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บทคัดย่อ 
 การพัฒนาการบริหารในประเทศไทยยังมีปัญหาทางโครงสร้างและวิธีการ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน การ
ขาดเหตุผลในการบริหารเพ่ือการพัฒนา และความไร้ประสิทธิภาพจากผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงาน จึงเป็นสิ่งท่ีท้าทาย
ความสามารถของรัฐบาลท่ีจะบริหารงานให้เกิดการพัฒนา โดยในทางนิตินัยต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาตัวบทกฎหมายให้มี
ความชัดเจน ยืดหยุ่น และมีสภาพบังคับ ส่วนในทางพฤตินัย ต้องมีการปรับปรุงวิธีการทํางานท่ีอาศัยความชัดเจนและความเข้าใจ 
รวมไปถึงการจัดการความรู้ เพ่ือทําให้การพัฒนาการบริหารเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาท่ีมี
ประสิทธิผล บทความน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือนําเสนอมุมมองด้านวิชาการในการพัฒนาการบริหาร และสร้างระบบความสัมพันธ์
ทางการบริหารในรูปแบบสมการเพ่ือการพัฒนาการบริหารท่ียั่งยืน โดยนําเสนอแนวความคิด PEACEACT หรือ “สุขกระทํา” ซ่ึง
ประกอบไปด้วย การมีส่วนร่วม ความเสมอภาค การกําหนดข้อตกลง การเอาใจใส่ ความประหยัด ความตระหนัก ความคิด
สร้างสรรค์ และความโปร่งใสท่ีได้จากการสังเคราะห์แนวคิดธรรมาภิบาลมาใช้ในการพัฒนาการบริหารองค์การท่ีสามารถ
พิจารณาได้ใน 2 ส่วน ได้แก่ ตัวบุคคล และระบบบริหาร เพ่ือทําให้การดําเนินงานขององค์การเป็นไปตามเป้าหมายของการจัดตั้ง
และวัตถุประสงค์ท่ีได้วางไว้ สมการความสัมพันธ์สามารถอธิบายได้ใน 3 สมการ ได้แก่ สมการท่ี (1) D of A+A of D=DA สมการ
ท่ี (2) D of A+PEACEACT=A of D และ สมการท่ี (3) D of A+PEACEACT+KM = A of D+SD เป็นการขยายขอบข่ายในแง่
ของแนวความคิดเพ่ือให้เกิดการประยุกต์ใช้ให้เกิดข้ึนจริงในการพัฒนาการบริหารองค์การอย่างยั่งยืน 
 
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. 
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บทนํา 
การพัฒนาไม่ได้เป็นคําใหม่ท่ีเกิดข้ึนในมิติของ

สังคมภายใต้พัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ตั้งแต่ในช่วงท่ีมีการเริ่มก่อตั้งความเป็นรัฐซ่ึงถือเป็นสังคม
กลุ่มใหญ่ในอารยะประเทศท่ีอยู่ร่วมกันบนโลกใบน้ี จาก
การเปลี่ยนผ่านที่เริ่มต้นจากการคํานึงถึงหลักของความ
เสมอภาค (Equality) ทําให้รัฐเปลี่ยนสถานะและบทบาทจาก
การเป็นรัฐแบบจารีต (Traditional State) ท่ีมีความเช่ือใน
เรื่องของโลกและดวงดาวนํามาสู่การก่อเกิดรัฐสมัยใหม่ 
(Modern State) ท่ีมีฐานความเช่ือว่าแท้จริงแล้วมนุษย์มี
ความเท่าเทียมกัน จากการก่อเกิดรัฐข้ึนมาเพ่ือทําหน้าท่ี
เป็นตัวแทนในการบริหารปกครอง (Governance) โดยมี
เป้าหมายท่ีสําคัญ 3 ด้าน น้ันคือ (1) ด้านเศรษฐกิจ รัฐ
จะต้องดําเนินการให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ภายในรัฐมีความ
เป็นอยู่ท่ีดี มีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิต (2) ด้านสังคม
และวัฒนธรรม รัฐจะต้องดําเนินการให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่
ในรัฐน้ันมีความสงบสุข ปลอดภัย ธํารงไว้ซ่ึงวัฒนธรรมของ
ตนเอง และ (3) ด้านการเมือง รัฐจะต้องทําให้ประชาชน
สามารถท่ีจะปกครองตนเองได้ จากเป้าหมายของการ
เกิดข้ึนของรัฐดังกล่าวทําให้รัฐบาลในฐานะผู้ท่ีได้รับมอบ
อํานาจอธิปไตยจากประชาชนจะต้องดําเนินการพัฒนา
ท้ัง 3 ด้าน ให้เป็นไปตามเป้าหมายภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
ท่ีมีความสลับซับซ้อนรวมไปถึงจํานวนประชากรท่ีมีจํานวน
มากข้ึน  ในการดําเนินงานของรัฐบาลจึงต้องอาศัยกลไก

ต่าง ๆ ในการจัดแบ่งโครงสร้างการบริหารประเทศโดย
กําหนดให้มีส่วนราชการในรูปแบบต่าง ๆ กล่าวคือ รัฐบาล
ทําหน้าท่ีกําหนดนโยบายและส่วนราชการจะนํานโยบาย
ต่าง ๆ ไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและมีเป้าหมาย  อีก
ประการหน่ึงท่ีเข้ามามีความสําคัญต่อการพัฒนา คือ ด้าน
สิ่งแวดล้อม น้ันก็คือในการพัฒนาด้านต่าง ๆ จะต้องไม่ไป
ทําลายสิ ่งแวดล้อมหรือเป็นการบูรณาการการพัฒนา
ควบคู่ไปกับการรักษาสภาพแวดล้อมไปด้วยในเวลาเดียวกัน 
ไม่เช่นน้ันแล้วการพัฒนาท่ีอาศัยทรัพยากรของประเทศ
เพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้มีการวางแผนการใช้ทรัพยากรก็จะ
ทําให้เกิดการพัฒนาท่ีควบคู่ไปกับปัญหาด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมตามมา ทําให้การพัฒนาประเทศหยุดชะงัก
และต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟู ส่งผลให้การพัฒนาไม่
ต่อเนื่องและขาดประสิทธิผล การบริหารการพัฒนาเป็น
การให้ความสําคัญกับองค์การ ระบบการจัดการและ
กระบวนการต่าง ๆ ซ่ึงรัฐบาลออกแบบข้ึนเพ่ือให้การ
ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนา พร้อมกันน้ี
การบริหารการพัฒนายังเป็นเครื ่องม ือของรัฐบาลท่ี
กําหนดให้เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่าง ๆ ของการพัฒนา เพ่ือ
เช่ือมโยงและทําให้วัตถุประสงค์ทางด้านสังคมและ
เศรษฐกิจของชาติประสบผลสําเร ็จ นอกจากนี้การ
บริหารการพัฒนายังช่วยทําให้ระบบราชการและบทบาท
หน้าที่ขององค์การราชการต่าง ๆ ตอบสนองต่อการ
พัฒนาอีกด้วย ดังน้ัน การบริหารการพัฒนา (Development 
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Administration: DA) จึงหมายถึงการบริหารนโยบาย แผนงาน 
และโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การพัฒนา (Gant, 1979) ในการบริหารเพ่ือการพัฒนา 
(Administration Development: A of D) จําเป็นต้องเข้าใจ
ความหมายในเบ้ืองต้นของคําว่า การพัฒนา การบริหาร 
และการพัฒนาการบริหาร ดังน้ี 

1.  การพัฒนา (Development) เ ป็นคํา ท่ีมี
ความหมายกว้างที่จะทําความเข้าใจ โดยเฉพาะในการท่ี
จะพยายามนํามาเป็นจุดเน้นของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ท่ีจะต้องมองถึงภาพรวมท้ังในเรื่องของความเสมอภาค
เสรีภาพ (Liberty) และคุณค่าต่าง ๆ (Value) ในสังคม 
สําหรับประชาชนส่วนใหญ่ท่ีเข้ามาจัดการหรือควบคุม
ทรัพยากรต่าง ๆ ของสังคม จากแนวทางความหมายของ
คําว่าพัฒนาที่มีอยู่อย่างหลากหลายในการที่จะนํามาใช้
เป็นตัวช้ีวัดในการพัฒนาในแต่ละเรื่องท่ีสําคัญของการ
พัฒนาประเทศ จึงเป็นสิ่งท่ีจะต้องระมัดระวังไม่ให้เบ่ียงเบน
ประเด็นออกไปจากเป้าหมายจนทําให้การพัฒนาไม่ได้
เป็นไปตามสภาพของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

2. การบริหาร (Administration) เป็นการบริหาร
ทรัพยากรของประเทศซ่ึงรวมถึงทุนทางธรรมชาติ ทุนมนุษย์ 
ทุนทางเทคโนโลยี ทุนทางปัญญา เป็นต้น โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือท่ีจะตอบสนองความต้องการของประชาชนผ่านองค์การ
ท่ีเข้ามาเก่ียวข้องท้ังในระดับรัฐ และระดับท้องถ่ิน ท่ีเป็น
นักบริหารหรือนักวิชาการโดยตําแหน่งและท่ีเป็นบุคลากร
ภาครัฐที่สังกัดส่วนราชการ อีกทั้งยังมีองค์การสนับสนุน
ท้ังภาคเอกชน องค์การระหว่างประเทศ และองค์การท่ีไม่
แสวงหากําไร เป็นต้น (Bjur & Caiden, 1978) และใน
ปัจจุบันยังให้ความสําคัญกับการทํากิจการเพ่ือสังคม 
(Social Enterprise) โดยเป็นการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน
ของประชาชนทุกคนท่ีอาศัยอยู่ร่วมกันเพ่ือเป็นพลังส่งเสริม
การบริหารงานจากภาครัฐท่ีนับวันจะค่อย ๆ ลดบทบาทลง
ภายใต้สภาวะท่ีมีข้อจํากัดหลายประการ 

3. การพัฒนาการบริหาร (Development of 
Administration: D of A) การท่ีนักวิชาการหรือผู้รู้ให้
ความสําคัญกับการบริหารการพัฒนาขององค์การของรัฐ
ในลักษณะท่ีเป็นกระบวนการโดยเน้นไปท่ีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการบริหารงานขององค์การ เช่น การพัฒนาระบบ
ราชการ ปรับปรุงประสิทธิภาพหรือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงาน การปรับปรุงโครงสร้างอํานาจหน้าท่ี
กระบวนการบริหารตลอดจนบุคลากรขององค์การเป็นต้น 
(วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2550) 

เมื ่อพ ิจารณาถ ึงการพัฒนาการบร ิหารใน
ประเทศไทยท่ีผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การราชการ

ท่ีนํานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติยังมีปัญหาทางโครงสร้าง
และวิธีการ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน การ
ขาดเหตุผลในการบริหารเพ่ือการพัฒนา และความไร้
ประสิทธิภาพจากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน จึงเป็น
สิ่งท่ีท้าทายความสามารถของรัฐบาลที่จะบริหารงานให้
เกิดการพัฒนา โดยทางนิตินัยต้องมีการปรับปรุงและ
พัฒนาตัวบทกฎหมายให้มีความชัดเจน ยืดหยุ่น และมี
สภาพบังคับ ตลอดจนถึงการดําเนินงานใด ๆ ต้องเป็นไป
ตามที่ตัวบทกฎหมายกําหนด ส่วนทางพฤตินัย ต้องมี
การปรับปรุงวิธีการทํางานที่อาศัยความชัดเจนและ
ความเข้าใจ รวมไปถึงการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management: KM) เพื่อทําให้การพัฒนาการบริหาร
เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาที่มีประสิทธิผล จากการเสนอหลักการในการ
พัฒนาการบริหารจากการสังเคราะห์หลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ของสุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์ 
และ ไพศาล บรรจุสุวรรณ์ (2558) เพ่ือจะเป็นการขยาย
ขอบข่ายและเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยท่ีจะเข้ามาส่งเสริมการบริหารงานในองค์การโดย
การบริหารงานท่ีเน้นการปฏิบัติภายใต้แนวคิด PEACEACT 
หรือ สุขกระทํา จากแนวคิดดังกล่าวสามารถที่จะทําให้
มองเห็นถึงกระบวนการเพ่ือนําไปสู่เป้าหมายการบริหาร
ขององค์การได้ว ่าจะต้องเป็นการกระทําที่ก่อให้เกิด
ความสุข กล่าวคือ ในการบริหารองค์การบุคลากรของ
องค์การต้องกระทําด้วยความสมัครใจและมีความสุขท่ี
ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่จะส่งผลต่อการ
พัฒนาไปสู ่ผู ้ร ับบร ิการที ่จะต ้องได้ร ับคุณค่าไปด้วย
ความสุขเช่นกัน 

 

PEACEACT หรือ สุขกระทํา 
 มีองค์ประกอบหลักท่ีสําคัญดังน้ี 

1. การมีส่วนร่วม (Participation) ทุกองค์ประกอบ
ทางการบริหารจัดการจะเกิดการพัฒนาได้จะต้องเปิดโอกาส
ให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง โดยการแสดงความ
คิดเห็นและการแสดงความคิดเห็นนั้นต้องเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม และบุคลากรทุกคนในองค์การสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้ในทุกระดับ โดยข้อสรุปต้องมีความเห็นพ้อง
ต้องกันหรือการมีส่วนร่วมในเรื่องอ่ืน เช่น การเป็นหุ้นส่วน 
การสร้างเครือข่าย เป็นต้น 

กล่าวคือในการพัฒนาการบริหาร เน่ืองจากใน
การทํางานต้องอาศัยความรู้ความสามารถของบุคคลแต่ละ
คนท่ีมีความชํานาญหรือความเช่ียวชาญในเรื่องหน่ึงเรื่องใด
ท่ีแตกต่างกัน ท้ังน้ีในการพัฒนาของสิ่งหน่ึงให้เกิดข้ึนได้น้ัน
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จําเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถของบุคคลหลายคน 
ดังน้ันกระบวนการมีส่วนร่วมจะต้องเกิดข้ึนจริงและการมี
ส่วนร่วมน้ัน จะต้องเกิดข้ึนตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการ
ไปจนถึงเป้าหมายท่ีได้วางไว้  

2. ความเสมอภาค (Equality) การเข้าถึงอุปกรณ์
อํานวยความสะดวก สิทธิ และเสรีภาพในองค์การ ต้องแสดง
ความจริงใจให้บุคลากรทุกคนในองค์การมีความเสมอภาคใน
การปฏิบัติงานและมีการแสดงเหตุผล (Rational) ท่ีเป็นท่ี
ยอมรับของบุคลากรโดยท่ัวถึงกัน ถ้าหากบุคลากรไม่ได้รับ
ความเสมอภาคในเรื่องใดเรื่องหน่ึงก็จะทําให้เกิดประเด็น
ความขัดแย้งในองค์การและเกิดความรู้สึกแปลกแยกส่งผล
ให้การดําเนินงานขาดประสิทธิภาพ 

กล่าวคือกระบวนการของการพัฒนาการบริหารน้ัน
ก็คือการท่ีทําให้บุคคลมีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ใน
การเข้าถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีพึงจะได้รับจากผลสัมฤทธ์ิของ
การบริหารในองค์การเช่นเดียวกัน การบริหารให้บุคลากร
ท่ี เป็นทุนมนุษย์และทุนทางปัญญาจะสามารถแสดง
ความสามารถออกมาได้อย่างเต็มความภาคภูมิและเป็น
พลังต้นทุนในการพัฒนา ต้องมีการเปิดโอกาสให้มีพ้ืนท่ีใน
ระดับการบริหารต่าง ๆ ให้บุคลากรท้ังฝ่ายบริหารและฝ่าย
ปฏิบัติสามารถแสดงออกซ่ึงความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน 
รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
โบนัส ต้องเป็นไปตามผลสัมฤทธ์ิของผลงานอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่เลือกปฏิบัติกับบุคคลใดเป็นการเฉพาะเป็นการสร้าง
วัฒนธรรมองค์การและเป็นพ้ืนฐานคุณลักษณะนิสัยท่ีพึง
ประสงค์และจะนําไปสู่เป้าหมายความเสมอภาคทางด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของชาติต่อไป 

3. การกําหนดข้อตกลง (Agreement) เป็นเรื่อง
เก่ียวกับการให้บุคลากรได้จัดทําข้อตกลงในการทํางานผ่าน
กติกาขององค์การ สัญญาจ้าง (Contract Employment) ซ่ึง
ในการบริหารจัดการในองค์การต้องมีกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ
ในการทํางานเพ่ือท่ีจะทําให้บุคลากรสามารถดําเนินการได้
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีได้วางไว้โดย
อาศัยการสื่อสารท่ีปราศจากอคติ และเป็นความจริง โดยให้
บุคลากรทุกคนทราบและถือปฏิบัติท่ัวท้ังองค์การ 

กล่าวคือการหาวิธีการทํางานร่วมกันเพ่ือให้ไปถึง
เป้าหมายของงานท่ีกําหนดไว้ในแต่ละตําแหน่งหน้าท่ี โดย
จะต้องเป็นข้อกําหนดท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน และจะต้องระบุรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ให้ชัดเจน ตั้งแต่กระบวนการคัดสรรคนเข้าทํางาน เมื่อได้
บุคลากรตามคุณสมบัติเบ้ืองต้นแล้ว ในการกําหนดข้อตกลง
ในการทํางานก็จะมีอุปสรรคเรื่องสมรรถนะ(Competency) 
ลดลงและทําให้องค์การสามารถดําเนินงานภายใต้ข้อตกลง

ได้โดยไม่ต้องมีการจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะของ
บุคลากรอยู่บ่อยครั้ง 

4. การเอาใจใส่ (Carefulness) การบริหาร
จัดการคนในองค์การ คนถือเป็นปัจจัยสําคัญในการ
พัฒนา ดังน้ันการเกิดข้ึนของสิ่งต่าง ๆ ล้วนเกิดข้ึนมาจาก
คน ในการบริหารจัดการคนนอกจากองค์การจะเอาใจใส่
เฉพาะงานหน้าท่ีในองค์การแล้ว ต้องรวมไปถึงการเอาใจใส่
เรื่องการดํารงชีวิตอยู่ในสังคมของคนด้วย จะทําให้คนมี
ความจงรักภักดีกับองค์การและสร้างสรรค์งานท่ีมีคุณภาพ
เสมือนองค์การเป็นบ้านหลังท่ีสอง 

กล่าวคือในเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ต้องเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ท่ีมีความต้องการพ้ืนฐานใน
การดํารงชีวิตอยู่ในสังคม โดยเฉพาะในเรื่องของการเอาใจใส่
จะทําให้เกิดความเป็นหน่ึงเดียวกัน (Unity) ขององค์การ
ความมีมิตรไมตรีต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้บริหารเป็นสิ่งท่ีทํา
ให้การทํางานเป็นไปอย่างราบรื่น โดยจะต้องมีการสร้าง
ค่านิยม (Popularity) ร่วมกันไม่ใช่เป็นการกระทําให้เป็นไป
ตามรูปแบบ (Pattern) แต่จะต้องเป็นการปลูกฝังรากฐาน
ความมีนํ้าใจ โอบอ้อมอารี ให้เป็นลักษณะนิสัยของบุคลากร
ขององค์การ 

5. ความประหยัด (Economy) ในการบริหาร
จัดการท้ังภาครัฐและภาคเอกชน โดยท่ีปัจจัยการบริหาร
หรือการผลิตมีอยู่อย่างจํากัด เพราะทรัพยากรท่ีมีอยู่ไม่
เพียงพอ หรือกล่าวได้ ว่าเป็นการบริหารจัดการปัจจัย
ทางการบริหารท่ีมีอยู่ให้ประสบความสําเร็จและเกิดความ
คุ้มค่าสูงสุด ทําให้องค์การสามารถนําปัจจัยการบริหารไป
พัฒนาในด้านอื่น เช่น สวัสดิการ โบนัสหรือเงินปันผล 
ซ่ึงเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทํางานตามหลักการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management) 
หรือการขยายองค์การสาขา เป็นต้น 

กล่าวคือในการพัฒนาการบริหารเพ่ือนําไปสู่การ
บริหารเพ่ือการพัฒนาจําเป็นท่ีจะต้องใช้งบประมาณ 
(Budgeting) ในการขับเคลื่อนให้ประสบความสําเร็จ ในหลัก
ข้อน้ีความประหยัดจะเกิดข้ึนได้ต้องเริ่มมาจากตัวบุคลากร
เองก่อนและส่งต่อไปยังองค์การ ทําให้ผลลัพธ์ของการ
ทํางานเกิดความคุ้มค่าไปโดยปริยาย ทําให้ผู้บริหารองค์การ
สามารถวางนโยบายเพ่ือการพัฒนาได้เพ่ิมมากข้ึน 

6. ความตระหนัก (Awareness) หลักในข้อน้ีเป็น
การแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในหลักการบริหารจัดการใน
ปัจจัยต่าง ๆ จนทําให้เกิดความตระหนักรู้ ไม่ว่าจะเป็นใน
เรื่องของหน้าท่ีการปฏิบัติงาน กฎระเบียบ และวิธีการ
ปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกัน เป็นต้น ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานในการ
สร้างกระบวนการจัดการความรู้ต่อไป ทําให้เกิดสํานึกท่ีดี
นําไปสู่การบริหารจัดการท่ีดี (Best Practice)  
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กล่าวคือเมื่อมีการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้
แล้วไม่ว่าจะเป็นในด้านสมรรถนะความเช่ียวชาญเฉพาะ
ตําแหน่งและความสามารถทางการบริหาร จะต้องทําให้เกิด
การตระหนักรู้จากการเข้าถึงองค์ความรู้น้ัน ๆ (Knowledge 
Access) และมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
จะส่งผลทําให้งานท่ีได้ดําเนินการมีความทันสมัยและ
ถูกต้องตามบทบาทหน้าท่ีขององค์การ 

7. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ทุกวันน้ี
ความรู้ย่อมมีวันหมดอายุ (Expired Date) ประกอบกับ
สถานการณ์ สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
หากไม่มีการบูรณาการความคิด (Integrated Learning) 
ทําให้เกิดของสิ่งใหม่ก็จะทําให้ไม่เกิดการพัฒนาและไม่
สามารถดํารงชีวิตอยู่ ในสังคมเศรษฐกิจและการเมือง
ปัจจุบันได้ ดังน้ันในองค์การต้องเปิดโอกาสให้บุคลากร
สามารถเสนอแนวทางแนะนําตลอดจนการติชมผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว 

กล่าวคือการทํางานในปัจจุบันเน่ืองจากคนไทย
ไม่ได้ถูกสอนมาให้คิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ (Critical Thinking) 
แต่ถูกสอนมาให้เช่ือ (Believe) และปฏิบัติตามกันมาจึงทํา
ให้ความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยขาดหายไป และทําให้
กรอบความคิดไม่หลุดออกจากการยึดติดกับความสุข
และความสะดวกสบายของมนุษย์ (Comfort Zone) ไม่
นําเอาจุดเด่นในตัวเองออกมาใช้ประโยชน์ ดังน้ันหากจะ
พัฒนาองค์การจึงต้องมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีการฝึก
ปฏิบัติ การเรียนรู้จากประสบการณ์ และเปิดมุมมองความ 
คิดท่ีหลากหลายเพ่ือเป็นทางเลือกในการพัฒนาการบริหาร 

8. ความโปร่งใส (Transparency) การบริหาร
จัดการท้ังท่ีมีการสร้างมูลค่าเพ่ิมหรือไม่มีมูลค่าเพ่ิม ความ
โปร่งใสเป็นหลักการสําคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการรายงาน
ผลการดําเนินงานท่ีถูกต้อง เท่ียงตรงทําให้บุคลากรใน
องค์การมีความมั่นใจในการดําเนินการขององค์การ และ
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับผู้บริหารในการบริหารเพ่ือ
การพัฒนา และเป็นโอกาสในการร่วมลงทุนจากองค์การ
ภายนอก เพราะเกิดความเช่ือมั่นในผลการดําเนินงาน 

กล่าวคือการพัฒนาท่ีจะเกิดประสิทธิผลจําเป็น 
ต้องเกิดมาจากคุณภาพของการบริหารจัดการโดยการเลือก 
ใช้วัสดุ คุรุภัณฑ์ หรือคุณสมบัติของปัจจัยการผลิตท่ีได้
มาตรฐาน หากองค์การไม่มีการคํานึงถึงความสําคัญในเรื่อง
น้ีก็อาจส่งผลให้ผลลัพธ์ท่ีออกมาไม่มีคุณภาพนําไปสู่การ
ชํารุดก่อนอายุงาน รวมไปถึงการได้รับผลประโยชน์ทับซ้อน
ในเรื่องพัสดุและการฮั้วประมูลเพ่ือการทุจริต (Corruption)  
เป็นต้น ดังน้ันหากสามารถสร้างระบบการตรวจสอบให้เป็น
ท่ียอมรับและเปิดเผยจะยิ่งทําให้องค์การน้ันมีประสิทธิภาพ 

 
รูปท่ี 1 แสดงความสัมพันธ์ของแนวคิด PEACEACT หรือ
สุขกระทํา 
 จากรูปท่ี 1 สามารถอธิบายได้ว่าในทุกปัจจัยจะต้อง 
มีกระบวนการมีส่วนร่วม นําไปสู่การกําหนดข้อตกลงท่ี
ทุกคนยอมรับร่วมกันจนเกิดความตระหนักหรือสํานึกใน
หน้าท่ี รวมถึงการหวงแหนองค์การโดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของความเสมอภาค จะทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ท่ีจะ
พัฒนาผลงานขององค์การ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
การพัฒนาและตอบสนองความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียจากผลการดําเนินงาน ท้ังน้ีจะมีปัจจัยควบคุมโดย
ในการบริหารปัจจัยการผลิตท่ีจะต้องเน้นในเรื่องของความ
ประหยัด ความถูกต้องโปร่งใสในกระบวนการดําเนินงาน
โดยทั้งหมดต้องได้รับการเอาใจใส่ดูแล และความจริงใจ
ของผู้บริหารองค์การ 
 

การพัฒนาการบริหารสู่สมการความย่ังยืน 
 1. สมการท่ี 1 คือ D of A+A of D=DA จากสมการ 
ข้างต้นจะเห็นได้ว่าการบริหารการพัฒนามีองค์ประกอบ
หลักอยู่ 2 ประการ คือ (1) องค์ประกอบการพัฒนาการบริหาร 
ซ่ึงประกอบไปด้วย โครงสร้าง กระบวนการหรือเทคโนโลยี 
และพฤติกรรรม และ (2) องค์ประกอบการบริหารเพ่ือการ
พัฒนา ซ่ึงประกอบไปด้วย การบริหารโครงการพัฒนา การ
พัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การพัฒนาทางการเมือง 
การพัฒนาเมือง การพัฒนาชนบท การพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
การพัฒนาความช่วยเหลือจากต่างประเทศ เป็นต้น 
(ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, 2555) ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นสารตั้งต้น
ในทางทฤษฎี แต่ในทางปฏิบัติจากประสบการณ์ผลลัพธ์
จากการบริหารการพัฒนาของประเทศไทยประสบกับ
สภาพปัญหาในตัวของ D of A ส่งผลให้การบริหารไม่
เป็นไปเพ่ือการพัฒนา ดังน้ันจึงควรมีการประยุกต์ปรับปรุง
รูปแบบการพัฒนาการบริหาร ซ่ึงประกอบไปด้วยโครงสร้าง 
กระบวนการหรือเทคโนโลยี และพฤติกรรรม ภายในองค์การ
อย่างเร่งด่วน ท้ังน้ีมีองค์การหลายภาคส่วนท่ีได้เข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาประสิทธิภาพทางการบริหาร มีการ
จัดทําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องของการ
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บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 รวมถึงมีการจัดตั้ง
องค์กรอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีในการตรวจสอบการดําเนินงาน
ของรัฐให้มีประสิทธิภาพ การลดขนาดโครงสร้างองค์การ
ราชการ (Reorganization or Downsizing) การนําเครื่องมือ
ของภาคเอกชนมาใช้ในองค์การภาครัฐ เป็นต้น (New Public 
Management)  
 2. สมการท่ี 2 D of A+PEACEACT=A of D ใน
การพัฒนาการบริหารสิ่งท่ีองค์การจะต้องคํานึงถึงในการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือหรือเทคนิค คือ ความเหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนฐาน วัฒนธรรมองค์การและเป้าหมายของการ
จัดตั้งองค์การ เป็นต้น เพราะการพัฒนาการบริหารไม่มี
รูปแบบท่ีตายตัว อย่างไรก็ตามลักษณะท่ัวไปในการบริหาร
พฤติกรรมรวมถึงการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลจาก
การบริหารว่าเป็นไปตามผลสัมฤทธ์ิหรือไม่ โดยจะพิจารณา
จากปัจจัยการผลิตหรือปัจจัยทางการบริหาร กับผลลัพธ์ท่ี
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริหารเพ่ือการพัฒนา 
ดังน้ันการพัฒนาการบริหารจึงต้องมีความเข้มแข็ง และ
ความมีเสถียรภาพมาจากภายในขององค์การเป็นลําดับแรก
และถือเป็นกระบวนการภายในเพ่ือการกําหนดแบบแผน
พฤติกรรมของบุคคลทําให้เกิดการบริหารเพ่ือการพัฒนา 

 

รูปท่ี 2 ปัจจัยส่งเสริมการพัฒนาการบริหารในสมการท่ี 2 
 

 จากรูปท่ี 2 สามารถแยกหลักการพัฒนาการ
บริหารว่ามีองค์ประกอบหลักใหญ่อยู่ 2 ส่วน น้ันคือ ภายใน
ตัวบุคคลเอง และระบบการบริหารภายในองค์การ กล่าวคือ 
(1) ภายในตัวบุคคล หากจะพิจารณาในประเด็นน้ีถือเป็น
หัวใจสําคัญในการพัฒนาประเทศ คือ สมรรถนะของ
บุคลากร คุณภาพของประชากร โดยสิ่งที่จะเข้ามาเป็น
ตัวแปรในเรื่องน้ีคือ การศึกษากระบวนการขัดเกลาทาง
สังคม สภาพท่ีเก้ือหนุนในการเรียนรู้ เป็นต้น โดยในการ
พัฒนา การบริหารต้องเริ่มจากพฤติกรรมภายในบุคคลซ่ึง
จะต้องประกอบไปด้วย ความตระหนัก ความคิดสร้างสรรค์ 
และความโปร่งใส (2) ระบบการบริหาร ถือเป็นส่วนท่ีจะ
นําเอาความสามารถของบุคคลท่ีมีสมรรถนะความ
เช่ียวชาญท่ีแตกต่างกันมาใช้ในการบริหารกิจกรรมของ

องค์การให้ประสบความสําเร็จซ่ึงจะต้องประกอบไปด้วย 
การมีส่วนร่วม ความเสมอภาค การกําหนดข้อตกลง การ
เอาใจใส่ และความประหยัด อย่างไรก็ตามไม่ได้เป็นลักษณะ
ตายตัวว่าในปัจจัยต่าง ๆ จําเป็นจะต้องอยู่ในส่วนใดเป็น
การเฉพาะหากแต่มีส่วนเริ่มต้นมาจากพฤติกรรมส่วน
บุคคลเป็นหลักก่อน 
 3. สมการท่ี 3 D of A + PEACEACT + KM = A 
of D + SD เพ่ือให้การสร้างความเข้าใจหรือการเรียนรู้ให้
เกิดข้ึนในเชิงประจักษ์ (Empirical) จําเป็นจะต้องอาศัย
กระบวนการจัดการความรู้มาใช้ให้เกิดการเรียนรู้ ท่ัวท้ัง
องค์การโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ คือ การเรียนรู้ การ
แบ่งปันความรู้ และการเข้าถึงความรู้ (Marquardt, 2002)
เมื่อบุคลากรสามารถพัฒนาการเรียนรู้ไปถึงข้ันการเข้าถึง
ความรู้แล้ว การพัฒนาการบริหารก็จะมีประสิทธิภาพ
นําไปสู่การบริหารเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (รูปท่ี 3) 

 
รูปท่ี 3 การทํางานของกลไกการพัฒนาการบริหารตาม
สมการท่ี 3 
 

สรุป 
ปัจจุบันทุกประเทศต้องการท่ีจะพัฒนาไปสู่ความ

ยั่งยืนหรือก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว (Developed 
Country) เพ่ือคุณภาพชีวิต (Life Quality) ของประชาชน
ท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บริหารประเทศน้ัน ๆ ในการบริหาร
การพัฒนาล้วนมีความแตกต่างกันภายใต้สภาพสังคม
เศรษฐกิจ และการเมือง แต่ท้ังน้ีต่างมีความมุ่งหวังเดียวกัน
คือ “การพัฒนา” โดยปัจจัยสําคัญท่ีสุด คือ ทุนมนุษย์ 
(Human Capital) ในการบริหารทรัพยากรหรือปัจจัยต่าง ๆ 
ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายท่ี
วางไว้ ในการบริหารเพ่ือการพัฒนา มีทฤษฎีแนวความคิด 
หลักเกณฑ์ท่ีหลากหลายในบทความน้ีได้นําเสนอมุมมอง
ความคิดหน่ึงท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารและสร้างให้เป็นระบบ
การพัฒนาการบริหาร ซ่ึงอาจจะมีองค์ประกอบปัจจัยอ่ืน
เข้ามามีอิทธิพลต่อการพัฒนาอีกก็ได้ ท้ังน้ี เป็นไปตาม
สภาพแวดล้อมความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนโดยสามารถ
เริ่มต้นได้ตั้งแต่ระดับล่างสุด คือ ครอบครัวและสร้างให้
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เป็นอุปนิสัยของคนไทย เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาองค์การ
ในระดับท่ีสูงข้ึนก็จะทําให้รัฐเกิดการพัฒนาและมีความ
เข้มแข็งจากคุณภาพของประชาชน ในแนวความคิด 
PEACEACT หรือ สุขกระทํา เป็นความพยายามสร้าง
ระบบการพัฒนาการบริหารเพื่อให้เกิดการบริหารเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
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