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wirmail@yahoo.com จะจัดสงใหฟรีทันทีที่ไดรบ
ั อีเมล หรือภายใน 3 วัน)
ทุกวันนี้หนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ไดใชคาํ ที่มีความหมายทํานอง
เดียวกับคําวา การบริหาร หลายคํา เชน การจัดการ การบริหารการพัฒนา และการบริหารจัดการ
ในบางครั้งเกิดการถกเถียงกันวาควรจะใชคําใด บางคนไดใหความหมายโดยใช
“ความรูสึก”
มากกวาใชเหตุผลหรือ “ความรูทางวิชาการ” อีกทั้งความหมายที่แตละคนใหยอมแตกตางกันไปตาม
พื้นฐานความรูและประสบการณ ตลอดจนสถานการณ บทความนี้ ขอมีสว นรวมในการให
ความหมายของการบริหาร การจัดการ การบริหารการพัฒนา และการบริหารจัดการสําหรับการ
บริหารภาครัฐ โดยนํามาศึกษาวิเคราะหในเชิงเปรียบเทียบ รวมทั้งนําความรูทางวิชาการมาปรับใช
ควบคูกับขอมูลที่เปนขอเท็จจริง (fact) และยังไดแสดงความคิดเห็น (opinion) ไวดวย แนนอน การ
ใหความหมายในเชิงเปรียบเทียบในบทความนี้ ไมอาจใหคําตอบทีเ่ ปนขอยุติจนเปนที่ยอมรับของ
ยังไมมีนักวิชาการหรือ
ทุกคนได
เพราะเปนธรรมดาหรือเปนธรรมชาติที่แมกระทัง่ ทุกวันนี้
ผูเชี่ยวชาญคนใดที่สามารถใหความหมายคําวา การบริหาร หรือคําที่มีความหมายทํานองเดียวกัน
ไดอยางเปนสากลหรือเปนทีย่ อมรับของทุกฝายได แตอยางไรก็ดี เนื้อหาสาระในบทความนี้นาจะเปน
ประโยชน ลดความสับสน และมีสว นในการพัฒนาความรูดานการบริหารภาครัฐในทางวิชาการเพิ่ม
มากขึ้น
เนื้อหาสาระการวิเคราะหเปรียบเทียบครั้งนี้ ครอบคลุม 8 หัวขอ ดังนี้
1. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหาร
2. ความสําคัญของการบริหารภาครัฐ
3. ภาพรวมความเปนมาของคําที่หมายถึงการบริหารภาครัฐ
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4. ความหมายของการบริหาร
5. ความหมายของการจัดการ
6. ความหมายของการบริหารการพัฒนา
7. ความหมายของการบริหารจัดการ
8. การสรุปและวิเคราะหเปรียบเทียบ

1. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหาร
กอนการวิเคราะหเปรียบเทียบความหมายของการบริหาร การจัดการ การบริหารการ
พัฒนา และการบริหารจัดการ ควรทําความเขาใจแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหาร กลาวคือ
สืบเนื่องจากมนุษยเปนสัตวสังคม (social animal) ซึ่งหมายถึง มนุษยโดยธรรมชาติยอมอยูรวมกัน
เปนกลุม ไมอยูอยางโดดเดี่ยว แตอาจมีขอยกเวนนอยมากที่มนุษยอยูโดดเดี่ยวตามลําพังเชน
ฤษี การอยูรวมกันเปนกลุมของมนุษยอาจมีไดหลายลักษณะ หลายระดับ และเรียกแตกตางกัน เปน
ตนวา ครอบครัว (family) เผา (tribe) ชุมชน (community) สังคม (society) ประเทศ (country)
ประเทศในภูมภิ าค (regional country) องคการสหประชาชาติ (United Nations Organization) หรือ
ประชาคมโลก (world community) เมื่อมนุษยอยูรวมกันเปนกลุมยอมเปนธรรมชาติที่ในแตละกลุม
จะตองมี “ผูนํากลุม” รวมทัง้ มี “การดําเนินงาน การปฏิบัติงาน หรือการควบคุมดูแลกันภายในกลุม”
ั นาการตลอดมา จนเกิดการ
เพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยและความสุข สภาพเชนนี้ไดมีววิ ฒ
รวมกลุมกันมากขึ้นและมีขนาดใหญขึ้น โดยผูนํากลุมขนาดใหญ เชน ในระดับประเทศของภาครัฐ
อาจเรียกวา ผูบริหาร ขณะที่การดําเนินงาน การปฏิบัติงาน หรือการควบคุมดูแลกันภายในกลุม ของ
ภาครัฐนั้น อาจเรียกวา การปกครอง การบริหารราชการ การบริหารราชการแผนดิน หรือการ
บริหารจัดการภาครัฐ เปนตน ในเวลาเดียวกัน ยอมตองมีการดําเนินงาน การปฏิบตั ิงาน หรือการ
ควบคุมดูแลกันภายในกลุมหรือภายในหนวยงานของภาคเอกชน ซึ่งอาจเรียกวา การควบคุมดูแล
การบริหารงาน การจัดการ หรือการบริหารจัดการ เกิดควบคูไ ปกับภาครัฐดวย ดวยเหตุผลเชนนี้
มนุษยจึงไมอาจหลีกเลี่ยงจากการบริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไดงาย และทําใหกลาวไดวา ที่ใด
มีประเทศ ที่นนั่ ยอมมีการบริหาร

2. ความสําคัญของการบริหารภาครัฐ
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การบริหารภาครัฐมีความสําคัญและจําเปนยิ่งตอหนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ ประชาชน
และประเทศชาติ เห็นตัวอยางไดจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เชน ฉบับป พ.ศ. 2540
และฉบับป พ.ศ. 2550ไดมบี ทบัญญัตใิ หหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่อํานวยความ
สะดวกและใหบริการแกประชาชน บทบัญญัติในสวนนีเ้ กี่ยวของโดยตรงกับการบริหารภาครัฐ แต
ในทางปฏิบัติ กลับปรากฏวา การอํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนของหนวยงานของ
รัฐและเจาหนาที่ของรัฐบางสวนไมอาจตอบสนองความตองการของประชาชนและประเทศชาติได
อยางมีประสิทธิภาพซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากหนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐก็
ได ตัวอยางเชน หนวยงานของรัฐบางแหงนําการบริหารภาครัฐตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี (good governance) ไปปรับใชอยางไมเหมาะสม หรือเจาหนาที่ของรัฐที่เปนกลไก
สําคัญของการบริหารภาครัฐขาดคุณธรรม ขาดจิตสํานึก หรือขาดจิตวิญญาณในการใหบริการ
ประชาชน เปนตน นอกจากนั้น ความสําคัญและจําเปนของการบริหารภาครัฐ ยังเห็นไดจากการที่
หนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐใชการบริหารภาครัฐแนวทางใดแนวทางหนึ่งหรือหลาย
แนวทาง เชน แนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (sufficiency
economy)
หรือแนวทาง
คุณธรรม (virtue administration หรือ morality administration) เปนมรรควิธี (means) แนวทาง
หรือวิธีการ เพื่อนําไปสู การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของหนวยงานของรัฐ และ/หรือ
เจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งถือวาเปน จุดหมายปลายทางเบื้องตน (primary goal) และในที่สุด จะนําไปสู
การพัฒนาประเทศ ซึ่งแบงเปน การทําใหประเทศชาติเจริญกาวหนาอยางมั่นคง ยั่งยืน และสมดุล
รวมทั้งการทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น เชนนี้ ถือวาเปนจุดหมายปลายทางสูงสุด (ultimate
goal) โปรดดูภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 ความสําคัญของการบริหารภาครัฐรวมทั้งความสัมพันธของการบริหารภาครัฐ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานภาครัฐ และการพัฒนาประเทศ ในลักษณะทีเ่ ปนมรรควิธีและ
จุดหมายปลายทาง รวมตลอดทั้งเหตุ ผล และผลกระทบ
เปนมรรควิธี แนวทาง
หรือวิธีการ

จุดหมายปลายทาง
เบื้องตน

การบริหารภาครัฐ นําไปสู การเพิ่มประสิทธิภาพ
แนวทางใด
ในการบริหารงาน
แนวทางหนึ่ง
ของหนวยงาน
หรือหลาย
ของรัฐ และ/หรือ
แนวทาง
เจาหนาที่ของรัฐ
(เหตุ)

จุดหมายปลายทาง
สูงสุด

นําไปสู

(ผล)
มรรควิธี
(means)
หรือ เหตุ

การพัฒนาประเทศ :
ประเทศชาติเจริญกาว
หนาอยางมั่นคง ยั่งยืน
สมดุล และประชาชนมี
คุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น
(ผลกระทบ)
จุดหมายปลายทางสูงสุด
(ends)
หรือ ผล

3. ภาพรวมความเปนมาของคําที่หมายถึงการบริหารภาครัฐ
การบริหารภาครัฐ หรือ “การดําเนินงานหรือการปฏิบัตงิ านที่หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่
ของรัฐนํามาใชเพื่อนําไปสูจดุ หมายปลายทางที่กําหนดไว” มีชื่อเรียกแตกตางกันไปตามยุคสมัย การ
เรียกชื่อแตกตางกันนั้นเกิดจากปจจัยภายนอกและภายในประเทศ ปจจัยภายนอก เชน กระแสโลก
หรืออิทธิพลของประเทศมหาอํานาจที่แพรกระจายหรือสงออกแนวทางการดําเนินงานหรือการ
ปฏิบตั ิงาน โดยสวนหนึ่งเขามาทางวิชาการหรือตําราหนังสือที่นักวิชาการไดรับอิทธิพลหรือนําเขา
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มาจากตางประเทศ สําหรับปจจัยภายใน เชน นายกรัฐมนตรีไดใหความสําคัญหรือยึดถือการ
ดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานใด ตัวอยางที่เห็นไดอยางชัดเจน คือ ในสมัยที่ พลเอกเปรม ติณสูลา
นนท ไดใชคําวา "การพัฒนา" อยางแพรหลาย รวมทั้ง “การพัฒนาชนบท” เพราะไดเห็นถึง
ความสําคัญของการพัฒนาชนบท ขณะทีส่ มัย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ใชคําวา "การบริหารจัดการ"
อยางกวางขวาง จริงจัง และตอเนื่อง เพราะไดนําแนวคิดการจัดการของภาคธุรกิจมาปรับใชในการ
ดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐเพื่อนําไปสูจุดหมาย
ปลายทางที่กาํ หนดไว เปนตน
เมื่อพิจารณาศึกษาภาพรวมความเปนมาของคําที่หมายถึงการบริหารภาครัฐหรือคําที่
หมายถึง “การดําเนินงานหรือการปฏิบัตงิ านที่หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐนํามาใชเพือ่
นําไปสูจุดหมายปลายทางทีก่ ําหนดไว” ทําใหกลาวไดวา กอนที่จะใชคําวา การบริหาร
จัดการ (management
administration) ของภาครัฐ มีคําหลายคําที่รัฐบาลหลายยุคหลายสมัยได
นํามาใช (การนําคําแตละคํามาใชอาจดูไดจากหลายแหง เชน คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอ
รัฐสภา
และพระราชบัญญัตติ าง ๆ ที่ออกในแตละรัฐบาลซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ดวย) เชน การปกครอง (government) การบริหารราชการ การบริหารราชการแผนดิน1 และการ
บริหารภาครัฐ (public administration) การบริหาร (administration) การพัฒนา (development) การ
พัฒนาชุมชน
(community development) การบริหารการ
พัฒนา (development administration) การจัดการ
(management) การบริหารและการ
จัดการ (administration and management) และยังใชคําอื่นอีก
เปนตนวา การพัฒนาแบบ
ยั่งยืน (sustainable development) การพัฒนาแบบพอเพียง (sufficient development) การพัฒนาแนว
พุทธ (Buddhistic development) การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (good governance) และการ
บริหารจัดการ ซึ่งคํานี้หลายรัฐบาลไดนํามาใช เชน รัฐบาลที่มี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เปน
นายกรัฐมนตรี ในป พ.ศ. 25392 และรัฐบาลที่มี นายชวน หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรี ใน
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การบริหารราชการแผนดิน สวนใหญใชักับหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐระดับชาติ เชน
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมีหนาที่บริหารราชการแผนดิน (โปรดดู รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย (พ.ศ. 2540) มาตรา 201 และมาตรา 211) สวนการบริหารราชการ ใชกับหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของ
รัฐทุกระดับ
2

โปรดดู คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2539
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ป พ.ศ. 25403 จนกระทั่งรัฐบาลที่มี พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ดํารงตําแหนงเปน
นายกรัฐมนตรี ไดใชคําวา การบริหารจัดการ4 อยางกวางขวาง จริงจัง และตอเนื่อง โดยสวนหนึ่ง
นํามาจากแนวคิดผูบริหารสูงสุด (Chief Executive Officer) หรือซีอีโอ (CEO) ของภาคเอกชนหรือ
ภาคธุรกิจและนํามาปรับใชในภาครัฐหรือในวงราชการ โดยมุงหวังใหการบริหารภาครัฐเกิดความ
รวดเร็ว ลดขัน้ ตอน ลดพิธกี ารที่ไมจําเปนและจูงใจดวยการใหรางวัลตอบแทน เปนตน แมกระทั่ง
รัฐบาลภายใตการนําของ พลเอกสุรยุทธ จุลานนท ที่เขามาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี และบริหาร
ประเทศภายหลังจากที่คณะทหารไดยึดอํานาจการปกครองเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ก็ยังคงใช
คํานี้เชนกัน5 สําหรับในอนาคตอาจมีคําอื่นเกิดขึ้นอีกก็ได เชน การบริหารการบริการ (service
administration) ซึ่งเนนเรื่องการบริหารเพื่ออํานวยความสะดวกและใหบริการแก
ประชาชน ตลอดจนตอบสนองความตองการของประชาชนการบริหารการเมือง
(politics
administration)
ที่เนนการบริหารดานการเมืองใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น รวมตลอดถึงการ
บริหารจิตสํานึก หรือการบริหารความรูผดิ รูชอบ (consciousness administration) และการบริหาร
คุณธรรม (virtue หรือmorality administration) ที่ใหความสําคัญกับการบริหารดานจิตใจหรือการคิด
และการกระทําที่ดีงาม

4. ความหมายของการบริหาร
กอนอื่น ควรทําความเขาใจใหตรงกัน 2 ประการ
ประการแรก ทุกวันนี้ ยังไมมีนักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญคนใดที่สามารถใหความหมาย
“การดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่หนวยงานของรัฐและเจาหนาทีข่ องรัฐนํามาใชเพื่อนําไปสู
จุดหมายปลายทางที่กําหนดไว” หรือ ที่เรียกวา การบริหาร หรือคําที่มีความหมายทํานองเดียวกัน
อยางเปนสากลหรือเปนที่ยอมรับของทุกฝายได การใหความหมายของคําดังกลาวนั้น ทํานอง

3

โปรดดู คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2540;
พระราชบัญญัติสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2542; และ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
4

โปรดดู คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา วันจันทรที่ 26 กุมภาพันธ 2544 และ คําแถลง
นโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา วันพุธที่ 23 มีนาคม 2548
5

โปรดดู คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ วันศุกรที่ 3 พฤศจิกายน 2549
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เดียวกับการใหความหมายของคําอื่นทั้งหลายในทางสังคมศาสตรทอี่ าจเหมือนกันหรือแตกตางกัน
ได ขึ้นอยูกับนักวิชาการหรือผูรูแตละคน
อีกประการหนึ่ง เนื่องจากคําวา การบริหาร มีความหมายคลายคลึงหรือใกลเคียงกับคําวา
การจัดการ การบริหารการพัฒนา และการบริหารจัดการ แตในทายที่สุด ในทีน่ ี้ขอใชคําวา “การ
บริหารจัดการ” เปนหลัก เนื่องจากทันสมัยและใชกันอยางกวางขวาง อยางไรก็ตาม จําเปนทีจ่ ะตอง
ศึกษาความหมายของคําอื่นที่คลายคลึงหรือใกลเคียงกันดังกลาวดวย
มีนักวิชาการใหความหมายของการบริหารไว ในที่นี้ไดนํามาแสดงไวเปนตัวอยาง โดยเรียง
ตามปเกาสุดถึงปลาสุด เริม่ จากนักวิชาการไทยและตามดวยนักวิชาการตางประเทศ จากนั้น ก็จะ
สรุปความหมายของคํานี้
4.1 สมพงศ เกษมสิน ในป พ.ศ. 2514 มีความเห็นวา การบริหาร หมายถึง การใชศาสตร
และศิลปนําเอาทรัพยากรบริหาร (administrative resource) เชน คน เงิน วัสดุสิ่งของ และการ
จัดการ มาประกอบการตามกระบวนการบริหาร (process of administration) เชน POSDCoRB
Model ใหบรรลุวตั ถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ6
4.2 สมพงศ เกษมสิน ในป พ.ศ. 2523 กลาวไววา คําวา การบริหารนิยมใชกับการบริหาร
ราชการ หรือการจัดการเกี่ยวกับนโยบาย ซึ่งมีศัพทบัญญัติ วา รัฐประศาสนศาสตร (public
administration) และคําวา การจัดการ (management) นิยมใชกับการบริหารธุรกิจเอกชน หรือการ
ดําเนินการตามนโยบายที่กาํ หนดไว สมพงศ เกษมสิน ยังใหความหมายการบริหารไววา การบริหาร
มีลักษณะเดนเปนสากลอยูห ลายประการ ดังนี้
4.2.1 การบริหารยอมมีวัตถุประสงค
4.2.2 การบริหารอาศัยปจจัยบุคคลเปนองคประกอบ
4.2.3 การบริหารตองใชทรัพยากรการบริหารเปนองคประกอบพื้นฐาน
4.2.4 การบริหารมีลักษณะการดําเนินการเปนกระบวนการ
4.2.5 การบริหารเปนการดําเนินการรวมกันของกลุมบุคคล
4.2.6 การบริหารอาศัยความรวมมือรวมใจของบุคคล กลาวคือ ความรวมใจ
(collective mind) จะกอใหเกิดความรวมมือของกลุม (group cooperation) อันจะนําไปสูพลังของ
กลุม (group effort) ที่จะทําใหบรรลุวตั ถุประสงค
4.2.7 การบริหารมีลักษณะการรวมมือกันดําเนินการอยางมีเหตุผล
4.2.8 การบริหารมีลักษณะเปนการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค

6

สมพงศ เกษมสิน, การบริหาร (พิมพครั้งที่ 3, กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเกษมสุวรรณ, 2514),
หนา 13-14.
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4.2.9 การบริหารไมมีตัวตน (intangible) แตมีอิทธิพลตอความเปนอยูของมนุษย7
4.3 อนันต เกตุวงศ ในป พ.ศ. 2523 ใหความหมายการบริหาร วา เปนการประสานความ
พยายามของมนุษย (อยางนอย 2 คน) และทรัพยากรตาง ๆ เพื่อทําใหเกิดผลตามตองการ8
4.4 ไพบูลย ชางเรียน ในป พ.ศ. 2532 ใหความหมายการบริหารวา หมายถึง ระบบที่
ประกอบไปดวยกระบวนการในการนําทรัพยากรทางการบริหารทั้งทางวัตถุและคนมาดําเนินการ
เพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล9
4.5 ติน ปรัชญพฤทธิ์ ในป พ.ศ. 2535 มองการบริหารในลักษณะที่เปนกระบวนการโดย
หมายถึงกระบวนการนําเอาการตัดสินใจ และนโยบายไปปฏิบตั ิ สวนการบริหารรัฐกิจหมายถึง
เกี่ยวของกับการนําเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัต10ิ
4.6 วิรัช วิรชั นิภาวรรณ ในป พ.ศ. 2545 แบงการบริหารตามวัตถุประสงคหลักของการ
จัดตั้งหนวยงานไว 6 หนวยงาน ดังนี้
4.6.1 หนวยงานภาครัฐ โดยการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ เรียกวา การ
บริหารภาครัฐ หรือการบริหารรัฐกิจ (public administration) มีวตั ถุประสงคหลักในการจัดตัง้ คือ
การใหบริการสาธารณะทั้งหลาย (public services) ซึ่งครอบคลุมถึงการอํานวยความสะดวก การ
รักษาความสงบเรียบรอย ตลอดจนการพัฒนาประชาชนและประเทศชาติ เปนตน การบริหารของ
หนวยงานดังกลาวนี้เปนการบริหารของหนวยงานของภาครัฐ (public or governmental organization)
ซึ่งรวมทั้งหนวยงานของรัฐ (state agencies) ดวย ไมวาจะเปนหนวยงานทั้งในสวนกลาง สวน
ภูมิภาค และสวนทองถิ่น เชน การบริหารงานของหนวยงานของสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
กรม หรือเทียบเทา การบริหารงานของจังหวัดและอําเภอ การบริหารงานของหนวยการบริหาร
ทองถิ่น หนวยงานบริหารเมืองหลวง รวมตลอดทั้งการบริหารงานของหนวยงานของรัฐวิสาหกิจ
เปนตน

7

สมพงศ เกษมสิน, การบริหาร (พิมพครั้งที่ 7, กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2523), หนา 5-6.

8

อนันต เกตุวงศ, การบริหารการพัฒนา (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2523

หนา 27.
9

ไพบูลย ชางเรียน, วัฒนธรรมการบริหาร (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน, 2532), หนา 17.

10

ติน ปรัชญพฤทธิ์, ศัพทรัฐประศาสนศาสตร (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2535), หนา 8.
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4.6.2 หนวยงานของภาคธุรกิจ การบริหารงานของหนวยงานภาคธุรกิจ เรียกวา
การบริหารธุรกิจ (business administration) หรือการบริหารภาคเอกชนหรือการบริหารของ
หนวยงานของเอกชน ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักของการจัดตั้งเพื่อการแสวงหากําไร หรือแสวงหากําไร
สูงสุด (maximum profits) ในการทําธุรกิจ การคาขาย การผลิตอุตสาหกรรม หรือใหบริการ เห็น
ตัวอยางไดอยางชัดเจนจากการบริหารงานของ บริษัท หางราน และหางหุนสวนทัง้ หลาย
4.6.3 หนวยงานที่ไมสังกัดภาครัฐ การบริหารของหนวยงานทีไ่ มสังกัดภาครัฐ
(non-governmental organization) เรียกยอวา หนวยงานเอ็นจีโอ (NGO.) เปนการบริหารงานของ
หนวยงานที่ไมแสวงหาผลกําไร (non-profit administration) มีวัตถุประสงคหลักในการจัดตั้ง คือ
การไมแสวงหาผลกําไร (non-profit) เชน การบริหารของมูลนิธิ และสมาคม
4.6.4 หนวยงานระหวางประเทศ การบริหารงานของหนวยงานระหวางประเทศ
(internationalorganization) มีวัตถุประสงคหลักของการจัดตั้ง คือ ความสัมพันธระหวางประเทศ
เชน การบริหารงานของสหประชาชาติ (United Nations Organization) องคการคาระหวางประเทศ
(World Trade Organization) และกลุมประเทศอาเซียน (ASEAN)
4.6.5 หนวยงานที่เรียกวาองคกรตามรัฐธรรมนูญ การบริหารงานขององคกร
ตามรัฐธรรมนูญ มีวัตถุประสงคหลักในการจัดตั้งเพื่อปกปองคุมครองและรักษาสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน ตลอดจนควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ การ
บริหารงานขององคกรตามรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(พ.ศ. 2540) ซึ่งไดกําหนดใหมีองคกรตามรัฐธรรมนูญขึ้น เชน การบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครอง คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี รัฐสภา สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา เปนตน11
องคกรตามรัฐธรรมนูญนั้น ถือวาเปนหนวยงานของรัฐเชนกัน แตมีลักษณะพิเศษ เชน เกิดขึ้นตาม
บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญดังกลาว และมีวัตถุประสงคหลักในการจัดตั้งดังกลาว
4.6.6 หนวยงานของภาคประชาชน การบริหารงานของหนวยงานภาคประชาชน
มีวัตถุประสงคหลักในการจัดตั้งเพื่อปกปองรักษาผลประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมซึ่งเปน

11

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) ไดถูกลมลางไปโดยคณะทหารที่ยึดอํานาจการ
ปกครองแผนดินเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ตอมาเมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประกาศใช ไดมีบทบัญญัติที่กําหนดใหมีองคกรตามรัฐธรรมนูญซึ่งแบงเปน 2 สวน โดยสวนแรก เรียกวา องคกร
อิสระตาม
รัฐธรรมนูญ ประกอบดวย 4 องคกร อีกสวนหนึ่ง เรียกวา องคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งประกอบดวย 3 องคกร

10
ประชาชนสวนใหญของประเทศและถูกเอารัดเอาเปรียบตลอดมา เชน การบริหารงานของหนวยงาน
ของเกษตรกร กลุมผูใชแรงงาน และกลุมผูใหบริการ12
4.7 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ในป พ.ศ. 2545 มีความเห็นวา การบริหารในฐานะทีเ่ ปน
กระบวนการ หรือกระบวนการบริหาร เกิดไดจากหลายแนวคิด เชน โพสคอรบ (POSDCoRB) เกิด
จากแนวคิดของ ลูเทอร กูลิค (Luther Gulick) และ ลินดอล เออรวิค (Lyndall Urwick) ประกอบดวย
ขั้นตอนการบริหาร 7 ประการ ไดแก การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การ
บริหารงานบุคคล (Staffing) การอํานวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) การ
รายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) ขณะที่กระบวนการบริหารตามแนวคิดของ
เฮ็นรี
ฟาโยล (Henry Fayol) ประกอบดวย 5 ประการ ไดแก การวางแผน (Planning) การจัดองคการ
(Organizing) การบังคับการ (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุมงาน
(Controlling) หรือรวมเรียกวา พอคค (POCCC)13
4.8 วิรัช วิรชั นิภาวรรณ ในป พ.ศ. 2549 คําวา การบริหาร (administration) มีรากศัพท
มาจากภาษาลาติน “administatrae” หมายถึง ชวยเหลือ (assist) หรืออํานวยการ (direct) การ
บริหารมีความสัมพันธหรือมีความหมายใกลเคียงกับคําวา “minister” ซึ่งหมายถึง การรับใชหรือ
ผูรับใช หรือผูร ับใชรฐั คือ รัฐมนตรี สําหรับความหมายดั้งเดิมของคําวา administer หมายถึง การ
ติดตามดูแลสิง่ ตาง ๆ14
4.9 เฮอรเบิรต เอ. ไซมอน (Herbert A. Simon) กลาวถึงการบริหารวาหมายถึง กิจกรรม
ที่บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป รวมกันดําเนินการเพื่อใหบรรลุวตั ถุประสงค15
4.10 เฟรดเดอรริค ดับบลิว. เทเลอร (Frederick W. Taylor) ใหความหมายการบริหารไว
วา งานบริหารทุกอยางจําเปนตองกระทําโดยมีหลักเกณฑ ซึ่งกําหนดจากการวิเคราะหศึกษาโดย

12

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารเมืองหลวงและการบริหารทองถิ่น : สหรัฐอเมริกา อังกฤษ
ฝรั่งเศส ญี่ปุน และไทย (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโฟรเพซ, 2545), หนา 36-38.
13

Ibid., หนา 39.

14

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การพัฒนาเมืองและชนบทประยุกต (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพฟอรเพซ,
2549), หนา 29-31.
15

Herbert A. Simon, Administrative Behvior (New York: Macmillian, 1947), p. 3.

11
รอบคอบ ทั้งนี้ เพื่อใหมีวิธีที่ดีที่สุดในอันที่จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งขึน้ เพื่อ
ประโยชนสําหรับทุกฝายทีเ่ กี่ยวของ16
4.11 ปเตอร เอฟ. ดรัคเกอร (Peter F. Drucker) กลาววา การบริหาร คือ ศิลปะในการ
ทํางานใหบรรลุเปาหมายรวมกับผูอื่น การทํางานตาง ๆ ใหลุลว งไปโดยอาศัยคนอื่นเปนผูทําภายใน
สภาพองคการที่กลาวนั้น ทรัพยากรดานบุคคลจะเปนทรัพยากรหลักขององคการที่เขามารวมกัน
ทํางานในองคการ ซึ่งคนเหลานี้จะเปนผูใ ชทรัพยากรดานวัตถุอื่น ๆ เครื่องจักร อุปกรณ วัตถุดิบ
เงินทุน รวมทั้งขอมูลสนเทศตาง ๆ เพื่อผลิตสินคาหรือบริการออกจําหนายและตอบสนองความ
พอใจใหกับสังคม17
สรุป จากความหมายของนักวิชาการขางตน ทําใหสรุปไดวา การบริหาร หมายถึง การ
ดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐนํามาใชเพือ่ นําไปสู
วัตถุประสงคหรือจุดหมายปลายทางทีไ่ ดกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ คําวา การบริหาร เปนคําที่
นิยมใชในการบริหารภาครัฐโดยหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ การบริหารนําไปใชกันอยาง
กวางขวางอยางนอยใน 6 หนวยงานซึ่งจัดแบงตามวัตถุประสงคหลักของการจัดตั้งหนวยงาน ไดแก
การบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคธุรกิจ หนวยงานที่ไมสังกัดภาครัฐ หนวยงาน
ระหวางประเทศ หนวยงานที่เรียกวาองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานภาคประชาชน

5. ความหมายของการจัดการ
คําวา การจัดการ (management) นิยมใชในหนวยงานและบุคลากรของภาคเอกชน ภาค
ธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม มีนักวิชาการใหความหมายของการจัดการ ไวดังนี้
5.1 สมคิด บางโม ในป พ.ศ. 2539 มีความเห็นวา การจัดการ คือ ศิลปะในการใชคน เงิน
วัสดุ อุปกรณขององคการและนอกองคการเพื่อบรรลุวตั ถุประสงคขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ มี

16

Frederick W. Taylor อางถึงใน สมพงศ เกษมสิน, การบริหาร (พิมพครั้งที่ 7, กรุงเทพมหานคร :
ไทยวัฒนาพานิช, 2523), หนา 27.
17

Peter F. Drucker อางถึงใน สมพงศ เกษมสิน, การบริหาร (พิมพครั้งที่ 7, กรุงเทพมหานคร : ไทย
วัฒนาพานิช, 2523), หนา 6.
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องคประกอบที่สําคัญ (1) การจัดการเปนศิลปะในการใชคนทํางาน (2) การจัดการตองอาศัย ปจจัย
พื้นฐาน คือ คน เงิน และวัสดุอุปกรณ (3) การจัดการเปนการดําเนินงานของกลุม คน18
5.2 วิรัช วิรชั นิภาวรรณ ในป พ.ศ. 2549 ไดกลาวไววา การจัดการ (management) นิยม
ใชในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซึ่งมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งเพื่อมุงแสวงหากําไร (profits) หรือ
กําไรสูงสุด (maximum profits) สําหรับผลประโยชนที่จะตกแกสาธารณะถือเปนวัตถุประสงครอง
หรือเปนผลพลอยได (by product) เมื่อเปนเชนนี้ จึงแตกตางจากวัตถุประสงคในการจัดตั้ง
หนวยงานภาครัฐที่จัดตั้งขึน้ เพื่อใหบริการสาธารณะทั้งหลาย (public services) แกประชาชน การ
บริหารภาครัฐทุกวันนี้หรืออาจเรียกวา การบริหารจัดการ (management administration) เกี่ยวของ
กับภาคธุรกิจมากขึ้น เชน การนําแนวคิดผูบริหารสูงสุด หรือ ซีอีโอ (chief executive officer) มา
ปรับใชในวงราชการ การบริหารราชการดวยความรวดเร็ว การลดพิธีการที่ไมจาํ เปน การลดขั้นตอน
การปฏิบตั ิราชการ และการจูงใจดวยการใหรางวัลตอบแทน เปนตน นอกเหนือจากการที่ภาครัฐได
เชน
ใหสัมปทาน
เปดโอกาสใหภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจเขามารับสัมปทานจากภาครัฐ
โทรศัพทมือถือ การขนสง เหลา บุหรี่ อยางไรก็ดี ภาคธุรกิจก็ไดทําประโยชนใหแกสาธารณะหรือ
ประชาชนไดเชนกัน เชน จัดโครงการคืนกําไรใหสังคมดวยการลดราคาสินคา ขายสินคาราคาถูก
หรือการบริจาคเงินชวยเหลือสังคม เปนตน19
5.3 แฮรโรลด คูนตซ (Harold Koontz) ใหความหมายของการจัดการ หมายถึง การ
ดําเนินงานใหบรรลุวตั ถุประสงคที่ตั้งไวโดยอาศัยปจจัยทั้งหลาย ไดแก คน เงิน วัสดุสิ่งของ เปน
อุปกรณการจัดการนั้น20
5.4 เออรเนสต เดล (Ernest Dale) กลาวไววา การจัดการ คือ กระบวนการจัดองคการ
และการใชทรัพยากรตาง ๆ ใหบรรลุวตั ถุประสงคที่กําหนดไวลว งหนา21
5.5 ปเตอร ดรักเกอร (Peter Drucker) ใหความหมายวา การจัดการ คือ ศิลปะในการ
ทํางานใหบรรลุเปาหมายรวมกับผูอื่น22
18

สมคิด บางโม, หลักการจัดการ (พิมพครั้งที่ 2, กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพดี จํากัด, 2539), หนา

29.
19

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การพัฒนาเมืองและชนบทประยุกต (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพฟอรเพซ,
2549), หนา 29-31.
20

Harold Koontz อางถึงใน สมพงศ เกษมสิน, การบริหาร (พิมพครั้งที่ 7, กรุงเทพมหานคร : ไทย
วัฒนาพานิช, 2523), หนา 6.
21

Ernest Dale อางถึงใน สมคิด บางโม, หลักการจัดการ (พิมพครั้งที่ 2, กรุงเทพมหานคร : บริษัท
พิมพดี จํากัด, 2539), หนา 29.

13
5.6 เฟร็นช และ ซาวอด (French and Saward) ในป ค.ศ. 1983 ใหความหมายของการ
จัดการ ไวใน Dictionary of Management วา การจัดการ คือ กระบวนการ กิจกรรม หรือการศึกษา
เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ในอันที่จะเชื่อมั่นไดวา กิจกรรมตาง ๆ ดําเนินไปในแนวทางที่จะบรรลุผล
สําเร็จตามวัตถุประสงคที่กาํ หนดไว โดยเฉพาะอยางยิง่ หนาที่ในอันที่จะสรางและรักษาไวซึ่งสภาวะ
ที่จะเอื้ออํานวยตอการบรรลุวัตถุประสงคดวยความพยายามรวมของกลุมบุคคล23
5.7 มิเชล เอ. ฮิทท และคณะ (Michael A. Hitt et al) ในป ค.ศ. 1979 ไดใหความหมาย
การจัดการไวในหนังสือ Effective Management วา การจัดการ คือ การประสมประสานทรัพยากร
ตาง ๆ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปเพื่อบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ24
สรุป จากความหมายของนักวิชาการขางตน ทําใหสรุปไดวา การจัดการ หมายถึง การ
ดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่หนวยงานและบุคลากรของหนวยงานนํามาใชเพื่อนําไปสู
วัตถุประสงคหรือจุดหมายปลายทางทีไ่ ดกําหนดไว คํานี้สวนใหญใชในหนวยงานและบุคลากรของ
ภาคเอกชน แตทุกวันนี้ ไดมีการนําคํานี้มาปรับใชในการบริหารภาครัฐดวย

6. ความหมายของการบริหารการพัฒนา
คําวา การบริหารการพัฒนา (development management) นิยมใชในหนวยงานและ
บุคลากรของภาครัฐ มีวัตถุประสงคหลักในการจัดตั้งหนวยงานเพื่อใหบริการสาธารณะทั้งหลายแก
ประชาชน กอนที่จะใช “การดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ
นํามาใชเพื่อนําไปสูจุดหมายปลายทางทีก่ ําหนดไว” ทีเ่ รียกวา การบริหารการพัฒนา นั้น มีคําหลาย
คําที่รัฐบาลหลายยุคสมัยไดนํามาใช เชน การบริหารราชการ การบริหารราชการแผนดิน การ
บริหารภาครัฐ การบริหาร จากนั้น จึงใชคําวา การบริหารการพัฒนา ในสมัยจอมพล ถนอม
กิตติขจร เปนนายกรัฐมนตรี ในป พ.ศ. 2509 โดยเฉพาะเมื่อมีการจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร (National Institue of Development Administration หรือ NIDA) และตอมา ไดเปดสอน
22

Peter Drucker อางถึงใน สมคิด บางโม, หลักการจัดการ (พิมพครั้งที่ 2, กรุงเทพมหานคร : บริษัท
พิมพดี จํากัด, 2539), หนา 28.
23

Derek French and Saward Heather, Dictionary of Management (Second Edition, Aldershot:
Gower, 1983.
24

Michael A. Hitt et al., Effective Management, West Pub Co. (January 1979).
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หลักสูตรปริญญาโทดานการบริหารการพัฒนาในคณะรัฐประศาสนศาสตร25 และถึงแมบางคนมี
ความเห็นวา ประเทศไทยไดผานพนสภาพที่เปนประเทศดอยพัฒนาหรือประเทศกําลังพัฒนามาแลว
และกําลังจะกาวไปสูสภาพของประเทศทีพ่ ัฒนาแลวหรือประเทศที่มีเทคโนโลยีสูงก็ตาม แตแนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนา ยังไมหมดสิ้นไปได เพราะในสภาพความเปนจริง ทุกประเทศรวมทั้งประเทศ
ไทยยังคงมีการพัฒนาอยูตลอดเวลาตราบใดที่การพัฒนายังมีความหมายครอบคลุมถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปสูสภาพที่ดีขนึ้ (change for the better) ดวย
อาจกลาวไดวา การใหความหมายของ “การดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่หนวยงานของ
รัฐและเจาหนาที่ของรัฐนํามาใชเพื่อนําไปสูจุดหมายปลายทางที่กําหนดไว” แบบใดก็ตาม ซึ่งรวมทั้ง
การบริหารการพัฒนาดวย ไมอาจกําหนดไดอยางชัดเจนและตายตัว ทํานองเดียวกับการให
ความหมายของคําอื่นทั้งหลายในทางสังคมศาสตร เนื่องจากขึ้นอยูกับความรู ความคิด และ
ประสบการณของนักปรัชญา ผูรู นักวิชาการ นักกฎหมาย และนักบริหารแตละคน แตอยางไรก็
ตาม การบริหารการพัฒนามีลักษณะสําคัญ 4 ประการ ดังจะไดกลาวตอไป โดยอาจเรียกวา การ
บริหารจัดการ หรือการบริหาร และในอนาคตอาจเรียกเปนอยางอื่นได แนวคิดบริหารการพัฒนา
นั้น แพรหลายอยางมากในประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งรวมทั้งในเอเชีย สําหรับประเทศไทยไดนํา
แนวคิดนี้มาปรับใชอยางแพรหลายในชวงที่เนนการพัฒนาประเทศและการพัฒนาชนบท
การนําเสนอในหัวขอนี้ แบงยอยเปน 2 สวน ไดแก (1) แนวคิดและความหมายของการ
บริหารการพัฒนา และ (2) ความสําคัญของการบริหารการพัฒนา
6.1 แนวคิดและความหมายของการบริหารการพัฒนา
คําวา การบริหารการพัฒนา ตรงกับเขียนเปนภาษาอังกฤษวา development administration
หรือ administration of development แตในที่นี้ยึดถือคําแรก

25

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2509 รัฐบาลภายใตการนําของจอมพล ถนอม กิตติขจร ไดจัดตั้งสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรขึ้น โดยพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2509 หมวด 1 บท
ทั่วไป มาตรา 5 บัญญัติไววา “มาตรา 5 ใหจัดตั้งสถาบันวิชาการชั้นสูงขึ้นเรียกวา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร มีวัตถุประสงคใหการศึกษาวิชาการบริหารและการพัฒนา ทําการวิจัย สงเสริมวิชาการ และวิชาชีพ
ชั้นสูง” จอมพล ถนอม กิตติขจร ไดเปนผูลงนามสนองพระราชโองการ (ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 2509/29/4/31 มีนาคม 2509) พระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดใหคณะรัฐประศาสนศาสตรเปนคณะ
หนึ่งในสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร ทําการเรียนการสอนเพื่อผลิตพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโทดานการบริหารการ
พัฒนา) ทางรัฐประศาสนศาสตรเรื่อยมา ตอมา คณะรัฐประศาสนศาสตรไดเริ่มเปดการศึกษาขั้นปริญญาเอก
ทางการบริหารการพัฒนาขึ้นในภาค 1 ปการศึกษา 2527
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ในสวนนี้มุงศึกษาแนวคิดและความหมายของการบริหารการพัฒนาทั้งของตางประเทศและ
ของไทยรวมกันไปจํานวน 20 คน เริ่มจากการนําเสนอวรรณกรรมหรือขอความทีแ่ สดงถึงแนวคิด
และ/หรือ ความหมายของการบริหารการพัฒนาของนักวิชาการหรือผูร ูตางประเทศและ
ไทย ตามลําดับ จากนั้นจึงสรุป
และทายสุดไดแสดงตารางเปรียบเทียบแนวคิดและความหมาย
ดังกลาวไวดวย
6.1.1 จอรจ เอฟ. แกนท (George F. Gant) นักวิชาการชาวอเมริกันอธิบาย
แนวคิดและความหมายของการบริหารการพัฒนา (development administration) เปนคนแรก ๆ
โดยมีประสบการณมาจากการปฏิบตั ิงานที่ Tennessee Valley Authority (TVA.) วา การบริหาร
การพัฒนาเปนคําที่ใหความสําคัญกับหนวยงาน ระบบการจัดการ และกระบวนการตาง ๆ ซึ่ง
รัฐบาลจัดตั้งขึน้ เพื่อดําเนินงานใหบรรลุวตั ถุประสงคของการพัฒนา พรอมกันนี้ การบริหารการ
พัฒนายังเปนเครื่องมือของรัฐบาลที่กําหนดใหเกี่ยวของกับปจจัยตาง ๆ ของการพัฒนาเพื่อทําการ
เชื่อมโยงและทําใหวตั ถุประสงคทางดานสังคมและเศรษฐกิจของชาติประสบผลสําเร็จ นอกจากนี้การ
ๆ
บริหารการพัฒนายังชวยปรับใหระบบราชการและบทบาทหนาที่ของหนวยงานราชการตาง
ตอบสนองตอการพัฒนาอีกดวย ดังนั้น การบริหารการพัฒนาจึงหมายถึง การบริหารนโยบาย
แผนงาน และโครงการตาง ๆ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการพัฒนา26
การบริหารการพัฒนาของแกนท แบงเปน 2 สวน คือ “การบริหารงานภายใน
(internal administration) หมายถึงวาการบริหารงานใด ๆ มีความจําเปนที่จะตองจัดใหมีองคการ
บริหารงานนั้น ๆ สามารถเปนกลไกการบริหารที่ดีเสียกอน จึงจําเปนจะตองจัดการภายในองคการ
ใหดีใหมีประสิทธิภาพที่สุดซึ่งอาจทําไดดวยการจัดองคการการบริหารงานบุคคลงานคลัง งาน
วางแผน การตัดสินใจ ฯลฯ อันเปนสาขายอยของรัฐประศาสนศาสตรใหดีท่สี ุด สวนการบริหารงาน
ภายนอก (external administration) ครอบคลุมถึงเรื่องตาง ๆ ที่หนวยงานนั้นติดตอกับปจจัยนอก
ทั้งหมด ทั้งนี้ดวยการที่คนพบวา ในการบริหารงานนั้น มิใชแตจะมุงถึงประสิทธิภาพของการบริหาร
ภายในองคการอยางเดียว เพราะองคการมีหนาที่ตองปฏิบตั ิงานในหนาที่ของตนใหเปนผลสําเร็จ
อยางดีที่สุด ซึ่งหมายถึงวา นอกเหนือไปจากการจัดการภายในทีด่ ีแลว ยังตองมีหนาที่รับผิดชอบใน
การหาลูทางทีด่ ีติดตอกับปจจัยภายนอกอื่น ๆ ใหปจจัยเหลานั้นมารวมมือกับองคการของตนเพื่อ
ชวยใหงานที่ไดรับมอบหมายสัมฤทธิผล ความสามารถในเชิงบริหารขององคการที่จะบริหารปจจัย

26

George F. Gant, Development Administration : Concepts, Goals, Methods (Madison,
Wisconsin : The University of Wisconsin Press, 1979), p. 20.
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ภายนอกนี้ มีผลเกี่ยวกับความเปนตายขององคการสวนมาก เพราะองคการบริหารตองมีสวน
ปฏิบตั ิการติดตอกับคนหรือปจจัยภายนอกอื่น ๆ ดวยกันแทบทั้งนั้น27
6.1.2 เออรวงิ สเวิดโลว (Irving Swerdlow) นักวิชาการชาวอเมริกันอธิบายวา
การบริหารการพัฒนา หมายถึง การบริหารในประเทศที่ยากจนหรือประเทศดอยพัฒนา
ทั้งหลาย ทั้งนี้เพราะการบริหารราชการในประเทศดอยพัฒนายอมมีความแตกตางกันกับการบริการ
ราชการในประเทศที่พัฒนาแลว ซึ่งอาจพิจารณาและสังเกตเห็นไดจากลักษณะของความแตกตางกัน
หลายแงหลายมุม อาทิ พิจารณาจากลักษณะและแบบแผนของการบริหาร บทบาทของรัฐบาลและ
บทบาทของขาราชการ เปนตน28
โดยนัยเดียวกัน สเวิดโลว ยังไดกลาวอีกวา ประเทศที่ยากจนทัง้ หลายมีลักษณะ
พิเศษหลายประการซึ่งทําใหรัฐบาลตองมีบทบาทแตกตางกัน ลักษณะนี้และบทบาทของรัฐดังกลาว
ทําใหการทํางานของนักบริหารมีลักษณะแตกตางออกไป ในที่ใดก็ตามที่มีความแตกตางนั้นอยู การ
บริหารรัฐกิจจะตองถือไดหรือเรียกไดวาเปนการบริหารการพัฒนา29
6.1.3 เมิรล เฟนสอด (Merle Fainsod) นักวิชาการชาวอเมริกันไดใหแนวคิดหรือ
ความหมายของการบริหารการพัฒนาวา โดยปรกติ การบริหารการพัฒนาเปนเรื่องเกี่ยวกับการ
สรางกลไกเพือ่ การวางแผนใหเกิดความเจริญเติมโตทางเศรษฐกิจ การระดมและจัดสรรทรัพยากร
จะเห็นไดวา
การบริหารการพัฒนาตามความคิด
เพื่อใหเกิดการแผขยายรายไดของชาติ30
ของ เฟนสอด นั้น เกี่ยวของอยางมากกับการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ
6.1.4 พอล มิวโดส (Paul Meadows) นักวิชาการชาวอเมริกันอธิบายวา การ
บริหารการพัฒนาถือไดวาเปนการจัดการทางภาครัฐบาลในเรื่องที่เกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทาง
27

อมร รักษาสัตย, “พัฒนา พัฒนาศาสตร และรัฐประศาสนพัฒนา” พัฒนาบริหารศาสตร 3, 3
(มกราคม 2506) : 403-404 และ โปรดดูเพิ่มเติม George F. Gant, op.cit., p. 22.
28

Irving Swerdlow (ed.), Development Administration : Concepts and Problems (Syracuse,
New York : Syracuse University Press, 1963), pp. Ix-xii, อางถึงใน อาษา เมฆสวรรค, “หลักการบริหารการ
พัฒนา” ใน อมร รักษาสัตย และขัตติยา กรรณสูต (บรรณาธิการ), ทฤษฎีและแนวความคิดในการพัฒนา
ประเทศ (แกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการขายและการซื้อแหงประเทศไทย
, 2515), หนา 270.
29

Ferrel Heady, Public Administration : A Comparative Perspective (New Jersey : Prentice
Hall, Inc., 1966), p. 10. อางถึงใน อนันต เกตุวงศ, การบริหารการพัฒนา (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2523), หนา 27.
30

Irving Swerdlow (ed.), op.cit., p. 2. อางถึงใน อนันต เกตุวงศ, op.cit., หนา 27-28.
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เศรษฐกิจและสังคมเพื่อใหเปนไปตามนโยบายของรัฐที่กําหนดไว นักบริหารการพัฒนาจึงเปนผูที่
เกี่ยวของกับการนําการเปลีย่ นแปลง31
6.1.5 แฮรรี่ เจ. ฟรายดแมน (Harry J. Friedman) นักวิชาการชาวอเมริกันอีกคน
หนึ่งอธิบายวา การบริหารการพัฒนา ประกอบดวยปจจัย 2 อยาง คือ (1) การปฏิบตั ิงานตาม
แผนงานตาง ๆ ที่ไดกําหนดไวเพื่อกอใหเกิดความทันสมัย (Modernity) (2) การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
ภายในระบบบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานตามแผนงานตาง ๆ ดังกลาว32
6.1.6 จอหน ดี. มอนโกเมอรี่ (John D. Montgomery) นักวิชาการชาวอเมริกัน
กลาววา การบริหารการพัฒนาเปนเรื่องของการปฏิบตั ิตามแผนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และ
สังคมของรัฐ โดยปรกติ จะไมเกี่ยวของกับความพยายามเพิ่มความสามารถทางการเมือง33 เห็นได
วา มอนโกเมอรี่ มีความคิดวา การบริหารการพัฒนาใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เศรษฐกิจและสังคมเปนหลัก
6.1.7 เอ็ดเวิรด ดับบลิว. ไวดเนอร (Edward W. Weidner) นักวิชาการชาว
อเมริกันกลาวไววา การบริหารการพัฒนา หมายถึง การปรับมรรควิธี (means) ของการบริหารให
เขากับจุดมุงหมายตาง ๆ ของแผนงานของรัฐบาล ซึ่งกอนอื่น ตองทราบถึงความตองการของ
รัฐบาลวามีจุดมุงหมายในการพัฒนาอยางไรกอน แลวจึงนําการบริหารมาชวยปฏิบัติการใหสําเร็จผล
ตามความมุงหมายนั้น34
นอกจากนี้ ไวดเนอร ไดแบงการบริหารการพัฒนา เปน 2 สวน คือ กระบวนการ
และความรูทางวิชาการ (area of study) สวนที่เปนกระบวนการนัน้ ไวดเนอร มีความเห็นวาการ
บริหารการพัฒนาเปนกระบวนการบริหารงานของรัฐบาลที่นําองคกรไปสูการประสบความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งวัตถุประสงคดังกลาวไดถูกกําหนดโดย
ผูมีอํานาจหนาที่ดวยวิธใี ดวิธีหนึ่ง สวนทีเ่ ปนความรูท างวิชาการ ไวดเนอร มองวา การบริหารการ
พัฒนาเปนเรือ่ งของการศึกษาหาความรูท างวิชาการ เปนสวนหนึ่งของการบริหารรัฐกิจที่มุงแสวงหา
31

Paul Meadows, “Motivation for Change and Development Administration,” in Irving Swerdlow
(ed.), op.cit., p. 86.
32

Harry J. Friedman, “Administrative Roles in Local Governments,” in Edward W. Weidner
(ed.), Development Administration in Asia (Durham, NorthCarolina : Duke University Press, 1970), p.
254.
33

John D. Montgomery and William J. Siffin (ed.), Approaches to Development : Politics,
Administration and change (New York : McGraw-Hill Books Company, 1966), p. 259.
34

อมร รักษาสัตย, “พัฒนา พัฒนาศาสตร และ รัฐประศาสนพัฒนา,” op.cit., หนา 405.
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ความรูในเรื่องบางเรื่อง
และเรื่องดังกลาวจะเปนที่ยอมรับกันไดมากนอยเพียงใดนั้น ยอมขึ้นอยู
ความศรัทธาของบุคคล กลุม บุคคลและประเทศนั้น ๆ35
6.1.8 เฟรด ดับบลิว. ริกส (Fred W. Riggs) นักวิชาการชาวอเมริกันมีความเห็น
วาการบริหารการพัฒนามีความหมายที่สาํ คัญ 2 ประการ คือ การบริหารการพัฒนาหมายถึง (1)
การบริหารแผนงานพัฒนา (development programs) ทั้งหลายดวยวิธีการตาง ๆ ขององคการ
ขนาดใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง หนวยงานของรัฐบาล เพื่อใหเปนไปตามนโยบายและแผนที่กําหนด
ขึ้นซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคของการพัฒนา (developmental objectives) การเสริมสราง
สมรรถนะของการบริหาร36
ริกส ยังมีความเห็นวา การบริหารการพัฒนาไมเพียงแตครอบคลุมถึงการบริหาร
แผนงานพัฒนาตาง ๆ ของหนวยงานรัฐบาลใหบรรลุวตั ถุประสงคของการพัฒนาเทานั้น แต
หมายความรวมไปถึงการเพิ่มสมรรถนะของการบริหารดวย ซึ่งหมายความวา การบริหารการพัฒนา
จะสมบูรณไดนั้น จะตองคํานึงถึงสมรรถนะของการบริหาร คือ ตองทําใหเขมแข็งขึ้นดวย และเมื่อ
การบริหารงานมีสมรรถนะเพิ่มมากขึ้น ก็จะเปนเครื่องมือสําคัญที่ทําใหการพัฒนาบรรลุวตั ถุประสงค
ที่กําหนดไวได ความคิดเห็นของ ริกส ดังกลาวนี้เปนการใหความหมายของการบริหารการพัฒนาที่
ครอบคลุมเรื่องการพัฒนาการบริหารหรือเพิ่มพูนสมรรถนะของระบบบริหารดวย37
6.1.9 ชู เช็ง สู (Shou-Sheng Hsueh) เปนนักวิชาการที่เกิดในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน อธิบายวา การบริหารการพัฒนามิใชการบริหารชนิดใหม ซึ่งแยกออกมา
จากการบริหารรัฐกิจ ในความหมายอยางกวาง แตการบริหารการพัฒนาเปนการบริหารที่ยึด
จุดมุงหมาย (goal-oriented) เปนหลักและตองการที่จะเนนหนักบทบาทเฉพาะอยางของการบริหาร
โดยเฉพาะอยางยิ่ง
บทบาททีเ่ กี่ยวกับการบริหารเพื่อการพัฒนา
(administration
for
38
development)
35

Edward W. Weidner, “Development Administration : A New Focus for Research”, in Ferrel
Heady and Sybil L. Stokes (ed.), Papers in Comparative Administration (Ann Arbor, Michigan : The
University of Michigan, 1962), pp. 98-100.
36

Fred W. Riggs, “Introduction,” in Fred W. Riggs (ed.), Frontiers of Development
Administration (Durham, North Carolina : Duke University Press, 1970), pp. 6-7.
37

ปฐม มณีโรจน, ทฤษฎีและแนวความคิดในการพัฒนาการบริหาร (กรุงเทพมหานคร : คณะ
รัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2518), หนา 5.
38

Shou-Sheng Hsueh, “Technical Co-operation in Development Administration in South and
SoutheastAsia,” in Edward W. Weidner (ed.), op.cit., pp. 339-340.
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6.1.10 ฮัน บีน ลี (Hahn-Been Lee) นักวิชาการชาวเกาหลีใตกลาววา การ
บริหารการพัฒนาเปน การเพิ่มสมรรถนะ (capability) ของระบบบริหารที่จะรับมืออยางไมหยุดยั้ง
กับปญหาตาง ๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุจุดหมายปลายทางในการ
สรางความกาวหนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม39
6.1.11 โจเซ เวลโลโซ อบูวา (Jose Veloso Abueva) นักวิชาการชาวฟลิปปนส
“มีขอสันนิษฐาน (assumption) วา การบริหารการพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่ง การบริหารแผนงาน
พัฒนาตาง ๆ ที่ประสบผลสําเร็จไดนั้นเปนผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาการบริหาร (administrative
development)40
ดังนั้น การบริหารการพัฒนา จึงเปนการเพิ่มความสามารถของระบบการเมืองหรือ
ของรัฐของประเทศใดประเทศหนึ่ง เพื่อดําเนินการตามที่ไดรวมกันตัดสินใจไวแลว41 นอกจากนั้น ยัง
ไดใหคําจํากัดความของการบริหารการพัฒนาวา หมายถึง การบริหารแผนงานพัฒนาทั้งหลายใน
ดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานตาง ๆ ขององคการและการบริหาร
ระบบราชการซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาชาติ42
6.1.12 บี. เอส. คารนา (B.S. Khanna) นักวิชาการชาวอินเดียมีความคิดเห็นวา
การบริหารการพัฒนาเปนการบริหารที่มุงดําเนินงานพัฒนาในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ซึ่งริเริ่มโดยชนชั้นผูนําและประชาชนกลุม ตาง ๆ43
6.1.13 จูเย็น ดู ชวน (Nguyen-Duy Xuan) นักวิชาการชาวเวียดนามอธิบายวา
การบริหารการพัฒนา หมายถึง การบริหารบรรดาแผนงานตาง ๆ ซึ่งเปนแผนงานที่กําหนดขึ้นมา
เพื่อใหบรรลุวตั ถุประสงคในการสรางชาติ และเพื่อสนับสนุนใหเกิดความเจริญกาวหนาในดาน
เศรษฐกิจ-สังคม การบริหารการพัฒนาจะประสบผลสําเร็จได จะตองดําเนินงาน 2 ประการ คือ (1)

39

Hahn-Been Lee, “The Role of the Higher Civil Service Under Rapid Social and Political
Change,” in Edward W. Weidner (ed.), Development Administration in Asia, op.cit., p. 108.
40

Jose Veloso Abueva, “Administrative Culture and Behavior and Middle Civil Servants in the
Philippines,” in Edward W. Weidner, op.cit., p. 132.
41

Ibid.

42

Shou-Sheng Hsueh, “Technical Co-operation in Development Administration in South and
Southeast Asia,” in Edward W. Weidner (ed.), op.cit., p. 341.
43

Ibid.
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จัดใหมีการฝกอบรมแกผูปฏิบัติงานอยางเหมาะสม และ (2) ปรับปรุงองคการบริหารทั้งหลายที่มีอยู
และจัดตั้งหนวยงานใหม ๆ ขึ้นมาเพื่อปฏิบัติงานตามแผนงานพัฒนาตาง ๆ44
6.1.14 อาษา เมฆสวรรค ไดกลาวถึงความหมายของการบริหารการพัฒนาวา
แบงเปน 2 ทรรศนะ ตามทรรศนะประการแรกนั้น ถือวา การบริหารการพัฒนา หรือ Development
Administration คือ การบริหารงานหรือการบริหารราชการในประเทศดอยพัฒนาที่มุงมั่นที่จะ
ดําเนินการพัฒนา ดังที่เขียนในภาษาอังกฤษ วา administration in poor developed countries
which are committed to development สวนอีกทรรศนะหนึ่งเห็นวา การบริหารการพัฒนา ไดแก
การบริหารเพือ่ การพัฒนาหรือการบริหารตามโครงการพัฒนาของประเทศ หรือ administration in
development or administration of a program of national development ตามความเขาใจอยาง
งาย ๆ ทั่ว ๆ ไป45
6.1.15 ปฐม มณีโรจน ไมไดใหความหมายของการบริหารการพัฒนาไวโดยตรง
แตไดกลาวถึงแนวคิดของการบริหารการพัฒนา วา แนวคิดนี้ไดสํารวจพิจารณากันมาอยางคอนขาง
ละเอียดแลวในขอเขียนทั้งภาษาตางประเทศและภาษาไทย คํานิยามที่มีผูใหไวตา ง ๆ กันก็มีพิสัย
ครอบคลุมตั้งแตที่หมายถึงการบริหารรัฐกิจของประเทศดอยพัฒนา จนถึงการบริหารขององคการ
โครงการ หรืองานใด ๆ ที่มีลักษณะเกีย่ วของ หรือเปนงานพัฒนา ไมวาจะเปนประเทศที่มีความ
เจริญในระดับใด โดยปรกติจะเปนงานทีม่ ีลักษณะบุกเบิก มีการใชความคิดประดิษฐสรางสรรคสูง
และเกี่ยวพันกับปจจัยหรือตัวแปรนานาชนิดที่มีลักษณะพลวัต และไมแนนอนสูงกวาการบริหารใน
องคการธรรมดา พอจะประมวลสรุปสาระสําคัญไดวา เปนการบริหารการพัฒนาประเทศ46
6.1.16 อนันต เกตุวงศ มีความเห็นวา นักวิชาการสวนใหญถือวา การบริหารการ
พัฒนามีขอบเขต ครอบคลุมไปถึงการเมืองดวย และบางคนมีแนวคิดกวางมากถึงขนาดที่กลาววา
การบริหารการพัฒนาหมายถึงการบริหารการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ไมวาจะกระทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เปนไปตามนโยบายและแผน ยอมถือวาอยูในขอบเขตของการบริหารการ
พัฒนาทั้งสิ้น โดยมีขอบเขตทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการบริหาร47 ฉะนัน้ การ
บริหารการพัฒนา จึงยอมหมายถึง การบริหารของงานพัฒนา หรือการนําเอาโครงการพัฒนาดาน

44

Ibid., p. 342.

45

อาษา เมฆสวรรค, “หลักการบริหารการพัฒนา” ใน อมร รักษาสัตย และ ขัตติยา กรรณสูต
(บรรณาธิการ), op.cit., หนา 270.
46

ปฐม มณีโรจน, op.cit., หนา 3-4.

47

อนันต เกตุวงศ, op.cit., หนา 28-29.
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ตาง ๆ ไปดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จ รวมทั้งการพัฒนาการบริหาร หรือการทําใหการบริหารมีขีด
ความสามารถเพิ่มมากขึ้น และอาจเขียนเปนรูปสมการดังนี้
development administration (การบริหารการพัฒนา) = administration of
development (การบริหารเพื่อการพัฒนา) + development of administration (การพัฒนาการ
บริหาร)
หรือ DA = A of D + D of A48
6.1.17 อุทัย เลาหวิเชียร เขียนบรรยายถึงการบริหารการพัฒนาวาหมายถึง
หนวยงานทางราชการ หรือกระบวนการของรัฐบาลที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อบริหารกิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย
การพัฒนา กลาวอีกนัยหนึง่ ก็คือ การบริหารการพัฒนาจะชวยใหกลไกตาง ๆ ของรัฐเชื่อมโยงสวน
ตาง ๆ ของงานพัฒนาเพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ49 การ
บริหารการพัฒนาตามแนวคิดของ อุทัย เลาหวิเชียร นัน้ ยังมีความหมายรวมไปถึงการให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมและการควบคุมการบริหารโดยประชาชนหรือผูรับบริการดวย50
6.1.18 กมล อดุลพันธุ อธิบายถึงความหมายของคําวาการบริหารพัฒนาวา “เมื่อ
นํามาใชในภาษาไทยไดมีผบู ัญญัตศิ ัพทตา ง ๆ กัน แตที่เปนที่นิยมกันนั้น ใชคําวาการบริหารการ
พัฒนาเมื่อเปนการปฏิบตั ิการ และใชคําวา พัฒนบริหารศาสตร หรือ วิชาการบริหารการพัฒนา เมื่อ
เปนหลักวิชาที่นํามาใชเรียนใชสอนกันได (a field of study)51
6.1.19 ติน ปรัชพฤทธิ์ อธิบายวา การบริหารการพัฒนา (development administration,
administration of development, หรือ a of d) หมายถึง การนําเอาความสามารถที่มีอยูในการ
พัฒนาการบริหารมาลงมือปฏิบตั ิตามนโยบายแผน แผนงาน หรือโครงการพัฒนาประเทศจริง ๆ
เพื่อใหบังเกิดความเปลี่ยนแปลงตามทีไ่ ดวางแผนไวลว งหนา
และความเปลีย่ นแปลงตามทีไ่ ด
วางแผนไวลว งหนานี้ จะมุงความเจริญงอกงามทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศอัน

48

Ibid., หนา 29.

49

อุทัย เลาหวิเชียร, “แนวการศึกษาวิชาการบริหารงานบุคคลในความหมายที่กวาง” ใน บทความ
วิชาการพัฒนาพัฒนบริหารรอบสองศตวรรษรัตนโกสินทร (กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร , 2525), หนา 89.
50

Ibid.

51

กมล อดุลพันธุ, “บทนํา” ใน กมล อดุลพันธุ เชิดวิทย ฤทธิประศาสน และ สุจิตรา ธนานันท
(บรรณาธิการ), การบริหารการพัฒนา (พิมพครั้งที่ 5, กรุงเทพมหานคร : แสงจันทรการพิมพ, 2527), หนา 9.
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จะนําไปสูการลดความทุกขยากของคนทัง้ ที่อยูในองคการ (ขาราชการ) และที่อยูภ ายนอกองคการ
(ประชาชน)52
6.1.20 ชัยอนันต สมุทวณิช ไดกลาวสรุปถึงการบริหารการพัฒนาตามแนวคิด
ของ จอรช เอฟ. แกนท ขางตนวา การบริหารการพัฒนานั้นถูกสรางขึ้นเพื่อแยกเปาหมายของการ
บริหารเพื่อใหการสนับสนุนและการจัดการสําหรับการพัฒนา ออกจากการบริหารกฏหมาย และ
ความเปนระเบียบ และเนื่องจากการบริหารเพื่อการพัฒนามิใชจะรวมถึงเฉพาะสมรรถนะที่จะเติบโต
และเปลี่ยนแปลงเทานั้น แตยังหมายถึงทิศทางของการเปลี่ยนแปลง และเปาหมายอันสูงสุดของการ
มีคุณภาพชีวติ ที่ดีกวาอีกดวย ดังนั้น การบริหารการพัฒนาจึงมีความเกี่ยวพันกับการบริหารทั้งดาน
ภายในและภายนอก53
จากแนวคิดและความหมายของการบริหารการพัฒนาของนักวิชาการหรือผูรูของ
ตางประเทศและของไทยรวม 20 คน ขางตน ทําใหกลาวไดวา คําวา การบริหารการพัฒนา นั้น
เกิดขึ้นในชวงป ค.ศ. 1950 โดย จอรจ เอฟ. แกนท ไดเริ่มใชความหมายนี้ในป ค.ศ. 1955 หรือ
ค.ศ. 1956 เพื่อแสดงใหเห็นถึงแนวทางพื้นฐานสําหรับการวิจัยทางการบริหารและเพื่อใชใน
โครงการฝกอบรมสําหรับสถาบันการศึกษาดานการพัฒนาชนบท ซึ่งตอมาไดจัดตั้งขึ้นที่ คามิลลา
(Comilla) ในปากีสถานตะวันออก (บังคลาเทศ) และที่ปาชาวา (Pashawar) ในปากีสถานตะวันตก
ความหมายเริม่ แรกของคําวา การบริหารการพัฒนา ของแกนท นั้น ตองการแสดงใหเห็นถึงขอ
แตกตางที่สําคัญของการบริหารที่เนนการสนับสนุน และการจัดการสําหรับงานพัฒนา กับการ
บริหารที่เนนในเรื่องกฎหมายและความเปนระเบียบ54
เพื่อชวยใหเขาใจแนวคิดและความหมายของการบริหารการพัฒนาอยางชัดเจนขึ้น จึงนํา
แนวคิดและความหมายของการบริหารการพัฒนาทั้งหมดขางตนมาเปรียบเทียบไวในตารางที่ 1

52

ติน ปรัชญพฤทธิ์, “การพัฒนาการบริหารและการบริหารการพัฒนา” ใน อุทัย เลาหวิเชียร (บรรณาธิการ),
การบริหารการพัฒนา (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสามเจริญพานิช, 2528), หนา 163.
53

ชัยอนันต สมุทวณิช, การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (กรุงเทพมหานคร : มาสเตอรเพรส, 2531),

หนา 22.
54

George F. Gant, op.cit., pp. xi, 19-20.
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบแนวคิดและความหมายของการบริหารการพัฒนาของนักวิชาการและผูร ู
จําแนกตาม การบริหารเพื่อการพัฒนา การพัฒนาหรือการปรับปรุงการบริหาร การมีเปาหมายหรือ
วัตถุประสงค และลักษณะเดนอื่น ๆ
การบริหาร การพัฒนาหรือ
การมี
นักวิชาการ
ลักษณะเดน
เพื่อ
การปรับปรุง เปาหมาย หรือ
หรือผูรู
อื่นๆ
การพัฒนา
การบริหาร
วัตถุประสงค
แบงการบริหารการ
1. Gant,
พัฒนาเปนการบริหาร
3
3
3
1979
ภายในและภายนอก
เปนการบริหารงานใน
2. Swerdlow,
3
ประเทศดอยพัฒนา
1963
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3. Fainsod,
1963

3

-

4. Meadows,
1963

3

-

5. Friedman,
1970

3

3

3

-

3

3

6. Montgomery,
1966

7. Weidner,
1962

นักวิชาการ
หรือผูรู

การบริหาร การพัฒนาหรือ
เพื่อ
การปรับปรุง
การพัฒนา
การบริหาร

การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการแผ
3
ขยายรายไดของชาติ
ใหความสําคัญกับการ
เปลี่ยนแปลงทาง
3
เศรษฐกิจและสังคม
(นโยบายของรัฐ)
รวมทั้งนักบริหารการ
พัฒนา
3
(ความทันสมัย)
สนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม
โดยไม
เกี่ยวของกับการเมือง
แบงการบริหารการ
พัฒนาเปน
กระบวนการและ
3
ความรูทาง
วิชาการ

การมี
เปาหมายหรือ
วัตถุประสงค

8. Riggs,
1970

3

3

3

9. Shou-Sheng
Hsueh, 1962

3

-

3

ลักษณะเดน
อื่นๆ
การบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพจะทําให
การพัฒนาประสบ
ผลสําเร็จ
เนนบทบาทที่เกี่ยวกับการ
บริหารเพื่อการพัฒนา
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10. Hahn-Been
Lee,
1962
11. Abueve,
1962
12. Khanna,
1962

13. NquyenDuy Xuan,
1962

14. อาษา,
2515 (1972)
15. ปฐม,
2518 (1975)
นักวิชาการ
หรือผูรู
16. อนันต,
2523 (1980)

3

3

3
(ความกาวหนา
ทางเศรษฐกิจ
สังคม และ
การเมือง)

-

ใหความสําคัญกับการ
บริหารแผนงานพัฒนา
เนนการดําเนินงาน
พัฒนาดานเศรษฐกิจ
สังคมและการเมืองที่
3
ริเริ่มโดยชนชัน้ ผูนํา
และประชาชนกลุมตาง ๆ
สนับสนุนใหมกี าร
3
ปรับปรุงองคการที่มีอยู
(การสรางชาติ
และจัดตั้งหนวยงาน
และความ
3
3
ใหมขึ้นมาปฏิบัติงาน
กาวหนาทาง
ตามแผนงานพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม)
ตาง ๆ
เปนการบริหารงานใน
ประเทศดอยพัฒนาที่
3
มุงมั่นพัฒนาตนเอง
เปนการบริหารรัฐกิจ
ของทั้งประเทศพัฒนา
3
และดอยพัฒนา
กิจกรรม การพัฒนาหรือ
การมี
ลักษณะเดน
การบริหาร การปรับปรุง
เปาหมายหรือ
อื่นๆ
การพัฒนา
การบริหาร
วัตถุประสงค
ขอบเขตของการบริหาร
การพัฒนาครอบคลุม
3
3
3
ดานเศรษฐกิจ สังคม การ
เมือง และการบริหาร
3

3

3
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ขอบเขตของการบริหาร
การพัฒนาครอบคลุมดาน
เศรษฐกิจ
และ
สังคม รวมทั้งให
ความสําคัญกับการมีสวน
รวมและการควบคุมการ
บริหารโดยประชาชน
แบงการบริหารการ
พัฒนา เปน การ
ปฏิบตั ิการ และเปน
วิชาการ
บริหารการพัฒนา

17. อุทัย,
2525 (1982)

3

3

3

18. กมล,
2527 (1984)

3

-

-

-

3
(ความเจริญ
งอกงามทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง อัน
จะนําไปสูการลด
ความทุกขยาก
ของขาราชการ
และประชาชน)

การนําเอาความรู
ความสามารถในการ
พัฒนา
บริหารที่มีอยูมาใช

3

แบงการบริหารการพัฒนา
เปนการบริหารภายในและ
ภายนอก โดยการบริหาร
ภายในที่มีประสิทธิภาพ
เปนเงื่อนไขสําคัญของ
การบริหารภายนอก

19. ติน,
2528 (1985)

20. ชัยอนันต,
2531 (1988)

3

3

3

ความหมายของคําที่ใชในตารางขางตน มีดังนี้
การบริหารเพื่อการพัฒนา (administration of development) หรือ a of d หรือ การ
บริหารที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการพัฒนา หมายถึง การที่นักวิชาการหรือผูรูใหความสําคัญกับการ
บริหารที่ตองเกี่ยวของกับกิจกรรมการพัฒนาของหนวยงานของรัฐในลักษณะที่เปนกระบวนการของ
การปฏิบตั ิการ (action) หรือเปนกิจกรรม (activity) หรือการบริหารที่เกี่ยวของกับการพัฒนาตาง ๆ
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ซึ่งเปนการปฏิบัติงานตามนโยบาย หรือแผนหรือแผนงาน หรือโครงการ โดยเฉพาะอยางยิง่ การ
ปฏิบตั ิงานตามแผนงานพัฒนาทั้งหลาย (development programs) ดวยวิธีการตาง ๆ
การพัฒนาหรือการปรับปรุงการบริหาร (development of administration) หรือ d of a
หมายถึง การที่นักวิชาการหรือผูรูใหความสําคัญกับการบริหารการพัฒนาของหนวยงานของรัฐใน
ลักษณะที่เปนกระบวนการโดยเนนไปที่การพัฒนาหรือปรับปรุงบริหารงานของหนวยงาน เชน การ
พัฒนาระบบราชการ ปรับปรุงประสิทธิภาพหรือขีดความสามารถในการปฏิบตั งิ าน การปรับปรุง
โครงสราง อํานาจหนาที่ กระบวนการบริหาร ตลอดจนบุคลากรของหนวยงาน เปนตน
การมีเปาหมายหรือบรรลุวัตถุประสงค (goal-oriented) หมายถึง การที่นักวิชาการหรือ
ผูรูใหความสําคัญกับการบริหารการพัฒนาของหนวยงานของรัฐโดยเนนไปที่การบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมายหรือวัตถุประสงคของการบริหารการพัฒนาที่ไดกําหนดขึ้นโดยผูมีอํานาจหนาที่และ
สอดคลองกับความตองการของประชาชน เชน การบริหารการพัฒนาเพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม
นโยบายของรัฐ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การแผขยายรายไดของชาติ ความทันสมัย การสราง
ชาติ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสังคม หรือการลดความทุกขยากของขาราชการและประชาชน
เปนตน
ลักษณะเดนอื่น ๆ หมายถึง เนื้อหาสาระสําคัญที่นักวิชาการหรือผูร ูแตละคนไดกลาวไวใน
ความหมายหรือในแนวคิดของการบริหารการพัฒนาของตน
3หมายถึง การที่นักวิชาการหรือผูรูแตละคนไดใหแนวคิดหรือความหมายที่
ครอบคลุมเรื่องนั้น ๆ
- หมายถึง การที่นกั วิชาการหรือผูรูแตละคนไมไดใหแนวคิดหรือความหมาย
เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ55
หากแยกความหมายและแนวคิดการบริหารการพัฒนาขางตน เปนขอ ๆ เพื่อใหเขาใจงาย
และชัดเจนยิ่งขึ้น การบริหารการพัฒนา มีความหมายครอบคลุมลักษณะสําคัญอยางนอย 12
ประการ ดังนี้
หนึ่ง การบริหารการพัฒนาเปนแนวคิด วิธีการ หรือแนวทางการบริหารภาครัฐ
อยางหนึ่งที่หนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐนํามาใชในการบริหารราชการ

55

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารการพัฒนาชนบทเปรียบเทียบ : การบริหารการพัฒนาชนบท
ตามแนวทางแผนดินธรรม แผนดินทอง ความจําเปนพื้นฐาน และโครงการอีสานเขียว (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 2534), หนา 6-23.
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สอง เปนการบริหารเพื่อการพัฒนา หรือการบริหารที่เกี่ยวของกับการกิจกรรมการ
พัฒนา
สาม เปนการพัฒนาการบริหารหรือการปรับปรุงการบริหารของหนวยงาน
สี่ มีจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงค (goal or objective) เพื่อการพัฒนาหรือการ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดขี นึ้ หรือเจริญขึ้นกวาเดิม ทั้งนี้เพื่อผลประโยชนของประชาชน
หา เปนการเปลี่ยนแปลงทีไ่ ดวางแผน หรือกําหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงไว
ลวงหนา (planned change)
หก เปนกระบวนการ (process) โดยกระบวนการมี 4 องคประกอบ ไดแก มี
ขั้นตอนในการดําเนินงาน มีการดําเนินงานหรือมีกิจกรรม มีระบบ และถูกกฎหมาย
เจ็ด เนนการลงมือปฏิบัติจริง หรือเนนกิจกรรมพัฒนาตาง ๆ (actions or activities)
แปด เปนการบริหารงานราชการทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน (internal and
external administration)
เกา เปนการปฏิบตั ิงานตามนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการตาง ๆ (policy,
plan, program, project)
สิบ เปนการปฏิบัติงานที่ใหความสําคัญทัง้ ทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
การบริหาร (economic, social, political, and administrative aspects)
สิบเอ็ด การปฏิบตั ิงานตองตอบสนองความตองการของประชาชน (serve people
needs)
สิบสอง เปนการพัฒนาเฉพาะดานเฉพาะเรื่อง (sectoral development) เชน
พัฒนาเมือง พัฒนาชนบท หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ
นอกจากนั้น แมนักวิชาการหรือผูรูที่อางถึงขางตนไดกลาวถึงแนวคิดและความหมายของ
การบริหารการพัฒนาที่คลายคลึงกันหรือแตกตางกันบาง แตไดปรากฏชัดเจนวา นักวิชาการและ
ผูรูดังกลาวโดยเฉพาะนักวิชาการชาวเอเชีย ไดใหความหมายรวมหรือลักษณะรวมทีเ่ ห็น
พองตองกันหรือคลายคลึงกันไวดวย ลักษณะรวมดังกลาวมี 4 ประการ ไดแก
ประการที่หนึ่ง การบริหารการพัฒนาเปน “การบริหารงานภาครัฐ” โดยเปน
วิธีการหนึ่งหรือแนวทางหนึง่ ที่หนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐนํามาใชทาํ นอง
เดียวกับคําวา “การบริหารงาน” หรือ “การบริหารจัดการ” ซึ่งครอบคลุมการบริหารงานที่ยึด
ประชาชนเปนศูนยกลาง การดําเนินงานในลักษณะเปนเครือขาย และการผสมผสานกับแนวทางการ
บริหารการพัฒนาอื่น เชน การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (good governance) เปนตน ตามความ
เหมาะสม
ประการที่สอง การบริหารการพัฒนาเปน “การบริหารเพื่อการพัฒนา” (administration
of development) หมายถึง การบริหารทีเ่ กี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนา เชน การพัฒนาเมือง การพัฒนา
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ชนบท การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนารัฐวิสาหกิจ การพัฒนาองคกรตามรัฐธรรมนูญ และการพัฒนา
โครงการ ทั้งนี้ เปนการใหความสําคัญกับการปฏิบตั ิการหรือกิจกรรม (action or activity oriented)
ที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ประการที่สาม การบริหารการพัฒนาเปน “การพัฒนาการบริหาร” (development
of administration) ที่หมายถึง การพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารภายในของหนวยงาน เชน ปรับปรุง
ที่โครงสราง อํานาจหนาที่ กระบวนการ และตัวบุคคล โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมดวย
ประการที่สี่ การบริหารการพัฒนาใหความสําคัญกับ “การมีวัตถุประสงคหรือ
จุดหมายปลายทาง (goal oriented) ที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพื่อประโยชนของ
ประเทศชาติและประชาชน” โดยเฉพาะอยางยิ่ง การยึดประชาชนเปนศูนยกลาง หรือการมี
วัตถุประสงคที่เนนการอํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชน ทัง้ นี้ ตองเปนการเปลี่ยนแปลง
ในทิศทางที่ดขี ึ้น (change for the better) ไมใชเพื่อการรักษาสถานภาพเดิม (status quo)
เหตุผลที่มีลักษณะรวมดังกลาวเกิดขึ้น เนื่องจากนักวิชาการหรือผูรูบางสวนเปนชาวเอเชีย
ซึ่งสนใจและใหความสําคัญอยางยิ่งในเรือ่ งการพัฒนา นอกจากนี้ นักวิชาการชาวตะวันตกทุกคนที่
ใหแนวคิดและความหมายเปนลักษณะรวมดังกลาวก็ลว นสนใจศึกษาคนควาหรือมีประสบการณจาก
การปฏิบตั ิงานพัฒนาในประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศในเอเชียทั้งสิ้น
ผูเขียนไดนําลักษณะรวม 4 ประการนี้ มาผนวกกับแนวคิดและความหมายของ อนันต
เกตุวงศ และ ติน ปรัชญพฤทธิ์ ขางตน เพื่อกําหนดความหมายของการบริหารการพัฒนา เพราะ
ความหมายของการบริหารการพัฒนาของนักวิชาการ 2 คนนั้น ชัดเจนและมีขอบเขตกวางขวาง
โดยไมเพียงหมายถึง การบริหารงานของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหรือกิจกรรม
พัฒนาตาง ๆ เทานั้น แตยังมีความหมายรวมไปถึงการพัฒนาการบริหารหรือการปรับปรุงการ
บริหารงานของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพหรือมีขีดความสามารถสูงขึ้นดวย นอกจากนั้น
ความหมายยังครอบคลุมถึงสภาพแวดลอมไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการ
บริหารอีกดวย
สําหรับความหมายของการบริหารพัฒนา ในที่นี้หมายถึง วิธีการ หรือแนวทางการบริหาร
จัดการอยางหนึ่งที่หนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐ นํามาใชในการบริหารราชการหรือ
ในการบริหารงานของภาครัฐ โดยใหความสําคัญกับ (1) “การบริหารการพัฒนา” ซึ่งหมายถึง การ
บริหารที่ตองเกี่ยวของกับกิจกรรมการพัฒนาตามนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการตาง ๆ ไมวา
จะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการบริหาร ตัวอยางเชน การพัฒนาเมือง การพัฒนา
ชนบท การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม และการพัฒนาองคกรตามรัฐธรรมนูญ พรอมกันนี้ ยัง
ครอบคลุมถึง (2) “การพัฒนาการบริหาร” ภายใน เชน อาจจัดแบงเปน การพัฒนาที่ระบบใหญ คือ
โครงสราง อํานาจหนาที่ และที่ระบบยอย คือ ตัวบุคคลทั้งดานพฤติกรรมและจิตใจ หรือจัดแบงเปน
การพัฒนาหรือปรับปรุงที่โครงสราง อํานาจหนาที่ กระบวนการบริหารงาน ตลอดจนการเพิ่มขีด

30
ความสามารถในการบริหาร เปนตน โดยคํานึงถึงปจจัยภายนอกหรือสภาพแวดลอมดวย ทั้งนี้ เพื่อ
ชวยใหหนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐมีประสิทธิภาพในการบริหารราชการเพิ่มขึ้น
สามารถชวยใหเกิดการพัฒนา ดําเนินงาน หรือเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางที่ดขี นึ้ ตามวัตถุประสงค
หรือจุดหมายปลายทางของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเทศชาติเจริญกาวหนาอยาง
มั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดีขนึ้ ไดรับบริการสาธารณะและการอํานวยความ
สะดวกที่สอดคลองกับความตองการและผลประโยชนของประชาชน
เมื่อเปนเชนนี้ การบริหารการพัฒนา จึงเปน มรรควิธี (means) แนวทาง หรือวิธีการหนึ่ง
หรือ "เหตุ" เพื่อนําไปสู จุดหมายปลายทาง (ends หรือ goals) หรือ "ผล" ซึ่งจุดหมายปลายทาง
แบงเปน จุดหมายปลายทางเบื้องตน (primary goal) คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ
และจุดหมายปลายทางสูงสุด (ultimate goal) คือ การพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งอาจแบงเปน
ประเทศชาติเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น
สรุป การบริหารการพัฒนาเปนการดําเนินงานหรือการปฏิบตั ิงานที่หนวยงานของรัฐและ
เจาหนาที่ของรัฐนํามาใชในการบริหารที่เกี่ยวของกับกิจกรรมพัฒนา รวมทั้งการพัฒนาหรือปรับปรุง
การบริหารภายในของหนวยงานของรัฐและเจาหนาทีข่ องรัฐ เชน โครงสราง
อํานาจหนาที่
กระบวนการดําเนินงาน และตัวบุคคล โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมดวย ทั้งนี้ มีจุดหมายปลายทาง
เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอประเทศชาติและประชาชนไปในทิศทางที่ดีขึ้น โปรดดูภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ลักษณะสําคัญ 4 ประการของการบริหารการพัฒนาไทย
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การบริหารการพัฒนาภายในหนวยงาน
1. การบริหารงานภาครัฐ เชน
- องคกรตามรัฐธรรมนูญ
- หนวยงานในเมือง และชนบท
- หนวยงานในสวนกลาง ภูมิภาค
และทองถิ่น

การ
บริหาร
การ
พัฒนา

2. การบริหารเพื่อการพัฒนา
หรือ การบริหารที่เกี่ยวของกับ
กิจกรรมการพัฒนา เชน
- การพัฒนาองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ
- การพัฒนาเมือง และชนบท
- การพัฒนาหนวยงานในสวน
กลาง ภูมิภาค และทองถิ่น
3. การพัฒนาการบริหาร (ภายใน)
- โครงสราง อํานาจหนาที่
- กระบวนการ
- ตัวบุคคล (พฤติกรรม จิตใจ)

การเพิ่ม
ประสิทธิ
ภาพ
ในการ
บริหาร
ราชการ

การพัฒนา
ประเทศ :
- ประเทศชาติ
เจริญกาวหนา
อยางมั่นคง
- ประชาชน
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

4. การมีวัตถุประสงค หรือมี
จุดหมายปลายทางเพื่อประโยชน
ของประเทศชาติและประชาชน
- ประเทศชาติเจริญกาวหนา มั่นคง
- อํานวยความสะดวกแกประชาชน
จุดหมาย
จุดหมาย
- ใหบริการประชาชน
ปลายทางเบื้องตน ปลายทางสูงสุด
มรรควิธี (means) หรือ เหตุ
จุดหมายปลายทาง (ends) หรือ ผล
สภาพแวดลอม เชน ดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองการบริหารภายในประเทศ
สภาพแวดลอม เชน ดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองการบริหารภายนอกประเทศ

เพื่อชวยใหเขาใจแนวคิดและความหมายของการบริหารการพัฒนาเพิ่มขึ้น จึงขอนําแนวคิด
และความหมายของ “การบริหาร” มาเปรียบเทียบกับ “การบริหารการพัฒนา” ไวในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบแนวคิดและความหมายระหวาง “การบริหาร” กับ “การบริหารการพัฒนา”
หรือระหวาง นักบริหาร กับ ผูนํา
การบริหาร (ของนักบริหาร)
การบริหารการพัฒนา (ของผูนํา)
1. ยืดหยุน (flexible) กฎ ระเบียบ เพื่อผลสําเร็จ
1. มุงรักษาและยึดถือกฎเกณฑและระเบียบ
ของงาน โดยยังคงคํานึงถึงประโยชนของสวนรวม
วินัยคอนขางเครงครัด (strict)
2. ยึดถือขั้นตอนหรือกระบวนการ (process) 2. พยายามลดขั้นตอนในการปฏิบตั ิงาน โดยเนน
ความสําเร็จหรือผลงาน (product)
ของทางราชการเปนหลัก
3. มีจิตใจที่มุงความสําเร็จ (achievement
3. มีจิตใจที่มุงปฏิบัติงานตามระบบราชการ
consciousness)
(bureaucratic consciousness)
4. สวนใหญมแี นวคิดอนุรักษนิยม และรักษา 4. สวนใหญมแี นวคิดที่กาวหนาเนนการ
เปลี่ยนแปลงและการริเริ่มทําสิ่งใหม
สถานภาพเดิม (status quo)
5. เนนการจัดการภายในหนวยงานของตนให 5. เนนการประสานงาน รวมมือกับหนวยงาน
ภายนอกอื่น ๆ
มีประสิทธิภาพ
6. ในการปฏิบัติงานกับประชาชนสวนใหญจะ 6. สนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวม โดย
นักบริหารการพัฒนาเปนผูป ระสานงาน ผู
เปนลักษณะของการปกครอง บังคับบัญชา
ใหบริการ ผูอํานวยความสะดวก หรือผูอํานวยการ
ควบคุม กํากับ ดูแล และชีน้ ํา
7. ตองการใหผูบังคับบัญชาหรือลูกนองที่อยู 7. เนนการใหบริการประชาชนที่อยูภายนอก
ภายในหนวยงานใหมีความสุข ความเจริญ
หนวยงานเพือ่ ใหประชาชนมีความสุข
8. ใหบริการสาธารณะทัว่ ไปแกประชาชน
8. เนนกิจกรรมพัฒนาตาง ๆ เพื่อประชาชน
9. ใหความสําคัญกับการบริหารมากกวาการ 9. ใหความสําคัญกับการพัฒนาหรือการปรับปรุง
พัฒนา
มากกวาหรือควบคูไปกับการบริหาร
10. มุงบริหารหรือปฏิบัติงานประจําที่มีอยู
10. มุงประดิษฐคิดคน ใชความคิดริเริ่ม และการ
สรางสรรค
ภายในหนวยงานใหดําเนินตอไปอยาง
11.ไมเนนเฉพาะงานดานบริหารเทานั้น แตรวม
ราบเรียบ
11. ใหความสําคัญกับงานดานการบริหารเปน ดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองดวย
12. เปนการแกไขปญหาที่เกิดจากภายในและ
หลัก
ภายนอกหนวยงาน
12. การแกไขปญหาเปนการแกไขปญหา
13. เปนการบริหารงานที่มีวตั ถุประสงค ขอบเขต
ตาง ๆ ที่เกิดจากงานภายในหนวยงาน
และความสลับซับซอนมาก
13. เปนการบริหารงานที่มีวตั ถุประสงค
ขอบเขต และความสลับซับซอนไมมาก
14. ปฏิบตั ิงานเปนทีม มีทมี งานรวมมือกัน
14. ปฏิบตั ิงานโดยยึดถือตัวบุคคล
15. ใชทั้งความรูความสามารถ ประสบการณ หลัก
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15. ใชความรู ความสามารถและประสบการณ
เทาที่มีอยู
16. ยึดการจัดองคการตามแนวตั้ง หรือการ
บริหารที่สั่งการมาจากบนลงลาง (top down)
เปนหลัก พรอมกับเนนสายการบังคับบัญชา
อยางเครงครัด
17. ไมสนใจการประชาสัมพันธ
18. ไมมีจิตใจของการใหบริการ
19. ไมเนนการแสวงหาผูรับบริการเพิ่ม หรือ
การใหบริการเพิ่ม
20. ไมเนนการชักจูงใจและการใหรางวัล

วิชาการ ขอมูลขาวสาร และเทคโนโลยีสมัยใหม
16. จัดองคการตามแนวนอนที่สนับสนุนการมีสวน
รวมของผูปฏิบัติงานมากกวาการบังคับบัญชา อัน
เปนลักษณะของการสั่งการจากบนลงลางและลาง
ขึ้นบน (top down & bottom up) มาประสานกัน
17. เนนการประชาสัมพันธ
18. มีจิตใจของการใหบริการ (service minded)
19. ใหความสําคัญกับการเพิ่มปริมาณของ
ผูรับบริการหรือการตลาด (marketting)
20. เนนการชักจูงใจและการใหรางวัลตอบแทน

6.2 ความสําคัญของการบริหารการพัฒนา
ในทุกประเทศจําเปนตองมีการบริหารราชการหรือการบริหารภาครัฐ และเปนธรรมดาที่การ
บริหารภาครัฐยอมมีไดหลายวิธีการหรือหลายแนวทาง เชน การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การ
บริหารแบบยัง่ ยืน และการบริหารการพัฒนา เปนตน
ความสําคัญของการบริหารการพัฒนานั้น ไมเพียง (1) เปนวิธีการหรือแนวทางหนึง่ ของการ
บริหารภาครัฐซึ่งหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐนํามาใชเพื่อชวยอํานวยความสะดวกและ
ใหบริการประชาชนเทานั้น แตการบริหารการพัฒนายังมีความสําคัญในลักษณะที่มสี วนชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารราชการให (2) เปนระบบ (3) เปนวิชาการ (4) มีทิศทางที่ชัดเจน (5) มี
ความครอบคลุมครบถวนทัง้ การบริหารเพื่อการพัฒนาและการพัฒนาการบริหารเพื่อผลประโยชน
ของประชาชนสวนรวม ตลอดทั้ง (6) ชวยเพิ่มความมั่นใจแกเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบตั ิราชการ
อีกดวย ความสําคัญของการบริหารการพัฒนาดังกลาวนี้ (เหตุ) จะมีสวนชวยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารราชการของหนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐ (ผล) และในที่สุด จะมีสวนทํา
ใหประเทศชาติเจริญกาวหนาอยางมั่งคง และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ผลกระทบ) หรือ อาจ
กลาวไดวา การบริหารการพัฒนา เปน มรรควิธี ที่นาํ ไปสู จุดหมายปลายทางซึ่งแบงเปนจุดหมาย
ปลายทางเบื้องตนและจุดหมายปลายทางสูงสุด โปรดดูภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 ความสัมพันธของความสําคัญของการบริหารการพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารราชการ รวมทั้งการพัฒนาประเทศที่ประเทศชาติเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและประชาชนมี
คุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ในลักษณะที่เปน เหตุ ผล และผลกระทบ และในลักษณะที่เปน มรรควิธี
จุดหมายปลายทางเบื้องตน และจุดหมายปลายทางสูงสุด
ความสําคัญของ
การบริหารการพัฒนา
1. เปนวิธีการ หรือแนวทาง
หนึ่งของการบริหารภาครัฐ
2. เปนระบบ
3. เปนวิชาการ
4. มีทิศทางที่ชัดเจน
5. ครอบคลุม
6. ชวยเพิ่มความมั่นใจ
แกเจาหนาที่ของรัฐ

เหตุ
หรือ
มรรควิธี

มีสวนชวย
ทําใหเกิด

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
ราชการของ
หนวยงานของ
รัฐ และ/หรือ
เจาหนาที่ของรัฐ

ผล
หรือ
จุดหมายปลายเบื้องตน

นําไปสู

การพัฒนา
ประเทศ :
ประเทศชาติ
เจริญกาวหนา
อยางมั่นคง
และประชาชน
มีคุณภาพ
ชีวติ ที่ดขี นึ้

ผลกระทบ
หรือ
จุดหมายปลายทางสูงสุด

นอกจากที่กลาวมาแลว การบริหารการพัฒนายังคํานึงถึงสภาพแวดลอมดวย เชน สภาพ
แวดลอมดานเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนการเมืองการปกครองและการบริหารภายในและภายนอก
ประเทศ ซึ่งหากพิจารณาในภาพรวมทั้งระบบ จะเห็นไดวา การบริหารการพัฒนาเปนระบบยอย
หรือเปนสวนยอยของระบบใหญ ซึ่งครอบคลุมสภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ
สังคม
ตลอดจนการเมืองการปกครองและการบริหารทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยทั้งระบบ
ยอยและระบบใหญลว นมีความสัมพันธกันและสงผลตอกัน พรอมกับปรับตัวเพื่อความสมดุล
(equilibrium) และเพื่อใหอยูร อด โปรดดูภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 การบริหารการพัฒนาและสภาพแวดลอม

สภาพแวดลอมภายนอกประเทศ
(ระบบใหญ)
สภาพแวดลอม
ภายในประเทศ เชน
ดานสังคม
(ระบบใหญ)

การบริหาร
การพัฒนา
(ระบบยอย)
ดานเศรษฐกิจ
ดานการเมือง
การปกครองและ
การบริหาร

สรุป การบริหารการพัฒนา เปนคําที่มีความหมายใกลเคียงกับ “การบริหาร” “การจัดการ”
และ “การบริหารจัดการ” โดยการบริหารการพัฒนาเปนการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่มี
ลักษณะสําคัญ 4 ประการ โดยหนวยงานของรัฐและเจาหนาทีข่ องรัฐนํามาใชเพื่อนําไปสูจุดหมาย
ปลายทางหรือวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว การบริหารการพัฒนามีความสําคัญ ไมเพียงเปนการ
ดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานดังกลาวเทานั้น แตยังมีความสําคัญในลักษณะที่มสี วนชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารราชการอีกดวย ซึ่งในทีส่ ุด จะมีสวนสําคัญทําใหประเทศชาติเจริญ
กาวหนาอยางมั่นคง รวมทัง้ ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น ในเวลาเดียวกัน การบริหารการพัฒนา
ยังคํานึงถึงสภาพแวดลอม เชน ดานเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนการเมืองการปกครองและการบริหาร
ทั้งภายในและภายนอกประเทศดวย
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7. ความหมายของการบริหารจัดการ
คําวา การบริหารจัดการ (management administration) นําไปใชทั้งในหนวยงานและ
บุคลากรของภาครัฐและภาคเอกชน เปนการผสมผสานแนวคิดการบริหารภาครัฐและการจัดการ
ภาคเอกชนเขาดวยกัน ถานําคํานี้ไปใชในหนวยงานภาครัฐ เพื่อใหชัดเจนมากขึ้น อาจใชคําวา การ
บริหารจัดการภาครัฐ (public management administration)
ในตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และแคนาดา ไดนําคําวา การบริหาร
จัดการ ซึ่งตรงกับคําวา management administration มาใชทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เชน ใชในวง
การศึกษาหรือมหาวิทยาลัย ในหนวยงานของรัฐ และในหนวยงานของเอกชน ตัวอยางเชน
1) หนังสือ เรื่อง “Union-Management Administration of Employee
Training: the Experience of T[ennessee] V[alley] A[uthority]” เขียนโดย William J. McGlothin
ในป ค.ศ. 1943
2) หนังสือ เรื่อง “Organizational Management Administration for Athletic
Program” เขียนโดย Thomas M. Kinder จัดพิมพโดย Eddie Bowers Publishing, U.S.; พิมพครั้ง
ที่ 4, ธันวาคม ค.ศ. 1998
3) หนังสือ เรื่อง “Guide to Collection Development and Management
Administration, Organization, and Staffing” เขียนโดย Mary H. Munroe, John M. Haar, Peggy
Johnson จัดพิมพโดย Lanham, Md. : Scarecrow Press, 2001
4) วารสาร “Educational Management Administration & Leadership” Tony
Bush (บรรณาธิการ) จาก University of Lincoln, UK (สหราชอาณาจักร) จัดพิมพโดย Sage
Publications และไดความรวมมือจาก British Educational Leadership, Management &
Administration Society, 2005-2007
5) มหาวิทยาลัยตาง ๆ ไดนําคําวา Management Administration มาใช เชน
5.1) FairLeigh Dickingson University ในแวนคูเวอร (Vancouver)
ประเทศแคนาดา
5.2) Missouri State University ในมลรัฐมิสซูรี สหรัฐอเมริกา
4.3) Villanova University ในมลรัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา
5.4) University of Northwestern Connecticut ในมลรัฐคอนเน็ทติกัส
สหรัฐอเมริกา
5.5) University of West Texas A&M ในมลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
5.6) University of Southwestern Medical Center ในดัลลัส (Dallas)
มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
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6) หนวยงานของรัฐหรือหนวยราชการของสหรัฐอเมริกา ไดนํามาใช เชน
6.1) กระทรวงสิ่งแวดลอม (Department of the Environment) ในมลรัฐแมรี
แลนด
6.2) หนวยการปกครองทองถิ่น คือ Jackson County ในมลรัฐฟลอริดา
7) หนวยงานของเอกชน ในสหรัฐอเมริกา
7.1) บริษัท Hewlet Packard
7.2) บริษัท คอมพิวเตอรของเอกชน ชื่อ Novell
7.3) บริษัท คอมพิวเตอรของเอกชน ชื่อ Knowledgestorm
7.4) บริษัท Gemalto
7.5) บริษัท ViaNett
สําหรับความหมาย มีนักวิชาการใหความหมายของการบริหารจัดการ ไวดังนี้
7.1 ธงชัย สันติวงษ ในป พ.ศ. 2543 กลาวถึงลักษณะของงานบริหารจัดการไว 3 ดาน คือ
7.1.1 ในดานที่เปนผูนําหรือหัวหนางาน งานบริหารจัดการ หมายถึง ภาระหนาที่
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ปฏิบัตติ นเปนผูน ําภายในองคการ
7.1.2 ในดานของภารกิจหรือสิ่งที่ตองทํา งานบริหารจัดการ หมายถึง การจัด
ระเบียบทรัพยากรตาง ๆ ในองคการ และการประสานกิจกรรมตาง ๆ เขาดวยกัน
7.1.3 ในดานของความรับผิดชอบ งานบริหารจัดการ หมายถึง การตองทําใหงาน
ตาง ๆ สําเร็จลุลว งไปดวยดีดวยการอาศัยบุคคลตาง ๆ เขาดวยกัน56
7.2 วิรัช วิรชั นิภาวรรณ ในป พ.ศ. 2545 มีความเห็นวา การบริหารจัดการในฐานะทีเ่ ปน
กระบวนการ หรือกระบวนการบริหารจัดการ เกิดไดจากหลายแนวคิด เชน โพสคอรบ
(POSDCoRB) เกิดจากแนวคิดของ ลูเทอร กูลิค (Luther Gulick) และ ลินดอล เออรวิค (Lyndall
Urwick) ประกอบดวยขั้นตอนการบริหารจัดการ 7 ประการ ไดแก การวางแผน (Planning) การจัด
องคการ (Organizing) การจัดการคน (Staffing) การอํานวยการ (Directing) การประสานงาน
(Coordinating) การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) ขณะที่กระบวนการ
บริหารจัดการตามแนวคิดของ เฮ็นรี ฟาโยล (Henry Fayol) ประกอบดวย 5 ประการ ไดแก การ

56

ธงชัย สันติวงษ, องคการและการบริหาร (พิมพครั้งที่ 11, กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช,
2543), หนา 21-22.
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วางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การบังคับการ (Commanding) การประสานงาน
(Coordinating) และการควบคุมงาน (Controlling) หรือรวมเรียกวา พอคค (POCCC)57
7.3 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ในป พ.ศ. 2548 กลาวไววา การบริหารจัดการ การบริหารการ
พัฒนา(development administration) แมกระทั่ง การบริหารการบริการ (service administration)
แตละคํามีความหมายคลายคลึงหรือใกลเคียงกันที่เห็นไดอยางชัดเจนมีอยางนอย 3 สวน คือ หนึ่ง
ลวนเปนแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐที่หนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาทีข่ องรัฐ นํามาใชใน
การปฏิบตั ิราชการเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ สอง มีกระบวนการบริหารงานที่
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ การคิด (thinking) หรือการวางแผน (planning) การดําเนินงาน (acting)
และการประเมินผล (evaluating) และ สาม มีจุดหมายปลายทาง คือ การพัฒนาประเทศไปใน
ทิศทางทีป่ ระเทศชาติมีความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงเพิ่มขึ้น รวมทั้งทําใหประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ชีวติ ที่ดีขึ้น สําหรับสวนที่แตกตางกัน คือ แตละคํามีจุดเนนตางกัน กลาวคือ การบริหารจัดการเนน
เรื่องการนําแนวคิดการจัดการของภาคเอกชนเขามาใชในการบริหารราชการ เชน การมุงหวังผล
กําไร การแขงขัน ความรวดเร็ว การตลาด การประชาสัมพันธ การจูงใจดวยคาตอบแทน การลด
ขั้นตอน และการลดพิธีการ เปนตน ในขณะที่การบริหารการพัฒนาใหความสําคัญเรื่องการบริหาร
รวมทั้งการพัฒนานโยบาย แผน แผนงาน โครงการ (policy, plan, program, project) หรือกิจกรรม
ของหนวยงานของรัฐ สวนการบริหารการบริการเนนเรื่องการอํานวยความสะดวกและการใหบริการ
แก
ประชาชน58
นอกเหนือจากความหมายของคําวา การบริหารจัดการ ที่นักวิชาการหรือผูรูไดใหไวแลว
ขางตน ในที่นขี้ อนําความหมายของการบริหารจัดการมาจากบทความ เรื่อง “ผูวาฯ ซีอีโอดานลบ”59
ในป พ.ศ. 2546 มาเพิ่มเติมไวดว ย บทความนี้ไดสะทอนใหเห็นถึงการดําเนินงาน การปฏิบัติงาน
หรือการบริหารจัดการของ พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสวนที่เกีย่ วของกับ
ผูวาฯ ซีอีโอ ดวย คําวา ผูว าฯ ซีอีโอ นั้น ไดถูกรัฐบาลภายใตการนําของ พลเอกสุรยุทธ จุลานนท
57

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารเมืองหลวงและการบริหารทองถิ่น : สหรัฐอเมริกา อังกฤษ
ฝรั่งเศส ญี่ปุน และไทย (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโฟรเพซ, 2545), หนา 39.
58

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององคกรตามรัฐธรรมนูญ
และหนวยงานของรัฐ (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, 2548), หนา 5.
59

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ "ผูวาฯ ซีอีโอดานลบ" รัฐสภาสาร 51, 9 (กันยายน 2546) : 27-42; วิรัช วิรัชนิภา
วรรณ "ผูวาฯ ซีอีโอดานลบ" รัฏฐาภิรักษ 45, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2546) : 62-74; เว็บไซต www.wiruch.com
วันที่ 27 พฤษภาคม 2550.
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ยกเลิกหรือไมนํามาใชตั้งแตปลายป พ.ศ. 2549 ภายหลังจากที่คณะทหารไดยึดอํานาจการ
ปกครอง ความหมายของการบริหารจัดการในบทความมีจํานวน 26 ประการ ดังตอไปนี้
“…..ภายใตรฐั บาลในปจจุบันมีผลงานชิ้นโบวแดงใน
ระดับจังหวัดที่สามารถดําเนินงานสําเร็จโดยไมไดนําแนวคิด
ผูวาฯ ซีอีโอไปใช เห็นไดอยางชัดเจนและปฏิเสธไดยาก คือ
นโยบายปราบปรามยาเสพติดหรือยาบาในทุกจังหวัด ผูวา
ราชการจังหวัดทัง้ 75 จังหวัดสามารถปฏิบัตงิ านไดอยางมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วอยางไมเคยปรากฏมากอนใน
ประวัติศาสตรชาติไทย ทําใหไดรับการยกยองทัง้ จากภายใน
และตางประเทศ ความสําเร็จดังกลาวมิไดเกิดจากการนํา
แนวคิดผูว าฯ ซีอีโอไปใชแมแตนอย เบื้องหลังความสําเร็จนี้
เกิดจากผูนํารัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีเปนหลัก รวมทั้ง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดควบคุมดูแลอยางเขมงวด
และใกลชิด จึงยังไมเห็นถึงความจําเปนทีจ่ ะนําแนวคิดซีอีโอไปใช
ใหเสียชื่อเสียง
เปนที่เชื่อแนวา ในอนาคตหากนายกรัฐมนตรีคนเดิมนี้
พนจากตําแหนงไป มีแนวโนมวาแนวคิดนี้ก็คงจะตองถูก
ยกเลิกไปดวย หรือถาไมถูกยกเลิกก็จะถูกปลอยปละละเลย
ความเขมงวดเอาจริงเอาจังในการบริหารงานของนายก
รัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแตละคนก็ไมเทากัน ความรู
ความสามารถและความเปนมืออาชีพก็แตกตางกัน แตผูที่
ยังคงไดรบั ประโยชนโดยตรงและถาวร คือ ผูวาฯ ซีอีโอหรือ
กระทรวงมหาดไทย ดวยเหตุผลเหลานี้ แทนที่จะใหมีผูวาฯ ซี
อีโอในทุกจังหวัด ควรทีจ่ ะใหผูวาราชการจังหวัดที่มีอยูเดิมนี้
ปฏิบัติงานโดยยึดถือวิสยั ทัศนหรือแนวทางการบริหาร
จัดการ 26ประการ ของนายกรัฐมนตรีซงึ่ เปนบุคคลที่ไม
ธรรมดา (extraordinary person) แทน ก็นาจะไดผลไม
แตกตางกัน ทั้ง 26 ประการมีดังนี้
1) มีผูรับผิดชอบหรือมีเจาภาพในทุกกิจกรรมหรือใน
การปฏิบตั ิงานทุกขั้นตอน
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2) ปฏิบัตงิ านอยางทาทายดวยการกําหนดนโยบาย
หลักหรืองานชิ้นโบวแดงที่ตองทํา และพยายามทําใหสําเร็จ หรือ
ปฏิบตั ิงานใหเสร็จกอนกําหนดเวลาที่ไดประกาศไว
3) กําหนดกรอบเวลาในการทํางาน เชน ระบุเวลาการ
ปฏิบตั ิงานวาจะแลวเสร็จภายในกี่วันกีเ่ ดือน หลีกเลี่ยงการพูดวา
จะพยายามใหเร็วที่สุด โดยไมระบุเวลา
4) ตั้งเปาหมายหรือระบุจาํ นวนปริมาณงานที่จะทําให
สําเร็จไวอยางชัดเจน เชน จะสรางบานเอื้ออาทร หรือสราง
โรงเรียนจํานวนเทาใด จะสรางกลุมพลังประชาชนจํานวนกี่กลุม
5) มุงผลสําเร็จของงาน โดยเริ่มจากจิตใจที่มีจติ สํานึก
ในการปฏิบัติงานที่มงุ ความสําเร็จ (achievement
consciousness) มิใชมีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานที่อยูภายใต
การครอบงําของระบบราชการ (bureaucracy consciousness)
สําหรับการปฏิบัติงาน ตองเปนลักษณะมุง ผลผลิต (product) เพื่อ
ประโยชนของสวนรวม ไมติดยึดอยูกับกระบวนการ (process)
หรือระเบียบกฎเกณฑในการปฏิบตั ิงานมากเกินไป พรอมกันนั้น
ควรหลีกเลีย่ งการบริหารงานดวยปากที่อางประชาชนพร่ํา
เพรื่อโดยผลงานไมปรากฏชัดเจน และพยายามหลีกเลี่ยงที่จะใช
คําพูดดังตอไปนี้ "การปฏิบัติงานประสบความสําเร็จในระดับ
หนึ่ง" แตไมไดบอกวาทั้งหมดมีกี่ระดับ "เรือ่ งนี้เปนเรื่อง
ละเอียดออน ตองใชเวลามากในการแกไขปญหา" หรือ
บริหารงานดวยการตั้ง "คณะกรรมการซื้อเวลา" ขึ้นมาเพื่อถวง
เวลาหรือปลอยใหเวลาเปนผูแกไขปญหาแทน
6) ยึดถือประชาชนหรือผลประโยชนของประชาชน
สวนรวมเปนเปาหมายหลัก
7) แสดงลักษณะผูนําทีก่ ลาไดกลาเสีย ไมแทงกั๊ก
หลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิงานแบบพบกันครึ่งทาง
หรือมุงรับแต
ความชอบอยางออกนอกหนา โดยไมกลารับผิดเมื่อผิดพลาด กลา
ใหรางวัลตอบแทนแกผูกระทําความดี เชน ผูแจงเบาะแส ผูนําจับ
และผูเสียสละชีวติ เพื่อชาติ
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8) กลาคิด ตัดสินใจ และลงมือปฏิบัติงานดวยความ
รวดเร็ว ลดขั้นตอน ลดพิธีการ ตลอดจนติดตามงานอยาง
สม่ําเสมอ รวมทั้งในชวงเวลาวิกฤตดวย
9) กลาคิดและทํานอกกรอบ ซึ่งอาจยึดถือคํากลาวทีว่ า
"ประวัติศาสตรของชาติบานเมืองจํานวนไมนอยเกิดขึ้นจาก
การกระทําของผูแหกกฎ" (history is made by those who
break the rules)
10) กลาคาดการณหรือทํานายเหตุการณลว งหนาเพื่อ
สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน ทั้งยังเปนการแสดงความ
มั่นใจใหปรากฏ
11) บริหารจัดการในเชิงรุกทั้งภายในและภายนอก
ประเทศดวยความคิดริเริม่
พรอมนําเสนอสิ่งแปลกใหมอยู
ตลอดเวลา โดยคอย ๆ ปลอยออกมาตามจังหวะเวลา
12) ประชาสัมพันธผลงานอยางสม่ําเสมอ โดยใชมือ
อาชีพ (professional) มิใชใช มือสมัครเลน (amateur)
13) ตอบโตหรือสวนผูตอตานอยางทันทีทันควันเพื่อ
สกัดกั้นและกําหราบผูตอตาน ในเวลาเดียวกัน ก็เปนการสราง
กําลังใจใหแกผูใตบังคับบัญชาและตนเองดวย
14) จัดตั้งทีมตรวจสอบและติดตามผลงานของ
ผูใตบังคับบัญชารวมทัง้ ทําวิจัยเพื่อตรวจสอบขอมูล ความนิยม
และความตองการของประชาชน
15) เลือกผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาที่มีฝมือและ
ควบคุมสัง่ การได
16) วางตําแหนงคนของตัวเองไวในตําแหนงสําคัญ
และในทุกวงการ
17) ไมเปดโอกาสใหมีคูแขงหรือใหใครมามีชื่อเสียง
เทียบเทาหรือมาทาบบารมี
18) นําขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีทที่ ันสมัยมาใช
อยางจริงจัง
19) มีไมตรีจติ (courtesy) ซึ่งครอบคลุมถึงการมีมารยาท
ความสุภาพ ความเอื้อเฟอ และมีอัธยาศัยดี
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20) มีการบริหารจัดการที่แสดงถึงความเปนมืออาชีพ
(professionalism) โดยนําหลักวิชาการมาประยุกตใชประกอบดวย
21) เปนที่ยอมรับ (respect) หรือไดรับความศรัทธาจาก
ประชาชนสวนใหญ
22) มีความยืดหยุน (flexible) ซึ่งตองเปนการยืดหยุน
เพื่อผลประโยชนของสวนรวมเทานั้น
23) เสียสละประโยชนและความสุขสวนตัวเพื่อ
สวนรวม มีความเปนผูใ หมากกวาผูรับ
24) ดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่อยางภาคภูมิใจ มี
เกียรติ และมีศักดิ์ศรี
25) ใหเกียรติและยกยองครอบครัว
26) ติดดิน ไมสํารวย ไมวางฟอรม วางกาม ไมตดิ ยึด
กับตําแหนง
รูจักพอและพรอมที่จะลงจาก
ตําแหนง ขณะเดียวกัน ก็ตั้งความปรารถนาสําหรับอนาคต
ของตนเองไวดวย เชน มิไดมุงเปนแครัฐบุรษุ (statesman) หรือ
เปนผูนําของประเทศเทานัน้
แตปรารถนาที่จะเปนมหาบุรุษของ
โลก (the great man)”

สรุป จากความหมายของการบริหารจัดการขางตน ทําใหสรุปไดวา คําวา การบริหาร
จัดการอาจใหความหมายอยางกวางและอยางแคบได การใหความหมายอยางกวางครอบคลุมไปถึง
การดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานใด ๆ ของหนวยงานและบุคลากรของทุกภาค เชน ภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคหนวยงานที่ไมสังกัดภาครัฐ (Non Government Organization
หรือ NGO) เพื่อนําไปสูจุดหมายปลายทางที่กําหนดไว ความหมายอยางกวางนี้ เห็นตัวอยางไดจาก
การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง60 ที่
ไมจํากัดเฉพาะภาครัฐที่ประกอบดวยหนวยงานของรัฐและเจาหนาทีข่ องรัฐเทานั้น แตไดครอบคลุม
ไปถึงหนวยงานและบุคลากรของภาคอื่น ๆ ดังกลาวดวย โดยทุกภาคซึ่งรวมทัง้ ประชาชนแตละคน
อาจนําการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชได
60

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
(กรุงเทพมหานคร : กําลังอยูในระหวางการจัดพิมพของสํานักพิมพ จะแลวเสร็จภายในป 2550), 197 หนา.
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ในชีวติ ประจําวัน ในครอบครัว หนวยงาน ชุมชน สังคม และประเทศชาติไดดวย สําหรับความหมาย
ของการบริหารจัดการในความหมายอยางแคบ เชน หมายถึง การบริหารจัดการภาครัฐเทานัน้ ซึ่ง
หมายถึง การดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานใด ๆ ที่เกีย่ วของกับงาน กิจการสาธารณะ หรือการ
ใหบริการสาธารณะทั้งหลายของหนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐ ทั้งที่เปนฝายนิติ
บัญญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการ ในทุกระดับ ทัง้ ในราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และ
สวน
ทองถิ่น ทั้งนี้ เพื่อนําไปสูจุดหมายปลายทางที่ไดกําหนดไว

8. การสรุปและวิเคราะหเปรียบเทียบ
หลังจากไดศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหาร ความสําคัญของการบริหารภาครัฐ
ภาพรวมความเปนมาของคําที่หมายถึงการบริหารภาครัฐ ตลอดจนความหมายของการบริหาร การ
จัดการ การบริหารการพัฒนา และการบริหารจัดการ ผานมาแลว ทําใหสรุปและวิเคราะห
เปรียบเทียบไดรวม 10 หัวขอ ดังนี้
8.1 การบริหารเปนสิ่งสําคัญและจําเปนในทุกสังคม ผลจากการศึกษาแนวคิดพื้นฐาน
เกี่ยวกับการบริหารทําใหพบวา ธรรมชาติของมนุษยทเี่ ปนสัตวสังคมทําใหตองอยูรวมกันเปนกลุม
และมีผูนํากลุม ซึ่งอาจเรียกวา ผูบริหาร พรอมกับมีการดําเนินงาน การปฏิบัติงาน หรือการ
ควบคุมดูแลกันภายในกลุมเพื่อใหเกิดความสุขและความสงบเรียบรอย ซึ่งอาจเรียกวา การบริหาร
จากธรรมชาติของมนุษยเชนนี้ไดแสดงใหเห็นถึงความสําคัญและจําเปนของการบริหาร ถึงกับกลาว
ไดวา ที่ใดมีกลุม ที่นั่นยอมมีการบริหาร หรือกลาวกลับกันไดวา ทีใ่ ดมีการบริหาร ที่นั่นยอมมีกลุม
8.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบความหมายอยางงายของการบริหารและการจัดการ
เมื่อศึกษาเปรียบเทียบความหมายของคําดังกลาวตามที่ปรากฏอยูในพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2542 เพื่อใหงายตอการทําความเขาใจและอาจลดขอโตแยงลงไดบาง
เนื่องจากพจนานุกรมดังกลาวเปนเอกสารของทางราชการที่ประกาศใชหรือเผยแพรอยาง
กวางขวาง ตรงกันขาม หากใหความหมายอยางยาก โดยนําความหมายของนักวิชาการตางประเทศ
มาวิเคราะห อาจเกิดขอโตแยงไดงายเพราะไมสอดคลองและอาจไมไดรับการยอมรับจากสังคมไทย
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หนา 609 ไดใหความหมายของ คําวา
“การบริหาร” หมายถึง “ปกครอง เชน บริหารสวนทองถิน่ ; การดําเนินการ, จัดการ เชน
บริหารธุรกิจ;” และในหนา 298 ไดใหความหมายของ คําวา “จัดการ” หมายถึง “สั่งงาน ควบคุม
งาน, ดําเนินงาน” เมื่อเปนเชนนี้ คําวา การบริหาร และการจัดการ จึงมีความหมายใกลเคียงกัน
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โดย หนึ่ง พจนานุกรมไดบัญญัตวิ า การบริหาร คือ การปกครอง การดําเนินการ และการจัดการ
สอง ทั้งคําวา การบริหาร และการจัดการ มีความหมายรวมหรือมีคําที่มีความหมายคลายคลึงกันที่
พจนานุกรมไดบัญญัติไว คือ การดําเนินการ หรือ การดําเนินงาน เมื่อเปนเชนนี้ จึงขอสรุปบน
พื้นฐานของความหมายที่ระบุอยูในพจนานุกรมวา
คําวา
การบริหารและการจัดการมี
ความหมายใกลเคียงกัน ซึ่งหมายถึง “การดําเนินงาน”
8.3 การบริหารอาจเรียกแตกตางกันแตมีความหมายคลายคลึงกัน
ในการบริหาร
ภาครัฐ “การดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐนํามาใชเพือ่
นําไปสูจุดหมายปลายทางที่กําหนดไว หรือเพื่อทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดขี ึ้น” อาจ
เรียกแตกตางกันได เชน เรียกวา การบริหาร การจัดการ การบริหารการพัฒนา และการบริหาร
จัดการ การเรียกแตกตางกันนั้น ขึ้นอยูกบั ยุคสมัย เชน ในอดีตใชคาํ วา การบริหาร แตในปจจุบันใช
คําวา การบริหารจัดการ ทั้งนี้ เห็นไดจาก “การวิเคราะหววิ ัฒนาการของคําวาการบริหารและ
คําที่มีความหมายคลายคลึงกัน” ตอไปนี้
เมื่อนํา “การดําเนินงานหรือการปฏิบตั ิงานที่หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐนํามาใช
เพื่อนําไปสูจุดหมายปลายทางที่กําหนดไว” ซึ่งเรียกวา การบริหาร มาวิเคราะหในเชิงวิวัฒนาการ
พบวา ในภาพรวม “การดําเนินงาน” ของหนวยงานภาครัฐและเจาหนาที่ของรัฐอาจเรียกแตกตางกัน
ไปตามยุคสมัยหรือตามรัฐบาลแตละยุค กลาวคือ
8.3.1 ในสมัยสุโขทัยและอยุธยา ไดใชคาํ วา การปกครอง (government) ตอมา ใน
สมัยรัตนโกสินทร ยังคงใชคําวา การปกครอง และยังใชคําวา การบริหาร การบริหารราชการ การ
บริหารราชการแผนดิน และการบริหารภาครัฐอีกดวย
8.3.2 ในสมัย จอมพล ถนอม กิตติขจร เปนนายกรัฐมนตรี ในป พ.ศ. 2509 ไดใช
คําวา “การบริหารการพัฒนา” (development administration) โดยเฉพาะเมื่อมีการจัดตั้งสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (National Institue of Development Administration หรือ NIDA) ตาม
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2509 และตอมา ไดเปดสอนหลักสูตร
ปริญญาโทดานการบริหารการพัฒนาในคณะรัฐประศาสนศาสตร61
8.3.3 ในสมัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท เปนนายกรัฐมนตรี ไดใชคําวา “การ
บริหาร” และ “การจัดการ” (โปรดดู คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา เมื่อวันศุกรที่ 28
มีนาคม 2523) และตอมา ไดใชทั้งคําวา “การบริหาร” “การบริหารราชการ” “การบริหารราชการ
แผนดิน” “การจัดการ” และ “การบริหารและการจัดการ” (administration and management) (คํา
แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา เมื่อวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2529)
61

โปรดดู พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2509 มาตรา 5
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8.3.4 ในสมัย พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ เปนนายกรัฐมนตรี ในป พ.ศ. 2531 (คํา
แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2531) รวมทั้งสมัยนาย
ชวน หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรี ในป พ.ศ. 2535 (คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา
เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2535) ไดใชทั้งคําวา “การบริหาร” “การจัดการ” และ “การบริหารและการ
จัดการ”
8.3.5 ในสมัย พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เปนนายกรัฐมนตรี ในป พ.ศ. 2539 (คํา
แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา เมื่อพุธวันที่ 11 ธันวาคม 2539) ไดนาํ คําวา "การบริหาร
จัดการ" (management administration) มาใช
8.3.6 ในสมัย นายชวน หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรี ในป พ.ศ. 2540 ไดใชคาํ วา
“การบริหารจัดการ” เชนกัน (คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20
พฤศจิกายน 2540)
8.3.7 ในสมัย พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี ไดใชคําวา “การ
บริหารจัดการ” อยางมาก โดยนําแนวคิดการจัดการของภาคเอกชนมาปรับใช (คําแถลงนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2548)
8.3.8 ในสมัย พลเอกสุรยุทธ จุลานนท เปนนายกรัฐมนตรี ในป 2549 ใชคําวา
“การบริหารจัดการ” เชนกัน (คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอ สภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวัน
ศุกรที่ 3 พฤศจิกายน 2549)
8.3.9 ในอนาคต อาจมีการนําคําวา การบริหารการบริการ (service administration)
การบริหารจิตสํานึกหรือการบริหารความรูผิดรูชอบ (consciousness administration) และการ
บริหารคุณธรรม (viutue หรือ morality administration) มาใช ก็ได ขึ้นอยูกับผูมีอํานาจ เชน
นายกรัฐมนตรีในแตละยุคสมัยจะนําคําใดมาใช
เมื่อเปนเชนนี้ จึงกลาวไดวา มีคาํ หลายคําซึ่งหมายถึงการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐที่มีความหมายใกลเคียงกันหรือคลายคลึงกัน
และใน
บางครั้งอาจนํามาใชแทนกันได เชน การบริหาร การบริหารราชการ การบริหารราชการ
แผนดิน การบริหารภาครัฐ การบริหารการพัฒนา การจัดการ การพัฒนา และการบริหารจัดการ
เหลานี้เปนตน
8.4 การใหความหมายคําวาการบริหารจัดการมีไดหลากหลาย อาจเหมือนหรือ
แตกตางกันได ในที่นี้ยกตัวอยางใหเห็น 2 ตัวอยาง ดังนี้
8.4.1 ตัวอยางที่หนึ่ง การบริหารจัดการ หมายถึง การดําเนินงานหรือการ
ปฏิบตั ิงานใด ๆ ที่หนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐนํามาใชในการเปลี่ยนแปลง
พัฒนา หรือสรางความสุขความเจริญกาวหนาอยางมั่นคง ยั่งยืน และสมดุลของประเทศชาติและ
ประชาชน โดย
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เกี่ยวของกับเรื่องตาง ๆ เชน (1) การบริหารนโยบาย (Policy) (2) การบริหารอํานาจหนาที่
(Authority) (3) การบริหารคุณธรรม (Morality) (4) การบริหารที่เกี่ยวของกับสังคม (Society) (5)
การวางแผน (Planning) (6) การจัดองคการ (Organizing) (7) การบริหารทรัพยากรมนุษย
(Staffing) (8) การอํานวยการ (Directing) (9) การประสานงาน (Coordinating) (10) การรายงาน
(Reporting) และ (11) การงบประมาณ (Budgeting) เชนนี้เปนการนํา “กระบวนการบริหารจัดการ”
ที่เรียกวา แพ็มส-โพสคอรบ (PAMS-POSDCoRB)62 แตละตัวมาเปนแนวทางในการใหความหมาย
ของคําวาการบริหารจัดการดวย โปรดดูภาพที่ 5
ภาพที่ 5 การนํา “กระบวนการบริหารจัดการ” หรือ “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการ” ที่
เรียกวา แพ็มส-โพสคอรบ (PAMS-POSDCoRB) ซึ่งประกอบดวย 11 ขั้นตอน หรือ 11 ดาน มาใช
เปนแนวทางในการใหความหมายของการบริหารจัดการ

ขั้นตอนที1่ 1 การงบประมาณ (Budgeting)
ขั้นตอนที่ 10 การรายงาน (Reporting)
ขั้นตอนที่ 9 การประสานงาน (Coordinating)
ขั้นตอนที่ 8
การอํานวยการ (Directing)
ขั้นตอนที่ 7
การบริหารทรัพยากรมนุษย (Staffing)
ขั้นตอนที่ 6
การจัดองคการ (Organizing)
ขั้นตอนที่ 5
การวางแผน (Planning)
ขั้นตอนที่ 4
การบริหารทีเ่ กี่ยวของกับสังคม (Society)
ขั้นตอนที่ 3
การบริหารคุณธรรม (Morality)
ขั้นตอนที่ 2
การบริหารอํานาจหนาที่ (Authority)
ขั้นตอนที่ 1
การบริหารนโยบาย (Policy)
“กระบวนการบริหารจัดการ” หรือ “ปจจัยที่มีสว นสําคัญตอการบริหารจัดการ” ที่เรียกวา
แพ็มส-โพสคอรบ (PAMS-POSDCoRB) ซึ่งประกอบดวย 11 ขั้นตอน หรือ 11 ดาน
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วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, หลักรัฐประศาสนศาสตร : แนวคิดและกระบวนการ (กรุงเทพมหานคร :
บริษัท เอ็กซเปอรเน็ท จํากัด, 2549), หนา 22-23.
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8.4.2 ตัวอยางที่สอง การบริหารจัดการ หมายถึง การดําเนินงานหรือการ
ปฏิบตั ิงานใด ๆ ที่หนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐนํามาใชในการเปลี่ยนแปลง พัฒนา
หรือสรางความสุขความเจริญกาวหนาอยางมั่นคง
ยั่งยืน
และสมดุลตอประเทศชาติและ
ประชาชน โดย
เกี่ยวของกับเรื่องตาง ๆ เชน (1) การบริหารคน (Man) (2) การบริหารเงิน (Money) (3) การบริหาร
วัสดุอปุ กรณ (Material) (4) การบริหารงานทั่วไป (Management) (5) การบริหารการใหบริการ
ประชาชน (Market) (6) การบริหารคุณธรรม (Morality) (7) การบริหารขอมูล (Message) (8) การ
บริหารเวลา (Minute) และ (9) และการบริหารการวัดผล (Measurement) เชนนี้ เปนการนํา “ปจจัย
ที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการ” ที่เรียกวา 9M แตละตัวมาเปนแนวทางในการใหความหมาย
ของคําวาการบริหารจัดการ โปรดดูภาพที่ 6
ภาพที่ 6 ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการ ที่เรียกวา 3M-9M
1. การบริหารบุคลากร (Man)
2. บริหารงบประมาณ (Money)
3M
3. การบริหารงานทั่วไป (Management)
4M
4. การบริหารวัสดุอุปกรณ (Material)
5M
5. การใหบริการประชาชน (Market)
6M
6. คุณธรรมหรือจริยธรรม (Morality)
7M
7. ขอมูลขาวสาร (Message)
8. การบริหารเวลาหรือกรอบเวลาในการปฏิบตั ิงาน (Minute)
9. การวัดผลหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Measurement)

8M
9M

ปจจัยที่มีสว นสําคัญตอการบริหารจัดการ ที่เรียกวา 3M-9M

การใหความหมายทั้ง 2 ตัวอยางที่ผานมานี้ เปนการใหความหมายในลักษณะที่ หนึ่ง
การบริหารจัดการเปนกระบวนการทีม่ ีระบบและมีขั้นตอนในการดําเนินงานหลายขั้นตอน
ในเวลาเดียวกัน สอง ไดนําหลักวิชาการ คือ “กระบวนการบริหารจัดการ” และ “ปจจัยที่มี
สวนสําคัญตอการบริหารจัดการ” มาใชเปนแนวทางในการใหความหมายดวย การให
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ความหมายเชนนี้ นาจะมีสวนทําใหการใหความหมายคําวาการบริหารจัดการดังกลาวนีค้ รอบคลุม
เนื้อหาสาระสําคัญที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการไดชัดเจน เขาใจงายขึ้น เปนวิชาการ และมีกรอบ
แนวคิดดวย นอกจากตัวอยางดังกลาวนีแ้ ลว ยังอาจนําหลักวิชาการหรือปจจัยอื่นมาใชเปนแนวทาง
ในการใหความหมายของการบริหารจัดการไดอีกดวย ขึ้นอยูกับมุมมองของแตละคน เชน (1) 3M
4M หรือ 6M ซึ่งประกอบดวย การบริหารคน (Man) การบริหารเงิน (Money) การบริหารวัสดุ
อุปกรณ (Material) การบริหารงานทั่วไป (Management) การบริหารการใหบริการประชาชน
(Market) และการบริหารคุณธรรม (Morality) (2) 5ป ซึ่งประกอบดวย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ประหยัด ประสานงาน และประชาสัมพันธ และ (3) การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งประกอบดวย
6 หลัก ไดแก หลักนิตธิ รรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสว นรวม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุมคา
8.5 ความหมายอยางแคบและอยางกวางของการบริหารจัดการ คําวา การบริหาร
จัดการอาจใหความหมายอยางกวางหรืออยางแคบก็ได ขึ้นอยูกับมุมมองของแตละคน การบริหาร
จัดการในความหมายอยางกวาง หมายถึง การดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานใด ๆ ของหนวยงาน
และบุคลากรของทุกภาค เชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ตอประเทศชาติและประชาชนในทิศทางทีด่ ีขึ้น
สวนการบริหารจัดการในความหมายอยางแคบ
หมายถึง การดําเนินงานหรือการปฏิบัตงิ านใด ๆ ของบางหนวยงาน เชน ของหนวยงานของรัฐ
และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐ เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น หรือนําไปสูจุดหมาย
ปลายทางทีไ่ ดกําหนดไว เปนตน
8.6 การบริหารจัดการและการพัฒนามีความหมายใกลเคียงกัน หากนําคําวาการ
บริหารจัดการและคําวาการพัฒนามาเปรียบเทียบกันก็จะพบวา คําวา การบริหารจัดการ หมายถึง
การดําเนินงานหรือการปฏิบตั ิงานใด ๆ ของหนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐไปใน
ทิศทางที่ดขี ึ้นซึ่งครอบคลุมทั้งการดําเนินการหรือการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดการเปลีย่ นแปลงของ
ประเทศชาติและประชาชนไปในทิศทางทีเ่ จริญขึ้น รวดเร็วขึน้
ประหยัดขึ้น มีประสิทธิภาพขึ้น
มั่นคงขึ้น และยั่งยืนขึ้นดวย สวนคําวา การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
กวาเดิม เมื่อเปนเชนนี้ คําวา “การบริหารจัดการ” และคําวา “การพัฒนา” จึงมีความหมายใกลเคียง
กันหรือคลายคลึงกัน และอาจมองตอไปไดอีกวา การพัฒนาคือสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ หรือ
ในทางตรงกันขาม อาจมองกลับกันก็ไดวา การบริหารจัดการคือสวนหนึ่งของการพัฒนา ในสมัยที่
พลเอกเปรม ติณสูลานนทร ดํารงตําแหนงเปนนายกรัฐมนตรี ไดใชคําวา “การพัฒนา” อยางมาก
รวมทั้งใชคําวา “การพัฒนาชนบท” (rural development) ดวย (โปรดดู คําแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา เมือ่ วันศุกรที่ 28 มีนาคม 2523) โดยมีนโยบายพัฒนาชนบท และถือวา
“ชนบทไทย เปนหัวใจของประเทศ”
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8.7 คําวา การบริหาร การจัดการ การบริหารการพัฒนา และการบริหารจัดการ มี
ความสําคัญและถูกนําไปใชอยางกวางขวาง มีอยางนอย 6 หนวยงานซึ่งจัดแบงตาม
วัตถุประสงคหลักของการจัดตั้งหนวยงานไดนําคําดังกลาวนี้ไปใช ไดแก (1) หนวยงานภาครัฐ
เชน กระทรวง กรม และหนวยการปกครองทองถิ่น (2) หนวยงานของภาคธุรกิจ เชน บริษัท หาง
หุนสวนจํากัด (3) หนวยงานที่ไมสังกัดภาครัฐ เชน มูลนิธิ และสมาคม (4) หนวยงานระหวาง
ประเทศ เชน สหประชาชาติ (United Nations Organization) องคการคาระหวางประเทศ (World
Trade Organization) (5) หนวยงานที่เรียกวาองคกรตามรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) ไดบัญญัติองคกรตามรัฐธรรมไว เชน ศาลปกครอง ศาลยุตธิ รรม
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
และคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เปนตน ตอมา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) ได
บัญญัตใิ หมี
องคกรตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งแบงเปน 2 สวน โดย สวนที่ 1 เรียกวา องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ประกอบดวย 4 องคกร ไดแก คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน สําหรับ สวนที่ 2 เรียกวา
องคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ ประกอบดวย 3 องคกร ไดแก องคกรอัยการ คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ (6) หนวยงานของภาค
ประชาชน เชน กลุมเกษตรกร และกลุมออมทรัพย
8.8 การวิเคราะหเปรียบเทียบความคลายคลึงและความแตกตาง หากนําการ
ดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐนํามาใชเพือ่ นําไปสูจุดหมาย
ปลายทางที่กาํ หนดไว จํานวน 5 คํา ไดแก การบริหาร การจัดการ การบริหารการพัฒนา การ
บริหาร
จัดการ และการบริหารการบริการ มาวิเคราะหในเชิงเปรียบเทียบ พบวา
8.8.1 ความคลายคลึงกัน ทั้ง 5 คํานี้ มีความหมายคลายคลึงหรือใกลเคียงกันและ
บางครั้งใชแทนกันได กลาวคือ ไมเพียงเปนการดําเนินงานหรือการปฏิบตั ิงานภาครัฐที่หนวยงาน
ของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐนํามาใชเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการเทานั้น แตทั้ง 5
คํานี้ ยังเปนกระบวนการดําเนินงานที่ประกอบดวย 3 ขั้นตอน อันไดแก หนึ่ง การคิด (thinking)
หรือการวางแผน (planning) สอง การดําเนินงานหรือการลงมือปฏิบตั ิ (acting) และ สาม การ
ประเมินผล (evaluating) อีกดวย นอกจากนั้น ยังมีจุดหมายปลายทางคลายคลึงกัน โดยแบงเปน
จุดหมายปลายทางเบื้องตน (primary goal) คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการของ
หนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐ และจุดหมายปลายทางสูงสุด (ultimate goal) คือ การ

50
พัฒนาประเทศที่แบงเปน ประเทศชาติเจริญกาวหนาอยางมั่นคง ยั่งยืน และสมดุล รวมทั้งประชาชน
มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
8.8.2 ความแตกตางกัน แตละคํามีจุดเนนตางกัน นั่นก็คือ (1) การบริหาร (คําที่
ใชในอดีต) เนนการดําเนินงานกิจกรรมตาง ๆ ของภาครัฐเพื่อใหบริการสาธารณะทัง้ หลายแก
ประชาชน สวนใหญนิยมใชในภาครัฐหรือในวงราชการ ขณะที่ (2) การจัดการเนนการแสวงหา
กําไร ความรวดเร็ว นิยมใชัในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซึ่งมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งเพื่อมุง
แสวงหากําไร หรือกําไรสูงสุด โดยผลประโยชนที่จะตกแกสาธารณะถือเปนวัตถุประสงครองหรือ
เปน
ผลพลอยได (by product) อยางไรก็ดี ภาคธุรกิจก็ทําประโยชนใหแกสาธารณะหรือประชาชนได
เชนกัน เชน จัดโครงการคืนกําไรใหสังคมและประชาชนดวยการลดราคาสินคา ขายสินคาราคาถูก
หรือการบริจาคเงินชวยเหลือสังคม เปนตน สําหรับ (3) การบริหารการพัฒนาเนนกิจกรรมการ
พัฒนาตามนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการตาง ๆ พรอมกับการพัฒนาการบริหารภายใน
หนวยงาน สวน (4) การบริหารจัดการเนนการนําแนวคิดการจัดการของภาคธุรกิจ เชน แนวคิด
ผูบริหารสูงสุด หรือ ซีอีโอ (CEO) การมุงหวังผลกําไร การแขงขัน ความรวดเร็ว การตลาด การลด
ขั้นตอน ลดพิธีการ และการจูงใจดวยการใหรางวัลตอบแทน เปนตน มาปรับใชในการดําเนินงาน
หรือการปฏิบตั ิงานของหนวยงานของรัฐและเจาหนาทีข่ องรัฐเพื่อใหการบริหารราชการเกิด
ประสิทธิภาพสูงขึ้น นอกจากนี้แลว (5) การบริหารการบริการ (คําที่ใชอาจนํามาใชในอนาคต) เนน
การอํานวยความสะดวกและการใหบริการแกประชาชน ตลอดทั้งการใหบริการที่สนองความตองการ
ของประชาชน
ทั้งนี้ ถือวา การดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่
ของรัฐทั้ง 5 คําดังกลาว เปน มรรควิธี (means) หรือ เหตุ (causes) ที่นําไปสู จุดหมายปลายทาง
(ends) หรือ ผล (effects) หรือในอีกมุมมองหนึ่ง อาจถือไดวา การดําเนินงานหรือการปฏิบตั ิงาน
รวมทั้งจุดเนน เปน เหตุ (causes) ที่นําไปสู ผล (effects) และผลกระทบ (impacts) ก็ได โปรดดู
ภาพที่ 7
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ภาพที่ 7 การวิเคราะหเปรียบเทียบการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของ
รัฐ 5 คํา ไดแก การบริหาร การจัดการ การบริหารการพัฒนา การบริหารจัดการ และการบริหารการบริการ
จําแนกตาม จุดเนน จุดหมายปลายทางเบือ้ งตน และจุดหมายปลายทางสูงสุด
ความแตกตาง
การดําเนินงาน
หรือการ
ปฏิบัตงิ าน

จุดเนน

1. การบริหาร
(อดีต)

1. การดําเนินงานกิจกรรม
ตาง ๆ ของภาครัฐเพื่อ
ใหบริการสาธารณะแก
ประชาชน
2. การแสวงหากําไรและ
ความรวดเร็ว
3. กิจกรรมการพัฒนาตาม
นโยบาย แผน แผนงาน
โครงการ พรอมกับการ
พัฒนาการบริหารภายใน

2. การจัดการ
3. การบริหาร
การพัฒนา

ความคลายคลึง
จุดหมาย
ปลายทาง
เบื้องตน

จุดหมาย
ปลายทาง
สูงสุด

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
ของหนวยงาน
ของรัฐ และ/
หรือ เจาหนาที่
ของรัฐ

การพัฒนา
ประเทศ :
- ประเทศชาติ
เจริญกาวหนา
อยางมั่นคง
ยั่งยืน สมดุล
- ประชาชนมี
ความสุขและ
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4. การบริหาร
จัดการ
(ปจจุบัน)
5. การบริหาร
การบริการ
(อนาคต)

4. การนําแนวคิดการจัดการ
ของภาคธุรกิจมาใชเพื่อ
ใหบริหารราชการ
5. การอํานวยความสะดวก
และใหบริการแก
ประชาชน

มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

นําไปสู

มรรควิธี (means)
หรือ เหตุ (causes)

จุดหมายปลายทาง (ends)
หรือ ผล (effects)

เหตุ
ผล
ผลกระทบ
8.9 การประยุกตหรือผสมผสานการบริหาร การจัดการ การบริหารการพัฒนา และ
การบริหารจัดการ กับแนวทางอื่น คําเหลานี้เปน “แนวทาง” “วิธีการ” หรือ “กระบวนการ” ที่
หนวยงาน และ/หรือ บุคลากรของหนวยงานนํามาใชในการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
หรือจุดหมายปลายทางที่กาํ หนดไวเพื่อประโยชนของประเทศชาติและประชาชน กลาวไดวา คําวา
การบริหาร การจัดการ การบริหารการพัฒนา และการบริหารจัดการ ลวนเปนคําที่มีความหมาย
กลาง ๆ หรือมีความหมายกวาง เมื่อเปนเชนนี้ ในทางปฏิบตั ิจริง จึงไดนํามารวม ประยุกต หรือ
ผสมผสานกับ “แนวทางอื่น” เชน แนวทางคุณธรรม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี เปนตน
ในที่นี้ไดนํา 3 แนวทางดังกลาวนี้มาเปนตัวอยาง โดยนําคําวา “การบริหารจัดการ” หรือ
“ลักษณะสําคัญของการบริหารจัดการ 3 ประการ” มาประยุกตหรือผสมผสานกับ “หลักการสําคัญ
ของแตละแนวทาง” เรียกวา การประยุกตหรือผสมผสานการบริหารจัดการกับแนวทางคุณธรรม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามลําดับ คําวา “การ
บริหารจัดการ” หรือ “ลักษณะสําคัญของการบริหารจัดการ 3 ประการ” นั้น ประกอบดวย (1) เปน
แนวทางการดําเนินงานหรือการปฏิบตั ิงานใด ๆ ของหนวยงาน และ/หรือ บุคลากรของหนวยงาน
(2) หนวยงาน และ/หรือ บุคลากรของหนวยงานนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนา ดําเนินงาน หรือ
เปลี่ยนแปลงตอประเทศชาติและประชาชนไปในทิศทางที่ดีขึ้นกวาเดิม และ (3) มีวัตถุประสงคหรือ
จุดหมายปลายทางเพื่อการพัฒนาประเทศและประชาชนใหอยูเย็นเปนสุขอยางมั่นคง ยั่งยืน และ
สมดุล ในสวนของ “หลักการสําคัญของแตละแนวทาง” จะไดกลาวตอไป
การศึกษาการประยุกตหรือการผสมผสานการบริหารจัดการกับแนวทางอื่นรวม 3 แนวทาง
นี้ จะเปนประโยชนทั้งในทางวิชาการและทางปฏิบตั ิ ประโยชนในทางวิชาการ เชน จะชวยใหทราบ
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และเขาใจอยางชัดเจนถึงการนําการบริหารจัดการและแนวทางคุณธรรม การบริหารจัดการและ
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการบริหารจัดการและแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มา
ประยุกตหรือผสมผสานกัน นอกจากนั้น สถาบันการศึกษายังนําการประยุกตหรือการผสมผสาน
ดังกลาวนี้ไปใชเปนพื้นฐานหรือเปนกรอบแนวคิดทางวิชาการสําหรับการเรียนการสอน การศึกษา
และการทําวิจยั ไดดวย สวนประโยชนในทางปฏิบตั ิ เชน เจาหนาที่ของรัฐและหนวยงานของรัฐอาจ
นําตัวแบบการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไปปรับใชหรือนําไปปฏิบตั ิจริง นําไปขยายผล หรือเพิ่มรายละเอียด
สําหรับการปฏิบัติราชการได
การประยุกตหรือผสมผสานการบริหารจัดการกับแนวทางอื่นรวม 3 แนวทาง มีดังนี้
8.9.1 การประยุกตหรือผสมผสานการบริหารจัดการกับแนวทางคุณธรรม
เปนการนําเสนอตัวแบบการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม
โดยแนวทางคุณธรรมนั้น
ประกอบดวย “หลักการสําคัญของแนวทางคุณธรรม 10 ประการ” ไดแก (1) การรักษาความสัจ (2)
การรูจักขมใจตนเอง (3) ความอดทน (4) การละความชั่ว (5) การเสียสละ (6) ความเมตตา (7)
ความสามัคคี (8) ความสุจริต (9) ความเที่ยงธรรม และ (10) การสงเสริมคนดี63 ในการนําเสนอตัว
แบบการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมในที่นี้ ไดนําลักษณะสําคัญของการบริหารจัดการ 3
ประการ และหลักการสําคัญของแนวทางคุณธรรม 10 ประการดังกลาว มาประยุกตหรือผสมผสาน
กัน โดยถือวาทั้ง 2 สวนนี้ เปนแนวทาง วิธีการ หรือ มรรควิธี (means) ไปสู จุดหมายปลาย (ends)
ซึ่งแบงเปน จุดหมายปลายทางเบื้องตน คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และในที่สุด
จะนําไปสูจุดหมายปลายทางสูงสุด คือ การพัฒนาประเทศและประชาชนใหอยูเย็นเปนสุขอยาง
มั่นคง ยั่งยืน และสมดุล ตามแนวทางคุณธรรม ซึ่งอาจแบงเปน ประเทศชาติมคี วามเจริญกาวหนา
อยางมั่นคง ยั่งยืน และสมดุล ขณะเดียวกัน ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้นดวย โปรดดูภาพที่ 8
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โปรดดูเพิ่มเติม วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพฟอรเพซ, กําลังอยูในระหวางการจัดพิมพ, 2550), 210 หนา.
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ภาพที่ 8 ตัวแบบการประยุกตหรือการผสมผสานการบริหารจัดการกับแนวทางคุณธรรม
จุดหมายปลายทางสูงสุด
การพัฒนาประเทศและประชาชนใหอยูเย็นเปนสุขอยางมั่นคง ยั่งยืน และสมดุล :
ประเทศชาติมีความเจริญกาวหนาอยางมั่นคง ยั่งยืน สมดุล และประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดีขนึ้

จุดหมายปลายทางเบื้องตน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ลักษณะสําคัญของการบริหารจัดการ 3 ประการ
1. เปนแนวทางการดําเนินงานหรือการปฏิบตั ิงานใด ๆ
ของหนวยงาน และ/หรือ บุคลากรของหนวยงาน
หลักการ
สําคัญของแนวทาง
คุณธรรม 10 ประการ

แนวทาง
วิธีการ
หรือ
มรรควิธี
(means)
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3. มีวัตถุประสงคเพื่อการ
พัฒนาประเทศชาติ และ
ประชาชนใหอยูเย็นเปนสุข
อยางมั่นคง ยั่งยืน สมดุล

2. หนวยงาน และ/หรือ บุคลากร
นํามาใชเปนแนวทางในการ
พัฒนา ดําเนินงาน หรือเปลี่ยน
แปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นกวาเดิม

8.9.2 การประยุกตหรือผสมผสานการบริหารจัดการกับแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง เปนการนําเสนอตัวแบบการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยทั่วไป
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงประกอบดวย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกัน ทั้งนี้
อยูภายใตเงื่อนไขของการมีความรูและคุณธรรม แตในที่นี้ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงประกอบดวย
“หลักการสําคัญของแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 8 ประการ” ไดแก (1) ความพอประมาณ (2) ความมี
เหตุผล (3) การมีภูมิคุมกัน (4) การพึ่งตนเอง (5) การเสริมสรางคุณภาพคนใหมีทั้งความรูแ ละ
คุณธรรมควบคูกัน (6) การรวมกลุม (7) การสรางเครือขาย และ (8) ความสมดุลและการพัฒนาที่
ยั่งยืน64 ในที่นี้ ไดนําลักษณะสําคัญของการบริหารจัดการ 3 ประการ และหลักการสําคัญของ
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 8 ประการดังกลาว มาประยุกตหรือผสมผสานกัน โดยถือวาทั้ง 2 สวนนี้
เปนแนวทาง วิธีการ หรือ มรรควิธี ไปสู จุดหมายปลาย โปรดดูภาพที่ 9
ภาพที่ 9 ตัวแบบการประยุกตหรือการผสมผสานการบริหารจัดการกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
จุดหมายปลายทางสูงสุด
การพัฒนาประเทศและประชาชนใหอยูเย็นเปนสุขอยางมั่นคง ยั่งยืน และสมดุล :
ประเทศชาติมีความเจริญกาวหนาอยางมั่นคง ยั่งยืน สมดุล และประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดีขนึ้

จุดหมายปลายทางเบื้องตน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
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ลักษณะสําคัญของการบริหารจัดการ 3 ประการ
1. เปนแนวทางการดําเนินงานหรือการปฏิบตั ิงานใด ๆ
ของหนวยงาน และ/หรือ บุคลากรของหนวยงาน
หลักการ
สําคัญของแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 8 ประการ

แนวทาง
วิธีการ
หรือ
มรรควิธี
(means)

3. มีวัตถุประสงคเพื่อการ
2. หนวยงาน และ/หรือ บุคลากร
นํามาใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาประเทศชาติ และ
ประชาชนใหอยูเย็นเปนสุข
พัฒนา ดําเนินงาน หรือเปลี่ยน
อยางมั่นคง ยั่งยืน สมดุล
แปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นกวาเดิม
8.9.3 การประยุกตหรือผสมผสานการบริหารจัดการกับแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี เปนการนําเสนอตัวแบบการบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี โดยแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ด65ี นั้น ประกอบดวย “หลักการสําคัญของ
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คําวา การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี บางคนเรียกวา ธรรมรัฐ หรือ ธรรมาภิบาล โดยคําวา การบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี เปนคําที่มีระเบียบและกฎหมายของทางราชการรองรับและใชอยางเปนทางการพรอมกับมี
“หลักการ” กําหนดไวอยางชัดเจนดวย โดยมีอยางนอย 3 ฉบับ ดังนี้
1) การบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 6 ประการ ตาม “ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542” ซึ่งเสนอโดย
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน
ก.พ.)
มุงเนนใหหนวยงานของรัฐดําเนินงานตาม
ภาระหนาที่โดยยึดหลักการพื้นฐาน 6 ประการ ไดแก หลักนิติธรรม (rule of law) หลักคุณธรรม (ethics) หลักความ
โปรงใส (transparency) หลักความมีสวนรวม (participation) หลักความรับผิดชอบ (accountability) และหลักความคุมคา
(value for money)
2) การบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 7 ประการ ตาม “พระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546” ไดแก (1) การบริหารราชการ
เพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน (2) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ (3) การบริหาร
ราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ (4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (5) การ
ปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ (6) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน และ
(7) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3) การบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
5
ประการ
ตาม
“พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติระเบียบ
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แนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 6 ประการ” ตาม “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
สรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542” กําหนดไว 6 ประการ ไดแก หลัก
นิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความ
คุมคา ในที่นไี้ ดนําลักษณะสําคัญของการบริหารจัดการ 3 ประการ และหลักการสําคัญของแนว
ทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 6 ประการดังกลาว มาประยุกตหรือผสมผสานกัน โดยถือวาทั้ง
2 สวนนี้ เปนแนวทาง วิธีการ หรือ มรรควิธี ไปสู จุดหมายปลาย โปรดดูภาพที่ 10
ภาพที่ 10 ตัวแบบการประยุกตหรือการผสมผสานการบริหารจัดการกับแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
จุดหมายปลายทางสูงสุด
การพัฒนาประเทศและประชาชนใหอยูเย็นเปนสุขอยางมั่นคง ยั่งยืน และสมดุล :
ประเทศชาติมีความเจริญกาวหนาอยางมั่นคง ยั่งยืน สมดุล และประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดีขนึ้

จุดหมายปลายทางเบื้องตน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ลักษณะสําคัญของการบริหารจัดการ 3 ประการ
1. เปนแนวทางการดําเนินงานหรือการปฏิบตั ิงานใด ๆ
ของหนวยงาน และ/หรือ บุคลากรของหนวยงาน
แนวทาง
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545” ไดแก (1) ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน (2) การมีสวนรวม
ของประชาชน (3) การเปดเผยขอมูล (4) การติดตามตรวจสอบ และ (5) ประเมินผลการปฏิบัติงาน
นอกจากขางตนนี้แลว รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มี
บทบัญญัติที่ใชขอความวา การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และธรรมาภิบาล แตรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวซึ่งเปน
กฎหมายแมบทไมไดกําหนดหลักการหรือรายละเอียดใด ๆ ไวดวย หลักการหรือรายละเอียดนั้นไดบัญญัติหรือ
ปรากฏอยูในกฎหมายลูกอยางนอย 3 ฉบับดังที่ไดกลาวไวแลว
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หลักการสําคัญ
ของแนวทาง
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 6 ประการ
3. มีวัตถุประสงคเพื่อการ
พัฒนาประเทศชาติ และ
ประชาชนใหอยูเย็นเปนสุข
อยางมั่นคง ยั่งยืน สมดุล

วิธีการ
หรือ
มรรควิธี
(means)

2. หนวยงาน และ/หรือ บุคลากร
นํามาใชเปนแนวทางในการ
พัฒนา ดําเนินงาน หรือเปลี่ยน
แปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นกวาเดิม

8.10 การวิเคราะหเปรียบเทียบแนวโนมของคําวา การบริหาร การจัดการ การบริหาร
การพัฒนา และการบริหารจัดการ ดังไดเคยกลาวไวขางตนแลววา ในอนาคต จะมีคําที่มี
ความหมายในทํานองเดียวกันกับคําที่กลาวมานีเ้ กิดขึ้นอีก เปนตนวา การบริหารการบริการ การ
บริหารจิตสํานึกหรือการบริหารความรูผดิ รูชอบ และการบริหารคุณธรรม อยางไรก็ตาม ในทีส่ ุดใน
อนาคตในภาพรวมมีแนวโนมที่เปนไปไดวา บุคลากรและหนวยงานของภาคตาง ๆ เชน ภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน จะใชคําเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง คําวา การบริหารจัดการ โดย
ไมแบงแยกวาเปนคําของหนวยงานภาคใด สําหรับเหตุผลที่แนวโนมจะเปนเชนนีเ้ พราะบุคลากรและ
หนวยงานของภาคตาง ๆ นั้น จะโยกยาย สับเปลี่ยน หมุนเวียน หรือแลกเปลีย่ นกันและกัน อีกทั้ง
บุคลากรและหนวยงานของภาคตาง ๆ จะมีจุดเนนหรือจุดมุงหมายของการอํานวยความสะดวกและ
การใหบริการสาธารณะแกประชาชนในทิศทางทีเ่ ปนสากล มีมาตรฐาน และมีระบบการควบคุม
ตรวจสอบเหมือนกันหรือคลายคลึงกัน
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