สรุป
ในชี วิ ต มนุษ ย์ เ ราทุก คนอยากประสบความสํา เร็ จ ฉะนันจึง ขวนขวายที จะ
หาความรู้ เพื อประกอบอาชี พ และพยายามปรั บ ตัว เองให้ ทัน สมัย อยู่เ สมอและอยู่ร อดจา
ประสบการณ์ ของผม รับราชการนานมาพอสมควรนอกจากจะจบการศึกษาบนวิชาชีพทีเล่า
เรี ยนมาแล้ ว คือ วิชารัฐศาสตร์ การปกครองและนิติศาสตร์ ซึงจําเป็ นในการรับราชการทังใน
ส่วนกลาง ภูมิภาคและท้ องถินในระหว่างรับราชการได้ มีการศึกษาค้ นคว้ าและศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึน โดยการเข้ ารับการฝึ กอบรมเป็ นระยะรวมทังเข้ ารับการฝึ กอบรมบริ หารทุก ระดับ
คือระดับกลางและระดับสูง แม้ เกษี ยณราชการแล้ วก็ได้ อาสาเป็ นอาจารย์พิเศษสอนในระดับ
บัณฑิตวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยต่างๆในปั จจุบัน ผมพิจารณาเห็นว่า การรับราชการเพือให้
ประสบความสําเร็ จโดยผมดํารงตําแหน่งระดับสูงมากว่า ปี ไม่ว่าจะเป็ นรองอธิ บดี ผู้ว่า
ราชการจังหวัด อธิบดี และรองปลัดกระทรวงมหาดไทย กว่าจะประสบความสําเร็ จนอกจากจะ
มีผ้ บู ังคับบัญชาดี เพือร่ วมงานน่ารัก และผู้ใต้ บังคับบัญชารักใคร่ และให้ ความร่ วมมือมีดีแล้ ว
ผมเห็นว่าบุคคลนันๆ จะต้ องมีความรู้ทางวิชาการดี ( Scientific ) โดยมีความรู้ดีทางทฤษฎี คือ
แม่นในภาคทฤษฎีและมีกรอบแนวทฤษฎีในการกํากับในการปฏิบตั ิและดําเนินการการทํางาน
ในลักษณะลอยๆ ไม่มีอะไรอ้ างอิงโดยมักจะอ้ างว่าทําตามกันมาและเค้ าทํากันอย่างนีเรื อยมา
ไม่พอ เพราะความรู้ และทฤษฎีได้ มีการทดลองทําและพิสูจน์การดําเนินได้ ผลมาแล้ วหรื ออย่าง
น้ อยก็มีกฎหมายเป็ นหลักในการปฏิบัติหรื อหลักนิติ-ธรรมนันเอง ฉะนัน ข้ าราชการทุกคนจึง
ต้ องขวนขวายหาความรู้ในทางทฤษฎีให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ เพราะบรรดาความรู้ ต่างไม่อยู่นิงย่อม
มีการเปลียนแปลงอยู่เสมอ ตามหลักพุทธศาสนาทีไม่มีสิงใดคงทีย่อมมีการเปลียนแปลง ใน
ชีวิตการรับราชการก่อนไปดํารงตําแหน่งระดับบริ หารผมเคยรับราชการในหน่ว ยงานที เป็ น
วิชาการและมีความรู้ และประสบการณ์ ในทางวิชาการพอสมควร ความรู้ และประสบการณ์
ดังกล่าวได้ ช่วยให้ การบริ หารงานของผมในระดับบริ หารระดับสูงทําได้ ค่อนข้ างดี ในการรั บ
ราชการทัวไปผู้บริหารระดับสูงหรื อหัวหน้ ามีความสําคัญผู้ใดมีเบืองหลังอย่างใดก็จะสนับสนุน
ผู้ใ ต้ บัง คับ บัญชาปฏิ บัติ ไ ปตามแนวนัน ฉะนันบางช่ วงบางเวลาเราจะได้ ยิ นว่ า บุค คลสอง

ประเภททีนายอาจจะไม่ชอบคือนักวิชาการและบุคคลทีเข้ ากับใครไม่ได้ ไปอยู่ทีไหนวงแตกทีนัน
เพราะนักวิชาการจะทําอะไรมักจะอ้ างทฤษฎีอ้างหลักวิชาการซึงอาจทําให้ งานล้ าช้ าไม่ทนั การ
และส่งให้ การดํา เนิน งานไม่ ได้ ผ ลเพราะขัด กับหลัก การและหลักวิ ชาการ ฉะนันผู้มีความรู้
วิชาการมักไม่ได้ รับการสนับสนุนเท่าทีควรในส่วนตัวของผมไม่ใช่นกั วิชาการแต่สนใจวิชาการ
เพราะประจักษ์ ผลดีของการสนใจวิชาการและทําให้ เข้ าใจและรอบรู้ ในประเด็นต่างๆ ในการ
แก้ ปัญหาอย่างถูกหลักวิชาการและจะทําให้ ยังยืนผมตระหนักดีว่าผู้บริ หารระดับสูงอาจไม่ส้ ู
พอใจนัก ฉะนันการที ผมใช้ ม าตลอดคื อ ไม่ พูด มาก โดยใช้ เ ฉพาะกับ บุค คลและโอกาสที
เหมาะสมเท่านัน คือระมัดระวังในการเสนอความเห็นต่างๆ ด้ วยความรอบคอบนีเป็ นเคล็ดลับ
ของความสํ า เร็ จ ในหน้ า ที การงานระดับ หนึ ง ผมยัง คงยื น ยัน ว่ า การรั บ ราชการยัง จํ า เป็ นที
ข้ าราชการจะต้ องศึกษาค้ นคว้ าอยู่ตลอดเวลาทังวิชาการเฉพาะด้ านและวิชาการทัวไป จาก
ประสบการณ์ การจัดตังคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับปริ ญญาโท (Master of Public
administration) เพือผลิตนักวิชาการและนักบริ หารระดับสูง ให้ ทนั ต่อการพัฒนาประเทศใน
เรื องการจัดการทีดีโดยท่าน คณะบดี ดร.มาลัย หุวะนันท์ มหาลัยวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
ต่อมาพัฒนาโดยท่าน บุญชนะ อัตถากร อดีตรัฐมนตรี หลายกระทรวง ได้ ริเริ มและขยายเป็ น
สถาบันพัฒนะบริ หารศาสตร์ ( NIDA ) โดยขยายจากการสอน MPA เป็ นภาคเอกชนด้ วย เช่น
การบริ หารธุรกิจ ( MBA ) และสถิติ เป็ นต้ น และบ้ านเมืองเราพัฒนามาในรอบ ปี ปฏิเสธ
ความดีของบุคคลเหล่านีไม่ได้ และในลักษณะเดียวกันคณะนีประเทศจีนกําลังทําสัญญากับ
มหาวิท ยาลัย ในสหรัฐ เพื อผลิต นักวิช าการ
และนักบริ หารโดยเร่ งรี บเพือให้ ทันแก่การ
พัฒ นาประเทศซึ งทราบว่ า โครงการดัง กล่ า วได้ รั บ ความสํ า เร็ จ ด้ ว ยดี นัก บริ ห ารต้ อ งมี
ประสบการณ์ (Experience) ในงานทีทํายิงมีประสบการณ์ยาวนานเท่าไรก็ยิงมีประโยชน์ต่อ
ความสําเร็ จของงานเท่านัน คือทํางานในหน้ าทีนันๆ เป็ นเวลายาวนาน เราอาจจะเคยได้ ยินคํา
กล่าวทีว่านักบริหารไม่จําเป็ นต้ องมีความรู้ เฉพาะในด้ านนันๆ เช่น ผู้อํานวยการโรงพยาบาลไม่
จํ า เป็ นต้ อ งเป็ นหมอหรื อ พยาบาล ผู้จัด การสถาบัน ศึก ษา ไม่ จํ า เป็ นต้ อ งรู้ เรื องการศึ ก ษา
กล่าวคืออาจไม่มีความรู้ และประสบการณ์ในหน้ าทีนันๆ แต่โดยข้ อเท็จจริ งประสบการณ์ในแต่
ละหน้ าทีย่อมมีความสําคัญเพราะความชํานาญ (Skill) ย่อมเกิดขึนจากการฝึ กอบรมมาเป็ น
เวลาทีเหมาะสม จากความจําเป็ นดังกล่าวเพือให้ อาจารย์ผ้ สู อนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ มี
ประสบการณ์ จึงมีโครงการแลกเปลียนบุคลากรระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับคณะรัฐศาสตร์

จุฬ าลงกรณ์ มหาวิ ท ยาลัย และต่อ มาได้ มี ก ารโอนข้ า ราชการดังกล่ า วมาสัง กัด เป็ นประจํ า
ความเห็ น ส่ ว นตัว ของผมเห็ น ว่ า ทังความรู้ ด้ า นวิ ช าการและประสบการณ์ มี ค วามสํ า คัญ
เท่าเทียมกัน คือความรู้ก็ต้องมีและประสบการณ์พร้ อมจึงจะบริ หารงานได้ ดี จากประสบการณ์
มหาลัยดีทรอยต์ (Detroit University) ได้ มีโครงการการศึกษาแบบสหศึกษา (Cooperative
education) โดยกํ าหนดให้ นักศึกษาเข้ าเรี ยนในปี แรกและปี ทีสองไปปฏิบัติงานในโรงงาน
รถยนต์ สลับกันเช่นนีจนจบ และจากทีมีโอกาสแลกเปลียนความเห็นของบรรดานักวิชาการและ
นัก บริ ห ารอาวุ โ สทุ ก คนกล่ า วเป็ นเสี ย งเดี ย วกั น ว่ า และยื น ยัน ว่ า ทังความรู้ วิ ช าการและ
ประสบการณ์ มี ค วามเท่ า เที ย มกั น คื อ ถ้ านัก บริ ห ารมี คุ ณ สมบัติ ทังสองประการก็ จ ะเป็ น
นักบริ หารที ดีไม่ ว่าจะเป็ น ท่า นอดี ตนายกรั ฐมนตรี พจน์ สารสิ น ท่ านบุญชนะ อัต ถากร
ท่าน ดร. มาลัย หุวะนันท์ ท่านอดีตเอกอัครราชทูต ดร.สุนทร หงส์รดารมย์ และดร.ไพโรจน์
ชัยนาม เป็ นต้ น ประการทีสาม นักบริ หารต้ องเรี ยนรู้ ตลอดเวลา (Learning)
การเรี ยนรู้
ตลอดเวลานอกจะเป็ นการรับดาบให้ คมอยู่เสมอแล้ วยังจะทําให้ นักบริ หารมีความคิดใหม่ๆ
และคิดนอกกรอบได้ อย่างดี ผมใช้ เวลาเช้ าแทบทุกวัน หรื อมี วันอ่านหนังสือโดยเฉพาะ เพือ
ค้ นคว้ าหรื อติ ดตามผลสัมมนาและบทความที ดีๆ ทังในสือและตํ าราที ออกใหม่ยิงในฐานะ
นักบริ หารจําเป็ นต้ องอ่านและตามสถานการณ์ให้ ทนั เพือใช้ ประกอบในการตัดสินใจ ประการ
ทีสี นักบริหารควรให้ ความสําคัญในการทํางานแบบบูรนาการ Integrated การบริ หารงานแบบ
บูรณาการเป็ นสิงจําเป็ นและใช้ ได้ ผลในประเทศทีเจริ ญและประเทศทีกําลังพัฒนา เพราะเป็ น
การเปิ ดกว้ างให้ มองทุกมิติและเชือมโยงในการแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ซึงจะทําให้ การแก้ ไขปั ญหามี
ความสําเร็ จและมีความยังยืน ตัวอย่างการจัดการแบบบูรณาการทีดีคืองานพัฒนาชนบทของ
กรมการเร่ ง รั ด พัฒ นาชนบท (รพช. ) เป็ นหน่ ว ยงานแรกที ได้ ป ฏิ บัติ ผ สมผสานงานต่ า งๆ
หลังจากได้ จดั ทําโครงการขันพืนฐานเสร็ จแล้ วและเป็ นผู้นําในการพัฒนาอาชีพ การออมและ
การค้ าขายในชุม ชน รวมทังมีการรักษาพยาบาลโดยหมอเท้ าเปล่า คุณสมบัติประการที ห้ า
ได้ แก่ การเป็ นบุคคลทีมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม (Ethics) ประเทศเราเผชิญปั ญหาคุณธรรมและ
จริ ยธรรมในระบบราชการเพราะบุคคลเหล่านี มีความสําคัญ ต่อการให้ บริ การแก่ประชาชน
ถ้ าคุณสมบัติต่างๆ ทีกล่าวมาแล้ วมีครบถ้ วนแล้ วแต่นกั บริหารขาดคุณธรรมและจริ ยธรรมก็อาจ
เกิ ด ปั ญหาตามมามากมาย นั ก บริ ห ารต้ องเป็ นผู้ นํ า ในเรื องจริ ย ธรรม โดยไม่ เ รี ย กรั บ
ผลประโยชน์ (Just Say No) ทําตัวอยู่ในศีลในธรรม เป็ นตัวอย่างทีดีให้ แก่ลกู น้ องเรื องคุณธรรม

และจริ ย ธรรมต้ อ งริ เริ มตังแต่ เด็ ก โดยควรปลูก ฝั ง อย่ า งจริ ง จัง เพราะจะเป็ นพื นฐานในการ
ดํารงชีวิตแม้ จะมารับราชการก็จะทําให้ บุคคลเหล่านันมีจริ ยธรรมทีเคร่ งครัดในการปฏิบัติงาน
ผมได้ รับแต่งตังให้ เป็ นประธานจริ ยธรรมของกระทรวงแรงงานและกระทรวงมหาดไทย เห็น
ความจําเป็ นทีข้ าราชการทุกคนต้ องให้ สําคัญเรื องจริ ยธรรมคุณสมบัติต่างๆ เหล่านีย่อมเป็ น
ประโยชน์แก่บคุ คลทีจะเป็ นนักบริ หาร แต่อย่างไรก็ดีการเลือกใช้ กลยุทธใดย่อมอยู่ในดุลยพินิจ
ของนักบริหาร

