
ฉบับยอ 
แนวทางการตอบขอสอบ 

และกรอบแนวคิดทางสังคมศาสตร 
 (ปรับปรุงลาสุด วันที ่28 สิงหาคม 2551) 

 
                วิรัช วิรัชนิภาวรรณ 
 
 ในการศึกษาไมวาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก จะมีการตอบขอสอบอัตนัยหรือขอสอบ
ที่ตองเขียนบรรยาย แสดงความคิดเห็น และวิเคราะห รวมทั้งทํารายงาน ทําวิทยานิพนธ (thesis) 
หรือทําการศึกษาคนควาอิสระ (independent study) มีผูตอบจํานวนไมนอยตอบขอสอบ ทํา 
รายงาน ทําวิทยานิพนธหรือทําการศึกษาคนควาอิสระ โดยขาดแนวทางการตอบและขาดกรอบ 
แนวคิดที่เปนระบบ ทําใหผลงานเขียนที่ออกมาไมชัดเจน ไมตรงประเด็น และไมมีวิชาการรองรับ
มากเพียงพอ อยางไรก็ตาม มีผูตอบบางคนมีเทคนิคการตอบของตัวเองและไมยอมบอกหรือ 
เผยแพรใหใครรู โดยอาจเกรงวาผูอ่ืนจะไดคะแนนมากกวา ซึ่งทําใหความรูถูกจํากัดอยูในวงแคบ 
ประกอบกับจุดมุงหมายสําคัญของการเรียนหรือการศึกษา คือ เพ่ือใหผูศึกษารูจักหาเหตุผลมา
สนับสนุนความคิด การกระทํา หรือสรางความชอบธรรมใหกับตนเองรวมทั้งเพ่ือใหผูอ่ืนยอมรับ และ
เม่ือใดก็ตามที่ผูตอบนําหลักวิชาการที่เปนระบบมาใช

                                         

 ยอมมีแนวโนมที่จะทําใหความคิดและการ
กระทําเปนที่ยอมรับมากขึ้น จากเหตุผลดังกลาวนี้ จึงนํามาสูการเขียนแนวทางการตอบขอสอบและ
กรอบแนวคิดทางสังคมศาสตรนี้ขึ้น 
 กอนอ่ืน พึงเขาใจวา ธรรมชาติของวิชาทางสังคมศาสตร (social science) หมายถึง 
ความรูที่เปนระบบที่เก่ียวกับสังคม ครอบคลุมศาสตร (science)1 ดานศาสนา การศึกษา การ
บริหาร นิติศาสตร รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร เปนตน ศาสตรเหลานี้ไมเปนสูตรสําเร็จที่
ใชไดทุกหนทุกแหงและไมอาจเปนที่ยอมรับของทุกฝายไดงาย สวนหนึ่งสืบเน่ืองมาจากเปนวิชา

 
 1คําวา “science” มิใชหมายความวา “วิทยาศาสตร” เทานั้น  แตยังหมายถึง “ศาสตร” คือ วิชาความรู 
หรือความรูที่เปนระบบที่มีรากฐานมาจากการสังเกต ศึกษา คนควา และทดลอง ตรงกันขามกับ สัญชาติญาณ 
หรือการรูโดยความรูสึกนึกคิด หรือการรูโดยความรูสึกที่เกิดขึ้นเองในใจ (intuition) คําวา ศาสตร นั้น แบงเปน 2 
แขนงใหญ ๆ  (branch) คือ  สังคมศาสตร และศาสตรธรรมชาติ (natural science) 
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ความรูที่มีลักษณะไมตายตัว และเกี่ยวของกับความรูสึกนึกคิด การคาดการณ คาดคะเน หรือการ
คาดวาจะเปน อีกทั้งอคติหรือความรูสึกนึกคิดของผูใหความหมายหรือผูตัดสินสามารถเขาไป
สอดแทรกอยูในความหมายหรือในการตัดสินที่ใหไวไดงาย ยิ่งไปกวานั้น ยังไมอาจสัมผัส พิสูจน
และตรวจสอบไดงายอีกดวย ทฤษฎีทางสังคมศาสตรเปนจํานวนมากมีลักษณะเปนทฤษฎีปทัสถาน 
(normative theories) คือ เปนทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการคาดการณ คาดคะเน หรือการใชความรูสึก
นึกคิดของผูบัญญัติทฤษฎี ดังเชน ทฤษฎีเทวสิทธิ์ ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร ทฤษฎีหรือแนวคิด
ประชาธิปไตย หรือแนวคิดการแบงแยกการใชอํานาจอธิปไตย เปนตน ลักษณะของศาสตรทาง
สังคมศาสตรแขนง (branch) นี้ คอนขางจะตรงกันขามกับศาสตรอีกแขนงหนึ่ง คือ ศาสตรธร
รชาติ (naturalscience) ซึ่งหมายถึง ความรูที่เปนระบบเกี่ยวกับธรรมชาติและโลกทางวัตถุที่
ชัดเจนและจับตองได (the systematized knowledge of nature and the physical world) เชน 
เคมี ฟสิกส คณิตศาสตร พฤกษศาสตร และธรณีวิทยา ที่มีลักษณะแนนอน ตายตัว สัมผัสได เปน
ระบบ ทดสอบและพิสูจนไดงายกวาศาสตรแขนงแรก รวมทั้งอคติของผูเกี่ยวของเขาไปสอดแทรกได
ยาก ศาสตรธรรมชาตินี้สอดคลองกับแนวคิดของทฤษฎีที่แนนอนชัดเจน (positive theories) ซึ่ง
ทดสอบและตรวจสอบได ดังเชน ทฤษฎีเสนตรงทางเรขาคณิต  และทฤษฎีทางคณิตศาสตร เปนตน 
 จากเหตุผลขางตน ทําใหกลาวไดวา มนุษยเปนสัตวสังคมที่จําเปนตองอยู ใน
สังคม โดยเฉพาะในสังคมของวิชาความรู มนุษยจึงไมอาจหลีกพนจากวิชาความรูทาง
สังคมศาสตรได  สังคมศาสตร น้ัน  แมเปนศาสตรหรือเปนวิชาความรูที่ เปนระบบ
เชนเดียวกับศาสตรธรรมชาติ แตสังคมศาสตรก็มีธรรมชาติหรือมีลักษณะเฉพาะที่เรียกวา 
ดิ้นได โตแยงไดงาย และยากพอสมควรที่จะใหเปนที่ยอมรับของทุกฝาย เมื่อเปนเชนน้ี การ
ตอบขอสอบและกรอบแนวคิดทางสังคมศาสตร รวมตลอดถึงการใหความหมายของ
คําศัพททางสังคมศาสตรในเร่ืองเก่ียวกับความเชื่อ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ เชน 
แนวคิดอนุรักษนิยม (conservative) เสรีนิยม (liberal) และประชานิยม (populist) หรือ
แนวคิดเก่ียวกับความยุติธรรมและเปนธรรมในสังคม เหลาน้ี จึงไมอาจตัดสินไดอยาง
เด็ดขาดวา ถูกหรือผิด ดีหรือไมดี หรือทําใหเปนที่ยอมรับของทุกฝายไดงาย ไมวาผูตัดสิน
จะเปนผูรู ผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักกฎหมาย หรือนักบริหารในระดับใดก็ตาม ประกอบกับ
การตัดสินข้ึนอยูกับความรู ความสามารถ ประสบการณ การใหเหตุผล มุมมอง และการใช
ดุลพินิจของแตละคน (value judgment) ซึ่งมีทั้งเหมือนกัน คลายกัน หรือแตกตางกันได
เสมอ อยางไรก็ตาม ขอยุติโดยทั่วไปจะอยูที่ผูมีอํานาจในการตัดสินใจในแตละสถานการณ
หรือในแตละกรณี  เชนศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ หรือกรรมการผูตรวจขอสอบของแตละสถาบันการศึกษาในกรณีการกําหนด
หลักเกณฑการวัดผลการสอบหรือการตรวจขอสอบ เปนตน  
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 ขอย้ําอีกวา แนวทางการตอบขอสอบและกรอบแนวคิดทางสังคมศาสตรนี้ มิใชสูตรสําเร็จ ที่
สามารถนําไปใชไดกับทุกวิชา ทุกสถานการณ และไมสมบูรณที่สุด แตอยางนอยนาจะเปนประโยชน
หรือเปนวิทยาทานตอผูตอบบางสวนที่ไมเคยมีแนวทางการตอบขอสอบหรือกรอบแนวคิดทาง
สังคมศาสตรอยูในใจแมแตนอย หรือเพ่ือเปนเชื้อใหผูอ่ืนตอเติมเสริมแตงใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น 
 แนวทางการตอบขอสอบและกรอบแนวคิดทางสังคมศาสตรในที่น้ี ประกอบดวย 4 
หัวขอ ไดแก (1) การสรุปประเด็นคําถาม (2) การนําเสนอแนวคิด ทฤษฎี หลักการ หรือหลัก
กฎหมาย (3) การนํากรอบแนวคิดทางวิชาการมาใช ซึ่งหัวขอน้ีมีจํานวนหนามากเปนพิเศษ 
และ (4) การวิเคราะห สรุป และเสนอขอเสนอแนะ (โปรดดูภาพที่ 3 ประกอบ) นอกจากน้ี
แลว ในหัวขอทายสุด ยังไดนําเสนอการวิเคราะหและการสังเคราะหทางรัฐประศาสนศาสตร
ไวดวย 
 
 

1. การสรปุประเดน็คําถาม 
 
 บางคําถามอาจระบุประเด็นที่ถามไวอยางชัดเจน แตบางคําถามมีลักษณะเปนกรณีศึกษา 
จึงจําเปนตองคนหาประเด็นที่ถามใหพบ ซึ่งอาจมีเพียงประเด็นเดียวหรือหลายประเด็นก็ได 
 
 

2. การนาํเสนอแนวคิด ทฤษฎี หลกัการ หรอืหลักกฎหมาย  
 
 เปนการนําหลักวิชาการของผูอ่ืนที่มีอยูแลวในอดีตหรือปจจุบันที่เกี่ยวของกับคําถามมาปรับ
ใช โดยจะเปนพ้ืนฐานเพื่อนําไปใชในการวิเคราะห สรุป และเสนอขอเสนอแนะในหัวขอ 4 ตอไป 
 เพ่ือปองกันความสับสนและเขาใจความหมายของแนวคิดเพิ่มขึ้น ควรทําความเขาใจกลุมคํา
ที่มีความหมายใกลเคียงกับคําวา แนวคิด โดยเฉพาะอยางยิ่ง คําวา ความเชื่อ ทฤษฎี และหลักการ 
คําเหลานี้ตางแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนของสิ่งที่กลาวถึงนอยมากแตกตางกัน เริ่มจากคําที่
เปนนามธรรม (abstract)  ซึ่งมองเห็นและจับตองไดยาก  จากนั้น  จึงเปนคําที่แสดงใหเห็นถึงสิ่ง 
ที่กลาวถึงชัดเจนมากขึ้น ๆ จนเปนรูปธรรม (concrete)  ซึ่งมองเห็นและจับตองไดมากขึ้น  คํา 
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ในกลุมที่กลาวมานี้ไดนํามาเรียงตามลําดับไวในภาพที่ 1 โดยนําแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรใน
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย2 (พ.ศ. 2540) มาเปนตัวอยาง 
 
ภาพที่ 1 กลุมคําที่มีความหมายใกลเคียงกับแนวคิด โดยนําแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรใน
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาเปนตัวอยาง 
 
ความเชื่อ (belief)          แนวคิด (concept)          ทฤษฎี (theory)           หลักการ (principle) 

  
ความเชื่อ 

 

 
แนวคิด 

 

 
ทฤษฎี 

 
หลักการ 

   นามธรรม (abstract)                                                                   รูปธรรม (concrete) 
              การศกึษาแนวคิดทาง 
                                                  รัฐประศาสนศาสตรในที่น้ี 
 

แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรในบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 1) แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรเก่ียวกับ 
      โครงสรางและอํานาจหนาที่ 
 2) แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรเก่ียวกับ 
  กระบวนการบริหารจัดการ ซึ่งประกอบดวย  
   การบริหารงาน  คน  และเงิน 

 
 
 

3. การนาํกรอบแนวคิดทางวิชาการมาใช  
 

                                          
 2วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 
2540) และรัฐธรรมนูญฉบับสําคัญ (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, 2547), หนา 19-20. 
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 โดยทั่วไป ในการตอบคําถาม หากไมจํากัดขอบเขตหรือตีกรอบไวจะทําใหการตอบคําถาม
นั้น ไมมีขอบเขตที่ชัดเจน ซึ่งอาจทําใหคําตอบกวางขวางหรือแคบเกินไปก็ได การนํากรอบแนวคิด
ทางวิชาการมาใชเปนวิธีหน่ึงที่จะจํากัดขอบเขตของการตอบคําถามใหรัดกุม ตรงประเด็น เปน 
วิชาการ และเปนระบบมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ อาจกลาวไดวา การศึกษาหรือการทําวิจัยที่มีกรอบ
แนวคิดทางวิชาการ ถือวา เปนจุดแบงจุดหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงความแตกตางระหวางการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีกับปริญญาโท 
 กรอบแนวคิด อาจจัดแบงเปน 2 แบบ โดยทั้ง 2 แบบน้ี ลวนเปนกรอบแนวคิดทางวิชาการ 
กลาวคือ  
 แบบที่หนึ่ง กรอบแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร หรือ กรอบแนวคิดทางการบริหาร
จัดการ กรอบแนวคิดแบบน้ี สวนใหญจะเปน “กลุมคํา” หรือ “ขั้นตอนหลายขั้นตอน” กรอบแนวคิด
แบบน้ีนํามาใชไดหลายกรณี โดยเฉพาะอยางยิ่ง นําไปใชใน "การจัดกลุมปญหา" ตัวอยางเชน 
  1) ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการ (หรือทรัพยากรบริหารจัดการ 
หรือทรัพยากรการจัดการ (management resources)) ที่เรียกวา 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 
หรือ 11M  
  2) ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการ ที่เรียกวา ซอฟท (SOFT)  
  3) ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการ ที่เรียกวา สวอท (SWOT)  
  4) การบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 6 ประการ 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 
2542 ซึ่งเสนอโดยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.)  
  5) การบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 7 ประการ  
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ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 25463 
  6) การบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 5 ประการ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ .ศ .  2534 ซึ่ งแกไขเ พ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 25454 
  7) การบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารราชการ 11 ประการ ตาม 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  
  8) การจัดกลุมปญหาดวยการบริหารจัดการดวยการเปรีบบเทียบ ที่เรียกวา 
เบนชมาคกิ่ง (benchmarking) ที่ประกอบดวย 5 ประการ  
                                          
 3รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
ไวดังนี้ 
 1) ในหมวด 4 หนาที่ของชนชาวไทย (มาตรา 74) ดังนี้ “บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางของ
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม อํานวยความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี” 
 2) ในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ สวนที่ 3 แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน 
(มาตรา 78 (4)) ดังนี้ “มาตรา 78 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน ดังตอไปน้ี 
….. (4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ควบคู
ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
สงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีเปนแนวทางในการปฏบัิติราชการ” 
 4“มาตรา 3/1* การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การลดภารกิจและการยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจาย
อํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบ
ตอผลของงาน  
 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] 
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    9) การบริหารจัดการหนวยงานแบบสมดุล  (Balanced Scorecard, BSC) 
หมายความรวมถึง การวิเคราะหหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานแบบสมดุลดวย 4 
ปจจัยหรือ 4 ดาน ตามแนวคิดของ โรเบิรต เอส. แคปเพลน และ เดวิด พี. นอรตัน (Robert S. 
Kaplan และ David P. Norton)5  
  10) การบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (Result-Based Management, RBM)  
  11) หลักการสําคัญของการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality 
Management, TQM) 10 ประการ  
  12) การจัดกลุมปญหาดวยหลักการสําคัญขององคการแหงการเรียนรู หรือ
ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอองคกรแหงการเรียนรู  (learning organization) 5 ประการ ตาม
แนวคิดของ ปเตอร เอ็ม. เซ็งกี้ (Peter M. Senge)  
  13) ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการ ที่เรียกวา แพ็มส-โพสคอรบ 
(PAMS-POSDCoRB) ประกอบดวย 11 เร่ือง  
  14) ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการ ที่เรียกวา 7S ของบริษัท 
แมคคินซี (McKinsey) หรือกรอบแนวคิด 7S ของแมคคินซี (McKinsey 7-S Framework)  
  15) 6ป ซึ่งประกอบดวย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ประสานงาน  
ประชาสัมพันธ และประชาชน 
  16) 5ส ซึ่งประกอบดวย สะสาง สะอาด สะดวก สบาย สุขสักษณะ และสรางนิสัย  
  17) 3 ดาน ซึ่งประกอบดวย โครงสราง (Structure) อํานาจหนาที่  (Authority) และ
กระบวนการดําเนินงาน (Process) หรือเรียกวา SAP   
  18) 3 ดาน ซึ่งประกอบดวย โครงสราง (Structure) อํานาจหนาที่ (Authority) และ
การบริหารงานบุคคล (Man) หรือเรียกวา SAM 
  19) กระบวนการ 3 ข้ันตอน ไดแก การคิด หรือการวางแผน หรือการเตรียมการ 
(thinking หรือ planning หรือ preparing) การลงมือปฏิบัติจริง (acting) และการประเมินผล 
(evaluating) 
  20) กระบวนการ 7 ข้ันตอน ไดแก การวินิจฉัยเบื้องตน (initial diagnosis) การ
รวบรวมขอมูล (data collection) การตรวจสอบขอมูล (data confrontation) การวางแผนปฏิบัติงาน 
(action planning) การสรางทีมงาน (team building) การสรางความสัมพันธระหวางกลุม 
(intergroup development) และการติดตามผลและการประเมินผล (follow up and evaluation)  

                                          
 5โปรดดูเพ่ิมเติม Robert S. Kaplan and David P. Norton, The Balanced Scorecard: Translation 
Strategy into Action (Massachusetts: The President and Fellows of Harvard College, 1996). 



 8

  21) กระบวนการ 8 ข้ันตอน ไดแก การพัฒนาตนเอง หรือการเตรียมตัวเองให
พรอม (self-development) การศึกษาขอเท็จจริง (fact finding) การรวมกลุมอภิปรายถกเถียง
ปญหา (group discussion) การวิเคราะหปญหาและจัดลําดับความสําคัญของปญหา (problem 
analysis and priority) การรวมกันวางแผน (planning) การระดมทรัพยากร (mobilization) การลง
มือปฏิบัติงาน (action) และการติดตามผลและประเมินผล (follow up and evaluation)  
  2 2 ) ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ต า ม แ น ว ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พ อ เ พี ย ง  ( Sufficiency Economy) 
8 ประการ ไดแก (1) ความพอประมาณ (2) ความมีเหตุผล (3) การมีภูมิคุมกัน (4) การพึ่งตนเอง 
(5) การเสริมสรางคุณภาพคนใหมีทั้งความรูและคุณธรรมควบคูกัน (6) การรวมกลุม (7) การสราง
เครือขาย และ (8) ความสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  23) การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม 10 ประการ ไดแก (1) การรักษา
ความสัจ (2) การรูจักขมใจตนเอง (3) ความอดทน (4) การละความชั่ว (5) การเสียสละ (6) ความ
เมตตา (7) ความสามัคคี (8) ความสุจริต (9) ความเที่ยงธรรม และ (10) การสงเสริมคนดี 
  24) การบริหารจัดการตามแนวทางทศพิธราชธรรม 10 ประการ (the Ten 
Perfections Guideline) ไดแก (1) ทาน (charity) (2) ศีล (morality) (3) บริจาค (donation) (4) 
ความซื่อตรง (honesty) (5) ความออนโยน (gentleness) (6) ความเพียร (assiduity) (7) ความไม
โกรธ (no hard feeling) (8) ความไมเบียดเบียน (no exploitation) (9) ความอดทน (tolerance) 
และ (10) ความเที่ยงธรรม (uprightness) 
 
  หมายเหตุ กลุมคําตาง ๆ ที่เรียกวา (1) ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหาร 
จัดการ (2) ทรัพยากรการบริหารจัดการ (3) กระบวนการบริหารจัดการ และ (4) หลักการ
สําคัญตาง ๆ ที่นํามาแสดงไวทั้งหมดขางตนน้ี อาจเรียกวาเปน “ตัวชี้วัดการบริหารจัดการ” 
หรือ “ตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ” ก็ได เน่ืองจากกลุมคําที่กลาวมานี้ทั้งหมด
สามารถนํามาปรับไปใชเปน “ตัวชี้วัดการบริหารจัดการของหนวยงานของรัฐ และ/หรือ 
เจาหนาที่ของรัฐ” ได แมแตละกลุมคําจะมีจุดเร่ิมตนหรือที่มาแตกตางกัน โดย “ตัวชี้วัดการ
บริหารจัดการ” ดังกลาวน้ี ถือวา “เปนตัวชี้วัดหลัก” เมื่อนําไปปรับใช ก็จะตองสรางหรือ
กําหนด “ตัวชี้วัดรอง” ข้ึนมา 
 
 แบบที่สอง กรอบแนวคิดทางวิชาการทางสังคมศาสตรที่นํามาใชในการศึกษา
วิเคราะห กรอบแนวคิดแบบนี้เปนตัวแบบ (model) หรือเปนกรอบแนวคิดที่นํามาใชใน "การศึกษา
วิเคราะห" เรื่องที่ศึกษาหรือทําวิจัย ตัวอยางเชน  
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                    1) กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอน ไดแก ปญหา (problem)      แนว
ทางแกไข (ซ่ึงรวมทั้งการปองกันดวย) (suggestion) 
                     2) กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอน ไดแก ตัวแปรอิสระ (independent 
variable) หรือเหตุ          ตัวแปรตาม (independent variable) หรือผล 
                     3) กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอน ไดแก หลักเกณฑใหญหรือหลักการ 
ทั่วไป (general)         สวนยอย (specific)   
                     4) กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก ปญหา (problem)     สาเหตุ  
(cause)         แนวทางแกไขหรือแนวทางการพัฒนา (suggestion หรือ development guideline) 
ที่สอดคลองกัน ซ่ึงเรียกวา “กระบวนการพิจารณาแกไขปญหา”   
                     5) กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก เหตุ (cause)       ผล (effect)   
        ผลกระทบ (impact)  
                     6) กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก ปจจัยนําเขา (input)       
กระบวนการปรับเปลี่ยน (process)        ปจจัยนําออก (output) 
                    7) กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก ปจจัยสนับสนุน (thesis)    
ปจจัยตอตาน (antithesis)          ปจจัยประนีประนอม (synthesis)  
  8) กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก สภาพแวดลอม (context)       
ปจจัยนําเขา (input)        กระบวนการ (process)          ผลผลิต (product)  
  9) กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก ปญหา (problem)     สาเหตุ 
(cause)         แนวทางแกไข (suggestion)          ผลกระทบ (impact) 
  10) กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก ปจจัยนําเขา (input)  
กระบวนการ (process)        ปจจัยนําออกหรือผลผลิต (output)        ผลลัพธ (outcome) 
  11) กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก ปจจัยนําเขา (input)  
กระบวนการ (process)         ปจจัยนําออกหรือผลผลิต (output)        ผลกระทบ (impact) เหลานี้
เปนตน 
 ขอสังเกต กรอบแนวคิดทั้ง 2 แบบน้ี ไดจัดกลุมหรือจัดแบงขึ้นเพ่ือใหผูศึกษาหรือผูอานเห็น
ภาพชัดเจนขึ้นและเขาใจเรื่องกรอบแนวคิดไดงายขึ้น อยางไรก็ตาม การจัดแบงเชนน้ีไมแนนอน
ตายตัวเสมอไป กรอบแนวคิดแตละแบบดังกลาว อาจนําไปจัดเปนอีกแบบหนึ่งก็ได ขึ้นอยูกับการ
จัดแบงและมุมมองของแตละคน 
 เน่ืองจากความรูความสามารถและประสบการณในการนําแนวคิด ทฤษฎี หรือหลักการทาง
วิชาการมาปรับใชของผูศึกษาแตละคน ยอมแตกตางกัน ดังน้ัน จึงทําใหการเขียนหรือกําหนดกรอบ
แนวคิดที่ใชในการศึกษาแตกตางกันดวย อยางไรก็ดี การทราบและเขาใจถึงเทคนิคการเขียนกรอบ
แนวคิดจะมีสวนชวยใหผูศึกษาสรางกรอบแนวคิดขึ้นเองได (“เทคนิคการสรางกรอบแนวคิด 6 
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ประการ” อาจศึกษาเพิ่มเติมหรือดาวนโหลดไดจาก www.wiruch.com หนาแรก เมนู “แนวทางการ
เขียนงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ” หัวขอ กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา)  
 การนํากรอบแนวคิดทางวิชาการมาปรับใช ในที่น้ีแบงการนําเสนอเปน 2 สวน ไดแก 
(1) การจัดกลุมปญหาโดยใช “กรอบแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร” หรือ “กรอบแนวคิด
ทางการบริหารจัดการ” (แบบที่หนึ่ง) และ (2) การศึกษาวิเคราะห โดยใช “กรอบแนวคิดทาง
สังคมศาสตรที่นํามาใชในการศึกษาวิเคราะห” (แบบที่สอง)  
 
 3.1 การจัดกลุมปญหา การที่จะวิเคราะหเรื่องใดในทางสังคมศาสตร สวนใหญจะตองมี
ปญหาเกิดขึ้นหรือคาดวาจะเกิดขึ้น เชน ไดเกิดปญหาหรือความผิดปกติในหนวยงานของรัฐกอน
แลว จึงนํามาสูการวิเคราะหวาไดเกิดปญหาอะไรบาง ซึ่งอาจจัดกลุมเปน ปญหาเกี่ยวกับระบบงาน
และปญหาเกี่ยวกับตัวบุคคล การจัดกลุมปญหาจะมีสวนชวยใหการวิเคราะหชัดเจนและเปนระบบ
มากยิ่งขึ้น ปญหาที่จะนํามาจัดกลุมและวิเคราะหมีเปนจํานวนมาก และขึ้นอยูกับการจัดแบงของ 
นักวิชาการหรือผูศึกษาแตละคนวาจะจัดแบงอยางไร ในที่นี้นํามาเปนตัวอยาง 12 กลุมปญหา และ
เมื่อเลือกจัดกลุมปญหาแบบใด ควรใหเหตุผลไวดวยวา ทําไมจึงเลือกจัดกลุมปญหาแบบนัน้ 
ตัวอยางการจัดกลุมปญหา เชน 
  1) ปญหาดานการบริหาร และปญหาดานตัวบทกฎหมาย  
  2) ปญหาดานโครงสราง และปญหาดานการปฏิบัติ 
  3) ปญหาโครงสรางใหญ และปญหาโครงสรางยอย 
  4) ปญหาเกี่ยวกับระบบ และปญหาเกี่ยวกับบุคคล  
  5) ปญหาขอเท็จจริง และปญหาขอกฎหมาย 
  6) ปญหาโครงสราง ปญหากระบวนการปฏิบัติงาน และปญหาตัวบุคคล เชน 
จิตสํานึกในการปฏิบัติงาน ความรูเน้ือรูตัวหรือความรูผิดรูชอบ (consciousness) 
  7) ปญหาเกี่ยวกับหนวยงานของรัฐ ปญหาเกี่ยวกับเจาหนาที่ของรัฐ และปญหา
เกี่ยวกับบทบัญญัติของกฎหมาย  
  8) ปญหาที่เกิดจากโครงสราง อํานาจหนาที่ และกระบวนการดําเนินงานของ
หนวยงานของรัฐ 
  9) ปญหาโครงสราง อํานาจหนาที่ และการบริหารงานบุคคล6

                                          
 6วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, ศาลรัฐธรรมนูญไทย : วิเคราะหเปรียบเทียบโครงสราง อํานาจหนาท่ี และ
การบริหารงานบุคคลกับศาลรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนี และญ่ีปุน 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, 2544), 516 หนา.  
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  10) ปญหาเกี่ยวกับหนวยงานหลักหรือคณะกรรมการ และปญหาเกี่ยวกับ
สํานักงานหรือหนวยปฏิบัติงาน คําวา คณะกรรมการ นั้น หมายถึง หนวยงาน หรือคณะบุคคล ก็ได 
  11) ปญหาเกี่ยวกับหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐที่เปนฝายการเมือง และ
ปญหาเกี่ยวกับหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐที่เปนฝายประจํา 
  12) ปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ขึ้นอยูวาจะนําแนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร 
จัดการสวนใดหรือเรื่องใดมาจัดกลุม เปนตนวา  
   12.1) จัดกลุมปญหาโดยนํา “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการ” 3 
ดาน หรือ 3M มาใช ไดแก        
    - ปญหาดานการบริหารบุคลากร (Man)  
    - ปญหาดานการบริหารงบประมาณ (Money) 
    - ปญหาดานการบริหารงานทั่วไป (Management)  
   12.2) จัดกลุมปญหาโดยนํา “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการ” 4 
ดาน หรือ 4M มาใช ไดแก        
    - ปญหาดานการบริหารบุคลากร (Man)  
    - ปญหาดานการบริหารงบประมาณ (Money) 
    - ปญหาดานการบริหารงานทั่วไป (Management)  
    - ปญหาดานการบริหารวัสดุอุปกรณ (Material) 
   12.3) จัดกลุมปญหาโดยนํา “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการ” 6 
ดาน หรือ 6M7 หรือ 7M มาใช อันไดแก  
    - ปญหาดานการบริหารบุคลากร (Man)  
    - ปญหาดานการบริหารงบประมาณ (Money)  
    - ปญหาดานการบริหารงานทั่วไป (Management)  
    - ปญหาดานการบริหารวัสดุอุปกรณ (Material) 
    - ปญหาดานการใหบริการประชาชน (Market) 
    - ปญหาดานคุณธรรมหรือจริยธรรม (Morality) 
   12.4) จัดกลุมปญหาโดยนํา “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการ” 11 
ดาน หรือ 11M มาปรับใช อันไดแก  
 

                                          
 7วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารและการจัดการเทศบาลในยุคปฏิรูปการเมือง (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพโฟรเพซ, 2546), 210 หนา; และ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนา
ขององคกรตามรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, 2548), 177 หนา.  
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    - ปญหาดานการบริหารทรัพยากรมนุษย (Man)  
    - ปญหาดานการบริหารงบประมาณ (Money)  
    - ปญหาดานการบริหารงานทั่วไป (Management)  
    - ปญหาดานการบริหารวัสดุอุปกรณ (Material) 
    - ปญหาดานการบริหารคุณธรรมหรือจริยธรรม (Morality) 
    - ปญหาดานการใหบริการประชาชน (Market) 
    - ปญหาดานการบริหารขาวสารหรือขอมูลขาวสาร (Message) 
    - ปญหาดานวิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค (Method) 
             - ปญหาดานเวลาหรือกรอบเวลาในการปฏิบัติงาน (Minute)  
    - ปญหาดานการประสานงานหรือการประนีประนอม (Mediation) 
    - ปญหาดานการวัดผลหรือการประเมินผลการปฏิบัติ งาน 
(Measurement) โปรดดูภาพที่ 2 
 
ภาพที่ 2 การจัดกลุมปญหาโดยนําปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการ 3-11 ดาน มาปรับใช 
 

     ปจจัยที่มสีวนสําคญัตอการบริหารจัดการ 3-11 ดาน (3-11M) 
 
 1. ปญหาดานการบริหารทรัพยากรมนษุย (Man)  
 2. ปญหาดานการบริหารงบประมาณ (Money)         3M 
 3. ปญหาดานการบริหารงานทั่วไป (Management)           4M 
 4. ปญหาดานการบริหารวสัดุอุปกรณ (Material)                       5M  
 5. ปญหาดานการบริหารคุณธรรมหรือจริยธรรม (Morality)                  6M 
 6. ปญหาดานการใหบริการประชาชน (Market)                                        7M 
 7. ปญหาดานการบริหารขาวสารหรือขอมูลขาวสาร (Message)                            8M 
 8. ปญหาดานวิธีการ ระเบยีบ แบบแผน หรือเทคนิค (Method)                                     9M 
 9. ปญหาดานการบริหารเวลาหรือกรอบเวลาในการปฏิบตัิงาน (Minute)                                  10M 
10. ปญหาดานการประสานงานหรือการประนีประนอม (Mediation)                                                  11M 
11. ปญหาดานการวัดผลหรือการประเมินผลการปฏบิตัิงาน (Measurement) 
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   12.4) จัดกลุมปญหาโดยนํา “กระบวนการบริหารจัดการ” หรืออาจเรียกวา 
“ปจจัยที่มีสวนสําคัญในการบริหารจัดการ” คือ พอคค (POCCC) ของ เฮนรี ฟาโยล (Henri Fayol) 
มาใช คําวา กระบวนการ8 (process) นั้น หมายถึง กิจกรรมหรือการดําเนินงานอยางเปนระบบ มี
ขั้นตอน และถูกกฎหมาย กระบวนการบริหารจัดการนี้ ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก  
    - การวางแผน (Planning) 
    - การจัดองคการ (Organizing) 
    - การบังคับบัญชาหรือสั่งการ (Commanding)   
    - การประสานงาน  (Coordinating)  
    - การควบคุม (Controlling)  
   12.5) จัดกลุมปญหาโดยนํา “กระบวนการบริหารจัดการ” คือ โพสคอรบ 
(POSDCoRB) ของ ลูเธอร เอช. กูลิค และ ลินดอลล เอฟ. เออรวิค (Luther H. Gulick and Lyndall 
F. Urwick) ที่เขียนไวใน Papers on the Science of Administration : Notes on the Theory of 
Organization ในป ค.ศ. 1937 มาใช  POSDCoRB แบงเปน 7 ขั้นตอน ไดแก  
    - การวางแผน (Planning)  
    - การจัดองคการ (Organizing)   
    - การบริหารงานบุคคลหรือการบริหารบุคลากร (Staffing)  
    - การอํานวยการ (Directing)  
    - การประสานงาน (Coordinating)  
    - การรายงาน (Reporting) 
    - การงบประมาณ (Budgeting)   
   คําวา “POSDCoRB”  เฉพาะตัว Co นั้น ในหนังสือบางเลมอาจเขียนดวย
ตัวใหญทั้ง 2 ตัว คือ CO แตในที่นี้ใช o ตัวเล็ก เพราะหมายถึง Coordinating อีกทั้ง POSDCoRB 
ประกอบดวย 7 ตัว หรืออาจเรียกวา 7 ปจจัย หรือกิจกรรม หรือขั้นตอนก็ได และถาใช O ตัวใหญ 
จะทําใหเขาใจผิดหรือเขาใจคลาดเคลื่อนไดงายวา O ตัวใหญนั้นเปนอีก 1 ตัว หรือมีความหมาย
เพ่ิมขึ้นอีก 1 ตัว เปน 8 ตัว  

                                          
 8คําวา กระบวนการ ประกอบดวยองคประกอบ 4 ประการ ซึ่งตองมีครบทั้ง 4 ประการ ไดแก (1) มี 
กิจกรรมหรือมีการดําเนินงาน (2) มีขั้นตอน (3) มีระบบ และ (4) ถูกกฎหมาย คําที่ใกลเคียงกันแตมีความหมาย
แตกตางกับกระบวนการ คือ ขบวนการ (movement) คํานี้มี ขอ (1)-(3) เหมือนคําแรก แตไมมีขอ (4) 
ตัวอยางเชน ขบวนการกอการราย ขบวนการคายาเสพติดขามชาติ และขบวนการลักลอบคาของหนีภาษี    
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   12.6) จัดกลุมปญหาโดยนํา “กระบวนการบริหารจัดการ” คือ แพมส-โพสค
อรบ (PAMS-POSDCoRB9) มาใช  
   กอนที่จะอธิบาย PAMS-POSDCoRBควรทําความเขาใจเหตุผลที่นํา
POSDCoRB ในหัวขอ 12.5) ขางตน มาใช เพราะเปนกระบวนการที่คุนเคยและใชกันอยาง
กวางขวางพอสมควรในวงวิชาการ โดยครอบคลุมขั้นตอนการบริหารจัดการจํานวน 7 เรื่องอยาง
เจาะจงและชัดเจนมากกวากระบวนการบริหารหรือวิธีการบริหารงานอื่น ๆ เปนตนวา  
    (1) กระบวนการบริหารงาน 5 ข้ันตอน ที่เรียกวา พอคค 
(POCCC)  ของ เฮนรี ฟาโยล (Henri Fayol) แบงเปน 5 ขั้นตอน ไดแก การวางแผน (Planning) 
การจัดองคการ (Organizing) การบังคับบัญชาหรือสั่งการ (Commanding)  การประสานงาน  
(Coordinating) และการควบคุม (Controlling);  
    (2) กระบวนการบริหารงาน 5 ข้ันตอน ของ แกรี เดสสเลอร 
(Gary Dessler) แบงเปน การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing)  การบริหารงาน
บุคคล (Staffing) การนํา (Leading) และการควบคุม (Controlling);  
    (3) กระบวนการบริหารงาน 6 ข้ันตอน ที่เรียกวา ไอเทอมส  
(ITERMS) ไดแก ขอมูลขาวสาร (Information) เทคโนโลยี (Technology) สถานะทางเศรษฐกิจ 
(Economic status) ทรัพยากร (Resources) คุณธรรมหรือจริยธรรม (Morality) และการติดตอ
สัมพันธ หรือระบบสังคม (Society);  
    (4) ปจจัยที่ใชในการศึกษาวิเคราะหการบริหารจัดการ หรือใช
ในการวิเคราะหหนวยงาน ที่เรียกวา ซอฟท (SOFT) หมายถึง การวิเคราะหที่ประกอบดวย ปจจัยที่
ดีและปจจัยที่ไมดีทั้งในปจจุบันและอนาคตรวม 4 ปจจัย ไดแก (1) ปจจัยที่ดีในปจจุบัน คือ ความพึง
พอใจ (Satisfaction) และ (2) ปจจัยที่ดีในอนาคต คือ โอกาส (Opportunity) รวมทั้ง (3) ปจจัยที่ไมดีใน
ปจจุบัน คือ ความลมเหลว (Fault) และ (4) ปจจัยที่ไมดีในอนาคต คือ ขอจํากัดหรืออุปสรรค (Threat); 
    (5) ปจจัยที่ใชในการวิเคราะหหนวยงานหรือวิเคราะหสภาพ 
แวดลอมของหนวยงาน ทั้งภายในและภายนอก 4 ประการ ที่เรียกวา สวอท (SWOT) ไดแก  
จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weak) โอกาส (Opportunity) และขอจํากัดหรืออุปสรรค (Threat);  
    (6) ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการ 7 ประการ ของ
บริษัท แมคคินซีย (McKinsey) อันไดแก โครงสราง (Structure), ระบบ (System),  แบบ (Style), 
บุคลากร (Staff), ความชํานาญ (Skill), ยุทธศาสตร (Strategy), และความเชื่อหรือคานิยมรวม 
(Shared Values) เรียกวา McKinsey 7-S framework หรือ 7-S;  

                                          
 9วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารและการจัดการเทศบาลในยุคปฏิรูปการเมือง, op.cit., 210 หนา.  
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    (7) กระบวนการบริหารงานของไทย 5 ส ไดแก สะสาง สะดวก
สะอาด สุขลักษณะ และสรางนิสัย;  
    (8) กระบวนการบริหารงานของไทย 5 ป ไดแก ประสิทธิภาพ 
ประโยชน ประหยัด ประสานงาน และประชาสัมพันธ;  
    (9) นอกจากน้ีแลว วิธีการบริหารงานหรือเทคนิคการบริหาร
แบบอ่ืน ๆ แมบางวิธีจะชวยใหการบริหารงานสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย แตลวนไมมี 
ข้ันตอนที่ชัดเจน หาความแนนอนไดยากมาก ข้ึนอยูกับบุคคลหรือหนวยงานแตละแหงจะ
กํ า ห น ด ขึ้ น เ อ ง เ ป น ส ว น ใ ห ญ  เ ช น  ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ต า ม
วัตถุประสงค  หรือ  MBO (Management By Objective); การบริหารงานโดยกลุมสร าง
คุณภาพ หรือ QCC (Quality Control Circle); การบริหารงานแนวทางสูคุณภาพหรือ
มาตรฐาน ISO 9000; การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ หรือ TQM (Total Quality 
Management); การบริหารโดยอาศัยระบบขอมูล ที่เรียกวา MIS (Management Information 
System) หรืออาจเรียกวา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร; การรื้อระบบ (Re-engineering); การ
บริหารโดยใชแผนภูมิควบคุม ที่เรียกวา Gantt Chart; การบริหารโดยประเมินความสามารถ
ข อ ง ผู บ ริ ห า ร  ห รื อ  MEI (Management Excellence 
Inventory); การบริหารหรือปรับปรุงหนวยงานโดยการเปรียบเทียบกับหนวยงานอื่น ที่
เ รี ย ก ว า  Benchmarking; ก า ร บ ริ ห า ร แ บ บ เ ค รื อ ข า ย  ที่
เ รียกว า  Networking Management; การบริหารแบบเดินดูแลใหทั่ วถึ ง  หรือ  MBWA 
(Management By Wandering Around) หรือ การบริหารแบบเดินไปรอบ ๆ หรือ WAM (Walk 
Around Management) เหลานี้เปนตน 
   อยางไรก็ตาม ถึงแมวา POSDCoRB จะเปนที่คุนเคย ใชกันอยาง
กวางขวาง และครอบคลุมขั้นตอนการบริหารจัดการจํานวน 7 เรื่องซ่ึงชัดเจนมากกวากระบวนการ
บริหารหรื อวิ ธี การบริหารงานอื่ น  ๆ  ดั งกล าวผ านมานี้ แล ว  หากวิ เคราะหต อ ไปก็ จะ
พบวา POSDCoRB มีขอบกพรองบางประการ ผูเขียนจึงนํา POSDCoRB มาพัฒนาหรือ
ปรับเปลี่ยนใหสมบูรณเพิ่มข้ึนเปน PAMS-POSDCoRB  ดวยเหตุผลดังน้ี 
    หนึ่ง POSDCoRB เกือบทั้งหมดเนนสวนที่เปนวัตถุที่มองเห็นได
อยางชัดเจน และเกี่ยวของกับผลตอบแทนดานวัตถุ อาจเรียกสวนนี้วา กระบวนการบริหารจัดการที่
เปนฮารดแวร (hardware)  ขณะเดียวกัน POSDCoRB ไดละเลยหรือไมเนนสวนที่เกี่ยวของกับ 
จิตใจ ซึ่งมองเห็นไดยาก และใหผลตอบแทนที่ไมชัดเจน ดังเชน การพัฒนาจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม 
และจิตวิญญาณของบุคลากรหรือเจาหนาที่ของรัฐ โดยเรียกสวนนี้วา กระบวนการบริหารจัดการที่
เปนซอฟแวร (software) แมใน POSDCoRB มีสวนที่เปนซอฟแวรบาง คือ การบริหารงานบุคคล
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หรือการจัดการทรัพยากรมนุษย (Staffing) เชน มีการพัฒนาหรือการฝกอบรมบุคลากรหรือ
เจาหนาที่ของรัฐ แตก็ถือวานอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสวนที่เปนฮารดแวร  
    สอง POSDCoRB ไมไดกลาวถึงเรื่อง นโยบาย (Policy) ซึ่งเปน
เรื่องสําคัญและจําเปนยิ่งของทุกหนวยงานที่จําเปนตองมีนโยบายเสมอ อีกทั้งในกระบวนการบริหาร
จัดการไมอาจขาดเรื่องน้ีได แมอาจมีผูตีความหรือโตแยงวาเรื่องนโยบายไดแทรกอยูในเรื่อง การ
วางแผนก็ตาม แตโดยขอเท็จจริง นโยบายมีความสําคัญมากและมากอนการวางแผน ดังน้ัน จึงควร
แยกเรื่องนโยบายออกมาใหเห็นอยางชัดเจน 
    สาม POSDCoRB ไมไดกลาวถึงเรื่อง อํานาจหนาที่ (Authority) 
ซึ่งเปนเรื่องสําคัญยิ่งของกระบวนการบริหารจัดการ ความสําคัญของอํานาจหนาที่ยังเห็นไดจาก
เหตุผลที่วา ในการบริหารจัดการของหนวยงานของรัฐทุกแหงจะตองมีบทบัญญัติของกฎหมาย
รองรับเสมอ โดยหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐจะตองปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
และในกฎหมายเกือบทุกฉบับซ่ึงรวมทั้งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่
กลาวถึงหนวยงานของรัฐ จะมีบทบัญญัติวาดวยอํานาจหนาที่ไวดวยเสมอ ถึงแมวาอาจมีผูตีความ
ห รื อ 
โตแยงวาเรื่องอํานาจหนาที่นั้น ไดแทรกอยูในเรื่อง การอํานวยการ ก็ตาม แตก็ไมเดนชัด จึงควร
แยกออกมาใหเห็นอยางชัดเจน 
    สี่  คุ ณ ธ ร ร ม ห รื อ จ ริ ย ธ ร ร ม  (Morality) แ ล ะ จิ ต
วิญญาณ  (Spirit) ดั งกล า ว ไ ว แ ล ว ว า  POSDCoRB เ กื อบทั้ ง หมด เน นส วนที่ เ ป น วั ตถุ ที่
เรียกวา ฮารดแวร โดยละเลยเรื่องสําคัญที่เปนซอฟแวร ซึ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวกับจิตใจของบุคลากร
หรือเจาหนาที่ของรัฐ อันเปนสิ่งที่มองเห็นไมชัดเจน และใหผลตอบแทนไมชัดเจน ประกอบกับเรื่อง
คุ ณ ธ ร ร ม ห รื อ จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ 
จิตวิญญาณ เปนเรื่องสําคัญยิ่งในกระบวนการบริหารจัดการ เชน การปฏิบัติหนาที่ราชการของทุก
หนวยงานไมอาจบรรลุผลสําเร็จที่ตอบสนองหรือใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ หาก
เจาหนาที่ของรัฐขาดคุณธรรมหรือจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และขาด 
จิตวิญญาณของการใหบริการที่เปนไปเพื่อผลประโยชนของสวนรวม เปนตน ดังนั้น จึงสมควรที่จะ
เพ่ิมเติม 2 สวนนี้เขาไปอีกเพื่อชวยใหกระบวนการบริหารจัดการครอบคลุมครบถวน พรอมกับเกิด
ความสมดุลระหวางสวนที่เปนฮารดแวรและซอฟแวรเพ่ิมมากขึ้นดวย 
   ดวยเหตุผลขางตนนี้ ผูเขียนไดพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหาร
ที่เรียกวา POSDCoRB มาเปน PAMS-POSDCoRB และนํามาใชเปนกลุมปญหาดานการบริหาร
จัดการกลุมหน่ึง ซึ่งครอบคลุมมากถึง 11 ขั้นตอน หรือ 11 ปญหา ดังตอไปน้ี 
    (1) นโยบาย (Policy) หมายถึง ปญหาเกี่ยวกับหลักและวิธีปฏิบัติ
ที่หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงวิสัยทัศนหรือ



 17

ลักษณะของการวางแนวทางการบริหารงาน หรือการพัฒนาหนวยงานของรัฐไวในอนาคตในชวง
ระยะเวลาที่กําหนด 
    (2) อํานาจหนาที่ (Authority) หมายถึง ปญหาเกี่ยวกับอํานาจ
หนาที่ และความรับผิดชอบที่กฎหมายมอบหมายใหหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ 
    (3) คุณธรรมหรือจริยธรรม (Morality) หมายถึง ปญหาเกี่ยวกับ
ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติในการบริหารงานของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ 
    (4) จิตวิญญาณ (Spirit) หมายถึง ปญหาเกี่ยวกับจิตวิญญาณของ
เจาหนาที่ของรัฐที่เปนไปเพื่อผลประโยชนของสวนรวม 
    (5) การวางแผน (Planning) หมายถึง ปญหาเกี่ยวกับ
กระบวนการวางแผนของหนวยงานของรัฐ 
    (6) การจัดองคการ (Organizing) หมายถึง ปญหาเกี่ยวกับ 
รูปแบบ โครงสราง และการจัดสวนราชการของหนวยงานของรัฐ 
    (7) การบริหารงานบุคคล หรือการจัดการทรัพยากรมนุษย
(Staffing) หมายถึง ปญหาเกี่ยวกับการบริหารงานที่เกี่ยวกับบุคลากรของหนวยงานของรัฐทั้งฝาย
การเมืองและฝายประจํา  
    (8) การอํานวยการ (Directing) หมายถึง ปญหาเกี่ยวกับการ
บังคับบัญชาควบคุมและรับผิดชอบการบริหารงานของหนวยงานของรัฐ 
    (9) การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ปญหาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธภายในระหวางหนวยงานดวยกัน ระหวางหนวยงานกับบุคคล และระหวางบุคคล
ดวยกัน รวมทั้งความสัมพันธภายนอก ระหวางหนวยงานดวยกัน และระหวางหนวยงานกับบุคคล 
ภายนอกหนวยงาน  
    (10) การรายงาน (Reporting) หมายถึง ปญหาเกี่ยวกับการ 
รายงานเสนอความเห็นหรือยื่นเรื่อง และการควบคุมตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานของ
หนวยงานของรัฐจากภายในและภายนอก  
    (11) การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง ปญหาเกี่ยวกับการ
คลัง การงบประมาณ รายไดและรายจายของหนวยงานของรัฐ 
   กลาวไดวา การจัดกลุมปญหาขอน้ี มีลักษณะเดน คือ เปนการนําความรูหรื
อนําลักษณะสําคัญของการบริหารจัดการมาใช เนนการศึกษาปญหาในเชิงบริหารจัดการ โดยใช
กรอบแนวคิด มุมมอง หรือใหความสําคัญกับการศึกษาปญหาในลักษณะที่เปนนักบริหารจัดการที่
นําความรูดานการบริหารจัดการมาปรับใช 
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 3.2 การนํากรอบแนวคิดทางวิชาการที่เปนตัวแบบมาใช  โดยทั่วไป กรอบแนวคิด 
(framework concept or theoretical framework) เปรียบเสมือนแวนขยายที่จะชวยในการมองสิ่งใด
สิ่งหน่ึงใหเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น กรอบแนวคิดยังมีสวนชวยใหผูศึกษาหรือผูตอบเขาใจความสัมพันธของ
ตัวแปรตาง ๆ รวมทั้งสามารถกําหนดแนวคิด ตลอดทั้งแนวทางในการวิเคราะหขอมูลและ
ปรากฏการณไดอยางเปนระบบ ครอบคลุม ครบถวน ตรงประเด็น และงายตอการทําความเขาใจ
ดวย 
 หลังจากจัดกลุมปญหาขางตนแลว ผูตอบอาจนํากรอบแนวคิดทางวิชาการที่เปนตัวแบบมา
ใชในการวิเคราะหตามความเหมาะสม ในที่นี้ไดเสนอไว 20 ตัวแบบ และในบางตัวแบบได 
ยกตัวอยางประกอบเพื่อเพ่ิมความเขาใจดวย อยางไรก็ดี ตัวอยางที่แสดงไวในบางตัวแบบ อาจ
นําไปปรับใชในตัวแบบอ่ืนไดดวย ขึ้นอยูกับมุมมองของแตละคน 
 
 หมายเหตุ  ตัวอยาง 20 ตัวแบบที่จะนําเสนอตอไปนี้ มีจํานวนหนา
มาก (ต้ังแตหนา **-**) สําหรับหัวขอที่ 4 การวิเคราะห สรุป และ 
ขอเสนอแนะ อยูในหนา **. 
 
  ตัวแบบที่ 1 กรอบแนวคิดที่ประกอบดวยแนวทาง วิถีทาง หรือมรรควิธี 
(means) ที่จะนําไปสูจุดหมายปลายทาง (end)  
  ตัวแบบที่  2 กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย  เหตุ  (cause) ผล  (effect) และ 
ผลกระทบ (impact)  
  ตัวแบบที่ 3 กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย ปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ
ปรับเปลี่ยน (process) และปจจัยนําออก (output) เรียกยอวา ไอโป (IPO) 
  ตั ว แ บ บ ที่  4 ก ร อ บ แ น ว คิ ด ที่
ประกอบดวย ปญหา (problem) สาเหตุ (cause)และแนวทางแกไข (suggestion) หรือเรียกวา 
กระบวนการพิจารณาแกไปญหา 
  ตัวแบบที่ 5 กรอบแนวคิดที่แบงเปน 2 ฝาย และ 3 ฝาย 
  ตัวแบบที่ 6 กรอบแนวคิดที่แบงกระบวนการเปน 3 ข้ันตอนใหญ 
  ตัวแบบที่ 7 กรอบแนวคิดที่จัดแบงระดับ แบบ 1 ตัวแปร 
  ตัวแบบที่ 8 กรอบแนวคิดที่จัดแบงระดับ แบบ 2 ตัวแปร เพื่อระบุระดับ ขีด
ความสามารถ และเปรียบเทียบ 
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  ตัวแบบที่ 9 กรอบแนวคิดที่จัดแบงบุคคลที่เก่ียวของกับการพัฒนาหนวยงาน 
และแนวโนมของการพัฒนา 
  ตัวแบบที่ 10 กรอบแนวคิดของทฤษฎีระบบ 
  ตัวแบบที่ 11 กรอบแนวคิดที่แสดงระบบยอยหลายระบบที่มีความสัมพันธ
กัน และมีลักษณะรวมกัน 
  ตัวแบบที่ 12 กรอบแนวคิดที่แสดงระบบยอยและระบบใหญ 
  ตัวแบบที่ 13 กรอบแนวคิดที่เรียกวา สวอท (SWOT) ซึ่งประกอบดวย จุดแข็ง 
(Strength) จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และขอจํากัดหรืออุปสรรค (Threat) 
  ตัวแบบที่ 14 กรอบแนวคิดที่แสดงองคประกอบ 
  ตัวแบบที่ 15 กรอบแนวคิดที่จัดแบงเปนตัวแปรอิสระ (เหตุ) และตัวแปร 
ตาม (ผล) ที่มีความสัมพันธทางเดียว 
  ตัวแบบที่ 16 กรอบแนวคิดที่จัดแบงเปนตัวแปรอิสระ (เหตุ) และตัวแปร 
ตาม (ผล) ที่มีความสัมพันธ 2 ทาง 
  ตัวแบบที่ 17 กรอบแนวคิดที่นําแนวคิดหรือหลักเกณฑใหญ (general) หรือ
หลักการสําคัญที่เกิดข้ึนทั่วไป มาเปนแนวทางสําหรับอธิบายหรือกําหนดแนวคิดหรือ 
หลักเกณฑสวนยอย (specific) หรือเรียกวา นิรนัย (deductive) 
  ตั ว แ บ บ ที่  18 ก ร อ บ แ น ว คิ ด ที่ นํ า แ น ว คิ ด ห รื อ ห ลั ก เ ก ณ ฑ
สวนยอย (specific)มาเปนแนวทางสําหรับอธิบายหรือกําหนดแนวคิดหรือหลักเกณฑ
ใหญ (general) หรือหลักการสําคัญที่เกิดข้ึนทั่วไป  
  ตัวแบบที่ 19 กรอบแนวคิดในรูปของสมการ 
  ตัวแบบที่ 20 กรอบแนวความคิดที่เรียกวา ไอเทอมส เอ็น (ITERMS, N) ซึ่ง
แบงเปนตัวแปรอิสระหลายตัว และตัวแปรตามหลายตัว  
  เพิ่มเติม 
  ตัวแบบที่ 21 กรอบแนวความคิดในรูปของสมการที่แสดงถึงระดับประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐ เห็นไดจากแนวคิดของ เฮอรเบิรต เอ. ไซมอน 
(Herbert A. Simon) ในป ค.ศ.1976 ที่มีความเห็นวา ระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
(Efficiency) ขึ้นอยูกับสัมพันธระหวาง (1) ปจจัยนําเขาหรือทรัพยากรที่ใสเขาไป (input) กับ (2) 
ปจจัยนําออกหรือผลงานที่ออกมา (output) บวกดวย (3) ความพึงพอใจผลงานที่ออกมาของประชาชน 
ผูรับบริการ สรุปเปนสูตรไดดังนี้ 
    E  =  (O-I) + S 
  E คือ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (Efficiency) 
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  O คือ ปจจัยนําออก หรือผลผลิตหรือผลงานที่ออกมา (Output) 
  I คือ ปจจัยนําเขาหรือทรัพยากรที่ใสเขาไป (Input) 
  S คือ ความพึงพอใจผลงานที่ออกมา (Satisfaction) 
  ตัวแบบที่ 22 กรอบแนวความคิดที่วิเคราะหดวย ซอฟท (SOFT) ซึ่ง
ประกอบดวยปจจัยที่ดีและปจจัยที่ไมดีทั้งในปจจุบันและอนาคตรวม 4 ปจจัย ไดแก (1) ปจจัยที่ดีใน
ปจจุบัน คือ ความพึงพอใจ (Satisfaction) และ (2) ปจจัยที่ดีในอนาคต คือ โอกาส (Opportunity) 
รวมทั้ง (3) ปจจัยที่ไมดีในปจจุบัน คือ ความลมเหลว (Fault) และ (4) ปจจัยที่ไมดีในอนาคต คือ 
ขอจํากัดหรืออุปสรรค (Threat)  
 
 

4. การวิเคราะห สรุป และเสนอขอเสนอแนะ  
 
 โดยปกติ เปนการนําขอมูลที่อยูบนพ้ืนฐานของหลักวิชาการมาใช แบงเปน ขอมูลที่เปน 
ขอเท็จจริง (facts) และขอมูลที่เปนความคิดเห็น (opinions)  ขอมูลที่เปนขอเท็จจริงน้ัน ถือวาเปน 
ขอมูลใน “อดีต” และ “ปจจุบัน” ตัวอยางเชน ความเปนมา ความสําคัญของปญหาที่ศึกษา ตลอดจน
หลักกฎหมายหรือกฎระเบียบ เปนตน ขณะที่ขอมูลที่เปนความคิดเห็นนั้น เปนขอมูลใน “อนาคต” 
หรือเปนการแสดงวิสัยทัศน (vision) ของผูตอบ เชน การเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหนวยงาน
หรือบุคลากร เปนตน ทุกวันน้ีการสนับสนุนใหนําเสนอขอมูลที่เปนความคิดเห็นมีไมมากเทาที่ควร 
หนังสือสวนใหญจะเสนอขอมูลที่เปนขอเท็จจริง ซึ่งเทากับเปนการเสนอขอมูลที่เนนอดีตและปจจุบัน 
โดยยังไมคํานึงถึงอนาคตเทาที่ควร 
 การวิเคราะหในขอน้ี เปนการนําประเด็นคําถาม ตามขอ 1. แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ   
ตาม ขอ 2. รวมทั้งกรอบแนวคิด ตามขอ 3. ขางตนมาผสมผสานกัน จากนั้น เปนการสรุป พรอมกับ
เสนอขอเสนอแนะของผูตอบไวดวย อันเปนลักษณะของการแสดงจุดยืนของผูตอบ เชน เห็นดวย
หรือไมเห็นดวยอยางไร นอกจากนี้ ถาเปนไปไดควรยกตัวอยาง และ/หรือ อางอิงแนวคิด ทฤษฎี 
หรือหลักการประกอบดวย เชน ในกรณีของการตอบคําถามดานกฎหมาย ควรยกคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ หรือคําพิพากษาฎีกามาสนับสนุน 
 
 ตัวอยาง เชน คําถามคือ จงยกตัวอยางและวิเคราะหปญหาที่สําคัญที่สุดในหนวยงานของ
ทานพรอมกับเสนอแนวทางแกไขดวย ทั้งนี้ โดยใชหลักวิชาการ และ/หรือ กรอบแนวคิดดานการ
บริหารจัดการ 
 แนวทางการตอบ 
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  หนึ่ง สรุปขอเท็จจริง (facts) ของปญหาที่เกิดข้ึนในหนวยงาน เชน ยกตัวอยาง
วา หนวยงานมีปญหาดานการจัดการทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในเรื่องการปูนบําเหน็จ
รางวัลหรือการเลื่อนขั้นเงินเดือนไมลงตัว กลาวคือ มีบุคลากรจํานวน 5 คน ไดเสี่ยงชีวิตเขาจับกุม
หัวหนาผูกอความไมสงบได โดยถือวาเปนการปฏิบัติราชการดีเดนตามหลักเกณฑและสมควรไดรับ
การเลื่อนขั้นเงินเดือน แตหนวยงานมีงบประมาณหรือมีโควตาเพียง 3 คน ทําใหอีก 2 คนไมไดรับ
การเลื่อนขั้นเงินเดือน และหัวหนาหนวยงานไมอาจตัดสินใจใหบุคคลใดไดหรือไมไดตําแหนง 
  สอง การนําแนวคิด ทฤษฎี หรือหลักการทางวิชาการมาเปนแนวทางในการ
วิเคราะห เชน ในการวิเคราะหครั้งนี้ อาจนําแนวคิดการบริหารจัดการที่เรียกวา POSDCoRB 
ของ กูลิค และ เออรวิค (Guluck & Urwick) มาปรับใช  โดยปญหาของหนวยงานดังกลาวในขอหน่ึง 
นับไดวา เปนปญหาดานการจัดการทรัพยากรมนุษย หรือ Staffing (S)  ซ่ึงเปนปญหาขอหน่ึงหรือ
สวนหนึ่งของแนวคิดการบริหารจัดการที่เรียกวา POSDCoRB (อาจอธิบายแตละตัวเพ่ิมเติมดวย) 
  สาม การนํากรอบแนวคิดมาใชในการวิเคราะห เชน อาจนํา “กระบวนการ
พิจารณาแกไขปญหา” ซ่ึงประกอบดวย 3 ขั้นตอนที่สอดคลองกันมาปรับใช   
  สี่ การวิเคราะห เปนการนําขอเท็จจริงในขอหน่ึง และ วิชาการรวมตลอดทั้งกรอบ
แนวคิดในขอสอง มาวิเคราะหรวมกัน โดยนําปญหาดังกลาวมาวิเคราะหหาสาเหตุ (อยางนอย 2 
สาเหตุ) พรอมกับเสนอความเห็นหรือแนวทางแกไขไวดวย อยางไรก็ดี ในแตละขั้นตอนอาจเขียน
ขยายความและแสดงเหตุผลทางวิชาการเพิ่มเติมได   ทั้งน้ี ไดสรุปไวขางลางนี้ 
 
                                               กระบวนการพิจารณาแกไขปญหา 
 
       (1)                                                      (2)                                              (3) 
    ปญหา                                                 สาเหตุ                                  แนวทางแกไข 
 
                            ส          อ          ด          ค          ล          อ          ง 
 
 
ปญหาการปูน                      1) หนวยงานมี                       1) หัวหนาหนวยงานควร 
บําเหน็จรางวลั หรือ                    งบประมาณหรือ                     ของบประมาณเพิ่ม หรือขอ 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน                  ตําแหนงนอย                         เกลี่ยแบงจากหนวยงานอื่น 
ไมลงตวั (Staffing)                  2) หัวหนาหนวยงาน                2) หัวหนานําเกณฑอ่ืนมาใช 
(มีผูเขาหลักเกณฑ                      ไมกลาตัดสินใจ                      ในการพิจารณาเลื่อนขั้นดวย  
ที่จะไดรับการเลื่อน                     หรือ หัวหนา                          เชน ระยะเวลาการทํางาน  



 22

ขั้นเงินเดือนมากกวา                   หนวยงานรักลูกนอง                หรือการนําผลงานดานอ่ืน 
งบประมาณทีมี่อยู)                     มากเกินไป                            มาพิจารณาประกอบดวย 
 
 
 
 

5. การวิเคราะหและสังเคราะหทางรัฐประศาสนศาสตร 
 
 โดยทั่วไป การวิเคราะห (analysis) เปนการหาเหตุผลไมวาจะเปนเหตุผลที่เปน 
“ขอเท็จจริง” หรือ “ความคิดเห็น” มาสนับสนุนความคิดและการกระทํา โดยควรนํา “หลักวิชาการ” 
มาประกอบการวิเคราะหดวย เพ่ือชวยใหการหาเหตุผลนั้นสมบูรณ มีคุณคา และเปนที่ยอมรับเพ่ิม
มากขึ้น สวนการสังเคราะห (synthesis) แทที่จริงคือการวิเคราะหนั่นเอง แตเปนการกาวลวงการ
วิเคราะหไปอยางนอยอีกขั้นหน่ึง หรือวิเคราะหเจาะลึกลงไปอีก นอกจากนี้แลว การสังเคราะหยัง
เปนการผสมผสาน (combination) แนวคิดอยางนอย 2 แนวคิดเขาดวยกัน  
 ตัวอยางการวิเคราะห เชน การศึกษาปญหาเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการที่แตกตาง
กันของนักบริหาร 2 คน ในหนวยงานแหงเดียวกันแตคนละเวลากัน กลาวคือ นักบริหารคนที่ 1 มี
แนวทางการบริหารจัดการอยางเกียจคราน ปลอยปละละเลยไมควบคุมดูแลผูใตบังคับบัญชา และไม
ตองการสรางผลงาน เม่ือพนตําแหนงไป มีนักบริหารคนที่ 2 เขามาดํารงตําแหนงแทน นักบริหาร
คนนี้มีแนวทางการบริหารจัดการอยางขยันขันแข็ง ควบคุมตรวจสอบผูใตบังคับบัญชาอยางเขมงวด 
และมุงผลสําเร็จของงาน แนวทางการบริหารจัดการของนักบริหารทั้ง 2 คนนี้ ลวนสรางปญหาใหแก
หนวยงานและบุคลากรของหนวยงาน ดังนั้น จึงจําเปนตองไดรับการแกไข  
 แนวทางหนึ่งของการวิเคราะหเพ่ือแกไขปญหาดังกลาวนี้ เร่ิมจากการนําหลักวิชาการหรือ
กรอบแนวคิดมาปรับใช ตอจากนั้น จึงเปนการวิเคราะห และการสังเคราะห ตามลําดับ 
  5.1 การนําหลักวิชาการหรือกรอบแนวคิดมาปรับใช เปนการนําแนวคิด 
ทฤษฎี หลักการ หรือกรอบแนวคิดมาปรับใชในการตอบ และในบางกรณีอาจมีการจัดกลุมปญหา
ดวย ตามตัวอยางนี้ หากนําหลักวิชาการ คือ ทฤษฎี X และทฤษฎี Y10 มาปรับใช อาจเขียนอธิบาย
ไดวา ดักกลาส แม็คเกรเกอร (Douglas McGregor11; ค.ศ. 1906 - ค.ศ. 1964) ในป ค.ศ. 1960 

                                          
 10วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย, op.cit., หนา 68-70. 

 11Douglas McGregor, The Human Side of Enterprise (New York : McGraw-Hill Book 
Company, 1960), pp. 16-18. 
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ไดเขียนผลงาน The Human Side of Enterprise บรรยายถึงความเชื่อพ้ืนฐาน 2 ดานที่มีตอ
มนุษย เรียกวา ทฤษฎีเอ็กซและทฤษฎีวาย (Theory X and Theory Y) ทั้ง 2 ทฤษฎีน้ีสะทอนถึง
ธรรมชาติของมนุษยที่แตกตางกัน  
  ทฤษฎีเอกซมีความเชื่อพ้ืนฐานตอมนุษยในทางลบ เฉพาะตัวอยางที่เกี่ยวของกับ
การบริหารจัดการ เชน มนุษยทั่วไปมีนิสัยเกียจคราน หลีกเลี่ยงการทํางาน ปดความรับผิดชอบและ
ไมมุงหวังผลสําเร็จของงาน ตรงกันขามกับทฤษฎีเอกซ คือ ทฤษฎีวายซึ่งมีความเชื่อพ้ืนฐานตอ
มนุษยในทางบวก เฉพาะตัวอยางที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ เชน มนุษยทั่วไปมีนิสัยขยัน มีความ
รับผิดชอบ และมุงหวังผลสําเร็จของงาน 
  5.2 การวิเคราะห จากขางตน นักบริหารคนที่ 1 มีแนวทางการบริหารจัดการที่
สอดคลองกับทฤษฎีเอ็กซ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การบริหารจัดการอยางเกียจคราน เชาชามเย็นชาม 
หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงาน ปลอยปละละเลยไมควบคุมดูแลผูใตบังคับบัญชา ปดความรับผิดชอบ และ
ไมสนใจผลงาน สวนนักบริหารคนที่ 2 มีแนวทางการบริหารจัดการที่สอดคลองกับทฤษฎีวาย 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การบริหารจัดการอยางขยันขันแข็ง รับผิดชอบ ควบคุมตรวจสอบหรือเขมงวด
กับการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา และมุงหวังผลสําเร็จของงาน 
  จะเห็นไดวา การวิเคราะหในสวนนี้เปนการหาเหตุผลมาสนับสนุนความคิดที่ 
เกี่ยวกับปญหาการบริหารจัดการดังกลาว ดวยการนําหลักวิชาการ คือ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ 
หรือกรอบแนวคิด ตามขอ 5.1 ขางตนมาปรับใช โปรดดูภาพที่ 32 
 
ภาพที่ 32 การวิเคราะหแนวทางการบริหารจัดการของนักบริหาร 2 คน โดยนําหลักวิชาการหรือ
กรอบแนวคิดมาปรับใช 
 
 
                  นักบริหารคนที่ 1 
       มีแนวทางการบริหารจัดการ   
           ที่สอดคลองกับทฤษฎี X             
                  เชน เกียจคราน 
                  (การวิเคราะห)  
                 นักบริหารคนที่ 2 
     มีแนวทางการบริหารจัดการที่สอดคลอง 
                  กับทฤษฎี Y เชน ขยันขันแขง็ 
                   (การวิเคราะห) 
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  5.3 การสังเคราะห จากตัวอยางในกรณีเดียวกันน้ี ไดนําทฤษฎีไดอะเล็กติค 
(Dialectic Theory) ของ เฟรดริช  เฮเกิล (Friedrich Hegel : ค.ศ. 1770 - ค.ศ. 1831) ซึ่งมี 
องคประกอบ 3 ฝาย หรือ 3 แนวคิด มาเปนกรอบในการวิเคราะห กลาวคือ สืบเนื่องมาจากการ
วิเคราะหวา แนวทางการบริหารจัดการของนักบริหารคนที่ 1 สอดคลองกับทฤษฎีเอ็กซ โดยมี
ลักษณะเกียจคราน เปนตน  สวนแนวทางการบริหารจัดการของนักบริหารคนที่ 2 สอดคลองกับ
ทฤษฎีวาย โดยมีลักษณะขยันขันแข็ง เปนตน สําหรับการสังเคราะหหรือวิเคราะหเจาะลึกตอไปอีก 
คือ แนวทางการบริหารจัดการของนักบริหารคนที่ 3 หรือนักบริหารในอนาคตที่เหมาะสม สอดคลอง
กับทฤษฎีเอ็กซวาย (Theory XY) ซึ่งเปนทฤษฎีที่ผสมผสานระหวางทฤษฎีเอ็กซและทฤษฎีวาย  
เชนนี้ เปนการนํา 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีเอ็กซและทฤษฎีวายมาผสมผสานกันและสรางเปนแนวคิด 
ทฤษฎี หรือความคิดเห็นใหมขึ้น โดยนักบริหารคนที่ 3 ควรมีศิลปะหรือมีความรูความสามารถที่จะรู
วาในสถานการณใด ตนเองควรจะเปนนักบริหารตามทฤษฎีใด  
  แนวทางการวิเคราะหที่กลาวมานี้ ยังนําตัวอยางอ่ืนมาปรับใชไดอีก เชน การ
วิเคราะหแนวทางการบริหารจัดการแบบไทยที่เรียกวา พระเดชและพระคุณ ตัวอยางแนวทางการ
บริหารจัดการโดยใชพระเดช เชน การบริหารจัดการที่นักบริหารใชอํานาจมาก ควบคุมดูแล
ตรวจสอบและลงโทษผูใตบังคับบัญชาอยางเขมงวด เปนตน สวนตัวอยางแนวทางการบริหารจดัการ
โดยใชพระคุณ เชน การบริหารจัดการที่นักบริหารใชอํานาจนอย ใชการมีสวนรวม ใหความเปน
อิสระ ใหความไววางใจ และคอยใหการสนับสนุน เปนตน สําหรับการสังเคราะหตามตัวอยางดังกลาวนี้ 
คือ การบริหารจัดการโดยการใชพระเดชและพระคุณผสมผสานกันใหเหมาะสมกับสถานการณ  
  จากตัวอยางขางตนน้ี อาจสังเคราะหหรือวิเคราะหเจาะลึกตอไปไดอีกโดยใช 
แนวทางอ่ืนนอกเหนือจากที่ยกตัวอยางมานี้ก็ได ขึ้นอยูกับประสบการณและมุมมองของแตละคน 
อาจกลาวเพิ่มเติมไดวา แนวทางการบริหารจัดการของนักบริหารตามทฤษฎีเอ็กซและทฤษฎีวาย 
รวมตลอดทั้งแนวทางการบริหารจัดการของนักบริหารโดยใชพระเดชและพระคุณน้ัน ลวนมี
ประโยชนดวยกันทั้งสิ้นหากนักบริหารรูจักนําไปปรับใชใหเกิดประโยชนตอสวนรวม โดยการนํา 
แนวทางการบริหารจัดการแบบใด หรือนําทฤษฎีใดไปปรับใช นักบริหารควรคํานึงถึงสถานการณ
ควบคูไปดวย และควรเปดโอกาสใหมีการยืดหยุนเพ่ือประโยชนของสวนรวมไดดวย อันมิใชยึดถือ
แบบใดแบบหนึ่งอยางตายตัวตลอดไป  โปรดดูภาพที่ 33 
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ภาพที่ 33 การสังเคราะหแนวทางการบริหารจัดการของนักบริหาร 3 คน โดยนําหลักวิชาการหรือ
กรอบแนวคิดมาปรับใช 
 
              นักบริหารคนที่ 1                       นักบริหารคนที่ 3 หรือ นักบริหารในอนาคต 
มีแนวทางการบริหารจัดการที่สอดคลอง                มีแนวทางการบริหารจัดการที่สอดคลองกับ 
   กับทฤษฎี X เชน เกียจคราน (แนวทาง                    ทฤษฎี XY (แนวทางบริหารจัดการโดยใช 
       การบริหารจัดการโดยใชพระเดช)                  พระเดชและพระคุณผสมผสานกัน)                           
            ฝายสนับสนุน (thesis)                                                   ฝายประนีประนอม 
(synthesis)  
                 (การวิเคราะห)                                                                      (การสังเคราะห) 
                       นักบริหารคนที่ 2 
                  มีแนวทางการบริหารจัดการที่สอดคลอง 
                                             กับทฤษฎี Y เชน ขยันขันแข็ง (แนวทาง 
                                                  การบริหารจัดการโดยใชพระคุณ) 
                          ฝายคัดคาน (antithesis) 
                       (การวิเคราะห) 
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