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บทน�ำ

ปัจจุบนั มนุษย์ตอ้ งประสบกับปัญหาอยูเ่ สมอ สืบเนือ่ งจากมนุษย์เป็นสัตว์สงั คม ซึง่ หมายถึง มนุษย์
โดยธรรมชาติย่อมอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ไม่อยู่อย่างโดยเดี่ยว แต่อาจมีข้อยกเว้นน้อยมากที่มนุษย์อยู่
โดดเดี่ยวตามล�ำพัง1 กล่าวคือ สังคมของมนุษย์เป็นสังคมที่มีการรวมตัวเป็นกลุ่ม หมู่เหล่า เป็นชุมชน
ขนาดต่าง ๆ ตั้งแต่หมู่บ้าน ต�ำบล เมือง และประเทศ จึงต้องมีการจัดระบบระเบียบของสังคม เพื่อให้
สามารถด�ำเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อความอยู่รอดสงบสุขและบังเกิด
ความก้าวหน้าในชุมชนเหล่านั้น จึงเป็นสาเหตุให้เกิด “สถาบันสังคม” และ “การบริหาร” ขึ้นมา
ซึ่งสถาบันสังคมที่จัดตั้งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว วัด โรงเรียน และองค์กรอื่น ๆ จึงต้องอ�ำนวยความ
สะดวกหรือบริการเพือ่ ประโยชน์สขุ ของสมาชิก และความเจริญของสังคม โดยด�ำเนินภารกิจตามทีส่ งั คม
มอบหมาย ด้วยการจัดตั้ง “องค์การบริหาร” ที่เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมนั้น ๆ
ดังนั้น สังคมกับองค์การบริหารจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจแยกจากกันได้ และยังมีผู้รู้ในแขนงนี้ได้กล่าว
ไว้ว่า “หากปราศจากองค์การบริหารแล้วสังคมก็จะไม่มีและหากปราศจากสังคมแล้วมนุษย์ก็ไม่อาจจะ
ด�ำรงชีวิตอยู่ได้”2 ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วก็ไม่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นความจริง เพราะหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป
สังคมมนุษย์ก็คงไม่สามารถด�ำรงอยู่ได้ ดังที่ว่าสังคมมนุษย์ เป็นสังคมที่มีการรวมตัวเป็นกลุ่ม หมู่เหล่า
เป็นชุมชนขนาดต่าง ๆ ดังนั้น ก็เป็นธรรมดาที่จะต้องมีความแตกต่างเกิดขึ้น ซึ่งหากไม่มีการบริหาร
จัดการทีด่ กี อ็ าจท�ำให้เกิดปัญหามากมายตามมา ซึง่ ผูเ้ ขียนก็มคี วามสนใจประเด็นนี้ จึงได้ศกึ ษาเกีย่ วกับ
หลักการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1

หน้า ๒๒.
2
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ความหมายของการบริหารจัดการ

การบริหาร (Administration) และ การจัดการ (Management) มีความหมายแตกต่างกัน
โดยการบริหารจะสัมพันธ์กบั การก�ำหนดนโยบาย ส่วนการจัดการมุง่ ไปทีก่ ารน�ำนโยบายไปลงมือปฏิบตั ิ
นักวิชาการบางท่านไห้ทัศนะว่าการบริหารใช้ในภาครัฐ ส่วนการจัดการใช้ในภาคเอกชน อย่างไรก็ดี
เอกสารทางวิชาการส่วนใหญ่ให้ความหมายทั้ง ๒ ค�ำนี้ไม่แตกต่างกัน สามารถใช้แทนกันได้และเป็นที่
ยอมรับโดยทั่วไปการบริหาร บางครั้งเรียกว่า การบริหารจัดการ
๑. การบริหารหมายถึงการปกครองเช่นบริหารส่วนท้องถิ่นการด�ำเนินการจัดการ เช่น บริหาร
3
ธุรกิจ
๒. การบริหารหมายถึงการท�ำงานให้ส�ำเร็จโดยอาศัยผู้อื่น4
๓. การบริหารจัดการเป็นกระบวนการวางแผนการจัดองค์การการด�ำเนินงานและการควบคุม
เพื่อความส�ำเร็จตามเป้าหมาย5
๔. การบริหารเป็นศิลปะของการท�ำงานให้บรรลุเป้าหมายซึง่ พร้อมด้วยกระบวนการวางแผนการ
จัดองค์กรการเป็นผู้น�ำและการควบคุม6
๕. การบริหารเป็นเรื่องของการท�ำกิจกรรมโดยผู้บริหารและสมาชิกในองค์กรเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด7
๖. การบริหารคือกระบวนการที่มีการวางแผนการจัดองค์การการสั่งการและการควบคุมซึ่งจะ
ท�ำให้งานด�ำเนินไปได้อย่างเรียบร้อยและกระบวนการต่างๆเหล่านีล้ ว้ นเกีย่ วข้องสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชดิ
เสมอ8
3

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุคส์
พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖), หน้า ๖๐๙.
4
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีในการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๑.
5
Wagner, J.A., & Hollenbeck,J.R., Management of Organization Behavior, (New Jersey:
Prentice – Hall, 1995), p. 74.
6
Holt,D.H., Management Printciples and Practices, (New Jersey: Prentice–Hall, 1993), p. 3.
7
จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : บุ๊คพอยท์,
๒๕๔๕), หน้า ๑๑.
8
ปราชญา กล้าผจญ และสมศักดิ์ คงเที่ยง, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร :
บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๕), หน้า ๑๒.
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๗. การบริหารเป็นกระบวนการด�ำเนินงานเพือ่ ให้บรรลุจดุ มุง่ หมายขององค์การโดยอาศัยหน้าที่
ทางการบริหารที่ส�ำคัญ คือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การน�ำ (Leading)
และการควบคุม (Controlling)9
๘. การบริหารคือกระบวนการที่ผู้บริหารใช้อ�ำนาจตลอดจนใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น คน เงิน
วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่หรือคาดว่าจะมีเพื่อการด�ำเนินงานของสถาบันหรือหน่วยงานนั้น ๆ ให้ด�ำเนินไปสู่
จุดมุ่งหมายที่ต้องการ10
๙. การบริ ห ารคื อ การใช้ ศ าสตร์ แ ละศิ ล ป์ ท่ี น� ำ เอาทรั พ ยากรการบริ ห ารมาประกอบตาม
11
กระบวนการบริหารให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๐. การบริ ห ารคื อ การที่ บุ ค คลตั้ ง แต่ ส องคนขึ้ น ไปร่ ว มกั น ท� ำ งานเพื่ อ บรรลุ จุ ด ประสงค์
อย่างเดียวกัน12
๑๑. การบริหารคือการใช้ศาสตร์และศิลป์นำ� เอาทรัพยากรการศึกษา (Administration Resource)
มาประกอบการตามกระบวนการบริหาร (Processof Administration) ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทกี่ ำ� หนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ13
๑๒. การบริหารหมายถึงกระบวนการของการวางแผนการจัดองค์การการสัง่ การและการควบคุม
ก�ำกับความพยายามของสมาชิกขององค์การและใช้ทรัพยากรอืน่ ๆ เพือ่ ความส�ำเร็จขององค์การทีก่ ำ� หนด
ตามเป้าหมาย14
๑๓. การบริหารหมายถึงการจัดการหรือการควบคุมกิจการต่าง ๆ ของรัฐ เช่น การบริหาร
การเงินของมูลนิธิ การบริหารกิจการภาษี การบริหารกิจการแพทย์ การบริหารที่ดินรกร้างว่างเปล่า
การบริหารการก่อสร้าง การบริหารกิจการอุตสาหกรรมและอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นงานทีเ่ รียกกันว่ารัฐประศาสนศาสตร์
(Public Administration)15
9

วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหารหลักการทฤษฎีและประเด็นการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ทิพยวิสุทธิ์,
๒๕๔๕), หน้า ๓.
10
พนัส หันนาคินทร์, ประสบการณ์ในงานบริหารบุคลากร, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
๒๕๔๒), หน้า ๑๐.
11
สมพงษ์ เกษมสิน,การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ลักษณ์, ๒๕๔๒), หน้า ๒๑.
12
จุมพล สวัสดิยากร, หลักการบริหารและมนุษยสัมพันธ์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สุวรรณภูมิ, ๒๕๔๒),
หน้า ๑๐.
13
ธีระรัตน์ กิจจารักษ์, คุณธรรมส�ำหรับผู้บริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๒),
หน้า ๑๑.
14
สมยศ นาวีการ, พฤติกรรมองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๔๔), หน้า ๑๘.
15
ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และวิบูลย์ โตวณะบุตร, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, ๒๕๕๔), หน้า ๑.
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๑๔. การบริหาร หมายถึง การด�ำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้โดย
อาศัยปัจจัยต่าง ๆ อันได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Material) และวิธีการปฏิบัติงาน
(Method)เป็นอุปกรณ์ในการด�ำเนินงาน16
ส�ำหรับแนวคิดการบริหารได้รับการพัฒนาขึ้นมาตามแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ จนเกิดเป็น
ทฤษฎีการบริหารที่มุ่งจะวิเคราะห์ศึกษาถึงการบริหารอย่างเป็นระบบ โดยเฮนรี่ ฟาโย นักบริหาร
ชาวฝรั่งเศส ซึ่งได้วางรากฐานส�ำคัญของทฤษฎีการบริหารทั่วไปอันเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง
ทฤษฎีอนั หนึง่ ทีว่ า่ ด้วยหน้าทีใ่ นการบริหาร ๕ ประการคือ การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับบัญชา
การประสานงาน และการควบคุม ต่อมาได้พฒ
ั นาและปรับปรุงจนกลายเป็นต�ำราการบริหาร เช่น ทฤษฎี
ของลูเธอร์ กูลิค ศาสตราจารย์การบริหารรัฐกิจชาวอเมริกัน ที่ได้ขยายแนวคิดของฟาโย ก�ำหนด
หน้าที่ในการบริหารที่เรียกกันว่า POSDCoRB : Planning (การวางแผน) Organizing (การจัด
องค์การ) Staffing (การจัดบุคคลเข้าท�ำงาน) Directing (การสั่งการหรืออ�ำนวยการ) Coordinating
(การประสานงาน) Reporting (การรายงานผลการปฏิบัติงาน) Budgeting (การงบประมาณ)

ความหมายของการจัดการ

French and Saward ได้นิยามค�ำว่า management (การจัดการ) ไว้ใน dictionary of
management ว่า “การจัดการ คือ กระบวนการ กิจกรรมหรือการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ในอันที่จะเชื่อมั่นได้ว่า กิจกรรมต่าง ๆ ด�ำเนินไปในแนวทางที่จะบรรลุผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่
ก�ำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ในอันที่จะสร้างและรักษาไว้ซึ่งสภาวะที่จะเอื้ออ�ำนวยต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ด้วยความพยายามร่วมของกลุ่มบุคคล”17
Peter Drucker ได้ให้ความหมายของการจัดการว่า การจัดการ คือ ศิลปะในการท�ำงานให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมกับผู้อื่น18
Harold Koontz ให้ความหมายว่า การจัดการ หมายถึง การด�ำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ โดยอาศัยปัจจัยทั้งหลาย ได้แก่ คน เงิน วัสดุสิ่งของ เป็นอุปกรณ์การจัดการนั้น19
16

สุธี สุทธิสมบูรณ์ และสมาน รังสิโยกฤษฎ์, หลักการบริหารเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์ ก.พ.,
๒๕๓๖), หน้า ๑๒.
17
ธนชัย ยมจินดาและคณะ,เอกสารการสอนชุดวิชา องค์การและการจัดการ หน่วยที่ ๑-๘, พิมพ์ครั้งที่
๑๕, (นนทบุร:ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๒), หน้า ๑๖.
18
Peter F. Drucker, 1972 อ้างถึงใน สมคิด บางโม, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร :
วิทยพัฒน์), ๒๕๕๕, หน้า ๕๙.
19
Harold D. Koontz and Cyril O’Donnell,1972 อ้างถึงใน สมคิด บางโม, องค์การและการจัดการ,
(กรุงเทพมหานคร : วิทยพัฒน์,๒๕๕๕), หน้า ๕๙.

31.

(

404--).indd 407

27/11/2564 9:58:19

สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๔

408

พยอม วงศ์สารศรี อธิบายว่า การจัดการ คือ กระบวนการที่ผู้จัดการใช้ศิลปะและกลยุทธ์
ต่าง ๆ โดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในองค์การ การตระหนักถึง ความสามารถ ความถนัด
ความต้องการ และความมุ่งหวังด้านความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การควบคู่
ไปด้วย องค์การจึงจะสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้20
สมยศ นาวีการ ให้ค�ำจ�ำกัดความว่า การจัดการ คือ กระบวนการวางแผน การจัดองค์การ
การสั่งการและการควบคุม ก�ำลังความพยายามของสมาชิกขององค์การ และการใช้ทรัพยากรอื่น ๆ
เพื่อความส�ำเร็จในเป้าหมายขององค์การตามที่ได้จ�ำแนกไว้21
ธงชัย สันติวงษ์ กล่าวว่า การจัดการ หมายถึง ภารกิจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน
(ที่เรียกว่าผู้บริหาร) ที่เข้ามาท�ำหน้าที่ประสานให้การท�ำงานของบุคคลที่ต่างฝ่ายต่างท�ำและไม่อาจ
ประสบผลส�ำเร็จจากการแยกกันท�ำ ให้สามารถบรรลุผลส�ำเร็จได้ด้วยดี22
อนิวัช แก้วจ�ำนง ให้นิยามการจัดการไว้ว่า การจัดการ หมายถึง กระบวนการในการท�ำงาน
อย่างเป็นขัน้ ตอนโดยใช้การวางแผน การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การน�ำและการควบคุม
รวมถึงมีการประสานการท�ำงานทั้งภายในและภายนอกองค์การเพื่อให้การท�ำงานบรรลุเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้23
ในทัศนะของผูเ้ ขียนมีความเห็นว่า การจัดการ เป็นการด�ำเนินงาน โดยมีตวั กลางในการผสานงาน
คือ ผู้บริหาร ให้การท�ำงานเป็นไปอย่างมีขั้นมีตอน เป็นกระบวนการ คือ มีการวางแผน การจัดการ
องค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสั่งการและการควบคุม ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ

วิวัฒนาการของหลักการบริหาร

วิชาการบริหาร ได้พัฒนามาตามล�ำดับเริ่มจากอดีต หรือการบริหารในระยะแรก ๆ นั้น มนุษย์
ยังขาดประสบการณ์การบริหาร จึงเป็นการลองผิดลองถูก การแลกเปลีย่ นประสบการณ์ยงั ไม่แพร่หลาย
และกว้างขวาง การเรียนรูห้ ลักการบางอย่างจึงเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ของตนเอง หรือมีการแลกเปลีย่ น
20

หน้า ๓๒.

พยอม วงศสารศรี, องค์การและการจัดการ, (คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฎสวนดุสิต, ๒๕๓๗),

21

สมยศ นาวีการ, การบริหารเชิงกลยุทธ์, (กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๔๔), หน้า ๑๘.
ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหารการศึกษาการจัดการแผนใหม่, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนา
พานิช, ๒๕๔๓), หน้า ๑.
23
อนิวัช แก้วจ�ำนงค์, หลักการจัดการ,ฉบับปรับปรุง พิมพ์ครั้งที่ ๒, (สงขลา: น�ำศิลป์โฆษณา, ๒๕๕๒), หน้า
๒๕.
22
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กันในวงจ�ำกัด คือ การถ่ายทอดไปยังทายาท ลูกศิษย์ หรือลูกจ้าง เป็นต้น ต่อมาการบริหารเริ่มมี
ความหมายชัดเจนและรัดกุมขึ้นในศตวรรษที่ ๑๘ โดยกลุ่มนักรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งเรียกตัวเองว่า
Cameralist ในประเทศเยอรมันและออสเตรีย โดยให้ค�ำจ�ำกัดความของค�ำว่า การบริหาร ว่าหมายถึง
การจัดการหรือการควบคุมกิจการต่าง ๆ ของรัฐ เช่น การบริหารอาณานิคม การบริหารเกี่ยวกับกิจการ
ภาษี การบริหารการเงินของมูลนิธิ และการบริหารอุตสาหกรรม เป็นต้น24
ต่อมา ปลายศตวรรษที่ ๑๘ นักบริหารชาวสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่า Federalist ได้ให้ความหมาย
ของค�ำว่า การบริหาร ว่าหมายถึง การบริหารงานของรัฐ (Public Administration) และต่อมาได้ใช้
ค�ำว่า Administration หมายถึง การบริหารเกี่ยวกับกิจการของรัฐ ส่วนค�ำว่า Management
หมายถึง การบริหารเกี่ยวกับภารกิจของเอกชน
ปลายศตวรรษที่ ๑๙ และต้นศตวรรษที่ ๒๐ อุตสาหกรรมและการค้าในยุโรปและอเมริกาได้
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เป็นผลมาจากได้มีการพัฒนาการผลิตสินค้าต่าง ๆ โดยเฉพาะเมื่อ Henry
Ford ได้ผลิตรถยนต์โดยใช้สายพาน และนักอุตสาหกรรมอื่นได้ผลิตสินค้าจ�ำนวนมากโดยคิดค้นวิธีการ
ลดต้นทุนการผลิตโดยการตัดค่าใช้จา่ ยให้นอ้ ยลง และระยะนีเ้ องได้มกี ารน�ำเอาวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์
(Scientific Management) มาใช้โดยวิศวกรชาวอเมริกัน คือ Frederick W. Taylor นอกจากนี้ ต่อมา
ได้มีนักวิชาการบางกลุ่มได้พยายามแบ่งยุค หรือวิวัฒนาการทางการบริหารออกเป็น ๔ ยุค คือ25
๑. ยุคก่อนหรือยุคโบราณ
เริม่ ตัง้ แต่การมีสงั คมมนุษย์จนถึงยุคก่อน Classical บุคคลส�ำคัญในยุคนีไ้ ด้แก่ Socrates, Plato,
Aristotle, Saint-Simen, Hegel, Robert Owen และ Charles Bubbage
๒. ยุค Classical
เริ่มตั้งแต่ช่วงแรกของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในปลาย คริสต์ศตวรรษที่ ๑๘ ซึ่งเป็นยุคที่น�ำ
เครื่องจักร เครื่องมือทุ่นแรงเข้าไปใช้แทนก�ำลังคน จนกระทั่งได้เกิดแนวคิดในเรื่องการจัดการเชิง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Management) ขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ เป็นการบริหารที่มุ่งเน้นการผลิต
หรือให้ความส�ำคัญต่องานมาก ระบบการท�ำงานจึงถือเป็นสิ่งส�ำคัญ บุคคลส�ำคัญในยุคนี้ ได้แก่ Henry
R. Towne, Woodrow Wilson, Frank T. Goodnow, Leonard D. White, Max Weber, Frederick
W. Taylor, Henri Fayol และ Luthur Gulick and Lyndall Urwick
24

ติน ปรัชญพฤทธ์, ทฤษฎีองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๗), หน้า ๓๐.
จรูญ ดอกบัวแก้ว และคณะ, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหาร, (ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลา ครินทร์,
๒๕๓๕), หน้า ๒๔.
25
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๓. ยุค Human Relation
เป็นยุคที่มีความเชื่อว่างานใด ๆ จะบรรลุผลส�ำเร็จได้จะต้องอาศัยคนเป็นหลัก นักบริหารกลุ่มนี้
จึงหันมาสนใจศึกษาพัฒนาทฤษฎี วิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ทางด้านสังคมศาสตร์ พฤติกรรมและ
กลุม่ คนในองค์การ สนใจศึกษาแนวทางประสานงานให้คนเข้ากับสิง่ แวดล้อมของงาน เพือ่ หวังผลในด้าน
ความร่วมมือ ความคิด ริเริ่มและการเพิ่มผลผลิต โดยมีพื้นฐานของความเชื่อที่ว่า “มนุษยสัมพันธ์”
จะน�ำไปสู่ความพอใจและสะท้อนถึงผลของการปฏิบัติงาน บุคคลส�ำคัญในยุคนี้ ได้แก่ Elton Mayo,
Mary Follette และ Likert
๔. ยุค Behavioral Science
เป็นยุคทีม่ คี วามพยายามศึกษา และวิเคราะห์วจิ ยั มีการปรับปรุง เปลีย่ นแปลง และค้นคว้าทฤษฎี
ใหม่ ๆ เพื่อน�ำไปเป็นประโยชน์ต่อการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด นักบริหารที่ส�ำคัญของยุคนี้
ได้แก่ Chester I. Barnard, Herbert A. Simon, Abraham Maslow, Getzels and Guba, Douglas
McGregor, Victor H. Vroom, Robert Blank and Jane S. Mouton, William J. Reddin, Robert
Tannenbaum and Warren Schmidt และ Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard เป็นต้น

การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์

การจัดการ เป็นศาสตร์สาขาหนึง่ ศาสตร์ (science) หมายถึง สิง่ ทีเ่ ป็นวิทยาการทีส่ ามารถศึกษา
ได้โดยใช้หลักการสังเกต ทดลอง ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีเหตุและผลเป็นไปตามตรรกะ แต่ยังมีอีก
หลายท่านหลายคนยังสงสัยต่อไปอีกว่า ถ้าหากว่า การจัดการเป็นศาสตร์สาขาหนึ่ง แล้วการจัดการ
จัดเป็นศิลป์ได้ด้วยหรือไม่ ในประเด็นนี้
นิรมล นิติกุล ได้อธิบายไว้ว่า การจัดการเป็นศิลป์ (An Art) ศิลป์ คือ ความสามารถในการน�ำ
ความรูม้ าประยุกต์ โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ภายใต้เงือ่ นไขของสภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกองค์การ
ซึ่งไม่เหมือนกัน จึงเรียกได้ว่า ผู้จัดการมีความรู้อย่างเดียวไม่พอ ต้องมีอุบาย หรือน�ำความรู้มาประยุกต์
ให้เข้ากับสถานการณ์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วย การจัดการที่มีประสิทธิภาพนั้นเป็นทั้งศาสตร์
และศิลป์ ผู้จัดการทั้งหลายต้องขวนขวายเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ เพราะเทคนิคในการจัดการและการ
ท�ำงานมักจะเปลี่ยนแปลงตามลักษณะสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุคแต่ละสมัย26

26

นิรมล นิติกุล, องค์การและการจัดการ, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
๒๕๔๙), หน้า ๑๗.
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ทฤษฎีกับหลักการบริหารจัดการ

๑. ทฤษฎี ข องการบริ ห ารหลั ง จากการศึ ก ษาการบริ ห ารของญี่ ปุ ่ น และสหรั ฐ อเมริ ก าและ
บูรณาการกัน ท�ำให้เกิดเป็นทฤษฎีดังต่อไปนี้
		 ๑) การจ้างงานระยะยาว
		 ๒) การตัดสินใจเป็นเอกฉันท์
		 ๓) ความรับผิดชอบเฉพาะบุคคล
		 ๔) การประเมินและการเลื่อนต�ำแหน่งแบบค่อยเป็นค่อยไป
		 ๕) การควบคุมตัวเองอย่างไม่เป็นทางการโดยมีการวัดผลอย่างชัดเจนเป็นทางการ
		 ๖) เส้นทางอาชีพแบบเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระดับปานกลาง
		 ๗) มีความเกี่ยวข้องในลักษณะครอบครัว
๒. ทฤษฎีการบริหารโดยมีความเชือ่ ว่าเป็นไปได้ทจี่ ะหาทางศึกษาถึงศาสตร์ทเี่ กีย่ วกับการบริหาร
(Administrative) ซึ่งสามารถใช้ได้กับการบริหารทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการบริหารอุตสาหกรรมหรืองาน
รัฐบาลโดยมีสาระส�ำคัญเกีย่ วกับการบริหาร (Management Functions) ซึง่ ประกอบด้วยหน้าทีท่ างการ
บริหาร ๕ ประการ คือ
		 ๑) การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องท�ำการคาดการณ์
ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ตา่ งๆทีจ่ ะมีผลกระทบต่อธุรกิจและก�ำหนดขึน้ เป็นแผนปฏิบตั งิ านหรือวิถที างทีจ่ ะ
ปฏิบัติเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางการท�ำงานในอนาคต
		 ๒) การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารจ�ำต้องจัดให้มีโครงการ
ของงานต่าง ๆ และอ�ำนาจหน้าทีท่ งั้ นีเ้ พือ่ ให้เครือ่ งจักรสิง่ ของและตัวคนอยูใ่ นส่วนประกอบทีเ่ หมาะสม
ในอันที่จะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลส�ำเร็จ
		 ๓) การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง หน้าที่ในการสั่งงานต่าง ๆ ของผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชาซึ่งจะกระท�ำให้ส�ำเร็จผลด้วยดีโดยที่ผู้บริหารจะต้องกระท�ำตนเป็นตัวอย่างที่ดีจะต้อง
เข้าใจคนงานของตนจะต้องเข้าใจถึงข้อตกลงในการท�ำงานและองค์การที่มีอยู่รวมถึงจะต้องมีการ
ติดต่อสือ่ สารกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอย่างใกล้ชดิ ทัง้ ขึน้ และล่อง นอกจากนีย้ งั ต้องท�ำการประเมินโครงสร้าง
ขององค์การและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนเป็นประจ�ำอีกด้วย หากโครงสร้างขององค์การที่เป็นอยู่
ไม่เหมาะสมก็จ�ำเป็นที่จะต้องปรับปรุงเช่นเดียวกัน ถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาคนใดหย่อนประสิทธิภาพ
การไล่ออกเพื่อปรับปรุงก�ำลังคนที่มีอยู่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นก็เป็นสิ่งจ�ำเป็นต้องท�ำ
		 ๔) การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหน้าที่จะต้องเชื่อมโยงงานของทุกคน
ให้เข้ากันได้และก�ำกับให้ไปสู่จุดหมายเดียวกัน
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		 ๕) การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหน้าที่ในการที่จะต้องก�ำกับให้สามารถประกัน
ได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ท�ำไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับผลที่ได้วางไว้แล้ว
๓. ทฤษฎีการบริหารที่มีกระบวนการอันประกอบด้วยขั้นตอนที่ส�ำคัญหรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า
“POSDCORB Model” มีอธิบายตามความหมายได้ ดังนี้
		 ๑) การวางแผน (P=Planning) หมายถึง การจัดวางโครงการและแผนปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า
ว่าจะต้องท�ำอะไรบ้างและท�ำอย่างไร
		 ๒) การจัดการองค์การ (O=Organizing) หมายถึง การจัดหน่วยงานก�ำหนดโครงสร้างของ
หน่วยงานการจัดสายงานต�ำแหน่งต่าง ๆ ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน
		 ๓) การจัดหาบุคคล (S=Staffing) หมายถึง การบริหารงานทางด้านบุคคลอัน ได้แก่ การจัด
อัตราก�ำลังการสรรหาการพัฒนาบุคลากรการสร้างบรรยากาศการท�ำงานทีด่ กี ารประเมินผลการท�ำงาน
และการให้พ้นจากงาน
		 ๔) การอ�ำนวยการ (D=Directing) หมายถึง การตัดสินใจการวินจิ ฉัยสัง่ การหน่วยงานให้เกิด
ความร่วมมือเพื่อด�ำเนินไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
		 ๕) การประสานงาน (Co=Coordinating) หมายถึง การประสานงานกิจการด้านต่าง ๆ
ของหน่วยงานให้เกิดความร่วมมือเพื่อด�ำเนินไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
		 ๖) การรายงาน (R=Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานให้แก่
ผู้บริหารและสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบความเคลื่อนไหวของการด�ำเนินงานว่าก้าวหน้าเพียงใด
		 ๗) การงบประมาณ (B=Budgeting) หมายถึง การจัดท�ำงบประมาณบัญชีการใช้จ่ายเงิน
การควบคุมและการตรวจสอบด้านการเงิน
๔. ทฤษฎีการบริหารที่มีหลักเกณฑ์ได้พัฒนาการบริหารซึ่งพื้นฐานอยู่ในหลักการ (Principles)
ที่ส�ำคัญ ๔ ประการ คือ
		 ๑) ต้องมีการคิดค้นและก�ำหนดวิธีการที่ดีท่ีสุด (OneBestWay) ส�ำหรับงานแต่ละอย่าง
เพื่อช่วยให้สามารถท�ำงานเสร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์มาตรฐานของงานจะต้องมีการจัดการ
เอาไว้โดยมีหลักเกณฑ์ทไี่ ด้พสิ ูจน์มาแล้วว่าเป็นวิธีทดี่ ีทสี่ ุดจริงและในเวลาเดียวกันการจ่ายผลตอบแทน
แบบจูงใจต่าง ๆ ก็จ่ายให้ตามผลผลิตทั้งหมด
		 ๒) ต้องมีการคัดเลือกและพัฒนาคนงานโดยตระหนักถึงความส�ำคัญและคุณค่าของการรู้จัก
จัดหางานให้เหมาะสมสอดคล้องกับคนงาน นอกจากนีต้ อ้ งมีการอบรมคนงานให้รจู้ กั วิธกี ารท�ำงานทีถ่ กู
วิธีด้วยและในการคัดเลือกคนงานจะต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษ จึงจะท�ำให้ได้คนที่มีคุณสมบัติที่ดี
ที่สุดตรงตามงานที่จะให้ท�ำ
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		 ๓) ด้วยวิธกี ารพิจารณาอย่างรอบคอบเกีย่ วกับวิธกี ารท�ำงานควบคูก่ บั การพิจารณาคนงานนัน้
คนงานจะไม่คดั ค้านต่อวิธกี ารท�ำงานใหม่ทไี่ ด้กำ� หนดขึน้ เพราะโดยหลักเหตุผลคนงานทุกคนจะเห็นจริง
ถึงโอกาสที่จะได้รับรายได้สูงขึ้นจากการท�ำงานถูกวิธีที่จะช่วยให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้น
		 ๔) การประสานงานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารและคนงาน ฝ่ายบริหารควรจะ
ได้ประสานอย่างใกล้ชิดเป็นประจ�ำกับคนงานที่เป็นผู้ปฏิบัติงานแต่ต้องไม่ใช่โดยตรงโดยการลงมือ
ปฏิบัติงานที่ควรจะเป็นของคนงานเท่านั้น
ทฤษฎี X มีสมมติฐาน ว่า
๑. ธรรมชาติของมนุษย์โดยทั่วไปไม่ชอบท�ำงาน พยายามเลี่ยงงาน หลบหลีก บิดพลิ้ว เมื่อมี
โอกาส
๒. มนุษย์มีนิสัยเกียจคร้าน จึงต้องใช้วิธีการข่มขู่ ควบคุม สั่งการ หรือบังคับให้ ท�ำงานตาม
จุดประสงค์ขององค์การให้ส�ำเร็จ
๓. โดยทัว่ ไปนิสยั มนุษย์ชอบท�ำงานตามค�ำสัง่ ต้องการทีจ่ ะหลีกเลีย่ ง ความรับผิดชอบ แต่ตอ้ งการ
ความมั่นคง อบอุ่นและปลอดภัยมากกว่าสิ่งอื่น
ทฤษฎี Y มีสมมติฐาน ว่า
๑. การที่ร่างกายและจิตใจได้พยายามท�ำงานนั้น เป็นการตอบสนองความพอใจ อย่างหนึ่ง
เช่นเดียวกับการเล่นและพักผ่อน
๒. มนุษย์ชอบน�ำตนเอง ควบคุมตนเอง เพื่อด�ำเนินงานที่ตนรับผิดชอบ ให้บรรลุ จุดประสงค์
อยูแ่ ล้ว ดังนัน้ การบังคับควบคุม ข่มขู่ ลงโทษ จึงไม่ใช่วธิ กี ารเพียงอย่างเดียว ทีจ่ ะท�ำให้มนุษย์ดำ� เนินงาน
จนบรรลุจุดประสงค์ขององค์การ
๓. มนุษย์ผูกพันตนเองกับงานองค์การก็เพื่อหวังรางวัลหรือสิ่งตอบแทน เมื่อองค์ การประสบ
ความส�ำเร็จ
๔. เมื่อสถานการณ์เหมาะสม มนุษย์โดยทั่วไปจะเกิดการเรียนรู้ ทั้งด้านการยอมรับ ความรับ
ผิดชอบ และแสวงหาความรับผิดชอบ ควบคู่กันไปด้วย
๕. มนุษย์ทงั้ หลายย่อมมีคณ
ุ สมบัตทิ ดี่ กี ระจายอยูท่ วั่ ไปทุกคน เช่น มีนโนภาพ มีความฉลาดเฉลียว
และว่องไว มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ ขององค์การ
๖. สถานการณ์ของการด�ำรงชีวติ ในระบบอุตสาหกรรมยุคใหม่ มนุษย์ยงั ไม่มี โอกาสใช้สติปญ
ั ญา
ได้เต็มที่
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ทฤษฎีจูงใจในการปฏิบัติงานของมาสโลว์
Abraham H. Maslow เป็นบุคคลแรกทีไ่ ด้ตงั้ ทฤษฎีทวั่ ไปเกีย่ วกับการจูงใจ (Maslow’s general
theory of human and motivation) ไว้ และได้ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ไว้ ๓
ประการ ดังนี้
๑. มนุษย์มีความต้องการ ความต้องการมีอยู่เสมอและไม่มีสิ้นสุด แต่สิ่งที่ มนุษย์ต้องการนั้น
ขึ้นอยู่กับว่าเขามีสิ่งนั้นอยู่แล้วหรือยัง ขณะที่ความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการ
อย่างอื่นจะเข้ามาแทนที่ กระบวนการนี้ไม่มีที่สิ้นสุด และจะเริ่มต้นตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย
๒. ความต้องการทีไ่ ด้รบั การตอบสนองแล้ว จะไม่เป็นสิง่ จูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป ความต้องการ
ที่ไม่ได้รับตอบสนองเท่านั้น ที่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรม
๓. ความต้องการของมนุษย์ มีเป็นล�ำดับขั้นตามล�ำดับความส�ำคัญ กล่าวคือ เมื่อความต้องการ
ในระดับต�่ำ ได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการระดับสูงก็จะเรียกร้องให้มีการตอบสนองทันที
ทฤษฎีวิเคราะห์ระบบ (System Approach หรือ General System Theory)
ทฤษฎีวิเคราะห์ระบบเป็นทฤษฎีที่มีคุณค่าในการตรวจสอบ หาข้อบกพร่องของกระบวนการ
บริหารทั้งปวงรวมทั้งการบริหารการศึกษาด้วย โดยการวิเคราะห์สิ่งน�ำเข้า วิเคราะห์กระบวนการ และ
วิเคราะห์ผลผลิตว่าสิ่งที่ลงทุนไปคุ้มค่าหรือไม่ แล้วรวบรวมข้อมูลหาจุดบกพร้องแล้วปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป

กลุ่มทฤษฎีองค์การสมัยใหม่

ในการบริหารงานนั้น หลังจากที่ได้มีการน�ำเอากลุ่มทฤษฎีองค์การมาใช้ในการบริหารงาน
ซึ่งทฤษฎีกลุ่มดังกล่าวต่างก็มีทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งในตัวของทฤษฎีเอง ดังนั้น เพื่อให้ปัญหาในการ
บริหารงานหมดไป อันเนื่องมาจากความสลับซับซ้อนในการบริหารงานมีมากขึ้น ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
ขององค์การสมัยใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงได้มีการน�ำเสนอทฤษฎีองค์การยุคสมัยใหม่
ซึง่ ได้มกี ารผสมผสานและบูรณาการเอาทฤษฎีในยุคคลาสสิค และทฤษฎีองค์การในยุคพฤติกรรมศาสตร์
มาปรับประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน27 เช่น
ทฤษฎีการบริหารแบบการตัดสินใจ
เฮอร์เบิร์ต เอ.ไซมอน (Herbert A. Simon) คือ ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งทฤษฎีการตัดสินใจ
ได้กล่าวว่า “การบริหารก็คือการตัดสินใจนั่นเอง” ทั้งนี้เนื่องจากว่าคนที่เป็นผู้บริหารจะต้องเผชิญกับ
27

มณีรัตน์ สุวรรณวารี, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http//: www. gotoknow.org/posts/๔๕๘๗๙๙.
[๖ มิถุนายน ๒๕๕๗]
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ภาวะที่จะต้องตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจากทางเลือกหลาย ๆ ทางที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็น
ทางเลือกในการก�ำหนดแผนในการท�ำงาน หรือว่าทางเลือกในการแก้ไขปัญหาถ้านักบริหารสามารถ
ที่จะเลือกทางเลือกที่ดีมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาได้ ก็จะสามารถท�ำให้งานบรรลุเป้าหมายได้
ถ้าเลือกทางเลือกทีไ่ ม่ดมี า ก็ทำ� ให้การท�ำงานล้มเหลว ดังนัน้ ในลักษณะการตัดสินใจ เพือ่ ให้ได้ทางเลือก
ที่ดี จะต้องมีขั้นตอนของการตัดสินใจที่ส�ำคัญอยู่ ๔ ขั้นตอน ดังนี้ คือ28
๑) การพิจารณาถึงตัวปัญหา ในขั้นตอนแรกนี้ก็คือ นักบริหารที่เป็นผู้ที่ท�ำหน้าที่ในการตัดสินใจ
จะต้องสามารถระบุให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้เสียก่อน ในขั้นตอนนี้เหมือนกับ
การทีห่ มอท�ำการวินจิ ฉัยโรค ถ้าหมอวินจิ ฉัยโรคได้ถกู ก็จะท�ำให้กระบวนการรักษาทีต่ ามมาได้ผล แต่ถา้
วินิจฉัยโรคผิดกระบวนการรักษาโรคที่ตามมาก็จะผิดไปด้วย ท�ำให้การรักษาโรคล้มเหลว
๒) การพิจารณาค้นหาทางเลือก ทางเลือกในการแก้ปัญหาอาจจะมีหลายทาง มีกี่ทางเลือก
เราจะต้องน�ำมาพิจารณาให้หมดเพราะจะท�ำให้เรามีทางเลือกที่หลากหลายขึ้น
๓) การประเมินผลทางเลือก คือการท�ำการพิจารณาทางเลือกแต่ละทางว่ามีข้อดีอย่างไรบ้าง
ข้อเสียอย่างไรบ้าง ในขั้นตอนของการประเมินผลทางเลือก ถ้าจะให้ดีควรที่จะมีการน�ำเอาเทคนิค
การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาช่วยในการประเมินผลทางเลือกด้วย เพราะจะท�ำให้การตัดสินใจเลือก
ทางเลือกท�ำได้ง่ายขึ้น
๔) การตัดสินใจเลือกทางเลือกและการน�ำทางเลือกไปปฏิบัติ เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด และน�ำไป
ปฏิบัติเพื่อที่จะแก้ไขปัญหา แล้วตรวจสอบประสิทธิผลของการน�ำทางเลือกนั้นไปปฏิบัติ
จากข้อมูลย้อนกลับ ของกระบวนการในการตัดสินใจ

สรุป

การบริหารและการบริหารจัดการมีแนวคิดมาจากธรรมชาติของมนุษย์ทเี่ ป็นสัตว์สงั คมซึง่ จะต้อง
อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม โดยจะต้องมีผู้น�ำกลุ่มและมีแนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแลกันภายในกลุ่มเพื่อให้
เกิดความสุขและความสงบเรียบร้อย ซึ่งอาจเรียกว่าผู้บริหารและการบริหาร ตามล�ำดับ ดังนั้น ที่ใด
มีกลุ่มที่นั่นย่อมมีการบริหาร
ค�ำว่า การบริหาร และ ค�ำว่า การบริหารจัดการ รวมทั้งค�ำอื่น ๆ อีก เป็นต้นว่า การปกครอง
(government) การบริหารการพัฒนา การจัดการ และการพัฒนา (development) หรือแม้กระทั่ง
ค�ำว่า การบริหารการบริการ (service administration) การบริหารจิตส�ำนึกหรือการบริหารความรูผ้ ดิ
รู้ชอบ (consciousness administration) การบริหารคุณธรรม (morality administration) และการ
28
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บริหารการเมือง (politics administration) ที่เป็นค�ำในอนาคตที่อาจถูกน�ำมาใช้ได้ ค�ำเหล่านี้ล้วนมี
ความหมายใกล้เคียงกัน ขึ้นอยู่กับผู้มีอ�ำนาจในแต่ละยุคสมัยจะน�ำค�ำใดมาใช้โดยอาจมีจุดเน้นแตกต่าง
กันไปบ้าง อย่างไรก็ตาม ทุกค�ำที่กล่าวมานี้เฉพาะในภาครัฐ ล้วนหมายถึง
๑) การด�ำเนินงาน การปฏิบตั งิ าน แนวทาง (guideline) วิธกี าร (method) หรือมรรควิธี (means)
ใด ๆ
๒) ที่หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐน�ำมาใช้ในการบริหารราชการหรือปฏิบัติงาน
๓) ตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้
๔) เพื่อน�ำไปสู่จุดหมายปลายทาง (end หรือ goal) หรือการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น
กว่าเดิม เช่น มีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำไปสู่จุดหมายปลายทางเบื้องต้น (primary goal) คือ ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารราชการ หรือช่วยเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติราชการให้เป็นไปในทิศทางที่ดี
กว่าเดิม หรือมีวตั ถุประสงค์เพือ่ น�ำไปสูจ่ ดุ หมายปลายทางสูงสุด (ultimate goal) คือ การพัฒนาประเทศ
ทีป่ ระเทศชาติและประชาชนอยูเ่ ย็นเป็นสุขอย่างยัง่ ยืน เป็นต้น และทุกค�ำดังกล่าวนี้ อาจมองในลักษณะ
ที่เป็นกระบวนการ (process) ที่มีระบบและมีหลายขั้นตอนในการด�ำเนินงานก็ได้
ธรรมาภิบาล นอกจากจะเป็นหลัก เพือ่ ใช้ในการบริหารบ้านเมืองทีด่ แี ล้ว (Good Governance)
ก็ยงั เป็นหลักทีน่ ำ� มาใช้กบั การจัดการบริหารองค์กร ทีด่ ำ� เนินธุรกิจไปในทางทีด่ ดี ว้ ย (Good Corporate
Governance) ถึงแม้ว่าหลักการนี้จะเป็นนวัตกรรมในการบริหารของโลกในระยะใกล้ ๆ นี้ แต่การ
ตอบรับของหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนต่อหลักการนี้ก็เป็นไปด้วยดีทั่วทั้งโลก
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