
ความหมายและขอบเขตของรัฐประศาสนศาสตร

                                                                             วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

มีผูเขาใจความหมายและขอบเขตของรัฐประศาสนศาสตรแตกตางกันมาก และบางสวน 
เขาใจคลาดเคลื่อน สับสน จึงเปนที่มาของการเขียนหัวขอน้ี เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาตอไป
โดยครอบคลุม 2 เรื่อง

1. ความหมาย

การใหความหมายของคําใดคําหนึ่งหรือหลายคําอาจเหมือนกันหรือแตกตางกันได ขึ้นอยู
กับนักวิชาการหรือผูรูแตละคน สําหรับในที่น้ีคําวา รัฐประศานศาสตร (public administration)
หมายถึง การบริหารภาครัฐ การบริหารรัฐกิจ การบริหารราชการแผนดิน หรือการบริหาร
ราชการ โดยแตละคํามีความหมายเหมือนกันหรือคลายคลึงกันมาก

คําวา รัฐประศาสนศาสตร ยังหมายถึง วิชาความรู กิจกรรม หรือการบริหารของรัฐ
หนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐ ทั้งที่เปนฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝาย
ตุลาการ ในทุกระดับ ทั้งในราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น
วิชาความรู กิจกรรม หรือการบริหารดังกลาวนี้เก่ียวกับงานหรือกิจการสาธารณะ หรือการ
ใหบริการสาธารณะ (public services)

เน่ืองจากคําวา รัฐประศาสนศาสตรน้ัน สวนหนึ่งหมายถึง การบริหารภาครัฐ ดังน้ัน จึงควร
ใหความหมายของคําวา “การบริหาร” รวมทั้งเสนอ “แนวทาง” หรือ “วิธีการ” ใหความหมายคําวา
การบริหารไวในที่น้ีดวยเพ่ือใหสามารถเขาใจและอธิบายคําวา การบริหาร ไดงายขึ้น

การบริหาร หมายถึง การดําเนินงาน หรือการจัดการใด ๆ ของหนวยงานของรัฐ
และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐ (ถาเปนหนวยงานภาคเอกชน หมายถึง ของหนวยงาน และ/หรือ
บุคคล) ที่เก่ียวของกับ คน สิ่งของ และหนวยงาน โดยครอบคลุมเรื่องตาง ๆ เชน (1) การ
บริหารนโยบาย (Policy) (2) การบริหารอํานาจหนาที่ (Authority) (3) การบริหารจริยธรรม
(Morality) (4) การบริหารที่เก่ียวของกับสังคม (Society) (5) การวางแผน (Planning) (6) การ
จัดองคการ (Organizing) (7) การบริหารทรัพยากรมนุษย (Staffing) (8) การอํานวยการ 
(Directing) (9) การประสานงาน (Coordinating) (10) การรายงาน (Reporting) และ (11) การงบ
ประมาณ (Budgeting) เชนนี้ เปนการนํา “กระบวนการบริหาร” ที่เรียกวา PAMS-POSDCoRB
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(ความหมายและที่มาของคํานี้ จะไดนําเสนอตอไป) แตละตัวมาเปนแนวทางในการใหความหมาย
หรืออาจใหความหมายไดอีกวา การบริหาร หมายถึง การดําเนินงาน หรือการจัดการใด ๆ ของ
หนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐ ที่เก่ียวของกับ คน สิ่งของ และหนวยงาน โดย
ครอบคลุมเรื่องตาง ๆ เชน (1) การบริหารคน (Man) (2) การบริหารเงิน (Money) (3) การ
บริหารวัสดุอุปกรณ (Material) (4) การบริหารงานทั่วไป (Management) และ (5) การบริหาร
จริยธรรม (Morality) เชนน้ี เปนการนํา “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหาร” ที่เรียกวา 5M แตละ
ตัวมาเปนแนวทางในการใหความหมาย

การใหความหมายทั้ง 2 ตัวอยางนี้ เปนการนําหลักวิชาการ คือ “กระบวนการบริหาร” และ
“ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหาร” มาใชเปนแนวทางในการใหความหมายซึ่งนาจะมีสวนทําใหการ
ใหความหมายคําวาการบริหารครอบคลุมเน้ือหาสาระสําคัญ ชัดเจน และเขาใจไดงายขึ้น ไมเพียง
เทานั้น ยังอาจนําหลักวิชาการอื่นมาใชเปนแนวทางในการใหความหมายไดอีก เปนตนวา 3M (ซ่ึง
ประกอบดวย Man Money Management) และ 5ป (ซ่ึงประกอบดวย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ประหยัด ประสานงาน และประชาสัมพันธ)

2.  ขอบเขตของรัฐประศาสนศาสตร

ทาํนองเดียวกบัการใหความหมายของคาํขางตน การกาํหนดขอบเขตของรฐัประศาสนศาสตร
อาจเหมือนหรือแตกตางกันได ขึ้นอยูกับนักวิชาการหรือผูรูแตละคน เชน นักวิชาการบางคนอาจ
กําหนดขอบเขตของรัฐประศาสนศาสตรใหครอบคลุมเรื่อง โครงสราง อํานาจหนาที่ บุคลากร และ
กระบวนการ หรือครอบคลุมเรื่อง โครงสราง กระบวนการ และพฤติกรรม เปนตน อยางไรก็ดี ในที่น้ี
เห็นวา  รัฐประศาสนศาสตรมีขอบเขตกวางขวางมาก โดยครอบคลุมสาระสําคัญอยางนอย
13  เร่ือง ดังน้ี

หนึ่ง แนวคิด ความหมาย และขอบเขต เปนการศึกษาวา การบริหารงานของหนวยงาน
ของรฐั เจาหนาทีข่องรฐั การบรหิารภาครฐัหรือรัฐประศาสนศาสตร และแนวคดิทางรฐัประศาสนศาสตร
มีแนวคิดอยางไร มีความหมายอยางไร และมีขอบเขตหรือมีเน้ือหาสาระครอบคลุมเรื่องใดบาง

ตัวอยางการศึกษาแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร เชน การศึกษาแนวคิดที่วา “ที่ใดมี
ประเทศ ที่น่ันยอมมีการบริหารภาครัฐหรือรัฐประศาสนศาสตร” ดังน้ี

สืบเนื่องจากมนุษยเปนสัตวสังคม ซ่ึงหมายถึง มนุษยโดยธรรมชาติยอมอยูรวมกันเปนกลุม
ไมอยูอยางโดดเดี่ยว แตอาจมีขอยกเวนนอยมากที่อยูโดดเดี่ยวตามลําพัง เชน ฤษี การอยูรวมกัน
เปนกลุมของมนุษยอาจมีไดหลายลักษณะและเรียกชื่อตางกัน เปนตนวา ครอบครัว (family) เผา



3

(tribe) ชุมชน (community) สังคม (society) และประเทศ (country) เม่ือมนุษยอยูรวมกันเปนกลุม
ยอมเปนธรรมชาติอีกที่ในแตละกลุมจะตองมี “ผูนํากลุม” รวมทั้งมี “การควบคุมดูแลกันภายในกลุม”
เพ่ือใหเกิดความสุขและความสงบเรียบรอย สภาพเชนนี้ไดมีวิวัฒนาการตลอดมา โดยผูนํากลุม
ขนาดใหญ เชน ในระดับประเทศของภาครัฐ ในปจจุบันอาจเรียกวา “ผูบริหาร” ขณะที่การควบคุมดู
แลกันภายในกลุมน้ัน อาจเรียกวา “การบริหารราชการ” หรือรัฐประศาสนศาสตร ดวยเหตุผลเชนนี้
มนุษยจึงไมอาจหลีกเลี่ยงจากการบริหารภาครัฐ การบริหารราชการ หรือรัฐประศาสนศาสตรไดงาย
และทาํใหกลาวไดอยางมัน่ใจวา ทีใ่ดมีประเทศ ทีน่ั่นยอมมีการบรหิารราชการหรอืรัฐประศาสนศาสตร

สวนตัวอยางการศึกษาความหมาย เชน ศึกษาความหมายคําวา รัฐประศาสนศาสตร โดย
กําหนดวา หมายถึง การบริหารภาครัฐ หรือการบริหารของรัฐ หนวยงานของรัฐ และ/หรือ
เจาหนาที่ของรัฐทั้งที่เปนฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการ ในทุกระดับ ทั้งในราชการ
บริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น การบริหารดังกลาวตองเก่ียวของกับการบริการ
สาธารณะ เปนตน

สาํหรบัตวัอยางการศกึษาขอบเขตของรฐัประศาสนศาสตร เชน กาํหนดวา รัฐประศาสนศาสตร 
มีขอบเขตครอบคลุมเรื่อง โครงสราง อํานาจหนาที่ บุคลากร และกระบวนการของหนวยงานที่นํามา
ศึกษา หรืออาจกําหนดวา มีขอบเขตครอบคลุมการบริหารตามแนวทางการบริหารราชการจังหวัด
แบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา การบริหารตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และการ
บริหารจริยธรรมของผูบริหาร เปนตน

สอง ความสําคัญและความจําเปน เปนการศึกษาวา การบริหารงานของหนวยงานของรัฐ
เจาหนาที่ของรัฐ การบริหารภาครัฐหรือรัฐประศาสนศาสตร และแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร
หัวขอ หรือเรื่องที่นํามาศึกษา มีความสําคัญและจําเปนอยางไรถึงไดเลือกนํามาศึกษา และหลังจาก
ศึกษาแลวจะไดรับประโยชนอยางไร โดยประโยชนน้ันอาจจัดแบงเปนประโยชนในทางวิชาการและ
ประโยชนในทางปฏิบัติ หรืออาจจัดแบงเปนประโยชนตอบุคคล หนวยงาน และประชาชน ก็ได

ในที่น้ีไดนําความสําคัญและความจําเปนของการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาขีดความสามารถใน
การบริหารของกรุงเทพมหานคร” มาเปนตัวอยาง ดังน้ี

การบริหารกรุงเทพมหานครเปนหนวยการบริหารทองถิ่นรูปแบบพิเศษรูปแบบหนึ่งที่มี
กฎหมายบัญญัติไวเปนพิเศษแตกตางจากหนวยการบริหารทองถิ่นอ่ืน ๆ ที่มีอยูในประเทศ
กรุงเทพมหานครมีความสําคัญในฐานะที่เปนสถานที่ประทับของประมุขของประเทศ เปนที่ตั้งของ
พระบรมมหาราชวัง เปนเมืองหลวงของประเทศ เปนเมืองทา เปนศูนยกลางดานการเมืองการ
ปกครองการบริหารของประเทศ โดยเปนที่ตั้งที่ทําการของรัฐบาลในสวนกลาง เปนศูนยกลางดาน
เศรษฐกิจของประเทศ โดยเปนที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย เปนแหลงลงทุน และศูนยรวมของธุรกิจ
รวมทั้งเปนศูนยกลางดานสังคมของประเทศ โดยเปนสถานที่ทองเที่ยวและเปนหนาเปนตาของ
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ประเทศ ความเจริญและความเสื่อมของกรุงเทพมหานคร ยอมสงผลตอการพัฒนาประเทศดวย ใน
ยุคปจจุบัน เมืองใหญหรือมหานคร (city) ดังเชน กรุงเทพมหานครนับวันจะมีบทบาทสําคัญในการ
แขงขัน เพ่ือดึงดูดการลงทุนจากตางชาติเพ่ิมมากขึ้น

กลาวไดวา การบรหิารของกรงุเทพมหานคร (Bangkok Metropolitan Administration) ไดรับ
ความสนใจจากบุคคลหลายฝาย เชน ขาราชการทั้งฝายการเมืองและฝายประจํา นักวิชาการ
สื่อมวลชน และประชาชน บุคคลดังกลาวนี้ไดแสดงความคิดเห็นที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาการบริหาร
ของกรงุเทพมหานครใหอํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนไดอยางใกลชดิ รวดเรว็ มี
ประสทิธภิาพและสอดคลองกับความตองการของประชาชน

แตเทาที่ผานมา การบริหารของกรุงเทพมหานครไดมีสวนสําคัญที่กอใหเกิดปญหาตาง ๆ
ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียง เปนตนวา ปญหาการจราจรติดขัด ปญหาน้ําทวม  และ
ปญหามลพิษ ปญหาดังกลาวนี้เปนปญหาเรื้อรังและนับวันจะย่ิงสะสมเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ขีด
ความสามารถในการบริหารของกรุงเทพมหานครก็ยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ขอเท็จจริงปรากฏ
วา กรุงเทพมหานครไดเผชิญกับปญหาการบริหารภายในตลอดมา เปนตนวา ปญหาการบริหาร
นโยบาย ปญหาการบริหารอํานาจหนาที่ ปญหาการบริหารจริยธรรม ปญหาการบริหารที่เกี่ยวของ
กับสังคม ปญหาการวางแผน ปญหาการจัดองคการ ปญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย ปญหาการ
อํานวยการ ปญหาการประสานงาน ปญหาการรายงานและการประเมินผล ตลอดจนปญหาการ
งบประมาณ เปนตน

ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตนนี้ จึงมีความสําคัญและจําเปนยิ่งที่จะศึกษา เรื่อง “การพัฒนา
ขีดความสามารถในการบริหารของกรุงเทพมหานคร” เพ่ือนําไปสูการเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
ขีดความสามารถหรือประสิทธิภาพในการบริหารของกรุงเทพมหานคร

การศึกษาดังกลาวนี้จะกอใหเกิดประโยชนทั้งในทางวิชาการและในทางปฏิบัติ ในทาง 
วิชาการ จะเกิดประโยชนตอสถาบันการศึกษาเนื่องจากเปนผลงานทางวิชาการที่จะเผยแพรตอ
สาธารณะ อันจะนําไปสูการศึกษาตอเน่ืองหรือศึกษาในแนวลึกตอไป สําหรับประโยชนในทางปฏิบัติ
จะเปนผลดีตอหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐที่จะนําผลงานทางวิชาการที่ศึกษานี้ไปเปน 
แนวทางในการปรับใชเพ่ืออํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่ม
ขึ้น

สาม ความเปนมา เปนการศึกษาวา การบริหารงานของหนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ
การบริหารภาครัฐหรือรัฐประศาสนศาสตร และแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรมีความเปนมาหรือที่
มา มีวิวัฒนาการ หรือพัฒนาการ อยางไร

ตัวอยางเชน การศึกษาที่มาหรือความเปนมาของแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรหรือ
แนวคิดทางการบริหารที่เนนพฤติกรรมและมนุษยสัมพันธของ เอลตัน มาโย (Elton Mayo) ดังน้ี
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เอลตัน มาโย มีแนวคิดทางการบริหารที่ใหความสําคัญกับ “พฤติกรรม” ของคนงานในการ
ปฏิบัติงานในหนวยงานควบคูไปกับความสัมพันธหรือ “มนุษยสัมพันธ” ระหวางคนงานและนายจาง
ดวย กอนหนาทีจ่ะเกดิแนวคดินี ้เปนยคุคลาสคิซึง่เปนยคุของแนวคดิทีเ่นนการจดัการเชงิวทิยาศาสตร
(scientific management) มี เฟรดเดอริค ดับบลิว เทเลอร (Frederick W. Taylor) เปนผูนํา หรือ
บางครั้งเรียกวา ลัทธิเทเลอร (Taylorism) แนวคิดนี้ใหความสําคัญกับ “วัตถุ” ซ่ึงหมายถึง ผลผลิต
ประสิทธิภาพ ประหยัด และผลกําไรของฝายนายจางหรือผูบริหาร โดยไมใหความสําคัญกับ
“สังคม” ซ่ึงหมายถึง ลูกจางในหนวยงาน หรือไมเห็นถึงความสําคัญของมนุษยมากเทาที่ควร ตอมา
แนวคิดนี้ถูกตอตานและเกิดเปนแนวคิดที่เนนพฤติกรรมและมนุษยสัมพันธขึ้นมา กลาวโดยยอ
แนวคิดที่เนนพฤติกรรมและมนุษยสัมพันธน้ีมีที่มา ความเปนมา หรือกําเนิดมาจากการเห็นขอ
บกพรองของแนวคิดของเทเลอรที่ใหความสําคัญกับ “วัตถุ” และละเลยดาน “สังคม” โดยแนวคิดที่
เนนพฤติกรรมและมนุษยสัมพันธไดใหความสําคัญกับ “สังคม” อยางชัดเจนขึ้น

สี่ กระบวนการบริหาร เปนการศึกษาการบริหารงานของหนวยงานของรัฐ การบริหารภาค
รัฐหรือรัฐประศาสนศาสตร และแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรในฐานะที่เปนกระบวนการ ตัวอยาง
เชน กระบวนการบริหารที่เรียกวา POSDCoRB และกระบวนวิเคราะหนโยบายสาธารณะ

หา ขอดีและขอเสีย จุดแข็งและจุดออน หรือจุดเดนและจุดดอย เปนการศึกษาวา การ
บริหารงานของหนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ การบริหารภาครัฐหรือรัฐประศาสนศาสตร และ
แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรมีขอดีและขอเสียอยางไร

โปรดดูตัวอยางจากตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 การศึกษารัฐประศาสนศาสตรหรือการบริหารภาครัฐ เร่ือง การบริหารของกรุงเทพ- 
มหานคร เนนดานการบริหารทรัพยากรมนุษย การบริหารงบประมาณ และการบริหารทรัพยากร
มนุษย (3M) จําแนกตาม ขอดีและขอเสีย

การบริหารของกรุงเทพมหานครการศึกษา
รัฐประศาสน-

ศาสตร ขอดี (จุดแข็ง) ขอเสีย (จุดออน)

1. การบริหาร
    ทรัพยากร
    มนุษย
    (Man)

ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีความ
เขมแข็งและม่ันคงในการบริหารโดยเปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพ-
มหานคร ซ่ึงรวมทั้งการมีอํานาจดาน
การบริหารทรัพยากรมนุษยดวย

ขาราชการกรุงเทพมหานครบางสวน
ยังไมมีคุณภาพมากเทาที่ควร โดย
เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับความรู
ความชํานาญ หรือความเชี่ยวชาญ

2. การบริหาร
   งบประมาณ
    (Money)

ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีความ
เขมแข็งและคลองตัวในการบริหาร
งบประมาณ ประกอบกับรัฐบาลในสวน
กลางกระจายอํานาจดานงบประมาณให
กรุงเทพมหานครอยางมาก เชน การจัด
เก็บรายได และการใชจายงบประมาณ
ดวยตนเอง เชนนี้ จึงเปนการสงเสริมและ
เปดโอกาสใหกรุงเทพมหานครไดเขามา
มีสวนรวมรับผิดชอบเพื่อผลประโยชน
ของกรุงเทพมหานครเอง

การใชจายงบประมาณลาชา โดย
เฉพาะอยางยิ่ง ถาฝายบริหารหรือ
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไม
สามารถควบคุมเสียงขางมากใน
สภากรุงเทพมหานครได นอกจากนี้
ยังมีการแสวงหาผลประโยชนจาก
งบประมาณ เชน เกิดการประสาน
ประโยชนระหวางสมาชกิสภากรงุเทพ-
มหานครและฝายบริหารที่นําไปสู
ระบบโควตาของงบประมาณแปรญัตติ

3. การ
    บริหารงาน
    ทั่วไป
    (Manage-
    ment)

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มีเจตนารมณ
ใหกรุงเทพมหานครบริการประชาชนได
อยางความรวดเร็วและคลองตัว อีกทั้ง
พระราชกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 กําหนดให
กรุงเทพมหานครมีอํานาจในการจัด
ระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน
ของประชาชนอยางกวางขวาง

การใหบริการประชาชนของ
กรุงเทพมหานครหรือของขาราชการ
กรุงเทพมหานครบางสวนเปนไปอยาง
ลาชา ประชาชนบางสวนไปติดตอ
ราชการไมไดรับความสะดวก และไม
รวดเร็วเทาที่ควร
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ตารางที่ 2 การศึกษารัฐประศาสนศาสตรหรือการบริหารภาครัฐ เรื่อง การบริหารตามแนวทางการ
บริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา (จังหวัดซีอีโอ) เนนดานโครงสราง อํานาจ
หนาที่ และการบริหารทรัพยากรมนุษย จําแนกตาม ขอดีและขอเสีย

การบริหารตามแนวทางการบริหารราชการจังหวัด
แบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา (จังหวัดซีอีโอ)

การศึกษา
รัฐประศาสน-

ศาสตร ขอดี (จุดแข็ง) ขอเสีย (จุดออน)

1. โครงสราง เปนโครงสรางที่เอ้ืออํานวยประโยชนตอ
การบริหารของผูวาฯ ซีอีโอ อันจะมีสวน
ชวยใหการบริหารเกิดความรวดเร็ว 
สามารถแกไขปญหาสําคัญของจังหวัด 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปญหาความยากจน
ยาเสพติด และการฉอราษฎรบังหลวง
ไดเพ่ิมมากขึ้น

เปนโครงสรางที่ไมสอดคลองกับหลัก
การกระจายอํานาจ และหลักการมีสวน
รวม บุคลากรในจังหวัดไมกลาแสดง
ความคิดเห็นเพราะเกรงจะขัดแยงกับ
ผูวาฯ ซีอีโอ และอาจเปนชองทางให
เกิดการทุจริตไดงาย การควบคุมตรวจ
สอบจะดําเนินการไมไดผลเทาที่ควร

2. อํานาจ
    หนาที่

เปนโครงสรางที่ใหอํานาจหนาที่ในการ
บริหารแกผูวาฯ ซีอีโอ แบบเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาด อันจะมีสวนชวยใหการบริหาร
ในระดับจังหวัดของผู ว าฯ  ซี อีโอ  มี  
เอกภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล

เม่ืออํานาจหนาที่ ไปรวมอยูที่ผูวาฯ
ซีอีโอ มากเกินไป จะทําใหเกิดการใช
อํานาจเกินขอบเขต หรือใชอํานาจตาม
อําเภอใจ และอาจนําไปสูการฉอราษฎร
บั ง ห ล ว ง ไ ด ง า ย  ดั ง คํากล า วที่ ว า
absolute power, corrupt absolutely

3. การบริหาร
    ทรัพยากร
    มนุษย

ทําใหผูวาฯ ซีอีโอ สามารถใชบุคลากร
ไดตรงตามภารกิจที่กําหนดไวมากขึ้น 
บุคลากรจะตื่นตัวและปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

อํานาจในการบริหารบุคลากรไปรวมอยู
ที่ผูวาฯ ซีอีโอ เปนสวนใหญ อาจทําให
บุคลากรบางสวนไมไดรับความเปน
ธรรม ขาดขวัญและกําลังใจ

หก  การประยุกต  เปนการศึกษาถึงการนําการบริหารงานของหนวยงานของรัฐ  
เจาหนาที่ของรัฐ การบริหารภาครัฐหรือรัฐประศาสนศาสตร และแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรมา
ประยุกตหรือปรับใช

ตัวอยางเชน การนําแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร เปนตนวา 3M 4M 5M 6M หรือ
แพ็มส-โพสคอรบ (PAMS-POSDCoRB) มาปรับใชในทางวิชาการ โดยอาจนํามา “จัดกลุม”
หรือ “ศึกษาวิเคราะห” ปญหาตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐ หรือ
อาจเรียกวา นํามาปรับใชเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาวิเคราะหก็ได ในที่น้ีไดนํามาแสดงไว
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2 ตัวอยาง ตามลําดับ ไดแก (1) การนําแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรที่เกี่ยวกับปจจัยที่มีสวน
สาํคญัตอการบรหิาร ทีเ่รยีกวา 6M มาปรบัใชในทางวชิาการ และ (2) การนาํแนวคดิทางรฐัประศาสนศาสตร
ที่เกี่ยวกับปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารที่เรียกวา PAMS-POSDCoRB มาปรับใชในทาง
วิชาการ

ตัวอยางที่หนึ่ง การนําแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรที่เก่ียวกับปจจัยที่มีสวน
สําคัญตอการบริหาร ที่เรียกวา 6M มาปรับใชในทางวิชาการ

แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรมีมากมาย ในที่น้ีไดนํา “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการ
บริหาร” ที่เรียกวา 6M มาเปนตัวอยาง โดยนํามาประยุกตใชเปนแนวทางในการ “จัดกลุม”
หรือ “ศึกษาวิเคราะห” ปญหาตาง ๆ ของหนวยงานภาครัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐ
พรอมกันน้ัน ยังไดนํากรอบแนวคิดทางสังคมศาสตร ที่เรียกวา “กระบวนการพิจารณาแกไข
ปญหา” มาใชในการศึกษาวิเคราะหควบคูกันดวย

ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหาร ที่เรียกวา 6M น้ัน ประกอบดวย
- ปญหาดานการบริหารบุคลากร (Man)
- ปญหาดานการบริหารงบประมาณ (Money)
- ปญหาดานการบริหารงานทั่วไป (Management)
- ปญหาดานการบริหารวัสดุอุปกรณ (Material)
- ปญหาดานการใหบริการประชาชน (Market)
- ปญหาดานจริยธรรม (Morality)

สวนกรอบแนวคิดทางสังคมศาสตรที่นํามาใชในการศึกษาวิเคราะหที่เรียกวา   “กระบวน
การพิจารณาแกไขปญหา”  น้ัน  ประกอบดวย  3 ขั้นตอน อันไดแก ปญหา  (problem) 
สาเหตุ (cause) และแนวทางแกไขหรือแนวทางการพัฒนา (suggestion) โดยทั้ง 3 ขั้นตอนนี้
มีความสัมพันธและสอดคลองกันอยางเปนระบบ ดังน้ี

                  (1)                                      (2)                                                           (3)

               ปญหา                                       สาเหตุ                            แนวทางการพัฒนา

                                        ส     อ     ด     ค     ล     อ     ง

เหตุผลที่นํากระบวนการพิจารณาแกไขปญหานี้มาประยุกตใช เพราะกระบวนการหรืออาจ
เรียกวา กรอบแนวคิด น้ี งายตอการทําความเขาใจ คุนเคยกันทั่วไป รวมทั้งไดนําไปใชและอางอิง
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กันพอสมควร และที่สําคัญคือ สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางตรงประเด็น ครอบคลุม และ
กวางขวางในหลายสถานการณ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในการวิเคราะหปญหาและการเสนอแนวทาง
แกไขหรือการเสนอแนวทางการพัฒนาหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐโดยคํานึงถึงสาเหตุของ
ปญหาดวย

ตัวอยางที่นําเสนอในภาพขางลางนี้ ไดเนนศึกษาเฉพาะการบริหารงานระดับปฏิบัติการหรือ
การบริหารงานภายในหนวยงานของเทศบาล โดยเฉพาะฝายการเมืองที่เปนฝายบริหารของเทศบาล
เน่ืองจากมีอํานาจหนาที่และมีความสําคัญตอประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลอยางยิ่ง 
และในการนําเสนอ “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารงาน” หรือ 6M ที่ประกอบดวย 6 เรื่องนั้น
ไดพิจารณาศึกษาเฉพาะที่สําคัญของการบริหารงานของเทศบาลเรื่องละ 1 ปญหาเทานั้น โดยแตละ
ปญหาจะเกิดจากอยางนอย 2 สาเหตุ สวนแนวทางแกไขอาจมีไดหลายแนวทาง โปรดดูภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 สรุปภาพรวมปญหา สาเหตุ และแนวทางแกไขของการบริหารงานของเทศบาล โดยนํา
6M มาปรับใช และนํากระบวนการพิจารณาแกไขปญหา มาเปนกรอบแนวคิด

                                กระบวนการพิจารณาแกไขปญหา
       (1)                                         (2)                                              (3)
    ปญหา                                     สาเหตุ                                 แนวทางแกไข

                      ส        อ        ด        ค        ล        อ        ง

1. บุคลากรไมมี
   คุณภาพเทา
   ที่ควร (Man)

2. เทศบาลมี
   งบประมาณ
   จํากัด (Money)

3. การไมนําวัสดุ
   อุปกรณที่ทันสมัย
   มาใช (Material)

4. การบริหารงานไม
   ไดรับการพัฒนาเทา
  ที่ควร (Management)

5. การใหบริการไม
 สนองความตองการที่
 แทจริงของประชาชน
 และไมทั่วถึง (Market)

6. ฝายการเมืองขาด
    ความซื่อสัตย
    สุจริต (Morality)

1. ฝายการเมืองขาดจิตสํานึกและเขาสูตําแหนง
   อยางไมบริสุทธิ์ยุติธรรม
2. ฝายประจําเขาสูตําแหนงโดยระบบอุปถัมภ
   ขาดจิตสํานึก ไดรับเงินเดือนและคาตอบแทนต่ํา

1. ฝายการเมืองขาดประสิทธิภาพในการแสวงหา
   รายไดเพิ่มเติม บริหารงบประมาณ และจัดเก็บ
   ภาษีไมดีเทาที่ควร
2. ฝายการเมืองขาดจิตสํานึก
3. พนักงานเทศบาลขาดจิตสํานึก
4. การตรวจสอบภายนอกไมเขมแข็ง

1. ฝายการเมืองไมใหความสนใจและไมเห็นถึง
   ความสําคัญของคอมพิวเตอร
2. เทศบาลขาดงบประมาณ

1. ฝายการเมืองไมใหความสนใจและไมเห็นถึง
   ความสําคัญของการพัฒนาการบริหารเทศบาล
2. ฝายการเมืองขาดความรูทางวิชาการการจัดการ

1. ฝายการเมืองไมใหความสนใจและไมเห็นถึง
   ความสําคัญของความตองการที่แทจริงของ
   ประชาชนและการใหบริการอยางทั่วถึง
2. ฝายการเมืองไมมีขอมูล หรือมีแตไมนํามาใช

1. ฝายการเมืองมีจิตใจโลภ
2. ฝายการเมืองมีความเชื่อ คานิยม หรือจิตสํานึก
   ที่เคยชินหรือสนับสนุนการทุจริต

- คณะกรรมการการเลือกตั้ง องคการเอกชน ส่ือ
   มวลชน และประชาชนควรสนใจการเลือกตั้งเพิ่มข้ึน
- เพิ่มเงินเดือนคาตอบแทนและสวัสดิการฝายประจํา
- สังคมปลูกฝงจิตสํานึกฝายการเมืองและฝายประจํา

- ฝายการเมืองมุงเก็บภาษีใหเต็มเม็ดเต็มหนวย ประ
  หยัด ปราบทุจริต ขอความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญ
- ปลูกฝงจิตสํานึกฝายการเมือง และฝายการเมืองตอง
  มีนโยบาย เปาหมายอยางชัดเจนในการจัดเก็บภาษี
- อบรมและปกปองคุมครองพนักงานเทศบาลที่สุจริต
- เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบจากภายนอก

- ฝายการเมืองควรสนใจและใหความสําคัญกับการนํา
  คอมพิวเตอรมาใช จัดสรรหรือเพิ่มงบประมาณจัดซ้ือ
- ฝกอบรมฝายประจําใหคุนเคยและใชคอมพิวเตอร

- ฝายการเมืองควรเชื่อม่ันในการพัฒนาการบริหาร
- ฝายการเมืองควรเพิ่มพูนความรู ขอคําแนะนําจาก
  นักวิชาการ นําวิชาการมาประยุกตกับประสบการณ

- ฝายการเมืองควรไดรับการฝกอบรม แลกเปลี่ยน
  ความรู  และเดินทางไปสัมมนา ดูงานเทศบาลอื่น
- ฝายการเมืองควรใหความสนใจกับการบริหารงาน
  โดยใชขอมูลขาวสาร วิชาการ และประสบการณ

- ปลูกฝงจิตสํานึกฝายการเมืองเพื่อตอตานจิตใจโลภ
- ประชาสัมพันธใหเห็นคานิยมที่เปนอุปสรรคและปลูก
  ฝงคานิยมที่เอื้ออํานวยตอการบริหารงาน ยกยอง
  สุจริตชนและรณรงคตอตานผูประพฤติทุจริต
- สนับสนุนการควบคุมตรวจสอบภายในและภายนอก
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ตัวอยางที่สอง การนําแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรที่เก่ียวกับปจจัยที่มีสวนสําคัญ
ตอการบริหาร ที่เรียกวา PAMS-POSDCoRB มาปรับใชในทางวิชาการ

ในที่น้ีไดนําแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร คือ “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหาร”
หรือ “กระบวนการบริหาร” ที่เรียกวา PAMS-POSDCoRB มาประยุกตใชในทางวิชาการ โดย
นํามาใชเปนแนวทางในการ “จัดกลุม” หรือ “ศึกษาวิเคราะห” ปญหาตาง ๆ ของหนวยงาน
ภาครัฐ คือ เทศบาล

PAMS-POSDCoRB น้ัน ประกอบดวย 11 ขั้นตอน ไดแก (1) การบริหารนโยบาย (Policy)
(2) การบริหารอํานาจหนาที่ (Authority) (3) การบริหารจริยธรรม (Morality) (4) การบริหารที่เกี่ยว
ของกับสังคม (Society) (5) การวางแผน (Planning) (6) การจัดองคการ (Organizing) (7)การ
บริหารทรัพยากรมนุษย (Staffing) (8) การอํานวยการ (Directing) (9) การประสานงาน
(Coordinating) (10) การรายงาน (Reporting) ซ่ึงรวมทั้งการประเมินผล และ (11) การงบประมาณ
(Budgeting) โปรดดูภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรที่เกี่ยวกับ “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหาร” หรือ
“กระบวนการบริหาร” ที่เรียกวา PAMS-POSDCoRB

ขั้นตอนที่11 การงบประมาณ
ขั้นตอนที่ 10     การรายงาน

ขั้นตอนที่ 9           การประสานงาน
ขั้นตอนที่ 8               การอํานวยการ

ขั้นตอนที่ 7                    การบริหารทรัพยากรมนุษย
ขั้นตอนที่ 6                        การจัดองคการ

ขั้นตอนที่ 5                             การวางแผน
ขั้นตอนที่ 4                                 การบริหารที่เก่ียวของกับสังคม

ขั้นตอนที่ 3                                      การบริหารจริยธรรม
ขั้นตอนที่ 2                                          การบริหารอํานาจหนาที่

ขั้นตอนที่ 1                                               การบริหารนโยบาย

ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหาร
หรือ กระบวนการบริหาร ที่เรียกวา PAMS-POSDCoRB

กลาวไดวา ความสําคัญและประโยชนของ PAMS-POSDCoRB  มิใชเปนเพียง “ปจจัย
ที่มีสวนสําคัญตอการบริหาร” หรือ “กระบวนการบริหาร” ที่มีสวนชวยใหการบริหารงาน
ของเทศบาลประสบความสําเร็จหรือมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนเทาน้ัน แต PAMS-POSDCoRB 
ยังนํามาใชเปนแนวทางในการ “จัดกลุม” หรือ “ศึกษาวิเคราะห” ปญหาตาง ๆ ของหนวย
งานภาครัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐ ไดอีกดวย และในบางกรณีอาจถือวา เปน “กรอบ
แนวคิด” หรือ “แนวทาง” ในการนําเสนอการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ เชน เทศบาล
และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐ “ตามสายตาของนักบริหาร” อยางเปนระบบอีกดวย อธิบายเพิ่ม
เติมไดวา เทาที่ผานมา การศึกษาเรื่องเทศบาลหรือกระบวนการบริหารของเทศบาล ไมอาจหลีก
เลี่ยงที่จะตองนํากฎหมายหลักของเทศบาล โดยเฉพาะอยางยิ่ง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
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และฉบับแกไขเพ่ิมเติม (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.
2546) มาพิจารณาศึกษา และจัดแบงหัวขอการเขียนเร่ืองเทศบาลตามตัวบทหรือตามหัวขอของ
พระราชบัญญัติน้ันเปนสวนใหญ เชนน้ีถือไดวา เปนการจัดแบงหัวขอตาม “สายตาของนักกฎหมาย”
 ที่ เขียนพระราชบัญญัติ น้ันเปนหลัก เห็นไดจากการจัดแบงหัวขอเปน การจัดตั้งเทศบาล 
สภาเทศบาล คณะเทศมนตรีนายกเทศมนตรีหนาที่ของเทศบาลการทําการนอกเขต เทศบาลและ
การทําการรวมกับบุคคลอ่ืน เปนตน แตการเขียนหรือการพิจารณาศึกษา กระบวนการบริหาร
ของเทศบาลในที่น้ี ไดนํากระบวนการบริหารที่เรียกวา PAMS-POSDCoRB มาเปนแนวทาง
ในการ “จัดกลุม”  หรือ “ศึกษาวิเคราะห” ซึ่งเปนมุมมองของนักบริหาร ดังน้ัน หากผูศึกษา
คนใดกําลังศึกษาเพื่อรับปริญญาทางรัฐประศาสนศาสตร จึงควรพิจารณาวา ในการ “จัด
กลุม” หรือ “ศึกษาวิเคราะห” ปญหาตาง ๆ ของหนวยงานภาครัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของ
รัฐ ควรจะใชมุมมองหรือศึกษาตามสายตาของนักบริหารหรือนักรัฐประศาสนศาสตรหรือไม
 และถาหากใชมมุมองของนกัรัฐประศาสนศาสตรก็จะมสีวนชวยสงเสรมิใหรัฐประศาสนศาสตร
เปนวิชาการและเปนวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น

กระบวนการบริหารที่ประกอบดวย 11 ขั้นตอนนี้ แตละขั้นตอนมีความสัมพันธกัน เม่ือใดก็
ตามที่นําไปใชในการบริหารหรือในการปฏิบัติงานจริง อาจเรียงตามลําดับขั้นตอน ขามขั้นตอน หรือ
ไมเรียงตามลําดับขั้นตอนก็ได โปรดดูตัวอยางจากตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 สรุปภาพรวมการ “จัดกลุม” หรือ “ศึกษาวิเคราะห” ปญหาหรือการบริหารงานของ
เทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม และตามกฎหมายอื่น โดย
นําแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรที่เรียกวา PAMS-POSDCoRB มาปรับใช

การนําแนวคิดทาง
รัฐประศาสนศาสตร ที่เรียกวา
PAMS-POSDCoRB มาปรับใช

การบริหารงานของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และฉบับแกไขเพิ่มเติม

และตามกฎหมายอื่น
1. การบริหารนโยบาย  (Policy)
หมายถึง หลักและวิธีปฏิบัติที่เทศบาลยึด
ถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึง
วิสัยทัศนของการพัฒนาเทศบาลซึ่ง
หมายถึงลักษณะของการวางแนวทาง
การพัฒนาเทศบาลไวในอนาคตในชวง
ระยะเวลาที่กําหนด

เชน บัญญัติใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจกําหนดนโยบาย
โดยไมขัดตอกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหาร
ราชการของเทศบาลใหเปนไปตามกฎหมาย เทศบัญญัติ
และนโยบาย สําหรับวิสัยทัศนของการพัฒนาเทศบาลไม
ไดบัญญัติไวดวย อีกทั้งการประชุมเพ่ือแถลงนโยบาย
ของนายกเทศมนตรีใหกระทําโดยเปดเผย โดยนายก
เทศมนตรีตองจัดทํานโยบายเปนลายลักษณอักษรแจก
ใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมดวย

2. การบริหารอํานาจหนาที่
(Authority) หมายถึง อํานาจในสวนที่
เกี่ยวของกับเทศบาลและมีกฎหมาย
รองรับ

เชน บัญญัติใหเทศบาลตําบลมีอํานาจหนาที่ที่ตองทํา
ในเขตเทศบาล อํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรี ของ
สมาชิกสภาเทศบาลหรือสภาเทศบาล และของปลัด
เทศบาล  นอกจากนี้ ยังบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 อีกดวย

3. การบริหารจริยธรรม (Morality)
หมายถึง ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติ
ในการบริหารงานของบุคลากรของ
เทศบาล เชน บริหารงานดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริตบริสุทธิ์ใจ เสียสละ เอ้ือเฟอ
เผื่อแผ และมีเมตตา

ไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับจริยธรรมของบุคลากรของ
เทศบาลโดยตรง แตบัญญัติใหกอนเขารับหนาที่ สมาชิก
สภาเทศบาลตองปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาลวา
จะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญ ทั้งจะซ่ือสัตย
สุจริตและปฏิบัติหนาที่เพ่ือประโยชนของทองถิ่น และยัง
บัญญัติใหสมาชิกสภาเทศบาลเปนผูแทนของปวงชนใน
เขตเทศบาลและตองปฏิบัติหนาที่ตามความเห็นของตน
โดยบริสุทธิ์ใจ ไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติมอบหมาย
ใด ๆ นอกจากนี้ อาจนํา ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ
การเมือง พ.ศ. 2543 มาเทียบเคียงได
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4. การบริหารที่เก่ียวของกับสังคม
(Society) หมายถึงการบริหารงานที่
คํานึงและเอ้ืออํานวยประโยชนตอสังคม
ชุมชน หรือประชาชนสวนรวม รวมทั้ง
การบริหารงานที่คํานึงถึงการมีสวนรวม
ของประชาชน

เชน รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ใหประชา
ชนไดรับการศึกษาอบรม สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก
เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น รวม
ทั้งปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่เพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชนและการมีสวนรวมของประชาชน

5. การวางแผน (Planning) หมายถึง
การจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล

ไมไดบัญญัติเกี่ยวกับการวางแผนไว แตพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติให
เทศบาลมีอํานาจและหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นของตนเองหรือแผนพัฒนาของเทศบาล

6. การจัดองคการ (Organizing)
หมายถึง รูปแบบและโครงสราง รวมทั้ง
การจัดสวนราชการของเทศบาล

เชน บัญญัติถึงรูปแบบและโครงสรางของเทศบาล 
องคกรฝายบริหารแบงเปน 2 รูปแบบ คือ  รูปแบบคณะ
เทศมนตรี  และรูปแบบนายกเทศมนตรี  รวมทั้งการจัด
สวนราชการของเทศบาล

7. การบริหารทรัพยากรมนุษย
(Staffing) หมายถึง การบริหารงานที่
เกี่ยวกับบุคลากรของเทศบาลทั้งฝาย
การเมืองและฝายประจํา

เชน บัญญัติใหการบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหเปน
ไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น  นอกจากนี้ ยังบัญญัติไว
ในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2500 และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 อีกดวย

8. การอํานวยการ (Directing)
หมายถึง การบังคับบัญชา ควบคุมและ
รับผิดชอบการบริหารงานของเทศบาล

เชน บัญญัติใหคณะเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบใน
การบริหารกิจการของเทศบาล โดยมีนายกเทศมนตรี
เปนหัวหนา

9. การประสานงาน (Coordinating)
หมายถึง ความสัมพันธระหวางเทศบาล
กับบุคคลและระหวางเทศบาลดวยกัน
และความสัมพันธระหวางเทศบาลกับ
ประชาชน

เชน บัญญัติถึงการประสานงานหรือความสัมพันธ
ระหวางเทศบาลกับบุคคล และระหวางเทศบาลดวยกัน
และความสัมพันธระหวางเทศบาลกับประชาชน นอกจาก
น้ี ยังบัญญัติไวในพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อ
เสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. 2542 อีกดวย

10. การรายงาน (Reporting)
หมายถึง การรายงานเสนอความเห็นหรือ
ยื่นเรื่องรองเรียน การควบคุมตรวจสอบ

เชน  กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทย ผูวาราชการจังหวัด และนายอําเภอมีอํานาจ
หนาที่ควบคุมดูแลเทศบาล อีกทั้งใหนายกเทศมนตรีจัด
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และการประเมินผลการบริหารงานของ
เทศบาลจากภายในและภายนอก

ทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได
แถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป

11. การงบประมาณ (Budgeting)
หมายถึง การคลัง การงบประมาณ
รายไดและรายจายของเทศบาล

เชน บัญญัติใหงบประมาณประจําปของเทศบาลตอง
ตราขึ้นเปนเทศบัญญัติ  แหลงรายไดของเทศบาล และ
รายจายของเทศบาลไวดวย

เจ็ด ปจจัยที่มีสวนทําใหแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรประสบผลสําเร็จ เปนการ
ศึกษาวามีปจจัยใดบางที่มีสวนทําใหการบริหารงานของหนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ การ
บริหารภาครัฐหรือรัฐประศาสนศาสตร และแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรประสบผลสําเร็จ ปจจัย
น้ัน อาจจัดแบงเปน 3 ปจจัย (3M) หรือจัดแบงเปนปจจัยภายในและปจจัยภายนอก หรือจัดแบงเปน
ปจจัยดานวัตถุและปจจัยดานจิตใจ เปนตน

ตัวอยางเชน แบงปจจัยออกเปน 3 ปจจัย หรือ 3M โดยทั้ง 3 ปจจัยน้ี (เปนตัวแปรอิสระ)
ซ่ึงมีสวนสําคัญทําใหรัฐประศาสนศาสตรหรือแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรประสบผลสําเร็จ (เปน
ตัวแปรตาม) ทั้ง 3 ปจจัยดังกลาว ไดแก

(1) ปจจัยดานทรัพยากรมนุษย (Man) เปนตนวา คุณภาพบุคลากรในหนวยงาน
จิตสํานึกของบุคลาการในหนวยงาน และภาวะผูนําของผูบริหารในหนวยงาน

(2) ปจจัยดานเงิน (Money) เปนตนวา หากหนวยงานขาดงบประมาณหรือไมอาจ
หาแหลงรายไดเพ่ิม หรือใชงบประมาณอยางไปประหยัดและไมคุมคายอมสงผลตอประสิทธิภาพ
หรือขีดความสามารถในการบริหารของหนวยงาน

(3) ปจจัยดานการบริหารงานทั่วไป (Management) เชน การประสานงาน การ
ประชาสัมพันธ และการสื่อสาร เปนตน

นอกจากที่กลาวมานี้แลว อาจดูตัวอยาง “ปจจัยที่มีสวนสําคัญในการกําหนดแนวคิดทาง 
รัฐประศาสนศาสตรของไทย จํานวน 8 ปจจัย” ขางลางนี้ โดยแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรอาจ
เกิดจากปจจัยเดียวหรือหลายปจจัยก็ได ตัวอยางนี้ มุงแสดงขอเท็จจริงใหปรากฏวา มีแนวคิดทาง
รัฐประศาสนศาสตรที่สําคัญอยูในรัฐธรรมนูญไทยและในเอกสารทางวิชาการดวย โดยไมกาวลวงไป
ถึงขั้นเสนอแนะใหแกไขเพ่ิมเติมแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรในรัฐธรรมนูญ และยังไมครอบคลุม
ไปถึงการศึกษาวิเคราะหวาแนวคิดดังกลาวถูกนํามาใชประโยชนในทางปฏิบัติอยางไร ใชในหนวย
งานใด เกดิปญหาอุปสรรคอยางไร หรือมีปจจัยใดบางทีจ่ะชวยใหการนาํแนวคดิทางรฐัประศาสนศาสตร
มาปรับใชใหประสบผลสําเร็จ เหลานี้เปนตน ตัวอยางนี้จึงเปนผลงานพื้นฐานที่จะนําไปสูการศึกษา
วเิคราะหเจาะลึกแตละปจจัยดังกลาวในอนาคตตอไป โปรดดูภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 ปจจัยทีมี่สวนสาํคญัในการกาํหนดแนวคดิทางรฐัประศาสนศาสตรของไทย จํานวน 8 ปจจัย

    ปจจัยที่มีสวนสําคัญในการกําหนด
    แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร
    ของไทย จํานวน 8 ปจจัย

   1. รัฐธรรมนูญ
   2. นโยบายของรัฐบาล ภาวะผูนําของ
       นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี                                แนวคิดทาง
   3  สมาชิกรัฐสภา และองคกรตาม                                           รัฐประศาสนศาสตร
       รัฐธรรมนูญ                                 ของไทย
   4. การเรียกรองของประชาชน
   5. สถานการณบานเมือง
   6. อิทธิพลของกระแสโลก 
   7. การแขงขันกับประเทศเพื่อนบาน
       ประเทศในภูมิภาค และโลก
   8. สถาบันการศึกษาและนักวิชาการ

แปด ความสมัพนัธ การสนบัสนนุ หรอืการคดัคานแนวคดิหรอืทฤษฎอ่ืีน เปนการศึกษา
วา การบริหารงานของหนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ การบริหารภาครัฐหรือรัฐประศาสนศาสตร
และแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรมีความสัมพันธ สนับสนุน หรือคัดคาน แนวคิดหรือทฤษฎีอ่ืน 
เชน แนวคิดทางรัฐศาสตร แนวคิดการกระจายอํานาจ แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน หรือ
แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษยในหนวยงาน หรือไม อยางไร

ตัวอยางเชน การศึกษาวา รัฐประศาสนศาสตรแตกตางจากรัฐศาสตรอยางไร อธิบายไดวา
รัฐประศาสนศาสตรเนนความรูดานการปฏิบัติ (a study of practice) เชน การบริหารของหนวยงาน
ของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ ขณะที่รัฐศาสตรใหความสําคัญกับความรูดานทฤษฎี (a study of
theory) เชน ทฤษฎีการเมืองการปกครอง ทฤษฎีอํานาจ และทฤษฎีการแบงการใชอํานาจ ทั้ง 2
สวนนี ้ โดยเฉพาะเรือ่ง การเมอืงการปกครอง (รัฐศาสตร) และการบรหิารภาครฐั (รัฐประศาสนศาสตร)
มีความสัมพันธกัน อยูควบคูกัน และไมอาจแยกออกจากกันไดงาย เปรียบเหมือนเหรียญที่จะตอง
ประกอบดวย 2 ดานเสมอ เชน ฝายการเมอืง ไมวาจะเปนฝายนติบิญัญัตหิรือฝายบรหิาร (รัฐศาสตร)
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ออกกฎหมายหรือกําหนดนโยบายเพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐทั้งฝายประจําและฝายการเมือง 
(รัฐประศาสนศาสตร) นําไปปฏิบัติ เปนตน

เกา สภาพแวดลอม เปนการศึกษาวา สภาพแวดลอมมีความสัมพันธ สงผลกระทบ หรือมี
สวนในการกําหนดการบริหารงานของหนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ การบริหารภาครัฐหรือ
รัฐประศาสนศาสตร และแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรมากนอยเพียงใด 

สภาพแวดลอมในที่น้ีหมายถึง สภาพหรือปจจัยทั้งหลายที่มีอยูทั่วไปโดยรอบหนวยงาน
ของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ การบริหารภาครัฐหรือรัฐประศาสนศาสตร และแนวคิด
รัฐประศาสนศาสตร โดยอาจจัดแบงสภาพแวดลอมออกเปน 2 ดาน ไดแก สภาพแวดลอมจาก
ภายในประเทศ และจากภายนอกประเทศ หรือสภาพแวดลอมดานวัตถุ และดานจิตใจ หรืออาจจัด
แบงเปน 4 ดาน ไดแก สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานการเมืองการปกครอง และดาน
กฎหมาย เปนตน

ตัวอยางเชน สภาพแวดลอมภายในและภายนอกประเทศที่แบงเปนดานเศรษฐกิจ ดาน
สังคม ดานการเมืองการปกครอง และดานกฎหมาย มีความสัมพันธ สงผลกระทบ หรือมีสวนในการ
กําหนดการบริหารภาครัฐซ่ึงในที่น้ีคือการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร กลาวคือ

1) สภาพแวดลอมภายในประเทศ 4 ดาน ที่มีความสัมพันธ สงผลกระทบ หรือ
มีสวนในการกําหนดการบริหารงานของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ

- ดานเศรษฐกิจ เชน ระบบเศรษฐกิจและสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ
ตลอดจนเทคโนโลยีที่ใชอยูในประเทศ หลักประกันทางเศรษฐกิจของครอบครัวและชุมชน

- ดานสังคม เชน การศึกษา การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของ 
ประชาชน ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม แรงงาน สาธารณสุข สิ่งแวดลอม กระบวนการ
เรียนรูและหลักประกันทางสังคมของครอบครัวและชุมชน การรวมตัวของชุมชน การมีสวนรวมของ
ประชาชน การปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และสาธารณภัย

- ดานการเมืองการปกครอง เชน รัฐธรรมนูญ ระบบการเมืองการปกครอง
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามระบบรัฐสภา การมี
สวนรวมทางการเมือง การปกปองคุมครองการใชสิทธิเสรีภาพ

- ดานกฎหมาย เชน รัฐธรรมนูญ ระบบกฎหมาย และระบบศาลภายใน
ประเทศ การอํานวยความยุติธรรม

2) สภาพแวดลอมภายนอกประเทศ 4 ดาน ที่มีความสัมพันธ สงผลกระทบ
หรือมีสวนในการกําหนดการบริหารงานของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ

- ดานเศรษฐกิจ เชน ระบบเศรษฐกิจโลก ระบบการคาเสรี ราคาน้ํามัน
เชื้อเพลิงของตลาดโลก และเทคโนโลยีที่ทันสมัยของตางประเทศ
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- ดานสงัคม เชน แนวคดิดานการศกึษา แรงงาน สาธารณสขุ สทิธมินุษยชน
และสิ่งแวดลอมของตางประเทศ

- ดานการเมืองการปกครอง เชน ระบบการเมืองของโลก กระแส
ประชาธิปไตย การกระจายอํานาจ การตอตานยาเสพติด และการตอตานการกอการรายของตาง
ประเทศ

- ดานกฎหมาย เชน กฎหมายและศาลของตางประเทศ กฎหมายและศาล
ระหวางประเทศ ตลอดจนการอํานวยความยุติธรรมระหวางประเทศ

โปรดดูภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 สภาพแวดลอมภายในและภายนอกประเทศดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง
และกฎหมาย ที่ลวนมีความสัมพันธ สงผลกระทบ หรือมีสวนในการกําหนดการบริหารของ
หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ

                                         สภาพแวดลอมภายนอกประเทศ

                                          สภาพแวดลอมภายในประเทศ
          ดาน        ดาน                 ดาน                 ดาน
      กฎหมาย        กฎหมาย                                      เศรษฐกิจ        เศรษฐกิจ

           การบริหารของ
                           หนวยงานของรัฐและ

                                                   เจาหนาที่ของรัฐ
           ดาน                   ดาน                                    ดาน                  ดาน

                       การเมือง               การเมือง                            สังคม                 สังคม
             การปกครอง          การปกครอง

พรอมกันน้ี ขอยกตัวอยางการนํากรอบแนวคิดที่เรียกวา สวอท (SWOT) ซึ่ง
ประกอบดวย จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และขอจํากัด
หรืออุปสรรค (Threat) มาปรับใชเพื่อวิเคราะหสภาพแวดลอมของหนวยงาน ที่แบงเปน
ระบบภายในและระบบภายนอก หรือแบงเปน ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ก็ได ดังน้ี
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ตัวแบบหรือกรอบแนวคิดที่เรียกวา SWOT น้ีจะมีสวนชวยใหการพิจารณาศึกษา
สภาพแวดลอมของหนวยงานเปนระบบและชัดเจนยิ่งขึ้น อันจะเปนประโยชนตอการนําไปเปน 
แนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาหนวยงานภาครัฐ หรือในการกําหนดวิสัยทัศน (vision)
ของหนวยงานภาครัฐ ทั้งน้ี เปนการนําขอมูลจาก “แนวทางการพัฒนาการปกครองทองถิ่นรูปแบบ
กรุงเทพมหานคร โดยเนนเรื่อง รูปแบบ โครงสราง และอํานาจหนาที่” มาเปนตัวอยาง ดังน้ี

กอนอ่ืนควรกลาวโดยยอถงึความสาํคญัและความจาํเปนตองพัฒนากรงุเทพมหานคร 
สืบเน่ืองจากกรุงเทพมหานครเปนเมืองหลวงของประเทศที่มีขนาดใหญโตกวางขวางมากเปนที่
ประทับขององคพระประมุขของประเทศ เปนหนาเปนตา เปนเมืองทา เปนศูนยกลางของ
ศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีของประเทศ เปนตน แตกลับปรากฏวา รูปแบบ โครงสราง และ
อํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานครทุกวันนี้ ไมเปนสากล เปนระบบพันทางที่ไมมีประสิทธิภาพมาก
เทาที่ควร โดยเฉพาะการมีผูอํานวยการเขตที่เปนขาราชการประจํามีตําแหนงเทียบเทานายอําเภอ
ซ่ึงถือวาเปนการบริหารราชการสวนภูมิภาค ปฏิบัติหนาที่ประจําอยูในหนวยการปกครองทองถิ่นที่
เปนเมืองหลวงหรือกรุงเทพมหานครนี้ อีกทั้งกฎหมายยังเปดโอกาสใหอํานาจในการบริหารจัดการ
กรุงเทพมหานครรวมศูนยอยูที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครเพียงคนเดียว จึงทําใหขาดเอกลักษณ
ของหนวยการปกครองทองถิ่น คือ ขาดประสิทธิภาพ สวนหนึ่งเห็นไดจากการใหบริการสาธารณะ
ไมคลองตัว ไมทั่วถึง และไมใกลชิดประชาชน ปญหาทั้งหลายไมวาจะเปนปญหาการบริหารจัดการ
ปญหาการจราจรติดขัด การกําจัดขยะ การบําบัดน้ําเสีย และสิ่งแวดลอม ไดสั่งสมกันมาชานาน
ประชาชนตองเผชิญกับปญหา ไมไดรับความสะดวก ที่สําคัญคือแนวทางการพัฒนกรุงเทพมหานคร
ไมอาจปรับปรุงแกไขที่โครงสรางยอยของกรุงเทพมหานครไดอีกตอไปแลว จําเปนตองพัฒนาหรือ
เปลี่ยนแปลงที่โครงสรางใหญในสวนที่เกี่ยวกับรูปแบบ โครงสราง และอํานาจหนาที่ของกรุงเทพ-
มหานคร กลาวคือ ควรกําหนดใหจัด “รูปแบบ” กรุงเทพมหานครเปน 2 ระดับ คือระดับบนและ
ระดับลาง ระดับบนมี “โครงสราง” ที่ประกอบดวยฝายบริหาร คือ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และ
สภากรุงเทพมหานคร สวนระดับลางมีโครงสรางที่ประกอบดวย นายกเทศมนตรี และสภาเทศบาล
ระดับลางนี้มีจํานวน 10-15 เทศบาล สําหรับ “อํานาจหนาที่” ของโครงสรางระดับบนจะเกี่ยวของกับ
การบริหารจัดการเรื่องแผนรวม หรือระบบรวม เชน ระบบขนสงมวลชน ระบบผังเมือง ระบบบําบัด
นํ้าเสีย และระบบการกําจัดขยะที่ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วกรุงเทพมหานคร สวนอํานาจหนาที่ของระดับ
ลางจํากัดเฉพาะภายในเขตเทศบาลของตนทํานองเดียวกับเทศบาลทั่วประเทศ เม่ือเปนเชนนี้
อํานาจหนาที่ของผูวาราชการกรุงเทพมหานครจึงลดนอยลง โดยกระจายไปใหนายกเทศมนตรีของ
10-15 เทศบาลนั้น

ในการนําตัวแบบหรือกรอบแนวคิดที่เรียกวา SWOT มาปรับใชเพ่ือวิเคราะหสภาพ
แวดลอมของกรุงเทพมหานคร อันจะนําไปสูการเสนอแนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานครนั้น ในที่
น้ีไดแบงสภาพแวดลอมของกรุงเทพมหานครออกเปน ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก พรอมกับ
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กําหนดใหจุดแข็ง (Strength) และ จุดออน (Weakness) มีขอบเขตครอบคลุมเฉพาะปจจัยภายใน
ขณะที่โอกาส (Opportunity) และ ขอจํากัด/อุปสรรค (Threat) มีขอบเขตครอบคลุมเฉพาะปจจัย
ภายนอก ดังตอไปน้ี

1) จุดแข็ง (S) = ปจจัยภายใน เชน
1.1) สภาพเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร อยูในระดับที่มีความพรอมและ

ม่ันคงเพียงพอ มีความพรอมที่จะตอสูแขงขันในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน
1.2) สภาพสังคมของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะระดับการศึกษาและคุณ

ภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อยูในระดับสูงเพียงพอและมีความพรอม
1.3) สภาพการเมืองของกรุงเทพมหานคร รวมตลอดทั้งประชาชนและภาค

เอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีแนวโนมที่จะสนับสนุนการพัฒนา
2) จุดออน (W) = ปจจัยภายใน เชน

2 .1 )  ไม มี เ จ าภาพหรือผู รับผิดชอบโดยตรงที่ ดําเนินการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร

2.2) ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดรับการสนับสนุนจากพรรคการเมือง
ฝายคานซึ่งตรงกันขามกับพรรคการเมืองฝายรัฐบาล  ทําใหในบางกรณีอาจไมไดรับความรวมมือ
จากผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เพราะการพัฒนากรุงเทพมหานครจะเกี่ยวของกับคะแนนเสียง
เลือกตั้ง หากพัฒนาไดสําเร็จจะทําใหไดรับคะแนนเสียงและคํายกยองจากประชาชน หรือแมผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครปรารถนาที่จะพัฒนากรุงเทพมหานคร แตในสภาพความเปนจริง อาจไม
ไดรับความรวมมือจากรัฐบาลหากสังกัดคนละพรรคการเมือง

2.3) ไมมีการประชาสัมพันธ รณรงค วางแผน เตรียมการ กําหนดกรอบ
เวลา และขั้นตอนการพัฒนากรุงเทพมหานครในเรื่องรูปแบบ โครงสราง และอํานาจหนาที่ที่ชัดเจน

2.4) ประชาชนในกรุงเทพมหานครเปนจํานวนมากยังไมเขาใจปญหาของ
กรุงเทพมหานครในเรื่องรูปแบบ โครงสราง และอํานาจหนาที่

2.5) ขาราชการฝายประจําบางสวน เชน ผูอํานวยการเขต และผูอํานวย
การสํานัก อาจตอตาน ไมใหการสนับสนุนหรือวางเฉย เพราะการพัฒนาจะทําใหตนเองเสียอํานาจ
และผลประโยชน

3) โอกาส (O) = ปจจัยภายนอก เชน
3.1) ระบบการเมืองการปกครองและการบริหารของตางประเทศ กระแส

ประชาธิปไตยและการกระจายอํานาจจากภายนอกเอื้ออํานวยตอการพัฒนา และการสนับสนุนให
กรุงเทพมหานครเปนหนวยการปกครองทองถิ่นที่เปนสากล
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3.2) ระบบการบริหารเมืองหลวงและการบริหารทองถิ่นของตางประเทศ 
เชน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี และญี่ปุน เปนตัวอยางที่นํามาปรับใชในการพัฒนาการปก
ครองทองถิ่นรูปแบบกรุงเทพมหานครได

3.3) ระบบกฎหมายของประเทศ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.
2540) ซ่ึงเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ ไดสนับสนุนการปกครองทองถิ่นตามเจตนารมณของ
ประชาชนในทองถิ่นอยางกวางขวาง โดยบัญญัติไวในหมวด 9 การปกครองสวนทองถิ่น ตั้งแต
มาตรา 282 ถึง มาตรา 290

3.4) ระบบเศรษฐกิจของประเทศ อยูในระดับที่มีความมั่นคงเพียงพอ และ
เปดโอกาสใหตอสูแขงขันในการใหบริการแกประชาชนเพิ่มมากขึ้น

3.5) ระบบสังคมของประเทศ โดยเฉพาะระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิต
ของประชาชน อยูในระดับที่สูงเพียงพอ

3.6) ระบบการเมืองการปกครองและการบริหารของประเทศ ผลการเลือก
ตั้งทั่วไปเม่ือวันที่ 6 กุมภาพันธ 2548 ปรากฏวา รัฐบาลมีเสียงขางมากอยางทวมทนในระบบการ
เมืองระดับชาติ และในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พรรคการเมืองฝายรัฐบาลไดรับเลือกตั้งเขามาเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนจํานวนมาก ทําใหรัฐบาลมีแนวโนมที่มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพที่
จะพัฒนากรุงเทพมหานครในเรื่องรูปแบบ โครงสรางและอํานาจหนาที่ได  นอกจากนี้แลว ภาวะผูนํา
ของนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร) มีศักยภาพหรือมีขีดความสามารถสูงเพียงพอที่จะทํา
การพัฒนากรุงเทพมหานครได

4) ขอจํากัด/อุปสรรค (T) = ปจจัยภายนอก เชน
4.1) รัฐบาลยังไมมีนโยบายสนับสนุนอยางชัดเจน และนายกรัฐมนตรียังไม

เห็นความสําคัญของการพฒันากรุงเทพมหานครในเรื่องรูปแบบ โครงสราง และอํานาจหนาที่ ดังน้ัน
เจตนารมณทางการเมือง (political will) ที่แนวแน ของฝายการเมืองและนายกรัฐมนตรี ในการ
พัฒนากรุงเทพมหานครในเรื่องดังกลาว จึงยังไมเกิดขึ้น  

4.2) มีการใชความเปนประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของกลุมบุคคลบาง
กลุมอยางเกินขอบเขต โดยไมคํานึงถึงหนาที่และความรับผิดชอบพรอมกันไปดวย ตัวอยางเชน นัก
เดินขบวนหรือนักเรียกรองอาชีพ หรือบคุคลที่มีอคติถาวรตอการบริหารราชการของรัฐบาล เหลานี้
มีสวนทําใหการพัฒนากรุงเทพมหานครไมอาจเกิดไดงาย

ขอสังเกตในการนํากรอบแนวคิดน้ีมาปรับใช  มี 2 ขอ
หนึ่ง ในการวิเคราะหทั่วไป อาจจัดแบงอยางงายเปน 2 สวน คือ ขอดีและขอเสีย

หรือปจจัยสนับสนุนและปจจัยคัดคาน หรือแบงเปนหลายสวนก็ได ขึ้นอยูกับมุมมองของผูจัดแบงแต
ละคน สําหรับ SWOT น้ัน ไดจัดแบงเปน 4 สวน ไดแก จุดแข็ง (S) จุดออน (W) โอกาส (O) และ
อุปสรรค/ขอจํากัด (T) หากพิจารณาดูจะ พบวา
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- จุดแข็ง (S) และ โอกาส (O) มีความหมายคลายกัน และทั้ง 2 คํานี้ลวน
เปนลักษณะของ “ขอดี” นอกจากนี้ ยังมีคําอ่ืนอีกหลายคําที่มีความหมายคลายกัน เชน
จุดเดน ปจจัยสนับสนุน ปจจัยเอ้ืออํานวย และปจจัยเสริม ขึ้นอยูกับผูจัดแบงวาจะนําคําใดมาใช

- จุดออน (W) และ อุปสรรค/ขอจํากัด (T) มีความหมายคลายกัน และทั้ง 2
คํานี้ลวนเปนลักษณะของ “ขอเสีย” ยังมีคําอ่ืนอีกหลายคําที่มีความหมายคลายกัน เชน จุดดอย จุด
บกพรอง ปจจัยคัดคาน ปจจัยที่ไมเอ้ืออํานวย และปจจัยที่เปนอุปสรรค

ดังน้ัน ถาจะนํา SWOT มาเปนกรอบแนวคิด เพ่ือปองกันความสับสน ควรกําหนด
ขอบเขตของแตละคําใหชัดเจน เชน

(1) จุดแข็ง (S) หมายถึง การสนับสนุนจากภายในหนวยงาน หรือปจจัย
ภายในที่สนับสนุนหรือเอ้ืออํานวยตอหนวยงาน เชน บุคลากรภายในหนวยงานใหการสนับสนุน
เพราะไดรับผลประโยชนรวมดวย หรือสภาพทางเศรษฐกิจของหนวยงานมีความมั่นคง

(2) จุดออน (W) หมายถึง ขอบกพรองจากภายในหนวยงาน หรือปจจัย
ภายในที่ไมสนับสนุนหรือไมเอ้ืออํานวยตอหนวยงาน เชน บุคลากรภายในหนวยงานไมชอบการ
เปลี่ยนแปลงและตอตานการเปลี่ยนแปลงหากตนเองตองเสียผลประโยชนที่เคยไดรับ หรือตอง
ทํางานเพิ่มมากขึ้น หรือสภาพทางเศรษฐกิจของหนวยงานไมมีความมั่นคง

(3) โอกาส (O) หมายถึง การสนับสนุนจากภายนอกหนวยงาน หรือปจจัย
ภายนอกที่สนับสนุนหรือเอ้ืออํานวยตอหนวยงาน เชน นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการพัฒนา
หนวยงานกระแสหรืออิทธิพลทางการเมืองการปกครองของตางประเทศที่เอ้ืออํานวยตอการพัฒนา
หนวยงานโดยผานเขามาสูหนวยงานทางสื่อ ทางตําราหนังสือ หรือทางนักวิชาการที่ไปศึกษามา
จากตางประเทศ

(4) อุปสรรค/ขอจํากัด (T) หมายถึง ขอบกพรองจากภายนอกหนวยงาน
หรือปจจัยภายนอกที่ไมสนับสนุนหรือไมเอ้ืออํานวยตอหนวยงาน เชน เศรษฐกิจโลกตกต่ํา การ
ทําลายสิ่งแวดลอม การขัดตอหลักสิทธิมนุษยชน หรือการขัดตอคําสอนทางศาสนา

สอง นอกจากการจัดแบงที่กลาวผานมานี้แลว ยังอาจจัดแบงเปน
(1) จุดแข็ง (S) และ จุดออน (W) มีขอบเขตครอบคลุมระดับลาง หรือ

ระดับปฏิบัติงานของหนวยงาน เชน เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีจิตสํานึกในการใหบริการประชาชน
และมีความขยันขันแข็ง (เปนจุดแข็ง) ขณะที่เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานขาดจิตสํานึกในการใหบริการ
ประชาชน และเฉื่อยชา (เปนจุดออน)

(2) โอกาส (O) และ อุปสรรค/ขอจํากัด (T) มีขอบเขตครอบคลุมระดับ
บน หรือระดับนโยบายภายในหนวยงาน เชน คณะผูบริหารของหนวยงานมีนโยบายสนับสนุนหรือ
ใหการสนับสนุนดานงบประมาณ (เปนโอกาส) ในขณะที่คณะผูบริหารไมมีนโยบายสนับสนุนหรือไม
ใหการสนับสนุนดานงบประมาณ (เปนอุปสรรค/ขอจํากัด) โปรดดูภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 กรอบแนวคิดที่แสดงการวิเคราะหสภาพแวดลอมของหนวยงานดวย SWOT ซ่ึงประกอบ
ดวย จุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัดหรืออุปสรรค สภาพแวดลอมแบงเปนปจจัยภายในและ
ปจจัยภายนอก โดยนําแนวทางการพัฒนาการปกครองทองถิ่นรูปแบบกรุงเทพมหานคร ในเรื่อง รูป
แบบ โครงสราง และอํานาจหนาที่ มาเปนตัวอยาง

  ปจจัยภายนอก
 

                        3. โอกาส (Opportunity)
       สอดคลองกับระบบตาง ๆ ทั้ง
       ภายในและภายนอกประเทศ

   ระบบภายนอก                ระบบ      ภายใน
                   หรือ                                หรือ ปจจัย       ภายใน
         ปจจัยภายนอก

 1. จุดแข็ง (Strength)    แนวทางการพัฒนา     2. จุดออน (Weakness)
                    กทม. มีความ              กรุงเทพมหานคร ใน                ไมมีเจาภาพ ไม
                    พรอมทั้งดานเศรษฐกิจ  เร่ืองรูปแบบ โครงสราง  มีการวางแผน กรอบเวลา
                      สังคม และการเมือง       และอํานาจหนาที่      ขั้นตอน ฝายประจําคาน

                            ระบบภายนอก
    ระบบ     ภายใน                                          หรือ

         หรือ ปจจัย    ภายใน              ปจจัยภายนอก

       4.  ขอจํากัด      (Threat)
                  รัฐบาลไมมีนโยบายสนับสนุน

                                                      มีการใชประชาธิปไตย และ
                                                       สิทธิเสรีภาพเกินขอบเขต

                ปจจัยภายใน                 ปจจัยภายนอก              ปจจัยภายใน
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สิบ ปญหาอุปสรรค เปนการศึกษาวา หนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ การบริหาร
ภาครัฐหรือรัฐประศาสนศาสตร และแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรมีปญหาอุปสรรคอยางไร รวม
ตลอดถึงแนวทางแกไขปญหา หรือมีขอเสนอแนะอยางไร เม่ือนําไปปรับใชในหนวยงาน

ตัวอยางดูไดจากภาพที่ 1 ขางตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสวนที่เกี่ยวกับการนํา “กระบวน
การพิจารณาแกไขปญหา” ที่ประกอบดวย 3 ขั้นตอนที่สอดคลองกัน ไดแก ปญหา สาเหตุ และแนว
ทางแกไข มาประยุกตใช

สบิเอ็ด การพฒันา เปนการศึกษาการพัฒนาหรือปรับปรุงหนวยงานของรัฐเจาหนาที่ของรัฐ
การบริหารภาครัฐหรือรัฐประศาสนศาสตร และแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร ไมวาจะเปนการ
พัฒนาการบรหิารของหนวยงาน การพฒันาหนวยงาน เชน พัฒนาทีโ่ครงสรางใหญและโครงสรางยอย
หรือการพฒันาบคุลากรในหนวยงานทัง้ดานวตัถ ุ เชน ประสทิธภิาพหรอืขดีความสามารถในการปฏบิตัิ
ราชการ และดานจติใจ เชน จิตสาํนกึหรอืจิตวญิญาณในการปฏบิตัริาชการ

ตัวอยางเชน แนวทางการพัฒนาแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรที่แบงเปนแนวทาง
การพัฒนาทางวิชาการและทางปฏิบัติ ทั้ง 2 แนวทางมีความสัมพันธกัน ตองพ่ึงพากันและกัน
และไมอาจแยกจากกันไดอยางเด็ดขาด อยางไรก็ตาม เพ่ือชวยเพิ่มความชัดเจนขึ้น จึงไดศึกษาแยก
ออกจากกัน โดยแนวทางแรก ไดยกตัวอยางประกอบ 11 แนวทาง สวนอีกแนวทางหนึ่ง ยกตัวอยาง
ประกอบ 4 แนวทาง  ดังตอไปน้ี

11.1) แนวทางการพัฒนาแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรในทางวิชาการ มี 
11 แนวทาง สรุปไดดังน้ี

11.1.1) สงเสริมใหนําแนวคิด กรอบแนวคิด และระเบียบวิธีวิจัยทาง
รัฐประศาสนศาสตรมาใชหรือมาประยุกตใชอยางสม่ําเสมอ 

11.1.2) สงเสริมการคิดและทําออกนอกกรอบ หรือฉีกแนวการศึกษา
แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร

11.1.3) แทนที่จะนําแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรของตางประเทศมาใช
ทั้งหมดโดยไมปรับแตง ควรที่จะสรางหรือเสริมแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรขึ้นเองใหเหมาะสม
กับสังคมไทยบาง

11.1.4) ควรสงเสริมการทําวิจัยเอกสาร (documentary research) ทาง
รัฐประศาสนศาสตรเพ่ิมมากขึ้น พรอมกบัทาํวจัิยเอกสารโดยนาํแนวคดิทางรฐัประศาสนศาสตรไป
ประยุกตกับวิชาการสาขาอื่น เชน กฎหมาย

11.1.5) สนบัสนนุใหมีการสราง วจิารณ และพัฒนาแนวคดิทางรฐัประศาสน-
ศาสตรของไทยเอง
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11.1.6) สงเสริมใหติดตามองคความรูและระเบียบวิธีวิ จัยใหม  ๆ  
ทางรัฐประศาสนศาสตรทั้งของไทยและตางประเทศ 

11.1.7) สงเสริมการนําเสนอแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรในรูปแบบที่
แตกตางกวาในอดีตเพ่ิมมากขึ้น

11.1.8) สงเสริมการประชาสัมพันธแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรผาน 
สื่อทั้งหลาย เชน ทางอินเตอรเน็ท (internet) หรือทางเว็บไซต (website)

11.1.9) สนับสนุนการสรางนักวิชาการมืออาชีพ (นักทฤษฎี) และ นัก
บริหารมืออาชีพ (นักปฏิบัติ) ทางรัฐประศาสนศาสตร

11.1.10) ควรสงเสริมใหวิพากษวิจารณและวิเคราะหแนวคิดทางการ
บริหารเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะแนวคิดของตางประเทศที่ไทยนํามาประยุกตใช

11.1.11) ควรสงเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการที่แสดงถึงวิธีการนํา 
แนวคิดทางการบริหารของตางประเทศมาประยุกตใชในสังคมไทย

11.1.12) ควรสงเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการที่พยากรณหรือทํานาย
แนวโนมแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรหรือแนวคิดการบริหารในอนาคต

11.2) แนวทางการพัฒนาแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรในทางปฏิบัติ มี 4
แนวทาง สรุปไดดังน้ี

11.2.1) สนับสนุนใหนําแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรไปใชในหนวยงาน
เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง แนวคิดการอํานวยความสะดวกและการใหบริการแกประชาชน
แนวคิดการบริหารที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม ตลอดจนแนวคิดการบริหารตาม 
แนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

11.2.2) ปลูกฝงจิตสํานึกหรือความรูผิดรูชอบใหแกเจาหนาที่ของรัฐเพ่ิม
มากขึ้น เชน มีจิตวิญญาณของการใหบริการแกประชาชนดวยความเต็มใจ ยึดถือผลประโยชนของ
ประชาชนหรือสวนรวมเปนที่ตั้ง รวมทั้งการเสียสละเพื่อสวนรวม ละเวนการปฏิบัติหนาที่ที่มิชอบ
และปฏิบัติราชการโดยคํานึงถึงเกียรติยศ ศักดิ์ศรี มากกวาสิ่งตอบแทนดานวัตถุ

11.2.3) สงเสริมการรวมกลุมของนักรัฐประศาสนศาสตร และเขารวมจัด 
กจิกรรมทางรฐัประศาสนศาสตร รวมทัง้การทาํกจิกรรมทีส่งเสรมิการเปนวชิาชพีทางรฐัประศาสนศาสตร 
และสรางเปนระบบเครือขายใหกวางขวาง

11.2.4) ผูบริหารของหนวยงานควรประพฤติตัวเปนแบบอยางที่ดีในการ
บริหาร โดยใชวิชาความรูและประสบการณทางรัฐประศาสนศาสตรในทางที่เปนประโยชนตอ
สวนรวม
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สิบสอง แนวโนม เปนการศึกษาแนวโนมของการบริหารงานของหนวยงานของรัฐ การ
บริหารภาครัฐหรือรัฐประศาสนศาสตร และแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรวาจะเปนไปในทิศทางใด
หรืออยางไร ทั้งน้ี เปนการศึกษาในลักษณะของการพยากรณหรือคาดการณลวงหนา

ตัวอยางเห็นไดจาก การศึกษา “แนวโนมของกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการ
ไทย” ซ่ึงนํา “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหาร” ที่เรียกวา 6M มาเปนกรอบหรือแนวทางในการนํา
เสนอ เชนน้ี มีสวนทําใหการเสนอแนวโนมดังกลาวเปนลักษณะของการผสมผสานความรูดานการ
บริหารควบคูไปกับความรูดานกฎหมาย โดยสรปุไวในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 สรุปแนวโนมของกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการในภาพรวม จําแนกตามปจจัยที่มี
สวนสําคัญตอการบริหาร ที่เรียกวา 6M
ปจจัยฯ

(6M)
แนวโนมของกฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารราชการในภาพรวม

1. ดาน
    บุคลากร
    (Man)

1.1 สนับสนุนสงเสริมนักบริหารมืออาชีพ ผูมีความรูความสามารถและมีคุณภาพเขามาเปนผูใช
     อํานาจรัฐในหนวยงานของรัฐเพ่ิมขึ้น 
1.2 สนับสนุนและสงเสริมใหเจาหนาที่ของรัฐไดรับการอบรมหรือศึกษาตอในระดับสูงขึ้น 
1.3 สนับสนุนและสงเสริมใหเจาหนาที่ของรัฐไดรับคาตอบแทนหรือเงินจูงใจเพ่ิมมากขึ้น
1.4 สนับสนุนใหมีการลดจํานวนเจาหนาที่ของรัฐ
1.5 สนับสนุนใหผูดํารงตําแหนงหัวหนาฝายบริหารมีระดับการศึกษาอยางต่ําปริญญาตรี

2. ดานการ
    เงิน    
    (Money)

2.1 ปรับปรุงระบบเบิกจายงบประมาณและระบบประเมินผลใหคลองตัว รวดเร็ว และรัดกุมขึ้น
2.2 พัฒนาระบบบริหารงบประมาณและระบบจัดเก็บภาษีของหนวยงานของรัฐ
2.3 สนับสนุนการควบคุมตรวจสอบการใชงบประมาณของหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐเพ่ิมขึ้น
2.4 ใหความคุมครองเจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติหนาที่จัดเก็บภาษีดวยความสุจริตเพ่ิมมากขึ้น
2.5 ยึดหลักเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเองทั้งเศรษฐกิจภายในและเศรษฐกิจเพ่ือการสงออก
2.6 เปดโอกาสใหมีการตอสูแขงขันทางธุรกิจมากขึ้น
2.7 เปดโอกาสใหหนวยการปกครองสวนทองถ่ินรวมจัดตั้งบริษัทหรือกองทุนเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน

3. ดานวัสดุ
   อุปกรณ   
   (Material)

3.1 สนับสนุนใหนําวัสดุอุปกรณที่ทันสมัยมาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะ
     แกประชาชนเพิ่มมากขึ้น
3.2 เพ่ิมงบประมาณเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอรและคาใชจายในการฝกอบรมบุคลากร

4. ดานการ
   บริหาร
   งานทั่วไป
   (Manage-
   ment)

4.1 สงเสริมการปฏิรูประบบราชการ
4.2 ลดอํานาจหนาที่และลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการของภาครัฐ พรอมกับสงเสริมใหภาค
     เอกชนหรือภาคประชาชนเขามามีอํานาจหนาที่มากขึ้น
4.3 สรางหรือพัฒนา “ระบบ” ควบคู ไปกับ การสราง “คน”
4.4 สนับสนุนการบังคับใชกฎหมายที่เขมงวดมากขึ้น
4.5 สนับสนุนใหกาวไปสูความเปนประชาธิปไตยมากขึ้น
4.6 สนับสนุนใหกาวไปสูความทันสมัยมากขึ้น
4.7 สนับสนุนใหนําความรูทางวิชาการและขอมูลขาวสารมาประยุกตใชกับประสบการณเพ่ิมขึ้น
4.8 นําแนวคิดหรือวิชาความรูดานบริหารจัดการของภาคเอกชนมาประยุกตใช
4.9 ผสมผสานหรือบูรณาการมากขึ้น
4.10 ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
4.11 เพ่ิมอํานาจเพื่อสรางเอกภาพ ความคลองตัว ความรวดเร็วในการบริหารงานในสวนภูมิภาค
4.12 มีผูรับผิดชอบหรือมีเจาภาพอยางชัดเจน
4.13 สนับสนุนใหมีการกําหนดกรอบเวลาในการปฏิบัติราชการ
4.14 สงเสริมการบริหารที่เปดเผย โปรงใส และตรวจสอบไดทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
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ตารางที่ 4 (ตอ)
ปจจัยฯ

(6M)
แนวโนมของกฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารราชการในภาพรวม

4.15 ใหความสําคัญกับการควบคุมตรวจสอบของประชาชนและองคกรของรัฐที่เปนอิสระมากขึ้น
4.16 ใหความสําคัญกับการควบคุมตรวจสอบองคกรของรัฐที่เปนอิสระตามรัฐธรรมนูญมากขึ้น
4.17 ปกปองผลประโยชนของประเทศชาติมากขึ้น
4.18 สนับสนุนและสงเสริมใหประเทศไทยเปนสากลและผูนําของประเทศในภูมิภาค
4.19 ยกฐานะจังหวัดบางจังหวัดขึ้นเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ
4.20 ยุบ ยกฐานะ หรือรวมชุมชนหรือทองถ่ินหลายแหงเขาดวยกัน
4.21 ปรับเปล่ียนจากประชาธิปไตยแบบตัวแทน ไปเปนประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
4.22 จํากัดวาระการดํารงตําแหนงของหัวหนาฝายบริหาร
4.23 ผอนปรนการควบคุมกํากับดูแลมากขึ้น
4.24 สงเสริมใหการบริหารในทองถ่ินมีเอกภาพ มีประสิทธิภาพมากกวามุงถวงดุลอํานาจ
4.25 สงเสริมสนับสนุนใหหนวยการปกครองสวนทองถ่ินเปนศูนยกลางของการพัฒนา
4.26 สนับสนุนใหมีการจัดทําประมวลกฎหมาย

5. ดานการ
   ใหบริการ
   ประชาชน
   (Market)

5.1 ยึดถือประชาชนหรือผลประโยชนของประชาชนสวนรวมเปนเปาหมายหลัก
5.2 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการใหบริการสาธารณะแกประชาชนเพิ่มขึ้น
5.3 กระจายการใหบริการสาธารณะแกประชาชนใหกวางขวาง ทั่วถึง ใกลชิดประชาชนมากขึ้น
5.4 สนับสนุนใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนเพิ่มมากขึ้น
5.5 สนับสนุนและปกปองคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และความเปนธรรมในสังคมเพ่ิมขึ้น
5.6 สนับสนุนและชวยเหลือคนยากจนและผูดอยโอกาสเพิ่มมากขึ้น

6. ดาน
   จริยธรรม
   (Morality)

6.1 สนับสนุนและสงเสริมใหบุคคลหรือหนวยงานภายนอกเขามามีสวนในการควบคุมตรวจสอบ
     จริยธรรมของฝายการเมืองของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐเพ่ิมขึ้น
6.2 สงเสริมใหเผยแพร สราง ปลูกฝงคานิยมที่เอื้อตอการบริหารงานของเจาหนาที่ของรัฐมากขึ้น
6.3 สนับสนุนและสงเสริมจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐมากขึ้น

        สิบสาม การเปรียบเทียบ เปนการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานของหนวยงานของ 
รัฐ เจาหนาที่ของรัฐ การบริหารภาครัฐหรือรัฐประศาสนศาสตร และแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร
ที่อยูภายในประเทศ หรือเปรียบเทียบกับตางประเทศ

ตัวอยางเห็นไดจาก การศึกษา ”เปรียบเทียบการบริหารเมืองหลวงและปจจัยตาง ๆ ที่
เก่ียวของกับการบริหารเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา  อังกฤษ  ฝร่ังเศส  ญี่ปุน  และไทย”
โดยนํามาสรุปไวในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบการบริหารเมืองหลวงและปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารเมืองหลวง
ของสหรัฐอเมริกา  อังกฤษ  ฝรั่งเศส  ญ่ีปุน  และไทย  จําแนกตามปจจัยตาง ๆ

ปจจัย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุน ไทย
1. ที่มาของ
หัวหนาฝาย
บริหารของ
หนวยงาน
บริหาร
เมืองหลวง
ระดับบน

เลือกตั้ง
โดยตรง
(ประธานาธิบดี
แหงสหรัฐ
อเมริกา)

เลือกตั้ง
โดยตรง
(นายก
เทศมนตรี
เทศบาล
กรุงลอนดอน)

แตงตั้ง
(ผูวาราชการ
กรุงปารีส หรือ
ผูวาราชการ
จังหวัดปารีส
มาจากการ
แตงตั้งของ
รัฐมนตรีวาการ
กระทรวง
มหาดไทย)

เลือกตั้ง
โดยตรง
(ผูวาราชการ
กรุงโตเกียว
หรือ ผูวา
ราชการจังหวัด
โตเกียว)

เลือกตั้ง
โดยตรง
(ผูวา
ราชการ
กรุงเทพ
มหานคร)

2. ที่มาของ
หัวหนาฝาย
บริหารของ
หนวยงาน
บริหาร
เมืองหลวง
ระดับลาง

เลือกตั้ง
โดยตรง
(นายก
เทศมนตรี
เทศบาลนคร
วอชิงตัน 1 คน)

เลือกตั้ง
ทางออม
(นายก
เทศมนตรี
เทศบาลนคร
ลอนดอน หรือ
Lord Mayor 1
คน และนายก
เทศมนตรี หรือ
ประธานสภา
เทศบาลนคร
ตาง ๆ อีก
32 คน)

เลือกตั้ง
โดยตรง
(นายก
เทศมนตรี
เทศบาลนคร
ปารีส 1 คน
และนายก
เทศมนตรี
เทศบาลนคร
ตาง ๆ อีก
22 คน)

เลือกตั้ง
โดยตรง
(นายก
เทศมนตรี
เทศบาลนคร
ตาง ๆ 23 คน
และนายก
เทศมนตรี
เทศบาลระดับ
ตาง ๆ อีก
39 คน)

แตงตั้ง
(ผูอํานวย
การเขต 50
เขต มาจาก
การแตงตั้ง
ของปลัด
กรุงเทพ
มหานคร)
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ตารางที่ 5 (ตอ)
ปจจัย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุน ไทย

3. รูปแบบที่
มาของ
หัวหนาฝาย
บริหารเมือง
หลวงระดับ
บนและ
ระดับลาง
รวมทั้ง
ระดับชาติ

เหมือนกันหรือ
แบบเดียวกันทั่ว
ประเทศ
(uniformity)

หลากหลาย
(variety หรือ
diversity)

หลากหลาย หลากหลาย หลากหลาย

4.  การ
บริหาร
ราชการ
แผนดิน

แบงเปน 2 สวน
ไดแก รัฐบาล
กลาง และรัฐ
บาลในมลรัฐ,
ในแตละมลรัฐมี
หนวยการ
บริหารทองถิ่น
หรือเรียกวา
รัฐบาลใน
ทองถิ่น, ไมมี
สวนภูมิภาคโดย
ภาพรวม เปน
ลักษณะของการ
กระจายอํานาจ
จากรัฐบาล
กลางให
รัฐบาลใน
ทองถิ่นอยาง
มาก

แบงเปน 2
สวน ไดแก
สวนกลางและ
สวนทองถิ่น,
ไมมีสวน
ภูมิภาค โดย
ภาพรวม แมมี
ลักษณะของ
การกระจาย
อํานาจจาก
รัฐบาลในสวน
กลางใหกับ
สวนทองถิ่น
หรือรัฐบาลใน
ทองถิ่น แตใน
สภาพความ
เปนจริง การ
กระจายอํานาจ
มิไดเกิดขึ้น
อยางแทจริง

แบงเปน 3 สวน
ไดแก สวนกลาง
สวนภูมิภาค
และสวนทอง
ถิ่น, แมนับวา
จังหวัดตาง ๆ
เปนราชการ
บริหารสวน
ทองถิ่น  แต
ตามหลักการ
และตามสภาพ
ความเปนจริง
ถือวาเปน
ราชการบริหาร
สวนภูมิภาค
โดยภาพรวม
เปนลักษณะ
ของการรวม
อํานาจไวที่สวน
กลางมากกวา

แบงเปน 2
สวน ไดแก
สวนกลาง และ
สวนทองถิ่น,
ไมมีสวน
ภูมิภาค หรือ
เรียกวาเปน
รัฐบาล 2
ระดับ คือ
รัฐบาลในสวน
กลาง  และ
รัฐบาลใน
ทองถิ่น

แบงเปน 3
สวน ไดแก
สวนกลาง
สวนภูมิภาค
และสวน
ทองถิ่น
โดยภาพ
รวมเปน
ลักษณะของ
การรวม
อํานาจไว
ที่รัฐบาลใน
สวนกลาง
มากกวา
การกระจาย
อํานาจให
สวนทองถิ่น
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สรุป เพื่อใหเห็นภาพรวมของการนําเสนอขอบเขตของรัฐประศาสนศาสตรที่ครอบ
คลุมสาระสําคัญอยางนอย 13 เร่ืองที่ผานมาทั้งหมดขางตนน้ี จึงไดนําหัวขอของทุกเรื่องมา
เขียนสรุปไวในภาพที่ 6

ภาพที่ 6 รัฐประศาสนศาสตรมีขอบเขตครอบคลุมสาระสําคัญอยางนอย 13 เรื่อง

                                        13. การ            1. แนวคิด
                                        เปรียบเทียบ   ความหมายและ
                         12. แนวโนม                       ขอบเขต      2. ความสําคัญ
                                                                             และความจําเปน
               11. การพัฒนา
                                                   รัฐประศาสนศาสตร            3. ความเปนมา
             10. ปญหาอุปสรรค            มีขอบเขตครอบคลุม
                                                        สาระสําคัญ                4. กระบวนการ
                  9. สภาพ                   อยางนอย 13 เร่ือง                     บริหาร

          แวดลอม          5. ขอดี
                                8. ความสัมพันธ                   6. การ       และขอเสีย
                                การสนับสนุนหรือ    7. ปจจัย     ประยุกต
                                คัดคานแนวคิดอ่ืน    ที่มีสวน
                                                        ทําใหประสบ
                 ความสําเร็จ
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