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ถงึผลแพช้นะแหง่สงครามอนัจะนำมาสูก่ารดำรงอยูห่รอืลม่สลายของชาตไิด ้

ปัจจุบันได้มีการนำเอาคำว่าสงครามมาใช้กันอย่างกว้างขวางและ  

แพร่หลายมากขึ้น ไม่ได้จำกัดว่าเป็นเพียงเรื่องระหว่างชาติเท่านั้น   

ยังหมายรวมถึงเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างสองฝ่ายที่อาจจะเป็นองค์การ 

หน่วยงาน กลุ่ม บุคคล หรือแม้แต่แนวความคิดที่กระทำต่อกันโดยมุ่ง  

ที่จะก่อให้เกิดชัยชนะหรือความได้เปรียบเหนืออีกฝ่ายหนึ่ง เช่น รัฐบาล

ประกาศสงครามกับยาเสพติด สงครามคอร์รัปชั่น เป็นต้น การที่จะนำ

ความรูจ้ากตำราพชิยัสงครามมาประยกุตใ์ชก้บัสงครามในความหมายอืน่

ตามที่กล่าวมาข้างต้นจึงน่าที่จะเป็นไปได้และก่อให้เกิดผลที่น่าพอใจ  

เช่นเดียวกันกับการทำสงคราม เพราะตำราพิชัยสงครามซุนวู ถือได้ว่า

เป็นมรดกชิ้นเอกของโลกที่บรรพชนได้จารึกไว้ให้ผู้ที่สนใจนำไปประยุกต์

ปฏิบัติ จนประสบชัยชนะ ครั้งแล้วครั้งเล่าในการทำศึกสงครามที่แม้ว่า

รปูแบบจะเปลีย่นไปอยา่งมากจากยคุทีไ่ดแ้ตง่ตำราขึน้ จากธนมูาถงึปนืกล 

จนกระทั่งขีปนาวุธข้ามทวีป นักการทหาร แม่ทัพ ผู้บังคับบัญชา  

ในระดับต่าง ๆ ต่างยึดถือหลักกลยุทธ์ในการทำสงครามที่พลิกผันไปใน

แต่ละสมรภูมิการรบ เพื่อการรักษาและการดำรงคงอยู่ของชาติและ  

ผลประโยชนแ์หง่ชาต ิ จงึนบัเปน็สิง่ทีพ่สิจูนไ์ดถ้งึความไมข่ึน้อยูก่บักาลเวลา 

ของหลักการและปรัชญาที่แฝงอยู่ในหนังสือเล่มนี้  

 พิชัยสงครามซุนวูไม่ใช่ตำราที่บอกสูตรสำเร็จตายตัวที่จะให้  

คำตอบในลกัษณะปฏฐิานนยิมเชงิตรรก (Logical Positivism) ทีส่ามารถ 

ใช้วิธีการเชิงวิทยาศาสตร์ในการทำนายถึงผลแพ้ชนะของสงคราม   

ไม่ได้ลงลึกไปในรายละเอียดเช่นเดียวกับหนังสือประเภทเดียวกันของ  

นักยุทธศาสตร์ท่านอื่น ๆ โดยเฉพาะที่มาจากโลกตะวันตก เช่น คาร์ล 

วอน เคลาเซวิทซ์  (Clausewitz) ใน ว่าด้วยสงคราม (On War)๓  

หรือ โจไมนี (Jomini) ใน The Art of War ที่มักจะอิงอยู่กับ  

แนวความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ที่มีหลักการ พิสูจน์ และบันทึกผล และ  

แนวความคิดเชิงประจักษ์นิยม (Empiricism) ที่สามารถเห็นผลจริง  

ที่เรียกว่าการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) ซุนวู

ได้ให้แนวทางเชิงปทัสฐานนิยม (Normative) โดยจะบอกในลักษณะ

	 ๓	 von	Clausewitz,	Carl.	 Translated	 and	 edited	 by	 Sir	Michael	Howard	 and	
Peter	Paret,	On War,	Princeton,	NJ	:	Princeton	University	Press,	1976.	
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ของสภาพที่ควรจะเป็นอย่างกว้าง ๆ บอกว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควร   

ขึน้อยูก่บัการตคีวามและนำไปประยกุตใ์ชข้องผูอ้า่นเอง เปน็การเปดิกวา้ง 

ทางแนวความคิดที่สร้างสรรค์ต่าง ๆ นับได้ว่ามีความยืดหยุ่นมากกว่า  

ที่จะยึดติดกับวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่คิดว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดเพียง  

วธิเีดยีว (One Best Way) ซึง่ในการศกึษาดา้นการบรหิาร แนวความคดิ 

การบริหารเชิงวิทยาศาสตร์แบบนี้ก็แพ้ภัยตนเอง โดยได้เสื่อมความนิยม

ในเวลาต่อมา นับตั้งแต่ได้มีการนำแนวความคิดเชิงพฤติกรรมเข้ามาใช้

ในการบริหาร แต่ความคิดของซุนวูยังคงอยู่ ถึงแม้ว่าซุนวูจะให้ความ

สำคัญกับการเมือง การทหาร แต่ก็ได้ให้ความสำคัญกับประชาชน  

เช่นกันในรูปขององค์สาม (Trinity of War)๔ ถึงแม้ว่าจะมีมุมมอง  

ในลกัษณะเดยีวกบัเคลาเซวทิซ ์  ทีเ่หน็คนเปน็ปจัจยัสำคญัปจัจยัหนึง่ทีจ่ะ 

สง่ผลกระทบตอ่การแพ-้ชนะของสงคราม แตซ่นุวมูแีนวความคดิทีบ่ง่บอก 

ถึงการปฏิบัติต่อทั้งกำลังพลและประชาชนที่ต่างออกไปในฐานะที่คนเป็น

ทรพัยากรทีม่ชีวีติจติใจ มใิชแ่คห่มากหรอืเบีย้ในการรบเทา่นัน้ แนวความคดิ 

ดังกล่าวนี้ที่มองคนในแง่ของจิตใจในเชิงพฤติกรรมศาสตร์ด้วย โดยจะ

ได้กล่าวในรายละเอียดต่อไป  

 แม้ว่าตำราพิชัยสงครามของซุนวูจะมีชื่อในฐานะตำราทาง  

การทหารกต็าม แตค่ณุคา่ของมนัหาไดจ้ำกดัอยูใ่นแวดวงทหารไม ่ เพราะ

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าในเนื้อหาแฝงไว้ซึ่งความลึกซึ้งของปรัชญา

ประกอบกบัการใชถ้อ้ยคำสำนวนทีก่ระชบัสัน้แตล่กึซึง้กนิความกวา้งขวาง 

ประสานสอดรบักนัเปน็ลำดบัจากตน้จนถงึปลาย สามารถนำมาประยกุตใ์ช ้

ไดก้บัทกุวงการตัง้แตก่ารกฬีาไปจนถงึการบรหิารธรุกจิและบรหิารรฐักจิ  

 การทำธรุกจิไมต่า่งจากการทำสงคราม๕  การคงอยูห่รอืเลกิกจิการ 

อาจมผีลมาจากการวางแผนทีไ่มด่ ี ทำใหเ้กดิการใชท้นุทีไ่มเ่กดิประสทิธภิาพ 

ทั้งในรูปแบบของเงินลงทุนและเครื่องจักรเครื่องมือต่าง ๆ การจ้างงาน

ที่ไม่เหมาะสมทั้งในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ ทำให้ผลประกอบการ  

ไม่ดีพอที่จะสร้างผลกำไรหรือขยายธุรกิจและดึงเงินลงทุนเพิ่มได้จาก

	
	 ๔	 Handel,	Michael	 I.,	Masters of War : Classical Strategic Thought,	Portland,	
OR	:	Frank	Cass,	2003,	pp.	119-121.	
	 ๕	 Hou-Wee,	 Chow,	 Sheng-Lee,	 Khai,	 and	 Hidajat,	 Bambang	 Walujo,			
Sun Tzu : War & Management :	 Application to Strategic Management and 
Thinking,	Singapore	:	Addison-Wesley,	1991,	pp	9-10.	
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ตลาดทุน เช่นเดียวกับการวางแผนการสงคราม ถ้าไม่มีการวางแผน  

ที่ดีแล้ว จะทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตของกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และแพ้

สงครามในที่สุด  

 การบริหารรัฐกิจนั้นไม่สามารถที่จะแยกขาดจากการเมืองได้  

ในเรือ่งการเมอืงและการบรหิาร การเพิม่ประสทิธภิาพของระบบราชการ 

ด้วยมาตรการต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน การเน้นที่  

ขีดความสามารถของบุคลากรให้มากขึ้น การวางแผนการดำเนินงานที่มี

กรอบที่ชัดเจน การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด   

ดังนั้นการนำแนวความคิดของซุนวูที่เกี่ยวกับแนวความคิดเชิงพฤติกรรม

มาประยุกต์ใช้กับการบริหารภาครัฐจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและก่อให้เกิด

ประโยชนใ์นการนำไปประยกุตใ์ชใ้นหนว่ยงานภาครฐัตา่ง ๆ และตอ่ยอด 

แนวความคิดในวิชาการบริหารภาครัฐได้ต่อไป  

 บทความนี้จะนำเสนอในลักษณะของการเปรียบเทียบ และชี้

ประเด็นให้เห็นความเหมือนและความแตกต่างระหว่างนักคิดเมื่อกว่า 

๒,๐๐๐ ปีที่แล้ว กับนักคิดในศตวรรษที่ผ่านมา โดยจะนำเสนอในแนว

พฤติกรรมศาสตร์กับการประยุกต์ใช้ในการบริหารรัฐกิจเฉพาะเรื่องการ

จูงใจและภาวะผู้นำในองค์การ แต่ด้วยข้อจำกัดของเนื้อหา การนำเสนอ

บทความนี้จะคัดเฉพาะประเด็นที่ เกี่ยวข้องมาเป็นตัวอย่างเพียง  

บางประเด็นเท่านั้น 

 ในตำราพิชัยสงคราม ซุนวูกล่าวไว้ในตอนท้ายของบทที่ ๓   

ว่าด้วยเรื่องยุทโธบายเชิงรุก (Attack by Stratagem)๖ ว่า “รู้เขารู้เรา 

ร้อยรบมิพ่าย ไม่รู้เขาแต่รู้เรา ชนะหนึ่งแพ้หนึ่ง ไม่รู้เขาไม่รู้เรา   

ทกุรบจกัพา่ย”๗ วลดีงักลา่วถอืเปน็วลยีอดนยิมทีน่ำไปกลา่วถงึกนัอยูเ่สมอ 

ทั้งในการเขียนและการพูดทางทหาร พลเรือน ภาครัฐและเอกชน  

เพราะถ้าจะเปรียบไปแล้วจะเห็นได้ว่า เป็นการวิเคราะห์ทั้งตัวเราและ

ฝา่ยตรงกนัขา้ม (ในทีน่ีจ้ะไมใ่ชค้ำวา่ขา้ศกึเนือ่งจากมคีวามหมายทีแ่คบกวา่ 

	 ๖	 เนื่องจากมีผู้แปลภาษาไทยหลายท่านทั้งทหารและพลเรือนได้ให้ความหมายไว้ต่างกัน	 เช่น	
กลวิธีรุก	 การวางแผนการรุก	 ยุทโธบายเชิงรุก	 วางแผนโจมตี	 รวมทั้งการแปลเป็นภาษาอังกฤษ
โดยชาวจีนเองและชาวตะวันตกก็ใช้ต่างกัน	 ประกอบกับผู้เขียนบทความไม่มีความรู้เรื่องภาษาจีน		
จึงจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษกำกับ	 โดยยึดตามการแปลของ	 Lionel	 Giles	 เนื่องจากตรงกับ		
การแปลโดยชาวจีนหลายท่าน	และภาษาไทยจะใช้หลายท่านตามความเห็นของผู้เขียนเอง	
	 ๗		บุญศักดิ์		แสงระวี,	น.	106-107	
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และไม่ครอบคลุมในทุกภาคส่วนของการนำไปประยุกต์ใช้) หรือเป็นการ

วิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก นั่นก็คือการวิเคราะห์ SWOT 

Analysis ที่เราคุ้นเคยกันนั่นเอง  

 ถึงแม้ว่าการวิเคราะห์ SWOT นี้จะเป็นการมองจากภายใน  

ไปสู่ภายนอก (Inside-out) ซึ่งจะไม่ตรงกับวลีของซุนวู เราสามารถที่จะ

มองในลักษณะนอกมาสู่ใน (Outside-in) ได้เช่นกันในลักษณะของ 

TOWS Analysis๘ การมองแบบ TOWS จะเหมาะกับหน่วยงานภาครัฐ

หรือชาติ เพื่อดำเนินการการวิเคราะห์หาขีดสมรรถนะหลัก (Core 

Competencies) เพราะจะมุ่งวิเคราะห์จากภายนอก คือ ความต้องการ

ของผู้รับบริการหรือจากข้อได้เปรียบของคู่แข่งหรือฝ่ายตรงกันข้ามก่อน 

ซึ่งตรงกับแนวความคิดของซุนวู เพราะจะยึดฝ่ายตรงกันข้ามเป็นการ

เทียบสมรรถนะ (Benchmark)๙ เพราะการจะรู้ได้ว่าเข้มแข็งกว่า ดีกว่า 

เมื่อเทียบกับใครก็คงต้องเป็นฝ่ายตรงกันข้ามนั่นเอง ดังนั้นการมองที่  

ผู้อื่นก่อน รวมทั้งการนำมาเป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบลักษณะนี้จึงมี

ความเหมาะสมทั้งแนวความคิดของซุนวูและปรมาจารย์ทางการตลาด

ของโลกอย่าง ฟิลิป  คอตเลอร์  

 สำหรับปัจจัยภายนอกนั้น (External Factors) จะทำการ

วเิคราะหส์ิง่ตา่ง ๆ อนัไดแ้กส่ิง่ทีอ่ยูภ่ายนอกตวัเราซึง่อาจเปน็สิง่แวดลอ้ม  

หรือฝ่ายตรงกันข้าม เป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของเราหรือองค์การ 

ได้แก่ โอกาสและอุปสรรค (Opportunities and Threats) ในส่วนของ

การที่จะรู้เราได้ย่อมเกิดจากการที่เราทำการวิเคราะห์ตัวเราเองก่อน  

วา่เปน็อยา่งไรซึง่จะมองในเรือ่งของจดุแขง็และจดุออ่น (Strengths and 

Weaknesses) ซึ่งจะเป็นเรื่องของปัจจัยภายใน (Internal Factors)   

ตัวเราหรือองค์การของเราเอง ขึ้นอยู่กับระดับของการวิเคราะห์ ปัจจัย

เหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุม ปรับปรุงหรือมีอิทธิพลต่อปัจจัย  

ดังกล่าวได้เนื่องจากเป็นเรื่องของตัวเราหรือภายในหน่วยงาน  

 ตามที่ได้กล่าวมาในตอนต้นแล้วว่า แนวความคิดของซุนวูนั้นมี

ลักษณะเป็นปรัชญาที่กินความลึกซึ้งขึ้นอยู่กับการตีความและนำไป

ประยุกต์ใช้ ถ้าเราจะนำมาประยุกต์ใช้เรื่องพฤติกรรมศาสตร์กับการ

บริหารภาครัฐแล้ว คงจะต้องมองการรู้เขารู้เราในระดับจุลภาคสู่มหภาค 

	 ๘		Kotler,	Philip,	and	Kartajaya,	Hermawan,	Repositioning	Asia	:	From	Bubble	
to	Sustainable	Economy,	Singapore	:	John	Wiley&Sons,	2000,	pp.98-99.	
	 ๙		Hou-Wee,	p.	87.	
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ในระดับย่อยจะเป็นในลักษณะของผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา 

เราในฐานะของผู้บังคับบัญชาเอาชนะเขาคือผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร

เพื่อให้เขาทำตามที่เราต้องการอย่างเต็มใจ เพื่อให้ตัวเขาเองดีขึ้น ซึ่งจะ

สง่ผลไปถงึองคก์ารในภาพรวมในทีส่ดุในเรือ่งการเพิม่ Core Competencies 

เพิ่มประสิทธิภาพองค์การ และสุดท้ายจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ

ของระบบราชการทั้งระบบ ดังนั้นผู้ที่เป็นหัวหน้าจะต้องเริ่มที่จะรู้เขา

ก่อนว่า ผู้ใต้บังคับบัญชามีคุณลักษณะอย่างไร สถานะ สภาพครอบครัว 

ความต้องการ จากนั้นจึงนำมาวิเคราะห์เพื่อที่จะสร้างแรงจูงใจในการ

ทำงานที่เหมาะสม 

 แรงจูงใจเป็นคำสำคัญที่มีความหมายในฐานะที่ เป็นตัว  

ตน้กำเนดิพฤตกิรรม๑๐  ดงันัน้ตวัมนัเองจงึเปน็แรงกระตุน้หรอืแรงผลกัดนั 

ให้เกิดพฤติกรรมโดยมุ่งสู่เป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง เมื่อกล่าวโดยทั่วไป

แรงจูงใจ ได้แก่ความต้องการ (Needs) ความปรารถนา (Desire)  หรือ 

ความมุ่งหวัง (Expectancy) นั่นเอง  ดังนั้นการสร้างแรงจูงใจจึงเป็น

ทั้งศาสตร์และศิลป์ กล่าวคือ มีหลักหรือทฤษฎีที่คิดค้นขึ้นมาแต่วิธีการที่

จะนำไปประยุกต์ใช้ขึ้นอยู่กับบุคคล สภาวะแวดล้อม และสถานการณ์ 

การสร้างแรงจูงใจในการทำงานจึงเป็นวิธีที่สำคัญประการหนึ่งที่นำมาใช้

ในการบริหารและการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารหรือ  

ผู้บังคับบัญชาสามารถนำไปใช้กับบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งการ

ทำงานในลักษณะวันต่อวัน หรือการทำงานระยะเวลาต่อเนื่องนาน ๆ 

เพราะในแตล่ะวนัคนเราตอ้งการแรงจงูใจเพือ่การดำรงชพี การชว่ยเหลอื 

บุคคลอื่น และการนำบุคคลต่าง ๆ ไปสู่จุดมุ่งหมายของตัวเราเอง   

การสร้างแรงจูงใจนี้จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหารงานขององค์การ

หรือหน่วยงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยบำบัดความต้องการ ความจำเป็น 

และความเดือดร้อนของพนักงานในการปฏิบัติงานได้ ดังนั้นผู้ที่ดำรง

ตำแหน่งผู้บริหารหรือหัวหน้างานในองค์การต่าง ๆ ภาครัฐ ก็ควรจัด  

ให้มีขึ้นในหน่วยงานของตนตามความเหมาะสมต่อไป  

 ในการบริหารองค์การภาครัฐ การกระตุ้น หรือการปลุกเร้าให้

คนมีกำลังใจที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ

อยา่งยิง่ สามารถกระทำไดโ้ดยการใชว้ธิกีารตา่ง ๆ ในการสรา้งแรงจงูใจ 

	 ๑๐	สิทธิโชค	 	 วรานุสันติกูล,	 จิตวิทยาสังคม	 :	 	 ทฤษฎีและการประยุกต์,	 กรุงเทพฯ	 :			
ซีเอ็ดยูเคชั่น,	2546,	น.	157-158.	
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ให้กับบุคลากรในองค์การนั้นเอง และปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่ง   

ของการบริหารองค์การภาครัฐจึงเป็นเรื่องที่ เกี่ยวกับพฤติกรรมที่

แสดงออกได้หลายรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งย่อมขึ้นอยู่กับแต่ละ

ตัวบุคคล โดยพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้น ย่อมจะเกิดขึ้นโดยมีสาเหตุ 

มีแรงกระตุ้น และมีจุดมุ่งหมายตามที่ได้กล่าวมาในตอนต้น ดังนั้น  

ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารจะต้องพยายามหาทาง

ควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ที่แตกต่างกันเหล่านั้น ให้แสดงออกมาใน

รูปแบบและทิศทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อความสำเร็จขององค์การ  

ดว้ยการสรา้งแรงจงูใจ ดว้ยเหตทุีว่า่การจงูใจมคีวามสมัพนัธก์บัความตอ้งการ 

และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า คนเราทุกคนย่อมมีความต้องการโดย

ไม่มีที่สิ้นสุดตราบใดที่คนเรายังมีชีวิตอยู่ ความต้องการก่อให้เกิดแรงขับ

ที่ทำให้คนเรากระทำพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น แล้วเกิด

ความรู้สึกสบายใจ และเกิดความพึงพอใจในที่สุด เช่น ความต้องการ

ความสำเรจ็ กจ็ะทำใหบ้คุคลเกดิแรงจงูใจในการกระทำพฤตกิรรมตา่ง ๆ 

เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จเหล่านั้น และในทางตรงกันข้าม ถ้าบุคคลใด

ไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการ ก็จะเกิดความตึงเครียดและเกิด

ความไม่สบายใจขึ้นได้เช่นกัน  

 ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาจำเป็น  

จะต้องรู้เขา และนำมาวิเคราะห์โดยจะต้องรู้ในทฤษฎีการจูงใจซึ่งมีอยู่

หลายทฤษฎี แต่ละทฤษฎีก็พยายามนำเสนอว่าเราจะกระทำพฤติกรรม

ออกไปภายใต้เงื่อนไขสำคัญอะไรบ้าง จากการค้นคว้าของนักวิชาการ

จำนวนมากได้ให้ความสนใจกับปัญหาด้านความต้องการมากกว่า โดยได้

ทำการศกึษาคน้ควา้ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัความตอ้งการของมนษุย ์ และพบวา่ 

มนุษย์มีความต้องการเกิดขึ้นอยู่เสมอ ถ้าไม่ได้รับการตอบสนอง มนุษย์

จะมคีวามพยายามเพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ เพือ่ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการ 

ของตนให้ได้ จึงได้สรุปความเห็นว่า มนุษย์จะมีพลังกระตุ้นอันเกิดจาก

ความต้องการ ซึ่งเป็นแนวความคิดที่ได้รับความนิยมกันมากตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน ได้แก่ แนวความคิดเกี่ยวกับลำดับขั้นความต้องการ 

(Hierarchy of Needs) ของ มาสโลว์ (Maslow) ซึ่งได้แก่   

ความต้องการทางร่างกาย ความต้องการความปลอดภัย ความต้องการ

ทางสังคม ความต้องการให้ผู้อื่นยอมรับ และความต้องการความสำเร็จ

ในชีวิต อย่างไรก็ตามทฤษฎีของมาสโลว์ ยังมิใช่สิ่งที่สมบูรณ์ซึ่ง   
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มาสโลวเ์องกย็อมรบัในขอ้นี ้แตก่ถ็อืไดว้า่งานของเขาไดเ้ปน็ตวัจดุประกาย 

ให้กับนักทฤษฎีในแนวนี้ คนอื่น ๆ ทำการศึกษามากขึ้น๑๑  นอกจากนี้ยัง

มีทฤษฎีแรงจูงใจอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ตัวอย่างเช่น ทฤษฎีการคาดหวังของ  

วิคเตอร์ รูม (Vroom) และ ทฤษฎีการตั้งเป้าหมายของล็อค (Locke) 

เป็นต้น 

 ปัจจุบันประเทศไทยมีข้าราชการกว่าสองล้านคน คิดเป็น ๓% 

ของจำนวนประชากร แต่รัฐบาลต้องจัดสรรเงินประมาณ ๔๐% ของ  

งบประมาณแผน่ดนิเพือ่มาจา่ยเงนิเดอืนและสวสัดกิารในแตล่ะป ีทัง้ ๆ ที ่

ตอ้งจดัสรรงบประมาณในอตัราทีส่งู แตข่า้ราชการกย็งัตอ้งเผชญิปญัหา 

รายได้ไม่พอกับค่าครองชีพ รวมทั้งปัญหาหนี้สิน๑๒ ดังนั้นภาครัฐจะต้อง

ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งก็ได้ดำเนินการบ้างแล้ว  

ในการปฏิรูประบบราชการซึ่งควรจะต้องมีการปฏิรูประบบเงินเดือนและ

เงินตอบแทนควบคู่กันไป  เพราะของฟรีไม่มีในโลก การทำงานก็เช่นกัน

คงจะไมม่ใีครตอ้งการทีจ่ะทำงานฟร ีๆ หรอืการไมต่อ้งทำงาน/ทำงานนอ้ย 

แต่ได้เงินเดือนมาก ๆ อีกทั้งของดีราคาถูกคงจะหาได้ยากในยุคปัจจุบัน 

หรอือาจจะไมม่เีลยกไ็ด ้ ดงันัน้ การทำงานด ี ทำงานหนกั แตเ่งนิเดอืนนอ้ย 

กค็งจะเปน็เรือ่งทีฟ่งัดตูลกสำหรบังานเอกชน แตเ่ปน็ความจรงิทีเ่จบ็ปวด 

ของผู้ที่ทุ่มเทให้กับการทำงานราชการ ดังนั้น การจูงใจโดยการให้

รางวลัตอบแทน เปน็การจงูใจทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของบคุคล 

ได้ทุกระดับชั้น รางวัลนั้นจะมีมูลค่าเป็นตัวเงินหรือไม่ก็ได้ แต่การให้

รางวัลที่มีมูลค่าเป็นตัวเงินหรือวัตถุที่สามารถตอบสนองความต้องการ  

ในลกัษณะของสิง่อปุโภคบรโิภคนัน้ สามารถทีจ่ะตอบสนองความตอ้งการ 

ในระดบัตำ่ ๆ ได ้สว่นรางวลัทีไ่มเ่ปน็ตวัเงนิสามารถตอบสนองความตอ้งการ 

ในระดับสูง ๆ ขึ้นไป ซุนวูได้ให้ความสำคัญของการให้รางวัลไว้ใน  

บทแรก ๆ ของการประเมินศึกและการทำสงครามดังนี้ 

	 ๑๑	 Maslow,	 A.	 H.,	 ‘A	 Theory	 of	 Human	 Motivation’	 in	 Classic	 of	 Public	
Administration,	 (edited)	 Shafritz,	 Jay	 M.,	 and	 Hyde,	 Albert	 C.,	 Belmont,	 CA	 :	
Wadsworth,	1992	3rd,	ed,	pp.	127-137.	
	 ๑๒	มานิจ		วราภาคย์,	องค์กรแบบราชการตายแล้ว,	กรุงเทพฯ	:	มติชน,	2545,	น.	113.	
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 “...ด้วยเหตุฉะนี้ จึงต้องเปรียบเทียบภาวะต่าง ๆ เพื่อทราบ

ความจริง กล่าวคือ...การบังคับบัญชาฝ่ายไหนยึดปฏิบัติมั่น มวลพล  

ฝ่ายไหนแข็งกล้า ... การปูนบำเหน็จหรือการลงโทษฝ่ายไหนกระทำได้

โดยเที่ยงธรรม จากเหตุเหล่านี้ ข้าฯ ก็พอหยั่งถึงซึ่งความมีชัยหรือ

ปราชัยได้แล้ว”๑๓  

 และ 

 “...ต้องปูนบำเหน็จทหารเข้ายึดคนแรกให้ถึงขนาด...เชลยศึกที่

จับได้นั้นต้องเลี้ยงดูโดยดีเพื่อช่วงใช้ตามสมควร...”๑๔  

 ซนุวพูดูถงึเรือ่งการใหร้างวลัและการลงโทษโดยเหตวุา่ เพือ่เปน็ 

ขวัญและกำลังใจ รวมทั้งเป็นเหตุให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 

ความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ต่อกองทัพ เป็นการตอบแทนความกล้าหาญ

และเสียสละเพื่อบ้านเมืองและกองทัพ การลงโทษเป็นสิ่งที่ควรกระทำ

ควบคู่ไปกับการปูนบำเหน็จรางวัล เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกคน 

ในกองทัพ นอกจากนี้แล้ว ซุนวูยังแสดงให้เห็นถึงแนวความคิดในเรื่อง

การปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ ดังจะเห็นได้จากการพูดถึงการดำเนินการ  

ตอ่เชลยศกึทีจ่บัมาได ้ เนือ่งจากซนุวไูมไ่ดเ้ปน็บคุคลทีน่ยิมการทำสงคราม 

และไม่สนับสนุนการทำสงครามในลักษณะที่ใช้กำลังทหารเข้าปะทะกัน 

ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนทางสุดท้ายและเป็นวิธีที่เลวที่สุดในการดำเนิน

สงครามระหว่างรัฐ  

 การปฏิบัติต่อเชลยเช่นนี้นับได้ว่าเป็นเรื่องที่คำนึงถึงคุณค่า

ความเป็นมนุษย์ และเป็นแนวคิดที่ล้ำสมัยเมื่อกว่าสองพันปีที่ผ่านมา 

เมือ่มองในมมุของพฤตกิรรมนยิมสมยัใหมถ่อืไดว้า่แนวคดิตา่ง ๆ ทีก่ลา่วมา 

ของซุนวู สามารถนำมาเทียบได้กับเรื่องของการจูงใจในเรื่องของการ

ตอบสนองตามลำดับขั้นของความต้องการตั้งแต่ระดับต่ำทางด้าน

กายภาพ ไปจนถึงระดับสูง คือการประสบความสำเร็จในชีวิต นั่นคือ  

ได้รับการปูนบำเหน็จเลื่อนขั้น หรือจะพิจารณาเรื่องของความคาดหวัง

ตามเงื่อนไขที่ว่า ถ้าพยายามแล้วจะทำได้ กระทำได้แล้วจะได้ผลลัพธ์ 

และผลลัพธ์นั้นมีค่าต่อการรับรู้ของผู้ทำ๑๕   

	 ๑๓	 เสถียร		วีรกุล,	ตำราพิชัยสงครามซุนวู	พิมพ์ครั้งที่	๑๐,	กรุงเทพฯ	:		ก.ไก่,	2537,	
น.	27,	38.	
	 ๑๔	เสถียร		วีรกุล,	น.	38.	
	 ๑๕	สิทธิโชค		วรานุสันติกุล,	น.	177-178.		
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 การที่จะให้คนใดคนหนึ่งทุ่มเทให้กับงานนั้น จำต้องทำให้คน  

ผู้นั้นเห็นว่า เมื่อพยายามแล้วต้องทำได้ และได้ผลคุ้มค่าคือบำเหน็จ

รางวลั ดงันัน้รางวลัและความเทีย่งธรรมในการใหร้างวลัทีซ่นุวใูหค้วามสำคญั 

สามารถเทียบเคียงให้เห็นจากเรื่องความคาดหวัง หรือถ้าเราจะมองใน

มุมมองของทฤษฎีการตั้งเป้าหมายที่ว่า คนจะกระทำพฤติกรรมตาม  

เป้าหมายและความตั้งใจของตน ดังนั้นเป้าหมายจะต้องท้าทายและยาก

ต่อการบรรลุถึง รวมทั้งมีส่วนในการบรรลุเป้าหมายเพื่อเป็นพันธสัญญา

และความภาคภมูใิจ ดงัเชน่การปนูบำเหนจ็ผูท้ีเ่สีย่งตายคนแรกใหถ้งึขนาด 

เพราะในการรบแบบโบราณนัน้ เปน็การรบทีต่อ้งอาศยัฝมีอืและความกลา้ 

ไมม่เีครือ่งทุน่แรงมากมายเหมอืนปจัจบุนั การจะจงูใจใหท้หารทำการรบนัน้ 

ต้องแสดงให้เขาเห็นเป้าหมายที่มีผลตอบแทนที่เขาจะยอมเสี่ยง 

 เมื่อมองที่การบริหารรัฐกิจซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารที่ถือได้ว่า

เป็นการพัฒนา (หรือไม่พัฒนา) มาจากรูปแบบการบริหารแบบระบบ

ราชการ (Bureaucracy) ของ แมกซ์ เวบเบอร์ (Max Weber) การให้

รางวัลและลงโทษเป็นหัวใจหลักในการปฏิบัติงาน เป็นการกระตุ้นให้เกิด

การพฒันาและเปน็ประโยชนก์บัองคก์าร  การตอบแทนในรปูแบบตา่ง ๆ 

เช่น เงินเดือน สิทธิพิเศษในการลาพักผ่อน การส่งไปศึกษาอบรมพิเศษ

ในต่างประเทศ ความก้าวหน้ากว่าผู้ปฏิบัติงานในระดับเดียวกัน ล้วน  

ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำงานและสร้างความจงรักภักดีให้กับองค์การ 

อย่างไรก็ตามจากการที่ได้เริ่มการนำหลักการของการเพิ่มเงินตอบแทน

เพือ่จงูใจของภาคเอกชนมาใชใ้นการทำงานภาครฐัในชว่งเวลาทีผ่า่นมานัน้ 

โดยหลักการถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะเกิดแรงจูงใจตามแนวทางของซุนวู 

มาสโลว ์หรอืนกัทฤษฎทีา่นอืน่ ๆ แตก่ารปฏบิตัจิรงิ ๆ นัน้ เงนิตอบแทน 

ที่ให้เฉพาะบางตำแหน่ง โบนัสใช้การหารตามจำนวนผู้สังกัดหน่วยงาน 

มิใช่การให้ตามผลการปฏิบัติงานจริง นอกจากนี้เงินที่ได้รับเมื่อหารเฉลี่ย

ออกมาแล้ว ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานบางแห่งจะได้คนละประมาณ 

๓๐๐-๔๐๐ บาทเท่านั้น แทบจะไม่ได้สร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

ให้เกิดแรงจูงใจในการทำงานของบุคคลเลย เป็นการปูนบำเหน็จรางวัลที่

ไม่ถึงขนาดตามที่ซุนวูกล่าวไว้ ในส่วนของเงินเพิ่มพิเศษที่ไม่มีความ

จำเปน็ในหลาย ๆ ตำแหนง่ เชน่ ใหเ้ฉพาะผูด้ำรงตำแหนง่ผูอ้ำนวยการกอง 

ซึง่ไมส่ามารถปฏบิตังิานไดถ้า้ไมม่แีขนขา กค็อืลกูนอ้งนัน่เอง แสดงใหเ้หน็ 

ถึงการขัดในหลักการให้ความสำคัญในการร่วมมือร่วมใจในการทำงาน

และหลักการของความเที่ยงธรรมในการให้รางวัล  
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 นักวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หลายท่านได้เคย

สอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัเงนิเพิม่ดงักลา่ว จากบคุลากรทัง้ภาคพลเรอืน 

และทหาร ส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นการทำลายแรงจูงใจมากกว่าการสร้าง

แรงจูงใจในการทำงาน ยิ่งไปกว่านั้น การที่จะให้รางวัลโดยเชื่อมโยงกับ

ผลการปฏบิตังิานจรงิตามหนา้ทีน่ัน้ ไดม้ผีูว้เิคราะหแ์ลว้วา่กอ่ใหเ้กดิปญัหา 

เมื่อนำไปปฏิบัติในภาครัฐ และไม่มีแนวความคิดใดที่จะสมบูรณ์พร้อม

และดีที่สุด๑๖ มีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการให้รางวัลในลักษณะนี้

ขององค์การภาครัฐ ประกอบกับข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณและการ

ประเมนิผล กอ่ใหเ้กดิผลเสยีในเรือ่งความรว่มมอืและไวว้างใจระหวา่งกนั 

ภายในหน่วยงานของรัฐ  

 ในสว่นของการลงโทษนัน้ ควรทราบวา่การลงโทษเปน็ผลสบืเนือ่ง 

มาจากการกระทำผิดพลาดของบุคคลที่ผิดไปจากกฎ ระเบียบที่กำหนด 

ถึงแม้ว่าจะได้มีการกำหนดบทลงโทษไว้แล้วก็ตาม ยังมีผู้ที่ยินยอมที่จะ

กระทำผดิอยูเ่สมอเนือ่งจากมผีลประโยชนล์อ่ใจและถา้เปน็การกระทำผดิ 

ร่วมกับข้าราชการการเมืองด้วยแล้ว การลงโทษก็มักจะขาดความ  

เป็นธรรม คือ ผู้ที่ได้รับโทษกลับเป็นเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่  

ในการกระทำความผิดในเรื่องนั้น ๆ อย่างเต็มที่ เป็นเพียงผู้ปฏิบัติ  

ตามคำสัง่หรอือำนวยความสะดวกในการกระทำผดิ ในขณะทีม่กัจะเอาผดิ 

กับข้าราชการการเมืองไม่ได้ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ถ้าให้ซุนวูกลับชาติ  

มาเกิดและประเมินค่าระบบราชการแล้ว  คงบอกว่าการบริหารแบบนี้

ไม่ต้องออกไปทำสงครามกับใครก็แพ้ภัยตัวเองอยู่แล้ว ให้รางวัลลงโทษ

ขาดความเที่ยงธรรม  ไพร่พลเสียขวัญและกำลังใจ 

 เมื่อกล่าวถึงการจูงใจแล้ว สิ่งหนึ่งที่จะไม่กล่าวถึงไม่ได้ก็คือ 

เรื่องของภาวะผู้นำ ซุนวูได้กล่าวถึงผู้นำในสองระดับ ได้แก่ ระดับ  

ผูป้ฏบิตักิาร คอืแมท่พัหรอืขนุพล และระดบันโยบาย คอืผูน้ำหรอืกษตัรยิ ์ 

โดยซนุวไูดบ้ง่บอกอยา่งชดัเจนถงึบทบาท รวมทัง้คณุสมบตัขิองผูน้ำประเทศ 

และผู้นำทางทหาร ดังความปรากฏในหลาย ๆ ตอนของหนังสือ คือ 

 “...ขนุพลคอืผูก้อปรดว้ยสตปิญัญา ความเทีย่งธรรม ความเมตตา 

ความกล้าหาญ และความเข้มงวดเด็ดขาด...”๑๗  

 “...อนัแมท่พันัน้คอืผูค้ำ้จนุประเทศ ถา้รอบคอบบา้นเมอืงจกัเขม้แขง็ 

	 ๑๖	Chen,	Bin,	‘Said	Easier	Than	Done	:		A	Contingency	Approach	to	A	Pay-
Per-Performance	 Reward	 System	 in	 Public	 Organization’	 in	 Public	 Administration	
Journal,	vol	3	no.2	May-August	05,	pp.	33-49.	
	 ๑๗	เสถียร		วีรกุล,	น.	27.	
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ถ้าบกพร่องบ้านเมืองจักอ่อนแอ...ประมุขนำความวิบัติแก่กองทัพมีสาม 

ไม่รู้ว่ากองทัพรุก มิได้บัญชาให้รุก ไม่รู้ว่ากองทัพถอย มิได้บัญชาให้ถอย

นี้เรียกว่าจำจองกองทัพ ไม่รู้เรื่องของสามทัพ แต่เข้าสอดแทรกกิจการ

ของสามทัพ แม่ทัพนายกองก็สับสน ไม่รู้อำนาจของสามทัพ แต่เข้า

แทรกแซงการบัญชาของสามทัพ แม่ทัพนายกองก็สงสัย เมื่อแม่ทัพ

นายกองทั้งสับสนและสงสัย เจ้าครองแคว้นอื่นจักนำภัยมาสู่ นี้เรียกว่า

ก่อกวนกองทัพ ชักนำข้าศึกให้ชนะ...”๑๘  

 แม่ทัพหรือขุนพลคือศูนย์รวมการบัญชาการการรบและเป็น  

ที่พึ่งแห่งกำลังใจสูงสุด  เป็นแบบอย่างให้ไพร่พล ความเคารพรักและมี

ความเกรงกลัวในขณะเดียวกัน คุณสมบัติของแม่ทัพประกอบด้วย  

ห้าประการที่แม่ทัพที่ดีจำต้องมีเพื่อนำทัพสู่สงครามและได้ชัยชนะ 

นอกจากนีบ้า้นเมอืงจะเปน็ปกึแผน่กเ็พราะแมท่พัเปน็ผูค้ำ้จนุ ในทางกลบักนั 

การก้าวก่ายหน้าที่จากผู้นำบ้านเมืองในกิจการของกองทัพ ก่อให้เกิด

ความปั่นป่วนรวนเร  จนแพ้พ่ายในที่สุด  

  ในการจัดการภาครัฐในปัจจุบัน แน่นอนว่าในองค์การย่อม

ประกอบด้วยบุคคลสองฝ่าย คือฝ่ายผู้บังคับบัญชาซึ่งจะทำหน้าที่ควบคุม 

กำกับดูแล วางแผน กำหนดนโยบาย ตัดสินใจและอื่น ๆ ตามขอบเขต

อำนาจหนา้ทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย ตามกฎหมายหรอืระเบยีบขอ้บงัคบัทีก่ำหนด 

เพื่อให้การทำงานนั้นเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และฝ่าย

ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา บริหารงาน

โดยทั่วไป และได้รับการแบ่งมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบออกไป

ตามลำดบัตามสายการบงัคบับญัชา สิง่หนึง่ทีผู่บ้รหิารในทกุระดบัเหลา่นัน้ 

ต้องมี คือคุณสมบัติตามที่ซุนวูได้กล่าวไว้ เพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหา 

นำผู้ใต้บังคับบัญชา หน่วยงาน หรือองค์การผ่านพ้นวิกฤติ ผู้บริหารที่มี

วิสัยทัศน์กว้างไกล พรั่งพร้อมด้วยกลยุทธ์และมีคุณธรรม หน่วยงานนั้น

ก็จะสามารถทำผลงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่าลืมว่าภารกิจของรัฐ

เป็นตัวกำหนดภารกิจหลักของระบบราชการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ

เป็นกลไกของรัฐ การทำหน้าที่ที่ไม่มีใครทำ การเป็นผู้นำสังคม   

การอนุรักษ์และส่งเสริมทรัพยากรของชาติ จัดบริการสาธารณะและ

ปฏิบัติสาธารณกิจ และประกันความยุติธรรมในสังคม๑๙   

	 ๑๘	บุญศักดิ์		แสงระวี,	น.	105-106.	
	 ๑๙	 ปรัชญา	 	 เวสารัชช์,	 การปฏิรูปราชการเพื่ออนาคต	 :	 ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา,	
เอกสารการสัมมนาวิชาการประจำปี	2539.	
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 คุณสมบัติผู้นำตามที่ซุนวูกำหนดก็น่าจะเป็นสิ่งที่พึงปรารถนา

ขององค์การภาครัฐเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน ถ้าตีความ  

ตามแนวทางของซุนวูแล้ว ผู้นำจะมีลักษณะผสมผสานกันระหว่างผู้นำ

ในแบบที่ใช้การแลกเปลี่ยน (Transactional Leader) และผู้นำการ

เปลี่ยนแปลง (Transformational Leader) ผู้นำในแบบแรกต้องรู้ว่า  

ลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการอะไรจากการทำงาน และพยายาม

จะให้ในสิ่งที่ต้องการนั้นเมื่อมีการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ผู้บังคับบัญชา

ต้องการ ซึ่งเป็นการใช้ผลประโยชน์มาเป็นสิ่งจูงใจนั่นเอง อย่างไรก็ดี   

ผู้บังคับบัญชานั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม  

เข้ามาเกี่ยวข้อง เนื่องจากจำเป็นต้องมีการจูงใจให้มีการเสียสละให้กับ

หน่วยงาน กระตุ้นให้ปรับปรุงตนเองและพัฒนาองค์การซึ่งเป็นลักษณะ

ของผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ตรงตามคุณสมบัติของแม่ทัพหรือขุนพลของ

ซุนวูนั่นเอง  

 ในส่วนของการบริหารรัฐกิจที่ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถแยก

การเมืองออกจากการบริหารได้อย่างเด็ดขาด แต่ถ้าฝ่ายการเมืองที่มา  

ในรูปของรัฐบาลเข้ามาก้าวก่ายหน้าที่ของภาคราชการ เช่น การแต่งตั้ง

ข้าราชการ หรือ การไม่รับฟังการทักท้วงจากฝ่ายปฏิบัติ ก็จะก่อให้เกิด

ปญัหากบัการบรหิารงานขององคก์ารนัน้ ทัง้ ๆ ทีเ่ปน็เรือ่งของพฤตกิรรม 

ส่วนบุคคลที่ฝ่ายการเมืองอาจจะถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชน และ

ฝ่ายหน่วยงานภาครัฐเองในฐานะที่เป็นผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ แต่อาจ

สำคัญตนผิดว่า  รัฐโดยระบบราชการเท่านั้นที่มีความรู้ความเข้าใจและ

มคีวามสามารถในการดำเนนิการทกุอยา่งของประเทศ ทัง้ ๆ ทีแ่ทจ้รงิแลว้ 

หน่วยงานต่าง ๆ ภาครัฐเป็นเพียงกลไกของรัฐในการตอบสนองความ

ต้องการของสังคม  

 ผลจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นก่อให้เกิดหายนะแก่ประเทศ   

ดงัจะเหน็ไดจ้ากปญัหาความไมส่งบภายในประเทศของหลาย ๆ ประเทศ 

ที่ในอดีตได้มีผู้เข้ามาก้าวก่ายหน่วยงานด้านความมั่นคง ทำให้เกิดการ

ปรับโครงสร้างองค์การด้านความมั่นคง ยุบหน่วยงานต่าง ๆ ปรับย้าย

ผูร้บัผดิชอบบอ่ยครัง้ ในลกัษณะเดยีวกบัการเปลีย่นผูบ้รหิารของภาคธรุกจิ 

ทำให้ปัญหาลุกลามใหญ่โตเกินกว่าที่จะใช้เวลาเพียงสั้น ๆ มาแก้ไข

หายนะที่บรรดาผู้นำของประเทศที่มีปัญหาภายในเหล่านั้นได้กระทำไว้
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กับประเทศของตน  แสดงให้เห็นถึงความอ่อนด้อยในเรื่องการบริหาร

ภาครัฐ เขา้ใจวา่การบรหิารภาครฐัทีม่งีบประมาณมากมายกบัการบรหิาร

ภาคเอกชนที่มีทุนขนาดใหญ่ มีความเหมือนกัน ทั้ง ๆ ที่ภาคเอกชนกับ

ภาครัฐมีความคล้ายคลึงกันเฉพาะในส่วนที่ไม่มีความสำคัญ  แต่ใน

ส่วนที่มีความสำคัญกลับมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง๒๐   

 อีกตัวอย่างหนึ่งได้แก่การปฏิรูประบบราชการที่มีการพูดถึงมา

นานกว่าสิบปี แต่ไม่ได้รับการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เนื่องจากปัญหาของ

ระบบราชการและแนวความคดิทีฝ่งัหวัของขา้ราชการเอง ทีว่า่เปน็ผูท้ีรู่ด้ ี

ในระบบการบริหารประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติเพราะ

ทำงานประจำ ต่างจากนักการเมืองที่เข้ามาแล้วก็จากไป ซึ่งในความ  

เป็นจริงแล้วมิได้เป็นเช่นนั้น จะเห็นว่าการแยกจากกันระหว่างการเมือง

และการบริหารภาครัฐ เป็นเรื่องยาก การปฏิรูปฯ ริเริ่มมาจากผู้นำ

รัฐบาล ซึ่งคือฝ่ายการเมือง และส่งให้หน่วยงานภาครัฐนำไปปฏิบัติ   

แต่จริง ๆ แล้วยังต้องใช้หน่วยงานภาครัฐบางหน่วยร่วมออกนโยบาย   

ร่างกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และส่งให้ฝ่ายการเมืองเป็นผู้อนุมัตินโยบายนั้น ๆ 

ซึง่การทีแ่ตล่ะฝา่ยไมท่ำหนา้ทีข่องตนใหส้มบรูณ ์ ผลทีอ่อกมาคอืการปฏริปูฯ 

ที่พิกลพิการและหมกเม็ด เป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการ  

ลดจำนวนคนแตไ่ปเพิม่ในสว่นอืน่ เชน่ลกูจา้งแทน หรอืการปรบัโครงสรา้ง 

แทนทีจ่ะเปน็การปรบัใหม้กีารทำงานทีก่ระชบั เพิม่ประสทิธภิาพ กลบักลาย 

เปน็การปรบัทีเ่ปน็การสรา้งฐานอำนาจการตอ่รองใหก้ลุม่ตา่ง ๆ ทางการเมอืง 

ของรัฐบาลแทน ตลอดจนการนำมาเป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมือง 

เชน่การระดมลกูจา้งกรมปา่ไมม้าทำกจิกรรมบางอยา่งทีม่ใิชห่นา้ทีโ่ดยตรง 

เป็นต้น  

 บรรดาผู้นำที่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม 

ก้าวก่ายการทำงาน ผู้นำที่ขาดสติปัญญา ขาดความกล้าหาญในการ

เผชิญหน้ากับปัญหา ลำเอียง และโลเล ย่อมก่อให้เกิดหายนะแก่ชาติ

บา้นเมอืง หนว่ยงาน หรอืองคก์ารภาครฐั ทัง้หมดนีเ้ปน็สิง่ทีซ่นุวกูลา่วไว ้

เมือ่กวา่สองพนัปทีีผ่า่นมา และยงัสามารถใชท้ฤษฎภีาวะผูน้ำชว่ยในการ

ยืนยันความถูกต้อง ของคำกล่าวของซุนวูที่บอกเอาไว้ 

	 ๒๐	 คำกล่าวของ	Wallace	 Sayre	 และมักถูกนำมาอ้างในงานวิชาการทางด้านการบริหาร
ภาครัฐ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิชาการ	๒	ท่าน	คือ	Graham	T.	Allison	และ	James	Q.	Wilosn	
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 จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่า แนวความคิดของซุนวูตามที่

ปรากฏในตำราพชิยัสงครามนัน้ เปน็แนวความคดิทีเ่ปน็ปรชัญา เปดิกวา้ง 

ต่อความคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ ในการที่จะนำมาประยุกต์ใช้ได้ดีกับทุก

ภาคส่วน รวมถึงการนำมาใช้กับการบริหารภาครัฐ ด้วยเหตุข้อจำกัด  

ของเนื้อหาที่นำเสนอในบทความนี้  จึงนำเพียงประเด็นของแรงจูงใจ

และภาวะผู้นำมาใช้เท่านั้น เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของตำราพิชัยสงคราม 

และนำแนวความคดิเพยีงสว่นหนึง่ของนกัคดิ นกัทฤษฎแีนวพฤตกิรรมศาสตร ์

ซึ่งเป็นของชาวตะวันตกโดยส่วนใหญ่ที่นำมาใช้ในการเปรียบเทียบและ

ประยุกต์ใช้กับการบริหารภาครัฐนั้น ทำให้สามารถเทียบเคียงให้เห็นจริง

ได้กับสิ่งที่อยู่ในตำราของซุนวูที่ยังคงเป็นจริง ทนทานต่อการพิสูจน์

ตลอดกว่าสองพันปีที่ผ่านมา  และยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อนำตัวอย่างที่

เกิดขึ้นจริงในระบบราชการมาอธิบาย แต่พึงระลึกไว้ว่า การตีความและ

การประยกุตใ์ชเ้ปน็เรือ่งของศาสตรแ์ละศลิป ์ มใิชเ่ปน็สตูรสำเรจ็ ถา้เปน็ 

สตูรสำเรจ็ทกุคนทีเ่รยีนตำราพชิยัสงครามเหมอืนกนัคงใหผ้ลแหง่ชยัชนะ 

เช่นเดียวกันเมื่อนำมาใช้ แต่ในความเป็นจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ สิ่งที่

ซุนวูกล่าวนั้นเมื่อนำมาใช้ย่อมขึ้นอยู่กับความรู้และประสบการณ์ของ

ผู้นำมาใช้ประกอบด้วย การจูงใจและภาวะผู้นำเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับ

การบรหิารภาครฐั การดำรงหรอืคงอยูข่องหนว่ยงาน ถงึแมว้า่หนว่ยงาน 

ภาครฐัจะไมม่กีารลม่สลายกต็าม แตก่ารทีไ่มม่ผีลงาน หรอืการไมส่รา้งสรรค ์

สิ่งที่เป็นประโยชน์ หรือการก่อให้เกิดความสูญเสียให้กับภาครัฐ หรือ

การไมต่อบสนองตอ่ผูร้บับรกิาร สิง่ตา่ง ๆ เหลา่นีย้อ่มมผีลทัง้ตอ่หนว่ยงาน 

และองคก์ารในภาพรวม  การนำหลกัการของซนุวมูาใชใ้นการบรหิารภาครฐั 

จึงเป็นเรื่องที่ควรพิจารณา สุดท้ายนี้ขอจบบทความนี้ด้วยคำกล่าวของ

ซุนวูที่ใช้ในการเริ่มบทความโดยมีการปรับเล็กน้อยเพื่อให้เข้ากับบริบท

ของการบริหารรัฐกิจว่า 

 “อันการบริหารรัฐกิจนั้น เป็นเรื่องสำคัญของประเทศชาติ   

เป็นแหล่งแห่งความเป็น/ความตาย เป็นเหตุแห่งการดำรงอยู่/ดับสูญ 

จักไม่พิเคราะห์มิได้” 
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