การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม
และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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(ปรับปรุงลาสุด วันที่ 11 ตุลาคม 2550)

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
(หากประสงคจะไดรับเอกสารหรือขอมูลทั้งหมดนี้ในรูปแบบของ Microsoft Word
ที่นําไปปรับแตงแกไขไดสะดวก โปรดสงอีเมลมายัง wiruch@wiruch.com หรือ
wirmail@yahoo.com จะจัดสงใหฟรีทันที หรือภายใน 3 วัน)
บทความนี้มุงศึกษาดานการบริหารจัดการ ซึ่งมีความหมายครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชนตามแนวทางคุณธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง บทความนีแ้ บงปน 5 หัวขอ
ไดแก (1) ความเปนมาและความสําคัญ (2) ความหมายของการบริหารจัดการ (3) การบริหาร
จัดการตามแนวทางคุณธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (4) การวิเคราะห และ (5) ขอเสนอแนะ

1. ความเปนมาและความสําคัญ
ชุมชน สังคม และประเทศชาติไดเกิดปญหา เชน ปญหาการฉอราษฎรบังหลวง ปญหายา
เสพติด และปญหาการเมืองการปกครอง เปนตน สาเหตุสําคัญของปญหานั้นมาจากการแนวทาง
หรือการดําเนินงานที่หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนนํามาใชไมไดใหความสําคัญกับดานจิตใจ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง คุณธรรมและความพอเพียงมากเทาที่ควร แตไดใหความสําคัญกับการบริหาร
จัดการที่เนนดานวัตถุ ความเจริญกาวหนา และบริโภคนิยมอยางเกินความพอดี สําหรับแนวทาง
แกไขปญหาที่สําคัญ คือ การนําการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม และ/หรือ การบริหาร
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จัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชุมชน สังคม และประเทศชาติ อันจะมีสวน
ชวยทําใหการบริหารจัดการเปนไปในทิศทางที่เปนประโยชนตอสวนรวม และยังมีสวนทําใหเกิด
ความสมดุลในการบริหารจัดการระหวางดานวัตถุกับดานจิตใจ โดยชวยยับยั้ง ชะลอ หรือชวยให
การบริหารจัดการดานวัตถุรอบคอบมากขึ้นดวย
ในสวนของการบริหารจัดการภาครัฐมีความสําคัญและจําเปนยิ่ง เห็นตัวอยางไดจาก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เชน ฉบับป 2540 ไดมีบทบัญญัติใหหนวยงานของรัฐและ
เจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชน แตในทางปฏิบัติ กลับ
ปรากฏวา การอํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่
ของรัฐบางสวนไมอาจตอบสนองความตองการของประชาชนและประเทศชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ
ซึง่ อาจมีสาเหตุมาจากแนวทางการบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐ หรือมีสาเหตุมาจากเจาหนาที่
ของรัฐก็ได เชน หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐบางสวนนําแนวทางการบริหารจัดการที่เนน
ดานวัตถุไปประยุกตใชอยางมาก หรือเจาหนาที่ของรัฐที่เปนกลไกสําคัญของการบริหารจัดการภาค
รัฐขาดคุณธรรมและขาดความพอเพียงในการปฏิบัติราชการหรือในการใหบริการประชาชน เปนตน
ดวยเหตุผลขางตนนี้ การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
จึงมีความสําคัญและความจําเปนยิ่ง เชน ชวยทําใหแนวทางการพัฒนาเนนดานจิตใจเพิ่มมากขึ้น
อันจะมีสวนชวยใหประเทศชาติมีความเจริญกาวหนาและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยางมั่นคง
และยั่งยืน นอกจากนั้น การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได
รั บ ความนิ ย มและเป น ที่ ส นใจกั น อย า งกว า งขวางตั้ ง แต ป 2549 เป น ต น มา บทความนี้ จ ะเกิ ด
ประโยชนทั้งในทางวิชาการและทางปฏิบัติ เชน จะเปนผลดีตอสถาบันการศึกษา การศึกษา และ
การทําวิจัย เปนประโยชนตอหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐหากนําเนื้อหาสาระที่ไดจากบท
ความนี้ไปประยุกตใชเพื่อใชในการอํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชน รวมตลอดทั้งเปน
ประโยชนตอภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปที่ไดนําแนวคิดและเนื้อหาสาระของการบริหารจัดการ
ตามแนวทางคุ ณ ธรรมและแนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปประยุ กต ใ ช ใ นการดํารงชี วิ ต และการ
ประกอบอาชีพดวย

2. ความหมายของการบริหารจัดการ
กอนอื่น ควรทําความเขาใจใหตรงกัน 3 ประการ คือ หนึ่ง ทุกวันนี้ ยังไมมีนักวิชาการหรือ
ผูเชี่ยวชาญคนใดที่สามารถใหความหมายคําวา การบริหารจัดการ อยางเปนสากลหรือเปนที่ยอมรับ
ของทุกฝายได การใหความหมายของคํานี้จึงอาจเหมือนกันหรือแตกตางกันได ขึ้นอยูกับนักวิชาการ
หรือผูรูแตละคน นอกจากนั้น สอง เมื่อศึกษาดานรัฐประศาสนศาสตรหรือการบริหารจัดการภาครัฐ
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คําวา การบริหารจัดการ โดยปกติ หมายถึง แนวทางการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานใด ๆ ที่
เกี่ยวของกับงาน กิจการสาธารณะ หรือการใหบริการสาธารณะ (public services) ของหนวยงาน
ของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐ ทั้งที่เปนฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการ ในทุก
ระดับ ทั้งในราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น แตในที่นี้ ไดกําหนดใหคําวา
การบริหารจัดการ มีความหมายกวางขวางครอบคลุมไปถึงแนวทางการดําเนินงาน หรือการปฏิบัติ
งานใด ๆ ของหนวยงานและบุคลากรของภาคอื่น ๆ ดวย เชน ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาค
หนวยงานที่ไมสังกัดภาครัฐ (Non Government Organization หรือ NGO) เหตุผลสําคัญที่จําเปน
ตองขยายความความหมายคํานี้เพราะการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงที่กําลังศึกษาอยูนี้ ไมควรจํากัดเฉพาะภาครัฐที่ประกอบดวยหนวยงานของรัฐและ
เจาหนาที่ของรัฐเทานั้น แตควรครอบคลุมไปถึงหนวยงานและบุคลากรของภาคอื่น ๆ ดวย โดยทุก
ภาคซึ่งรวมทั้งประชาชนแตละคนอาจนําการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชไดในชีวิตประจําวัน ในครอบครัว ในหนวยงาน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติไดดวย และ สาม เนื่องจากคําวา การบริหารจัดการมีความหมายคลายคลึงหรือใกล
เคียงกับคําวา การบริหาร และการจัดการ ดังนั้น เพื่อชวยใหเขาใจคําวาการบริหารจัดการชัดเจน
มากขึ้น จึงไดศึกษาความหมายของทั้ง 2 คํานี้ดวย
เมื่อศึกษา ความหมายของคําวา การบริหาร การจัดการ และการบริหารจัดการ ทําให
กลาวไดวา โดยทั่วไปทั้ง 3 คํานี้ มีความหมายใกลเคียงกันและอาจนํามาใชแทนกันได ถึงแมวาแต
ละคําจะมีความแตกตางกันในรายละเอียดบางประการ เชน วัตถุประสงคในการจัดตั้งหนวยงาน
โดยคําวา การบริหาร สวนใหญใชในภาครัฐหรือหนวยงานภาครัฐซึ่งมีวัตถุประสงคของการจัดตั้ง
เพื่อใหบริการสาธารณะทั้งหลาย (public services) แกประชาชน ขณะที่คําวา การจัดการ นิยมใช
ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจ หรือหนวยงานของภาคดังกลาวซึ่งมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งเพื่อมุง
แสวงหากําไร (profits) หรือกําไรสูงสุด (maximum profits) โดยผลประโยชนที่จะตกแกสาธารณะ
ถือเปนวัตถุประสงครองหรือเปนผลพลอยได (by product) สวน คําวา การบริหารจัดการ นํามาใช
ทัง้ ในภาครัฐและภาคเอกชน เฉพาะการบริหารจัดการภาครัฐ (public management administration) มี
วัตถุประสงคในการจัดตั้งเพื่อใหบริการสาธารณะทั้งหลายแกประชาชนอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็ว
ลดขั้นตอนที่ไมจําเปน และจูงใจดวยการใหรางวัลตอบแทน เปนตน
สําหรับความหมายของคําวา การบริหารจัดการ ที่ใชในที่นี้หมายถึง แนวทางการ
ดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานใด ๆ ที่หนวยงาน และ/หรือ บุคลากรของหนวยงานนํามาใช
ในการเปลี่ยนแปลง พัฒนา หรือสรางความสุขความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนให
แกประชาชนและประเทศชาติ คําวา การบริหารและการบริหารจัดการ อาจใชแทนกันได และยัง
อาจใชคําอื่นที่มีความหมายคลายคลึงกันแทนกันไดอีก เชน การจัดการ อยางไรก็ตาม เพื่อปองกัน
ความสับสน ในการศึกษาตอจากนี้ไป จะใชคําวา การบริหารจัดการ เพียงคําเดียวเทานั้น

4
หากศึกษาในตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และแคนาดา พบวา ไดมี
การนําคําวา การบริหารจัดการ ซึ่งตรงกับคําวา Management Administration มาใชทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน เชน ใชในวงการศึกษาหรือมหาวิทยาลัย ในหนวยงานของรัฐ และในหนวยงานของ
เอกชน ตัวอยางเชน
1) หนังสือ เรื่อง “Union-Management Administration of Employee
Training: the Experience of T[ennessee] V[alley] A[uthority]” เขียนโดย William J. McGlothin
ในป ค.ศ. 1943
2) หนังสือ เรื่อง “Organizational Management Administration for Athletic
Program” เขียนโดย Thomas M. Kinder จัดพิมพโดย Eddie Bowers Publishing, U.S.; พิมพ
ครั้งที่ 4, ธันวาคม ค.ศ. 1998
3) หนังสือ เรื่อง “Guide to Collection Development and Management
Administration, Organization, and Staffing” เขียนโดย Mary H. Munroe, John M. Haar, Peggy
Johnson จัดพิมพโดย Lanham, Md. : Scarecrow Press, 2001
4) วารสาร “Educational Management Administration & Leadership” Tony
Bush (บรรณาธิการ) จาก University of Lincoln, UK (สหราชอาณาจักร) จัดพิมพโดย Sage
Publications และไดความรวมมือจาก British Educational Leadership, Management &
Administration Society, 2005-2007
5) มหาวิทยาลัยตาง ๆ ไดนําคําวา Management Administration มาใช เชน
5.1) FairLeigh Dickingson University ในแวนคูเวอร (Vancouver) แคนาดา
5.2) Missouri State University ในมลรัฐมิสซูรี สหรัฐอเมริกา
4.3) Villanova University ในมลรัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา
5.4) University of Northwestern Connecticut ในมลรัฐคอนเน็ทติกสั สหรัฐอเมริกา
5.5) University of West Texas A&M ในมลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
5.6) University of Southwestern Medical Center ในดัลลัส (Dallas)
มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
6) หนวยงานของรัฐหรือหนวยราชการของสหรัฐอเมริกา ไดนํามาใช เชน กระทรวง
สิง่ แวดลอม (Department of the Environment) ในมลรัฐแมรีแลนด และหนวยการปกครองทองถิน่ คือ
Jackson County ในมลรัฐฟลอริดา
7) หนวยงานของเอกชน ในสหรัฐอเมริกา เชน บริษัท Hewlet Packard บริษัท
คอมพิวเตอรของเอกชน ชื่อ Novell บริษทั คอมพิวเตอรของเอกชน ชือ่ Knowledgestorm บริษทั
Gemalto และบริษทั ViaNett เปนตน
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3. การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
หัวขอนี้ครอบคลุมการศึกษา (1) ความหมาย (2) หลักการสําคัญ (3) ขอดีขอเสียของการ
บริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (4) การนําไปประยุกตใช (5)
ตัวแบบการประยุกตการบริหารจัดการกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี รวมทั้ง (6) ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการกําหนดการจัดการตามแนวทางคุณธรรมและ
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อศึ ก ษาความหมายของการบริหารจั ดการตามแนวทางคุณธรรมและแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง พบวา หมายถึง แนวทางการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานใด ๆ ที่ดีงามเปน
ประจําเพื่อผลประโยชนของสวนรวม โดยบุคคล และ/หรือ หนวยงานนํามาใชในการเปลี่ยนแปลง
พัฒนา หรือสรางความอยูเย็นเปนสุขอยางมั่นคงและยั่งยืนใหแกประชาชน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ในที่นี้ไดนําพระบรมราโชวาทและทศพิธราชธรรมมาประมวลและสรุปเปนหลักการ
สําคัญของการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม 10 ประการ ในทํานองเดียวกัน ไดมีการ
ประมวลและสรุปเปนหลักการสําคัญของการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 8
ประการ หลักการสําคัญของการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียงดังกลาวนี้ ถือวา เปนแนวทางหรือมรรควิธี (means) ที่นําไปสูจุดหมายปลายทางสูงสุด (end)
ประเทศชาติและประชาชนอยูเย็นเปนสุขอยางมั่นคงและยั่งยืน โปรดดูภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 การเปรี ย บเที ย บหลั ก การสํา คั ญ ของการบริ ห ารจั ด การตามแนวทางคุ ณ ธรรมและ
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เปนแนวทางหรือมรรควิธีที่นําไปสูจุดหมายปลายทางสูงสุด
ประเทศชาติ
และประชาชน
อยูเย็นเปนสุขอยาง
มั่นคงและยั่งยืน

จุดหมายปลายทางสูงสุด (end)

นําไปสู
หลักการสําคัญของ
การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการตามแนวทาง
ตามแนวทางคุณธรรม 10 ประการ
เศรษฐกิจพอเพียง 8 ประการ
1. การรักษาความสัจ
1. ความพอประมาณ
2. การรูจักขมใจตนเอง
2. ความมีเหตุผล
3. ความอดทน
3. การมีภูมิคุมกัน
4. การละความชั่ว
4. การพึ่งตนเอง
5. การเสียสละ
5. การเสริมสรางคุณภาพคนใหมีทั้ง
ความรูและคุณธรรมควบคูกัน
6. ความเมตตา
6. การรวมกลุม
7. ความสามัคคี
7. การสรางเครือขาย
8. ความสุจริต
8. ความสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน
9. ความเที่ยงธรรม
10. การสงเสริมคนดี

เปน
แนวทาง
หรือ
มรรควิธี
(means)

เมื่อศึกษาถึงขอดีและขอเสียของการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและแนว
ทางเศรษฐกิจพอเพียง พบวา แตละแนวทางมีทั้งขอดีและขอเสีย โปรดดูตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การเปรี ย บเที ย บการบริ ห ารจั ด การตามแนวทางคุ ณ ธรรมและแนวทางเศรษฐกิ จ
พอเพียง จําแนกตามขอดีและขอเสีย
การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการ
ตามแนวทางคุณธรรม
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
1. ขอดี 1.1 ชวยทําใหผูบริหารบริหารจัด 1.1 มีพื้นฐานมาจากหลักธรรมของพระพุทธ
ศาสนา และสอดคลองกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคม
การไปในทิศทางทีค่ ดิ ดีทาํ ดีเพือ่
หรือชุมชนไทย
ประโยชนตอ สวนรวมเพิม่ มากขึน้
1.2 ชวยทําใหการบริหารจัดการ 1.2 ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติตน การดํารงชีวิต
เกิดความเปนธรรม รอบคอบ และ และการปฏิบัติงานของประชาชนและชุมชนในทิศ
ทางที่ควรจะเปนเพื่อใหประชาชนและชุมชนมี
ชวยยกระดับมาตรฐานของการ
ความสุขพนจากปญหาและวิกฤตตาง ๆ อยาง
บริหารจัดการเพิ่มมากขึ้น
1.3 ชวยใหประชาชนสวนใหญหรือ มั่นคงและยั่งยืน
สวนรวมไดรับประโยชนเพิ่มมาก 1.3 เปนแนวทางปฏิบัติที่เปนระบบมีขั้นตอนและ
ไมไดเจาะจงเฉพาะในกลุมเกษตรกรหรือเฉพาะ
ขึ้น
1.4 ชวยทําใหประชาชนอยูร ว มกัน ดานเศรษฐกิจเทานั้น แตครอบคลุมถึงประชาชน
และชุมชนทุกชุมชนทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ
อยางมัน่ คง เขมแข็ง และสันติสขุ
เอกชน ที่เกี่ยวของกับดานเศรษฐกิจ สังคม และ
เพิม่ มากขึน้
1.5 ชวยทําใหประชาชน บุคลากร สิ่งแวดลอม
และผูบริหารที่มีคุณธรรมไดรับการ 1.4 นําไปประยุกตใชไดในทุกชุมชนตลอดเวลา
1.5 มีสวนชวยปองกันมิใหประชาชนใน
ยอมรับและยกยองเพิ่มมากขึ้น
1.6 ชวยใหการเผยแพรคุณธรรม ชุมชนไทยถูกกลืนกินโดยกระแสโลกทุนนิยมที่แผ
ตอประชาชนและสังคมอยางกวาง ขยายและมีอิทธิพลไปทั่วโลก
1.6 ชวยสรางและปองกันจิตใจของประชาชนให
ขวางขึ้น
เขมแข็งมั่นคงยั่งยืนและมีกําลังใจเพิ่มขึ้น โดย
เฉพาะอยางยิ่ง การยึดถือทางสายกลางที่รูจักพอ
อยางมีสติและใชปญ
 ญาเพือ่ ใหรดู ว ยตนเองวาตรง
ไหนจุดไหนคือจุดพอเพียง
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1.7 ชวยสนับสนุนใหประชาชนเตรียมใจเตรียมตัว
หรือมีการวางแผนไวลว งหนาอยางรอบคอบและรู
เทาทันเพือ่ รองรับเหตุการณทจี่ ะเกิดขึน้ ตามมาใน
อนาคต รวมทัง้ การกินอยูใ ชแตเพียงพอดีตามกําลัง
ความสามารถ ไมฟมุ เฟอย พึง่ ตนเอง ลดความโลภ
ลดการเบียดเบียนลดการติดยึดและแสวงหาเงินตรา
ตําแหนงหนาที่ หรือยศถาบรรดาศักดิจ์ นเกินความ
จําเปน สงเสริมประชาชนใหมุงทําความดี ทําจิตใจ
ใหสบายผองใส มองโลกในแงดี รูจักทําใจ ปลอบ
ใจ และใหกําลังใจตัวเองเพื่อใหพอใจในสิ่งที่ตนเอง
มีอยูดวย
2. ขอเสีย 2.1 เนนดานจิตใจซึ่งสัมผัส ตรวจ 2.1 อาจถูกนํามาปฏิบัติเพียงเพื่อใหสวยหรู ดูดี
สอบ ทดสอบ พิสูจน และชี้วัดผล พอเปนพิธี ชั่วครูชั่วยามแลวก็หายไป หรือใชดว ย
ปากโดยไมลงมือปฏิบตั จิ ริง
สําเร็จไดยาก
2.2 ไมอาจนํามาใชในยุคปจจุบัน 2.2 ผูย ดึ ถือปฏิบตั จิ ะเปนเฉพาะผูห มดไฟ หมด
ความกระตือรือรน อายุมาก มีฐานะร่ํารวยและ
ไดงาย
2.3 ตองดําเนินการหรือปฏิบัติเปน มั่นคงแลว
ประจําและตอเนื่อง ซึ่งในทาง
2.3 ไมอาจนําไปปรับใชกับธุรกิจ อุตสาหกรรม
ปฏิบัติอาจทําไดไมงายนัก
ใหญแตจะใชไดเฉพาะธุรกิจและเกษตรกรรมเล็ก ๆ
2.4 นําไปประยุกตใชไดลําบากพอ 2.4 ไมอาจนําไปปรับใชกับคนร่ํารวยที่ตองการ
สมควร เพราะประชาชนเปน
ความเจริญรุงเรือง แตจะใชไดกับคนยากจนใหรูจัก
จํานวนมากมีนิสัยหรือคานิยม
พอและยอมรับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปน
ดานลบ
อยูเทานั้น
2.5 ไมมีตัวอยางที่ชัดเจนและ
2.5 รัฐบาลมิไดกําหนดใหเปนวาระแหงชาติที่
ตอเนื่อง
ประชาชนและทุกชุมชนควรยึดถือปฏิบัติรวมกัน
2.6 ไมอาจดําเนินงานตามแนว
ทั้งประเทศ
ทางนี้แตเพียงลําพัง
2.6 รัฐบาลไมไดทําเปนตัวอยางใหเห็นอยาง
ชัดเจนและตอเนื่อง
2.7 การที่รัฐบาลขาดเสถียรภาพ ปรับเปลี่ยนบอย
หรือลมลุกคลุกคลาน และบริหารประเทศอยางขาด
ความตอเนื่อง ยอมทําใหการบริหารจัดการตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงขาดความตอเนื่องดวย

9
ในสวนของการนําไปประยุกตใช การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมสามารถนําไป
ประยุกตใชกับ (1) การปฏิบัติตนในชีวิตประจําวัน (2) กิจกรรมในชุมชน และ (3) การประกอบ
อาชีพของนักบริหารจัดการภาครัฐและนักบริหารจัดการภาคเอกชน สวนการบริหารจัดการตามแนว
ทางเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปประยุกตใชกับ (1) การปฏิบัติตนและการประกอบอาชีพของ
ประชาชนในทุกชุมชน (2) กิจกรรมภาคเกษตร และ (3) กิจกรรมภาคอุตสาหกรรม
เมื่อศึกษาตัวแบบการประยุกต 2 ตัวแบบ โดยตัวแบบแรกนั้น เรียกวา ตัวแบบการ
บริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม ซึ่งประกอบดวย “ลักษณะสําคัญของการบริหารจัดการ 3
ประการ” และ “หลักการสําคัญของแนวทางคุณธรรม 10 ประการ” อีกตัวแบบหนึ่ง เรียกวา ตัวแบบ
การบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบดวย “ลักษณะสําคัญของการบริหาร
จัดการ 3 ประการ” และ “หลักการสําคัญของแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 8 ประการ” การศึกษา
ตัวแบบการประยุกต 2 ตัวแบบนี้จะเปนประโยชนทั้งในทางวิชาการและทางปฏิบัติ ประโยชนในทาง
วิชาการ เชน จะชวยใหทราบและเขาใจอยางชัดเจนถึงการนําการบริหารจัดการและแนวทาง
คุณธรรม รวมทั้งการบริหารจัดการและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกตหรือผสมผสานกัน
นอกจากนั้น สถาบันการศึกษายังนํา 2 ตัวแบบนี้ไปใชเปนพื้นฐานหรือเปนกรอบแนวคิดทาง
วิชาการสําหรับการเรียนการสอน การศึกษา และการทําวิจัยไดดวย สวนประโยชนในทางปฏิบัติ
เชน เจาหนาที่ของรัฐและหนวยงานของรัฐอาจนําตัวแบบการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม
และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชหรือนําไปปฏิบัติจริง นําไปขยายผล หรือเพิ่มรายละเอียด
สําหรับการปฏิบัติราชการได
สําหรับ “ลักษณะสําคัญของการบริหารจัดการ 3 ประการ” นั้น ประกอบดวย (1) เปนแนว
ทางการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานใด ๆ ของหนวยงาน และ/หรือ บุคลากรของหนวยงาน (2)
หนวยงาน และ/หรือ บุคลากรของหนวยงานนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนา ดําเนินงาน หรือ
เปลี่ยนแปลงประเทศชาติและประชาชนไปในทิศทางที่ดีขึ้นกวาเดิม และ (3) มีวัตถุประสงคหรือจุด
หมายปลายทางเพื่อการพัฒนาประเทศและประชาชนใหอยูเย็นเปนสุขอยางมั่นคงและยั่งยืน ในสวน
ของ “แนวทางคุณธรรม” และ “แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” นั้น จะเสนอเฉพาะหลักการสําคัญของ
แตละแนวทางขางลางนี้
ตัวแบบที่หนึ่ง ตัวแบบการประยุกตการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม
แนวทางคุณธรรมประกอบดวยหลักการสําคัญ 10 ประการ ไดแก (1) การรักษาความสัจ (2) การรู
จักขมใจตนเอง (3) ความอดทน (4) การละความชั่ว (5) การเสียสละ (6) ความเมตตา (7) ความ
สามัคคี (8) ความสุจริต (9) ความเที่ยงธรรม และ (10) การสงเสริมคนดี ในการนํเาสนอ ตัวแบบการ
ประยุกตการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมในทีน่ ี้ ไดนําลักษณะสําคัญของการบริหารจัดการ 3
ประการ และหลักการสําคัญของแนวทางคุณธรรม 10 ประการดังกลาว มาประยุกตหรือผสมผสาน
กัน โดยถือวาทั้ง 2 สวนนี้ เปนแนวทาง วิธีการ หรือ มรรควิธี (means) ไปสู จุดหมายปลาย (ends)
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ซึ่งแบงเปน จุดหมายปลายทางเบื้องตน คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และในที่สุด
จะนําไปสูจุดหมายปลายทางสูงสุด คือ การพัฒนาประเทศและประชาชนอยูเย็นเปนสุขอยางมั่นคง
และยั่งยืนตามแนวทางคุณธรรม ซึ่งอาจแบงเปน ประเทศชาติมีความเจริญกาวหนาอยางมั่นคง
ยั่งยืน และสมดุล ขณะเดียวกัน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดวย โปรดดูภาพที่ 2
ภาพที่ 2 ตัวแบบการประยุกตการบริหารจัดการกับหลักการสําคัญของแนวทางคุณธรรม
จุดหมายปลายทางสูงสุด
การพัฒนาประเทศและประชาชนใหอยูเย็นเปนสุขอยางมั่นคงและยั่งยืน :
ประเทศชาติมีความเจริญกาวหนาอยางมั่นคง ยั่งยืน สมดุล และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จุดหมายปลายทางเบื้องตน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ลักษณะสําคัญของการบริหารจัดการ 3 ประการ
1. เปนแนวทางการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานใด ๆ
ของหนวยงาน และ/หรือ บุคลากรของหนวยงาน
หลักการ
สําคัญของแนวทาง
คุณธรรม 10 ประการ
3. มีวัตถุประสงคเพื่อ
การพัฒนาประเทศชาติ
และประชาชนใหอยูเย็น
เปนสุขอยางมั่นคงและยั่งยืน

2. หนวยงาน และ/หรือ บุคลากร
นํามาใชเปนแนวทางในการ
พัฒนา ดําเนินงาน หรือเปลี่ยน
แปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นกวาเดิม

แนวทาง
วิธีการ
หรือ
มรรควิธี
(means)
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ตัวแบบที่สอง ตัวแบบการประยุกตการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงประกอบดวยหลักการสําคัญ 8 ประการ ไดแก (1) ความพอ
ประมาณ (2) ความมีเหตุผล (3) การมีภูมิคุมกัน (4) การพึ่งตนเอง (5) การเสริมสรางคุณภาพคนให
มีทั้งความรูและคุณธรรมควบคูกัน (6) การรวมกลุม (7) การสรางเครือขาย และ (8) ความสมดุลและ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ในการนําเสนอตัวแบบการประยุกตการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียงในทีน่ ี้ ไดนําลักษณะสําคัญของการบริหารจัดการ 3 ประการ และหลักการสําคัญของแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 8 ประการดังกลาว มาประยุกตหรือผสมผสานกัน โดยถือวาทั้ง 2 สวนนี้ เปน
แนวทาง วิธีการ หรือ มรรควิธี ไปสู จุดหมายปลาย โปรดดูภาพที่ 3

12
ภาพที่ 3 ตัวแบบการประยุกตการบริหารจัดการกับหลักการสําคัญของแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
จุดหมายปลายทางสูงสุด
การพัฒนาประเทศและประชาชนใหอยูเย็นเปนสุขอยางมั่นคงและยั่งยืน :
ประเทศชาติมีความเจริญกาวหนาอยางมั่นคง ยั่งยืน สมดุล และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จุดหมายปลายทางเบื้องตน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ลักษณะสําคัญของการบริหารจัดการ 3 ประการ
1. เปนแนวทางการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานใด ๆ
ของหนวยงาน และ/หรือ บุคลากรของหนวยงาน
หลักการ
สําคัญของแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 8 ประการ
3. มีวัตถุประสงคเพื่อ
การพัฒนาประเทศชาติ
และประชาชนใหอยูเย็น
เปนสุขอยางมั่นคงและยั่งยืน

แนวทาง
วิธีการ
หรือ
มรรควิธี
(means)

2. หนวยงาน และ/หรือ บุคลากร
นํามาใชเปนแนวทางในการ
พัฒนา ดําเนินงาน หรือเปลี่ยน
แปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นกวาเดิม

สําหรับปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการกําหนดการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม
และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มี 10 ประการ โปรดดูภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการกําหนดการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 10 ประการ
ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการกําหนด
การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม
และแนวทางเศรษฐกิจ 10 ประการ
1. รัฐธรรมนูญ
2. นโยบายของรัฐบาล
3. ภาวะผูนําของนายกรัฐมนตรี
4. สถานการณบานเมือง
5. การศึกษา
6. ศาสนา
7. สื่อสารมวลชน
8. ผูนําชุมชนและประชาชนในชุมชน
9. บิดามารดา ครูอาจารย และพระ
10. อิทธิพลของกระแสโลก

การบริหารจัดการ
ตามแนวทาง
คุณธรรมและ
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

4. การวิเคราะห
เนื่องจากขอเสนอแนะที่จะเสนอตอไปเนนเรื่องการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและ
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งลวนมีรากฐานหรือพื้นฐานมาจากแนวคิดของประเทศทางตะวันออก
ดั ง นั้ น เพื่ อ ช ว ยเพิ่ ม ความรู ค วามเข า ใจการบริ ห ารจั ด การตามแนวทางคุ ณ ธรรมและแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น จึงไดเสนอการวิเคราะหเปรียบเทียบไวใน 3 ตารางซึ่งมีความสัมพันธและ
เกี่ยวของกัน
อยางไรก็ตาม มีขอควรทําความเขาใจใหตรงกันกอนวา การวิเคราะหเปรียบเทียบใน 3
ตารางขางลางนี้ เปนการศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบในภาพรวมเพื่อใหทราบและเขาใจภาพกวาง
โดยรวมเทานั้น และถึงแมวา ในแตละตารางไดจัดแบงเปนแนวคิด เรื่อง หรือปจจัยตาง ๆ เพื่อให
เขาใจไดงายก็ตาม แตในความเปนจริง ไมอาจจัดแบงแตละแนวคิด แตละเรื่อง หรือแตละปจจัยออก
จากกันไดอยางเด็ดขาดและชัดเจน เนื่องจากมีความคาบเกี่ยวกัน ซ้ําซอน หรือสัมพันธกันไมมากก็
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นอย อีกทั้งการจัดแบงหรือการจัดกลุมของนักวิชาการหรือผูจัดแบงแตละคนยอมคลายคลึงหรือแตก
ตางกันไดเสมอ นอกจากนั้น แนวคิดของประเทศทางตะวันออกและทางตะวันตกในแตละเรื่องหรือ
แตละแนวคิด มิไดเกิดขึ้นในทุกประเทศพรอมกัน แตอาจเกิดในบางประเทศ ในบางสถานการณ
หรือในบางเวลาก็ได โปรดดูตารางที่ 2-4
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ตารางที่ 2 การวิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บภาพรวมระหว า งแนวคิ ด ของประเทศทางตะวั น ออกกั บ
แนวคิดของประเทศทางตะวันตก จัดแบงตามการคิด การดําเนินงานหรือการลงมือปฏิบัติ และผล
การ
ภาพรวม
เปรียบเทียบ แนวคิดของประเทศทางตะวันออก แนวคิดของประเทศทางตะวันตก
1.1 มีแนวคิดอยูกับธรรมชาติอยาง
1.1 มีแนวคิดที่ตองการเอาชนะ
1. การคิด
สมดุลและกลมกลืน
ธรรมชาติ
(thinking)
1.2 มีแนวคิดเนนธรรมชาตินิยม
1.2 มีแนวคิดเนนวัตถุนิยม บริโภคนิยม
เสรีนิยม และปจเจกชนนิยม (ยึดมั่นตัว
เอง ผลประโยชนของตัวเอง และสนอง
ความตองการของตัวเอง)
1.3 เชื่อและยึดมั่นความประหยัด
1.3 เชื่อและยึดมั่นในทุน เงิน กําไร
ความรู
ประสิทธิภาพ ผลประโยชนสูงสุด
1.4 เชื่อในการคิดแบบภาพรวมทั้งหมด 1.4 เชื่อในการคิดแบบแยกสวน เชื่อใน
เชื่อในวิธีการที่มีลักษณะเปนรูปวงกลม วิธีการคิดที่มีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยม มี
ไมตายตัว
กฎ มีระเบียบ มีกติกาแนนอนตายตัว
1.5 เชื่อหรือยึดมั่นวา ชีวิตเปนของ
1.5 เชื่อหรือยึดมั่นในตัวตนเปนหลัก
ธรรมชาติ เชน พุทธทาสภิกขุ สอนให หรือยึดถือ “อัตตา”
ยึดถือวา ตัวตนเปน “อนัตตา” ชีวิตไม
ใชตัวตน ชีวิตมีความวางจากตัวตน
ชีวิตเปนของธรรมชาติ (อยูรวมกับ
ธรรมชาติ) เมื่อไมยึดถือตัวตน หรือไม
ยึดถือตัวกูของกู ก็ไมทุกข ไมเห็นแก
ตัว ความเห็นแกตัวนั้น เปนตนเหตุของ
ปญหาทุกชนิด
1.6 เชื่อวา ความงาม ความสุขอยูที่การ 1.6 เชื่อวา ความเจริญความสุขอยูที่
ปลอยวาง ไมติดยึด
การแสวงหา การตอสูดิ้นรน ดังคํา
กลาวที่วา ทางแหงความสําเร็จ ไมได
โรยดวยกลีบกุหลาบ หรือ ทางแหง
เกียรติศักดิ์ จักประดับดวยดอกไม
หอมหวนยวนจิตไซร ไปมี
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1.7 เชื่อในคุณงามความดี
1.8 เชื่อวา การประนีประนอม
(compromise) การพบกันครึ่งทาง หรือ
ความสามัคคีนําไปสูความสุขความ
เจริญ (compromise makes peace)
1.9 เชื่อในทางธรรม เชื่อในเวรกรรม
ความรัก และหนาที่

1.10 เชื่อในการเคารพและบูชาบรรพ
บุรุษ และความผูกพันในครอบครัว
1.11 มีจิตสํานึกที่มุงทางสายกลาง
ความพอเพียง
1.12 เชื่อและยกยองคนดีเหนือคนเกง
2. การดําเนิน 2.1 ดําเนินงานในลักษณะ
งาน หรือการ ประนีประนอม เอื้อเฟอ เกื้อกูล
ลงมือปฏิบัติ เอื้ออาทร
(acting)
2.2 ดําเนินงานอยางราบเรียบ เรียบ
งาย
2.3 ดําเนินงานอยางพอเพียง สมดุล
ยึดถือทางสายกลาง และไมฟุมเฟอย

1.7 เชื่อในความสวยความงาม
1.8 เชื่อวา ความขัดแยงนําไปสูความ
เจริญกาวหนา (conflicts make
progress)
1.9 เชื่อในทางโลก เชื่อในฐานะทาง
เศรษฐกิจ อํานาจ และเหตุผลที่เปน
ขอเท็จจริงซึ่งแตละฝายตางมีเหตุผล
ของตนเอง
1.10 เชื่อในโลกปจจุบัน
1.11 มีจิตสํานึกของที่มุงความสําเร็จ
(achievement consciousness)
1.12 เชื่อและยกยองคนเกงเหนือคนดี
2.1 ดําเนินงานในลักษณะการตอสู
แขงขัน ชิงดีชิงเดน รุกราน ขยาย
อาณาจักร
2.2 ดําเนินงานอยางรวดเร็ว เรงรีบ

2.3 ดําเนินงานอยางสุดโตง เจริญสูงสุด
กําไรสูงสุด ผลประโยชนสูงสุด
(maximum profits) ปริมาณสูงสุด มุง
ผลผลิต (product) และมุงความสําเร็จ
2.4 ดําเนินงานอยางเปนวงจรเชื่อมโยง 2.4 ดําเนินงานอยางเปนระบบ
เครือขาย
2.5 ดําเนินงานอยางสมถะ ซอน
2.5 ดําเนินงานดวยการแสดงออกดวย
ความรูสึก พึ่งตนเอง
ความโลภ ฟุมเฟอย กิเลส
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2.6 ดําเนินงานอยางไมรุนแรง สวน
หนึ่งเห็นไดจากวัฒนธรรมการใชเครื่อง
มือในการกิน โดยเฉพาะตะเกียบและ
ชอน ที่มิใชของมีคม และไมคลายอาวุธ

2.6 ดําเนินงานอยางแข็งกราว รุนแรง
สวนหนึ่งเห็นไดจากวัฒนธรรมการใช
เครื่องมือในการกินอาหาร โดยเฉพาะ
มีดและซอมซึ่งเปนวัตถุแหลม มีคม
และเปนอาวุธได
2.7 ดําเนินงานโดยเนนวงจรคุณธรรม 2.7 ดําเนินงานโดยเนนวงจรคุณภาพ
ใชคุณธรรมเปนเครื่องมือกํากับการ
ใหความสําคัญกับประสิทธิภาพ และ
ครองชีวิตและการพัฒนาชีวิต เนน
ความสามารถ เชน คํากลาวของ
ความเปนธรรม โปรงใส
นโปเลียนที่วา the ability without
ability means nothing
2.8 ดําเนินงานโดยแสวงหาทรัพยากร 2.8 ดําเนินงานโดยแสวงหาทรัพยากร
จากภายใน เชน ความรูที่เกิดจากการ จากภายนอก เชน แสวงหาผล
บําเพ็ญเพียร คือ ศีลหรือการลดละ
ประโยชนจากภายนอก กอสงคราม
ลาอาณานิคม สงครามเศรษฐกิจ และ
กิเลส จนมีสมาธิและเกิดปญญาซึ่ง
เหนือกวาความรู โดยเปนแนวทางหรือ สงครามวัฒนธรรม
คําตอบที่แทจริงสําหรับการดํารงชีวิต
ของมนุษย
2.9 ดําเนินงานโดยใชชุมชน ภูมิปญญา 2.9 ดําเนินงานโดยใชขอมูลขาวสาร
ชาวบาน ศิลปวัฒนธรรมชุมชนชาวบาน และเทคโนโลยีทันสมัย
2.10 ดําเนินงานโดยใชสถาบันสําคัญ 2.10 ดําเนินงานโดยใชสถาบันสําคัญ
เชน วัด โรงเรียน มหาวิทยาลัย เปน
เชน วัด โรงเรียน มหาวิทยาลัย
แหลงใหวิชาความรู
โรงพยาบาล และมูลนิธิ เปนสถาบันที่
แสวงหากําไร
2.11 ไมปฏิบัติตามกฎหมายอยางจริง 2.11 ใหความสําคัญกับกฎหมาย การ
จังและเขมงวด กลาวคือ ยึดตัวบท
ปฏิบัติตามกฎหมาย และการบังคับใช
กฎหมายหรือชอบใหออกกฎหมายมา กฎหมาย (law enforecement) อยาง
ใชบังคับ แตไมยึดถือปฏิบัติ หรือเลือก เขมงวด จริงจัง รวมตลอดถึงการจัด
ปฏิบัติเฉพาะบางเรื่อง ดังคํากลาวที่วา ระเบียบสังคมโดยอาศัยกฎ ระเบียบ
และแบบแผนที่เครงครัด
เปนประเทศที่ชอบออกกฎหมาย แต
ละเลยไมนํามาปฏิบัติอยางเขมงวด
จริงจัง (land of laws but disorder)
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3. ผล
(effecting)

2.12 ดําเนินงานในลักษณะที่เปนสังคม
เกษตรกรรม
3.1 ทําใหเกิดความสงบสุขอยางมั่นคง
ยั่งยืน สมดุล
3.2 ทําใหเกิดความระวัง
3.3 ทําใหเกิดปญญา
3.4 ทําใหเกิดการปลอยวาง ปลดปลอย
พอเพียง ไมติดยึด
3.5 สรรพสิ่งทั้งหลายลวนสามารถเปน
ครูอาจารยคนเราไดทั้งสิ้น รวมทั้งยึด
มั่นการแสวงหาความรูโดยการเลาเรียน
จากอาจารยและดวยตนเอง (ขงจื๊อ)
3.6 ทําใหมีอํานาจทางธรรม
3.7 ทําใหเกิดสันติภาพ

2.12 ดําเนินงานในลักษณะที่เปนสังคม
อุตสาหกรรม
3.2 ทําใหเกิดความเจริญกาวหนา
รุงเรือง มั่งคั่ง
3.2 ทําใหเกิดความระแวง
3.3 ทําใหเกิดปญหา
3.4 ทําใหเกิดความริษยา เห็นแกตัว
มากขึ้น
3.5 ทําใหเกิดการติดยึดใบปริญญา
เปนการแบงแยกหรือสรางความแตก
ตางระหวางบุคคล และแบงแยกสถาน
ภาพของคนดวยวุฒิการศึกษา
3.6 ทําใหมีอํานาจและยิ่งใหญทางโลก
ครอบครองโลก
3.7 ทําใหเกิดสงคราม

ตารางที่ 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบภาพรวมแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐระหวางประเทศทาง
ตะวันออกกับประเทศทางตะวันตก จําแนกตาม โครงสรางและอํานาจหนาที่ การบริหารงานบุคคล
และกระบวนการ
ภาพรวมแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐ
การ
เปรียบเทียบ
ประเทศทางตะวันออก
ประเทศทางตะวันตก
1. โครงสราง 1. โครงสรางระบบบริหารราชการของ 1. เปนระบบราชการขนาดใหญ สวน
ประเทศทางตะวันออกสวนใหญเปนการ ใหญเปนการรวมศูนยอํานาจทางการ
และ
บริหาร โครงสรางการจัดองคการและ
รวมศูนยอํานาจการบริหารไวในสวน
อํานาจ
อํานาจหนาที่เปนไปตามสายการบังคับ
กลาง
หนาที่
2. ในอดีต ขาราชการประจํามีอิทธิพล บัญชาที่ลดหลั่นกันลงมาเปนหลัก จัด
หรือครอบงําการบริหารราชการ และใน แบงงานอยางเปนระบบโดยยึดหลักการ
บางครั้งขาราชการประจํา โดยเฉพาะ แบงงานกันทําตามความชํานาญ ยึด
อยางยิ่ง ทหาร ไดทํารัฐประหาร หรือยึด ระเบียบขอบังคับและงานประจํา ตลอด
จนมีความเปนทางการ เชนนี้ สอดคลอง
อํานาจจากรัฐบาลหรือฝายการเมือง
กับแนวคิดระบบราชการ (bureaucracy)
เพื่อกลุมตนเองจะไดเขามามีอํานาจ
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แทน เรียกวา การเขาแทรกแซงของ
ทหาร (military intervention) เหลานี้
ถือวาสอดคลองกับ ระบบอํามาตยาธิป
ไตย ระบบเจาขุนมูลนาย ระบบอุปถัมภ
(patronage system) หรือระบบพวก
พอง (spoils system)
3. ขาราชการประจํามีอํานาจมากใน
ระบบราชการ เนื่องจาก
3.1 ขาราชการประจําในสวนกลาง
สวนใหญมีระดับการศึกษาสูงกวาใน
สวนภูมิภาค จึงทําใหไมตองการมอบ
อํานาจให
3.2 ขาราชการในสวนภูมิภาคบาง
สวนแมไดรับมอบอํานาจมาแลวบาง
สวน แตบางครั้งก็ไมกลาใชอํานาจใน
การตัดสินใจ
3.3 รัฐบาลตองการในการควบคุม
การบริหารอยางใกลชิดเพราะไมไววาง
ใจในการปฏิบัติงานของขาราชการระดับ
ลาง
3.4 นักการเมืองแทรกแซงการ
ดําเนินงานของขาราชการประจําเพราะ
ผลประโยชนและไมเชื่อวาขาราชการ
ประจําจะนํานโยบายของฝายการเมือง
ไปปฏิบัติได
4. การจัดโครงสรางของระบบราชการ
มุงรักษาอํานาจของผูดํารงตําแหนง
สําคัญในโครงสราง บางครั้งนําอํานาจ
ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน
5. เนนการควบคุมกํากับดูแลและบังคับ
บัญชาตามสายการบังคับบัญชาที่เปน
ทางการ

ของ แม็กซ เว็บเบอร (Max Weber)
2. วูดโรว วิลสัน (Woodrow Wilson)
เปนนักวิชาการคนแรก ๆ ที่เสนอแนว
คิดแยกการบริหารและการเมืองออก
จากกัน ในบทความ เรื่อง The study of
administration สรุปไดวา การเมืองเปน
เรื่องของการกําหนดนโยบาย สวนการ
บริหารเปนเรื่องการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ การเมืองจึงไมควรเขาไปแทรก
แซงการบริหาร แตแนวคิดนี้ไดถูก
วิพากษวิจารณจากนักวิชาการในรุนตอ
มา เชน พอล เอช. แอปเปลบาย (Paul
H. Appleby) อเวรี ลีเซอรสัน (Avery
Leiserson) และ เจมส ดับเบิ้ลยู.
เฟสเลอร (James W. Fesler) ที่เห็นวา
การบริหารและการเมืองแทจริงแลวมี
ความสัมพันธกันอยางใกลชิด และไม
สามารถแยกออกจากกันได นอกจากนั้น
เทาที่ผานมา การบริหารหนวยงานอยาง
เปนทางการของระบบราชการที่เนนการ
จัดแบงงานกันทําอยางเปนระบบ รวม
ทั้งการจัดโครงสรางการทํางานตามสาย
การบังคับบัญชา ก็ยังไมอาจทําใหการ
ปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพไดเสมอ
ไป
3. สืบเนื่องจากระบบราชการมีขนาด
ใหญ เนนการจัดหนวยงานตามสายการ
บังคับบัญชา แบงลําดับขั้นในการบังคับ
บัญชา และรวมศูนยอํานาจไวที่สวน
กลาง จึงทําใหเกิดปญหาดานการ
บริหารงานที่ขาดประสิทธิภาพและนํา
มาสูการปฏิรูประบบราชการ เชน
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6. กําหนดหนาที่และแบงงานกันทําตาม
ความชํานาญเฉพาะดาน
7. บางประเทศ รัฐบาลหรือขาราชการ
ในสวนกลางไดกระจายอํานาจจากสวน
กลางบางสวนไปใหสวนทองถิ่น แตก็ยัง
คงรวมอํานาจตัดสินใจในเรื่องสําคัญไว
ในสวนกลาง

2. การ
บริหาร
งาน
บุคคล

3. กระบวน
การ

รัฐบาลในสมัยนางมากาเร็ต แธ็ทเชอร
(Margaret Thatcher) เปนนายก
รัฐมนตรีของอังกฤษ ไดปฏิรูประบบ
ราชการดวยการปรับโครงสรางสวน
ราชการ โดยลดจํานวนขาราชการ การ
สรางหนวยงาน ประสิทธิภาพ และจัดตั้ง
หนวยบริหาร (executive agency)
พรอมกับลดบทบาทภาครัฐ ลดขนาด
หนวยงานเพื่อใหคลองตัวในการปฏิบัติ
ราชการ กระจายอํานาจมากขึ้นเพื่อให
การใหบริการประชาชนของภาครัฐมี
ประสิทธิภาพขึ้น
1. การบริหารงานบุคคลไดยึดถือหลัก 1. การบริหารงานโดยไมอาศัยเรื่องสวน
อาวุโสตามระบบอุปถัมภมากกวาระบบ ตัว แตยึดหลักการและหลักความ
สามารถ ตามระบบคุณธรรม ซึ่งสอด
คุณธรรม (merit system) ซึ่งเนนใน
คลองกับแนวคิดของเว็บเบอร และ
เรื่องความรูความสามารถ
บริหารงานบุคคลดวยวิธีการที่เปน
2. ในการสรางแรงจูงใจบุคลากรให
ศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในเรื่องการ
ปฏิบัติงาน มิไดมุงเนนที่ผลตอบแทน
สรรหาบุคลากร แรงจูงใจ คาตอบแทน
ดานวัตถุที่เปนตัวเงินเพื่อดึงดูดใจให
บุคลากรปฏิบัติตามเปาหมายแตเพียง และการฝกอบรม ตามแนวคิดของ เฟรด
อยางเดียว แตจะใหความสําคัญกับดาน เดอริค วินสโลว เทเลอร (Frederick
Winslow Taylor)
จิตใจตามความเชื่อทางศาสนา และ
2. สรางความพึงพอใจในการทํางานให
คุณงามความดีดวย
กับคนงาน ตามแนวคิดของ เอลตัน
4. การบริหารงานบุคคลในเรื่องการ
พัฒนาคน และการพัฒนาตนเอง เกี่ยว มาโย (Elton Mayo) และการใหความ
ของกับหลักศาสนา เชน ศีล สมาธิ
สําคัญกับสภาพความตองการของ
ปญญา และอิทธิบาท 4 เพื่อนําไปสู
มนุษยหรือคนงาน ตามแนวคิดลําดับขั้น
ความสําเร็จ สวนศาสนาอิสลามสอนให ความตองการ (hierachy of needs)
เดินทางสายกลาง
ของอับราฮัม มาสโลว (Abraham
Maslow)
1. การดําเนินงาน แนวทาง หรือวิธีการ 1. เปนกระบวนการบริหารที่เนน
บริหารราชการของขาราชการมี
ประสิทธิภาพและประหยัด ตามแนวคิด
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วิวัฒนาการมาจากความเชื่อ เชน ลัทธิ
ชินโต เชน หยินหยาง และคําสอนทาง
ศาสนา รวมตลอดถึงการสังเกตปรากฏ
การณทางธรรมชาติ
2. ตัวอยางการนําคําสอนทางพระพุทธ
ศาสนามาใชในการบริหารราชการ เชน
อิทธิบาท 4 ไดแก
2.1 ฉันทะ ความพอใจรักใครในสิ่ง
นั้น
2.2 วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น
2.3 จิตตะ ความเอาใจใสฝกใฝในสิ่ง
นั้น
2.4 วิมังสา ความหมั่นสอดสองใน
เหตุผลของสิ่งนั้น
3. บริหารงานโดยอาศัยการสังเกต
ปรากฏการณธรรมชาติ เชน แนวคิด
หานบิน (flying geese) ที่แสดงถึงการ
ทํางานเปนทีม นักวิชาการไดสังเกต
เห็นวา ฝูงนกหานบินรวมกลุมกันบิน
เปนรูปสามเหลี่ยม โดยบินตามนกตัวนํา
ที่อยูหนาสุดหรือบนสุดของรูป
สามเหลี่ยม การที่นกหานบินเกาะกลุม
กันเชนนี้ จะชวยลดแรงตานของลมได
ไมนอยกวารอยละ 70 นกหานไดเรียนรู
การบินเปนกลุมและชวยดูแลความ
ปลอดภัยซึ่งกันและกัน มีการผลัด
เปลี่ยนหมุนเวียนกันเปนนกตัวนํา ใน
เวลาเดียวกัน ยังสงเสียงกระตุนซึ่งกัน
และกัน เมื่อเปนเชนนี้ นักวิชาการตะวัน
ออกจึงนําแนวคิดหานบินมาปรับใชใน
การสรางกลุมงานหรือการทํางานเปน
ทีมที่เนนความสัมพันธและความเชื่อม

ของ เทเลอร นักบริหารงานโรงงานชาว
อเมริกัน ในป ค.ศ. 1911 ไดใหความ
สําคัญกับวิธีการจัดการที่เปนศาสตร
(scientific mehtod) ในลักษณะที่เรียก
วา “วิธีการเดียวที่ดีท่สี ุด” (one best
way) (คําวา science ในกรณีนี้ ไมควร
แปลวา “วิทยาศาสตร” แตควรแปลวา
“ศาสตร” ซึ่งหมายถึง “วิชาความรู”
โดยเทเลอรเปนคนแรกที่ไดรับการยก
ยองวา “นําวิชาความรูหรือวิชาการเขา
มาใชในการจัดการหรือควบคุมงานใน
โรงงาน” จนทําใหไดรับการยกยองวา
เปน บิดาแหงการจัดการเชิงศาสตร)
สาระสําคัญของ “วิธีการจัดการที่เปน
ศาสตร” ของเทเลอร สรุปไดดังนี้ (1) วิธี
การจัดการหรือการควบคุมงานที่เรียก
วา “วิธีการเดียวดีที่สุด” นั้น ดีกวาวิธี
การจัดการในอดีตที่อาศัยประสบการณ
และความเคยชินแบบดั้งเดิมที่ไดรับการ
ถายทอดมาจากบรรพบุรุษ (rule of
thumb) โดยเทเลอรไดพัฒนาวิธีการ
ทํางานหรือวิธีการควบคุมงานในแตละ
สวนงานของโรงงานดวยการนําวิชา
ความรูเขามาใช แทนที่จะปลอยใหคน
งานทํางานกันไปตามใจชอบ (2) มีการ
คัดเลือกบุคลากรหรือคนงานที่เหมาะสม
กับงานโดยอาศัยวิชาความรูเพื่อใหได
คนงานที่เหมาะสมกับงาน รวมตลอดทั้ง
จัดการฝกอบรมและพัฒนาคนงานดวย
ทั้งนี้ ผูจัดการมีหนาที่มอบหมาย
ประเภทของงานที่คนงานแตละคนถนัด
ที่สุดและทํางานไดดีที่สุด (3) ใหความ
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โยงกันของสมาชิกในกลุม
4 ปฏิบัติราชการโดยยึดกฎ ระเบียบ
และอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ไว
5. ปฏิบัติราชการไมเครงครัด แมยึดถือ
ระเบียบแตก็ไมเครงครัด มีการยืดหยุน
สูง ซึ่งบางครั้งเปนการยืดหยุนหรือหลีก
เลี่ยงกฎระเบียบเพื่อผลประโยชนสวน
ตน หรือบางครั้งใชวิจารณญาณหลีก
เลี่ยงกฎระเบียบ
6. การปฏิบัติงานยึดถือความสามารถ
เฉพาะตัว ไมเนนความรวดเร็ว บางครั้ง
นิยมความลาชาเพื่อใหเกิดความแนนอน
7. ปฏิบัติราชการใหความสําคัญกับ
ขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติงาน
(process) ที่มีหลายขั้นตอนมากกวา
ผลลัพธหรือผลผลิต (product) เพื่อ
ประโยชนของประชาชนสวนรวม
8. ปฏิบัติราชการโดยคํานึงถึงความ
สัมพันธสวนบุคคล พวกพอง เสนสาย
เปนการสรางสัมพันธสวนบุคคลเพื่อ
ชวยผลักดันใหการปฏิบัติงานประสบ
ความสําเร็จงายขึ้น เทียบไดกับการใช
technical know-who มากกวา การยึด
ถือหลักการ
9. สรางแรงจูงใจใหกับกลุมของตนเอง
รักษาผลประโยชน และสรางอํานาจใน
การปกปองคุมครองกลุม
10. เนนการบริหารจัดการและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย มากกวาการ
รื้อระบบ (re-engineering) หรือการ
เปลี่ยนโฉมการปกครองหรือการบริหาร

สําคัญกับการรวมมือกันระหวางผูจัด
การกับคนงาน สรางบรรยากาศการรวม
มือในการทํางานอยางฉันทมิตร (4) มี
การแบงงานและแบงความรับผิดชอบ
ระหวางฝายจัดการกับฝายคนงานอยาง
ชัดเจนมากขึ้น เชนนี้ แตกตางจากวิธี
การทํางานแบบเดิมที่ความรับผิดชอบ
งานเกือบทั้งหมดจะถูกผลักภาระไปให
คนงาน (5) เทเลอรสนใจศึกษาเรื่อง
การใชเวลาในการทํางาน (time study)
โดยศึกษาปริมาณเวลาที่คนงานแตละ
คนใชในการทํางานใหสําเร็จ เพื่อหา
มาตรฐานการทํางาน รวมทั้งศึกษาเรื่อง
การเคลื่อนไหวของรางกายในการ
ทํางาน (motion study) ควบคูกับการใช
เครื่องมือตาง ๆ เพื่อใหเกิดการเคลื่อน
ไหวนอยที่สุด ซึ่งจะชวยใหประหยัด
เวลาในการทํางาน รวมตลอดถึงการ
กําหนดคาจางหรือผลตอบแทนแบบจูง
ใจโดยใชระบบการจายคาจางรายชิ้น
(incentive piece rate system) อัน
หมายถึง การกําหนดคาตอบแทนราย
ชิ้นสูงกวาปกติในกรณีที่สามารถทํางาน
ไดเกินกวามาตรฐานทั่วไป เปนตน
2. การปฏิบัติงานทุกขั้นตอนเปนไปตาม
กฎและระเบียบ (rule and regulation)
ตามแนวคิดของเว็บเบอร และหลักการ
บริหาร 14 ขอ ของ เฮนรี ฟาโยล
(Henri Fayol)
3. ใหความสําคัญกับการประสานงาน
ตามแนวคิดของ แมรี ปากเกอร โฟล
เล็ทท (Mary Parker Follett) สรุปไดวา
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ใหม (reinventing government)
11. กระบวนการบริหารสวนใหญจะให
ความสําคัญกับผูนํา
12. ในการปฏิบัติงานใชขอมูลขาวสาร
และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพต่ํา หรือ
ไมสามารถนํามาใชไดอยางเต็มที่ ทําให
ปฏิบัติงานลาชา เชน ใชเวลาเซ็นแฟม
เอกสารมาก
13. นํากระบวนการบริหารจัดการ หรือ
การบริหารจัดการของประเทศทางตะวัน
ตกมาปรับใช เชน
13.1 แนวคิดการบริหารกิจการบาน
เมืองที่ดี (Good Governance)
13.2 แนวคิดผูบริหารสูงสุด หรือซีอี
โอ (Chief Executive Officer, CEO)
13.3 แนวคิดการบริหารจัดการ
หนวยงานแบบสมดุล (Balanced
Scorecard, BSC) ที่ใหความสําคัญกับ
การสรางตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key
Performance Indicator, KPI) ที่ถูกตอง
เที่ยงตรง เปนที่ยอมรับ และสะดวกตอ
การนําไปใช
13.4 แนวคิดการบริหารแบบมุงผล
สัมฤทธิ์ (Result-Based Management,
RBM)
13.5 แนวคิดการบริหารคุณภาพ
โดยรวม (Total Quality Management,
TQM) และ
13.6 แนวคิดการบริหารจัดการตาม
แนวทางองคการแหงการเรียนรู (learning
organization)
14. กระบวนการบริหารที่รับแนวคิดมา

3.1) ความขัดแยงเปนเรื่องธรรมดา
และบางครั้งอาจกอใหเกิดผลดีก็ได
สําหรับวิธีจัดการความขัดแยงมี 3 วิธี
คือ การยึดครอง การประนีประนอม
และการรวมตัว
3.2) มนุษยไมชอบรับคําสั่ง
3.3) เรื่องหนวยงานเปนเรื่องของ
ทุกฝายทั้งฝายบริหารและฝายคนงาน
3.4) หลักการบริหารที่ดี ไดแก หลัก
ที่ใหความสําคัญในเรื่องการประสาน
งานซึ่งจะตองดําเนินการไปตามหลัก
เกณฑ ดังนี้ หนึ่ง การประสานงานและ
การควบคุมจะตองเกิดขึ้นระหวางหัว
หนาแผนกตาง ๆ แทนที่จะสงเสริมใหมี
การประสานงานและการควบคุมจากบน
ลงสูลาง และ สอง การประสานงานตอง
มีลักษณะเปนกระบวนการตอเนื่อง ไม
หยุดอยูกับที่
4. ยึดหลักการบริหารงานที่เนนกระบวน
การที่ประกอบดวยหลายขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหมีประสิทธิภาพ โดยให
ความสําคัญกับการบริหารงานภายใน
หนวยงานหรือดานวัตุถเปนหลัก ตาม
แนวคิดของ ลูเทอร กูลิค และ ลินดอลล
เออรวิค (Luther H. Gulick และ
Lyndall Urwick) ที่เรียกวา โพสคอรบ
(POSDCoRB)
5. การปรับปรุงกระบวนการบริหารดวย
การศึกษาทดลองและการทําวิจัย ตาม
แนวคิดของมาโย
6. บริหารงานโดยเนนประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงาน ความตองการของ
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จากประเทศทางตะวันตกอาจขาด
ประสิทธิภาพ เนื่องจากอยูภายใต
อิทธิพลจากของแนวคิดการบริหารจัด
การของประเทศดังกลาว เห็นไดจาก
การปฏิรูปราชการของประเทศทาง
ตะวันออก ผูมีอํานาจหรือหนวยงานที่
รับผิดชอบสวนใหญจะนําแนวคิดของ
ประเทศทางตะวันตกมาเปนแบบอยาง
เพื่อความทันสมัยและเปนสากล
15. พัฒนาแนวคิดหรือกระบวนการ
บริหารจัดการขึ้นเอง เชน แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐาน
ของทางสายกลางและความไมประมาท
โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดใี นตัว
โดยใชความรู และคุณธรรม รวมทั้งให
ความสําคัญกับกระบวนการบริหารที่
เกี่ยวของกับปจจัยภายในหรือดานจิตใจ
16. แนวโนมการดําเนินงานในอนาคต
คือ การปฏิรูประบบราชการ ลดขนาด
ภาครัฐ ตลอดจนการเพิ่มคาตอบแทน
และสวัสดิการแกขาราชการ

ประชาชนเปนหลัก ตลอดจนการมีสวน
รวม ซึ่งตรงกับ หลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี (Good Governance)
7. เนนกระบวนการที่เรียกวา technical
know-how เพื่อผลักดันใหงานสําเร็จ
โดยอาศัยเทคนิคทางวิชาการ และความ
รูเปนหลัก
8. ใชกระบวนการบริหารตามแนวคิด
การปฏิรูประบบราชการ โดยลดกําลัง
คนในภาคราชการ การพัฒนาขีดความ
สามารถหลัก (core competency) เพื่อ
ใหบุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ใหบรรลุผลสําเร็จตามที่ไดกําหนดไว
9. ใชกระบวนการบริหารตามแนวคิด ผู
บริหารสูงสุด หรือ ซีอีโอ (Chief
Executive Officer, CEO) เพื่อเพิ่ม
อํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการบริหาร
จัดการใหผูบริหารสูงสุด
10. การบริหารงานเนนใหความสําคัญ
ในเรื่อง ความเสมอภาค ความเปนธรรม
ในสังคม การใหบริการสาธารณะตอ
กลุมผูเสียเปรียบในสังคมเพื่อยกระดับ
ใหเกิดความเทาเทียมกับกลุมผูได
เปรียบในสังคม นอกจากนี้ ยังใหความ
สําคัญกับสังคม ชุมชน สภาพแวดลอม
และจิตใจอีกดวย
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ตารางที่ 4 การวิเคราะหเปรียบเทียบภาพรวมการบริหารจัดการ 15 แนวทาง โดยจัดแบงตามปจจัย
ดานจิตใจและดานวัตถุ
การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการโดยจัดแบงตามปจจัยดานจิตใจและดานวัตถุ
15 แนวทาง
จิตใจ
วัตถุ
1. การบริหารจัดการ (1) การรักษาความสัจ (2) การ
รูจักขมใจตนเอง (3) ความอดทน
ตามแนวทาง
(4) การละความชั่ว (5) การเสีย
คุณธรรม 10
สละ (6) ความเมตตา (7) ความ
ประการ
สามัคคี (8) ความสุจริต (9) ความ
เที่ยงธรรม (10) การสงเสริมคนดี
2. การบริหารจัดการ (1) ความพอประมาณ (2) ความ (6) การรวมกลุม (7) การสราง
มีเหตุผล (3) การมีภูมิคุมกัน
เครือขาย (8) ความสมดุลและ
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง (4) การพึ่งตนเอง (5) การเสริม การพัฒนาที่ยั่งยืน
สรางคุณภาพคนใหมีทั้งความรู
8 ประการ
และคุณธรรมควบคูกัน
3. การบริหารจัดการ (1) ทาน (2) ศีล (3) บริจาค (4)
ความซื่อตรง (5) ความออนโยน
ตามแนวทาง
(6) ความเพียร (7) ความไมโกรธ
ทศพิธราชธรรม
(8) ความไมเบียดเบียน (9) ความ
10 ประการ
อดทน (10) ความเที่ยงธรรม
4. การบริหารจัดการ (2) หลักคุณธรรม (5) หลักความ (1) หลักนิติธรรม (3) หลักความ
โปรงใส (4) หลักความมีสวนรวม
ตามแนวทางการ รับผิดชอบ
(6) หลักความคุมคา
บริหารกิจการบาน
เมืองที่ดี 6 ประการ
(1) ขอมูลขาวสาร (Information) (2)
5. การบริหารจัดการ (5) คุณธรรม (Morality)
(6) สังคม (Society)
เทคโนโลยี (Technology) (3)
ตามแนวทาง
สถานะทางเศรษฐกิจ (Economic
ไอเทอม (ITERMS)
status) (4) ทรัพยากร (Resource)
6 ประการ
(1) การบริหารนโยบาย (Policy) (2)
6. การบริหารจัดการ (3) การบริหารคุณธรรม
(Morality) (4) การบริหารที่เกี่ยว การบริหารอํานาจหนาที่ (Authority)
ตามแนวทาง
(5) การวางแผน (Planning) (6) การ
แพ็มส-โพสคอรบ ของกับสังคม (Society)
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(PAMSPOSDCoRB)
11 ประการ

7. การบริหารจัดการ
ตามแนวทางของ
7S ของ บริษัท
แมคคินซี
(McKinsey)
8. การบริหารจัดการ
ตามแนวทาง 7M

9. การบริหารจัดการ
ตามแนวทาง 4 ป
10. การบริหาร
จัดการตาม
แนวทาง 6 ป
11. การบริหาร
จัดการตาม
แนวทาง
โพสคอรบ
(POSDCoRB)
7 ประการ

จัดองคการ (Organizing) (7) การ
จัดการทรัพยากรมนุษย (Staffing)
(8) การอํานวยการ (Directing)
(9) การประสานงาน (Coordinating)
(10) การรายงาน (Reporting)
(11) การงบประมาณ (Budgeting)
(7) คานิยมรวม (Shared Values) (1) โครงสราง (Structure) (2) ระบบ
(System) (3) แบบหรือลักษณะการ
ทํางาน (Style) (4) บุคลากร (Staff)
(5) ความชํานาญ (Skill) (6) กลยุทธ
หรือยุทธศาสตร (Strategy)
(5) การบริหารคุณธรรม
(Morality)

(2) เปนธรรม

(1) การบริหารบุคลากร (Man)
(2) การบริหารงบประมาณ (Money)
(3) การบริหารงานทั่วไป
(Management) (4) การบริหารวัสดุ
อุปกรณ (Material) (6) การให
บริการประชาชน (Market)
(7) การบริหารเวลา (Minute)
(1) โปรงใส (3) ประหยัด
(4) ประสิทธิภาพ
(1) ประสิทธิภาพ (2) ประสิทธิผล
(3) ประหยัด (4) ประสานงาน
(5) ประชาสัมพันธ (6) ประชาชน
(1) การวางแผน (Planning)
(2) การจัดองคการ (Organizing) (3)
การจัดการทรัพยากรมนุษย
(Staffing) (4) การอํานวยการ
(Directing) (5) การประสานงาน
(Coordinating) (6) การรายงาน
(Reporting) (7) การงบประมาณ
(Budgeting)
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12. การบริหาร
จัดการ
แบบสมดุล
(Balanced
Scorecard)
4 ประการ ของ
Robert S. Kaplan
และ David P.
Norton
(การวิเคราะหหรือ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
หนวยงานแบบ
สมดุล 4 ประการ)

13. การบริหาร
จัดการที่มุง
ผลสัมฤทธิ์
7 ขั้นตอน
(Result-Based
Management,
RBM)

(1) ดานภายนอกองคกร (external
perspective หรือ customer
perspective) เชน ประชาชนผูรับ
บริการ ความพึงพอใจของผูรับ
บริการ (เทียบไดกับ Market)
(2) ดานภายในองคกร (internal
perspective) เชน กระบวนการ
บริหารงานภายในหนวยงาน (เทียบ
ไดกับการบริหารงานภายในทั่วไป
หรือ Management) (3) ดานการ
เรียนรูและการเจริญเติบโต (learning
and growth perspective) เชน
ความสามารถในการสรางหรือพัฒนา
หนวยงานใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรู และเจริญเติบโตอยางแข็ง
แกรงมั่นคง การที่จะเกิดสิ่งเหลานี้ได
หนวยงานจะตองมีบุคลากรที่คุณ
ภาพ มีความรูความสามารถ มีการ
พัฒนาตนเอง และมีทัศนคติที่ดี
(เทียบไดกับ Man) (4) ดานการเงิน
(financial perspective) เชน
งบประมาณ ความสามารถในการทํา
กําไร (เทียบไดกับ Money)
(1) การวิเคราะหวิสัยทัศนและ
พันธกิจของหนวยงาน (2) การ
กําหนดปจจัยหลักแหงความสําเร็จ
(3) กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
หลัก (4) การกําหนดแหลงขอมูล (5)
ผูบริหารระดับสูงของหนวยงาน
กําหนดเปาหมายของตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานหลัก (6) การรวบรวมขอมูล
(7) การบันทึกและการอนุมัติขอมูล
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14. การบริหาร
จัดการคุณภาพ
โดยรวม
(Total Quality
Management,
TQM) 10 ประการ

15. การบริหาร
จัดการตาม
แนวทางองคการ
แหงการเรียนรู
(learning
organization)
5 ประการ ของ
ปเตอร เอ็ม. เซ็งกี้
(Peter M. Senge)

(1) การมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน
(objective) (2) การใหความสําคัญ
กับลูกคาหรือประชาชนผูรับบริการ
(customer focus) (3) การปรับปรุง
กระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง
(continuous improvement) (4) การ
เปดโอกาสใหเขามามีสวนรวมอยาง
กวางขวาง (company-wide
involvement) (5) การมีภาวะผูนํา
ของผูบริหาร (leadership) (6) การ
ใหการศึกษาและจัดการฝกอบรมแก
บุคลากร (education and training)
(7) การมีโครงสรางการบริหารงานที่
เอื้ออํานวย (supportive structure)
(8) การติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิ
ภาพ (communications) (9) การ
ควบคุมโดยกระบวนการทางสถิติ
หรือการวัดผลการปฏิบัติงาน
(statistical process control or
measurement) (10) การทํางานเปน
ทีม (teamwork)
(1) การเปนนายของตนเอง
(personal mastery) หมายถึง การ
ที่บุคลากรมีความเปนตัวของตัวเอง
มีความมุมานะ ความมุงมั่น มีภาวะ
ผูนํา (2) การมีตัวแบบทางจิตที่มี
ประสิทธิภาพ (mental models)
หมายถึง การที่บุคลากรมีความ
สามารถ มีแบบแผน หรือมีทัศนคติ
ที่เอื้ออํานวยตอการมองภาพหรือ
ปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
หนวยงานไดอยางถูกตอง หรือมี
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ทัศนคติในการมองโลกไดอยาง
เหมาะสม (3) การมีวิสัยทัศนรวม
(shared vision) หมายถึง บุคลากร
ยึดมั่นและตองการมุงไปสูจุดหมาย
ปลายทางเดียวกัน หรือมีแนวคิด
มีอุดมการเดียวกัน (4) การเรียนรู
เปนทีม (team learning) หมายถึง
บุคลากรรวมกันเรียนรูการปฏิบัติงาน
เปนทีม หรือเรียนรูการใชพลังกลุม
และ (5) การมีระบบการคิด (system
thinking) หมายถึง บุคลากรมีระบบ
ความคิดในการปฏิบัติงาน อันจะชวย
ทําใหบุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
เมื่อนําทั้ง 3 ตารางขางตนนี้มาวิเคราะหเปรียบเทียบกันในภาพรวม ทําใหพบวา
1) แนวคิด การลงมื อปฏิบัติหรือดําเนินงาน และผลของการบริหารจัดการ รวม
ตลอดทั้งแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐ ในเรื่องโครงสรางและอํานาจหนาที่ การบริหารงานบุคคล
และกระบวนการตามแนวทางคุณธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงลวนสอดคลองกับแนวคิดของ
ประเทศทางตะวันออก (โปรดดูตารางที่ 2 และตารางที่ 3)
2) การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงลวนให
ความสําคัญกับดานจิตใจมากกวาวัตถุ (โปรดดูตารางที่ 4) กลาวคือ การบริหารจัดการตามแนวทาง
คุณธรรม 10 ประการ เนนดานจิตใจทั้ง 10 ประการ สวนการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 8 ประการ เนนดานจิตใจ 5 ประการ และเนนดานวัตถุ 3 ประการ
3) การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงลวนเปน
แนวคิดของไทยที่เกิดและพัฒนาขึ้นในประเทศไทย
4) การบริหารจัดการตามแนวคิดของประเทศทางตะวันออกและทางตะวันตกมี
ความแตกตางกัน เชน การบริหารจัดการตามแนวคิดของประเทศทางตะวันออกเนนความสัมพันธ
ระหวางบุคคลหรือที่เรียกวา สังคมอุปถัมภ การใหความสําคัญกับดานจิตใจ และการอยูรวมกับธรรม
ชาติ แนวคิดดังกลาวนี้มีวิวัฒนาการจากธรรมชาติและหลักความเชื่อตาง ๆ รวมทั้งศาสนาซึ่งสวน
ใหญไดรับมาจากอินเดียและจีน โดยถายทอดสืบตอกันมาชานาน ในขณะที่การบริหารจัดการตาม
แนวคิดของประเทศทางตะวันตกจะเนนประสิทธิภาพ ผลผลิต มุงเอาชนะธรรมชาติ ยึดหลักการและ
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หลักวิชาการ ที่เปนเชนนี้สืบเนื่องจากความแตกตางดานวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การ
เมือง และสิ่งแวดลอมของประเทศทางตะวันออกและประเทศทางตะวันตก ดังนั้น เมื่อประเทศทาง
ตะวันออกไดรับ (adopt) แนวคิดการบริหารจัดการของประเทศทางตะวันตกมาใช โดยไมปรับใช
(adpat หรือ apply) ใหสอดคลองหรือเขากับประเทศทางตะวันออก ประกอบกับการที่ประเทศทาง
ตะวันออกบางประเทศขาดพื้นฐานความรูที่มั่นคง แนวคิดที่รับมานั้นก็ไมอาจใชไดผลมากเทาที่ควร
ดังเชน การรับแนวคิดของประเทศทางตะวันตกมาใชในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง แนวคิดการรื้อปรับระบบ (reengineering) แนวคิดผูบริหารสูงสุด หรือ ซีอีโอ (Chief Executive
Officer) หรือแนวคิดการบริหารจัดการที่ยึดถือแนวทางประชาธิปไตย เสรีนิยม และวัตถุนิยม
เปนตน
เมื่อเปนเชนนี้ การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและเศรษฐกิจพอเพียงที่ยึด
ถือคุณธรรม ความพอเพียงหรือทางสายกลางในการดํารงชีวิต การดําเนินงาน และการปฏิบัติงาน
จึงเหมาะสมและสอดคลองกับวิถีชีวิต สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมของ
ประชาชนไทย อีกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกคน สามารถนํามาปรับใชไดในทุกหนวย
งาน ทุกชุมชน และทุกสถานการณ แมในสถานการณที่มีการแขงขันกัน และในที่สุด การบริหาร
จัดการตามแนวทางดังกลาวจะสรางความอยูเย็นเปนสุขอยางมั่นคงและยั่งยืนใหแกประชาชนและ
ประเทศชาติ

5. ขอเสนอแนะ
แบงเปน 2 หัวขอ ไดแก (1) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม
และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และ (2) แนวโนมการบริหารจัดการในอนาคต
5.1 แนวทางการพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การตามแนวทางคุ ณ ธรรมและแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
ขอเสนอแนะนี้ แบงยอยเปน 6 หัวขอ
5.1.1 ภาพรวมแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม
และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 10 ประการ
1) สงเสริมใหผูนําทุกระดับประพฤติปฏิบัติตัวเปนแบบอยางที่ดี
2) สงเสริมครอบครัวอบอุน
3) สงเสริมชุมชนเข็มแข็ง
4) สงเสริมการประกอบอาชีพสุจริต
5) สงเสริมการพัฒนาจิตใจใหเปนวิถีชีวิตพรอมกับจัดกิจกรรมสงเสริม
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6) สงเสริมเด็กและเยาวชน
7) สงเสริมการประสานงานของหนวยงานอยางเปนเครือขาย
8) สงเสริมใหมีการเสนอแนะนโยบายสงเสริมการบริหารจัดการตามแนว
ทางคุณธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
9) สงเสริมและพัฒนาการศึกษา เชน การใชขอมูลขาวสารและเทคโนโลยี
ตลอกจนการศึกษาวิจัย
10) สงเสริมการประชาสัมพันธ
สําหรับการสงเสริมและปลูกฝงการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและแนว
ทางเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชนควรดําเนินการในลักษณะที่ชุมชนตองพึ่งพาตนเอง คิดเอง ทํา
เอง ดําเนินการเองดวยทุนของตนเองทุกขั้นตอนตั้งแตการวางแผนไปจนถึงการดําเนินงาน มุงดํารง
ชีวิตและดําเนินงานหรือทํากิจกรรมอยางพอเหมาะพอดีและเจริญเติบโตแบบมั่นคง ขณะเดียวกัน
ในชุมชนควรดําเนินงานในลักษณะเครือขาย โดยจัดตั้งเครือขายองคกรชุมชนที่คอย ๆ เกิดขึ้นจาก
ระดับลางขึ้นไปโดยตั้งอยูบนฐานของความรู ฐานปญญา ไมใชฐานเงิน พรอมกับสนับสนุนการ
บริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เปนระบบ เชน มีแผนแมบท
ชุมชน มีการควบคุมตรวจสอบ และมีตัวชี้วัดดวย
เครือขายองคกรชุมชนนั้น มีความสําคัญและจําเปนตอชุมชน การอยูรอดในยุคใหม
หรือในสถานการณทุกวันนี้จําเปนตองมีเครือขายชวยเหลือเกื้อกูลกัน ถาตางคนตางอยู ทุกคนก็จะ
เป น เหยื่ อ ของบุ ค คลหรื อ กลุ ม บุ ค คลที่ มี อํานาจมากกว า ดั ง ที่ ไ ด ป รากฏให เ ห็ น มาชานาน ดั งนั้น
ประชาชนจึงไมอาจพึ่งพาตนเองโดยทํางานตามลําพังในครอบครัวหรือในชุมชนเดียว
การดําเนินการในลัษณะเครือขายนี้ จะเกิดประโยชนตอชุมชน โดย
1) ชุมชนจะไดความเชื่อมั่นกลับคืนมา
2) ชุมชนไดความสัมพันธกับธรรมชาติ และไดความสัมพันธกับพี่นองกลับ
คืนมา
3) เกิดมีองคกรและเครือขายที่เขมแข็ง
มีความสามารถในการบริหาร
จัดการของชุมชนเอง ทําใหชุมชนและประชาชนไดชีวิตของตนเองกลับคืนมา
4) เกิดวงจรชีวิตใหมหรือเกิดวงจรคุณธรรมและวงจรพอเพียงของการอยู
รวมกันขึ้นในชุมชน โดยเปนวงจรที่เปนอิสระ พึ่งพาตนเองได และรูจักการใชชีวิตตามธรรมชาติหรือ
อยูควบคูกับธรรมชาติ
5.1.2 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและแนว
ทางเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน
1) ประกอบอาชีพดวยความสุจริต ขยัน และอดทน
2) ฝกนิสัยการประหยัด และอดออม
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3) ปรับพฤติกรรมการบริโภค โดยเนนจิตสํานึกในการใชทรัพยากรอยาง
ประหยัดและคุมคา โดยเฉพาะสาธารณูปโภค
4) เสียภาษี และเคารพกฎหมาย
5) รวมกิจกรรมพัฒนาชุมชนของตนเอง
6) เผยแพรวัฒนธรรมไทย
7) บริโภคแตสิ่งที่จําเปนตอรางกาย และออกกําลังกายดวยการเลนกีฬาที่
ประหยัดอยางสม่ําเสมอ
8) ปฏิบัติตนใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย
ในเวลาเดี ย วกั น ควรส ง เสริ ม ให ป ระชาชนมีคุณลักษณะที่สนั บสนุนการบริหาร
จัดการตามแนวทางคุณธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
1) มีความรับผิดชอบ ซื่อตรงทั้งตอตนเองและสวนรวม
2) มีระเบียบวินัย และซื่อสัตย
3) รูจักทําใหทุกอยางปฏิบัติไดงาย ไมทําเรื่องเล็กใหเปนเรื่องใหญ และไม
สรางเรื่องเล็กใหซับซอน สับสน
4) ชางคิดชางวางแผน เอาใจใสกับปญหาและหาแนวทางแกไข
5) อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1.3 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงของบาน วัด โรงเรียน และชุมชน
1) บาน หรือครอบครัว ควรสงเสริมและปลูกฝง ดังนี้
1.1) อบรม สั่งสอน ปลูกฝงความรูและการเรียนรูใหแกเด็กและ
เยาวชน
1.2) เอาใจใสดูแล ใหความสนใจอยางใกลชิด มีความสัมพันธที่ดี
ใหคําแนะนําและชวยเหลือเด็กและเยาวชน
1.3) ทําตัวเปนแบบอยางที่ดี
2) วั ด หรือพระ รวมทั้ งที่เ รียกอยางอื่นของศาสนาอื่น ควรสงเสริมและ
ปลูกฝง ดังนี้
2.1) สรางจิตสํานึกใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชนเห็นถึงความ
สําคัญของวัดและเขารวมกิจกรรม มาใชประโยชนจากวัด และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
2.2) จั ด โครงการฝ ก อบรมพระสงฆ ใ ห มี ค วามรู คุ ณ ภาพและมี
มาตรฐานในการสงเสริมและปลูกฝงคุณธรรมและความพอเพียงแกประชาชนเพิ่มมากขึ้น
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2.3) วัดควรพัฒนาหลักสูตรหรือเนื้อหาสาระที่ใชในการสงเสริม
และปลูกฝงการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใหสมบูรณ ทัน
สมัย นําไปประยุกตงาย และเขาใจไดงาย พรอมกับมีการประเมินผลหลักสูตรหรือเนื้อหาสาระที่นํา
มาใชในการสงเสริมและปลูกฝงดวย
2.4) ดําเนินงานในลักษณะที่เปนเครือขาย ใหความรวมมือ ชวย
เหลือ และทํากิจกรรมรวมกัน
2.5) ทําหนาที่สําคัญในการเปนศูนยกลางของชุมชนในดานการ
เผยแพรการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3) โรงเรียน หรือครูอาจารย ควรสงเสริมและปลูกฝง ดังนี้
3.1) อบรม สั่งสอน ชี้แนะวิชาการ ใหความรูเกี่ยวกับการดําเนิน
ชีวิตที่เหมาะสมและสุจริต รวมตลอดถึงสนับสนุนใหมีการเรียนรูการบริหารจัดการตามแนวทางคุณ
ธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงดวยตนเอง นอกจากนั้น โรงเรียนหรือครูอาจารยควรจัดใหมี
การเรียนการสอนวิชาที่เกี่ยวกับมนุษยธรรม เพราะวิชาดังกลาวนี้จะชวยสรางอุปนิสัยที่ดีใหแกเด็ก
และเยาวชน พรอมทั้งอบรมเด็กและเยาวชนใหคุนเคยกับความคิดที่ดีงาม ใหคิดในทางที่ชอบธรรม
เพื่อเปนหลักใหเด็กและเยาวชนไดประพฤติปฏิบัติตอไป เพราะความคิดที่ดีงามที่ชอบจะเปนตัว
กําหนดการกระทําหรือพฤติกรรมตาง ๆ ของเด็กและเยาวชน ถาเด็กและเยาวชนคิดในทางดีก็จะ
ประพฤติปฏิบตั ิดี แตถาคิดในทางชั่วก็จะประพฤติชั่ว
3.2) สนับสนุนใหมีการเขาคายเพื่อเรียนรูการบริหารจัดการตาม
แนวทางคุณธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ
3.3) จัดกิจกรรมที่สงเสริมการคิดและทําความดีเปนประจํา เชน
สวดมนต ทําบุญ ใสบาตร หรือทําทานแกผูยากไรเปนประจํา
3.4) ยกยองเด็กและเยาวชนที่ประพฤติปฏิบัติดงี ามเปนประจํา
3.5) ประพฤติตัวเปนแบบอยางที่ดีในการคิดและทําคุณงามความดี
3.6) โรงเรียนหรือครูอาจารยควรเนนวิธีการสอนที่ประกอบดวย 5
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (preparation) เปนขั้นตอน
การวางหรือกําหนดขอบเขตของจิตใจเด็กและเยาวชนใหพรอมและสนใจที่จะไดรับความรูใหม โดย
เฉพาะอยางยิ่ง การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จากครู
อาจารย
ขั้นตอนที่ 2 การสอน (presentation) เปนขั้นตอนให
ความรูใหมเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดย
อธิบายความรูใหมที่เนนในเรื่องความเขาใจมากกวาความจํา การสอนเพื่อใหจดจําแตเพียงอยาง
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เดียวจะทําใหเด็กและเยาวชนมีลักษณะคลายพจนานุกรมเดินได (walking dictionary) แตถาสอนให
เขาใจจะทําใหเด็กและเยาวชนไดใชความรูความสามารถและปญญาอยางเต็มที่
สําหรับหลักสูตรการปลูกฝงความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อาจแบงเปน หลักสูตรตรง
และหลักสูตรแฝง หลักสูตรตรงนั้น หมายถึง หลักสูตรที่กําหนดไววาการเรียนการสอนระดับใดชั้นใด
จะตองปลูกฝงเนื้อหาสาระใด มุงอภิปรายเพื่อเนนหาสาเหตุและเหตุผลที่ดีในการปฏิบัติตนใหเปน
คนดีตามแนวทางคุณธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พรอมกับยกกรณีศึกษาเพื่อใหเด็กและ
เยาวชนไดวิเคราะหหาขอมูลที่เปนขอเท็จจริงที่ถูกตองตามหลักการและเหตุผล
รวมตลอดทั้ง
สนับสนุนใหเด็กและเยาวชนไดแสดงขอมูลที่เปนความคิดเห็นดวย สวนของหลักสูตรแฝงนั้น หมาย
ถึง หลักสูตรที่เนนใหเด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรูการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและ
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจากสถานการณและสิ่งแวดลอมที่เปนจริง พรอมทั้งอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นอยางมีเหตุผล และยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตางกันของผูอื่น
ขัน้ ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบ (comparison) เปนขัน้ ตอน
เชื่อมโยงความรูใหม คือ การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงกับ
ความรูเกา เชน การบริหารจัดการตามแนวทางวัตถุนิยมหรือทุนนิยม พรอมกับชี้ใหเห็นความแตก
ตางและความเหมือนระหวางความรูใหมกับความรูเกา
ขั้นตอนที่ 4 การสรุป (conclusion) เปนขั้นตอนสรางกฎ
เกณฑหรือใหคําจํากัดความความรูที่เรียนมาแลวโดยยอเรื่องใหสั้นเพื่อสะดวกในการเขาใจและจดจํา
ขัน้ ตอนที่ 5 การนําไปปรับใช (application) เปนขัน้ ตอน
ทดสอบความเขาใจหลักการหรือกฎเกณฑตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม
และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เรียนมาแลว จากนั้น จึงนําไปปรับใช
4) ชุมชน หรือทองถิ่น ควรสงเสริมและปลูกฝง ดังนี้
4.1) สรางชุมชนคุณธรรมและชุมชนพอเพียง หรือสงเสริมและปลูก
ฝงคุณธรรมและความพอเพียง โดยเนนใหเกิดการเรียนรูและสามารถปฏิบัติไดจริงผานกิจกรรมที่ทํา
รวมกัน
4.2) สรางความคิดที่เปนแกนกลาง โดยชุมชนหรือทองถิ่นตองเปน
แกนนําในการบริ ห ารจั ด การตามแนวทางคุ ณธรรมและแนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง รวมทั้ ง จั ด
กิจกรรมสงเสริมแนวทางดังกลาวอยางตอเนื่อง
4.3) ชวยสอดสองดูแลการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและ
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน
4.4) สงเสริมขอมูลขาวสารดานการบริหารจัดการตามแนวทางคุณ
ธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใหแกประชาชน
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4.5) สรางความสัมพันธในแนวราบที่มีพื้นฐานอยูบนความเสมอ
ภาค โดยสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการคิด รวมทํา รวมพัฒนาอยางเทาเทียมกัน
4.6) สรางพลังในการแกไขปญหาตาง ๆ ของชุมชนโดยใชการ
บริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เชน การมีความสัมพันธที่ดี
ความสามัคคี และการชวยเหลือเกื้อกูลกันและกัน
5.1.4 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและแนว
ทางเศรษฐกิจพอเพียงของภาคเอกชน
1) จัดหรือดําเนินโครงการเพื่อสงเสริมและปลูกฝงการบริหารจัดการตาม
แนวทางคุณธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นเองอยางตอเนื่อง เชน โครงการขายสินคาราคา
ถูกหรือลดราคาสินคาเพื่อชวยเหลือผูยากจน
2) จัดกิจกรรมที่สงเสริมการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและแนว
ทางเศรษฐกิจพอเพียงหรือการประกอบคุณงามความดีโดยรวมมือกัน 2 ฝาย กับโรงเรียน หรือจัด
โครงการรวมมือกับทุกฝายก็ได
3) ทําตัวเปนแบบอยางที่ดีในการสงเสริมการบริหารจัดการตามแนวทาง
คุณธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เชน ไมคากําไรเกินควร ประกอบอาชีพดวยความสุจริต ไม
เอารัดเอาเปรียบ ประกอบอาชีพดวยความมีน้ําใจ ยิ้มแยมแจมใส มีมนุษยสัมพันธที่ดี ตลอดจนจัด
กิจกรรมเพื่อชวยเหลือคนยากจน เปนตน
5.1.5 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและแนว
ทางเศรษฐกิจพอเพียงของพอคานักธุรกิจ
1) รักษาความสัจ ความเปนธรรมและสรางความมั่นใจใหกับลูกคาหรือผู
บริโภค
2) ไมเอาเปรียบพนักงาน ผูบริโภค หรือผูรับบริการ และชุมชน
3) อนุเคราะหผูยากไร สงเคราะหผูดอยโอกาส เคารพผูอาวุโสและนักบวช
4) ไมกอบโกยหรือฉวยโอกาสดวยการกักตุนสินคา หรือคากําไรเกินควร
5) ไมเลี่ยงภาษีหรือทําผิดกฎหมายที่เกี่ยวของกับกิจการของตนเอง
6) มุงมั่นผลิตสินคาหรือการบริการที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล
7) ปกปอง รักษาชื่อเสียง ศักดิ์ศรีของประเทศ และภูมิใจในความเปนไทย
8) สํานึ กและตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอม ไมฉวยโอกาสหรือสราง
ปญหาจากการประกอบกิจการใหชุมชนเดือดรอน และไมทําผิดกฎหมาย
5.1.6 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและแนว
ทางเศรษฐกิจพอเพียงของเจาหนาที่ของรัฐ ที่สําคัญมี 7 ประการ ดังนี้

36
1) การนําหลักธรรมและหลักทางสายกลางมาใชในการบริหารจัด
การตามแนวทางคุณธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงหรือการใหบริการประชาชน เชน
ความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ อดทน ประหยัด อดออม และเปนแบบอยางที่ดีของหนวยงานของรัฐ
2) การมีจิตสํานึกที่ดีงามในการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม
และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงหรือใหบริการประชาชน เจาหนาที่ของรัฐทุกคนตองมีจิตสํานึก
ในการใหบริการในทิศทางที่เปนประโยชนตอทางราชการและประชาชนโดยสวนรวม กลาวคือ เจา
หนาที่ของรัฐเปนผูอาสาหรือสมัครใจเขามาปฏิบัติราชการเพื่อผลประโยชนของประเทศชาติและ
ประชาชน จึงจําเปนตองมีจิตสํานึกที่ดีงามในการใหอํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชน
รวมทั้งไมทําลายความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีตอหนวยงานของตนดวยการประพฤติชั่ว
3) การวางตัวใหเหมาะสม เจาหนาที่ของรัฐไมควรทะเยอทยานอยากจะ
มีชีวิตความเปนอยูอยางหรูหราโออา ใชจายฟุมเฟอย หรือ “กินดีอยูดีอยางเกินความพอดี” แตควร
ปรับเปลี่ยนใหมีพฤติกรรมประจําตัวในลักษณะที่ “กินอยูแตเพียงพอดี” รูจักประหยัด ไมฟุงเฟอ ไม
ฟุมเฟอย รวมทั้งมีความรักและสามัคคี
4) การไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหาผลประโยชน ไมวาจะเปน
ผลประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่น เชน เจาหนาที่ของรัฐไมใชสถานะหรือตําแหนงเขาไปกาวกาย
หรือแทรกแซงการบรรจุ แตงตั้ง ยาย โอน และเลื่อนตําแหนง ในเวลาเดียวกัน ตองไมยอมใหคู
สมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัวหรือผูใกลชิดกาวกายการปฏิบัติหนาที่ราชการของตนหรือผูอื่น
ไมยอมใหผูอื่นใชตําแหนงหนาที่ของตนเองโดยมิชอบ รวมตลอดถึงการไมเรียกรองผลประโยชนใน
ทางมิชอบ
5) การพบปะเยี่ยมเยียนและชวยเหลือประชาชนอยางสม่ําเสมอ รวม
ทั้งเอาใจใสทุกขสุขและรับฟงเรื่องราวรองทุกขของประชาชนและรีบหาทางชวยเหลืออยางเรงดวน
อยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ
6) การไมใชและไมบิดเบือนขอมูลขาวสารของราชการ เจาหนาที่ของ
รัฐไมควรปฏิบัติงานในลักษณะดังกลาวเพื่อใหผูอื่นหรือประชาชนเขาใจผิดโดยมุงหวังผลประโยชน
สําหรับตนเองหรือผูอื่น
7) การแสดงความรับผิดชอบในการบริหารงานผิดพลาด เจาหนาที่
ของรัฐโดยเฉพาะอยางยิ่ง ฝายการเมืองควรแสดงความรับผิดชอบตามควรแกกรณี เชน ลาออกจาก
ตําแหนง เมื่อปฏิบัติหนาที่บกพรองหรือผิดพลาดอยางรายแรง
5.2 แนวโนมการบริหารจัดการในอนาคต
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มีเหตุผลอยางนอย 7 ประการที่ทําใหจําเปนตองเสนอแนะแนวโนมการบริหารจัดการใน
อนาคตไวในที่นี้ดวย
ประการที่หนึ่ง กระแสโลกาภิวัตน (globalization) และการบริหารจัดการใน
ยุคโลกาภิวัตนของประเทศทางตะวันตกที่เปดกวาง ไรพรมแดน รวดเร็ว และเกินขอบเขตทั้งใน
ดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่ลวนมุงเนนความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและกลไกการ
ตลาด ไดเขามามีอิทธิพลอยางมากตอบุคคล ชุมชน สังคม และประเทศไทย เชนนี้ ทําใหเกิดการ
เบียดเบียน และการตอสูแขงขันกันในดานเศรษฐกิจและสังคมจนเกินความจําเปน
ประการที่สอง ระบบเศรษฐกิจโลกที่เนนทุนนิยม เสรีนิยม วัตถุนิยม และ
บริโภคนิยม ไดแพรกระจายเขามาในประเทศไทยอยางตอเนื่องไดกอใหเกิดความเจริญ การเติบโต
การผลิต การบริโภค ตลอดจนการใชประโยชนที่เปนผลเสียตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เหลานี้มีสวนทําใหประชาชนฟุงเฟอ มีหนี้สินเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งอบายมุขและยาเสพติดมีเพิ่มมากขึ้น
ดวย
ประการที่สาม ความลมเหลวของการบริหารจัดการของไทยที่ผานมา ซึ่ง
ครอบคลุมถึงการที่บุคคลหรือหนวยงานไดนําการบริหารจัดการตามแนวคิดของประเทศทางตะวัน
ตกมาปรับใชมากเกินไป การนําการบริหารจัดการของตางประเทศที่คลุมเครือและไมสอดคลองกับ
สังคมไทยและประชาชนไทยมาใช รวมทั้งการใหความสําคัญกับแนวคิดของประเทศทางตะวันตกที่
เนนเรื่องวัตถุ เงินตรา ประสิทธิภาพ กําไร ความรวดเร็ว การตอสูแขงขัน ผลประโยชนสูงสุด และ
การสรางความเจริญกาวหนาโดยใชเทคโนโลยีทที่ นั สมัยเพิม่ มากขึน้ ๆ ขณะทีป่ ระชาชนปรับตัวตามไมทนั
ประการที่สี่ ระบบราชการและเจาหนาที่ของรัฐยังไมมีประสิทธิภาพมากเทา
ที่ควร การฉอราษฎรบังหลวงปรากฏใหเห็นทั่วไป เจาหนาที่ของรัฐทั้งฝายการเมืองและฝายประจํา
บางสวนขาดประสิทธิภาพและขาดคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่ราชการ ความโปรงใสหรือการ
ควบคุมตรวจสอบหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐยังไมไดผลมากเทาที่ควร
ประการที่ ห า ประชาชนจํ า นวนไม น อ ยได ใ ช ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล อ มอย า งฟุ ม เฟ อ ยเป น จํ านวนมากและต อ เนื่ อ ง ทํ า ให ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมเสื่อมสภาพ ถูกทําลาย และบางอยางหมดสิ้นไปอยางหาทดแทนใหมไมได อาจเปรียบ
เทียบไดวา ประชาชนใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3 สวน ขณะที่การอนุรักษและ
ทํานุบํารุงมีเพียง 1 สวน หากปลอยเชนนี้ตอไป ประชาชนยอมเผชิญกับความทุกขยาก และใน
อนาคตก็จะเกิดการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกันเพิ่มมากขึ้น ๆ
ประการที่หก ประชาชนบางสวนขาดคุณธรรมและขาดการยึดถือทางสาย
กลางในการดํารงชีวิตและการทํางาน เชน ขาดความซื่อสัตยสุจริต ความเสียสละ ความพอเพียง
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และการไมเบียดเบียน เปนตน ทําใหประชาชนไมมีภูมิตานทานตอสิ่งเยายวนตาง ๆ มีความเห็นแก
ตัวและเบียดเบียนกันมากขึ้น
ประการที่เจ็ด ผลจากการวิเคราะหเปรียบเทียบภาพรวมระหวางแนวคิดของ
ประเทศทางตะวันออกกับแนวคิดของประเทศทางตะวันตก ภาพรวมแนวคิดการบริหารจัด
การภาครัฐระหวางประเทศทางตะวันออกกับประเทศทางตะวันตก และภาพรวมการบริหาร
จัดการ 12 แนวทางโดยจัดแบงตามปจจัยดานจิตใจและดานวัตถุ ขางตน ทําใหกลาวไดวา
การบริ ห ารจั ด การตามแนวทางคุ ณ ธรรมและแนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมี ค วามเหมาะสมและ
สอดคลองกับวิถีชีวิต สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมของประชาชนไทย อีกทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกคน สามารถนํามาปรับใชไดในทุกชุมชนและทุกสถานการณ
แมในสถานการณที่มีการแขงขันกัน การบริหารจัดการตามแนวทางดังกลาวในที่สุดจะสรางความอยู
เย็นเปนสุขอยางมั่นคงและยั่งยืนใหแกประชาชนและประเทศชาติ
จากเหตุผลทั้ง 7 ประการดังกลาว จึงนํามาสูการเสนอแนะแนวโนมการบริหารจัดการใน
อนาคตในทิศทางทีต่ อ งการใหหนวยงานและบุคลากรของหนวยงานทุกภาค เชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน นําการบริหารจัดการตามแนวคิดของประเทศทางตะวันออกมาปรับใชควบคูกับการ
บริหารจัดการตามแนวคิดของประเทศทางตะวันตก กลาวอีกอยางหนึ่งคือ ผสมผสานแนวคิดการ
บริหารจัดการทางตะวันออกและทางตะวันตกเขาดวยกัน หรือผสมผสานการบริหารจัดการที่ให
ความสําคัญกับดานจิตใจ (ตะวันออก) กับดานวัตถุ (ตะวันตก) เขาดวยกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
หนวยงานและบุคลากรของหนวยงานอาจนําการบริหารจัดการตามแนวทางขางลางนี้มาผสมผสาน
กันตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เมื่อนําไปประยุกตใช ควรสรางและกําหนด “แนวทางปฏิบัติ” และ “ตัว
ชี้วัดคุณธรรม” อยางชัดเจน ถูกตอง เที่ยงตรง นําไปใชไดสะดวก และเมื่อนําไปปฏิบัติแลว ควรมี
การประเมินผล อยางตอเนื่อง รวมตลอดถึงมีการควบคุมตรวจสอบทั้งจากภายในและภายนอกดวย
หนึ่ง การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม 10 ประการ (โปรดดูตารางที่ 4)
(เนนดานจิตใจทั้ง 10 ประการ) หรือการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 8
ประการ (เนนดานจิตใจทั้ง 5 ประการ และเนนดานวัตถุ 3 ประการ)
สอง การบริหารจัดการตามแนวทางทศพิธราชธรรม 10 ประการ (เนนดานจิต
ใจทั้ง 10 ประการ)
สาม การบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 6 ประการ
(เนนดานจิตใจ 2 ประการ และเนนดานวัตถุ 4 ประการ) ตาม “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542”
สี่ การบริหารจัดการตามแนวทางที่เนนคนหรือยึดถือประชาชนเปนศูนย
กลางและดําเนินงานในลักษณะเครือขาย (เนนดานวัตถุ)
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ทั้งหมดนี้จะมีสวนชวยทําใหแนวโนมการบริหารจัดการของไทยในอนาคตดําเนินไปอยาง
เปนมีทิศทางที่ชัดเจน เปนระบบ มั่นคง และยั่งยืน การบริหารจัดการตามแนวทางที่ไดเสนอไวนี้ ถือ
วา เปนแนวทาง (guideline) มรรควิธี (means) ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ (strategy) ที่นําไปสู
จุดหมายปลายทางสูงสุด (ultimate goal) คือ ประเทศชาติและประชาชนอยูเย็นเปนสุขอยางมั่นคง
และยั่งยืน โปรดดูภาพที่ 5
ภาพที่ 5 แนวโน ม การบริ ห ารจั ด การในอนาคตที่ ใ ห ค วามสําคั ญ กั บ การผสมผสานการบริ ห าร
จัดการตามแนวคิดของประเทศทางตะวันออกกับแนวคิดของประเทศทางตะวันตกเขาดวยกัน
ประเทศชาติ
และประชาชน
อยูเย็นเปนสุขอยาง
มั่นคงและยั่งยืน

จุดหมายปลายทางสูงสุด (end)

นําไปสู
การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม 10 ประการ หรือการบริหารจัดการ
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 8 ประการ

การบริหารจัดการ
ตามแนวทางที่เนน
คน และการดําเนินงาน
ในลักษณะเครือขาย

การผสมผสาน
การบริหารจัดการ
สําหรับอนาคต

การบริหารจัดการตาม
แนวทางทศพิธราชธรรม 10 ประการ
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การบริหารจัดการตาม
แนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
6 ประการ

เปน
แนวทาง
หรือ
มรรควิธี
(means)
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