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To build high potential organization according to Buddhism
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บทคัดย่อ
องค์กรสิงหนึงทีสําคัญประการแรกนันคือ การพัฒนาองค์กรให้เป็ นองค์กรทีมีประสิทธิภาพ เมือองค์กรเกิด
ประสิทธิภาพแล้ว ยังต้องดําเนินการอย่างต่อเนืองให้องค์กรเป็ นองค์กรทีมีความเป็ นเลิศทีเรียกว่า “องค์กรสมรรถนะสูง”
และองค์กรทีมีสรรถนะสูงได้นัน7 ต้องมีองค์ประกอบด้วยกันหลายปั จจัย ปั จจัยทีสําคัญทีสุดขององค์กรคือ “บุคลากร
ภายในองค์กร” บุคลากรภายในองค์กรก็ยงั ประกอบด้วยบุคลากรหลายระดับ ตามธรรมชาติขององค์กรแต่ละองค์กร
บุคลากรขององค์กรเปรียบเสมือนฟั นเฟื องทีคอยขยับเขยื7อนขับเคลือนงานขององค์กรให้เป็ นไปตามทิศทางหรือ
เป้ าหมายทีองค์กรกําหนดไว้ ทว่าบุคลากรภายในองค์กรนัน7 ๆ มีความกระตือรือร้นทีจะช่วยกันขับเคลือนองค์กรของ
ตนเอง ก็จะทําให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพ และมีสมรรถนะสูงได้เป็ นอย่างดี แต่ต้องปลุกจิตสํานึกให้บุคลากรมีความ
“ตระหนัก” รูใ้ นกิจของตนๆ อยู่เสมอ ๆ จะทําให้องค์กรพัฒนาและเป็ นไปตามความตัง7 ใจได้
คําสําคัญ: องค์กรธุรกิจ, สมรรถนะสูง, พุทธวิธี

Absract
The first in organization is organization development to effectiveness place where have a high
potential with many factors but the important thing are thequality staffs in there. The staffs have many levels
in each organization that have many staff to drive and move the works to support the organization ‘s goal.
Thus the situation as above will be happened, the manager will be push to develop the good conscious to all
staffs have own awareness and response their works to support their company.
Key words: Organization, High potential, Buddhism.

บทนํา
องค์กรเป็ นลักษณะของสังคมหนึง ทีมีสว่ นประกอบสําคัญ คือ มีระบบการควบคุมมีกระบวนการและกิจกรรม
ทีจะนํ า ไปสู่ เ ป้ าหมายขององค์ก รและตัว จัก รสํ า คัญ คือ บุ ค คลในองค์ ก ร ถ้ า มององค์ก รในระบบทีสลับ ซับ ซ้ อ น
ประกอบด้วยตัวแปรสําคัญคือ โครงสร้างขององค์กร คนและสังคม งานและกิจกรรม และเทคโนโลยี ซึงตัวแปรเหล่านี7
ต้องสัมพันธ์กนั โดยมีเป้ าหมายเป็ นเข็มทิศหลักทีจะชีน7 ําไปสู่ความสําเร็จ และจะต้องมีการปรับปรุงตลอดเวลา เพือให้
ทันกับสภาพแวดล้อมหรือเหตุการณ์ทเปลี
ี ยนแปลงอย่างต่อเนือง1 เป็ นทียอมรับและตระหนักของคนทัวไปว่า การ
เปลียนแปลงนัน7 เป็ นเรืองสัจธรรมโดยเฉพาะในสมัยปั จจุบนั การเปลียนแปลงในสภาพแวดล้อมทัง7 ทางเศรษฐกิจ สังคม
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ั ฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชูชพี พุทธประเสริฐ, การพัฒนาองค์กร เทคนิ คการบริ หารการศึกษา, พิมพ์ครัง7 ที 3, (เชียงใหม่: คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542), หน้า 18.
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การเมืองและเทคโนโลยีเป็ นไปอย่างรุนแรงและรวดเร็ว ซึงเป็ นส่วนหนึงของสังคมก็จ ะต้องได้รบั อิทธิพลของการ
เปลียนแปลงในแง่มุมหลากหลายดังกล่าวแล้วอย่างมาก สภาพแวดล้อมเหล่านี7จะทําให้องค์กรได้รบั ผลกระทบและ
องค์กรก็จะต้องปรับเปลียนตัวเองในทุกด้านให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเพือทีจะดํารงชีวติ ได้ และมากไปกว่านัน7
เพือทีจะแข่งขันกับองค์กรอืน ๆ และจะได้อยู่รอด อีกทัง7 เจริญเติบโตต่อไป2
การทีองค์กรหนึงจะเป็ นองค์กรทีมีขดี สมรรถนะสูงนัน7 ไม่ใช่สงที
ิ วัดหรือบอกได้ในระยะเวลาอันสัน7 เหมือนกับ
นักกีฬาว่าจะเป็ นนักกีฬาชัน7 ดีได้นนั 7 ก็ไม่ได้อยู่ทการแข่
ี
งขันเพียงครัง7 เดียวหรือการเล่นในฤดูกาลเดียว แต่ต้องมีการเล่น
ทีดีตดิ ต่อกันเป็ นเวลาหลายปี องค์กรก็เช่นเดียวกัน การจะเป็ นองค์กรทีมีขดี สมรรถนะสูงได้นัน7 ไม่ใช่ว่าจะเพียงแค่นํา
เครืองมือทางการบริหารจัดการต่ างๆ เหล่านี7ไปใช้ แล้วจะทําให้เป็ นได้ใ นทันที แต่ ต้องอาศัยความต่ อเนือง ความ
สมําเสมอ และความมุ่งมันทีจะพัฒนาองค์กรตนเองตลอดเวลา เครืองมือทางการบริหารต่าง ๆ เหล่านี7เป็ นเพียงแค่
“เครืองมือ (Tools)” ทีผูบ้ ริหารจะหยิบหรือเลือกใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์และความจําเป็ นขององค์กร นอกจากนี7สาํ หรับ
หน่วยงานราชการแล้ว การทีจะบอกได้ว่าเป็ นองค์กรทีมีขดี สมรรถนะสูง ก็ยงั ไม่มกี ฎกติกามารองรับ ซึงต่างจากองค์กร
เอกชนทีสามารถพิจารณาจากผลการดําเนินงานด้านการเงิน อย่างไรก็ดี ส่วนราชการยังสามารถใช้กรอบวิสยั ทัศน์และ
พันธกิจของตนเองมาเป็ นแนวทางในการพิจารณาว่าตนเองเป็ นองค์กรทีมีขดี สมรรถนะสูงหรือไม่ โดยพิจารณาว่าผล
การดําเนินงานขององค์กรนัน7 เป็ นไปตามพันธ์กจิ อย่างเป็ นเลิศ พร้อมทัง7 นําไปสูก่ ารบรรลุวสิ ยั ทัศน์ทกํี าหนด3
วัตถุประสงค์ทสํี าคัญอย่างหนึงของผูบ้ ริหารในทุกๆ องค์กรทัง7 ภาครัฐและเอกชน คือความมุ่งหวังทีจะพัฒนา
องค์กรของตนให้เป็ นองค์กรทีมีขดี สมรรถนะสูง (High Competency Organization: HCO) หรือองค์กรทีเป็ นเลิศ
(Excellence Organization) กันทัง7 สิน7 เนืองจากองค์กรทีมีขดี สมรรถนะสูงนัน7 ย่อมจะเป็ นรากฐานและแนวทางทีสําคัญที
จะทํา ให้อ งค์ก รประสบความสํา เร็จ อย่ า งยังยืน ในระยะยาว ปั จ จุ บ ัน หน่ ว ยงานเอกชนหลายแห่ ง ได้ต ระหนัก ถึง
ความสําคัญและความจําเป็ นของการเป็ นองค์กรทีมีขดี สมรรถนะสูง เช่น การปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทยได้ประกาศ
ออกมาอย่างชัดเจนว่าต้องการก้าวสู่ความเป็ นเลิศ (Moving Forward to High Performance Organization) โดยทาง
ปตท.ได้นิยามคําว่าองค์กรแห่งความเป็ นเลิศนัน7 หมายถึง “องค์กรทีประสบความสําเร็จอย่างต่อเนือง มีผลงานโดดเด่น
เป็ นทียอมรับในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน สร้างผลตอบแทนทางธุรกิจและผลตอบแทนต่ อผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ยังยืน และมีความสามารถเด่นชัด ในการสร้างมาตรฐานการทํางานทีเป็ นเลิศ เพือสร้างและธํารงไว้ในความสามารถ
ทางการแข่งขันทีเหนือกว่า”4
หลัก พุ ท ธธรรมทีเหมาะสมต่ อ การบริห ารโดยพื7น ฐานนั น7 บุ ค ลากรผู้เ กียวข้อ งทุ ก คน ทุ ก ระดับ ควรได้มี
การศึกษาหลักธรรมและปฏิบตั ติ ามหลักธรรมในการทํางานโดยเฉพาะปาปณิกธรรม 3 ประการ5 ได้แก่ (1) จักขุมามี
ปั ญญามองการณ์ไกล (2) วิธุโร การจัดการธุระได้ดว้ ยความเชียวชาญ (3) นิสสยสัมปั นโน คืออาศัยคนอืนได้เพราะมี
มนุษยสัมพันธ์ดี
ทัง7 นี7 คุณธรรมทีสามารถนํ ามาใช้ใ นการบริหารได้ดีนัน7 ก็คือ คุณธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา เนืองจาก
ศาสนาเกียวข้อ งกับ มนุ ษ ย์ ม าแต่ ส มัย โบราณ โดยเฉพาะในบริ เ วณประเทศไทยหรื อ สุ ว รรณภู มิ แ ต่ เ ดิ ม ซึ ง
พระพุ ทธศาสนาได้เ ข้า มามีอิทธิพลอยู่ตัง7 แต่ ก่อ นหน้ า อาณาจัก รไทยจะได้รบั การก่ อตัง7 ขึ7น ดัง ได้พบร่อ งรอยของ
ศิลปวัตถุเก่าแก่ทขุี ดพบทัวไป และอาณาจักรไทยก็ได้รบั เอาพระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาสําคัญ หลักธรรมคําสอนของ
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พระพุทธศาสนาจึงมีอิทธิพลกําหนดวิถีชีวิตการทํามาหากิน ค่านิยม และพิธีกรรม ตลอดจนการศึกษาของไทยที
เกียวข้องกันมาโดยตลอดเป็ นเวลาช้านาน โดยเฉพาะในเรืองของการบริหาร จริยธรรมและคุณธรรมทีเป็ นประโยชน์
สําหรับการบริหารมีอยู่มาก และทีสําคัญ สามารถนํามาใช้ได้6
จากความเป็ นมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า องค์กร ไม่ว่าจะเป็ นองค์กรอย่างเป็ นทางการ และไม่เป็ นทางการ องค์กร
ภาครัฐ หรือองค์กรธุรกิจ สิงหนึงทีสําคัญประการแรกนันคือ การพัฒนาองค์กรให้เป็ นองค์กรทีมีประสิทธิภาพ เมือ
องค์กรเกิดประสิทธิภ าพแล้ว ยังต้อ งดําเนิ นการอย่างต่ อ เนืองคือให้องค์กรเป็ นองค์ก รทีมีความเป็ น เลิศทีเรียกว่ า
“องค์กรสมรรถนะสูง” ทัง7 นี7 องค์กรจะเป็ นองค์กรสรรถนะสูงได้นนั 7 ต้องมีองค์ประกอบด้วยกันหลายปั จจัย ปั จจัยทีสําคัญ
ทีสุดขององค์กรคือ “บุคลากรภายในองค์กร” นันเอง

พุทธวิ ธีการบริ หาร
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระคุณสมบัตยิ อดเยียมหลายประการเช่นทีมีในพระไตรปิ ฎกกล่าวไว 9
ประการ ทีเรียกว่า พุทธคุณ 97 เช่น อรหํ สมฺ มาสมฺ พุทฺโธ พระองค์เป็ นพระอรหันต์เป็ นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ เป็ นต้น
นอกจากนี7ยงั มีพระคุณสมบัตอิ นื ๆ อีกมากมายโดยเฉพาะพุทธวิธใี นการบริหารและการปกครอง ซึงแสดงให้เห็นถึง
พระคุณสมบัตขิ องนักบริหารและนักปกครองชัน7 ยอดของพระองค์ เพราะพระคุณสมบัตใิ นด้านนี7ของพระองค์นันเอง จึง
ทําให้พระองค์สามารถประกาศพระพุทธศาสนาได้อย่างรวดเร็วและเป็ นปึ กแผ่นมันคงสืบทอดมาถึงทุกวันนี7
คําว่า บริหาร ตรงกับภาษาบาลีว่า “ปริหร” เป็ นคําแสดงความหมายถึง ลักษณะของการปกครองว่าเป็ นการ
นําสังคมหรือหมู่คณะให้ดาํ เนินไปโดยสมบูรณ์ นําหมู่คณะให้พฒ
ั นาไปพร้อมกัน “ปริหร"อาจบ่งถึงความหมายทีว่า การ
แบ่งงาน การกระจายอํานาจ หรือการทีสมาชิกในสังคมมีสว่ นร่วมในการปกครองหมู่คณะก็ได้ ในพระไตรปิ ฎกมักจะใช้
คําว่า “ปริหร" กับกลุ่มสังคม เช่น “อหํ ภิกฺขสุ งฺฆํ ปริหริสฺสามิ” เราจักปกครองภิกษุสงฆ์8 เป็ นต้น
พุทธวิ ธีการบริหาร (Buddha’s Administration Method)
พุทธะ หมายถึง พระพุทธเจ้า วิธี หมายถึงทํานองหรือหนทางทีจะทํา, แบบ, เยียงอย่าง, กฎ, เกณฑ์, คติ,
ธรรมเนียม บริหารหมายถึง ดําเนินการ, จัดการ, ปกครอง, ออกกําลัง
ความหมาย (Meaning) การบริหาร หมายถึง การทํางานให้สาํ เร็จโดยอาศัยคนอืน (Getting Things Done
Through Other People) เพราะฉะนัน7 พุทธวิธกี ารบริหาร จึงหมายถึง รูปแบบการบริหารจัดการของ
พระพุทธเจ้า
พุทธวิ ธีการบริหารตามกรอบหน้ าทีI (Function)
ของนักบริหาร คือ POSDC
P = Planning: การวางแผน
O = Organizing: การจัดองค์กร
S = Staffing: การบริหารงานบุคคล D = Directing: การอํานวยการ
C = Controlling: การกํากับดูแล
พุทธวิ ธีในการวางแผน (Buddha’s Planning)
1. ทรงวางแผนไปโปรดปั ญจวัคคีย์
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กมล ฉายาวัฒน, บริ หารคนและงานตามหลักการของพระพุทธเจ้า, พิมพ์ครัง7 ที 2, (กรุงเทพมหานคร: ชบาพับลิซซิง
เวิรก์ ส์, 2549), หน้า 12.
7
ม.ม. 12 / 95 /49
8
ที.ม. 10/ 93 /86

2. ทรงกําหนดวัตถุประสงค์ของการบวชทีชัดเจน เช่น ตัวอย่าง เธอจงเป็ นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดี
แล้ว เธอจงประพฤติพรหมจรรย์ เพือทําทีสุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิด9
3. ทรงให้ผบู้ ริหารต้องมี จักขุมา คือ มีสายตา ทียาวไกล หรือมองการณ์ไกล หรือมีวสิ ยั ทัศน์10
4. ทรงกําหนดเป้ าหมายสูงสุดของการปฏิบตั ธิ รรม คือ ความหลุดพ้นทุกข์ หรือวิมุตติ ตัวอย่างเช่น เปรียบ
เหมือนมหาสมุทรมีรสเดียว คือ รสเค็ม ฉันใด ธรรมวินยั นี7กม็ รี สเดียว คือ วิมุตติรส ฉันนัน7 11
5. ทรงวางแผนเพือประกาศพระศาสนาไปในทิศต่าง ๆ
ตัวอย่างเช่น ภิกษุ ทงั 7 หลาย...เธอทัง7 หลายจงเทียวจาริกไป เพือประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก เพือ
อนุเคราะห์แก่ชาวโลก เพือประโยชน์เกือ7 กูลและความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทงั 7 หลาย แต่อย่าไปทางเดียวกันสองรูป...
แม้เราเองก็จะไปยังตําบลอุรุเวลาเสนานิคม เพือแสดงธรรม12
6. ทรงวางแผนให้เผยแผ่ธรรมด้วยหลักสมานฉันท์ ตัวอย่างเช่น ให้เผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยขันติ คือ
ความอดทน ไม่ให้ว่าร้ายหรือการเข่นฆ่าประหัตประหาร เพือบีบบังคับให้คนหันมานับถือพระพุทธศาสนา13
พุทธวิ ธีในการจัดองค์กร (Buddha’s Organizing)
1.ทรงให้มคี วามเสมอภาคและภราดรภาพ ตัวอย่างเช่น เปรียบเหมือนแม่น7ําใหญ่บางสาย...ไหลถึงมหาสมุทร
แล้ว ย่อมละนามและโคตรอันเดิมเสีย วรรณะ 4...ผูอ้ อกเรือนบวชเป็ นบรรพชิตในธรรมวินัยทีตถาคตประกาศแล้ว ย่อม
ละชือและตระกูลเสีย เข้ามาเป็ นสมณะ เชือ7 สายศากยบุตรเหมือนกัน14
2. ทรงกําหนดให้พระภิกษุเคารพกันตามลําดับพรรษา เพราะถ้าเท่าเทียมกันหมด ไม่มใี ครฟั งใครหรือยอมให้
ใคร เช่น การอยู่ร่วมกันของคนทีเสมอกัน นําทุกข์มาให้15
3. ทรงจัดตัง7 พุทธบริษทั 4 และทรงมอบอํานาจให้ สงฆ์บริหารจัดการเอง เช่น อธิกรณ์, อุปสมบท ทรงเป็ น
ธรรมราชา ผูบ้ ริหารสูงสุดในองค์กร เชน เราเป็ นพระราชา นันคือ ธรรมราชาผูย้ อดเยียม16
4. ทรงแต่งตัง7 พระสารีบุตร เป็ นธรรมเสนาบดี มีฐานะเป็ น รองประธานบริหารพุทธบริษทั
และอัครสาวก
ฝ่ ายขวา ทรงแต่งตัง7 พระโมคคัลลานะ เป็ นอัครสาวกฝ่ ายซ้าย ดูแลงานบริหาร ทรงแต่งตัง7 พระอานนท์ เป็ นเลขาธิการ
ของพุทธองค์ และทรงแต่งตัง7 สาวกทัง7 ฝ่ ายบรรพชิตและคฤหัสถ์เป็ นเอตทัคคะ คือ ผูช้ าํ นาญการทีรับภาระงานด้านต่าง
ๆ เช่น พระมหากัสปะ ทางด้านธุดงค์17 (เป็ นการกระจายอํานาจ ใช้คนให้เหมาะสมกับงาน (Put right man on the
right job)
พุทธวิ ธีในการบริหารงานบุคคล (Buddha’s Staffing)
1. การรับหรือบรรจุคนเข้ามาเป็ นสมาชิกในพุทธบริษทั 4 เช่น พระภิกษุ กําหนดคุณสมบัตแิ ละกลันกรองโดย
คณะสงฆ์ ภิกษุณี กําหนดคุณสมบัตแิ ละกลันกรองโดยคณะสงฆ์ ทัง7 2 ฝ่ าย อุบาสก กําหนดคุณสมบัตแิ ละแสดงตนเป็ น
พุทธมามกะ อุบาสิกา กําหนดคุณสมบัตแิ ละแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
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วิ. มหา. 1/18/23
องฺ. ติก. 20/459/146
11
วิ. จุล. 7/462/291
12
วิ. มหา. 1/32/39
13
ขุ. ธ. 25/24/39
14
วิ. จุล. 7/460/290
15
ขุ. ธ. 25/31/54
16
ม. ม. 13/609/554
17
องฺ. เอกก. 20/146/30
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2. การพัฒนา: การศึกษาและฝึกอบรม ยึดหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปั ญญา เน้นภาคฝึ กปฏิบตั ิ (Training)
มากกว่าภาคทฤษฎี (Teaching) เช่น เธอทัง7 หลายต้องทําความเพียรเผากิเลสเอง ตถาคตเจ้าเป็ นแค่ผบู้ อกทาง18
2.1 การจูงใจ: สิท ธิป ระโยชน์ การได้บ รรลุค วามเป็ นอริย บุ คคลเช่น พระโสดาบัน พระสกิท าคามี พระ
อนาคามี และพระอรหันต์
2.2 ผลของงาน เป็ นไปตามกฎแห่งกรรม เช่น พฤติกรรมมนุ ษย์เป็ นกระบวนการของกรรมและผลของกรรม
(วิบาก) กล่าวคือ ทํากรรมดี ได้ผลดี ทํากรรมชัว ได้ผลชัว19
3. การธํารงรักษา มีการยกย่องและลงโทษ
นิคฺคณฺเห นิคฺคณฺหารหํ
ปคฺคณฺเห ปคฺคณฺหารหํ หมายถึง ข่มคนทีควรข่ม ยกย่องคนทีควรยกย่อง20
พุทธวิ ธีในการอํานวยการ (Buddha’s Directing)
1. ผูบ้ ริหารกับผูน้ ํา ผูบ้ ริหาร หมายถึง ผูท้ ทํี าให้คนอืนทํางานตามที ผูบ้ ริหารต้องการ ผูน้ ํา หมายถึงผูท้ ทํี าให้
คนอืนต้องการทํางาน ตามทีผูน้ ําต้องการ
2. ผูบ้ ริหารทีดีตอ้ งมีภาวะผูน้ ําทีสามารถจูงใจ ด้วยการสือสาร ด้วยหลัก 4 ส.
1. สันทัสสนา: แจ่มแจ้ง 2. สมาทปนา: จูงใจ
3. สมุตเตชนา: แกล้วกล้า 4. สัมปหังสนา: ร่าเริง21
3. หลักตถาคตอํานวยการ ตรัสอย่างไรแล้วทรงทําอย่างนัน7 (ยถาวาที ตถาการี) ทรงสอนให้รู้ (ยถาวาที) ทํา
ให้ดู (ตถาการี) อยู่ให้เห็น22
4. การอํานวยการแบบอธิปไตย ๓ อัตตาธิปไตย หมายถึงถือตนเองเป็ นใหญ่ โลกาธิปไตย หมายถึงถือคะแนนนิยม
จากคนอืนเป็ นทีตัง7 และ ธัมมาธิปไตย หมายถึง ยึดธรรมคือความถูกต้องเป็ นหลัก23
พุทธวิ ธีในการกํากับดูแล (Buddha’s Controlling)
1. ทรงบัญญัตพิ ระวินยั ไว้ โดยเหตุผลดังนี7 เพือความผาสุกแห่งสงฆ์ เพือข่มบุคคลไร้ยางอายเพือป้ องกันไม่ให้
เกิดความเสือมเสียทัง7 ในปั จจุบนั และอนาคต เพือความมันคงของพระพุทธศาสนา24
2. ทรงให้มกี ารทบทวนสิกขาบททุกกึงเดือน ในตอนจบของศีลแต่ละสิกขาบท ผูส้ วดถามทีประชุมสงฆ์ว่า กจฺ
จิตฺถ ปริสทุ ฺธา ท่านทัง7 หลายบริสทุ ธิในศี
• ลสิกขาบทนี7แล้วหรือ25
3. ทรงให้มกี ารตักเตือนกันเองวันปวารณา เช่น ท่านผูเ้ จริญทัง7 หลาย ข้าพเจ้าขอปวารณาต่อสงฆ์ เพราะเห็นก็
ดี เพราะได้ยนิ ก็ดี เพราะสงสัยก็ดี ขอท่านทัง7 หลายจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวข้าพเจ้า เมือข้าพเจ้าเห็นว่าผิดพลาด ก็
จักปรับปรุงแก้ไขตัวเอง26
4. ทรงให้ขบั ผูท้ ุศลี ออกจากสงฆ์ เช่น เปรียบเหมือนมหาสมุทรไม่ร่วมกับซากศพทีตายแล้ว ซากศพทีตายแล้ว
ใดมีอยู่ในมหาสมุทร มหาสมุทรย่อมนําซากศพทีตายแล้วนัน7 ไปสูฝ่ ั ง ซัดขึน7 บกโดยพลัน
18

ขุ. ธ. 25/30/51
ที. อ. 2/34
20
ขุ. ชา. 27/2422/531
21
ที.สี. 9/198/161
22
ที.ม. 10/211/255
23
องฺ.ติก. 20/479/186
24
วินย. 1/20/37
25
วิ. มหา 1/300/220
26
วิ. มหา. 4/226/314
19

กล่าวโดยสรุป 1. ทรงให้ถอื ประโยชน์สขุ ส่วนรวมเป็ นสําคัญ เช่น ถ้าเห็นว่าจะได้ประโยชน์สขุ ทียิงใหญ่ เพราะ
สละประโยชน์สขุ เล็กน้อย บุคคลควรสละประโยชน์สขุ เล็กน้อย เพือเห็นแก่ประโยชน์สุขทียิงใหญ่27 2. ทรงให้ประพฤติ
ตามครรลองครองธรรม เช่น เมือฝูงโคข้ามฟากแม่น7ํา ถ้าโคผูน้ ําฝูงไปตรง โคเหล่านัน7 ย่อมไปตรงทัง7 หมดในเมือโคผูน้ ํา
ฝูงไปตรง ในหมู่มนุ ษย์กเ็ หมือนกัน ผูใ้ ดได้รบั สมมติให้เป็ นผูน้ ํา ถ้าผูน้ ัน7 ประพฤติ 3. ทรงยกย่องนักบริหาร ผูป้ ระสาน
10 ทิศ
เอโส หิ อุตฺตริตโร ภาราวโห ธุรนฺ ธุโร โย ปเรสาธิปนฺ นานํ สยํ สนฺ ธาตุมรหติ ผู้ใดเมือคนเหล่าอืนขัดแย้งกันอยู่
ตนเองเป็ นผูป้ ระสานให้พวกเขาดีกนั ผูน้ นั 7 เป็ นคนรับภาระและจัดการธุระทียอดเยียม
หลักพุทธวิธที กล่
ี าวมาข้างต้นนัน7 จัดเป็ นหลักการทีได้วางเพือบริหารการกิจให้เข้ากับเหตุปัจจัย แต่หลักพุทธ
ธรรมทุก ๆ ข้อขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็ น “พุทธวิธ”ี ทัง7 สิน7 เพียงแต่จะนําหลักพุทธธรรมต่าง ๆ มา
ประยุกต์ให้เข้ากับการปฏิบตั หิ น้าทีได้อย่างไร นันเป็ นประเด็นหนึงของพุทธศาสนิชนทัง7 หลายจะต้องเรียนรู้อย่างเข้าใจ
และสามารถนํามาปฏิบตั ไิ ด้อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
องค์กรทีIมีสมรรถนะสูง (High Competency Organization)
แนวคิดของการเป็ นองค์กรสมรรถนะสูงมีมานานกว่า 30 ปี แล้ว จุดเริมต้นคือผลงานของนักวิชาการทีรูจ้ กั กันดี
ในวงการบริหารคือ Frederick Taylor28 มีความพยายามหลังจากนัน7 อีกมากมาย ทีจะหาวิธกี ารทีจะเพิมผลผลิตการ
ปรับปรุงองค์กร ทีเรียกว่า OD (Organizational Development) เช่น แนวคิดของการปรับรือ7 ระบบ (Reengineering)
การปรับปรุงองค์กร (Reorganization) ซึงการเปลียนแปลงต่างๆเหล่านี7ลว้ นแต่เป็ นวิธกี ารเปลียนแปลงแบบทีเกิดจาก
ผูบ้ ริหารระดับบน (Top – Down Initiatives) ทัง7 สิน7 ซึงวิธกี ารเหล่านี7ล้วนแต่ทําลายความผูกพันทีมีอยู่ในตัวคน
(Human Commitment) และทําลายศักยภาพของคนในการเรียนรู้ ทุกคนต้องการรูปแบบใหม่ในการเพิมผลผลิตที
แตกต่ างทีไม่ได้มาจากเบื7อ งบน ไม่ใ ช้แต่ เงิน เป็ นแรงจูง ใจ แต่ แรงจูง ใจมาจากเบื7องล่า ง การทีคนรู้สกึ ว่า ตัวเองมี
ความสําคัญและมีสว่ นร่วม
HCO เป็ น องค์ก รและวิธีก ารบริห ารทีแตกต่ า งไปจากเดิม เพราะ HCO เป็ น องค์ก รทีมีส มรรถนะ
(Organizational Capability) เช่น สามารถสร้างการประสานงาน มีการทํางานเป็ นทีม มีความผูกพัน มีความไว้เนื7อเชือ
ใจ มีการเปิ ดเผย มีความคิดสร้างสรรค์และมีการแก้ปัญหาอย่างมีโ ครงสร้าง ซึงสิงต่างๆเหล่านี7 ล้วนนํ าไปสู่ความ
ได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรและเป็ นวิธกี ารปฏิบตั ิ
องค์กรแบบ HCO เป็ นแนวคิดทีมาจากองค์กรในระบบเปิ ด (Open System) เป็ นองค์กรทีมีชวี ติ ซึงองค์กร
เหล่านี7จะมีสว่ นประกอบทีเชือมโยงกันและต้องพึงพาซึงกันและกัน เหมือนอวัยวะต่าง ๆภายในร่างกายของมนุ ษย์ และ
การดํารงอยู่ขององค์กรก็ต้องพึงพาสภาพแวดล้อมภายนอกและต้องมีความสามารถในการปรับตัวและมีทกั ษะเพือ
ความอยู่รอด (Survival Skills) ซึงประกอบด้วย29
- ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ
- ความสามารถในการรับรูไ้ ด้ไวเกียวกับโอกาสทางธุรกิจ
- มีระดับความยืดหยุ่นสูง
- พนักงานมีความรูส้ กึ เป็ นเจ้าขององค์กร
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แนวคิด ขององค์ก รแบบ HCO มีทีมาและมีค วามเชือมโยงกับ ระบบการทํา งานทีมีส มรรถนะสูง (High
Performance Work Systems) หรือ HPWS30 ซึงแนวคิดของ HPWS ก็มรี ากฐานมาจากการมองและการคิดอย่างเป็ น
ระบบ การมีองค์ประกอบทีครบ ถ้าองค์ประกอบแต่ละส่วนไม่มกี ารสอดและประสานกันหรือมีการบูรณาการได้อย่าง
เหมาะสมก็ไม่สามารถทําให้พนักงานเกิดความรักและผูกพันกับองค์กรได้ ซึงระบบใหญ่ของ HPWS จะครอบคลุม 3
ส่วนคือ
1. วิธกี ารบริหารหรือวิธกี ารปฏิบตั ิ ทีจะทําให้พนักงานทํางานร่วมกันและสามารถทีจะบริหารจัดการเอง (Self
- Direc Team ) เช่นกิจกรรมคุณภาพ เป็ นต้น
2. วิธีการบริหารหรือการปฏิบตั ิการทางด้านทรัพยากรมนุ ษย์ เช่น กระบวนการสรรหาคัด เลือกผู้ทีมี
ความสามารถ การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน การออกแบบงานและการติดตามผลงาน
3. วิธกี ารบริหารหรือการปฏิบตั ิทจะจู
ี งใจให้คนเพิมพูนผลงาน เช่น การให้รางวัลนโยบายการสร้างความ
สมดุลระหว่างชีวติ การทํางานและชีวติ ครอบครัว รวมทัง7 ระบบการทํางานทียืดหยุ่น
แนวคิดขององค์กรแบบ HCO เชือมโยงกับการพัฒนาองค์กร (Organizational Development) หรือ OD และ
องค์กรแห่งการเรียนรู(้ Learning Organization) หรือ LO31 โดยแนวคิดของ OD เริมต้นจากงานของพวกนักจิตวิทยา
สังคมเช่น Kurt Lewin ซึงได้ศกึ ษาเรืองพลวัตรของกลุ่ม (Group Dynamics) โดยได้พูดถึงการเปลียนแปลงพฤติกรรม
ว่า แรงผลักดันทางด้านพฤติกรรมเป็ นผลมาจากการตอบโต้กนั ระหว่างแรงผลักดัน 2 สิง คือ แรงผลักดันทีจูงใจและ
แรงผลักดันทีเหนียวรัง7 โดยการเปลียนแปลงทีดีจะต้องลดส่วนทีเหนียวรัง7 และเพิมส่วนทีจูงใจ ซึงแนวคิดนี7มอี ทิ ธิพลทํา
ให้เกิดความพยายามค้นหารูป แบบทีเหมาะสมในการเปลียนแปลงพฤติกรรม โดยการเปลียนแปลงทีดี ต้องผนวกระบบ
ทางเทคนิคและสังคมเข้าด้วยกัน (Socio – Technical Systems) หมายความว่า องค์กรต้องไม่เน้นความสําคัญด้าน
เทคนิคหรือด้านทุนมนุษย์เพียงด้านใดด้านเดียว แต่ตอ้ งมุ่งเน้นปฏิสมั พันธ์ของทัง7 สองด้าน32 การพัฒนาองค์กรเป็ นการ
เปลียนแปลงเชิงระบบ เป็ นแนวคิดทีมองการเปลียนแปลงองค์กรในลักษณะทีสัมพันธ์และเกียวข้องกัน รวมถึงการมี
ปฏิสมั พันธ์ต่อกันและกันในลักษณะเกื7อกูล กัน และเป็ น กระบวนการทีต้องกระทํา อย่างต่ อเนืองตลอดเวลาและใช้
เวลานาน ไม่ใช่ทาํ ครัง7 เดียวแล้วเลิก
องค์กรแบบ HCO มีความใกล้เคียงกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) อย่างมากเพราะ
ลักษณะทีสําคัญของ HCO คือ มีความสามารถในการเรียนรูท้ สูี ง ซึงจะปรากฏใน 4 ลักษณะคือ
1. มีความพร้อมสําหรับการเปลียนแปลงโดยมีการสร้างบรรยากาศขององค์กร (Organization Climate) ทีทํา
ให้พนักงานมีสว่ นร่วมมีบรรยากาศทีดีเปิ ดเผยและไว้ใจได้
2. มีแผนการทํางานทียืดหยุ่นและพร้อมจะเปลียนแปลงได้ตลอดเวลา
3. สนับสนุนให้พนักงานได้ทดลองและเกิดการเรียนรู้
4. มีการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั จิ ริง
คุณลักษณะขององค์กรทีIมีขีดสมรรถนะสูง (HCO Characteristics)
Gartner Group บริษทั ทีปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ระบุไว้ว่าองค์กรทีมีขดี สมรรถนะสูง (High
Competency Organization) นัน7 ควรจะประกอบด้วยคุณลักษณะทีสําคัญ 3 ประการด้วยกัน ประกอบด้วย33
1. การตัง7 เป้ าหมายทีท้าทายและแสวงหาแนวทางในการบรรลุเป้ าหมายนัน7
30
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2. การมีค่านิยมร่วมกันของบุคลากรทัวทัง7 องค์กร
3. การมุ่งเน้นทียุทธศาสตร์และการทําให้ทวทั
ั ง7 องค์กรดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
Jane C. Linder และ Jeffrey D. Brooks จากบริษทั ทีปรึกษาทางการจัดการ Accenture ได้ชใ7ี ห้เห็นว่าการที
หน่ วยงานราชการจะเป็ นองค์กรทีมีขดี สมรรถสูง (High Competency Organization) ได้นัน7 จะต้องประกอบด้วย
คุณลักษณะหรือแนวทางสําคัญ 5 ประการ ได้แก่34
1. การมุ่งเน้นทีผูร้ บั บริการ
2. การมุ่งเน้นทีผลผลิตและผลลัพธ์
3. สามารถชีแ7 จงและรับผิดชอบ
4. มีความคิดสร้างสรรค์และมีความยืดหยุ่น
5. พร้อมทีจะทํางานร่วมกับหน่วยงานอืน
ลินเดอร์ และบรุ๊คส์ (Linder&Brooks) ให้รายละเอียดลงไปอีกว่า จากคุณลักษณะทีสําคัญทัง7 5 ประการ
หน่วยงานราชการจะต้องมีความสามารถ (Capabilities) ทีสําคัญอีก 9 ประการได้แก่
1. การวางยุทธศาสตร์และนโยบาย
2. การออกแบบองค์กรและกระบวนการทํางาน
3. การบริหารผลการปฏิบตั งิ าน
4. การมีพนั ธมิตรและเครือข่าย
5. การดําเนินงานทีดี
6. การตลาดและการสร้างความสัมพันธ์ทดีี กบั ลูกค้า
7. การจัดหาและการขนส่ง
8. การบริหารทุนมนุษย์
9. การบริหารข้อมูลสารสนเทศ
นอกเหนือจาก ลินเดอร์ และบรุ๊คส์ (Linder&Brooks) แล้ว ยังมีทปรึ
ี กษาจาก Accenture อีกสองคนทีพยายาม
หาคุณลักษณะขององค์กรทีมีขดี สมรรถนะสูง โดย Vivienne Jupp และ Mark P. Younger ได้ระบุไว้ว่า35 องค์กรทีมีขดี
สมรรถนะสูงควรประกอบด้วยคุณลักษณะทัง7 หมดเจ็ดประการ ได้แก่ มุ่งเน้นทีผลลัพธ์และการนําเสนอคุณค่าอย่าง
ต่อเนือง มีประสิทธิภาพสูง ตระหนักถึงการเปลียนแปลงของสภาวะแวดล้อมและพร้อมจะเปลียนความคิดไปสู่การ
ปฏิบตั ิ มุ่งเน้นในสิงทีตนเองมีความสามารถหรือโดดเด่น ในขณะเดียวกันก็จดั หาผู้อืนให้มาทําในกิจกรรมทีไม่ใ ช่
กิจกรรมหลัก เป็ นองค์กรทีมีความยืดหยุ่นสูง ให้ความสําคัญต่อการเติบโตและพัฒนาของบุคลากร และมีผูน้ ําทีมีความ
มุ่งมันและกล้า
คาเพลน และนอร์ตนั (Kaplan & Norton) ได้ศกึ ษาถึงแนวทางในการปฏิบตั ขิ ององค์กรเหล่านี7ว่ามีแนวทาง
อย่างไร โดยสามารถกลันออกมาเป็ นแนวทางหลักๆ ทีจะทําให้องค์กรมีความมุ่งเน้นไปทียุทธศาสตร์ (StrategyFocused Organization) ได้ทงั 7 หมดห้าประการ ได้แก่
หลักการที 1 ผูน้ ําต้องเป็ นผูท้ าํ การขับเคลือนและเปลียนแปลงองค์กร
หลักการที 2 การแปลงยุทธศาสตร์สสู่ งที
ิ สามารถจับต้องได้
หลักการที 3 การทําให้ทงั 7 องค์กรสอดคล้องและเชือมโยงกับยุทธศาสตร์
หลักการที 4 การจูงใจเพือให้ทุกคนให้ความสําคัญและปฏิบตั ติ ามยุทธศาสตร์
หลักการที 5 การดูแลให้การบริหารยุทธศาสตร์เป็ นกระบวนการทีต่อเนือง
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ในขณะเดียวกัน ลินดา โฮลบีเช่ (Linda Holbeche) 36 กับคณะได้ทําการวิจยั องค์กรทีมีผลการปฏิบตั งิ านสูง
และได้กล่าวถึงลักษณะของ HCO ไว้ 3 ประการคือ
1. องค์กรแบบ HCO จะมุ่งเน้นทําในสิงทีถูกต้อง
สิงแรกทีองค์กรแบบ HCO ทําคือ สร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ซึงจะเป็ นตัวดึงดูดคนดีคนเก่งเข้ามาใน
องค์กรการทีองค์กรมุ่งปลูกฝั งและสร้างวัฒนธรรมทีถูกต้องจะช่วยทําให้องค์กรเข้มแข็งวัฒนธรรมทีถูกต้องนี7จะต้อง
รับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวมและมุ่งหวังผลระยะยาวไม่ใช่หวังแค่กําไรในระยะสัน7 องค์กรแบบ HCO จะระมัดระวัง
ในการเลือกสรรคนเพราะคนจะช่วยทําให้งานประสบความสําเร็จ ไม่ใช่การมีวสิ ยั ทัศน์หรือแผนกลยุทธ์ทดีี แล้วจะนํ า
องค์กรสูผ่ ลงานสูง แต่คนต่างหากทีทําให้ผลงานสูง เหมือนอย่างหนังสือทีเป็ นผลงานวิจยั ทีมีชอเสี
ื ยงของ Jim Collins
37
เรือง Good to Great เขาได้กล่าวไว้ชดั เจนว่า องค์กรทียิงใหญ่เริมต้นที “คน” ใครควรทีจะถูกเลือกมาร่วมงานกับ
บริษทั คน แล้วค่อยกําหนดกลยุทธ์ต่อไป
2. บูรณาการความต้องการทีแตกต่างและอาจขัดแย้งกันของกลุ่มต่างๆ ในองค์กร แรงกดดันจากการทํางานมี
มากมายและเป้ าหมายขององค์กรก็มที งั 7 ระยะสัน7 และระยะยาว เป้ าหมายระยะสัน7 มักจะเป็ นทีต้องการของกลุ่มผูถ้ อื หุน้
เช่นผลกําไร ในขณะทีเป้ าหมายระยะยาวทีต้องการของพนักงานและชุมชน ถ้าองค์กรสนใจแค่เป้ าหมายระยะสัน7 ทํา
กําไรเยอะๆก็จะไปขัดแย้งและมีผลทางลบต่อพนักงาน ซึงสิงนี7เป็ นความท้าทายอย่างมากของผูบ้ ริหารและผูบ้ ริหารเอง
ก็ไม่มที าง เลือกด้วยว่าจะเอาทางใดทางหนึง องค์กรทีเป็ น HCO จะสนใจความต้องการของลูกค้า โดยการลงทุน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มคี ุณภาพ ให้บริการทีดีกว่าคู่แข่งขันในตลาดเดียวกัน นอกจากนัน7 องค์กรแบบ HCO จะเห็นคุณค่า
ของพนักงานความสําเร็จอันยิงใหญ่ขององค์กรเป็ นสิงทีค่อยๆเกิดขึน7 สะสมทีละเล็กละน้อย
3. มุ่งความสําเร็จทียังยืน
การทีจะมีความสําเร็จอย่างยังยืนได้ องค์กรต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี7คอื (1) ควรมีการจัดการการเงินที
ค่อนไปในทางอนุรกั ษ์นิยม นันคือ การใช้เงินอย่างคุม้ ค่า (2) ต้องมีความไวในการรับรูก้ ารเปลียนแปลงทีเกิดขึน7 รอบตัว
(3) ต้องมีวฒ
ั นธรรมทีเข้มแข็งและมีความเป็ นเอกลักษณ์ และ (4) ต้องมีความอดทนต่อความล้มเหลว (5) องค์กรต้อง
มอบอํานาจให้กบั พนักงานคิดพิจารณาและตัดสินใจ
ถ้าทําได้แบบนี7ก็จะทําให้องค์ก รมีสมรรถนะสูง สามารถปรับตัวต่ อการเปลียนแปลงในทุ กรูปแบบ โดยที
พนักงานเต็มใจทีจะเปลียนแปลงและช่วยผลักดันการเปลียนแปลงไปสูเ่ ป้ าหมายทีวางไว้
คุณลักษณะขององค์กรทีมีขดี สมรรถนะสูง (HCO Characteristics) ตามแนวทางของเอกชน ประกอบด้วย38
1. การตัง7 เป้ าหมายทีท้าทายและแสวงหาแนวทางในการบรรลุเป้ าหมาย
2. คนในองค์กรมีค่านิยมร่วม
3. มุ่งเน้นยุทธศาสตร์และการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
4. การแปลงยุทธศาสตร์ไปสูส่ งที
ิ สามารถเข้าใจและปฏิบตั ไิ ด้
5. มีความยืดหยุ่นทางธุรกิจ
ในอเมริกาและในอีกหลายๆ ประเทศทัวโลก ได้มกี ารกําหนดเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานสําหรับการดําเนินงาน
ขององค์กรต่างๆโดยในอเมริกานัน7 มีการมอบรางวัลให้กบั องค์กรทีสามารถดําเนินงาน ได้ตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน
เหล่านัน7 (Malcolm Bald rige National Quality Award) ส่วนในประเทศไทยทางสถาบันเพิมผลผลิตแห่งชาติกไ็ ด้มกี าร
นําเกณฑ์ MBNQA มาปรับเป็ นเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) เพือเป็ นแนวทาง
ในการยกระดับและพัฒนาองค์กรธุรกิจของไทยสู่ความเป็ นองค์กรชัน7 เลิศ ต่อมาทางสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
36

Linda Holbeche. “ HR and The High Performance Organizations”. Strategic HR Review, vol 5. No 2. 2004.
J.C. Collins,Good to Great: Random House Books. 2001.
38
Frank Buytendijk, “Five Keys to Building High Performance Organization”, Business Performance Management
Magazine, February, 2006.
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ระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) ได้ร่วมกับสถาบันเพิมผลผลิตแห่งชาติ จัดทําเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award) เพือเป็ นแนวทางให้หน่ วยราชการใช้ในการประเมินผลตนเอง
อันจะนําไปสูก่ ารยกระดับการปฏิบตั งิ านของภาครัฐ โดยถ้าองค์กรใดทีสามารถปฏิบตั ติ ามเกณฑ์เหล่านี7ได้ในระดับทีดี
ย่อมจะเป็ นเหมือนกับเครืองรับรองถึงความเป็ นเลิศขององค์กรได้ในระดับหนึง เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
มีทงั 7 สิน7 7 หมวด ประกอบไปด้วย
หมวด 1 การนําองค์กร
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
หมวด 3 การให้ความสําคัญกับผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
หมวด 7 ผลลัพธ์การดําเนินการ
แนวคิดต่าง ๆ ข้างต้นเป็ นแนวคิดทีพยายามอธิบายถึงคุณลักษณะหรือแนวทางในอันทีจะทําให้หน่ วยงาน
ภาครัฐและเอกชนเป็ นองค์กรทีมีขดี สมรรถนะสูง หรือองค์กรแห่งความเป็ นเลิศและถ้าพิจารณาโดยละเอียดจะพบว่า
แนวคิดเหล่านี7มลี กั ษณะทีคล้ายคลึงกัน
ความเชืIอมโยงระหว่างพุทธวีธีกบั การสร้างองค์กรธุรกิ จสมรรถนะสูง
พุทธวิธีการบริหาร
พุทธวิธกี ารบริหารตามกรอบ
หน้าที (Function)

พุทธวิธใี นการวางแผน
(Buddha’s Planning)
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การสร้างองค์กรธุรกิ จสมรรถนะสูง
Vivienne Jupp และ Mark P. Younger ได้ระบุไว้ว่า39 องค์กร
ทีมีขดี สมรรถนะสูงควรประกอบด้วยคุณลักษณะทัง7 หมดเจ็ดประการ
ได้แก่
1. มุ่งเน้นทีผลลัพธ์และการนําเสนอคุณค่าอย่างต่อเนือง
2. มีประสิทธิภาพสูง
3. ตระหนักถึงการเปลียนแปลงของสภาวะแวดล้อม และพร้อมจะเปลียน
ความคิดไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
4. มุ่งเน้นในสิงทีตนเองมีความสามารถหรือโดดเด่น ในขณะเดียวกันก็
จัดหาผูอ้ นให้
ื มาทําในกิจกรรมทีไม่ใช่กจิ กรรมหลัก
5. เป็ นองค์กรทีมีความยืดหยุ่นสูง
6. ให้ความสําคัญต่อการเติบโตและพัฒนาของบุคลากร
7. มีผนู้ ําทีมีความมุ่งมันและกล้า
ระบบการจัดการ 5 ขัน7 ตอน (5’P)
1. กําหนดความมุ่งหมายงาน (Purpose)
2. มีการวางแผนทีดี (Planning)
3. มีกระบวนการปฏิบตั ทิ ชัี ดเจน (Process)
4. มีการปฏิบตั อิ ย่างเป็ นระบบ (Practical)
5. มีการประเมินผลอย่างเป็ นรูปธรรม

Jupp, Vivienne and Younger, Mark P., A Value Model for the Public Sector, Outlook Journal, February 2004.

พุทธวิธีการบริหาร
พุทธวิธใี นการจัดองค์กร
(Buddha’s Organizing)

พุทธวิธใี นการบริหารงานบุคคล
(Buddha’s Staffing)

40

การสร้างองค์กรธุรกิ จสมรรถนะสูง
(Performance)
เป้ าหมายสูงสุดขององค์กรแบ่งออกเป็ นชนิดใหญ่ได้ 6 ชนิด
1. ความเป็ นสิงทีมีตวั ตนขององค์กร เป้ าหมายสูงสุดในลักษณะนี7 จะทํา
ให้เกิดความรูส้ กึ ว่า องค์กรเป็ นสิงทีมีตวั ตนทีเราอาศัยอยู่ในนัน7 และเป็ น
เจ้าของ เป็ น สิงทีควรจะได้ร ับการยอมรับ และรับรองจากสมาชิกและ
สังคม
2. ตลาดภายนอกขององค์กร เป้ าหมายสูงสุดลักษณะนี7 จะเน้นทีคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์และบริการทีมีต่อมนุ ษย์ เน้นทีปั จจัยความสําคัญต่อการ
รักษาคุณค่าดังกล่าว เช่น คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การขนส่ง และความ
ต้องการของลูกค้า
3. การดําเนิ นงานภายในองค์ก ร เป้ า หมายสูงสุด ประเภทนี7 เน้ นไปที
ความมีประสิทธิภาพของต้นทุนผลิตภัณฑ์ ประดิษฐ์กรรม การแก้ปัญหา
และการให้ความสนใจต่อลูกค้า
4. พนักงานองค์กร เป้ าหมายสูงสุดขององค์กรประเภทนี7 เน้นไปทีความ
ต้องการของกลุ่มบุคคลทีโยงถึงประสิทธิภาพในการทํางาน และเน้นที
พนักงานแต่ละบุคคล ในฐานะทีเป็ นมนุษย์ทมีี คุณค่า
5. ความสัมพันธ์ขององค์กรกับสังคมและรัฐ เป้ าหมายสูงสุดประเภทนี7
จะยกย่ อ งให้ เ กีย รติใ นค่ า นิ ย ม ความคาดหวัง และข้อ กํ า หนดของ
กฎหมายอย่างชัดแจ้ง เช่น ความเชือในการแข่งขัน การเคารพกฎหมาย
และประเพณีของชาติอนื ๆ
6. ความสัมพันธ์ขององค์กรกับวัฒนธรรม เป้ าหมายสูงสุดประเภทนี7จะ
ยกย่องความเชือเกียวกับคุณงามความดีของวัฒนธรรม
ปี เตอร์ส และวอเตอร์แมน40 กล่าวว่า สิงทีบริษทั ดีเด่น ได้ดําเนินการเพือ
ทําให้ความสําคัญกับพนักงานได้แก่
1. สนับสนุนให้พนักงานสามารถควบคุมผลงานของตนเอง และ
ทําให้พนักงานเข้าใจความหมายทีแท้จริงของการทํางาน
2. ส่ ง เสริม พนัก งานทีมีค วามสามารถธรรมดา ให้ส ามารถ
ประสบความสําเร็จในการทํางาน
3. เปิ ดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที
4. ใช้มาตรการด้านบวกในการจูงใจพนักงาน
5. ให้ความเคารพนับถือ และยกย่องพนักงานอย่างจริงใจ
6. มีความตัง7 ใจในการฝึกอบรมพนักงานให้มคี วามรูแ้ ละ
ความสามารถเพิมขึน7
7. ตัง7 เป้ าหมายการทํางาน มีเหตุผลและชัดเจนให้กบั พนักงาน
8. ให้ความอิสระในการทํางานแก่พนักงานเพือพนักงานจะได้
สร้างสรรค์ผลงานให้ดขี น7ึ

ปี เตอร์ส, โทมัส เจ และ โรบอท เอช. วอเตอร์แมน, ดันE ด้นหาความเป็ นเลิ ศ : ประสบการณ์ จากบริ ษทั อเมริ กาชันE นําของ
โลก, พิมพ์ครัง7 ที 5, แปลโดย วีรชัย ตันติวริ วิทยา, (กรุงเทพมหานคร: เอช.เอ็น.กรุ๊ป, 2531), หน้า 50, 53.

พุทธวิธีการบริหาร
พุทธวิธใี นการอํานวยการ
(Buddha’s Directing)

พุทธวิธใี นการกํากับดูแล
(Buddha’s Controlling)

การสร้างองค์กรธุรกิ จสมรรถนะสูง
Jane C. Linder และ Jeffrey D. Brooks จากบริษทั ทีปรึกษาทางการ
จัดการ Accenture ได้ชใ7ี ห้เห็นว่าการทีหน่วยงานราชการจะเป็ นองค์กรที
มีขดี สมรรถสูง (High Competency Organization) ได้นัน7 จะต้อง
ประกอบด้วยคุณลักษณะหรือแนวทางสําคัญ 5 ประการ ได้แก่41
1. การมุ่งเน้นทีผูร้ บั บริการ
2. การมุ่งเน้นทีผลผลิตและผลลัพธ์
3. สามารถชีแ7 จงและรับผิดชอบ
4. มีความคิดสร้างสรรค์และมีความยืดหยุ่น
5. พร้อมทีจะทํางานร่วมกับหน่วยงานอืน
การบริหารการเปลียนแปลงใดๆ ในองค์กรต้องดําเนินการดังนี7
1) คํานึงถึงลูกค้าเป็ นสําคัญ (Customer Focus)
2) สร้างระบบให้เกิดการเปลียนแปลงอย่างเป็ นระบบ
3) มีการจัดทําระบบข้อมูลสาระสนเทศให้ทนั สมัย
4) มีการมุ่งเน้นการทํางานเป็ นทีมด้วยการมีสว่ นร่วมของบุคลากร
5) ให้มีร ะบบการสร้างความผูก พันของคน /งาน และองค์กรด้วยการ
จัดการเชิงองค์รวม
6) มีวธิ กี ารประสานงานทีชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

จากตารางการเชือมโยงระหว่างพุทธวิธบี ริหารและการสร้างองค์กรธุรกิจสมรรถนะสูงนัน7 มีความเชือมโยงกัน
เพราะว่าพุ ทธวิธีนัน7 เป็ นตัวบ่ งชี7ใ ห้เ ห็น ถึงวิธีก ารทีพระพุ ทธองค์ได้ท รงวางหลักการบริห ารองค์กร บุค ลากร ของ
พระพุทธศาสนา จนทําให้พระพุทธศาสนาเป็ นองค์กรทียังยืน ทัง7 นี7 สามารถปรับและประยุกต์ไปตามเหตุปัจจัยให้เห็น
เป็ นประจักษ์ได้ และการสร้างองค์กรธุรกิจให้มสี มรรถนะสูงก็ต้องอาศัยหลักการต่าง ๆ ทีทางเจ้าของแนวคิดทฤษฎีได้
วางเป็ นกรอบแห่งการปฏิบตั ไิ ว้ ทัง7 นี7 ทัง7 สองแบบเมือเชือมโยงกันเข้าแล้วจะเห็นว่าพุทธวิธกี ารบริหารนัน7 เป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั งิ านให้เกิดสรรถนะสูง

สรุป
เมือองค์กรธุรกิจจะเป็ นองค์กรทีมีสมรรถนะสูงได้จะต้องดําเนินไปตามแนวทางนโยบายขององค์กรทีชัดเจน
ดังเช่นพุทธวิธกี ารบริหารของพระพุทธเจ้าทีได้วางเป้ าหมายไว้สงู สุดไว้ในแต่ละประเภทนัน7 เป็ นการวางรากฐานโดยมี
พุทธวิเทโศบาย ทีจะให้การบริหารจัดการแต่ละประเภทสําเร็จได้ หากผูน้ ําองค์กรธุรกิจได้จดั ดําเนินการโดยมีเป้ าหมาย
ทีชัดเจนอยู่แล้ว จะทําให้การดําเนินงานขององค์กรไปสู่ความสําเร็จและก่อให้เกิดสมรรถนะสูงอันจะก่อให้เกิดผลดีต่อ
องค์กรธุรกิจต่อไป
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