์การจะเต็มไปด้วยความ
ขัดแย้งมีการชิงดีชิงเด่นกัน บุคลากรไม่ให้ความร่วมมือ และอาจนำ�ไปสู่ความล้มเหลวขององค์การเป็นลำ�ดับ
ต่อไป
3.3 จริยธรรมที่เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย
องค์การหรือหน่วยงานที่มีความเจริญเติบโตมีความเข้มแข็งและยั่งยืน จะมีระเบียบวินัยเป็นเครื่อง
ควบคุมพฤติกรรมของบุคลากรของหน่วยงาน เมือ่ จะทำ�อะไรก็ท�ำ ตามระเบียบ ไม่ลว่ งละเมิดระเบียบ แต่ละคน
ก็จะทำ�ตามหน้าทีข่ องตน ไม่ละเว้นไม่เพิกเฉย ไม่นงิ่ ดูดาย ไม่กา้ วก่ายงานของกันและกัน ดังนัน้ ความมีระเบียบ
วินัยมีอยู่ในองค์การใด เราจะพบแต่ความสวยงามเรียบร้อยในองค์การนั้น ความมีวินัยนี้ไม่เพียงแต่ประดับคน
ให้เป็นระเบียบสวยงามเท่านั้น แต่ยังยกบุคคลผู้มีระเบียบวินัยให้เป็นอารยชนที่มีความเจริญรุ่งเรืองอีกด้วย
สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2559, ออนไลน์) ได้อธิบายว่า ใน
การส่งเสริมวินยั และการรักษาวินยั ทีด่ นี นั้ นอกจากจะเกิดจากการทีบ่ คุ ลากรจะต้องเรียนรู้ สำ�นึก และตระหนัก
ในหน้าทีแ่ ล้ว ผูบ้ งั คับบัญชาต้องทำ�ตนเป็นแบบอย่างทีด่ ี ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาให้บคุ ลากรในหน่วยงานมีวนิ ยั
ด้วย โดยบทบาทของผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวกับการรักษาวินัยจะประกอบด้วย 1) การเสริมสร้างและพัฒนาผู้ใต้
บังคับบัญชาให้มีวินัย 2) ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำ�ผิดวินัย และ 3) ดำ�เนินการทางวินัยผู้ใต้บังคับ
บัญชา ซึง่ มีกรณีอนั มีมลู ทีค่ วรกล่าวหาว่ากระทำ�ผิดวินยั สำ�หรับจริยธรรมทีเ่ กีย่ วกับวินยั และการรักษาวินยั ซึง่
เป็นหลักการที่นักบริหารสามารถนำ�มาประยุกต์ใช้ จริยธรรมที่เกี่ยววินัยและการรักษาวินัย มีดังนี้
3.3.1 หลักจริยธรรมในการพิจารณาความผิด
1) หลักนิติธรรม ได้แก่ การพิจารณาโดยยึดหลักกฎหมายเป็นหลัก การกระทำ�ใดจะเป็น
ความผิดทางวินยั กรณีใดต้องมีกฎหมายบัญญัตวิ า่ การกระทำ�นัน้ เป็นความผิดทางวินยั หากไม่มกี ฎหมายบัญญัติ
ว่าการกระทำ�นั้นเป็นความผิดทางวินัย ก็ไม่ถือว่าเป็นการกระทำ�ผิดวินัย ในการพิจารณาว่าการกระทำ�ใดเป็น
ความผิดวินัย กรณีใด ต้องพิจารณาให้เข้าองค์ประกอบของการกระทำ�ความผิดกรณีนั้นด้วย ถ้าข้อเท็จจริงบ่งชี้
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ว่าเข้าองค์ประกอบความผิดมาตราใด ก็ปรับบทความผิดไปตามมาตรานั้น และลงโทษไปตามความผิดนั้น
แต่อย่างไรก็ตามการพิจารณาความผิดโดยคำ�นึงถึงหลักนิตธิ รรมแต่เพียงอย่างเดียวอาจไม่ถกู ต้อง
เหมาะสมตามความเป็นจริง หรือตามเหตุผลทีค่ วรจะเป็นจึงต้องนำ�หลักมโนธรรมมาประกอบการพิจารณาด้วย
2) หลักมโนธรรม ได้แก่ การพิจารณาความผิด ไม่ควรคำ�นึงถึงแต่ความถูกต้องตามกฎหมาย
เท่านั้น แต่ควรคำ�นึงถึงความยุติธรรมด้วย โดยจะต้องคำ�นึงถึงสภาพตามความเป็นจริงของเรื่องนั้น ๆ ว่าเป็น
อย่างไร แล้วพิจารณาความผิดไปตามสภาพความเป็นจริง โดยมีเหตุผลในการประกอบการพิจารณา เช่น
ลักษณะของการกระทำ�ความผิด ผลแห่งการกระทำ�คุณงามความดีที่เคยได้กระทำ�มา เจตนาแห่งการกระทำ� 
รวมถึงการให้โอกาสในการแก้ไขความประพฤติ
ในกรณีทพี่ จิ ารณาความผิดต้องอาศัยหลักนิตธิ รรมและหลักมโนธรรมประกอบกันจึงจะเกิดความ
ถูกต้องและเป็นธรรม เป็นการใช้กฎหมายให้เกิดความยุติธรรม
3) หลักความเป็นธรรม ได้แก่ การวางโทษจะต้องมีความเสมอภาคกันกล่าวคือ ผูใ้ ดกระทำ�
ความผิดก็จะต้องถูกลงโทษ โดยไม่เลือกทีร่ กั มักทีช่ งั หรือมีอคติ และกรณีความผิดอย่างเดียวกันควรกำ�หนดโทษ
เท่ากัน หรือใกล้เคียงกัน
นอกจากนี้พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2539, น. 76) ได้กล่าวถึงหลักการใช้อำ�นาจของ
ผู้บังคับบัญชาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา โดยวิธีการ 3 วิธี คือ
1) นิคคหวิธี คือ การข่มคนที่ควรข่ม หรือตำ�หนิคนที่ควรตำ�หนิ
2) ปัคคหวิธี คือ การยกย่องคนที่ควรยกย่อง
3) ปวารณาวิธี คือ เปิดโอกาสให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนต้องแยกได้ คือให้ตักเตือนซึ่งกัน
และกันได้โดยเครื่องมือ 3 ประการ คือ
3.1) หลักคุณธรรมจริยธรรม หรือวินัยทางศาสนา
3.2) หลักกฎหมายบ้านเมือง
3.3) หลักขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีทดี่ งี าม หรือวัฒนธรรมองค์การทีเ่ คยปฏิบตั กิ นั มา
ทั้ง 3 วิธีนี้เป็นวิธีการใช้อำ�นาจที่ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้ามีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นลักษณะ ทั้งที่
เป็นพระเดช (สถานหนัก) และพระคุณ (สถานเบา) ทัง้ ทีเ่ ป็นการป้องปรามและการส่งเสริมให้บคุ ลากรในหน่วย
งานเป็นผูม้ รี ะเบียบวินยั ผูบ้ ริหารทีม่ คี วามเทีย่ งธรรมย่อมมีศลิ ปะในการจูงใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชาโดยการให้รางวัล
หรือการลงโทษด้วยความรอบคอบแล้วจึงวินิจฉัยตัดสินว่าควรให้รางวัลหรือการลงโทษอย่างไร ซึ่งต่างจากผู้
ไม่เที่ยงธรรมที่มักฟังเพียงความข้างเดียวแล้วปักใจเชื่อตามข้อมูลที่ได้รับมา
เมือ่ พิจารณาหลักการธำ�รงรักษาทรัพยากรมนุษย์แล้วสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ได้ดงั แผนภูมทิ ี่ 3
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จริยธรรมที่ใช้นการรักษาทรัพยากรมนุษย์
1. พรหมวิหาร4 (เมตตา กรุณา มุทติ า อุเบกขา)
2. อคติ 4 (ฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ)
3. หลักการพิจารณาความผิด

หลักการธำ�รงรักษาทรัพยากรมนุษย์
1. หลักการพิจารณาความดีความชอบ     
(เงินเดือน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ฯ)
2.วินัยและการรักษาวินัย

แผนภูมิที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมที่เหมาะสมกับหลักการธำ�รงรักษาทรัพยากรมนุษย์
4. จริยธรรมที่ใช้สำ�หรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้วยมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด เพราะเป็นกลไกให้เกิดการทำ�งาน งานที่มีคุณภาพก็จะ
เกิดจากคนที่มีคุณภาพ การพัฒนาคนในองค์การมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้
องค์การใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เป็นการพัฒนาหรือการฝึกตนให้มคี วามรูค้ วามสามารถ มีศกั ยภาพเพียงพอ
ตามเป้าหมายของการพัฒนาตน ในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น หลักจริยธรรมที่จะสามารถนำ�มา
ใช้เพื่อฝึกฝนและพัฒนาตนเองนั้น มีดังนี้
4.1 คุณสมบัติต้นทุน 7 ประการ
ต้นทุน 7 ประการ เป็นหลักประกันของชีวิตที่จะทำ�ให้มนุษย์มีความเป็นสัตว์ประเสริฐ
คือเป็นผู้ที่สามารถฝึกฝนอบรมได้ และพัฒนาศักยภาพของตนให้เหมาะสมกับหน้าที่การทำ�งานในหน่วยงาน
คุณสมบัติที่เป็นต้นทุนนี้ เรียกว่าแสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม หรือรุ่งอรุณแห่งการศึกษาและพัฒนามี 7
ประการซึ่งพระพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต, 2543 น. 66-67) ได้อธิบายไว้มีสาระสำ�คัญดังนี้
(1) กัลยาณมิตตตา การรู้จักเลือกหาแหล่งความรู้ และแบบอย่างที่ดี โดยจะต้องเป็นคนที่รู้จัก
เลือกหาแหล่งความรู้ และแบบอย่างที่ดี คือ รู้จักคบคน รู้จักรับเอาตัวอย่างที่ดีด้วยตนเอง
(2) สีลสัมปทา การรูจ้ กั จัดระเบียบชีวติ และการอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ในสังคมหรือหน่วยงาน กล่าวคือ
ความมีวนิ ยั หรือการรูจ้ กั จัดระเบียบชีวติ ของตนและรูจ้ กั จัดระเบียบความสัมพันธ์กบั ผูอ้ นื่ ชีวติ ทีจ่ ดั ระเบียบได้
ดีแล้ว เป็นชีวิตซึ่งพร้อมที่จะรับการพัฒนา สำ�หรับบุคลากรในองค์การแล้วข้อนี้จะนำ�ไปสู่การป้องกันการกระ
ทำ�ความผิดวินัยหรือจรรยาบรรณขององค์การ
(3) ฉันทสัมปทา การมีแรงจูงใจที่ถูกต้อง คือใฝ่รู้และใฝ่สร้างสรรค์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จะต้องสร้างแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ซึ่งจะเป็นรากฐานสำ�คัญในการพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่เหมาะสมกับการ
ทำ�งาน
(4) อัตตสัมปทา การพัฒนาศักยภาพของตนให้เต็มที่ พระพุทธศาสนาถือว่า มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึก
ได้ คือพัฒนาได้ ภาษาสมัยใหม่เรียกว่า มีศักยภาพ มนุษย์แต่ละคนมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาให้สมบูรณ์
การพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สมบูรณ์นี้ นอกจากทำ�ให้มกี ารศึกษาตามหลักการทัว่ ไปแล้ว ก็ท�ำ ให้ตอ้ งค้นหา
ว่าตนเองมีความถนัด มีความ สามารถด้านไหน แล้วก็พัฒนาตนขึ้นไปให้เต็มที่แห่งศักยภาพนั้น
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(5) ทิฏฐิสมั ปทา การมีทศั นคติ และค่านิยมทีด่ ี การจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเรือ่ งใดก็ตามจะ
ต้องสร้างความเห็นที่ดีให้ถึงพร้อมเสียก่อน เมื่อความเห็นที่ดีเกิดขึ้นในสมาชิกขององค์การแล้วการพัฒนาทักษะ
ด้านอื่น ๆ ก็ได้รับการยอมรับไปด้วย
(6) อัปปมาทสัมปทา การมีความกระตือรือร้นขวนขวาย ไม่ประมาท หลักการศึกษาข้อนี้ เป็นการ
ปลุกจิตสำ�นึก ให้เกิดความตืน่ รูอ้ ยูเ่ สมอเพราะสภาพแวดล้อมทัว่ ไป เป็นสภาพแวดล้อมทีม่ คี วามเปลีย่ นแปลงอย่าง
รวดเร็ว บุคลากรจะต้องมีจิตสำ�นึกต่อความเปลี่ยนแปลง จึงจะนำ�ไปสู่ความไม่ประมาท คือ ความกระตือรือร้น
ขวนขวายไม่อยูน่ งิ่ เฉย ไม่ปล่อยเวลาให้ลว่ งไปเปล่า รีบสร้างสรรค์ นอกจากนีห้ ลักข้อนีจ้ ะเป็นการสร้างแนวทาง
ป้องกันการทำ�งานให้มีความรอบคอบ ป้องการความผิดพลาดลดการสูญเสียทรัพยากรโดยไม่จำ�เป็นอีกด้วย
(7) โยนิโสมนสิการสัมปทา การรู้จักคิดพิจารณาให้เกิดปัญญาที่จะรู้และเข้าใจสิ่งทั้งหลายตาม
ความเป็นจริง เมื่อรู้สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง เราจึงจะปฏิบัติต่อสิ่งนั้นได้ถูกต้อง หลักการข้อนี้เป็นการ
สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นว่าความเจริญของหน่วยงานนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ในเรื่องใดบ้าง ที่เหมาะสมกับการทำ�งาน
หลักต้นทุนทั้ง 7 ประการดังกล่าว นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ การจะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้
มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในกิจการงานที่รับผิดชอบ จำ�เป็นต้องมีขั้นตอนการเรียนรู้ที่สำ�คัญ
ดังกล่าว ผูบ้ ริหารทีจ่ ะเสริมสร้างองค์การแห่งการเรียนรูส้ �ำ หรับบุคลากรในหน่วยงาน จำ�เป็นต้องพิจารณาในแง่
หลักคุณสมบัตติ น้ ทุนหรือรุง่ อรุณแห่งการศึกษาและการพัฒนา ซึง่ เป็นแนวทางทีจ่ ะกำ�หนดรูปแบบการพัฒนา
บุคลากรอย่างเหมาะสม
		4.2 ไตรสิกขา 3
ไตรสิกขา คือ ข้อที่จะต้องศึกษา ข้อปฏิบัติที่เป็นหลักสำ�หรับฝึกหัด กาย วาจา จิตใจ และ
ปัญญาให้ดียิ่งขึ้นไป จนสามารถบรรลุจุดหมายสูงสุด การพัฒนาอบรมทรัพยากรมนุษย์โดยกระบวนการใช้
หลักจริยธรรมนั้นมีขั้นตอนการฝึก 3 ด้าน คือ 1) ฝึกฝนด้านปัญญา คือ พัฒนาความรู้ ความเข้าใจให้ถูกต้อง
มีเจตคติ ค่านิยม มีแนวคิดที่ถูกต้อง สอดคล้องกับกระบวนการฝึกอบรม 2) ฝึกฝนด้านศีล ควบคุมพฤติกรรม
กาย วาจา ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรู้ความเข้าใจนั้น และ 3) ฝึกฝนด้านจิต จิตจะต้องได้รับการพัฒนา
ให้มีคุณภาพ สมรรถภาพและสุขภาพที่ดี
กล่าวได้ว่า การทำ�งานใด ๆ ในองค์การ บุคลากรจะต้องทำ�งานโดยอยู่ภายใต้ระเบียบวินัยของ
องค์การ มีความตั้งอกตั้งใจในการทำ�งานที่ได้รับมอบหมายและหมั่นพัฒนาปรับปรุงตนเองให้มีความรู้ ทักษะ
และทัศนคติทดี่ ที เี่ หมาะสมกับการทำ�งาน กระบวนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นจี้ ะมีความสอดคล้องกับกระบวนการ
ในการพัฒนาด้านไตรสิกขา 3 ประการ คือ
(1) อธิศีลสิกขา คือ ข้อปฏิบัติสำ�หรับฝึกอบรมในความประพฤติอย่างสูง ได้แก่ ศีลหรือวินัยของ
หน่วยงาน อันเป็นข้อปฏิบัติ
(2) อธิจิตตสิกขา คือ ข้อปฏิบัติสำ�หรับฝึกอบรมจิตเพื่อให้เกิดคุณธรรม เช่น สมาธิอย่างสูง เกิด
ความตั้งอกตั้งใจในการทำ�งาน
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(3) อธิปญั ญาสิกขา คือ ข้อปฏิบตั สิ �ำ หรับฝึกอบรมปัญญาเพือ่ ให้เกิดความรูแ้ จ้งเกิดทักษะชัน้ สูงในงาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การนั้น จะต้องมุ่งพัฒนาบุคลิกภาพภายใน คือ การพัฒนา
อุปนิสยั ใจคอ ด้านความรูส้ กึ นึกคิดและด้านอารมณ์ทเี่ หมาะสม โดยการใช้กระบวนการทางจริยธรรมทีเ่ หมาะสม
ต่อบุคคล อุปนิสัย และกาลเทศะเป็นสำ�คัญ หลักจริยธรรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยใช้หลักคุณสมบัติ
ทุนและหลักไตรสิกขาดังกล่าวข้างต้นนัน้ นักบริหารสามารถกำ�หนดเป็นรูปแบบการพัฒนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้
ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ เพราะมนุษย์เมื่อได้รับการฝึกฝน พัฒนาอย่างเหมาะสมแล้ว จะทำ�ให้เป็นทุน
มนุษย์ที่มีคุณค่าต่อองค์การ เป็นพลังในการขับเคลื่อนองค์การให้ประสบผลสำ�เร็จ ลดความเสี่ยงอันเกิดจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งจะก่อให้เกิดสมรรถนะที่แข็งแกร่งขององค์การ ที่มีความมั่นคง
มั่งคั่ง และความยั่งยืนในอนาคต
เมื่อพิจารณาหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้ว สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ได้ดังแผนภูมิที่ 4
จริยธรรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1. สมบัตติ น้ ทุน 7 ประการ (กัลยาณมิตตตา สีล
สัมปทา สัทธาสัมปทา ทิฏฐิสัมปทา อัปปมาท
สัมปทา โยนิโสมนสิการสัมปทา
2. ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา)

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1. การศึกษาอบรม การฝึกทักษะที่เหมาะสม
2. การวางแผนความก้าวหน้าในตำ�แหน่งงาน

แผนภูมิที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมที่เหมาะสมกับหลักการพัฒนา
สรุป
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ นับว่าเป็นกระบวนการสำ�คัญอย่างยิ่งในศาสตร์ที่เกี่ยวกับองค์การและ
การจัดการรวมทั้งรัฐประศาสนศาสตร์ เพราะเป็นประบวนการที่เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนองค์การไปสู่ความ
สำ�เร็จหรือแม้กระทั่งความล้มเหลว การบริหารทรัพยากรมนุษย์จะเกี่ยวข้องกับหลักการสำ�คัญคือ หลักการได้
มา ได้แก่ กระบวนสรรหาและการคัดเลือก หลักการใช้ประโยชน์ ได้แก่ การบรรจุ แต่งตั้ง การเลื่อนตำ�แหน่ง
การโอน การรับโอน การย้าย หลักการธำ�รงรักษา ได้แก่ การกำ�หนดเงินเดือน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ รวม
ทั้งวินัยและการรักษาวินัย และหลักการพัฒนา ได้แก่ การศึกษาต่อ การเข้ารับการฝึกอบรบ การพัฒนาความ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
หลักการดังกล่าว เมือ่ ผูบ้ ริหารจะนำ�หลักจริยธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์แล้วก็
จะพบว่า หลักการได้มาซึง่ ทรัพยากรมนุษย์นนั้ จะเกีย่ วข้องกับความรูค้ วามสามารถทีห่ น่วยงานจะคัดเลือกบุคคล
ตามระดับสติปญ
ั ญาเป็นหลักซึง่ จะสอดคล้องกับดอกบัวสีเ่ หล่า หลักการใช้ประโยชน์ซงึ่ ก็จะเกีย่ วข้องกับลักษณะ
จริตหรือนิสัยของคนที่ผู้บริหารจะพิจารณามอบหมายงานให้รับผิดชอบ หลักการธำ�รงรักษาก็จะสอดคล้องกับ
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การครองตนผู้บริหารต้องมีหลักพรหมวิหาร บริหารโดยปราศจากอคติ มีการสงเคราะห์ผู้ใต้บังคับบัญชาและ
มีจริยธรรมที่เหมาะสมในการพิจารณาความผิด และหลักการพัฒนาจะเกี่ยวกับคุณสมบัติเกี่ยวกับต้นทุนใน
การพัฒนาและกระบวนการพัฒนาโดยใช้หลักไตรสิกขา ทั้งนี้เมื่อกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยใช้
จริยธรรมที่เหมาะสมและเอื้อต่อกันแล้ว การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานก็จะส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดี
อันจะส่งผลให้องค์การเกิดความเข้มแข็งและมีความยั่งยืน
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