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มีผูบริหารระดับสูงทานหนึ่งไดต้ังคําถามวา ทําไมองคการตองมีคานิยมหลักดวย ไมมีไดหรือไม ?  คําถามนี้ทําใหรูสึกไดทันที
วายังมีความสับสนและไมเขาใจในเรื่องนี้อยูมากในหมูผูบริหาร บทความนี้จึงมีวัตถุประสงคที่จะสรางความเขาใจในเรื่องนี้ใหชัดเจนขึ้น
โดยไดนําหลักการบริหารเชิงพุทธมาเปนหลักในการอธิบายดวยเห็นวาประเด็นนี้เปนประเด็นที่วาดวยแนวคิดความเห็นเปนทิศทางหลัก
ที่สําคัญของคนในองคการ นับต้ังแตคานิยมหลัก วิสัยทัศน พันธกิจ  ซ่ึงเมื่อเปนเรื่องที่เก่ียวกับความรูสึก ความคิด ความเชื่อของคน
แลว ยอมสามารถนําหลักการแนวพุทธอันเปนสุดยอดวิชาเรื่อง “คน” มาชวยอธิบายและชี้นําไดเปนอยางดี  
ความหมาย 

    ในประเด็นของการบริหารจัดการมีการนําคําในกลุมนี้มาใชในความหมายที่ดูเหมือนจะใกลเคียงกันคือ คุณคา (value) กับ 
คานิยม (values)  มีการใหคําอธิบายในหลายแนวทางแตแนวทางที่นําเสนอ คือ คําวา  “คุณคา” (value) ซึ่งความหมายที่เกี่ยวของกับ
คุณคาทางเศรษฐกิจมักเปนเชิงปริมาณเปนมูลคาที่สามารถระบุเปนตัวเลขได (สังเกตที่ตัวอักษรตัวทายคือ e = economic) เชน คุณคา
ในทัศนะของลูกคา ประโยชนใชงาน ความคุมคา เปนตน สวน  คานิยม values มีความหมายที่เก่ียวของกับคุณคาทางจิตใจทางสังคม
เปนเชิงคุณภาพ (สังเกตที่ตัวอักษรตัวทายคือ s= social ) เชน คานิยมดานการทํางาน ดานการบริการลูกคา เปนตน 

     ความหมายของ “คานิยม” คือ ความมุงม่ันขององคการเพื่อการปฏิบัติไปสูผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตองการ เปนพื้นฐาน
สําคัญของวัฒนธรรมองคการ ที่จะทําใหบุคลากรมีแนวปฏิบัติที่มีทิศทางเดียวกัน  เปนประหนึ่งกฎเกณฑมาตรฐานที่องคการคาดหวัง
หรือตองการจะใหเปน  เปนเสมือนแรงที่นําไปสูการปฏิบัติที่หยั่งรากฝงลึกมีการเปลี่ยนแปลงไดยากและเปนมาตรฐานที่คนในองคการ
จะถือปฏิบัติตองานและตอผูอ่ืน 
ความสําคัญ 

เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแลววา ปญหาใหญที่สุดของการบริหารจัดการองคการในประเทศไทย คือ ปญหาดานการจัดการ
เรื่องคน  ซ่ึงเปนปญหาหนักอกของผูบริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทุกฝายตางเรงแสวงหาหนทางปรับปรุงแกไขกันอยูตลอดเวลา
เพราะ “คน” เปนปจจัยที่เคล่ือนไหวเปลี่ยนแปลงไมหยุดนิ่ง ไมมีสูตรสําเร็จ ลําพังเพียงคนจํานวนนอยก็สามารถสรางปญหาไดมาก 
หากเปนองคการที่มีคนจํานวนมากแลวยอมมีปญหาอุปสรรคมากเปนทวีคูณ  ผูบริหารจะแกไขปญหาสําคัญเหลานี้ไดอยางไร ?   
         ประเด็นอยูที่ ผูบริหารมีความเขาใจในศาสตรขององคการดีพอหรือไม   ความสามารถบริหารใหเกิดผลกําไรอยางสม่ําเสมอ 
อาจไมไดแปลวา ผูบริหารมีความเขาใจในเรื่องขององคการเปนอยางดีเพราะมีองคการจํานวนมาก ผูบริหารมิไดมีความรูโดยตรงใน
ศาสตรของการบริหารจัดการที่ดีมากอน ซ่ึงถามีการเรียนรูมากขึ้นอยางเปนระบบถูกตองชัดเจน จะเปนการสรางผลงานใหมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้นรวมทั้งเปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันใหมากขึ้นอีกดวย  
          ความจริงคือ  การเกิดขึ้นมาของทุกองคการลวนมาจาก “คานิยมหลัก” ของผูกอตั้งหรือคณะผูกอต้ังทั้งสิ้น ไมวาคานิยมหลัก
เหลานั้นจะถูกประกาศอยางชัดเจนหรือไมก็ตาม ตัวอยางเชน ธุรกิจ รานขาวขาหมู การตัดสินดําเนินธุรกิจอาจเริ่มจาก รุนพอ ที่มีความ
สนใจ เห็นชองทางที่จะสรางรายไดสรางความมั่นคงใหกับครอบครัวได จึงตัดสินใจศึกษาเรียนรูการทํา ขาวขาหมู ใหถูกปากลูกคาฝก
ลูกจางใหรูหนาที่มีทักษะการบริการ รักษาคุณภาพอาหารเปนอยางดีตลอดเวลา  หากถามวา รานนี้มีคานิยมหลักหรือไม ?  คําตอบคือ 
มีแนนอน เพราะ การที่ คนรุนพอ ริเริ่มตัดสินใจทําธุรกิจนั้น ตองมี หลักการและแนวคิดในการดําเนินชีวิตดําเนินธุรกิจ เร่ิมจาก มีหลักใน
การประกอบ อาชีพสุจริต สัมมาอาชีวะ ซ่ือสัตยสุจริต ไมเอารัดเอาเปรียบไมเบียดเบียนใคร  เมตตากรุณาเอื้อเฟอ มุงม่ันมานะอดทน มี
ความเพียรพยายาม เห็นอกเห็นใจกันทั้งนายจางลูกจาง  มีเหตุผล  มีเปาหมาย พัฒนาตนเองพัฒนาธุรกิจ ไมประมาท เห็นคุณคาของ
คนของเวลาของทรัพยสิน ประหยัดอดออมสรางอนาคต ยึดม่ันในศีลในธรรม  เหลานี้เปนตน  การจัดการในรานของรุนพอ อาจไมแสดง
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ออกมาเปนลายลักษณอักษร หากจะปรากฎอยูในรูปแบบของพฤติกรรม การพูดจา ทาทาง การกระทํา ที่มีอิทธิพลตอ แนวคิดและการ
กระทําของครอบครัวและลูกจางในราน ซึ่งจะสามารถรับรูสัมผัสได หากเวลาผานไปนานเขาจะกลายเปนวัฒนธรรมองคการที่ไมถูก
ประกาศ แตเปนที่รูสึกกันไดอยูภายในใจของคนในองคการ  
              จะเห็นไดวา การเริ่มตนของธุรกิจ มีรากฐานมาจาก หลักการและแนวคิด ของเจาของผูกอต้ังที่สงผลออกมาสู รูปแบบและ
การกระทําในการดําเนินงานของธุรกิจ เรียกวา เริ่มจากหลักคิด สู หลักการทํา หรือ คิดใหดีกอนแลวจึงทําตามที่คิดนั่นเอง  หากคนใน
รานมีหลักการและแนวคิดที่สอดคลองเปนไปตามแนวคิดหลักของผูกอต้ังยอมสงผลตอการกระทําที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน
สามารถทําใหเกิดผลลัพธบรรลุเปาหมายไดโดยงาย เพราะเมื่อคิดเปนคิดถูกทางแลว ยอมกระทําไดถูกทางเชนเดียวกัน  
              หรืออีกนัยหนึ่ง องคการก็เหมือนบุคคล มีชีวิต มีจิตใจ มีการกระทํามีการดําเนินชีวิตที่ขึ้นกับ แนวคิด ปรัชญา หลักการ  ความ
เช่ือ คานิยม เปาหมาย ของแตละคน การกระทําตางๆ ไมสามารถเกิดขึ้นเองไดโดยปราศจาก แนวคิด ดั่งคํากลาวที่วา “จิตเปนนาย 
กายเปนบาว” เปนตน 
           การขาดความเขาใจในประเด็น “คานิยมหลัก”  ทําใหปญหาของ “คน” มีมากขึ้นเพราะคนไมรูไมเขาใจ คานิยมหลัก แนวคิด
หลักการ ขององคการอันเปนที่มา ตนตอ รากฐาน รากแกว บอเกิด รหัสชีวิต เมล็ดพันธุ ขององคการ อันเปนตัวกําหนด พันธกิจ 
วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมายขององคการในปจจุบัน  ทําใหคนในองคการตางกระทําปฏิบัติหนาที่ไปตามระบบงานที่หอหุมอยู
เปลือกนอก โดยไมเขาใจระบบคิด  แกนแทที่ฝงรากอยูภายในที่ดีพอ ซึ่งกอใหเกิดความขัดแยง ไมเปนทีม ตางคิดตางทํา เพราะ
การมุงทําระบบงานเพียงเปลือกนอกใหดีเพียงใดก็ไมสามารถครอบคลุมหย่ังลึกถึงระบบคิดแกนแทไดอยางแนนอน การกําหนดและ
การสรางความเขาใจในระบบคิดแกนแทหลักขององคการผานสิ่งที่เรียกวา คานิยมหลัก จึงเปนภารกิจสําคัญของผูบริหารที่ตองกระทํา
โดยตรงและจริงจังทั้งดานการนําไปสื่อสาร ช้ีแจง เผยแพร ตอกย้ําใหตระหนักในความสําคัญอยางตอเนื่องทั้งคนเกาที่ทํางานอยูแลว
และคนที่เพิ่งเขามารวมงานใหม โดยอยาลืมวาการบริหาร “คน” นั้นหากไมสามารถบริหาร ความรูสึกนึกคิด ความคิด ความเชื่อ ของ
คนไดแลว ก็ยากที่จะนําพาองคการสูความยั่งยืนได 
คานิยมหลัก หรือ สัมมาทิฐิ ตามแนวการบริหารเชิงพุทธ 

เห็นไดวา แนวคิดของ “คานิยมหลัก” นี้เปนเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงกับการบริหารคนในองคการ ถาจะจัดการใหส่ิงนี้เกิดขึ้น
ไดอยางเปนระบบในองคการแลวจะใชวิธีการใดเพื่อใหบรรลุเปาหมายไดบาง เมื่อพิจารณาใหดีจะพบวา หากเปนปญหาเรื่องการ
บริหารคนแลว การศึกษาองคความรูตามหลักพุทธ อันเปนศาสตรที่วาดวยความคิดความเชื่อและพฤติกรรมของมนุษย  อาจจะ
สามารถนําแนวทางมาปฏิบัติแกไขในเรื่องนี้ไดเปนอยางดี   เริ่มที่ หลักอริยสัจ 4  ที่มี มรรค 8 เปนหนทางสูการดับทุกข  หลักการปฏิบัติ
ทั้ง 8 ขอ มีจุดเริ่มตนขอแรกที่สําคัญคือ สัมมาทิฐิ  คือความเห็นชอบ ไดแกมีความเห็นหรือความเขาใจท่ีถูกตอง ความเห็นที่ตรงตาม
สภาวะ เห็นส่ิงทั้งหลายตามที่เปนจริง เปรียบเสมือนไฟสองทางหรือเข็มทิศ ใหเห็นทางและมั่นใจในทางที่ถูกตอง ที่จะนําไปสู
จุดมุงหมาย เปนตัวหลักที่มีบทบาทอยูตลอดเวลาในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติ  เปรียบไดกับการทํางานของคนในองคการ ที่ตองมี
ความเขาใจ ความเห็นที่ถูกตอง ในเรื่อง “คานิยมหลัก” เสียกอนจึงจะสามารถนําคานิยมนั้นมาเปนตัวกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
ไดอยางสอดคลองเหมาะสมและนําไปสูเปาหมายที่ตองการได               
คานิยมระดับบุคคลและระดับองคการ 
                คานิยม อันเปนมาตรฐานที่กําหนดพฤติกรรมและการปฏิบัติของบุคคลนั้น อาจจําแนกไดเปน 2 ระดับคือ ระดับบุคคลและ
ระดับองคการ ซ่ึงตางมีความสัมพันธเก่ียวของกันโดยตรง หากทั้งสองระดับมีความสอดคลองกันเปนอยางดี ก็ม่ันใจไดวาการ
ดําเนินงานใดใดจะสามารถบรรลุตามเปาหมายไดโดยงาย  ตัวอยาง คานิยมในระดับบุคคล  ในแบบของตะวันตก ไดแก  ความซื่อสัตย  
ความทะเยอทะยาน ความรับผิดชอบ  การใหอภัย การเปดใจกวาง ความกลาหาญ  ความมีเหตุผล  มีสติปญญา  การเปนอิสระ การ
ทํางานเปนทีม การเกื้อกูลกัน เปนตน   



              สวนในแบบตะวันออกเชิงพุทธ มีอยูมากมายจะวาไปแลว หลักธรรมทั้งหลายจํานวนมากลวนวาดวย คานิยมที่บุคคลควร
ปฏิบัติทั้งส้ิน อาทิ  อริยทรัพย 7 (คุณสมบัติของคนดี) ประกอบดวย  ศรัทธา (มีความเชื่อที่มีเหตุผล)      ศีล (มีความประพฤติถูกตองดี
งาม)  หิริ (มีความละอายใจตอการทําช่ัว) โอตตัปปะ (มีความเกรงกลัวตอการทําช่ัว) พาหุสัจจะ (มีความเปนผูใฝรูใฝศึกษา) จาคะ (มี
ความเสียสละ เอื้อเฟอเผ่ือแผ) ปญญา (มีความเขาใจถองแทในเรื่องผิดถูก ชั่วดี) หรือ  บุพนิมิตของมรรค 7 (หลักการสรางความ
พรอมเพื่อการเรียนรู) ไดแก กัลยาณมิตตตาหรือปรโตโฆสะ (มีการยอมรับการเรียนรูจากบุคคลภายนอก) สีลสัมปทา (มีการจัดระเบียบ
ชีวิตถูกตอง ไมเบียดเบียนใคร) ฉันทสัมปทา (มีการสรางแรงจูงใจในการเรียนรูใหตน) อัตตสัมปทา (มีการมุงพัฒนาตนอยางเต็มที่) 
ทิฏฐิสัมปทา (มีการมองสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง) อัปปมาทสัมปทา (มีความตระหนักเห็นคาของเวลา ไมประมาท)  โยนิโส
มนสิการสัมปทา (มีการรูจักคิดหรือคิดเปน พึ่งตนเองได)  เปนตน 
              สําหรับ คานิยมหลัก ในระดับองคการ มีอยูหลายแนวทาง อาทิ คานิยมตามหลักการบริหารคุณภาพของ ISO9001: 2000 มี 
8 ประการ ประกอบดวย การใหความสําคัญกับลูกคา การมีภาวะผูนําที่กําหนดแนวทางและเปาหมายรวมกันขององคการ  การมีสวน
รวมของสมาชิก  เนนการบริหารเชิงกระบวนการ  การบริหารอยางเปนระบบ  การปรับปรุงอยางตอเนื่อง  การตัดสินใจบนขอเท็จจริง  
เนนความสัมพันธที่ดีกับคูคาและผูสงมอบ  หรือ คานิยมหลักตามแนวทาง TQA รางวัลคุณภาพแหงชาติ ขององคการช้ันนําพึงมี 11 
ประการ ไดแก  การนําองคการอยางมีวิสัยทัศน (Visionary Leadership) ความเปนเลิศที่มุงเนนลูกคา (Customer-Driven 
Excellence)  การเรียนรูขององคการและพนักงาน (Organization and Personal Learning)  การใหความสําคัญตอพนักงานและคูคา 
(Valuing Employees and Partners) ความคลองตัว (Agility)  การมุงเนนอนาคต (Focus on the Future) การจัดการเพื่อนวัตกรรม 
(Managing for Innovation)  การจัดการโดยใชขอมูลจริง (Management by Fact) ความรับผิดชอบตอสาธารณะและการเปนพลเมือง 
(Public Responsibility and Citizenship)  การมุงเนนที่ผลลัพธและการสรางคุณคา (Focus on Results and Creating Value) 
มุมมองในเชิงระบบ (Systems Perspective) เปนตน   
         คานิยมหลักมีอยูหลากหลายรูปแบบและวิธีคิดขึ้นอยูกับการวิเคราะหการคัดสรรใหเหมาะสมกับองคการทั้งในระดับบุคคล
และระดับองคการ คานิยมบางประการเปนของระดับบุคคลแตสามารถนํามาเปนคานิยมในระดับองคการได                   
คานิยมหลัก กับ วิสัยทัศนและพันธกิจ  
   ในการบริหารจัดการองคการ มีระบบการพัฒนาแผนกลยุทธเปนระบบที่สําคัญอันประกอบไปดวยการกําหนด วิสัยทัศน  
พันธกิจ  คานิยมหลัก  ความสามารถหลัก วัตถุประสงคและเปาหมายระยะสั้น ระยะยาว เปนตน  องคประกอบในกลุมนี้ลวน
เปนหัวใจสําคัญขององคการโดยตรง เพราะเปนตัวบงชี้ทิศทางและแนวคิด แนวทางการดําเนินงาน  ซ่ึงมีความสัมพันธกันเปนระบบ 
(ดังภาพ)  
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                องคการที่ดีนั้น จะตองกําหนดเนื้อหาของทุกองคประกอบไดอยางชัดเจนและเหมาะสม เพื่อเปนหลักคิดในการปฏิบัติของทุก
คนในองคการไดอยางสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน  โดยเฉพาะ “คานิยมหลัก”  ซึ่งเปนองคประกอบที่ตองระบุ หลักคิดของคนใน
องคการที่พึงปรารถนาอยางชัดเจนเพื่อใหสามารถกําหนดพฤติกรรมและการปฏิบัติใหไปตาม พันธกิจ ทั้งยังตองนําพาองคการไปสู
ระดับ “วิสัยทัศน” ที่ตองการ โดยมีการนําทักษะความสามารถหลัก มาใชอยางถูกตองเหมาะสม ตามดวยการกําหนด วัตถุประสงค
และเปาหมาย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ใหสามารถปฏิบัติไดจริงสอดคลองกับสถานการณและสภาพแวดลอม และใหเปนไปตาม
เสนทางของ “วิสัยทัศน” ที่กําหนดไว 
       อาจมีคําถามวา ขั้นตอนใดควรเกิดขึ้นกอนหลัง คําตอบคือ มีไดหลายวิธี อาทิ เราอาจมีทักษะที่ดีในการทําอาหาร ก็เปนการ
เร่ิมตนจาก  “ความสามารถหลัก”  ตอมากําหนด   “พันธกิจหรือภารกิจ”   ที่สําคัญในการที่จะทําอาหารใหถูกปากลูกคา     แลวดูวา 
“คานิยมหรือแนวคิดหลัก” ของคนที่เก่ียวของในธุรกิจควรจะมีหลักคิดอะไรที่เหมาะสมกับการทําพันธกิจนั้นใหไดผลดี จนสามารถ
ม่ันใจวา “เราจะเปนรานที่ดีที่สุดในทองถ่ิน”  ซึ่งคือการกําหนด “วิสัยทัศน” นั่นเอง  แลวจึงกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน ในแต
ละชวงเวลาทั้ง 1 ป 3 ป หรือ 5 ป ใหชัดเจน เปนตน   ในทํานองกลับกัน เราอาจเริ่มตนที่ “วิสัยทัศน” ที่ตองการเปนรานที่ดังที่สุดใน
ทองถ่ินแลวจึงศึกษา “พันธกิจ” วาตองทําอยางไรบาง ดวยทักษะความสามารถอะไรบางที่จําเปนและดวย “คานิยมหรือหลักคิด” 
แบบไหนจึงจะทําใหคนสามารถรวมกันฝาฟนอุปสรรคจนบรรลุเปาหมายทั้งระยะส้ันและระยะยาวได  เปนตน  กลาวคือ ไมวาจะเริ่มตน
คิดในเรื่องใดกอนก็ตาม เราตองสามารถระบุเนื้อหารายละเอียดขององคประกอบที่เกี่ยวของไดจนครบถวน จึงจะเรียกไดวา เปน
องคการที่ดี มีทิศทางทั้งการคิดการปฏิบัติที่ชัดเจน เปนองคการคุณภาพที่จะสามารถมุงสูความเปนเลิศไดอยางยั่งยืน 
สรุป 
     องคการประกอบดวยทรัพยากรที่สําคัญยิ่งคือ  “คน”  การจะบริหารองคการใหม่ันคงแข็งแรงไดนั้น ตองมีรากฐานดาน “คน” 
ที่แข็งแรงซึ่งเปนส่ิงที่ทําไดโดยการกําหนด คานิยมหลัก อันเปนระบบวิธีคิดแกนแท เปนสัมมาทิฐิ เปนมาตรฐานวิธีคิดวิธีปฏิบัติตอกัน
ของทุกคนที่ชัดเจนถูกตองเหมาะสม และสอดคลองกับพฤติกรรมที่ตองการตามพันธกิจและวิสัยทัศน  โดยตองมีการกําหนดอธิบาย 
ส่ือสาร ประชาสัมพันธ ตรวจสอบ ติดตาม ตอกย้ําใหเห็นความสําคัญอยางยิ่ง โดยผูบริหารที่จะตองเปนทั้งผูนําและเปนตนแบบที่ดี 
เพื่อทําใหรากฐานขององคการแข็งแรงเพียงพอตอการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามตองการไดในที่สุด   
 


