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บทน�า
 การวดัประสิทธิภาพขององค์การนอกจากพิจารณาถึงทรัพยากร เช่น คน เงิน วสัดอุปุกรณ์ 

ท่ีเป็นปัจจยัน�าเข้าและผลผลิตขององค์การแล้ว องค์การควรให้ความส�าคญักบักระบวนการบริหาร

จดัการท่ีเป็นปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเสริมสร้างความเข้มแขง็และการสร้างความได้เปรียบให้กบัองค์การ โดย

หนงัสอืเร่ือง 50 แนวคดิ ตวัชีว้ดั ตวัแบบของการบริหารจดัการท่ียัง่ยืนเลม่นีผู้้แตง่ คือ รองศาสตราจารย์ 

ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ พ.ศ. 2559 ส�านกัพิมพ์โฟร์เพซ จ�านวน 376 หน้า หนงัสือเล่มนีมี้จ�านวน  

3 บท ได้แก่ บทท่ี 1 แนวคดิการบริหารจดัการ บทท่ี 2 การบริหารจดัการท่ียัง่ยืน บทท่ี 3 ตวัชีว้ดั และ 

ตวัแบบของการบริหารจัดการ หนังสือเล่มนีมุ้่งเน้นให้เห็นถึงความส�าคญัและความเปล่ียนแปลง 

ทางการบริหารจัดการจากอดีตท่ีมุ่งอธิบายลักษณะทั่ว ๆ ไปของการบริหารจัดการ เป็นการให้ 

ความส�าคญักับการบริหารจดัการท่ีมีตวัชีว้ดัในแต่ละด้านอย่างเป็นระบบท่ีชดัเจน ซึ่งผู้ อ่านจะได้ 

รับประโยชน์จากการศกึษาแนวคดิ ตลอดจนหนว่ยงานภาครัฐและภาคเอกชนสามารถน�าแนวคดิและ

ตวัชีว้ดัตา่ง ๆ ไปใช้ในการปฏิบตัิงาน อาทิ การวิเคราะห์องค์การ/การวิเคราะห์บคุลากร การพฒันา

บคุลากร การประเมินผลการด�าเนินการ/การประเมินผลการปฏิบตังิานของบคุลากร เป็นต้น
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บทปริทศัน์
 บทท่ี 1 แนวคิดการบริหารจัดการ แบ่งการน�าเสนอเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) บทน�า เป็น 

การกล่าวถึงท่ีมาของหนงัสือ ความเป็นมาของการให้ความหมายของค�าในทางสงัคมศาสตร์และ

ขอบเขตการศกึษา 2) แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการ อาทิ แนวคิดพืน้ฐานของการบริหาร 

ความส�าคญัของการบริหารงานภาครัฐ ภาพรวมความเป็นมาของค�าท่ีหมายถึงการบริหารภาครัฐ  

ความหมายของการบริหาร ความหมายของการจัดการ ความหมายของการบริหารการพัฒนา 

ความหมายของการบริหารจัดการ และการสรุปและการวิเคราะห์เปรียบเทียบ เป็นต้น โดยใน 

แตล่ะสว่นได้น�าแนวคดิ ความหมายท่ีนกัวิชาการไทยและตา่งประเทศได้นิยามไว้และสรุปความ และ

แสดงตวัอยา่งการประยกุต์ใช้กบัหลกัารส�าคญัของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 6 ด้าน การบริหาร 

จดัการคณุภาพโดยรวม การรือ้ระบบ รางวลัคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ เป็นต้น 3) บทสรุป 

เป็นการสรุปสาระส�าคัญของบทท่ี 1 โดยย่อเน้นไปท่ีสาระส�าคัญของแต่ละแนวคิดท่ีน�ามาใช้ใน 

การบริหารงานภาครัฐ ดงันัน้การท�าความเข้าใจสาระส�าคญัของแตล่ะแนวคิดจะมีสว่นช่วยให้ผู้อ่าน

สามารถเลือกแนวคิดได้อย่างเหมาะสมต่อการน�าไปประเมิน สอดคล้องกบัลกัษณะและระดบัของ 

การประเมิน (Stanimirovic & Vintar, 2013: 293)

 บทท่ี 2 การบริหารจดัการท่ียัง่ยืน มีเนือ้หาครอบคลมุ 5 หวัข้อ ได้แก่ 1) บทน�า การกลา่วถงึ 

ท่ีมาของแนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืน ซึ่งเป็นตัวชีว้ัดหนึ่งของการบริหารจัดการ 2) ความเป็นมา  

ความส�าคญัและความจ�าเป็นของการบริหารจัดการท่ียัง่ยืน 3) แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับการบริหาร

จดัการท่ียัง่ยืน 4) ความหมายและสาระส�าคญัของการบริหารจดัการท่ียัง่ยืน 5) บทสรุป โดยผู้ เขียน 

ได้เน้นย�า้ความยั่งยืนในเชิงการจัดการ กระบวนการบริหารจัดการ และปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญ 

ตอ่การบริหารจดัการ 8 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ ความรู้หรือเทคโนโลยี คณุธรรมหรือจิตใจ คณุภาพชีวิต 

สงัคมหรือสว่นรวม ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ความสมดลุ และเครือขา่ย 

 บทท่ี 3 ตัวชีว้ัด และตัวแบบของการบริหารจัดการ ในบทนีจ้�าแนกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่  

1) บทน�า 2) 50 ตวัชีว้ดัและตวัแบบของการบริหารจดัการ 3) บทสรุป โดยภาพรวมในบทนีมุ้ง่เน้นไปท่ี 

การอธิบาย 50 ตวัชีว้ดัและตวัแบบการบริหารจดัการ อาทิ การบริหารจดัการ 3M-11M POSDCoRB 

POSDC Model  POCCC SWOT PEST PESTEL McKinsey ITERMS RBM LO การบริหารจดั 

การแนวคิดคณุธรรม 10 ด้าน การบริหารจดัการตามแนวคิดขงจือ้ การบริหารจดัการตามแนวคิด 

เล่าจือ้ การบริหารจดัการตามแนวคิดพระพทุธเจ้า เป็นต้น อย่างไรก็ตามการอธิบายการน�าตวัชีว้ดั  

และตวัแบบของการบริหารจดัการต่าง ๆ ท่ีน�าไปใช้ในการบริหารจดัการองค์การนัน้จ�าเป็นอย่างย่ิง 

ท่ีจะต้องท�าความเข้าใจบริบท ปัจจยัแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง อาทิ กฎหมาย 

การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสงัคม ประชากร แหล่งทนุ เป็นต้น  

และปัจจยัแวดล้อมภายใน อาทิ โครงสร้างองค์การ แนวปฏิบตัใินการท�างาน เทคโนโลยี เกณฑ์ประสทิธิภาพ 

และประสทิธิผลท่ีเป็นตวัชีว้ดัส�าคญัขององค์การ เป็นต้น (Usta, 2012: 133)
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 หนงัสือเล่มนีมี้จดุเด่น ดงันี ้ 1) มีการล�าดบัโครงสร้างเนือ้หาเป็น 3 บท และในแต่ละบทมี 

การให้รายละเอียด ความหมาย ความเป็นมาของแนวคิดต่าง ๆ ของ 50 ตวัชีว้ดั และตวัแบบของ 

การบริหารจัดการท่ียั่งยืนอย่างชัดเจน โดยผู้ อ่านสามารถเลือกแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งไปใช้ใน 

การบริหารได้ อาทิ แนวคดิ SAP การบริหารจดัการ 3 ด้าน ได้แก่ โครงสร้าง อ�านาจหน้าท่ี กระบวนการ 

ด�าเนินงาน ใช้ส�าหรับการประเมินกระบวนการด�าเนินงานขององค์การทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน 

ท่ีมีโครงสร้างและบริบทการบริหารแตกต่างกัน เป็นต้น 2) วิธีการอธิบายเนือ้หาชัดเจนและมี 

การแสดงตัวอย่างในแต่ละบทท�าให้ผู้ อ่านสามารถศึกษารายละเอียดและน�าไปเป็นแนวทาง 

การค้นคว้าหาข้อมลูเพ่ิมเติมได้ ในกรณีท่ีผู้อ่านต้องการเทียบเคียงผลการปฏิบตัิงานขององค์การ 

ท่ีต้องการศกึษา สามารถน�าแนวทางและตวัอย่างท่ีปรากฏในหนงัสือเลม่นีม้าใช้ในการค้นหาตวัชีว้ดั 

หรือพฒันาตวัชีว้ดัอ่ืนเพ่ิมเติมได้ 3) มีการจดัท�าบทสรุปในท้ายบททกุบทเพ่ือให้ผู้อ่านเห็นภาพรวม 

ของเนือ้หาในแตล่ะบท 4) มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบเสนอข้อดี ข้อเสียของแนวคดิและตวัชีว้ดัตา่ง ๆ  

อย่างชัดเจน อาทิ การวิเคราะห์ PPPSS หรือการบริหารจัดการด้วยการเปรียบเทียบแนวคิด  

เน้นการเปรียบเทียบคณุภาพซึง่มีตวัชีว้ดั 5 ด้าน ได้แก่ การปฏิบตังิานหรือผลการปฏิบตังิาน กระบวนการ

ด�าเนินงาน ผลติภณัฑ์ ความพงึพอใจของผู้ รับบริการ และยทุธศาสตร์ เร่ิมจากการศกึษาและประเมิน

บคุคลหรือหนว่ยงานของตนเองวา่มีการบริหารจดัการอยูใ่นระดบัใดและจะด�าเนินการอยา่งไรให้บคุคล

หรือหน่วยงานมีการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพระดบัเท่าเทียมกนั สงูกว่าหรือดีกว่าบุคคลหรือ 

หน่วยงานท่ีน�ามาเปรียบเทียบนัน้ เป็นต้น ส�าหรับจดุท่ีควรพฒันาของหนงัสือเล่มนี ้ พบว่า 1) ไม่มี 

การจัดท�าดัชนีค�าศัพท์ท้ายเล่ม ซึ่งการจัดท�าดัชนีค�าศัพท์ท้ายเล่มจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ อ่าน 

ในทุกระดบัส�าหรับการค้นหาความหมายของค�าศพัท์ต่าง ๆ เพ่ิมเติม 2) ควรเพ่ิมตวัอย่างท่ีเป็น 

หน่วยงานภาคเอกชนหรือหน่วยงานต่างประเทศเพ่ือวิเคราะห์ถึงการน�าแนวคิด 50 ตวัชีว้ดั และ 

ตวัแบบของการบริหารจดัการท่ียัง่ยืนไปใช้ในบริบทท่ีมีความแตกตา่งกนั 3) ควรแสดงเหตผุลหรือวิธี

การให้คา่น�า้หนกัของตวัชีว้ดัแตล่ะตวั อาทิ แนวคดิ SAP การบริหารจดัการ 3 ด้าน ได้แก่ โครงสร้าง 

อ�านาจหน้าท่ี กระบวนการด�าเนินงาน หากท�าการประเมินควรให้คา่น�า้หนกัในด้านใดมากกวา่กนัหรือ

ควรก�าหนดคา่น�า้หนกัคะแนนอยา่งไร เพ่ือให้การประเมินและการก�าหนดตวัชีว้ดัชดัเจนและสามารถ

วดัผลการด�าเนินงานในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพได้

 

บทสรุป
  หนงัสือเล่มนีเ้ป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในการท�าความเข้าใจท่ีมา ความหมาย หลกัการและ

แนวคิดตา่ง ๆ อนัประกอบด้วย แนวคิดการบริหารจดัการ 3M-11M PAMS-POSDCoRB POCCC 

POADCIR SWOT เป็นต้น โดยแนวคิดในกลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มเคร่ืองมือในการจดัการด้านการบริหารท่ี

เน้นให้เห็นถึงกระบวนการท�างานตัง้แต่การวางแผน การบริหารจดัการองค์การ การบริหารจดัการ
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บุคคล การน�า การควบคุม ตลอดจนการแสดงปัจจยัท่ีสนบัสนุนภายในหน่วยงานและปัจจยัท่ีไม่

สนบัสนุนภายในหน่วยงาน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อนกัศึกษาระดบัปริญญาโทและปริญญา

เอกท่ีศกึษาเก่ียวกบัศาสตร์การบริหารจดัการ นกัวิชาการ และผู้ปฏิบตัิงานในระดบัตา่ง ๆ สามารถ 

น�าแนวคิดและหลกัการ 50 ตวัชีว้ดั และตวัแบบของการบริหารจดัการในหนงัสือเลม่นีไ้ปประยกุต์ใช้ 

ในการปรับปรุงกระบวนการท�างานตัง้แต่กระบวนการวางแผน อาทิ การวางแผนงบประมาณ  

การวางแผนบุคลากร การวางแผนการใช้วัสดุอุปกรณ์ และการวางแผนการจัดการทรัพยากร 

การบริหาร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด ในส่วนของกระบวนการ 

ด�าเนินการ เป็นการพิจารณาตรวจสอบ ก�ากับ ติดตาม และควบคุมให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้  

และการประเมินผลการด�าเนินการในด้านต่าง ๆ ขององค์การเพ่ือทราบข้อบกพร่องในการท�างาน  

และช่วยพัฒนาองค์การได้เ ม่ือท�าการวิ เคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อ 

การเปล่ียนแปลงองค์การ โดยผู้ เขียนได้มุ่งเน้น สว่นท่ีส�าคญั คือ การบริหารจดัการ และการพฒันา

อย่างยัง่ยืน ซึ่งเป็นสองส่วนท่ีส�าคญัท่ีท�าให้ผู้อ่านทุกท่านได้เห็นภาพรวมของการบริหารท่ีผ่านมา 

และในปัจจบุนัได้อยา่งชดัเจน
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