
บทคัดย่อ
	 การศึกษาครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษาปัจจัย

การบริหารจัดการองค์การภาครัฐที่ประสบความส�าเร็จตาม

หลกัการทางตะวนัตกและตามหลกัการทางพระพทุธศาสนา	

เพ่ือหาองค์ประกอบการบริหารจัดการองค์การภาครัฐ 

ตามหลักการทางตะวันตกและตามหลักการทางพระพุทธ

ศาสนา	และ	 เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการองค์การ

ภาครัฐตามหลักการทางตะวันตกและตามหลักการ 

ทางพระพุทธศาสนา	 กลุ ่มตัวอย่างได้แก่	 ปลัดเทศบาล	

หัวหน้าส�านัก/กองของเทศบาลต�าบล	 และอบต.	พนักงาน

เทศบาล	 (ข้าราชการ)	พนักงานจ้างของเทศบาลต�าบล	และ

อบต.	จ�านวน	310	คน	เครือ่งมอืใช้แบบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณค่า	 5	 ระดับ	 และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่าความถี่	ค่าร้อยละ	

ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

	 ผลการวจิยัพบว่า	ปัจจัยการบรหิารจัดการองค์การ

ภาครัฐท่ีประสบความส�าเร็จตามหลักการทางตะวันตก	 

ระดบับคุคล	มกีารถ่ายทอดเทคนิค	วิธกีารท�างาน	ระดับกลุม่

หรือทีมงาน	 มีการเรียนรู้	 คิด	 วิเคราะห์	 ร่วมกันระหว่าง 

ผู้ร่วมงานเพื่อหาแนวทางการท�างาน	ระดับองค์การ	สามารถ

ปรับตัวและพัฒนาการท�างานจนเป็นที่ยอมรับของสังคม	 

รูปแบบและวิธีการด�าเนินการ	ผู้บริหารท�าโครงการไปขยาย

ให้ผู ้ปฏิบัติงานและมีการก�าหนดตัวบุคคลในการท�างาน	

แนวทางการบริหารจัดการองค์การภาครัฐตามหลักการทาง

พระพุทธศาสนา	ด้านสัจจะ	ผู้บริหารรักษาระเบียบ	ปฏิบัติ

ตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงาน	 ด้านทมะ	ผู้บริหาร 

ได้ส่งเสริมพัฒนาตนเองและเพื่อนร่วมงานอย่างสม�่าเสมอ	

ด้านขันติ	 ผู ้บริหารมีความอดทนต่อความยากล�าบาก	 

ด้านจาคะ	ผูบ้รหิารองค์การน�าหลกัธรรมาภบิาลมาใช้ในการ

ปกครองเพื่อนร่วมงาน	 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร

จัดการองค์การภาครัฐตามหลักการทางตะวันตกและ 

ตามหลักการทางพระพุทธศาสนา	 การบริหารงานหรือ 

การจดัการองค์กรมคีวามจ�าเป็นต้องใช้ศาสตร์ในการบรหิาร

งาน	 การพัฒนาองค์กรให้บรรลุผลตามเป้าหมาย	 จึงม ี

หลกัการบรหิารสมยัใหม่เข้ามาเป็นกลยทุธ์	ในขณะเดยีวกนั

ก็น� าหลักการในทางพระพุทธศาสนามาผสมผสาน	 

และประยุกต์ใช้กับหลักการบริหารจัดการ

การบริหารจัดการองค์การภาครัฐที่ประสบความส�าเร็จตามหลักการบริหาร
ทางตะวันตกและตามหลักการทางพระพุทธศาสนา

Management of Public Sector Organization Which Succeeded  
in Accordance With West Administration and Buddhism Principles

ฉัตรชัย	แนวพญา*

*หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยปทุมธานี
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	 ส�าหรับปัญหาหรืออุปสรรค	 ความส�าเร็จในการ

บริหารจัดการองค์การภาครัฐตามหลักการบริหารทาง 

ตะวันตก	จ�าเป็นต้องอาศัยวิทยาการด้านการจัดการบริหาร

เข้ามาสนับสนุนองค์กร	 เพ่ือเสริมพลังการบริหารจัดการ 

ให้มีประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผล	 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 

(บคุคล)	ขององค์กรอย่างต่อเน่ืองสม�า่เสมอ	และความส�าเรจ็

ในการบริหารจัดการองค์การภาครัฐตามหลักการทาง

พระพทุธศาสนา	ผู้บริหารองค์การต้องน�าหลกัธรรมมาภิบาล

มาใช้ในการปกครองเพื่อนร่วมงาน	มีการให้ก�าลังใจในการ

ปฏบัิตงิานของผู้ร่วมงานทกุฝ่าย	มีมนุษย์สมัพนัธ์ทีดี่	มีน�า้ใจ

ช่วยเหลอืเก้ือกูลหมูค่ณะด้วยความมีเมตตาอารต่ีอบคุลากร

ในองค์การ	มคีวามมุง่มัน่	เสยีสละเพือ่ประโยชน์ขององค์การ

เป็นส�าคัญ

ค�าส�าคัญ	 :	การบริหารจัดการองค์การภาครัฐ/ตามหลักการ

บริหารทางตะวันตก/ตามหลักพุทธศาสนา

Abstract
	 The	 study	 aims	 to	 learn	 enterprise	 

management	 factors	 of 	 successful 	 public	 

sector	 based	 on	 the	 principles	 of	Western	 and	 

Buddhist	way.	To	find	a	public	sector	organization	

management	elements	based	on	 the	principle	 of	 

the	West,	and	by	the	way	Buddhism	and	to	develop	

a	model	 of	 management	 of	 the	 public	 sector	 

organization	 on	 the	West	 and	 on	 the	 Buddhist	 

path,	for	example:	Group	<	b.16	>	Undersecretary	

Municipality.	Head	of	municipal	 funds	and	 local/	

municipal	 employees	 (civi l 	 servants) , 	 the	 

employment	 of	 the	 staff	 and	 the	 local	municipal.	 

The	number	of	people	using	 the	 tool	 310	queries	

scale	 estimates	 the	 5	 levels	 and	 the	 structured	 

interviews,	statistics,	data	analysis,	which	is	used	

to	include	the	value	of	the	frequency	and	average	

value	per	cent	deviation.

																The	results	showed	that	the	public	sector	

organization	management	 factors	 in	 success	 

according	to	Western	principles.	There	are	people	

on	technical	level.	How	to	work	with	a	team	or	group	

level,	 to	 learn	 to	 think,	 analyze,	 shared	between	

colleagues	to	find	ways	of	working	can	be	adjusted	

and	 the	 enterprise	 development	work	 until	 it	 is	 

accepted	by	 the	society.	The	 format	and	method	 

of	action	to	expand	project	management,	workers	

and	 people	working	 determined	 the	 guidelines	 

for	 the	 management	 of	 government	 agency	 

according	 to	 the	 Buddhist	 way.	 The	 pledge	 

of	 honor	 Executives	maintain	 the	 regulations.	 

As	their	colleagues	and	the	theme	Executives	have	

been	 promoting	 the	 development	 of	 self	 and	 

co-workers	on	a	regular	basis.	The	Paula	Executives	

have	 endured	 difficulties.	 The	 Java	 Enterprise	 

release	 management?	 Good	 governance	 in	 

Government	colleagues,	the	relationship	between	

public	sector	organization	management	principles	

to	 the	West,	 and	 according	 to	 Buddhist	way.	 

Management	 or	 organizational	 management,	 

it	is	necessary	to	use	science	to	management.	The	

development	of	the	Organization	to	fulfill	the	goal.	

Therefore,	the	principles	of	modern	management	as	

strategy.	At	the	same	time	it	brought	in	Buddhist	

principles	mixed	and	applied	to	the	management	

principles.

	 For	 problems	 or	 obstacles.	 The	 success	 

of	the	management	of	the	public	sector	organization	

based	on	the	principles	of	Western	management.	
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Requires	 administrative	 access	 to	management	

science	support	organizations	 to	enhance	energy	

performance	manage.	The	effectiveness	of	human	

resources	development-(person)	 of	 the	 enterprise	

and	 continued	 success	 in	 the	management	 of	 

government	 organization	 according	 to	Buddhist	

way.	The	Executive	Agency	must	present	coming	

of	 governance	 in	Government	 colleague.	 There	 

is	 encouragement	 in	 the	work	 of	 colleagues	 in	 

all	 parties.	 A	 good	 relationship	with	 generous	 

assistance	 to	 aid	 groups	 with	 people	 in	 the	 

Organization	have	mercy	arena	here	is	committed	

for	 the	benefit	 of	 the	Organization	 as	 a	 sacrifice	

voucher.	.

Keyword:	 Public	 sector	management	 under	 the	

principles	of	Western	administration	and	principles	

of	Buddhist	

บทน�า
	 ภายใต้ยุคแห่งกระแสโลกาภิวัฒน์	 ส่งผลต่อการ

เปลีย่นแปลงของปัจจัยต่างๆ	อย่างเป็นพลวัตและไร้ขดีจ�ากดั	

และมีความเข้มข้นรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ	 ทั้งทางด้าน

เศรษฐกิจ	 สภาพสังคม	 การเมือง	 การปกครอง	 และ

เทคโนโลยี	 ระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศมีการ

เปลี่ยนแปลงน�าไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่อาศัยความทันสมัย

ของเทคโนโลยีมากข้ึน	 สังคมมีลักษณะเป็นสังคมบริการ 

และสังคมสารสนเทศที่ มีป ัจจัยทางด้านความรู ้ 	 และ

สารสนเทศเป็นทรัพยากรส�าคัญในการสร้างประสิทธิภาพ

ทางการบริหารปัจจุบันหน่วยงานและองค์การทั้งภาครัฐ 

และเอกชน	 ได้มีความพยายามและมุ่งม่ันในการพัฒนา

คุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพอย่าง 

ต่อเนื่อง	 ได้น�าระบบมาตรฐานคุณภาพและเคร่ืองมือทาง 

ด้านการบริหารต่าง	ๆ 	เข้ามาใช้ในการปรบัเปลีย่นการบรหิาร	

ซ่ึงมีรูปแบบการบริหารทั้งท่ีเป็นแนวคิดทางซีกโลกด้าน 

ตะวันตก	 และซีกโลกด้านตะวันออก	 น�ามาประยุกต  ์

เป็นแนวคิดในการบริหารจัดการแนวใหม่ที่เน้นการบริหาร

งานทั้งเชิงคุณภาพและการบริหารงานเชิงกลยุทธ์เพื่อ 

ความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน	 สิ่งส�าคัญจะต้องมี

ความสอดคล้องกับความคาดหวัง	 ความต้องการของ 

ผู้รับบริการ	และท�าให้เกิดความพึงพอใจ	ซึ่งในปัจจุบันการ

บรหิารจดัการแนวใหม่ทีเ่น้นการให้ความส�าคญักบัคณุภาพ

ในทุกภาคส่วนขององค์การ	 เป็นแนวคิดที่สามารถใช้ได้กับ

ทุกขนาดทุกประเภทขององค์การโดยก�าหนดเกณฑ์การ

ด�าเนินงานเพื่อความเป็นเลิศในการบริหาร	 เพื่อเสริมสร้าง

การบริหารจัดการที่มีคุณภาพสูงและเกิดความพึงพอใจให้

กับผู้รับบริการ	 พัฒนาขีดความรู ้ความสามารถด้านการ

บริหารจัดการสู่มาตรฐานโลก	 ด้วยเหตุผลดังกล่าวมานี	้ 

ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะท�าการวเิคราะห์	แนวคดิทฤษฎกีารบรหิาร

จัดการตามหลักการทางตะวันตก	 และแนวคิดทฤษฏีการ

บริหารจัดการตามหลักการทางพระพุทธศาสนา	เพื่อที่จะได้

น�ามาหาความแตกต่าง	 และความเหมือนในวิธีการบริหาร	

รวมถงึประสทิธภิาพ	และประสทิธผิล	ของการบรหิารจดัการ	

และเพื่อเป็นทางเลือกของผู้ที่จะก้าวเข้ามาด�ารงต�าแหน่ง 

ผู้บริหารมืออาชีพต่อไปในอนาคต	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 1.	 ศึกษาระดับความส�าเร็จการบริหารที่ประสบ

ความส�าเร็จตามหลักการบริหารตะวันตก	 และหลักพุทธ

ศาสนา

	 2.		เสนอแนะการสร้างประสทิธภิาพและประสทิธผิล

การบริหารตามหลักการทางตะวันตก	 และตามหลักการ 

ทางพุทธศาสนา

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 ผู้วิจัยต้องการศึกษาระดับความส�าเร็จการบริหาร

ที่ประสบความส�าเร็จตามหลักการบริหารตะวันตก	 และ 

หลักพุทธศาสนา	 เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับ
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ความส�าเร็จในการบริหารองค์การ	ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการวิจัย

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	 วิจัยเชิงปริมาณเลือกใช้

แบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 เป็นข้อค�าถามที่สร้างขึ้น

เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

องค์การภาครัฐตามหลักการบริหารตะวันตก	 และหลัก 

พุทธศาสนา	มีการอธิบายความหมายของค่าระดับคะแนน	

ข้อความทีใ่ช้ในการตอบค�าถามอย่างชดัเจน	เพือ่ให้ได้ระดบั

ความส�าเรจ็ตามหลกัการบรหิารและน�ามาใช้วิเคราะห์ข้อมลู

ในล�าดับต่อไป	 ผู ้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ 

เก็บรวบรวมข้อมูล	 แบ่งออกเป็น	 2	 ส่วน	 คือส่วนแรก	 

ตัวแปรอิสระการบริหารจัดการองค์การภาครัฐที่ประสบ

ความส�าเร็จตามหลักฆราวาสธรรม	 4	 ตามหลักการ 

ทางพระพุทธศาสนาประกอบด้วย	 ด้านสัจจะ	 ด้านทมะ	 

ด้านขันติ	และด้านจาคะ	ส่วนที่	2	การบริหารจัดการองค์การ

ภาครัฐที่ประสบความส�าเร็จตามหลักการบริหารทางตะวัน

ตก	ประกอบด้วย	ด้านระดบับคุล	ด้านระดับกลุม่หรอืทมีงาน	

ด้านระดับองค์การ	 และด้านรูปแบบและวิธีการด�าเนินการ	

ส�าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ	 ได้ศึกษาเอกสาร	 (Documen-

tary	 research)	 โดยการค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูล 

และศึกษาจากเอกสารทางด้านวิชาการ	 หนังสือ	 วารสาร	

บทความ	 รายงานการวิจัย	 ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต	 รวมทั้ง

ข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและส�ารวจ	 โดยวิธีการ

สมัภาษณ์	เป็นการใช้วธิกีารสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ	จะใช้การ

บนัทกึเสยีง	ระยะเวลาการสมัภาษณ์ตลอดจนการจดบนัทกึ	

คณะผู ้ วิจัยจะจดบันทึกค�าพูดที่ส�าคัญ	 (Key	 word)	 

โดยผู้วจิยัได้ลงพืน้ทีใ่นการเกบ็รวบรวมข้อมลู	สงัเกตการณ์

ปฏิบัติงานของส่วนงานต่าง	 ๆ	 และยังได้ท�าการสังเกต 

สภาพแวดล้อมในพื้นท่ีขององค์การภาครัฐที่ได้ขออนุญาต

เก็บรวบรวมข้อมูล

 ผลการวิจัย

	 พบว ่า 	 การบริหารจัดการองค ์การภาครัฐ ท่ี 

ประสบความส�าเร็จตามหลักการบริหารทางตะวันตก	 

ในภาพรวมอยู่ในระดบั	มากท่ีสดุ	โดยมีค่าเฉลีย่เท่ากบั	4.27	

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่าระดับบุคคล	 มีค่าเฉลี่ย 

มากที่สุด	 4.50	 รองลงมาได้แก่	 ระดับกลุ่มหรือทีมงาน	 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.30	และระดับองค์การ	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	

4.18	ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	 ได้แก่	 รูปแบบและวิธีการ

ด�าเนินการ	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.08

	 การบริหารจัดการองค์การภาครัฐที่ประสบความ

ส�าเรจ็ตามหลักการบรหิารทางพทุธศาสนา	ในภาพรวมอยูใ่น

ระดับ	 มาก	 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.20	 เมื่อพิจารณาเป็น 

รายด้าน	พบว่า	ด้านทมะ	 (การฝึกตน	ควบคุมจิตใจตนเอง	

แก้ปัญหาตนเองให้ก้าวหน้า)	มค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ	เท่ากบั	4.49	

รองลงมาได้แก่	 ด้านขันติ	 (ความอดทน	 ขยันหมั่นเพียร	 

เข้มแข็ง	 ไม่ท้อถอย)	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.12	และด้านจาคะ	

(ความเสียสละ	 มีน�้าใจ	 เอ้ือเฟื้อ	 ช่วยเหลือไม่เห็นแก่ตัว)	 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.11	 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	 ได้แก่	 

ด้านสจัจะ	(ซือ่ตรง	ซือ่สตัย์	จรงิใจ	พดูจรงิท�าจรงิ)	มค่ีาเฉลีย่

เท่ากับ	4.09

	 ผลการศึกษา	 การบริหารจัดการองค์การภาครัฐ 

ที่ประสบความส�าเร็จตามหลักการบริหารทางตะวันตก	 

พบว่า	 ระดับบุคคล	 มีประสบการณ์ความช�านาญในการ

ท�างานมีการถ่ายทอดเทคนิค	วิธีการท�างาน	ผลงานที่ภูมิใจ

ให้เพือ่นร่วมงานรุน่หลงั	ๆ 	เพือ่เป็นการแบ่งปันความรูต่้อกนั	

มีการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับงานที่ต้องท�าหรือรับผิดชอบ

เพื่อให้มีความรู้อย่างชัดเจนก่อนท�างานนั้น	การแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์	 ความรู้วิธีการท�างาน	 ระหว่างคนที่ท�างานใน

หน่วยงานของท่านและหน่วยงานอื่น	พยายามเรียนรู้การใช้

อปุกรณ์เทคโนโลยสีมยัใหม่เพือ่ให้เกดิความช�านาญมากขึน้	

พยายามน�าองค์ความรู	้วธิกีารท�างาน	ความคดิใหม่	ๆ 	มาเผยแพร่ 

ในรูปของเอกสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

	 ระดับกลุ่มหรือทีมงาน	มีการเรียนรู้	คิด	วิเคราะห์	

ร ่วมกันระหว่างผู ้ร ่วมงานเพื่อหาแนวทางการท�างาน	 

พัฒนางาน	 มีการฝึกอบรมเก่ียวกับการสร้างทีมงานให  ้

ปฏิบัติงานร่วมกัน	 ในหน่วยงานมีการพูดคุยปรึกษาหารือ

เกี่ยวกับเรื่องงานที่ต้องท�าร่วมกัน	 ในการท�างาน	 มีการ 
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ร่วมวางแผนการท�างาน	ร่วมประเมินผลงาน	และร่วมแก้ไข

ปรับปรุงการท�างานเป็นทีมและเพื่อนร่วมงานพยายาม 

ช่วยกนัแสวงหาความรูใ้หม่ๆ	ทีจ่ะน�ามาใช้ในการท�างานให้มี

ความถูกต้องรวดเร็ว

	 ระดับองค์การ	 หน่วยงานสามารถปรับตัวและ

พัฒนาการท�างานจนเป็นที่ยอมรับของสังคม	 ในหน่วยงาน 

มีการจัดประชุมก�าหนดทิศทางและแก้เตรียมการไข 

ในปัญหาในอันท่ีจะเกิดขึ้นอย่างกะทันหันตามวิกฤตการ 

และสถาน	การณ์	การก�าหนดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 

ที่ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จ�าเป็นต่อการ

ท�างาน	 เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร	 เช่น	 ฝึกอบรม

คอมพิวเตอร์	 โปรแกรมต่างๆ	 ภาษาต่าง	 ประเทศ	 มีการ 

น�าความรูใ้หม่ทีไ่ด้มาเผยแพร่เพือ่ให้เกดิการสร้างประโยชน์

และน�าไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อองค์การและบุคลากร

ในหน่วยงาน	การจัดประชุมหรือสัมมนาแลก	เปลี่ยนเรียนรู้

จากกันและกัน	 และเปลี่ยนประสบการณ์เพ่ือให้ทุกคนได้ 

พบกันสร้างความไว้วางใจและถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน

	 รูปแบบและวิธีการด�าเนินการ	 ผู ้บริหารระดับ 

รองนายกองค์การ/รองหัวหน้าหน่วย	 งานเป็นผู้ท�าโครงการ

การบริหารจัดการองค์การไปขยายให้ผู ้ปฏิบัติงานและ 

มีการก�าหนดตัวบุคคลที่มาเป็นผู ้อ�านวยความสะดวก 

ในการท�างาน	มีการจัดสรรงบประมาณอุปกรณ์	 เครื่องมือ

เคร่ืองใช้ส�าหรับการด�าเนินงานภายในองค์การ	มีการก�าหนด

เป้าหมายวสิยั	ทศัน์หรอืทศิทางการบรหิารจดัการเพือ่ให้รูว่้า

ต้องการอะไร	 การท�าโครงการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงาน 

ของหน่วยงาน	มีการจัดให้สมาชิกของหน่วยงานไปดูงาน 

ด้านการบริหารจัดการองค์การจากหน่วยงานอื่นๆ	เพื่อแลก	

เปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน	

	 ผลการศึกษา	 การบริหารจัดการองค์การภาครัฐ 

ที่ประสบความส�าเร็จตามหลักการบริหารทางพุทธศาสนา	 

พบว่า	ด้านสัจจะ	ผู้บริหารรักษาระเบียบ	มีวินัย	ปฏิบัติตน

เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงาน	 พิจารณาความด	ี 

ความชอบ	 ด้วยความเป็นธรรม	 ซื่อตรง	 และยุติธรรม	 

ผู้บริหารได้บริหารงานด้วยความซื่อตรง	 ซื่อสัตย์	 โปร่งใส	

สามารถตรวจสอบได้	 มีความจริงใจ	 ท�าหน้าที่อย่างเต็ม

ศักยภาพของตนจนเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน

องค์การตั้งใจท�างานด้วยความวิริยะ	 อุตสาหะโดยปฏิบัติ

สม�่าเสมอ

	 ด้านทมะ	ผู้บริหารได้ส่งเสริมพัฒนาตนเองและ

เพื่อนร่วมงานโดยฝึกอบรมในด้านวิชาการอย่างสม�่าเสมอ 

ผู ้บริหารได้บริหารงานด้วยการเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุข 

ของผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี	ผู้บริหารปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน

ด้วยความเสมอต้นเสมอปลายต่อเพือ่นร่วมงาน	และมคีวาม

เป็นกลาง	ผู้บริหารมีเทคนิคในการรับฟังค�าวิพากษ์	วิจารณ์	

ซักถาม	หรือให้ค�าปรึกษาหารือ	ให้ค�าแนะน�าต่างๆ	ผู้บริหาร

ได้บริหารงานองค์การส่ง	 เสริมปลูกฝังให้ใช้ชีวิตความ 

เป็นอยู่อย่างพอเพียง

	 ด้านขันติ	 ผู ้บริหารมีความอดทนต่อความยาก

ล�าบาก	 เมื่อมีปัญหาสามารถแก้ไขได้ถูกต้อง	 สร้างขวัญ 

และก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเพื่อนร่วมงานอย่าง

เหมาะสมในองค์การ	บริหารงานโดยไม่แสดงความไม่พอใจ

เมื่อเกิดความขัดแย้ง	 ไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา	

บริหารงานด ้วยความเป ็นธรรม	 รับฟ ังป ัญหาของ 

ผู้ร่วม	 งานในองค์การอย่างเต็มใจ	 ปฏิบัติตนโดยไม่ย่อท้อ 

ต ่อความยากล�าบาก	 ปฏิบัติตนในสิ่ งที่ถูกต ้องตาม 

กฎระเบียบ

	 ด้านจาคะ	ผู้บริหารองค์การน�าหลักธรรมาภิบาล 

มาใช้ในการปกครองเพื่อนร่วมงาน	มีการให้ก�าลังใจในการ

ปฏบัิตงิานของผูร่้วมงานทกุฝ่าย	มมีนษุย์สมัพนัธ์ทีดี่	มนี�า้ใจ

ช่วยเหลอืเกือ้กลูหมูค่ณะด้วยความมเีมตตาอารต่ีอบคุลากร

ในองค์การ	มีความเสียสละ	 เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็น

หลกัใหญ่	มคีวามมุง่มัน่	เสยีสละ	เพือ่ประโยชน์ขององค์การ

เป็นส�าคัญ

	 ผลการศึกษา	 การสร ้ างประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการบริหารตามหลักการทางตะวันตก	และตาม

หลกัการทางพุทธศาสนา	พบว่า	หลกัการบริหารงานสมยัใหม่
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กับหลักการบริหารงานเชิงพุทธศาสตร ์ 	 ในป ัจจุบัน	 

การบริหารงานหรือการจัดการองค์กรมีความจ�าเป ็น 

ต้องใช้ศาสตร์ในการบริหารงาน	 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได	้

เนื่องจากโลกในยุคปัจจุบันเป็นระบบทุนนิยม	 หรือบริโภค

นิยมที่แสวงหาก�าไร	 และ	 มีการแข่งขัน	 เพื่อให้เหนือ 

กว่าคู่แข่ง	 ทั้งในเชิงบริหารงาน	 และการพัฒนาองค์กร	 

ให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร	จึงมีหลักการบริหาร

สมัยใหม่เข้ามาเป็นกลยุทธ์	 หรือหลักการในการบริหาร

จัดการ	 ในขณะเดียวกันก็มีนักวิชาการทางตะวันตกก�าลัง

สนใจหลักการในทางพระพุทธศาสนามาผสมผสาน	 

และประยุกต์ใช้กับหลักการบริหารจัดการ	 เพราะเขาถือว่า	

การที่จะใช้หลักการ	วิธีการ	หรือเทคนิค	ของ	นักวิชาการชาว

ตะวันตก	ซึ่งพัฒนาการการบริหารจัดการมาไม่เกิน	 100	ปี	

น้ันยังเป็นหลักการที่ยังยึดกับวัตถุ	 รวมทั้งมีผู ้แพ้ผู ้ชนะ	

เป ็นการบริหารจัดการที่มุ ่งหวังก�าไรและการแข่งขัน	 

ดังนั้นเมื่อนักวิชาการทางตะวันตก	ได้เข้ามาศึกษาพระพุทธ

ศาสนา	ท�าให้เขารู้ว่าศาสตร์แห่งการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

และด�ารงความเป็น	 มนุษย์ที่จะอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขนั่น 

คือ	ศาสตร์ในการบริหารจัดการเชิงพุทธศาสตร์	

การอภิปรายผล
	 การบริหารจัดการองค ์การภาครัฐที่ประสบ 

ความส�าเร็จตามหลักการบริหารทางตะวันตกพบว ่า	 

การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือที่หลายหน่วยงานใช้ในการ

พฒันาองค์การ	การท่ีจะท�าให้องค์การก้าวไปข้างหน้าได้อย่าง

มเีอกภาพหรือการก้าวไปด้วยกนัน้ัน	จ�าเป็นต้องมีการพัฒนา

คนในองค์การให้ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 สอดคล้อง

กบักบัทศิทางและเป้าหมายขององค์การ	ซึง่การจดัการความ

รู ้	 ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การนี้	 จะช่วยพัฒนาบุคคล	 

กลุ่มคน	และองค์การในการสร้างความรู้ความเข้าใจในงาน	

การสร้างพฤติกรรมที่ดี	 และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

องค์การเป็นนวัตกรรมองค์การต่อไป	ดังนี้	

	 1.	 ระดับบุคคล	 การวิเคราะห์องค์การในระดับนี้

เป็นระดบัต้น	เพราะในแต่ละองค์การจะประกอบด้วยบคุคล

ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละด้าน	เช่น	อายุ	เพศ	สถานภาพ	

ทัศนคติ	ค่านิยม	และระดับความสามารถ	เป็นต้น	ซึ่งปัจจัย

เปล่านี้ส่งผลต่อพฤติกรรมของคนในองค์การโดยตรงทั้งใน

ด้านการรับรู ้ 	 การตัดสินใจ	 การเรียนรู ้ 	 และการจูงใจ	 

การวเิคราะห์ระดับนีจ้ะท�าให้สามารถบรหิารจดัการบคุลากร

ให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภทได้

	 2.	 ระดับกลุ่ม	 เม่ือบุคคลท�างานร่วมกันจะส่งผล 

ให้เกิดความคิดที่คล ้อยตามกันและแตกต่างกันตาม 

ความแตกต่างของบุคคล	 การศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรม

องค์การจึงต้องวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของกลุ ่มด้วย	 

โดยศึกษาพื้นฐานกลไกของพฤติกรรมกลุ ่มและวิธีการ	 

ซึ่งบุคคลในกลุ่มได้รับอิทธิพลโดยรูปแบบของพฤติกรรม 

ทีบุ่คคลนัน้คาดหวงัจะแสดงออก	การยอมรบัและผลกระทบ

ระหว่างบุคคล	 รวมทั้งในเรื่องการติดต่อสื่อสาร	การตัดสิน

ใจของกลุ่ม	 ความเป็นผู้น�า	 อ�านาจและการเมือง	 ความ

สัมพันธ ์ระหว ่างกลุ ่ม	 และระดับความขัดแย ้ง	 ซึ่ งม ี

ผลกระทบต่อพฤติกรรมกลุ่ม	 เพื่อน�าไปใช้ในการออกแบบ

ทีมงานให้มีประสิทธิภาพ

	 3.	 ระดับองค์การ	 การวิเคราะห์ระดับนี้เป็นระดับ 

ที่มีความซับซ้อนมากที่สุด	 เนื่องจากเป็นการรวมโครงสร้าง

ที่ เป ็นทางการของพฤติกรรมในระดับบุคคลแต่ละคน	 

และพฤติกรรมระดับกลุ่มเข้าด้วยกันโดยจะต้องวิเคราะห์

เกี่ยวกับการออกแบบองค์การที่เป็นทางการ	 เทคโนโลย	ี

กระบวนการท�างาน	 และนโยบายทรัพยากรมนุษย  ์

ขององค์การและการปฏิบัติ	 วัฒนธรรมภายใน	ตลอดจน

ระดับความตรึงเครียดในงาน

		 โดยการวิเคราะห์ใน	3	ระดับข้างต้น	จะท�าให้ทราบ

ข้อมูลว่าบุคลากรในหน่วยงานหรือองค์การควรมีวิธีการ

ด�าเนินงานในทิศทางใด	 เพื่อให้เกิดประสิทธิผลกับงานมาก

ที่สุด	 ซึ่งการปรับเปล่ียนพฤติกรรมองค์การที่ไม่เหมาะสม	 

จะท�าให้องค์การมีการเพิ่มผลผลิต	ลดการขาดงาน	ลดการ

ออกจากงาน	 มีพฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีขององค์การ	
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และเกิดความพงึพอใจในการท�างาน	โดยมีรายละเอยีด	ดังนี้

	 1.	 การเพิ่มผลผลิต	 เป็นการวัดผลการปฏิบัติงาน

โดยพิจารณาถึงประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการ 

ด�าเนินงานขององค์การ	 ซ่ึงการด�าเนินงานต่างๆ	 ให้บรรลุ 

เป้าหมายที่ก�าหนดต้องอาศัยทรัพยากรส�าคัญ	 โดยเฉพาะ

ทรัพยากรมนุษย์

	 2.	 ลดการขาดงาน	 การที่บุคลากรในหน่วยงาน 

ขาดงานอันอาจมีสาเหตุมากจากความขัดแย้งระหว่าง

บุคลากร	จึงท�าให้ไม่มาท�างาน	ถือเป็นความล้มเหลวในการ

บริหารงานบุคคลประการหน่ึง	 ผู้บริหารต้องปรับเปลี่ยน

กลวิธีในการบริหาร	 เช่น	 ผลตอบแทน	การจัดสวัสดิการ	 

เพื่อให้อัตราการขาดงานของบุคลากรลดลง	ฯลฯ

	 3.	 ลดการออกจากงาน	องค์การที่มีการหมุนเวียน

ของบุคลากรในระดับสูงจะส่งผลให้การปฏิบัติงานขาด 

ความต่อเน่ือง	และเกดิผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการสรรหา	

คัดเลือก	และฝึกอบรมบุคลากรใหม่	โดยเฉพาะการลาออก

ของบุคลากรที่มีคุณค่า	 จะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ

องค์การอย่างมาก

	 4.	 พฤติกรรมองค์การเป็นพลเมืองดีขององค์การ	

ถึงแม้จะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ 

กับงาน	แต่ช่วยสนับสนุนการท�างานในหน้าที่ต่างๆ	ได้อย่าง

มปีระสทิธภิาพ	องค์การจะประสบความส�าเรจ็	จ�าเป็นต้องให้

บุคลากรมีความสามารถท�างานได้เพิ่มขึ้นจากภาระงาน

ปัจจุบัน	 และให้มากกว่าความคาดหวังของลูกค้าหรือ 

ผูร้บับรกิาร	เช่น	ในเรือ่งการช่วยเหลอืกนั	การท�างานเป็นทมี	

การหลีกเลี่ยงความขัดแย้งโดยไม่จ�าเป็น	ฯลฯ	ซึ่งในเรื่องนี้

ต้องสร้างจิตส�านึกให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์การ

	 5.	 ความพึงพอใจในการท�างาน	 โดยทั่วไปหาก

บคุลากรมคีวามพงึพอใจในการท�างาน	จะมผีลผลติของงาน

เพิ่มข้ึนมากกว่าบุคลากรที่ไม่พอใจในการท�างาน	 ซึ่งความ 

ไม่พอใจนั้นจะส่งผลกระทบต่อการขาดงานหรือการลาออก

จากงานตามมา	ผู้บริหารจึงต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่เป็นตัว

กระตุ้นให้พนักงานเกิดความพึงพอใจด้วย	 เช่น	 งานที่มี

ลักษณะท้าทาย	ค่าตอบแทน	เป็นต้น	

		 การจัดการความรู ้เกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การ 

เป็นหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ซึ่งการจัดการความ

รู ้จะช ่วยให้เกิดการวิเคราะห์องค์การในระดับบุคคล	 

กลุ่ม	 และองค์การ	 และมีการน�าองค์ความรู้หรือการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆ	 มาปรับให้สอดคล้องกับการพัฒนา

บุคลากรและการปฏิบัติงานของบุคลากร	 อันส่งผลให  ้

การด�าเนินงานขององค์การมีประสิทธิภาพมากขึ้น

	 การบริหารจัดการองค ์การภาครัฐที่ประสบ 

ความส�าเร็จตามหลักการบริหารทางพุทธศาสนาพบว่า	 

ความส�าเร็จของนักบริหาร	 ตามหลักพุทธธรรม	 เป็น 

หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่น�ามาใช้

ปฏิบัติส�าหรับนักบริหารเพื่อความส�าเร็จในการบริหารงาน	 

ที่รู้กันในเรื่อง	การครองตน	ครองคน	ครองงาน	ซึ่งสามารถ

อธบิายหลกัธรรมได้ดงันี	้การครองตน	หมายถงึ	การทีบ่คุคล

มีหลักยึดในการด�าเนินชีวิตเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง	

ประสบความสุข	 อยู่เย็นเป็นสุขในชีวิตที่ถาวรหลักธรรม 

ในการครองตนของนักบริหารที่ส�าคัญได้แก่

	 การมีสัจจะ	จริง	ตรง	แท้	มีความซื่อสัตย์เป็นพื้น

ฐาน	เป็นคนจริงต่อความเป็นมนุษย์ของตน	ปลูกนิสัยความ

รับผิดชอบให้เกิดขึ้นในตัว	เป็นคนหนักแน่นมั่นคง	มีความ

เจรญิก้าวหน้าในการประกอบหน้าท่ีการงาน	ได้รบัการเคารพ

ยกย่อง	มคีนเชือ่ถอื	และย�าเกรง	ครอบครวัมคีวามมัน่คง	ได้

รับเกียรติยศชื่อเสียง	

	 การมทีมะ	ฝึกตน	ข่มจติ	และรกัษาใจ	บงัคบัตวัเอง

เพื่อลดและละกิ เลส	 และรักษาสัจจะ	 ปลูกฝ ังนิสัย 

รักการฝึกฝนตนให้เกิดข้ึนในตัว	 ท�าให้เป็นคนมีความ

สามารถในการท�างาน	 ไม่มีเวรกับใคร	 ยับยั้งตนเองไม่ให ้

หลงไปท�าผิดได้	สามารถตั้งตัวได้	มีปัญญาเป็นเลิศ

	 มีขันติ	 อดทน	 ไม่ใช่แพียงแต่อดทนกับค�าพูด 

หรอืการกระท�าของผู้อืน่ทีเ่ราไม่พอใจ	แต่หมายถึงการอดทน

อดกลั้นต่อการบีบบังคับของกิเสส	ปลูกฝังนิสัยการอดทน

ต่ออุปสรรคและปัญหาต่างๆ	 ท�างานได้ผลดี	 สามารถ 
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เป็นหลักในครอบครัวได้	 สามารถเป็นหลักให้กับบริวารได้	

ไม่มีเรื่องวิวาทกับคนอื่น	 ไม่หลงผิดไปท�าความชั่วได	้ 

ท�าให้ได้ทรัพย์มา

	 การมจีาคะ	เสยีสละ	บรจิาคสิง่ทีไ่ม่ควรมอียูใ่นตน	

โดยเฉพาะกิเลสเพราะนั้นคือสิ่งที่ ไม ่ควรมีอยู ่กับตน	 

ละนิสัยไม่ดีต่างๆ	ปลูกฝังการมีอารมณ์ผ่องใสและนิสัยเสีย

สละให้เกิดขึ้นในตัว	เป็นการสร้างความปลอดภัยแก่ตนเอง	

เป็นท่ีนับหน้าถอืตาของคนทัว่ไป	ครอบครัวและสงัคมเป็นสขุ	

มีกัลยาณมิตรรอบตัว	สรุปแล้วคุณของการมีฆราวาสธรรม

โดยรวม	กค็อื	เมือ่มสีจัจะย่อมมีเกียรตยิศชือ่เสยีง	เม่ือมีทมะ	

ย ่อมได้รับปัญญา	 เมื่อมีขันติย ่อมเกิดทรัพย์ในบ้าน	 

และเม่ือมีจาคะย่อมเกิดมิตรที่ดีไว้เป็นสมัครพรรคพวก 

ในสังคม

	 ฆราวาสธรรม	 เป็นหลักธรรมที่ประชาชนคน

ธรรมดาทั่วไปจ�าเป็นจะต้องมีไว้เพื่อเป็นหลักยึดในการ

ด�าเนินชีวิต	เหมือนเป็นอาภรณ์ประดับกายที่มีค่า	ท�าให้เป็น

คนท่ีมีลักษณะน่าเชื่อถือ	 น่าเคารพ	น่าศรัทธา	น่าไว้วางใจ	

เป็นหลักธรรมที่เสริม	

	 การสร้างประสทิธภิาพและประสทิธผิลการบรหิาร

ตามหลกัการทางตะวนัตก	และตามหลกัการทางพทุธศาสนา	

พบว่า	ถ้ามองภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์	แล้วจะ

พบว่า	 มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง	 ส่วนใหญ่จะเน้น 

การเปลี่ยนแปลง	 เพ่ือรับใช้ระบบทุนนิยมหรือบริโภคนิยม	

ในช่วงแรกของการบริหารงาน	 ซึ่งอยู ่ในยุคการปฏิวัติ

อตุสาหกรรม	จะเน้นการบรหิารงานในองค์กร	เพือ่ลดต้นทนุ

การผลิต	 และการผลิตสินค้าในปริมาณมากๆ	 แต่ในยุค

ป ัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของระบบการบริหารงาน	 

เพือ่รองรบัระบบ	การบริหารงานสมัยใหม่	เข้ามาปรบัปรงุการ

บรหิารงานขององค์กร	จงึท�าให้การบรหิารงานมีความซบัซ้อน	

ต้องใช้กลยุทธ์ด้านต่าง	ๆ 	มาปรบัเข้ากบัระบบการบรหิารงาน	

เน้นการแข่งขัน	 และผลก�าไรสูงสุด	 เพื่อสนองระบบบริโภค

นิยม	 จึงมีศาสตร์ในการบริหารงานสมัยใหม่เข้ามาแทนที่

ระบบเก่า	 โดยเพิ่ม	 องค์ความรู้ในการบริหารงานเกี่ยวกับ

ทรัพยากรมนุษย ์ให ้มีการเพิ่มทักษะเก่ียวกับความรู  ้

ความสามารถ	 เข้ามาประกอบเป็นหลักในการพัฒนาการ

บริหารงานสมัยใหม่	 โดยเฉพาะการแข่งขันขององค์กร 

ที่มีความ	 หลากหลาย	 จึงมีการน�าเอาเรื่องสมรรถนะ	 

(Competency)	 เข้ามาใช้ในหลักการบริหารสมัยใหม่ 

มากยิ่ งขึ้ น 	 เพื่ อ เป ็นการระบุทรัพยากรบุคคลว ่ ามี 

ความสามารถและความรู้ที่หลากหลาย	 รวมท้ังเป็นผู ้มี 

ความสามารถดีที่สุด	 เป็นการแสวงหาความแตกต่างจาก

บุคคลทั่วไป	 น�ามาเป็นบุคลากรในองค์กร	 เพื่อสร้างความ 

เป็นเลิศขององค์กร	ในการบรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กร	

เพื่อการแข่งขันที่มีศักยภาพเหนือกว่า	องค์กรอื่นๆ	ก่อนอื่น

ต ้องขอกล ่าวถึงระบบบริหารงานที่ก ่อให ้ เกิดความ

เปลี่ยนแปลงมาเป็นระบบบริหารงาน	 สมัยใหม่ที่มีการ

พฒันาการในรปูแบบต่าง	ๆ 	อาท	ิการบริหารงานองค์กรมอีงค์

ประกอบส�าคญัท่ีนกับรหิารงาน	ควรค�านงึ	เพือ่ให้การบริหาร

งานประสบความส�าเร็จ	 ประกอบไปด้วย	 เงิน	 (money)	

วัตถุดิบ	 (materials)	 เครื่องจักรหรืออุปกรณ์	 (machine	 

or	 equipment)	และแรงงาน	หรือคน	 (man)	องค์ความรู้ 

ในการบรหิารงาน	ในยคุต้น	ๆ 	ของการพฒันาการบรหิารงาน

สมยัใหม่	จะคดิถงึองค์ประกอบส�าคญัดงักล่าว	เพือ่พจิารณา

ก�าหนดเป้าหมายขององค์กร	 ว่าจะมีทิศทางหรือแนวทาง 

ในการบรหิารองค์กรอย่างไร	แต่ต่อมามกีารพฒันาระบบการ

บริหารงาน	 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร 

ตามโลกาภิวัฒน์ที่มีการแข่งขันสูง	 จึงมีการสร้างระบบการ

บริหารงานที่เน้นคนมากยิ่งขึ้น	 รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนา

ระบบการบริหารงานสมัยใหม่	 เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง

ที่หลากหลายขึ้น	จึงได้มีแนวความคิดในการบริหารคนหรือ

ทรพัยากรมนษุย์ในองค์กรของตน	เพือ่ความส�าเรจ็และบรรลุ

ผลส�าเร็จ	 โดยให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม	่ 

หรือนวัตกรรมใหม่ๆ	ที่เข้ามาสนับสนุนการบริหารงานของ

องค์กร	 เพราะเนื่องจากประเทศไทยต้องยอมรับการ

เปลี่ยนแปลง	 ซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่ส�าคัญของสังคมไทย	

หรือองค์กร	ต้องให้ความสนใจ	 เพราะว่าการบริหารจัดการ
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จะต้องมีปฏสัิมพนัธ์กบัสิง่แวดล้อม	เนือ่งจากโลกในอนาคต

เป็นโลกท่ีท�างานในสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นพลวัตรมากข้ึน	 

การแข่งขันจะมีอัตราท่ีสูงข้ึน	 และเป็นการเปลี่ยนแปลง 

ในเร่ืองของความคาดหวังทางสังคมเพิ่มขึ้น	 และจะกดดัน

เรียกร้องในองค์กร	 มีการปรับตัวเพื่อแสวงหาแนวทางใน	 

การบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคม	 โดยเฉพาะการพยายามให้เกิด	 “การมีส่วนร่วม	

(Participation)” มากขึ้น	การให้อ�านาจ	(Empowerment) 

“การเข้าไปเกี่ยวข้อง	 (Involvement)”	 “การท�างานเป็นทีม	

(Teamwork)”	 ทั้งหมดจะต้องพัฒนา	 ไปพร้อมๆ	 กัน	 

โดยผ่านกระบวนการจดัการอย่างมีประสทิธภิาพ	เพือ่ให้เกดิ

ความมั่นใจจาก	 องค์ประกอบส�าคัญข้างต้น	 คือ	 บุคคล	

(man)	 เงิน	 (money)	 วัสดุอุปกรณ์	 (materials)	 และ	 

การจดัการ	(management)	หรือกระบวนการทางการบริหาร	

(Administration)	 นักวิชาการ	 ชื่อ	 Lather	 Gulicks	 

และคณะ	 ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร 

ที่เรียกว่า	“POSDCORB”	ไว้	7	ประการ	คือ	

	 1.	 การวางแผนงาน	 (Planing)	หมายถึง	 องค์กร

ควรจะก�าหนดแผนงานกิจการ	 เพ่ือให้	 หมู่สมาชิก	 หรือ

บคุลากรในองค์กรมทีศิทางในการปฏิบตังิานหรอืท�างานร่วม

กันอย่างกลมกลืนไปในทางเดียวกัน	

	 2.	 การจัดองค์การ	(Organizing)	คือ	การจัดการ

โครงสร้างองค์กรให้มสีายบงัคบับญัชา	ทีค่ล่องตวั	การเชือ่ม

สายบังคับบัญชาให้แน่นแฟ้น	 และมีความจงรักภักด ี

ต่อองค์กร	 เพื่อสนับสนุนนโยบายของผู้บริหารในระดับสูง

เป็นอย่างดี	

	 3.	 การบริหารงานบุคคล	 (Staffing)	การส่งเสริม

และพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร	 เพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร	

	 4.	 การวินิจฉัยสั่งการ	 (Directing)	 องค์กรต้องมี

การวินิจฉัยสั่งการที่รวดเร็วแม่นตรง	 รวมทั้งข้อมูลข่าวสาร 

ทีท่นัสมัย	เพ่ือเป็นข้อมูลในการตดัสนิใจของผูบ้รหิารองค์กร	

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร	

	 5.	 การประสานงาน	 (Co	 –	ordinating)	 เป็นการ

ประสานงานในเชิงระบบในองค์กร	 หรือ	 นอกระบบ 

นอกองค์กร	 เพื่อให้องค์กรสามารถด�าเนินกิจการอย่างมี

ประสทิธภิาพ	ตรงตามนโยบายและวตัถปุระสงค์ขององค์กร	

เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง	ทั้งในองค์กรและนอกองค์กร	

	 6.	 การเสนอรายงาน	(Reporting)	องค์กรจะต้อง

มกีารตรวจสอบข้อมูลผลการปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพ	

การรายงานข้อมูลอย่างสม�่าเสมอ	 และเป็นข้อมูลที่เป็น

มาตรฐาน	เทีย่งตรง	มมีาตรวดั	รวมทัง้การใช้เทคโนโลยทีีท่นั

สมัยเข้ามาสนับสนุนข้อมูล	 จะท�าให้การบริหารองค์กรได้

อย่างแม่นตรง	รวดเร็วต่อผู้บริหาร	

	 7.		การจัดท�างบประมาณ	 (Budgeting)	 องค์กร

ควรจัดท�าระบบบัญชี	 และงบประมาณเป็น	 แบบมาตรฐาน	

ซึ่งสามารถตรวจสอบระบบบัญชี	 (Balance	 Sheet)	 ได ้

อย่างมีระบบในการบริหารงานองค์กร

	 สรปุได้ว่า	หลกัการบรหิารงานสมยัใหม่	จ�าเป็นต้อง

อาศัยวิทยาการด้านการจัดการบริหารเข้ามาสนับสนุนองค์

กร	 เพื่อเสริมพลังการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	

ประสทิธิผล	พฒันาทรพัยากร	-	มนษุย์	(	บคุคล	)	ขององค์กร

อย่างต่อเน่ืองสม�่าเสมอ	 รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสมัยใหม ่

เข้ามาสนบัสนนุ	ด้านฐานข้อมลู	การสร้างบคุลากรในองค์กร

ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการ	 มีการตรวจสอบ	

ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ	 การสร้างความ 

เป็นธรรม	 ความเสมอภาคในองค์กร	 การสร้างทีมงาน 

ทีม่ปีระสทิธิภาพ	มกีารประสานประโยชน์	สร้างความร่วมมอื	

การกระจายอ�านาจทีเ่หมาะสม	จะเป็นแนวทางในการบรหิาร

จดัการสมยัใหม่เพือ่น�าองค์กรเข้าสูโ่ลกาภิวัตน์	และความได้

เปรยีบในเชงิแข่งขนั	ของระบบทนุนยิมในปัจจบุนั	ซึง่ไม่อาจ

หลีกเลี่ยงได้	

	 หลักการบริหารทางพุทธศาสนา	 เก่ียวข้องกับ 

หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาทีม่คีณุค่า	มากกว่าสองพนัห้า

ร้อยกว่าปี	 ในยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคทุนนิยมในปัจจุบัน	 

การบริหารจัดการสมัยใหม่	 ต่างก็กลับมาทบทวนบทบาท 
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ทางวิชาการในการบริหารจัดการสมัยใหม่ว่า	 ยังคงเป็น

แนวทางเดียวหรือไม่	 ที่การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ	

จะต้องสนองตอบต่อระบบทุนนิยมท่ีเน้นการแข่งขัน	 

และสร้างผลก�าไร	 หรือการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

เพยีงอย่างเดยีว	การบริหารจดัการสมัยใหม่	ยงัขาดอะไรบ้าง

ที่ เป ็นนามธรรมที่ เกี่ยวกับมนุษย์ท่ีจะต้องอยู ่ร ่วมกัน	 

รวมทั้ งสิ่ งแวดล ้อมในโลกที่ก� าลัง เปลี่ยนแปลงและ	 

มีผลกระทบต่อสังคมและองค์กร	หลักธรรมทางพระพุทธ

ศาสนาทีก่ล่าวถึงการบริหารจดัการมีอยูม่ากมาย	เป็นค�าสอน

ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังทันสมัยอยู่จนถึง

ปัจจุบันและในอนาคต	 แต่ในที่น้ี	 จะได้น�าหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาบางประการ	 ได้แก่	 หลักสัปปุริสธรรม	 

ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง	 ไว้ในสัปปุริสสูตร	 (พระไตรปิฎก 

เล่มที่	 23)	 อันเป็นแนวทางในการบริหารจัดการเชิงพุทธ

ศาสตร์เพียง	 หลักธรรมหน่ึง	 เพื่อประกอบการพิจารณา 

ว่า	 หลักการบริหารเชิงพุทธศาสตร์มิได้มุ่งหวังก�าไร	 หรือ 

การแข่งขนั	เพียงอย่างเดยีว	แต่ได้บรรจหุลักการทีส่ร้างความ

ยั่งยืน	 การไม่เบียดเบียน	 การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ	 

มีความเมตตาต่อกัน	 และรู ้เท่าทันโลก	 โดยมิได้ปฎิเสธ 

กระแสโลกาภิวัตน์	หรือระบบทุนนิยมในปัจจุบัน	แต่ให้ยึด

หลักการอยู่ร่วมกันและรู้เท่าทันโลก

 ข้อเสนอแนะ

	 1.		การศึกษาเรื่องการบริหารจัดการองค์การ 

ภาครัฐที่ประสบความส�าเร็จตามหลักการบริหารทาง 

ตะวนัตกและตามหลกัการทางพระพทุธศาสนา	ท�าการศกึษา

เพียงจังหวัดเดียว	ดังนั้นการท�าวิจัยครั้งต่อไปควรท�าหลาย

จังหวัดมากกว่าที่ศึกษาในครั้งนี้จะท�าให้งานวิจัยมีความ 

น่าเชื่อถือเพิ่มยิ่งขึ้น

	 2.		การท�าวิจัยครั้งนี้มีข้อจ�ากัดในหลายประเด็น	

เช่น	 ข้อจ�ากัดในด้านระยะเวลาในการเก็บข้อมูล	การเข้าถึง

แหล่งข้อมลู	ดงันัน้ผูท้ีจ่ะท�าวจิยัในหัวข้อนีค้วรท�าการศกึษา

เปรียบเทียบสองกลุ่มจะท�าให้งานวิจัยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

	 3.		การบริหารจัดการองค์การภาครัฐที่ประสบ

ความส�าเร็จตามหลักการบริหารทางตะวันตกและตาม 

หลักการทางพระพุทธศาสนา	มีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง

ขึ้นอยู ่กับลักษณะของท้องถิ่นประเพณีและวัฒนธรรม	 

ดังนั้นในการท�างานวิจัยครั้ งต ่อไปควรตระหนักถึง 

ความหลากหลายของปัจจัยตามบริบทของแต่ละพื้นที่	
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ผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก 

เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี	วัดบางพระ	วรวิหาร	อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี
รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี	วัดเขาถ�้า	อ�าเภอบ้านบึง	จังหวัดชลบุรี
เจ้าคณะอ�าเภอเมือง	วัดนอก	อ�าเภอเมือง	จังหวัดชลบุรี
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลบางพระ	อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองปรือ	อ�าเภอพนัสนิคม	จังหวัดชลบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา	อ�าเภอเมือง	จังหวัดชลบุรี
รองนายกเทศมนตรีต�าบลบ้านบึง	อ�าเภอบ้านบึง	จังหวัดชลบุรี
นายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์	อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี
ผู้อ�านวยการกองวิชาการและแผนงาน	เทศบาลเมืองชลบุรี	จังหวัดชลบุรี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	เทศบาลเมืองชลบุรี	จังหวัดชลบุรี




