
ยุทธศาสตรการบริหาร

โดย ผศ.เชาวลิต    คงแกว

เมื่อ ค.ศ. 1911  Taylor  ไดแตงหนังสือ  Scientific Management  ซ่ึงสรุปไดวา  
1. ส่ิงทีสู่ญเสียมากที่สุดของประเทศชาติ  เนื่องมาจากการทํ างานโดยไมมีประสิทธิภาพ

ของมนุษยมากกวาสิ่งอื่นๆ
2. การท ํางานโดยไมมีประสิทธิภาพของมนุษยเนื่องมาจากการจัดการงาน (Management)

ไมเปน  มากกวาความโงเขลาเบาปญญา
3. การจัดการงาน (Management) ทีด่ทีีสุ่ด  เปนเรื่องที่ตองศึกษา  อยางมีระเบียบวิธี  และ

สามารถนํ าหลักการไปใชกับการบริหารไดทุกเรื่อง  หลักที่สํ าคัญที่สุดก็คือ  การใชคนใหถูกทาง
ถามองภาพใหชัด โดยมองทุกสิ่งทุกอยางเปนองครวม  ซ่ึงนักปราชญสมัยกอน  เชน        

โซเครติส   เพลโต  อริสโตเติล  มองทุกสิ่งทุกอยางเปนเอกภาพซึ่งก็คือ ความดี ความงาม และ 
คุณธรรม  เปนนิรันดร  ดังนั้นการบริหารทุกเรื่อง  ตองมองโดยภาพรวม  มุงเนน (Focus) ที่คน  การ
ก ําหนดยทุธศาสตรและการบริหารจัดการ  จึงจะมั่นคงและยั่งยืน

ยทุธศาสตรการบริหาร  หมายถึง  การบริหารโดยมียทุธศาสตรเปนเครื่องชี้นํ า  กลาวคือ 
ตองระดมสรรพปจจัยการบริหารทั้งหมดและทุกฝายที่เกี่ยวของ  ตลอดจนการกํ าหนดวัตถุประสงค  
เปาหมายที่ชัดเจน และกลยุทธในการปฏิบัติเพื่อใหองคกรและประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด     
(ผูเขียน)

เพือ่ใหเกิดภาพชัดเจนขึ้น  ยทุธศาสตรการบริหารที่จะประสบความสํ าเร็จ  ตองพิจารณา
ปจจัยสํ าคัญ  ดังนี้

1. คณุสมบัติสวนตัวของผูบริหารและบุคลากรในองคกร   ซ่ึงประกอบดวย
- เปนคนที่สุขภาพดี  รางกายแข็งแรง  ไมมีโรค  งามสงา  อายุยืนยาว
- มกีารงาน  มีทรัพยที่มาจากอาชีพสุจริต  พึ่งพาตนเองไดทางเศรษฐกิจและสามารถ

ใหผูอ่ืนพึ่งพาไดบางตามโอกาส
- มสีถานภาพดี  มีเกียรติ  เปนที่ยอมรับของสังคม
- มคีรอบครัวที่ผาสุก  ทํ าวงศตระกูลใหเปนที่นับถือ
ซ่ึงสิง่ดังกลาวที่จะเกิดได  ตองปฏิบัติดังนี้

- ประพฤติดี  มีวินัย (ศีล)
- ไดศกึษามามาก  รับฟงมามาก (พาหุสัจจะ)
- รูจักคบคนดี (กัลยาณมิตร)
- รูจักฟงเหตุผล พรอมแกไขปรับปรุงตน (โสวจัสสตา)
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- ใหความชวยเหลือกิจการของหมูคณะ (กิจกรณีเยสุทักขตา)
- สนใจในธรรม (ธรรมกามตา)
- มคีวามขยันหมั่นเพียร (วิริยา รัมภะ)
- มคีวามสันโดษ รูจักพอดี (สันตุฎฐี)

สรุป  คณุสมบัติสวนตัว   ตองมีครบทั้ง   วัยวุฒิ    คุณวุฒิ   วิทยะวุฒิ    และธรรมวุฒิ
2. ความเปนผูนํ า  ในการบริหารองคกรปจจุบันนี้ภาวะความเปนผูนํ า (Leadership) นั้น

สํ าคญัมาก  ซ่ึงไมใชทุกคนจะเปนผูนํ าได  สมัยโบราณ  ชนชั้นผูนํ า  เขาเรียกวา  อภิชน  คุณสมบัติ
ของผูนํ า 7 – eleven ไดสรุปไวอยางนาคิดดังนี้

1. มคีวามจริงใจและจิตใจดี
2. ไมมีศักดินา
3. ใชปยะวาจา  คือ  พูดดวยคํ าสุภาพ  ไพเราะนาฟง ช้ีแจงแนะนํ าในสิ่งที่เปน

ประโยชน มีเหตุผล ใหกํ าลังใจ สรางไมตรีตอชนทุกเหลา
4. ไมหลงอํ านาจ
5. เปนแบบอยางที่ดี
6. มีความยุติธรรม
7. มีความเมตตา
8. กลาตัดสินใจ
9. หวงใยสังคม
10. บมเพาะคนดี
11. มใีจที่เปดกวาง

3. ความเปนนักบริหาร เปนผูที่มีความสามารถเฉพาะในการสรางความลงตัวของปจจัย
การบริหารทุกอยาง  ตอบสนองตอนโยบายและวัตถุประสงคขององคการ  มีการนํ า Innovation 
หรือ นวัตกรรมมาใช  รวมทั้งใชผลการวิจัย (R&D)  ทกุองคกรตองมียทุธศาสตร และกลยุทธเพื่อ
เอาชนะ  ภาระกิจที่รับผิดชอบ  ถาไมอยางนั้น ก็จะเปนมวยไมมีครู  หรือเปนนักรบไรทิศทาง  ผู
บริหารตองรูจักคิด รูจักพิจารณา  มองออก  คิดเปน  มองสิ่งที่คนอื่นมองไมเห็น  คิดในสิ่งที่คนอื่น
คิดไมถึง  เห็นภูเขาท่ีเสนผมบังไวสํ าหรับคนอื่น  และที่สํ าคัญตองมีความเขาใจวา  ทุกสิ่งทุกอยาง
ลวนแลวแตมีความสัมพันธแหงเหตุแหงผลแหงปจจัยทั้งนั้น

ดงันัน้ นกับริหารสมัยใหมตอง  (1) มีความสามารถกํ าหนดภารกิจได   (2) สรางกลยุทธเพื่อ
ใหบรรลุภารกิจ  (3) นํ ากลยุทธไปปฏิบัติได

4. ความเปนนักประชาธิปไตย   ปจจุบันยอมรับกันแลววา  ระบอบประชาธิปไตย  คือ    
ระบอบการปกครองของโลก  ประชาธิปไตย (Democracy) นั้นนอกจากตองเขาใจถึงหลักการ
สํ าคัญๆ เชน  ปจเจกชนนิยม (Individualism)    เสรีภาพ (Liberty)  ความเสมอภาค (Equality)
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ภราดรภาค (Fraternity) แลว ยังตองเขาใจถึงธรรมชาติของสังคมดวย  ดังที่พระธรรมปฎก (ป.อ.
ปยตโต)   ไดกลาวไวดังนี้

“ประชาธิปไตยจริง ตองเอาเหตุผล  ตองเอาความจริง  ตองเอาความถูกตอง  ตองยอมรับ
หลักการ  ไมเอาแตความตองการ  ตองหาความรู  ไมใชอยูกันแคความเห็น  ตองวิจัย  ไมใชเอาแต
วจิารณ  ไมใชแตกลาแสดงออก  ตองมีสาระที่จะเอามาแสดงดวย”

5. ความเปนนักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซ่ึงบางครั้งเรียกวา  การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี   สาเหตุที่ทุกวันนี้ สังคมโลกเรียกหา Good Governance   เพราะ

1. เกิด Bad Governance  ซ่ึงกอใหเกิด
- ขาดประสิทธิผล (Ineffective)
- ขาดประสิทธิภาพ (Inefficient)
- ขาดความซื่อสัตย
- เกดิความเสี่ยงสูงเกินไป (Excessive Risk)

ซ่ึงสาเหตุมาจาก
- คอรรัปชั่น (Corruption)
- เอาพรรคพวกเขาดํ ารงตํ าแหนงตางๆ (Nepotism)
- สรางกลุมอิทธิพลใชอํ านาจบาทใหญ (Cronyism)
- การเลือกปฏิบัติ (Favourtism)

2. การบริหารจัดการที่ผิดพลาด (Mismanagement)
- ลงทนุในสิ่งที่ไมคุมคาและสินเชื่อที่หลักประกันไมคุมคา (Non - Productive 

Investment & Non – Performing Loan - NPL)
- การประพฤติปฏิบัติที่ส้ินเปลือง (Wasteful Practices)
- ประสิทธิภาพของงานตํ่ า (Poor efficiency)
- การผลัดวันประกันพรุง (Procrastination)

3. ปจจยัพืน้ฐานไมดีพอและไมเพียงพอ  เชน  ทรัพยากรมนุษย  ทรัพยากรธรรมชาติ  
ทรัพยากรสารสนเทศ ฯลฯ

เพือ่ใหเกดิภาพชัด บทความนี้ขอเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีและคานิยมที่พึงประสงค (Values)
ซ่ึง   รศ.ดร.ทศพร  ศริิสัมพันธ    ไดเรียบเรียงไวซ่ึงสามารถทํ าความเขาใจไดไมยาก
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แนวคิดเชิงทฤษฏี            คานิยมท่ีพึงประสงค (Values)
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เศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิค            Efficiency
Marketization                                 Value-for-money

การบริหารจัดการสมัยใหม             Effectiveness Quality
Business-like approach                    Accountability

รัฐศาสตร(ประชารัฐ)              Participation Transparency
Participatory State             Responsiveness
         Decentralization

กฏหมายมหาชน   Rule of law
Public law   Fairness Impartiality

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance)
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การบริหารงานภาครัฐแนวใหม
(New Public Management)

ประชาธิปไตยในแนวทางใหม
(New Democracy)

วัตถุประสงค การปรับใหเขาสูระบบการ
ตลาด (marketization)
การแขงขันและประสิทธิ
ภาพ

การปรับเปลี่ยนการ
ทํ างานใหมีความทันสมัย
(managerialization)
ผลสัมฤทธิ์ คุณภาพ ประ
สิทธิภาพ ประสิทธิผล
ความคุมคาเงิน

ความเปนประชาธิปไตย
(democratization)
หลักนิติธรรม (rule of  law)
สิทธิและเสรีภาพ
ความเสมอภาคและเที่ยงธรรม
ความถูกตองและยุติธรรม
การไมเลือกปฏิบัติ

องคความรูที่
เกี่ยวของ

เศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิค
ทฤษฏีทางเลือกสาธารณะ

เศรษฐศาสตรสถาบันใหม
(new institutional
economics)
ทฤษฏีตัวการและตัวแทน
(principal-agency theory)
เศรษศาสตรตนทุน -
ธุรกรรม
(transaction-cost
economics)

การบริหารจัดการสมัย
ใหม
การบริหารแบบมุงเนน
ผลสัมฤทธิ์ (การบริหาร
โดยยึดวัตถุประสงค)
การบริหารเชิงกลยุทธ

การบริหารคุณภาพโดย
รวม

รัฐศาสตรและกฏหมายมหาชน
ชุมชนนิยม(Communitariansim)

ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหรือ
(deliberative democracy)

ประชาธิปไตยโดยทางตรง
(direct democracy)

การเปรียบเทียบแนวความคิดเกี่ยวกับการปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐ
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การบริการภาครัฐแนวใหม
(New Public Management )

ประชาธิปไตย     
ในแนวทางใหม

(New democracy)
กลยุทธและ
เครื่องมือของ
การปฏิรูป

การลดขนาดกํ าลังคน
(reduction in force) และการตัด
ตอนงบประมาณ (cutbacks)
การปรับสภาพหนวยงานราช
การใหเปนรัฐวิสาหกิจ
(corporatization)

การแปรสภาพกิจการของรัฐให
เปนของเอกชน (privatization)

การทดสอบตลาด (market
testing)

การคัดคานเพื่อเปดใหมีการ
แขงขัน (contestability)
การจางเหมาบริการ
(competitive Tendering)
(contracting out)
การทํ าใหถูกตองตามกฎหมาย
(legalization)

การใหอิสระและความคลอง
ตัวทางวิชาการ (managerial
flexibility waivers)

การแยกสวนหนวยงาน
(decoupling ) และการจัดตั้ง
องคการบริหารงานพิเศษ
(agencification)
การจัดทํ าสัญญาขอตกลงวา
ดวยผลงาน (performance
agreements)

การเทียบเคียงผลการดํ าเนิน
งาน (benchmarking)
การวัดผลการดํ าเนินงาน
(performance measurement)
มาตรฐานการใหบริการลูกคา
ผูรับบริการ (customer
services standards)
ระบบงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงาน   การตรวจสอบผลการ
ดํ าเนินงาน (performance
audit)

การกระจายอํ านาจ

การมีสวนรวมของ
ประชาชน

ประชาพิจารณ
(public hearing)
ประชาหารือ
(public
consultation)
ประชามติ
(referendum)
การเปดเผยขอมูล
ขาวสารของทางราช
การ (sunshine law)

สรุป ยทุธศาสตรการบริหาร  จะประสบความสํ าเร็จตองดํ าเนินการไปทั้งกระบวนการและ
มองในทกุมติทิัง้ดานกวางและดานลึก  และที่สํ าคัญตองมองเปนภาพรวมเพียงภาพเดียวไมมองแยก
สวน  จึงจะประสบกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางยั่งยืน


