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การบรหิารการพัฒนา : แนวคิด ความหมาย  
ความสาํคญั และตัวแบบการประยุกต 

 (ปรับปรุงลาสุด วันที่ 28 สิงหาคม 2551) 
 

                วิรัช วิรัชนิภาวรรณ 
 

(หากประสงคจะไดรับเอกสารหรือขอมูลทั้งหมดนี้ในรูปแบบของ Microsoft Word 
ที่นําไปปรับแตงแกไขไดสะดวก โปรดสงอีเมลมายัง wiruch@wiruchmail.com 

หรือ wirmail@yahoo.com  จะจัดสงใหฟรีทันที หรือภายใน 3 วัน) 
 
 
1. บทนํา 
 
 แนวทางหรือวิธีการบริหารของหนวยงานภาครัฐมีชื่อเรียกแตกตางกันไปตามยุคสมัย และ
เกิดจากปจจัยภายนอกและภายในประเทศ ปจจัยภายนอก เชน กระแสโลกหรืออิทธิพลของประเทศ
มหาอํานาจที่แพรกระจายหรือสงออกแนวทางหรือวิธีการบริหารงาน โดยสวนหนึ่งเขามาทางวิชาการ
หรือตําราหนังสือที่นักวิชาการไดรับอิทธพิลหรือนําเขามาจากตางประเทศ สวนปจจัยภายใน  เชน 
หัวหนารัฐบาลไดใหความสาํคัญหรือยึดถือแนวทางหรอืวิธีการใด ตวัอยางที่เห็นไดอยางชัดเจน คือ 
ในสมัยที่พลเอกเปรม ติณสูลานนท ไดนําคําวา "การพัฒนา" มาใชกันอยางแพรหลาย ขณะที่สมัย 
พ.ต.ท. ทักษณิ ชินวัตร นําคําวา "การบริหารจัดการ" มาใชอยางแพรหลาย  
 แนวทางหรือวิธีการบริหารงานที่หนวยงานภาครัฐนํามาใชนั้น มีววิฒันาการพอสรุปไดวา 
กอนที่จะใชคาํวา การบริหารการพัฒนา (development administration) มีคําหลายคําที่รฐับาลได
นํามาใช เชน การบริหารราชการแผนดิน การบริหารราชการ หรือการบริหารภาครัฐ (public 
administration) การบริหาร (administration) การพัฒนา (development) การพัฒนาชุมชน 
(community development) การพัฒนาชนบท (rural development) จากนั้น จึงมาใชคําวา การ
บริหารการพัฒนา (development administration) ในสมัยจอมพล ถนอม กิตตขิจร เปนนายก 
รัฐมนตรี ในป พ.ศ. 2509 โดยเฉพาะเมือ่มีการจัดตั้งสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร (National 
Institue of Development Administration หรือ NIDA) ในป พ.ศ. 2509 และมีการสอนหลักสูตร
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ปริญญาโทดานการบริหารการพัฒนาในคณะรัฐประศาสนศาสตร1 และยังใชคําอ่ืนตอมาอีก เปนตน
วา การพัฒนาแบบยั่งยืน (sustainable development) การพัฒนาแบบ
พอเพียง (sufficient development) การพัฒนาแนวพุทธ (Buddhistic development) การบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี (good governance) การจัดการ (management) การบริหารและการจัดการ 
(administration and management) จากนั้น รัฐบาลภายใตการนาํของ พันตํารวจโท ทักษิณ ชิน
วัตร ไดใชคําวา การบริหารจัดการ (management  administration) อยางแพรหลาย ลาสุด พลเอก 
สุรยุทธ จุลานนท ไดนําคําวา การบริหารจัดการมาใชเชนกัน (โปรดดูคําแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรตีอสภานิตบิญัญัติแหงชาต ิเม่ือวันศุกรที่ 3 พฤศจิกายน 2549) ในอนาคต อาจเกิดคํา
วา การบริหารการบริการ (service administration) การบริหารจิตสํานึกหรือการบริหารความรูผิดรู
ชอบ (consciousness administration) การบริหารคณุธรรม (morality administration) และการ
บริหารการเมอืง (politics administration) ขึ้นมาอีก 
 อยางไรก็ตาม ถึงแมมีความเห็นวา ไทยไดผานพนสภาพที่เปนประเทศดอยพัฒนาหรือ
ประเทศกําลังพัฒนามาแลว และกําลังจะกาวไปสูสภาพของประเทศที่พัฒนาแลวหรือประเทศที่มี
เทคโนโลยสีูงก็ตาม แตแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา ยังไมหมดสิ้นไปได เพราะในสภาพความเปนจริง 
ทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยยังคงมีการพัฒนาอยูตลอดเวลาตราบใดที่การพัฒนายังมีความหมาย
ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนไปสูสภาพที่ดีขึ้น (change for the better) ดวย 
 อาจกลาวไดวา แนวคิดหรือลักษณะสําคญัของแนวทางหรือวิธีการบริหารใด ๆ ก็ตาม ซึ่ง
รวมทั้งการบรหิารการพัฒนา ไมอาจกําหนดไดอยางชัดเจนและตายตัวเหมือนกับการใหความหมาย
ของคําทั้งหลายในทางสังคมศาสตรที่ขึ้นอยูกับความรู ความคิด และประสบการณของนักปรัชญา 
ผูรู นักวิชาการ นักกฎหมาย และนักบรหิาร แตละคน อยางไรก็ดี การบริหารการพัฒนามีลักษณะ
สําคัญ 4 ประการ ดังจะไดกลาวตอไป โดยอาจเรียกวา การบริหารจัดการ หรือการบริหาร และใน
อนาคตอาจเรียกเปนอยางอ่ืนได แนวคิดบริหารการพัฒนานั้น แพรหลายอยางมากในประเทศกาํลัง
พัฒนา ซึ่งรวมทั้งในเอเชีย สําหรับประเทศไทยไดนําแนวคิดนี้มาปรบัใชอยางแพรหลายในชวงที่เนน
                                          
 1เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2509 รัฐบาลภายใตการนําของจอมพล ถนอม กิตติขจร ไดจดัตั้งสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (National Institute of Development Administration หรือ NIDA) ขึ้น โดย 
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2509 และใน หมวด 1 บททั่วไป “มาตรา 5 ใหจัดตั้ง
สถาบันวิชาการชั้นสูงขึ้นเรียกวา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีวัตถุประสงคใหการศึกษาวิชาการบริหาร
และการพัฒนา ทําการวิจัย สงเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง” จอมพล ถนอม กิตติขจร เปนผูลงนามสนองพระ
ราชโองการ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2509/29/4/31 มีนาคม 2509) พระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดให
คณะรัฐประศาสนศาสตรเปนคณะหนึ่งในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ทําการเรียนการสอนเพ่ือผลิตพัฒนบริ
หารศาสตร มหาบัณฑิต (ปริญญาโทดานการบริหารการพัฒนา) ทางรัฐประศาสนศาสตรเรื่อยมา ตอมา คณะรัฐ
ประศาสนศาสตรไดเริ่มเปดการศึกษาขั้นปริญญาเอกทางการบริหารการพฒันาขึ้นในภาค 1 ปการศึกษา 2527 
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การพัฒนาประเทศและการพัฒนาชนบท ตอจากนี้ไป เปนการนําเสนอสาระสําคัญ 3 สวน 
ตามลําดับ คอื (1) แนวคิดและความหมายของการบริหารการพัฒนา (2) ความสําคัญของการ
บริหารการพัฒนา และ (3) ตัวแบบการประยุกตการบริหารการพัฒนากับแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียง
และแนวคิดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 
 
2. แนวคิดและความหมายของการบริหารการพัฒนา 
 
 ในทางสังคมศาสตร เปนธรรมดาที่การแสดงแนวคิดหรือการใหความหมายของคําใดคําหนึ่ง 
ยอมหลากหลายและแตกตางกันเปนสวนใหญ ไมวาผูแสดงแนวคิดหรือผูใหความหมายมี 
ประสบการณหรือมีพ้ืนฐานการศึกษาในสาขาเดียวกันหรือไมก็ตาม การใหแนวคดิและความหมาย
ของการบริหารการพัฒนาก็มีลักษณะเชนวานี้เหมือนกัน คําวา การบริหารการพัฒนา นั้น เขียนเปน
ภาษาอังกฤษไดวา development administration หรือ administration of development แตในที่นี้
ยึดถือคําแรก และเนื่องจากเปนการใหความหมายของคาํในทางสังคมศาสตร จึงควรทําความเขาใจ
เรื่องการใหความหมายของคําหรือถอยคําในทางสังคมศาสตรกอน กลาวคือ  
 “ศาสตร” มาจากคําวา “science” ซึ่งมิใชหมายความวา “วิทยาศาสตร” เทานั้น  แตยัง
หมายถึง วิชาความรู หรือความรูที่เปนระบบที่มีรากฐานมาจากการสังเกต ศึกษา คนควา และ
ทดลอง ตรงกันขามกับ สัญชาติญาณ หรือการรูโดยความรูสึกนึกคิด หรือการรูโดยความรูสึกที่
เกิดขึ้นเองในใจ (intuition) คําวา ศาสตร นั้น แบงเปน 2 แขนงใหญ ๆ  (branch) คือ  สังคมศาสตร 
(social science) และศาสตรธรรมชาติ (natural science)  
 ในทางสังคมศาสตร ซึ่งหมายถึง ความรูที่เปนระบบที่เกี่ยวกับสงัคม ครอบคลุมศาสตร 
(science) ดานศาสนา การศึกษา นิตศิาสตร รัฐศาสตร และรฐัประศาสนศาสตร เปนตน ศาสตร
เหลานี้ไมเปนสูตรสําเร็จทีใ่ชไดทุกหนทุกแหงและไมอาจเปนที่ยอมรับของทุกฝายไดงาย เหตุผลสืบ
เน่ืองมาจากการเปนวชิาความรูที่มีลักษณะไมตายตัว เกี่ยวของกับความรูสึกนกึคิด การคาดการณ 
คาดคะเน หรือการคาดวาจะเปน อีกทัง้อคติของผูใหความหมายความสามารถเขาไปสอดแทรกอยู
ในความหมายที่ให รวมทั้งไมอาจสมัผัสพิสูจนและตรวจสอบไดงาย  นอกจากนี้ ทฤษฎีทาง
สังคมศาสตรเปนจํานวนมากมีลักษณะที่เรียกวา ทฤษฎี
ปทัสถาน (normative theories) ดังเชน ทฤษฎีเทวสิทธิ ์ทฤษฎีพฤตกิรรมศาสตร ตลอดจนทฤษฎี
หรือแนวคิดประชาธิปไตย หรือแนวคิดการแบงแยกการใชอํานาจ เปนตน ลักษณะของศาสตรทาง
สังคมศาสตรแขนง (branch) นี้ คอนขางจะตรงกนัขามกับศาสตรอีกแขนงหนึ่ง  คือ ศาสตร
ธรรมชาติ (natural science) ซึ่งหมายถึง ความรูที่เปนระบบเกี่ยวกบัธรรมชาติและโลกทางวัตถุที่
ชัดเจนและจับตองได เชน เคมี ฟสิกส คณิตศาสตร พฤกษศาสตร และธรณีวทิยา ที่มีลักษณะ
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แนนอน ตายตัว สัมผัสได เปนระบบ ทดสอบและพิสูจนไดงายกวาศาสตรแขนงแรก รวมทั้งอคตขิอง
ผูเกี่ยวของเขาไปสอดแทรกไดยาก ศาสตรธรรมชาตินี้สอดคลองกับแนวคิดของทฤษฎีที่แนนอน
ชัดเจน (positive theories) ดังเชน ทฤษฎีเสนตรงทางเรขาคณติ  และทฤษฎีทางคณิตศาสตร  เปน
ตน 
  กลาวโดยยอ การใหความหมายของคําในทางสังคมศาสตรนัน้ ไมอาจใหความหมายได
อยางแนนอนตายตวั จนเปนที่ยอมรับของทุกฝายไดงาย เหตผุลสาํคัญสืบเนื่องจากธรรมชาตขิอง
ลักษณะวิชาซึง่แตกตางจากศาสตรธรรมชาติดังกลาว รวมทั้งขึ้นอยูกับความรู ความคิด และ
ประสบการณของผูใหความหมายแตละคน ดังนั้น จึงควรหลีกเลี่ยงหรือไมควรมาเสียเวลาถกเถียง
กันในเรื่องการใหความหมายของคําแตละคําวาความหมายของใครถกูหรือผิด  
 ในสวนนี้มุงศกึษาแนวคิดและความหมายของการบรหิารการพัฒนาทั้งของตางประเทศและ
ของไทยรวมกันไปจํานวน 20 คน เริ่มจากการนําเสนอวรรณกรรมหรือขอความทีแ่สดงถึงแนวคิด 
และ/หรือ ความหมายของการบริหารการพฒันาของนักวิชาการหรือผูรูตางประเทศและ
ไทย ตามลําดบั จากนั้น จึงสรุป และทายสุดไดแสดงตารางเปรียบเทยีบแนวคิดและความหมาย
ดังกลาวไวดวย 
 2.1 จอรจ เอฟ. แกนท (George  F.  Gant)  นักวชิาการชาวอเมริกันอธิบายแนวคิดและ
ความหมายของการบริหารการพัฒนา  (development  administration)  เปนคนแรก ๆ โดยมี
ประสบการณมาจากการปฏิบัติงานที่ Tennessee Valley Authority (TVA.) วา การบริหารการ
พัฒนาเปนคําที่ใหความสําคัญกับหนวยงานระบบการจัดการ และกระบวนการตาง ๆ ซึ่งรัฐบาล
จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินงานใหบรรลวุตัถุประสงคของการพัฒนา พรอมกันนี้ การบริหารการพัฒนายัง
เปนเครื่องมือของรัฐบาลทีก่ําหนดใหเกี่ยวของกับปจจัยตาง ๆ ของการพัฒนาเพื่อทําการเชือ่มโยง
และทําใหวตัถปุระสงคทางดานสังคมและเศรษฐกิจของชาติประสบผลสําเร็จ นอกจากนี้การบริหาร
การพัฒนายังชวยปรับใหระบบราชการและบทบาทหนาที่ของหนวยงานราชการตาง ๆ  ตอบสนอง
ตอการพัฒนาอีกดวย  ดังนั้น การบริหารการพัฒนาจึงหมายถึง การบริหารนโยบาย แผนงาน และ
โครงการตาง ๆ เพ่ือใหเปนไปตามวตัถุประสงคของการพัฒนา2 
 การบริหารการพัฒนาของแกนท แบงเปน 2 สวน คือ “การบริหารงานภายใน (internal 
administration)  หมายถึงวาการบริหารงานใด ๆ มีความจําเปนที่จะตองจัดใหมีองคการบริหารงาน
นั้น ๆ สามารถเปนกลไกการบริหารทีดี่เสียกอน จึงจําเปนจะตองจัดการภายในองคการใหดีใหมี
ประสิทธิภาพที่สุดซึ่งอาจทําไดดวยการจัดองคการการบริหารงานบคุคลงานคลัง งานวางแผน การ 
ตัดสินใจ ฯลฯ อันเปนสาขายอยของรัฐประศาสนศาสตรใหดีที่สดุ สวนการบริหารงานภายนอก 
                                          
 2George F. Gant, Development Administration : Concepts, Goals, Methods (Madison, 
Wisconsin : The University of  Wisconsin Press, 1979), p. 20.  
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(external administration) ครอบคลุมถงึเรื่องตาง ๆ ที่หนวยงานนั้นติดตอกับปจจัยนอกทั้งหมด 
ทั้งน้ีดวยการที่คนพบวา ในการบริหารงานนั้น มิใชแตจะมุงถึงประสิทธิภาพของการบริหารภายใน
องคการอยางเดียว เพราะองคการมีหนาที่ตองปฏิบตัิงานในหนาที่ของตนใหเปนผลสําเร็จอยางดี
ที่สุด ซึ่งหมายถึงวา นอกเหนือไปจากการจัดการภายในที่ดีแลว ยังตองมีหนาที่รับผิดชอบในการหา
ลูทางที่ดีติดตอกับปจจัยภายนอกอื่น ๆ ใหปจจัยเหลานั้นมารวมมือกับองคการของตนเพื่อชวยให
งานที่ไดรับมอบหมายสัมฤทธิผล ความสามารถในเชงิบริหารขององคการที่จะบริหารปจจัยภายนอก
นี้ มีผลเกี่ยวกับความเปนตายขององคการสวนมาก เพราะองคการบริหารตองมีสวนปฏิบตัิการ
ติดตอกับคนหรือปจจัยภายนอกอื่น ๆ ดวยกันแทบทัง้น้ัน3 
 2.2 เออรวิง สเวิดโลว (Irving Swerdlow) นักวิชาการชาวอเมริกนัอธิบายวา การบริหาร
การพัฒนา หมายถึง การบริหารในประเทศที่ยากจนหรือประเทศดวยพัฒนาทั้งหลาย ทั้งน้ีเพราะ
การบริหารราชการในประเทศดวยพัฒนายอมมีความแตกตางกันกบัการบริการราชการในประเทศที่
พัฒนาแลว ซึ่งอาจพิจารณาและสังเกตเห็นไดจากลักษณะของความแตกตางกันหลายแงหลายมุม 
อาทิ พิจารณาจากลักษณะและแบบแผนของการบริหาร บทบาทของรัฐบาลและบทบาทของ
ขาราชการ เปนตน4 
 โดยนัยเดียวกนั สเวิดโลว ยงัไดกลาวอีกวา ประเทศที่ยากจนทั้งหลายมีลักษณะพเิศษหลาย
ประการซึ่งทําใหรัฐบาลตองมีบทบาทแตกตางกัน ลักษณะนี้และบทบาทของรัฐดังกลาว ทําใหการ
ทํางานของนักบริหารมีลักษณะแตกตางออกไป ในที่ใดก็ตามที่มีความแตกตางนัน้อยู การบริหารรัฐ
กิจจะตองถือไดหรือเรียกไดวาเปนการบรหิารการพัฒนา5 
 2.3 เมิรล เฟนสอด (Merle Fainsod) นักวิชาการชาวอเมริกันไดใหแนวคิดหรือความหมาย
ของการบริหารการพัฒนาวา โดยปรกต ิการบริหารการพฒันาเปนเรื่องเก่ียวกบัการสราง 
กลไกเพื่อการวางแผนใหเกดิความเจริญเติมโตทางเศรษฐกิจ การระดมและจัดสรรจัดสรรทรัพยากร
                                          
 3อมร รักษาสัตย, “พัฒนา พัฒนาศาสตร และรัฐประศาสนพัฒนา” พัฒนาบริหารศาสตร 3, 3 (มกราคม 
2506) : 403-404 และ โปรดดูเพ่ิมเติม George F. Gant, op.cit., p. 22.  
 4Irving 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.  
  5Ferrel Heady, Public Administration : A Comparative Perspective (New Jersey : Prentice 
Hall, Inc., 1966), p. 10. อางถึงใน อนันต เกตุวงศ, การบริหารการพัฒนา (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2523) , หนา 27. 
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เพ่ือใหเกิดการแผขยายรายไดของชาต6ิ จะเห็นไดวา การบรหิารการพัฒนาตามความคดิของ 
เฟนสอด นั้น เกี่ยวของอยางมากกับการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ 
 2.4 พอล มิวโดส (Paul Meadows) นักวิชาการชาวอเมริกันอธิบายวา การบริหารการ
พัฒนาถือไดวาเปนการจัดการทางภาครัฐบาลในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมเพื่อใหเปนไปตามนโยบายของรฐัที่กําหนดไว นักบริหารการพัฒนาจึงเปนผูที่เกี่ยวของกับการ
นําการเปลี่ยนแปลง7 
 2.5 แฮรรี่ เจ. ฟรายดแมน (Harry J. Friedman) นักวิชาการชาวอเมริกันอีกคนหนึ่ง
อธิบายวา การบริการการพัฒนา ประกอบดวยปจจัย 2 อยาง คือ (1) การปฏิบตัิงานตาม 
แผนงานตาง ๆ ที่ไดกําหนดไวเพ่ือกอใหเกิดความทันสมัย (Modernity) (2) การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 
ภายในระบบบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานตามแผนงานตาง ๆ ดังกลาว8 
 2.6 จอหน ดี. มอนโกเมอรี่ (John D. Montgomery) นักวิชาการชาวอเมรกิัน กลาววา 
การบริหารการพัฒนาเปนเรือ่งของการปฏิบัตติามแผนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ และสังคม
ของรัฐ โดยปรกต ิจะไมเกีย่วของกับความพยายามเพิ่มความสามารถทางการเมือง9 เห็นไดวา มอน
โกเมอรี่ มีความคิดวา การบริหารการพัฒนาใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ
และสังคมเปนหลัก 
 2.7 เอ็ดเวิรด ดับบลวิ. ไวดเนอร (Edward W. Weidner)  นักวิชาการชาวอเมรกิันกลาว
ไววา การบริหารการพัฒนา หมายถงึ การปรับมรรควธิี (means) ของการบริหารใหเขากับ 
จุดมุงหมายตาง ๆ ของแผนงานของรัฐบาล ซึ่งกอนอ่ืน ตองทราบถึงความตองการของรัฐบาลวามี
จุดมุงหมายในการพัฒนาอยางไรกอน แลวจึงนําการบริหารมาชวยปฏิบตัิการใหสําเร็จผลตามความ
มุงหมายนั้น10  

                                          
 6Irving Swerdlow (ed.) , op.cit., p. 2. อางถึงใน อนันต เกตุวงศ, op.cit., หนา 27 – 28.  

 7Paul Meadows, “Motivation for Change and Development Administration,” in Irving Swerdlow 
(ed.), op.cit., p. 86. 
 8Harry J. Friedman,  “Administrative Roles in Local Governments,” in Edward W. Weidner (ed.), 
Development Administration in Asia (Durham, NorthCarolina : Duke University Press, 1970) , p. 254.  
 9John D. Montgomery and William J. Siffin (ed.), Approaches to Development : Politics, 
Administration and change (New York : McGraw-Hill Books Company, 1966) , p. 259. 
 10อมร รักษาสัตย, “พัฒนา พัฒนาศาสตร และ รัฐประศาสนพัฒนา,” op.cit., หนา 405.  
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 นอกจากนี้ ไวดเนอร ไดแบงการบริหารการพัฒนา เปน 2 สวน คือ กระบวนการ และ
ความรูทางวิชาการ (area of study) สวนที่เปนกระบวนการนั้น ไวดเนอร มีความเห็นวาการบรหิาร
การพัฒนาเปนกระบวนการบริหารงานของรัฐบาลที่นําองคกรไปสูการประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งวัตถุประสงคดังกลาวไดถูกกําหนดโดย 
ผูมีอํานาจหนาที่ดวยวิธใีดวธิีหนึ่ง สวนทีเ่ปนความรูทางวิชาการ ไวดเนอร มองวา การบริหารการ
พัฒนาเปนเรือ่งของการศึกษาหาความรูทางวิชาการ เปนสวนหนึ่งของการบริหารรัฐกิจที่มุงแสวงหา
ความรูในเรื่องบางเรื่อง และเรื่องดังกลาวจะเปนที่ยอมรับกันไดมากนอยเพียงใดนั้น ยอมขึ้นอยู
ความศรทัธาของบุคคล กลุมบุคคลและประเทศนั้น ๆ11 
 2.8 เฟรด ดับบลวิ ริกส (Fred W. Riggs)  นักวิชาการชาวอเมริกันมีความเห็นวาการ
บริหารการพัฒนามีความหมายที่สําคัญ 2 ประการ คอื การบริหารการพัฒนาหมายถึง (1)  การ
บริหารแผนงานพัฒนา  (development programs) ทั้งหลายดวยวธิีการตาง ๆ ขององคการขนาด
ใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง หนวยของของรัฐบาล เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายและแผนที่กําหนดขึน้ซึ่ง
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการพัฒนา (developmental objectives) การเสรมิสรางสมรรถนะของ
การบริหาร12 
 ริกส ยังมีความเห็นวา การบริหารการพัฒนาไมเพียงแตครอบคลมุถุงการบริหารแผนงาน
พัฒนาตาง ๆ ของหนวยงานรัฐบาลใหบรรลุวตัถปุระสงคของการพัฒนาเทานั้น แตหมายความรวม
ไปถึงการเพิ่มสมรรถนะของการบริหารดวย ซึ่งหมายความวา การบริหารการพัฒนาจะสมบูรณได
นั้น จะตองคํานึงถึงสมรรถนะของการบรหิาร คือ ตองทําใหเขมแข็งขึ้นดวย และเมื่อการบริหารงาน
มีสมรรถนะเพิม่มากขึ้น ก็จะเปนเครื่องมือสําคัญที่ทําใหการพัฒนาบรรลุวตัถปุระสงคที่กําหนดไวได 
ความคิดเห็นของ ริกส ดังกลาวนี้เปนการใหความหมายของการบรหิารการพัฒนาที่ครอบคลุมเร่ือง
การพัฒนาการบริหารหรือเพ่ิมพูนสมรรถนะของระบบบริหารดวย13 
 2.9 ชู เชง็ ส ู(Shou-Sheng Hsueh)  เปนนักวิชาการที่เกิดในประเทศสาธารณรฐัประชาชน
จีน อธิบายวา การบริหารการพัฒนามิใชการบริหารชนิดใหม ซึ่งแยกออกมาจากการบริหารรฐักิจ 

                                          
 11Edward 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.  
 1239 Fred W. Riggs, “Introduction,” in Fred W. Riggs (ed.), Frontiers of Development 
Administration (Durham, North Carolina : Duke University Press, 1970), pp. 6-7. 
 13ปฐม มณีโรจน, ทฤษฎีและแนวความคิดในการพัฒนาการบริหาร (กรุงเทพมหานคร : คณะ 
รัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2518) , หนา 5. 
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ในความหมายอยางกวาง แตการบริหารการพัฒนาเปนการบริหารที่ยึดจุดมุงหมาย (goal-oriented) 
เปนหลักและตองการที่จะเนนหนักบทบาทเฉพาะอยางของการบริหาร โดยเฉพาะอยางยิ่ง บทบาท
ที่เกี่ยวกบัการบริหารเพื่อการพัฒนา (administration for development)14 
 2.10 ฮัน บีน ลี (Hahn-Been Lee)  นักวชิาการชาวเกาหลีใตกลาววา การบริหารการ
พัฒนาเปน การเพิ่มสมรรถนะ (capability) ของระบบบริหารที่จะรับมืออยางไมหยุดยั้งกับปญหาตาง 
ๆ ที่เกดิจากการเปลีย่นแปลงของสังคม ทั้งน้ีเพ่ือใหบรรลุจุดหมายปลายทางในการสราง
ความกาวหนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม15 
 2.11 โจเซ เวลโลโซ อบวูา (Jose  Veloso  Abueva)  นักวิชาการชาวฟลิปปนส  “มีขอ
สันนิษฐาน (assumption) วา การบริหารการพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่ง การบริหารแผนงานพัฒนา
ตาง ๆ ที่ประสบผลสําเร็จไดนั้นเปนผลสบืเนื่องมาจากการพัฒนาการบริหาร (administrative  
development)16  
 ดังนั้น การบริหารการพัฒนา จึงเปนการเพิ่มความสามารถของระบบการเมืองหรือของรัฐ
ของประเทศใดประเทศหนึ่ง เพ่ือดําเนินการตามที่ไดรวมกันตัดสินใจไวแลว17 นอกจากนั้น ยังไดให
คําจํากัดความของการบริหารการพัฒนาวา หมายถึง การบริหารแผนงานพัฒนาทั้งหลายในดาน
เศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานตาง ๆ ขององคการและการบริหาร
ระบบราชการซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาชาต1ิ8 
 2.12 บี. เอส. คารนา (B.S.  Khanna)  นักวิชาการชาวอินเดีย มีความคิดเห็นวา  การ
บริหารการพัฒนาเปนการบริหารที่มุงดําเนินงานพัฒนาในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่ง
ริเร่ิมโดยชนชัน้ผูนําและประชาชนกลุมตาง ๆ19 

                                          
 14Shou-Sheng Hsueh, “Technical Co-operation in Development Administration in South and 
SoutheastAsia,” in Edward W. Weidner (ed.), op.cit., pp. 339-340. 
 15Hahn-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.  
 16Jose Veloso Abueva, “Administrative Culture and Behavior and Middle Civil Servants in the 
Philippines,” in Edward W. Weidner, op.cit., p. 132. 
 17Ibid. 

 18Shou-Sheng Hsueh, “Technical Co-operation in Development Administration in South and 
Southeast Asia,” in Edward W. Weidner (ed.), op.cit., p. 341. 
 19Ibid. 
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 2.13 จูเย็น ดู ชวน (Nguyen-Duy Xuan) นักวิชาการชาวเวียดนามอธิบายวา การบริหาร
การพัฒนา หมายถึง การบริหารบรรดาแผนงานตาง ๆ ซึ่งเปนแผนงานที่กําหนดขึ้นมาเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคในการสรางชาติ และเพ่ือสนับสนุนใหเกิดความเจรญิกาวหนาในดานเศรษฐกิจ-สังคม 
การบริหารการพัฒนาจะประสบผลสําเร็จได จะตองดําเนินงาน 2 ประการ คอื (1) จัดใหมีการ
ฝกอบรมแกผูปฏิบตัิงานอยางเหมาะสม และ (2) ปรับปรุงองคการบริหารทั้งหลายที่มีอยู และจัดตั้ง
หนวยงานใหม ๆ ขึ้นมาเพื่อปฏิบัติงานตามแผนงานพัฒนาตาง ๆ20 
 2.14 อาษา  เมฆสวรรค  ไดกลาวถึงความหมายของการบริหารการพัฒนาวาแบงเปน 2 
ทรรศนะ ตามทรรศนะประการแรกนั้น ถือวา การบริหารการพัฒนา หรือ Development 
Administration คือ การบริหารงานหรือการบริหารราชการในประเทศดอยพัฒนาที่มุงม่ันที่จะ
ดําเนินการพัฒนา ดังที่เขียนในภาษาองักฤษ วา administration in poor developed countries 
which are committed to development สวนอีกทรรศนะหนึ่งเห็นวา การบริหารการพัฒนา ไดแก 
การบริหารเพือ่การพัฒนาหรือการบริหารตามโครงการพัฒนาของประเทศ หรือ administration in 
development or administration of a program of national development ตามความเขาใจอยาง
งาย ๆ ทั่ว ๆ ไป21 
 2.15 ปฐม มณีโรจน ไมไดใหความหมายของการบริหารการพัฒนาไวโดยตรง แตได
กลาวถึงแนวคิดของการบรหิารการพัฒนา วา แนวคิดนี้ไดสํารวจพิจารณากันมาอยางคอนขาง
ละเอียดแลวในขอเขียนทั้งภาษาตางประเทศและภาษาไทย คํานิยามที่มีผูใหไวตาง ๆ กันก็มีพิสัย
ครอบคลุมตั้งแตที่หมายถึงการบริหารรัฐกิจของประเทศดวยพัฒนา จนถึงการบริหารขององคการ 
โครงการ หรืองานใด ๆ ที่มีลักษณะเกีย่วของ หรือเปนงานพัฒนา ไมวาจะเปนประเทศที่มีความ
เจริญในระดับใด โดยปรกติจะเปนงานทีมี่ลักษณะบุกเบิก มีการใชความคิดประดิษฐสรางสรรคสูง 
และเกี่ยวพันกับปจจัยหรือตัวแปรนานาชนิดที่มีลักษณะพลวตั และไมแนนอนสูงกวาการบรหิารใน
องคการธรรมดา  พอจะประมวลสรุปสาระสําคัญไดวา เปนการบริหารการพัฒนาประเทศ22 
 2.16 อนันต  เกตุวงศ  มีความเห็นวา นักวิชาการสวนใหญถือวา การบริหารการพัฒนามี
ขอบเขต ครอบคลุมไปถึงการเมืองดวย และบางคนมีแนวคิดกวางมากถึงขนาดที่กลาววาการบริหาร
การพัฒนาหมายถึงการบริหารการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ไมวาจะกระทาํใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ 
ที่เปนไปตามนโยบายและแผน ยอมถือวาอยูในขอบเขตของการบริหารการพัฒนาทั้งสิ้น โดยมี

                                          
 20Ibid., p. 342.   

 21อาษา เมฆสวรรค, “หลักการบริหารการพัฒนา” ใน อมร รักษาสัตย และ ขัตติยา กรรณสูต
(บรรณาธิการ), op.cit., หนา 270. 
 22ปฐม มณีโรจน, op.cit., หนา 3-4. 
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ขอบเขตทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการบริหาร23 ฉะน้ัน การบริหารการพัฒนา จึง
ยอมหมายถึง การบริหารของงานพัฒนา หรือการนําเอาโครงการพัฒนาดานตาง ๆ ไปดําเนินการให
บรรลุผลสําเรจ็ รวมทั้งการพัฒนาการบริหาร หรือการทําใหการบริหารมีขีดความสามารถเพิ่มมาก
ขึ้น และอาจเขียนเปนรปูสมการดังน้ี 
  development administration (การบรหิารการพัฒนา) = administration of 
development (การบริหารเพื่อการพัฒนา) + development of administration (การพัฒนาการ
บริหาร) 
  หรือ  DA = A of D + D of A24  
 2.17 อุทัย เลาหวิเชียร เขียนบรรยายถงึการบริหารการพัฒนาวาหมายถึง  หนวยงานทาง
ราชการ หรือกระบวนการของรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบรหิารกิจกรรมใหบรรลุเปาหมายการพัฒนา 
กลาวอีกนัยหน่ึงก็คือ การบริหารการพัฒนาจะชวยใหกลไกตาง ๆ ของรัฐเชื่อมโยงสวน 
ตาง ๆ ของงานพัฒนาเพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมของประเทศ25 การ
บริหารการพัฒนาตามแนวคิดของ อุทัย เลาหวิเชียร นัน้ยังมีความหมายรวมไปถึงการให
ความสําคัญกบัการมีสวนรวมและการควบการบริหารโดยประชาชนหรือผูรับบริการดวย26 
 2.18 กมล  อดุลพันธุ  อธิบายถึงความหมายของคําวาการบริหารพัฒนาวา  “เม่ือนํามาใช
ในภาษาไทยไดมีผูบัญญัตศิพัทตาง ๆ กนั แตทีเ่ปนทีน่ิยมกันน้ัน ใชคําวาการบรหิารการพัฒนาเมื่อ
เปนการปฏิบตัิการ และใชคําวา พัฒนบริหารศาสตร หรือ วิชาการบริหารการพัฒนา เม่ือเปนหลกั
วิชาที่นํามาใชเรียนใชสอนกันได (a field of study)27 
 2.19 ติน ปรัชพฤทธิ์ อธิบายวา การบริหารการพัฒนา (development administration, 
administration of development, หรือ a of d)  หมายถึง การนําเอาความสามารถที่มีอยูในการ
พัฒนาการบริหารมาลงมือปฏิบตัิตามนโยบายแผน แผนงาน หรือโครงการพัฒนาประเทศจริง ๆ 

                                          
 23อนันต เกตุวงศ, op.cit., หนา 28-29.  

 24Ibid., หนา 29.  

 25อุทัย เลาหวิเชียร, “แนวการศึกษาวิชาการบริหารงานบุคคลในความหมายที่กวาง” ใน บทความ 
วิชาการพัฒนาพัฒนบริหารรอบสองศตวรรษรัตนโกสินทร (กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร , 2525), หนา 89. 
 26Ibid.  

 27กมล อดุลพันธุ, “บทนํา” ใน กมล อดุลพันธุ เชิดวิทย ฤทธิประศาสน และ สุจิตรา ธนานันท 
(บรรณาธิการ), การบริหารการพัฒนา (พิมพครั้งที่ 5 , กรุงเทพมหานคร : แสงจันทรการพิมพ, 2527), หนา 9. 
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เพ่ือใหบังเกิดความเปลี่ยนแปลงตามทีไ่ดวางแผนไวลวงหนา และความเปลีย่นแปลงตามทีไ่ด
วางแผนไวลวงหนานี้ จะมุงความเจริญงอกงามทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมอืงของประเทศอัน
จะนําไปสูการลดความทุกขยากของคนทัง้ที่อยูในองคการ (ขาราชการ) และที่อยูภายนอกองคการ 
(ประชาชน)28 
 2.20 ชัยอนันต สมุทวณิช ไดกลาวสรุปถึงการบรหิารการพัฒนาตามแนวคิดของ จอรช 
เอฟ. แกนท ขางตนวา การบริหารการพัฒนานั้นถูกสรางขึ้นเพือ่แยกเปาหมายของการบรหิาร
เพ่ือใหการสนับสนุนและการจัดการสําหรับการพัฒนา ออกจากการบริหารกฏหมาย และความเปน
ระเบียบ และเนื่องจากการบริหารเพื่อการพัฒนามิใชจะรวมถึงเฉพาะสมรรถนะที่จะเติบโตและ
เปลี่ยนแปลงเทานั้น แตยงัหมายถึงทิศทางของการเปลี่ยนแปลง และเปาหมายอันสูงสุดของการมี
คุณภาพชีวติที่ดีกวาอีกดวย ดังนั้น การบริหารการพัฒนาจึงมีความเกี่ยวพันกบัการบริหารทั้งดาน
ภายในและภายนอก29 
 จากแนวคิดและความหมายของการบริหารการพัฒนาของนักวิชาการหรือผูรูของ
ตางประเทศและของไทยรวม 20 คน ขางตน  ทําใหกลาวไดวา คําวา การบรหิารการพัฒนา นั้น 
เกิดขึ้นในชวงป ค.ศ. 1950 โดย จอรจ เอฟ. แกนท ไดเร่ิมใชความหมายนี้ในป ค.ศ. 1955 หรือ 
ค.ศ. 1956 เพ่ือแสดงใหเห็นถึงแนวทางพื้นฐานสําหรับการวิจัยทางการบริหารและเพื่อใชใน
โครงการฝกอบรมสําหรับสถาบันการศึกษาดานการพัฒนาชนบท ซึ่งตอมาไดจัดตั้งขึ้นที่ คามิลลา 
(Comilla) ในปากีสถานตะวันออก (บังคลาเทศ) และที่ปาชาวา (Pashawar) ในปากีสถานตะวันตก 
ความหมายเริม่แรกของคําวา การบริหารการพัฒนา ของแกนท นั้น ตองการแสดงใหเห็นถงึขอ 
แตกตางที่สําคัญของการบริหารที่เนนการสนับสนุน และการจัดการสําหรับงานพัฒนา กับการ
บริหารที่เนนในเรื่องกฎหมายและความเปนระเบียบ30 
 เพ่ือชวยใหเขาใจแนวคิดและความหมายของการบริหารการพัฒนาอยางชัดเจนขึ้น จึงนํา
แนวคิดและความหมายของการบริหารการพัฒนาทั้งหมดขางตนมาเปรียบเทียบไวในตารางที่ 1 
 
 
 

                                          
 28ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, “การพัฒนาการบริหารและการบริหารการพัฒนา” ใน อุทัย เลาหวิเชียร
(บรรณาธิการ), การบริหารการพัฒนา (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสามเจริญพานิช, 2528) , หนา 163. 
 29ชัยอนันต สมุทวณิช, การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (กรุงเทพมหานคร : มาสเตอรเพรส, 
2531), หนา 22.  
 30George F. Gant, op.cit., pp. xi, 19-20.  
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ตารางที ่1 เปรียบเทยีบแนวคิดและความหมายของการบริหารการพัฒนาของนักวิชาการและผูรู 
จําแนกตาม การบริหารเพื่อการพัฒนา การพัฒนาหรือการปรับปรุงการบริหาร  การมีเปาหมายหรือ
วัตถุประสงค และลักษณะเดนอ่ืน ๆ  

นักวิชาการ 
หรือผูรู 

การบริหาร
เพื่อ 

การพัฒนา 

การพัฒนาหรือ
การปรับปรุง 
การบริหาร 

การมี 
เปาหมาย หรือ 
วัตถุประสงค 

ลักษณะเดน 
อ่ืนๆ 

1. Gant,  
   1979 3  3  3 

แบงการบริหารการ
พัฒนาเปนการบริหาร
ภายในและภายนอก 

2. Swerdlow, 
   1963 3  - - 

เปนการบริหารงานใน
ประเทศดอยพัฒนา 

3. Fainsod, 
   1963 3  - 3 

การเจริญเตบิโตทาง
เศรษฐกิจและการแผ
ขยายรายไดของชาติ 

4. Meadows, 
   1963 3  - 3  

(นโยบายของรัฐ) 

ใหความสําคญักับการ
เปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
รวมทั้งนักบรหิารการ
พัฒนา 

5. Friedman, 
   1970 3  3  3  

(ความทันสมัย) 
- 

6. Montgomery, 
   1966   

3  
 

- 
 

- 

สนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม
โดยไม 
เกี่ยวของกับการเมือง 

7. Weidner, 
   1962 3  3  3  

แบงการบริหารการ
พัฒนาเปน
กระบวนการและ
ความรูทาง 
วิชาการ 
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นักวิชาการ 
หรือผูรู 

การบริหาร
เพื่อ 

การพัฒนา 

การพัฒนาหรือ
การปรับปรุง 
การบริหาร 

การมี 
เปาหมายหรือ 
วัตถุประสงค 

ลักษณะเดน 
อ่ืนๆ 

8. Riggs, 
   1970 3 3 3  

การบริหารงานที่มี 
ประสิทธิภาพจะทําให
การพัฒนาประสบ
ผลสําเร็จ 

9. Shou-Sheng 
   Hsueh, 1962 3  -  3 

เนนบทบาทที่เกี่ยวกับการ
บริหารเพื่อการพัฒนา 

10. Hahn-Been 
     Lee, 
     1962 

 3 3  

3  
(ความกาวหนา
ทางเศรษฐกิจ 
สังคม และ 
การเมือง) 

- 

11. Abueve, 
    1962 3  3  3  

ใหความสําคญักับการ
บริหารแผนงานพัฒนา 

12. Khanna, 
     1962 3  - - 

เนนการดําเนินงาน
พัฒนาดานเศรษฐกิจ
สังคมและการเมืองที่ 
ริเร่ิมโดยชนชัน้ผูนํา 
และประชาชนกลุมตาง ๆ 

13. Nquyen- 
     Duy Xuan, 
    1962 

3  3  

3  
(การสรางชาติ
และความ 

กาวหนาทาง
เศรษฐกิจ สังคม) 

สนับสนุนใหมีการ
ปรับปรุงองคการที่มีอยู
และจัดตั้งหนวยงาน
ใหมขึ้นมาปฏบิัติงาน
ตามแผนงานพัฒนา
ตาง ๆ 

14. อาษา, 
     2515 (1972) 3  - - 

เปนการบริหารงานใน
ประเทศดอยพัฒนาที่
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มุงม่ันพัฒนาตนเอง 

15. ปฐม, 
     2518 (1975) 3  - - 

เปนการบริหารรัฐกิจ
ของทั้งประเทศพัฒนา
และดอยพัฒนา 

นักวิชาการ 
หรือผูรู 

กิจกรรม 
การบริหาร 
การพัฒนา 

การพัฒนาหรือ
การปรับปรุง 
การบริหาร 

การมี 
เปาหมายหรือ 
วัตถุประสงค 

ลักษณะเดน 
อ่ืนๆ 

16. อนันต, 
     2523 (1980) 3  3  3  

ขอบเขตของการบริหาร 
การพัฒนาครอบคลุม 
ดานเศรษฐกิจ สังคม การ 
เมือง และการบริหาร 

17. อุทัย, 
     2525 (1982) 3  3  3  

ขอบเขตของการบริหาร 
การพัฒนาครอบคลุมดาน
เศรษฐกิจ และ
สังคม รวมทั้งให
ความสําคัญกับการมีสวน
รวมและการควบคุมการ
บริหารโดยประชาชน 

18. กมล, 
     2527 (1984) 3  - - 

แบงการบริหารการ
พัฒนา เปน การ
ปฏิบตัิการ และเปน
วิชาการ 
บริหารการพัฒนา 

19. ติน, 
     2528 (1985) 3  - 

3  
(ความเจริญ 

งอกงามทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง อัน 
จะนําไปสูการลด
ความทุกขยาก
ของขาราชการ 
และประชาชน) 

การนําเอาความรู
ความสามารถในการ
พัฒนา 
บริหารที่มีอยูมาใช 
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20. ชัยอนันต, 
     2531 (1988) 3  3  3  

แบงการบริหารการพัฒนา
เปนการบริหารภายในและ
ภายนอก โดยการบริหาร
ภายในที่มีประสิทธิภาพ
เปนเง่ือนไขสําคัญของ 
การบริหารภายนอก 

 ความหมายของคําที่ใชในตารางขางตน มีดังนี้ 
 การบริหารเพื่อการพัฒนา (administration of development) หรือ a of d หรือ การ
บริหารที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการพัฒนา หมายถึง การที่นักวชิาการหรือผูรูใหความสําคัญกับการ
บริหารที่ตองเกี่ยวของกับกจิกรรมการพัฒนาของหนวยงานของรัฐในลักษณะที่เปนกระบวนการของ
การปฏิบตัิการ (action) หรือเปนกิจกรรม (activity) หรือการบริหารที่เกี่ยวของกับการพัฒนาตาง ๆ 
ซึ่งเปนการปฏิบัติงานตามนโยบาย หรือแผนหรือแผนงาน หรือโครงการ โดยเฉพาะอยางยิง่ การ
ปฏิบตัิงานตามแผนงานพัฒนาทั้งหลาย (development programs)  ดวยวิธีการตาง ๆ 
 การพัฒนาหรือการปรับปรุงการบริหาร  (development of administration)  หรือ d of a 
หมายถึง การที่นักวิชาการหรือผูรูใหความสําคัญกับการบริหารการพัฒนาของหนวยงานของรฐัใน
ลักษณะที่เปนกระบวนการโดยเนนไปที่การพัฒนาหรือปรับปรุงบริหารงานของหนวยงาน เชน การ
พัฒนาระบบราชการ ปรับปรุงประสทิธิภาพหรือขีดความสามารถในการปฏิบตังิาน การปรับปรุง
โครงสราง อํานาจหนาที่ กระบวนการบรหิาร ตลอดจนบุคลากรของหนวยงาน เปนตน 
 การมีเปาหมายหรือบรรลวุัตถุประสงค  (goal-oriented)  หมายถึง การที่นักวิชาการ
หรือผูรูใหความสําคัญกับการบริหารการพฒันาของหนวยงานของรัฐโดยเนนไปที่การบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมายหรือวัตถปุระสงคของการบริหารการพัฒนาที่ไดกําหนดขึ้นโดยผูมีอํานาจหนาที่และ
สอดคลองกับความตองการของประชาชน เชน การบริหารการพัฒนาเพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม
นโยบายของรฐั การเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ การแผขยายรายไดของชาติ ความทนัสมัย การสราง
ชาต ิ การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจสังคม หรือการลดความทุกขยากของขาราชการและประชาชน 
เปนตน 
 ลักษณะเดนอ่ืน ๆ หมายถึง เน้ือหาสาระสําคัญที่นักวิชาการหรือผูรูแตละคนไดกลาวไวใน
ความหมายหรือในแนวคิดของการบริหารการพัฒนาของตน 
  3หมายถึง การที่นักวิชาการหรือผูรูแตละคนไดใหแนวคิดหรือความหมายที่ 
ครอบคลุมเร่ืองนั้น ๆ  
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  - หมายถึง การที่นักวชิาการหรือผูรูแตละคนไมไดใหแนวคิดหรือความหมาย 
เกี่ยวกบัเรื่องนั้น ๆ31 
 
 หากแยกความหมายและแนวคิดการบรหิารการพัฒนาขางตน เปนขอ ๆ เพ่ือใหเขาใจงาย
และชัดเจนยิ่งขึ้น การบริหารการพัฒนา มีความหมายครอบคลุมลักษณะสําคัญอยางนอย 12 
ประการ ดังนี้ 
  หนึ่ง การบริหารการพัฒนาเปนแนวคิด วิธีการ หรือแนวทางการบรหิารจัดการของ
ภาครัฐอยางหนึ่งที่หนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐนํามาใชในการบริหารราชการ 
  สอง เปนการบริหารเพื่อการพัฒนา หรือการบริหารที่เกี่ยวของกับการกิจกรรมการ
พัฒนา  
  สาม เปนการพัฒนาการบริหารหรือการปรับปรุงการบรหิารของหนวยงาน 
  สี่ มีจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงค (goal or objective) เพ่ือการพัฒนาหรือการ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึน้หรือเจริญขึ้นกวาเดิม ทั้งน้ีเพ่ือผลประโยชนของประชาชน 
  หา เปนการเปลี่ยนแปลงทีไ่ดวางแผน หรือกําหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงไว 
ลวงหนา (planned change) 
  หก เปนกระบวนการ (process) โดยกระบวนการมี 4 องคประกอบ ไดแก มี 
ขั้นตอนในการดําเนินงาน มีการดําเนินงานหรือมีกิจกรรม มีระบบ และถูกกฎหมาย 
  เจ็ด เนนการลงมือปฏิบัติจรงิ หรือเนนกิจกรรมพัฒนาตาง ๆ (actions or activities) 
  แปด เปนการบริหารงานราชการทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน (internal and 
external administration) 
   เกา เปนการปฏิบตัิงานตามนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการตาง ๆ (policy, 
plan, program, project) 
   สิบ เปนการปฏิบัติงานที่ใหความสําคัญทัง้ทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
การบริหาร (economic, social, political, and administrative aspects)  
  สิบเอ็ด การปฏิบตัิงานตองตอบสนองความตองการของประชาชน (serve people 
needs) 
  สิบสอง เปนการพัฒนาเฉพาะดานเฉพาะเรื่อง (sectoral development) เชน 
พัฒนาเมือง พัฒนาชนบท หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ 

                                          
 31วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารการพัฒนาชนบทเปรียบเทียบ : การบริหารการพัฒนาชนบท 
ตามแนวทางแผนดินธรรม แผนดินทอง  ความจําเปนพื้นฐาน และโครงการอีสานเขียว (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 2534), หนา 6-23. 
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 นอกจากนี้ แมนักวิชาการหรือผูรูที่อางถึงขางตนไดกลาวถึงแนวคดิและความหมายของการ
บริหารการพัฒนาที่คลายคลึงกันหรือแตกตางกันบาง แตไดปรากฏชัดเจนวา นักวิชาการและผูรู 
ดังกลาวโดยเฉพาะนักวชิาการชาวเอเชีย ไดใหความหมายรวมหรือลักษณะรวมที่เห็นพอง
ตองกันหรือคลายคลึงกันไวดวย ลักษณะรวมดงักลาวม ี4 ประการ ไดแก 
  ประการที่หนึ่ง การบริหารการพัฒนาเปน “การบริหารงานภาครัฐ” โดยเปน 
วิธีการหนึ่งหรอืแนวทางหนึง่ที่หนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐนํามาใชทาํนอง
เดียวกับคําวา “การบริหารงาน” หรือ “การบริหารจัดการ” ซึ่งครอบคลุมการบริหารงานที่ยึด
ประชาชนเปนศูนยกลาง การดําเนินงานในลักษณะเปนเครือขาย และการผสมผสานกับแนวทางการ
บริหารการพัฒนาอ่ืน เชน การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (good governance) เปนตน ตามความ
เหมาะสม 
  ประการที่สอง การบริหารการพัฒนาเปน “การบริหารเพื่อการพัฒนา” (administration 
of development) หมายถึง การบริหารทีเ่กี่ยวกับกจิกรรมการพัฒนา เชน การพัฒนาเมือง การพฒันา
ชนบท การพฒันาเศรษฐกิจ การพัฒนารฐัวิสาหกิจ การพัฒนาองคกรตามรฐัธรรมนูญ และการพัฒนา
โครงการ ทั้งน้ี เปนการใหความสําคัญกบัการปฏิบตัิการหรือกิจกรรม (action or activity oriented) 
ที่เกี่ยวกบัการพัฒนา 
  ประการที่สาม การบริหารการพัฒนาเปน “การพัฒนาการบริหาร” (development 
of administration) ที่หมายถึง การพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารภายในของหนวยงาน เชน ปรับปรุง
ที่โครงสราง อํานาจหนาที่ กระบวนการ และตัวบุคคล โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมดวย 
  ประการที่สี ่การบริหารการพัฒนาใหความสําคัญกับ “การมีวัตถุประสงคหรือ 
จุดหมายปลายทาง (goal oriented) ที่เปลี่ยนแปลงไปในทศิทางที่ดีข้ึนเพื่อประโยชนของ
ประเทศชาตแิละประชาชน” โดยเฉพาะอยางยิ่ง การยึดประชาชนเปนศูนยกลาง หรือการมี 
วัตถุประสงคที่เนนการอํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชน ทัง้น้ี ตองเปนการเปลี่ยนแปลง
ในทิศทางที่ดีขึ้น (change for the better) ไมใชเพ่ือการรักษาสถานภาพเดิม (status quo) 
 เหตุผลที่มีลักษณะรวมดังกลาวเกิดขึ้น เน่ืองจากนักวิชาการหรือผูรูบางสวนเปนชาวเอเชีย
ซึ่งสนใจและใหความสําคัญอยางยิ่งในเรือ่งการพัฒนา นอกจากนี้ นักวิชาการชาวตะวันตกทุกคนที่
ใหแนวคิดและความหมายเปนลักษณะรวมดังกลาวก็ลวนสนใจศึกษาคนควาหรือมีประสบการณจาก
การปฏิบตัิงานพัฒนาในประเทศกําลังพัฒนา  โดยเฉพาะประเทศในเอเชียทั้งสิ้น  
 ผูเขียนไดนําลกัษณะรวม 4 ประการนี ้มาผนวกกับแนวคิดและความหมายของ อนันต 
เกตวุงศ และ ติน ปรัชญพฤทธิ ์ขางตน เพ่ือกําหนดความหมายของการบริหารการพัฒนา เพราะ
ความหมายของการบริหารการพัฒนาของนักวิชาการ 2 คนนั้น ชัดเจนและมีขอบเขตกวางขวาง 
โดยไมเพียงหมายถึง การบริหารงานของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหรือกิจกรรม
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พัฒนาตาง ๆ เทานั้น แตยังมีความหมายรวมไปถึงการพัฒนาการบริหารหรือการปรับปรุงการ
บริหารงานของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพหรือมีขีดความสามารถสูงขึ้นดวย นอกจากนั้น 
ความหมายยงัครอบคลุมถงึสภาพแวดลอมไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการ
บริหารอีกดวย 
 สําหรับความหมายของการบริหารพัฒนา ในที่นี้หมายถึง วิธีการ หรือแนวทางการบริหาร
จัดการอยางหน่ึงที่หนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐ นาํมาใชในการบริหารราชการหรือ
ในการบริหารงานของภาครัฐ โดยใหความสําคัญกับ (1) “การบริหารการพัฒนา” ซึ่งหมายถึง การ
บริหารที่ตองเกี่ยวของกับกจิกรรมการพัฒนาตามนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการตาง ๆ ไมวา
จะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการบรหิาร ตัวอยางเชน การพฒันาเมือง การพัฒนา
ชนบท การพัฒนาเศรษฐกจิ การพัฒนาสังคม และการพัฒนาองคกรตามรัฐธรรมนูญ พรอมกันน้ี ยัง
ครอบคลุมถึง (2) “การพัฒนาการบริหาร” ภายใน เชน อาจจัดแบงเปน การพัฒนาที่ระบบใหญ คือ 
โครงสราง อํานาจหนาที่ และที่ระบบยอย คือ ตวับคุคลทั้งดานพฤติกรรมและจิตใจ หรือจัดแบงเปน 
การพัฒนาหรือปรับปรุงที่โครงสราง อํานาจหนาที่ กระบวนการบริหารงาน ตลอดจนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหาร เปนตน โดยคํานึงถึงปจจัยภายนอกหรือสภาพแวดลอมดวย ทั้งน้ี เพ่ือ
ชวยใหหนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐมีประสทิธภิาพในการบริหารราชการเพิ่มขึ้น  
สามารถชวยใหเกิดการพัฒนาหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทศิทางที่ดีขึ้นตามวัตถุประสงคหรือ 
จุดหมายปลายทางของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเทศชาติเจริญกาวหนาอยาง 
ม่ันคง และประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดีขึน้ ไดรับบริการสาธารณะและการอํานวยความสะดวกที ่
สอดคลองกับความตองการและผลประโยชนของประชาชน 
 เม่ือเปนเชนนี ้ การบริหารการพัฒนา จึงเปน มรรควธิ ี (means) แนวทาง หรือวิธีการหนึ่ง 
หรือ "เหต"ุ เพ่ือนําไปสู จุดหมายปลายทาง (ends หรือ goals) หรือ "ผล" ซึ่งจุดหมายปลายทาง
แบงเปน จุดหมายปลายทางเบื้องตน (primary goal) คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ 
และจุดหมายปลายทางสูงสดุ (ultimate goal) คือ การพัฒนาประเทศชาต ิ ซึ่งอาจแบงเปน 
ประเทศชาติเจริญกาวหนาอยางม่ันคง และประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น 
 สรุป การบริหารการพฒันา เปนแนวทางหรือวิธีการหนึ่งของการบริหารจัดการของ
หนวยงานภาครัฐที่นํามาใชในการบริหารที่เกี่ยวของกบักิจกรรมพัฒนารวมทั้งการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการบริหารภายในของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ เชน โครงสราง อํานาจหนาที่ 
กระบวนการ และบคุคล โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมดวย ทั้งน้ี มีจุดหมายปลายทางเพื่อใหเกดิการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศชาติและประชาชนไปในทิศทางที่ดีขึ้น โปรดดูภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 ลักษณะสําคญั 4 ประการของการบริหารการพัฒนาไทย 
 
 
    การบริหารการพัฒนาภายในหนวยงาน 
                                    
      1. การบริหารงานภาครัฐ  เชน 
        - องคกรตามรัฐธรรมนูญ 
                  - หนวยงานในเมือง และชนบท 
       - หนวยงานในสวนกลาง ภูมิภาค 
                                         และทองถ่ิน 
 
      2. การบริหารเพื่อการพัฒนา 
      หรือ การบริหารที่เกี่ยวของกับ                                  
                                      กิจกรรมการพัฒนา เชน 
                  - การพัฒนาองคกรตาม                         การพัฒนา  
                    รัฐธรรมนูญ                                     การเพิ่ม            ประเทศ :   
     การ                 - การพัฒนาเมือง และชนบท            ประสิทธิ        - ประเทศชาติ 
               บริหาร                - การพัฒนาหนวยงานในสวน                 ภาพ               เจริญกาว 
     การ                     กลาง ภูมิภาค และทองถ่ิน                   ในการ            หนาและมัน่คง 
               พัฒนา                                      บริหาร          - ประชาชน 
      3. การพัฒนาการบริหาร (ภายใน)              ราชการ           มีคุณภาพ 
                  - โครงสราง อํานาจหนาที่            ชีวิตที่ดีขึ้น 
                                       - กระบวนการ  
                  - ตัวบุคคล (พฤติกรรม จิตใจ)   
 
      4. การมีวัตถุประสงค หรือมี 
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      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 
 เพ่ือชวยใหเขาใจแนวคิดและความหมายของการบริหารการพัฒนาเพิ่มขึ้น จึงขอนําแนวคิด
และความหมายของ “การบริหารงาน” มาเปรียบเทียบกบั “การบริหารการพัฒนา” ไวในตารางที่ 2 
 
ตารางที ่2 เปรียบเทียบแนวคิดและความหมายระหวาง “การบริหารงาน” กับ “การบริหารการ
พัฒนา” หรือระหวาง นักบรหิาร กับ ผูนํา 

การบริหารงาน (ของนักบริหาร) การบริหารการพัฒนา (ของผูนํา) 
1. มุงรักษาและยึดถือกฎเกณฑและระเบียบ
วินัยคอนขางเครงครัด (strict)  
2. ยึดถือขั้นตอนหรือกระบวนการ (process) 
ของทางราชการเปนหลัก 
3. มีจิตใจที่มุงปฏิบัติงานตามระบบราชการ 
(bureaucratic consciousness) 
4. สวนใหญมีแนวคิดอนุรักษนิยม และรกัษา
สถานภาพเดิม (status quo) 
5. เนนการจัดการภายในหนวยงานของตนให
มีประสิทธิภาพ 
6. ในการปฏบิัติงานกบัประชาชนสวนใหญจะ
เปนลักษณะของการปกครอง บังคับบัญชา 
ควบคุม กํากับ ดูแล และชีนํ้า 
7. ตองการใหผูบังคับบัญชาหรือลูกนองที่อยู
ภายในหนวยงานใหมีความสุข ความเจรญิ 
8. ใหบริการสาธารณะทัว่ไปแกประชาชน 
9. ใหความสําคัญกับการบรหิารมากกวาการ

1. ยืดหยุน (flexible) กฎ ระเบียบ เพ่ือผลสําเร็จ
ของงาน โดยยังคงคํานึงถึงประโยชนของสวนรวม 
2. พยายามลดขั้นตอนในการปฏิบตัิงาน โดยเนน
ความสําเร็จหรือผลงาน (product)  
3. มีจิตใจที่มุงความสําเร็จ (achievement 
consciousness) 
4. สวนใหญมีแนวคิดที่กาวหนาเนนการ 
เปลี่ยนแปลงและการริเร่ิมทําสิ่งใหม 
5. เนนการประสานงาน รวมมือกับหนวยงาน 
ภายนอกอื่น ๆ 
6. สนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวม โดย 
นักบริหารการพัฒนาเปนผูประสานงาน ผู
ใหบริการ ผูอํานวยความสะดวก หรือผูอํานวยการ 
7. เนนการใหบริการประชาชนที่อยูภายนอก
หนวยงานเพือ่ใหประชาชนมีความสุข 
8. เนนกิจกรรมพัฒนาตาง ๆ เพ่ือประชาชน   
9. ใหความสําคัญกับการพฒันาหรือการปรับปรุง
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พัฒนา 
10. มุงบริหารหรือปฏิบัติงานประจําที่มีอยู
ภายในหนวยงานใหดําเนินตอไปอยาง
ราบเรียบ 
11. ใหความสาํคัญกับงานดานการบริหารเปน
หลัก 
12. การแกไขปญหาเปนการแกไขปญหา 
ตาง ๆ ที่เกิดจากงานภายในหนวยงาน 
13. เปนการบริหารงานที่มีวตัถุประสงค
ขอบเขต และความสลบัซับซอนไมมาก 
14. ปฏิบตัิงานโดยยึดถือตวับุคคล 
15. ใชความรู ความสามารถและประสบการณ
เทาที่มีอยู 
16. ยึดการจัดองคการตามแนวตั้ง หรือการ
บริหารที่สั่งการมาจากบนลงลาง (top down)
เปนหลัก พรอมกับเนนสายการบังคบับัญชา
อยางเครงครดั  
17. ไมสนใจการประชาสัมพันธ 
18. ไมมีจิตใจของการใหบรกิาร  
19. ไมเนนการแสวงหาผูรับบริการเพิ่ม หรือ
การใหบริการเพิ่ม 
20. ไมเนนการชักจูงใจและการใหรางวัล  

มากกวาหรือควบคูไปกบัการบริหาร 
10. มุงประดิษฐคิดคน ใชความคิดริเริ่ม และการ
สรางสรรค  
11.ไมเนนเฉพาะงานดานบริหารเทานั้น แตรวม
ดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองดวย 
12. เปนการแกไขปญหาที่เกิดจากภายในและ 
ภายนอกหนวยงาน 
13. เปนการบริหารงานที่มีวตัถุประสงค ขอบเขต 
และความสลบัซับซอนมาก 
14. ปฏิบตัิงานเปนทีม มีทมีงานรวมมือกัน 
15. ใชทั้งความรูความสามารถ ประสบการณ หลัก
วิชาการ ขอมูลขาวสาร และเทคโนโลยีสมัยใหม 
16. จัดองคการตามแนวนอนที่สนับสนุนการมสีวน
รวมของผูปฏบิัติงานมากกวาการบังคบับัญชา อัน
เปนลักษณะของการสั่งการจากบนลงลางและลาง
ขึ้นบน (top down & bottom up) มาประสานกัน 
17. เนนการประชาสัมพันธ 
18. มีจิตใจของการใหบริการ (service minded) 
19. ใหความสาํคัญกับการเพิ่มปริมาณของ
ผูรับบริการหรือการตลาด (marketting) 
20. เนนการชกัจูงใจและการใหรางวัลตอบแทน 

           
 
3. ความสําคัญของการบริหารการพัฒนา 
 
 ในทุกประเทศจําเปนตองมีการบริหารราชการหรือการบริหารภาครัฐ และเปนธรรมดาที่การ
บริหารภาครัฐยอมมีไดหลายวิธีการหรือหลายแนวทาง เชน การบรหิารกิจการบานเมืองที่ดี การ
บริหารแบบยัง่ยืน และการบริหารการพัฒนา เปนตน  
 ความสําคัญของการบริหารการพัฒนานั้น ไมเพียง (1) เปนวธิีการหรอืแนวทางหนึง่ของการ
บริหารภาครัฐซ่ึงหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐนํามาใชเพ่ือชวยอํานวยความสะดวกและ
ใหบริการประชาชนเทานั้น แตการบริหารการพัฒนายงัมีความสําคัญในลักษณะที่มีสวนชวยเพิ่ม 
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ประสิทธิภาพในการบริหารราชการให (2) เปนระบบ (3) เปนวิชาการ (4) มีทิศทางที่ชัดเจน  (5) มี
ความครอบคลุมครบถวนทัง้การบริหารเพื่อการพัฒนาและการพัฒนาการบริหารเพื่อผลประโยชน
ของประชาชนสวนรวม ตลอดทั้ง (6) ชวยเพิ่มความมั่นใจแกเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบตัิราชการ
อีกดวย ความสําคัญของการบริหารการพฒันาดังกลาวนี้ (เหต)ุ จะมีสวนชวยเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารราชการของหนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐ (ผล) และในที่สุด จะมีสวนทาํ
ใหประเทศชาติเจริญกาวหนาอยางม่ังคง และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ผลกระทบ) หรือ อาจ
กลาวไดวา การบริหารการพัฒนา เปน มรรควิธ ี ที่นําไปสู จุดหมายปลายทางซึ่งแบงเปนจุดหมาย
ปลายทางเบื้องตนและจุดหมายปลายทางสูงสุด โปรดดูภาพที่ 2 
 
 
ภาพที่ 2 ความสัมพันธของความสําคัญของการบริหารการพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารราชการ รวมทั้งการพัฒนาประเทศที่ประเทศชาติเจริญกาวหนาอยางม่ันคงและประชาชนมี
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น ทั้งน้ี ในลักษณะที่เปน เหตุ ผล และผลกระทบ และในลักษณะที่เปน มรรควธิ ี
จุดหมายปลายทางเบื้องตน และจุดหมายปลายทางสูงสดุ 
 
         ความสําคัญของ 
     การบริหารการพัฒนา                                                                           การพัฒนา 
                 มีสวนชวย      การเพิ่ม                                    ประเทศ : 
 1. เปนวิธีการ หรือแนวทาง           ทําใหเกิด      ประสิทธิภาพ           นําไปสู       ประเทศ 
     หน่ึงของการบริหารภาครัฐ                          ในการบรหิาร          ชาติเจริญ 
 2. เปนระบบ                                               ราชการของ                            กาวหนา 
 3. เปนวิชาการ                          หนวยงานของ                อยางม่ันคง 
 4. มีทิศทางที่ชัดเจน                                      รัฐ และ/หรือ                     และประชาชน 
 5. ครอบคลุม                                    เจาหนาที่ของรัฐ       มีคุณภาพ 
 6. ชวยเพิ่มความมั่นใจ                                                                              ชีวิตที่ดีขึน้ 
    แกเจาหนาที่ของรัฐ 
 
 
                 เหต ุ                  ผล            ผลกระทบ 
                     หรือ                                                            หรือ                                          หรือ 
                  มรรควธิี                                           จุดหมายปลายเบื้องตน             จุดหมายปลายทางสูงสุด 
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 นอกจากที่กลาวมาแลว การบริหารการพัฒนายังคํานึงถึงสภาพแวดลอมดวย เชน สภาพ 
แวดลอมดานเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนการเมืองการปกครองและการบริหารภายในและภายนอก
ประเทศ ซ่ึงหากพิจารณาในภาพรวมทั้งระบบ จะเห็นไดวา การบริหารการพัฒนาเปนระบบยอย
หรือเปนสวนยอยของระบบใหญ ซึ่งครอบคลุมสภาพแวดลอมดานเศรษฐกจิ สังคม 
ตลอดจนการเมืองการปกครองและการบริหารทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยทั้งระบบ
ยอยและระบบใหญลวนมคีวามสัมพันธกันและสงผลตอกัน พรอมกับปรับตวัเพ่ือความสมดุล 
(equilibrium) และเพื่อใหอยูรอด โปรดดูภาพที่ 3 
 
 
ภาพที่ 3 การบริหารการพัฒนาและสภาพแวดลอม 
 
 
            สภาพแวดลอมภายนอกประเทศ 
        
              สภาพแวดลอม            (ระบบใหญ) 
     ภายในประเทศ  เชน 
                                                      ดานสังคม 
                          (ระบบใหญ) 
      การบริหาร 
      การพัฒนา 
                  (ระบบยอย) 
         ดานเศรษฐกิจ       ดานการเมือง 
               การปกครองและ 
               การบริหาร 
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 สรุป การบริหารการพัฒนามีความสําคญั ไมเพียงเปนแนวทางหรอืวิธีการหนึ่งที่หนวยงาน
ของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐนํามาใชในการบริหารราชการเทานั้น แตยงัมีความสําคญัใน
ลักษณะที่มีสวนชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการอีกที่จะนําไปสูความเจริญกาวหนาของ
ประเทศชาติและการเพิ่มคณุภาพชีวิตของประชาชน ในเวลาเดียวกัน การบรหิารการพัฒนายังเปน
วิธีการหรือแนวทางการบริหารงานที่เปนระบบ เปนวชิาการ มีทิศทางที่ชัดเจน ครอบคลุม และชวย
เพ่ิมความมั่นใจในการบริหารงานใหแกเจาหนาที่ของรัฐ รวมตลอดถึงการคํานึงถึงสภาพแวดลอม 
เชน ดานเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนการเมืองการปกครองและการบริหารทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอีกดวย 
 
 
4. ตัวแบบการประยุกตการบริหารการพัฒนากับแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียงและ
แนวคิดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 
 เปนการนําเสนอตัวแบบการประยุกต 2 ตัวแบบ ตัวแบบแรก ประกอบดวย “ลักษณะสําคัญ
ของการบริหารการพัฒนา 4 ประการ” กับ “แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” โดยเรียกวา ตวัแบบการ
บริหารการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อีกตัวแบบหน่ึง ประกอบดวย “ลักษณะสําคญัของ
การบริหารการพัฒนา 4 ประการ” กับ “แนวคิดการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดี” โดยเรียกวา ตวัแบบ
การบริหารการพัฒนาตามแนวทางการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดี สําหรับเหตุผลที่เลือกแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เน่ืองจากเปนแนวคิดที่ไดรับความ
นิยมและเปนที่สนใจกันอยางกวางขวางตั้งแตป 2549 เปนตนมา 
 การนําเสนอตวัแบบการประยุกต 2 ตัวแบบนี้จะเปนประโยชนทั้งในทางวิชาการและทาง
ปฏิบตัิ ประโยชนในทางวชิาการ เชน จะชวยใหทราบและเขาใจอยางชัดเจนถึงการนําการบริหาร
การพัฒนาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการบรหิารการพัฒนาและแนวคิดการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี มาประยุกตหรือผสมผสานกัน นอกจากนั้น ยังอาจนําทั้ง 2 ตวัแบบนี้ไปใชเปนพ้ืนฐาน
หรือเปนกรอบแนวคิดทางวิชาการสําหรบัการเรียนการสอน การศึกษา และการทาํวิจัยไดดวย สวน
ประโยชนในทางปฏิบัติ เชน เจาหนาที่ของรัฐและหนวยงานของรัฐอาจนําตัวแบบการบริหารการ
พัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีไปปรับใชหรือ
นําไปปฏิบตัิจริง นําไปขยายผล หรือเพ่ิมรายละเอียดสาํหรับการปฏบิัติราชการได 
 สําหรับ “ลกัษณะสําคัญของการบริหารการพัฒนา 4 ประการ” นั้น ไดอธิบายไวแลวขางตน 
ซึ่งสรุปไดวา หน่ึง เปนการบริหารงานภาครัฐ ทีเ่ปนวธิกีารหนึ่งหรือแนวทางหนึ่งที่หนวยงานของรัฐ 
และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐนํามาใชในการบริหารงานซึ่งครอบคลุมถงึ การบริหารงานที่ยึดประชาชน
เปนศูนยกลาง การดําเนินงานในลักษณะเปนเครือขาย และการผสมผสานกับแนวทางการบริหาร
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การพัฒนาอ่ืน เชน การบรหิารกิจการบานเมืองที่ดี ตามความเหมาะสม สอง เปนการบริหารเพื่อ
การพัฒนา ที่ใหความสําคญักับการบริหารที่เกี่ยวกับกจิกรรมการพัฒนา เชน การพัฒนาเมือง การ
พัฒนาชนบท และการพฒันาเศรษฐกจิ สาม เปนการพัฒนาการบริหาร ที่พัฒนาหรือปรับปรุงการ
บริหารภายในของหนวยงาน เชน ปรับปรุงที่โครงสราง อํานาจหนาที่ กระบวนการ และตวั
บุคคล โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมดวย และ สี ่ การมีวัตถปุระสงคหรือจุดหมายปลายทางที่
เปลี่ยนแปลงไปในทศิทางทีดี่ขึ้น ในสวนของ “แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” และ “แนวคิดการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี” นั้น จะไดอธิบายเฉพาะหลักการสําคัญของแตละตัวแบบขางลางนี้  
 4.1 ตัวแบบการประยุกตการบริหารการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงประกอบดวยหลักการสําคัญ 3 ประการ ไดแก (1) ความพอประมาณ (2) ความมี
เหตุผล (3) การมีภูมิคุมกัน ทั้งน้ี จะตองอยูภายใตเง่ือนไขของการมีความรูและคุณธรรม32 ในการ
นําเสนอตัวแบบการประยุกตการบริหารการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในที่นี้ ไดนํา
ลักษณะสําคญัของการบรหิารการพัฒนา 4 ประการ และหลักการสําคัญของแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงดังกลาวแลว มาประยุกตหรือผสมผสานกัน โดยถือวาทั้ง 2 สวนนี้ เปนแนวทาง วิธีการ 
หรือ มรรควิธ ี (means) ไปสู จุดหมายปลาย (ends) ซึ่งแบงเปน จุดหมายปลายทางเบื้องตน คือ 
การเพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารการพฒันา และในที่สุดจะนําไปสูจุดหมายปลายทางสูงสุด คือ 
การพัฒนาประเทศและประชาชนใหอยูเยน็เปนสุขอยางมั่นคงและยั่งยืนตามแนวคดิเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งอาจแบงเปน ประเทศชาติมีความเจริญกาวหนาอยางมั่นคง ยั่งยืน สมดุล ในเวลา
เดียวกัน  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี่ขึ้นดวย โปรดดูภาพที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
 32การบริหารจัดการหรือการบริหารการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอาจประกอบดวย 8 
ประการ ไดแก (1) ความพอประมาณ (2) ความมีเหตุผล (3) การมีภูมิคุมกัน (4) การพึ่งตนเอง (5) การเสริมสราง
คุณภาพคนใหมีทั้งความรูและคุณธรรมควบคูกัน (6) การรวมกลุม (7) การสรางเครือขาย และ (8) ความสมดุลและ
การพัฒนาที่ยั่งยืน โปรดดู วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพฟอรเพซ, 2550), 210 หนา. 
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ภาพที่ 4 ตัวแบบการประยุกตการบรหิารการพัฒนากับแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียง 
 
                   จุดหมายปลายทางสูงสุด 
            การพัฒนาประเทศและประชาชนใหอยูเย็นเปนสุขอยางมั่นคงและยั่งยืน :  
  ประเทศชาตมีิความเจริญกาวหนาอยางม่ันคง ยั่งยืน สมดุล และประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดีขึน้ 
 
 
                        จุดหมายปลายทางเบื้องตน 
                              การเพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารการพัฒนา 
 
 
 
   
                            ลักษณะสําคัญของการบริหารการพัฒนา 4 ประการ 
                 1. การบริหารงานภาครัฐ*                   2. การบริหารเพื่อการพัฒนา 
                    1. ความพอประมาณ 
 
                                                         แนวทาง 
                                                                                                                         วิธีการ 
                3. การมีภูมิคุมกัน           ทางสายกลาง           2. ความมีเหตุผล                  หรือ 
                                       มรรควธิ ี
                          ทั้งน้ี ภายใตเงื่อนไขของการมีความรูและคณุธรรม                           (means) 
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                4. การมีวัตถปุระสงค                      3. การพัฒนาการบริหาร      

 
                                             สภาพแวดลอมภายในประเทศ 
 
                                            สภาพแวดลอมภายนอกประเทศ 
 
*ครอบคลุมการบริหารงานที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง การดําเนินงานในลักษณะเปนเครือขาย และการ
ผสมผสานกับแนวทางการบริหารการพัฒนาอ่ืน เชน การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามความเหมาะสม 
 4.2 ตัวแบบการประยุกตการบริหารการพัฒนาตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ด ี ประกอบดวยหลักการสําคัญหลายประการที่แตกตางกัน ขึน้อยูกับระเบยีบหรือ
กฎหมายแตละฉบบั กลาวคือ คําวา การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี บางคนเรียกวา ธรรมรัฐ 
หรือ ธรรมาภิบาล โดยคําวา การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เปนคําที่มีระเบียบและ
กฎหมายของทางราชการรองรับและใชอยางเปนทางการพรอมกับมี “หลักการ” กําหนดไว
อยางชัดเจนดวย  โดยมีอยางนอย 3 ฉบับ ดังนี้ 
  1) การบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ี 6 ประการ 
ตาม “ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการสรางระบบบรหิารกิจการบานเมืองและสังคม
ที่ดี พ.ศ. 2542” ซึ่งเสนอโดยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานกังาน ก.พ.) มุงเนน
ใหหนวยงานของรัฐดําเนินงานตามภาระหนาที่โดยยึดหลักการพื้นฐาน 6 ประการ ไดแก หลักนิติ
ธรรม (rule of law) หลักคุณธรรม (ethics) หลักความโปรงใส (transparency) หลักความมีสวนรวม 
(participation) หลักความรับผิดชอบ (accountability) และหลักความคุมคา (value for money) 
  2) การบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ี 7 ประการ 
ตาม “พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546” 
ไดแก (1) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน (2) การบริหารราชการเพื่อใหเกิด
ผลสัมฤทธิต์อภารกิจของรัฐ (3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิง 
ภารกิจของรัฐ (4) การลดขัน้ตอนการปฏบิัติงาน (5) การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ (6) การ
อํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน และ (7) การประเมินผลการ
ปฏิบตัิราชการ 
  3) การบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ี 5 ประการ 
ตาม “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเตมิโดย 
พระราชบญัญัติระเบยีบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545” ไดแก (1) ความ
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รับผิดชอบของผูปฏิบตัิงาน (2) การมีสวนรวมของประชาชน (3) การเปดเผยขอมูล (4) การติดตาม 
 
 
 
 
 
ตรวจสอบ และ (5) ประเมินผลการปฏบิัตงิาน33 
 นอกจากขางตนน้ีแลว รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย (พ.ศ. 2550) เปนรัฐธรรมนูญ
ฉบับแรกที่มีบทบัญญัติซึ่งใชขอความวา การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และธรรมาภิบาล แต 
รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวซึง่เปนกฎหมายแมบทไมไดกําหนดหลักการหรือรายละเอียดใด ๆ ไวดวย 
(หลักการหรือรายละเอียดนัน้ไดบัญญัติหรือปรากฏอยูในกฎหมายลูกอยางนอย 3 ฉบับดังที่ไดกลาว
ไวแลว) ดังนี้ 
  1) ในหมวด 4 หนาที่ของชนชาวไทย (มาตรา 74) ดังนี้ “บุคคลผูเปนขาราชการ 
พนักงาน ลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ มีหนาที่
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม อํานวยความสะดวก และใหบริการ
แกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี” 
  2) ในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ สวนที่ 3 แนวนโยบายดานการบริหาร
ราชการแผนดิน (มาตรา 78 (4)) ดังน้ี “มาตรา 78 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการ
บริหารราชการแผนดิน ดังตอไปน้ี ….. (4) พัฒนาระบบงานภาครฐั โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ 

                                          
 33พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 “มาตรา 3/1* การบริหาร
ราชการตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและการยุบเลิก
หนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน  
 การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงหรือ ปฏิบัติหนาที่ตองคํานึงถึง
หลักการตามวรรคหนึ่ง  
 ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งให
คํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของ แตละภารกิจ  
 เพ่ือประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกา กําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการ ปฏิบัติก็ได” 
 *[มาตรา 3/1 เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545] 



 29

คุณธรรม และจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการ
ทํางาน เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของ
รัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการปฏิบตัิราชการ” 
 ในการนําเสนอตัวแบบการประยุกตการบริหารการพัฒนาตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี ไดนําลักษณะสําคัญของการบริหารการพัฒนา 4 ประการ และหลักการสําคญัของ
แนวคิดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 6 ประการ ตาม “ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการ
สรางระบบบรหิารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542” ดังกลาวแลว มาประยุกตหรือ
ผสมผสานกันเพื่อเปนตวัอยางเพียงตวัอยางเดียว โดยถือวาทั้ง 2 สวนนี้ เปนแนวทาง วธิีการ หรือ 
มรรควิธี (means) ไปสู จุดหมายปลาย (ends) ซึ่งแบงเปน จุดหมายปลายทางเบื้องตน คือ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารการพัฒนา และในที่สุดจะนําไปสูจุดหมายปลายทางสูงสุด คือ การพัฒนา
ประเทศและประชาชนใหอยูเย็นเปนสขุอยางม่ันคงและยัง่ยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งอาจ
แบงเปน ประเทศชาติมีความเจริญกาวหนาอยางม่ันคง ยั่งยืน และสมดุล ขณะเดียวกัน ประชาชนมี
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้นดวย โปรดดูภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 ตัวแบบการประยุกตการบรหิารการพัฒนากับแนวคดิการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 
                   จุดหมายปลายทางสูงสุด 
             การพัฒนาประเทศและประชาชนใหอยูเย็นเปนสุขอยางมั่นคงและยั่งยืน :  
  ประเทศชาตมีิความเจริญกาวหนาอยางม่ันคง ยั่งยืน สมดุล และประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดีขึน้ 
 
 
                        จุดหมายปลายทางเบื้องตน 
                              การเพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารการพัฒนา 
 
 
 
   
                            ลักษณะสําคัญของการบริหารการพัฒนา 4 ประการ 
                 1. การบริหารงานภาครัฐ*                   2. การบริหารเพื่อการพัฒนา 
                  แนวคิดการบริหาร 
                  กิจการบานเมืองที่ดี 
                   1. หลักนิติธรรม                                                       แนวทาง 
                                              2. หลักคุณธรรม                                                       วิธีการ 
                                              3. หลักความโปรงใส                                                  หรือ 
                  4. หลักความมีสวนรวม                                มรรควธิ ี
                                              5. หลักความรบัผิดชอบ                                             (means) 
                                              6. หลักความคุมคา   
                4. การมีวัตถปุระสงค                      3. การพัฒนาการบริหาร      

 
                                             สภาพแวดลอมภายในประเทศ 
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                                            สภาพแวดลอมภายนอกประเทศ 

 
   *ครอบคลมุการบริหารงานที่ยึดประชาชนเปนศนูยกลาง การดําเนินงานในลักษณะเปนเครอืขาย  
และการผสมผสานกับแนวทางการบริหารการพัฒนาอ่ืน เชน เศรษฐกิจพอเพียง ตามความเหมาะสม 
 สรุป แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 3 ประการ และแนวคิดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 6 
ประการ เปนแนวคิดที่ไดรบัความนิยมและเปนที่สนใจกันอยางกวางขวางตั้งแตป 2549 เปนตนมา 
การนําเสนอตวัแบบการประยุกตการบรหิารการพัฒนากับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และตวัแบบ
การบริหารการพัฒนากับแนวคิดการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดี โดยนําลักษณะสําคญัของการ
บริหารการพัฒนา 4 ประการและแนวคิดดังกลาวมาประยุกตหรือผสมผสานกัน จึงกอใหเกิด
ประโยชนทั้งในทางวิชาการและในทางปฏบิัติ การนําเสนอตัวแบบการประยุกตดังกลาวนีถ้ือวาเปน
สวนสําคัญสวนหนึ่งของการศึกษาและเพิม่พูนความรูทางวิชาการที่เกี่ยวกับแนวคดิ ความหมาย 
ความสําคัญ ตลอดทั้งการประยุกตการบริหารการพัฒนาในบทความนี ้
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