มูลนิธิกับการจัดการสมัยใหม
สุดจิต นิมิตกุล
ปจจุบันการใหความสนใจเรื่ององคกรและการจัดการเปนเรื่องสําคัญ ทั้งนี้เพราะองคการทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนมีการพัฒนาขึ้นมาก ประกอบกับสังคมไดเจริญกาวหนาและลวนซับซอนมาก
ยิ่งขึ้น องคการภาคราชการไดมีการพัฒนามาเปนลําดับ สวนภาคเอกชนนั้นโดยเฉพาะบริษัทขามชาติ
และบริษัทขนาดใหญก็ไดพัฒนามีความกาวหนามากเชนกัน สําหรับองคการเอกชนที่ไมหวังผลกําไร
จําเปนที่จะตองมีการพัฒนาดวยเชนกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายหรือมีประสิทธิผล โดยเฉพาะมูลนิธิและ
สมาคม จําเปนที่จะตองเรียนรูและเขาใจเรื่องการจัดองคการที่เหมาะสมและทันสมัย โดยศึกษาจากการ
จัดองคการของภาคราชการ และองคการขนาดใหญที่มีประสบการณมาแลว
1. ขบวนการจัดองคการ
ขั้นตอนสําคัญของการจัดองคการสรุปไดดังนี้ (Organizational Process)
การวางแผน

การทํา

การควบคุม

การจัดการ

ลําดับของขบวนการจัดการองคการใดๆ จะเริ่มดวยการวางแผน การวางแผนเพื่อวางแนวทาง
วาจะใหใครทําอะไร ที่ไหน เทาไร และอยางไร เพื่อใคร โดยกําหนดเปาประสงค กลยุทธ และ
โครงการตางๆ ทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ในองคกรและหนวยงาน รวมทั้ งกองทัพมี
ความจําเปนที่จะตองมีการวางแผนเพื่อเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจ ซึ่งปกติแลวขั้นตอนการ

วางแผนจะเริ่มดวยการกําหนดแผน ทําแผน นําแผนไปปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ในกองทัพ
จีนเราเคยไดยินภาษิตโบราณโดยแมทัพซุนวู ที่กลาววา “รูเขา รูเรา รบรอยครั้งชนะรอยครั้ง” นี่ก็
เปนปรัชญาในการวางแผนนั่นเอง
แนวความคิดเดียวกันการวางแผนในหนวยราชการไดนํามาปฏิบัตินานแลว แตเมื่อไมกี่ปมานี้
ทางราชการไดเริ่มนําแนวความคิดเรื่องแผนกลยุทธมาใชในวงราชการ สวนทางทหารนั้นไดใชมาเปน
เวลานานแลว โดยเรียกวา แผนยุทธศาสตรทางทหาร ซึ่งเปนการมอบทั้งองคการ และมีการกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ และมีการกําหนดกลยุทธแตละดาน เพื่อไดดําเนินการไปตามเปาประสงคที่ตั้งไว
ในดานการจัดการเปนขั้นตอนที่สําคัญเชนกัน เมื่อหนวยงานมีแผนแลวหากการจัดการขาด
ประสิทธิภาพก็ไมสามารถจะทําใหงานบรรลุ หรือมีประสิทธิผลได ในขั้นนี้จะเนนเรื่องความรับผิดชอบ
การจัดการทรัพยากรมนุษย การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองคการ ในทางปฏิบัติก็คือการจัดทําระเบียบ
แบบแผนในการปฏิบัติงานนั่นเอง ปจจุบันในการจัดการองคการมีเทคนิคที่ทันสมัยมากมายที่จะนํามา
ปรับใชใหเหมาะสมแกองคการหรือสถานการณ
ขั้นตอนที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การนํา (leading) หรือบางแหง เรียกวา ผลงานที่จะไดรับ
จากการทําซึ่งเนนเรื่องภาวะผูนํา การจูงใจ การทํางานเปนทีม ขั้นตอนมีประสิทธิภาพเทาไร ผลงาน
ขององคการก็จะออกมาดี ในทางตรงกั นขาม ถาการทําไมดี ภาวะผู นําไมพอ ก็จะเปนผลรายแก
องคการมากกวา ฉะนั้น มีการพัฒนาภาวะผูนํา การจูงใจแกพนักงาน การสงเสริมการทํางานเปนทีม
คือ พัฒนาอยูเสมอๆ เพื่อใหองคการทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ
สําหรับขั้นตอนสุดทายคือ การควบคุมการทํา งานทุกชนิด จําเปนที่จะตองมีการติดตามผล
เพื่อใหทราบผลงาน ปญหาและอุปสรรค เพื่อนํามาแกไขและปรับปรุงตอไป เปนไปตามวงจรการ
วางแผนโดยทั่วไป ตั้ง แตการกําหนดแผน การนํา แผนไปปฏิบั ติการ และการติดตามประเมินผล
ในทางปฏิบั ติ กั บ องคก ารทั่ ว ไป และบรรดาโรงงานที่ ป ระเทศญี่ ปุ น ได นํ า แนวความคิ ด ของ เดมิ่ ง
(Deming Cycle) มาปรับใชทําใหผลผลิตมีคุณภาพล้ําเลิศ ไดแก Plan-Do-Check-Act คือ การ
วางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ปรับแก
2. บทบาทผูบริหารกับการจัดการองคกร
โดยหลักวิชาการบทบาทของผูบริหารองคการมีหนาที่อธิบาย 4 ประการ ไดแก
2.1 การวางเสนทางสูอนาคต (Path finding)
2.2 การปรับทิศทาง (Aligning)
2.3 การมอบหมายอํานาจหนาที่ (Empowerment)
2.4 การเปนแบบอยาง (Modeling)

บทบาทประการแรกของผูนําองคการ ไดแก การวางเสนทางสูอนาคต บางทานอาจกลาวไดว า
การกําหนดวิวัยทัศน (Vision) ขององคการ เพื่อกําหนดวิสัยทัศน หรือทิศทางในอนาคตแลว ผูนํา
องคการจําเปนจะตองวางเสนทางหรือวางแผนไปสูอนาคตขององคการวา จะมีแนวทางอยางไร และ
ปฏิบัติอยางไรจึงจะสามารถบรรลุเปาหมายได หนาที่นี้สําคัญมาก เพราะทุกองค การ ทุกหนวยงาน
ตองมีแนวทางในการดําเนินงาน
บทบาทประการตอไปของผูนําองคกร คือ การปรับทิศทาง กลาวคือ เมื่อองคการมีทิศทางหรือ
วิสัยทัศนแลว ผูนําจําเปนตองปรับทิศทางขององคกรอยูเสมอๆ ทั้งนี้ เพราะสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู
เสมอ การปรับทิศทางโดยใชกลยุทธทุกประเภทที่จะสามารถระดมได ทั้งนี้เพราะทิศทางที่เหมาะสมนั้น
ยอมขึ้นอยูกับ เวลา สถานที่ สถานการณ และสภาพขอเท็จจริง ในการปรับทิศทางโดยทั่วไปนั้นอาจ
ใชกลยุทธตางๆ กันทั้งยามปกติและยามวิกฤติ ไมมีหนวยงานใดที่จะดํารงอยูอยางยั่งยืนไดตลอดไ ป
จําเปนจะตองปรับทิศทางใหเหมาะสม และทันสมัยเสมอ เพื่อใหองคการดํารงอยูและตอสูกับคูแขงได
อยางมีประสิทธิภาพ
สําหรับหนาที่หลักอีกประการหนึ่ง ที่สําคัญคือ การมอบหมายอํานาจหนาที่ ผูนําฝายบริหาร
ในรูปประธานบริหาร หัวหนางาน ผูจัดการ หรือผู บริหารระดับสูง (CEO) ไมสามารถจะทํางานคน
เดียวได จะตองมีคณะ ทีม หรือเจาหนาที่รองๆ ลงไปจํานวนหนึ่ง โดยเฉพาะขนาดขององคการใหญ
เชน กระทรวง ทบวง กรม บริษัทขนาดใหญ มีเจาหนาที่จํานวนมาก ฉะนั้น ผูจัดการจะทํางานให
สําเร็จจะตองมีการมอบหมายอํานาจหน าที่ใหบุคคลรายๆ ลงไปตัดสินใจหรือทํางานแทน และหัวหนา
ยังควบคุมดูแลอยางใกลชิด โดยอยูบนพื้นฐานอยางนอย 2 ประการ คือ มอบหมายอํานาจหนาที่งาน
ใหแกผูที่ทานไววางใจ เชื่อถือ และบุคคลที่มีประสบการณในเรื่องนั้นๆ มีหลายองคการไดวางระบบ
การมอบหมายอํานาจหนาที่ไวอยางดี โดยใหระบบมีการตรวจสอบกันเอง
ประสบการณของตางประเทศทั้งหนวยราชการละบริษัทเอกชน ไดนําระบบการมอบอํานาจ
หนาที่มาใชนานแลว และไดผลอยางดี ในประเทศไทยไดนําแนวความคิดนี้มาใชเมื่อ 10 ป มานี้ เชน
งานของกรมสรรพากร เจาหนาที่ระดับรองๆ ก็มีอํานาจในการตัดสินใจมากขึ้น ขณะนี้มีหนวยงาน
จํานวนมากไดมอบใหเจาหนาที่รับผิดชอบโดยตรงกับประชาชน ใหสามารถตัดสินใจในงานตางๆ ได
โดยตรง เชน กรมการขนสงทางบก สวนภาคเอกชนอํานาจในการตัดสินใจของเจาหนาที่มีมากขึ้น เชน
บรรดาธนาคารตางๆ ไดมอบหมายใหเจาหนาที่สินเชื่อในการตัดสินใจ จะใหลูกหนี้กูหรือไม อยางไรก็ดี
หนวยงานเหลานั้นไดมีเครื่องมือชวยดําเนินการตัดสินใจคือ มีอุปกรณคอมพิวเตอรอยางสมบูรณ และ
มีขอมูลที่ทันสมัยเสมอ
บทบาทหรือหนาที่ประการสุดทายของผูบริหารคือ การเปนแบบอยาง บุคลิกประการหนึ่งของ
ผูทําหรือหัวหนาคือ การเปนตัวอยางที่ดี ทั้งความรู ความสามารถ การปฏิบัติ การวางตัว และการ

เปนคนมีคุณธรรมและจริยธรรม หัวหนาปกติจะเปนที่ยอมรับและเปนผูนําของลูกนอง ซึ่งลูกนองจะใช
เปนแบบอยางในการวางตัว ปฏิบัติงาน และดําเนินชีวิต นักบริหารที่มีชื่อเสียงที่ไดรับการยกยองทั้งใน
ระดับประเทศ ผูประกอบการขนาดใหญ การเปนแบบอยางยิ่งมีความสําคัญ โดยเฉพาะบุคลากรที่เพิ่ง
เขาปฏิบัติหนาที่ยอมขึ้นอยูกับแบบอยางของหัวหนาที่ตนไดสังกัดเปนหัวหนาคนแรกโดยบุคคลเหลานั้น
จะใชเปนรูปแบบตัวอยางตอไปในการทํางาน ถาเขาไดแบบอยางที่ดี ไดหัวหนาซื่อสัตย สุจริต มี
จริยธรรมเขาก็จะเอาเปนแบบอยาง ในกรณีตรงกันขามก็จะเปนตัวอยางติดตัวเขาตลอดไป
บทบาทหลักการของผูนําองคการ ทั้ง 4 ประการนี้ จะทําใหองคการขนาดตางๆ สามารถ
ดําเนินกิจการไปอยางมั่นคงและยั่งยืน สําหรับการเลือกกลยุทธใด มากนอยเพียงไรยอมขึ้นอยูกับ
สถานการณแตละเรื่อง
3. แนวโนมเกี่ยวกับการจัดการในอนาคต
ปจ จุบั นโลกแคบลงโดยเฉพาะยุ คโลกาภิ วัต น (Globalization) ซึ่ง มีก ารเปลี่ย นแปลงทั้ ง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ฉะนั้นในอนาคตองคการจะตองปรับเปลี่ยนวิธีดําเนินการให
ทันสมัยโดยมีแนวโนมดังนี้
3.1 มีความฉับพลันตลอดเวลา (Urgency)
3.2 ทํางานเปนทีม (Teamwork)
3.3 มีบุคคลที่สามารถสื่อวิสัยทัศนได (Communicate Vision)
3.4 มอบอํานาจอยางกวางขวาง (Empowerment)
3.5 มีวัฒนธรรมที่สามารถปรับตัวได (Corporate Culture)
ประการแรก หลักการเปลี่ ยนแปลงที่ สํา คัญ ที่ทํา ให เ กิด ความสําเร็จ และพึง พอใจแกลู กค า
พนักงาน และผูเกี่ยวของซึ่งตองอาศัยกระบวนการที่ฉับพลัน การมีขอมูลที่ทันสมัย เพื่อใหสามารถ
บริหารจัดการใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เมื่อสองสามวันที่แลวมีนัก
บริหารมาเลาใหฟงวา ไดเขาไปฝกงานกับบริษัทชาติชาติแหงหนึ่งมีสํานักงานใหญอยูตางประเทศ
สําหรับสาขาในประเทศไทย บริษัทนี้รับทําวิจัยและแกไขปญหาใหแกบริษัทขนาดใหญ เจาหนาที่ ทุกคน
ใชภาษาอังกฤษในการทํางาน และทุกคนมี Notebook คนละตัว ไมมีโตะทํางาน ทํางานไดทุก
สถานที่หรือจะกลาวไดวาเปนบริษัทเสมือนจริง (Visual Company) ติดตอกับพนักงานและลูกคาได
ตลอดเวลาก็ใหเกิดความฉับพลันตลอดเวลา ประสิทธิภาพดีมาก
ตอไปนี้องคกรทุกขนาดจะเนนทํางานเปนทีมเพื่อใหบรรลุเปาหมาย โดยทุกคนมีสวนรวมอยาง
ใกล ชิ ด คนคนเดี ย ว ไม ส ามารถจะมี เ วลาและความชํ า นาญการพอที่ จ ะต อ สู กั บ การแข ง ขั น และ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ประโยชนของการทํางานเปนทีมมีประโยชนหลายประการ เชน มี
การใชทรัพยากรในการแกปญหามากขึ้น มีการปรับปรุงความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมมากขึ้น มี

การปรับปรุงคุณภาพมากขึ้น มีความผูกพันกับงานมากขึ้น และมีแรงจูงใจในการรวบรวมความคิดมาก
ขึ้น สําหรับแนวโนมการใชทีมอาจเปนในรูปคณะกรรมการ ทีมงานเจาหนาที่ทันที พนักงานมีสวน
รวมกันเสมือนจริง และทีมงานบริการตัวเอง
ในอนาคตการสื่อสารวิสัยทัศนเปนสิ่งจําเปนและสําคัญสําหรับองคการในอนาคต ทั้งนี้เพราะ
การดําเนินกลยุทธตางๆ สิ่งจําเปนประการแรกคือ วิสัยทัศน หรือทิศทางขององคการนั่น เอง ฉะนั้นเรา
จะไดเห็นวา ความจําเปนขององคกรตองกําหนดใหมีวิสัยทัศนและไดยินบอย ที่มีการถามวา ผูนําหรือ
ผูบริหารมีวิสัยทัศนหรือไมอยางไร ฉะนั้น เมื่อกําหนดวิสัยทัศนแลวจะสื่อสารวิสัยทัศนขององคการนั้น
ใหมีประสิทธิภาพไดอยางไร กลาวคือ ใหทุก คนในทีม เขาใจวิสัยทัศนตรงกัน เพื่องานจะไดบรรลุ
เป าหมาย นอกจากการส ง เสริ ม ใหทุ ก คนเข า ใจวิสั ย ทัศ น ฉะนั้ น ผู นํ าต องมี ทัก ษะในการสื่ อสาร
วิสัยทัศนเปนดวย เพราะวิสัยทัศนนอกจากจะเปนทิศทางขององคการแลว วิสัยทัศนยังเปนเครื่องมือใน
การปรับ และเปลี่ยนแปลงใหองคการทันสมัยอยูเสมอ ในสิงคโปรถาทุกบานมีวิสัยทัศนตอตนเอง และ
มีวัตถุประสงคจะสื่อสารใหผูบริการเขาใจดวย แมแตรานขายหนังสือ รานขายกวยเตี๋ยว เปนตน
ฉะนั้น สรุปวาทําอยางไรเราจะพัฒนาและสงเสริมไดทั้งผูนําและผูมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง ใหมี
ทักษะในการสื่อสารวิสัยทัศนใหกวางขวาง
กลยุทธหรือเทคนิคสําคัญอีกประการหนึ่งคือ การมอบอํานาจหนาที่การงานองคกรรับทราบ
(Empowerment) เครื่องมือการบริหารองคการในอนาคตนี้ในตางประเทศไดใชมานานแลว ทั้งภาค
ราชการและภาคเอกชน โดยเราพึ่งนําเทคนิคนี้ มาใชไมนานมานี้ เพราะงานเริ่มมีปริมาณมากและมี
ความสลับซับซอน หัวหนาทําคนเดียวไมได โดยเฉพาะอยางยิ่งงานบริการประชาชนซึ่งตองการความ
รวดเร็ ว สะดวก และผู รับ บริก ารพึ ง พอใจ ประสบการณ ที่ เ ราเคยเจอเมื่อ ไปติ ด ตอ กั บหน วยงาน
โดยเฉพาะราชการจะตองใชเวลานาน เพราะเจาหนาที่มีนอย และผูมีอํานาจจริงๆ ก็มีเพียงคนสองคน
เทานั้น คนจึงทําไมไดหรือหลายกรณีผูมีอํานาจจริงๆ หวงอํานาจไมมอบผูอื่นดําเนินการ งานจึงลาชา
แตปจจุบันไมอาจคงสภาพเชนนั้นไดตอไป เพราะเกิดความไมสะดวกและเสียเวลาโดยไมจําเปน จึงมี
การสงเสริมใหหนวยงานมอบอํานาจหนาที่ใหเจาหนาที่โดยตรงมีอํานาจตัดสินใจไดทันที กรณีตัวอยาง
ที่ไดรับการยกยองมากคือ การตออายุทะเบียนรถยนตของกรมขนสงทางบก ซึ่งใชเวลาไมเกิน 3 นาที
โดยกรมมิไดมอบอํานาจหนาที่ใหเจาหนาที่ตอทะเบียนรถยนตได มีขอมูลครบ ซึ่ งการมอบอํานาจนี้
เงื่อนไขที่ตามมาคือ มีเครื่องมือชวย ไดแก คอมพิวเตอร ซึ่งบรรจุขอมูลที่จําเปนไวพรอม สามารถที่จะ
เปลี่ยนไดทันทีหนวยงานตางๆ ก็พยายามใชกลยุทธการมอบอํานาจนี้ไปปรับใชในหนวยงานของตนเพื่อ
ความสะดวกและความพึงพอใจของประชาชน การมอบหมายอํานาจหนาที่ขององคการเอกชนหลาย
แหงก็ไดดําเนินการแลว เชน ธนาคาร เปนตน

ในอนาคตการมีวัฒนธรรมที่สามารถปรับตัวไดเปนสิ่งจําเปนเพราะทุกยุคทุกสมัยการปรับตัวเปน
กลยุทธทําใหชีวิตอยูรอดมาได ปรัชญาทั้งไทยและสากลไดเนนถึงการปรับตัวหรือการเปลี่ยนแปลง
นั่นเอง เปนเวลาหลายพื้นที่ไดกลาวและเนนถึงการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว (There is nothing
permanent except change) และโดยเฉพาะชาวไทยซึ่งนับถือศาสนาพุทธ ยึดหลัก ไทรลักษณ ในการ
ดําเนินชีวิต คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เนนถึงการเปลี่ยนแปลงซึ่งไมมีอะไรจีรัง เปนแนวปฏิบัติอยูแลว
ประกอบกับคนไทยเปนสังคมที่ยืดหยุน ปรับตัวเกง จากประวัติศาสตรที่ผานมาหลายกรณี ทําใหเรา
รักษาตัวรอดมาได ฉะนั้นจุดแข็งอันนี้ของเราสามารถนํามาปรับใชกับการบริหารจัดการไดเปนอยางดี
โลกยุคโลกาภิวัตนมีการเปลี่ยนแปลงเร็ว ฉะนั้นการปรับตัวใหเ ขากับสถานการณทั้งภายนอกและ
ภายในจึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปน หรืออีกนัยหนึ่งเราจําเปนจะตองเรียนรูเทาทันโลก เพื่อใหสามารถ
ตอสูกับเหตุการณที่เกิดขึ้นได กรณีเชน ขณะนี้คนไทยตองปรับตัวใหเขากับการคาโลก โดยเฉพาะ
ระบบการคาเสรี (Free Trade) ภาษีเปนศูนยในสินคาตางๆ หลายกรณีเราจําเปนตองหยุดผลิตเพราะ
นําเขาจะถูกกวา เปนตน ฉะนั้นเราตองปรับปรุงตัวเองและตามสถานการณใหทัน ผูรับผิดชอบและ
ผูบริหารจะตองสงเสริมและรวมวัฒนธรรมที่สามารถปรับตัวไดตลอดเวลา
4. ความรับผิดชอบของผูบ ริหารระดับสูง (CEO)
ในศตวรรษที่ 21 จึงเปนยุคที่มีพลวัตสูง หรือมีการเปลี่ยนแปลงเร็ว ฉะนั้น ผูบริหารระดับสูง
หรือ CEO หรือ Chief Executive Officer) จําเปนจะตองมีทั้งคุณสมบัติและความรับผิดชอบที่แตกตาง
ไปจากเดิม จากการสํารวจของนักวิชาการ 3 ทาน คือ McFarland, E-Sem และ R. Children โดย
สํารวจจากผูนําภาคเอกชนทั้งสิ้น 100 คน ของโลกตั้งแต Billgate, Welch, Lec A. Iacocca, Robert
Kennedy และอื่นๆ คนพบวาผูบริหารระดับสูงจะมีบทบาทดังกลาวตอไป ดังนี้
4.1 วิสัยทัศนและการสื่อขอมูลในองคการ โดยเริ่ม ตั้งแตการกําหนดวิสัยทัศน กําหนดคํานิยม
เรื่องประสานกลยุทธสูการปฏิบัติ สรางความสามารถในการแขงขันระดับโลก
4.2 ภาวะผูนํา ผูนําในยุคนี้ตองมีลักษณะดังนี้ คือ มอบหมายอํานาจการตัดสินใจโดยการจัด
องคการแนวราบและยืดหยุน สรา งวัฒนธรรมที่ไ ววางใจกัน และให ผู บริหารระดับ ลางมีส วนรว ม
กระจายอํานาจและความรับผิดชอบ ตลอดจนสรางพลังอํานาจจากความสัมพันธที่ดี และเครือขายของ
ที ม งาน ผู นํ า ต อ งเรี ย นรู แ ละสร า งสรรค อ ย า งต อ เนื่ อ ง เป น ผู นํ า การเปลี่ ย นแปลง ผู นํ า ใช ค วาม
หลากหลายในองคการใหเปนประโยชน
4.3 การจั ดการ มี ก ารกํา หนดนโยบายและวางแผนงานดู แ ลกิ จ การโดยรวม ปฏิ บัติ ต าม
แผนงานที่วางไวถายทอดขอมูลแกทีมงาน บริการ การเงิน และทรัพยากร และหนาที่เปนครูฝก และผู
ชวยเหลือ

4.4 การสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท จัดใหมีขอมูลที่ทันสมัย เปนสื่อระหวางคณะกรรมการ
และพนักงานชวยเหลือการประเมินผลงาน
4.5 สัมพันธกับชุมชน โดยเปนสื่อกลางระหวางองคการชุมชน ทําใหองคการเปนสวนหนึ่งของ
ชุมชน และประชาคมโลก สวัสดิภาพในทางบวกแกผูเกี่ยวของ
5. กลยุทธหรือเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม
ปจจุบันกลยุทธหรือเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหมมีมากมาย ทั้งนี้ เพราะเทคนิคเหลานั้น
ไดรับการพัฒนาอยางกวางขวาง องคการเอกชนไดใหความสําคัญกับเทคนิคเหลานั้น สําหรับราชการ
ไทยก็พยายามนําเทคนิคเหลานี้ปรับมาใชมากบางนอยบางตามโอกาส เทคนิคเหลานั้น เชน การวาง
การบริ ห ารอย างสมดุ ล (Balanced Scorecard (BSC) การจ า งบุ ค คลภายนอกทํ า งานให
(Outsourcing) การรื้อระบบ (Reengineering) การบริหารเชิงกลยุทธ (Strategic Management) การ
ทําใหหนวยงานเล็กลง (Down Sizing) การบริหารคุณภาพทั้งองคการ (Total Quality Management)
เป น ต น ขณะนี้ ทั้ ง องค ก ารทางราชการและบริ ษั ท เอกชนได เ ริ่ ม ทดสอบใช เ ทคนิ ค เหล า นบ า งแล ว
สามารถทําใหเกิดประโยชนโดยตรงมากมาย
6. การเรียนรูและประยุกตใชกลยุทธและเทคนิคตางๆ เหลานี้มาปรับใชกับองคการเอกชนเชน
มูลนิธิ
องคการเอกชน เชน มูลนิธิเปนองคการไมหวังผลกําไรก็คงมีคําถามเช นเดียวกับหนวยงานของ
รัฐ และบริษัทเอกชนขนาดใหญตางๆ ที่มีความจําเปนจะตองเผชิญกับโลกยุคใหม และการบริหาร
จัดการในยุคศตวรรษที่ 21 วา ทําอยางไรจะดํารงคงอยูไดอยางถาวรหรือยั่งยืน และทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ คําถามเหลานี้ยอมทําใหมูลนิธิจะตองปรับตัวให เขากับยุค และพยายามประยุกตใช
เทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม มาใชในหนวยงานราชการ โดยเฉพาะมูลนิธิขนาดใหญที่มีอายุกวา
100 ป เชน มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง เปนตน สําหรับแนวทางการประยุกตกลยุทธและเทคนิคนํามาปรับใชนั้น
ควรดําเนินการในแนวทางตอไปนี้
6.1 หนวยงานแรกคือ กระทรวงมหาดไทยในฐานะผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการจดทะเบียนมูลนิธิ
การบริหารจัดการมูลนิธิควรมีกลยุทธในการสงเสริมใหเอกชนจัดตั้งมูลนิธิมากขึ้น ทั้งนี้เพราะมูลนิธิ
เหลานี้จะเปนองคการเอกชนที่ทําใหชุมชนเขมแข็ง ชวยแบงภาระของรัฐ และยังสงเสริ มการพัฒนาไปสู
สังคม สวัสดิการในการสงเสริมอาจทําใหการจดทะเบียนมีความสะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะตออายุ
กรรมการมูลนิธิควรทําใหกระชับและสะดวกยิ่งขึ้นคลายกับกรณีของกรมขนสงทางบกที่ใชเวลาไมเกิน 3 นาที
6.2 บรรดามูลนิธิซึ่งขณะนี้มีมากกวา 10,000 มูลนิธิ ซึ่งสวนใหญอยูในกรุงเทพฯ ควรนํา กล
ยุทธและเทคนิคทางการบริหารจัดการตามทีไดกลาวมาแลวมาปรับใชเทาที่สามารถจะทําได โดย สมท.

ควรเปนหนวยงานกลางในการใหความชวยเหลือในการประสานการดําเนินการ รวมทั้งการฝกอบรม
ดวย หรือเปนศูนยประสานใหหนวยราชการที่เกี่ยวของเขาไปชวยเหลือทางวิทยาการแกบรรดามูลนิธิตางๆ
6.3 มูลนิธิเล็กๆ จํานวนมากที่ไมสามารถดําเนินกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพ ควรผนึกกําลัง
กับมูลนิธิอื่นๆ เปนเครือขายชวยเหลือซึ่งกันและในการบริหารจัดการ
6.4 มีหลายมูลนิธิที่เสนอใหความชวยเหลือแกบรรดามู ลนิธิสมาชิก สมท. ฉะนั้นทานสามารถ
ติดตอผาน สมท. ไดเสมอ

