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 * ผูเ้ขยีนขอขอบคณุ รองศาสตราจารย์ ดร.อสิระ สวุรรณผล ผูอ้�านวยการสถาบนัทีป่รกึษาเพือ่พฒันาประสทิธภิาพในราชการ ส�านกังาน ก.พ. ทีไ่ด้อนญุาตให้น�า

เนื้อหาในรายงานการวิจัย เรื่อง “การน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการบริหารราชการ” ซึ่งเป็นรายงานการวิจัยที่ผู้เขียนจัดท�าให้สถาบันฯ 

มาตีพิมพ์  ส่วนหนึง่ของรายงานการวิจัยนี้ผู้เขียนได้น�าเสนอในที่ประชุมส�านกัธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

บทคัดย่อ

   บทความนี้มุ่งน�าเสนอแนวทางการน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ

บรหิารทรพัยากรบคุคลภาครฐัใน ๕ ด้าน ซึง่ได้แก่ (๑) การวางแผนก�าลงัคน  (๒) การสรรหาก�าลงัคน (๓) การคดัเลอืก 

(๔) การฝึกอบรมและการพัฒนา และ (๕) การรักษาและการใช้ประโยชน์จากบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ

   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้แก่

ประชาชนไทยเป็นแนวทางการด�ารงชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและ

ยั่งยืน

   สาระหลักที่ส�าคัญ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งชี้ให้เห็นถึงแนวทางการด�ารงอยู่และปฏิบัติตน

ของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับชาติทั้งในการพัฒนาและการบริหาร

ประเทศให้ด�าเนนิไปในทางสายกลาง เป็นแนวทางการพฒันาทีเ่น้นความสมดลุ ความพอประมาณ ความมเีหตผุล 

ความส�านกึในคณุธรรม การมภีมูคิุม้กนัในตวัทีด่พีอทีจ่ะต่อต้านและลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ  จาก

กระแสโลกาภิวัตน์

วรเดช  จันทรศร
ภาคีสมาชิก ส�านกัธรรมศาสตร์และการเมือง

ราชบัณฑิตยสถาน

 โครงการอันเนื่องมาจากพระ

ราชด�าริต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชนบทกว่า 

๓,๐๐๐ โครงการ ได้ยดึถอืและน�าปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ส่งผล 

ให้เกิดประโยชน์ต่อพสกนกิรทั้งแผ่นดิน 

ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ความรู ้และ

นวัตกรรมที่เกิดต่อการพัฒนาชนบทและ

พัฒนาประเทศในหลาย ๆ ด้าน และ

หลายโอกาส อาทิ โครงการที่มุ ่งเน้น

การเกษตรขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีที่

เหมาะสม โครงการที่มีการอนุรักษ์และ

ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน�้าอย่างยั่งยืน 

โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือด

ร้อนจากน�้าท่วมและภัยแล้ง 

 นายโคฟี อนันนั เลขาธกิารองค์การ

สหประชาชาติในขณะนั้นได้ทูลเกล้าฯ 

ถวายรางวลั Human Development Lifetime 

Achievement Award ซึ่งเป็นรางวัลของ

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติแด่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 

๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และได้กล่าว 

สดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย

ความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสถวายรางวัล

ความส�าเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์

แด่พระองค์ และในนามสหประชาชาตยิงั

ได้ตั้งปณธิานที่จะส่งเสริมประสบการณ์ 

และน�าแนวทางการปฏิบัติในการน�า

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันทรง

คุณค่าอย่างหาที่สุดมิได้ของพระองค์

มาช่วยจุดประกายแนวคิดในปรัชญา 

ดังกล่าวสู่นานาประเทศต่อไป
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 อนึ่ง นอกจากการยกย่องและ

ยอมรับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

ระดับโลกแล้ว ในระดับประเทศ รัฐบาล

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวยัง

ได้น้อมอัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปบรรจุใช้เป็นปรัชญาน�าทาง

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชาติ ทั้งในฉบับที่ ๙ และฉบับที่ ๑๐ อีก

ทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๗๘(๑) 

ยังก�าหนดให้ “รัฐต้องด�าเนินการตาม

แนวนโยบายด้านการบริหารราชการ

แผ่นดิน ให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคม 

เศรษฐกิจ และความมั่งคงของประเทศ

อย่างยัง่ยนืโดยต้องส่งเสรมิการด�าเนนิการ

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและค�านงึ

ถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพ

รวมเป็นส�าคัญ” นอกจากนี้รัฐบาลยังมี

การก�าหนดเป็นประเด็นวาระแห่งชาติ 

ในการน้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงมาปรับใช้ เพื่อสร้างการบริหาร

ราชการแผ ่นดินที่ประชาชนเชื่อมั่น 

ศรัทธา เป็นหลักการส�าคัญที่จะช่วยวาง

รากฐานการบริหารราชการอย่างสุจริต 

เป็นธรรม และเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข

ของประชาชนอย่างแท้จริง

 อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ การ 

น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานต่าง ๆ ของ

ภาครัฐยังมีน้อยมาก และขาดแนวทางที่

เป็นรูปธรรมที่สามารถส่งประโยชน์ได้

อย่างทั่วถึงและยั่งยืน ยิ่งไปกว่านั้นใน 

เชิงวิชาการ การน�าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ

บริหารจัดการภาครัฐยังแทบจะไม่มีการ

ศึกษาค้นคว้ามาก่อนเลย

 บทความนี้ จึงมีวัตถุประสงค์

ในการน�าเสนอแนวทางการน้อมน�า

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกต์ใช้ในการจัดการภาครัฐในส่วน

ที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลใน

ด้านการสรรหา พัฒนารักษาไว้ และใช้

ประโยชน์ และเพื่อที่จะให้การบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานภาครัฐ

สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญ

ได้ คือ เพื่อจัดหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมกับงาน เพื่อพัฒนาทักษะและ

ความสามารถ เพื่อรักษาพนักงานที่มี

ความสามารถให้คงอยู่นานที่สุด เพื่อใช้

ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

(สมชาย, ๒๕๔๒ : ๑๐) ท�าให้การบรหิาร

ราชการของหน่วยงานภาครัฐโดยรวมมี

ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล เกดิประโยชน์

ต่อสาธารณะ และเป็นกลไกส�าคญัในการ

พัฒนาประเทศ

 ในสภาพความเป็นจริง เราคง

ไม่สามารถปฏิเสธได้ว ่า การบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานภาครัฐ

บางแห่งยังคงเกิดข้อผิดพลาดขึ้นในบาง

ประการ เช่น มีการรับและบรรจุคน

ด้วยความไม่เป็นธรรม บุคคลที่ถูกบรรจุ

ไม่เหมาะสมกับงาน มีอัตราการออก

จากงานสูง มีการค้นพบว่า ข้าราชการ/

พนกังาน/ลูกจ้าง ไม่ตั้งใจที่จะท�างานให้

ดีที่สุด ผู ้บริหารไม่ให้ความเป็นธรรม

ในการแต่งตั้ง โยกย้าย มีการฟ้องร้อง

ทั้งทางศาลปกครอง และศาลยุติธรรม 

บางส่วนราชการไม่มีการฝึกอบรมและ

พัฒนา ไม่มีการแต่งตั้งข้าราชการตาม

ช่วงเวลาที่ควรจะเป็น ซึ่งในภาพรวม

เป็นการกระท�าที่ไม่มีความเป็นธรรม 

เกิดความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างผู้

บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชา ก่อให้เกิดผล

เสียต่อประสิทธิภาพของหน่วยงาน และ

ประโยชน์ต่อสาธารณะโดยรวม

 การจะหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดข้าง

ต้น และสามารถพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ

ไปในทศิทางทีม่ัน่คง ก้าวหน้า และยัง่ยนื 

ผู้บริหารจึงควรที่จะมีเหตุผลใช้เงื่อนไข

ความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม ในการ

บริหารงาน กระท�าในสิ่งที่ถูกต้อง ได้แก่ 

มกีารวางแผนทรพัยากรบคุคลทีเ่หมาะสม 

มีการสรรหาและการคัดเลือกเพื่อให้ได้

คนทีต้่องการและเหมาะสมกบัวฒันธรรม

ขององค์การ มีการฝึกอบรมและพัฒนา 

ตลอดจนการรักษาและใช้ประโยชน์จาก

บุคคล

 การเสนอเรื่องในบทความนี้ ได้

แบ่งการน�าเสนอออกเป็น ๖ ส่วน ส่วนที ่๑ 

เป ็นการน� า เสนอหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ส่วนที่ ๒ เป็นการน�า

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาปรบั

ใช้กับการวางแผนทรัพยากรบุคคลใน

หน่วยงานภาครัฐ ส่วนที่ ๓ เป็นการน�า

มาปรับใช้กับการสรรหาบุคคลในหน่วย

งานภาครัฐ ส่วนที่ ๔ เป็นการน�ามาปรับ

ใช้กับการคัดเลือกบุคคลของหน่วยงาน

ภาครัฐ ส่วนที่ ๕ เป็นการน�ามาปรับใช้

กบัการฝึกอบรมและการพฒันาของหน่วย

งานภาครัฐ ส่วนที่ ๖ เป็นการน�ามาปรับ

ใช้กบัการรกัษาและการใช้ประโยชน์จาก

บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ และส่วน

ที่ ๗ เป็นการสรุปความเกี่ยวกับการน�า

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาปรบั

ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
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๑. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้

พระราชทานพระบรมราชานญุาตให้น�า

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่ 

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายและ

ประชาชนโดยทัว่ไป ดงันี ้(ส�านกังาน กปร., 

๒๕๕๐ : ๕)

 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญา

ชี้ถึงแนวการด�ารงอยู ่และปฏิบัติตน

ของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับ

ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ 

ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้

ด�าเนนิไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการ

พัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลก

ยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง

ความจ�าเป็นทีจ่ะต้องมรีะบบภมูคิุม้กนัใน

ตวัทีด่พีอสมควรต่อการมผีลกระทบใด ๆ  

อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก

และภายใน ทั้งนีจ้ะต้องอาศัยความรอบรู้ 

ความรอบคอบ และความระมัดระวัง

อย่างยิ่งในการน�าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ 

ในการวางแผนและการด�าเนินการทุก

ขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริม

สร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดย

เฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและ

นักธุรกิจในทุกระดับให้มีจิตส�านึกใน

คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มี

ความรอบรู้ที่เหมาะสม ด�าเนนิชีวิตด้วย

ความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา 

และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและ

พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ 

สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจาก

โลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

 เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นปรัชญา

ทีช่ีถ้งึแนวทางการด�ารงอยูแ่ละปฏบิตัติน

ของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับ

ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ

ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้

ด�าเนนิไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการ

พฒันาเศรษฐกจิ เพือ่ให้ก้าวทนัต่อโลกยคุ

โลกาภิวัตน์

 โดยนิยามข้างต้น การบริหาร

ทรัพยากรบุคคลภาครัฐตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นการด�าเนนิ

การบริหารจัดการ โดยยึดทางสายกลาง

ตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นแกนกลาง 

มจีดุมุง่หมายของการพฒันา มคีณุลกัษณะ 

๓ ประการที่สัมพันธ์กัน และมีเงื่อนไข

เพื่อให้การด�าเนนิการเป็นไปในทางสาย

กลางอยู่ในระดับความพอเพียง

 รายละเอียด จุดหมายของการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงก็คือ การพัฒนาที่มุ่งไปสู่ความ

สมดุล มั่นคง และยั่งยืน พร้อมต่อการ

เปลี่ยนแปลงในทุกด้านทั้งทางด้านชีวิต 

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ 

วิทยาการ และเทคโนโลยี

 ความพอเพียงประกอบไปด้วย

คุณลักษณะ ๓ ประการที่สัมพันธ์ซึ่งกัน

และกันคือ ความพอประมาณ ความมี

เหตผุล และการมภีมูคิุม้กนัในตวัทีด่ ีทัง้นี้ 

การตัดสินใจ การด�าเนนิกิจกรรมต่าง ๆ 

ตลอดจนการบริหารจัดการให้เป็นไปใน

ทางสายกลาง อยู่ในระดับพอเพียงนั้น 

ต้องอาศยัเงือ่นไขของความรูแ้ละเงือ่นไข

ของคุณธรรมเป็นพื้นฐาน โดยเงื่อนไข

ของความรู้ ได้แก่ ความรอบรู้ในวิชาการ 

ประสบการณ์ หรอืองค์ความรูท้ีเ่กีย่วข้อง

อย่างรอบด้าน มีความรอบคอบที่จะน�า

ความรู ้มาพิจารณาอย่างเป็นบูรณาการ 

เพื่อประกอบการวางแผนและการน�าไป

สู่การปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง และ

เงื่อนไขของคุณธรรม ได้แก่ การมีความ

ซือ่สตัย์สจุรติ มคีวามขยนั อดทน มคีวาม

เพียร มีสติ มีปัญญา แบ่งปัน ด�าเนนิชีวิต

ไปในทางที่ไม่โลภ ไม่ตระหนี่

๒. การวางแผนทรัพยากรบุคคล

 การวางแผนทรัพยากรบุคคล

เป็นกิจกรรมและกระบวนการในการ

คาดคะเนความต้องการของหน่วยงาน

เป็นการล่วงหน้าว่าต้องการบคุคลลกัษณะ

ใด จ�านวนเท่าใด และเมื่อใด (พยอม, 

๒๕๔๕ : ๖๒ ; Armstrong, 2000 : 46) 

ตลอดจนเป็นการก�าหนดแนวทางในการ

ด�าเนนิการเพื่อให้ได้มาและใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วย

งานในภาพรวมต่อไป

 การน ้อมน�าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช ้กับการ

วางแผนทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการ 

สามารถพิจารณาได้ดังนี้

 ๑. หน ่วยงานภาครัฐควรน�า

เงื่อนไขความรู ้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงมาประกอบการวางแผน

ทรัพยากรบุคคล เพื่อศึกษาวิจัย ตอบ

ค�าถาม และตัดสินใจให้ได้ว่าต้องการ

บุคคลจ�านวนเท่าใด ต้องการแบบใด 

เพื่อที่จะได้ท�าให้การท�างานขององค์การ

บรรลุเป้าหมาย

 ๒. การน�า เงื่อนไขความรู ้มา

ปรับใช้ อาจน�าวิธีการวางแผนทรัพยากร

บุคคลที่ถูกต้องสมบูรณ์มาปรับใช้ โดย
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ภาพที่ ๑ ภาพรวมของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถสรุปเป็นเชิงบูรณาการได้ดังนี้

จุดมุ่งหมายของการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาที่มุ่งไปสู่

ความสมดุล มั่นคง ยั่งยืน

พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน

ชีวิตเศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/เทคโนโลยี

ก้าวทัน สนองตอบ

และสามารถจัดการต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์

คุณลักษณะ ๓ ประการ

ที่สัมพันธ์กัน

ทา
งส

าย
กล

าง

เงื่อนไขเพื่อให้การด�าเนนิการ

เป็นไปในทางสายกลางอยู่ใน

ระดับความพอเพียง

เงื่อนไขคุณธรรม : ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน

มีความเพียร มีสติ มีปัญญา แบ่งปัน

เงื่อนไขความรู้ : รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง

ความพอประมาณ

ความมีเหตุผล

การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี



วรเดช  จันทรศร

วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๖  ฉบับที่ ๔  ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๔
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การศึกษาวิจัย คาดการณ์ หรือพยากรณ์

ความต้องการบุคคล และลักษณะความ

สามารถของบุคคลในอนาคตประกอบ

กับการศึกษาประมาณการ แรงงานที่มี

อยู ่ในตลาด โดยวิเคราะห์จากสถานะ

ของทรัพยากรที่มีอยู ่ในปัจจุบัน และ

ทรัพยากรที่จะมีให้ใช้ในอนาคต โดยมี

การเผื่อส่วนที่เสียเปล่าไว้ด้วย เพื่อความ

รอบรู ้และรอบคอบตามหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และหากพบจ�านวน

ของก�าลังที่อาจจะขาดหายไป หน่วยงาน

ภาครัฐก็อาจจะต้องเตรียมแผนรองรับ 

โดยการเลื่อนต�าแหน่งจากบุคคลภายใน

องค์การ การให้การฝึกอบรม หรือการ

สรรหาจากบุคคลภายนอกแล้วแต่กรณี 

เป็นการด�าเนนิการด้วยความระมัดระวัง 

ตามเงื่อนไขความรู้ของหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

 ๓. หน่วยงานภาครัฐอาจน�าการ

วางแผนทรัพยากรบุคคลมาเป็นเงื่อนไข

ของการสร้างโอกาสการจ้างงานที่เท่า

เทียมกัน โดยไม่ค�านงึถึงเพศ ฐานะ หรือ

ภูมิล�าเนา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ซึ่งเป็นการน�าเงื่อนไขคุณธรรมตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาปรับ

ใช้ อีกทั้งการสร้างความเสมอภาคเท่า

เทียมกัน ยังจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่

ดี ตามคุณลักษณะของหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงให้กบัหน่วยงานภาครฐั

อีกด้วย

 ๔. ในอีกมุมหนึง่ การวางแผน

ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานภาครัฐ

อาจจะได้ข้อค้นพบว่า เมื่อเปรียบเทียบ

จ�านวนข้าราชการทีต้่องการในอนาคตกบั

จ�านวนทีม่อียูแ่ล้ว จ�านวนคนทีม่อียูม่มีาก

เกินไป และหากเพิ่มจ�านวนต่อไปก็จะ

เป็นภาระต่องบประมาณและต่อประเทศ

ในอนาคต หน่วยงานภาครัฐอาจจะมีการ

ด�าเนนิการ ขอให้มีการเกษียณอายุก่อน

เวลา การลดจ�านวนต�าแหน่ง การเลิกจ้าง

พนกังาน ในแต่ละกรณถีือได้ว่าเป็นการ

น�าคุณลักษณะพอประมาณ มีเหตุผล 

การมีภูมิคุ ้มกันตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงมาปรบัใช้โดยอาศยัการ

ตัดสินใจบนเงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไข

คุณธรรม

 ตามข้อ ๑-๔ สามารถสรปุเป็นแผน 

ภาพการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงมาปรับใช้ได้ดังนี้

ภาพที่ ๒ การวางแผนทรัพยากรบุคคลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การวางแผนทรัพยากรบุคคล

การศึกษาวิจัยจ�านวนบุคคล

และความสามารถที่ต้องการ

เงื่อนไขความรู้

(รอบรู้)

เงื่อนไขความรู้

เงื่อนไขคุณธรรม

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล

และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

ของส่วนราชการ

เงื่อนไขความรู้

(รอบคอบ/ระมัดระวัง)

เงื่อนไขคุณธรรม

การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง

การเตรียมแผนรองรับก�าลัง

ที่อาจจะขาดหายไป

การสร้างโอกาสการจ้างงาน

ที่เท่าเทียมกัน

การลดจ�านวนข้าราชการ

ที่มากเกินไป
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บอร์ดให้เห็นได้โดยเปิดเผยเป็นเวลา 

ล่วงหน้า เช่น ไม่น้อยกว่า ๑๐ วันท�าการ

  (๒) การตรวจสอบคุณ- 

สมบัติและประสบการณ์ของบุคคลที่จะ

ได้รับการบรรจุนัน้ ให้ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

เป็นผู ้ตรวจสอบ และผู้สมัครสามารถ

ตรวจสอบความถูกต้องได้จากฝ่ายการ

เจ้าหน้าที่

  (๓) ข้าราชการทีอ่ยูร่ะหว่าง

การลา หากเป็นผู้มีสิทธิ ควรได้รับการ

แจ้งให้ทราบด้วย

  (๔) เ พื่ อ ค ว า ม ถู ก ต ้ อ ง 

รอบคอบ ตรวจสอบได้ ผูบ้รหิารควรแจ้ง 

ให้สมาชกิภายในหน่วยงานได้ทราบก่อน

ที่จะประกาศอย่างเป็นทางการ

  (๕) การสรรหากลุ่มผู้ด้อย

โอกาส ชนกลุ่มน้อย สตรี และผู้สูงอายุ

ควรใช้เกณฑ์เฉพาะ มกีารพฒันาทางเลอืก

งานที่ยืดหยุ่น มีการออกแบบงานใหม่ 

หากจ�าเป็น และอาจจัดให้มีแผนผล

ประโยชน์ที่ยืดหยุ่น แต่ทั้งนี้ให้ยึดหลัก

ความเสมอภาคเป็นธรรม และไม่มีการ

เลือกปฏิบัติที่เป็นโทษ

  (๖) หน่วยงานภาครัฐควร

มีการรับสมัคร ทดลองให้คัดเลือกอย่าง

สม�่าเสมอ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกใน

หน่วยงานจะได้รับรู้ และวางแผนความ

ก้าวหน้าในอาชีพได้

แงค่วามมัน่คงปลอดภยัภายในหน่วยงาน

และอาจเสียค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ภายหลัง เช่น 

การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมน้อยกว่า 

การรับจากภายนอก ส่วนการสรรหาจาก

ภายนอก อาจจ�าเป็นต้องมีการด�าเนนิการ

ให้สอดคล้องกับความขาดแคลนที่ศึกษา

ได้จากการวางแผนทรัพยากรบุคคล หาก

ส่วนราชการด�าเนินการโดยยึดหลักการ

ข้างต้นกถ็อืได้ว่าได้น�าเงือ่นไขบนความรู้ 

และเงื่อนไขของคุณธรรม ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้

อย่างถูกต้องเหมาะสม

 ๓. ในการสรรหาบคุคลทัง้หลาย

จากภายในและภายนอก หน่วยงานภาค

รัฐควรยึดนโยบายโปร่งใส เสมอภาค 

เป็นธรรม สุจริตและรับผิดชอบ สามารถ

ตรวจสอบได้ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้าง

ภูมิคุ ้มกันที่ดีให้กับส่วนราชการ และ

เป็นการน�าเงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไข

คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้

 ๔. การด�าเนนิการให้เป็นไปตาม 

ข้อ ๓ ข้างต้น ส่วนราชการ อาจมนีโยบาย

และแนวทางในการด�าเนนิการดังนี้

  (๑) มกีารประกาศรบัสมคัร

ให้ทุกคนทราบอย่างทั่วถึง และประกาศ

ล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร หากเป็นการ

สรรหาจากภายนอก ให้ใช้สือ่ทีป่ระชาชน

ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย ประกาศ

ต�าแหน่งงานที่เปิดรับจะต้องมีการติด

๓. การสรรหา

 การสรรหาบคุลากร (Recruitment) 

เป ็นกิจกรรมและกระบวนการของ

องค์การในการจูงใจให้บุคคลที่มีความ

สามารถและมีทัศนคติที่ เหมาะสมที่

ต ้องการมาสมัครในต�าแหน ่งงานที่

ต ้องการ เพื่อช่วยให้การท�างานของ

องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ (Ivancevich, 

1998: 711 อ้างใน สมชาย, ๒๕๔๒ : ๘๗) 

 การน ้อมน�าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช ้กับการ

สรรหาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ 

สามารถพิจารณาได้ดังนี้

 ๑. หน่วยงานภาครัฐควรศึกษา 

กระบวนการตามกฎหมาย และระเบียบ

ที่เกี่ยวข้องและด�าเนนิการให้การสรรหา

บคุลากรเป็นไปอย่างถกูต้องตามกฎหมาย

ทกุขัน้ตอน ซึง่ถอืได้ว่า เป็นการน�าเงือ่นไข 

ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) 

และเงื่อนไขคุณธรรม ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้

 ๒. การสรรหาบุคลากรสามารถ

ท�าได้ทั้งจากภายในและภายนอก ซึ่ง

โดยปกติ หน่วยงานภาครัฐอาจใช้วิธี

การสรรหาจากภายในก่อน หากมีบุคคล

ที่มีความรู ้ความสามารถเพียงพอ ซึ่ง

จะเป ็นการสร ้างขวัญก�าลังใจให้กับ

ข้าราชการหรือพนักงานภายใน ท�าให้

เกิดความผูกพันกับหน่วยงานมากขึ้น 

การรับจากภายในยังอาจมีประโยชน์ใน



วรเดช  จันทรศร

วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๖  ฉบับที่ ๔  ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๔

525

๔. การคัดเลือก

 การคัดเลือกเป็นกิจกรรมและ

เป็นกระบวนการพิจารณาคัดเลือกบุคคล

ที่มาสมัครให้ได้บุคคลที่ดีที่สุด โดยมีวิธี

การต่าง ๆ  เช่น การทดสอบ การสมัภาษณ์ 

การตรวจสอบประวัติภูมิหลัง การตรวจ

สอบการอ้างอิง ตลอดจนการตรวจ

สขุภาพ (สมชาย, ๒๕๔๒ : ๑๑๒-๑๓๔)

 การน ้อมน�าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช ้กับการ

คัดเลือกบุคคลของหน่วยงานภาครัฐ 

สามารถพิจารณาได้ดังนี้

 ๑. หน่วยงานภาครฐัควรคดัเลอืก

บุคคลที่มาสมัครด้วยความรอบคอบเพื่อ

ประโยชน์ของทางราชการ เพราะการ

คัดเลือกบุคคลที่มีทักษะไม่ถูกต้อง ไม่มี

ความสามารถเพียงพอ จะไม่สามารถ

ปฏิบัติงานให้กับทางราชการได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ การคัดเลือกจึงควรใช้

เงือ่นไขความรู ้และเงือ่นไขคณุธรรม ตาม

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คดัคน

ทีเ่หมาะสมเป็นประโยชน์กบัทางราชการ 

ไม่มกีารรบัคนหรอืคดัเลอืกคนตามระบบ

อุปถัมภ์ หรือโดยไม่สุจริต

 ๒. หน่วยงานภาครัฐควรลงทุน

ในการคัดเลือก โดยยึดหลักพอประมาณ

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง

หมายถึง ไม่ทุ่มเทใช้ค่าใช้จ่ายในการคัด

เลือกมากจนเกินไป หรือให้ผู้สมัครต้อง

เสยีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  มากจนเกดิความเดอืด

ร้อน

 ๓. หน่วยงานภาครัฐควรใช้วิธี 

การคดัเลอืกโดยวธิต่ีาง ๆ  เช่น การทดสอบ 

การสัมภาษณ์อย่างผสมผสาน และอย่าง

ถกูต้องตามหลกัวชิาการ ใช้แบบทดสอบ

ที่มีความเที่ยงตรง (Validiry) เชื่อถือได้ 

(Reliability) ด�าเนนิการทดสอบด้วยความ

ยุติธรรม ใช้รูปแบบการสัมภาษณ์ และ

ด�าเนนิการสมัภาษณ์ให้ถกูต้องเป็นไปตาม

มาตรฐาน เพื่อความเป็นธรรม โปร่งใส 

สุจริต รับผิดชอบ มีสัมฤทธิผล สามารถ

คาดคะเนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ในอนาคตของผู้ถูกทดสอบและผู้เข้ารับ

การสัมภาษณ์ได้ การด�าเนนิการในข้อนี้ 

ได้อย่างเหมาะสม สามารถน�าเงื่อนไข

ความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็น

แนวทางได้

 ๔. หน่วยงานภาครัฐควรมีการ

ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการคัด

เลือกโดยใช้ความละเอียดรอบคอบ เพื่อ

ให้เกิดความถูกต้องตามกฎหมายและ

ป้องกันความไม่รอบคอบในการจ้างงาน 

เช่น มีการตรวจสอบการอ้างอิงจากใบ

สมัครของผู้สมัคร และตรวจสอบจาก

นายจ้างเอง ตรวจสอบประวัติการก่อ

อาชญากรรมหรือการต้องโทษ ฯลฯ การ

ด�าเนินการในข้อนี้ถือได้ว่าเป็นการน�า

เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม และ

คุณลักษณะของการสร้างภูมิคุ ้มกันใน

ตัวเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงเข้ามาใช้เป็นแนวทางได้

 โปรดพิจารณาแผนภาพสรุป

การน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ตามข้อ ๑-๔ มาปรับใช้

ภาพที่ ๓ การสรรหาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ศึกษาและด�าเนนิการในการสรรหา
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ

ทุกขั้นตอน

เงื่อนไขความรู้
รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง

เงื่อนไขคุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต อุตสาหะ มีสติปัญญา

แบ่งปัน

พอประมาณ มีเหตุผล
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีภายใน

ส่วนราชการ

การสรรหาทั้งจากวิธีการภายในและ
ภายนอกตามเหตุผลความจ�าเป็นและ

เพื่อประโยชน์ทางราชการ

การสรรหาโดยโปร่งใส เสมอภาค
เป็นธรรม สุจริต รับผิดชอบ

และตรวจสอบได้
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๕. การฝึกอบรมและการพัฒนา

 การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมและ

กระบวนการอย่างมีระบบในการท�าให้ผู้

เรียนรู้เกิดความรู้และทักษะที่จ�าเป็น มี

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทาง 

ซึ่งก ่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของ

หน่วยงาน ส่วนการพัฒนาเป็นการจัดหา

ความรู้ การสอนงาน การให้ค�าปรึกษา 

การท�าให้สมาชิกของหน่วยงานมีความรู้ 

มีทัศนคติ มีการพัฒนาประสิทธิภาพใน

การท�างานเพือ่ให้เกดิประโยชน์ต่อหน่วย

งานและสังคมส่วนรวม (Ibarra, 2004) 

 การน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาปรับใช้กับการฝึกอบรมและ

การพัฒนาบุคคลในหน่วยงานภาครัฐ

สามารถพิจารณาได้ดังนี้

 ๑. หน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่รับ

ผิดชอบต่อบริการสาธารณะ ควรมีความ

รอบคอบในการฝึกอบรม การอบรมที่ไม่

เพียงพออาจท�าให้ผู้ปฏิบัติปฏิบัติงานผิด

พลาด เกดิอนัตราย หรอืเกดิผลเสยีต่องาน

หรือบุคคลอื่นผู้เกี่ยวข้องหรือสาธารณะ

ได้ ดังนัน้ หน่วยงานภาครัฐจึง (๑) ควร

ด�าเนนิการอบรมให้ข้าราชการ พนกังาน

ทุกคนมีทักษะและประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานที่เพียงพอ (๒) ในการท�างาน

ของข้าราชการ หรือพนกังานที่เกี่ยวข้อง

กับอุปกรณ์ วัสดุ หรือกระบวนการที่เป็น

อันตราย การขยาย การฝึกอบรมเพิ่มเติม 

จะช่วยท�าให้ลดความเสี่ยงของอันตราย

ที่เกิดขึ้น (๓) การฝึกอบรมในทุกกรณี

จะต้องมั่นใจว่ามีการปกป้องคุ ้มครอง

สุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้ารับ

การอบรมและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 แนวทางทั้ง ๓ ประการนี้ ถือว่า

เป็นการน�าเงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไข

คณุธรรม ตลอดจนการมภีมูคิุม้กนัในตวัที่

ด ีตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

มาปรับใช้

 ๒. หน่วยงานภาครัฐควรค�านึง

ถึงความส�าคัญและประโยชน์ของการฝึก

อบรมและการพัฒนา ควรมีการด�าเนิน

การส�ารวจหาความจ�าเป็นในการฝึกอบรม

ให้ได้อย่างแท้จริง ท�าการฝึกอบรมเท่า

ที่จ�าเป็น พอประมาณ ไม่ฟุ่มเฟือย แต่

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานภาค

รัฐอย่างแท้จริง การด�าเนนิการลักษณะนี้ 

ถือได้ว่าเป็นการน�าเงื่อนไขความรู้และ

เงื่อนไขคุณธรรม และหลักพอประมาณ

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

ปรับใช้ เพื่อให้ส่วนราชการมีการพัฒนา

ไปในทางที่สมดุล ยั่งยืน พร้อมต่อการ

เปลี่ยนแปลงในโลกยุคโลกาภิวัตน์

 ๓. การฝึกอบรมและพัฒนาของ

หน่วยงานภาครัฐไม่ควรจ�ากัดเฉพาะผู้

บริหาร ควรมีความครอบคลุมทั้งหน่วย

งานภาครัฐในลักษณะเป็นการสร้าง

องค์การแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น การ

ท�าให้ข้าราชการ/พนกังาน ในระดับล่าง

ได้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้รับการฝึก

อบรมอย่างกว้างขวาง และต่อเนื่องเป็น

สิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์การ

ให้ก้าวหน้า มีความสมดุล ยั่งยืน พร้อม

ภาพที่ ๔ การคัดเลือกบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑. ได้บุคคลที่มีลักษณะ ความสามารถ ปฏิบัติงาน 
 ให้ราชการได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ไม่คดัเลอืกและ 
 ไม่รับคนตามระบบอุปถัมภ์หรือโดยไม่สุจริต
๒. ลงทนุในการคดัเลอืกพอประมาณ ไม่สร้างภาระให้ 
 ผู้สมัคร
๓. ใช้การคัดเลือกหลากหลาย ถูกต้อง เที่ยงตรง 
 เชือ่ถอืได้ ยตุธิรรม โปร่งใส รบัผดิชอบ มสีมัฤทธิ 
 ผล
๔. ตรวจสอบให้เกิดความถูกต้องตามกฎหมายและ 
 ป้องกันความไม่รอบคอบในการจ้างงาน

การคัดเลือก

เงื่อนไขความรู้
รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง

เงื่อนไขคุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต อุตสาหะ มีสติปัญญา

แบ่งปัน

พอประมาณ มีเหตุผล
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีภายใน

ส่วนราชการ
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ต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถสนอง

ตอบได้ต่อยุคโลกาภิวัตน์ ตามจุดหมาย

ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 ๔. ในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนา

ผู ้บริหาร หน่วยงานภาครัฐควรมีการ

ศกึษา และพฒันาผูบ้รหิารในแต่ละระดบั 

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เอื้อต่อ

การท�างาน เช่น การขาดมนุษยสัมพันธ์

กับเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา 

การมุ่งผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มมากกว่า

ประโยชน์ขององค์การโดยส่วนรวม 

และเพื่อส่งเสริมให้ผู ้บริหารเกิดความ

ก้าวหน้า มีการใช้ดุลยพินจิที่รับผิดชอบ

ต่อสาธารณะ การรูจ้กัตนเอง ความจรงิใจ 

การมีคุณธรรมในตัวเอง มีประสบการณ์

เชงิราชการและธรุกจิในต�าแหน่งระดบัสงู 

การมีความรับผิดชอบ กล้าท�าในสิ่งที่

ถูกต้องที่เกิดประโยชน์ต่อประเทศและ

ประชาชน ซึ่งทั้งหมดนีถ้ือว่าเป็นการน�า

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาปรบั

ใช้อย่างสมบูรณ์

 โปรดพจิารณาแผนภาพที ่๕ สรปุ 

การน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ตามข้อ ๑-๔ มาปรับใช้

- ข้าราชการ/พนกังานมทีกัษะและประสบการณ์ 
 เพียงพอ
- ลดความเสี่ยงและอันตรายในการปฏิบัติงาน
- คุ้มครองสุขภาพ ความปลอดภัยทุกฝ่าย

ความรอบคอบและความพอเพียง
ในการฝึกอบรม

ฝึกอบรมที่จ�าเป็นตามความต้องการ
พอประมาณ ไม่ฟุ่มเฟือย แต่ให้เกิดประโยชน์

สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้
ให้ข้าราชการ/พนกังาน

ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง

การพัฒนาผู้บริหารให้มีคุณธรรม
ส่งเสริมความก้าวหน้า

และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เอื้อต่อการท�างาน

ภาพที่ ๕ การฝึกอบรมและพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เงื่อนไขความรู้
(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

เงื่อนไขคุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต อุตสาหะ มีสติปัญญา

แบ่งปัน

คุณลักษณะ พอประมาณ มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

จุดหมาย
สมดุล ยั่งยืน พัฒนา/พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลง/ก้าวทันโลกาภิวัตน์

๖. การรักษาและการใช้ประโยชน์จาก

บุคลากร

 การรักษาบุคลากรที่ดีมีคุณค่าให้

อยู ่ในหน่วยงานภาครัฐ ถือว่ามีความ

ส�าคัญยิ่ง เพราะยิ่งอยู่ได้นานมากเท่าไร 

องค์การก็จะสามารถได้ประโยชน์จาก

บคุคลเหล่านัน้ได้มากเท่านัน้ ในทางกลบั

กันถ้าบุคคลเหล่านัน้ออกไปจากราชการ

ก่อนเวลาอนัควร ไปท�างานในภาคเอกชน 

หรือบริษัทต่างประเทศ ก็จะเป็นการสูญ

เสียทรัพยากรที่มีคุณค่าไป

 ในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นยุคแห่ง

ความรู้ บุคลากรที่มีคุณค่าซึ่งได้แก่ ผู้ที่มี 

ความรู้เฉพาะทาง ผู้เชี่ยวชาญด้านแผน

กลยทุธ์ ทรพัยากรบคุคล กฎหมาย ตลอด

จนผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับ

กลางทีม่ปีระสบการณ์ ยิง่ถอืได้ว่าเป็นทนุ 

ทางปัญญา (Intellectual capital) ของ

องค์การ ซึง่ไม่สามารถจบัต้องได้ แต่เป็น 

ปัจจัยที่อธิบายถึงระดับความสามารถใน 

การแข่งขนัและศกัยภาพของแต่ละหน่วย

งาน

 การรักษาบุคลากรให้คงอยู่ได้ใน

หน่วยงานภาครัฐได้มากและนาน ก็จะ
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ยิ่งเป็นการสะสมและเพิ่มทุนทางปัญญา 

ให้กับราชการ และยิ่งเป็นการเพิ่มความ

สามารถของหน่วยงานภาครัฐในการ

สนองตอบปัญหาและความต้องการของ

ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่ม

มากขึน้ ในทางกลบักนั หากมกีารเข้าออก

ของข้าราชการและพนักงานในอัตราที่

สงู ต้นทนุจากการลาออกของข้าราชการ/

พนกังานก็จะสูงขึ้น ทั้งค่าใช้จ่ายโดยตรง

ที่จะเกิดขึ้นจากการสรรหา การฝึกอบรม

เพื่อให้สามารถท�างานแทนข้าราชการ

คนเดิมที่ออกไป นอกจากนี้ ยังมีต้นทุน

ทางอ้อม ซึ่งได้แก่ ผลกระทบด้านขวัญ

ก�าลงัใจของข้าราชการอืน่ ความพงึพอใจ

ของประชาชนผู้รับบริการ ผลกระทบ

จากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ยิ่งกว่านัน้ ยัง

มีต้นทุนค่าเสียโอกาส ซึ่งได้แก่ ความรู้

ที่ส่วนราชการต้องเสียไปจากบุคคลนัน้ 

ภารกจิทีย่งัท�าไม่เสรจ็ทีต้่องหาคนมาสาน

ต่อ ซึง่จะต้องเสยีเวลาเนิน่นานขึน้ เป็นต้น    

(Cappelli, 2002)

 ในภาพรวม การน�าหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการ

รักษาและการใช้ประโยชน์จากบุคลากร

ในหน่วยงานภาครัฐ สามารถพิจารณาได้

ดังนี้

 ๑. หน่วยงานภาครัฐควรมีการ

ศึกษาวิจัย วิเคราะห์ ปัจจัยที่ส่งเสริม

ให้บุคคลคงอยู่ในวงราชการ และปัจจัย

ใดที่เป็นสาเหตุท�าให้บุคลากรต้องออก

จากงานไปอยู ่ที่อื่นแต่เนิ่น ๆ ซึ่งต้อง

อาศัยเงื่อนไข ความรู้ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ในการท�าความ

เข้าใจ และบริหารงานการรักษาและใช้

ประโยชน์จากบุคคลให้ไปในแนวทางที่

ถูกต้อง (เช่น ถ้ารู้สาเหตุหลักที่มีการออก

จากงาน จะได้วางแนวทางในการสร้าง

ภูมิคุ้มกันที่ดีแต่เนิน่ ๆ)

 ๒. หน ่ วยง านภาครั ฐควรมี 

นโยบายและแผนที่ชัดเจนในการอบรม

พัฒนาข้าราชการ/พนกังาน ให้มีโอกาส

ก้าวหน้าในอาชีพ มีข้อผูกพันในการ

ท�างานระยะยาว และมีการส่งเสริมการ

พัฒนาทักษะเพื่อสร้างความก้าวหน้า ซึ่ง

ถือว่าเป็นแนวทางจูงใจเชิงบวกที่ท�าให้

เกิดประโยชน์กับทางราชการมากยิ่งขึ้น 

นโยบายและแผนการพฒันานี ้ควรจะต้อง

เน้นหลักความเป็นธรรม ความเสมอภาค 

และความโปร่งใสด้วย เพือ่ให้ได้รบัความ

เชือ่ถอืและการยอมรบัจากข้าราชการ การ

ด�าเนินการตามข้อนี้ จะต้องใช้เงื่อนไข

คุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเข้ามาปรับใช้

 ๓. หน่วยงานภาครัฐอาจท�าการ

ออกแบบวางระบบบริหารค่าตอบแทน/

สวัสดิการ และรางวัลที่เป็นธรรม เพื่อ

กระตุ ้นให ้คนอยู ่ ในราชการและท�า

ประโยชน์ให้กบัราชการ โดยเน้นการจ่าย

ค่าตอบแทนและสวสัดกิารทีพ่อประมาณ 

ใกล้เคียงกับภาคเอกชนเท่าที่จะท�าได้ แต่

ทีส่�าคญั ควรจะเน้นค่าตอบแทนทีจ่บัต้อง

ไม่ได้ เช่น โอกาสความก้าวหน้าในงาน 

การเรียนรู้งาน ได้รับรางวัลตอบแทน 

ยกย่องจากผลงานที่สร้างให้กับส่วน

ราชการ ความซื่อสัตย์สุจริต อุตสาหะ 

การอุทิศตนให้ทางราชการ ซึ่งถือได้ว่า 

เป็นการน�าเงื่อนไขคุณธรรม คุณลักษณะ

ของความพอประมาณ การมีเหตุผล และ

การมภีมูคิุม้กนัในตวัทีด่ ีตามหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้

 ๔. หน่วยงานภาครัฐควรให ้

ความส�าคัญกับชีวิตส่วนตัว และชีวิต

การท�างานของข้าราชการ โดยการให้การ

สนับสนนุส่งเสริมให้ข้าราชการมีความ

สมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัว และชีวิต

การท�างานมากขึ้น มีความยืดหยุ ่นใน

เวลาและสถานที่ท�างาน (Holbeche, 

2005 : 319-345) เช่น การท�างานผ่าน

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมากขึ้น (มีการ

ท�างานที่บ้านได้ แต่ให้เวลาการท�างาน

กับราชการมากกว่าปกติ) การท�างาน

เสาร์ อาทติย์ หรอืการทีต้่องให้ข้าราชการ

ท�างานเกินเวลาปกติของวัน ควรมีเท่าที่

จ�าเป็น เพื่อให้ข้าราชการมีคุณภาพชีวิต 

ทีด่ ีมโีอกาสออกก�าลงักายพกัผ่อน รกัษา

สุขภาพ มีเวลาอยู ่กับครอบครัวตาม

สมควร มิใช่เสียสละให้กับราชการจน

เกิดความเสียหายกับชีวิตครอบครัว เกิด

การเจ็บป่วยเนื่องจากตรากตร�า ซึ่งแทนที่

หน่วยงานภาครัฐจะได้ใช้ประโยชน์จาก 

ข้าราชการในระยะยาวและเตม็ที ่กอ็าจจะ

ใช้ประโยชน์ได้ชัว่ระยะเวลาไม่นาน และ

จะต้องมภีาระทางด้านค่าใช้จ่าย สวสัดกิาร 

รักษาพยาบาล ฯลฯ ตามมาอีก ทั้งหมดนี้ 

ถือได้ว่าเป็นทางสายกลางในการด�ารง

ชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี

ความมีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน

ในตัวที่ดี ซึ่งจะน�าไปสู ่ความสมดุล 

และยั่งยืนของหน่วยงาน ความพร้อม 

ต่อการเปลี่ยนแปลง ก้าวทันต่อโลกยุค

โลกาภิวัตน์

 โปรดดู ภาพสรุปการน�าปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการ

รักษาและการใช้ประโยชน์จากบุคลากร

ของหน่วยงานภาครัฐ
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ภาพที่ ๖ การรักษาและการใช้ประโยชน์จากบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
ปัจจัยที่ส่งเสริมให้บุคคลคงอยู่ในราชการ
ปัจจัยที่ท�าให้บุคลากรต้องออกจากงาน

เงื่อนไขความรู้

การวางแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

เงื่อนไขความรู้

เงื่อนไขความรู้

เงื่อนไขคุณธรรม

เงื่อนไขคุณธรรม

ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล

การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีของหน่วยงานภาครัฐ

ทางสายกลางในการด�ารงชีวิต
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มีเหตุผล/พอประมาณ/มีภูมิคุ้มกันไว้ในตัวที่ดี

สมดุล ยั่งยืน/พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
ก้าวทันโลกยุคโลกาภิวัตน์

นโยบายและแผนการพัฒนาที่เน้น
ความเป็นธรรม เสมอภาค และโปร่งใส

การออกแบบวางระบบบริหารค่าตอบแทน
สวัสดิการ และรางวัลที่เป็นธรรม

และพอประมาณ

ความสอดคล้องสมดุลของชีวิตส่วนตัว
และชีวิตการท�างาน

การส่งเสริมให้มีการยืดหยุ่นในเวลา
และสถานที่ท�างานให้สอดคล้องกับ

ยุคโลกาภิวัตน์

การท�างานเสาร์ อาทิตย์ และนอกเวลา
ราชการ ควรมีเท่าที่จ�าเป็น

การส่งเสริมให้ข้าราชการออกก�าลังกาย
พักผ่อน รักษาสุขภาพ

นโยบายและแผนที่ชัดเจนของส่วนราชการ
- การอบรมพัฒนาข้าราชการ/พนกังาน
- โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ
- ข้อผูกพันในการท�างานระยะยาว
- การพัฒนาทักษะเพื่อความก้าวหน้า

ค่าตอบแทนที่จับต้องไม่ได้
- โอกาสความก้าวหน้า
- การได้รับการยกย่องในผลงาน
- ความซื่อสัตย์ สุจริต การอุทิศตน
 ให้ทางราชการ
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 บทความนี้ ได้น�าเสนอแนวทาง

การน้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอ

เพียงมาปรับใช้ในการบริหารทรัพยากร

บุคคลของหน ่วยงานภาครัฐ โดย

ครอบคลุมเรื่องที่ส�าคัญรวม ๕ เรื่อง 

ได้แก่ (๑) การวางแผนทรพัยากรบคุคลใน

หน่วยงานภาครัฐ (๒) การสรรหาบุคคล 

ในหน่วยงานภาครัฐ (๓) การคัดเลือก

บุคคลของหน่วยงานภาครัฐ (๔) การ

อบรมและพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐ 

และ (๕) การรักษาและการใช้ประโยชน์

จากบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ

 แนวทางการน�ามาปรับใช้ของ

หน่วยงานภาครัฐที่ได้น�าเสนอนี้ อาจ

จะเป็นแนวทางที่ไม่มีสูตรส�าเร็จตายตัว 

การน�ามาปรับใช้อาจขึ้นอยู ่กับสภาวะ

ของหน่วยงานทีแ่ตกต่างกนั แต่ทัง้หมดนี้ 

สามารถด�าเนินการได้ภายใต้หลักทาง

สายกลาง และเงื่อนไขความรู้ควบคู่ไป 

กบัเงือ่นไขคณุธรรม ในภาพรวม ปรชัญา 

ของ เศรษฐกิ จพอ เพี ย งที่ พ ระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวพระราชทานให้ 

แก่ประชาชนชาวไทย นับได้ว ่าเป็น 

พระอจัฉรยิภาพและเป็นของขวญัทีส่งูล�า้

มิอาจประมาณค่าได้
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Abstract	 The	Management	of	Goverment	Sector	Human	Resources	according	to	the	Principles	of	Sufficiency	
Economy	Philosophy

 Voradej  Jantarasorn
 Associate Fellow of the Academy of Moral and Political Science, The Royal Institute, Thailand

  This article illustrates various ways to adopt the philosophy of sufficiency economy into the 
management of public sector human resource. The focus is on five functions that are related to human 
resource management: (1) planning; (2) recruitment; (3) selection; (4) training and development; and 
(5) utilization and retention




