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บทที ่1 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารและการบริหารการพฒันา 

 

บทน า 

 การบริหารงานเป็นการน าทฤษฎีมาสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นระบบ โดยมีการวางแผน ก าหนด
วตัถุประสงค ์การจดัการ การด าเนินงานตามแผนและมีระบบควบคุมดูแลเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
ขององค์กรนั้น ๆ ทั้งน้ีตอ้งค านึงถึงบริบทขององค์กรทั้งด้านทรัพยากร และบุคลากรในองค์กร                 
ท่ีมีอยู ่ การบริหารงานในอดีตเป็นการบริหารงานท่ีมุ่งเนน้การบริหารทรัพยากรภายในองค์กรเป็น
ส าคญั  แต่การบริหารในปัจจุบนั ไดห้นัมาสนใจและใหค้วามส าคญัการบริหารสภาพแวดลอ้มต่างๆ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารแมแ้ต่เทคนิคต่างๆท่ีใชใ้นการบริหารแผนและโครงการ โดยเน้นค่านิยม
ในการบริหารท่ีค  านึงถึงทรัพยากรมนุษย  ์ (Human Resource) การมีส่วนร่วมของประชาชน 

(Participation) การบริหารท่ีเน้นความเป็นธรรมในสังคม (Social Equity) การกระจายอ านาจ 

(Decentralization) และการบริหารเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพฒันา  เพื่อพฒันาการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สนับสนุนงานพฒันาให้ปรับปรุงเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตาม
วตัถุประสงคข์ององคก์รซ่ึงในบทน้ีจะน าเสนอความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัแนวคิดเก่ียวกบัการบริหาร
และแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารการพฒันา ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

แนวคดิเกี่ยวกับการบริหาร 

              1.  ความหมายการบริหาร 

            การบริหารเป็นการผสมผสานระหว่างค าว่า “บริหาร”  (Administration)  และ          
“การจดัการ”  (Management) ส าหรับค าว่า “การบริหาร”  มกัใชใ้นเชิงการบริหารงานภาครัฐ  เช่น 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีดว้ย  การบริหารการพฒันาเพื่อกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและ
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2539  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการจดัตั้งและบริหารกองทุนหมู่บา้นและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ  พ.ศ. 2544 ฯลฯ  เป็นต้น  และยงัไม่พบค าว่า  “การจัดการ”  ปรากฏ                         
ในสารบบกฎหมาย/ระเบียบของทางราชการแต่อย่างใด  หากพิจารณาในแง่เป้าหมายองค์การ               
แห่งรัฐแลว้  จะเห็นไดว้่า มิไดมุ่้งหมายผลของการกระท าท่ีแสวงหาผลก าไร ดงันั้น“การบริหาร”            
ท่ีนิยมใชใ้นภาครัฐ จึงอาจเป็นความหมายท่ีตอ้งการส่ือสาร และเน้นย  ้าให้ ตระหนักถึงเจตนารมณ์
ของการลงทุนภาครัฐท่ีไม่พึงประสงคจ์ะไดผ้ลตอบแทนเป็นก าไรนัน่เอง 

 ค าว่า การบริหาร (Administration) มีรากศพัท์มาจากภาษาละติน “Administrae”  หมายถึง 
“ช่วยเหลือ” (Assist) หรือ “อ  านวยการ” (Direct)  การบริหารหลาย ความหมายอาจสัมพนัธ์         
ใกล้เคียงกับค าว่า “Minister”  อาจหมายถึง  “การรับใช้” (Serve) หรือ “ผูรั้บใช้” (Servant)  
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ความหมายดั้งเดิมของค าว่า  Administor  อาจกล่าวโดยย่อว่า เป็นการติดตามดูแลส่ิงทั้งหลาย           
และค าจ  ากดัความท่ีทนัสมยัคือ  “การท างานใหส้ าเร็จ” (Bartol, 1991: 12-13) 

Oxford  Dictionary  ได้ให้ค  าจ  ากัดความของค าว่า “การบริหาร” ว่า เป็นการจัดการ       
(ทางธุรกิจ)  อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างของสองค าน้ีอาจอธิบายไดคื้อ  การบริหารเก่ียวขอ้งกบั        
การสร้างหรือการก าหนดนโยบาย (Policy)ส่วนการจดัการเก่ียวขอ้งกบัการน านโยบายไปปฏิบติั 
การบริหารเป็นการกระท าของนกับริหาร ในระดบัสูงขององค์การส่วนการจดัการเป็นการกระท า
ของ นกับริหารในระดบัท่ีต ่าลงมา การบริหารเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการดา้นการจดัการเร่ืองการเงิน                   
การ คลงั องคก์าร และบุคลากร  ส่วนการจดัการเป็นการท าใหง้านบรรลุผลสมัฤทธ์ิโดยคนหลายคน 
การบริหารเก่ียวขอ้งกบัการเลือกในเร่ืองท่ีมีความส าคญัอนัเก่ียวกบั การอยู่รอด  คุณค่า บุคลิกภาพ 
การเจริญเติบโต และความส าเร็จสูงสุด  ส่วนการจดัการเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจท่ีท าอยูเ่ป็นประจ า 
การบริหารเป็นการมองทั้งประเด็นภายนอกและภายใน องคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายวตัถุประสงค ์
ความสัมพนัธ์กบัภายนอกกบัประเด็นท่ีเป็นเร่ืองภายใน  ส่วนการจัดการนั้นเป็นการมองภายใน                    
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนในองคก์าร  อยา่งไรก็ตามปรากฏว่ามีการใชค้  าทั้งสองน้ีในลกัษณะท่ีแทน
กนัไดใ้นกรณีท่ีผูใ้ชไ้ม่เน้นความแตกต่างดงักล่าว โดยเห็นว่าเป็นส่ิงเดียวกนั จึงควรตระหนักว่า    
ค  าทั้งสองค าน้ี โดยทัว่ไปอาจใช้แทนกนั และหมายถึงส่ิงเดียวกันได้ (สร้อยตระกูล ศิวยานนท์)      
อรรถมานะ, 2543: 3) กระแสโลกาภิวตัน์  ประกอบกับกระบวนทศัน์ของการจัดการทางธุรกิจ                
ท่ีปรับเปล่ียนไปในอตัราเร่งอย่างต่อเน่ือง ก่อให้เกิดการรวมเอาปรัชญาและแนวทางการจดัการ                     
ทางธุรกิจ (Business Management) เขา้ไปสู่การบริหารรัฐกิจ (Public Administration) จนท าให้มี
การปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์คร้ังใหม่ท่ีมุ่งสู่การจดัการรัฐกิจ (Public Management) ส าหรับในเร่ือง 
“การจดัการ”  มกันิยมใชใ้นแวดวงธุรกิจเอกชนซ่ึงมุ่งแสวงหาก าไรเป็นเป้าหมายหลกั  ส่วนผล                   
ท่ีพึงตกแก่สาธารณะ (Public)  ถือเป็นเพียงเป้าหมายรองหรือระดับผลพลอยได้มากกว่า                     
อยา่งไรก็ตาม การบริหารภาครัฐ ในระยะต่อมา เก่ียวขอ้งกบัภาคธุรกิจมากข้ึน อาทิ การให้บริษทั
ธุรกิจเอกชนเขา้มาสัมปทานภาครัฐในเชิงธุรกิจ เช่น การให้สัมปทานโทรศพัท์  การส่ือสาร และ
ภาคธุรกิจเอกชนก็เข้าไปรับผิดชอบต่อสังคมยิ่งข้ึนในลกัษณะการคืนก าไรสู่สังคม (พีรสิทธ์ิ                     
ค  านวณศิลป์, 2541: 16) 
 ส าหรับความหมายของการบริหารจดัการนั้น มีนักวิชาการให้ความหมายของค าว่า                  
“การบริหาร” หรือ “การจดัการ” ไวม้ากมาย   จึงใคร่ขอน าเสนอเฉพาะท่ีส าคญัพอสังเขปดังน้ี     
การบริหารหมายถึง  ความพยายามในการร่วมมือ ประสานงานรูปแบบหน่ึงของมนุษยท่ี์มีลกัษณะ
เป็นเหตุเป็นผลในระดบัสูงมาก  ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัเป้าหมายหรือจุดหมายปลายทางและ              
ไดอ้ธิบายต่อว่า  ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นความร่วมมือประสานอยา่งมีเหตุผลเพียงรูปแบบเดียวอาจปรากฏ
ในเชิงการเป็นอริ (Antagonistic  Cooperation) ต่อกนัในระบบการแข่งขนัระหว่างบริษทัเอกชนก็
ได ้(Waldo, 1955: 5-8) ท าการศึกษาเร่ืองการบริหารภายใตอ้งคก์าร (Organization)  และการจดัการ 
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(Management)  อาจเปรียบเทียบองคก์ารซ่ึงเป็นโครงสร้างท่ีคงท่ีและมีแบบแผนว่าเป็นโครงสร้าง
กายภาพ  ส่วนการจัดการซ่ึงเป็นการกระท าหน้าท่ีมีลกัษณะเป็นพลวัตรแต่ทั้ งองค์การและ                      
การจดัการต่างก็ข้ึนต่อกันและกนัดุจร่างกายและจิตใจของส่ิงท่ีมีชีวิต ซ่ึงต้องข้ึนต่อกนัและกัน 
ส าหรับ (Simon, Smithburg & Thompson, 1961: 3)  กล่าวถึงการบริหารคือเมื่อคนสองคนประสาน
ร่วมมือในการกล้ิงกอ้นหินซ่ึงคนคนเดียวไม่อาจกล้ิงได ้ก็เท่ากบัการบริหารขั้นตน้ไดบ้งัเกิดข้ึนแลว้  
ส่วนการท างานของคนเพียงคนเดียวโดยล าพงัแมง้านนั้นจะส าคญัมากก็ไม่นับเป็นการบริหารได ้  
ถือเป็นเพียงการท างานอย่างหน่ึงเท่านั้ น  การกล้ิงก้อนหินมีลกัษณะพ้ืนฐานอยู่สองอย่างคือ
จุดประสงค(์Purpose) ของการเคล่ือนยา้ยกอ้นหินและการท าอยา่งร่วมมือกนั (Cooperative  Action) 
ซ่ึงคนหลายคนไดผ้นึกก าลงั  ท าใหบ้างส่ิงบางอยา่งส าเร็จลงได ้ จึงไดใ้หค้วามหมายของการบริหาร
ไวว้่า  เป็นกิจกรรมการร่วมแรงร่วมใจกนัในลกัษณะ  ของกลุ่มเพื่อใหบ้รรลุถึงบรรดาวตัถุประสงค์
ท่ีมีอยู่ร่วมกนัซ่ึง (สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ , 2543: 4) ไดช้ี้ให้เห็นถึง องค์ประกอบ
พ้ืนฐานของการบริหารคือ 1) จะตอ้งมีกลุ่มบุคคล ตั้งแต่ 2 คน ข้ึนไป 2) จะตอ้งมีการกระท าอย่าง
ร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มบุคคลนั้น และ3) จะตอ้งมุ่งสู่วตัถุประสงค์ของกลุ่มท่ีตั้งไวร่้วมกนัอย่างมี
เหตุผล พร้อมทั้งไดนิ้ยามการบริหารว่าหมายถึง การกระท าร่วมกนัดว้ยความตั้งใจของกลุ่มบุคคล
อย่างร่วมแรงร่วมใจ เพื่อให้บรรลุว ัตถุประสงค์ท่ีก  าหนดไวร่้วมกันอย่างมีเหตุผล ในขณะ                
ท่ี Donnelly, (1978: 10) บอกว่า การจดัการ หมายถึง ภารกิจของบุคคลใดหรือหลายคนท่ีเรียกว่า 
ผูบ้ริหารจัดการ ไดเ้ข้าไปท าหน้าท่ีประสานให้การท างานของบุคคลในลกัษณะต่างแยกกนัท า                   
(ซ่ึงอาจไม่ประสบความส าเร็จ) ใหส้ามารถบรรลุผลส าเร็จไดดี้ข้ึน และเป็นแนวคิดท่ีมีผูท้รงคุณวุฒิ
หรือนกัวิชาการมกัอา้งถึงอยูเ่สมอเช่นเดียวกนั 

 นอกจากน้ี ยงัมีกลุ่มนักวิชาการ ผูท้รงคุณวุฒิทางดา้นการบริหารจดัการ ได้นิยาม
ความหมายของค าว่า “บริหาร”  หรือ “การจัดการ” ว่าเป็นกระบวนการ (Process) อย่างหน่ึง                
ท่ีส าคญัคือ (Stoner & Freeman, 1989: 5) และ( Bartol & Martin, 1991:  6-9 ) กล่าวว่าการจดัการ 
เป็นกระบวนการ  (Process) ท าให้เป้าหมาย (Goals) ขององค์การบงัเกิดผลลพัธ์โดย การวางแผน 
(Planning) การจัดการองค์การ  (Organizing) การน า (Leading) และการควบคุม (Controlling)                 
งานของสมาชิกองค์การ และเป็นการใช้ทรัพยากรขององค์การท่ีมีอยู่ให้บรรลุถึงเป้าหมายของ
องค์การ ในขณะท่ี (Longnecker & Pringle, 1981: 3) นิยามว่า  การจดัการเป็นกระบวนการของ                 
การไดม้าและการผนวก มนุษย ์งบประมาณ และทรัพยากรทางกายภาพเขา้หากนั เพื่อท่ีจะบรรลุ              
ถึงเป้าหมายพ้ืนฐานขององค์การในการผลิตสินค้าและบริการท่ีพึงปรารถนาของหน่วยสังคม
บางส่วน  ซ่ึงมีความคลา้ยคลึงในบทนิยามการบริหารจดัการของ (Donnelly,Gibson & Ivancevich, 

1978: 5) ท่ีไดบ้อกว่า การจดัการเป็นกระบวนการท่ีซ่ึง  คน เทคโนโลย ีกิจกรรมงาน และทรัพยากร 
ถกูผนวกและประสานเขา้หากนั เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารอยา่งมีประสิทธิผล 
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 2. องค์ประกอบการบริหาร 

     องคป์ระกอบพ้ืนฐานส าคญัของการบริหารจดัการ (The  Function of Management) 
ตามนยัน้ีได ้4 องคป์ระกอบคือ 

     2.1 การวางแผน (Planning)  เป็นกระบวนการท าหน้าท่ีเก่ียวกับการก าหนด
เป้าหมายและตดัสินใจทางท่ีดีท่ีสุด เพ่ือมุ่งสู่ผลสมัฤทธ์ิของเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้

    2.2 การจดัองคก์าร (Organizing) เป็นกระบวนการท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัทรัพยากรมนุษย์
และทรัพยากรอ่ืนท่ีไม่ใช่มนุษย ์เพ่ือใหแ้ผนท่ีตั้งไวส้ามารถด าเนินการใหบ้รรลุผลส าเร็จได ้

     2.3 การจูงใจ (Leading) เป็นกระบวนการท าหน้าท่ีเก่ียวกับการสร้างแรงจูงใจ            
ใหผู้อ่ื้น ท างานมุ่งสู่เป้าหมายขององคก์ารเป็นส าคญั 

     2.4 การควบคุม (Controlling) เป็นกระบวนการท่ีมุ่งไปสู่การออกกฎระเบียบ                 
วิธีปฏิบติัในการท ากิจกรรมขององค์การให้ไดผ้ลลพัธ์ตามมาตรฐานงานและเป้าหมายท่ีองค์การ          
พึงประสงค ์

     และองค์ประกอบพ้ืนฐานของการบริหารจัดการทั้ง 4 ประการดังกล่าว ต่างก็มี
ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั (Bartol & Martin, 1991: 10 ) นอกจากน้ี (Carrol & Gillen, 1997: 38)  

ยงัไดแ้ยกแยะ ขยายเพิ่มเติมใหเ้ห็นถึงองคป์ระกอบอ่ืน  ท่ีเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์บัองคป์ระกอบพ้ืนฐาน
ดงักล่าวอีกด้วย  ซ่ึงได้แก่ เป้าหมายและงานท่ีพึงประสงค์ (Work Agenda) วิธีการท างานและ
บทบาททางการบริหารจัดการ (Work Methods & Managerial Roles) ความส าเร็จของงาน              
ตามเป้าหมาย (Performance or Goal Achievement) รวมถึง ฐานองค์ความรู้และทกัษะการบริหาร
จดัการงาน (Knowledge Base and Key Management Skills)โดยองค์ประกอบของการบริหาร
จดัการ(Management Functions) เป็นส่วนหน่ึง ท่ีอยูท่่ามกลางระบบแห่งองคป์ระกอบดงักล่าว  
 ดงันั้นการบริหารจดัการตามท่ีไดน้ าเสนอขา้งตน้อาจสรุปไดว้่าหมายถึง ความพยายาม
ของผูน้  าในการสร้างความพร้อม และสร้างสมรรถนะให้กบัตนเอง เพื่อการสร้างสรรค์บรรยากาศ
แรงจูงใจให้คนอ่ืนเข้าไปมีส่วนร่วมในการท างาน อย่างเป็นระบบ จนบังเกิดผลสัมฤทธ์ิ                      
ตามเป้าหมายท่ีก  าหนดไว ้และไดง้านอนัพึงประสงค์ โดยมีองค์ประกอบท่ีส าคญัตามล าดบัไดแ้ก่             
1)ฐานองค์ความรู้  ฐานภูมิปัญญา ทกัษะ และประสบการณ์  2) เป้าหมายความส าเร็จ  3) ตวัช้ีวดั              
4) รูปแบบวิธีการท างาน  5) กระบวนการจดัการสู่เป้าหมาย 

 3. รูปแบบการบริหาร 

   การบริหารหรือการบริหารจดัการมีหลากหลายรูปแบบ อาทิ การบริหารจดัการตาม
วตัถุประสงค ์(Management By Objective : MBO) การบริหารจดัการคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (Total 

Quality Management : TQM) การบริหารจดัการแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Result Base Management) 
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) การบริหารจัดการตามสถานการณ์ 
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(Contingency Management) ฯลฯ  ในส่วนน้ีขอน าเสนอรูปแบบการบริหารจดัการเฉพาะท่ีส าคญั
และน่าสนใจส าหรับน าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินงานพฒันา ดงัน้ี 

    3.1 การบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  (Results Base Management) คือการ
บริหารโดยมุ่งเน้นผลลพัธ์ คือความสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายขององค์การเป็นหลกั ใชร้ะบบการ
ประเมินผลงานโดยอาศยัตวัช้ีวดัเป็นตวัสะทอ้นผลงานให้ออกมาเป็นรูปธรรม จุดประสงค์ส าคญั
เพ่ือเป็นการปรับปรุงกระบวนการท างานให้ดียิ่งข้ึน และใช้แสดงผลงานต่อสาธารณะ เขียนเป็น
สมการไดด้งัน้ี 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 การบริหารงานแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 

  

      การบริหารในอดีต  เน้นปัจจยัน าเขา้ (เงิน คน วสัดุ ครุภณัฑ์) เน้นการท างานตามกฏ
ระเบียบ และความถกูตอ้งตามกฎหมายและมาตรฐาน แต่การบริหารมุ่งผลสมัฤทธ์ิ จะเน้นท่ีผลลพัธ ์
(Outcomes)  ของงานโดยจะใหค้วามส าคญัท่ีการก าหนดพนัธกิจ และวตัถุประสงค์ของโครงการ/
งาน เป้าหมายท่ีชดัเจน มีการก าหนดตวัช้ีวดัผลการท างานหลกั (Key Performance Indicator : KPI) 
ไวอ้ย่างชัดเจน ปัจจัยท่ีท าให้การบริหารมุ่งสัมฤทธ์ิประสบความส าเร็จคือ การมีระบบข้อมูลท่ี
เท่ียงตรงเช่ือถือได ้ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติัส าหรับการบริหารจดัการแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิสามารถน ามา
เขียนเป็นโครงสร้างใหเ้ห็นความสมัพนัธ ์ระหว่างองคป์ระกอบของกระบวนการบริหารจดัการ      

       การบริหารมุ่งผลสมัฤทธ์ิคือ การจดัหาและบริหารทรัพยากรอยา่งประหยดั (Economy) 
มีประสิทธิภาพ (Efficiency) ใหไ้ดผ้ลลพัธท่ี์บรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค ์(Effectiveness) 
 การบริหารทรัพยากรอย่างประหยดั (Economy)  หมายถึง การใชท้รัพยากรน้อยท่ีสุด 
ในการผลิต โดยการใชปั้จจยัน าเขา้ ซ่ึงไดแ้ก่ทรัพยากรท่ีใชใ้นการผลิตราคาต ่าสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ 
ส่ิงน้ีถือเป็นหลกัส าคญัของการบริหารจัดการท่ีดี  การไม่ประหยดัอาจเกิดจากการมีคนท างาน
มากกว่าปริมาณ หรือใชเ้คร่ืองมือท่ีมีราคาแพง หรือคุณภาพสูงเกินความจ าเป็น 

 การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการเปรียบเทียบระหว่าง
ปัจจยัน าเขา้กบัผลผลิตในระดบัสูงกว่าปัจจยัน าเขา้  ความมีประสิทธิภาพสามารถวดัได ้โดยการน า
ปัจจยัน าเขา้จริงหารดว้ยผลผลิตจริง  ค่าท่ีไดน้้อยเท่าใด ยิ่งแสดงว่ามีผลผลิตเพ่ิมมากข้ึนกว่าการ
เพ่ิมข้ึนของปัจจยัน าเขา้ ซ่ึงหมายถึงองค์กรน้ีมีประสิทธิภาพ  สัดส่วนตวัน้ีสามารถท าให้ดีข้ึนได้
โดยการปรับปรุงผลิตภาพ คือการท าให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึนในขณะท่ีปัจจยัน าเข้าคงท่ีหรือโดยการ
ประหยดั คือ การรักษาระดบัผลผลิตใหค้งท่ีจะลดปัจจยัน าเขา้ลง 

ผลสมัฤทธ์ิ (Results) = ผลผลิต (Outputs) + ผลลพัธ ์(Outcomes) 
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 การบริหารทรัพยากรให้ไดป้ระสิทธิผล (Effectiveness)เป็นการเปรียบเทียบระหว่าง
วตัถุประสงค์กับผลลพัธ์ของโครงการ หมายถึงระดบัการบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไวล่้วงหน้า           
ของโครงการนั้น ว่าไดผ้ลลพัธ์ตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวเ้พียงไร ความมีประสิทธิผลเก่ียวขอ้งกบั
ผลผลิตและผลลพัธผ์ลสมัฤทธ์ิ (Results)  ในท่ีน้ีหมายถึง ผลรวมของผลผลิตและผลลพัธ ์

             ลกัษณะขององค์การท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ประกอบดว้ย 1) มีพนัธกิจ และวตัถุประสงค์
ชดัเจนมีเป้าหมายเป็นรูปธรรม 2) ผูบ้ริหารทุกระดบัมีเป้าหมายการท างานท่ีชัดเจน สั้นกระชับ          
ไม่คลุมเครือ  มีฐานมาจากพนัธกิจขององค์การ 3) เป้าหมายสามารถวดัได้อย่างเป็นรูปธรรม            
มีตวัช้ีวดั ติดตาม เทียบเคียงผลไดก้บัองคก์รอ่ืนได4้) ใชผ้ลสมัฤทธ์ิของงานในการตดัสินใจจดัสรร
งบประมาณ และการช่วยเหลืออย่างอ่ืน 5) เจ้าหน้าท่ีทุกคนรู้ว่างานท่ีองค์การคาดหวงัคืออะไร                
6)มีการกระจายอ านาจตัดสินใจ การบริหารเงิน คน สู่ระดับล่าง 7) มีระบบสนับสนุนในเร่ือง
ระเบียบการท างาน สถานท่ี อุปกรณ์ สามารถตดัสินใจไดเ้ร็วถูกตอ้งบนฐานขอ้มูล 8) มีวฒันธรรม
และอุดมการณ์ร่วมกนั ก่อใหเ้กิดองคก์รเรียนรู้การใหอ้ภยั การติดต่อประสานภายนอก และน าไปสู่
การบรรลุวตัถุประสงค์ร่วมกัน 9) เจ้าหน้าท่ีมีขวญัก าลงัใจดี ผูรั้บบริการได้รับความพึงพอใจ 
(ส านกังานคณะกรรมการพลเรือน, 2542: 8)  และ(เนาวรัตน์  แยม้แสงสังข์, 2542: 212) ไดก้ล่าวถึง
ลกัษณะขององคก์ารท่ีบริหารมุ่งผลสมัฤทธ์ิไวคื้อ องคก์ารก าหนดพนัธกิจ วตัถุประสงค ์เป้าหมายท่ี
เป็นรูปธรรม มีตวัช้ีวดัท่ีสามรถวดัได ้มีการตดัสินใจในการจดัสรรงบประมาณ ยึดผลสัมฤทธ์ิของ
งานเป็นหลกั ทุกคนรับผดิชอบต่อผลงานท่ีก  าหนดไว ้ไดรั้บการตอบแทนตามผลการประเมินจาก
ผลสมัฤทธ์ิของงาน การน าแนวคิดเร่ือง ธรรมรัฐ มาปฏิรูปภาคราชการ เศรษฐกิจสังคม ภาคธุรกิจ
เอกชน กฎหมายและกระบวนการทางกฎหมาย 

 สรุป ปัจจัยส าคัญของการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิคือ ความชัดเจนของ
เป้าหมาย วตัถุประสงค์ กระบวนการ ผลผลิต และผลลพัธ์ของงาน ซ่ึงจ  าเป็นต้องมีการก าหนด
ตวัช้ีวดัความจ าเป็นของงานอย่างเป็นรูปธรรม มีเคร่ืองมือวดัประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของงาน 
รวมถึงความประหยดัของปัจจยัน าเขา้ 

                    3.2  การบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์  (Strategic  Management) 
  การบริหารจดัการเชิงกลยทุธ ์(หรือ การจดัการเชิงรุก) เป็นศิลป์และศาสตร์ในการ
ก าหนด การปฏิบัติการ  การประเมินผล และการตัดสินใจตามหน้าท่ีซ่ึงช่วยให้องค์กรบรรลุ
วตัถุประสงค์จากความหมายน้ี  การบริหารเชิงกลยุทธ์  มุ่งท่ีการประสมประสานการจัดการ 
การตลาด การเงิน การบญัชี การผลิต การประหยดั การวิจยัและพฒันาระบบขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 
เพื่อใหบ้รรลุความส าเร็จขององคก์าร การบริหารเชิงกลยทุธอ์าจเรียกอีกอย่างหน่ึงว่านโยบายธุรกิจ 
(Business Policy) ในแง่กระบวนการ การบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นกระบวนการซ่ึงรวมกิจกรรม            
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 ประการ คือศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2539: 34) 1) การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic 

Analysis)  2 ) ก า ร ก า ห น ด ก ล ยุทธ์  ( Strategy Formulation) 3)  ก า ร ป ฎิ บั ติ ต า ม ก ล ยุท ธ์                             
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(Strategy Implementation)การบริหารเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดของ ธงชยั สันติวงษ์, (2547: 40-48)  
จะมีขอบเขตท่ีกวา้งกว่า นโยบายธุรกิจ กลยุทธ์การบริหาร และการจัดการกลยุทธ์ แต่หมายถึง            
การจดัวางกลยทุธอ์งคก์าร การบริหารองคก์ารใหม้ีประสิทธิภาพใน 3 วง หรือ 3 ดา้นคือ 1) การวาง           
กลยทุธต่์อสภาพแวดลอ้มภายนอก  2) การวางกลยทุธก์ารบริหารภายในองคก์าร  3) การวางกลยทุธ์
การบริหารท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ตลอดเวลา  
                ส าหรับงานการบริหารเชิงกลยุทธ์ มี 5 ประการ คือ  1) การพฒันาวิสัยทศัน์และภารกิจ   
2) การก าหนดวตัถุประสงค์ 3) การก าหนดยุทธศาสตร์ให้บรรลุวตัถุประสงค์ 4) การปฏิบติัและ
บริหารกลยทุธ ์ 5) การประเมินการปฏิบติั พฒันาส่ิงใหม่ และริเร่ิมแกไ้ข ทั้ง 5 งานจะเป็นวฏัจกัร
เช่ือมโยงกันและกัน  ส าหรับขั้ นตอนการบริหารเชิงกลยุทธ์นั้ นมี 5 ขั้ นตอน (Higgins & 

Vinze,1993) คื อ  1 )  ก  าหนด วิสัยทัศน์  ( Vision)  ภ าร กิ จ  ( Mission)  เ ป้ าหมาย  ( Goals)                                   
2) ก  าหนดวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ ์3) ก  าหนดกลยุทธ์และเตรียมการปฏิบติั  4) ปฏิบติัตามกลยุทธ ์ 
5) การประเมินผลและก าหนดกลยทุธ ์ ซ่ึง (อจัฉรา  จนัทร์ฉาย, 2541 : 1) ไดป้รับขั้นตอนลงมาเหลือ
เพียง 3 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผนปฏิบติั 2) การน าแผนไปปฏิบติั 3) การติดตามและประเมินผล 
ตามล าดบั การบริหารเชิงกลยุทธ์  จึงเป็นการก าหนดวิสัยทศัน์ ทิศทาง ภารกิจ วตัถุประสงค์ของ
องคก์าร(ธุรกิจ) อยา่งเป็นระบบ เพื่อให้องค์การมีทิศทาง/เป้าหมายท่ีชดัเจน  แต่ส่ิงท่ีไดก้  าหนดไว้
ไม่ได้มีลกัษณะคงท่ีเสมอไป  กล่าวคือ จะเปล่ียนไปตามสภาวะแวดลอ้ม ดังนั้น จึงจ  าเป็นต้อง
ปรับปรุงวิสยัทศัน์ ภารกิจ และวตัถุประสงคใ์หส้อดคลอ้งกบัสภาวะแวดลอ้ม ซ่ึงไม่เพียงเก่ียวขอ้ง
กบัสภาวะแวดลอ้มภายนอก และปัจจยัภายในขององคก์ารเท่านั้น แต่ค่านิยม ทศันคติ ความคาดหวงั
ของบุคคล  ท่ีเก่ียวข้องกับองค์การ (Stakeholder) มีผลต่อกลยุทธ์ด้วย จุดต่างของแนวคิดด้าน           
การจดัการทัว่ไปกบัการจดัการเชิงกลยุทธ์ (Nare, 2006) คือ การจัดการเชิงกลยุทธ์พิจารณาและ
ค านึง ถึงหลายปัจจัยโดยเฉพาะปัจจัยภายนอก องค์การมากกว่า ทั้ งในแง่ความต้องการ                       
ผูม้ีความสัมพนัธ์กบัองค์กร มุ่งการบรรลุเป้าหมายโดยรวมขององค์การ ไม่เน้นความเช่ียวชาญ
เฉพาะดา้น แต่รวมความเช่ียวชาญหลาย ดา้นเขา้หากนั (พกัตร์ผจง  รัตนสินธุ ์และพสุ  เดชะรินทร์, 
2542: 42) ในขณะท่ีการจดัการทัว่ไปเนน้ท่ีการบริหารจดัการภายในองคก์ารมากกว่า   
                 ดงัพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ทรงมีวิธีบริหารจดัการท่ีท าให้
โครงการพฒันา อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริบรรลุผลส าเร็จตามท่ีไดท้รงก าหนดไว ้แสดงให้เห็น
หลกัและวิธีการทรงงานถึงพระปรีชาสามารถในดา้นการบริหารจดัการ ดว้ยทรงมีพระราชวิสยัทศัน์
อนัยาวไกล ทรงมีภาวะผูน้  าสูงในการทรงงาน ทรงส่ือสารกับประชาชนผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย                       
ในโครงการนั้น ทรงมีการวางแผนยทุธศ์าสตร์และแผนกลยุทธ์ ทรงมีกรอบเวลาในการปฎิบติังาน 
ก่อนจะพระราชทานโครงการใด จะทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นทางการทั้งจากขอ้มูล
เบ้ืองตน้ เอกสาร แผนท่ี และทรงสอบถามจากเจา้หนา้ท่ี นกัวิชาการ และราษฎร์ในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ได้
ขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง นอกจากน้ีทรงบริหารจดัการโครงการอยา่งครบวงจร ตั้งแต่การวางแผน การจดัการ
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ความรู้ การพฒันาทรัพยากรบุคคล การจดักระบวนงานไปจนถึงการก ากบัติดตาม และประมวลผล 
โดยทรงใชก้ารบูรณาการในการด าเนินตามโครงการ และทรงใชก้ารปฎิบติังานเชิงรุกมาโดยตลอด 
เป็นปัจจยัอนัส าคญัท่ีส่งผลให้การบริหารจดัการในโครงการ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริประสบ
ผลส าเร็จ และน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืในท่ีสุด (ปิยนาถ  บุนนาค, 2554: 55) 
 สรุป  การบริหารหรือการบริหารจดัการเป็นการด าเนินงานของบุคคลสองคนข้ึนไป
เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ร่วมกนัภายใตท้รัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ  ากดั  องค์ประกอบท่ีส าคญั
ไดแ้ก่ การวางแผน  การจดัองค์การ การสร้างแรงจูงใจและการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน          
มีรูปแบบการบริหารท่ีหลากหลายวิธีข้ึนอยู่กบัปัจจยั  เง่ือนไข  สภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ท่ี
เหมาะสม   
 

แนวคดิเกี่ยวกับการบริหารการพฒันา 

1. ความหมายการบริหารพฒันา 

    การบริหารการพฒันาตรงกบัภาษาองักฤษว่า  Development Administration  และ 

นกัวิชาการหลายคนไดใ้หค้วามหมายดงัน้ี 

    เออร์วิง  สเวิดโลว (Irwing  Swerdlow) กล่าวว่า  การบริหารการพฒันาเป็นภารกิจใหม่ๆ            
ท่ีประเทศก าลงัพฒันากระท า เพื่อไปสู่ความเป็นสมยัใหม่และความเป็นอุตสาหกรรมของประเทศ
ซ่ึงโดยปกติแลว้ การบริหารการพฒันาจะรวมถึงการจัดตั้งกลไกเพ่ือการวางแผนส าหรับความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  การระดมและจดัสรรทรัพยากรเพ่ือเพ่ิมรายไดป้ระชาชาติ  มีการจดัตั้ง
หน่วยงานใหม่หรือท่ีเรียกว่า  “หน่วยงานสร้างชาติ” (nation building departments) ข้ึนมา                         
เพื่อผลกัดันให้มีการพฒันาการบริหารรัฐกิจใหม่ ๆ การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรการพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติ การปรับปรุงเครือข่ายการขนส่งและการติดต่อส่ือสาร การปฏิรูประบบ
การศึกษา และพยายามด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการพฒันาดา้นอ่ืน ๆ   
   พอล  มีโดวส์ (Paul Meadows) อธิบายการบริหารการพฒันา หมายถึง  การจดัการเก่ียวกบั
ความเปล่ียนแปลง หรือการจดัการสาธารณะเก่ียวกบัความเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ และสังคม 
ตามนโยบายสาธารณะท่ีก  าหนดไวโ้ดยองคก์ารท่ีมีอ  านาจ 

   การบริหารการพฒันา  ประกอบดว้ย  2  ส่วนคือ 1)  การน าเอาแผนงานซ่ึงจะก่อให้เกิด
ความทันสมัยมาปฏิบัติ  และ 2)   ความเปล่ียนแปลงท่ี เกิดข้ึนในระบบการบริหารซ่ึงจะ                              
เพ่ิมสมรรถนะของการปฏิบัติตามแผนงานนั้ น ๆ ความหมายของการบริหารการพัฒนาน้ี                      
แฮร่ีเจ. ฟรีดแมน (Harry J. Friedman)  กล่าวว่า การบริหารการพฒันาก็คือการบริหารเพื่อการพฒันา 
(Administration of Development A Of D) และการพัฒนาการบริหาร (Development of 

Administration D of A)  ตามล าดบั 
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   มาร์ติน  แลนดาว (Martin Landau) อธิบายการบริหารการพฒันาเป็นกระบวนการท่ี
เก่ียวกบั  ค  าสัง่ (นโยบาย) และทิศทางซ่ึงมีเจตนาท่ีจะท าใหบ้างส่ิงบางอยา่งเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลา
หน่ึง นั่นก็คือกระบวนการท่ีจะเคล่ือนจากเง่ือนไขสถานการณ์  ก.  ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลลพัธ์  ข.  
ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีเสียค่าใชจ่้ายท่ีสามารถค านวณได ้ 

  เฟรพ ดับบลิว ริกกซ์ (Fred W. Riggs)  อธิบายการบริหารการพฒันา มีความหมาย                   
ทั้งทางตรงและทางออ้ม ในทางตรงนั้นการบริหารการพฒันาหมายถึงการบริหารเพ่ือการพฒันา 
(Administration of Development A of D) ส่วนในทางออ้มนั้น การบริหารพฒันาหมายถึง             
การเสริมสร้างสมรรถนะทางการบริหาร ห รือการพัฒนาการบริหาร ( Development of 

Administration D of A)   
   อนนัต ์ เกตุวงศ ์ อธิบายการบริหารการพฒันา  หมายถึง  การด าเนินการตามนโยบาย แผน
และโครงการต่าง ๆ ท่ีก  าหนดข้ึนโดยรัฐบาล ทั้งทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและการบริหาร
โดยมีการบริหารเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้การเปล่ียนแปลงส าเร็จตามเป้าหมาย มีลกัษณะคลา้ยกบั            
ท่ีฟรีดแมนและริกกซไ์ดอ้ธิบายไว ้ 

  การบริหารการพฒันา มีความหมายหลายนัยด้วยกัน กล่าวคือ 1)  หมายถึงการบริหาร            
ท่ีเน้นการสนับสนุนและการจัดการเก่ียวกับการพฒันา หรือท่ีเรียกว่า  “การบริหารภายนอก”                        
ท่ีพยายามจะเขา้ไปมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับบุคคล  และหน่วยงานภายนอกเพื่อให้หันมาสนับสนุน
กิจการของหน่วยงาน ซ่ึงตรงกนัขา้มกบั “การบริหารภายใน” ท่ีเน้นการปฏิบติัตามกฎหมายและ
ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 2)ในบางคร้ังหมายถึงค าท่ีใช้ควบคู่ไปกับ “เศรษฐศาสตร์                    
การพฒันา”  (development economics)  ซ่ึงเนน้การวางแผนเศรษฐกิจในประเทศท่ีเพ่ิงไดรั้บเอกราช
ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง 3)  หมายถึงกลุ่มของหน่วยงาน ระบบการจดัการ และกระบวนการ
ท่ีรัฐบาลตั้งข้ึนมาเพ่ือเป็นเคร่ืองมือท่ีจะด าเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการพฒันา 4)  หมายถึง
วตัถุประสงค์ ความจงรักภักดี และทัศนคติเก่ียวกับการพฒันาวตัถุประสงค์ของการบริหาร                  
การพฒันาก็เพื่อยกระดับและอ านวยความสะดวกแก่แผนงานพฒันาด้านสังคมและเศรษฐกิจ                    
ท่ีก  าหนดไว้  ว ัตถุประสงค์ดังกล่าวน้ี  มุ่งให้เกิดความเปล่ียนแปลงการประดิษฐ์คิดค้นและ                   
การเคล่ือนไหวจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึงตามนโยบายและแผนงานท่ีผ่านกระบวนการ                    
การตดัสินใจแบบประชาธิปไตยของระบบการเมือง ความจงรักภกัดีในท่ีน้ี หมายถึงความจงรักภกัดี
ท่ีระบบราชการจะตอ้งมีต่อประชาชน  มิใช่จงรักภกัดีต่อผลประโยชน์ของสถาบนัหรือของบุคคล  
หรือของส่ิงท่ีมิใช่สาธารณชน เช่น กษตัริย ์หรืออาณาจกัร  ส่วนทศันคติของการบริหารการพฒันา
นั้น  จะตอ้งมีลกัษณะเป็นไปในทางบวกมากกว่าลบ  ชกัชวนหรือเช้ือเชิญมากว่าการบงัคบัขู่เข็น 
ความหมายของการบริหารการพฒันาน้ีใหไ้วโ้ดย   
   และจอร์จ  เอฟ.  แกนท ์(George F. Gant และนกัเศรษฐศาสตร์ชาวดทัช์ท่ีช่ือ  เอกเบอร์ต                
เดอ วรีส์  (Egbert  de  Vries) เป็นบุคคลแรกท่ีใช้ค  าว่า  “การบริหารการพฒันา”  แทนค าว่า                
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การบริหารงานภายนอก (external administration)  ซ่ึงแกนท์ เป็นผูใ้ช้ค  าน้ีมาก่อน ประมาณปี                
ค.ศ. 1955  หรือ  1956  ส่วนเอ็ดเวอร์ด ดบับลิว ไวด์เนอร์  เป็นผูเ้ผยแพร่ช่ือ  และแนวความคิด                   
การบริหารการพฒันาใหก้วา้งขวางออกไป  โดยเขียนบทความ  “ Development Administration : A 

New Focus for Research” ในปี ค.ศ.1962 

  ราลฟ์  ซี. แชนด์เลอร์  และ แจ๊ค  ซี  พลาโน  (Ralph C. Chandler and Jack C. Plano)
อธิบายการบริหารการพฒันา  หมายถึง  การเพ่ิมหรือปรับปรุงเทคนิค กระบวนการและระบบท่ีตั้ง
ข้ึนมาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะทางการบริหารของประเทศท่ีเพ่ิงเกิดใหม่  มีสมมติฐานว่า  รัฐสมยัใหม่เกิด
ข้ึนมาพร้อม ๆ กับการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการท่ีมีเหตุมีผล  การบริหารการพฒันามี
วิวฒันาการข้ึนมาโดยรวมเอาแนวความคิดเศรษฐศาสตร์คลาสสิกและการบริหารรัฐกิจเขา้ดว้ยกนั  
ซ่ึงแต่เดิมเนน้เฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจ  แต่ในทศวรรษ  1970 กลบัเน้นการกระจายความมัน่คง
และรายไดอ้ยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม จะเน้นการพฒันาการบริหารมากกว่าการบริหารเพื่อการ
พฒันา  
   การบริหารการพฒันา  หมายถึง  การศึกษาและวิธีปฏิบัติ  (สาขาวิชา และกิจกรรม/
กระบวนการ)  เก่ียวกบัการโนม้นา้วใหม้ีความเปล่ียนแปลงทางดา้นสงัคม และเศรษฐกิจในประเทศ
ท่ีรายได้ต  ่า การบริหารการพฒันาเน้นการแปลงสภาพ  มีทิศทาง และมีลกัษณะขา้มวฒันธรรม  
(transformational, directive and cross – cultural )  และภายในวิชาการบริหารการพฒันาเอง                      
ก็มีความเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน  3  ดา้นดว้ยกนั  คือ1)  การเปล่ียนแปลงจากการเน้นทฤษฎีมาเป็น             
การเน้นการบริหารโครงการพฒันาแต่ละโครงการ 2)  การตระหนักถึงความส าคัญของชาวนา  
รวมทั้งความรู้ทางเทคนิคของทอ้งถ่ินและชาวพ้ืนเมือง  และ3)  การเปล่ียนแปลงจากการเน้นความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาเป็นการเน้นสมรรถนะทางการบริหาร ความเสมอภาคและ                        
ความเป็นธรรม  ความหมายของการบริหารการพฒันาน้ีให้ไวโ้ดย  จอร์จ  ฮอนาเดล (George 

Honadale)  
   การบริหารการพฒันาในแง่ของสาขาวิชา  อาจแบ่งออกไดเ้ป็น  3  ประเด็นดว้ยกนั  คือ   
1)  การบริหารการพฒันาเป็นวิชาท่ีว่าดว้ยการบริหารงานในสาขาต่าง ๆ ท่ีจะน าไปประยุกต์ในการ
บริหารราชการแผน่ดินและการด าเนินกิจการส่วนบุคคลท่ีมีลกัษณะเป็นสหสาขาวิชา 2) การบริหาร
การพฒันาเป็นวิชาท่ีว่าดว้ยการศึกษากระบวนการท่ีจะบริหารงานใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีไดก้  าหนดไว ้ 
และ3)  การบริหารการพัฒนาเป็นการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ หรือการบริหารรัฐกิจในแง่
ประยกุตก์บัประเทศท่ีเร่งพฒันา  แนวความคิดเก่ียวกบัสาขาวิชาการบริหารการพฒันาน้ีใหไ้วโ้ดย   
   สวสัด์ิ  สุคนธรังสี อธิบายการบริหารการพฒันา  เป็นกระบวนการท่ีจะน าองค์การไปสู่
ความส าเร็จตามวตัถุประสงคท์างการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม ท่ีก  าหนดเอาไวโ้ดยผูม้ีอ  านาจ และ
การบริหารการพฒันาน้ี  อาจพิจารณาไดท้ั้งจากแง่มุมของสาขาวิชาและในแง่กระบวนการ ในแง่
ของสาขาวิชานั้นการบริหารการพฒันาเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์
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ท่ีเน้นค่านิยมการะประดิษฐ์คิดค้น และความคิดสร้างสรรค์  นั่นก็คือการประดิษฐ์คิดค้นและ
ความคิดสร้างสรรคเ์ก่ียวกบัการบริหารในตวัของมนัเอง  และการกระตุน้ทางการบริหารให้มีการ
ประดิษฐคิ์ดคน้ในเร่ืองท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการบริหารหรือการศึกษาวิจยัเก่ียวกบันโยบายการพัฒนา
ประเทศ 

   วอเรน  เอฟ.  อิลชแมน (Warren F. Ilchman)  อธิบายการบริหารการพฒันา  หมายถึง             
การเพ่ิมสมรรถนะของรัฐท่ีจะผลิตสินค้าและบริการเพ่ือสนองความต้องการของประชาชน              
ท่ีเปล่ียนแปลงและขยายตัวมากข้ึนอยู่เสมอและจุดเน้นทางด้านวิเคราะห์ของวิชาการบริหาร                    
การพฒันา  อยูท่ี่ประสิทธิภาพของระบบบริหารท่ีสามารถน ามาเทียบเคียงกนัได ้  
   จอร์จ  ฮอนาเดล  และ  รูด้ี  เคลาส์  (George Honadale and Rudi Klauss)  อธิบาย                       
การบริหารการพฒันา  หมายถึง  การศึกษาออกแบบ และจดัการเก่ียวกบัองคก์ารท่ีรับผดิชอบในการ
ก าหนดนโยบาย การพิจารณาหาเงินอุดหนุน และการน านโยบายการพฒันาไปปฏิบติัในประเทศ
ด้อยพัฒนา การบริหารการพัฒนาจึงครอบคลุมตั้ งแต่การคิดหารูปแบบของโครงสร้างและ
กระบวนการท่ีสอดคล้องกับสภาพแวดลอ้มทั้ งภายในและภายนอกองค์การเพ่ือให้บุคลากร                          
ท่ีปฏิบติังานอยูใ่นองคก์ารนั้น ๆ  มีความมุ่งมัน่ในการพฒันา   
   ติณ  ปรัชญพฤกษ์  อธิบายการ การพฒันาการบริหาร  (Development of Administration                           

D of A)  และการบริหารเพื่อการพฒันา (Administration of Development A of D) 
  หมายถึง                        

การจดัเตรียม เปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือปฏิรูป โครงสร้าง กระบวนการและพฤติกรรมการบริหาร
ใหม้ีสมรรถนะ  (capabilities)  หรือความสามารถท่ีจะรองรับนโยบาย  แผน  แผนงาน  โครงการ  
หรือกิจกรรม  ส าหรับการพฒันาประเทศ  
 สรุป การบริหารการพฒันาจากการอธิบายของนักวิชาการหลายคน หมายถึง การพฒันา                     
ท่ีเนน้การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีคุณภาพนั่นก็คือ เน้นพฒันาทั้งดา้นวตัถุ และจิตใจควบคู่กนั
ไปโดยไม่เน้นเฉพาะการพฒันาเชิงปริมาณแต่จะเน้นพฒันาเชิงคุณภาพด้วย  และการพฒันาตอ้ง
ค านึงถึงความพร้อมของประชาชนและใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาของตนเอง ซ่ึงจะช่วย
ผลกัดนัใหป้ระชาชนพึ่งตนเองได  ้ภายใตส่ิ้งแวดลอ้มท่ีกลมกลืนกบัวิถีชีวิต ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ในการ
บริหารการพฒันาท่ีน าไปสู่ การพฒันาแบบย ัง่ยนื (Sustainable)  

2. ลกัษณะการบริหารการพฒันา  

       ติณ  ปรัชญพฤกษ ์กล่าวถึงลกัษณะการบริหารการพฒันา 4 ประการดงัน้ี 

1. การบริหารการพฒันา  มีลกัษณะท่ีบ่งช้ีถึงสภาพภูมิศาสตร์  (geographical)  
หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงได้ว่า แมว้่าการบริหารการพฒันาจะมีบ่อเกิดในประเทศท่ีเจริญแลว้ คือ
สหรัฐอเมริกาก็ตาม  แต่ได้รับการน ามาประยุกต์ในประเทศท่ีก  าลงัพฒันาเสียเป็นส่วนใหญ่และ
ประเทศท่ีก  าลงัพฒันาน้ีมกัจะมีสถานท่ีตั้งอยูใ่นเอเชีย  แอฟริกา  และลาตินอเมริกา 
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2.  การบริหารการพฒันาเป็นผลพวงหรือผลลพัธท่ี์ไดม้าจากส่ิงอ่ืน ๆ (Derivative)   
หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า การบริหารการพัฒนาเป็นผลพวงหรือเกิดจากองค์ประกอบของ                    
การพฒันาการบริหาร  การพฒันาทางการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  ฯลฯ  นั่นคือ  การบริหาร                        
การพฒันาเป็นตวัแปรตาม หรือผล  ส่วนการพฒันาการบริหาร  การพฒันาทางการเมืองเศรษฐกิจ
และสงัคมนั้นเป็นตวัแปรตน้หรือสาเหตุ 

3. การบริหารการพฒันาเป็นกระบวนการของความเคล่ือนไหวจากสภาพการณ์ 

หน่ึงไปสู่เป้าหมายใดเป้าหมายหน่ึง  (Teleological)  นัน่ก็คือ  จากสภาพดว้ยพฒันาไปสู่สภาพก าลงั
พฒันาและจากสภาพก าลงัพฒันาไปสู่สภาพการพฒันาแลว้  และเป้าหมายทา้ยท่ีสุดก็คือการพฒันา
ประเทศเพ่ือลดความทุกข์ยากของคนทั้งท่ีอยู่ในองค์การและนอกองค์การรัฐบาลโดยการแบ่งปัน 
เกล่ียหรือเฉล่ียความสุขและความทุกข์กันทั้งทางดา้นการบริหาร  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  
เพ่ือใหป้ระชาชนในชาติมีความมัง่คัง่  ความเสมอภาค  ความสุข  ศกัด์ิศรี  และคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
สมกบัท่ีเกิดมาเป็นมนุษยใ์นศตวรรษปัจจุบนั  กล่าวโดยสรุปแลว้  การบริหารการพฒันามีเป้าหมาย
ท่ีจะท าใหป้ระเทศชาติมัน่คงและประชาชนมัง่คัง่นัน่เอง 

4. การบริหารการพฒันา  มีความหมายท่ีบ่งช้ีว่าประเทศท่ีก  าลงัจะตอ้งปฏิบติั 

ภารกิจท่ีเหมือนกันหรือคลา้ยคลึงกับภารกิจของประเทศท่ีพัฒนาแลว้อะไรบ้าง  ( functional)                  
หากตนประสงค์จะมีความเจริญเติบโตทั้งทางดา้นการบริหาร  เศรษฐกิจ  การเมือง  และสังคม  
ยกตัวอย่างเช่น  หากประเทศท่ีก  าลังพัฒนาประสงค์จะเจริญรอยตามประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
จ  าเป็นต้องปฏิบัติภารกิจทางการบริหารเพื่อให้ระบบมีการแบ่งงานกันท า  ใช้ระบบคุณธรรม                   
มีเหตุผลและมีความเป็นไปไดใ้นทางโลกหรือฆราวาส  (secularization)  สูง  ตอ้งปฏิบัติภารกิจ
ทางดา้นเศรษฐกิจให้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อหัวสูงข้ึน  ตอ้งปฏิบติัภารกิจทางการเมืองเพ่ือให้ประชาชน
สามารถเขา้มีส่วนร่วมในการตดัสิน  และก าหนดชะตากรรมของตนเองได ้หรือตอ้งปฏิบติัภารกิจ
ทางสงัคมเพื่อใหป้ระชาชนมีสถานภาพท่ีเท่าเทียมกนัและพึ่งตนเองได ้  
 จุดเน้นของการบริหารการพฒันา จากนักวิชาการหลายคนพบว่าการบริหารการพฒันา                  
มีจุดเนน้อยูห่ลายประการ  ดงัน้ี 

 1. การบริหารการพัฒนาแบบอเมริกัน   เน้นการกระท าและจุดหมายปลายทางท่ีมี                         
การวางแผนเก่ียวกบัความเปล่ียนแปลงไวล่้วงหนา้  ลกัษณะคนอเมริกนัจะเน้นการกระท ามากกว่า
การอภิปรายรายปัญหาปรัชญาเมื่อเทียบกับคนองักฤษ จะเน้นจุดหมายปลายทางมากกว่าวิธีการ  
นอกจากน้ีการบริหารการพฒันาแบบอเมริกันยงัเน้น การกระท าและจุดหมายปลายทาง ควบคู่
สภาพแวดลอ้ม  การทดลอง  ความร่วมสมยั เพ่ือให้มีความเขา้ใจถึงอิทธิพลของส่ิงเหล่าน้ีต่อชีวิต
และทรัพยสิ์นของมนุษย ์และในบางคร้ังอาจจะช่วยใหม้นุษยส์ามารถควบคุมสภาพแวดลอ้มได ้  
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 2. การบริหารการพัฒนา  ในทศวรรษ 1980   เน้นกลยุทธการสร้างสมรรถนะทางการ
บริหาร  การใชท้รัพยากรธรรมชาติอย่างประหยดัและมีประสิทธิภาพ  ปฏิกิริยาโต้ตอบระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน  และการเมืองของการปฏิบติัตามนโยบายพฒันา  การสร้างสมรรถนะ                
ของการบริการก็เพื่อใหร้ะบบบริหารสามารถส่งมอบสินคา้และบริการให้แก่ประชาชนได ้การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยดัและมีสิทธิภาพรวมถึงการอนุรักษ์และการให้ความคุม้ครอง                   
แก่ทรัพยากรธรรมชาติมิให้เส่ือมโทรม  ส้ินเปลือง  และมีมลพิษ  ภาครัฐและเอกชนยอมรับ              
การบริหารการพฒันามิใช่อยูใ่นความรับผดิชอบของภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว  หากแต่ยงัเป็นภารกิจ
ของเอกชนท่ีจะตอ้งปฏิบติัดว้ย เฉพาะอยา่งยิง่ เพ่ือส่งเสริมการประกอบการแบบเสรีและสนับสนุน
การปกครองการบริหารแบบประชาธิปไตย  ส่วนการเน้นการเมืองของปฏิบติัตามนโยบายพฒันา
นั้น  สะทอ้นใหเ้ห็นว่าการท่ีจะปฏิบติัตามนโยบายพฒันาใหป้ระสบความส าเร็จนั้น  จะใชร้ะเบียบ
กฎเกณฑ์ทางการบริหารแต่เพียงอย่างเดียวหาไดไ้ม่  เพราะในบางคร้ังเราอาจจ าเป็นจะต้องใช ้                
การเจรจาต่อรองกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  ในบางคร้ังอาจจะตอ้งใชดุ้ลยพินิจ  และในบางคร้ังอาจจะตอ้งใช้
การสร้างแรงจูงใจของคณะผูป้ฏิบติังานตาม 

 3. การบริหารการพัฒนาเป็นการมุ่งผลส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศ  การยอม               
ให้นักการเมืองและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐบาลและขา้ราชการในการพฒันาประเทศ                    
การพยายามหลีกเล่ียงการใชอ้  านาจ  การใชค้วามรู้และวิชาการเชิงสหสาขาวิชา  การแยกงานพฒันา
ออกมาเสียจากงานกิจวตัรประจ าวนั  และการบริหารการพฒันาควรเนน้ความร่วมมือของขา้ราชการ
ชั้นผูใ้หญ่และหน่วยงาน  (อาษา  เมฆสวรรค)์    
 4.  การบริหารการพัฒนาเน้นหลายส่ิงหลายอย่างด้วยกัน   กล่าวคือ ความเปล่ียนแปลง
ความสัมพนัธ์กับบุคคลและหน่วยงานภายนอก  การแปลงนโยบายการพฒันาให้เป็นโครงการ
พฒันาการเน้นการพฒันาเป็นภาค (sector)  และการกระจายอ านาจไปสู่แหล่งท่ีมี ปัญหาและ
พยายามดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  (อุทัย  เลาหวิเชียร )  ช้ีให้เห็นว่าการพฒันามีจุดเน้น                 
ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา นัน่คือในทศวรรษ  1960  นั้น การบริหารการพฒันาเน้นการพฒันา
เศรษฐกิจเพื่อเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยและต่อต้านภัย คุกคามจากคอมมิว นิสต ์                           
แต่ในทศวรรษ  1970  ได้หันมาเน้นความเสมอภาคทางสังคม การ กระจายอ านาจ  การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ินและการมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ิน 

 5.  การบริหารการพัฒนามีจุดเน้นที่ เปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย  4  ระยะด้วยกัน  
กล่าวคือ 

  5.1  การเน้นการบริหารการพฒันาในรูปของโครงการพฒันา และรัฐวิสาหกิจ
ภายในสหรัฐอเมริกาเอง  ในระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ี  1   จนถึงก่อนการจดัตั้งโครงการพฒันาหุบ
เขาเทนเนสซ่ี (Tennessee Valley Authority)  ในปี ค.ศ. 1933  โครงการพฒันาในช่วงน้ีแมจ้ะ                
ยงัไม่เรียกว่าการบริหารการพฒันาก็ตาม แต่วตัถุประสงค์ของการจดัตั้งในรูปของรัฐวิสาหกิจ  



14 

 

เพื่อใหม้ีความคล่องตวัและจุดมุ่งหมายเพื่อแกปั้ญหาสงครามและเศรษฐกิจท่ีตกต ่าสะทอ้นใหเ้ห็นว่า
กิจกรรภายใตโ้ครงการพฒันานั้น  ลว้นแต่มีลกัษณะท่ีเน้นวิธีการ  และจุดมุงหมายของการบริหาร                     
การพฒันาทั้งส้ิน ทั้งน้ีรวมถึงรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ เช่น บรรษทักองเรือขนส่งสินคา้ฉุกเฉิน (Shipping 

Board  Emergency Fleet Corporation)  บรรษทัขา้วแห่งชาติ (U.S. Grain Corporation)  บรรษทั          
การคลงัส าหรับการท าสงคราม (War Finance Corporation)  และบรรษัทการเคหะแห่งชาติ                       
(U.S. Housing Corporation)  การด าเนินการบริหารการพฒันาในรูปของรัฐวิสาหกิจท่ีรัฐบาล                            
เขา้มาแทรกแซงกิจการบางอยา่งท่ีเอกชนควรจะจดัท า  เช่นน้ีนับว่าเป็นความกลา้หาญของรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาในสมยันั้นเป็นอย่างมาก  เพราะหากด าเนินการผิดพลาดแลว้นอกจากจะถูกต าหนิ   
จากประชาชนผูอ้อกเสียงเลือกตั้งแลว้ ยงัถือว่าเป็นขดักบัหลกัการประกอบการเสรีอีกดว้ย 

  5.2  การเน้น  “การบริหารงานภายนอก”  (external administration)  มุ่งเน้น                
การติดต่อกับบุคคลและหน่วยงานภายนอกให้หันมาสนับสนุนโครงการพฒันาของหน่วยงาน                     
ซ่ึงในบางคร้ังเรียกเป็นภาษาวิชาการว่า  “การเกณฑ์ผูอ่ื้นให้เข้ามาเป็นพวก”  (cooptation)                
การบริหารงานภายนอกน้ีแตกต่างไปจากการบริหารงานภายใน (internal administration)  ท่ีมุ่ง                   
จะรักษาความสงบเรียบร้อยและการปฏิบติังานแบบกิจวตัรประจ าวนั วิรัช วิรัชนิภาวรรณ อธิบายว่า 
การบริหารการพฒันาหมายถึง การบริหารกิจกรรมพฒันาต่าง ๆ (Administration of Developmental 

Activities) ของหน่วยงานรัฐบาลซ่ึงเป็นกระบวนการพฒันา (Developmental Process) ท่ีน ามาใช ้     
ในการปฏิบติังาน (Implementation) ตามนโยบาย (Policy) แผน (Plan) แผนงาน (Program) หรือ
โครงการ (Project) ต่าง ๆ ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร รวมตลอดไปถึง                    
การพัฒนาการบริหาร (Development of Administration) เพื่อช่วยให้หน่วยงานรัฐบาล                                     
มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน อนัสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะช่วยให้การเปล่ียนแปลงหรือ                    
การพฒันาประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของการพฒันา (Developmental Goals) ท่ีไดก้  าหนด
ไวเ้พื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนหรือการพฒันาประเทศโดยส่วนรวมการบริหาร                 
การพฒันาหมายความครอบคลุมถึงลกัษณะส าคญัคือ 

1.  การบริหารงานของหน่วยงานรัฐบาล 

  2. การบริหารกิจกรรมพฒันาต่าง ๆ 

  3. กระบวนการพฒันาท่ีมีขั้นมีตอน มีระเบียบระบบ 

  4. การปฏิบติังานตามนโยบาย หรือแผน หรือแผนงาน หรือโครงการต่าง ๆ 

  5. การปฏิบติังานครอบคลุมทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การบริหาร
และการพฒันาการบริหารเพ่ือช่วยใหห้น่วยงานรัฐบาลมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

  6. การเปล่ียนแปลงหรือการพฒันาท่ีแปรสภาพไปจากสภาพเดิม 

  7. การบรรลุวตัถุประสงคข์องการพฒันา 
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  8. การตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือการพัฒนาประเทศโดย
ส่วนรวมมีลกัษณะส าคญัแสดงดงัภาพดา้นล่างดงัน้ี (ติน ปรัชญพฤทธ์ิ,2545: 38-42) 

 

                                                              สภาพแวดลอ้ม 

 

 

  

 องคป์ระกอบของการบริหารการพฒันาอาจแสดงใหเ้ห็นไดโ้ดยภาพต่อไปน้ี 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สภาพแวดลอ้ม 

  

  

 

การพฒันาการบริหาร 

(Development of Administration         

or  D of   A.) 
 

- โครงสร้าง 

- กระบวนการ/เทคโนโลย ี

- พฤติกรรม 

การบริหารเพื่อการพฒันา 

(Administration of Development  or  A  of  D. ) 
 

 

- การบริหารโครงการพฒันา 

- การพฒันาเศรษฐกิจ 

- การพฒันาสังคม 

- การพฒันาทางการเมือง 

- การพฒันาเมือง 

- การพฒันาชนบท 

- การพฒันารัฐวสิาหกิจ 

- การพฒันาความช่วยเหลือจากต่างประเทศ 

- ฯลฯ 

การบริหารการ
พฒันา 

(Development 

Administration) 

การพฒันา
ประเทศ 
(National 

Development) 

ภาพที่ 1.2  แสดงองคป์ระกอบของการบริหารการพฒันา 
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 จากภาพขา้งตน้จะเห็นไดว้่า  การบริหารการพฒันามีองคป์ระกอบหลกัอยู ่2 ประการ คือ   
 1. องค์ประกอบหลักการพัฒนาการบริหาร ( Development of Administration)                         
การพัฒนาการบริหาร หรือการปฏิรูปการบริหารครอบคลุมถึงองค์ประกอบรองต่าง ๆ คือ                        
การพฒันาโครงสร้าง กระบวนการเทคโนโลยีและพฤติกรรมให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทั้ง
ภายในและภายนอกระบบการบริหาร การพฒันาการบริหารมุ่งท่ีจะเพ่ิมสมรรถนะของระบบ
ราชการใหส้ามารถสนองตอบภารกิจของการบริหารเพื่อการพฒันาโดยส่วนรวม และความตอ้งการ
ของประชาชน  
 2.  องค์ประกอบหลกัการบริหารเพื่อการพฒันา (Administration of Development) ไดแ้ก่ 
การบริหารโครงการพัฒนา การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การพัฒนาทางการเมือง                         
การพฒันาเมือง การพฒันาชนบท การพฒันารัฐวิสาหกิจ และการพฒันาความช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ ซ่ึงพอจะสรุปไดด้งัน้ี 

       2.1  การบริหารโครงการพฒันา  มุ่งท่ีจะแปลงนโยบายการพฒันาออกมาเป็นแผน
แผนงาน โครงการและกิจกรรมการพฒันาท่ีมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติในสภาพแวดลอ้ม                    
ท่ีเปล่ียนแปลงไป การบริหารโครงการพฒันาอย่างน้อยท่ีสุดจะครอบคลุมถึง1)  การวางแผนและ
ก าหนดแผนงานโครงการและกิจกรรมการพฒันา  2)  การน าเอาแผนแผนงานโครงการแ ละ
กิจกรรมการพฒันาไปปฏิบติั และ3)  การประเมินแผน  แผนงานโครงการ และกิจกรรมการพฒันา 
และขอ้มลูยอ้นกลบั 

          2.2  การพฒันาเศรษฐกิจ  มุ่งท่ีจะเพ่ิมรายไดเ้ฉล่ียต่อหัวของประชาชนให้สูงข้ึน 
เพ่ือเพ่ิมอ  านาจซ้ือและความอยู่ดีกินดี ทั้ งน้ีรวมถึงการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ การปฏิบัติ                      
ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ และการประเมินผลการพฒันาเศรษฐกิจ 

     2.3  การพฒันาสงัคม  มุ่งท่ีจะพฒันาร่างกายและจิตใจของประชาชน ให้มีคุณภาพ
ชีวิตและศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษยท่ี์ดีข้ึน 

    2.4  การพฒันาทางการเมือง  มุ่งท่ีจะใหป้ระชาชนมีความตระหนักและจงรักภกัดี
ในรัฐและชาติ ตลอดจนการก าหนดนโยบายการบริหารการพัฒนา โดยผ่านกระบวนการ                       
ทางการเมือง 

   2.5  การพฒันาเมือง  มุ่งท่ีจะพฒันาเมืองในฐานะท่ีเป็นศนูยก์ลาง ของกิจกรรมทาง
การเมือง การบริหาร การเศรษฐกิจ และสังคมไปพร้อม ๆ กบัปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในเมือง เช่น 
ความแออดัของท่ีอยูอ่าศยั การใชท่ี้ดิน การจราจร และการขาดแคลนเงินทุนเพื่อพฒันาเมือง  

  2.6  การพฒันาชนบท  มุ่งพฒันาชุมชนในชนบทเพื่อขจดัความยากจนความไม่รู้  
ความเจ็บไขไ้ดป่้วย  ความหิวโหย ส่งเสริมการพ่ึงตนเอง ตลอดจนการกระจายความมัง่คัง่และ
รายไดไ้ปสู่ประชาชนท่ีอยูห่่างไกลในชนบท  
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    2.7  การพัฒนารัฐวิสาหกิจ   การพัฒนารัฐวิสาหกิจมุ่ง ท่ีจะพัฒน ากลไก                          
ของรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นเคร่ืองมือของรัฐบาลในอนัท่ีจะเข้าไปแทรกแซงและด าเนินกิจการของ
ประเทศท่ีวิสาหกิจเอกชนไม่สามารถจะด าเนินการได ้ พร้อมกนันั้นก็พยายามส่งเสริมและพฒันา
บริการสาธารณะบริการสาธารณูปโภคและด าเนินธุรกิจท่ีมีผลต่อความมั่นคงของชาติ และ                    
ท่ีจะกระทบกระเทือนระบบเศรษฐกิจ  การเมือง  และสงัคมโดยส่วนรวม  
     2.8  การพฒันาความช่วยเหลือจากต่างประเทศ  มุ่งท่ีจะพฒันาความสัมพนัธ์ท่ีดี        
กบัมิตรประเทศ และหาแหล่งความช่วยเหลือทั้งจากมิตรประเทศ องค์การระหว่างประเทศ มูลนิธิ
และหน่วยงานของเอกชน เพ่ือแสวงหาเงินกูด้อกเบ้ียต ่าและระยะปลอดหน้ีและระยะช าระคืนเงิน
ตน้นาน และความช่วยเหลือแบบใหเ้ปล่า ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการในรูปของผูเ้ช่ียวชาญ 
ทุนการศึกษาและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในอนัท่ีจะกระตุน้ให้การบริหารการพฒันาเป็นไปในทิศทาง               
ท่ีพงึปรารถนา และมีอตัราเร่งท่ีเร็วข้ึน   
   2.9  การบริหารการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือ                  
ของภาครัฐ  ภาคเอกชนในการน าวิธีการเศรฐกิจพอเพียงไปน าใชเ้พื่อการพึ่งตนเอง  ลดการพึ่งพิง
จากหน่วยงานภายนอกโดยภาครัฐสนับสนุน องค์ความรู้  และงบประมาณเพื่อด าเนินการบริหาร
การพฒันาตามแนวคิดน้ี  

  2.10 การบริหารการพฒันาเชิงยุทธศาสตร์  มุ่งพฒันาการมีส่วนร่วมของผูม้ี                 
ส่วนเก่ียวข้องในการพฒันาประเทศ ได้เขา้มามีส่วนร่วมในการร่วมกันวางแผน  ร่วมแกปั้ญหา                     
ร่วมปฏิบติั  ร่วมประเมินผลการด าเนินงานและร่วมรับผลประโยชน์ เป็นการกระตุน้ใหทุ้กภาคส่วน
ใชร้ะบบประชาธิปไตยในการเสนอความคิดเห็นเพ่ือจดัท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือพฒันาชุมชนพ้ืนท่ี
ของตนเอง 

 3.  ความแตกต่าง ความคล้ายคลงึ และความสัมพนัธ์การบริหารการพฒันากบัวชิาอื่น ๆ  
      ความแตกต่าง และความคลา้ยคลึงระหว่างการบริหารการพฒันาการบริหารรัฐกิจ และ
การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ การบริหารการพฒันามีทั้ งความแตกต่าง และความคล้ายคลึง                 
กบัการบริหารรัฐกิจ และการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ ดงัจะเห็นไดจ้ากผลงานของนักวิชา การ            
สองกลุ่มดงัน้ี 

  กลุ่มแรก  มองว่า การบริหารการพัฒนาแตกต่างจากการบริหารรัฐกิจและ                
การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ ดงัท่ี ฮอนาเดล ไดเ้คยกล่าวไวว้่า  “เมื่อ  20  ปีท่ีแลว้การบริหารการ
พฒันาและการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบอาจเรียกช่ือแทนกนัไดแ้ละถือว่าเหมาะสม แต่ในปัจจุบนัน้ี
การช้ีให้เห็นความแตกต่างระหว่างวิชาทั้งสองเป็นส่ิงจ  าเป็น  นอกจากน้ียงัมีนักวิชาการอ่ืน ๆ                    
อีกมองว่าการบริหารการพฒันาแตกต่างจากการบริหารรัฐกิจ และการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ
ยกตวัอยา่งเช่น 
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   1. สเวิดโลว  ไดเ้ปรียบเทียบให้เห็นว่าการปรับปรุงบริเวณเมืองเสียใหม่ 
(urban renewal) เปรียบเทียบได้กับการบริหารการพฒันา แต่การด าเนินงานของการประปา
เปรียบเทียบไดก้บับริหารรัฐกิจ 

   2.  ไวด์เนอร์  ได้ช้ีให้เห็นว่า การบริหารการพัฒนาแตกต่างจาก                         
การบริหารรัฐกิจเพราะเนน้ “การพฒันา” มากกว่า “การบริหาร” 

   3.  แกนท์  พบว่า การบริหารการพฒันา แตกต่างจากการบริหารรัฐกิจ
เพราะการบริหารรัฐกิจ เน้นความเป็นระเบียบเรียบร้อยว่าเป็นภารกิจแรกของรัฐบาล และ                           
เป็นพ้ืนฐานของการบริหารการพฒันา 

   4.  อนนัต์  เกตุวงศ ์ มองว่าการบริหารรัฐกิจ เป็นการบริหารงานประจ า             
ในองค์การมีลกัษณะเป็นการรักษาท่ีมีอยู่ให้ด  าเนินต่อไปได้เท่านั้น เช่น การรักษาความสงบ
เรียบร้อยของสังคม การป้องกันประเทศ และการเก็บภาษีอากร เป็นต้น ในทางตรงกันข้าม                     
การบริหารการพฒันาต้องอาศยัความคิดริเร่ิม การประดิษฐ์คิดคน้ และการสร้างสรรค์ไม่เฉพาะ                 
แต่งานบริหารเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงงานทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคมท่ีก  าลงัเปล่ียนแปลง 

   5.  ฮาน-บีน ลี (Hahn-Beeb Lee)  ช้ีให้เห็นว่านักบริหารการพัฒนา
แตกต่างจากนกับริหารโดยทัว่ ๆ ไปในสองลกัษณะดว้ยกนั กล่าวคือ ลกัษณะแรก นักบริหารการ
พฒันามกัจะตอ้งแกปั้ญหาการเปล่ียนแปลงในขณะท่ีนักบริหารทัว่ไปจะตอ้งคอยแกปั้ญหาพ้ืนๆ 
หรืองานประจ า และลกัษณะท่ีสอง นกับริหารการพฒันาจะมีค่านิยมของการพฒันาท่ีสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์ององคก์ารในขณะท่ีนกับริหารทัว่ไปไม่ค่อยไดคิ้ดค านึงเก่ียวกบัเร่ืองน้ี 

   6.  ริกกซ ์ ช้ีใหเ้ห็นว่า การบริหารการพฒันาแตกต่างจากการบริหารรัฐกิจ
และการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ เพราะองคค์วามรู้จากสองวิชาหลงัยงัไม่เพียงพอท่ีจะแกไ้ขปัญหา
และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในประเทศท่ีก  าลงัพฒันาได ้นอกจากน้ี  ริกกซย์งัเห็นว่าการบริหารการพฒันา
แตกต่างจากการบริหารรัฐกิจ และการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบเพราะมีวตัถุประสงค์ ขอบเขตและ
ความสลับซับซ้อนมากกว่า ยิ่งกว่านั้ นการบริหารการพัฒนายงัคงต้องมีการแบ่งแยกหน้าท่ี                 
ทางดา้นโครงสร้าง และภารกิจท่ีสลบัซบัซอ้น ซ่ึงจะตอ้งอาศยัการประสานงานเป็นอยา่งมาก 

   7.  ลาเล  พาชอต์ (Lale   Pajot)  ให้ความเห็นว่า การบริหารการพฒันา                
ในประเทศท่ีก  าลงัพฒันาจะมีภารกิจและบทบาทท่ีมีลกัษณะครอบคลุมพิสดาร และยุ่งยากกว่า                  
การบริหารงานในประเทศท่ีพฒันาแลว้ 

  กลุ่มท่ีสอง  มองว่าการบริหารการพฒันามิใช่เป็นการบริหารชนิดใหม่ท่ีแตกต่าง
ไปจากบริหารรัฐกิจ และการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบไปเสียทุกกระเบียดน้ิว ยกตัวอย่างเช่น                    
ชยัอนนัต ์ สมุทวณิช  ไดอ้า้งผลงานของนกัวิชาการต่างประเทศวา่ การบริหารการพฒันาแตกต่างไป
จากการบริหารรัฐกิจ  และการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบก็เฉพาะทางด้านวตัถุประสงค์เท่านั้น 
กล่าวคือนอกจากการบริหารการพฒันาจะตอ้งมี  POCCC  ตามแนวความคิดของ  อองรี  เฟโยล ์ 
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(Henri  Fayol) และ POSDCORB ตามแนวความคิดของ  แอล  กูลิค  (L. Gulick) เป็นฐานรองรับ
แลว้ยงัจะต้องพิจารณาถึง  NEROP-PADLIIP  ตามแนวความคิดของ  โจเซฟ  ลาพาลอมบารา 
(Joseph  Lapalombara)  ริกกซ์  ช้ีให้เห็นว่าความแตกต่างระหว่างการบริหารการพฒันา และ              
การบริหารรัฐกิจยงัหาขอ้ยุติไดย้าก  เพราะการบริหารรัฐกิจสมยัใหม่ก็มีจุดมุ่งหมายและลกัษณะ                 
ท่ีเหมือนกบัจุดมุ่งหมายและลกัษณะของการบริหารการพฒันา นอกจากน้ีการบริหารการพฒันา              
มีลกัษณะเหมือนกบัการบริหารรัฐกิจดั้งเดิม  ในส่วนท่ีเก่ียวกบัวิธีการท่ีรัฐบาลจะน าเอากฎระเบียบ
นโยบายและปทสัถานไปบงัคบัใช ้ ซ่ึงแนวความคิด เช่นน้ีตรงกนักบัแนวความคิดของ ชูเชง  ซูห์ 
(Shou-Sheng Hsueh)  และซอล เอม็ แคตซ ์(Saul M.Katz) 
 4. แนวทางการศึกษาและปัญหาของการศึกษาการบริหารการพฒันา 

      แนวทางการศึกษาการบริหารการพฒันา และปัญหาของการศึกษาการบริหารพฒันา 
แบ่งออกไดอ้ยา่งนอ้ยท่ีสุด  6  แนวทาง  ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

        1. แนวทางการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ (Historical approach)  การศึกษา                 
การบริหารการพฒันาตามแนวทางศึกษาน้ีเนน้ว่า  แนวความคิดการบริหารการพฒันาเกิดข้ึนเม่ือใด  
เป็นผลงานของนักวิชาการท่านใด  และแนวทางความคิดการบริหารการพัฒนาน้ีสามารถ                    
น าไปประยุกต์ให้ประสบความส าเร็จได้มากน้อยเพียงใด  มีปัจจัยอะไรท่ีเอ้ือ หรือขัดขวาง                   
การบริหารการพฒันา  ยกตวัอยา่งเช่น  จากการติดตามดูประวติัความเป็นมาของการบริหารรัฐกิจ 
การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ  และการบริหารการพฒันาในประเทศไทยนั้นพบว่า  ไดรั้บอิทธิพลมา
จากปรัชญาการบริหารต่างประเทศใน  4  ระยะดว้ยกนัคือ 

   1.1  ปี  พ.ศ. 2374-2474  (คือ  เร่ิมรัชกาลท่ี  4  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  
จนถึงปีก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครอง  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2475)  ปรัชญาการบริหารรัฐกิจไทย
ได้เลียนแบบองักฤษส าหรับการบริหารรัฐกิจของฝ่ายพลเรือนและเลียนแบบรัสเซียส าหรับ                    
การบริหารรัฐกิจของฝ่ายทหาร  วตัถุประสงค์ของปรัชญาการบริหารรัฐกิจในสมยันั้น  ก็เพ่ือท่ีจะ
ผลิตขา้ราชการอาชีพ (Professional Bureaucrats)  และเพื่อลดความกดดนัจากต่างประเทศเก่ียวกบั
สิทธิสภาพนอกอาณาเขตท่ีต่างประเทศจอ้งจะเอาสยามเป็นเมืองข้ึน หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงไดว้่า  
ปรัชญาการบริหารรัฐกิจในระยะน้ีเนน้เหตุผลทางการบริหาร 

   1.2   ปี  พ.ศ. 2475-2498  ปรัชญาการบริหารรัฐกิจไทย  ตกอยู่ภายใต้
อิทธิพลของการบริหารรัฐกิจฝร่ังเศสท่ียึดคตินิยมประชาธิปไตย  ซ่ึงเน้นเสรีภาพเสมอภาพ  และ
ภราดรภาพดงัท่ีปรากฏอยูใ่นหลกั  6  ประการ ของคณะราษฎรในสมยันั้น วตัถุประสงคข์องปรัชญา
การบริหารรัฐกิจไทยในระยะนั้นก็คือ ประสงค์ให้ขา้ราชการไทยมีความต่ืนตวัทางการเมือง หรือ                
มีความเป็นพลเมืองดี (Politicized or “Civic” Bureaucrats) 
   1.3 ประมาณปี พ.ศ. 2498  เป็นตน้มา ปรัชญาการบริหารรัฐกิจไทยเจริญ
รอยตามปรัชญาการบริหารรัฐกิจอเมริกนั ซ่ึงเน้นการบริหารการพฒันา วตัถุประสงค์ของปรัชญา
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การบริหารรัฐกิจไทยในระยะน้ี ก็คือ มุ่งให้ขา้ราชการไทยเป็นขา้ราชการพฒันา (Developmental 

Bureaucrats)  
   1.4 ปี พ.ศ. 2525  เป็นต้นมา ปรัชญาการบริหารรัฐกิจไทยเจริญรอย                 
ตามปรัชญาการบริหารรัฐกิจญ่ีปุ่น อนัได้แก่ การผสมผสานกันระหว่างปรัชญาตะวนัตกและ
ตะวนัออก วตัถุประสงค์ของปรัชญาการบริหารรัฐกิจไทยในระยะน้ี ก็คือ มุ่งให้ข้าราชการไทย             
เป็นขา้ราชการ ท่ีรู้จกัประสานประโยชน์ (Assimilative Bureaucrats) 
  2.  แนวทางการศึกษาเชิงสภาพแวดล้อม  หรือนิเวศวิทยา  การศึกษาการบริหาร
การพฒันาตามแนวการศึกษาน้ีเช่ือว่า การบริหารการพฒันาจะส าเร็จหรือลม้เหลวนั้นส่วนหน่ึง              
เกิดจากสภาพแวดลอ้ม  อยา่งไรก็ดีในทรรศนะของผูเ้ขียนนั้น ส านักแวดลอ้มมีอยู่ 2 ส านักใหญ่ ๆ 
และแต่ละส านักก็มีความเช่ือท่ีไม่เหมือนกันคือ ส านักสภาพแวดล้อม ( Environment) เช่ือว่า 
สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลเหนืออินทรียแ์ละอนินทรีย์แต่เพียงฝ่ายเดียว ส่วนส านักนิเวศวิทยา 
(Ecology) เช่ือว่าอินทรียแ์ละอนินทรียไ์ดรั้บอิทธิพลมาจากสภาพนิเวศวิทยาและสภาพนิเวศวิทยา
เองก็ได้รับอิทธิพลจากอินทรีย์และอนินทรีย์ด้วยเช่นกัน  ซ่ึงการบริหารการพฒันาท่ีเช่ือใน
แนวความคิดของส านกัหลงัน้ีนบัว่าตรงกบัปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในโลกแห่งความเป็นจริง เพราะ
ในทา้ยท่ีสุดการบริหารการพฒันามุ่งท่ีจะให้ระบบราชการ ขา้ราชการและประชาชน มีความเป็น
อิสระหลุดพน้จากพนัธนาการทั้งปวง และถา้เป็นไปได ้ควรจะสามารถควบคุมสภาพแวดลอ้มหรือ
นิเวศวิทยาใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีตนตอ้งการ 

  3.  แนวการศึกษาเชิงระบบ  (Systems  Approach)  การศึกษาการบริหาร                
การพฒันาตามแนวการศึกษาน้ี มองว่าหน่วยการปกครองการบริหารเป็นระบบสังคมระบบหน่ึง               
ท่ีมีปฏิกิริยาโตต้อบกนัระหว่างระบบยอ่ยกบัระบบใหญ่ และระบบใหญ่เองก็มีปฏิบติักิริยาโตต้อบ
กบัสภาพแวดลอ้ม และระบบใดระบบหน่ึงจะตอ้งมีจุดส้ินสุด ณ จุดใดจุดหน่ึงเป็นตน้ว่า ส่ิงท่ีแบ่ง
ขอบเขตของระบบร่างกายกบัส่ิงแวดลอ้มก็คือผดิหนงั  และส่ิงท่ีแบ่งขอบเขตของระบบผลส้มและ
ส่ิงแวดลอ้มก็คือเปลือกสม้ ขอใหส้งัเกตว่า การบริหารการพฒันาใหค้วามสนใจแก่ปฏิกิริยาโตต้อบ
ระหว่ างระบบบริหา รและส่ิงแวดล้อม หรือท่ี เคย เ รียกกันว่ า  External Administration                     

ในท านองเดียวกนัซอล เอ็ม  แคตส์ (Saul  M. Katz)  ก็ไดเ้สนอให้น าเอาแนวการศึกษาเชิงระบบ     
มาใชโ้ดยมองว่าการกระท าท่ีเก่ียวกบัการพฒันานั้นเป็นการกระท าท่ีมีเป้าหมาย  และเพ่ือท่ีจะให้
บรรลุเป้าหมายดงักล่าว ระบบการบริหารจะตอ้งมีส่วนท่ีน าเขา้ไป 4 ดา้นดว้ยกนั  คือ การตดัสินใจ 
การแบ่งงานกนัท า การติดต่อส่ือสาร และการควบคุม นอกจากน้ีการพฒันาประเทศจ าเป็นจะตอ้งมี
ส่ิงเหล่าน้ีสนบัสนุนคือ ก  าลงัคน การเงินการคลงั เสบียงอาหารและบริการข่าวสาร การมีส่วนร่วม
ของประชาชน และอ านาจท่ีมีความชอบธรรม  
  4.  แนวการศึกษาเชิงกรณีศึกษา (case study)  การศึกษาการบริหารการพฒันา    
ตามแนวการศึกษาน้ีมุ่งท่ีจะศึกษาการพฒันาของประเทศไทยประเทศหน่ึงหรือโครงการพฒันา
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โครงการใดโครงการหน่ึง  อยา่งไรก็ดีแนวการศึกษาเชิงกรณีศึกษาน้ีอาจจะกระท าไดโ้ดยใชเ้อกสาร
ประวติัศาสตร์  หรือการเข้าไปสอบถาม หรือเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของประชากรท่ีก  าลงัศึกษา 
(Participant Observation)  
  5.  แนวการศึกษาเชิงวเิคราะห์ประวตั ิ(Profile Analysis)  ของประเทศหรือระบบ 
การศึกษาการบริหารการพัฒนาตามแนวการศึกษาน้ี มุ่งท่ีจะศึกษาดูว่า ระบบใดระบบหน่ึง                          
มีความจ าเป็นจะตอ้งปฏิบติัภารกิจอะไรจึงจะพฒันา นอกจากน้ียงัจะตอ้งมีการส ารวจดูว่าระบบ            
มีทรัพยากร อุปสรรคและศกัยภาพอะไรบา้งท่ีเก่ียวกบัการพฒันา  การศึกษาเชิงวิเคราะห์พ้ืนเพ               
ของระบบน้ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัแนวการศึกษาเชิงกรณีศึกษาแต่มีการศึกษาท่ีเป็นระบบและ
ขอบเขตท่ีแน่นอนกว่า ตวัอยา่งของแนวการศึกษาเชิงวิเคราะห์ประวติัของระบบ 

  6.  แนวการศึกษาเชิงเฉพาะภาคหรือเฉพาะด้าน (Sector approach)  การศึกษา
การบริหารการพฒันาตามแนวทางการศึกษาน้ีมุ่งท่ีจะศึกษาการบริหารการพฒันาเป็นภาคๆ ไป เช่น 
ภาคก ารพัฒนาก ารบริหาร   ภาค การพัฒนา เศรษ ฐกิ จ   ภาคก ารพัฒนาทางก าร เมื อง                        
ภาคการพฒันาสงัคม  ภาคการพฒันาเมือง  ภาคการพฒันาชนบท  ภาคการพฒันารัฐวิสาหกิจและ 
ภาคการพฒันาความช่วยเหลือจากต่างประเทศ   

5.ปัญหาของการบริหารการพฒันา 

    มีข้อถกเถียงในวงการวิชาการทางการบริหารการพฒันา เพื่อให้ผูศ้ึกษาสามารถเห็น
จุดอ่อนจุดแข็งขององค์ความรู้ทางด้านน้ี ปัญหาของการศึกษาการบริหารการพฒันามีอยู่หลาย
ประการดว้ยกนั ท่ีส าคญัไดแ้ก่  
  5.1 ปัญหาความหมายของการบริหารการพฒันา 

        ปัญหาท่ีว่าการบริหารการพฒันาคืออะไรกนัแน่ ยงัเป็นท่ีถกเถียงกนัอยู่ และ      
ยงัหาขอ้ยติุกนัไดย้าก ฉะนั้นค านิยามของการบริหารการพฒันาท่ีไดจึ้งดูเหมือนเป็นผลของการท่ี   
คนตาบอดไปคล าช้างใครคล าถูกตรงไหนหรือสนใจส่วนใดก็มักจะรายงานเฉพาะส่วนนั้ น                  
อยา่งไรก็ดี ในปัจจุบนั ชุมชนวิชาการเร่ิมจะเห็นพอ้งตอ้งกนัมากข้ึนว่า ความหมายของการบริหาร
การพัฒนานั้ น ควรจะเน้นนัยของการพัฒนาให้มากกว่านัยการบริหาร นั่นก็ คือ การเน้น                              
การบริหารงานท่ีเป็นเชิงสร้างสรรค ์เปล่ียนแปลง เน้นการกระท า และมีเป้าหมายมากกว่าการเน้น
การบริหารงานท่ีเป็นกิจวตัรประจ าวนั 

  5.2 ปัญหาขอบเขตหรือองค์ประกอบของการบริหารการพฒันา 

         ปัญหาน้ี ก็เช่นเดียวกับปัญหาความหมายของการบริหารการพฒันา และ                 
ดูเหมือนจะเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์นัดว้ย นัน่ก็คือ เม่ือความหมายของการบริหารการพฒันายงัตกลงกนั
ไม่ได ้ขอบเขตของวิชาน้ี ก็ยอ่มยงัหาขอ้ยุติไดย้ากเช่นเดียวกนั นอกจากน้ีผูค้นก็ยงัมองการพฒันา
แตกต่างกนัออกไปเสียอีกดว้ย ยกตวัอยา่งเช่น นกัวิชาการกลุ่มหน่ึงมองว่า การพฒันาเท่ากบัความ
เจริญเติบโต อีกกลุ่มหน่ึงมองว่าการพฒันาคือ การเปล่ียนแปลงระบบ กลุ่มท่ีสามมองว่าการพฒันา 
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คือ การมุ่งด  าเนินการให้บรรลุเป้าหมายและกลุ่มสุดทา้ย มองว่าการพฒันาเป็นความเปล่ียนแปลง        
ท่ีมีการวางแผนไวล่้วงหนา้ 

  5.3  ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม 

                      สภาพแวดลอ้มทางสถานท่ีและเวลามีผลกระทบต่อการศึกษาการบริหาร    
การพฒันาเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากการบริหารการพฒันาเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีมีการ
วางแผนไวล่้วงหนา้ ฉะนั้นการศึกษาการบริหารการพฒันา จึงตอ้งตระหนักถึงความเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดลอ้ม ยกตัวอย่างเช่น จากผลของการสัมมนาเก่ียวกับมิติสถานท่ีของการบริหาร                  
การพฒันาท่ีมหาวิทยาลยัพิตตสเบอร์ก ระหว่างกลางเดือนมิถุนายน-ส้ินกรกฎาคม ค.ศ. 1955 พบว่า 
คนส่วนใหญ่จะสนใจเฉพาะเมืองหลวงไม่สนใจทอ้งถ่ินหรือชนบท อย่างไรก็ดี ความเปล่ียนแปลง             
ท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ินอาจจะมีผลกระทบต่อเมืองหลวง หรือในทางท่ีกลบักัน ในท านองเดียวกัน                 
จากผลของการสัมมนาเก่ียวกับมิติเวลาของการบริหารการพฒันาท่ีมหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย                    
แห่งเบอร์คเล่ห์ ในระยะเวลาใกลเ้คียงกนั พบว่า ปัจจยัเวลาเป็นส่ิงส าคญัในการท าความเขา้ใจและ
ศึกษาการบริหารการพฒันาในวฒันธรรมและประเทศท่ีมิใช่เป็นของเราเอง นอกจากน้ี จากผลงาน
ของการประชุมสมาคมรัฐศาสตร์อเมริกนัเมื่อปี ค.ศ. 1969 เพื่อสานต่อขอ้เสนอของ “การบริหาร                
รัฐกิจใหม่” ท่ี มินเนาบรู้ค แห่งนิวยอร์ค เมื่อ ปี ค.ศ. 1968 พบว่า การบริหารรัฐกิจไดรั้บผลกระทบ
จากมิติเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไป เฉพาะอย่างยิ่งจากแรงกดดันของแนวความคิดซ้ายเก่า ซ้ายใหม่                 
ขวาเก่า และขวาใหม่ แน่นอนสภาพแวดลอ้มดังกล่าวน้ี คงไม่จ  ากดัวงอยู่เฉพาะแต่มิติเวลาและ
สถานท่ีเท่านั้ น แต่ยงัอาจรวมไปถึงสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ ด้วย เช่น ปัจจัยนอกประเทศ ปัจจัย
ประชากร ปัจจยัเทคโนโลยกีายภาพและชีวภาพ ปัจจยัส่ิงประดิษฐคิ์ดคน้ทางสงัคม ปัจจยัอุดมการณ์ 
ปัจจัยการเมือง ปัจจัยเศรษฐกิจ ปัจจัยสังคม และแม้กระทั่งปัจจัยทั้ งภายนอกและภายใน                           
หน่วยราชการไดแ้ก่โครงสร้างกระบวนการและเทคโนโลยท่ีีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางการบริหาร 

  5.4 ปัญหาทางด้านพาราดายม์ 

                    ในทรรศนะของธอมสั คู ้ห์น (Thomas Kuhn) นั้น พาราดายม์ (Paradigm)                

คือ ความส าเร็จทางด้านวิทยาศาสตร์ ซ่ึงชุมชนนักวิทยาศาสตร์ยอมรับในขณะใดขณะหน่ึงว่า                   
เป็นความส าเร็จซ่ึงจะใช้เป็นรากฐานท่ีศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ความส าเร็จดงักล่าวน้ีจะต้องเป็น
ความส าเร็จท่ีไม่มีผูใ้ดเคยคน้พบมาก่อน และเป็นความส าเร็จท่ีไม่มีความส าเร็จอ่ืนใดมาหักลา้งได้
ในขณะนั้น อย่างไรก็ดี จากการส ารวจดูความหมายของพาราดายม์ท่ีคู ้ห์นใช้นั้น แลกกาตอส 
และมสัเกรฟ (I. Lakaros and A. Musgrave) พบว่าคูห์้น ไดใ้ช ้“พาราดายม”์ ในความหมายทั้งหมด
ถึง 21 ความหมายดว้ยกนั ส าหรับปัญหาทางดา้นพาราดายมข์องการศึกษาการบริหารการพฒันานั้น 
สะทอ้นออกมาใหเ้ห็นอยา่งนอ้ยท่ีสุด 2 ประการ คือ ประการแรก ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ว่า ตราบจนถึง
ทุกวนัน้ี นักบริหารการพฒันาก็ยงัไม่สามารถตกลงกนัไดว้่านิยามของการบริหารการพฒันาคือ
อะไรกันแน่ แตกต่างหรือคลา้ยคลึงกับการบริหารด้านอ่ืน ๆหรือไม่ประการใด ประการหลัง                         
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เมื่อวนัเวลาผ่านไปจุดเน้นของการบริหารการพฒันาก็พลอยเปล่ียนแปลงไปดว้ย ยกตวัอย่างเช่น               
ในทศวรรษ 1950-1970 การบริหารการพฒันามกัจะเน้นการพฒันาเศรษฐกิจท่ีมีพ้ืนฐานอยู่บน
ทฤษฎีปฏิฐานนิยม (Ositivist) ท่ีนิยมการวดัเชิงปริมาณ แต่ภายหลงัปี ค.ศ. 1970 กลบัมาเน้น                
ทฤษฎีปทสัถานนิยม (Normativist) ท่ีนิยมการวดัเชิงคุณภาพ เป็นตน้ 

  5.5 ปัญหาทางด้านการวจิยั 

                     ปัญหาทางดา้นการวิจยัก็มีลกัษณะคลา้ยกบัปัญหาทางดา้นพาราดายม ์นัน่ก็คือ 
จะน าเอากรอบแนวคิดใดมาเป็นพ้ืนฐานในการวิจยั (กรอบแนวความคิดทฤษฎี ปฏิฐานนิยม หรือ
ปทสัถานนิยม) จะเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยอาศยัการรับรู้ของประชากรเป้าหมาย หรืออาศยัหลกัการ
ของทฤษฎีตะวนัตก และจะวดัผลการวิจยัเชิงปริมาณหรือคุณภาพ นอกจากน้ีผลวิจยัท่ีท าในประเทศ
ตะวนัตกมกัจะแตกต่างจากผลวิจยัท่ีท าในประเทศโลกท่ีสาม แมว้่าจะใชก้รอบแนวคิดและระเบียบ
วิธีวิจยัเดียวกนัก็ตาม 

  5.6 ปัญหาด้านการศึกษาผลกระทบการถ่ายทอดเทคโนโลยทีี่เหมาะสม 

                     จากการส ารวจพบว่า เทคโนโลยท่ีีใชไ้ดผ้ลในประเทศตะวนัตก มกัจะลม้เหลว
ในประเทศโลกท่ีสาม ยกตัวอย่างเช่น โครงการฟ้ืนฟูยุโรปท่ีใช้เทคโนโลยีอเมริกนัอย่างได้ผล
ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง กลบัประสบความลม้เหลวในแอฟริกา เอเชีย และลาตินอเมริกา 
เป็นต้น นอกจากน้ีโครงสร้างองค์การและกระบวนการการบริหารท่ีประเทศโลกท่ีสามหยิบยืม            
ไปจากประเทศตะวนัตกก็มกัจะไม่ก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการพฒันาในประเทศโลกท่ีสาม
เท่าท่ีควร ขอ้มลูน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นความจ าเป็นของการวิจยัเชิงแกปั้ญหา (Action research) เก่ียวกบั
กิจกรรมการบริหารการพฒันา  

6. ทิศทางและแนวโน้มการศึกษาการบริหารการพฒันา 

     วรเดช จนัทรศร (2538: 175-178)  ไดส้รุปทิศทางและแนวโน้มการศึกษาการบริหาร               
การพฒันาว่า แมก้ารบริหารการพฒันาจะเป็นแนวทางศึกษาท่ีส าคัญด้านหน่ึงของการบริหาร
เปรียบเทียบ แต่อาจกล่าวไดว้่า นบัแต่ตน้ทศวรรษ 1960 เป็นตน้มา การบริหารการพฒันาไดพ้ฒันา
ตนเองออกเป็นสาขาวิชาหน่ึงโดยเฉพาะสาเหตุส าคัญประการแรกก็คือ การบริหารการพฒันา           
ไดมุ้่งเนน้พลวตัขององคป์ระกอบต่าง ๆ ทางสงัคมมากกว่าแนวทางการศึกษาอ่ืน ๆ ของการบริหาร
เปรียบเทียบ เช่น ระบบราชการของเวบเบอร์เป็นระบบท่ีสามารถศึกษาไดแ้ต่เฉพาะในระบบท่ีมี
ภาวการณ์ท่ีต่อเน่ือง มัน่คง ตวัแบบของ ริกส์ ก็ยากท่ีจะอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว           
ท่ีเกิดข้ึนในระบบบริหารบางประเทศ โดยเฉพาะในประเทศก าลงัพฒันาได้ ประการท่ีสอง                       
การบริหารการพฒันาให้ความส าคัญเก่ียวกบัการประยุกต์มากกว่าการบริหารเปรียบเทียบและ
โดยเฉพาะในประการสุดทา้ย การบริหารการพฒันามุ่งแสวงหาแนวทางท่ีจะแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ                
ในโลกของความเป็นจริงมากกว่าการบริหารการเปรียบเทียบท่ีมุ่งการศึกษาแต่ความแตกต่างของ
ระบบบริหารในประเทศต่าง ๆ เป็นส าคญั 
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 การพฒันาในอดีตไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร เพราะขาดความเขา้ใจใน เร่ืองปัญหา
ของการน านโยบายและโครงการไปปฏิบัติ หากพิจารณาในประเด็นของการสร้างความส าเร็จ                   
ให้เกิดข้ึน ในแง่ของการบริหารนโยบายและโครงการพฒันา ปรากฏว่า ปัญหา การน านโยบาย                  
ไปปฏิบติัไดเ้กิดข้ึนทั้งในระดบัมหภาค (Macro) และระดบัจุลภาค (Micro) ในระดบัมหภาค จะเห็น
ว่า มีนโยบายเป็นจ านวนมากท่ีรัฐบาลส่วนกลาง ทั้งในประเทศท่ีพฒันาแลว้และประเทศท่ีก  าลงั
พฒันาไม่สามารถท าใหห้น่วยงานระดบัทอ้งถ่ินน านโยบายไปปฏิบติัในทิศทางท่ีตอ้งการในระดบั
จุลภาค แมว้่ารัฐบาลส่วนกลางจะสามารถท าให้หน่วยปฏิบติัในระดับล่างหรือในระดบัทอ้งถ่ิน
ยอมรับ (Adopt) และจดัท าโครงการการสนองนโยบายท่ีรัฐบาลส่วนกลางวางไว ้ปัญหาก็ยงัเกิดข้ึน 
เพราะไม่มีอะไรท่ีจะประกนัไดว้่าหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีอาจจะเก่ียวขอ้ง หรือตอ้งประสานการปฏิบติั
ใหค้วามสนบัสนุนร่วมมือมากนอ้ยเพียงใด โครงการนั้นเป็นความตอ้งการอยา่งแทจ้ริงของทอ้งถ่ิน
นั้นหรือไม่ ฯลฯ กล่าวอีกนัยหน่ึง การยดัเยียดนโยบายจากเบ้ืองบนมายงัส่วนล่าง มกัจะเป็น                 
การสร้างปัญหาใหเ้กิดข้ึนในขั้นแรก  เพราะความแตกต่างกนัของสภาพทอ้งถ่ิน ตลอดจนปัจจยัอ่ืน                    
ท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิผลของการน านโยบายไปปฏิบติัย่อมจะท าให้ผลการปฏิบติัและระดับ
ความส าเร็จของโครงการแตกต่างไป 

 ปรากฏการณ์และปัญหาในลกัษณะดังกล่าวขา้งตน้ไดเ้กิดข้ึนบ่อยคร้ังในหลายประเทศ 
และได้ส่งผลกระทบอย่างส าคัญต่อทิศทางของการบริหารการพัฒนา หากจะทบทวนโดยย่อ                 
ถึงวิวฒันาการของการบริหารการพฒันาท่ีผ่านมาอีกคร้ังหน่ึงจะเห็นได้ว่า ทฤษฎีสมบูรณ์แบบ 
(Comprehensive Theories) ท่ีไดรั้บการสร้างข้ึนมาในระยะตน้ทศวรรษ 1960 เช่น ผลงานของ                
ริกส์ เพื่ออธิบายพฤติกรรมของระบบราชการในประเทศก าลงัพฒันาไดรั้บความสนใจน้อยลงไป
เร่ือย ๆ เพราะนกัวิชาการในระยะต่อมาตระหนกัว่า ทฤษฎีต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในการบริหารการพฒันา
อย่างจริงจัง การใช้แนวทางแก้ไขปัญหาโดยการเสริมสร้างสถาบัน (Institutional Building)                 
ก็เป็นความพยายามอยา่งหน่ึงท่ีจะน าโครงสร้างต่าง ๆ ภายในกรอบของโลกตะวนัตกมาประยกุตใ์ช้                
กบัประเทศก าลงัพฒันา แต่กลบัปรากฏว่าการมีโครงสร้างท่ีทนัสมยัต่าง ๆไม่ไดน้ าไปสู่ความส าเร็จ
ของการพฒันา  
 แนวทางการพฒันาท่ีเนน้ในรูปของโครงการ (Project Oriented Approach)  ท่ีมีหน่วยงาน
ส าคญัในการพฒันา เช่น ธนาคารโลก และสถาบนัเพื่อการพฒันาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา 
(U.S. Agency for International Development) ไดต้ระหนกัถึงอุปสรรคทางดา้นระบบราชการและ
ระบบการเมืองในประเทศก าลงัพฒันา เช่นปัญหาการคอรัปชัน่ ฯลฯ จึงไดห้ันมาให้ความสนใจ            
ในรูปของการให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะเจาะจงในรูปแบบโครงการ (โดยเฉพาะทางด้าน
เกษตรกรรม) มากยิง่ข้ึน แต่เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าความช่วยเหลือในรูปแบบดงักล่าว ไม่ไดส่้งผลไปสู่
การพฒันาอย่างต่อเน่ือง  เพราะเม่ือเงินสนับสนุนประจ าโครงการหมดลง หรือส้ินสุดระยะเวลา               
ท่ีให้ทุนโครงการพฒันาก็ส้ินสุดไปโดยปริยายด้วย ยิ่งไปกว่านั้นประสบการณ์ในการพฒันา
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ดังกล่าวยงัได้ช่วยเสริมสร้างให้เห็นช่องว่างท่ีเพ่ิมมากข้ึนระหว่างการวางแผนกับการปฏิบัติ                  
ตามแผนนกับริหารการพฒันาเร่ิมตระหนกัและเขา้ใจมากยิ่งข้ึนว่าการวางแผนการพฒันาเป็นเร่ือง            
ท่ีสลบัซับซ้อน ละเอียดอ่อนและมีปัญหาอยู่ในตัวเอง เพราะน าไปปฏิบัติ ไม่ใช่กระบวนการ                
ท่ีเกิดข้ึนโดยอตัโนมติั (Automatic process) ภายใตแ้ผนท่ีวางเอาไว ้

 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนดังกล่าวได้ส่งผลให้ผลงานบางส่วนทางด้านการบริหารการพัฒนา                   
ท่ีผ่านมา ไดห้ันเหให้ความสนใจไปสู่การสะสมองค์ความรู้ทางด้านปัญหา และ กลยุทธ์ในการ                  
น านโยบายไปปฏิบติัมากยิง่ข้ึน เช่น ผลการศึกษาของลิปตนั (Lipton) สก็อต (Scott) และ ป็อปคิน 
(Popkin) พบว่า ตวับุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายของการพฒันาไม่ว่าจะเป็นชนบทเกษตรกรหรือชาวนา
ต่างก็มีความรู้ความสามารถ ความเขา้ใจในวิธีการครองชีพ และการด าเนินชีวิตของตนเป็นอย่างดี 
การมุ่งพฒันาโดยใช้วิธีการยดัเยียดจึงยากท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือสร้างการยอมรับ              
ใหเ้กิดข้ึนแก่บุคคลเหล่าน้ีได ้ในทางตรงกนัขา้ม การสร้างความส าเร็จในการพฒันา จ  าเป็นอย่างยิ่ง
ท่ีจะตอ้งผสมผสานความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสภาพการด ารงชีวิตของกลุ่มท่ีเป็นเป้าหมายในการ
พฒันาเขา้ไปเป็นส่วนประกอบส าคญัในการเลือกการก าหนดและออกแบบโครงการพฒันา กลยุทธ์
ในการพฒันาจึงควรมุ่งเน้นไปในรูปแบบท่ีไม่สลบัซบัซ้อน และจะมุ่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ดงักล่าวยงัจ  าเป็นตอ้งอาศยัส่ิงจูงใจ (Incentives) และจะตอ้งมุ่งจดัสรรผลประโยชน์ของการพฒันา
ดว้ยความชอบธรรม 

 

บทสรุป 

 การบริหารหรือการบริหารจดัการเป็นการด าเนินงานของบุคคลสองคนข้ึนไปเพ่ือให้
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ร่วมกนัภายใตท้รัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ  ากดั  องค์ประกอบท่ีส าคญัไดแ้ก่    
การวางแผน  การจดัองคก์าร การสร้างแรงจูงใจและการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน มีรูปแบบ
การบริหารท่ีหลากหลายวิธีข้ึนอยู่กบัปัจจยั  เง่ือนไข  สภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ท่ีเหมาะสม 

ส่วนการบริหารการพฒันา  เป็นการพยายามน าเอาศกัยภาพท่ีมีอยู่ในระบบมาลงมือปฏิบัติตาม
นโยบาย แผน หรือโครงการต่าง ๆ โดยมุ่งให้เกิดการเปล่ียนแปลง  การพฒันาท่ีดียิ่งข้ึนตาม
เป้าหมายเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน มีองค์ประกอบ คือการพฒันาการบริหารและ
การบริหารเพื่อการพฒันา แบ่งการศึกษาดา้นต่างๆ  เช่น การศึกษาเชิงประวติัศาสตร์ การศึกษาเชิง
สภาพแวดลอ้ม หรือนิเวศวิทยา  การศึกษาเชิงระบบ การศึกษา เชิงกรณีศึกษา เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม
ทิศทางแนวโนม้การศึกษาการบริหารการพฒันา ให้ความส าคญักบัการบริหารการพฒันาท่ีมุ่งเน้น
พลวตัขององคป์ระกอบต่าง ๆ  ทางสงัคม การบริหารการพฒันา  ท่ีใหค้วามส าคญักบัการประยกุตใ์ช ้
และการบริหารการพฒันาท่ีมุ่งแสวงหาแนวทางแกไ้ขปัญหาต่างๆ ของระบบบริหารภายในประเทศ 
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บทที ่2 

ทฤษฎแีละแนวความคดิการบริหารการพฒันา 

 

บทน า 

 นกัวิชาการหลายส านกัมีหลกัปรัชญา และอุดมการณ์พื้นฐานในการสร้างทฤษฎีท่ีแตกต่าง
กัน การเลือกใช้ทฤษฎีการบริหารการพฒันาเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในประเทศใดประเทศหน่ึง                     
ข้ึนอยูก่บับริบทและสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัไปภายใตเ้ง่ือนไขโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม
วิถีชีวิตทางวฒันธรรมประเพณี และการเมืองในประเทศนั้ นๆ เพื่อประยุกต์ใช้ทฤษฎีอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในบทน้ีได้เสนอทฤษฎีและแนวคิด ประกอบด้วย 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มท่ีหน่ึง
ทฤษฎีภาวะความทนัสมยั(Modernization Theory) กลุ่มท่ีสอง แนวความคิดท่ีต่อตา้นทฤษฎีภาวะ
ความทนัสมยั และกลุ่มท่ีสาม กลุ่มการพฒันาช่วงตั้งแต่ทศวรรษ 1980 จนถึงปัจจุบนั ไดแ้ก่ แนวคิด
เก่ียวกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน แนวคิดประชาธิปไตยชุมชน  แนวคิดการปฏิรูปประเทศไทย ฯลฯ โดย
ทั้งสามกลุ่ม มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

ทฤษฎแีละแนวคดิการบริหารการพฒันา 

การบริหารการพฒันา เป็นการพฒันาระบบบริหารท่ีพยายามท าให้บรรลุเป้าหมายบางส่ิง
บางอย่าง เพื่อบริหารงานตามแผนพัฒนาต่าง ๆ ให้สัมฤทธ์ิผล เพื่อประยุกต์ใช้ทฤษฎีอย่างมี
ประสิทธิภาพ  นกัวชิาการจึงไดแ้บ่งทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารการพฒันา ประกอบดว้ย 
3 กลุ่มดงัน้ี  (ปาริชา มารี เคน, 2556: 19-40) 

1. ทฤษฎภีาวะความทนัสมัย (Modernization Theory) 

     ทฤษฎีภาวะความทันสมัย (Modernization Theory) เรียกอีกอย่างว่า ทฤษฎีการท าให้
ทนัสมยัอย่างตะวนัตกซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีผูกขาดและครอบง าการศึกษาการพฒันาในประเทศโลกท่ีสาม                  
มาโดยตลอด ตั้งแต่ช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสองจนถึงราวตน้คริสต์ทศวรรษ 1970 และหลงัจากนั้น              
ก็เร่ิมลดบทบาทและความส าคญัลง เน่ืองจากถูกทา้ทายโดยแนวความคิดอ่ืน ๆ แต่ไม่ได้หมายความว่า
แนวความคิดทฤษฎีการท าให้ทนัสมยั (Modernization Theory) จะหมดอิทธิพลลงอยา่งส้ินเชิง ตรงกนั
ขา้มทฤษฎีแนวน้ียงัเป็นท่ีนิยมยกยอ่งในหมู่นกัรัฐศาสตร์กระแสหลกั โดยเปล่ียนแปลงรูปแบบไปจาก
เดิม กล่าวคือ ในอดีตแวดวงของการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ทฤษฎีการท าให้ทนัสมยัมีอิทธิพลอยา่งมากต่อ
การศึกษาการเมืองเปรียบเทียบของประเทศก าลงัพฒันา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส าคญัต่อการศึกษาการพฒันา
การเมือง และการท าให้ระบบการเมืองมีความทนัสมยัอย่างประเทศตะวนัตก (Political Development/ 

Political Modernization) ซ่ึ งในปั จจุบันทฤษฎี การท าให้ ทันสมัยได้กลับมามี อิทธิพลอีกคร้ัง                                 
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ในการศึกษานโยบายสาธารณะในเร่ืองของการตัดสินใจ การเลือกอย่างมีเหตุผล และการศึกษา                          
ทางเศรษฐศาสตร์การเมือง 

 ทฤษฎีภาวะความทนัสมยัมีหลกัการส าคญัคคือการพยายามท าให้ประเทศโลกท่ีสาม ลอกเลียน  
แบบอย่างการพฒันาของประเทศตะวนัตกเพราะถือว่าเป็นประเทศท่ีพฒันาแล้ว ส่ิงท่ีอยู่เบ้ืองหลัง
แนวความคิดของนกัทฤษฎีคือการมองสังคม โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้ว ไดแ้ก่ สังคมท่ีเจริญหรือพฒันาแลว้ 
กับสังคมล้าหลังหรือด้อยพัฒนา และมีความเห็นว่า บรรดาประเทศโลกท่ีสามทั้ งหลายท่ีอยู่ใน                      
ทวีปแอฟริกา ลาตินอเมริกา เอเชียและตะวนัออกกลาง อยู่ในสังคมประเภทลา้หลงัเม่ือเปรียบเทียบกบั
สังคมตะวนัตก 

 นักทฤษฎีมีความเช่ือว่า ก่อนท่ีประเทศโลกท่ีสามจะก้าวข้ามไปสู่สังคมท่ีพฒันาแล้วอย่าง
สังคมตะวนัตก จะตอ้งผ่านระยะท่ีเรียกว่า “สังคมเปล่ียนผ่าน” ซ่ึงมีช่ือเรียกต่าง ๆ กนัในภาษาองักฤษ 
เช่น Transitional Society, Changing Society, Developing Society หรือ Prismatic Society ลักษณะ
เด่นของสังคมท่ีอยู่ในระยะเปล่ียนผ่าน คือ การผสมผสานกนัระหว่างของเก่ากบัของใหม่ ของเก่าก็คือ 
ส่ิงท่ีมีอยู่เดิมในสังคมนั้น ส่วนของใหม่คือส่ิงท่ีรับเขา้มาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจากสังคม
ตะวนัตก ดังนั้ น ลักษณะโครงสร้างสังคมของประเทศเหล่าน้ีจึงเป็นแบบท่ีเรียกว่า “ทวิลักษณะ” 
(Structural Dualism) คือมีโครงสร้างของสังคมใหม่และสังคมเก่าซ้อนกนัอยู่ ท  าให้เกิดความสับสน
วุน่วาย   การมองสังคมแบบน้ีของนกัทฤษฎีภาวะความทนัสมยั  มีขอ้บกพร่องอยา่งนอ้ย 3 ประการคือ  
  ประการแรก การแบ่งสังคมอย่างหยาบ ๆ ออกเป็นสังคมพฒันากับด้อยพฒันานั้ น 
นอกจากจะไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมจริง ๆ ท่ีมีอยู่ในโลกแล้ว ยงัไม่สามารถแสดงให้เห็นถึง                       
ความแตกต่างของแต่ละประเทศในกลุ่มสังคมเดียวกัน ตวัอย่างเช่น ในประเทศท่ีถือว่าพฒันาแล้ว                    
ยงัปรากฏอาการของ “ความดอ้ยพฒันา” ให้เห็นเสมอ ๆ หรือในประเทศท่ีถูกมองวา่ดอ้ยพฒันาก็มีส่วน
ของ “ความพฒันา” อยูเ่ช่นกนัจึงไม่อาจสรุปไดง่้าย ๆ 

  ประการที่สอง ทฤษฎีภาวะความทนัสมยัไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง          
ของขั้นตอนของการพฒันาในแต่ละประเทศ ว่ามีส่วนเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัโครงสร้างอ่ืน ๆ ในสังคม                       
ซ่ึงร่วมก าหนดการพฒันา หรือดอ้ยพฒันาของสังคมเหล่าน้ีอยา่งไร เช่น โครงสร้างทางชนชั้น บทบาท
ของรัฐและอิทธิพลของระบบทุนนิยมโลก เป็นตน้ มีผลให้นักทฤษฎีแนวน้ี มองการพฒันาอย่างแคบ             
ว่าเป็นเร่ืองของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวบา้ง หรือไม่ก็เป็นเร่ืองของการถ่ายทอด
เทคโนโลยีหรือการพัฒนาระบบบริหารอย่างกลุ่มการบริหารเปรียบเทียบบ้าง ทั้ ง ๆ ท่ีจริง ๆ แล้ว              
การพฒันามีความหมายอย่างกวา้ง หมายถึงการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของสังคมท่ีรวมเอาเร่ืองของ               
การเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ วฒันธรรม ความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ เทคนิควิทยาและอ่ืน ๆ                    
เขา้ดว้ยกนั 

  ประการที่สาม การท่ีทฤษฎีภาวะความทันสมัยสรุปว่า การพฒันา หมายถึง การท่ี
ประเทศโลกท่ีสามตอ้งเดินตามประเทศท่ีพฒันาแล้ว โดยมีประเทศในยุโรปและอเมริกาเป็นแม่แบบ               



29 

 

ไม่มีทางเลือกเป็นอยา่งอ่ืนนั้น นอกจากจะไม่ให้ความส าคญักบัปัจจยัภายใน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งภูมิหลงั
ทางประวติัศาสตร์ของประเทศเหล่านั้นแลว้ ยงัเป็นการดูถูกเหยียดหยามประเทศโลกท่ีสาม พร้อมกบั
การหลงไหลได้ปล้ืมกับความเป็นเลิศของวฒันธรรมของตนเอง (Ethnocentrism) และยงัท าให้                       
หลงประเด็นไปวา่การพฒันากบัการท าให้ทนัสมยันั้นเป็นเร่ืองเดียวกนั ซ่ึงความจริงแลว้ สองส่ิงน้ีเป็น
คนละเร่ืองกัน เพราะประเทศหน่ึงอาจทันสมัยได้ทั้ ง ๆ ท่ีไม่มีการพัฒนา (Modernization without 

Development) เช่น อาจมีรูปแบบการบริโภคท่ีทนัสมยัอย่างตะวนัตก คือ นิยมบริโภคอาหารส าเร็จรูป 
ประเภท “อาหารจานด่วน” (Fast-food) มีศูนยก์ารคา้ทนัสมยัใหญ่โตมากมาย เพื่อเป็นท่ีระบายสินคา้                        
ท่ีฟุ่มเฟือยต่าง ๆ มีระบบการศึกษาท่ีทันสมยัอย่างตะวนัตก   แต่คนในประเทศอาจไม่มีการพฒันา                     
ทางความคิด ยงัตอ้งพึ่งพาต่างชาติในแทบทุกเร่ือง เป็นตน้ 

 อิทธิพลของทฤษฎีภาวะความทันสมัย ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนท่ีสุดในรูปแบบของ                      
การพัฒนายอดนิยมท่ีเน้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ รูปแบบการพัฒนาแนวน้ี                  
เป็นท่ียอมรับขององค์การระหว่างประเทศท่ีเน้นการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นองค์การสหประชาชาติ 
ธนาคารโลก หรือหน่วยงานของรัฐบาลของประเทศตะวนัตกทั้งหลายท่ีให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศ
โลกท่ีสาม รวมถึงรัฐบาลของประเทศโลกท่ี สามมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน การพัฒนาแนวน้ี                       
เนน้การพฒันาระบบเศรษฐกิจ ผา่นการพฒันาอุตสาหกรรมและการลงทุนจากต่างชาติเป็นส าคญั โดยใน
ระยะแรก ๆ ยุทธศาสตร์ของการพฒันาอยู่ท่ีการพฒันาอุตสาหกรรมแบบทดแทนการน าเข้า (Import 

Substitution Industrialization)  (เช่น กรณีประเทศไทยในช่วงสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์
(ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีช่วง พ.ศ. 2502-2506) ท่ีได้เร่ิมจดัท าแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี  1 โดยได้รับการช้ีน าจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีแนวคิดมุ่งเน้นการผลิต
ภายในประเทศเพื่อทดแทนการน าเขา้) ต่อมาเปล่ียนเป็นการพฒันาอุตสาหกรรมแบบเน้นการส่งออก 
(Export-Oriented Industrialization) โดยมีความเช่ือว่า เม่ือประเทศโลกท่ีสามสามารถพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้าแล้ว ผลพวงของการพฒันาดงักล่าวจะกระจายไปสู่คนทั้งประเทศอย่างเท่า
เทียมกนัโดยอตัโนมติั (Trickle-Down Theory) 

 ในทางปฏิบติั  เหตุการณ์กลับกลายเป็นตรงกันขา้ม กล่าวคือ ในระดับประเทศ ผลพวงของ                 
การพฒันาเศรษฐกิจกลบัตกอยู่ในมือของคนกลุ่มน้อยท่ีได้เปรียบในสังคม ท าให้ประชาชนส่วนมาก              
ในประเทศโลกท่ีสามโดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูท่ี้อาศยัอยูใ่นชนบท มีสภาพยากจน  ส่งผลให้ช่องวา่งระหวา่ง
คนรวยกบัคนจนในประเทศโลกท่ีสามขยายกวา้งข้ึนเร่ือย ๆ ระดบัระหว่างประเทศก็เช่นกนัยิ่งรัฐบาล
ของประเทศโลกท่ีสามยึดรูปแบบการพฒันาแบบท่ีเนน้การส่งออกมากเท่าใด ก็ยิ่งท าให้ประเทศของตน
ตอ้งผกูพนัและพึ่งพิงทั้งตลาดโลกและบรรษทัขา้มชาติมากข้ึน 

 เม่ือผลปรากฏออกมาเช่นน้ี ราวปลายปีทศวรรษ 1960 บรรดานักทฤษฎีแนวภาวะการท าให้
ทันสมัยจึงเร่ิมกล่าวถึงการปรับเปล่ียนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาใหม่ โดยยุทธศาสตร์ท่ีว่าน้ีคือ                          
การเปล่ียนจุดเน้นจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเดียว (Economic Growth) มาสู่การกระจาย
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ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Growth with Distribution) โดยมีความหวงัว่า ผลพวงของการพฒันา                 
จะกระจายไปสู่ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในชนบทมากข้ึน และเพื่อเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ใหม่                  
ในการพฒันาน้ี บรรดาหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งได้น าเสนอโครงการพฒันามากมายเร่ิมตั้งแต่การพฒันา
ชนบทไปจนถึงการพฒันาการเกษตร การให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารการพฒันามากข้ึน 
โครงการพฒันาปัจจยัพื้นฐานและการพึ่งตนเองและล่าสุดคือการขจดัปัญหาความยากจนอยา่งกรณีของ
ประเทศไทย เป็นตน้ 

 อยา่งไรก็ตาม ยทุธศาสตร์ใหม่ในการพฒันาของนกัทฤษฎีแนวน้ี ถูกวพิากษว์จิารณ์อยา่งมากวา่ 
เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีฉาบฉวยและจะไม่สามารถช่วยลดปัญหาความยากจนซ่ึงเป็นปัญหาท่ีมี                 
ความละเอียดอ่อนและสลบัซับซ้อนได ้ โดยไม่ตอ้งพูดถึงความสามารถในการขจดัปัญหาความยากจน
ให้หมดส้ินไปจากประเทศโลกท่ีสาม ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะว่ายุทธศาสตร์ใหม่น้ีมีลักษณะท่ีเรียกว่า        
“เหล้าเก่าในขวดใหม่” คือแม้จะเปล่ียนรูปแบบไป แต่ฐานของยุทธศาสตร์ใหม่ยงัตั้ งอยู่บนพื้นฐาน             
ของทฤษฎีภาวะความทนัสมยันัน่เอง 

 สรุป   ทฤษฎี ภาวะความทันสมัย (Modernization Theory) หรือเรียกอีกอย่างว่า ทฤษฎี                       
การท าให้ทนัสมยัอยา่งตะวนัตก เป็นการพยายามเสนอแนวทางในการพฒันาประเทศใหก้บัประเทศโลก
ท่ีสาม โดยเรียกร้องให้ประเทศเหล่าน้ีลอกเลียนแบบอย่างการพฒันาของประเทศตะวนัตกเพราะถือว่า
เป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ ทฤษฎีน้ีเช่ือว่า ก่อนท่ีประเทศโลกท่ีสามจะกา้วขา้มไปสู่สังคมท่ีพฒันาแล้ว
อยา่งสังคมตะวนัตก จะตอ้งผา่นระยะ ท่ีเรียกวา่ “สังคมเปล่ียนผา่น” อิทธิพลของทฤษฎีปรากฏเห็นอยา่ง
ชัดเจนในรูปแบบของการพฒันาท่ีเน้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นส าคญั และเป็นท่ียอมรับ           
ขององคก์ารระหวา่งประเทศ ไม่วา่จะเป็นองคก์ารสหประชาชาติ ธนาคารโลก หรือหน่วยงานของรัฐบาล
ของประเทศตะวนัตกทั้ งหลายท่ีให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศโลกท่ีสาม แต่ในทางปฏิบัติผลของ               
การพฒันาเศรษฐกิจกลับตกอยู่ในมือของคนกลุ่มน้อยท่ีได้เปรียบในสังคม ท าให้ประชาชนส่วนมาก                   
ยงัคงมีสภาพยากจนเหมือนเดิมหรือยิ่งกวา่เดิม 

2. แนวคิดทีต่่อต้านทฤษฎีภาวะความทนัสมัย 

     แนวคิดท่ีต่อตา้นทฤษฎีภาวะความทนัสมยั (ในช่วงคริสตท์ศวรรษ 1970) มีความหลากหลาย
ท่ี ส าคัญ ได้ แก่  ท ฤษ ฎี การพึ่ งพิ ง (Dependency) ท ฤษ ฎี ความด้อยพัฒ นา (Underdevelopment)                         
ทฤษฎีระบบโลก (World-System) และทฤษฎีแนวมาร์กซิสต์ใหม่  (Neo-or post Marxists) เป็นต้น 
อยา่งไรก็ตาม ภายใตค้วามหลากหลายน้ีนกัทฤษฎีแนวน้ี ท าแนวคิดภาวะความทนัสมยัมีความเห็นพอ้ง
ตอ้งกัน ท่ีส าคญัประการหน่ึงว่า ปัญหาความด้อยพฒันาในประเทศโลกท่ีสามนั้นไม่ใช่เป็นปัญหา
ภายในของประเทศเหล่านั้นอยา่งเดียว แต่เป็นผลมาจากการท่ีประเทศโลกท่ีสามเขา้ไปเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์
กบัประเทศท่ีเจริญแลว้ 

    นอกจากน้ี นกัทฤษฎีไดน้ าเสนอกรอบทางทฤษฎีเพื่อช่วยในการวิเคราะห์และท าความเขา้ใจ
กบัปัญหาความดอ้ยพฒันาในประเทศโลกท่ีสาม โดยพุ่งประเด็นไปท่ีความสัมพนัธ์ท่ีไม่เท่าเทียมกนั
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ระหว่างประเทศท่ีเจริญแล้วกบัประเทศโลกท่ีสาม ภายใตก้ระบวนการพฒันาของระบบทุนนิยมโลก 

โดยน าเสนอทฤษฎี ป ระกอบ ด้วย ทฤษฎี การพึ่ งพิ ง (Dependency) ทฤษฎี ความด้อยพัฒ นา 
(Underdevelopment) และทฤษฎีระบบโลก (World-System) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  2.1 ทฤษฎีการพึ่งพิง (Dependency) นับจากหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสองเป็นต้นมา
ประเทศดอ้ยพฒันา  ต่างน าเอาทฤษฎีภาวะความทนัสมยัมาใชว้างนโยบายเพื่อการพฒันาอยา่งแพร่หลาย 
อยา่งไรก็ตามในหลาย ๆ ประเทศเกิดปัญหา  ยิง่พฒันาประชาชนยิง่ยากจน เกิดปัญหาหน้ีสิน และปัญหา
การสูญเสียท่ีดินท ากินทวีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือย ๆ นอกจากน้ีตน้ทศวรรษ 1960 เกิดนกัคิดกลุ่มหน่ึง
ในแถบลาตินอเมริกาไดลุ้กข้ึนมาคดัคา้นขอ้เสนอของทฤษฎีภาวะความทนัสมยัอยา่งรุนแรง นกัคิดกลุ่ม
น้ีเรียกรวม ๆ ว่า “ส านักทฤษฎีการพึ่ งพา” (Dependency Theory) โดยนักคิดกลุ่มน้ีได้โต้แยง้ทฤษฎี    
ความทันสมัยว่า สภาวะความด้อยพัฒนาไม่ สามารถเข้าใจได้จากการพิ จารณาเพี ยงปั จจัย                            
ทางด้านจิตวิทยาและวฒันธรรมท่ีอยู่ภายในประเทศด้อยพฒันาเองได้ ตรงกันขา้ม ความด้อยพฒันา           
เกิดจากต าแหน่งแห่งท่ีของประเทศดอ้ยพฒันาเองภายในเครือข่ายของระบบทุนนิยมโลก 

    ทฤษฎีพึ่ งพาได้รับการพัฒนาข้ึนในช่วงทศวรรษท่ี  1950 ภายใต้ค  าแนะน า              
ของผูอ้  านวยการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจขององคก์ารสหประชาชาติส าหรับกิจการลาตินอเมริกา Raul 

Prebisch. Prebisch และเพื่อนร่วมงานของเขาได้พบว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศท่ีร ่ ารวยต่างๆ 
มกัจะน าไปสู่ปัญหาท่ีมากมายตามมามากกวา่ประเทศท่ียากจนกวา่  ทั้งน้ีเพราะมีความเป็นไปท่ีไม่อาจ
คาดเดาไดโ้ดยทฤษฎีนีโอคลาสสิค ซ่ึงมีสมมุติฐานท่ีวา่ ความเจริญเติมโตทางเศรษฐกิจจะเป็นประโยชน์
หรือผลดีต่อทั้ งหมด (Pareto optimal) และประโยชน์ดังกล่าวจะไม่เท่าเทียมกันเสมอไป   กล่าวคือ 
บรรดาประเทศยากจนไดท้  าการส่งออกสินคา้ขั้นปฐมให้กบัประเทศท่ีร ่ ารวย ซ่ึงไดน้ าเอาสินคา้ขั้นปฐม
ดงักล่าวเขา้ไปแปรรูปในโรงงาน และสร้างผลผลิตออกมา จากนั้นไดส่้งกลบัไปขายยงัประเทศยากจน
ทั้งหลาย มูลค่าเพิ่มโดยผ่านกระบวนการผลิตและการแปรรูปของโรงงาน ท าให้เกิดผลผลิตท่ีสะดวก                
แก่การใช้งาน ซ่ึงมกัจะเพิ่มราคาข้ึนกว่าผลผลิตขั้นตน้ท่ีน าเขา้มา ด้วยเหตุน้ี ประเทศยากจนจึงไม่เคย               
ไดก้  าไรมากพอจากการส่งออกของประเทศ  เพื่อท่ีจะน ามาเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับการน าสินคา้เขา้   

ทางออกหรือวิธีการแก้ปัญหาของ Prebisch เป็นไปในลักษณะตรงไปตรงมา
เช่นเดียวกัน นั่นคือ ประเทศยากจนทั้ งหลาย ควรจะเร่ิมลงทุนในรายการสินค้าน าเข้าเพื่อเป็นการ
ทดแทน  ทั้งน้ีจะได้ไม่ตอ้งซ้ือหาผลผลิตโรงงานจากประเทศท่ีร ่ ารวยเหล่านั้น บรรดาประเทศยากจน
ยงัคงขายผลผลิตขั้นตน้ในตลาดโลกต่อไป   แต่ตอ้งผลิตสินคา้ทั้งหลายท่ีตนน าเขา้ เพื่อวา่เงินทุนส ารอง
ต่างประเทศจะได้ไม่ต้องถูกใช้ไปเพื่อซ้ือสินค้าโรงงานจากนอกประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม มีอยู ่                       
3 ประเด็นท่ีท าให้นโยบายอนัน้ีเป็นไปได้ยากท่ีจะด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จคือ 1) ตลาดภายใน                 
ของประเทศยากจน ไม่ใหญ่พอท่ีจะสนับสนุนการท าอุตสาหกรรมดงักล่าว ด้วยเหตุน้ี การประหยดั                
จากขนาดการผลิต (Economies of scale) ท่ีถูกใช้ประโยชน์ โดยประเทศร ่ ารวย  เพื่อรักษาราคาสินค้า              
ให้มีราคาต ่าจึงไม่สามารถเป็นไปได้ 2) เจตจ านงทางการเมืองของบรรดาประเทศยากจน ท่ีเก่ียวกับ                      
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การเปล่ียนแปลงจากประเทศผู ้ผลิตสินค้าขั้นปฐมไปสู่เป้าหมายดังกล่าวมีความเป็นไปได้ตามท่ี
ปรารถนาหรือไม่ 3) ประเทศยากจนไดค้วบคุมผลผลิตขั้นปฐม 

  จากการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการพฒันาของประเทศลาตินอเมริกาด้วยการ
น าเสนอตัวแบบท่ีเรียกว่า “ศูนย์กลางและบริวาร” (Centre-periphery Model) โดยตั้ งอยู่บนพื้นฐาน               
ของการวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง (Structuralism) เป็นส าคญั ซ่ึงนักวิชาการยุคต่อ ๆ มา เช่น Furtado, Dos 

Santos, Cardoso และ Faletto ได้พยายามปรับปรุงตัวแบบของ Raul Prebrisch ให้ เหมาะสมกับ                           
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในช่วงตั้งแต่ ค.ศ. 1960  นกัวชิาการคนส าคญั เช่น Furtado พิจารณาวา่ นโยบาย
การพฒันาอุตสาหกรรมทดแทนการน าเขา้ในลาตินอเมริกาประสบความลม้เหลวก็ดว้ยฐานะของลาติน
อเมริกาท่ีข้ึนอยู่กบัภาวะการพึ่ งพาภายนอก และความอืดอาดของโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจ
ภายใน ดังนั้ น การปฏิรูปโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจในลาตินอเมริกาจึงเป็นปัญหาเบ้ืองต้น                             
ท่ีจะตอ้งได้รับการพิจารณาอย่างจริงจงั พร้อมกนันั้น Furtado ก็ได้ช้ีให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง
ลาตินอเมริกากับสังคมภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสหรัฐอเมริกา และบรรษัทข้ามชาติทั้ งหลาย 
ตลอดจนความสัมพนัธ์กบัระบบเศรษฐกิจของโลกโดยทัว่ไปท่ีถือวา่เป็นตวัแปรท่ีฉุดดึงใหล้าตินอเมริกา
มีภาวะเศรษฐกิจลา้หลงัเพิ่มมากข้ึน  ขอ้สรุปส าคญัของ Furtado ก็คือเง่ือนไขของการพึ่งพา เป็นอุปสรรค
ส าคญัต่อการพฒันาของสังคมบริวาร (Peripheral Economics) เม่ือพิจารณจากองค์ประกอบส าคญัของ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในซ่ึงอยูน่อกเหนือการควบคุมของรัฐบาลประเทศลาตินอเมริกาโดยทัว่ไป  เง่ือนไข
ของการพึ่งพาดงักล่าวมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

   1. ภูมิหลังทางประวติัศาสตร์ ประเทศด้อยพฒันามีโครงสร้างทางการผลิต
และวิธีการด าเนินการทางการค้าคล้ายคลึงกัน นั่นคือ การผลิตสินค้าขั้ นปฐม (Primary Goods)                       
ออกสู่ตลาดโลก ซ่ึงส่วนใหญ่จ าหน่ายไปยงัประเทศทุนนิยมศูนยก์ลาง เพราะมีความเช่ือกนัในขณะนั้น
วา่หนทางท่ีจะกา้วไปสู่การพฒันาก็คือ การเขา้มีส่วนร่วมในการคา้ระหว่างประเทศ ขณะเดียวกนัก็น า
สินคา้ประเภททุนเขา้มาในประเทศเพื่อเสริมสร้างอุตสาหกรรม การน าเขา้ในดา้นสินคา้อุปโภคบริโภค
ในประเทศ เง่ือนไขน้ีคือการพึ่ งพาเบ้ืองต้นทางด้านสินค้าอุตสาหกรรม (Manufactured Goods)                       

จากประเทศทุนนิยมศูนยก์ลาง 

   2. การพฒันาอุตสาหกรรมทดแทนการน าเขา้ดงักล่าวน าไปสู่ภาวะการพึ่งพา
ในด้านท่ีสองท่ีประเทศบริวารมีต่อประเทศทุนนิยมศูนย์กลาง นั่นคือ การพึ่ งพาทางเทคโนโลย ี
(Technological Dependent) ซ่ึงไม่ไดจ้  ากดัขอบเขตอยูเ่ฉพาะสาขาอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่เป็นการพึ่งพา
สาขาการผลิตทุกสาขาไม่วา่จะเป็นการเกษตร การคมนาคมขนส่ง การศึกษา การสาธารณสุขและอ่ืน ๆ 

   3. การคืบรุกของนายทุนต่างชาติ (Foreign Capitals) เข้าสู่สังคมด้อยพฒันา    
ทั้งในรูปของการลงทุนโดยตรงและโดยออ้ม หรือโดยการเขา้มามีบทบาททางการผลิต และทางการคา้                 
ของบรรษทัขา้มชาติ อนัเป็นผลให้รูปแบบในการด าเนินการผลิตและรสนิยมดา้นการบริโภคของสังคม
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ด้อยพฒันาเปล่ียนแปลงไป ส่ิงท่ีตามมา คือ ภาวะครอบง าและผูกขาดทางการตลาด ทั้ งภายในและ
ภายนอกประเทศ 

   4. บทบาททางด้านการช่วยเหลือการพฒันาระหว่างประเทศ ท าให้สังคม              
ด้อยพฒันาตกเป็นเบ้ียล่างของประเทศทุนนิยมศูนย์กลางทางด้านการยอมรับผูเ้ช่ียวชาญ (Technical 

Assistant Experts) การก าหนดนโยบาย แผนงานและโครงการตามเง่ือนไขขององค์กรระหว่างประเทศ
การก่อหน้ีผกูพนัท่ีมีอตัราเพิ่มสูงข้ึนเร่ือย ๆ อนัน าไปสู่การขาดความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย
ของรัฐในท่ีสุด 

   5. ระดับสังคมทั่วไปปรากฏลักษณะเง่ือนไขของการพึ่ งพาทางด้าน
วฒันธรรมจิตวิทยา สังคม และการเมืองอยา่งกวา้งขวาง ถึงแมว้า่ประเทศอาณานิคมส่วนใหญ่จะไดรั้บ
ความเป็นเอกราช ทางการเมืองแลว้ก็ตาม แต่เม่ือพิจารณาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร
แล้วก็ย ังพบว่าประเทศเหล่านั้ นก็ย ังตกอยู่ภายใต้ภาวะครอบง าของประเทศทุนนิยมศูนย์กลาง                           
อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

   6. ปัญหาส าคญัท่ีสุดท่ีเกิดข้ึนในประเทศบริวาร คือ การท่ีรัฐบาลของประเทศ
เหล่าน้ี มีอิทธิพลค่อนข้างจ ากัดในการท่ีจะเข้ามีบทบาทแทรกแซงหรือก าหนดความสัมพันธ์                 
ทางเศรษฐกิจกับภายนอก (External Economic Ties) ทั้ งน้ีเพราะอิทธิพลของนายทุนระหว่างประเทศ 
(International Capitals) ยงัคงมีบทบาทด้านการลงทุน การควบคุมเทคโนโลยี การก าหนดนโยบายและ
วิธีการให้ความช่วยเหลือ และท่ีส าคญัคือ การมีอิทธิพลทางการทหาร ผลจากการท่ีรัฐบาลประเทศ
บริวารมีบทบาทอยู่อย่างจ ากัดน้ี ท าให้ภาวะความสมเหตุสมผล (Rationalization) ของการก าหนด
นโยบายและการวางแผนพฒันายากท่ีจะเกิดข้ึนได ้

   7. สืบเน่ืองจากประการท่ี 6 สังคมด้อยพฒันาส่วนใหญ่ก็ยงัตกอยู่ในภาวะ
ครอบง าของชนชั้นนายทุนภายในประเทศ (Local Capitals) ซ่ึงมีสัมพนัธภาพอย่างใกล้ชิดกบันายทุน
ระหว่างประเทศอย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ีโดยค านึงถึงผลประโยชน์ระยะสั้ นของชนชั้ นของตนมากกว่า
ผลประโยชน์ระยะยาวของชาติโดยส่วนรวม 

  นักทฤษฎีแนวการพึ่ งพาท่ีส าคัญอีกท่านหน่ึง คือ ดอส แซนตอส (Dos Santos)                  
ไดใ้หค้  านิยาม “การพึ่งพา” ไวอ้ยา่งแจ่มชดัดงัน้ี  “การพึ่งพา เป็นสถานการณ์ท่ีเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ
หน่ึงตอ้งข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขของการพฒันาและการขยายตวัของประเทศอ่ืน ๆ ความสัมพนัธ์แบบพึ่ งพา
ระหวา่งสองประเทศหรือมากกวา่ และระหวา่งเศรษฐกิจเหล่าน้ีกบัการคา้โลก จะเกิดการพึ่งพาก็ต่อเม่ือ
เศรษฐกิจของบางประเทศสามารถขยายตัวได้ด้วยตนเอง ขณะท่ีเศรษฐกิจของประเทศอ่ืนซ่ึงอยู่ใน
ต าแหน่งท่ีพึ่งพาสามารถขยายตวัไดแ้ต่เพียงในฐานะเป็นผลสะทอ้นจากการขยายตวัของประเทศครอบง า 
ซ่ึงอาจจะมีผล      ในแง่บวกหรือในแง่ลบต่อการพัฒนาในระยะใกล้ของประเทศเหล่าน้ีก็ได ้                         
แต่ทั้งสองกรณี สถานการณ์พื้นฐานของการพึ่งพาเป็นสาเหตุให้ประเทศเหล่าน้ีถูกกดข่ีและตกอยู่ใน
สภาพล้าหลัง และดอส แซนตอส (Dos Santos) เห็นว่า การพึ่ งพามีรากฐานอยู่บนการแบ่งงานกันท า
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ระหว่างประเทศ ซ่ึงก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมข้ึนในบางประเทศ ขณะท่ีจ ากัดการพัฒนา                
ในประเทศอ่ืน ๆ นอกจากน้ีการเติบโตของประเทศพึ่ งพายงัตอ้งวางอยู่บนเง่ือนไขและตกอยู่ภายใต้
ศูนยก์ลางของอ านาจโลกการแบ่งงานกนัท าระหวา่งประเทศผูผ้ลิตสินคา้ขั้นปฐม และสินคา้เกษตรกรรม
กบัประเทศผูผ้ลิตสินคา้อุตสาหกรรม  เป็นผลมาจากการพฒันาของระบบทุนนิยมโลก ความไม่เท่าเทียมกนั
ระหว่างประเทศเกิดข้ึนจากลกัษณะของการสะสมทุนท่ีมีรากฐานอยู่บนการขูดรีดประเทศด้อยพฒันา
จ านวนมากโดยประเทศศูนย์กลางจ านวนน้อย และการรวมศูนย์การเป็นเจ้าของทุน การครอบง า                             
ในตลาดโลกและการผกูขาด การออมและโอกาสในการลงทุนอยูใ่นก ามือของประเทศไม่ก่ีประเทศ อนัเป็น
องคป์ระกอบพื้นฐานในการสร้างระบบท่ีไม่เท่าเทียมกนัระหวา่งประเทศ  
  นกัวชิาการไทยท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในดา้นสาขาการบริหารการพฒันาในประเทศ
ไทย ติน ปรัชญพฤทธ์ิ,2542: 112-114  ไดส้รุปแนวความคิดเบ้ืองตน้ของทฤษฎีพึ่งพา โดยมีสาระส าคญั 5 
ประการ คือ  
  1. การปฏิเสธไม่ยอมรับขั้นตอนของความเจริญเติบโตของตวัแบบกระแสหลกัท่ีถือวา่
สภาพดอ้ยพฒันาเป็นภาวะเร่ิมตน้ของทุกระบบในสังคม 

  2.  ประเทศโลกท่ีสามมีความดอ้ยพฒันาก็เพราะระบบทุนนิยมโลกท่ีสืบทอดมาแต่ยุค
อาณานิคม กระบวนการน้ีผลกัดนัใหป้ระเทศทุนนิยมเป็นศูนยก์ลาง (Center) มีโอกาสสะสมทุน ความมัง่
คัง่และอ านาจโดยขดูรีดประเทศอ่ืน ๆ ในรอบนอก (Periphery) ของโลก 

  3. ความดอ้ยพฒันาเป็นลกัษณะเชิงโครงสร้างและเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาท่ีเกิดข้ึน      
ในการพฒันาระบบทุนนิยมโลก 

  4. การพฒันาทุนนิยมในประเทศรอบนอกไม่อาจเกิดข้ึนได ้เพราะลกัษณะพึ่งพาและ 
ถูกดูดซบัการสะสมจากศูนยก์ลาง 

  5. ทางออกเดียวท่ีน าไปสู่การพฒันาของประเทศรอบนอกก็คือ การปลดปล่อยตนเอง 
ใหร้อดพน้จากภาวะการพึ่งพาและน าไปสู่การพึ่งพาตนเอง 

  และแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจภายใตท้ฤษฎีการพึ่งพา แบ่งออกสองแนวทางคือ 

  1. แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ทฤษฎีพึ่ งพาท่ีเจริญรอยตามระบบทุนนิยม 
แนวทางน้ีเป็นท่ี รู้จักกันในนามของกลุ่มปฏิรูปชาตินิยม หรือทุนนิยมท่ียอมรับความเป็นไปได ้                         
ของการพฒันาทุนนิยมในลาตินอเมริกา และพิจารณาหาทางศึกษาอุปสรรคท่ีเผชิญหน้า การพฒันาทุน
นิยมและเป็นปัญหาต่อการพฒันาประเทศ 

  2. แนวทางการพฒันาเศรษฐกิจภายใตท้ฤษฎีพึ่งพาท่ีเจริญรอยตามสังคมนิยม แนวทาง
น้ีเป็นผลงานของนักวิชาการกลุ่มต่าง ๆ ท่ีไม่เช่ือว่า การพฒันาทุนนิยมจะเป็นไปได้ในลาตินอเมริกา 
และประเทศโลกท่ีสาม เพราะประเทศเหล่าน้ีจะมีเพียง “การพัฒนาของความด้อยพัฒนา”                        
หรือ “ความดอ้ยพฒันาของการพฒันา” เท่านั้น 
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  สรุป  ทฤษฎีการพึ่งพา (Dependency) เป็นสถานการณ์ที ่เศรษฐกิจของกลุ่ม
ประเทศหน่ึงตอ้งข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของการพฒันาและการขยายตวัของประเทศอ่ืนกระบวนการน้ี
ผลกัดนัให้ประเทศทุนนิยมเป็นศูนยก์ลาง (Center) มีโอกาสสะสมทุน ความมัง่คัง่และอ านาจ                 
โดยขดูรีดประเทศรอบนอก (Periphery) ของโลก ขณะที่เศรษฐกิจของประเทศอื่นซ่ึงอยูใ่น
ต าแหน่งที่พึ่งพาสามารถขยายตวัไดแ้ต่เพียงในฐานะเป็นผลสะทอ้นจากการขยายตวัของประเทศ
ครอบง า ซ่ึงอาจจะมีผลในแง่บวกหรือในแง่ลบต่อการพฒันา การพึ่งพาเป็นสาเหตุให้ประเทศ
เหล่าน้ีถูกกดข่ีและตกอยูใ่นสภาพลา้หลงั นอกจากจะมีการพึ่งพาทางดา้นเศรษฐกิจแลว้ ยงัน าไปสู่
ภาวะการพึ่งพาทางเทคโนโลยี (Technological Dependent) สาขาการผลิตทุกสาขาไม่วา่จะเป็น
การเกษตร การคมนาคมขนส่ง การศึกษา การสาธารณสุขและอ่ืน ๆ 

  2.2 ทฤษฎีความด้อยพัฒนา (Underdevelopment) 

                                พอล บาราน (Paul Baran) อาจารยม์หาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด ไดพ้ยายาม                     
ตั้งทฤษฎีความดอ้ยพฒันาข้ึนมา โดยมองวา่ ความดอ้ยพฒันาเป็นผลพวงมาจากการบริโภคที่นอ้ย
เกินไป ส่วนเกินทางเศรษฐกิจถูกประเทศศูนยก์ลางสกดัเอาไปความลา้หลงัของประเทศรอบนอก
เอง และอิทธิพลของทุนนิยมผกูขาด (จกัรวรรดินิยม) ส่วนวิธีการแกปั้ญหาดงักล่าวก็คือ การน าเอา
สังคมนิยมและการปฏิวตัิแบบคิวบามาใช ้ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, (2544: 228-231)  ไดต้ั้งขอสังเกตวา่ 
การวิเคราะห์ความดอ้ยพฒันาของ  บารานมีลกัษณะที่ครอบคลุมปัจจยัจากภายนอกประเทศ
มากกวา่การวิเคราะห์ความดอ้ยพฒันาของนกัวิชาการในประเทศตะวนัตก ตวัอยา่งเช่น ดดัเลย ์
เซียร์ส ท่ีมองวา่ ความดอ้ยพฒันาเป็นผลพวงของความยากจน การวา่งงาน และความไม่เสมอภาค 
ตลอดจนการขาดการศึกษา การมีส่วนร่วม และความเป็นอิสระจากการกดขี่ทางเพศ เสียงและ
มลพิษ เท่านั้น 

   ขณะที่ แฟรงค ์(Frank) ไดชื้่อวา่เป็นนกัทฤษฎีการพึ่งพาของยุโรปที่ไดร้ับการ
กล่าวถึงมากท่ีสุด (นกัทฤษฎีการพึ่งพาส่วนใหญ่เป็นชาวลาตินอเมริกา) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งทฤษฎี 
“พฒันาการของความดอ้ยพฒันา” (Development of Underdevelopment) ซ่ึงเกิดจากการเอารัด               
เอาเปรียบและขดูรีดของบริเวณมหานคร (Metropolis) ต่อบริวารในรอบนอก (Satellites) แฟรงค์
เช่ือวา่ความดอ้ยพฒันามิใช่เป็นปรากฏการณ์ดั้งเดิม แต่เป็นปรากฏการณ์ที่เป็นผลพวงทางลบของ
ทุนนิยม และไม่เช่ือวา่ การพฒันาเศรษฐกิจจะเกิดข้ึนโดยผา่นขั้นตอนแบบตะวนัตก และประเทศ
ดอ้ยพฒันาทุกวนัน้ีอาจขยบัตวัสูงข้ึน เพราะ “ความดอ้ยพฒันาไม่ไดเ้กิดข้ึนแต่ตน้ หรือมีลกัษณะ
เป็นขนบธรรมเนียมดั้งเดิม ในท านองเดียวกนั ประเทศท่ีพฒันาแลว้ทุกวนัน้ี ก็ไม่เคยอยูใ่นสภาพท่ี
ดอ้ยพฒันามาก่อน ถึงแมว้า่จะเคยไม่พฒันามาก่อนก็ตาม” นอกจากน้ี แฟรงคย์งัไดต้ั้งสมมติฐานเก่ียวกบั
ความดอ้ยพฒันาไวห้ลายประการดงัน้ี  
   1. ความสัมพนัธ์ระหว่างมหานครกบับริวารในโลกทุกวนัน้ี มีลกัษณะเป็น
ความสัมพนัธ์ท่ีมหานครมีแนวโนม้ท่ีจะพฒันาและบริวารจะดอ้ยพฒันา 
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   2. บริวารมีโอกาสท่ีจะพฒันาเม่ือสายสัมพนัธ์กบัมหานครเปราะบางท่ีสุด เช่น
ในระหวา่งสงครามและเศรษฐกิจตกต ่าในมหานคร 

   3.  บริเวณซ่ึงขณะน้ีดูเหมือนจะเป็นศกัดินาและลา้หลงันั้น ความจริงคร้ังหน่ึง
ไม่เคย มีลกัษณะเป็นศกัดินาหรือยคุก่อนทุนนิยมมาก่อน แต่สามารถจดัหาผลิตภณัฑ์ขั้นปฐมและลงทุน
ใหแ้ก่มหานคร หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงวา่ ประเทศในลาตินอเมริกานั้น มีลกัษณะของทุนนิยมมานานแลว้ 

   4. บริเวณด้อยพัฒนานั้ น จะมีการตั้ งวิสาหกิจการเกษตรท่ีใช้แรงงาน                   
( Latifundium ) เพื่อผลิตสินคา้ตอบสนองตลาดในประเทศและตลาดโลก 

   5. ความดอ้ยพฒันาและลกัษณะคลา้ยศกัดินาของวิสาหกิจขนาดใหญ่เป็นผล
พวงของการเส่ือมถอยของบริเวณเกษตรและเหมืองแร่ท่ีมหานครโลกไดต้ั้งเอาไว ้มิไดด้อ้ยพฒันาเพราะ
แยกตวัเองออกมาอยูอ่ยา่งโดดเด่ียวจากศูนยก์ลาง หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้่า ความดอ้ยพฒันาในลาติน
อเมริกาเป็นผลพวงของจกัรวรรดินิยม หรือปัจจยัจากต่างประเทศ มิใช่ผลพวงของศกัดินาหรือปัจจยั                       
จากภายในประเทศ 

   นอกจากน้ี แฟรงค์ ยงัช้ีให้เห็นว่าความด้อยพฒันาเกิดจากการแลกเปล่ียน
สินคา้และบริการมากกวา่การผลิต ผนวกกบัความขดัแยง้สามประเภทในลาตินอเมริกา กล่าวคือ 

   1. ความขดัแยง้ของการยดึและจดัสรรทรัพยากรแบบผกูขาดของนายทุนในรูป
ของส่วนเกินทางเศรษฐกิจท่ีไดจ้ากผูผ้ลิตและคนงาน 

   2. ความขดัแยง้ระหวา่งศูนยก์ลางมหานครและบริวารรอบนอก 

   3. ความขัดแยง้ท่ีเกิดข้ึนจากความต่อเน่ืองของระบบทุนนิยม และส่ิงท่ี                 
สร้างข้ึนมาคือ ความดอ้ยพฒันา 

   เพื่อการแกไ้ขขอ้บกพร่องเหล่าน้ี แฟรงคไ์ดเ้สนอให้มีการปฏิวติัทางการเมือง
โดยชนชั้นกรรมกรเช่นเดียวกบันกัทฤษฎีการพึ่งพา 

   สรุป  ทฤษฎีความด้อยพฒันา (Underdevelopment) เห็นว่าความด้อยพฒันา
เป็นผลงมาจากการบริโภคท่ีน้อยเกินไป ส่วนเกินทางเศรษฐกิจถูกประเทศศูนยก์ลางสกดัเอาไป เกิดจาก
การเอารัดเอาเปรียบและขูดรีดของบริเวณมหานคร (Metropolis) ต่อบริวารในรอบนอก (Satellites)                     

ความดอ้ยพฒันามิใช่เป็นปรากฏการณ์ดั้งเดิม แต่เป็นปรากฏการณ์ท่ีเป็นผลทางลบของทุนนิยม 

  2.3  ทฤษฎรีะบบโลก (World-System)  

       วอลเลอร์สไตน์  นกัสังคมนิยมชาวอเมริกนัไดใ้หค้  าจ  ากดัความของระบบโลกไวว้า่  
หมายถึง “หน่วยท่ีมีการแบ่งงานกนัท าเพียงหน่ึงเดียว แต่มีระบบวฒันธรรมท่ีหลากหลาย” (A Unit With 

A Single Division Of Labor And Multiple Cultural Systems) แบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ จกัรวรรดิโลกหรือ
อารยธรรมอนัยิ่งใหญ่ในยุคก่อนท่ีจะเป็นสมยัใหม่ เช่น จีน อียิปต์ และโรม และระบบเศรษฐกิจโลก                  
ท่ีถูกครอบง าโดยชาติรัฐและอาณานิคม เช่น องักฤษ และฝร่ังเศส เป็นต้น นอกจากน้ีจากการมองดู
ประสบการณ์ของยโุรป วอลเลอร์สไตน์ไดแ้บ่งโลกออกเป็น 3 ส่วน คือ 
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   1. ศูนย์กลาง (Core) ได้แก่  บริเวณยุโรปตอนเหนื อ ซ่ึ งมี แรงงานท่ี มี           
ความช านาญในการผลิตทางดา้นการเกษตร 

   2. รอบนอก (Periphery) ไดแ้ก่ บริเวณยุโรปตะวนัออกและซีกโลกตะวนัตก
อนัไดแ้ก่ อเมริกาเหนือและใตท่ี้มีขา้ว ฝ้าย น ้ าตาล เป็นสินคา้ออก ตลอดจนมีการบงัคบัใช้แรงงานหรือ
ทาสเป็นผูผ้ลิตสินคา้ท่ีน าเงินเขา้ประเทศ 

   3. ก่ึงรอบนอก (Semi Periphery) ได้แก่ บริเวณยุโรปแถบเมดิเตอร์เรเนียน                      
ซ่ึงมีการประกอบการทางการเกษตรท่ีแบ่งปันผลประโยชน์กัน จะเห็นได้ว่าศูนย์กลาง รอบนอก             
และก่ึงรอบนอก เป็นเส้นทางสามเส้นทางท่ียุโรปยึดเอาแม่แบบในการพฒันาประเทศในศตวรรษท่ี 16 
นอกจากน้ีวอลเลอร์สไตน์ได้พยายามตีความการพฒันาทุนนิยมในยุโรปตั้งแต่ศตวรรษท่ี 15 พยายาม
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการแลกเปล่ียน โดยเน้นการสะสมทุนและการพัฒนาท่ีไม่เสมอภาค                  
กนัในระดบัโลกตลอดจนมีความห่วงใยการเปล่ียนจากศกัดินามาเป็นทุนนิยมท่ีก่อให้เกิดการขดูรีดและ
การคา้ทาสพร้อม ๆ กบัการเกิดข้ึนของระบบราชการรวมศูนยท่ี์คอยดูแลความเป็นไปของทุนนิยม 

  สรุป ทฤษฎีระบบโลก (World-System)  เป็นการพฒันาเศรษฐกิจโดยการพยายามแบ่ง
โลกออกเป็น 3 ส่วนตามเง่ือนไขทางดา้นเศรษฐกิจ คือ 1) ศูนยก์ลาง (Core) ไดแ้ก่ บริเวณยโุรปตอนเหนือ 
2) รอบนอก (Periphery) ได้แก่ บริเวณยุโรปตะวนัออกและซีกโลกตะวนัตก 3) ก่ึงรอบนอก (Semi 

Periphery) ไดแ้ก่ บริเวณยโุรปแถบเมดิเตอร์เรเนียน 

3.  แนวคิดการพฒันาช่วงทศวรรษ 1980 จนถึงปัจจุบัน 

       คริสต์ทศวรรษ 1980  เป็นต้นมา แนวความคิดเก่ียวกับการพัฒนาเกิดข้ึนจ านวนมาก นอกจาก                       
สองแนวคิดหลกั ๆ  ท่ีไดเ้สนอมาแล้วขา้งตน้ ไดแ้ก่ แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน แนวคิดประชาธิปไตย
ชุมชน แนวคิดวฒันธรรมชุมชน แนววนเกษตร แนวการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติโดยทอ้งถ่ินชุมชน 
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดท่ีเรียกร้องให้มนุษยก์ลบัไปใกลชิ้ดเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัธรรมชาติ 
เป็นตน้ มีรายละเอียดพอสังเขปดงัน้ี 

  3.1  แนวคิดเกีย่วกบัการพฒันาทีย่ัง่ยนื 

         จากการถกเถียงกันในระดับสากลถึงเป้าประสงค์กระบวนการ และผลลัพธ์                      
ของการพฒันาในอดีต ท่ีมีมุ่งเนน้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นดา้นหลกั แต่ในกระบวนการพฒันา
และผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการพฒันากลบัท าให้ส่ิงแวดลอ้มเส่ือมสภาพลง  สามารถแกไ้ขปัญหาความยากจน
ท่ีคุกคามประเทศท่ีก าลังพัฒนาได้ การถกเถียงทางสากลระหว่างการประชุมของสหประชาชาติ                
ด้านส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา (The United Nations Conference for Environment and Develoment-

UNCED) ในปี ค.ศ. 1992 คณะกรรมาธิการโลกว่าดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา ได้มีการเรียกร้องให้
ประเทศสมาชิกใช้ยุทธศาสตร์การพฒันาท่ีส่งเสริมความย ัง่ยืนและไม่เป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อม                    
ได้ขอ้สรุปซ่ึงเป็นท่ียอมรับกันว่า การพฒันาท่ีย ัง่ยืนเป็นแนวทางการพฒันาท่ีประเทศต่างๆ ควรใช ้                    
เป็นแนวทางการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศตนเอง และได้มีการก าหนดค านิยาม                       
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การพฒันาท่ีย ัง่ยืนเอาไวว้า่ “เป็นการพฒันาท่ีสนองตอบต่อความตอ้งการในปัจจุบนั โดยไม่ไปขดัขวาง
การบรรลุความตอ้งการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต” ตามค านิยามน้ีมีนัยว่า ความต้องการของมนุษย ์               
ในปัจจุบันท่ีแสวงหาวิถีการด ารงชีวิต การท างาน และความเป็นอยู่ ซ่ึงท าให้ เกิดความมั่นคง                            
ดา้นเศรษฐกิจ มีสุขภาพท่ีดี และบรรลุเป้าประสงค์ท่ีตนตอ้งการ  จะตอ้งไม่ไปท าลายส่ิงแวดลอ้มและ
ท าลายสวสัดิการของมนุษยใ์นอนาคต นอกจากนั้นในทางสากล  มีอีกองค์กรท่ีสังกดัสหประชาชาติ                            
ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization – UNESCO หรือ ยู เนสโก)ได้ ช้ี ให้ เห็ นว่า การพัฒ นาในอดีตขาดมิ ติ                      
ดา้นวฒันธรรม ทั้งท่ีวฒันธรรมเป็นแกนกลางแห่งคุณค่าของมนุษย ์ดงันั้นทางยเูนสโกจึงไดน้ าเสนอว่า
การพฒันาท่ีย ัง่ยนืนั้น ตอ้งน าคุณค่าของมนุษยแ์ละวฒันธรรมเป็นแกนกลางในการพฒันา  
  3.2  แนวคิดประชาธิปไตยชุมชน 

          ประชาธิปไตยชุมชุน คือการมี ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการตนเอง                              
ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนชุมชน โดยในการใช้สิทธิในฐานะ
พลเมือง คือ มีความรับรู้ในสิทธิ หน้าท่ี ของตนเองในฐานะสมาชิกคนหน่ึงของสังคม และต้องการ                
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของสังคม โดยมองท่ีประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว                       
เม่ือประชาชนมีส านึกพลเมืองจะน ามาสู่การรวมตัวกันเพื่อจัดการปัญหาของชุมชน หรือปัญหา                        
ในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเผชิญร่วมกนั  
         สถาบนัพระปกเกลา้ โดยสภาพฒันาการเมือง สรุปว่า แนวคิดเร่ืองประชาธิปไตย
ชุมชนเป็นกระบวนการท่ีชุมชนมีส่วนร่วมกับภาคการเมือง องค์กรภาครัฐและส่วนราชการ ในการ
ก าหนดนโยบาย การวางแผน และการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ชุมชนใช้สิทธิของตนเองตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ การมีส่วนร่วมติดตามผลการพัฒนาของภาคการเมือง องค์กรภาครัฐ                      
ส่วนราชการ รวมทั้ งเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข และการด าเนินการโดยชุมชน ยึดชุมชนเป็น
ศูนยก์ลาง ใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมมากท่ีสุด  
          กระบวนการขั้นตอนประชาธิปไตยชุมชน มีกระบวนการท่ีส าคญั คือ การยึด
หมู่บา้นหรือชุมชนเป็นศูนยก์ลาง เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่าง ๆ ทั้ง ทอ้งท่ี ทอ้งถ่ิน และ
ชุมชน มีความสอดคลอ้งกบัวถีิของชุมชน และการประสานเช่ือมโยงเวทีระดบัต าบล จงัหวดัและ 

ระดบัชาติเพื่อการเปล่ียนแปลงอยา่งมีพลงั  สืบคน้จาก 
http://www.pdc.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id (21 มิถุนายน 2556) 

  3.3 แนวคิดปฎรูิปประเทศไทย 

         คณะกรรมการปฏิรูป , (2554: 11-18) ได้เสนอแนวคิดปฏิรูปประเทศไทย  
เน่ืองจากประเทศไทยประสบความลม้เหลวต่อเน่ืองกนัมาหลายปี ก่อนวกิฤตเศรษฐกิจใน พ.ศ.2540  

มีเงินทุนไหลเข้าประเทศไทยจ านวนมาก  แต่ไม่ประสบความส าเร็จท่ีจะน าเงินทุนนั้ นไปสู่                      
การลงทุนท่ีย ัง่ยืน ส่วนใหญ่ถูกใช้ไปในการป่ันฟองสบู่ทางเศรษฐกิจ จนน าไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจ       
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คร้ังใหญ่ ในขณะเดียวกนัความเคล่ือนไหวกดดนัให้มีการปฏิรูปการเมืองในช่วงนั้น ก็มีพลงัพอ                  
ท่ีจะผลักดันให้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซ่ึงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกท่ีเปิดพื้นท่ี               
การต่อรอง แก่คนกลุ่มต่างๆในประเทศไทยอย่างกวา้งขวางเป็นคร้ังแรก แต่การปฏิรูปการเมือง               
ไม่อาจท าได้ด้วยรัฐธรรมนูญท่ี ดี เพียงฉบับเดียว ภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบับนั้ นย ังมี ปัญหา                         
เชิงโครงสร้างอีกมาก ทั้งในเชิงการเมือง, เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ซ่ึงบ่อนท าลายเป้าหมาย
ของรัฐธรรมนูญอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้เช่น ไม่เกิดพรรคการเมืองแนวใหม่, ไม่เกิดการบริหารรัฐกิจ
ใหม่, ไม่เกิดการบริหารจดัการธุรกิจใหม่, ไม่เกิดการจดัสรรอ านาจขององค์กรทางการเมืองใหม่ 
ฯลฯ ความพยายามในการปฏิรูปการเมืองก็ซบเซาลงในสังคม ในขณะท่ีไม่มีการศึกษาและกดดนัให้
เกิดการปฏิรูปดา้นอ่ืนๆ คู่ขนานกนัไปกบัการปฏิรูปการเมือง 

อีกทั้งรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ไม่สามารถท าให้การแข่งขนัเชิงอ านาจทั้งหมดของสังคมไทย 
เขา้มาอยู่ในกรอบกติกาของรัฐธรรมนูญได ้จึงมีการแข่งขนัเชิงอ านาจท่ีอยูน่อกกรอบอีกมากและ 
ในท่ีสุดก็น าไปสู่การลม้เลิกรัฐธรรมนูญฉบบันั้นดว้ยการรัฐประหาร พ.ศ.2549 และจากนั้นเป็นตน้
มา ก็เกิดความแตกแยกทางการเมืองอย่างหนักในสังคม จนน าไปสู่การนองเลือดท่ีไม่จ  าเป็น               
หลายคร้ัง ทั้งท่ีเป็นไปอย่างเปิดเผยและไม่เปิดเผยรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ก็ไม่อาจยุติหรือบรรเทา
ความแตกแยกอย่างรุนแรงน้ีได ้ในขณะเดียวกนัปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีมีอยู่ก็ยงัคงด ารงอยู่สืบมา 
ก่อให้เกิดปัญหาเชิงปรากฏการณ์ท่ีน่าวิตกหลายอย่างแก่ประเทศไทย เช่น สินค้าเกษตรและ                
หัตถอุตสาหกรรมหลายตวัของไทยถูกแข่งขนัจนสูญเสียตลาดของตน ส่วนใหญ่ของแรงงานไทย            
อยู่ในภาคท่ีไม่เป็นทางการหรือนอกระบบ ซ่ึงไม่มีหลักประกันด้านใดอย่างเพียงพอ คุณภาพ
การศึกษาของไทยตกต ่าเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนความอยุติธรรมหรือการถูกเลือกปฏิบติั                   
จากโครงสร้างอ านาจทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ไดส้ร้างสภาวะความเหล่ือมล ้าหรือความ
ไม่เท่าเทียมกนัในทุกดา้น จนท าใหอ้ านาจต่อรองของผูค้นต่างๆ ในสังคม ท่ีจะปกป้องสิทธิ เสรีภาพ 
หรือบรรลุความเท่าเทียมกนัเป็นไปไดย้าก โครงสร้างความอยุติธรรมหรือความเหล่ือมล ้ าดงักล่าว 
คือความรุนแรงท่ีสังคมไทยก าลังเผชิญอยู่ในเวลาน้ี ความล้มเหลวของประเทศดังท่ีกล่าวมาน้ี
คณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) เห็นว่าจ าเป็นต้องค้นหาปัญหาท่ีเป็นเง่ือนปมส าคัญสุด ซ่ึงเป็น
รากเหงา้ท่ีก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆตามมาและลงความเห็นวา่ความเหล่ีอมล ้าอยา่งสุดขั้วในทุกดา้นเป็น
ปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีเป็นแกนกลาง อนัก่อให้เกิดปัญหาเชิงโครงสร้างด้านอ่ืนๆ ตามมาอีกมาก                                
รายละเอียดดงัน้ี 

1. ปัญหาความเหลือ่มล า้ 

                  ความเหล่ือมล ้ านั้ นมีหลายมิติ คือความเหล่ือมล ้ าด้านรายได้, ด้านสิทธิ ,                        

ดา้นโอกาส, ดา้นอ านาจและดา้นศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์แต่ทั้งห้ามิติมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนั
เพราะความเหล่ือมล ้ าด้านหน่ึงก็อาจน าไปสู่ความเหล่ือมล ้ าด้านอ่ืนๆ ด้วยในประเทศไทย                        
หากจดัประชากรออกเป็น 5 กลุ่มตามรายได้และการถือครองทรัพย์สิน ปรากฏว่ากลุ่มบนสุด                     
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มีทรัพยสิ์นครัวเรือนถึงร้อยละ 69ในขณะท่ีกลุ่มคนต ่าสุดมีทรัพยสิ์นครัวเรือนอยูท่ี่ร้อยละ 1  เท่านั้น 
ส่วนแบ่งรายได้ของกลุ่มรวยสุดมีถึง ร้อยละ 55 ในขณะท่ีกลุ่มจนสุดมีส่วนแบ่งเพียงร้อยละ4.4 
เท่านั้ น  แม้แต่กลุ่มท่ีรวยเป็นอันดับสองรองลงมาก็ได้ส่วนแบ่งของรายได้เพียงร้อยละ 18 
ขณะเดียวกนั กว่าร้อยละ 70ของครัวเรือนไทยไม่ได้เสียภาษี กลุ่มรายได้ท่ีหลบเล่ียงภาษีมากคือ
รายได้จากทรัพยสิ์น, วิชาชีพอิสระและการคา้-ธุรกิจ และเม่ือพิจารณาการใช้จ่ายด้านการศึกษา                  
ของรัฐ พบวา่กลุ่มมีฐานะดี(ร้อยละ 50 ขา้งบน) ทุกกลุ่มไดป้ระโยชน์มากกวา่ร้อยละ 10 ของงบรวม 
ในขณะท่ีคร่ึงล่างทุกกลุ่มไดป้ระโยชน์น้อยกวา่ร้อยละ 10 ความเหล่ือมล ้าทางการศึกษาในปัจจุบนั 
จึงยิ่งจะท าให้ความเหล่ือมล ้ าท่ีมีอยูแ่ลว้ในสังคมไทยปัจจุบนัยิ่งเลวร้ายลงไปอีกในอนาคต  ฉะนั้น                
จึงไม่น่าประหลาดใจแต่อย่างไรท่ีจะมีปัญหาเชิงโครงสร้างจ านวนมาก จนท าให้ประเทศไทย
ลม้เหลวในหลายต่อหลายดา้น จะกา้วต่อไปไดย้ากข้ึนเร่ือยๆ ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงท่ีถาโถม
เขา้มาจากภายนอกและท่ีเกิดข้ึนภายในสังคมของเราเองอนัท่ีจริงความเหล่ือมล ้าเป็นปรากฏการณ์            
ท่ีเกิดในทุกสังคมและทุกยุคสมยั แต่ในสังคมสมยัใหม่ ทุกคนถูกท าให้เช่ือวา่ตนเองหรือลูกหลาน
จะดีข้ึน หรือสามารถเขยบิฐานะของตนใหสู้งข้ึนได ้สังคมท่ีมีความเหล่ือมล ้ามากและสั่งสมมานาน
ไม่อาจท าให้คนเช่ือได้ว่าอนาคตของตนหรือลูกหลานจะดีข้ึนคนจ านวนมากมองชีวิตของตน                 
วา่มีแต่ตกต ่าไปเร่ือยๆ โดยมองไม่เห็นวา่จะเงยหนา้อา้ปากไดอ้ยา่งไร  

ในสังคมท่ีประชาชนไม่เช่ือมัน่ในอนาคตของตนเอง สังคมก็ไม่มีอนาคตไปเท่าๆ กัน              
ท่ีส าคญักว่านั้ นคือ สภาวะเหล่ือมล ้ าอย่างมากท าลายศกัยภาพ หรือความสามารถท่ีแฝงเร้นอยู ่                    
ไม่ให้ได้แสดงออกมาเพราะไม่มีโอกาสหรือไม่มีพลังหรือเพราะเส่ียงเกินไปท่ีจะริเร่ิมส่ิงใหม่         
ความเหล่ือมล ้าจึงท าลายทั้งศกัยภาพของบุคคลของกลุ่มต่างๆ และของสังคมประเทศชาติโดยรวม 
การปฏิรูปจึงต้องมุ่งปลดปล่อยพลังการผลิตของสังคม ซ่ึงไม่ได้มีความหมายเพียงการผลิต              
ดา้นสินคา้และบริการท่ีมีมูลค่าเท่านั้น แต่รวมถึงการผลิตส่ิงท่ีเป็นคุณค่า เช่น ศิลปะ, วิชาความรู้, 

สติปัญญาและดา้นจิตวญิญาณของสังคมดว้ยคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) วเิคราะห์สภาพการณ์ดงัท่ี
กล่าวน้ีแล้ว เห็นว่าเง่ือนไขส าคัญท่ีท าให้เกิดความเหล่ือมล ้ าอย่างหนักเช่นน้ี มีสาเหตุมาจาก                  
การท่ีคนกลุ่มต่างๆ มีอ านาจในการต่อรองห่างไกลกนัมาก อ านาจในท่ีน้ีหมายรวมถึงอ านาจทาง
เศรษฐกิจ, การเมือง, สังคม และวฒันธรรมทั้งหมด ไม่เฉพาะแต่อ านาจต่อรองในทางการเมืองหรือ
เศรษฐกิจเท่านั้น เช่นเพราะเป็นชาวเล ซ่ึงจ านวนหน่ึงยงัไม่ไดส้ถานะพลเมืองไทยดว้ยซ ้ าย่อมไม่
สามารถถือครองท่ีดินหรือรับบริการจากรัฐได้เสมอเหมือนคนไทยอ่ืนๆ ยงัไม่พูดถึงไม่มีตวัแทน
ของตนในสภานิติบญัญติัหรือไม่มีธุรกิจขนาดใหญ่ของตนเองเพื่อจา้งงานชาวเลดว้ยกนัในขณะท่ี
การธ ารงไวซ่ึ้งอตัลกัษณ์ของตนก็ท าไดย้ากข้ึน เพราะเขา้ไม่ถึงทรัพยากรท่ีจ าเป็น ดงัเช่นจะท าพิธี
ลอยเรือบูชาบรรพบุรุษไดอ้ยา่งไร เม่ือเขา้ไม่ถึงชายหาดฝ่ังทะเลอ านาจท่ีใกลเ้คียงกนัยอ่มท าให้เกิด
การต่อรองกันอย่างเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายได้ ดังนั้ นเป้าหมายหลักของการปฏิรูป คือการปรับ
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจ หรือเพิ่มอ านาจให้แก่กลุ่มคนท่ี มีอ านาจน้อย ด้วยความมุ่งหวัง                             
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ว่าจะเกิดดุลยภาพเชิงอ านาจระหว่างคนกลุ่มต่างๆ สามารถเข้าสู่เวทีการต่อรองได้อย่างมีพลัง
ใกล้เคียงกนั หากพูดในภาพรวมการปฏิรูปมุ่งจะให้เกิดดุลยภาพเชิงอ านาจระหว่างรัฐ, ทุนและ
สังคมนั่นเองพลังในการต่อรองภายในท่ีกระจายไปยงัคนกลุ่มต่างๆอย่างเท่าเทียมกนั จะท าให้
ประเทศไทยมีพลงัในการต่อรองกบัรัฐ-ทุน-สังคมขา้มชาติดว้ย อนัเป็นความจ าเป็นอยา่งยิ่งในสภาพ
โลกาภิวตัน์ของปัจจุบนัและอนาคต  

อ านาจต่อรองท่ีไม่เท่าเทียมกนัของกลุ่มคนภายในประเทศ มกัท าใหก้ารต่อรองกบัประเทศ
อ่ืนมุ่งสนองประโยชน์ของคนกลุ่มน้อยท่ีมีพลังต่อรองภายในสูงจึงยิ่งท าให้เกิดความเหล่ือมล ้ า                 
มากข้ึน และท าให้ประเทศไทยโดยรวมอ่อนแอมากข้ึนจนตกเป็นเบ้ียล่างในการต่อรองตลอดไป
มนุษย์ มีชีวิตอยู่ท่ามกลางการต่อรองเสมอ คนแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มจะสามารถน าเอาความ
ตอ้งการและความจ าเป็นของตนเขา้ไปในการตดัสินใจกิจการสาธารณะต่างๆ ไดม้ากน้อยเพียงไร 
ข้ึนอยูก่บัวา่มีอ านาจต่อรองมากน้อยเพียงไร หากมีอ านาจน้อยความตอ้งการและความจ าเป็นของ
ตนก็จะถูกค านึงถึงนอ้ย แมแ้ต่ในสภาวะท่ีไม่ไดเ้กิดการต่อรองกบัใคร แต่สถานการณ์บีบบงัคบั เช่น                    
เกิดเศรษฐกิจตกต ่า หรือไม่อาจตา้นทานแรงกดดนัของกลุ่มได้ มนุษยก์็ยงัตอ้งต่อรอง(Negotiate)                

กบัสถานการณ์ คนมีอ านาจน้อยก็ย่อมมีช่องทางในการต่อรองกบัสถานการณ์ไดน้้อย เช่น เม่ือเกิด
วิกฤตเศรษฐกิจ ตอ้งตกงาน ไม่มีอาชีพหรือรายไดอ่ื้นรองรับ ช่องทางท่ีจะต่อรองกบัสถานการณ์                
ก็ยิ่งน้อยลง หรือแม่น ้ าท่ีเคยใช้ท ามาหากิน ถูกน ามาสร้างเข่ือนพลังงาน หมดอาชีพท่ีเคยท ามา                    
ก็ไม่มีพลงัจะสร้างอาชีพใหม่ท่ีท ารายไดเ้ท่าเก่า เหลือพลงัต่อรองแต่เลือกท ากินในอาชีพท่ีใหร้ายได้
นอ้ยลง เช่น เก็บขยะขายหรือรับจา้งแรงงาน เป็นตน้ การปฏิรูปตอ้งเพิ่มพลงัต่อรองของคนทุกกลุ่ม
ในสังคมเพื่อใหเ้กิดดุลยภาพในการต่อรองทั้งกบักลุ่มอ่ืนๆ และกบัสถานการณ์ความผนัผวนในชีวติ 

2. ปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากร 

                 การบริหารจดัการทรัพยากร หมายถึงความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากร
นัน่เอง หากทว่าทรัพยากรไม่ไดห้มายถึงส่ิงท่ีมีมาในธรรมชาติ เช่น ดิน, น ้ า, ป่าหรือแร่เพียงอย่าง
เดียว มนุษย์ในสังคมต้องการทรัพยากรด้านอ่ืนๆ ในการด ารงชีวิตไม่น้อยไปกว่าส่ิงท่ีมีมา                             
ในธรรมชาติ เช่นตอ้งสามารถเขา้ถึงทรัพยากรทางการเมืองในระดบัหน่ึง สามารถรู้ข่าวสารขอ้มูล                 
ท่ีจ  าเป็นเพื่อตรวจสอบหรือถ่วงดุลการตดัสินใจของรัฐ เม่ือการตดัสินใจนั้ นกระทบต่อวิถีชีวิต                  
ของตน หรือสามารถเข้าถึงทุนท่ีจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง เข้าถึงทรัพยากรทางสังคมเช่น 
การศึกษาไดต้ามความปรารถนาและความจ าเป็นในชีวิตในสังคมไทย ความสามารถในการเขา้ถึง
ทรัพยากรตามความหมายน้ี ไม่ได้กระจายไปยงัคนกลุ่มต่างๆ อย่างเท่าเทียมกนัความเหล่ือมล ้ า                   
ท่ี มีผลร้ายแรงในสังคมไทยนั้ น จะว่าไปก็ เกิดจากการบริหารจัดการทรัพยากรด้านต่างๆ                           
อยา่งไม่เป็นธรรมจนท าให้การเขา้ถึงทรัพยากรกระจุกตวัอยูใ่นมือคนส่วนนอ้ย หากไม่ปรับเปล่ียน
การบริหารจดัการทรัพยากรเสียใหม่ เพื่อสร้างความเป็นธรรม คือเปิดโอกาสใหค้นทุกกลุ่มสามารถ
เข้าถึงทรัพยากรด้านต่างๆ ได้อย่างทั่วหน้า ก็เป็นไปไม่ได้ท่ีจะเกิดดุลยภาพในความสัมพันธ์                    



42 

 

เชิงอ านาจ และเป็นไปไม่ได้ท่ีจะเกิดการต่อรองอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมข้ึนได้คณะกรรมการ
ปฏิรูป (คปร.) เห็นว่า การบริหารจดัการทรัพยากรท่ีควรถูกปฏิรูปเพื่อสร้างความเป็นธรรมนั้ น                
มีอยู่ส่ีด้านคือ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ, ทรัพยากรเศรษฐกิจ,ทรัพยากรสังคม ,                      

และทรัพยากรการเมือง และในทรัพยากรแต่ละประเภทนั้น คณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) เห็นวา่มี
ทรัพยากรบางตวัท่ีมีความส าคญัเร่งด่วน ซ่ึงการบริหารจดัการควรไดรั้บการปรับเปล่ียนเพื่อความ
เป็นธรรมโดยเร็ว 

หลกัการการปฏิรูปประเทศท่ีมีเป้าหมายในการสร้างความเป็นธรรมเพื่อลดความเหล่ือมล ้า
ในสังคม เป็นเร่ืองท่ี เก่ียวพันกับการปรับเปล่ียนความสัมพันธ์ทางอ านาจใหม่ ระหว่างรัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน ปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมส่วนหน่ึงเกิดจาก                     
การเปล่ียนแปลงท่ีควบคุมไดย้าก อีกส่วนหน่ึงเกิดจากการใชอ้  านาจรัฐ โดยเฉพาะจากการรวมศูนย์
อ านาจของรัฐท่ีครอบคลุมไปยงัทุกส่วนของสังคม มีผลให้ปัจเจกบุคคลและชุมชนมีความอ่อนแอ 
ไม่สามารถมีพลังเพียงพอในการจัดการชีวิตและทรัพยากรของตนเองได้ ความไม่เป็นธรรม               
ทางเศรษฐกิจหลายประการมีผลมาจากการจดัสรรทรัพยากรของรัฐ ท่ีเน้นภารกิจของกลไกของรัฐ
แทนท่ีจะกระจายลงไปสู่พื้นท่ี ความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจจึงมาจากการกระท าของรัฐโดยตรง  

จากปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้นคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์                
ในการปฏิรูปดงัน้ี 

1. หลกัการพืน้ฐานในการท างานของคณะกรรมการปฏิรูป 

    ก ารป ฏิ รูป คือ  ก ารเป ล่ี ยน แป ล งเชิงโครงส ร้าง โดยมี เป้ าห ม ายคือ  ก ารส ร้าง                           
ความเป็นธรรมเพื่อลดความเหล่ือมล ้าในสังคมแต่ความเป็นธรรมจะเกิดข้ึนไดด้ว้ยการเสริมอ านาจ
ของประชาชนท่ียงัไม่ได้รับความเป็นธรรม ดังนั้ น การปฏิรูปจะเป็นผลได้ก็ด้วยพลังหรือ                           
แรงขบัเคล่ือนของสังคม มิใช่จากรัฐบาลหรือคณะกรรมการชุดใดชุดหน่ึงการปฏิรูปของสังคม                      
จะเกิดผลอย่างกวา้งขวางมากข้ึนต่อเม่ือประชาชนไดรั้บการเสริมอ านาจ แต่ในปัจจุบนัประชาชน
และชุมชนยงัอ่อนแอเพราะรัฐมีการรวมศูนยอ์  านาจอย่างเขม้ขน้ และการกระจายอ านาจท่ีเป็นอยู ่              
ก็เป็นเพียงการโอนถ่ายอ านาจจากรัฐส่วนกลางไปยงัองค์กรรัฐระดบัทอ้งถ่ิน ซ่ึงมิใช่การกระจาย
กรอบการท างานของคณะกรรมการปฏิรูป 

2. อุดมคติคุณภาพชีวติของคนไทย 

   ในฐานะท่ีการปฏิ รูปเป็นกระบวนการหน่ึงในการจัดการกับความเปล่ียนแปลง                     
ท่ีจะเกิดข้ึนในสังคม ไม่ว่าทั้ งท่ีทราบและไม่ทราบล่วงหน้า จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งก าหนดเป้าหมาย                  
เชิงอุดมคติเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของคนไทย เพื่อให้เป็นทิศทางหลกัในการปฏิรูปควบคู่ไปกับ                      
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล ้ าการก าหนดอุดมคติคุณภาพชีวิตของคนไทย                    
เป็นกระบวนการท่ีต้องรับฟังและกลั่นกรองจากความเห็นของทุกๆ ส่วนของสังคมจนกว่า                       
จะตกผลึกออกมาเป็นอุดมคติคุณภาพชีวติของคนไทย 
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3. ความเป็นธรรมด้านเศรษฐกจิและสังคม 

    ความเป็นธรรมเป็นเร่ืองท่ีมีความซับซ้อนและสัมพนัธ์กบัปัจจยัต่างๆ จ านวนมาก และ
สามารถพิจารณาไดใ้นหลายมิติคณะกรรมการปฏิรูปจึงไดจ้  าแนกมิติของความเป็นธรรมออกเป็น5 
มิติ ไดแ้ก่ 

   3.1 ความเป็นธรรมดา้นเศรษฐกิจและสังคม 

   3.2 ความเป็นธรรมดา้นท่ีดินและทรัพยากร 

   3.3 ความเป็นธรรมดา้นโอกาส 

   3.4 ความเป็นธรรมดา้นสิทธิ 

   3.5 ความเป็นธรรมดา้นอ านาจต่อรอง 

  สรุป  แนวคิดการปฏิรูปเป็นการปรับเปล่ียนดุลอ านาจใหม่ ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการถ่วงดุล
และตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐอย่างทัว่ดา้น จะท าให้นักการเมืองและขา้ราชการตอ้งท างานอย่าง
รับผิดชอบมากข้ึน กบัทั้งลดโอกาสท่ีจะมีการฉ้อราษฎร์บงัหลวง และการใช้อ านาจหน้าท่ีในการ
แสวงหาประโยชน์ส่วนตวั ดงันั้น การปฏิรูปจะก่อให้เกิดระบบการเมืองท่ีโปร่งใสและรับผิดชอบ 
ก่อให้เกิดส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อคุณภาพชีวิตท่ีดี และโอกาสการพฒันาท่ีกระจายไปยงัทัว่ทุกส่วน 
ของสังคม อนัจะน าไปสู่การเป็นสังคมท่ีมีความขดัแยง้นอ้ยลง อยูร่่วมกนัอยา่งสันติและย ัง่ยนื 

3.4 แนวคิดบทบาทของรัฐ (Role of the State) 

      แนวคิดบทบาทของรัฐ (Role of the State) ในการก าหนดนโยบายและการวางแผน
พฒันาด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายเพิ่มเติมแนวความคิดและทฤษฎี                
ในการพฒันาต่าง ๆ ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ซ่ึงส่วนใหญ่จะมุ่งเป้าอธิบายท่ีการบริหารการพฒันา
ทางดา้นเศรษฐกิจโดยส่วนใหญ่ โดยนกัทฤษฎีเหล่านั้นใช้ขอ้มูลในสังคมยุโรปตะวนัตก อเมริกา
เหนือ และลาตินอเมริกาเป็นหลักในการพิจารณาปัญหาและเสนอแนวทางการพัฒนา การท่ี                         
จะพิจารณาวา่ทฤษฎีใดมีสภาพท่ีเหมาะสมกบัสังคมดอ้ยพฒันามากนอ้ยเพียงใด จึงจ าเป็นตอ้งเขา้ใจ
ถึงภูมิหลงั ลกัษณะทางประวติัศาสตร์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดอ้ยพฒันาท่ีจะน าทฤษฎี
แต่ละประเภทมาประยุกต์ใช้ด้วย ดังนั้ น การพิจารณาเร่ืองบทบาทของรัฐ (Role of the State)                    
ในการก าหนดนโยบายและการวางแผนพฒันาด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยรวบรวมจาก
นกัวชิาการชาวไทยและต่างประเทศเพื่อให้เห็นภาพรวมของบทบาทของรัฐ ในการก าหนดนโยบาย                         
เพื่อการพฒันาทางเศรษฐกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 

 รังสรรค์ ธนะพรพนัธ์ุ, ( 2528: 125-227 ) สรุปขอ้เสนอว่า รัฐทุนนิยมและแบบแผนการพึ่งพา                       
ได้ส่งเสริมบทบาทของธนาคาร หรือธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนา (IBRD)                         

และพิจารณาแบบแผนหรือกลไกต่าง ๆ ของความช่วยเหลือจากต่างประเทศ (Foreign Aid) ในรูป                      
ของเงินกู ้หรือค าปรึกษาท่ีมีผลกระทบต่อการก าหนดบทบาทของรัฐในกระบวนการพฒันาเศรษฐกิจ
และการเมือง แบบแผนและกลไกดงักล่าวก่อให้เกิดแรงผลกัดนัให้รัฐบาลไทยก าหนดนโยบายพฒันา    
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ท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานของการลงทุนของเอกชนในสาขาการผลิตต่าง ๆ และได้ส่งเสริมให้เกิดโครงสร้าง
ของการพึ่งพาท่ีรัฐมีต่อกระบวนการสะสมทุนของเอกชนและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ เหตุผล
ของแนวทางปฏิบติัขององค์การเศรษฐกิจระหว่างประเทศมีลกัษณะทางอุดมการณ์ในสองมิติด้วยกนั 
คือ 

  ประการแรก การส่งเสริมอุดมการณ์ทุนนิยม ก็เพื่อท่ีจะขจดัหรือระงบัการพฒันาการ
ของทุนนิยมแห่งรัฐ (Statist Development) ในประเทศไทยท่ีด าเนินมาตั้งแต่ พ.ศ. 2475 จนถึง พ.ศ. 2500 
(ก่อนมีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัแรกท่ีถูกช้ีน าโดยประเทศสหรัฐอเมริกา) และ                     
เพื่อตระเตรียมหนทางส าหรับการลงทุนจากต่างประเทศหลงัจากนั้น 

  ประการท่ีสอง องค์การเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (และรัฐบาลประเทศมหาอ านาจ                   
ในค่ายทุนนิยม) ต้องการเสริมสร้างประเทศไทยให้เป็นตัวอย่างของประเทศท่ีประสบความส าเร็จ                  
ในการพฒันาตามแนวทางของระบบทุนนิยม เพื่อให้เป็นปราการป้องกนัการขยายตวัของคอมมิวนิสต์
ในพื้นท่ีเอเชียอาคเนย ์

 อนุสรณ์ ล่ิมมณี ,(2539: 169-172)  ศาสตราจารย์ทางด้านรัฐศาสตร์ ประจ าคณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ไดศึ้กษาวิเคราะห์ท่ีมาของนโยบายการร่วมมือระหว่างรัฐกบัทุนในประเทศ
ไทยตามกรอบการวิเคราะห์ในเชิงโครงสร้าง พบว่า ประการแรก รัฐมีแนวโน้มท่ีจะตอ้งพึ่งพาฝ่ายทุน 
ประการท่ีสอง ฝ่ายทุนเร่ิมกลายเป็นกลุ่มอภิสิทธ์ิชนกลุ่มใหม่ในสังคมไทยโดยรัฐตอ้งพึ่งพาและเกรงใจ
ฝ่ายทุนมากข้ึน นอกจากน้ี ยงัพบพัฒนาการบางอย่างซ่ึงเก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลงนโยบาย                         
ของรัฐบาล คือ 

  ฝ่ายทุนสามารถท าตนเป็นพนัธมิตรกบัผูกุ้มอ านาจรัฐไดทุ้กกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นรัฐบาล
ท่ีมาจากการยึดอ านาจหรือมาจากการเลือกตั้ง ทั้งน้ี โดยอาศยัการสร้างสายสัมพนัธ์แบบถอ้ยทีถอ้ยอาศยั
กับคณะบุคคลท่ีครองอ านาจเหล่านั้ น หากเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยก็จะมีความสัมพันธ์อันดี                            
กบันกัการเมืองและพรรคท่ีครองอ านาจดว้ยวิธีการต่าง ๆ อาทิ การบริจาคเงินอุดหนุนพรรค หรืออ านวย
ความสะดวกในด้านต่าง ๆตามท่ีนักการเมืองต้องการ ทั้งหมดท่ีท าไปนั้นเห็นได้ชัดว่ามุ่งท่ีจะสร้าง
เสถียรภาพดา้นผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายทุนโดยส่วนรวม นัน่คือ ไม่วา่จะมีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง
ไปอยา่งไร การผลิตและการสะสมทุนไม่ถูกท าให้หยุดชะงกั ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาของ อนุสรณ์ ล่ิมมณี 
พบว่า ลกัษณะความสัมพนัธ์เชิงนโยบายระหว่างรัฐกบัสังคมไม่ไดส้อดรับกบัแนวการอธิบายภายใต้
กรอบแนวคิดแบบ นีโอมาร์กซิสต์ของ Bob Jessop ทั้ งหมด ซ่ึง อนุสรณ์ ช้ีให้เห็นว่า แม้พฒันาการ
ดงักล่าวจะช้ีให้เห็นแนวโน้มได้ว่ารัฐไทยจะกลายเป็นรัฐในสังคมทุนนิยมเต็มรูปแบบ นั่นคือ พึ่งพา              
ฝ่ายทุ น ยอมรับสถานะพิ เศษของฝ่ายทุ นและมี ความสั มพันธ์แบบถ้อยที ถ้อยอาศัยฝ่ายนั้ น                          
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐไทยจะกลายเป็นรัฐทุนนิยมในลักษณะท่ีตกอยู่ใต้อิทธิพลของฝ่ายทุน                   
โดยส้ินเชิง ทั้งน้ี เพราะฝ่ายทุนไม่สามารถครอบง ารัฐไดอ้ยา่งเตม็ท่ีดว้ยเหตุผลหลายประการ คือ 
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  ประการแรก ฝ่ายทุนไม่ไดมี้เอกภาพอยา่งแทจ้ริง ทุนแต่ละกลุ่มต่างก็มีผลประโยชน์ 
ท่ีขดักนัและแยง่ชิงผลประโยชน์กนัอยูต่ลอดเวลา ดงันั้น จึงไม่มีอ านาจพอท่ีจะครอบง ารัฐไดทุ้กดา้น 

  ประการท่ีสอง รัฐไทยมีระบบราชการท่ีพฒันามานานจนแข็งแกร่งและมีอ านาจ
ครอบง าสังคมไทยจนถึงปัจจุบนั ระบบราชการจึงไม่เปิดโอกาสให้กลุ่มทุนมามีอิทธิพลเหนือตน และ
แสดงบทบาทน าแทนตนไดง่้ายนกั 

  ประการท่ีสาม รัฐบาลผูคุ้มอ านาจรัฐในแต่ละช่วงไม่วา่จะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ 
ยงัตอ้งค านึงถึงความชอบธรรมในการครองอ านาจอยู ่รัฐบาลยอ่มจะไม่กลา้ก าหนดนโยบายตามความ
ตอ้งการของฝ่ายทุน โดยขดัแยง้กบัความเห็นของคนส่วนใหญ่ได้ทุกกรณี นอกจากนั้น รัฐบาลยงัมี
ผลประโยชน์ของตนเองท่ีต่างจากฝ่ายทุน นัน่คือ การพยายามอยูใ่นอ านาจให้นานท่ีสุด โดยค านึงว่า
อ านาจรัฐนั้ นย่อมเป็นไปไม่ได้ รัฐจ าเป็นต้องมีอิสระในตัวเองในการก าหนดนโยบายต่าง ๆ อยู ่                
ระดับหน่ึง ในขณะท่ี Bob Jessop ช้ีว่า ชนชั้ นกฎมพีจะพัฒนาข้ึนเป็นกลุ่มทุนผูกขาด (Monopoly 

Capital) และสามารถมีอ านาจครอบง ารัฐไดโ้ดยส้ินเชิง 

  Bob Jessop ,(1982: 45-50) สรุปแนวการอธิบายความสัมพนัธ์เชิงนโยบายระหวา่งรัฐและ
สังคมโดยไม่ได้เห็นด้วยทั้ งหมดว่า ภายใต้กรอบแนวคิดแบบนีโอมาร์กซิสต์ (Neo-Marxism)                  

ในสังคมสมยัใหม่ชนชั้นกฎมพีจะพฒันาข้ึนเป็นกลุ่มทุนผูกขาด (Monopoly Capital) และสามารถ    
มีอ านาจครอบง ารัฐได้โดยส้ินเชิง ทั้ งน้ีอาจจะเป็นเพราะรัฐตกเป็นเคร่ืองมือของชนชั้นนายทุน 
(Instrumentalism) หรือรัฐกบัชนชั้นน้ีกลายเป็นพวกเดียวกนั (State Monopoly Capitalism) ดงันั้น 
รัฐในแนวการอธิบายน้ีจะไม่มีความเป็นอิสระในการตดัสินใจก าหนดนโยบายของตนเองแต่อยา่ง
ใด ทิศทางและเน้ือหาของนโยบายรัฐจะข้ึนอยูก่บัความตอ้งการและผลประโยชน์ของชนชั้นนายทุน
ทั้งส้ิน ในแง่ของเหตุผลท่ีรัฐและนโยบายรัฐตอ้งตอบสนองต่อผลประโยชน์ของชนชั้นดงักล่าว
อย่างเต็มท่ี แนวการอธิบายน้ี เห็นว่า อาจเป็นเพราะกลุ่มทุนร่วมมือกบันักการเมืองและเจา้หน้าท่ี
ของรัฐเพื่อหาทางปกป้องผลประโยชน์ของตนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว หรือชนชั้นน้ีใชอ้  านาจ
ผกูขาดทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการกระจุกตวัของทุนและการรวมศูนยข์องทุน (Capital 

Concentration and Centralization) ท่ีอยูใ่นมือของตนเขา้มาครอบง ากลไกดา้นนโยบายและสถาบนั
ทางการเมืองของรัฐทั้งทางตรงและทางออ้ม ดว้ยเหตุน้ี รัฐจึงก าหนดนโยบายตามความตอ้งการและ
ผลประโยชน์ของชนชั้นนายทุนเสมอ และหากรัฐจ าเป็นตอ้งตอบสนองความตอ้งการของคนชนชั้น
อ่ืนในสังคม รัฐก็จะไม่ก าหนดนโยบายในลกัษณะท่ีขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของชนชั้นน้ีโดยตรง 

 อเนก เหล่าธรรมทัศน์  ,(2539:201)  ได้ศึกษาวิ เคราะห์ เศรษฐกิจการเมืองไทยผ่าน                        
การเคล่ือนไหวของสมาคมธุรกิจ พบวา่ การตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางเศรษฐกิจท่ีส าคญั ๆ มิได้
ผูกขาดอยู่ในมือของระบบราชการอีกต่อไป รัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจในปัจจุบนัส่วน
ใหญ่เป็นนักการเมืองอาชีพท่ีมีภูมิหลังมาจากภาคธุรกิจมากกว่าท่ีจะมาจากขา้ราชการระดบัสูง 
ยิง่กวา่นั้น นกัธุรกิจยงัสามารถกดดนัต่อกระบวนการก าหนดนโยบายของรัฐโดยผา่นการจดัตั้งกลุ่ม
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ไม่เพียงแต่อาศยัความสัมพนัธ์เชิงอุปถมัภ์กบัขา้ราชการระดบัสูงหรือสถานะท่ีส าคญัของพวกเขา      
ในเศรษฐกิจทุนนิยมเท่านั้น 

 นอกจากน้ี อเนก เหล่าธรรมทัศน์ ยงัพบอีกว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มรัฐของไทย                
ในปัจจุบนัดูเหมือนจะเป็นไปในแนวทางแบบภาคีรัฐ-สังคม (Corporatism) มากกวา่แบบพหุนิยม 
(Pluralism) ซ่ึ งแนวคิดแบบภาคีรัฐ -สังคม ยอมรับว่าก ลุ่มผลประโยชน์สามารถกดดันต่อ
กระบวนการนโยบายหรือ การออกกฎหมายของรัฐบาล แต่แนวคิดน้ีให้ความส าคญัต่อความเป็น
อิสระของรัฐ และความสามารถในการริเร่ิมนโยบายต่าง ๆ จากภาครัฐ ข้าราชการยงัสามารถ                          
มีส่วนก าหนดความสัมพันธ์ทางกฎหมายและสถาบันระหว่างรัฐกับกลุ่มและระหว่างกลุ่ม                   
ด้วยกันเองอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนั้ นยงัคงมีแต่ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับธุรกิจ                 
ในแบบภาคีรัฐสังคมเท่านั้นท่ีไดรั้บความสนับสนุนอย่างจริงจงัจากรัฐบาลและมีความส าคญัต่อ
กระบวนการก าหนดนโยบาย ส่วนกลุ่มเกษตรกรไม่เคยได้รับการหารือจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ                      
ในประเด็นนโยบายทางเศรษฐกิจท่ีส าคญั ๆ อะไรเลย 

 รังสรรค์ ธนพรพนัธ์ุ ,(2546: 1-2) ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ได้ศึกษากระบวนการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทยพบว่า
กระบวนการก าหนดนโยบายจะเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์กับอุปทานของนโยบาย                      
แต่การศึกษาปฏิสัมพนัธ์ดังกล่าวน้ีแต่เพียงด้านเดียวไม่เพียงพอท่ีจะเขา้ใจกระบวนการก าหนด
นโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทยได้อย่างถ่องแท้จ  าเป็นต้องพิจารณาถึงโครงสร้างส่วนบน                      
ของระบบเศรษฐกิจ (Super-structure) และความเป็นไปในระบบทุนนิยมโลกดว้ย ทั้งน้ีเพราะเหตุวา่
กระบวนการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจไทยไม่ เพียงแต่จะปรับเป ล่ียน                         
ไป ตามก ารเป ล่ียน แป ลงโครงส ร้างส่ วน บ นข องระบ บ เศรษ ฐกิจเท่ านั้ น  ห ากท ว่า ย ัง มี                           
การเปล่ียนแปลงไปตามพฒันาการของระบบทุนนิยมโลกอีกดว้ย 

 รังสรรค์ ธนะพรพนัธ์ุ อธิบายว่า การก่อเกิดของนโยบายเศรษฐกิจนโยบายหน่ึงนโยบายใด                
เป็นผลจากปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มเหตุปัจจยัท่ีส าคญั 4 กลุ่มดว้ยกนั คือ  
  1. ระบบทุนนิยมโลก (World Capitalism) เหตุปัจจยัในกลุ่มน้ีประกอบด้วยระเบียบ
เศรษฐกิจระหวา่งประเทศ (International Economic Order) ความสัมพนัธ์กบัประเทศมหาอ านาจบทบาท
ขององค์กรระหว่างประเทศและบทบาทของบรรษัทนานาชาติ  ตัวแปรเหล่ าน้ี ไม่ เพี ยงแต่                                   
จะมีความส าคญัในการสร้างบรรยากาศและสภาวะแวดลอ้มในตลาดนโยบายเศรษฐกิจเท่านั้น หากทว่า
ยงัมีอิทธิพลต่อการก่อเกิดของนโยบายเศรษฐกิจโดยผ่านอุปทานและอุปสงคห์รือมีอิทธิพลโดยตรงต่อ
ตลาดนโยบายเศรษฐกิจอีกดว้ย 

  2. โครงสร้างส่วนบนของระบบเศรษฐกิจ (Superstructure) เหตุปัจจัยในกลุ่มน้ี
ประกอบดว้ย ระบบการเมืองการปกครอง จารีตธรรมเนียมและวฒันธรรมทางการเมือง ตลอดจนระบบ
ความสัมพนัธ์ในสังคม ระบอบการเมืองการปกครองเป็นโครงครอบท่ีก าหนดกติกาในตลาดนโยบาย
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เศรษฐกิจและอ านาจต่อรองสัมพนัธ์ระหว่างพลงัทางด้านอุปทานกบัพลงัทางด้านอุปสงค์ ทั้งยงัเป็น
ตวัการท่ีบ่งช้ีวา่ ประชาชนจะมีส่วนร่วมในกระบวนการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจหรือไม่ และมากนอ้ย
เพียงใด จารีตธรรมเนียมและวฒันธรรมทางการเมืองในสังคมเป็นกรอบท่ีก าหนดจารีตธรรมเนียม
ประเพณีในกระบวนการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจนอกจากน้ีระบบความสัมพนัธ์ในสังคมโดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งความสัมพนัธ์ภายใตร้ะบบอุปถมัภ ์(Patron-Client Relationship) จะมีความส าคญัต่อการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ทางการเมือง 

  3. อุปทานของนโยบาย ตวัแสดง (Actors) ท่ีมีบทบาทส าคญัในการน าเสนออุปทาน
ของนโยบายเศรษฐกิจประกอบดว้ยกลุ่มบุคคลและสถาบนัอยา่งนอ้ย 4 กลุ่ม คือ กลุ่มขุนนางนกัวชิาการ 
(Technocrats) กลุ่มผูท้รงอ านาจหรือชนชั้นน าทางอ านาจ (Power Elites) พรรคการเมือง รัฐสภา 

  4. อุปสงค์ของนโยบาย ตัวแสดงท่ีมีบทบาทส าคัญในการเรียกร้องและผลักดัน
นโยบายประกอบดว้ยกลุ่มบุคคล 4 กลุ่ม คือ ประชาชน กลุ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ส่ือมวลชน และ
นกัเศรษฐศาสตร์ 

4. การเลอืกใช้ทฤษฎแีละแนวคิดการบริหารการพฒันา 

     ปกรณ์ ปรียากร, (2537: 52-54) ได้สรุปข้อเสนอในการเลือกใช้แนวความคิดและทฤษฎี                
การบริหารการพฒันาท่ีส าคญั ดงัน้ี 

      4.1 แนวความคิดและทฤษฎีการบริหารการพัฒนามีความผูกพันอย่างแน่นแฟ้น                  
กบัปรัชญาและอุดมการณ์ท่ีเป็นพื้นฐานในการสร้างทฤษฎีของนกัคิดแต่ละส านกั การท่ีจะพิจารณา
วา่ทฤษฎีใดมีสภาพท่ีเหมาะสมกบัสังคมดอ้ยพฒันามากนอ้ยเพียงใด จึงจ าเป็นตอ้งเขา้ใจถึงภูมิหลงั 
ตลอดจนขอ้เสนอหลกัท่ีถือเป็นแก่นแทข้องทฤษฎีเหล่านั้นโดยชดัเจน ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งเขา้ใจ
ถึงลกัษณะทางประวติัศาสตร์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดอ้ยพฒันาท่ีจะน าทฤษฎีแต่ละ
ประเภทมาประยุกต์ใช้ด้วย ปกรณ์ ปรียากร เห็นว่า ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับการพฒันา                   
ท่ีเหมาะสมส าหรับประเทศใดประเทศหน่ึงอาจจะเกิดข้ึนได ้ถา้หากวา่นกัวชิาการและนกัปฏิบติัการ
ในประเทศนั้นสามารถก าหนดระเบียบวิธีการศึกษาและกรอบในการวิเคราะห์ปัญหาท่ีค านึงถึง
สภาพความเป็นจริง (Concrete situation) ในประเทศของตนเพราะขอ้จ ากดัท่ีมีอยูร่่วมกนัของทฤษฎี
ต่าง ๆท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ก็คือ นักทฤษฎีเหล่านั้นใช้ขอ้มูลในสังคมยุโรปตะวนัตก อเมริกาเหนือ 
และลาตินอเมริกาเป็นหลกัในการพิจารณาปัญหาและเสนอแนวทางการพฒันา 

     4.2 ทฤษฎีการพฒันามิใช่สูตรส าเร็จ (Ready Formula) ท่ีจะน าไปใช้ไดอ้ย่างกวา้งขวาง
ในทุกระบบสังคม เพราะกระบวนการพฒันาเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลง                       
ทางเศรษฐกิจการเมือง สังคมและวฒันธรรมของสังคมแต่ละสังคมท่ีมีเง่ือนไขและรูปแบบ                               
ทางประวติัศาสตร์แตกต่างกนั ปกรณ์ ปรียากร ไม่เช่ือว่ากลวิธีการพฒันาท่ีประสบความส าเร็จ                   
ในสังคมหน่ึงจะใช้ไดผ้ลในท านองเดียวกนัในอีกสังคมหน่ึง ส่ิงท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ทฤษฎีและ
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แนวความคิดเก่ียวกับการพฒันาคือกรอบหรือพาราไดม์ (Paradigm) ในการมองปัญหาท่ีสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชไ้ดท้ัว่ไป 

    4.3 ทฤษฎีของนักคิดแต่ละส านกัจะมีวิธีการวิเคราะห์ปัญหาและ การก าหนดเป้าหมาย
ของการพฒันาแตกต่างกัน แต่ส่ิงท่ีทุกส านักมีความเห็นท่ีร่วมกันก็คือ การวางแผนพฒันาเป็น
ส่ิงจ าเป็นส าหรับการสร้างความกา้วหน้าในประเทศด้อยพฒันา ดงันั้น การพิจารณาเร่ืองบทบาท
ของรัฐ (Role of The State) ในการก าหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนาจึงเป็นหัวใจส าคัญ                    
ของการศึกษาเร่ืองเก่ียวกบัการพฒันา ปกรณ์เห็นวา่ บทบาทของรัฐในสังคมดอ้ยพฒันาท่ีส าคญัก็คือ 
ท าหน้าท่ีในฐานะของสถาบนัท่ีมีบทบาทในการควบคุมทางสังคม (Social Control of Business)                  

แต่ไม่เห็นด้วยกับลักษณะของการวางแผนท่ีรัฐมีหน้าท่ีแต่เพียงเป็นผูก้  าหนดนโยบาย (Policy 

Intervention) เหมือนกบัท่ีพวกปฏิฐานนิยมเสนอ ขณะเดียวกนัการควบคุมทางสังคมในท่ีน้ีก็มิได้
หมายความถึงการวางแผนแบบเบด็เสร็จ (Authoritative Intervention) 

    4.4 เม่ือพิจารณาจากขอ้พิจารณาทั้งสามประการดงักล่าวขา้งตน้ ปกรณ์ ปรียากร เห็นว่า 
การพฒันามิไดห้มายความถึงการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่หมายถึงการปฏิรูปการจดั
ระเบียบทางสังคมอีกดว้ย 

 

บทสรุป 

ทฤษฎีการบริหารการพฒันา แรกเร่ิมจนถึงปัจจุบนั แบ่งออก 3 กลุ่มแนวคิดใหญ่ ๆ  
คือทฤษฎีภาวะความทนัสมยั (Modernization Theory) และแนวความคิดท่ีต่อตา้น หรือท้าทายทฤษฎี
การท าทัน ส มัยป ร ะ ก อ บ ด้ว ย ท ฤ ษ ฎี ก ารพึ่ งพิ ง  (Dependency) ท ฤ ษ ฎี ค ว าม ด้อ ย พัฒ น า 
(Underdevelopment) ทฤษฎีระบบโลก (World-System)และแนวคิดการพฒันาช่วงตั้งแต่ทศวรรษ 
1980 จนถึงปัจจุบนั ไดแ้ก่ แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน แนวคิดประชาธิปไตยชุมชน แนวคิด
การปฏิรูปประเทศไทยและแนวคิดบทบาทของรัฐ (Role of The State) ในการก าหนดนโยบายและ                   
การวางแผนพฒันาด้านเศรษฐกิจของประเทศ  พบว่ารัฐมีแนวโน้มท่ีจะต้องพึ่ งพาฝ่ายทุน ฝ่ายทุน                
เร่ิมกลายเป็นกลุ่มอภิสิทธ์ิชนกลุ่มใหม่ในสังคมไทยโดยรัฐต้องพึ่ งพาและเกรงใจฝ่ายทุนมากข้ึน 
กระบวนการก าหนดนโยบายจะเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์กับอุปทานของนโยบาย                                
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างส่วนบนของระบบเศรษฐกิจและพฒันาการของระบบทุนนิยมโลกส่วนการ
น าทฤษฎีและแนวคิดการบริหารการพฒันาไปประยุกต์ในประเทศใดประเทศหน่ึงตอ้งค านึงถึงบริบท
ของประเทศนั้ นๆเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาประเทศ                     
ดงัรายละเอียดสรุปตามแผนภาพดา้นล่าง 
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                                        ทฤษฎีภาวะความทนัสมยั (Modernization theory) 

 

 

 

แนวคิดท่ีต่อตา้นทฤษฎีภาวะความทนัสมยั (ค.ศ. 1970) 

ประกอบดว้ย 

 ทฤษฎีการพึ่งพิง (Dependency) 

 ทฤษฎีความดอ้ยพฒันา (Underdevelopment) 

 ทฤษฎีระบบโลก (World-System) 

 

 

 

   แนวคิดการพฒันาปัจจุบนัประกอบดว้ย 

 แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  
 แนวคิดประชาธิปไตยชุมชน  
 แนวคิดการปฏิรูปประเทศไทย 

 แนวคิดบทบาทภาครัฐ 

 ฯลฯ 

  

 

ภาพที ่2.1 ทฤษฎีและแนวคิดการบริหารการพฒันา 
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บทที ่3 

โลกาภวิตัน์กบัการพฒันา 

 

บทน า 

 โลกาภิวตัน์ เป็นค าศพัท์เฉพาะท่ีบญัญัติข้ึนเพื่อตอบสนองปรากฏการณ์ของสังคมโลก                  
ท่ีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนในส่วนหน่ึงของโลก ส่งผล
กระทบอนัรวดเร็วและส าคญัต่อส่วนอ่ืนๆของโลก  ซ่ึงในปัจจุบันได้มีการให้ความหมายของ                  
โลกาภิวตัน์ หรือ โลกานุวตัร (Globalization)  และการพัฒนา  (Development)  มีมาตั้ งแต่สมัย
ศตวรรษท่ี18 แต่โลกาภิวตัน์มีส่วนท าให้การพฒันายุคปัจจุบนัแตกต่างจากสมยัก่อนมากเพราะ                        
เหตุท่ีผูค้นตอ้งอาศยัและท างานอยูใ่นบริบทของโลกาภิวตัน์อนัเป็นบริบทท่ีรัฐมีอ านาจนอ้ยลง  และ                     
โลกาภิวตัน์มีบทบาทในการสร้างเครือข่ายการพฒันาท่ีไร้พรมแดน  อีกทั้งบีบบงัคบัให้รัฐตอ้งมอง
จากภายนอกเขา้มาและหาทางปรับตวัตาม  ส าหรับบทน้ีจะกล่าวถึง โลกาภิวตัน์  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัโลกาภิวตัน์ และโลกาภิวตัน์กบัการพฒันาประเทศ  
 

โลกาภิวตัน์ (Globalization) 
1. ความหมายของโลกาภิวตัน์ 

     มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ค  านิยามโลกาภิวตัน์ หลายมุมมองมาก  ข้ึนอยู่กับว่า
นกัวิชาการแต่ละคนจะมีจุดเน้นทางใด  ซ่ึงเรืองวิทย ์เกษสุวรรณ. (2555) ไดร้วบรวมมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

    วชันี  (Vachani,  2006: 1)  เน้นการเช่ือมโยง  โดยให้ความหมายโลกาภิวตัน์ หมายถึง          
การเช่ือมโยงระหวา่งกนั เช่ือมโยงระหวา่งทวปี  ระหวา่งคน บริษทั  รัฐบาล  องคก์ารท่ีไม่ใช่ภาครัฐ 
(Non-governmental  Organizations) หรือ NGOs และสังคมโดยทัว่ไป แสดงออกโดย การไหลเวยีน
ท่ีค่อนขา้งกวา้งและเป็นอิสระของการคา้  ทุน  เทคโนโลยี ความคิด  และผูค้นโลกาภิวตัน์ไดส้ร้าง
ผลประโยชน์และแรงกดดนัหลายชนิดแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียจ านวนมาก และไดเ้ปล่ียนแปลงบทบาท
ของรัฐบาลและ NGOs ในการบริหารจัดการของโลก หลายชาติได้รับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลง แต่ก็มีส่วนก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 

 แม็คกรูว์  (McGrew,  1992:  65-66)  เน้นความสลับซับ ซ้อนของสายสัมพัน ธ์และ          
การเช่ือมโยงระหวา่งกนั  นิยามวา่  โลกาภิวตัน์  หมายถึง  ความสลบัซบัซ้อนของสายสัมพนัธ์และ
การเช่ือมโยงระหวา่งกนัท่ีอยูเ่หนือรัฐชาติ  โดยสังคมต่าง ๆ ท่ีประกอบกนัเป็นระบบโลกสมยัใหม่                 
ซ่ึงมีความหมายว่า กระบวนการท่ีกระท าโดยเหตุการณ์ การตดัสินใจและกิจกรรมในส่วนหน่ึง                  
ของโลกอาจมีผลส าคญัต่อผูค้นและชุมชนท่ีอยูใ่นอีกส่วนหน่ึงท่ีห่างไกลของโลก 
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 วอ เต อ รส์  (Walters,  1995:  3)  เน้ น ก ระ บ วน ก ารสั งค ม   นิ ย าม ว่ า   โล ก าภิ ว ัต น์                          
เป็นกระบวนการทางสังคมซ่ึงข้อจ ากัดทางภูมิศาสตร์ท่ีมีต่อระเบียบทางสังคมและวฒันธรรม                     
มีลกัษณะลดนอ้ยถอยลง  และคนก็รู้ถึงการลดนอ้ยถอยลงนั้นมากข้ึนเร่ือย ๆ 

 ทีเปิล (Teeple,  2000:  9-10)  เนน้การขยายตวัของทุน  นิยามวา่ โลกาภิวตัน์เป็นการขดัแยง้
กนัเองท่ีค่อย ๆ ปรากฏให้เห็นเร่ือย ๆ ระหวา่งการขยายตวัของทุนกบัการก่อตั้งการเมืองและสังคม
ของชาติ  ทีเปิล  ไดต้ั้งขอ้สังเกตวา่  ก่อนทศวรรษ 1970 ทุนขยายตวัในอาณาเขตของชาติ  แต่หลงั
ทศวรรษ  1970  เป็นต้นมา  ทุนขยายตวัใหญ่กว่าอาณาเขตของชาติมาก  โลกาภิวตัน์จึงเป็นการ
เปล่ียนแปลงของกระบวนการสะสมทุนจากระดบัชาติไปสู่ระดบัท่ีเหนือกว่าชาติหรือระดบัโลก  
หรืออาจเรียกไดว้า่เป็นชยัชนะของระบบทุนนิยม (Triumph  of  Capitalism) 
 ปรากาช  และฮาร์ต  (Prakash  and  Hart,  2000:  2-3)  เน้นการบูรณาการทางเศรษฐกิจ
นิยามว่า โลกาภิวตัน์เป็นการบูรณาการข้ามชาติ (Transnational  Integration)  อาจเป็นแนวคิด               
ระดับโลก ระดับประเทศ  ภาค  หรืออุตสาหกรรม หรือบริษัทก็ได้ แต่โลกาภิวตัน์เป็นแนวคิด                   
ท่ีแตกต่างจากระดบันานาชาติ  เพราะหากเป็นระดบันานาชาติ  บริษทัผลิตสินคา้จากประเทศหน่ึง
และส่งไปทัว่โลกเป็นอิสระจากกนั  ทั้งในแง่ของการกระจาย แหล่งวตัถุดิบและการผลิตขั้นกลาง
จากต่างประเทศ  แต่ถา้เป็นโลกาภิวตัน์จะเกิดการบูรณาการขา้มชาติโดยใช้ทรัพยากรของหลาย ๆ 
ชาติโดยบริษทัเดียว  การกระจายสินคา้และการผลิตขั้นต่าง ๆ เป็นอิสระน้อยกว่าระดบันานาชาติ 
ท านองเดียวกนั ในระดบัประเทศ  ถา้เป็นเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ การคา้และการลงทุนถูกก ากบั
โดยรัฐหรือสถาบนัท่ีเหนือกว่ารัฐแต่จดัตั้งโดยรัฐ  แต่ถา้เป็นเศรษฐกิจโลกาภิวตัน์จะเช่ือมโยงกนั
เป็นเครือข่ายขา้มพรมแดน  (Cross-Border Networks)  หรือตามสายโซ่ของคุณค่า  (Value-Chains)  
ส่วนใหญ่อยูน่อกเหนือการควบคุมของรัฐ  เน่ืองจากสัดส่วนการคา้ขา้มพรมแดนมีความส าคญัมาก  
ดังนั้ น  เครือข่ายข้ามพรมแดนหรือตามสายโซ่ของคุณค่าดังกล่าวจึงเข้ามาแทนท่ีการจดัสรร
ทรัพยากรโดยระบบตลาด”  ปรากาช  และฮาร์ต  เห็นว่าโลกาภิวตัน์มีหลายมิติ ทั้ งมิติเศรษฐกิจ 
(Economic)  และมิติอ่ืนท่ีไม่ใช่เศรษฐกิจ (Non-Economic) 
 สท็อล์กเกอร์(Stalker, 2000; cited in Peters and Veltmeyer, 2004: 12) เน้นปรากฏการณ์
ของการเกิดพร้อมกันหลาย ๆ ประเทศ นิยามว่า โลกาภิวตัน์เป็นเหตุการณ์และการพัฒนาท่ี                      
เกิดพร้อมกนัมากกวา่หน่ึงประเทศ  ซ่ึงมีจ านวนและขอบข่ายของประเทศทัว่โลก 

 กริฟฟิน   และข่าน (Griffin  and  Khan,  1992;  cited  in  Peters  and  Veltmeyer,  2004:  

12)  เบอร์แบช  และโรบินสัน  (Burbach  and  Robinson,  1999;  cited  in  Peters  and  Valtmeyer,  

2004:  12)  กล่าวถึงโลภภิวตัน์ในแง่ของการหลุดจากการควบคุมของรัฐชาติ  อธิบายวา่โลกาภิวตัน์  
หมายถึง “กระบวนการและแนวโน้มท่ีมีขอบเขตกวา้งขวางและหลากหลาย  เช่นการแปรรูป  
(privatization)  และการเปิดเสรี  (liberalization)  ท่ีก าลังหลุดไปจากการควบคุมของรัฐชาติ                     
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ซ่ึงสะท้อนถึงระดบัการพฒันาทุนนิยมอีกระดบัหน่ึงท่ีมีสถาบนัใหม่ท่ีอยู่เหนือชาติเขา้มาแทนท่ี                  
รัฐชาติ 

 กิลส์   (Gills,  2000:  4)  เน้นลักษณ ะส าคัญของอุดมการณ์ เสรีนิยมใหม่   อธิบายว่า                       
โลกาภิวตัน์มีความหมายกวา้งจนระทัง่หมายถึงอะไรก็ได้  แต่เม่ือหมายถึงแนวคิดโลกาภิวตัน์             
ทางเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่  (Neoliberal  Economic  Globalization)  แล้วโลกาภิวตัน์มีลักษณะ
ส าคญัท่ีสามารถระบุได ้ 4  ประการ  ไดแ้ก่ 

  1.เป็นการปกป้องผลประโยชน์ของทุนและขยายกระบวนการสะสมทุนออกไป 
ทัว่โลก 

  2. มีแนวโน้มท่ีท าให้นโยบายและรูปของรัฐเป็นแบบเดียวกนั  เพื่อเป็นเคร่ืองมือ
ปกป้องทุนและสะสมทุนออกไปทัว่โลก  โดยอาศยัอุดมการณ์การตลาด (market  ideology) 
  3. ก่อตั้งและขยายอ านาจของสถาบนัซ่ึงเป็นชั้นอ านาจใหม่ท่ีอยูเ่หนือรัฐข้ึนไปอีก
ชั้นหน่ึง  ซ่ึงมีเป้าหมายเพื่อใหรั้ฐแสดงออกในการเป็นเคร่ืองมือสะสมทุน 

  4. มีการแยกพลงัทางสังคมท่ีไม่เห็นดว้ยออกไปจากการก าหนดนโยบายของรัฐ
เพื่อไม่ให้พลงัดงักล่าวมีโอกาสให้ความรู้แก่ประชาชนและปกป้องรัฐเสรีนิยมใหม่ในการต่อสู้กบั
สังคม ดงันั้น  บทบาทของรัฐจึงท าใหส้ังคมไดเ้รียนรู้เองวา่มีปัญหาความเส่ียงท่ีเกิดจากทุน 

 นัสซาร์  (Nassar,  2005:  2-3)  เน้นการบูรณาการหลายด้าน  อธิบายว่า  โลกาภิวตัน์เป็น
การบูรณาการความสนใจทางดา้นตลาด  การเมือง  ค่านิยมและส่ิงแวดลอ้มเขา้ดว้ยกนัการบูรณาการ
น้ีถูกขบัดนัด้วยความปรารถนาทั้งดา้นก าไรท่ีมากข้ึนและความเจริญรุ่งเรือง  ทางเศรษฐกิจ หรือ
อนาคตท่ีดีกวา่ของโลกและคนท่ีอยู่อาศยั  นสัซาร์  อธิบายวา่  โลกาภิวตัน์ท าให้คนมีความคิดเห็น
ต่างกนั  ฝ่ายคดัคา้นกลวัว่าโลกาภิวตัน์ทางเศรษฐกิจจะท าให้คนรวยกบัคนจนแตกต่างกนัยิ่งข้ึน  
เกิดการสูญเสียเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมหรือการท าลายส่ิงแวดลอ้ม ส่วนรัฐบาลมกัมองโลกาภิวตัน์
เพียงหนทางท่ีตวัเองจะอยู่รอด  เพราะหากคดัค้านก็จะอยู่โดดเด่ียวหรือประสบกับหายนะทาง
เศรษฐกิจ และมองว่าโลกาภิวตัน์ช่วยยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจส่วนสหภาพแรงงานกลัว                
โลกาภิวตัน์ เพราะโลกาภิวตัน์ผลกัดนัให้งานอยูใ่นสถานท่ีห่างไกลซ่ึงมีค่าแรงถูกและใช้การกดข่ี
แทนการปกครองของสหภาพแรงงาน  ดา้นนกัอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มกลวัการผลิตสินคา้  ท่ีมุ่งเอาแต่
ก าไรโดยไม่สามารถควบคุมได้และเป็นการท าลายส่ิงแวดลอ้มส าหรับนกัลงทุนในตลาดการเงิน
และตลาดหุ้นสนับสนุนโลกาภิวตัน์ เพราะเป็นวิธีการท่ีท าให้เกิดความเจริญเติบโตในระยะสั้ น  
ส่วนทางดา้นนกัวชิาการมองกลาง ๆ และมองโลกาภิวตัน์วา่มีหลายมิติ 

 ดิตเมอร์  (Dittmer,  2002:  21)  มองในแง่ขนาดและความเร็ว  นิยามว่า  โลกาภิวตัน์เป็น
การเพิ่มขนาดและความเร็วในการแลกเปล่ียนระหว่างคน  สินค้า  บริการ  ทุนและความคิด                      
ขา้มพรมแดนระหวา่งชาติ 



54 

 

 สรุป โลกาภิวตัน์เป็นการหลอมรวมโลกหรือเช่ือมโยงโลก  ท าให้โลกเป็นใบเดียวหรือ
ระบบเดียวกัน  ซ่ึงการหลอมรวมหรือเช่ือมโยงมีขนาดและความเร็วในอัตราเร่งกว่าท่ีเคยเป็น                  
ในสมัยก่อนมาก  ส่วนทางด้านกระบวนการหลอมรวมหรือเช่ือมโยงนั้ น  โลกาภิวตัน์เป็น
กระบวนการท่ีโลก  ระบบเศรษฐกิจ  และสังคม  เป็นรูปแบบเดียวกนั  บูรณาการ  และพึ่งพิงกนั   

2. มุมมองโลกาภิวตัน์   
                  นกัวชิาการไดมุ้มมองโลกาภิวตัน์ 5  มุมมอง  ดงัน้ี  (Scholte,  2000:  15-16) 
  2.1  กระแสนานาชาติ  (Internationalization)  หมายถึง  การใช้ค  าว่า  “โลก”  
ขยายความสัมพันธ์ข้ามพรมแดนของประเทศต่าง ๆ โลกาภิวตัน์จึงก่อให้เกิดการขยายตวัของ                  
การแลกเปล่ียนระหวา่งประเทศและการพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั  ตามแนวคิดน้ีจึงนิยามวา่  โลกาภิวตัน์
เป็นการคา้และการลงทุนระหวา่งประเทศท่ีมีขนาดใหญ่และก าลงัขยายตวั  ลกัษณะของโลกาภิวตัน์
ดงักล่าวยงัเกิดข้ึนกบัขบวนการส่ือสารระหวา่งประเทศดว้ย  เช่น  คน  ข่าวสาร  และความคิด 

  2.2 การเปิดเสรี  (Liberalization)  หมายถึง  กระบวนการขจัดข้อจ ากัดของ                     
การเคล่ือนยา้ยทุนระหว่างประเทศ  เพื่อสร้างเศรษฐกิจโลกให้เป็นระบบเปิดหรือไร้พรมแดน                         
โลกาภิวตัน์จึงเป็นค าท่ีใช้อธิบายกระบวนการบูรณาการเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ  หลกัฐานท่ีพบ
ในปัจจุบัน   ได้แก่   การลดหรือยกเลิกอุปสรรคด้านกฎระเบียบทางการค้า  ข้อจ ากัดของ                          
การแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  การควบคุมทุนและหนงัสือเดินทางส าหรับประชาชนของรัฐ 

2.3 ความเป็นสากล (Universalization) หมายถึงการท าใหเ้ป็นสากล โดยการ 

รวมวฒันธรรมบนพื้นโลกน้ีให้เป็นวฒันธรรมของมนุษยชาติ  โลกาภิวตัน์จึงเป็นกระบวนการ
กระจายส่ิงของและประสบการณ์แก่คนทุกมุมโลกเราสัมผสัโลกาภิวตัน์แง่น้ีได้จากการกระท า
ร่วมกันจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  ปฏิทิน  รถยนต์  ภัตตาคารจีน  การปลดปล่อยอาณานิคม                
การท าฟาร์มปศุสัตวห์รือกิจกรรมอ่ืน ๆ อีกจ านวนมาก 

2.4 ความเป็นตะวนัตก (Westernization) หรือความทนัสมัย (Modernization)   
โดยเฉพาะในรูปแบบของความเป็นอเมริกัน (Americanized)  หมายถึง  หลักของภาวะทันสมัย 
ได้แก่  ทุนนิยม  เหตุผลนิยม  อุตสาหกรรมนิยม  ระบบราชการนิยม  แพร่กระจายไปทั่วโลก                
เม่ือแพร่ไปแลว้ปกติจะท าลายวฒันธรรมท่ีมีอยูก่่อนและท าลายความสามารถก าหนดอนาคตตนเอง
ของทอ้งถ่ิน โลกาภิวตัน์ในแง่น้ีจึงเหมือนการเป็นจกัรวรรดินิยมของร้านแม็คโนนลัด์  ภาพยนตร์
ฮอลลีวดู  หรือสถานีโทรทศัน์ซีเอน็เอน็ 

2.5 การสลายเขตแดน (Deterritorialization)  หรืออาจหมายถึงการมีเขตแดน 

ท่ีครอบคลุมโลกทั้ งหมด  (Supraterritoriality)  หมายถึง  โลกาภิวตัน์เข้ามาก าหนดรูปร่างทาง
ภูมิศาสตร์ใหม่  จนพื้นท่ีทางสังคมไม่มีรูปร่างอีกต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นสถานท่ี  ระยะทาง  หรือ
พรมแดน  แนวคิดน้ีจึงนิยามโลกาภิวตัน์วา่  เป็นกระบวนการก าหนดรูปร่างความสัมพนัธ์ทางสังคม
และการติดต่อกนัใหม่ 
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3. กระบวนการโลกาภิวตัน์ 

      ซาวิช  (Savitch,  2003:  19-21)  อธิบายว่ากระบวนการโลกาภิวตัน์มีลกัษณะส าคญั  4  
ประการคือ 

  3.1 โลกาภิวตัน์เป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ือง  ด าเนินการผ่านทางเครือข่ายระหวา่ง
ประเทศ ทั้งทางดา้นการส่ือสาร  การคา้  สังคมวฒันธรรม  และการเมือง  กระบวนการโลกาภิวตัน์    
มีลกัษณะคลา้ยตลาดท่ีมีขนาดใหญ่มาก  ไม่มีใครควบคุมและไม่มีกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเป็นผูด้  าเนินการ  
อยา่งดีท่ีสุดนั้นโลกาภิวตัน์เป็นกระบวนการท่ีปรับตวัไดเ้อง  แต่อยา่งร้ายแลว้โลกาภิวตัน์ท าให้รัฐ
อยู่ในภาวะล่อแหลมต่อการเสียสมดุล  ผลลัพธ์ของโลกาภิวตัน์ไม่แน่นอนและยากท่ีคาดคะเน
เหตุการณ์ของโลกาภิวตัน์ถูกก าหนดโดยแรงผลักดันหลายด้านท่ีเป็นอิสระจากกัน  ส าหรับ
ส่วนประกอบของกิจกรรมของโลกาภิวตัน์มีมากมาย  ถูกขบัดันโดยการปฏิวติัการขนส่งและ                 
การส่ือสารซ่ึงย่อเวลาและระยะทางให้สั้ นลง  แต่สามารถถ่ายทอดขา้มชาติไดร้วดเร็วและถูกลง  
เช่น  ในปี  ค.ศ.  1930  ค่าโทรศัพท์ทางไกล  3  นาทีจากนิวยอร์กไปลอนดอน  300  ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา  แต่ปัจจุบันเสียไม่เกิน  3  ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  แต่ปัจจุบันเสียไม่เกิน  250  
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  โลกาภิวตัน์สามารถสอดแทรกเขา้ไปในสังคมต่าง ๆ ตั้งแต่สังคมอิสลาม
ดั้งเดิมไปจนถึงหมู่บา้นชนเผา่  ข่าวสารทางอิเล็กอรอนิกส์ในปัจจุบนัสามารถเขา้ถึงไดทุ้กแห่งดว้ย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี การประกาศข่าวโทรทศัน์ของซีเอน็เอน็  และอินเตอร์เน็ต 

  3.2 กระบวนการโลกาภิวตัน์ยงัเก่ียวขอ้งกบัการบูรณาการเศรษฐกิจของชาติยิ่งเกิด
ภาวะโลกาภิวตัน์เท่าใด  ก็ยิ่งเพิ่มมาตรฐานของโลกร่วมกัน  เช่น  ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์  หรือ
สิทธิบัตร  ส่วนสินค้าและบริการก็ผลิตโดยเครือข่ายกิจกรรมท่ีขยายขอบเขตของชาติออกไป              
ทุกวนัน้ียากท่ีจะบ่งช้ีว่าผลิตภัณฑ์มีการผลิตต้นก าหนดมาจากเคร่ืองจกัรหรือช้ินส่วนใด เช่น  
รถยนตอ์าจผลิตแชสซีจากเมก็ซิโก  เคร่ืองไฟฟ้าจากเยอรมนี  และเหล็กจากบราซิล 

  3.3 โลกาภิวตัน์เป็นกระบวนการทางการเมืองและเป็นการแสดงปฏิสัมพันธ์
ระหวา่งรัฐ  ทอ้งถ่ิน  และสังคมทัว่โลก  ผลท่ีเกิดจากปฏิสัมพนัธ์ดงักล่าว  คือ  การเกิดองคก์ารพหุ
ภาคีสนธิสัญญาก่อตั้งองคก์ารภูมิภาค  หรือการเจรจาของโลกท่ีไร้พรมแดน  รัฐ  ทอ้งถ่ิน  องคก์าร   
ท่ีไม่ใช่ภาครัฐ  และผูใ้ชแ้รงงานทุกวนัน้ีไม่ไดส้นใจพรมแดนรัฐแบบเดิม  แต่สนใจแรงกระตุน้ของ
ความร่วมมือและการแข่งขนัของโลก  เช่น  การคา้  การเงิน  หรืออตัราดอกเบ้ีย  ความร่วมมือท่ีเกิด
มากท่ีสุดเป็นความร่วมมือระหวา่งชาติ  เช่น  สหภาพยุโรปส าหรับความร่วมมือของประเทศยุโรป
ตะวนัตก  หรือ  NAFTA  ส าหรับความร่วมมือของสหรัฐอเมริกา  แคนาดาและเม็กซิโก  ASEAN  
ส าหรับความร่วมมือของประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  และกลุ่มประเทศ  Mancusor  ส าหรับ
ความร่วมมือของประเทศบราซิล  อาร์เจนตินา  ปารากวยั  และอุรุกวยั 

  3.4 โลกาภิวตัน์มีองคป์ระกอบทางสังคมวฒันธรรม  ซ่ึงส่ือถึงแนวคิดการของเป็น
สังคมเปิด  มีหลายขั้ ว  และหลายวฒันธรรม  ค าเรียกทางวฒันธรรมของผูอ้พยพและเช้ือชาติ                        
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ถูกน าไปใช้สร้างพื้นฐานท่ีข้ามชาติทางด้านภาษา  นิสัย  และประเพณีโดยไม่สนใจภูมิศาสตร์  
รวมทั้ งเกิดชนชั้ นใหม่ท่ีนิยมเรียกกันว่า  “พวกยปัปี”  (Yuppies)  หรือ  “พวกหลังวตัถุนิยม”                    
(Post  Materialist)  ซ่ึงปฏิเสธหรือลดวตัถุนิยมซ่ึงตรงกนัข้ามกับพวกวตัถุนิยมท่ีนับถือเงินหรือ
ส่ิงของเป็นสรณะชนชั้นใหม่เหล่าน้ีพบอยูใ่นเมืองใหญ่ ๆ  ในยุโรปและอเมริกาเหนือ  ซ่ึงมีผลต่อ
ประชาธิปไตยของทอ้งถ่ิน  เพราะจะเป็นผูมี้ความรู้ เป็นตวัของตวัเอง  ปฏิเสธเมืองใหญ่  และนิยม
ทอ้งถ่ิน 

 สรุป  แนวคิดของกระบวนการโลกาภิวตัน์ท่ีทุกคนเห็นตรงกนั  คือ  การพึ่งพิงกนั เน่ืองจาก
ชาติ  ท้องถ่ินและองค์การต้องพึ่ งพิงกันอย่างท่ีไม่เคยคิดมาก่อน  แต่การพึ่ งพิงกันน้ีก็มีความ
เปราะบางพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงอยูต่ลอด  เช่น  ในเวลาไม่ก่ีวินาที  วกิฤติท่ีเกิดข้ึนกบัธนาคารใหญ่
แห่งหน่ึงอาจมีผลกระทบต่อสภาวะการเงินของธนาคารอีกซีกโลกหน่ึง  หรือโรคท่ีท าให้คน
เจ็บป่วยเดินทางได้รวดเร็วกับการเดินทางของสายการบิน  เกิดได้กับคนทุกคนและประเทศ              
ทุกประเทศ  หรือแมแ้ต่ความร่วมมือขา้มชาติก็อาจมีดา้นลบท่ีเปราะบางอยู่ในนั้นดว้ย การพึ่งพิง
และเสริมกันเช่นน้ีน าไปสู่การลงทุนร่วมกันของประเทศต่าง ๆ เช่น  การค้นควา้ทางอวกาศ                      
การวิจยัร่วมกนัหลายชาติ  และการเกิดบริษทัขา้มชาติ  โดยมีการแลกเปล่ียนกนัทางการคา้เงินตรา
และการเงิน  ซ่ึงเป็นแกนกลางของกระบวนการโลกาภิวตัน์ 

4.  สาเหตุทีเ่กดิโลกาภิวตัน์และผลของโลกาภิวตัน์ 

      โลกาภิว ัตน์มีความซับซ้อนและมีแนวคิดท่ีแข่งขันกันอย่างมาก  ทั้ งในแง่ของ
ความหมาย  รูปแบบ  และการน าไปใช้  นักวิชาการหลายคนเห็นตรงกันว่า  โลกาภิว ัตน์                    
เป็นกระบวนการท่ีมีการเสริมแรงหลายด้านร่วมกนั (Kothari, Minogue,  and  Dejong,  2002:  17-

19)  ส าห รับ   ป ราก าซ   แล ะฮาร์ท   (Prakash  and  Hart,  1999:  4-11)  ม องว่าส าเห ตุ ท่ี เกิ ด                      
โลกาภิวตัน์และผลของโลกาภิวตัน์  มีรายละเอียดดงัน้ี 

      4.1  สาเหตุของโลกาภิวตัน์ 

  สาเหตุท่ีเกิดโลกาภิวตัน์เกิดจาก  4  สาเหตุหลกัไดแ้ก่ 

               4.1.1 การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี  ( technological  change)  นักวิชาการ             
บางคนมองว่า  กระบวนการโลกาภิวตัน์เป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีโทรคมนาคม ข้อมูลข่าวสารและการขนส่ง เทคโนโลยีเหล่าน้ีช่วยให้กิจการธุรกิจ
สามารถยา้ยถ่ินฐานและแยกกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่ม  โดยแยกการผลิตแต่ละขั้นในสถานท่ี                 
ต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนัได ้ นอกจากน้ี  ระบบการไหลเวียนของขอ้มูลข่าวสารท่ีกระท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ประกอบกบัระบบการติดต่อส่ือสารสมยัใหม่น าไปสู่การย่นย่อเวลาและสถานท่ี ท าให้นักธุรกิจ
สามารถติดต่อกนัในระยะท่ีห่างไกลไดใ้นเวลาท่ีเป็นจริง  อีกทั้งความกา้วหน้าทางดา้นการขนส่ง
ช่วยให้การคา้ระหวา่งประเทศเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการไดถู้กและรวดเร็วยิ่งข้ึน  เช่น  การขนส่ง
สินค้าขนาดเล็กและมีน ้ าหนักเบาทางเคร่ืองบินเจ็ตหรือจัมโบในปัจจุบันเสียค่าขนส่งถูกกว่า                     
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การขนส่งทางเรือซ่ึงเคยเป็นวิธีการขนส่งท่ีถูกท่ีสุดในอดีต  ดงันั้นกระบวนการโลกาภิวตัน์จึงเป็น
ผลมาจากการขบัเคล่ือนของเทคโนโลยมีากกวา่ท่ีใครตั้งใจใหเ้กิดตั้งแต่แรก 

           4.1.2 การแพร่กระจายของระบบตลาด  (Spred  of  market-based  systems)  ระบบ
ตลาดมีบทบาทส าคญัในแง่ท่ีเป็นตวัช่วยให้เทคโนโลยีแพร่ไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะแนวคิด               
ของตลาดเสรี  ซ่ึงช่วยให้เกิดการจดัสรรทรัพยากรและการแลกเปล่ียน ทั้ งภายในและระหว่าง
ประเทศเป็นไปอยา่งรวดเร็วยิง่ข้ึน  การเขา้แทรกแซงเศรษฐกิจภายในของรัฐจึงถูกต่อตา้นและมีการ
เรียกร้องใหล้ดกฎระเบียบและแปรรูป  เน่ืองจากระบบราชการเต็มไปดว้ยปัญหาการคอร์รัปชนัและ
ไร้ประสิทธิภาพ  ส่วนในระดบัโลกก็เช่นเดียวกนั มีการเรียกร้องให้ลดอุปสรรคของการไหลเวียน
ของสินค้า  บริการและเงินทุน อันเป็นผลให้น าไปสู่การจดัตั้ งองค์การระดับโลก  โดยเช่ือว่า
เจา้หนา้ท่ีองคก์ารเหล่านั้นมีความสามารถและรับผิดชอบมากกวา่เจา้หนา้ท่ีของรัฐ  แต่ก็ไม่เสมอไป
เพราะเม่ือเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในเอเชียตะวนัออกเร็ว ๆ น้ีปรากฏว่ามีการเรียกร้องให้ธนาคารโลก                
มีความรับผิดชอบและโปร่งใสมากข้ึน  อย่างไรก็ตาม  การยอมรับนโยบายตลาดเสรีของโลก                 
ก็สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ระบบเศรษฐกิจเสรีกลายเป็นระบบเศรษฐกิจของโลกไปแลว้ 

           4.1.3 เศรษฐกิจการเมืองภายในประเทศ  (domestic  political  economy)  หมายถึง  
บทบาทของตัวแสดงทางเศรษฐกิจการเมืองภายในของประเทศมหาอ านาจ  โดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริกา  ซ่ึงเป็นแรงดนัหลกัท่ีอยูเ่บ้ืองหลงักระบวนโลกาภิวตัน์ อนัไดแ้ก่  ผูส่้งออกบรรษทั
ขา้มชาติ  และนักค้าเงินตราต่างประเทศ  ซ่ึงมีบทบาท  3  ด้าน  ได้แก่  1)  กระตุ้นให้เศรษฐกิจ
ภายในเป็นเศรษฐกิจระหวา่งประเทศโดยการเปิดเสรีการคา้และการลงทุน  2)  ลดกฎระเบียบตลาด
ภายในประเทศและ  3)  เปิดเสรีตลาดการเงินภายในประเทศ  โดยเฉพาะการลดกฎระเบียบและ                    
การแปรรูปกิจการสาธารณูปโภคและรัฐวิสาหกิจเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ทุนไหลเวียนข้ามชาติ                        
ซ่ึงมกัเกิดในรูปของการควบคุมกิจการ  เช่น  มูลค่าการรวบรวมกิจการในสหรัฐอเมริกาในช่วงหก
เดือนแรกของปี  ค.ศ.  1998  คาดว่าสูงถึง  910  พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  เท่ากบัมูลค่าของปี           
ค.ศ.  1997  ทั้งปี  หรือประมาณสิบเท่าของปี  ค.ศ.  1988  ทั้งปีส่วนในอดีตการเป็นเจา้ของกิจการ
เหล่าน้ีท าไม่ไดเ้พราะขดักฏหมายและนโยบาย รวมทั้งถูกต่อตา้นจากต่างชาติ ฉะนั้น  เม่ือยกเลิก
ขอ้จ ากดัเหล่าน้ีแลว้ก็เป็นผลให้เกิดการรวบรวมและการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจขา้มชาติมีจ านวน
เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว  อยา่งไรก็ตาม การผลกัดนัให้ลดกฎระเบียนน้ีต่างกนัไปในแต่ละประเทศและ
แต่ละประเด็น  เช่น  ในทางการเงิน  ความเป็นอิสระของธนาคารกลางเป็นปัจจยัส าคญัท่ีก าหนดวา่
จะเปิดเสรีทางการเงินมากน้อยเพียงใด  หรือกรณีโทรคมนาคมของยุโรปตะวนัตก  มกัอา้งกนัว่า
สหภาพแรงงานเป็นปัจจยัส าคญัอนัหน่ึงท่ีเป็นอุปสรรคต่อการลดกฏระเบียบ 

           4.1.4  ความเป็นปรปักษ์ระหว่างรัฐ  (Inter-state  Rivalry)  เซอร์นี  (Gemy,  1997:  

251;  cited  in  Prakash  and  Hart,  2000:  14)  กล่าวว่า “การเปล่ียนรูปของรัฐชาติไปเป็นรัฐ                         
ท่ีแข่งขนั (Competition  State)  เป็นหวัใจของโลกาภิวตัน์”  หมายความวา่กระบวนการโลกาภิวตัน์
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อาจถูกระตุ้นโดยการเป็นปรปักษ์ระหว่างรัฐซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึงการแข่งขนักันเพื่อดึงดูดเงินทุน
ต่างประเทศเขา้ประเทศตน  การอธิบายว่าเทคโนโลยีและเศรษฐกิจการเมืองภายในประเทศเป็น
ตวักระตุน้ให้เกิดโลกาภิวตัน์นั้น  ยงัไม่ชัดเจนเท่ากบัการอธิบายถึงนโยบายของรัฐท่ีตอ้งการลด
กฎระเบียบและเปิดเสรีทางการเงิน เพราะนโยบายเป็นขอ้ตกลงท่ีมีผลต่อการปฏิบติัโดยตรง  เช่น  
สหรัฐอเมริกาเจรจาให้ญ่ีปุ่นเลิกกีดกนัสินคา้ต่างประเทศในช่วงปี  ค.ศ. 1989-1990  ส าหรับจุดท่ีมี
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อการลดกฎระเบียบและสร้างเสถียรภาพใหก้บัการเปิดเสรีทางการ
เงินของโลก  ไดแ้ก่  จุดแรก  สหรัฐอเมริกาไดย้กเลิกภาษีการขายหุ้นต่างประเทศในปี  ค.ศ.  1963  
จุดท่ีสอง  สหรัฐอเมริกาได้ยกเลิกอัตราดอกเบ้ียคงท่ีของธนาคารกลางในต้นทศวรรษ  1970                 
จุดท่ีสาม  สหรัฐอเมริกาไดเ้ขา้ไปช่วยเหลือเอกชนท่ีก่อหน้ีต่างประเทศซ่ึงน าไปสู่การเกิดวิกฤติน้ี  
ในทศวรรษ  1980  หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกท่ีได้รับการผลักดัน                
จากสหรัฐอเมริกาบีบบังคับให้ประเทศก าลังพัฒนารับนโยบายลดกฎระเบียบและแปรรูป
สาธารณูปโภค ซ่ึงมีผลให้ดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและเปิดตลาดภายในเพื่อน าเขา้
สินค้าจากต่างประเทศและจุดท่ีส่ี  การน าอิเล็กทรอนิกส์ท่ีทนัสมัยเข้าไปใช้กับการค้าหุ้นแทน                
การเคาะกระดานในตลาดลอนดอนเม่ือปี  ค.ศ.  1987   ท าให้ตลาดหุ้นทัว่โลกต่ืนตวัและน าไปสู่             
การลดกฎระเบียบเพื่อใหต้ลาดเงินมีการแข่งขนักนั  ตลอดจนเป็นตวัอยา่งให้ประเทศต่าง ๆ พยายาม
ดึงดูดทุนให้เคล่ือนยา้ยเข้าสู่ประเทศของตน  นอกจากน้ียงัมีนโยบายการลดกฎระเบียบอ่ืน ๆ                   
เช่น  บทบาทของ  GATT  ในการภาษีศุลกากรและการกีดกนัการคา้ ซ่ึงน ามาสู่การคา้เสรีของโลก
หรือบทบาทของเขตการคา้เสรีอเมริกาเหนือ (the  North  American  Free  Trade  Agreement)  หรือ  
NAFTA  ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงการคา้เสรีในกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ 

     4.2  ผลของโลกาภิวตัน์ 

           ผลท่ีเกิดจากโลกาภิวตัน์มีหลายดา้น  เช่น  ผลต่อเทคโนโลยี  เศรษฐกิจ  การพฒันา  
การปกครอง  การเมือง  สังคม  วฒันธรรม  การอพยพ  แรงงาน  การท่องเท่ียว  ความยากจนและ
ความไม่เท่าเทียมกนั  หรือแมแ้ต่การต่อตา้นโลกาภิวตัน์  หรือการขายเร่ืองโลกาภิวตัน์ท่ีเกินจริง  
(the  overselling  of  globalization)  (Stiglitz,  2005:  228-257) 

          ส าหรับประเด็นทางการเมืองและวฒันธรรม อาจกล่าวไดว้า่ผลในทางการเมืองท่ีเกิด
จากโลกาภิวตัน์  คือ  รัฐเขา้แทรกแซงสังคมไดน้้อยลง  เน่ืองจากเกิดการลดกฎระเบียบ  แปรรูป  
เปิดเสรี  และมีการเปล่ียนแปลงท่ีเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก  รัฐชาติได้รับอิทธิพลจาก
โลกาภิวตัน์  จนกระทั่งต้องหันมาพิจารณาว่าบทบาทท่ีเหมาะสมของรัฐควรจะเป็นอย่างไร  
โดยเฉพาะบทบาทในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา  เน่ืองจากเห็นได้ชัดว่าโลกาภิวตัน์ก าลัง                 
ลดขอบเขตและอ านาจของรัฐชาติลง  อย่างน้อยก็เปล่ียนแปลงการตดัสินใจและการเลือกนโยบาย
ของรัฐ  แมว้่ารัฐชาติจะมีความส าคญัอยู่ต่อไป  แต่อ านาจของรัฐก็ก าลงัถูกประกบดว้ยแรงกดดนั
จากทั้ งข้างบนและข้างล่าง  ซ่ึงสร้างระบบการปกครองใหม่ให้มีหลายชั้ นและซับซ้อนยิ่งข้ึน                          
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เพราะอ านาจของรัฐผูกติดอยู่กบัอ านาจของเครือข่ายของโลกซ่ึงเปิดโอกาสให้ชนชั้นน าในโลก
สามารถเขา้มายุ่งเก่ียวกบัเครือข่ายของโลกได้มากกว่าเดิม  ปัญหาท่ีตามมา คือ  จะมีกลไกอะไร                 
ให้ตัวแสดงของโลกมีความรับผิดชอบมากข้ึน และโครงสร้างของโลกท่ีจัดระเบียบใหม่น้ี                   
ก าลงัด าเนินไปเพื่อประโยชน์ของใคร  เช่น  กรณีท่ีองค์การการคา้โลก  (WTO)  ส่งเสริมให้เกิด               
การเปล่ียนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจ  หรือ  GATT  ท่ีต้องการให้แต่ละรัฐออกกฎหมาย                       
เพื่อคุม้ครองการคา้เสรี  ซ่ึงนกัวชิาการก็ไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่บทบาทขององคก์ารท่ีเหนือรัฐนั้นถูกครอบง า
หรือถูกวิ่งเตน้  โดยบรรษทัขา้มชาติมากข้ึน  และมาตรการแต่ละอยา่งประสบความส าเร็จต่างกนั  
ส่วนผลในทางวฒันธรรมท่ีเกิดจากโลกาภิวตัน์  อาจกล่าวไดว้่า การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม
เช่ือมโยงกบัการเปล่ียนแปลงทางอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นดา้นเทคโนโลยีการเมือง  และเศรษฐกิจ  อีกทั้ง
เกิดปฏิสัมพนัธ์ท่ีไม่เคยมีมาก่อนระหว่างคนในสังคมทัว่โลกตลอดจนเกิดขบวนการทางสังคม
ระดับโลก  และการตระหนักในประเด็นและปัญหาของโลกร่วมกันมากข้ึน  เช่น  ปัญหา
ส่ิงแวดล้อม  ความขัดแย้ง  สงคราม  และการอพยพ  ซ่ึงทั้ งหมดน้ีหมายความว่ากระแส                             
การไหลเวียนของขอ้มูลข่าวสาร  ทุน  สินค ้มีความเร็ว  ปริมาณและความเขม้ขน้ไปยงัคนทัว่โลก
โดยใช้ระยะเวลาเดินทางน้อยลงกว่าเดิม แต่อย่างไรก็ตาม  ตอ้งเขา้ใจวา่โลกาภิวตัน์มีกา้วยา่งและ
ผลกระทบต่อผูค้นและกลุ่มต่าง ๆ ในโลกแตกต่างกนั  เช่นการเคล่ือนยา้ยทุนจะเร็วมาก  ขณะเดียว  
ท่ีการเคล่ือนไหวของขบวนการแรงงานเสรีเป็นไปอย่างเช่ืองช้าซ่ึงแสดงให้เห็นว่าโลกาภิวตัน์
กระจายผลประโยชน์ให้แก่คนไม่เท่ากนั เพราะยิ่งมีการเปิดเสรีเท่าใด  กลบัยิ่งมีการปิดกั้นผูค้น
เท่านั้น  ฉะนั้น  โลกาภิวตัน์จึงไม่ได้มีเง่ือนไขเดียว  หรือเป็นกระบวนการท่ีเป็นเส้นตรง  หรือ
สุดทา้ยแลว้จะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงสังคมเสมอไป (Kothari,  Minogue,  and  Dejong,  2002:  

19-21) 
4.2.1  ผลทางบวกของโลกาภิวตัน์ 

                       การศึกษาทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศส่วนใหญ่  สรุปว่าโลกมีเศรษฐกิจ
โลกาภิวตัน์ท่ีมีการแข่งขนักนัมากข้ึนเม่ือตน้ทศวรรษ  1990  และเปิดตลาดเพื่อท าการคา้และลงทุน
มากข้ึนตลอดช่วง  50  ปีท่ีผา่นมา  การเปิดเสรีและการเปล่ียนระบบเศรษฐกิจจากรัฐควบคุมมาเป็น
ระบบตลาดนั้นไม่ไดมี้ประโยชน์ต่อประเทศก าลงัพฒันาดว้ย  องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพฒันา (The  Organization  for  Economic  Cooperation  and  Development)  หรือ  OECD 
ระบุวา่การเปิดประเทศท าให้ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนโดยเฉล่ียเป็นสองเท่า  ประเทศ
ท่ีเปิดตลาดและร่วมท าการคา้และลงทุนระหว่างประเทศพฒันาเร็วกว่าประเทศท่ีจ ากดัการคา้และ
การตลาดไวเ้ฉพาะภายในประเทศ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน  (Gross  

Domestic  Products)  หรือ  GDP  สัมพันธ์ทางบวกกับความเจริญเติบโตของการลงทุนสูง  
ดุลการช าระเงินดีข้ึน  และภาคเอกชนมีบทบาทในการพฒันาเศรษฐกิจมากกวา่ประเทศท่ีเนน้ตลาด
ภายใน แมจ้ะมีเสียงวจิารณ์วา่การเติบโตทางเศรษฐกิจน้ีมองขา้มประเด็นทางสังคม  แต่โดยภาพรวม
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แลว้  ตวัช้ีวดัทางสังคมและคุณภาพชีวิตของประเทศก าลงัพฒันาในช่วงหลงัศตวรรษท่ี  20  ก็ไดรั้บ
การปรับปรุงเป็นอยา่งมาก  องคก์ารอาหารและยาแห่งสหประชาชาติ  (The  United  Nations  Food  

and  Agriculture  Organization)  หรือ  FAO  รายงานว่า  ปี ค.ศ.  2000  ผลผลิตทางการเกษตร               
ของโลกเพิ่มข้ึน  1.6  เท่าจากปี ค.ศ.  1950  ทั้งท่ีปี  ค.ศ.  1950  เป็นปีท่ีประสบความส าเร็จในการ
ผลิตและมีผลผลิตทางการเกษตรสูงท่ีสุดในรอบหน่ึงหม่ืนปี  ช่วงปี  ค.ศ.  1970-2000  อตัราการตาย
ของทารกต่อการเกิดหน่ึงพนัคนในอาฟริกาซบัซาฮาร่าลดลงจาก132  เหลือ  92  ในเอเชียตะวนัออก
และแปซิฟิกลดลงจาก 77  เหลือ 35 ในเอเชียใตล้ดลงจาก 138  เหลือ 75  และในละตินอเมริกาและ
แคริเบียนลดลงจาก  82  เหลือ  31  ทางด้านโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ  (The  United  

Nations  Development  Programme)  หรือ  UNDP  รายงาน ในเอกสารการพฒันามนุษยว์า่  ตั้งแต่ปี  
ค.ศ.  1990  เป็นตน้มาประชากรจ านวน  800  ลา้นคนไดใ้ช้น ้ าสะอาด  และจ านวน  750  ลา้นคนมี
ความเป็นอยูท่ี่ถูกสุขลกัษณะ จ านวนนกัเรียนชั้นประถมศึกษาทัว่โลกเพิ่มข้ึนร้อยละ  80  ในปี ค.ศ.  
1990  และเพิ่มข้ึนร้อยละ  84  ในปี  ค.ศ.  1994  ประชากรท่ีอาศยัในประเทศต่าง ๆ  คร่ึงหน่ึงของ
โลกอดยากนอ้ยลงและก าลงัดีข้ึนเร่ือย ๆ ประมาณ  81  ประเทศก าลงัเปล่ียนเป็นประชาธิปไตย  140  
ประเทศจากทั้ งหมดเกือบ  200  ประเทศของโลกมีการเลือกตั้งท่ีมีพรรคการเมืองหลายพรรค  
ผลการวิจยัปรากฏวา่ความกา้วหน้าและอิสรภาพทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงวดัจากการเปิดการคา้  ภาระการ
คลงัการแทรกแซงเศรษฐกิจ  กรรมสิทธ์ิ  และตวัช้ีวดัอ่ืน  มีความสัมพนัธ์กนัทางบวก  ประเทศท่ีมี
อิสรภาพทางเศรษฐกิจสูงจะมีรายได้ต่อหัวสูง  ขณะท่ีประเทศท่ีไม่มีอิสรภาพทางเศรษฐกิจและ
ปกครองโดยการกดข่ีรายได้ต่อหัวต ่ า  ส่วนการศึกษา ของ OECD ระบุเศรษฐกิจท่ี เปิดเสรี                   
น าประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมมาสู่ประเทศ  ประโยชน์ดังกล่าว  ได้แก่  (Rondinelli  and  

Chaeema,  2003:  4-6) 
   1.  บุคคลมีอิสรภาพในการเลือกว่าจะซ้ือขายอะไร  ในราคาใด  จะหา
ปัจจยัการผลิตและลงทุนท่ีไหน ตอ้งการทกัษะประเภทใด 

   2.  การค้าโลกเกิดประโยชน์เชิงเปรียบเทียบท่ีท าให้บุคคลและธุรกิจ
เจริญรุ่งเรืองเน่ืองจากสามารถใชท้รัพยากรของตนไดดี้ข้ึน 

   3.  ผูท่ี้ผลิตสินคา้และบริการท่ีขายในตลาดต่างประเทศมีรายไดสู้งข้ึน 

   4. บุคคลมีอิสรภาพในการเลือกท่ีจะเป็นผู ้ช านาญการและซ้ือขาย
แลกเปล่ียนในดา้นต่าง ๆ ไดม้ากข้ึน 

   5. สินคา้และบริการมีจ านวนมากและราคาถูก 

   6. มีโอกาสกระจายความเส่ียงและการลงทุนท่ีท าใหผ้ลตอบแทนสูงสุด 

   7. เขา้ถึงทุนในราคาท่ีต ่า 

   8. การจดัสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพและมีผลผลิตมากข้ึน 

   9. หน่วยผลิตมีโอกาสเขา้ถึงแหล่งวตัถุดิบและปัจจยัการผลิตมากข้ึน 
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   10. มีการถ่ายโอนเทคโนโลยแีละความรู้ในการผลิตมากข้ึน 

      4.2.2 ผลกระทบทางลบของโลกาภิวตัน์ 

                             โลกาภิวตัน์ไม่ได้มีประโยชน์แก่ทุกประเทศ  หรือมีแต่ประโยชน์โดย              
ไม่มีโทษ  เม่ือความลม้เหลวทางการตลาด (market  failures)  เกิดข้ึนภายในประเทศไดก้็สามารถ
เกิดในระดบัโลกาภิวตัน์ได ้ เพราะในความเป็นจริง ตลาดไม่ไดท้  างานตามหลกัการเสมอไปเม่ือใด            
ท่ีตลาดเบ่ียงเบนไปจากหลกัการก็เกิดผลเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคม  เช่น  ราคาถูกบิดเบือน
เพราะการโฆษณา  หรือผูผ้ลิตหรือผูบ้ริโภคอาจเข้าไม่ถึงข้อมูลท าให้ตัดสินใจผิดพลาด  หรือ                 
เกิดการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม  ยิง่กวา่นั้น  การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศยงัอาจก่อให้เกิด              
วฏัจกัรเศรษฐกิจ  วิกฤติการเงิน  เศรษฐกิจถดถอยหรือตกต ่า  ผลกัไสใหบ้างคนกลายเป็นคนยากจน 
ความเหล่ือมล ้ าด้านรายได้ผลักดันให้บางคนกลายเป็นผู ้เสียเปรียบ  ไม่ มีโอกาสร่วมหรือ               
รับประโยชน์จากตลาด ประชากรบางกลุ่ม  เช่น  แรงงานไร้ฝีมือ  คนพิการ  ผูสู้งอายุ  คนท่ีมีปัญหา
สุขภาพ  อาจมีรายไดไ้ม่เพียงพอ  หน่วยผลิตท่ีเห็นแก่ตวัอาจเอาเปรียบจากการใชท้รัพยากรร่วมกนั
หรือทิ้งของเสียท าลายส่ิงแวดลอ้มโดยไม่ค  านึงถึงสุขภาพหรือสวสัดิการ  และไม่ชดใช้ค่าเสียหาย
แก่ส่ิงแวดลอ้ม แต่ผลกัภาระใหส้ังคม  นอกจากความลม้เหลวทางการตลาดแลว้  ยงัมีความลม้เหลว
ทางนโยบาย (policy  failures)  ซ่ึงเกิดจากรัฐบาลไม่ตั้งใจหรือไร้ความสามารถท่ีจะประกาศและ                  
ใชน้โยบายท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนระบบเศรษฐกิจท่ีมีประสิทธิผลและปกป้องประเทศจากปัญหา
ท่ีเกิดจากการเขา้ร่วมกบัการคา้ของโลก  ผลกระทบท่ีมาจากความล้มเหลวทางนโยบายอนัหน่ึง  
ไดแ้ก่  ความเหล่ือมล ้าทางดา้นรายไดอ้นัเป็นผลให้เกิดความยากจนในอตัราท่ีสูงรายงานการพฒันา
มนุษยข์อง  UNDP  ระบุวา่คนเกือบ  3  พนัลา้นคนมีรายไดย้ากจนเชิงสัมพนัธ์  คือ  มีรายไดต้  ่ากวา่  
2  ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั  และคน  1.1  พนัลา้นคนมีรายไดย้ากจนเชิงสัมบูรณ์  คือมีรายไดต้ ่า
กวา่ 1  ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั  ผลของความยากจนเชิงสัมบูรณ์ต่อสังคม  คือ การท าลายลา้ง
สังคม  ในประเทศยากจนท่ีสุด  เด็กร้อยละ  20  ตายตั้งแต่เกิด  เกือบคร่ึงหน่ึง ท่ีอยู่รอดมีภาวะ                
ทุโภชนาการ  คนจ านวนมากในประเทศยากจนไม่มีน ้ าสะอาดใชไ้ม่มีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีถูก
สุขลกัษณะไดรั้บบริการสาธารณสุขพื้นฐาน  หรือมีการศึกษาไม่เพียงพอ  คนส่วนใหญ่ท่ีอาศยัใน
ประเทศยากจนไม่มีโอกาสเข้าถึงตลาดท่ีมีประสิทธิผลหรือได้รับประโยชน์  จากตลาด  แต่นัก
เศรษฐศาสตร์ธนาคารโลกเห็นว่าโลกาภิวตัน์ไม่ได้เป็นสาเหตุของความยากจนขน้แคน้โดยตรง  
“กระแสโลกาภิวตัน์ซ่ึงเร่ิมราวปี ค.ศ.  1980  จริง ๆ แลว้ส่งเสริมความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและ
ลดความยากจน”  ธนาคารโลกเห็นวา่ความยากจนไม่ไดม้าจากโลกาภิวตัน์  แต่มาจากความลม้เหลว
ทางนโยบายแนวทางแกไ้ข  คือ  รัฐบาลตอ้งมีนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจโลกาภิ
วตัน์และกระตุ้นให้ระบบตลาดเป็นประโยชน์ต่อคนจน  โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับคนจน 
จนกระทัง่คนจนสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิผล ให้บริการทางสังคม
และเศรษฐกิจ  เช่น  การศึกษา  สาธารณสุข  น ้ าด่ืม  ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีถูกสุขลกัษณะ และ
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สร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขยายตลาดต่างประเทศของประเทศในเอเชียตะวนัออกและตะวนัออก
เฉียงใต ้ และละตินอเมริกาหลายประเทศช่วยลดความยากจน เพราะเปิดโอกาสใหม่ ๆ  ใหก้บัสินคา้
และบริการทางการเกษตรและสินคา้อุตสาหกรรม การสร้างโครงสร้างพื้นฐานและใหค้วามรู้แก่คน
จนในเมืองและชนบท  ตลอดจนการบริหารประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  รัฐบาล ของประเทศเหล่าน้ี
ได้ส่งเสริมให้เกิดทั้งความเจริญเติบโตและความเป็นธรรม (Growth  and  Equity)  และลดความ
เหล่ือมล ้ าระหว่างเพศ  เช้ือชาติ  เผ่าพนัธ์ุ  และชนชั้ นทางสังคมเพื่อลดความยากจนทั้ งในเชิง
สัมพนัธ์และสัมบูรณ์  (Rondinelli  and  Cheema,  2003:  6-7) 
 สรุป โลกาภิวตัน์เป็นการเช่ือมโยงกันของโลก  ซ่ึงย่อเวลาและสถานท่ี  ท าให้โลกเป็น             
ใบเดียวกนัและติดต่อกนัไดส้ะดวก  หรือเล็กลง  โลกาภิวตัน์มีหลายมิติ  มิติหลกั ๆ ไดแ้ก่  มิติทาง
สังคม  การปกครอง  และวฒันธรรม  โลกาภิวตัน์มีความซับซ้อนและมีหลายแนวคิด  ส าหรับ                 
ยุคปัจจุบนัท่ีนักวิชาการให้ความสนใจนั้นเกิดข้ึนสมยัหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง  โดยมีสาเหตุ            
มาจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ี การแพร่กระจายของระบบตลาด  เศรษฐกิจการเมืองภายใน
ของประเทศมหาอ านาจ  และการเป็นปรปักษร์ะหวา่งรัฐหรือการแข่งขนัหาเงินทุนขา้วของประเทศ  
ทางด้านผลกระทบของโลกาภิวตัน์มีหลายด้าน  แต่ท่ีส าคัญ คือ ผลกระทบทางการเมืองและ
วฒันธรรม  ซ่ึงท าให้รัฐมีอ านาจน้อยลง  และวฒันธรรมเปล่ียนไปเป็นวฒันธรรมระดับโลก 
ยิง่กวา่นั้น  โลกาภิวตัน์ยงัมีทั้งผลกระทบทางบวกและทางลบ ผลกระทบทางบวกส่วนใหญ่เป็นทาง
เศรษฐกิจ  เช่น  ดา้นการผลิต  ตลาด  ทรัพยากรและเทคโนโลยท่ีีดีข้ึน  ส่งผลให้ประชาชนมีโอกาส
เลือกบริโภคและมีรายไดม้ากข้ึน  ส่วนผลกระทบทางลบเป็นปัญหาความยากจนและความเหล่ือม
ล ้า ซ่ึงเกิดจากนโยบายรัฐบาลท่ีไม่ไดห้าทางป้องกนั 

 

ทฤษฏโีลกาภิวตัน์ 

 ทฤษฏีโลกาภิวตัน์ประกอบดว้ยทฤษฏีท่ีส าคญั  3  ทฤษฏี  ดงัต่อไปน้ี  (Hoogvelt,  1997:  

116-121) 
 1.  ทฤษฏีการย่อโลกและความเข้มข้นของจิตส านึกโลก  (world  compression  and  

intensification  of  global  consciousness) 
      ทฤษฏีน้ีเป็นทฤษฏีของโรเบิร์ตสัน  (Robertson)  ซ่ึงใช้กรอบทฤษฏีระบบสังคม                    
ของพาร์สันส์วิเคราะห์ เขาเห็นว่ามีการสร้างระบบสังคมข้ึนในระดบัโลก  เช่น  ในทางเศรษฐกิจ
ยอ้นไปตั้งแต่การเกิดทุนนิยมและโลกสมัยใหม่ซ่ึงเร่ิมมีเครือข่ายการค้าและการผลิตระหว่าง
ประเทศ หรือในทางการเมืองท่ีมีความร่วมมือระหว่างรัฐและเกิดองค์การระหว่างประเทศ                 
แต่กระบวนการโลกาภิวตัน์ยงัมีปัญหาทางวฒันธรรม  จึงพฒันาไดไ้ม่สมบูรณ์ ไดแ้ก่ ความแตกแยก
ทางศาสนาระหวา่งอิสลามหัวโบราณกบัคริสเตียน  ความแตกแยกระหว่างประเทศประชาธิปไตย
กับเผด็จการ  และความแตกแยกระหว่างประเทศท่ียึดปทัสถานสังคมอุตสาหกรรม  เช่น                         
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หลักเหตุผล  กับประเทศ  ท่ีไม่ยึด การพัฒนาโลกาภิว ัตน์ เกิดข้ึนจากปัจจัย 2  ปัจจัยได้แก่                      
การยอ่โลก  (World  Compression)  และการสร้างจิตส านึกโลก (Global  Consciousness) 
  การย่อโลก  หมายถึง  ความ รู้สึกของคนว่าโลกถูกย่อให้ เหลือใบนิดเดียว                  
การกระท าของคนในโลกมีผลกระทบต่อกันและกัน  ซ่ึงเป็นประสบการณ์จริงท่ีคนรับรู้จาก                      
การเช่ือมโยงถึงกนัในด้านต่าง ๆ เช่น  ทางด้านเศรษฐกิจ  การเปล่ียนแปลงรสนิยมการบริโภค                     
ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปมีผลกระทบต่อคนในตะวนัออกไกล กระบวนการพฒันาอุตสาหกรรม
ของประเทศหน่ึงมีผลต่อส่ิงแวดลอ้มและภาวะนิเวศของอีกประเทศหน่ึง  เช่น  การสร้างเข่ือนขนาด
ใหญ่ในอินเดียมีผลให้เกิดน ้ าท่วมในบงัคลาเทศ  แผน่ดินไหวในญ่ีปุ่น  ท าให้สหรัฐอเมริกาสูญเสีย
เงินลงทุนจ านวนมากการเกิดไฟป่าในป่าอะเมซอนมีผลต่อชั้นโอโซนของสหรัฐอเมริกา การยอ่โลก
ท าให้เกิดจิตส านึกโลก  หมายถึง การเป็นพลเมืองโลกอันเป็นผลจากการ  ส่ือสาร ท่ีกล่าวถึง
ประเด็นปัญหาทางทหาร  การเมือง  และเศรษฐกิจของโลก เช่น  พดูถึงสันติภาพโลกสิทธิมนุษยชน 
ภาวะนิเวศ  การรักษาความบริสุทธ์ิของส่ิงแวดลอ้ม  โรเบิร์ตสัน  มองว่าโลกาภิวตัน์มีมาตั้งแต่เร่ิม
ยคุทุนนิยมและภาวะทนัสมยั  เพียงแต่มีแรงเร่งมากข้ึนเม่ือทศวรรษท่ีผา่นมา  เพราะไดย้กระดบัมาสู่
จิตส านึกโลก 

 2. ทฤษฏีการย่อเวลาและพืน้ที ่ (time/space  compression) 
     ทฤษฏีของโรเบิร์ตสันใหท้ฤษฏีระบบสังคมของพาร์สันส์เป็นกรอบวเิคราะห์ส่วนทฤษฏี
การยอ่เวลาและพื้นท่ีของฮาร์วีย ์(Harvey)  ใชง้านของบูร์ดิเออร์  (Bourdieu)  เร่ืองล าดบัสัญลกัษณ์
เร่ืองพื้นท่ีและเวลา (symbolic  orderings  of  space  and  time)  เป็นกรอบวิเคราะห์เพราะเวลาและ
พื้นท่ีเก่ียวขอ้งกับทุกเร่ือง  เช่น  นักศึกษาเม่ืออยู่ในชั้นเรียนตอ้งมีพฤติกรรมต่างจากอยู่บนโต๊ะ
อาหาร  หรือยามวา่งครูอาจเชิญนกัเรียนไปร่วมรับประทานอาหารท่ีบา้น  เพื่อกระชบัความสัมพนัธ์  
การจัดพื้นท่ีจึงเป็นตัวก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างกัน  ฮาร์วีย์เห็นว่าวิชาเขียนแผนท่ีท่ีเกิด                    
ในยุคฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการ  ท าให้พื้นท่ีมีความชัดเจนและวดัได้แน่นอน  ซ่ึงเป็นส่ิงสนับสนุน                 
การเกิดกรรมสิทธ์ิและการโอนกรรมสิทธ์ิ  ทดแทนสิทธิสมยัศกัดินาท่ีเต็มไปดว้ยความสับสนและ
ขัดแย้ง  การจัดพื้ นท่ี จึงเป็นหัวใจส าคัญของอ านาจ  ปัจจุบันการเคล่ือนย้ายทุนมีอิสรภาพ                    
ท่ีจะเคล่ือนยา้ยไปไดท้ัว่โลก  ท าให้ชนชั้นนายทุนท่ีเป็นเจา้ของทุนเกิดความไดเ้ปรียบคนงานและ                   
ผูอ้พยพท่ีถูกจ ากดัการเคล่ือนยา้ยถ่ิน  ส่วนเวลาก็เช่นกนั เวลาเป็นท่ีมาของคุณค่าและอ านาจ  เช่น 
ในกิจการทุนนิยมสามารถค านวณตน้ทุนการผลิตในแง่เวลาท่ีใช้ในการผลิต โดยมีนายจา้งเป็น                      
ผูก้  าหนดเวลาการท างานเพื่อตดัเวลาท่ีไม่จ  าเป็นออกไป มาร์กซ์  จึงเห็นว่าการประหยดัเวลาของ
เศรษฐกิจทุกอย่างในท่ีสุดแลว้จะลดลงไปเอง  เช่น  การศึกษาเวลาและความเคล่ือนไหว  (Time-

and-Motion  Studies)  ของเทเลอร์  (Taylor)  ตามหลกัการจดัการอยา่งเป็นวิทยาศาสตร์ (Scientific  

Management)  ท าใหบ้ริษทัฟอร์ด  (Ford)  ไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั  ในท่ีสุดก็น าไปสู่ระบบการผลิตท่ีใช้
กันทั่วโลกซ่ึงเรียกว่า  “ระบบฟอร์ด”  (Fordism)  ชนชั้ นผู ้ใช้แรงงานได้ต่อสู้กับการลดเวลา                       
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ในการท างานมาตลอด  ทุกวนัน้ีการแข่งขนัไม่ไดล้ดเวลาเป็นนาทีแต่นบัเป็นวินาที  ฮาร์วีย ์ เห็นว่า 
เวลายงัเป็นมูลค่าในตวัเองดว้ย  ในระบบเศรษฐกิจทุนนิยม  นกับญัชีค านวณอตัราดอกเบ้ียเป็นเวลา
ของการใช้เงิน  หรือเวลาในการผลิตและการแลกเปล่ียนหมายถึง  เวลาของผลตอบแทนของทุน  
ทุนยิง่หมุนเร็วเท่าใด  ก าไรยิ่งมากเท่านั้น  ถา้ลงทุนในสหรัฐอเมริกาไดผ้ลตอบแทนใน 5  ปี  แต่ถา้
ลงทุนในสิงคโปร์ได้ผลตอบแทนใน 3  ปี  คนก็ย่อมไม่ลงทุนในสหรัฐอเมริกา  แต่หันไปลงทุน               
ในสิงคโปร์แทน  เวลาและพื้นท่ีในยุคโลกาภิวตัน์มีความหมายมากกว่าสมยัก่อน ๆ เพราะเป็น
ตวัก าหนดความสัมพนัธ์ของมนุษยท์ั้งหมด 

 3. ทฤษฏีปฏิสัมพนัธ์ทีเ่หนือเวลาและพืน้ที ่ (Time/Space  Distanciation)   
     ทฤษฏีปฏิสัมพนัธ์ท่ีเหนือเวลาและพื้นท่ีเป็นทฤษฏีของกิดเดนส์  (Giddens)  ซ่ึงหมายถึง  
คนสามารถเอาชนะอุปสรรคการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในระยะทางท่ีห่างไกลได ้ เน่ืองจาก
โลกสมยัใหม่ได้พฒันาเครือข่ายการติดต่อส่ือสาร  ระบบการผลิตและการแลกเปล่ียนท่ีซับซ้อน                 
ซ่ึงสามารถเขา้ยึดกุมและมีผลกระทบต่อชีวิตของคนทัว่โลก เช่น เศรษฐกิจในอ าเภอหรือภูมิภาค       
อาจเก่ียวข้องกับการตดัสินใจของตลาดหุ้นท่ีอยู่ห่างไกลหลายพนัไมล์ในนิวยอร์กหรือโตเกียว 
มากกว่าการตดัสินใจของคนท่ีอยู่ในตลาดเศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน (Randall  and  Theobald,  1998:  

234)  โดยทัว่ไปในปัจจุบนั ผูค้นในสังคมโลกาภิวตัน์สามารถติดต่อส่ือสารกนัไดโ้ดยไม่มีปัญหา
ทางด้านเวลาและพื้นท่ี  เช่น  แม้อยู่ห่างไกลก็สามารถเช่ือมต่อกันได้เพราะมีอินเตอร์เน็ต หรือ
โทรศพัท์มือถือเป็นเคร่ืองมือ  ความรู้สึกแยกย่อยท่ีเคยเป็นเผ่าหรือเป็นหมู่บา้นลดลงหรือหายไป                           
แต่มีความรู้สึกการเป็นพลเมืองโลกเขา้มาทดแทน การเอาชนะอุปสรรคดงักล่าวมีพื้นฐานมาจาก     
การพฒันาเคร่ืองมือ  2  อยา่ง  ไดแ้ก่  นาฬิกา   กบัเงินเน่ืองจากนาฬิกาและเงินสามารถวดัเป็นหน่วย
นบัไดแ้น่นอนและเขา้ใจตรงกนั  เม่ือเทียบระหวา่งนาฬิกากบัเงินแลว้  เงินส าคญักวา่นาฬิกา เพราะ
ค านวณเวลาและพื้นท่ีออกมาเป็นตวัเงินได ้ เช่น ค านวณได้ว่าระยะทางท่ีจะเดินทางไปท าธุรกิจ            
ใชเ้วลาเท่าใด  เสียเงินเท่าใด  ไดป้ระโยชน์เท่าใดซ่ึงใช้เป็นพื้นฐานตดัสินวา่คนควรจะท ากิจกรรม
ดงักล่าวหรือไม่  นอกจากน้ียงัมีเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ท่ีช่วยพฒันาความเร็วของพื้นท่ี  เช่น  การเดินทาง
พฒันาจากมา้  ลา  มาเป็นรถหรือเรือท่ีใชเ้คร่ืองยนตไ์อน ้า  ต่อมาพฒันาเป็นเคร่ืองบินปีกหมุน  และ
ไอพ่น  จนในท่ีสุดจึงได้พัฒนาเข้าสู่ยุคส่ืออิเล็กทรอนิกส์  (electronic  media)  ซ่ึงมีคุณสมบัติ              
ท่ีส าคญัท่ีสุด  คือ  ความเร็วเสมือนจริงสามารถดึงเอาเหตุการณ์  พื้นท่ี  และขอ้มูลเขา้มาอยูด่ว้ยกนั
ไดใ้นทนัที  จนสามารถสร้างเครือข่ายติดต่อกนัไดท้ัว่โลก 

สรุป ทฤษฏีโลกาภิวตัน์เป็นทฤษฏีท่ีอธิภายว่าโลกเช่ือมโยงกนัเพราะอะไร  ซ่ึงมีทฤษฏี
อธิบายหลกั ๆ อยู ่ 3  ทฤษฏี  ไดแ้ก่  1)  ทฤษฏีของโรเบิร์ตสัน  อธิบายวา่เป็นเพราะโลกขยายใหญ่
ข้ึนจนสามารถติดต่อกนัไดท้ัว่โลกและเกิดจิตส านึกโลก  2) ทฤษฏีของฮาร์วีย ์ อธิบายวา่เป็นเพราะ
เวลาและพื้นท่ีกลายเป็นส่ิงส าคญัต่อมนุษย ์ โดยเฉพาะเวลาเป็นเคร่ืองวดัและตดัสินการกระท าทุก
อย่างของโลกสมยัใหม่  3) ทฤษฏีของกิดเดนส์  อธิบายว่าเป็นเพราะสังคมท่ีซับซ้อนสามารถ
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ติดต่อส่ือสารและมีอิทธิพลต่อกนัไดท้ั้งท่ีอยูห่่างไกลกนัและกา้วขา้มพน้อุปสรรคทางดา้นเวลาและ
พื้นท่ี  เน่ืองจากการพฒันาส่ืออิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลย ี  
 

โลกาภิวตัน์กบัการพฒันา 

โลกาภิวตัน์มีส่วนท าให้การพฒันายุคปัจจุบนัแตกต่างจากสมยัก่อนมาก  เพราะเหตุท่ีผูค้น
ตอ้งอาศยัและท างานอยูใ่นบริบทของโลกาภิวตัน์อนัเป็นบริบทท่ีรัฐมีอ านาจนอ้ยลงและโลกาภิวตัน์
มีบทบาทในการสร้างเครือข่ายการพฒันาท่ีไร้พรมแดน  อีกทั้งบีบบงัคบัใหรั้ฐตอ้งมองจากภายนอก
เข้ามาและหาทางปรับตัวตามซ่ึงโลกาภิวฒัน์กับการพัฒนาในส่วนน้ีจะกล่าวถึง  ความหมาย                  
ของการพฒันา   แนวคิดในการพฒันา   อิทธิพลของโลกาภิวตัน์ต่อการพฒันา   ปัญหาการพฒันา                 
ของโลกทางเลือกใหม่ของประเทศก าลงัพฒันา ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 1. ความหมายของการพฒันา 

    ก ารพัฒ น า (Development)  เป็ น ค า ท่ี เก่ี ย วข้อ งกับ ก าร เป ล่ี ย น แ ป ล ง   (Change)                        
ภาวะทนัสมยั (modernization)  หรือการเจริญเติบโต  (Growth)  และเป็นรูปแบบการเปล่ียนแปลง
สังคมอย่างหน่ึง  ซ่ึงโดยทัว่ไปเป็นลกัษณะทางสังคมท่ีก าลงัเปล่ียนจากส่ิงท่ีเคยเป็นในอดีตไปสู่              
ส่ิงท่ีตอ้งการจะเป็น ซ่ึงข้ึนอยูก่บัเป้าหมายของแต่ละสังคม (Goulet,  1973:  96)  มีนกัวิชากาหลาย
คนไดใ้หค้วามหมายดงัน้ี 

  เออส์สันและเลน  (Ersson  and  Lane,  1996:  53-59)  อธิบายว่า การพฒันามีความหมาย
สองอย่างคือ  อย่างแรกการพัฒนาเป็นกระบวนการพัฒนา (As  a Process) หรืออัตราของ             
การเปล่ียนแปลง (rate  of  change) ส่วนอย่างท่ีสองเป็นเง่ือนไข (As  a  Condition) หรือระดับ                  
ของการพฒันา (Level  of  Development) นอกจากน้ีการพฒันายงัแยกได ้3 ฐานะ คือ1)  การพฒันา
ในฐานะความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Development  as  Growth)  2) การพฒันาในฐานะการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (Development  as  Human  Development) และ3)  การพัฒนาในฐานะ
ความเสมอภาคทางรายได้  (Development  as  Income  Equality)  ตามประวติัความเป็นมานั้นการ
พฒันาของประเทศต่าง ๆ ในโลกเร่ิมอย่างจริงจงัในช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง  และตลอด
ระยะเวลาท่ีผ่านมาเป็นการต่อสู้ทางความคิดเพื่อหาความหมายและความแน่ชดัในแนวทางปฏิบติั  
ซ่ึงส่วนใหญ่แนวทางปฏิบติัของการพฒันาจะเนน้ท่ีแนวทางใดแนวทางหน่ึง  หรือผสมผสานหลาย 
ๆ แนวทางเขา้ดว้ยกนั 

 แกนท ์(Gant,  1979:  6-8)  อธิบายว่า  การพฒันามีแนวคิด  3  ดา้น  ดา้นแรก  เป็นเง่ือนไข
ของการด ารงชีวิต  ดา้นท่ีสองเป็นจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการบรรลุ  และดา้นท่ีสาม  เป็นสมรรถนะท่ีจะ
เจริญเติบโต  เปล่ียนแปลงและพฒันาการศึกษาและการพฒันาจะสนใจแนวคิดทั้งสามดา้น กล่าวคือ  
ประการแรกจะดูเง่ือนไขของการด ารงชีวติจากความยากจนเช่น ความหิวโหย  อดอยาก  การไร้บา้น  
ไม่มีเส้ือผา้และปัญหาสุขภาพ  นอกจากนั้นยงันิยมใช้รายไดต่้อหัวแบ่งประเทศพฒันากบัประเทศ
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ดอ้ยพฒันาออกจากกนั  การมีรายไดต่้อหัวยงัแสดงให้เห็นถึงความยากจนในแต่ละภูมิภาคหรือชน
ชั้น  การขจดัความยากจนจึงเป็นเป้าหมายอนัดบัแรกของการพฒันา  การมีรายได ้    ต่อหัวเพิ่มข้ึน
เป็นตวัช้ีให้เห็นถึงความกา้วหนา้และความเป็นอยูท่ี่ดีในเชิงเปรียบเทียบ อยา่งไรก็ตาม ความจ าเป็น
อย่างยิ่งยวดหรือความจ าเป็นพื้นฐานของมนุษยไ์ม่แน่นอนเพราะไม่ได้ข้ึนอยู่กบัสารอาหารอย่าง
เดียว แต่ข้ึนอยู่กบัองคป์ระกอบอ่ืนท่ีจะท าให้มนุษยมี์สุขภาพดีดว้ย  เช่น  การท างาน  การมีอายุยืน  
ซ่ึงตอ้งการส่ิงอ านวยความสะดวก  เช่น  สุขภณัฑ์  น ้ าสะอาด  ท่ีก าบงั  ไฟฟ้าและส่ิงท่ีมีประโยชน์
อ่ืน  ดงันั้น  การพฒันาจึงไม่ใช่สภาวะเชิงสัมบูรณ์ ไม่มีจุดแน่นอนในการแยกสภาพดอ้ยพฒันาออก
จากสภาพท่ีพฒันาแลว้  แต่เป็นเง่ือนไขเชิงสัมพนัธ์  ท่ีตอ้งอาศยัการเปรียบเทียบและเปล่ียนแปลง
อยูต่ลอด  ข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีมนุษยต์อ้งการความเป็นไปไดแ้ละความปรารถนาท่ีปรากฏอยูใ่นระยะเวลา
หน่ึง ๆ เช่น  ประเทศท่ีใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยียอ่มถือไดว้า่เป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้มากกวา่ หรือประเทศท่ีไม่สามารถตอบสนองต่อ
ความคาดหวงัของประชาชนได้ก็ย่อมถือว่าไม่พฒันา การพฒันาจึงข้ึนอยู่กบัแรงปรารถนาของ
ประชาชนซ่ึงตอ้งนิยามและรู้วิธีการแสดงออกของประชาชน  ประการท่ีสอง  การนิยามการพฒันา
เป็นจุดมุ่ งหมายท่ีต้องการบรรลุ จึงข้ึนอยู่กับการนิยามการพัฒนาในฐานะท่ี เป็นเง่ือนไข                   
การด ารงชีวิตและประการท่ีสามการพฒันาในฐานะท่ีเป็นสมรรถนะนั้น ก็ข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขและ
จุดมุ่งหมายซ่ึงประกอบดว้ยวธีิการ ระบบ และกิจกรรมท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายการพฒันา 

 ไบรอนั  และไวท ์(Bryant  and  White,  1982:  3-18)  อธิบายวา่  การพฒันาเป็นวิธีการเพิ่ม
ความสามารถของมนุษยท่ี์จะมีอิทธิพลต่ออนาคตของตวัเขาเอง  ซ่ึงไม่ใช่บรรลุแค่การเปล่ียนแปลง
ทางกายภาพหรือนามธรรม  แต่ตอ้งให้ประชาชนสามารถเลือกและตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง
ดว้ยตนเอง   การวางแผนการเปล่ียนแปลงจึงตอ้งค านึงถึงศกัยภาพและไม่ละเมิดต่อสิทธิของบุคคล  
ตามความหมายน้ีการพฒันาจึงต่างจากความมนัสมยัหรือความเจริญเติบโตเพราะความทนัสมยั                   
มีความหมายใกลเ้คียงกบัการพฒันาให้เป็นตะวนัตก  (westernization)  หรือการพฒันาอุตสาหกรรม 
(industrialization)  มกัหมายถึงการพฒันาโครงสร้างหรือสถาบนัซ่ึงได้แก่  การรับเอาสัญลกัษณ์  
แบบแผนและเทคโนโลยีมาจากประเทศท่ีพฒันาแล้วแต่ความทนัสมยัยงัไม่ใช่ความสามารถท่ี                  
จะต่อสู้กับอนาคตหรือมีศักยภาพในตนเอง  ส่วนความเจริญเติบโตแม้ว่าจะช่วยปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มแต่ยงัไม่เพียงพอท่ีจะเป็นการพฒันา เช่น  ทารกท่ีมีน ้ าหนกัข้ึนเป็นความเจริญเติบโต
แมว้า่จะปรับปรุงสภาพแวดลอ้มแต่ยงัไม่เพียงพอท่ีจะเป็นการพฒันา  เช่น  ทารกท่ีมีน ้ าหนกัมากข้ึน
เป็นความเจริญเติบโต  แต่ยงัไม่เพียงพอท่ีจะถือวา่เป็นการพฒันา  องคป์ระกอบการพฒันาท่ีแทจ้ริง
แยกได ้ 4  ดา้น  ไดแ้ก่ 

  1.  สมรรถนะ  (capacity)  การพัฒนาเป็นการขยายสมรรถนะในการก าหนด
อนาคตของตนเอง สมรรถนะในท่ีน้ี  มีทั้งทางเศรษฐกิจ  เช่น  การผลิต  ความเจริญเติบโต  รวมทั้ง
สมรรถนะในการพัฒนาสถาบันทางการเมืองและสังคมเพื่อท าหน้าท่ีในการผลิตและจัดสรร
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ทรัพยากร  นอกจากน้ียงัรวมไปถึงการยกย่องตนเอง  รู้จกัเอาใจใส่และก าหนดอนาคตตนเอง                   
การพฒันาจึงมีมิติการเปล่ียนแปลงทั้งระดบับุคคล  ชุมชนและประเทศชาติ 

  2. ความเป็นธรรม  (equity)  การพฒันารวมถึงประเด็นการกระจายรายได้ด้วย  
การพฒันาไม่มีประโยชน์ หากมีแต่คนกลุ่มนอ้ยไดรั้บประโยชน์ นอกจากน้ีความเป็นธรรมยงัไม่ได้
มีแต่ดา้นเศรษฐกิจ การพฒันาในระยะยาวตอ้งกระตุน้ให้เกิดการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละให้คน
ได้บริโภคเท่าเทียมกัน ถึงแม้จะไม่พูดถึงประเด็นน้ี แต่โดยหลักแล้ว  การพัฒนาต้องเป็น
กระบวนการท่ีท าใหม้ัน่ใจไดว้า่คนจะเท่าเทียมกนัในการเขา้ถึงและรับประโยชน์จากส่ิงท่ีมีคุณค่า 

  3. การเสริมสร้างอ านาจ  (empowerment)  การพฒันาจะตอ้งท าให้คนจนมีอ านาจ
ทดัทานคนอ่ืน การท่ีมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ไม่ไดแ้ปลวา่จะก่อให้เกิดการกระจายรายได้
โดยอตัโนมติั  การรับประโยชน์ของการพฒันาจึงเป็นเร่ืองการเมือง  การเมืองในความเป็นจริงจึง
เป็นการหาทางยุติขอ้ขดัแยง้จากผลประโยชน์ของการพฒันา  วิธีท่ีจะสร้างกลไกแก้ปัญหาความ                   
ไม่ยุติธรรมในการจดัสรรทรัพยากร  คือ  การท าให้ประชาชนมีอ านาจ  เม่ือมีอ านาจแลว้ก็สามารถ
เรียกร้องให้รัฐบาลสนใจ  อ านาจการทัดทานของประชาชนมาจากความสามาร ถระดับของ                        
การรวมตวักนั  ผนวกกบัการรู้วา่ท าอยา่งไรจึงจะไดป้ระโยชน์ดว้ยเหตุน้ีเม่ือประชาชนมีขอ้มูล  และ              
มีอิสรภาพมากเท่าใด  ประชาชนก็มีอ านาจทดัทานนโยบายไดม้ากเท่านั้น  แต่ขอ้เท็จจริงมกัปรากฏ
วา่คนจนและไม่มีอ านาจตอ้งเผชิญกบัปัญหาความไม่เป็นธรรมท่ีเกิดข้ึนอยา่งมากตลอดเวลาเพราะ
เม่ือไม่มีอ านาจก็จะไม่มีการเรียกร้องและกดดันผูน้ าทางการเมือง เม่ือไม่มีการเรียกร้อง ผูน้ า                    
ก็ไม่ค่อยสนใจกระจายอ านาจ การไม่มีอ านาจยงัมีปัญหาตามมา  คือ  คนไม่สามารถเลือกอนาคตได ้ 
เช่น ไม่รู้สึกว่าท าอะไรแล้วเกิดความส าเร็จหรือไม่มีประสบการณ์ในการแสดงความต้องการ 
หรือไม่ รู้ว่าท่ีใดบ้างท่ีสามารถตอบสนองข้อเรียกร้องเขาได้  การไม่มีอ านาจจึงท าให้คนจน               
ไม่สามารถพฒันาสมรรถนะตนเอง 

  4. ความยั่งยืน  (sustainability)  การพัฒนาเป็นเร่ืองระยะยาว  ซ่ึงเป็นเร่ือง                   
ความย ั่งยืนปัจจัยการผลิต  เช่น  ท่ี ดิน  พลังงานและแร่ธาตุ  มีจ  ากัด  และมีปัญหามลพิษ                         
การตดัสินใจลงมือผลิตจึงตอ้งค านึงถึงอนาคต  ปัญหา  คือ  การผลิตในปัจจุบนัจะท าให้เราอยู่ได้
ย ัง่ยืนตลอดหรือไม่ปัญหาน้ีมีความส าคัญเม่ือคนเร่ิมค านึงถึงปัญหาทางด้านภาวะนิเวศและ
ส่ิงแวดล้อม  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูกมองขา้มหรือใช้ในทางท่ีผิดในอดีตเร่ิมถูกมองด้วย
แนวทางใหม่อยา่งเขา้ใจและจริงจงั  ทรัพยากรหลายอยา่งไม่สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ จึงบีบบงัคบั
ให้คนต้องค านึงถึงโอกาสของการใช้อนาคตปัญหาอีกด้านหน่ึง ได้แก่  การใช้สารเคมีและ                        
สารตกคา้งท่ีอาจท าลายส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงประเทศก าลงัพฒันาพยายามท าความเขา้ใจ แต่ก็น่าเสียดาย 
เพราะขณะท่ีพยายามเตือนให้ระวงั  การพัฒนาอุตสาหกรรมก็ไปไกลและคนรุ่นก่อนก็ได ้                   
สร้างปัญหาไวม้ากแลว้ 
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 เซียส์ (Seers,  1979:  10-13)  อธิบายว่า การพัฒนามีค่านิยมแฝงอยู่ ซ่ึงเดิมเป็นค่านิยม
ก าหนดโดยรัฐบาล  แต่รัฐบาลเองก็ เป็นปัญหาส าหรับการพัฒนา  เพราะมักมองระยะสั้ น                       
การก าหนดค่านิยมอีกแนวทางหน่ึงคือ การลอกแบบจากประเทศท่ีพฒันาแลว้  ส าหรับเซียส์มองวา่
ค่านิยมของการพฒันา  คือ  ความจ าเป็นพื้นฐาน  เช่น  การมีอาหารพอเพียง  มีส่วนร่วมกิจกรรม                 
มีเง่ือนไขการด ารงชีวิตและส่ิงอ านวยความสะดวก  มีงานท า   รวมความแล้ว  การพฒันาต้อง
แกปั้ญหา  3  อยา่ง  คือ  ความยากจน  การว่างงาน  และความเหล่ือมล ้ า  ส่วนรายไดต่้อหัวก็ไม่ใช่           
ไม่มีความหมายเลยทีเดียว  เป็นส่ิงท่ีใช้วดัการพัฒนาได้ในระดับหน่ึง แต่ยงัไม่เพียงพอ  เช่น                      
หากสองประเทศมีรายไดต่้อหัวเท่ากนั  ต่อมาสิบปี  ประเทศหน่ึงมีรายไดต่้อหัวสูง แต่ยงัมีปัญหา
ความยากจน  การวา่งงานและความเหล่ือมล ้า  ขณะท่ีอีกประเทศหน่ึงมีรายไดต่้อหวันอ้ยกวา่เช่นน้ี
ประเทศแรกก็น่าจะพฒันาน้อยกว่าประเทศท่ีสอง  แต่กลบักนั หากประเทศแรกมีรายไดต่้อหัวสูง
และมีการกระจายรายไดท่ี้ดีดว้ย  ก็ถือว่าพฒันามากกวา่ประเทศท่ีสอง  เซียส์ มองวา่ ในระยะยาว
การเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเง่ือนไขส าคญัของการลดความยากจน  แต่ยงัไม่เพียงพอตอ้งมีการ
ปรับปรุงสถาบนัทางการเมืองเพื่อใหเ้กิดการกระจายอ านาจดว้ย 

 เซ็น  (Sen,  1993:  3-4)  อธิบายว่า  การพัฒนามี เป้าหมายอยู่ ท่ี อิสรภาพ  เน่ืองจาก                     
การพฒันาเป็นกระบวนการขยายอิสรภาพท่ีแทจ้ริงท่ีผูค้นรู้สึกสนุกสนาน  ซ่ึงเป็นการมองแนวท่ี
กวา้งต่างจากแนวแคบท่ีเน้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  การเพิ่มรายได้ต่อหัวการพัฒนา
อุตสาหกรรม  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  หรือภาวะทันสมยัทางสังคม  ความเจริญเติบโต                    
ของ  GNP  หรือรายไดต่้อหวัมีความส าคญัในฐานะเคร่ืองมือของการขยายอิสรภาพ  แต่อิสรภาพยงั
ข้ึนอยู่กบัส่ิงอ่ืนด้วย  เช่น  การจดัระเบียบทางสังคมและเศรษฐกิจ  เช่น  ส่ิงอ านวยความสะดวก                   
ในการศึกษาและสาธารณสุข  รวมทั้งการเมืองและสิทธิพลเมือง  เช่น  เสรีภาพท่ีจะมีส่วนร่วมใน
การอภิปรายและพิจารณา ท านองเดียวกนัส่ิงอ่ืน  ไดแ้ก่  การพฒันาอุตสาหกรรม  ความกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลยี หรือภาวะทนัสมยัมีส่วนส าคญัในการขยายอิสรภาพ  แต่อิสรภาพข้ึนอยู่กบัส่ิงอ่ืนอีก                 
ถา้การพฒันาก่อให้เกิดอิสรภาพแลว้จะท าให้เกิดมองอิสรภาพเป็นเป้าหมายมากกวา่เป็นวธีิการหรือ
เป็นเพียงเคร่ืองมือเฉพาะท่ีเลือกใช้ การมองอิสรภาพเป็นเป้าหมายท าให้การพฒันามีความส าคญั
มากกวา่เป็นวิธีการ  สรุปไดว้า่การพฒันาจึงตอ้งขจดัส่ิงท่ีไม่ก่อให้เกิดอิสรภาพ  เช่น  ความยากจน  
ทรราช  การขาดโอกาสทางเศรษฐกิจ  ความขาดแคลนทางสังคมท่ีเป็นไปอยา่งเป็นระบบ  การขาด
สาธารณูปโภค  และการใชอ้  านาจปราบปรามอยา่งไม่อดทนหรือเกินจ าเป็น 

 สรุป  การพฒันามีฐานะเป็นทั้งเง่ือนไข  จุดมุ่งหมายและนโยบายการพฒันา และมองได้
หลายด้าน  ได้แก่  การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ  การพัฒนามนุษย์และอิสรภาพทางการเมือง  
อยา่งไรก็ดี  ในปัจจุบนัไม่ไดม้องการพฒันาดา้นใดดา้นหน่ึงเพียงดา้นเดียว  ส่วนใหญ่จะมองการ
พฒันาทั้งทางดา้นสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมืองไปพร้อมกนั  (Islam  and  Henault,  1982:  253)  
โดยเฉพาะการพฒันาแบบมีส่วนร่วม (participatory  development)  ซ่ึงนับตั้งแต่ทศวรรษ  1990  
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เป็นตน้มา  ถือว่าเป็นนโยบายและแนวคิดการพฒันาแนวใหม่ท่ีเช่ือมกบัแนวคิดใหม่อ่ืน ๆ ไดแ้ก่  
ประชาสังคม  ความเป็นพลเมือง  และแนวทางท่ีถูกต้องของการพฒันา  ซ่ึงหมายถึงการมุ่งเน้น                 
การเสริมสร้างอ านาจใหก้บัประชาชน  โดยเฉพาะคนยากจนและคนชายขอบ (McGee, 2002:  112) 

2.  แนวคิดในการพฒันา 

      การศึกษาการพฒันามีมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี  18  แต่วา่ยุคหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง
ประเทศต่าง ๆ  เกิดการเปล่ียนแปลงการทางสังคมและเศรษฐกิจ  สังคมจึงถกเถียงกันถึงเร่ือง                   
การพฒันา  ประเด็นท่ีถกเถียง  คือ  จุดก าเนิด  ลกัษณะและการน าไปปฏิบติั ส่วนใหญ่หาทางเพิ่ม
และก าหนดทิศทางการเปล่ียนแปลง ซ่ึงเป็นรากฐานของการก าหนดจุดมุ่งหมายของการพฒันา  
นอกจากน้ียงัมีการประเมินขอบเขตของการเปล่ียนแปลงตามทิศทางท่ีเกิดข้ึนจริงหรือควรจะเป็น  
ประเด็นหลกัอนัหน่ึง  คือ  ใครควรเป็นผูต้ดัสินใจก าหนดทิศทางและลักษณะการเปล่ียนแปลง                  
อาจจ าแนกแนวคิดในการพฒันาเป็น 2 ยุค  ยุคแรกท่ีเน้นการพฒันาเศรษฐกิจ  และยุคท่ีสองท่ีเน้น
การพฒันาสังคมและการเมือง (Bryant  and  White,  1982:  4-14) 
      2.1 ยุคทีเ่น้นการพฒันาเศรษฐกจิ 

             ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง  ประเทศในเอเชียและแอฟริกาไดเ้อกราชเร่ิมจาก
อินเดียซ่ึงต่อสู้เพื่อเอกราชจนส าเร็จ ท าให้ประเทศเกิดใหม่เร่ิมมองหาแนวทางพฒันาใหม่ๆ แต่ช่วง
ทศวรรษ  1950-1960  นั้นวาทกรรมการพฒันาถูกครอบง าโดยนกัเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงถือวา่การพฒันา
เป็นส่ิงเดียวกันกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงเกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
ประสิทธิภาพการผลิต การวางแผนพฒันาช่วงนั้นจึงเน้นการพฒันาอุตสาหกรรมซ่ึงมี  2  แนวทาง  
แนวทางแรกเป็นแนวทางท่ีนิยมท ามากท่ีสุด  คือ  กระตุน้ให้เกิดภาคอุตสาหกรรมใหม่โดยน าเขา้
สินคา้อุตสาหกรรมก่อน  ขณะท่ีการผลิตแบบดั้งเดิมก็ยงัยนิยอมให้มีอยูเ่พื่อเป็นคู่แข่งส่วนแนวทาง
ท่ีสองนิยมนอ้ยกวา่  คือ  การเปล่ียนจาการผลิตแบบดั้งเดิมมาเป็นอุตสาหกรรม ทั้งน้ีเพราะตอ้งการ
ใชแ้รงงานจากภาคการผลิตดั้งเดิมมากกวา่การน าเทคโนโลยีเศรษฐศาสตร์มีอิทธิพลแผ่ไปยงัสาขา
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องด้วย  เพราะในบรรดาสาขาต่าง ๆ ในสังคมศาสตร์ด้วยกันนั้ น  เศรษฐศาสตร์                
มีการศึกษาตารางและตวัเลขท่ีชดัเจนท่ีสุด  ดงันั้น จึงมีวธีิการวดัและการศึกษาเชิงปริมาณท่ีแน่นอน
กว่า  แมว้่าสาขาอ่ืน เช่น  มานุษยวิทยา  รัฐศาสตร์  สังคมวิทยาและรัฐประศาสนศาสตร์พยายาม
แทรกปัจจัยอ่ืนเข้าไปกับการพัฒนา เช่น  เห็นว่ารูปแบบของการพัฒนาบางอย่างท าให้เกิด                       
ก ารพัฒ น าได้ ดี ก ว่า รูป แบ บ อ่ืน   แ ต่ก็ ไม่ มี ห ลัก ฐาน ชัด เจน เท่ า เศ รษ ฐศ าส ตร์   แน วคิ ด                                         
ของเศรษฐศาสตร์จึงเป็นท่ียอมรับมากกว่า  ขณะนั้ นเศรษฐศาสตร์เน้นการพฒันาอุตสาหกรรม  
ทางด้านนักมานุษวิทยาพยายามพูดถึงความจ าเป็นท่ีต้องเปล่ียนแปลงทัศนคติแบบดั้ งเดิมและ
กระตุน้ให้เกิดจริยธรรม ส่วนนกัรัฐศาสตร์เนน้การควบคุมทางการเมืองดา้นนกัรัฐประศาสนศาสตร์
เน้นระบบคุณธรรมของการบริหารราชการขณะท่ีนกัสังคมวิทยามุ่งไปท่ีบทบาทของผูน้ าท่ีจะเป็น
แบบอย่างของการออมและการสร้างภาวะผู ้น า  ด้านนักวางแผนและนักการเมืองก็ท าตาม                      
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โดยรับความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์มาสร้างเป็นความคิดของตนเพื่อสร้างภาวะทันสมัย                     
จากการพฒันาดงักล่าวช้ีให้เห็นวา่พื้นฐานทางอุดมการณ์ของทฤษฏีภาวะทนัสมยัตั้งอยูบ่นหลกัการ
พฒันาทุนนิยมและการสร้างระบอบการปกครองประชาธิปไตย  (ปกรณ์  ปรียากร,  2528 :  33)                    
การพฒันาเศรษฐกิจตามทฤษฏีภาวะทนัสมยัดงักล่าวก่อให้เกิดผลตามมา  2  ประการ  ประการแรก  
ความทนัสมยัมกัไม่สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมดั้งเดิมของประเทศ  เช่น  ความสัมพนัธ์แบบเครือญาติ
ในหมู่บ้านขัดกับหลักการ  สรรหาของโรงงาน นักวางแผนและผู ้ก  าหนดนโยบายจึงมองว่า
วฒันธรรมของคนเป็นอุปสรรคต่อการพฒันา  และก าหนดให้เปล่ียนแปลงไปสู่ความทันสมัย                  
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเป็นการบงัคบัจากภายนอกซ่ึงควบคุมโดยก าลงั  ประการท่ีสอง  ช่วงระยะ
เร่ิมต้นของการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  จ  าเป็นต้องมีการลงทุนในการผลิต                        
นกัวางแผนจึงไม่สนใจปัญหาความเป็นธรรมและการกระจายรายได ้ การคิดเช่นน้ีท าให้การพฒันา
ตอ้งมีกลไกการควบคุมอย่างมาก  ช่วงท่ีเปล่ียนผ่านน้ีจึงเป็นการปกครองในระบบเผด็จการ  คนท่ี
ไดรั้บประโยชน์จากการพฒันาจึงมีจ านวนนอ้ย 

 การพัฒนายุคแรกก่อให้เกิดกระแสการคัดค้านอย่างกวา้งขวางตั้ งแต่ทศวรรษ  1960               
การคดัค้านท่ีรุนแรงเกิดข้ึนในประเทศท่ีสาม  โดยเฉพาะในละตินอเมริกาท่ีปกครองโดยทหาร        
ฝ่ายคดัคา้นเห็นว่าเป็นการพฒันาท่ีไม่ค่อยค านึงถึงความเป็นมนุษย ์ และประเทศเหล่าน้ีมีปัญหา
เพราะใช้อ านาจบงัคบัมากเกินไป  ส่วนนักเศรษฐศาสตร์ก็ส ารวจความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ปรากฏผลออกมาไม่ดี  บางคนเห็นว่าความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมซ่ึงวดัจาก  GNP 

(Gross  National  Product)  หรือ  GDP  (Gross  Domestic  Product)  ช่วงทศวรรษ  1970  ในแง่
ของรายไดข้องคนจนท่ีสุดของประเทศโลกท่ีสามนั้นลดลง แต่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหลาย
ประเทศไม่ทนักบัการเจริญเติบโตของประชากร  ตวัเลข  GNP  แสดงให้เห็นวา่ช่องวา่งของรายได้
ระหวา่งประเทศร ่ ารวยกบัยากจนขยายออกมากกวา่ร้อยละ  2  ต่อปี  ยิง่เม่ือน าอตัราการเจริญเติบโต
ของประชากรมาพิจารณาร่วมดว้ยแลว้  ช่องวา่งระหวา่งรายไดต่้อหัวของประเทศร ่ ารวยกบัยากจน
ยิ่งมีมากกว่าร้อยละ  3.8  ต่อปี  ความเหล่ือมล ้ าจึงเพิ่มข้ึนทั้ งภายในและระหว่างประเทศ  จาก                   
การวิจยัช้ินหน่ึง  พบวา่ ประเทศยากจนแยล่งกวา่ตอนเร่ิมตน้พฒันา  ความเหล่ือมล ้ายงัคงมีมากข้ึน  
แม้แต่ในประเทศท่ีได้ปรับปรุงสวสัดิการให้กับคนจนแล้ว  แสดงให้เห็นว่ารายได้ประชาชาติ                 
ท่ีเพิ่มข้ึนนั้นตกไปอยูก่บักลุ่มคนร ่ ารวย  เช่น  บราซิล  GNP  เพิ่มข้ึนตั้งแต่ปี  ค.ศ.  1965  ประมาณ
ร้อยละ  5.6  ต่อปี  แต่ส่วนแบ่งเหล่าน้ีกลบัตกอยูก่บัคนรวยกลุ่มน้อยร้อยละ  5  ซ่ึงไดรั้บส่วนแบ่ง
เพิ่มจากร้อยละ  29  เป็นร้อยละ  38 

            2.2  ยุคทีเ่น้นการพฒันาสังคมและการเมือง 

                   ห ลั ง จ าก ท่ี เกิ ด ปั ญ ห าค ว าม เห ล่ี อ ม ล ้ าจ าก ก าร พัฒ น าต าม แ น ว ข อ ง                        
นกัเศรษฐศาสตร์แลว้ นกัเศรษฐศาสตร์ก็ออกมาแกต่้างวา่ความร ่ ารวยใหม่เป็นผลมาจากการพฒันา
ท่ีแผ่กระจาย (trickle  down)  พร้อมกับตั้ งสมมติฐานใหม่ว่า  ความเหล่ือมล ้ าเป็นรูปตัวยูคว  ่า                      
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(Inverted-U)  ซ่ึงหมายความว่า  เม่ือมีความเจริญเติบโตความเหล่ือมล ้ าเพิ่ มในตอนต้นแต่                         
เม่ือถึงระยะหน่ึงแลว้จะลดลง สาเหตุท่ีเพิ่มตอนตน้ก็เพราะคนบางกลุ่มมีโอกาสจากการพฒันาดีกวา่
คนกลุ่มอ่ืน  แต่พอนานไปคนกลุ่มอ่ืนจะเขา้มามีส่วนแบ่งรายได ้จากนั้นความเหล่ือมล ้ าจะค่อย ๆ 
ลงลง  อย่างไรก็ตาม  ประเด็นความสัมพนัธ์ระหว่างความเจริญเติบโตกบัความเป็นธรรมเป็นไป
อย่างสับสน  การศึกษาในทศวรรษ  1960  และ  1970  ไม่แน่ใจวา่ความเจริญเติบโตกระจายไปยงั
คนจนจริงหรือไม่ ในทศวรรษ  1980  นักเศรษฐศาสตร์หลายคน  เช่น  โลเออร์  (Loehr)  และ                
พาวเวลสัน  (Powelson)  อา้งวา่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของบางประเทศก่อให้เกิดประโยชน์
ในวงกวา้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาท่ีท ามาในทศวรรษ  1950  นกัเศรษฐศาสตร์สองคน
น้ียงัตั้งขอ้สงสัยต่อสมมติฐานรูปตวัยูคว  ่า  เพราะไม่พบความสัมพนัธ์ระหว่างความเจริญเติบโต                     
กบัความไม่เป็นธรรม  แต่อาจเป็นเพราะไม่ได้ศึกษาอย่างต่อเน่ืองหรือว่าความไม่เป็นธรรมอาจ                 
มีมาก่อนแลว้  นอกจากน้ียงัมีการวิจยัหลายช้ินยืนยนัวา่ความเหล่ือมล ้าเกิดจากปัญหาทางการเมือง
และโครงสร้าง  รวมทั้งโอกาสท่ีคนจนจะไดรั้บประโยชน์จากการพฒันา และเกษตรกรรมขณะท่ี
นกัเศรษฐศาสตร์การพฒันา  เช่น  วฟีเวอร์  (Weaver) เสนอขอ้มูลใหม่วา่บางประเทศ  เช่น  บราซิล
และไตห้วนั ยิ่งเจริญเติบโต  กลบัยิ่งท าให้ความไม่เป็นธรรมเพิ่มข้ึน  อาจแบ่งกลุ่มนกัคิดยุคท่ีเน้น
การพฒันาสังคมและการเมืองช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสองเป็น  4  กลุ่มไดแ้ก่ 

  2.2.1  นกัเศรษฐศาสตร์การเมือง  (Political  economy)  ช่วงปลายทศวรรษ  1960  
ต่อดว้ยตน้ทศวรรษ  1970  มีความคิดการพฒันาท่ีเกิดจากนกัเศรษฐศาสตร์การเมือง  หัวใจส าคญั
ของการศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง  คือ  ความเห็นท่ีวา่ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ตอ้งเขา้ใจไดด้ว้ย
การเขา้ใจบริบทความเป็นจริงทางการเมือง นกัเศรษฐศาสตร์การเมืองมีฐานคติว่า ปัญหาการเป็น
เจา้ของทรัพยากร  อ านาจ  และการกระจายรายได ้ ซ่ึงเป็นปัญหาทางการเมืองมีอิทธิพลอยา่งมากต่อ
กระบวนการพฒันา  ข้อสรุปท่ีมีต่อการพฒันาของนักเศรษฐศาสตร์การเมืองมี  2  ข้อ  ข้อแรก                   
นกัเศรษฐศาสตร์การเมืองเห็นวา่แมค้วามเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกบัการพฒันาสัมพนัธ์กนั  แต่ก็
เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกนั  ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในตวัเองไม่ใช่การพฒันาเป็นเพียง
การผลิตและมีผลผลิตเพิ่ม  หรืออีกนยัหน่ึงหมายถึงสมรรถนะการผลิต (capacity  for  production)  
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับการพฒันาเก่ียวข้องกันตรงท่ีสมรรถนะการผลิตข้ึนอยู่กับ
โครงสร้าง  การเพิ่มสมรรถนะท่ีจะถือวา่เป็นการพฒันาไดน้ั้นตอ้งเปล่ียนแปลงท่ีโครงสร้างซ่ึงตอ้ง
ใช้เวลา  และเป็นเง่ือนไขท่ีท าให้การผลิตขยายตวัอย่างย ัง่ยืน  ส่วนข้อท่ีสอง  นักเศรษฐศาสตร์
การเมืองถือว่าการผลิตกบัการกระจายรายไดส้ัมพนัธ์กนันักเศรษฐศาสตร์สมยัก่อนสนใจแต่การ
ผลิตและทิ้งปัญหาการกระจายรายไดใ้ห้นักรัฐศาสตร์ดูแล  หรือไม่ก็ถือว่าความเหล่ือมล ้ าตอ้งแก้
โดยการเพิ่มการลงทุน  แต่จากท่ีศึกษาพบว่า  การผลิตบางอย่างเท่านั้นท่ีคนเลือกลงทุนเพิ่ม  และ                 
มีคนบางกลุ่มเท่านั้ นท่ีได้รับผลประโยชน์จากการลงทุน  นอกจากน้ียงัพบว่ารูปแบบการผลิต                    
ท่ีแตกต่างกนัน าไปสู่การกระจายรายไดท่ี้แตกต่างกนัซ่ึงเป็นเหตุผลท่ีรัฐบาลตอ้งเขา้ไปแทรกแซง 
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  2.2.2  นักเศรษฐศาสตร์การพฒันา (development  economics)  นักเศรษฐศาสตร์
ช่วงกลางทศวรรษ  1970  เป็นต้นมาเร่ิมศึกษาว่าเป็นไปได้หรือไม่ท่ีจะกระจายรายได้พร้อมกับ                     
มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพราะเห็นว่าความเป็นธรรมสามารถเกิดข้ึนได้พร้อมกับ                          
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  จึงนิยามการพฒันาใหม่ให้ครอบคลุมถึงการกระจายรายไดด้้วย                      
ซ่ึงต่อมา  ธนาคารโลกจึงได้จดัสัมมนาโดยใช้ช่ือว่า  “Redistribution  with  Growth’s”  ประเด็นท่ี
ส าคญัคือ  เป็นการศึกษาร่วมกนัของศูนยว์ิจยัเพื่อการพฒันาของธนาคารโลก การสัมมนาดงักล่าว
ใหคุ้ณประโยชน์ตรงท่ีให้เหตุผลวา่ควรเพิ่มเป้าหมายความเสมอภาค (equality)  เช่น  การลงทุนควร
ปรับปรุงให้มีการกระจายรายท่ีเสมอภาค  ในเวลาเดียวกนัความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะแฝงอยู่
กบัความเสมอภาคนั้น การพฒันาเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่เพียงพอท่ีจะขจดัความเหล่ือมล ้ า จ  าเป็น                 
ตอ้งมีนโยบายท่ีรวมเป้หมายทางสังคมเข้ากับเป้าหมายทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงต้องมีมาตรการจ ากัด                
การกระจุกตวัของความมัง่คัง่  เช่น การศึกษา  การปฏิรูปท่ีดิน  และภาษี  ขั้นตอนแรกอาจท าโดย
การจ าแนกกลุ่มคนออกตามรายได ้ จากนั้นจึงดูวา่กลุ่มคนเหล่านั้นไดรั้บผลอยา่งไรจากการพฒันา
เม่ือได้ขอ้มูลแล้วก็น ามาก าหนดเป้าหมายและนโยบายต่อไป  บทบาทของนักเศรษฐศาสตร์เวลา
ต่อมาจึงถูกปรับแก้ใหม่โดยนักเศรษฐศาสตร์การพฒันาซ่ึงเป็นสาขาท่ีต่างไปจากเศรษฐศาสตร์
ดั้ งเดิมหรือแม้แต่เศรษฐศาสตร์การเมือง  เพราะเน้นความส าคัญของการกระจายรายได้และ                        
การเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างทางสังคมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการจดัสรรทรัพยากรใหม่ให้กบั
สังคม 

  2.2.3  นกัทฤษฏีพึ่งพา  (dependency  theorists)  ค  าวา่  “พึ่งพา”  หมายถึง  ประเทศ
โลกท่ีสามพึ่งพาประเทศพฒันาแลว้  ภายใตข้อ้อา้งของการช่วยพฒันา กระบวนการท่ีกระตุน้ให้เกิด
การพึ่งพา  คือ  ชนชั้นกลางของประเทศโลกท่ีสามซ่ึงแปลงฐานะตนเองมาเป็นนายหนา้ มองไปขา้ง
นอกยงัโลกตะวนัตกเพื่อแสวงหาผูน้ าท่ีจะพึ่งพามากกวา่ผลประโยชน์ของประเทศตวัเองนกัทฤษฏี
พึ่งพามองวา่หลายประเทศดอ้ยพฒันา  ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการดอ้ยพฒันามาจากปัจจยัภายนอก  เช่น 
การค้าขาดดุล  เน่ืองจากการค้าและการเงินระหว่างประเทศเป็นปัจจัยท่ีประเทศด้อยพัฒนา                       
ไม่สามารถควบคุมได ้ นกัทฤษฏีพึ่งพาเนน้ปัจจยัต่างประเทศวา่เป็นตวัก าหนดโครงสร้างทางสังคม
และการเมือง  และผลักดันให้เกิดโครงสร้างของความยากจน  เหตุผลก็เพราะ  ประการแรก  
ผลประโยชน์จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ได้กระจายออกไปอย่างทั่วถึงเหมือนท่ีนัก
เศรษฐศาสตร์คลาสสิกคิด  เน่ืองจากสังคมมีผลประโยชน์ขัดแยง้กัน  คนท่ีมีอ านาจใช้ความ
เจริญเติบโตแสวงหาผลประโยชน์ ประเด็นปลีกยอ่ยของการคา้  เช่น  เลือกผลิตอะไร  ลงทุนอะไร  
ลว้นเสริมสร้างความแขง็แกร่งใหก้บักลุ่มท่ีมีอ านาจในสังคม  ส่วนกลุ่มอ่ืนเสียผลประโยชน์หรือได้
ประโยชน์น้อย  การค้าระดับโลกไม่ได้มีประเทศเดียวยงัประกอบด้วยประเทศอีกมากซ่ึงมี
ผลประโยชน์ขดักนั ประเทศต่าง ๆ คลา้ยกบัจะมีอ านาจ  แต่ก็ไม่ไดต้ดัสินใจดว้ยตนเอง  ปัญหาของ
การพัฒนาจึงอยู่ ท่ีประเทศโลกท่ีสามมีผลประโยชน์ขัดกัน   หากพัฒนาก็จะเลือกพัฒนา                   
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ตามผลประโยชน์ของชนชั้นท่ีแตกต่างกนันักทฤษฏีพึ่งพาเห็นว่าเบ้ืองหลงัการใช้อ านาจทั้งหมด
เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ ทฤษฏีพึ่งพาเกิดจากนกัคิดในละตินอเมริกาหรือเป็นผูศึ้กษาจากบริบทของ
ละตินอเมริกา  จากนั้นก็แพร่ไปท่ีอ่ืนบางคนเห็นวา่ทฤษฏีของละตินอเมริกาใช้ท่ีอ่ืนไม่ได ้ แต่บาง
คนกลับเห็นว่าเน้ือหาของทฤษฏีพึ่ งพาเป็นเร่ืองใหม่และตีความเหตุการณ์ได้ตรงประเด็น  
นกัวิชาการบางคน  เช่น  กูลด์  (Gould)  เห็นว่า ทฤษฏีพึ่งพาเป็นการปฏิวติัท่ีประเทศในทวีปอาฟ
ริกากระท าเพื่อผลประโยชน์ตัวเองเพื่อต่อต้านการพึ่ งพาท่ีมาของความช่วยเหลือจากต่างชาติ                     
แต่กระนั้นปัญหาการพึ่งพาก็มีส่วนมาจากการบริหารประเทศดว้ย  นกัทฤษฏีพึ่งพาบางคนใช้หลกั
ของทฤษฏีมาร์กซิสต์  แต่บางคนไม่ใช้  ปัญหาอันหน่ึงท่ียงัแก้ไม่ตกของทฤษฏีพึ่ งพา คือ                                
การวิเคราะห์ความขาดแคลนทรัพยากรนักทฤษฏีมาร์กซิสต์ยืนยนัว่าทรัพยากรไม่ขาดแคลนหรือ
ขาดแคลนไม่มาก  ความขาดแคลนเกิดจากกลุ่มและสถาบนัท่ีมีอ านาจก าหนดเพื่อควบคุมประชาชน
ให้อยู่ในอ านาจ  กลุ่มน้ีจึงมองว่าการขาดแคลนเป็นกลไกท่ีนายทุนสร้างเพื่อให้ได้ก าไรสูงสุด                 
แต่ความเห็นน้ีในหมู่ฝ่ายซ้ายเองก็มีการถกเถียงกนั  ฝ่ายมาร์กซิสตเ์องก็ไม่ไดย้อมรับทั้งหมด  เช่น  
บรู๊กฟิลด์ (Brookfield)  ยอมรับการวิเคราะห์แบบมาร์กซิสต์ด้านอ่ืน  แต่ไม่ยอมรบประเด็น
ทรัพยากรไม่ขาดแคลน  เขาเห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติขาดแคลนและโลกก็เห็นพ้องกนั อีกทั้ง                
ยงัเห็นวา่การดอ้ยพฒันาของประเทศโลกท่ีสามสัมพนัธ์กบัปัญหาความยากจนของประเทศท่ีพฒันา
แลว้  การขาดแคลนทรัพยากรท าให้เกิดการพึ่งพากนัทัว่โลก  อย่างไรก็ตาม  นกัทฤษฏีพึ่งพาไม่ได ้    
มีความเห็นตรงกนัทั้งหมด 

  2.2.4  นักมนุษยนิยม (humanist  views)  กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีมองการพฒันาในมิติ
ของมนุษยแ์ละจริยธรรม  งานท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดช่ือ  “The  Cruel  Choice”  เขียนโดย  กเูลต ์ (Goulet)  
ซ่ึงเน้นผลกระทบของการด้อยพฒันาต่อเง่ือนไขของมนุษย ์ กูเลต์  มองว่าภาวะด้อยพฒันาเป็นท่ี                
น่าตกใจ  เพราะเป็นภาวะของความซอมซ่อ  เจ็บป่วย  มีการตายท่ีไม่จ  าเป็นและไร้ความหวงั                
คนจะพูดถึงภาวะดอ้ยพฒันาไดก้็ต่อเม่ือภาวะนั้นเป็นผลแล้วและเร่ิมตกใจ มีอารมณ์รู้ซ้ึงถึงความ
ยากจน จากการเผชิญกบัปัญหาความเจบ็ป่วย สับสนและไม่รู้วา่จะท าอยา่งไรดี ความยากจนท่ีเร้ือรัง
นบัเป็นความโหดร้ายท่ีคนไม่เขา้ใจ  ไดแ้ต่จอ้งมองเหมือนเป็นวตัถุ นกัมนุษยนิยมมองการพฒันาวา่
เป็นการปลดปล่อยคนให้หลุดพน้จากความยากจน เป็นการเพิ่มการยกยอ่งตวัเอง และท าให้คนรู้สึก
วา่ตวัเองท าส่ิงต่าง ๆ เป็นผลส าเร็จ  หรือมีความสามารถท่ีจะเลือกอนาคตไดน้กัมนุษยนิยมถือวา่การ
เพิ่มการบริโภคและการเพิ่มประโยชน์ทางวตัถุยงัไม่เพียงพอ  เพราะในท่ีสุดจะลดทอนความเป็น
มนุษย ์

       3.  อทิธิพลของโลกาภิวตัน์ต่อการพฒันา 

              โลกาภิวตัน์มีอิทธิพลต่อการพฒันาในศตวรรษท่ี  21  ซ่ึงแสดงออกโดยการผลกัดนั
นโยบายให้ลดบทบาทของภาครัฐ  หนัมาส่งเสริมให้เอกชนเป็นผูด้  าเนินการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจ
และสังคมเรียกวา่ “แนวทางท่ีมุ่งเนน้ตลาด” (Market-Oriented  Approach) หรือ“ลทัธิเสรีนิยมใหม่” 
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(Neoliberalism)  หรือ “ฉันทานุมติัวอชิงตนั”  (Washington  Consensus)  นโยบายดงักล่าวตอ้งให้
เกิดการสะสมทุนระดบัโลกและถือเป็นความชอบธรรมท่ีจะใช้ระบบการคา้เสรี(Free-Trade) และ
อุดมการณ์เสรีนิยม  (Laissez-Faired) (Cammack,  2002: 157-158) 
 รากฐานของนโยบายดงักล่าวมีผลสืบเน่ืองมาจากการพฒันายุคแรกช่วงหลงัสงครามโลก
คร้ังท่ีสองเป็นไปตามทฤษฏีระบบโลก  ซ่ึงมีลกัษณะส าคญั 3 ประการคือ  (Portes, 2000:  354-356) 
  1.  สหรัฐอเมริกาเป็นศูนยก์ลางโลกเพราะมีความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีและทุน
สหรัฐอเมริกาจึงเป็นทั้งผูก้  าเนิดแนวทางการพฒันาและเป็นสาเหตุของความยากจนของประเทศ
ดอ้ยพฒันา 

  2. เยอรมนนีและญ่ี ปุ่น  เร่ิมใช้กุลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทน               
การน าเขา้ (Import  Substitution  Industrialization)  กลายเป็นมหาอ านาจชั้นรองจากสหรัฐอเมริกา
และอยู่ก่ึงกลางระหว่างสหรัฐอเมริกากบัประเทศก าลงัพฒันา  และเป็นแรงบนัดาลใจให้ประเทศ
ก าลงัพฒันาท าตาม 

  3. นักทฤษฏีพึ่งพาจ านวนหน่ึงสนับสนุนการผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้ ซ่ึงเน้น              
ใหรั้ฐเขา้แทรกแซงโดยการตั้งก าแพงภาษี 

 ต่อมา  ระบบโลกในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ีสองเปล่ียนแปลงโดยประเทศก าลงัพฒันาและ
ญ่ีปุ่น  กล่าวคือ  ประเทศก าลังพฒันา โดยเฉพาะในละตินอเมริกาเคยใช้ตวัแบบเศรษฐกิจเสรี        
มาแล้วแต่ล้มเหลวช่วงทศวรรษ  1920  และ  1930  จึงหันมาใช้กลยุทธ์การพฒันาอุตสาหกรรม              
เพื่อทดแทนการน าเขา้ตามแบบอยา่งเยอรมนัและญ่ีปุ่น  แต่พอผา่นไปถึงทศวรรษ  1970  และ  1980                
ก็ล้มเหลวอีก  เน่ืองจากยิ่งท าให้รัฐใหญ่  ไร้ประสิทธิภาพและมีการควบคุมจากรัฐเกินไป              
จึงกลบัไปใชร้ะบบเศรษฐกิจเสรีอีก  ส่วนญ่ีปุ่นตอนตน้ทศวรรษ  1970  กา้วข้ึนมาเป็นมหาอ านาจ
ใหม่ในทางเศรษฐกิจ  และท้าทายให้สหรัฐอเมริกาหันมาสนใจตลาดภายนอก เร่ิมตั้งแต่สมัย
ประธานาธิบดีนิกสันในต้นทศวรรษ  1970  ท่ีสนใจปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของโลก  
เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากวิกฤติราคาน ้ ามนัโลกจากกลุ่มโอเปค (OPEC)  ตอนนั้นประเทศ
ส่วนมากในยุโรปและอเมริกายงัใช้นโยบายแทรกแซงเศรษฐกิจตามแนวทางของเคนส์ (Keynes)  
จนกระทัง่ในท่ีสุดในทศวรรษ  1980  นายกรัฐมนตรีแธตเชอร์แห่งองักฤษ  และประธานาธิบดี               
เรแกนแห่งสหรัฐอเมริกาจึงน านโยบายเสรีนิยมใหม่หรือ “ฉันทานุมติัวอชิงตนั”  มาใชเ้พื่อต่อตา้น
แนวคิดของเคนส์  (Steger,  2009:  41) 
 ส่วนเหตุผลท่ีเรียกว่า “ฉันทานุมัติวอชิงตัน”  ก็เพราะกลุ่มท่ีปรึกษาประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกาสองกลุ่มท่ีอยู่ตรงขา้มกนัมาตลอดเห็นตรงกนัว่าตอ้งเปล่ียนมาใช้นโยบายเสรีใหม่
กลุ่มท่ีปรึกษาสองกลุ่มน้ี ได้แก่  สถาบันวิสาหกิจแห่งอเมริกาเพื่อการวิจยันโยบายสาธารณะ                
(The  American  Enterprise  Institution  for  Public  Policy  Research)  ห รือ    AEI  ก ลุ่ ม ห น่ึ ง                   
กบัสถาบนัเศรษฐกิจระหวา่งชาติ  (Institute  for  International  Economics)  หรือ  IIE  อีกกลุ่มหน่ึง
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แนวคิดเสรีนิยมใหม่ไดรั้บการยอมรับมากข้ึนช่วงปี  ค.ศ.  1989-1991  เน่ืองจากลทัธิคอมมิวนิสต์
ในสหภาพโซเวียตและยุโรปตะวนัออกล่มสลาย  ตั้ งแต่นั้ นมาจึงเกิดปรากฏการณ์โลกาภิวตัน์               
ทางเศรษฐกิจ3 ประการ  ไดแ้ก่  1)  การเปิดเสรีทางการคา้และการเงิน  2)  บรรษทัขา้มชาติมีอ านาจ
มาข้ึน  และ 3)  สถาบนัทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ มีบทบาทมากข้ึน เหตุผลอีกส่วนหน่ึงมาจาก
สหรัฐอเมริกาและสถาบนัทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศร่วมกนัเผยแพร่นโยบายเสรีนิยมใหม่ไปทัว่
โลก  นโยบายเสรีนิยมใหม่มีองค์ประกอบส าคญั  4  ข้อ  ได้แก่  1)  ลดหรือขจดัการแทรกแซง                 
ทางเศรษฐกิจของรัฐหรือเรียกสั้นๆวา่ “ลดกฎระเบียบ”  (Deregulate)  2)  สร้างเสถียรภาพเศรษฐกิจ
มหภาค   โดยควบคุมเงินเฟ้อและลดการขาดดุลการคลัง  หรือเรียกสั้ น ๆ ว่า “ลดขนาดรัฐ” 
(Downsize  The  State)  3)  แปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization)  และ  4)  ประหยดั  (Austerity)                   
การผลกัดนันโยบายเสรีใหม่ขยายตวัออกไปอย่างรวดเร็ว สาเหตุมาจากการบงัคบัเพราะเหตุผล                 
2  ประการ  คือ  ประการแรก ประเทศใดจะรับเง่ือนไงของนโยบายเสรีนิยมใหม่ตอ้งรับทั้งหมดทุก
ข้อ  จะรับเพียงข้อหน่ึงข้อใดไม่ได้ ไม่เช่นนั้ นจะไม่ได้กู้เงินจากธนาคารโลก  กองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ หรือสหรัฐอเมริกา และประการท่ีสอง  แนวทางการแก้ปัญหาดงักล่าวใช้กบัทุก
ประเทศ  บางคร้ังจึงเรียกว่า “การตดัขนมคุกก้ี” (Cookie  Cutter)  หมายความว่าตอ้งตดัเท่ากนัทุก
กอ้น  หรือ “ตดัเส้ือผา้ขนาดเดียวให้กบัทุกคน” (One  Size  Fits  All)  ขอ้สังเกต  คือ  นักวิชาการ              
ท่ีสนใจการพัฒนาเห็นด้วยว่าประเทศก าลังพัฒนาต้องท าตามหลักการดังกล่าวในบางระดับ                          
แต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าจะท าอย่างไรและจะท ามากน้อยแค่ไหน  ส่วนรัฐบาลนักธุรกิจและ
นกัการเมืองของประเทศก าลงัพฒันานั้นยอมรับหลกัการดงักล่าวอยา่งกวา้งขวาง  เพราะเห็นวา่การ
รักษาระดับการแข่งขนัในตลาดโลกต้องลดขนาด ขจดัการสูญเสีย ขจดัคอร์รัปชัน  ซ่ือสัตย์ต่อ
สัญญาบงัคบัใชก้ฎหมายตามหลกันิติธรรม  และมุ่งไปสู่การเปิดตลาดและการคา้เสรี  และเห็นดว้ย
ว่าไม่อาจอาศยัวิธีท่ีเคยท ามา  อาทิ รับเงินอุดหนุนจากประเทศพฒันา  การขาดดุลการช าระเงิน                 
การพิมพเ์งิน  การกูย้ืมเงินจากต่างประเทศโดยไม่มีท่ีส้ินสุด   การคอร์รัปชัน การคุม้ครองจากรัฐ 
และความช่วยเหลือจากต่างประเทศ  ประเทศส่วนใหญ่ในโลกยอมท าตามนโยบายเสรีนิยมใหม่              
แต่มีทั้ งท่ีเกิดจากความเข้าใจและอยู่ในสถานการณ์จ ายอม  อย่างไรก็ตามขณะท่ีอ้างว่ายอมรับ
หลกัการเสรีนิยมใหม่ ผูน้  าประเทศก็มกัถามชนชั้นล่างในประเทศว่าจะให้ใครเป็นคนรับภาระ                  
การรัดเข็มขดั (Wiarda,  2004:  120-124)  ค  าตอบย่อมหนีไม่พน้การผลกัภาระให้ประชาชนระดบั
ล่าง เช่น  การเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม  เป็นตน้  เห็นไดว้่าการผลกัดนัให้เปิดเสรี มีผลให้ประเทศก าลงั
พฒันาอยู่ในภาวะจ ายอม  เพราะถ้าไม่เปิดเสรีก็ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ คร้ันพอเปิดเสรี คู่แข่ง                    
จากต่างประเทศก็ไหลทะลกัเขา้มาจนกิจการภายในลม้ละลาย เพราะไม่สามารถต่อสู้กบัคู่แข่งท่ีมี
ความช านาญและรู้กลไกต่างประเทศดีกว่า  ขณะเดียวกันผูใ้ช้แรงงานก็ถูกกดดนัโดยอา้งว่าเป็น
อุปสรรคต่อการแข่งขนัต่างประเทศ  เช่น  ในชิลี  รัฐบาลทหารไดล้ดมาตรฐานแรงงานและค่าจา้ง
ขั้นต ่าอย่างมาก  บางประเทศใช้วิธีตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษและไม่ให้น ากฎหมายแรงงานมาใช ้
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เช่น กรณีของเม็กซิโก  ถา้หากไม่ยอม  นกัลงทุนจากต่างประเทศก็จะยา้ยฐานการลงทุนไปท่ีอ่ืนใน
ยุคโลกาภิวตัน์  การตดัสินใจของประเทศท่ีพฒันาแลว้และประเทศก าลงัพฒันา  เช่นการลดขนาด  
การปรับโครงสร้าง หรือการยา้ยฐานการผลิต ลว้นแต่ก าหนดโดยการแข่งขนัโลก (Portes,  2000:  

354-356) 
     4. ปัญหาการพฒันาของโลก 

           การพฒันาท่ีผ่านมาประมาณ  60  ปีจึงให้ผลดีบางด้าน แต่ท่ามกลางความมัน่คัง่                  
ทางเศรษฐกิจนั้น  ปัญหาความยากจนและความเหล่ือมล ้ ายงัเป็นปัญหาท่ีมีมาอย่างต่อเน่ืองและ              
เป็นปัญหาส าคญัท่ีสุดของการพฒันา  โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ  หรือ  UNDP  (Cited  in  

Kothari  and  Minogue,  2002:  4-5)  สรุปว่าขณะท่ีเกิดการพฒันาแก่บางคนในบางดา้นนั้น คนอ่ืน
ยงัยากไร้และเหล่ือมล ้าในการกระจายผลประโยชน์จากการพฒันา  ยกตวัอยา่งได ้ 8  ดา้น ดงัน้ี 

  4.1  ปัญหาด้านสุขภาพ (Health) ส่วนท่ีพัฒนา คือในปี ค.ศ. 1997  ประชาชน             
ใน 84 ประเทศมีอายุขยัเกิน70  ปี เพิ่มข้ึนจาก 55 ประเทศในปี ค.ศ. 1990 และช่วงปี ค.ศ.  1990-

1997  กลุ่มประเทศก าลงัพฒันาเพิ่มจาก  22  ประเทศเป็น  49  ประเทศ  มีประชากรใช้น ้ าสะอาด
เพิ่มเกือบสองเท่าจากร้อยละ 40  เป็นร้อยละ 72  แต่ส่วนเป็นปัญหา  คือ ช่วงปี  ค.ศ.  1990-1997  
ประชาชนติดเช้ือเอชไอวีหรือโรคเอดส์ (HIV/AIDS)  เพิ่มกว่าเท่าตวั  จากไม่ถึง 15 ล้านคนเป็น
มากกวา่  33  ลา้นคน  คนประมาณ  1.5  พนัลา้นคนคาดวา่จะมีอายุไม่ถึง  60  ปี  ประชากรกวา่  800  
ลา้นคนไม่ไดรั้บบริการสุขภาพท่ีดี  และประชากร 2.6  พนัลา้นคนจากทั้งหมดในโลก 5 พนัลา้นคน
เท่านั้นท่ีมีความเป็นอยูถู่กสุขลกัษณะ 

  4.2  ปัญหาดา้นการศึกษา (education)  ส่วนท่ีพฒันา  คือ  ช่วงปี  ค.ศ.  1990-1997  
อัตราการรู้หนังสือของผู ้ใหญ่เพิ่มจากร้อยละ64  เป็นร้อยละ 76 และช่วงเวลาเดียวกันอัตรา                   
ผูล้งทะเบียนเรียนระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาเพิ่มจากร้อยละ74  เป็นร้อยละ 81  แต่ส่วน
เป็นปัญหา คือ ในปี ค.ศ. 1997  ผูใ้หญ่จ านวน  850  ลา้นคนยงัไม่รู้หนังสือ  ในประเทศท่ีพฒันา
อุตสาหกรรมมีคนกวา่ 100  ลา้นคนท่ีท างานโดยไม่รู้หนงัสือ เด็กกวา่ 260  ลา้นคน  ออกโรงเรียน
ตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 

  4.3 ปัญหาด้านอาหารและโภชนาการ (food  and  nutrition)  ส่วนท่ีพัฒนา คือ                       
แมอ้ตัราการเกิดของประชากรเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว  แต่การผลิตอาหารต่อหวัเพิ่มข้ึนเกือบร้อยละ  25  
ในช่วงปี  ค.ศ. 1990-1997  แต่ส่วนท่ีเป็นปัญหา คือ คนประมาณ  840  ลา้นคน  มีภาวะทุโภชนาการ  
การบริโภคของร้อยละ  20  แรกของคนท่ีสุดในโลก 

  4.4 ปัญหาดา้นรายไดแ้ละความยากจน (income  and  poverty)  ส่วนท่ีพฒันา  คือ  
ช่วงปี  ค.ศ.  1990-1997  ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน  หรือ  GDP  ต่อหัวเพิ่มข้ึนโดยเฉล่ียต่อปี
มากกวา่ร้อยละ  1  การบริโภคท่ีแทจ้ริงต่อหวัเพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ  2.4  ในช่วงเดียวกนั  แต่ส่วนเป็น
ปัญหา  คือ  เกือบ  1.3  พนัล้านคนมีชีวิตอยู่ด้วยเงินไม่ถึง  1  ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั  และ
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เกือบหน่ึงพนัลา้นคนไม่สามารถบริโภคตามเง่ือนไขขั้นต ่า  ส่วนแบ่งรายไดข้องโลกของคนร้อยละ  
20  ของคนท่ีรวยท่ีสุดคิดเป็น  74  เท่าของร้อยละ  20  ของคนท่ีจนท่ีสุด 

  4.5 ปัญหาดา้นผูห้ญิง  (women)  ส่วนท่ีพฒันา  คือ  ช่วงปี  ค.ศ.  1990-1997  อตัรา
การลงทะเบียนเรียนชั้นมธัยมศึกษาของเด็กผูห้ญิงเพิ่มจากร้อยละ  36  เป็นร้อยละ  61  และช่วงเวลา
เดียวกนั  ผูห้ญิงมีการท างานท่ีเกิดรายไดเ้พิ่มจากร้อยละ  34  เป็นร้อยละ  40  แต่ส่วนเป็นปัญหา  คือ  
ผูห้ญิงเกือบ  340  ล้านคนคาดว่าจะมีอายุไม่ถึง  40  ปี  ร้อยละ  25-50  ของผูห้ญิงทั้งหมดได้รับ
ความทุกขจ์ากการล่วงละเมิดทางเพศจากผูใ้กลชิ้ด 

  4.6 ปัญหาด้านเด็ก (children) ส่วนท่ีพฒันาคือ ช่วง ค.ศ.  1990-1997  อตัราการ
ตายของทารกลดลงจาก 76  คนต่อพนัคนเหลือ  58  คนต่อพนัคน  สัดส่วนของเด็กอายหุน่ึงขวบท่ีมี
ภูมิคุม้กนัเพิ่มข้ึนจากร้อยละ  70  เป็นร้อยละ  89  ในช่วงเดียวกนั แต่ส่วนเป็นปัญหา  คือ  เด็กเกือบ  
160  ลา้นคนมีภาวะทุโภชนา  และเด็กกวา่  250  ลา้นคนท างานเป็นแรงงานเด็ก 

  4.7 ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม (environment) ส่วนท่ีพฒันาคือช่วงปี ค.ศ.1990-1997  
สัดส่วนการใช้เช้ือเพลิงดั้งเดิมท่ีก่อให้เกิดมลพิษอย่างรุนแรงลดลงกว่าร้อยละ 20  แต่ส่วนท่ีเป็น
ปัญหา  คือแต่ละปีคนเกือบ  3  ลา้นคน ตายเพราะมลพิษทางอากาศ และกวา่  5  ลา้นคนตายเพราะ
ทอ้งร่วงจากการติดเช้ือทางน ้า 

  4.8 ปัญหาด้านความมั่นคงของมนุษย์  (human  security)  ส่วนท่ีพัฒนา คือ  
ประชากรร้อยละ  66-75  ของประเทศก าลังพัฒนาอาศัยอยู่ในประเทศท่ีค่อนข้างจะเป็น
ประชาธิปไตยและมีพรรคการเมืองหลายพรรค  แต่ส่วนเป็นปัญหา  คือ  เม่ือส้ินปี ค.ศ.  1997                      
มีผูอ้พยพเกือบ 12  ลา้นคน 

        5. ทางเลอืกใหม่ของประเทศก าลงัพฒันา 

              นกัวิชาการท่ีศึกษาการพฒันาหลายคนไดห้ันมาทบทวนปัญหาการพฒันา พบว่า  
การพฒันาของประเทศก าลังพฒันาส่วนใหญ่ล้มเหลวมากกว่าประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะ                  
การพัฒนาตามแนวคิดภาวะทันสมัยท่ี เป็นการพัฒนาโดยยึดถือยุโรปตะวนัตกเป็นแม่แบบ 
(Tornquist,  1999:  45)  ต่อมาในยุคโลกาภิวตัน์ไดพ้ฒันามาเป็นลทัธิเสรีนิยมใหม่ซ่ึงมีลกัษณะเด่น 
4  ประการ  คือ1)  เป็นอุดมการณ์เสรีนิยมทางเศรษฐกิจของตะวนัตก  2)  เป็นสูตรท่ีง่ายและใชก้บั
ทุกท่ี3)  เป็นขอ้อา้งของตะวนัตกมากกวา่จะเป็นการพฒันาท่ีแทจ้ริงและ 4) เป็นแนวทางการพฒันา
ท่ีเร่ิมมาตั้ งแต่สมัยการก่อตั้ งธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (Simon  and  

Narman,  1999:  271)  การพฒันาตามแนวทางดังกล่าวถูกวิจารณ์ในแง่อุดมการณ์ว่ากีดกันคน                    
บางกลุ่มออกไปจากการพฒันา  เช่น  ผูห้ญิง  คนกลุ่มนอ้ย  คนบางศาสนา  หรือบางชนชั้น  รวมทั้ง                   
มีปัญหาในกระบวนการและขั้นตอนของการพฒันา  เช่น  เป็นการพฒันาจากบนลงล่าง  และ                    
ขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชน ยิ่งกวา่นั้น การพฒันายุคโลกาภิวตัน์ยงัท าให้ชนชั้นกลางมีโอกาส
สร้างความร ่ ารวยและเอาเปรียบคนจนมากกว่าเดิม  เช่น  ตดัถนนผ่านท่ีชุมชน  สร้างตึกสูง ๆ                   
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แทนท่ีอยูช่าวบา้น  สร้างเข่ือนขบัไล่ชาวบา้นออกจากถ่ินท่ีอยู ่ เรืออวนประมงลากจูงท าลายการจบั
ปลาแบบดั้งเดิม  หรือห้างสรรพสินคา้ท าลายร้านขายของช า  การพฒันาในประเทศก าลงัพฒันา                 
จึงยิ่งสร้างความเหล่ือมล ้ า  ส่วนรายได้  การบริโภคและความอยู่ดีกินดีของชนชั้นกลางพฒันา                
จึงยิ่งสร้างความเหล่ือมล ้ า  ส่วนรายได ้ การบริโภคและความอยูดี่กินดีของชนชั้นกลางเติบโตข้ึน 
ขณะท่ีช่องว่างระหว่างชนชั้นกลางกับคนส่วนใหญ่ขยายออก  แม้อตัราการบริโภคต่อหัวสูงข้ึน                 
แต่คนส่วนใหญ่มีอาหาร การรักษาพยาบาล  การท างานและการคุม้ครองน้อยกว่าสมยัแรกเร่ิม
พฒันา  สาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ีส่วนหน่ึงมาจากการบริโภคท่ีแตกต่างกนัสุดขั้วและส่วนหน่ึงเป็นเพราะ
การล่มสลายของสถาบนัครอบครัวและวฒันธรรมดั้งเดิม  คนจ านวนมากตอ้งอดอยาก  เจบ็ปวดและ
ถูกน าปัญหามาตีแผ่มากกว่าท่ีเคยเป็นเม่ือส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ีสอง  (IIIich,  1997:  96-97)                   
จากปัญหาการพฒันาดงักล่าว ประเทศท่ีพฒันาแลว้และประเทสก าลงัพฒันาจึงจ าเป็นตอ้งแสวงหา
ทางเลือกในการพฒันาใหม่  ซ่ึงมีหลายทางเลือก  เช่นการพฒันาเศรษฐกิจสีเขียว (Green  Economy)  
ในยโุรปและสหรัฐอเมริกา  การสร้างอารยธรรมเชิงนิเวศ (Ecological  Civilization)ในจีน เศรษฐกิจ
พอเพียง (Sufficiency  Economy) ของไทยประชาธิปไตยชาวโลก (Earth  Democracy) ในอินเดีย 
การเผยแพร่วฒันธรรมอินคาดั้ งเดิมของเปรูท่ีเน้นความสามัคคี  เอกภาพ  สันติสุข  และความ
เขม้แข็ง  (Cosmovision  Andina)  การลดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Degrowth)  ของฝร่ังเศส
และอิตาลี  นอกจากน้ียงัมีแนวทางท่ีเน้นส่ิงอ่ืนนอกเหนือจากการเน้น การพฒันาเศรษฐกิจ ดงัท่ี
ปรากฏข้อเสนออยู่ในกลุ่มวิชาชีพ ท้องถ่ินและเครือข่ายความรู้ต่าง ๆ รวมความแล้วกล่าวได้ว่า
ทางเลือกการพฒันาใหม่หันมามุ่งเน้นเป้าหมายของการพฒันาท่ีส าคญั  ได้แก่ ความเป็นธรรม  
(Equity)  และความหลากหลาย (Diversity)  (Sachs,  2010:  viii-xiv) อยา่งไรก็ดี  นกัวชิาการบางคน
เห็นว่าไม่ใช่ทางเลือกใหม่ทีเดียวเป็นเพียงน าเอาแนวทางและจุดมุ่งหมายใหม่ ๆ เขา้มารวมกบัการ
พฒันากระแสหลกั (Pieterse, 1998: 344)โดยเฉพาะน ามาจากแนวคิดทอ้งถ่ินนิยม (Localism) ซ่ึงมี
ดว้ยกนั5 ดา้นไดแ้ก่  (Strassoldo,  1992:  22-35) 
  1.  ทอ้งถ่ินนิยมดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ  (Localism  In  Economic  Development)  
แนวคิดท้องถ่ินนิยมเห็นว่าการพฒันาเศรษฐกิจอาศยัปัจจยั 3 ด้าน ได้แก่1) ทรัพยากรธรรมชาติ                    
2) โครงสร้างพื้นฐาน  และ 3) ปัจจยัทางการเมืองและสังคม การพฒันาเศรษฐกิจจึงมีหลายแนว เช่น  
เขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีเนน้การคา้กบัต่างประเทศ  หรือเนน้แหล่งก าเนิดของผลผลิตหรือเนน้การดึงดูด
การลงทุนจากต่างประเทศ  นอกจากนั้นยงัมีแนวใหม่  ไดแ้ก่  การพฒันาท่ีเนน้การพึ่งตนเอง(Self -

Reliance) การเอาตนเองเป็นจุดศูนย์กลางพัฒนา (Self-Centered  Development)และการพัฒนา
ชุมชน  (Community  Development)  ซ่ึงเป็นทางเลือกใหม่ของประเทศโลกท่ีสาม ลดการพึ่ งพิง
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีท่ีกา้วหน้า  หันมาใช้ทรัพยากรทอ้งถ่ินให้เต็มท่ี เพื่อตอบสนองต่อความ
จ าเป็นพื้นฐานและการพึ่งตนเอง 
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  2. ท้องถ่ินนิยมด้านการเมือง  (localism   in politics)  กระบวนการท้องถ่ินนิยม
แสดงออกหลายลกัษณะ  ได้แก่  การต่อสู้ทางการเมืองของคนท้องถ่ิน  การใช้ยุทธวิธีต่อสู้ของ
ทอ้งถ่ิน  การปกครองตนเองของทอ้งถ่ิน  การสนใจปัญหาของทอ้งถ่ิน และการยดึความเป็นทอ้งถ่ิน
นิยมทางการเมืองของนกัการเมือง 

  3. การฟ้ืนฟูชุมชนขนาดเล็ก (revival  of  smaller  settlements)  ปัจจุบนัเมืองใหญ่
มีคนมากและเผชิญกับปัญหาการด ารงชีวิตหลายอย่าง เช่น  ปัญหามลภาวะ  อาชญากรรม                      
ความแออดั  ตรงกนัขา้มกบัทอ้งถ่ินท่ีมีความกา้วหนา้ทางดา้นการติดส่ือสารและเทคโนโลย ี ท าให้
สามารถใชชี้วติในชุมชนไดส้ะดวก เป็นมิตร  และมีความสุขมากกวา่ 

  4. ท้องถ่ินนิยมด้านชาติพันธ์ุและภูมิภาคนิยม (Ethnic-Regional Movements)  
กระบวนการชาตินิยม  ชาติพนัธ์ุและภูมิภาคนิยม  ปรากฏข้ึนในโลกอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ศตวรรษ            
ท่ี  16  ในพื้นท่ีในยโุรป  อเมริกาเหนือ  โดยเฉพาะในยุโรปตะวนัออก  หรือแมแ้ต่ในสหรัฐอเมริกา
การร้ือฟ้ืนชาตินิยมเช่นน้ี มีความหลากหลายและซับซ้อน  และได้รับการมองในทางท่ีดีข้ึน  เช่น  
ช่วงระยะ  30  ปีท่ีผ่านมา  การศึกษาสังคมวิทยาได้แปลความปรากฏการณ์ชาตินิยมว่าเป็นพลวตั
ทางสังคมเศรษฐกิจ  (Socio-Economic Dynamics)  และตอ้งการถ่ายทอดวฒันธรรมของตนไปสู่
สากล 

  5.  ท้องถ่ินนิยมด้านส่ิงแวดล้อม  (Environmental  Movements)  ภาวะนิ เวศ                 
เป็นประเด็นส าคญัของทั้งกระแสโลกาภิวตัน์และทอ้งถ่ินนิยม  ส าหรับทอ้งถ่ินนิยมมองวา่ปัญหา
ส่ิงแวดล้อมเป็นปัญหาของท้องถ่ิน  ซ่ึงท้องถ่ินต้องรณรงค์และปกป้อง เช่น  น ้ าด่ืม  อากาศ                          
สนามหญา้  คุณภาพชีวติ  ขณะเดียวกนัตอ้งต่อสู้เพื่อสร้างจิตส านึกสากล  เพื่อให้รับรู้ปัญหาโดยทัว่
กนั  ดงัค าขวญัวา่ “คิดระดบัโลก  กระท าในระดบัทอ้งถ่ิน”  (Think  Globally,  Act  Locally) 
  แนวคิดทอ้งถ่ินนิยมขา้งตน้บางคร้ังก็เรียกวา่ “ทอ้งถ่ินนิยมสากล”  (Cosmopolitan  

Localism)  อนัเป็นแนวคิดท่ียืนยนัว่าลกัษณะความหลากหลายของท้องถ่ินเป็นสิทธิท่ีเป็นสากล                 
ซ่ึงโลกทั้งหลายตอ้งให้ความเคารพ  เน่ืองจากหากคนท าตามกระแสโลกาภิวตัน์หมด  โลกก็จะ
กลายเป็นรูปแบบเดียวและคนเดือดร้อนกนัถว้นหน้า  เพราะโลกาภิวตัน์มีส่วนควบคุมไม่ได ้ เช่น  
ตลาดโลก  ซ่ึงอาจส่งผลเสียต่อชุมชน  แนวคิดทอ้งถ่ินนิยมสากลจึงเห็นว่าการเคารพชุมชนและ
ประเพณีดั้งเดิม  รวมไปถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยเป็นทางเลือกเพื่อความอยู่
รอดของโลกาภิวตัน์เอง  (McMichael,  2000:  286) 
 

 

 

 

 



80 

 

บทสรุป 

 โลกาภิวตัน์เป็นการหลอมรวมโลกหรือเช่ือมโยงโลก  ท าให้โลกเป็นใบเดียวหรือระบบ
เดียวกนั  ซ่ึงการหลอมรวมหรือเช่ือมโยงมีขนาดและความเร็วในอตัราเร่งกวา่ท่ีเคยเป็นในสมยัก่อน  
ส่วนทางด้านกระบวนการหลอมรวมหรือเช่ือมโยงนั้ น  โลกาภิวตัน์เป็นกระบวนการท่ีระบบ
เศรษฐกิจ  และสังคมของโลก  เป็นรูปแบบเดียวกัน  มีการบูรณาการ  และพึ่ งพิงกัน  ซ่ึงมี
นกัวิชาการหลายคนไดก้ล่าวถึงทฤษฏีโลกาภิวตัน์ท่ีอธิภายวา่โลกเช่ือมโยงกนัเพราะอะไร มีทฤษฏี
อธิบายหลกั ๆ อยู ่ 3  ทฤษฏี  ไดแ้ก่  1)  ทฤษฏีของโรเบิร์ตสัน  อธิบายวา่เป็นเพราะโลกขยายใหญ่
ข้ึนจนสามารถติดต่อกนัไดท้ัว่โลกและเกิดจิตส านึกโลก  2) ทฤษฏีของฮาร์วีย ์ อธิบายวา่เป็นเพราะ
เวลาและพื้นท่ีกลายเป็นส่ิงส าคญัต่อมนุษย ์ โดยเฉพาะเวลาเป็นเคร่ืองวดัและตดัสินการกระท าทุก
อย่างของโลกสมยัใหม่  3) ทฤษฏีของกิดเดนส์  อธิบายว่าเป็นเพราะสังคมท่ีซับซ้อนสามารถ
ติดต่อส่ือสารและมีอิทธิพลต่อกนัไดท้ั้งท่ีอยูห่่างไกลกนัและกา้วขา้มพน้อุปสรรคทางดา้นเวลาและ
พื้นท่ี  เน่ืองจากการพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี  และการพัฒนาเป็นทั้ งเง่ือนไข 
จุดมุ่งหมายและนโยบาย  ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมือง  การศึกษาการพฒันา
เร่ิมตน้ในยุคสงครามโลกคร้ังท่ีสองโดยไดรั้บอิทธิพลจากแนวคิดภาวะทนัสมยัท่ียึดยโุรปตะวนัตก
เป็นแม่แบบ  และพฒันามาเป็นลทัธิเสรีนิยมใหม่ในยุคโลกาภิวตัน์ ซ่ึงเป็นกระแสหลกัของการ
พฒันาของโลก  แต่เท่าท่ีผ่านมา  ประเทศก าลงัพฒันาส่วนใหญ่พบว่าการพฒันาของตนล้มเหลว  
เพราะยิง่ท  าใหเ้กิดความยากจนและเหล่ือมล ้า  โดยเฉพาะความเหล่ือมล ้าระหวา่งชนชั้นกลางกบัคน
ส่วนใหญ่  ประเทศก าลงัพฒันาพยายามหาทางเลือกในการพฒันาใหม่ๆ เพื่อความสอดคลอ้งและ
เหมาะสมของศกัยภาพประเทศตนเอง ดงันั้น การพฒันาประเทศภายใต้โลกาภิวตัน์ จึงเป็นการ
พฒันาภายใตก้ารเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มภายนอก ท่ีประเทศก าลงัพฒันาจะตอ้งเตรียมตวัรับ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัเพื่อพฒันาประเทศ ใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบับริบทของตนเอง    
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บทที ่5 

   รูปแบบการบริหารเพือ่การพฒันา 

  

บทน า 

 

 นอกจากจะมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีการบริหารการพัฒนา                     
โลกาภิวตัน์กบัการพฒันาและการบริหารพฒันาในภาพรวมของประเทศก าลงัพฒันาแลว้ จ าเป็น
อยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งทราบรูปแบบการบริหารการพฒันาดา้นต่างๆ ในส่วนน้ีขอน าเสนอการบริหารการ
พัฒนาเฉพาะท่ีส าคัญและน่าสนใจส าหรับน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานพัฒนา ได้แก่                   
การบริหารการพฒันาท่ีเนน้การพฒันาการบริหาร  การบริหารการพฒันาท่ีเนน้การบริหารโครงการ
พฒันา  การบริหารการพฒันาทางเศรษฐกิจ การบริหารการพฒันาทางสังคม และการบริหารการ
พฒันาทางการเมือง ซ่ึงจะอธิบายถึงความหมาย  เน้ือหา  แนวทางการพฒันาและปัญหาการบริหาร
การพฒันา  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี   
 

การบริหารการพฒันาทีเ่น้นการพฒันาการบริหาร 

 1.  ความหมายของการพฒันาการบริหาร 

      การพฒันาการบริหารมีผูเ้รียกช่ือเป็นภาษาองักฤษหลายช่ือดว้ยกนั  เช่น  Administrative 

Development or Development of Administration, Administrative Modernization, Administrative 

Reform, Reorganization, Organization Development, Administrative Improvement, Organization 

Improvement และRevitalization เป็นต้น  อย่างไรก็ดี ค  าเรียกช่ือการพัฒนาการบริหารท่ีเป็น
ภาษาองักฤษขา้งตน้นั้นมีความหมายท่ีใกล้เคียงกนั จะแตกต่างกนับา้งก็เฉพาะประเด็นปลีกย่อย
เท่านั้น  ดงัรายละเอียดขา้งล่างน้ี 

      1.1 การพฒันาการบริหาร(Administrative  Development or Development of 

Administration)  หมายถึงการเพิ่มพนูสมรรถนะหรือความสามารถของระบบบริหารเพื่อรองรับ
ปัญหาต่าง  ๆ ท่ีเกิดจากความเปล่ียนแปลงของสังคม  เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายปลายทางในการสร้าง
ความกา้วหนา้ทางการเมือง    เศรษฐกิจและสังคม  นอกจากน้ี  การพฒันาการบริหาร  ยงัรวมไปถึง
การเปล่ียนจากการเล่นพรรคเล่นพวกมาเป็นระบบคุณธรรมในการสรรหา  การปูนบ าเหน็จความดี
ความชอบและการลงโทษทางวนิยั 

      1.2  ความเป็นสมยัใหม่ทางการบริหาร (Administrative Modernization)  หมายถึงการ
สร้างเสริมสมรรถนะทางการบริหารในอันท่ีจะน าเอาความรู้ความ เช่ียวชาญทางการบริหาร                  
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ความรับผิดชอบ และหลกัเหตุผลมาผสมผสานกบัเจตจ านงของประชาชน (Popular  Will)  ในอนัท่ี
จะด าเนินการใหไ้ดม้าซ่ึงความเสมอภาคและยติุธรรมในสังคม 

      1 .3   ก ารป ฏิ รูป การบ ริห าร  ( Administrative Reform)  ห มายถึง  ก ารประยุก ต์
แนวความคิดใหม่ ๆ หรือการผสมผสานแนวความคิดใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงระบบบริหารให้เอ้ือต่อ
เป้าหมายของการพฒันาประเทศ  นั่นก็คือ  การปฏิรูปการบริหารในอนัท่ีจะลดการต่อตา้นความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

       1.4  การจดัองค์การเสียใหม่  (Reorganization)หมายถึง การเปล่ียนแปลงจุดมุ่งหมาย  
ภารกิจ  กรรมวิธี  หน้าท่ีการงาน  และความสัมพนัธ์ต่าง ๆ ภายในองคก์ารอยา่งจงใจเพื่อก่อให้เกิด
ความเปล่ียนแปลงในบทบาท  ความสัมพนัธ์ และพฤติกรรมของบุคคลในองคก์าร 

       1.5  การพฒันาองค์การ  (Organization  Development)  หมายถึงกระบวนการวิเคราะห์
และแกไ้ขปัญหาองค์การโดยมุ่งท่ีจะให้องค์การมีความเปล่ียนแปลงตามท่ีไดว้างแผนไวล่้วงหน้า  
โดยใชค้วามรู้จากผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอกหรือภายในหน่วยงานเอง  ส าหรับขั้นตอนของการพฒันา
องคก์ารนั้น  รวมถึง  ขั้นคน้หาสาเหตุของปัญหา  การวางแผนด าเนินงานซ่ึงหมายถึงขั้นเตรียมและ
จดัท ากลยุทธ์เพื่อการเปล่ียนโครงสร้าง  และพฤติกรรมการปฏิบติัการให้เป็นไปตามกลยทุธ์ท่ีวางไว ้ 
และการประเมินผล 

      1.6  การปรับปรุงฝ่ายบริหาร  (Administrative  Improvement) หมายถึงการปรับปรุง
ผูบ้ริหารในส่วนท่ีเก่ียวกับความมีเหตุผล  ความสามารถในการเป็นผูน้ า  ความคิดท่ีเป็นระบบ                
การเสริมสร้างทกัษะในการคิด  ความสามารถในการติดต่อสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน  และการกระตุน้
ความคิดสร้างสรรค ์  

      1.7  การปรับปรุงองคก์าร  (Organization  Improvement)  หมายถึงกระบวนการ ท่ีจะจดั
โครงสร้างและภารกิจของระบบราชการเสียใหม่  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างประหยดั               
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากกวา่เดิม 

      1.8  การพัฒนาตนเองเสียใหม่   (Revitalization)  หรือ การท าให้องค์การมีความ
กระปร้ีกระเปร่าอีกคร้ัง”     หมายถึงกระบวนการของการริเร่ิมและการริเร่ิมและการเผชิญหน้ากบั
ความเปล่ียนแปลงท่ีจ าเป็นในอนัท่ีจะท าให้องคก์ารยงัคงมีชีวิตอยูต่่อไปได ้ สามารถปรับตวัให้เขา้
กบัสภาพใหม่ ๆ สามารถแกปั้ญหา  เรียนรู้จากประสบการณ์และเคล่ือนไปสู่วุฒิภาวะขององคก์าร
มากข้ึน  อยา่งไรก็ดี เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ การพฒันาตนเองเสียใหม่น้ีเป็นการพฒันาหรือปฏิรูปตนเอง
โดยปราศจากความช่วยเหลือ หรือแทรกแซงจากภายนอก ดงันั้นการพฒันาตนเองเสียใหม่จึงเป็นท่ี
รู้จกักนัในนามของ Self  Reform  หรือ  Self  Renewal 

           สรุป การพฒันาการบริหารหมายถึง การจดัเตรียม  เปล่ียนแปลงปรับปรุงหรือปฏิรูป
โครงสร้าง  กระบวนการ  (รวมถึงเทคโนโลย)ี  และพฤติกรรมการบริหารเพื่อใหมี้ความสามารถท่ี
จะรองรับนโยบาย แผน  แผนงาน  โครงการและกิจกรรมส าหรับการบริหารการพฒันา 
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 2.  เนือ้หาของการพฒันาการบริหาร 

       การพฒันาการบริหารในส่วนท่ีเก่ียวกบัโครงสร้าง  กระบวนการ  และพฤติกรรมท่ีเอ้ือ
ต่อการพฒันาเท่านั้น 

      2.1  การพฒันาโครงสร้างทางการบริหาร  โครงสร้างทางการบริหารนับว่ามีอิทธิพล
เหนือพฤติกรรมการบริหาร  การศึกษาของ  รอเบอร์ต  เพรสตัส  (Robert  Presthus)  พบว่า  
ขา้ราชการท่ีเขา้มาอยูภ่ายใต ้สถานการณ์ระบบราชการ (bureaucratic situation)  จ  าเป็นตอ้งปรับตวั
ใหเ้ขา้กบัสถานการณ์นั้น ๆ เพราะ สถานการณ์ระบบราชการ มีความไม่แน่นอน จึงท าใหข้า้ราชการ
เกิดความวา้วุ่นใจ ข้าราชการท่ีสามารถปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ระบบราชการได้ก็มกัจะมี
ความกา้วหน้า  ในขณะท่ีผูท่ี้ไม่สามารถปรับตวัได ้ก็จะพบแต่ความขมข่ืนและลม้เหลวโครงสร้าง
ทางการบริหารแบ่งออกเป็น  4  รูปแบบดงัแสดงไวใ้นภาพขา้งล่างน้ี 

 

 

  หวัหนา้  หวัหนา้  ลูกนอ้ง 

 

               1             +             2               +             3                           4 

 

  ลูกนอ้ง  ลูกนอ้ง  หวัหนา้  แบบผสม 

 

   

ภาพที ่ 5.1   แสดงโครงสร้างทางบริหาร  4  รูปแบบ 

 

 จากภาพจะเห็นไดว้า่โครงสร้างการบริหารทั้ง 4 รูปแบบมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

   1.  โครงสร้างทางการบริหารในรูปแบบ  1  จะพบเห็นได้ในหน่วย
ราชการทัว่ ๆ ไป ซ่ึงมีหวัหนา้ท่ีมีอ านาจสูงสุดเพียงคนเดียว 

   2.  โครงสร้างทางการบริหารในรูปแบบ  2  จะพบเห็นไดใ้นรัฐวิสาหกิจ 
ซ่ึงมีหวัหนา้ท่ีมีอ านาจสูงสุดหลายคน (คณะกรรมการบริหาร) 
   3.  โครงสร้างทางการบริหารในรูปแบบ  3  จะพบเห็นไดใ้นมหาวทิยาลยั
ซ่ึงผูบ้งัคบับญัชาเป็นหวัหนา้แต่ในทางนิตินยั  ส่วนลูกนอ้งเป็นผูบ้งัคบับญัชาในทางพฤตินยั 

   4.  โครงสร้างทางการบริหารในรูปแบบ  4  จะเป็นแบบผสม  คือมีทั้ ง
รูปแบบ 1-2  และ 3  อยูใ่นหน่วยงานเดียวกนั  ส่วนจะเลือกใชรู้ปแบบใดข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม   
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       2.2  การพฒันากระบวนการการบริหาร  การพฒันากระบวนการการบริหารมุ่ง
ท่ีจะขจดัจุดอุดตนัของการไหลของงาน  การย่นระยะเวลาเดินทางของงาน  และการท างานให้ง่าย
เขา้ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มสมรรถนะขององคก์ารท่ีจะสนองตอบเป้าหมายการพฒันาของประเทศ 

                   2.3  การพฒันาพฤติกรรมการบริหาร  พฤติกรรมพัฒนาหรือไม่พฒันาของ
บุคลากรนั้นเป็นผลพวงท่ีเกิดจากปัจจยัหลายประการ ยกตวัอยา่งเช่น  พฤติกรรมดงักล่าวอาจจะเกิด
จากสภาพแวดลอ้ม โครงสร้าง และกระบวนการ  ทั้งน้ีก็เพราะว่าบุคลากรและพฤติกรรมของพวก
เขา เปรียบเสมือนจุดเล็ก ๆ (miniature)  ในวงกลมใหญ่ท่ีได้รับผลกระทบจากปัจจัยเหล่านั้ น 
นอกจากน้ี พฤติกรรมพัฒนา ไม่พฒันาของบุคลากรยงัอาจจะเกิดผลกระทบจากนโยบายของ
องค์การ (เช่น  นโยบายการบริหารงานบุคคล)  และภูมิหลงัทางสังคมเศรษฐกิจของพวกเขาด้วย 
ปัญหาท่ีตอ้งพิจารณาก็คือพฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการพฒันานั้นมีอะไรบา้ง และเราจะพฒันาพฤติกรรม
เหล่านั้นไดม้ากน้อยเพียงใดในอนัท่ีจะท าให้องค์การและบุคลากรสามารถปฏิบติัภารกิจให้ส าเร็จ
ลุล่วงตามนโยบายการบริหารการพฒันาต่อไป 

 

 3.  แนวทางการพฒันาการบริหาร 

      แนวทางการพฒันาการบริหารพิจารณาไดเ้ป็นสองดา้นคือ ดา้นมหภาคและจุลภาค 

      3.1  ด้านมหาภาค  เฟรด ริกกซ์ (Fred Riggs) ราฟ  ไบรบันตี (Ralph Braibanti)  
และโจเซฟ  ลาพาลอมบารา (Joseph  Lapalombara)  เห็นว่าในการพฒันาการบริหาร ไม่ควรให้
ระบบราชการมีอ านาจมากเกินไป เพราะจะท าให้ระบบและฝ่ายอ่ืน  เช่น  พรรคการเมือง  ระบบ
เลือกตั้ง  ฝ่ายนิติบญัญติั  และกลุ่มผลประโยชน์อ่ืน ๆ ถูกครอบง าโดยระบบราชการและอ่อนแรงลง 
ฉะนั้นจึงควรจะพฒันาพรรคการเมือง  ระบบเลือกตั้งฝ่ายนิติบญัญติั  และกลุ่มผลประโยชน์ให้มี
พลงัทดัเทียมกบัระบบราชการเพื่อคอยถ่วงอ านาจและตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั ฝ่ายน้ีช่ือว่า ฝ่าย
ทฤษฎีหน่วยการปกครองการบริหารท่ีสมดุล (Balanced  Polity)  ส่วนเฟอร์เรล  เฮดด้ี (Ferrel  

Heady)  และจอห์น  เคนเนธ กลัเบรธ (John Kenneth  Galbraith) เช่ือว่า การพฒันาการบริหารไม่
จ  าเป็นจะต้องมีลกัษณะสมดุลกับระบบหรือฝ่ายอ่ืนๆ  ถ้าระบบการบริหารของประเทศท่ีก าลัง
พฒันาประเทศมีความพร้อมท่ีจะรับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกาก็ควรจะให้
ความช่วยเหลือทนัที  เพื่อท่ีจะกระตุน้ใหร้ะบบราชการในประเทศนั้น ๆ  มีสมรรถนะในการบริหาร 
ในอนัท่ีจะส่งมอบสินคา้และบริการให้แก่ประชาชนได ้ และมีนกัวิชาการทั้งสองฝ่ายเห็นวา่ ระบบ
การเมืองและการบริหารควรจะมีเอกภาพ (Unity)  คือ เดินเคียงบ่าเคียงไหล่กนัโดยไม่ถือว่างานใด
เป็นงานของระบบการเมือง และงานใดเป็นงานของระบบบริหารเหมือนแต่ก่อน (Politics 

Administration  Dichotomy)  ตรงกนัขา้มระบบราชการควรจะมีประสิทธิภาพทางดา้นเทคนิคและ     
มีความรับผดิชอบทางการเมืองไปพร้อมๆ กนั   
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      3.2  ด้านจุลภาค  แนวทางการพฒันาการบริหารอาจครอบคลุมถึงการพฒันา
โครงสร้าง  กระบวนการ  และพฤติกรรมทางการบริหาร 

                      3.2.1  แนวทางการพฒันาโครงสร้างทางการบริหาร  ท าไดห้ลายวธีิคือ 

                           ประการแรก  ท าการวิเคราะห์โครงสร้างทางการบริหาร ท่ีเอ้ือหรือ
ขดัขวางการบริหารการพฒันาวา่มีมากนอ้ยเพียงใด   
                                ประการท่ีสอง  หลังจากการวิเคราะห์ ถ้าพบว่าโครงสร้างทางการ
บริหารเดิมไม่เหมาะสมต่อการปฏิบติัภารกิจของการบริหารการพฒันา  ก็จ  าเป็นจะตอ้งสร้างหรือ
พฒันาหน่วยงานข้ึนมา เพื่อรับผิดชอบใหม่ เหล่าน้ี  เช่น  การพฒันาหน่วยงาน วางแผนการพฒันา
อุตส าห กรรม   การดูแล รัฐวิส าห กิจ   การยกระดับ ผลผลิตท างการเกษ ตร  ก ารพัฒ น า
ทรัพยากรธรรมชาติ  การปรับปรุงโครงข่ายการขนส่งและการติดต่อส่ือสารและการปฏิรูประบบ
การศึกษา 

                              ประการท่ีสาม  การพฒันาโครงสร้างทางการบริหาร อาจจะกระท าได้
โดยการจดัองค์การแมททริกซ์ (Matrix Organization)  กล่าวคือ เป็นรูปแบบหน่ึงขององค์การท่ี
ประกอบด้วยทีมผูเ้ช่ียวชาญเพื่อด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจง ในขณะเดียวกันก็
ได้รับการสนับสนุนจากผู ้บริหารท่ีคอยท าหน้าท่ีเป็นผู ้ประสานง านมากกว่าผู ้บังคับบัญชา  
องค์การแมททริกซ์บางทีก็เรียกว่าองค์การโครงการพฒันา (Project Organizations)  ซ่ึงโครงการ
พฒันาน้ีอาจจะเป็นโครงการพฒันาเอกเทศ เช่น  โครงการพฒันาภูมิภาค หรือ โครงการพฒันา               
ซ่ึงเป็นหน่วยงานอ่ืนๆ 

                            ประการท่ีส่ี  การพฒันาโครงสร้างทางการบริหาร  อาจจะพิจารณาในแง่
ของขนาดขององค์การว่าขนาดไหนจึงจะเหมาะสมกบัภารกิจท่ีรับผิดชอบอยู ่ นัน่ก็คือ จะตอ้งไม่
ใหญ่โตจนเกินไปจนยากแก่การบริหาร หรือไม่เล็กจนเกินไปจนท าอะไรไม่ได ้

                             ประการท่ีห้า  การพฒันาโครงสร้างทางการบริหารเพื่อรองรับการบริหาร
การพฒันาควรจะตอ้งเน้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ เฉพาะ
อยา่งยิง่ปรัชญาการบริหารการพฒันาก็คือ  ประชาธิปไตยแบบรากหญา้ (Grass  Roots  Democracy)  
ซ่ึงตามความเห็นของ  เชอร่ี  อาร์. อาร์นสไตน์ (Shrry R. Arnsteien)  เห็นว่า  การมีส่วนร่วมท่ี
แทจ้ริงของประชาชนคือ  การท่ีประชาชน  มีอ านาจควบคุมการด าเนินงานและการจดัการโครงการ
พฒันาอยา่งเตม็ท่ีดว้ยตนเอง 

                            ประการท่ีหก  การพัฒนาโครงส ร้างทางการบริหารควรเน้นการ
ประสานงานในแนวนอนเท่า ๆ กบัในแนวตั้ง  เน่ืองจากการบริหารการพฒันาจ าเป็นจะตอ้งอาศยั
ความร่วมมือทั้งจากสหสาขาวิชา  สหอาชีพ  และสหสถาบนั  ฉะนั้นการประสานงานโดยอ านาจ
บงัคบับญัชา  อาจจะตอ้งเสริมด้วยการประสานงานโดยการบริหารเพื่อการพฒันา การแสวงหา
ความเห็นพอ้งตอ้งกนัระหวา่งฝ่ายสายช่วยอ านวยการและฝ่ายสายงานหลกั   
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                            ประการท่ีเจ็ด  การพฒันาโครงสร้างทางการบริหารควรท าไปพร้อม ๆ กบั
การออกแบบงาน  ซ่ึงการออกแบบงาน (work or Job design.)  ก็คือการก าหนดรายการจ าเพาะ
เก่ียวกบัเน้ือหาวิธีปฏิบติังาน  และความสัมพนัธ์ระหวา่งงานต่าง ๆ เพื่อท่ีจะสามารถสนองตอบต่อ
ความตอ้งการทั้งทางดา้นองคก์าร เทคโนโลย ี สังคม  และความตอ้งการส่วนตวัของผูป้ฏิบติังานเอง  
และวตัถุประสงค์ของการออกแบบงาน  ก็เพื่อให้บุคคลมีมูลเหตุจูงใจในการท างานดว้ยความพึง
พอใจ และมีผลงานท่ีดีอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศ 

                                         ประการท่ีแปด  การพัฒนาโครงสร้างทางการบริหาร  ควรค านึงถึง
หลักการบริหารงานบุคคล และแรงงานสัมพันธ์ (PAIR  PA= Personnel Administration, IR= 

Industrial Relations)  ทั้ งน้ีเพราะในระหว่างท่ีมีการน าเอาโครงการพฒันามาปฏิบัติ  หากมีการ
หยุดชะงกั หรือการนดัหยุดงานยอ่มท าให้กระทบกระเทือนต่อตารางเวลาการพฒันา และส้ินเปลือง
ค่าใชจ่้าย 

                            ประการสุดท้าย  การพฒันาโครงสร้างทางการบริหาร  ควรยึดแนวทาง 
องค์การกลยุทธ(strategic organization)  คือ  การจดัโครงสร้างและภารกิจขององค์การท่ีสามารถ
สนองความตอ้งการของประชาชน แต่ในขณะเดียวกนัก็อ านวยความสะดวกใหส้มาชิกขององคก์าร
มีความเจริญเติบโตไปพร้อม ๆ กนัดว้ย 

                     3.2.2 แนวทางการพัฒนากระบวนการการบริหาร  แนวทางการพัฒนา
กระบวนการการบริหารด าเนินไดห้ลายแนวทางดงัน้ี 

                            แนวทางท่ีหน่ึง คือ  ความพยายามท่ีจะท าให้เส้นทางเดินของงานสั้นเขา้
ทั้งแนวตั้งและแนวนอน  ทั้งน้ีก็เพื่อประหยดัทรัพยากรทางการบริหาร 

                            แนวทางท่ีสอง  คือ  การพยายามท างานใหง่้าย 

                            แนวทางท่ีสาม  คือ  การกระจายอ านาจออกไปยงัหน่วยต่าง ๆ ท่ีอยูเ่บ้ือง
ล่างเพื่อลดความแออดัของภารกิจของงานท่ีส่วนกลาง (Deconcentration)   
                       3.2.3  การพฒันาพฤติกรรมทางการบริหาร  จากการศึกษาในอินเดียเก่ียวกบั
ลกัษณะทางพฤติกรรมของระบบราชการอนัไดแ้ก่  การไม่ค  านึงถึงเร่ืองส่วนตวั ความมีเหตุมีผล
และการมุ่งปฏิบติัตามกฎเกณฑ์  พบว่าการไม่ค  านึงถึงเร่ืองส่วนตวัมีส่วนเอ้ือต่อการปฏิบติังานให้
สัมฤทธิผล  (การปฏิบติังานให้สัมฤทธิผลเป็นดรรชนีหน่ึงของความมุ่งมัน่ในการพฒันาประเทศ
หรือการบริหารการพฒันา)  และความมีเหตุมีผล  มีส่วนเอ้ือต่อการเปล่ียนแปลง การปฏิบติังานให้
สัมฤทธิผล  และการยอมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (ความเปล่ียนแปลง                
การปฏิบัติงานให้สัมฤทธิผล  และการยอมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตดัสินใจเป็น
ดรรชนีของการบริหารการพฒันาเช่นเดียวกนั)  แต่การมุ่งปฏิบติัตามกฎหมายกลบัไม่เอ้ือต่อดรรชนี
ของการบริหารการพฒันาตวัใดเลย  ตวัอยา่งน้ีช้ีใหเ้ห็นอยา่งเด่นชดัวา่ การพฒันาพฤติกรรมทางการ
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บริหาร มิใช่สูตรส าเร็จท่ีลอกเลียนกนัไดอ้ย่างง่ายๆ  ดงันั้นพฤติกรรมทางการบริหาร จึงมีปัญหา
หลายประการคือ 

               ประการแรก  รัฐบาลหรือผูท่ี้เก่ียวข้องกับการพฒันาการบริหารอาจจะ
ส ารวจปัญหาไม่พบ หรือแมจ้ะพบแลว้  แต่ให้ความส าคญัแก่ปัญหาเหล่านั้นนอ้ยเกินไป ก็จะท าให้
การบริหารการพฒันาไม่พฒันาเท่าท่ีควร  
                            ประการท่ีสอง   การพฒันาการบริหารมักจะมุ่งพฒันาเฉพาะโครงสร้าง
และกระบวนการของการบริหารมากเกินไป  จนลืมพฒันาพฤติกรรมของบุคลากรให้สามารถ
ปฏิบติังานในสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงได้ การพฒันาโครงสร้างและกระบวนการทางการ
บริหารเป็นส่ิงท่ีดี  แต่ถา้จะใหส้มบูรณ์แบบแลว้ตอ้งเนน้การพฒันาพฤติกรรมการบริหารดว้ย   
                            ประการท่ีสาม  การพฒันาการบริหารสามารถด าเนินการพร้อมกนัไดทุ้ก
ระดบั  เกิดจากสาเหตุท่ีส าคญัสามประการคือ 1)  ฝ่ายบริหารไม่ไดต้ั้งใจและเต็มใจท่ีจะโน้มน้าว
จิตใจให้คนท างานอย่างเต็มท่ี  หรือ Inducement Problem 2)  คนงานซ่ึงแมจ้ะได้รับการโน้มน้าว
จิตใจเป็นอย่างดีแลว้แต่ก็ยงัไม่ตั้งใจ  และเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานให้กบัองค์การ หรือ Contribution 

Problem  และ 3)  ถึงแม้ว่าฝ่ายบริหารจะได้โน้มน้าวจิตใจให้คนงานปฏิบติังานเป็นอย่างดีและ
ถึงแมว้่าคนงานก็ตั้งใจ และเต็มท่ีจะปฎิบติังานเป็นอย่างดี แต่การบริหารก็ยงัมีปัญหาในเร่ืองการ
ติดต่อส่ือสารหรือ  Communication problem เพราะบุคลากรระดบักลางไม่ไดต้ั้งใจและเต็มใจท่ีจะ
ท าหนา้ท่ีเป็นตวัเช่ือมหรือการส่ือขอ้ความระหวา่งฝ่ายบริหาร  และฝ่ายคนงานเท่าท่ีควร  ดว้ยเหตุน้ี
การพฒันาการบริหารจะกระท าเพียงจุดใดจุดหน่ึงดไ้ม่ได ้จะตอ้งท าไปพร้อม ๆ 

                            ประการท่ีส่ี    การน าเอาเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาช่วยในการ
พฒันาการบริหารโดยท่ีไม่ไดน้ าเขา้มาให้ครบวงจรทั้งดา้นพุทธิพิสัย (cognitive domain)  คือระดบั
สติปัญญา  ทางดา้นทศันคติพิสัย  หรือเจตคติพิสัย (affective domain)  คือระดบัทศันคติท่ีดี หรือมี
ศรัทธาต่อเทคโนโลยีเหล่านั้น และทางดา้นทกัษะพิสัย (psychomotor domain)  นัน่ก็คือไม่เพียงแต่
เราจะต้องมีความรู้และทัศนคติท่ีดีต่อเทคโนโลยีเหล่านั้นเท่านั้ น  แต่จะต้องสามารถประยุกต์
เทคโนโลยเีหล่านั้นใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มของระบบการปกครองการบริหารของไทยดว้ย   
                            ประการท่ีห้า  การพฒันาการบริหาร มกัจะมุ่งแสวงค าตอบมากกวา่การตั้ง
ค  าถามท่ีถูกตอ้ง ยิง่ค  าถามท่ีจะน าไปสู่การแกปั้ญหาของประเทศ  

                            ประการท่ีหก  การพัฒนาการบริหารมิได้มุ่งท่ีจะเพิ่มสมรรถนะหรือ
ความสามารถ สมรรถนะคือ1)  สมรรถนะทางด้านการสกัดเอาทรัพยากรทางการบริหารใช ้
(extractive cape abilities)  เช่น  การเก็บภาษีอากรเพื่อน ามาใชใ้นการบริหารและพฒันาประเทศ 2)  
สมรรถนะทางด้านการควบคุมดูแลพฤติกรรมของประชาชน (regulative capabilities)  เช่น การ
ควบคุมดูแลให้ประชาชนปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเสมอหนา้กนั 3)  สมรรถนะทางดา้นการแจกจ่าย
ทรัพยากรแก่ประชาชน (distributive capabilities)  เช่น การแจกจ่ายสินคา้และบริการให้ประชาชน
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อยา่งเป็นธรรมและทัว่ถึง 4)  สมรรถนะทางดา้นการเป็นสัญลกัษณ์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้สึกวา่
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั (symbolic capabilities)  เช่น  การแสดงใหเ้ห็นวา่  รัฐ  ประเทศ  และรัฐบาล
สามารถดูแลความเป็นปึกแผน่ของประเทศชาติ  และเชิญชวนใหป้ระชาชนยึดถือสัญลกัษณ์เดียวกนั 
เช่น การเคารพธงชาติโดยพร้อมเพียงกัน  และ5)  สมรรถนะท่ีจะสนองตอบความต้องการของ
ประชาชน (responsive capabilities)  ทั้งในยามสันติ  และสงคราม 

 สรุป   การบริหารการพัฒนาท่ี เน้นการพัฒนาการบริหาร  หมายถึงการจัดเตรียม  
เปล่ียนแปลงปรับปรุงหรือปฏิรูปโครงสร้าง  กระบวนการ  (รวมถึงเทคโนโลยี)  และพฤติ
กรรมการบริหารเพื่อให้มีความสามารถท่ีจะรองรับนโยบาย แผน  แผนงาน  โครงการและกิจกรรม
ส าหรับการบริหารการพัฒนา  มี เน้ือหาการพัฒนาการบริหารในส่วนท่ีเก่ียวกับโครงสร้าง  
กระบวนการ  และพฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนามีแนวทางการพฒันาการบริหารสองด้านคือ 
ดา้นมหภาค ท่ีให้ความส าคญักบัการมีประสิทธิภาพของระบบราชการทางดา้นเทคนิคและมีความ
รับผิดชอบทางการเมืองไปพร้อมๆ กนั  และจุลภาคมีแนวทางการพฒันาการบริหารอาจครอบคลุม
ถึงการพฒันาโครงสร้าง  กระบวนการ  และพฤติกรรมทางการบริหาร 

 

การบริหารการพฒันาทีเ่น้นการบริหารโครงการพฒันา 

 1.  ความหมายของการบริหารโครงการพฒันา 

     นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมาย การบริหารโครงการพฒันาดงัน้ี 

     การบริหารโครงการพฒันา  หมายถึง  การจดัการเก่ียวกบัภารกิจ  หรืองานท่ีเพิ่มมากข้ึน
ทั้งทางดา้นขนาด  ความสลบัซบัซอ้น  และความจ าเป็นอ่ืน ๆ ท่ีออกมาในรูปของโครงการเฉพาะท่ี
ขนานไปกบัการบริหารกิจการประจ าวนัอ่ืน ๆ ประกอบดว้ยสองส่วน คือ 

      ส่วนที่ห น่ึง   การจัดเตรียมการในเร่ืองการจัดการ ซ่ึ งหมายถึง  การเตรียมการ
ประสานงานโดยการจดัองค์การไวร้องรับ และการจดัองค์การหมายถึง  การแบ่งแยกหน้าท่ีกนัท า
ให้เป็นสัดส่วนแต่ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งมีการสอดประสานระหว่างหน้าท่ีท่ีแบ่งแยกไปแล้วให้
กลมกลืนกนัดว้ย และ 

      ส่วนที่สอง  การจดัเตรียมเทคนิคการบริหาร  อนัไดแ้ก่ การก าหนดประเภทของงานการ
ส ารวจความตอ้งการทรัพยากรท่ีจะใช ้การก าหนดตารางเวลาการปฏิบติังาน  การก าหนดคุณภาพ
ของงานและการวดัผลโครงการพฒันา 

 การบริหารโครงการพฒันา  หมายถึง  การด าเนินงานท่ีนอกเหนือไปจากงานประจ าวนัท่ีท า
เป็นกิจวตัร  การบริหารโครงการพฒันา  จะมีลกัษณะท่ีไม่ซ ้ าซาก  เป็นหน่ึงเดียวและตามปกติจะมี
วตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัผลงาน  และมีระยะเวลา  การเงิน  และเทคนิคท่ีแยกออกมา 
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 การบริหารโครงการพฒันา  หมายถึง  การก าหนดและการน าเอาโครงการพฒันาไปปฏิบติั  
มีการติดตามประเมินผล   
 สรุปความหมายการบริหารโครงการพฒันานั้นเป็นงานใหม่  ซ่ึงมีวตัถุประสงค ์ โครงสร้าง 
กระบวนการ  และพฤติกรรมท่ีแตกต่างไปจากงานประจ าโดยทัว่ๆ ไป  มีการก าหนด  ปรับปรุง  
การน าเอานโยบาย  แผน  แผนงานโครงการ  และกิจกรรมการพฒันาไปปฏิบติั  และมีการติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบติังาน 

  

 2.  เนือ้หาของการบริหารโครงการพฒันา 

      การบริหารโครงการพฒันาพอจะแบ่งออกเป็น  5  ส่วนดว้ยกนั  คือ 

       2.1  ประเภทของโครงการพัฒนา  โครงการพฒันาอาจแบ่งออกไดเ้ป็น  หลายประเภท  
ตามมิติต่าง ๆ ดงัน้ี 

  2.1.2  โครงการพฒันาแบ่งตามมิติระดบัของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  เช่น โครงการ
พฒันาระดบัชาติ  ระดบัภูมิภาค  และระดบัทอ้งถ่ิน 

  2.1.2 โครงการพฒันาแบ่งตามมิติระยะเวลาด าเนินงาน  เช่น  โครงการพฒันาระยะ
สั้นโครงการพฒันาระยะกลาง  และโครงการพฒันาระยะยาว 

  2.1.3 โครงการพฒันาแบ่งตามมิติพื้นท่ีท่ีด าเนินงาน  เช่น  โครงการพฒันาในเขต
เมืองโครงการพฒันาในเขตชนบท 

  2.1.4 โครงการพฒันาแบ่งตามมิติภาค (Sector) ของการพัฒนา  เช่น โครงการ
พฒันาภาคการเกษตร  ภาคอุสาหกรรม  และโครงการพฒันาภาคบริหาร  เป็นตน้ 

  2.1.5 โครงการพฒันาแบ่งตามมิติวตัถุประสงค์  เช่น  โครงการพฒันาท่ีมุ่งไปท่ี
วตัถุ  โครงการพฒันาท่ีแบ่งตามมิติวตัถุประสงคย์งัสามารถแบ่งยอ่ยไดอี้กดงัน้ี 

                2.1.5.1 โครงการทดลอง  (experiment project)  โครงการทดลองท่ีมีขนาด
เล็กไม่หวงัผลทนัทีทนัใด  มุ่งท่ีจะก าหนดปัญหา  และหาวธีิแกปั้ญหาใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้

               2.1.5.2 โครงการน าร่อง  (pilot  project)  เป็นโครงการท่ีมุ่งทดลองวิธีการ
ด าเนินงานใหเ้หมาะสมกบัทอ้งถ่ิน 

                2.1.5.3  โครงการสาธิต  (demonstration  project) เป็นโครงการท่ีแสดงให้
เห็นวา่วธีิการใหม่  ดีกวา่วธีิการเก่า  และน่าจะน ามาใช ้

                2.1.5.4 โครงการผลิตซ ้ าเพื่อน ามาใช้ (Replication  Project) จะเห็นได้ว่า  
โครงการพฒันามีอยู่หลายประเภท  จะมีหลักเกณฑ์  และแนวทางในการเลือกโครงการพฒันา
เหล่าน้ีอยา่งไร  ซ่ึงตามทรรศนะของโฆสิตป้ันเป่ียมรัษฎ ์ เห็นวา่หน่วยงานอาจเลือกโครงการพฒันา
มาปฏิบัติโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น การแก้ไขปัญหาตามความส าคัญก่อนหลัง            
ความตรงต่อสภาพปัญหาในท้องถ่ิน เป็นโครงการท่ีมีความจ าเป็นมากท่ีสุด  ใช้เทคนิคง่าย ๆ 
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สอดคลอ้งผสมผสานกบัพื้นท่ี  ปราศจากความซ ้ าซ้อน  ยึดเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นท่ีตั้ง 
ลงทุนนอ้ยท่ีสุดแต่ไดป้ระโยชน์สูงสุด และยดึหลกัความร่วมมือและพึ่งตนเอง 

      2.2  สภาพแวดล้อมของการบริหารโครงการพัฒนา   การบริหารโครงการพฒันาอยู่
ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมทั้งจากภายนอกประเทศและในประเทศ 
การบ ริหารโครงการพัฒ นาท่ีประสบความส าเร็จห รือล้ม เหลว  ก็อาจส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้มเหล่าน้ีดว้ย ซ่ึงมีการด าเนินการ3 ขั้นตอนดงัน้ี  
              2.2.1 การเตรียมและการวเิคราะห์โครงการพฒันา  การน าโครงการพฒันาไป
ปฏิบติั  การประเมินผลโครงการพฒันา  แสดงให้เห็นไดโ้ดยภาพขา้งล่างน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพที ่ 5.2  แสดงเน้ือหาของการบริหารโครงการพฒันา 

                                 ท่ีมา  :  Gurnach  and  Harty,  op. cit., p. 367.     

           

   2.2.2  การน าเอาโครงการพัฒนาไปปฏิบัติ  แอน  เอ็ม.  เกอร์แนค  (Anne  

M. Gurnach)  และ แชรอน  เอส.  ฮาร์ต้ี ( Sharon  S. Harty)  เห็นว่า  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการ
น าเอาโครงการพฒันาไปปฏิบติั ได้แก่  การติดต่อส่ือสาร  ทรัพยากร  จิตใจ  หรือทศันคติ  และ
โครงสร้างระบบราชการ  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นจากภาพต่อไปน้ี 

                    3 

   การประเมินผล  
และผลกระทบของ
โครงการพฒันา 

 
                      1 

       การเตรียม และ  
       วเิคราะห์ 

       โครงการพฒันา 

                    2 

         การน าครงการ 

        พฒันาไปปฏิบติั 



117 

 

 

 

 ตวัแปรตน้  (สาเหตุ)    ตวัแปรตาม (ผล) 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพที ่ 5.3  แสดงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการน าเอาโครงการพฒันาไปปฏิบติั 

 ท่ีมา : Gurnach  and  Harty,  op. cit., p. 366. 

  

 2.2.3  การประเมินผลโครงการพฒันา และผลกระทบของโครงการพฒันา 

          2.2.3.1  การประเมินผลโครงการพฒันา  การน าเอาโครงการพฒันาไปปฏิบติั
ได้ดีเพียงใด ถ้าไม่มีการประเมินผลโครงการพฒันาอย่างมีประสิทธิภาพ  การบริหารโครงการ
พัฒนาก็ยากท่ีจะประสบความส าเร็จ  การประเมินผลโครงการอาจจะท าได้หลายวิธี   เช่น                       
การประเมินส่ิงท่ีป้อนเข้าไป ยกตัวอย่างเช่น  เงินเดือนครู  หรือการประเมินผลท่ีออกมา  เช่น  
จ  านวนผูท่ี้จบการศึกษา  หรือเชิงคุณภาพ  เช่น  สัดส่วนระหวา่งครูนกัเรียน  เป็นตน้  และดรรชนีท่ี
ใชใ้นการประเมินผลิตภาพ (productivity)  ของรัฐบาล  ก็คือ  ผลท่ีออกมาต่อชัว่โมง/คน 

        2.2.3.2  ผลกระทบของโครงการพฒันา  การศึกษาถึงผลกระทบของโครงการ
พฒันาจึงเป็นส่ิงจ าเป็น  แบ่งเป็น1)ผลกระทบของโครงการพฒันาระยะยาว  2)ผลกระทบของ
โครงการพฒันาท่ีมีต่อชีวติและทรัพยสิ์นของขา้ราชการและประชาชน 

 

3.  แนวทางการบริหารโครงการพฒันา 

                  แนวทางการบริหารโครงการพัฒ นามักจะเป ล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ ท่ี
เปล่ียนแปลงแต่โดยส่วนรวม  การบริหารโครงการพฒันาจะเน้นการบริหารการพฒันาเศรษฐกิจ  
การเมือง  สังคม  การพฒันาเมือง  การพฒันาชนบท  การพฒันารัฐวิสาหกิจ  และการพฒันาความ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศ   

 

การส่ือสาร ทรัพยากร 

การน าโครงการพฒันาไปปฏิบติั 

โครงสร้างระบบราชการ จิตใจ/ทศันคติ 
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4.  ปัญหาของการบริหารโครงการพฒันา 

      นกัวชิาการและนกัปฏิบติัพยายามคน้หาปัญหาและเสนอแนะวธีิการแกไ้ข  ถึงปัญหา
ของการบริหารโครงการพฒันาดงัน้ี 

 4.1  ปัญหาของการบริหารโครงการพฒันา มีปัญหาหลายประการดงัน้ี 

          4.1.1 ปัญหาท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมจากต่างประเทศ  ซ่ึงประกอบด้วย
สภาพแวดล้อมทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคมของโลก  ยกตัวอย่างเช่น  การท าสงคราม
ระหว่างอิรักและอิหร่าน  หรืออิรักและคูเวต  มีผลกระทบถึงปริมาณและราคาของน ้ ามนัของโลก  
ความผนัผวนของราคาสินคา้ทางการเกษตรมีผลกระทบถึงประเทศท่ีก าลงัพฒันา และการเนน้เร่ือง
สิทธิมนุษยชนท าให้ประเทศท่ีปกครองดว้ยระบอบเผด็จการไดรั้บการต าหนิ  ซ่ึงส่งผลกระทบถึง
การบริหารโครงการพฒันาท่ีไดรั้บความช่วยเหลือจากต่างประเทศ 

        4.1.2 ปัญหาท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในประเทศ  และภายนอกหน่วยงาน  
การท่ีประเทศขาดเสถียรภาพทางการเมือง  การท่ีเศรษฐกิจมีอตัราความเจริญเติบโตต ่า  และการท่ี
สังคมเกิดความระส ่ าระสาย  ล้วนแต่มีผลกระทบต่อทรัพยากรท่ีจะน ามาพัฒนาประเทศและ             
มีผลกระทบต่อการบริหารโครงการพฒันา  

       4.1.3  ปัญหาท่ีเกิดจากการก าหนดนโยบายการพฒันาประเทศท่ีไม่แน่นอน                  
ไม่ต่อเน่ืองและผิดพลาด  การก าหนดนโยบายการพฒันาประเทศเป็นการเน้นและผูกพนัคน  เงิน 
วตัถุ และวิธีจดัการ  เพื่อด าเนินการให้ประเทศมุ่งไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง  ฉะนั้น หากนโยบาย
การพฒันาประเทศขาดความแน่นอน  ไม่ต่อเน่ือง  หรือผดิพลาด  ยอ่มจะมีผลกระทบต่อการบริหาร
โครงการพฒันาอยา่งแน่นอน 

 4.2  ปัญหาท่ีเกิดจากโครงสร้างของการบริหารโครงการพัฒนา  การบริหาร
โครงการพฒันา  จะตอ้งมีลกัษณะพิเศษแตกต่างไปจากโครงสร้างของระบบราชการท่ีปฏิบติังาน
ประจ า  และจากผลวิจยัโดยใช้ขอ้มูลอินเดีย  พบว่า  โครงสร้างระบบราชการไม่เอ้ือต่อการพฒันา
ประเทศอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  ฉะนั้นโครงสร้างการบริหารโครงการพฒันาอาจจะตอ้งมีการ
แบ่งแยกงานกนัท าอยา่งแน่นอน  และจะตอ้งมีการสอดประสานงานกนัทั้งในแนวตั้งและแนวนอน  
ตลอดจนมีขั้นตอนสายการบงัคบับญัชาน้อย  และสายการบงัคบับญัชาเองจะตอ้งมีพื้นฐานอยูบ่น
ความรอบรู้เฉพาะดา้น (expertise)  เก่ียวกบัโครงการพฒันานั้น ๆ มากกวา่สายการบงัคบับญัชาตาม
พีระมิดของระบบราชการตามปกติ  หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่าโครงสร้างการบริหารแบบระบบ
ราชการขดัขวางการบริหารโครงการพฒันา 

 4.3  ปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการการบริหารโครงการพัฒนาและเทคโนโลย ี                 
ในกระบวนการการบริหาร  ส าหรับเทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ในการบริหารโครงการพัฒนานั้ น  
เทคโนโลยีแบบระบบสายพานท่ีงานตอ้งเดินไปตามหลาย ๆ จุด  เช่น  ระบบการประกอบรถยนต ์  
(Long-Linked Technology)  และเทคโนโลยีท่ีเป็นศูนยก์ลางให้สองฝ่ายมาเจรจาต่อรองซ่ึงกนัและ
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กนั  เช่น เคร่ืองเบิกเงินอตัโนมติัของธนาคาร (Mediating technology)  จะเป็นอุปสรรค  ต่อการ
บริหารโครงการพัฒนามากกว่าเทคโนโลยีท่ีรวมเอาเคร่ืองไม้เคร่ืองมือมาไว้ ณ ท่ี เดียวกัน  
(Intensive  Technology) 
 4.4  ปัญหาท่ีเกิดจากพฤติกรรม  พฤติกรรมของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
โครงการพฒันาซ่ึงไม่เอ้ือต่อการบริหารโครงการพฒันานั้น  เป็นปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคมากท่ีสุด
เน่ืองจาก หัวใจของการบริหารการพฒันาและการบริหารโครงการพฒันาอยู่ท่ีทศันคติความเช่ือ  
และค่านิยม  หรือความมุ่งมัน่ในการพฒันา (Development - Orienteers)  ของบุคลากรว่ามีอยู่มาก
นอ้ยเพียงใด  ท่ีเอ้ือต่อการพฒันานั้น   
 โฆสิต  ป้ันเป่ียมรัษฎ์  เสนอว่า  การท่ีจะบริหารโครงการพฒันาให้บรรลุเป้าหมาย
และประสบความส าเร็จนั้ น   จ  าเป็นจะต้องค านึงถึงปัจจัยหลายประการ  เช่น  การประชุม                
การท างานเป็นกลุ่ม  การแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบใหช้ดัเจน  การตดัสินใจท่ีดี  การจดบนัทึก และ
การเก็บขอ้มูล  ดงัแสดงไวใ้นภาพขา้งล่างน้ี 

 

 

 

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี  5.4  แสดงปัจจยัท่ีเอ้ือใหก้ารบริหารโครงการพฒันาประสบความส าเร็จ 

 ท่ีมา  :  โฆสิต  ป้ันเป่ียมรัษฎ ์ อา้งแลว้  หนา้  21 
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การเก็บขอ้มูล การบริหารโครงการพฒันา การแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 

การจดบนัทึก การตดัสินใจ 
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การบริหารการพฒันาทีเ่น้นการพฒันาเศรษฐกจิ 

 1.  ความหมายของการพฒันาเศรษฐกจิ 

      การพฒันาเศรษฐกิจเป็นดา้นท่ีเน้นมากท่ีสุดของการบริหารการพฒันา และการพฒันา
เศรษฐกิจเป็นองคป์ระกอบของการพฒันา  นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายดงัน้ี 

       การพฒันาเศรษฐกิจ  หมายถึง  การปรับปรุงเพื่อให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีทั้ ง
ทางดา้นวตัถุและสังคมในประเทศใดประเทศหน่ึง  และการปรับปรุงดงักล่าวครอบคลุมถึงรายได้
ต่อหวั (ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ)  ทั้งน้ีเพื่อใหป้ระชาชนมีโอกาสเขา้ไปใชเ้คร่ืองอ านวยความ
สะดวกทางด้านการศึกษา สาธารณสุข  และสวสัดิการ มีส่วนร่วมทางการเมืองในกระบวนการ
ตดัสินใจซ่ึงจะมีผลกระทบต่อประเทศชาติและมีการกระจายผลพวงของความกา้วหน้าอย่างเสมอ
ภาคโดยการวางแผนเศรษฐกิจ 

 การพฒันาเศรษฐกิจ  หมายถึง กระบวนการท่ีเก้ือหนุนให้รายได้ประชาชาติท่ีแท้จริง
เพิ่มข้ึนในช่วงระยะเวลาอนัยาวนาน  และถา้อตัราการพฒันาสูงกวา่อตัราการเพิ่มข้ึนของประชากร
แลว้จะท าใหร้ายไดต่้อหวัสูงข้ึนเป็นเงาตามตวั 

 การพฒันาเศรษฐกิจ  หมายถึง อตัราการเพิ่มข้ึนของผลิตภาพ (Productivity)  ในระยะเวลา
ท่ีแตกต่างกนัในระหวา่งท่ีมีการจา้งงานอยา่งเต็มท่ี  และผลิตภาพดงักล่าวน้ีพิจารณาจากผลผลิตของ
สินคา้และบริการต่อหน่วยของปัจจยัการผลิตท่ีใช ้

 การพฒันาเศรษฐกิจ  หมายถึง  การผลิตผลมวลรวมของชาติเพิ่มข้ึน  รายได้เฉล่ียต่อหัว
สูงข้ึน  และการกระจายรายไดเ้ป็นไปอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม 

 การพฒันาเศรษฐกิจ  หมายถึง  การท าให้รายไดป้ระชาชาติต่อหัวเพิ่มสูงข้ึน   การจา้งงาน
สูงข้ึน  ระดบัราคาสินคา้และบริการมีเสถียรภาพ  ดุลการช าระเงินระหวา่งประเทศมีลกัษณะสมดุล  
การลดความแตกต่างของรายได้ของประชากรท่ีอาศยัอยู่ในเมืองและชนบท  การเกล่ียหรือเฉล่ีย
ความเจริญของทอ้งถ่ินให้เท่าเทียมกนั  และมีการประกอบการทางเศรษฐกิจหลายๆ  ชนิดและครบ
วงจร 

 สรุปการพฒันาเศรษฐกิจหมายถึง  ความพยายามท่ีจะให้มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
โดยการวางแผนพฒันาเพื่อใหป้ระชาชนมีรายไดต่้อหวัสูงข้ึน   
 

 2.  เนือ้หาของการพฒันาเศรษฐกจิ 

      การพฒันาเศรษฐกิจมุ่งท่ีจะเปล่ียนสภาพหรือแปลงรูปจากการเป็นประเทศท่ีดอ้ยพฒันา 
(Underdeveloped)  ให้กลายเป็นประเทศท่ีก าลังพฒันา (Developing) และจากการเป็นประเทศท่ี
ก าลงัพฒันาใหก้ลายเป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ (Developed) มีลกัษณะดงัน้ี 
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    1. ประเทศด้อยพัฒนาหรือประเทศโลกที่สาม ไดแ้ก่  ประเทศท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
หัวต ่ากว่า  700  เหรียญสหรัฐ (การจดัอนัดบัรายได้เฉล่ียต่อหัว  และระดบัเศรษฐกิจของประเทศ
หน่ึงวา่อยู ่ ณ  จุดใด จะหาดูไดจ้ากวารสาร  Euro Money Magazine)   ลกัษณะประเทศดอ้ยพฒันา
หรือประเทศโลกท่ีสามคือ 

   1.1 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตต ่า มีความยากจน  ความไม่รู้  สุขภาพไม่ดี  
หิวโหย  สิทธิมนุษยชนพื้นฐานถูกละเมิด  และขาดความเสมอภาคในโอกาส    

   1.2  มีความสามารถในการจดัหาผลิตผลเพื่อการบริโภค  และมีความ
เป็นอยูด่อ้ยกว่าประเทศท่ีก าลงัพฒันา และประเทศท่ีพฒันาแลว้ เน่ืองจากตอ้งตกอยูใ่น “วงจรแห่ง
ความชัว่ร้าย” คือ มีผลิตภาพ  อตัราการออม  และการลงทุนต ่า    
   1.3 เป็นผูป้ระกอบการผลิตวตัถุดิบ  (เกษตรกรรม)  เสียเป็นส่วนใหญ่  
ขาดอุตสาหกรรม  การใชก้ าลงัคนไม่มีสิทธิภาพ  และมีทศันคติและค่านิยมไม่เอ้ือหรือต่อตา้นความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

   1.4 มีแรงงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรมากกว่าภาคอุตสาหกรรมและ
บริการ  รายจ่ายส่วนใหญ่จะใช้ไปเพื่อการบริโภคมากกว่าการลงทุน  มีสินคา้ออกเป็นผลิตผลขั้น
ปฐมและสินค้าเขา้เป็นพวกส าเร็จรูป  มีอตัราการเกิดสูง  อตัราการตายต ่าและขาดเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม    
   1.5  มีความไม่สมดุลของการพัฒนาปรากฏให้เห็นในหลาย ๆ ด้าน  
กล่าวคือความไม่สมดุลระหว่างโครงการท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกิจและโครงการท่ีไม่เก่ียวกบัเศรษฐกิจ 
ความไม่สมดุลทางดา้นอุดมการณ์   
          2. ประเทศทีก่ าลงัพัฒนา  หรือประเทศโลกทีส่อง  เป็นประเทศท่ีก าลงัพฒันาหรือ
ประเทศโลกท่ีสอง   ได้แก่ประเทศท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อหัวตั้งแต่  700  เหรียญสหรัฐข้ึนไปจนถึง  
2000 เหรียญสหรัฐ  ประเทศดงักล่าวมีลกัษณะคือ 

   2.1  การขาดสถาบนัพื้นเมือง  และบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถใน
การแกปั้ญหาของประชาชน  และรัฐบาล 

   2.2 หน่วยการปกครองการบริหาร (Polity)  มีการเปล่ียนแปลงบ่อยคร้ัง  
ขาดความต่อเน่ือง  และบางคร้ังก็ขาดความชอบธรรม 

   2.3  ความพยายามท่ีจะจดัผูบ้ริหารระดบักลางและระดบัสูง  เขา้ไปแทนท่ี
เจา้หนา้ท่ีของประเทศผูเ้คยปกครอง  ก่อใหเ้กิดช่องวา่งในการปกครองการบริหาร 

   2.4  ความสัมพัน ธ์ระห ว่างผู ้บ ริห ารห รือข้าราชการป ระจ า   กับ
นกัการเมืองมีลกัษณะสลบัซบัซอ้น  ไม่ค่อยตรงไปตรงมาเหมือนกบัประเทศท่ีพฒันาแลว้ 
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   2.5  ผู ้บริหารอาวุโสได้รับแรงกดดันหลายด้านเน่ืองจากไม่ได้มีการ
แบ่งแยกหนา้ท่ีการงานกนัให้ชดัเจน  ขาดธรรมเนียมปฏิบติัท่ีมีลกัษณะสากล  และการปูนบ าเหน็จ
ความดีความชอบใหค้วามสัมพนัธ์ส่วนตวัเป็นเกณฑแ์ทนท่ีจะเนน้ผลงาน 

          3. ประเทศที่พัฒนาแล้ว  หรือประเทศโลกที่หน่ึง  เป็นประเทศท่ีมีรายไดต่้อหวัตั้งแต่  
2000 เหรียญสหรัฐข้ึนไป    (ในปี ค.ศ. 1986  องค์หารสหประชาชาติ  ใช้ 1700  เหรียญสหรัฐเป็น
เกณฑ์)  ประเทศเหล่าน้ีได้แก่  สหรัฐอเมริกา  อังกฤษ  เยอรมนี  ฝร่ังเศส  อิตาลี  ญ่ีปุ่น  และ
ออสเตรเลีย  เป็นอาทิ  ซ่ึงประเทศเหล่าน้ี  นอกจากจะมีรายไดเ้ฉล่ียต่อหัวสูงแลว้ ยงัมีอตัราความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมีอายขุยัเฉล่ีย  และอตัราการอ่านออกเขียนไดสู้ง 

 นอกจากปัจจัยดังกล่าวอาจใช้เกณฑ์ อ่ืน  ๆ ประกอบด้วย  เช่น  พื้ น ท่ี   อัตราความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  อตัราเงินเฟ้อ  ประชากร  อายุขยัเฉล่ีย  และอตัราการอ่านออกเขียนได ้ 
เน้ือหาของการพฒันาเศรษฐกิจนั้น  เนน้  2  เร่ืองคือ   
  1. การเน้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ   ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็น
หัวใจท่ีส าคญัมากประการหน่ึงของการพฒันาเศรษฐกิจ  ในท านองเดียวกนัความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจก็จะน าไปสู่การพฒันาทางดา้นอ่ืน ๆ ท่ีตามมา   
  2. ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิเป็นผลพวงของปัจจัยหลายประการ  กล่าวคือ 

      ประการแรก  การวางนโยบายเศรษฐกิจและการน านโยบายเศรษฐกิจไป
ปฏิบติัโดยผ่านทางการบริหารโครงการพฒันาต่าง ๆ ซ่ึงพิจารณาได้จากทั้งแผนพฒันาเศรษฐกิจ 
และนโยบายของรัฐบาลแต่ละยุคแต่ละสมยั  พบว่ารัฐบาลพยายามท่ีจะแกไ้ขปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ  เช่นถนนหนทาง  ท่าเรือ  ไฟฟ้า  ประปา  โทรศพัท์  รวมถึงการพยายาม
ปรับปรุงระบบการผลิต และผลิตภาพให้สูงข้ึน  โดยค่อย ๆ เปล่ียนจากการประกอบการเกษตรมา
เป็นอุตสาหกรรมและจากอุตสาหกรรมให้เป็นบริการให้มากข้ึน และครบวงจร  เพื่อจะสนองตอบ
ความตอ้งการภายในประเทศและสามารถแข่งขนักบัตลาดในต่างประเทศได ้  
       ประการท่ีสอง  ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นผลพวงจากการค้า
ระหวา่งประเทศในประวติัศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ  ยงัไม่มีชนชาติใดท่ีสามารถส่งเสริมความอยู่
ดีกินดีของประชาชน  โดยใช้ทรัพยากรต่าง ๆ   ท่ีมีอยู่เฉพาะในประเทศของตนเท่านั้น  จ  าเป็น
จะตอ้งมีการคา้ขายแลกเปล่ียนกบัต่างประเทศอยู่ตลอดเวลา  ทั้งในแง่ของ  คน  เงิน  วตัถุ  วิธีการ
จดัการ  และเทคโนโลยี  (เกษม  สุวรรณกุล)  ความพยายามท่ีจะท าให้ประเทศเปล่ียนจากสังคม
เกษตรกรรมมาเป็นอุตสาหกรรม  และจากสังคมอุตสาหกรรมเป็นบริการ    การส่งเสริมการผลิต
สินคา้มากชนิดและครบวงจร  และการเจรจาต่อรองให้ประเทศต่าง ๆ ยอมลดก าแพงภาษี  และเลิก
กีดกนัสินคา้  การมุ่งท่ีจะเพิ่มปริมาณและคุณภาพของการส่งสินคา้ออกให้มากข้ึน  และพยายาม
น าเขา้สินคา้ให้นอ้ยลงและการส่งเสริมการลงทุนก็ดีและความพยายามท่ีจะลดอิทธิพลของบรรษทั
ขา้มชาติก็ดี  ล้วนแต่มีส่วนเพิ่มรายไดป้ระชาชาติและรายได้เฉล่ียต่อหัวให้สูงข้ึน  ซ่ึงการท าให้มี
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ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดว้ยวธีิน้ีเป็นท่ีทราบกนัในนามของทฤษฎีฐานส่งออก  (export-base 

theory) 
   ประการสุดท้าย   ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นผลพวงของการ
พฒันาความช่วยเหลือจากต่างประเทศ  เฉพาะอยา่งยิง่  ความช่วยเหลือในรูปของการให้เปล่า  เงินกู้
ดอกเบ้ียต ่าและระยะปลอดหน้ีนาน  การให้ความช่วยเหลือในรูปของผูเ้ช่ียวชาญ  และแมก้ระทัง่
ความช่วยเหลือทางการทหาร  คือการเน้นการน าเอาผลพวงของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไป
ช่วยลดความทุกขย์ากของคนทั้งท่ีอยูภ่ายในและภายนอกองคก์ารรัฐบาล  การพฒันาเศรษฐกิจมิใช่
จะมุ่งเฉพาะความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปช่วยลดความทุกขย์ากของคนท่ีอยูภ่ายในองคก์ารของ
รัฐบาล  (คือขา้ราชการ  พนกังานรัฐวสิาหกิจ)   
  

3.  แนวทางการพฒันาเศรษฐกจิ 

      แนวทางการพฒันาเศรษฐกิจโดยองค์การสหประชาชาติ  องค์การสหประชาชาติได้
พยายามช้ีแนะแนวทางการพฒันาของประเทศสมาชิกไว ้ 3  ระยะคือ 

      3.1.  ระยะการพัฒนาในทศวรรษแรก   (First  Development  Decade  หรือ  DD I  คือ 
ระหว่างปี  ค.ศ. 1961-1970)  ในช่วงทศวรรษน้ี  วตัถุประสงค์ของการพฒันามุ่งท่ีจะขจดัความ
ยากจน  ความไม่รู้  ความเจบ็ไขไ้ดป่้วย  และความหิวโหยของมวลมนุษยชาติ   
      3.2  ระยะการพัฒนาในทศวรรษที่สอง   (Second Development Decade  หรือ  DD  II  

คือระหว่างปี  ค.ศ. 1971-1980)  ในช่วงทศวรรษน้ี  วตัถุประสงค์ของการพฒันามุ่งท่ีจะเพิ่มอตัรา
ความเจริญเติบโตของรายไดป้ระชาชาติร้อยละ  6  ต่อปี  และพยายามติดตามผลพวงของการพฒันา
ในทศวรรษแรก  นอกจากน้ีการพฒันาในทศวรรษท่ีสองให้ความส าคญัเป็นพิเศษแก่การน าเอาผล
พวงของการพฒันามาเกล่ียหรือเกล่ียใหมี้ความเสมอภาคและยติุธรรมมาก 

      3.3  ระยะการพัฒนาในทศวรรษที่สาม   (Third  Development  Decade  หรือ  DD  III  
คือระยะเวลา  1981-1990)  ในช่วงทศวรรษน้ี  วตัถุประสงคข์องการพฒันามีอยูส่ี่ประการคือ    

 ประการแรก อตัราความเจริญเติบโตของรายไดป้ระชาชาติควรจะเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ  7  ต่อปี   
ประการท่ีสอง  การพฒันามุ่งเนน้มิติมนุษยแ์ละสังคมซ่ึงรวมถึงการขจดั 

ความยากจนและการจ่ายแจกผลพวงของการพัฒนา  การมีงานท าเต็ม ท่ี ในปี  ค.ศ. 2000                         
การก าหนดให้พอ่แม่เป็นผูต้ดัสินใจวา่ตนจะมีลูกจ านวนเท่าใด  การขจดัการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได ้ 
การจดัหาน ้ าสะอาดและสุขาภิบาล  การลดอตัราการตาย  การช่วยเหลือคนพิการ  การจดัหาท่ีพกั
อาศยั  และการมีส่วนร่วมในการพฒันา   
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ประการท่ีสาม  องคก์ารสหประชาชาติใหค้วามส าคญัแก่ปัญหาการเงิน 

และการคลงัระหวา่งประเทศ  และประการสุดทา้ย  การเนน้ถึงทรัพยากรทางการเงินเพื่อการพฒันา  
เพื่อเป็นแนวทางให้ประเทศผูใ้ห้ความช่วยเหลือ  สามารถก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของ
การใหค้วามช่วยเหลือแก่ประเทศดอ้ยพฒันาและประเทศท่ีก าลงัพฒันาได ้  
 สรุป แนวทางการพฒันาเศรษฐกิจท่ีเสนอแนะไวโ้ดยองคก์ารสหประชาชาตินั้นเร่ิมตน้ดว้ย
การพฒันาเศรษฐกิจในการพฒันาของทศวรรษแรก ส าหรับการพฒันาในทศวรรษท่ีสองและท่ีสาม
นั้น  หนัมาเนน้การน าเอาผลพวงของการพฒันามาเกล่ียหรือเฉล่ียให้เสมอภาคและเป็นธรรมมากข้ึน  
โดยเน้นการพฒันาสังคม  ทั้งน้ีก็ดว้ยเหตุผลเพียงง่าย ๆ ว่าการส่งเสริมให้มีการพฒันาเศรษฐกิจแต่
เพียงอยา่งเดียวไม่สามารถจะช่วยลดความยากจน  ความไม่รู้  ความเจบ็ไขไ้ดป่้วย  และความหิวโหย
ลงได ้ จ  าเป็นจะตอ้งพฒันาทางดา้นอ่ืน ๆ    
 สรุป  การบริหารการพฒันาท่ีเน้นการพฒันาเศรษฐกิจ หมายถึง  ความพยายามท่ีจะให้มี
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการวางแผนพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีรายได้ต่อหัวสูงข้ึน                    
มีเน้ือหาของการพฒันาเศรษฐกิจ   มุ่งเปล่ียนสภาพหรือแปลงรูปจากการเป็นประเทศท่ีดอ้ยพฒันา 
(underdeveloped)  ใหก้ลายเป็นประเทศท่ีก าลงัพฒันา (developing) และจากการเป็นประเทศท่ีก าลงั
พฒันาให้กลายเป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ (developed) ตามแนวทางองค์การสหประชาชาติ เร่ิมตน้
ดว้ยการพฒันาเศรษฐกิจในการพฒันาของทศวรรษแรก ทศวรรษท่ีสองและท่ีสาม หันมาเน้นการ
พฒันาสังคม  ดว้ยเหตุผลการพฒันาเศรษฐกิจแต่เพียงอยา่งเดียวไม่สามารถจะช่วยลดความยากจน  
ความไม่รู้  ความเจ็บไข้ได้ป่วย  และความหิวโหยลงได้  จ  าเป็นจะต้องพัฒนาทางด้านอ่ืน ๆ                
ด้วยมี  แนวทางการพัฒนา 4  แนวทางคือ1) แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ทุนนิยม                      

2) แนวทางการพฒันาเศรษฐกิจภายใตส้ังคมนิยม 3) แนวทางการพฒันาเศรษฐกิจภายใตท้ฤษฎีการ
พึ่งพา  และ4)แนวทางพฒันาเศรษฐกิจแบบประสม 

  

การบริหารการพฒันาทีเ่น้นการพฒันาสังคม 

 การพฒันาสังคมเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัประการหน่ึงของการบริหารการ ได้รับความ
สนใจจากองค์การสหประชาชาติ  นับตั้งแต่ระยะเวลาการพฒันาในทศวรรษท่ีสอง  (ค.ศ. 1971-

1980)  เป็นตน้มา ซ่ึงมีรายละเอียดคือ  
1.  ความหมายของการพฒันาสังคม 

          การมุ่งพฒันาสังคม  เพื่อตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยท์  าให้ปัจจยัสังคมมี
บทบาทกวา้งขวางยิง่ข้ึน  นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายดงัน้ี 

    การพฒันาสังคม  หมายถึงการพฒันาองคก์ารทางสังคมและบุคคล เฉพาะอยา่งยิง่ในส่วน
ท่ีเก่ียวกบัโอกาสและความสามารถในการใชโ้อกาสนั้น ๆ 
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    การพัฒนาสังคม  หมายถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคม  ทั้ งน้ีรวมถึงความเป็นเมือง                   
การปกครอง  การสูญสลายของครอบครัวขยายดว้ย7 

    การพฒันาสังคม  หมายถึงการพฒันาคุณภาพชีวติในครอบครัว  ความส านึกในประโยชน์
ส่วนร่วม  การมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาและการพฒันาชุมชน  และความนิยมในประชาธิปไตย 

    การพฒันาสังคม  หมายถึงการปรับปรุงความเป็นอยูข่องประชาชนให้ดีข้ึนซ่ึงวดัไดจ้าก
ระดบัของสวสัดิการท่ีประชาชนไดรั้บ  (การลดอตัราความเจ็บป่วย  การส่งเสริมสุขภาพทางกาย   
ใจ  และสังคม)  ระดบัความเป็นอยู่และระดบัความพึงพอใจท่ีประชาชนมีต่อสินคา้และบริการท่ี
ได้รับจากรัฐ  (ประเทศท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อหัวต ่า  แต่มีการกระจายความมัง่คัง่และรายไดต้ลอดจน
ความยากจนอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม  อาจถือไดว้า่มีการพฒันาสังคมสูงกวา่ประเทศท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อหวัสูงแต่มีการกระจายความมัง่คัง่และรายได)้  และการยอมให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม
ในการพฒันา 

     การพฒันาสังคม  หมายถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโครงสร้างและหนา้ท่ีของระบบ
สังคม   
   การพฒันาสังคม  หมายถึง  การมุ่งการพฒันาคุณภาพคนเพื่อให้สามารถพฒันาสังคมให้
กา้วหนา้  มีความสงบสุข  เกิดความเป็นธรรม  สรรสร้างและสนบัสนุนการพฒันาประเทศส่วนรวม
พร้อม ๆ กบัธ ารงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ของชาติ  วฒันธรรม  และค่านิยมอนัดีและยกระดบัมาตรฐาน
คุณภาพชีวติของคนในชนบทและในเมืองใหไ้ดต้ามเกณฑค์วามจ าเป็นพื้นฐาน 

   การพฒันาสังคม  หมายถึง  การท าให้สังคมซ่ึงมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั  2  ประการคือ  คน
และสภาพแวดลอ้ม  มีการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน  มีความเจริญกา้วหนา้ยิง่ข้ึน 

 สรุป การพฒันาสังคมหมายถึง  การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน  เพื่อให้
หลุดพน้จากความยากจน  ความไม่รู้  ความเจ็บไขไ้ดป่้วย  และความหิวโหย  ตลอดจนมุ่งท่ีจะให้
ประชาชนตระหนกัถึงศกัยภาพ  ศกัด์ิศรี  ความใฝ่ฝัน  และความพึงพอใจในชีวิตของตน  หรือเป็น           
การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดี้ข้ึน  เพื่อใหส้ามารถด ารงชีวิตอยูไ่ดย้กยอ่งตนเอง  และ
เป็นอิสระจากการตกเป็นทาสและพนัธนาการทั้งปวง 

  

2.  เนือ้หาของการพฒันาสังคม 

      เน้ือหาของการพฒันาสังคมแบ่งเป็น  3 มิติ คือ 1) การพฒันาสังคมท่ีค านึงถึงความ
ตอ้งการของประชาชน 2) การพฒันาสังคมท่ีค านึงถึงความต้องการของรัฐบาลหรือท่ีรัฐบาลจะ
จดัหาใหแ้ก่ประชาชน และ3)  การพฒันาสังคมท่ีประสมประสานระหวา่งมิติท่ี1และ2 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

      2.1  การพัฒนาสังคมท่ีค านึงถึงความต้องการของประชาชน  มุ่งหาค าตอบว่า  
ประชาชนตอ้งการอะไร  ค านึงถึงความตอ้งการของประชาชนนเป็นส าคญั  โดยเฉพาะประเทศทุน
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นิยมและประชาธิปไตย  ทั้งน้ีก็เพราะคนเป็นคร่ืองมือและเป็นผูรั้บประโยชน์จากการพฒันา ไพรัตน์  
เดชะรินทร์  และ ธวชั  มกรพงศ ์ กล่าวถึงความตอ้งการของประชาชนคือ   
       1. ตอ้งการน ้าด่ืมและน ้าใชเ้พื่อการเกษตรตลอดปี 

       2. ตอ้งการถนนท่ีใชก้ารไดต้ลอดฤดูกาลรวมทั้งสะพาน 

       3. ตอ้งการความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บา้น  ไม่มีโจรผูร้ายลกัขโมยววัควาย 

       4. ตอ้งการอยู่อย่างสันติ  ไม่มีผูก่้อกวนทางการเมืองมาท าให้ชาวบา้นอยู่อย่างไม่
เป็นสุข 

       5. ตอ้งการบา้นเรือน  อาหาร  และเคร่ืองนุ่งหุ่ม 

       6.  ตอ้งการมีงานท าในระหวา่งวา่งจากการท านา 

       7. ต้องการบริการด้านสาธารณสุข  ท่ีให้การรักษาพยาบาลได้ทันเวลาและมี
ประสิทธิภาพ 

       8.ตอ้งการท่ีดินท ากินเป็นของตนเอง  ไม่ตอ้งเช่าหรือรับจา้งผูอ่ื้น 

       9. ตอ้งการยาปราบศตัรูพืช  พนัธ์ุพืชผกัต่าง ๆ ใหไ้ดผ้ลดีและลงทุนต ่า 

       10. ตอ้งการปลดปล่อยหน้ีสิน  หรือความตอ้งการสินเช่ือเพื่อน าไปลงทุนในการ
ผลิต 

       11.ตอ้งการตลาดเพื่อจ าหน่ายผลผลิตในราคายติุธรรม 

       12. ตอ้งการเล้ียงสัตว ์

              13. ตอ้งการปรับปรุงฝีมือและความรู้ในการประกอบอาชีพ 

       14. ตอ้งการใหบุ้ตรหลานไดรั้บการศึกษา 

       2.2  การพฒันาสังคมท่ีค านึงถึงความตอ้งการของรัฐบาล  หรือท่ีรัฐบาลจะจดัหาให้แก่
ประชาชน  การพฒันาสังคมในลกัษณะน้ีเห็นได้จากนโยบายของรัฐท่ีปรากฏอยู่ในแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เพี่อให้บรรลุวตัถุประสงค์  รัฐบาลแต่ละสมยัได้ก าหนดนโยบาย
เก่ียวกับการพฒันาไวท่ี้มีความเหมือนและแตกต่างกัน เช่น รักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม                
โดยป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม  ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคลอ้งกบัความเป็นอยูข่องสังคมใน
ปัจจุบนัและให้มีความเป็นธรรมยิ่งข้ึน   กระจายโอกาสทางการพฒันา  โดยเน้นคุณภาพและความ
เสมอภาค  ส่งเสริมใหเ้อกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษามากยิง่ข้ึน เป็นตน้ 

       2.3  การพัฒนาสังคมท่ีประสมประสานระหว่างการพัฒนาสังคมมิติท่ี1 และ2                     

ท่ีค  านึงถึงความตอ้งการของประชาชนและความตอ้งการของรัฐบาล  การพฒันาสังคมในลกัษณะน้ี  
รวมถึงการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีเน้นการพฒันาคุณภาพประชากร  การพฒันาคุณภาพชีวิตโดยการ
ลดอตัราความเจ็บไขไ้ดป่้วยการพฒันาคุณภาพชีวิตโดยการส่งเสริมให้ประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วม
ในกิจการของส่วนรวม  และการพฒันาคุณภาพชีวติโดยการพึ่งตนเอง  รายละเอียดดงัน้ี    
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  2.3.1  การพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีเนน้การพฒันาคุณภาพประชากร  การพฒันาสังคม  
หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเน้นการพัฒนาคุณภาพประชากร   ยกตัวอย่างมีปัญหาปริมาณ
ประชากรของโลกและของประเทศต่างๆ ดอ้ยคุณภาพ  ดว้ยเหตุน้ีจึงมีความพยายามท่ีจะลดจ านวน
ประชากรลง  เพื่อพฒันาให้มีคุณภาพในการผลิตสินคา้และบริการ ตลอดจนให้มีลกัษณะสมดุลกบั
อาหารท่ีประเทศต่าง ๆ จะผลิตได ้    

2.32.  การพฒันาคุณภาพชีวติโดยการลดอตัราความยากจน  ซี.ที. คูเรียน (C.T.  

Kurien)  มองเห็นวา่  ความยากจนเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมเศรษฐกิจเพราะทรัพยากรท่ีมีอยูไ่ดใ้ช้
เพื่อสนองความตอ้งการของผูค้นเพียงไม่ก่ีคน ในขณะท่ีคนส่วนใหญ่  เพื่อขจดัความยากจนและ
ความเหล่ือมล ้าท่ีไม่พึงปรารถนา   
  2.3.3  การพฒันาคุณภาพชีวิตโดยการลดอตัราความไม่รู้  การพฒันาคุณภาพชีพ
โดยการลดความไม่รู้ได้แก่  ความพยายามท่ีจะปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยผ่านทางการศึกษาและ
ฝึกอบรม  พิจารณาเป็นหลายขั้นตอนคือ  ขั้นตอนแรก  ควรจะมุ่งส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชน
อ่านออกเขียนได้เสียก่อน  ขั้นตอนท่ีสอง  การให้การศึกษาแก่ประชาชนควรจะเน้นการให้
การศึกษาในระดับประถมมากกว่าระดับมัธยมหรืออุดมศึกษา  ทั้ งน้ีเพราะการให้การศึกษา
ระดบัประถมไดผ้ลตอบแทนทางสังคม (Social  return)  สูงกว่า   ขั้นตอนท่ีสาม  การให้การศึกษา
ควรเนน้ทกัษะพิสัยมากกวา่พุทธิพิสัยหรือเจตคติ  (ทศันคติ)  วิสัยนัน่ก็คือควรสอนให้คนคิดเป็นท า
เป็นและแกปั้ญหาได ้  
  2.3.4  การพฒันาคุณภาพชีวิตโดยการลดอตัราความเจ็บไข้ได้ป่วย  การพฒันา
คุณภาพชีวิตโดยการลดอตัราความเจ็บไขไ้ด้ป่วยเน้นการพฒันาสาธารณสุขทั้งในขั้นมูลฐานและ
การสาธารณสุขท่ีเนน้ความเจบ็ไขไ้ดป่้วยเฉพาะทาง  การสาธารณสุขฐานอาจจะสะทอ้นให้เห็นจาก
การรณรงค์เพื่อให้มี  สุขภาพดีก่อนปี  ค.ศ. 2000  ทศวรรษแห่งการมีน ้ าด่ืมน ้ าใช้และการให้
ภูมิคุ ้มกันโรคตามมาตรฐานสากลให้เด็กทั้ งหลายภายในปี  ค.ศ. 1990  ตลอดจนการดูแลเร่ือง
โภชนาการ เป็นตน้   
  2.3.5  การพฒันาคุณภาพชีวิตโดยการส่งเสริมให้ประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมใน
กิจการของส่วนรวม  การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจการของส่วนรวมอาจพิจารณาได้ทั้ งในแง่ของ
เป้าหมายปลายทาง  ในแง่ของวิธีการนั้น  การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจการของส่วนรวมท าให้
ประชาชนมีข่าวสารขอ้มูลและไดเ้ขา้ถึงความรู้สึกนึกคิดของคนท่ีเก่ียวขอ้งส่วนในแง่ของเป้าหมาย
ปลายทางนั้น  การเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจการของส่วนรวมนั้นเป็นค่านิยมของการปกครองการ
บริหารตามระบอบประชาธิปไตย  ทั้งน้ีเพื่อให้เขาเหล่านั้นมีความผูกพนัในกิจการนั้น และเป็นผู ้
ก  าหนดชะตากรรมของตนเองไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้การเขา้ไปมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริงจึงตอ้งมี
ลกัษณะครบวงจร  นัน่ก็คือร่วมในการคน้หาสาเหตุของปัญหาและการตดัสินใจเลือกวิธีแกปั้ญหา  



128 

 

 

ร่วมปฏิบติัการในกิจกรรมการพฒันา ร่วมรับผลประโยชน์ท่ีเกิดจากกิจกรรมการพฒันา  และร่วม
ประเมินผลท่ีเกิดข้ึนจากด าเนินกิจการพฒันา 

  2.3.6  การพฒันาคุณภาพชีวิตโดยการพึ่งตนเอง  ถา้พิจารณาดูโดยละเอียดแลว้จะ
เห็นไดว้า่  การพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีเนน้การพฒันาคุณภาพประชากรก็ดี  การลดอตัราความยากจนก็
ดี  การลดอตัราความไม่รู้ก็ดี  การลดอตัราความเจบ็ไขไ้ดป่้วยก็ดี  และการส่งเสริมให้ประชาชนเขา้
ไปมีส่วนร่วมในกิจการของส่วนรวมก็ดี ลว้นแต่มุ่งท่ีจะให้ประชากรเป้าหมายสามารถพึ่งตนเอง
ทั้งส้ิน  นัน่ก็คือการปลดจากความเดือดร้อนในเร่ืองปัจจยัส่ีและปราศจากการถูกกดข่ีและหลุดพน้
จากพนัธการของการท่ีตอ้งตกเป็นเบ้ียล่างของผูอ่ื้นอยูต่ลอดเวลา 

  

3.  แนวทางการพฒันาสังคม 

 การพัฒนาสังคมจะประสบความส าเร็จได้หากสามารถแก้ปัญหาความยากจน                        
การวา่งงาน  และความไม่เสมอภาคได ้มีนกัวชิาการไดน้ าเสนอแนวทางการพฒันาสังคมดงัน้ี 

      3.1 แนวทางการพัฒนาสังคมตามแนวรัฐสวัสดิการของเคนส์   เคนส์เสนอว่า  รัฐบาล
ควรจะเขา้ไปแทรกแซงตลาด จดัหาสวสัดิการให้แก่ประชากรเป้าหมาย  ซ่ึงการกระท าดงักล่าว
นอกจากจะช่วยแกปั้ญหาความไม่สมบูรณ์ของตลาด  และการแข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรมแลว้  ยงัช่วยแก้
ขอ้กล่าวหาของฝ่ายสังคมนิยมหรือมาร์กซิสต์ท่ีว่าทุนนิยมผูกขาดจะก่อให้เกิดการขูดรีดชนชั้น
กรรมาชีพโดยนายทุน 

      3.2 แนวทางการพัฒนาสังคมตามแนวทฤษฎีการพึ่งพาที่เน้นทุนนิยม  มุ่งท่ีจะแก้ไข
ปัญหาการครอบง าของศูนย์กลางต่อบริเวณรอบนอก  (ทั้ งในระดับประเทศและระดับโลก)                
โดยการขจดัการพึ่งพาภายในประเทศด้วยการลดอิทธิพลของศกัดินาและขจดัการพึ่งพาระหว่าง
ประเทศดว้ยการลดอิทธิพลของจกัรวรรดินิยม   

    3.3 แนวทางการพัฒนาสังคมตามแนวทฤษฎีการพึ่งพาที่เน้นแนวความคิดแบบมาร์ก
ซิสต์และเศรษฐศาสตร์การเมือง  มุ่งท่ีจะขจดัการพึ่งพาและการเอารัดเอาเปรียบซ่ึงเกิดจากศกัดินา
และจกัรวรรดินิยมเช่นเดียวกนักบัแนวทางการพฒันาสังคมตามแนวทฤษฎีการพึ่งพาท่ีเนน้ทุนนิยม
แต่แทนท่ีแนวทางการพฒันาสังคมน้ีจะโทษความผดิพลาดของตนเองวา่  ท าใหเ้กิดความดอ้ยพฒันา  
  

4.  ปัญหาของการพฒันาสังคม 

                   การพฒันาสังคมมีปัญหาคือ 

       4.1 รัฐบาลไม่ทราบว่าประชาชนมีความต้องการหรือมีปัญหาอะไร  และรัฐบาลจะ
สามารถคน้หาเหล่านั้นไดพ้บไดอ้ยา่งไร  ความตอ้งการหรือปัญหาของประชากรเป้าหมายนั้นมีอยู่
มากมายและมกัจะเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ตามเวลาและสถานท่ี  อาจจะเกิดปรากฎการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
ได ้ 3  กรณีดว้ยกนั  กล่าวคือ  กรณีแรก  มีปัญหาเกิดข้ึนในกลุ่มประชากรเป้าหมายแต่รัฐบาลไม่ได้



129 

 

 

แก ้ เพราะไม่ตระหนกัวา่ส่ิงนั้นคือปัญหา  กรณีท่ีสอง  ในบางคร้ังอาจจะไม่มีปัญหาเกิดข้ึนในกลุ่ม
ประชากรเป้าหมายเลย  แต่รัฐบาลกลับเข้าไปแก้ไข  วิธีการแก้ปัญหาในส่ิงท่ีไม่เป็นปัญหาจึง
กลายเป็นปัญหาในตวัของมนัเอง  ส่วนกรณีสุดทา้ยในบางคร้ังมีปัญหาเกิดข้ึนเช่นเดียวกนักบักรณี
แรก  แต่รัฐบาลเขา้ไปแกไ้ขท่ีผิดประเภทหรือผิดระดบั  ซ่ึงกรณีทั้งสามน้ีมีส่วนช่วยให้การพฒันา
สังคม  ประสบอุปสรรคดว้ยกนัทั้งส้ิน 

       4.2  เม่ือรัฐบาลทราบว่าประชาชนมีปัญหาอะไรต้องการอะไร  จึงควรเลือกหรือ
ประยุกต์ใช้แนวทางแก้ปัญหาหรือวิธีการแก้ปัญหาให้เหมาะสม  และควรมีการการประเมินผล
ไดผ้ลเสียก่อน   
       4.3  หลงัจากทราบปัญหาและเลือกแนวทางการพฒันาสังคมไดแ้ลว้  ควรมอบหมายให้
หน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงรับผดิชอบ  การพฒันาสังคมควรจะเป็นหนา้ท่ีของรัฐบาล  ขององคก์าร
ท่ีไม่หวงัผลก าไร  หรือเป็นหน้าท่ีของเอกชนหรือจะเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการร่วมระหว่าง
บุคคลและหน่วยงานไปพร้อม ๆ กนั 

      4.4  ควรมีการติดตามผลการพฒันาสังคมเป็นระยะ ๆ เพื่ อท่ีจะใช้ข้อมูลในการวาง
นโยบาย   และการน านโยบายการพฒันาสังคมไปปฏิบติัในอนาคต 

      4.5  การพฒันาสังคมจะกระท ากนัถึงขั้นใด  ควรมีผูไ้ดรั้บประโยชน์และผูเ้สียประโยชน์ 
ร่วมกนัตดัสินปัญหาท่ีเก่ียวขอ้ง ภายในบริบทของการเมืองทั้งในประเทศท่ีนิยมชมชอบ นายทุน
และประชาธิปไตย  และในประเทศท่ีเนน้ส่วนรวมนิยม (collectivism)  และสังคมนิยม 

สรุปการบริหารการพฒันาท่ีเน้นการพฒันาสังคมหมายถึงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีข้ึน  เพื่อให้หลุดพน้จากความยากจน  ความไม่รู้  ความเจ็บไขไ้ดป่้วย  และความหิว
โหย  ตลอดจนมุ่งท่ีจะให้ประชาชนตระหนกัถึงศกัยภาพ  ศกัด์ิศรี  ความใฝ่ฝัน  และความพึงพอใจ
ในชีวิตของตน เน้ือหาของการพฒันาสังคมแบ่งเป็น  3 มิติ คือ 1) การพฒันาสังคมท่ีค านึงถึงความ
ตอ้งการของประชาชน 2) การพฒันาสังคมท่ีค านึงถึงความต้องการของรัฐบาลหรือท่ีรัฐบาลจะ
จดัหาให้แก่ประชาชน และ3)  การพัฒนาสังคมท่ีประสมประสานระหว่างมิติท่ี1และ2  ส่วน
แนวทางการพฒันาสังคม ไดแ้ก่ แนวทางการพฒันาสังคมตามแนวรัฐสวสัดิการของเคนส์  แนว
ทางการพฒันาสังคมตามแนวทฤษฎีการพึ่งพาท่ีเน้นทุนนิยม   และแนวทางการพฒันาสังคมตาม
แนวทฤษฎีการพึ่ งพาท่ีเน้นแนวความคิดแบบมาร์กซิสต์และเศรษฐศาสตร์การเมือง  การพฒันา
สังคมมีปัญหาคือ 1)รัฐบาลไม่ทราบวา่ประชาชนมีความตอ้งการหรือมีปัญหาอะไร  2) เลือกใชว้ิธี
แกปั้ญหาท่ีไม่เหมาะสม 3) ไม่มีหน่วยงานหลกัรับผิดชอบงาน 4) ขาดการติดตามและประเมินผล          
5) การพฒันาขาดการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
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การบริหารการพฒันาทีเ่น้นการพฒันาทางการเมอืง 

 1.  ความหมายของการพฒันาทางการเมืองและแนวความคิดทีเ่กีย่วข้อง 

      มีผูใ้ห้ความหมายไวห้ลายความหมาย ดังจะเห็นได้จากผลงานของ  เกลน  ดี  เพจ 
(Glenn  D. Paige)  ดับบลิว  เอ  เวลช์  (W.A. Welsh)  เอ  ซี  ไอแซค (A.C. Isaak)  แอล  เอ  โฟร
แมน  จูเนียร์ (L.A. Froman, Jr.)  แอล  รอเจอร์ส (L. Rogers)  และจี  เอ  ธีโอดอร์สัน  และเอ จี  ธี
โอดอร์สัน  (G.A. Theodorson and A.G. Theodorson) 
      เพจ  ไดร้วบรวมความหมายของการเมืองท่ีใหไ้วโ้ดยวนกัวชิาการหลายท่านดงัน้ี   
 แฮโรลด์  ดี  ลาสเวลล์ (Harold D. Lasswell)  การเมืองหมายถึง  ใครได้อะไร  เม่ือใด  
และอยา่งไร   เดวิด  อีสตนั  (David  Easton) การเมืองหมายถึง  การจดัสรรส่ิงท่ีมีค่าซ่ึงมีผลบงัคบั
ตามกฎหมาย  มาเรียน  เจ  เลวี่  (Marion J. Levy) การเมืองหมายถึงการจดัสรรอ านาจบงัคบับญัชา 
(authority)  และความรับผิดชอบ  มารูยามา  มาซาโอะ  (Maruyama  Masao)การเมืองหมายถึง                
การจดัระเบียบการควบคุมท่ีคนใชก้บัคน วี  โอ  เลนิน (V.l. Lenin) การเมืองหมายถึง  ใครท าอะไร
ต่อ  (กับ)  ใคร  who  does  what  to whom (curt kto rovo)  และเมาเซตุง (Maotse-tung) การเมือง
หมายถึง  สงครามท่ีปราศจากการสูญเสียเลือดเน้ือ   

 เวลช์  พิจารณาการเมืองทั้งในแง่ของกิจกรรม  เน้ือหา  กระบวนการ  และพฤติกรรม  
เวลช์ไดใ้ห้ความหมายของการเมืองคือ   1) การเมืองหมายถึง  พฤติกรรมของมนุษยท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สถาบนัและวิธีปฏิบติังานของรัฐบาล  2) การเมืองเป็นกระบวนการท่ีชุมชนมนุษยพ์ยายามท่ีจะคิด
หาทางแกปั้ญหาท่ีเป็นอุปสรรคร์ะหวา่งสภาพการณ์ในปัจจุบนั  และเป้าหมายท่ีพวกตน้ประสงคจ์ะ
น ามาปฏิบติัให้บรรลุความส าเร็จ 3) การเมืองเป็นปฏิกิริยาโตต้อบของมนุษยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการใช้
หรือการขู่ว่าจะใช้อ านาจ (power)  หรืออ านาจบงัคบับญัชา (authority) 4)หมายถึง  กระบวนการท่ี
จะจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่จ  ากัด  (มนุษยส่ิ์งของ  และจิตใจ)  ภายในกลุ่ม  องค์การ  และสังคม               
5) หมายถึง  การพยายามตั้งค  าถามพื้นฐานเก่ียวกบัปัญหาท่ีมนุษยก์ าลงัประสบอยู ่ และค าตอบท่ีจะ
ตอบค าถามนั้ น  จะเป็นแนวทางท่ีก าหนดโครงสร้างของสังคม  เช่น  ความยุติธรรมคืออะไร  
ยุติธรรมท่ีจุดเร่ิมตน้หรือเส้นชยั  และ6)  การเมืองหมายถึง  พฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้  
อ านาจ  อิทธิพลภาวะผูน้ า  และการตดัสินใจ  จะเห็นไดว้่าความหมายของการเมืองน้ีเน้นท่ีเน้ือหา
ของการเมือง 

      ไอแซค  ได้ให้ความหมายของการเมือง  ทั้ งในแง่ของกิจกรรม เน้ือหาและวิธีการ               
1)ในแง่ของกิจกรรม  การเมืองเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบักิจกรรมท่ีรัฐบาลกระท าซ่ึงอาศยัตวับทกฎหมาย
เป็นแนวทาง  2)ในแง่ของเน้ือหาการเมืองเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับอ านาจ  อ านาจหน้าท่ี  และความ
ขดัแยง้  โดยพิจารณาวา่การเมืองเป็นประบวนการทางสังคม  ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการชิงดีชิงเด่น  และ
การร่วมมือกนัในการใช้อ านาจเพื่อตดัสินใจในนามของกลุ่มส่วน 3)ในแง่วิธีการมองการเมืองถึง
วธีิการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีค่าส าหรับกลุ่ม  องคก์าร  และสังคม  มีผลบงัคบัตามกฎหมาย 



131 

 

 

    โฟรแมนจูเนียร์  มองการเมืองในแง่ของวิธีการเช่นเดียวกนักบัอิสตนั  คือ  หมายถึงการ
กระจายความได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ระหว่างบุคคล  ส่วนใครจะได้ประโยชน์ หรือเสีย
ประโยชน์อะไรนั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ  เช่น  ชนิดของกระบวนการการตดัสินใจ ผูค้นท่ี
เขา้มามีส่วนร่วม และทรัพยากรท่ีมีอยู ่

    รอเจอร์ส   มองว่าการเมืองเป็นศาสตร์และศิลปะของการปกครองของรัฐบาล  
หมายความถึงชีวิตและพฤติกรรมทางการเมือง  และความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐและบุคคล  หากมอง
ในแง่น้ี  การเมืองก็คือ  ปรัชญาทางการเมืองนัน่เอง  นอกจากน้ีการเมืองหมายถึง  พลงัท่ีก่อให้เกิด
รูปร่างและพลงัท่ีก าหนดสรีระของรัฐ  นัน่ก็คือ โครงสร้างแห่งรัฐ  ซ่ึงระบุความสัมพนัธ์ระหว่าง
หน่วยย่อยและหน่วยใหญ่  ฉะนั้นการเมืองจึงมีอาณาบริเวณครอบคลุมถึงรัฐบาล รัฐศาสตร์และ
กฎหมายมหาชน  ซ่ึงจะเป็นตวัก าหนดการกระท าและการปฏิบติัทางการเมือง  ยุทธวิธีและกลยุทธ์
ของนักการเมือง  และการด าเนินการต่าง ๆ ทางการเมือง  มองในแง่น้ีการเมืองเป็นเร่ืองของการ
ก าหนดนโยบาย  ส่วนการบริหารเป็นการน าเอานโยบายไปปฏิบติั 

    ธีโอดอร์สัน  และธีโอดอร์สัน ซ่ึงเป็นนักสังคมวิทยา  มองการเมืองว่าหมายถึง
กระบวนการของการสร้างนโยบาย  โดยการเขา้ไปมีอิทธิพล หรือควบคุมแหล่งของอ านาจและ
อ านาจหน้าท่ี  กระบวนการดงักล่าวน้ีรวมถึงการแข่งขนัซ่ึงกนัและกนั และมกัจะมีความขดัแยง้
รวมอยูด่ว้ยเสมอ 

    สรุป  การเมืองหมายถึงกิจกรรม  เน้ือหากระบวนการ  และพฤติกรรมในอนัท่ีจะจดัสรร
ทรัพยากรท่ีมีค่าส าหรับกลุ่ม  องค์การ  และสังคมและการจดัสรรดงักล่าวจะตอ้งมีผลบงัคบัตาม
กฎหมาย  นัน่ก็คือ  หากผูไ้ดไ้ม่ปฏิบติัตามจะถูกลงโทษ 

 

 2.  เนือ้หาของการพฒันาทางการเมือง 

      การพฒันาทางการเมือง  ครอบคลุมเร่ืองต่าง ๆ อยา่งนอ้ย 14  เร่ืองคือ  1)  เอกภาพหรือ
บูรณาการทางการเมือง  2)  สมรรถนะหรือความสามารถของการระบบการเมือง  3)  ผลประโยชน์
สาธารณะ 4)  ความยุติธรรม  5)  ความเสมอภาค  6)  เสรีภาพ  7)  ประชาธิปไตย 8)  ความเป็น
สถาบนัทางการเมือง  9)  การอบรมบ่มนิสัยทางการเมือง  10)  วฒันธรรมทางการเมือง 11)  การมี
ส่วนร่วมทางการเมือง  12)  เสถียรภาพทางการเมือง 13)  อ านาจ และ 14)  นโยบายสาธารณะ  
น าเสนอพอสังเขปดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

        2.1  เอกภาพหรือบูรณาการทางการเมือง  (Political  Unity  Or  Integration)  ทรรศนะ
ของลาพาลอมบารา  และไวเนอร์นั้น  เอกภาพหรือบูรณาการทางการเมืองเป็นวิกฤติการณ์ประการ
หน่ึงของการพฒันาการทางการเมืองในประเทศท่ีก าลงัพฒันา  นอกเหนือไปจากวิกฤติการทางดา้น
การมีส่วนร่วมทางการเมือง  ความชอบธรรม  การบริหารความขดัแยง้  และการอบรมบ่มนิสัยทาง
การเมือง 
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  เอกภาพหรือบูรณาการทางการเมือง  หมายถึง  กระบวนการของการน าเอากลุ่มคน
ท่ีมีความแตกต่างกันทั้ งทางด้านวฒันธรรมและสังคมท่ีอยู่กระจัดกระจายให้มารวมกันอยู่ใน
ดินแดนแห่งเดียวกนั  และการสร้างเอกลกัษณ์ของชาติโดยอาศยัการรวมตวักนัเช่น  กระบวนการน้ี
บางทีเรียกวา่  การสร้างรัฐ-สร้างชาติ  (State-And  Nation  Building)  ปัจจุบนัได้มีการเปล่ียนแปลง
เกิดข้ึนในหลาย ๆ ดา้น  อาจจะท าให้การส่งเสริมและพฒันาเอกภาพหรือบูรณาการทางการเมืองท่ี
อาศยัแนวความคิด  ชาติ-รัฐหมดความส าคญัลงไป   ฉะนั้นในการพิจารณาเอกภาพหรือบูรณาการ
ทางการเมืองจึงควรจะพิจารณาเป็นปัจจยักลุ่มชาติพนัธ์ุประกอบดว้ย  กลุ่มอพยพกลุ่มท่ีอาศยัอยู่
ตลอดแนวชายแดน กลุ่มเช้ือชาติดั้งเดิม  กลุ่มท่ีอาศยัอยูต่ลอดแนวชายฝ่ังท่ีมีดินแดนอุดมสมบูรณ์  
และกลุ่มท่ีมิใช่กลุ่มทอ้งถ่ิน  แต่สามารถเรียกตนเองวา่เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุ   
  ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ เอกภาพหรือบูรณาการทางการเมืองจะคงทนควรจะมีพื้นฐาน
อยูบ่นความสัมพนัธ์ของสังคมร่วมรัฐ  เพราะมีการแลกเปล่ียนกนัระหวา่งสังคมและรัฐในลกัษณะ 

 

2.2  สมรรถนะหรือความสามารถของระบบการเมือง  (Political  Capabilities)             
  เอกภาพหรือบูรณาการทางการเมืองเป็นแต่เพียงการจดัหาบา้นช่องใหป้ระชาชน 

อยูเ่ท่านั้น  ส่วนการท่ีประชาชนจะอยูใ่นบา้นหลงัน้ีอยา่งมีความสุขหรือไม่นั้น  ระบบการเมือง  รัฐ  
และกลไกของรัฐจะต้องมีสมรรถนะ  หรือความสามารถในการสนองตอบความต้องการของ
ประชาชน  สมรรถนะหรือความสามารถของระบบการเมืองรวมถึง  สมรรถนะในการสกดัเอา
ทรัพยากรมาใช้  เช่น  การเก็บภาษีอากร  และการเกณฑ์ทหาร  สมรรถนะในการควบคุมดูแล
พฤติกรรมของประชาชน  เช่น  การบริหารความยุติธรรมและการขจดัความขดัแยง้  สมรรถนะใน
การแจกจ่ายสินค้าและบริการ  เช่น  การส่งมอบบริการให้กับประชาชน  สมรรถนะทางด้าน
สัญลกัษณ์ท่ีจะกระตุน้ให้ประชาชนมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  เช่น  การเชิญชวนให้เคารพธง
ชาติ  และการให้เหรียญตรา  และส่ิงเชิดชูเกียรติอ่ืน ๆ เพื่อกระตุน้ให้บุคคลกระท าความดี  และ
สมรรถนะในการสนองตอบขอ้เรียกร้องของประชาชน  เช่น  การรับเร่ืองราวร้องทุกข ์ การอ านวย
ความสะดวกในการติดต่อราชการ  เป็นตน้ 

         2.3  ผลประโยชน์สาธารณะ (Public  Interest)  ปัญหาท่ีถกเถียงกนัมากท่ีสุดได้แก่
ค าถามท่ีว่า ผลประโยชน์สาธารณะของใคร  และค าตอบท่ีน่าจะเป็นไปได้ก็คือ  ผลประโยชน์
สาธารณะของคนจ านวนมากท่ีสุด  อยา่งไรก็ดี  ระบบการเมืองพหุนิยมในปัจจุบนัยงัไม่สามารถจะ
ใหห้ลกัประกนัวา่ผลประโยชน์สาธารณะของคนจ านวนมากท่ีสุดน้ีไดรั้บการคุม้ครองอยา่งเพียงพอ
ทั้งน้ีเพราะประชาชนยงัไม่สามารถควบคุม  รัฐ  รัฐบาลและระบบการเมืองไดอ้ย่างเต็มท่ี  เพราะ
ความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐและสังคมยงัมีลักษณะรัฐล้อมสังคม  หรืออยู่เหนือสังคม  ดังท่ี  อี อี                 
แชตชไนเดอร์  (E.E. Schattschneider)  กล่าวไวว้่าระบบการเมืองพหุนิยมท่ีฝากความหวงัไวก้ับ
กลุ่มผลประโยชนเพื่อให้คอยควบคุมรัฐบาลนั้นมีผลเสียอย่างยิ่งเพราะกลุ่มผลประโยชน์มกัจะ
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เขา้ขา้งธุรกิจและชนชั้นสูง  ทนัทีท่ีกลุ่มผลประโยชน์รวมตวักนัเป็นองค์การ  กลุ่มก็จะมีอคติทาง
การเมืองทั้งน้ีเพราะองคก์ารทุกองคก์ารเป็นท่ีรวมของอคติ  ส่ิงใดท่ีองคก์ารพึงประสงค ์ องคก์ารก็
จะยอมปล่อยให้เขา้มาในกระบวนการการตดัสินใจเพื่อแปรสภาพให้เป็นนโยบายสาธารณะ  ส่วน
ส่ิงใดท่ีองคก์ารไม่พึงปรารถนา  องคก์ารก็จะพยายามผลกัไสให้พน้ไปเสียจากความรับผิดชอบของ
ตน  และเพื่อป้องกันมิให้องค์การต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ภายใต้ระบบ
การเมืองพหุนิยมในปัจจุบนั  จึงมีผูเ้สนอวธีิแกไ้ขปัญหา  จากผลงานของนกัเศรษฐศาสตร์ทางเลือก
สาธารณะ  (Public Choice Economics)  เช่น  วินเซ็นต์  ออสตรอม  ธีโอดอร์  โลวี่ (Theodore  

Lowi)  เสนอวา่  หน่วยราชกรควรจะแข่งขนักนัจดัหาสินคา้และบริการให้กบัประชาชน  แทนท่ีจะ
ผกูขาดภายใตอิ้ทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ท่ีรวมตวักนัอยู่อย่างเหนียวแน่นในปัจจุบนั  ส่วนนัก
ประชาธิปไตยตามกฎหมายโจมตีเสรีนิยม  พหุนิยม  และทุนนิยมแบบเดิมวา่  ไม่สามารถปกป้อง
ผลประโยชน์สาธารณะให้แก่ประชาชนอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรมได้ ดว้ยเหตุน้ี จึงเสนอให้มีฝ่าย
ตุลาการ  และให้ข้าราชการท่ีมีความรู้ความสามารถเข้ามาตดัสินใจ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ฝ่าย
บริหาร  นิติบญัญติั  และตุลาการ  มีความเขม้แขง็มากกวา่เดิม 

        2.4  ความยุติธรรม (justice)  ปัญหาความยุติธรรมยงัหาข้อยุติได้ยาก  เพราะเป็น
แนวความคิดท่ีล่ืนไหลและสัมพนัธ์กบัหรือเปล่ียนแปลงไปตามปัจจยัอ่ืน ๆ (Elusive And Relative)  
นอกจากน้ีนักวิชาการแต่ละคนมองความยุติธรรมไม่เหมือนกัน  ยกตัวอย่าง  เช่น  เจ รอลซ์ 
(J.Rawls)  เสนอให้มีความยุติธรรมท่ี เส้นชัยในขณะท่ี  รอเบอร์ต  โนซิค  (Robert  Nozick)  
สนบัสนุนให้มีความยุติธรรมท่ีจุดเร่ิมตน้  เป็นไปไดไ้หมท่ีจุดยืนของทั้งสองฝ่ายน้ีน่าจะพบกนัคร่ึง
ทาง  และถือเอาเกณฑน์ั้นเป็นแนวทางปฏิบติัของการพฒันาทางการเมือง 

       2.5  ความเสมอภาค  (Equality)  ความเสมอภาคเป็นเกณฑท่ี์ใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัของ
การพฒันาทางการเมือง  คือ  การพฒันาทางการเมืองจะท าให้ประชาชนมีหลกัประกนัในเร่ืองความ
เสมอภาคอย่างไร  การพิจารณาความหมายของความเสมอภาคก็มีปัญหาเช่นเดียวกันกับการ
พิจารณาความหมายของความยุติธรรม  ยกตวัอย่างเช่นนกัวิชาการกลุ่มเสรีนิยมจะเน้นความเสมอ
ภาคในโอกาส  นักวิชาการสังคมนิยมจะเน้นความเสมอภาคทางด้านเน้ือหาในการด ารงชีวิต
ทางดา้นสังคมการเมืองและเศรษฐกิจ ส่วนนกัวชิาการกลุ่มเป็นกลาง  จะเนน้ความเสมอภาคดว้ยการ
ประเมินผลไดผ้ลเสียจากการกระท าของระบบการเมืองท่ีมีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของ
ประชาชน   
        2.6  เสรีภาพ (Liberty)  เสรีภาพเป็นเกณฑ์ท่ีใช้เป็นแนวทางปฏิบติัในการพฒันาทาง
การเมืองมานานแลว้  เสรีภาพในท่ีน้ีให้หมายถึง  การท่ีบุคคลสามารถท่ีจะท าอะไรก็ได ้(โดยไม่ถูก
รบกวนจากผูอ่ื้น)  ตราบเท่าท่ีการกระท านั้น ๆ จะไม่ท าใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน 

       2.7  ประชาธิปไตย (Democracy)  การพฒันาทางการเมืองโดยใช้เกณฑ์ประชาธิปไตย
เนน้ขอ้ก าหนดในรัฐธรรมนูญท่ีจะให้มีการเปล่ียนผูป้กครองอยา่งสม ่าเสมอ  และท่ีจะให้ประชาชน
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เป็นจ านวนมากเขา้ไปมีอิทธิพลเหนือการตดัสินใจในการเลือกตั้งขา้ราชการการเมือง  จากคู่แข่ง
หลาย ๆ คน  ตลอดจนการส่งเสริมเสรีภาพในการพดู  และการตีพิมพแ์ละเผยแพร่ 

       2.8  ความเป็นสถาบันทางการเมือง  (Political  Institutionalization)  หมายถึงรูปแบบ
พฤติกรรมท่ีมั่นคง  มีคุณค่า  และเกิดข้ึนซ ้ าแล้วซ ้ าเล่า  องค์การและระเบียบวิธีปฏิบัติท่ีใช้ใน
องคก์ารจะแตกต่างกนัออไปตามความหนกัเบาของความเป็นสถาบนัของมนั และความเป็นสถาบนั
ขององคก์ารและระเบียบวิธีปฏิบติัท่ีใชใ้นองคก์าร  หมายถึงกระบวนการท่ีองคก์ารและระเบียบวิธี
ปฏิบติัสามารถแสวงหาคุณค่าและเสถียรภาพมาได ้ ระดบัของความเป็นสถาบนัของระบบการเมือง
ใด ๆ อาจสังเกตได้จากการปรับตวั  ความสลบัซับซ้อน  ความเป็นอิสระ  และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยกลมกลืนขององค์การและระเบียบวิธีปฏิบติัท่ีใช้ในองค์การ  หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า  
ความเป็นสถาบนัทางการเมืองหมายถึงความคงทนถาวร  และสมรรถนะของระบบการเมือ งท่ี
สามารถฟันผา่อุปสรรคและแกไ้ขปัญหาทางสังคมมาโดยตลอด   
       2.9  การอบรมบ่มนิสัยทางการเมือง  (Political  Socialization)  ริชาร์ด  อี. ดอร์สัน  และ
เคนเนธ  พรีวิตต์  (Richard E. Dawson  and  Kenneth  Prewitt) มองว่าการอบรมบ่มนิสัยทาง
การเมืองเป็นส่ิงก าหนดและถ่ายทอดวฒันธรรมทางการเมืองของชาติ  เฮอร์เบอร์ต  เอ็ช. ฮายแมน 
(Herbert  H. Hyman)  เห็นว่าการอบรมบ่มนิสัยทางการเมืองเป็นกระบวนการการเรียนรู้ท่ีต่อเน่ือง  
ซ่ึงประกอบดว้ยการเรียนรู้ทางดา้นอารมณ์ และการเรียนรู้จากการปลูกฝังแนวความคิดทางการเมือง
อยา่งโจ่งแจง้  รวมทั้งการเรียนรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์ท่ีบุคคลไดเ้ขา้ไปมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นและ  
เฟรด  ไอ. กรีนสไตน์ (Fred  l. Greenstein)  ให้นิยมของการอบรมบ่มนิสัยทางการเมืองทั้ งใน
ความหมายท่ีแคบและกวา้ง   ในความหมายแคบ  การอบรมบ่มนิสัยทางการเมือง  หมายถึงการ
ถ่ายทอดข่าวสาร  ค่านิยมและวิธีปฏิบติัทางการเมือง  โดยผูท่ี้มีหน้าท่ีโดยตรง ( เช่น ครู  อาจารย ์ 
ตามสถาบนัการศึกษา )  ส่วนในความหมายกวา้ง  การอบรมบ่มนิสัยทางการเมืองหมายรวมถึง    
การเรียนรู้ทางการเมืองทั้งหมด  ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตั้งใจหรือเกิดข้ึนโดยบงัเอิญ  
และในทุก ๆ ขั้นตอนของวงจรชีวิต  ส่วนเดวิด  อีสตนั  และแจ๊ค  เดนนิส (David Easton and Jack 

Dennis)  ได้ให้ ความห ม ายของก ารอบ รม บ่ ม นิ สั ยไว้สั้ น  ๆ  แ ต่ได้ใจความ ว่าห ม าย ถึ ง
กระบวนการพฒันา  (Developmental Processes)  ท่ีผูค้นไดอ้าศยัเป็นช่องทางในการแสวงหาจุดเนน้  
และรูปแบบพฤติกรรมทางการเมืองของตน 

 สรุป  การอบรมบ่มนิสัยทางการเมืองอาจจะเก็บรักษา  แปลงสภาพหรือแม้แต่จะสร้าง
วฒันธรรมทางการเมืองข้ึนมาใหม่  และการอบรมบ่มนิสัยทางการเมืองและผลผลิตของมนัคือ  
วฒันธรรมทางการเมืองจะมีผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมืองและการพฒันาทางการเมือง 

       2.10  วัฒนธรรมทางการเมือง   (Political  Culture)  วฒันธรรมทางการเมืองท่ีเป็น
องคป์ระกอบหน่ึงของการพฒันาทางการเมือง  หมายถึง  ทศันคติ  ค่านิยม  และความเช่ือหรือความ
มุ่งมัน่ท่ีผูค้นมีต่อระบบการเมืองและส่วนต่าง ๆ ของระบบการเมือง  และต่อบทบาทของตนเองใน
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ระบบการเมืองนั้น ๆ วฒันธรรมทางการเมืองหลกั ๆ มี 3 ประเภทคือ 1)  วฒันธรรมทางการเมือง
แบบทอ้งถ่ิน – เผ่าพนัธ์ุ (Parochial  Political Culture) ไดแ้ก่ วฒันธรรมทางการเมืองท่ียึดถือเอาวิธี
ปฏิบติัแบะขนบธรรมเนียมของท้องถ่ิน  หรือเผ่าพนัธ์ุเป็นเกณฑ์ในการตดัสินข้อขดัแยง้ต่าง ๆ           
2)  วฒันธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า (Subject Political Culture)  ไดแ้ก่วฒันธรรมทางการเมืองท่ี
ผูป้กครองและผูอ้ยูใ่ตป้กครองไม่ค่อยจะมีโอกาสไดม้านัง่จบัเข่าคุยกนัเพื่อตดัสินปัญหาของชุมชน
และบา้นเมือง  ซ่ึงผูป้กครองจะเป็นผูอ้อกค าสั่ง  และผูถู้กปกครองจะปฏิบติัตามค าสั่งโดยไม่มีสิทธ์ิ
โต้แยง้มากนักและ3)  วฒันธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม  หรืแบบพลเมืองดี (Civic Or 

Participant Political Culture)  ได้แก่  วฒันธรรมทางการเมืองท่ีผูอ้ยู่ใต้ปกครองสามารถเลือกตั้ง 
ควบคุม ถอดถอนผูป้กครอง  และทั้งสองฝ่ายมกัจะมีโอกาสไดป้รึกษาหารือกนัเพื่อแกปั้ญหาของ
ชุมชนและประเทศชาติ 

       2.11  การมี ส่วนร่วมทางการเมือง  (Political  Participation)  หมายถึงกิจกรรมท่ี
ประชาชนจดัท าข้ึนเพื่อเข้าไปมีอิทธิพลเหนือการตดัสินใจของรัฐ  อย่างไรก็ดี  การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองอาจจะเกิดข้ึนดว้ยการกระท าของประชาชนเอง (Autonomous  Participation)  หรือการ
กะเกณฑ์และการปลุกระดมจากผูอ่ื้น  (Mobilized Participation)  ส่วนรูปแบบของการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง  มีตั้งแต่การออกเสียงเลือกตั้ง  การวิง่เตน้ การติดต่อเพื่อขอสิทธิพิเศษจนถึงการกระท า
ท่ีมีลกัษณะเบ่ียงเบนและรุนแรง 

            การศึกษาของ  เลอร์นเนอร์  ในปี ค.ศ. 1958 ด พบว่า  สังคมโบราณดั้ งเดิมเป็น
สังคมท่ีผูค้นไม่มีส่วนร่วมทางการเมือง  ในขณะท่ีสังคมสมยัใหม่ให้ความส าคญัแก่ส่ิงน้ี  สิบปีให้
หลงั หลงัจากผลวิจยัของเลอร์เนอร์  นกัวิชาการอีกกลุ่มหน่ึงพบว่า การพฒันาทางการเศรษฐกิจมี
ความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมทางการเมือง  นั่นก็คือ  ยิ่งประเทศมีการพฒันาเศรษฐกิจมากข้ึน
เพียงใด  ก็ยิง่ท  าใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึน  ทั้งน้ีก็ดว้ยเหตุผลหลายประการคือ 

          ประการแรก  การมีส่วนร่วมทางการเมืองมีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนแปลงไปตาม
สถานภาพทางเศรษฐกิจของบุคคล  คนท่ีมีการศึกษา  รายได ้ และสถานภาพทางอาชีพสูง  จะเขา้ไป
มีส่วนร่วมทางการเมืองมากกวา่คนท่ีมีการศึกษา  รายได ้ และสถานภาพทางอาชีพต ่า 

         ประการที่สอง  การพฒันาเศรษฐกิจ ช่วยให้ประชาชนสามารถตั้งหน่วยงานและ
สมาคมท่ีมีสมาชิกมากข้ึน  สมาชิกเหล่าน้ีจะเป็นก าลงัท่ีส าคญัในการเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมือง 

         ประการที่สาม  การพฒันาเศรษฐกิจก่อให้เกิดความตึงเครียดในบรรดากลุ่มต่าง ๆ 
กลุ่มเก่าจะถูกข่มขู่โดยกลุ่มใหม่  และกลุ่มท่ีมีสถานภาพต ่ากว่าจะฉวยโอกาสปรับปรุงสถานภาพ
ของพวกตนโดยเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมือง 

        ประการสุดท้าย  การพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคมจะกระท ากนัโดยผา่นทางชาติ-

รัฐ ซ่ึงเท่ากบัเป็นการดึงเอาประชาชนเขา้มาร่วมกิจกรรมทางการเมืองมากข้ึน 
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        2.12  เสถียรภาพทางการเมือง  (Political  Stability) สังเกตไดจ้ากความสงบเรียบร้อย  
และความต่อเน่ืองทางการเมือง  ความสงบเรียบร้อยทางการเมืองพิจารณาจากการไม่มีความรุนแรง  
การใชก้ าลงั  การข่มขู่  และการหยุดชะงกัทางการเมือง  ส่วนความต่อเน่ืองทางการเมืองก็คือความ
เป็นสถาบนัทางการเมือง 

       2 .1 3   อ าน าจ   (Power ) ม าจาก ร าก ศัพ ท์ ภ าษ าล าติ น เดิ ม ว่ า  Potere  แ ป ล ว่ า                                 
มีความสามารถท่ีจะกระท า หมายถึง  พฤติกรรมของบุคคลหน่ึง  (ผูมี้อ  านาจ)  ท่ีพยายามใช้การขู่
บังคับ (Coercion)  การใช้ก าลัง (Force)  และกุสโลบาย (Manipulation)  ในการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของผูอ่ื้น  (ผูอ้ยูใ่ตอ้  านาจ)  ให้เบ่ียงเบนไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึงเพื่อประโยชน์ของ
ตนเองและของส่วนรวม  อ านาจจึงเป็นองค์ประกอบหรือเน้ือหาท่ีส าคญัท่ีสุดประการหน่ึงของ
การเมืองและการพฒันาทางการเมือง  ทรรศนะของเมาเซตุง  เช่ือว่าการเมืองหมายถึงสงครามท่ี
ปราศจากการสูญเสียเลือดเน้ือ  แบ่งอ านาจออกเป็นหลายประเภทคืออ านาจท่ีจะให้รางวลั  อ านาจ
ในการข่มขู่  อ  านาจชอบธรรมท่ีเกิดจากต าแหน่งหนา้ท่ี  อ านาจอา้งอิงท่ีเกิดจากบารมี  อ านาจรอบรู้  
เป็นตน้ 

        2.14  นโยบายสาธารณะ  (public  policy) มีความหมายครอบคลุมจากผลงานของ 
ธอมสั  อาร์.  ดาย   (Thomas  R.Dye)  และ  เดวิด  อีสตนั (David  Easton)  โดยให้ความหมายของ
นโยบายสาธารณะว่าหมายถึงการท่ีรัฐบาลตัดสินใจท่ีจะกระท าหรือไม่กระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง              
ส่วน  อีสตนั  ได้ให้ความหมายของนโยบายสาธารณะไวว้่า หมายถึง  การท่ีรัฐจดัสรรส่ิงท่ีมีค่า
ให้แก่บุคคลต่าง ๆ ในสังคมและการจัดสรรเช่นนั้ นมีผลบังคับตามกฎหมาย (Values Are 

Authoritatively Allocated For a Society)  ท่ีวา่นโยบายสาธารณะเป็นการจดัสรรส่ิงท่ีมีค่าให้บุคคล
ต่าง ๆ หมายความว่าเป็นการน าส่ิงท่ีมีค่าจาก  นาย  ก  ไปให้นาย  ข  (To  Take  From  Pete And  

Give  It To  Paul)  และท่ีวา่การจดัสรรเช่นนั้นมีผลบงัคบัตามกฎหมาย  หมายความวา่  หากผูใ้ดไม่
ปฏิบติัยอ่มจะถูกลงโทษ 

 

 3.  แนวทางการพฒันาทางการเมือง 

      การพฒันาทางการเมืองอาศยัแนวทางต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี   
      3.1  แนวทางโครงสร้าง – ภารกิจนิยม   (Structural –Functionalist Approach)  จาก
ผลงานของ  เดวิด  อี.  แอพ  เตอร์  (David  E.  Apter)  ซ่ึงศึกษาสังคมโบราณดั้ งเดิม  และสังคม
เปล่ียนผ่าน (Transitional)  โดยแอพเตอร์ไดแ้ยกแยะโครงสร้างของสังคมออกเป็นประเภทต่าง  ๆ 
และประเมินความกา้วหนา้ของการพฒันาท่ีอยูภ่ายใตโ้ครงสร้างสังคมเหล่านั้น และพบวา่โครงของ
สังคมจะยงัคงอยู่ตราบใดท่ีสมาชิก (ปกติคือชนชั้นหัวกะทิ) สามารถท่ีสนองตอบความใฝ่ฝันและ
ความทะเยอทะยานของชาติได ้ แต่ในระยะหลงัแอพเตอร์ไดล้ดเกณฑ์การประเมินสมรรถนะของ
โครงสร้างหลงเหลือเพียงสองตวัแปรเท่านั้น  คือ  ข่าวสารและการบงัคบัท่ีโครงสร้างสังคมใช ้ และ
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พบวา่ผูน้ าของสังคมเหล่าน้ี  ประสบปัญหาวา่จะใชท้รัพยากรเพื่อให้ไดม้าซ่ึงปัจจยัทั้งสองนั้นมาก
เท่าใดและอยา่งไร ในขณะท่ีการปฏิบติัภารกิจในสังคมสมยัใหม่จะมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีกนัท าการ
ตดัสินใจมีลกัษณะสากล  และการปูนบ าเหน็จความดีความชอบ  และการลงโทษโดยการพิจารณา
จากความส าเร็จ  ลม้เหลวของผลงานเป็นหลกั 

         3.2  แนวทางกระบวนการสังคม (Social-Process Approach)  แนวทางการพฒันาทาง
การเมืองเชิงกระบวนการสังคมน้ี  เป็นความพยายามท่ีจะน าเอาพฤติกรรมและกระบวนการทางการ
เมืองไปสัมพนัธ์กับกระบวนการทางสังคม  เช่น  ความเป็นเมือง  การท าให้เป็นอุตสาหกรรม                  
การบริโภคข่าวสาร  โดยการศึกษาเปรียบเทียบ  แนวทางน้ีบางคร้ังเป็นท่ีรู้จกักนัในนามของการ
วิเคราะห์สหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร (Correlation  Analysis)  เช่น  ผลงานของ  ลิพเซท, ฟิลิฟส์,  
และคดัไรท ์ (Philips  Cutright) เป็นตน้ 

        3.3     แน วทางประวัติศาส ต ร์เป รียบ เทียบ    (Comparative  History  Approach)  
แนวทางน้ีเนน้สมรรถนะของระบบการเมืองและขั้นตอนของการพฒันาทางการเมือง  ดงัจะเห็นได้
จากผลงานของแดเนียล  เลอร์นเนอร์  (Daniel  Lerner)  ซีริล  แบลค  (Cyril  Black)  ไอเซนสต
กาดท์  ออร์แกนสก้ี  และฮันติงตัน  เป็นอาทิ  แนวทางน้ี บางทีเป็นท่ีทราบกันในนามของ 
แบบจ าลองการพฒันาตามขั้นตอน (sequential  developmental  model) 
       3.4  แนวทางที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ   (Economic  Development  Approach)  เช่น  
ผลงานของออร์แกนสก้ี  และลิพเซท  เป็นตน้  ออร์แกนสก้ีพบว่าชาติท่ีเจริญแลว้  มกัจะตอ้งผ่าน
ขั้นตอนของการพฒันาตามล าดบั  คือ  การสร้างชาติ  การท าให้เป็นอุตสาหกรรม  การใหส้วสัดิการ
และความมัง่คัง่อุดมสมบูรณ์  ส่วนลิพเซท  พบวา่  ประชาธิปไตยจะด ารงอยูไ่ดเ้ฉพาะในสังคมท่ีคน
ส่วนมากร ่ ารวยเท่านั้น  ถา้เป็นสังคมยากจนก็มกัจะเป็นทรราชย ์

        3.5  แนวทางอื่น ๆ   นอกจากแนวทางการพฒันาทางการเมืองข้างต้นแล้วยงัมีแนว
ทางการพัฒนาทางการเมืองอ่ืน ๆ อีกเช่น  แนวทางการพัฒนาทางการเมืองท่ีเน้นกฎหมาย มี
รัฐธรรมนูญ  มีการเลือกตั้ง  และมีการแบ่งแยกอ านาจหน้าท่ีในการปฏิบติั  (แนวทางความเป็น
สมยัใหม่ทางการเมือง)  แนวทางท่ีเนน้การพฒันาการบริหารเพื่อให้มีสมรรถนะในการสนองตอบ
ความต้องการของประชาชนและการพฒันาประเทศ  แนวทางการอบรมบ่มนิสัยทางการเมือง  
แนวทางวัฒนธรรมทางการเมือง  แนวทางความขัดแย้ง  แนวทางภาวะผู ้น า  แนวทางการ
ติดต่อส่ือสารและแนวทางความเป็นสถาบนัทางการเมือง  เป็นตน้ 

  

 4.  ปัญหาของการพฒันาทางการเมือง 

      การพฒันาทางการเมืองมีปัญหาหลายประการดว้ยกนั 

     ประการแรก  นกัวิชาการยงัตกลงกนัไม่ไดว้า่  จะใชก้รอบแนวความคิดของทฤษฎีอะไร
ในการศึกษาการพฒันาทางการเมือง  จึงจะสามารถบรรยาย  อธิบาย  และพยากรณ์  ทิศทางของการ
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พฒันาทางการเมืองไดดี้ท่ีสุด  ยิง่ไปกวา่นั้น  นกัวิชาการบางท่านเห็นวา่ยงัไม่มีทฤษฏีการพฒันาทาง
การเมืองใดเกิดข้ึนเลย  และบางท่านก็ยงัตกลงกนัไม่ไดว้า่การพฒันาหรือการเมือง หมายถึงอะไร   
     ประการที่สอง  เน้ือหาของการพฒันาทางการเมืองครอบคลุมในเร่ืองอะไรบา้ง  หัวขอ้
ต่าง ๆ ของการพฒันาทางการเมืองตามขอ้  2  ขา้งตน้นั้นเพียงพอแลว้หรือไม่  ถา้ยงัไม่เพียงพอควร
จะเพิ่มหวัขอ้อะไรไดอี้กบา้ง 

    ประการที่สาม  การใช้รัฐ-ชาติเป็นหน่วยวิเคราะห์  จะเป็นการเพียงพอ  และถา้มีปัญหา
เร่ืองชาติพนัธ์ุเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย  เราจะท าอยา่งไร 

    ประการที่ส่ี  หากตกลงกนัไดใ้นเร่ืองกรอบแนวความคิดและเน้ือหาเก่ียวกบัการพฒันา
ทางการเมืองแลว้  เราจะใช้ระเบียบวิธีหรือแนวทางอะไรในการศึกษาปรากฏการณ์และพฤติกรรม
ทางการเมืองเหล่าน้ี  แนวทางท่ีกล่าวไวในขอ้  3  จะเพียงพอหรือไม่ 
 ประการสุดท้าย  การพิจารณาถึงการพฒันาทางการเมืองควรจะเน้นการพัฒนาในเชิง
คุณภาพ  หรือในเชิงปริมาณ  และในการวดัปริมาณและคุณภาพของการพฒันาทางการเมือง  ควรจะ
ค านึงถึงปัจจยัอะไรบา้ง  

สรุป การบริหารการพัฒนาท่ีเน้นการพัฒนาทางการเมืองหมายถึงกิจกรรม  เน้ือหา
กระบวนการ  และพฤติกรรมในอนัท่ีจะจดัสรรทรัพยากรท่ีมีค่าส าหรับกลุ่ม  องค์การ สังคมและ
การจดัสรรท่ีมีผลบงัคบัตามกฎหมาย  เน้ือหาของการพฒันาทางการเมือง    ครอบคลุมเร่ืองต่าง ๆ 
อย่างน้อย 14  เร่ืองคือ  1)  เอกภาพหรือบูรณาการทางการเมือง  2)  สมรรถนะหรือความสามารถ
ของการระบบการเมือง  3)  ผลประโยชน์สาธารณะ 4)  ความยุติธรรม  5)  ความเสมอภาค                    
6)  เสรีภาพ  7)  ประชาธิปไตย 8)  ความเป็นสถาบันทางการเมือง  9)  การอบรมบ่มนิสัยทาง
การเมือง  10)  วฒันธรรมทางการเมือง 11)  การมีส่วนร่วมทางการเมือง  12)  เสถียรภาพทาง
การเมือง 13)  อ านาจ และ 14)  นโยบายสาธารณะ  แนวทางการพฒันาทางการเมือง มี5 แนวทาง
ได้แก่1) แนวทางโครงสร้าง – ภารกิจนิยม   (Structural –Functionalist Approach)  2) แนวทาง
กระบ วน ก ารสั งคม  (social-process approach)      3)แน วท างป ระวัติ ศ าส ต ร์ เป รียบ เที ยบ   
(Comparative  History  Approach)   4) แ น ว ท าง ท่ี เน้ น ก า ร พั ฒ น า เศ ร ษ ฐ กิ จ   (Economic  

Development  Approach) และ5) แนวทางอ่ืน ๆ    
 

บทสรุป 

 รูปแบบการบริหารการพัฒนามีความจ าเป็นท่ีผูบ้ริหารจะต้องน าไปใช้ในการก าหนด
ทิศทาง การบริหารการพัฒนาประเทศของตนเอง  เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการพฒันาซ่ึงมี
รูปแบบการบริหารการพฒันาท่ีหลากหลาย  ในบทน้ีน าเสนอการบริหารการพฒันาเฉพาะท่ีส าคญั
และน่าสนใจส าหรับน าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินงานพฒันา ไดแ้ก่ 1)การบริหารการพฒันาท่ีเนน้
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การพฒันาการบริหาร เป็นการจดัเตรียม  เปล่ียนแปลงปรับปรุงหรือปฏิรูปโครงสร้าง  กระบวนการ  
(รวมถึงเทคโนโลยี)  และพฤติกรรมการบริหารเพื่อให้มีความสามารถท่ีจะรองรับนโยบายแผน  
แผนงาน  โครงการและกิจกรรมส าหรับการบริหารการพฒันา  การบริหาร 2) การพฒันาท่ีเน้น    
การบริหารโครงการพัฒนา เน้นงานใหม่ซ่ึงมีวตัถุประสงค์  โครงสร้าง กระบวนการ  และ
พฤติกรรม ท่ีแตกต่างไปจากงานประจ าโดยทัว่ๆ ไป  มีการก าหนด  ปรับปรุง  การน าเอานโยบาย  
แผน  แผนงานโครงการ  และกิจกรรมการพฒันาไปปฏิบติั  และมีการติดตาม และประเมินผล    
การปฏิบติังาน 3) การบริหารการพฒันาท่ีเนน้การพฒันาเศรษฐกิจ หมายถึง  ความพยายามท่ีจะให้มี
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดยการวางแผนพฒันาเพื่อให้ประชาชนมีรายได้ต่อหัวสูงข้ึน                     
4) การบริหารการพฒันาท่ีเนน้การพฒันาสังคม เป็นการปรับปรุงคุณภาพชีวติของประชาชนใหดี้ข้ึน  
เพื่อให้หลุดพน้จากความยากจน  ความไม่รู้  ความเจ็บไขไ้ด้ป่วย  และความหิวโหย  ตลอดจนมุ่ง    
ท่ีจะให้ประชาชนตระหนักถึงศกัยภาพ  ศกัด์ิศรี  ความใฝ่ฝัน  และความพึงพอใจในชีวิตของตน     
มีเน้ือหาของการพฒันาสังคมแบ่งเป็น  3 มิติ คือ 1) การพฒันาสังคมท่ีค านึงถึงความตอ้งการของ
ประชาชน 2) การพฒันาสังคมท่ีค านึงถึงความตอ้งการของรัฐบาลหรือท่ีรัฐบาลจะจดัหาให้แก่
ประชาชน และ 3)  การพฒันาสังคมท่ีประสมประสานระหว่างมิติท่ี1และ2  และ5)การบริหาร      
การพัฒนาท่ีเน้นการพัฒนาทางการเมือง เป็นการการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและจัดสรร
ทรัพยากรท่ีมีค่าส าหรับกลุ่ม  องค์การ สังคมและการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีผลบงัคบัตามกฎหมาย  
อนัจะน าไปสู่ความเท่าเทียมและยติุธรรมของประชาชนในประเทศ 
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บทที ่4 

การพฒันาการบริหารในประเทศก าลงัพฒันา 

  

บทน า 

 

 การบริหารประเทศเป็นหน้าท่ีของรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารจะตอ้งมีการจดัองค์การข้ึนมา
เพื่อท่ีจะด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายในการพัฒนา  เพื่อการบริหารประเทศให้
เจริญก้าวหน้าทดัเทียมกบัประเทศท่ีพฒันาแล้ว  ส่ิงส าคญัคือการมีนโยบายและโครงการพฒันา
ต่างๆ ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง   การจดัองคก์ารจึงเป็นเร่ืองของการบริหารเพื่อการ
พฒันา (Administration  of  Development) ในการบริหารงานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย  เก่ียวขอ้งกบั
ปัจจยัทางด้านคน  เงิน  วสัดุ  และการจัดการหรืออ่ืนๆ  ซ่ึงถือเป็นเร่ืองของการพฒันาการบริหาร
และการบริหารเพื่อการพฒันา ในบทน้ีจะน าเสนอเก่ียวกบัการพฒันาการบริหาร  การจดัโครงสร้าง
หน่วยงานภาครัฐ  หน่วยงานก ากบัดูแลการบริหารและรัฐวสิาหกิจ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
 

การพฒันาการบริหาร  (Development  of  Administration) 
1. ความหมายการพฒันาการบริหาร 

       นักวิชาการได้ให้ความหมายท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาการบริหารไว้อย่างหลากหลาย
ประกอบดว้ย ปฐม มณีโรจน์, (2518: 5) ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, (2527: 51-52) และ ปาริชา    มารี เคน, 
(2555:43-48) รายละเอียดดงัน้ี 

1.1 การพฒันาการบริหาร (Administrative Development or Development of  

Administration) หมายถึง การเพิ่มพนูสมรรถนะหรือความสามารถของระบบบริหารเพื่อรองรับปัญหา
ต่าง ๆท่ีเกิดจากความเปล่ียนแปลงของสังคม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายปลายทางในการสร้างความกา้วหน้า
ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม นอกจากน้ี การพฒันาการบริหาร ยงัรวมไปถึงการเปล่ียนจากการเล่น
พรรคเล่นพวกมาเป็นระบบคุณธรรมในการสรรหา การปูนบ าเหน็จความดีความชอบและการลงโทษ
ทางวนิยั  

1.2 ความเป็นสมัยใหม่ทางการบริหาร (Administrative Modernization)หมายถึง  
การสร้างเสริมสมรรถนะทางการบริหารในอันท่ีจะน าเอาความรู้ความเช่ียวชาญทางการบริหาร                      
ความรับผิดชอบ และหลักเหตุผลมาผสมผสานกับเจตจ านงของประชาชน (Popular will) ในอนัท่ีจะ
ด าเนินการให้ไดม้าซ่ึงความเสมอภาคและยติุธรรมในสังคม  
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1.3 การปฏิรูปการบริหาร (Administrative Reform) หมายถึง การประยกุต ์

แนวความคิดใหม่  หรือการผสมผสานแนวความคิดใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงระบบบริหารให้เอ้ือต่อ
เป้าหมายของการพฒันาประเทศ นั่นก็คือ การปฏิรูปการบริหาร หมายถึง การโน้มน้าวจิตใจของผูท่ี้
เก่ียวข้องเพื่อเปล่ียนแปลงโครงสร้างและผลงานทางการบริหารในอันท่ีจะลดการต่อต้านความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  

1.4 การจัดองค์การเสียใหม่ (Reorganization) หมายถึง การเปล่ียนแปลง 

จุดมุ่งหมาย ภารกิจ กรรมวิธี หนา้ท่ีการงาน และความสัมพนัธ์ต่าง ๆ ภายในองคก์ารอยา่งจงใจเพื่อ
ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในบทบาท ความสัมพนัธ์ และพฤติกรรมของบุคคลในองคก์าร  

1.5 การพฒันาองค์การ (Organization Development) หมายถึง กระบวนการ 

วิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาองค์การโดยมุ่งท่ีจะให้องคก์ารมีความเปล่ียนแปลงตามท่ีไดว้างแผนไว้
ล่วงหน้า โดยใช้ความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอกหรือภายในหน่วยงานเอง ส าหรับขั้นตอนของ
การพฒันาองค์การนั้ น รวมถึง ขั้นค้นหาสาเหตุของปัญหา การวางแผนด าเนินงาน ซ่ึงหมายถึง                   
ขั้นเตรียมและจดัท ากลยทุธ์เพื่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง และพฤติกรรมการปฏิบติัการให้เป็นไป
ตามกลยทุธ์ท่ีวางไว ้และการประเมินผล  

2. รูปแบบในการพฒันาการบริหาร 

        การเปล่ียนแปลงเพื่อก่อใหเ้กิดการพฒันาการบริหารนั้น  สามารถท าได ้ 3  วธีิ  คือ 

        2.1 การเปล่ียนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือการวิวฒันาการ  การเปล่ียนแปลงน้ีเป็น
ลกัษณะการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายในกรอบของโครงสร้างท่ีมัน่คงแล้ว  การต่อตา้นจะเกิดข้ึน
จากผูน้ าถา้มีลกัษณะท่ีจะท าลายโครงสร้างท่ีมีอยู ่
       2.2  การปฏิวติั  เป็นการเปล่ียนแปลงอย่างขนานใหญ่และรวดเร็ว  ครอบคลุมทั้งใน
เร่ืองโครงสร้างและค่านิยมท่ียึดถือ  นักปฏิวติัจะไม่ยอมหมีการประนีประนอมหรือมีการ
เปล่ียนแปลงค่อยเป็นค่อยไปโดยเด็ดขาด 

      2.3  การปฏิรูป  เป้าหมายขั้นสุดทา้ยของการปฏิรูปคือการเปล่ียนแปลงโครงสร้างและ
ค่านิยมท่ีมีอยู ่ แต่ลกัษณะของการปฏิบติัจะอยูใ่นกรอบของโครงสร้างท่ีมีอยู ่ นกัปฏิรูปนิยมใชก้าร
ประนีประนอมเพื่อมิให้เกิดปัญหาข้ึนในส่วนรวม  และในขณะเดียวกนัก็พยายามใชอิ้ทธิพลท่ีมีอยู่
ชกัจูงหรือบีบบงัคบัใหบุ้คคลอ่ืนเห็นดว้ยกบัแนวความคิดของตน 

         ใน รูป แบ บ ของการพัฒ น าก ารบ ริห าร   ดร.ป ฐม   ม ณี โรจน์   มี ค วาม เห็ น ว่า                            
การวิวฒันาการไม่ใช่มาตรการท่ีเพียงพอส าหรับประเทศท่ีก าลงัพฒันา  การปฏิบติัก็เป็นไปไดย้าก
เพราะวา่ขาดแนวความคิดทางทฤษฎีและแนวทางปฏิบติั  ดงันั้นทางเลือกของประเทศท่ีก าลงัพฒันา
จึงควรเป็นการปฏิรูปการบริหาร วตัถุประสงค์ของการปฏิรูปการบริหาร  คือการเสริมสมรรถนะ
ทางการบริหารและในขณะเดียวกนัก็เป็นการแกไ้ขจุดบกพร่องของการบริหารท่ีเกิดข้ึน  แต่ในการ
ปฏิรูปแต่ละคร้ัง ต้องมีการก าหนดวตัถุประสงค์โดยเจาะจงเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน                 
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ซ่ึงอาจจะเป็นไปได้ในเร่ืองโครงสร้าง  กรรมวิธีปฏิบติั  ความสัมพนัธ์ของบุคคลภายในองค์การ 
การลดค่าใชจ่้าย  หรือการขจดัการปฏิบติังานท่ีซ ้ าซอ้นของหน่วยงาน 

 

     2.4  การต่อตา้นการเปล่ียนแปลง 

              เน่ืองจากการปฏิรูปการบริหารมีเป้าหมายท่ีจะท าการเปล่ียนแปลงกลไกต่าง ๆ ใน
การท างานขององค์การ  ทั้งน้ีโดยมีขั้นตอนของการเปล่ียนแปลงตั้งแต่การรับรู้วา่มีปัญหาเกิดข้ึน มี
การวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา  มีการวางแผนเพื่อเปล่ียนแปลงตั้งแต่การรับรู้วา่มีปัญหาเกิดข้ึน  
มีการวเิคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา  มีการวางแผนเพื่อเปล่ียนแปลงและปรับปรุง  และในขั้นสุดทา้ย
คือการประเมินผล  การต่อตา้นการเปล่ียนแปลงอาจเกิดข้ึนได้ในทุกขั้นตอน  ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า
บุคคลท่ีท างานอาจไม่แน่ใจในสถานภาพท่ีเกิดข้ึนใหม่  เม่ือมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน  หรืออาจจะ
ขดักบัผลประโยชน์ท่ีเคยไดรั้บหรือการรู้สึกต่อตา้นบุคคลภายนอก ในกรณีท่ีการเปล่ียนแปลงนั้น
คนภายในมิไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดว้ยเลย 

             ดังนั้ น  เพื่อลดการต่อต้านการเปล่ียนแปลง  นักปฏิรูปการบริหารควรจะต้อง
ตระหนกัในส่ิงดงัต่อไปน้ีคือ 

 1.  การต่อต้านจะมีน้อยลงถ้าสมาชิกคนส าคัญของระบบ (เช่น  นักบริหาร  ครู  
สมาชิกคณะกรรมการ  ผูน้  าประชาคม )  รู้สึกวา่โครงการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นผลงานของตนไม่ใช่
โครงการท่ีก่อตั้งข้ึนและด าเนินโดยบุคคลภายนอก 

 2.  การต่อตา้นจะมีนอ้ย  ถา้ผูอ้ยูใ่นวงการเห็นวา่การเปล่ียนแปลงนั้นจะมีผลเป็นการ
ลดมากกวา่จะเพิ่มภาระในปัจจุบนั 

 3.  การต่อตา้นจะมีนอ้ย  ถา้ผูอ้ยูใ่นวงการเห็นวา่การเปล่ียนแปลงนั้นจะมีผลเป็นการ
ลดมากกวา่จะเพิ่มภาวะในปัจจุบนั 

           4.  การต่อตา้นจะมีน้อย  ถา้โครงการนั้นสอดคลอ้งกบัค่านิยม  และอุดมคติซ่ึงผูอ้ยู่
ในวงการยอมรับนบัถือมาชา้นาน 

           5.  การต่อต้านจะมีน้อย  ถ้าโครงการนั้น ๆ เสนอประสบการณ์ใหม่ท่ีดึงดูดความ
สนใจบรรดาผูอ้ยูใ่นวงการ 

           6.  การต่อตา้นจะมีน้อย  ถ้าผูอ้ยู่ในวงการรู้สึกว่าอ านาจอิสระและสวสัดิภาพหรือ
ความมัน่คงของตนไม่ถูกคุกคาม 

           7.  การต่อตา้นจะมีนอ้ย  ถา้ผูอ้ยูใ่นวงการไดมี้โอกาสเขา้ร่วมใช้วิจารณาญาณขั้นตน้
ซ่ึงน าไปสู่ขั้นตกลงเห็นพอ้งวา่ปัญหาเบ้ืองตน้คืออะไร  และรู้สึกวา่มีความส าคญัเพียงใด 

           8.  การต่อตา้นจะมีนอ้ย  ถา้โครงการนั้นเป็นท่ียอมรับฉนัทานุมติัของกลุ่ม 

           9.  การต่อต้านจะมีน้อย  ถ้าฝ่ายสนับสนุนโครงการสามารถจะเข้าใจฝ่ายคดัค้าน
ยอมรับขอ้คดัคา้นมีน ้าหนกั  และลงมือผอ่นคลายความหวาดหวัน่ท่ีไม่มีมูล 
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 10.  การต่อต้านจะมีน้อย  ถ้าเปิดโอกาสให้มีการสะท้อนทัศนะต่าง ๆ เก่ียวกับ
โครงการและการให้ความกระจ่างเพิ่มเติม  เม่ือมีการตระหนักว่ามีความเข้าใจผิด  หรือแปล
เจตนารมณ์ผดิเก่ียวกบัการริเร่ิมสร้างสรรคใ์ด ๆ เกิดข้ึน 

 11.  การต่อต้านจะมีน้อย  ถ้าผูอ้ยู่ในวงการมีการยอมรับความสนับสนุน ความ
ศรัทธาและความเช่ือมัน่ในความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั 

 12.  การคดัคา้นจะมีน้อย  ถา้มีการปรับปรุงและตรวจสอบโครงการอยู่เสมอ  ถ้ามี
หลกัฐานวา่การกระท าเช่นนั้นเหมาะสม 

 การเปล่ียนแปลงปรับปรุงการบริหารนั้นจึงมิใช่เป็นเร่ืองง่าย ๆ เพราะจะไดรั้บการต่อตา้น
จากฝ่ายคดัคา้นอยูต่ลอดเวลา  ดงันั้น  นกัปฏิรูปจึงควรท่ีจะยึดถือหลกัในการปฏิบติังานดงัต่อไปน้ี
คือ 

 1.  ไม่ควรเปล่ียนแปลงทุกส่ิงทุกอยา่งพร้อมกนั  เพราะวา่จะไม่มีทรัพยากรเพียงพอ 

 2.  ควรลดอุดมคติของการเปล่ียนแปลงเม่ือเวลามีจ ากดัในการด าเนินงาน  ท าให้ดี
ท่ีสุดเท่าท่ีมีโอกาส 

 3.  ไม่ควรขา้มขั้นตอนท่ีจ าเป็น 

 4.  ควรสร้างบรรยากาศท่ีแจ่มใสในการเปล่ียนแปลง 

 5.  ควรป้องกนัผลเสียหายท่ีติดตามมาได ้ โดยการอธิบายใหเ้ขา้ใจ 

 6.  นกัปฏิรูปควรวางแผนแต่ละขั้นตอนท่ีต่อเน่ืองกนั  และประเมินขั้นตอนท่ีแลว้มา
ก่อนท่ีจะด าเนินการขั้นต่อไป 

 7.  ควรใหค้วามสนใจแก่ปฏิกิริยาหรือข่าวสารท่ีสะทอ้นกลบัเขา้มา 

 8.  ควรจะเตรียมการไวส้ าหรับการปฏิรูปท่ีสามารถด าเนินการต่อไปไดเ้อง 

 9.  ควรจะด าเนินการตามแผนท่ีมีความคล่องตวั  และไม่ควรอ าพรางมูลเหตุจูงใจ
ประการต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่
 10.  ควรจะเสนอการปฏิรูปในรูปแบบท่ีเขา้ใจไดง่้าย  และเห็นไดช้ดัวา่มีประโยชน์
ต่อส่วนร่วม 

 11.  ควรจะมีการทดลองหรือจ ากดัการปฏิรูปให้อยูใ่นวงแคบเสียก่อน  เพื่อเป็นการ
เรียนรู้  ก่อนท่ีจะเปล่ียนขนานใหญ่ต่อไป 

 

ปัจจัยหลกัในการพฒันาการบริหาร 

 การพฒันาคนเป็นเร่ืองท่ีนบัไดว้า่ส าคญัท่ีสุด  ทั้งน้ีเพราะว่าการใช้ปัจจยัอ่ืน ๆ ทุกอยา่งจะ
ส าเร็จไดผ้ลก็อยูท่ี่ความสามารถของบุคคลท่ีจะท าให้ไดเ้ท่านั้น  การท่ีมีคนหยอ่นสมรรถภาพหรือมี
ปริมาณไม่เพียงพอกบังาน  หรือไม่มีความรู้ในหนา้ท่ีการงาน ยอ่มไม่อาจท าให้เกิดผลงานเท่าท่ีควร  
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ส าหรับประเทศท่ีด้อยพฒันาก็เป็นท่ียอมรับกนัอยู่ว่ามีปัญหาอย่างมากในเร่ืองการขาดแคลนผูมี้
ความรู้ความสามารถในการท างาน  

 ตามหลักการของการบริหารงานบุคคลสมัยใหม่  การรับคนเข้าท างานจะเน้นความรู้
ความสามารถในการท างาน  แต่เน่ืองจากประเทศท่ีก าลงัพฒันามีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ทั้ง
ในดา้นสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง  อนัมีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างขององคก์าร การ
น าวิทยาการสมยัใหม่เขา้มาใช้หรือความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี  ตลอดจนการเปล่ียนแปลงของ
พฤติกรรม  ส่ิงเหล่าน้ีอาจมีผลท าให้คนท่ีท างานในองค์การขาดความรู้ความสามารถหรือมี
พฤติกรรมท่ีไม่ช่วยให้การท างานมีผลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  แต่ก็มีขอ้จ ากดับางอยา่งท่ีไม่อาจท า
ได้  ดังนั้นภาระหน้าท่ีรับผิดชอบจึงตกอยู่กับองค์การแต่ละองค์การท่ีจะหาหนทางในการท่ีจะ
พฒันาคนของตนให้มีความรู้ความสามารถในการท างาน  ซ่ึงโดยปกติทัว่ไปแล้วจะมุ่งพฒันา  2  
เร่ืองใหญ่  คือ 

 1.  การพฒันาความรู้ทางเทคนิค  เพื่อให้คนในองค์การมีความรู้ความสามารถเฉพาะอยา่ง
ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอจึงจะสามารถท างานในหนา้ท่ีของตนไดดี้ 

 2.  การพฒันาความรู้ทางการบริหาร  ทั้งน้ีเพื่อให้คนในองค์กรไดมี้หลกัและกลวิธีการใน
การบริหารงานท่ีทนัต่อยคุสมยัตลอดเวลา  

ส าหรับวธีิการพฒันาบุคคลน้ันทีส่ าคัญมีอยู่  3  ประการคือ 

 1.  การให้การศึกษา  ซ่ึงถือว่าเป็นการให้ความรู้อย่างกวา้งขวางเพื่อให้บุคคลสามารถ
ปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มและงานในหน้าท่ี  ดงันั้น  ประเทศท่ีก าลงัพฒันาหลายประเทศจึงมี
การให้ทุนศึกษาต่อในขั้นการศึกษาทั้งปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก  ส าหรับประเทศ
ไทย  นอกจากใหทุ้นดงักล่าวมาแลว้ยงัอนุญาตใหล้าราชการเพื่อการศึกษาต่ออีกดว้ย 

 2.  การฝึกอบรม  การฝึกอบรมเป็นกระบวนท่ีเพิ่มพูนความรู้ความถนดั  ความช านาญงาน  
ความสามารถของบุคคลให้สามารถปฏิบติังานไดดี้ยิ่งข้ึน  การฝึกอบรมเป็นวิธีการให้ความรู้ท่ีใช้
ระยะสั้นกวา่การศึกษา  และมกัจะจดัการฝึกอบรมเป็นเฉพาะเร่ือง  เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดมี้
ความรู้  ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีเป็นรายละเอียดมากข้ึน 

 การฝึกอบรมมีความส าคญัต่อประเทศท่ีก าลงัพฒันามาก  ทั้งน้ีเพราะสาเหตุท่ีส าคญัหลาย
ประการ  คือ 

 1.  สถานศึกษาท่ีจ ากดั  ทั้งในดา้นมหาวิทยาลยั  และสถานศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีจะผลิตคนตามท่ี
รัฐบาลตอ้งการ 

 2.  การเรียนรู้ขณะท างานเป็นเร่ืองท่ีก่อให้เกิดผลเสียหายได้มาก  เพราะตอ้งเรียนรู้จาก
ความผดิพลาด  การฝึกอบรมจะช่วยไดม้ากและใชเ้วลานอ้ย 

 3.  การเรียนรู้จากสถานศึกษามกัจะเป็นเร่ืองของทางทฤษฎีโดยไม่สนใจเร่ืองการปฏิบติั 
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 4.  ประเทศท่ีก าลงัพฒันาตอ้งมีการระดมใช้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ  ซ่ึงในขณะเดียวกนัตอ้งท า
หน้าท่ีบริหารด้วย  เพราะฉะนั้ น  จึงเป็นหน้าท่ีของหน่วยงานหรือรัฐบาลท่ีจะต้องฝึกอบรมให้
บุคคลเหล่าน้ีมีความรู้ในการบริหารงาน  เพื่อประสิทธิภาพในการท างาน 

 ส าหรับการจดัองคก์ารในการฝึกอบรมนั้น  สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  2  แบบ คือ แบบมธัย
ภาค  และ  แบบมธัยวิภาค  แบบมธัยภาค  คือการจดัตั้งศูนยฝึ์กอบรมขา้ราชการกลางข้ึนเป็นอิสระ
จากกระทรวง  ทบวง  กรมต่าง ๆ ตวัอย่างเช่น  ส านักฝึกอบรมของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์  หรือวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร   ส่วนการฝึกอบรมแบบมัธยวิภาคเป็นการให้
ผูบ้งัคบับญัชาหน่วยงาน  และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาระดบัต ่าลงมา  ท าการฝึกอบรมให้แก่ขา้ราชการ
ภายใตบ้งัคบับญัชา  เช่น  วทิยาลยัปกครองของกรมการปกครอง หรือกองฝึกอบรมของกรมพฒันา
ชุมชน  ซ่ึงในแต่ละแบบต่างก็จะมีการจดัองคก์ารของตนยอ่ยลงไปอีก 

 3.  การให้ไปดูงาน  ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อให้เกิดภาพพจน์ท่ีกวา้งขวางและ
เขา้ใจการปฏิบติังานอยา่งแทจ้ริง  เพื่อน ามาปรับปรุงงานในความรับผดิชอบของตนต่อไป 

การพฒันาดา้นวสัดุ  ( พสัดุ ) 
 ในประเทศท่ีก าลงัพฒันางานพสัดุมกัไม่ค่อยได้รับความสนใจจากผูบ้งัคบับญัชาชั้นสูง  
ทั้งน้ีเพราะความเขา้ใจท่ีว่างานพสัดุไม่ใช่งานส าคญัของหน่วยงาน  และผูบ้งัคบับญัชาไม่ค่อยได้
รู้สึกถึงความเดือดร้อนจากงานน้ี  เพราะไม่ไดเ้ป็นผูท่ี้จบัตอ้งกบัวสัดุโดยตรง  กล่าวคือ  เจา้หนา้ท่ี
ในระดบัผูป้ฏิบติังานต่างหากท่ีจะตอ้งร่างหนังสือพิมพ์หนังสือ  กรอกแบบฟอร์มติดต่อของใช้
สถานท่ี  จดัโต๊ะเก้าอ้ี  ฯลฯ  ผูบ้งัคบับญัชาจะเป็นผูต้รวจตรา  ควบคุม  สั่งการลงนามในหนังสือ
อนุมติั  ฉะนั้น ผูท่ี้รู้ดีวา่อะไรขาด  อะไรเสีย  ก็คือเจา้หนา้ท่ีในระดบัผูป้ฏิบติังานนัน่เอง 

 ความไม่สนใจให้ความส าคัญกบังานพสัดุมักปรากฏออกมาในรูปของการกระท าดังนี ้

 1.  มีการแต่งตั้งเจา้หน้าท่ีท่ีมีพื้นความรู้ต ่าท่ีสุดท่ีไม่อาจท างานอ่ืนไดอี้กแลว้เป็นผูท้  าตอ้ง
ตามคุณภาพและปริมาณท่ีควรจะไดห้รือไม่ 
 เม่ือเป็นเช่นน้ีจึงก่อใหเ้กิดปัญหามากมาย  เช่น  การสูญเสียวสัดุไปโดยไม่คุม้ค่า  วสัดุมาไม่
ทนัใช ้ อุปกรณ์การท างานไม่เพียงพอและลา้สมยั  ฯลฯ 

 การเปล่ียนแปลงปรับปรุงงานบริหารด้านพัสดุจึงควรใช้วิธีการฝึกอบรม  เพื่อให้
ผูบ้งัคบับญัชาชั้นสูงเข้าใจถึงความส าคญัของการบริหารงานวสัดุ  และเพื่อให้เจา้หน้าท่ีพสัดุมี
ความรู้ความสามารถในดา้นการพสัดุอยา่งแทจ้ริง 
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การพฒันาด้านการเงิน 

 การพฒันาดา้นการเงิน  หมายถึงการปรับปรุงให้มีการใช้เงินท่ีหน่วยงานมีอยูห่รือท่ีจะได้
รับมาให้ไดผ้ลดีท่ีสุดแก่การบริหารของหน่วยงานนั้น  ดงันั้น  เป้าหมายของการพฒันาการเงินจึงมี
เพื่อ 

 1.  พฒันาทศันคติและทกัษะของผูบ้งัคบับญัชาและเจา้หน้าท่ีการเงินให้เห็นความส าคญั
ของการใช้เงินเป็นเคร่ืองมือในการบริหาร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มีความยินดีท่ีจะร่วมมือกับ
ขา้ราชการชั้นหัวหน้าในการหาทางใช้ประโยชน์จากเงินท่ีมีอยู่ให้มากท่ีสุด  ไม่ถือเป็นสมบติัหวง
แหนท่ีผูใ้ดจะรู้ไม่ได ้

 2.  พฒันาความสามารถของเจ้าหน้าท่ีการเงินให้ท าหน้าท่ีทางการเงินได้โดยสมบูรณ์
นอกเหนือจากการท าบญัชี  เช่น  สามารถพยากรณ์สถานภาพทางการเงิน  วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการต่าง ๆ จดัท ารายงานทางการเงินให้ขา้ราชการชั้นหัวหน้างานได้รับทราบและพิจารณา
ลู่ทางท่ีจะใชเ้งินอยา่งมีประสิทธิภาพและใหส้ามารถหาแหล่งเงิน 

 3.  พฒันาความสามารถของเจา้หน้าท่ีการเงินให้ท าบญัชีไดท้นัสมยั  ง่ายต่อนักบริหารจะ
พิจารณาสถานภาพการเงินไดส้ะดวกกวา่ท่ีเป็นอยู ่
 4.  พยายามใช้วิธีการเบิกจ่ายเงินท่ีสะดวกแก่หน่วยงาน ขา้ราชการ  พนักงาน  เจา้หน้าท่ี
และลูกหน้ีต่าง ๆ ไม่ไดล่้าชา้หน่วงเหน่ียวเป็นผลเสียหายแก่ทางราชการ 

 ส าหรับวิธีการพัฒนาด้านการเงินสามารถใช้การฝึกอบรม  พฒันาระบบบัญชี  ระบบ
เบิกจ่าย  และการงบประมาณให้ทนัสมยัและสอดคลอ้งกนั  ท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงคือ  การจดัหา
เคร่ืองใช้ท่ีทนัสมยัมาใช้ในหน่วยงาน  การเงินทุกระดบั  เช่น  เคร่ืองคิดเลข  พิมพ์ดีด  เคร่ืองถ่าย
ส าเนา  ฯลฯ 

 

การพฒันาด้านการจัดการ 

 ความคิดทัว่ไปเก่ียวกบัเร่ืองการจดัการ 

 การจดัการ  (Management)  เป็นกระบวนการท่ีน าคน  เงิน  และวสัดุมาด าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การ  เรียกได้ว่าการจดัการเป็นเคร่ืองมือท่ีจะใช้ในการกระท าให้เกิดงานข้ึน  
ความหมายของการจดัการกวา้งขวางมากคลุมไปถึงการด าเนินการทุกอยา่งท่ีฝ่ายบริหารจดัท า  ทั้งท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงและโดยออ้ม  หรือไม่น่าจะเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องงานเลยก็ตาม 

 การจดัการท่ีดีหมายถึง  การด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การเป็น
ผลส าเร็จ  ส่วนการจดัการท่ีไม่ดียอ่มหมายถึงการด าเนินการเพื่อประโยชน์อยา่งอ่ืน ๆ หรือโดยออ้ม
คอ้มมากกวา่จะตั้งใจท างานใหส้ าเร็จไป 
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 ท่ีจริงฝ่ายบริหารขององค์การใดก็ย่อมอา้งว่าส่ิงท่ีตนด าเนินการนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของงานทั้งส้ิน  แต่เน้ือแทแ้ลว้ยอ่มมีอาการเบ่ียงเบนให้นอ้ยลง  จึงเป็นงานส าคญัอยา่งยิ่ง  มิฉะนั้น 
การบริหารดา้นคน  เงินและวสัดุ  ท่ีไดว้างแนวปรับปรุงไวก้็จะไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ ทั้งส้ิน 

 จากแนวความคิดท่ีมีผูเ้ปรียบกระบวนการจดัการว่าเป็นตอนเข้าเคร่ือง  (Through  Put)  
ต่างหากจากตอนน าเขา้นั้น  จึงท าใหอ้าจพิจารณากระบวนการจดัการแยกไดเ้ป็น  2  ดา้น  คือ 

 1.  ดา้นโครงสร้างขององคก์าร (Structural  Sector)  ซ่ึงถือเสมือนเป็นลกัษณะรูปแบบของ
องคก์าร  ถา้จะเปรียบกระบวนการการบริหารทั้งหมดกบักระบวนการจดัขอ้มูล  (Data  Processing)  
แลว้  โครงสร้างขององคก์ารก็เหมือนกบัรูปแบบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ซ่ึงมีอยูห่ลายชนิดนัน่เอง 

 โครงสร้างขององค์การหรือตวัคอมพิวเตอร์อย่างเดียวไม่สามารถท างานด้วยตนเองโดย
ล าพงัได ้ตอ้งอาศยัปัจจยัอ่ืนและการปฏิบติัการเขา้ช่วย 

 2.  ด้านการปฏิบติัการ (Operation  Sector)  เป็นตอนท่ีจะเช่ือมโยงปัจจยัน าเขา้  (Inputs)  
กบัรูปแบบขององคก์ารเขา้ดว้ยกนัใหด้ าเนินผลงานออกมาได ้

 ถา้จะเปรียบเทียบกระบวนการบริหารกบักระบวนการจดัขอ้มูลแลว้  ดา้นการปฏิบติัการ
ของการจัดการซ่ึงได้แก่  การวางแผน  การประสานงาน  การควบคุมงาน  เป็นต้น  นั้ นก็จะ
เหมือนกบัตอนท่ีจะใชภ้าษาของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้เป็นส่ิงท่ีจะท าใหเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถ
ท างานไดภ้ายใตปั้จจยัน าเขา้ท่ีมีอยูใ่หสู่้เป้าหมายท่ีตอ้งการ 

ปัญหาในด้านการจัดการ 

 โดยทัว่ไปอาจแยกไดด้งัน้ี 

 1. ปัญหาในดา้นโครงสร้าง  เช่น  มีการจดัหน่วยงานซ ้ าซ้อนกนับางหน่วยงานปริมาณงาน
ไม่เพียงพอท่ีจะตั้งเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่  ไม่มีการรวมงานท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัไวด้ว้ยกนัท า
ให้ล าบากต่อการประสานงาน  การก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของหน่วยงานไม่ชดัเจนท าให้สับสนวา่จะ
เป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานใดแน่  การท่ีไม่จดัใหมี้เอกภาพในการบงัคบับญัชา (Unity  of  Command)  
ฯลฯ 

 2.  ปัญหาในด้านการปฏิบติังาน  อนัได้แก่  การวางแผน  การประสานงาน  การควบคุม  
ฯลฯ 

 3.  ปัญหาการขาดแคลนผูมี้ความรู้ทางวิชาการจดัการหรือบริหาร  เช่น  ขาดนักวิชาการ
ทางดา้นวิจยัและวางแผน  ท าให้การปฏิบติังานขาดการวางแผนท่ีถูกตอ้ง  นกับริหารยงัมีทศันคติท่ี
สร้างอาณาจกัรของตนใหย้ิง่ใหญ่  ท าใหก้ารประสานงานการควบคุมไม่ไดผ้ล 
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ความจ าเป็นในการพฒันาการบริหารด้านการจัดการ 

 เป้าหมายใหม่ประการหน่ึงของการบริหารราชการ  คือ  การพฒันาประเทศ  ดว้ยเหตุน้ีจึง
ท าให้ทางราชการต้องมีโครงการใหม่ ๆ ท่ีจะต้องปฏิบัติจดัท า  และรวมไปถึงการท่ีจะต้องมี
หน่วยงานผูรั้บผิดชอบด าเนินการและมีวิธีด าเนินการท่ีผิดแปลกแตกต่างไปจากท่ีไดด้ าเนินอยูเ่ดิม
ดว้ยในดา้นวธีิการพฒันาบริหารดา้นการจดัการท าไดห้ลายวธีิ  คือ 

 1.  การปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  ทั้ งน้ีเพื่อให้หน่วยงานของรัฐบาล  ท างานได้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  โดยการรวมกิจกรรมท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัเขา้ดว้ยกนั  ทั้งน้ีเพื่อผลประโยชน์
ความช านาญเฉพาะอยา่ง  ส่ิงท่ีควรค านึงถึงคือการประสานงานเขา้ดว้ยกนั  เพื่อให้การท างานบรรลุ
เป้าหมายของการพฒันาประเทศ  มิใช่แต่ละกระทรวง  ทบวง  กรม  มีเป้าหมายท่ีเบ่ียงเบนออกไป 

 2.  การก่อตั้งส่วนราชการใหม่  การก่อตั้งส่วนราชการใหม่เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นในบางโอกาส  
ทั้งน้ีเพราะว่ารัฐบาลอาจมีโครงการพฒันาประเทศใหม่  และไม่มีหน่วยงานใดท่ีจะรับผิดชอบได ้ 
นอกจากน้ียงัสามารถหลุดพน้จากอิทธิพลของหน่วยงานเก่าอีกดว้ย 

 ใน กรณี ท่ี ส่ วนราชการมี งานห รือบ ริการพิ เศษ และรีบ ด่วน ท่ี ต้องจัดท าชั่วคราว                           
ไม่จ  าเป็นตอ้งก่อตั้งส่วนราชการข้ึนใหม่  ก็อาจจดัหน่วยพิเศษเฉพาะกิจ  (Task  Force)  ข้ึนได ้

 3.  การปรับปรุงภายในหน่วยงาน ทั้งในด้านโครงสร้าง  กรรมวิธีปฏิบติังาน  การจดัเก็บ
เอกสารต่าง ๆ  
 4.  การติดตามผลการปฏิบติังาน 

 5.  พฒันาภาวะผูน้ าท่ีกลา้ตดัสินใจ  เพื่อให้กลา้ท่ีจะตดัสินใจเลือกเป้าหมายการด าเนินงาน  
ตดัสินใจใหคุ้ณใหโ้ทษ 

 

การพฒันาด้านการก าหนดนโยบาย 

 แมว้่าตามหลกัการแล้วขา้ราชการประจ าในประเทศท่ีก าลงัพฒันาจะเป็นผูท่ี้มีความเป็น
กลางในทางการเมือง  นั่นคือ  การท าหน้าท่ีบริหารให้ส าเร็จตามนโยบายท่ีไดว้างไว ้แต่ในความ
เป็นจริงแล้วขา้ราชการประจ าจะเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลอยู่มากพอสมควรในด้านการก าหนดนโยบาย  
ทั้งน้ีเพราะวา่ขอ้มูลและข่าวสารต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะมาจากขา้ราชการประจ า  ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นท่ี
ปรึกษาของฝ่ายบริหารประเทศ 

 ดงันั้น  ฝ่ายบริหารจึงควรจดัตั้งหน่วยงานท่ีมีความสามารถในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อท่ี
ฝ่ายบริหารจะได้ข้อมูลท่ีถูกต้องและขณะเดียวกันต้องหาวิธีการในการก าหนดนโยบายท่ีได้
ประสิทธิผลให้มาก  วิธีการในการก าหนดนโยบายน้ีเป็นวิธีหาทางเลือกท่ีไดผ้ลท่ีสุดโดยอาศยัหลกั
เหตุผลเป็นเกณฑ์  เช่น  การวิเคราะห์การลงทุนและผลได ้ การวิจยัการปฏิบติัการหรือระบบการท า
งบประมาณแบบ  PPBS  เป็นตน้ 



90 

 

การพฒันาด้านการวางแผน 

 ส่วนใหญ่ประเทศท่ีก าลงัพฒันามีแผนพฒันาระดบัชาติอยู่แลว้  แต่แผนพฒันาระดบัชาติ
เป็นแผนกวา้ง ๆ จึงตอ้งอาศยัแผนยอ่ยเป็นเคร่ืองมือช่วยให้บรรลุผลส าเร็จ  อุปสรรคขอ้หน่ึงท่ีท าให้
แผนพัฒนาระดับชาติไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควรเป็นเพราะหน่วยงาน  ขาดผู ้มีความรู้
ความสามารถในด้านการวางแผน  แผนงานจึงถูกก าหนดมาอย่างมีข้อบกพร่องท าให้เกิดการ
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้อยูต่ลอดเวลา  ขอ้แกไ้ขจึงควรรับผูมี้ความรู้ความสามารถในดา้นการวางแผน
เขา้มาประจ าทุกหน่วยงานท่ีส าคญั ๆ และมีการฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีทุกระดบัให้เขา้ใจถึงความส าคญั
ของการวางแผน 

 

กระบวนการในการพฒันาประเทศ 

 เม่ือกล่าวถึง  “การพฒันา”  โดยทัว่ ๆ ไป หมายถึง “การเปล่ียนแปลงจากสภาพหน่ึงไปสู่อีก
สภาพหน่ึง  ซ่ึงเช่ือกนัวา่เป็นสภาพท่ีดีข้ึน  หรือสภาพท่ีมุ่งประสงค”์ 

ทางวิชาการ  Development  Administration  มีนักวิชาการกลุ่มหน่ึงเห็นว่า  “การพฒันา  
หมายถึงการเปล่ียนแปลงโดยมีการวางแผน  (planned  change) การก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงนั้น  
มีวธีิหรือกระบวนการท่ีอาจเลือกปฏิบติัได ้ 3  วธีิคือ 

 1.  การเจริญเติบโต  (Growth)  มีลกัษณะเป็นการเปล่ียนแปลงในระดบัของการ
กระท าการ (Development  is  Changes  in  The  System  Performs)  ซ่ึงได้แก่การเปล่ียนแปลงใน
ขนาดหรือความสามารถและคุณสมบัติในตวัของผูก้ระท าเอง  เช่น  การหมัน่ดูแลรักษาให้พืช
เติบโตแข็งแรงมีเมล็ดมากท าให้ผลผลิตส่วนรวมสูงข้ึน  ถือวา่เป็นการเจริญเติบโต  การเล้ียงเด็กให้
ตวัโตข้ึน  หนกัข้ึนก็เรียกว่าเจริญเติบโตข้ึน  หรือการปรับปรุงตวัรถ ( เทียมมา้ )  ให้ดีข้ึนบ ารุงให้
แข็งแรงเป็นผลให้สามารถขนส่งไดเ้ร็วข้ึน  ก็นบัวา่เป็นความเจริญเติบโตของการขนส่งทางรถมา้
การเจริญเติบโตน้ีอาจปรากฏในรูปท่ีคนมีความสามารถมากข้ึน  หรือมีอ านาจมากข้ึนมีจ านวนมาก
ข้ึน  เคร่ืองไมเ้คร่ืองมือดีข้ึนก็ได ้

 2.  การพัฒนา  (Development)  มีลักษณะเป็นการเปล่ียนระบบท่ีกระท าการ 
(Development is  Changes  in  The  System  which  Performs)  ได้แก่  การเปล่ียนท่ีตวักระท าการ
เสียเอง  เช่น  การเปล่ียนแปลงไปใช้พนัธ์ุท่ีดีข้ึนเพื่อให้ผลผลิตเพิ่มข้ึน เป็นการพฒันาพนัธ์ุ การท่ี
เด็กทารกเปล่ียนแปลงจากท่านอนมาคว  ่าได้  จากคว  ่ามาเป็นคืบ  เป็นคลาน  จากนั่งมาเป็นยืน                 
จากยืนมาเป็นเดิน เป็นวิ่งไดน้ั้น  เรียกวา่  เด็กพฒันาเพราะเด็กสามารถใชแ้ขนขา  แทนท่ีจะนอนได้
อยา่งเดียว  หรือการท่ีเปล่ียนแปลงการใชร้ถมา้เป็นรถไฟ  เป็นรถยนต ์ เป็นเคร่ืองบินเหล่าน้ีนบัว่า
เป็นพฒันาทางการขนส่ง  การพฒันามกัปรากฏในรูปของการเปล่ียนไปใช้ส่ิงท่ีไม่เคยท ามาก่อน  
เช่น  การเปล่ียนชนิดของเคร่ืองกลไกในการขนส่ง  ฯลฯ 
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 3.  การแปลงรูป  (Transformation)  มีลักษณะเป็นการเปล่ียนแปลงในปัจจัย
แวดล้อมต่าง ๆ (Transformation  is  Changes  in  Environmental  Factors)  ซ่ึงได้แก่การเปล่ียนท่ี
องค์ประกอบภายนอก  เช่น  การยกร่องหรือใส่ ปุ๋ยพืชเพื่อให้ผลผลิตมากข้ึน  ซ่ึงเป็นการ
เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้ม  มิไดเ้ปล่ียนแปลงท่ีตวัพืชนั้นเอง  หรือการเปล่ียนแปลงวิธีเล้ียงดูหรือ
วิธีให้การศึกษาเพื่อเปล่ียนแปลงความสามารถและพฤติกรรมของเด็ก  หรือการเปล่ียนแปลงท่ีตวั
ถนนหนทางให้มีถนนดี ๆ เพิ่มข้ึน  พื้นเรียบข้ึน กวา้งข้ึน  และไปถึงหวัเมืองต่าง ๆ มากข้ึนเพื่อให้
เกิดความกา้วหนา้ทางการคมนาคม  เหล่าน้ีนบัเป็นการเปล่ียนแปลงในสภาพแวดลอ้ม การแปลงรูป
มกัปรากฏในรูปของการเปล่ียนสถานท่ี  การเปล่ียนหนา้ท่ี  เป็นตน้ 

กระบวนการเปล่ียนแปลงทั้ง3 วธีิต่างก็มีความเก่ียวพนัซ่ึงกนัและกนั  เพราะแต่ละวธีิส่งผล
ให้เกิดความเจริญกา้วหน้า (Progress) ดว้ยกนัทั้งนั้น  ยกตวัอยา่งเช่น  การเพิ่มปริมาณการผลิตทาง
การเกษตร  อาจท าไดโ้ดยการหมัน่ดูแลรักษารดน ้ า  หาพนัธ์ุท่ีดีมาปลูกยกร่องและใส่ปุ๋ยพืช  ซ่ึงควร
จะกระท าควบคู่กนัไปเพื่อให้เกิดผลสูงสุด ในการพฒันาประเทศ  จึงควรพิจารณาถึงกระบวนการ
เปล่ียนทั้ง  3  วธีิน้ี  เพื่อน าไปบรรจุในแผนพฒันาประเทศ  และควรจะเนน้การเปล่ียนแปลงแบบท่ี  
2  คือกระบวนการพฒันาใหม้ากท่ีสุดเพื่อผลในระยะยาว 

 ส่วนการพฒันาในทรรศนะของนกัวางแผนเป็นกระบวนการซ่ึงคนเราเปล่ียนเป้าหมายต่าง 
ๆ ในอดีต  แลว้คิดประดิษฐ์โครงการใหม่ข้ึนมาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายใหม่นั้น ๆ ตลอดจนปรับวิถี
ชีวิตของตนเองและของกลุ่มเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะท่ีจะท าให้การปฏิบติัโครงการเหล่านั้น
บรรลุผล และจากค านิยามดงักล่าวท่ีว่า  “การพฒันาเป็นกระบวนการ”  ท าให้มองเห็นได้ว่า การ
พฒันามีลกัษณะเป็นส่ิงท่ีไม่มีวนัจะบรรลุผลส าเร็จไดแ้ทจ้ริงเลย  เพราะเหตุท่ีวา่บรรลุเป้าหมายหน่ึง
แล้วก็ย ังมี เป้ าหมายสอง  สาม  เกิด ข้ึนเร่ือยไป  ดังนั้ น   อาจกล่าวได้ว่า  จุดมุงหมายของ
กระบวนการพฒันา  คือ  เพื่อสนองเป้าหมาย  สนองความคาดหมายท่ีเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลานัน่เอง 

การพฒันาประเทศมีขั้นตอนการปฏิบติัซ่ึงหมุนเวยีนเป็นกระบวนการ  สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 ขั้นตอนที ่ 1  การส ารวจสภาพหรือส ารวจความต้องการในการพฒันาประเทศ 

          การพฒันาเป็นการเปล่ียนแปลงจากสภาพหน่ึงไปสู่อีกสภาพหน่ึงเช่ือกนัว่า
เป็นสภาพท่ีดีข้ึน หรือสภาพท่ีมุ่งประสงค์ ฉะนั้นในขั้นแรกจึงควรจะไดท้  าการส ารวจสภาพหรือ
ส ารวจสภาวการณ์ของประเทศเสียก่อนวา่ในขณะน้ีเป็นอยู่อยา่งไร  มีปัญหาอะไร  มีความจ าเป็น
หรือเกิดความตอ้งการท่ีจะเปล่ียนแปลงในเร่ืองใด  ขั้นน้ีนบัวา่เป็นขั้นคน้หาสาเหตุท่ีจะตอ้งมีการ
เปล่ียนแปลง  ปกติแลว้ผูท้  าหน้าท่ีส ารวจความตอ้งการในการพฒันาประเทศมักไดแ้ก่  ขา้ราชการ
หรือเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีโดยตรงเก่ียวกับการพัฒนานั่นเอง  และย่อมต้องอาศัย
การศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐบาลท่ีท าหน้าท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วย  ส่วนหน่วยงานของไทยท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร  และ                   
การวเิคราะห์ขอ้มูลมีดงัน้ี 
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1. ส านกังานสถิติแห่งชาติ มีฐานะเป็นกรมอยูใ่นส านกันายกรัฐมนตรี   
ตั้งข้ึนเพื่อก ากบัและประสานงาน  การท าสถิติทั้งมวลของกระทรวง  ทบวง  กรม  ต่าง ๆ และท า
หน้าท่ีออกเก็บขอ้มูลส ามะโนประเภทต่าง ๆ โดยล าพงัหรือโดยร่วมมือกบัส่วนราชการอ่ืน  และ
เป็นแหล่งรวบรวมสถิติทุกอย่างจากหน่วยงานทุกหน่วย  และมีอ านาจท่ีจะอนุมติัให้ส่วนราชการ
ต่าง ๆ เก็บและรวบรวมสถิติประเภทต่าง ๆ หรือไม่ก็ได ้

         2.  กองสถิติ  กองวชิาการหรือกองในช่ืออ่ืนของกระทรวง  ทบวง  กรม  
ต่าง ๆ ท่ีท าหน้าท่ีรวบรวมข่าวสารของทางราชการ  เช่น  กองทะเบียนและเลือกตั้งของกรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทย  เป็นตน้ 

         3.  หน่วยวจิยัหรือศูนยศึ์กษาต่าง ๆ เป็นตน้ 

ข้ันตอนที ่ 2  การก าหนดวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายของการพฒันา 

                     เม่ือทราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนและทราบความต้องการแล้ว  ต่อไปก็ถึงการ
ก าหนดวตัถุประสงคว์า่จะท าการเปล่ียนแปลงเพื่อให้เกิดอะไร  หรือเปล่ียนแปลงเพื่อให้ไปสู่สภาพ
ไหน  เช่น  วตัถุประสงค์ของแผนพฒันาภาคเหนือของไทยก็เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจและสังคมของภาคเหนือ  เป็นตน้  และผูท่ี้ท  าการก าหนดวตัถุประสงค์ของการพฒันาก็
ไดแ้ก่หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีดา้นพฒันา  หรือคณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้ท าการศึกษาใน
เร่ืองนั้น ๆ  ก็ได้  ส่วนการก าหนดวตัถุประสงค์ควรกระท าโดยแน่ชัดและเป้าหมายท่ีวางไวน้ั้น            
ตอ้งเป็นส่ิงท่ีสามารถท าให้บรรลุได้  รวมทั้งจะตอ้งสามารถวดัไดด้้วยว่าบรรลุเป้าหมายนั้นแล้ว
หรือไม่  เช่นจะต้องก าหนดมาตรฐานว่าจะท าอะไร  แค่ไหน  ให้เสร็จเม่ือไร  เป็นต้น  การตั้ ง
วตัถุประสงค์หรือเป้าหมายแต่เพียงว่าเพื่อพฒันาให้คนมีความเป็นอยู่ดีข้ึน  เพียงเท่าน้ีเป็นการ
คลุมเครือวดัไม่ได้ว่าบรรลุเป้าหมายแล้วหรือไม่  ถ้าหากจะตั้งเป้าหมายไวว้่าจะเพิ่มรายได้ของ
ประชาชาติต่อหัวข้ึนอีก  5%  ภายในระยะเวลา  5  ปี  เราก็จะสามารถประเมินได้ว่าการปฏิบัติ
ทั้งหมดท่ีกระท าไปประสบผลส าเร็จหรือไม่  เพียงใด 

ขั้นตอนที ่ 3  การก าหนดนโยบายในการพฒันา  
                      นโยบายในท่ีน้ีหมายถึง  หลกัการและกลวิธีท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนด

ไว  ้เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนา  เม่ือทราบวตัถุประสงค์แล้วว่าจะไห้เกิดอะไร  
ต่อจากนั้นก็มาถึงขั้นการก าหนดแนวทางท่ีจะให้บรรลุวตัถุประสงคน์ั้น  คือการวางนโยบายพฒันา
ซ่ึงเป็นการบ่งละเอียดลงไปอีกวา่จะท าอะไร ซ่ึง “การวางนโยบาย”  ปกติแลว้หมายความโดยเฉพาะ
ถึงการเตรียม  การออกนโยบายของนกับริหารในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  ท่ีมุ่งท าข้ึนเพื่อแกปั้ญหาชุดหน่ึง  
และการวางนโยบายตามนัยท่ีว่าน้ีไม่จ  าเป็นต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดถ่ีถ้วน  ไม่ต้องค้นหา
ทางเลือกและวเิคราะห์ทางออกต่าง ๆ  แต่หากนกับริหารจะกระท าเช่นนั้นก็ได ้

 เท่าท่ีปรากฏในอดีต  การจดัท าและตดัสินนโยบายมกัจะไม่ไดก้ระท ากนัโดยพิถีพิถนัและ
ใชค้วามคิดพิจารณารอบคอบนกั  แต่ในสมยัปัจจุบนัเน่ืองจากความเจริญและวทิยาการต่าง ๆ มีมาก  
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และทุกประเทศต่างก็เผชิญกบัปัญหาทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองมากมาย  หากนโยบายผดิพลาด
เพียงนโยบายเดียว  ก็อาจเกิดผลเสียหายร้ายแรงได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับกรณีนโยบายการ
พฒันาประเทศ  สมควรจะไดมี้การศึกษาพิจารณากนัอยา่งรอบคอบก่อนท่ีจะไดก้ าหนดออกมา 

 ปัจจุบนัความส าคญัของการวางนโยบายมีมากข้ึน  จนกระทัง่ไดมี้การพยายามพฒันาให้
เป็นศาสตร์  เรียกว่า  วิทยาศาสตร์  ทางด้านนโยบาย  (Policy  Sciences)  ซ่ึงขณะน้ียงัอยู่ในระยะ
เร่ิมแรก  ยงัไม่สามารถน าไปใช้ปฏิบติังานได ้ ความกา้วหน้าของวิชาน้ีจึงมีแค่พยายามปลูกฝังให้
คนทั้ งหลายยอมรับแนวความคิดค้น “การพัฒนานโยบาย”  ไปใช้เท่านั้ น  แนวความคิดด้าน                   
“การพัฒนานโยบาย” น้ีถือหลักว่า  “การวางนโยบายนั้ นไม่ควรท าโดยกะทันหัน ตามความ
ปรารถนาของใครสักคนหน่ึงคนเดียว  แต่ควรจะต้องวางผ่านกระบวนการท่ีมีไตร่ตรองโดย
รอบคอบ  และโดยการใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ท่ีชอบธรรมสมเห ตุสมผลเป็นอุปกรณ์ในการ
ตดัสินใจวางนโยบาย” ผลของนโยบายซ่ึงเป็นผลผลิต  (Output)  ของกระบวนการวางนโยบาย  
ตามปกติจะแสดงออกใน  3  รูป  คือ 

 1.  ออกมาในรูปของกฎหมาย 

 2.  ออกมาในรูปของการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหแ้ก่หน่วยท่ีจะน าไปปฏิบติั 

 3.  ออกมาในรูปของการออกค าสั่งหรือการน าของฝ่ายบริหาร 

 ถา้พิจารณาตามน้ีแลว้  จะเห็นวา่การวางนโยบายเป็นหนา้ท่ีของนกับริหาร และในกรณีของ
การพัฒนาประเทศ ผู ้ท่ี มีอ  านาจหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายการพัฒนาประเทศจึงได้แก่
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี  ส่วนการด าเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ของการพฒันานโยบาย 
(Policy  Development)  ซ่ึงเร่ิมตั้ งแต่การสร้างสถานการณ์ท่ีจะท าให้เกิดนโยบายการเพาะตัว
นโยบาย  การริเร่ิมนโยบาย  การก่อรูปนโยบาย  การก าหนดทางเลือกต่าง ๆ ของนโยบาย                  
การวิเคราะห์นโยบาย  การคดัเลือกนโยบาย  จนถึงการร่างนโยบายน าเสนอเพื่อการตดัสินใจนั้น  
เป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในฝ่ายบริหารท่ีท างานดว้ยการพฒันานโยบายน้ี  ซ่ึงไดแ้ก่ 

 1.  ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ  (กศส.) 
      เหตุท่ี  กศส.  มีหน้าท่ีด าเนินงานดา้นนโยบายก็เน่ืองจาก  กศส.  เป็นหน่วยปฏิบติัการ
ของคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ซ่ึงเท่ากับเป็นผูด้  าเนินการวางแผน
พฒันาเศรษฐกิจและสังคม  มีหน้าท่ีหลกัท่ีส าคญั  คือเตรียมแผนระยะ5  ปี และการแกไ้ขปรับปรุง
แผนทุก ๆ ปี  นอกจากน้ียงัมีหน้าท่ีพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบหรือไม่ชอบกบัแผนงานของ
กระทรวง  ทบวง  กรม  และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ โดยท าการตรวจสอบว่าแผนเหล่าน้ีจะตอ้งลงทุน
อย่างไรบ้าง  จะได้เงินจากท่ีไหน  จะให้ประโยชน์อย่างไร  ด้วยเหตุน้ี  กศส.  จ  าเป็นต้องหา
ยทุธศาสตร์ส าหรับใชใ้นการพฒันาประเทศเพื่อใหไ้ดผ้ลประโยชน์สูงสุดโดยลงทุนนอ้ยท่ีสุด  และ
ตอ้งหาทางวางหลกัการเพื่อจะไดใ้หก้ารพิจารณาเป็นไปในแนวเดียวกนั  กศส.  เพื่อวา่เม่ือรัฐบาลได้
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ตดัสินใจนโยบายหลกัแลว้  กศส.  จะไดน้ าแผนของกระทรวงและรัฐวสิาหกิจต่าง ๆ มาปรับให้เขา้
กบันโยบายของรัฐบาลอีกต่อหน่ึงต่อไป 

 2.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
      ส านกังานแห่งน้ีมีหนา้ท่ีเตรียมท าแผนและนโยบายดา้นการศึกษาของชาติ  โดยท าการ
วจิยัและรวบรวมสถิติขอ้มูลเพื่อการวางแผนพฒันาการศึกษาระยะ  5  ปี  ใหป้ระสานกบัแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และน าเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติเพื่อพิจารณาเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีแห่งชาติ  และน าเสนอต่อคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติเพื่อพิจารณาเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีต่อไป 

 3.  หน่วยงานในระดับ  กรม  กอง  ของกระทรวงและรัฐวสิาหกจิต่าง ๆ  
     เป็นท่ีน่าสังเกตว่าหน่วยงานระดับกรม  กอง  ของกระทรวงและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ                 

มีส่วนอยา่งมากในการพฒันานโยบาย  ทั้งน้ีเพราะกองของหน่วยราชการระดบักรมนอกจากจะเป็น
ระดบัปฏิบติัตามนโยบายแลว้  การแบ่งส่วนราชการให้กองมีหนา้ท่ีเฉพาะอยา่งจึงเป็นจุดให้มีการ
รวบรวมก าลงัคนก าลงัสติปัญญาในดา้นนั้น ๆ เขา้ไว ้ และหวัหนา้กองหรือผูอ้  านวยการกองท่ีเป็นผู ้
ท่ีมีความช านาญในเร่ืองนั้น ๆ มากท่ีสุดจะเป็นผูก้ลั่นกรองความคิดเห็นต่าง ๆ แล้วขดัเกลาให้
เรียบร้อยเสียก่อนท่ีจะเสนออธิบดี  จึงเรียกไดว้า่กองเป็นจุดริเร่ิมนโยบาย 

   หน่วยงานในระดบักรมก็มีส่วนในการพฒันานโยบายด้วยเช่นกัน  กล่าวคือในระดับ  
กรม  ตามปกติจะมีกองวิชาการหรือถา้ไม่มีส านกังานเลขานุการ หรือรองอธิบดีฝ่ายวิชาการหรือ
วิทยากรพิ เศษจะเป็นผู ้ช่วยรองอธิบดีในการตรวจสอบข้อเสนอต่าง ๆ ท่ีหัวหน้ากองส่งมา           
อธิบดีอาจจะยอมรับหรือปฏิเสธขอ้เสนอต่าง ๆ  ไดท้นัทีหรืออาจน าเขา้หารือต่อท่ีประชุมกรมก่อน
ก็ได ้ และเม่ืออธิบดีเห็นชอบในขอ้เสนอก็จะน าเสนอปลดักระทรวงต่อไป 

 แต่ในระดับกระทรวงนั้ น  ถึงแม้ว่าปลัดกระทรวงจะมีเจ้าหน้าท่ี  เช่น  กองวิชาการ                  
กองวางแผน  ผูต้รวจราชการกระทรวง  หรือวทิยากรพิเศษคอยช่วยเหลือกลัน่กรองให้ก่อนท่ีจะขอ
อนุมติัผา่น  กศส.  หรือส านกังานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนท่ีจะเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีก็ตาม  แต่บทบาทของปลดักระทรวงก็มกัจะเป็นไปในรูปการเพิ่มน ้ าหนกัหรือช่วย
ตกแต่งใหฝ่้ายการเมืองสามารถจะยอมรับขอ้เสนอนั้นได ้

 การวางนโยบายพฒันาประเทศ คือ  การก าหนดว่าจะพฒันาในด้านใด ด้วยวิธีการใดซ่ึง
จะตอ้งอาศยัการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพภูมิประเทศ  เน้ือท่ี  ท่ีตั้ง  จ  านวนประชากรอาชีพของ
ประชากรและอาศยัการพิจารณาอยา่งรอบคอบวา่จะด าเนินการอยา่งไร  เช่น  มีนโยบายส่งเสริมการ
ชลประทาน  การเพาะปลูก  และเล้ียงสัตว์   โดยใช้พนัธ์ุดีเพื่อพฒันาอาชีพของราษฏรในด้าน
การเกษตร  เป็นตน้ 
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ขั้นตอนที ่ 4  การวางแผนพฒันาโดยน าวตัถุประสงค์และนโยบายมาเป็นหลกัการพฒันา 

        ขั้นตอนน้ีมีความส าคญัมากในกระบวนการพฒันาประเทศ  ทั้งน้ีเน่ืองจากเรา
วดัสภาพการพฒันาของประเทศต่าง ๆ โดยดูสภาพความเป็นอยูข่องประชาชนในประเทศ หรือดูท่ี
รายได้ซ่ึงประชาชนอาจใช้ในการจดัหาความสะดวกสบายให้แก่ชีวิต  ฉะนั้นเป้าหมายของการ
พฒันาประเทศจึงมีไปในทางท่ีจะให้เกิดการเพิ่มรายไดป้ระชาชาติต่อหัว  ธรรมดาการท่ีจะให้เกิด
รายได ้   (output)  จะตอ้งมีการลงทุน   (Input)  และตามหลกัประสิทธิภาพนั้นถือวา่จะตอ้งใหไ้ดผ้ล
และประหยดั  เกิดความส้ินเปลืองน้อยท่ีสุด สาเหตุท่ีจะท าให้เกิดการเสียเปล่าของการลงทุนนั้น  
ในทางการบริหารเน่ืองมาจาก 

1.  คนหรือกลุ่มคนท่ีท างานร่วมกันไม่ทราบวัตถุประสงค์ขององค์การ  ไม่ทราบ  
หมายก าหนดการวา่ทุกคนท่ีมาท างานร่วมกนันั้นท าเพื่อใหบ้รรลุถึงอะไร 

2.  คนต่างก็ไม่ทราบวา่หน่วยงานไหนตอ้งท าอะไรบา้งท่ีจะเป็นการแบ่งงานกนัท าไม่ใหท้  า
ซ ้ าซอ้น  ขดั  หรือไม่ประสานกนั 

3.  คนไม่ทราบนโยบาย  ซ่ึงเป็นเคร่ืองช้ีแนวทางและช่วยประสานงานประสานกิจกรรมแก่
บรรดาผูท้  างานทั้งหลาย 

4.  ไม่มีการเตรียมพิจารณาคาดการณ์ล่วงหน้าถึงปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน เพื่อด าเนินการ
แกไ้ขเสียก่อนท่ีปัญหานั้นจะกลายเป็นปัญหาเร้ือรัง  ยากแก่การแกไ้ข 

5.  ไม่มีเจา้หนา้ท่ี  เคร่ืองอ านวยความสะดวกและวสัดุท่ีพอเพียงต่อการท างานเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค ์

6.  ไม่มีการควบคุมให้การท างานเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ นโยบาย  และโครงการท่ีไดรั้บ
การตกลงอนุมติัแลว้ 

ส่ิงท่ีจะช่วยลดการเสียเปล่าของการลงทุนดงัท่ีกล่าวขา้งตนไดก้็คือ  การท่ีมีการวางแผน
งานนั่นเอง  เพราะ  “การวางแผน” คือ การท่ีจะต้องใช้ความคิด  จินตนาการ  คาดคะเน  วิธีการ               
เพื่อเลือกคดัหาแนวทางท่ีดีท่ีสุดวธีิหน่ึง ในการก าหนดเป้าหมายและวางโครงการในการด าเนินงาน
ให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ ในแผนงานจะระบุไวว้า่ใคร  (Who)  จะเป็นผูท้  าอะไร  (What)  
เม่ือไร  (When)  ท่ีไหน  (Where)  อย่างไร  (How)  และมากน้อยแค่ไหน  (How  Much)  และ
แผนงานน้ีเองท่ีจะเป็นมาตรฐานงานในการตรวจสอบและควบคุมงาน 

การมีแผนงานไม่ไดป้ระกนัวา่ทุกส่ิงทุกอยา่งจะเกิดข้ึนตรงตามท่ีไดว้างไวเ้สมอไปเพราะ
อาจมีส่ิงหรือเหตุการณ์ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของผูท้  างานเกิดข้ึน  เช่น  เกิดภัยธรรมชาติ                 
เป็นตน้  อุทกภยั  ไฟไหม ้ ท าให้ทรัพยากรสูญเสียไป  หรือเกิดโรคภยัไขเ้จ็บรวมทั้งนโยบายของ
รัฐบาลอาจเปล่ียนไปก็ได้  ทั้ งน้ีเน่ืองจากสาเหตุดังท่ีได้กล่าวและเหตุอ่ืน ๆ อีกหลายประการ
ดงัต่อไปน้ี  อาทิเช่น 
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1.  ขาดขอ้มูลท่ีดีและเช่ือถือไดใ้นการวางแผน 

2.  วางวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายไวสู้งเกินไป 

3.  มีการไม่ประสานสัมพนัธ์ระหวา่งแผนใหญ่และโครงการยอ่ย 

4.  ส านกังานวางแผนไม่มีอิทธิพลพอท่ีจะไปก าหนดนโยบายของส่วนราชการอ่ืนใด 

5.  เห็นประเทศอ่ืนเขาวางแผนก็วางบ้าง  หาได้จัดท าแผนโดยค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ              
ในประเทศของตนวา่จะเป็นไปไดห้รือไม่ 

6.  การไม่เอาใจใส่การด าเนินงานตามแผนของบรรดาผูน้ าและนกับริหารระดบัต่าง ๆ ท่ีมี
อ านาจหนา้ท่ี 

อย่างไรก็ตาม  การมีแผนงานจะให้ประโยชน์มากกว่าท่ีจะไม่มีเสียเลย เพราะอย่างน้อยก็
เป็นหลกัเป็นแนวทางของการปฏิบติัได ้ เฉพาะในเร่ืองการพฒันาประเทศ  การวางแผนจะช่วยท า
ให้การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนอยู่ในบงัคบัอยู่ในการควบคุมได้บ้างไม่มากก็น้อยการพฒันาจะ
เป็นไปในทิศทางท่ีตอ้งการและสามารถเร่งรัดให้การพฒันาเป็นไปตามก าหนดโดยรวดเร็วยิ่งข้ึน  
ถา้หากมีการวางแผนโครงการลงทุนต่าง ๆ ให้เหมาะสมโดยประสานสัมพนัธ์กนัดีแลว้  ก็จะท าให้
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจทั้งมวลดีข้ึนและบงัเกิดความกา้วหนา้ได ้

แผนพฒันาประเทศนั้นจะมีทั้งประเภทแผนพฒันารวมและแผนพฒันาย่อย  ประเทศท่ีมี
ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมจะมีแผนพฒันาท่ีแบ่งย่อยละเอียดมากกว่าในประเทศท่ีมีระบบ
เศรษฐกิจแบบผสม  และจะท าใหแ้ผนนั้นมีการน าไปปฏิบติั  โดยออกเป็นกฎหมายบงัคบัไว ้

ในประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจแบบผสม  แผนต่าง ๆ จะผกูมดัแต่เฉพาะในส่วนของราชการ 
(Public  Sector)  เท่านั้น  แต่จะไม่ผกูมดัส่วนของเอกชน 

ระยะเวลาส้ินสุดของแผนพฒันาของแต่ละประเทศในแต่ละสมยัก็แตกต่างกนั  เป็นตน้ว่า
ในสมยัหน่ึงแผนพฒันาของประเทศลาวและรูมาเนียมีระยะเวลาเพียง 6 เดือน  ของประเทศเชค
โกสโลวาเกีย, ตุรกี, ยโูกสลาเวีย  มีระยะเวลา  1  ปี  หรือของประเทศอินโดนีเซีย  มีระยะเวลา  8  ปี  
ของประเทศลิเบอเรีย  มีระยะเวลา  9  ปี  เป็นตน้  ความแตกต่างในเร่ืองระยะเวลาของแผนพฒันา
นั้นข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ของแต่ละประเทศ ในบางประเทศระยะเวลาของแผนพฒันานั้นข้ึนอยูก่บั
สถานการณ์ของแต่ละประเทศ  ในบางประเทศระยะเวลาของแผนพฒันาจะเท่ากนัหรือใกลเ้คียงกนั  
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของคณะรัฐบาลหรือผูบ้ริหารประเทศท่ียงัไม่เคยมีประสบการณ์ใน
การวางแผนพฒันาประเทศ  ก็อาจตอ้งวางแผนพฒันาในระยะสั้ นเสียก่อน เม่ือไดมี้ประสบการณ์
หลายคร้ังข้ึนก็จะสามารถวางแผนพฒันาระยะยาวได ้ บางประเทศไม่อาจวางแผนพฒันาในระยะ
ยาวได้  เน่ืองจากสถานการณ์ของประเทศอยู่ในระยะหลงัสงคราม  ท าให้มีภารกิจท่ีจะต้องการ
มากมาย  ไม่สามารถจะคาดการณ์ในระยะยาวได้ถูกตอ้งพอ  ก็อาจตอ้งใช้วิธีวางแผนระยะสั้ นไป
ก่อน  อยา่งไรก็ตาม  แผนพัฒนาระยะส้ันมกัจะมีระยะเวลาไม่เกิน  2  ปี  แผนชนิดน้ีมีบทบาทน้อย
ต่อการพฒันาเพราะไม่มีโอกาสท่ีจะพิจารณาถึงทางเลือกต่าง ๆ หรือพิจารณาถึงการระดมทรัพยากร
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ไดถ่ี้ถว้นพอ  และไม่สามารถก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างพื้นฐาน (หลกั)  อะไรไดเ้ลย
ประโยชน์ของแผนระยะสั้นน้ีมีเพื่อเป็นรับรองความถูกตอ้งของการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ 
และท าใหเ้กิดสภาวะท่ีอ านวยต่อการพฒันาต่อไปเท่านั้น 

ประเทศส่วนมากมีแนวโน้มท่ีจะท าการวางแผนพฒันาระยะยาว  เพราะเหตุท่ีว่าท าให้
มองเห็นผลงานและเห็นผลของกิจกรรมท่ีโยงกัน  แต่แผนระยะยาวอาจยาวมากจนท าให้การ
ประมาณค่าใชจ่้ายประมาณสถานการณ์ผดิพลาดได ้จึงมีการวางแผนระยะปานกลาง  หรือ มิฉะนั้น
ก็แบ่งระยะเวลาของแผนระยะยาวออกเป็น  2  ตอน  เช่น  ท่ีประเทศไทยกระท าในการวางแผน
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี  2 

นอกจากจะจ าแนกประเภทของแผนโดยยึดเวลาเป็นหลักแลว้  ยงัจ าแนกประเภทของแผน
ออกตามระดบัไดอี้ก  คือ 

1.  แผนระดบัชาติ 

2.  แผนระดบัภูมิภาค 

3.  แผนระหวา่งประเทศ 

ส าหรับประเทศไทย  นอกจากจะมีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว  ยงัมี
แผนพัฒนาภาคต่าง  ๆ  และแผนพัฒนาระดับจังหวดัอีกด้วย  แผนพัฒนาระดับชาติจะเป็น
แผนพฒันารวมซ่ึงเป็นหลกัในการวางแผนพฒันาระดบัยอ่ย ๆ ลงไป 

หน่วยงานวางแผน เป็นหน่วยงานแรกในกระบวนการวางแผน  เฉพาะประเทศท่ีมีระบบ
เศรษฐกิจแบบสังคมนิยม (Socialised  Economics)  เท่านั้น ส่วนในประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจแบบ
ผสม  (Mixed  Economics)  จะตรงกนัขา้ม  กล่าวคือ  หน่วยงานวางแผนกลางจะถูกตั้งข้ึนมาภาย
หลงัจากท่ีได้มีการปฏิบติัจดัท าการพฒันาในรูปของโครงการแผนการลงทุนของรัฐ  แผนพฒันา
รวมไป แล้ว  ตัวอย่างเช่น   ใน ป ระเท ศอิน เดีย   เม่ือคณ ะกรรม การวางแผน  (A  Planning  

Commission)  ถูกตั้ งข้ึนในปี  ค.ศ. 1950  ก็ปรากฏว่าได้มีการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ 
มากมายไปแลว้  ซ่ึงคณะกรรมการน้ีจึงไดน้ าโครงการต่าง ๆ ดงักล่าวมารวบรวมท าเป็นแผน  5  ปี  
(The  First  Five  Year  Plan)  และนอกจากน้ีในอีกหลาย ๆ ประเทศก็ปรากฏว่าแผนพฒันาถูกวาง
ก่อนท่ีจะมีการก่อตั้งหน่วยงานวางแผนกลางเสียอีกเช่นกนั 

อย่างไรกต็าม หน่วยงานวางแผนกลางกถู็กก าหนดให้มีหน้าที ่ 2  ประการดังนี ้

1.  ท าการวางแผนพฒันาแห่งชาติตามนโยบายของรัฐ  เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนยอ่ย
ของหน่วยงาน 

2.  ท าการประสานงานโดยควบคุมปัจจยัทางเศรษฐกิจ  เช่น  ค่าจา้ง  ความตอ้งการก าลงัคน  
การลงทุน  ราคา  ฯลฯ  เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของแผน 

นอกจากหน่วยงานวางแผนกลางแลว้  ประเทศต่าง ๆ ก็มีแนวโน้มว่าเร่ิมจะมีการกระจาย
อ านาจการตดัสินใจในการวางแผน  โดยการจดัให้มีการตั้งหน่วยงานวางแผนระดบัภูมิภาคหรือ
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ทอ้งถ่ินข้ึน และไดม้อบอ านาจให้ไปบา้งแลว้  เช่น  ในยโูกสลาเวีย  USSR  สาธารณรัฐประชาชน
จีน  ประเทศในยโุรปตะวนัออก  รวมทั้งประเทศไทย  ฯลฯ  ในกรณีน้ีหน่วยงานวางแผนกลางจะท า
หน้าท่ีวางแผนพฒันาแห่งประเทศ  เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนย่อยของหน่วยงานวางแผน
ระดบัภูมิภาคระดบัเดียวกนั  และระดบัของเอกชน 

หน่วยงานทีท่ าหน้าทีว่างแผนพฒันาของไทย  ได้แก่ 

1. ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ (กศส.)  มีหนา้ท่ี 

วางแผนการพฒันาส่วนร่วมของประเทศ 

2. กรมการพฒันาชุมชน  สังกดักระทรวงมหาดไทย  ตั้งข้ึนเม่ือปี  พ.ศ. 2505   
และส านักงานเร่งรัดพฒันาชนบท  สังกดัส านกันายกรัฐมนตรี  ตั้งข้ึนเม่ือปี  พ.ศ.  2507  มีหน้าท่ี
วางแผนและด าเนินการพฒันาทอ้งถ่ินชนบทอนัเป็นอาณาบริเวณนอกนครหลวงโดยเฉพาะ 

3. คณะกรรมการพฒันาภาคฯ  ซ่ึงมีทั้งหมด  6  ภาค  คือ  ภาคเหนือ  ภาคเหนือ  
 ภาคอิสาน  ภาคตะวนัออก  ภาคตะวนัตก  ภาคใต ้ และภาคกลาง 

4. คณะกรรมการวางแผนพฒันาระดับจังหวดั  มีหนา้ท่ีจดัวางแผนพฒันาใน 

จงัหวดั 

ขั้นตอนที ่ 5  การน าแผนไปปฏิบัติ 
                      เน่ืองจากเป็นการพิจารณาในเร่ืองกระบวนการของการพฒันาประเทศ ฉะนั้น

ค าว่า “แผน”  ในท่ีน้ีจึงหมายถึงแผนพฒันาของชาติซ่ึงเป็นแผนพฒันารวม  ซ่ึงจะตอ้งได้รับการ
ปฏิบติัจดัท าโดยหน่วยงานของกระทรวงและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ท่ีถูกก าหนดให้มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึง
แผนพฒันาระดบัชาตินั้นจะเป็นหลกัอยา่งกวา้ง ๆ   เป็นแนวทางส าหรับการวางแผนพฒันาระดบั
ยอ่ยเพื่อให้สอดคลอ้งและประสานกนั  เม่ือหน่วยงานของกระทรวง  ทบวง  กรม  และรัฐวิสาหกิจ
จะปฏิบติัตามแผนหลกันั้น  จะตอ้งท าการเสนอในรูปของโครงการและแผนด าเนินงานอีกคร้ังหน่ึง
ก่อน ส่วนโครงการนบัวา่เป็นแผนชนิดหน่ึง  ซ่ึงการวางโครงการจะตอ้งช้ีแจงแสดงถึงหลกัการและ
เหตุผลท่ีจะจดัท ารวมทั้งวตัถุประสงค์  วิธีการด าเนินการ  งบประมาณค่าใช้จ่าย  วิธีประเมินผล                 

เม่ือหน่วยงานปฏิบติัการ  (Operating  Agency)  วางโครงการเรียบร้อยแล้ว  จะต้องเสนออนุมติั
โครงการ  ขออนุมติัแผนด าเนินงาน  รวมทั้งขออนุมติัค่าใชจ่้ายจากผูท่ี้มีอ านาจอนุมติัและขอแต่งตั้ง
เจา้หนา้ท่ีด าเนินงานดว้ย  จึงจะเร่ิมปฏิบติัตามแผนได ้

ขั้นตอนที ่ 6  การติดตามผลและประเมินผลของการปฏิบัติตามแผนพฒันา 

                     เป็นการควบคุมใหก้ารปฏิบติัการตามโครงการต่าง ๆ เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้
ในแผน  เพื่อว่าหากพบว่ามีอุปสรรคขดัขอ้งตอนใดท่ีท าให้การพฒันาไม่เป็นไปตามแผน จะได้
แก้ไข  ได้ทนั  หรือน าไปเป็นเป้าหมายต่อไปของการพฒันา วิธีการปฏิบัติในขั้นน้ี คือให้แต่ละ
หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีปฏิบัติการรายงานผลการปฏิบัติเป็นระยะ  รวมทั้ งการประเมินผลการ
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ปฏิบัติงานเพื่อเสนอให้หน่วยงานวางแผนได้ทราบเพื่อประโยชน์ในการแก้ไข  ปรับปรุงและ
วางแผนคร้ังต่อไป 

    ส าหรับประเทศไทย  ในขั้นตอนน้ีพระราชบญัญติัสภาพฒันาการเศรษฐกิจ 

แห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2 )  พ.ศ.  2503  มาตรา  4  ขอ้  8  ไดก้  าหนดใหส้ านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ซ่ึงปัจจุบนัเปล่ียนเป็น  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  มีหน้าท่ี “..............ส ารวจและรายงานเก่ียวกบัผลงานตามโครงการพฒันาการเศรษฐกิจ
ของกระทรวง  ทบวง  กรม  ในรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ  และให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการให้เร่ง  ระงบั  
หรือปรับปรุงหรือล้มเลิกโครงการอนัหน่ึงอนัใดเม่ือเห็นสมควร” และเน่ืองจากการพฒันาเป็น
กระบวนการท่ีต่อเน่ืองกนัไป  (Continuing  Process)  ฉะนั้นจะพบว่าเม่ือเสร็จจากขั้นท่ี  6  แล้ว  
อาจตอ้งเร่ิมขั้นท่ี  1  ใหม่  หรืออาจลดัไปเช่ือมกบัขั้นท่ี 2  หรือ  3  หรือ  4  เลยก็ได ้ ดงัรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

ภาพที ่4.1  การพฒันาเป็นกระบวนการ 

 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหาร 

1. หน่วยงานของรัฐบาล 

        ประเทศท่ีก าลงัพฒันาไดรั้บอิทธิพลการจดัโครงสร้างของหน่วยงานมาจากประเทศ
ตะวนัตก  หน่วยงานต่าง ๆ จึงมีลกัษณะเช่ียวชาญการท างานเฉพาะด้น  รับใช้และให้บริการแก่
ประชาชนเฉพาะกลุ่ม  โดยมีเป้าหมายท่ีสอดคล้องกบันโยบายรวมในการพฒันาประเทศ  ดังนั้น  
การประสานงาน  และการควบคุมกระทรวง  ทบวง  กรม  จึงเป็นเร่ืองส าคญั  ดว้ยเหตุน้ีจึงมีฝ่าย
บริหารระดบัสูง  เช่น  คณะรัฐมนตรีเป็นผูว้างแผนควบคุมและประสานงาน อยา่งไรก็ตามอ านาจใน
การควบคุม  วางแผน  และประสานงานได้ถูกกระจายมาสู่หน่วยงานวางแผนพฒันาระดบัชาติ  
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(ส่วนมากประเทศท่ีก าลังพฒันาจะท าเช่นน้ี)  ส าหรับประเทศไทยมีส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีน้ี 

      นอกจากหน่วยงานวางแผนพฒันาระดบัชาติแลว้  ฝ่ายบริหารยงัตอ้งอาศยัการท างาน
ของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีท าหน้าท่ีเป็นฝ่ายสนับสนุนการประสานงานและการควบคุม  ให้การ
ด าเนินการบริหารเป็นไปด้วยดี  หน่วยงานดงักล่าวได้แก่  หน่วยงานบริหารงานบุคคล  (ก.พ.)  
หน่วยงานงบประมาณ   (ส านักงบประมาณ ) เพื่ อให้หน่วยงานดังกล่าวท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  หน่วยงานเหล่าน้ีตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจาก 1) หน่วยงานทางดา้นสถิติ  ระบบการ
จัดเก็บข้อมูล และระบบบัญชี ในการท่ีจะป้อนข่าวสารท่ีถูกต้องและรวดเร็ว  2)  ระบบการ
ติดต่อส่ือสารและระบบการประเมินผลและควบคุม 3)  หน่วยท่ีท าหน้าท่ีวิเคราะห์  วางโครงการ  
และคาดคะเนความเป็นไปในอนาคตและ4) หน่วยงานวิเคราะห์นโยบาย  ซ่ึงท าหนา้ท่ีในการคน้หา
ปัญหา  การเลือกหนทางตลอดจนการวิเคราะห์ถึงการลงทุนและผลประโยชน์ท่ีได้รับ ซ่ึงใน
หน่วยงานของรัฐบาลมีวธีิในการบริหารงานดงัน้ี 

      1.1 การรวมอ านาจและการกระจายอ านาจในการบริหาร   
                         การบริหารงานแบบการรวมอ านาจและการรวมอ านาจและการกระจายอ านาจ                 
เป็นเร่ืองท่ีเป็นปัญหาอยู่มากส าหรับประเทศท่ีก าลงัพฒันา  ทั้ งน้ีเพราะว่าส่วนใหญ่การกระจาย
อ านาจมีไม่พอ  เป็นความจริงท่ีว่าในระยะเร่ิมตน้ของการพฒันาประเทศ ความจ าเป็นในเร่ืองการ
ประสานงานและควบคุม  ตลอดจนการจดัหาทรัพยากร  ท าใหป้ระเทศต่าง ๆ มีแนวโนม้มาทางการ
บริหารแบบรวมอ านาจ  แต่การบริหารงานแบบรวมอ านาจน้ีให้ผลในระยะสั้นเท่านั้น  เม่ือประเทศ
มีความเจริญกา้วหน้าทางเศรษฐกิจหน้าท่ีของรัฐบาลก็จะเพิ่มข้ึนเป็นเงาตามตวั  ฝ่ายบริหารก็ย่อม     
ไม่มีเวลาพอท่ีจะแกปั้ญหาท่ีประดงักนัข้ึนมาได ้ ผลจึงท าให้งานทบัถมมากข้ึน  จนก่อให้เกิดความ
ล่าชา้ข้ึนในการบริหารท าใหง้านไม่มีประสิทธิภาพ  และฝ่ายบริหารเองก็จะขาดความคิดริเร่ิม 

           ดงันั้น  เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ  ฝ่ายบริหารจึงควรท่ีจะกระจายความ
รับผิดชอบและมอบหมายงานให้กบัหน่วยงานต่าง ๆ จากระดบัสูงไปถึงระดบัท่ีต ่าสุดโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหน่วยงานปกครองตนเอง  ซ่ึงมีความส าคัญในการท างานให้มีประสิทธิภาพในด้าน
การเกษตร  การปฏิรูปท่ีดี  การศึกษา  การอนามยั  เป็นต้น  ทั้ งน้ีเพราะว่าการท าให้ประชาชน
ยอมรับและร่วมมือในโครงการพฒันา  จะท าให้โครงการพฒันาท่ีมีข้ึนเกิดผลส าเร็จเน่ืองจากไม่ได้
รับการขดัขวางจากประชาชน 

     1.2  การบริหารและโครงสร้างภายในองค์การ   โดยทั่ว ๆ ไปแล้วในประเทศท่ีก าลัง
พฒันา เช่น  ประเทศไทย  มีการจดัโครงสร้างและการบริหารงานภายในองคก์ารท่ีเลียนแบบมาจาก
ประเทศทางตะวนัตก  นั่นคือ มีรัฐมนตรีเป็นขา้ราชการการเมือง  ท าหน้าท่ีควบคุมการบริหารให้
เป็นไปตามนโยบายท่ีวางไว ้ ต าแหน่งซ่ึงต ่ากว่าต าแหน่งรัฐมนตรีซ่ึงได้แก่ปลัดกระทรวงหรือ
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อธิบดีจะเป็นขา้ราชการประจ าซ่ึงอยูใ่นขอบเขตระบบคุณธรรม  (Merit  System)  โดยหลกัการแลว้
ขา้ราชการประจ าจะตอ้งวางตวัเป็นกลางจากการเมือง  มีหนา้ท่ีท่ีส าคญัหลายประการ  คือ 

  1.2.1 เป็นหวัหนา้หน่วยงานในการท่ีจะท างานให้บรรลุถึงเป้าหมายของหน่วยงาน
ของตน ทั้งน้ีโดยอยูใ่ตก้ารควบคุมของรัฐมนตรี 

  1.2.2 ท  าหนา้ท่ีในการประสานงานให้หน่วยงานยอ่ยภายใตบ้งัคบับญัชาท างานให้
ประสานงานกนัโดยไม่เกิดขอ้โตแ้ยง้ 

  1.2.3 ท าหนา้ท่ีเป็นผูใ้หค้  าปรึกษาแก่รัฐมนตรี 

  1.2.4 ท  าหนา้ท่ีในการวเิคราะห์  ศึกษา  และคาดคะเนส่ิงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม  ประเทศท่ีก าลังพัฒนายงัคงมีปัญหาในเร่ืองน้ีอยู่เป็นอย่างมาก  
เพราะว่าข้าราชการประจ าตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของนักการเมืองท่ีมาในรูปของการเผด็จการ           
การปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  หรือแม้กระทั่งการปกครองโดยพรรคเดียว                  
ซ่ึงนักการเมืองในรูปแบบการปกครองดังกล่าวมักจะใช้ข้าราชการประจ าให้ท าหน้าท่ีเพื่อ
ผลประโยชน์ของตนเอง  ท าให้เกิดการคอรัปชัน่  งานไม่มีประสิทธิภาพ  ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดั  เช่น
ประเทศไทย  ประเทศอินโดนีเซีย  ประเทศอิหร่าน  ประเทศพม่า  เป็นตน้ 

  ปัญหาอีกประการหน่ึงท่ีเกิดข้ึนคือ การเล่ือนต าแหน่งข้ึนมาสู่การเป็นฝ่ายบริหาร
ในหน่วยงานงานนั้ น  สมควรใช้คุณสมบัติอย่างใดในการเลือก  ควรเป็นผู ้เช่ียวชาญทั่วไป 
(Generalist)  หรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ  (Specialist)  โดยหลกัการแลว้ผูเ้ช่ียวชาญทัว่ไปจะท างานใน
สายงานหลกัและผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะจะท างานในสายงานท่ีปรึกษา  ซ่ึงถา้เป็นเช่นน้ีผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ
ก็จะไม่ มีโอกาสจะข้ึนไป สู่ต าแหน่งป ลัดกระท รวง  ห น่วยงานท างด้าน งานเฉ พ าะเช่น                       
การสาธารณสุข  ก็จะไม่มีผูท่ี้มีความสามารถเขา้ไปท างาน  ดงันั้น  ในปัจจุบนัเน่ืองจากหน่วยงานท่ี
ท าหนา้ท่ีเฉพาะอยา่งเกิดข้ึนมามากมาย  ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะจึงไดรั้บงานในฝ่ายบริหารระดบัสูงมาก
ข้ึน  แต่อย่างไรก็ตามต้องมีการฝึกอบรมให้มีความคิดเห็นกวา้งขวาง  เช่น  ผูเ้ช่ียวชาญทั่วไป  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความสามารถในการบริหาร 

       1.3  ประสิทธิผลของหน่วยงานของรัฐในฐานะที่เป็นเคร่ืองเมือในการพัฒนาประเทศ   
ตามหลกัการของระบบราชการหรือระบบองคก์ารท่ีเรียกว่า  Bureaucracy  นั้นเป็นการบริหารงาน
แบบมีเหตุผล  ดงันั้น  ในการบริหารงานให้มีประสิทธิผล  จึงเป็นเร่ืองท่ีผูท่ี้อยู่ในองค์การจะตอ้ง
เขา้ใจถึงวตัถุประสงคข์ององคก์าร  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเป้าหมายในการพฒันาประเทศทั้งหมดของ
รัฐบาล อยา่งไรก็ตาม  หน่วยงานของรัฐบาลน้ีอาจจะท างานไดอ้ยา่งไม่มีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล  ทั้งน้ีเพราะวา่ 

  1.3.1  แต่หน่วยงานเม่ือเกิดข้ึนมาเป็นเวลานานจะเร่ิมมีชีวติของตนเอง   อนัเป็นผล
ใหเ้กิดการต่อตา้นการเปล่ียนแปลงในดา้นโครงสร้าง  กระสวนของพฤติกรรมของตนเอง  มีกฎและ
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วธีิในการท างานเป็นของตนเอง  และมีวตัถุประสงคใ์นการท างานของตนเอง  ซ่ึงอาจจะไม่ตรงกบั
เป้าหมายของรัฐบาลในการพฒันาประเทศ 

  1.3.2  การท่ีระบบคุณธรรมได้ถูกทดแทนไปโดยระบบอาวุโส  อนัเป็นผลให้
หน่วยงานอาจไดผู้บ้ริหารงานท่ีไม่มีความสามารถเพียงพอ 

  1.3.3 การขยายอตัราคนท างานโดยไม่ค  านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  1.3.4 การรับใชป้ระชากรเฉพาะกลุ่มจนละเลยต่อเป้าหมายในการพฒันาประเทศ 

  ดงันั้น  จากเหตุผลดงักล่าว  รัฐบาลจึงไม่ควรท่ีจะเช่ือมัน่อย่างเดียวว่าหน่วยงาน
ของรัฐบาลจะเป็นเคร่ืองมือในการท าใหป้ระเทศบรรลุผลของการพฒันา 

 

2. หน่วยงานก ากบัดูแลการบริหาร  (Regulatory   Administration) 

        หน่วยงานอีกประเภทหน่ึงซ่ึงมีความส าคญัมากในการพฒันาประเทศคือ  หน่วยงานท่ี
ท าหนา้ท่ีออกระเบียบและกฎเกณฑเ์พื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของรัฐบาลส าหรับหนา้ท่ี
มีทั้งท าให้เกิดผลในทางบวกและในทางลบ  ในทางบวกคือการออกกฎและระเบียบเพื่อสนบัสนุน  
ส่งเสริมหรือป้องกนักิจกรรมของประชาชนเป็นตวับุคคลหรือขององคก์ารตวัอยา่งเช่น การปกป้อง
สิทธิของชนชั้นกรรมาชีพ  การให้เงินช่วยเหลือหรือส่งเสริมการคมนาคมทางอากาศ  การป้องกนั
การรวมตวักนัทางเศรษฐกิจ  การก าหนดค่าโดยสารรถไฟและรถยนต์  เป็นตน้  ส่วนในทางลบก็
เป็นไปในทางตรงขา้มคือ  เป็นการป้องกนัไม่ให้เกิดกิจกรรมท่ีเป็นอนัตรายต่อสังคมและเศรษฐกิจ  
เช่น  การป้องกนัอากาศเสียหรือน ้ าเสียการห้ามซ้ือขายใช้ยาเสพติด  นอกจากใช้ประโยชน์ในทาง
การแพทย ์

      ซ่ึงหน่วยงานก ากับดูแลการบริหารมีฐานะและขอบเขตการท างานแตกต่างกันไป               
เช่นในประเทศสหรัฐอเมริกา  หน่วยงานน้ีจะมีฐานะไม่ข้ึนกบัฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบญัญติัและฝ่าย
ตุลาการ  ทั้ งน้ีเพื่อให้เกิดความเป็นกลางในการท างาน  และสามารถดึงผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเขา้มา
ท างานเพื่อให้การตดัสินใจเป็นไปโดยถูกตอ้งไม่ถูกแทรกแซงการท างานของหน่วยงานก ากบัดูแล   
จึงเป็นลกัษณะของการสร้างกฎและระเบียบซ่ึงมีลกัษณะก่ึงตุลาการนัน่คือการเปล่ียนแปลงกฎและ
ระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานน้ี  จะท าไดก้็โดยการฟ้องร้องต่อศาลเท่านั้น 

     ส าหรับประเทศท่ีก าลังพัฒนาหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ี น้ีมักจะเป็นหน่วยงานท่ีอยู่ใน
โครงสร้างของฝ่ายบริหาร  เช่น  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรืออยู่ในรัฐวิสาหกิจ  เช่น  ธนาคาร
แห่งชาติ  เป็นตน้ 

    หน่วยงานก ากบัดูแลการบริหารมีความส าคญัมากในกระบวนการพฒันาประเทศของ
ประเทศท่ีก าลังพฒันา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจ  โดยการป้องกันผลประโยชน์ของ
ประชาชนในกรณีมีการผูกขาดการบริการ  เช่น  ไฟฟ้า  หรือน ้ าประปา  หรือการป้องกัน
อุตสาหกรรมท่ีเกิดใหม่โดยการให้การส่งเสริมหรือป้องกนั แมว้่าหน่วยงานจะมีประโยชน์มากใน
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สังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วแต่หน่วยงานน้ีก็อาจขาดประสิทธิภาพเน่ืองจากสาเหตุหลาย
ประการคือ 

  1.  ความล่าช้าในการบริหารงาน  ซ่ึงอาจเกิดจากการไม่มีความสามารถในการ
บริหารงาน 

  2.  การได้รับอิทธิพลจากกลุ่มผลประโยชน์  จึงท าให้การตดัสินใจเอนเอียงไป  
เน่ืองจากหน่วยงานก ากบัดูแลเป็นหน่วยงานท่ีท างานควบคุมกิจการซ่ึงมีผลได้เสียกบัประชาชน
กลุ่มหน่ึง  เม่ือนานไปก็อาจท าใหต้กอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์นั้นๆได ้ ตวัอยา่งท่ีเห็น
ไดช้ดัเช่น  การควบคุมราคาสินคา้ของกระทรวงพาณิชยใ์นประเทศไทย 

 

  3.  การคอรัปชัน่ 

     นอกจากปัญหาต่าง ๆ ขา้งตน้แลว้ ยงัมีปัญหาส าคญัของระบบราชการไทยท่ี  
ติน ปรัชญพฤทธ์ิ และทศพร ศิริสัมพนัธ์ ไม่ไดก้ล่าวถึงมากนกั คือ “ปัญหาการคอรัปชัน่ในระบบราชการ
ไทย”การ “คอรัปชั่น” หากพิจารณาในแง่ของผูล้งมือกระท าการคอรัปชั่นจากผลประโยชน์
สาธารณะ อาจจ าแนกไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ 

     3.1 การคอรัปชัน่โดยขา้ราชการ (Administrative หรือ Bureaucratic  

Corruption) หมายถึง การกระท าท่ีมีการใชห้น่วยงานราชการเพื่อมุ่งหวงัผลประโยชน์ทางการเงินท่ี
เป็นไปตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายการปฏิบติังานของหน่วยงานนั้น ๆ มากกว่าผลประโยชน์
สาธารณะ 

     3.2 การคอรัปชัน่โดยนกัการเมือง (Political Corruption) หมายถึง การใช ้

หน่วยงานราชการโดยนักการเมือง เพื่อมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินมากกว่าประโยชน์
สาธารณะ 

    3.3  การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจโดยเอกชน หรือ การคอรัปชัน่ท่ีเกิดกบั 

โครงสร้าง (Structural Corruption) ในความหมายน้ีมีความซบัซ้อนกวา่ทั้ง 2 นิยามขา้งตน้ ยงัไม่อาจ
เอาผิดตามกฎหมาย แต่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์สาธารณะเขา้สู่กลุ่มของผูแ้สวงประโยชน์การ
คอรัปชัน่ท่ีอยูใ่นข่ายของ Structural Corruption มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบั “การคอรัปชัน่เชิงนโยบาย” 
หรือ “การคอรัปชัน่ระดบันโยบาย” ซ่ึงหมายถึง การท่ีฝ่ายการเมืองตดัสินใจโครงการ หรือด าเนิน
นโยบายใดแลว้ต่อมาส่งผลให้ตนเองหรือพวกพอ้งไดรั้บประโยชน์ โดยไม่อาจเอาผิดทางกฎหมาย
ได ้การคอรัปชัน่แบบน้ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัการคอรัปชัน่ท่ีเกิดจากการทบัซอ้นของผลประโยชน์ 
(Conflict of interest) การทบัซ้อนของผลประโยชน์ของบุคคลท่ีมี 2 สถานะในเวลาเดียวกัน คือ 
ต าแหน่งสาธารณะ (นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ขา้ราชการ) และต าแหน่งในบริษทัเอกชน ซ่ึงบุคคล
ดงักล่าวอาจมีความโน้มเอียงใช้อ านาจและต าแหน่งสาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั 
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หรือ แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่กลุ่มพวกพ้องของตนเอง ทั้ งทางตรงและทางอ้อม (สังศิต                          
พิริยะรังสรรค ์และคณะ,2547: 1-2) 

สอดคลอ้งกบังานศึกษาของ พิทยา บวรวฒันา ท่ีอธิบายลกัษณะการทบัซ้อน
ของผลประโยชน์ (Conflict of interest) ในกรณีประเทศไทย โดยพบว่ามกัจะมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี คือ 

(Bidhya Bowornwathana,2009: 485-488) 

1. การคอรัปชัน่ทางนโยบาย (Policy Corruption) 

2. การเล่นพรรคเล่นพวก (Nepotism) 

3. การติดสินบน (Bribery) 

4. การลว้งขอ้มูล (Inside Information) 

5. การแปรรูปรัฐวสิาหกิจ (Privatization) 

6. การจดัซ้ือจดัจา้ง (Government Procurement) 

   7. การขายหรือหาประโยชน์จากทรัพย์สินของรัฐ (The Sale of State 

Property) 

   8. Thievery 

   9. Competing against Government 

   10. การมีสองมาตรฐาน (Preferential Treatment and Double standards) 

 

3. หน่วยงานรัฐวสิาหกจิ 

     หน่วยรัฐวิสาหกิจเป็นเคร่ืองมือส าคญัอีกประการหน่ึงของรัฐบาล  ในการท่ีจะพฒันา
ประเทศใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย โดยท่ีรัฐวสิาหกิจจะมีวตัถุประสงคห์ลายประการคือ 

  1.  เป็นตวัช่วยใหเ้กิดความเจริญกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการมี
เป้าหมายในดา้นโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  เช่น  ไฟฟ้า  การขนส่งและคมนาคม  การประปา  
การเคหะ 

  2.  เป็นตัวท าให้รัฐบาลมีรายได้  เช่น  การท าบุหร่ี  การท าท่าเรือ  การขาย
ลอตเตอร่ี 

  3.  รัฐวิสาหกิจเป็นส่ิงช่วยให้รัฐบาลไดใ้ชป้ระโยชน์จากทรัพยากรในดา้นมนุษย์
และทรัพยากรธรรมชาติ  นบัเป็นการก่อใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัในเร่ืองรายได ้

  4.  เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการช่วยใหรั้ฐบาลบรรลุถึงผลส าเร็จของนโยบายสาธารณะ
ท่ีไดว้างไว ้ เช่น  การด าเนินการผลิตอาวุธของตนเอง  โดยไม่ตอ้งอาศยัการซ้ือจากประเทศอนัเพื่อ
เป็นการสนองนโยบายความมัน่คงของชาติ  และเป็นการประหยดัเงินตราต่างประเทศ 

 โดยปกติแลว้ประเทศท่ีมีลทัธิทางเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมจะไม่นิยมการจดัตั้งรัฐวิสาหกิจ
ข้ึนมาด าเนินการ  แต่จะปล่อยให้ภาคเอกชนเป็นผูล้งมือด าเนินการ  อย่างไรก็ตามเน่ืองจากความ
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จ าเป็นในดา้นเศรษฐกิจและสังคม  ท าให้รัฐบาลตอ้งเขา้มามีส่วนโดยการจดัตั้งรัฐวิสาหกิจ  ดงันั้น  
ประเทศท่ีก าลงัพฒันาจึงมีการจดัตั้งรัฐวสิาหกิจกนัมาก  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากสาเหตุหลายประการ  คือ 

  1.  รัฐบาลอยูใ่นฐานะท่ีจะแสวงหาเงินทุนมาใชด้ าเนินการไดดี้กวา่เอกชนในธุรกิจ
ขนาดใหญ่  โดยอาจเป็นเงินกูด้อกเบ้ียต ่า 

  2.  การเข้ามาสู่ธุรกิจของรัฐบาลท าให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

  3.  เพื่อผลประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
เช่น  การประปา  ไฟฟ้า  เพราะวา่ถา้เอกชนเป็นผูท้  าอาจจะหวงัผลก าไรมากเกินไป 

  4.  กิจการบางอย่างตอ้งใช้เงินทุนมาก  แต่ไดรั้บผลตอบแทนน้อยหรือไดรั้บใน
ระยะยาวเกินไป  ซ่ึงเอกชนมักไม่สนใจท า  แต่ว่ากิจการนั้ นเป็นกิจการท่ีจ าเป็นแก่การพฒันา
ประเทศ  เช่น  การคมนาคมและการส่ือสาร  การพลงังานต่าง ๆ  
  5.  กิจการบางอยา่ง  เช่น  การผลิตสุรา  ยาสูบ  ลอตเตอร่ี  เป็นผลกระทบกระเทือน
ต่อความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ  รัฐบาลจึงควรควบคุม 

  6.  กิจกรรมบางอย่างซ่ึงเก่ียวกบัปัจจยัส าคญัในการป้องกนัประเทศหรือในทาง
ยุทธศาสตร์หรือเป็นอุตสาหกรรมหลกัของประเทศ  เช่น  ในดา้นยุทธปัจจยัต่าง ๆ น ้ ามนัเช้ือเพลิง  
อาหารส าเร็จรูป  เป็นต้น  เพื่อป้องกนัการขาดแคลนและเพื่อให้มีความสามารถในการผลิตยาม
สงคราม  รัฐบาลจึงควรเขา้มาจดัตั้งรัฐวสิาหกิจด าเนินการเสียเอง 

 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในรัฐวสิาหกิจมีอยูห่ลายประการคือ 

  1.  การควบคุมท่ีมีมากไปจนขาดอิสระในการท างานแบบธุรกิจ 

  2.  การขาดการประสานงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐวิสาหกิจ  เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายในการพฒันาประเทศ 

  3.  การขาดแคลนผูมี้ความรู้ความช านาญ  ท าให้ตอ้งจดัตั้งรัฐวิสากิจขนาดใหญ่
จ านวนมาก  จึงท าใหก้ารควบคุมเป็นไปไดย้าก  เพราะรัฐวสิาหกิจจะเกิดเป็นอาณาจกัรของตนเอง 

      
บทสรุป 

การพัฒนาการบริหารในประเทศท่ีก าลังพัฒนานั้ น  มุ่งเน้นการพัฒนาการบริหาร  
(Development  of  Administration) การเพิ่มพูนสมรรถนะของระบบบริหารเพื่อรองรับปัญหาต่าง ๆ   
ท่ีเกิดจากความเปล่ียนแปลงของสังคม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายปลายทางในการสร้างความก้าวหน้า      
ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม นอกจากน้ี การพฒันาการบริหาร ยงัรวมไปถึงความเป็นสมยัใหม่
ทางการบริหาร (Administrative Modernization) เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะทางการบริหารในอนัท่ีจะ
น าเอาความรู้ความเช่ียวชาญทางการบริหาร ความรับผิดชอบ และหลกัเหตุผลมาผสมผสานกบัเจตจ านง
ของประชาชน (Popular will) ในอนัท่ีจะด าเนินการให้ได้มาซ่ึงความเสมอภาคและยุติธรรมในสังคม 
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ไดแ้ก่ การปฏิรูปการบริหาร (Administrative Reform) มี 3 วิธีคือ1) การเปล่ียนแปลงแบบค่อยเป็น
ค่อยไปหรือการวิวฒันาการ  2) การปฏิวติั  เป็นการเปล่ียนแปลงอยา่งขนานใหญ่และรวดเร็ว  และ
3) การปฏิรูป  เป้าหมายขั้นสุดทา้ยของการปฏิรูปคือการเปล่ียนแปลงโครงสร้างและค่านิยมท่ีมีอยู ่
มุ่งพฒันา  2  เร่ืองใหญ่  คือการพฒันาความรู้ทางเทคนิคและการพฒันาความรู้ทางการบริหาร         
ท่ีส าคญัมีอยู ่3  ประการคือ 1)  การใหก้ารศึกษา  2) การฝึกอบรมและ3) การใหไ้ปดูงาน  ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ  ส่วนการพฒันาดา้นการเงิน   เป็นการปรับปรุงให้มีการใช้เงินท่ีหน่วยงาน     
มีอยู่หรือท่ีจะไดรั้บมาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  การพฒันาดา้น  การจดัการเป็นกระบวนการท่ีน า
คน  เงิน  และวสัดุมาด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ  และการพฒันาด้านการก าหนด
นโยบายเป็นการท าหนา้ท่ีบริหารใหส้ าเร็จตามนโยบายท่ีไดว้างไว ้ และ มีการพฒันา  3  ลกัษณะคือ
1) การเจริญเติบโต (Growth) 2) การพัฒนา  (Development) 3)  การแปลงรูป  (Transformation)      
มีกระบวนการพฒันา 6 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นตอนท่ี 1 การส ารวจสภาพหรือส ารวจความตอ้งการใน
การพฒันาประเทศ ขั้นตอนท่ี 2 การก าหนดวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของการพฒันา  ขั้นตอนท่ี 3  
การก าหนดนโยบายในการพฒันา ขั้นตอนท่ี 4 การวางแผนพฒันาโดยน าวตัถุประสงคแ์ละนโยบาย
มาเป็นหลกัการพฒันา  ขั้นตอนท่ี 5  การน าแผนไปปฏิบติั และขั้นตอนท่ี 6  การติดตามผลและ
ประเมินผลของการปฏิบัติตามแผนพฒันา   อย่างาไรก็ตาม การบริหารการพฒันาจ าเป็นต้องมี
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารไดแ้ก่หน่วยงานของรัฐบาล  หน่วยงานก ากบัดูแลและหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ เขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารเพื่อน าไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือการมีคุณภาพ
ชีวติท่ีดีของประชาชนในประเทศ 
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บทที ่6 

การพฒันาการบริหารในประเทศไทย 

 

บทน า 

 

การเปล่ียนแปลงของสังคมโลกในช่วงศตวรรษท่ี 21 ก่อให้เกิดความเคล่ือนไหว แรงผลกัดนัใน
เร่ืองของการปรับเปล่ียนบทบาทของภาครัฐ ภายใตก้รอบแนวคิดระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
และระบบทุนนิยมแบบเสรี อนัประกอบไปด้วย การส่งเสริมพฒันาเป็นรัฐบาลหรือภาคราชการท่ีมี                 
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี การเปิดให้ระบบตลาดเป็นกลไกท่ีมีบทบาทในการด าเนินการทาง
เศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งการเพิ่มบทบาทและส่งเสริมให้เครือข่ายองคก์รประชาสังคมเขา้มามีบทบาท
ในกระบวนการ นโยบายสาธารณะ และการแกไ้ขปัญหาของสังคมการเมืองเพิ่มข้ึน 

 ส าหรับประเทศไทยการบริหารงานราชการ ยึดหลักการรวมอ านาจไวท่ี้ส่วนกลางและ
หลกัการแบ่งอ านาจไปให้ส่วนภูมิภาคมาโดยตลอด กล่าวคือ  รัฐบาลไดใ้ชห้ลกัการรวมอ านาจและ
หลกัการแบ่งอ านาจผสมผสานกนัไป ท าให้รัฐบาลสามารถควบคุมไดทุ้กส่วนของประเทศโดยผา่น
ตวัแทนของตนในส่วนภูมิภาค มีผลท าให้การบริหารประเทศมีเอกภาพ และมีความมัน่คงจนถึง
ปัจจุบนัน้ี  ส่วนหลกัการกระจายอ านาจให้ประชาชนในทอ้งถ่ินปกครองกนัเองนั้น เป็นหลกัใหม่
ตามอุดมการณ์ของประชาธิปไตยภายหลงัการปฏิวติัเปล่ียนแปลงการปกครองประเทศ  เม่ือปี  พ.ศ.  
2475 และต่อมาได้มีพระราชบัญญัติการกระจายอ านาจเพื่อเน้นการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนใหต้รงกบัปัญหาและความตอ้งการมากท่ีสุด 

 

การบริหารราชการไทยปัจจุบัน  
สมาน  รังสิโยกฤษฎ,์  (2546) กล่าวถึง การบริหารราชการไทยปัจจุบนั ดงัน้ี 

1. หลกัการทัว่ไปในการจัดระเบียบบริหาร 

        การจดัระเบียบบริหารราชการนั้น  โดยปกติแลว้ประเทศต่าง ๆ จะใชห้ลกัอยู ่ 2  หลกั
ควบคู่กนัไป  คือ  หลกัการรวมอ านาจ  (Centralization)  ซ่ึงเป็นหลกัท่ีใช้ในการจดัระเบียบบริหาร
ราชการส่วนกลาง  อนัได้แก่  กระทรวง  ทบวง  กรมต่าง ๆ ในส่วนกาง  และหลกัการกระจาย
อ านาจ (Decentralization) ซ่ึงเป็นหลักท่ีใช้ในการจดัระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน โดย                   
การกระจายอ านาจหรือโอนอ านาจในการด าเนินกิจการบางอยา่งไปให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน              
ไปด าเนินการโดยตนเอง 
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       อย่างไรก็ตาม  ในหลกัการรวมอ านาจนั้น ยงัมีหลกัในการจดัระเบียบบริหารราชการ
แยกย่อยออกไปอีกลกัษณะหน่ึง  เรียกวา่  หลกัการแบ่งอ านาจ  (Deconcentration)  ซ่ึงเป็นหลกัใช้
ในการจดัระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค  โดยจะใชเ้ฉพาะในกรณีท่ีมีความจ าเป็นจะตอ้งมี 

การแบ่งหรือมอบอ านาจในการบริหารราชการบางอย่างจากส่วนกลางไปให้หน่วยราชการหรือ
ตวัแทน (Agent)  ของส่วนกลางท่ีอยูใ่นส่วนภูมิภาคเท่านั้น  ในปัจจุบนัน้ีก็มีใชอ้ยูเ่พียงประเทศ  คือ  
ประเทศฝร่ังเศสและประเทศไทยเท่านั้น ซ่ึงหลกัการน้ีมีแนวโน้มท่ีจะไม่มีความส าคญัอีกต่อไป  
ทั้ งน้ีเน่ืองจากกระแสประชาธิปไตย  และกระแสกระจายอ านาจมีความรุนแรงทั้ งภายในและ
ภายนอกประเทศ 

 กล่าวโดยสรุปแล้ว  หลกัการทัว่ไปในการจดัระเบียบบริหารราชการของไทยปัจจุบนัใช ้                  
3  หลกั คือ  หลกัการรวมอ านาจ หลกัการแบ่งอ านาจ และหลกัการกระจายอ านาจ โดยมีลกัษณะ
ส าคญั  ดงัต่อไปน้ี 

 1.1  หลกัการรวมอ านาจ เป็นหลกัในการจดัระเบียบบริหารราชการโดยการรวมอ านาจใน
การบริหารไวท่ี้ส่วนราชการต่าง ๆ ในส่วนกลาง อนัไดแ้ก่  กระทรวง  ทบวง  กรมต่าง ๆ โดยส่วน
ราชการในส่วนกลางแต่งตั้งข้าราชการและเจา้หน้าท่ีซ่ึงมีสายบงัคบับญัชาเป็นล าดบัชั้นออกไป
ปฏิบติังานในทุกส่วนของประเทศ ภายใตก้ารควบคุมบงัคบับญัชาและวินิจฉยัสั่งการจากส่วนกลาง 
ดงันั้น ภายใตห้ลกัในการจดัระเบียบบริหารราชการน้ี อ านาจและความรับผิดชอบสูงสุดจึงอยูก่บั
ผูบ้งัคบับญัชาในส่วนกลาง ซ่ึงได้แก่  คณะรัฐมนตรี  นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  ปลดักระทรวง 
อธิบดี  ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีระดบัรอง ๆ ลงมา 

 หลกัการรวมอ านาจในการบริหารไวท่ี้ส่วนกลาง มีขอ้ดีหลายประการ เช่น เป็นหลกัท่ีท า
ให้การบริหารประเทศมีเอกภาพ  ง่ายต่อการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน
เน่ืองจากมีการควบคุมบงัคบับญัชากนัเป็นล าดบัชั้น  เป็นหลกัท่ีอ านวยประโยชน์แก่ประชาชนใน
ทุกพื้นท่ีอยา่งเสมอหนา้กนัโดยไม่มีอคติ  เพราะส่วนกลางจะมุ่งแต่ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ
มากกว่าท่ีจะมุ่งเอ้ือประโยชน์แก่ท้องถ่ินหน่ึงเป็นการเฉพาะ เป็นหลักท่ีท าให้สามารถระดม
ทรัพยากร  ก าลงัคน  เคร่ืองมือเคร่ืองใชจ้ากพื้นท่ีต่าง ๆ ไดโ้ดยง่าย และสามารถใชท้รัพยากรเหล่าน้ี
รวมกนัหรือสับเปล่ียนกนัไปใชใ้นพื้นท่ีท่ีมีความจ าเป็นได ้ซ่ึงท าใหเ้กิดการประหยดั เป็นตน้ 

 อย่างไรก็ตาม หลักการรวมอ านาจในการบริหารไวท่ี้ส่วนราชการต่าง ๆ ในส่วนกลาง
ทั้งหมดจะกระท าไดก้็แต่ในประเทศท่ีมีพื้นท่ีไม่กวา้งขวางใหญ่โตมากนกั และสภาพพื้นตลอดจน
ความเป็นอยู่ของประชาชนไม่มีปัญหาและความตอ้งการท่ีแตกต่างสลบัซับซ้อนจนเกินไปแต่ใน
กรณีท่ีเป็นประเทศซ่ึงมีอาณาเขตกวา้งขวาง   และมีประชาชนหนาแน่น หลกัการรวมอ านาจไวท่ี้
ส่วนกลางจะท าใหเ้กิดผลเสียหลายประการ  เช่น  เป็นหลกัท่ีท าให้ส่วนกลางจะตอ้งรับภาระในเร่ือง
ปลีกยอ่ยต่าง ๆ ทุกเร่ือง จนกระทัง่ไม่สามารถบริหารในระดบันโยบายดีเท่าท่ีควร เป็นหลกัท่ีท าให้
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เกิดความล่าชา้ในการด าเนินงาน เน่ืองจากตอ้งรอการวนิิจฉยัสั่งการจากส่วนกลาง ซ่ึงบางคร้ังไม่ทนั
ต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการ เป็นตน้ 

 1.2  หลกัการแบ่งอ านาจ เป็นหลกัในการจดัระเบียบบริหารราชการเพื่อท่ีจะแกปั้ญหาหรือ
ขอ้เสียของหลกัการรวมอ านาจในการบริหารไวท่ี้ส่วนกลางดงัไดก้ล่าวมาแลว้ จึงไดมี้การแบ่งหรือ
มอบอ านาจในการบริหารราชการบางอย่างจากส่วนกลางไปให้หน่วยราชการในส่วนภูมิภาคมี
อ านาจตดัสินใจบงัคบับญัชาและวนิิจฉยัสั่งการไดใ้นระดบัหน่ึง 

 หลกัการแบ่งอ านาจในการบริหารราชการไปให้ส่วนภูมิภาคยงัถือว่า เป็นการจดัระเบียบ
บริหารราชการตามหลกัการรวมอ านาจ เป็นแต่เพียงมีการแบ่งพื้นท่ีของประเทศออกเป็นเขตการ
บริหารระดบัต่าง ๆ แลว้ส่วนกลางก็ส่งขา้ราชการและเจา้หน้าท่ีออกไปปฏิบติังานประจ าเขตพื้นท่ี
ต่าง ๆ ดงักล่าว โดยขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีเหล่าน้ีจะไดรั้บการแบ่งหรือมอบอ านาจในการวินิจฉยั
สั่งการบางเร่ืองในขอบเขตท่ีแน่นอนจากส่วนราชการเจา้สังกดัในส่วนกลาง และการแบ่งหรือมอบ
อ านาจน้ี ส่วนกลางจะเรียกคืนหรือเพิกถอนเปล่ียนแปลงการใชดุ้ลยพินิจสั่งการของขา้ราชการและ
เจา้หน้าท่ีในส่วนภูมิภาคไดโ้ดยง่ายและอย่างกวา้งขวาง และในเร่ืองใดท่ีมิไดมี้การมอบอ านาจไว้
ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีในส่วนภูมิภาคก็ยงัตอ้งฟังค าสั่งจากส่วนกลางก่อน 

 หลกัการแบ่งอ านาจในการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคนั้น มีขอ้ดีท่ีสามารถให้บริการ
ประชาชนในพื้นท่ีไดอ้ย่างรวดเร็ว การให้บริการทุกเร่ืองจะเป็นไปโดยเสมอภาคกนั ซ่ึงเป็นขอ้ดี
ของหลกัการรวมอ านาจไวท่ี้ส่วนกลางดงัไดก้ล่าวมาแลว้ แต่ก็ยงัมีขอ้เสียท่ีไม่สามารถให้บริการท่ี
ตรงกบัความตอ้งการของประชาชน และสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาของทอ้งถ่ินซ่ึงแตกต่างกนัได ้

 1.3  หลกัการกระจายอ านาจ  เป็นหลกัในการจดัระเบียบบริหารราชการโดยการกระจาย
หรือโอนอ านาจในการบริหารไปให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไปด าเนินการโดยตนเอง มีความ
เป็นอิสระ (Autonomy)  ในการด าเนินกิจการท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของตนตามท่ีกฎหมายให้อ านาจ
ไว ้ กล่าวคือ ไม่ต้องอยู่ภายใตก้ารควบคุมบังคบับญัชาโดยตรงจากส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 
เพียงแต่ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคจะคอยก ากบัดูแลให้เป็นไปตามนโยบาย กฎและระเบียบของ
ส่วนกลางเท่านั้น การจดัระเบียบบริหารราชการตามหลกัการกระจายอ านาจท่ีเป็นการลดอ านาจของ
ส่วนกลางหรือเพิ่มอ านาจให้ประชาชนในทอ้งถ่ินส าหรับกิจการบางอยา่งท่ีกระจายหรือโอนอ านาจ
ไปให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไปด าเนินการเอง มิใช่เป็นเพียงการแบ่งหรือมอบอ านาจเหมือน
หลกัการแบ่งอ านาจในการบริหารใหห้น่วยราชการในส่วนภูมิภาค 

 การกระจายอ านาจในการบริหารเป็นหลกัในการจดัระเบียบบริหารราชการท่ีมีประโยชน์
หลายประการ  เช่น  เป็นหลกัท่ีท าใหมี้ความคล่องตวัในการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน
ได้ดีกว่าหลกัการรวมอ านาจและหลกัการแบ่งอ านาจ โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเป็นปัญหาเฉพาะของ
ทอ้งถ่ินและไม่มีความสลบัซบัซ้อนมากนกั เป็นหลกัท่ีจะช่วยแบ่งเบาภาระบางอยา่งไปให้ทอ้งถ่ิน



144 

 

ด าเนินการเอง เป็นหลัก ท่ีจะเป็นการเก้ือหนุนส่งเสริมการพัฒนาทางการเมืองในระบบ
ประชาธิปไตยท่ีส าคญัท่ีสุดทางหน่ึง เป็นตน้ 

 อยา่งไรก็ตาม หลกัการกระจายอ านาจในการบริหารมีขอ้เสียเช่น เป็นหลกัท่ีจะท าให้มีการ
ต่อสู้ทางการเมืองระหว่างกลุ่มต่าง ๆ จนท าให้เกิดความขดัแยง้กนัในทอ้งถ่ินได้ อนัจะเป็นผลให้
การด าเนินกิจการของทอ้งถ่ินไม่อาจด าเนินไปดว้ยดี  เป็นหลกัท่ีท าให้เกิดความส้ินเปลืองมากกว่า
หลักการรวมอ านาจ เพราะต้องจ้างเจ้าหน้าท่ี จดัซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆท่ีจ าเป็นของแต่ละ
ทอ้งถ่ิน โดยไม่อาจสับเปล่ียนหรือใชร่้วมกบัทอ้งถ่ินไดโ้ดยง่ายซ่ึงจะเป็นปัญหาอยา่งมากในกรณีท่ี
มีสภาพทางเศรษฐกิจแตกต่างกนัมาก   
  

2.  การจัดระเบียบบริหารราชการไทย 

      ส าหรับประเทศไทยใชห้ลกัในการจดัระเบียบบริหารราชการทั้ง  3 หลกั  ตามท่ีก าหนด
ไวใ้นพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน  พ.ศ.  2534  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมจนถึงฉบบัท่ี  
5  พ.ศ.  2545  มีรายละเอียด  ดงัต่อไปน้ี 

       2 .1   ก าร จั ด ร ะ เบี ย บ บ ริ ห า ร ร า ช ก าร ส่ ว น ก ล า ง   ( Central  Administration)                                    
ตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน  พ.ศ. 2534  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมจนถึงฉบบัท่ี  5  
พ.ศ.  2545  ให้จดัระเบียบบริหารราชการส่วนกลางออกเป็น ส านกันายกรัฐมนตรี  กระทรวงหรือ
ทบวงซ่ึงมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง ทบวงซ่ึงสังกดัส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง และกรม
หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม โดยมีสาระส าคญัโดยสรุป  ดงัต่อไปน้ี 

               2.1.1  ส านักนายกรัฐมนตรี ฐานะเป็นกระทรวง อยู่ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของ
นายกรัฐมนตรี ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นเคร่ืองมือของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในเร่ืองท่ีเป็นหัวใจ
ของการบริหารราชการ  เช่น  การวางแผนและพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติการก าหนด
นโยบายและการด าเนินการเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลส าหรับขา้ราชการและเจา้หน้าท่ีของรัฐ  
การบริหารงบประมาณแผ่นดิน การเร่งรัดและติดตามผลการด าเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ 
รวมทั้ งกิจการท่ีไม่อยู่ในอ านาจหน้าท่ีของกระทรวง ทบวง  กรมใด  นอกจากนั้ น  ส านัก
นายกรัฐมนตรียงัมีรัฐวสิาหกิจในสังกดัจ านวน  1  แห่ง คือ องคก์ารส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย  
(อสมท.)  และมีหน่วยงานอิสระท่ีไม่ใช้กฎระเบียบของทางราชการจ านวน  1  หน่วยงาน  คือ  
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนงานวจิยั  (สกว.) 
  2.1 .2   กระทรวงห รือทบวงซ่ึ งมี ฐานะ เที ยบ เท่ ากระทรวง หลังจากยุบ
ทบวงมหาวิทยาลยัไปรวมกบักระทรวงศึกษาธิการ ก็ไม่ไดมี้การจดัตั้งหน่วยงานระดบัทบวงซ่ึงมี
ฐานะเทียบเท่ากระทรวงข้ึนมาใหม่แต่อย่างใด ปัจจุบัน  ได้มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น
หน่วยงานระดบักระทรวง  จ  านวน  19  กระทรวง  (ไม่รวมส านกันายกรัฐมนตรี) ดงัน้ี 
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   2.1.2.1  กระทรวงกลาโหม 

   2.1.2.2  กระทรวงการคลงั 

   2.1.2.3  กระทรวงการต่างประเทศ 

   2.1.2.4  กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
   2.1.2.5  กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์

   2.1.2.6  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

   2.1.2.7  กระทรวงคมนาคม 

   2.1.2.8  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

   2.1.2.9  กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

   2.1.2.10  กระทรวงพลงังาน 

   2.1.2.11  กระทรวงพาณิชย ์

   2.1.2.12  กระทรวงมหาดไทย 

   2.1.2.13  กระทรวงยติุธรรม 

   2.1.2.14  กระทรวงแรงงาน 

2.1.2.15   กระทรวงวฒันธรรม 

   2.1.2.16  กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   2.1.2.17  กระทรวงศึกษาธิการ 

   2.1.2.18  กระทรวงสาธารณสุข 

   2.1.2.19  กระทรวงอุตสาหกรรม 
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ภาพที ่6.1   การจดัโครงสร้างส่วนราชการของส านกันายกรัฐมนตรี 

 

 2.2  การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค  (Provincial Administration)  เป็นการจดั
ระเบียบบริหารราชการตามหลกัการแบ่งอ านาจโดยส่วนกลางแบ่งอ านาจในการบริหารราชการ
บางอย่างไปให้หน่วยราชการหรือตวัแทนของส่วนกลางในส่วนภูมิภาค โดยให้มีอ านาจตดัสินใจ 
บงัคบับญัชา  และวินิจฉัยสั่งการแทนส่วนกลางไดใ้นระดบัหน่ึง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค             

ส านกันายกรัฐมนตรี 

     นายกรัฐมนตรี 

ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ส านกัข่าวกรองแห่งชาติ 

ส านกังบประมาณ 

ส านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 

ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ส านกังานคณะกรรมการ 

ขา้ราชการพลเรือน 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันา 

การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ส านกังานคณะกรรมการ 

พฒันาระบบราชการ 

ส านกังานปลดั 

ส านกันายกรัฐมนตรี 

กรมประชาสัมพนัธ์ 

ส านกังานคณะกรรมการ 

คุม้ครองผูบ้ริโภค 

องคก์าร
ส่ือสาร 

มวลชนแห่ง 

ประเทศไทย 

ส านกังาน
กองทุน 

สนบัสนุนการ
วจิยัฯ 
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ตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  ให้จดัระเบียบบริหารราชการส่วน
ภูมิภาคออกเป็น จงัหวดัและอ าเภอ ส่วนการจดัระเบียบการบริหารราชการในระดบัต ่ากวา่อ าเภอให้
เป็นไปตามพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี  พ.ศ. 2475  ซ่ึงให้แบ่งเขตอ าเภอออกเป็นต าบล
และหมู่บา้น ซ่ึงมีสาระส าคญัโดยสรุปดงัน้ี 

  2.2.1  จงัหวดั เขตจงัหวดัจะประกอบดว้ยทอ้งท่ีหลาย ๆ อ าเภอ และมีฐานะเป็นนิติ
บุคคล การจดัตั้ง ยบุและเปล่ียนแปลงเขตจงัหวดัตอ้งตราเป็นพระราชบญัญติั 

           จงัหวดั มีผูว้่าราชการจงัหวดั เป็นผูรั้บนโยบายและค าสั่งจากนายกรัฐมนตรี
ในฐานะเป็นหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี  กระทรวง  ทบวง  กรม  มาปฏิบติัการให้เหมาะสมกบั
ทอ้งท่ีและประชาชน และเป็นหวัหนา้บงัคบับญัชาบรรดาขา้ราชการฝ่ายบริหาร  ซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีใน
ส่วนภูมิภาคในเขตจงัหวดั มี รองผูว้่าราชการจงัหวดั และปลดัจงัหวดั เป็นผูช่้วย ทั้งผูว้่าราชการ
จงัหวดัและรองผูว้่าราชการจงัหวดัสังกดัส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงมหาดไทย ส่วนปลดั
จงัหวดัสังกดักรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

       ในแต่ละจังหวดั มีคณะกรรมการจังหวดั ท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาของผู ้ว่า
ราชการจงัหวดัในการบริหารราชการแผ่นดินในจงัหวดันั้น และให้ความเห็นชอบในการจดัท า
แผนพฒันาจงัหวดัตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีก าหนด 

         คณะกรรมการจงัหวดัซ่ึงพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน  พ.ศ. 
2534  ได้รับการปรับปรุงองค์ประกอบใหม่ให้มีขนาดเล็กลงนั้น จะประกอบด้วย  ผูว้่าราชการ
จงัหวดั เป็นประธาน รองผูว้่าราชการจงัหวดัคนหน่ึงตามท่ีผูว้่าราชการจงัหวดัมอบหมาย ปลัด
จงัหวดั อยัการจงัหวดั หัวหน้าต ารวจภูธรจงัหวดั และหัวหน้าส่วนราชการประจ าจงัหวดั จาก
กระทรวงและทบวงต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด  เป็นกรมการจงัหวดั โดยมีหัวหน้าส านักงาน
จงัหวดั  เป็นกรมการจงัหวดัและเลขานุการ 

        อ  าน าจหน้ า ท่ี ของผู ้ว่ าราชการจังห วัด ท่ี ส าคัญ อีกประก ารห น่ึ ง คื อ                                  
การประสานงานและร่วมมือกบัขา้ราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ  ขา้ราชการฝ่ายอยัการ  
ขา้ราชการพลเรือนในมหาวิทยาลยั ขา้ราชการในส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และขา้ราชการครู 
ผูต้รวจราชการและหัวหนา้ส่วนราชการในระดบัเขตหรือภาค ในการพฒันาจงัหวดัหรือป้องปัดภยั
พิบติัสาธารณะ นอกจากนั้นได้มีการเพิ่มอ านาจหน้าท่ีของผูว้่าราชการจงัหวดั  เพื่อให้จงัหวดั
สามารถแก้ไขปัญหาตามความต้องการของประชาชน  คือ  ให้จังหวดัเสนองบประมาณต่อ
กระทรวงท่ีเก่ียวขอ้งตามโครงการหรือแผนพฒันาจงัหวดั และรายงานใหก้ระทรวงมหาดไทยทราบ 

ก าหนดใหแ้บ่งส่วนราชการของจงัหวดัออกเป็น 

      2.2.1.1 ส านกังานจงัหวดั  มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัราชการทัว่ไป และการวางแผน 

พัฒนาจังหวดัของจังหวดันั้ น มีหัวหน้าส านักงานจังหวดั  เป็นผูบ้ ังคับบัญชาข้าราชการและ
รับผดิชอบในการบริหารราชการของส านกังานจงัหวดั 
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       2.2.1.2 ส่วนต่าง ๆ ซ่ึงกระทรวง ทบวง กรม ไดต้ั้งข้ึน มีหนา้ท่ีเก่ียวกบั 

ราชการของกระทรวง  ทบวง  กรม  นั้น ๆ มี หวัหนา้ส่วนราชการประจ าจงัหวดั  นั้น ๆ เป็น
ผูป้กครองบงัคบับญัชารับผดิชอบ 

              2.2.2  อ าเภอ ส่วนราชการในส่วนภูมิภาคท่ีรองลงมาจากจงัหวดั  ก็คือ  อ าเภอ   
ซ่ึงจะประกอบดว้ยทอ้งท่ีหลาย ๆ ต าบล  การตั้ง  ยุบ  และเปล่ียนแปลงเขตอ าเภอ  กระท าไดโ้ดย
ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  

                       อ  าเภอ  มีนายอ าเภอ  ซ่ึงสังกดักรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย   
เป็นหวัหนา้ปกครองบงัคบับญัชาขา้ราชการในอ าเภอ และรับผดิชอบการบริหารราชการของอ าเภอ  
นอกจาก อ าเภอแลว้ยงัมี ปลดัอ าเภอ และหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ  ซ่ึงกระทรวง ทบวง 
กรม ต่าง ๆ ส่งมาประจ าให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผูช่้วยเหลือนายอ าเภอและมีอ านาจบังคับบัญชา
ขา้ราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาค  ซ่ึงสังกดักระทรวง ทบวง  กรมนั้น  ในอ าเภอนั้นโครงสร้าง                 
การแบ่งส่วนราชการของอ าเภอนั้น พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  
ก าหนดใหแ้บ่งส่วนราชการของอ าเภอออกเป็น 

       2.2.2.1  ส านกังานอ าเภอ  มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัราชการทัว่ไปของอ าเภอนั้น ๆ 

มีนายอ าเภอเป็นผูป้กครองบงัคบับญัชาขา้ราชการและรับผดิชอบ 

                    2.2.2.2  ส่วนต่าง ๆ ซ่ึงกระทรวง ทบวง กรมไดต้ั้งข้ึนในอ าเภอนั้น มีหนา้ท่ี 

เก่ียวกับราชการของกระทรวง  ทบวง กรม นั้ น  มีหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอนั้ น                         
เป็นผูป้กครองบงัคบับญัชารับผิดชอบ  อ าเภอใดมีทอ้งท่ีกวา้งขวาง ตรวจตราตลอดทอ้งท่ีได้ยาก           
แต่มีประชาชนไม่มากนักท่ีจะจดัตั้งเป็นอ าเภอออกเป็น ก่ิงอ าเภอ เพื่อความสะดวกในการบริหาร
ราชการของอ าเภอ 

             2.2.3  ต าบล  หน่วยงานบริหารราชการในส่วนภูมิภาคท่ีรองลงมาจากอ าเภอ ก็คือ  
ต าบล ซ่ึงจะประกอบดว้ยหมู่บา้นรวมกนัตั้งแต่  5  หมู่บา้นข้ึนไป จดัตั้งข้ึนโดยประกาศ
กระทรวงมหาดไทย 

                                   ต  าบลมีก านันเป็นหัวหน้า  ได้รับค าตอบแทนเป็นรายเดือน  ซ่ึงมิใช่เงิน
งบประมาณประเภทเงินเดือนตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  ก านันเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้ง             
จากผูใ้หญ่บา้นโดยนายอ าเภอเป็นผูจ้ดัให้มีการเลือกตั้งก านนั  รับสมคัรจากผูใ้หญ่บา้นในต าบลนั้น 
โดยก านนัท่ีไดรั้บเลือกตั้ง ตั้งแต่วนัท่ี  7  กรกฎาคม  2535  มีวาระการด ารงต าแหน่ง  5  ปี  ส่วนผูท่ี้
ด ารงต าแหน่งอยู่แล้วหรือเป็นผูใ้หญ่บา้นท่ีด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวนัท่ี  7  กรกฎาคม  2535  และ
ไดรั้บเลือกเป็นก านนัตั้งแต่วนัท่ี  7  กรกฎาคม  2535  ยงัคงอยูใ่นต าแหน่งต่อไปจนกวา่จะมีอายคุรบ  
60  ปีบริบูรณ์ นอกจากนั้น ยงัมีสาเหตุท่ีก านันจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้
ดว้ย 
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             2.2.4  หมู่บา้น  หน่วยงานบริหารราชการในส่วนภูมิภาคท่ีเล็กท่ีสุด คือ หมู่บา้นซ่ึง 

ประกอบดว้ยบ้านหลายบา้นในทอ้งท่ีเดียวกนั โดยยึดหลกัเกณฑ์เพื่อความสะดวกในการบริการ
ประชาชน  ดงัน้ี 

      2.2.4.1  ถา้เป็นท่ีท่ีมีคนอยูร่วมกนัมาก แมจ้  านวนบา้นนอ้ยใหถื้อจ านวนคน 

เป็นส าคญัประมาณ  200  คน เป็น 1  หมู่บา้น 

                    2.2.4.2  ถา้เป็นท่ีท่ีมีผูค้นตั้งบา้นเรือนอยูห่่างไกล ถึงแมจ้ะมีจ านวนคนนอ้ย 

 ให้ถือ จ านวนบา้น คือประมาณ  5  บา้น ก็จดัเป็น 1  หมู่บา้นได ้ในหมู่บา้นมี ผูใ้หญ่บา้น คนหน่ึง
เป็นหัวหนา้รับผิดชอบ และมี ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นบริหาร หมู่บา้นละ  2  คน เวน้แต่หมู่บา้นใดมีความ
จ าเป็นต้องมีมากกว่า  2  คน ต้องขออนุมัติกระทรวงมหาดไทย  และผูว้่าราชการจงัหวดัอาจ
พิจารณาเห็นสมควรใหมี้ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายรักษาความสงบไดด้ว้ย 

                                              ผูใ้หญ่บา้นได้รับค าตอบแทนเป็นรายเดือน  แต่มิใช่เงินงบประมาณ
ประเภทเงินเดือนตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด ผูใ้หญ่บา้นจะไดรั้บการเลือกตั้งจากประชาชน
ในหมู่บา้น  โดยนายอ าเภอเป็นผูป้ระชุมประชาชนท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด  และจะมี
วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ  5  ปี เวน้แต่จะได้รับเลือกตั้ งไปเป็นผูใ้หญ่บ้านก่อนวนัท่ี  7  
กรกฎาคม  2535  จะสามารถด ารงต าแหน่งไปจนกวา่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ นอกจากนั้น ยงัมี
สาเหตุท่ีผูใ้หญ่บา้นจะตอ้งออกจากต าแหน่งท่ีกฎหมายก าหนดไวด้ว้ย การบริหารงานในหมู่บา้นจะ
มี  คณะกรรมการหมู่บา้น ท าหน้าท่ีให้ค  าแนะน าปรึกษาเก่ียวกบักิจการท่ีจะปฏิบติัตามหน้าท่ีของ
ผูใ้หญ่บา้น 

2.3  การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  (Local Administration)  การจดัระเบียบ
บริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินเป็นการจดัระเบียบบริหารราชการตามหลกัการกระจายอ านาจ ซ่ึงตาม
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2534  ไดก้  าหนดไวเ้พียงสั้ น ๆ ว่าทอ้งถ่ินใด
เห็นสมควรให้ประชาชนมีส่วนในการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหจ้ดัระเบียบการปกครองเป็นราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน โดยให้จดัระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ขณะน้ีประเทศไทยมีองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน  จ  านวน  5  รูปแบบ  ดงัน้ี 

1. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

2. เทศบาล 

3. องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

4. กรุงเทพมหานคร 

5. เมืองพทัยา 
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   2.3.1  องค์การบริหารส่วนจงัหวดั  เป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในระดบัเทศบาล  
และองค์การบริหารส่วนต าบล  จะจดัตั้งข้ึนในทุกจงัหวดั (ยกเวน้กรุงเทพมหานคร)  มีเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบเช่นเดียวกบัเขตจงัหวดั  ซ่ึงเป็นการบริหารราชการส่วนภูมิภาคปัจจุบนั  (พ.ศ. 2545)          
มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  77  แห่งการบริหารราชขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจะ
ประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเป็นฝ่ายนิติบญัญติั และนายกองค์การบริหารส่วน
จงัหวดั เป็นฝ่ายบริหาร 

            สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จะไดรั้บการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัตามเกณฑจ์ านวนประชาชนในแต่ละจงัหวดั มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ  4  
ปี  และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจะเลือกสมาชิกด้วยกนัเอง เป็นประธานคนหน่ึง  และ
รองประธานสภา  จ  านวน  2  คน  

สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจะเลือกสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  
คนเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั โดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเป็นผู ้
ประกาศผูท่ี้ไดรั้บเลือกเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั และอาจมีรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัเป็นผูช่้วยก็ได ้

อ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั โดยท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในระดบัท่ีสูงกวา่เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนต าบล และมีเขต
พื้นท่ีรับผิดชอบครอบคลุมพื้นท่ีทั้ งจงัหวดั ดังนั้น องค์กรบริหารส่วนจงัหวดัจึงมีอ านาจหน้าท่ี
ด าเนินกิจการภายในเขตจงัหวดัเก่ียวกบัตราขอ้บญัญติั จดัท าพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และ
ประสานการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดัตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด  สนบัสนุนสภาต าบลและ
ราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในการพฒันาทอ้งถ่ิน ประสานและใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
สภาต าบลและราชการส่วนท้องถ่ิน แบ่งสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้สภาต าบลและ
ราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน  

   2.3.2  เทศบาล เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีคุน้เคยและรู้จกักนัมากกว่า
ราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ตามพระราชบญัญติัเทศบาล  พ.ศ. 2496  (แกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี  11  พ.ศ. 
2543)  ไดก้  าหนดรายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัตั้ง รูปแบบโครงสร้างองคก์ารและการบริหาร 
และอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

2.3.2.1 การจดัตั้ง  เม่ือทอ้งถ่ินใดมีสภาพอนัสมควรยกฐานะเป็นเทศบาล ใหจ้ดัตั้ง 

ทอ้งถ่ินนั้นเป็นเทศบาลต าบล เทศบาลเมือง  หรือเทศบาลนคร ตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยถือเกณฑ์
ระดบัความเจริญและรายได ้ ดงัน้ี 
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เทศบาลต าบล ใหจ้ดัตั้งข้ึนในทอ้งถ่ินท่ีมีสภาพเป็นชุมชนและมีรายได ้

พอสมควรต่อมาไดมี้การเปล่ียนฐานะจากสุขาภิบาลข้ึนเป็นเทศบาลต าบล  
เทศบาลเมือง ใหจ้ดัตั้งในทอ้งถ่ินท่ีเป็นท่ีตั้งศาลากลางจงัหวดัหรือทอ้งถ่ิน 

ท่ีมีประชาชนตั้งแต่  10,000 คนข้ึนไป ทั้งรายไดพ้อควรแก่การท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีอนัตอ้งท าตามท่ี
ก าหนดไวส้ าหรับเทศบาลเมือง  

เทศบาลนคร ใหจ้ดัตั้งในทอ้งถ่ินท่ีเป็นชุมชนขนาดใหญ่ท่ีมีประชาชน 

ตั้งแต่  50,000  คนข้ึนไป  ทั้งมีรายไดพ้อควรแก่การท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีอนัตอ้งท าตามท่ีก าหนดไว ้

2.3.2.2  การจดัโครงสร้างองคก์ารและการบริหารงาน ของเทศบาลทั้ง  3  ประเภท  
มีรูปแบบการจดัองคก์ารและการบริหารงานอยา่งเดียวกนั คือ  จะประกอบดว้ย  สภาเทศบาล เป็น
ฝ่ายนิติบญัญติั  และ คณะเทศมนตรี  เป็นฝ่ายบริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาลจะไดรั้บการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในเขต 

เทศบาลนั้นมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ  4  ปี และสมาชิกสภาเทศบาลจะเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลดว้ยกนัเองเป็น ประธานสภาเทศบาล คนหน่ึงและรองประธานสภาเทศบาล จ านวน  2  คน 

   2.3.2.3  อ  านาจหนา้ท่ี  เทศบาลจะมีอ านาจหนา้ท่ีมากนอ้ยลดหลัน่กนัไปตาม
ประเภทของเทศบาล  ซ่ึงส่วนใหญ่ก็เป็นเร่ืองการรักษาความสงบเรียบร้อย การสาธารณูปโภค การ
ป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ การป้องกนัอคัคีภยั  การศึกษาอบรม  เป็นตน้ 

   2.3.3  องคก์ารบริหารส่วนต าบล  เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในชุมชนระดบัชนบท
จดัตั้งข้ึนโดยการยกฐานะจากสภาต าบลท่ีมีรายได้ของตนเอง (ไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล) 
ปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกนั 3 ปี  โดยเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ปีละ  150,00  บาท 

             การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล จะประกอบด้วย สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เป็นฝ่ายนิติบญัญติัและคณะกรรมการบริหารส่วนต าบล เป็นฝ่ายบริหาร 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสมาชิก  2  ประเภท คือ สมาชิกโดยต าแหน่ง ได้แก่ 
ก านัน ผูใ้หญ่บ้านของหมู่บ้านในต าบล แพทย์ประจ าต าบล และสมาชิกท่ีได้รับเลือกตั้ งจาก
ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลหมู่บา้นละ2  คน  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ  4  ปี 

สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะเลือกสมาชิกดว้ยกนัเองเป็น ประธานสภา  
คนหน่ึงรองประธานสภา คนหน่ึง และเลขานุการสภาคนหน่ึง โดยนายอ าเภอเป็นผูแ้ต่งตั้งตามมติ
ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ  2  ปี ส าหรับคณะกรรมการ
บริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล จะประกอบดว้ยก านนัเป็นประธาน (4 ปีแรก)  ผูใ้หญ่บา้นไม่เกิน  
2  คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีได้รับเลือกตั้งไม่เกิน  4  คน  ซ่ึงนายอ าเภอ                   
เป็นผูแ้ต่งตั้งตามมติของสภาของสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ     
4  ปี  โดยประธานสภา  รองประธานสภา  และเลขานุการสภา  จะเป็นคณะกรรมการบริหาร
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลในเวลาเดียวกนัไม่ได ้แต่หลงัจากครบ  4  ปีแรก ประธานคณะกรรมการ
บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลจะมาจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ซ่ึงมาจาก                    
การเลือกตั้งของประชาชน 

ส่วนอ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการพฒันา 

ต าบลทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม การจดัให้มีและบ ารุงรักษาทางน ้ าและการรักษา
ความสะอาดของถนนหนทางและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการก าจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล การป้องกนั
โรคและระงบัโรคติดต่อ  การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ 
วฒันธรรม  การส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก  เยาวชน  ผูสู้งอายุ และผูพ้ิการ การคุม้ครองดูแลและ
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการ
มอบหมาย 

   2.3.4  กรุงเทพมหานคร  เป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ  จดัตั้งข้ึนตาม
พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  โดยมีสาระส าคญัเก่ียวกับ
รูปแบบการบริหารงานและอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

การบริหารงานของกรุงเทพมหานครจะประกอบดว้ย สภากรุงเทพมหานคร  
เป็นฝ่ายนิติบญัญติั และผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร  เป็นฝ่ายบริหาร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
จะไดรั้บเลือกตั้งจากประชาชนในแต่ละเขต  โดยถือเกณฑ์ประชาชน  100,000 คนโดยประมาณต่อ
สมาชิก 1 คน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4  ปี และผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครซ่ึงผูว้่า
ราชการกรุงเทพมหานครเป็นผูแ้ต่งตั้งไม่เกิน  4  คน เป็นผูช่้วยในการบริหารงาน 

อ านาจหนา้ท่ีของกรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบ 

พิเศษเต็มพื้นท่ีจงัหวดันั้นมีมากมายหลายดา้น เช่น การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนการ
ทะเบียนต่าง ๆ การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง การผงัเมือง การจดัให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  ทางน ้ า  ทางระบายน ้ า                 
การวิศวกรรมจราจร  การขนส่ง  การจดัให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม ท่ีจอดรถ             
การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ การควบคุมอาคาร  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดัและจดัการเก่ียวกบัท่ี
อยู่อาศยั การจดัให้มีและบ ารุงรักษาสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ การพฒันาและอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม                          
การสาธารณูปโภค  การสาธารณสุข  การอนามยัครอบครัว  การรักษาพยาบาล การจดัให้มีแล ะ
ควบคุมสุสานและฌาปนสถาน   

   2.3.5  เมืองพทัยา  เป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษอีกรูปแบบหน่ึง จดัตั้ง
ข้ึนตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา  พ.ศ. 2542  โดยมีสาระส าคญัเก่ียวกบั
รูปแบบการบริหารงานและอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

การบริหารงานของเมืองพทัยาจะประกอบดว้ย  สภาเมืองพทัยา  เป็นฝ่ายนิติ 

บญัญติั นายกเมืองพทัยา  เป็นฝ่ายบริหาร 
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สภาเมืองพทัยาจะประกอบดว้ยสมาชิกจ านวน  24  คน  ซ่ึงเลือกตั้งโดยราษฎร 

ผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งในเขตเมืองพทัยา อนัเป็นการเลือกตั้งโดยตรงและลบั มีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละ  4  ปี  สภาเมืองพทัยาจะเลือกตั้งสมาชิกดว้ยกนัเองคนหน่ึงเป็นประธานเมืองพทัยาและรอง
ประธานเมืองพทัยา  จ  านวน  2  คน  แล้วเสนอผูว้่าราชการจงัหวดัแต่งตั้งส่วนนายกเมืองพทัยา                
มีการเลือกตั้งโดยราษฎรผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งในเขตเมืองพทัยา และเป็นการเลือกตั้งโดยตรง มีวาระ            
การด ารงต าแหน่งคราวละ  4  ปี 

อ านาจหนา้ท่ีของเมืองพทัยา ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษไม่ 
เตม็พื้นท่ีจงัหวดันั้น มีอ านาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกนักบัเทศบาลนคร 

การกระจายอ านาจและการปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นรากฐานส าคญัของการให้ 
สิทธิเสรีภาพในการปกครองตนเองของประชาชน และเป็นพื้นฐานของการพฒันาระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยในระดบัชาติซ่ึงไดมี้การระบุไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  
พ.ศ. 2540 (ฉบับประชาชน) มาตรา  78  คือ รัฐต้องกระจายอ านาจให้ท้องถ่ินพึ่ งตนเองและ
ตัดสินใจในกิจการท้องถ่ินได้แก่พัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ิน  และระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการตลอดทั้ งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถ่ินให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่ว
ประเทศรวมทั้งพฒันาจงัหวดัท่ีมีความพร้อมใหเ้ป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดใหญ่ 

โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจงัหวดันั้น” 

นอกจากมาตรา  78  แลว้ยงัมีการบญัญติัไวใ้นมาตรา  282-290  ซ่ึงครอบคลุมการกระจาย
อ านาจและความเป็นอิสระของการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อนัจะเป็นหลกัในการพฒันาการปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในอนาคตต่อไป การจดัระเบียบบริหารราชการไทยในปัจจุบนั สรุปดงัรายละเอียดจาก
ภาพดา้นล่างดงัน้ี 
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ภาพที ่ 6.2 โครงสร้างการจดัระเบียบบริหารราชการไทยในปัจจุบนั 

 

ฝ่ายบริหาร 

การบริหารราชการ 

ส่วนกลาง 

(การรวมอ านาจ) 

การบริหารราชการ 

ส่วนภูมิภาค 

(การแบ่งอ านาจ) 

การบริหารราชการ 

ส่วนทอ้งถ่ิน 

(การกระจายอ านาจ) 

(1)  ส านกันายกรัฐมนตรี 

(2)  กระทรวงหรือทบวงซ่ึงมีฐานะ
เทียบเท่ากระทรวง 

(3)  ทบวงซ่ึงสังกดัส านกั
นายกรัฐมนตรีหรือระทรวง 

(4)  กรมหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ือ
อยา่งอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม 

ส านกั / กอง 

ส่วน / ฝ่าย 

     จงัหวดั 

อ าเภอ 

ก่ิงอ าเภอ 

ต าบล 

หมู่บา้น 

กรุงเทพ 

มหานคร 

องคก์าร 

บริหาร 

ส่วนจงัหวดั 

เมือง 

พทัยา 

เทศบาล 

นคร เมือง ต าบล 

องคก์ารบริหาร 

ส่วนต าบล 
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แนวทางการพฒันาการบริหารงานในประเทศไทย 

  

  ดร.อารักษ์ พรหมมณี  เสนอแนวคิดการบริหารจดัการสมยัใหม่ส่วนหน่ึงไดรั้บอิทธิพลมา
จากแนวคิดการจดัการนิยม (Managerialism) ซ่ึงเป็นแนวคิดเก่ียวกบัหลกัการบริหารจดัการองคก์าร
สมยัใหม่ โดยเช่ือวา่โครงสร้าง กระบวนการ ระบบเทคนิควิธีการ และหน้าท่ีในการบริหารจดัการ  
มีความเหมือนกนัทั้งในภาครัฐและเอกชน หากหลกัการบริหารจดัการสมยัใหม่เหล่านั้นสามารถใช้
และประสบความส าเร็จในภาคธุรกิจเอกชนก็มีความเป็นไปได้ท่ีจะน าแนวทางหลกัการบริหาร
จดัการดงักล่าวมาใช้ในองค์การภาครัฐและส่งผลให้ประสบความส าเร็จท่ีคล้ายกนั เพียงแต่ตอ้ง
ค านึงถึงความแตกต่างทางดา้นปรัชญาการบริหารงาน กล่าวคือ ปรัชญาการบริหารงานภาคธุรกิจ
เอกชนมีความมุ่งหมายทางด้านผลประโยชน์ส่วนบุคคลท่ีจะได้รับ ขณะท่ีภาครัฐอยู่ท่ีประโยชน์
สาธารณะของประชาชนท่ีจะไดรั้บในบริบททางการเมือง ท านองเดียวกนัภาคธุรกิจเอกชนไม่นอ้ยท่ี
หยิบยืมคุณค่าการบริหารงานภาครัฐไปใช้ในการบริหารงานโดยเฉพาะทางดา้นการรับผิดชอบต่อ
สังคมท่ีมีเพิ่มมากข้ึน 

หลักการบริหารจัดการสมัยใหม่ ท่ีองค์การภาครัฐส่วนใหญ่น าแนวคิดไปใช้หรือ
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ได้แก่  Re-Engineering, Downsizing, Benchmarking, Reinventing, 

Change Management, Total Quality Management,  Good Governances, Balanced Scorecard, Swot 

Analysis, Strategic Management, Knowledge Management, Results Base Management, แ ล ะ 
Competencies เป็นตน้ หลกัการบริหารจดัการสมยัใหม่ท่ีกล่าวขา้งตน้เป็นกระแสหน่ึงท่ีส่งผลให้
เกิดแนวคิด การบริหารองค์การภาครัฐแนวใหม่  ดงัจะเห็นไดจ้ากความพยายามท่ีจะพฒันาระบบ
ราชการไทยโดยใชห้ลกัการบริหารจดัการสมยัใหม่อยา่งจริงจงัและมียทุธศาสตร์การพฒันาท่ีชดัเจน
ตั้งแต่ พ.ศ.2546 เป็นตน้มา ทั้งน้ีเพื่อตอ้งการให้องคก์ารภาครัฐสามารถสร้างคุณภาพการให้บริการ
ประชาชนจนเกิดความพึงพอใจ โครงสร้างองค์การภาครัฐสอดคลอ้งกบับทบาทภารกิจและคุม้ค่า
ในการด าเนินการ ขา้ราชการหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐมีขีดความสามารถเป็นไปตามมาตรฐานการ
ท างาน พร้อมกบัมีค่านิยมและวฒันธรรมการท างานแบบใหม่ รวมทั้งกระบวนการวิธีการท างานมี
ความทันสมัย โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ และแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานในประเทศไทยท่ีส าคญั  เป็นแนวทางการบริหารในระบบราชการไทย ได้แก่ แนวทางของ
ส านักงานคณะกรรมการการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ เพื่อใชพ้ฒันาระบบราชการไทยในช่วงปี พ.ศ. 2544-2549  (คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 

2549: 3 - 4)  โดยมีหลกัการท่ีส าคญัและมีรายละเอียดดงัน้ี 

  1. ผลกัดนัเร่ืองการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี และการบริการประชาชน ธรรมาภิบาล
เป็นเจตนารมณ์ของมาตรา 3/1 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2549 
และพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ซ่ึงควรตอ้ง
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ผลกัดนัต่อไป โดยเฉพาะการใหค้วามส าคญักบัการบริการประชาชน มีการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบติัราชการ เพื่อลดภาระและเพิ่มโอกาสการเขา้ถึงบริการของประชาชน 

  2. การให้ความส าคญัมากข้ึนในเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรม แนวคิดหลักการและ
วิธีการในการพฒันาระบบราชการในส่วนของกายภาพของระบบไดก้้าวหน้าไปมาก แต่ตวัขา้ราชการ
รวมทั้ งกลไกในการก ากับและสร้างเสริมในเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมยงัต้องเร่งเร้าและต้องให้
ความส าคญัต่อไป 

  3. การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ค ารับรอง ประเมินผล และเงินรางวลั ควรมีการ
ด าเนินการต่อไป เพื่อให้การบริหารราชการมีเป้าหมายชัดเจน มีผูรั้บผิดชอบต่อผลของงาน และ
ขา้ราชการทุกระดบัร่วมมือให้บริการประชาชนด้วยความสมคัรใจ โดยทุกคนได้รับค่าตอบแทนตาม
ผลงานท่ีเป็นธรรมจึงจ าเป็นตอ้งให้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การจดัท าค ารับรอง การประเมินผล
การปฏิบติังาน และจูงใจดว้ยเงินรางวลัต่อไป 

  4. เน้นการมีส่วนร่วมจากประชาชน และบทบาทของส่ือมวลชน การบริการ
สาธารณะไม่อาจด าเนินการโดยภาครัฐสั่งการแต่ฝ่ายเดียว และการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลตอ้ง
เปิดช่องทางให้ประชาชนหรือคนกลางเขา้มาตรวจสอบได ้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและ
การเฝ้าระวงัจากส่ือมวลชนเพื่อสร้างความโปร่งใสในระบบราชการจึงจ าเป็นและต้องให้
ความส าคญัมากข้ึน 

  5. แก้ไขปรับปรุงกฎหมายท่ียงัคงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบราชการ การ
บริหารงานราชการเก่ียวข้องกับกฎหมายส าคญั 3 ฉบบั คือ กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
กฎหมายระเบียบขา้ราชการพลเรือน กฎหมายวิธีการงบประมาณ ท่ีผา่นมาอยูใ่นกระบวนการศึกษาเพื่อ
พัฒนาให้สอดคล้องกับระบบราชการใหม่ จึงจ าเป็นต้องน าส่ิงท่ีได้ด าเนินการมาปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายดงักล่าวและบงัคบัใชต่้อไป 

  6. ส่ือสารท าความเขา้ใจต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้มากข้ึน ระบบราชการจะพฒันาอย่าง
ย ัง่ยืนได้ต้องมีความพร้อมของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกคนในฐานะผู ้ปฏิบัติ และ
ประชาชน ตลอดจนภาคเอกชนผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูใ้ชบ้ริการใหก้ารยอมรับและศรัทธา ต่อระบบ
ราชการ การส่ือสารท าความเขา้ใจดว้ยรูปแบบต่าง ๆ จึงตอ้งท าให้มากข้ึนและต่อเน่ือง ให้เกิดการ
รับรู้ ยอมรับ และร่วมมือพฒันาระบบราชการ 

 อยา่งไรก็ตาม  จากแนวคิดการบริหารจดัการสมยัใหม่ อาจสรุปไดว้า่มีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 
3 ประการ ไดแ้ก่ ประการแรก การมุ่งเน้นประสิทธิผลหรือผลสัมฤทธ์ิ (Effectiveness) ประการท่ี
สอง การมุ่งเน้นเร่ืองคุณภาพ (Quality) หรือมุ่งเน้นความพึงพอใจของผูรั้บบริการ (Customer 

Satisfaction) และประการสุ ดท้ าย ก ารมุ่ ง เน้ นหลักความ รับ ผิดชอบ  (Accountability) ซ่ึ ง
องค์ประกอบน้ีสอดประสานกบัสภาพแวดลอ้มทางการบริหารท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ท าให้
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องคก์ารตอ้งปรับตวัตามเพื่อความความเขม้แข็งในการอยูร่อดและมีความสามารถเชิงการแข่งขนั มี
แนวทางการพฒันาการบริหารดงัน้ี 

1. หลกัการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี (Good Governance) 

     ทศพร ศิ ริสัมพัน ธ์  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้สรุป กระบวนทศัน์ (Paradigm) วฒันธรรมและ
ค่านิยมใหม่ของขา้ราชการว่า เป้าหมายส าคญัในการปฏิรูประบบราชการ ก็คือ การก่อให้เกิดการ
บริหารจดัการภาครัฐท่ีดี (Good Governance) ในกิจการบา้นเมืองอนัไดแ้ก่ การปกครองท่ีใช้หลกั
นิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส การมีส่วนร่วมความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า ซ่ึงแน่นอนว่าการ
บริหารจดัการภาครัฐท่ีดีจะไม่มีทางประสบผลส าเร็จได้ หากระบบราชการยงัมีกระบวนทศัน์ 
วฒันธรรมและค่านิยมแบบเดิม 

     1.1 ระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี โลกยุคใหม่ต้องพัฒนาข้าราชการไทยไปสู่
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ คือ ข้าราชการต้องเป็นผูท่ี้ท  างานอย่างมีศกัด์ิศรี ขยนั ตั้ งใจท างาน มี
ศีลธรรม คุณธรรม ปรับตวัไดท้นัโลก รับผดิชอบต่อผลงาน มีใจและการกระท าท่ีเป็นประชาธิปไตย 
และท างานมุ่งเน้นผลงาน เพื่อให้ระบบราชการไทยมีความเป็นเลิศ สามารถรองรับการพฒันา
ประเทศได้ในยุคโลกาภิวตัน์โดยระบบราชการไทยได้ก าหนดไวใ้นยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการ
ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ วฒันาธรรมและค่านิยมของระบบราชการ ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีเพื่อใชเ้ป็นกรอบในการประพฤติปฏิบติัของขา้ราชการ มีดงัต่อไปน้ี 

           1.1.1 ท  างานอย่างมีศัก ด์ิศรี (Integrity) หมายความถึง การปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง
ตรงไปตรงมา แยกเร่ืองส่วนตวัออกจากหน้าท่ีการงาน ไม่มีความขดัแยง้กนัระหวา่งผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มีความตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่คดโกง 
ไม่หลอกลวง มีจิตส านึกต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเต็มความสามารถ โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการและประชาชน และพร้อมจะรับผดิเม่ือท างานผดิพลาดและยนิดีแกไ้ข 

           1.1.2 ขยนัตั้งใจท างาน (Activeness) หมายความถึงการปฏิบติัหนา้ท่ีเตม็
ความสามารถไม่เกียจคร้าน ท างานในเชิงรุก 

             1.1.3 มีศีลธรรม คุณธรรม (Morality) หมายความถึงการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาน 
ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งถูกตอ้ง ไม่ท าผดิกฎระเบียบกฎหมาย ไม่เลือกปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม เสียสละ ยดึหลกั
วชิาการ และจรรยาวชิาชีพ ไม่โอนอ่อนต่ออิทธิพลใด ๆ  มีความอดทน หรือยบัย ั้งชัง่ใจต่อผลประโยชน์ท่ีมี
ผูเ้สนอให ้   

        1.1.4 รู้ทนัโลกปรับตวัทนัโลกทนัสังคม (Relevance) หมายถึง การเรียนรู้ 

และปรับตวัทนักบัสภาพการเปล่ียนของสภาพแวดลอ้มโลกและสังคมอยูต่ลอดเวลา สามารถน า
ความรู้และวทิยาการสมยัใหม่มาปรับใชใ้นการท างานให้เป็นเลิศ ทนัโลก 
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        1.1.5 มุ่งเนน้ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การท างานท่ีรวดเร็ว ตน้ทุนต ่า ไดผ้ล
คุม้ค่า ไม่ใชท้รัพยากรท่ีมีจ ากดัอยา่งฟุ่มเฟือย ไดป้ระโยชน์ตอบแทนคุม้ค่า 

         1.1.6 รับผิดชอบผลงานต่อสังคม (Accountability) หมายถึง การปรับปรุงกลไกการท างาน
ให้มีความโปร่งใส มีวิธีการให้ประชาชนตรวจสอบได ้มีขั้นตอนการปฏิบติังาน แผนการท างาน และการ
มอบหมายงานท่ีชดัเจน สามารถจดัล าดบั ขั้นตอนการปฏิบติังาน และระยะเวลาใหผู้ติ้ดต่อไดท้ราบ เปิดเผย
หลกัเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบติังานหรือขอ้มูลการปฏิบติังาน ให้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบตามควรแก่
กรณี โดยถือว่าการเปิดเผยเป็นหลกัเกณฑ์ การปกปิดเป็นขอ้ยกเวน้ ความรับผิดชอบต่อผลงานและต่อ
สาธารณะ มีความรับผิดชอบท างานให้ส าเร็จพร้อมรับการตรวจสอบของสาธารณะ ไม่ใช่รับผิดชอบต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาเท่านั้น 

       1.1.7 มีใจและการกระท าท่ีเป็นประชาธิปไตย มีส่วนร่วม โปร่งใส (Democracy) 

หมายถึง การยึดถือหลกัการนับถือสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล โดยค านึงถึงเสรีภาพ เสมอภาค และ
หลกันิติธรรม สร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการให้การท างานท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในลกัษณะท่ียดึเอาคนเป็นศูนยก์ลาง (People Centered Approach) 

       1.1.8 มุ่งเน้นผลงาน (Yield) หมายความถึง การท างานท่ีเน้นผลตอบแทน หรือผลลพัธ์
สุดทา้ยท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน สามารถวดัหรือประเมินผลไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

 1.2 หลกัการปฏิรูประบบราชการไทย  
                    ส านกังานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ,(2544: 332-333)ไดส้รุปการปฏิรูประบบ
ราชการในประเทศไทย ไวด้งัน้ี  
      1.2.1 การปฏิรูประบบราชการต้องกระท าอย่างต่อเน่ืองและจริงจังทั้ งระบบโดยมี
มาตรการและเป้าหมายในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นรูปธรรม 

       1.2.2 จะต้องก าหนดระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมการปฏิรูปแต่ละขั้นตอน ให้
ปรากฏเป็นจริงอยา่งชดัเจน 

        1.2.3 จะตอ้งปรับเปล่ียนปรัชญาระบบราชการจากการรับใช้เจา้นายเป็นการมุ่งบริการ
ประชาชนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของระบอบประชาธิปไตย 

       1.2.4 จะตอ้งปรับเปล่ียนค่านิยมของขา้ราชการในการแสวงหาความก้าวหน้าโดยการ
ขยายอาณาจกัรเพื่อผลประโยชน์เฉพาะส่วนตนและองคก์ารของตน ไปสู่การมุ่งเน้นการให้บริการ
ประชาชนอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

       1.2.5 องค์การราชการจะต้องมีขนาดเล็ก ท าหน้าท่ีเฉพาะการก าหนด กฎเกณฑ์ การ
ควบคุมก ากับ การส่งเสริม และการอ านวยความสะดวกเป็นหลัก กิจการเชิงพาณิชย์ทั้ งหมดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตอ้งถ่ายโอนใหเ้อกชนด าเนินการ 

        1.2.6 จะตอ้งส่งเสริมและพฒันาขา้ราชการ ให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์โดยเฉพาะ
การท างานโดยยดึมัน่ในหลกัคุณธรรมและจริยธรรม 
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         1.2.7  จะตอ้งปรับเปล่ียนกระบวนการบริหารและการจดัการโดยยดึหลกัแห่งธรรมรัฐ 

         1.2.8 จะตอ้งปรับงบประมาณโดยใชร้ะบบการประเมินผลลพัธ์ท่ีต่อเน่ือง 

         1.2.9 จะตอ้งส่งเสริมและพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อเสริมสร้าง ประสิทธิภาพการ
บริหารการจดัการใหมี้สรรถนะสูงสุด โดยค านึงถึงความเพียงพอและคุม้ค่าของการลงทุน 

 1.3  หลกัธรรมาภิบาล (Good Governance)  

        ความเป็นมาในการน ามาพฒันาระบบการบริหารในประเทศไทย เกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยท่ีมีส่วนผลกัดนัให้เกิดกระแสความสนใจในการปฏิรูปต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นการปฏิรูประบบ
ราชการ การปรับบทบาทภาครัฐ และท่ีส าคัญเกิดกระแสการต่ืนตัวในการสร้างธรรมาภิบาล (Good 

Governance) และการรณรงค์ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย อนัเป็นผลมาจากการจดัการท่ี
ผิดพลาด การขาดกรอบด้านศีลธรรม (Moral Framework) และจรรยาบรรณวิชาชีพ ขณะเดียวกัน 

โลกาภิวตัน์ไดส้ร้างกระแสต่ืนตวัในระดบัสากล แนวคิดเร่ืองเสรีนิยมใหม่ (Neoliberism) ส่งผลให้มีการ
เปิดเสรีและการขยายตวัของธุรกิจขา้มชาติ และท าให้รัฐบาลตอ้งปรับโครงสร้าง บทบาทภารกิจ ปรับแก้
กฎเกณฑ์เพื่อรองรับกระแสการเปล่ียนแปลง โดยมาท าหนา้ท่ีจดัการดา้นสาธารณะ ปรับบทบาทของรัฐจาก
การปกครองประชาชนเป็นการประสานประโยชน์ใหเ้กิดการแข่งขนัทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ กระแส
โลกาภิวตัน์และการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ท าให้เกิดการพฒันา
การเมืองและการวางรากฐานธรรมาภิบาลท่ีปรากฏอยู่ในกรอบกติกาใหม่ ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยปีพุทธศกัราช 2540 (ไพโรจน์ ภทัรนรากุล,2546: 43-46) 

 ธรรมาภิบาลมีท่ีมา 3 ประการไดแ้ก่ ประการแรก เจตนารมณ์ของนกัคิดท่ีปรารถนาเห็นมนุษยร์ะบบการ
ปกครองท่ีดีและเป็นธรรม จึงพยายามคิดรูปแบบการปกครองรูปแบบใหม่ข้ึน ประการท่ีสอง การเสนอของ
ธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนระหว่างประเทศ (IMF) ซ่ึงเป็นองค์การท่ีให้ความส าคญัต่อธรรมาภิ
บาลเพราะจากประสบการณ์ไดรั้บจากการเขา้ไปจดัการหน้ีสินในประเทศก าลงัพฒันา พบว่าความสามารถในการ
ใช้หน้ีสินข้ึนอยู่กับจริยธรรม ความโปร่งใสของผู ้น าและเพื่อสร้างหลักประกันในการลดหน้ีสูญและ                                  
ลดผลกระทบต่อประชาชน ดงันั้น มาตรการท่ีจะใชค้วบคุมลูกหน้ีไดจึ้งตอ้งสนบัสนุนให้รัฐบาลประเทศลูกหน้ี             
มีธรรมาภิบาล ประการท่ีสาม ปัญญาชน นกัคิด นกัการเมือง หรือเทคโนแครตท่ีไดรั้บการศึกษาจากตะวนัตก
น าเอาความรู้เร่ืองธรรมาภิบาลไปใชเ้ผยแพร่ มาประยุกตใ์ชใ้ห้เหมาะกบัสภาพสังคมไทยโดยมีเจตนาเพื่อให้
เกิดการพฒันาไปสู่การปกครองท่ีดี เช่น แนวติด “ธรรมรัฐ” เสนอโดย ธีรยทุธ บุญมี โดยเนน้ผนึกพลงั
ประชาสังคม และความหลากหลายในการสร้างธรรมรัฐในระดบัสาขาอาชีพ ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
หรือ “ธรรมราษฎร์” เสนอโดย อมรา พงศาพิชญ ์ท่ีเสนอทศันะวา่ Good Governance ควรพฒันาลึกไป
ถึง “มนุษยธรรม” มีหลกัปกครองท่ีมีเป้าหมายเพื่อความเป็นธรรมของราษฎร  
 ความส าคญัของธรรมาภิบาล (Good Governance) ในบริบทสังคม การเมืองและการบริหาร
ของไทยสรุปประเด็นหลกัไดด้งัน้ี  
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  1. การบริหารบา้นเมืองดว้ยความเป็นธรรม เคารพสิทธิของพลเมืองอยา่งเสมอกนั 
มีระบบตวัแทนของประชาชนท่ีสะทอ้นความคิดเห็นของผูค้นไดอ้ยา่งเท่ียงตรง มีรัฐบาลท่ีใชอ้  านาจ
อย่างท่ีประชาชนสามารถตรวจสอบได้ (ชยัวฒัน์ สถาอานันท์ ในจดหมายเปิดผนึกจากท่ีประชุม
คณาจารยรั์ฐศาสตร์ 8 สิงหาคม 2540) 
  2. ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคสังคมท่ีมีความถูกต้องเป็นธรรม โดยรัฐและธุรกิจ                     
มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบท่ีสามารถตรวจสอบได ้และภาคสังคมเขม้แข็ง ประเทศมีก าลงัขบั
เคล่ือนท่ีถูกตอ้งเป็นธรรม โดยการถกัทอทางสังคมสร้างพลงัทางสังคมเพื่อน าไปสู่การแกปั้ญหาของ
ประเทศชาติ 

3. ผลลัพธ์ของการจดัการกิจกรรม ซ่ึงบุคคลทั้ งในสถาบันภาครัฐและเอกชนมี
ผลประโยชน์ร่วมกนัเป็นองคป์ระกอบท่ีท าให้เกิดการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความแน่ใจ
ว่ารัฐบาลจะสามารถสร้างผลงานตามท่ีสัญญาไวก้ับประชาชน (อานันท์ ปัญญารชุน ในปาฐกถา 
“ธรรมรัฐกบัอนาคตประเทศไทย” 25 มีนาคม 2541) 

4. กระบวนความสัมพนัธ์ระหว่างภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชน
โดยทัว่ไป ในการท่ีจะท าให้การบริหารงานราชการแผ่นดินด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เน้นการมี
ส่วนร่วม คุณธรรม ความโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได ้เพื่อน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยินและเป็น
ธรรมมากข้ึน (ธีระยทุธ บุญมี,2541: 17) 
 1.4  องค์ประกอบของหลกัธรรมาภิบาล ที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ น าไปปฏิบัติ 
                     ประเวศ วสี, (2541: 4)  ได้เสนอแนวคิดองค์ประกอบของหลกัธรรมาภิบาลท่ีหน่วยงาน
ต่างๆคควรน าไปปฏิบติัดงัน้ี 

        1.4.1 หลักนิ ติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การตรากฎหมาย กฎระเบี ยบต่าง ๆ                
ให้ทนัสมยัและเป็นธรรม เป็นท่ียอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ
ขอ้บงัคบัเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใตก้ฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตวั
บุคคล 

        1.4.2 หลักคุณธรรม (Integrity) โดยการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้
เจา้หน้าท่ีของรัฐยึดหลกัน้ีในการปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นตวัอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้คนไทยมีความซ่ือสัตยแ์ละจริงใจ ขยนั อดทน                   
มีระเบียบวนิยัประกอบอาชีพซ่ือสัตยสุ์จริตจนเป็นนิสัยประจ าชาติ 

       1.4.3 หลกัความโปร่งใส (Transparency) ไดแ้ก่ ความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัของคนใน
ชาติ โดยปรับปรุงการท างานของคนในองค์การทุกองค์การให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยขอ้มูล
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์อยา่งตรงไปตรงมาดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่าย ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารได้
สะดวกและมีกระบวนการใหป้ระชาชนตรวจสอบความถูกตอ้งไดช้ดัเจน 
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        1.4.4 หลกัการมีส่วนร่วม (Public Participation) ไดแ้ก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชน มี
ส่วนรับรู้และเสนอความเห็นในการตดัสินใจปัญหาส าคญัของประเทศ อาทิ การแจง้ความคิดเห็น 
การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ และการแสดงมติ เป็นตน้ 

       1.4.5 หลกัความรับผิดชอบ (Accountability) ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าท่ี ความ
ส านึกในการรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบา้นเมือง และการกระตือรือร้นใน
การแก้ปัญหา ตลอดจนเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง และความกล้าท่ีจะยอมรับผลจากการ
กระท าของตน 

      1.4.6 หลกัความคุม้ค่า (Value of Money) ไดแ้ก่ การบริหารจดัการและการใช้ทรัพยากรท่ีมี
จ ากดัเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยดั ใช้ของอย่างคุม้ค่า 
สร้างสรรคสิ์นคา้และบริการท่ีมีคุณภาพและรักษาพฒันาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ย ัง่ยืนสามารถ
แข่งขนัไดใ้นเวทีโลก 

สรุปจากแนวคิดการบริหารจดัการสมยัใหม่ ตามหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี (Good 

Governance) เพื่อก่อให้เกิดการบริหารจดัการภาครัฐท่ีดี (Good Governance) ในกิจการบา้นเมือง 

ขา้ราชการตอ้งท างานอยา่งมีศกัด์ิศรี (Integrity) ขยนัตั้งใจท างาน (Activeness)  มีศีลธรรม คุณธรรม 
(Morality) รู้ทันโลกปรับตัวทันโลกทันสังคม (Relevance) มุ่งเน้นประสิทธิภาพ (Efficiency) 

รับผิดชอบผลงานต่อสังคม (Accountability) มีใจและการกระท าท่ีเป็นประชาธิปไตย มีส่วนร่วม 
โปร่งใส (Democracy) และมุ่งเนน้ผลงาน (Yield) สามารถวดัหรือประเมินผลไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม
แลว้ยงัตอ้งมีการปฏิรูประบบราชการอยา่งต่อเน่ืองจริงจงัโดยมุ่งเนน้การใหบ้ริการประชาชนให้เกิด
ความพึงพอใจสูงสุด 

 

 2. การพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

   ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (2555:1-16)ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐซ่ึงเป็นแนวทางด าเนินการส าหรับตวัช้ีวดั ระดบัความส าเร็จของการพฒันา
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ ของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  2.1 ความส าคัญและเหตุผลความจ าเป็นในการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

       ประเทศท่ีพฒันาแลว้ในหลายประเทศไดมี้การน าระบบคุณภาพการบริหารจดัการมา 

ใช้ทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อให้มีการปรับปรุงกระบวนงานอย่างต่อเน่ืองและเป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถ ในการแข่งขนัของประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีเกณฑ์รางวลัคุณภาพ
แห่งชาติ Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) และได้เป็นแนวทางให้ประเทศ
ต่าง ๆ น าไปประยกุตใ์ชม้ากกวา่ 70 ประเทศ เช่น 
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ตารางที ่6.1 แสดงระบบคุณภาพการบริหารจดัการ 

ประเทศ ช่ือรางวลัทีพ่ฒันามาจาก 

MBNQA 

ปี ค.ศ. ทีเ่ร่ิมประกาศมอบ
รางวลั 

ออสเตรเลีย  Australian Business Excellence 

Award (ABEA)  

1988 

สหภาพยโุรป  European Quality Award 

(EQA)  

1989 

สิงคโปร์  Singapore Quality Award 

(SQA)  

1994 

ญ่ีปุ่น  Japan Quality Award (JQA)  1995 

 

การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐเป็นเป้าหมายส าคญัของการพฒันาระบบ
ราชการไทย ท่ีตอ้งการให้หน่วยงานภาครัฐมีการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานการท างานไปสู่ระดบั
มาตรฐานสากล (High Performance) 

ส านกังาน ก.พ.ร. ไดส่้งเสริมใหมี้การพฒันาระบบราชการมาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให ้

หน่วยงานภาครัฐมีการปรับปรุงการท างาน ยกระดบัการบริหารจดัการ โดยน าเทคนิคและเคร่ืองมือ
บริหารจดัการสมยัใหม่มาใช ้เช่น การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบติัราชการ การประเมินผล
การปฏิบติัราชการ การจดัท าขอ้เสนอการเปล่ียนแปลง (Blueprint for Change) เป็นตน้ อยา่งไรก็ดี 

เพื่อให้เกิดความย ัง่ยืนของระบบการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐ และเป็นการ
รองรับการพฒันาระบบราชการในขั้นต่อไป ส านกังาน ก.พ.ร. จึงไดน้ าเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐมาเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินการ  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ  เม่ือวนัท่ี  28 

มิถุนายน 2548 ตามขอ้เสนอของส านกังาน ก.พ.ร. 

นอกจากน้ี มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2551 เห็นชอบแผน 

ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555) ตามท่ี ส านกังาน ก.พ.ร. เสนอ 

ซ่ึงแผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทยฯในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  3 ว่าดว้ยการมุ่งสู่การ
เป็นองค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้  คิดริเร่ิม 

เปล่ียนแปลง และปรับตวัได ้อยา่งเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ไดก้ าหนดเป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั 

และค่าเป้าหมาย ดงัน้ี 
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ตารางที ่6.2 ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทยเป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั และค่าเป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  เป้าประสงค์  ตัวช้ีวดั  ค่าเป้าหมาย  

3. มุ่งสู่การเป็นองคก์รท่ี
มี ขีดสมรรถนะสูง 

บุคลากร มีความพร้อม
และความสามารถใน
การเรียนรู้ 

คิดริเร่ิม เปล่ียนแปลง 

และ ปรับตวัไดอ้ยา่ง
เหมาะสม ต่อ
สถานการณ์ต่างๆ  

ส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ
สามารถพฒันา ขีด
สมรรถนะและ มีความ
พร้อม ในการ
ด าเนินงาน  

- ระดบัความส าเร็จ  

ของส่วนราชการ  

และหน่วยงาน  

ของรัฐในการ  

ปรับปรุงและ  

ยกระดบัคุณภาพ  

การบริหารงาน  

ตามแผนพฒันา  

องคก์ร  

- ระดบัสมรรถนะ  

ของขา้ราชการ  

และเจา้หนา้ท่ี  

ของรัฐท่ีไดรั้บการ  

พฒันาตามเกณฑ ์ 

มาตรฐาน  

- ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 80  

โดยเฉล่ีย  

- ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 80  

โดยเฉล่ีย  

 

ดงันั้น เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย ในประเด็น 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ดังกล่าว การด าเนินการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ  จึงได้ก าหนด
เป้าหมายของการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐภายในปี 2555 ดงัน้ี 

ระดบัความส าเร็จของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในการปรับปรุงและยกระดบั 

คุณภาพ การบริหารงานตามแผนพฒันาองคก์รไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 โดยเฉล่ีย 

2.2 หลกัการและแนวคิดการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

เกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐเป็นการน าหลกัเกณฑแ์ละแนวคิดตามรางวลั 

คุณ ภ าพ แ ห่ งช า ติ ข องป ระ เท ศสห รัฐอ เม ริก า  Malcolm Baldrige National Quality Award 

(MBNQA)1 และรางวลัคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย Thailand Quality Award (TQA) มาปรับ
ให้สอดคลอ้งกบั ทิศทางการพฒันาระบบราชการไทย และการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 รวมทั้ง การประเมินผลตามค า
รับรองการปฏิบติัราชการ เพื่อใหมี้ความเหมาะสมตามบริบทของภาคราชการไทย ทั้งน้ี เพื่อให้ส่วน
ราชการใชเ้ป็นกรอบในการประเมินองคก์รดว้ยตนเอง และเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหาร
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จัดการองค์กร  เพื่ อการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการท างานของหน่วยงานภาครัฐไปสู่
มาตรฐานสากล  

เกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ จดัท าข้ึนโดยอาศยัค่านิยมหลกั (Core-Value)  

11 ประการ ดงัน้ี  

1. การน าองคก์รอยา่งมีวสิัยทศัน์  

2. ความเป็นเลิศท่ีมุ่งเนน้ผูรั้บบริการ  

3. การเรียนรู้ขององคก์รและของแต่ละบุคคล  

4. การใหค้วามส าคญักบับุคลากรและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  

5. ความคล่องตวั  

6. การมุ่งเนน้อนาคต  

7. การจดัการเพื่อนวตักรรม  

8. การจดัการโดยใชข้อ้มูลจริง  

9. ความรับผดิชอบต่อสังคม  

10. การมุ่งเนน้ท่ีผลลพัธ์และการสร้างคุณค่า  

11. มุมมองในเชิงระบบ 

1. การน าองค์กรอย่างมีวสัิยทัศน์  

    ผูบ้ริหารระดบัสูงมีบทบาทส าคญัท่ีจะขบัเคล่ือนใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จ โดยตอ้ง 

ใหค้วามส าคญักบัเร่ือง ต่อไปน้ี 

   1.1 การก าหนดทิศทาง ค่านิยมท่ีมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยเน้นค่านิยมท่ีให้
ความส าคญักบัผูรั้บบริการ รวมทั้งก าหนดความคาดหวงัขององคก์รท่ีมุ่งเนน้ใหเ้กิดความสมดุลของ
ความต้องการของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดทั้งน้ีเพื่อเป็นการช้ีน าการด าเนินกิจกรรมและการ
ตดัสินใจขององคก์ร  

                 1.2 การจดัท ากลยุทธ์ ระบบ และวิธีการต่างๆ เพื่อให้บรรลุผลการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 

กระตุน้ใหมี้นวตักรรม สร้างความรู้และความสามารถ และท าใหม้ัน่ใจวา่องคก์รมีความย ัง่ยนื  

                 1.3 การก าหนดให้มีระบบการติดตามและทบทวนผลการด าเนินการขององคก์ร เพื่อน า
ผลดงักล่าวมาใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาองคก์ร  

                 1.4 การก ากับดูแลตนเองท่ีดี และการเสริมสร้างจริยธรรมภายในองค์กรให้มีความ
รับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม ในดา้นจริยธรรม การปฏิบติัการ และผลการด าเนินการ
ขององค์กร ทั้ งน้ี ผู ้บริหารระดับสูงควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี โดยการมีพฤติกรรมท่ีมี
จริยธรรม  
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                   1.5 การสร้างแรงบนัดาลใจ จูงใจ และกระตุน้ใหบุ้คลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการท าให้
องคก์รประสบความส าเร็จ มีการพฒันาและเรียนรู้ มีนวตักรรม และมีความคิดสร้างสรรค ์ 

                   1.6 การมีส่วนร่วมในการวางแผน การส่ือสาร การสอนงาน การพฒันาผูน้ าในอนาคต 

การยกยอ่งชมเชยพนกังาน และการเป็นแบบอยา่งท่ีดี  

2. ความเป็นเลศิทีมุ่่งเน้นผู้รับบริการ  

                  การด าเนินการของส่วนราชการ มุ่งเนน้ให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนดงันั้นผูท่ี้จะ
ตดัสินวา่ส่วนราชการใดด าเนินการประสบความส าเร็จหรือไม่ ไดแ้ก่ประชาชนซ่ึงเป็นผูรั้บบริการ
นั้นเอง ทั้งน้ีองคก์รท่ีมุ่งเนน้ผูรั้บบริการควรใหค้วามส าคญักบัเร่ือง ดงัต่อไปน้ี  

   2.1 การให้ความส าคญักบัผูรั้บบริการในปัจจุบนัและอนาคต คือ การเขา้ใจความตอ้งการ
ของผูรั้บบริการในปัจจุบนั และการคาดการณ์ความตอ้งการของผูรั้บบริการท่ีพึงมีในอนาคต  

    2.2 การสร้างความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ สามารถด าเนินการไดใ้นทุกขั้นตอน 

ตั้งแต่การเขา้ถึงบริการ คุณภาพของการให้บริการ การลดขอ้ผิดพลาดในการให้บริการ การลด ขอ้
ร้องเรียนจากผูรั้บบริการ รวมทั้งความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรกบัผูรั้บบริการ ซ่ึงช่วยสร้างความ
ไวว้างใจ ความเช่ือมัน่ และความพึงพอใจให้กบัผูรั้บบริการ ทั้งน้ี องคก์รท่ีจะสามารถสร้างความพึง
พอใจให้กบัผูรั้บบริการได้นั้น จ าเป็นตอ้งรับฟังความคิดเห็นของผูรั้บบริการ สามารถคาดการณ์
ความเปล่ียนแปลงในอนาคต และตระหนกัถึงการพฒันาทางเทคโนโลยี รวมทั้งการตอบสนองอยา่ง
รวดเร็วและยดืหยุน่ต่อการเปล่ียนแปลงของผูรั้บบริการ  

3. การเรียนรู้ขององค์กรและของแต่ละบุคคล  

    การท่ีองคก์รจะบรรลุผลส าเร็จในการด าเนินการไดน้ั้น องคก์รตอ้งมีแนวทางท่ีปฏิบติัได ้ 

เป็นอย่างดีในเร่ืองการเรียนรู้ขององค์กรและของแต่ละบุคคล การเรียนรู้ขององค์กร รวมถึงการ
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองของแนวทางท่ีมีอยูแ่ละการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัท่ีน าไปสู่เป้าประสงค์และ
แนวทางใหม่ ๆ การเรียนรู้ตอ้งถูกปลูกฝังลงไปในแนวทางท่ีองค์กรปฏิบติัการ  ซ่ึงหมายความว่า 
การเรียนรู้จะตอ้ง  

1. เป็นปกติวสิัยของงานประจ าวนั  

2. มีการปฏิบติัในระดบับุคคล หน่วยงาน และองคก์ร  

3. ส่งผลต่อการแกปั้ญหาท่ีตน้เหตุ  

4. มุ่งเนน้การสร้างและแบ่งปันความรู้ทัว่ทั้งองคก์ร และ  

5. เกิดข้ึนจากโอกาสท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญัและมีความหมาย 

แหล่งการเรียนรู้ในองค์กร รวมถึงความคิดของบุคลากร การวิจยัและพฒันา ขอ้มูลจากผูรั้บบริการ 

การแบ่งปันวธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ และการจดัระดบัเทียบเคียง (Benchmarking)  
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ทั้งน้ี การเรียนรู้ขององคก์รและบุคลากรส่งผลดงัน้ี  

การเรียนรู้ขององคก์รส่งผล ดงัน้ี  

1. การเพิ่มคุณค่าใหแ้ก่ผูรั้บบริการผา่นการบริการใหม่หรือท่ีปรับปรุงใหม่  
2. การลดความผดิพลาด ความสูญเสีย และตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง  

3. การปรับปรุงความสามารถในการตอบสนองผูรั้บบริการและการลดรอบเวลา  

4. การเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิผลในการใชท้รัพยากรทั้งหมดขององคก์ร  

5. การเพิ่มผลการด าเนินการขององคก์รเพื่อใหบ้รรลุผลในดา้นความรับผดิชอบต่อ 

สังคมและการใหบ้ริการต่อชุมชนในฐานะพลเมืองดี  

การเรียนรู้ของบุคลากรส่งผล ดงัน้ี  

1. ท าใหบุ้คลากรท่ีอยูใ่นองคก์รมีความพึงพอใจและมีทกัษะหลากหลายมากข้ึน  

2. เกิดการเรียนรู้ขา้มหน่วยงาน  

3. สร้างสินทรัพยท์างความรู้ขององคก์ร  

4. มีสภาพแวดลอ้มท่ีดีข้ึนเพื่อใหมี้นวตักรรม  

ดงันั้น การเรียนรู้จึงไม่ควรมุ่งเพียงแต่การใหไ้ดผ้ลผลิตและบริการท่ีดีข้ึน แต่ควรมุ่งถึง 

ความสามารถในการตอบสนองผูรั้บบริการ การปรับตวั นวตักรรมและมีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนดว้ย 

เพื่อท าใหอ้งคก์รมีความย ัง่ยืน รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความพึงพอใจและแรงจูงใจในการมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ 

4. การให้ความส าคัญกบับุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

                 การให้ความส าคญักบับุคลากร หมายถึง การมีความมุ่งมัน่ท่ีจะท าให้บุคลากรมีความพึง
พอใจ มีการพฒันา และมีความผาสุก ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัวิธีปฏิบติังานท่ีมีความยืดหยุ่นและมีผลการ
ด าเนินการท่ีดีท่ีปรับให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของบุคลากรท่ีมีความแตกต่างกนัในดา้นสถานท่ี
ท างานและชีวติครอบครัว ความทา้ทายท่ีส าคญัในการใหค้วามส าคญักบับุคลากร มีดงัน้ี  

   4.1 การแสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่ของผูน้ าองคก์รท่ีมีต่อความส าเร็จของบุคลากร  

   4.2 การยกยอ่งชมเชยบุคลากรท่ีมากกวา่การใหค้่าตอบแทนตามปกติ  

   4.3 การสนบัสนุนการพฒันาและความกา้วหนา้ของบุคลากร  

   4.4 การแบ่งปันความรู้ขององคก์รเพื่อใหบุ้คลากรสามารถใหบ้ริการผูรั้บบริการไดดี้ 

ยิง่ข้ึนและสนบัสนุนใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์  

  4.5 การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมใหบุ้คลากรกลา้คิดกลา้ท าและมีนวตักรรม  

               4.6  การสร้างสภาพแวดลอ้มสนบัสนุนเพื่อบุคลากรท่ีหลากหลาย  

                      องค์กรต้องสร้างความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้าประสงคโ์ดยรวมไดดี้ข้ึน ความร่วมมือภายในองคก์ร อาจรวมถึง ความร่วมมือระหวา่งบุคลากร
และผู ้บริหาร ซ่ึงอาจน าไปสู่การพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมข้ามหน่วยงาน  หรือการปรับ
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โครงสร้างงาน เช่น การพฒันาทีมงาน  ความร่วมมือภายในองค์กร อาจเก่ียวข้องกับการสร้าง
เครือข่ายความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงความยืดหยุ่น การตอบสนอง และ                
การแบ่งปันความรู้ ความร่วมมือภายนอกองคก์รอาจเป็นการร่วมมือกบัผูรั้บบริการและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ความร่วมมือในรูปแบบเครือข่ายเป็นความร่วมมือภายนอกท่ีมีความส าคญัมาก
ข้ึน    เร่ือย ๆ ความร่วมมือภายในและภายนอกองค์กรท่ีดีจะก่อให้เกิดการพฒันาต่อเป้าประสงค์
ระยะยาว ซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคญัของการพฒันาและปรับปรุงองคก์ร ดงันั้นองคก์รควรค านึงถึงความ
ตอ้งการท่ีส าคญัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จร่วมกัน มีวิธีการส่ือสารอย่างสม ่าเสมอ มีแนวทางในการ
ประเมินความกา้วหนา้ และวธีิการปรับใหเ้ขา้กบัสภาวะท่ีเปล่ียนแปลง ในบางกรณีการให้การศึกษา
และการฝึกอบรมร่วมกนัอาจเป็นวธีิการหน่ึงท่ีคุม้ค่าส าหรับการพฒันาบุคลากร  

5. ความคล่องตัว  

    องคก์รตอ้งมีความคล่องตวั เพื่อใหป้ระสบผลส าเร็จในภาวะปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

ตลอดเวลา และมีการแข่งขนัในระดับโลก ซ่ึงหมายถึง ความสามารถในการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วและมีความยืดหยุ่น e-Service ท าให้องค์กรตอ้งมีการตอบสนองท่ีรวดเร็วยิ่งข้ึน มีความ
ยืดหยุ่น และปรับเปล่ียนตามความตอ้งการของผูรั้บบริการเฉพาะราย  องค์กรตอ้งใชเ้วลาให้สั้ นลง
เร่ือยๆ ในการน าผลผลิตใหม่และบริการใหม่หรือท่ีปรับปรุงใหม่เขา้สู่สังคม ขณะเดียวกนัองค์กร
ตอ้งตอบสนองผูรั้บบริการให้รวดเร็วและยืดหยุ่นมากข้ึนเร่ือย ๆ การปรับปรุงท่ีส าคญัในการลด
เวลาในการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ ท าให้องคก์รตอ้งการระบบงานใหม่ ๆ การลด
ความซับซ้อนของหน่วยงานและกระบวนการ หรือมีความสามารถในการเปล่ียนจากกระบวนการ
หน่ึงไปสู่อีกกระบวนการหน่ึงอย่างรวดเร็ว ดงันั้น บุคลากรท่ีไดรั้บการอบรมขา้มหน่วยงานและ
ไดรั้บการเอ้ืออ านาจในการตดัสินใจจึงมีความส าคญัอยา่งยิง่ในบรรยากาศแข่งขนัท่ีรุนแรง  

ปัจจยัแห่งความส าเร็จท่ีส าคญัประการหน่ึงในการบรรลุความทา้ทายเชิงยุทธศาสตร์ คือ 

รอบเวลาในการออกแบบกระบวนการหรือบริการออกสู่สังคม หรือรอบเวลาการสร้างนวตักรรม 

เพื่อตอบสนองต่อตลาดท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรตอ้งบูรณาการการท างานแต่ละ
ขั้นตอน ในกิจกรรมต่าง ๆ เร่ิมตั้งแต่การวจิยัหรือกรอบแนวคิด ไปจนถึงการน าไปปฏิบติั  

ผลการด าเนินการในด้านเวลามีความส าคญัมากยิ่งข้ึนในปัจจุบนั และรอบเวลากลายเป็นตวัวดั
กระบวนการท่ีส าคญั การมุ่งเน้นเร่ืองเวลาก่อให้เกิดประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีส าคญัด้วย การปรับปรุง             
ในเร่ืองเวลาจะผลกัดนัให้มีการปรับปรุงต่าง ๆ ในเร่ืองระบบงาน องคก์ร คุณภาพ ตน้ทุน และผลิต
ภาพไปพร้อม ๆ กนั  

6. การมุ่งเน้นอนาคต  

                  ในสภาพแวดล้อมปัจจุบนั การสร้างองค์กรท่ีมีความย ัง่ยืนตอ้งอาศยัความเขา้ใจปัจจยั
ต่างๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุพนัธกิจและวสิัยทศัน์ขององคก์ร ทั้งน้ี 

องคก์รท่ีจะประสบความส าเร็จตอ้งมีแนวคิดท่ีในการมุ่งเนน้อนาคตอยา่งจริงจงั และมีความมุ่งมัน่ท่ี
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จะสร้างพนัธะระยะยาวกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ผูรั้บบริการ บุคลากร ผูส่้งมอบบริการ 

สาธารณชน และชุมชนขององค์กร การวางแผนงานขององคก์รจึงควรคาดการณ์ล่วงหน้าถึงปัจจยั
ต่างๆ  เช่น  ความคาดหวงัของผู ้รับบริการและความต้องการของผู ้รับบริการ  การพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงของกฎระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ความคาดหวงัของชุมชนและสังคม 

ดงันั้น เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และการจดัสรรทรัพยากรจึงตอ้งรองรับปัจจยัดงักล่าวดว้ย การ
มุ่งเนน้อนาคต ครอบคลุมถึงการพฒันาบุคลากรและผูส่้งมอบบริการ การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง
ท่ีมีประสิทธิผล การสร้างโอกาสเพื่อนวตักรรม และการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะ  

7. การจัดการเพือ่นวตักรรม  

    นวตักรรม หมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีมีความส าคญัต่อการปรับปรุงบริการ  

กระบวนการ และการปฏิบติัการขององค์กร รวมทั้งการสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

นวตักรรมควรน าองคก์รไปสู่มิติใหม่ในการด าเนินการ นวตักรรมไม่อยูใ่นขอบเขตงานของการวจิยั
และพฒันาเท่านั้น นวตักรรมมีความส าคญัต่อการด าเนินการในทุกแง่มุมและทุกกระบวนการ ผูน้ า
องค์กรจึงควรช้ีน าและจดัการให้นวตักรรมเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมการเรียนรู้ องค์กรควร
บูรณาการนวตักรรมไวใ้นการท างานประจ าวนัและใช้ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของ
องค์กรสนับสนุนให้เกิดนวตักรรม นวตักรรมเกิดจากการสะสมความรู้ขององค์กรและบุคลากร 

ดงันั้น ความสามารถในการเผยแพร่และใชป้ระโยชน์จากความรู้เหล่าน้ีอยา่งรวดเร็วจึงมีความส าคญั
ต่อการผลกัดนันวตักรรมขององคก์ร  

8. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง  

                 การวดัและการวิเคราะห์ผลการด าเนินการมีความส าคญัต่อองค์กร การวดัผลควรมาจาก
ความจ าเป็นและกลยุทธ์หลักขององค์กร รวมทั้ งควรให้ขอ้มูลและสารสนเทศท่ีส าคญัอย่างยิ่ง
เก่ียวกบักระบวนการ ผลผลิต และผลลพัธ์ท่ีส าคญั การจดัการผลการด าเนินการขององคก์รตอ้งใช้
ขอ้มูลและสารสนเทศหลายประเภท ซ่ึงควรครอบคลุมถึง ผลการด าเนินการดา้นผูรั้บบริการ ผลผลิต
และบริการ รวมทั้งการเปรียบเทียบผลการด าเนินการดา้นการปฏิบติัการ กระบวนการ และผลการ
ด าเนินการเทียบกบัคู่เทียบเคียง รวมถึงผลการด าเนินการของผูส่้งมอบ บุคลากร ตลอดจนธรรมาภิ
บาลและการปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั  

การวิเคราะห์ หมายถึง การสกดัสาระส าคญัของขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อสนบัสนุน การ
ประเมินผล การตดัสินใจ และการปรับปรุง ในการวิเคราะห์ องคก์รจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลเพื่อบ่งบอก
ถึงแนวโน้ม การคาดการณ์ และความเป็นเหตุเป็นผลกนั ซ่ึงโดยปกติแล้วอาจไม่เห็นเด่นชดั การ
วเิคราะห์ จะสนบัสนุนจุดมุ่งหมายหลาย ๆ ประการ เช่น การวางแผน การทบทวนผลการด าเนินการ
โดยรวม การปรับปรุงการปฏิบัติการ การจดัการการเปล่ียนแปลง  และการเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินการกบัคู่เทียบในการปรับปรุงผลการด าเนินการและการจดัการการเปล่ียนแปลง องคก์รควร
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ให้ความส าคญักบัการเลือกและใชต้วัช้ีวดัผลการด าเนินการ ท่ีควรสะทอ้นถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีน าไปสู่
การปรับปรุงผล การด าเนินการในด้านผูรั้บบริการ การปฏิบติัการ การเงิน และจริยธรรม กลุ่ม
ตวัช้ีวดัท่ีเช่ือมโยงกับ ความต้องการของผูรั้บบริการและผลการด าเนินการขององค์กรจะเป็น
พื้นฐานท่ีเด่นชดั ในการท าให้กระบวนการทั้งหมดสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนักบัเป้าประสงค์
ขององค์กร การวิเคราะห์ข้อมูล  ท่ีได้จากกระบวนการติดตาม  อาจท าให้เกิดการประเมินและ
เปล่ียนตวัวดัหรือดชันี ช้ีวดัเพื่อใหส้นบัสนุนเป้าประสงคข์ององคก์รยิง่ข้ึน  

9. ความรับผดิชอบต่อสังคม  

   ผูน้  าองคก์รควรให้ความส าคญัต่อความรับผดิชอบท่ีมีต่อสาธารณะ พฤติกรรมท่ีมี 

จริยธรรม และความจ าเป็นในการการบ าเพ็ญตนเป็นพลเมืองดีดว้ย  ผูน้ าควรเป็นแบบอย่างท่ีดีใน
การมุ่งเน้นจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและการคุม้ครองป้องกนัสุขอนามยัของสาธารณะ ความ
ปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้ม การคุม้ครองป้องกนัสุขอนามยั ความปลอดภยั 

  นอกจากนั้น องค์กรควรให้ความส าคญัต่อการอนุรักษท์รัพยากรและการลดความสูญเสีย
ตั้งแต่ตน้ทาง การวางแผนจึงควรคาดการณ์ล่วงหน้าถึงผลกระทบในเชิงลบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
ด าเนินการ การวางแผนท่ีมีประสิทธิผลควรป้องกันมิให้เกิดปัญหา แก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่าง
ตรงไปตรงมา และจดัใหมี้สารสนเทศและการสนบัสนุนท่ีจ าเป็น เพื่อให้สาธารณะมีความตระหนกั
ในเร่ืองดงักล่าวอยูเ่สมอ เพื่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่ของสาธารณะ  

ในหลายๆ องค์กร ขั้นตอนการออกแบบกระบวนการมีความส าคัญมากในด้านความ
รับผดิชอบต่อสาธารณะ การตดัสินใจท่ีเก่ียวกบัการออกแบบมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน
หรือไม่ ดังนั้น กลยุทธ์การออกแบบกระบวนการท่ีมีประสิทธิผลจึงควรคาดการณ์ล่วงหน้าถึง             
ความกงัวลและความรับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ  

องค์กรควรให้ความส าคญักบัพฤติกรรมท่ีมีจริยธรรมในการปฏิสัมพนัธ์ต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งหมด การปฏิบติัทางดา้นจริยธรรมอยา่งจริงจงัควรเป็นขอ้ก าหนดและตอ้งมีการตรวจติดตามโดย
คณะกรรมการธรรมาภิบาลขององคก์ร  

การบ าเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี เก่ียวขอ้งกับการน าองค์กรและการสนับสนุนจุดประสงค ์             

ท่ีส าคญัดา้นสาธารณะ ตามขอ้จ ากดัดา้นทรัพยากรขององค์กร จุดประสงคด์งักล่าว อาจรวมถึงการ
ปรับปรุงดา้นการศึกษาและสุขอนามยัของชุมชน การท าให้มีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี การอนุรักษท์รัพยากร 

การให้บริการชุมชน  การปรับปรุงวิธีปฏิบัติขององค์กร และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้กับ
ประชาชน ภาวะผูน้ าในฐานะ ท่ีเป็นพลเมืองดียงัรวมถึงการผลกัดนัองค์กรอ่ืนๆ  ทั้งในภาครัฐและ
เอกชนให้ร่วมด าเนินการตามจุดประสงคด์งักล่าวดว้ยการจดัการในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม 

จ าเป็นตอ้งใชต้วัช้ีวดัท่ีเหมาะสมและความรับผดิชอบของภาวะผูน้ าส าหรับตวัวดัดงักล่าว  
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10. การมุ่งเน้นทีผ่ลลพัธ์และการสร้างคุณค่า  

                   การวดัผลการด าเนินการขององคก์ร จ าเป็นตอ้งมุ่งเนน้ผลลพัธ์ท่ีส าคญั ผลลพัธ์ดงักล่าว
ควรใช้เพื่อสร้างคุณค่าและรักษาความสมดุลของคุณค่าให้แก่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีส าคญั ได้แก่ 

ผูรั้บบริการ บุคลากร พนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง และชุมชน จากการสร้างคุณค่าให้แก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ท่ีส าคญัเหล่าน้ี ท าใหอ้งคก์รสามารถสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี  

    ทั้งน้ี กลยุทธ์ขององค์กรควรระบุความตอ้งการของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีส าคญัอย่าง
ชดัเจน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายซ่ึงบางคร้ังอาจมีความขดัแยง้กนัหรือมีการเปล่ียนแปลงไป 

กลยุทธ์ดงักล่าวจะช่วยท าให้มัน่ใจวา่แผนงานและการปฏิบติัการต่างๆ ตอบสนองต่อความตอ้งการ
ท่ีแตกต่างกนัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และหลีกเล่ียงผลกระทบในเชิงลบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียใด ๆ 

การใชต้วัช้ีวดัผลการด าเนินการแบบน าและแบบตาม (Leading & Lagging) ร่วมกนัอยา่งสมดุลเป็น
วิธีการท่ีมีประสิทธิผลในการส่ือล าดบัความส าคญัระยะสั้ นและระยะยาวขององค์กร การตรวจ
ติดตามผลการด าเนินการจริง และเป็นพื้นฐาน ท่ีเด่นชดัในการปรับปรุงผลลพัธ์ต่างๆ  

11. มุมมองในเชิงระบบ  

      เกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐให้มุมมองในเชิงระบบในการจดัการองค์กร
และกระบวนการท่ีส าคญั  เพื่อให้บรรลุผลลพัธ์ นั่นคือ ผลการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ  เกณฑ์ทั้ ง 7 

หมวดและค่านิยมหลกัเป็นกรอบในการสร้างระบบและการบูรณาการกลไกของระบบเขา้ดว้ยกนั 

อยา่งไรก็ตาม การจดัการผลการด าเนินการโดยรวมให้ประสบความส าเร็จ ตอ้งอาศยัการสังเคราะห์
ท่ีมองภาพรวมขององค์กร มุ่งเน้น วิสัยทศัน์พนัธกิจ วตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบติัการ 

ให้มีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน และการบูรณาการ ร่วมกัน ซ่ึงหมายถึงการใช้การ
เช่ือมโยงท่ีส าคญัระหว่างขอ้ก าหนดต่างๆ ในหมวดต่างๆ ของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐ เพื่อท าให้มัน่ใจวา่แผนงาน กระบวนการ ตวัวดั และการปฏิบติัการต่างๆ มีความสอดคลอ้ง
กนั และบูรณาการไปในแนวทางเดียวกนั เพื่อให้องค์ประกอบแต่ละส่วนของระบบการจดัการผล
การด าเนินการขององคก์รมีการปฏิบติัการอยา่งเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนัอยา่งสมบูรณ์  

   ทั้งน้ี มุมมองในเชิงระบบ ครอบคลุมถึง การท่ีผูน้ าระดบัสูงมุ่งเนน้ทิศทางเชิงกลยุทธ์และ
มุ่งเน้นผูรั้บบริการ ซ่ึงหมายความวา่ ผูน้ าระดบัสูงตรวจติดตาม ปรับปรุงแกไ้ข และจดัการผลการ
ด าเนินการ โดยอาศยัผลลัพธ์การด าเนินการ มุมมองในเชิงระบบ ยงัรวมถึงการใช้ตวัช้ีวดั และ
ความรู้ขององคก์รเพื่อสร้างกลยทุธ์ท่ีส าคญั นัน่คือ การเช่ือมโยงกลยทุธ์เหล่าน้ีเขา้กบักระบวนการท่ี
ส าคญัและการจดัสรรทรัพยากรให้มีความสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนั เพื่อปรับปรุงผลการ
ด าเนินการโดยรวม และท าให้ผูรั้บบริการพึงพอใจ ดงันั้น มุมมองในเชิงระบบ หมายถึง การจดัการ
ทั้งองคก์ร และองคป์ระกอบแต่ละส่วน เพื่อบรรลุความส าเร็จขององคก์ร  

กล่าวโดยสรุป แนวคิดหลกัของการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ คือ ตอ้งการท่ีจะเห็น
หน่วยงานภาครัฐให้ความส าคญักับการปฏิบัติราชการท่ีมุ่งเน้นให้การน าองค์กรเป็นไปอย่างมี
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วิสัยทศัน์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความส าคญักบัประชาชนผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย ปรับปรุงระบบการบริหารจดัการใหมี้ความยดืหยุน่คล่องตวั ส่งเสริมใหข้า้ราชการพฒันาตนเอง 

มีความคิดริเร่ิมและเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตดัสินใจโดยอาศยัข้อมูลสารสนเทศอย่างแท้จริง และ 

ท างานโดยมุ่งเนน้ผลลพัธ์เป็นส าคญั  

 

 3. หลกัการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management 

Quality Award : PMQA) 

การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ  

1. ลกัษณะส าคญัขององคก์ร  

2. เกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 

หลกัการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐท่ีส านกังาน ก.พ.ร. ไดส่้งเสริมและ
สนบัสนุนใหส่้วนราชการน าไปใชใ้นยคุปัจจุบนัไดแ้ก่ หลกั PMQA การพฒันาองคก์ารสู่ความเป็น
เลิศ 

 PMQA คือ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management 

Quality Award : PMQA) เป็นกรอบการพัฒนาการบริหารจัดการองค์การ ท่ีส านักงาน ก.พ.ร.                  
ไดส่้งเสริมและสนบัสนุนให้ส่วนราชการน าไปใช้ในการประเมินองค์การดว้ยตนเองท่ีครอบคลุม
ภาพรวมในทุกมิติ เพื่อยกระดบัคุณภาพการบริหารจดัการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้น
ใหห้น่วยงานราชการปรับปรุงองคก์ารอยา่งรอบดา้นและอยา่งต่อเน่ืองครอบคลุมทั้ง 7 ดา้น (หมวด) 
แหล่งท่ีมา : http://www.opdc.go.th/index.php [25 กรกฎาคม 2554]รายละเอียดดงัน้ี 

  1. การน าองคก์าร 

      เป็นการประเมินการด าเนินการของผูบ้ริหารในเร่ืองวิสัยทัศน์ เป้าประสงค ์
ค่านิยม ความคาดหวงัในผลการด าเนินการ การให้ความส าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย การกระจายอ านาจการตดัสินใจ การสร้างนวตักรรมและการเรียนรู้ในส่วนราชการ การก ากบั
ดูแลตนเองท่ีดี และด าเนินการเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคมและชุมชน 

  2. การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ 

      เป็นการประเมินวิธีการก าหนดและถ่ายทอดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์                   
เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลกั และแผนปฏิบติัราชการ เพื่อน าไปปฏิบติัและวดัผลความกา้วหน้าของการ
ด าเนินการ 

  3 . การใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

       เป็นการประเมินการก าหนดความต้องการ ความคาดหวงั และความนิยม
ชมชอบ การสร้างความสัมพนัธ์ และการก าหนดปัจจยัส าคญัท่ีท าใหผู้รั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย มีความพึงพอใจ 
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  4. การวดั การวเิคราะห์ และการจดัการความรู้ 

      เป็นการประเมินการเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จดัการ และปรับปรุงขอ้มูลและ
สารสนเทศ และการจดัการความรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงผลการด าเนินการของ
องคก์าร 

  5. การมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล 

      เป็นการประเมินระบบงาน ระบบการเรียนรู้ การสร้างความผาสุกและแรงจูงใจ
ของบุคลากร เพื่อใหบุ้คลากรพฒันาตนเองและใชศ้กัยภาพอยา่งเตม็ท่ีตามทิศทางองคก์าร 

  6. การจดัการกระบวนการ 

     เป็นการประเมินการจดัการกระบวนการ การให้บริการ และกระบวนการอ่ืนท่ี
ช่วยสร้างคุณค่าแก่ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และกระบวนการสนับสนุน เพื่อให้บรรลุ
พนัธกิจขององคก์าร 

  7. ผลลพัธ์การด าเนินการ 

      เป็นการประเมินผลการด าเนินการและแนวโน้มของส่วนราชการในมิติด้าน
ประสิทธิผล มิติดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ มิติดา้นประสิทธิภาพ และมิติดา้นการพฒันาองคก์าร 

 

 
  

 

 

ภาพที ่6.3 TQM : Framework 

ท่ีมา : http://www.opdc.go.th/special.php,2556 
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การประเมินองคก์ารตามเกณฑ์ PMQA ใชแ้นวทางการบริหารจดัการแบบ “ADLI” 1 โดยการตอบ
ค าถามตามเกณฑใ์นแต่ละหมวด ซ่ึงเปรียบเสมือนการตรวจสุขภาพองคก์าร ท่ีจะท าใหท้ราบจุดแข็ง
และโอกาสในการปรับปรุง และน าโอกาสในการปรับปรุงท่ีพบไปวางแผนพฒันาองค์การให้มี
ประสิทธิภาพ โดยเลือกเคร่ืองมือทางการบริหารท่ีเหมาะสมมาด าเนินการต่อไป ทั้ งน้ี เพื่อให ้                
การด าเนินการพฒันาองค์การในเร่ืองต่าง ๆ เป็นไปอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ซ่ึงจะท าให้ส่วน
ราชการมีระดบัการบริหารจดัการท่ีไดม้าตรฐานเทียบเท่าสากล 

 

 
 

ภาพที ่6.4 วงจรคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 

ท่ีมา : http://www.opdc.go.th/special.php,2556 

  

 ส านักงาน ก.พ.ร. ได้น า PMQA มาใช้เป็นตัวช้ีว ัดกับหน่วยงานราชการการตั้ งแต่
งบประมาณ พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบนั ทั้งน้ี ในปี 2552 ไดพ้ฒันาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level : FL)  ซ่ึงเป็นแนวคิด “การปรับปรุงทีละขั้น” ได้วาง
แนวทางด าเนินการพฒันาองค์การ (PMQA Roadmap) ให้ผ่านเกณฑ์ฯ ปีละ 2 หมวด ส าหรับกรม
และจงัหวดั และปีละ 3 หมวดส าหรับสถาบนัอุดมศึกษา 
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ภาพที ่6.5 Roadmap การพฒันาองคก์าร 

              ท่ีมา : http://www.opdc.go.th/special.php,2556 

  

ส าหรับการด าเนินการขั้นต่อไปเม่ือส่วนราชการด าเนินการพฒันาองค์การครบทุกหมวดและผ่าน
การรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดบัพื้นฐาน (Certify Fundamental; FL) แล้ว 
ส านกังาน ก.พ.ร. จะส่งเสริมให้ส่วนราชการยกระดบัคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดบัก้าวหน้า (Progressive Level : PL) 2 และเม่ือส่วนราชการ
สามารถด าเนินการผา่นเกณฑ์ฯ ระดบักา้วหนา้ และพฒันาองคก์ารอยา่งต่อเน่ืองเพื่อมุ่งสู่ความเป็น
เลิศและยกระดบัมาตรฐานใหเ้ทียบเท่าสากลตามเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐต่อไป 
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ภาพที ่6.6 เป้าหมายการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 

ท่ีมา : http://www.opdc.go.th/special.php,2556 

 

 เป้าหมายการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

  1. Approach (A) มีแนวทางระบบ แบบแผน Deployment (D) น าไปใชอ้ยา่งทัว่ถึง 
Learning (L) เกิดการเรียนรู้ Integration (I) บูรณาการเช่ือมโยงสอดคลอ้งกนั 

  2. Progressive Level มุ่งเนน้ให้ส่วนราชการบริหารจดัการองคก์ารอยา่งเป็นระบบ 
(Systematic) มีการน ากระบวนการตามท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเป็นระบบไปสู่การปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ 
และทัว่ถึง เพื่อน าไปสู่ความย ัง่ยืน (Sustainable) ของส่วนราชการ รวมทั้ งมีการก าหนดตัวช้ีวดั 
(Measurable) เพื่อใช้ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการและใช้เทียบเคียง เพื่อให้เกิด
การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
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บทสรุป 

 การบริหารราชการ เป็นการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการสาธารณะ
ต่าง ๆ ตามอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดโดยนโยบายของรัฐบาลและกฎหมายต่าง ๆ ซ่ึงก าหนดอ านาจ
หนา้ท่ีของหน่วยงาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ภายใตส้ภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ของสังคม และ
ภายในหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา การบริหารราชการของหน่วยงาน
เหล่านั้นจะตอ้งมีการปรับเปล่ียนให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อการท าภารกิจท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงสุด และตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดม้ากท่ีสุด  ภายใตอ้งคค์วามรู้และเคร่ืองมือท่ี
ระบบราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐมีอยู ่ระบบราชการมีความสาคญัและสัมพนัธ์กบัวิถีการ
ด ารงชีวิตของประชาชนแต่ละประเทศสูงมากหากประเทศใดมีระบบราชการท่ีมีประสิทธิภาพสูง
คุณภาพของสังคมและประชาชนของประเทศนั้นก็ยอ่มดีตามไปดว้ย 
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บทที ่7 

การบริหารเชิงยุทธศาสตร์เพือ่การพฒันา 

 

บทน า 

 

 การบริหารได้รับการพฒันาเปล่ียนแปลงไปตามยุคตามสมยั จนถึงยุคปัจจุบนั ซ่ึงอาศยั
ทฤษฎีองค์การสมยัใหม่ ท่ีมีการปรับปรุงพฒันาและสังเคราะห์แนวความคิดเก่ียวกบัการบริหาร
อย่างกวา้งขวา้งยิ่งข้ึน แต่ถึงอย่างไร การบริหารงานสมยัใหม่น้ีมุ่งเน้นทั้ งคน งาน และผลผลิต                   
จึงต้องมีการผสมผสานแนวคิดต่าง ๆ ทุกยุค ทุกสมัย เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์และส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นจริงในปัจจุบัน  และแนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่มี
องคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ การมุ่งเนน้ประสิทธิผลหรือผลสัมฤทธ์ิ (Effectiveness)  

 การมุ่งเนน้เร่ืองคุณภาพ (Quality) หรือความพึงพอใจของผูรั้บบริการ (Customer Satisfaction) และ 
การมุ่งเน้นหลกัความรับผิดชอบ (Accountability)  การบริหารองคก์ารภาครัฐแนวใหม่ไดพ้ยายาม               
ท่ีจะพฒันาระบบราชการไทยอยา่งจริงจงัและมียุทธศาสตร์การพฒันาท่ีชดัเจนตั้งแต่ พ.ศ.2546 เป็น
ตน้มา ทั้งน้ีเพื่อตอ้งการให้องค์การภาครัฐสามารถสร้างคุณภาพการให้บริการประชาชนจนเป็นท่ี
พอใจ โครงสร้างองค์การภาครัฐสอดคล้องกับบทบาทภารกิจและคุ้มค่าในการด าเนินการ 
ขา้ราชการหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐมีขีดความสามารถเป็นไปตามมาตรฐานการท างาน พร้อมกับมี
ค่านิยมและวฒันธรรมการท างานแบบใหม่ รวมทั้งกระบวนการวิธีการท างานมีความทันสมัย                    
โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ   การบริหารเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพฒันาเป็น
กระบวนการการวางแผนยุทธศาสตร์ท่ีเกิดจากการก าหนดทิศทางท่ีจะบรรลุสภาพการณ์ในอนาคต
ท่ีต้องการให้ เกิด  โดยตั้ งอยู่บนพื้ นฐานของข้อมูลรอบด้าน  เพื่ อพัฒนาศักยภาพหรือขีด
ความสามารถขององคก์าร และการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม  
การเมือง  และส่ิงแวดล้อม ใช้กระบวนการวิเคราะห์และการตดัสินใจ  ในการก าหนดวิธีการไว้
ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบติัให้บรรลุผลตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ    ในบทน้ีน าเสนอการบริหารเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา  
ประกอบไปดว้ยเน้ือหาความหมายการวางแผนยุทธศาสตร์  ความส าคญัการวางแผนยุทธศาสตร์ 
หลกัการการวางแผนยุทธศาสตร์ กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบติัดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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การบริหารเชิงยุทธศาสตร์  

1. ความหมายการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 

   น ักว ิชาการหลายคนได ้อธิบายถึง ความหมายการบริหารเชิงย ุทธศาสตร์  เช่น            
เฉลียว บุรีภกัดี  (2546:  4)  เอกชัย  ศรีวิลาศ  (2548:  1)   เซอร์โต  และปีเตอร์  (Certo and Peter : 

1991  อา้งถึงใน  วฒันา  วงศเ์กียรติรัตน์  และคณะ. 2546: 17) และบิกสั  แซนยลั (Bikas C.Sanyal. 

1999)   โดยสรุปดงัน้ี 

 ค าว่า  “ยุทธศาสตร์”  หรือ  Strategy  มาจากค าในภาษากรีก คือ  “Strategos”  แปลว่า       
ผูน้  าทพั หรือความเป็นแม่ทพั (Generalship) ซ่ึงในพจนานุกรม ทหารอากาศ องักฤษ- ไทย เล่ม 2 ปี 
พ.ศ. 2520  ได้ระบุว่า  ยุทธศาสตร์ คือ  ศิลป์และศาสตร์ในการพฒันา และการใช้ก าลังทั้ งทาง
การเมือง  เศรษฐกิจ  สังคมจิตวทิยา  และทางการทหารของชาติ  ทั้งในยามสงบ และสภาวะสงคราม
ใหส้ามารถสนองนโยบายของชาติไดป้ระสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเพิ่มโอกาสและอ านวยการใหไ้ดม้าซ่ึง
ความได้เปรียบ  หรือชัยชนะเหนือคู่ต่อสู้ เปิดโอกาสแห่งความพ่ายแพท้ั้ งปวงอย่างไรก็ตามนัก
ยทุธศาสตร์ต่างก็ไดใ้หค้  านิยามต่อค าดงักล่าวไวห้ลากหลาย ซ่ึง (เอกชยั  ศรีวลิาศ, 2548: 11)  
 ยุทธศาสตร์  หมายถึง  แผนการอนัชาญฉลาดส าหรับกระท าการอนัหน่ึงอนัใดให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีมีความยากเป็นพิเศษ  ไม่อาจบรรลุได้โดยวิธีธรรมดาท่ีคนทั่วไปรู้อยู่แล้ว เป็นการ
วางแผนท่ีตอ้งมีความเขา้ใจในเร่ืองปัจจยัต่างๆท่ีส าคญั มีหลายมิติท่ีตอ้งพิจารณาในหลายมุมมอง 
เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ในการวิเคราะห์หรือบูรณาการใช้ทรัพยากรท่ีมีความจ ากดัแบบองค์รวม  
ตอ้งผสมผสานให้เหมาะสมท่ีสุด  ไม่มีหลกัเกณฑ์ท่ีแน่นอนตายตวั กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์เป็น
วิธีการด าเนินงานท่ีมัน่ใจได้ว่าจะน าไปสู่ความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการได ้ การบริหาร
จดัการเชิงยุทธศาสตร์เป็นการวางแผนกลยทุธ์  การวางแผนกลยทุธ์ เป็นกระบวนการท่ีตอ้งกระท า
กนัอยา่งต่อเน่ือง  ทั้งการวางแผน ปฏิบติัตามแผนและการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งเป็นวงจร 

 ยทุธศาสตร์ คือ  กรรมวธีิ  กลวธีิ  หรือ การปฏิบติัท่ีดีและมีผลมากท่ีสุดในการสร้างสภาวะ
ความไดเ้ปรียบต่อศตัรู คู่แข่ง ไม่ว่าจะเป็นทางธุรกิจการคา้ การเมือง หรือทางทหารเพื่อท าให้พ่าย
แพข้องฝ่ายเรา  และท าใหไ้ดช้ยัชนะอยา่งเด็ดขาดในท่ีสุด หรือ เป็นศิลป์และศาสตร์ในการใชปั้จจยั  
เช่น  เวลา  สถานท่ี  สภาพภูมิศาสตร์ การเมือง  แนวโนม้ของสถานการณ์ รวมถึงพลงัอ านาจท่ีมีอยู ่
หรือศกัยภาพท่ีจะมีได้  เพื่อท าให้บรรลุจุดประสงค์ ท่ีต้องการตามท่ีคาดไวล่้วงหน้า  เพื่อสร้าง
สภาวะความไดเ้ปรียบต่อขา้ศึก  หรือเพื่อท่ีจะบีบบงัคบัใหข้า้ศึกยอมแพ ้ ท าตามความปรารถนาของ
ฝ่ายเรา และเป็นแผนการปฏิบติัซ่ึงรวมความหมายทั้งมวลเขา้ดว้ยกนั  เพื่อท าใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

ในกระบวนการตดัสินตกลงใจอนัซับซ้อน  ซ่ึงเช่ือมโยงวตัถุประสงค์กบัวิธีการอนัจะท าให้บรรลุ
วตัถุประสงคน์ั้น ซ่ึงยุทธศาสตร์เป็นศิลปะแห่งธรรมชาติทั้งมวลท่ีมีคุณลกัษณะเด่น  คือ ความเป็น
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เอกภาพ  และความเบ็ดเสร็จ  หรือ แผนการกระท าทั้งมวล  ท่ีรวบรวมสาระความคิดทัว่ไป  รวมไป
ถึงสัมพนัธภาพภายในของรายละเอียด เขา้ไวด้ว้ยกนัของระบบหนทางปฏิบติัท่ีดีทั้งหลาย ท่ีมากกวา่
จะเป็นเพียงศาสตร์ ซ่ึงน าเอาความรู้ทั้งมวลมาใชใ้นการด ารงชีวติการพฒันาในทางปฏิบติัสอดคลอ้ง
กบัสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง  และเป็นศิลปะของการปฏิบติัภายใตส้ถานการณ์ท่ียากล าบากและมี
ความกดดันของความเข้าใจ  ในทิศทางแห่งอ านาจท่ีสามารถควบคุม  สถานการณ์  ผูค้น และ
ดินแดนเอาไวใ้ห้ไดเ้พื่อด ารงไวซ่ึ้งวตัถุประสงค์ และ เป็นทฤษฎีแห่งการยุทธ  เพื่อวตัถุประสงค์
แห่งการสงครามในการใชพ้ลงัอ านาจ 

        นอกจากน้ี (ธตรัฐ  ธนะสมบูรณ์, 2547: 8) ยงักล่าวถึงความหมายของค าว่า  ยุทธศาสตร์ท่ี
ปรากฏใช้ทัว่ไปว่า หมายถึง “วิธีการท่ีจะท าให้บรรลุวตัถุประสงค์ของแผน ประกอบดว้ย  หน้าท่ี
หลกัทางด้านการตลาด  การเงิน ทรัพยากรมนุษย ์และวิธีการท่ีจะท าให้ส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย”    
จากท่ีกล่าวจะเห็นได้ว่า  ค  าว่า  ยุทธศาสตร์ (Strategy)  หมายถึง ศาสตร์ และศิลป์ในการใช้พลัง
อ านาจหรือศกัยภาพ  ท่ีมีอยู่ในการปฏิบติัการหลายดา้น  เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างไรก็ตาม
เน่ืองจากในปัจจุบนัมีการใช้ค  าว่า“ยุทธศาสตร์” กนัมากและในบางแห่งยงัเรียกว่า “กลยุทธ์”  อีก
ดว้ยจึงดูเหมือนวา่ค าวา่ ยุทธศาสตร์และค าวา่กลยุทธ์สามารถน ามาใช้แทนกนัไดจ้นบางคร้ังท าให้
เกิดความสับสนแต่นักยุทธศาสตร์การทหารก็ได้จ  าแนกระหว่างค าว่า  ยุทธศาสตร์(Strategy)    
ยทุธวธีิ  กลวิธี บางแห่งเรียกวา่  กลยทุธ์ (Tactics)  ยุทธการ (Operation) ไวต่้างกนัดงัท่ี  Clansewitz  
ได้จ  าแนกว่า  “ยุทธวิธี คือ  การใช้ประโยชน์กองทัพในการรบ (Tectics : The  Use  of  Armed  

Forces  in  the  Engagements)  ส่วนยุทธศาสตร์นั้น คือ การใช้ประโยชน์จากการรบในสงคราม  
เพื่อว ัตถุประสงค์แห่งสงคราม  (Strategy : The  Use  of  Engagements  for  the  Objectives  of  

War)”  ต่อมาได้มีนักค้นคว้าเขียนหนังสือ หลายคนได้ระบุว่าควรมีระดับกลางขั้ นระหว่าง
ยุทธศาสตร์   และยุทธวิธี เพื่อความเหมาะสมส าหรับการวางแผนและปฏิบัติการรบให้ประสบ
ผลส าเร็จใน Theater of War  ซ่ึงเรียกว่า  “ระดับยุทธการของสงคราม”  การวางแผนและการ
ด าเนินการรบระดบัการทพั  โดยทั้งสองแบบตามท่ีกล่าวมาแนวจะเป็นระดบัยุทธการ (Operational)  
มิใช่ระดบัยุทธศาสตร์ ฤทธิไกร  ตุลวรรธนะ (2545: 87) ว่ายุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ คือ วิธีการท่ี
องค์การเลือก   เพื่อด าเนินการจากจุดท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั  ไปยงัจุดหมายปลายทางท่ีอนาคตได ้
ก าหนดไว ้ธงชัย  สันติวงษ์ (2547: 62) สนับสนุนว่ายุทธศาสตร์เป็นแผนท่ีมีความพร้อมสมบูรณ์  
ครอบคลุมครบถว้นทุกดา้นและประสานความสอดคลอ้งเขา้กนัได ้ ท่ีจะช่วยให้องค์กรไดเ้ปรียบ    
ท่ีเผชิญกบัส่ิงแวดลอ้มซ่ึงยุทธศาสตร์จะถูกก าหนดข้ึน  เพื่อประกนัว่าวตัถุประสงค์ของกิจการจะ
บรรลุส าเร็จไดแ้น่นอน 
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 จากแนวคิดในเร่ืองยุทธศาสตร์ดงักล่าว ผูว้ิจยัไดน้ ามาอธิบายดงัท่ี นาตยา  ภทัรแสงไทย      
(2548: 87) กล่าวถึงในลกัษณะท่ีเป็นรูปแบบของการกระท าว่าเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์น าทางในการ
ก าหนดให้บรรลุว ัตถุประสงค์ขององค์การอย่างแท้จริง  เป็นแผนงานท่ีใช้โต้ตอบต่อการ
เปล่ียนแปลงสถานการณ์ ท่ีเกิดข้ึนในช่วงใดช่วงหน่ึง ตามท่ี เฉลียว  บุรีภกัดี (2549: 6) ได้กล่าว
สนบัสนุนวา่ยุทธศาสตร์หมายถึงแผนอนัชาญฉลาด  ส าหรับใชท้  างานพฒันาเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด  ท่ีมี
ความยากเป็นพิเศษแผนดงักล่าวประกอบด้วย  เป้าหมายท่ีดีวิธีการท่ีดีและระบบงานท่ีดี ตรงกบั
ความเห็นของ ชรดี  อุ่มสัมฤทธ์ิ (2550: 15) ให้ความเห็นว่า ยุทธศาสตร์เป็นแผนอนัชาญฉลาด                  
ท่ีเป็นรูปแบบของการกระท าว่าเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์  น าทางในการก าหนดให้บรรลุวตัถุประสงค์
ขององคก์ารตามเป้าหมาย ซ่ึง ควนิน์ (Quinn, 1990: 365) กล่าววา่ยทุธศาสตร์ หรือกลยทุธ์ เป็นแบบ
แผน (Pattern) หรือแผนท่ีรวมเอาจุดหมายหลักน านโยบาย  และแนวทางการด าเนินงานของ
องค์การไวด้ว้ยกนั  เพื่อช่วยจดัสรรทรัพยากรขององค์การไปในทางท่ีมีเอกลกัษณ์  และเป็นไปได้
โดยค านึงถึงความเขม้แข็งและจุดอ่อนขององคก์าร และคาดการณ์การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้ม 
และการเคล่ือนไหวของคู่แข่งขนัซ่ึง เซอร์โตและปีเตอร์ (Certo & Peter, 1991: 5 ) ได้กล่าวไวว้่า
ยทุธศาสตร์ (Strategies) หมายถึง วิธีการด าเนินงานท่ีคาดวา่จะน าไปสู่ความส าเร็จตามวตัถุประสงค์
ขององคก์าร แซนด์เลอร์ (Chandler, 1993: 144) ให้ความหมายวา่ ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นการ
ก าหนดจุดมุ่งหมายระยะยาวของธุรกิจ  และการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน หรือการปฏิบติัการ
และการจดัสรรทรัพยากรอนัจ าเป็น ในการด าเนินงานดังกล่าว เดวิด (David, 1995: 62) ได้ให้
ความหมายว่ายุทธศาสตร์เป็นวิธีการเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในระยะยาว ซ่ึง พสุ เดชะรินทร์ 
(2547: 15) กล่าววา่ ในทางทหาร แปลความหมายวา่ “Strategy”  คือ “ยทุธศาสตร์” ส่วน  “กลยุทธ์”  
คือ “Tactics”  ซ่ึงก็แปลเป็นนยัไดว้า่ ยุทธศาสตร์ใหญ่กวา่ กลยุทธ์ นัน่คือจะตอ้งมียุทธศาสตร์ก่อน
แลว้ก าหนด กลยทุธ์ 

 ทั้งน้ีแม้ค  าว่ายุทธศาสตร์จะมีท่ีมาจากศพัท์วิชาการทางทหาร  แต่ ธตรัฐ  ธนะสมบูรณ์  
(2547: 18)  มองวา่ โดยความหมายแลว้ค าดงักล่าว  มีนยักวา้งและเป็นการมองในภาพรวม (มหภาค)  
มากกว่าค าวา่ “กลยุทธ์”  หรือ  “ยุทธวิธี”  ซ่ึงเป็นการมองในความหมายท่ีแคบกว่า (จุลภาค) หรือ
มองเฉพาะเร่ือง ดงันั้นกลยุทธ์จึงเป็นส่วนหน่ึงของยุทธศาสตร์  หรือท่ีมีระดบัการเรียกต่างกนัได ้ 
นัน่คือ 

                       ทางการบริหาร     เรียกวา่       ยทุธศาสตร์ 

         ทางการคา้           เรียกวา่       กลยทุธ์ 

 ทางทหาร            เรียกวา่       ยทุธวธีิ 

 ทางวรรณคดี           เรียกวา่       กุศโลบาย 
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อยา่งไรก็ตาม  แมจ้ะมีการเรียกท่ีต่างกนัแต่ดูเหมือนปัจจุบนัจะมีการน าเอายทุธศาสตร์
มาใชก้นัอยา่งแพร่หลายในหลายระดบั  และหลายสถานการณ์และบ่อยคร้ังก็ยงัพบวา่ มีการใชค้  าวา่ 
กลยุทธ์  (Strategies)  ด้วยนัยความหมายท่ีคล้ายกบัค าว่ายุทธศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดบั
องค์กร  หรือภาคพาณิชย์ ซ่ึงมองว่า กลยุทธ์เป็นวิธีการในการบรรลุเป้าหมายหลายด้าน ส่วน
ยุทธศาสตร์เป็นวิธีการในการบรรลุวตัถุประสงคข์องแผนของหน่วยงานนั้น  การวางแผนก าหนด
ยุทธศาสตร์หลายด้านเหล่าน้ีจะท าให้มีผลได้ทราบว่า  “องค์กรจะไปสู่จุดหมาย  ได้อย่างไร”                
(ธตรัฐ  ธนะสมบูรณ์, 2547: 22) 

สรุปได้ว่า  ค  าว่ายุทธศาสตร์เป็นศพัท์ท่ีเกิดข้ึนจากวงการทหารซ่ึงมีนัยเก่ียวกับวิธีการ
เอาชนะคู่ต่อสู้ขา้ศึก  แต่ปัจจุบนัค าวา่ยุทธศาสตร์ไดถู้กน าไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจและองค์กร
ทัว่ไป  ในแง่ของการหมายถึง วิธีการท่ีจะเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัและเพื่อความ
เจริญกา้วหน้าของงาน หน่วยงาน หรือองคก์รตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ อยา่งไรก็ตามนยัโดยรวมของ
ค าว่า “ยุทธศาสตร์”  (Strategy)  อาจสรุปได้ว่า  หมายถึง ศาสตร์และศิลป์ในการใช้พลังหรือ
ศกัยภาพท่ีมีอยูใ่นการปฏิบติัการ  หรือใช้วิธีการ  เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ซ่ึงกล่าวโดยอุปมาได้
กบัการท่ีนกัเดินทางคนหน่ึงท่ีตอ้งการไปถึงท่ีหมายหน่ึง   ภายในเวลาท่ีก าหนด โดยจะตอ้งเลือกวิธี
เดินทางท่ีดี และวางแผนการเดินให้ดีเพื่อน าตนไปสู่ท่ีหมายใหไ้ด ้ ดงันั้นยุทธศาสตร์จึงเปรียบเทียบ
เสมือนวธีิการ และแผนการเดินทางท่ีนกัเดินทางเลือกใชเ้พื่อไปใหถึ้งท่ีหมายนัน่เอง 

 

 2.  ความส าคัญของยุทธศาสตร์ 

      นกัวชิาการหลายคนไดก้ล่าวถึงความส าคญัของยุทธศาสตร์เช่น พวงรัตน์  เกษรแพทย ์ 
(2543:  44 อา้งถึงใน เกสรี  แจ่มสกุล,2551:  8-9) และส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  (2544: 38)  กล่าวถึงความส าคญัของยทุธศาสตร์ดงัน้ี 

   2.1  การก าหนดยุทธศาสตร์ว่าเป็นการวางแผนกลยุทธ์ ท่ี มุ่ งไปในอนาคต                       
มีกระบวนการคิดหาวิธีการท่ีดีท่ีสุด  โดยให้ความส าคญักบัผลกระทบจากปัจจยัสภาพแวดล้อม
ภายนอกและภายใน ตลอดทุกมิติขององคก์าร  รวมทั้งมีการยอมรับร่วมกนัของคนในองคก์าร   
   2.2  ความส าคญัของยุทธศาสตร์การพฒันา  เช่นยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ
ไทย  คือการท าให้คนไทยมีคุณภาพ  มีสุขภาพแข็งแรง  เป็นคนเก่ง คนดี  มีระเบียบวินัย  รู้หน้าท่ี         
มีความซ่ือสัตย์สุจริต  รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ข้ึน โดยก าหนด
วตัถุประสงคห์ลกัของการพฒันาคุณภาพคนและการคุม้ครองทางสังคมไว ้  
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และการพัฒนาแนวคิดการจัดการเชิงยุทธศาสตร์จากนักวิชาการ (ปกรณ์  ปรียากร,                 
2543:  52)และ (ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์ , 2552:  28) กล่าวถึงการพัฒนาแนวคิดการจัดการเชิง
ยทุธศาสตร์ดงัน้ี 

    1.  การพฒันาแนวคิดการจดัการเชิงยุทธศาสตร์ไดมี้การพฒันามาจากการสู้รบ  เป็น
การวางแผนในการเอาชนะคู่ต่อสู้  ค  าวา่ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (Strategy)  มีรากศพัท์มาจากภาษา
กรีกโบราณว่า “STRATEGOS” เป็นค านามหมายถึงผู ้น าทัพ ค ากริยาหมายถึงการวางกลวิธีเพื่อ
เอาชนะศตัรู  ในประวติัศาสตร์ซุนวู (Zun Tzu)  นกัยุทธศาสตร์ชาวจีน  ใช้แนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ 
เป็นต าราพิชยัสงครามในการเอาชนะศตัรู ซ่ึงถูกบนัทึกไวเ้ม่ือ 2,400 ปีมาแลว้  ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ี
ส าคัญ (ปกรณ์  ปรียากร , 2543: 52)  นอกจากน้ี งานเขียนของชาวญ่ี ปุ่นช่ือ  มิยาโมโตมูซาชิ 
(Miyamoto  Musashi) ได้เขียนเร่ือง “ The  Book  of  the  Five Rings”  และชาวอินเดียชื่อ  เกาติลยา  
ได้เขียนเร่ือง  “Arthasastra”  ท าให้สร้างความสนใจในเร่ืองการวางแผนเชิงยทุธศาสตร์มากข้ึน  

2.  ยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ ได้เร่ิมการศึกษาแนวคิดการจดัการเชิงยุทธศาสตร์ 

ในช่วงต่อของ  ศตวรรษท่ี 19และ20  ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวนัตก  แนวคิดไดถู้กน าไปใช้
ในกิจการอุตสาหกรรม  ท าใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์รเป็นอยา่งมาก  และพฒันามาเป็นแนวทางใน
การบริหารธุรกิจสมยัใหม่  โดยการบริหารท่ีเป็นระบบและมุ่งเน้นผลลัพธ์แบบอเมริกนั ยงัเป็น
แนวคิดกระแสหลกัของการบริหารจดัการธุรกิจ   การศึกษาแนวคิดเชิงกลยุทธ์  เร่ิมข้ึนท่ี
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  ในค.ศ.ท่ี 1910  และเร่ิมได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัยต่างๆใน
สหรัฐอเมริกาในช่วงค.ศ.ท่ี 1950และ1960  จากผลการศึกษาของ  Gordon  และ  Sowell    ได้ถูก
พฒันามาเร่ือยๆ  การต่ืนตวัและสนใจแนวคิดการจดัการเชิงยทุธศาสตร์ และในภาคธุรกิจน้ี ไดต่ื้นตวั
และไดรั้บความสนใจโดยการกระตุน้จากงานเขียนของ Michael E.  Porter  แห่งมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด 

ช่ือหนังสือ  Competitive  Strategy  ซ่ึงเขียนในปี ค.ศ.1980  และหนังสือ Competitive  Advantage                

ท่ีเขียนในปี ค.ศ.1985   

 

 3.  แนวคิดและการศึกษายุทธศาสตร์ 

      ยทุธศาสตร์เป็นแผนการหรือ วิธีการท างาน  ท่ีจะช่วยให้บรรลุถึงเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ 
ซ่ึงความสนใจต่อการศึกษายุทธศาสตร์ท่ีมาตั้งแต่สมยัอดีต โดยถือเอาต าราพิชยัสงคราม ซุนว ู(Sun  

Wo Tzu)  ของจีน เม่ือประมาณ  500  ปีมาแล้ว  เป็นบทเรียนส าคญัท่ีได้วางรากฐาน แนวคิดเชิง
ยทุธศาสตร์ (Strategic Thinking)  ท่ีมีอิทธิพลมาจนถึงทุกวนัน้ี 

 ปัจจุบนัไดมี้การรวบรวมและศึกษายุทธศาสตร์มากมาย  เพื่อเป็นหลกัในการวางแผนซ่ึง
ตอ้งอาศยัความเขา้ใจในเร่ืองปัจจยัส าคญั  ตลอดจนหลกัการ และแนวคิดทางยุทธศาสตร์ในแต่ละ
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ยคุสมยัรวมทั้งตอ้งเรียนรู้ถึงลกัษณะของยทุธศาสตร์ในหลายมิติ  และแนวคิดการพฒันายทุธศาสตร์
เพื่อด าเนินการตามวตัถุประสงค์ (Strategic  Thinking)  ของนักยุทธศาสตร์เหล่าน้ีท าให้สามารถ
เขา้ใจ และมองภาพของอนาคตไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน  เพราะยุทธศาสตร์มีหลายระดบั เช่น ยุทธศาสตร์
โลก  ยทุธศาสตร์ภูมิภาค  ยทุธศาสตร์ชาติ  และยทุธศาสตร์เฉพาะเร่ือง 

 ในปัจจุบนัไดมี้การประยกุตแ์นวคิดและวธีิการวางแผนยทุธศาสตร์มาใชใ้นการด าเนินงาน
กันอย่างกวา้งขวางมากข้ึน  เร่ิมจากภาคเอกชนน าไปใช้ในการแข่งขนัทางธุรกิจ  โดยค านึงถึง        
“การแข่งขนัให้อยู่รอด  และการมุ่งหวงัผลก าไร”  เป็นหลกั  ส่วนภาครัฐภายหลงัก็ได้น าแนวคิด
ยุทธศาสตร์มาใช้ประยุกต์ต่อ  เพื่อให้การบริหารงานภาครัฐสามารถปรับกลไกได้ทันยุคสมัย               
โดยค านึงถึง “การสนองความต้องการของประชาชน”  เป็นหลัก  ซ่ึงการประยุกต์แนวคิดและ
วิธีการของแผนยุทธศาสตร์ไปใช้ในงานท่ีหลากหลายสาขามากข้ึน  ได้ท าให้เร่ืองการศึกษา
ยทุธศาสตร์เป็นเร่ืองส าคญัท่ีมีการศึกษาอยา่งเป็นระบบมากยิง่ข้ึน (กระจ่าง  พนัธุมนาวนิ, 2548: 15)   
 อยา่งไรก็ตามในการศึกษายุทธศาสตร์ นกัยทุธศาสตร์ไดเ้สนอวา่ควรจะให้ความส าคญักบั
การพิจารณาองค์ประกอบส าคญั 3 ด้าน ไดแ้ก่  1)  ด้านองค์ประกอบของยุทธศาสตร์แห่งชาติ 2)  
ดา้นลกัษณะของยุทธศาสตร์  3)  ดา้นการศึกษาอนาคตศาสตร์  ซ่ึงการศึกษาองคป์ระกอบส าคญัทั้ง  
3  ด้านน้ีจะท าให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกับยุทธศาสตร์ได้ชัดเจนข้ึน  และจะท าให้การศึกษา
ยทุธศาสตร์มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  ดงัท่ีเอกสารของสถาบนัคลงัสมองวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร
เพื่อสังคมโดย (เอกชยั  ศรีวลิาศ, 2548: 25)  ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบ ไวด้งัมีรายละเอียดดงัน้ี 

 3.1  องคป์ระกอบของยทุธศาสตร์  3  ประการ 

    องค์ประกอบส าคญัของยุทธศาสตร์  3  ประการ อนัมีจุดมุ่งหมายปลายทาง (End)  
กรอบแนวทางหรือนโยบาย (Ways)  และทรัพยากรท่ีน ามาใช้ (Mean)  ซ่ึงในการศึกษาจะให้
ความส าคญักบัการมองถึงจุดหมายปลายทาง  คือผลประโยชน์แห่งชาติ  เป็นการพิจารณาว่าอะไร
คือส่วนได้ส่วนเสียของชาติ  ซ่ึงศาสตราจารย ์ Frankel  ได้ให้ค  านิยามผลประโยชน์แห่งชาติว่า 
หมายถึง  จุดหมายทัว่ ไป และความต่อเน่ืองของการด าเนินการของชาติ  ซ่ึงจะตอ้งมีแนวทางของ
ชาติ  ในรูปนโยบายแห่งชาติ (Way)  ท่ีเป็นกรอบให้หน่วยงานต่าง ได้ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผล
ประโยชน์ของชาติ และบูรณาการดว้ยการน าทรัพยากรของชาติมาใชใ้ห้เหมาะสม หรือออกมาใน
รูปของมาตรการเฉพาะ (Specific  Measurement)  
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 3. 2 ลกัษณะของยทุธศาสตร์  (Characteristics) 
   ยุทธศาสตร์เป็นการวางแผนท่ีมีหลายมิติท่ีจะตอ้งพิจารณาในหลายมุมมองมีองค ์
ประกอบท่ีหลากหลาย  เพราะเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ท่ีตอ้งอาศยับุคลากรท่ีมีประสบการณ์สูง  ทั้งน้ี
ในมุมมองของนกัวางแผนยุทธศาสตร์ จะกล่าวถึงลกัษณะของยุทธศาสตร์ไวใ้นหลายมิติ  เช่น  มิติ
อนาคต  (Future)  การสามารถเช่ือมโยงสู่การปฏิบัติ (Action)  การเข้าใจความสลับซับซ้อน 
(Complexity)  การมีนยัส าคญั (Significant) การเช่ือมโยงแบบบูรณาการ (Comprehensive)ห้วงเวลา 
(Time)  ความเฉพาะเจาะจง (Specific)  ความอ่อนตวั (Flexibility)  ความสมบูรณ์ (Completeness)  
ความถ่ีอย่างต่อเน่ือง  (Frequency) เป็นความลับหรือไม่  (Secret) รูปแบบการเป็นทางการ   
(Formality) อ านาจหนา้ท่ี (Authorization) ความง่ายในการน าไปปฏิบติั  (Easy of  Implementation)  
และง่ายต่อการควบคุม (Easy  of  Control) 
  3.3 การศึกษาอนาคตศาสตร์ 

       อนาคตศาสตร์เป็นส่ิงส าคญัท่ีนักยุทธศาสตร์จะตอ้งศึกษา เพราะเป็นการศึกษาถึง
วิธีการคาดการณ์อนาคต โดยในระยะหลงัประมาณว่า 30 ปีท่ีผ่านมาได้มีการศึกษาแนวความคิด  
ทฤษฎี และระเบียบวิธีเก่ียวกับอนาคตศาสตร์ ซ่ึงถูกน ามาใช้เพื่อท่ีจะช่วยให้การคาดการณ์
สถานการณ์ หรือส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตศาสตร์ ซ่ึงถูกน ามาใช้เพื่อท่ีจะช่วยให้การศึกษาเปรียบ 
เทียบแต่ละรูปแบบ  และเทคนิค  วิธีการท่ีน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการคาดการณ์อนาคต ซ่ึงมีการ
คิดสร้างวิธีข้ึนมา หลายวิธี อาทิ วิธีการศึกษาแนวโน้ม (Trend Extrapolation)การศึกษาอนาคตจาก
ความคิด เห็นของผูเ้ช่ียวชาญ (Expert Opinion)  เช่น เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technic) การสร้าง
ภาพอนาคต (Scenario) การตรวจตรา/การวาดภาพ หรือการแจง้เตือน (Scanning / Monitoring) ฯลฯ 
ตลอดจนการศึกษาในเร่ืองของอนาคตศาสตร์เชิงประยุกต์ ซ่ึงแต่ละรูปแบบจะมีจุดเด่น จุดดอ้ยท่ี
แตกต่างกนั เหมาะท่ีจะใชใ้นแต่ละสถานการณ์ซ่ึงบางคร้ังอาจใชห้ลายวธีิควบคู่กนัไป 

 อย่างไรก็ดีนักวิชาการ  และนักยุทธศาสตร์ส่วนใหญ่ช้ีให้เห็นว่า  การมองและคิดเชิง
ยุทธศาสตร์จะมีความชดัเจนเพียงใดก็ข้ึนอยู่กบัความสามารถในการมองอนาคตและการก าหนด
อนาคตท่ีชัดเจนด้วย (กระจ่าง  พนัธุมนาวิน, 2548: 18) ทั้ งน้ี  หลกัการคิด  การมองและก าหนด
ยทุธศาสตร์  จะตอ้งสามารถตอบค าถาม 3 ขอ้ใหไ้ด ้นัน่คือ 

                    1) “เราก าลงัจะไปไหน”  (Where  are  you  going  to ?)  ในทางการบริหารแล้ว ขอ้น้ี
ส าคญัมาก  เพราะตอ้งก าหนดเป้าหมายไวเ้สมอ  ซ่ึงอาจหมายถึงผลก าไรหรือผลประโยชน์ท่ีจะ
ไดรั้บ  หรืออาจเป็นความเจริญกา้วหนา้ของหน่วยงานหรือประชาชน ฯลฯ  ทั้งน้ีแลว้แต่ภารกิจของ
หน่วยนั้น  ซ่ึงจะมีค าวา่  วิสัยทศัน์  พนัธกิจ  วตัถุประสงค ์ เป้าประสงค ์ ฯลฯ  อยูด่ว้ยเสมอ  ความ
จริงค าเหล่าน้ีบอกถึงความหมายเดียวกนั  แต่อยูใ่นรูปแบบท่ีเฉพาะเจาะจงแตกต่างกนั 
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 2)  “เราอยู่ ท่ี ไหน”  (Where  are  you  now?) เพื่ อ ท่ีจะท าให้ทราบว่าสภาพหรือ
สถานการณ์ขององค์กรหรือปัญหา ในปัจจุบนัเป็นอย่างไร หากไม่สามารถหาค าตอบขอ้น้ีไดก้าร
เดินทางไปยงัเป้าหมายท่ีก าหนดไวก้็อาจจะผดิพลาดไดเ้ช่นกนั วธีิการหาค าตอบของขอ้น้ีอาจใชก้าร
วิเคราะห์  SWOT  ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ท่ีเน้นการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมภายนอกและภายใน 
และการมองถึงจุดแขง็  จุดอ่อน  วกิฤต  และโอกาส เพื่อก าหนดยทุธศาสตร์นัน่เอง 

 3)  “จะไปถึงท่ีนั่นได้อย่างไร”  (How to get there?)  ซ่ึงน่ีคือ  “ยุทธศาสตร์”  เพราะ
จะต้องทราบถึงแนวทางหรือวิธีการท่ีจะไปสู่เป้าหมายท่ีตั้ งไว้ในอนาคตได้  โดยอาจจะมี
ยทุธศาสตร์หลาย ยทุธศาสตร์ท่ีมาประกอบกนั จนสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ 

 ในการตอบค าถามเหล่าน้ี  นักยุทธศาสตร์ ยงัคงมีการประเมินสถานการณ์แวดล้อม
หรือบริบทหลายด้าน  ท่ีมีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ด้วย  เช่น การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจการค้า 
(FTA)  การจดัระเบียบโลกใหม่ (New World Order) กระแสเสรีประชาธิปไตย  กระแสโลกาภิวตัน์  
การใชเ้ทคโนโลยีการส่ือสาร และสารสนเทศ  สิทธิมนุษยชน  และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะช่วยให้เขา้ใจ
ถึงยทุธศาสตร์ท่ีมี และพึงจะมีรวมถึงการวางยทุธศาสตร์ท่ีเหมาะสม 

 กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ  หลกัการส าคญัของการก าหนดยุทธศาสตร์ คือจ าเป็นตอ้งมีขอ้มูล
ท่ีรอบด้าน  หรือท่ีเรียกว่า การ “รู้เขา – รู้เรา”  ซ่ึงถือว่าเป็นหลกัการเบ้ืองตน้ท่ีส าคญั และภายใต้
หลกัการน้ีจึงท าให้มีการท าการวิเคราะห์ สวอท (SWOT Analysis) รู้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ       
ภัยคุกคาม  ดังนั้ นการวิเคราะห์ สวอท น้ี จึงเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์              
เพื่อก าหนดทิศทางและวิธีการหรือยุทธศาสตร์ไปสู่เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ  อยา่งไรก็ตามใน
แง่ของหลกัการเก่ียวกบัการวิเคราะห์ สวอท นั้น จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งสามารถสรุป
แนวทางไดเ้พื่อความเขา้ใจในเบ้ืองตน้ไดด้งัน้ี 

1) การประเมินขีดความสามารถขององคก์รใหรู้้จุดแขง็ (Strengths) และจุดอ่อน  
(Weakness) หรือเรียกวา่ประเมินภายในท่ีเนน้การวิเคราะห์จุดแขง็และจุดอ่อน 

  2)  การประเมินองคก์รเพื่อใหเ้ห็นช่องทางโอกาส (Opportunities) และภยัคุกคาม
(Threats) หรือ เรียกวา่ การประเมินภายนอกท่ีเนน้การวิเคราะห์โอกาศและภยัคุกคาม 

3)   การวิเคราะห์จุดร่วมจากข้อมูลท่ีได้จากการประเมินภายในและภายนอก 
วิเคราะห์มุมมอง  หลายมิติ  หลายแนวคิด  และหลายประเด็นท่ีจะเป็นทางเลือกในการแกปั้ญหาท่ี
เรียกวา่ “ประเด็นยทุธศาสตร์” (Strategic  Issue) 

4) ประเด็นยุทธศาสตร์ จะก าหนดให้ชดัไดโ้ดยอาศยัพนัธกิจท่ีบ่งบอกถึงบทบาท
หน้าท่ีว่าจะท าอย่างไร กับใคร  แค่ไหน  อย่างไร  และเช่ือว่าดีมีประโยชน์หรือมีคุณค่า หรือ                      
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ท่ีเรียกวา่ “ค่านิยม”  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะมาเป็นตวัตดัสินใจคดัเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีส าคญั  และ
จ าเป็นส าหรับน าไปใช ้

 5) ส่ิงท่ีถูกก าหนดเป็น “ยทุธศาสตร์”  ถือวธีิการท่ีถูกเลือก  หรือส่ิงท่ีเป็นทางเลือก 

ส าคญัท่ีเช่ือวา่เม่ือเลือกไปปฏิบติัการแลว้จะน าไปสู่การบรรลุเป้าประสงคท่ี์วางไวอ้ยา่งแน่นอน 

                   สรุป  คือ  แนวคิดยุทธศาสตร์และการศึกษายุทธศาสตร์มีความส าคญัยิ่งท่ีจะท าให้เกิด
ความเขา้ใจทั้งในเชิงการรู้ถึงแนวคิดหลกัการสาระส าคญัและท่ีมาท่ีไปของยทุธศาสตร์ท่ีเป็นฐานคิด
ในการก าหนดยุทธศาสตร์  เพื่อประโยชน์ขององค์กรและขบัเคล่ือนงานเชิงนโยบายอย่างไรก็ตาม  
ปัญหาในการศึกษายทุธศาสตร์ในปัจจุบนัประการหน่ึง คือ นกัยทุธศาสตร์  หรือ นกัวางแผนองคก์ร
ในทุกระดับส่วนใหญ่ ยงัขาดความรู้ ความเข้าใจ และไม่ให้ความส าคญัในเร่ืองการจดัการเชิง
ยทุธศาสตร์  อาศยัเพียงทุกดา้น  หรือขาดความต่อเน่ืองเช่ือมโยงในภารกิจ  วตัถุประสงค ์ นโยบาย  
และยุทธศาสตร์ เป็นตน้ (ธตรัฐ  ธนะสมบูรณ์ , 2547: 5) ซ่ึงท าให้การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์เป็น
เพียงแผนการ  แต่ไม่น าไปสู่ยุทธศาสตร์ท่ีใช้ประโยชน์ได้จริง ดังนั้ นความส าคัญของแนวคิด
ยุทธศาสตร์และการศึกษายุทธศาสตร์จึงเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับนกัยุทธศาสตร์  รวมถึงนัก
นโยบาย และนกัวชิาการดา้นการศึกษาและการพฒันาในปัจจุบนั 

 

 4. องค์ประกอบของยุทธศาสตร์   
    พสุ  เดชะรินทร์และคณะ(2548:  25-26)ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของยทุธศาสตร์ดงัน้ี 

4.1  การวเิคราะห์ จุดอ่อน  จุดแขง็  โอกาสและอุปสรรค (SWOT) 

                     การวิเคราะห์ปัจจยัและสภาวการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์กรท่ีส่งผลกระทบต่อ
องค์กร  นอกจากน้ีจะท าให้ทราบถึงทรัพยากร (Resources)และความสามารถ (Capabilities) ต่างๆ 
ขององคก์รจะท าใหท้ราบถึงจุดอ่อนจุดแขง็ขององคก์ร 

4.2  การก าหนดวสิัยทศัน์และทิศทางขององคก์ร (Direction sitting) 

                                  ทิศทางขององคก์รเป็นตวับ่งช้ีวา่องคก์รจะมุ่งไปในทิศทางใด   ท าใหแ้ปลง
ไปสู่การด าเนินงานท่ีชดัเจน 

4.3  การก าหนดยทุธศาสตร์ (Strategy Formulation) 

                     เป็นการน าข้อมูลความรู้ต่างๆ ท่ีได้จากการวิเคราะห์องค์กร  การก าหนด
วสิัยทศัน์มาจดัท าเป็นยทุธศาสตร์ในระดบัและรูปแบบต่างๆ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัการวางแผนและ
น าไปสู่การก าหนดกิจกรรม             
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             4.4  การแปลงยทุธศาสตร์สู่การปฏิบติั  (Strategy Implementation)  

                    เป็นขั้นตอนสุดท้ายและเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัมากเม่ือองค์กรมีการวิเคราะห์  
ก าหนดวสิัยทศัน์และก าหนดยทุธศาสตร์แลว้จะตอ้งวางแผนและประยกุตป์ฏิบติัเพื่อใหเ้กิดผลลพัธ์
ท่ีจะท าใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ ดงันั้นองคป์ระกอบของยทุธศาสตร์จึงประกอบดว้ย 4 ดา้น
ซ่ึงปรากฏตามภาพดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่7.1  องคป์ระกอบของยทุธศาสตร์ 

ท่ีมา: พสุ  เดชะรินทร์และคณะ (2548:  24) 

 

5. การจัดท าตัวแบบยุทธศาสตร์เพือ่การพฒันา 

     การจดัท าตวัแบบยทุธศาสตร์ 2  ตวัแบบท่ีส าคญัจากอธิบายของเฉลียว  บุรีภกัดี (2551) 
และนฏัพนัธ์  เขจรนนัทน์  (2552)   ตวัแบบยทุธศาสตร์การพฒันามีรายละเอียดดงัน้ี 

    ตวัแบบทางความคิด  เร่ืองยุทธศาสตร์การพฒันา ไดพ้ฒันาข้ึนและไดรั้บการทดลอง 

ใช้ในการเรียนการสอนและการท าการวิจยัของหลกัสูตรปริญญาโท  สาขายุทธศาสตร์การพฒันา  
ซ่ึงเปิดสอนในสถาบนัราชภฏัหลายแห่ง  ตวัแบบทางความคิดน้ีสามารถน าไปใชง้านไดใ้น 2 ลกัษณะ 
ลกัษณะแรก  น ามาใช้ในการออกแบบยุทธศาสตร์  ลกัษณะท่ีสอง  น ามาใช้ในการปฏิบติัหรือทดลอง
ยุทธศาสตร์ท่ีออกแบบแล้ว ตวัแบบทางความคิดเร่ือง ยุทธศาสตร์การพฒันา แสดงตวัแบบตาม
แผนภาพต่อไปน้ี  

การก าหนดทิศทางขององคก์าร 

การวเิคราะห์เชิงยทุธศาสตร์ การน ายทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิวติั 

การจดัท ายทุธศาสตร์ 



44 

 

 

                                                  ยทุธศาสตร์การพฒันา                                                                                       หน่วยทอ้งถ่ินท่ีจะพฒันา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่7.2  ตวัแบบทางความคิดเร่ือง  ยทุธศาสตร์การพฒันา 

ท่ีมา:  เฉลียว  บุรีภกัดี   (2551:  2-19) 

หน่วยระบบของการท างานของยทุธศาสตร์การพฒันา 

 

ทรัพยากรท่ีมี
ในบริบท 

หน่วยระบบท่ี 1 

    I..          P            O 

 

หน่วยระบบท่ี n 

เป้าหมายของ
ยทุธศาสตร์การ

พฒันา 

 

ปัญหาปัจจยั ปัญหาสืบเน่ือง 

  ปัญหา ทุกขร้์อน 
ปัญหาเป้า 

ปัญหาปัจจยั ปัญหาสืบเน่ือง 

1 

2 

โดยอาศยับรรดาทฤษฎี  หลกัวชิา  เทคนิควธีิ  ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

3 
4 

5 
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จากแผนภาพตวัแบบทางความคิดเร่ืองการบริหารยทุธศาสตร์เพื่อการพฒันา  แสดงให้เห็น
กระบวนการสร้างยทุธศาสตร์การพฒันาประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนคือ 

1.การระบุและวิเคราะห์ปัญหาทุกขร้์อน โดยระบุปัญหาทุกขร้์อนเป็นจ านวน 

และขอบเขตของผูป้ระสบปัญหา ระบุชนิด อาการของความทุกขร้์อน การวิเคราะห์ปัญหาทุกข์ร้อน 
เป็นการจดัหมวดหมู่หรือจ าแนกประเภทหรือล าดบัขั้นตอนหรือแหล่งของปัญหาแลว้แสดงความ
เช่ือมโยงระหวา่งกลุ่มปัญหา 

2.การก าหนดและวเิคราะห์ปัญหาเป้า โดยมีเกณฑคื์อ หน่วยปัญหาเป้าน้ี  
เม่ือไดรั้บการแกไ้ขจะตอบสนองความตอ้งการเจา้ทุกขไ์ดม้าก  จะน าความคล่ีคลายมาสู่หน่วยระบบ
อ่ืน  ผูรั้บผดิชอบสามารถสร้างยทุธศาสตร์มาแกไ้ขปัญหาได ้ท่ีไม่ใชท้รัพยากรมากเกินไป 

3.การก าหนดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ เป็นการคิดอนุมานจากผลการ 

วเิคราะห์ปัญหาเป้า โดยน ามาก าหนดเป้าหมายยทุธศาสตร์ 

4.การสร้างหน่วยระบบการท างาน หน่วยระบบการท างานแต่ละหน่วยคือ  
หน่วยระบบท่ีสร้างข้ึนมาตามหลกัของทฤษฎีระบบ โดยก าหนดผลผลิต (Output:  O)  ก าหนด
กระบวนการ(Process:  P)  และก าหนดปัจจยัน าเขา้ (Input:  I) 

5.การจดัหาทรัพยากร โดยไดจ้ากบริบทภายนอกและภายในของหน่วย 

ระบบท างานแต่ละหน่วย   โดยไดรั้บการเลือกสรรอยา่งเหมาะสม และคุม้ทุน 

 

5.1 กระบวนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ 

                    กระบวนการจดัการเชิงยุทธศาสตร์  ได้มีนักวิชาการน าเสนอตัวแบบหรือ
รูปแบบในการจัดการเชิงกลยุทธ์ไวห้ลายท่านและ ปกรณ์  ปรียากร  (2543)  ได้เสนอตัวแบบของ                       
John  M.  Bryson ท่ีก าหนดกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ท่ีประยุกต์ใช้กบัภาครัฐและองค์กรท่ีไม่
หวงัผลก าไร 10 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

1. การก าหนดขอ้ตกลงหรือแนวคิดเบ้ืองตน้การวางแผนกลยทุธ์  

(Initiate  and  agree  upon  a  strategic  planning  process)  โดยพิจารณาจากค าแถลงนโยบายของรัฐ  
แผนพฒันาประเทศ  กฎหมายต่างๆ  มติคณะรัฐมนตรี 

      2. พิจารณาอ านาจหนา้ท่ีขององคก์าร   
      3. ก าหนดภารกิจและค่านิยมต่างๆขององคก์าร 

      4. การประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกและภายใน โดยประเมินจุดแขง็  
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

       5.  ระบุประเด็นท่ีจะมุ่งไปสู่การวางแผนเพื่อพิจารณาปัญหา ช่องวา่งทั้งใน 

เชิงรับและเชิงรุก 
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      6.  การก าหนดกลยทุธ์ เป็นการท าขอ้เสนอในรูปแบบทางเลือกต่างๆท่ี 

ควรจะด าเนินการ ศึกษาความเป็นไปไดข้องทางเลือก 

      7.  ทบทวนและอนุมติักลยทุธ์จากผูบ้ริหาร 

      8.  ก าหนดวสิัยทศัน์ขององคก์ร น าไปสู่การระบุรายละเอียดของแผนงาน  
โครงการและงานประจ า 

      9.  การน าแผนไปสู่การด าเนินการ 

     10.  การประเมินผล   
      กระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์ท่ีเน้นตวัแบบของ  Harvard  Business  School  หรือ  

SWOT  Model  โดยการวิเคราะห์  SWOT(SWOT  Analysis)  เป็นแนวทางหลักในกระบวนการ
จดัการเชิงกลยุทธ์ซ่ึงมี 5  ขั้นตอน  ดังน้ี1)การวิเคราะห์สถานภาพแวดล้อม โดยแบ่งเป็นการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External  Environment) ท่ีประกอบด้วยโอกาส (Opportunity)  และ  
อุปสรรค (Threat) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal  Environment)  ประกอบด้วยจุดแข็ง 
(Strength)  และจุดอ่อน (Weakness) ท่ีเรียกว่าการวิเคราะห์  SWOT (SWOT  Analysis)  ซ่ึงมีตัว
แบบและรายละเอียดการวเิคราะห์  ดงัน้ี 

 

               5.2 ตัวแบบทีใ่ช้ในการวเิคราะห์สภาพแวดล้อม 

                     การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก เพื่อใหไ้ด ้ โอกาสและอุปสรรค   มีตวั
แบบใหเ้ลือกใชใ้นการวิเคราะห์หลายตวัแบบ  ดงัน้ี 

1. PEST Analysis แต่ละตวัมีความหมาย ดงัน้ี P = ปัจจยัทาง 

การเมือง (Political –Legal Factor) E= ปัจจยัทางเศรษฐกิจ (Economic Factor) S= ปัจจยัทางสังคม
และวฒันธรรม (Sociocultural Factor) T= ปัจจยัทางเทคโนโลย ี(Technological Factor) 

2.  PESTLE Analysis   แต่ละตวัมีความหมาย ดงัน้ี P = ปัจจยัทาง 

การเมือง (Political Factor) E= ปัจจยัทางเศรษฐกิจ (Economic Factor) S= ปัจจยัทางสังคมและ
วฒันธรรม (Sociocultural Factor) T= ปัจจยัทางเทคโนโลย ี(Technological Factor)  L= ปัจจยัทาง
กฎหมาย (Legal Factor) E= ปัจจยัทางสภาพแวดลอ้ม (Environmental Factor) 

3. STEER Analysis แต่ละตวัมีความหมาย ดงัน้ี S= ปัจจยัทาง 

สังคมและวฒันธรรม (Sociocultural Factor) T= ปัจจยัทางเทคโนโลย ี(Technological Factor) E= 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจ (Economic Factor) E= ปัจจยัทางสภาพแวดลอ้ม (Ecological Factor) R= ปัจจยั
ทางการควบคุม (Regulatory Factor) 
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4. STEEP Analysis แต่ละตวัมีความหมาย ดงัน้ี S= ปัจจยัทาง 

สังคมและวฒันธรรม (Sociocultural Factor) T= ปัจจยัทางเทคโนโลย ี(Technological Factor) E= 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจ (Economic Factor) E= ปัจจยัทางสภาพแวดลอ้ม (Environmental Factor) P = 
ปัจจยัทางการเมือง (Political Factor) 

5.  DESTEP Analysis แต่ละตวัมีความหมาย ดงัน้ี D= ปัจจยัทาง 

ประชากร (Demographic Factor) E= ปัจจยัทางเศรษฐกิจ (Economic Factor) S= ปัจจยัทางสังคม
และวฒันธรรม (Sociocultural Factor) T= ปัจจยัทางเทคโนโลย ี(Technological Factor) E= ปัจจยั
ทางสภาพแวดลอ้ม (Ecological Factor)P = ปัจจยัทางการเมือง (Political Factor) 

6.  STEEPLED Analysis ปัจจยัท่ีเพิ่ม คือE= ปัจจยัทางจริยธรรม  
(Ethic Factor) 

7.  SPECTACLES Analysis ปัจจยัท่ีเพิ่ม คือ C= ปัจจยัทาง 

วฒันธรรม (Cultural Factor)        A= ปัจจยัทางความเป็นระเบียบ (Aesthetic Factor)C= ปัจจยัทาง
ลูกคา้ (Customer Factor)L= ปัจจยัทางกฎหมาย (Legal Factor) S= ปัจจยัทางขอบเขตพื้นท่ีหรือกลุ่ม 
(Sectorial Factor) 

 

ส่วนการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน  เพื่อใหไ้ด ้ จุดแขง็  จุดอ่อน  มีตวัแบบให้เลือกใช้
ในการวเิคราะห์ ดงัน้ี 

1.  PRIMO-F Analysis แต่ละตวัมีความหมาย ดงัน้ี P= หมายถึง 

บุคลากร (People) R= หมายถึง ทรัพยากร (Resource) I= หมายถึง นวตักรรม (Innovation) M= 

หมายถึง การตลาด Marketing) O= หมายถึง การปฏิบติัการ (Operating) F= หมายถึงการเงิน 
(Finance) 

             2.  4P ประกอบดว้ย P 4 ตวั แต่ละตวัมีความหมาย ดงัน้ีบุคลากร  
(People) ทรัพยสิ์น (Properties)  กระบวนการ (Process)  ผลผลิต (Product) 

3.  Seven-S Framework of McKinsey  ประกอบดว้ย ยทุธศาสตร์  
(Strategy)  โครงสร้าง (Structure)  ระบบการท างาน(System)  วธีิการท างาน (Style)  ทีมงาน (Staff)  

ทกัษะ (Skill)  วสิัยทศัน์ร่วม (Share  Value) 

4.  MMPF Analysis แต่ละตวัมีความหมาย ดงัน้ี M= หมายถึง  
การตลาด (Marketing) M=หมายถึง การบริหารจดัการ (Management) P=หมายถึง ผลผลิต 
(Product) F=หมายถึงการเงิน (Finance) 
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5.  SIPOC Analysis แต่ละตวัมีความหมายคือ S= ปัจจยัดา้นคน 

หรือองคก์รท่ีจดัหาและใหบ้ริการ (Supplier) I = ปัจจยัน าเขา้ (Input) P = ปัจจยัดา้นกระบวนการ
บริหารจดัการ (Process)  O = ผลผลิต (Product Output) C = ปัจจยัทางลูกคา้ (Customer Factor)  

  

   5.3 วธีิการจัดล าดับความส าคัญสภาพแวดล้อมภายนอก-ภายใน 

                                    การจดัล าดับความส าคญัของสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อม
ภายในเม่ือไดส้ภาพแวดลอ้มภายนอกคือ  โอกาสและอุปสรรค  สภาพแวดลอ้มภายในคือ  จุดแข็ง  
จุดอ่อนแลว้ น ามาถ่วงค่าน ้ าหนกัเพื่อจดัล าดบัความส าคญั  โดยปกรณ์  ปรียากร (2543)   และเอกชยั  
บุญยทิษฐาน (2553)   ดงัน้ี     

1. ระบุรายการประเด็น (โอกาส อุปสรรค/ภยัคุกคาม จุดแขง็  
จุดอ่อน) ในคอลมัน์ท่ี 1 

2. ใส่ค่าถ่วงน ้าหนกั ซ่ึงหมายถึงระดบัความส าคญัของประเด็น  
ซ่ึงรวมทุกประเด็นในแต่ละสภาพแวดลอ้ม ไม่เกิน100 % 

3. ใส่ค่าคะแนน ซ่ึงหมายถึงความพยายามตอบสนอง 

สภาพแวดลอ้มของฝ่ายบริหาร เป็นการวนิิจฉยัของผูว้เิคราะห์ โดยมีค่าคะแนนและความหมาย ดงัน้ี
ค่าคะแนน 1  หมายถึง  ผูบ้ริหารมีความพยายามตอบสนองสภาพแวดลอ้มต ่ามากค่าคะแนน 2  หมายถึง 

ผูบ้ริหารมีความพยายามตอบสนองสภาพแวดล้อมต ่า   ค่าคะแนน 3  หมายถึง  ผูบ้ริหารมีความ
พยายามตอบสนองสภาพแวดล้อมปานกลาง   ค่าคะแนน 4  หมายถึง  ผูบ้ริหารมีความพยายาม
ตอบสนองภาพแวดลอ้มสูงค่าคะแนน 5  หมายถึง  ผูบ้ริหารมีความพยายามตอบสนองสภาพแวดลอ้ม
สูงสุด   

4.  สรุปคะแนน 

   5.  ล าดบัท่ี เป็นการจดัล าดบั โดยเรียงจากสรุปคะแนนสูงสุดเป็นอนัดบัท่ี 
1 ลงมาจนถึงอนัดบัสุดทา้ย 

   6.  ก าหนดยทุธศาสตร์ทางเลือกดว้ยเทคนิค SWOT Matrix 

                                    การท า  SWOT  Matrix  เป็นการน า จุดแขง็  จุดอ่อน ท่ีไดจ้ากการ
วเิคราะห์ภาพแวดลอ้มภายในและ โอกาสและอุปสรรค  ท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ภายนอก มาจบัคู่เพื่อใหไ้ดยุ้ทธศาสตร์  4  ประเภท หรือท่ีเรียกวา่ต าแหน่งยทุธศาสตร์  ดงัน้ี 
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ตารางที ่7.1 การท าSWOT  Matrix 

 จุดแขง็ (Strengths:  S) 

 

จุดอ่อน (Weakness:  W) 

โอกาส (Opportunities: O) ยทุธศาสตร์  S-O 

(S-O  Strategy  ) 

ยทุธศาสตร์  W-O 

(W-O  Strategy) 

อุปสรรค (Threats: T) ยทุธศาสตร์  S-T 

(S-T  Strategy) 

ยทุธศาสตร์  W-T 

(W-T  Strategy) 

      ท่ีมา:  เอกชยั  บุญญาทิษฐาน (2553) 

 

ยทุธศาสตร์ท่ี  1  ยทุธศาสตร์  S-O  เป็นการน าจุดแขง็และโอกาสท่ีเหมาะสมกนั 

มาสร้างยทุธศาสตร์  เรียกวา่ยทุธศาสตร์เชิงรุก 

ยทุธศาสตร์ท่ี  2  ยทุธศาสตร์  W-O  เป็นการน าเอาโอกาสท่ีมีมาปรับปรุงจุดอ่อน  เรียกวา่
ยทุธศาสตร์เชิงปรับปรุง 

ยทุธศาสตร์ท่ี  3  ยทุธศาสตร์  S-T  เป็นการน าจุดแขง็  ไปป้องกนัอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึน
เรียกวา่ยทุธศาสตร์เชิงป้องกนั 

ยทุธศาสตร์ท่ี  4  ยทุธศาสตร์  W-T  เป็นการน าเอาจุดอ่อนและอุปสรรคมาหายทุธศาสตร์
เพื่ออยูร่อด เรียกวา่ยทุธศาสตร์เชิงถอย 

นอกจากแนวคิดและวธีิการจดัการเชิงยทุธศาสตร์ของ นฏัพนัธ์  เขจรนนัทน์  (2552)  ใน
ส่วนของการวิเคราะห์ SWOT (SWOT  Analysis)   สิริวรรณะ  เสรีรัตน์และคณะ  ไดอ้ธิบาย
เพิ่มเติมส าหรับขั้นตอนในการวเิคราะห์  SWOT  ไว ้3  ขั้นตอน  ประกอบดว้ย  1)ขั้นตอนปัจจยั
น าเขา้ (The  Input  Stage)  2)ขั้นตอนการจบัคู่  (The  Matching  Stage)  3) ขั้นการตดัสินใจเลือกกล
ยทุธ์ (The Decision Stage)   

สรุป  การก าหนดยุทธศาสตร์แบบเดิมเป็นการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก
องค์กรเท่านั้ น  แต่ในการก าหนดยุทธ์ศาสตร์ระบบการบริหารจดัการรูปแบบ SIPOC Analysis       

เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์   แตกต่างจากแนวคิดเดิมคือเพิ่มเติมการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นคนหรือองคก์ร
ท่ีสนับสนุนการให้บริการ (Supplier) และ ปัจจยัทางลูกคา้ (Customer Factor) ท่ีรับบริการ ได้แก่
เด็กเล็ก  ผูป้กครองหรือบุคคลในชุมชน   

 

            6.  การก าหนดยุทธศาสตร์และพฒันาแผนยุทธศาสตร์ 

             การก าหนดยทุธศาสตร์เป็นการก าหนดวธีิการท่ีจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย                             
ซ่ึงในเอกสารไดก้ าหนดแนวคิด และการก าหนดยทุธศาสตร์ เช่น กระจ่าง พนัธุมนาวนิ (2548: 15) 
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ธตรัฐ  ธนะสมบูรณ์ (2547: 5) ฯลฯ ไดก้ล่าวถึงแนวทางการวางยทุธศาสตร์  หรือการเขียนแผน
ยทุธศาสตร์  ซ่ึงมีค าส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง  อาทิ 

                   จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมาย (End)  คือ ส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในอนาคต 

วสิัยทศัน์ (Vision)  คือ เป็นเป้าหมายท่ีอยูใ่นลกัษณะกวา้ง  เฉพาะเจาะจงนอ้ย 

วตัถุประสงค ์(Objective)  หรือปลายทางของแผน  ซ่ึงหน่วยงานตอ้งท าให ้

ส าเร็จ  หรือปลายทางท่ีพึงจะเป็น 

          นโยบาย (Policy) เป็นกรอบความคิด / แนวคิด /ลู่ทาง ท่ีจะท าใหบ้รรลุเป้าหมายของ
องคก์รตามแผน 

 

ยทุธศาสตร์ (Strategy)  หรือการก าหนดวธีิการท่ีจะท าให้บรรลุวตัถุประสงค ์

ของแผน 

การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์  กระบวนการซ่ึงผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนด 

วตัถุประสงค์  แนวการปฏิบติั  และวิธีการท่ีจะท าให้บรรลุวตัถุประสงค์   ตลอดจนก าหนดแผน
ระยะสั้น เพื่อความมัน่ใจวา่ยทุธศาสตร์น้ีถูกน าไปปฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง 

พนัธกิจหรือภารกิจ (Mission)  คือ การก าหนดจุดมุ่งหมายเบ้ืองตน้ ท่ีส าคญั 

ขององคก์ร โดยผา่นค าขวญั  วฒันธรรม หรือระบบคุณค่าท่ีองคก์รยดึถือ  การตระหนกัถึงภารกิจ
เพื่อให้รู้วา่  ก าลงัท าเร่ืองอะไรอยู ่
  จะเห็นไดว้า่  ยุทธศาสตร์  ท่ีเกิดข้ึนจากการมองเห็นจุดมุ่งหมาย หรือส่ิงท่ีตอ้งการให้
เกิดเป็นโจทยส์ าคญั  ซ่ึงจากจุดมุ่งหมายท่ีคาดหวงัน้ีจะน ามาซ่ึงการก าหนดวิสัยทศัน์ท่ีเป็นการคิด
หรือมองล่วงหน้าว่าหวงัจะให้เกิดอะไรภายใต้เง่ือนระยะเวลาท่ีหวงัไว ้ ตามด้วยการก าหนด
วตัถุประสงค์ และนโยบายท่ีเป็นกรอบความคิด หรือทิศทางท่ีพึงจะท า  จากนั้นจึงเป็นการแปลง
นโยบายท่ีเป็นกรอบความคิดหรือทิศทางท่ีพึงจะท า  จากนั้ นจึงเป็นการแปลงนโยบายไปสู่
ยทุธศาสตร์หรือวธีิการท่ีจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย  ซ่ึงจะมีการก าหนดภารกิจส าคญัหรือส่ิงท่ีจะ
ปฏิบติัไว ้และอาจมีการก าหนดยุทธวธีิในการท างานและแผนการจดัการยุทธวธีิให้มีประสิทธิภาพ  
เพื่อใหย้ทุธศาสตร์ท่ีวางไวน้ าไปสู่การบรรลุผลในเชิงนโยบายและจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้

  ส่ิงส าคญัของการก าหนดยุทธศาสตร์และพฒันาการแผนยุทธศาสตร์คือจะตอ้งมองไป
ถึงกระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์  ซ่ึงท่ีตอ้งมีความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัทั้งระบบ  โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งในการก าหนดยทุธศาสตร์  ควรท่ีจะตอ้งค านึงถึงกลไกการจดัการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic  

Management)  ท่ีถือวา่เป็นกลไกส าคญัท่ีจะท าให้เกิดยทุธศาสตร์ท่ีเหมาะสม  และถูกน าไปใชอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ ซ่ึงนักวิชาการต่างเสนอแนวทางในการจดัการเชิงยุทธศาสตร์ต่างกันไป อาทิ                   
ธตรัฐ   ธนะสมบุรณ์ (2547: 11)  กล่าววา่ในกระบวนการจดัท ายุทธศาสตร์ และแผนยุทธศาสตร์วา่
ควรมีองค์ประกอบดงัต่อไปน้ี  1) นโยบาย  2) อาณัติ  3) ภารกิจ  4) การวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก 
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และปัจจยัภายใน 5)  การก าหนดประเด็น  6) การก าหนดยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์  7)  การเลือก / 
ตดัสินใจด าเนินยุทธศาสตร์  8) การประกาศวิสัยทศัน์  9) การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติั    
10) การประเมินผล 

  เสรี พงศ์พิศ  (2547: 12-14) ได้กล่าวถึงการวางแผนยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการ
เตรียมการขั้นตอน  เพื่อน าองค์กรมุ่งหน้าสู่เป้าหมาย  หรือสถานภาพอนัพึงปรารถนาแห่งอนาคต
ตามเป้าหมาย และวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไวว้ิธีการวางแผนยุทธศาสตร์ส่วนใหญ่ใช้วิธีการ  หรือ
กระบวนการท่ีเรียกว่า STP ช่ือย่อมาจากค าว่า  Situation ( สถานการณ์ ) หมายถึงการประเมิน
สถานการณ์วา่ขณะน้ีอยูท่ี่ไหน  มาถึงน่ีไดอ้ยา่งไร Target ( เป้าหมาย ) ตอ้งการจะไปไหนและ Path 

( หนทาง ) จะไปถึงท่ีนั่นได้อย่างไร  นอกจากนั้น ยงัอาจใช้เคร่ืองมือหรือวิชาการอ่ืนเช่น  การ
ประเมินสภาพแวดล้อม  การใช้วิธีการ  SWOT ( Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treats :  
จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  ส่ิงท่ีอาจเป็นปัญหาอุปสรรค ) หรือวิธีการ GTSM ( Goals, Target, 

Strategies, Measures : เป้าประสงค ์ เป้าหมาย  ยทุธศาสตร์  มาตรการ ) 
 แผนยุทธศาสตร์ ( Strategic Plan ) เป็นแผนการด าเนินงานท่ีร่างข้ึนมาอย่างเป็นระบบ

โดยองค์ประกอบต่างสัมพนัธ์สอดคลอ้งกนั  เป็นแผนท่ีมีวิสัยทศัน์ (Vision ) หรือภาพฝันท่ีวาดไว้
เป็น “การร่วมจิต”  มีเป้าประสงค์ ( Purpose ) อนัแสดงถึงเจตจ านงความร่วมมือของทุกฝ่าย  หรือ   
“การร่วมใจ” ผนึกพลงัใจของทุกฝ่ายเพื่อกระท าพนัธกิจ ( Mission ) อนัถือเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบ  

เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ (Objectives) ท่ีตั้งไวเ้ป็นรายละเอียด  เพื่อให้เกิดผลกระทบ (Outcome)  
และไดผ้ลลพัธ์ ( Output) ท่ีพึงประสงค์ แผนยุทธศาสตร์ท่ีดีมาจากการวิเคราะห์อดีต  รู้ปัจจุบนัเพื่อ
ไล่ให้ทันอนาคต วิเคราะห์สถานการณ์ท่ีผ่านมา วิเคราะห์ทรัพยากรทุนอนัเป็นศักยภาพหรือ
ความสามารถท่ียงัไม่ไดพ้ฒันาหรือยงัไม่ไดพ้ฒันาเต็มท่ี หรือท่ียงัซ่อนเร้นอยู่ แผนยุทธศาสตร์ท่ีดี
เป็นผลท่ีเกิดจากกระบวนการวางแผนท่ีดี  บริหารจดัการแผนอยา่งมีประสิทธิภาพ (Efficiently) เกิด
ประสิทธิผล (Effectiveness) ท่ีปรากฏเป็นแผนท่ีมีเป้าประสงค์ดี (Purpose) ก่อให้เกิดการร่วมมือมี
หลักการดี (Principles) ก่อให้เกิดการร่วมคิดมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (Participation) 
ก่อให้เกิดการร่วมท าและมีการแบ่งบทบาทหน้าท่ีจดัการท่ีดี (Organization) ก่อให้เกิดการร่วมแรง
ร่วมใจ  ร่วมคิดร่วมท า แผนยุทธศาสตร์ท่ีดีมีแผนการจดัการความรู้ท่ีดี  ทั้งความรู้ภูมิปัญญาและ
ความรู้ท่ีเรียนรู้จากการปฏิบติั  การซึมซับจากบุคคลท่ีใกลชิ้ดส่วนหน่ึงเป็น“ ความรู้เงียบ” (Tacit 

Knowledge) อยูใ่นตวับุคคล และการจดัการความรู้ท่ีดีจะหาทางท าใหค้วามรู้เงียบกลายเป็นความรู้ท่ี
อธิบายได ้ ถ่ายทอดไดแ้ละบนัทึกไว ้(Explicit Knowledge) ความรู้ท่ีมีการพูดออกมาและบนัทึกไว้
เป็นความรู้ทางการ การน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติมักจะมีพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ 
(Strategic Partners, Strategic Alliance) ซ่ึงหมายถึง บุคคล  องคก์ร  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีความ
สนใจและเป้าหมายบางอย่างร่วมกนั  จึงตกลงร่วมมือกนัอาจจะโดยการลงนามความร่วมมืออยา่ง
เป็นทางการท่ีเรียกกนัวา่  บนัทึกช่วยจ า  หรือเอม็โอ ย ู(MOU – Memorandum of Understanding) 
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 ในความเห็นของ กระจ่าง  พนัธุมนาวนิ (2548: 12-15) เห็นวา่ในกระบวนการก าหนด
ยทุธศาสตร์นอกจากจะค านึงถึงเป้าหมายหรือวสิัยทศัน์องคก์ร (Mission – Vision)  แลว้ควร
ค านึงถึง กระบวนการต่อไปน้ี 

1. วเิคราะห์กิจการขององคก์ร 

2. วเิคราะห์องคก์ร 

3. วเิคราะห์ “ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย” 

4. วเิคราะห์สถานการณ์แข่งขนั 

5. วเิคราะห์ SWOT 

6. สร้างหรือก าหนดยทุธศาสตร์ท่ีสนองพนัธกิจ 

 ทั้งน้ีในขั้นท่ี 1)  ถึง 6) จะเป็นกระบวนการก าหนดยทุธศาสตร์ 

7. ก าหนดเป้าหมายของแต่ละยทุธศาสตร์ 

8. สนธิเขา้กบักระบวนการ Scorecard 

9. ก าหนดผลส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรม 

10. ก าหนดดชันีช้ีวดัความส าเร็จ  แผนปฏิบติัการระบบติดตามประเมินผล 

 ส่วนในขั้นท่ี 7  ถึง 10)  จะเป็นการแปลงยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติั 

  ขณะท่ี แนวคิดในการพฒันา แผนยุทธศาสตร์ในเร่ืองการจดัการเชิงยุทธศาสตร์  หรือ
เป็น “การจดัการเชิงกลยุทธ์” (Strategic  Management) ไวว้่าเป็นการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ซ่ึง
ประกอบดว้ยส่วนต่าง  ดงัน้ี 

1)  การจดัวางกลยทุธ์ (Strategy Formulation) หรือการวางแผนยทุธศาสตร์ (Strategic  
Planning) ไดแ้ก่ 

  1.1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อหาโอกาสและภัยคุกคาม ซ่ึงได้
พิจารณาในแง่หลากหลาย เช่น  การเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  เทคโนโลยี  การต่างประเทศ  ตลาด 
ลูกคา้ คู่แข่ง ผูส้นบัสนุนวตัถุดิบ และตลาดแรงงาน ฯลฯ 

  1.2) การวิเคราะห์สถานการณ์ภายใน เพื่อหาจุดแขง็และจุดอ่อน เช่น ความสามารถ
ดา้นการตลาด  การผลิต การเงิน สารสนเทศ กฎระเบียบ การจดัการ และทรัพยากรบุคคล  ฯลฯ 

  1.3)  การก าหนดทบทวนวสิัยทศัน์ และภารกิจ ขององคก์รเพื่อก าหนดให้แน่ชดัวา่ 
องคก์รนั้นมีลกัษณะเช่นใด มีหนา้ท่ีบริการอะไรแก่ใครบา้ง โดยมีปรัชญาในการด าเนินการเช่นใด 

  1.4)  การก าหนดวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

  1.5)  การวเิคราะห์และเลือกก าหนดกลยทุธ์และแนวทางพฒันาองคก์ร 

  2)  การน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั (Strategic  Implementation) 
   2.1)  การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน 

   2.2)  การวางแผนปฏิบติัการ (Action  Plan) 
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   2.3)  การปรับปรุงและพฒันาองคก์ร  เช่น ในดา้นโครงสร้าง  ดา้นระบบงาน ดา้น
ทรัพยากร  ดา้นบุคคล  ดา้นวฒันธรรมและองคก์ร และปัจจยัการบริการในองคก์ร 

  3)  การควบคุมและประเมินผลเชิงกลยทุธ์ (Strategic  Control & Evaluation)  
   3.1)  การติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงาน 

   3.2)  การติดตามสถานการณ์และเง่ือนไข 

  จากท่ีกล่าวจะเห็นไดว้า่  ยทุธศาสตร์จะถูกก าหนดข้ึนจากกระบวนการคิดและวเิคราะห์
จุดแขง็  จุดอ่อน  การมองเห็นภยัคุกคามและโอกาส  ซ่ึงถือวา่ การวิเคราะห์ส่ิงเหล่าน้ีจะท าใหไ้ดม้า
ซ่ึงข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสม  ในขณะเดียวกันการแปลง
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติก็ช่วยให้เกิดการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ท่ีเกิดผลเป็นรูปธรรมยิ่งข้ึน                
ยทุธศาสตร์ท่ีใชจ้ะมีประสิทธิภาพ หรือก่อประสิทธิผลเพียงใด ก็ข้ึนอยูก่บัการควบคุมและประเมิน 
ผลเชิงยุทธศาสตร์  ซ่ึงจะท าใหไ้ดข้อ้มูลป้อนกลบัส าหรับการพฒันายทุธศาสตร์ต่อเน่ืองไป อยา่งไร
ก็ตามเพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีง่าย อาจสรุปวงจรการก าหนดยุทธศาสตร์และการบริหารจดัการ
ยทุธศาสตร์ได ้(กระจ่าง  พนัธุมนาวิน, 2548: 8) จากท่ีกล่าวจะเห็นไดว้า่ การก าหนดยทุธศาสตร์ คือ
การติดตั้งเป้าหมายไวก่้อน แลว้หาวิธีการท าให้ส่ิงท่ีอยากให้เกิดหรือเป้าหมายท่ีมุ่งหวงัให้สามารถ
เกิดข้ึนได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงนอกจากจะตอ้งศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และพิจารณา
องค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ ยงัตอ้งอาศยัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการทางยุทธศาสตร์ 
รวมถึงกระบวนการบริหารเชิงยทุธศาสตร์ และองคป์ระกอบแลว้ ยงัเป็นบทเรียนส าคญั ท่ีจะช่วยให้
กระบวนการก าหนดนโยบาย และยทุธศาสตร์เป็นไปอยา่งเหมาะสม และสามารถน าไปใชไ้ดต้ามท่ี
มุ่งหมายดว้ย อยา่งไรก็ดี การจดัท ายุทธศาสตร์จะตอ้งเกิดจากการระดมความคิดท่ีหลากหลาย และ
การมีข้อมูลรอบด้าน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการจดั “แผนยุทธศาสตร์” ซ่ึงจะเป็นกรอบแนว
ทางการบริหารเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้

 จากท่ีกล่าวมาทั้ งหมด ได้สะท้อนให้ เห็นว่า กระบวนการคิด และการก าหนด
ยทุธศาสตร์ท่ีเหมาะสมจะก่อให้เกิดการพฒันาอยา่งแทจ้ริง ดงันั้นในการก าหนดยุทธศาสตร์จึงมิใช่
เพียงแต่เป็นการเลือกวธีิการด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุผลในหว้งเวลาตามเป้าหมาย ท่ีปรารถนาเท่านั้น 
หากแต่ยงัต้องมีการคาดการณ์ถึงการน ายุทธศาสตร์ไปใช้ หรือมองไปถึงผลกระทบในอนาคต                     
จากการใช้ยุทธศาสตร์ท่ี เลือกไว้ด้วย ฉะนั้ นกระบวนการคิดเชิงยุทธศาสตร์ท่ีดี  จึงต้องให้
ความส าคญักับการคิดแบบบูรณาการ การคิดเชิงอนาคต และอาศัยพลังการมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ด้วย เรียกได้ว่า การก าหนดยุทธศาสตร์จ าเป็นอย่างยิ่ง ตอ้งอาศยัความรู้ หรือ
ปัญญา และพลงัของผูรู้้ในทุกดา้นมาร่วมกนัวางแผนยทุธศาสตร์ดว้ย 

 7.  กลไกการน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ (Strategy Implementation) 
 สมบติั  ธ ารงธัญวงศ์ (2545: 14) กล่าวถึงการน านโยบาย สู่การปฏิบติัว่า การน า
นโยบายหรือการน ายุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไวไ้ปสู่การปฏิบติั เป็นความสามารถขององค์การในการ
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รวบรวมคน ทรัพยากรในหน่วยงานและกระตุ้นบุคลากรในหน่วยงานให้ปฏิบติังานเพื่อบรรลุ
วตัถุประสงคข์ององค์การ ประสบความส าเร็จครบถว้นให้เกิดผลผลิต และให้สมบูรณ์ สอดคลอ้ง
กบั (สมชาย  ภคภาสน์วิวฒัน์, 2546: 28) ซ่ึงอธิบายว่า การน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบติั  (Strategy 

Implementation) เป็นการด าเนินมาตรการเชิงยุทศาสตร์ หมายถึง การด าเนินมาตรการทั้งในส่วน
ของทรัพยากรวตัถุ ทรัพยากรมนุษย ์และการปรับระบบและโครงสร้างองคก์าร โดยเก่ียวพนักนัทั้ง
ในระบบองคก์าร (Corporate Level) และระดบัปฏิบติัการ (Operational Level) โดยในระดบัแรกคือ 
การด าเนินมาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในระดับองค์การ (Corporate Level) เป็นการวางแผนการใช้
ทรัพยากรขององคก์ารโดยภาพรวมอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยใชท้รัพยากรของส่วนธุรกิจในองคก์ร
นั้น ส่วนระดบัท่ีสองการด าเนินมาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในระดบัปฏิบติัการ (Operational Level) 
เป็นการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการในแต่ละขั้นตอนทุกระบบ 

      นอกจากน้ี วฒันา  พฒันพงศ ์(2547: 19)  กล่าวถึงขั้นตอนของการน ายุทธศาสตร์สู่
การปฏิบติัวา่ประกอบดว้ยประเด็นส าคญั 3 ประการคือ 1) ผูท้  าหนา้ท่ีแปลงยทุธศาสตร์ สู่การปฏิบติั
ตอ้งทราบว่า “จุดมุ่งหมายเชิงยุทธศาสตร์” (Strategic Goal)  มีก่ีขอ้ ได้แก่ อะไรบา้ง  2) ต้องการ
ทราบวา่ ภายใตจุ้ดมุ่งหมายเชิงยุทธศาสตร์ หรือแผนงานแต่ละแผนงานนั้นมียุทธศาสตร์ (Strategy) 
หรือโครงการอะไรบา้ง และ 3) ตอ้งจดัท าโครงการโดยให้วตัถุประสงค์ ของโครงการสอดรับกบั
จุดมุ่งหมายของแผนงานและตอ้งตระหนกัวา่ ภายใตแ้ผนงานเดียวกนักบัเรานั้น ยงัมีโครงการอ่ืนอีก
จ าเป็นท่ีจะตอ้งท าหน้าท่ีช่วยสนับสนุน ประสานโครงการ ประสานแผน และประสานนโยบาย 
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุผลตามท่ีตั้งไว ้ซ่ึง เรวตัร์  ชาตรีวิศิษฎ์ (2553: 10)  กล่าววา่ การบริหาร
จดัการอยา่งเป็นระบบโดยก าหนดทิศทางขององคก์รในอนาคต ซ่ึงตอ้งอาศยัการวางแผนอยา่งเป็น
ขั้นตอน และการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกเพื่อหาโอกาสและอุปสรรคท่ีจะมีผลกระทบต่อ
ระบบ และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพื่อหาจุดแข็ง และจุดอ่อนในองค์กร ส าหรับก าหนด
ต าแหน่งทางการแข่งขนัแลว้ ก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อให้สามารถน าไปด าเนินการ ให้บรรลุทิศทาง
ตามท่ีไดก้ าหนดไว ้

  ดงันั้นการจดัการยุทธศาสตร์ จึงเป็นการบริหารโดยค านึงถึง 1) ลกัษณะการด าเนินงาน
ขององค์การ 2) ลกัษณะการบริหารในอนาคต 3) สภาพแวดลอ้ม 4) การจดัสรรทรัพยากร 5) การ
ปฏิบติังานใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงค ์ ซ่ึงองคป์ระกอบของการบริหารจดัการยทุธศาสตร์  
 1. การวางแผนยทุธศาสตร์ (Strategic Formulation) 
 2. การน าแผนยทุธศาสตร์ไปปฏิบติั (Strategic Implementation) 
 3. การติดตามและประเมินผล (Evaluation Control) 
                   วโิรจน์  สารรัตนะ (2548: 32-38) ไดเ้สนอแนะยุทธศาสตร์ในการน านโยบายไปปฏิบติั
จ านวน 13 ยุทธศาสตร์ ไดแ้ก่ 1) วิเคราะห์และส่งต่อนโยบาย 2) เรียนรู้ปัญหาเพื่อแกไ้ขและป้องกนั 
3) ใชผ้ลการวจิยัให้เป็นประโยชน์  4) น าทฤษฎีมาประยุกตใ์ช ้5) พฒันาปัจจยัท่ีส่งผลต่อนโยบาย 6) 
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ติดตาม ประเมินและวิจยัเพื่อพฒันา  7) มุ่งชนะส่ิงต่อต้านการเปล่ียนแปลง 8) มุ่งเป็นผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง  9) ศึกษาอนาคตเพื่อวิสัยทัศน์ริเร่ิมและสร้างสรรค์  10) ทบทวนข้อวิจารณ์ต่อ
การศึกษา  11) ทบทวนขอ้เสนอเพื่อปฏิรูปการศึกษา 12) ทบทวนเพื่อเขา้ใจนโยบาย และ 13) พฒันา
ตวัแบบกระบวนการนโยบายของหน่วยงาน นอกจากน้ียงักล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ยุทธศาสตร์น าไป
ปฏิบติัเป็นกระบวนการ หน่ึงในสามขั้นตอน ของการพฒันาองคก์าร ซ่ึงประกอบดว้ย1) การวนิิจฉยั 
(Diagnosis) 2) การน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  (Invention Implementing) 3) การประเมินผล 
(Evaluation) โดยการน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบติั มีหลายวิธีแต่ท่ีส าคญัส่วนใหญ่มี 5 วิธี ดงัน้ีคือ1) 
การให้ค  าปรึกษา (Process Consultant) เป็นเทคนิคท่ีจะช่วยให้สมาชิกกลุ่มมีทกัษะในการวินิจฉัย
ปัญหาและก าหนดวิธีการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการท างานของกลุ่ม                   
2) การสร้างทีมงาน (Team Building) เป็นเทคนิคท่ีจะช่วยให้กลุ่มท างานบรรลุจุดหมายอย่างมี
ประสิทธิผล 3) การใช้บุคคลหรือกลุ่มท่ีสาม (Third – Party Intervention) เป็นเทคนิคท่ีจะช่วยให้
บุคคล กลุ่ม หรือหน่วยงาน สามารถแกปั้ญหาความขดัแยง้เก่ียวกบังานหรือท่ีเกิดจากความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล โดยอาศยัการเปล่ียนแปลงจากผูน้ าภายนอก 4) กิจกรรมเทคโนโลยีโครงสร้าง 
(Techno Structural Activities) เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งปรับปรุงเทคโนโลยีในการท างานและ/หรือ
โครงสร้างองคก์ารและ 5) การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์าร (Organization Culture Change) เป็น
การพฒันานวตักรรมของสมาชิกในองคก์ารให้สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ขององคก์ารและปัจจยัอ่ืน 
เช่น โครงสร้างองคก์าร เป็นตน้ 

  

บทสรุป 

  การบริหารเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพฒันาเป็นการบริหารท่ีไดรั้บการพฒันาเปล่ียนแปลงไป
ตามยุคตามสมัยในปัจจุบัน โดยการประยุกต์ใช้การบริหารให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นจริงในปัจจุบนั และแนวคิดการบริหารจดัการสมยัใหม่ เป็นวธีิการท่ีจะเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันและเพื่อความเจริญก้าวหน้าของงาน หน่วยงาน หรือองค์กร          
ตามเป้าหมายท่ีวางไว้  มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ การมุ่งเน้นประสิทธิผลหรือ
ผลสัมฤทธ์ิ (Effectiveness)  การมุ่งเน้นเร่ืองคุณภาพ (Quality) หรือความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
(Customer Satisfaction) และ การมุ่งเน้นหลกัความรับผิดชอบ (Accountability) ซ่ึงมีองค์ประกอบ
ของยทุธศาสตร์ คือ 1) การวเิคราะห์ จุดอ่อน  จุดแขง็  โอกาสและอุปสรรค (SWOT)  2) การก าหนด
วิสั ยทัศน์ และทิศทางขององค์กร  (Direction sitting) 3) ก ารก าห น ดยุท ธศาส ตร์ (Strategy 

Formulation) 4)การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ   (Strategy Implementation)  จ  าเป็นต้องมี       
การก าหนดยุทธศาสตร์โดยค านึงถึงเป้าหมายหรือวิสัยทศัน์องคก์ร (Mission – Vision)  และการน า
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ (Strategy Implementation)  ซ่ึงองค์ประกอบของการบริหารจัดการ
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ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Formulation)  การน าแผนยุทธศาสตร์         
ไปปฏิบติั (Strategic Implementation) และ การติดตามและประเมินผล (Evaluation Control)  
 ดงันั้น การบริหารเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพฒันาจึงเป็นวิธีการก าหนดทิศทางการพฒันา
เพื่อน าพาทุกส่ิงไปสู่เป้าหมาย เพื่อท าให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ  ส าหรับประเทศไทยใน 
ยุคโลกาภิวตัน์ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ก าลงัตอ้งการศึกษายุทธศาสตร์การพฒันาท่ีจะพา
ประเทศไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์  ยุทธศาสตร์ท่ีดีไม่เน้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และ         
การพฒันาเศรษฐกิจดา้นเดียว ตอ้งค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง และคุณภาพชีวติเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันา  

 

   
  



201 

 

บทที ่8  
การบริหารเชิงยุทธศาสตร์เพือ่การพฒันาของหน่วยงานภาครัฐ 

 

บทน า 
  

การเปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบันส่งผลให้การการบริหารมีลักษณะไม่แน่นอน                
ซ่ึงไม่สามารถคาดการณ์อะไรได้อย่างแม่นย  า  จึงตอ้งมีเคร่ืองมือท่ีท าให้สามารถรองรับกบัการ
เปล่ียนแปลงนั้น  คือการคิดใหม่ - คิดในเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Thinking) การท าใหม่ - การ
บริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management) ซ่ึงการบริหารเชิงยุทธศาสตร์นั้น อยู่บนแนวคิด
ท่ีวา่ องคก์รไม่ไดอ้ยูเ่ป็นเอกเทศโดยตวัเอง แต่อยูภ่ายใตบ้ริบทของสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ซ่ึงสภาพแวดล้อมท่ีมากระทบกบัองค์กรนั้น บางคร้ังก็เป็นโอกาส บางคร้ังก็เป็นภยั
คุกคาม นอกจากน้ี องค์กรเองก็ตอ้งก าหนดจุดยืนขององค์กร  เพื่อวางยุทธศาสตร์การพฒันาให้
ชดัเจนมากข้ึน  เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผูส้นใจหรือผูศึ้กษาการบริหารเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพฒันา
ได้ท าความเข้าใจ ในบทน้ีจึงขอเสนอการบริหารเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพฒันาภาครัฐ และยก
กรณีศึกษาการบริหารเชิงยทุธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์  
การน าแผนไปสู่การปฏิบติัและการประเมินผลแผนยทุธศาสตร์  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

การบริหารยุทธศาสตร์ภาครัฐ (Strategic Management in the Public Sector) 

 1. ความหมายการบริหารยุทธศาสตร์ภาครัฐ  
     การบริหารยุทธศาสตร์ภาครัฐคือการบริหารจดัการภาครัฐท่ีช่วยให้องค์การภาครัฐ
ตระหนกัถึงความสามารถขององคก์าร จุดแขง็และจุดอ่อนภายในองคก์าร โอกาสและอุปสรรคของ
องค์การท่ีเป็นผลกระทบมาจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ผูบ้ริหารและพนักงานได้มีการ
ต่ืนตวัต่อการเปล่ียนแปลง เห็นโอกาสใหม่ ๆ และขอ้จ ากดัท่ีอาจเกิดข้ึน เปิดโอกาสให้ผูบ้ริหารและ
พนกังานในระดบัต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการบริหาร ท าให้ไดพ้ฒันาความคิด และช่วยลดการต่อตา้น
การเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนได ้(สุพานี  สฤษฎ์วานิช, 2555: 9) ทั้งยงัช่วยให้องคก์ารมีทิศทางและ
แนวทางในการดาเนินงานท่ีชัดเจน มีความสามารถในการแข่งขนั สามารถปรับตวัให้เขา้กบัการ
เปล่ียนแปลงทั้งจากสภาพแวดลอ้มภายนอกและสภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร และในทา้ยท่ีสุดจะ
ช่วยให้องค์การมีสมรรถนะสูงและสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์การ การบริหารยุทธศาสตร์
ภาครัฐประกอบไปด้วยการตัดสินใจและการด าเนินการในการก าหนดยุทธศาสตร์ (Strategy 

Formulation) น ายุทธศาสตร์ไปปฏิบติั (Strategy Implementation) และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
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(Strategy Evaluation) อยา่งไรก็ตามการบริหารยุทธศาสตร์ภาครัฐท่ีจะมีประสิทธิภาพไดน้ั้น ปัจจยั
ส่วนหน่ึงคือการมีจุดเร่ิมตน้ท่ีดี คือการมีแผนยุทธศาสตร์ภาครัฐท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทั้ง
ภายในและภายนอกองคก์าร องคป์ระกอบของแผนยุทธศาสตร์ภาครัฐควรจะตอ้งมีความสอดคลอ้ง
กลมกลืนกนัเพื่อเป็นปัจจยัเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนั โดยแผนยทุธศาสตร์ภาครัฐประกอบไปดว้ย 

1. วสัิยทัศน์ (Vision) คือ องคก์ารเราปรารถนาจะเป็นอะไรหรือจะไปถึงไหนในอนาคต 

2. ค่านิยมร่วม (Shared Value) คือพฤติกรรมหรือส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีบุคลากรในองคก์าร
กระท าหรือยดึถือร่วมกนัดว้ยความสมคัรใจ เป็นส่ิงท่ีผกูบุคลากรในองคก์ารไวด้ว้ยกนั และเป็น
แรงผลกัดนัให้องคก์ารกา้วไปขา้งหนา้เพื่อมุ่งสู่วสิัยทศัน์ท่ีวางไว ้

3. พนัธกจิ (Mission) คือส่ิงท่ีองคก์ารเราท าและเป็นเหตุผลของการดารงอยูข่ององคก์ารเรา 
ซ่ึงพนัธกิจเหล่าน้ีจะเป็นส่ิงท่ีทาใหเ้ราบรรลุวสิัยทศัน์ 

4. ยุทธศาสตร์ (Strategy) คือนโยบายหรือแผนการด าเนินงานท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงทิศทางการ
ด าเนินงานขององค์การ โดยคาดหวงัว่าหากยุทธศาสตร์ประสบความส าเร็จ องค์การก็จะบรรลุ
วสิัยทศัน์ 

5. เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Goal) คือส่ิงท่ีองคก์ารประสงคจ์ะเห็น
หรือใหเ้กิดข้ึนหลงัจากมีการด าเนินการตามยทุธศาสตร์ท่ีวางไว ้(ยทุธศาสตร์ประสบความส าเร็จ) 

6. กลยุทธ์ (Tactic) คือ แนวทางการด าเนินงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ โดยคาดหวงัว่า
หากกลยทุธ์ประสบความส าเร็จ ยทุธศาสตร์จะประสบความส าเร็จ 

7. ตัวช้ีวัด (Indicator) คือ เคร่ืองมือทางการบริหารท่ีส าคญัท่ีจะช่วยทาให้ทราบว่าการ
ด าเนินกลวิธี (โครงการ) กลยุทธ์ (แผนงาน) และยุทธศาสตร์ (แผน) ต่างๆไดไ้ปถึงในจุดใด บรรลุ
วตัถุประสงค ์จุดมุ่งหมาย และเป้าหมายมากนอ้ยแค่ไหน 

8. ค่าเป้าหมาย (Target) คือ ผลในเชิงปริมาณและ/หรือคุณภาพตามตวัช้ีวดั  
9. โครงการ (Project)  คือ งานประเภทหน่ึง (ท่ีมีก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงาน) ท่ีถูก

ก าหนดข้ึนในองค์การเพื่อจะแปลงเจตนารมณ์ในเชิงกลยุทธ์ให้กลายเป็นวิธีการท่ีจะน าไปสู่การ
ปฏิบติัอยา่งไดผ้ลตรงตามความตอ้งการของผูรั้บบริการ (ปกรณ์ ปรียากร, 2548: 1-2) โดยคาดหวงั
วา่หากโครงการประสบความส าเร็จ กลยทุธ์จะประสบความส าเร็จ 
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ภาพที ่8.1 องคป์ระกอบท่ีส าคญัในการบริหารยทุธศาสตร์  

ท่ีมา: จิรประภา  อคัรบวร, 2552: 13 

 

 

 

 

 

การก าหนดยทุธศาสตร์ 

แผนการบริหารราชการแผน่ดิน 

แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี 
 

S 

W 

O 

T 

Vision 

Strategy Issue 

Goal (KPI/Target) 
Strategies 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตามแผนยทุธศาสตร์ 

Strategy Evaluation 

- มิติดา้นประสิทธิผล 

- มิติดา้นคุณภาพการให้บริการ 

- มิติดา้นประสิทธิภาพ 

- มิติดา้นการพฒันาองคก์าร 

การเปล่ียนยทุธศาสตร์สู่การปฏิบติั 

แผนปฏิบติัราชการประจ าปี 

การวิเคราะห์ความเสียง 

โครงสร้าง 

การปรับแต่ง 

กระบวนงาน 

เทคโนโลย ี คน 
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2. ความแตกต่างระหว่างการบริหารยุทธศาสตร์ภาครัฐและภาคเอกชน (Michael Crow and 

Barry Bozeman, 1988 อา้งถึงใน สมพร แสงชยั, 2548: 39-40)  

1. อ านาจหนา้ท่ีของรัฐ (Authority) เป็นไปตามกฎหมายและมีความชอบธรรมซ่ึง 

ท าให้ผูต้ดัสินใจมี ความเส่ียงต่อการตดัสินใจค่อนขา้งน้อย (หากเป็นไปตามกฎหมาย) แต่จะมี
ผลกระทบต่อคนจานวนมากส าหรับ ภาคเอกชนแลว้อ านาจจะมีจ ากดั องคก์ารจึงเนน้การตดัสินใจท่ี
เหมาะสมท่ีสุดและใหผ้ลประโยชน์สูงสุด  

2. ภาครัฐตอ้งถูกตรวจสอบโดยส่ือมวลชนและกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ รวมทั้ง 

วาระของการเป็น รัฐบาลนั้นอาจจะสั้นจนเกินไป ภาครัฐจึงก าหนดนโยบายและมีการเปล่ียนแปลง
ตามแรงกดดนัจากภายนอก มากกวา่จะก าหนดจากการเปล่ียนแปลงภายในตนเอง  

3. องคก์ารและโครงสร้าง (Organization and Structures) ถูกอิทธิพลภายนอก 

กระทบอยา่งรุนแรง ในภาครัฐ เพราะสภาพแวดลอ้มภายนอกเคล่ือนไหวและเรียกร้องอยูต่ลอดเวลา 

ในขณะเดียวกนัโครงสร้าง ภายในกลบัแข็งตวัและไม่มีความสามารถในการปรับตวัให้สามารถ
ตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้มภายนอกไดเ้ลย ท าใหอ้งคก์ารไม่สามารถปฏิบติังานในลกัษณะเชิงกลยทุธ์
ไดอ้ยา่งสะดวก 

4. บุคคลและระบบงานบุคคล (Personnel and Personnel Systems)  

โครงสร้างบุคคลในระบบราชการแตกต่างกันจากระบบธุรกิจเอกชน เช่น อ านาจหน้าท่ีของ
ผูบ้ริหารภาครัฐมีจ ากดักวา่ภาคเอกชนในเร่ืองการบริหารงานบุคคล บุคคลในระบบราชการไดรั้บ
การปกป้องจากระบบความมัน่คงในงานราชการ ผูบ้ริหารจึงไม่สามารถจะปรับปรุงเปล่ียนแปลง
วธีิการท างานไดอ้ยา่งสะดวกสบายนกั 

3. ลกัษณะของการบริหารยุทธศาสตร์ภาครัฐทีด่ี  
1. การก าหนดยทุธศาสตร์ตอ้งเป็นกระบวนการท่ีมีส่วนร่วมจากทั้งผูบ้ริหารและ 

พนักงาน และหากเป็นไปได้ควรรวมถึงผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การ โดยมุ่งหวงัให้เกิดการ
ยอมรับในยุทธศาสตร์จากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ในขณะเดียวกนัจะตอ้งมีการถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้น
การบริหารยทุธศาสตร์ให้กบัทุก ๆ ฝ่ายในองคก์ารเพื่อใหท้ราบถึงความส าคญัและวตัถุประสงคข์อง
การจดัทายทุธศาสตร์  

2. ยทุธศาสตร์ท่ีก าหนดข้ึนมา (ประกอบไปดว้ย วสิัยทศัน์และพนัธกิจขององคก์าร  

ค่านิยมร่วม ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงคต์ามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตวัช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณและผูรั้บผิดชอบแผนงาน/โครงการ) ตอ้งครอบคลุมทุกพนัธกิจของ
องคก์ารและมีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งค่าเป้าหมายตามตวัช้ีวดัและวสิัยทศัน์
ตอ้งอยูใ่นระดบัท่ีทา้ทายแต่เป็นไปได ้ 
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3. ยทุธศาสตร์ท่ีก าหนดข้ึนมาตอ้งมีความชดัเจน โดยในแผนยทุธศาสตร์ อาจ 

จาเป็นจะตอ้งมีค าอธิบายประกอบเพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปปฏิบติัไดถู้กตอ้ง โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่การอธิบาย วสิัยทศัน์ ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค ์และตวัช้ีวดั  

4. ทุกหวัขอ้หรือประเด็นในแผนยทุธศาสตร์ตอ้งสอดคลอ้งเช่ือมโยงกนัเพื่อใหใ้น 

ทา้ยท่ีสุดองคก์ารสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวสิัยทศัน์ขององคก์าร กล่าวคือ หากจะมองจากล่างข้ึน
บน (Bottom – up) ทุกโครงการจะตอ้งเป็นโครงการเชิงกลยุทธ์และสามารถสนับสนุนให้กลยุทธ์
ประสพความส าเร็จ ซ่ึงจะส่งผลต่อความส าเร็จของยุทธศาสตร์ด้วยเช่นเดียวกัน และในท่ีสุด
องคก์ารก็จะสามารถบรรลุวิสัยทศัน์หากด าเนินการตามยทุธศาสตร์ท่ีวางไว ้ในขณะเดียวกนัหากจะ
มองจากบนลงล่าง ยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดข้ึนมาจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การบรรลุ
วสิัยทศัน์ ในขณะท่ีกลยทุธ์ต่าง ๆ ท่ีก าหนดข้ึนมาจะตอ้งแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการผลกัดนัให้
ยทุธศาสตร์ประสพความส าเร็จ สาหรับโครงการต่าง ๆ ภายใตก้ลยุทธ์ควรเป็นโครงการเชิงกลยุทธ์ 

(ไม่ใช่โครงการท่ีเป็นงานประจ า) ท่ีมุ่งหวงัวา่เม่ือด าเนินการโครงการจนเสร็จลุล่วงไปแลว้จะส่งผล
กระทบในทางบวก (หรือสร้างสรรค)์แก่กลยทุธ์ดงัน้ี 

1. ในระหวา่งกระบวนการจดัท ายทุธศาสตร์ผูบ้ริหารและบุคลากรตอ้งมีใจเปิด 

กวา้งและมีความเป็นมืออาชีพในการรับฟังขอ้วิจารณ์ต่าง ๆ และควรเปิดโอกาสให้ทุก ๆ คนได้
แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ปราศจากการครอบง าทางความคิด หรือถูกจ ากัดด้วยฐานะ 

ต าแหน่ง โครงสร้างองคก์ารตามลาดบัชั้นหรืออ านาจภายในองคก์าร  

2. ยทุธศาสตร์ตอ้งมีความยดืหยุน่โดยสามารถทบทวนและปรับปรุงได ้

ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีต้องเผชิญกับส่ิงท่ีไม่คาดคิดมาก่อนหรือในสถานการณ์
วกิฤติ  

3. ก่อนการน ายทุธศาสตร์ไปปฏิบติัควรมีการถ่ายทอดขอ้มูลแผนยทุธศาสตร์ 

ไปสู่ระดบับุคคลเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจโดยทัว่ถึงทั้งองคก์าร  

4. การนายทุธศาสตร์ไปปฏิบติัควรไดรั้บการสนบัสนุนจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  

รวมถึงการสนบัสนุนดา้นการเงิน ทรัพยากรบุคคล เคร่ืองมือ เทคโนโลยแีละระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ 

ในการปฏิบติั โดยมุ่งหวงัใหเ้กิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5. กระบวนการในการประเมินผลตอ้งมีการด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยมุ่งเนน้ 

ให้เกิดการปรับปรุงและพฒันายุทธศาสตร์และการด าเนินงานขององค์การมากกว่าการต าหนิหรือ
ลงโทษหน่วยงานท่ีด าเนินงานผดิพลาด  

6. เป้าหมายสุดทา้ยของการบริหารยทุธศาสตร์คือการพฒันาประเทศไปสู่ 

เป้าหมายในการพัฒนา โดยให้ค  านึงถึงผลประโยชน์และความมั่นคงของประเทศชาติและ
ประชาชนมากกวา่ผลประโยชน์ขององคก์ารภาครัฐและ/หรือขา้ราชการและพนกังานของรัฐ อีกนยั
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หน่ึงกล่าวคือ การยอมเสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อผลประโยชน์ขององคก์าร และยอมเสียสละ
ผลประโยชน์ขององคก์ารเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 

4. เอกสารทีจ่ าเป็นเพือ่ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ภาครัฐ  

    แผนยุทธศาสตร์กระทรวงจ าเป็นจะตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี 

ของรัฐบาล ในขณะท่ีแผนยทุธศาสตร์กรม จะตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ของกระทรวง โดย
ในการจดัทาแผนยทุธศาสตร์จะตอ้งมีเอกสารท่ีจ าเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา ดงัน้ี  

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยในมาตราท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. พระราชกฤษฎีกา วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

 พ.ศ. 2546  

3. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง  

4. แผนบริหารราชการแผน่ดิน 4 ปี  

5. นโยบายรัฐบาลท่ีแถลงต่อรัฐสภา  

6. แผนปฏิบติัราชการส่ีปีท่ีผา่นมา  

7. ผลการประเมินแผนปฏิบติัราชการส่ีปีท่ีผา่นมา  

8. นโยบายรัฐมนตรี  

9. แผน กฎหมายและเอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ภาครัฐ  

1. บุคลากรมีความเขา้ใจในวตัถุประสงคก์ารจดัท าแผนยทุธศาสตร์กระทรวง 

ยติุธรรม และมีความรู้พื้นฐานดา้นแผนยทุธศาสตร์  

2. บุคลากรมองแง่บวก และสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั  

3. การจดัท าแผนไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารสูงสุด ฝ่ายการเมือง และ 

สาธารณชน  

4. การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  

5. ความมุ่งมัน่ของบุคลากรท่ีมาพร้อมกบัรางวลั หากแผนยทุธศาสตร์ประสบ
ความส าเร็จ  

6. บุคลากรมองกระทรวงในองคร์วมไดแ้ยกส่วน  

7. บุคลากรพร้อมปรับตวัใหเ้ขา้กบัแผนยทุธศาสตร์ใหม่  
8. มองโลกแห่งความเป็นจริงไม่ทะเยอทะยานเกิดเหตุ  

9. บุคลากรมีใจเปิดกวา้งต่อค าวจิารณ์ต่างๆและความเห็นต่าง จากบุคลากรใน
หน่วยงานอ่ืน  
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10. ความสอดคลอ้งสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัของวสิัยทศัน์ ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ 
และโครงการ  

11. ความเป็นมืออาชีพของหน่วยงานยอ่ยท่ีตั้งใจจดัท าและบริหารโครงการเชิงกล 

ยทุธ์ใหป้ระสบความส าเร็จ 

 

รูปแบบการบริหารยุทธศาสตร์ภาครัฐ 

รูปแบบทีห่น่ึง จากกลยุทธ์สู่วสัิยทัศน์  

เป็นการบริหารยุทธศาสตร์ท่ีให้กลยุทธ์และประเด็นยุทธศาสตร์เป็นตวัก าหนดวิสัยทศัน์           
ท่ีเป็นไปได้และท้าทายซ่ึงหมายถึงการท่ีองค์การน าผลท่ีได้รับจากการจดัท า SWOT มาจัดทา 

SWOT Matrix เพื่ อหากลยุท ธ์ในการส่งเส ริม  และ /หรือ  แก้ไขปัญหาต่าง  ๆ  ขององค์การ                  

หลังจากนั้ นน ากลยุทธ์ท่ีได้มาจัดกลุ่มเพื่อก าหนดเป็นยุทธศาสตร์แล้วค่อยมาพิจารณาว่า 

ความสามารถขององคก์ารอยูท่ี่ระดบัใด และจากกลยทุธ์และยทุธศาสตร์ท่ีก าหนดข้ึนมาจะสามารถ
นาองค์การไปสู่จุดไหน แลว้จึงค่อยก าหนดวิสัยทศัน์ อยา่งไรก็ตามการก าหนดยุทธศาสตร์และกล
ยุทธ์อาจไม่จาเป็นตอ้งยึดผลท่ีได้จากการท า SWOT Matrix และ SWOT Analysis เพียงอย่างเดียว 

หากผูบ้ริหารและบุคลากรในองค์การคิดว่าควรเพิ่มเติมกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมเพื่อให้
องคก์ารบรรลุวสิัยทศัน์ท่ีทา้ทายมากข้ึนก็สามารถกระท าไดเ้ช่นเดียวกนั  ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ขั้นการเตรียมพร้อม ประกอบไปดว้ย (1) การจดัตั้งทีมงานท่ีไดรั้บความ 

เห็นชอบจากฝ่ายบริหาร โดยการตั้ งทีมงานต้องมีการคัดเลือกตัวบุคลากรท่ีเหมาะสมให้ตรง
ความสามารถตามท่ีองคก์ารตอ้งการ (เอกชยั  บุญยาทิษฐาน, 2553: 37) หรืออาจมีการจา้งท่ีปรึกษา
ในการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ อยา่งไรก็ตามการจา้งท่ีปรึกษาในการจดัท าแผนยทุธศาสตร์มีทั้งขอ้ดี
และขอ้เสีย โดยขอ้ดีคือการลดภาระภาครัฐ องค์การไดค้วามรู้ในเชิงวิชาการและมุมมองใหม่ๆ ใน
การบริหารยุทธศาสตร์ภาครัฐ และเป็นการลดแรงกดดนัท่ีมีต่อหน่วยงานจดัท าแผนยุทธศาสตร์ 

โดยท่ีปรึกษาจะอยู่ในสถานะตัวกลางในการประสานและระดมความคิดเห็นจากบุคลากรใน
องคก์าร ส่วนขอ้เสียคือการมีภาระดา้นงบประมาณเพิ่มข้ึนในการจา้งท่ีปรึกษาฯ และ ท่ีปรึกษาอาจ
ไม่มีข้อมูลครบรอบด้านท่ีจะน ามาใช้ในการจดัท าแผนยุทธศาสตร์และอาจใช้เวลานานในการ
ด าเนินการ ซ่ึงในประเด็นน้ีบุคลากรผูรั้บผิดชอบในองคก์ารจะตอ้งช่วยในการอานวยความสะดวก
และประสานขอ้มูลต่าง ๆ ตามเห็นสมควร (2) การก าหนดวตัถุประสงคใ์นการจดัท า คือ ตอ้งมีการ
บอกให้ชดัเจนว่าท าไปเพื่ออะไร (3) การฝึกอบรมทีมงานเพื่อให้เขา้ใจความรู้พื้นฐานอย่างชดัเจน 

(4) การวางแผนงานท่ีมีการก าหนดผูรั้บผดิชอบระยะเวลาการจดัท าแผนฯ กิจกรรมท่ีตอ้งด าเนินการ
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และงบประมาณท่ีตอ้งใช ้(5) การแจง้ให้บุคลากรในองคก์ารทราบถึงวตัถุประสงคแ์ละกระบวนการ
ในการจดัท าแผนยทุธศาสตร์พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการด าเนินงาน  

2. ขั้นการวินิจฉัยองค์การ คือการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกและการ 

วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในองค์การ หรือท่ีเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า การวิเคราะห์ SWOT (SWOT 

Analysis) อนัประกอบไปดว้ย จุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ภายในองค์การ โอกาส 

(Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้มภายนอกขององคก์าร  

3. ขั้นการจัดท า SWOT เมทริกซ์ (SWOT Matrix) คือ การจบัคู่ความสัมพนัธ์ 

ของสภาพแวดลอ้มองคก์ารทั้ง 4 ตวั คือ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (หรือภยัคุกคาม) 

ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อ กลยทุธ์  
4. ข้ันการจัดกลุ่มกลยุทธ์ เพื่อก าหนดประเด็นยทุธศาสตร์และเป้าประสงคต์าม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ อยา่งไรก็ตาม จ านวนเป้าประสงคต์ามประเด็นยทุธศาสตร์ไม่ควรจะมีมากกวา่
จ านวนกลยุทธ์เพราะกลยุทธ์หน่ึงไม่สามารถท่ีจะด าเนินการเพื่อบรรลุในหลายเป้าประสงค์มาก
จนเกินไป  

5. ข้ันการทบทวนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาวา่เพียงพอ และ 

ครอบคลุมทุกภารกิจขององค์การหรือไม่ โดยอาจเช่ือมโยงเข้ากับผลของ SWOT Analysis และ
พิจารณาว่าแผนยุทธศาสตร์น้ีตอ้งการยุทธศาสตร์ และ/หรือ กลยุทธ์ใดเพิ่มข้ึนเพื่อสนบัสนุน และ/

หรือ แกปั้ญหาขององคก์าร  

6. ขั้นการก าหนดตัวช้ีวดั และค่าเป้าหมาย โดยการก าหนดตวัช้ีวดั คือ  

การพิจารณาจากกลยุทธ์ท่ีตอ้งปฏิบติัให้บรรลุวิสัยทศัน์  เม่ือไดท้  าตามวตัถุประสงคต์ามท่ีวา่ไวน้ั้น
องค์การของเราจะมีการวดัความส าเร็จได้อย่างไร และเกณฑ์ท่ีใช้วดัควรมีอะไรบ้างเพื่อให้ผล
ออกมาเป็นตวัเลข ส่วนการก าหนดค่าเป้าหมาย เม่ือได้ตวัช้ีวดัมาควรก าหนดโดยพิจารณาจาก                 

(1) ต้องดูว่าตัวช้ีวดัควรมีค่าออกมาเป็นตัวเลขได้อย่างไร ลักษณะน้ีเรียกว่าเป็นเกณฑ์ตัดสิน 

(Criteria) โดยอาจอยู่ในรูปของจ านวน ร้อยละ (Percent) อตัราส่วน (Ratio) ระดบัความส าเร็จ (2) 

เม่ือได้รูปแบบแล้วให้พิจารณาว่าสามารถเก็บข้อมูลเพื่อแปลงเป็นค่าท่ีต้องการได้หรือไม่ และ
วิธีการค านวณต้องไม่ยุ่งยาก (3) มีการพิจารณาว่าเคยเก็บข้อมูลตัวเลขยอ้นหลังหรือไม่ เพราะ             
การท่ีจะก าหนดตวัช้ีวดัใหม่ให้มีประสิทธิภาพตอ้งรู้ก าลงัขององคก์ารก่อนวา่ท่ีผ่านมาเราท าไดแ้ค่
ไหน แลว้ค่อยก าหนดตวัเลขใหม่ใหดี้ข้ึน เหมาะสมและสามารถท าไดจ้ริงในช่วงเวลาท่ีก าหนด  

7. ขั้นการก าหนดวสัิยทศัน์ โดยพิจารณาจากกลยทุธ์และประเด็นยทุธศาสตร์    
ท่ีก าหนดข้ึนแลว้ วา่ในทา้ยท่ีสุดแลว้องคก์ารของเราควรจะมุ่งสู่จุดใด (การให้กลยุทธ์และประเด็น
ยุทธศาสตร์เป็นตวัก าหนดวิสัยทศัน์ท่ีเป็นไปไดแ้ละทา้ทาย) แต่หากพิจารณาและเห็นว่าวิสัยทศัน์ 
ยงัไม่ทา้ทายเพียงพอผูร่้วมจดัทาแผนยุทธศาสตร์อาจช่วยกนัก าหนดข้ึนมาใหม่ก็ได ้แต่นัน่หมายถึง
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จะตอ้งยอ้นไปขั้นตอนท่ี 5 (ทบทวนกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์) อีกคร้ังหน่ึงและรวมถึงการทบทวน 

เป้าประสงคต์ามประเด็นยทุธศาสตร์ ตวัช้ีวดั ค่าเป้าหมาย ดว้ยเช่นเดียวกนั  

8. ขั้นการทบทวนพนัธกจิขององค์การ วา่มีอะไรบา้งในปัจจุบนัและสมควรเพิ่ม 

หรือลดพนัธกิจลงตามสถานการณ์ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั อยา่งไรก็ตามใหร้ะลึกไวว้า่ตราบใดก็ตามท่ี
องคก์ารยงัคงมีพนัธกิจเหล่าน้ีอยู ่องคก์ารก็จะยงัคงอยูต่่อไป และพนัธกิจเหล่าน้ีตอ้งแสดงถึงความ
เป็นเอกลกัษณ์ขององคก์าร  

9. ขั้นการก าหนดค่านิยมร่วมขององค์การ คือการพิจารณาร่วมกนัถึงพฤติกรรม 

หรือส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีบุคลากรในองคก์ารเช่ือ และ/หรือ กระท าและ/หรือ ยดึถือร่วมกนัดว้ยความ
สมคัรใจ  

10. ข้ันการแปลงแผนเพือ่เตรียมการสู่การปฏิบัติ คือการก าหนดแนวทางปฏิบติั  

แผนงาน/โครงการ งบประมาณและกิจกรรมท่ีจะด าเนินการโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้องค์การ
สามารถบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตามท่ีก าหนดไว ้แนวทางปฏิบติั ตอ้งมีการพิจารณาวา่ส่ิงท่ี
ตอ้งท านั้นมีงบประมาณเพียงพอหรือไม่ เราตอ้งการอะไร รายการท่ีตอ้งปฏิบติั ผูรั้บผิดชอบ และ
ช่วงระยะเวลาด าเนินการ ส่วนแผนงาน/โครงการ จะตอ้งมีการจดัท าเอกสารโครงการท่ีเป็นทางการ
โดยมีรายละเอียดของโครงการท่ีชดัเจนดงัต่อไปน้ี  

10.1  หลกัการและเหตุผล คือการอธิบายท่ีมาท่ีไป เหตุผลความจาเป็น 

ในการจดัท าโครงการ  

10.2  วตัถุประสงค ์หมายถึงการบอกวา่องคก์ารจดัท าแผนน้ีไปเพื่อ 

อะไรและคาดหวงัจะไดอ้ะไรจากการด าเนินโครงการ  

10.3 ขอบเขตการด าเนินการ คือการบอกถึงความครอบคลุมของ 

โครงการทั้งในเชิงกายภาพ เน้ือหา กลุ่มเป้าหมายต่างๆ  

10.4  ขั้นตอนการด าเนินงาน เป็นการบอกถึงล าดบัในการด าเนินงาน 

วา่กิจกรรมใดควรเกิดข้ึนก่อน – หลงัตามลาดบั  

10.5  ขอ้เสนอเพิ่มเติมในการด าเนินงานคือการเสนอแนะเทคนิค และ/ 

หรือ ขอ้สังเกตต่าง ๆ ท่ีควรค านึงถึงในช่วงก่อน – หลงั และระหวา่งการด าเนินงานโตรงการ  

10.6  แผนการด าเนินงาน หมายถึงแนวทางในการด าเนินงาน 

โครงการ รวมถึงกิจกรรมต่างๆของโครงการ  

       10.7 สถานท่ีด าเนินการ หมายถึง พื้นท่ีในการปฏิบติัการ  

       10.8 การประเมินผล คือการอธิบายถึงตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายต่าง ๆ  

ท่ีจะบ่งบอกถึงความส าเร็จหรือลม้เหลวของโครงการ  

       10.9 งบประมาณค่าใชจ่้าย ใหร้วมถึงค่าด าเนินการโครงการ และ 
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ค่าตอบแทนต่าง ๆ แก่บุคคล/องคก์าร ท่ีเก่ียวขอ้ง  

       10.10 ผูรั้บผดิชอบโครงการในแต่ละระดบั คือการบอกถึงเจา้ภาพใน 

การด าเนินการโครงการวา่มีใครบา้งและรับผดิชอบในส่วนใด และรับผดิชอบแค่ไหน  

11. ขั้นการปฏิบัติตามแผน คือการปฏิบติัตามแผนยทุธศาสตร์ท่ีไดว้างไวร้วมถึง 

การบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์ต่าง ๆ ใหป้ระสพความส าเร็จ  

12. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นการระบุถึงผล 

การด าเนินการตามแผนยทุธศาสตร์โดยใชต้วัช้ีวดัต่าง ๆ ท่ีก าหนดข้ึนมาก่อนหนา้น้ีเป็นเคร่ืองบ่งช้ี
ความส าเร็จของการบริหารยทุธศาสตร์  

13. ข้ันการทบทวนและปรับปรุงแผนฯ คือการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดท่ีผา่นมา และ/ 

หรือ เพิ่มเติมประเด็นต่าง ๆ ท่ีจะช่วยส่งเสริมความกา้วหนา้ขององคก์าร  

 

รูปแบบทีส่อง จากวสัิยทศัน์สู่กลยุทธ์  

เป็นการบริหารยุทธศาสตร์ภาครัฐท่ีให้วิสัยทศัน์เป็นตวัก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

โดยเร่ิมจากการพิจารณาวา่เม่ืออยากใหอ้งคก์ารของเรามุ่งสู่จุดใดในอนาคต โดยวิสัยทศัน์น้ีจะตอ้งมี
ความท้าทายและมีความเป็นไปได้จริง  จากนั้ นจึงหันมามององค์การจากผล  SWOT Analysis             
วา่ปัจจุบนัเราเป็นอยา่งไร พร้อมหรือไม่ท่ีจะมุ่งสู่วิสัยทศัน์ท่ีวางไว ้หากยงัไม่พร้อมเรามียทุธศาสตร์
ใดบา้งในการน าพาองค์การให้บรรลุวิสัยทศัน์ อย่างไรก็ตาม ขั้นการวินิจฉัยองค์การและก าหนด
วสิัยทศัน์อาจมีการสลบัท่ีกนัไดโ้ดยอาจมีการท า SWOT Analysis ก่อนเพื่อก าหนดวา่ จากน้ีเราควร
มุ่งสู่จุดใดท่ีทา้ทายและเป็นไปไดต้ามความสามารถขององค์การ (ดูจากผล SWOT Analysis) การ
ด าเนินการตามรูปแบบท่ีสองส่วนใหญ่เหมาะกบัการทบทวนแผน และ/หรือ การทบทวนวิสัยทศัน์
เดิมท่ีมีอยูเ่พื่อปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั  

1. ขั้นการเตรียมพร้อม  

2. ขั้นการก าหนดวสิัยทศัน์โดยพิจารณาวา่ในทา้ยท่ีสุดแลว้เราอยากใหอ้งคก์าร 

ของเราจะมุ่งสู่จุดใด (การให้วสิัยทศัน์เป็นตวัก าหนดยทุธศาสตร์และกลยทุธ์)  
3. ขั้นการวนิิจฉยัองคก์าร  

4. ขั้นการทบทวนพนัธกิจขององคก์าร  

5. ขั้นการก าหนดค่านิยมร่วมขององคก์าร  

6. ขั้นการก าหนดประเด็นยทุธศาสตร์และเป้าประสงคต์ามประเด็นยทุธศาสตร์  

7. ขั้นการก าหนดกลยทุธ์ อาจมีการท า SWOT Matrix แลว้ค่อยก าหนด 

ยทุธศาสตร์ก็ได ้แต่โดยทัว่ไปแลว้หากเป็นการทบทวนยุทธศาสตร์ก็จะไม่มีการท า SWOT Matrix  

8. ขั้นการการก าหนดตวัช้ีวดั และค่าเป้าหมาย  
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9. ขั้นการแปลงแผนเพื่อเตรียมการสู่การปฏิบติั  

10. ขั้นการปฏิบติัตามแผน  

11. ขั้นการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตามแผนยทุธศาสตร์  

12. ขั้นการทบทวนและปรับปรุงแผนฯ  

 

การจัดท า SWOT Analysis ในหน่วยงานภาครัฐ  

การพฒันาหน่วยราชการให้เป็นองค์การท่ีมีขีดสมรรถนะสูงนั้น ความสามารถในการ
บริหารยุทธศาสตร์ถือเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือน ซ่ึงในการบริหารยุทธศาสตร์ให้ 
บังเกิดผลนั้ นประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส าคัญ  3 ประการ ได้แก่ การก าหนดยุทธศาสตร์               
การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบติั และการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

(จิรประภา อคัรบวร, 2552) อยา่งไรก็ตามในกระบวนการจดัท ายุทธศาสตร์หน่วยงานภาครัฐ ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น หน่วยงานหรือองค์การภาครัฐจ าเป็นตอ้งมีการวินิจฉัยองคก์าร 

(Organization Diagnosis) เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในสภาพองค์การในปัจจุบนัว่าเป็นอย่างไร และ
จะตอ้งด าเนินการต่อไปอยา่งไรจึงจะสามารถไปถึงจุดท่ีองคก์ารอยากจะเป็นหรือเรียกอีกอยา่งหน่ึง
วา่คือ วสิัยทศัน์ขององคก์าร (Vision) เคร่ืองมืออยา่งหน่ึงท่ีนิยมใชก้นัทัว่โลก ทั้งภาครัฐและเอกชน
ในการวินิจฉัยองค์การได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิผลคือ SWOT Analysis ซ่ึงเป็นเทคนิค
อย่างหน่ึงท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  ทั้ งภายในและภายนอก เพื่อน าผลท่ีได้ใน
รูปแบบของจุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน  (Weaknesses) โอกาส  (Opportunities) และอุปสรรค 

(Threats) มาก าหนดเป็นกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ท่ีใช้ในการวางแผนพฒันาองค์การ (เอกชัย บุญ
ยาทิษฐาน, 2553)  

SWOT Analysis เป็นการมอง 4  เร่ืองส าคญั คือ (จิรประภา อคัรบวร, 2552)  

S: Strengths เป็นจุดแข็งด้านทรัพยากรภายในองค์การท่ีมีศักยภาพและความสามารถ
ทางการแข่งขนั เช่น ทกัษะและความเช่ียวชาญขององคก์าร โครงสร้างขององคก์าร ภาพลกัษณ์หรือ
ช่ือเสียงขององคก์ารเทคโนโลยแีละความสามารถในการใหบ้ริการ เป็นตน้  

W: Weaknesses เป็นจุดอ่อนดา้นทรัพยากรภายในองคท่ี์ส าคญั ซ่ึงส่งผลต่อสมรรถนะและ
ความสามารถในการแข่งขนัขององค์การ เช่น ทิศทางยุทธศาสตร์ท่ีไม่ชัดเจน ปัญหาทางด้าน
งบประมาณ  บุคลากรขาดทักษะและความช านาญ  คุณภาพการให้บริการต ่า ขาดเทคโนโลยี
สนบัสนุน มีปัญหาการด าเนินงานภายใน มีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารบ่อย เป็นตน้  
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O: Opportunities เป็นโอกาสขององค์การท่ีมีศกัยภาพจากสภาพภายนอกท่ีเอ้ืออ านวย 

ประกอบไปดว้ย นโยบายรัฐบาลสนบัสนุน มีหน่วยงานภายนอกใหบ้ริการเช่นเดียวกบัองคก์ารและ
เอ้ือต่อการท างานขององคก์าร ความสามารถในการระดมทุนจากภายนอก เป็นตน้  

T: Threats อุปสรรคภายนอกองคก์ารท่ีท าให้องคก์ารตอ้งปรับตวั ประกอบดว้ยการเขา้มา
ของคู่แข่งขนัใหม่ท่ีมีศกัยภาพ อุปสรรคจากบริการหรือผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถทดแทนกนัได ้ความ
ตอ้งการของประชาชนท่ีมีมากข้ึนกว่าเดิม ขอ้ก าหนดหรือกฎหมายต่างๆ ท่ีทาให้องค์การล่าช้าใน
การใหบ้ริการ เป็นตน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 8.2 กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ 

ทีม่า: พสุ เดชะรินทร์ (2555) 
 

การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ  
หลงัจากท่ีองคก์ารไดก้ าหนดยทุธศาสตร์กลุ่มต่างๆ ออกมาดว้ยกระบวนการต่างๆ ท่ีอธิบาย

มาในขา้งตน้แลว้ องคก์ารก็จ  าเป็นตอ้งไดมี้การด าเนินการต่อเน่ืองในขั้นตอนต่อไป โดยตอ้งท าการ
แปลงยุทธศาสตร์ออกเป็นกลยุทธ์ต่างๆ และในแต่ละกลยทุธ์ก็จะตอ้งถูกแปลงออกเป็นกลวธีิต่างๆ 

ท่ีมีความเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นหลักประกนัว่ายุทธศาสตร์ต่างๆ จะสามารถน าเอาไปปฏิบติัการ             
ไดจ้ริงเพื่อก่อให้เกิดผลรวมท่ีพึงปรารถนาตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ซ่ึงถา้พิจารณาอีกดา้นหน่ึง
ก็อาจกล่าวไดว้า่การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบติัก็คือ การแปลงแผน (ยุทธศาสตร์) เป็นแผนงาน 

(กลยุท ธ์ ) และการแปลงแผนงานไป สู่โครงการ  (กลวิ ธี ) ทีประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ                        

วสิัยทศัน์ (Vision) พนัธกิจ (Mission) ประเด็นยทุธศาสตร์ 

(Strategic Issues) 

ค่าเป้าหมาย 

(Target) 

ตวัช้ีวดั(Key  

Performance 

Indicators) 

เป้าประสงค ์

(Goals) 

กลยทุธ์ 
(Strategies) 

โครงการ 

(Projects) 
งบประมาณ 

(Budget) 
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โดยกระบวนการแปลงสภาพดงักล่าวอยูบ่นพื้นฐานของการคิดในเชิงยุทธศาสตร์ท่ีให้ความส าคญั
กบัสถานการณ์ของสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์การนั่นเอง และเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจได้ง่าย ข้ึนอาจพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์  กลยุทธ์  และกลวิธี  หรือ 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งแผน แผนงาน และโครงการ ไดจ้ากแผนภาพดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 8.3   ความสัมพนัธ์ระหวา่งแผน แผนงาน และโครงการ  

 

ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ และกลวิธี หรือ แผน แผนงาน และโครงการ จะตอ้งมีความสอดคลอ้ง
สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด โดยผลงานของการด าเนินกิจกรรมจะต้องก่อให้เกิดผลรวมท่ีท าให้
วตัถุประสงค์ของโครงการหรือกลวิธีบรรลุผลตามท่ีก าหนดไว  ้และการบรรลุวตัถุประสงค์ของ
โครงการหรือกลวิธีต่างๆ จะต้องก่อให้เกิดผลรวมท่ีท าให้จุดมุ่งหมายของแผนงานหรือกลยุทธ์
บรรลุผลตามท่ีก าหนดไว  ้และการบรรลุจุดมุ่งหมายของแผนงานหรือกลยุทธ์จะต้องก่อให้เกิด
ผลรวมท่ีท าให้ยุทธศาสตร์หรือแผนบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว  ้ซ่ึงจะเห็นได้ว่าการท่ีจะท าให้
ยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดสามารถสร้างความส าเร็จท่ีพึงปรารถนาได้นั้ น  องค์การจ าเป็นต้องให้
ความส าคญักบัการแปลงยทุธศาสตร์สู่การปฏิบติัท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

การท่ีจะท าให้การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล องคก์ารจะตอ้งด าเนินการในส่ิงต่างๆ ดงัน้ี (กิตติ  บุนนาค, 2549: 134 -145)  

กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม 

ยทุธศาสตร์ 

(แผน) 

กลยทุธ 

(แผนงาน) 
กลยทุธ 

(แผนงาน) 

กลวธีิ 

(โครงการ) 
กลวธีิ 

(โครงการ) 

กิจกรรม 
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1. องคก์ารจะตอ้งก าหนดใหผู้บ้ริหารท่ีเขา้ร่วมในการก าหนดยทุธศาสตร์จะตอ้งมีความเป็น
ตวัแทนของกลุ่มท่ีหลากหลาย โดยมาจากตวัแทนของแต่ละฝ่ายและแผนกอยา่งครบถว้น  

2. องคก์ารจะตอ้งตรวจสอบวา่ยทุธศาสตร์ท่ีสร้างข้ึนมีนิยามหรือคาอธิบายสาระส าคญัของ
ยุทธศาสตร์ท่ีชดัเจนหรือไม่ และตอ้งตรวจทานวา่ช่ือของยุทธศาสตร์มีความสัมพนัธ์กบันิยามหรือ
คาอธิบายสาระส าคญัของยุทธศาสตร์อย่างเป็นเหตุเป็นผลหรือไม่ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการป้องกนัไม่ให้
เกิดการแปลงยทุธศาสตร์สู่การปฏิบติัท่ีผดิพลาด  

3. องค์การจะตอ้งจดัให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการว่าด้วยการแปลงยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบติั โดยวทิยาการท่ีจะมาอบรมให้ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถสูงในการแปลงยทุธศาสตร์
สู่การปฏิบติั และเน้ือหาของการอบรมจะตอ้งเน้นไปท่ีการฝึกปฏิบติั ทั้งน้ีเพื่อให้ผูบ้ริหารระดบั
ต่างๆท่ีเขา้ร่วมในการแปลงยุทธศาสตร์มีความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะในเร่ืองเทคนิคการแปลง
ยุทธศาสตร์อย่างถูกต้อง และเหมาะสม ซ่ึงจะช่วยท าให้การแปลงยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน  

4. องค์การจะตอ้งก าหนดให้มีการแบ่งกลุ่มผูบ้ริหารเพื่อมอบหมายหน้าท่ีในการแปลง
ยุทธศาสตร์อย่างเหมาะสม โดยการแบ่งกลุ่มแต่ละกลุ่มจะตอ้งมีตวัแทนของผูบ้ริหารทั้งระดบัสูง 

ระดบักลาง และระดบัล่าง ท่ีมาจากฝ่าย หรือแผนกต่างๆ อย่างครบถว้น และในการแบ่งกลุ่มเพื่อ
แปลงยุทธศาสตร์จะตอ้งค านึงถึงการเฉล่ียความรับผิดชอบให้กบัผูบ้ริหารแต่ละกลุ่มอยา่งใกลเ้คียง
กัน เพื่อสร้างความสมดุลในภารกิจ และเพื่อลดปัญหาการกระจุกตวัทางความคิดในการแปลง
ยทุธศาสตร์ขององคก์าร  

5. องคก์ารจะตอ้งก าหนดวา่ในการแปลงยทุธศาสตร์จะตอ้งใหค้วามส าคญักบัยทุธศาสตร์ท่ี
มีความส าคญัมากเป็นหลกั เน่ืองจากในทางปฏิบติัแลว้องคก์ารต่างๆ มกัมีขอ้จ ากดัในเร่ืองระยะเวลา 

หรือมีเวลาน้อยในการแปลงยุทธศาสตร์  ดังนั้ น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การภายใต้
ระยะเวลาท่ีมี องคก์ารจะตอ้งให้เวลา งบประมาณ และสติปัญญากบัการแปลงยุทธศาสตร์หลกัท่ีมี
ความส าคญัเป็นพิเศษ ก่อนท่ีจะด าเนินการแปลงยทุธศาสตร์ท่ีมีความส าคญัรองลงมา  

6. องคก์ารจะตอ้งก าหนดวา่ในการแปลงยทุธศาสตร์จะตอ้งค านึงถึงความเป็นไปไดใ้นทาง
ปฏิบัติเป็นส าคัญ  โดยต้องค านึงถึงสถานการณ์และสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจริงในทางปฏิบัติ
ประกอบดว้ย โดยมีประเด็นในการพิจารณาดงัน้ี  

6.1 สถานการณ์หรือสภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปในปัจจุบนัและอนาคตทั้งในแง่บวก 

และแง่ลบ  

6.2 ความสามารถขององคก์ารวา่เอ้ือต่อการน าเอากลยทุธ์ (แผน) และกลวธีิ  

(โครงการ) ท่ีอยูภ่ายใตยุ้ทธศาสตร์ (แผน) ไปปฏิบติัไดม้ากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงความพร้อมอาจดูไดจ้าก
ความพร้อมในดา้นบุคลากร สถานท่ี วสัดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอ่ืนๆ  
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6.3 เวลา กล่าวคือ ภายใตเ้วลาท่ีมีองคก์ารจะสามารถด าเนินการอะไรใหป้ระสบผล 

ส าเร็จได ้

6.4 ความสามารถของพนกังานระดบัล่างวา่จะสามารถจะนาเอากลยทุธ์ (แผนงาน)  

และกลวธีิ (โครงการ) ท่ีอยูภ่ายใตย้ทุธศาสตร์ (แผน) ไปปฏิบติัไดม้ากนอ้ยเพียงใด  

7. องค์การจะตอ้งก าหนดว่าในการแปลงยุทธศาสตร์จะตอ้งค านึงถึงความเช่ือมโยงและ
สอดคล้องกันระหว่างยุทธศาสตร์ (แผน) กลยุทธ์ (แผนงาน) และกลวิธี (โครงการ) เป็นส าคญั 

เพื่อให้ยทุธศาสตร์สามารถก่อให้เกิดผลในทางปฏิบติัได ้และยงัช่วยลดปัญหาความซ ้ าซ้อนของกล
ยทุธ์ (แผน) และกลวธีิ (โครงการ) ท่ีมีอยูท่ี่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะช่วยท าใหอ้งคก์ารสามารถ
ลดการสูญเสียเวลา และงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ดว้ย  

8. องคก์ารจะตอ้งก าหนดวา่ในการแปลงยุทธศาสตร์จะตอ้งค านึงถึงความพร้อมของขอ้มูล
และข่าวสารเป็นส าคญั โดยก าหนดให้ผูบ้ริหารต่างๆท่ีเขา้ร่วมการแปลงยุทธศาสตร์จะตอ้งเตรียม
ขอ้มูลข่าวสารท่ีมีความถูกตอ้ง มีความน่าเช่ือถือ และมีความทนัเวลาต่อการใชง้านมาใชป้ระกอบใน
การแปลงยทุธศาสตร์ เพื่อใหก้ารแปลงยทุธศาสตร์เป็นไปอยา่งมีคุณภาพ  

9. องค์การจะตอ้งก าหนดว่าในการแปลงยุทธศาสตร์ (แผน) เป็นกลยุทธ์ (แผนงาน) และ
การแปลงกลยุทธ์ไปเป็นกลวิธี (โครงการ) จะตอ้งมีการก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จของยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ และกลวิธีไวอ้ยา่งชดัเจน โดยตวัช้ีวดัของแต่ละระดบัตอ้งมีความเช่ือมโยงและสอดคลอ้ง
กนั โดยตอ้งมัน่ใจได้วา่การบรรลุตวัช้ีวดัของกลวิธีต่างๆ (โครงการ) จะท าให้ตวัช้ีวดัของกลยุทธ์ 

(แผนงาน) บรรลุไปดว้ย และการท่ีตวัช้ีวดัของกลยุทธ์ต่างๆ (แผนงาน) บรรลุผลจะก่อให้เกิดการ
บรรลุตวัช้ีวดัรวมของยทุธศาสตร์ (แผน) ไดใ้นท่ีสุด ซ่ึงการท่ีด าเนินการดงักล่าวไดต้อ้งอาศยัความรู้ 

ความสามารถ และทกัษะของผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมการแปลงยุทธศาสตร์อย่างส าคญัท่ีจะตอ้งร่วมกนั
ก าหนดตวัช้ีวดัในระดบัต่างๆ อยา่งระมดัระวงั รอบคอบ และตั้งใจมากท่ีสุด  

10. องคก์ารควรจะตอ้งจดัให้มีการระดมความคิดจากผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญทางการ
บริหารจากภายนอกองค์การ เพื่อช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนให้การแปลงยุทธศาสตร์ต่างๆ สู่การ
ปฏิบติั เป็นไปอยา่งมีคุณภาพ และมีโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จในการน าเอาไปปฏิบติัมากข้ึน  

ส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีหน่วยงานภาครัฐตอ้งด าเนินการเพื่อใหส้นบัสนุนใหก้ลยทุธ์ขององคก์าร
ประสบความส าเร็จคือการเขียนโครงการและด าเนินงานตามโครงการใหไ้ดป้ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซ่ึงการแปลงแผนยทุธศาสตร์สู่การปฏิบติัสรุปรายละเอียดดงัภาพดา้นล่าง 
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ภาพที ่ 8.4 การแปลงยทุธศาสตร์สู่การปฏิบติั 

ทีม่า: พสุ เดชะรินทร์,2555    

 

การประเมนิยุทธศาสตร์  

1. ความหมายการประเมินยุทธศาสตร์ 

       การประเมินยุทธศาสตร์ คือ การด าเนินกิจกรรมทางการบริหารประการหน่ึงเพื่อให้
ไดม้า ซ่ึงขอ้มูลและสารสนเทศต่างๆ ท่ีจะน ามาใชต้ดัสินวา่การด าเนินยุทธศาสตร์ท่ีผา่นมาประสบ
ความส าเร็จหรือไม่ อยา่งไร มีปัญหาอุปสรรคอยา่งไร เพื่อจะไดเ้ป็นขอ้มูลและสารสนเทศส าหรับ
การปรับปรุงและพฒันายุทธศาสตร์ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน หรือเพื่อตดัสินใจ
วา่จะยกเลิกยทุธศาสตร์หรือด าเนินการยทุธศาสตร์นั้นต่อไป 

       โดยการประเมินยุทธศาสตร์นับว่าเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัเป็นอย่างมากต่อการ
บริหารยุทธศาสตร์ เพราะการท่ีจะท าให้ยุทธศาสตร์สามารถสร้างความส าเร็จท่ีพึงปรารถนาไดน้ั้น 

นอกจากจะต้องอาศัยการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีมีความเหมาะสมและมีความสอดคล้องกับ
สภาพแวดลอ้ม การจดัโครงสร้างท่ีมีความสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ และการวางระบบการบริหาร

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

แผนปฏิบติัราชการของส่วนราชการ 

วสิยัทศัน ์ พนัธกิจ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ 

เป้าประสงค ์

ตวัช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 

กลยทุธ์ / โครงการ 

งบประมาณ 

แผนท่ียทุธศาสตร์ส่วน 

ราชการ Strategy Map 

แผนท่ียทุธศาสตร์ระดบัส านกั / กอง 

ตวัช้ีวดั ค่า 

เป้าหมายของส านกั /กอง 

เป้าประสงคข์อง 

บุคคล 

ตวัช้ีวดั ค่า 

เป้าหมายของบุคคล 

เป้าประสงคข์อง 

ส านกั / กอง 
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จดัการท่ีมีประสิทธิภาพแลว้ ยงัตอ้งอาศยัการประเมินยุทธศาสตร์อยา่งต่อเน่ืองและถูกตอ้งตามหลกั
วชิาการดว้ย โดยการประเมินยุทธศาสตร์ท่ีดีจะท าให้ทราบวา่ยทุธศาสตร์ท่ีก าหนดข้ึนและน าเอาไป
ปฏิบติับรรลุเป้าหมาย หรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด และท าให้ทราบว่ามีปัญหาและอุปสรรคอะไรบา้ง   
ท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอนของการน าเอายุทธศาสตร์ไปปฏิบติัและปัญหาและอุปสรรคดงักล่าวมีปัจจยั
หรือสาเหตุอะไรบ้าง ตลอดจนท าให้ได้ในแนวทางในการปรับปรุงและพฒันายุทธศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน  

2. องค์ประกอบของการประเมินยุทธศาสตร์  

   2.1 ส่ิงท่ีจะประเมิน ไดแ้ก่ ยทุธศาสตร์ (แผน) กลยทุธ์ (แผนงาน) และกลวธีิ (โครงการ)  

   2.2 ผูใ้ชผ้ลการประเมิน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารระดบัต่างๆ ขา้ราชการ เจา้หนา้ท่ี และประชาชน  

   2.3 ผูป้ระเมิน ซ่ึงอาจเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีอยูใ่นองคก์ารหรืออยูน่อกองคก์าร  

   2.4 วธีิด าเนินการประเมิน หรือกระบวนการประเมิน ซ่ึงตอ้งมีลกัษณะเป็นระบบและมี
ความถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ  

 

3. ข้ันตอนในการประเมินยุทธศาสตร์ (พิสณุ  ฟองศรี, 2549: 22 - 28)  

    3.1  ขั้นการวางแผนการประเมิน ประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  

3.1.1 ศึกษาแนวคิดการประเมิน และศึกษาวเิคราะห์ยทุธศาสตร์ เพื่อใหเ้กิดความรู้ 

ความเข้าใจในเร่ืองแนวคิดและรูปแบบการประเมิน  รายละเอียด  และประวติัความเป็นมา 

วตัถุประสงค์ การบริหาร มาตรฐานและผลการด าเนินงานของยุทธศาสตร์อยา่งละเอียดและถ่องแท ้

และท าการตดัสินใจก าหนดค าถามของการประเมิน และวตัถุประสงคข์องการประเมินต่อไป  

3.1.2 ก าหนดค าถามของการประเมิน และวตัถุประสงคข์องการประเมิน  

โดยน าเอาข้อสรุปท่ีได้จากขั้นตอนท่ี  3.1.1 มาท าการก าหนดค าถามของการประเมิน  และ
วตัถุประสงค์ของการประเมิน  และตวัช้ีวดัให้ชัดเจน เพื่อท่ีจะน ามาใช้เป็นกรอบในการก าหนด
กรอบการประเมินต่อไป  

3.1.3 สร้างกรอบการประเมิน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการประเมินยทุธศาสตร์ให้ 
ไดผ้ลตามวตัถุประสงคข์องการประเมิน ซ่ึงกรอบการประเมินประกอบดว้ย วตัถุประสงคข์องการ
ประเมินตวัช้ีวดั ขอ้มูลท่ีตอ้งการ แหล่งและวธีิเก็บรวบรวมขอ้มูล และวธีิวเิคราะห์ขอ้มูล  

 3.2 ขั้นการด าเนินการประเมิน หลงัจากวางแผนการประเมินเสร็จแลว้ ก็ด าเนินการ
ประเมิน ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  

3.2.1 สร้างเคร่ืองมือในการประเมิน ซ่ึงไดแ้ก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบ 

สังเกต ซ่ึงตอ้งสร้างตามหลกัวิชาการโดยมีท่ีมาท่ีชดัเจนจากแนวคิด ทฤษฎี หรือวตัถุประสงคข์อง
ยทุธศาสตร์ 
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3.2.2 เก็บรวบรวมขอ้มูล หลงัจากสร้างเคร่ืองมือในการประเมินเสร็จแลว้ ก็ด าเนิน 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวธีิการต่างๆ เช่น การใชแ้บบสอบถามส ารวจความคิดเห็น การสัมภาษณ์ 

การสังเกต การจดบนัทึก หรือการสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ  

3.2.3 วเิคราะห์ขอ้มูล หลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูลเสร็จแลว้ก็น าเอาขอ้มูลท่ีไดม้าท า 

การจดัระเบียบเป็นหมวดหมู่เพื่อให้สะดวกต่อการท าการวเิคราะห์ โดยขอ้มูลในเชิงปริมาณจะอาศยั
สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อให้ไดผ้ลการวิเคราะห์ท่ีชดัเจน ซ่ึงสถิติท่ีอาจน ามาใชไ้ดโ้ดยทัว่ไป 

เช่น ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ส่วนขอ้มูลในเชิงคุณภาพจะ
ไม่ใชส้ถิติแต่ใหใ้ชก้ารวเิคราะห์เชิงเน้ือหา  

      3.3 ข้ันสรุปผลการประเมิน หลงัจากทาการวเิคราะห์ขอ้มูลเสร็จแลว้ ก็ด าเนินการ 

สรุปผลการประเมินซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  

3.3.1 เขียนรายงานผลการประเมิน โดยรายงานการประเมินยทุธศาสตร์ อาจจะ 

ประกอบดว้ยเน้ือหา 5 บท อนัไดแ้ก่ บทท่ี 1 บทน า บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง บทท่ี 3 

วิธีการประเมิน  บทท่ี  4 ผลการประเมิน  และบทท่ี  5 สรุปผลการประเมิน  อภิปรายผล  และ
ขอ้เสนอแนะ  

3.3.2 สร้างขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินยทุธศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการ 

ปรับปรุง หรือพฒันายุทธศาสตร์ทั้งในขั้นของการวางแผน และการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

เพื่อท่ีจะท าใหย้ทุธศาสตร์สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน  

 

4. องค์ประกอบในการประเมินยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (กิตติ 

บุนนาค, 2549: 214 - 216)  

    4.1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินยุทธศาสตร์จะตอ้งมีประสิทธิภาพ  โดยเคร่ืองมือท่ีใช้
จะตอ้งมีความถูกตอ้ง และความน่าเช่ือถือ ซ่ึงองคก์ารอาจท าให้เกิดข้ึนได ้โดยอาศยัการปรึกษาและ
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือของผูเ้ช่ียวชาญทั้ งจากบุคคล หรือคณะบุคคลท่ีอยู่ภายในและ
ภายนอกองคก์าร  

   4.2. ความรู้ความสามารถท่ีเพียงพอและเหมาะสมของผูป้ระเมินยุทธศาสต ร์ โดยผู ้
ประเมินยุทธศาสตร์อาจเป็นคณะบุคคลท่ีอยูใ่นองค์การหรือนอกองค์การก็ได ้แต่จะตอ้งมีความรู้
ความสามารถท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการประเมิน เช่น จะตอ้งมีองค์ความรู้แบบหลากหลาย 

หรือองค์ความรู้เฉพาะดา้น มีทกัษะในการใช้เคร่ืองมือในการประเมิน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

ฯลฯ  

   4.3. หน่วยงานท่ีถูกประเมินจะตอ้งให้ความร่วมมืออยา่งเพียงพอและเหมาะสม โดยความ
ร่วมมือท่ีดีและเหมาะสมของหน่วยงานท่ีถูกประเมินจะท าให้การแสวงหาขอ้มูลและข่าวสารต่างๆ
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เป็นไปอย่างราบร่ืน อนัจะท าให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลข่าวสารในเร่ืองระดบัความส าเร็จของยุทธศาสตร์ 

ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนปัจจยัหรือสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคท่ีมีคุณภาพ  มีความถูกตอ้ง 

และมีความน่าเช่ือถือ  

  4.4. ช่วงเวลาของการประเมินยุทธศาสตร์จะต้องก าหนดให้มีความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัแผนเวลาของยทุธศาสตร์นั้น เพื่อให้การประเมินยทุธศาสตร์มีความสอดคลอ้งกบัเวลา
ของการด าเนินยุทธศาสตร์ ทั้งน้ีเพราะการประเมินยุทธศาสตร์สามารถทาไดใ้นหลายลกัษณะทั้ง
การประเมินยุทธศาสตร์ระหว่างการด าเนินยุทธศาสตร์  ซ่ึ งอาจจะท าเป็นทุกรายไตรมาส                             

(ทุก 3 เดือน) ทุกรอบ 6 เดือน ทุกรอบปี หรือทุกรอบ 2 ปี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวา่ยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดข้ึน
มีระยะเวลาในการด าเนินงานเท่าไหร่ หรือการประเมินยุทธศาสตร์หลงัการด าเนินยุทธศาสตร์เสร็จ
ส้ิน ดงันั้น การประเมินยุทธศาสตร์ตอ้งมีความชดัเจนวา่จะประเมินเพื่ออะไรและก าหนดช่วงเวลา
ของประเมินให้เหมาะสมเพื่อให้การประเมินยุทธศาสตร์สามารถก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
บริหารยทุธศาสตร์ 

4.5. มีความยืดหยุน่ในการประเมินอยา่งสมเหตุสมผล ทั้งน้ีเพราะการประเมินยุทธศาสตร์
ในทางปฏิบติัมกัจะเผชิญกบัสถานการณ์ของการประเมินท่ีไม่แน่นอน และอาจเกิดเหตุการณ์และ
ปัญหาต่างๆ โดยไม่คาดคิดไวล่้วงหนา้ได ้ดงันั้น ผูป้ระเมิน และผูใ้ชผ้ลการประเมินจะตอ้งมีความ
เข้าใจเร่ืองน้ี และอาจก าหนดให้มีปรับเปล่ียนวตัถุประสงค์ และวิธีการประเมินได้ตามความ
เหมาะสม แต่จะตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของความมีเหตุมีผล และยดึประโยชน์สูงสุดต่อการปรับปรุงและ
พฒันายทุธศาสตร์เป็นส าคญั  

4.6. รายงานผลของการประเมินยุทธศาสตร์จะตอ้งมีคุณภาพท่ีดี โดยจะตอ้งมีการแสดงถึง
วิธีการประเมินอย่างชัดเจน  มีการแสดงถึงเคร่ืองมือต่างๆท่ีใช้ในการประเมิน  มีการอธิบาย
สาระส าคญัต่างๆในรายงานให้ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ และสามารถแสดงให้เห็นถึงปัญหาและ
อุปสรรค ตลอดจนปัจจยัหรือสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้ นอกจากน้ีรูปแบบของการ
น าเสนอขอ้มูลต่างๆ ตอ้งมีความเหมาะสม มีการน าเสนอบทวเิคราะห์ และขอ้เสนอแนะต่างๆ อยา่ง
เพียงพอ เพื่อให้องค์การและผูบ้ริหารระดบัต่างๆขององค์การเขา้ใจและยอมรับ และน าเอาขอ้มูล 

ข่าวสาร ตลอดจนขอ้เสนอแนะต่างๆ ไปใชก้ารปรับปรุงและพฒันายุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากข้ึน 

 

การบริหารเชิงยุทธศาสตร์กบัการพฒันาระบบราชการไทย 

  ส านกังาน ก.พ.ร ไดเ้พิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากร และเตรียมความพร้อมในการท าหนา้ท่ี
เป็นท่ีปรึกษาและผูส่้งเสริม ในเร่ืองการพฒันาระบบราชการให้กบัส่วนราชการและจงัหวดั  เพื่อให้
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ทราบถึงเทคนิคการบริหารราชการสมยัใหม่ (New Public Management) เพื่อการจดัท ายุทธศาสตร์
และการแปลงยทุธศาสตร์สู่การปฏิบติั โดยเลขาธิการ ก.พ.ร. ดร.ทศพร ศิริสัมพนัธ์  (2548) 

(http://www.opdc.go.th/oldweb/thai/E_Newsletter/july48/management.htm)  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

  1. กระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 

1.1 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

                                 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategy Formulation)เป็นการก าหนดวิสัยทศัน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ Strategy Map ประเด็นค าถามหลกั
ในการวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ 

1. เราจะไปในทิศทางไหน? (Where are you going?) 

                       - ก าหนดวสิัยทศัน์ ภารกิจ (vision & mission statement) 

                2. สภาพแวดลอ้มเป็นอยา่งไร? (What is the environment?) 

                       - วเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม และสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอก 
(internal & external analysis) การวเิคราะห์หาจุดอ่อน – จุดแขง็ – โอกาส – ภยัคุกคาม ต่าง ๆ 
(SWOT) 

                3. เราจะไปถึงจุดหมายไดอ้ยา่งไร? (How do you get there?) 

                                             - วางกลยุทธ์ หรือแนวทางการด าเนินงาน (strategies) เพื่อให้บรรลุ               
ในส่ิงท่ีเราตอ้งการจะท า ทั้ งน้ี ในบางต าราอาจให้เร่ิมจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมก่อนท่ีจะ
ก าหนดทิศทางขององค์กร   แต่หากเราสามารถคิดนอกกรอบ หรือ Think out of the box ได ้                  
เราก็สามารถปรับเปล่ียนขั้นตอน โดยการก าหนดไวก่้อนว่าเราจะไปในทิศทางใด แล้วจึงค่อย
วเิคราะห์วา่สภาพแวดลอ้มท่ีจะไปในทิศทางนั้นเป็นอยา่งไร 

 การวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร จะต้องมีการก าหนดค าแถลงภารกิจขององค์กร 
(Mission statement) ซ่ึงคือ การให้ค  านิยาม หรือการอธิบายถึงขอบข่ายการด าเนินงานหรือลกัษณะ
ของการด าเนินงานขององค์กร เช่น องค์กรของเราจะขายผลิตภณัฑ์หรือบริการอะไร มีใครเป็น
กลุ่มเป้าหมายท่ีจะมาซ้ือผลิตภัณฑ์หรือบริการจากเรา? จุดมุ่งหมายของการด าเนินงานาและ
ภาพลกัษณ์ท่ีตอ้งการจะเป็นคืออะไร  รวมไปถึงปรัชญาการบริหารงาน หรือค่านิยมขององคก์รท่ียึด
มัน่ (core values) 

             เม่ือก าหนดค าแถลงภารกิจขององค์กรแล้ว ขั้นต่อไปก็คือการก าหนดเป้าประสงค์ หรือ
วตัถุประสงค์ในระดับภาพรวมขององค์กร ว่าเราต้องการท่ีจะบรรลุอะไร และนั่นก็คือส่ิงท่ีเรา
ก าหนดให้ส่วนราชการและจงัหวดัด าเนินการ หลงัจากท่ีไดมี้การก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และค า
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แถลงภารกิจขององคก์ร โดยการก าหนดว่าส่วนราชการ หรือจงัหวดัตอ้งการจะบรรลุอะไรภายใน
ระยะเวลา 4 ปีขา้งหนา้ โดยระบุตวัช้ีวดัความส าเร็จท่ีชดัเจน 

             สรุป  การวางยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ/จงัหวดั คือ การก าหนดทิศทางท่ีหน่วยงาน
ตอ้งการจะไป/เป็นให้ชดัเจน ส่ิงท่ีตอ้งการจะเน้น เช่น เป็น Detroit แห่งเอเชีย เป็นราชาและราชินี
แห่งผลไม ้เป็นตน้ จากนั้นก็ก าหนดวตัถุประสงค ์หรือเป้าประสงคข์ององคก์ร และก าหนดตวัช้ีวดั
พร้อมค่าเป้าหมาย ซ่ึงถา้หากเราเขียนวตัถุประสงค์ได้อย่างชัดเจน ก็จะครอบคลุมถึงการก าหนด
ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย  ซ่ึงทั้งหมดคือการจดัท าค ารับรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ/
จงัหวดันัน่เอง 

             การประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบติัราชการนั้น ได้แบ่งออกเป็น 4 มิติ โดยปรับจาก
แนวคิดของ Kaplan & Norton ในเร่ือง Balanced Scorecard (BSC) ซ่ึงมิติทั้ง 4 ดา้นนั้น ไดแ้ก่ 

มิติที ่1 : มิติด้านประสิทธิผล 

                            เทียบไดก้บัมิติทางดา้นการเงิน (Financial Perspective) ของ BSC โดยก าหนดให้
ส่วนราชการแสดงผลงานท่ีบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ตามท่ีไดรั้บงบประมาณมาด าเนินการ 
เพื่อให้ เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน ตามแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวดั กล่าวคือ                            
ในยุทธศาสตร์นั้น ส่วนราชการ/จงัหวดัต้องเน้นว่าต้องการท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์อะไร เช่น 
ตอ้งการให้ความยากจนลดลงเป็นก่ีเปอร์เซ็นต ์หรือตอ้งการท าให้จงัหวดัเศรษฐกิจดีข้ึนก่ีเปอร์เซ็นต ์
เป็นตน้ 

             มิติที ่2 : มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

                          เที ยบ ไ ด้กับ มิ ติ ท างด้ าน ก ระ บ วน ก ารด า เนิ น งาน  (Internal Work Process 

Perspective) ของ BSC โดยก าหนดให้ส่วนราชการแสดงความสามารถในการปฏิบติัราชการ เช่น 
การลดค่าใชจ่้าย และการลดระยะเวลาการใหบ้ริการ เป็นตน้ 

             มิติที ่3 : มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 

                          เทียบได้กับมิติทางด้านลูกค้า (Customer Perspective) ของ BSC โดยก าหนดให้
ส่วนราชการแสดงการให้ความส าคญักบัผูรั้บบริการในการให้บริการท่ีมีคุณภาพ สร้างความพึง
พอใจแก่ผูรั้บบริการ รวมทั้งเร่ืองของความโปร่งใสในการท างานดว้ย 

             มิติที ่4 : มิติด้านการพฒันาองค์กร 

                          เทียบได้กับมิติด้านการเรียนรู้และการเติบโตขององค์กร (Learning & Growth 

Perspective) ของ BSC โดยก าหนดให้ส่วนราชการแสดงความสามารถในการเตรียมพร้อมกบัการ
เปล่ียนแปลงขององคก์ร เช่น การพฒันาระบบฐานขอ้มูล การบริหารคนและความรู้ในองคก์ร เป็น
ตน้  
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             ซ่ึงทั้งหมดน้ีจะน าไปสู่ Template ในเร่ืองของการเป็นองคก์รท่ีมุ่งเนน้ยุทธศาสตร์ (Strategy 

- focused Organization) ดงัภาพท่ีแสดงดา้นล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่8.5    องคก์รท่ีมุ่งเนน้การบริหารเชิงยทุธศาสตร์ 

                   ท่ีมา: http://www.opdc.go.th/oldweb/thai/E_Newsletter/july48/management.htm, 2555   

 

การบริหารกระบวนการ
กระบวนการการพฒันาขั้นตอนการท างานให้ดี

ขึน้
Reengineering 

Lean Enterprise 

Six Sigma TOM 

กระบวนการบริหารลูกค้า 

การดูแลผู้บริการ 

ความโปร่งใส มส่ีวนร่วม 

การวางระบบบริหารจดัการ 

สินทรัพย์ทีจ่บัต้องไม่ได้ 

ทุนมนุษย์ 

ทุนข้อมูลสารสนเทศ&ทุนความรู้ 

ทุนองค์กร 

องค์กรทีมุ่่งเน้นยุทธศาสตร์ 

Strategy-focused Organization 
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เปล
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ประสิทธิภาพ 

Efficiency 

คุณภาพ 

Quality 

ขีดสมรรถนะ 

Capacity- 

Building 

ลดรอบระยะเวลาด าเนินการ 

ลดตน้ทุน & ความสูญเสีย 

เพ่ิมผลผลิต 

เพ่ิมความพึงพอใจ 

เพ่ิมความไวว้างใจ 

เพ่ิมความพร้อมเชิง 

ยทุธศาสตร์ 

เพิม่คุณค่า 

Value 

Creation 

Effectiveness 
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จุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการคือ การสร้างคุณค่าให้เกิดข้ึน (Value Creation) เช่น การท าใหจ้งัหวดั
มีเศรษฐกิจดีข้ึน สามารถขายสินคา้ได ้มีนกัท่องเท่ียวมากข้ึน ความยากจนหมดไป เป็นตน้ ซ่ึงเทียบ
ไดก้บัมิติดา้นประสิทธิผล หรือ Financial Perspective ของ BSC และตามหลกัของ BSC นั้น ในการ
ท่ีจะท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายดงักล่าว จะตอ้งมีการปรับแต่งใน 3 ส่วน คือ 1) Internal Work Process 

Perspective 2) Customer Perspective แล ะ  3) Learning & Growth Perspective ซ่ึ งห ม าย ถึ งก าร
ปรับแต่งใน 3 ส่วน คือ 

             1. การบริหารกระบวนการ 

                 การปรับแต่งกระบวนงานให้ดีข้ึน เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพ โดยการ การท างาน
ใหร้วดเร็วยิง่ข้ึน สูญเสียนอ้ยลง และไดผ้ลผลิตเพิ่มมากข้ึน 

             2. กระบวนการบริหารลูกคา้ 

                 จะตอ้งมีระบบดูแลลูกคา้ผูรั้บบริการ เพื่อเกิดความพึงพอใจ นอกจากน้ี จะตอ้งเปิดเผย 
โปร่งใส และเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมได ้เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจและความไวว้างใจ
กบัภาคราชการ ทั้งน้ี เพื่อใหก้ารท างานท่ีมีคุณภาพ 

             3. การวางระบบบริหารจดัการสินทรัพยท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้

                  เพราะโลกในยคุปัจจุบนั หวัใจของการแข่งขนันั้นอยูท่ี่สินทรัพยท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้นัน่ก็คือ 
ทุนมนุษย์ (Human Capital) ทุนข้อมูลสารสนเทศ&ทุนความรู้ (Information Capital) ทุนองค์กร 
(Organization Capital) ซ่ึงเม่ือเราพฒันาและมีการบริหารจดัการท่ีดีในเร่ืองน้ีแล้ว จะน าไปสู่การ
สร้างขีดสมรรถนะของตวัองคก์ร และมีความพร้อมในเชิงยทุธศาสตร์ 

             สรุป หากบริหารจดัการทั้ง 3 ส่วนใหดี้ ก็จะท าให้องคก์รมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีคุณภาพ
มากข้ึน และมีขีดสมรรถนะสูงข้ึน น าไปสู่การบรรลุผลตามยทุธศาสตร์ท่ีเราวางไว ้

ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มและการวางกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการก าหนด
วิสัยทศัน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ได้นั้น จะตอ้งมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายนอกและภายในดว้ยคือ 

             1. การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก 

                 มีทั้ งสภาพแวดล้อมทั่วไป  ได้แก่  เศรษฐกิจ การเมือง สั งคม เทคโนโลยี และ
สภาพแวดล้อมในการด าเนินการ ได้แก่ สถานภาพการแข่งขัน ลูกค้า Suppliers แรงงาน และ
สถานการณ์นานาชาติ 

             2. การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน 

                โดยวิเคราะห์ขีดสมรรถนะขององค์กร ทั้ งในด้านโครงสร้าง กระบวนการท างาน 
บุคลากร การเงิน เทคโนโลย ีและการบริหารงานทัว่ไป ซ่ึงก็คือ การท า SWOT Analysis  
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             ซ่ึงในการท า SWOT Analysis นั้น จะน าไปสู่การคิดเชิงกลยุทธ์ จะท าให้สามารถวางกล
ยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ โดยการวิเคราะห์ SWOT จะท าให้ได้สถานการณ์ท่ีเป็นไปได้ 4 
สถานการณ์ 

             1. กลยุทธ์เชิงรุก คือ องค์กรอยู่ในสถานการณ์ท่ีมีโอกาสมาก และมีจุดแข็งมาก และก็
สามารถท่ีจะบุกตลาด โดยการขยายงาน ขยายโอกาส เพื่อใหไ้ดก้  าไรมาก ๆ 

             2. กลยทุธ์การปรับตวั คือ มีโอกาสมาก แต่ตวัองคก์รเองมีจุดอ่อนมาก ก็ตอ้งปรับตวัองคก์ร
ใหมี้ความเขม้แขง็มากข้ึน เพื่อใชโ้อกาสท่ีเกิดข้ึนใหเ้ป็นประโยชน์ 

             3. กลยุทธ์การชะลอตวั คือ องค์กรมีจุดแข็งมาก แต่สถานการณ์ไม่เอ้ืออ านวย จะบุกตลาด
ต่อไปก็คงไม่ได ้จึงตอ้งชะลอตวั 

             4. กลยุทธ์การตดัทอน คือ องคก์รมีจุดอ่อน และสภาพการณ์ภายนอกก็เป็นภยัคุกคาม ท าให้
ไม่สามารถท าอะไรได ้และอาจจะตอ้งตดัทอนบางอยา่ง เพื่อใหอ้งคก์รคงอยูต่่อไปได ้
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กลยุทธ์ในการด าเนินการ  

กลยทุธ์ท่ีเป็นสูตรส าเร็จมาตรฐานมี 5 รูปแบบ คือ 

             1. กลยทุธ์การเจาะลึก (Concentration) 

                               หลงัจากท่ีวิเคราะห์ SWOT แลว้ มีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถขยายขอบเขตการ
ท างานได ้จึงอาจตอ้งหันไปเน้นในจุดท่ีองค์กรมีความช านาญหรือเก่งมากท่ีสุด  ให้ด าเนินการจุด
นั้นก่อน 

               2. กลยทุธ์การประคองตวั (Stability) 

                              ใชใ้นสถานการณ์ท่ียงัไม่สามารถบุกตลาดต่อไปได ้เน่ืองจากสถานการณ์ยงัไม่
เอ้ืออ านวย จึงตอ้งรอดูท่าทีก่อน 

                          3. กลยทุธ์การขยายตวั (Growth) 

                             ใชใ้นสถานการณ์ท่ีโอกาสเปิดให ้และองคก์รมีจุดแขง็ สามารถท าอะไรไดม้าก ก็
สามารถใชก้ลยทุธ์ในเชิงรุก ซ่ึงมีหลายวธีิ เช่น  
                               3.1 การบูรณาการในแนวนอน (Horizontal Integration) คือ การซ้ือกิจการของ
คู่แข่ง 

                       3.2 การบูรณาการแนวด่ิง (Vertical Integration) คือ การบูรณาการทั้ง Backward 

และ Forward ซ่ึงการบูรณาการในดา้น Backward คือ การมองถอยหลงัไปถึงกระบวนการผลิต และ
ควบคุมปัจจยัการผลิตเพื่อให้เกิดแน่นอน เช่น ถา้ท าธุรกิจจ าหน่ายเบียร์ ก็ท  า Backward Integration 

ก็คือการมีไร่ปลูกขา้วมอลตเ์พื่อใชท้  าเบียร์ และการตั้งโรงงานผลิตขวดเป็นของตวัเองส าหรับบรรจุ
เบียร์ ส่วนการบูรณาการในด้าน Forward หรือ Forward Integration นั้ น คือ การเข้าไปควบคุม
ทางดา้นการตลาดดว้ย เช่น การเปิดร้านเพื่อจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์หรือเบียร์เองดว้ย 

                        3.3 การแตกตวั (Diversification) คือ การขยายธุรกิจ เช่น เดิมเป็นพอ่คา้รับเหมา
ก่อสร้าง ก็ขยายธุรกิจออกไปท าคอนโดมิเนียม สนามกอล์ฟ เป็นตน้ รวมไปถึงการแตกไลน์ธุรกิจ
ไปในหลาย ๆ ดา้น 

                                3.4 การร่วมทุน (Joint Venture) คือ การร่วมทุนกบัองคก์รอ่ืนในการขยายธุรกิจ 
ในกรณีท่ีองคก์รของเรายงัไม่มีความพร้อม 

              4. กลยทุธ์การพฒันา (Development) 

                                4.1 การพฒันาตลาด (Market Development) คือ สินคา้ตวัเดิมแต่มองหาตลาด
ใหม่ ๆ 

                       4.2 การพฒันาผลิตภณัฑ ์(Product Development) คือ การพฒันาสินคา้/
ผลิตภณัฑ ์เพื่อน าเขา้สู่ตลาดเดิมและตลาดใหม่ 
                                4.3 นวตักรรม (Innovation) คือ การสร้างผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ เขา้สู่ตลาด 
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                            5. กลยทุธ์การตดัทอน (Retrenchment) 

                              ใชใ้นสถานการณ์ท่ีมองวา่องคก์รไปไม่รอด เพราะขาดจุดแขง็ และพบภยัคุกคาม 
ดงัน้ี ส่ิงท่ีจะตอ้งท าก็คือ 

                       5.1 การพลิกฟ้ืน (Turnaround) เช่น การเปล่ียน CEO โดยน า CEO ใหม่เขา้มา
บริหาร เพื่อพลิกฟ้ืนสถานการณ์  
                               5.2 การถอนการลงทุน (Divestment) เช่น ขอคืนทุน หรือถอนหุน้ออกจาก
กิจการท่ีเห็นวา่ไปไม่รอดแลว้ 

                       5.3 การเลิกกิจการ (Liquidation) 

             ทั้งน้ี กลยทุธ์ต่าง ๆ ท่ีกล่าวมานั้น จะใชเ้ม่ือไหร่ หรือใชก้ลยทุธ์ใด ก็ข้ึนอยูก่บัการวเิคราะห์
สถานการณ์ นอกจากน้ี ในการก าหนดกลยทุธ์ ยงัมีการแยกออกเป็นหลาย ระดบั (Level) โดยเฉพาะ
ในองคก์รใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 

             1. ภาพรวมของตวัองคก์ร (Corporate-Level Strategy)   
               2. การมองในแต่ละประเภทของธุรกิจ/ภารกิจ (Business-Level Strategy)  
               3. การมองภาพรวมตามหนา้ท่ี (Functional-level Strategy) เช่นในดา้นการผลิต 
การตลาด ฯลฯ 

             การวางยุทธศาสตร์ เพื่อหนักลบัมามององค์กรของตนเองว่าจะให้ความส าคญัในจุดใดนั้น 
ก็ตอ้งมาวิเคราะห์ Portfolio โดยใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ เช่น Boston Model ท่ีมองใน 2 มิติคือ ส่วนแบ่ง
ตลาด (Market share) และ อัตราการเติบโตของธุรกิจ (Market growth rate) โดยน าธุรกิจ หรือ
ภารกิจมาวิเคราะห์ว่า แต่ละธุรกิจหรือภารกิจนั้น อยู่ท่ีจุดใด เพื่อก าหนดกลยุทธ์ท่ีจะรับมือกับ
สถานการณ์นั้น ๆ เช่น 

  - ธุรกิจท่ีอยู่ในจุดท่ีเป็น “Star” คือ มีส่วนแบ่งตลาดมาก และตลาดมีอตัราการเติบโตสูง ก็
สามารถท่ีจะเดินหนา้ธุรกิจนั้นต่อไปได ้โดยใชก้ลยทุธ์ในเชิงรุก 

             - ธุรกิจท่ีอยู่ในจุดท่ีเป็น “Cash Cow” คือ มีส่วนแบ่งตลาดมาก แต่มีอตัราการเติบโตน้อย 
หรือ ยิง่ใหญ่ในตลาดท่ีก าลงัจะตาย 

             - ธุรกิจท่ีอยู่ในจุดท่ีเป็น “?” คือ มีส่วนแบ่งตลาดไม่มากนัก แต่มีโอกาสมากเน่ืองจาก               
มีอตัราการเติบโตของตลาดสูง ก็ตอ้งมาพิจารณาว่า ธุรกิจนั้นจะถอย หรือจะเดินหน้าต่อไป และ
พฒันาใหเ้ป็น “Star” ใหไ้ด ้

           - ธุรกิจท่ีอยู่ในจุดท่ีเป็น “Dog” คือ มีส่วนแบ่งตลาดน้อย และอตัราการเติบโตของตลาดต ่า                
ก็ควรท่ีจะยกเลิกกิจการไป 

             อีกเคร่ืองมือหน่ึงท่ีพฒันามาจาก Boston Model คือ GE’s 9 cell Matrix ซ่ึงขยายให้มีความ
ชดัเจนยิ่งข้ึน โดย Market share ในมิติเดิม ไดถู้กปรับเปล่ียนเป็น Business Strength หรือขีดความ
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เขม้แข็งของธุรกิจ และอีกมิติหน่ึงคือ Industrial Attractiveness หรือความน่าสนใจของอุตสาหกรรม
หรือตลาด โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ นอ้ย กลาง มาก 
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ภาพที ่8.7    การวางยทุธศาสตร์ 

                  ท่ีมา: http://www.opdc.go.th/oldweb/thai/E_Newsletter/july48/management.htm, 2555   

 

กรณีตวัอย่างของ Holiday Inns. Inc. ซ่ึงมีธุรกิจอยู่ 4 กลุ่ม ได้น า GE’s 9 cell Matrix มาใช้
วเิคราะห์ portfolio ของธุรกิจ ซ่ึงท าให้เห็นวา่ ธุรกิจดา้นการขนส่งนั้น (Trailways และ Delta) อยูใ่น
จุดท่ีธุรกิจไม่ค่อยมีความเขม้แข็ง และความน่าสนใจหรือโอกาสในการเติบโตของตลาดค่อนขา้งต ่า 
ในขณะท่ีธุรกิจดา้นร้านอาหาร อยู่ในระดบักลาง ๆ ส่วนธุรกิจดา้นโรงแรมนั้น อยู่ในจุดท่ีธุรกิจมี
ความเขม้แข็ง แต่อยูใ่นตลาดท่ีมีความน่าสนใจหรือมีอตัราการเติบโตในระดบัปานกลาง และธุรกิจ
ท่ีถือวา่เป็นดาวรุ่งหรือเป็นจุดเด่นขององคก์รคือ คาสิโน 

   จากนั้นก็ตอ้งมาวิเคราะห์ว่า ในแต่ละธุรกิจ/ภารกิจนั้น จะวางยุทธศาสตร์อย่างไร ซ่ึงใน
กรณีของ Holiday Inns. Inc. นั้น ก็ตอ้งทบทวนจุดยืนขององค์กรเสียใหม่ ว่าจะมุ่งเน้นในธุรกิจใด 
โดยตดัสินใจเลิกกิจการหรือถอนการลงทุนในธุรกิจดา้นการขนส่ง ส าหรับธุรกิจอีก 3 ดา้นท่ีเหลือ
นั้น ยงัคงด าเนินธุรกิจต่อไป เพราะมองว่า ธุรกิจร้านอาหาร โรงแรม และคาสิโน เป็นธุรกิจท่ี
ด าเนินงานไปดว้ยกนัได ้อย่างไรก็ตาม ธุรกิจดา้นร้านอาหารนั้น จะด าเนินการต่อไปเพียงแค่ระยะ
เดียว หลงัจากนั้นเม่ือมีโอกาส ก็จะขายกิจการนั้นทิ้งไป 
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             เช่นเดียวกันกับการปฏิรูประบบราชการ ซ่ึงได้มีการวิเคราะห์ Portfolio ของแต่ละ
หน่วยงาน โดยมีส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพฒัน์
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานท่ีท าการวิเคราะห์ เพื่อให้ได ้Business unit หรือ ภารกิจ
ท่ีถือวา่เป็น Product ของแต่ละหน่วยงาน จากนั้น น า Business unit ท่ีสภาพฒัน์เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ วเิคราะห์ได ้มาเป็นตวัก าหนดในเร่ืองการจดัโครงสร้างส่วนราชการใหเ้หมาะสมต่อไป 

 

 2. การน าไปสู่การปฏิบัติ (Strategy Implementation) 

                  เป็นการน าแผนยุทธศาสตร์ถ่ายทอดออกมาเป็นแผนปฏิบติัการ รวมถึงการปรับแต่ง
องคาพยพทางดา้นการบริหารจดัการ ไดแ้ก่ กระบวนการ โครงสร้าง เทคโนโลยี และคน ส่ิงท่ีตอ้ง
ด าเนินการในการน ายทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติั ด าเนินการ 2 ลกัษณะดงัน้ี 

               2.1 การถ่ายทอดแผนยทุธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบติัการ หรือ Action plan  

                                  การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการหรือโครงการ                 
ส่ิงส าคญัท่ีต้องท าความเข้าใจคือ เร่ืองของกลยุทธ์ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีจะบรรลุเป้าประสงค์ โดย                       
1 กลยทุธ์ไม่จ  าเป็นจะตอ้งถอดออกมาเป็น 1 โครงการ เพราะในความเป็นจริงแลว้ อาจรวมหลาย ๆ 
กลยุทธ์แล้วถอดออกมาเป็น 1 โครงการก็ได้  ซ่ึงในการเขียนโครงการนั้ น ควรเขียนโดยใช้
โปรแกรม Microsoft Project ซ่ึงจะก าหนดให้ต้องใส่ข้อมูลของกิจกรรม เวลาเร่ิมต้นและส้ินสุด 
รวมทั้งงบประมาณท่ีตอ้งใช้ในการด าเนินการ ซ่ึงท าให้เห็นก าหนดระยะเวลาว่า แต่ละกิจกรรม
จะตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จเม่ือไหร่ และสามารถตรวจสอบการด าเนินการไดเ้ป็นระยะ ๆ 

               2.2 การปรับแต่งองคาพยพ (parameter) ทางดา้นการบริหารจดัการ 

                               หลงัจากท่ีมีแผนยทุธศาสตร์และถ่ายทอดออกมาเป็นแผนปฏิบติัการแลว้ ส่ิงท่ียงั
ตอ้งด าเนินการต่อไป คือ การปรับแต่งองคาพยพทางด้านการบริหารจดัการ ทั้งด้านกระบวนการ 
โครงสร้าง เทคโนโลยี และคน ตามแนวทางของ Kaplan & Norton ในเร่ือง Balanced Scorecard      

ซ่ึงได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น  นอกจากน้ี ตามหลักการของ Total Quality Management : TQM                

นั้น อาจจะต้องไปปรับแต่งอีกหลายด้าน ได้แก่ 1) Leadership หรือความสามารถของผูบ้ริหาร
องค์กร 2) Strategy Deployment หรือการท าให้เกิดการถ่ายทอดเป้าหมายขององค์กรลงไปสู่ตัว
บุคคล เพื่อให้เกิดการ share vision ว่าองค์กรของเราก าลังจะมุ่งไปสู่ ณ จุดใด 3) Information & 

Analysis หรือการมีระบบขอ้มูล หรือระบบ IT ท่ีดี เพื่อท่ีจะสามารถแข่งขนัได ้ 4) HR Focus หรือ
การพฒันาทกัษะของคนในองคก์ร ให้มีความรู้ในเร่ืองยุทธศาสตร์ใหม่ เพื่อให้องคส์ามารถกา้วไป
ขา้งหน้าได้ 5) Process Management หรือการวางกระบวนการในการท างานใหม่ เพื่อรองรับกับ
ยุทธศาสตร์ใหม่ หรือสถานการณ์ ท่ี เป ล่ียนแปลงไปและ  6) Customer & Market Focus หรือ                
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การมุ่งเนน้และดูแลความตอ้งการของลูกคา้/ผูรั้บบริการ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ซ่ึงอาจเปรียบเทียบ
หลกัการของ TQM กบั Balance Scorecard ดงัรายละเอียดดงัภาพดา้นล่างน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่8.8  เปรียบเทียบหลกัการของ TQM กบั Balance Scorecard ดา้นการบริหารจดัการ 

                  ท่ีมา: http://www.opdc.go.th/oldweb/thai/E_Newsletter/july48/management.htm, 2555 

 

ของการปรับแต่งองคาพยพทางด้านการบริหารจัดการ  จะน าไปสู่การก าหนดให ้                    
ส่วนราชการจดัท าขอ้เสนอการเปล่ียนแปลง หรือ Blueprint for Change เพื่อให้ส่วนราชการและ
จงัหวดัเกิดความพร้อมในการสนับสนุนและผลักดันให้ประเด็นยุทธศาสตร์มีสอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป และบงัเกิดผลในทางปฏิบติัต่อไปได ้ 
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3. การควบคุมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Control) 

                  เป็นการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน และการทบทวนสถานการณ์                     
เพื่อปรับแต่งยุทธศาสตร์ ซ่ึงการควบคุมเชิงยุทธศาสตร์เป็นวิธีการหน่ึงในการควบคุมเชิง
ยุทธศาสตร์ ซ่ึงถือเป็น การผูกมัด เพื่อให้มัน่ใจว่าส่ิงท่ีได้วางแผนไวแ้ล้วนั้ นจะบงัเกิดผล ก็คือ               
การจดัท าค ารับรอง หรือ Agreement เช่น ในกรณีของการจดัท าค ารับรองการปฏิบติัราชการ และ
การก าหนดเคร่ืองมือในการการติดตามความกา้วหนา้และผลสัมฤทธ์ิในการท างาน เช่น SAR Card  

นอกจากน้ี ยงัมีการเฝ้าระวงัของการเปล่ียนแปลงในเชิงยุทธศาสตร์ ซ่ึงเป็นการควบคุมในอีก
ลกัษณะหน่ึง  เน่ืองจากการก าหนดแผนยทุธศาสตร์นั้น ตั้งอยูบ่นสถานการณ์ต่าง ๆ  ดงันั้น จะตอ้งมี
ผูท่ี้คอยติดตาม เฝ้าระวงั และตรวจสอบสถานการณ์ วา่เปล่ียนแปลงไป หรือส่งผลกระทบมากนอ้ย
แค่ไหน ซ่ึงถ้าหากว่าส่งผลกระทบมาก ก็จะตอ้งมีการปรับเปล่ียนยุทธศาสตร์ และคิดแผนท่ีจะ
รองรับกบัสถานการณ์นั้น 

 สรุปกระบวนการบริหารเชิงยทุธศาสตร์ด าเนินการ 3 ขั้นตอนดงัแสดงในภาพดา้นล่าง 

 

 

 

 

 

ภาพที ่8.9    กระบวนการบริหารเชิงยทุธศาสตร์ 

                   ท่ีมา: http://www.opdc.go.th/oldweb/thai/E_Newsletter/july48/management.htm, 2555 

 

รางวลัคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award) 

 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ,(2557:1-15) กล่าวถึงรางวลัคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ ดงัน้ี 

1. ความเป็นมา 

    รางวลัคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award) 

เป็นรางวลัท่ีมอบให้กบัหน่วยงานภาครัฐท่ีด าเนินการพฒันาองค์การอย่างต่อเน่ือง และมีผลการ
ด าเนินการปรับปรุงองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐอย่างโดดเด่น ตั้ งแต่ปี                    
พ.ศ. 2547 และ ส่งเสริมให้ส่วนราชการด าเนินการพฒันาองค์การตามเกณฑ์ดงักล่าวผ่านตวัช้ีวดั
ตามค ารับรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการในปี พ.ศ. 2549 ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ไดป้รับปรุง
เกณฑ์ไปสู่ เกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน(Fundamental Level) และ

Strategy 

Formulation 

Strategy 

Implementation 

Strategic 

Control 
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ก าหนดให้ส่วนราชการน าไปใชใ้นการพฒันาองคก์ารปีละ 2 หมวด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เพื่อให้การ
พฒันาของส่วนราชการเป็นไปอยา่งค่อยเป็นค่อยไปและย ัง่ยืน และเม่ือส่วนราชการด าเนินการจน
ครบทั้ง 6 หมวด  

ในปี พ.ศ. 2554 ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ด าเนินการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐระดบัพื้นฐาน (Certified FL) เพื่อติดตาม และตรวจสอบความพร้อมของส่วนราชการก่อนท่ี
จะเขา้สู่การด าเนินการเก่ียวกบัรางวลัคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (Public Sector Management 

Quality Award)ในปี พ.ศ. 2555 เป็นตน้มา ส านักงาน ก.พ.ร. ไดจ้ดัให้มีรางวลัคุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐ รายหมวด เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้เกิดการพฒันา
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐของส่วนราชการอยา่งต่อเน่ืองและยกระดบัมาตรฐานให้เทียบเท่า
สากล โดยไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์ แนวทาง และกลไกการบริหารรางวลัดว้ยแนวคิด “การปรับปรุง               
ทีละขั้น” กล่าวคือ ส่วนราชการใดพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน(Fundamental Level) ครบทุกหมวดแล้ว และผ่านการรับรองคุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐระดบัพื้นฐาน (Certified Fundamental Level) รวมทั้งสามารถปรับปรุงองคก์ารอยา่ง
ต่อเน่ืองจนมีความโดดเด่นในหมวดใดหมวดหน่ึง จะสามารถขอรับ“รางวลัคุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐ รายหมวด” และพฒันาไปสู่ “รางวลัคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ” ต่อไปได ้

2. การสมัครขอรับรางวัล 

                 ส่วนราชการระดบักระทรวง เสนอขอรับรางวลัในภาพรวมของกระทรวงซ่ึงเป็นการ
ประเมินรวมทุกหน่วยงานภายในกระทรวงส่วนราชการระดบักรม เสนอขอรับรางวลัในภาพรวม
ของกรม ซ่ึงเป็นการประเมินรวมทุกหน่วยงานภายในกรมส่วนราชการระดบัจงัหวดั เสนอขอรับ
รางวลัในภาพรวมของจงัหวดั ซ่ึงเป็นการประเมินรวมทุกส่วนราชการประจ าจงัหวดัท่ีเป็นราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค สถาบนัอุดมศึกษา เสนอขอรับรางวลัในภาพรวมของสถาบนัอุดมศึกษา 

หน่วยงานของรัฐประเภทอ่ืน เช่น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
เป็นตน้ แบ่งประเภทของรางวลัดงัภาพดา้นล่าง 
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ประเภทของรางวลัคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

หมวด 1 ดา้นการน าองคก์ารและความรับผดิชอบต่อสังคม 

หมวด 2 ดา้นการวางแผนยทุธศาสตร์และการส่ือสารเพื่อน าไปสู่การปฏิบติั 

หมวด 3 ดา้นการมุ่งเนน้ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

หมวด 4 ดา้นการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานขององคก์ารและการจดัการความรู้ 

หมวด 5 ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 

หมวด 6 ดา้นกระบวนการคุณภาพและนวตักรรม 

 

  ภาพที ่8.10 ประเภทของรางวลัคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนรางวลัฯ รายหมวดทุกหมวดตอ้งไดค้ะแนนมากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 
25 ของคู่มือเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ปี พ.ศ. 2550 ส าหรับหมวดท่ีขอรับรางวลัตอ้ง
ไดค้ะแนนมากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 50 ของคะแนนประจ าหมวด  คะแนนของหมวดผลลพัธ์ 
(หมวด 7) ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัหมวดท่ีขอรับ  รางวลัตอ้งไดค้ะแนนมากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 30 
ส่วนมิติอ่ืน ๆ ตอ้งได ้ คะแนนรายมิติมากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 25 รายละเอียดดงัตารางดงัน้ี 
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ตารางที ่8.1  แสดงเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

หมวด 
เกณฑ์การ
ให้คะแนน 

รางวลั 

หมวด 1 

รางวลั 

หมวด 2 

รางวลั 

หมวด 3 

รางวลั 

หมวด 4 

รางวลั 

หมวด 5  
รางวลั 

หมวด 6 

1 120 ≥60 ≥30 ≥30 ≥30 ≥30 ≥30 

2 80 ≥20 ≥40 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 

3 110 ≥27.5 ≥27.5 ≥55 ≥27.5 ≥27.5 ≥27.5 

4 80 ≥20 ≥20 ≥20 ≥40 ≥20 ≥20 

5 100 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥50 ≥25 

6 110 ≥27.5 ≥27.5 ≥27.5 ≥27.5 ≥27.5 ≥55 

7.1 100 ≥30 ≥30 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 

7.2 100 ≥25 ≥25 ≥30 ≥25 ≥25 ≥25 

7.3 100 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥30 

7.4 100 ≥25 ≥25 ≥25 ≥30 ≥30 ≥25 

รวม 1000 ≥300 ≥300 ≥300 ≥300 ≥300 ≥300 

 

   2.1 ขั้นตอนการสมคัร และการพิจารณาการใหร้างวลั 

         2.1.1 ส่วนราชการด าเนินการพฒันาปรับปรุงองคก์ารตามเกณฑคุ์ณภาพ 

การบริหารจดัการภาครัฐ 

         2.1.2 ส่วนราชการตอ้งไดรั้บการรับรองคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดบั 

พื้นฐาน (Certified FL) 

         2.1.3 ส่วนราชการประเมินตนเองดว้ยเกณฑร์างวลัฯ รายหมวดตามหมวดท่ี 

ประสงคจ์ะยืน่ขอรับรางวลั และส่งเอกสารการสมคัรเบ้ืองตน้ไปยงัส านกังาน ก.พ.ร. 
เพื่อประเมินความพร้อมและความเหมาะสมในการเลือกหมวดท่ีเสนอขอรับรางวลั 

ซ่ึงส่วนราชการจะไดรั้บขอ้มูลป้อนกลบั 

        2.1.4 ผูต้รวจประเมินตรวจประเมินเอกสารเพื่อกลัน่กรองเบ้ืองตน้ 

        2.1.5 หากผา่นการประเมินตามขอ้ 4 ใหจ้ดัท ารายงานผลการด าเนินการ 

พฒันาองคก์าร (Application Report) จ านวนไม่เกิน 50 หนา้ ตามแนวทางท่ีก าหนด 
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พร้อมระบุหมวดท่ีตอ้งการขอรับรางวลั และจดัส่งไปยงัส านกังาน ก.พ.ร. 
        2.1.6 ผูต้รวจประเมินตรวจประเมิน Application Report และจดัท าประเด็น 

การตรวจประเมิน ณ พื้นท่ีส่วนราชการ (Site Visit) 

     2.1.7 ส่วนราชการท่ีผา่นการประเมินตามขอ้ 6 จะไดรั้บการตรวจประเมิน 

ในพื้นท่ีการปฏิบติังานของส่วนราชการ และผลการตรวจประเมินจะถูกน าเสนอ 

ต่อคณะอนุกรรมการพฒันาระบบราชการเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพการบริหาร 

จดัการภาครัฐพิจารณาใหค้วามเห็นชอบต่อไป 

หากส่วนราชการใดไม่ผา่นเกณฑร์างวลัฯ ส านกังาน ก.พ.ร. จะแจง้ผลให้ 
ทราบพร้อมขอ้มูลป้อนกลบั 

 

กรณศึีกษาการบริหารเชิงยุทธศาสตร์เพือ่การพฒันา 

ปี พ .ศ. 2557 มีส่วนราชการสมัครขอรับ  “รางวลัคุณภาพการบริหาร  จัดการภาครัฐ”               

32 หน่วยงาน ประกอบดว้ย 1 กระทรวง 23 กรม 7 จงัหวดั และ หน่วยงานประเภทอ่ืน 1 แห่ง รวม 

42 หมวด โดยมีส่วนราชการท่ีผ่านเกณฑ์ การประเมินและได้รับรางวลั 11 หน่วยงาน จ านวน 13 

รางวลั ดงัน้ี 

 

ตารางที ่8.2 แสดงรางวลัคคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐประจ าปี พ.ศ. 2557 

 

รางวลัคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 

ประจ าปี พ.ศ. 2557 
หน่วยงาน 

หมวด 1  ดา้นการน าองคก์ารและ 

               ความรับผดิชอบต่อสังคม 

กรมควบคุมโรค 

ส านกังาน ก.พ.ร. 
หมวด 2  ดา้นการวางแผนยทุธศาสตร์ 

               และการส่ือสารเพื่อน าไปสู่การปฏิบติั 

กรมควบคุมโรค 

การอนุรักษ ์

กรมปศุสัตว ์

จงัหวดัตาก 
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ตารางที ่8.2 แสดงรางวลัคคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐประจ าปี พ.ศ. 2557 (ต่อ) 

 

รางวลัคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 

ประจ าปี พ.ศ. 2557 
หน่วยงาน 

หมวด 3  ดา้นการมุ่งเนน้ผูรั้บบริการและ 

               ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

กรมชลประทาน 

 กรมปศุสัตว ์

 กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

 กรมสรรพสามิต 

 ส านกังานส่งเสริมและ 

พฒันาคุณภาพชีวิต 

คนพิการแห่งชาติ 

หมวด 4  ดา้นการวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 

              ขององคก์ารและการจดัการความรู้ 

กรมสรรพากร 

หมวด 6  ดา้นกระบวนการคุณภาพและนวตักรรม กรมบญัชีกลาง 

 

1. กรณีศึกษาการบริหารเชิงยุทธศาสตร์เพือ่การพฒันาการส านักงาน ก.พ.ร. 

                   ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  หรือ ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงาน
หลักในการขับเคล่ือนการพัฒนาระบบราชการ  เพื่อให้เกิดผลท่ีส าคัญ คือ ประโยชน์สุขของ
ประชาชน ตามเจตนารมณ์ ของ มาตรา 3/1 แห่งพระราชบญัญติั ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

(ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2550 โดยส านกังาน ก.พ.ร. ได ้ด าเนินการภายใต  ้วิสัยทศัน์“ส่งเสริมให้การพฒันา
ระบบราชการด าเนินไป อย่างต่อเน่ืองและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม” ส านักงาน ก.พ.ร. เป็น
หน่วยงานท่ีมีขนาดเล็กมีอตัราก าลังจ านวนจ ากัด การท างานจึงเป็นในรูปแบบของการท างาน
สมยัใหม่ เนน้การท างานเป็นทีม ท างานแบบ Cross Functional Team ซ่ึงมีความยดืหยุน่สูงสามารถ
ปรับเปล่ียนได้อย่างรวดเร็ว และมีสายการบังคับบัญชาท่ีเหมาะสมเพื่อความคล่องตัวในการ
ปฏิบติังานและ การตดัสินใจส าหรับการด าเนินงานท่ีเป็นภารกิจหลกั ท าให้การบริหารงานของ 

ส านกังาน ก.พ.ร. มีความทา้ทายในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี  
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ด้านพันธกิจ : บูรณาการการบริหารจัดการภายในภาครัฐ  (Internal Process) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพองค์การภาครัฐและพฒันารูปแบบการท างานของ  ภาครัฐ ป้องกนัและปราบปราม
ทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการให ้บริการประชาชน  

ดา้นปฏิบติัการ : การประยุกตใ์ชเ้คร่ืองมือทางการบริหารในการพฒันา ระบบราชการได้
อยา่งเหมาะสม และบรรลุตามเป้าหมาย  

ดา้นบุคลากร : การตอบสนองต่อลูกคา้ท่ีครอบคลุมทั้งส่วนราชการ จงัหวดั องคก์าร 

มหาชนและสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงหลากหลายและมีความแตกต่าง ในแต่ละมิติ และบุคลากร
ส านักงาน ก.พ.ร. มีจ  านวนค่อนขา้งน้อย ปฏิบติังานท่ีมี ความซับซ้อนเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึง
พอใจ รวมทั้งการรักษาบุคลากรไว ้เน่ืองจาก ภาระงานท่ีมาก จึงจ าเป็นตอ้งมีการด าเนินการให้
บุคลากรมีความรักและผกูพนักบั องคก์าร (Employee Engagement) 

ดา้นสังคม : การบูรณาการหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการต่อตา้นทุจริตให้ สามารถร่วมมือกนั
ไดอ้ย่างเหมาะสมเพื่อให้ภาพลกัษณ์การคอร์รัปชั่นของประเทศดีข้ึน และเป็นท่ียอมรับในระดบั
สากล 

การน าองค์การ  

ระบบการน าองค์การ  

ผูบ้ริหารส านกังาน ก.พ.ร. มีการก าหนดทิศทางการด าเนินงานองค์การท่ี ชดัเจนโดยมุ่งสู่
การเป็นภาครัฐสมยัใหม่ (Modern Government) มุ่งเน้นการพฒันา องค์การให้มีขีดสมรรถนะสูง
และทนัสมยั บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ  โดยการ พฒันาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่
องคก์ารแห่งความเป็นเลิศ การจดั โครงสร้างองคก์ารท่ีมีความทนัสมยั กะทดัรัด มีรูปแบบเรียบง่าย 

(Simplicity) มี  ระบบการท างานท่ีคล่องตัว รวดเร็ว ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ในการท างาน                       
เน้น ก ารคิด ริ เร่ิมส ร้างส รรค์  (Creativity) พัฒ น าขีดส มรรถ น ะของบุคลาก รใน องค์การ                        

เนน้การท างานท่ีมีประสิทธิภาพ สร้างคุณค่าในการปฏิบติัภารกิจของรัฐ ประหยดัค่าใชจ่้าย ในการ
ด าเนินงานต่าง ๆ และสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ท่ีย ัง่ยืน รวมทั้งส่งเสริม
ให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์และจดัการความรู้อยา่ง เป็นระบบเพื่อกา้วไปสู่การเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริมและพฒันา ไปสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) 

โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ภายใน  องค์การเพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว ยิ่งข้ึน โดยเลขาธิการ ก.พ.ร. ได้ประกาศทิศทางการด าเนินงานของ
องค์การไวอ้ย่าง ชัดเจน ต่อเน่ือง และส่ือสารไปยงับุคลากรในเวทีประชุมสัมมนาประจ าปี  และ
ผูบ้ริหารพบขา้ราชการประจ าเดือน รวมทั้งส่ือสารไปยงัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได ้ส่วนเสีย ในเวที
การประชุมท่ีส าคญัต่าง ๆ ตามกรอบทิศทาง OPDC Direction  ซ่ึงมีเป้าหมายส าคญัเพื่อให้บริการ
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ประชาชนและธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและ บรรลุตามยุทธศาสตร์ของประเทศโดยให้มีความ
เช่ือมโยงกบัทิศทางการด าเนินงาน สู่ภาครัฐสมยัใหม่ (Modern Government) 

ส านกังาน ก.พ.ร. มีการปรับรูปแบบการท างานควบคู่กบัการสร้าง วฒันธรรมองคก์ารเพื่อ
มุ่งสู่การเป็นส านักงานสมยัใหม่ (Modern Office) ให้สอดรับ กบัค าขวญั (Motto) ของส านักงาน 

ก.พ.ร. ท่ีว่า “MAKE SIMPLE, BE MODERN” ซ่ึงหมายถึง ความเรียบง่ายน าไปสู่ความทนัสมยั
และเขา้ถึงได้ง่าย ซ่ึงส านักงาน ก.พ.ร. มีระบบการส่ือสารถ่ายทอดและสร้างบรรยากาศภายใน
ส านกังาน โดยผูบ้ริหารมีการ มอบนโยบาย ท่ีส าคญัเพื่อให้บุคลากรของส านกังาน ก.พ.ร. รับทราบ
ทิศทางการ ด าเนินงานท่ีชัดเจน  ผ่านกิจกรรม /ช่องทางต่าง ๆ  ได้แก่  เลขาธิการ  ก .พ .ร. พบ 

ขา้ราชการเป็นประจ าทุกเดือน มีการประชุมฝ่ายบริหารทุกสัปดาห์เพื่อให้ผูอ้  านวยการกอง  ไดน้ า
นโยบายท่ีได้จากท่ีประชุมมาถ่ายทอดให้บุคลากรในกองของตนเองทราบ และมอบให้ฝ่าย
เลขานุการ ก.พ.ร. จดัท าสรุปประเด็นส าคญัเผยแพร่ทาง Intranet หลงัการประชุมทนัที รวมทั้งมีการ
ก าหนดปฏิทินการท างานท่ีส าคญัในระดบัองคก์าร และเช่ือมโยงไปยงัหน่วยงานและมีการติดตาม
งานเพื่อน าไปปรับปรุงอยา่งสม ่าเสมอ 

นอกจากน้ี ยงัมีกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ท่ีเป็นการเปิดโอกาสให้ขา้ราชการ ได้แสดง
ความคิด/นวตักรรมในการท างานใหม่ ๆ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น มุมพบปะ แสดงความคิดเห็น 

Ideas are free ในระบบ Intranet ผา่น Web board ผา่น Line ผา่น Facebook และ SMS เป็นตน้ 

 

การก ากบัดูแลองค์การทีด่ี  
ส านกังาน ก.พ.ร. มีการวางระบบการจดัการและควบคุมการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดการ

ก ากบัดูแลตนเองท่ีดี ซ่ึงใชใ้นการวางนโยบายและแนวทางในการ ปฏิบติังานโดย การจดัโครงสร้าง
องคก์ารและระบบวธีิการควบคุมการด าเนินงาน ดงัน้ี  

1. ด้านการวางระบบงานและความรับผิดชอบในการด าเนินงาน  การประชุมฝ่ายบริหาร                

ซ่ึงมีหวัหนา้ส่วนราชการ และผูบ้ริหารระดบั ผูอ้  านวยการกอง/ส านกั พร้อมทั้งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบั
งานท่ีจะมอบหมาย เขา้ร่วม ประชุมทุกสัปดาห์ (ทุกวนัองัคารเชา้) ด าเนินงานดงัน้ี 

     1.1  เลขาธิการจะมอบหมายนโยบายและแนวทางการท างาน เพื่อใหทุ้กฝ่าย รับทราบ 

ทิศทางและวิธีการจะปฏิบติังาน  รวมทั้งแลกเปล่ียนขอ้มูลในด้านต่าง ๆ ท่ี เก่ียวขอ้งเพื่อให้งาน                   
ท่ีตอ้งด าเนินการเสร็จไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละทนัเวลา รวมถึง การติดตามงานท่ีไดม้อบหมาย/สั่ง
การไวว้า่มีความกา้วหนา้ในระดบัใด มีประเด็นใด ท่ีตอ้งการขอรับทราบนโยบายหรือแนวทางการ
ด าเนินการ/แนวทางแกปั้ญหาหรือไม่ 

     1.2 มีการวางระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ
ต่าง ๆ ท่ีใช้เงินงบประมาณและตามค ารับรองการปฏิบติัราชการเป็นประจ า ทุกเดือน โดยใชร้ะบบ 
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Microsoft Project โดยให้ทุกกอง มีการรายงาน  ผ่านระบบ e-office ตามความก้าวหน้าของงาน                
ท่ีรับผิดชอบ และสามารถระบุ  ร้อยละ ความส าเร็จของงานและปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และ
รายงานฝ่ายบริหาร ทุกสัปดาห์ และแต่งตั้งคณะท างานข้ึน เพื่อรับผิดชอบในผลการด าเนินงานของ
แต่ละ ตวัช้ีวดัท่ีก าหนดข้ึน พร้อมทั้งมีการรายงานผลการด าเนินงานรอบ 6, 9 และ 12 เดือน หรือ
หากมีปัญหาอุปสรรคเกิดข้ึนกบัผลการด าเนินงานนั้น ก็จะน าเสนอเขา้ท่ีประชุม ฝ่ายบริหารเพื่อขอ
ทราบแนวทางและวธีิการท างานเพื่อใหส้ามารถบรรลุผลตาม วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 

     1.3 ภายหลงัการประชุมฝ่ายบริหาร ผูอ้  านวยการกอง หรือผูท่ี้ไดรั้บ มอบหมายให้เป็น
ตวัแทนเขา้ร่วมประชุมฝ่ายบริหารในคร้ังนั้น ๆ จะน าประเด็นต่าง ๆ ในท่ีประชุมไปถ่ายทอดส่ือสาร
ต่อภายในกองของตนเองเป็นการขยายผล และรับฟังขอ้คิดเห็นของท่ีประชุมกลุ่ม และผูป้ฏิบติังาน
อาจเสนอขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ต่อผูบ้ริหารในกลุ่มของตนหรือโพสต์ลงบนกระทูห้รือเว็บบอร์ดของ
ส านักงาน  เพื่ อ  ให้ เกิดการส่ื อสารท่ี มีลักษณ ะเป็นแบบการส่ื อส ารส องทาง  (Two-Way 

Communication) ทั้งน้ี มีการน ารายงานการประชุมไปจดัเก็บไวใ้นระบบจดัเก็บเอกสาร (E-Office) 

เพื่อสืบคน้ขอ้มูลส าหรับไวใ้ชอ้า้งอิงในการท างานต่อไป  

    1.4  การประชุมกลุ่มย่อยหรือ Team Briefing โดยปกติผูบ้ริหารและ เจา้หน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายให้ปฎิบติังานในเร่ืองต่าง ๆ จะมีการนดัประชุมกลุ่มยอ่ย เป็นประจ าทุกสัปดาห์ จากนั้น
ในแต่ละกอง จะมีการจัดประชุมกลุ่มย่อยเป็นประจ า เพื่อเป็นช่องทางการเรียนรู้และส่ือสาร
นโยบายหรือแนวทางการด าเนินงานใหม่ ๆ ให้แก่บุคลากรภายในทุกคน รวมทั้งรับทราบปัญหา
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการ ท างานและสามารถแกไ้ขปัญหาไดท้นัท่วงที  

    1.5  การประชุมเพื่ อแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างผู ้บ ริหารและผู ้ปฏิบัติงาน                                        

มีกิจกรรม “เลขาธิการ ก.พ.ร. พบขา้ราชการ ก.พ.ร.” ซ่ึงจะจดัเป็นประจ า เพื่อ แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น ระหว่างเลขาธิการ ก.พ.ร. กบัขา้ราชการ และรับทราบ ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน
ของส านกังาน อนัจะน าไปสู่การปรับปรุงใหก้าร ด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

      1.6  มีการประชุมแลกเปล่ียนความรู้/การสอนงาน โดยรองเลขาธิการ ก.พ.ร. ท่ีก ากบั
ดูแลการปฏิบติังานของขา้ราชการในแต่ละกอง เช่น การแลกเปล่ียน ความคิ ดเห็ นเก่ี ยวก ับเร่ื อง
แนวทางการจั ดท าค ารั บรองการปฏิ บั ติ ราชการ การแลกเปล่ียน เรียนรู้ถึงปัญหาและวิธีการ
แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในเร่ืองการตรวจประเมินผลการ รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบติัราชการท่ีมีมาตรฐานและมี ประสิทธิภาพ การประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ การ
จดัสรรเงินรางวลั เป็นตน้  

2. ด้านความโปร่งใสในการด าเนินงาน  

                  2.1 ส านักงาน ก.พ.ร. มีการท างานในรูปแบบของคณะกรรมการก ากบั การด าเนินงาน
ของส านักงาน ก.พ.ร. โดยมีคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ ซ่ึงมี รองนายกรัฐมนตรีท่ีไดรั้บ
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มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีผู ้ทรงคุณวุฒิ  ด้านต่าง ๆ  เป็นกรรมการ อีกทั้ ง                           

มีคณะอนุกรรมการพฒันาระบบราชการในดา้น ต่าง ๆ ท าหน้าท่ีช่วยพิจารณาและให้ความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์  เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีในเร่ืองท่ี เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบราชการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

เกิด ความโปร่งใส เสมอภาค และเป็นธรรม รวมถึงมีการพฒันานโยบายและมาตรการท่ี เก่ียวขอ้ง
กบัการพฒันาระบบราชการอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการกลัน่กรอง ตั้งแต่ กระบวนการพฒันา
นโยบายท่ีกระตุ้นให้มีการพฒันาระบบราชการอย่างเหมาะสม กบัสภาพการณ์ น ามาสร้างและ
พฒันาเป็นเคร่ืองมือการบริหารจดัการภาครัฐสมยัใหม่ ผ่านการศึกษา วิเคราะห์ วิจยัในรูปแบบ               
ต่าง ๆ และมีท่ีปรึกษา หรือผูเ้ช่ียวชาญ ภายนอกร่วมด าเนินการ จากนั้นจึงแปลงสู่ภาคปฏิบติัใน
หน่วยงานน าร่องแลว้ขยาย ผลให้เกิดการปฏิบติัอยา่งทัว่ถึง มีการส่งเสริมสนบัสนุนใหค้  าปรึกษากบั
หน่วยงาน ของรัฐในการด าเนินการ และมีกระบวนการประเมินผล เพื่อน าผลการประเมินท่ีได้ มา
วิเคราะห์พัฒนาให้เกิดความย ัง่ยืนและใช้ส าหรับการวางแผนส าหรับก้าวต่อไป  ส าหรับการ
ด าเนินงานท่ีต้องใช้ความเช่ียวชาญสูง  ส านักงาน ก.พ.ร. ได้มีการจดัจา้ง (Outsource) ท่ีปรึกษา/

ผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอก (Third Party) เพื่อช่วยให้ ค าปรึกษาหรือร่วมด าเนินการในงาน/โครงการ
ต่าง ๆ ทั้งในเชิงวิชาการและการส่งเสริม สนบัสนุนให้เกิดผลในทางปฏิบติั โดยส านกังาน ก.พ.ร.   
มีระบบท่ีให้ท่ีปรึกษา/ ผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอกน าเสนอผลการศึกษาฯ เพื่อถ่ายทอดองคค์วามรู้ท่ีได้
จาก การศึกษาในเร่ืองต่าง ๆ และการเชิญ Stakeholder มาวพิากษง์าน 

    2.2  การด าเนินงานเก่ียวกับแผนงาน/โครงการและการเงินนั้น มีการตรวจ สอบด้าน
การเงิน  การใช้จ่ายเงินจากระบบ  GFMIS เป็นประจ าทุกเดือนด้วย  MIS Report มีการจัดท า
รายละเอียดการควบคุมภายในและการจดัการความเส่ียงของ องค์การ ซ่ึงเป็นการควบคุมภายใน
องคก์รอยา่งหน่ีง ท่ีจะช่วยใหก้ารบริหารทัว่ทั้ง องคก์ารมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนได ้ 

      2.3 การจดัช่องทางภายนอก เพื่อให้ประชาชนหรือขา้ราชการส่งเร่ือง ร้องเรียนหรือแจง้
เบาะแสเก่ียวกบัการทุจริตและประพฤติมิชอบของขา้ราชการหรือการ ด าเนินงานของส านักงาน 

ก.พ.ร. หลายช่องทาง เช่ นการจ ัดตั้ งศู นย ์รั บเร่ื องราวร้ องทุ กข์ ข้ึ นตู ้ปณ 555 สายด่วน ก.พ.ร. 

1785 เวบ็ไซต์ส านกังาน ก.พ.ร. (www.opdc.go.th) ในเวทีแสดงความคิดเห็น รวมถึงเวบ็ไซตท่ี์เป็น
ช่องทางประเภท  Social Media เช่น  Facebook (www.facebook.com/opdcThailand) หรือ Twitter 

(http:// twitter.com/opdcThailand) การส่งจดหมายตามท่ีอยู่ของ ส านักงาน  ก .พ .ร. (59/1 ถนน
พิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300)  

3. ด้านการปกป้องผลประโยชน์ ของประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย 

                 การด าเนินงานของส านักงาน ก.พ.ร. นั้น เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ ประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจ ของรัฐ โดยการจดัซ้ือจา้ง
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ของส านักงาน ก.พ.ร. ทุกข้อตกลงหรือสัญญาท่ีด าเนินการนั้น เป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ของ
ภาครัฐอย่างสูงสุด การด าเนินงานตามแผนงาน/ โครงการต่าง ๆ นั้น จะมีการศึกษาวิเคราะห์บน
พื้นฐานของหลกัวิชาเพื่อก่อให้เกิด คุณภาพของผลงานในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานกลางในการพฒันา
ระบบราชการ มีผล การด าเนินงานท่ีสามารถน าไปสู่การปฏิบติัได้อย่างเป็นรูปธรรม และรักษา
มาตรฐาน การท างานและบูรณาการผลประโยชน์ผลงานท่ีมีประโยชน์สูงสุดให้เกิดข้ึนกบัทุกภาค
ส่วน เช่น ในการจดัจา้งท่ีปรึกษาจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจดัจ้างเพื่อศึกษาวิเคราะห์ และ
พิจารณาข้อมูล และจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจดัหาพสัดุข้ึน จะมีการตรวจสอบ  สัญญาท่ี
ด าเนินการกบัผลผลิตท่ีได้รับว่าตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการหรือไม่ และ ยงัมีการตรวจสอบ
ผลงานท่ีเสนอมาโดยมีการศึกษาผลงานดงักล่าว และเปรียบเทียบ กบัสัญญาในทุกขั้นตอนของการ
ตรวจรับงาน และยงัมีการรายงานผลการท างานดงักล่าว ต่อผูบ้ริหารทุกคร้ัง เพื่อให้ไดผ้ลงานตรง
ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

 

การทบทวนผลการด าเนินการ  

ในกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  ส านักงาน  ก.พ.ร. ได้มีการก าหนด วิสัยทัศน์ 
เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ และ กิจกรรมตามล าดับ รวมถึง
ก าหนดผูรั้บผิดชอบพร้อมงบประมาณท่ีใช้ส าหรับการ ด าเนินงาน เพื่อท าให้มัน่ใจว่าส านักงาน 

ก.พ.ร. จะสามารถบรรลุวิสัยทศัน์ท่ีตั้งไวไ้ด ้อยา่งมีประสิทธิผล ในรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบติัราชการประจ าปี ไดก้ าหนดตวัช้ีวดัท่ีส าคญั ๆ ไว ้ตามล าดบั ตั้งแต่ตวัช้ีวดัการบรรลุ
เป้าประสงค์ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว จากเป้าประสงคด์งักล่าวแปลงเป็นแผนงาน โครงการ และ
กิจกรรม  ท่ีได้รับการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวช้ีวดัลงมาตามล าดับตามหลักการ Balanced 

Scorecard ซ่ึงท าให้ได้ตวัช้ีวดัทั้งท่ีเป็น Leading Indicators และตวัช้ีวดั ท่ีเป็น Lagging Indicators 

โดยท่ีกระบวนการถ่ายทอดเป้าหมายและตวัช้ีวดัจาก ระดบัส านกังานลงสู่ระดบักอง/กลุ่มงาน และ
ระดบับุคคล ส านักงาน ก.พ.ร. ไดมี้ การจดัท าขอ้ตกลงว่าดว้ยผลงานในทุกๆ ระดบั อย่างเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรท่ีชดัเจน  

ผูบ้ริหารส านักงาน  ก.พ.ร. ได้ติดตามและทบทวนผลการด าเนินการใน  ภาพรวมของ
หน่วยงาน โดยมุ่งเน้นให้ความส าคญัในการติดตามและประเมินผล การด าเนินการใน 4 ดา้นหลกั 

ได้แก่การพฒันาระบบราชการ การด าเนินโครงการ การใช้งบประมาณ  การด าเนินการตามค า
รับรอง  ทั้ งน้ี  เพื่ อน าไปใช้ประเมินความส าเร็จ  ของการบรรลุ เป้าประสงค์  และประเมิน
ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการ ท่ีเปล่ียนแปลงไป  

ผูบ้ริหารจะใช้ข้อมูลท่ีผ่านการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานขององค์กรใน  ด้านต่าง ๆ                    

เพื่อติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินการเปรียบเทียบกับ แผนปฏิบัติงานและเป้าหมาย
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ตัวช้ีว ัด  ร่วมกับการตรวจสอบสภาพแวดล้อมท่ีอาจ  ส่  งผลกระทบต่อการด าเนินการว่ามี                   
การเปล่ียนแปลงไปหรือไม่ อย่างไร หากมี การเปล่ี ยนแปลง จะประเมินความสามารถในการ
ตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลงนั้น รวมถึงประเมิน ความสามารถในการบรรลุเป้าประสงค์ทั้ ง
ระยะสั้นและระยะยาว หากพบประเด็นท่ี เป็นโอกาสในการปรับปรุง ผูบ้ริหารจะพิจารณาจดัล าดบั
ความส าคญัของประเด็นต่าง ๆ ท่ีเป็นโอกาสในการปรับปรุง โดยพิจารณาจาก ผลกระทบ การบรรลุ
เป้าหมาย ประโยชน์หรือความเส่ียงท่ีส่งผลเสียท่ีเกิดข้ึน และผลการวิเคราะห์ SWOT ถึงแรงตา้น 

แรงเสริมจากภายในและภายนอก เพื่อจดัล าดบัเพื่อด าเนินการตามล าดบั  

ความรับผดิชอบต่อสังคม  

ส านักงาน ก.พ.ร. ให้ความส าคญักบัความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในระดบั นโยบาย เช่น                   
มีการส่งเสริมและสนับสนุนส่วนราชการให้มีการปรับปรุงการท างาน เพื่อตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการให้สามารถเขา้ถึงและรับบริการของ  ภาครัฐไดง่้าย สะดวก และรวดเร็ว มี
การเสนอแนวทางเพื่อให้ส่วนราชการสามารถ ให้บริการไดอ้ย่างต่อเน่ืองในสภาวะวิกฤต เป็นตน้ 

และระดับปฏิบัติการ เช่น การส่งเสริม ค่านิยม Make Simple, Be Modern โดยให้ส่วนราชการ
สามารถปฏิบติังานไดส้ะดวก ลดภาระ โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาทดแทนการจดัท า
เอกสารจ านวนมาก เป็นตน้  

นอกจากน้ียงัไดค้  านึงถึงผลกระทบทางลบต่อสังคมท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ ด าเนินการตาม
นโยบายการพฒันาระบบราชการ ของส านกังาน ก.พ.ร. ท่ีเป็นขอ้กงัวล ของส่วนราชการ โดยผา่น
กระบวนการบริหารความเส่ียง  เพื่อน าไปสู่การก าหนด มาตรการในการแก้ไข หรือป้องกัน
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน โดยมีขั้นตอนการวเิคราะห์ และการจดัการผลกระทบทางลบ ดงัภาพ 
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ภาพที ่8.11 กระบวนจดัการผลกระทบทางลบท่ีเกิดข้ึนแก่สังคม 

ท่ีมา: กพร.,(2557: 38) 
 

กรณีการเร่ิมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมใหม่ ๆ ผูรั้บผิดชอบจะท าการ วิเคราะห์ Value 

Chain ของโครงการเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ ความคุม้ค่า ความเส่ียงในการด าเนินโครงการ                

เม่ือพบวา่โครงการดงักล่าวมีความเป็นไปได ้จะท าการวเิคราะห์ความเส่ียงตามกระบวนการบริหาร

พนัธกจิขององค์กร 

วิเคราะห์ Value Chain 

การก าหนดนโยบายการพฒันาระบบราชการ 

วิเคราะห์ผลกระทบทางลบท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอน 

ผลกระทบเชิงรับ ผลกระทบเชิงรุก 

ศึกษาจากกรณีท่ีเคยเกิดมาก่อน 

แนวทางการแกไ้ขบญัหา 

ก าหนดเป็นมาตรการการแกไ้ขผลกระทบทางลบ (เชิงรับ) 

วิเคราะห์กรณีท่ีอาจเกิดข้ึนได ้

วิเคราะห์ก าหนดแนวทางป้องกนั 

ก าหนดมาตรการป้องกนั (เชิงรุก) 

น าเสนอฝ่ายบริหาร 

ส่ือสารให้ขา้ราชการรับทราบ 

ติดตามผล 

ทบทวนการด าเนินมาตรการ 
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ความเส่ียง รวมถึงการวิเคราะห์ และคาดการณ์ถึงผลกระทบทางลบต่อสังคมท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
ด าเนินโครงการ โดยพิจารณารายละเอียดขอ้มูลของหน่วยงานและอาศยักระบวนการมีส่วนร่วมของ 

ผู ้เก่ียวข้อง  หากพบว่าโครงการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบทางลบต่อสังคม ข้ึน  ระหว่าง                             
การด าเนินการ จะตอ้งมีการประชุมเชิงปฏิบติัการก าหนดมาตรการและวิธีการ ในการรองรับและ
ป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการด าเนินงานทั้งในปัจจุบนั และอนาคต แนวทางการแก้ไข
ปัญหาส าหรับผลกระทบเชิงรับ และก าหนด มาตรการป้องกนัส าหรับผลกระทบเชิงรุกไวอ้ย่างดี
ท่ีสุด เพื่อไม่ให้มีผลกระทบทางลบ เกิดข้ึนหรือเกิดผลกระทบทางลบน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

หลังจากนั้นน าเสนอ การประชุมเชิงปฏิบติัการก าหนดมาตรการและวิธีการในการรองรับและ
ป้องกนั ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการด าเนินงานทั้งในปัจจุบนัและอนาคตต่อฝ่ายบริหาร เช่น            

การจดัท าค ารับรองการปฏิบติัราชการ ส่งผลกระทบทางลบโดยเป็นการสร้างภาระ ให้กับส่วน
ราชการในการกรอกขอ้มูล ส่งผลให้ไม่มีเวลาในการปรับปรุงงานบริการประชาชน โดยมีปัจจยัมา
จากการรายงานตวัช้ีวดัตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ ซ่ึงส่วนราชการ จงัหวดั ตอ้งรายงานการ
ประเมินผลตนเอง  รอบ  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน  ผ่านระบบ  e-SAR เก่า (ส่วนราชการ 145 

หน่วยงาน จงัหวดั 76 จงัหวดั) มาตรการ/แนวทางปฏิบติัเชิงรุกและเชิงรับต่อผลกระทบทางลบ 

ไดแ้ก่ น าระบบ สารสนเทศมาพฒันาระบบ e-SAR ใหม่ ซ่ึงส่วนราชการไม่ตอ้งจดัส่งเอกสารท่ีเป็น 

รูปเล่ม ไม่เป็นภาระในการจดัท าเอกสาร และต่อไปในการประเมินผลจะตรวจ ประเมินจากระบบ 

e-SAR ใหม่  ท าให้ลดจ านวนเอกสาร  และลดขั้นตอนการท างาน  การบูรณาการตัวช้ีวดัของ
หน่วยงานกลางเขา้ดว้ยกนัเพื่อลดตวัช้ีวดัท่ีไม่จ  าเป็นลง ซ่ึงได ้มีการพฒันาระบบบการประเมินผล
ภาคราชการแบบบูรณาการ (GES) และมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการเจรจาขอ้ตกลงและประเมินผล 

ท าหน้าท่ีเจรจาความเหมาะสมของ ตวัช้ีวดั น ้ าหนกั ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน เพื่อใช้
ในการจดัท าค ารับรอง การปฏิบติัราชการ โดยการเจรจาขอ้ตกลงและประเมินผลใน  2 ระดบั คือ 

การเจรจา ระดบักระทรวง และการเจรจาระดบักรม 

 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการน าองค์การของส านักงาน ก.พ.ร.  

1. ผูน้ าของส านักงาน  ก.พ.ร. เป็นผูท่ี้มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผูน้ าสูง และมี การก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงาน ภายใตก้รอบทิศทาง OPDC Direction ท่ีมี ความชดัเจนเป็นรูปธรรม ถึงแมว้า่จะ
มีการเปล่ียนแปลงเลขาธิการ ก.พ.ร. แต่การ ประกาศนโยบาย/ทิศทางการด าเนินงานของส านกังาน 

ก.พ.ร. นั้น ยงัคงมี ความชดัเจนและบุคลากรภายในทุกคนรับทราบเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  

2. ระบบการถ่ายทอดส่ือสารภายในของส านักงาน ก.พ.ร. เป็นระบบท่ี  ถ่ายทอดจาก
ระดบับนลงสู่ระดบัปฏิบติัการอยา่งชดัเจน โดยมีผูบ้ริหารระดบักลาง คือ ผูอ้  านวยการกอง เป็นผูท่ี้
ท  าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงส าคญั โดยเป็นผูถ่้ายทอด นโยบาย/แนวทางการด าเนินงานของส านกังาน 
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ก.พ.ร. ให้แก่บุคลากรภายในกอง ไดรั้บทราบ พร้อมทั้งมีระบบการเผยแพร่นโยบายหรือภารกิจท่ี
ส าคญัจากฝ่ายบริหาร ผ่านทางระบบ Intranet ทุกคร้ัง ท าให้บุคลากรมีความเขา้ใจท่ีตรงกนัทัว่ทั้ง
ส านกังาน 

3. บุคลากรของส านกังาน ก.พ.ร. มีความรู้ ความสามารถ มีขีดสมรรถนะสูง มีทกัษะในการ
เป็นท่ีปรึกษาดา้นการพฒันาระบบราชการไดอ้ยา่งมืออาชีพ ท างานเป็นทีม และขบัเคล่ือนสู่การเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ อีกทั้งท างานบนฐานขอ้มูลท่ีมี ความถูกตอ้ง ทนัสมยั รวมถึงความร่วมมือ
ร่วมใจของบุคลากรภายในส านกังาน ก.พ.ร. ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเป็นอยา่งดี มีความเป็นน ้ าหน่ึงใจ
เดียวกนัในการส่งเสริม ผลกัดนั ให้งานของส านกังาน ก.พ.ร. บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ดส้ าเร็จ ไม่วา่
จะเป็นทางดา้น วชิาการหรือกิจกรรมเสริมสร้างความผกูพนัขององคก์าร 

ผูน้ ามีทิศทางในการมุ่งเน้นการพฒันาระบบราชการท่ีชัดเจน มีแผนการด าเนินการอย่าง
ต่อเน่ือง การท างานมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิ และเกิดผลลพัธ์ ท่ีท  าให้ระบบราชการมีการพฒันาดีข้ึน เช่น 

หน่วยงานภาครัฐมีการยกระดบัและ พ ัฒนาคุ ณภาพการบริ หารจ ัดการภาครั ฐอยา่งต่ อเน่ื อง ผล
การจ ัดอ ันด ับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย อยู่ในกลุ่ม 20 ประเทศแรก
จากจ านวน 189 ประเทศ ส่วนราชการได้รับรางวลัในระดับสากล (UN Public Service Awards) 

อยา่งต่อเน่ืองทุกปี  

ผูน้ ามีการส่ือสารแนวทางการท างานและผลการท างานท่ีคาดหวงัไปยงั  บุคลากรและ
ผูรั้บบริการ และมีการสร้างแนวทางการท างานท่ีสอดคลอ้งกนั โดย การก าหนดปฏิทินการท างานท่ี
ส าคญัในระดบัองคก์ารและเช่ือมโยงไปยงัหน่วย งานและมีการติดตามงานเพื่อน าไปปรับปรุงอยา่ง
สม ่าเสมอ ใหค้วามส าคญักบัความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในระดบันโยบาย เช่น มี การส่งเสริมและ
สนับสนุนส่วนราชการให้มีการปรับปรุงการท างาน  เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการของ
ผูรั้บบริการให้สามารถเขา้ถึงและรับบริการของภาครัฐได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว มีการเสนอ
แนวทางเพื่อให้ส่วนราชการสามารถให้บริการได ้อยา่งต่อเน่ืองในสภาวะวิกฤต เป็นตน้ และระดบั
ปฏิบัติการ เช่น  การส่งเสริม  ค่านิยม  Make Simple, Be Modern โดยให้ส่วนราชการสามารถ
ปฏิบติังานได ้สะดวก ลดภาระ โดยน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาทดแทนการจดัท า เอกสาร
จ านวนมาก มีการจดัเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ สามารถน ามาประมวลผล ไดใ้นระบบ GES 

 

2. กรณศึีกษาการบริหารเชิงยุทธศาสตร์เพือ่การพฒันาจังหวดัตาก 

     จงัหวดัตากไดรั้บรางวลัคคุณภาพการบริหาจดัการภาครัฐในหมวด 2 ด้านการวางแผน
ยทุธศาสตร์และการส่ือสารเพื่อน าไปสู่การปฏิบติัมีรายละเอียดดงัน้ี 

      จงัหวดัตากเป็นกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, อุตรดิตถ์, 
สุโขทัย  และตาก) มีพื้ นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูง/ภูเขา และเป็นจังหวดั  ชายแดนติดต่อกับ
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สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีประชากรประกอบไปดว้ย ประชาชนพื้นราบและชนเผ่า 6 ชน
เผา่ มีอาชีพหลกั ไดแ้ก่ เกษตรกรรม และอาชีพรอง ไดแ้ก่ การคา้และการบริการ โดยอนาคตเนน้ให้
เป็นแหล่งอญัมณีและการเป็น ศูนยก์ลางกระจายสินค้าในไทยและประเทศเพื่อนบ้านชายแดน 

จงัหวดัตากแบ่งเขต การปกครองเป็น 9 อ าเภอดว้ยค าขวญัจงัหวดัตาก “ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเข่ือน
ใหญ่ พระเจา้ตาก เกรียงไกร เมืองไมแ้ละป่างาม” ท่ีสอดคล้องกับ วิสัยทศัน์ ท่ีกระชับชัดเจนว่า 

“เมืองน่าอยู ่ประตูการคา้ชายแดน” และ พนัธกิจ เพื่อใหป้ระชาชน ผูด้อ้ยโอกาส มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 

เพื่ออนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน เพื่อพฒันาประสิทธิภาพการ
ผลิตทางการเกษตรและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียว สินค้า 

OTOP และการคา้ชายแดน ระบบการจดัการ เพื่อป้องกนัรักษาความมัน่คงชายแดน การรักษาความ
สงบเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ  โดยท่ีผา่น
มาแมว้่าจงัหวดัตาก จะเปล่ียนผูบ้ริหารระดบัสูงบ่อยแต่วิสัยทศัน์ของจงัหวดัไม่มีการเปล่ียนไป 

ผูบ้ริหาร แต่ละท่านไดก้ าหนดทิศทางการบริหารราชการของจงัหวดัไปในแนวทางเดียวกนั เพื่อให้
บรรลุวิสัยทศัน์ของจงัหวดั ส่งผลท าใหก้ารพฒันาจงัหวดัเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี ในการทบทวน
องคก์ารของจงัหวดั พบความทา้ทายท่ีส าคญั คือ การบริหาร ราชการแบบบูรณาการให้ทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงดา้นนโยบาย การให้บริการท่ีเป็น เลิศภายใตข้อ้จ ากดั และการเช่ือมโยงขอ้มูลในการ
ปฏิบติังานร่วมกนัของทุกภาคส่วน โดยความทา้ทายในแต่ละดา้นประกอบดว้ย 

 1) ดา้นพนัธกิจ ไดแ้ก่ (1.1) การสร้างความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น ไดแ้ก่ ประชาชน
ในจงัหวดัตากมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีรายได้เพิ่มข้ึน ปราศจาก ความยากจน ตลอดจนมีความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น (1.2) การพฒันาและ อนุรักษ์ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การเพิ่ม
พื้นท่ีป่าไมแ้ละสร้างความย ัง่ยืนของ ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน (1.3) การพฒันาแหล่งท่องเท่ียว
และขอ้มูลการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ จงัหวดัมีความพร้อมในการให้บริการดา้นการท่องเท่ียว เพื่อตอ้นรับ
นักท่องเท่ียว ทั้งภายในและภายนอกประเทศ (1.4) การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขนัการค้า
ชายแดน ไดแ้ก่ จงัหวดัตากจะเป็นศูนยก์ลางดา้นการคา้ การลงทุน การอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และ
ระบบโลจิสติกส์ท่ีทนัสมยั เพื่อรองรับนกัลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซ่ึงจะเป็นเมืองเขต
เศรษฐกิจพิเศษของประเทศ ตามเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ ตะวนัออก – ตะวนัตก ( East-West 

Economic Corridor : EWEC )  

2) ด้านปฏิบัติการ ได้แก่ การจัดบริการภาครัฐให้มีความรวดเร็วเป็นธรรม  และทั่วถึง                  
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเมืองชนบท  และชายแดน พร้อมทั้งการพฒันาเครือข่าย
ชุมชน     

3) ดา้นทรัพยากรบุคคล ไดแ้ก่ พฒันาบุคลากรให้เป็นผูช้  านาญการ สามารถปฏิบติังานได้
อยา่งมืออาชีพและมีจิตส านึกในการท างานร่วมกบัประชาชน การสร้างแรงจูงในการปฏิบติังานให้
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บรรลุผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ โดยปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม ภายใน และอุปกรณ์ให้เหมาะสมและพอเพียง
ในการปฏิบติังาน รวมทั้งจดัให้มีการ ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นระบบและเป็นธรรม การให้สวสัดิการ 

และการใส่ใจดูแลท่ีดี เพื่อให้บุคลากรมีความรักและผูกพันต่อองค์การ พร้อมทั้ ง การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์ใหมี้ความรู้ความสามารถในการแข่งขนั มีรายไดเ้พิ่มข้ึนและพึ่งตนเองได ้ 

การจัดท ายุทธศาสตร์  

จงัหวดัตากมีกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกส่วนราชการ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ตลอดจนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และได้
มอบหมายให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการจดัท าขอ้มูลส าค ัญเชิงสถิติเพื่อให้ไดข้อ้มูลอย่าง
รอบดา้นในการวางแผน เร่ิมตั้งแต่การวางแผนยุทธศาสตร์ (แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบติัราชการ 4 

ปี และแผนปฏิบติั ราชการประจ าปี) การปฏิบติัตามแผนปฏิบติัราชการ การติดตามประเมินผล และ
การน า ขอ้มูลการติดตามประเมินผลมาใชพ้ฒันาการวางแผนยทุธศาสตร์ต่อไป 

 

ตารางที ่8.3 ปัจจยัส าคญัประกอบการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัตาก 

         
ปัจจยัภายใน/ภายนอก วธีิการรวบรวม/

แหล่งข้อมูล 

ความถี ่ เคร่ืองมอืที่
น ามาใช้ 

ผู้ทีเ่กีย่วข้อง 

1.  ทิศทางและ 

โครงสร้างขององคก์ร 

- การระดมความ
คิดเห็น 

- การส ารวจความ
คิดเห็น 

- การประเมินสมัมนา 

- เอกสารมติ ก.น.จ. 

อยา่งนอ้ย 

ปีละ 1 คร้ัง 

- SWOT 

Analysis 

- Vision Mistion 

Statement 

- Strategy Map 

-Benchmarking 

ผวจ. 
หวัหนา้ 

ส่วนราชการ 

กพร. ก.น.จ. 
ก.บ.ก.และ 

ก.บ.จ. 
ทุกภาคส่วน 

2.  ลกัษณเฉพาะท่ีเป็น
จุดเด่น 

ขององคก์ร 

- การส ารวจความ
คิดเห็น 

- การประชุมสมัมนา 

- ขอ้มูลจาก website 

อยา่งนอ้ย 

ปีละ 1 คร้ัง 

- SWOT 

Analysis 

- Coe Company 

- Benchmarking 

ผวจ. 
หวัหนา้ 

ส่วนราชการ 

และ ก.บ.จ. 
3.  กฎหมายท่ีส าคญั 

เก่ียวขอ้ง 

- เอกสาร/ส่ิงพิมพ ์

- ขอ้มูลจาก website 

อยา่งนอ้ย 

ปีละ 1 คร้ัง 

- SWOT 

Analysis 

ก.บ.จ. 
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  ตารางที ่8.3 ปัจจยัส าคญัประกอบการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัตาก (ต่อ) 

 

ปัจจยัภายใน/ภายนอก วธีิการรวบรวม/
แหล่งข้อมูล 

ความถี ่ เคร่ืองมอืที่
น ามาใช้ 

ผู้ทีเ่กีย่วข้อง 

4.  นโยบาย/แผน/
ยทุธศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีส าคญั
และเก่ียวขอ้ง 

- การเขา้ร่วม
ประชุมสมัมนา 

- ขอ้มูลจาก website 

-เอกสาร/ส่ิงพิมพ ์

อยา่งนอ้ย 

ปีละ 1 คร้ัง 

- SWOT 

Analysis 

 

ก.บ.จ. 

5.  ความตอ้งการ/ความ
คาดหวงัของผูรั้บบริการ/ผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสีย 

- การประชุม 

ประชาคม/การสมันา 

- การพบปะพดูคุย/
หารือ/รับฟังความ
คิดเห็น/แบบส ารวจ 

- Focus  

Grop/Interview 

อยา่งนอ้ย 

ปีละ 1 คร้ัง 

- SWOT 

Analysis 

-Trend 

Analysis 

- Customer 

Retationship 

Management 

ผวจ. 
หวัหนา้ 

ส่วนราชการ
และทุก
หน่วยงาน 

6.  นวตักรรม/การ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญั
ทางดา้นเทคโนโลยแีละ
ดา้นอ่ืน ๆ 

- ศึกษาและคิดตาม
ความกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลย/ีการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญั 

- การประชุม/สมัมนา 

- การพบปะพดูคุย/
หารือ/รับฟังความ
คิดเห็น 

อยา่งนอ้ย 

ปีละ 1 คร้ัง 

- SWOT 

Analysis 

- Trend 

Analysis 

-Businesss 

Process 

Reengineering 

ผวจ. 
หวัหนา้ 

ส่วนราชการ
และทุก
หน่วยงาน 

7.  ความเส่ียงในการ
ด าเนินงาน 

-ประเมินความเส่ียง
และกิจกรรมการ
ควบคุมภายใน 

-เอกสาร/ความ
คิดเห็น/รายงานผล
การตรวจเยีย่มของ 
คตป. ธรรมาภิบาล
หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ทุกไตรมาส - Risk 

Management 

-Internet 

Control 

-PDCA 

ผูบ้ริหาร  
กพร. และ 

หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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ตารางที ่8.3 ปัจจยัส าคญัประกอบการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัตาก (ต่อ) 

 

ปัจจยัภายใน/ภายนอก วธีิการรวบรวม/
แหล่งข้อมูล 

ความถี ่ เคร่ืองมอืที่
น ามาใช้ 

ผู้ทีเ่กีย่วข้อง 

8.ผลการด าเนินงานของ
องคก์ร 

- รายงานผลการ 

ด าเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบติั
ราชการ 

- รายงานผลการ
ด าเนินงานตามค า
รับรองการปฏิบติั
ราชการ 

- รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม 
PMQA 

- ทุกเดือน 

 

 

-อยา่งนอ้ยปีละ 
1 คร้ัง 

- Trend 

Analysis 

- Management 

Cockpit 

ผูบ้ริหาร 

กพร.และ 

หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

9. บุคลากรขององคก์ร - ทะเบียนประวติั 

-การพบปะพดุคุย/
หารือ/รับฟังความ
คิดเห็น 

- แบบส าตรวจ 

-อยา่งนอ้ยปีละ 
1 คร้ัง 

- HRScorecard 

- StrategicPMS 

-Competency 

-Career Path 

-Succession 

Planning 

ผูบ้ริหารและ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

        ท่ีมา: กพร. (2557: 78) 
 

 ทั้งน้ี การก าหนดรอบระยะเวลาในการจดัท าและทบทวนแผนมีปัจจยัท่ี น ามาพิจารณา คือ 

(1) แนวโน้มของสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป  (2) นโยบาย และแนวทางในการจดัท าแผน
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล แผนพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (2555 – 

2559) แผนยุทธศาสตร์ของจงัหวดั การจดัท า ค ารับรองการปฏิบติัราชการประจ าปี และเกณฑ์การ
ประเมินผลการด าเนินงาน  

จงัหวดัตากไดก้ าหนดเป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ โดยการจดัท าแผน ปฏิบติัราชการ ซ่ึงได้
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว ้6 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  และกลยุทธ์
หลักการพัฒนาจงัหวดั  โดยเฉพาะเม่ือมี  การเปล่ียนแปลงนโยบายในการบริหารราชการของ
ประเทศ จงัหวดัตากโดยผูบ้ริหาร ไดก้ าหนดวาระส าคญัไดแ้ก่ยุทธศาสตร์ 3 คืน “คืนธรรมชาติ คืน
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วัฒนธรรม  คืนคนตาก” ใช้ เป็นแนวทางการพัฒนาจังหวัดอย่างเร่งด่วนในสถานการณ์                                     
ท่ีเปล่ียนแปลง เพื่อให้ ทุกภาคส่วนด าเนินการในแนวทางเดียวกัน โดยยึดหลักประชาชนเป็น
ศูนยก์ลาง และความตอ้งการของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  

กลยทุธ์ดงักล่าวจงัหวดัตากไดน้ ามาใชใ้นการก าหนดแผนงาน/ โครงการ และเป้าประสงค์
เชิงยทุธศาสตร์ใหมี้ความสอดคลอ้งเช่ือมโยงกนัทั้งวสิัยทศัน์ ยทุธศาสตร์ระยะยาว ระยะปานกลาง 

และระยะสั้น และตวัช้ีวดัความส าเร็จในแต่ละ ระยะ โดยมุ่งดา้นเศรษฐกิจ ความมัน่คง และ
ส่ิงแวดลอ้ม ดงัตาราง 

 

ตารางที ่8.4 ตัวอย่างการก าหนดโครงการและตัวช้ีวดัระยะส้ัน และระยะปานกลาง จังหวดัตาก 

 

วสัิยทศัน์ 

จงัหวดั 

ยุทธศาสตร์
ระยะส้ัน 

ระยะปานกลาง 

เป้าประสงค์ โครงการ 
ตวัช้ีวดัตาม 

Action Plan 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

เมืองน่าอยู่
ประตูการคา้
ชายแดน 

คืนธรรมชาติ พ้ืนท่ีป่าไมท่ี้
ไดรั้บการฟ้ืนฟู
เพ่ิมข้ึน 5,000 
ไร่ 

โครงการป่า
ชุมชนหน่ึง
หมู่บา้นหน่ึงป่า
ชุมชน 

โครงการปลูก
ป่าท่ีถูกบุกรุก 

ระดบั
ความส าเร็จ
จดัท าโครงการ
ป่าชุมชน 

ส านกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
จงัหวดัตาก 

 คืนวฒันธรรม รายไดจ้ากการ
จ าหน่ายสินคา้ 
OTOP เพ่ิมข้ึน
ไม่ต ่ากวา่ 
50,000 ลา้น
บาท 

โครงการเปิด
งานแสดงและ
จ าหน่ายสินคา้ 
OTOP 

ระดบั
ความส าคญัใน
การจดังาน
แสดงสินคา้ 
OTOP 

ส านกังานพฒันา
ชุมชนจงัหวดัตาก 
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ตารางที ่8.4 ตัวอย่างการก าหนดโครงการและตัวช้ีวดัระยะส้ัน และระยะปานกลาง จังหวดัตาก(ต่อ) 

 

วสัิยทศัน์ 

จงัหวดั 

ยุทธศาสตร์
ระยะส้ัน 

ระยะปานกลาง 

เป้าประสงค์ โครงการ 
ตวัช้ีวดัตาม 

Action Plan 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

เมืองน่าอยูป่ระตู
การคา้ชายแดน 

คืนคนตาก การแกไ้ขปัญหา
บุคคลไดส้ญัชาติ
เพ่ิมข้ึนปีละไม่ต  ่า
กวา่ 500 คน 

โครงการแกไ้ข
ปัญหาบุคคลใช้
สญัชาติเฉลิมพระ
เกียรติ 87 พรรษา 

ระดบัความส าเร็จ
ในการด าเนินการ
แกไ้ขปัญหาบุคคล
ไร้สญัชาติ 

ท่ีท  าการปกครอง
จงัหวดัตาก 

ดา้นเศรษฐกิจ รายไดจ้ากการคา้
ชายแดนเพ่ิมข้ึนปี
ละไมต ่ากวา่ 
40,000 ลา้นบาท 

โครงการจบัคู่
ธุรกิจ สร้าง
ความสมัพนัธ์
ระหวา่งจงัหวดั
ตากกบัประเทศ 

รายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน
ของมูลค่าการ
ชายแดนเกณฑก์าร
ให้คะแนน 

ระดบั 1  5,000 

ลา้นบาท/ปี 

ระดบั 2  10,000 

ลา้นบาท/ปี 

ระดบั 3  20,000 

ลา้นบาท/ปี 

ระดบั 4  30,000 
ลา้นบาท/ปี 

ระดบั 5 40,000 

ลา้นบาท/ปี 

 

ส านกังานพาณิชย์
จงัหวดัตาก 

ดา้นความมัน่คง ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
ไม่ต  ่ากวา่ร้อยละ 
85 ท่ีผา่นเกณฑ์
มาตรฐาน 

โครงการแกไ้ข
ปัญหาความ
ยากจนในพ้ืนท่ี
ชายแดน 

ร้อยละประชาชนท่ี
มีรายไดผ้า่นเกณฑ ์
จปฐ. เกณฑก์ารให้
คะแนน 

ระดบั 1 ร้อยละ 80 

ระดบั 2 ร้อยละ 85 

ระดบั 3 ร้อยละ 90 

ระดบั 4 ร้อยละ 95 

ระดบั5ร้อยละ 100 

ส านกังานพฒันา
สงัคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์
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ตารางที ่8.4 ตัวอย่างการก าหนดโครงการและตัวช้ีวดัระยะส้ัน และระยะปานกลาง จังหวดัตาก(ต่อ) 

 

วสัิยทศัน์ 

จงัหวดั 

ยุทธศาสตร์
ระยะยาว เป้าประสงค์ โครงการ 

ตวัช้ีวดัตาม 

ประเดน็
ยุทธศาสตร์ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

เมืองน่าอยู่
ประตูการคา้
ชายแดน 

ดา้นเศรษฐกิจ การจดัท าผงั
เมืองรวมพ้ืนท่ี
จงัหวดัตาก
จ านวน16,406 
ตารางกิโลเมตร 

โครงการจดัท า
และพฒันาผงั
เมืองรวม
จงัหวดัตาก 

ระดบั
ความส าเร็จใน
การจดัท าและ
พฒันาผงัเมือง
รวมจงัหวดัตาก 

ส านกังาน
โยธาธิการและ
ผงัเมืองจงัหวดั
ตาก 

ดา้นความมัน่คง การบริหาร
จดัการแรงงาน
จ านวน 20,000 
ราย 

โครงการจด
ทะเบียน
แรงงานต่างดา้ว 

ระดบั
ความส าเร็จใน
การจดทะเบียน
แรงงานต่างดา้ว 

จดังานจงัหวดั
ตาก 

 

การถ่ายทอดกลยุทธ์หลกัเพือ่น าไปปฏบัิต ิ 

การถ่ายทอดแผนปฏิบติัราชการเพื่อน าไปสู่การปฏิบติันบัเป็นปัจจยั ความส าเร็จหน่ึงของ
จงัหวดัตาก โดยมีการจดัท าระบบถ่ายทอดเป้าหมายระดบัองค์การ สู่ระดบัหน่วยงานและระดับ
บุคคล จากบนลงล่างผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชุม คณะกรมการจงัหวดัตาก การจดักิจรรม
จงัหวดัเคล่ือนท่ี การประชุมประจ าเดือนของ ส่วนราชการต่าง ๆ การพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ในกิจกรรมสภากาแฟเป็นประจ า ทุกเดือน การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารผ่าน www.tak.go.th 

และการจดัรายการวิทยุผูว้่าพบประชาชน เป็นตน้ เพื่อให้มัน่ใจวา่สามารถท่ีจะด าเนินงานไดบ้รรลุ
เป้าหมาย จากนั้นได้ลงนามในค ารับรองการปฏิบัติราชการ โดยระดับองค์กรเป็นการลงนาม 

ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการในสังกดัภูมิภาค 31 ส่วนราชการ กบัผูว้่าราชการจงัหวดัตาก ระดบั
หน่วยงานเป็นการลงนามระหว่างผูบ้งัคบับญัชา หัวหน้าส่วนราชการในสังกดัภูมิภาค กบัหัวหน้า
กลุ่มงาน/ฝ่าย/กอง ซ่ึงอยู่ใต้บังคับบัญชาตามสายงาน  ระดับบุคคล  เป็นการลงนามระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยมีการติดตามประเมินผลอย่างสม ่าเสมอ ในระดบัองค์การ
ติดตามประเมินผลเป็นรายไตรมาส  ระดบัหน่วยงาน ติดตามประเมินผล จากแผนงาน/โครงการ
ส าคญัเป็นรายเดือน ส าหรับแผนงาน/โครงการท่ีสนบัสนุนการพฒันาจงัหวดัติดตามประเมินผลเป็น
รายไตรมาส  ระดับบุคคลติดตาม  ประเมินผลทุก  6 เดือน  12 เดือน  เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถ
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ด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย  หากมีปัญหาก็สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที  และในกรณีมีการ
เปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อ การด าเนินงาน ผูรั้บบริการหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจะไดด้ าเนินการ ดงัน้ี  

1. ปรับแผนปฏิบติัการระดบัหน่วยงานทนัทีท่ีมีการเปล่ียนแปลงและเสนอ 

ผูบ้งัคบับญัชาเห็นชอบ  

2.  ปรับแผนปฏิบติัการโดยทบทวนและประเมินผลตาม PDCA  

3. ปรับกลยุทธ์ เป้าหมายและแผนปฏิบติัการระยะยาวในการทบทวนจดัท า  แผนปฏิบติั
ราชการ 4 ปี และประจ าปี  

ดงันั้น จงัหวดัจึงมีกลยุทธ์ในการรองรับปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบติังาน ในลกัษณะ       
ท่ีเกิดจากนโยบายรัฐบาล เช่น กรณีท่ีรัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาน ้ าท่วม จงัหวดัตากได้ออก
มาตรการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัในพื้นท่ีโดยเร่งด่วน และ ไดจ้ดัท า “โครงการบริหาร
จดัการน ้ าและป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภยัของจงัหวดัตาก” ซ่ึงผูป้ระสบอุทกภยัจะได้รับความ
ช่วยเหลือไดท้นัท่วงที และสามารถแกไ้ขปัญหา ขั้นพื้นฐานใหก้บัประชาชนในพื้นท่ีได ้ 

นอกจากน้ี เพื่อให้เกิดความสอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนั และมุ่งเนน้ไป ท่ีประเด็น
ยุทธศาสตร์ของจงัหวดัตาก ท าให้สามารถน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติั ได้อย่างชัดเจน โดยให้
หน่วยงานจดัท าแผนงาน/โครงการ เพื่อสอดรับกับประเด็น ยุทธศาสตร์ โดยแบ่งเป็นแผนงาน/

โครงการส าคญั และแผนงาน/โครงการสนบัสนุน ซ่ึงแผนงาน/โครงการท่ีเขา้ข่ายหลกัเกณฑ์ทั้ง 3 

ขอ้ คือ พนัธกิจหลกั นโยบายเร่งด่วน และความตอ้งการของผูรั้บบริการ จะถือว่าเป็นแผนงาน/

โครงการส าคัญต้องได้รับการ  จัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถท่ีจะ
ด าเนินงานไดบ้รรลุเป้าหมาย ประกอบดว้ยปัจจยัส าคญั ไดแ้ก่ 1) ขอ้มูลพื้นฐานของจงัหวดัตาก 2) 

ข้อมูลช้ีวดัระดับ การพัฒนาท่ีส าคัญด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และท่องเท่ียว 3) ข้อมูลการ
วเิคราะห์ ศกัยภาพจงัหวดัตาก  

 

 

 

ปัจจัยความส าเร็จ  

1. การน าข้อมูลปัจจยัส าคญัและมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของจงัหวดั มาใช้ในการ
วิเคราะห์เพื่อจดัท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี และ แผนปฏิบติัราชการประจ าปีของ
จงัหวดัตาก 

2. การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัท าแผนและก าหนดเป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

นอกจากน้ี จงัหวดัตากไดมี้การจดัตั้งคณะท างาน PMQA ท่ีมาจาก ทุกส่วนราชการสังกดัภูมิภาคใน
จงัหวดัตาก โดยมีส านกังานจงัหวดัตากเป็นเลขานุการ และท าหนา้ท่ีประสานงานกบัส่วนราชการท่ี
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เก่ียวขอ้ง ส่งผลใหเ้กิดการขบัเคล่ือน การท างานใหเ้กิดคุณภาพทั้งจงัหวดั รวมทั้งกลยุทธ์การพฒันา
จงัหวดัในยุทธศาสตร์ 3 คืน เช่น ในการ “คืนธรรมชาติ” โดยการส่งมอบป่าให้ภาคเอกชน ไดแ้ก่ 

บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) เขา้มาร่วมสนบัสนุนงบประมาณและจดัการดูแลผนืป่า เป็นตน้  

3. การส่ือสารสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรภายในจงัหวดัและผูเ้ก่ียวข้อง ทุกระดับ 

รวมถึงการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดเวลาเพื่อให้การปฏิบติังาน บรรลุเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ของจงัหวดั เช่น การศึกษาดูงานทั้งภาครัฐและเอกชน ท่ีประสบความส าเร็จในการ
บริหารจดัการ เพื่อน าความรู้มาใช้ในการพฒันาบุคลากรให้มี  ความรู้ความสามารถขบัเคล่ือน
ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั รวมถึง การแลกเปล่ียน เรียนรู้ในคณะกรรมการต่าง ๆ เช่น ศูนย์
อ านวยการพลงัแผน่ดินเอาชนะยาเสพติด แห่งชาติ (ศพส.) จงัหวดัตาก เพื่อน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา
สังคม (ดา้นยาเสพติด) คณะกรรมการ กรอ. จงัหวดั ซ่ึงมีผูแ้ทนจากหลายภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วม
ในการ พฒันาจงัหวดั (เช่น หอการคา้, สภาอุตสาหกรรม, องค์กรภาคประชาสังคม และ สถานบนั
การศึกษา) เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความตอ้งการความช่วยเหลือ จากภาครัฐด้านการค้า              

การลงทุน  ซ่ึงเหล่าน้ีมีความสัมพันธ์กับการก าหนดแผนงาน/ โครงการของจังหวดัและการ
สนบัสนุนงบประมาณการพฒันาจงัหวดัและการติดตาม การปฏิบติังานให้เกิดประสิทธิภาพอยา่ง
ต่อเน่ืองเป็นตน้ 

ความส าเร็จสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน  อันเกิดจาก การหล่อหลอม
วฒันธรรมให้คนจงัหวดัตากมีการท างานอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การส่ือสารสร้างความ
เขา้ใจให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกระดบั ตลอดทั้งกระบวนการท่ีส าคญั ของการจดัท า ติดตาม และปรับปรุง
แผนฯ อยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้ตอบสนองต่อ สถานการณ์ โดยก าหนดตวัช้ีวดัในแต่ละยุทธศาสตร์ทั้ง
ระยะสั้น ปานกลาง และยาว อยา่งชดัเจน สมดงัยทุธศาสตร์ 3 คืนของผูบ้ริหารจงัหวดัตาก  

“คืนธรรมชาติ : อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและรักษาส่ิงแวดลอ้มใหมี้ ความสวยงาม  

คืนวฒันธรรม : ฟ้ืนฟูอนุรักษว์ฒันธรรม ประเพณี และวถีิชีวติดั้งเดิม  

คืนคนตาก : สร้างความปรองดอง สมานฉนัท ์คืนความสงบ สันติสุข ใหแ้ผน่ดิน” 

 

บทสรุป 

 การบริหารเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการบริหารยุทธศาสตร์ภาครัฐ  (Strategic 

Management in the Public Sector) เป็ น ก ารบ ริห าร ท่ี ช่ วย ให้ อ งค์ก ารภ าค รัฐ ต ระ ห นัก ถึ ง
ความสามารถขององคก์าร จุดแขง็และจุดอ่อนภายในองคก์าร โอกาสและอุปสรรคท่ีมีผลกระทบมา
จากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ผูบ้ริหารและพนักงานได้มีการต่ืนตวัต่อการเปล่ียนแปลง                
เห็นโอกาสใหม่ ๆ และขอ้จ ากดัท่ีอาจเกิดข้ึน เปิดโอกาสให้ผูบ้ริหารและพนกังานในระดบัต่าง ๆ                  
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มีส่วนร่วมในการบริหาร ท าให้ไดพ้ฒันาความคิด และช่วยลดการต่อตา้นการเปล่ียนแปลงท่ีอาจ
เกิดข้ึน  ซ่ึงมีสองรูปแบบคือ รูปแบบท่ีหน่ึง จากกลยุทธ์สู่วิสัยทศัน์ รูปแบบท่ีสอง จากวิสัยทศัน์สู่
กลยทุธ์   
 อยา่งไรก็ตามการท าให้องค์การภาครัฐมีความพร้อมในการบริหารส านกังานพฒันาระบบ
ราชการ (กพร.) จึงจดัท ายทุธศาสตร์และการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบติัเพื่อให้เกิดการบริหารเชิง
ยุทธศาสตร์กับการพัฒนาระบบราชการของไทย โดยด าเนินการในการก าหนดยุทธศาสตร์ 
(Strategy Formulation) น ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) และการประเมินผล
ยุทธศาสตร์ (Strategy Evaluation) โดยเฉพาะการวางยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ/จงัหวดั คือ การ
ก าหนดทิศทางท่ีหน่วยงานตอ้งการจะไป/เป็นให้ชดัเจน  และเพื่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการด าเนินงาน
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  ได้จดัท ารางวลัคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
(Public Sector Management Quality Award) เป็นรางวลัท่ีมอบให้กบัหน่วยงานภาครัฐท่ีด าเนินการ
พฒันาองคก์ารอยา่งต่อเน่ือง และมีผลการด าเนินการปรับปรุงองคก์รตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐอยา่งโดดเด่นและเพื่อให้การพฒันาของส่วนราชการเป็นไปอยา่งค่อยเป็นค่อยไปและ
ย ัง่ยืน  ซ่ึงไดย้กกรณีศึกษาหน่วยงานท่ีไดรั้บรางวลัสองหน่วยงานไดแ้ก่ ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการและกรณีศึกษาการบริหารเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพฒันาของจงัหวดัตามมาใช้
ในการศึกษาเพื่อใหเ้ห็นภาพการบริหารเพื่อการพฒันายทุธศาสตร์ท่ีมีความชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
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