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สัมมา คีตสิน1

1 ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในองค์กรจะสามารถนำพาองค์กร 

ไปสู่จุดหมายได้หรือไม่นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการทำงาน 

รว่มกนั โดยบคุลากรทกุคนในองคก์รมสีว่นรว่มทีจ่ะทำใหเ้กดิประสทิธภิาพ

ได้มากน้อยต่างกัน ทั้งนี้ ผู้นำองค์กรเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการนำองค์กร

ไปสู่จุดหมายจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในองค์กรนั้น 

องค์กรภาครัฐ

เป้าประสงค์หลักในการดำรงอยู่ของ
องค์กรใดๆ คือ การบรรลุผลสัมฤทธิ์
ผ่านความร่วมมือร่วมใจของคนใน
องค์กร ไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะเป็นการ
แสวงหากำไร การจัดการศึกษา การ
ศาสนา การสาธารณสุข การกีฬา 
หรืออื่นๆ 
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 องคก์รโดยทัว่ไปจงึมบีคุลากรทีร่ว่มหลอ่หลอม และสะทอ้นพฤตกิรรม

ภาพรวมขององค์กร มีการปฏิสัมพันธ์กันตามโครงสร้างและกระบวนการ

ทำงานในองค์กรเป็นหลัก ทั้งนี้อาจมีความสัมพันธ์เชิงสังคมภายนอกที่มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมภายในองค์กรได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคม

ชาวตะวันออก เช่น แม้คนๆ หนึ่งจะมีตำแหน่งสูงกว่าอีกคนหนึ่งในองค์กร 

แต่หากคนที่ตำแหน่งต่ำกว่านั้นมีอายุมากกว่าคนที่มีตำแหน่งสูงกว่า 

สังคมชาวตะวันออกอาจบ่มเพาะให้ผู้มีตำแหน่งสูงกว่าต้องมีความเกรง

อกเกรงใจผู้มีตำแหน่งต่ำกว่าแต่สูงวัยกว่ามาก  

 บุคคลที่มาอยู่ร่วมกันในองค์กรต่างนำพาพฤติกรรมส่วนตนเข้ามา 

สู่องค์กรด้วย และต่างนำเอาความต้องการในชีวิตที่แตกต่างกันเข้ามา 

ในองค์กร เช่น บางคนอยากได้ตำแหน่งสูงๆ เพื่อเชิดชูเกียรติยศชื่อเสียง 

บางคนแค่ต้องการทำงานในตำแหน่งงานที่มีความมั่นคงแต่ไม่ต้องการ

ความรับผิดชอบมากจึงไม่ต้องการตำแหน่งใหญ่โต บางคนชอบแสดง

ความคิดเห็น บางคนชอบทำงานวิจัยเงียบๆ ฯลฯ  

การผสมผสานที่ลงตัว

 พฤติกรรมที่แตกต่างกันเหล่านี้ หากผสมผสานกันลงตัวก็เป็นความ

หลากหลายที่ส่งเสริมองค์กร แต่หากไม่สามารถผสมผสานกันได้ลงตัว 

ก็อาจกลายเป็นความขัดแย้ง จึงเป็นภาระของผู้นำองค์กรที่ต้องหาทาง 

ให้เกิดความลงรอยกัน 
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 ผู้นำองค์กรบางคนจึงอาจทำหน้าที่เป็น “มือประสานสิบทิศ” ช่วย

ไกล่เกลี่ยประนีประนอมให้องค์กรสามารถทำงานเป็นทีมหรือไม่แยกเป็น

หลายขั้วย่อยจนเกินไป ทั้งนี้ ไม่นับการที่จะต้องมีการจัดแบ่งองค์กรเป็น

สายเป็นฝ่ายหรือเป็นแผนก ตามหลักการแบ่งงานกันทำ โดยผู้นำองค์กร

ต้องจัดหาคนที่มีความสามารถถูกต้องตรงกับลักษณะงานของตำแหน่ง

หน้าที่ (Put the right man on the right job.) ให้ได้มากที่สุด  

 แต่ในความเป็นจริงแล้วการดำเนินการดังกล่าวอาจมีข้อจำกัด  

หรือในเชิงกลยุทธ์อาจมีเหตุผลอื่นให้ต้องมีการวางตัวเป็นอย่างอื่น คือ  

ให้ผู้บริหารที่ไม่มีความสามารถครบถ้วนนักได้มีโอกาสในการเรียนรู้  

(โดยอาจมีผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาช่วยเสริม) เพื่อเตรียมความเป็นผู้นำ

ให้ผู้บริหารกลุ่มนี้ให้มีความสามารถหลากหลายจากการผ่านสายงาน

หลากหลาย 

	 ผู้นำองค์กรที่ดีต้องมีทักษะและความสามารถในการสื่อสาร

ภายในองค์กรเอง เพื่อนำบุคลากรและองค์กรไปสู่ทิศทางที่พึงประสงค์ 

นอกจากนี้ ผู้นำองค์กรต้องมีทักษะและความสามารถในการสื่อสาร 

ออกไปสู่ภายนอกเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตามกาลเทศะ เช่น การสื่อสาร

กับสื่อมวลชนอาจมีรูปแบบวิธีการหนึ่ง การสื่อสารกับกลุ่มเยาวชนก็อาจ 

มีอีกรูปแบบวิธีการหนึ่ง การสื่อสารกับผู้นำองค์กรอื่นๆ ก็อาจมีรูปแบบ 

วิธีการที่แตกต่างไปอีกแบบหนึ่ง เป็นต้น ขณะเดียวกัน ผู้นำองค์กรต้อง

สามารถสื่อสารสู่สาธารณะโดยภาพรวมได้ โดยไม่เคอะเขิน ไม่ประหม่า 

ด้วยความมั่นใจ ด้วยความเป็นมิตร 
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 ผู้นำองค์กรที่มีความสามารถสื่อสารได้รอบด้าน เช่น สามารถ

สือ่สารไดค้ลอ่งแคลว่ในภาษาทีจ่ำเปน็ในการดำเนนิภารกจิกบันานาประเทศ  

ทั้งโดยการพูดและโดยการเขียน ด้วยสำนวนภาษาหรือพลังเสียงที่มี 

ความชัดเจน ย่อมมีความได้เปรียบ เพราะหากไม่สามารถสื่อสารได้แล้ว

ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ก็แทบไม่เป็นประโยชน์เลย คนที่มีความรู้ดี

อาจไม่ช่วยให้คนอื่นเข้าใจได้ดีหากไม่สามารถสื่อสารความคิดของตนเอง

ออกไปได้ คนที่เก่งอาจเก่งโดยลำพังและไม่ถูกค้นพบ เพียงเพราะเขา

กระดากที่จะแสดงออก 

 ผู้นำองค์กรที่หมั่นศึกษาหาความรู้ตลอดเวลา แตกฉานในศาสตร์

และศิลปะแห่งแขนงวิชาชีพที่ตนดำเนินการเพื่อองค์กร เข้าใจในเชิงลึก

สำหรับข้อมูลที่มีความสำคัญมาก และเข้าใจในเชิงกว้างสำหรับข้อมูล 

ที่มีความสำคัญรองลงมา สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลและนำข้อมูลมา

วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหไ์ดต้ลอดเวลา ไมว่า่จะอาศยัความรูท้ีต่ดิตวัมาหรอื

โดยอาศัยความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลนั้น ย่อมจะเป็นผู้นำที่สามารถ

สื่อสารได้ด้วยความมั่นใจและอย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง โดยไม่ต้อง

ใช้ตัวช่วยอื่นๆ มากนัก 

 ทั้งหมดที่กล่าวมานั้น เป็นภาพรวมของผู้นำที่มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะ

เป็นองค์กรภาคเอกชนหรือภาครัฐ 

 อย่างไรก็ตาม สำหรับองค์กรภาครัฐอาจมีข้อแตกต่างไปจากองค์กร

ธรุกจิทัว่ไปบา้ง เพราะองคก์รภาครฐัไมไ่ดม้จีดุประสงคห์ลกัในการแสวงหา

กำไร แตด่ำเนนิกจิการเพือ่สนองนโยบายหลกัของภาครฐั หรอืภาคสาธารณะ

อื่นๆ  
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 องค์กรภาครัฐมีทั้งที่เป็นหน่วยงานประเภทกระทรวง ทบวง กรม และ

หน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจ และอาจมีหลากหลายขนาดแตกต่างกัน  

แม้ส่วนใหญ่จะมีขนาดองค์กรใหญ่โตตามกาลเวลาและอายุขัยขององค์กร 

เพราะบคุลากรในภาครฐัมกัทำงานผกูพนัอยูก่บัองคก์รเดมิเปน็เวลายาวนาน

ในขณะที่องค์กรต้องมีการนำคนรุ่นใหม่จากภายนอกเข้ามาเสริมเป็นระยะ 

เพื่อทดแทนบุคลากรเดิมที่เกษียณหรือให้มีส่วนผสมขององค์กรที่เอื้อตาม

กาลเวลาที่เปลี่ยนไป 

 องค์กรภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือรัฐวิสาหกิจ

ต่างๆ ถือเป็นองค์กรที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ ผู้บริหารองค์กรภาครัฐ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติของ 

ผู้บริหารองค์กรทั่วไปแล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ผู้บริหาร

องค์กรเอกชนอาจขาดไป เช่น ความสามารถในการดำรงอยู่ร่วมกับกลุ่ม

คนรุ่นเดิมที่เติบโตมากับองค์กรซึ่งเป็นผู้มีวัยวุฒิและวุฒิภาวะสูงกว่า 

คนรุ่นใหม่โดยทั่วไป และอาจเป็นหัวหน้าสายงานซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติ

งานหลากหลายในองค์กร คนสูงอายุในองค์กรเมื่อได้ทุ่มเทให้องค์กรมาถึง

ระดับหนึ่งแล้วอาจอ่อนล้า ประสิทธิภาพอาจถดถอย และรอคอยเวลา 

ที่จะเกษียณอายุ เว้นแต่จะได้ก้าวหน้าไปสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับที่ตนเอง

ต้องการ 

 ข้อนี้แตกต่างจากองค์กรภาคเอกชนที่ไม่มีกำหนดเวลาการเกษียณ

อายตุายตวั เราจงึอาจเหน็บคุลากรหรอืผูบ้รหิารภาครฐัทีม่ากความสามารถ

ก้าวข้ามไปทำงานในภาคเอกชนเมื่อเกษียณอายุจากหน่วยงานภาครัฐ

แล้ว โดยระดับความสามารถไม่ได้ถดถอยลงตามอายุหรือตามเวลางาน 



10 ผู้บริหารองค์กรภาครัฐ

 ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้นำองค์กรภาครัฐ มีความรับผิดชอบสูงกว่าผู้บริหาร

ซึ่งเป็นผู้นำองค์กรภาคเอกชน เพราะแหล่งเงินทุนขององค์กรภาครัฐมา

จากเงินภาษีอากรของประชาชนโดยตรงทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้

มาจากการระดมทุนในตลาดเงิน ตลาดทุนเช่นหน่วยงานภาคเอกชน  

ดังนั้น ผู้บริหารองค์กรภาครัฐจึงต้องบริหารองค์กรโดยมีจิตสำนึกเสมอว่า

เงินทุนนั้นมาจากภาษีอากรของประชาชน ต้องมีความรับผิดชอบสูงกว่า 

ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน และถูกตรวจสอบได้ในระดับที่เข้มข้นกว่า 

ผู้บริหารที่เป็นผู้นำองค์กรภาคเอกชน 

 ผู้บริหารองค์กรภาครัฐต้องสามารถประยุกต์การบริหารงานสมัยใหม่ 

ที่อิงการใช้ข้อมูลสารสนเทศและความไร้พรมแดนของข้อมูลและการค้า 

เพื่อให้เกิดความเป็นเลิศในเชิงคุณภาพของงาน และอาจประสบปัญหา

มากกว่าผู้บริหารในองค์กรภาคเอกชน เพราะในระบบราชการหรือใน

ระบบรัฐวิสาหกิจนั้น มักมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่หวาดวิตกต่อการถูกทดแทน

ที่ด้วยเครื่องมือทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ หวั่นเกรงว่าจะตกงานหากมี 

การใช้เทคโนโลยีมากเกินไปหรือเร็วเกินไป ดังนั้น การทำความเข้าใจ 

กับคนกลุ่มนี้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ 

 ขณะเดียวกัน องค์กรภาครัฐมักถูกมองว่าอุ้ยอ้ายเชื่องช้า เนื่องจาก

ระบบ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติ หรือวิธีการทางเอกสารมีมากมาย ทำให้ 

ต้องมีกระบวนการทางเอกสารและขั้นตอนค่อนข้างมาก จนบางครั้ง 

ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดนัดหมาย หรือไม่ทันกำหนดเวลา

ของงาน 
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 หลักเศรษฐศาสตร์ในอดีตสอนเราเรื่อง Economy of Scale หรือการ

ประหยดัจากขนาดทีใ่หญข่ึน้ แตเ่ศรษฐศาสตรส์มยัใหมไ่ดเ้พิม่แนวคดิใหม่

ของ Economy of Speed หรือการประหยัดจากความเร็วเข้ามาเสริม  

เราจึงเห็นการแข่งขันในภาคธุรกิจปัจจุบันที่มุ่งตอบสนองกลุ่มลูกค้า 

เป้าหมายก่อนที่คนอื่นจะเข้าถึง และสาธารณชนทั่วไปเริ่มรับรู้และเข้าถึง

เทคโนโลยีสารสนเทศได้มากขึ้นทั่วประเทศในราคาที่ถูกลงเรื่อยๆ 

 ดังนั้น คนส่วนใหญ่ที่เป็นลูกค้าซึ่งรับบริการจากองค์กรภาครัฐใน

ปัจจุบัน เมื่อมองจากภายนอก จึงคาดหวังคุณภาพและความรวดเร็วของ

บริการในระดับเดียวกันกับคุณภาพและความรวดเร็วจากองค์กรธุรกิจ

เอกชนด้วย หากองค์กรภาครัฐไม่สามารถปรับตัวให้สามารถดำเนินการ 

ได้รวดเร็วเหมือนภาคเอกชน จะทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ด้อยกว่าเมื่อเทียบกับองค์กรประเภทเดียวกันในภาคเอกชน ในกรณีเช่นนี้ 

องค์กรอาจจำเป็นต้องนำเข้าหรือ Import ผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน

เข้ามาผสม เพื่อให้องค์กรมีการปรับแนวคิดการทำงานให้เกิดความรวดเร็ว

เพิ่มขึ้น  

 ผู้บริหารจากภายนอกที่เข้าใจสภาพหรือรับรู้ปัญหาภายในขององค์กร

นั้นๆ ได้ดี หรือผู้บริหารภายในองค์กรที่มีวิสัยทัศน์มองเห็นสภาพการแข่ง

ขันภายนอกได้เยี่ยม ประเภท Inside - Out and Outside - In จึงน่าจะ

เป็นคุณสมบัติของผู้บริหารที่พึงประสงค์สำหรับองค์กรที่ต้องการตอบรับ

การเปลี่ยนแปลงโดยไม่กระทบองคาพยพภายในองค์กรมากเกินไป 
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 การประยุกต์การบริหารงานองค์กรภาครัฐสมัยใหม่ ให้สอดคล้อง 

กับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปจึงเป็นสิ่งจำเป็น ผู้บริหารองค์กรภาครัฐต้อง 

กล้าหาญในการดำเนินการเชิงกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงระบบงาน หรือรื้อปรับ

ระบบงาน หรือปรับปรุงเนื้องาน โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงคุณภาพ 

นั่นคือ ผู้บริหารต้องมีแนวคิดใหม่ๆ ที่อาจออกนอกกรอบความคิดเดิมๆ 

หรืออกจากกรอบการทำงานแบบเดิม (Think outside the box.) รวมทั้ง

การประยุกต์การบริหารงานให้ทันกับบุคลากรเลือดใหม่ที่เริ่มเข้ามา 

ในองค์กร 

 ในบางส่วนของการบริหารงานภาครัฐ ผู้บริหารอาจใช้วิธีการของภาค

ธุรกิจเอกชนเข้ามาเสริมในบางส่วน ซึ่งอาจมีหลากหลายวิธี เช่น ระบบ 

การจา้งทีป่รกึษาจากภายนอก (Outside Advisor) การจดัหาจากภายนอก

(Outsourcing) การสร้างพันธมิตรระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

(Public-Private Partnership) หรือการจัดจ้างเพื่อให้เอกชนเข้ามาร่วม

ดำเนินการในบางส่วนบางขั้นตอนของเนื้องาน (Contract Out) 

 ผูบ้รหิารองคก์รภาครฐัมคีวามรบัผดิชอบตอ่องคก์รและสาธารณชนสงู

ในขณะเดยีวกนักม็คีวามเปราะบางในกระบวนการบรหิาร เพราะสงัคมไทย

ในอดีตที่ผ่านมา มีเนื้อหาของการตอบแทนบุญคุณ หรือการตอบสนอง 

ต่อผู้มีอำนาจและผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมอยู่เสมอ แม้ในกรณีที่ผู้บริหารเอง 

ไม่ได้มีเจตนาจะเล่นพรรคเล่นพวกหรือใช้ระบบเห็นแก่ญาติ (Nepotism) 

ก็ตาม ทำให้กระบวนการจัดหาบุคลากรเพื่อมาเสริมศักยภาพขององค์กร 

ไม่อาจดำเนินการได้อย่างโปร่งใสโดยแท้จริง แต่ทั้งนี้ ในบางกรณี การใช้

บุคลากรที่ได้รับการแนะนำมาโดยคนใกล้ชิดหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้จักก็อาจ

ทำให้ได้บุคคลที่ไว้วางใจได้และทราบที่มาที่ไปได้เช่นกัน
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 ผู้บริหารองค์กรภาครัฐ	 จึงพึงสร้างเกราะคุ้มกันตนให้เป็นคนดี 

ที่สมบูรณ์ให้ได้มากที่สุด นำหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” มาประยุกต์

ใช้กับการบริหารให้มากที่สุด และผู้บริหารองค์กรภาครัฐพึงน้อมนำธรรมะ 

10 ประการของผู้เป็นราชา2 มาปฏิบัติให้ได้มากที่สุดด้วย ได้แก่ 

 1. การเสียสละ การให้น้ำใจแก่ผู้อื่น 

 2. การมีความประพฤติที่ดีงาม  

 3. การเสียสละความสุขส่วนตน เพื่อส่วนรวม  

 4. การดำรงความซื่อสัตย์สุจริตในฐานะผู้ปกครอง 

 5. การมีอัธยาศัยอ่อนโยน เคารพในเหตุผล มีสัมมาคารวะ 

 6. การมีความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ปราศจากความเกียจคร้าน  

 7. การไม่โกรธ ไม่มุ่งร้ายผู้อื่น แม้จะลงโทษผู้ทำผิดก็ทำตามเหตุผล  

 8. การไม่เบียดเบียนหรือไม่ก่อทุกข์แก่ผู้อื่น  

 9. การมีความอดทนต่อสิ่งทั้งปวง   

 10. การถือความถูกต้องเที่ยงธรรมเป็นหลัก ไม่เอนเอียงหวั่นไหว 

 การสร้างเกราะคุ้มกันของผู้บริหารองค์กรภาครัฐนั้น นอกจากจะต้อง

ยึดหลักธรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังต้องฝึกจิตมิให้หวั่นไหวไปกับลาภยศ

สักการะที่มาพร้อมกับตำแหน่ง ดังคำกล่าวที่ว่า “สวมหัวโขน” เมื่อมี

หัวโขนก็จะมีผู้คนมาให้ความเคารพนับถือมากมาย เมื่อ “ถอดหัวโขน” 

ออก จึงจะทราบว่าความเคารพนับถือนั้นเป็นไปโดยจริงใจเพียงใด 

2ดัดแปลงจากข้อมูล “ทศพิธราชธรรม” ใน Wikipedia วิกีพีเดีย สารานุกรมเสรี  
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 การสรา้งเกราะคุม้กนัจงึไมใ่ชส่ิง่ทีท่ำไดโ้ดยเพยีงแคก่ารแสดงโลร่างวลั

แสดงใบประกาศเกียรติคุณ หรือแสดงตนว่าได้ผ่านการอบรมหลักสูตร

ความรูด้า้นบรรษทัภบิาล (Corporate Good Governance) มาแลว้เทา่นัน้

เพราะสิ่งเหล่านี้อาจไม่ใช่เครื่องพิสูจน์ความซื่อสัตย์สุจริตที่แท้จริงเสมอไป 

 ผู้บริหารองค์ภาครัฐต้องสร้างเกราะคุ้มกัน โดยการวางกฎ ระเบียบ 

วิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจน มีระบบ 

การตรวจสอบซึ่งกันและกันที่ชัดเจน จนทำให้ไม่สามารถฝ่าฝืนได้โดยง่าย 

และสร้างระบบตรวจสอบย้อนหลังได้เพื่อความโปร่งใส 

 การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐที่มีลักษณะสลับซับซ้อน ต้องมี		 

“ลูกล่อลูกชน” หรือศิลปะในการจัดการซึ่งเป็นมากกว่าศาสตร์ เพราะเป็น

สิง่ไมม่กีฎเกณฑต์ายตวั ไมม่ขีนาดหรอืนำ้หนกัความเขม้ในการดำเนนิการ

ตายตัว ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อม 

 ผู้บริหารองค์กรภาครัฐต้องมีความอดทนกับข้อครหาที่ไม่เป็นจริง

หรือไม่เป็นธรรม เช่น บัตรสนเท่ห์ ใบปลิว ฯลฯ ซึ่งมักมีอยู่มากมาย 

ในหลายหน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรต้องมีความเป็นธรรมในการพิจารณา

ข้อเท็จจริง ฟังหูไว้หู ไม่เชื่อในทันทีแต่ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลก่อน และ

แม้ในการตรวจสอบข้อมูลก็ต้องมั่นใจว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องที่ไม่เอนเอียง 

และแม้ข้อกล่าวหาบางส่วนอาจเป็นจริงก็ต้องพิจารณาเหตุผลซึ่งเป็นที่มา 

เช่น พนักงานร้องเรียนเรื่องผู้บังคับบัญชาเนื่องจากได้รับการประเมินผล 

การทำงานในระดับที่ไม่พึงพอใจ  
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 ผู้บริหารที่เป็นผู้นำองค์กรภาครัฐ จึงมีภาระหนักในการสร้างสมดุล

ให้เกิดขึ้นในภาคส่วนใหญ่ขององค์กร และบริหารจัดการในภาคส่วนย่อย

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์ขององค์กรและเพื่อบุคลากร 

สว่นใหญใ่นองคก์ร ทัง้นี ้ ผูบ้รหิารอาจไมส่ามารถทำใหค้นทกุคนพงึพอใจได ้

แต่ควรมุ่งหวังให้คนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ เช่นเดียวกับกรณีที่ผู้เป็น

นายกรฐัมนตรบีรหิารประเทศ ตอ้งมุง่หวงัในการบรหิารประเทศเพือ่ประโยชน์

ของประชาชนทุกคน ไม่ว่าจะได้คะแนนเสียงจากแต่ละคนนั้นหรือไม่  

โดยมีเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนให้การสนับสนุน 

 นักวิชาการทั้งไทยและเทศ อาจมีการกล่าวถึงหลักการบริหารองค์กร

ทัว่ไปหรอืองคก์รภาครฐัไวม้ากมายในตำราหลายเลม่ แตใ่นทางปฏบิตักิาร

กางตำรามาบริหารเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า ผู้บริหารที่ดีต้อง

เริ่มจากการมีจิตใต้สำนึกที่ดีก่อน	 มีความมุมานะ	 ขยันหมั่นเพียร		 

มีความ	 “ติดดิน”	 (Down-to-earth) หมายความว่า ต้องสามารถลงมือ

ปฏบิตังิานไดด้ว้ยตนเองโดยไมต่อ้งรอลกูนอ้ง เมือ่ถงึคราวจำเปน็กส็ามารถ

พับแขนเสื้อทำงานระดับปฏิบัติการได้  

 อย่างไรก็ตาม การบริหารองค์กรภาครัฐหรือภาคใดๆ ที่ไม่ใช่เชิง

ศาสนา ไม่ได้มุ่งหวังเพียงเอาคนดีมานำองค์กร เพราะหากเป็นเช่นนั้นจริง

ก็อาจต้องอาศัยนักบวชผู้ทรงศีลมาบริหาร หากแต่การบริหารองค์กร

ภาครัฐนั้น	 ต้องผสมผสานระหว่างคนที่มีความดีในส่วนลึกของใจ

และคนทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการจดัการและปฏบิตัไิปพรอ้มๆ	กนั

ในคนเดียวกัน หรือในคนกลุ่มเดียวกัน ซึ่งอาจจะหาได้ยากแต่ก็พอหาได้ 
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ทั้งนี้ ต้องคำนึงว่ามนุษย์ปุถุชนยังมีความโลภ โกรธ หลง อยู่บ้าง ยังมีกิเลส

ตัณหาอยู่บ้าง แต่หากสามารถแยกแยะสิ่งเหล่านั้นออกจากงานได้ก็จะ

เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารงาน 

 บนแนวทางในการบริหารงานสำหรับผู้นำในองค์กรภาครัฐดังกล่าว  

ผู้บริหารองค์กรแต่ละท่านมักมีปรัชญาและแนวคิดในการทำงานสำหรับ

เปน็เครือ่งเตอืนใจ หรอืเปน็ธงนำไปสูค่วามสำเรจ็ บางทา่นอาจนยิมชมชอบ

หลักของปรัชญาเมธีตะวันตก ปรัชญาเมธีตะวันออก หรือนิยมชมชอบ 

สุภาษิตต่างๆ หรือกลยุทธ์และแนวคิดของผู้นำประเทศต่างๆ ในอดีต 

และปัจจุบัน หรือกลยุทธ์และแนวคิดของผู้นำภาคธุรกิจที่มีชื่อเสียงต่างๆ  

ในอดีตและปัจจุบัน 

 สำหรับข้าพเจ้า มีธงนำในใจซึ่งกำหนดนึกขึ้นมาเอง โดยมิได้นำมา

จากปรัชญาใดๆ คือ “ริเริ่ม	รอบรู้	รวดเร็ว	รอบคอบ” ซึ่งสื่อความหมาย

ดังนี้ 

 ริเริ่ม (Initiatives) คือ การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ อยู่เสมอ 

ซึ่งเกิดขึ้นได้จากการพยายามคิดนอกกรอบ ไม่ยึดติดกับแนวปฏิบัติเดิมๆ 

บางประการที่อาจไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ถึงกับสวนกระแสโลก แต่ไม่ตาม

กระแสโลก หรือไม่ตาม Mainstream เสมอไป ไม่ถึงกับเป็น Contrarian 

(เหมือนนักซื้อขายหลักทรัพย์ที่ชอบซื้อขายโดยสวนทิศทางของตลาด 

หลักทรัพย์) เสมอไป แต่ต้องกล้าที่จะคิดเห็นแตกต่างในสิ่งที่คนอื่นไม่คิด

หรอืไมค่าดคดิ และในวนัทีส่มองปลอดโปรง่เมือ่สามารถคดิแนวทางใหม่ๆ  ได ้
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ก็จะบันทึกแนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆ ไว้ในระบบความจำบางอย่าง เพื่อนำ

มาเปรียบเทียบกับแนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆ ที่จะคิดเสริมได้ใหม่อีกใน

อนาคต และนำมาแนวคิดหรือวิธีการใหม่มาใช้เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม 

เพราะคนมีความคิดริเริ่มใหม่ๆ โลกจึงมีผลิตภัณฑ์

ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดผู้บริโภคอยู่เสมอ เพราะคน  

มีความคิดริเริ่มใหม่ๆ โลกจึงมีวิวัฒนาการทาง

วัตถุและวิถีสังคมอยู่ตลอดเวลา องค์กรจึงต้อง

ปรบัเปลีย่นตลอดเวลาเพือ่การแขง่ขนั ผูน้ำองคก์ร

จึงต้องปรับเปลี่ยนและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง

โดยไม่หวาดกลัว 
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 รอบรู้ (Knowledgeable) คือ การรับทราบและซึมทราบข้อมูล 

ในปรมิาณมหาศาลไดท้ัง้ในเชงิกวา้งและเชงิลกึ โดยอาศยัการศกึษาคน้ควา้

อย่างต่อเนื่อง (Lifetime Education) ทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา

นอกระบบ หรือโดยอาศัยการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับผู้รอบรู้อื่นๆ จำนวน

มากมายหลากหลาย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนหรือผ่องถ่ายความรู้  

ผู้บริหารที่ทราบข้อมูลสารสนเทศมาก และสามารถนำข้อมูลสารสนเทศ 

ไปประยุกต์ใช้ได้มาก ย่อมเป็นผู้ได้เปรียบอยู่เสมอ กระบวนการเรียนรู้ 

เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทั้งในขณะทำงาน ขณะเล่นกีฬา ขณะสังสรรค์ ฯลฯ  

ขึ้นอยู่กับความเป็นคนช่างสังเกต ช่างจดจำ ช่างทดลอง 

ความรอบรู้ทำให้ผู้บริหารที่เป็นผู้นำเป็นที่พึ่งของ

บุคลากรอื่นในองค์กรได้ เพราะสามารถเป็นผู้ให้  

คำตอบที่ต้องการ หรือให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์

ต่อบุคลากรระดับต่างๆ ในองค์กร 
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 รวดเร็ว (Timely) คือ การเข้าถึงข้อมูลก่อนใครหรือการคิดก่อนใคร 

และสามารถนำข้อมูลหรือแนวคิดมาใช้ได้ในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งในหลาย

กรณีหมายถึง การสามารถนำมาใช้ก่อนใครด้วย ความรวดเร็วจึงอาจ

หมายถึง Speed ดังนิยามศัพท์สมัยใหม่ที่กล่าวถึง Economy of Speed 

หมายถึง ความได้เปรียบจากความรวดเร็วในการดำเนินการได้ก่อน เราจึง

ได้เห็นองค์กรหลายประเภทที่ประสบความสำเร็จมากกว่าคู่แข่ง เช่น 

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถสร้างที่อยู่อาศัยจำนวนมาก 

ได้เสร็จโดยใช้ระยะเวลาก่อสร้างรวดเร็วกว่าบริษัทอื่น โดยสินค้ายังคงไว้

ซึ่งคุณภาพที่ดี ทำให้บริษัทนั้นสามารถหมุนเวียนเงินสดได้เร็วขึ้น และ

สามารถสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน 

อย่างไรก็ตาม ความรวดเร็วไม่จำเป็นต้อง

หมายถึง การทำเสร็จก่อนใคร แต่อาจ

หมายถึง การดำเนินการได้สำเร็จภายใน

ระยะเวลาที่ เหมาะสม ไม่ล่าช้าจนหมด  

ความหมาย หรือจนเสื่อมคุณภาพ 
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 รอบคอบ (Attentive หรือ Pay Careful Attention to Details)  

คือ การดำเนินการต่างๆ ที่ต้องมีความละเอียดรอบคอบ ไม่หละหลวม  

ไม่สะเพร่า แม้ว่าจะต้องกระทำภายในความรวดเร็วนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้

เกดิปญัหาทีม่นียัสำคญัตามมาในอนาคต แมว้า่จะตอ้งดำเนนิการกบัขอ้มลู

จำนวนมหาศาล 

 ผู้บริหารที่ดีต้องมีความรอบคอบสูง แม้ความรอบคอบของผู้บริหาร 

ในบางครั้งอาจถูกตีความในทางลบจากบุคลากรที่ไม่เข้าใจผลกระทบ  

เช่น กลับมองว่าเป็นความจุกจิกจู้จี้ ไร้สาระ และผู้บริหารอาจต้องใช้ความ

อดทนในการพยายามอธิบายข้อดีของความรอบคอบ เราจะเห็นได้ว่า

ปัญหาหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในองค์กรภาครัฐ เกิดจากปัจจัยที่เป็นเสมือน

เส้นผมบังภูเขา หรือเกิดจากการสื่อสารผิดพลาดโดยขาดความรอบคอบ 

เช่น การเขียนคำว่า “ไม่ใช่” เป็น “ใช่” ในเอกสารสัญญาที่สำคัญ การสลับ

ข้อมูลในกลุ่มหนึ่งกับข้อมูลต่างกลุ่ม  เป็นต้น 



ความรอบคอบนั้นเกิดได้จากการฝึกฝนตนเอง 

เช่น การหัดเล่นเกมหาสิ่งแตกต่างภายในภาพ

มากกว่าหนึ่งภาพ (Spot the Differences) 

การเล่นเกมเรียงตัวเลขแบบญี่ปุ่น (Sudoku) 

หรอืแมก้ระทัง่เกดิจากการนัง่สมาธใิหม้สีตแิจม่ใส 

สามารถแยกถูกผิดได้ 
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การยึดแนวทางการทำงานโดยอิงกับความ

“ริเริ่มรอบรู้รวดเร็วรอบคอบ”นั้น
เป็นแนวทางที่ข้าพเจ้าได้ยึดปฏิบัติ
มาโดยตลอดในชีวิตการทำงาน

แตอ่าจไมใ่ชแ่นวทางสำหรบัผูบ้รหิารทา่นอืน่ๆดว้ย
เพราะการฝึกฝนตนตั้งแต่ในอดีตอาจแตกต่างกัน

ดังนั้นผู้บริหารแต่ละท่านจึงต้องค้นหา
ตัวตนของตนเองและยึดแนวทางที่ตนทำได้จริง

อย่างมีประสิทธิภาพมาถือปฏิบัติเป็นประจำ
เพื่อการเป็นผู้นำองค์กรที่ดี
ทั้งในวันนี้และวันข้างหน้า


