แนวความคิดการทํางานดี
สุดจิต นิมิตกุล
การทํางานดีเปนสิ่งปรารถนาของบุคคลในองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สําหรับภาครัฐก็
พยายามจัดใหมีการศึกษาและฝกอบรมวา ทําอยางไรเจาหนาที่จะทํางานไดดี สวนเอกชนก็เชนกันได
พยายามตั้งแตคนหาคนทํางานดี และมีการฝกอบรมตามโอกาส เมื่อกอนมีหลักงายๆ วา การวัดการ
ทํางานดี โดยอาศัยวิธีการดูหรือหลักพิจารณาอยางนอย 3 วิธี คือ ประการแรก งานสําเร็จตรงเวลาที่
กําหนด ประการถัดไป ทําเรื่องใหญใหเปนเรื่องเล็ก และประการสุดทาย ทํางานเกินหนาที่ กลาวคือ ผูใด
ก็ตามสามารถทํางานใหเสร็จตามเวลาที่กําหนดก็ถือวาทํางานดี มีความรับผิดชอบ เปนการใชวัดงานดี
ไมดี โดยใชเวลาเปนเครื่องกําหนด หรือตัดสิน เราจะสังเกตไดวา มีกรณีเปนจํานวนมาก งานที่เสร็จไม
ทันเวลากําหนด ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะกรณีเอกชนรับจางทํางานใหทาง
ราชการแตไมเสร็จทันเวลา ทําใหผิดสัญญาและถูกปรับเปนเงินอยูเสมอ กรณีทําเรื่องใหญใหเปนเรื่อง
เล็กก็มีความสําคัญ เพราะจะเห็นไดวามีคนจํานวนไมนอยที่มองปญหาเปนเรื่องใหญไปหมดก็กอใหเกิด
ความยุงยาก และเสียคาใชจายเยอะ ฉะนั้น ผูใดสามารถแกไขโดยทําเรื่องใหญใหเปนเรื่องเล็กไดก็ไดชื่อ
วาเปนคนทํางานดี ประการสุดทาย ทํางานเกินหนาที่ ผูใดมีหนาที่อะไรก็ทําไป ตามที่หนวยงานกําหนด
หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมายก็ยังไมไดชื่อวาทํางานดี นอกเสียจากผูนั้นไดทํางานหนักเสียสละ
อาสารับทํางานอื่นๆ ที่จําเปนและเปนงานที่จะตองทําทั้งๆ ที่งานนั้นๆ ไมใชงานในหนาที่ของตน แตยินดี
และอาสาจัดการทําใหเสร็จลุลวงไปดวยดี กรณีเชนนี้ไดชื่อวาทํางานดี ฉะนั้นหัวหนาหนวยงานมักจะชื่น
ชมและยินดีที่จะมีผูรวมงานที่ทํางานในทิศทางดังกลาว ซึ่งกลาวไดวาเป นคนทํางานดี
สําหรับผูที่ยึดหลักศาสนาพุทธเปนแนวทางในการทํางานที่ดี ก็โดยใชหลักอิทธิบาทสี่ คือ ฉันทะ
วิริยะ จิตตะ วิมังสา กลาวคือ ไมวาจะเปนทํางานใดๆ ก็ตามจะทํางานนั้นโดยมีฉันทะ คือ มีความชอบ
เมื่อมี ความชอบแลวทุ กอยา งก็จะตามมา มี คนจํา นวนมากที่ ทํางานใดงานหนึ่ ง ที่ ทําไปมิใชเ พราะ
ความชอบที่ตองทําเพราะอาจมีองคประกอบอื่น เชน ทําตามที่พอแมชอบ เมื่อมีความชอบอะไรก็งายไป
หมด ฉะนั้น กอนที่จะลงมือทําอะไร รากฐานความชอบเปนฐานที่สําคัญเรื่องแรก หรือนัยหนึ่งอาจเรียก
ไดวา พอใจในการดําเนินงานสิ่งนั้นๆ เมื่อความพอใจ เมื่อมีใจ อะไรก็สะดวกไปหมด หลายกรณีเราจะได

ยินคําวา “ไมมีเวลา ไมวา” แตถาเราพอใจเราชอบหรือเรามีใจ ก็ทะทําใหเรามีเวลา เราวางที่จะไปรวม
หรือทํางานนั้นๆ รวม สรุปไดวา ไมวาจะทํางานใด เมื่อไหร ถาคนเรามีฉันทะ คือ ความชอบ พอใจ และมี
ความรัก ก็จะสงผลใหงานที่ทํานั้นสําเร็จไปโดยไมยาก
หลักอิทธิบาทสี่ขอตอไป คือ วิริยะ คือ ความเพียร ความเพียร เปนคุณสมบัติที่ดี เราจะไดยิน
เสมอถึงผูมีชื่อเสียงโดงดังในระดับนานาชาติ จะเปนคนที่กัดไมปลอย แมแตจะประสบความลมเหลว
หลายครั้ง แตก็ไมยอมเลิก จนในที่สุดก็ประสบความสําเร็จ ซึ่งปจจุบันเรื่อง วิริยะ เปนเรื่องที่มีการ
สงเสริม ใหทั้งเด็กและผูใหญ ให ความสําคัญ คือ ถาเปนนักเรียนก็พยายามใหมีความเพียรใหม าก
สําหรับผูใหญมีหลายกรณีที่ไดเริ่มลงมือทํางานใดแลวยังมีความเพียรไมเพียงพอก็ลมเลิกไปแลว มีนัก
บริหารที่มีชื่อเสียงใหความเห็นวา ที่เขาประสบความสําเร็จเพราะไมยอมลมเลิกเปาหมายที่วางไว เพราะ
จะทําใหเสียเวลาในการไปเริ่มเปาหมายใหม ผูเขียนเปนผูหนึ่งที่เชื่อในคุณธรรมขอนี้ และใชเปนแนวทาง
ในการทํางานเสมอมา คือไมยอมเลิกรางายๆ โดยทํางานหนักอยางตอเนื่อง ซึ่งผลก็จะตามมาเอง โดย
มิไดหวังมากขนาดนั้น เราจะไดยินถึงผลของความเพียรที่ทําใหผูมีชื่อเสียงทั้งภาครัฐและเอกชนไดรับ
ความสําเร็จในหนาที่การงาน และสรางชื่อเสียงใหตนเอง เพราะตนเองเปนบุคคลที่มีความเพียร หรือมี
วิริยะนั่นเอง
จิตตะ หมายถึง ความเอาใจใส การงาน เมื่อเราเอาใจใส มีใจ จดจอตอการงาน งานนั้นๆ ก็จะ
สําเร็จไปดวยดี ถาพบปญหาอุปสรรคใดๆ ก็จะสามารถแกไขไดทัน มีงานของทางราชการเปนจํานวน
มากที่ขาดความเอาใจใส ผูมีหนาที่โดยตรงละเลย อาจมีงานมาก มีเวลานอย และขาดการเอาใจใส ทํา
ใหงานเสียหาย งานบริการประชาชน ทําไดไมดีเทาที่ควร ถาผูเกี่ยวของทุกคน ตั้งแตผูบังคับบัญชา และ
เจาหนาที่ผูเกี่ยวของมีใจจดจอเอาใจใสตองาน โดยเฉพาะงานบริการประชาชน บริการเหลานั้นก็จะตก
ไปสูประชาชนดวยดี และทําใหประชาชนพึงพอใจ ในทางกลับกันถาเอกชนขาดความเอาใจใสซึ่งที่
เกิดขึ้นจะเสียหายมาก ประการแรก จะทําใหเสียลูกคา เราจะไดยืนยันเสมอถึงบริการ ภายหลังการขาย
ของหลายบริษัททําไดดี และเปนที่นิยมของลูกคา แตบางบริษัททําไดไมดีนัก ซึ่งในที่สุดบริษัทนั้ นก็ขาด
ลูกคาไปเปนจํานวนมาก ประการถัดไป ความเชื่อถือของลูกคาก็หมดไปดวย ซึ่งกวาจะฟนศรัทธา ทําได
ยากและใชเวลานาน
หลักและอิทธิบาทสี่ ประการสุดทาย คือ วิมังสา คือ ความคิด ไตรตรอง สอบสวน รวบรวม การ
เปนคนไตรตรองเปนเรื่องสําคัญที่ทุกภารกิจผูปฏิบัติจะขยั นไตรตรองและรอบคอบ คิดรอบคอบใหทราบ
ขอเท็จจริงตางๆ อยางกวางขวาง เพราะมีหลายกรณีผูดําเนินการทําลงไปเพราะขาดการไตรตรอง จึง
อาจจะเพราะมีเวลานอยหรือตัวเองประมาท เพราะฉะนั้นก็กอใหเกิดความเสียหายตามมามากมาย
ขอเท็จจริงก็มีไมมากที่ตัดสิน ฉะนั้น การสอบสวนให ไดขอเท็จจริง จึงจําเปนและเปนหนาที่ของผูปฏิบัติ

จะตองรูและชี้แจงได หากผูปฏิบัติงานฝกหลักอิทธิบาทสี่ จึงเปนคุณธรรมสําคัญสําหรับผูปฏิบัติงาน ก็
จะทําใหทํางานดี มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
หลังการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวซึ่งมีโครงการพระราชดําริกวา 3,000 โครงการ
กลาวไดวา เปนหลักการที่เปนแนวทางแกปวงชนชาวไทย ทุกคนควรยึดถือ เปนแนวทางการปฏิบัติงาน
ทั้งงานสวนตัว งานทางราชการและภาคเอกชน และภาคประชาชน หลักการของพระองคมีดังนี้
1. การศึกษาและการแกปญหา โดยเขาใจปญหาที่จะลงมือปฏิบัติ และลงมือปฏิบัติจริง
2. เนนธรรมชาติเปนสิ่งสําคัญ พระองคไดใหความสําคัญกับธรรมชาติ เพราะธรรมชาติเปนทุก
อยางที่เราควรทําตามเขาใจ และจัดการธรรมชาติใหถูกตอง
3. ใหความสําคัญกับการจัดการโดยเนนภาพรวม และไดความสําคัญกับการจัดระบบ
4. ประหยัด คุมคา
5. ทุกเรื่องพระองคทําไดเขาใจงาย เขาถึงงาย ทําเรื่องยากใหงาย
6. ทํางานเปนทีม เนนสามัคคี
7. เนนความเพียร ความพยายาม
8. ความพอเพียงในชีวิต โดยใหความสําคัญกับการพึ่งตนเอง และพออยูพอกิน
หลักการตางๆ เหลานี้เราเปนคนไทยพระองคทรงใชเปนแนวทาง จึงได ทดสอบและปฏิบัติมาแลว
ไดผล ฉะนั้น ผูเขียนเห็นวา ทุกคน ทุกครัวเรือน ชุมชน สังคม และคนทั้งประเทศควรยึดเปนแนวทาง
ดําเนินชีวิตหรือตามรอยพระยุคคลบาท อันจะเปนศิริมงคลแกตนเองและแกครอบครัวตอไป
มีตําราโดยมีผูเขียนซึ่งไดปฏิบัติงานมาและทํางานไดผลดีออกมาเปนระยะๆ ก็หนีไมพนหลักการ
ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อยางไรก็ดีเมื่อเปรียบเทียบแนวความคิดการทํางานที่ดีของ
นานาชาติ ผูเขียนกลาวถึง แนวทางการประเมินผลงานของประเทศตางๆ เพื่อเปนการศึกษาและเรียนรู
จากหลักการ
สําหรับทศวรรษที่ 21 การบริหารจัดการจะเนนในประเด็นตางๆ ดังที่ นาย Mc. Farland, E-Sem
และ Children ไดศึกษาโดยสัมภาษณผูบริหารระดับสูงที่มีชื่อเสียง 100 ราย ดังนี้
1. มีวิสัยทัศน
2. มีภาวะผูนํา
3. มีการจัดการที่ทันสมัย
4. มีการสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท
5. สัมพันธกับชุมชน
เปนเวลา 10 กวาป มาแลว รัฐบาลไดสงเสริมใหหนวยงานหรือบริษัท หางราน มีการแขงขันกับ
ไทยจัดใหมีการไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ ที่เรียกวา TQA หรือ Thailand Quality Award ซึ่งปหนึ่งๆ

มีผูไดรับรางวัลทุกป รายรับดังกลาวเพื่อใหมุงสูความเปนเลิศ โดยใหความสําคัญ เรื่อง ภาวะผูนํา การ
วางแผนเชิงกลยุทธ การเนนลูกคาและการตลาด เรื่องสารสนเทศ ทรัพยากรมนุษย ขบวนการจัดการ
และผลลัพธทางธุรกิจ
ปจจุบันรัฐบาลไดทําแนวความคิดเรื่องคุณภาพมาใชในการบริหารจัดการภาครัฐที่เ รียกว า
Public Sector Management Quality Award หรือ PMQA โดยจะเปนในเรื่องตางๆ ดังนี้
1. การนําองคกร
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ
3. ใหความสําคัญกับผูบริหาร
4. การจัดการความรู
5. มุงเนนทรัพยากรบุคคล
6. การจัดกระบวนการ
7. ผลลัพธการดําเนินการ
แนวความคิดการทํางานที่ดี ตามที่ไดกลาวมาแลว ทั้งหลักทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว การใชเวลาในการพิจารณาการใชหลักอิทธิบาทสี่ หลักการจัดการคุณภาพทั้งภาครัฐและ
เอกชน รวมทั้งการพยากรณในศตวรรษที่ 21 นั้น การจัดการที่ดีหรือการทํางานที่ดีควรเปนอยางไร ควร
เนนในเรื่องอะไร ตามความเห็นของผูเขียน เห็นวา นอกจากปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทแลว เรื่องตางๆ
ดังตอไปนี้เปนเรื่องที่ตองเนนเพื่อเปนการทํางานที่ดี คือ
1. การมีวิสัยทัศน
2. ภาวะผูนํา
3. ทํางานเปนทีม
4. มีกลยุทธ
5. มีการเรียนรูตลาด
6. การมีสวนรวม
7. การบูรณาการฯ เครือขาย
8. การประชาสัมพันธ
9. สุขภาพดี
10. ไดความสําคัญเรื่องทรัพยากรมนุษย
สรุป การทํางานดี เปนสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ทั้งสวนบุคคล นายจาง ลูกจาง องคกรที่ภาครัฐและ
ภาคเอกชนมีความตองการทั้งสิ้น ฉะนั้น ผูอานโปรดพิจารณาทําแนวความคิดเหลานี้ไปปรับใชตาม
ความจําเปน ซึ่งผูเขียนเชื่อวาจะทําใหทานทํางานดี งานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามที่ไดตั้งเปาไว

