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บทคัดย่อ
การพัฒนาการบริหารในประเทศไทยยังมีปัญหาทางโครงสร้างและวิธีการ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น การ
ขาดเหตุ ผลในการบริหารเพื่อการพัฒนา และความไร้ประสิทธิ ภาพจากผลสัมฤทธิ์ของการดํ าเนิ นงาน จึงเป็นสิ่งที่ท้าทาย
ความสามารถของรัฐบาลที่จะบริหารงานให้เกิดการพัฒนา โดยในทางนิตินัยต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาตัวบทกฎหมายให้มี
ความชัดเจน ยืดหยุ่น และมีสภาพบังคับ ส่วนในทางพฤตินัย ต้องมีการปรับปรุงวิธีการทํางานที่อาศัยความชัดเจนและความเข้าใจ
รวมไปถึ งการจั ดการความรู้ เพื่ อทํ าให้การพัฒนาการบริหารเป็ นไปได้ อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพจะส่ งผลให้เกิ ดการพั ฒนาที่ มี
ประสิทธิผล บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอมุมมองด้านวิชาการในการพัฒนาการบริหาร และสร้างระบบความสัมพันธ์
ทางการบริหารในรูปแบบสมการเพื่อการพัฒนาการบริหารที่ยั่งยืน โดยนําเสนอแนวความคิด PEACEACT หรือ “สุขกระทํา” ซึ่ง
ประกอบไปด้วย การมีส่วนร่วม ความเสมอภาค การกําหนดข้อตกลง การเอาใจใส่ ความประหยัด ความตระหนัก ความคิด
สร้างสรรค์ และความโปร่งใสที่ได้จากการสังเคราะห์แนวคิดธรรมาภิบาลมาใช้ในการพัฒนาการบริหารองค์การที่สามารถ
พิจารณาได้ใน 2 ส่วน ได้แก่ ตัวบุคคล และระบบบริหาร เพื่อทําให้การดําเนินงานขององค์การเป็นไปตามเป้าหมายของการจัดตั้ง
และวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ สมการความสัมพันธ์สามารถอธิบายได้ใน 3 สมการ ได้แก่ สมการที่ (1) D of A+A of D=DA สมการ
ที่ (2) D of A+PEACEACT=A of D และ สมการที่ (3) D of A+PEACEACT+KM = A of D+SD เป็นการขยายขอบข่ายในแง่
ของแนวความคิดเพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ให้เกิดขึ้นจริงในการพัฒนาการบริหารองค์การอย่างยั่งยืน
คําสําคัญ: สุขกระทํา การพัฒนา การบริหาร ความยั่งยืน การจัดการความรู้ สมการ
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Abstract
Development of the administration in Thailand has problems relating to both structure and
process, including corruption, irrational decision-making, and inefficiency in performance, all of which present
significant challenges to the Thai Government for the development of administration. In principle, any
improvement of development must be legal, transparent, able to be accomplished, and sanctioned. In
practice, working methods must be improved, to ensure clarity and understanding, including knowledge
management to ensure efficient administration in order to promote effective development. This academic
article aims to propose a theoretical model for the development of administration, and to create a
relationship to systems of sustainable development, in an equation form. The concept “PEACEACT”
including; participation, equality, agreement, carefulness, economy, awareness, creativity, and transparency
which were synthesized by Good Governance applied to an organization, can be considered in two sections.
Firstly, application at the personal level, and secondly, application to the administration systems that the
processes of the organization are aligned with the goals and objectives of that organization’s establishment.
The 3 relevant equations are: (1) D of A+A of D=DA, (2) D of A+PEACEACT=A of D, and (3) D of
A+PEACEACT+KM=A of D+SD. All of these enlarge the scope of the concept, and allow adaptation to
promote action towards the sustainable development of an effective administration.
Key words: PEACEACT; Development; Administration; Sustainable; Knowledge Management; Equation

บทนํา
การพั ฒนาไม่ไ ด้ เป็ นคํ าใหม่ ที่เกิ ดขึ้ นในมิ ติของ
สังคมภายใต้พัฒ นาการของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ตั้งแต่ในช่วงที่มีการเริ่มก่อตั้งความเป็นรัฐซึ่งถือเป็นสังคม
กลุ่มใหญ่ในอารยะประเทศที่อยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้ จาก
การเปลี่ยนผ่านที่เริ่มต้นจากการคํานึงถึงหลักของความ
เสมอภาค (Equality) ทําให้รัฐเปลี่ยนสถานะและบทบาทจาก
การเป็นรัฐแบบจารีต (Traditional State) ที่มีความเชื่อใน
เรื่ องของโลกและดวงดาวนํ ามาสู่การก่ อเกิ ดรั ฐสมั ยใหม่
(Modern State) ที่มีฐานความเชื่อว่าแท้จริงแล้วมนุษย์มี
ความเท่าเทียมกัน จากการก่อเกิดรัฐขึ้นมาเพื่อทําหน้าที่
เป็นตัวแทนในการบริหารปกครอง (Governance) โดยมี
เป้ าหมายที่สํ าคัญ 3 ด้ าน นั้ นคือ (1) ด้ านเศรษฐกิจ รั ฐ
จะต้องดําเนินการให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในรัฐมีความ
เป็นอยู่ที่ดี มีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิต (2) ด้านสังคม
และวัฒนธรรม รัฐจะต้องดําเนินการให้ประชาชนที่อาศัยอยู่
ในรัฐนั้นมีความสงบสุข ปลอดภัย ธํารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของ
ตนเอง และ (3) ด้านการเมือง รัฐจะต้องทําให้ประชาชน
สามารถที่ จ ะปกครองตนเองได้ จากเป้ าหมายของการ
เกิดขึ้นของรัฐดังกล่าวทําให้รัฐบาลในฐานะผู้ที่ได้รับมอบ
อํานาจอธิป ไตยจากประชาชนจะต้องดําเนินการพัฒนา
ทั้ง 3 ด้าน ให้เป็นไปตามเป้าหมายภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
ที่มีความสลับซับซ้อนรวมไปถึงจํานวนประชากรที่มีจํานวน
มากขึ้น ในการดําเนินงานของรัฐบาลจึงต้องอาศัยกลไก

ต่ าง ๆ ในการจั ดแบ่ งโครงสร้ า งการบริ หารประเทศโดย
กําหนดให้มีส่วนราชการในรูปแบบต่าง ๆ กล่าวคือ รัฐบาล
ทําหน้าที่กําหนดนโยบายและส่วนราชการจะนํานโยบาย
ต่าง ๆ ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาและมีเป้าหมาย อีก
ประการหนึ่งที่เข้ามามีความสําคัญต่อการพัฒนา คือ ด้าน
สิ่งแวดล้อม นั้นก็คือในการพัฒนาด้านต่าง ๆ จะต้องไม่ไป
ทํ า ลายสิ ่ง แวดล้อ มหรือ เป็น การบูร ณาการการพัฒ นา
ควบคู่ไปกับการรักษาสภาพแวดล้อมไปด้วยในเวลาเดียวกัน
ไม่ เช่ นนั้นแล้ วการพัฒนาที่ อาศั ยทรัพยากรของประเทศ
เพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้มีการวางแผนการใช้ทรัพยากรก็จะ
ทําให้เกิดการพัฒนาที่ควบคู่ไปกับปัญหาด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมตามมา ทํา ให้การพัฒนาประเทศหยุดชะงัก
และต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟู ส่งผลให้การพัฒนาไม่
ต่อ เนื่อ งและขาดประสิทธิผล การบริหารการพัฒนาเป็น
การให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ องค์ ก าร ระบบการจั ด การและ
กระบวนการต่ า ง ๆ ซึ่ ง รั ฐ บาลออกแบบขึ้ น เพื่ อ ให้ ก าร
ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนา พร้อมกันนี้
การบริ ห ารการพัฒ นายัง เป็น เครื ่อ งมือ ของรัฐ บาลที่
กํา หนดให้เ กี่ย วข้อ งกับปัจจัยต่าง ๆ ของการพัฒนา เพื่อ
เชื่ อ มโยงและทํ า ให้ ว ัต ถุป ระสงค์ท างด้า นสัง คมและ
เศรษฐกิจ ของชาติป ระสบผลสํ า เร็จ นอกจากนี ้ก าร
บริ หารการพัฒนายังช่ วยทํ าให้ ระบบราชการและบทบาท
หน้า ที ่ข ององค์ก ารราชการต่า ง ๆ ตอบสนองต่อ การ
พัฒนาอีกด้วย ดังนั้น การบริหารการพัฒนา (Development
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Administration: DA) จึงหมายถึงการบริหารนโยบาย แผนงาน
และโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การพัฒ นา (Gant, 1979) ในการบริหารเพื่อการพัฒนา
(Administration Development: A of D) จําเป็นต้องเข้าใจ
ความหมายในเบื้ องต้ นของคําว่า การพั ฒนา การบริหาร
และการพัฒนาการบริหาร ดังนี้
1. การพั ฒ นา (Development) เป็ น คํ า ที่ มี
ความหมายกว้างที่จะทําความเข้าใจ โดยเฉพาะในการที่
จะพยายามนํามาเป็นจุดเน้นของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ที่ จะต้ อ งมองถึ งภาพรวมทั้ งในเรื่ องของความเสมอภาค
เสรี ภาพ (Liberty) และคุ ณ ค่ า ต่ าง ๆ (Value) ในสั ง คม
สํ า หรั บประชาชนส่ ว นใหญ่ ที่ เข้ ามาจั ด การหรื อควบคุ ม
ทรัพยากรต่าง ๆ ของสังคม จากแนวทางความหมายของ
คําว่าพัฒนาที่มีอยู่อย่างหลากหลายในการที่จะนํามาใช้
เป็ นตั วชี้ วั ดในการพั ฒนาในแต่ ละเรื่ องที่ สํ าคั ญของการ
พัฒนาประเทศ จึงเป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังไม่ให้เบี่ยงเบน
ประเด็ น ออกไปจากเป้ า หมายจนทํ า ให้ ก ารพั ฒ นาไม่ ไ ด้
เป็นไปตามสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
2. การบริหาร (Administration) เป็นการบริหาร
ทรัพยากรของประเทศซึ่งรวมถึงทุนทางธรรมชาติ ทุนมนุษย์
ทุนทางเทคโนโลยี ทุนทางปัญญา เป็นต้น โดยมีเป้าหมาย
เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนผ่านองค์การ
ที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งในระดับรัฐ และระดับท้องถิ่น ที่เป็น
นักบริหารหรือนักวิชาการโดยตําแหน่งและที่เป็นบุคลากร
ภาครัฐที่สังกัดส่วนราชการ อีกทั้งยังมีองค์การสนับสนุน
ทั้งภาคเอกชน องค์การระหว่างประเทศ และองค์การที่ไม่
แสวงหากําไร เป็นต้น (Bjur & Caiden, 1978) และใน
ปั จ จุ บั น ยั ง ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การทํ า กิ จ การเพื่ อ สั ง คม
(Social Enterprise) โดยเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ของประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ร่วมกันเพื่อเป็นพลังส่งเสริม
การบริหารงานจากภาครัฐที่นับวันจะค่อย ๆ ลดบทบาทลง
ภายใต้สภาวะที่มีข้อจํากัดหลายประการ
3. การพัฒนาการบริหาร (Development of
Administration: D of A) การที่นักวิชาการหรือ ผู้รู้ให้
ความสําคัญกับการบริหารการพัฒนาขององค์การของรัฐ
ในลักษณะที่เป็นกระบวนการโดยเน้นไปที่การพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการบริหารงานขององค์การ เช่น การพัฒนาระบบ
ราชการ ปรับปรุงประสิทธิภาพหรือเพิ่มขีดความสามารถใน
การปฏิ บั ติ ง าน การปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งอํ า นาจหน้ า ที่
กระบวนการบริหารตลอดจนบุคลากรขององค์การเป็นต้น
(วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2550)
เมื ่อ พิจ ารณาถึง การพัฒ นาการบริห ารใน
ประเทศไทยที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การราชการ
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ที่นํานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติยังมีปัญหาทางโครงสร้าง
และวิธีการ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น การ
ขาดเหตุ ผ ลในการบริ ห ารเพื่ อ การพั ฒ นา และความไร้
ประสิทธิภาพจากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน จึงเป็น
สิ่งที่ท้าทายความสามารถของรัฐบาลที่จะบริหารงานให้
เกิด การพัฒ นา โดยทางนิตินัย ต้อ งมีก ารปรับ ปรุง และ
พัฒนาตัว บทกฎหมายให้มีความชัด เจน ยืดหยุ่น และมี
สภาพบังคั บ ตลอดจนถึงการดําเนินงานใด ๆ ต้ องเป็นไป
ตามที่ตัว บทกฎหมายกํา หนด ส่ว นทางพฤตินัย ต้อ งมี
การปรับ ปรุง วิธ ีก ารทํ า งานที ่อ าศัย ความชัด เจนและ
ความเข้าใจ รวมไปถึงการจัดการความรู้ (Knowledge
Management: KM) เพื่อ ทําให้ก ารพัฒ นาการบริหาร
เป็น ไปได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพซึ ่ง จะส่ง ผลให้เ กิด การ
พัฒ นาที ่ม ีป ระสิท ธิผ ล จากการเสนอหลัก การในการ
พัฒนาการบริหารจากการสังเคราะห์ห ลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) ของสุด เฉลิม ศัส ตราพฤกษ์
และ ไพศาล บรรจุสุวรรณ์ (2558) เพื่อจะเป็นการขยาย
ขอบข่ายและเป็นการแสดงให้เ ห็น ถึง ความสัม พัน ธ์ของ
ปัจจัยที่จะเข้ามาส่งเสริมการบริหารงานในองค์การโดย
การบริหารงานที่เน้นการปฏิบัติภายใต้แนวคิด PEACEACT
หรือ สุขกระทํา จากแนวคิดดังกล่าวสามารถที่จะทําให้
มองเห็นถึงกระบวนการเพื่อนําไปสู่เป้าหมายการบริหาร
ขององค์ก ารได้ว ่า จะต้อ งเป็น การกระทํ า ที ่ก ่อ ให้เ กิด
ความสุข กล่าวคือ ในการบริหารองค์ก ารบุค ลากรของ
องค์การต้องกระทําด้วยความสมัครใจและมีความสุข ที่
ได้ม าเป็น ส่ว นหนึ่ง ของกระบวนการที่จ ะส่ง ผลต่อ การ
พัฒ นาไปสู ่ผู ้ร ับ บริก ารที ่จ ะต้อ งได้ร ับ คุณ ค่า ไปด้ว ย
ความสุขเช่นกัน

PEACEACT หรือ สุขกระทํา
มีองค์ประกอบหลักที่สําคัญดังนี้
1. การมีส่วนร่วม (Participation) ทุกองค์ประกอบ
ทางการบริหารจัดการจะเกิดการพัฒนาได้จะต้องเปิดโอกาส
ให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง โดยการแสดงความ
คิดเห็นและการแสดงความคิดเห็นนั้นต้องเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม และบุคลากรทุกคนในองค์การสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้ในทุกระดับ โดยข้อสรุปต้องมีความเห็นพ้อง
ต้องกันหรือการมีส่วนร่วมในเรื่องอื่น เช่น การเป็นหุ้นส่วน
การสร้างเครือข่าย เป็นต้น
กล่าวคื อในการพัฒนาการบริ หาร เนื่องจากใน
การทํางานต้องอาศัยความรู้ความสามารถของบุคคลแต่ละ
คนที่มีความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญในเรื่องหนึ่งเรื่องใด
ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ในการพัฒนาของสิ่งหนึ่งให้เกิดขึ้นได้นั้น
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จําเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถของบุคคลหลายคน
ดังนั้นกระบวนการมีส่วนร่วมจะต้องเกิดขึ้นจริงและการมี
ส่วนร่วมนั้น จะต้องเกิดขึ้นตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการ
ไปจนถึงเป้าหมายที่ได้วางไว้
2. ความเสมอภาค (Equality) การเข้าถึงอุปกรณ์
อํานวยความสะดวก สิทธิ และเสรีภาพในองค์การ ต้องแสดง
ความจริงใจให้บุคลากรทุกคนในองค์การมีความเสมอภาคใน
การปฏิบัติงานและมีการแสดงเหตุผล (Rational) ที่เป็นที่
ยอมรับของบุคลากรโดยทั่วถึงกัน ถ้าหากบุคลากรไม่ได้รับ
ความเสมอภาคในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะทําให้เกิดประเด็น
ความขัดแย้งในองค์การและเกิดความรู้สึกแปลกแยกส่งผล
ให้การดําเนินงานขาดประสิทธิภาพ
กล่าวคือกระบวนการของการพัฒนาการบริหารนั้น
ก็คือการที่ทําให้บุคคลมีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ใน
การเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงจะได้รับจากผลสัมฤทธิ์ของ
การบริหารในองค์การเช่นเดียวกัน การบริหารให้บุคลากร
ที่ เ ป็ น ทุ น มนุ ษ ย์ แ ละทุ น ทางปั ญ ญาจะสามารถแสดง
ความสามารถออกมาได้อย่างเต็มความภาคภูมิและเป็น
พลังต้นทุนในการพัฒนา ต้องมีการเปิดโอกาสให้มีพื้นที่ใน
ระดับการบริหารต่าง ๆ ให้บุคลากรทั้งฝ่ายบริหารและฝ่าย
ปฏิบัติสามารถแสดงออกซึ่งความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน
รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนขั้นเงินเดือน
โบนัส ต้องเป็นไปตามผลสัมฤทธิ์ของผลงานอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่ เลื อกปฏิ บั ติ กั บบุ คคลใดเป็ นการเฉพาะเป็ นการสร้ าง
วัฒนธรรมองค์ การและเป็ นพื้นฐานคุ ณลั กษณะนิสั ยที่ พึ ง
ประสงค์และจะนําไปสู่เป้ าหมายความเสมอภาคทางด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของชาติต่อไป
3. การกําหนดข้อตกลง (Agreement) เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับการให้บุคลากรได้จัดทําข้อตกลงในการทํางานผ่าน
กติกาขององค์การ สัญญาจ้าง (Contract Employment) ซึ่ง
ในการบริหารจัดการในองค์การต้องมีกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ
ในการทํางานเพื่อที่จะทําให้บุคลากรสามารถดําเนินการได้
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้โดย
อาศัยการสื่อสารที่ปราศจากอคติ และเป็นความจริง โดยให้
บุคลากรทุกคนทราบและถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์การ
กล่าวคือการหาวิธีการทํางานร่วมกันเพื่อให้ไปถึง
เป้าหมายของงานที่กําหนดไว้ในแต่ละตําแหน่งหน้าที่ โดย
จะต้องเป็นข้อกําหนดที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน และจะต้องระบุรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ให้ชัดเจน ตั้งแต่กระบวนการคัดสรรคนเข้าทํางาน เมื่อได้
บุคลากรตามคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว ในการกําหนดข้อตกลง
ในการทํางานก็จะมีอุปสรรคเรื่องสมรรถนะ(Competency)
ลดลงและทําให้องค์การสามารถดําเนินงานภายใต้ข้อตกลง

ได้ โดยไม่ ต้ อ งมี ก ารจั ดอบรมเพื่ อ เพิ่ ม พู น สมรรถนะของ
บุคลากรอยู่บ่อยครั้ง
4. การเอาใจใส่ (Carefulness) การบริ หาร
จัด การคนในองค์ก าร คนถือ เป็น ปัจ จัย สํ า คัญ ในการ
พัฒนา ดังนั้นการเกิดขึ้นของสิ่งต่าง ๆ ล้วนเกิดขึ้นมาจาก
คน ในการบริหารจัดการคนนอกจากองค์การจะเอาใจใส่
เฉพาะงานหน้าที่ในองค์การแล้ว ต้องรวมไปถึงการเอาใจใส่
เรื่องการดํารงชีวิตอยู่ในสังคมของคนด้วย จะทําให้คนมี
ความจงรักภักดีกับองค์การและสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพ
เสมือนองค์การเป็นบ้านหลังที่สอง
กล่าวคือในเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ต้องเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ที่มีความต้องการพื้นฐานใน
การดํารงชีวิตอยู่ในสังคม โดยเฉพาะในเรื่องของการเอาใจใส่
จะทํ าให้เกิดความเป็นหนึ่ งเดียวกั น (Unity) ขององค์ การ
ความมีมิตรไมตรีต่อเพื่อนร่วมงานและผู้บริหารเป็นสิ่งที่ทํา
ให้ การทํ างานเป็ นไปอย่างราบรื่ น โดยจะต้ องมี การสร้ าง
ค่านิยม (Popularity) ร่วมกันไม่ใช่เป็นการกระทําให้เป็นไป
ตามรูปแบบ (Pattern) แต่จะต้องเป็นการปลูกฝังรากฐาน
ความมีน้ําใจ โอบอ้อมอารี ให้เป็นลักษณะนิสัยของบุคลากร
ขององค์การ
5. ความประหยั ด (Economy) ในการบริ ห าร
จัดการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยที่ปัจจัยการบริหาร
หรือการผลิ ตมีอยู่อย่างจํากัด เพราะทรั พยากรที่มีอยู่ไ ม่
เพี ย งพอ หรื อ กล่ า วได้ ว่ า เป็ น การบริ ห ารจั ด การปั จ จั ย
ทางการบริหารที่มีอยู่ให้ประสบความสําเร็จและเกิดความ
คุ้มค่าสูงสุด ทําให้องค์การสามารถนําปัจจัยการบริหารไป
พัฒ นาในด้า นอื่น เช่น สวัส ดิก าร โบนัส หรือ เงิน ปัน ผล
ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทํางานตามหลักการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management)
หรือการขยายองค์การสาขา เป็นต้น
กล่าวคือในการพัฒนาการบริหารเพื่อนําไปสู่การ
บริ ห ารเพื่ อ การพั ฒ นาจํ า เป็ น ที่ จ ะต้ อ งใช้ ง บประมาณ
(Budgeting) ในการขับเคลื่อนให้ประสบความสําเร็จ ในหลัก
ข้อนี้ความประหยัดจะเกิดขึ้นได้ต้องเริ่มมาจากตัวบุคลากร
เองก่ อ นและส่ งต่ อไปยั ง องค์ การ ทํ าให้ ผ ลลั พธ์ ข องการ
ทํางานเกิดความคุ้มค่าไปโดยปริยาย ทําให้ผู้บริหารองค์การ
สามารถวางนโยบายเพื่อการพัฒนาได้เพิ่มมากขึ้น
6. ความตระหนัก (Awareness) หลักในข้อนี้เป็น
การแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในหลักการบริหารจัดการใน
ปัจจัยต่าง ๆ จนทําให้เกิดความตระหนักรู้ ไม่ว่าจะเป็นใน
เรื่ องของหน้ า ที่ การปฏิ บั ติ ง าน กฎระเบี ย บ และวิ ธี การ
ปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกัน เป็นต้น ซึ่งเป็นพื้นฐานในการ
สร้างกระบวนการจัดการความรู้ต่อไป ทําให้เกิดสํานึกที่ดี
นําไปสู่การบริหารจัดการที่ดี (Best Practice)
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กล่าวคือเมื่อมีการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้
แล้วไม่ว่าจะเป็นในด้านสมรรถนะความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ตําแหน่งและความสามารถทางการบริหาร จะต้องทําให้เกิด
การตระหนักรู้จากการเข้าถึงองค์ความรู้นั้น ๆ (Knowledge
Access) และมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
จะส่ ง ผลทํ า ให้ ง านที่ ไ ด้ ดํ า เนิ น การมี ค วามทั น สมั ย และ
ถูกต้องตามบทบาทหน้าที่ขององค์การ
7. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ทุกวันนี้
ความรู้ย่อมมีวันหมดอายุ (Expired Date) ประกอบกับ
สถานการณ์ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
หากไม่มีการบูรณาการความคิด (Integrated Learning)
ทําให้ เกิ ดของสิ่ งใหม่ ก็ จะทํ าให้ ไ ม่ เกิดการพั ฒนาและไม่
สามารถดํ า รงชี วิ ต อยู่ ใ นสั ง คมเศรษฐกิ จ และการเมื อ ง
ปัจจุ บั นได้ ดั งนั้ นในองค์ การต้ องเปิ ดโอกาสให้ บุ คลากร
สามารถเสนอแนวทางแนะนํ า ตลอดจนการติ ช มผ่ า น
กระบวนการมีส่วนร่วมดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
กล่าวคือการทํางานในปัจจุ บันเนื่องจากคนไทย
ไม่ได้ถูกสอนมาให้คิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ (Critical Thinking)
แต่ถูกสอนมาให้เชื่อ (Believe) และปฏิบัติตามกันมาจึงทํา
ให้ ความคิ ดสร้ างสรรค์ของคนไทยขาดหายไป และทํ าให้
กรอบความคิด ไม่ห ลุด ออกจากการยึด ติด กับ ความสุข
และความสะดวกสบายของมนุษย์ (Comfort Zone) ไม่
นําเอาจุดเด่นในตัวเองออกมาใช้ ประโยชน์ ดั งนั้นหากจะ
พั ฒนาองค์ การจึ งต้ องมี การส่ งเสริ มให้ บุ คลากรมี การฝึ ก
ปฏิบัติ การเรียนรู้จากประสบการณ์ และเปิดมุมมองความ
คิดที่หลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกในการพัฒนาการบริหาร
8. ความโปร่ งใส (Transparency) การบริ ห าร
จัดการทั้งที่มีการสร้างมูลค่าเพิ่มหรือไม่มีมูลค่าเพิ่ม ความ
โปร่งใสเป็นหลักการสําคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการรายงาน
ผลการดํ า เนิ น งานที่ ถู กต้ อง เที่ ยงตรงทํ า ให้ บุ คลากรใน
องค์การมีความมั่นใจในการดําเนินการขององค์การ และ
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้บริหารในการบริหารเพื่อ
การพัฒนา และเป็นโอกาสในการร่วมลงทุนจากองค์การ
ภายนอก เพราะเกิดความเชื่อมั่นในผลการดําเนินงาน
กล่าวคือการพัฒนาที่จะเกิดประสิทธิผลจําเป็น
ต้องเกิดมาจากคุณภาพของการบริหารจัดการโดยการเลือก
ใช้ วั สดุ คุ รุ ภั ณฑ์ หรื อคุ ณสมบั ติ ของปั จจั ยการผลิ ตที่ ไ ด้
มาตรฐาน หากองค์การไม่มีการคํานึงถึงความสําคัญในเรื่อง
นี้ก็อาจส่งผลให้ผลลัพธ์ที่ออกมาไม่มีคุณภาพนําไปสู่การ
ชํารุดก่อนอายุงาน รวมไปถึงการได้รับผลประโยชน์ทับซ้อน
ในเรื่องพัสดุและการฮั้วประมูลเพื่อการทุจริต (Corruption)
เป็นต้น ดังนั้นหากสามารถสร้างระบบการตรวจสอบให้เป็น
ที่ยอมรับและเปิดเผยจะยิ่งทําให้องค์การนั้นมีประสิทธิภาพ
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รูปที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของแนวคิด PEACEACT หรือ
สุขกระทํา
จากรูปที่ 1 สามารถอธิบายได้ว่าในทุกปัจจัยจะต้อง
มีกระบวนการมีส่วนร่ว ม นําไปสู่การกําหนดข้อตกลงที่
ทุกคนยอมรับร่วมกันจนเกิดความตระหนักหรือสํานึกใน
หน้าที่ รวมถึงการหวงแหนองค์ การโดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของความเสมอภาค จะทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่จะ
พัฒนาผลงานขององค์ก าร ให้เป็นไปตามเป้า หมายของ
การพัฒนาและตอบสนองความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียจากผลการดําเนินงาน ทั้งนี้จะมีปัจจัยควบคุมโดย
ในการบริหารปัจจัยการผลิตที่จะต้องเน้นในเรื่องของความ
ประหยัด ความถูกต้องโปร่งใสในกระบวนการดําเนินงาน
โดยทั้งหมดต้องได้รับการเอาใจใส่ดูแล และความจริงใจ
ของผู้บริหารองค์การ

การพัฒนาการบริหารสู่สมการความยั่งยืน
1. สมการที่ 1 คือ D of A+A of D=DA จากสมการ
ข้างต้นจะเห็นได้ว่าการบริหารการพัฒนามีองค์ประกอบ
หลักอยู่ 2 ประการ คือ (1) องค์ประกอบการพัฒนาการบริหาร
ซึ่งประกอบไปด้วย โครงสร้าง กระบวนการหรือเทคโนโลยี
และพฤติกรรรม และ (2) องค์ประกอบการบริหารเพื่อการ
พัฒนา ซึ่งประกอบไปด้วย การบริหารโครงการพัฒนา การ
พัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การพัฒนาทางการเมือง
การพัฒนาเมือง การพัฒนาชนบท การพัฒนารัฐวิสาหกิจ
การพัฒ นาความช่ว ยเหลือ จากต่า งประเทศ เป็น ต้น
(ติน ปรัชญพฤทธิ์, 2555) ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นสารตั้งต้น
ในทางทฤษฎี แต่ในทางปฏิบัติจากประสบการณ์ผลลัพธ์
จากการบริห ารการพัฒ นาของประเทศไทยประสบกับ
สภาพปัญหาในตัวของ D of A ส่งผลให้การบริหารไม่
เป็นไปเพื่อการพัฒนา ดังนั้นจึงควรมีการประยุกต์ปรับปรุง
รูปแบบการพัฒนาการบริหาร ซึ่งประกอบไปด้วยโครงสร้าง
กระบวนการหรือเทคโนโลยี และพฤติกรรรม ภายในองค์การ
อย่างเร่งด่ วน ทั้ งนี้มีองค์การหลายภาคส่วนที่ ได้เข้ ามามี
บทบาทในการพัฒนาประสิทธิภาพทางการบริหาร มีการ
จัดทํ าระเบี ยบสํ านักนายกรั ฐมนตรี ว่ าด้ วยเรื่ องของการ
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บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมถึงมีการจัดตั้ง
องค์กรอิสระเพื่อทําหน้าที่ในการตรวจสอบการดําเนินงาน
ของรัฐให้มีประสิทธิภาพ การลดขนาดโครงสร้างองค์การ
ราชการ (Reorganization or Downsizing) การนําเครื่องมือ
ของภาคเอกชนมาใช้ในองค์การภาครัฐ เป็นต้น (New Public
Management)
2. สมการที่ 2 D of A+PEACEACT=A of D ใน
การพัฒนาการบริหารสิ่งที่องค์การจะต้องคํานึงถึงในการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือหรือเทคนิค คือ ความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นฐาน วั ฒนธรรมองค์การและเป้ าหมายของการ
จัดตั้งองค์การ เป็นต้น เพราะการพัฒนาการบริหารไม่ มี
รูปแบบที่ตายตัว อย่างไรก็ตามลักษณะทั่วไปในการบริหาร
พฤติกรรมรวมถึงการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลจาก
การบริหารว่าเป็นไปตามผลสัมฤทธิ์หรือไม่ โดยจะพิจารณา
จากปัจจัยการผลิตหรือปัจจัยทางการบริหาร กับผลลัพธ์ที่
เป็ นไปตามวั ต ถุ ประสงค์ ของการบริ หารเพื่ อ การพั ฒนา
ดังนั้ นการพั ฒนาการบริหารจึงต้ องมีความเข้ มแข็ ง และ
ความมีเสถียรภาพมาจากภายในขององค์การเป็นลําดับแรก
และถือเป็นกระบวนการภายในเพื่อการกําหนดแบบแผน
พฤติกรรมของบุคคลทําให้เกิดการบริหารเพื่อการพัฒนา

องค์ การให้ประสบความสําเร็จซึ่ งจะต้องประกอบไปด้วย
การมีส่วนร่วม ความเสมอภาค การกําหนดข้อตกลง การ
เอาใจใส่ และความประหยัด อย่างไรก็ตามไม่ได้เป็นลักษณะ
ตายตัวว่าในปัจจัยต่าง ๆ จําเป็นจะต้องอยู่ในส่วนใดเป็น
การเฉพาะหากแต่มีส่ว นเริ่ม ต้น มาจากพฤติก รรมส่ว น
บุคคลเป็นหลักก่อน
3. สมการที่ 3 D of A + PEACEACT + KM = A
of D + SD เพื่อให้การสร้างความเข้าใจหรือการเรียนรู้ให้
เกิ ดขึ้นในเชิ งประจักษ์ (Empirical) จํ าเป็นจะต้ องอาศั ย
กระบวนการจัดการความรู้มาใช้ให้ เกิ ดการเรียนรู้ ทั่วทั้ ง
องค์การโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ คือ การเรียนรู้ การ
แบ่งปันความรู้ และการเข้าถึงความรู้ (Marquardt, 2002)
เมื่อบุคลากรสามารถพัฒนาการเรียนรู้ไปถึงขั้นการเข้าถึง
ความรู้ แ ล้ ว การพั ฒ นาการบริ ห ารก็ จ ะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
นําไปสู่การบริหารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 การทํ างานของกลไกการพั ฒนาการบริ หารตาม
สมการที่ 3

สรุป

รูปที่ 2 ปัจจัยส่งเสริมการพัฒนาการบริหารในสมการที่ 2
จากรู ป ที่ 2 สามารถแยกหลั ก การพั ฒ นาการ
บริหารว่ามีองค์ประกอบหลักใหญ่อยู่ 2 ส่วน นั้นคือ ภายใน
ตัวบุคคลเอง และระบบการบริหารภายในองค์การ กล่าวคือ
(1) ภายในตั วบุคคล หากจะพิ จารณาในประเด็ นนี้ ถื อเป็ น
หั ว ใจสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาประเทศ คื อ สมรรถนะของ
บุคลากร คุณภาพของประชากร โดยสิ่งที่จะเข้ามาเป็น
ตัวแปรในเรื่องนี้คือ การศึกษากระบวนการขั ดเกลาทาง
สังคม สภาพที่เกื้อหนุนในการเรียนรู้ เป็นต้น โดยในการ
พัฒนา การบริหารต้องเริ่มจากพฤติกรรมภายในบุคคลซึ่ง
จะต้องประกอบไปด้วย ความตระหนัก ความคิดสร้างสรรค์
และความโปร่งใส (2) ระบบการบริหาร ถือเป็นส่วนที่จะ
นํ า เอาความสามารถของบุ ค คลที่ มี ส มรรถนะความ
เชี่ ยวชาญที่ แตกต่ างกั นมาใช้ในการบริ หารกิ จกรรมของ

ปัจจุบันทุกประเทศต้องการที่จะพัฒนาไปสู่ความ
ยั่งยืนหรือก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว (Developed
Country) เพื่อคุณภาพชีวิต (Life Quality) ของประชาชน
ที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้บริหารประเทศนั้น ๆ ในการบริหาร
การพั ฒ นาล้ ว นมี ค วามแตกต่ า งกั น ภายใต้ ส ภาพสั ง คม
เศรษฐกิจ และการเมือง แต่ทั้งนี้ต่างมีความมุ่งหวังเดียวกัน
คื อ “การพั ฒ นา” โดยปั จจั ย สํ า คั ญ ที่ สุ ด คื อ ทุ นมนุ ษ ย์
(Human Capital) ในการบริหารทรัพยากรหรือปัจจัยต่าง ๆ
ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่
วางไว้ ในการบริหารเพื่อการพัฒนา มีทฤษฎีแนวความคิด
หลักเกณฑ์ที่หลากหลายในบทความนี้ได้นําเสนอมุมมอง
ความคิดหนึ่งที่สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและสร้างให้เป็นระบบ
การพัฒนาการบริหาร ซึ่งอาจจะมีองค์ประกอบปัจจัยอื่น
เข้ ามามี อิ ท ธิ พลต่ อการพั ฒนาอี ก ก็ ไ ด้ ทั้ ง นี้ เ ป็ น ไปตาม
สภาพแวดล้ อมความเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นโดยสามารถ
เริ่มต้นได้ตั้งแต่ระดับล่างสุด คือ ครอบครัวและสร้างให้
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เป็นอุปนิสัยของคนไทย เป็นพื้นฐานในการพัฒนาองค์การ
ในระดับที่ สู งขึ้ นก็ จะทํ าให้ รั ฐเกิ ดการพั ฒนาและมี ความ
เข้ ม แข็ ง จากคุ ณ ภาพของประชาชน ในแนวความคิ ด
PEACEACT หรือ สุขกระทํา เป็นความพยายามสร้า ง
ระบบการพัฒ นาการบริห ารเพื่อ ให้เ กิด การบริห ารเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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