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รหัสวิชา  PA 51106 

รายวิชา  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
   ศึกษาความหมาย พัฒนาการ แนวความคิด ทฤษฎีและความสัมพันธ์ของวิชารัฐประศาสน
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  บทท่ี 6   ทฤษฎีองค์การและทฤษฎีระบบราชการ  6   ช่ัวโมง 
  บทท่ี 7   การคลังสาธารณะ    3   ช่ัวโมง 
  บทท่ี 8    การบริหารเปรียบเทียบการและการบริหารพัฒนา 3  ช่ัวโมง 
 บทท่ี 9  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ   3  ช่ัวโมง 
 บทท่ี 10   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ   3  ช่ัวโมง 
 บทท่ี 11  แนวโน้มของรัฐประศาสนศาสตร์    6  ช่ัวโมง 
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การวัดผลและการประเมินผล 
   การวัดผล 

   1. คะแนนระหว่างภาคเรียน      

   จิตพิสัยและการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน    10  คะแนน 

    รายงานเด่ียว        10    คะแนน 

    รายงานกลุ่ม        10    คะแนน 

     การสอบกลางภาคเรียน     30   คะแนน 

       รวม    60  คะแนน 

  2. คะแนนสอบปลายภาคเรียน   

    การสอบปลายภาคเรียน      30   คะแนน 

        รวม    40  คะแนน 

       รวมทั้งหมด    100   คะแนน 

 

  การประเมินผล 

   คะแนนระหว่าง 80-100   คะแนน   ได้ระดับ  A 

   คะแนนระหว่าง 75-79   คะแนน  ได้ระดับ  B+ 

   คะแนนระหว่าง 70-74  คะแนน  ได้ระดับ   B 

   คะแนนระหว่าง 65-69  คะแนน  ได้ระดับ   C+ 

   คะแนนระหว่าง 60-64 คะแนน  ได้ระดับ   C 

   คะแนนระหว่าง 55-59 คะแนน   ได้ระดับ   D+ 

   คะแนนระหว่าง 50-54 คะแนน   ได้ระดับ  D 

   คะแนนระหว่าง 0-49  คะแนน   ได้ระดับ   F 
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หัวข้อเนื้อหา 
  1. ความเป็นมาของรัฐประศาสนศาสตร์ 
  2. ความหมายของรัฐประศาสนศาสตร์ 
  3. สถานภาพของรัฐประศาสนศาสตร์ 
  4. รัฐประศาสนศาตร์กับการบริหารธุรกิจ 
  5. ลักษณะเฉพาะและความเป็นสาธารณะของการบริหารงานภาครัฐ 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  1. อธิบายความเป็นมาของรัฐประศาสนศาสตร์ 
  2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรัฐประศาสนศาสตร์กับศาสตร์ต่างๆ 

  3. บอกลักษณะเฉพาะของงานบริหารภาครัฐ 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

  1. ฟังบรรยาย และอภิปรายซักถาม 
  2. แบ่งกลุ่มมอบหมายงาน 
  3. ท าแผนผังความคิด (Mind Map) 
  4. อภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
  5. บรรยายสรุป 
  6. ท าแบบฝึกหัดท้ายบท หรือใบงาน 

สื่อการเรียนการสอน 

  1. เอกสารประกอบการสอนบทท่ี 1 
  2. โสตทัศนวัสดุ Power Point เรื่องความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับรัฐปราสนศาตร์ 
การวัดผลและการประเมินผล 

  1. สังเกตความสนใจในการบรรยาย 
  2. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม 
  3. ตรวจแบบฝึกหัด 
  4. ทดสอบกลางภาค 
 
 



 

 

บทที่ 1 

ความเขา้ใจเบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร ์
 

  รัฐประศาสนศาสตร์เป็นภาควิชาท่ีให้การศึกษาหลายอย่างประกอบกันเพื่อการบริหารหรือ
จัดการ รัฐประศาสนศาสตร์จึงเป็นสหวิทยาการท่ีมีความรู้มากกว่าด้านหนึ่งนั่นเอง  
 

1.1 ความเป็นมาของรัฐประศาสนศาสตร์ 
  การศึกษาวิชาใด ๆ ก็ตาม การทราบถึงสถานภาพของวิชาเป็นส่ิงจ าเป็นและเป็นจุดเริ่มต้นท่ี
ส าคัญท่ีจะน าไปสู่ความเข้าใจในสาขาวิชาท่ีจะศึกษาอย่างลึกซึ้งต่อไป  การศึกษาถึงสถานภาพของ
วิชาท่ีส าคัญเรื่องหนึ่งคือการศึกษาในความเป็นศาสตร์ (Science) ของสาขาวิชา ดังนั้นค าถามแรกๆ 
ท่ีมักจะเกิดขึ้นเสมอในการศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ก็คือค าถามท่ีว่ารัฐประศาสนศาสตร์เป็น
ศาสตร์หรือไม่  ท้ังนี้เพราะความเป็นศาสตร์ของสาขาวิชาหมายถึง การเป็นท่ียอมรับในแวดวงวิชาการ
โดยถือว่าเป็นส่ิงท่ีมีการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการใช้วิธีการศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์ท่ีสามารถ
อ้างอิงพิสูจน์ได้ ด้วยเหตุนี้วิชาใดท่ีเป็นศาสตร์จึงได้รับการยอมรับและเชิดชูโดยเฉพาะในยุคของความ
เจริญรุ่งเรืองทางวิทยาการในศตวรรษท่ี 19 เป็นต้นมา 
ดังนั้น หากรัฐประศาสนศาตร์เป็นศาสตร์ ก็หมายถึงการได้รับการยอมรับว่ามีคุณค่าและน่าสนใจ และ
เป็นการศึกษาท่ีไม่มีอคติ  มีค่านิยมท่ีเป็นกลาง  ดังนั้นจึงมีนักรัฐประศาสนศาตร์ส่วนหนึ่งจึงพยายาม
ผลักดันให้รัฐประศาสนศาสตร์มีความเป็นศาสตร์ จนก่อให้เกิดค าถามว่ารัฐประศาสนศาสตร์เป็น
ศาสตร์จริงหรือไม่ ถ้าไม่เป็นศาสตร์แล้ว   รัฐประศาสนศาสตร์เป็นอะไร รวมถึงค าถามท่ีว่ารัฐ
ประศาสนศาสตร์เป็นศาสตร์แล้วได้อะไร 
  ค าว่า “ศาสตร์” (Science) เป็นค าท่ีมาจากภาษาลาตินว่า “Scientia” หมายถึงองค์ความรู้ 
แต่ “ศาสตร์” ในความหมายท่ีใช้กันอยู่ในปัจจุบันหมายถึงความรู้ท่ีได้มาจากการคิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห์จนสร้างเป็นความรู้ขึ้นมาอย่างเป็นระบบและมีแบบแผน มีการจัดระเบียบจนเป็นท่ีเช่ือถือ
ได้และเป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป 
  ในความหมายของศาสตร์ ท่ีหมายถึงองค์ความรู้นั้ น อาจแยกได้เป็นศาสตร์บริสุทธิ์ 
(Pure Science) และศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science) ท้ังนี้โดยถือว่าศาสตร์บริสุทธิ์เป็นองค์
ความรู้ท่ีมีความเป็นอิสระไม่ใช้องค์ความรู้จากศาสตร์อื่นโดยเน้นความเป็นปรนัย (Objectivity) 
ปราศจากค่านิยม มีความมั่นคงแน่นอนสอดคล้องกันในการศึกษาแต่ละครั้ง (Consistent) เป็นท่ี
เช่ือถือได้ และมีความสามารถในการท านาย ท้ังนี้ ศาสตร์มีกฎเกณฑ์หรือ Criteria อยู่ 5 ข้อ คือ  
    1.  ศาสตร์ต้องเป็นส่ิงท่ีพิ สูจน์ได้ ( Intersubjective Testability) ท้ังค าจ ากัดความ กฎ 
รวมทั้งค าอธิบายต่างๆ ท่ีมีการกล่าวอ้าง โดยจะต้องมีหลักฐานในการพิสูจน์ได้ 
    2.  ต้องเป็นส่ิงท่ีเช่ือถือได้ (Reliability) ให้ความสนใจกับส่ิงท่ีเป็นจริง 
    3. ศาสตร์ต้องเป็นส่ิงท่ีมีความชัดเจน (Definiteness) และมีความแม่นย า (Precision) 
    4. ศาสตร์ต้องเป็นส่ิงท่ีเป็นระบบ (Coherence or Systematic character) รวมท้ังง่ายต่อ
ความเข้าใจ 
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    5. ศาสตร์ต้องมีความครอบคลุม (Comprehensiveness or Scope) ท่ีสามารถให้การ
อธิบายได้สูงสุด 
  ในขณะท่ีศาสตร์ประยุกต์ เป็นองค์ความรู้ท่ีเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้จากศาสตร์บริสุทธิ์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ โดยเหตุท่ีเน้นการน าไปใช้กับมนุษย์และสังคมมนุษย์ ดังนั้น 
กฎเกณฑ์บางอย่างจากศาสตร์บริสุทธิ์อาจไม่ถูกน ามาใช้ในการประเมินศาสตร์ประยุกต์ เช่น 
ความสามารถในการท านาย หรือการปราศจากค่านิยม ศาสตร์ประยุกต์จึงมักถูกจัดว่าเป็นศาสตร์แบบ
อ่อนๆ (Soft Science) หรืออาจจัดเป็นศาสตร์ประยุกต์ทางสังคม (Applied Social Sciences) 
เนื่องจากเป็นศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้กับสังคมมนุษย์ มีความเกี่ยวข้องกับ เรื่องของปัจจัย
หลายตัวที่ควบคุมไม่ได้ เช่น พฤติกรรมของมนุษย์ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และค่านิยม ในขณะท่ี
นักปรัชญาเชิงศาสตร์บางท่าน (Paul Thagard, 1998) พยายามแยกให้เห็นถึงศาสตร์แท้กับศาสตร์
เทียม (Pseudoscience) เช่น โหราศาสตร์ ว่าศาสตร์แท้จะต้องสามารถพิสูจน์ได้ มีความแน่นอนใน
การท านาย เป็นข้อพิสูจน์ท่ีใช้ได้ท่ัวไป ในขณะท่ีศาสตร์เทียมไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว 
  จากความหมายของศาสตร์ดังกล่าว ถ้ารัฐประศาสนศาสตร์จะเป็นศาสตร์ รัฐประศาสน
ศาสตร์จะต้องมีกฎเกณฑ์ท่ีแน่ชัด ท่ีสามารถอธิบายปรากฎการณ์ทางการบริหารภาครัฐได้ โดย
กฎเกณฑ์ท่ีว่าจะต้องเป็นกฎเกณฑ์ท่ีปราศจากค่านิยม ไม่ข้ึนอยู่กับความคิดความเช่ือของผู้ตีความหรือ
ผู้ใช้กฎเกณฑ์ และจะต้องเป็นกฎท่ีสามารถพิสูจน์หรือทดสอบได้ นักรัฐประศาสนศาสตร์ท่ีพยายามจะ
ท าให้รัฐประศาสนศาสตร์เป็นศาสตร์ จึงพยายามท่ีจะท าให้รัฐประศาสนศาสตร์มีหลักเกณฑ์ท่ีแน่ชัด 
 
1.2 ความหมายของรัฐประศาสนศาสตร์ 
  รัฐประศาสนศาสตร์ มาจากค าว่า Public Administration ในภาษาอังกฤษ 
  โดยค าว่ า Public หมายถึง ข้ าราชการ กิจกรรมต่าง ๆ ท่ี รัฐพึ งปฏิบั ติ  ส่วนค าว่ า 
Administration หมายถึง ความพยายามในการท่ีจะร่วมมือกันด าเนินการในองค์การ  
  ค าว่า Administration แตกต่างจากค าว่า Management หรือ การบริหาร โดย Herbert A 
Simon กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กิจกรรมของกลุ่มบุคคลท่ีร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ร่วมกันหรือ Ernest Dale กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การท างาน
ให้ส าเร็จลุล่วงไปโดยใช้ผู้อื่นเป็นผู้กระท า 
  การบริหาร มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน ว่า “Administrate” ซึ่งหมายถึง ช่วยเหลือหรือ
อ านวยการ การบริหารมีความสัมพันธ์หรือมี ความหมายใกล้เคียงกับค าว่า “Minister” ซึ่งหมายถึง 
การรับใช้หรือผู้รับใช้หรือผู้รับใช้รัฐ อาจ หมายถึง รัฐมนตรี ส าหรับความหมายด้ังเดิมของค าว่า 
Administer หมายถึง การติดตามดูแลส่ิงต่าง ๆ และค าจ ากัดความง่ายๆ ท่ีทันสมัยก็คือ “การท างาน
ให้ส าเร็จ” การบริหาร บางครั้งเรียกว่า การบริหารจัดการ นิยมใช้ในองค์กรขนาดใหญ่ โดยเฉพาะ  
ระบบราชการ หมายถึง การด าเนินงาน หรือการปฏิบัติงานใดๆ ของหน่วยงานของรัฐ และ/หรือ 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ถ้าเป็นหน่วยงานภาคเอกชน หมายถึงของหน่วยงาน และ/หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับ
คน ส่ิงของและหน่วยงาน  
  เฮอร์เบิร์ต เอ. ไซมอน (Herbert A. Simon) กล่าวถึงการบริหารว่า หมายถึง กิจกรรมท่ี
บุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกันด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  
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  ปีเตอร์ เอฟ. ดรัคเกอร์ (Peter F. Drucker) กล่าวว่า การบริหาร คือ ศิลปะในการท างานให้
บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อื่น การท างานต่างๆ ให้ ลุล่วงไปโดยอาศัยคนอื่นเป็นผู้ท าภายในสภาพ
องค์การท่ีกล่าวนั้น ทรัพยากรด้านบุคคลจะเป็น ทรัพยากรหลักขององค์การท่ีเข้ามาร่วมกันท างานใน
องค์การ ซึ่งคนเหล่านี้จะเป็นผู้ใช้ทรัพยากร ด้านวัตถุอื่นๆ เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ เงินทุน รวมทั้ง
ข้อมูลสนเทศต่างๆ เพื่อผลิตสินค้าหรือ บริการออกจ าหน่ายและตอบสนองความพอใจให้กับสังคม  
  เฟรดเดอร์ริค ดับบลิว. เทเลอร์ (Frederick W. Taylor) ให้ความหมายการบริหารไว้ว่า งาน
บริหารทุกอย่างจ าเป็นต้องกระท าโดยมี หลักเกณฑ์ ซึ่งก าหนดจากการวิเคราะห์ศึกษาโดยรอบคอบ 
ท้ังนี้ เพื่อให้มีวิธีท่ีดีท่ีสุดในอันท่ีจะ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ส าหรับ
ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  
  อนันต์ เกตุวงศ์ ให้ความหมายการบริหาร ว่า เป็นการประสานความ  พยายามของมนุษย์ 
(อย่างน้อย 2 คน) และทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อท าให้เกิดผลตามต้องการ  
  ติน ปรัชญพฤทธิ์ มองการบริหารในลักษณะท่ีเป็นกระบวนการโดยหมายถึง กระบวนการ
น าเอาการตัดสินใจ และนโยบายไปปฏิบัติ ส่วนการบริหารรัฐกิจหมายถึงเกี่ยวข้องกับ  การน าเอา
นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ  
  ธงชัย สันติวงษ์ กล่าวถึงลักษณะของงานบริหารจัดการไว้ 3 ด้าน คือ  
   1) ในด้านท่ีเป็นผู้น าหรือหัวหน้างาน งานบริหารจัดการ หมายถึง ภาระหน้าท่ี ของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีปฏิบัติตนเป็นผู้น าภายในองค์การ  
   2) ในด้านของภารกิจหรือส่ิงท่ีต้องท า งานบริหารจัดการ หมายถึง การจัด ระเบียบ
ทรัพยากรต่างๆ ในองค์การ และการประสานกิจกรรมต่างๆ เข้า ด้วยกัน  
   3) ในด้านของความรับผิดชอบ งานบริหารจัดการ หมายถึง การต้องท าให้งาน ต่างๆ 
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยการอาศัยบุคคลต่างๆ เข้าด้วยกัน ดังนั้น จากค านิยามของการบริหารของ
นักวิชาการต่างๆ ผู้เขียนขอกล่าวสรุปว่า การ บริหาร เป็นศิลปะในการท างานร่วมกับบุคคลอื่น โดยใช้
ทรัพยากรองค์การท้ังหลายรวมถึงการ ค านึงถึงสภาพแวดล้อมขององค์การเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ด้วยเหตุนี้ Administration จึงเป็นการบริหารจัดการ ในองค์การขนาดใหญ่ องค์การทาง
ราชการ หรือบริหารราชการ ภาครัฐ ในขณะท่ี Management เป็นการบริหารจัดการ ในองค์การ
ธุรกิจ การบริหารภาคธุรกิจเอกชน 
   
  รัฐประศาสนศาสตร์ มาจากค าภาษาอังกฤษว่า “Public Administration” มาจากการรวม 
ค า 2 ค า คือ Public และ Administration ดังนั้นหากพิจารณาค าแต่ละค าดังท่ีได้จ าแนกนั้น พอ 
สรุปได้ว่า Public หมายถึง สาธารณะ ส่วนรวม ประชาชนหรือราชการ สาธารณะยังครอบคลุม  ถึง
การปฏิบัติหน้าท่ีของบรรดาข้าราชการซึ่งต้องเป็นไปตามกฎหมาย ความเป็นสาธารณะหรือเรื่อง ของ
กิจการต่างๆ ท่ีรัฐปฏิบัติหรือพึงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนค าว่า Administration 
หมายถึง การบริหาร ดังท่ีผู้เขียนได้กล่าวไว้แล้วในตอนต้น เมื่อรวมกันแล้วรัฐ ประศาสนศาสตร์หรือ 
Public Administration หมายถึง การบริหารงานสาธารณะหรือการ บริหารงานท่ีเป็นกิจการของ
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ส่วนรวมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนหรือหากพิจารณาลงไปใน  หน่วยงาน องค์การต่างๆ ท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชนคือการบริหารงานเพื่อประโยชน์สุขของคนในองค์การ 
  รัฐประศาสนศาสตร์ (public administration science) หมายถึง กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานสาธารณะ ซึ่งรวมไปถึงการบริหารงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมี
นักวิชาการได้ให้ความหมายไว้หลายกหลาย ดังนี้ George J. Gordon, เห็ น ว่ า  รั ฐ ป ร ะ ศ าส น
ศาสตร์ หมายถึง กระบวนการ องค์การ และบุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งทางราชการท้ังหลายและมีส่วน
เกี่ยวข้องในการก าหนดและน าเอากฎหมาย ระเบียบแบบแผนต่าง ๆ ซึ่งออกโดยฝ่าย นิติบัญญัติ ฝ่าย
บริหาร และฝ่ายตุลาการ ไปปฏิบัติ 
  Nicholas Henry, เห็นว่า วิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีเอกลักษณ์ เพราะมีความแตกต่างจาก
วิชารัฐศาสตร์ในแง่ท่ีว่าเป็นวิชาท่ีให้ความสนใจต่อการศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมของระบบ
ราชการ รวมท้ังเป็นศาสตร์ท่ีมีระเบียบวิธีการศึกษาเป็นของตนเอง วิชารัฐประศาสนศาสตร์ยัง
แตกต่างจากศาสตร์การบริหารในแง่ท่ีว่าเป็นวิชาท่ีศึกษาเรื่องขององค์การของรัฐ ซึ่งมิได้มุ่งแสวงหา
ก าไรดังเช่นองค์การเอกชน และเป็นวิชาท่ีสนับสนุนให้องค์การของรัฐมีโครงสร้างกลไกการตัดสินใจ
และพฤติกรรมของข้าราชการท่ีเกื้อกูลการให้บริการสาธารณะ  
  James W.Fesler นิยามว่า รัฐประศาสนศาสตร์เป็นการก าหนดและปฏิบัติตามนโยบายของ
ระบบราชการ ซึ่งตัวระบบนั้นมีขนาดใหญ่โตและ มีลักษณะของความเป็นสาธารณะ  
  Felix A.Nigro and Lloyd G.Nigro กล่าวว่า วิชารัฐประศาสนศาสตร์ไม่มีค าจ ากัดความใดท่ี
กระชับพอท่ีจะครอบคลุมได้ทุก ประเด็น แต่อาจสรุปได้ว่าเป็นวิชาท่ีศึกษาถึงส่ิงดังต่อไปนี้  
  1) ความพยามร่วมกันของกลุ่มคนในทางสาธารณะ  
  2) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างกันของกิจกรรมฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติและตุลาการ  
  3) มีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายสาธารณะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการทาง
การเมือง  
  4) มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดของการบริหารงานของรัฐและเอกชน  
  5) เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มภาคเอกชนและบุคคลหลายฝ่ายท่ีมีต่อการให้บริการ  แก่
ชุมชน 

  Public Administration หมายถึง การร่วมมือกันด าเนินงานของรัฐ ดังนั้นรัฐประศาสน
ศาสตร์ หรือ Public Administration จึงเป็นวิชาท่ีศึกษาค้นคว้าทางด้านการบริหารงานภาครัฐ 
  สรุป รัฐประศาสนศาสตร์ เป็นวิชาท่ีศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานของภาครัฐท้ังปวง เพื่อให้
การบริหารงานของรัฐดังกล่าวสามารถบรรลุผลท่ีต้ังไว้และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชน และ
สามารถรวบรวมความรู้ไว้เป็นอย่างระบบและสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ 
 
1.3 สถานภาพของรัฐประศาสนศาสตร์ 
  การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวทาง “หลักการบริหาร” (1927 -1937)  เป็นความ
พยายามอย่างชัดเจนในการท่ีจะท าให้รัฐประศาสนศาสตร์เป็น “ศาสตร์” ท้ังนี้โดยการยึดถือแนว 
“Generic Approach” โดยมองว่าการบริหารเป็น “ศาสตร์” อย่างหนึ่งเรียกว่า “administrative 
science” สามารถน าไปใช้ทุกประเทศ ทุกองค์การ และทุกวัฒนธรรม ท้ังนี้โดยเนื้อหาการศึกษาของ
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แนวนี้คือ การศึกษาเรื่องขององค์การและการจัดการ โดยอาศัยเทคนิควิธีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
การตัดสินใจและคณิตศาสตร์ โดยตัดเรื่องของ “ค่านิยม” และ “ส่ิงแวดล้อม” ออก โดยเฉพาะ
ส่ิงแวดล้อมทางการเมือง  นอกจากนี้ยังพยายามในการท่ีจะท าให้รัฐประศาสนศาสตร์สร้าง “ศาสตร์” 
ขึ้นมาโดยการแยกข้อเท็จจริง (Fact) ออกจากค่านิยม (Value) โดยการแยกค่านิยมออกจาก
การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์หรือพยายามท าให้การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์มีความเป็นกลาง 
ปราศจากค่านิยมโดยเฉพาะค่านิยมทางการเมือง โดย  รัฐประศาสนศาสตร์ต้องดึงตัวเองออกมาจาก
ปรากฎการณ์ท่ีจะศึกษา วางตัวเป็นกลางแล้วสร้างกฎเกณฑ์การบริหารท่ีมาจากข้อเท็จจริงอย่างเป็น
ระบบและมีแบบแผน 
  เริ่มจาก William F. Willoughby เขียน “Principles of Public Administration” (1926) 
สนับสนุนความคิดท่ีว่า “หลักการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์สามารถใช้ได้ในการบริหารรัฐกิจและการ
บริหารธุรกิจ” ในขณะท่ี Gulick and Urwich (1937)  พยายามค้นหา “good administration” 
โดยเขียน “Papers on the Science of Public Administration” เพื่อเสนอศาสตร์การบริหารท่ีมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อบรรลุผลส าเร็จของงานด้านค่าใช้จ่าย ด้านแรงงาน และวัตถุดิบท่ีน้อยท่ีสุด ท้ังนี้
ได้เสนอหลัก “POSDCORB” ซึ่งเป็นหน้าท่ีส าคัญของหัวหน้าฝ่ายบริหารท่ีต้องท า 
  นอกจากนี้ ยั งมี งาน เขียนของ Henri Fayol (1949) เขียน  “General and Industrial 
Management” เสนอหลักการบริหาร 14 ประการ บนพื้นฐานของการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์แบบ
ยุโรป ในขณะท่ี  Frederick Taylor (1911)  เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ “การจัดการในเชิงวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Management)” เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานในโรงงานอุตสาหกรรมให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดย Taylor เสนอทฤษฎีวิทยาศาสตร์การจัดการบนพื้นฐานความเช่ือท่ีว่าการ
บริหารเป็น เรื่องท่ี ใช้หลักวิทยาศาสตร์ได้ และหลักวิทยาศาสตร์จะช่วยให้มีการบริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพและประหยัดได้ 
  นักรัฐประศาสนศาสตร์กลุ่มนี้ยังเน้นการพัฒนาการเป็นศาสตร์บริสุทธิ์ท่ีได้รับองค์ความรู้มา
จากวิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถทดสอบได้ และสามารถน าไปใช้ได้ทุกองค์การ ศาสตร์การ
บริหารยังประกอบไปด้วยกลุ่มทฤษฎีองค์การซึ่งถือก าเนิดจากพวกนักพฤติกรรมศาสตร์โดยเฉพาะ
กลุ่มมนุษย์สัมพันธ์และทรัพยากรมนุษย์ (HR) และกลุ่มทฤษฎีท่ีศึกษาองค์การระบบเปิด นอกจากนี้ยัง
ประกอบไปด้วยกลุ่มเทคนิคการบริหารท่ีพัฒนาขึ้นมาจากการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ โดยมีการน า
เครื่องมือต่างๆ มาช่วยในการบริหาร เช่น การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) การวิจัยการ
ด าเนินการ (Operation Research) การจ าลองแบบ (Simulator) การบริหารโครงการ และการ
พัฒนาองค์การ (OD) เป็นต้น 
  ในส่วนของการใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์มาช่วยในการบริหารนี้    Herbert A. Simon 
(1960)เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับการวินิจฉัยส่ังการซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของการบริหารจัดการนั้นเอง โดยแยก
การวินิจฉัยส่ังการออกเป็นสองประเภท คือ Programmed decisions กับ Nonprogrammed 
decisions โดยมีความเช่ือมโยงกันต้ังแต่การตัดสินใจท่ีเป็น Programmed decisions ซึ่งเป็นการ
ตัด สิน ใจเกี่ ยวกับงานประจ าท าซ้ าๆ  กัน  ซึ่ ง เป็นหน้ าท่ีของพนักงานระ ดับ ล่างไปจนถึ ง 
Nonprogrammed decisions ซึ่งเป็นเรื่องของดุลยพินิจของผู้บริหารระดับสูง แต่ Simon เสนอให้
นักบริหารอาศัยการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ การวิจัยการด าเนินงาน การทดลองโดยใช้คอมพิวเตอร์
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มาช่วยในการตัดสินใจเพื่อทดแทนหน้าท่ีของเสมียนพนักงาน และมาช่วยแทนการใช้ดุลยพินิจแทนนัก
บริหารระดับกลาง เช่น การตัดสินใจในการควบคุมผลผลิต และพยายามท่ีจะอาศัยเทคนิควิทยาการ
ด้านคอมพิวเตอร์มาตัดสินใจแทนมนุษย์ในเรื่องท่ียุ่งยาก สลับซับซ้อนจนกล่าวได้ว่าการตัดสินใจการ
บริหารจัดการเป็นเรื่องท่ีไม่ได้ใช้ดุลยพินิจมาเกี่ยวข้องแต่ใช้ข้อมูลและข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ในการ
ตัดสินใจในการบริหาร ซึ่งจัดเป็น “ศาสตร์การบริหาร” อีกขั้นหนึ่ง อีกนัยหนึ่งคือการพยายามท่ีจะท า
ให้การบริหารเป็นศาสตร์ท่ีมีสูตรส าเร็จ อย่างไรก็ตาม Simon ก็ยอมรับว่าส าหรับนักบริหารระดับสูง
แล้ว การใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในการบริหารยังเป็นส่ิงจ าเป็น เพราะในโลกของความเป็นจริง 
ระบบบริหารมีข้อจ ากัดหลายประการท่ีท าให้การวิเคราะห์ท่ีอาศัยข้อมูลและเทคโนโลยีเป็นไปได้ยาก 
จึงควรอาศัยหลักความพึงพอใจซึ่งเรียกว่า  “Administration man”  โดยมีการน าดุลยพินิจและ
ค่านิยมเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงเท่ากับ Simon เองก็ยอมรับว่าการบริหารจะเป็นศาสตร์ท่ีสมบูรณ์ไป
ไม่ได้ เพราะจะต้องมีการน าค่านิยมเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะนักบริหารระดับสูง 
  อย่างไรก็ตามในกลุ่มท่ีคัดค้านความไม่เป็นศาสตร์ของรัฐประศาสนศาสตร์   เห็นว่าเมื่อ
พิจารณาถึงคุณลักษณะของศาสตร์ดังกล่าวโดยเฉพาะศาสตร์บริสุทธิ์ กล่าวได้ว่า รัฐประศาสนศาสตร์
ไม่มีฐานะเป็นศาสตร์ เพราะศาสตร์มีคุณสมบัติท่ีแน่ชัดแน่นอนและท านายได้ แต่รัฐประศาสนศาสตร์
แม้จะมีคุณสมบัติบางส่วนท่ีแน่ชัด ชัดเจน และท านายได้ แต่ผลของการท านาย มีลักษณะเป็น 
“แนวโน้ม” หรือ “ความน่าจะเป็น” เท่านั้น และแม้จะมีความพยายามในการน าเทคนิคทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้ก็ไม่ท าให้รัฐประศาสนศาสตร์เป็นศาสตร์บริสุทธิ์ขึ้นมาได้ Dwight Waldo เขียน 
The Enterprise of Public Administration เสนอว่ารัฐประศาสนศาตร์ไม่มีฐานะเป็นศาสตร์อย่างท่ี 
Taylor และ Gulick & Urwich เข้าใจ เพราะรัฐประศาสนศาสตร์ไม่ควรเป็นกลาง แต่ควรสนใจเรื่อง
ของค่านิยมประชาธิปไตย และความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการบริหาร Waldo มีความเห็นท่ี
แตกต่างจากนักวิชาการในยุคก่อนสงครามโลกครั้งท่ี 2 ว่ารัฐประศาสนศาตร์ไม่ควรสนใจเฉพาะเรื่อง
ภายในองค์กร แต่ควรสนใจเรื่องการเมือง นโยบาย และค่านิยมของการปกครองระบบประชาธิปไตย 
ในขณะท่ี Robert A Dahl (1947) ได้ช้ีให้เห็นว่ารัฐประศาสนศาสตร์จะไม่สามารถบรรลุความเป็น
ศาสตร์ได้ หากไม่สามารถก้าวข้ามปัญหา 3 ประการ ของรัฐประศาสนศาสตร์ กล่าวคือ 
    1.  บทบาทของ “ค่านิยม” เนื่องจากการบริหารยังคงต้องเกี่ยวข้องกับค่านิยมแต่ความเป็น 
“ศาสตร์” ต้องปราศจากค่านิยม 
    2.  การศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร ต้องศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ซึ่งมีความแตกต่างไปของแต่ละ
บุคคล จึงต้องเกี่ยวข้องกับตัวแปรมากมายท่ีไม่คงท่ี และควบคุมได้ ท าให้ยากต่อการศึกษาตาม
แนวทางของศาสตร์ 
    3.  การสร้างหลักสากลในทางการบริหารเพื่อน าไปใช้ได้ในทุกบริบทหรือสังคมท่ีแตกต่างกัน 
โดยอาศัยการศึกษาจากตัวอย่างเพียงบางส่วนยังไม่เพียงพอ 
 
  อย่างไรก็ตาม Dahl เองก็ไม่ได้ให้ค าตอบว่ารัฐประศาสนศาสตร์ควรจะจัดการอย่างไรกับ
ค่านิยมและปัญหาอีกสองข้อดังกล่าว การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์จึงจะบรรลุความเป็นศาสตร์ได้ 
เพียงแต่ช้ีให้เห็นว่ารัฐประศาสนศาสตร์มีเรื่องของปทัสฐานและค่านิยมเข้ามาเกี่ยวข้องมาก และไม่
เป็นหลักสากลเนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านวัฒนธรรมท่ีหลากหลายต่างกัน นอกจากนี้การศึกษารัฐ
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ประศาสนศาสตร์ยังไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์แต่อยู่  บนพื้นฐานของข้อความ ข้อ
สมมุติฐานท่ีเป็นนามธรรมเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามข้อเขียน  ของเขาในบทความ “The Science 
of Public Administration : Three Problems” นี้ ท าให้ การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ต้อง
เปล่ียนไปเพราะข้อวิจารณ์ของเขา ซึ่งท าต้ังแต่ปี 1947 ท าให้การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในระยะ
ต่อมาหันไปศึกษาเรื่องพฤติกรรมมนุษย์ ตามข้อวิจารณ์ในปัญหาข้อท่ี 2 และเรื่องของการสร้างหลัก
สากลของการบริหารโดยให้ความสนใจต่อการศึกษาการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบในเวลาต่อมา 
  เมื่อพิจารณาข้อถกเถียงของท้ังสองฝ่ายแล้ว อาจกล่าวได้ว่า ถ้าจะจัดว่า รัฐประศาสนศาสตร์
เป็นศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ก็เป็นได้แค่ศาสตร์แบบอ่อน และเป็นศาสตร์ท่ียังไม่สุกงอมหรือเป็น
ศาสตร์ระดับชาวบ้าน (Folk science) เป็นศาสตร์ท่ีหาค าตอบชัดเจนไม่ได้ต้องไปหาเครื่องมือต่างๆ 
มาช่วยในการศึกษา เช่น ไม่สามารถท านายได้อย่างแม่นย า องค์ความรู้ก็ยังไม่มากพอ ยังขาดข้อมูล
และการสะสมความรู้อีกยาวนาน เนื่องจากรัฐประศาสนศาสตร์เริ่มพัฒนามาได้ไม่ถึง 200 ปี ในขณะท่ี
ศาสตร์อื่นๆ บางศาสตร์มีพัฒนาการมานานกว่า 5,000 ปี เมื่อเป็นศาสตร์ท่ียังเยาว์วัยยังมีองค์ความรู้
ไม่มากจึงเป็นเหตุให้รัฐประศาสนศาสตร์ต้องไปน าเอาค่านิยม ปัญญา ตลอดจน ประสบการณ์มาช่วย
ในการตัดสินใจท างาน  นักบริหารภาครัฐต้องอาศัยสามัญส านึกมาก เป็นการปฏิบัติงานท่ีมาจาก
สามัญส านึกเป็นหลัก (Make sense out of common sense)  
  เมื่อรัฐประศาสนศาสตร์น าเอาสามัญส านึก ปัญญา และค่านิยมมาใช้ในการท างานมากๆ ก็
ท าให้รัฐประศาสนศาสตร์ห่างไกลความเป็นศาสตร์มากขึ้น เพราะมีการใช้ค่านิยมมาก อย่างไรก็ตาม
ถึงแม้จะเป็นศาสตร์ท่ีใช้องค์ความรู้และหลักเกณฑ์น้อยโดยใช้ค่านิยมและปรัชญามาก แต่รัฐ
ประศาสนศาสตร์ก็มีความแข็งแกร่งในเรื่องค่านิยมและปรัชญามาก ท าให้ช่วยนักบริหารในการ
ตัดสินใจและมีความสามารถในการวิเคราะห์ สามารถมองปัญหาอย่างเป็นระบบและมีคุณธรรมในการ
ท างาน ดังนั้น จึงไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาให้รัฐประศาสนศาสตร์ไปสู่ความเป็นศาสตร์ เพราะ
การเป็นศาสตร์เป็นเพียงหนทางหนึ่งเท่านั้นในการพัฒนารัฐประศาสนศาสตร์ ขณะเดียวกันก็ไม่ได้
หมายความว่าจะต้องละท้ิงความพยายามในการผลักดันให้รัฐประศาสนศาสตร์เป็นศาสตร์ เพราะถ้า
ใช้ปทัสถานมากๆ รัฐประศาสนศาสตร์ก็ห่างไกลจากความเป็นศาสตร์มากไป ขาดหลักเกณฑ์ หลัก
วิชาการ จนท าให้รัฐประศาสนศาสตร์ด้อยคุณค่า อาศัยประสบการณ์ ความสามารถ และกลายเป็น
วิชาท่ีว่าด้วยความไม่แน่นอนและเต็มไปด้วยค่านิยม ปัญหาคือท าอย่างไรจึงจะท าให้เกิดความเท่า
เทียมกันได้ท้ังแนวของความเป็นศาสตร์และแนวทางยึดค่านิยมหรือระหว่างแนวทางทฤษฎีกับ
แนวทางปฏิบัติ 
  นอกจากนี้ความพยายามในการท าให้รัฐประศาสนศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีสมบูรณ์ด้วยการ
พยายามสร้างความเป็นกลางในการศึกษาโดยดึงตัวเองออกมาจากสถานการณ์ของการศึกษา 
เพื่อท่ีจะได้ศึกษาปรากฎการณ์อย่างเป็นศาสตร์โดยปราศจากอคติหรือหลีกเล่ียงท่ีจะน าเรื่องค่านิยม
เข้าไปเกี่ยวข้องท าให้เกิดช่องว่างระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบั ติตามมา  เพราะเป็นการศึกษา
ปรากฎการณ์บริหารภาครัฐโดยไม่สัมผัสกับปัญหาจริงๆ หรือลงมือปฏิบัติจริง ท าให้ไม่สามารถเข้าใจ
หรือพบสภาพความเป็นจริงในทางปฏิบัติได้ ผลก็คือไม่สามารถน าทฤษฎีหรือหลักเกณฑ์ไปสู่การ
ปฏิบัติได้ รัฐประศาสนศาสตร์แนวนี้จึงถือว่าเป็นพวก “หอคอยงาช้าง” คือรู้แต่ทฤษฎี และสร้างแต่
ทฤษฎีแต่น าไปปฏิบัติไม่ได้ ซึ่งท่ีจริงแล้วทฤษฎีกับการปฏิบัติจะต้องไปด้วยกันโดยนักรัฐประศาสน
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ศาสตร์จะต้องเป็นท้ัง “นักวิชาการท่ีไม่ทอดท้ิงหลักปฏิบัติและเป็นนักปฏิบัติท่ีไม่ทอดท้ิงหลัก
วิชาการ” เพราะรัฐประศาสนศาสตร์เป็นศาสตร์ประยุกต์ท่ีเกี่ยวกับการน าทฤษฎีไปใช้ในการปฏิบัติ
ดังท่ี Nicholas Henry (2007) เสนอไว้ว่ารัฐประศาสนศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีต้องการผสมผสานระหว่าง
ทฤษฎีและการปฏิบัติเข้าด้วยกัน 
  เพื่อท่ีจะอุดช่องว่างระหว่างทฤษฎีกับการปฎิบั ติ   รัฐประศาสนศาสตร์ในระยะหลัง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 ได้แสวงหาหนทางในการพัฒนารัฐประศาสนศาสตร์อีกทางหนึ่งนอกเหนือไปจาก
การพยายามในการผลักดันรัฐประศาสนศาสตร์ไปสู่ความเป็นศาสตร์ ท้ังนี้โดยการหันไปใช้ค่านิยม 
และปทัสถานต่างๆ มาเสริมความแข็งแกร่งของรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อให้รัฐประศาสนศาสตร์เป็น
วิชาท่ีตอบสนองต่อความเป็นจริงในทางปฎิบัติในสังคม สามารถน าไปใช้ในทางปฎิบัติมิใช่มุ่งแต่จะ
สร้างความเป็นศาสตร์หรือวิชาการแต่ประการเดียว กล่าวอีกนัยหนึ่งรัฐประศาสนศาสตร์หลัง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 มุ่งไปสู่ 2 แนวทาง คือการศึกษาการบริหารถือเป็นส่วนหนึ่งของการเมือง อีก
แนวทางหนึ่งคือการศึกษา “ศาสตร์การบริหาร” ซึ่งสองแนวทางนี้มีลักษณะเหมือนกันอยู่ประการ
หนึ่งคือการสะสมความรู้ การสร้างทฤษฎี การมุ่งอธิบายมากกว่าการแก้ปัญหา จึงมีแต่การสร้างทฤษฎี 
ตัวแบบ สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ในขณะท่ีสังคมอเมริกันในขณะนั้นในช่วงปี 1958 – 1970 
เกิดปัญหามากมาย ท้ังการต่อต้านสงครามเวียดนาม การต่อต้านการเหยียดสีผิว ปัญหาอาชญากรรม
ต่างๆ มีการเดินขบวนและเกิดความสับสนวุ่นวายโดยเฉพาะเมื่อนักศึกษาท่ีเดินขบวนถูกยิงเสียชีวิตท่ี
มหาวิทยาลัย Kent ท าให้เกิดการต่อต้านรัฐบาลตามมา ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ในขณะนั้นจึงไม่
สอดคล้องกับสภาพสังคม นักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์หลายคน เช่น  Frank Marini,  George 
Frederickson และ Dwight Waldo ได้จัดประชุมท่ีเมือง Minnowbrook ในปี 1968 และเสนอ
แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่ (New Public Administration)  มีสาระส าคัญ 4 
ประการ คือ สนใจเรื่องความเสมอภาคทางสังคม (Social Equity) ดูแลคนท่ีเสียเปรียบทางสังคม ให้
ความส าคัญกับเรื่องของค่านิยม (Value)  โดยน าค่านิยมมาใช้ในการบริหาร โดยโจมตีพวก  ปฏิฐาน
นิยม (Positivism) นอกจากนี้ยังสนใจเรื่องการเปล่ียนแปลง (Change) โดยเน้นให้ นักบริหารต้องน า
การเปล่ียนแปลงและสนใจในเรื่องท่ีสอดคล้องกับปัญหาสังคม (Relevance) รัฐประศาสนศาสตร์ต้อง
ศึกษาและน าไปใช้ในการแก้ปัญหาสังคม ซึ่งต่อมาได้มีการรวมตัวกันอีกครั้งของนักวิชาการกลุ่มนี้ท่ี
เมือง Blacksburg จนเกิดเป็น Blacksburg Manifesto  ในปี 1984 โดยออกหนังสือ Refounding 
Public Administration น าโดย Wamsley ในปี 1990 เสนอบทความและแนวคิดในการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีมีความชอบธรรมและมีความแตกต่างไปจากการบริหารท่ัวไป 7 ประการ โดยเน้น
ค่านิยมและปทัสถาน ในปี เดียวกัน  Kass & Catron (1990) ก็ เขียนหนังสือช่ือ Images and 
Identities in Public Administration ออกมาสนับสนุนเรื่องการใช้ปทัสถานและประสบการณ์ใน
การบริหาร รวมถึงนักรัฐประศาสนศาสตร์อีกหลายท่านท่ีสนับสนุนการน ารัฐประศาสนศาสตร์ไปสู่การ
ปฎิบัติ เช่น กลุ่มทฤษฎี Action Theory  ของ Michael Harmon (1981) เป็นต้น 
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1.4 รัฐประศาสนศาตร์กับการบริหารธุรกิจ 

  รัฐประศาสนศาสตร์เป็น "สหวิทยาการ" (Interdisplinary) หมายถึง รัฐประศาสนศาสตร์คือ
การสอนท่ีมีความรู้จากหลายสาขาวิชา เช่น รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา เป็นต้น 
รวมวิชาความรู้ หรือวิทยาการเหล่านั้นประกอบเข้ากันเป็นสหวิทยาการ จัดเป็นสังคมศาสตร์ประยุกต์ 
เพื่อน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ปรับปรุงองค์กร โดยท่ีรัฐประศาสนศาสตร์ไม่มีฐานะเป็นศาสตร์ หรือเป็น
จุดเล็กๆ ท่ีน่าสนใจในการศึกษา ถ้าต่อกันจะเป็นศาสตร์ท่ีสมบูรณ์ เนื้อหากว้างขวางซับซ้อน จึงไม่
สามารถใช้ศาสตร์เดียวศึกษาได้ 
  การบริหารภาครัฐ เรียกตามรูปศัพท์ว่า การบริหารรัฐกิจ (public administration) คือการ
ด าเนินการท้ังปวงของฝ่ายบริหาร (ยกเว้นอ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติและตุลาการ) โดยมีจุดมุ่งหมายให้
นโยบายของรัฐท่ีวางไว้บรรลุผล อาจมองได้ท้ังเป็นการปฏิบัติการ และการเป็นสาขาวิชาแขนงหนึ่ง 
การบริหารและจัดการภาครัฐจะไม่เหมือนการบริหารธุรกิจท่ีเน้นก าไรสูงสุด แต่เป็นการเน้นการ
ให้บริการท่ีให้ลูกค้าพึงพอใจ โดยลูกค้าก็คือประชาชนท่ีมาใช้บริการ และต้องเป็นการให้บริการต่อ 
(ลูกค้า) ทุกคนอย่างเป็นธรรม 
  การบริหารธุรกิจ (business administration) คือกระบวนวางแผน การจัดองค์การ การ
อ านวยการ และการควบคุมการใช้ทรัพยากรของกิจการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจ 
 สรุปได้ตามค า รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ ภาคีสมาชิกสาขารัฐศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน 
อธิบายเพิ่มเติมถึงความแตกต่างของการบริหารรัฐกิจ และการบริหารธุรกิจ ว่า หลักการเบื้องต้นของ
การบริหารรัฐกิจคือ "วิธีการบริหารเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน" ส่วนหลักการเบื้องต้นของการ
บริหารธุรกิจคือ "วิธีการบริหารเพื่อแสวงหาก าไรสูงสุด" 
  ความแตกต่างของการบริหารรัฐกิจ และการบริหารธุรกิจแยกเป็นข้อๆ ดังนี้ 1. การบริหารรัฐ
กิจมีกฎหมายรองรับในการท ากิจกรรมต่างๆ ส่วนการบริหารธุรกิจไม่มีกฎหมายรองรับ 2. การบริหาร
รัฐกิจมีการควบคุมทางงบประมาณการใช้จ่ายต่างๆ ตามท่ีรัฐสภาก าหนด เพราะรายได้ส่วนใหญ่ของ
รัฐมาจากภาษีของราษฎร  
  การบริหารงานสาธารณะมีขอบเขตกว้างขวางมากกว่า โดยเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
การบริหารของรัฐมีมากมายและมักคลุมเครือ ซึ่งยากต่อการวัดผลโดยวิธีการด าเนินการทาง
เศรษฐศาสตร์ ความพร้อมท่ีจะได้มีการตรวจสอบและสอดส่องดูแลทางสาธารณะ การบริหารราชการ
มีข้อเสียคือมีความล่าช้า ข้าราชการยึดระเบียบจึงไม่มีการยืดหยุ่น และมีลักษณะเข้มงวด ซึ่งแตกต่าง
จากการบริหารธุรกิจท่ีมีการตรวจสอบเฉพาะในกลุ่มของผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการเท่านั้น 
  การบริหารราชการมีความเกี่ยวข้องทางการเมืองโดยตรง การด าเนินการต่างๆ ของรัฐจึง
ส่งผลกระทบต่อส่วนได้ส่วนเสียของประชาชนโดยส่วนรวม ทัศนคติของการเป็นข้าราชการท่ีจะมีเพียง
ตัวบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการท างานราชการไม่เป็นการเพียงพอระบบราชการท่ีรวม
หลายอย่างเข้าด้วยกัน  
การบริหารสาธารณกิจเป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะมั่นคง และต้องด าเนินในลักษณะต่อเนื่องกันไป 
  ส่วนข้อคล้ายระหว่างการบริหารรัฐกิจและการบริหารธุรกิจ คือการร่วมมือด าเนินการหรือ
ปฏิบัติของกลุ่มบุคคลท่ีมุ่งเป้าหมายร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้นหัวใจท่ีส าคัญจึงเป็นเรื่องการ
กระท า และความสามารถท่ีจะรวบรวมทรัพยากรการบริหารโดยด าเนินการให้บรรลุผล 
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1.5 รัฐประศาสนศาสตร์กับรัฐศาสตร์ 
  รัฐศาสตร์ (Political Science) เป็นสาขาวิชาท่ีเกิดขึ้นในราวศตวรรษท่ี 19 ซึ่งนักรัฐศาสตร์
ยุคแรกนั้นพัฒนากระบวนวิชาขึ้นมาให้สอดคล้องกับแนวนิยมทางวิทยาศาสตร์ สารานุกรมบริทานิกา 
คอนไซส์ (Britanica Concise Encyclopedia) อธิบายรัฐศาสตร์ว่า เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการ
ปกครองและการเมืองด้วยแนวทางประจักษ์นิยม (empiricism) นักรัฐศาสตร์คือนักวิทยาศาสตร์ท่ี
พยายามแสวงหา และท าความเข้าใจธรรมชาติของการเมือ ส่วนพจนานุกรมการเมืองของออกซ์ฟอร์ด 
(Oxford Dictionary of Politics) นิยามว่า รัฐศาสตร์เป็นการศึกษาเรื่องรัฐ รัฐบาล/การปกครอง 
(government) หรือการเมือง 
  กล่าวอย่างรวบรัดรัฐศาสตร์เป็นวิชาในสายสังคมศาสตร์ สาขาหนึ่งซึ่งแบ่งการศึกษาออกเป็น
สาขาต่างๆ อาทิ  ปรัชญาการเมือง  ประวั ติศาสตร์การเมือง  ประวั ติศาสตร์ความ คิดทาง
การเมือง ทฤษฎีการเมือง อุดมการณ์ทางการเมือง การบริหารรัฐกิจ หรือการบริหารจัดการสาธารณะ 
หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ การเมืองเปรียบเทียบ (comparative politics), การพัฒนาการเมือง
, สถาบันทางการเมือง , การเมืองระหว่างประเทศ การปกครองและการบริหารรัฐ (national 
politics), การเมืองการปกครองท้องถิ่น (local politics) เป็นต้น [3] ซึ่งสาขาต่างๆเหล่านี้อาจ
แปรเปล่ียนไปตามแต่ละสถาบันว่าจะจัดการเรียนการสอนอย่างไร อย่างไรก็ตามหากจะเรียกว่าการ
จัดกระบวนวิชาใดนั้นเป็นรัฐศาสตร์หรือไม่ ก็ขึ้นกับว่าการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวใช้มโนทัศน์ 
"การเมือง" เป็นมโนทัศน์หลัก (crucial concept/key concept) หรือไม่ แต่โดยจารีตของกระบวน
วิชา(scholar) นั้นรัฐศาสตร์ จะมีสาขาย่อยท่ีเป็นหลักอย่างน้อย 3 สาขาคือ สาขาการปกครอง 
(government), สาขาการบริหารกิจการสาธารณะ (public administration) และความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ (international relation) 
  รัฐศาสตร์ คือ ศาสตร์ท่ีว่าด้วยรัฐ อันเป็นสาขาหนึ่งของวิชาสังคมศาสตร์ ท่ีกล่าวถึงเรื่องราว
เกี่ยวกับรัฐ ว่าด้วยทฤษฎีแห่งรัฐ การวิวัฒนาการ มีก าเนิดมาอย่างไร สถาบันทางการเมืองท่ีท าหน้าท่ี
ด าเนินการปกครองมีกลไกไปในทางใด การจัดองค์การต่างๆ ในทางปกครอง รูปแบบของรัฐบาล หรือ
สถาบันทางการเมืองท่ีต้องออกกฎหมายและรักษาการณ์ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ของเอกชน (Individual) หรือกลุ่มชน (Group) กับรัฐ และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐ ตลอดจน
แนวคิดทางการเมืองท่ีมีอิทธิพลต่อโลก ตลอดจนการแสวงหาอ านาจของกลุ่มการเมืองหรือภายใน
กลุ่มการเมือง หรือสถาบันการเมืองต่างๆ เพื่อการปกครองรัฐให้เป็นไปด้วยดีท่ีสุด  
  จากความหมายดังกล่าว รัฐศาสตร์จึงมีความเกี่ยวพันกับสังคมศาสตร์ทุกสาขาวิชาอย่างแยก
ไม่ออก การท่ีเราจะศึกษาวิชารัฐศาสตร์จ าเป็นต้องก าจัดขอบเขต โดยวิชารัฐศาสตร์จะมุ่งเน้นศึกษา
เป็นพิเศษใน 3 หัวข้อ คือ 
   1. รัฐ (State) 
  2. สถาบันการเมือง (Political Institutions) 
  3. ปรัชญาการเมือง (Political Philosophy) 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C#cite_note-3
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  1. รัฐ (State) เป็นหัวใจของวิชารัฐศาสตร์ เราจ าเป็น ท่ีจะต้องศึกษาว่า รัฐคืออะไร 
ความหมายและองค์ประกอบของรัฐ ก าเนิดของรัฐ และวิวัฒนาการของรัฐ และแนวคิดต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับรัฐ 
  2. สถาบันทางการเมือง (Political Institutions) หมายถึง องค์กรหรือหน่วยงานท่ีก่อต้ังขึ้น 
เพื่อประโยชน์ในการปกครองและด าเนินกิจการต่างๆ ของรัฐท้ังภายในและภายนอกประเทศ ซึ่ง
อาจจะก่อตั้งขึ้นโดยกฎหมายของรัฐ หรืออาจก่อตั้งขึ้นโดยการร่วมใจกันของเอกชน หรือตามประเพณี
ก็ได้ สถาบันทางการเมืองมี สภาผู้แทนราษฎร คณะรัฐบาล พรรคการเมือง เป็นต้น  
  3. ปรัชญาทางการเมือง (Political Philosophy) คือ ความคิดความเช่ือของบุคคลกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง ในยุคใดยุคหนึ่ง อันเป็นรากฐานของระบบการเมืองท่ีเหมาะสมกับส่ิงแวดล้อมและความ
ต้องการของตน หมายความรวมถึง อุดมการณ์หรือเป้าหมายท่ีจะเป็นแรงผลักดันในมนุษย์ปฏิบัติการ
ต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นๆ เช่น ผู้บริหารประเทศไทยมีปรัชญาทางการเมืองท่ีมุ่งในทางพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมและทางกสิกรรม กับปรารถนาให้ประชาชาติมีการกิน
ดีอยู่ดี ซึ่งส่ิงเหล่านี้เป็นวัตถุประสงค์ (Objective or Ends) แต่การท่ีจะปฏิบัติ (Means) นั้นอาจจะใช้
ระบบประชาธิปไตยแบบไทยๆ ซึ่งก็เป็นวิถีทางท่ีอาจจะน ามาถึงจุดมุ่งหมายนั้นๆ ก็ได้ 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า | 13     บทท่ี 1 ความเข้าใจเบ้ืองต้นเกี่ยวกับรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 
 
1.   ให้หาค านิยามและความหมาย ของ “รัฐประศาสนศาสตร์” โดยอ้างอิงนักวิชาการ 
ต่างประเทศ 1 ท่าน ในประเทศ 2 ท่าน แล้วน ามาสรุปเป็นความหมายของตนเอง 
2.   ให้อธิบายถึงข้อแตกต่างระหว่าง การบริหารรัฐกิจและการบริหารธุรกิจ 

3.   รัฐประศาสนศาสตร์มีความเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการบริหารอย่างไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 

ขอบข่ายของการศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 

หัวข้อเนื้อหา 
  1. มุมมองของรัฐประศาสนศาสตร์ 
  2. เนื้อหาวิชารัฐประศาสนศาตร์ 
  3. การครอบคลุมการพัฒนากลุ่มวิชา 
  4. ปัญหาของรัฐประศาสนศาสตร์ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  1. บอกถึงมุมมองของรัฐประศาสนศาสตร์ในด้านต่าง ๆ ได้ 

  2. อธิบายถึงการครอบคลุมการพัฒนากลุ่มวิชาท่ีเกี่ยวของกับรัฐประศาสนศาสตร์ได้ 

  3. วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ของรัฐประศาสนศาสตร์ได้ 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

  1. ฟังบรรยาย และอภิปรายซักถาม 
  2. แบ่งกลุ่มมอบหมายงาน 
  3. ท าแผนผังความคิด (Mind Map) 
  4. อภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
  5. บรรยายสรุป 
  6. ท าแบบฝึกหัดท้ายบท หรือใบงาน 

สื่อการเรียนการสอน 

  1. เอกสารประกอบการสอนบทท่ี 2 
  2. โสตทัศนวัสดุ Power Point เรื่องขอบข่ายของการศึกษาวิชารัฐประศาสนศาตร์ 
การวัดผลและการประเมินผล 

  1. สังเกตความสนใจในการบรรยาย 
  2. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม 
  3. ตรวจแบบฝึกหัด 
  4. ทดสอบกลางภาค 
 
 



บทท่ี 2  

ขอบข่ายของรัฐประศาสนศาสตร ์
 

  การศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ควรจะต้องมีการน าเอาความรู้จากศาสตร์สาขาอ่ืน ๆ เข้า
มาช่วยในการวิเคราะห์ในเรื่องของการบริหารงาน เพราะศาสตร์สาขาอ่ืน ๆ มีความก้าวหน้าเพียง
พอที่จะช่วยให้วิชารัฐประศาสนศาสตร์มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการศึกษา โดยเฉพาะเมื่อได้
น าเอาความรู้มาจากศาสตร์ที่แตกต่างกัน เช่น วิชาเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ หรือสังคมวิทยา มา
ประยุกต์ใช้ก็จะท าให้ผู้ศึกษาสามารถมีข้อมูลที่มากขึ้นเพ่ือท าการตัดสินใจและหาวิธีทางที่ท าให้
สามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลภายใต้ข้อจ ากัดต่างๆ ได้ 
  ขอบข่าย (Scope) ของรัฐประศาสนศาสตร์ คือ พรมแดนทางทฤษฎี ขอบข่ายรัฐประศาสน
ศาสตร์ มองได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับการใช้เกณฑ์จัดกลุ่มทางทฤษฎีอย่างไร เช่น การจัดกลุ่มตาม
กระบวนทัศน์ (Paradigm) การจัดกลุ่มตามทฤษฎี (Theories) การจัดกลุ่มตามตัวแบบ (Models) 
เป็นต้น 

 
2.1 มุมมองของรัฐประศาสนศาสตร์ 
  ในการศึกษาวิชารัฐประศาสนศาตร์ วรเดช จันทรศร เห็นว่า มีศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
  1. วิชาวิทยาการจัดการ โดยถือเป็นวิชาที่น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์เพ่ือใช้
วิเคราะห์และควบคุมการท างานให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดยเน้นเทคนิคต่าง ๆ เช่น 
(operations research) การวิเคราะห์ระบบ (systems analysis) การวิเคราะห์ข่ายงาน (network 
analysis) การวินิจฉัยสั่งการ (decision-making) เป็นต้น 
  2. วิชาพฤติกรรมองค์การ เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีองค์การ และมนุษย์พฤติกรรม โดย
พิจารณาตัวแปร 4 ตัว ดังนี้ (1) บุคคล (2) ระบบสังคมขององค์การ (3) องค์การอรูปนัย และ (4) 
สภาพแวดล้อม โดยมีจุดเน้นที่การศึกษาปัญหาในระบบราชการเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง พัฒนา
องค์การอย่างมีแบบแผน 
        3. วิชาการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ และการบริหารการพัฒนา การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ 
คือ การศึกษาการบริหารภาครัฐบนพ้ืนฐานของการเปรียบเทียบ ไม่ว่าจะเน้นด้านพฤติกรรมหรือ
กิจกรรมของรัฐในแง่ต่าง ๆ รวมถึงวัฒนธรรมหรือปรากฏการณ์ทางการบริหาร 
          ในขณะที่การบริหารการพัฒนา เป็นการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ได้มีการวางแผนไว้
ล่วงหน้า หรือเป็นเรื่องของการบริหารนโยบาย แผนงาน และโครงการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การพัฒนา โดยเน้นการเปลี่ยนแปลง ผลลัพธ์ ความสามารถในการวัด การมีส่วนร่วม และ
ความสัมพันธ์เป็นหลัก 
   4. วิชาวิเคราะห์นโยบายสาธารณะโดยมีขอบข่ายในองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน คือ 
   1) การก าหนดนโยบาย โดยวิเคราะห์ 2 แนวทาง คือ 
    (1) หลักเหตุผล (rational comprehensive analysis) 
                    (2) แบบปรับส่วน (incremental analysis) 
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   2) การน านโยบายไปปฏิบัติ โดยศึกษากลไกส าคัญในการท าให้นโยบายบรรลุ
เป้าหมาย 
   3) การประเมินผลนโยบาย โดยน าข้อมูลไปพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขนโยบายต่อ ๆ ไป 
   4) การวิเคราะห์ผลสะท้อนกลับของนโยบาย 
  5. วิชาทางเลือกสาธารณะ ในความหมายอย่างกว้าง เป็นการน าหลักเศรษฐศาสตร์มาใช้ใน
การศึกษาการวินิจฉัยสั่งการในภาครัฐ ในความหมายอย่างแคบ คือ วิชาที่มุ่งเอาความรู้เกี่ยวกับ
พฤติกรรมของตลาดอธิบายถึงพฤติกรรมการตัดสินใจที่เกิดขึ้นในส่วนของภาครัฐ ตลอดจนมุ่งที่จะน า
กลไกตลาดมาปรับปรุง เพ่ือให้การตัดสินใจภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ขอบข่ายของวิชา
ดังกล่าว ครอบคลุมการศึกษา 3 เรื่อง คือ 
   1) พฤติกรรมของกลุ่มผลประโยชน์ 
   2) พฤติกรรมของหน่วยงานในการให้บริการสาธารณะ 
   3) การแสวงหาวิธีการทางการบริหาร หรือโครงสร้างที่ เหมาะสมส าหรับการ
ให้บริการสาธารณะ ความพยายามในการน าเอาศาสตร์ต่าง ๆ มาอธิบายโดยบูรณาการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและท าให้เกิดความครอบคลุมทางการบริหารจึงเป็นส่วนส าคัญในการท าให้รัฐประศาสน
ศาสตร์มีความเป็นสหวิทยาการสูง ซึ่งลักษณะดังกล่าวสามารถอธิบายได้ 
 

2.2 เนื้อหาวิชารัฐประศาสนศาตร์ 
   อุทัย เลาหวิเชียร เห็นว่า ศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มี
ดังต่อไปนี้ 
  1. การเมืองและนโยบายสาธารณะ โดยมีสาระส าคัญครอบคลุม 3 เรื่องด้วยกัน คือ 
   1) ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการบริหาร 
   2) นโยบายสาธารณะ 
   3) ค่านิยม 
    กรณีความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการบริหารนั้น ได้ชี้ให้เห็นถึงการน าปัจจัย
การเมืองเข้ามาพิจารณาประกอบ เนื่องจากลักษณะเฉพาะของการบริหารรัฐกิจจะต้องมีการ
ปฏิสัมพันธ์กับระบบย่อยของระบบการเมือง เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร 
ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายตุลาการกับฝ่ายบริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับฝ่ายบริหาร 
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์กับฝ่ายบริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองกับ
ข้าราชการประจ า เป็นต้น 
               กรณีประเด็นนโยบายสาธารณะ ก็คือ การศึกษากระบวนการนโยบายสาธารณะเพ่ือ
น าไปสู่การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ การประเมินผลนโยบายหรือการวิเคราะห์ข้อมูลป้อนกลับที่มี
ความส าคัญต่อการก าหนดนโยบาย และรวมถึงการศึกษาในเรื่องของ“ค่านิยม” เพ่ือน าไปสู่การ
ก าหนดแนวทางตัดสินใจ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับนักบริหาร 
               โดยมีค่านิยมที่ส าคัญ ๆ เช่น ประสิทธิภาพ ประโยชน์สาธารณะ คุณธรรมของนัก
บริหารจริยธรรม ประชาธิปไตย ความเสมอภาคทางสังคม ความรับผิดชอบ การตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ความซื่อสัตย์สุจริต และการรักษาความลับของทางราชการ เป็นต้น 
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  2. ทฤษฎีองค์การ โดยถือเป็นวิชาที่ต้องอาศัยความรู้จากพฤติกรรมศาสตร์ซึ่งหมายถึง การมี
วิชาสังคมวิทยา จิตวิทยาสังคม และมานุษยวิทยาเป็นวิชาพ้ืนฐาน ทั้งนี้กรอบทฤษฎีองค์การสามารถ
แยกออกได้เป็นกลุ่มทฤษฎีใหญ่ 3 กลุ่ม คือ 
                  1) กลุ่มทฤษฎีที่อาศัยการใช้หลักเหตุผล ซึ่งประกอบไปด้วย ส านักองค์การขนาด
ใหญ่ที่มีแบบแผน และส านักกระบวนการบริหารและการใช้เกณฑ์ในการบริหารรวมถึงส านักการ
วินิจฉัยสั่งการ โดยกลุ่มนี้อาศัยโครงสร้างและความเป็นเหตุเป็นผล 
   2) กลุ่มทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของคน ซึ่งประกอบไปด้วย ส านักมนุษย์สัมพันธ์
และส านักมนษุย์นิยม ทั้งสองส านักนี้เน้นความส าคัญของตัวแปรที่เก่ียวข้องในปัจจัยเรื่องของ “คน” 
   3) กลุ่มทฤษฎีระบบเปิด ซึ่ งประกอบไปด้วย ส านักระบบ และส านักทฤษฎี
สถานการณ์ โดยในส านักนี้เน้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับสิ่งแวดล้อม
และความสัมพันธ์ของระบบย่อยต่าง ๆ เป็นต้น 
  3. เทคนิคการบริหาร เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหารรัฐกิจส่วนหนึ่งมาจากวิทยาการจัดการ
(management science) โดยทั่วไปเป็นเทคนิคที่อาศัยคณิตศาสตร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์ เป็นเทคนิคที่ไม่มีเรื่องคนเข้ามาเกี่ยวข้อง มีความเป็นวิทยาศาสตร์สูง เช่น การวิจัย
ปฏิบัติการ (operations research) การวิเคราะห์ระบบ (systems analysis) การวิเคราะห์ข่ายงาน 
(network analysis) การวินิจฉัยสั่งการ (decision-making) ทฤษฎีเกี่ยวกับคิว (Queing theory) 
สถานการณ์จ าลอง (simulation) การวิเคราะห์ต้นทุนและก าไร (cost-benefit analysis) เป็นต้น 
 
2.3 การครอบคลุมการพัฒนากลุ่มวิชา 

  นักวิชาการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ได้กล่าวถึงศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทางรัฐประศาสนศาสตร์
ไว้อย่างครอบคลุม ดังนี้ 
             กมล อดุลพันธ์ เห็นว่า ศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีดังต่อไปนี้ 
            1. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชารัฐศาสตร์และวิชารัฐประศาสนศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ไม่สามารถ
แยกออกจากกันได้ เพราะวิชารัฐประศาสนศาสตร์มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาถึงการส่งเสริมให้มีการ
บริหารงานเป็นไปตามนโยบายของรัฐที่ก าหนดไว้ กล่าวคือ วิชารัฐศาสตร์จะถูกใช้โดยฝ่ายปกครอง
หรือฝ่ายการเมือง ส่วนวิชารัฐประศาสนศาสตร์จะถูกใช้โดยฝ่ายข้าราชการ แต่ทั้งนี้ เป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ประชาชน สามารถเข้าใจได้ว่าการศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดย
ปราศจากการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ดูจะเป็นเรื่องที่ยากที่จะท าให้การศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มี
ความสมบรูณ์ 
             2. สาขาวิชานิติศาสตร์ ในการบริหารงานบ้านเมืองมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
กฎหมายรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายมาปกครองประเทศ ทั้งนี้ เพ่ือรองรับการกระท าของประชาชนใน
รูปแบบต่าง ๆ การบริหารงานบ้านเมืองที่ดีนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องอาศัยหลักนิติศาสตร์เข้ามา
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารงานได้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติอย่างถูกต้องชัดเจนและไม่เกิด
ข้อผิดพลาด ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างวิชานิติศาสตร์กับวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กัน คือ การที่นักรัฐประศาสนศาสตร์หรือข้าราชการจ าต้องมีหลักนิติศาสตร์ในการบริหารงานอยู่เสมอ
เพราะในการปฏิบัติราชการนั้น ข้าราชการจะต้องยึดกฎระเบียบ ข้อบังคับตามที่กฎหมายก าหนด 
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รวมถึงการปฏิบัติราชการตามนโยบาย ระเบียบแบบแผนและค าสั่งต่าง ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
แต่การสั่งการจะต้องไม่ขัดต่อข้อกฎหมายของประเทศ 
             3. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ดังที่กล่าวแล้ววิชารัฐประศาสนศาสตร์กับวิชาบริหารธุรกิจมี
ความคล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าศาสตร์ทางสาขาวิชาบริหารธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารงานภาครัฐศาสตร์ในการทางบริหารธุรกิจได้อธิบายถึงความเป็นจริงในการบริหารงานได้อย่าง
ชัดเจนและถูกต้อง โดยเฉพาะการให้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ภายในองค์การ 
เทคนิคการบริหาร การวางแผนการปฏิบัติงาน การจัดระเบียบภายในองค์การหรือแม้กระทั่งการ
ควบคุมงบการเงิน เป็นต้นจึงเป็นสิ่งที่ดีที่ผู้ศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์จะได้น าความรู้ เทคนิค 
ข้อมูลใหม่ ๆ มาท าการศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงเพ่ือให้เหมาะสมกับการบริหารภาครัฐอิทธิพลของ
ศาสตร์ทางการบริหารธุรกิจได้เข้ามามีบทบาทในการปรับปรุงหลักการบริหารงานภาครัฐ โดยเฉพาะ
หลักการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (scientific management) ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการในองค์การ
ได้ด าเนินการไปตามแบบพลวัต (dynamic group) โดยอาศัยความร่วมมือในการปฏิบัติงานจาก
บุคลากรภายในองค์การเป็นส าคัญ 
             4. สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม การบริหารงานภายในองค์การไม่สามารถหลีกเลี่ยงการบริหาร
มนุษย์ได้ ทฤษฎีจิตวิทยาสังคมมีส่วนส าคัญในการให้ความรู้ความเข้าใจของนักรัฐประศาสนศาสตร์ใน
เรื่องของการท าความเข้าใจต่อผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ในฐานะผู้ร่วมองค์การเดียวกัน วิชาจิตวิทยาสังคมจะ
ช่วยให้ทราบถึงแนวทางการศึกษาเรื่องคนของแต่ละคน เช่น ลักษณะของความสัมพันธ์กับเพ่ือน
ร่วมงานภายในองค์การ การดูพ้ืนฐานภูมิหลังของแต่ละคน หรือแม้กระทั่งการดูความปกติและความ
ผิดปกติของแต่ละบุคคลในองค์การ การศึกษาพฤติกรรมของคนในองค์การจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถ
ท าความเข้าใจต่อสภาพของบุคคลภายในองค์การได้ เพ่ือที่ผู้บริหารจะสามารถหาวิธีการใด ๆ ที่
เหมาะสมกับสภาพของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
             5. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิชาเศรษฐศาสตร์และวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์มีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนของการวางแผนพัฒนาประเทศ โดยที่นักรัฐประศาสนศาสตร์จะต้องมี
ความรู้ทางด้านสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นอย่างมากเพราะเป็นสาขาวิชาที่ท าให้เกิดการวางแผนที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจขั้นพ้ืนฐานของประเทศ 
             6. สาขาวิชาตรรกวิทยา สาขาวิชาตรรกวิทยาเป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาเพ่ือหาเหตุและผล
ตามความจริงที่ปรากฏขึ้น การบริหารนั้นจ าต้องมีการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ โดยการตัดสินใจในแต่
ละครั้งจะใช้ความเป็นเหตุผลที่สามารถพิสูจน์ทราบได้เข้ามามีส่วนช่วยในการตัดสินใจ การตัดสินใจ
โดยการใช้อารมณ์หรือความเชื่อควรเป็นสิ่งที่จะหลีกเลี่ยงเพราะการตัดสินใจด้วยความเชื่อหรือใช้
อารมณ์เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนและไม่เป็นที่รับรู้ชัดเจนของบุคคลโดยทั่ วไป ส าหรับการตัดสินใจทาง
ตรรกวิทยาจะมีส่วนท าให้ลดการสูญเสียของทรัพยากรบริหารและสามารถเพ่ิมความมั่นใจให้แก่
ผู้ร่วมงานได้ 
             7. สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชาสังคมวิทยามีประโยชน์ต่อนักรัฐประศาสนศาสตร์ก็คือ 
เป็นการศึกษาถึงสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารภาครัฐ โดยเฉพาะการท าความเข้าใจ
และท าการศึกษาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสังคมเพราะขนบธรรมเนียม
ประเพณีมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคมอย่างยิ่งถ้าหากทางราชการได้ละเลยในส่วน
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นี้แล้ว อาจส่งผลต่อการด าเนินกิจกรรมของรัฐไม่ประสบความส าเร็จได้ นอกจากนี้แล้ว วิชาสังคม
วิทยายังสามารถอธิบายถึงรูปแบบการบริหารงานภายในหน่วยงานราชการได้ ในการออกแบบของ
รูปแบบการบริหารงานภายในหน่วยงานราชการ ผู้บริหารจ าเป็นต้องศึกษาถึงวัฒนธรรมหรือประเพณี
ภายในหน่วยงานนั้น ๆ ก่อน เช่น การศึกษาถึงแบบแผนในการติดต่อสื่อสารของบุคคลภายในองค์การ 
การศึกษาถึงความเชื่อของผู้ปฏิบัติงานต่อผู้น าในองค์การ การท าความเข้าใจแบบนี้จะช่วยให้การ
บริหารงานภายในองค์การมีความสงบและความเรียบร้อย 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 
 

1. จงอธิบายศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์ตามทัศนะของวรเดช จันทรศร 
2. จงอธิบายความส าคัญของรัฐประศาสตร์ต่อการพัฒนาการบริหารรัฐกิจ 
3. รัฐประศาสนศาสตร์สัมพันธ์ต่อหลักนิติศาสตร์อย่างไร และนักรัฐศาสตร์จ าเป็นต้องมี

ความรู้ทางนิติศาสตร์หรือไม่ อย่างไร จงอธิบาย 
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วิวัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

หัวข้อเนื้อหา 
  1. การบริหารงานภาครัฐก่อนเกิดสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  2. วิวัฒนาการของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในสหรัฐอเมริกา 
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วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  1. อธิบายถึงการบริหารงานภาครัฐก่อนเกิดสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้ 

  2. วิเคราะห์กระบวนทัศน์ของรัฐประศาสนศาสตร์ได้ 

  3. บอกลักษณะของรัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่ได้ 
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  1. ฟังบรรยาย และอภิปรายซักถาม 
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  5. บรรยายสรุป 
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สื่อการเรียนการสอน 

  1. เอกสารประกอบการสอนบทท่ี 3 
  2. โสตทัศนวัสดุ Power Point เรื่องวิวัฒนาการของรัฐประศาสนศาตร์ 
การวัดผลและการประเมินผล 

  1. สังเกตความสนใจในการบรรยาย 
  2. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม 
  3. ตรวจแบบฝึกหัด 
  4. ทดสอบกลางภาค 
 
 



บทที่ 3  

วิวัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

  รัฐประศาสนศาสตร์เป็นวิชาท่ีเก่าแก่มาต้ังแต่สมัยโบราณกาล ต้ังแต่สมัยจีนท่ีมีปรัชญา
การเมืองของขงจ๊ือ อียิปต์ท่ีมีการสร้างพีระมิด แต่เนื่องจากว่ายังไม่มีการรวบรวมแนวคิดอย่างเป็น
ระบบ จนกระท่ังในปี 1997 ท่ีเมื่อ Woodrow Wilson ได้เขียน The Study of Administration ท่ี
เสนอการแยกการบริหารออกจากการเมือง (politic administration dichotomy) ซึ่งมีอิทธิพลต่อ
การพัฒนารัฐประศาสนศาสตร์ ท าให้มีผู้สนใจการปฏิรูประบบบริหารเพื่อท่ีจะใช้ในการปรับปรุงแก้ไข
การบริหารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
Stephen P. Robbins ใน  The Evolution of Organization Theory ไ ด้ ใช้ มุ มมอ งท างระบ บ 
(system) และเป้าหมาย (ends) ในการแบ่งวิวัฒนาการของทฤษฎีในรัฐประศาสนศาสตร์ ดังนี้ 
  แบบท่ี 1 เป็นระบบปิด มองเป้าหมายท่ีเป็นเหตุเป็นผล เนื้อหาหลักจะเป็นการมุ่งเน้น
ประสิทธิภาพ ท่ีมีการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ของ Taylor หลักการบริหารของ Fayol มีแนวคิด
ระบบราชการของ Weber และการวางแผนอย่างเป็นเหตุเป็นผลของ Davis 
  แบบท่ี 2 เป็นระบบปิด มองเป้าหมายเป็นสังคม เนื้อหาหลักจะเป็นการมุ่งเน้นคนและมนุษย
สัมพันธ์ที่มีการศึกษา Hawthorne ของ Mayo ระบบความร่วมมือของBarnard ทฤษฎี X และทฤษฎี
Y ของ McGregor การสูญส้ินของระบบราชการของ Bennis 
  แบบท่ี 3 เป็นระบบเปิด มองเป้าหมายท่ีเป็นเหตุเป็นผล เนื้อหาหลักจะเป็นการจัดการตาม
สถานการณ์ ท่ีมีหลัก Backlash ของ Simon มุมมองทางส่ิงแวดล้อมของKatz & Kahn 
  แบบท่ี 4 เป็นระบบเปิด มองเป้าหมายท่ีเป็นสังคม เนื้อหาหลักจะเป็นอ านาจและการเมือง ท่ี
มีข้อจ ากัดการรับรู้ของความเป็นเหตุเป็นผลของ  March & Simon การมององค์การเป็นการเมือง
ของ Pfeiffer1 
 

3.1 วิวัฒนาการของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  อุทัย เลาหวิเชียร ได้แบ่งวิวัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ แบ่งออกได้เป็นช่วงเวลาต่างๆ
ดังนี้ 
  1. วิวัฒนาการของรัฐประศานศาสตร์ จาก Wilson ถึงสงครามโลกครั้งท่ีสอง 
  2. วิวัฒนาการของรัฐประศานศาสตร์ ต้ังแต่สงครามโลกครั้งท่ีสองจนถึงปี 1970 
  3. วิวัฒนาการของรัฐประศานศาสตร์ ต้ังแต่ปี 1970 จนถึงปัจจุบัน 
 
  3.1.1 วิวัฒนาการของรัฐประศานศาสตร์ จาก Wilson ถึงสงครามโลกคร้ังที่สอง 
   ยุคนี้เรียกว่าเป็นรัฐประศาสนศาสตร์แบบด้ังเดิม (traditionalism) แนวคิดในช่วงนี้
จะเน้นความเป็นเหตุเป็นผล (rationality) ในการน าเสนอทฤษฎีต่างๆ กิจกรรมการบริหารต่างๆใน
ขณะนั้นยังมีขนาดเล็กไม่ซับซ้อน ตลอดจนส่ิงแวดล้อมมีเสถียรภาพ ทฤษฎีต่างๆเหล่านี้สามารถ
น าไปใช้บรรลุผลได้ดี ขณะท่ีก่อนหน้านี้การปฏิบัติงานต่างๆ ยังไม่มีหลักเกณฑ์ (rule of thumb) ลอง
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ผิดลองถูก (trial and error) ไม่การจัดท าเป็นมาตรฐานในการท างานต่างๆ การผลิตยังไม่ได้ท าเป็น
จ านวนมาก จนกระท่ังมีการค้นพบเครื่องจักรไอน้ า และน ามาสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมท่ีส่งผลให้มี
การผลิตเป็นจ านวนมาก (mass production) และส่งผลให้ต้นทุนลดต่ าลงจากความประหยัดของ
ขนาด (economy of scale) 
   แนวคิดการบริหารแยกออกจากการเมือง (politic administration dichotomy)
โดย Woodrow Wilson ท่ีเห็นว่า หน้าท่ีฝ่ายบริหารเป็นงานประจ า และเป็นงานท่ีต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายหรือตามนโยบายท่ีฝ่ายการเมืองได้ก าหนดขึ้น กล่าวคือ เป็นการน านโยบายไปสู่
การปฏิบัตินั่นเอง สืบเนื่องมาจากการบริหารในสมัยนั้นมีการเล่นพรรคเล่นพรรค (spoil system) อยู่
มากมาย จึงเป็นการปฏิรูประบบการบริหารให้ข้าราชการปลอดจากการแทรกแซงจากทางฝ่าย
การเมือง มีการก าหนดหลักเกณฑ์ให้แต่งต้ังโยกย้ายข้าราชการอย่างมีคุณธรรมตามความสามารถ 
(merit-based) เป็นการมุ่ งเน้นการท างานให้มีประสิทธิภาพและประหยัด (efficiency and 
economy) ซึ่งได้ยืมมาจากแนวคิดของการบริหาร ธุรกิจ 
   แนวคิดการจัดการทางวิทยาศาสตร์ (scientific management) โดย Frederick 
Taylor ท่ีสนใจความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน (specialization) ท่ีมีพื้นฐานมาจากลักวิทยาศาสตร์ โดย
ค้นหาวิธีท่ีดีท่ีสุดวิธีเดียว (one best way) ในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ในการ
ให้ผลลัพธ์ท่ีมากท่ีสุดและในขณะเดียวกันก็ใช้เวลาน้อยท่ีสุดอีกด้วย โดยมีการแบ่งงานตามความถนัด 
(division of labor) ท่ี ได้ประยุก ต์ใช้แนวคิดของ  Adam Smith และความผสมกลมกลืนกัน 
(homogeneity) 
   แนวคิดองค์การรูปแบบขนาดใหญ่ ท่ีมีแบบแผน (bureaucracy) โดย  Max 
Weber เป็นแนวคิดในอุดมคติ ท่ีมีล าดับช้ันการบังคับบัญชา (hierarchy) ท่ีจะใช้อ านาจปกครองท่ี
ถูกต้องชอบธรรม (legitimate power) ในการบริหารโดยใช้กฎระเบียบ มีลักษณะของงานประจ า 
(routine) มีการแบ่งงานตามความถนัด (division of work) มีสายบังคับบัญชาท่ีลดหล่ันลงมา 
(scalar chain) มี ผู้ ช าน าญ ใน ส าขา ต่ างๆ  (experts) มี ก ารแ ยก ตั ว เอ งออ ก จาก งาน โดย 
(impersonal) การปฏิบัติงานจะต้องยึดตามหลักกฎหมายและมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 
   แนวคิดท่ีอาศัยหลักพฤติกรรมศาสตร์ ท่ีมุ่งเน้นการประยุกต์มากกว่าเป็นแนวคิด
เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ (human relations) ท่ี Elton Mayo ได้ท าการทดลองHawthorne พบว่า
ประสิทธิภาพขององค์การขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของสังคมมากกว่าความสามารถทางกายวิภาค และ
หลักการบริหารท่ีแบ่งตามความถนัด ยังพบอีกว่าอิทธิพลของกลุ่มจะมีผลต่อพฤติกรรมของคนใน
องค์การ การให้รางวัลหรือการลงโทษทางสังคมก็มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนในองค์การด้วยเช่นกัน 
รวมถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการท างาน แนวคิดมนุษยสัมพันธ์นี้จะต่างกับสามแนวคิดแรก
ตรงท่ีจะเน้นความส าคัญท่ีคน แทนท่ีจะเป็นโครงสร้าง แต่อย่างไรก็ตามก็จะความคิดเหมือนกันตรงท่ี
มุ่งเน้นให้องค์การมีความมีประสิทธิภาพ ดังนั้นค่านิยมในรัฐประศาสนศาสตร์ยุคก่อนสงครามโลกครั้ง
ท่ีสองนี้ จะมุ่งท่ีความมีประสิทธิภาพและความประหยัด (efficiency and economy value) เป็น
หลัก 
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  3.1.2 วิวัฒนาการของรัฐประศานศาสตร์ ต้ังแต่สงครามโลกคร้ังที่สองจนถึงปี 1970 

   ก่อนหน้าสงครามโลกครั้งท่ีสองนี้ แนวคิดการแยกบริหารออกจากการเมืองและ
หลักการบริหารท่ีใช้ได้ดีในกิจกรรมการบริหารท่ีมีขนาดเล็กท่ีอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีไม่เปล่ียนแปลงนั้น
ต้องสะดุดหยุดลง หลังจากท่ีสงคราม โลกได้ท าให้ส่ิงแวดล้อมต่างๆเปล่ียนแปลงไป น าไปสู่ส่ิงท่ีมีความ
ไม่แน่นอนต่างๆ หลายประเทศเผชิญภาวะขาดแคลนและต้องด้ินรนเพื่อความอยู่รอด ประกอบกับมี
แนวความคิดใหม่ๆมาท้าทายทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ในยุคก่อนสงคราม โดยช้ีให้เห็นถึงข้อบกพร้อง 
และมีการท้าทายเอกลักษณ์ 
   แนวคิดการร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีในการบริหารท่ีเป็นกิจกรรมของสังคมโดย Chester 
Barnard มองง่าอ านาจหน้าท่ีขึ้นอยู่กับความยินยอมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และนักบริหารจะต้อง
เข้าใจกิจกรรมท้ังระบบ เป็นมิติใหม่ในการหันมาสนใจพฤติกรรมมนุษย์ แทนท่ีจะให้ความส าคัญกับ
โครงสร้างอย่างเดียว ยุคนี้เรียกอีกอย่างว่ายุคพฤติกรรมศาสตร์ (behaviorism) แนวคิดท่ีว่าทฤษฎี
ก่อนหน้านี้เป็นแค่ภาษิต (proverb) โดย Herbert Simon เห็นว่าหลักการบริหารหลายๆอันเมื่อ
น ามาใช้แก้ปัญหาเดียวกัน หลักเหล่านี้อาจจะขัดกันได้ จึงไม่อาจเรียกเป็นทฤษฎีได้ คือเป็นแค่ภาษิต
มากว่า ขณะเดียวกัน  Dwight Waldo เห็นว่ารัฐประศาสนศาสตร์ควรสนใจเรื่องของค่านิยม 
ประชาธิปไตย และความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการบริหาร ได้มองขัดแย้งกับ Wilson และมอง
ว่า การบริหารนั้นไม่สามารถปลอดได้จากการเมืองทีเดียว และแนวคิดนี้ก็ถูกสนับสนุนโดยFrits 
Morstein Marx, Paul Appleby, และ John M. Gaus ซึ่งน าไปสู่การพัฒนากรอบเค้าโครงแนวคิด 
การบริหารก็เห็นส่วนหนึ่งของการเมือง โดยมีการใช้เทคนิคคณิตศาสตร์และการจัดการเรียกว่า 
ศาสตร์ของการบริหาร (administrative science) คือ การบริหารเป็นศาสตร์หนึ่งของการบริหาร ท่ี
เน้ น ค ว าม ชั ด เจ น  (precision) แ ล ะ ค ว าม เป็ น วั ต ถุ วิ สั ย  (objective) ม าก ก ว่ า จิ ต วิ สั ย 
(subjective) รวมท้ังอาศัยปฏิฐานนิยมทางตรรกวิทยา (logical positivism) เป็นแนวในการศึกษา
ด้วย 
   ยังมีแนวคิดของพฤติกรรมศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อรัฐประศาสนศาสตร์คือการบริหารรัฐ
กิจเปรียบ เทียบ (comparative public administration) และทฤษฎีองค์การ (organization 
theory) ในการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบนั้นมุ่งแสวงหาตัวแบบและทฤษฎีและแนวความคิด โดยมอง
ระบบราชการเป็นระบบเปิดท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม แต่มี
จุดอ่อนคือเป็นแนวคิดท่ีห่างไกลกับการปฏิบัติ ดังนั้นจึงมีแนวการศึกษาทางใหม่ท่ีเน้นการปฏิบัติคือ 
การบริหารพัฒนา (development administration) ส่วนทฤษฎีองค์การ จะเน้นความเป็นจุลภาค
ขององค์การท่ีสนใจวัฒนธรรม (culture) ค่านิยม (value) และความเช่ือ (belief) โดยแบ่งเป็นส านัก
ท่ีใช้เหตุผล (rational model) ท่ีให้ความส าคัญของโครงสร้าง ส านักท่ีเน้นเรื่องของคน (natural 
model) ท่ีให้ความส าคัญของพฤติกรรมคนในองค์การ ส านักระบบเปิด (open system model) ท่ี
ให้ความส าคัญในการศึกษาปฏิสัมพันธ์ขององค์การกับส่ิงแวดล้อมเพื่อความอยู่รอด ยังมีเทคนิคการ
บริหาร (management techniques) ท่ีได้พัฒนามาจากการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ และให้
ความส าคัญเกี่ยวกับระเบียบวิธีศึกษา (methodology) 
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   ดังนั้นในยุคหลักสงครามนี้ จะเป็นการเปล่ียนแปลงของกระบวนทัศน์ (paradigm 
shift) ของ แนวคิดการแยกการบริหารออกจากการเมือง ท่ีถูกโต้แย้งเป็น การบริหารเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเมือง และแนวคิดหลักการบริหาร ท่ีถูกโต้แย้งเป็นการบริหารเป็นส่วนหนึ่งของศาสตร์การ
บริหาร 
 
  3.1.3 วิวัฒนาการของรัฐประศานศาสตร์ ต้ังแต่ปี 1970 จนถึงปัจจุบัน 

   ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ก่อนหน้านี้ไม่ได้เขียนให้สอดคล้องกับความต้องการทาง
สังคม ท่ีได้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น สงครามเวียดนาม การแบ่งแยกสีผิว ความยากจน เป็นต้น ส่วนใหญ่
แล้วทฤษฎีเป็นการเขียนเพื่อพัฒนาตัวทฤษฎีมากกว่า แต่ในความเป็นจริงแล้ว การเขียนทฤษฎีจะต้อง
น าไปสู่การปฏิบัติให้ได้ จึงเกิดกรอบเค้าโครงความคิดเบ็ดเสร็จ ท่ีมีการรวมแนวคิด การบริหารเป็น
ส่วนหนึ่งของการเมือง และการบริหารเป็นส่วนหนึ่งของศาสตร์การบริหาร มารวมกับทฤษฎีเพื่อความ
สอดคล้อ งกั บความ ต้องการขอ งสังคม  แนวคิดนี้ เป็ น ยุ คห ลังพ ฤติก รรมศาสตร์  (post-
behavioralism) เรียกว่า รัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่ (New Public Administration) ซึ่ง
สนใจความต้องการของสังคม ให้ความส าคัญกับค่านิยม (value) ความเสมอภาค (social 
equity) และการเปล่ียนแปลงของสังคม (social change) 
   ในการตอบสนองความต้องการท่ีเปล่ียนแปลงของสังคม การวิเคราะห์นโยบาย
สาธารณะ (policy analysis) เป็นการวัดปัจจัยน าเข้าและวิเคราะห์ผลทางการเมืองท่ีมีต่อนโยบาย
สาธารณะ การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย และการศึกษารายละเอียดของ
นโยบาย ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของนักบริหาร แนวคิดต่อมาเป็นเรื่อง เศรษฐกิจการเมือง 
(political economy) ในความเป็นเหตุเป็นผลนั้นคนจะนึกถึงผลประโยชน์ของตนเองเป็นใหญ่ เลือก
ส่ิงท่ีให้ประโยชน์มากกว่า และจ่ายต้นทุนท่ีน้อยกว่า เป็นการเลือกท่ีใช้หลักเหตุผล ( rational 
choice) ท่ีน าไปสู่ทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ (public choice theory) 
   แนวคิดทฤษฎีองค์การท่ีอาศัยหลักมนุษยนิยม (organizational humanism) จะให้
ความส าคัญในความสัมพันธ์ระหว่างคนกับองค์การในการสร้างบรรยากาศประชาธิปไตยเพื่อสนับสนุน
ให้คนมีโอกาสบรรลุศักยภาพของตนเอง (self-actualization) ท่ีมนุษยนิยมเช่ือว่ามนุษย์ควรมีโอกาส
ได้เป็นในส่ิงท่ีควรจะเป็น3 

 

3.2 กระบวนทัศน์ของรัฐประศาสนศาสตร์ 
  กระบวน ทัศน์  หรือ  Paradigm เป็น ค า ท่ี  Thomas S. Khun ก าหนดขึ้น  โดยค าว่ า 
Paradigm เป็นเสมือนการก าหนดแก่นของปัญหา แนวทางแก้ปัญหา 
  Nicholas Henry ได้แบ่ง พาราไดม์ ออกเป็น 5 ส่วน 
  1. การแยกการบริหารออกจากการเมือง (the politics / administration dichotomy(ค.ศ 
1900-1926 ) 
    จุดเริ่มต้นของการศึกษาวิชาบริหารรัฐกิจ เป็นแนวความคิดของการแยกการบริหาร
กับการเมืองออกจากกันเป็นสองส่วน เป็นแนวความคิดของนักรัฐศาสตร์ โดย Goodnow ได้กล่าวว่า 
รัฐบาลมีหน้าท่ีแตกต่างกันอยู่ 2 ประการคือ การเมืองและการบริหาร กล่าวคือ การเมืองเป็นเรื่องของ
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การก าหนดนโยบายหรือการแสดงออกซึ่งเจตนารมณ์ของรัฐ ส่วนการบริหารเป็นการน านโยบายต่างๆ 
เหล่านั้น ไปปฏิบัติ ส่วน Leonard D. White ได้ช้ีให้เห็นว่า การเมืองไม่ควรเข้ามาแทรกแซงการ
บริหาร การศึกษาเรื่องการบริหารรัฐกิจควรจะเป็นการศึกษาในแบบวิทยาศาสตร์เป็นการศึกษาถึง 
ความจริง ปลอดจาก ค่านิยม ของผู้ท่ีศึกษา หน้าท่ีของการบริหารก็คือ ประหยัดและประสิทธิภาพ 
ส่วนการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการก าหนดนโยบายสาธารณะและปัญหาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องถือเป็นเรื่อง
ของนักรัฐศาสตร์ในระยะนี้ วิชาการบริหารรัฐกิจถือว่าเป็นสาขาหนึ่งของวิชารัฐศาสตร์ 
   Woodrow Wilson เขียนบทความ “The study of Administration” เป็นบิดา
วิชา รัฐประศาสนศาสตร์ อเมริกา(บิดา รัฐประศาสนศาสตร์ ยุโรปและเยอรมันคือ Max Weber) 
ผู้ให้การสนับสนุน : Frank J. Good now และ Leanard D. White 
  2. หลักการบริหารจัดการ (the principle of administration)( ค.ศ 1927-1937 ) 
   เป็นช่วงท่ีต่อจากแนวความคิดแรก โดยมองว่าวิชาการบริหารรัฐกิจเป็นเรื่องของ
หลักต่างๆ ของการบริหารท่ีมีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์แน่นอน สามารถค้นพบได้และนักบริหาร
สามารถท่ีจะน าเอาหลักต่างๆ เหล่านั้นไปประยุกต์ได้ ในแนวความคิดนี้มุ่งท่ีส่ิงหรือประเด็นท่ีศึกษา 
ซึ้งก็คือความรู้ความช านาญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของการบริหาร ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับสถาบันท่ี
ศึกษา เพราะมองว่าการบริหารรัฐกิจและธุรกิจสามารถใช้หลักของการบริหารอย่างเดียวกันได้ 
ตัวอย่างหลักเกณฑ์การบริหารท่ีมีช่ือเสียง เช่น หลักท่ีเป็นหน้าท่ีของนักบริหาร คือ POSDCORB ของ 
Gulic และ Urwick เป็นต้น ต่อมาพาราไดม์นี้ได้รับการโจมตีจากนักวิชาการสมัยต่อมา ว่าการบริหาร
กับการเมืองไม่สามารถแยกออกจากกันได้ และหลักการบริหารต่าง ๆ นั้นไม่สอดคล้องลงรอยตาม
หลักของเหตุผล หลักทุกอย่างของการบริหารจะมีหลักท่ีตรงกันข้ามกันเสมอ หลักต่าง ๆ ของการ
บริห ารไม่ สามารถใช้ ได้ ในทางปฏิ บั ติ  จะ เป็ น ได้แ ค่ เพี ย งภาษิ ตทางการบริห ารเท่ านั้ น  
ผู้ให้การสนับสนุน : Federick W. Taylor , Henri Fayol , Luther Guliek & Lyndall Urwick (คิด
กระบวนการบริหาร POSDCORB) , Mary P Follet ไม่เห็นด้วย เพราะคิดว่าเป็นเพียงภาษิตทางการ
บ ริ ห า ร  (Proverbs of Administration) : Fritz M. Mark , Dwight waldo , John M. guas , 
Norton E. long 
  3. การบริหารรัฐกิจ คือ รัฐศาสตร์ (public administration as political science) (ค.ศ.
1950-1970) 
   เป็นยุคท่ีวิชาการบริหารรัฐกิจได้กลับคืนไปเป็นสาขาหนึ่งของวิชารัฐศาสตร์อีกครั้ง 
ท าให้มีการก าหนดสถาบันท่ีจะศึกษาใหม่ว่า คือการบริหารราชการของรัฐบาล แต่ไม่ได้พิจารณาส่ิงท่ี
มุ่งศึกษา (Focus) ไป และในยุคนี้ การศึกษาไม่มีความก้าวหน้าในการศึกษามากนักและนักวิชาการ
บริหารรัฐกิจเริ่มเห็นความต่ าต้อยและใช้ประโยชน์ของการศึกษาในแนวทางนี้ 
  4. การบริหารรัฐกิจ คือ ศาสตร์ทางการบริหาร (public administration administrative 
science)( ค.ศ. 1956-1970 ) 
   เป็นช่วงท่ีนักวิชาการทางการบริหารรัฐกิจได้เริ่มค้นหาแนวทางใหม่ โดยได้เริ่มมา
ศึกษาถึงวิทยาการทางการบริหาร ซึ่งหมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีองค์การ (organization 
theory) และวิทยาการจัดการ (management science) การศึกษาทฤษฎีองค์การเป็นการศึกษาของ
นักวิชาการทางจิตวิทยาสังคม สังคมวิทยาบริหารรัฐกิจ และบริหารรัฐกิจท่ีจะช่วยให้เข้าใจพฤติกรรม
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ขององค์การ พฤติกรรมของคนดีขึ้น ส่วนวิทยาการจัดการเป็นการศึกษาของนักวิชาการทางด้านสถิติ 
การวิเคราะห์ระบบ คอมพิวเตอร์ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และบริหารรัฐกิจ ท่ีจะช่วยให้การบราหรมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเพื่อท่ีจะใช้วัดประสิทธิผลของการด าเนินงานได้อย่างถูกต้องแน่นอนยิ่งขึ้น 
การศึกษาในพาราไดม์นี้จึงเป็นการศึกษาท่ีมุ่งถึงส่ิงหรือประเด็นท่ีศึกษา (focus) แต่ไม่ก าหนดสถานท่ี
จะศึกษา (lucus) เพราะมองว่าการบริหารไม่ว่าจะเป็นการบริหารรัฐกิจหรือธุรกิจ หรือสถาบันอะไรก็
ตามย่อมไม่มีความแตกต่างกัน 
  5. ก า รบ ริ ห า ร รั ฐ กิ จ  คื อ  ก า รบ ริ ห า ร รั ฐ กิ จ  (public administration as public 
administration) (ค.ศ. 1970)) 
   นักบริหารรัฐกิจได้พยายามท่ีจะสร้างพาราไดม์ใหม่ ๆ ขึ้นมาแทนพาราไดม์เก่า ๆ ท่ี
เคยมีมาก่อนจะเป็นลักษณะของสหวิทยาการ การสังเคราะห์ ความรู้ความสามารถในสาขาวิชาการ
ต่าง ๆ มาใช้แก้ปัญหาในสังคม ความโน้มเอียงไปสู่เรื่องท่ีสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตในเมือง ความสัมพันธ์
ทางการบริหารระหว่างองค์การของรัฐและองค์การของเอกชน เขตแดนร่วมกันระหว่างเทคโนโลยีและ
สังคม นอกจากนี้นักวิชาการบางคนยังสนใจเพิ่มขึ้นในเรื่องของนโยบายศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเมือง 
กระบวนการก าหนด และการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ และการวัดผลได้ของนโยบาย อันเป็นเรื่อง
ท่ีมีความสัมพันธ์กันอยู่แยกไม่ออก  นักวิชาการได้สร้างรัฐประศาสนศาสตร์ให้เป็นสหวิชาการ 
(interdisciplinary) ท าให้เกิดแนวคิด – การพัฒนาองค์กร , นโยบายสาธารณะ , ทางเลือกสาธารณะ 
, เศรษฐศาสตร์การเมือง , การจัดการองค์กรสมัยใหม่ 
 

3.3 ลักษณะเฉพาะและความเป็นสาธารณะของการบริหารงานภาครัฐ 

  3.3.1 ลักษณะเฉพาะของการบริหารงานภาครัฐ 

   3.3.1.1 การบริหารจัดการภาครัฐ (public management) 
      ในทศวรรษ 1970 เมื่อสาขาวิเคราะห์นโยบายเริ่มฝึกคนเข้าไปเป็นนัก
บริหารในภาครัฐ ก็เริ่มเห็นปัญหาทันทีว่า จ าเป็นต้องพัฒนาทักษะอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากการสร้าง
ทางเลือกนโยบาย ข้อส าคัญโอกาสท่ีจะใช้ทักษะวิเคราะห์นโยบายนั้นค่อนข้างน้อย ผู้บริหารเองก็
ต้องการทักษะการจัดการมากกว่า สถาบันที่สอนสาขาการวิเคราะห์นโยบายจึงเปิดหลักสูตรใหม่ ๆ ใน
ด้านการจัดการ การวิเคราะห์นโยบายจึงหันไปเรียกแนวทางท่ีเปิดใหม่นี้ว่า การจัดการภาครัฐ เนื้อหา
ของหลักสูตรการจัดการภาครัฐ ก็คือ หลักสูตรการจัดการท่ัวไป ในยุคท่ีหลักการบริหารรุ่งโรจน์ใน
สมัยนีโอคลาสสิกนั่นเอง โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มหลักเหตุผลหรือจักรกลกับกลุ่มมนุษย์หรือ
ส่ิงมีชีวิต กลุ่มเหตุผล ประกอบด้วย การศึกษาของกลุ่มเหตุผลจะเน้นการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อตอบค าถามทางการจัดการ เน้นการวัดผลงานการให้รางวัลโดยอาศัยผลงานท่ีมีหลักฐาน 
     ในช่วงทศวรรษ 1970 หลักเหตุผลครอบง าความคิดของการจัดการภาครัฐ
เกือบจะโดยส้ินเชิง แต่พอต้นทศวรรษ 1980 หนังสือช่ือ In Search of Execellence ของปีเตอร์ 
(Peters) และวอเตอร์แมน (Waterman) ได้เปล่ียนความคิดนี้ เพราะในหนังสือเล่มนี้ ช้ีให้เห็นว่า
ความส าเร็จของบริษัทอเมริกันส่วนใหม่ไม่ได้ใช้หลักเหตุผล ตรงกันข้ามกลับใช้หลักส่ิงมีชีวิตและกล
ยุทธ์ด้านความเป็นมนุษย์ รวมทั้งแนวทางวัฒนธรรมองค์การ หนังสือเล่มนี้จึงมีส่วนกระตุ้นการบริหาร
ภาครัฐให้หันมาสนใจมิติมนุษย์ ซึ่งไม่นานก็แพร่ไปท่ัวอาณาบริเวณของการศึกษาการจัดการภาครัฐ 
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นักวิชาการหลายคนเริ่มคิดว่าอาจสร้างความเป็นเลิศให้กับการบริหารภาครัฐได้ ตัวอย่างเช่น การ
เสนอให้ใช้แนวทางการพัฒนาองค์การ (organizational development) การจัดการคุณภาพรวมท้ัง
องค์การ (Total quality management) และการจัดการกลยุทธ์ ท่ีเน้นวัฒนธรรม (culturally 
oriented strategic management) 
     นอกจากนั้นกลุ่มการจัดการภาครัฐยังแบ่งแนวทางการศึกษาของตน
ออกเป็นอีก 3 สาขา คือ การจัดการเชิงปริมาณหรือเชิงวิเคราะห์ ซึ่งพัฒนามาจากการวิเคราะห์
นโยบายและเศรษฐศาสตร์ จะเน้นการใช้เทคนิคเชิงกลยุทธ์ช้ันสูงต่าง ๆ เช่น การพยากรณ์ การ
วิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์ การจัดการเพื่อการปลดปล่อย เป็นแนวคิดท่ีมองว่าข้าราชการไม่ได้เป็น
คนเลว ผู้บริหารภาครัฐเป็นคนท่ีมีความสามารถสูงและรู้วิธีการจัดการดี แต่ปัจจุบันก าลังติดต่ออยู่กับ
ดักของระบบท่ีไม่มีประสิทธิภาพ เพื่อท่ีจะปลดปล่อยข้าราชการออกจากระบบนี้ นักการเมืองและผู้ท่ี
เกี่ยวข้องอื่น ๆ จะต้องให้ผู้บริหารได้มีโอกาสบริหาร ต้องสนับสนุนให้เกิดการคิดกลยุทธ์ต่าง ๆ โดย
หาทางลดกฎระเบียบและการจัดการท่ีมุ่งเน้นตลาด 
    3.3.1.2 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
     ถ้ามองการพัฒนาการการจัดการภาครัฐแนวใหม่จะเห็นว่า พัฒนามาจาก
การจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะการจัดการภาครัฐในแนวทางการจัดการเพื่อการปลดปล่อยและแนว
ทางการจัดการทีมุ่งเน้นตลาด และการจัดการภาครัฐท้ัง 2 แนวทางนี้ก็มีรากฐานมาจากทฤษฎี
ทางเลือกสาธารณะ และเศรษฐศาสตร์สถาบันใหม่ หรือเศรษฐศาสตร์องค์การ มีลักษณะเด่นคือ ความ
พยายามแก้ปัญหาของระบบราชการแบบด้ังเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงในด้านประสิทธิภาพ
และการให้บริการประชาชน ซึ่งหัวใจส าคัญของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ก็คือ การปฏิรูประบบ
ราชการนั้นเอง 
 

  3.3.2 ความเป็นสาธารณะของการบริหารงานภาครัฐ 

   การบริหารภาครัฐ คือ การก าหนด และการด าเนินยุทธศาสตร์ และนโยบาย
สาธารณะ เพื่อประโยชน์สาธารณะ ระบบการบริหารภาครัฐ คือ ปฏิสัมพันธ์ของระบบย่อยต่างๆ ใน
ระบบภาครัฐ และกับระบบท่ีใหญ่กว่า ภายใต้บริบททางสังคม เศรษฐกิจการเมือง และเทคโนโลยี ซึ่ง
รวมทั้งโครงสร้าง กระบวนการ และพฤติกรรมภาครัฐ แนวคิดท่ีส าคัญคือ การเป็นสาธารณะ การเป็น
กระบวนการทางการเมือง องค์กรราชการ ประสิทธิภาพ และการตอบสนองสาธารณะ และความเป็น
กลาง ความเป็นธรรม และสิทธิส่วนบุคคลพัฒนาการทางทฤษฎี แนวคิดการบริหารภาครัฐ สอดคล้อง
กับการพัฒนาของภาครัฐ กองทัพ ศาสนา และการบริหารธุรกิจ  
    การบริหารภาครัฐระยะแรกเป็นเชิงปรัชญา ระยะต่อมา เน้นท่ีประสิทธิภาพระยะ
หลังเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางคุณภาพของการให้บริการสาธารณะ ควบคู่กับประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลขอบข่ายการบริหารภาครัฐมีระดับต้ังแต่ ชุมชน ท้องถิ่น ชาติ นานาชาติ  กิจกรรม
หลากหลาย รัฐอาจด าเนินการเองหรือไม่ก็ได้ ถ้าไม่ด าเนินการเอง อาจมอบหมายให้ ประชาชน หรือ
ภาคเอกชน ด าเนินการแทนตัวอย่าง USA แรกต้ัง มีประธานาธิบดี และ 4 กระทรวง  ในประเทศท่ี
พัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่ ท้องถิ่นท่ีมีความแข็งแกร่งมากๆและมักหวงแหนอ านาจหน้าท่ีในการบริหาร
กิจกรรมต่างๆ ภายในท้องถิ่น ไม่ให้ส่วนกลางมาแทรกแซง องค์กรกึ่งรัฐบาล ( QUANGO) ไม่ใช่
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ภาครัฐ แต่เกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจรัฐ เช่น สภากาชาดไทย สมาคมพัฒนาประชากร องค์กรระหว่าง
ประเทศภาครัฐบาล เช่น UN องค์กรระหว่างประเทศท่ีไม่ใช่รัฐบาลเช่น บรรษัทข้ามชาติ แนวคิดหลัก
ในการบริหารภาครัฐ การบริหารภาครัฐนั้น มีเอกลักษณ์แตกต่างบางประการ โดยเฉพาะอย่างความ
เป็นสาธารณะ คือ 
   1) การบริหารภาครัฐมีองค์ประกอบทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องมาก 
   2) การตัดสินใจในการบริหารภาครัฐมีผลกระทบกระเทือนกว้างขวาง และรุนแรง
กว่า 
   3) การบริการภาครัฐได้รับการคาดหวังจากประชาชนสูง และมีการตรวจสอบ
สาธารณะอย่างกว้างขวาง  
   4) การบริหารภาครัฐมีเป้าหมายกว้างขวาง ไม่ชัดเจน และค่อนข้างเป็นนามธรรม 
   5) องค์กรการบริหารภาครัฐใหญ่โต ซับซ้อน การปฏิบัติงาน อิงกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ มีพิธีการ ล่าช้า และโดยท่ัวไป มักขาดประสิทธิภาพ 
   แนวคิดหลักทางการบริหารภาครัฐ จึงเกี่ยวข้องกับประเด็นต่อไปนี้ 
   1) ความเป็นสาธารณะ ประสิทธิภาพ และการตอบสนองสาธารณะ 
   2) องค์กรแบบราชการ หรือบิวรอคเครซี่ และระบบข้าราชการท่ีเป็นอาชีพ 
   3) นโยบายสาธารณะผลประโยชน์สาธารณะ กระบวนการทางการเมือง และสิทธิ
ส่วนบุคคล 
   4) การควบคุมพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 
   พัฒนาการของทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐ อาจจ าแนกตาม
ช่วงเวลาได้ดังนี้ 
   1) การบริหารภาครัฐยุคแรก และทฤษฎีแบบคลาสสิก 
   2) การบริหารภาครัฐยุค รัฐชาติ 

  3) การบริหารภาครัฐในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรม และทฤษฎีคลาสสิกใหม่ 
   4) การบริหารภาครัฐช่วงต้น และกลางศตวรรษท่ี 20 และพัฒนาการด้านมนุษย
สัมพันธ์ และมนุษย์นิยม 
   5) สงครามโลกครั้งท่ี 2 และนวัตกรรมด้านบริหารศาสตร์ 

  6) สงครามเย็น การบริหารภาครัฐเปรียบเทียบ การบริหารการพัฒนา พฤติกรรม
มนุษย์ในองค์การ ทฤษฎีองค์การ และทฤษฎีระบบ 

  7) หลังสงครามเวียดนาม รปศ.แนวใหม่ และนโยบายสาธารณะ 
  8) การล่มสลายของโซเวียต โลกาภิวัตน์ และการแข่งขันระหว่างประเทศ กับการ

บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ กับการปฏิรูประบบราชการ  

 

3.4 รัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่ 
  ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ได้ส้ินสุดลงในช่วงปีค.ศ. 1950 – 1960 สภาวะแวดล้อมของ
โลกได้เปล่ียนแปลงไป ท าให้แนวคิดในการบริหารงานเกิดการปรับตัวขนานใหญ่ ประกอบกับการ
ต่ืนตัวทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ท่ีได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการศึกษาของศาสตร์สาขาต่างๆ โดยเฉพาะ
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อย่างยิ่งต่อรัฐประศาสนศาสตร์ท าให้รัฐประศาสนศาสตร์เปล่ียนแปลงไป พฤติกรรมศาสตร์ซึ่ง
ประกอบไปด้วยสาขาวิชาส าคัญๆ เช่น จิตวิทยา สังคมวิทยา จิตวิทยา สังคมและมานุษยวิทยา ได้เข้า
มามีอิทธิพลต่อการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ท าให้มีการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์มากขึ้นแทน
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นแต่โครงสร้างขององค์การ ซึ่งนักรัฐประศาสนศาสตร์สายพฤติกรรมศาสตร์ มองว่า
ไม่เพียงพอเพราะโครงสร้างเป็นเพียงส่วนหนึ่งขององค์การเท่านั้น แต่ปัจจัยท่ีส าคัญส่วนหนึ่งก็คือ
พฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ ดังนั้น อิทธิพลของพฤติกรรมศาสตร์จึงท าให้รัฐประศาสนศาสตร์
เปล่ียนไปในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
  1. ท าให้นักรัฐประศาสนศาสตร์ให้ความส าคัญต่อการศึกษาสถาบันการเมือง และการ
ปกครองน้อยลง โดยหันมาสนใจศึกษาพฤติกรรมของคนในองค์การและผู้รับบริการมากข้ึน 
   2. ท าให้นักรัฐประศาสนศาสตร์เริ่มน าหลักการศึกษาแบบเป็นวิทยาศาสตร์มาใช้ มีการให้
ความส าคัญต่อกระบวนการศึกษาอย่างเป็นระบบ อีกนัยหนึ่งพฤติกรรมศาสตร์ท าให้นักรัฐประศาสน
ศาสตร์สนใจกับการสร้างทฤษฎี เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาความเป็นศาสตร์ของรัฐประศาสน
ศาสตร์ แต่ก็เป็นเหตุให้รัฐประศาสนศาสตร์ละเลยการน าความรู้ไปปฏิบัติ ท า ให้วิชาท่ีศึกษาไม่
สอดคล้องและตอบสนองต่อการแก้ปัญหาของสังคมได้ 
   3. พฤติกรรมศาสตร์ท าให้รัฐประศาสนศาสตร์กลายเป็นสหวิทยาการท่ีให้ความสนใจศึกษา
วิชาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์โดยน าเอาวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยาสังคม และ
เศรษฐศาสตร์ มาศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในการบริหาร 
  4. นอกจากพฤติกรรมศาสตร์จะท าให้รัฐประศาสนศาสตร์หันมาสนใจพฤติกรรมมนุษย์ใน
องค์การและพัฒนาองค์การแล้ว พฤติกรรมศาสตร์ยังท าให้รัฐประศาสนศาสตร์สนใจเกี่ยวกับเรื่องของ
รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบและการบริหารการพัฒนาอีกด้วย 
  ในช่วงปีค.ศ. 1950 – 1960 ความสนใจของนักรัฐประศาสนศาสตร์จึงหันมาสู่การศึกษา
พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ โดยมีกลุ่มทฤษฎีท่ีได้รับอิทธิพลจากพฤติกรรมศาสตร์อยู่หลากหลาย ใน
กลุ่มทฤษฎีท่ีได้รับอิทธิพลของพฤติกรรมศาสตร์ท่ีมีการศึกษาอย่างกว้างขวาง ได้แก่ Theory x และ 
Theory Y  ของ ดักลาส แมกเกรเกอร์ (Mc Gregor, 1951) ท่ีเป็นการมองถึงวิธีการท่ีผู้บริหารปฏิบัติ
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา นอกจากนี้ อับราฮัม มาสโลว์ (Maslow, 1970) เป็นอีกผู้หนึ่งในสายพฤติกรรม
ศาสตร์ท่ีเสนอทฤษฎีล าดับช้ันของความต้องการโดยช้ีให้เห็นว่ามนุษย์มีความต้องการเป็นล าดับขั้น
ต้ังแต่ขั้นต่ าจนถึงขั้นสูงสุด โดยเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการในขั้นใดแล้วก็จะแสวงหาความ
ต้องการในขั้นต่อๆ ไป ในขณะท่ีมาสโลว์ศึกษาถึงการตอบสนองต่อความต้องการของบุคคล คริส อาร์
จิริส(Argyris,1964) สนใจศึกษาความส าเร็จของคน และ เรนซิส ไลเคิร์ท (Likert,1967) ได้ช้ีให้เห็นถึง
ระบบ 4 ระบบในการจัดการแตกต่างกันจากระบบท่ีเน้นการรวมอ านาจไปสู่ระบบท่ีเน้นประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วม ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า แนวความคิดของทฤษฎีเหล่านี้เป็นรากฐานของการพัฒนา
องค์การท่ีเน้นการเปล่ียนทัศนคติ ค่านิยม ของคนในองค์การเพื่อการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพใน
บรรยากาศของประชาธิปไตย ซึ่งจะเห็นได้ว่าทฤษฎีองค์การซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งของรัฐประศาสน
ศาสตร์ในยุคของพฤติกรรมศาสตร์นี้ได้เน้นการมององค์การโดยมีหน่วยวิเคราะห์อยู่ท่ีมนุษย์เน้น
การบูรณาการคนเข้ากับองค์การ ไม่ได้สนใจเรื่องของการเมืองหรือนโยบาย ตลอดจนการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ จึงท าให้เป็นการจ ากัดการศึกษาอยู่เฉพาะเรื่องขององค์การ ดังนั้น เมื่อสภาพสังคม
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เปล่ียนแปลงรัฐประศาสนศาสตร์ในแนวนี้จึงไม่สามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม และ
น าไปใช้ในการแก้ปัญหาในสังคมได้ 
  ในช่วงปลายทศวรรษท่ี 1960  รัฐประศาสนศาสตร์ท่ีเน้นพฤติกรรมเริ่มลดความส าคัญลงและ
ถูกโจมตีจากนักวิชาการท่ีเรียกตัวเองว่ารัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่ (New Public 
Administration ) ซึ่งเป็นผลมาจากสังคมอเมริกันท่ีต้องเผชิญกับความสับสนวุ่นวายและปัญหาสังคม
มากมาย ภาพชาวอเมริกันออกมาเดินตามท้องถนนมีให้ เห็นแทบทุกวัน ความวุ่นวายในการต่อต้าน
การเหยียดผิว การต่อต้านสงครามเวียดนาม ปัญหาอาชญากรรม และการทุจริตของนักการเมือง ท า
ให้นักวิชาการกลุ่มรัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่เห็นว่าทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ในขณะนั้น
ซึ่งก็คือทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ท่ีเน้นพฤติกรรมศาสตร์ ไม่สามารถตอบสนองต่อการแก้ปัญหาสังคม
ท่ีวุ่นวายในขณะนั้นได้ แต่รัฐประศาสนศาสตร์ท่ีเน้นพฤติกรรมศาสตร์กลับเน้นการสร้างทฤษฎีและ
ความเป็นเลิศทางวิชาการ งานวิจัยส่วนใหญ่เน้นความหรูหราของเทคนิคการวิจัย เช่น การใช้
คณิตศาสตร์ สถิติหรือคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งสร้างทฤษฎีและเพิ่มพูนความรู้ แต่ไม่สามารถน าไปใช้ใน
การแก้ปัญหาสังคมได้  เพราะการมุ่งไปสู่วิธีการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์จึงต้องปลอดค่านิยมและยืนยัน
การทดสอบได้ ซึ่งรัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางพฤติกรรมศาสตร์ใน
การสร้างทฤษฎีท่ีเน้นความเป็นกลาง ไม่เห็นด้วยกับการปลอดค่านิยม เพราะการปลอดค่านิยมไม่
สามารถเปล่ียนแปลงระบบการบริหารให้ดีขึ้นได้แต่ควรเน้นความเสมอภาค อย่างไรก็ตามรัฐ
ประศาสนศาสตร์แนวใหม่ไม่ได้ต่อต้านการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์หรือการสร้างทฤษฎีท้ังหมด เพราะ
สนใจเฉพาะทฤษฎีและการศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารหรือการปรับปรุงระบบบริหารให้ดีขึ้น 
เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมได้ รัฐประศาสนศาสตร์ต้องท าให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ้นสอดคล้องกับการ
แก้ปัญหาสังคม สนใจปัญหาในทางปฏิบัติต่อสังคมไม่ใช่สนใจแต่การเพิ่มพูนความรู้หรือการสร้าง
ทฤษฏีแต่ประการเดียวโดยไม่ได้เกิดประโยชน์ 
  รัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่ประกาศตัวเองว่าเป็นพวกหลังพฤติกรรม 
(Postbehaviorism) และหลังปฏิฐานนิยม (Postpositivism) คือสนใจในปทัสสถานมากขึ้นกว่าการ
ทดสอบเชิงประจักษ์ ท้ังนี้  ในปีค.ศ. 1968 กลุ่มนักวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ท่ีไม่พอใจในรัฐ
ประศาสนศาสตร์ในแนวพฤติกรรมศาสตร์ได้มาประชุมกันท่ีเมือง Minnowbrook สรุปความเห็น
ร่วมกันเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่ โดยมีสาระส าคัญ 4 ประการ คือ  
  1. รัฐประศาสนศาสตร์ควรสน ใจ เรื่ อ ง ท่ี สอดคล้อ งกั บความ ต้องการขอ งสั งคม 
(Relevance) หรือปัญหาสังคมในขณะนั้นนักวิชาการกลุ่มนี้เห็นว่าวิชาความรู้ควรน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ได้ น าไปแก้ปัญหาสังคมได้มิใช่ศึกษาความรู้เพื่อความหรูหรา หรือเพื่อความสมบูรณ์ของ
การเป็นทฤษฎีบริสุทธิ์ ตรงกันข้ามความรู้จะต้องน าไปใช้ในการบริหารงานได้ 
  2. รัฐประศาสนศาสตร์ในแนวความคิดนี้ให้ความส าคัญกับค่านิยม (Value) โดยไม่เห็นด้วย
กับพฤติกรรมนิยม หรือปฏิฐานนิยมทางตรรกวิทยา (Logical Positivism) ซึ่งเป็นปรัชญาท่ีไม่ให้
ความสนใจกับค่านิยมเพราะรัฐประศาสนศาสตร์จะหลีกเล่ียงเรื่องของส่วนรวมและการเมืองไม่ได้ นัก
บริหารควรจะยืนข้างผู้เสียเปรียบทางสังคมซึ่งก็คือการใช้ค่านิยมอย่างหนึ่ง ดังนั้น นักบริหารจะวางตัว
เป็นกลาง (Neutral) ได้ยาก เพราะถ้าวางตัวเป็นกลางคนท่ีได้เปรียบจากสังคมก็จะได้เปรียบยิ่งขึ้น 
คนท่ีเสียเปรียบก็จะเสียเปรียบตลอดไป สังคมก็จะเกิดช่องว่างไม่น่าอยู่ 
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   3. รัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่สนใจเรื่องความเท่าเทียมกันในสังคม (Social 
equity) โดยนักบริหารจะต้องเข้าไปช่วยคนจนหรือผู้ท่ีมีโอกาสน้อยหรือผู้เสียเปรียบทางสังคมอื่นๆ 
เช่น สตรี คนพิการ ชนส่วนน้อยในสังคม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า รัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่ให้
ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องของการกระจายบริการให้กับคนในสังคมให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกัน 
  4. รัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่ให้ความส าคัญกับเรื่องการเป ล่ียนแปลง 
(Change) นักบริหารจะต้องเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงเพื่อให้ความเสมอภาคทางสังคมประสบ
ผลส าเร็จนอกจากนี้  ยังเห็นว่าการเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงท่ีต้องค านึงถึงตลอดเวลา เพราะสังคม
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา นักบริหารหรือหัวหน้าจึงต้องค านึงถึงการเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม ซึ่งจะท าให้ระบบราชการสามารถบริหารงานให้สอดคล้องและเอื้ออ านวยต่อ
ความต้องการของสังคม 
  รัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่  ซึ่ งเรียกตัวเองว่ายุคหลังพฤติกรรมศาสตร์ 
(postbehaviorism) ได้พยายามช้ีให้ เห็น จุดอ่อนของพฤติกรรมศาสตร์ ท่ี เน้นการศึกษาเชิง
วิทยาศาสตร์และมุ่งสร้างทฤษฎีเน้นความเป็นกลางโดยเสนอทฤษฎีท่ีให้ความส าคัญเกี่ยวกับการน า
ความรู้มาใช้ให้สอดคล้องกับสังคม เน้นความส าคัญของค่านิยม โดยใช้เป็นพื้นฐานส าหรับการ
วิเคราะห์ทางทฤษฎีแนวความคิด และแนวทางการปฏิบัติเพื่อแสวงหาความยุติธรรมในสังคม ซึ่งถือ
เป็นพื้นฐานคุณธรรมท่ีแท้จริง นอกจากนี้ยังรวมถึงการรับรู้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
การมีส่วนร่วมของคนงานและประชาชนในกระบวนการตัดสินใจ การเพิ่มพูนทางเลือกของประชาชน 
และความรับผิดชอบในการบริหารเพื่อให้โครงการบรรลุผลและมีประสิทธิผล ท้ังนี้ การศึกษาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ควรยึดหลักปรัชญาแบบใหม่ท่ีเรียกว่า ปรากฏการณ์วิทยา (phenomenology) ท่ี
ถือข้อเท็จจริงและค่านิยมไม่สามารถแยกออกจากกันได้ มากกว่าท่ีจะยึดตามหลักปรัชญาแบบปฎิฐาน
นิยม (positivism) ท่ีถือว่าข้อเท็จจริงและค่านิยมเป็นคนละเรื่องกันแยกออกจากกันได้ ดังนั้น รัฐ
ประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่ จึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับโลกแห่งความเป็นจริง คือสามารถน ามาใช้
ในการปฏิบัติได้ โดยอยู่ภายใต้หลักความยุติธรรมของสังคม โดยมุ่งเน้นให้พลเมืองทุกคนได้รับการ
บริการสาธารณะอย่างเท่าเทียมกัน และในการปฏิบัติงาน รัฐบาลจะต้องให้ความสนใจในเรื่องการ
กระจายโอกาส กระจายรายได้ และกระจายการพัฒนา เพื่อก่อให้เกิดความเสมอภาคทางสังคม โดย
ค านึงถึงผู้ด้อยโอกาสหรือผู้เสียเปรียบเป็นที่ต้ัง ท้ังนี้ ผู้บริหารงานของรัฐต้องค านึงถึงการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานและการสร้างความยุติธรรม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน
ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนในการก าหนดนโยบายสาธารณะได้ 
  จากข้างต้นท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่ แม้จะมี
การโจมตีรัฐประศาสนศาสตร์ในยุคพฤติกรรมศาสตร์ในเรื่องของวิธีการศึกษาท่ีเน้นความเป็น
วิทยาศาสตร์และการสร้างทฤษฎีมากเกินไปแต่อีกด้านหนึ่งรัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่
เท่ากับมาช่วยเสริมให้รัฐประศาสนศาสตร์ในแนวพฤติกรรมศาสตร์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะรัฐ
ประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่ก็ยังสนใจในเรื่องของพฤติกรรมของมนุษย์แต่ต้องการให้
ความส าคัญของค่านิยมและการน าทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ ให้ความรู้สามารถแก้ไขปัญหาสังคมและ
สอดคล้องกับความเป็นจริงของสังคมมากขึ้นเท่ากับเป็นการเสริมจุดอ่อนของรัฐประศาสนศาสตร์แนว
พฤติกรรมศาสตร์นั้นเอง 
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  อย่างไรก็ตาม รัฐประศาสนศาสตร์ในแนวพฤติกรรมศาสตร์ถูกโจมตีอีกครั้งจากนักวิชาการ
บางส่วนจากในกลุ่มเดิมในอีก 10 ปีต่อมา ซึ่งได้มาประชุมร่วมกันท่ีเมือง Blacksburg รัฐ Virginia ใน
ปีค.ศ. 1982 ท าให้เกิดค าประกาศแห่งเมืองแบล็กส์เบอร์ก (Blacksburg Manifesto) และมีการออก
หนังสือ Refounding Public Administration โดยแกรี่ แอล แวมส์ลีย์ (Wamsley,1990) ได้ข้อสรุป
ว่า รัฐประศาสนศาสตร์ยังคงวนเวียนอยูกับเรื่องเก่าๆ และเห็นด้วยกับรัฐประศาสนศาสตร์ใน
ความหมายใหม่ท่ีไม่ยอมรับแนวคิดแบบพฤติกรรมนิยม ซึ่งได้รับอิทธิพลจากพฤติกรรมศาสตร์และปฏิ
ฐานนิยมในการศึกษาทางสังคมศาสตร์ เพราะรัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพฤติกรรมศาสตร์เหมาะ
ส าหรับการบริหารจัดการภายในองค์การแต่ไม่เหมาะส าหรับการบริหารรัฐกิจในการปกครองด้วย
รัฐธรรมนูญ เพราะการบริหารรัฐกิจเป็นเรื่องของการปกครองมากกว่าการจัดการหรือการบริหาร
องค์การในภาครัฐ ในหนังสือของ Wamsley ได้ช้ีให้เห็นว่าเป็นหน้าท่ีของผู้บริหารภาครัฐและ
ข้าราชการของสหรัฐฯในขณะนั้นท่ีจะต้องกู้ภาพพจน์ท่ีตกต่ าจากฝ่ายการเมือง ท่ีโจมตีในความไร้
ประสิทธิภาพตลอดจนความเส่ือมถอยของข้าราชการในสายตาของสังคมภายใต้สภาพสังคมท่ีสับสน
วุ่นวาย ท้ังนี้เพราะการบริหารในภาครัฐนั้นมีลักษณะแตกต่างไปจากการบริหารท่ัวไป กล่าวคือ  
1. การบริหารรัฐกิจเป็นท้ังการปกครองและการเมือง คือเป็นการใช้เทคนิคการบริหารท่ีเป็นสากล
ภายใต้บริบททางการเมือง 
     2. การบริหารรัฐกิจซึ่งครอบคลุมท้ังการวิเคราะห์นโยบาย  การประเมินผล การตัดสินใจของ
องค์การภาครัฐ ต้องมุ่งประโยชน์สาธารณะและมีความเคารพในความเป็นพลเมือง ใช้อ านาจหน้าท่ี
ในทางท่ีถูกท่ีควร และสร้างความเช่ือมั่นต่อสาธารณะ ลักษณะดังกล่าวของการบริหารรัฐกิจท าให้เห็น
ได้ว่าการบริหารรัฐกิจมีความสัมพันธ์กับทุนนิยม ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐจึงต้องมีจิตส านึกท่ีจะ
ควบคุมหรือเหนี่ยวรั้ง ไม่ให้ทุนนิยมเอาเปรียบสังคมภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ 
  ดังนั้น การบริหารรัฐกิจจึงเป็นการปกครองมากกว่าการจัดการหรือการบริหารในภาครัฐ และ
จะต้องมีความเป็นมืออาชีพ อุทิศตน มีศักด์ิศรี และความชอบธรรม ท่ีจะบริหารงานด้วยอ านาจ
รัฐธรรมนูญท่ีมาจากประชาชน อีกนัยหนึ่งนักวิชาการกลุ่มนี้ได้หันมาให้ความส าคัญและเน้นย้ าในเรื่อง
ของคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น โดยนักรัฐประศาสนศาสตร์จะต้องมีท้ังความรู้ทางด้านเทคนิคการ
บริหารและมีจริยธรรมและความเป็นมืออาชีพไปพร้อมๆ กันด้วย 
   นอกจากนี้ นักวิชาการกลุ่มนี้ยังเรียกร้องให้มีการปรับเปล่ียนความพยายามท่ีจะท าให้รัฐ
ประศาสนศาสตร์มีความเป็นวิทยาศาสตร์มีการศึกษาและสร้างทฤษฏีมุ่งสู่ความเป็นศาสตร์ตาม
แนวทางของพฤติกรรมศาสตร์มาสู่การให้ความส าคัญกับผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงานในภาครัฐหรือ
ประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) กล่าวคือจะต้องเน้นการน าการบริหารมาใช้ในทางปฏิบัติให้
ประสบความส าเร็จมากกว่าการสร้างทฤษฎีหรือแสวงหาความเป็นเลิศทางวิชาการ 
   ดังนั้น จะเห็นได้ว่ารัฐประศาสนศาสตร์ในแนวพฤติกรรมศาสตร์ถูกโจมตีอีกครั้งจากกลุ่ม 
Blacksburg แต่ขณะเดียวกันก็เป็นการเสริมจุดอ่อนของรัฐประศาสนศาสตร์แนวพฤติกรรมศาสตร์ท่ี
ให้ความส าคัญกับการสร้างทฤษฎีและวิชาการมากเกินไปมาสนใจการน าความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติ 
ขณะเดียวกันองค์ความรู้ในรัฐประศาสนศาสตร์ก็ไม่ควรจ ากัดอยู่แต่เฉพาะเรื่องภายในองค์การ แต่ควร
ก้าวข้ามไปถึงการปกครองและการบริหารบ้านเมืองท่ียึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นท่ีต้ัง 
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ขณะเดียวกันยังมีการเน้นย้ าถึงเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ของนักบริหารรัฐกิจ นับเป็นการเสริมจุดอ่อน
อีกส่วนหนึ่งของรัฐประศาสนศาสตร์ในแนวพฤติกรรมศาสตร์  
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3 
 

1. จงอธิบายวิวัฒนาการของรัฐประศาสตร์ 
2. จงอธิบายกระบวนทัศน์ทางรัฐประศาสตร์ตามหลักของ Nicholas Henry 
3. จงวิเคราะห์รัฐประศาสตร์สมัยใหม่ โดยยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 

การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย 

 

หัวข้อเนื้อหา 
  1. การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย 
  2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย 
  3. คุณลักษณะของนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ท่ีพึงประสงค์ 
  4. เป้าหมายของการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ยุคใหม่ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  1. เข้าใจถึงระบบการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทยได้ 

  2. วิเคราะห์ถึงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทยได้ 
  3. ประพฤติตนตามให้เป็นนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ท่ีพึงประสงค์ 

  4. บอกถึงเป้าหมายของการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ยุคใหม่ 
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

  1. ฟังบรรยาย และอภิปรายซักถาม 
  2. แบ่งกลุ่มมอบหมายงาน 
  3. ท าแผนผังความคิด (Mind Map) 
  4. อภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
  5. บรรยายสรุป 
  6. ท าแบบฝึกหัดท้ายบท หรือใบงาน 

สื่อการเรียนการสอน 

  1. เอกสารประกอบการสอนบทท่ี 4 
  2. โสตทัศนวัสดุ Power Point เรื่องการศึกษารัฐประศาสนศาตร์ในประเทศไทย 

การวัดผลและการประเมินผล 

  1. สังเกตความสนใจในการบรรยาย 
  2. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม 
  3. ตรวจแบบฝึกหัด 
  4. ทดสอบกลางภาค 
 
 



บทที่ 4 

การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย 
   

  เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงบริบทอย่างรอบด้านในการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์จึงต้อง
พิจารณาถึงการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในปัจจุบันด้วย ดังนี้ 
 

4.1 การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย 

   บริหารรัฐกิจ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์  ตรงกับค าศัพ ท์ภาษาอั งกฤษว่า “Public 
Administration” ซึ่งเป็นสาขาวิชาหนึ่งในคณะรัฐศาสตร์ หรือ สังคมศาสตร์ของทุกสถาบัน เช่น 
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ สาขาบริหารรัฐ
กิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง คณะ
รัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่แล้วบริหารรัฐกิจ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ จะ
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ หรือ ระบบราชการนั่นเอง รวมท้ังองค์กรของรัฐ เช่น 
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชนต่างๆ โดยส่วนใหญ่มักเน้นเรื่องกรอบแนวความคิดด้านการบริหาร
องค์การและการจัดการ (Organization & Management) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human 
Resources Management) การบริหารงานคลังและงบประมาณ (Fiscal Administration & 
Budgeting) การบัญชีรัฐบาล (Government Accounting) การวางแผนบริหาร (Administrative 
Planning) กฎหมายมหาชน (Public Laws) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานภาครัฐ (Public 
Information System) นโยบายสาธารณะ  (Public Policy) การบริหารงานต ารวจ (Police 
Administration)  และจิตวิทยาองค์การ (Organizational Psychology)  
  การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ได้รับการท้าทายจากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิรูป
ระบบราชการในช่วง ทศวรรษ 2540 ท่ีผ่านมา ท าให้ภาครัฐต้องปรับระบบการท างาน น าเอาแนวคิด 
การบริหารงานภาครัฐจากนานาประเทศเพื่อยกระดับการบริหารงานของภาครัฐ  ให้ทัดเทียมกับ
อารยประเทศ สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ทันกับความก้าวหน้าของ  เทคโนโลยีท่ีรัฐจ าเป็นต้อง
น ามาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานส่งมอบการบริการ ของภาครัฐสู่ประชาชนให้ทันสมัยและ
รวดเร็ว การเรียนการสอนรัฐประศาสนศาสตร์ไทยท่ีมีมากกว่า 160 หลักสูตรในระดับปริญญาตรี และ
มากกว่า 100 หลักสูตรใน ระดับปริญญาโทและเอกรวมกัน 
  การศึกษาวิวัฒนาการของรัฐศาสตร์ท่ีเข้าสู่ประเทศไทยนั้น อาจแบ่ง ได้เป็น 4 ช่วง คือ  
   1. สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการจัดการเรียนการสอน  ทางด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์ขึ้นในปี พ.ศ. 2442 เป็นครั้งแรก ด้วยการสถาปนา โรงเรียนฝึกหัดข้าราชการพล
เรือน และมีการต้ังคณะรัฐประศาสนศาสตร์ครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2459 โดยได้โปรดเกล้าฯ สถาปนา
โรงเรียนข้าราชการพลเรือนเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  2. สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2476 ได้โปรดเกล้าฯ ให้โอนโรงเรียน
กฎหมายของกระทรวงยุติธรรม มารวมกับแผนกรัฐประศาสนศาสตร์  โดยให้ช่ือใหม่ว่า “คณะ
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นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์” ซึ่งต่อมาได้ถูกโอนไปให้อยู่ใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองในปี
เดียวกัน และต่อมาถูกโอนย้ายกลับไว้ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2491 และในปีถัดมาได้มี
การจัดต้ังคณะ รัฐศาสตร์ขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2492  
  3. สมัย พ.ศ. 2500 - 2530 โดยช่วงต้นปี 2500 เป็นยุคสมัยความช่วยเหลือ ทางด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาต่อประเทศไทยทางด้านทุนการศึกษา และการแลกเปล่ียน จนก่อ
เกิดมหาวิทยาลัยส าคัญหลายแห่ง อาทิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และหลังปี 2516 กระแส
ความต่ืนตัวทางประชาธิปไตยรุนแรง จึงน าไปสู่การเพิ่มหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ในมหาวิทยาลัย
ของรัฐหลายแห่ง  
  4. สมัยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้มีแนวโน้มของ การกระจายอ านาจ
ไปสู่ท้องถิ่นและการพัฒนาความรู้ทางด้านจัดการภาครัฐแนวใหม่ เกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการผลิต
บัณฑิตให้ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมจึงได้ เกิดการเรียนการสอนรัฐประศาสนศาสตร์ขึ้นใน
มหาวิทยาลัยรัฐและในก ากับของรัฐ รวมถึงมหาวิทยาลัยเอกชน 
  โดยภาพรวมของการศึกษารัฐศาสตร์การเมืองการปกครองและ  รัฐประศาสนศาสตร์ใน
ประเทศไทยได้รับอิทธิพลการศึกษาจากประเทศตะวันตก  โดยเฉพาะจากประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยตรงนับแต่เริ่มก่อต้ังสถาบันการศึกษาช้ันน า ของประเทศเป็นต้นมา ส่วนสาขาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศนั้นจะเป็นออกเป็น สองสาย คือ สายสหรัฐอเมริกา และสายอังกฤษท่ีมีผลต่อการร่าง
ปรัชญาและ หลักสูตรของสถาบันการศึกษาต่างในประเทศ ส าหรับบริบทแวดล้อมภายในประเทศถือ
ได้ว่ามีความแตกต่างกันไปตาม แต่ละสาขา โดยเริ่มจากรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองท่ีมีการ
กล่าวถึงความ เช่ือมโยงของสภาพการณ์ภายในประเทศท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจัยน าเข้าในด้าน การก าหนด
ปรัชญา เนื้อหาหลักสูตร การคัดเลือกผู้เรียน และมีอิทธิพลต่อ  กระบวนการผลิตในส่วนของ
กระบวนการเรียนการสอน ผู้สอน ตลอดจนต ารารูปเล่ม และต าราทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจ าแนกได้
ชัดเจนในมหาวิทยาลัยท้ังของรัฐ เอกชน และราชภัฏ โดยบริบทแวดล้อมภายในประเทศท่ีว่านี้ ได้แก่ 
ประเด็นการขยาย โอกาสทางการศึกษาทางไกล (มหาวิทยาลัยรามค าแหง) ประเด็นความต้องการเป็น 
มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ประเด็นเหตุการณ์ความไม่สงบ ในพื้นท่ี อัต
ลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น สิทธิมนุษยชน (วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
ม ห าวิท ย า ลัย เชี ย ง ให ม่ ) ป ระ เด็ น ก ารย ก ระ ดับ แ ละ  แตก แ ขน งขอ งคณ ะ และส าข า 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี) ประเด็นการตอบสนองต่อการกระจายอ านาจจาก
ส่วนกลางสู่ท้องถิ่น (มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนดุสิต) ตลอดจนประเด็นการรวบรวมองค์ความรู้สห
วิทยาการ เศรษฐศาสตร์ และการเมือง (มหาวิทยาลัยรังสิต) ส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ ในประเด็น
ของบริบทแวดล้อมภายในประเทศ ท่ีส่งผลให้เกิดความเปล่ียนแปลงต่อปัจจัยน าเข้าในด้านการ
ก าหนดปรัชญา เนื้อหา หลักสูตร การคัดเลือกผู้เรียน และมีอิทธิพลต่อกระบวนการผลิตในส่วนของ 
กระบวนการเรียนการสอน ผู้สอน ตลอดจนต ารารูปเล่มและต าราทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งจากการ
วิเคราะห์พบว่ามีคล้ายคลึงกันท้ังในมหาวิทยาลัยของรัฐ เอกชน และ  ราชภัฏ โดยบริบทแวดล้อม
ภายในประเทศท่ีว่านี้ส่วนใหญ่มาจากการปฏิรูประบบ ราชการครั้งล่าสุดท าให้เกิดการออกกฎหมาย
ส าคัญๆ หลายฉบับตามมาพร้อมๆ กับการออกกฎหมายรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่าน
มา น าไปสู่การน า แนวคิดการจัดการภาคเอกชนมาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินจนถึงปัจจุบัน 
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  การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์มีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับสาขารัฐศาสตร์ โดยบาง
มหาวิทยาลัยน าสาขารัฐประศาสนศาสตร์รวมกับสาขารัฐศาสตร์ ดังนั้นจึงต้องเริ่มกล่าวถึงหลักสูตร
การศึกษารัฐศาสตร์ด้วย 

  การศึกษาในสาขารัฐศาสตร์นั้น เริ่มขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว โดยทรงจัดต้ัง "โรงเรียนฝึกหัดวิชาข้าราชการพลเรือน" ขึ้น เพื่อฝึกหัดนักเรียนให้รับ
การศึกษาเพื่อเข้ารับราชการตามกระทรวงต่าง ๆ ต่อมา ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงสถาปนา "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ขึ้น โดย "คณะรัฐประศาสนศาสตร์" เป็น 
1 ใน 4 คณะแรกต้ังของมหาวิทยาลัย หลังจากนั้น ได้เปล่ียนช่ือเป็น "คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์" 
และโอนไปสังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองและในท่ีสุดก็กลับมาจัดต้ังใหม่อี กครั้งใน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2491 หลังจากนั้น สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ก็
ได้เปิดสอนในหลายมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ (นับเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี ข้อมูล ณ วันท่ี 1 มีนาคม 
2556) 
  มหาวิทยาลัยของรัฐ ในภาพรวมแล้วนั้นการเรียนการสอนรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ 
และมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐท่ีไม่ใช่มหาวิทยาลัยราชภัฎ การเรียนการสอนรัฐศาสตร์ และรัฐ
ประศาสนศาสตร์มักเปิดในคณะรัฐศาสตร์ หรือคณะสังคมศาสตร์ หรือคณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ และจากภาพรวมแล้วมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนคร และ
มหาวิทยาลัยท่ีก่อต้ังขึ้นมานาน จะมีการเรียนการสอนท้ังรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ส่วน
มหาวิทยาลัยในเขตภูมิภาค หรือมหาวิทยาลัยท่ีก่อต้ังใหม่มักมีการเรียนการสอนแต่ด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์ ปัจจุบัน ภายในการศึกษาด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์นั้น ได้มีการแยกสาขาวิชาท่ี
ศึกษาให้หลากหลายและครอบคลุมยิ่งขึ้น จึงมีหลักสูตรต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเกิดข้ึนภายในคณะรัฐศาสตร์
ขึ้นเป็นอย่างมาก เช่น การบริหารงานยุติธรรม การปกครองท้องถิ่น เป็นต้น 
  มหาวิทยาลัยราชภัฎจะไม่มีความแตกต่างหลากหลายในการจัดการเรียนการสอน กล่าวคือมี
เพียงแต่ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ท่ีเป็นสาขาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัจจุบันมี
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพียง 8 มหาวิทยาลัยเท่านั้นท่ีมีการเรียนการสอนรัฐศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัย
ราชภัฎในภาคเหนือ 2 มหาวิทยาลัย ภาคอีสาน 3 มหาวิทยาลัย และภาคกลาง 3 มหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยเอกชนมีการเรียนการสอนรัฐศาสตร์เพียง 3 มหาวิทยาลัย นอกจากนั้นมีการ
เรียนการสอนรัฐประศาสนศาสตร์ ท่ีน่าสนใจคือมหาวิทยาลัยเอกชนมักมีคณะรัฐศาสตร์ แต่กลับไม่มี
การเรียนการสอนด้านรัฐศาสตร์ แต่กลับมีการเรียนการสอนในวิชารัฐประศาสนศาสตร์แทน 

 

4.3 คุณลักษณะของนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ท่ีพึงประสงค์ 
    รัฐประศาสนศาสตร์ เป็นศาสตร์ท่ีว่าด้วยการบริหารรัฐกิจ ดังนั้นการเป็นนักรัฐประศาสน
ศาสตร์ท่ีดี จึงต้องเป็นนักบริหารท่ีดีด้วย ดยจะต้องเป็นนักบริหารท่ีมีลักษณธเป็นมืออาชีพ 

  ค าว่า “มืออาชีพ” ในภาษาอังกฤษตรงกับค าว่า “Professional” หมายถึง ผู้เช่ียวชาญใน 
วิชาชีพหรือมืออาชีพซึ่งก็คือผู้ท่ีมีความช านาญและเช่ียวชาญในอาชีพของตน มีความรอบรู้อย่างดีใน 
อาชีพของตน ในทางวิชาการผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญในศาสตร์ของตนเรียกว่า “Professor” หรือใน 
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ภาษาไทยเรียกว่า “ศาสตราจารย์” การท่ีจะเป็นผู้เช่ียวชาญในวิชาชีพนั้น ไม่ใช่เพียงแค่การปฏิบัติ 
หน้าท่ีตามวิชาชีพของตนหรือตามอาชีพของตนอย่างไม่มีข้อผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่องใดๆ หรือ  
ปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าท่ีนั้นจนรู้เทคนิค วิธีการท างานท่ีดีท่ีสุด แต่ต้องค านึงถึงหลักความถูกต้อง 
กฎ กติกาของสังคม หลักคุณธรรม หลักศีลธรรมอันดีในสังคมนั้นๆ เช่น อาชีพครู อาจารย์ มีการ
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพด้านการปฏิบัติงาน เช่น ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ  เกี่ยวกับการ
พัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดขึ้นกับ ผู้เรียน มุ่งมั่น
พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ ผู้เรียน ร่วมมือกับ  ผู้อื่นใน
สถานศึกษาและในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาและ สร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ทุกสถานการณ์ เป็นต้น  
  อาชีพ แพทย์ มีการก าหนดจรรยาบรรณระดับสากลท่ีเรียกว่า “ค าปฏิญญาเจนีวา” ดังนี้ 
“ข้าพเจ้าจะอุทิศ ตนเพื่อให้บริการเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างเต็มท่ี ข้าพเจ้าจะเคารพครูบาอาจารย์และ
ระลึกถึง พระคุณของท่าน ข้าพเจ้าจะประกอบวิชาชีพด้วยความรับผิดชอบและค านึงถึงศักด์ิศรี 
ข้าพเจ้าจะ ค านึงถึงสุขภาพของผู้ป่วยเป็นข้อแรก ข้าพเจ้าจะรักษาความลับของผู้ป่วยอย่างแน่วแน่ 
ข้าพเจ้าจะ ผดุงไว้ซึ่งเกียรติยศและธรรมเนียมท่ีปฏิบัติตามแบบอย่างท่ีดีของวิชาชีพ ข้าพเจ้าจะถือ
เพื่อนร่วม วิชาชีพประดุจพี่น้อง ข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้ศาสนา เช้ือชาติ พรรคการเมืองหรือกฎเกณฑ์
ของสังคม มาแทรกระหว่าง หน้าท่ีกับผู้ป่วยข้าพเจ้าจะคงความเคารพนับถืออย่างสูงสุดต่อชีวิตมนุษย์
ต้ังแต่ ปฏิสนธิ แม้จะมีการคุกคาม ข้าพเจ้าจะไม่น าความรู้ทางการแพทย์มาใช้ในทางท่ีผิดต่อเพื่อน
มนุษย์ ข้าพเจ้าขอให้ปฏิญญาดังกล่าวข้างต้นนี้อย่างจริงจัง เปิดเผย ด้วยเกียรติของข้าพเจ้า” 
นอกจากนี้ยังมีวิชาชีพอื่นๆ อีกท่ีผู้ประกอบวิชาชีพนั้นต้องยึดถือ  จรรยาบรรณหรือหลักในการ
ประกอบวิชาชีพของตน ไม่ว่าจะเป็น พยาบาล วิศวกร นัก ส่ิงแวดล้อม โปรแกรมเมอร์ นักการเมือง 
นักวิจัย พ่อค้า แม่ค้า เป็นต้น จากประเด็นท่ีได้กล่าวถึงความเป็นมืออาชีพของวิชาชีพต่างๆ ผ่าน
จรรยาบรรณของแต่ละ วิชาชีพท่ีผู้เขียนได้กล่าวอ้างถึง เปรียบให้เห็นว่านักบริหารมืออาชีพนั้นก็ควรมี
ลักษณะท่ีไม่แตกต่างกัน โดยประพจน์ แย้มทิม ได้กล่าวถึงลักษณะของนักบริหารมืออาชีพว่าต้องเป็น
ผู้ใฝ่รู้ และมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อผลงาน (Accountability) เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความกล้า
หาญทางจริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตส านึกเพื่อส่วนรวมและมีจิตใจประชาธิปไตย 
จรรยาบรรณวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพและการมีส่วนร่วมในองค์กรวิชาชีพ พร้อมส าหรับการพัฒนา 
สมรรถภาพและบุคลิกภาพของนักบริหารสมัยใหม่  
  นอกจากนี้ โจเซฟ เอ แรลิน (Raelin) ยังได้น าเสนอลักษณะของการบริหารแบบมืออาชีพ 
โดยอาจสรุปได้ดังนี้  
  1) การบริหารต้องเช่ือมโยงเข้ากับแผนหรือนโยบายขององค์การ โดยแผนหรือนโยบายนั้น 
ต้องมาจากการระดมความคิดของคนท้ังองค์การ ไม่ใช่มาจากผู้บริหารแต่เพียงฝ่าย  เดียว โดยส่วน
ใหญ่มักจะได้ยินประโยคท่ีว่า “เป็นนโยบายขององค์การ” ซึ่ง ผู้ปฏิบัติงานอาจยังไม่รู้เลยว่าตนเองเข้า
ไปร่วมก าหนดตอนไหน ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหา ขึ้นมาได้ ดังนั้นผู้บริหารควรท าความเข้าใจต่อนิยาม
ของ “แผน” หรือ “นโยบาย” เสีย ใหม่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและถือปฏิบัติโดยไม่ผิดพลาด  
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  2) การบริหารต้องท าควบคู่ไปพร้อมกันระหว่างเป้าหมาย (Ends) และวิธีการ (Means) โดย
การมีส่วนร่วมและรับรู้ร่วมกันของคนในองค์การ  
  3) ส่งเสริมการบริหารโดยวัตถุประสงค์ (Management by objective : MBO) กล่าวคือ 
ลดการบริหารแบบสายการบังคับบัญชาแต่เป็นการหันมาร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์ หรือมาตรฐาน
ของงานแต่ละงานท้ังในส่วนของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้วัตถุประสงค์ของงานบรรลุ
ร่วมกันเมื่อวัตถุประสงค์ของงานบรรลุ วัตถุประสงค์ ขององค์การก็ย่อมบรรลุเช่นกัน (ต้องมองความ
อยู่รอดขององค์การเป็นท่ีต้ังหรือมา ก่อนความอยู่รอดของต าแหน่ง)  
  4) เน้นการกระจายอ านาจ (Decentralization) ซึ่งเป็นการสนับสนุนการลดการบริหาร 
แบบสายการบังคับบัญชา ควรใช้หลักการควบคุมแบบอ่อนนุ่มบ้าง  
  5) เน้นการเพิ่มคุณค่าแก่งานของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน (Job enrichment) กล่าวคือ การ ให้
งานท่ีท้าทายหรือให้ความรับผิดชอบท่ีสูงขึ้นแก่ ผู้ปฏิบั ติงานซึ่งเป็นการสร้างความ  มั่นใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานต่อความมั่นคงหรือความยั่งยืนในหน้าท่ีการงาน  
  6) พึงระลึกถึงหลักคุณธรรมและจริยธรรมเสมอเมื่อต้องเข้าสู่การบริหาร โดยท่ัวไปแล้ว การ
เข้าสู่กระบวนการบริหารเปรียบเสมือนการได้มาซึ่งอ านาจ มนุษย์โดยท่ัวไปเมื่อ  ได้มาซึ่งอ านาจมัก
หลงระเริงกับอ านาจและหลงลืมท่ีจะนึกถึงความถูกต้อง นั่นก็คือหลัก คุณธรรมและจริยธรรมนั่นเอง 
ผู้เขียนเองมีความเช่ือมั่นว่ามนุษย์ทุกคนรู้ผิดชอบช่ัวดี รู้ว่าอะไรควรและอะไรไม่ควร รู้ว่า อะไรคือส่ิงท่ี
ถูกและอะไรคือส่ิงท่ีผิด จะเห็นได้ว่า  
  ลักษณะของการบริหารแบบมืออาชีพท้ัง 6 ข้อท่ีสรุปมาจากแนวคิดของโจเซฟ เอ แรลิน นั้น 
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากได้น าไปปฏิบัติ จริงต่าง ๆ และค าจ ากัดความง่ายๆ ท่ีทันสมัยก็คือ “การ
ท างานให้ส าเร็จ” การบริหารบางครั้งเรียกว่า การบริหารจัดการ นิยมใช้ในองค์กรขนาดใหญ่ 
โดยเฉพาะระบบราชการ หมายถึง การด าเนินงาน หรือการปฏิบัติงานใดๆ ของหน่วยงานของรัฐ 
และ/หรือ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ถ้าเป็นหน่วยงานภาคเอกชน หมายถึงของหน่วยงาน และ/หรือ บุคคล) 
ท่ี เกี่ยวข้องกับคน ส่ิงของและหน่วยงาน  
  เฮอร์เบิร์ต เอ. ไซมอน (Herbert A. Simon) กล่าวถึงการบริหารว่า หมายถึง กิจกรรมท่ี
บุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกันด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
  ปีเตอร์ เอฟ. ดรัคเกอร์ (Peter F. Drucker) กล่าวว่า การบริหาร คือ ศิลปะในการท างานให้
บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อื่น การท างานต่างๆ ให้ ลุล่วงไปโดยอาศัยคนอื่นเป็นผู้ท าภายในสภาพ
องค์การท่ีกล่าวนั้น ทรัพยากรด้านบุคคลจะเป็น ทรัพยากรหลักขององค์การท่ีเข้ามาร่วมกันท างานใน
องค์การ ซึ่งคนเหล่านี้จะเป็นผู้ใช้ทรัพยากร ด้านวัตถุอื่นๆ เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ เงินทุน รวมทั้ง
ข้อมูลสนเทศต่างๆ เพื่อผลิตสินค้าหรือ บริการออกจ าหน่ายและตอบสนองความพอใจให้กับสังคม  
  เฟรดเดอร์ริค ดับบลิว. เทเลอร์ (Frederick W. Taylor) ให้ความหมายการบริหารไว้ว่า งาน
บริหารทุกอย่างจ าเป็นต้องกระท าโดยมี หลักเกณฑ์ ซึ่งก าหนดจากการวิเคราะห์ศึกษาโดยรอบคอบ 
ท้ังนี้ เพื่อให้มีวิธีท่ีดีท่ีสุดในอันท่ีจะ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ส าหรับ
ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง อนันต์ เกตุวงศ์ (2523: 27) ให้ความหมายการบริหาร ว่า เป็นการประสานความ 
พยายามของมนุษย์ (อย่างน้อย 2 คน) และทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อท าให้เกิดผลตามต้องการ  
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  ติน ปรัชญพฤทธิ์ มองการบริหารในลักษณะท่ีเป็นกระบวนการโดยหมายถึง กระบวนการ
น าเอาการตัดสินใจ และนโยบายไปปฏิบัติ ส่วนการบริหารรัฐกิจหมายถึงเกี่ยวข้องกับ การน าเอา
นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ  
  ธงชัย สันติวงษ์กล่าวถึงลักษณะของงานบริหารจัดการไว้ 3 ด้าน คือ  
  1) ในด้านท่ีเป็นผู้น าหรือหัวหน้างาน งานบริหารจัดการ หมายถึง ภาระหน้าท่ี ของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งท่ีปฏิบัติตนเป็นผู้น าภายในองค์การ  
  2) ในด้านของภารกิจหรือส่ิงท่ีต้องท า งานบริหารจัดการ หมายถึง การจัด ระเบียบทรัพยากร
ต่างๆ ในองค์การ และการประสานกิจกรรมต่างๆ เข้า ด้วยกัน  
  3) ในด้านของความรับผิดชอบ งานบริหารจัดการ หมายถึง การต้องท าให้งาน ต่างๆ ส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดีด้วยการอาศัยบุคคลต่างๆ เข้าด้วยกัน  ดังนั้น จากค านิยามของการบริหารของ
นักวิชาการต่างๆ ผู้เขียนขอกล่าวสรุปว่า การบริหารเป็นศิลปะในการท างานร่วมกับบุคคลอื่น โดยใช้
ทรัพยากรองค์การท้ังหลายรวมถึงการ ค านึงถึงสภาพแวดล้อมขององค์การเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  คุณสมบัติของผู้สนใจท่ีจะศึกษาต่อสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ ได้แก่ 
         1. ควรมีพื้นฐานความรู้และชอบศึกษาในกลุ่มสาระฯ วิชาสังคมศึกษา โดยเฉพาะสาระการ
เรียนรู้ด้านหน้าท่ีพลเมือง และกฎหมาย หรือ ความรู้ท่ัวไปทางรัฐศาสตร์ นั่นเอง 
  2. สนใจและติดตามข่าวสารบ้านเมืองโดยเฉพาะข่าวการเมือง ข่าวเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ข่าวเศรษฐกิจการเมือง และนโยบายของรัฐบาล โดยสามารถวิเคราะห์วิจารณ์
เหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ เหล่านั้นได้อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
  3. ชอบและสนใจวิชาด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ (Bureaucracy) เพื่อการพัฒนา
ประเทศ (Development Administration) โดยเฉพาะองค์กรท่ีมิได้มุ่งแสวงหาก าไร (Non-Profit 
Organization) แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชานี้สามารถน าความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ
ด้านการบริหารไปปรับใช้ในองค์กรธุรกิจท่ีแสวงหาก าไรได้เช่นกัน 
  4. ต้องพร้อมท่ีจะเรียนรู้สหวิทยาการ เนื่องจากสาขาวิชานี้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสาขาวิชาอื่นๆ 
มากมาย เช่น เศรษฐศาสตร์การเงิน-การคลัง การบัญชี การบริหารและการจัดการ กฎหมายปกครอง 
การพัฒนาสังคม การส่ือสารองค์กร จิตวิทยา และรัฐศาสตร์สาขาอื่นๆ  
  5. ควรมีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติ และภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี 
     6. ต้องมีอุดมการณ์ท่ีจะท างานเพื่อประโยชน์ของสาธารณชน โดยไม่ใช้กลไกของระบบ
ราชการมากอบโกยผลประโยชน์เข้าพวกพ้อง และเข้าใจดีถึงทฤษฎีการพัฒนาประเทศ ความเสมอ
ภาค และความยุติธรรมทางสังคม 
        

4.4 เป้าหมายของการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ยุคใหม่ 
       นักรัฐประศาสนศาสตร์เป็นท่ีต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ดังต่อไป 

  1. แหล่งงานภาครัฐ บัณฑิตสาขาวิชานี้สามารถท างานด้านบริหาร นโยบาย และแผนงานได้
ทุกหน่วยราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม กอง เช่น ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป เจ้าหน้าท่ี
วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าท่ีประสานงาน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานบุคคล เลขานุการบริหาร 
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นักวิชาการศึกษา ฯลฯ ส าหรับผู้ท่ีมีความรู้ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาต่างประเทศดีก็สามารถท างาน
เป็นเจ้าหน้าท่ีวิเทศสัมพันธ์ หรือ นักการทูตได้ ส าหรับในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชนก็มี
ต าแหน่งคล้ายคลึงกับหน่วยงานราชการ 
  2. แหล่งงานภาคเอกชน ตามท่ีได้กล่าวแล้วว่า บัณฑิตสาขาวิชานี้ได้เรียนรู้ความรู้ และ
เครื่องมือทางการบริหารงานมากกว่าสาขาอื่นๆ ของวิชารัฐศาสตร์ จึงท าให้บัณฑิตสามารถน าความรู้
เทคนิคด้านการบริหารจัดการไปใช้ในการท างานภาคเอกชนได้ดีในการบริหารงานทุกระดับของบริษัท 
โดยเฉพาะบัณฑิตท่ีมีความรู้การค านวณ และภาษาดี ขอบข่ายงานก็ยิ่งจะกว้างขวางมากขึ้น เช่น 
นักวิเคราะห์โครงการ นักวิเคราะห์การลงทุน นักวิเคราะห์ระบบงาน นักบริหารองค์การระดับสูงท่ี
สามารถวิเคราะห์การบริหารเศรษฐกิจมหภาคได้ 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4 
 

1. จงบอกคุณลักษณะของนักนักรัฐประศาสนศาสตร์ท่ีพึงประสงค์ 
2. ค ากล่าวท่ีว่า “นักรัฐประศาสนศาสตร์ท่ีดี ต้องเป็นนักบริหารท่ีดี” นักศึกษาเห็นด้วย

หรือไม่ อย่างไร 
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เอกสารอ้างอิงประจ าบทที ่4 
 
  อัมพร ธ ารงลักษณ์, สถานภาพของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในประเทศไทย (ระหว่าง พ.ศ. 
2540 - ปัจจุบัน) วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1, คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 



แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5 

ปทัสถานและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

หัวข้อเนื้อหา 
  1. ความหมายของปทัสถาน 
  2. ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
  3. ค่านิยมทางการเมืองและการบริหาร 
   4. การเปล่ียนแปลงค่านิยมและการบริหารงานภาครัฐ 
  5. ปทัสถานของผู้บริหาร 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  1. อธิบายถึงปทัสถานทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้ 

  2. อธิบายถึงหลักทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้ 
  3. สร้างค่านิยมทางการเมืองและการบริหารงานภาครัฐท่ีดี 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

  1. ฟังบรรยาย และอภิปรายซักถาม 
  2. แบ่งกลุ่มมอบหมายงาน 
  3. ท าแผนผังความคิด (Mind Map) 
  4. อภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
  5. บรรยายสรุป 
  6. ท าแบบฝึกหัดท้ายบท หรือใบงาน 

สื่อการเรียนการสอน 

  1. เอกสารประกอบการสอนบทท่ี 5 
  2. โสตทัศนวัสดุ Power Point เรื่องปทัสถานและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาตร์ 
การวัดผลและการประเมินผล 

  1. สังเกตความสนใจในการบรรยาย 
  2. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม 
  3. ตรวจแบบฝึกหัด 
  4. ทดสอบกลางภาค 
 
 



บทที่ 5  
ปทัสถานของและทฤษฎขีองรัฐประศาสนศาสตร์ 

   
  การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ต้องศึกษาถึงปทัสถาน หรือบรรทัดฐานของรัฐประศาสน
ศาตร์ เพื่อน าไปสู่การอธิบายทฤษฎีของรัฐประศาสนศาสตร์ได้ คือ 
 

5.1 ความหมายของปทัสถาน 
  บรรทัดฐานทางสังคมหรือปทัสถาน (Norms) หมายถึง มาตรฐานท่ีคนส่วนใหญ่ในกลุ่มยึดถือ 
เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ได้แก่ กฎ ระเบียบ แบบแผนความประพฤติต่าง ๆ  
  ประเภทของบรรทัดฐานทางสังคม แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ  
  1. วิถีประชา หรือ วิถีชาวบ้าน (Folkways)  
  2. กฎศีลธรรม หรือ จารีต (Morals)  
  3. กฎหมาย (Laws)  
 
  5.1.1 วิถีประชา หรือวิถีชาวบ้าน (Folkways) 
   หมายถึง แนวทางการปฏิบัติของบุคคลในสังคม ซึ่งปฏิบัติตามความเคยชิน และเป็น
ท่ียอมรับในสังคม เช่น การลุกให้คนชรานั่งในรถประจ าทาง วิถีประชา ยังหมายถึง มารยาททางสังคม 
งานพิธีต่าง ๆ ตามสมัยนิยม เช่น การแต่งกาย การรับประทานอาหาร การอาบน  าวันละ 2 ครั ง เป็น
ต้น ผู้ท่ีละเลยไม่ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวจะได้รับการติเตียน เยาะเย้ยถากถาง หรือการนินทาจาก
ผู้อื่นท าให้สมาชิกต้องปฏิบัติตาม 
   
  5.1.2 กฎศีลธรรม หรือจารีต (Morals) 
   หมายถึง ระเบียบแบบแผนท่ีสมาชิกในสังคมปฏิบัติโดย เคร่งครัดมีความส าคัญ
มากกว่าวิถีประชา หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกสังคมประณามอย่างรุนแรง กฎศีลธรรมมักเป็นข้อห้าม เป็นกฎ
ข้อบังคับ และมีเรื่องของศีลธรรมความรับผิดชอบช่ัวดีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมาก   ตัวอย่างของกฎ
ศีลธรรมหรือจารีตของไทย เช่น การห้ามพ่อแต่งงานกับลูกสาว ลูกจะทุบตีพ่อแม่ไม่ได้ เป็นต้น 
  
  5.1.3 กฎหมาย (Laws) 
   หมายถึง กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับท่ีรัฐบัญญัติขึ นเป็นลายลักษณ์อักษรโดย องค์การ
ทางการเมืองการปกครองและได้รับการรับรองจากองค์การของรัฐ เพื่อควบคุมบุคคลในสังคมหากผู้ใด
ฝ่าฝืนย่อมได้รับการลงโทษตามกฎหมายได้แก่ ระเบียบ ข้อบังคับ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา 
และพระราชบัญญัติ เป็นต้น กฎหมายท่ีดีต้องทันต่อเหตุการณ์ หรือเป็นกฎหมายท่ีคาดการณ์ข้างหน้า
ได้  
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  ความส าคัญของบรรทัดฐานต่อการจัดระเบียบทางสังคม คือ  
  1. เป็นแนวทางพฤติกรรมของมนุษย์ท่ีทุกคนมีความเข้าใจร่วมกัน ท าให้มีการประพฤติปฏิบัติ
ใน แนวเดียวกัน 
  2. มีไว้ควบคุมสมาชิกในสังคมให้อยู่ในกรอบของสังคม ไม่เป็นอันตรายต่อสังคม เพราะมนุษย์
นั นสามารถท าทั งส่ิงท่ีดีงามและช่ัวร้าย 

 
5.2 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
  รัฐประศาสนศาสตร์จัดเป็นศาสตร์ท่ีก าลังเติบโตเพราะเป็นศาสตร์ท่ีเพิ่งพัฒนาขึ มาเมื่อ
ประมาณ 200 กว่าปีท่ีผ่านมา เมื่อเทียบกับศาสตร์สาขาอื่นๆ ท่ีพัฒนาขึ นมาเป็นเวลากว่าพันปี รัฐ
ประศาสนศาสตร์จึงมีองค์ความรู้ท่ีไม่มากพอท่ีจะประกาศตัวเป็นศาสตร์ท่ีมีความแข็งแกร่ง ยังจะต้อง
มีการสะสมความรู้อีกมากมาย รวมทั งมีการพัฒนาทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ขึ นมาเพื่อใช้ในการ
พรรณนา อธิบาย และท านายตัวแปรต่างๆในทางการบริหารภาครัฐอันเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้
ของรัฐประศาสนศาสตร์ท่ีส าคัญ 
อย่างไรก็ตามส่ิงท่ีน่าจะพิจารณาก็คือว่ารัฐประศาสนศาสตร์ต้องการพัฒนาทฤษฎีเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ขึ นมาเพื่อเป็นศาสตร์เพียงเท่านั นหรือรัฐประศาสนศาสตร์ต้องการสร้างทฤษฎีท่ีน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานของนักบริหารภาครัฐ เป็นเรื่องท่ีมีการถกเถียงและนับเป็นทิศทางของรัฐประศาสนศาสตร์
ท่ีน่าสนใจท่ีบทความเรื่องนี ประสงค์ชี ให้เห็นถึงทิศทางท่ีพึงประสงค์ของทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ใน
ปัจจุบัน 
  ทฤษฎีท่ีมีความส าคัญต่อรัฐประศาสนศาสตร์หรือท าไมนักรัฐประศาสนศาสตร์จึงต้องให้ความ
สนใจต่อทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ ทั งท่ีๆ รัฐประศาสนศาสตร์เป็นศาสตร์ประยุกต์ เป็นสหวิทยาการ 
และเป็นศาสตร์กึ่งปฏิบัติ ประเด็นนี  Frederickson and Smith (2003) กล่าวอย่างชัดเจนว่าจ าเป็น
ท่ีต้องให้ความสนใจต่อทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ เพราะการใช้แต่สามัญส านึก ปัญญา และ
ประสบการณ์ของนักบริหารนั นไม่เพียงพอท่ีจะท าให้นักบริหารสามารถบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางสังคมได้   ขณะเดียวกันทฤษฎีก็จะช่วยสร้างองค์
ความรู้ในรัฐประศาสนศาสตร์ให้มีความแข็งแกร่ง แต่ปัญหามีอยู่ว่าทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ก าลังจะ
พัฒนาไปในทิศทางใดในการสร้างองค์ความรู้ของรัฐประศาสนศาสตร์ 
  เมื่อกล่าวถึงทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ ส่ิงท่ีน่าพิจารณาในการก าหนดทิศทางของทฤษฎีรัฐ
ประศาสนศาสตร์ก็คือ ค าถามท่ีว่าทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์มีกี่ประเภท ค าตอบของเรื่องนี ก็คือว่า 
ทฤษฎีจะมีกี่ประเภทนั นก็ขึ นอยู่กับเกณฑ์การน ามาใช้ในการจัดประเภท หรือเกณฑ์ท่ีน ามาใช้เป็นการ
แบ่ง เช่น การน าเกณฑ์เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาองค์ความรู้มาใช้ในการจัดประเภทก็จะสามารถแบ่ง
ได้เป็นทฤษฎีเชิงอุปมาน (Deductive Theory) กับทฤษฎีเชิงอนุมาน (Inductive Theory) ถ้าแบ่ง
ตามขนาดของแนวคิดก็อาจแบ่งเป็นทฤษฎีมหภาค เช่น ทฤษฎีด้านทางเลือกสาธารณะ และทฤษฎี
จุลภาค เช่น ทฤษฎีองค์การต่างๆ แต่ถ้าแบ่งตามจุดมุ่งหมายของทฤษฎี Stephen K Bailey (1968) 
ได้จ าแนกทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ออกเป็น 4 ประเภท 
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  1. Descriptive – Explanatory Theory  
   เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการพรรณนาและอธิบายโดย Descriptive Theory เป็นการ
พรรณนาท่ีมีตัวแปรตัวเดียว เป็นการพรรณนาลักษณะต่างๆ ของตัวแปรตัวนั นในมิติต่างๆ ส่วน 
Explanatory Theoryเป็นการอธิบายท่ีมีตัวแปร 2 ตัว คือ สามารถระบุได้ว่าเป็นปัจจัยท่ีท าให้เกิด
ปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งตามมา เช่น ความผูกพันต่อองค์การมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงานในองค์การ เป็นต้น 
  2. Assumptive Theory  
   เป็นการกล่าวถึงเงื่อนไขท่ีเกิดก่อนแล้วน าไปใช้ในการท านายเหตุการณ์ท่ีจะเกิด
ตามมา ในลักษณะ if X, then Y เช่นเมื่อเห็นงบโฆษณาขององค์การเพิ่มขึ น ส่ิงท่ีน่าจะตามมาก็คือ
การเห็นยอดขายขององค์การเพิ่มขึ น ดังนั นทฤษฎี ท่ีอธิบายให้ ผู้สนใจมีความเข้าใจในทฤษฏี 
Descriptive and Explanative มากยิ่งขึ น 
  3. Instrumental Theory  
   เป็นทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับเครื่องมือท่ีช่วยในการวิเคราะห์ซึ่งถูกน ามาใช้ในรัฐประศาสน
ศาสตร์ เนื่องจากรัฐประศาสนศาสตร์เป็นศาสตร์ประยุกต์จึงต้องมีเครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ เช่น 
ทฤษฎีจูงใจ ทฤษฎีภาวะผู้น า หรือทฤษฎีเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารต่างๆ เช่น ทฤษฎีเกี่ยวกับ QC, 
PMQA หรือ ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารโดยวัตถุประสงค์ 
  4. Normative Theory  
   เป็นการศึกษาถึงส่ิงท่ีควรจะเป็น จึงเป็นเรื่องของการใช้ค่านิยมในการตัดสินใจแต่
เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ เพราะรัฐประศาสนศาสตร์เกี่ยวเนื่องกับผู้บริหารท่ีจ าเป็น
จะต้องไปเลือกปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ซึ่งต่างจากทฤษฎีประเภทอื่นๆ ท่ีกล่าวท่ี
เน้นการให้ความรู้แต่ทฤษฎีทางด้าน normative จะให้ทางเลือกในการตัดสินใจจึงเป็นทฤษฎีท่ีมี
ความส าคัญ 
 
  อย่างไรก็ตามนักทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ส่วนใหญ่นิยมท่ีจะแบ่งทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
ออกเป็น  2 ประเภท คือ ทฤษฎี เชิงประจักษ์  (Empirical Theory) และทฤษฏี เชิงปทัสถาน 
(Normative Theory) โดยทฤษฎีเชิงประจักษ์จะครอบคลุมถึงทฤษฎีการพรรณนาและอธิบาย 
(Descriptive -Explanatory) ทฤษฎีท านายตามเงื่อนไขท่ีเกิดก่อน (Assumptive Theory) และ
ทฤษฏีท่ีเป็นเครื่องมือท่ีช่วยในการวิเคราะห์ (Instrumental Theory) ตามแนวคิดของ Stephen  K 
Bailey นั นเอง ทั งนี  โดยทฤษฎีเชิงประจักษ์จะเป็นทฤษฎีและแนวความคิดท่ีเน้นการส่ังสม   องค์
ความรู้ของวิทยาศาสตร์ (Science) ส่วนทฤษฎีและแนวความคิดเชิงประจักษ์เน้นการอธิบายเชิง
ปรัชญาและค่านิยม ดังนั น ทฤษฎีทั งสองแนวจึงมีการแสวงหาองค์ความรู้และการน ามาประยุกต์ใช้ท่ี
แตกต่างกันอย่างมาก โดยทฤษฎีและแนวความคิดทั งสองต่างก็มีจุดอ่อนและจุดแข็งท่ีแตกต่างกัน อนึ่ง 
จะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นทฤษฎีเชิงประจักษ์ ทั งนี ไม่ว่าจะเป็น
ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ ทฤษฎีตัวแบบการตลาด หรือทฤษฎีองค์การ ต่างล้วนเป็นทฤษฎีท่ีเน้นการ
เพิ่มพูนความรู้แทบทั งสิ น 
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  การท่ีรัฐประศาสนศาสตร์เน้นการใช้ทฤษฎีเชิงประจักษ์ก็เพื่อท่ีจะสร้างองค์ความรู้ทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ให้แข็งแกร่ง เนื่องจากรัฐประศาสนศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีเกิดขึ นใหม่ยังขาดการ
พิจารณาองค์ความรู้อีกมาก แต่การมุ่งพิจารณาความเป็นศาสตร์แต่ประการเดียวจะเป็นเรื่องท่ีถูกต้อง
หรือไม่ เพราะรัฐประศาสนศาสตร์เป็นวิชาท่ีนักบริหารต้องการน าไปใช้งาน ต้องการองค์ความรู้ในเชิง
ปฏิบัติ ซึ่งองค์ความรู้ทางวิชาการประการเดียวไม่เพียงพอจะต้องอาศัยค่านิยม ปทัสถาน และ
ประสบการณ์มาช่วยในการตัดสินใจ การก าหนดนโยบายและการท างาน อาจมีข้อโต้แย้งว่าการท่ีรัฐ
ประศาสนศาสตร์น าเอาประสบการณ์ ปรัชญา ค่านิยม และปัญญา มาใช้ในการท างานมากขึ น ก็ท าให้
รัฐประศาสนศาสตร์ห่างไกลความเป็นศาสตร์มากขึ น เพราะไม่ได้เดินตามแนวทางการส่ังสมความรู้
แบบวิทยาศาสตร์ แต่นักรัฐประศาสนศาสตร์ก็อาจตั งค าถามว่าแล้วรัฐประศาสนศาสตร์จะเป็นศาสตร์
ไปท าไม การเป็นศาสตร์ท่ีแข็งแกร่งแล้วสามารถน าไปใช้ได้หรือไม่ เพราะส่ิงท่ีรัฐประศาสนศาสตร์
ต้องการคือการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานบริหารมากกว่าการสร้างทฤษฎีเพื่ อน าไปสู่การเป็นศาสตร์
บริสุทธิ์ จึงควรเน้นการสร้างทฤษฎีท่ีน าไปสู่การปฏิบัติโดยเฉพาะการก าหนดนโยบายของภาครัฐและ
องค์การสาธารณะ เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ต่อสังคมอย่างเสมอภาค ยุติธรรม ซึ่งเป็นส่ิงจ าเป็น
ของทุกสังคมเพราะทุกสังคมท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองล้วนแต่เป็นสังคมท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีมี
ประสิทธิภาพทั งสิ น ดังนั น การส่งเสริมการสร้างทฤษฎีเชิงปทัสถานในรัฐประศาสนศาสตร์ก็จะช่วย
สร้างความแข็งแกร่งให้รัฐประศาสนศาสตร์ในเรื่องค่านิยมและหลักปรัชญาท่ีจะช่วยนักบริหารในการ
ตัดสินใจ ก าหนดนโยบายและสามารถวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ 
  นอกจากนี ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์มีลักษณะท่ี Frederickson and Smith กล่าวว่าเป็น
ศาสตร์ประยุกต์มากกว่าเป็นศาสตร์บริสุทธิ์ ท่ีว่าเป็นศาสตร์ประยุกต์เพราะจะต้องปรับเปล่ียนเนื อหา
องค์ความรู้ให้สอดคล้องกับสภาวะของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป หลายกรณีท่ีทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
ต้องถูกท้าทายและโต้แย้งเพราะไม่สามารถน าไปใช้ในโลกของความเป็นจริงหรือในทางปฏิบัติได้ การ
ก าเนิดของรัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่ (New Public Administration) เป็นตัวอย่างกรณีหนึ่งท่ีเกิด
จากการท่ีทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ในสมัยนั นไม่สามารถตอบสนองต่อการอธิบายปรากฎการณ์ต่างๆ 
ในสังคมอเมริกันในขณะนั นได้ ในขณะท่ีสังคมอเมริกันก าลังเกิดปัญหามากมาย ปัญหาการต่อต้านการ
เหยียดผิว ต่อต้านสงครามเวียดนาม และปัญหาอาชญากรรม แต่นักรัฐประศาสนศาสตร์สมัยนั นก็ยัง
พร่ าอธิบายถึงทฤษฎีองค์การ การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับปัญหาสังคม
ในขณะนั น จึงเกิดการรวมตัวของนักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ท่ีเสนอแนวทางใหม่ของรัฐ
ประศาสนศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับความเป็นจริงในสังคมมากขึ น ดังนั นเพื่อรัฐประศาสนศาสตร์เป็น
ศาสตร์ประยุกต์มีหลายกรณีท่ีทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์เป็นหลักการเชิงปทัสถาน คือเสนอแนวทาง
ว่าส่ิงใดควรท า ส่ิงใดไม่ควรท า 
  อาจมีข้อโต้แย้งว่าทฤษฎีเชิงประจักษ์จะมีข้อดีท่ีสามารถพรรณนา อธิบาย และสามารถ
ท านายได้ จึงเกิดความชัดเจน (Precision) สามารถท่ีจะทดสอบหรือพิสูจน์ได้ เช่น ทฤษฎีมนุษย
สัมพันธ์ หรือทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์การจัดการซึ่งท าให้เกิดอ านาจในการท านายซึ่งเป็นคุณสมบัติ
ท่ีส าคัญของทฤษฎี แต่ส่ิงใดท่ีได้ความชัดเจนสามารถลงรายละเอียดได้ก็จะเสียประโยชน์ในการมอง
ภาพรวมหรือกรอบใหญ่ๆ รวมทั งไม่สามารถศึกษาถึงกระบวนการท่ีมีความสลับซับซ้อนต่อเนื่องจนท า
ให้เกิดผลตามมา ส่ิงท่ีทฤษฎีเชิงประจักษ์ในทางรัฐประศาสนศาสตร์ท าได้ดีคือส่ิงท่ี Frederickson 
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and Smith (2003) กล่าวว่าเป็นการฉายภาพนิ่งทีละภาพ มีรายละเอียดแต่ขาดความต่อเนื่องและ
มองภาพรวมซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของทฤษฎีเชิงปทัสถานซึ่งเน้นการเช่ือมโยงกับการวิจัยเชิง คุณภาพ
ควบคู่ไปกับการวิจัยเชิงปริมาณท่ีมีความใกล้ชิดกับการวิจัยเชิงประจักษ์ ทั งนี เพื่อให้นักบริหาร
สามารถเข้าใจภาพรวมของระบบบริหารในกรอบใหญ่ได้ รวมทั งได้เห็นถึงพัฒนาการและกระบวนการ
ในการบริหารหรือก าหนดนโยบายอย่างต่อเนื่องท่ีมีความสลับซับซ้อนได้อย่างชัดเจน ซึ่งนักบริหาร
ต้องมีความสามารถในการมองภาพรวมและวิเคราะห์ได้ทั งระบบ โดยทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
ในระยะหลังได้ เอื อประโยชน์ ต่อรัฐประศาสนศาสตร์ในแนวนี  ทั งนี ไม่ ว่ าจะ เป็นทฤษฎี                         
Critical Theory, New Public Management, Refounding Public Administration ห รื อ
Postmodernism Theory เป็นต้น 
  อย่างไรก็ตาม ท่ีกล่าวมานี  มิได้หมายความว่ารัฐประศาสนศาสตร์ควรสนใจแต่เฉพาะการ
สร้างทฤษฎีเชิงปทัสถาน แต่หากจะต้องพัฒนาองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ไปพร้อมๆ กันทั ง
การพัฒนาองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ท่ีอาศัยหลักทฤษฎเชิงประจักษ์และอาศัยทฤษฎีเชิง
ปทัสถานเพราะต่างมีข้อดีและข้อเสียท่ีช่วยเสริมซึ่งกันและกัน เป็นการผสมผสานของหลักทางวิชาการ
กับหลักการปฏิบั ติ ท่ีนักบริหารงานภาครัฐต้องน าไปใช้โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ ท่ี
เปล่ียนแปลงไปและเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวทางของ
วิทยาศาสตร์ไปควบคู่กับแนวทางกับแนวทางเสริมสร้างความรู้โดยอาศัยหลักปรัชญาเช่น หลัก
ประชาธิปไตย หลักความเสมอภาค หลักประสิทธิภาพ อันจะท าให้รัฐประศาสนศาสตร์ มีรากฐานท่ีมี
ความมั่นคงท่ีจะพัฒนาไปสู่ศาสตร์ประยุกต์ท่ีมีความแข็งแกร่งในอนาคตต่อไป  
 

5.3 ค่านิยมทางการเมืองและการบริหาร 
   ค่านิยม (Value) ความหมายทางด้านการบริหาร หมายถึง เป็นความเช่ือทีถาวรเกี่ยวกับส่ิง
ซึ่งเหมาะสม และไม่ใช่ส่ิงซึ่งแนะน าพฤติกรรมของพนักงานให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ค่านิยมอาจอยู่ในรูป
ของการก าหนดความคิดเห็น (Ideology) และเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในแต่ละวัน 
  Phenix  ใช้หลักความสนใจและความปรารถนาของบุคคลแบ่งค่านิยมออกเป็น 6 ประเภท 
คือ 
  1. ค่านิยมทางสังคม (Social Values) เป็นค่านิยมท่ีช่วยให้เกิดความรักความเข้าใจและ 
ความต้องการของอารมณ์ของบุคคล 
  2. ค่านิยมทางวัตถุ (Material Values) เป็นค่านิยมท่ีช่วยให้ชีวิตร่างกายของคนเรา สามารถ
ด ารงอยู่ได้ต่อไป ได้แก่ ปัจจัยส่ี คืออาหาร ท่ีอยู่อาศัย เสื อผ้า และยารักษาโรค 
  3. ค่านิยมทางความจริง (Truth Values) เป็นค่านิยมเกี่ยวกับความจริงซึ่งเป็นค่านิยมท่ี 
ส าคัญยิ่งส าหรับผู้ท่ีต้องการความรู้ และนักวิทยาศาสตร์ท่ีต้องการค้นหากฎของธรรมชาติ 
  4. ค่านิยมทางจริยธรรม (Moral Values) เป็นค่านิยมท่ีท าให้เกิดความรับผิดชอบช่ัวดี 
  5. ค่านิยมทางสุนทรียะ (Aesthetic Values) เป็นความซาบซึ งใจในความดีและความงาม 
ของส่ิงต่างๆ 
  6. ค่านิยมทางศาสนา (Religious Values) เป็นค่านิยมท่ีเกี่ยวกับความปรารถนาความ
สมบูรณ์ของชีวิต รวมทั งความศรัทธา และการบูชาในทางศาสนาด้วย จากประเภทต่างๆ ของค่านิยม
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ข้างต้น ค่านิยมความรัก คู่ครอง และการแต่งงาน ท่ีศึกษาใน การวิจัยครั งนี เป็นค่านิยมท่ีน่าจะมีการ
เปล่ียนแปลงไปตามสภาพทางสังคมวัยรุ่นท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ค่านิยมท่ีศึกษาเป็นค่านิยมท่ี
ศึกษาเป็นค่านิยมทางสังคมและทางจริยธรรม 
  สุนทรี โคมิน และสนิท สมัครการ กล่าวถึง หน้าท่ีของค่านิยม 7 อย่างไว้ดังนี  
  1. ค่านิยมจูง (Lead) เป็นค่านิยมท่ีช่วยให้บุคคลได้แสดงจุดยืนของตนในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
สังคมออกมาอย่างชัดเจน 
  2. ค่านิยมเป็นตัวช่วยก าหนด (Predispose) ให้บุคคลนิยมอุดมการณ์ทางการเมืองบาง
อุดมการณ์มากกว่าอุดมการณ์อื่น 
  3. ค่านิยมเป็นบรรทัดฐานท่ีช่วยน า (Guide) การกระท าให้ท าบุคคลประพฤติ และแสดงตัว
ต่อผู้อื่นท่ีประพฤติเป็นปกติอยู่ทุกวัน 
  4. ค่านิยมเป็นบรรทัดฐานท่ีใช้ในการประเมิน (Evaluate) ตัดสินการช่ืนชมยกย่อง การ
ต าหนิ ติเตียนตัวเอง และการกระท าของผู้อื่น 
  5. ค่านิยมเป็นจุดกลางของการศึกษา กระบวนการเปรียบเทียบกับผู้อื่น 
  6. ค่านิยมเป็นบรรทัดฐานท่ีถูกใช้ในการชักชวน (Persuade) หรือสร้างประสิทธิผลต่อคนอื่น 
  7. ค่านิยมเป็นบรรทัดฐานท่ีถูกใช้เป็นฐาน (Base) ส าหรับกระบวนการให้เหตุผลต่อความนึก
คิด และการกระท าของตน 
  ค่านิยมทางการเมือง (political value) เป็นเสมือนลัทธิทางความเช่ือ เป็นเรื่องของทางท่ีคิด
ว่าดีท่ีสุดในการบริหารประเทศ ยกตัวอย่างเช่น สวัสดิการสังคม ประชาธิปไตย และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เป็นต้น 

 
5.4 การเปลี่ยนแปลงค่านิยมและการบริหารงานภาครัฐ 
  การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) คือ การปรับเปล่ียนการ
บริหารจัดการภาครัฐโดยน าหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการน าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงาน
ของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐ เช่น การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การ
บริหารงานแบบมืออาชีพ การค านึงถึงหลักความคุ้มค่า การจัดการโครงสร้างท่ีกะทัดรัดและแนวราบ 
การเปิ ด โอกาสให้ เอกชน เข้ ามาแข่ งขันการให้ บ ริการสาธารณะ  การให้ ความส าคัญ ต่อ
ค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดทั งการมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชน
โดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ 
   เหตุผลท่ีต้องน าแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้ 
 1..กระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้สภาพแวดล้อมทั งภายในและภายนอกประเทศเปล่ียนแปลงไป
อย่างรวดเร็วจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับองค์กรทั งภาครัฐและเอกชน ท่ีต้องเพิ่มศักยภาพและ
ความยืดหยุ่นในการปรับเปล่ียนเพื่อตอบสนองความต้องการของระบบท่ีเปล่ียนแปลงไป 
  2. ระบบราชการไทยมีปัญหาท่ีส าคัญคือ ความเส่ือมถอยของระบบราชการ และขาดธรรมาภิ
บาล ถ้าภาครัฐไม่ปรับเปล่ียนและพัฒนาการบริหารจัดการของภาครัฐเพื่อไปสู่องค์กรสมัยใหม่ โดยยึด
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หลักธรรมาภิบาล ก็จะส่งผลบั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั งยังเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตด้วย 
ดังนั นการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) จึงเป็นแนวคิดพื นฐานของ
การบริหารจัดการภาครัฐซึ่งจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงระบบต่าง ๆ ของภาครัฐและยุทธศาสตร์ด้าน
ต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรม   
  การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ มีแนวทางในการบริหารจัดการดังนี  
  1. การให้บริการท่ีมีคุณภาพแก่ประชาชน 
  2. ลดการควบคุมจากส่วนกลางและเพิ่มอิสระในการบริหารให้แก่หน่วยงาน 
  3. การก าหนด การวัด และการให้รางวัลแก่ผลการด าเนินงานทั งในระดับองค์กร และระดับ
บุคคล 
  4. การสร้างระบบสนับสนุนทั งในด้านบุคลากร (เช่น การฝึกอบรม ระบบค่าตอบแทนและ
ระบบคุณธรรม) เทคโนโลยี เพื่อช่วยให้หน่วยงานสามารถท างานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ 
  5. การเปิดกว้างต่อแนวคิดในเรื่องของการแข่งขัน ทั งการแข่งขันระหว่างหน่วยงานของรัฐ
ด้วยกัน และระหว่างหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของภาคเอกชน ในขณะเดียวกันภาครัฐก็หันมา
ทบทวนตัวเองว่าส่ิงใดควรท าเองและส่ิงใดควรปล่อยให้เอกชนท า 
  หลักใหญ่ของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ คือ การเปล่ียนระบบราชการท่ีเน้นระเบียบและ
ขั นตอนไปสู่การบริหารแบบใหม่ซึ่งเน้นผลส าเร็จและความรับผิดชอบ รวมทั งใช้เทคนิคและวิธีการของ
เอกชนมาปรับปรุงการท างาน 
  Hood เห็นว่าส่ิงท่ีเรียกว่า “การจัดการภาครัฐแนวใหม่” มีหลักส าคัญ 7 ประการ คือ 
  1. จัดการโดยนักวิชาชีพท่ีช านาญการ (Hands-on professional management) หมายถึง 
ให้ผู้จัดการมืออาชีพได้จัดการด้วยตัวเอง ด้วยความช านาญ โปร่งใส และมีความสามารถในการใช้
ดุลพินิจ เหตุผลก็เพราะเมื่อผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายแล้ว ก็จะเกิดความรับผิดชอบต่อการ
ตรวจสอบจากภายนอก 
  2. มี มาตรฐานและการวัดผลงาน ท่ี ชัด เจน  (Explicit standards and measures of 
performance) ภาครัฐจึงต้องมีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายของผลงาน และการตรวจสอบจะมีได้ก็ต้อง
มีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจน 
  3. เน้นการควบคุมผลผลิตท่ีมากขึ น (Greater emphasis on output controls) การใช้
ทรัพยากรต้องเป็นไปตามผลงานท่ีวัดได้ เพราะเน้นผลส าเร็จมากกว่าระเบียบวิธี 
  4. แยกหน่วยงานภาครัฐออกเป็นหน่วยย่อยๆ (Shift to disaggregation of units in the 
public sector) การแยกหน่วยงานใหญ่ออกเป็นหน่วยงานย่อยๆ ตามลักษณะสินค้าและบริการท่ี
ผลิต ให้เงินสนับสนุนแยกกัน และติดต่อกันอย่างเป็นอิสระ 
  5. เปล่ียนภาครัฐให้แข่งขันกันมากขึ น (Shift to greater competition in the public 
sector) เป็นการเปล่ียนวิธีท างานไปเป็นการจ้างเหมาและประมูล เหตุผลก็เพื่อให้ฝ่ายท่ีเป็นปรปักษ์
กัน (rivalry) เป็นกุญแจส าคัญท่ีจะท าให้ต้นทุนต่ าและมาตรฐานสูงขึ น 
  6. เน้ น ก าร จั ด ก า ร ต าม แ บ บ ภ าค เอ ก ช น  (Stress on private sector styles of 
management practice) เปล่ียนวิธีการแบบข้าราชการไปเป็นการยืดหยุ่นในการจ้างและให้รางวัล 
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  7. เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีวินัยและประหยัด (Stress on greater discipline and 
parsimony in resource use) วิธีนี อาจท าได้ เช่น การตัดค่าใช้จ่าย เพิ่มวินัยการท างาน หยุดยั งการ
เรียกร้องของสหภาพแรงงาน จ ากัดต้นทุนการปฏิบัติ เหตุผลก็เพราะต้องการตรวจสอบความต้องการ
ใช้ทรัพยากรของภาครัฐ และ “ท างานมากขึ นโดยใช้ทรัพยากรน้อยลง” (do more with less) 
  รูปแบบการน าการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในระบบราชการไทย 
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2545 เหตุผลในการตรา
พระราชบัญญัตินี คือ เพื่อเป็นการปรับปรุงระบบบริหารราชการเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนอง
ต่อการพัฒนาประเทศและการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ นโดยก าหนดให้การ
บริหารราชการแนวทางใหม่ต้องมีการ ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้
สามารถประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน มีกรอบการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีเป็นแนวทางในการก ากับการก าหนดนโยบายและการปฏิบัติราชการ และเพื่อให้
กระทรวงสามารถจัดการบริหารงานให้เป็นไป ตามเป้าหมายได้ จึงก าหนดให้มีรูปแบบการบริหารใหม่ 
โดยกระทรวงสามารถแยกส่วนราชการจัดตั งเป็นหน่วยงานตามภาระหน้าท่ี เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
และสอดคล้องกับเป้าหมายของงานท่ีจะต้องปฏิบัติและก าหนดให้มีกลุ่มภารกิจของส่วนราชการต่าง ๆ 
ท่ีมีงานสัมพันธ์กัน เพื่อท่ีจะสามารถก าหนดเป้าหมายการท างานร่วมกันได้ และมีผู้รับผิดชอบก ากับ
การบริหารงานของกลุ่มภารกิจนั นโดยตรงเพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว รวมทั ง
ให้มีการประสานการปฏิบัติงาน และการใช้งบประมาณเพื่อท่ีจะให้การบริหารงานของทุกส่วนราชการ
บรรลุเป้าหมาย ของกระทรวงได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความซ  าซ้อน มีการมอบหมายงานเพื่อลด
ขั นตอนการปฏิบัติราชการ และสมควรก าหนดการบริหารราชการในต่างประเทศให้เหมาะสมกับ
ลักษณะการปฏิบัติหน้าท่ีและสามารถปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วและมีเอกภาพ โดยมีหัวหน้าคณะ
ผู้แทนเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารราชการ นอกจากนี  สมควรให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการเพื่อเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการดูแลการจัดส่วนราชการและการปรับปรุงระบบการ
ท างานของภาคราชการให้มีการจัดระบบราชการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
  ในมาตรา 3/1 ได้ก าหนดให้การพัฒนาระบบราชการต้องสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ความต้องการของประชาชนและทันต่อการบริหารราชการตาม
พระราชบัญญัตินี ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบ
เลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น  การกระจายอ านาจ
ตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั งนี  โดยมี
ผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน 
  การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งตั งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ี
ต้องค านึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง 
  ในการปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งให้ค านึงถึงความับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน  การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผย
ข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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  2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ได้
ก าหนด ขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นไปตามหลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ดังนี  
    1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
   2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
   3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
   4) ไม่มีขั นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
   5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 
   6) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความ 
   7) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบและวัดผล
การปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมตนเอง 
  3. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ พ.ศ.2546 - 2550 ได้ก าหนดเป้าประสงค์หลัก
ของการพัฒนาระบบราชการไทย 4 ประการ 
   1) พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนท่ีดีขึ น 
   2) ปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดให้มีความเหมาะสม 
   3) ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการท างานให้อยู่ในระดับสูงเทียบเท่า
เกณฑ์สากล 
   4) ตอบสนองต่อการบริหารปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
  โดยก าหนดยุทธศาสตร์ 7 ด้านเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี  
   ยุทธศาสตร์ 1 การปรับเปล่ียนกระบวนการและวิธีการท างาน ประกอบด้วย 9 
มาตรการ 
   ยุทธศาสตร์ 2 การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย 4 
มาตรการ 
   ยุทธศาสตร์ 3 การรื อปรับระบบการเงินและการงบประมาณ ประกอบด้วย 8 
มาตรการ 
   ยุทธศาสตร์ 4 การสร้างระบบบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทนใหม่ ประกอบด้วย 
7 มาตรการ 
   ยุทธศาสตร์ 5 การปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม ประกอบด้วย 
4 มาตรการ 
   ยุทธศาสตร์ 6 การเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย ประกอบด้วย 4 มาตรการ 
   ยุทธศาสตร์ 7 การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ประกอบด้วย 6 
มาตรการ 
  4.การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ: KPI 
(Key Performance Indicators) โดยให้มีการประเมินการปฏิบัติราชการ ใน 2 องค์ประกอบ ตาม
หนังสือส านักงานก.พ. ท่ี นร 1012/ว 20 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ และหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 100/ว 
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27 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2552 เรื่อง มาตรฐานและแนวทางก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ คือ 
   1) ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ 
   2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
  5. การบริหารราชการแบบบูรณาการ (CEO) ซึ่งมีลักษณะส าคัญคือ 
   1) เป็นระบบบริหารจัดการในแนวราบ (Horizontal Management) ท่ีใช้การบูร
ณาการการท างานของทุกภาคส่วนในพื นท่ีในลักษณะ “พื นท่ี – พันธกิจ – การมีส่วนร่วม” (Area – 
Functional – Participation: A–F–P) ในทุกขั นตอนของการท างาน เพื่อสร้างความเป็นหุ้นส่วน
ทางการพัฒนา (Partnership) ในระดับจังหวัด ตลอดจนเพื่อสร้างการท างานในลักษณะเครือข่าย 
(Networking) 
   2) เป็นระบบบริหารจัดการท่ีมี เป้าหมายท่ีการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนผู้ใช้บริการ (Customer Driven) ด้วยระบบงานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน (Result – 
based) ด้วยมาตรฐานผลงานขั นสูง (High Performance Output) 
   3) เป็นระบบบริหารจัดการท่ีอยู่ภายใต้กรอบของบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ และโครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน รวมทั งหลักการการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี (Good Governance) แต่ได้รับการสนับสนุนทรัพยากร
ทางการบริหาร ท่ีจ าเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
  การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 
- พ.ศ.2561) หรือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561) ได้ก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ โดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 7 
ยุทธศาสตร์ ดังนี  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1: การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน 
มีเป้าหมายเพื่อพัฒนางานบริการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้
ประชาชนมีความพึงพอใจ ต่อคุณภาพการให้บริการ โดยออกแบบการบริการท่ียึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเหมาะสมมาใช้เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้ง่าย
และหลากหลายรูปแบบ เน้นการบริการเชิงรุกท่ีมี ปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างภาครัฐและประชาชน 
การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จอย่างแท้จริง พัฒนาระบบการจัดการ ข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
รวมทั งเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริการที่เป็นเลิศ เช่น 
     1. ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาระบบการเช่ือมโยงงานบริการซึ่งกัน
และกัน และวางรูปแบบ การให้บริการประชาชนท่ีสามารถขอรับบริการจากภาครัฐได้ทุกเรื่อง โดยไม่
ค านึงว่าผู้รับบริการ จะมาขอรับบริการ ณ ท่ีใด (No Wrong Door) 
    2. ยกระดับการด าเนินงานของศูนย์บริการร่วม (One Stop Service) ด้วย
การเช่ือมโยงและ บูรณาการกระบวนงานบริการท่ีหลากหลายจากส่วนราชการต่าง ๆ มาไว้ ณ 
สถานท่ีเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนสามารถรับบริการได้สะดวก รวดเร็ว ณ จุดเดียว เช่น ศูนย์รับค าขอ
อนุญาต ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรีในภาวะวิกฤต (One Stop Crisis Center: OSCC) เป็นต้น 
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    3. ส่งเสริมให้ส่วนราชการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเข้ามาใช้
ในการให้บริการ ประชาชน (e-Service) เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้ง่ายขึ น รวมทั งพัฒนา
รูปแบบ การบริการท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นผู้เลือกรูปแบบการรับบริการท่ีเหมาะสมกับความ
ต้องการของตนเอง (Government You Design) โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ เช่น m - 
Government ซึ่งให้บริการผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ี (Mobile G2C Service) ท่ีส่งข้อมูลข่าวสารและ
บริการถึง ประชาชน แจ้งข่าวภัยธรรมชาติ ข้อมูลการเกษตร ราคาพืชผล หรือการติดต่อและแจ้ง
ข้อมูล ข่าวสารผ่านสังคมเครือข่ายออนไลน์ (Social Network) เป็นต้น 
     4. ส่งเสริมให้มีเว็บกลางของภาครัฐ (Web Portal) เพื่อเป็นช่องทางของ
บริการภาครัฐทุกประเภท โดยให้เช่ือมโยงกับบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกหน่วยงานของภาครัฐ 
รวมถึงข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 
     5. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการประชาชนท่ีมีความเช่ือมโยงกัน
ระหว่างหลาย ส่วนราชการ น าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศและ
การ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยทบทวนขั นตอน ปรับปรุงกระบวนงาน หรือแก้ไข 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน ของรัฐ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและเอื อต่อการแข่งขันของประเทศ 
     6. ส่งเสริมให้มีการน าระบบการรับประกันคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ 
(Service Level Agreement) มาใช้ในภาครัฐ ซึ่งเป็นการก าหนดเงื่อนไขในการให้บริการของ
หน่วยงานของรัฐ ท่ีมีต่อประชาชน โดยการก าหนดระดับการให้บริการ ซึ่งครอบคลุมการก าหนด
ลักษณะ ความส าคัญ ระยะเวลา รวมถึงการชดเชยกรณีท่ีการให้บริการไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด 
     7. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริการภาครัฐโดยใช้
ประโยชน์จากบัตรประจ าตัว ประชาชน ในการเช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ประชาชนตามวงจรชีวิต โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากบัตรสมาร์ทการ์ด 
(Smart Card) หรือ เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
      8. ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐมีการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ ค่านิยม และ
หล่อหลอมการสร้าง วัฒนธรรมองค์การให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีจิตใจท่ีเอื อต่อการ
ให้บริการท่ีดี รวมถึง เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพการบริการโดยตรง
มากขึ น 
    9. ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐยกระดับระบบการบริการประชาชนโดยการ
จ าแนกกลุ่มผู้รับบริการ การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีใช้บริการเพื่อให้สามารถน ามา
ปรับปรุง และพัฒนา คุณภาพการบริการได้อย่างจริงจัง เน้นการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
ณ จุดบริการ หลังจากได้รับการบริการ และน าผลส ารวจความพึงพอใจมาวิเคราะห์ ศึกษา
เปรียบเทียบ เพื่อ ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน และเผยแพร่ผลการส ารวจให้ประชาชนทราบ 
โดยอาจจัดตั ง สถาบันการส่งเสริมการให้บริการประชาชนท่ีเป็นเลิศ (Institute for Citizen - 
Centered Service Excellence) เพื่ อท าหน้าท่ีในการส ารวจความคิดเห็น  วิ เคราะห์ ติดตาม 
เสนอแนะ การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการประชาชนแก่ส่วนราชการต่าง ๆ 
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    10. ส่งเสริมให้ส่วนราชการมีการพัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนและ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนอย่างจริงจัง โดยเน้นการจัดการเชิงรุก มีการรวบรวม
หลักเกณฑ์และกระบวนการ จัดการข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐาน ตอบสนองทันท่วงที 
สามารถติดตาม เรื่องร้องเรียนได้ตั งแต่จุดเริ่มต้นและสิ นสุดของการให้บริการ รวมไปถึงการมี
ฐานข้อมูลและ ระบบสารสนเทศในการเช่ือมโยงข้อมูลกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
   11. วางหลักเกณฑ์ แนวทาง และกลไกการช่วยเหลือเยียวยาเมื่อประชาชนได้รับ
ความไม่เป็นธรรม หรือได้รับความเสียหายท่ีเกิดจากความผิดพลาดของการด าเนินการของภาครัฐและ
ปัญหา ท่ีเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือปัญหาอื่น ๆ ท่ีรัฐมีส่วนเกี่ยวข้อง 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2: การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมี
ความเป็นมืออาชีพ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่องค์การแห่งความเป็น
เลิศ โดยเน้นการจัดโครงสร้าง องค์การท่ีมีความทันสมัย กะทัดรัด มีรูปแบบเรียบง่าย (Simplicity) มี
ระบบการท างานท่ีคล่องตัว รวดเร็ว ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ในการท างาน เน้นการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ (Creativity) พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลาลากรในองค์การ เน้นก ารท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ สร้างคุณค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการด าเนินงานต่าง ๆ 
และสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืน เช่น 
   1. ปรับปรุงหน่วยงานราชการให้มีความเหมาะสมกับภารกิจท่ีรับผิดชอบ ลดความ
ซ  าซ้อน มีความ ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง สามารถปรับตัวได้อย่างต่อเนื่อง ตอบสนองต่อบทบาทภารกิจ
หรือบริบท ในสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
   2. ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐมีการแลกเปล่ียนประสบการณ์และจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
   3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล 
โดยมุ่งเน้น ให้การน าองค์การเป็นไปอย่างมีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม การวางแผน
ยุทธศาสตร์ และผลักดันสู่การปฏิบัติ การให้ความส าคัญกับประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัว การส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนา 
ตนเอง มีความคิดริเริ่มและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศอย่างแท้จริง และ
ท างานโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นส าคัญ 
   4. ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานของรัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  (e-
Government) 
   5. น าเทคโนโลยีมาใช้ภายในองค์การ เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
การบริหารงานของภาครัฐมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ น ยกระดับคุณภาพ การให้บริการประชาชน 
สร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานและให้บริการ รวมทั ง ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานแบบเวอร์ช่วล 
(Virtual Office) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ และประหยัดค่าใช้จ่าย 
   6. ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 
(Government Website Standard) แ ละ สาม ารถ บู รณ าก าร เช่ื อ ม โย งห น่ ว ย งาน ขอ งร ฐั 
(Connected Government) ท่ีสมบูรณ์แบบเพื่อก้าวไปสู่ระดับมาตรฐานสากล 
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   7. พัฒนาโครงสร้างพื นฐานหลักโดยการจัดระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการ
ให้บริการ ภาครัฐ และพัฒนาระบบสารสนเทศบนโครงสร้างพื นฐานหลักท่ีทางภาครัฐพัฒนาขึ น ได้แก่ 
ระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network: GIN) และเครื่องแม่ข่าย 
(Government Cloud Service: G – Cloud) เพื่อ ลดค่าใช้จ่าย ทรัพยากร และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   8. น ากรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปล่ียนข้อมูลแห่งชาติ (Thailand e-
Government Interoperability Framework: TH e-GIF) มาใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ภาครัฐ เพื่อให้สามารถแลกเปล่ียน และเช่ือมโยงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
   9. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การภาครัฐ ให้สามารถเช่ือมโยงข้อมูลระหว่าง 
ส่วนราชการด้วยกัน ในลักษณะโครงข่ายข้อมูลท่ีเช่ือมต่อถึงกัน เพื่อให้กระบวนการ ท างานมี
ประสิทธิภาพมากขึ น และส่งเสริมการจัดตั งศูนย์ปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ เพื่อสามารถเช่ือมโยง
ข้ อมู ล ท่ี ส า คัญ ต่อการบริห ารราชการแ ผ่น ดินและการ ตัด สิน ใจ  ไปยั ง ศูนย์ ปฏิ บั ติ การ
นายกรัฐมนตรี (PMOC) เพื่อให้เกิดการตัดสินใจบนพื นฐานของ ข้อมูลท่ีมีความเป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง 
   10. ส่งเสริมให้ส่วนราชการมีแผนการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินงาน 
(Business Continuity Plan) เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้
ทันท่วงที โดยก าหนดแนวทาง ขั นตอนการช่วยเหลือ การซักซ้อม และ การประชาสัมพันธ์  รวมทั ง
ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และสนับสนุนให้มี การจัดตั งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Crisis 
Management Center) ในการบริหาร จัดการสภาวะวิกฤตแต่ละประเภท ทั งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค 
   11. วางแผนก าลังคนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Workforce Plan) ให้มีความ
เหมาะสม ไม่เป็น ภาระต่องบประมาณของประเทศ พัฒนาและบริหารก าลังคนเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะ
ของบุคลากร และประสิทธิภาพของระบบราชการ สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
สามารถ รองรับต่อการเปล่ียนแปลงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการ รวมทั งการ
ขับเคล่ือน ยุทธศาสตร์ประเทศไปสู่การปฏิบัติ 
   12. ส่งเสริมให้มีการวางระบบเตรียมความพร้อมเพื่อทดแทนบุคลากร เช่น แผนการ
สืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) เป็นต้น ทั งในระยะสั นและระยะยาว และเปิดโอกาสให้ 
บุคคลภายนอกสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้โดยง่ายมากขึ นในทุกระดับ รวมทั งสนับสนุนให้มี การ
แลกเปล่ียนบุคลากรระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Talent mobility) ซึ่งสามารถเช่ือมโยง ได้ทั ง
สองทางจากภาครัฐไปสู่ภาคเอกชนและจากภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐ 
   13. ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐให้ความส าคัญต่อการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) 
ในการปฏิบัติ ราชการ โดยเฉพาะการวัดผลการปฏิบัติงานในเชิงเปรียบเทียบอ้างอิงกับเกณฑ์
มาตรฐานและ/ หรือแนวทางการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ รวมถึงปรับปรุงการท างาน โดยน าเทคนิคต่าง ๆ 
เกี่ยวกับ การเพิ่มผลิตภาพมาใช้ มุ่งขจัดความสูญเปล่าของการด าเนินงานในทุกกระบวนการ ตัด
กิจกรรม ท่ีไม่มีประโยชน์หรือไม่มีการเพิ่มคุณค่าในกระบวนการออกไป เพิ่มความยึดหยุ่นขององค์การ 
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ด้วยการออกแบบกระบวนการใหม่และปรับปรุงกระบวนการเพื่อสร้างคุณค่าในการปฏิบัติงาน เช่น 
Lean Management เป็นต้น 
   14. ส่งเสริมให้มีการน ารูปแบบการใช้บริการร่วมกัน (Shared Services) เพื่อ
ประหยัดทรัพยากร ลดค่าใช้จ่าย ยกระดับคุณภาพมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ
หน่วยงานของรัฐ โดยรวมกิจกรรมหรือกระบวนงานลักษณะ/ประเภทเดียวกัน (Common Process) 
ซึ่งเดิม ต่างหน่วยงานต่างด าเนินงานเองเข้ามาไว้ในศูนย์บริการร่วมโดยเฉพาะงานสนับสนุน (Back 
Office) ได้แก่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการเงินการคลัง และระบบบุคลากร เป็นต้น 
   15. ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ จะต้องค านึงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (Social Responsibility) เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน ความสงบ 
และปลอดภัยของสังคมส่วนรวม รวมทั งสนับสนุน เสริมสร้าง พัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่
สังคมและชุมชน เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
มีเป้าหมายเพื่อวางระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ของราชการอย่างครบวงจร โดยค า นึงถึง
ค่าใช้จ่ายท่ีผูกมัด/ ผูกพันติดตามมา (Ownership Cost) เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดหรือสร้าง
มูลค่าเพิ่ม สร้างโอกาส และ สร้างความมั่นคงตามฐานะเศรษฐกิจของประเทศ ลดความสูญเสีย
สิ นเปลืองและเปล่าประโยชน์ รวมทั ง วางระบบและมาตรการท่ีจะมุ่งเน้นการบริหารสินทรัพย์เพื่อให้
เกิดผลตอบแทนคุ้มค่า สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยรวม มีต้นทุนท่ีต่ าลงและลดความต้องการของ
สินทรัพย์ใหม่ท่ีไม่จ าเป็น เช่น ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสินทรัพย์และ
บูรณาการเข้ากับระบบ บริหารจัดการทรัพยากรขององค์การ (Enterprise Resource Planning: 
ERP) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์และการบริหารจัดการองค์การโดยรวม และ การลด
ต้นทุน โดยจัดให้มีระบบและข้อมูลเพื่อให้หน่วยราชการใช้ประกอบการวัดและวิเคราะห์ การใช้
สินทรัพย์เพื่อให้เกิดผลิตภาพ (Asset Productivity) และเกิดประโยชน์สูงสุด (Asset Utilization) 
เป็นต้น 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ มีเป้าหมาย
เพื่อส่งเสริมการท างานร่วมกันภายในระบบราชการด้วยกันเองเพื่อแก้ปัญหาการแยกส่วนในการ
ปฏิบัติงาน ระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการวางระบบความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่าง
ราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบของการประสานความร่วมมือท่ี
หลากหลาย ภายใต้วัตถุประสงค์ เดียวกัน คือ น าศักยภาพเฉพาะของแต่ละหน่วยงานมาสร้างคุณค่า
ให้กับงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด เพื่อขับเคล่ือนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของประเทศและการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น 
   1. วางระบบการบริหารงานแบบบูรณาการในยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศ (Cross 
Functional Management System) ต าม ห่ ว ง โซ่ แ ห่ ง คุ ณ ค่ า  (Value Chains) ค ร อ บ ค ลุ ม
กระบวนการ ตั งแต่ต้นน  า กลางน  า จนกระท่ังปลายน  า รวมทั งก าหนดบทบาทภารกิจให้มีความชัดเจน
ว่าใคร มีความรับผิดชอบใน เรื่องหรือกิจกรรมใด รวมทั งการจัดท าตัวชี วัดของกระทรวงท่ีมีเป้าหมาย 
ร่วมกัน (Joint KPIs) 
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   2. การออกแบบโครงสร้างและระบบบริหารงานราชการใหม่ในรูปแบบของ
หน่วยงานรูปแบบพิเศษ เพื่อให้สามารถรองรับการขับเคล่ือนประเด็นยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศท่ี
ต้องอาศัย การด าเนินงานท่ีมีความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ยึดติดกับโครงสร้างองค์การและระบบราชการ
แบบเดิม 
   3. ปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้มีลักษณะแบบยึดยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
ร่วมเป็นหลัก เพื่อให้เอื อต่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศและการบริหารงานแบบ
บูรณาการ 
   4. พัฒนารูปแบบและวิธีการท างานของภาครัฐในระดับต่าง ๆ (Multi-Level 
Governance) ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการยึดพื นท่ี
เป็นหลัก เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ประสานสัมพันธ์กันในการปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรให้เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าและไม่เกิดความซ  าซ้อน และปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณ ให้
เป็นแบบยึดพื นท่ีเป็นตัวตั ง (Area-based Approach) รวมทั งวางเงื่อนไขการจัดสรร งบประมาณให้
กระทรวง/กรม ต้องสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในสัดส่วนวงเงิน
งบประมาณท่ีเหมาะสม 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน
ระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานราชการทบทวน
บทบาทและภารกิจของตนให้มีความเหมาะสม โดยให้ ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 
มุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับ ภาคส่วนอื่น การถ่ายโอนภารกิจบางอย่างท่ี
ภาครัฐไม่จ าเป็นต้องด าเนินงานเองให้ภาคส่วนอื่น รวมทั ง การสร้างความร่วมมือหรือความเป็นภาคี
หุ้นส่วน (Partnership) ระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่น เช่น 
   1. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือในรูปภาคีหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับเอกชน 
(Public-Private- Partnership : PPP) เพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและบริการสาธารณะใน
ด้านต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นของประเทศท่ีต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก และภาครัฐยังไม่สามารถ
ด าเนินการ ได้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ได้รับการสนับสนุนกลไกการด าเนินการแบบ 
ร่วมลงทุนกับภาคเอกชนด้วยความชัดเจน โปร่งใสและเกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ให้มี
การลงทุนท่ีซ  าซ้อน มีการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด สนับสนุนให้มีการ
จัดตั งกองทุนส่งเสริมการลงทุนของเอกชนร่วมในกิจการของรัฐ ตลอดจนให้มีหน่วยงาน รับผิดชอบ
ก าหนดมาตรฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการร่วมลงทุนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ ความมั่นคงทางการเงิน
และการคลังของประเทศในระยะยาว 
   2. เปิดให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาแข่งขันกันเพื่อจัดท าบริการสาธารณะแทน
ภาครัฐ(Contestability) ในภารกิจของภาครัฐท่ีภาครัฐไม่จ าเป็นต้องด าเนินการเองและภาคเอกชน 
สามารถด าเนินการแทนได้ โดยสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีผ่านกลไกตลาด เพื่อให้ 
ภาคเอกชนสามารถเข้ามาแข่งขันได้โดยง่าย รวมทั งป้องกันและลดปัญหาการผูกขาดในระยะยาว 
ตลอดจนท าให้ภาครัฐสามารถปรับเปล่ียนบทบาทของตนให้เป็นผู้ก าหนดมาตรฐานและ ระดับการ
ให้บริการ รวมทั งติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของภาคเอกชนให้เป็นไปตาม เงื่อนไขท่ีวางไว้ได้
อย่างแท้จริง 
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   3. เปิดให้องค์กรภาคประชาสังคมและชุมชนสามารถเข้ามาเป็น ผู้จัดบริการ
สาธารณะแทนภาครัฐ โดยอาศัยการจัดท าข้อตกลงร่วม (Compact) ในรูปแบบการด าเนินงานใน
ลักษณะหุ้นส่วน ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมและชุมชน ซึ่งมีเป้าหมายของข้อตกลงอยู่ท่ีการ
ร่วมกัน ด าเนินภารกิจจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
   4. พัฒนารูปแบบและแนวทางการบริหารงานแบบเครือข่าย  (Networked 
Governance) โดยการ ปรับเปล่ียนบทบาท โครงสร้าง และกระบวนการท างานขององค์กรภาครัฐให้
สามารถเช่ือมโยง การท างานและทรัพยากรต่าง ๆ ของหน่วยงาน ทั งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม ให้เกิดการพึ่งพากันในรูปแบบพันธมิตร มีการบริหารงานแบบยืดหยุ่น เกิดนวัตกรรม
ใหม่ ๆ มีการตัดสินใจท่ีรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ เช่ือมโยงระบบการท างานระหว่างองค์กรได้ ด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 : การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาในการ
บริหารราชการแผ่นดิน มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและวางกลไกให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารและสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ รวมทั งส่งเสริมให้ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การท างานของทางราชการ ตลอดจนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์และ
มาตรการในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปช่ันให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม เช่น 
   1. เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยการพัฒนาระบบการตรวจสอบสาธารณะ 
(Public Scrutiny) และผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก ( Independent Assessor) ท่ี ผ่านการ
ฝึกอบรมและได้รับการรับรองเข้ามาด าเนินการสอดส่องดูแลและสอบทานกระบวนการจัดซื อจัดจ้าง
ของทางราชการ รวมทั งวางกลไกสนับสนุนให้ด าเนินการจัดท าราคากลางและข้อมูลรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื อจัดจ้างไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได้ 
   2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบในเรื่องการ
ทุจริต คอร์รัปช่ันในเชิงรุก รวมทั งพัฒนาเครื่องมือวัดระดับความเช่ือมั่นศรัทธาในการบริหารราชการ
แผ่นดิน เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคล่ือนนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7 : การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน มีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน รวมทั งประสาน พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกันในการส่งเสริมและยกระดับธรร
มาภิบาลในภาครัฐของประเทศสมาชิก อาเซียน อันจะน าไปสู่ความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ ความมั่นคง
ทางการเมือง และความเจริญผาสุกของสังคม ร่วมกัน 

 
5.5 ปทัสถานของผู้บริหาร 
   ในองค์การนั นประกอบไปด้วยบุคลากรท่ีหลากหลายทั งเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชา
และเพื่อนร่วมงาน บุคลากรต่างๆ เหล่านี ย่อมเกิดพฤติกรรมในการท างาน และพฤติกรรมการอยู่
ร่วมกันทั งการแสดงภาวะผู้น า มนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง 
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 5.5.1 ภาวะผู้น า 
   ในการบริหารกิจการใดๆ ก็ตามไม่ว่าจะเป็นการบริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ และ
บริหารการศึกษา ผู้บริหารในฐานะเป็นผู้น าขององค์การจะต้องมีภาระหน้าท่ีท่ีจะต้องสร้างความ
ร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดีในการท างานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันการบริหาร
การศึกษาก็เช่นเดียวกันกับการบริหารกิจการอื่นๆ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องสร้างความร่วมมือร่วม
ใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันคือให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 
ผู้บริหารในฐานะเป็นผู้น าในสถานศึกษา จะต้องสร้างความร่วมมือในการท างานให้เกิดขึ นให้ได้นั น
หมายถึง ผู้บริหารจะต้องเป็น ผู้น า (Leader) ผู้น าจะ ต้องมีความเป็น ผู้น า หรือภาวะผู้น า 
(Leadership) จะต้องสร้างขึ นให้ได้ในการศึกษาภาวะผู้น า (Leadership) นั นจ าต้องศึกษาผู้น า และ
เรื่องราวต่างๆ ของผู้น าให้เข้าใจเสียก่อน เพราะผู้น ากับภาวะผู้น ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ถ้า
หากผู้น าคนใดขาดภาวะผู้น าแล้ว ผู้น าคนนั นก็จะล้มเหลวในการปฏิบัติงานในฐานะผู้น า ถ้าจะถามว่า
ผู้น าคือใคร ภาวะผู้น าหมายถึงอะไร และผู้น าจะสร้างภาวะผู้น าได้อย่างไร เพื่อท่ีจะตอบค าถามข้างต้น
นี  จะได้กล่าวรายละเอียดดังต่อไปนี  
 
  5.5.2 ความหมายของผู้น า 
   ผู้น า (Leader) คือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั งหรือได้รับการยินยอมจากสมาชิกใน
กลุ่มให้เป็นหัวหน้าหรือมีต าแหน่งและหน้าท่ีเป็นผู้ตัดสินใจในกลุ่ม (ประสาน หอมพูล และทิพวรรณ 
หอมพูล. 2537 : 82. อ้างอิงมาจาก สุทัศนา มุขประพาต. 2545 : 5)Nealey, Evans และ Lynn ได้
ให้ความหมายของผู้น า (Leader) ไว้ 6 ประการดังต่อไปนี (อ้างอิงมาจาก กวี วงศ์พุฒ. 2539 : 13-15) 
คือ ผู้น า คือ ศูนย์กลางของกลุ่ม (Central Figure) ซึ่งหมายถึง ผู้น าจะต้องเป็นศูนย์กลางของกลุ่ม
เป็นผู้ท่ีมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกว่าบุคคลอื่นๆ ในกลุ่มผู้น า คือ ผู้ก าหนดเป้าหมายของกลุ่ม (Group 
Goal Determines) ซึ่งหมายถึง ผู้น าจะเป็นผู้ตัดสินในการก าหนดเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายในการ
ด าเนินงานของกลุ่มผู้น า คือ ผู้ท่ีกลุ่มเลือกหรือผู้ท่ีเป็นท่ีนิยมของกลุ่ม (Goniometric Choice) ซึ่ง
หมายถึงบุคคลท่ีได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกภายในกลุ่ม เพราะเป็นท่ีนิยมชมชอบของกลุ่ม 
เนื่องจากเห็นว่ามีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติพิเศษท่ีจะน ากลุ่มได้ผู้น า คือ ผู้ท่ีมีพฤติกรรม
ผู้น า (Leadership Behavior) ซึ่งหมายถึงบุคคลท่ีแสดงหรือประพฤติปฏิบัติเป็นผู้น าในเรื่องต่างๆ 
เสมอ โดยจะอาสาสมัครน าเองก็ได้ หรือแสดงตนเป็นผู้น าในขณะท่ีก าลังร่วมกิจกรรมภายในกลุ่มก็ได้
ผู้น า คือ ผู้ปฏิบัติตามบทบาท (Role-Image) ซึ่งหมายถึง บุคคลท่ีแสดงพฤติกรรมให้เป็นไปตาม
บทบาท ซึ่งสมาชิกภายในกลุ่มเห็นพ้องกันว่าน่าจะแสดงบทบาทเช่นนั นผู้น า คือ ผู้ก่อให้เกิดความผสม
กลมกลืนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มท่ีตั งไว้ เป็นผู้ตั งใจและพยายามท าความเข้าใจความ
คิดเห็นของสมาชิกภายในกลุ่ม และจะต้องค านึงถึงความสามัคคีเป็นส าคัญสรุปความเหมาย ของผู้น า
ดังกล่าวข้างต้นได้ดังนี  

ผู้น า จึงหมายถึง บุคคลท่ีได้รับการคัดเลือกจากกลุ่มให้เป็นหัวหน้า เป็นศูนย์กลาง 
เป็นผู้ก าหนดเป้าหมาย ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับบทบาท และขณะเดียวกันก็
สามารถท าให้สมาชิกภายในกลุ่มปฏิบัติงานร่วมกัน มีความสมัครสมานสามัคคีกัน งาน
บรรลุผลส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ประเภทของผู้น า 
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   นักวิชาการได้แบ่งประเภทของผู้น าแตกต่างกันออกไป จะขอยกตัวอย่างมาพอ
สังเขปดังนี โดย เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ แบ่งผู้น าออกเป็น 3 ประเภทคือ 
   1. ผู้น าแบบอัตตาธิปไตย (Autocratic Leader) เป็นผู้น าท่ีใช้อ านาจหน้าท่ีของ
ตนเองการตัดสินใจการแก้ปัญหาต่างๆ ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมน้อย การปฏิบัติงานมีค าส่ังมาโดย
เด็ดขาด ไม่ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
   2. ผู้น าแบบประชาธิปไตย (Democratic Leader) เป็นผู้น าท่ีให้ผู้ใต้บังคับบัญชามี
ส่วนร่วมอย่างเต็มท่ีในการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาต่างๆ จะปรึกษาหารือร่วมกัน เปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน จะมีสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน 
   3. ผู้น าแบบตามสบาย (Lesser-Faire Leader) เป็นผู้น าท่ีมอบอ านาจหน้าท่ีให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเต็มท่ี ผู้ใต้บังคับบัญชาจะท าอย่างไรก็ได้ตามสบายจะแยกตัวอออกไปอยู่ห่างๆ
ส่วน  
   Likert ได้แบ่งผู้น าออกเป็น 4 ประเภทคือ  
   1. ผู้น าแบบ เผด็จก ารเต็ม ท่ี  (Exploitative Autocratic Leader) เป็ น ผู้น า ท่ี
ตัดสินใจคนเดียว มาตรฐานและวิธีการปฏิบัติได้ก าหนดไว้อย่างตายตัวโดยผู้น า 
   2. ผู้น าแบบเผด็จการอย่างเมตตา (Benevolent Autocratic Leader) เป็นผู้น าท่ี
ยังส่ังการแต่เพียงผู้เดียวอยู่ แต่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจะมีอิสระอยู่บ้าง 
   3. ผู้น าแบบปรึกษาหารือ (Consultative Leader) เป็น ผู้น า ท่ีปรึกษาหารือ
อภิปรายร่วมกันกับผู้ให้บังคับบัญชา แล้วจึงก าหนดเป้าหมายและตัดสินใจส่ังการในการปฏิบัติงานโดย
ผู้น า 
   4. ผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Participative Leader) เป็นผู้น าท่ีตัดสินใจส่ังการต่างๆ 
การแก้ปัญหาต่างๆ กระท าร่วมกันกับกลุ่มภาระหน้าท่ีของผู้น า  
   ภาระหน้าท่ีของผู้น าหมายถึง ส่ิงท่ีผู้น าจะต้องกระท าปฏิบัติตามท่ีได้รับมอบหมาย
จากบุคคล กลุ่มบุคคล หรือสมาชิก ให้ด าเนินการในช่วงระยะเวลานั นๆ โดยอาจจะมีกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผน และข้อบังคับต่างๆ เป็นส่ิงก าหนดให้ปฏิบัติตาม ถ้าไม่ปฏิบัติตามอาจจะ
ส่งผลต่อตัวเอง บุคคลอื่นหรือองค์การก็อาจจะเป็นได้ Wall และ Hawkins กล่าวถึงภาระหน้าท่ีของ
ผู้น าดังนี  
   1. เป็นนักบริหารท่ีดี 
   2. เป็นผู้วางแผนนโยบาย 
   3. เป็นผู้วางแผน 
   4. เป็นผู้เช่ียวชาญ 
   5. เป็นผู้แทนของกลุ่มในการติดต่อภายนอก 
   6. เป็นผู้รักษาสัมพันธภาพระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชา 
   7. เป็นผู้ให้คุณและโทษ 
   8. เป็นอนุสัญญาโตตุลาการ 
   9. เป็นสัญลักษณ์ของสมาชิก 
   10. เป็นแบบอย่างดีดี 
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   11. เป็นผู้ยอมรับผิดชอบในการปฏิบัติงานขององค์การ 
 
   ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ ได้อธิบายถึงภาระหน้าท่ีของผู้น าไว้เช่นกัน ดังนี  
   1. หน้าท่ีคามรับผิดชอบต่อองค์การ ถือว่าเป็นหน้าท่ีต้องกระท าในฐานะเป็นผู้น า
กลุ่มได้แก่  
    1) ก าหนดเป้าหมาย 
    2) วางแผน 
    3) ติดตามงานอยู่เสมอ พบข้อบกพร่องต้องรีบแก้ไข 
    4) เสริมสร้างให้ปริมาณและคุณภาพของงานได้รับผลสูงสุด 
    5) ให้ความเสมอภาพกับผู้มาติดต่อ 
 
     6) วางตนเหมาะสม มีกิริยามารยาทเรียบร้อย 
    2. หน้าท่ีต่อผู้ตามหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในฐานะหัวหน้างาน ผู้น าย่อมมีหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ 
    1) งานบริหาร 
    2) งานปกครอง 
    3) งานฝึกอบรม 
   3. หน้าท่ีต่อหน่วยงานอื่น โดยการติดต่อประสานานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ น 
   4. หน้าท่ีต่อตัวเอง มีดังนี  
    1) สอนตัวเองให้เป็นผู้น าท่ีดี 
    2) รับผิดชอบงานในหน้าท่ีให้ดีท่ีสุด 
    3) ปฏิบัติตนให้เข้ากับสังคมได้ดี 
    4) ศึกษาหาความรู้ ปรับปรุงตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
    5) ขยันในการท างาน อุทิศเวลาให้งานในหน้าท่ี 
    6) กล้ายอมรับผิด 
    7) ตรงต่อเวลา 
 
  5.5.3 ลักษณะผู้น าที่ดี 
    การท างานจะต้องประกอบไปด้วยบุคคล 2 ระดับคือ ผู้น า หรือหัวหน้างานหรือลูกพี่
หรือผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานนั น และอีกระดับหนึ่งก็คือ ผู้ตามหรือลูกน้องหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั ง 2 ระดับนี จะปฏิบัติงานร่วมกันจะร่วมท างานกันให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดเอาไว้
ผู้น าจะร่วมกับผู้ตามหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในการวางแผนหาคนมาท างาน แบ่งงานมอบหมาย ตัดสินใจ
ส่ังการ ควบคุมดูแล ก ากับงาน ตรวจสอบแก้ไข ตลอดจนอบรมส่ังสอนชมเชยให้รางวัลลงโทษ ผู้น าจะ
รับแต่ชอบอย่างเดียวไม่ได้จะต้องรับผิดด้วย (ถ้ามี) จะคอยแต่ชี นิ วอย่างเดียวไม่ได้ บางครั งจะต้องลง
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มือปฏิบัติด้วยตัวเองบ้าง จึงจะเรียกว่ามือถึง ผู้ตามหรือผู้ใต้บังคับบัญชาจึงจะเช่ือถือผู้น าท่ีดีมีลักษณะ
ดังต่อไปนี  
   1. เป็นกันเอง เป็นคนใจกว้าง ไม่ถือตัว กล้าได้กล้าเสีย 
   2. มีความยุติธรรม เป็นคนตรงไปตรงมา เสมอต้นเสมอปลาย มีความเป็นอยู่อย่าง
ง่ายๆแต่มีระเบียบวินัย 
   3. ชี แนะน าชี แจง สอนผู้ใต้บังคับบัญชาให้ท างานให้ดีอยู่เสมอ จ  าจี จ  าไช แต่ไม่จุกจิก
จู้จี  ติเพื่อก่อ สรุปแล้วก็คือ เป็นผู้สอนเก่ง ถ่ายทอดวิธีท างานเก่งนั่นเอง 
   4. ไม่แ ล้งน  า ใจ เป็นคน เห็นอกเห็นใจ ผู้ใต้บั ง คับบัญ ชา ดูแลทุกข์ สุขของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
   5. เห็นคุณค่าของคน เป็นคนมองโลกในแง่ดี ในแง่สายสดงดงาม ควบคุมอารมณ์
ของตัวเองได้ดี 
    6. มีเหตุผลจูงใจ พูดเก่ง มีวาทศิลป์ดี ไม่ถืออ านาจบาดใหญ่ ไม่ส่ังการใดๆ โดย
พลการมักจะประชุมปรึกษาหารือผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ 
    7. ไม่พยาบาทโกรธง่าย เป็นคนมองโลกในแง่ดี รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา เข้าใจคน
อื่นยิ มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ 
    8. ไม่โทษผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นคนมีคามรับผิดชอบสูง เวลามีปัญหาเกิดขึ นจะมีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหา ไม่เป็นคนสร้างปัญหา ปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่เอาตัวรอดแต่เพียงผู้เดียว 
    9. มีความสามารถในการท างานเป็นทีมสูง มีศิลปะในการจูงใจให้คนท างานสูง มี
ระเบียบวินัย 
    ท่ีกล่าวมาทั ง 9 ประการนี  ผู้ท่ีต้องการเป็นผู้น าท่ีดีหรือหัวหน้าท่ีดี ผู้บังคับบัญชาท่ีดี
หรือแม้แต่ผู้บริหารท่ีดีจะต้องประพฤติปฏิบัติ 
 
  5.5.4 ความหมายของภาวะผู้น า 
   ภาวะผู้น า (Leadership) นักวิชาการใช้ค าแตกต่างกันออกไป เช่น การเป็นผู้น า 
ความเป็นผู้น า ประมุขศิลป์ ซึ่งมาจากภาษาอังกฤษว่า Leadership ในท่ีนี จะขอใช้ค าว่า ภาวะผู้น า
ภาวะผู้น า หมายถึง กระบวนการท่ีผู้น าใช้อิทธิพลหรืออ านาจท่ีตนมีอยู่ในการชักน าหรือโน้มน้าวให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาภายในองค์การหรือในกลุ่มคนในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้สมาชิกของกลุ่มได้ปฏิบัติ
หน้าท่ีของตนอย่างมีประสิทธิภาพท่ีสุดให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ  
   ประสาน หอมพูล และทิพวรรณ หอมพูล  ได้นิยามว่า ภาวะผู้น า หมายถึง 
กระบวนการของการส่ังการและใช้อิทธิพลต่อกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มสมาชิกภายในองค์การ  

  สมยศ นาวีการ นิยามว่า ภาวะผู้น า หมายถึง ความสามารถในการวางแผน การจัด
องค์การ การส่ือสาร การแก้ปัญหาการตัดสินใจ และจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้   

   เอกชัย กี่สุขพันธ์ นิยามว่า ภาวะผู้น า หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการ
หลอมความแตกต่างทางด้านความคิด ความสนใจ ความต้องการหรือพฤติกรรมของบุคคล หรือกลุ่ม
บุคคลในองค์การให้หันไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีศิลปะไม่มีความขัดแย้งในองค์การอีกต่อไปในขณะ
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ใดขณะหนึ่งหรือในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้จาก
ความหมายของภาวะผู้น าดังกล่าวข้างต้น พอสรุปได้ว่า ภาวะผู้น าหมายถึง การท่ีผู้น าใช้อิทธิพล 
อ านาจหน้าท่ีและพลังอ านาจท่ีมีอยู่ เพื่อด าเนินงานในหน้าท่ีรับผิดชอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั ง
เอาไว้ 

 
 

  5.5.5 ทฤษฎีเก่ียวกับผู้น า 
  การศึกษาภาวะผู้น านอกจากท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว ผู้ศึกษาจะต้องศึกษาทฤษฎีภาวะ

ผู้น าท าความเข้าใจในทฤษฎีเหล่านั น และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ จะขอยกตัวอย่างทฤษฎีภาวะ
ผู้น า 2 ทฤษฎี ดังรายละเอียดต่อไปนี   

  1. ทฤษฎีภ าวะ ผู้น าตามสถานการณ์ ของ Hersey & Blanchard Hersey & 
Blanchard’sSituational Leadership Theory Hersey & Blanchard กล่าวว่า ทฤษฎีนี ตั งอยู่บน
ความเช่ือ ท่ีว่าพฤติกรรม ผู้น า  (Leader Behavior) นั่น คือ ผู้น าจะ ต้องแสดงแบบภาวะผู้น า 
(Leadership Style) ให้สอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้ตาม (Follower Maturity) ทฤษฎีนี แบ่งบุคคล
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

  1. ผู้น า (Leader) จะมีแบบภาวะผู้น า (Leadership Style จะใช้ตัวย่อว่า 
S1 S2 S3 S4) มีอยู่ 4 แบบ คือ 

    1) แบบส่ังการ (Telling หรือ S1) เป็นพฤติกรรมของผู้น าท่ีจะต้อง
บอกผู้ปฏิบัติงานว่าจะต้องท าอะไรและท าอย่างไรบอกรายละเอียดต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ผู้น าจะมุ่ง
งานสูงและมุ่งสัมพันธ์ต่ า 

    2) แบบการแนะ (Selling หรือ S2) เป็นพฤติกรรมของผู้น าท่ีจะ
แนะน าว่าจะปฏิบัติงานอย่างไร เพื่อจะให้ได้งานตามท่ีผู้น าต้องการ ผู้น าจะมุ่งท างานและมุ่งสัมพันธ์
สูง 

    3) แบบการให้มีส่วนร่วม (Participating หรือ S3) เป็นพฤติกรรม
ของผู้น าท่ีจะท างานร่วมกัน ขอความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงความ
คิดเห็นผู้น าจะมุ่งสัมพันธ์สูงมุ่งงานต่ า 

    4) แบบการมอบอ านาจ (Delegating หรือ S4) เป็นพฤติกรรม
ของผู้น าแบบนี จะมอบอ านาจให้ผู้ปฏิบัติงานทั งหมดในการท่ีจะตัดสินใจต่างๆ ในการปฏิบัติงานผู้น า
จะมุ่งสัมพันธ์และมุ่งงานต่ า 

   2. ผู้ตาม (Follower) จะมีวุฒิภาวะของผู้ตาม (Follower Maturity จะใช้
ตัวย่อว่า (M1 M2 M3 M4) มีอยู่ 4 แบบคือ 

    1) วุฒิภาวะต่ า (Low Maturity หรือ M1) เป็นลักษณะของผู้
ตามท่ีไม่มี ความสามารถเพียงพอไม่เต็มใจในการท างานและไม่มั่นใจในการท างาน 

    2) วุฒิ ภาวะปานกลาง (Moderate Maturity หรือ M2) เป็น
ลักษณะของผู้ตามท่ีไม่มีความสามารถเพียงพอแต่เต็มใจในการท างาน มีความรับผิดชอบมีความมั่นใจ 
แต่ขาดความช านาญและมีแรงจูงใจ 
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    3) วุฒิภาวะปานกลางถึงสูง (Moderate to High Maturity หรือ 
M3) เป็นลักษณะของผู้ตามท่ีมีความสามารถแต่ไม่เต็มใจในการท างานตามท่ีผู้น าต้องการ ความไม่เต็ม
ใจของเขาอาจจะมาจากความไม่มั่นใจหรืออาจจะมาจากการขาดความมั่นคง 

  4) วุฒิภาวะสูง (High Maturity หรือ M4) เป็นลักษณะของผู้
ตามท่ีมีความสามารถเพียงพอ มีความเต็มใจในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบต่องานและมี
แรงจูงใจในการท างาน   
   2. ทฤษฎีการแลกเปล่ียน Homans’s Exchange Theory 
    George C. Homans เป็นนักสังคมวิทยา กล่าวว่าทฤษฎีการแลกเปล่ียน
จะมองจากพฤติกรรมของคนในสังคมกระท าในแง่ของการแลกเปล่ียนทฤษฎีของ Homans โดยกล่า
ว่า พฤติกรรมของคนในสังคมประกอบไปด้วยหน่วย (Elements) ท่ีส าคัญ 3 หน่วยคือ 
    1) กิจกรรม (Activities) คือ การกระท าต่างๆ ของคนในสถานการณ์ท่ี
ก าหนด เพื่อมุ่งท่ีจะได้รับรางวัล 
    2) การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน (Interaction) คือการกระท าท่ีเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันในกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อต้องการรางวัลและหลีกเล่ียง การลงโทษจากบุคคลอื่น 
    3) ความรู้สึก (sentiments) คือ ความรู้สึกของบุคคลในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
กระท าระหว่างกัน เช่น ความรู้สึกชอบ ความรู้สึกไม่ชอบการร่วม การแนะการมอบ การส่ังการ
พฤติกรรมมุ่งสัมพันธ์จากหน่วยหรือ Elements ท่ีกล่าวทั ง 3 นี  การแลกเปล่ียนจะมีตัวแปรอื่นๆ เข้า
มาเกี่ยวข้องอีก ได้แก่ 
    – คุณค่า (Values) เป็นระดับคุณค่าของรางวัลท่ีได้รับ 
    – บรรทัดฐาน (Norms) เป็นความคิดเห็นพ้องต้องกันในเรื่องของความรู้สึก 
และการกระท าท่ีเหมาะสมร่วมกัน 
     – ปริมาณ (Quantity) เป็นจ านวนหน่วยที่ท ากิจกรรมร่วมกัน 
    – ราคา (Cost) เป็นการตีค่าหรือราคาท่ีท าร่วมกันแล้วได้รับรางวัล หรือไม่
ได้รับรางวัล หรือการลงโทษ อาจจะเป็นการเปล่ียนรางวัลหนึ่งไปสู่อีกรางวัลหนึ่ง 
    – ทุน (Investments) เป็นส่ิงท่ีบุคคลมีมาแต่เดิม ได้แก่ สติปัญญา ทักษะ 
ฐานะทางเศรษฐกิจการศึกษา เพศ เชื อชาติ เป็นต้น 
    – ก าไร (Profit) เป็นส่ิงท่ีได้เพิ่มขึ น 
    – การประเมิน (Distributive Justice) เป็นส่ิงท่ีบุคคลประเมินดูก่อนว่าจะ
ได้ก าไรหรือขาดทุนก่อนท่ีจะแสดงพฤติกรรมปฏิสัมพันธ์นั น 
 
          Brown L. David (1983) ให้ความหมาย ความขัดแย้งว่า เป็นพฤติกรรมท่ีไม่
สอดคล้องต้องกันระหว่างกลุ่มท่ีมีความสนใจต่างกัน Andrzej A. Huezynski และ David A. 
Buchanan (1991) ให้ความหมาย ความขัดแย้งว่าเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีเริ่มต้นเมื่อกลุ่มหนึ่งรับรู้ตน
ถูกท าลายจากกลุ่มอื่น หรือส่อเค้าว่ากลุ่มอื่นตั งท่าว่าจะท าลายตน 
    ทิศนา แขมณี (2522) ให้ความหมาย ความขัดแย้งว่า หมายถึง สภาพการณ์ท่ีท าให้
คนตกอยู่ในสภาพวะท่ีไม่สามารถตัดสินใจหรือตกลงหาข้อยุ ติอันเป็นท่ีพอใจของทั งสองฝ่ายได้ 
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         พนัส หันนาคิน (2531) ให้ความหมาย ความขัดแย้งว่า หมายถึง สภาพท่ีบุคคลทั ง 2 
ฝ่ายมี ความคิดเห็นหรือความเช่ือท่ีไม่ตรงกัน และยังไม่สามารถหาข้อยุติท่ีสอดคล้องต้องกันได้  
         อรุณ รักธรรม (2525) ให้ความหมาย ความขัดแย้งขององค์การ คือความไม่พ้อง
ต้องกัน ระหว่างสมาชิก หรือกลุ่มขององค์การสองกลุ่มหรือมากกว่า เกิดจากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับว่า 
พวกเขาจะต้องมีส่วนร่วมในทรัพยากรท่ีจ ากัดหรืองานต่างๆ หรือพวกเขามีความแตกต่างในด้าน
สถานภาพเป้าหมาย ค่านิยม การรับรู้ ทัศนคติ ความเช่ือ ซึ่งแตกต่างกัน ต่างก็พยายามแสดงทัศนะ
ของพวกเขาให้เด่นกว่าบุคคลอื่นหรือความต้องการของเขาไม่ได้รับการตอบสนองดังนั น ความขัดแย้ง 
จึงเป็น ความนึกคิดหรือการกระท าท่ีขัดกันทั งภายในตนเองระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม ซึ่งมีผลท า
ให้เกิดการแข่งขันหรือท าลายกันแนวคิด / ทัศนะเกี่ยวกับความขัดแย้ง 
          C. Wright Mills เป็นชาวอเมริกันท่ีเขียน The Power Flit 1956 ชี ให้เห็นว่า สังคม
อเมริกันท่ีมีความส าคัญ และก าหนดชะตากรรมของสังคม เอาเปรียบสังคม กลุ่มบุคคลเหล่านี  คือกลุ่ม
นายทุนอุตสาหกรรม กลุ่มนายพล รวมทั งกลุ่มนักการเมือง Karl Marx เช่ือว่า ถ้าปราศจากซึ่งความ
ขัดแย้งก็ไม่มีความก้าวหน้าและเช่ือว่าความขัดแย้ง และการเปล่ียนแปลงเป็นของคู่กัน เช่ือว่าความ
ขัดแย้งเป็นกฎพื นฐานของชีวิต โดยเฉพาะทางเศรษฐกิจประเภทของความขัดแย้งสามารถแบ่งได้
ดังต่อไปนี  คือ 
   1. ความขัดแย้งภายในบุคคล (Interpersonal Conflict) 
    1) สภาพคับข้องใจในสถานการณ์ท่ีบุคคลจะต้องตัดสินใจเลือก เพียงอย่าง
ใดอย่างหนึ่งในเงื่อนไขท่ีปรารถนาท่ีต้องการเท่าๆ กัน ทั ง 2 อย่าง และสามารถบรรลุเป้าหมายได้ทั งคู่
แต่ จ าเป็นต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ลูกน้อง 2 คนท างานดีเท่าๆ กัน จะต้องให้ได้ 2 ขั นได้
เพียงคนเดียวท าให้ตัดสินใจยาก “รักพี่ เสียดายน้อง” 

   2) สภาพความคับข้องใจในสถานการณ์ท่ีบุคคลต้องตัดสินใจเลือกอย่างใด
อย่างหนึ่งในเงื่อนไขอันไม่เป็นที่ปรารถนาทั ง 2 อย่างเท่าๆ กัน เช่น หน่วยงานท่ีมีปัญหามากผู้บริหาร
ไม่ปรารถนาจะย้ายและไม่ปรารถนาจะทนอยู่กับสภาพปัญหาต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั ง ๆ ท่ีไม่
พอใจทั ง 2 อย่างเข้าท านอง “หนีเสือ ปะจระเข้” 

   3) สภาพคับข้องใจท่ีบุคคลต้องเลือกท าในส่ิงท่ีปรารถนาและไม่ปรารถนา
ในเวลาเาดียวกัน เช่น งานรายได้ดีแต่มีอันตราย หรืองานสบายแต่รายได้น้อย เข้าท านอง “ทั งรักทั ง
ชัง” หรือ “ทั งหวานและขมขื่น” 

  2. ความขัดแย้งระหว่างบุคคล (Interpersonal Conflict) 
   1) เกิดจากสาเหตุต่อไปนี  คือ เพราะมองเห็นส่ิงต่างๆ ไม่เหมือนกันเพราะมี

ความต้องการส่ิงต่างๆ ไม่เหมือนกันเพราะมีแบบของความคิดไม่เหมือนกัน 
   2) เกิดมาจากสาเหตุ ดังต่อไปนี  (พรรณราย ทรัพย์ประภา. 2531) คือ

ค่านิยมแตกต่างกันความคิดเห็นแตกต่างกันการรับรู้แตกต่างกันวิธีคิดและวิธีแก้ปัญหาแตกต่างกัน
เป้าหมายขัดแย้งกันความขัดแย้งในบทบาทและอ านาจหน้าท่ีการเปล่ียนแปลงต่างๆ ในองค์การความ
จ ากัดของทรัพยากรในองค์การ 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5 
 
1.  ปทัสถานทางรัฐประศาสนศาสตร์คืออะไร จงยกตัวอย่างประกอบ 
2.  จงอธิบายความหมายของกาบริหารรัฐกิจ และการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ 
3.  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีคือ จงอธิบาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
4.  ความเป็นผู้น าเกี่ยวข้องอย่างไรกับปทัสถานทางรัฐประศาสนศษสตร์ 
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ทฤษฎีองค์การ และทฤษฏีระบบราชการ 

 

หัวข้อเนื้อหา 
  1. ความหมายขององค์การ 
  2. ความแตกต่างระหว่างองค์การกับการจัดการ 
  3. ทฤษฎีองค์การ 
  4. ทฤษฎีระบบราชการ 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  1. อธิบายถึงความหมายขององค์การได้ 

  2. วิเคราะห์ถึงความแตกต่างระหว่างองค์การกับการจัดการได้ 

  3. อธิบายถึงทฤษฎีองค์การ และทฤษฎีระบบราชการได้ 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

  1. ฟังบรรยาย และอภิปรายซักถาม 
  2. แบ่งกลุ่มมอบหมายงาน 
  3. ท าแผนผังความคิด (Mind Map) 
  4. อภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
  5. บรรยายสรุป 
  6. ท าแบบฝึกหัดท้ายบท หรือใบงาน 

สื่อการเรียนการสอน 

  1. เอกสารประกอบการสอนบทท่ี 6 
  2. โสตทัศนวัสดุ Power Point เรื่องทฤษฎีองค์การ และทฤษฎีระบบราชการ 

การวัดผลและการประเมินผล 

  1. สังเกตความสนใจในการบรรยาย 
  2. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม 
  3. ตรวจแบบฝึกหัด 
  4. ทดสอบกลางภาค 
 
 



 

 

บทท่ี 6  
ทฤษฎีองค์การและทฤษฎีระบบราชการ 

   
  ทฤษฎีที่ส ำคัญทำงรัฐประศำสตร์ ได้แก่ ทฤษฎีองค์กำร และทฤษฎีระบบรำชกำร ซึ่งมี
สำระส ำคัญ ดังต่อไปนี้ 
 

6.1 องค์การ 
   6.1.1 ความหมายขององค์การ 
    องค์กำร (Organization) คือ กำรรวมตัวของบุคคลที่มำท ำงำนร่วมกัน โดยมีกำร
แบ่งหน้ำที่แบ่งงำนกันท ำเพ่ือ บรรลุเป้ำหมำยร่วมกัน 
   องค์กร (Organ) คือ ส่วนประกอบย่อยของหน่วยใหญ่ท ำหน้ำที่สัมพันธ์กันหรือขึ้น
ต่อกันและกัน องค์กำร (Organization) คือ ศูนย์กลำงของกิจกำรที่รวมประกอบกันขึ้นเป็นหน่วย 
กล่ำวคือ หลำย ๆ “องค์กร” รวมกันเข้ำกลำยเป็น “องค์กำร” 
    ธงชัย สันติวงษ์ กล่ำวว่ำ องค์กำรหมำยถึง รูปแบบกำรท ำงำนของมนุษย์ที่มีลักษณะ
กำรท ำงำนเป็ นกลุ่มและมีกำร ประสำนงำนกันตลอดเวลำ ตลอดจนต้องมีกำรก ำหนดทิศทำง มีกำร
จัด ระเบียบวิธีท ำงำนและกำรติดตำมวัดผลส ำเร็จของงำนที่ท ำอยู่เสมอ ด้วย   
    Pfiffner and Sherwood นิยำมว่ำ องค์กำรเป็นกระบวนกำรที่มีแบบแผนซึ่ ง
ประกอบไปด้วยบุคคลจ ำนวนมำกเกินกว่ำที่จะมำพบกันได้หมด บุคคลเหล่ำนี้ต่ำงก็มำปฏิบัติงำนที่มี 
ควำมซับซ้อนและมีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงจงใจและต่ำงก็มีจุดมุ่งหมำย ในผลส ำเร็จที่ตั้งหวังไว้ร่วมกัน  
    Katz and Kahn และ Chester สรุปว่ำ องค์กำรหมำยถึง หน่วยงำนทำงสังคมที่มี 
บุคคลจ ำนวนมำกมำร่วมแรงร่วมใจประสำนกันท ำงำนหรือกิจกรรมที่มี  ควำมซับซ้อนอย่ำงมีระบบ 
และร่วมกันตัดสินใจแก้ปัญหำเพื่อให้บรรลุ ทัง้เป้ำหมำยส่วนบุคคลและเป้ ำหมำยองค์กำร  
    Porter, Lawler and Hacker องค์กำร คือ หน่วยงำนซึ่งมีคนจ ำนวนมำกร่วมมือ
ร่วมใจกันที่จะท ำงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ที่มีระเบียบแบบแผนชัดเจน แน่นอนและมี
เหตุผล 
 
  6.1.2 ประเภทขององค์การ 
     1. แบ่งตำมควำมมุ่งหมำยที่จัดตั้งขึน้ ได้แก่ 
    องค์กำรเพ่ือผลประโยชน์ร่วมของสมำชิก (Mutual-benefit) เช่น พรรค
กำรเมือง สมำคม และสหกรณ์  
    องค์กำรเพ่ือธุรกิจ (Business concern) เช่น บริษัท ห้ำงร้ำน และธนำคำร  
    องค์กำรเพ่ือสำธำรณะ (Commonweal organization) เช่น กระทรวง 
ทบวง กรม กอง  
    องค์กรเพื่อกำรบริกำร (Service organization) เช่น โรงเรียน โรงพยำบำล  
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   2. แบ่งตำมหลักกำรจัดระเบียบภำยในองค์กำร ได้แก่ 

    องค์กำรรูปนัย (Formal Organization) ซึ่งเป็นองค์กำรที่มีระเบียบแบบ
แผน มีโครงสร้ำงที่ชัดเจน  
    องค์กำรอรูปนัย (Informal Organization) คือกำรที่กลุ่มบุคคลมำรวมตัว 
กันเป็นสังคมที่ไม่มีระเบียบแบบแผน ไม่มีรูปแบบเฉพำะโครงสร้ำงหลวมๆ โดยมีควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลแบบไม่เปน็ทำงกำร โดยอำจมีควำมเชื่อ ทัศนคติ ค่ำนิยมและรสนิยมที่ตรงกัน  
   นอกจำกนี้ยังสำมำรถแบ่งองค์กำรออกเป็น 2 แบบได้แก่ (สุวรรณี, 2547) ได้แก่ 
    องค์กำรแบบแนวดิ่ง (Vertical Organization) คือ องค์กำรที่มีขั้นกำร
บังคับบัญชำ (Chain of Command) ลดหลั่นกันลงมำ เช่น งำนทำง กำรทหำร และงำนประเภท
โรงงำน  
    องค์กำรแบบแนวรำบ (Horizontal Organization) เป็นรูปแบบของ
องค์กำรที่เหมำะกับงำนท่ีต้องกำรกำรปรึกษำหำรือร่วมกัน เช่น งำนด้ำน วิชำกำรและงำนวิชำชีพ 
 
  6.1.3 การจัดโครงสร้างองค์การ  
   ในกำรท ำงำนในองค์กำรที่ต้องมีกำรตัดสินใจว่ำจะท ำอะไรบ้ำง จะรำยงำนเรื่องรำว
ต่ำงๆ กับใคร วิธีหนึ่งของกำรจัดโครงสร้ำงองค์กำร และกำรสร้ำงสรรค์องค์กำร คือ กำรจัดผังแสดง
โครงสร้ำงองค์กำร (Organization Chart) ซึ่งเป็นกำรจัดผังที่แสดงต ำแหน่งต่ำงๆ ทัง้หมด ในองค์กำร
และควำมสัมพันธ์ของอ ำนำจหน้ำที่แต่ละหน่วยงำน รวมทั้ง แสดงต ำแหน่งต่ำงๆ ที่เชื่อมโยงกันทั้ง
แนวต้ังและแนวนอนอย่ำงมี ระบบเพ่ือง่ำยแก่กำรบริหำร 
 
  6.1.4 รูปแบบของโครงสร้างองค์การ  
   โครงสร้ำงองค์กำรเป็นแบบแผนที่ก ำหนดขอบเขตของงำนและ ควำมสัมพันธ์ของ
อ ำนำจหน้ำที่  
   1. โครงสร้ำงองค์กำรระบบรำชกำร (Bureaucratic Structure) เป็นลักษณะ
โครงสร้ำงองค์กำรซึ่งมีควำมซับซ้อนสูง มีควำมเป็นทำงกำรสูง เป็นระบบกำรจัดกำรโดยถือเกณฑ์
โครงสร้ำงงำนที่เป็ น ทำงกำรของอ ำนำจหน้ำที่ซึ่งก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัดมีกำรติดตำมกำรท ำงำน
อย่ำงรัดกุม ท ำให้โครงสร้ำงองค์กำรแบบนี้บำงครั้งขำดควำมยืดหยุ่นเพรำะมีขั้นตอนมำกและจะท ำให้
เกิดควำมล่ำช้ำในกำรท ำงำน  
    2. โครงสร้ำงองค์กำรแบบมีชีวิต (Organic Structure) เป็นโครงสร้ำงองค์กำรที่มี
ควำมเป็นอิสระ คล่องตัว มีกฎเกณฑ์และข้อบังคับเล็กน้อย มีควำมเป็นทำงกำรน้อยกว่ำระบบรำชกำร 
สำมำรถยืดหยุ่นได้ มีกำรส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นทีม และมีกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจให้แก่
พนักงำนผู้ปฏิบัติตำม  
   3. โครงสร้ำงองค์กำรแบบแมทริกซ์ (Matrix Structure) มีกำรพัฒนำแรกเริ่มจำก
กำรมีเป้ำหมำยของควำมส ำเร็จตำมโครงกำร โครงสร้ำงของงำนในโครงกำรมีกำรมอบหมำยให้กับ
ผู้ช ำนำญกำรจำกแผนกงำนที่มีหน้ำที่ไปปฏิบัติในหนึ่งโครงกำรหรือมำกกว่ำหนึ่ง โครงกำร 
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   4. โครงสร้ำงองค์กำรแบบงำนหลัก (Line or Hierarchy Organization Structure) 
คือ แต่ละหน่วยงำนมีกำรก ำหนดกำรสั่งกำร และกำรควบคุมผ่ำนสำยบังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นจำก
ผู้บริหำรระดับสูงไปยัง ผู้ ใต้บังคับบัญชำอันดับรองลงมำซึ่งเจ้ำหน้ำที่แต่ละหน่วยจะรับค ำสั่ง 
ค ำแนะน ำและรำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำคนเดียว 
    5. โค รงส ร้ ำ งอ งค์ ก รแ บ บ งำน ห ลั ก แล ะ งำน ที่ ป รึ ก ษ ำ  (Line and Staff 
Organization Structure) กำรจัดโครงสร้ำงขององค์กรนี้  จะมีหน่วยงำนที่ปรึกษำเข้ำมำ เพ่ือช่วย
ศึกษำค้นคว้ำให้ค ำแนะน ำ ให้บริกำรและแก้ปัญหำต่ำงๆ ให้หน่วยงำนหลัก หน่วยงำนที่ปรึกษำ นี้จะ
เป็นอิสระข้ึนตรงกับผู้บริหำรในฝ่ำยหรือแผนกนั้น ๆ 
    6. กำรจัดองค์กำรตำมโครงงำน (Project Structures) คือ โครงสร้ำงที่เกิดขึ้นเมื่อมี
โครงงำนหรือปัญหำใหม่เข้ำมำ ผู้บริหำรจะ ต้ังทีมงำนขึน้เป็นกลุ่มเพ่ือจัดกำรกับโครงงำนดังกล่ำวและ
เมื่อโครงกำรนั้นสิ้นสุดหน่วยงำนนั้น ๆ จะถูกยุบลงไปด้วย 

 
6.2 ทฤษฎีองค์การ 
  ทฤษฎีส ำคัญต่ำงๆ ที่ใช้ในรัฐประศำสนศำสตร์ที่จะน ำมำน ำเสนอต่อไปนี้ เป็นทฤษฎีที่มี
อิทธิพลและได้รับกำรยอม รับอย่ำงแพร่หลำย โดยจะใช้ทฤษฎีองค์กำรในกำรน ำเสนอในกำร
ประยุกต์ใช้กับรัฐประศำสนศำสตร์และจะแบ่งแนวคิดต่ำงๆดังต่อไปนี้ 
  1. แนวคิดของทฤษฎีองค์กำรคลำสสิก (Classical Organizational Theory) 
  2. แนวคิดทฤษฎีองค์กำรท้ำทำย (Neoclassical Organizational Theory) 
  3. แนวคิดทฤษฎีองค์กำรทรัพยำกรมนุษย์หรือพฤติกรรม (Human Resource/Behavior 
Organizational Theory) 
  4. แนวคิดทฤษฎีองค์กำรโครงสร้ำงสมัยใหม่  (Modern Structural Organizational 
Theory) 
  5. แนวคิดทฤษฎีองค์กำรด้ำนเศรษฐศำสตร์ (Organizational Economic Theory) 
  6. แนวคิดทฤษฎีองค์กำรอ ำนำจและกำรเมือง (Power and Politics Organization 
Theory) 
  7. แนวคิดทฤษฎีองค์กำรวัฒนธรรม (Organizational Culture Theory) 
  8. แนวคิดกำรปฏิรูปสู่กำรเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กำร (Reform Through Changes in 
Organizational Culture) 
  9. แนวคิ ดท ฤษ ฎี ขอ งอ งค์ ก ำรและสิ่ งแ วดล้ อม (Theories of Organizations and 
Environments) 
 
  6.2.1 แนวคิดของทฤษฎีองค์การคลาสสิก (Classical Organization Theory) 
   ทฤษฎี องค์ กำรดั้ ง เดิ มจะมี ห ลั กแนวคิ ดจำกกำรปรับป รุ งประสิ ท ธิภ ำพ 
(efficiency) โดยมีเป้ำหมำยทำงเศรษฐศำสตร์ (economic goal) ซึ่งนักวิชำกำรในกลุ่มคลำสสิกนี้ให้
ควำมส ำคัญกับ ควำมมีเหตุผล (rationalization) และโครงสร้ำง (structure) โดยอำศัยกำรสังเกต
และประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
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Adam Smith (1776) ได้เสนอ Division of Labour ซึ่งเป็นพ้ืนฐำนของกำรพัฒนำเศรษฐกิจ โดย
เน้นประสิทธิภำพ จำกกำรสังเกต โดยน ำเอำกำรแบ่งงำนตำมควำมถนัด ปรับปรุงทักษะ และ
เครื่องจักรเข้ำมำปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน ท ำให้ผลผลิตมำกข้ึน 
   แนวคิดนี้เป็นพ้ืนฐำนในกำรพัฒนำทฤษฎีต่ำงๆในยุคคลำสสิก เช่น ระบบรำชกำรใน
อุ ด ม ค ติ ( ideal type of bureaucracy) ข อ ง  Weber ห ลั ก ก ำ ร บ ริ ห ำ ร (Administrative 
Management) ของ Fayol หลักกำรบริหำร  POSDCORB ของ Gulick กำรจัดกำรตำมหลั ก
วิทยำศำสตร์ (scientific management) ของ Taylor ที่มุ่งเน้นประสิทธิภำพในกำรท ำงำนโดยกำร
แบ่งงำนกันท ำตำมควำมถนัด 
   Henri Fayol (1916) ใน General Principles of Management เสนอหลักกำร
บริหำร 14 ข้อ ซึ่งสอนกันได้ และน ำไปใช้ได้ทั่วไป (universally applicable) โดยใช้หลักเหตุผลจำก
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนในฝ่ำยบริหำร ซึ่งมีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหลักกำร คือ ต้องมีกำรแบ่งงำน
กันท ำ (division of work) หัวหน้ำซึ่งมีอ ำนำจอันชอบธรรมตำมต ำแหน่ง และมีควำมรับผิดชอบต่อ
หน้ ำที่  (authority and responsibility) มี บท ล งโท ษ วิ ธี รั กษ ำระ เบี ยบ วิ นั ย  (discipline) มี
ผู้บังคับบัญชำที่ดีในทุกระดับองค์กำร (unity of command) มีข้อตกลงที่แน่ชัดและยุติธรรมระหว่ำง
ลูกจ้ำงและนำยจ้ำง ลูกจ้ำงต้องได้รับค ำสั่งจำกผู้บังคับบัญชำเพียงคนเดียว และมีแผนเดียวเพ่ือ
วัต ถุ ป ระส งค์ อ ย่ ำ ง ใดอย่ ำงห นึ่ ง (unity of direction) ผลป ระโยชน์ ส่ วน รวมส ำคัญ กว่ ำ 
(subordination of individual interest to general interest) ควำมเป็นธรรมในผลตอบแทนและ
เป็นที่พอใจของฝ่ำยนำยจ้ำงและลูกจ้ำง (remuneration of personnel) กำรกระจำยอ ำนำจขึ้นอยู่
กับสถำนกำรณ์ (centralization) มีโครงสร้ำงองค์กำรเป็นล ำดับชั้นของสำยบังคับบัญชำ (scalar 
chain) มีควำมเป็นระเบียบของล ำ ดับชั้นของกำรบังคับบัญชำ (order) มีควำมเสมอภำค (equity) มี
ควำมมั่นคงของงำน (stability of tenure of personnel) สร้ำงควำมคิดริเริ่ม (initiative) และต้องมี
ควำมสำมัคคีกลมเกลียวระหว่ำงสมำชิกในองค์กำร (esprit de corps) หลักกำรบริหำรนี้ได้น ำมำ
ประยุกต์ใช้เป็นพ้ืนฐำนในกำรท ำงำนของทั้งภำครัฐและเอกชน เน้นกำรน ำไปใช้ทั่วไปอย่ำงสำกล เป็น
รำยละเอียดในกำรวำงโครงสร้ำงกำรท ำงำน กำรออกแบบและหน้ำที่ต่ำงๆให้กับองค์ กำรโดยมุ่งไปยัง
กำรพัฒนำประสิทธิภำพ เป็นกำรเน้นควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำร ที่ตรงข้ำมกับแนวทำงกำรจัดกำร
แบบวิทยำศำสตร์ที่มุ่งเน้นในส่วนของเทคนิค (technical core) 
   Frederick Winslow Taylor (1916) เขียนThe Principles of Scientific          -             
Management เสนอหลักวิทยำศำสตร์กำรจัดกำรดีกว่ำหลักควำมเคยชิน (rule of thumb) โดย
แนะน ำเครื่องจักรเข้ำมำช่วย จูงใจคนงำนด้วยกำรเงินเพ่ือแก้ปัญหำกำรอู้งำน (soldiering) หำ
แนวทำงกำรท ำงำนที่ดีที่สุด (one best way) ตำมหลักวิทยำศำสตร์ คัดเลือกคนตำมหลักเหตุผลทำง
วิทยำศำสตร์รวมทั้งมีกำรอบรมกำรท ำงนที่ถูกต้อง และหลักกำรแบ่งงำนกันท ำ โดยผู้บริหำรเป็นผู้
วำงแผน และคนงำนเป็นผู้ปฏิบัติ โดยใช้กำรสังเกต ทดลอง ซึ่งเป็นกำรใช้เหตุและผลทำงวิทยำศำสตร์
เพ่ือน ำไปสู่ประสิทธิภำพ หลักกำรจัดกำรแบบวิทยำศำสตร์ที่มองหำวิธีกำรท ำงำนที่ดีที่สุดวิธีเดียวใน
กำรพัฒนำวิธีกำรท ำ งำนให้มีประสิทธิภำพสูงสุด ได้ถูกน ำมำประยุกต์ใช้ในสำยกำรผลิตและกำร
ให้บริกำรต่ำงๆทั้งภำครัฐและเอกชนซึ่งก็ยังใช้แพร่หลำยกันอยู่ในปัจจุบัน แต่ในกำรจัดกำรแบบนี้ต้อง
ใช้เวลำทดลองและปรับปรุงกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่องซึ่งเป็นพ้ืนฐำนจนกระทั่งได้วิธีที่ดีที่สุดวิธีเดียวซึ่ง
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ต้องใช้ระยะเวลำ รวมถึงกำรคัดเลือกและฝึกอบรมแรงงำนให้มีกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่เป็นมำตรฐำน
และกำรจ่ำยค่ำจ้ำงที่จูงใจ ท ำให้มีกำรเพ่ิมผลผลิต แต่ในปัจจุบันนี้แนวคิดนี้ก็เป็นรำกฐำนของแนวคิด
กำรจัด กำรคุณภำพ (Quality Management) ต่ำงๆ เช่น กำรจัดกำรคุณภำพโดยรวม (Total 
Quality Management หรือ TQM) 
   Max Weber (1922) เสนอ Bureaucracy โดยเน้นโครงสร้ำงรูปแบบที่เป็นทำงกำร 
ซึ่งประกอบด้วย กฎ (rules) หลักล ำดับชั้น (hierarchy) ระเบียบแบบแผนเป็นลำยลักษณ์อักษร 
(written document) มีควำม เชี่ ยวชำญ  (expert) ท ำงำน เต็ มควำมสำมำรถ (full working 
capacity) เป็นกำรจ้ำงงำนตลอดชีพ (lifelong career) ไม่ยึดตัวบุคคล (impartiality) แนวคิดนี้เป็น
กำรเสนอว่ำ bureaucracy เป็นวิธีกำรจัดองค์กำรที่มีประสิทธิภำพเหนือวิธีอ่ืนใด แนวคิดอุดมคตินี้ได้
ถูกน ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงแพร่หลำยและเป็นที่นิยมในกำรจัดโครงสร้ำงองค์ กำรขนำดใหญ่ของทั้ง
ภำครัฐและเอกชน รวมถึงกำรใช้ผู้ที่มีควำมสำมำรถและผู้เชี่ยวชำญเข้ำมำท ำงำนในต ำแหน่งต่ำงๆ 
(merit system) ที่ได้เข้ำมำแทนที่ระบบอุปถัมภ์ (spoil system) ในอดีต แต่ก็มีข้อเสียหลำยอย่ำง 
เช่น มีควำมล่ำช้ำ (red tape) ที่มำจำกล ำดับขั้นบังคับบัญชำที่ยำว กำรจ้ำงงำนตลอดชีพท ำให้คนยึด
ติดกับกฎระเบียบมำกเกินไปท ำให้เกิดกำรท ำงำนผิดหน้ำที่เกิดขึ้น (dysfunction) โดยไม่ได้มุ่งไปที่
ผลลัพธ์หรือเป้ำหมำย แต่น ำเอำวิธีกำรมำเป็นเป้ำหมำยแทน (goal displacement) กำรไม่ยึดตัว
บุคคลส่งผลให้ระดับกำรให้บริกำรแย่ที่ไม่ได้น ำควำมรู้สึกคนอ่ืนมำคิดเพรำะมีควำมเป็นทำง กำรมำก
เกินไป กำรแบ่งงำนตำมสำยงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนในองค์กำรท ำให้มีกำรแบ่งระบบ
ออกเป็นส่วนๆท ำให้เกิดเป้ำหมำยย่อย (subgoals) ที่จะน ำไปสู่ปัญหำควำมขัดแย้งในกำรบรรลุ
ภำรกิจขององค์กำรขนำดใหญ่ และในสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำนั้นแนวคิดระบบนี้ก็จะ
ท ำงำนได้ไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร เพรำะแนวคิดนี้จะท ำ งำนได้ดีในสภำพแวดล้อมที่คงที่เท่ำนั้น 
ซึ่ งจะขัดแย้งกับองค์กำรในปัจจุบัน อย่ำงไรก็ตำม หลังจำกนั้นก็ ได้มีกำรเลือกน ำบำงส่วน
ของ bureaucracy ไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำทฤษฎีต่ำง ๆ ต่อไปและใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติของ
หลำยองค์กำรในปัจจุบัน 
   Luther Gulick (1937) เขียน  Notes on the Theory of Organization ได้ เน้น
หลักประสิทธิภำพของกำรบริหำร ซึ่งมีกำรแบ่งงำนกันท ำ (division of work) กำรประสำนงำน (co-
ordination of work) หลักกำรจัดโครงสร้ำงอ ำนำจ (structure of authority) และหน้ำที่ของฝ่ำย
บริหำร POSDCORB ซึ่งแนวคิดเหล่ำนี้ก็เน้นควำมส ำคัญเกี่ยวกับโครงสร้ำง และใช้หลักเหตุผลใน
กระบวนกำรในกำรบริหำร แนวคิดหลักกำรบริหำรนี้ต่อเนื่องมำจำกแนวคิดของ Fayol ที่ได้เน้นควำม
ร่วมมือในกำรท ำงำนและให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ซึ่งได้ถูกประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนของ
ภำครัฐและเอกชนอย่ำงแพร่หลำยเช่นกัน ข้อสังเกตแนวคิดทฤษฎีกลุ่มคลำสสิกจะเน้นควำมส ำคัญไป
ยังฝ่ำยจัดกำร ค้นหำวิธีที่ดีที่สุด สร้ำงประสิทธิภำพในกำรท ำงำน ใช้ควำมเป็นเหตุผลในกำรหำค ำตอบ
ให้กับปัญหำ สนใจโครงสร้ำงองค์กำร และไม่ได้กล่ำวถึงกำรปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม จึงเป็นระบบ
ปิด (closed system) 
  วิเครำะห์เปรียบเทียบควำมคิดทฤษฎีองค์กำรคลำสสิกกับสภำพแวดล้อมในขณะนั้น 
  สถำน กำรณ์ ช่ ว งก่ อน พั ฒ น ำทฤษ ฎี อ งค์ ก ำรคลำสสิ ก  ก่ อนแนวคิ ด ของ  Adam 
Smith เกี่ยวกับ Division of Labour รูปแบบกำรผลิตและกำรบริหำรเป็นกำรลองผิดลองถูก (trial 
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and error) เป็นกำรท ำตำมควำมเคยชิน (rule of thumb) ซึ่งไม่ได้ส่งเสริมให้มีกำรเพ่ิมผลผลิต 
นอกจำกนั้น ยังไม่มีกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่เป็นกำรศึกษำกำรปรับปรุงกระบวนกำร กำรบริหำร อีก
ทั้งกำรบริหำรองค์กำรในสมัยนั้นจะอยู่ในกำรควบคุมของคนบำงกลุ่ม เช่น กษัตริย์ ขุนนำง พ่อค้ำ ซึ่ง
มีฐำนะทำงสังคมสูง มีเงิน มีอ ำนำจ มีกำรศึกษำที่ดีกว่ำ กำรท ำงำนในสมัยก่อนจะใช้แรงงำนคนเป็น
หลัก ก่อนที่จะมีกำรคิดค้นเครื่องจักร ดังนั้นคนจนจึงเป็นเครื่องมือกำรผลิตของสินค้ำต่ำงๆ กำร
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงนำยจ้ำงกับลูกจ้ำงเป็นกำรจ่ำยค่ำแรงที่ไม่จูงใจ หรือใช้กำรบังคับขู่เข็ญให้ท ำงำน 
เช่น กำรสร้ำงก ำแพงเมืองจีน พีระมิด เป็นต้น จนกระทั่งเมื่อเริ่มค้นพบเครื่องจักรไอน้ ำ ท ำให้เกิดกำร
ปฏิวัติอุตสำหกรรม (industrial revolution) ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเศรษฐกิจ มีกำร
พัฒนำกระบวนกำรท ำงำนโดยใช้เครื่องจักรเข้ำมำช่วยท ำให้ผลผลิตสูงขึ้น และท ำให้เศรษฐกิจขยำยตัว
อย่ำงรวดเร็ว ท ำให้สินค้ำที่แพงและซื้อได้เฉพำะคนรวย เช่น ผ้ำฝ้ำย (cotton) ที่เคยเป็นสินค้ำ
ฟุ่มเฟือยรำคำแพง หลักจำกที่เพ่ิมผลผลิตได้มำก ก็ท ำให้รำคำถูกลง และทุกคนก็สำมำรถหำซื้อได้
เช่นกัน ดังนั้นท ำให้นักวิชำ กำรและนักบริหำรในขณะนั้นมุ่งไปยังกำรสร้ำงประสิทธิภำพในกำรท ำงำน
ให้ได้ผลลัพธ์ทำงเศรษฐกิจคือก ำไรในที่สุด 
   Smith และ Taylor ได้ใช้หลักเหตุผล ในกำรสร้ำงประสิทธิภำพ จำกกำรสังเกตุและ
ประสบกำรณ์ ท ำให้ผลผลิตสูง ขึ้น และต้นทุนต่ ำลง แต่ Taylor ก็เข้ำใจควำมต้องกำรพ้ืนฐำนของ
คนงำน โดยเพ่ิมสิ่งจูงใจทำงกำรเงิน กำรคัดเลือกคน กำรสอนงำน ซึ่งเป็นพ้ืนฐำนกำรบริหำรงำน
บุคคลในปัจจุบัน ส่วน Fayol, Weber และ Gulick ให้ควำมส ำคัญกันโครงสร้ำง และแนวคิดในกำร
บริหำร ซึ่งใช้หลักเหตุผล และน ำมำกำรท ำงำนที่ประสิทธิภำพเช่นเดียวกัน โดยที่  Fayol ใช้
ประสบกำรณ์ในกำรบริหำรที่ประสบควำมส ำเร็จจำกกำรที่ท ำให้บริษัทที่มีประสบปัญหำทำงกำรเงิน
อย่ำงมำกมีก ำไรได้ และ Fayol ก็เป็นทั้งวิศวกรและนักบริหำร ได้เสนอแนวคิดว่ำกำรบริหำรองค์กำร
ไม่เพียงแต่มีควำมรู้ควำมช ำนำญทำงด้ำนเทคนิค แต่ต้องมีควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรอีกด้วย ขณะ 
ที่ Weber ก็มีควำมคิดในควำมจ ำเป็นในกำรสร้ำงพ้ืนฐำนของหลักเหตุผลส ำหรับองค์กำรและธุรกิจที่
มีขนำดใหญ่ เพ่ือออก แบบโครงสร้ำงองค์กำรอุดมคติให้มีประสิทธิภำพ ส่วน Gulick ได้น ำพัฒนำ
แนวคิดต่อเนื่องจำก Fayol ก็ได้เน้นโครงสร้ำงและหน้ำที่ของฝ่ำยบริหำร 
   สรุป ในแนวคิดของทฤษฎีองค์กำรคลำสสิกเป็นกำรตอบสนองต่อสภำพแวดล้อมใน
สมัยนั้นที่มุ่งเน้นไปกำรสร้ำงประสิทธิภำพ โดยใช้หลักกำรสังเกต และประสบกำรณ์  โดยให้
ควำมส ำคัญกับโครงสร้ำง และควำมมีเหตุผล ซึ่งยังไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 
 
  6.2.2 แนวคิดทฤษฎีองค์การท้าทาย (Neoclassical Organizational Theory) 
   กำรท้ำทำยทฤษฎีองค์กำรดั้งเดิม มำจำกเหตุผลประกำรแรก คือกำรให้ควำมส ำคัญ
ด้ำนโครงสร้ำง ซึ่งเป็นมุมมองด้ำนกลไกที่ง่ำยเกินไป (overly simplistic mechanistic view) และ
ในช่วงเวลำเดียวกันก็มีแค่ทฤษฎีองค์กำรดั้งเดิมเพียงอย่ำงเดียว ก็ท ำให้ควำมหมำยของทฤษฎีองค์กำร
ก็คือทฤษฎีองค์กำรดั้งเดิมนั่นเอง และเหตุผลต่อมำคือมีกำรเพ่ิมมุมมองทฤษฎีองค์กำรที่ส ำคัญเพ่ิมเติม 
คื อ  มนุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์  (human relations) โค รงสร้ ำ งที่ ทั น สมั ย  (modern structure) ระบ บ 
(system) อ ำนำจและกำรเมือง (power and politics) และ วัฒนธรรมองค์กำร (organization 
culture) จึงเป็นที่มำของทฤษฎีองค์กำรท้ำทำย 
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   Chester I. Barnard (1938) เขียน The Function of the Executive เรื่อง กำร
ใช้เศรษฐกิจจูงใจ (Economy of Incentives) โดยให้ควำมส ำคัญกำรจัดระบบควำมร่วมมือของคนใน
องค์กำร (cooperative system) ในกำรบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กำร ซึ่งไม่สำมำรถท ำได้เองโดย
ล ำพัง ในมุมมองของ Barnard เห็นว่ำควำมร่วมมือท ำให้องค์กำรด ำรงอยู่ได้ โดยเป็นหน้ำที่ของฝ่ำย
บริหำรที่จะต้องสร้ำงและคงไว้ซึ่งวัตถุประสงค์และศีลธรรมอันดี (moral code) ให้องค์กำร และสร้ำง
ระบบกำรสื่อสำรที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำ(formal and informal communication) รวมทั้ง
ต้องมั่นใจได้ว่ำทุกคนมีควำมตั้งใจร่วมมือกันท ำงำน (willingness to cooperate) และในหัวข้อ
เศรษฐกิจกำรจูงใจ (The Economy of Incentives) ซึ่ง Barnard ได้เสนอว่ำ ฝ่ำยบริหำรต้องสร้ำง
แรงจูงใจให้คนร่วมมือกันท ำงำน ( inducing cooperation) โดยใช้เพ่ิมสิ่งจูงใจด้ำนบวกและลด
สิ่งจูงใจด้ำนลบ รวมทั้งปรับเปลี่ยนแนวควำม คิดและทัศนคติ เพ่ือให้กำรจูงใจมีประสิทธิผล ท ำให้ทุก
คนมีส่วนร่วมในองค์กำร แนวคิดระบบควำมร่วมมือและองค์กำรที่ไม่เป็นทำงกำรมีควำมส ำคัญในกำร
บริหำรจัดกำรทั้งในภำครัฐและเอกชน ที่จะต้องท ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำยขององค์กำรที่เป็นทำงกำรได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล ที่จะส่งผลต่อควำมอยู่รอดขององค์กำร ส่วนกำรน ำไปใช้ใน
เรื่องของควำมสมดุลของกำรให้และกำรรับจำกกำรใช้หลักเศรษฐกิจจูงใจนั้น มีผลท ำให้องค์กำรและ
สมำชิกองค์กำรมีกำรปรับตัวเข้ำหำกัน กล่ำว คือ ถ้ำให้แรงจูงใจน้อยไป มีผลท ำให้ต้องเปลี่ยน
วัตถุประสงค์ขององค์กำร หรือไม่ท ำให้เกิดควำมร่วมมือขึ้น ก็ท ำให้องค์กำรอยู่ไม่ได้ แต่ถ้ำให้แรงจูงใจ
มำกไป องค์กำรก็จะมีแต่รำยจ่ำย ก็อยู่ไม่ได้เช่นกัน      

  Robert K. Merton (1957) เ ขี ย น ใ น Social Theory and Social 
Structure เรื่อง Bureaucratic Structure and Personality กล่ำวถึงระบบรำชกำรแบบอุดมคติ 
(ideal-type bureaucracy) ของ Weber เน้นกฎระเบียบ ควำมเป็นทำงกำร ซึ่งเจ้ำหน้ำที่มำจำกกำร
แต่งตั้งไม่ใช่จำกกำรเลือกตั้ง มีอำยุกำรท ำงำนตลอดจนเกษียณ ใช้ควำมสำมำรถของบุคคลในกำร
ด ำรงต ำแหน่ง เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ด้ำนประสิทธิภำพ Merton ได้แย้งว่ำท ำให้เกิดกำรท ำงำนผิด
จำกหน้ำที่ (dysfunction) คือ กำรที่จะต้องท ำงำนให้ถูกตำมหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ เพื่อควำมม่ันคง
ในอำชีพรำชกำร ท ำให้เกิดกำรยึดติดกับกฎเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้มำกเกินไป (over conformity) ส่งผล
ให้กำรท ำงำนเปลี่ยนจำกท ำตำมวัตถุประสงค์ขององค์กำร (goals) เป็นวิธีกำรปฏิบัติ (means) แทน 
หรือ ที่ เรียกว่ำกำรท ำผิดจำกเป้ ำหมำยเดิม  (displacement of goal) นอกจำกนั้ นแล้ วใน
ควำมสัมพันธ์ที่ เป็นทำงกำร ( impersonal relationship) ก็ท ำให้มีปัญหำเรื่องกำรติดต่อกับ
ประชำชนที่เป็นลูกค้ำ ซึ่งท ำให้รู้สึกว่ำตัวเจ้ำหน้ำที่เองหยิ่งยโส และอยู่ในระดับที่สูงกว่ำ ทั้งที่ต้อง
ท ำงำนเพ่ือบริกำรประชำชน แนวคิดนี้จะเห็นได้ชัดในระบบรำชกำรปัจจุบันและเกิดขึ้นจริง ควำม
เข้ำใจนี้ส่งผลให้มีกำรปฏิรูปกำรจัดกำรภำครัฐแบบใหม่ (new public management) เพ่ือลดควำม
เข้มข้นในกฎระเบียบและมุ่งไปยังผลลัพธ์ รวมทั้งต้องรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้นด้วย 
   Herbert A. Simon (1946) เขียนใน Public Administration Review เรื่อง The 
Proverbs of Administration ได้วิจำรณ์ทฤษฎีกำรบริหำรว่ำเป็นภำษิต (proverb) คือเป็นภำษิตใน
เรื่องเดียวกัน อำจจะมีเรื่องตรงข้ำม ถ้ำนักทฤษฎีบอกว่ำหลักกำรบริหำรเป็นวิทยำศำสตร์จะต้อง
พิสูจน์ให้ได้ว่ำอันไหนคือหลักที่ถูกต้อง เพรำะในหลักวิทยำศำสตร์จะต้องมีสิ่งที่ถูกต้องเพียงสิ่งเดียว 
ดังนั้นค ำถำมวิชำกำรเป็นหลักวิทยำศำสตร์ สิ่งไหนคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุด  Simon ได้ลงควำมเห็นว่ำ
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หลักกำรบริหำรนั้นขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์มำกกว่ำกำรที่มีวิธีที่ดีที่สุดวิธีเดียว (one best way) หรือ 
กำรใช้ข้อเท็จจริง (fact) มำกกว่ำค่ำนิยม (value) เช่น กำรกระจำยอ ำนำจหรือรวมอ ำนำจขึ้นอยู่กับ
สถำนที่ของกำรตัดสินใจ แนวคิดนี้เป็นกำรโจมตีจุดอ่อนของทฤษฎีดั้งเดิมที่มุ่งเน้นวิธีที่ดีที่สุดวิธีเดียว 
(one best way) ที่ประยุกต์ใช้ได้ดีในขณะนั้นที่มีสภำพแวดล้อมคงที่  แต่ในสภำพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำกำรมุ่ งเน้นวิธีที่ดีที่สุดก็จะจ ำกัดทำงเลือกอ่ืน ๆ ที่  ไม่ได้มุ่ งเน้นแต่
ประสิทธิภำพอย่ำงเดียว และในส่วนที่ Simon ให้ควำมส ำคัญของควำมเป็นเหตุผลที่มีอยู่จ ำกัด 
(limits of rationality) คือข้อจ ำกัดด้ำนกำยภำพของคน ข้อจ ำกัดในกำรรับรู้ และข้อจ ำกัดในควำมรู้
ที่เกี่ยวกับงำน ท ำให้กำรตัดสินใจไม่เกิดประสิทธิภำพสูงสุด (maximization) แต่จะเกิดควำมพอใจ
สูงสุด (satisficing) มำก กว่ำ แนวคิดนี้ได้ถูกประยุกต์ใช้ในกำรตัดสินใจที่ส ำคัญต่ำงๆขององค์กำรที่
เกิดข้ึน 
   Philip Selznick (1948) เ ขี ย น ใ น American Sociological Review
เรื่อง Foundation of the Theory of Organization ได้นิยำมองค์กำรที่เป็นทำงกำรว่ำเป็นระบบที่
มีกำรประสำนงำนของกิจกรรมต่ำงที่มีคนร่วมกันมำกกว่ำสองคน คือระบบกำรประสำนงำน 
(cooperative system) มีควำมส ำคัญในองค์กำรที่เป็นทำงกำร แสดงให้เห็นถึงควำมขัดแย้งระหว่ำง
โครงสร้ำงที่เป็นทำงกำรและโครงสร้ำงที่ไม่เป็นทำงกำรขององค์กำร ยังได้วิเครำะห์ถึงโครงสร้ำงและ
ห น้ ำที่  (structural-functional analysis) เป็ น ก ำรป รั บ ตั ว ขอ งระบ บ ข อ งเพ่ื อ ก ำรค งอ ยู่
องค์กำร Selznick ได้เสนอแนวคิดกำรเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร (co-optation) เป็นกลไกในกำร
ปรับตัว ซึ่งเป็นกระบวนกำรที่องค์กำรได้น ำปัจจัยใหม่ในกำรก ำหนดนโยบำยเพ่ือที่จะป้องกันไม่ให้
ปัจจัยนั้นเป็นภัยคุกคำมต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยขององค์กำร ดังนั้นระบบควำมร่วมมือแบบนี้จึงเกิด ขึ้น
ในกำรปรับตัวเพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อควำมอยู่รอดขององค์กำร 
   แนวคิดกำรประสำนงำนและกำรเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรมีควำมส ำคัญในกำรจัดกำร
องค์กำรที่มีควำมต้องกำรที่แตกต่ำงของปัจเจกบุคคลและกลุ่มผลประโยชน์ต่ำงๆทั้งภำยในและ
ภำยนอกองค์กำร กำรบรรลุให้ถึงเป้ำหมำยขององค์กำรนั้นจะต้องได้รับควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำยที่
จะต้องท ำงำนให้ประสบผลส ำเร็จ 
Richard M. Cyert & James G. March (1959)เขียนใน Modern Organizational Theory เรื่อง A 
Behavioral Theory of Organizational Objectives วิเครำะห์ผลที่เกิดจำกอ ำนำจและกำรเมือง 
(impact of power and politics) ที่มององค์กำรเป็นกำรรวมกลุ่ม (coalition) เพ่ือกำรต่อรองใน
ควำมมีเสถียรภำพ ควำมชัดเจนในเป้ำหมำย รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงเป้ำหมำยผ่ำนประสบกำรณ์ 
   แนวคิดกำรรวมกลุ่ม (coalition) มีควำมส ำคัญในกำรจัดกำรองค์กำรที่ต้องมีกำร
เจรจำต่อรองกับกลุ่มผลประโยชน์ต่ำงๆเพ่ือลดแรงต่อต้ำน และสร้ำงกำรสนับสนุน ในกำรบรรลุ
เป้ำหมำยขององค์กำรต่อไป 
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  6.2.3 แ น ว คิ ด ท ฤ ษ ฎี ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ห รื อ พ ฤ ติ ก ร ร ม อ งค์ ก า ร  (Human 
Resource/Behavioral Organizational Theory) 
   พฤติกรรมศำสตร์ (behavioral science) ที่น ำมำประยุกต์ใช้กับองค์กำรโดยค้นหำ
ค ำตอบว่ำองค์กำรจะต้องท ำอย่ำงไรให้คนมีกำรเติบโตและพัฒนำต่อไป และให้ควำมส ำคัญกับคน 
กลุ่ม และควำมสัมพันธ์ระว่ำงคนและกลุ่ม รวมทั้งสภำพแวดล้อมองค์กำร หลักของทฤษฎีทรัพยำกร
มนุษย์ ประกอบด้วย ภำวะผู้น ำ กำรจูงใจ บุคคลในทีมและกลุ่ม ผลของสภำพแวดล้อมงำนต่อบุคคล 
อ ำนำจและอิทธิพล และกำรเปลี่ยนแปลงขององค์กำร 
   Mary Parker Follet (1926) เขียน The Giving of Orders เป็นผู้ริเริ่มกำรใช้ภำวะ
ผู้น ำตำมสถำนกำรณ์ (situational or contingency approach to leadership) กล่ำวว่ำ ชีวิตใน
อดีต ประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ กำรเข้ำรับกำรอบรม ควำมรู้สึก ควำมเชื่อ กำรมีอคติ และสิ่งที่ปรำรถนำ
เป็นตัวก ำหนดลักษณะนิสัย หรือแบบพฤติกรรม ซึ่งเกี่ยวโยงกับกำรสั่งและกำรรับฟังค ำสั่งนั้นจะ
เกิดขึ้นเมื่อตรงกับลักษณะพฤติกรรมในอดีต คนจะต้องมีกำรให้เกียรติ ไม่ควรใช้วิธีกำรขู่เข็ญหรือใช้
ค ำพูดหยำบคำย เพรำะจะส่งผลให้เกิดแบบพฤติกรรมที่ผิดซึ่งไม่เป็นผลดีต่อองค์กำร ยิ่งพยำยำมท ำตัว
เป็นเจ้ำนำยมำก ก็ยิ่งถูกต่อต้ำนมำกเท่ำนั้น ซึ่ง Follet เสนอว่ำไม่ควรสั่งงำนโดยใช้ควำมเป็นส่วนตัว 
(depersonalized) ต้องมำจำกกำรศึกษำสถำนกำรณ์ โดยที่ลูกจ้ำงและนำยจ้ำงร่วมมือกันประเมิน
สถำนกำรณ์เพ่ือตัดสินใจว่ำควรจะท ำอย่ำงไร และท ำให้เกิดทัศนคติที่ดีขึ้นภำยในองค์กำร กล่ำวคือ 
กำรร่วมกันตัดสินใจสั่งงำนตำมสถำนกำรณ์ เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือในกำรศึกษำสถำนกำรณ์และกำร
ตัดสินใจ นอกจำกนั้น Follet ยังกล่ำวถึงกำรยอมรับค ำสั่งนั้นเป็นกำรแสดงควำมรับผิดชอบพร้อมกัน
ไปด้วย แนวคิดนี้เป็นพ้ืนฐำนของกำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม (participative management) และกำร
จัดกำรตำมวัตถุประสงค์ (management by objective) ที่ในลูกต้องสำมำรถมีส่วนร่วมในกำร
ก ำหนดเป้ำหมำยและร่วมกันตัดสิน ใจในกำรท ำงำนที่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้ในทำงปฏิบัติ ส่งผลให้
ลดแรงต่อต้ำนจำกค ำสั่งของเจ้ำนำยอย่ำงเดียวและสนับสนุนควำมร่วมมือกันท ำงำนเพ่ือบรรลุ
เป้ำหมำยองค์กำรอย่ำงมีส่วนร่วม 
   Fritz J. Roethlisberger (1941) เขี ย น  The Hawthorne Experiments ได้ ท ำ
กำรทดลองท่ี Hawthorne เพ่ือที่จะหำควำมสัมพันธ์ของระดับควำมสว่ำงจะมีผลต่อประสิทธิภำพของ
คนงำนอย่ำงไร โดยใช้แบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม โดยปรับระดับควำมสว่ำงเพ่ิมและ
ลดต่ ำสุด เพ่ือดูผลที่เปลี่ยนแปลงของผลผลิต ปรำกฎว่ำไม่มีกำรเปลี่ยน แปลงเกิดขึ้น สรุปว่ำระดับ
ควำมสว่ำงไม่สัมพันธ์กับประสิทธิภำพ ต่อมำได้ท ำกำรทดลองในห้องประกอบชิ้นส่วน โดยมีกำร
สังเกตอย่ำงใกล้ชิดโดยใช้เวลำถึงห้ำปี สรุปได้ว่ำสถำนกำรณ์ของคนนั้นซับซ้อนมำก ได้เปรียบเทียบ
กำรทดลองกับหินว่ำ หินนั้นไม่มีควำมรู้สึกว่ำตัวเองถูกทดลองอยู่ ขณะที่กำรทดลองกับคนนั้น คนที่ถูก
ทดลองรู้สึกว่ำถูกจับตำมมองอยู่และตอบสนองตำมสถำนกำรณ์ ซึ่งเรียกว่ำผลของฮอว์ทอร์น 
(Hawthorne effect) คือมนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคมและมีองค์ กำรที่ไม่เป็นทำงกำรอยู่ เมื่อถูกสังเกตก็
ไม่ได้แสดงพฤติกรรมที่แท้จริงออกมำ ดังนั้นจริงๆ แล้วมนุษย์มีชีวิตจิตใจ กำรทดลองนี้ท ำให้เข้ำใจ
พฤติกรรมของคนในองค์กำร และสำมำรถน ำไปพัฒนำไปสู่ทฤษฎีที่ใช้ในกำรจูงใจคนในองค์กำรให้
ท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมพึงพอใจในงำน ส่งผลให้มีส่วนร่วมในกำรบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กำรที่ก ำหนดไว้ 



หน้ำ | 85      บทที่ 6 ทฤษฎีองค์กำรและทฤษฎีระบบรำชกำร 

 

   Abraham H. Maslow (1943) เขียน A Theory of Human Motivation ได้เสนอ
ควำมต้องกำรตำมล ำดับขั้น (hierarchy of needs) ซึ่งถ้ำควำมต้องกำรล ำดับนั้นเมื่อได้รับกำร
สนองตอบ (gratified) แล้วก็จะไม่เป็นแรงจูงใจอีก ท ำให้เกิดควำมต้องกำรล ำดับถัดไป ซึ่งจะเป็น
แรงจูงใจต่อไป ดับขั้นควำมต้องกำรประกอบด้วย ควำมต้องกำรด้ำนกำยภำพ (physiology 
need) เป็นควำมต้องกำรขั้นพ้ืนฐำน ควำมต้องกำรควำมปลอดภัย (safety need) ควำมต้องกำร
ควำมรัก (love need) ควำมต้องกำรให้สังคมยอมรับ (self-esteem need) และควำมต้องกำร
ประจักษ์ตน (self-actualization need) เป็นควำมต้องกำรขั้นสูงสุดที่คนอยำกจะเป็น ในกำรจัดกำร
เพ่ือที่จะบรรลุเป้ำหมำยองค์กำรนั้น มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องเข้ำใจควำมต้องกำรของคนซึ่งมีควำม
สลับซับซ้อน แนวคิดควำมต้องกำรตำมล ำดับขั้นท ำให้เรำเข้ำใจถึงวิธีกำรจูงใจต่ำงๆให้คนมีควำม
ต้องกำรในกำรท ำงำนที่ส่งผลที่ดีต่อทั้งตัวเองและองค์กำร ในปัจจุบันแนวคิดนี้ก็ยังใช้กันอย่ำง
แพร่หลำยในองค์กำรทั้งภำครัฐและเอกชน โดยเฉพำะในส่วนของทรัพยำกรบุคคล 
   Douglas Murray McGregor (1957) เขียน The Human Side of Enterprise ได้
เสนอทฤษฎี X ว่ำ คนโดยธรรมชำติแล้วเกียจคร้ำนและท ำงำนน้อยถ้ำเป็นไปได้ คนจะขำดควำมมุ่งม่ัน 
ไม่รับผิดชอบ ชอบให้คนอ่ืนน ำ คนจะเห็นแก่ตัว ไม่แยแสควำมต้องกำรองค์กำร คนโดยธรรมชำติจะ
ต่อต้ำนกำรเปลี่ยนแปลง คนจะถูกหลอกง่ำย ไม่ฉลำด ดังนั้นคนในทฤษฎี  X จะต้องใช้ควบคุมดูแล
อย่ำงใกล้ชิด ให้รำงวัล หรือลงโทษ เพ่ือควบคุมพฤติกรรมให้บรรลุเป้ำหมำยองค์กำร และเสนอ
ทฤษฎี Y ว่ำ คนโดยนิสัยแล้วไม่ใช่ไม่ชอบท ำงำน กำรท ำงำนเป็นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ คนชอบ
ควบคุมตัวเองเพ่ือที่จะบรรลุวัตถุประสงค์องค์กำร คนมีควำมเต็มใจในกำรรับผิดชอบ และกำรเลี่ยง
ควำมรับผิดชอบนั้นเป็นใช่สิ่งที่เป็นธรรมชำติ ดังนั้นเป็นควำมรับผิดชอบของฝ่ำยจัดกำรที่ท ำให้คนรับรู้
และพัฒนำตัวเอง รวมทั้งสร้ำงสภำพแวดล้อมขององค์กำรให้คนควบคุมเป้ำหมำยของตัวเองให้
สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์องค์ของกำรได้ McGregor ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎี Y กับกำรกระจำยอ ำนำย
และกำรมอบอ ำนำจ (decentralization and delegation) กำรให้คนงำนมีควำมรับผิดชอบเพ่ิมขึ้น 
(job enlargement) กำรให้ คน งำนมี ส่ วนร่ วม  (participation) รวมทั้ งกำรประเมินผลงำน 
(performance appraisal) ทฤษฎี X และทฤษฎี Y เช่นเดียวกับทฤษฎีควำมต้องกำรตำมล ำดับขั้นได้
น ำมำใช้อย่ำงแพร่หลำยในกำรสร้ำงแรงจูงใจให้พนักงำนท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมเต็มใจ
ในกำรท ำงำน สำมำรถพัฒนำตัวเองได้ ในกำรบรรลุเป้ำหมำยของตัวเองและองค์กำร ลักษณะของคน
ในแบบ X ก็จะต้องใช้วิธีควบคุมกำรท ำงำนหรือก ำหนดแรงจูง ใจที่ต่ำงกับลักษณะคนแบบ Y ที่จะต้อง
ใช้วิธีกำรอีกแบบหนึ่ง ดังนั้นควำมเข้ำใจลักษณะของคนมีควำมส ำคัญมำกในกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
ทรัพยำกรมนุษย ์
   Irving L. Janis (1971) เขียน Groupthink ได้ศึกษำกำรบรรลุข้อตกลงภำยในที่
ครอบง ำควำมคิดของกลุ่มท ำให้มีกำรประเมินสถำนกำรณ์เกินจริง และได้ตัดสินใจผิดพลำดโดยไม่ได้
ประเมินผลดีผลเสียของทำงเลือกอ่ืน ท ำให้ผลของกำรตัดสินใจนี้ บิดเบือนจำกควำมเป็นจริง หลอก
ตัวเองในกลุ่ม ไม่มีจริยธรรม และไม่ใช่เป็นผลที่ประชำชนส่วนใหญ่ต้องกำร ซึ่งเรียกว่ำ ควำมคิดของ
กลุ่ม (groupthink) แนวคิดนี้เป็นกำรศึกษำที่ท ำให้เข้ำใจกระบวนกำรตัดสินใจที่ส ำคัญต่ำงๆที่เกิดขึ้น
ในองค์กำรต่ำงๆทั้งภำครัฐและเอกชน เพ่ือที่จะต้องระวังและต้องศึกษำข้อมูลอย่ำงละเอียด รอบคอบ 
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ทำงเลือกต่ำงๆ และผลที่เกิดขึ้นจำกแต่ละทำงเลือก จึงท ำให้มั่นใจได้ว่ำกำรตัดสินใจที่ออกมำนั้นจะ
ส่งผลดีกว่ำที่จะถูกกลุ่มกดดันให้ตัดสินใจ 
 
  6.2.4 แนวคิดทฤษฎีองค์การโครงสร้างสมัยใหม่(Modern Structural Organizational 
Theory) 
   Tom Burns แ ล ะ  G.M. Stalker (1961) เ ขี ย น  Mechanistic and Organic 
System ใน The Management of Innovation ว่ำในสภำพแวดล้อมที่ไม่เปลี่ยนแปลง (stable 
conditions) ควรใช้โครงสร้ำงองค์กำรแบบ mechanic ซึ่งยึดกฎระเบียบที่เป็นทำงกำร กำรสื่อสำร
แบบแนวดิ่ง และใช้กำรตัดสินใจแบบใช้โครงสร้ำง ขณะที่สภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ 
(dynamic conditions) ควรใช้โครงสร้ำงองค์กำรแบบ  organic ซึ่งยืดหยุ่น กำรมีส่วนร่วม และ
ขึ้นอยู่กับพนักงำนในกำรก ำหนดจุดยืนและควำมสัมพันธ์ เช่น ในกำรสร้ำงภำวะสร้ำงสรรค์ องค์กำร
แบบ organic ต้องกำรให้องค์กำรสนับสนุนเรื่องนวัตกรรม แนวคิดกำรจัดองค์กำรนี้สำมำรถ
ประยุกต์ใช้ในกำรออกแบบองค์กำรให้มีประสิทธิภำพที่ขึ้นอยู่กับสภำพแวดล้อมที่คงที่หรือ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะโต้แย้งทฤษฎียุคดั้งเดิมที่เน้นวิธีที่ดีที่สุดวิธีเดียว (one best way) หลำยๆองค์กำร
ได้มีกำรปรับปรุงรูปแบบโครงสร้ำงและกำรท ำงำนให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมที่เกิดขึ้น 
   Peter M. Blau แ ล ะ  W. Richard Scott (1962) ใน  Formal Organization: A 
Comparative Approach ในหั วข้ อ  The Concept of Formal Organization กล่ ำวว่ ำ  ในทุ ก
องค์กำรประกอบด้วยองค์กำรที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร โดยที่องค์กำรไม่เป็นทำงกำรจะ
สนับสนุนองค์กำรที่เป็นทำง กำรในกำรสร้ำงปทัสถำน (norm) ในกำรปฏิบัติงำนซึ่งไม่ได้ก ำ หนดไว้อยู่
ในกฎและระเบี ยบ  และเป็ น โครงสร้ำงทำงสั งคม (social organization) ซึ่ งประกอบด้ วย 
ควำมสัมพันธ์ทำงสังคม (social relation) และควำมเชื่อและควำมสนใจร่วมกัน (shared belief 
and orientation) ในกำรสร้ำงแนวปฏิบัติร่วมกันในองค์กำร แนวคิดนี้ในผู้บริหำรองค์กำรทั้งภำครัฐ
และเอกชนจะต้องเข้ำใจลักษณะขององค์กำรที่เป็นทำง กำรและไม่เป็นทำงกำรเพ่ือที่จะสร้ำงควำม
ร่วมมือร่วมใจกันในกำรบรรลุเป้ำหมำยองค์กำรที่ก ำหนดไว้ 
   Waler และ Lorsch (1968) เขียน Organizational Choice : Product vs.       - 
Function เพ่ือออกแบบองค์กำรว่ำโครงสร้ำงจะเป็นแบบผลิตภัณฑ์  (Product) หรือ หน้ำที่ 
(Function) ซึ่งขึ้นอยู่กับสภำพแวดล้อมองค์กำรและลักษณะขององค์กำร ถ้ำลักษณะงำนเป็นแบบ
คงที่ หรือเป็นงำนประจ ำ โครงสร้ำงแบบหน้ำที่ จะน ำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่ำ แต่ในทำงกลับกัน ถ้ำ
ลักษณะงำนที่ต้องกำรควำมคิดสร้ำงสรรค์และแก้ไขปัญหำร่วมกัน โครงสร้ำงแบบผลิตภัณฑ์จะดีกว่ำ 
และยังเสนอแนวทำงประนีประนอม (compromise) คือ กำรบูรณำกำรโดยใช้ข้อดีของทั้งสองแบบ
เป็นกำรท ำงำนร่วมกัน (cross function) แนวคิดนี้จะคล้ำยกับ Burn และ Stalker ที่ประยุกต์ใช้ใน
กำรออกแบบโครงสร้ำงองค์กำรตำมลักษณะงำนและสภำพแวดล้อม ในหลำยองค์กำรได้น ำแนวคิด
กำรท ำงำนร่วมกันแบบ cross functional ในกำรลดควำมขัดแย้งและมุ่งไปสู่จุดหมำยเดียวกัน 
Henry Mintzberg (1979) ใน The Structure of Organizations: A Synthesis of Research ใช้
แ น ว คิ ด ข อ ง  Thompson ใ น เ รื่ อ ง  pooled, sequential, and reciprocal organizational 
coupling เสนอ The Five Basic Parts of the Organization ซึ่งมีส่วนต่ำงๆที่จะต้องพ่ึงพำกัน 
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ประกอบ ด้วย strategic apex , middle line, operating core, technostructure และ support 
staff โดยให้เห็นควำมส ำคัญในกำรท ำงำนของแต่ละส่วนในสำยปฏิบัติกำร และสำยสนับสนุน แนวคิด
กำรจัดองค์กำรแบบ Mintzberg นี้ท ำให้เห็นถึงหน้ำที่ต่ำงๆของแต่ละส่วนขององค์กำร ในกำร
ประยุกต์ใช้นั้นจะต้องเข้ำใจถึงควำมส ำคัญของส่วนต่ำงๆที่ต้องพ่ึงพำกันในกำรบริหำรจัดกำรองค์กำร
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   Ellitot Jaques (1990) เขียน  In Praise of Hierarchy แทบจะเป็ นคนเดียวที่
สนับสนุนแนวคิดรูปแบบองค์กำรโครง สร้ำงแบบล ำดับขั้น (hierarchical-bureaucratic) เสนอว่ำ 
ล ำดับขั้นกำรบริหำร (managerial hierarchy) ต้องเข้ำใจลักษณะและวัตถุ ประสงค์ของตัวเอง (own 
nature and purpose) ในกำรแบ่งล ำดับขั้น (layers) นั้นเกิดจำกกำรเพ่ิมมูลค่ำ (add value) จำก
ควำมรับผิดชอบในช่วงระยะเวลำ (responsibility time span) Jacques ยั งบอกอีกด้วยว่ำ 
โครงสร้ ำงแบบล ำดั บ ขั้ น เป็ น โครง สร้ ำงที่ ดี ที่ สุ ดขององค์ ก ำรขน ำด ใหญ่  แน วคิ ดนี้ ได้
สนับสนุน Weber ในแนวคิด bureaucracy ที่ยังใช้อยู่อย่ำงแพร่หลำยในองค์กำรขนำดใหญ่ของทั้ง
ภำครัฐและเอกชน แต่ต่ำงกันที่วิธีน ำไปประยุกต์ใช้ว่ำสร้ำงล ำดับขั้นเพื่อประสิทธิภำพหรือสร้ำงเพ่ือให้
มีต ำแหน่งไว้เลื่อนขึ้น ซึ่ง Jacques ได้เสนอควำมรับผิดชอบในช่วงระยะเวลำในกำรก ำหนดขั้นของ
โครงสร้ำง 
   Richard M. Burton แ ล ะ  Borge Obel (1998) เ ขี ย น  Technology as a 
Contingency Factor กล่ำวว่ำ เทคโนโลยีมีผลต่อกำรออกแบบองค์กำร ซึ่งจะประเมินได้หกมุมมอง 
คือ ควำมเป็นทำงกำร (formalization) กำรกระจำยอ ำนำจ (centralization) ควำมซับซ้อน 
(complexity) กำรวำงรูปแบบ (configuration) ควำมร่วมมือและกำรควบคุม (coordination and 
control) และกำรให้ ผลตอบแทนจู งใจ  ( incentives) และยั งพู ดถึ งเทคโน โลยีสำรสน เทศ 
(information technology) ที่มำประยุกต์ใช้กับองค์กำร แนวคิดนี้ส่งผลต่อกำรออกแบบโครงสร้ำง
ขององค์กำรโดยใช้มุมมองต่ำงๆที่ฝ่ำยบริหำรจะต้องท ำควำมเข้ำใจควำมสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
เหล่ำนี้เพื่อที่จะวำงแผนจัดกำรหรือปรับปรุงกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
 
   ทฤษฎีองค์กำรโครงสร้ำงสมัยใหม่ที่มีในแต่ละมุมมอง อำจวิเครำะห์ได้ดังต่อไปนี้ 

  1. มุมมองในลักษณะงำน (nature of task perspective) ควำมแตกต่ำงของ
ลักษณะงำนประจ ำ (routine) และงำนที่ไม่ได้ท ำประจ ำ (non-routine) มีผลต่อวิธีกำรใช้กฎระเบียบ 
ควำมร่วมมือในกำรท ำงำน วิธีกำรตัดสินใจ และวิธีสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมในกำรท ำงำน 
   2. มุมมองทำงด้ำนโครงสร้ำง (structural perspective) กำรออกแบบโครงสร้ำงที่
เหมำะสมขององค์กำรนั้น จะเกี่ยวข้องกับควำมแตกต่ำงแนวดิ่ง (vertical differentiation) ซึ่งเป็น
กำรจัดล ำดับขั้นขององค์กำรเพ่ือก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ควำมร่วมมือ และควำม
แตกต่ำงแนวรำบ (horizontal differentiation) ในแต่ละหน่วยงำน 
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  6.2.5 แนวคิดทฤษฎีองค์การด้านเศรษฐศาสตร์ (Organizational Economic Theory) 
   Oliver E. Williamson (1975) เขียน Market and Hierarchies: Understanding 
the Employment Relation ประเมินกำรตัดสินใจขององค์กำรในกำรผลิตสินค้ำและบริกำรภำยใน
เปรียบเทียบกับภำยนอก โดยใช้แนวคิดกำรประยุกต์ใช้สัญญำทำงเศรษฐศำสตร์และแบบตลำด 
(economic contracts and market model) กับควำมสัมพันธ์ในกำรจ้ำงงำน (employment 
relations) เป็นกำรมองกำรกระบวนกำรตัดสินใจในควำมสัมพันธ์ของนำยจ้ำงและลูกจ้ำง
เปรียบเสมือนกับกำรท ำ ธุรกรรมในตลำด (market transaction) และใช้กำรวิ เครำะห์ทำง
เศรษฐศำสตร์กำรตลำดในกำรประเมินทำงเลือกในแบบตลำดแรงงำนภำยในและกำรใช้สัญญำ 
(internal labor market and contract model) โดยใช้แนวคิดของ Simon ที่ว่ำข้อจ ำกัดทำงด้ำน
เหตุผล (bounded rationality) และป้องกันกำรฉวยโอกำส (opportunism) 
   Michael C. Jensen & William H. Meckling (1976) เขี ย น  Theory of the 
Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure เสนอให้ใช้กลไกตลำดใน
ในกำรจัดตั้งบริษัทจำกหลักเศรษฐศำสตร์ รวมทั้งกำรจ้ำงงำนโดยใช้ทฤษฎีตัวแทน (agency 
theory) ในกำรแก้ปัญหำผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง (conflict of interest) ระหว่ำงผู้ถือหุ้นและฝ่ำย
บริหำร 
   Paul H. Rubin (1990) เขียน Managing Business Transactions กล่ำวว่ำจำก
ทฤษฎีต้นทุนกำรท ำธุรกรรม (transaction cost theory) โดยมีหลักที่ว่ำคนจะเห็นแก่ตัว ชอบเอำ
เปรียบ และเป็นไปไม่ได้ที่จะเขียนสัญญำที่สมบูรณ์เพ่ือป้องกันไม่ให้คนเอำรัดเอำเปรียบหรือโกงได้
ทั้ ง ห ม ด  แ ล ะ ได้ เส น อ ว่ ำ ก ำ ร เอ ำ เป รี ย บ ที่ เกิ ด  ขึ้ น ก่ อ น ท ำ สั ญ ญ ำ  ( precontractual 
opportunism) บำงครั้ งเรียกว่ำ กำรปกปิดข้ อมูล  (adverse selection) ซึ่ งจะน ำไปสู่ ควำม
เสี ย เป รียบของคู่ สัญ ญ ำ และกำร เอำเป รี ยบที่ เกิ ด ขึ้ น หลั งท ำสัญ ญ ำ (postcontractual 
opportunism) เช่น กำรหนีงำน (shirking) ค่ำใช้จ่ำยที่เป็นต้นทุนตัวแทนที่สูง (agency cost) และ
ควำมเสี่ยงทำงศีลธรรม (moral hazard) ดังนั้น Rubin เสนอให้ใช้กลไกตลำดในกำรลดปัญหำที่เกิด
จำกกำรเอำรัดเอำเปรียบ เช่น ใช้เงื่อนใขกำรค้ ำประกันและควำมน่ำเชื่อถือ (use of hostage and 
credible commitment) รวมทั้งสร้ำงรูปแบบกำรร่วมลงทุน (joint venture) กำรแลกเปลี่ยนซึ่งกัน
และกัน (reciprocal exchange) กำรติดตำมจำกผู้ตรวจสอบจำกภำยนอกและคณะกรรมกำร 
(outside auditor and boards of directors) กำรสร้ำงชื่อเสียง (reputation) และกำรใช้จริยธรรม 
(ethics) เข้ำมำช่วยสร้ำงควำมยุติธรรมให้กับทุกฝ่ำยที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) แนวคิดทั้ง
สำมแบบที่กล่ำวมำข้ำงต้นกำรประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศำสตร์นี้เป็นพ้ืนฐำนของกำรปฏิ รูปกำรจัดกำร
ภำครัฐแนวใหม่ที่เปลี่ยนวิธีกำรบริหำรจัดกำรของภำครัฐที่ต้องด ำเนินกำรเองทั้งหมดไปใช้กลไกตลำด
แทน ส่งผลให้มีต้นทุนที่ถูกลง มีกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น และสำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชนได้ 
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  6.2.6 ทฤษฎี องค์ การอ าน าจและการเมือง (Power and Politics Organization 
Theory) 
   Jeffery Pfeiffer (1981) ใน Power in Organization ในหัวข้อ Understanding 
the Role of Power in Decision Making กล่ำวถึงแนวคิดของอ ำนำจ (concept of power) คือ
กำรที่จะท ำให้สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นตำมที่ต้องกำร ซึ่งเป็นควำม สำมำรถที่ซ่อนอยู่ที่มีอิทธิพลต่อผู้อ่ืน ดังนั้น
แนวคิดของอ ำนำจ คือบริบท หรือควำมสัมพันธ์เฉพำะ ที่ว่ำมีอ ำนำจหรือไม่มีอ ำนำจเป็นกำร
เปรียบเทียบควำมสัมพันธ์กันในสังคม เช่น ฝ่ำยกฎหมำยมีอ ำนำจต่อฝ่ำยอ่ืน ๆ แต่มีอ ำนำจน้อยลงเมื่อ
เทียบกับที่ปรึกษำจำกภำยนอก หรือหน่วยงำนรัฐต่ำงๆ ดังนั้นอ ำนำจของฝ่ำยจะเปลี่ยนแปลงตลอด 
แนวคิดของอ ำนำจที่มำจำกหน้ำที่ (authority) คืออ ำนำจที่เป็นทำงกำรและถูกต้องตำมกฎหมำย ที่
ได้มำจำกต ำแหน่งที่เป็นทำงกำร เช่น หัวหน้ำกับลูกน้อง ซึ่งเป็นกำรยอมรับในสังคมเพ่ือในกำรใช้
อ ำนำจอย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิผล Pfeiffer ได้บูรณำกำรหลักกำรและกำรประยุกต์ใช้ของทฤษฎี
องค์กำรอ ำนำจและกำรเมือง โดยศึกษำลักษณะกำรตัดสินใจในรูปแบบและมุมมองต่ำงๆ กันเพ่ือสร้ำง
ควำมเข้ำใจบทบำทของอ ำนำจที่มีผลต่อกำรตัดสินใจ 
   Robert Michels (1962)เขียนDemocracy and the Iron Law of Oligarchy ได้
สรุปว่ำในกำรปกครองคนกลุ่มใหญ่ไม่ว่ำจะเป็นรูปแบบใดก็ตำมจะขึ้นอยู่กับคนกลุ่มน้อยที่จะเป็นผู้น ำ
ทำงกำรเมือง ตั้งแต่มีควำมพยำยำมเปลี่ยนแปลงกำรปกครองที่มำจำกกำรปฎิวัติเรื่อยมำ จนกระทั่ง
เป็นกำรปกครองแบบประชำธิปไตยโดยที่มีกำรเลือกตั้งมำจำกเสียงส่วนใหญ่ ผู้ที่ถูกเลือกขึ้นมำเป็น
ผู้ปกครองก็เป็นเพียงแค่คนที่ เป็นคนส่วนน้อยนั่นเองที่มีสิทธิใช้อ ำนำจปกครองในที่สุดซึ่งก็
เปรียบเสมือนกฎเหล็กของหลักคณำธิปไตยนั่นเอง 
   James G. March (1966) เขียน The Power of Power ได้เสนอแบบทำงเลือก
สังคมและแนวคิดอ ำนำจ (model of social choice and the concept of power) ดังนี้  แบบ
โอกำส (chance model) แบบพลั งพ้ื น ฐำน  (basic force model) แบบพลั งที่ ได้ ใช้  (force 
activation model) แบบพลังที่มีเงื่อนไข (force-conditioning models) แบบพลังที่หมดลง (force 
depletion models) แบ บ กระบ วน กำร  (process models) แบ บ แลก เป ลี่ ย น  (exchange 
model) แ บ บ ก ำ ร แ ก้ ปั ญ ห ำ  (problem-solving model) แ บ บ ก ร ะ จ ำ ย ก ำ ร สื่ อ ส ำ ร 
(communication-diffusion model) แ ล ะ แ บ บ ก ำ ร ตั ด สิ น  ใจ  (decision-making model) 
March ได้ค้นหำถึงค ำนิยำม แนวคิด และวิธีกำร โดยใช้กำรศึกษำเชิงประจั กษ์ในด้ำนอ ำนำจของ
สังคมท่ีอยู่ในองค์ กำรและชุมชน 
   Henry Mintzberg (1980) ใ น  Power in and Around Organizations ใ น
หัวข้อ The Power Game and the Players กล่ำวว่ำพ้ืนฐำนของอ ำนำจทั่วไป (general bases of 
power) ประกอบด้วย อ ำนำจในกำรควบคุม คือทรัพยำกร ( resource) ทักษะทำงเทคนิค 
(technical skill) และองค์ควำมรู้ (body of knowledge) ที่จ ำเป็นในกำรขับเคลื่อนองค์กำร อ ำนำจ
ที่ ม ำ จ ำ ก ก ำ ร ที่ มี วั ต ถุ ดิ บ อ ยู่ กั บ ค น จ ำ น ว น น้ อ ย  อ ำ น ำ จ ใน สิ่ ง ที่ ท ด แ ท น ไม่ ไ ด้ 
(nonsubstitutable) อ ำนำจที่มำจำกสิทธิเฉพำะ เช่น อ ำนำจของรัฐในกำรออกกฎหมำยบังคับ และ
อ ำนำจที่มำจำกผู้ที่สำมำรถใช้อ ำนำจที่กล่ำวมำได้ทั้งหมด Mintzberg ได้แสดงให้เห็นควำมแตกต่ำง
ของผู้มีอิทธิพลภำยในและผู้มีอิทธิพลภำยนอก กลุ่มในส่วนแรกเป็นกำรรวมกลุ่มของผู้มีอิทธิพล
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ภำยนอก (external coalition) คือ กลุ่มเจ้ำของ (owners) กลุ่มสมำคม (associates) กลุ่มลูกค้ำ 
(clients) กลุ่มพนักงำน (employee associations) กลุ่มสำธำรณะ (publics) กลุ่มอ ำนวยกำร 
(directors) กลุ่มต่อมำจะเป็นกำรรวมกลุ่มของผู้มีอิทธิพลภำยใน ( internal coalition) กลุ่มบริหำร
ร ะ ดั บ สู ง  (top or general management) ก ลุ่ ม ป ฏิ บั ติ ก ำ ร  (operators) ก ลุ่ ม ผู้ จั ด ก ำ ร 
(managers) กลุ่มนักวิเครำะห์ (analysts of the techno structures) กลุ่มสนับสนุน (support 
staff) และกลุ่มอุดมคติ (ideology) เป็นกลุ่มสุดท้ำยในองค์กำรเป็นควำมเชื่อร่วมกันของผู้มีอิทธิพล
ภำยในที่จะแสดงควำมแตกต่ำงขององค์กำรระหว่ำงตัวเองกับองค์กำรอ่ืน กลุ่มผู้เล่นเกมแห่งอ ำนำจ
ทั้งหมดนี้ได้ถูกตั้งสมมติฐำนว่ำแต่ละกลุ่มจะต้องมีควำมต้องกำรภำยในที่ส่งผลให้แสดงบทบำทต่ำงกัน 
เนื่องจำกบุคคลจะมีแรงขับจำกควำมต้องกำรที่หลำกหลำยและควำมต้องกำรทั้ง หมดก็จะก่อให้เกิดผู้
มีอิทธิพลจะน ำไปสู่พฤติกรรมต่ำงๆ มำกมำยไม่มี สิ้นสุด แนวคิดในเรื่องอ ำนำจและกำรเมืองมี
ควำมส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรโดยจะต้องท ำควำมเข้ำใจลักษณะของกลุ่มผลประโยชน์ต่ำงๆ
ที่มีควำมต้องกำรที่แตกต่ำงกัน ว่ำจะต้องท ำอย่ำงไรเพ่ือสร้ำงให้เกิดควำมสมดุลในองค์กำรเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้ โดยเฉพำะในกำรจัดกำรภำครัฐที่มีผลกระทบจำกอ ำนำจและกำร เมืองอย่ำง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในทำงปฏิบัติแล้วแรงผลักดันจำกกลุ่มผลประโยชน์ต่ำงๆในสังคมจะมีส่วนก ำหนด
รูปแบบนโยบำยสำธำรณะอีกด้วย 
 
  6.2.7 ทฤษฎีองค์การวัฒนธรรม (Organizational Culture Theory) 
   Edgar H. Schein(1993) เ ขี ย น  Organizational Culture and Leadership                      
กล่ำวถึงวัฒนธรรมเป็นกำรใช้แนวคิดที่ในกำรช่วยสร้ำงควำมเข้ำใจมุมมองที่ลึกลับซับซ้อนและซ่อนอยู่
ของชีวิตองค์กำร ดังนั้นผู้น ำต้องให้ควำมส ำคัญกับวัฒนธรรมองค์กำรเป็นอย่ำงแรก โดยที่ผู้น ำที่เก่งจะ
มีควำมสำมำรถเข้ำใจและท ำงำนเข้ำกับวัฒนธรรมได้ นอกจำกนั้นผู้น ำสำมำรถสร้ำงและเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมได้ วัฒนธรรมเป็นผลมำจำกกระบวนกำรเรียนรู้ของกลุ่มที่ซับซ้อนที่มีได้อิทธิพลเพียง
บำงส่วนมำจำกพฤติกรรมผู้น ำ ดังนั้นภำวะผู้น ำและวัฒนธรรมเป็นแนวคิดที่มีควำมเกี่ยวเนื่อง
กัน Schein ได้ให้ควำมส ำคัญกระบวนกำรทำงสังคมที่ของพนักงำนในองค์กำรและวัฒนธรรมองค์กำร
ที่คงอยู่ รวมทั้งผลกระทบของวัฒนธรรมองค์กำรนั้นต่อสมำชิกองค์กำร 
   Scott D.N. Cook & Dvora Yanow (1993) เขียน Culture and Organizational 
Learning ศึกษำวัฒนธรรมองค์กำรและกำรเรียนรู้ขององค์กำร องค์กำรสำมำรถเรียนรู้สิ่งที่ต้องกำร
เปลี่ยนแปลงหรือไม่ต้องกำรเปลี่ยนแปลงก็ได้ กำรเรียนรู้ขององค์กำรจะเป็นกำรตอบสนองต่อ
สิ่งแวดล้อมภำยนอกหรือจะมำจำกระบบภำยในองค์กำรก็ได้ และควำมรู้ในวิธีกำรของแต่ละองค์กำร
จะมีลักษณะเฉพำะตัว (unique) ควำมหมำยของวัฒนธรรมที่ ได้ประยุกต์ ใช้กับองค์กำรจะ
ประกอบด้วย กลุ่มของค่ำนิยม ควำมเชื่อ และควำมรู้สึกที่รวม กันอยู่กับสิ่งประดิษฐ์ของกำร
แสดงออกและกำรสื่อสำร (artifacts of expression and transmission) เช่น ต ำนำน สัญลักษณ์ 
กำรเปรียบเปรย และประเพณีต่ำงๆ ที่ถูกสร้ำง ปฏิบัติสืบทอดกันมำ ใช้ร่วมกัน และส่งผ่ำนจำกกลุ่ม
หนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง หรือแสดงให้เห็นถึงควำมแตกต่ำงของกลุ่มหนึ่งเปรียบเทียบกับอีกกลุ่มหนึ่ง 
กำรเรียนรู้องค์กำร (organizational leaning) คือ กำรได้มำ คงอยู่ หรือเปลี่ยนแปลงของควำมหมำย
ระหว่ำงกันโดยผ่ำนสิ่งประดิษฐ์ที่แสดงออกมำและส่งผ่ำนต่อ ที่เป็นกำรกระท ำร่วมกันของกลุ่ม 
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สิ่งประดิษฐ์ของวัฒนธรรมองค์ กำรนี้ก็คือ วัตถุที่มีควำมหมำยทำงสัญลักษณ์ ภำษำที่เป็นสัญลักษณ์
และกำรกระท ำที่เป็นสัญลักษณ์ กำรเรียนรู้ขององค์กรที่ผ่ำนประสบกำรณ์ในสิ่งประดิษฐ์ของ
วัฒนธรรมองค์กำรบำงส่วนก็มำจำกกำรท ำงำนประจ ำทุก ๆวัน  Cook และ Yanow ได้ค้นพบ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงวัฒนธรรมองค์กำรและกำรเรียนรู้องค์กำร 

  Harrison M. Trice & Janice M. Beyer (1993) เขียน  The Cultures of Work 
Organizations กล่ำวถึงกำรเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทำงองค์กำรเป็นกำรเปลี่ยนแปลงในแนวคิดที่เป็น
อุดมคติและรูปแบบของวัฒนธรรมต่ำงๆ มีสำมรูปแบบคือ แบบปฏิวัติโดยรวม ( revolutionary and 
comprehensive) ในกำรเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทั่วทั้งองค์กำร แบบหน่วยย่อยหรือวัฒนธรรมย่อย 
(subunit or subculture) จ ำกัดกำรเปลี่ยนแปลงในหน่วยงำนย่อยหรือวัฒนธรรมย่อยภำยใน
องค์กำร แบบค่อยเป็นค่อยไป (cumulative comprehensive reshaping) เป็นกำรเปลี่ยนแปลง
ค่อยเป็นค่อยไปและเป็นส่วนเพ่ิม โดยค่อยๆปรับรูปแบบวัฒนธรรมองค์กำรทั่วทั้งองค์กำร โดยกำร
ป ระ เมิ น ผ ล ข อ งก ำร เป ลี่ ย น แ ป ล ง มี อ ยู่ สี่ มิ ติ คื อ  ค ว ำม ทั่ ว ถึ ง  (pervasiveness) ข น ำด 
(magnitude) ควำมคิดสร้ำงสรรค์ (innovativeness) ระยะเวลำ (duration) Trice และ Beyer ได้
สันนิษฐำนว่ำกำรเปลี่ยนแปลงทำงวัฒนธรรมองค์กำรนั้นจะต้องมีกำรปฏิรูปก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง
องค์กำร และในกำรเปลี่ยนแปลงทำงวัฒนธรรมองค์กำรเป็นแค่ขั้นตอนกำรเริ่มต้นที่จ ำเป็นในกำรปรับ
รูปแบบองค์กำรที่จะน ำไปสู่ควำมยืดหยุ่น กำรตอบสองที่รวดเร็ว และมุ่งลูกค้ำเป็นหลัก 
   Joanne Martin (2002) เ ขี ย น  Organizational Culture: Piece of the 
Puzzle นิยำมของวัฒนธรรมเป็นควำมหมำยร่วมกัน (shared meaning) ซึ่งประกอบด้วย ควำมเชื่อ 
(belief) ค่ำนิยม (value) สัญลักษณ์ (symbol) ควำมเข้ำใจ (understanding) ของสมำชิกหรือกลุ่ม
ในองค์กำร นอกจำกนั้นยังได้ศึกษำปัจจัยทำงวัฒนธรรมต่ำงๆ คือ เรื่องเล่ำขององค์กำรและต้นฉบับ 
(organizational stories and scripts) ศัพท์เฉพำะ (jargon) เรื่องตลก (humor) กำรจัดกำรทำง
กำยภำพ (physical arrangements) แนวปฏิบัติที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร (formal and 
informal practices) หัวข้อหลัก (content theme) Martin ได้แสดงให้เห็นว่ำควำมหมำยของ
วัฒนธรรมโดยใช้วิธีกำรแบบอุปลักษณ์ (metaphorical approach) ในกำรศึกษำวัฒนธรรมองค์กำร
มำกกว่ำวิธีมององค์กำรเป็นตัวแปรในกำรศึกษำ ท ำให้เข้ำใจในชีวิตกำรท ำงำนในองค์กำรอย่ำงลึกซึ้ง
ขึ้นในกำรตีควำมหมำยต่ำงๆของวัฒนธรรมที่ชัดเจนในกำรใช้ร่วมกัน หรือไม่สอดคล้องกัน หรือ
คลุมเครือไม่ชัดเจน แนวคิดทฤษฎีทำงวัฒนธรรมมีควำมส ำคัญมำกที่จะต้องท ำควำมเข้ำใจพฤติกรรม
ของคนและองค์ กำรที่จะน ำมำประยุกต์ใช้ ในกำรบริหำรจัดกำรนอกเหนือจำกกำรมุ่ งเน้น
ประสิทธิภำพ ในกำรพัฒนำองค์กำรสิ่งที่จะต้องกระท ำอย่ำงแรกคือกำรเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
องค์กำรที่มุ่งไปสู่ควำมส ำเร็จทั่วทั้งองค์กำร ในทำงปฏิบัติที่จะต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรท ำงำน
มำกขึ้นจะต้องมีค่ำนิยม ควำมเชื่อ และปทัสถำนในกำรท ำงำนที่มุ่งไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
ดังนั้นในองค์กำรขนำดใหญ่จะมีกำรก ำหนดวัฒนธรรมองค์กำรเป็นข้อควำมอย่ำงชัดเจนตั้งแต่กำรรับ
คนใหม่เข้ำมำในกำรปฐมนิเทศน์ กำรฝึกงำน กำรสัมมนำ รวมทั้ งกำรสื่อสำรต่ำงๆที่ท ำให้ทุกคนใน
องค์กำรมีควำมมุ่งมั่นไปสู่เป้ำ หมำยเดียวกันที่องค์กำรได้ก ำหนดไว้ 
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  6.2.8 แนวคิดการปฏิรูปสู่การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ (Reform Through 
Changes in Organizational Culture) 
   William G. Ouchy (1981) เขียน The Z Organization กล่ำวถึงหลักกำรบริหำร
และวิธีกำรจัดองค์กำรที่เกิดจำกกำรน ำวิธีกำรบริหำรงำนแบบญี่ปุ่นมำเปรียบเทียบกับวิธีกำร
บริหำรงำนแบบอเมริกัน และมีกำรก ำหนดแนวทำงกำรจัดโครง สร้ำงองค์กำรและกำรบริหำรงำนที่มี
ลักษณะกำรผสมผสำนระหว่ำง ระบบกำรบริหำรแบบตะวันตกกับระบบกำรบริหำรแบบตะวันออก 
โดย Ouchy ได้กล่ำวว่ำ องค์กำรบริหำรแบบทฤษฎี Z ที่ได้พัฒนำขึ้นมำโดยธรรมชำติในประเทศ
สหรัฐ อเมริกำ มีลักษณะหลำยอย่ำงท่ีคล้ำยคลึงกับรูปแบบกำรบริหำรงำนแบบญี่ปุ่น แต่ไม่ใช่ทั้งหมด 
   Thomas J. Peters & Robert H. Waterman Jr. (1982) เขี ย น  In Search of 
Excellent กล่ำวถึงคุณลักษณะของกำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศนั้นมีควำมส ำคัญในกำรใช้ก ำหนด
ทิศทำงในกำรท ำงำน และมุ่งไปสู่ควำมเป็นอิสระของปัจเจกบุคคลมำกที่สุด โดยมีหลักกำรว่ำยึดถือ
กฎระเบียบและในขณะเดียวกันก็ให้ อิสระในกำรท ำงำน (autonomy) มีควำมเป็นเจ้ำ ของ 
(entrepreneurship) และมุ่งสู่นวัตกรรม (innovation) ในกำรมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ (in search of 
excellent) จะต้องค ำนึง ถึงลูกค้ำเป็นหลักซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเข้มงวดที่สุด ต้องแน่ใจว่ำให้ได้ว่ำเป็นกำร
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
   Peter M. Senge (1990) เขียน The Fifth Discipline ได้เน้นถึงหลักกำรคิดอย่ำง
เป็นระบบ (systems thinking) ที่มองทุกอย่ำงเป็นภำพรวม (whole) โดยมองดูกำรควำมสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกัน (interrelationship) มำกกว่ำที่จะดูสิ่งต่ำงๆ และดูสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมำกกว่ำสิ่งที่อยู่คงที่ 
กำรคิดอย่ำงเป็นระบบนี้มีควำมส ำคัญมำกเพรำะทุกสิ่งในปัจจุบันมีควำมซับซ้อน (complexity) จึง
เรียกกำรคิดอย่ำงเป็นระบบนี้ว่ำเป็นวินัยข้อที่ห้ำ (the fifth discipline) ที่ เป็นวินัยในกำรมอง
โครงสร้ำงที่สลับซับซ้อนและมองเห็นควำมเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ส่งผลอย่ำงมำกได้ คือเป็นกำร
เปลี่ยนแปลงในใจ (shift of mind) ที่จะมองส่วนประกอบต่ำงๆเป็นภำพรวมชิ้นเดียวกัน มองผู้ที่ช่วย
ตัวเองไม่ได้เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในโลกแห่งควำมเป็นจริง มองผลจำกปัจจุบันเป็นกำรสร้ำงอนำคต 
   Al Gore (1993) เขียน  Creating a Government That Works Better & Cost 
Less: Report of the National Performance Review จำกนโยบำยของประธำนิบดี Clinton ที่
มอบหมำยให้รองประธำนำธิบดี Al Gore รับผิดชอบในกำรประเมินผลกำรท ำงำนแห่งชำติ (National 
Performance Review) โดยใช้หลัก Reinvention ของ Osborne และGaebler หลังจำกที่ได้ปฏิรูป
ระบบรำชกำรให้เป็นกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ (New Public Management) โดยมุ่งเน้นกำรลด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรลง และมีกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ในกำรท ำงำน
เป็นหลัก และมีกำรสร้ำงตัวชี้วัดต่ำงๆเพ่ือใช้ในกำรประเมินและติด ตำมผลกำรท ำงำน ซึ่งในอดีตนั้น
ประชำชนอเมริกันเบื่อหน่ำยกับระบบรำชกำรที่ถูกมองว่ำเป็นทุจริต สิ้นเปลืองและใช้วิธีกำรท ำงำน
ในทำงที่ผิด เจ้ำหน้ำที่ของรัฐยึดติดกับกฎระเบียบมำกเกินไปท ำให้ไม่เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำร
เปลี่ยนแปลงที่จะน ำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น ส่งผลให้เกิดควำมล่ำช้ำและค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบัติกำรสูงขึ้น ซึ่ง
เป็นอุปสรรคในกำรพัฒนำระบบรำชกำร จึงเป็นที่มำของกำรปฎิรูประบบรำชกำรโดยใช้กำรจัดกำร
ภำครัฐแนวใหม่ แนวคิดทฤษฎีกำรปฎิรูปกำรจัดกำรนี้มีควำมส ำคัญในปัจจุบันมำก เพรำะเป็น
แนวทำงที่จะน ำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นโดยเฉพำะกำรจัดกำรภำครัฐที่ได้มุ่งเน้นประชำชนโดยมองเป็น
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ลูกค้ำ มีกำรให้เอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรส่งมอบบริกำรสำธำรณะเป็นสัญญำ มีกำรลดขนำดของ
โครงสร้ำงของรัฐ มีกำรรับผิดชอบกับผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน 
 
  6.2.9 ทฤษ ฎี ขององค์ ก ารและสิ่ งแวดล้ อม  (Theories of Organizations and 
Environments) 
   Daniel Katz & Robert L. Kahn (1966) เ ขี ย น  Organizations and the 
System Concept กล่ำวว่ำในระบบของสังคมจะประกอบด้วยองค์กำรที่มีกิจกรรมที่เป็นรูปแบบ
ต่ำงๆซึ่งมีควำมสัมพันธ์และพ่ึงพำอำศัยซึ่งกันและกันในผลผลิตหรือปัจจัยน ำออก และเป็นกิจกรรมที่
เกิดขึ้นซ้ ำ ๆอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยน ำเข้ำที่เป็นพลังงำน (energic input) มีกำรเปลี่ยน แปลง
พลังงำนในระบบ และได้ผลลัพธ์ออกมำเป็นสินค้ำหรือปัจจัยน ำออกที่ เป็นพลังงำน (energic 
output) โดยใช้กำรแลกเปลี่ยนที่เป็นเงินในกำรซื้อขำยปัจจัยน ำเข้ำที่เป็นวัตถุดิบต่ำงๆ หรือปัจจัยน ำ
ออกท่ีเป็นสินค้ำต่ำงๆ เพ่ือมำใช้หมุนเวียนต่อในระบบอย่ำงต่อเนื่องและซ้ ำ ๆ 
   James D. Thompson (2003) เขียน Organizations in Action แสดงให้เห็นถึง
ควำมแตกต่ำงของแบบควำมเป็นเหตุเป็นผล (rational model) ที่มีผลมำจำกแนวกำรศึกษำระบบปิด 
(closed-system strategy) โดยมุ่ งเน้นควำมแน่นอน (certainty) ซึ่ งจะน ำไปสู่ กำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพ และแบบระบบธรรมชำติ (natural-system model) ที่มำจำกแนวคิดระบบเปิด 
(open-system strategy) ซึ่งจะต้องพบกับสิ่งที่ไม่แน่นอน (uncertainty) เป็นกำรมุ่งเน้นควำมอยู่
รอดมำกกว่ำเป้ำหมำย และเป็นกำรรักษำควำมสมดุลของตัวเอง (homeostasis) 
   Jeffrey Pfeiffer & Gerald R. Salanick (1978) เ ขี ย น  External Control of 
Organizations: A Resource Dependence Perspective กล่ำงถึงหลักของควำมอยู่รอดองค์กำร
คือควำมสำมำรถในกำรได้มำและคงไว้ซึ่งทรัพยำกร ไม่มีองค์กำรใดที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองเพรำะต้อง
น ำเข้ำทรัพยำกรจำกสิ่งแวดล้อม และต้องมีควำมสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เช่น หน่วยงำนของรัฐ 
สมำคม ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ขำย กำรแข่งขัน เป็นต้น สิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลำ มีผู้เข้ำมำใหม่และออกไป และแหล่งของทรัพยำกรก็มีน้อยลง ปัญหำก็คือจะใช้และได้มำ
ซึ่งทรพัยำกรที่มีอยู่จ ำกัดได้อย่ำงไร 
แนวคิดทฤษฎีเชิงระบบนี้มีควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรเพรำะต้องปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมตลอดเวลำ กำรที่เรำเข้ำใจสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนทั้งภำยในและภำยในองค์กำรท ำให้สำมำรถ
วำงแผนที่รับมือกับสิ่งที่ได้คำดกำรณ์ไว้ได้ดี และสิ่งที่ไม่ได้คำดกำรณ์ไว้อย่ำงมีควำมสูญเสียน้อยที่สุด 
นอกจำกนั้นกำรมององค์กำรเชิงระบบยังท ำให้เข้ำใจถึงกำรปฏิสัมพันธ์ของทุกส่วนขององค์กำรอีกด้วย 
   สรุป ในควำมเป็นจริงนั้น ทฤษฎีเป็นเรื่องของกำรปฏิบัติโดยตรง กล่ำวคือ กำร
ยอมรับหรือกำรไม่ยอมรับแนว ควำมคิดเชิงทฤษฎีใด ๆย่อมเกิดขึ้นจำกกำรตรวจสอบควำมถูกต้องกับ
ควำมเป็นจริงในทำงปฏิบัติอย่ำงมีตรรกะและชัดแจ้งโดยนักวิจัย จึงกล่ำวได้ว่ำโดยหลักกำรแล้ว 
ทฤษฎีเป็นพ้ืนฐำนแนวควำมคิดขององค์ควำมรู้ที่ เชื่อถือได้ ทฤษฎีจะช่วยอธิบำยและท ำนำย
ปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆ และน ำไปสู่กำรตัดสินใจอย่ำงเฉลียวฉลำดในทำงปฏิบัติ ดังนั้นในกำรน ำทฤษฎี
ต่ำงๆมำประยุกต์ใช้ในรัฐประศำสนศำสตร์จะท ำให้เข้ำใจพฤติกรรมองค์กำรและสำมำรถในไปใช้ใน
กำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล นอกจำกนี้แล้วยังมีทฤษฎีองค์กำรต่ำงๆที่มี
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ประโยชน์และสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้กับรัฐประศำสนศำสตร์ได้ซึ่งไม่ได้กล่ำวมำทั้งหมดที่อยู่ข้ำงล่ำง
นี้ 
 
  6.2.10 ล าดับของแนวคิดทฤษฎีองค์การ 
    ก่อน ค.ศ. 141 ▪ Jethro พ่อตำของ Moses ได้เตือนให้ Moses กระจำยอ ำนำจให้
กลุ่มพ้ืนเมืองเดินไปแนวล ำดับขั้น 
    ก่อน ค.ศ.500 ▪ ต ำรำพิชัยสงครำม (Art of War) โดย Sun Tzu ท ำให้ เห็นถึง
องค์กำรที่เป็นล ำดับชั้น กำรสื่อสำรระหว่ำงองค์กำร และกำร วำงก ำลังพล 
    ก่อน ค.ศ. 400 ▪ Socrates ได้ เสนอกำรจัดกำรที่ เป็นสำกล (universality of 
management) ที่เป็นศิลปะในตัวเอง 
   ก่อน ค.ศ. 370 ▪ Xenophon ได้บันทึกประโยชน์ของกำรแบ่งงำนกันท ำ (division 
of labor) ในโรงงำนท ำรองเท้ำของกรีกโบรำณ 
   ก่อน ค.ศ. 360 ▪ Aristotle ใน The Politics แสดงถึงอ ำนำจหน้ำที่ของฝ่ำยบริหำร
ที่ไม่เหมือนกันของรัฐทุกแห่ง ขึ้นอยู่กับสภำพแวดล้อม ทำงวัฒนธรรม 
   ค.ศ. 770 ▪ Abu Yusuf นักวิชำกำรมุสลิมค้นพบหลักบริหำรของรัฐอิสลำมที่มี
นโยบำยกำรเงินสำธำรณะ กำรเก็บภำษี และกำรตัดสินคดี ใน  Kitab al-Kharaj (The Book of 
Land Taxes) 
   ค .ศ . 1058 ▪ Al-Ahkam As-Sultaniyyah (The Government Rules) โดย  al-
Mawardi ได้ตรวจสอบกฎรัฐธรรมนูญอิสลำม ทฤษฎี และแนวปฏิบัติที่ใช้โดยฝ่ำยกำรเมืองและฝ่ำย
บริหำรของรัฐอิสลำม 
   ค.ศ. 1093 ▪ Al-Ghazali ให้ควำมส ำคัญบทบำทของศำสนำและกำรสอนในกำร
ปรับปรุงกำรบริหำรองค์กำรรัฐมุสลิม มีกำรแบ่งหน้ำที่อย่ำงชัดเจนใน  Ihya Ulum ad-Din (The 
Revival of the Religious Sciences) and Nasihat al-Muluk (Counsel of Kings) 
   ค .ศ .  1300 ▪ ใ น  As-Siyasah ash-Shariyyah (The Principle of Religious 
Government) โดย ibn Taymiyyah ซึ่งเป็นบิดำแห่งกำรบริหำรอิสลำม ได้ใช้หลักวิทยำศำสตร์ใน
ก ำหนดหลักบริหำร ที่มีกำรวำงคนให้ถูกต ำแหน่ง (put the right man for the right job) และ
ระบบอุปถัมย์ ที่เก้ือหนุนพ่ีน้องและพรรคพวก 
   ค .ศ . 1377 ▪ นั ก วิ ช ำก ำร ชื่ อ  ibn Khaldun เขี ย น  The Muqaddimah: An 
Introduction to History พัฒนำกำรปรับปรุงองค์กำรโดยใช้กำรศึกษำวัฒนธรรม ยังได้เสนอองค์กำร
ที่เป็นทำงกำรและองค์กำรที่ไม่เป็นทำงกำร (formal and informal organization) รวมทั้งกำร
ท ำงำนเปน็ทีม (esprit de corps) 
   ค .ศ . 1513 ▪ Machiavelli เสนอหลั ก เอกภ ำพกำรบั งคั บบั ญ ชำ (unity of 
command) ใน The Discourses 
   ค.ศ. 1532 ▪ หนังสือของ Machiavelli ที่เป็นให้ค ำแนะน ำแก่หัวหน้ำที่เป็นผู้น ำ
ใน The Prince เน้นกำรปฏิบัติมำกกว่ำ 
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   ค .ศ . 1776 ▪ Adam Smith เขี ย น  The Wealth of Nations ก ล่ ำ วถึ งค ว ำม
ประหยัดอย่ำงมีเหตุผล (economic rationale) และกำรแบ่งงำนกันท ำตำมถนัด (division of 
labor) 
   ค . ศ .  1813 ▪ Robert Owen ใ น  Address to the Superintendents of 
Manufactories มีแนวคิดที่ให้ควำมส ำคัญคนมำกกว่ำเครื่องจักร 
   ค .ศ .  1832 ▪ Charles Babbage ใน  On the Economy of Machinery and 
Manufactures มีแนวคิดกำรจัดกำรทำงวิทยำศำสตร์ที่มีหลักพ้ืนฐำนกำรจัดกำรเป็นกำรแบ่งงำนกัน
ท ำ (division of labor) 
   ค.ศ. 1856 ▪ Danieal C. McCallum เสนอหลักกำรบริหำรหกประกำรในรำยงำน
ถึงผู้บังคับบัญชำของบริษัท New York and Erie Railroad 
   ค.ศ. 1885 ▪ กับตัน Henry Metcalfe เขียน The Cost of Manufactures and 
the Administration of Workshops, Public and Private เสนอศำสตร์ของกำรบริหำร (science 
of administration) จำกกำรสังเกตที่ค้นพบ 
   ค.ศ. 1886 ▪ Henry R. Towne เขียน  The Engineer as Economist ส่ งเสริม
แนวทำงกำรจัดกำรแบบวิทยำศำสตร์ 
   ค.ศ. 1902 ▪ Vilfredo Pareto บิดำแห่งระบบสังคม เสนอแนวคิดทำงสังคม
ที ่Elton Mayo และนักมนุษย์นิยมได้น ำไปใช้ในทฤษฎีองค์กำร 
   ค.ศ. 1903 ▪ Frederick W. Taylor เขียน Shop Management 
   ค.ศ. 1904 ▪ Frank B. & Lilian M. Gilbert แต่งงำนกัน และศึกษำกำรเคลื่อนไหว
ของเวลำและสรีระ (time and motion study) กำรจัดกำรทำงวิทยำศำสตร์ และจิตวิทยำประยุกต์ 
   ค.ศ. 1910 ▪ Louis d. Brandeis เพ่ือนร่วมงำนของ Frederick W. Taylor ท ำให้
กำรจัดกำรทำงวิทยำศำสตร์ (scientific management) เป็นที่นิยมในกำรโต้แย้งกับกำรรถไฟที่
ต้องกำรเพิ่มรำงแต่ถูกปฏิเสธ ท ำให้ประหยัดเงินเป็นล้ำนเหรียญต่อวัน 
   ค . ศ .  1911 ▪ Frederick W. Taylor เ ขี ย น  The Principle of Scientific 
Management 
   ค . ศ .  1912 ▪ Harrington Emerson เ ขี ย น  The Twelve Principles of 
Efficiency อธิบำยระบบกำรจัดกำรที่มีควำมร่วมมือ (coordinated management system) 
ค.ศ. 1913  
   ▪ Hugo MunsterbergเขียนPsychology and Industrial Efficiency ประยุกต์ใช้
จิตวิทยำในอุสำหกรรม 
   ค.ศ. 1914 ▪ Robert Michels ได้วิเครำะห์กำรท ำงำนของพรรคกำรเมืองและ
สหภำพแรงงำนใน Political Parties คิดกฎเหล็กของคณำธิปไตย (iron law of oligarchy) ว่ำคนที่
ควบคุมองค์กำรมีอยู่ไม่กี่คนเท่ำนั้น 
 



บทที่ 6 ทฤษฎีองค์กำรและทฤษฎีระบบรำชกำร                                                  หน้ำ | 96 

 

   ค.ศ. 1916 ▪ ที่ประเทศฝรั่งเศส  Henri Fayol เขียน  General and Industrial 
Management ที่เป็นทฤษฎีกำรจัดกำรที่สมบูรณ์ครั้งแรก 
   ▪ Frederick Winslow Taylor เสนอหลักกำรจัดกำรทำงวิทยำศำสตร์ (principle 
of scientific management) พิมพ์ใน Bulleting of the Taylor Society 
   ค.ศ. 1922 ▪ Max Weber ให้ค ำจ ำกัดควำม bureaucracy ว่ำเป็นหลักอุดมคติ ที่
เป็นพัฒนำเป็นรูปแบบในระบบรำชกำร 
   ค . ศ . 1924 ▪ ใ น ก ำ ร ศึ ก ษ ำ Hawthorne ที่ บ ริ ษั ท  Western 
Electric ใน  Chicago จนกระทั่ งปี  1932 ได้ค้นพบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่ งแวดล้อมของงำน 
แรงจูงใจของมนุษย์ และประสิทธิภำพ 
   ค .ศ .  1926 ▪ Mary Parker Follet เส น อ ก ก ำ ร จั ด ก ำ ร อ ย่ ำ ง มี ส่ ว น ร่ ว ม 
(participatory management style) ใน On the Giving Order 
   ค.ศ. 1931 ▪ Moony & Reilley ใน Onward Industry เสนอกำรค้นพบครั้งใหม่
ของ หลักกำรจัดองค์กำร (principles of organization) ที่มีมำแต่อดีต 
   ค .ศ .  1933 ▪ Elton Mayo ใ น  The Human Problems of and Industrial 
Civilization เป็นรำยงำนฉบับบแรกของกำรศึกษำ Hawthorne ที่แสดงให้เห็นถึงควำมส ำคัญใน
ควำมสัมพันธ์ของมนุษย์ 
   ค.ศ. 1937 ▪ Luther Gulick ใน Notes on the Theory of Organization แสดง
ให้เห็นถึงหน้ำที่หลักในกำรท ำงำนของผู้บริหำรโดยใช้ POSDCORB 
   ค.ศ. 1938 ▪ Chester I Barnard เขียน The Functions of the Executive เป็น
กำรวิเครำะห์องค์กำรทำงสังคมศำสตร์เสนอแนวคิดพฤติกรรมองค์กำร 
   ค . ศ .  1939 ▪ Roethlisberger & Dickson เ ขี ย น  Management and the 
Worker สรุปงำนศึกษำ Hawthorne 
   ค . ศ .  1940 ▪ Robert K. Merton เ ขี ย น  Bureaucratic Structure and 
Personality เส น อ ว่ ำแ น วคิ ด อุ ด ม ค ติ ข อ ง  Max Weber ท ำ ให้ เกิ ด ก ำรท ำ งำน ผิ ด ห น้ ำที่ 
(dysfunctions)ท ำให้ประสิทธิภำพแย่กว่ำเดิม 
   ค .ศ . 1941 ▪ James Burnham ใน  The Managerial Revolution เส น อ ก ำร
ควบคุมองค์กำรขนำดใหญ่ต้องเปลี่ยนมือจำกเจ้ำของเป็นนักบริหำรมืออำชีพที่มีควำมเชี่ยวชำญ 
   ค.ศ. 1943 ▪ Abraham Maslow เขียนทฤษฎีล ำดับขั้นควำมต้องกำร (needs 
hierarchy) ในวำรสำร Psychological Review ในหัวข้อ A Theory of Human Motivation 
   ค . ศ .  1946 ▪ Herbert A. Simon เ ขี ย น The Proverb of 
Administration ใน  Public Administration Review โจม ตี ห ลั ก ก ำรบ ริ ห ำรว่ ำ ไม่ ค งที่ แ ล ะ
ประยุกต์ใช้ไม่ได ้
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   ค .ศ .  1947 ▪ Herbert A. Simon เ ขี ย น  Administrative Behavior ศึ ก ษ ำ
ปรำกฎกำรณ์ทำงกำรบริหำรในมุมมองกำรใช้เหตุผลในปฏิฐำนนิยม ( logic of positivism) ในกำร
ตอบค ำถำมกำรก ำหนดนโยบำย และเสนอว่ำกำรตัดสินใจเป็นหัวใจของกำรบริหำร 
   ค.ศ . 1948    ▪ Dwight Waldo เขียน  The Administrative State โจมตีหลั ก
ประสิทธิภำพที่มีอิทธิพลในกำรบริหำรก่อนส่งครำมโลกครั้ง ที่สอง 
   ▪ Lester Coch & John R.P. เขี ยน  Overcoming Resistance to Change ใน
วำรสำร Human Relations เสนอว่ำลูกจ้ำงจะลดกำรต่อต้ำนถ้ำมีกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพและมี
ส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำรเปลี่ยนแปลง 
   ▪ Norbert Wiener ใช้ค ำ cybernetics ที่เป็นค ำพ้ืนฐำนในแนวคิดทฤษฎีองค์กำร
เชิงระบบ 
   ▪ R.M. Stogdill เขี ย น ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ผู้ น ำ ใน  Journal of Psychology ที่ มี
คุณลักษณะทำงกำยวิภำค พ้ืนฐำนทำงสังคม ควำมฉลำดและควำมสำมำรถ บุคคลิภำพ ลักษณะที่
เกี่ยวข้องกับงำน และลักษณะทำงสังคม 
   ค.ศ. 1949  ▪ Philip Selznick ใน TVA and the Grass Roots พบว่ำกำรเปลี่ยน
ศัตรูให้เป็นมิตร (cooptation) โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรก ำหนดนโยบำย จะป้องกันไม่ให้
เป็นอุปสรรคขององค์กำร 
   ▪ Norton E. Long เ ขี ย น  Power and Administration ใ น  Public 
Administration Review พบว่ำอ ำนำจเป็นเลือดที่หล่อเลี้ยงกำรบริหำร ผู้จัดกำรไม่เพียงแต่ประยุกต์
วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรแก้ปัญหำ ยังต้องให้ได้มำ รักษำ และเพ่ิมอ ำนำจหรือลดควำมเสี่ยงใน
กำรล้มเหลวของกำรปฏิบัติงำน 

  ค .ศ .  1950 ▪ George C. Homans เ ขี ย น  The Human Group เ ป็ น ก ำ ร
ประยุกต์ใช้ครั้งแรกของระบบในกำรวิเครำะห์องค์กำร 
   ค.ศ. 1951 ▪ Kurt Lewin เสนอแบบทั่วไปในกำรเปลี่ยนแปลง คือ  unfreezing, 
change, และ refreezing ใน Field Theory in Social Science ที่เป็นกรอบเค้ำโครงแนวคิดในกำร
พัฒนำองค์กำร 
   ▪ Ludwig von Bertalanffy เ ขี ย น  General System Theory: A New 
Approach to the Unity of Science ใน Human Biology มีแนวคิดที่ว่ำระบบมีควำมฉลำดเป็น
พ้ืนฐำนในทฤษฎีองค์กำร 
ค.ศ. 1954 ▪ Peter Drucker เขียน The Practice of Management ท ำให้แนวคิดกำรจัดกำรตำม
วัตถุประสงค์ (management by objectives) มีชื่อเสียงมำก 
   ▪ Alvin Gouldner เขียน Patterns of Industrial Bureaucracy อธิบำยถึงกำร
ตอบสนองต่อโครงสร้ำงระบบรำชกำรที่เป็นทำงกำรเป็นสำมแบบคือ mock เป็นกำรละเลยกฎที่เป็น
ทำงกำรโดยฝ่ำยจัดกำรและคนงำน punishment-centered เป็นกำรที่ฝ่ำยจัดกำรบังคับใช้กฎเมื่อ
คนงำนต่อต้ำน และ representativeเป็นกำรใช้กฎเพ่ือใช้บังคับและเชื่อฟัง 
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   ค.ศ. 1956 ▪ William H. Whyte Jr. ใน The Organization Man เสนอว่ำปัจเจก
บุคคลในองค์กำรจะยอมรับค่ำนิยมและควำมสอดคล้องในนโยบำย 
   ▪ Talcott Parson เขี ยน  Suggestions for a Sociological Approach to the 
Theory of Organizations ในวำรสำร Administrative Science Quarterly ให้ค ำนิยำมองค์กำรว่ำ
เป็นระบบของสังคมที่มุ่งเน้นกำรให้ได้มำของเป้ำหมำยย่อยที่เฉพำะเจำะจง และในทำงกลับกันจะมี
ส่วนร่วมในควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยขององค์กำรหรือสังคมเช่นกัน 
   ▪ Kenneth Boulding ใ น  Management Science เ ขี ย น  General System 
Theory – The Skeleton of Science รวมแนวคิดของ Wiener ที่เกี่ยวกับ cybernetics กับvon 
Bertalanffy ที่เกี่ยวกับทฤษฎีระบบทั่วไป ซึ่งงำนเขียนนี้ถูกใช้อ้ำงมำกในกำรใช้ทฤษฎีองค์กำรเชิง
ระบบ 

  ค .ศ . 1957 ▪ Chris Argyris เขี ย น  Personality and Organization เส น อ ข้ อ
ขัดแย้งของบุคลิกภำพของควำมเป็นผู้ใหญ่และควำมต้องกำรขององค์กำร 
   ▪ Douglas M. McGregor เขียน The Human Side of Enterprise เสนอแนวคิด
ทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y ที่ประยุกต์ใช้กับพฤติกรรมองค์กำร 

  ▪ Philip Selznick เ ขี ย น  Leadership in Administration ไ ด้ ค ำ ด ก ำ ร ณ์
แนวควำมคิดของ transformation leadership เป็นหน้ำที่ของผู้น ำสถำบันที่จะช่วยจัดรูปร่ำงของ
สิ่งแวดล้อมให้สถำบันปฏิบัติกำรได้และก ำหนดทิศทำงให้กับสถำบันในกำรรับคน สอนงำนและเจรจำ
ต่อรอง 
   ▪ Alvin W. Gouldner เขี ย น  Cosmopolitans and Locals แส ด งให้ เห็ น ถึ ง
บทบำทของสังคมที่ซ่อนอยู่ในองค์กำรคือ cosmopolitants เป็นพวกที่แทบไม่มีควำมภักดีกับ
องค์กำรที่ ท ำงำนอยู่  แต่มีทั กษะเฉพำะด้ ำน  และเน้นกำรอ้ำงอิงภำยนอกกลุ่ ม เป็ นหลัก 
และ locals เป็นผู้ที่มีควำมภักดีกับองค์กำรที่ท ำงำนอยู่ แต่ไม่มีทักษะเฉพำะด้ำน และใช้กำรอ้ำงอิง
ภำยในกลุ่มเป็นหลัก 
   ค.ศ. 1958 ▪ March & Simon เขียน Organization พยำยำมที่จะเก็บและคัดแยก
กำรปฏิวัติทำงพฤติกรรมในทฤษฎีองค์กำร 
   ▪ Leon Festinger บิ ด ำแห่ งทฤษ ฎี ควำมขั ดแย้ งท ำงควำมคิ ด  (cognitive 
dissonance theory) เขียน  The Motivating Effect of Cognitive Dissonance ซ่ึ งเป็ นทฤษฎี
พ้ืนฐำนของทฤษฎีแรงจูงใจที่ไม่เป็นธรรม (inequity theories of motivation) 
   ▪ Robert Tannenbaum & Warren H. Schmidt ในวำรสำร Harvard Business 
Review เขียน How to Choose a Leadership Pattern อธิบำยกำรจัดกำรแบบประชำธิปไตยและ
สร้ำงแนวคิดควำมต่อเนื่องของภำวะผู้น ำ (leadership continuum) จำกเผด็จกำรไปสู่ประชำธิปไตย 
   ค . ศ .  1959 ▪ Charles A. Lindblom เ ขี ย น  The Science of ‘Muddling 
Through’ ปฏิเสธกำรตัดสินใจแบบเป็นเหตุเป็นผล (rational model of decision) และสนับสนุน
กำรตัดสินใจแบบค่อยๆเพิ่ม (incrementalism) 
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   ▪ Herzberg, Mausner, & Snyderman เขียน The Motivation to Work เสนอ
ทฤษฎีกำรจูงใจและสุขวิทยำ (motivation-hygiene theory) ในกำรจูงใจพนักงำน 
   ▪ Richard M. Cyert & James G. March ได้เสนอแนวคิดอ ำนำจและกำรเมือง 
(power and politics) ที่มี อิทธิพลต่อกำรจัดตั้ง เป้ำหมำยองค์กำร ในบทควำม  A Behavioral 
Theory of Organization Objective ที่เป็นพ้ืนฐำนของทฤษฎีองค์กำรด้ำนอ ำนำจและกำรเมือง 
   ▪ John R. P. French & Bertram Raven เสนอแหล่งที่มำของอ ำนำจห้ำช่องทำง 
คือ ควำมเป็นผู้เชี่ยวชำญ (expert) กำรอ้ำงอิง (referent) กำรให้รำงวัล (reward)อ ำนำจอันชอบ
ธรรม (legitimate) และกำรบังคับ (coercive) ที่ เขียนใน The Bases of Social Power และได้
เสนอว่ำอ ำนำจแบบกำรบังคับและแบบคำมเป็นผู้เชี่ยวชำญคือแบบที่มีประสิทธิผลน้อยที่สุด 
   ค.ศ. 1960 ▪ Richard Neustadt เขียน President Power เสนอว่ำอ ำนำจของ
ประธำนำธิบดีและฝ่ำยบริหำรเป็นอ ำนำจที่มีควำมจ ำเป็นในกำรชี้น ำ 
   ▪ Herbert Kaufman เขียน The Forest Ranger ตรวจสอบว่ำกระบวนกำรทำง
สังคมขององค์กำรและควำมเป็นผู้เชี่ยวชำญจะสำมำรถพัฒนำควำมตั้งใจและควำมสำมำรถที่พนักงำน
จะปฏิบัติตำม 
   ▪ Victor A. Thompson เขียน Modern Organization พบว่ำควำมไม่สมดุลของ
ควำมสำมำรถแลอ ำนำจหน้ำที่จะส่งผลให้เกิดกำรท ำงำนผิดหน้ำที่ของเจ้ำที่ของรัฐ (bureaucratic 
dysfunctions) 
   ▪ Harold Koontz เขียน The Management Theory Jungle อธิบำยสภำพของ
ทฤษฎีองค์กำรและกำรจัดกำรเป็น Semantics Jungle 
   ▪ Burns & Stalker เขียน The Management of Innovation แสดงให้เห็นควำม
ชัดเจนของระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีควำมแตกต่ำงกัน คือแบบสิ่งมีชีวิต (organic) และแบบจักรกล 
(mechanic) ภำยใต้สถำนกำรณ์ท่ีแตกต่ำงกัน 
   ▪ Rensis Likert เขียน New Patterns of Management เสนอกำรจัดกำรแบบมี
ส่วนร่วมและกำรพัฒนำองค์กำรแบบเชิงประจักษ์ 
   ▪ William G. Scott เ ขี ย น  Academy of Management Journal ใ น
เรื่อง Organization Theory: An Overview and an Appraisal อธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ทฤษฎีระบบและทฤษฎีองค์กำรและแสดงให้ เห็นถึงควำมแตกต่ำงของมุมม องด้ำนจุลภำค 
(micro) และด้ำนนมหภำค (macro) ในกำรพัฒนำทฤษฎี 
   ▪ Amitai Etzioni  เ ขี ย น A Comparative Analysis of Complex 
Organization เสนอว่ำประสิทธิผลขององค์กำรมีผลมำจำกกำรจับคู่ระหว่ำงโครงสร้ำงของเป้ำหมำย
องค์กำรและควำมสอดคล้องของโครงสร้ำง 
   ค .ศ . 1962 ▪ Robert Prethus เขี ย น  The Organizational Society แ น ะ น ำ
วิธีกำรที่ปัจเจกบุคคลตอบสนองต่อองค์กำรคือ  upward mobiles เป็นกำรยอมรับค่ำนิยมของ
องค์กำร indifference เป็นกำรปฏิเสธค่ำนิยมและต้องกำรควำมพอใจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับงำน 



บทที่ 6 ทฤษฎีองค์กำรและทฤษฎีระบบรำชกำร                                                  หน้ำ | 100 

 

และ ambivalent เป็นควำมต้องกำรผลตอบแทนจำกองค์กำรตลอดไปแต่ไม่สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรได ้
 
   ▪ Peter Blau & W. Richard Scott เ ขี ย น  Formal Organization: A 
Comparative Approach เสนอว่ำทุกองค์กำรจะมีทั้งองค์ประกอบที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร 
และเป็นไปไม่ได้ที่จะรู้และเข้ำใจโครงสร้ำงที่เป็นจริงขององค์กำรที่เป็นทำงกำรโดยไม่เข้ำใจองค์กำรที่
ไม่เป็นทำงกำรที่เป็นคู่ขนำน 
   ▪ David Mechanic เขียน  Administrative Science Quarterly เรี่อง Sources 
of Power of Lower Participants in Complex Organizations ท ำนำยเกี่ ยวกับมุ มมองของ
อ ำนำจและกำรเมืองในทฤษฎีองค์กำร 
   ค .ศ .  1963 ▪ Strauss, Schatzman, Bucher, Erlich & Sabshin เ ขี ย น  The 
Hospital and Its Negotiated Order อธิบำยกำรรักษำควำมเรียบร้อยในโรงพยำบำลเป็ น
กระบวนกำรที่เปลี่ยนแปลงต่อเนื่องที่ปฏิบัติกำรอยู่ในกรอบของสัญญำที่มีกำรต่อรองระหว่ำงผู้คนและ
กลุ่มท่ีมีควำมคำดหวังและผลประโยชน์แตกต่ำงกัน 
   ▪ Cyert & March แสดงให้เห็นถึงบริษัทมีแนวโน้มที่จะต้องกำรควำมพอใจมำก
ที่สุด (satisfice) มำกกว่ำที่จะกำรสร้ำงผลก ำไรมำกที่สุด (maximize) ตำมหลักเหตุผลทำงเศรษฐกิจ
ที่ได้เขียนใน A Behavioral of the Firm 
   ค .ศ . 1964 ▪ Blake & Mouton เขี ยน  The Managerial Grid ใช้ ก ริ ด ในก ำร
อธิบำยแบบกำรจัดกำรและผลกระทบที่เป็นไปได้ในโปรแกรมกำรพัฒนำองค์กำร 
   ▪ Michel Crozier เขี ย น  The Bureaucratic Phenomenon อ ธิ บ ำ ย ร ะ บ บ
รำชกำรว่ำเป็นองค์กำรที่ไม่สำมำรถแก้ไขพฤติกรรมได้ในกำรเรียนรู้จำกควำมผิดพลำดของตัวเอง 
   ▪ Bertram M. Gross เขียน The Managing of Organization เป็นกำรวิเครำะห์
ในอดีตของกำรคิดเก่ียวกับองค์กำรตั้งแต่สมัยโบรำณจนถึงปัจจุบัน 
   ค.ศ. 1965 ▪ Don K. Price เขียน The Scientific Estate แสดงถึงกำรไหลของ
อ ำนำจกำรตัดสินใจจำกฝ่ำยบริหำรจนถึงฝ่ำยปฏิบัติกำร 
   ▪ Robert L. Kahn เขียน Organization Stress เป็นกำรศึกษำครั้งแรกในผลทำง
สุขภำพจิตในบทบำทองค์กำรที่มีควำมขัดแย้งและไม่ชัดเจน 
   ▪ James G. March เขียน Handbook of Organization ที่ได้สรุปควำมรู้ทั้งหมด
ที่มีอยู่ของทฤษฎีองค์กำรและพฤติกรรม 
   ▪ Victor H. Vroom เขี ยน  Organizational Dynamics เรื่ อ ง  A New Look at 
Managerial Decision-Making ได้พัฒนำแบบที่มีประโยชน์ที่ผู้น ำจะวิเครำะห์สถำนกำรณ์ในกำรใช้
แบบของภำวะผู้น ำที่มีควำมเหมำะสมที่สุด 
   ▪ Steven Kerr เ ขี ย น  On the Folly of Rewarding A, While Hoping for 
B แสดงให้เห็นถึงระบบกำรให้รำงวัลขององค์กำรที่มีควำมยุ่งเหยิง เป็นกำรให้รำงวัลตำมพฤติกรรม
มำกกว่ำที่สิ่งที่เป็นเป้ำหมำย 
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   ค.ศ. 1975 ▪ Oliver E. Williamson ได้ใช้แบบตลำดเศรษฐศำสตร์ในกำรวิเครำะห์
กำรตัดสินใจองค์กำรที่ผลิตสินค้ำและบริกำรภำยในหรือซื้อ และประเมินกำรตัดสินใจจำกอ ำนำจ
หน้ำที่ขององค์กำร ที่เขียนไว้ใน Market and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications 
   ▪ Porter, Lawler & Hackman เ ขี ย น  Behavior in Organization ศึ ก ษ ำ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจเจกบุคคลและองค์กำรที่เกิดขึ้นและเติบโต รวมทั้งกำรที่กลุ่มพยำยำมใช้
อิทธิพลต่อปัจเจกบุคคลในองค์กำรและอิทธิพลของสังคมที่มีต่อประสิทธิผลของงำน 
   ค.ศ. 1976 ▪ Michael Maccoby ได้สัมภำษณ์ผู้จัดกำรบริษัทจ ำนวน 250 คนและ
ค้นพบว่ำผู้จัดกำรที่มีควำมสนใจในกิจกรรมกำรแข่งขันที่ต้องกำรพิสูจน์ว่ำตัวเองเป็นผู้ชนะ ที่ได้เขียน
ใน The Gamesman 
   ▪ Michael Jensen & William Meckling เ ขี ย น  Agency Costs and the 
Theory of the Firmได้อธิบำยองค์กำรอย่ำงง่ำยๆว่ำเป็นวิธีที่สร้ำงควำมพอใจให้กับผลประโยชน์ของ
ปัจเจกบุคคลและกลุ่มที่ส่งผลหรือได้รับผลกระทบ 
   ▪ Eric Trist เขี ย น  A Concept of Organizational Ecology เส น อ แ น ว คิ ด
ประชำกรขององค์กำรแบบนิเวศน์วิทยำ ซึ่งเกิดจำกปฏิสัมพันธ์ขององค์กำรที่มีต่อระบบ 
   ▪ Herbert Kaufman สรุปใน Are Government Organizations Immortal? ว่ำ
หน่วยงำนของรัฐมีอัตรำกำรปิดตัวลงน้อยกว่ำครึ่งหนึ่งขององค์กำรของธุรกิจในหนึ่งปี 
ค .ศ .  1977 ▪ Hannan & Freeman เขี ย น  The Population Ecology of Organizations ที่ มี
วัตถุประสงค์ที่ใช้หน่วยวิเครำะห์ที่เหมำะสมเป็นประชำกำรขององค์กำรในกำรท ำควำมเข้ำใจองค์กำร 
   ▪ John Meyer & Brian Rowan ได้ย้ ำว่ำโลกที่ ทั นสมัยจะมีแนวปฏิบัติ และ
ปทัสถำนที่มีโครงสร้ำงทำงสังคม และเป็นกรอบของกำรสร้ำงองค์กำรที่เป็นทำงกำร ที่เขียนไว้
ใน American Sociological Review เรื่อง Institutionalized Organization: Formal Structure 
as Myth and Ceremony มององค์กำรเป็นระบบเปิดที่ได้รับควำมชอบธรรมและกำรสนับสนุนที่
ได้รับกำรยอมรับให้มีกำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสม 
   ▪ Gerald Salanick & Jeffrey Pfeiffer เขี ยน  Who Gets Power – and How 
They Hold On to It อธิบำยว่ำอ ำนำจและกำรเมืองช่วยให้องค์กำรปรับตัวเข้ำกับสภำพแวดล้อมโดย
จัดสรรทรัพยำกรที่วิกฤติให้กับหน่วยย่อยที่ได้ท ำงำนส่วนที่ส ำคัญให้องค์กำรอยู่รอด 
   ▪ Davis & Lawrence เขียน Matrix ได้เตือนว่ำไม่ควรใช้องค์กำรแบบผสม (matrix 
organization) ถ้ำเง่ือนไของค์กำรไม่ได้อยู่เพ่ือควำมส ำเร็จ 
   ▪ Rosabeth Moss Kanter เ ขี ย น  Men and Women of the Corporation                      
เสนอปัญหำของผู้หญิงที่พบในอ ำนำจและกำรเมืองในองค์กำร 
 
   ค.ศ. 1978 ▪ Pfeiffer & Salanick ได้อธิบำยโครงสร้ำงและพฤติกรรมขององค์กำร
ว่ำไม่สำมำรถเข้ ำใจ ได้ ถ้ ำไม่ เข้ ำใจบริบทขององค์กำร ที่ ได้ เขียน ใน  External Control of 
Organization: A Resource Dependence Perspective องค์กำรไม่สำมำรถอยู่ได้ด้วยตัวเองและ
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ต้องติดต่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือควำมอยู่รอด และต้องได้ทรัพยำกรที่มำจำกสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงควำมส ำคัญของทรัพยำกรที่มีอยู่จ ำกัดท่ีองค์กำรต้องมีกำรพ่ึงพำอำศัยซึ่งกันและกัน 
   ▪ Thomas J. Peter เ ขี ย น  Organization Dynamics ชื่ อ เ รื่ อ ง  Symbol, 
Patterns, and Settings: An Optimistic Case for Getting Things Done เป็นกำรวิเครำะห์ครั้ง
แรกของกำรจัดกำรแบบสัญลักษณ์ที่ได้รับควำมสนใจเป็นอย่ำงมำกในวรรณกรรมของทฤษฎีองค์กำร 
   ▪ James MacGregor Burns เขี ย น  Leadership แ น ะ น ำ แ น ว คิ ด ข อ งก ำ ร
เปลี่ยนแปลงภำวะผู้น ำ (transformational leadership) ที่เป็นผู้น ำที่มองหำแรงจูงใจที่เป็นไปได้ในผู้
ตำม มองหำกำรสร้ำงควำมพึงพอใจที่สูงขึ้น และมีส่วนร่วมกับผู้ตำมเต็มที่ 
   ค .ศ . 1979 ▪ Rosabeth Moss Kanter เขี ย น  Harvard Business Review ใน
หัวข้อเรื่อง Power Failure in Management Circuits ได้ระบุถึงต ำแหน่งในองค์กำรที่มีแนวโน้มที่
จะมีปัญหำเรื่องอ ำนำจและเสนอว่ำกำรไร้อ ำนำจ (powerlessness) จะเป็นปัญหำที่เกิดขึ้นบ่อยใน
มำกกว่ำกำรได้อ ำนำจ (power) ในองค์กำร 
   ▪ Henry Mintzberg เขี ย น  Structuring Organization ใน หั ว ข้ อ เรื่ อ ง  The 
Theory of Management Policy 
   ค.ศ. 1980 ▪ Connolly, Conlon, & Deutch เสนอกำรประเมินประสิทธิผลของ
องค์กำรที่ใช้เกณฑ์หลำยอย่ำงที่จะสะท้อนผลประโยชน์ที่แตกต่ำงกันในองค์กำร ที่ได้เขียนไว้
ใน Organizational Effectiveness: A Multiple Constituency Approach 
   ▪ Meryl Reis Louis เขียน  Surprise and Sense Making: What Newcomers 
Experience in Entering Unfamiliar Organizational Setting เสนอควำมรู้สึกที่คนใหม่เข้ำมำ
จะต้องพ่ึงแหล่งข้อมูลที่มีไม่เพียงพอซึ่งจะน ำไปสู่ทำงที่ผิด 
   ค.ศ. 1981 ▪ W. Richard Scott ได้เสนอค ำนิยำมขององค์กำรแบบเป็นทำงกำร
สำมแบบคือ ระบบที่เป็นเหตุเป็นผล (rational) ที่มององค์กำรในภำพรวมเป็นเหตุเป็นผลและเป็น
ทำงกำรในกำรบรรลุเป้ำหมำย ระบบธรรมชำติ (natural) เป็นกำรมององค์กำรแบบระบบสังคมที่มี
ผลประโยชน์ที่แตกต่ำงกัน มีควำมสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทำงกำรและมีเป้ำหมำยย่อยของผู้มีส่วนร่วม และ
ระบบเปิด (open system) เป็นกำรมององค์กำรเป็นระบบที่มีกิจกรรมที่ พ่ึงพำอำศัยกันและมี
ควำมสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ภำยนอก 
   ▪ Anthony Cobb & Newton Margulies ไ ด้ เ ส น อ ใ น  Organization 
Development: A Political Perspective ว่ ำ ก ำ ร พั ฒ น ำ อ ง ค์ ก ำ ร  ( organization 
development) เป็นกำรพัฒนำสิ่งที่อ่อนไหวทำงกำรเมืองและสิ่งที่ซับซ้อนมำกกว่ำกำรรับรู้กำร
วิจำรณ์ แต่ในกิจกรรมทำงกำรเมืองโดยผู้เข้ำร่วมในกำรพัฒนำองค์กำรจะถูกคุกคำมจำกผู้ที่ถือ
ประโยชน์เป็นส ำคัญ (utilitarian) และปัญหำของค่ำนิยม 
   ▪ Jeffrey Pfeiffer เขียน Power in Organizations ได้รวบรวมเอำหลักและกำร
ประยุกต์ของอ ำนำจและกำรเมืองเข้ำมำไว้ในทฤษฎีองค์กำร 
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   ▪ Thomas Ouchy เขียน Theory Z และ Pascale and Athos เขียน The Art 
of Japanese Management ท ำให้แนวทำงกำรจัดกำรแบบญี่ปุ่นมีชื่อเสียงมำก 
   ค.ศ. 1982 ▪ Peter & Waterman เขียน In Search of Excellence และ Deal 
& Kennedy เขียน  Corporate Culture และ Business Week เรี่อง Corporate Culture ท ำให้
แนวคิดวัฒนธรรมองค์กำรเป็นที่นิยมในวรรณกรรมทำงธุรกิจ 
   ▪ Rosabeth Moss เขียน The Change Master ได้อธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงหลักที่
เป็นโครงสร้ำงของกำรเปลี่ยนแปลงองค์กำร เป็นกำรจัดคนที่เหมำะสมในต ำแหน่งที่ถูกต้องและถูก
เวลำ (put the right people in the right places at the right time) 
   ▪ Meryl R. Louis เขียน Organizations as Cultural-Bearing Milieux เป็นกำร
รวมมุมมอง ข้อสันนิษฐำน และจุดยืนทำงวัฒนธรรมองค์กำรทั้งหมด 
   ▪ Michael Keely เ ขี ย น  Values in Organizational Theory and 
Management Education เสนอว่ำองค์กำรจะอยู่ได้ด้วยข้อตกลงในกำรท ำควำมดีในกิจกรรมร่วมกัน
ที่จะบรรลุเป้ำหมำยที่แยกกันแต่ไปถึงเป้ำหมำยอันเดียวกันที่ส ำคัญ ไม่ใช่มุ่งไปสู่เป้ำหมำยหรือ
จุดประสงค์ขององค์กำร 
   ▪ Ian Mitroff เ ขี ย น  Stakeholders of the Organizational Mind อ ธิ บ ำ ย
ควำมคิดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ทั้งภำยนอกและภำยในที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
องค์กำร โดยเฉพำะกำรตัดสินใจที่เกี่ยวกับปัญหำที่มีควำมสลับซับซ้อนในนโยบำยและกำรออกแบบ
ขององค์กำร 
   ▪ Pondy, Frost, Morgan, & Dandridge ได้รวบรวมค ำนิยำมในกำรจัดกำรโดยใช้
สัญลักษณ์ท่ีเขียนไว้ใน Organizational Symbolism 
   ▪ Linda Smircich เขี ย น  Organizations as Shared Meanings อ ธิ บ ำ ย ก ำ ร
พัฒนำระบบกำรใช้ร่วมกันของควำมหมำย และกำรส่งผลของควำมหมำยที่ใช้ร่วมกันนี้ต่อสมำชิก
องค์กำรในมุมมองของวัฒนธรรมองค์กำรที่ท ำให้มีควำมรู้สึกร่วมกันในลักษณะที่โดดเด่น 
   ค.ศ. 1984 ▪ Sergiovani & Corbally ได้รวบรวมงำนเกี่ยวกับมุมมองวัฒนธรรม
องค์กำรและเขียน Leadership and Organizational Culture โดยมีบทน ำเรื่อง Cultural and 
Competing Perspectives in Administrative Theory and Practice แสดงข้อสันนิษฐำนเบื้องต้น
ของวัฒนธรรมองค์กำรและมุมมองกำรจัดกำรที่ใช้สัญลักษณ์ 
   ▪ Siehl & Martin ศึกษำวัฒนธรรมองค์กำรแบบประจักษ์ทั้งเชิงปริมำณและเชิง
คุณภำพและเขียนไว้ใน The Role of Symbolic Management: How Can Manager Effectively 
Transmit Organizational Culture? 
   ค.ศ. 1985 ▪ Edgar Schein เขียนวัฒนธรรมองค์กำรที่ เป็นต้นฉบับครั้งแรก
ชื่อ Organizational Culture and Leadership 
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   ▪ Nils Brunsson เขียน In the Irrational Organization แสดงควำมเป็นเหตุเป็น
ผลที่อำจน ำไปสู่กำรตัดสินใจที่ดี แต่จะลดควำมเป็นไปได้ของกำรกระท ำและกำรเปลี่ยนแปลงของ
องค์กำร 
   ▪ Muhammad A. Al-Buraey เขียน Administrative Development ได้รวมเอำ
ระเบียบวิธีและเทคนิคของตะวันตกมำรวมกับแนวคิด ค่ำนิยม และจริยธรรมของอิสลำม เพ่ีอที่จะ
แสดงให้เห็นมุมมองของอิสลำม ที่เป็นระบบและวิถีชีวิต เป็นแรงผลักในกระบวนกำรและกำรยอมรับ
กำรบริหำรพัฒนำจำกท่ัวโลก 
   ค.ศ. 1986 ▪ Michael Harmon & Richard Mayer เขียน Organization Theory 
for Public Administration เป็นบทควำมที่รวบรวมทฤษฎีองค์กำรภำครัฐ 
   ▪ Gareth Morgan เขียน Image of Organization ได้พัฒนำกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ
องค์กำรที่เริ่มจำกทฤษฎีองค์กำรที่เป็นแบบอุปมำ (metaphors) 
   ▪ Jay B. Barney & William G. Ouchy ได้สรุปรวมเนื้ อหำหลัก เช่น  ทฤษฎี
ตั วแทนและทฤษฎี รำคำ ที่ มี ส่ วนส ำคัญ ในทฤษฎีองค์กำร ได้ เขี ยน ไว้ ใน  Learning from 
Organizational Economics 
ค.ศ. 1988 ▪ Michael Keeley ได้รวมแนวคิดของส่วนต่ำงๆ จุดประสงค์องค์กำร ระบบกำรตัดสิน
พิ จำรณ ำ ค่ ำนิ ยม  และสิ่ งที่ ส ำคัญ ในองค์ กำร ได้ เขี ยน ไว้ ใน  Social-Contract Theory of 
Organization 
   ▪ Quinn & Cameron เขียน Paradox and Transformation รวบรวมบทควำม
ในกำรจัดกำรควำมขัดแย้งมำกกว่ำที่จะหลีกเลียงขององค์กำรที่มีควำมสลับซับซ้อน 
   ▪ The American Journal of Sociology ได้ ลงพิมพ์กำรโต้ แย้ งระหว่ำงกำร
สนับสนุนและกำรไม่เห็นด้วยในวิธีกำรใช้หลักประชำกรนิเวศวิทยำ (population ecology) ในทฤษฎี
องค์กำร 
   ▪ Shoshana Zuboff เขี ย น  Age of Smart Machine อ ธิ บ ำยผ ล ที่ เกิ ด จ ำก
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่เปลี่ยนแปลงอ ำนำจหน้ำที่และโครงสร้ำงล ำดับชั้น รวมถึงคนและองค์กำร 
   ค . ศ .  1989 ▪ Rosabeth Moss Kanter เ ขี ย น  When Giants Learn to 
Dance แสดงให้เห็นถึงองค์กำรจะได้เปรียบของขนำดที่เล็ก (มีควำมยืดหยุ่น) และขนำดที่ใหญ่ (มี
อ ำนำจ) ในเวลำเดียวกัน 
   ค.ศ.1990   ▪ Sally Helgesen ใช้ diary studies ในกำรศึกษำว่ำผู้น ำที่เป็นผู้หญิง
จะตัดสินใจและรวำมรวมข้อมูลที่ กระจำยอยู่ ในองค์กำรอย่ำงไร เขียนไว้ใน  The Female 
Advantage ยังได้เสนอว่ำผู้หญิงอำจะเป็นกำรจัดกำรแบบญี่ปุ่นแนวใหม่อีกด้วย 
   ▪ Elliott Jacques เขียน In Praise of Hierarchy เสนอข้อวิจำรณ์ในโครงสร้ำง
ล ำดับขั้นที่ถูกใช้ผิดทำงว่ำ แทนที่จะใช้รูปแบบองค์กำรใหม่ๆ จะต้องเรียนรู้ที่จะจัดกำรโครงสร้ำง
ล ำดับขั้นให้ดีกว่ำเดิมก่อน 
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   ▪ Short & Clarke เขี ย น  Organizations, Uncertainties, and Risk อ ธิ บ ำ ย
พฤติกรรมองค์กำรที่ได้รับผลกระทบจำกกำรตัดสินใจภำยใต้ควำมเสี่ยงและควำมไม่แน่นอ ในทำง
กลับกัน ควำมเสี่ยงและควำมไม่แน่นอนในสังคมทั่วไปก็จะส่งผลต่อกำรตัดสินใจขององค์กำรอีกด้วย 
   ▪ Paul Goodman & Lee Sproull เ ขี ย น  Technology and 
Organization อธิบำยพฤติกรรมองค์กำรที่ได้รับผลกระทบจำกเทคโนโลยีใหม่ๆ และองค์กำรต้องมอง
หำวิธีใหม่ๆเพ่ือควำมอยู่รอดเช่นกัน 
   ▪ Pasquale Gagliardi เ ขี ย น  Symbols and Artifacts: Views of the 
Corporate Landscape เน้นถึงสิ่งประดิษฐ์ (artifacts) คือ สิ่งก่อสร้ำง วัตถุ ภำพ และรูปแบบต่ำงๆ
ที่ท ำให้เกิดวัฒนธรรมบริษัท โดยใช้กำรตีควำมหมำย ศึกษำปรำกฎกำรณ์ ในควำมเป็นจริง 
   ▪ Peter Senge เขียน The Fifth Discipline อธิบำยองค์กำรว่ำขำดควำมสำมำรถ
ในกำรเรียนรู้ และอธิบำยกำรเรียนรู้ขององค์กำรที่จะปกป้องสิ่งแปลกปลอมเข้ำมำในองค์กำรเพ่ือ
ควำมอยู่รอด 
   ▪ David Ulrich & Dale Lake ได้ พัฒนำทฤษฎีกำรแข่งขันภำยใน (theory of 
inside competition) ที่ เขียนไว้ใน  Organizational Capability: Competing from the Inside 
Out อธิบำยควำมสำมำรถขององค์กำรในกำรพัฒนำกำรแข่งขันโดยฝ่ำยจัดกำร 
   ▪ Lex Donaldson เขี ยน ใน  Academy of Management Review เรื่ อ ง  The 
Ethereal Hand: Organizational Economics and Management Theory อธิบำยควำมเป็นไป
ได้และข้อผิดพลำดที่เกิดข้ึนบ่อยของเศรษฐศำสตร์องค์กำร 
   ▪ Karl Weick เ ขี ย น  Technology as Equivoque: Sensemaking in New 
Technologies อธิบำยกระบวนกำรรับรู้ที่คนใช้ปรับตัวเข้ำกับงำนในสิ่งแวดล้อมท่ีมีเหตุกำรณ์ส ำคัญที่
ไม่ได้คำดหมำยและมักจะสับสน 
   ▪ R. Roosevelt Thomas ใ น  Harvard Business Review เ ขี ย น  From 
Affirmative Action to Affirming Diversity แนะน ำสิ่งที่แตกต่ำงทำงวัฒนธรรมในแนวคิดของ
องค์กำรและกำรจัดตั้งเป้ำหมำย 
   ▪ Paul H. Rubin ได้อธิบำยผลของควำมสัมพันธ์ระห่ำงเจ้ำของและตัวแทน 
เพ่ือที่จะลดต้นทุน และส่งผลต่อต้นทุนทำงธุรกรรมในกำรตัดสินใจของกำรจัดกำร ที่ เขียนไว้
ใน Managing Business Transactions 
   ค . ศ .  1991 ▪ Robert O. Lord & Karen J. Maher เ ขี ย น  Information 
Processing: Linking Perception and Performance วำงกรอบภำวะผู้ น ำในกำรใช้ ข้อมู ลที่
แตกต่ำงกันดังนี้ แบบเป็นเหตุเป็นผล แบบควำมสำมำรถจ ำกัด แบบผู้เชี่ยวชำญ และแบบกำรควบคุม
อัตโนมัติ (cybernetic) แสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วมในกระบวนกำรใช้ข้อมูลข่ำวสำร
ที่ใช้สั่งกำร 
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   ▪ Ryan & Oestreich เขี ย น  Driving Fear Out of the Workplace; How to 
Overcome the Invisible Barriers to Quality, Productivity, and Innovation อ ธิ บ ำ ย
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมกลัวและประสิทธิภำพในสถำนที่ท ำงำน ฝ่ำยจัดกำรควรจะรับผิดชอบควำม
กลัวที่อยู่ในสถำนที่ท ำงำน 
   ▪ Manfred Kets de Vries เขียน Organizations on the Couch แสดงให้เห็นถึง
ควำมมีหตุผลและควำมไม่มีเหตุผลในแบบแผนพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลที่มีอิทธิพลต่อองค์กำร 
   ค .ศ .  1992 ▪ Pauchant & Mitroff เ ขี ย น  Transforming the Crisis-Prone 
Organization เสนอองค์กำรที่มีที่โอกำสเกิดวิกฤติและปัจจัยทำงจิตวิทยำและอำรมณ์ที่ท ำให้ผู้จัดกำร
ละเลยในควำมเป็นไปได้ในกำรนิ่งเฉยต่อวิกฤติ 
   ▪ Jeffrey Pfeiffer เขียน Managing With Power ได้อธิบำยกำรรวบรวมและใช้
อ ำนำจในกำรสร้ำงเป้ำหมำยองค์กำร กระตุ้นให้ผู้จัดกำรได้ตระหนักว่ำ ถ้ำไม่ใช้อ ำนำจ คนอ่ืนก็ใช้ 
   ▪ Barbara Czarniawska-Joerges ได้อธิบำยกำรใช้สำมัญส ำนึกในกำรใช้ชีวิตใน
องค์กำรหำกว่ำพฤติกรรมองค์กำรจะดูไม่เข้ำท่ำในควำมรู้สึก โดยเขียนไว้ในExploring Complex 
Organization: A Cultural Perspective เป็นกำรวิเครำะห์กำรใช้ควำมรู้สึกของวัฒนธรรมและ
บริบทที่ขำ้มกันในองค์กำรขนำดใหญ่ 
   ▪ David Nadler, Marc Gerstein, & Robert Shaw เ ขี ย น  Organizational 
Architecture ใช้สถำปัตยกรรมเป็นแบบอุปมำในในกำรวิวัฒนำกำรรูปแบบและลักษณะขององค์กำร
ที่มีประสิทธิผล ที่รวมถึง กำรท ำงำนเป็นทีม ระบบงำนที่มีผลงำนสูง เครือข่ำย กำรออกแบบองค์กำร
เอง และขอบเขตที่มีควำมซับซ้อน 
   ▪ Charles Hampden Turner เ ขี ย น  Creating Corporate Culture: From 
Discord to Harmony ศึกษำว่ำองค์กำรเจอควำมท้ำทำยจำกวิวัฒนำกำรของวัฒนธรรม กำรใช้
มุมมองในสถำนกำรณ์ท่ีล ำบำก (core dilemmas) ที่อยู่บนแกนหลักขององค์กำร 
   ▪ Joan Acker เขียน Gendering Organization Theory เสนอว่ำกิจกรรมต่ำงๆใน
องค์กำรควรเป็นกลำงทำงเพศ 
   ▪ David Osborned & Ted Gaebler ใน ห นั งสื อ ที่ ข ำย ดี ที่ สุ ด  Reinventing 
Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector เสนอว่ำ
หน่วยงำนของรัฐต้องปกป้องตัวเองจำกนักกำรเมืองและข้ำรำชกำรในกำรใช้อ ำนำจมำกเกินไปหรือใช้
อ ำนำจหรืองบประมำณในทำงที่ผิด โดยมองเป็นรัฐบำลด้วยควำมเป็นเจ้ำของ (entrepreneurial 
government) 
   ▪ Ralph D. Stacey เ ขี ย น  Managing the Unknowable: Strategic              
Boundaries Between Order and Chaos ท้ำทำยกำรมองควำมส ำเร็จขององค์กำรที่มำจำกควำม
เสถียร กำรคำดกำรณ์ได้ และกำรมีสภำวะสมดุล ผู้จัดกำรควรจะไม่จ ำกัดควำมไม่แน่นอน ที่เกิดจำก
ควำมสับสน โอกำสต่ำงๆ และควำมผิดปกติที่อำจจะเป็นประโยชน์ก็ได้ 
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   ▪ Richard Beckhard & Wendy Pritchard เ ขี ย น  Changing the Essence                
เสนอพฤติกรรมผู้น ำที่จ ำเป็นในกำรเปลี่ยนแปลงองค์กำร 
   ค.ศ. 1993 ▪ William Bergquist เขียน Postmodern Organization โดยมองยุค
ก่อนทันสมัย ยุคทันสมัย และยุคหลังทันสมัย เป็นห้ำมิติ คือ ขนำดและควำมซับซ้อน พันธกิจและ
ขอบเขต ภำวะผู้น ำ กำรสื่อสำร และเงินทุนกับค่ำนิยมของพนักงำน 
   ▪ Taylor Cox Jr. เขียน  Cultural Diversity in Organization ศึกษำประโยชน์
และข้อจ ำกัดที่เกิดขึ้นในองค์กำรจำกควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม 
   ▪ Ian Mitroff & Harold Linstone เขี ย น  The Unbounded Mind: Breaking 
the Chains of Traditional Business Thinking ศึกษำวิธีกำรรับรู้ หรือ ระบบสอบถำม ( inquiry 
system) ที่จะช่วยในกำรตัดสินใจ 
   ▪ James D. Woods & Jay H. Lucas เขียน The Corporate Culture ดูว่ำอะไร
ที่เป็นเหมือนเกย์ในบริษัทและจะจัดกำรลักษณะของเพศในสถำนที่ท ำงำนอย่ ำงไร มีแนวปฏิบัติที่
เปิดเผยในบริษัท เช่น มีกำรระบุควำมชอบทำงเพศและเพศของตัวเองรวมทั้งชำติพันธ์ในกำรสอนงำน 
กำรรับ และกำรจูงใจ 
   ▪ Douglas Kiel เ ขี ย น  Nonlinear Dynamic Analysis: Assessing Systems 
Concepts in a Government Agency เสนอทฤษฎีควำมเป็นพลวัตรที่ไม่เป็นเชิงเส้น หรือควำม
สับสน (non linear or chaos theory) ที่ได้ประยุกต์ใช้กับหน่วยงำนของรัฐเพรำะองค์กำรของมนุษย์
คือระบบที่ไม่เป็นเชิงเส้น 
   ▪ Harrison M. Trice & Janice M. Beyer เ ขี ย น  The Culture of Work 
Organization รวบรวมควำมรู้ของวัฒนธรรมองค์กำร 
   ▪ Donald Kettl เขียน Sharing Power ได้เสริมกำรโต้แย้งในเรื่องกำรแปรรูป
รัฐวิสำหกิจ เสนอว่ำรัฐต้องเป็นผู้ซื้อที่ฉลำด (smart buyer) เมื่อมีกำรท ำสัญญำกับเอกชน 
   ▪ Camilla Striver เขี ย น  Gender Images in Public Administration ศึ ก ษ ำ
บทบำทของผู้บริหำรของรัฐยุคดั้งเดิม ที่เป็นผู้เชี่ยวชำญ ผู้น ำที่มีวิสัยทัศน์ ผู้ปกป้อง และประชำชน ว่ำ
มีอคติทำงควำมแตกต่ำงของเพศหรือไม่ 
   ▪ Michael Diamond เขียน The Unconscious Life of Organizations แสดงให้
เห็นมุมมองด้ำนจิตวิทยำที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำในควำมซับซ้อนขององค์กำรสมัยใหม่ ปฏิสัมพันธ์
ของพลวัตรของโครงสร้ำงล ำดับขั้นที่ไม่รู้สึกตัวและควำมสัมพันธ์ของงำนที่ก่อให้เกิดค่ำนิยม พิธี 
ควำมรู้สึก และคุณลักษณะขององค์กำร 
   ▪ Christopher Pollitเขียน Managerialism and the Public Services ประยุกต์
กำรจัดกำรนิยม (managerialism) ในกำรบริหำรรัฐกิจ 
   ▪ Al Gore เ ขี ย น  The Gore Report on Reinventing Government ใ น
หัวข้อ National Performance Review 
   ค .ศ .  1994 ▪ Douglas Kiel เ ขี ย น  Managing Chaos and Complexity in 
Government ประยุกต์ทฤษฎีควำมสับสน (chaos theory) ในองกรณ์ที่ดูแลตัวเองของกำรจัดกำร
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ภำครัฐ โดยแสดงให้ เห็นถึงโครงสร้ำงและกระบวนกำรอย่ำงละเอียดของหน่วยงำนที่มีควำม
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ เพื่อที่จะสร้ำงกำรเรียนรู้และควำมสำมำรถที่จะรับมือกับควำมเสี่ยงและควำม
ไม่แน่นอนได ้
   ▪ Bart Victor & Carroll Stephens เ ขี ย น  The Dark Side of the New 
Organizational Forms ได้เตือนผู้สนับสนุนกำรใช้ที่ท ำงำนเสมือนจริง อำชีพเสมือนจริง และ
ควำมสัมพันธ์ในกำรท ำงำนชั่วครำวที่เกิดขึ้น โดยไม่ให้ควำมส ำคัญของ กำรจงรักภักดี ควำมทุ่มเท
เสียสละ และควำมเป็นเจ้ำของ 
   ค .ศ .  1995 ▪ Thierry C. Pauchant เขี ย น  In Search of Meaning แ น ะ น ำ
แนวคิดควำมคงอยู่ขององค์กำรนิยม (organizational existentialism) ในกำรใช้วิธีกำรที่คงอยู่ใน
กำรศึกษำกำรจัดกำรและประเด็นขององค์กำร 
   ▪ Mark J. Martinko เ ขี ย น  Attribution Theory: An Organizational 
Perspective ศึกษำว่ำคนสำมำรถอธิบำยพฤติกรรมตัวเองและผู้อ่ืนได้อย่ำงไร โดยผ่ำนมุมมองที่เป็น
เลนส์ขององค์กำร 
ค .ศ .  1996 ▪ Peggy Yuhas Byers เ ขี ย น  Organizational Communication: Theory and 
Behavior รวบรวมบทควำมของกำรสื่อสำรของมนุษย์ในองค์กำรสมัยใหม่ 
   ▪ Espejo, Schuhmann, Schwaninger, & Bilello เ ขี ย น  Organizational 
Transformation and Learning: A Cybernetic Approach to Management ศึ กษ ำประ เด็ น
ควำมซับซ้อนขององค์กำร ประโยชน์ในกำรจัดกำรและองค์กำรแบบ cybernetic 
   ค . ศ .  1997 ▪ Hedberg, Dahlgren, Hansson, & Olve เ ขี ย น  In Virtual 
Organizations and Beyond: Discover Imaginary Systems เสนอองค์กำรที่ เป็นจินตนำกำร 
(imaginary organization) เป็นมุมมองใหม่เกี่ยวกับองค์กำรที่ใช้เทคโนโลยีข้อมูล พันธมิตร และ
เครือข่ำยต่ำงๆท้ังภำยในและภำยนอก 
   ▪ David Thomas & John Gabarro เขียน Breaking Through: The Making of 
Minority Executives in Corporate America ได้เปรียบเทียบควำมส ำเร็จของผู้บริหำรที่เป็นชน
กลุ่มน้อยกับผู้บริหำรที่เป็นพวกผิวขำว และได้สรุปวิธีแห่งควำมส ำเร็จของผู้ที่มีควำมแตกต่ำงในเรื่อง
ของผิวสี ยังได้พูดถึงข้อจ ำกัดของผู้มีสีผิวแตกต่ำงที่พบปัญหำมำในอดีตแต่ต่อสู่จนผ่ำนอุปสรรคไปได้ 
   ▪ Jay M. Shafritz เ ขี ย น  Shakespeare on Management: Wise Business 
Counsel from the Bard เสนอกำรใช้วรรณกรรมของ Shakespeare ที่ค้นหำแนวคิดในธุรกิจและ
กำรจัดกำร 
   ▪ Howard Aldrich เขี ยน  Organizations Evolving ใช้ วิธี วิ วัฒ นำกำรในกำร
อธิบำยกำรพัฒนำองค์กำรและกำรเปลี่ยนแปลงของสถำบัน โดยมองควำมแตกต่ำงกันในองค์กำรและ
มุมมองในกำรใช้สหวิชำในกำรท ำควำมเข้ำใจสำเหตุที่องค์กำรต่อต้ำนและระบุปัจจัยที่ส่งผล ไม่ว่ำจะ
ยอมรับหรือปฏิเสธรูปแบบที่เป็นอยู่ของสถำบัน 
   ▪ Edward A. Stohr & Sivakumar Viswanathan เขี ย น  Recommendation 
System: Decision Support for the Information Economy ศึกษำควำท้ำทำยในกำรกลั่นกรอง
ข้อมูลข่ำวสำรในสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่ำวสำร 
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   ▪ Janet Fulk & Geradine DeSanctis เขียน Articulation of Communication 
Technology and Organizational Form ค้นคว้ำหำกำรเชื่อมต่อระหว่ำงเทคโนโลยีกำรสื่อสำรและ
รู ป แ บ บ ข อ ง อ ง ค์ ก ำ ร  ใน หั ว ข้ อ เรื่ อ ง  Shaping Organization Form: Communication, 
Connection, and Community 
   ค .ศ .  2000 ▪ Glenn Carroll & Michael Hannan เ ขี ย น  Demography of 
Corporation and Industries ค้นคว้ำทฤษฎี  แบบ วิธี  และข้อมูลที่ ใช้ ในวิธีป ระชำกรศำสตร์ 
(demographic approach) แสดงให้เห็นถึงประชำกรในบริษัทที่เปลี่ยนแปลงโดยศึกษำกระบวนกำร
ก่อตั้งองค์กำร กำรเติบโต กำรเสื่อม กำรเปลี่ยนแปลง และกำรดับสูญ 
   ▪ Scott Snook เขียน Friendly Fire ใช้กรณีที่เฮลิคอปเตอร์ Blackhawk ถูกยิง
ตกในปี 1994 ที่ประเทศอิรัก เป็นตัวอย่ำงของควำมล้มเหลวในองค์กำรในระดับปัจเจกบุคคล กลุ่ม 
และสถำบัน โดยศึกษำควำมผิดพลำดเป็นรำยบุคคลและกลุ่ม โดยเจำะลึกถึงปัจจัยที่ท ำให้ระบบ
ล้มเหลว 
   ค.ศ. 2001 ▪ Taylor Cox Jr. เขียน Creating the Multicultural Organization: 
A Strategy for Capturing the Power of Diversity ยอมรับควำมส ำคัญของควำมแตกต่ำงที่อยู่ใน
องค์กำร และได้นับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐรำยหัวว่ำล้มเหลวในกำรสร้ำงวัฒนธรรมที่แตกต่ำงกัน โดยเสนอ
แบบกำรป้องกันที่รวมถึงยุทธศำสตร์ในกำรสร้ำงสิ่งแวดล้อมที่ดีขององค์กำรที่มีควำมแตกต่ำงทำง
วัฒนธรรมได้โดยกำรใช้ภำวะผู้น ำ กำรวิจัย และกำรศึกษำ 
   ▪ Neil Fligstein เ ขี ย น  The Architecture of Markets: An Economic 
Sociology of Twenty-First Century Capitalist Societies ใช้วิธีทำงวัฒนธรรมสังคมประยุกต์
และกำรเมืองในกำรอธิบำยกำรสร้ำงตลำดของอเมริกำ โดยใช้ทฤษฎีสถำบันตลำดนิยม (market 
institutionalism) เพ่ือที่จะเข้ำใจเศรษฐศำสตร์สังคมในกำรพัฒนำในยุคโลกำภิวัตน์ ทุนนิยมอเมริกำ 
และบทบำทของรัฐบำล 
    ▪ David Knoke เขี ย น  Changing Organization: Business Networks in the 
New Political Economy ใช้มุมมองสังคมประยุต์ในกำรประเมินเครือข่ำยขององค์กำรทั้งภำยใน
และภำยนอก โดยพิจำรณำจำกนิเวศวิทยำ ควำมเป็นสถำบันนิยม อ ำนำจแลกำรพ่ึงพำทรัพยำกร 
เศรษฐศำสตร์ต้นทุนทำงธุรกรรม กำรเรียนรู้องค์กำร และทฤษฎีวิวัฒนำกำร เพ่ือที่จะเข้ำใจประเด็น
ของบริษัทในปัจจุบัน 
    ค.ศ . 2002  ▪ Charles Perrow เขี ยน  Organizing America: Wealth, Power, 
and the Origins of Corporate Capitalism เสนอกำรพัฒนำขององค์กำรระบบรำชกำรขนำดใหญ่
ในประเทศสหรัฐอเมริกำทั้งที่ตั้งใจและหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยใช้มุมมองทำงสังคมวิทยำ เจ้ำขององค์กำร
จะสำมำรถที่จะได้ประโยชน์จำกทรัพยำกรที่มีมำกมำยและท ำให้ตลำดเฟ่ืองฟู เพรำะข้อจ ำกัดทำงด้ำน
กฎหมำยที่มีจ ำนวนมำกเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำองค์กำรในหลำยประเทศได้ถูกก ำจัดออกไป 
    ▪ Joanne Martin เขียน Organizational Culture: Mapping the Terrain แสดง
ให้เห็นควำมแตกต่ำงและควำมจริงในวัฒนธรรมองค์กำร4 
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6.3 ทฤษฎีระบบราชการ 
  แนวคิดเกี่ยวกับระบบรำชกำรของ Weber เป็นแนวคิดระบบรำชกำรมีกรอบกำรวิเครำะห์
ที่ว่ำ ยิ่งรัฐมีกำรพัฒนำ และมีกำรขยำยตัวของชุมชน เมือง กำรศึกษำ เศรษฐกิจฯลฯ เพ่ิมมำกขึ้น
เท่ำใด “รัฐ” ก็ยิ่งต้องพ่ึงพำอำศัยระบบรำชกำร ซึ่งท ำหน้ำที่เสมือนกลไกของรัฐที่จะให้บริกำรหรือ
จัดกำรแก้ไขปัญหำในสังคมเพ่ิมข้ึน กำรมองควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรัฐกับระบบรำชกำรดังกล่ำวชี้ให้เห็น
ว่ำระบบรำชกำรขยำยตัวไปพร้อม ๆ กับกำรฝึกฝนอบรมจะยิ่งท ำให้ระบบรำชกำรมีผู้เชี่ยวชำญ 
ผู้ช ำนำญกำรพิเศษ ที่รอบรู้ปัญหำทำงเทคนิคมำกกว่ำผู้ปกครอง ที่เป็นผู้ควบคุมระบบรำชกำรเพ่ิมขึ้น
เรื่อย ๆ รัฐสมัยใหม่มีควำมเป็นประชำธิปไตยมำกขึ้น ตัวแทนของประชำชนที่ได้รับเลือกตั้งเข้ำมำ
ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองในฐำนะ “ผู้ปกครอง” ก็จะพบว่ำ ตัวเองต้องเผชิญกับปัญหำที่มีควำม
ยุ่งยำกทำงเทคนิคสูง ท ำให้ระบบรำชกำรในฐำนะที่เป็นเครื่องมือของรัฐ และเป็นแหล่งควำมรู้ควำม
ช ำนำญจะเริ่มมีอิทธิพลเหนือผู้ควบคุมระบบ เพรำะผู้มีอ ำนำจทำงกำรเมือง เมื่อเข้ำรับต ำแหน่ง
จ ำเป็นต้องพ่ึงพำอำศัย “ข่ำวสำรข้อมูล” และควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญของระบบรำชกำรก่อนที่จะท ำ
กำรตัดสินใจในขั้นสุดท้ำย เพ่ือกำรก ำหนดเป็นนโยบำยและสั่งกำร เพรำะผู้ปกครองหรือผู้มีอ ำนำจ
ทำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตยมีก ำหนดระยะเวลำตำมรัฐธรรมนูญ และกำรเมืองยังไม่เข้มแข็ง 
ฉะนั้นระบบรำชกำรจะยังคงรักษำควำมได้เปรียบเหนือระบบกำรเมืองได้ ตรำบที่ยังคงรักษำควำมลับ
เกี่ยวกับควำมรู้เอำไว้ โดยปรำศจำกกำรบอกเล่ำหรือเปิดเผยให้สำธำรณชนได้ทรำบ กระบวนกำร
วำงแผนต่ำง ๆ จนถึงขั้นตอนกำรตัดสินใจในระบบรำชกำรจึงเป็นควำมลับทำง กำรบริหำร ซึ่ง
สำธำรณชนจะถูกกันออกไปจำกระบบรำชกำรโดยสิ้นเชิงส ำหรับกำรขยำยตัวของบทบำท และอิทธิพล
ของข้ำรำชกำรในประเทศที่ก ำลังพัฒนำ ตำมแนวคิดของ Riggs (อ้ำงถึงใน ไพบูลย์ ช่ำงเรียน, 2527, 
หน้ำ 107) โดยทั่วไปจะเป็นผลจำกกำรช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศ ขณะที่สถำบันทำงกำรเมืองและ
กลุ่มผลประโยชน์อ่ืน ๆ ไม่ได้พัฒนำไปด้วย ท ำให้เกิดสภำวะที่สังคมไม่มีกำรพัฒนำทำงกำรเมือง และ
กำรที่สถำบันรำชกำรมีกำรขยำยตัวที่รวดเร็ว ขณะที่ระบบกำรเมืองยังล้ำหลัง จะท ำให้เกิดกำรพัฒนำ
ทำงกำรเมืองที่มีประสิทธิภำพต้องหยุดชะงัก Riggs มองว่ำสถำบันกำรเมืองจะเจริญขึ้นมำได้อย่ำงดีก็
เมือ่สถำบันรำชกำรมีควำมอ่อนแอกว่ำ  
   อย่ำงไรก็ดีเมื่อวิเครำะห์กำรด ำเนินงำนของระบบรำชกำร จะเห็นได้ว่ำยังมีปัญหำอยู่มำก 
แม้ว่ำจะมีควำมทันสมัยก็ตำม โดยเฉพำะในเรื่องควำมล่ำช้ำในกำรบริหำรงำนเพรำะมีสำยกำรบังคับ
บัญชำที่ยำวเกินไป มีกำรรวมศูนย์อ ำนำจที่จุดเดียว และมีขนำดใหญ่เกินไป ด้วยเหตุดังกล่ำว จึงได้
ส่งผลกระทบต่อกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือเลี้ยงดูข้ำรำชกำรและระบบรำชกำรเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ และมี
ควำมเสียเปรียบภำคเอกชน เนื่องจำกขนำดขององค์กรที่ท ำให้เกิดปัญหำควำมล่ำช้ำในกำรให้บริกำร 
โอกำสที่จะแข่งขันอย่ำงเสรีเท่ำเทียมกันกับภำคเอกชนจึงเป็นเรื่องยำก ระบบรำชกำรเป็นระบบกำร
บริหำรจัดกำรที่อำศัยแผนงำน และโครงกำรของกรมต่ำง ๆ ที่เป็นรำชกำรบริหำรส่วนกลำง ซึ่งอิงกับ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติเป็นกรอบในกำรท ำงำน มีงบประมำณของแต่ละกรมตั้งไว้ที่
ส่วนกลำง ระบบรำชกำรเป็นระบบที่มีควำมเข้มข้นมำก เนื่องจำกในระยะเวลำ 40 ปีที่ผ่ำนมำ กำร
บริหำรจัดกำรที่อิงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติมีผลให้เกิดกำรขยำยขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่
ของหน่วยงำนระดับกรมออกเป็นกอง และหน่วยงำนของกรมในพ้ืนที่ต่ำง ๆ ทุกจังหวัด ขณะเดียวกัน
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รัฐบำลก็ไม่ได้เน้นควำมส ำคัญของกำรกระจำยอ ำนำจและกำรถ่ำยโอนภำรกิจต่ำง ๆ ที่ส่วนย่อยของ
กรมด ำเนินกำรในพื้นท่ีต่ำง ๆ ของจังหวัด ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท ำ  
   ในกรณีของประเทศไทย ดังที่ทรำบกันอยู่ว่ำระบบรำชกำรได้มีกำรพัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่อง
ยำวนำน ตั้งแต่ก่อนสมัยรัชกำลที่ 5 ในยุคระบบเศรษฐกิจแบบศักดินำ และต่อมำเมื่อระบบเศรษฐกิจ
เปลี่ยนแปลงไป กำรกระจำยของสินค้ำและเศรษฐกิจจำกเมืองหลวงเริ่มออกไปสู่ชุมชนท้องถิ่น ระบบ
รำชกำรที่เติบโตตำมระบบเศรษฐกิจก็ได้ขยำยบทบำทออกไปสู่ชุมชนท้องถิ่นด้วย ท ำให้อ ำนำจบริหำร
จัดกำรต่ำง ๆ อยู่ในมือของภำครัฐ นอกจำกนี้ ควำมอ่อนแอของสถำบันกำรเมืองในอดีตที่ขำดกำร
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้กำรเมืองไม่สำมำรถพัฒนำควำมเข้มแข็งได้ทัดเทียมกับระบบรำชกำร แต่ได้
มีกำรพัฒนำมำกขึ้นเมื่อรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2540 ประกำศใช้ และ
สังคมไทยโดยส่วนรวมที่ผ่ำนมำยังไม่ค่อยมีควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องของกำรปกครองท้องถิ่นและกำร
จัดกำรเกี่ยวกับท้องถิ่น ผู้ที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องของกำรปกครองท้องถิ่น เช่น นักรัฐศำสตร์ และนักรัฐ
ประศำสนศำสตร์ เมื่อจบกำรศึกษำก็จะเข้ำรับรำชกำรเป็นส่วนใหญ่ ท ำให้ควำมรู้เรื่องของกำร
ปกครองถูกจ ำกัดไว้เฉพำะในกลุ่มข้ำรำชกำร อีกทั้งกำรเปลี่ยนแปลงรัฐบำลหรือผู้ปกครองก่อนครบ
ก ำหนดเวลำตำมรัฐธรรมนูญบ่อยครั้ง ท ำให้ขำดควำมต่อเนื่องในกำรกระจำยอ ำนำจไปสู่ท้องถิ่น และ
ท ำให้ประเทศไทยมีกำรบริหำรประเทศในลักษณะที่เป็นรัฐรวมศูนย์อ ำนำจสู่ส่วนกลำง โดยมีระบบ
รำชกำรเป็นสถำบันที่บริหำร ข้ำรำชกำรท ำกำรตัดสินใจก ำหนดนโยบำยด้ำนต่ำง ๆ และสั่งกำรมำโดย
ตลอด แม้ว่ำจะมีหน่วยงำนรำชกำรในส่วนภูมิภำค ก็เป็นเพียงกำรรับมอบอ ำนำจหรือท ำตำมค ำสั่งจำก
ส่วนกลำง เพ่ือแบ่งเบำภำระของหน่วยงำนในส่วนกลำงเท่ำนั้น อ ำนำจกำรตัดสินใจในด้ำนต่ำง ๆ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเรื่องของงบประมำณและกำรแต่งตั้งผู้น ำท้องถิ่นยังขึ้นอยู่กับส่วนกลำงเป็นหลัก 
 ปัญหำของระบบรำชกำรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรพัฒนำชนบท ถือว่ำเป็นสำเหตุที่ท ำให้
โครงกำรของรัฐเข้ำไม่ถึงชำวชนบท เพรำะโครงกำรต่ำง ๆ ของทำงรำชกำรมักจะด ำเนินกำรไปเพ่ือ
ควำมสะดวกแก่กำรท ำงำนของข้ำรำชกำรเอง หรือยึดหลักควำมคุ้มประโยชน์ของหน่วยงำนของตน
เพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ รวมทั้งกำรก ำหนดโครงกำรโดยส่วนกลำงมักจะมีกำรพิจำรณำเฉพำะแง่มุมที่
ตนเองเป็นผู้รับผิดชอบ ไม่ได้มองภำพรวมหรือควำมต้องกำรของท้องถิ่นเป็นหลักในกำรตัดสินใจ อีก
ส่วนหนึ่ง คือ ระบบรำชกำรมีควำมสัมพันธ์กับนโยบำยกำรกระจำยอ ำนำจ ได้แก่ ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน  
ซึ่งเป็นเจ้ำพนักงำนฝ่ำยปกครองตำมพระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 หรือเป็น
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่มำจำกกำรเลือกตั้งของประชำชน โดยกฎหมำยมีเจตนำรมณ์ที่จะให้ก ำนัน 
ผู้ใหญ่บ้ำน เป็นผู้ดูแลควำมสงบเรียบร้อยภำยในท้องที่ของตน ซึ่งอ ำนำจหน้ำที่ของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน 
ดังกล่ำวจะมีมำกมำยครอบคลุมทุกด้ำน ทั้งในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรส่งเสริมอำชีพ กำร
จัดเก็บภำษีอำกร กำรท ำทะเบียนรำษฎร์ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ ท ำให้ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน กลำยเป็นบุคคล
ที่มีควำมส ำคัญต่อท้องถิ่น หรือเป็นผู้น ำของท้องถิ่นนั้น ๆ ไปโดยปริยำย ดังนั้น เมื่อมีกระแสกำร
กระจำยอ ำนำจไปสู่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ท ำให้ก ำนัน และผู้ใหญ่บ้ำนบำงพ้ืนที่เกรงว่ำตนเองจะ
สูญเสียอ ำนำจ ได้ออกมำต่อต้ำนกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวทั้งทำงตรงและทำงอ้อม (ตระกูล มีชัย , 
2544, หน้ำ 12-14) จะเห็นได้ว่ำนโยบำยกระจำยอ ำนำจ จะมีผลกระทบอย่ำงมำกต่อสถำนภำพของ
สถำบันรำชกำร ท ำให้เกิดประเด็นค ำถำมที่ส ำคัญประกำรหนึ่งว่ำ สถำบันรำชกำรไทยจะยอมรับกำร
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นภำยใต้นโยบำยดังกล่ำวเพียงใด หำกสถำบันรำชกำรไม่มีควำมเต็มใจจะรับ
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กำรเปลี่ยนแปลง ไม่เต็มใจที่จะถ่ำยโอนอ ำนำจกำรบริหำรต่ำง ๆ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็
จะท ำให้เกิดปัญหำต่อกำรด ำเนินนโยบำยกระจำยอ ำนำจในทำงปฏิบัติอย่ำงแน่นอน เนื่องจำกระบบ
รำชกำรมีขนำดใหญ่ที่สุดได้ฝังรำกลึกและกระจำยอยู่ทั่วไป ทั้งระบบของกำรบริหำร กำรปกครอง 
นอกจำกนี้ กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกระจำยอ ำนำจนั้น ในระยะแรกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยัง
จ ำเป็นต้องอำศัยสถำบันรำชกำรเป็นพ่ีเลี้ยงไปอีกระยะหนึ่ง เพ่ือให้กำรถ่ำยโอนอ ำนำจเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพไม่หยุดชะงัก และประหยัดงบประมำณ 
  ทฤษฎีระบบรำชกำร เกิดจำกแนวคิดของ Max Weber ประกอบด้วยโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่
ส ำคัญ 7 ประกำรดังนี้ 
  1. หลักล ำดับขั้น (hierarchy) 
  2. หลักควำมรับผิดชอบ (responsibility) 
  3. หลักแห่งควำมสมเหตุสมผล (rationality) 
  4. กำรมุ่งสู่ผลส ำเร็จ (achievement orientation) 
   5. หลักกำรท ำให้ เกิดควำมแตกต่ำงหรือควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน (differentiation, 
specialization) 
  6. หลักระเบียบวินัย (discipline) 
  7. ควำมเป็นวิชำชีพ (professionalization) 
 
   6.3.1 หลักล าดับขั้น (hierarchy)   
   หลักกำรนี้ มีเป้ำหมำยที่จะท ำให้องค์กำรต้องอยู่ภำยใต้กำรควบคุม โดยเชื่อว่ำ กำร
บริหำรที่มีล ำดับขั้น จะท ำให้ระบบกำรสั่งกำรและกำรควบคุมมีควำมรัดกุม ท ำให้กำรด ำเนินงำน
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพกำรบริหำรที่เน้นกฎเกณฑ์และขั้น ตอนมีควำมเหมำะสมในช่วงศตวรรษที่
19-20 แต่เมื่อสถำนกำรณ์โลกเปลี่ยนไปกำรบริหำร 
               ตำมล ำดับขั้นจึงเริ่มมีปัญหำ เพรำะกำรท ำงำนในปัจจุบันต้องกำรควำมรวดเร็ว 
คนต้องกำรเสรีภำพมำกขึ้นประชำชนต้องกำรบริกำรที่สะดวกรวดเร็ว แต่ในองค์กำรขนำดใหญ่ที่ใช้
ระบบรำชกำร  มีคนจ ำนวนมำก แต่มำกกว่ำครึ่งจะอยู่ในต ำแหน่งระดับผู้บริหำร หัวหน้ำงำน กว่ำจะ
ตัดสินใจงำนส ำคัญๆต้องรอให้ผู้บริหำร 7-8 คนเซ็นอนุมัติตำมขั้นตอน และยังมีกฎเกณฑ์มำกมำก 
ส่วนพนักงำน (ข้ำรำชกำร) ระดับล่ำงจ ำนวนมำก ทั้งหมดมีหน้ำทีท ำงำนเอกสำร โดยกำรตรวจบันทึก
ของคนอ่ืนแล้วเขียนบันทึกส่งให้เจ้ำนำย ค ำบันทึกหรือรำยงำนเต็มไปด้วยศัพท์อันหรูหรำ นอกจำกนี้
ยังมีฝ่ำยวำงแผน ฝ่ำยวิชำกำร เป็นผู้จัดท ำแผนยุทธศำสตร์หนำปึกใหญ่ให้เจ้ำนำย 
               กำรที่ผู้น ำคิดว่ำ วิธีกำรบริหำรองค์กำรขนำดใหญ่คือ เผด็จกำร ถือเป็นควำมเชื่อที่
ผิดมำก เพรำะผู้บริหำรสูงสุดไม่ได้รู้ค ำตอบได้ทุกเรื่อง แต่ควรมองหำค ำตอบที่ดี ถูกต้องจำกผู้อ่ืนด้วย 
กำรลดขั้นตอน ลดล ำดับขั้นของกำรสั่งกำรออกไป ในขณะที่รักษำควำมสำมำรถในกำรควบคุมที่
จ ำเป็นไว้ โดยกำรตัดขั้นตอนของผู้บริหำรที่ไม่เพ่ิมมูลค่ำให้กับงำนออก เพื่อจัดองค์กำรที่ เป็นแนวรำบ
มำกขึ้น   และท ำให้คนที่ท ำงำนในระดับรอง ๆ ลงมำสำมำรถควบคุมดูแลและรับผิดชอบต่อ
ควำมส ำเร็จและควำมล้มเหลวของตนเอง 
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   6.3.2 ความส านึกแห่งความรับผิดชอบ (responsibility) 
             เจ้ำหน้ำที่ทุกคนต้องมีควำมส ำนึกแห่งควำมรับผิดชอบต่อ  กำรกระท ำของตนควำม
รับผิดชอบ หมำยถึง กำร รับผิดและรับชอบต่อกำรกระท ำใด ๆ ที่ (responsibility) ตนได้กระท ำลง
ไปและควำมพร้อมที่  จะให้มีกำรตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชำอยู่ตลอดเวลำด้วย 
   อ ำนำจ (authority) หมำยถึงควำมสำมำรถในกำรสั่งกำร บังคับบัญชำ หรือกระท ำ
กำรใด ๆ เพื่อให้มีกำรด ำเนินกำร หรือปฏิบัติกำรต่ำง ๆ ตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยมำ 
   - อ ำนำจหน้ำที่เป็นสิ่งที่ได้มำอย่ำงเป็นทำงกำรตำมต ำแหน่ง 
   - อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบจะต้องมีควำมสมดุลกันเสมอ 
   - กำรได้มำซึ่งอ ำนำจในทัศนะของ Max Weber คือ กำรได้อ ำนำจมำตำมกฎหมำย 
(legal authority)  
   - ภำระหน้ำที่  (duty) หมำยถึงภำรกิจหน้ำที่กำรงำนที่ถูกก ำหนด หรือได้รับ
มอบหมำยให้กระท ำ 
 
   6.3.3 หลักแห่งความสมเหตุสมผล (rationality)  
   ควำมถูกต้องเหมำะสมของแนวปฏิบัติที่จะน ำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนให้
บรรลุผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   ประสิทธิผล (effective) กำรท ำงำนหรือกำรด ำเนินกิจกำรใด ๆ ที่สำมำรถประสบ
ผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
   ประสิทธิภำพ (efficiency) ควำมสำมำรถในกำรที่จะใช้ทรัพยำกรบริหำรต่ำง ๆ ที่มี
อยู่ ซึ่งได้แก่ คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เวลำไปในทำงที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำร
ด ำเนินงำนนั้นได้มำกท่ีสุด 
   ประหยัด (economic) ควำมสำมำรถในกำรที่จะประหยัดทรัพยำกรบริหำร แต่
สำมำรถที่จะให้บริกำร หรือผลิตออกมำให้ได้ระดับเดิม 
   กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่มีควำมเกี่ยวพันกับเป้ำหมำย ขององค์กำรอำจท ำ
ได ้2 วิธีคือ 
   1. กำรวัดผลกำรปฏิบัติงำนในลักษณะที่เรียกว่ำ ประสิทธิผล  (effectiveness) จะ
เป็นกำรก ำหนดขอบเขต หรือ ขนำดที่องค์กำรต้องกำรบรรลุผลส ำเร็จไว้ แล้วมีกำรประเมินผล
หลังจำกที่มีกำรปฏิบัติแล้วว่ำสำมำรถด ำเนินกำรให้ได้ผล ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้หรือไม่  ถ้ำส ำเร็จ
ก็คือว่ำบรรลุเป้ำหมำย หรือ มีประสิทธิผล (where) 

  2. กำรวัดประสิทธิภำพ (efficiency) หมำยถึงระดับที่องค์กำรใช้ทรัพยำกรให้เกิด
ประโยชน์ เป็นกำรวัดผลในทำงเศรษฐศำสตร์ มีกำรวัดต้นทุน ค่ำใช้จ่ำยต่อหน่วยผลิตที่ได้ เป็นกำรวัด
ว่ำองค์กำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงไร (how) 
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          แนวทำงท่ีจะน ำไปสู่ควำมสมเหตุสมผลหรือประสิทธิภำพ 
   1. มีกำรก ำหนดระเบียบวิธีกำรปฏิบัติงำน ขึ้นมำไว้อย่ำงชัดเจนในรูปของกฎหมำย 
ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กำร 
   Weber ให้ควำมส ำคัญกับกระบวนกำรท ำงำน (work process) ว่ำมีควำมส ำคัญต่อ
กำรที่จะท ำให้งำนบรรลุผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ (work outcome) เพรำะวิธีกำรท ำงำนแสดงให้เห็น
ว่ำ จะท ำงำน อย่ำงไร (how to) โดยวิธีกำรใดจึงท ำให้งำนส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   มำตรกำรพัฒนำและบริหำรก ำลั งคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพระบบรำชกำร 
(มำตรำกำรที3่) วัตถุประสงค์ คือ 
     1.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพระบบรำชกำรให้สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงเต็มที่ 
โดยมุ่งตอนสนองควำมต้องกำรของประชำชน 
     1.2 เพ่ือพัฒนำข้ำรำชกำรที่มีประสิทธิภำพกำรท ำงำนต่ ำ (5%) ได้รับกำร
พัฒนำเพิ่มทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถให้สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงเต็มที่ประสิทธิภำพ (outcome) 
     1.3 สำมำรถคัดคนที่ท ำงำนไม่มีประสิทธิภำพ มีผลงำนระดับต่ ำสุดร้อย
ละ 5 ของหน่วยงำนออกมำได้อย่ำงแท้จริง 
     1.4 สำมำรถแก้ไขและพัฒนำข้ำรำชกำรที่ถูกพิจำรณำว่ำมีผลงำนต่ ำ 
ท ำงำนไม่มีประสิทธิภำพ ให้กลำยเป็นคนที่มีควำมสำมำรถท ำงำนได้เต็มประสิทธิภำพ ลดละ
พฤติกรรมท ำงำนแบบเฉื่อยชำ เอำเปรียบเพ่ือนร่วมงำน เพื่อให้มำตรกำรที่ 3 สำมำรถถูกน ำไปปฏิบัติ
ได้ผลอย่ำงมีประสิทธิภำพต้องก ำหนด ระเบียบวิธีปฏิบัติที่ ชัดเจน เหมำะสม และสำมำรถน ำไป 
    2. มีกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจอย่ำงถูกต้อง ก่อน
มอบหมำยภำระหน้ำที่ให้กระท ำ 
    3. ต้องมีกำรแยกทรัพย์สินส่วนตัวออกจำกทรัพย์สินขององค์กำรอย่ำงเด็ดขำด  
 
     
  6.3.4 หลักการมุ่งสู่ผลส าเร็จ (achievement orientation) 
   กำรปฏิบัติงำนใด ๆ จะต้องมุ่งสู่เป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ขององค์กำรเสมอ 
(ประสิทธิผล) 
   ประสิทธิผล หรือผลส ำเร็จจะเกิดขึ้นได้ต้องอำศัยปัจจัยอย่ำงน้อย 3 อย่ำงคือ 
   1.  เจ้ำหน้ำที่ต้องมีหลักกำรและวิธีกำรในกำรตัดสินใจเลือกหนทำงปฏิบัติได้อย่ำง 
ถูกต้อง โดยถือหลัก ประสิทธิภำพ หรือ หลักประหยัด 
    หลักประสิทธิภำพ (efficiency) - ในระหว่ำงทำงเลือกหลำย ๆ ทำงที่
จะต้องใช้จ่ำยเงินเท่ำกัน ควรเลือกทำงเลือกที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
    หลักประหยัด  (economy) - ถ้ำมีทำงเลือกที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลได้เท่ำ 
ๆ กัน หลำยทำงเลือก ควรเลือกทำงเลือกที่เสียค่ำใช้จ่ำยน้อยที่สุด 
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               2. ควำมมีประสิทธิผลในกำรบริหำรงำนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีกำรแบ่งงำนกันท ำตำม
ควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน 
   3. กำรบริหำรจะได้รับประสิทธิผลสูงสุดต่อเมื่อมีกำรก ำหนดวิธีกำรปฏิบัติงำนที่ 
ถูกต้อง เหมำะสมกับลักษณะงำน  สถำนที่  ช่วงเวลำ สภำพแวดล้อม ในทำงเศรษฐกิจ  สังคม 
กำรเมือง และเป้ำหมำยหรือผลส ำเร็จที่ต้องกำร 
 
   6.3.5 หลักการท าให้เกิดความแตกต่างหรือการมีความช านาญเฉพาะด้าน(Specialization)  
   ลักษณะทำงโครงสร้ำงขององค์กำรแบบระบบรำชกำร ต้องมีกำรแบ่งงำน   และจัด
แผนกงำน หรือจัดส่วนงำน (departmentation) ขึ้นมำ เพรำะภำรกิจกำรงำนขององค์กำรขนำดใหญ่
มีจ ำนวนมำกจึงต้องมีกำรแบ่งงำนที่ต้อง ท ำออกเป็นส่วนๆ แล้วหน่วยงำนมำรองรับกำรจัดส่วนงำน
อำจยึดหลักกำรจัดองค์กำรได้หลำยรูปแบบ  คือ 
   1. กำรแบ่งส่วนงำนตำมพ้ืนที่ เป็นกำรแบ่งงำนโดยกำรก ำหนดพ้ืนที่ที่ต้องรับผิดชอบ
ไว้อย่ำงชัดเจน และมีกำรก ำหนดภำระกิจ บทบำท อ ำนำจหน้ำที่ ที่องค์กำรต้องบริหำรจัดกำรไว้ด้วย 
เช่น กำรแบ่งพ้ืนที่กำรบริหำรรำชกำรออกเป็น จังหวัด อ ำเภอ อ.บ.จ. อ.บ.ต. เทศบำล 
   2. กำรแบ่งงำนตำมหน้ำที่ หรือภำรกิจที่องค์กำรจะต้องปฏิบัติจัดท ำ เช่นกำรจัดแบ่ง
งำนของกระทรวงต่ำงๆ เช่น กระทรวงกลำโหม กระทรวงกำรต่ำงประเทศ กระทรวงกำรคลัง 
   3. กำรแบ่งงำนตำมลูกค้ำ หรือผู้รับบริกำร เช่น กำรแบ่งโรงพยำบำล ออกเป็น 
โรงพยำบำลเด็ก โรงพยำบำลหญิง โรงพยำบำลสงฆ์ 
   4. กำรแบ่งงำนตำมขั้นตอนหรือกระบวนกำรท ำงำน โดยค ำนึงว่ำงำนที่จะท ำ
สำมำรถแบ่งออกเป็นก่ีขั้นตอน อะไรบ้ำง แล้วก ำหนดหน่วยงำนมำรองรับ 
 
  6.3.6 หลักระเบียบวินัย (discipline) 
   ต้องมีกำรก ำหนดระเบียบ วินัย และบทลงโทษ ขึ้นมำเพ่ือเป็นกลไกกำรควบคุม
ควำมประพฤติของสมำชิกทุกคนในองค์กำร 
 

6.3.7. ความเป็นวิชาชีพ (Professionalization) 
   ผู้ปฏิบัติงำนในองค์กำรรำชกำร ถือเป็นอำชีพอย่ำงหนึ่ง และต้องปฏิบัติงำนเต็มเวลำ 
ควำมเป็นวิชำชีพ  “รับรำชกำร”  นั้น ผู้ปฏิบัติงำนจะต้องมีควำมรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ตลอดจนตัวบทกฎหมำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนในภำระหน้ำที่ของตนด้วยควำมส ำเร็ จ
ของระบบรำชกำรในอดีตเกือบ 100 ปี ที่ผ่ำนมำ เพรำะมีวิธีกำรจัดองค์กำรที่ มีระบบกำรท ำงำนที่
ชัดเจน ตั้งอยู่บนหลักกำรของควำมสมเหตุสมผล มีกำรใช้อ ำนำจตำมสำยกำรบังคับบัญชำ มีกำรแบ่ง
งำนตำมหลักควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน ท ำให้ระบบรำชกำรสำมำรถท ำงำนที่มีขนำดใหญ่ และ
สลับซับซ้อนได้อย่ำงดี ระบบรำชกำรพัฒนำและใช้มำในช่วงที่สังคมยังเดินไปอย่ำงช้ำๆและเพ่ิงปรับ 
เปลี่ยนมำจำกสังคมศักดินำ ประชำชนยังไม่ตื่นตัวในเรื่องสิทธิเสรีภำพ ผู้มีอ ำนำจในระดับสูงยังเป็นผู้มี 
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ข้อมูลที่มำกพอต่อกำรตัดสินใจได้ดีกว่ำคนในระดับล่ำง หรือประชำชนทั่วไป คนส่วนใหญ่ยังมีควำม
จ ำเป็นและต้องกำรบริกำรสำธำรณะจำกรัฐเหมือน ๆ กัน  เช่นบริกำรทำงด้ำนกำรรักษำพยำบำล 
กำรศึกษำ สำธำรณูปโภคต่ำงๆ องค์กำรภำครัฐที่บริหำรแบบระบบรำชกำรจึงสำมำรถด ำเนินงำนได้
อย่ำงไม่มีปัญหำ มำกนัก 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6 
 
1. จงบอกควำมหมำยและประเภทขององค์กำร 
2. จงอธิบำยทฤษฎีองค์กำร 
3. จงวิเครำะห์ข้อดี และข้อเสียของทฤษฎีระบบรำชกำร โดยยกตัวอย่ำงประกอบ 
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  1. สังเกตความสนใจในการบรรยาย 
  2. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม 
  3. ตรวจแบบฝึกหัด 
  4. ทดสอบกลางภาค 
 
 



บทที่ 7  

การคลังสาธารณะ 
   

 การคลังเป็นการศึกษาถึงหลักการวิธีการ จัดหารายรับ (government revenue) การใช้จ่าย
ของรัฐบาล (government expenditure) หนี้ของรัฐบาลหรือหนี้สาธารณะ (government debt or 
public debt) น โย บ า ย ก า ร ค ลั ง  ( fiscal policy) แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร ค ลั ง  ( financial 
administration) ซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ เหล่านี้เป็นกิจกรรมท่ีส่งผลต่อการใช้ทรัพยากร 
ภาวะการบริโภคและการผลิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 
 

7.1 ขอบเขตของการคลังสาธารณะ 

  7.1.1 ความหมายของการคลังสาธารณะ 

    การคลังสาธารณ ะ  (Public Finance) หรือก ารค ลังรัฐบาล (Government 
Finance) เป็นการหารายได้เพื่อน ามาใช้จ่ายให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจท่ีต้องการ ซึ่งบางครั้ง
อาจหารายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย รัฐบาลจะต้องกู้ยืมเพิ่มเติม ดังนั้นการคลังสาธารณะ จึงหมายถึง
การจัดเก็บรายได้ การใช้จ่ายและการกู้ยืมของรัฐบาล เพื่อบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจท่ีต้องการของ
สังคม 
    การคลังสาธารณะ (fiscal policy) คือ การก าหนดนโยบายทางการคลังเพื่ อ
ด าเนินงานการคลังด้านรายได้และรายจ่ายของรัฐ ถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการวางแผนควบคุม
ประเภทการใช้จ่ายของรัฐบาล หรือการก่อหนี้สาธารณะให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมาย เพื่อ
สร้างผลกระทบต่อระบบสังคมเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศผ่านกลไกนโยบายรัฐ ท้ังด้านการผลิต 
การบริโภค การแจกจ่าย การแลกเปล่ียนสินค้า สร้างสินค้าสาธารณะ และการบริการสังคม โดย
นโยบายการคลังนับเป็นการแสวงหา และการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลท่ีมีวัตถุประสงค์ หรือเป้ าหมายท่ี
แน่นอนในระยะส้ัน ซึ่งการจัดสรรทรัพยากร (allocation of resource) เป็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ประเภทหนึ่งโดยรัฐบาลควรเข้าแทรกแซงตลาดด้วยการจัดสรรทรัพยากรสนองตอบความต้องการทาง
สังคม ได้แก่ ตลาดมีการผูกขาด การจัดสินค้าบริการสาธารณะสินค้าท่ีมีผลกระทบต่อภายนอก สินค้า
ท่ีผูกขาดโดยธรรมชาติ เพื่อจัดดุลยภาพด้านบริการสาธารณะ 
   ดังนั้น ภาระหน้าท่ีของรัฐบาลทางเศรษฐกิจจะผูกพันกับนโยบายการเงินและ
นโยบายการคลัง เพื่อการจัดสรรคุณค่า ทรัพยากร และงบประมาณสู่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่  
   1) การจัดสรรการใช้ทรัพยากรของสังคมท่ีมีอยู่จ ากัดให้มีประสิทธิภาพและ
ประโยชน์สูงสุด  
   2) การกระจายรายได้และสร้างความเป็นธรรมในสังคม ซึ่งรัฐบาลต้องท าหน้าท่ีใน
การจัดระบบ และก าหนดวิธีการในการกระจายรายได้เพื่อให้ประชาชนสามารถบริโภคสินค้า หรือ
บริการท่ีต้องการหรือจ าเป็นได้อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม โดยใช้การจัดสรรงบประมาณ หรือมาตรการ
ทางด้านภาษีเป็นเครื่องมือด าเนินการ  
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   3) การรักษาเสถียรภาพ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลสามารถใช้
นโยบายการคลังเป็นเครื่องมือในการรักษาระดับราคาสินค้าและบริการ หรือจัดสรรงบประมาณ หรือ
ลดภาษีอากรเพื่อกระตุ้นการผลิตสินค้า หรือบริการบางประเภทให้สูงยิ่งขึ้น 
 
  7.1.2 บทบาทของการคลังสาธารณะ 

    ในระยะแรกท่ีมีรัฐบาล รัฐบาลมีหน้าท่ีเพียงท าให้เกิดความสงบในประเทศ และ
ป้องกันประเทศ ซึ่งกลไกตลาดท าให้เกิดขึ้นไม่ได้แต่ต่อมารัฐบาลต้องเข้ามามีบทบาทในด้านต่างๆ 
มากขึ้น ซึ่งสามารถสรุปบทบาทท่ีส าคัญทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ได้ดังนี้  
   1) ท าการผลิตสินค้าและบริการท่ีเอกชนไม่อยากท าหรือท าไม่ได้แต่จ าเป็นต้องมีใน
ระบบเศรษฐกิจ เช่น การรักษาความสงบภายในประเทศ การป้องกันประเทศ และการลงทุนใน
สาธารณูปโภค เป็นต้น  
   2) จัดสรรทรัพยากรระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชน เพื่อท าให้มีสินค้าและ
บริการท่ีรัฐบาลต้องเป็นผู้ท าอย่างเพียงพอ เพื่อท าให้คนในประเทศได้รับความพอใจสูงสุด  
   3) ท าให้เกิดการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เพื่อลดความเหล่ือมล้ าในรายได้ 
ระหว่างคนจนกับคนรวย ด้วยการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์แก่คนจนมากกว่าคนรวย และเก็บภาษี
ทางตรงในอัตราก้าวหน้า  
   4) ส่งเสริมการเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยการใช้จ่ายด้านการลงทุนใน
สาธารณูปโภค ซึ่งท าให้เกิดการสะสมทุนและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันจะ ช่วย
ลดต้นทุนการผลิตของภาคเอกชนและส่งเสริมให้ภาคเอกชนขยายการลงทุนมากขึ้น 
    5) รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ด้วยระบบภาษีท่ีสามารถปรับตัวได้เอง และการ
ใช้จ่ายของรัฐบาล เช่นในช่วงภาวะเศรษฐกิจรุ่งเรือง รัฐบาลจะเก็บภาษีได้มากขึ้นและรัฐบาลใช้ จ่าย
น้อยลงท าให้อุปสงค์รวมในระบบเศรษฐกิจไม่เพิ่มขึ้นรวดเร็ว ภาวะเศรษฐกิจรุ่งเรืองก็จะเกิดขึ้น
ยาวนาน ในขณะท่ีเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ ารัฐบาลจะเก็บภาษีได้น้อยลง และรัฐบาลใช้จ่ายมากขึ้น 
ท าให้อุปสงค์รวมในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าก็จะหมดไปในช่วงท่ีส้ัน 

 

7.2 งบประมาณแผ่นดิน 

  7.2.1 ความหมายของงบประมาณแผ่นดิน 

    งบประมาณแผ่นดิน หมายถึง แผนการใช้จ่ายเงินของรัฐบาล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ 
แหล่งท่ีมาของรายรับรายจ่ายของรัฐบาลในระยะเวลาหนึ่ง โดยปกติถือเอาระยะเวลา 1 ปี คือ เริ่ม
จาก 1 ตุลาคม ไปส้ินสุดท่ี 30 กันยายนของปีถัดไป 
    ส านักงบประมาณเป็นหน่วยราชการท่ีรับผิดชอบจัดท างบประมาณประจ าปี โดยจะ
รวบรวมโครงการและรายจ่ายด้านต่าง ๆ ของหน่วยราชการทุกหน่วยงานรวมท้ังภาครัฐวิสาหกิจ
ท้ังหมด เพื่อน าเสนอขออนุมัติจากรัฐสภา และประกาศใช้ต่อไป 
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  7.2.2 ลักษณะของงบประมาณ  

   งบประมาณของรัฐบาลมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ท้ังด้านรายรับและรายจ่าย 
ผลกระทบจะมากน้อยและอยู่ในลักษณะใดขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งบประมาณของรัฐบาล ซึ่งมี3 
ลักษณะ คือ 
            1) งบประมาณสมดุล หมายถึง การท่ีรัฐบาลมีการใช้จ่ายเท่ากับรายได้พอดี 
งบประมาณสมดุลจะมีข้อข ากัด ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ า เกิดภาวะเงินฝืด อัตราการว่างงานสูง การ
ด าเนินนโยบายงบประมาณสมดุลจะไม่ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ เพราะการใช้จ่ายของรัฐบาลถูก
ก าหนดโดยรายได้ ดังนั้นนโยบายงบประมาณสมดุล จึงเป็นนโยบายท่ีไม่ยืดหยุ่นไม่สามารถปรับได้
คล่องตัวเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ 
           2) งบประมาณขาดดุล หมายถึง การท่ีรัฐบาลมีการใช้จ่ายมากกว่ารายได้ และ
จ าเป็นต้องน ารายรับจากเงินกู้หรือเงินคงคลังมาชดเชยการขาดดุล ปัจจุบันนักเศรษฐศาสตร์มีแนวคิด
ว่า การท่ีรายจ่ายสูงกกว่ารายได้ และรัฐบาลก่อหนี้สาธารณะมาใช้จ่ายนั้นไม่ใช้ส่ิงท่ีเสียหาย ถ้าเงินท่ีกู้
มาถูกใช้ในทิศทางเพื่อการเพิ่มผลผลิต การเพิ่มการลงทุน และการจ้างงาน 
   3) งบประมาณเกินดุล หมายถึง การท่ีรัฐบาลใช้จ่ายน้อยกว่ารายได้ท่ีจัดเก็บได้ ท า
ให้มีเงินเหลือเข้าเป็นเงินคงคลังเพิ่มขึ้น 
 
  7.2.3 หนี้สาธารณะ 

  ในประเทศก าลังพัฒนามีแนวโน้มท่ีงบประมาณของรัฐบาลจะขาดดุบ เนื่องจาก
ระดับรายได้ของประชาชนต่ า มีการหลีกเล่ียงภาษีอากร จึงมีผลให้รัฐบาลจัดเก็บภาษีอากรได้น้อย ใน
ขณะเดียวกันรัฐบาลพยายามเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการปรับโครงสร้างพื้นฐาน ท าให้รายจ่ายด้าน
สาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รัฐบาลจึงจ าเป็นต้องก่อหนี้สาธารณะ หนี้สาธารณะอาจจ าแนก
ตามแหล่งเงินกู้ได้ดังนี้ 

  1. หนี้ภายในประเทศ 
    หนี้ภายในประเทศ หมายถึง หนี้สาธารณะท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีรัฐบาลกู้ยืม

เงินจากแหล่งเงินกู้ภายในประเทศ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารพาณิชย์ 
สถาบันทางการเงินประเภทต่าง ๆ และประชาชนท่ัวไป วิธีการก่อหนี้สาธารณะภายในประเทศนั้น 
รัฐบาลจะจ าหน่ายพันธบัตรซึ่งเป็นเงินกู้ระยะยาว หรือจ าหน่ายต๋ัวคลังซึ่งเป็นการกู้ระยะส้ัน 
   2. หนี้ต่างประเทศ 

   หนี้ต่างประเทศ หมายถึง หนี้สาธารณะท่ีเกิดจากรัฐบาลกู้ยืมเงินจากแหล่ง
เงินกู้ภายนอกประเทศ เพื่อน ามาสนับสนุนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล หรือค้ าประกันเงิน
ก็ของรัฐวิสาหกิจ แหล่งเงินกู้ต่างประเทศท่ีส าคัญ คือ ธนาคารโลก กองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
โพ้นทะเลแห่งประเทศญี่ปุ่น ธนาคารพัฒนาเอเชีย และตลาดการเงิน เป็นต้น 

  การก่อหนี้สาธารณะอาจเกิดผลดีในด้าน การน าเงินไปใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต จะท าให้
อัตราการพัฒนาเศรษฐกิจรวดเร็วยิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกันจะมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ 
กล่าวคือ ในกรณีหนี้ภายในประเทศ ถ้ารัฐบาลกู้ยืมเงินลงทุนของภาคเอกชน จะเกิดผลกระทบต่ออุป
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สงค์รวม ท าให้ระดับรายได้ประชาชาติและการว่าจ้างท างานลดลง ส่วนหนี้ต่างประเทศจะส่งผล
กระทบต่อเงินท่ีไหลออกนอกประเทศ เนื่องจากการช าระหนี้เงินกู้และดอกเบ้ียเงินกู้แก่ต่างประเทศ 

  กล่าวโดยสรุป  รัฐบาลต้องใช้ จ่ายรายได้ให้ เกิดประโยชน์มาก ท่ี สุด และมี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการแจกจ่ายรายได้ ต้องมีการวางแผน และด าเนินการอย่างเป็นระบบ ดังนั้นจึง
มีการท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากหน่วยงานท่ีมีความจ าเป็นและต้องการรายได้เพื่อน าไปใช้จ่าย
ตามแผนของรัฐบาลท่ีวางไว้ 

 

7.3 การบริหารงานคลังกับการบริหารจัดการภาครัฐ 

  อิทธิผลต่องานทางด้านการคลัง หน่วยงานภาครัฐจะต้อง  ก าหนดประเด็นส าคัญในการ
บริหารให้แยกออกเป็นขอบข่าย ท่ีส าคัญ 4 ขอบข่าย ดังต่อไปนี้การจัดการและการคัดเลือก ผู้น า 
(Organizational Alignment and Leadership) การ จัดการนโยบายและการวางแผน (Policies 
and Processes) การ จัดก ารส่ วน บุ คคล  (Personnel Management) และ  ข้ อมู ลข่ าวสาร 
(Information) การจัดการและการคัดเลือกผู้น า เพื่อเป็นผู้ก าหนด ทิศทางการคลังในทุกภาคส่วน 
จะต้องมีการบริหารงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับหน่วยงาน สอดคล้องกับความต้องการ
ในด้านประโยชน์และสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของแผนงานหรือแผนกลยุทธ์รวมท้ังก าหนดขอบเขต
ความ รับผิดชอบและบทบาทหน้าท่ีให้ชัดเจน ท้ังนี้ผู้น าจะต้องมีความสามารถ มีความซื่อสัตย์และ
สามารถประสานงานได้ดี ทุกภาคส่วนของหน่วยงานภาครัฐ 

  การจัดการนโยบายและการวางแผน จะต้องใช้หลักการเชิงกลยุทธ์เข้ามาเป็นฟันเฟืองในการ
ขับเคล่ือน มีการประเมิน  ผลกระทบภายในองค์การในการจัดสรรงบประมาณ และต้องมีการ
ประเมินผลกระทบภายนอกควบคู่ด้วยเช่นกัน เพื่อการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ การคลังจะต้องสร้าง
ความร่วมมือกับทุกองค์การ และทุกหน่วยงานท้ังหน่วยงานภาครัฐและ หน่วยงานภาคเอกชนมีการ
จัดการผู้จัดจ าหน่าย (Supplier) ลดการผูกขาด (Reduce Monopoly) เน้นประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบและการก ากับดูแลสัญญาใส่ใจในการรับผิดชอบทางการเงิน การจัดการงานบุคคล การส่ัง
สมทุนมนุษย์การสร้าง ฒนธรรมในองค์การมีแต่ความซื่อสัตย์และมีกระบวนการ  ก ากับดูแลท่ีมี
ประสิทธิภาพมีการควบคุมอย่างชัดเจน สนับสนุนการสร้างพฤติกรรมท่ีมีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ี
ข้อมูลข่าวสาร การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาจัดการข้อมูล มีการติดตามผลการวาง
ฐานข้อมูลทางการเงินและระบบนั้นจะต้องให้ง่ายต่อความเข้าใจในระดับ ผู้บริหารมีระบบป้องกัน 
และการจัดการให้ข้อมูลเป็นความลับ 

  การตรวจสอบความพร้อมท่ีภาครัฐพึงปฏิบัติการ ถือเป็นเสาหลักท่ีจะขับเคล่ือนภายใต้
งบประมาณแผ่นดินนับว่าเป็นภาระหน้าท่ีท่ีส าคัญ การบริหารของผู้บริหาร ส่วนราชการไม่ควรมอง
เพียงแค่ทฤษฎีระบบ (System Theory) แต่เพียงอย่างเดียว จากรายละเอียดประเด็น ดังกล่าวเป็นท่ี
ชัดเจนว่ากระแสสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของภาคประชาชนเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคล่ือนงาน
บริการสาธารณะภายใต้การวางแผนงาน ผู้เขียนพิจารณาแล้วพบว่า  จุดเริ่มต้นของงานบริการ
สาธารณะยังขาดความชัดเจนขาด การมีส่วนร่วมจากภาคประชนชน และยังมีการแทรกแซง อ านาจ
จากกลุ่มอ านาจท่ีมีบทบาทต่อการขับเคล่ือนงาน บริการสาธารณะการใช้งบประมาณยังไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ สูงสุด ท า ให้ผลลัพธ์ที่ได้ของการจัดการไม่สามารถตอบสนอง ทุกภาคส่วนในสังคมดังนั้น 
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การบริหารและการใช้งบประมาณ ในแต่ละส่วนราชการเป็นส่วนส าคัญยิ่งท่ีหลายฝ่ายต้องศึกษา 
เพื่อให้การบริหารงาน และงบประมาณก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อภาคประชาชน และสังคม เพื่อให้ระบบ
งบประมาณมีการ หมุนเวียนกลับเข้าสู่ฐานระบบของรัฐต่อไป และไม่เกิดการ  ขาดดุลของส่วน
งบประมาณติดต่อกันในแต่ละปีงบประมาณ ท้ังนี้จ า เป็นต้องท าความเข้าใจและใส่ใจในการศึกษา
ขั้นตอน และหลักการการบริหารเพื่อก่อให้เกิดการใช้งบประมาณของ คลังได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด ภายใต้ ปัจจัยส าคัญคือการมีส่วนร่วมของประชาชนนั่นเอเป็นท่ีชัดเจนว่า การ
ร้อยเรียงถึงหลักของการบริหาร การคลังท่ีมีประสิทธิภาพ ในประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะมี กระบวนการ
ก าหนดครบถ้วนท้ังส่ีขอบข่าย เพื่อขับเคล่ือน นโยบายสาธารณะโดยนโยบายท่ีแสดงให้เห็นความ
ต้องการท่ี จะแก้ไขปัญหาสาเหตุรากฐานท่ีแท้จริงเป็นนโยบายท่ีก าหนด ออกมาภายใต้หน่วยงาน
ภาครัฐท่ีมีความพร้อมคือเป็นหน่วย งานภาครัฐรูปแบบใหม่ในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว (Developed 
Country) พบว่าจากหลายนโยบายระบุประเภทช่องทางการ แก้ไขปัญหาเป็นท่ีชัดเจน และมีการใช้
นวัตกรรมใหม่เข้ามามี ส่วนร่วม ท่ีกล่าวมานี้อาจเป็นสาเหตุส าคัญท่ีเกิดขึ้น และคง ปฏิเสธไม่ได้ว่า
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วมีเสถียรภาพทางการเมือง และความต่อเนื่องทางการเมืองโดยผู้ก าหนดนโยบาย
มีโอกาส เป็นอย่างมากท่ีจะเรียนรู้จากประสบการณ์ แก้ไขข้อผิดพลาด ในการด า เนินการปรับแต่งได้
อย่างตอบสนองต่องานบริการ สาธารณะท่ีพึงกระท า ประเทศท่ีพัฒนาย่อมมีเป้าหมายส าคัญ ในด้าน
การคลังของรัฐบาลใน 3 ประเด็นส าคัญ ประเด็นแรก คือ บริหารการคลังให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ประเด็นท่ีสอง คือสร้างความเสมอภาคในการจัดสรรเงินงบประมาณเข้ามา  บริหารประเทศและ
ประเด็นสุดท้ายคือ การบริหารการคลัง จะต้องสร้างการเติบโตให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

การบริหารภาคการคลังจะต้องมีการก าหนดมาตรการ การควบคุมและการด า เนินการครอบคลุมใน
ทุกมิติการน า การจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้เพื่อการก าหนดมาตรการ หรือแนวทางการบริหาร จะ
ท าให้การบริหารมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น เพราะการจัดการภาครัฐแนวใหม่มีรูปแบบต้ังแต่การ ศึกษา
สภาพแวดล้อมและปัญหา การศึกษาเอกสารและ ผลการด าเนินการท่ีผ่านมารวมไปถึงผลกระทบท่ี
เกิดขึ้น เพื่อ เป็นแนวทางในการก าหนดการด า เนินการ เพราะการด า เนิน การภายใต้โครงการต่างๆ
ต้องลดปัญหาแม้ว่าจะถูกจ ากัดด้วย สภาพแวดล้อมและทรัพยากรท่ีมีอยู่ปัจจุบันหลายประเทศใน 
อาเซียนประสบปัญหาคือการท่ีรัฐบาลไม่สามารถด า เนินการ บริหารได้ตามท่ีแถลงจุดอ่อนปัญหาการ
บริหารการคลังท่ีไม่มี คุณภาพ ขาดการวางแผน ขาดการศึกษาในเชิงลึกและขาด การวางรากฐาน
นโยบายสาธารณะเพื่อประชาชน เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐเป็นองค์การขนาดใหญ่ท า ให้การจัดการ 
บริหารจัดการเพื่อให้เป็นไปตามแบบแผนเดียวกันเป็นเรื่องท่ียากเช่น การด าเนินการตามนโยบายผู้ท่ี
ออกนโยบายกับผู้ท่ี ด าเนินการเป็นบุคคลคนละกลุ่มกัน ถือว่าเป็นอุปสรรคท่ีส าคัญ 

   ดังนั้น การร่วมมือกันของทุกภาคส่วนเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญ โดยต้องมีการก าหนดเป้าหมายท่ี
ชัดเจน แนวทางการด าเนินงานท่ี แน่นอน เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ด า เนินการตามแนวทางเดียวกัน 
ข้อเสนอแนะ การบริหารการคลังของไทยควรมีการน าการจัดการ  ภาครัฐแนวใหม่มาใช้เพื่อการ
บริหารการคลัง โดยต้องมีการ ศึกษาทบทวนการจัดการภาครัฐแนวใหม่ก่อนการตัดสินใจด าเนิน
นโยบายหรือมาตรการใดๆ การจัดการภาครัฐแนว ใหม่เสนอให้มีการทบทวนหลักการบริหารก่อน 
เพื่อวิเคราะห์แนวทางการด าเนินการ และผลกระทบ ร่วมกับการประเมินผลการด าเนินการมาตรการ
หรือนโยบายดังกล่าว ท้ังในระหว่างการด าเนินการและหลังการด าเนินการ เพื่อใช้เป็นข้อมูล



หน้า | 125            บทท่ี 7 การคลังสาธารณะ                                                                                       

ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานครั้งต่อไป ภายใต้กรอบการจัดระเบียบท่ีเน้น ประเด็นส าคัญ 4 
ประเด็น หลักได้แก่ 
   1) การจัดการและความเป็นผู้น า  
   2) นโยบายและขัน้ตอน  
   3) การจัดการบุคลากร และ  
   4) สารสนเทศ เพราะประเด็นส าคัญเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของ
การบริหารท่ีดี 

  

7.4 งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 

  ระบบงบประมาณแบบมุ่ ง เน้ นผลงาน  (Performance based budgeting System -
PBB/PBS)  
เป็นระบบงบประมาณท่ีแสดงความเช่ือมโยงระหว่างทรัพยากรท่ีใช้กับผลงานท่ีเกิดขึ้น โดยมี
กระบวนการวางแผน การจัดท างบประมาณ การติดตามประเมินผล เป็นองค์ประกอบหลักท่ีส าคัญ 
หลักของการจัดท างบประมาณระบบนี้ มีจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญ คือ มุ่งเน้นให้หน่วยงาน  รับผิดชอบต่อ
ผลผลิตและผลลัพธ์ ท่ีเกิดขึ้น ปัญหาและข้อจ ากัด  
  1. การก าหนดผลผลิต ผลลัพธ์ของหน่วยปฏิบัตินั้น ควรมีการพิจารณาร่วมกันระหว่าง
กระทรวงและหน่วยงานเพื่อให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ของกระทรวงได้ (ส่งผลกระทบต่อความพร้อมใน
การปรับตัวเข้าระบบการวัดผลงาน) ตัวอย่าง เช่น ส่วนราชการท่ีมีสินค้า/บริการเพียง ชนิดเดียวหรือ
มีความหลากหลายไม่มากนัก (single or homogenous products) สามารถก าหนดตัวช้ีวัดและ
ด าเนินการวัดผลงาน ได้ง่ายกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนราชการท่ีมีสินค้า/บริการจ านวนมากและมี
ความหลากหลายสูง ซึ่งหน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มท่ี 2  
  2. ความรับผิดชอบต่อผลผลิตหรือผลลัพธ์ ประเด็นท่ีส าคัญคือหัวหน้าหน่วยปฏิบัติควร
รับผิดชอบต่อผลผลิต หรือผลลัพธ์ หากต้องรับผิดชอบ ต่อผลผลิตซึ่งสามารถตรวจวัดได้ แต่บางครั้ง
ผลผลิตก็ไม่สามารถเช่ือมโยงและน าไปสู่ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง หากเลือกต้องรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ 
ซึ่ง บางครั้งผลลัพธ์อยู่นอกการควบคุมของหน่วยปฏิบัติ  
  3. ในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานนั้น หลักการส าคัญคือการเน้นการกระจายอ านาจ
แก่หน่วยปฏิบัติ โดยหน่วยงานกลางจะท าหน้าท่ีติดตาม และประเมินผล โดยอาศัยข้อมูลท่ีครบถ้วน
และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เข้ามาใช้ เพราะฉะนั้น หากหน่วยงานกลางไม่สามารถ
พัฒนา กลไกการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน ก็จะส่งผลให้เกิดความล้มเหลว
ในการจัดท าระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานได้  
  ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน เป็นระบบงบประมาณท่ีแสดงความเช่ือมโยงระหว่าง
ทรัพยากรท่ีใช้ไปกับผลตอบแทนท่ีจะได้รับ โดยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนระหว่างส่วนท่ีเพิ่มใน
งบประมาณกับส่วนท่ีเพิ่มในผลผลิตหรือผลลัพธ์ ซึ่งการน าระบบงบประมาณลักษณะนี้มาใช้นั้น ก่อน
ใช้ต้องมีความเช่ือพื้นฐานว่า ถ้าใช้ระบบงบประมาณเป็นเงื่อนไขในการบริหารจัดการ โดยให้มุ่งเน้น
ผลงาน ส่งเสริมให้เกิดผลงาน ก็จะท าให้ผู้บริหารของหน่วยงานน าทีมงานปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามนโยบายของหน่วยงาน การจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานจะให้ความส าคัญกับผลผลิต
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(outputs)และผลลัพธ์(outcomes)ของการด าเนินงาน โดยผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจะต้องมีความเช่ือมโยง
กับผลลัพธ์ และผลลัพธ์จะต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของรัฐบาล โดยการให้
อ านาจผู้บริหารของหน่วยงานในการตัดสินใจและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการใช้จ่ายงบประมาณ 
การจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน จะมุ่งเน้นเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ด าเนินงาน ซึ่งประสิทธิภาพนั้นจะพิจารณาผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานเทียบกับทรัพยากรท่ีใช้ไป 
การด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องได้ผลผลิตท่ีมากท่ีสุดโดยใช้ทรัพยากรท่ีน้อยท่ีสุด ส่วน
ประสิทธิผลนั้นมุ่งเน้นว่าจะได้ผลตามท่ีต้องการ ซึ่งก าหนดไว้ในนโยบายและจุดหมายของหน่วยงาน
หรือไม่ ซื่งจะต้องสอดคล้องกับนโยบายและจุดหมายของรัฐบาล 
   ตรงกันข้ามกับ ระบบงบประมาณแบบแผนงาน (Planning programming budgeting 
system – PPBS) มีแนวคิด การจัดท างบประมาณท่ีเน้นความเช่ือมโยง (Linkage) จากการวางแผนท่ี
ค านึงถึง จุดมุ่งหมาย (Goals) และวัตถุประสงค์ (Objectives) ท่ีสังคมและประชาชนต้องการ ไปสู่
การก าหนดรายละเอียดของแผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมท่ีเหมาะสมและน าไปใช้เพื่อ
ประกอบ การพิจารณาตัดสินใจจัดสรรงบประมาณ  
  ปัญหาและข้อจ ากัด   
  1. ขาดความเช่ือมโยงระหว่างโครงสร้างกระทรวงกับการจัดโครงสร้างแผนงาน (แผนงานท่ี
ก าหนดขึ้น มักมีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ท่ีครอบคลุมภารกิจของหลายหน่วยงาน ท าให้ขาด
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุแผนงานอย่างเป็นรูปธรม)  
  2. เทคนิคการวิเคราะห์ต่าง ๆ ปฏิบัติได้ไม่ง่ายนัก เช่น การวิเคราะห์หาผลตอบแทนต่อทุน 
เทคนิคการประเมินผล เป็นต้น 
  3. ขาดข้อมูลข่าวสารท่ีช่วยในการตัดสินใจ ตลอดจนขาดระยะเวลาเพื่อใช้วิเคราะห์โครงการ  
  4. ปัจจัยทางการเมืองท่ีเข้าแทรกแซงขบวนการงบประมาณ ท าให้แนวคิดของระบบ
งบประมาณไม่สามารถน ามาใช้ได้อย่างสมบูรณ์  
  5. ทักษะของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง มีส่วนส าคัญมากต่อระบบงบประมาณแบบแผนงาน หาก
ไม่เข้าใจแนวคิดและกระบวนการท่ีอาศัยการ วิเคราะห์ระบบ ก็จะเป็นอุปสรรคส าคัญต่อระบบ
งบประมาณแบบแผนงาน  
  การจัดท างบประมาณท่ีมุ่งเน้นผลงาน มีขั้นตอนดังนี้ 
  ส านักงบประมาณได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณส าหรับหน่วยงานน าร่อง
ตามโครงการปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณ พ .ศ.2543ซึ่งขั้นตอนส าคัญของการจัดท า
งบประมาณท่ีมุ่งเน้นผลงาน มีดังนี้ 
  1. จัดท านโยบายระดับกระทรวงและกรม โดยระบุวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดหมายในปัจจุบัน 
และอนาคตของหน่วยงาน 
  2. ระบุเป้าหมายเชิงนโยบายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ท้ังระยะส้ันและระยะยาว  
  3. ก าหนดผลผลิตและผลลัพธ์ ดัชนีช้ีวัด วิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่างทรัพยากรกับ
ผลผลิต ผลผลิตกับผลลัพธ์ และผลลัพธ์กับวัตถุประสงค์เชิงนโยบาย 
  4. เสนอของบประมาณเป็นวงเงินรวม (Block Grants) เพื่อขอรับความเห็นชอบจากส านัก
งบประมาณในระยะแรกเป็นการของบประมาณส าหรับหน่วยงานน าร่อง ส านักงบประมาณได้
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ก าหนดให้มีงบประมาณเป็นวงเงินรวม  4 ด้าน คือ งบบุคลากร งบด าเนินการ งบลงทุน และ
งบอุดหนุน 
  5. อนุมัติเงินประจ างวด เมื่อส านักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ ส านักงบประมาณ
จะอนุมัติเงินประจ างวดให้แก่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต้ังแต่ต้นปีงบประมาณตามวงเงินท่ีก าหนด
ไว้ในแต่ละแผนงาน งาน/โครงการและประเภทงบรายจ่าย โดยส่วนราชการไม่ต้องขออนุมัติเงิน
ประจ างวด 
  6. ควบคุมการใช้งบประมาณ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจรายงานผลการด าเนินงาน ผล
การใช้จ่ายงบประมาณและรายงานทางการเงิน 
  กระบวนการบริหารงบประมาณแบบมุ่งผลงาน (PBB) 
         เพื่อให้การด าเนินงานจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ภายใต้งบประมาณท่ีมีค่อนข้างจ ากัดและจะได้รับจัดสรรงบประมาณ ในลักษณะวงเงิน
รวม หน่วยงานต้องมีความพร้อมตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน  7 ด้าน (Hurdles) 
ประกอบด้วย 
          1. การวางแผนงบประมาณ (Budget Planning) 
          2. การค านวณต้นทุนของกิจกรรมและผลผลิต (Activity Costing) 
  3. การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Management) 
  4. การบริหารทางการเงิน /การควบคุมงบประมาณ  (Financial Management/fund 
control) 
  5. การรายงานทางการเงิน และผลการด า เนิ น งาน  (Financial and Performance 
Reporting) 
          6. การบริหารสินทรัพย์ (Asset Management)    
   7. การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ในการจัดท าระบบมาตรฐานการจัดการทาง
การเงินดังกล่าวองค์กรภาครัฐ ควรด าเนินการทุก Hurdles ไปพร้อมๆกัน (เนื่องจากทุก Hurdles มี
ความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน) หรืออย่างน้อยต้องจัดท า Hurdles ท่ี 1 และ 2 ในช่วงแรกแล้ว
จัดท า 5 Hurdles ต่อเนื่องกันไป เพื่อช่วยในการบริหารงบประมาณและการติดตามประเมินผลต่อไป 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 7 
 
1. จงบอกความหมายและประเภทของงบประมาณ 
2. จงอธิบายความสัมพันธ์ของกาบริหารภาครัฐกับการคลัง 
3. จงเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance based 
budgeting System -PBB/PBS) กับระบบงบประมาณแบบแผนงาน (Planning programming 
budgeting system – PPBS)  
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เอกสารอ้างอิงประจ าบทที ่7 
 
  กฤษณ์ รักชาติเจริญ, การบริหารการคลังภายใต้แนวคิด การจัดการภาครัฐแนวใหม, วารสาร
นักบริหาร Executive Journal, ปท่ีี 34 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2557 



แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8 

การบริหารเปรียบเทียบและการบริหารพัฒนา 

 

หัวข้อเนื้อหา 
  1. รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ 
  2. การบริหารพัฒนา 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  1. อธิบายถึงรัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ 

  2. อธิบายถึงการบริหารพัฒนา 
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
  1. ฟังบรรยาย และอภิปรายซักถาม 
  2. แบ่งกลุ่มมอบหมายงาน 
  3. ท าแผนผังความคิด (Mind Map) 
  4. อภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
  5. บรรยายสรุป 
  6. ท าแบบฝึกหัดท้ายบท หรือใบงาน 

สื่อการเรียนการสอน 

  1. เอกสารประกอบการสอนบทท่ี 8 
  2. โสตทัศนวัสดุ Power Point เรื่องการบริหารเปรียบเทียบและการบริหารพัฒนา 
การวัดผลและการประเมินผล 

  1. สังเกตความสนใจในการบรรยาย 
  2. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม 
  3. ตรวจแบบฝึกหัด 
  4. ทดสอบกลางภาค 
 
 



บทที่ 8 
รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทยีบ และการบริหารการพัฒนา 

   
  ขอบข่ายหนึ่งในหลาย ๆ ขอบข่ายของรัฐประศาสนศาสตร์ท่ีแม้จะไม่ถูกกล่าวถึงในเชิงของ
ขอบข่ายหลักเมื่อเปรียบเทียบกับขอบข่ายท่ีกล่าวถึงก่อนหน้านี้ แต่เป็นขอบข่ายหนึ่งหรืออาจเรียกได้
ว่าเป็นขอบข่ายเดียวท่ีมีช่ือของรัฐประศาสตร์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอย่างโจ่งแจ้ง นั่นก็คือขอบข่ายรัฐ
ประศาสนศาสตร์ เปรียบเทียบ (หรือบางต าราเรียกว่าการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ - ซึ่งข้อเขียนช้ินนี้
จะใช้ค าดังกล่าวเฉพาะท่ีอ้างอิงจากแนวคิดของนักวิชาการท่านนั้นๆเท่านั้น) ท้ังนี้การจะพยายาม
เข้าใจว่าขอบข่ายนี้หมายถึงอะไรจึงน่าจะกล่าวถึงเป็นจุดเริ่มต้น อย่างไรก็ดีส าหรับผู้เริ่มศึกษาน่าจะมี
ความสนใจหรือ คลางแคลงใจอยู่บ้างว่าเหตุใดจะต้อง “เปรียบเทียบ” และยิ่งรัฐประศาสนศาสตร์ 
“จะเปรียบเทียบไปท าไม” ผู้เขียนจึงขอกล่าวถึงประเด็นนี้เป็นจุดเริ่มต้นเป็นการทดแทน ส าหรับ
ค าถามท่ีว่าท าไมต้องเปรียบเทียบนั้น ชลิดา ศรมณี และเฉลิมพงษ์ ศรีหงส์ (2525) กล่าวว่าการศึกษา
วิชาต่าง ๆ โดยการเปรียบเทียบนั้น เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งจะส่งให้เกิดความรู้ความเข้าใจท่ีกว้างขวาง
ลึกซึ้ง และก่อให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่าการศึกษาในแบบเฉพาะตัว แทบทุกสาขาวิชาได้มีการศึกษา 
และจัดสอนโดยวิธีการเปรียบเทียบไว้ทั้งส้ิน เช่น วิชาการเมืองและการปกครองเปรียบเทียบ วรรณคดี
เปรียบเทียบ กฎหมายเปรียบเทียบ ดังนั้นการศึกษาการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบก็คือการศึกษาการ
บริหารรัฐกิจบนพื้นฐานของการเปรียบเทียบนั่นเอง  
  ส่วนจะศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ เปรียบเทียบไปท าไมนั้น Roy C. Macridis อธิบายว่ามี
วัตถุประสงค์อย่างน้อย 3 ประการ คือ  
  1) วัตถุประสงค์ด้านวิชาการ (academic) นั่นก็คือ การเปรียบเทียบข้อคล้ายคลึงและความ
แตกต่างของโครงสร้าง กระบวนการและพฤติกรรมของหน่วยราชการ และข้าราชการเพื่อจะทดสอบ
สมมติฐานของทฤษฎี และสร้างเป็นองค์ความรู้ต่อไป 
  2) เพื่อเสริมสร้างความเป็นปัญญาชนในการจะเข้าใจและวิเคราะห์ปรากฏการณ์ หรือ
พฤติกรรมของหน่วยงาน และข้าราชการ (intellectual) และ  
  3) เพื่อจะน าเอาความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในระบบการบริหารงานของตน (practical)  

 
8.1 รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ 
   รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบคืออะไรนั้น อาจพิจารณาได้จากการแยกพิจารณา
ความหมายของค า 2 ค า คือรัฐประศาสนศาสตร์ ได้กล่าวไว้อย่างละเอียดในบทท่ี 1 และการ
เปรียบเทียบ ซึ่งคือการศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้าง กระบวนการและพฤติกรรมของระบบการบริหาร
ของรัฐบาล และของข้าราชการท่ี 1) มีเทศะแตกต่างกัน เช่น การเปรียบเทียบระบบและพฤติ
กรรมการบริหารของไทยและอเมริกัน และ 2) ท่ีมีกาละต่างกัน เช่น เปรียบเทียบโครงสร้าง
กระบวนการและพฤติกรรมของระบบ และข้าราชการไทยสมัยกรุงสุโขทัยกับสมัยรัตนโกสินทร์ และ 
3) ท่ีมีระดับแตกต่างกัน เช่น เปรียบเทียบการบริหารระดับชาติกับระดับกระทรวง ท้ังนี้รัฐประศาสน
ศาสตร์ เปรียบเทียบจึงหมายถึง ความพยายามท่ีจะน าเอาโครงสร้างกระบวนการ (หรือวิธีปฏิบัติงาน) 
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และพฤติกรรมของระบบหน่วยราชการและข้าราชการมาเทียบเคียงกัน เพื่อให้เห็นความคล้ายคลึง 
และความแตกต่างกันท้ังในเงื่อนไขด้านกาลเทศะ และระดับของปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมซึ่งอยู่ใน
วัฒนธรรมชาติหรือ ระบบท่ีแตกต่างกัน และท่ีคล้ายคลึงกัน ท้ังนี้รวมถึงการเปรียบเทียบแบบจ าลอง
ทฤษฎีซึ่งพยายามท่ีจะใช้ตัวแปรเข้ามาแทนท่ีช่ือเฉพาะของระบบนั้นตลอดจนเปรียบเทียบระเบียบวิธี
วิจัย ซึ่งรวมถึงการให้ค านิยามของแนวความคิดในลักษณะท่ีสามารถวัดได้ การรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลท่ีใช้ และความพยายามดังกล่าวนี้จะต้องกระท าท้ังในแง่ท่ีเริ่มจากการศึกษาเปรียบเทียบกรณี
ตัวอย่าง หรือจากจุดเล็ก ๆ เพื่อท่ีจะสร้างเป็นทฤษฎีขึ้นมา( inductive) และจากการศึกษาโดยใช้
ทฤษฎีเป็นแม่บทหรือจากทฤษฎีไปหาจุดเล็ก ๆ (deductive) 
  ติน ปรัชญาพฤทธิ์ เมื่อพิจารณาการให้ความหมายของรัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ
ข้างต้นจึงอาจกล่าวได้ว่าในฐานะของวิชา ถ้าจะกล่าวว่าการเริ่มต้นการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์มา
จากแนวคิดของ Wilson รัฐประศาสนศาสตร์ เปรียบเทียบก็นับว่าเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน ดังท่ีไชย
รัตน์ เจริญสินโอฬาร ได้กล่าวไว้ว่า แม้ในยุคแรกเริ่มของการศึกษาบริหารรัฐกิจ (หรือ รัฐประศาสน
ศาสตร์) มิได้ให้ความสนใจกับเรื่องของวัฒนธรรมของประเทศอื่นอย่างจริงจัง เพราะจุดก าเนิดของวิชา
นี้อยู่ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแก้ปัญหาภายในของสังคมอเมริกันเป็น
ส าคัญ แต่อย่างไรก็ตามถือได้ว่าWilson เป็นคนแรก ๆ ท่ีเริ่มพูดถึงการน าความรู้ /ประสบการณ์
ทางด้านการบริหารของประเทศยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศฝรั่งเศสและปรัสเชียมาใช้กับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนัยนี้จึงอาจกล่าวได้ว่า Wilson เป็นผู้ริเริ่มการศึกษาการบริหารรัฐกิจ
เปรียบเทียบยุคแรก หรือท่ีไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร กล่าวว่าเป็นกระแสท่ีหนึ่งของการศึกษาการ
บริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ ซึ่งเรียกว่า การศึกษาเปรียบเทียบระบบบริหาร ซึ่งเริ่มในราวคริสต์ศตวรรษ
ท่ี 19 เป็นการศึกษาเปรียบเทียบระบบบริหารของประเทศตะวันตกด้วยกันเอง โดยวิธีการศึกษาจะ
เน้นศึกษาประวัติศาสตร์ทางการบริหาร ศึกษาตัวบทกฎหมาย และสถาบันทางด้านการบริหาร/การ
ปกครอง เป็นส าคัญท้ังนี้นอกจากงานของ Wilson ก็รวมถึงบิดาของรัฐประศาสนศาสตร์อีกท่านหนึ่ง
คือ Max Weber ท่ีได้เสนอองค์การระบบราชการซึ่งเป็นองค์การในอุดมคติ เพื่อเปรียบเทียบกับ
องค์การประเภทอื่นในสมัยนั้น เช่น องค์การภายใต้ระบบเจ้าขุนมูลนาย และองค์การภายใต้ผู้น าท่ีมี
บารมีส่วนตัว เป็นต้น จนต่อมาเกิดเป็นการศึกษาเรียกว่า การศึกษาการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบของ
กลุ่มการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ หรือท่ีรู้จักกันในวงวิชาการภายใต้ช่ือว่า “กลุ่มการบริหาร
เปรียบเทียบ” ซึ่งมีความเช่ือหลักว่า ระบบการบริหารแบบอเมริกันเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด 
สามารถส่งออกไปยังประเทศโลกท่ีสามเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ
ได้ โดยมีสมมติฐานเบื้องต้นว่า ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในประเทศโลกท่ีสามส่วนใหญ่เป็นปัญหา
ทางด้านบริหาร จึงต้องให้ความรู้ด้านการบริหารรัฐกิจแก่ประเทศเหล่านั้น ดังนั้นจึงพอมองเห็นภาพ
ได้ว่า กลุ่มการบริหารเปรียบเทียบมองข้ามหรือไม่ให้ความส าคัญกับปัจจัยภายในของประเทศโลกท่ี
สาม ท าให้กลุ่มนี้มองไม่เห็นข้อเท็จจริงว่าการพัฒนาไม่ใช่เรื่องท่ีจะเข้าไปบริหารหรือจัดการกันได้ง่าย 
ๆ เพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอ านาจ อิทธิพล ผลประโยชน์ ค่านิยม การเปล่ียนแปลง รวมตลอดถึง
อิทธิพลของระบบทุนนิยมโลกด้วย นอกจากนี้การพัฒนายังเป็นเรื่องของวิวัฒนาการมากกว่าการสร้าง
ให้เกิดขึ้นทันทีทันใด เมื่อเป็นเช่นนี้หลังจากท่ีกลุ่มการบริหารเปรียบเทียบได้น าเอาทฤษฎีของตนมาใช้
ในประเทศโลกท่ีสามจึงประสบความล้มเหลวอย่างส้ินเชิง และกลับถูกมองว่าเป็นเพียงเครื่องมือใน
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การขยายอ านาจของประเทศสหรัฐอเมริกา กับประเทศโลกท่ีสามในรูปแบบของการบริหารและ
ค่านิยมแบบอเมริกัน 
  นอกจากนี้กุลธน ธนาพงศธร (2547) ได้กล่าวถึงข้อจ ากัดของการศึกษาการบริหารรัฐกิจ
เปรียบเทียบไว้ว่ามีอย่างน้อย 3 ประการ คือ(1) การศึกษาของการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบมีหลาย
แนวทางตามความคิดเห็นของผู้ศึกษาท าให้เกิดปัญหาความสอดคล้องต้องกันว่าอะไรเป็นแนวทางท่ีดี
ท่ีสุด เหมาะสมท่ีสุด (2) ข้อจ ากัดเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ท่ีน ามาใช้ในการศึกษาเปรียบเทียบ ซึ่งแต่ละ
แห่งมีความสมบูรณ์และความเช่ือถือได้ของข้อมูลต่างกัน ซึ่งย่อมเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาไปใน
ทิศทางใดทิศทางหนึ่งและ (3) นักวิชาการของการบริการรัฐกิจเปรียบเทียบมุ่งแต่สร้างทฤษฎีหรือ
เสนอแนะแนวทางการศึกษาเป็นส าคัญ แต่มีการเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติจริงไว้น้อยมาก ต่อ
มาถึงมีการศึกษาการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบในแง่การประยุกต์ใช้ซึ่งได้เรียกช่ือใหม่ว่า “การบริหาร
การพัฒนา” 
  ส าหรับการบริหารการพัฒนา ถึงแม้จะมีรากฐานมาจากการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบแต่จาก
ส ารวจตรวจสอบความหมาย ของการบริหารการพัฒนา ซึ่งมีถึง 5 กลุ่มความหมายจะพบได้ว่าการ
มองว่าการบริหารการพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารเปรียบเทียบคงไม่ถูกต้องนัก ดังท่ีกุลธน ธนา
พงศธร (อ้างแล้ว : 537 – 538) อธิบายถึงความหมายของการบริหารการพัฒนา หมายถึง การบริหาร
ของประเทศท่ียากจนหรือก าลังพัฒนาหรือท่ีกล่าวว่าหมายถึง การบริหารงานเพื่อความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ หรือกระท่ังท่ีกล่าวว่าหมายถึง การบริหารงานของรัฐเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมเป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการบริการการพัฒนากว้างขวางกว่า การบริหารรัฐกิจ
เปรียบเทียบเป็นอย่างมาก ท้ังนี้ ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2547) ได้กล่าวสรุป ความหมายของการบริหาร
การพัฒนาไว้อย่างน่าสนใจว่าหมายถึงการพัฒนาการบริหาร (การจัดเตรียม เปล่ียนแปลง ปรับปรุง
หรือปฏิรูปโครงสร้าง กระบวนการและพฤติกรรมการบริหารให้มีสรรถนะ หรือ ความสามารถท่ีจะ
รองรับนโยบาย แผน แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมส าหรับการพัฒนาประเทศ) และการบริหารเพื่อ
การพัฒนา (การน าเอาสมรรถนะหรือความสามารถท่ีมีอยู่ในระบบการบริหารมาลงมือปฏิบัติตาม
นโยบาย แผน แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาจริง ๆ เพื่อให้บังเกิดความเปล่ียนแปลงตามท่ีได้
วางแผนไว้ล่วงหน้า และความเปล่ียนแปลงท่ีมีการวางแผนล่วงหน้านี้จะมุ่งความเจริญเติบโตท้ังด้าน
การบริหาร เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ของประเทศอันจะน าไปสู่การลดความทุกข์ยากของคนท้ัง
ท่ีอยู่ในองค์การ (คือ ข้าราชการ ลูกจ้างรัฐบาล และพนักงานรัฐวิสาหกิจ) และท่ีอยู่ภายนอกองค์การ 
(ประชาชน) ท้ังนี้  ติน (เพิ่ งอ้าง : 20 – 25) ได้สรุปว่าองค์ประกอบของการบริหารพัฒนาว่ามี
องค์ประกอบหลัก ๆ อยู่ 2 ประการ คือ (1) การพัฒนาการบริหาร ท่ีครอบคลุมองค์ประกอบรองต่าง 
ๆ คือ การพัฒนาโครงสร้าง กระบวนการเทคโนโลยีและพฤติกรรมให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของ
ระบบการบริหาร และ (2) การบริหารเพื่อการพัฒนาท่ีมีองค์ประกอบรองต่าง ๆ เช่น การบริหาร
โครงการพัฒนา การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การพัฒนาทางการเมือง เป็นต้น ดังนั้นใน
ทัศนะของผู้เขียน ซึ่งเห็นว่าไม่น่าประหลาดใจเลยท่ีขอบข่ายนี้จะมีท้ังความส าคัญ และความสัมพันธ์
กับรัฐประศาสนศาสตร์เป็นอย่างสูง เพราะขอบข่ายนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งใน “ทุกส่ิงทุกอย่าง” ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานภาครัฐตามความหมายของรัฐประศาสนศาสตร์ โดยเฉพาะท่ีขอบข่ายนี้มุ่งเน้นเรื่อง
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การน าแนวคิดต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดผล ซึ่งน่าจะเป็นเป้าประสงค์เดียวกับรัฐประศาสนศาสตร์
นั่นเอง 
 
8.2 การบริหารการพัฒนา 
  8.2.1 ความเป็นมาของการบริหารการพัฒนา 
   การเปล่ียนแปลงของโลกด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมมีการเปล่ียนแปลงจาก
สังคมเกษตรกรรม  ท่ีมีเศรษฐกิจและสังคมเป็นสังคมแบบด้ังเดิมการแลกเปล่ียนอาหารและทรัพยากร 
และด ารงเล้ียงชีพแบบพออยู่พอกิน  พึ่งพาธรรมชาติ สังคมเรียบง่ายไม่ซับซ้อน สู่การผลิตและเล้ียง
สัตว์เพื่อการค้า  
   เมื่อสังคมไปสู่ยุคทุนนิยม (Capitalism) เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีซึ่งผลิตภัณฑ์และ
สินค้ามีการจ าหน่าย แลกเปล่ียนซื้อขายโดยทางเอกชน บริษัท หรือกลุ่มธุรกิจ เพื่อสร้างผลก าไรให้กับ
หน่วยงาน โดยการแลกเปล่ียนสินค้าและการบริการ ท่ีมีการรองรับทางกฎหมายและมีการแข่งขันการ
ในเชิงการค้าเพื่อท าก าไรสูงสุด ซึ่งไม่ได้ควบคุมโดยหน่วยงานกลางหรือจากทางรัฐบาล ทุนนิยมจะ
กล่าวถึง ทุนและท่ีดินเป็นสมบัติส่วนบุคคล การตัดสินใจทางเศรษฐกิจเป็นกิจกรรมส่วนบุคคล ไม่ใช่
การควบคุมบริหารโดยรัฐ และตลาดเสรีหรือเกือบเสรีจะเป็นตัวก าหนดราคา ควบคุมและระบุทิศ
ทางการผลิต 
    จากสังคมการเกษตรแบบด้ังเดิม สู่ยุคการเกษตรแบบทุนนิยมและก้าวเข้าสู่ยุค
อุตสาหกรรม  มีการน าเครื่องจักรไอน้ ามาพัฒนาไปสู่เครื่องจักรกล มาใช้ เป็นพลังการผลิตแทน
แรงงานคน และสัตว์ ก่อให้พลังการผลิตจ านวนมาก(Mass Production) สภาพสังคมเปล่ียนไปสู่ 
การตลาดและการบริโภคนิยม ก้าวเข้าสู่ความทันสมัย สภาพสังคมซับซ้อน หลากกหลาย ภายใน
ระบบสังคมแบบทุนนิยม 
    ครั้นโลกท่ีก้าวเข้ายุคสังคมทุนนิยมเต็มรูปแบบเมื่อเข้ามาถึงยุคเทคโนโลยีท่ีน าระบบ
เทคโนโลยี มาผนวกเข้ากับระบบอุตสาหกรรม  ท าให้อุตสาหกรรมมีการพัฒนาเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว   ซึ่งมีผลต่อความเปล่ียนแปลงของสังคมเศรษฐกิจด้วยพลังแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ซึ่ง
ส่งผลให้เกิด2ปรากฏการณ์โลกไร้พรมแดน เศรษฐกิจเสรี ธุรกิจข้ามชาติ และหมู่บ้านโลก 
   การบริหารพัฒนาตามแนวคิดแบบ Capitalism คือ  แนวโน้ม ท่ีจะสร้างการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มากกว่าในระบบอื่นๆ สิทธิการถือครองส่วนบุคคล เกิดการสะสมทุน 
(Social Capital) สิทธิของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีจะสามารถท าการได้แบบ"นิติบุคคล" (หรือบรรษัท)
ในการซื้อและขายสินทรัพย์ และท่ีดิน,แรงงาน,เงินตรา ในตลาดเสรี เป็นต้น ส่วนผลกระทบท่ีเกิดจาก
การบริหารพัฒนา ตามแนวคิดแบบCapitalism คือ ท าให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม[2]และลัทธิ
จักรวรรดินิยมของยุโรป เช่น แอดัม สมิท, ริคาร์โด, มาร์กซ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าครั้งใหญ่ หรือ The 
Great Depression เช่น เคนส์ และสงครามเย็นเช่น ฮาเย็ค, ฟรีดแมน นักทฤษฎีเหล่านี้กล่าวว่าทุน
นิยมคือระบบท่ีให้คุณค่ากับการท่ีราคาถูกตัดสินในตลาดเสรี นั่นคือโดยการค้าท่ีเป็นผลมาจากการตก
ลงด้วยความสมัครใจของผู้ซื้อและผู้ขาย ความคิดเชิงตลาด จิตวิญญาณของผู้ประกอบการ และความ
เข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินและสัญญาท่ีชัดเจนและบังคับได้ตามกฎหมาย ทฤษฎีเหล่านี้โดยท่ัวไปจะ
พยายามอธิบายว่า  
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   ส าหรับประเทศไทยมีแนวคิดเกี่ยวกับทุนนิยมและได้น าแนวคิดนี้มาปรับปรุง
พัฒนา  เช่น การรื้อปรับระบบ (Reengineering) เป็นการปรับเปล่ียนวิธีคิด วิธีท างาน ตามแบบหรือ
ระบบราชการของไทยแบบเดิม เช่น เพิ่มผลผลิต ลดเวลา ลดขั้นตอน ลดเอกสาร และลดค่าใช้จ่ายใน
การท างาน เป็นต้น แนวทางหรือวิธีการบริหารของหน่วยงานภาครัฐมีช่ือเรียกแตกต่างกันไปตามยุค
สมัย และเกิดจากปัจจัยภายนอกและภายในประเทศ 
   1. ปัจจัยภายนอก เช่น กระแสโลกหรืออิทธิพลของประเทศมหาอ านาจท่ี
แพร่กระจายหรือส่งออกแนวทางหรือวิธีการบริหารงาน โดยส่วนหนึ่งเข้ามาทางวิชาการหรือ ต ารา
หนังสือท่ีนักวิชาการได้รับอิทธิพลหรือน าเข้ามาจากต่างประเทศ   
   2. ปัจจัยภายใน เช่น หัวหน้ารัฐบาลได้ให้ความส าคัญหรือยึดถือแนวทางหรือวิธีการ
ใด ตัวอย่างท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น "การพัฒนา""การบริหารจัดการ" เป็นต้น 
   แนวทางหรือวิธีการบริหารงานท่ีหน่วยงานภาครัฐน ามาใช้นั้น มีวิวัฒนาการพอสรุป
ได้ว่า ก่อนท่ีจะใช้ค าว่า การบริหารการพัฒนา(Development administration) มีค าหลายค าท่ี
รัฐบาลได้น ามาใช้ เช่น การบริหารราชการแผ่นดินหรือการบริหารภาครัฐ (Public administration) 
การบริหาร  (Administration) การพัฒ นา (Development) การพัฒ นาชุมชน (Community 
development)  การพัฒนาชนบท (Rural development) 
   จากนั้น จึงมาใช้ค าว่า การบริหารการพัฒนา (Development administration)
และยังใช้ค าอื่น เป็นต้นว่า การพัฒนาแบบยั่งยืน(Sustainable development) การพัฒนาแบบ
พอเพียง (Sufficient development) การพัฒนาแนวพุทธ (Buddhistic development) การ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good governance) การจัดการ(Management) การบริหารและการ
จัดการ(Administration and management) 
ในบางรัฐบาล ใช้ค าว่า “การบริหารจัดการ” (Management Administration) มาใช้อย่างแพร่หลาย 
และในอนาคต อาจเกิดค าว่า การบริหารการบริการ (Service Administration) ขึ้นมาอีก 
    อย่างไรก็ดี การพัฒนายังมีความหมายครอบคลุมถึงการเปล่ียนไปสู่สภาพท่ีดีขึ้น 
(Change for the better) แนวคิดหรือลักษณะส าคัญของแนวทางหรือวิธีการบริหารใด ๆ ก็ตาม ซึ่ง
รวมท้ังการบริหารการพัฒนา ไม่อาจก าหนดได้อย่างชัดเจนและตายตัวเหมือนกับการให้ความหมาย
ของค าท้ังหลายในทางสังคมศาสตร์ 
 
  8.2.2 ความหมายของการบริหารการพัฒนา  
    การบริหารการพัฒนา สามารถเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า  Development 
Administration หรือ  administration of development ซึ่ ง ใน ส่วนนี้ มุ่ ง ศึ กษ าแนว คิดและ
ความหมายของการบริหารการพัฒนา ท้ังของต่างประเทศ และของไทยรวมกันไป โดยมีท้ังนัก
การศึกษาชาวไทยและต่างประเทศ ดังนี้ 
  จอร์จ เอฟ. แก้นท์ [5](George F. Gant) นักวิชาการชาวอเมริกันอธิบายว่า Development 
administration คือ การจัดการระบบงานและกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งรัฐบาลจัดต้ังขึ้นเพื่อด าเนินงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนา พร้อมกันนี้ การบริหารการพัฒนา เป็นเครื่องมือของรัฐบาลท่ี
ก าหนดให้เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ ของการพัฒนาภายในรัฐ เพื่อท าการเช่ือมโยงและท าให้
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วัตถุประสงค์ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของชาติ  ให้ประสบผลส าเร็จ ดังนั้น การบริหารการพัฒนา
ตามข้อเสนอของ Gant จึงมีความหมายเกี่ยวกับ การบริหารนโยบาย แผนงาน และโครงการต่างๆ
ของรัฐ โดย Gant ได้จ าแนกแนวทางการบริหารออกเป็น 2 ส่วน คือ  
                    1.  การบริหารงานภายใน (Internal administration) หมายถึงว่าการบริหารงาน
ใดๆ มีความจ าเป็นท่ีจะต้องจัดให้มีองค์การบริหารงานนั้น ๆ สามารถเป็นกลไกการบริหารท่ีดีเสียก่อน 
จึงจ าเป็นจะต้องจัดการภายในองค์การให้ดีให้มีประสิทธิภาพท่ีสุดซึ่งอาจท าได้ด้วยการจัดองค์การการ
บริหารงานบุคคลงานคลัง งานวางแผน การตัดสินใจ ฯลฯ 
    2. การบริหารงานภายนอก (External administration) ครอบคลุมถึงเรื่องต่าง ๆ 
ท่ีหน่วยงานนั้นติดต่อกับปัจจัยนอกท้ังหมด ท้ังนี้ด้วยการท่ีค้นพบว่า ในการบริหารงานนั้น มิใช่แต่จะ
มุ่งถึงประสิทธิภาพของการบริหารภายในองค์การอย่างเดียว เพราะองค์การมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีของตนให้เป็นผลส าเร็จอย่างดีท่ีสุด ซึ่งหมายถึงว่า นอกเหนือไปจากการจัดการภายในท่ีดีแล้ว 
ยังต้องมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการหาลู่ทางท่ีดีติดต่อกับปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ให้ปัจจัยเหล่านั้นมาร่วมมือ
กับองค์การของตนเพื่อช่วยให้งานท่ีได้รับมอบหมายสัมฤทธิผล ความสามารถในเชิงบริหารของ
องค์การท่ีจะบริหารปัจจัยภายนอกนี้ มีผลเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การส่วนมาก เพราะองค์การบริหาร
ต้องมีส่วนปฏิบัติการติดต่อกับคนหรือปัจจัยภายนอกอื่นๆ ด้วย 
    Irving Swerdlow นักวิชาการชาวอเมริกัน เสนอว่า การบริหารการพัฒนาเป็นการ
ด าเนินการบริหารในประเทศท่ียากจนหรือประเทศด้อยพัฒนา  เพราะการบริหารงานในประเทศ
เหล่านั้นมีความแตกต่างกันกับการบริหารราชการในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  ซึ่งอาจพิจารณาและ
สังเกตเห็นได้จากลักษณะของความแตกต่างกัน เช่น  ลักษณะและแบบแผนของการบริหาร บทบาท
ของรัฐบาลและบทบาทของข้าราชการ เป็นต้น  ประเทศท่ียากจนท้ังหลายมีลักษณะพิเศษหลาย
ประการซึ่งท าให้รัฐบาลต้องมีบทบาทแตกต่างกัน ลักษณะนี้และบทบาทของรัฐดังกล่าว ท าให้การ
ท างานของนักบริหารมีลักษณะแตกต่างออกไป ในท่ีใดก็ตามท่ีมีความแตกต่างนั้นอยู่ การบริหารรัฐกิจ
จะต้องถือได้หรือเรียกได้ว่าเป็นการบริหารการพัฒนา 
     Merle Fainsod นักวิชาการชาวอเมริกันให้แนวคิดหรือความหมายของการบริหาร
การพัฒนาว่า โดยปกติ การบริหารการพัฒนาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างกลไกเพื่อการวางแผนให้เกิด
ความเจริญเติมโตทางเศรษฐกิจ การระดมและจัดสรรจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้เกิดการแผ่ขยายรายได้
ของชาติ จะเห็นได้ว่าการบริหารการพัฒนาตามความคิดของ Fainsod เกี่ยวข้องอย่างมากกับการ
พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 
   Paul Meadows นักวิชาการชาวอเมริกันอธิบายว่า การบริหารการพัฒนาถือได้ว่า
เป็นการจัดการทางภาครัฐบาลในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายของรัฐท่ีก าหนดไว้ นักบริหารการพัฒนาจึงเป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการน าการ
เปล่ียนแปลง 
   Harry J. Friedman นักวิชาการชาวอเมริกันอีกคนหนึ่งอธิบายว่า การบริหารการ
พัฒนาประกอบด้วยปัจจัย 2 อย่าง คือ  
    1. การปฏิบัติงานตามแผนงานต่าง ๆ ท่ีได้ก าหนดไว้เพื่อก่อให้เกิดความ
ทันสมัย (Modernity)  
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    2. การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ภายในระบบบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานต่าง ๆ ดังกล่าว 
   John D. Montgomery นักวิชาการชาวอเมริกัน กล่าวว่า การบริหารการพัฒนา
เป็นเรื่องของการปฏิบัติตามแผนการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคมของรัฐ โดยปกติ จะไม่
เกี่ยวข้องกับความพยายามเพิ่มความสามารถทางการเมือง Montgomery มีความคิดว่า การบริหาร
การพัฒนาให้ความส าคัญกับการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นหลัก 
   Edward W. Weidner นักวิชาการชาวอเมริกันกล่าวไว้ว่า การบริหารการพัฒนา 
หมายถึง การปรับมรรควิธี (Means) ของการบริหารให้เข้ากับจุดมุ่งหมายต่าง ๆ ของแผนงานของ
รัฐบาล ซึ่งก่อนอื่น ต้องทราบถึงความต้องการของรัฐบาลว่ามีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาอย่างไรก่อน 
แล้วจึงน าการบริหารมาช่วยปฏิบัติการให้ส าเร็จผลตามความมุ่งหมายนั้น  
   นอกจากนี้ Weidner ได้แบ่งการบริหารการพัฒนา เป็น 2 ส่วน คือ กระบวนการ 
และความรู้ทางวิชาการ (Area of study)  
    1. ส่วนท่ีเป็นกระบวนการนั้น Weidner มีความเห็นว่าการบริหารการ
พัฒนาเป็นกระบวนการบริหารงานของรัฐบาลท่ีน าองค์กรไปสู่การประสบความส าเร็จ ตาม
วัตถุประสงค์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ถูกก าหนดโดยผู้มี
อ านาจหน้าท่ีด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง  
    2. ส่วนท่ีเป็นความรู้ทางวิชาการ Weidner มองว่า การบริหารการพัฒนา
เป็นเรื่องของการศึกษาหาความรู้ทางวิชาการ เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารรัฐกิจท่ีมุ่งแสวงหาความรู้
ในเรื่องบางเรื่อง และเรื่องดังกล่าวจะเป็นท่ียอมรับกันได้มากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมข้ึนอยู่ความศรัทธา
ของบุคคล กลุ่มบุคคลและประเทศนั้น ๆ 
   Fred W. Riggs นักวิชาการชาวอเมริกันมีความเห็นว่าการบริหารการพัฒนามี
ความหมายท่ีส าคัญ 2 ประการ คือ การบริหารการพัฒนาหมายถึง  
    1.  การบริหารแผนงานพัฒนา (Development programs) ท้ังหลายด้วย
วิธีการต่าง ๆ ขององค์การขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยของของรัฐบาล เพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายและแผนท่ีก าหนดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนา (Developmental 
objectives) การเสริมสร้างสมรรถนะของการบริหาร 
    2. การเพิ่มสมรรถนะของการบริหารด้วย ซึ่งหมายความว่า การบริหารการ
พัฒนาจะสมบูรณ์ได้นั้น จะต้องค านึงถึงสมรรถนะของการบริหาร คือ ต้องท าให้เข้มแข็งขึ้นด้วย และ
เมื่อการบริหารงานมีสมรรถนะเพิ่มมากขึ้น ก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญ ท่ีท าให้การพัฒนาบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ได้ ความคิดเห็นของ Riggs ดังกล่าวนี้เป็นการให้ความหมายของการบริหาร
การพัฒนาท่ีครอบคลุมเรื่องการพัฒนาการบริหารหรือเพิ่มพูนสมรรถนะของระบบบริหารด้วย 
   Nguyen-Duy Xuan นักวิชาการชาวเวียดนามอธิบายว่า การบริหารการพัฒนา 
หมายถึง การบริหารบรรดาแผนงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแผนงานท่ีก าหนดขึ้นมาเพื่อให้บรรลุวัตถุ ประสงค์
ในการสร้างชาติ และเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในด้านเศรษฐกิจ-สังคม การบริหารการ
พัฒนาจะประสบผลส าเร็จได้ จะต้องด าเนินงาน 2 ประการ คือ 
     1. จัดให้มีการฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม และ 
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    2. ปรับปรุงองค์การบริหารท้ังหลายท่ีมีอยู่ และจัดต้ังหน่วยงานใหม่ ๆ 
ขึ้นมาเพื่อปฏิบัติงานตามแผนงานพัฒนาต่าง ๆ 
   อาษา เมฆสวรรค์  ไ ด้ก ล่าวถึ งความหมายของการบริหารการพัฒ นาว่ า
แบ่ ง เป็ น  2 ทรรศน ะ  ต าม ทรรศน ะ   ป ระก ารแรก นั้ น  ถื อ ว่ า  ก ารบ ริห ารก ารพั ฒ น า 
หรือ Development Administration คือ การบริหารงานหรือการบริหารราชการในประเทศด้อย
พัฒนาท่ีมุ่ งมั่นท่ีจะด าเนินการพัฒนา ดังท่ีเขียนในภาษาอังกฤษ ว่าadministration in poor 
developed countries which are committed to development  ประการท่ี 2 การบริหารการ
พัฒนา ได้แก่  การบริหารเพื่ อการพัฒนาหรือการบริหารตามโครงการพัฒนาของประเทศ 
ห รื อ  administration in development or administration of a program of national 
developmentตามความเข้าใจอย่างง่าย ๆ ท่ัว ๆ ไป 
   ปฐม มณีโรจน์ ไม่ได้ให้ความหมายของการบริหารการพัฒนาไว้โดยตรง แต่ได้
กล่าวถึงแนวคิดของการบริหารการพัฒนา ว่า แนวคิดนี้ได้ส ารวจพิจารณากันมาอย่างค่อนข้างละเอียด
แล้วในข้อเขียนท้ังภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ค านิยามท่ีมีผู้ให้ไว้ต่าง ๆ กันก็มีพิสัยครอบคลุม
ต้ังแต่ท่ีหมายถึงการบริหารรัฐกิจของประเทศด้วยพัฒนา จนถึงการบริหารขององค์การ โครงการ หรือ
งานใด ๆ ท่ีมีลักษณะเกี่ยวข้อง หรือเป็นงานพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นประเทศท่ีมีความเจริญในระดับใด 
โดยปรกติจะเป็นงานท่ีมีลักษณะบุกเบิก มีการใช้ความคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์สูง และเกี่ยวพันกับ
ปัจจัยหรือตัวแปรนานาชนิดท่ีมีลักษณะพลวัต และไม่แน่นอนสูงกว่าการบริหารในองค์การธรรมดา  
   อุทัย เลาหวิเชียร เขียนบรรยายถึง  การบริหารการพัฒนาว่าหมายถึง หน่วยงานทาง
ราชการ หรือกระบวนการของรัฐบาลท่ีจัดต้ังขึ้นเพื่อบริหารกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การบริหารการพัฒนาจะช่วยให้กลไกต่าง ๆ ของรัฐเช่ือมโยงส่วนต่าง ๆ ของงาน
พัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 
   การบริหารการพัฒนาตามแนวคิดของ อุทัย เลาหวิเชียร นั้นยังมีความหมายรวมไป
ถึงการให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมและการควบการบริหารโดยประชาชนหรือผู้รับบริการด้วย 
   สมพงศ์ เกษมสิน ในปี พ.ศ. 2514 มีความเห็นว่า การบริหาร หมายถึง การใช้
ศาสตร์และศิลป์น าเอาทรัพยากรบริหาร (administrative resource) เช่น คน เงิน วัสดุส่ิงของ และ
ก า ร จั ด ก า ร  ม า ป ร ะ ก อ บ ก า ร ต า ม ก ร ะ บ ว น ก า ร บ ริ ห า ร  ( process of 
administration) เช่น POSDCoRB Model ให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ไพบูลย์ ช่างเรียน ในปี พ.ศ. 2532 ให้ความหมายการบริหารว่า หมายถึง ระบบท่ี
ประกอบไปด้วยกระบวนการในการน าทรัพยากรทางการบริหารท้ังทางวัตถุและคนมาด าเนินการเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   ติน ปรัชญพฤทธิ์ ในปี พ.ศ. 2535 มองการบริหารในลักษณะท่ีเป็นกระบวนการโดย
หมายถึงกระบวนการน าเอาการตัดสินใจ และนโยบายไปปฏิบัติ ส่วนการบริหารรัฐกิจหมายถึง
เกีย่วข้องกับการน าเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ  
   บุญทัน ดอกไธสง ในปี พ.ศ. 2537 ให้ความหมายว่า การบริหาร คือ การจัดการ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคล องค์การ หรือ
ประเทศ หรือการจัดการเพื่อผลก าไรของทุกคนในองค์การ 
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   สมพงศ์ เกษมสิน กล่าวไว้ว่า ค าว่า การบริหารนิยมใช้กับการบริหารราชการ หรือ
การจัดการเกี่ยวกับนโยบาย ซึ่งมีศัพท์บัญญัติ ว่า รัฐประศาสนศาสตร์ (Public administration) และ
ค าว่า การจัดการ (Management) นิยมใช้กับการบริหารธุรกิจเอกชน หรือการด าเนินการตาม
นโยบายท่ีก าหนดไว้ สมพงศ์ เกษมสิน ยังให้ความหมายการบริหารไว้ว่า การบริหารมีลักษณะเด่นเป็น
สากลอยู่หลายประการ ดังนี้  
    1. การบริหารย่อมมีวัตถุประสงค์ 
     2. การบริหารอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นองค์ประกอบ  
    3. การบริหารต้องใช้ทรัพยากรการบริหารเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน  
    4. การบริหารมีลักษณะการด าเนินการเป็นกระบวนการ  
    5. การบริหารเป็นการด าเนินการร่วมกันของกลุ่มบุคคล  
    6. การบริหารอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคคล กล่าวคือ ความร่วมใจ 
(Collective mind) จะก่อให้เกิดความร่วมมือของกลุ่ม (Group cooperation) อันจะน าไปสู่พลัง
ของกลุ่ม (Group effort) ท่ีจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
    7. การบริหารมีลักษณะการร่วมมือกันด าเนินการอย่างมีเหตุผล    
    8. การบริหารมี ลักษณะ เป็น การตรวจสอบผลการปฏิบั ติ งานกับ
วัตถุประสงค์ 
    9. การบริหารไม่มีตัวตน (Intangible) แต่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของ
มนุษย์ 
    Peter F. Drucker กล่าวว่า การบริหาร คือ ศิลปะในการท างานให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมกับผู้อื่น การท างานต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปโดยอาศัยคนอื่นเป็นผู้ท าภายในสภาพองค์การท่ี
กล่าวนั้น ทรัพยากรด้านบุคคลจะเป็นทรัพยากรหลักขององค์การท่ีเข้ามาร่วมกันท างานในองค์การ ซึ่ง
คนเหล่านี้ จะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรด้านวัตถุอื่น ๆ เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุ ดิบ เงินทุน รวมท้ัง
ข้อมูลสนเทศต่าง ๆ เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการออกจ าหน่ายและตอบสนองความพอใจให้กับสังคม 
    Harold Koontz ให้ความหมายของการจัดการ หมายถึง การด าเนินงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้โดยอาศัยปัจจัยท้ังหลาย ได้แก่ คน เงิน วัสดุส่ิงของ เป็นอุปกรณ์การจัดการ
นั้น  
    Koontz กล่าวว่า การบริหาร คือ ศิลปะในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย
ร่วมกับผู้อื่น จากความหมายท่ีกล่าวมาอาจสรุปได้ว่าการบริหาร คือ การใช้ศาสตร์และศิลป์ในการเอา
ทัพยากรการบริหาร (Administrative resources) มาประกอบการตามกระบวนการบริหาร ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   การให้ค านิยามของค าว่า การบริหารมีอยู่ต่างๆ กันขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การใช้ความ
คิดเห็นและความเข้าใจท่ีแตกต่างกัน ไม่มีค าใดท่ีเป็นมาตรฐานหรือเป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป แต่ละ
ค าก็ให้ความหมายและความเข้าใจแก่ผู้ใช้ในลักษณะเดียวกันเช่น 
   1.  การบริหาร คือ การใช้ทรัพยากรร่วมกันของทุกคนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ 
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   2.  การบริหารเป็นกระบวนการท่ีท าให้งานส าเร็จลง โดยการใช้ทรัพยากรบุคคลและ
วัตถุเข้าด้วยกัน 
   3.  การบริหาร คือ การวางแผนและการใช้แผนท่ีวางไว้ 
   4.  การบริหาร คือ การท าให้งานส าเร็จโดยอาศัยการร่วมมือของคนอื่น 

  5.  การบริหาร คือ พลังท่ีด าเนินธุรกิจและรับผิดชอบในความส าเร็จและความ
ล้มเหลวของธุรกิจนั้น 
    6.  การบริหารเป็นงานท่ีก าหนดแนวทางหรือการส่ังการให้กลุ่มคนได้ท างานเพื่อ
บรรลุเป้าหมายขององค์การนั้น 

  ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น “การบริหาร” เป็นสาขาวิชาท่ีมีการจัดระเบียบให้เป็นระบบ
ของการศึกษา(Systematic study)หมายถึงการศึกษาค้นคว้าหาหลักการ กฎเกณฑ์ และทฤษฎีท่ีพึง
เช่ือถือได้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน โดยลักษณะเช่นนี้จะเห็นได้ว่า “การบริหาร” มีลักษณะ
เป็น ศาสตร์ (Science) แต่ถ้าเป็นการบริหารงานท่ีต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
แล้ว การบริหารก็จะมีลักษณะเป็น ศิลป์ (Arts)เมื่อการบริหารมีลักษณะท่ีอาจพิจารณาได้เป็น 2 นัย
ดังกล่าวแล้วเช่นนี้ การให้นิยามหรือความหมายของการบริหาร จึงมักมีลักษณะแตกต่างกันไปในแต่
ละทัศนะและแต่ละแนวศึกษา 
หรืออาจกล่าวได้ว่าไไม่ว่าจะกระท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีเป็นไปตามนโยบายและแผน ย่อม
ถือว่าอยู่ในขอบเขตของการบริหารการพัฒนาท้ังส้ิน โดยมีขอบเขตท้ังทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และการบริหาร ฉะนั้น การบริหารการพัฒนา จึงย่อมหมายถึง การบริหารของงานพัฒนา หรือ
การน าเอาโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ไปด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จ รวมท้ังการพัฒนาการบริหาร 
หรือการท าให้การบริหารมีขีดความสามารถเพิ่มมากขึ้น และอาจเขียนเป็นรูปสมการดังนี้ 
    Administration of Development (ก า ร บ ริ ห า ร เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า )  + 
Development of Administration (การพัฒนาการบริหาร) = Development Administration 
(การบริหารการพัฒนา)หรือ  DA = A of D + D of A 
   ส าหรับการพัฒนา (Development) ได้มียังคงมีผู้อธิบายความหมายไว้ดังนี้ 
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับ ความหมาย
ของค าว่า “พัฒนา” ว่า “พัฒนา” คืออย่างไร ก่อนอื่นเราต้องทราบว่า มุ่งให้เกิดความเจริญมั่นคง
ก้าวหน้า มุ่งให้ทุกคนมีความสุขสบาย ดังนั้นทุกคนจึงมุ่งท่ีจะพัฒนา 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 อธิบายความหมายของการพัฒนาว่า “การพัฒนา” 
หมายถึง การเติบโต ความเจริญ ความก้าวหน้า ความรุ่งเรือง 
   ในหนังสือ “การพัฒนาต้องมาจากประชาชน : เวทีชาวบ้าน 34” อธิบายว่า “การ
พัฒนา” คือ การแสวงหาชีวิตท่ีดีกว่าอย่างเหมาะสมกลมกลืนกับธรรมชาติ การพัฒนาเป็นสิทธิและ
หน้าท่ีของทุกคน 
   สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานพระด ารัสเรื่อง “ศาสนธรรม
เพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม”  ในพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม ณ ตึกสันติไมตรี
ท าเนียบรัฐบาลในวันท่ี 1 ธันวาคม 2532มีสาระส าคัญบางประการ ท่ีอธิบายว่า “การพัฒนา” คือ 
การสร้างสรรค์ท่ีเรียกได้ว่าเป็นการพัฒนานั้น ควรเป็นการสร้างสรรค์ท่ีท าให้ชีวิตและสังคมดีขึ้น เป็น
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ต้นว่า มีความสงบสุขมากขึ้น มีความปลอดภัยมากขึ้น มีปัญหาและความทุกข์ยากต่างๆ ลดน้อยลง
จนถึงหมดส้ินไป เพราะฉะนั้นการกระท าใด ๆ ก็ตาม หากไม่ก่อให้เกิดผลดีดังกล่าวแก่ชีวิตและสังคม 
ก็กล่าวไม่ได้ว่าเป็น การพัฒนา ตามความหมายอันแท้จริงของค าว่าพัฒนา แม้ว่ามนุษย์จะสามารถ
สร้างสรรค์ส่ิงต่าง ๆ ในทางวัตถุได้อย่างวิจิตรพิสดารมากขึ้น มีเครื่องใช้ไม้สอยสะดวกสบายและ
รวดเร็วขึ้น แต่ถ้าชีวิตและสังคม กลับมีความสงบสุขและความปลอดภัยลดน้อยลงก็กล่าวไม่ได้ว่าชีวิต
และสังคมนั้นพัฒนา คือดีข้ึนหรือเจริญขึ้น 
   ส าหรับ“การพัฒนา” ในแง่นี้ เป็นการศึกษาในทัศนะของการบริหารกิจการใน
รัฐ  ซึ่งจะเป็น แนวทางการปฏิบัติงาน  ตลอดจนเป็นปัจจัยในการเสริมสร้าง พัฒนา   อย่างไรก็
ตาม  ส าหรับแนวคิดในการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนานั้น  โฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฏ์ (2536 :11 - 16)  ได้
อธิบายว่า แนวความคิดในการพัฒนา รวมถึงแนวทางการพัฒนาต้องอาศัยรากฐานมาจากความเข้าใจ
ความหมายของการพัฒนาท่ีตรงกันเสียก่อน มิฉะนั้นแล้วแนวความคิดท่ีปราศจากรากฐานร่วมกันก็จะ
มีผลท าให้เกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกัน และยากต่อการท าความเข้าใจกับบรรดาผู้เกี่ยวข้องท้ังหลาย 
   นอกจากความเห็นของ โฆษิต  แล้วได้มีนักวิชาการท่ีอธิบายความหมายของการ
พัฒนาไว้ดังนี้ 
Dudley Seers “การพัฒนา”หมายถึง การขจัดความยากจน ความอดอยากการขจัดความเจ็บไข้ได้
ป่วย โดยมุ่งเน้นให้มีรายได้ มีงานท า มีเสรีภาพขั้นพื้นฐาน มีโอกาสในการได้รับบริการสาธารณะต่างๆ 
หรือ การพัฒนา หมายถึง การสร้างสภาวะการณ์ด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุงเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิต (Quality of Life) ให้ดีขึ้นและในบทความอันมีช่ือเสียง 
   ความหมายของการพัฒนา อีกประการท่ี Dudley Seers อธิบาย คือจุดมุ่งหมาย
เบื้องต้นในการพัฒนาประเทศ คือ การแสวงหาลู่ทางเพื่อแก้ปัญหาความอดอยาก หรือภาวะทุ
โภชนาการ แก้ปัญหาความยากจนและแก้ปัญหาด้านการเจ็บไข้ได้ป่วยของประชาชน เพราะปัญหา
เหล่านี้เป็นส่ิงท่ีบั่นทอนและท าลายศักยภาพของปัจเจกบุคคล กับจะน าความยุ่งยากมาสู่สังคมใน
ท่ีสุด (ปกรณ์ ปรียากร. ทฤษฎี แนวคิด และกลยุทธ์เกี่ยวกับการพัฒนา. ม.ป.ท.,ม.ป.ป. : 6) 
   Bryant & White “การพัฒนา” หมายถึงการเพิ่มพูนสมรรถนะของคนในการ
ควบคุมสมาชิกของสังคม เช่น การเพิ่มความสามารถในการสร้างความเป็นธรรมในสังคมการสร้างพลัง
อ านาจของบุคคลทางการเมือง การเมืองมีเสถียรภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
   ปฐม มณี โรจน์  ได้ให้ความหมายของการพัฒนาว่า “การพัฒนา” คือ การ
เปล่ียนแปลงไปจากสภาพเดิม ไปสู่สภาพใหม่ท่ีก้าวหน้าหรือเป็นไปในเชิงบวก โดยวิธีการหรือ
กระบวนการท่ีจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
   การพัฒนานั้น เป็นแนวคิดเชิงปทัสถาน (normative concept) มีเป้าประสงค์ และ
มีลักษณะของการเปรียบเทียบคุณลักษณะของสภาวะหนึ่งกับสภาวะหนึ่งคือ การพัฒนาเป็นแนวคิด
เชิงปทัสถาน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า มีค่านิยมสอดแทรกอยู่นั้นดูเป็นเหตุผลหลักของค าว่าการพัฒนา 
ซึ่งมีความหมายท่ีแตกต่างกันออกไปท้ังนี้ในการก าหนดเป้าหมาย รวมทั้งแนวทางในการวัดผลของการ
พัฒนานั้นขึ้นอยู่กับค่านิยมของผู้ท่ีก าหนด และค่านิยมดังกล่าวนั้นสามารถเปล่ียนแปลงได้ตาม
กาลเวลา และสองคือ การพัฒนาเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับเป้าประสงค์ ซึ่งโดยท่ัวไปแสดงถึงสภาวะอันพึง
ปรารถนาของสังคม ไม่ว่าจะเป็นไปในทางสังคม การเมือง และ/หรือเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นเช่นไรนั้น



หน้า | 142           บทท่ี 8 การบริหารเปรียบเทียบ และการบริหารการพัฒนา                                               

ขึ้นอยู่กับค่านิยมของผู้ก าหนดเป้าประสงค์หรือสภาวะอันพึงปรารถนานั้น ในท่ีนี้บ้างก็มองว่าการ
พัฒนาคือ สภาวะของการพัฒนาแล้ว  (Development as state) ในขณะท่ีอีกหลายคนมองการ
พัฒนาในความหมายของกระบวนการ (process) ของความก้าวหน้าหรือการปรับปรุงเปล่ียนแปลง
ในทางท่ีดีขึ้นตามเกณฑ์หรือเป้าหมายของการพัฒนาตามท่ีก าหนดคุณค่าไว้ สามการพัฒนาเป็น
แนวคิดท่ีมีลักษณะของการเปรียบเทียบสภาวะหนึ่ง กับสภาวะอื่นท่ีสอดแทรกอยู่ เช่น ตามทฤษฎี
ภาวะทันสมัย ซึ่งมีวามหมายเดียวกับสภาวะท่ีพัฒนาแล้วนั้น มองว่าภาวะทันสมัยนั้นต่างจากภาวะล้า
หลังโดยส้ินเชิง ท้ังในแง่เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ค่านิยม และสติปัญญา 
   กล่าวโดยสรุป “การพัฒนา” คือ การปรับปรุงเปล่ียนแปลงสถานการณ์ต่างๆ ให้ดี
ขึ้นโดยมีเป้าประสงค์ท่ีชัดเจน 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 8 
 
1. จงอธิบายรัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบตามหลักการบริหารเปรียบเทียบ 
2. จงบอกความหมายของการบริหารพัฒนา 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 9 
การคลังสาธารณะ 

 

หัวข้อเนื้อหา 
  1. ขอบเขตของการคลังสาธารณะ 
  2. บทบาทของงบประมาณ 
  3. การบริหารงานคลังในอดีต 
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  4. อภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
  5. บรรยายสรุป 
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บทท่ี 9  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 

 
  นโยบายสาธารณะถือเป็นหัวใจของรัฐประศาสนศาสตร์ ดังนั้นการก าหนดนโยบายสาธารณะ
จึงต้องอยู่ภายใต้หลักการดังต่อไปนี้ด้วย 

 

9.1 ความหมายของนโยบายสาธารณะ 
  ความหมายของนโยบายสาธารณะ (Public Policy) นั้น  มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้
ความหมายไว้หลายความหมายด้วยกัน  ดังต่อไปนี้  
  Dye (1984) ได้ให้ความหมายของค าว่า นโยบายสาธารณะไว้ว่า เป็นกิจกรรมท่ีรัฐบาล
สามารถเลือกท่ีจะกระท าหรือไม่กระท าก็ได้ ส าหรับส่วนท่ีรัฐเลือก ท่ีจะกระท านั้นจะครอบคลุม
กิจกรรมต่าง ๆ ท้ังหมดของรัฐบาลท้ังกิจกรรมท่ีเป็นกิจวัตร และท่ีเกิดขึ้นในบางโอกาส ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ให้กิจกรรมท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะกระท าบรรลุเป้าหมายด้วยดี ในการให้การบริการแก่
สมาชิกในสังคมในส่วนท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะไม่กระท าก็ถือว่าเป็นสาระส าคัญของนโยบาย และยังได้
กล่าวถึงคุณสมบัติ เป้าหมายของ นโยบายสาธารณะเพิ่มเติมอีก ดังนี้ 
สามารถท าการประเมินผลกระทบต้านส่ิงแวดล้อมท่ีมี ต่อนโยบายได้  สามารถวิเคราะห์ถึง
ปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากนโยบายโดยขบวนการทางการเมือง สามารถตรวจสอบผลลัพธ์ต่างๆ 
ท่ีเกิดจากนโยบายท่ีเป็นผลมาจากระบบการเมือง สามารถท าการประเมินผลกระทบจากนโยบายท่ีมี
ต่อสังคมท้ังในเชิงท่ีคาดคิด ประมาณการไว้แล้วและผลท่ีจะเกิดโดยไม่ได้คาดคิด 
       Friedrich (1963) ได้ให้ความเห็นว่า นโยบายสาธารณะ คือ ชุดของข้อเสนอ ท่ีเกี่ยวกับการ
กระท าของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือรัฐบาลภายใต้ส่ิงแวดล้อมท่ีประกอบไปด้วย ปัญหาอุปสรรคและ
โอกาส ซึ่งนโยบายจะถูกน าเสนอเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของประชาชน การก าหนด
นโยบายนั้นมิได้เป็นการกระท าท่ีเกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันด่วน แต่นโยบายส่วนใหญ่จะต้องผ่านการ
พิจารณาเป็นขั้นตอน ซึ่งจะมีฝ่ายบริหารเข้ามามีบทบาทอย่างส าคัญกับฝ่ายการเมืองในการก าหนด
นโยบาย 
       Eyestone (1971) ได้ให้ความหมายว่า นโยบายสาธารณะ คือ ความสัมพันธ์ ระหว่าง
องค์การของรัฐกับส่ิงแวดล้อมขององค์การ ซึ่งเป็นความหมายท่ีค่อนข้างกว้างและยากท่ีจะเข้าใจ
ความหมายท่ีแท้จริง เพราะส่ิงแวดล้อมขององค์การอาจหมายถึง ส่ิงแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมือง ส่วนองค์การของรัฐ อาจมีความหมายครอบคลุมองค์การ ท้ังหมดของรัฐ ส่วนลักษณะ
ของความสัมพันธ์ระหว่างองค์การของรัฐกับส่ิงแวดล้อมของ องค์การก็อาจมีหลายลักษณะ 
       Lasswell and Kaplan (1970) ให้ความหมายไว้ว่านโยบายสาธารณะหมายถึง การก าหนด
เป้าประสงค์ (goals) ค่านิยม (values) และการปฏิบัติ (practices) ของโครงการของรัฐ เป็นการระบุ
อย่างชัดเจนว่า กิจกรรมท่ีเป็นแผนงานหรือโครงการของรัฐท่ีเรียกว่า นโยบายสาธารณะนั้น จะต้อง
สอดคล้องกับค่านิยมของสังคม รวมถึงแนวทางปฏิบัติท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมาย แนวความคิดของ 
Lasswell and Kaplan จึงให้ความชัดเจนเกี่ยวกับ สาระส าคัญของนโยบายสาธารณะพอสมควร 
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       Easton (1953) ให้ทัศนะว่านโยบายสาธารณะหมายถึง อ านาจในการจัดสรร ค านิยมของ
สังคมท้ังหมดและผู้ท่ีมีอ านาจในการจัดสรร ก็คือ รัฐบาลและส่ิงท่ีรัฐบาล ตัดสินใจท่ีจะกระท าหรือไม่
กระท าเป็นผลมาจากการจัดสรรค่านิยมของสังคม 
  ศุภชัย ยาวะประภาษ ได้กล่าวว่า กิจกรรมทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นระดับใดในหน่วยงานใด 
ล้วนมีก าเนิดมาจากความคิดอันเป็นกรอบน าทางว่าควรจะท าอะไร เมื่อใด ท่ีไหน โดยใคร และอย่างไร 
หากปราศจากทิศทางท่ีแน่นอนชัดเจนในการด าเนินกิจกรรมของรัฐบาล ความคิดหรือเจตนาก็เกิดขึ้น
ก่อนเช่นเดียวกัน จากนั้นค่อย ๆ พัฒนาชัดเจนขึ้น กลายเป็นกรอบก าหนดทิศทางและแนวทางการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐบาล ซึ่งในความหมายกว้าง ๆ คือ นโยบายของรัฐบาลหรือนโยบาย
สาธารณะ (public policy) นั่นเอง 
       สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ ได้กล่าวว่า นโยบายสาธารณะของภาครัฐบาลและ
นโยบายสาธารณะของหน่วยงานเอกชนท่ีมิได้แสวงหาก าไร และมิได้สังกัดในภาครัฐบาล โดยน ามา
ผสมผสานกันอันมีรัฐบาลเป็นแกนน าในการก าหนดนโยบายสาธารณะอังครอบคลุม ซึ่งมีการบ่งถึง
แนวทางในการปฏิบัติงานหรือโครงการ โดยมีการก าหนดเป้าหมาย (และ/หรือปัญหาในสังคม) แล
วิธีการเพื่อให้บรรลุผล ท้ังนี้เพื่อรัฐจะได้จัดสรรคุณค่าต่าง ๆ ให้แก่สังคมโดยส่วนรวม ในขณะเดียวกัน
องค์การท่ีมิ ได้แสวงหาก าไรและมิ ได้ สังกั ดกับรัฐบาลก็จะได้ ช่วยรัฐบาลปฏิบั ติ งาน เพื่ อ
สาธารณประโยชน์ด้วยดังนั้นจึงสรุปได้ว่า นโยบายสาธารณะ เป็นแนวทางปฏิบัติของรัฐบาล มี
วัตถุประสงค์แน่นอน อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เพื่อแก้ปัญหาในปัจจุบัน เพื่อป้องกันปัญหา
ในอนาคตหรือเพื่อก่อให้เกิดผลท่ีพึงปรารถนา ตลอดจนรัฐบาลมีความจริงใจท่ีจะให้น าไปปฏิบัติ และ
ผลจากการน าไปปฏิบัติแล้วอาจจะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวก็ได้ 
       พิทยา  บวรวัฒนา  และศุภชัย  ยาวะประภาษ นโยบายสาธารณะ เป็นวิชาท่ีพยายามศึกษา
ว่ารัฐบาลเลือกท า และไม่ท าอะไร เพราะเหตุใด รัฐบาลมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร และการกระท าของ
รัฐบาลก่อให้เกิดผลอะไรบ้าง กล่าวอีกนัยหนึ่ง การศึกษานโยบายสาธารณะ เป็นไปเพื่อทราบเหตุและ
ผลของนโยบาย เหตุของนโยบายมีอะไรบ้าง ปัจจัยอะไรบ้างเป็น ตัวก าหนดนโยบาย ผลของนโยบาย
สารธารณะมีอะไรบ้าง นโยบายของรัฐบาลสามารถแก้ไขบรรเทาปัญหาในสังคมมากน้อยแค่ไหน
อย่างไร (พิทยา บวรวัฒนา, 2529) นโยบายสาธารณะ หมายถึงกิจกรรมทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นระดับ
ใด ในหน่วยงานใด ล้วนมีก าเนิดมาจากความคิดอันเป็นกรอบน าทางว่า ควรจะท าอะไร ท่ีไหน และ
อย่างไร หากปราศจากความคิดท่ีชัดเจน การกระท าท่ีตามมาคงปราศจากทิศทางท่ี แน่นอน ชัดเจน 
ในการด าเนินกิจการของรัฐบาล ความคิด หรือเจตนารมณ์ ก็เกิดขึ้นก่อน เช่นเดียวกัน จากนั้นค่อยๆ 
พัฒนาชัดเจนขึ้น กลายเป็นกรอบก าหนดทิศทาง และแนวด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของรัฐบาล ซึ่งใน
ความหมายกว้างๆ ก็คือ นโยบายของรัฐบาล หรือนโยบายสาธารณะนั่นเอง(ศุภชัย ยาวะประภาษ
,2530) 
 

9.2 กระบวนการนโยบายสาธารณะ 
  กระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะ สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ขั้นตอนใหญ่ ๆ คือ  
  1) ขั้นการก่อตัวของนโยบายสาธารณะ (public policy making)  
  2) ขั้นการก าหนดนโยบายสาธารณะ (public policy decision-making)  
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  3) ขั้นการนeเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ (public policy implementation)  
  4) ขั้นการประเมินผลนโยบายสาธารณะ (public policy evaluation) และ  
  5) ขั้ น การต่อ เนื่ อ ง การทดแทน  หรือ การยุ ติน โยบายสาธารณ ะ (public policy 
maintenance/succession or termination) 
  โดยข้อสมมติท่ีอยู่เบ้ืองหลังแนวทางนี้จะมองว่ากระบวนการก าหนดนโยบายเป็นผลมาจาก
ความขัดแย้ง การต่อสู้ การเจรจาต่อรองและการประนีประนอมระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคลต่าง ๆ 
ท่ีมีบทบาทในแต่ละขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะ มากกว่ามองว่า
กระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะเป็นเรื่องของทางเลือกท่ีมีเหตุผล (rational choice) แต่เป็น
เรื่องของเหตุผลทางการเมือง (political reason) หรือการใช้ค่านิยม (values) บางชนิดมาเป็นปัจจัย
ส าคัญ 
  ส าหรับตัวแบบท่ีใช้มองการเข้ามามีอิทธิพลในการก าหนดนโยบายสาธารณะนั้น Thomas R. 
Dye เสนอตัวแบบในการก าหนดนโยบายสาธารณะ ดังต่อไปนี้ คือ 
  ตัวแบบสถาบัน (Institutionalism) คือสถาบันทางการเมืองต่าง ๆ มีส่วนในการก าหนด
นโยบายสาธารณะเช่น พรรคการเมือง ข้าราชการ สมาคมการค้า เป็นต้น 
  ตัวแบบกระบวนการ (Process) เป็นการมองว่ากระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะมี
กระบวนการน าเข้า (input) และผลผลิต (output) ในขณะท่ีก็มีการป้อนผลย้อนกลับไปยังการน าเข้า
ใหม่ (feed back process)โดยในแต่ละขั้นตอนก็จะมีผู้เล่นต่างๆ เข้ามาร่วมมีอิทธิพลในขั้นตอนต่างๆ 
  ตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป (Incrementalism) ตัวแบบนี้จะมองว่า ผู้มีบทบาทในการก าหนด
นโยบายสาธารณะคือ กลไกข้าราชการประจ า ซึ่งโดยปกติการเสนอขออนุมัติงบประมาณประจ าปีจะ
ใช้การอ้างอิงจากฐานของปีก่อน ๆ และเพิ่มเป็นสัดส่วนขึ้นไปในปีต่อ ๆ ไป 
  ตัวแบบชนช้ันน า (Elite theory) ตัวแบบนี้จะมองว่าชนช้ันน าจะมีส่วนส าคัญในการก าหนด
นโยบาย โดยท่ัวไปกลุ่มชนช้ันน าจะมีค่านิยมและทัศนคติท่ีเป็นไปในทิศทางใกล้เคียงกัน และพยายาม
รักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตนเอาไว้ นอกจากนี้อาจต้องใช้เวลานานกว่าท่ีจะรับสมาชิกใหม่ ๆ เข้ามา
ในกลุ่ม 
  ตัวแบบอื่น ๆ เช่น ตัวแบบกลุ่ม (Group model) , ตัวแบบเหตุผล (Rationalism) และ ตัว
แบบทฤษฎีเกม (Game theory) เป็นต้น 

 โดยท่ัวไป ในทุกสังคมก็จะมีรูปแบบของตัวแบบต่าง ๆ ผสมผสานกันในกระบวนการก าหนด
นโยบายสาธารณะ 
  นโยบายสาธารณะท่ีควรจะเป็น รัฐบาลซึ่งมีท่ีมาจากประชาชนจะต้องรับฟังเสียงจาก
ประชาชนเพื่อรักษาฐานคะแนนเสียงของตนเองเอาไว้ ด้ังนั้นรัฐบาลมักจะก าหนดนโยบายสาธารณะท่ี
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ในขณะท่ีจะต้องมีวิสัยทัศน์เล็งเห็นความเปล่ียนแปลงของ
สังคม สภาพแวดล้อม และความต้องการในอนาคต จึงต้องมีดุลยภาพในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะท่ีสามารถรองรับความเปล่ียนแปลงดังกล่าวเอาไว้ด้วย ซึ่งโดยปกตินโยบายเหล่านี้อาจยังไม่
ตรงกับความต้องการของประชาชนในปัจจุบัน 
  ส าหรับการคาดการณ์ความเปล่ียนแปลงในอนาคต ก็สามารถท าได้จากเครื่องมือหลายชนิด
เช่น การคาดการณ์อนาคต (Foresight), การก าหนดฉากทัศน์อนาคต (Scenario Planning) หรือ
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แม้แต่การใช้การพยากรณ์โดยประวัติศาสตร์อนาคต (Future History) เป็นต้น แนวโน้มส าคัญ ๆ ท่ีผู้
ก าหนดนโยบายสาธารณะควรเล็งเห็นล่วงหน้าก็เช่น แนวโน้มเรื่องการชราภาพของประชากร (aging 
society),  การรองรับด้าน พลังงาน อาหาร และน้ า, การรองรับปัญหาส่ิงแวดล้อม เช่นเรื่องภาวะโลก
ร้อน, ปัญหาความมั่นคงท้ังภายในและระหว่างประเทศ ท้ังความมั่นคงตามแบบ และความมั่นคง
รูปแบบใหม่ เป็นต้น 
  อย่างไรก็ตามการก าหนดนโยบายสาธารณะอาจสร้างผลกระทบให้กับสมาชิกคนอื่นในสังคม
ได้ ดังนั้นตามหลักพาเรโต (Pareto Efficiency) ผู้ก าหนดนโยบายจ าเป็นจะต้องหาทางจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อยังประโยชน์ให้กับสมาชิกในสังคม โดยไม่ท าให้สมาชิกคนอื่นหรือกลุ่มอื่นได้รับความ
เสียหาย หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้นผู้ก าหนดนโยบายจะต้องแก้ปัญหาด้วยการจัดมาตรการชดเชย หรือ
การใช้สวัสดิการสังคมเข้าช่วยเหลือสมาชิกในสังคม 
  โดยท่ัวไปการกระจายทรัพยากรให้กับสมาชิกในสังคม เราจะต้องพิจารณาปัญหาเรื่องความ
ยุติธรรมด้วย ซึ่งอาจต้องพิจารณาในสองมิติคือ ความยุติธรรมในแนวราบ (Horizontal Equity) เช่น
พิจารณาเก็บภาษีในอัตราเดียวกันท้ังหมด (ในขณะนี้เป็นนโยบายเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม) และ  ความ
ยุติธรรมในแนวต้ัง (Vertical Equity) เช่นการพิจารณาเก็บภาษีในอัตราท่ีก้าวหน้า ผู้มีรายได้มากก็
จ่ายภาษีมาก ในขณะท่ีผู้มีรายได้น้อยก็จ่ายภาษีน้อย เพื่อชดเชยและช่วยเหลือสมาชิกท่ีขาดโอกาสใน
สังคมเป็นต้น 

 
9.3 ประเภทของนโยบายสาธารณะ 
  นโยบายสาธารณะ อาจจ าแนกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ ดังนี้ คือ 
  1. นโยบายมุ่งเน้นขอบเขตเฉพาะด้านและนโยบายมุ่งเน้นสถาบันก าหนดนโยบาย 
·   นโยบายมุ่งเน้นขอบเขตเฉพาะด้าน เช่น นโยบายด้านการเมือง นโยบายด้านการ
บริหาร นโยบายด้านเศรษฐกิจ นโยบายด้านสังคม 
·   นโยบายมุ่งเน้นสถาบันท่ีก าหนดนโยบาย สถาบันนิติบัญญัติ สถาบันบริหาร สถาบัน
ตุลาการ 
        2. นโยบายมุ่งเน้นเนื้อหาสาระและนโยบายมุ่งเน้นขั้นตอนการปฏิบัติ 
·   นโยบาย มุ่งเน้นเนื้อหาสาระ รัฐบาลมีประสงค์ท่ีจะท าอะไร เพื่อสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน ส่ิงท่ีรัฐบาลตัดสินใจอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์หรือต้นทุนต่อประชาชน หรือ
อาจท าให้ประชาชนกลุ่มใดได้เปรียบหรือเสียเปรียบ เช่น นโยบายการสร้างทางด่วนในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล นโยบายการสร้างเข่ือนขนาดใหญ่ 
·    นโยบาย มุ่งเน้นขั้นตอนการปฏิบัติ ลักษณะ จะจะเกี่ยวข้องกับวิธีการด าเนินการ
นโยบายว่าจะด าเนินการอย่างไร และใครเป็นผู้ด าเนินการดังนั้นนโยบายนี้จะคลอบคลุมองค์การท่ี
จะต้องรับผิด ชอบการบังคับใช้นโยบาย เช่น นโยบายส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม โดยให้
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ 
  3. นโยบายมุ่งเน้นการควบคุมโดยรัฐและนโยบายมุ่งเน้นการควบคุมตนเอง 
·    นโยบาย มุ่งเน้นการควบคุมโดยรัฐ ลักษณะโนโยบายประเภทนี้มุ่งเน้นก าหนด
ข้อจ ากัดเกี่ยวกับพฤติกรรมของปัจเจก บุคคลซึ่งเป็นการลดเสรีภาพหรือการใช้ดุลยพินิจท่ีจะกระท า
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ส่ิงหนึ่งส่ิงใดของ ผู้ถูกควบคุม เช่น นโยบายควบคุมอาวุธปืน วัตถุระเบิด นโยบายควบคุมการพนัน 
นโยบายลดอุบัติเหตุจากการขี่รถจักรยานยนต์ 

·  นโยบาย มุ่งเน้นการควบคุมก ากับตนเอง ลักษณะมีลักษณะคล้ายคลึงกับนโยบายเน้นการ
ควบคุมโดยรัฐ แต่แตกต่างกันคือ มีลักษณะของการส่งเสริมการป้องกันผลประโยชน์และความ
รับผิดชอบของกลุ่มตน เช่น พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537  พ.ร.บ.ทนายความ พ.ศ. 2528 
    4. นโยบายมุ่งเน้นการกระจายผลประโยชน์ และนโยบายมุ่งเน้นการกระจายความเป็นธรรม 

· นโยบาย มุ่งเน้นการกระจายผลประโยชน์ การจ าแนกโดยการใช้เกณฑ์การรับผลประโยชน์
จากนโยบายของรัฐ เป็นนโยบายเกี่ยวกับการจัดสรรบริการหรือผลประโยชน์ให้กับประชาชน บางส่วน
อย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่งผู้รับผลประโยชน์อาจจะเป็น ปัจเจกบุคคล กลุ่มคน องค์การ เช่น นโยบายการ
แก้ปัญหาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

·  นโยบายมุ่งเน้นการกระจายความเป็นธรรมเป็นความพยายามของรัฐท่ีจะจัดสรรความ
มั่นคง รายได้ ทรัพย์สินและสิทธิต่าง ๆให้แก่ประชาชนอย่างเป็นธรรม เช่น นโยบายพื้นฐานไม่ต่ ากว่า 
12 ปี นโยบายการจัดต้ังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
  5. นโยบายมุ่งเน้นเชิงวัตถุ และนโยบายมุ่งเน้นเชิงสัญลักษณ์ 
   นโยบาย มุ่งเน้นเชิงวัตถุ เกิดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดการจัดหาทรัพยากรหรืออ านาจท่ีจะให้
ประโยชน์แก่บุคคล กลุ่มต่าง ๆ เช่น นโยบายช่วยเหลือเกษตรกรท่ีประสงอุทกภัย นโยบายปรับปรุง
ชุมชนแออัด 
   นโยบาย มุ่งเน้นเชิงสัญลักษณ์ เป็นลักษณะของนโยบายท่ีตรงกันข้ามกับนโยบาย
มุ่งเน้นเชิงวัตถุคือเป็นนโยบาย ท่ีมิได้เป็นการจัดสรรเชิงวัตถุหรือส่ิงของท่ีจับต้องได้แต่เป็นนโยบายมุ่ง 
เสริมสร้างคุณค่าทางจิตใจให้แก่ประชาชน เช่น นโยบายรณรงค์รักษาส่ิงแวดล้อม นโยบายส่งเสริม
เอกลักษณ์ไทย 
  6. นโยบายมุ่งเน้นลักษณะเสรีนิยมและ นโยบายมุ่งเน้นลักษณะอนุรักษ์นิยม 
·   นโยบาย มุ่งเน้นลักษณะเสรีนิยม เป็นนโยบายท่ีเกิดจากการผลักดันของกลุ่ม
ความคิดก้าวหน้าท่ีต้องการจะเห็นการ เปล่ียนแปลงทางสังคม โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงไปสู่สังคม
สมัยใหม่ท่ีมุ่งเน้นความเสมอภาค เช่น นโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ นโยบายการกระจายอ านาจ
การปกครองส่วนท้องถิ่น 
   นโยบายมุ่งเน้นลักษณะอนุรักษ์นิยม  แนวความคิดกลุ่มนี้จะอยู่ในกลุ่มชนช้ันของ
สังคมกลุ่มความคิดเหล่านี้จะเห็นว่า ส่ิงท่ีด ารงอยู่นั้นดีอยู่แล้วถ้าจะท าการเปล่ียนแปลงแก้ไขควรท า
แบบค่อยเป็น ค่อยไป รักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม ต่อต้านการเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ เช่น นโยบายจัดต้ัง
รัฐวิสาหกิจเพื่อผูกขาดการผลิตสินค้าและบริการ 
  7. นโยบายมุ่งเน้นลักษณะสินค้าสาธารณะ และนโยบายมุ่งเน้นลักษณะสินค้าเอกชน 
   นโยบาย มุ่งเน้นลักษณะสินค้าสาธารณะ คือการก าหนดสินค้าท่ีไม่สามารถแยกกลุ่ม
ผู้รับผลประโยชน์ออกจากนโยบายได้ เมื่อรัฐจัดสรรสินค้านั้นแล้วประโยชน์จะตกอยู่กับประชาชนทุก
คนไม่จ ากัดบุคคล กลุ่ม เช่น นโยบาย ป้องกันประเทศ นโยบายควบคุมจราจร 
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   นโยบาย มุ่ งเน้นลักษณะสินค้าเอกชน สินค้าเอกชนสามารถแยกกลุ่มผู้รับ
ผลประโยชน์ออกเป็นหน่วยย่อยๆ ได้และสามารถเก็บค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากผุ้ได้รับผลประโยชน์ได้
โดยตรง เช่น การเก็บขยะของเทศบาล การไปรษณีย์โทรเลข 
 

9.4 สถาบันท่ีมีบทบาทในการก าหนดนโยบายสาธารณะในประเทศไทย 
  มีอ านาจในการก าหนดนโยบายสาธารณะ ได้แก่ ผู้น าทางการเมือง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติ
บัญญัติ ฝ่ายตุลาการ พรรคการเมือง สถาบันราชการ ข้าราชการ และประมุขของประเทศ 
  ลักษณะของนโยบายสาธารณะท่ีดีควรมีลักษณะดังนี้ 
  1. ไม่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญท่ีใช้ปกครองประเทศ 
  2. ไม่บั่นทอนความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ ไม่ว่าโดยทางตรงและทางอ้อม   
  3. กระบวนการจัดท านโยบายต้องมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการศึกษาปัญหาต่างๆ อย่างมี
ระบบ ค้นหาสาเหตุท่ีแท้จริง และหาหนทางการแก้ไขท่ีดีท่ีสุด แล้วจึงน ามาออกเป็นนโยบาย 
  4. นโยบายสาธารณะท่ีดี ควรจะเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานและองค์กร 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 
  5. นโยบายสาธารณะนั้นท าให้ประชาชนในประเทศมีความผาสุก และสามารถอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างสมานฉันท์ ไม่ก่อให้เกิดการแตกแยกความสามัคคีของประชาชน 
  6. วัตถุประสงค์ของนโยบายสาธารณะนั้น ต้องยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนจ านวนมาก 
มิใช่การเพื่อประโยชน์เฉพาะบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
 

9.5 ความส าคัญของนโยบายสาธารณะ 
  นโยบายสาธารณะมีความส าคัญต่อสังคมและประเทศชาติเป็นอย่างมาก เพราะส่งผลต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนท้ังประเทศ โดยรัฐบาลต้องออกนโยบายและน าไปปฏิบัติเพื่อช่วยแก้ไข
ปัญหา หรือท าให้ประชาชนท่ีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ส่วนประชาชนเมื่อเห็นว่านโยบายของรัฐบาลมีประโยชน์และตอบสนองต่อความต้องการในการด าเนิน
ชีวิต ก็จะให้การสนับสนุนรัฐบาลมากขึ้น หรืออาจะกล่าวได้ว่า นโยบายสาธารณะเป็นส่ิงท่ีเอื้ออ านวย
ผลประโยชน์และแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ต่อท้ังประชาชนและรัฐบาล โดยนโยบายสาธารณะแบ่ง
ออกเป็นหลายประเภทด้วยกัน ซึ่งแต่ละประเภทนั้นก็จะแตกต่างกันออกไป ตามความเหมาะสม ส่วน
การน าไปใช้บริหารประเทศนั้นก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลแต่ละชุดว่าจะก าหนดและปฏิบัติตามนโยบาย
สาธารณะแบบไหน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด 
  ดังนั้นนโยบายสาธารณะจึงเป็นแนวทางปฏิบัติของรัฐบาลท่ีมุ่งเน้นสร้างผลประโยชน์ให้กับ
ประชาชนเป็นหลัก เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และพัฒนาชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 
  1.ความส าคัญต่อผู้ก าหนดนโยบาย 
   รัฐบาลท่ีสามารถก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับ   ความต้องการของประชาชน 
และสามารถน านโยบายไปปฏิบัติจนประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะได้รับ
ความเช่ือถือ  และความนิยมจากประชาชน ส่งผลให้รัฐบาลดังกล่าวมีโอกาสในการด ารงอ านาจในการ
บริหารประเทศยาวนานขึ้น 
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  2 ความส าคัญต่อประชาชน 
   นโยบายสาธารณะเป็นผลผลิตทางการเมืองเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ดังนั้นประชาชนสามารถแสดงออกซึ่งความต้องการของพวกเขาผ่านกลไกทางการเมือง 
ต่างๆเช่น ระบบราชการ นักการเมือง ความต้องการดังกล่าวจะถูกน าเข้าสู่ระบบการเมืองไปเป็น
นโยบายสาธารณะ เมื่อมีการน านโยบายไปปฏิบัติและได้ผลตามเป้าประสงค์ ก็จะท าให้ประชาชนมี
สภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 9 
 
1. การก าหนดนโยบายสาธารณะท่ีดีจะต้องพิจารณาจากส่ิงใดบ้าง 
2. จงยกตัวอย่างนโยบายสาธารณะในปัจจุบัน และบอกเหตุผลในการก าหนดนโยบายสาธารณะ
ดังกล่าว พร้อมท้ังวิเคราะห์ผลดีและผลเสียของนโยบายสาธารณะนั้นด้วย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 10 

การบริหารทรัพยากรบุคคลมนุษย์ภาครัฐ 

 

หัวข้อเนื้อหา 
  1. ความแตกต่างระหว่างการบริหารงานบุคคลกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
  2. ระบบคุณธรรมและระบบอุถัมภ์ 
  3. บทบาทของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 
  4. กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  1. อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างการบริหารงานบุคคลกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้ 
  2. บอกถึงข้อดีและข้อเสียของระบบคุณธรรมและระบบอุถัมภ์ได้ 

  3. อธิบายถึงกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐได้ 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

  1. ฟังบรรยาย และอภิปรายซักถาม 
  2. แบ่งกลุ่มมอบหมายงาน 
  3. ท าแผนผังความคิด (Mind Map) 
  4. อภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
  5. บรรยายสรุป 
  6. ท าแบบฝึกหัดท้ายบท หรือใบงาน 

สื่อการเรียนการสอน 

  1. เอกสารประกอบการสอนบทท่ี 10 
  2. โสตทัศนวัสดุ Power Point เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลมนุษย์ภาครัฐ 

การวัดผลและการประเมินผล 

  1. สังเกตความสนใจในการบรรยาย 
  2. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม 
  3. ตรวจแบบฝึกหัด 
  4. ทดสอบกลางภาค 
 
 



บทที่ 10 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 

  
  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ ส าคัญต่อหลักรัฐประศาสนศาสตร์ อันจะต้องพิจารณา
จากหลักการบริหารจัดการบุคคล ดังต่อไปนี้ 
 

10.1 ความแตกต่างระหว่างการบริหารงานบุคคลกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
  “การบริหารงานบุคคล” เป็นค าเดิมท่ีเคยใช้มาในอดีตนั้น เป็นค าท่ีส่ือถึงการด าเนินกิจกรรม
พื้นฐานด้ังเดิม  กล่าวคือ การสรรหา  บรรจุ  แต่งต้ัง การเล่ือนขั้นเงินเดือน  การด าเนินการทางวินัย 
ฯลฯ 
 ในปัจจุบันความหมายของ “คน” ในองค์กรไปไกลกว่านั้นมาก  ด้วยถือว่าคนเป็น 
“ทรัพยากร” ท่ีมีค่าจึงเกิดค าว่า “การบริหารทรัพยากรมนุษย์” ขึ้น  หรือในบางองค์กรมองไกลกว่า
นั้นอีก  กล่าวคือมองเห็นว่าคนเป็น “ต้นทุน” ท่ีส าคัญขององค์กร  จึงเกิดค าใหม่ขึ้นมาว่า “การ
บริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นต้นทุน” หรือ “การบริหารทุนมนุษย์” หรือ “Human Capital 
Management” ขึ้นอีกหนึ่งค า 
 ดังนั้น  ค าว่า “การบริหารทุนมนุษย์” หรือ “การบริหารทรัพยากรมนุษย์” จึงมีความหมาย
ใกล้เคียงกันเนื่องจากมองคนเป็น “ต้นทุน” หรือเป็น “ทรัพยากร” ท่ีส าคัญขององค์กร 
 หากต้นทุนมีน้อย  ก็ต้องเติมให้เต็มหรือท าให้มีมากเพียงพอ หากต้นทุนมีจุดบกพร่อง ก็ต้อง
พัฒนา  แก้ไข  หรือเพิ่มคุณค่าเพื่อให้เป็นพลังขับเคล่ือนอย่างแท้จริง 
 หากต้นทุนมีลักษณะท่ีเข้าข่ายท่ีเรียกว่า “เส่ือม” หรือพัฒนาไม่ขึ้นไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ก็
ต้องหาทางปรับเปล่ียน  โยกย้าย  หรือแม้กระท่ังต้องด าเนินการผ่องถ่ายออกไป 
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์  หมายถึง  กระบวนการท่ีผู้บริหารใช้ด าเนินงานด้านบุคลากร 
ต้ังแต่การสรรหา  คัดเลือก  และบรรจุบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมให้ปฏิบัติงานในองค์การ  พร้อม
ท้ังการพัฒนา  ธ ารงรักษาให้สมาชิกท่ีปฏิบัติงานในองค์การได้เพิ่มพูนความรู้   ความสามารถ  มี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีในการท างาน  และยังรวมไปถึงการแสวงหาวิธีการท่ีท าให้สมาชิกใน
องค์การ  ท่ีต้องพ้นจากการท างานด้วยเหตุทุพพลภาพ  เกษียณอายุหรือเหตุอื่นใดในงาน ให้สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  ความส าคัญของการบริการทรัพยากรมนุษย์นั้น  มีอยู่มากมายหลายประการแต่โดยส่วนจะ
เข้าใจกันเฉพาะในด้านขององค์กรผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ    อย่างไรก็ตาม ธัญญา  ผลอนันต์ ได้กล่าวถึงความส าคัญของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์   ท่ีนอกเหนือจากด้านองค์กรแล้ว   ยังมีผลต่อด้านบุคลากรตลอดจนสังคมส่วนรวมด้วย   ซึ่ง
ได้อธิบายถึงส าคัญไว้ในแต่ละ  3  ด้าน  ดังต่อไปนี้ 
 1)  ด้านบุคลากร ช่วยให้พนักงานในองค์การได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง และได้พัฒนา
ตนเองให้มีความสามารถเชิงสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มท่ีมีความผาสุกและความพึงพอใจ
ในงาน  เกิดความก้าวหน้า สามารถท างานท่ีให้ผลการด าเนินการท่ีดีมีประสิทธิผล     
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 2)  ด้านองค์กร ช่วยพัฒนาองค์กร พนักงานท่ีมีคุณภาพก็จะด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางท่ีผู้น าระดับสูงวางไว้อย่างมีประสิทธิผล ท าให้เกิดผลการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศท้ังด้าน
บริการและการผลิตสินค้า องค์กรก็ย่อมจะเจริญก้าวหน้า  มีความมั่นคงและขยายงานออกไปได้ด้วยดี 
 3)   ด้านสังคม ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สังคมและประเทศชาติ เมื่อองค์กรซึ่งเป็น
หน่วยหนึ่งของสังคมเจริญก้าวหน้าและมั่นคงดี ก็ส่งผลไปถึงสังคมโดยรวมด้วยเมื่อพนักงานได้พัฒนา
ตนจนมีความสามารถหารายได้มาช่วยให้ครอบครัวมั่นคงก็ส่งผลดีต่อชุมชน   
 

10.2 ระบบคุณธรรมและระบบอุปถัมภ ์
  ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีสองระบบใหญ่ ๆ  คือ ระบบคุณธรรม และระบบอุปถัมภ์
ดังนี้    
   10.2.1 ระบบคุณธรรม (merit system)     
   ระบบคุณธรรม เป็นวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน โดยใช้การสอบรูปแบบต่างๆ 
เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถของบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบตามต้องการ โดยไม่ค านึงถึงเหตุผล
ทางการเมืองหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นส าคัญ 
   การบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามระบบคุณธรรมยึดหลักการ 4 ประการ ได้แก่ 
          1. ความเสมอภาคในโอกาส (Equality of opportunity) หมายถึง การเปิดโอกาสท่ี
เท่าเทียมกันในการสมัครงานส าหรับผู้สมัครท่ีมีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และพื้นความรู้ตามท่ีระบุไว้ 
โดยไม่มีข้อกีดกัน อันเนื่องจากฐานะ เพศ ผิว และศาสนา กล่าวคือทุกคนท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์
จะมีสิทธิในการถูกพิจารณาเท่าเทียมกันความเสมอภาคในโอกาส จะครอบคลุมถึง 
              1) ความเสมอภาคในการสมัครงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีมีคุณสมบัติและ
พื้นฐานความรู้ตรงตามท่ีก าหนดไว้ ได้สมัครและเข้าสอบแข่งขัน 
             2) ความเสมอภาคในเรื่องค่าตอบแทน โดยยึดหลักการท่ีว่างานเท่ากัน เงิน
เท่ากันและมีสิทธิ์ได้รับโอกาสต่างๆ ตามท่ีหน่วยงานเปิดให้พนักงานทุกคน 
             3) ความเสมอภาคท่ีจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอหน้ากันโดยใช้ระเบียบ
และมาตรฐานเดียวกันทุกเรื่อง อาทิ การบรรจุแต่งต้ัง การฝึกอบรม 
           2. หลักความสามารถ (Competence) หมายถึง การยึดถือความรู้ความสามารถ
เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน โดยเลือกผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับ
ต าแหน่งมากท่ีสุดโดยจะบรรจุแต่งต้ังผู้ท่ีมีความเหมาะสมตามเกณฑ์มากกว่า เพื่อให้ได้คนท่ีเหมาะกับ
งานจริงๆ (Put the right man to the right job) หากจะมีการแต่งต้ังพนักงานระดับผู้บริหาร ก็จะ
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานขีดความสามารถหรือศักยภาพของการบริหารงานในอนาคต 
          3. หลักความมั่นคงในอาชีพการงาน (Security on tenure) หมายถึง หลักประกัน
การปฏิบัติงานท่ีองค์การให้แก่บุคลากรว่าจะได้รับการคุ้มครอง จะไม่ถูกกล่ันแกล้งหรือถูกให้ออกจาก
งานโดยปราศจากความผิด ไม่ว่าจะโดยเหตุผลส่วนตัวหรือทางการเมือง ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกมั่นคง
ในหน้าท่ี หลักการท่ีผู้บริหารใช้ในเรื่องของความมั่นคงในอาชีพการงาน คือ 
             1) ก าร ดึ ง ดู ด ใจ  (Attraction) โด ย พ ย าย าม จู ง ใจ ให้ ผู้ ท่ี มี ค ว าม รู้
ความสามารถให้เข้ามาร่วมงานกับองค์การ 
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              2) ก ารธ าร งรั กษ า (Retention) โดยการธ าร งรั กษ าพ นั ก งาน ท่ี มี
ความสามารถเหล่านั้นให้ท างานอยู่กับองค์การ เพราะมีความก้าวหน้ามั่นคง 
             3)  การจูงใจ (Motivation) โดยกระตุ้นให้พนักงานมีความมุ่งมั่นในอาชีพท่ี
ท าอยู่ 
              .4) การพัฒนา (Development) โดยเปิดโอกาสให้ได้พัฒนาศักยภาพและ
มีความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ 
          4. หลักความเป็นกลางทางการเมือง (Political neutrality) หมายถึง การไม่เปิด
โอกาสให้มีการใช้อิทธิพลทางการเมืองเข้าแทรกแซงในกิจการงาน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของ
นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ 
 
  10.2.2 ระบบอุปถัมภ์ (Patronage system) 
   ระบบอุปถัมภ์เป็นระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าท างานโดยใช้เหตุผลทางการเมือง
หรือความสัมพันธ์เป็นหลักส าคัญ โดยไม่ค านึงถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมเป็น
ประการหลักลักษณะท่ัว ๆ ไป ของระบบอุปถัมภ์จึงมีลักษณะตรงกันข้ามกับระบบคุณธรรม ระบบนี้มี
ช่ือเรียกอีกหลายช่ือ เช่น ระบบชุบเล้ียง (Spoiled system) ระบบพรรคพวกหรือระบบเล่นพวก 
(Nepotism) หรือระบบคนพิเศษ (Favoritism) 
   หลักการส าคัญของระบบอุปถัมภ์ สรุปได้ดังนี้ 
          1. ระบบสืบสายโลหิต เป็นระบบท่ีบุตรชายคนโตจะได้สืบทอดต าแหน่งของบิดา 
          2. ระบบชอบพอเป็นพิเศษ เป็นระบบท่ีแต่งต้ังผู้ท่ีอยู่ใกล้ชิด หรือคนท่ีโปรดปราน
เป็นพิเศษให้ด ารงต าแหน่ง 
          3. ระบบแลกเปล่ียน เป็นระบบท่ีใช้ส่ิงของหรือทรัพย์สินมีค่ามาแลกเปล่ียนกับ
ต าแหน่งการยึดระบบอุปถัมภ์เป็นแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การจะก่อให้เกิดผล 
ดังนี้ 
             1)    การพิจารณาบรรจุแต่งต้ัง เล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง เป็นไปตามความ
พอใจส่วนบุคคลของหัวหน้าเป็นหลัก ไม่ได้ค านึงถึงความรู้ความส่ามารถของบุคคลเป็นเกณฑ์ 
             2) การคัดเลือกคนไม่เปิดโอกาสท่ีเท่าเทียมกันแก่ผู้ท่ีมีสิทธิ์ แต่จะให้โอกาส
กับพวกพ้องตนเองก่อน 
             3)  ผู้ปฏิบัติงานมุ่งท างานเพื่อเอาใจผู้ครองอ านาจ มากกว่าจะปฏิบัติงาน
ตามหน้าท่ี 
             4) อิทธิพลทางการเมืองเข้ามาแทรกแซงการด าเนินงานภายในของ
หน่วยงาน 
             5) ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความมั่นคงในหน้าท่ีท่ีก าลังท าอยู่ เพราะอาจถูกปลดได้
ถ้าผู้มีอ านาจไม่พอใจ  
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10.3 กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 
  ขั้นที ่1 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
                  การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human resource planning) เป็นกระบวนการ
วิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต 
                  1. การพยากรณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ (Forecasting human resource 
needs) 
                  2. การวิเคราะห์งาน (Job  analysis)   
  ขั้นที ่2 การจัดหาบุคคลเข้าท างาน: การสรรหา และการคัดเลือก 
   1. การสรรหาบุคคล (Recruitment)   หมายถึง กรรมวิธีในการแสวงหาบุคคลท่ี
เหมาะสม 
            1.1 ระบบการสรรหาบุคคล (Recruitment system) สรรหาจากบุคคล
ได้   2 ประเภท 
                  (1) ระบบอุปถัมภ์ (Patronage system) 
                  (2) ระบบคุณธรรม (Merit system) 
   2. การคัดเลือกบุคคล (Selecting)  
  ขั้นที ่3 การฝึกอบรมและการพัฒนา 
            การฝึกอบรม  (Training) 
                  1. การให้ค าแนะน า (Orientation) 
                  2. การฝึกอบรม (Training) 
                  3. การพัฒนาอาชีพ (Career development)  
  ขั้นที ่4 การบริหารค่าตอบแทน 
                 การบริหารค่าตอบแทน (Compensation management)  
  ขั้นที ่5 การประเมินผลพนักงาน 
                  การประเมินผลพนักงาน  (Employee evaluation)   
  ขั้นที ่6 การย้ายพนักงานและการแทนท่ี 
             การย้ายพนักงานและการแทนท่ี  (Employee movement and replacement) 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 10 
 
1. จงบอกความหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. จงอธิบายหลักการบริหารจัดการบุคคลภาครัฐ 
3. จงวิเคราะห์ผลดีผลเสียของระบบคุณธรรม และระบบอปถัมภ์ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 11 

แนวโน้มของรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

หัวข้อเนื้อหา 
  1. การเปล่ียนแปลงการบริหารงานภาครัฐ 
  2. แนวโน้มการบริหารงานภาครัฐ 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  1. อธิบายถึงการเปล่ียนแปลงการบริหารงานภาครัฐได้ 

  2. บอกถึงแนวโน้มการบริหารงานภาครัฐได้ 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

  1. ฟังบรรยาย และอภิปรายซักถาม 
  2. แบ่งกลุ่มมอบหมายงาน 
  3. ท าแผนผังความคิด (Mind Map) 
  4. อภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
  5. บรรยายสรุป 
  6. ท าแบบฝึกหัดท้ายบท หรือใบงาน 

สื่อการเรียนการสอน 

  1. เอกสารประกอบการสอนบทท่ี 11 
  2. โสตทัศนวัสดุ Power Point เรื่องแนวโน้มของรัฐประศาสนศาสตร์ 
การวัดผลและการประเมินผล 

  1. สังเกตความสนใจในการบรรยาย 
  2. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม 
  3. ตรวจแบบฝึกหัด 
  4. ทดสอบกลางภาค 
 
 



บทท่ี 11  
แนวโน้มของรัฐประศาสนศาสตร ์

 
  เพ่ือให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมและสามารถบรรลุถึงเป้าหมายได้ จึงต้องศึกษาถึง
แนวโน้มของรัฐประศาสนศาสตร์ 
 
11.1 การเปลี่ยนแปลงการบริหารงานภาครัฐ 
  ถ้ามองการพัฒนาการการจัดการภาครัฐแนวใหม่จะเห็นว่า พัฒนามาจากการจัดการภาครัฐ
ในยุคพาราไดม์ที่ 6 โดยเฉพาะการจัดการภาครัฐในแนวทางการจัดการเพ่ือการปลดปล่อยและแนว
ทางการจัดการที่มุ่งเน้นตลาด  และการจัดการภาครัฐทั้ง 2  แนวทางนี้ก็มีรากฐานมาจากทฤษฎี
ทางเลือกสาธารณะ และเศรษฐศาสตร์เชิงสถาบันใหม่ หรือเศรษฐศาสตร์องค์การมีลักษณะเด่นคือ 
ความพยายามแก้ปัญหาของระบบราชการแบบดั้งเดิม   โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงในด้าน
ประสิทธิภาพและการให้บริการประชาชน ซึ่งหัวใจส าคัญของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ก็คือ การ
ปฏิรูประบบราชการนั้นเอง 
  เหตุผลของการปฏิรูประบบราชการ 
  1. เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์ ที่ทุกประเทศมีแนวโน้มที่จะมีการเปิดเสรีในด้านต่าง ๆท าให้ 
เศรษฐกิจเกิดการไร้พรมแดน และมีการแข่งขันในเวทีโลกรุนแรงมากขึ้น สังคมมีเข้าสู่ยุคแห่งการ
เรียนรู้  กระแสสังคมเข้าสู่ยุคประชาธิปไตยการบริหารจัดการแนวใหม่ที่ยึดหลักธรรมาภิบาลจึงส่งผล
ให้ สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจึงมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งส าหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องเพ่ิมศักยภาพและความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของระบบที่เปลี่ยนแปลงไป 
  2. ระบบราชการไทยมีปัญหาที่ส าคัญคือ ความเสื่อมถอยของระบบราชการ และการขาดธรร
มาภิบาล   ถ้าภาครัฐไม่ปรับเปลี่ยนและพัฒนาการบริหารจัดการของภาครัฐเพ่ือไปสู่องค์กรสมัยใหม่ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล   ก็จะส่งผลบั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ทั้งยังเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตด้วย  ดังนั้นแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่คือการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน   ให้เป็นองค์กรสมัยใหม่ ที่ยึดหลักธรร
มาภิบาล ซึ่งจะส่งผลท าให้ภาครัฐท างานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการปรับเปลี่ยนก็คือต้อง
ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการของภาครัฐดังนี้ 
  - ปรับวิธีการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเน้นผลงาน 
  - ปรับการบริหารงานให้เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  - ปรับบทบาทภารกิจและกลยุทธ์โดยให้เอกชน   และชุมชนมีส่วนร่วม 
  ซึ่งการปฏิรูปราชการ ก็เป็นการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารการจัดการของภาครัฐซึ่งอาศัย
แนวคิดการปฏิรูปราชการที่ว่า 
  1. ระบบเดิมล้าสมัยและขาดประสิทธิภาพ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ และไม่
ตอบสนองต่อความต้องการ ต่อประชาชน และการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
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  2. เนื่องจากเกิดภาวะวิกฤติ ท าให้ราชการต้องลดขนาดลง และปรับปรุงระบบให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือประหยัดงบประมาณ และใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  หลักการส าคัญ แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐเป็นการปฏิรูปในลักษณะองค์รวม เพ่ือ
เปลี่ยนแปลงระบบบริหารภาครัฐไปสู่ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แนวใหม่ ที่เน้นการท างานโดย
วัดผลสัมฤทธิ์ / มีการวัดผลที่เป็นรูปธรรมโปร่งใส มีการบริหารงาน ที่รวดเร็ว และคล่องตัว สามารถ
ตอบสนองความต้องการของสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 
11.2 แนวโน้มการบริหารงานภาครัฐ 
  การปฏิรูปราชการ โดยใช้หลัก 4 RE 2 สร้าง 1 เปิด 
  1. การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการท างาน (Reprocess) ปรับเปลี่ยนวิธีการท างานให้
เป็นแบบ มุ่งไปสู่การบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จขององค์การด้วยมิติ
อะไรบ้างแต่ละหน่วยมีตัวอะไรเป็นตัวชี้วัดผลงานที่เป็นรูปธรรม คือ นอกจากจะวัดว่า ท าอะไรได้บ้าง
แล้ว ยังจะวัดว่าประชาชนได้อะไรด้วย 
  2. การปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ การเงิน และการพัสดุ  (Refinance & Budget) เป็น
เรื่องการพัฒนาระบบการจัดท างบประมาณท่ีเน้นการควบคุมการใช้จ่ายเงินเป็นหลักเพ่ือให้ตรวจสอบ
ได้ง่ายและเน้นเป็นเครื่องมือในการวางแผน ดังนั้นงบประมาณจะชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์หรือ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน คือท าให้ผู้พิจารณางบประมาณสามารถทราบได้ว่าการจัดสรรงบประมาณ
นั้นช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่ และเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและ
ผลสัมฤทธิ์ มีการก าหนดเป้าหมายของงานอย่างเป็น รูปธรรม มีดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน. 
  3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  วัฒนธรรมและค่านิยม (Reparadigm) จะมุ่งที่การ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานและทัศนคติของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ จากความคิดความเชื่อเดิม ๆไป
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีค่านิยมรักศักดิ์ศรี มีจริยธรรม รับผิดชอบต่อผลงาน 
  4. การปรับปรุงโครงสร้างบริหารราชการแผ่นดิน (Reorganized) มีการปรับปรุงโครงสร้าง 
กระทรวง ทบวง กรม 
  5. สร้างระบบบริหารบุคคลและค่าตอบแทน จะมีการปรับเปลี่ยนระบบการก าหนดต าแหน่ง
และเงินเดือน จากระบบยึดชั้นหรือระดับต าแหน่ง เป็นการยึดความสามารถและผลงานพัฒนารูปแบบ
การจ้างงานให้มีความ หลากหลาย เช่น บางต าแหน่งที่ต้องการความเชี่ยวชาญ อาจใช้การจ้างพิเศษ 
จะมีการสร้างระบบนักบริหาร ระดับสูง ให้การสรรหาท าได้อย่างโปร่งใสเปิดกว้างและยึดหลัก 
"ความสามารถ" มากกว่า "อ านาจนิยม" และจะมีการดูแลขนาดก าลังคนให้กะทัดรัดเหมาะสมกับ
ภารกิจอย่างเป็นรูปธรรม 
  6. สร้างระบบราชการให้มีความทันสมัย 
  7. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
  ดังนั้นการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  (New Public Management) จึงเป็นแนวคิด
พ้ืนฐานของการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบต่าง ๆ ของภาครัฐและ
ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม มีแนวทางในการบริหารจัดการดังนี้ 
    -  การให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน 
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   -  ค านึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นหลัก 
   -  รัฐพึงท าบทบาทเฉพาะที่รัฐท าได้ดีเท่านั้น 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 11 
 
1.  จงบอกปัญหาที่พบเจอในการบริหารจัดการภาครัฐในปัจจุบัน และแนะน าแนวทางการแก้ไข 
2.  จงวิเคราะห์แนวโน้มของรัฐประศาสนศาสตร์ของไทยในอนาคต 
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