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การนําแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน และ
กฎหมายมาใชในการอางอิงสนับสนุนผลงานทางวิชาการ
(ปรับปรุงลาสุด วันที่ 5 กุมภาพันธ 2553)
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
1. บทนํา
เพื่อชวยใหการนําเสนอผลงานทางวิชาการ เปนตนวา หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ รายงาน
และบทความของนักศึกษา หรือผูทํารายงาน (ตอจากนี้ไปใชคําวา ผูศึกษา) ไดรับการยอมรับ เปนระบบ
เปนสากล และไดมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น เอกสารนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ หนึ่ง แสดงใหเห็นถึงการนํา
แนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ ของหนวยงาน และบทบัญญัติของกฎหมายมาใชในการ
อางอิงสนับสนุนผลงานทางวิชาการของผูศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสวนที่เปนการอางอิงสนับสนุน
ความคิดเห็นของผูศึกษาที่เปนขอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา หรือแนวทางแกไข พรอมยกตัวอยาง
ประกอบไวดวย สอง แสดงใหเห็นวา การนําแนวคิดการบริหารจัดการดังกลาวนี้มาใชในการอางอิง
สนับสนุนผลงานทางวิชาการ เชนนี้ พอเทียบเคียงไดกับการนํา “คําพิพากษาศาลฎีกาในอดีต” มาอางอิง
สนับสนุนคําพิพากษา หรือความคิดเห็นในปจจุบัน กลาวคือ “แนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ
หน ว ยงาน และกฎหมาย” นั้ น พอเทียบเคีย งไดกั บ “คําพิ พากษาศาลฎี กาในอดีต ” ขณะที่ “การที่ ผู
พิพากษานําคําพิพากษาศาลฎีกาในอดีตมาอางอิงสนับสนุนคําพิพากษาของตนเองในปจ จุบัน” พอ
เทียบเคียงไดกับ “การที่ผูศึกษานําแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมายมา
ใชในการอางอิงสนับสนุนผลงานทางวิชาการหรือความคิดเห็นของผูศึกษา” ทั้งนี้ แนวคิดการบริหาร
จัดการดังกลาวจะตองชัดเจน ไดมาตรฐาน และไดรับการยอมรับดวย การทําเชนนี้ เทากับเปนการนํา
วิ ช าการด า นนิ ติ ศ าสตร ม าปรั บ ใช กั บ ด า นรั ฐ ประศาสนศาสตร หรื อการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ เพื่ อ
สนั บ สนุ น ให รั ฐ ประศาสนศาสตร เ ป น ศาสตร หรื อ วิ ช าความรู ที่ ตั้ ง อยู บ นพื้ น ฐานของการมี ร ะบบ
ความคิ ด มี ก รอบแนวคิ ด รวมทั้ ง มี ร ะบบหรื อขั้ น ตอนการนํ าเสนอที่ มี ความสอดคล อง ชั ด เจน ได
มาตรฐาน มั่นคง และยั่งยืนเพิ่มมากขึ้นอีกดวย และ สาม แสดง “เทคนิคการเขียนแนวคิดการบริหาร
จัดการของนักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมายสําหรับนํามาใชในการอางอิงสนับสนุนผลงานทาง
วิชาการ” เพื่อชวยใหผูศึกษานําแนวคิดการบริหารจัดการดังกลาวมาปรับใชในผลงานทางวิชาการได
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อยางตรงประเด็นและเหมาะสม พรอมตัวอยาง โดยแบงหัวขอการนําเสนอเปน 4 หัวขอ ไดแก (1) บท
นํา (2) แนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมาย และการนํามาใชในการอางอิง
สนับสนุนผลงานทางวิชาการ (3) เทคนิคการเขียนแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน
และกฎหมายสําหรับนํามาใชในการอางอิงสนับสนุนผลงานทางวิชาการ และ (4) ตัวอยางแนวคิดการ
บริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมายที่นํามาใชในการอางอิงสนับสนุนผลงานทาง
วิชาการ

2. แนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมาย และการนํามาใชในการ
อางอิงสนับสนุนผลงานทางวิชาการ
แนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมายที่จะนําเสนอตอไปนี้ มี
ลักษณะรวมสําคัญ 3 ประการ ดังนี้ ประการแรก เปนแนวคิดการบริหารจัดการที่เปนขอเสนอแนะ แนว
ทางการพัฒนา หรือแนวทางแกไข โดยอาจแสดงใหเห็นอยางชัดเจน หรือแสดงนัยวาเปนแนวคิด หรือ
เปนขอความที่เกี่ยวกับขอเสนอแนะ หรือแนวทางการพัฒนา หรือแนวทางแกไข ก็ได ประการที่สอง
แนวคิดการบริหารจัดการดังกลาวนี้ สวนใหญเปนขอมูลที่เปน “ความคิดเห็น” (opinion(s)) มากกวา
เปนขอมูลที่เปนขอเท็จจริง (fact(s)) โดยเปนขอมูลที่เปนความคิดเห็นของนักวิชาการ ของหนวยงาน
หรือเปนบทบัญญัติของกฎหมายที่สําคัญและจําเปนสําหรับการนํามาใชอางอิงสนับสนุนผลงานทาง
วิชาการของผูศึกษา โดยเฉพาะสวนที่เปนความคิดเห็นที่เปนขอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา หรือ
แนวทางแกไข และ ประการสุดทาย สืบเนื่องจากการเปนขอมูลที่เปนความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนา หรือแนวทางแกไขดังกลาว จึงทําให “แนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ
หนวยงาน และกฎหมายที่นํามาใชในการอางอิงสนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการ” บางแนวคิด
มีคําว า “ควร” หรือ “ตอง” หรือคํ าที่มี ความหมายในลักษณะ “เสนอแนะ” รวมอยูด ว ย ดั งตั ว อยา ง
ตอไปนี้ หนึ่ง แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย เชน (1) .....ควรสงเสริมนักบริหารมือ
อาชีพที่มีขีดความสามารถที่ปรากฏชัดเจนเขาดํารงตําแหนงสําคัญ และ (2) .....ควรประเมินผลดวยวาผู
เขารับการพัฒนาหรือการฝกอบรมไดนําความรูจากการพัฒนาหรือการฝกอบรมไปปรับใชในการปฏิบตั ิ
จริงดวย สอง แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณ เชน (1) .....ควรสนับสนุนใหควบคุม
ตรวจสอบการใชงบประมาณของหนวยงานอยางประหยัด คุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด และ (2) .....
ควรนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาปรับใชในการควบคุมตรวจสอบการใชจายงบประมาณ และ สาม
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไป เชน (1) .....ควรสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
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ติ ด ตามตรวจการการปฏิ บั ติ ร าชการตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมาย (2) .....ควรให
ความสําคัญกับการสนับสนุนใหหนวยงานภายนอกและประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการ
ประเมินผล (3) .....ควรสนับสนุนใหมีการกําหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานใหชัดเจน และครอบคลุมทั้ง
ดานวัตถุและดานจิตใจ รวมทั้งมีการประเมินผลซ้ําในทุกขั้นตอนดวย และ (4) .....ควรสนับสนุนใหนํา
ผลการประเมินไปปฏิบัติจริง เหลานี้เปนตน อยางไรก็ดี แมแนวคิดการบริหารจัดการบางแนวคิดไมมคี าํ
วา “ควร” รวมอยูดวย แตถาผูศึกษาพิจารณาแลวมีขอความที่แสดงนัยวาเปนแนวคิดการบริหารจัดการที่
เปนขอเสนอแนะ หรือแนวทางการพัฒนา หรือแนวทางแกไข ก็ถือวาใชได
ตัวอยางการนําแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมายมาใชในการ
อางอิงสนับสนุนผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสวนที่เปนความคิดเห็นที่เปนขอเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนา หรือแนวทางแกไข ทั้งนี้ ไดนํากรอบแนวคิดทางวิชาการ 2 กรอบมาปรับใช ไดแก
หนึ่ง กรอบแนวคิดการบริหารจัดการสําหรับ “การจัดกลุมปญหา หรือการจัดกลุม” และ สอง กรอบ
แนวคิดที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอนที่สอดคลองกัน ไดแก ปญหา และแนวทางแกไข หรือแนวทางการ
พัฒนา สําหรับ “การศึกษาวิเคราะห” การบริหารจัดการของหนวยงานหรือโครงการ โดยสรุปเปน
ตัวอยางไวในภาพที่ 1 และในตารางที่ 1 ตามลําดับ ขางลางนี้
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ภาพที่ 1 สรุปตัวอยางความสัมพันธระหวางหัวขอวรรณกรรมหรือแนวคิดที่เกี่ยวของ คือ แนวคิดการ
บริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมายที่นํามาใชในการอางอิงสนับสนุนผลงานทาง
วิชาการ กับหัวขอการวิเคราะห โดยเฉพาะสวนที่เปนความคิดเห็นที่เปนขอเสนอแนะ หรือแนวทางแกไข
หัวขอ วรรณกรรมหรือแนวคิดที่เกี่ยวของ (ที่ผูศึกษาไดศึกษา หรือคนควาไวลวงหนาแลว)
แนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมายที่นํามาใชในการอางอิง
สนับสนุนผลงานทางวิชาการ มี 3 ขอ ดังนี้
1) .................................
2) .................................
3) .................................

(แนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการดังกลาวนี้
ผูศึกษาจะตองนํามาปรับใชในหัวขอ “การวิเคราะห”
ในชอง “แนวทางแกไข” ขางลางนี้)

หัวขอ การวิเคราะห (ที่ผูศึกษานําเสนอดวยภาพ หรือตาราง)
กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอนสําหรับการศึกษาวิเคราะหการ
กรอบแนวคิด
บริหารจัดการของโครงการหรือหนวยงาน
การบริหารจัดการ
1. ปญหา
2. แนวทางแกไข
ที่ประกอบดวย 3 ขั้นตอน
(การนําแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ
หนวยงาน และกฎหมายมาใชในการอางอิง
สําหรับการจัดกลุม
สนับสนุนผลงานทางวิชาการของผูศกึ ษา
หรือการจัดกลุม ปญหา
โดยเฉพาะสวนที่เปนความคิดเห็นที่เปน
ขอเสนอแนะ หรือแนวทางแกไข)
1. …….. ทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ … ใน
1. การคิด หรือการวางแผน 1. ………
ขอที่ 1) ขางตน
(thinking or planning)
2. ……. ทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ … ใน
2. การดําเนินงาน หรือการ 2. ………
ขอที่ 2) ขางตน
ลงมือปฏิบัติจริง (acting)
3. ………
3. ……………(อาจนํามาจากแนวคิดหรือความ
3. การประเมินผล
คิดเห็นของผูศึกษาเอง)
(evaluating)
หมายเหตุ การนําเสนอ “แนวทางแกไข” ในภาพขางตน ไมจําเปนตองนํามาจากวรรณกรรม
หรือแนวคิดที่เกี่ยวของทุกขอ แตอาจมาจากแนวคิดหรือการแสดงความคิดเห็นของผูศึกษาเองดวยก็ได
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ตารางที่ 1 สรุ ป ตั ว อย า งการวิ เ คราะห ป ญ หา และแนวทางการพั ฒ นา..... (ระบุ ชื่ อ โครงการหรื อ
หนวยงาน) โดยใชกรอบแนวคิดที่ประกอบ 2 ขั้นตอน คือ ปญหา และแนวทางพัฒนา สําหรับการศึกษา
วิเคราะห และใชกรอบแนวคิดการบริหารจัดการที่เรียกวา 3M สําหรับการจัดกลุม หรือการจัดกลุม
ปญหา โดยนําแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมายมาใชในการอางอิง
สนับสนุนผลงานทางวิชาการของผูศึกษา โดยเฉพาะสวนที่เปนความคิดเห็นที่เปนขอเสนอแนะ หรือ
แนวทางการพัฒนา

กรอบแนวคิดการ
บริหารจัดการที่
เรียกวา 3M สําหรับ
การจัดกลุมหรือ
การจัดกลุมปญหา

กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอนสําหรับ
การศึกษาวิเคราะหโครงการหรือหนวยงาน
1. ปญหา
2. แนวทางการพัฒนา
(การนําแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน
และกฎหมายมาใชในการอางอิงสนับสนุนการนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการของผูศึกษา โดยเฉพาะสวนทีเ่ ปนความคิดเห็น
ที่เปนขอเสนอแนะ หรือแนวทางการพัฒนา)
1.1 ………. 1.1 …… ทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ…. ในขอที่ … ขางตน
1.2 ………. 1.2 …… ทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ…. ในขอที่ … ขางตน

1. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
(Man)
2. การบริหารจัดการ 2.1 ………. 2.1 …… ทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ…. ในขอที่ … ขางตน
2.2 ………. 2.2 …… ทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิด ของ…. ในขอที่ … ขางตน
งบประมาณ
(Money)
3. การบริหารจัดการ 3.1 ………. 3.1 … (อาจนํามาจากแนวคิดหรือความคิดเห็นของผูศึกษาเอง)
3.2 ………. 3.2 … (อาจนํามาจากแนวคิดหรือความคิดเห็นของผูศึกษาเอง)
ทั่วไป
(Management)
หมายเหตุ การนําเสนอ “แนวทางการพัฒนา” ในตารางขางตน ไมจําเปนตองนํามาจากวรรณกรรม
หรือแนวคิดที่เกี่ยวของทุกขอ แตอาจมาจากแนวคิดหรือการแสดงความคิดเห็นของผูศึกษาเองดวยก็ได
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3. เทคนิคการเขีย นแนวคิดการบริหารจั ด การของนักวิ ชาการ หน วยงาน และกฎหมาย
สําหรับนํามาใชในการอางอิงสนับสนุนผลงานทางวิชาการ
อาจกลาวไดวา ผูศึกษาบางคนขาดประสบการณ หรือขาดแนวทางในการเขียนผลงานทาง
วิชาการโดยนําแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมายมาใชในการอางอิง
สนับสนุนผลงานทางวิชาการของผูศึกษา ซึ่งรวมทั้งขาดแนวทางการเขียนบรรยายเพื่อนําแนวคิดการ
บริหารจัดการดังกลาวมาระบุไวในภาพที่ 1 และตารางที่ 1 ในชองแนวทางแกไข หรือแนวทางการ
พัฒนา ขางบนนี้ดวย อันมีสวนทําใหการนําเสนอผลงานทางวิชาการของผูศึกษาไมตรงประเด็น และไม
ชัดเจน เมื่อเปนเชนนี้ ในที่นี้ จึงไดนํา “เทคนิคการเขียนแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ
หนวยงาน และกฎหมายสําหรับนํามาใชในการอางอิงสนับสนุนผลงานทางวิชาการ” มาแสดงไวดวย
โดยเทคนิคดังกลาวนี้ หมายถึง “ศิลปะหรือกลวิธีเฉพาะในการเขียนโดยนําแนวคิดการบริหารจัดการ
ของนักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมายมาอางอิงสนับสนุนผลงานทางวิชาการของผูศึกษา โดยเฉพาะ
ในสวนที่เปนการอางอิงสนับสนุนความคิดเห็นที่เปนขอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา แนวทางแกไข
หรือคําอื่นที่มีความหมายทํานองเดียวกัน”
ในที่นี้แบง “เทคนิคการเขียนแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมาย
สําหรับนํามาใชในการอางอิงสนับสนุนผลงานทางวิชาการ” ออกเปน 4 ขั้นตอน โดยแสดงไวใน 2
ตัวอยาง ดังนี้
ตัวอยางที่ 1
ขั้นตอนที่ หนึ่ง ผูศึกษาควร “ระบุ หรือเขีย นแนวคิด การบริหารจัดการของนัก วิชาการ
หนวยงาน และกฎหมาย” ไวใหชัดเจน ทั้งนี้ จะตองเปนแนวคิดการบริหารจัดการที่เกี่ยวของและตรง
กับประเด็นที่กําลังศึกษาซึ่งผูศึกษาไดศึกษา คนควา หรือรวบรวมไวลวงหนาแลวเพื่อนํามาอางอิง
สนับสนุนผลงานทางวิชาการของผูศึกษาเอง (ในบางกรณี เชน ในการเขียนรายงาน ผูศึกษาอาจนํา
แนวคิดการบริหารจัดการดังกลาวมาเขียนบรรยายไวอยางละเอียดในหัวขอ วรรณกรรมหรือแนวคิดที่
เกี่ยวของ) สําหรับตัวอยางแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการที่ผูศึกษาจะนํามาอางอิงสนับสนุน
ผลงานทางวิชาการของผูศึกษา โดยเฉพาะสวนที่เปนขอเสนอแนะ หรือแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย เชน พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่วา
“ในทุกสังคมไมอาจทําใหทุกคนเปนคนดีได แตตองยกยองคนดีและกีดกันคนไมดี
ไมใหเขาสูตําแหนงที่เกี่ยวของกับผลประโยชนของสวนรวมได”
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ขั้นตอนที่สอง ผูศึกษาควร “เลือกขอความหรือสาระสําคัญเฉพาะบางสวนของแนวคิดการ
บริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน หรือกฎหมาย” โดยเลือกมาจากขั้นตอนที่หนึ่ง ขางตน ทั้งนี้
เพื่อจะไดนํามาเขียนบรรยายรวมไวกับความคิดเห็นของผูศึกษาในขั้นตอนตอไป สําหรับขอความหรือ
สาระสําคัญเฉพาะบางสวนของแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการที่เปนขอเสนอแนะ หรือ
แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย เชน
“ยกยองคนดีและกีดกันคนไมดีไมใหเขาสูตําแหนง”
ขั้น ตอนที่ สาม
ผู ศึ ก ษาควร “เขี ย นบรรยายความคิ ด เห็ น ของผู ศึ ก ษาในลั ก ษณะที่ เป น
ขอเสนอแนะ หรือแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ พรอมกับนําขอความหรือสาระสําคัญเฉพาะ
บางสวนของแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน หรือกฎหมาย มาเขียนบรรยายรวม
ไวดวย” ขั้นตอนนี้ประกอบดวย 2 สวนที่ผสมผสานกัน ไดแก (1) ความคิดเห็นของผูศึกษาในลักษณะที่
เปนขอเสนอแนะ หรือแนวทางการพัฒนาที่ผูศึกษาจะตองเขียนขึ้นโดยใชความรู ความเขาใจ และความ
คิดเห็นของผูศึกษาเอง รวมทั้ง (2) ขอความหรือสาระสําคัญเฉพาะบางสวนของแนวคิดการบริหาร
จัดการของนักวิชาการที่ผูศึกษาจะตองนํามาจากขั้นตอนที่สอง เมื่อเปนเชนนี้ จะทําใหไดขอเสนอแนะ
หรือแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย เชน
“เทศบาลควรสนับสนุนนักบริหารมืออาชีพ พรอมทั้งสนับสนุนคนดีและกีดกันคนไม
ดีไมใหเขามาสูตําแหนงสําคัญเพื่อใหการบริหารจัดการของเทศบาลมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น”
การเขียนบรรยายโดยนําขอมูล 2 สวนดังกลาวมาผสมผาสนกัน เชนนี้ ยอมแสดงใหเห็นถึงการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการของผูศึกษาไดอยางตรงประเด็น สอดคลอง และชัดเจน เนื่องจาก (1) ความ
คิดเห็นที่เปนขอเสนอแนะ หรือแนวทางการพัฒนาของผูศึกษาเอง ซึ่งมีขอความหรือสาระสําคัญเฉพาะ
บางสวนที่เปนแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการเขียนบรรยายรวมอยูดวย (เปนขอความตาม
ตัวอยางในขั้นตอนที่สามนี้) กับ (2) แนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมายที่
ผูศึกษานํามาอางอิงสนับสนุนผลงานทางวิชาการของผูศึกษา (เปนขอความตามตัวอยางในขั้นตอนที่
หนึ่ ง และเป น ข อ ความส ว นที่ อ ยู หลั ง สุ ด ของการเขี ย นบรรยายในขั้ น ตอนที่ สี่ ) เป น เรื่ อ งเดี ย วกั น
เหมือนกัน หรือคลายคลึงกัน
ขั้นตอนที่สี่ หนาขอความที่เปนแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน และ
กฎหมายที่ผูศึกษานํามาอางอิงสนับสนุนผลงานทางวิชาการของผูศึกษานั้น ผูศึกษาควรใช “คําเชื่อม”
เชน “ทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ.......” หรือ “เชนนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ.......” หรือ “ทั้งนี้ พอ
เทียบเคียงไดกับแนวคิดของ.....” หรือ “ที่กลาวมานี้ พอเทียบเคียงไดกับแนวคิดของ.....” ตามความ
เหมาะสม
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เมื่อผูศึกษาเขียนบรรยายรวมทั้งหมดในลักษณะที่ (1) นําความคิดเห็นที่เปนขอเสนอแนะ หรือ
แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยของผูศึกษาเอง ซึ่งมีขอความหรือสาระสําคัญ
เฉพาะบางสวนที่เปนแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการเขียนบรรยายรวมอยูดวย (เปนขอความ
สวนที่อยูขางหนาหนาของคําเชื่อม “ทั้งนี้ สอดคลองกับ” ของการเขียนบรรยายในขั้นตอนที่สี่นี้) มา
ผสมผสานกับ (2) แนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมายที่ผูศึกษานํามา
อางอิงสนับสนุนผลงานทางวิชาการของผูศึกษา จะทําใหไดขอความ ดังนี้
“เทศบาลควรสนับสนุนนักบริหารมืออาชีพ พรอมทั้งสนับสนุนคนดีและกีดกันคนไม
ดี ไ ม ใ ห เ ข า มาสู ตํ า แหน ง สํ า คั ญ เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารจั ด การของเทศบาลมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม มากขึ้ น
(ขอความขางหนานี้คือ ความคิดเห็นที่เปนขอเสนอแนะ หรือแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษยของผูศึกษา พรอมทั้งมีขอความหรือสาระสําคัญเฉพาะบางสวนที่เปนแนวคิดการ
บริหารจัดการของนักวิชาการเขียนบรรยายรวมอยูดวย) ทั้งนี้ สอดคลองกับ (ขอความขางหนานี้ “คือ
คําเชื่อม”) พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่วา ในทุกสังคมไมอาจทําใหทกุ คนเปน
คนดีได แตตองยกยองคนดีและกีดกันคนไมดีไมใหเขาสูตําแหนงที่เกี่ยวของกับผลประโยชนของสวน
รวมได” (ขอความขางหนานี้ เปนแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมายที่ผู
ศึกษานํามาอางอิงสนับสนุนผลงานทางวิชาการของผูศึกษา โดยนํามาจากตัวอยางในขั้นตอนที่หนึ่ง)
หมายเหตุ ในขั้นตอนนี้ ผูศึกษาควรใหความสนใจเปนพิเศษ โดยควรอาน พิจารณา และ
ปรับแตงขอความใหอานแลวเขาใจงาย และผสมกลมกลืนเปนเรื่องเดียวกัน ทั้งนี้ โดยใชความคิดเห็น
และความเขาใจของผูศึกษาเอง การทําเชนนี้ จะมีสวนชวยปองกันการเขียนบรรยายในลักษณะของการ
นําขอความหรือแนวคิดมาปะตอกัน ซึ่งอานแลวขาดความชัดเจน
ตัวอยางที่ 2
ขั้นตอนที่ หนึ่ง ผูศึกษาควร “เขียนหรือ ระบุแ นวคิด การบริหารจัดการของนัก วิชาการ
หนวยงาน และกฎหมาย” ไวใหชัดเจน ทั้งนี้ จะตองเปนแนวคิดการบริหารจัดการที่เกี่ยวของและตรง
กับประเด็นที่กําลังศึกษา โดยผูศึกษาไดศึกษา คนควา หรือรวบรวมไวลวงหนาแลว เพื่อนํามาอางอิง
สนับสนุนผลงานทางวิชาการของผูศึกษาเอง สําหรับตัวอยางแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการที่
ผูศึกษาจะนํามาอางอิงสนับสนุนผลงานทางวิชาการของผูศึกษา โดยเฉพาะสวนที่เปนขอเสนอแนะ
หรือแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดานการประสานงาน เชน เยเอซเกล ดรอร (Yehezkel Dror)
ในบทความ เรื่อง “Administration Coordination” (Yehezkel Dror, “Administration Coordination” in
Public Administration Review 2, 1982: 707.) ที่ใหความสําคัญกับการประสานงาน ไววา
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“กระบวนการที่ทําใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดําเนินกิจกรรมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
เพื่อใหงานบรรลุเปาหมายไดสําเร็จ”
ขั้นตอนที่สอง ผูศึกษาควร “เลือกขอความหรือสาระสําคัญเฉพาะบางสวนของแนวคิดการ
บริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน หรือกฎหมาย” โดยเลือกมาจากขั้นตอนที่หนึ่ง ขางตน ทั้งนี้
เพื่อจะไดนํามาเขียนบรรยายรวมไวกับความคิดเห็นของผูศึกษาในขั้นตอนตอไป สําหรับขอความหรือ
สาระสําคัญเฉพาะบางสวนของแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการที่เปนขอเสนอแนะ หรือ
แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดานการประสานงาน เชน
“ทําใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดําเนินกิจกรรมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน”
ขั้น ตอนที่ สาม
ผู ศึ ก ษาควร “เขี ย นบรรยายความคิ ด เห็ น ของผู ศึ ก ษาในลั ก ษณะที่ เป น
ขอเสนอแนะ หรือแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ พรอมกับนําขอความหรือสาระสําคัญเฉพาะ
บางสวนของแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน หรือกฎหมาย มาเขียนบรรยายรวม
ไวดวย” ขั้นตอนนี้ประกอบดวย 2 สวนที่ผสมผสานกัน ไดแก (1) ความคิดเห็นของผูศึกษาในลักษณะที่
เปนขอเสนอแนะ หรือแนวทางการพัฒนาที่ผูศึกษาจะตองเขียนขึ้นโดยใชความรู ความเขาใจ และความ
คิดเห็นของผูศึกษาเอง รวมทั้ง (2) ขอความหรือสาระสําคัญเฉพาะบางสวนของแนวคิดการบริหาร
จัดการของนักวิชาการที่ผูศึกษาจะตองนํามาจากขั้นตอนที่สอง เมื่อเปนเชนนี้ จะทําใหไดขอเสนอแนะ
หรือแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดานการประสานงาน เชน
“เทศบาลควรสงเสริมการประสานงานในลักษณะที่รวมมือ รวมใจ และรวมแรงของ
ทุกฝายทั้งภายในและภายนอกอยางเปนเครือขาย นอกจากนั้น เทศบาลควรสนับสนุนใหเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานดําเนินกิจกรรมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ไดกาํ หนด
ไว”
การเขียนบรรยายโดยนําขอมูล 2 สวนดังกลาวมาผสมผาสนกัน เชนนี้ ยอมแสดงใหเห็นถึงการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการของผูศึกษาไดอยางตรงประเด็น สอดคลอง และชัดเจน เนื่องจาก (1) ความ
คิดเห็นที่เปนขอเสนอแนะ หรือแนวทางการพัฒนาของผูศึกษาเอง ซึ่งมีขอความหรือสาระสําคัญเฉพาะ
บางสวนที่เปนแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการเขียนบรรยายรวมอยูดวย กับ (2) แนวคิดการ
บริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมายที่ผูศึกษานํามาอางอิงสนับสนุนผลงานทาง
วิชาการของผูศึกษา เปนเรื่องเดียวกัน เหมือนกัน หรือคลายคลึงกัน
ขั้นตอนที่สี่ หนาขอความที่เปนแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน และ
กฎหมายที่ผูศึกษานํามาอางอิงสนับสนุนผลงานทางวิชาการของผูศึกษานั้น ผูศึกษาควร “ใสคําเชื่อม”
เชน “ทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ.......” หรือ “เชนนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ.......” หรือ “ทั้งนี้ พอ
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เทียงเคียงไดกับแนวคิดของ.....” หรือ “ที่กลาวมานี้ พอเทียบเคียงไดกับแนวคิดของ.....” ตามความ
เหมาะสม
เมื่อผูศึกษาเขียนบรรยายรวมทั้งหมดในลักษณะที่ (1) นําความคิดเห็นที่เปนขอเสนอแนะ หรือ
แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยของผูศึกษาเอง ซึ่งมีขอความหรือสาระสําคัญ
เฉพาะบางสวนที่เปนแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการเขียนบรรยายรวมอยูดวย มาผสมผสาน
กั บ (2) แนวคิ ด การบริ ห ารจั ด การของนั ก วิ ช าการ หน ว ยงาน และกฎหมายที่ ผู ศึ ก ษานํ า มาอ า งอิ ง
สนับสนุนผลงานทางวิชาการของผูศึกษา จะทําใหไดขอความ ดังนี้
“เทศบาลควรสงเสริมการประสานงานในลักษณะที่รวมมือ รวมใจ และรวมแรงของ
ทุกฝายทั้งภายในและภายนอกอยางเปนเครือขาย นอกจากนั้น เทศบาลควรสนับสนุนใหเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานดําเนินกิจกรรมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ไดกาํ หนด
ไว เชนนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ เยเอซเกล ดรอร ที่ใหความสําคัญกับการทําใหเจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั งิ าน
ดําเนินกิจกรรมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อใหงานบรรลุเปาหมายไดสําเร็จ
เทคนิคการเขียนแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมายสําหรับ
นํามาใชในการอางอิงสนับสนุนผลงานทางวิชาการ ที่ประกอบดวย 4 ขั้นตอนที่กลาวมาขางตนนี้ ได
สรุปไวในภาพที่ 2 ขางลางนี้
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ภาพที่ 2 เทคนิคการเขียนแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมายสําหรับ
นํามาใชในการอางอิงสนับสนุนผลงานทางวิชาการ ที่ประกอบดวย 4 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่สี่
การใสคําเชื่อม เชน “ทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ....."
โดยใสไวระหวาง (1) ขอความจากขั้นตอนที่สามทั้งหมด
กับ (2) ขอความหรือแนวคิดจากขั้นตอนทีห่ นึ่ง
ขั้นตอนที่สาม
การเขียนบรรยาย (1) ความคิดเห็นของผูศกึ ษาในลักษณะที่เปน
ขอเสนอแนะ หรือแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ (ที่ผูศกึ ษา
เขียนขึ้นเอง) พรอมกับนํา (2) ขอความหรือสาระสําคัญเฉพาะบางสวน
ของแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน หรือกฎหมาย
(ซึ่งนํามาจากขั้นตอนที่สอง) มาเขียนบรรยายรวมไวดวย
ขั้นตอนที่สอง
การเลือกขอความหรือสาระสําคัญเฉพาะบางสวนของแนวคิดการบริหาร
จัดการของนักวิชาการ หนวยงาน หรือกฎหมาย (โดยเลือกมาจากขั้นตอนที่หนึ่ง)
ขั้นตอนที่หนึ่ง
การเขียนหรือระบุแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมาย
ที่ผูศึกษาไดศกึ ษา คนควา หรือรวบรวมไวลวงหนาแลวเพื่อนํามาอางอิงสนับสนุน
ผลงานทางวิชาการของผูศึกษา

4. ตัวอยางแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมายที่นํามาใชใน
การอางอิงสนับสนุนผลงานทางวิชาการ
ตอจากนี้ไป เปน “ตัวอยางแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมายที่
นํามาใช ในการอางอิงสนับ สนุ นผลงานทางวิช าการ” โดยแสดงไวในตารางที่จัดแบ งเป น 9 หั วข อ
ประกอบดวย หัวขอตามกรอบแนวคิด 3M ที่ประกอบดวย 3 หัวขอ ไดแก (1) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย (Man) (2) การบริหารจัดการงบประมาณ (Money) และ (3) การบริหารจัดการทั่วไป
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หรื อ การบริ ห ารจั ด การงานภายในทั่ ว ไป (Management) ในเวลาเดี ย วกั น ยั ง ได เ พิ่ ม เติ ม หั ว ข อ ให
ครอบคลุมหรือสมบูรณขึ้นอีก 6 หัวขอ ไดแก (4) การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance)
(5) การปฏิบัติหนาที่และหนาที่ของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ (performances and duties of
state agencies and state officers) (6) การจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) (7) การ
ใหบริการประชาชน (people services) (8) การมีสวนรวมของประชาชน (people participation) และ (9)
ประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ (people benefits) รวมทั้งสิ้น 9 หัวขอ อยางไรก็ตาม บางแนวคิดในบาง
หัวขออาจเกี่ยวของหรือนําไปใชในหลายหัวขอก็ได
ทั้ง 10 หัวขอ มีสาระสําคัญดังตอไปนี้
1. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย (Man)
1.1 การยกยองและสนับสนุนคนดีเขาสูตําแหนง
1.2 การฝกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน
1.3 การพัฒนาจิตสํานึกในการปฏิบตั ิหนาที่ราชการของเจาหนาที่ของรัฐ
1.4 การเปนนักบริหารมืออาชีพ
1.5 การมีภาวะผูน ํา
1.6 การประพฤติตัวเปนแบบอยางที่ดีของผูบริหาร
1.7 การจูงใจในงานปฏิบตั ิงาน
2. การบริหารจัดการงบประมาณ (Money)
3. การบริหารจัดการทั่วไป หรือการบริหารจัดการงานภายในทั่วไป (Management)
3.1 การประสานงาน
3.2 ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการ
3.3 การวางแผนและการตรวจสอบ
4. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance)
5. การปฏิบัติหนาที่และหนาที่ของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ (performances and
duties of state agencies and state officers)
6. การจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management)
7. การใหบริการประชาชน (people services)
8. การมีสวนรวมของประชาชน (people participation)
9. ประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ (people benefits)
10. แนวโนม (trend)
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เรื่องที่นํามา
อางอิง
สนับสนุน

สาระสําคัญของแนวคิดการบริหารจัดการของ
นักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมาย

แหลงที่มา
หรือ
การอางอิง

1. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย (Man)
1.1 การ
ยกยองและ
สนับสนุน
คนดีเขาสู
ตําแหนง

1.1.1 ขอความที่กลาวมานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ที่ทรงใหไวในงาน
ลูกเสือแหงชาติ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2512 ณ คายลูกเสือ
วชิราวุธ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่ใหความสําคัญกับการ
ยกยองและสนับสนุนคนดีเขาสูตําแหนง ไววา
“ขาพเจาไดเคยกลาวแกคณะลูกเสือในโอกาสอื่นมาแลว
วา การลูกเสือนั้นเปนกิจการที่ผูใหญจัดขึ้นสําหรับเด็กเพือ่ ชัก
จูงและฝกฝนใหเติบโตเปนคนดีมีความซื่อสัตย และเปนผู
สามารถเหมาะสมที่จะอยูในสังคม ดังนั้น จึงเปนที่เขาใจและ
เปนที่หวังวา ตอไปขางหนาลูกเสือจะเปนคนสําคัญของชาติ
คือจะเปนผูบริหารปกครองบานเมืองได ขอใหลูกเสือทราบถึง
สิ่งสําคัญในการปกครองไววา (ใน) บานเมืองนั้น มีทั้งคนดี
และคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด
การทําใหบานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทํา
ใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดีใหคนดีได
ปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ ไมให
กอความเดือดรอนวุนวายได.....”
1.1.2 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ
ดไวท วอลโด (Dwight Waldo) ในผลงาน เรื่อง “Ideas and
Issues in Public Administration” ที่ใหความสําคัญกับการยก
ยองและสนับสนุนคนดีเขาสูตําแหนง ไววา
“ตองการใหมีบุคลากรที่ดีอยูในหนวยงานภาครัฐ โดย
แบงการบริหารจัดการบุคลากรของสหรัฐอเมริกาออกเปน 2
ยุค คือ ยุคการตอสูเพื่อหลักคุณธรรม และยุคเปลีย่ นแปลง
โดยยุคแรกเปนยุคที่สนับสนุนแนวคิดหรือนโยบายเชิงลบ ซึ่ง

สํานักราชเลขาธิการ,
ประมวลพระราช
ดํารัสและพระบรม
ราโชวาทที่พระราช
ทานในโอกาสตาง ๆ
ตั้งแตเดือนธันวาคม
2512-พฤศจิกายน
2513 (กรุงเทพมหานคร : ไมปรากฏ
สํานักพิมพ, 2514),
หนา 31-32.

Dwight Waldo,
“Ideas and Issues in
Public
Administration”
(1953) อางใน วิรัช
วิรัชนิภาวรรณ, หลัก
รัฐประศาสนศาสตร
แนวคิดและกระบวน
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หมายถึง การปองกันและการปราบปราม (negative policy
concepts) สวนยุคหลังเปนยุคที่สนับสนุนแนวคิดหรือ
นโยบายเชิงบวก ซึ่งหมายถึง การสงเสริมและจัดการ (positive
managerial concepts) บุคลากรใหมีประสิทธิภาพ”
1.2.1 ขอความที่กลาวมานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิด
1.2 การ
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ฝกอบรม
ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย และพระ
หรือการ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธกี ารบริหารกิจการ
พัฒนา
บุคลากรของ บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ที่ใหความ สําคัญกับการฝกอบรมหรือการพัฒนา
หนวยงาน
บุคลากรของหนวยงาน ไววา
“การเตรียมความพรอมองคกรสูความเปนเลิศ เพื่อเขาสู
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ อาจแบงออกได
เปนสองสวน คือ การเตรียมความพรอมของบุคลากร และการ
เตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลง .....ปจจัยสู
ความสําเร็จทีส่ ําคัญในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ คือการมีสวนรวมของบุคลากรในสวนราชการ ดังนั้น
สวนราชการจะตองสื่อสารใหบุคลากรในสวนราชการ
รับทราบและตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องนี้ ทั้งนี้ สวน
ราชการควรจัดใหมีการอบรมใหความรูขนั้ พื้นฐานเกีย่ วกับ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐแกบุคลากร
รวมทั้งกระตุน และสรางแรงจูงใจใหทุกคนมีสวนรวม”
1.2.2 ขอความที่กลาวมาขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับ
แนวคิดของ สุปราณี ศรีฉตั ราภิมุข ในหนังสือ เรื่อง “การ
ฝกอบรมและการพัฒนาบุคคล” ที่ใหความสําคัญกับการ
ฝกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน ไววา
“.....การฝกอบรมเปนการเสริมสรางใหเกิดการเรียนรู
สําหรับบุคลากรระดับปฏิบตั ิการเพื่อใหสามารถทํางานอยาง
ใด อยางหนึ่งไดตามจุดประสงคเฉพาะอยาง ในขณะที่การ

การ (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
เอ็กซเปอรเน็ท จํากัด,
2549), หนา 106.
สํานักงานคณะกรรม
การพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.),
คูมือการนําองคกรเขา
สูการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ (กรุงเทพมหานคร : ไมปรากฏ
สํานักพิมพ, 2548),
หนา 14-16.

สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข,
การฝกอบรมและการ
พัฒนาบุคคล
(กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, 2524),
หนา 3.
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พัฒนาบุคคลนัน้ มุงเสริมสรางใหเกิดการเรียนรูในเรื่องทัว่ ๆ
ไปอยางกวาง ๆ จึงเปนการฝกอบรมสําหรับบุคลากรระดับ
บริหารเปนสวนใหญ ซึ่งในทางปฏิบัติแลว บุคลากรทั้งสอง
ระดับก็ตองมีทั้งการฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากรรวม ๆ
กันไป เพียงแตวาจะเนนหนักไปในทางใดเทานั้น.....”
1.2.3 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ
ชรูเดน และเซอรแมน (Chruden and Sherman) ในบทความ
เรื่อง “The Nature and Development of the Personnel Field”
ที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน ไววา
การพัฒนาบุคลากรเปนกระบวนการใหการศึกษา
ฝกอบรมบุคลากรเพื่อใหเปนบุคลากรที่เหมาะสมกับความ
ตองการขององคการ ซึ่งการพัฒนานั้นคือ การพัฒนาการ
ทํางานดานทักษะและความรู ทัศนคติ และบุคลิกภาพ

Herbert J. Chruden
and Arthur W.
Sherman, “The
Nature and
Development of the
Personnel Field” in
Personnel
Management 1968:
10-11. อางใน ศักดิ์
ชาย บุณยราศรัย,
สารนิพนธรัฐ
ประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยา
ลัยเชียงใหม เรื่อง
“ความพรอมของ
บุคลากร สังกัดกรม
ปศุสัตวในจังหวัด
เชียงรายในการ
ปรับตัวตอบทบาท
และภารกิจใหมตาม
แนวทางการปฏิรูป
ระบบราชการ” 2546,
หนา 8.
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1.3 การ
พัฒนา
จิตสํานึกใน
การปฏิบตั ิ
หนาที่
ราชการของ
เจาหนาที่
ของรัฐ

1.3.1 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ที่พระราช ทานแก
ขาราชการพลเรือน เนือ่ งในโอกาสวันขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2547 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2547 ณ พระตําหนักเปยมสุข วัง
ไกลกังวล หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่ใหความสําคัญกับ
การพัฒนาจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาที่ราชการของเจาหนาที่
ของรัฐ ไววา
“ผูปฏิบตั ิราชการจําเปนตองรูว ิทยาการ รูงาน และรูด ีรู
ชั่วอยางกระจางชัด จึงจะสามารถปฏิบัติ บริหารงานในความ
รับผิดชอบใหถูกตองตรงตามเปาหมายและสัมฤทธิ์ผลทีเ่ ปน
ประโยชน เปนความเจริญทีแ่ ทจริงและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ
สวนรวม”

พระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวที่พระ
ราช ทานแกขา ราช
การพลเรือน เนื่องใน
โอกาสวันขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2547
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม
2547 ณ พระตําหนัก
เปยมสุข วังไกลกังวล
หัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ
พระบรมราโชวาท
1.3.2 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ที่พระราช ทานแก ของพระบาท สมเด็จ
คณะนายทหารซึ่งไดรับพระราชทานเลื่อนยศชั้นนายพล เมื่อ พระเจาอยูหัวที่
วันที่ 16 กุมภาพันธ 2514 ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน ที่ พระราชทานแกคณะ
ใหความสําคัญกับการพัฒนาจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาที่
นายทหารซึ่งไดรบั
ราชการของเจาหนาที่ของรัฐ ไววา
พระราชทานเลื่อนยศ
“.....ถาไมรักษาวินัย ไมรักษาความเปนธรรม ไมรกั ษา ชั้นนายพล เมือ่ วันที่
ความขยันหมัน่ เพียร ความซื่อสัตยสุจริตแลว เราก็ยอมจะลม 16 กุมภาพันธ 2514
จม เพราะวาความเปนธรรม ความซื่อสัตยสุจริต ความ
ณ พระตําหนักจิตร
ขยันหมั่นเพียร ความตั้งใจทําตามหลักวิชานั้นเปนการสราง ลดารโหฐาน
พื้นฐานทีด่ ีสําหรับบานเมือง.....”
1.3.3 ทั้งนี้ สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ให
ประมวลคําในพระ
ความสําคัญกับการพัฒนาจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาที่
บรมราโชวาท
ราชการของเจาหนาที่ของรัฐ ไววา
พระบาทสมเด็จ
“.....เงื่อนไขคุณธรรม (ethical qualification) จะตอง
พระเจาอยูหัวภูมิพลอ
เสริมสรางพืน้ ฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ ดุลยเดช ตั้งแตพุทธ
ของรัฐทุกระดับ ใหสํานึกในคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต
ศักราช 2493-2542 ที่
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และใหมีความรอบรูที่เหมาะสมตลอดการดําเนินชีวิตดวย
ความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ”

เกี่ยวของกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
(กรุงเทพมหานคร :
สํานักงานคณะกรรม
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ,
2546), หนา 1.
พระบรมราโชวาท
1.3.4 ทั้งนี้ สอดคลองกับพระบรมราโชวาทของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหวั ในพิธพี ระราชทานกระบี่ และปริญญา ของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ในพิธี
บัตร แกวาทีร่ อ ยตํารวจตรี ที่สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจาก
พระราชทานกระบี่
โรงเรียนนายรอยตํารวจ ประจําปการศึกษา 2528 ณ อาคาร
และปริญญาบัตร แก
ใหม สวนอัมพร ในวันจันทรที่ 10 มีนาคม 2529 ที่ให
วาที่รอยตํารวจตรี ที่
ความสําคัญกับการพัฒนาจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาที่
สําเร็จการศึกษาชั้นสูง
ราชการของเจาหนาที่ของรัฐ (การทําความดี) ไววา
สุดจากโรงเรียนนาย
“การทําความดีนนั้ โดยมากเปนการเดินทวนกระแส
รอยตํารวจ ประจําป
ความพอใจ และความตองการของมนุษย จึงทําไดยาก และ
เห็นผลชา แตก็จําเปนตองทํา เพราะหาไมความชั่วซึ่งทําไดงาย การศึกษา 2528 ณ
อาคารใหม สวน
จะเขามาแทนที่ แลวจะพอกพูนขึ้นอยางรวดเร็วโดยไมทนั
อัมพร ในวันจันทรที่
รูตัว”
10 มีนาคม 2529
สํานักงานคณะกรรม
1.3.5 ทั้งนี้ สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
การพัฒนาระบบ
ราชการไทย พ.ศ. 2551-2555 ของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ที่ใหความสําคัญกับการพัฒนา ราชการ (ก.พ.ร.),
จิตสํานึกในการปฏิบตั ิหนาที่ราชการของเจาหนาที่ของรัฐ ไว แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบราชการ
วา
ไทย พ.ศ. 2551-2555
“คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได
กําหนดวิสัยทัศนใหมของการพัฒนาระบบราชการ ในชวง
ระยะป พ.ศ. 2551-2555 นั่นก็คือ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
เพื่อใหสอดคลองกับการทํางานของเจาหนาที่ของรัฐ คือ สราง
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ระบบการกํากับดูแลตนเองทีด่ ี เกิดความโปรงใส มั่นใจ และ
สามารถตรวจสอบได รวมทัง้ ทําใหบุคลากรปฏิบตั ิงานอยางมี
จิตสํานึกความรับผิดชอบตอตนเองตอประชาชน และตอ
สังคมโดยรวม.....”
1.3.6 ทั้งนี้ สอดคลองรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 มาตรา 77 ที่ใหความสําคัญกับการพัฒนา
จิตสํานึกในการปฏิบตั ิหนาที่ราชการของเจาหนาที่ของรัฐ ไว
วา
“รัฐตองจัดใหมีแผนพัฒนาการเมือง จัดทํามาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ หรือลูกจาง
อื่นของรัฐ เพือ่ ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ ”
1.3.7 ทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของสํานักงานคณะกรรม การ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ที่ใหความสําคัญกับการพัฒนา
จิตสํานึกในการปฏิบตั ิหนาที่ราชการของเจาหนาที่ของรัฐ
โดยกําหนด “คานิยมใหมทพี่ ึงประสงคของขาราชการไทยที่
เรียกวา “I AM READY” ซึ่งมาจาก
I = Integrity
การทํางานอยางมีศักดิ์ศรี
A = Activeness ขยัน ตั้งใจ ทํางานเชิงรุก
M = Morality
มีศีลธรรม คุณธรรม
R = Relevancy รูเทาทันโลก ปรับตัวทันโลกตรง
กับสังคม
E = Efficiency
มุงเนนประสิทธิภาพ
A = Accountability มีความรับผิดชอบตอผลงานสังคม
D = Democracy มีใจที่เปนประชาธิปไตย มี
สวนรวม โปรงใส
Y = Yield
มีผลงาน มุงเนนผลงาน”
1.4 การเปน 1.4.1 ทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ หวน พินธุพันธ ที่ให
นักบริหารมือ ความสําคัญกับการเปนนักบริหารมืออาชีพ ไววา

รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540
มาตรา 77

สํานักงานคณะกรรม
การพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.),
“การปรับเปลีย่ น
กระบวนทัศน
วัฒนธรรม และ
คานิยมในการทํางาน
ของขาราชการ เมื่อ
วันที่ 10 มีนาคม
2551” สืบคนวันที่ 15
มีนาคม 2552 จาก
http://www.opdc.ac.t
h/special.php?spc_id
=1&content_id=160
หวน พินธุพันธ,
นักบริหารมืออาชีพ
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อาชีพ

“.....มีการศึกษาดี มีประสบการณกวางจากงานหลาย
ดาน และมีความสามารถในการแกไขปญหาไดอยางชาญ
ฉลาด โดยกระทําอยางเปนระบบ มีลําดับขั้นตอนเปนระเบียบ
และมีแบบแผน คุณสมบัติดงั กลาวนี้ จะไดมาก็โดยการฝกฝน
เรียนรู และพัฒนามาอยางเปนระบบ และใชเวลายาวนาน
ทีเดียว และทีส่ ําคัญคือ จะตองมีการผานประสบการณจากการ
ปฏิบัติมามากพอสมควร…..”
1.4.2 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ
เชสเตอร บารนารด (Chester Barnard) ในผลงาน เรื่อง “The
Functions of an Executive” ที่ใหความสําคัญกับผูบริหารที่
สนับสนุนการบริหารจัดการดานจิตใจ ไววา
ผูบริหารหรือผูนํามีลักษณะที่สนับสนุนคานิยมหรือ
ดานจิตใจของคนงาน ผลงานนี้ตอมาไดนําประยุกตเปน
แนวคิดการบริหารจัดการดานบุคคลในแงที่ใหความสําคัญกับ
วัฒนธรรม

(กรุงเทพมหานคร :
พินธุพันธการพิมพ,
2549), 156 หนา.

Chester Barnard, The
Functions of an
Executive (1938) อาง
ใน วิรัช วิรัชนิภา
วรรณ, แนวคิดทางรัฐ
ประศาสนศาสตรการ
ประยุกต และการ
พัฒนา (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
โฟรเพซ, 2549), หนา
25.
1.4.3 ทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ ลิขิต ธีรเวคิน ใน
ลิขิต ธีรเวคิน, การ
หนังสือ เรื่อง “การเมืองไทยและประชาธิปไตย” ที่ไดแสดง เมืองไทยและ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคัดสรรตัวบุคคลที่มีความรู
ประชาธิปไตย
ความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรม หรือดานจิตใจ ไววา (กรุงเทพมหานคร :
“ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย มีจุดสําคัญคือสิทธิ บริษัท มิสเตอรกอปป
เสรีภาพของประชาชน การมีสวนรวมของประชาชน การมี
(ประเทศไทย) จํากัด,
หลักนิตธิ รรม แตในการบริหารประเทศจําเปนอยางยิ่งที่
2552), 190.
จะตองมีการคัดสรรตัวบุคคลที่มีความรูความสามารถ มี
ประสบการณทํางาน มีจริยธรรม มีอดุ มการณ มีความมุง มั่น
ทางการเมือง มีความรูพ รอมที่จะเสียสละประโยชนสว นตัว
เพื่อประโยชนสวนรวม”
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1.5 การมี
ภาวะผูนาํ

J. K. Hemphill and A.
E. Coons,
“Development and
the Leader Behavior
Description
Questionnaire” in R.
M. Stogdill and A. E.
Coons, (eds.) Leader
Behavior (Columbus,
Ohio: Bureau of
Business Research,
Ohio State
University, 1957), p.
7.
1.5.2 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ R. Tananbaum, I. R.
Weschler and F.
ทานาเน็นบัม และคณะ (Tananenbaum et al) ในบทความ
เรื่อง “How to Choose a Leadership Pattern” ที่ใหความสําคัญ Massarik, “How to
Choose a Leadership
กับความหมายของภาวะผูน ํา ไววา
Pattern” in Harvard
การใชอิทธิพลเหนือบุคคลอื่นในสถานการณหนึ่ง ๆ
โดยผานกระบวนการการติดตอสื่อสาร ที่จะทําใหการ
Business Review 36
ดําเนินงานบรรลุเปาหมาย
(March-April 1961):
24.
1.5.3 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ Stephen P. Robbins,
สตีเฟน พี. ร็อบบิ้นส (Stephen P. Robbins) ในหนังสือ เรื่อง Essentials of
“Essentials of Organization Behavior” ที่ใหความสําคัญกับ Organization
ความหมายของภาวะผูนํา ไววา
Behavior (1997) อาง
ภาวะผูน ํา หมายถึง ความสามารถในการมีอํานาจ
ใน รังสรรค โฉมยา,
อิทธิพลตอบุคคล กลุมบุคคล เพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมาย
ปริญญานิพนธ
ภาวะผูน ําถือเปนศิลปะที่จําเปนและสําคัญอยางยิ่งตอนัก
มหาวิทยาลัยศรี

1.5.1 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ
เฮมฟล และคูนส (Hemphill and Coons) ในบทความ เรือ่ ง
“Development and the Leader Behavior Description
Questionnaire” ที่ไดใหความหมายของภาวะผูนํา ไววา
พฤติกรรมของปจเจกบุคคลที่เขาไดชี้นําเพื่อใหการ
ดําเนินการกิจกรรมกลุมเปนไปตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว
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บริหารที่จะนําองคการไปสูความสําเร็จ ผูน าํ เปนผูตดั สินใจ
กําหนดปญหา วางแผนและรับผิดชอบตอความอยูร อดหรือ
การพัฒนาขององคการ

1.5.4 ทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ เฮนรี่ มินซเบิรก (Henry
Mintberg (1939) อางอิงใน Andrzej Huczyski and David
Buchanan) ที่ใหความสําคัญกับการมีภาวะผูนํา โดยอธิบาย
ความแตกตางระหวางการเปนผูนําและผูบริหาร ทั้ง 2 หนาที่มี
บทบาทที่เหลื่อมกันอยู ไววา
“ผูนําไมจําเปนตองเปนผูบริหาร แตผูบริหารจําเปนตอง
เปนผูน ํา”
1.5.5 ทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ อํานวย วีรวรรณ อดีต
รองนายกรัฐมนตรี ที่ใหความสําคัญกับการมีภาวะผูน ํา ไววา
“ลักษณะของผูนําทีเ่ ปนผูบริหารมี 6 ประการ ไดแก (1)
ผูนําตองเปนผูบ ุกเบิก (2) ผูนาํ จะตองกาวใหทันโลก (3) ผูนํา
จะตองเปนนักพัฒนา (4) ผูน าํ จะตองเปนนักตอสู (5) ผูนาํ
จะตองมีบทบาทรวมพัฒนาสังคม และ (6) ผูนําจะตองมีความ
รับผิดขอบในวิชาเรียน นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดของนักวิชาการ
ตางประเทศ คือ เมล สมิต (May Smith) บอกวาผูนําควรมี
ลักษณะ ดังนี้ (1) มีเชาวปญญาและวิจารณญาณดี (2) มีความ
ยุติธรรม (3) มีความรับผิดชอบ (4) มีความคิดคํานึง (5) มี
อารมณคงเสนคงวา (6) มีอารมณขนั เสมอ”
นอกจากนี้แลว ปเตอร ดรัคเกอร (Peter Drucker) มี

นครินทรวิโรฒ เรื่อง
“ประสิทธิผลองคการ
ตามกรอบแนวคิดของ
ความเปนเลิศดาน
พฤติกรรมการบริการ
สุขภาพในโรง
พยาบาลของรัฐ เขต
การสาธารณสุข 6”
2546, หนา 48.
Andrzej Huczyski
and David Buchanan,
Organizational
Behavior: An
Introductory Text
(Fourth Edition,
Prentice Hall 1991),
p. 705.
อํานวย วีรวรรณ,
แนวคิดทฤษฎีภาวะ
ผูนํา สืบคนวันที่ 28
เมษายน 2552 จาก
http://www.sobkroo.c
om/index.html
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ความเห็นวา ผูน ําควรมีลกั ษณะ ดังนี้ “(1) มีความพรอมทั้งกาย
ใจ สมอง (2) มีความชํานาญพิเศษ (3) มีอํานาจในตัวเอง (4) มี
ความรอบรูทุกอยางที่สามารถทําได (5) แสวงหาสิ่งที่ดี (6)
ตรงตอระเบียบ (7) รูจักที่ต่ําที่สูง และ (8) การแสดงทาทางไม
ขัดตา”
1.5.6 ทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ จันทนา สุขุมานันท ที่
ใหความสําคัญกับการมีภาวะผูนํา ไววา
“.....การบริหารจัดการในรูปแบบของนักบริหารจัดการ
องคการที่ตองการใหองคการนั้นตองมุงสูความเปนเลิศ ตอง
วางแนวความคิดในดานการบริหารจัดการภายในองคการ
รวมทั้งการมีภาวะผูนําทีด่ ี.....”
1.5.7 ทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ที่
ใหความสําคัญกับการมีภาวะผูนําของนายกรัฐมนตรี 26
ประการ ไววา
“.....ควรที่จะใหผวู าราชการจังหวัดที่มีอยูเดิมนี้
ปฏิบัติงานโดยยึดถือวิสัยทัศนหรือแนวทางการบริหารจัดการ
26 ประการ ของนายกรัฐมนตรีซึ่งเปนบุคคลที่ไมธรรมดา
(extraordinary person) แทน ก็นาจะไดผลไมแตกตางกัน ทั้ง
26 ประการ มีดังนี้
1) มีผรู บั ผิดชอบหรือมีเจาภาพในทุกกิจกรรมหรือใน
การปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
2) ปฏิบตั ิงานอยางทาทายดวยการกําหนดนโยบายหลัก
หรืองานชิ้นโบแดงที่ตองทํา และพยายามทําใหสําเร็จ หรือ
ปฏิบัติงานใหเสร็จกอนกําหนดเวลาทีไ่ ดประกาศไว
3) กําหนดกรอบเวลาในการทํางาน เชน ระบุเวลาการ
ปฏิบัติงานวาจะแลวเสร็จภายในกีว่ ันกี่เดือน หลีกเลีย่ งการพูด
วา จะพยายามใหเร็วที่สุด โดยไมระบุเวลา
4) ตั้งเปาหมายหรือระบุจํานวนปริมาณงานที่จะทําให
สําเร็จไวอยางชัดเจน เชน จะสรางบานหรือสรางโรงเรียน

จันทนา สุขุมานันท,
การบริหารองคการได
อยางมีประสิทธิภาพ
ดวยภาวะผูนํา 2548.

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ,
บทความ เรื่อง
“ผูวา ฯ ซีอีโอดานลบ”
(2544) สืบคนวันที่ 21
เมษายน 2552 จาก
http://www.
wiruch.com
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จํานวนเทาใด จะสรางกลุม พลังประชาชนจํานวนกี่กลุม
5) มุงผลสําเร็จของงาน โดยเริ่มจากจิตใจที่มจี ิตสํานึก
ในการปฏิบัติงานที่มุงความสําเร็จ (achievement
consciousness) มิใชมีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานที่อยูภ ายใต
การครอบงําของระบบราชการ (bureaucracy consciousness)
สําหรับการปฏิบัติงาน ตองเปนลักษณะมุงผลผลิต (product)
เพื่อประโยชนของสวนรวม ไมติดยึดอยูก บั กระบวนการ
(process) หรือระเบียบกฎเกณฑในการปฏิบัติงานมากเกินไป
พรอมกันนั้น ควรหลีกเลี่ยงการบริหารงานดวยปากที่อาง
ประชาชนพร่ําเพรื่อโดยผลงานไมปรากฏชัดเจน และพยายาม
หลีกเลีย่ งที่จะใชคําพูดดังตอไปนี้ "การปฏิบัติงานประสบ
ความสําเร็จในระดับหนึ่ง" แตไมไดบอกวาทั้งหมดมีกี่ระดับ
"เรื่องนีเ้ ปนเรื่องละเอียดออน ตองใชเวลามากในการแกไข
ปญหา" หรือบริหารงานดวยการตั้ง "คณะกรรมการซื้อเวลา"
ขึ้นมาเพื่อถวงเวลาหรือปลอยใหเวลาเปนผูแกไขปญหาแทน
6) ยึดถือประชาชนหรือผลประโยชนของประชาชน
สวนรวมเปนเปาหมายหลัก
7) แสดงลักษณะผูน ําที่กลาไดกลาเสีย ไมแทงกัก๊
หลีกเลีย่ งการปฏิบัติงานแบบพบกันครึ่งทาง หรือมุงรับแต
ความชอบอยางออกนอกหนา โดยไมกลารับผิดเมื่อผิดพลาด
กลาใหรางวัลตอบแทนแกผกู ระทําความดี เชน ผูแจงเบาะแส
ผูนําจับ และผูเสียสละชีวิตเพือ่ ชาติ
8) กลาคิด ตัดสินใจ และลงมือปฏิบัติงานดวยความ
รวดเร็ว ลดขัน้ ตอน ลดพิธกี าร ตลอดจนติดตามงานอยาง
สม่ําเสมอ รวมทั้งในชวงเวลาวิกฤตดวย
9) กลาคิดและทํานอกกรอบ ซึ่งอาจยึดถือคํากลาวที่วา
"ประวัติศาสตรของชาติบานเมืองจํานวนไมนอยเกิดขึ้นจาก
การกระทําของผูแหกกฎ" (history is made by those who
break the rules)
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10) กลาคาดการณหรือทํานายเหตุการณลว งหนาเพื่อ
สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน ทั้งยังเปนการแสดง
ความมั่นใจใหปรากฏ
11) บริหารจัดการในเชิงรุกทั้งภายในและภายนอก
ประเทศดวยความคิดริเริ่ม พรอมนําเสนอสิง่ แปลกใหมอยู
ตลอดเวลา โดยคอย ๆ ปลอยออกมาตามจังหวะเวลา
12) ประชาสัมพันธผลงานอยางสม่ําเสมอ โดยใชมือ
อาชีพ (professional) มิใชใชมือสมัครเลน (amateur)
13) ตอบโตหรือสวนผูตอตานอยางทันทีทันควันเพื่อ
สกัดกั้นและกําหลาบผูตอตาน ในเวลาเดียวกัน ก็เปนการสราง
กําลังใจใหแกผูใตบังคับบัญชาและตนเองดวย
14) จัดตั้งทีมตรวจสอบและติดตามผลงานของ
ผูใตบังคับบัญชารวมทั้งทําวิจัยเพื่อตรวจสอบขอมูล ความ
นิยม และความตองการของประชาชน
15) เลือกผูร ว มงานหรือผูใตบังคับบัญชาที่มฝี มือและ
ควบคุมสั่งการได
16) วางตําแหนงคนของตัวเองไวในตําแหนงสําคัญและ
ในทุกวงการ
17) ไมเปดโอกาสใหมีคูแขงหรือใหใครมามีชื่อเสียง
เทียบเทาหรือมาทาบบารมี
18) นําขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช
อยางจริงจัง
19) มีไมตรีจิต (courtesy) ซึ่งครอบคลุมถึงการมี
มารยาท ความสุภาพ ความเอือ้ เฟอ และมีอธั ยาศัยดี
20) มีการบริหารจัดการที่แสดงถึงความเปนมืออาชีพ
(professionalism) โดยนําหลักวิชาการมาประยุกตใช
ประกอบดวย
21) เปนที่ยอมรับ (respect) หรือไดรบั ความศรัทธาจาก
ประชาชนสวนใหญ
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22) มีความยืดหยุน (flexible) ซึ่งตองเปนการยืดหยุน
เพื่อผลประโยชนของสวนรวม
23) เสียสละประโยชนและความสุขสวนตัวเพื่อ
สวนรวม มีความเปนผูใ หมากกวาผูร ับ
24) ดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่อยางภาคภูมิใจ มี
เกียรติ และมีศกั ดิ์ศรี
25) ใหเกียรติและยกยองครอบครัว
26) ติดดิน ไมสํารวย ไมวางฟอรม วางกาม ไมติดยึดกับ
ตําแหนง รูจ ักพอและพรอมที่จะลงจากตําแหนง ขณะเดียวกัน
ก็ตั้งความปรารถนาสําหรับอนาคตของตนเองไวดวย เชน
มิไดมุงเปนแครัฐบุรุษ (statesman) หรือเปนผูนําของประเทศ
เทานั้น แตปรารถนาที่จะเปนมหาบุรุษของโลก (the great
man)
1.5.8 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ
โดแนล ซี. แฮมบริค และคณะ (Donald C. Hambrick et al) ใน
หนังสือ เรื่อง “Navigating Change: How CEOs, Top Team,
and Boards Steer Transformation” ที่ใหความสําคัญกับการ
เปนผูน ําที่มีประสิทธิภาพ โดยผูนําจะตองมีบทบาทสําคัญ 3
ประการ ไววา
1) การสรางภาพในอนาคต ผูนําที่ประสบความสําเร็จ
จะตองมีความสามารถในการรวบรวมสารสนเทศและสือ่ สาร
วิสัยทัศนขององคการที่สามารถเกาะกุมจิตใจ และจินตนาการ
ของบุคคลที่ตนชี้นําได
2) การเสริมพลัง ผูนาํ ที่มีประสิทธิผลจะใหการเสริม
พลังแกผูตามของตนดวยการสาธิตหรือเผยแพรความรูสกึ ที่
กระตือรือรนในอันที่จะทําใหภาพในอนาคตเปนจริง พรอม
ทั้งเปดโอกาสใหผูตามมีสวนรวมอยางเต็มที่ ผูนําจะตอง
ปฏิบัติตนใหเปนตัวอยางแกผูตาม ในการเสริมพลังใหแกผู
ตามนั้น ผูนําอาจยกตัวอยางความสําเร็จทีผ่ านมาสราง

Donald C. Hambrick,
David A. Nodler and
Michael Tushman,
(eds.) Navigating
Change: How
CEOs, Top Team,
and Boards Steer
Transformation
(Massachusetts:
Harvard Business
School Press, 1998),
pp. 12-13.
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ความรูสึกมัน่ ใจใหแกผูตาม พรอมกับพัฒนาสมรรถนะ
ความสามารถในการสรางความสําเร็จใหเกิดขึ้นกับผูตามดวย
3) การใหอํานาจ ผูนําที่มีประสิทธิผลจะตองคิดหาทางที่
เปนไปไดในการสรางความมั่นคง ใหอํานาจ และสนับสนุน
ทรัพยากรที่จําเปนแกผูตามในการทํางาน เพื่อใหสามารถ
บรรลุวัตถุประสงครวมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใหอํานาจ
จะตองมีความพอเหมาะพอดีกับระดับความรับผิดชอบของผู
ตาม
1.5.9 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ
มหาเธย โมฮัมมัด (Mahathir Mohamad) ในการพูดเมื่อวันที่
24 สิงหาคม ค.ศ. 1993 ที่ Islam International University of
Malaysia (IIUM) ที่ใหความสําคัญกับผูนําที่ดี ไววา
ผูนําที่ดตี องเปนนักวางแผนที่มองการณไกล ควรมอง
ไปขางหนาใหยาวไกล ไมควรมองเพียงเพื่อใหไดผลอยาง
ฉับพลัน

Mohamad Mahathir,
Prime Minister of
Malaysia, Speech
given on 24 August
1993 at ที่ Islam
International
University of
Malaysia (IIUM)
อางใน นิเลาะ
แวอุเซ็ง, อิสลามและ
การจัดการ (ภาควิชา
อิสลามศึกษา วิทยาลัย
อิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร,
2548), หนา 111.
1.5.10 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ Peter Drucker, The
ปเตอร ดรัคเกอร (Peter Drucker) ในผลงาน เรื่อง “The
Practice of
Practice of Management” ที่ใหความสําคัญกับการกระตุนการ Management (1955)
ปฏิบัติงานของผูบริหาร ไววา
อางใน วิรัช วิรัชนิภา
หนวยงานตองสามารถกระตุนการปฏิบัติงานและสราง วรรณ, แนวคิดทางรัฐ
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วิสัยทัศนซึ่งรวมทั้งการมองการณไกลที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหนวยงานใหแกผบู ริหารหรือผูจดั การ
แนวคิดนีถ้ ือวาเปนพื้นฐานของการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย

1.6 การ
ประพฤติตวั

ประศาสนศาสตรการ
ประยุกต และการ
พัฒนา (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
โฟรเพซ, 2549), หนา
26.
1.5.11 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ Joel Aberbach and
โจเอล อเบอรเบ็ช และเบิรท ร็อค (Joel Aberbach and Bert
Bert Rock, Does
Rock) ในเอกสาร เรื่อง “Does Governance Matter-and if so Governance Matterhow? Process, Performance and Outcomes” ที่ใหความสําคัญ and if so how?
กับการเพิ่มขีดความสามารถของฝายบริหาร ไววา
Process,
“การดําเนินการการจัดทําแผนการประชาสัมพันธงาน Performance and
ในหนาที่รับผิดชอบ และเผยแพรขอมูลขาวสารใหประชาชน Outcomes (1992)
รับรูอยางจริงจังและชัดเจนเปนสวนหนึ่งของความมีขีด
อางใน อุทัยวรรณ
สมรรถนะสูงในการบริหารจัดการของฝายบริหาร”
ทิพยเนตร,
วิทยานิพนธสาขารัฐ
ประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มหา
วิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช เรื่อง
“การบริหารจัดการ
เพื่ออํานวยความ
สะดวกและใหบริการ
ประชาชนของสํานัก
งานที่ดินจังหวัด
นนทบุรีและสาขา”
2551, หนา 149.
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ,
ทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ที่ให
ความสําคัญกับการประพฤติตัวเปนแบบอยางที่ดีของผูบ ริหาร แนวคิดทางรัฐ
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10 ประการ ไวดังนี้
เปน
“1) ตองเปนคนสุจริต และไมเขาไปมีสวนเกีย่ วของกับ
แบบอยางที่ดี
ของผูบริหาร การทุจริตอยางเด็ดขาดโดยควรละความชัว่ หรือบริหารจัดการ
ดวยความซื่อสัตยสุจริต และพยายามแสดงออกใหเห็นอยาง
ชัดเจนอยางตอเนื่อง เชน ไมเรียกรองหรือรับทรัพยสินเงิน
ทอง รับสวย รับผลประโยชนตอบแทนในทางมิชอบ และไม
ปกปองคุมครองชวยเหลือผูใ ตบังคับบัญชาที่ทุจริต
2) เสียสละประโยชนและความสุขสวนตัวเพื่อสวนรวม
3) ดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่อยางภาคภูมิใจ มี
เกียรติ มีศักดิ์ศรี และมีจรรยาบรรณ โดยควรระลึกและปฏิบัติ
ในลักษณะทีว่ า เกียรติมากอน (honor comes first) เงินหรือ
ผลประโยชนในทางมิชอบ
4) มีไมตรีจิต (courtesy) ซึ่งครอบคลุมถึงการมีมารยาท
ความสุภาพ ความเอื้อเฟอมีอัธยาศัย และมนุษยสัมพันธที่ดี
5) ทําตัวใหเปนทีย่ อมรับ (respect) หรือใหไดรบั ความ
ศรัทธาจากประชาชน
6) เปนผูใ หมากกวาผูร บั และรูจักพอ
7) สนับสนุนและยกยองคนดี พรอมทั้งดําเนินการกับ
คนไมดี เชน ไมยกยองนินทา และประณาม
8) มีความเปนผูเ ชี่ยวชาญและนําหลักวิชาการมา
ประยุกตใชในการบริหารจัดการ และในการพัฒนาระบบ
ราชการ
9) บริหารจัดการในลักษณะทีแ่ สดงถึงความเปนมือ
อาชีพ (professionalism) ซึ่งหมายถึง รูจริง มีความรู ความ
สามารถ ความชํานาญ และสามารถปฏิบัตริ าชการเพื่อ
ผลประโยชนของสวนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพจริงและ
ชัดเจน
10) มิใชเปนเพียงผูน ําเทานั้น แตเปนผูนําที่มภี าวะผูน ํา
สูง กลาที่จะเปนผูนํา และกลาที่จะตัดสินใจ ดังสอดคลองกับ

ประศาสนศาสตร :
การประยุกต และการ
พัฒนา (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
โฟรเพซ, 2549), หนา
137-140.
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ขอความที่วา A leader without leadership is not a leader”
1.7 การจูงใจ 1.7.1 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ
อับราฮัม ซาลินิค (Abraham Zaleanick) ในหนังสือ เรื่อง
ในการ
ปฏิบัติงาน “Motivation Productivity and Satisfaction of Workers” ที่ให
ความสําคัญกับการจูงใจในการปฏิบัติงาน ไววา
ในการปฏิบัติงานใหเกิดผลดีหรือไมนั้น จะตองไดรับ
การตอบสนองความตองการทั้งดานภายในและภายนอก หาก
ไดรับการตอบสนองแลวยอมหมายถึงการมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานมากขึ้นดวย
สําหรับความตองการภายใน ไดแก การเขาหมูคณะ
และการแสดงความรูสึกเกีย่ วกับความจงรักภักดี ความเปน
เพื่อนและความรัก สวนความตองการภายนอก ไดแก รายได
ตอบแทน ความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
สภาพแวดลอมทางกายภาพ ตําแหนงหนาที่ และการใหงานที่
ถนัด

Abraham Zaleanick,
Motivation
Productivity and
Satisfaction of
Workers (1959: 29),
อางใน โรจนะ สุขี,
วิทยานิพนธ คณะ
พัฒนาสังคม สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร เรื่อง “ปจจัย
บางประการเกีย่ วกับ
การมีสว นรวมของ
ประชาชนในการ
จัดตั้งศูนยเยาวชน
จังหวัดตรัง” 2539,
หนา 36.
1.7.2 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ George Stigler, The
จอรช สติจเจอร (George Stigler) ในหนังสือ เรื่อง “The
Citizen and the
Citizen and the State” ที่ใหความสําคัญกับการจูงใจ ไวดวยวา State (Chicago:
มนุษยทมี่ ีเหตุผลมักจะไดรับการชี้นําจากสิ่งจูงใจภายใน University of
ที่เขาปฏิบัติหรือดําเนินการอยู ไมวาความตองการสวนตัวของ Chicago Press, 1975),
เขาจะเปนอยางไร เขามักจะมีอาการทอแทเบื่อหนายจาก
p. 171.
กิจกรรมที่มุงแตลงโทษ แตในทางตรงกันขาม เขาอาจจะ
ไดรับการดึงดูดใจถากิจกรรมนั้นมุงใหรางวัลหรือ
ผลตอบแทน ในแงดังกลาวนี้ จึงนาจะมีการใชวธิ ีทั้งไมแข็ง
และไมนวม

2. การบริหารจัดการงบประมาณ (Money)
2.1 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับพระบรม

พระบรมราโชวาท
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ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เมื่อวันที่ 25
สิงหาคม 2542 ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน ที่ให
ความสําคัญกับการบริหารจัดการงบประมาณ ไววา
“การควบคุม และตรวจสอบเงินแผนดินเปนสิ่งสําคัญ
และจําเปน เพราะเงินแผนดินนั้นคือเงินของประชาชนทั้งชาติ
ผูทํางานนีจ้ ึงตองกําหนดแนแกใจอยูเปนนิตยที่จะปฏิบัติ
หนาที่ในความรับผิดชอบของตน ดวยความอุตสาหพยายาม
ดวยความซื่อสัตยสุจริตและดวยความละเอียดถีถ่ วน
ระมัดระวังอยางเต็มที่ เพื่อมิใหเกิดความพลาดพลั้งเสียหาย
และใหมั่นใจไดวาการใชจายเงินของแผนดินไดเปนไปโดย
บริสุทธิ์ และบังเกิดผลประโยชนเต็มเม็ดเต็มหนวย”
2.2 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ
จอรช เอฟ. แกนต (George F. Gant) ในหนังสือ เรื่อง
“Development Administration: Concepts, Goals and
Methods” ที่ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการดานการ
วางแผนและดานงบประมาณ ไววา
เปนสิ่งจําเปนที่แผนและนโยบายทางดานการเงิน
จะตองสอดคลองและสนับสนุนแผนพัฒนาของรัฐ

ของพระบาท สมเด็จ
พระเจาอยูหัวที่
พระราชทาน เมื่อวันที่
25 สิงหาคม 2542
ณ พระตําหนัก
จิตรลดารโหฐาน

George F. Gant,
Development
Administration:
Concepts, Goals and
Methods (Madison:
University of
Wisconsin Press,
1979), p. 203.

3. การบริหารจัดการทั่วไป หรือการบริหารจัดการงานภายในทัว่ ไป (Management)
3.1 การ
ประสาน
งาน

3.1.1 ทั้งนี้ สอดคลองกับพระบรมราโชวาทของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหวั ในพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรแก
ผูสําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม เมื่อ
วันเสารที่ 10 กุมภาพันธ 2522 ที่ใหความสําคัญกับการ
ประสานงาน ไววา
“การที่จะใหงานประสานกันนัน้ มีหลักสําคัญอยูว า ทุก
ฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไมแยงความชอบ
กัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธิใ์ จ มุงหวัง
ผลสําเร็จในการงานเปนใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น”

พระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ในพิธี
พระราชทานปริญญา
บัตรแกผูสําเร็จ
การศึกษาของ
มหาวิทยาลัยแมโจ
จังหวัดเชียงใหม เมื่อ
วันเสารที่ 10
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3.1.2 ทั้งนี้ สอดคลองกับพระบรมราโชวาทของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแกขาราชการพลเรือน เนื่อง
ในโอกาสวันขาราชการพลเรือน ปพุทธศักราช 2540 ณ พระ
ตําหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2540 ที่ให
ความสําคัญกับการประสานงาน ไววา
“งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบ
ดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมดโดย
แตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคล
องพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทําใหชาติบานเมืองมั่นคง
และเจริญกาวหนาไปได ดังนั้น ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงาน
ของแผนดิน จึงตองพยายามปฏิบัติตนปฏิบัติงานใหสัมพันธ
ประสานกับบุคคลอื่นฝายอืน่ ใหได”
3.1.3 ทั้งนี้ สอดคลองกับพระบรมราโชวาทของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแกขาราชการพลเรือน
เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน ปพุทธศักราช 2546 ณ
พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2546 ที่ให
ความสําคัญกับการประสานงาน ไววา
“ขาราชการไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหนมี
หนาที่อยางไรลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของแผนดิน
ทั้งสิ้น ทุกคนทุกฝายจึงไมควรจะถือตัวแบงแยกกัน หาก
ตองยกยองนับถือใหเกียรติกนั สมัครสมานรวมมือรวม
ความคิดกัน ใหการปฏิบัติบริหารงานของแผนดินดําเนิน
ไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึงประสงคสมบูรณพรอมทุก
สวน”
3.1.4 ทั้งนี้ สอดคลองกับพระบรมราโชวาทของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแกขาราชการพลเรือน
เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน ปพุทธศักราช 2548 ที่
ใหความสําคัญกับการประสานงาน ไวดว ยวา

กุมภาพันธ 2522
พระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว
พระราชทานแก
ขาราชการพลเรือน
เนื่องในโอกาสวัน
ขาราชการพลเรือน ป
พุทธศักราช 2540 ณ
พระตําหนักจิตรลดา
รโหฐาน เมื่อวันที่ 28
มีนาคม 2540
พระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว
พระราชทานแก
ขาราชการพลเรือน
เนื่องในโอกาสวัน
ขาราชการพลเรือน ป
พุทธศักราช 2546 ณ
พระตําหนักจิตรลดา
รโหฐาน เมื่อวันที่ 30
มีนาคม 2546
พระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว
พระราชทานแก
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“การทํางานใหสําเร็จขึน้ อยูกับความสามารถสองอยาง
เปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยางหนึ่ง สามารถ
ในการประสานสัมพันธกับผูอื่นอีกอยางหนึ่ง ทั้งสองประการ
นี้ ตองดําเนินคูกันไป และจําเปนตองกระทําดวยความสุจริต
กาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจาก
อคติ และดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยให
งานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบถวน
แทจริง”
3.1.5 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ
เยเอซเกล ดรอร (Yehezkel Dror) ในบทความ เรื่อง
“Administration Coordination” ที่ใหความสําคัญกับการ
ประสานงาน ไววา
“กระบวนการที่ทําใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดําเนิน
กิจกรรมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อใหงานบรรลุเปาหมายได
สําเร็จ”
3.1.6 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ
มริทจันจอย แบนเนอริจี (Mrityunjoy Banerijee) ในหนังสือ
เรื่อง “Business Administration” ที่ใหความสําคัญกับการ
ประสานงาน ไววา
“การประสานงาน คือ ความพยายามของกลุมที่จะสราง
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการปฏิบตั ิงาน เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคเดียวกัน”
3.1.7 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ
แมรี พาคเกอร โฟลเล็ท (Mary Parker Follett) ในหนังสือ
เรื่อง “Creative Experience” ที่ใหความสําคัญกับการ
ประสานงาน ไววา
การประสานงานตองมีลักษณะเปนกระบวนการที่
ตอเนื่องไมหยุดอยูกับที่ เพราะในทางปฏิบตั ิ เมื่อเราสามารถ
แกไขปญหาในการประสานงานในครั้งหนึ่งแลว สิ่งที่ยอม

ขาราชการพลเรือน
เนื่องในโอกาสวัน
ขาราชการพลเรือน ป
พุทธศักราช 2548

Yehezkel Dror,
“Administration
Coordination” in
Public
Administration
Review 2, 1982: 707.
Mrityunjoy
Banerijee, Business
Administration
(Bombay: Asia
Publishing House,
1963: 163.
Mary Parker Follett,
Creative Experience
(London: Longmans,
Green, 1924). อางใน
พิทยา บวรวัฒนา,
ประมวลสาระชุดวิชา
แนวคิด ทฤษฏี และ
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เกิดขึ้นตามมาคือ เรามักจะเผชิญปญหาใหม ซึ่งตองอาศัย
หลักการรัฐประศาสน
ความพยายามรวมมือกันอีกครั้งหนึ่ง เปนไปอยางตอเนือ่ งโดย ศาสตร (พิมพครั้งที่ 5,
ไมจบสิ้น
นนทบุรี : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัย สุโขทัย
ธรรมาธิราช, 2551),
หนา 104.
William T.
3.2 ปจจัยที่มี ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ
สวนสําคัญ วิลเลียม ที. กรีนวูด (William T. Greenwood) ในหนังสือ เรื่อง Grenwood,
Management and
“Management and Organization, Behavioral Theories: An
ตอการ
Interdisciplinary Approach” ที่ใหความสําคัญกับทรัพยากร Organization,
บริหาร
การบริหารหรือปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการ 7
Behavioral
จัดการ
ดาน ไดแก คน (man) เงิน (money) วัสดุสิ่งของ (material)
Theories: An Interอํานาจหนาที่ (authority) เวลา (time) ความตั้งใจในการทํางาน disciplinary
(will) และความสะดวกตาง ๆ (facilities) โดยเนนใหเห็น
Approach (New
ความสําคัญและความจําเปนของอํานาจหนาที่ และเวลาใน
York: South-Western
การบริหารจัดการ หากปราศจากเสียซึ่งอํานาจหนาที่และ
Publishing Company,
ละเลยในเรื่องคุณคาของเวลา ตลอดจนไมมีความสนใจใน
1965), p 2.
เรื่องความตั้งใจในการทํางาน และความสะดวกตาง ๆ แลว
การบริหารจัดการไมวาจะเปนการบริหารราชการหรือการ
บริหารธุรกิจก็จะไมสามารถสัมฤทธิผ์ ลไดดวยดี
ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ
Russel T. Gregg, The
3.3 การ
Administrative
วางแผนและ รัสเซลล ที. เกร็ก (Russel T. Gregg) ในหนังสือ เรื่อง “The
Administrative Process: Administrative Behavior in
Process:
การ
Education” ที่ใหความสําคัญกับการบริหารในดานการ
Administrative
ตรวจสอบ
วางแผน และการตรวจสอบ ไวดว ยวา
Behavior in
การบริหารใหเกิดผลดีตอองคการจะตองมีความ
Education (1957)
รับผิดชอบที่กวางครอบคลุมภารกิจหลายประการ เชน การ
อางใน สุพจน พันธชู
วางแผนและการตรวจสอบ เปนตน
เพชร,วิทยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตร
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มหาบัณฑิต สาขา
วิชาการบริหารการ
ศึกษา บัณฑิตวิทยา
ลัย มหา วิทยาลัย
เกษตร ศาสตร เรื่อง
“การ ศึกษากระบวน
การบริหารงานของ
ผูอํานวยการสามัญ
ศึกษาจังหวัด” 2538,
หนา 14-15.

4. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance)
4.1 ทั้งนี้ สอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.
2542 ซึ่งเสนอโดยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) ที่ใหความสําคัญกับการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีที่มุงเนนใหหนวยงานของรัฐดําเนินงาน
ตามภาระหนาที่โดยยึดหลักการพืน้ ฐาน 6 หลัก ไดแก หลักนิติ
ธรรม (Rule of Law) หลักคุณธรรม (Ethics) หลักความโปรงใส
(Transparency) หลักความมีสวนรวม (Participation) หลักความ
รับผิดชอบ (Accountability) และหลักความคุม คา (Value for
Money)
สําหรับรายละเอียดของระเบียบฯ ดังกลาว มีดังนี้
“ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบ
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11(8) แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวาง
ระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา

ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวย
การสรางระบบ
บริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่
ดี พ.ศ. 2542
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ดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.
2542”
ขอ 2 ระเบียบนีใ้ หใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ 3 ที่มาของนโยบายการบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมที่ดี
3.1 ในชวงเวลาทีผ่ านมา ประเทศไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอยางมาก บาง
เรื่องมีผลในทางขยายตัวและสรางสรรค บางเรื่องมีผลในทาง
ชะลอตัวหรือกอใหเกิดผลกระทบในทางที่ไมพึงประสงคจน
บางครั้งกลายเปนภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง ซึ่ง
ภาควิชาการและผูไดรับผลกระทบเห็นวาสาเหตุสวนหนึ่งเกิด
จากความหยอนประสิทธิภาพของกลไกการบริหารกิจการ
บานเมือง การบริหารราชการ การกําหนดนโยบายสาธารณะ
และการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ อันเปนความ
รับผิดชอบของภาคราชการทั้งฝายการเมืองและฝายประจํา
ขณะเดียวกัน ในภาคประชาชนอันเปนพลังสําคัญก็มีความ
จําเปนที่จะตองสรางความตืน่ ตัวและรับผิดชอบตอสังคม
ตลอดจนความตระหนักในสิทธิและหนาที่ของแตละฝาย
เพิ่มขึ้น หากความออนแอและหยอนประสิทธิภาพดังกลาว
ไมไดรับการจัดการแกไขอยางแทจริงและรีบดวน โอกาสที่จะ
นําพาประเทศฟนตัวจากวิกฤตยอมเปนไปไดยาก ทั้งอาจจะ
กอใหเกิดความเสียหายรายแรงตอเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองของประเทศยิ่งขึ้นอีกดวย
3.2 ดวยเหตุนี้ จึงมีขอเสนอแนะจากการศึกษาวิจยั และ
ตรวจสอบทั้งในภาควิชาการและภาคปฏิบตั ิการสอดคลองกัน
วา แนวทางในการจัดระเบียบราชการและวางมาตรการ
แกปญ
 หาควรมีจุดมุงหมายดังนี้
(1) สรางกฎเกณฑและกลไกทีด่ ีในการบริหารกิจการ

36
บานเมืองและสังคมเพื่อใหหนวยงานที่มอี ํานาจหนาที่โดยตรง
สามารถสงสัญญาณเตือนภัยและผูมีหนาที่เกี่ยวของสามารถ
ปรับเปลี่ยนกลไกและฟนเฟองการทํางานและการ
ประสานงานในภาครัฐและภาคเอกชนรองรับไดอยาง
ทันทวงทีในยามที่มีปญหา
(2) พัฒนาศักยภาพของนักวิชาการใหสามารถศึกษา
คนควาและเสนอแนะแนวทางแกไขจุดบกพรองตาง ๆ ที่
จําเปนตอการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมอยางถูกตอง
กลาหาญ และมีจริยธรรม
(3) ปรับปรุงระบบการตัดสินใจและการบริหาร
จัดการทั้งของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนใหรวดเร็ว ชัดเจน
และเปนธรรม
(4) ขยายโอกาสของประชาชนในการรับรูขอมูล
ขาวสาร โดยเฉพาะขอมูลเกีย่ วกับสถานการณบานเมืองเพื่อ
รวมกับภาครัฐในการตัดสินใจและแกไขปญหาสวนรวม
(5) ขจัดการทุจริตประพฤติมิชอบ และการหลีกเลีย่ ง
กฎหมายเพื่อแสวงหาประโยชนใสตนหรือกิจการที่ตนมีสวน
ไดเสียทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนเพื่อใหเกิดความ
สํานึกรับผิดชอบตอสวนรวมรวมกัน
ขอ 4 หลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
4.1 การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีเปน
แนวทางสําคัญในการจัดระเบียบใหสังคมทั้งภาครัฐ ภาค
ธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมไปถึงฝาย
วิชาการ ฝายปฏิบัติการ ฝายราชการ และฝายธุรกิจสามารถอยู
รวมกันอยางสงบสุข มีความรูร ักสามัคคีและรวมกันเปนพลัง
กอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน และเปนสวนเสริมความ
เขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแกประเทศเพื่อบรรเทา ปองกัน
หรือแกไขเยียวยาภาวะวิกฤติภยันตรายทีห่ ากจะมีมาใน
อนาคต เพราะสังคมจะรูสึกถึงความยุตธิ รรม ความโปรงใส
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และความมีสว นรวม อันเปนคุณลักษณะสําคัญของศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยและการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สอดคลองกับความเปนไทย
รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปจจุบัน
4.2 ในการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีควร
จัดหรือสงเสริมใหสังคมไทยอยูบนพื้นฐานของหลักสําคัญ
อยางนอย 6 ประการ ดังนี้
(1) หลักนิตธิ รรม ไดแก การตรากฎหมาย กฎ
ขอบังคับตาง ๆ ใหทันสมัยและเปนธรรม เปนที่ยอมรับของ
สังคม และสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ
ขอบังคับเหลานั้น โดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมาย
มิใชตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล
(2) หลักคุณธรรม ไดแก การยึดมั่นในความ
ถูกตองดีงาม โดยรณรงคใหเจาหนาที่ของรัฐยึดถือหลักนีใ้ น
การปฏิบัติหนาที่ใหเปนตัวอยางแกสังคม และสงเสริม
สนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพื่อใหคน
ไทยมีความซือ่ สัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินยั
ประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ
(3) หลักความโปรงใส ไดแก การสรางความ
ไววางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการ
ทํางานขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส มีการเปดเผย
ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่
เขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก และมี
กระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได
(4) หลักความมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาส
ใหประชาชนมีสวนรวมรับรู และเสนอความเห็นในการ
ตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาดวยการแจง
ความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดง
ประชามติ หรืออื่น ๆ
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(5) หลักความรับผิดชอบ ไดแก การตระหนัก
ในสิทธิหนาทีค่ วามสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม การใส
ใจปญหาสาธารณะของบานเมือง และกระตือรือรนในการ
แกปญ
 หา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง และ
ความกลาที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน
(6) หลักความคุมคา ไดแก การบริหารจัดการ
และใชทรัพยากรที่มจี ํากัดเพือ่ ใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
สวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัด ใชของอยาง
คุมคา สรางสรรคสินคาและบริการที่มีคณ
ุ ภาพสามารถแขงขัน
ไดในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให
สมบูรณยั่งยืน”
4.2 ทั้งนี้ สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธกี ารบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ให
ความสําคัญกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 7 ดาน ไดแก
“(1) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของ
ประชาชน (2) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิต์ อภาร
กิจของรัฐ (3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ (4) การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (5) การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ (6) การ
อํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน และ (7) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ”
4.3 ทั้งนี้ สอดคลองกับพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราช
บัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
ที่ใหความสําคัญกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 5 ดาน
ไดแก
“(1) ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน (2) การมีสว น
รวมของประชาชน (3) การเปดเผยขอมูล (4) การติดตาม
ตรวจสอบ และ (5) ประเมินผลการปฏิบัตงิ าน”

พระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและ
วิธกี ารบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.
2546

พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราช
การแผนดิน พ.ศ.
2534 ซึ่งแกไขเพิ่ม
เติมโดยพระราช
บัญญัตริ ะเบียบ
บริหารราชการ
แผน ดิน (ฉบับที่ 5)
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พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติ
4.4 ทั้งนี้ สอดคลองกับพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหาร
ระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราช
บัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ราชการแผนดิน
ที่ใหความสําคัญกับการบริหารราชการ 11 ดาน ไดแก
พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไข
“(1) การเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน (2)
เพิ่มเติมโดยพระราช
การเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ (3) ความมีประสิทธิภาพ บัญญัตริ ะเบียบ
(4) ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ (5) การลดขั้นตอนการ
บริหารราชการ
ปฏิบัติงาน (6) การลดภารกิจและการยุบเลิกหนวยงานทีไ่ ม
แผนดิน (ฉบับที่ 5)
จําเปน (7) การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิน่ (8) พ.ศ. 2545
การกระจายอํานาจตัดสินใจ (9) การอํานวยความสะดวก (10)
การตอบสนองความตองการของประชาชน และ (11) การมี
ผูรบั ผิดชอบตอผลของงาน”

5. การปฏิบตั ิหนาที่และหนาที่ของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ
(performances and duties of state agencies and state officers)
5.1 ทั้งนี้ สอดคลองกับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวพระราชทานแกขาราชการพลเรือน เนื่องในวัน
ขาราชการพลเรือน วันจันทรที่ 1 เมษายน 2528 ที่ใหความ
สําคัญกับการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการหรือเจาหนาทีข่ อง
รัฐ ไววา
“การทํางานใหสําเร็จขึน้ อยูกับความสามารถสองอยาง
เปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยางหนึ่ง สามารถ
ในการประสานสัมพันธกับผูอื่นอีกอยางหนึ่ง ทั้งสองประการ
นี้ ตองดําเนินคูกันไป และจําเปนตองกระทําดวยความสุจริต
กาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจาก
อคติ และดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยให
งานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบถวน
แทจริง”
5.2 ทั้งนี้ สอดคลองกับพระบรมราโชวาทของพระบาท

พระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวพระราช
ทานแกขาราชการ
พลเรือน เนือ่ งในวัน
ขาราชการพลเรือน
วันจันทรที่ 1 เมษายน
2528

พระบรมราโชวาท
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สมเด็จพระเจาอยูหวั เมือ่ วันที่ 30 มีนาคม 2543 ณ
พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน ที่ใหความสําคัญกับการปฏิบัติ
หนาที่ของขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ ไววา
“ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตอง
ตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวยอุดมคติ
ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางใน
หนาที่เปนไปอยางถูกตอง และเทีย่ งตรงเปนกลาง ดวยความ
ระลึกรูตวั อยูเ สมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัตงิ านของตนมีผล
เกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของ
ประชาชนทุกคน”
5.3 ทั้งนี้ สอดคลองกับพระบรมราโชวาทของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหวั พระราชทานแกขา ราชการพลเรือน เนื่อง
ในโอกาสวันขาราชการพลเรือน วันศุกรที่ 1 เมษายน 2548 ที่
ใหความสําคัญกับการปฏิบตั ิหนาที่ของขาราชการหรือ
เจาหนาที่ของรัฐ ไววา
“ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรู
ตระหนักแนในการสละ อันไดแก การสละสําคัญสองประการ
คือ สละเพื่อประโยชนสวนรวมทีย่ ิ่งใหญและเหนือกวา
ประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง กับสละความคิดจิตใจที่ต่ํา
ทรามตาง ๆ อีกประการหนึ่ง จึงเปนที่เชื่อถือไววางใจของคน
ทั้งปวงและสามารถดํารงตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติมี
ศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป”
5.4 ทั้งนี้ สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 ที่ใหความสําคัญกับหนาที่ของเจาหนาที่
ของรัฐและหนวยงานของรัฐ ไววา
“มาตรา 70 บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง
ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
ของราชการสวนทองถิ่นและเจาหนาที่อื่นของรัฐ มีหนาที่
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน

ของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เมื่อ
วันที่ 30 มีนาคม 2543
ณ พระตําหนัก
จิตรลดารโหฐาน

พระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว
พระราชทานแก
ขาราชการพลเรือน
เนื่องในโอกาสวัน
ขาราชการพลเรือน
วันศุกรที่ 1 เมษายน
2548

รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550
มาตรา 70 และมาตรา
75-87
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สวนรวม อํานวยความสะดวก และใหบริการแกประชาชน
ในการปฏิบัติหนาที่และในการปฏิบัติการอืน่ ที่เกีย่ วของ
กับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งตองวางตนเปนกลาง
ทางการเมือง
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งละเลยหรือไมปฏิบัติให
เปนไปตามหนาที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง บุคคลผูม ีสวน
ไดเสียยอมมีสิทธิขอใหบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือ
ผูบังคับบัญชาของบุคคลดังกลาวชี้แจงแสดงเหตุผลและขอให
ดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติในวรรคหนึ่งหรือวรรค
สองได”
“มาตรา 75 รัฐตองดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย
คุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล จัดระบบงานของ
กระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพและอํานวยความ
ยุติธรรมแกประชาชนอยางรวดเร็วและเทาเทียมกัน รวมทัง้
จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่นใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน
รัฐตองจัดสรรงบประมาณใหพอเพียงกับการ
บริหารงานโดยอิสระของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุตธิ รรม ศาลปกครอง
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน”
“มาตรา 76 รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการมีสวน
รวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจทาง
การเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ”
“มาตรา 77 รัฐตองจัดใหมีแผนพัฒนาการเมือง จัดทํา
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง ขาราชการ และพนักงาน หรือลูกจางอื่นของรัฐ เพื่อ
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ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตหิ นาที่”
“มาตรา 78 รัฐตองกระจายอํานาจใหทองถิ่นพึ่งตนเอง
และตัดสินใจในกิจการทองถิน่ ไดเอง พัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น
และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดทั้ง
โครงสรางพืน้ ฐานสารสนเทศในทองถิน่ ใหทั่วถึงและเทา
เทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพรอมให
เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ โดยคํานึงถึง
เจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น”
“มาตรา 79 รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน
มีสวนรวมในการสงวน บํารุงรักษา และใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยาง
สมดุล รวมทั้งมีสวนรวมในการสงเสริม บํารุงรักษา และ
คุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มผี ลตอสุขภาพ
อนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน”
“มาตรา 80 รัฐตองคุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน
สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสรางและ
พัฒนาความเปนปกแผนของครอบครัว และความเขมแข็งของ
ชุมชน
รัฐตองสงเคราะหคนชรา ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพล
ภาพ และผูดอยโอกาส ใหมีคุณภาพชีวิตทีด่ ีและพึ่งตนเองได”
“มาตรา 81 รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให
เอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคคู ุณธรรม จัดใหมี
กฎหมายเกีย่ วกับการศึกษาแหงชาติปรับปรุงการศึกษาให
สอดคลองกับความเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมสราง
เสริมความรูแ ละปลูกฝงจิตสํานึกที่ถกู ตองเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปวิทยาการ
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ตาง ๆ เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
ประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และสงเสริมภูมปิ ญญาทองถิน่
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ”
“มาตรา 82 รัฐจะตองจัดและสงเสริมการสาธารณสุขให
ประชาชนไดรบั บริการที่ไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
อยางทั่วถึง”
“มาตรา 83 รัฐตองดําเนินการใหมีการกระจายรายได
อยางเปนธรรม”
“มาตรา 84 รัฐตองจัดระบบการถือครองที่ดินและการ
ใชที่ดินอยางเหมาะสม จัดหาแหลงน้ําเพื่อเกษตรกรรมให
เกษตรกรอยางทั่วถึง และรักษาผลประโยชนของเกษตรกรใน
การผลิตและการตลาดสินคาเกษตรใหไดรับผลตอบแทน
สูงสุด รวมทั้งสงเสริมการรวมตัวของเกษตรกรเพื่อวางแผน
การเกษตรและรักษาผลประโยชนรว มกันของเกษตรกร”
“มาตรา 85 รัฐตองสงเสริม สนับสนุน และคุมครอง
ระบบสหกรณ”
“มาตรา 86 รัฐตองสงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงาน
ทํา คุมครองแรงงานโดยเฉพาะแรงงานเด็กและแรงงานหญิง
จัดระบบแรงงานสัมพันธ การประกันสังคม รวมทั้ง
คาตอบแทนแรงงานใหเปนธรรม”
“มาตรา 87 รัฐตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรี
โดยอาศัยกลไกตลาด กํากับดูแลใหมีการแขงขันอยางเปน
ธรรม คุมครองผูบริโภค และปองกันการผูกขาดตัดตอนทั้ง
ทางตรงและทางออม รวมทัง้ ยกเลิกและละเวนการตรา
กฎหมายและกฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจที่ไมสอดคลองกับความ
จําเปนทางเศรษฐกิจ และตองไมประกอบกิจการแขงขันกับ
เอกชน เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความ
มั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชนสวนรวม หรือการจัดใหมี
การสาธารณูปโภค”
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5.5 ทั้งนี้ สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 74 และมาตรา 78 ที่ใหความสําคัญ
กับหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐและหนวยงานของรัฐ ไววา
“มาตรา 74 บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางของ
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาที่
อื่นของรัฐ มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อ
รักษาประโยชนสวนรวม อํานวยความสะดวก และใหบริการ
แกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
ในการปฏิบัติหนาที่และในการปฏิบัติการอืน่ ที่เกีย่ วของ
กับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งตองวางตนเปนกลาง
ทางการเมือง
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งละเลยหรือไมปฏิบตั ิให
เปนไปตามหนาที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง บุคคลผูม ีสวน
ไดเสียยอมมีสิทธิขอใหบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือ
ผูบังคับบัญชาของบุคคลดังกลาว ชี้แจง แสดงเหตุผล และ
ขอใหดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติในวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสองได”
“มาตรา 78 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการ
บริหารราชการแผนดิน ดังตอไปนี้
(1) บริหารราชการแผนดินใหเปนไปเพื่อการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอยางยั่งยืน โดย
ตองสงเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
คํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติในภาพรวมเปนสําคัญ
(2) จัดระบบการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมภิ าค
และสวนทองถิ่น ใหมีขอบเขตอํานาจหนาที่ และความ
รับผิดชอบที่ชดั เจนเหมาะสมแกการพัฒนาประเทศ และ
สนับสนุนใหจงั หวัดมีแผนและงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด
เพื่อประโยชนของประชาชนในพื้นที่

รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550
มาตรา 74 และ 78
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(3) กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิน่
พึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของทองถิ่นไดเอง สงเสริม
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการดําเนินการ
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของทองถิ่น
และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้ง
โครงสรางพืน้ ฐานสารสนเทศในทองถิน่ ใหทั่วถึงและเทา
เทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพรอมให
เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ โดยคํานึงถึง
เจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น
(4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนา
คุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ควบคู
ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพื่อใหการ
บริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
สงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการปฏิบัตริ าชการ
(5) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น
เพื่อใหการจัดทําและการใหบริการสาธารณะเปนไปอยาง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดย
คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน
(6) ดําเนินการใหหนวยงานทางกฎหมายที่มีหนาที่ให
ความเห็นเกีย่ วกับการดําเนินงานของรัฐตามกฎหมายและ
ตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ดําเนินการอยางเปนอิสระ
เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปตามหลักนิตธิ รรม
(7) จัดใหมีแผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งจัดใหมีสภา
พัฒนาการเมืองที่มีความเปนอิสระ เพื่อติดตามสอดสองใหมี
การปฏิบัติตามแผนดังกลาวอยางเครงครัด
(8) ดําเนินการใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐไดรับ
สิทธิประโยชนอยางเหมาะสม”
5.6 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ
Frederick Winslow
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เฟรดเดอริค วินสโลว เทเลอร (Frederick Winslow Taylor) ใน
ผลงาน เรื่อง “The Principle of Scientific Management” ที่ให
ความสําคัญกับการปฏิบัติหนาที่และหนาที่ของหนวยงานของ
รัฐและเจาหนาที่ของรัฐ โดยเนนดานอํานาจหนาที่ โดยเฉพาะ
“หลักการแบงงานและแบงอํานาจหนาที่ระหวางฝายจัดการ
กับฝายปฏิบัต”ิ ไววา
เปนความรวมมือหรือเปนการแบงงานระหวางฝาย
นายจางหรือฝายจัดการ หรือผูจัดการกับฝายปฏิบัติหรือ
คนงานอยางชัดเจน และถือวาเปนลักษณะของการแบง
โครงสรางและอํานาจหนาที่ในการทํางาน กลาวคือ ฝาย
ผูจัดการรับผิดชอบงานหรือมีอํานาจหนาที่ในภาพรวม
ทั้งหมด ซึ่งครอบคลุมเรื่องการวางแผน การกําหนดมาตรฐาน
และวิธีปฏิบัตงิ าน ตลอดจนการควบคุมการปฏิบตั ิงานของ
คนงานอยางใกลชิด ขณะทีฝ่ ายปฏิบัติหรือคนงานรับผิดชอบ
หรือมีอํานาจหนาที่ในฐานะที่เปนผูมีความรูความชํานาญ
เฉพาะดาน หรือเปนผูล งมือปฏิบัติ

Taylor, “The
Principle of Scientific
Management” (1915)
อางใน วิรัช วิรัชนิภา
วรรณ, หลักรัฐ
ประศาสนศาสตร
แนวคิดและ
กระบวนการ
(กรุงเทพมหานคร :
บริษัท เอ็กซเปอรเน็ท
จํากัด, 2549), หนา
94-98.

6. การจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management)
การจัดการ
ภาครัฐแนว
ใหม

6.1 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ
โจนาธาน บอสตัน และคณะ (Jonathan Boston et al) ใน
หนังสือ เรื่อง “Public Management: The New Zealand
Model” ที่ใหความสําคัญกับการจัดการภาครัฐแนวใหม โดย
สรุปสาระสําคัญที่เนนวัตถุประสงคหรือผลสัมฤทธิ์ทั้งในแง
ของผลผลิต ผลลัพธ และความคุมคาของเงิน รวมทั้งการ
พัฒนาคุณภาพและสรางความพอใจแกผูรบั บริการโดยนํา
เทคนิควิธีการจัดการสมัยใหมเขามาใชมากขึ้น ดังนี้
“1) มีความเชื่อวาการบริหารงานมีลกั ษณะของความ
เปนสากลสภาพ หรือไมมีความแตกตางอยางเปนนัยสําคัญ
ระหวางการบริหารงานของภาคธุรกิจเอกชนและการ
บริหารงานภาครัฐ

Jonathan Boston et al
(Jonathan Boston,
John Martin, June
Pallot and Pat
Walse), Public
Management: The
New Zealand Model
(Auckland: Oxford
University Press,
1996), pp. 25-26.
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2) ปรับเปลี่ยนการใหน้ําหนักความสําคัญไปจากเดิมที่
มุงเนนการควบคุมทรัพยากร (ปจจัยนําเขา) และกฎระเบียบ
เปนเรื่องของการควบคุมผลผลิตและผลลัพธ หรือปรับเปลี่ยน
จากการใหความสําคัญในภาระรับผิดชอบตอกระบวนงาน
ไปสูภาระรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์
3) ใหความสําคัญตอเรื่องของทักษะการบริหารจัดการ
มากกวาการกําหนดนโยบาย
4) โอนถายอํานาจการควบคุมของหนวยงานกลาง
เพื่อใหอิสระและความคลองตัวแกผูบริหารของแตละ
หนวยงาน
5) ปรับเปลี่ยนโครงสรางหนวยงานราชการใหมใหมี
ขนาดเล็กลงในรูปแบบของหนวยงานอิสระในกํากับ
โดยเฉพาะการแยกสวนระหวางภารกิจงานเชิงพาณิชยและ
ไมใชเชิงพาณิชย (การกํากับดูแลควบคุม) ภารกิจเชิงนโยบาย
และการใหบริการออกจากกันอยางเด็ดขาด
6) เนนการแปรสภาพกิจการของภาครัฐใหเปนเอกชน
และใหมีการจางเหมาบุคคลภายนอก รวมทั้งการประยุกตใช
วิธกี ารจัดจางและการแขงขันประมูลงานเพื่อลดตนทุนและ
ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ
7) ปรับเปลี่ยนรูปแบบสัญญาจางบุคลากรของภาครัฐให
มีลักษณะเปนระยะสั้นและกําหนดเงื่อนไขขอตกลงใหมคี วาม
ชัดเจนสามารถตรวจสอบได
8) เลียนแบบวิธีการบริหารจัดการของภาคธุรกิจเอกชน
เชน การวางแผนกลยุทธและแผนธุรกิจ การทําขอตกลงวาดวย
ผลงาน การจายคาตอบแทนตามผลงาน การจัดจางบุคคล
ภายนอกใหเขามาปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวเฉพาะกิจ การ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานและการให
ความสําคัญตอการสรางภาพลักษณทดี่ ีขององคกร
9) มีการสรางแรงจูงใจและใหรางวัลตอบแทนในรูป
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ของตัวเงินมากขึ้น และ
10) สรางระเบียบวินยั และความประหยัดในการใช
จายเงินงบประมาณ โดยพยายามลดตนทุนคาใชจายและเพิ่ม
ผลผลิต”
6.2 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ
เดนฮารด และเดนฮารด (Denhardt and Denhardt) ในหนังสือ
เรื่อง “The New Public Service: Serving, not Steer” ที่ให
ความสําคัญกับการจัดการภาครัฐแนวใหมที่เนนหลักการของ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม และการใหความสําคัญกับ
ประชาชน เพือ่ มุงใหเกิดการบริหารจัดการที่ดี มีสาระสําคัญ
เชน
1) การมุง ใหบริการแกประชาชน ขาราชการไมเพียงแต
ตอบสนองความตองการของประชาชนแตตองสราง
ความสัมพันธที่ดีกับประชาชนดวย
2) สรางความสนใจรวม และรับผิดชอบรวมกัน โดย
การสํารวจความตองการของสาธารณะ และ
3) การบริการมากกวาการกํากับ เปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการนโยบาย เปนตน
6.3 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ
เดวิด ออสบอรน และเท็ด เกเบลอร (David Osborne and Ted
Gaebler) ในหนังสือ “Reinventing Government” ที่ให
ความสําคัญกับการจัดการภาครัฐแนวใหม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การปฏิรูประบบราชการ ไววา
1) ตองการใหระบบราชการทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง
มากกวาใหระบบราชการลงมือทํางานเอง (a catalytic
government)
2) ตองการใหระบบราชการเปนระบบที่ชุมชนเปน
เจาของและเปนระบบราชการที่มอบอํานาจใหกับประชาชน
ไปดําเนินการเองมากกวาทีจ่ ะเปนกลไกที่คอยใหบริการแต

Jenet V. Denhardt
and Robert B.
Denhardt, The New
Public Service:
Serving, not Steer
(New York: M.E.
Sharpe, Inc., 2003),
pp. 42-43.

David Osborne and
Ted Gaebler,
Reinventing
Government
(Massachusetts:
Addison-Wesley
Publishing Company,
1992), p. 18. อางใน
สํานักงาน
คณะกรรมการปฏิรูป
ระบบราชการ, การ
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อยางเดียว (a community-owned government)
3) ตองการใหระบบราชการมีลักษณะของการแขงขัน
การใหบริการสาธารณะ (a competitive government)
4) ตองการใหระบบราชการเปนระบบที่ขับเคลื่อนดวย
ภารกิจมากกวาขับเคลื่อนดวยกฎระเบียบ (a mission-driven
government)
5) ตองการใหระบบราชการเปนระบบที่ใหความสําคัญ
ตอผลของการปฏิบัติงานมากกวาสนใจถึงปจจัยนําเขาทางการ
บริหารงานและขั้นตอนการทํางานทั้งหลาย (a resultsoriented government)
6) ตองการใหระบบราชการเปนระบบที่มุงสนองตอบ
ตอการเรียกรองของลูกคามากกวาทีจ่ ะสนองตอบตอความ
ตองการของตัวระบบราชการและขาราชการเอง (a customerdriven government)
7) ตองการใหระบบราชการดําเนินงานในลักษณะที่เปน
แบบรัฐวิสาหกิจมุงการแสวงหารายไดมากกวาการใชจาย (an
enterprising government)
8) ตองการใหระบบราชการเปนระบบที่มีการเฝาระวัง
ลวงหนา คือ ใหมีการเตรียมปองกันปญหาที่อาจจะเกิดใน
อนาคตมากกวาที่จะคอยใหปญหาเกิดขึน้ แลวคอยตามแก (an
anticipatory government)
9) ตองการใหระบบราชการเปนระบบที่มีการกระจาย
อํานาจจากขางบนลงไปสูขางลางตามลําดับชั้น โดยเนนให
ขาราชการระดับปฏิบัติงานหลักมีสวนรวมในการตัดสินใจ
และการทํางานเปนทีม (a decentralized government)
10) ตองการใหระบบราชการเปนระบบที่ปรับเปลีย่ น
ไปตามกลไกของตลาด (a market-oriented government)
6.4 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ
มิเชล ครัวซิเออ (Michel Crozier) ในหนังสือ เรื่อง “The

ปฏิรูประบบราชการ
ของตางประเทศ
(นนทบุรี :โรงพิมพ
สหมิตรพริ้นติง้ ,
2544), หนา 237-239.

Michel Crozier, The
Bureaucratic
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Bureaucratic Phenomenon” ที่ใหความสําคัญกับการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม ไววา
“องคการแบบระบบราชการมักชอบสรางกฎระเบียบ
ตาง ๆ ขึ้นมาอีก เพื่อแกปญหาของกฎระเบียบเดิมที่ไมถกู
ปฏิบัติตาม แตผลทีเ่ กิดขึน้ ก็คือ กฎระเบียบใหมที่ออกมาก็ไม
สามารถทําใหการดําเนินงานขององคการดีขึ้น”
6.5 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ
วิรัช วิรชั นิภาวรรณ ในหนังสือ “แนวคิดทางรัฐประศาสน
ศาสตร : การประยุกต และการพัฒนา” (พิมพครั้งที่ 2) ที่ให
ความสําคัญกับภาพรวมการจัดการภาครัฐแนวใหมของไทย
ไววา
“ภาพรวมแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร หรืออาจ
เรียกวา แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐของไทยในปจจุบัน
และในอนาคต มีลักษณะสําคัญ 20 ขอขางลางนี้ โดยแตละขอ
มีความสัมพันธกัน คาบเกีย่ วกัน และอาจปรากฏใหเห็นมาก
นอยแตกตางกันในแตละชวงเวลา
1) แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐและแนวคิดการ
บริหารจัดการภาคเอกชนของไทยมีแนวโนมที่จะรวมกันและ
ผสมกลมกลืนกัน เห็นตัวอยางไดจากบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถดานการบริหารจัดการของแตละภาคจะเขาไป
ทําหนาที่หรือรับผิดชอบในอีกภาคหนึ่ง เชน ผูบริหารที่
เกษียณหรือออกจากวงราชการจะไปทํางานตอในภาคเอกชน
ในเวลาเดียวกัน ผูบริหารจากภาคเอกชนก็จะเขามาปฏิบตั ิ
ราชการในหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในตําแหนง
ทางการเมือง ผูบริหารของแตละภาคดังกลาวนี้จะนําวิชา
ความรู ความสามารถ และประสบการณมาปรับใชในภาคที่
ตนเองเขาไปทําหนาที่หรือรับผิดชอบ นอกจากนี้แลว เมือ่
ผูบริหารของทัง้ 2 ภาคไดมโี อกาสติดตอและปฏิบัติงาน
รวมกันเพื่อผลประโยชนของประเทศชาติหรือสวนรวม ก็จะ

Phenomenon
(Chicago: The
University of
Chicago Press, 1964),
p. 114.
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ,
แนวคิดทางรัฐ
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นําแนวคิดการบริหารจัดการของแตละภาคมาปรับใชไมมากก็
นอย เมื่อเปนเชนนี้ ความแตกตางระหวางแนวคิดการบริหาร
จัดการภาครัฐกับภาคเอกชนมีแนวโนมลดลง อยางไรก็ตาม ก็
ยังพอแยกแยะหรือชี้เฉพาะไดวาเปนการบริหารจัดการภาคใด
2) แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรสวนใหญไดรบั
อิทธิพลมาหรือนํามาจากแนวคิดการบริหารจัดการภาคเอกชน
เชน แนวคิดหัวหนาผูบริหารสูงสุดของหนวยงานหรือซีอีโอ
(Chief Executive Officer) การเพิ่มคาตอบแทน การวางแผน
ยุทธศาสตร การทําสัญญาการปฏิบตั ิราชการระหวางผูบริหาร
ของหนวยงานของรัฐกับหนวยงานของรัฐ ที่เรียกวา การ
ปฏิบัตริ าชการตามคํารับรองของหนวยงาน (Performance
Agreement of Agency) ทั้งนี้ เนื่องจากภาคเอกชนมีการ
ปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและคลองตัว
มากกวา
3) การเนนความสําเร็จ (achievement) ผลผลิต
(product) ผลลัพธ (result) หรือปจจัยนําออก (output) มากกวา
กระบวนการดําเนินงาน (process) การปฏิบตั ิงาน
(performance) ปจจัยนําเขา (input) ตลอดจนกฎหมายและ
กฎระเบียบ อยางไรก็ตาม ก็ยงั ใหความสําคัญกับเรื่อง
ยุทธศาสตร (strategy) ของการดําเนินงาน หรือเทคนิค
(technique) ทีน่ ํามาใชในการปฏิบตั ิงานดวย
4) การสนับสนุนใหนําตัวชี้วดั การบริหารจัดการมาใช
ในการวิเคราะห วัด หรือประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
ใหบริการของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ
5) การปรับขนาดของหนวยงานของรัฐใหเล็กลง เปน
ลักษณะของจิว๋ แตแจว (small is beautiful)
6) การมอบหมายกิจการของหนวยงานของรัฐบางสวน
ใหแกหนวยงานของภาคเอกชน เชน กิจการเกีย่ วกับอาหาร
การรักษาความปลอดภัยภายในบางสวน และการทําความ
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สะอาด ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มคุณภาพของกิจการ แบงเบาภาระ และ
ประหยัดงบประมาณของหนวยงานของรัฐ
7) การแบงอํานาจหรือการมอบอํานาจ (delegation) ให
หนวยงานของรัฐในระดับรอง รวมทั้งการกระจายอํานาจ
(decentralization) และการกระจายความรับผิดชอบใหแก
ประชาชนหรือองคกรประชาชนเพิ่มมากขึน้
8) การใหความสําคัญกับคนหรือประชาชนผูรับบริการ
เปนศูนยกลาง
9) การสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน ทองถิ่น
ชุมชน และประชาสังคม
10) การปฏิบัติงานในลักษณะที่เปนเครือขายรวมกัน
ของหนวยงานภาครัฐ เอกชนสถาบัน การศึกษา และสมาคม
ตาง ๆ
11) การสนับสนุนนักบริหารมืออาชีพทั้งชายและหญิง
12) การพัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึน้ เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายของหนวยงานที่สนองผลประโยชนของประชาชน
และสวนรวม
13) การใหความสําคัญกับการแลกเปลี่ยนความรูและ
การเรียนรูร วมกันเพื่อผลประโยชนของสวนรวม
14) การนําวิชาความรู วิชาการ และการวิจัยมาใชในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
15) การนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาปรับใชใน
หนวยงานของรัฐ
16) การแขงขันกันสรางผลงานดวยความรู
ความสามารถ
17) การเพิ่มรางวัลตอบแทนสําหรับการปฏิบัติงาน
18) การจัดตั้ง “ศูนย” ใหบริการทางวิชาการ คําแนะนํา
ปรึกษา และขอมูลขาวสารดานการบริหารจัดการภาครัฐ
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19) การประชาสัมพันธและการเผยแพรขอมูลขาวสาร
และการปฏิบตั ิงานของหนวยงานอยางกวางขวางและทั่วถึง
20) การมุงสงเสริมใหหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่
ของรัฐนําหลักหรือสาระสําคัญของแนวทางการบริหารจัดการ
ที่เนนดานจิตใจมาปรับใชในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น โดย
อาจนําแนวทางใดแนวทางหนึ่งหรือหลายแนวทางขางลางนี้
มาปรับใชตามความเหมาะสม
20.1) การบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ประกอบดวย 8 หลัก ไดแก (1) ความพอประมาณ
(2) ความมีเหตุผล (3) การมีภูมิคุมกัน (4) การพึ่งตนเอง (5)
การเสริมสรางคุณภาพคนใหมีทั้งความรูแ ละคุณธรรมควบคู
กัน (6) การรวมกลุม (7) การสรางเครือขาย และ (8) ความ
สมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน
20.2) การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม 10
หลัก ไดแก (1) การรักษาความสัจ (2) การรูจกั ขมใจตนเอง
(3) ความอดทน (4) การละความชั่ว (5) การเสียสละ (6) ความ
เมตตา (7) ความสามัคคี (8) ความสุจริต (9) ความเทีย่ งธรรม
และ (10) การสงเสริมคนดี
20.3) การบริหารจัดการตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) 6 หลัก ตาม
“ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการสรางระบบบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542” ที่ประกอบดวย (1)
หลักนิตธิ รรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปรงใส (4)
หลักความมีสว นรวม (5) หลักความรับผิดชอบ และ (6) หลัก
ความคุมคา
20.4) การบริหารจัดการตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 7 หลัก ตาม “พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546”
ที่ประกอบดวย (1) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชน
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สุขของประชาชน (2) การบริหารราชการเพือ่ ใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ (3) การบริหารราชการอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ (4) การ
ลดขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน (5) การปรับปรุงภารกิจของสวน
ราชการ (6) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความ
ตองการของประชาชน และ (7) การประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการ
20.5) การบริหารจัดการตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 5 หลัก ตาม “พระราชบัญญัตริ ะเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2545” ที่ประกอบดวย (1) ความรับผิดชอบของ
ผูปฏิบตั ิงาน (2) การมีสวนรวมของประชาชน (3) การเปดเผย
ขอมูล (4) การติดตามตรวจสอบ และ (5) ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน”

7. การใหบริการประชาชน (people services)
7.1 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ
จอหน ดี. มิลเล็ท (John D. Millet) ในหนังสือ เรื่อง
“Management in the Public: The Quest for Effective
Performance” ที่ใหความสําคัญกับลักษณะของการใหบริการ
ที่ดี ไวดังนี้
1) การใหบริการอยางเทาเทียม คือ การบริการที่มีความ
ยุติธรรม เสมอภาค ไมเหลีย่ มล้ําในการบริการ
2) การใหการบริการรวดเร็วทันตอเวลาอยางมีมาตรฐาน
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และการใหบริการตามลักษณะความ
จําเปนเรงดวน ตามความตองการของผูร ับบริการ และเปนไป
ตามระเบียบ กฎหมายที่บังคับใช
3) การใหบริการอยางเพียงพอ คือ ความเพียงพอดาน
ตาง ๆ ในการใหบริการแกประชาชนผูมารับบริการรวมถึง

John D. Millet,
Management in the
Public: The Quest
for Effective
Performance (New
York: McGraw-Hill
Book Company,
1954), pp. 397-400.
อางใน มัตติกา จง
พิรยิ ะอนันต,
วิทยานิพนธ สาขา
วิทยาการจัดการ
บริหารรัฐกิจ
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธ
รรมาธิราช เรือ่ ง “การ
พัฒนาขีดความ
สามารถในการบริหาร
จัดการของโรง
พยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะหกรณี
การใหบริการแก
ผูประกันตนในอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย”
2548, หนา 28.
7.2 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ V. A. Zeithamal, A.
Parasuraman, and L.
ซีเทมล และคณะ (Zeithaml et al) ในบทความ เรื่อง “A
Conceptual Model of Service q Quality and Its Implications L. Berry, in “A
for Future Research” ที่ใหความสําคัญกับการประเมินคุณภาพ Conceptual Model of
Service Quality and
ของการใหบริการทั่วไปที่ควรคํานึงถึงคุณลักษณะ 10
ประการ ไวดังนี้ (1) ลักษณะของการใหบริการ (appearance) Its Implications for
Future Research”
(2) ความไววางใจ (reliability) (3) ความกระตือรือรน
(responsiveness) (4) ความเชี่ยวชาญ (competence) (5) ความมี Journal of
อัธยาศัยนอบนอม (courtesy) (6) ความนาเชื่อถือ (credibility) Marketing 1985: 21(7) ความปลอดภัย (security) (8) การเขาถึงบริการ (access)
22.
(9) การติดตอสื่อสาร (communication) และ (10) ความเขาใจ
หรือรูจกั ผูร ับบริการ (understanding of customer)
7.3 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ
Chang Yu Sang,
ชาง ยู แซง (Chang Yu Sang) ในหนังสือ เรื่อง “ASIA 21” ที่ ASIA 21 อางใน
ใหความสําคัญกับประชาชน ไววา
รุง แกวแดง,
ลูกคาทีด่ ีที่สุดคือลูกคาที่รองเรียน เพราะใครก็ตามที่
รีเอ็นจิเนียริ่งระบบ
เสียสละเวลามารองเรียน มาชี้จุดบกพรองใหองคกรไดถอื วา ราชการไทยภาค 2
ลูกคาคนนั้นเปนบุคคลที่มบี ุญคุณตอเราอยางยิ่ง
(กรุงเทพมหานคร:

ญาติของผูร ับบริการ ความเพียงพอที่อํานวยความสะดวกดาน
สถานที่ที่ใหบริการ บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ รวมถึงวัสดุ
อุปกรณตาง ๆ ในการปฏิบัตงิ าน
4) การใหการบริการตอเนื่อง คือ การใหการบริการแก
ผูรบั บริการอยางตอเนื่อง
5) การใหการบริการทีม่ ีความกาวหนา คือ การพัฒนา
งานการบริหารจัดการดานการใหบริการประชาชนผูมารับ
บริการ ใหมีมาตรฐานงานทีด่ ี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ตลอดจนมีคุณภาพความพึงพอใจในการมารับบริการ
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สํานักพิมพมติชน
จํากัด (มหาชน),
2540, หนา 194.

8. การมีสวนรวมของประชาชน (people participation)
การมีสว น
รวมของ
ประชาชน

8.1 ที่กลาวมานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่ใหความสําคัญกับการ
มีสวนรวมของประชาชน ไววา
“มาตรา 59 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และ
เหตุผลจากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถิ่นกอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการ
หรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวติ หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่
เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถิน่ และมีสิทธิแสดงความคิดเห็น
ของตนในเรื่องดังกลาว ทั้งนี้ ตามกระบวนการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัต”ิ
“มาตรา 60 บุคคลยอมมีสิทธิมีสวนรวมในกระบวนการ
พิจารณาของเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ
ของตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต”ิ
“มาตรา 76 รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการมีสวน
รวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจทาง
การเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
และการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ”
8.2 ทั้งนี้ สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ที่ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ
ประชาชน ไววา
“มาตรา 78 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการ
บริหารราชการแผนดิน ดังตอไปนี้
(1) บริหารราชการแผนดินใหเปนไปเพื่อการพัฒนา

รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540
มาตรา 59-60 และ
มาตรา 76

รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550
มาตรา 78 และมาตรา
87
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สังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอยางยั่งยืน โดย
ตองสงเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
คํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติในภาพรวมเปนสําคัญ
(2) จัดระบบการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมภิ าค
และสวนทองถิ่น ใหมีขอบเขตอํานาจหนาที่ และความ
รับผิดชอบที่ชดั เจนเหมาะสมแกการพัฒนาประเทศ และ
สนับสนุนใหจงั หวัดมีแผนและงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด
เพื่อประโยชนของประชาชนในพื้นที่
(3) กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของทองถิ่นไดเอง สงเสริม
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการดําเนินการ
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของทองถิ่น
และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้ง
โครงสรางพืน้ ฐานสารสนเทศในทองถิน่ ใหทั่วถึงและเทา
เทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพรอมให
เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ โดยคํานึงถึง
เจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น
(4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนา
คุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ควบคู
ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพื่อใหการ
บริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
สงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการปฏิบัตริ าชการ
(5) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น
เพื่อใหการจัดทําและการใหบริการสาธารณะเปนไปอยาง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบไดโดย
คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน”
“มาตรา 87 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการ
มีสวนรวมของประชาชน ดังตอไปนี้
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(1) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งใน
ระดับชาติและระดับทองถิน่
(2) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน
ในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคม รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ
(3) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน
ในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบองคกร
ทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น
(4) สงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งในทาง
การเมือง และจัดใหมีกฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมือง
ภาคพลเมืองเพื่อชวยเหลือการดําเนินกิจกรรมสาธารณะของ
ชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินการของกลุมประชาชนที่
รวมตัวกันในลักษณะเครือขายทุกรูปแบบใหสามารถแสดง
ความคิดเห็นและเสนอความตองการของชุมชนในพืน้ ที่
(5) สงเสริมและใหการศึกษาแกประชาชนเกีย่ วกับการ
พัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้งสงเสริมใหประชาชน
ไดใชสิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
การมีสวนรวมของประชาชนตามมาตรานี้ตองคํานึงถึง
สัดสวนของหญิงและชายทีใ่ กลเคียงกัน”
8.3 ทั้งนี้ สอดคลองกับพระราชบัญญัตกิ ําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่
พ.ศ. 2542 ที่ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน
ไววา
พระราชบัญญัตินี้ไดกําหนดอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน
ไวใน มาตรา 16 เฉพาะบางขอ ดังนี้
มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหาร

พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา 16
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สวนตําบลมีอาํ นาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง
โดยบัญญัตไิ วในขอ (16) และ (30) ดังนี้
(16) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนา
ทองถิ่น
(30) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและ
สนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
8.4 ทั้งนี้ สอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.
2542 ซึ่งเสนอโดยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) ที่ใหความสําคัญกับการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีที่มุงเนนใหหนวยงานของรัฐดําเนินงาน
ตามภาระหนาที่โดยยึดหลักการพืน้ ฐาน 6 หลัก ไดแก หลักนิติ
ธรรม (Rule of Law) หลักคุณธรรม (Ethics) หลักความโปรงใส
(Transparency) หลักความมีสวนรวม (Participation) หลักความ
รับผิดชอบ (Accountability) และหลักความคุม คา (Value for
Money) โดย 1 ใน 6 หลักนั้น คือ หลักความมีสวนรวม ซึ่ง
หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรู และ
เสนอความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศ ไม
วาดวยการแจงความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชา
พิจารณ การแสดงประชามติ หรืออื่น ๆ
8.5 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ
อัลวิน ลี เบิรทแรนด (Alvin Lee Bertrand) ในหนังสือ เรือ่ ง
“Rural Sociology” ที่ใหความสําคัญกับปจจัยที่สงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชน ไววา
“ปจจัยที่ทําใหเกิดการมีสวนรวม ไดแก เพศ อายุ
สถานภาพทางสังคม การศึกษา อาชีพ ถิน่ ที่อยูอาศัย ระยะเวลา
ที่อยูในทองถิน่ จํานวนสมาชิกในครอบครัว และลักษณะ

ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวา
ดวยการสรางระบบ
บริหารกิจการ
บานเมืองและสังคม
ที่ดี พ.ศ. 2542

Alvin Lee Bertrand,
Rural Sociology
(New York:
McGraw-hill Book
Company, 1957), pp.
147-157.
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ครอบครัว ตลอดจนคานิยมของสังคม”
8.6 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ
ราฟ พี. ฮัมเมล (Ralph P. Hummel) ในหนังสือ เรื่อง “Circle
Managers and Pyramid Managers: Icons for the Post-Modern
Public Administrator” ที่ใหความสําคัญกับการมีสว นรวมตาม
ระบอบประชาธิปไตย ไวดวยวา
“ผูบริหารองคกรในยุคหลังสมัยใหม (postmodern) จะมี
การเปลีย่ นแปลงจากการบริหารองคกรแบบมีโครงสรางสาย
การบังคับบัญชา (hierarchy) หรือแบบปรามิด (pyramid) มา
เปนการบริหารองคกรที่ไมมลี ําดับชั้นในการควบคุม การ
ทํางานเปนทีม การเพิ่มบทบาทผูปฏิบตั ิงาน และการมีสว น
รวมตามระบอบประชาธิปไตย”
8.7 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ
เชสเตอร (Chester) ในหนังสือ เรื่อง “Central and Local
Government: Financial and Administrative Relations” ที่ให
ความสําคัญกับการมีสว นรวมของประชาชน ไววา
การปกครองสวนทองถิ่นถือเปนรากฐานของการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย (basic democracy) โดย
การใหประชาชนไดมีสวนรวมทางการเมือง สอนให
ประชาชนรูสึกวาตนมีความเกี่ยวพันกับสวนไดสวนเสียใน
การบริหาร เกิดความรับผิดชอบ และหวงแหนตอสิทธิ
ประโยชนที่พงึ ไดรับและปกปอง อันเปนการพัฒนาการเมือง
ตามระบอบประชาธิปไตย
8.8 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ
เออรวนิ และสแตนสเบอรี่ (Irvin and Standsbury) ใน
บทความ เรื่อง “Citizen Participation in Decision Making: Is
It Worth the Effort?” in Public Administration Review ที่ให
ความสําคัญกับการมีสว นรวมของประชาชน ไววา
เมื่อองคกรภาครัฐยอมสละอํานาจความรับผิดชอบใน

Ralph P. Hummel,
Circle Managers
and Pyramid
Managers: Icons for
the Post-Modern
Public
Administrator
(United Kingdom:
Sage Publications,
1990), pp. 204-205.
D. N. Chester,
Central and Local
Government:
Financial and
Administrative
Relations (London:
Macmillan, 1951), p.
46.

Irvin and Standsbury
“Citizen Participation
in Decision Making:
Is It Worth the
Effort?” in Public
Administration
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การตัดสินใจใหแกกลุมประชาชนที่เขาไปมีสวนรวมเพื่อให
ความรวมมือกับประชาชนมากขึ้น การตัดสินนโยบายก็จะเกิด
จากการปรึกษาหารือกันอยางแทจริงจากทุกฝาย ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ผลลัพธทางสังคมก็จะเกิดจาก
การประนีประนอมและหาทางแกไขปญหารวมกัน

Review 2004: 56-57
อางใน ชินรัตน สืบ
สม, ประมวลสาระชุด
วิชาแนวคิด ทฤษฎี
และหลักการรัฐ
ประศาสนศาสตร
หนวยที่ 12, มหา
วิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช, 2551,
หนา 256.
J. M. Cohen and N.
8.9 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ
T. Uphoff, Rural
โคเฮน และ อัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff ) ในหนังสือ เรื่อง
“Rural Development: Concept and Measures for Project
Development
Design Implementation and Evaluation” ที่ใหความสําคัญกับ Participation:
การมีสว นรวมของประชาชนชุมชน ไววา
Concept and
สมาชิกของชุมชนตองเขามามีสวนเกี่ยวของใน 4 มิติ
Measures for
ไดแก (1) การมีสวนรวมการตัดสินใจวาควรทําอะไรและทํา Project Design
อยางไร (2) การมีสวนรวมเสียสละในการพัฒนา รวมทั้งลงมือ Implementation and
ปฏิบัติตามที่ไดตัดสินใจ (3) การมีสว นรวมในการแบงปน
Evaluation (Rural
ผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน และ (4) การมีสวน Development
รวมในการประเมินผลโครงการ
Committee, Center
for International
Studies, Cornell
University, 1981), p
6.
8.10 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ A. Fornaroff,
ฟอรนารอฟ (Fornaroff) ในหนังสือ เรื่อง “Community
Community
Involvement in Health System for Primary Health Care” ที่ Involvement in
ใหความสําคัญกับกระบวนการมีสว นรวมของชุมชน ไววา
Health System for
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กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ประกอบดวย 4
ขั้นตอน ไดแก (1) การวางแผน รวมถึงการตัดสินใจในการ
กําหนดเปาหมาย กลวิธี ทรัพยากรที่ตองใช ตลอดจนการ
ติดตามประเมินผล (2) การดําเนินงาน (3) การใชบริการจาก
โครงการ และ (4) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน

Primary Health
Care (Geneva: World
Health Organization,
1980), p 104.

9. ประโยชนทปี่ ระชาชนจะไดรับ (people benefits)
9.1 ทั้งนี้ สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 มาตรา 58 ที่ใหความสําคัญกับประโยชนที่
ประชาชนจะไดรับ ไววา
“บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสาร
สาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูล
นั้นจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของ
ประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของ
บุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต”ิ
9.2 ทั้งนี้ สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ที่ใหความสําคัญกับประโยชนที่ประชาชน
จะไดรับ ตัวอยางเชน
“มาตรา 56 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึง
ขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น
เวนแตการเปดเผยขอมูลหรือขาวสารนั้นจะกระทบตอความ
มั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสีย
อันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น หรือเปนขอมูลสวน
บุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต”ิ
“มาตรา 57 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และ
เหตุผลจากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถิ่น กอนการอนุญาตหรือการดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิง่

รัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540
มาตรา 58

รัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550
มาตรา 56-60
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แวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวติ หรือสวนไดเสียสําคัญ
อื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถิ่น และมีสิทธิแสดงความ
คิดเห็นของตนตอหนวยงานที่เกีย่ วของเพื่อนําไปประกอบการ
พิจารณาในเรือ่ งดังกลาว
การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
วัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพยการวางผังเมือง การ
กําหนดเขตการใชประโยชนในที่ดนิ และการออกกฎที่อาจมี
ผลกระทบตอสวนไดเสียสําคัญของประชาชน ใหรัฐจัดใหมี
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางทั่วถึง
กอนดําเนินการ”
“มาตรา 58 บุคคลยอมมีสิทธิมีสวนรวมในกระบวนการ
พิจารณาของเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ
ของตน”
“มาตรา 59 บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรือ่ งราวรองทุกข
และไดรับแจงผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว”
“มาตรา 60 บุคคลยอมมีสิทธิที่จะฟองหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือ
องคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบคุ คล ใหรับผิดเนื่องจากการ
กระทําหรือการละเวนการกระทําของขาราชการ พนักงาน
หรือลูกจางของหนวยงานนัน้ ”
9.3 ขอความที่กลาวมานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ
วิรัช วิรชั นิภาวรรณ ที่ใหความสําคัญกับประโยชนที่
ประชาชนจะไดรับ ไววา
ในสวนของประชาชนหากนําไปศึกษา จะชวยใหเกิด
ความรูความเขาใจเรื่องการบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง
นําไปปรับใชใหเกิดประโยชน เชน นําไปใชเปนขอมูล
พื้นฐานสําหรับเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมหรือในการ
ติดตามและควบคุมตรวจสอบการปฏิบัตริ าชการของ

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ,
หลักการและเทคนิค
การเขียนงานวิจัย
วิทยานิพนธ และ
รายงาน
(กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพโฟรเพซ,
2552), หนา 79.
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หนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐ ทั้งนี้ ตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมาย

10. แนวโนม
10.1 ขอความที่กลาวมานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ
จอหน ไนสบทิ ท (John Naisbitt) ในหนังสือ เรื่อง
“Megatrends: Ten New Directions Transforming Our Lives” ที่
ใหความสําคัญกับแนวโนมสําคัญในอนาคตไว 10 ประการ
ดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลงจากสังคมอุตสาหกรรมไปสู
สังคมสารสนเทศ (industrial society to information society)
ซึ่งคนในสังคมจะตองใชความสามารถทางสมอง (brain
power) แทนการใชความสามารถทางกายภาพ (physical
power) เปนผลใหองคการตองการแรงงานที่มีความรู
ความสามารถ สามารถทํางานแบบมืออาชีพ (professional) อีก
ทั้งการนําระบบ electronics มาใชในการติดตอสื่อสารอยาง
กวางขวาง
2) การเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมไปสู
เทคโนโลยีชนั้ สูง (forced technology to high tech/high touch)
ตัวอยางเชน ความกาวหนาทางดานสื่อสารมวลชน การผลิต
รถยนต เครื่องบิน ยานอวกาศ และการสื่อสารโทรคมนาคม
เปนตน
3) การเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจระดับชาติไปสู
เศรษฐกิจระดับโลก (National Economy to World Economy)
ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงแนวคิดจาก World Peace ไปสู
World trade และจาก Gatt ไปสู องคการคาโลก (World Trade
Organization)
4) การเปลี่ยนแปลงจากการวางแผนระยะสั้นไปสูการ
วางแผนระยะยาว (short-range planning to long-range
planning) องคการจะตองวางแผนเปลี่ยนจากการวางแผน

John Naisbitt,
Megatrends: Ten
New Directions
Transforming Our
Lives (United
Kingdom: Macdonal
& co., 1984), 155-156.
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ระยะสั้ น ไปสู ก ารวางแผนระยะยาว และนํ า แนวทางการ
ทํางานเชิงรุกมาใช
5) การเปลี่ยนแปลงจากการรวมศูนยอํานาจไปสูการ
กระจายอํานาจ (centralization to decentralization) การบังคับ
บัญชา การติดตอสื่อสารเปลี่ยนจากบนลงลาง (top-down) มา
เปนลางขึ้นบน (bottom-up) การติดตอสื่อสารแบบสองทาง
และกระจายอํานาจไปสูทองถิ่นมากขึ้น
6) การเปลี่ยนแปลงจากการพึ่งพาสถาบันไปสูการพึ่งพา
ตนเอง (institutional help to self-help) สถาบันตาง ๆ จะตอง
พึ่งพาตนเองมากขึ้น
7) การเปลี่ยนแปลงจากประชาธิปไตยแบบตัวแทนไปสู
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (representative democracy to
participative democracy) เนื่องจากประชาชนมีการศึกษาสูงขึ้น
จึงตองการมีสวนรวมตรวจสอบการบริหาร อีกทั้งองคการของ
รัฐเปดโอกาสใหมีการประชาพิจารณ (public hearing)
8) การเปลี่ยนแปลงจากสายการบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นไปสูการทํางานแบบเครือขาย (hierarchy to
networking)
9) ศูนยกลางความเจริญจากตอนเหนือสูตอนใต (north to
south) ความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
เทคโนโลยี เคลื่อนยายจากตอนเหนือไปสูต อนใต โดยเฉพาะ
แถบเอเชียตะวันออกจนถึงแปซิฟค
10) การเปลี่ยนแปลงจากหนึ่งทางเลือกไปสูทางเลือกหลาย
ทาง (either/or to multiple option) การนําแนวคิดทางเลือก
สาธารณะ (public choice) ซึ่งเปนแนวคิดทางดาน
เศรษฐศาสตรมาใชในการจัดการ เพื่อตอบสนองความตองการ
ที่หลากหลายของผูบ ริโภค อีกทั้งการคิดคนสิ่งประดิษฐใหม ๆ
ตัวอยางเชน การใชเทคโนโลยีชวี ภาพ การตัดตอทาง
พันธุกรรม (genetically modified organic) การรวมกลุมเปน
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สมาคม กลุมวิชาชีพ การสรางและรักษาภาพพจนขององคการ
ตลอดจนอิทธิพลของสถานการณปจจุบัน (current-outlook) เปน
ตน
10.2
10.3


