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การนําแนวคดิการบรหิารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน และ
กฎหมายมาใชในการอางองิสนับสนุนผลงานทางวิชาการ 

(ปรับปรุงลาสุด วันที่ 5 กมุภาพันธ 2553) 
 
                                     วิรัช วิรัชนิภาวรรณ 
 
1. บทนํา 
 
 เพื่อชวยใหการนําเสนอผลงานทางวิชาการ เปนตนวา หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ รายงาน 
และบทความของนักศึกษา หรือผูทํารายงาน (ตอจากนี้ไปใชคําวา ผูศึกษา) ไดรับการยอมรับ เปนระบบ 
เปนสากล และไดมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น เอกสารนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ หนึ่ง แสดงใหเห็นถึงการนํา
แนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ ของหนวยงาน และบทบัญญัติของกฎหมายมาใชในการ
อางอิงสนับสนุนผลงานทางวิชาการของผูศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสวนท่ีเปนการอางอิงสนับสนุน
ความคิดเห็นของผูศึกษาที่เปนขอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา หรือแนวทางแกไข พรอมยกตัวอยาง
ประกอบไวดวย สอง แสดงใหเห็นวา การนําแนวคิดการบริหารจัดการดังกลาวนี้มาใชในการอางอิง
สนับสนุนผลงานทางวิชาการ เชนนี้ พอเทียบเคียงไดกับการนํา “คําพิพากษาศาลฎีกาในอดีต” มาอางอิง
สนับสนุนคําพิพากษา หรือความคิดเห็นในปจจุบัน กลาวคือ “แนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ 
หนวยงาน และกฎหมาย” นั้น พอเทียบเคียงไดกับ “คําพิพากษาศาลฎีกาในอดีต” ขณะที่ “การที่ผู
พิพากษานําคําพิพากษาศาลฎีกาในอดีตมาอางอิงสนับสนุนคําพิพากษาของตนเองในปจจุบัน” พอ
เทียบเคียงไดกับ “การท่ีผูศึกษานําแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมายมา
ใชในการอางอิงสนับสนุนผลงานทางวิชาการหรือความคิดเห็นของผูศึกษา” ทั้งนี้ แนวคิดการบริหาร
จัดการดังกลาวจะตองชัดเจน ไดมาตรฐาน และไดรับการยอมรับดวย การทําเชนนี้ เทากับเปนการนํา
วิชาการดานนิติศาสตรมาปรับใชกับดานรัฐประศาสนศาสตรหรือการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อ
สนับสนุนใหรัฐประศาสนศาสตรเปนศาสตรหรือวิชาความรูท่ีตั้งอยูบนพื้นฐานของการมีระบบ
ความคิด มีกรอบแนวคิด รวมท้ังมีระบบหรือข้ันตอนการนําเสนอที่มีความสอดคลอง ชัดเจน ได
มาตรฐาน มั่นคง และยั่งยืนเพิ่มมากขึ้นอีกดวย และ สาม แสดง “เทคนิคการเขียนแนวคิดการบริหาร
จัดการของนักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมายสําหรับนํามาใชในการอางอิงสนับสนุนผลงานทาง
วิชาการ” เพื่อชวยใหผูศึกษานําแนวคิดการบริหารจัดการดังกลาวมาปรับใชในผลงานทางวิชาการได
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อยางตรงประเด็นและเหมาะสม พรอมตัวอยาง โดยแบงหัวขอการนําเสนอเปน 4 หัวขอ ไดแก (1) บท
นํา (2) แนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมาย และการนํามาใชในการอางองิ
สนับสนุนผลงานทางวิชาการ (3) เทคนิคการเขียนแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน 
และกฎหมายสําหรับนํามาใชในการอางอิงสนับสนุนผลงานทางวิชาการ และ (4) ตัวอยางแนวคิดการ
บริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมายที่นํามาใชในการอางอิงสนับสนุนผลงานทาง
วิชาการ 
 
2. แนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมาย และการนํามาใชในการ
อางอิงสนับสนุนผลงานทางวิชาการ 
 
      แนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมายที่จะนําเสนอตอไปนี้ มี
ลักษณะรวมสําคัญ 3 ประการ ดังนี้ ประการแรก เปนแนวคิดการบริหารจัดการท่ีเปนขอเสนอแนะ แนว
ทางการพัฒนา หรือแนวทางแกไข โดยอาจแสดงใหเห็นอยางชัดเจน หรือแสดงนัยวาเปนแนวคิด หรือ
เปนขอความที่เกี่ยวกับขอเสนอแนะ หรือแนวทางการพัฒนา หรือแนวทางแกไข ก็ได ประการที่สอง 
แนวคิดการบริหารจัดการดังกลาวนี้ สวนใหญเปนขอมูลที่เปน “ความคิดเห็น” (opinion(s)) มากกวา
เปนขอมูลที่เปนขอเท็จจริง (fact(s)) โดยเปนขอมูลที่เปนความคิดเห็นของนักวิชาการ ของหนวยงาน 
หรือเปนบทบัญญัติของกฎหมายที่สําคัญและจําเปนสําหรับการนํามาใชอางอิงสนับสนุนผลงานทาง
วิชาการของผูศึกษา โดยเฉพาะสวนที่เปนความคิดเห็นที่เปนขอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา หรือ
แนวทางแกไข และ ประการสุดทาย สืบเนื่องจากการเปนขอมูลที่เปนความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนา หรือแนวทางแกไขดังกลาว จึงทําให “แนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ 
หนวยงาน และกฎหมายที่นํามาใชในการอางอิงสนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการ” บางแนวคิด 
มีคําวา “ควร” หรือ “ตอง” หรือคําที่มีความหมายในลักษณะ “เสนอแนะ” รวมอยูดวย ดังตัวอยาง
ตอไปนี้ หนึ่ง แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย เชน (1) .....ควรสงเสริมนักบริหารมือ
อาชีพที่มีขีดความสามารถที่ปรากฏชัดเจนเขาดํารงตําแหนงสําคัญ และ (2) .....ควรประเมินผลดวยวาผู
เขารับการพัฒนาหรือการฝกอบรมไดนําความรูจากการพัฒนาหรือการฝกอบรมไปปรับใชในการปฏบิตัิ
จริงดวย สอง แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณ เชน (1) .....ควรสนับสนุนใหควบคุม
ตรวจสอบการใชงบประมาณของหนวยงานอยางประหยัด คุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด และ (2) .....
ควรนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาปรับใชในการควบคุมตรวจสอบการใชจายงบประมาณ และ สาม 
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไป เชน (1) .....ควรสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
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ติดตามตรวจการการปฏิบัติราชการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย (2) .....ควรให
ความสําคัญกับการสนับสนุนใหหนวยงานภายนอกและประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการ
ประเมินผล (3) .....ควรสนับสนุนใหมีการกําหนดตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานใหชัดเจน และครอบคลุมท้ัง
ดานวัตถุและดานจิตใจ รวมท้ังมีการประเมินผลซ้ําในทุกขั้นตอนดวย และ (4) .....ควรสนับสนุนใหนํา
ผลการประเมินไปปฏิบัติจริง เหลานี้เปนตน อยางไรก็ดี แมแนวคิดการบริหารจัดการบางแนวคิดไมมคํีา
วา “ควร” รวมอยูดวย แตถาผูศึกษาพิจารณาแลวมีขอความที่แสดงนัยวาเปนแนวคิดการบริหารจัดการที่
เปนขอเสนอแนะ หรือแนวทางการพัฒนา หรือแนวทางแกไข ก็ถือวาใชได  
           ตัวอยางการนําแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมายมาใชในการ
อางอิงสนับสนุนผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสวนท่ีเปนความคิดเห็นที่เปนขอเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนา หรือแนวทางแกไข ท้ังนี้ ไดนํากรอบแนวคิดทางวิชาการ 2 กรอบมาปรับใช ไดแก 
หนึ่ง กรอบแนวคิดการบริหารจัดการสําหรับ “การจัดกลุมปญหา หรือการจัดกลุม” และ สอง กรอบ
แนวคิดท่ีประกอบดวย 2 ข้ันตอนที่สอดคลองกัน ไดแก ปญหา และแนวทางแกไข หรือแนวทางการ
พัฒนา สําหรับ “การศึกษาวิเคราะห” การบริหารจัดการของหนวยงานหรือโครงการ โดยสรุปเปน
ตัวอยางไวในภาพที่ 1 และในตารางที่ 1 ตามลําดับ ขางลางนี้ 
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ภาพที่ 1 สรุปตัวอยางความสัมพันธระหวางหัวขอวรรณกรรมหรือแนวคิดที่เกี่ยวของ คือ แนวคิดการ
บริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมายที่นํามาใชในการอางอิงสนับสนุนผลงานทาง
วิชาการ กับหัวขอการวิเคราะห โดยเฉพาะสวนที่เปนความคิดเห็นท่ีเปนขอเสนอแนะ หรือแนวทางแกไข 
 
หัวขอ วรรณกรรมหรือแนวคดิที่เกี่ยวของ (ท่ีผูศึกษาไดศึกษา หรือคนควาไวลวงหนาแลว) 
       แนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมายที่นํามาใชในการอางอิง
สนับสนุนผลงานทางวิชาการ มี 3 ขอ ดังนี้ 
 
     1) .................................                      (แนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการดังกลาวนี้  
                  2) .................................                       ผูศึกษาจะตองนํามาปรับใชในหัวขอ “การวิเคราะห” 
                  3) .................................                      ในชอง “แนวทางแกไข” ขางลางนี้) 
                                                       
หัวขอ การวิเคราะห (ท่ีผูศึกษานําเสนอดวยภาพ หรือตาราง) 

กรอบแนวคดิที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอนสาํหรับการศกึษาวิเคราะหการ
บริหารจัดการของโครงการหรอืหนวยงาน 

 
กรอบแนวคดิ 

การบริหารจัดการ 
ท่ีประกอบดวย 3 ขั้นตอน 

สําหรับการจัดกลุม 
หรอืการจดักลุมปญหา 

1. ปญหา   2. แนวทางแกไข 
(การนําแนวคิดการบริหารจดัการของนักวชิาการ 
หนวยงาน และกฎหมายมาใชในการอางองิ
สนับสนุนผลงานทางวิชาการของผูศกึษา
โดยเฉพาะสวนที่เปนความคิดเห็นที่เปน
ขอเสนอแนะ หรือแนวทางแกไข) 

1. การคิด หรือการวางแผน  
    (thinking or planning)  

1. ……… 1. …….. ทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคดิของ … ใน
ขอที่ 1) ขางตน 

2. การดําเนินงาน หรือการ 
    ลงมือปฏิบัติจริง (acting) 

2. ……… 2. ……. ทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคดิของ … ใน
ขอที่ 2) ขางตน 

3. การประเมินผล  
    (evaluating) 

3. ……… 3. ……………(อาจนํามาจากแนวคิดหรือความ
คิดเห็นของผูศึกษาเอง) 

           หมายเหตุ การนําเสนอ “แนวทางแกไข” ในภาพขางตน ไมจําเปนตองนํามาจากวรรณกรรม
หรือแนวคิดที่เกี่ยวของทุกขอ แตอาจมาจากแนวคิดหรือการแสดงความคิดเห็นของผูศึกษาเองดวยก็ได 
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ตารางที่ 1 สรุปตัวอยางการวิเคราะหปญหา และแนวทางการพัฒนา..... (ระบุชื่อโครงการหรือ
หนวยงาน) โดยใชกรอบแนวคิดท่ีประกอบ 2 ข้ันตอน คือ ปญหา และแนวทางพัฒนา สําหรับการศึกษา
วิเคราะห และใชกรอบแนวคิดการบริหารจัดการท่ีเรียกวา 3M สําหรับการจัดกลุม หรือการจัดกลุม
ปญหา โดยนําแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมายมาใชในการอางอิง
สนับสนุนผลงานทางวิชาการของผูศึกษา โดยเฉพาะสวนที่เปนความคิดเห็นที่เปนขอเสนอแนะ หรือ
แนวทางการพัฒนา 
 

กรอบแนวคดิที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอนสาํหรับ 
การศึกษาวิเคราะหโครงการหรอืหนวยงาน กรอบแนวคดิการ

บริหารจัดการที่
เรียกวา 3M สําหรับ
การจัดกลุมหรอื 
การจัดกลุมปญหา 

1. ปญหา 2. แนวทางการพฒันา  
(การนําแนวคดิการบริหารจดัการของนักวชิาการ หนวยงาน 
และกฎหมายมาใชในการอางอิงสนับสนุนการนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการของผูศึกษา โดยเฉพาะสวนท่ีเปนความคิดเห็น 

ที่เปนขอเสนอแนะ หรือแนวทางการพัฒนา) 
1. การบริหารจัดการ 
    ทรัพยากรมนุษย   
    (Man) 

1.1 ………. 
1.2 ………. 

1.1 ……  ทั้งนี้ สอดคลองกบัแนวคดิของ…. ในขอที่ … ขางตน 
1.2 ……  ทั้งนี้ สอดคลองกบัแนวคดิของ…. ในขอที่ … ขางตน 

2. การบริหารจัดการ 
    งบประมาณ 
    (Money) 

2.1 ………. 
2.2 ………. 

2.1 …… ทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคดิของ…. ในขอที่ … ขางตน 
2.2 …… ทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคดิ ของ…. ในขอที่ … ขางตน 

3. การบริหารจัดการ  
    ท่ัวไป 
    (Management) 

3.1 ………. 
3.2 ………. 

3.1 … (อาจนํามาจากแนวคิดหรือความคิดเห็นของผูศึกษาเอง) 
3.2 … (อาจนํามาจากแนวคิดหรือความคิดเห็นของผูศึกษาเอง) 

         หมายเหต ุการนําเสนอ “แนวทางการพัฒนา” ในตารางขางตน ไมจําเปนตองนํามาจากวรรณกรรม
หรือแนวคิดที่เกี่ยวของทุกขอ แตอาจมาจากแนวคิดหรือการแสดงความคิดเห็นของผูศึกษาเองดวยก็ได 
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3. เทคนิคการเขียนแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมาย
สําหรับนํามาใชในการอางอิงสนับสนุนผลงานทางวิชาการ 
 
 อาจกลาวไดวา ผูศึกษาบางคนขาดประสบการณ หรือขาดแนวทางในการเขียนผลงานทาง
วิชาการโดยนําแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมายมาใชในการอางอิง
สนับสนุนผลงานทางวิชาการของผูศึกษา ซ่ึงรวมทั้งขาดแนวทางการเขียนบรรยายเพื่อนําแนวคิดการ
บริหารจัดการดังกลาวมาระบุไวในภาพที่ 1 และตารางที่ 1 ในชองแนวทางแกไข หรือแนวทางการ
พัฒนา ขางบนนี้ดวย อันมีสวนทําใหการนําเสนอผลงานทางวิชาการของผูศึกษาไมตรงประเด็น และไม
ชัดเจน เมื่อเปนเชนนี้ ในที่น้ี จึงไดนํา “เทคนิคการเขียนแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ 
หนวยงาน และกฎหมายสําหรับนํามาใชในการอางอิงสนับสนุนผลงานทางวิชาการ” มาแสดงไวดวย 
โดยเทคนิคดังกลาวนี้ หมายถึง “ศิลปะหรือกลวิธีเฉพาะในการเขียนโดยนําแนวคิดการบริหารจัดการ
ของนักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมายมาอางอิงสนับสนุนผลงานทางวิชาการของผูศึกษา โดยเฉพาะ
ในสวนท่ีเปนการอางอิงสนับสนุนความคิดเห็นที่เปนขอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา แนวทางแกไข 
หรือคําอ่ืนท่ีมีความหมายทาํนองเดียวกัน”  
 ในท่ีนี้แบง “เทคนิคการเขียนแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมาย
สําหรับนํามาใชในการอางอิงสนับสนุนผลงานทางวิชาการ” ออกเปน 4 ข้ันตอน โดยแสดงไวใน 2 
ตัวอยาง ดังนี้ 
 ตัวอยางท่ี 1  
 ขั้นตอนท่ีหนึ่ง ผูศึกษาควร “ระบุหรือเขียนแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ 
หนวยงาน และกฎหมาย” ไวใหชัดเจน ทั้งนี้ จะตองเปนแนวคิดการบริหารจัดการที่เกี่ยวของและตรง
กับประเด็นที่กําลังศึกษาซึ่งผูศึกษาไดศึกษา คนควา หรือรวบรวมไวลวงหนาแลวเพื่อนํามาอางอิง
สนับสนุนผลงานทางวิชาการของผูศึกษาเอง (ในบางกรณี เชน ในการเขียนรายงาน ผูศึกษาอาจนํา
แนวคิดการบริหารจัดการดังกลาวมาเขียนบรรยายไวอยางละเอียดในหัวขอ วรรณกรรมหรือแนวคิดที่
เกี่ยวของ) สําหรับตัวอยางแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการที่ผูศึกษาจะนํามาอางอิงสนับสนุน
ผลงานทางวิชาการของผูศึกษา โดยเฉพาะสวนที่เปนขอเสนอแนะ หรือแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย เชน พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่วา  
  “ในทุกสังคมไมอาจทําใหทุกคนเปนคนดีได แตตองยกยองคนดีและกีดกันคนไมดี
ไมใหเขาสูตําแหนงท่ีเกี่ยวของกับผลประโยชนของสวนรวมได”  
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 ขั้นตอนที่สอง ผูศึกษาควร “เลือกขอความหรือสาระสําคัญเฉพาะบางสวนของแนวคิดการ
บริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน หรือกฎหมาย” โดยเลือกมาจากขั้นตอนที่หนึ่ง ขางตน ทั้งนี้ 
เพ่ือจะไดนํามาเขียนบรรยายรวมไวกับความคิดเห็นของผูศึกษาในขั้นตอนตอไป สําหรับขอความหรือ
สาระสําคัญเฉพาะบางสวนของแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการที่เปนขอเสนอแนะ หรือ
แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย เชน  
  “ยกยองคนดีและกีดกันคนไมดีไมใหเขาสูตําแหนง” 
 ขั้นตอนที่สาม ผูศึกษาควร “เขียนบรรยายความคิดเห็นของผูศึกษาในลักษณะท่ีเปน
ขอเสนอแนะ หรือแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ พรอมกับนําขอความหรือสาระสําคัญเฉพาะ
บางสวนของแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน หรือกฎหมาย มาเขียนบรรยายรวม
ไวดวย” ข้ันตอนนี้ประกอบดวย 2 สวนที่ผสมผสานกัน ไดแก (1) ความคิดเห็นของผูศึกษาในลักษณะที่
เปนขอเสนอแนะ หรือแนวทางการพัฒนาที่ผูศึกษาจะตองเขียนขึ้นโดยใชความรู ความเขาใจ และความ
คิดเห็นของผูศึกษาเอง รวมท้ัง (2) ขอความหรือสาระสําคัญเฉพาะบางสวนของแนวคิดการบริหาร
จัดการของนักวิชาการที่ผูศึกษาจะตองนํามาจากขั้นตอนที่สอง เมื่อเปนเชนนี้ จะทําใหไดขอเสนอแนะ 
หรือแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย เชน 
  “เทศบาลควรสนับสนุนนักบริหารมืออาชีพ พรอมท้ังสนับสนุนคนดีและกีดกันคนไม
ดีไมใหเขามาสูตําแหนงสําคัญเพื่อใหการบริหารจัดการของเทศบาลมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น”  
 การเขียนบรรยายโดยนําขอมูล 2 สวนดังกลาวมาผสมผาสนกัน เชนนี้ ยอมแสดงใหเห็นถึงการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการของผูศึกษาไดอยางตรงประเด็น สอดคลอง และชัดเจน เนื่องจาก (1) ความ
คิดเห็นท่ีเปนขอเสนอแนะ หรือแนวทางการพัฒนาของผูศึกษาเอง ซึ่งมีขอความหรือสาระสําคัญเฉพาะ
บางสวนที่เปนแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการเขียนบรรยายรวมอยูดวย (เปนขอความตาม
ตัวอยางในขั้นตอนที่สามนี้) กับ (2) แนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมายที่
ผูศึกษานํามาอางอิงสนับสนุนผลงานทางวิชาการของผูศึกษา (เปนขอความตามตัวอยางในขั้นตอนที่
หนึ่ง และเปนขอความสวนที่อยูหลังสุดของการเขียนบรรยายในขั้นตอนที่สี่) เปนเรื่องเดียวกัน 
เหมือนกัน หรือคลายคลึงกัน  
  ขั้นตอนที่ส่ี หนาขอความที่เปนแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน และ
กฎหมายที่ผูศึกษานํามาอางอิงสนับสนุนผลงานทางวิชาการของผูศึกษานั้น ผูศึกษาควรใช “คําเชื่อม” 
เชน “ท้ังนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ.......” หรือ “เชนนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ.......” หรือ “ทั้งนี้ พอ
เทียบเคียงไดกับแนวคิดของ.....” หรือ “ที่กลาวมานี้ พอเทียบเคียงไดกับแนวคิดของ.....” ตามความ
เหมาะสม  
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 เมื่อผูศึกษาเขียนบรรยายรวมทั้งหมดในลักษณะที่ (1) นําความคิดเห็นที่เปนขอเสนอแนะ หรือ
แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยของผูศึกษาเอง ซึ่งมีขอความหรือสาระสําคัญ
เฉพาะบางสวนท่ีเปนแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการเขียนบรรยายรวมอยูดวย (เปนขอความ
สวนที่อยูขางหนาหนาของคําเชื่อม “ทั้งนี้ สอดคลองกับ” ของการเขียนบรรยายในขั้นตอนที่สี่น้ี) มา
ผสมผสานกับ (2) แนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมายที่ผูศึกษานํามา
อางอิงสนับสนุนผลงานทางวิชาการของผูศึกษา จะทําใหไดขอความ ดังนี้  
   “เทศบาลควรสนับสนุนนักบริหารมืออาชีพ พรอมท้ังสนับสนุนคนดีและกีดกันคนไม
ดีไมใหเขามาสูตําแหนงสําคัญเพื่อใหการบริหารจัดการของเทศบาลมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
(ขอความขางหนานี้คือ ความคิดเห็นท่ีเปนขอเสนอแนะ หรือแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษยของผูศึกษา พรอมท้ังมีขอความหรือสาระสําคัญเฉพาะบางสวนที่เปนแนวคิดการ
บริหารจัดการของนักวิชาการเขียนบรรยายรวมอยูดวย) ท้ังนี้ สอดคลองกับ (ขอความขางหนานี้ “คือ 
คําเชื่อม”) พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ท่ีวา ในทุกสังคมไมอาจทําใหทุกคนเปน
คนดีได แตตองยกยองคนดีและกีดกันคนไมดีไมใหเขาสูตําแหนงท่ีเกี่ยวของกับผลประโยชนของสวน
รวมได” (ขอความขางหนานี้ เปนแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมายที่ผู
ศึกษานํามาอางอิงสนับสนุนผลงานทางวิชาการของผูศึกษา โดยนํามาจากตัวอยางในขั้นตอนที่หนึ่ง) 
 หมายเหตุ ในขั้นตอนนี้ ผูศึกษาควรใหความสนใจเปนพิเศษ โดยควรอาน พิจารณา และ
ปรับแตงขอความใหอานแลวเขาใจงาย และผสมกลมกลืนเปนเรื่องเดียวกัน ทั้งนี้ โดยใชความคิดเห็น
และความเขาใจของผูศึกษาเอง การทําเชนนี้ จะมีสวนชวยปองกันการเขียนบรรยายในลักษณะของการ
นําขอความหรือแนวคิดมาปะตอกัน ซึ่งอานแลวขาดความชัดเจน 
 
 ตัวอยางท่ี 2  
 ขั้นตอนท่ีหนึ่ง ผูศึกษาควร “เขียนหรือระบุแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ 
หนวยงาน และกฎหมาย” ไวใหชัดเจน ทั้งนี้ จะตองเปนแนวคิดการบริหารจัดการที่เกี่ยวของและตรง
กับประเด็นท่ีกําลังศึกษา โดยผูศึกษาไดศึกษา คนควา หรือรวบรวมไวลวงหนาแลว เพื่อนํามาอางอิง
สนับสนุนผลงานทางวิชาการของผูศึกษาเอง สําหรับตัวอยางแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการที่
ผูศึกษาจะนํามาอางอิงสนับสนุนผลงานทางวิชาการของผูศึกษา โดยเฉพาะสวนที่เปนขอเสนอแนะ 
หรือแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดานการประสานงาน เชน เยเอซเกล ดรอร (Yehezkel Dror) 
ในบทความ เรื่อง “Administration Coordination” (Yehezkel Dror, “Administration Coordination” in 
Public Administration Review 2, 1982: 707.) ท่ีใหความสําคัญกบัการประสานงาน ไววา  
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            “กระบวนการที่ทําใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดําเนินกิจกรรมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
เพื่อใหงานบรรลุเปาหมายไดสําเร็จ” 
 ขั้นตอนที่สอง ผูศึกษาควร “เลือกขอความหรือสาระสําคัญเฉพาะบางสวนของแนวคิดการ
บริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน หรือกฎหมาย” โดยเลือกมาจากขั้นตอนที่หนึ่ง ขางตน ทั้งนี้ 
เพ่ือจะไดนํามาเขียนบรรยายรวมไวกับความคิดเห็นของผูศึกษาในขั้นตอนตอไป สําหรับขอความหรือ
สาระสําคัญเฉพาะบางสวนของแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการที่เปนขอเสนอแนะ หรือ
แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดานการประสานงาน เชน  
  “ทําใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดําเนินกิจกรรมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน” 
 ขั้นตอนที่สาม ผูศึกษาควร “เขียนบรรยายความคิดเห็นของผูศึกษาในลักษณะท่ีเปน
ขอเสนอแนะ หรือแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ พรอมกับนําขอความหรือสาระสําคัญเฉพาะ
บางสวนของแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน หรือกฎหมาย มาเขียนบรรยายรวม
ไวดวย” ข้ันตอนนี้ประกอบดวย 2 สวนที่ผสมผสานกัน ไดแก (1) ความคิดเห็นของผูศึกษาในลักษณะที่
เปนขอเสนอแนะ หรือแนวทางการพัฒนาที่ผูศึกษาจะตองเขียนขึ้นโดยใชความรู ความเขาใจ และความ
คิดเห็นของผูศึกษาเอง รวมทั้ง (2) ขอความหรือสาระสําคัญเฉพาะบางสวนของแนวคิดการบริหาร
จัดการของนักวิชาการที่ผูศึกษาจะตองนํามาจากขั้นตอนที่สอง เมื่อเปนเชนนี้ จะทําใหไดขอเสนอแนะ 
หรือแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดานการประสานงาน เชน 
  “เทศบาลควรสงเสริมการประสานงานในลักษณะที่รวมมือ รวมใจ และรวมแรงของ
ทุกฝายทั้งภายในและภายนอกอยางเปนเครือขาย นอกจากนั้น เทศบาลควรสนับสนุนใหเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานดําเนินกิจกรรมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีไดกาํหนด
ไว” 
 การเขียนบรรยายโดยนําขอมูล 2 สวนดังกลาวมาผสมผาสนกัน เชนนี้ ยอมแสดงใหเห็นถึงการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการของผูศึกษาไดอยางตรงประเด็น สอดคลอง และชัดเจน เนื่องจาก (1) ความ
คิดเห็นท่ีเปนขอเสนอแนะ หรือแนวทางการพัฒนาของผูศึกษาเอง ซึ่งมีขอความหรือสาระสําคัญเฉพาะ
บางสวนที่เปนแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการเขียนบรรยายรวมอยูดวย กับ (2) แนวคิดการ
บริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมายท่ีผูศึกษานํามาอางอิงสนับสนุนผลงานทาง
วิชาการของผูศึกษา เปนเรื่องเดียวกัน เหมือนกัน หรือคลายคลึงกัน  
  ขั้นตอนที่ส่ี หนาขอความที่เปนแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน และ
กฎหมายที่ผูศึกษานํามาอางอิงสนับสนุนผลงานทางวิชาการของผูศึกษานั้น ผูศึกษาควร “ใสคําเชื่อม” 
เชน “ท้ังนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ.......” หรือ “เชนนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ.......” หรือ “ทั้งนี้ พอ
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เทียงเคียงไดกับแนวคิดของ.....” หรือ “ท่ีกลาวมานี้ พอเทียบเคียงไดกับแนวคิดของ.....” ตามความ
เหมาะสม  
 เมื่อผูศึกษาเขียนบรรยายรวมทั้งหมดในลักษณะที่ (1) นําความคิดเห็นที่เปนขอเสนอแนะ หรือ
แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยของผูศึกษาเอง ซึ่งมีขอความหรือสาระสําคัญ
เฉพาะบางสวนท่ีเปนแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการเขียนบรรยายรวมอยูดวย มาผสมผสาน
กับ (2) แนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมายท่ีผูศึกษานํามาอางอิง
สนับสนุนผลงานทางวิชาการของผูศึกษา จะทําใหไดขอความ ดังนี้  
  “เทศบาลควรสงเสริมการประสานงานในลักษณะที่รวมมือ รวมใจ และรวมแรงของ
ทุกฝายทั้งภายในและภายนอกอยางเปนเครือขาย นอกจากนั้น เทศบาลควรสนับสนุนใหเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานดําเนินกิจกรรมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีไดกาํหนด
ไว เชนนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ เยเอซเกล ดรอร ท่ีใหความสําคัญกับการทําใหเจาหนาท่ีผูปฏบิตังิาน
ดําเนินกิจกรรมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อใหงานบรรลุเปาหมายไดสําเร็จ 
 เทคนิคการเขียนแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมายสําหรับ
นํามาใชในการอางอิงสนับสนุนผลงานทางวิชาการ ที่ประกอบดวย 4 ข้ันตอนที่กลาวมาขางตนนี้ ได
สรุปไวในภาพที่ 2 ขางลางนี้ 
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ภาพท่ี 2 เทคนิคการเขียนแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมายสําหรับ
นํามาใชในการอางอิงสนับสนุนผลงานทางวิชาการ ท่ีประกอบดวย 4 ข้ันตอน 
 

ขั้นตอนท่ีสี ่ 
การใสคําเชื่อม เชน “ทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคดิของ....." 
โดยใสไวระหวาง (1) ขอความจากขั้นตอนที่สามทั้งหมด 

กับ (2) ขอความหรือแนวคิดจากขั้นตอนทีห่น่ึง 
ขั้นตอนท่ีสาม  

การเขยีนบรรยาย (1) ความคิดเห็นของผูศกึษาในลกัษณะที่เปน
ขอเสนอแนะ หรือแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ (ที่ผูศกึษา

เขียนขึ้นเอง) พรอมกับนํา (2) ขอความหรอืสาระสําคัญเฉพาะบางสวน
ของแนวคดิการบริหารจดัการของนักวิชาการ หนวยงาน หรือกฎหมาย  

(ซึ่งนํามาจากขั้นตอนที่สอง) มาเขียนบรรยายรวมไวดวย 
ขั้นตอนท่ีสอง  

การเลือกขอความหรือสาระสําคัญเฉพาะบางสวนของแนวคิดการบริหาร 
จัดการของนกัวิชาการ หนวยงาน หรือกฎหมาย (โดยเลอืกมาจากขั้นตอนที่หนึ่ง) 

ขั้นตอนที่หนึ่ง  
การเขยีนหรือระบุแนวคิดการบริหารจดัการของนักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมาย 
ที่ผูศึกษาไดศกึษา คนควา หรือรวบรวมไวลวงหนาแลวเพื่อนํามาอางอิงสนับสนุน 

ผลงานทางวิชาการของผูศึกษา 
 
 
4. ตัวอยางแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมายที่นํามาใชใน
การอางอิงสนับสนุนผลงานทางวิชาการ 
 
 ตอจากนี้ไป เปน “ตัวอยางแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หนวยงาน และกฎหมายที่
นํามาใชในการอางอิงสนับสนุนผลงานทางวิชาการ” โดยแสดงไวในตารางที่จัดแบงเปน 9 หัวขอ 
ประกอบดวย หัวขอตามกรอบแนวคิด 3M ท่ีประกอบดวย 3 หัวขอ ไดแก (1) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย (Man) (2) การบริหารจัดการงบประมาณ (Money) และ (3) การบริหารจัดการทั่วไป 
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หรือการบริหารจัดการงานภายในทั่วไป (Management) ในเวลาเดียวกัน ยังไดเพ่ิมเติมหัวขอให
ครอบคลุมหรือสมบูรณข้ึนอีก 6 หัวขอ ไดแก (4) การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) 
(5) การปฏิบัติหนาที่และหนาท่ีของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ (performances and duties of 
state agencies and state officers) (6) การจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) (7) การ
ใหบริการประชาชน (people services) (8) การมีสวนรวมของประชาชน (people participation) และ (9) 
ประโยชนท่ีประชาชนจะไดรับ (people benefits) รวมทั้งสิ้น 9 หัวขอ อยางไรก็ตาม บางแนวคิดในบาง
หัวขออาจเกี่ยวของหรือนําไปใชในหลายหัวขอก็ได  
 ทั้ง 10 หัวขอ มีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
 1. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย (Man) 
  1.1 การยกยองและสนับสนนุคนดีเขาสูตําแหนง 
  1.2 การฝกอบรมหรอืการพฒันาบุคลากรของหนวยงาน 
  1.3 การพัฒนาจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาท่ีราชการของเจาหนาที่ของรัฐ 
  1.4 การเปนนกับริหารมืออาชีพ 
  1.5 การมภีาวะผูนํา 
  1.6 การประพฤติตัวเปนแบบอยางท่ีดีของผูบริหาร 
       1.7 การจูงใจในงานปฏิบตัิงาน 
 2. การบริหารจัดการงบประมาณ (Money) 
 3. การบริหารจัดการท่ัวไป หรือการบริหารจัดการงานภายในทั่วไป (Management) 
  3.1 การประสานงาน 
  3.2 ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการ 
   3.3 การวางแผนและการตรวจสอบ 
 4. การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) 
 5. การปฏิบัติหนาท่ีและหนาที่ของหนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐ (performances and 
duties of state agencies and state officers)  
 6. การจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) 
 7. การใหบริการประชาชน (people services) 
 8. การมีสวนรวมของประชาชน (people participation) 
 9. ประโยชนท่ีประชาชนจะไดรับ (people benefits) 
 10. แนวโนม (trend) 
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เรื่องที่นํามา
อางอิง

สนับสนุน 

สาระสําคญัของแนวคดิการบริหารจัดการของ 
นักวชิาการ หนวยงาน และกฎหมาย 

แหลงที่มา 
หรอื 

การอางอิง 
1. การบริหารจัดการทรพัยากรมนุษย (Man) 

1.1 การ 
ยกยองและ
สนับสนุน 
คนดีเขาสู
ตําแหนง 

1.1.1 ขอความที่กลาวมานี้ หรือท้ังนี้ สอดคลองกับพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวท่ีทรงใหไวในงาน
ลกูเสือแหงชาติ เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 2512 ณ คายลกูเสือ
วชริาวธุ อาํเภอศรีราชา จังหวัดชลบรุี ที่ใหความสําคัญกบัการ
ยกยองและสนบัสนุนคนดีเขาสูตําแหนง ไววา  
          “ขาพเจาไดเคยกลาวแกคณะลกูเสือในโอกาสอื่นมาแลว
วา การลูกเสือน้ันเปนกิจการที่ผูใหญจัดขึ้นสําหรับเด็กเพือ่ชัก
จูงและฝกฝนใหเติบโตเปนคนดีมีความซ่ือสัตย และเปนผู
สามารถเหมาะสมที่จะอยูในสังคม ดังนั้น จึงเปนที่เขาใจและ
เปนที่หวังวา ตอไปขางหนาลูกเสือจะเปนคนสําคัญของชาติ 
คือจะเปนผูบรหิารปกครองบานเมืองได ขอใหลูกเสือทราบถึง
สิ่งสําคญัในการปกครองไววา (ใน) บานเมืองนั้น มีท้ังคนดี
และคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด 
การทําใหบานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทํา
ใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสรมิคนดีใหคนดไีด
ปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ ไมให
กอความเดือดรอนวุนวายได.....” 

สํานักราชเลขาธิการ, 
ประมวลพระราช
ดํารัสและพระบรม 
ราโชวาทที่พระราช 
ทานในโอกาสตาง ๆ 
ตั้งแตเดอืนธันวาคม 
2512-พฤศจกิายน 
2513 (กรุงเทพ- 
มหานคร : ไมปรากฏ
สํานักพิมพ, 2514), 
หนา 31-32. 

 1.1.2 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ 
ดไวท วอลโด (Dwight Waldo) ในผลงาน เรื่อง “Ideas and 
Issues in Public Administration” ที่ใหความสําคัญกับการยก
ยองและสนับสนุนคนดีเขาสูตําแหนง ไววา  
          “ตองการใหมีบุคลากรที่ดีอยูในหนวยงานภาครัฐ โดย
แบงการบริหารจัดการบุคลากรของสหรัฐอเมริกาออกเปน 2 
ยุค คือ ยุคการตอสูเพ่ือหลักคุณธรรม และยุคเปลีย่นแปลง 
โดยยุคแรกเปนยุคที่สนับสนุนแนวคิดหรอืนโยบายเชิงลบ ซ่ึง

Dwight Waldo, 
“Ideas and Issues in 
Public 
Administration” 
(1953) อางใน วิรัช 
วิรัชนิภาวรรณ, หลกั
รัฐประศาสนศาสตร 
แนวคิดและกระบวน 
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หมายถึง การปองกันและการปราบปราม (negative policy 
concepts) สวนยุคหลังเปนยคุที่สนับสนุนแนวคดิหรือ
นโยบายเชิงบวก ซ่ึงหมายถงึ การสงเสริมและจัดการ (positive 
managerial concepts) บุคลากรใหมีประสทิธิภาพ”  

การ (กรุงเทพ- 
มหานคร : บริษัท 
เอ็กซเปอรเน็ท จํากัด, 
2549), หนา 106. 

1.2 การ
ฝกอบรม
หรอืการ
พัฒนา
บุคลากรของ
หนวยงาน 

1.2.1 ขอความที่กลาวมานี้ หรือท้ังนี้ สอดคลองกับแนวคดิ
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
ตามแผนยุทธศาสตรการพฒันาระบบราชการไทย และพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ท่ีใหความ สําคัญกับการฝกอบรมหรือการพัฒนา
บุคลากรของหนวยงาน ไววา  
          “การเตรียมความพรอมองคกรสูความเปนเลศิ เพื่อเขาสู
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั อาจแบงออกได
เปนสองสวน คือ การเตรยีมความพรอมของบุคลากร และการ
เตรยีมความพรอมเพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลง .....ปจจยัสู
ความสําเรจ็ทีส่ําคัญในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครฐั คือการมีสวนรวมของบุคลากรในสวนราชการ ดังนั้น 
สวนราชการจะตองสื่อสารใหบุคลากรในสวนราชการ
รับทราบและตระหนกัถึงความสําคัญในเรื่องนี้ ทั้งนี้ สวน
ราชการควรจดัใหมีการอบรมใหความรูข้ันพ้ืนฐานเกีย่วกับ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐัแกบุคลากร 
รวมทั้งกระตุนและสรางแรงจูงใจใหทุกคนมีสวนรวม” 

สํานักงานคณะกรรม 
การพฒันาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.), 
คูมือการนาํองคกรเขา
สูการพฒันาคณุภาพ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ (กรุงเทพ- 
มหานคร : ไมปรากฏ
สํานักพิมพ, 2548), 
หนา 14-16. 
 

 1.2.2 ขอความที่กลาวมาขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกบั
แนวคดิของ สุปราณี ศรีฉตัราภิมุข ในหนังสือ เรื่อง “การ
ฝกอบรมและการพฒันาบุคคล” ที่ใหความสําคัญกับการ
ฝกอบรมหรือการพฒันาบุคลากรของหนวยงาน ไววา  
          “.....การฝกอบรมเปนการเสริมสรางใหเกิดการเรียนรู
สําหรับบุคลากรระดับปฏิบตัิการเพื่อใหสามารถทํางานอยาง
ใด อยางหนึ่งไดตามจุดประสงคเฉพาะอยาง ในขณะที่การ

สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข, 
การฝกอบรมและการ
พัฒนาบคุคล 
(กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร, 2524), 
หนา 3. 
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พัฒนาบุคคลนัน้ มุงเสริมสรางใหเกิดการเรยีนรูในเรื่องทัว่ ๆ 
ไปอยางกวาง ๆ จึงเปนการฝกอบรมสําหรบับุคลากรระดบั
บริหารเปนสวนใหญ ซึ่งในทางปฏิบัติแลว บุคลากรทั้งสอง
ระดับก็ตองมทีั้งการฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากรรวม ๆ 
กันไป เพียงแตวาจะเนนหนักไปในทางใดเทานั้น.....” 

 1.2.3 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ 
ชรูเดน และเซอรแมน (Chruden and Sherman) ในบทความ 
เรื่อง “The Nature and Development of the Personnel Field” 
ที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน ไววา   
          การพัฒนาบุคลากรเปนกระบวนการใหการศึกษา
ฝกอบรมบุคลากรเพื่อใหเปนบุคลากรที่เหมาะสมกับความ
ตองการขององคการ ซึ่งการพัฒนานั้นคือ การพัฒนาการ
ทํางานดานทกัษะและความรู ทัศนคติ และบุคลิกภาพ  

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

1.3.1 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวท่ีพระราช ทานแก
ขาราชการพลเรอืน เนือ่งในโอกาสวันขาราชการพลเรอืน พ.ศ. 
2547 เมื่อวนัที่ 30 มีนาคม 2547 ณ พระตําหนักเปยมสุข วัง
ไกลกังวล หัวหิน จังหวดัประจวบครีีขันธ ท่ีใหความสําคัญกับ
การพัฒนาจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาที่ราชการของเจาหนาที่
ของรัฐ ไววา  
          “ผูปฏิบตัิราชการจาํเปนตองรูวิทยาการ รูงาน และรูดีรู
ช่ัวอยางกระจางชัด จึงจะสามารถปฏิบัติ บรหิารงานในความ
รับผิดชอบใหถูกตองตรงตามเปาหมายและสัมฤทธิ์ผลทีเ่ปน
ประโยชน เปนความเจรญิท่ีแทจริงและยั่งยืนทั้งแกตนเองและ
สวนรวม” 

พระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวท่ีพระ
ราช ทานแกขาราช 
การพลเรอืน เนื่องใน
โอกาสวันขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2547 
เมื่อวนัที่ 30 มีนาคม 
2547 ณ พระตาํหนัก
เปยมสุข วังไกลกังวล 
หัวหิน จังหวดั
ประจวบครีีขนัธ  

 1.3.2 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวท่ีพระราช ทานแก
คณะนายทหารซึ่งไดรับพระราชทานเลื่อนยศชั้นนายพล เมื่อ
วันที่ 16 กุมภาพันธ 2514 ณ พระตาํหนกัจติรลดารโหฐาน ที่
ใหความสําคัญกับการพัฒนาจิตสํานึกในการปฏบิัติหนาที่
ราชการของเจาหนาที่ของรัฐ ไววา  
          “.....ถาไมรักษาวนิัย ไมรักษาความเปนธรรม ไมรกัษา
ความขยันหมัน่เพียร ความซ่ือสัตยสุจริตแลว เรากย็อมจะลม
จม เพราะวาความเปนธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต ความ
ขยันหมั่นเพยีร ความตั้งใจทาํตามหลักวิชานั้นเปนการสราง
พื้นฐานทีด่ีสําหรับบานเมือง.....” 

พระบรมราโชวาท
ของพระบาท สมเด็จ
พระเจาอยูหัวท่ี
พระราชทานแกคณะ
นายทหารซึ่งไดรบั
พระราชทานเลื่อนยศ 
ชั้นนายพล เมือ่วันที่ 
16 กุมภาพันธ 2514 
ณ พระตําหนกัจิตร 
ลดารโหฐาน  

 1.3.3 ท้ังนี้ สอดคลองกับปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง ที่ให
ความสําคัญกบัการพฒันาจติสํานึกในการปฏิบัติหนาที่
ราชการของเจาหนาที่ของรัฐ ไววา  
          “.....เงื่อนไขคุณธรรม (ethical qualification) จะตอง
เสริมสรางพืน้ฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่
ของรัฐทุกระดบั ใหสํานึกในคุณธรรมความซื่อสัตยสุจรติ 

ประมวลคําในพระ 
บรมราโชวาท
พระบาทสมเดจ็ 
พระเจาอยูหัวภูมิพลอ
ดุลยเดช ตั้งแตพุทธ 
ศักราช 2493-2542 ท่ี
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และใหมีความรอบรูที่เหมาะสมตลอดการดําเนินชวีิตดวย
ความอดทน ความเพยีร มีสต ิปญญา และความรอบคอบ” 

เกี่ยวของกบัปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง 
(กรุงเทพมหานคร : 
สํานักงานคณะกรรม 
การพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ, 
2546), หนา 1. 

 1.3.4 ท้ังนี้ สอดคลองกับพระบรมราโชวาทของพระบาท 
สมเด็จพระเจาอยูหัว ในพธิพีระราชทานกระบี่ และปริญญา
บัตร แกวาทีร่อยตํารวจตรี ท่ีสําเร็จการศกึษาชั้นสูงสุดจาก
โรงเรียนนายรอยตํารวจ ประจาํปการศกึษา 2528 ณ อาคาร
ใหม สวนอัมพร ในวันจันทรท่ี 10 มีนาคม 2529 ที่ให
ความสําคัญกบัการพฒันาจติสํานึกในการปฏิบัติหนาที่
ราชการของเจาหนาที่ของรัฐ (การทําความดี) ไววา  
          “การทําความดีน้ัน โดยมากเปนการเดินทวนกระแส
ความพอใจ และความตองการของมนุษย จึงทําไดยาก และ
เห็นผลชา แตก็จําเปนตองทาํ เพราะหาไมความชั่วซึ่งทําไดงาย
จะเขามาแทนที่ แลวจะพอกพูนขึ้นอยางรวดเรว็โดยไมทนั
รูตัว” 

พระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ในพธิี
พระราชทานกระบี่ 
และปริญญาบัตร แก
วาที่รอยตํารวจตรี ที่
สําเร็จการศกึษาชั้นสูง
สุดจากโรงเรยีนนาย
รอยตํารวจ ประจําป
การศกึษา 2528 ณ 
อาคารใหม สวน
อัมพร ในวนัจนัทรที่ 
10 มีนาคม 2529 

 1.3.5 ท้ังนี้ สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพฒันาระบบ
ราชการไทย พ.ศ. 2551-2555 ของสํานกังานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ที่ใหความสําคัญกับการพัฒนา
จิตสํานึกในการปฏิบัติหนาท่ีราชการของเจาหนาที่ของรัฐ ไว
วา  
          “คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได
กําหนดวิสัยทศันใหมของการพัฒนาระบบราชการ ในชวง
ระยะป พ.ศ. 2551-2555 น่ันก็คือ ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี 4 
เพื่อใหสอดคลองกับการทํางานของเจาหนาที่ของรัฐ คือ สราง

สํานักงานคณะกรรม 
การพฒันาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.), 
แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบราชการ
ไทย พ.ศ. 2551-2555 
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ระบบการกํากบัดูแลตนเองทีด่ี เกิดความโปรงใส มั่นใจ และ
สามารถตรวจสอบได รวมท้ังทําใหบุคลากรปฏิบตัิงานอยางมี
จิตสํานึกความรับผิดชอบตอตนเองตอประชาชน และตอ
สังคมโดยรวม.....” 

 1.3.6 ท้ังนี้ สอดคลองรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2540 มาตรา 77 ที่ใหความสําคัญกับการพัฒนา
จิตสํานึกในการปฏิบัติหนาท่ีราชการของเจาหนาที่ของรัฐ ไว
วา  
          “รัฐตองจัดใหมีแผนพฒันาการเมือง จัดทํามาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ หรือลกูจาง
อื่นของรัฐ เพือ่ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
เสริมสรางประสิทธภิาพในการปฏิบัติหนาที่ ” 

รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2540 
มาตรา 77 

 1.3.7 ท้ังนี้ สอดคลองกับแนวคิดของสํานกังานคณะกรรม การ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ที่ใหความสําคัญกับการพัฒนา
จิตสํานึกในการปฏิบัติหนาท่ีราชการของเจาหนาที่ของรัฐ 
โดยกําหนด “คานิยมใหมท่ีพึงประสงคของขาราชการไทยที่
เรยีกวา “I AM READY” ซึ่งมาจาก 
          I = Integrity             การทํางานอยางมีศักดิ์ศร ี
          A = Activeness        ขยัน ตั้งใจ ทํางานเชิงรกุ 
          M = Morality           มีศีลธรรม คุณธรรม 
          R = Relevancy         รูเทาทันโลก ปรับตวัทันโลกตรง  
                                           กับสังคม 
          E = Efficiency          มุงเนนประสิทธภิาพ 
          A = Accountability   มีความรับผิดชอบตอผลงานสังคม 
          D = Democracy         มีใจท่ีเปนประชาธิปไตย มี 
                                             สวนรวม โปรงใส 
          Y = Yield                   มีผลงาน มุงเนนผลงาน” 

สํานักงานคณะกรรม 
การพฒันาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.), 
“การปรับเปลีย่น
กระบวนทัศน 
วัฒนธรรม และ
คานิยมในการทํางาน
ของขาราชการ เมื่อ
วันท่ี 10 มีนาคม 
2551” สืบคนวันท่ี 15 
มีนาคม 2552 จาก
http://www.opdc.ac.t
h/special.php?spc_id
=1&content_id=160 

1.4 การเปน
นักบริหารมอื

1.4.1 ท้ังนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ หวน พินธพุันธ ท่ีให
ความสําคัญกบัการเปนนกับริหารมืออาชพี ไววา  

หวน พินธุพันธ,  
นักบริหารมืออาชีพ  
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อาชีพ           “.....มีการศึกษาดี มีประสบการณกวางจากงานหลาย
ดาน และมีความสามารถในการแกไขปญหาไดอยางชาญ
ฉลาด โดยกระทําอยางเปนระบบ มลีําดับขั้นตอนเปนระเบียบ
และมีแบบแผน คุณสมบัติดงักลาวนี้ จะไดมาก็โดยการฝกฝน 
เรยีนรู และพฒันามาอยางเปนระบบ และใชเวลายาวนาน
ทีเดียว และทีส่ําคัญคือ จะตองมีการผานประสบการณจากการ
ปฏิบัติมามากพอสมควร…..” 

(กรุงเทพมหานคร :  
พินธพุันธการพิมพ, 
2549), 156 หนา. 

 1.4.2 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ 
เชสเตอร บารนารด (Chester Barnard) ในผลงาน เรื่อง “The 
Functions of an Executive” ที่ใหความสําคัญกับผูบริหารท่ี
สนับสนุนการบริหารจดัการดานจิตใจ ไววา  
          ผูบริหารหรือผูนํามลีักษณะที่สนับสนุนคานิยมหรือ
ดานจิตใจของคนงาน ผลงานนี้ตอมาไดนําประยุกตเปน
แนวคดิการบริหารจัดการดานบุคคลในแงที่ใหความสําคัญกับ
วัฒนธรรม 

Chester Barnard, The 
Functions of an 
Executive (1938) อาง
ใน วริัช วริัชนิภา
วรรณ, แนวคดิทางรัฐ
ประศาสนศาสตรการ
ประยกุต และการ
พัฒนา (กรุงเทพ- 
มหานคร : สํานักพิมพ
โฟรเพซ, 2549), หนา 
25. 

 1.4.3 ท้ังนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ ลิขิต ธรีเวคิน ใน
หนังสือ เรื่อง “การเมืองไทยและประชาธิปไตย” ที่ไดแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคัดสรรตวับุคคลที่มีความรู
ความสามารถ และมีคุณธรรม จรยิธรรม หรือดานจิตใจ ไววา 
“ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย มีจุดสําคัญคือสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน การมีสวนรวมของประชาชน การมี
หลักนิตธิรรม แตในการบริหารประเทศจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองมีการคดัสรรตวับุคคลท่ีมีความรูความสามารถ มี
ประสบการณทํางาน มีจริยธรรม มีอดุมการณ มคีวามมุงมั่น
ทางการเมือง มีความรูพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตวั
เพื่อประโยชนสวนรวม” 

 ลิขิต ธรีเวคิน, การ
เมืองไทยและ
ประชาธิปไตย 
(กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท มิสเตอรกอปป 
(ประเทศไทย) จํากัด, 
2552), 190. 
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1.5 การมี
ภาวะผูนาํ 

1.5.1 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ 
เฮมฟล และคนูส (Hemphill and Coons) ในบทความ เรือ่ง 
“Development  and the Leader Behavior Description 
Questionnaire” ที่ไดใหความหมายของภาวะผูนํา ไววา  
          พฤติกรรมของปจเจกบุคคลที่เขาไดช้ีนําเพื่อใหการ
ดําเนินการกิจกรรมกลุมเปนไปตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว 
 

J. K. Hemphill and A. 
E. Coons, 
“Development and 
the Leader Behavior 
Description 
Questionnaire” in R. 
M. Stogdill and A. E. 
Coons, (eds.) Leader 
Behavior (Columbus, 
Ohio: Bureau of 
Business Research, 
Ohio State 
University, 1957), p. 
7. 

 1.5.2 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ 
ทานาเน็นบัม และคณะ (Tananenbaum et al) ในบทความ 
เรื่อง “How to Choose a Leadership Pattern” ท่ีใหความสําคัญ
กับความหมายของภาวะผูนํา ไววา  
          การใชอิทธิพลเหนือบคุคลอื่นในสถานการณหนึ่ง ๆ 
โดยผานกระบวนการการติดตอสื่อสาร ที่จะทําใหการ
ดําเนินงานบรรลเุปาหมาย 
 

R. Tananbaum, I. R. 
Weschler and F. 
Massarik, “How to 
Choose a Leadership 
Pattern” in Harvard 
Business Review 36 
(March-April 1961): 
24. 

 1.5.3 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ 
สตีเฟน พี. รอ็บบิ้นส (Stephen P. Robbins) ในหนังสือ เรื่อง 
“Essentials of Organization Behavior” ที่ใหความสําคัญกับ
ความหมายของภาวะผูนํา ไววา  
          ภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถในการมีอํานาจ 
อิทธิพลตอบุคคล กลุมบุคคล เพ่ือใหองคกรบรรลุเปาหมาย 
ภาวะผูนําถือเปนศิลปะที่จําเปนและสําคัญอยางยิ่งตอนัก

Stephen P. Robbins, 
Essentials of 
Organization 
Behavior (1997) อาง
ใน รังสรรค โฉมยา, 
ปรญิญานิพนธ 
มหาวิทยาลยัศร ี
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บริหารท่ีจะนําองคการไปสูความสําเรจ็ ผูนาํเปนผูตดัสินใจ 
กําหนดปญหา วางแผนและรบัผิดชอบตอความอยูรอดหรอื
การพัฒนาขององคการ 
 

นครินทรวโิรฒ  เรื่อง 
“ประสิทธิผลองคการ
ตามกรอบแนวคิดของ
ความเปนเลิศดาน
พฤติกรรมการบริการ
สุขภาพในโรง 
พยาบาลของรฐั เขต
การสาธารณสุข 6” 
2546, หนา 48. 

 1.5.4 ท้ังนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ เฮนรี ่มินซเบิรก (Henry 
Mintberg (1939) อางอิงใน Andrzej Huczyski and David 
Buchanan) ที่ใหความสําคัญกับการมีภาวะผูนํา โดยอธิบาย
ความแตกตางระหวางการเปนผูนําและผูบริหาร ทั้ง 2 หนาที่มี
บทบาทที่เหลื่อมกันอยู ไววา  
          “ผูนําไมจําเปนตองเปนผูบริหาร แตผูบริหารจําเปนตอง
เปนผูนํา” 

Andrzej Huczyski 
and David Buchanan, 
Organizational 
Behavior: An 
Introductory Text 
(Fourth Edition, 
Prentice Hall 1991), 
p. 705. 

 1.5.5 ท้ังนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ อํานวย วรีวรรณ อดีต
รองนายกรัฐมนตร ีที่ใหความสําคัญกับการมีภาวะผูนํา ไววา   
          “ลักษณะของผูนําทีเ่ปนผูบริหารมี 6 ประการ ไดแก (1) 
ผูนําตองเปนผูบุกเบิก (2) ผูนําจะตองกาวใหทันโลก (3) ผูนํา
จะตองเปนนักพัฒนา (4) ผูนาํจะตองเปนนกัตอสู (5) ผูนาํ
จะตองมีบทบาทรวมพัฒนาสังคม และ (6) ผูนําจะตองมคีวาม
รับผิดขอบในวิชาเรียน นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดของนักวชิาการ
ตางประเทศ คือ เมล สมิต (May Smith) บอกวาผูนําควรมี
ลักษณะ ดังนี ้(1) มีเชาวปญญาและวิจารณญาณด ี(2) มีความ
ยุติธรรม (3) มีความรับผิดชอบ (4) มีความคิดคํานึง (5) มี
อารมณคงเสนคงวา (6) มีอารมณขันเสมอ”  
          นอกจากนี้แลว ปเตอร ดรัคเกอร (Peter Drucker) มี

อํานวย วรีวรรณ,
แนวคิดทฤษฎีภาวะ
ผูนํา สืบคนวนัที่ 28 
เมษายน 2552 จาก
http://www.sobkroo.c
om/index.html 
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ความเห็นวา ผูนําควรมีลกัษณะ ดังนี้ “(1) มีความพรอมทั้งกาย 
ใจ สมอง (2) มีความชํานาญพิเศษ (3) มีอํานาจในตัวเอง (4) มี
ความรอบรูทุกอยางที่สามารถทําได (5) แสวงหาสิ่งที่ดี (6) 
ตรงตอระเบียบ (7) รูจักที่ต่ําที่สูง และ (8) การแสดงทาทางไม
ขัดตา” 

 1.5.6 ท้ังนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ จนัทนา สุขุมานันท ที่
ใหความสําคัญกับการมภีาวะผูนํา ไววา 
          “.....การบริหารจดัการในรูปแบบของนักบริหารจดัการ
องคการท่ีตองการใหองคการน้ันตองมุงสูความเปนเลิศ ตอง
วางแนวความคิดในดานการบริหารจดัการภายในองคการ
รวมทั้งการมีภาวะผูนําทีด่ี.....”  

จันทนา สุขุมานันท, 
การบริหารองคการได
อยางมีประสิทธิภาพ
ดวยภาวะผูนํา 2548. 

 1.5.7 ท้ังนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ วิรัช วริัชนิภาวรรณ ที่
ใหความสําคัญกับการมภีาวะผูนําของนายกรัฐมนตรี 26 
ประการ ไววา 
          “.....ควรที่จะใหผูวาราชการจังหวัดที่มีอยูเดิมนี้
ปฏิบัติงานโดยยึดถือวิสัยทศันหรือแนวทางการบริหารจัดการ 
26 ประการ ของนายกรัฐมนตรีซึ่งเปนบุคคลท่ีไมธรรมดา 
(extraordinary person) แทน ก็นาจะไดผลไมแตกตางกัน ทั้ง 
26 ประการ มดีังนี ้
          1) มีผูรบัผิดชอบหรือมีเจาภาพในทกุกิจกรรมหรอืใน
การปฏิบัติงานทุกขั้นตอน  
          2) ปฏิบัติงานอยางทาทายดวยการกาํหนดนโยบายหลัก
หรืองานชิ้นโบแดงที่ตองทํา และพยายามทําใหสําเร็จ หรือ
ปฏิบัติงานใหเสร็จกอนกําหนดเวลาทีไ่ดประกาศไว 
          3) กําหนดกรอบเวลาในการทํางาน เชน ระบุเวลาการ
ปฏิบัติงานวาจะแลวเสร็จภายในกีว่ันกี่เดือน หลีกเลีย่งการพูด
วา จะพยายามใหเร็วท่ีสุด โดยไมระบุเวลา 
          4) ตั้งเปาหมายหรือระบุจํานวนปรมิาณงานที่จะทําให
สําเร็จไวอยางชัดเจน เชน จะสรางบานหรอืสรางโรงเรยีน

วิรัช วริัชนภิาวรรณ, 
บทความ เรื่อง  
“ผูวาฯ ซีอีโอดานลบ” 
(2544) สืบคนวันท่ี 21 
เมษายน 2552 จาก 
http://www. 
wiruch.com   
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จํานวนเทาใด จะสรางกลุมพลังประชาชนจาํนวนกี่กลุม 
          5) มุงผลสําเรจ็ของงาน โดยเริ่มจากจิตใจที่มจีิตสํานึก
ในการปฏิบัติงานที่มุงความสาํเร็จ (achievement 
consciousness) มิใชมีจิตสํานึกในการปฏบิัติงานที่อยูภายใต
การครอบงําของระบบราชการ (bureaucracy consciousness) 
สําหรับการปฏิบัติงาน ตองเปนลักษณะมุงผลผลิต (product)  
เพื่อประโยชนของสวนรวม ไมติดยดึอยูกบักระบวนการ 
(process) หรือระเบียบกฎเกณฑในการปฏบัิติงานมากเกนิไป 
พรอมกนันั้น ควรหลกีเลี่ยงการบริหารงานดวยปากที่อาง
ประชาชนพร่ําเพรื่อโดยผลงานไมปรากฏชดัเจน และพยายาม
หลีกเลีย่งที่จะใชคําพูดดังตอไปนี ้"การปฏบิัติงานประสบ
ความสําเรจ็ในระดับหนึ่ง" แตไมไดบอกวาทั้งหมดมีกี่ระดับ 
"เรื่องนีเ้ปนเรื่องละเอียดออน ตองใชเวลามากในการแกไข
ปญหา" หรือบริหารงานดวยการต้ัง "คณะกรรมการซื้อเวลา" 
ข้ึนมาเพื่อถวงเวลาหรือปลอยใหเวลาเปนผูแกไขปญหาแทน 
          6) ยึดถอืประชาชนหรือผลประโยชนของประชาชน
สวนรวมเปนเปาหมายหลัก 
          7) แสดงลักษณะผูนําที่กลาไดกลาเสีย ไมแทงกัก๊ 
หลีกเลีย่งการปฏิบัติงานแบบพบกันครึ่งทาง หรือมุงรับแต
ความชอบอยางออกนอกหนา โดยไมกลารบัผิดเม่ือผิดพลาด 
กลาใหรางวลัตอบแทนแกผูกระทําความด ีเชน ผูแจงเบาะแส 
ผูนําจับ และผูเสียสละชวีิตเพือ่ชาติ 
          8) กลาคิด ตัดสินใจ และลงมือปฏบัิติงานดวยความ
รวดเร็ว ลดขัน้ตอน ลดพิธกีาร ตลอดจนติดตามงานอยาง
สม่ําเสมอ รวมทั้งในชวงเวลาวกิฤตดวย 
          9) กลาคิดและทํานอกกรอบ ซึ่งอาจยึดถือคํากลาวที่วา 
"ประวัติศาสตรของชาติบานเมืองจํานวนไมนอยเกดิขึ้นจาก
การกระทําของผูแหกกฎ" (history is made by those who 
break the rules)  
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          10) กลาคาดการณหรอืทํานายเหตุการณลวงหนาเพื่อ
สรางขวญัและกําลังใจในการปฏิบตัิงาน ทั้งยังเปนการแสดง
ความมั่นใจใหปรากฏ 
          11) บรหิารจัดการในเชิงรุกทั้งภายในและภายนอก
ประเทศดวยความคิดริเริ่ม พรอมนําเสนอสิง่แปลกใหมอยู
ตลอดเวลา โดยคอย ๆ ปลอยออกมาตามจังหวะเวลา  
          12) ประชาสัมพันธผลงานอยางสม่ําเสมอ โดยใชมือ
อาชีพ (professional) มิใชใชมือสมัครเลน (amateur) 
          13) ตอบโตหรือสวนผูตอตานอยางทนัทีทันควนัเพื่อ
สกัดกั้นและกาํหลาบผูตอตาน ในเวลาเดยีวกัน ก็เปนการสราง
กําลังใจใหแกผูใตบังคับบญัชาและตนเองดวย 
          14) จัดตั้งทีมตรวจสอบและติดตามผลงานของ
ผูใตบังคับบญัชารวมทั้งทําวจิัยเพื่อตรวจสอบขอมูล ความ
นิยม และความตองการของประชาชน  
          15) เลือกผูรวมงานหรอืผูใตบังคับบญัชาที่มฝีมือและ
ควบคุมส่ังการได  
          16) วางตําแหนงคนของตัวเองไวในตําแหนงสําคัญและ
ในทุกวงการ  
          17) ไมเปดโอกาสใหมีคูแขงหรือใหใครมามีช่ือเสียง
เทียบเทาหรือมาทาบบารม ี
          18) นําขอมูลขาวสารและเทคโนโลยทีี่ทันสมัยมาใช
อยางจริงจัง 
          19) มีไมตรีจิต (courtesy) ซึ่งครอบคลุมถึงการมี
มารยาท ความสุภาพ ความเอือ้เฟอ และมีอัธยาศยัด ี
          20) มีการบริหารจดัการที่แสดงถึงความเปนมืออาชพี 
(professionalism) โดยนําหลักวิชาการมาประยุกตใช
ประกอบดวย  
          21) เปนท่ียอมรับ (respect) หรือไดรบัความศรัทธาจาก
ประชาชนสวนใหญ 
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          22) มีความยดืหยุน (flexible) ซึ่งตองเปนการยดืหยุน
เพื่อผลประโยชนของสวนรวม 
          23) เสียสละประโยชนและความสุขสวนตัวเพื่อ
สวนรวม มีความเปนผูใหมากกวาผูรับ   
          24) ดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่อยางภาคภูมิใจ มี
เกียรติ และมีศกัดิ์ศรี  
          25) ใหเกียรติและยกยองครอบครวั 
          26) ติดดิน ไมสํารวย ไมวางฟอรม วางกาม ไมติดยึดกับ
ตําแหนง รูจักพอและพรอมที่จะลงจากตาํแหนง ขณะเดยีวกัน 
ก็ตั้งความปรารถนาสําหรับอนาคตของตนเองไวดวย เชน 
มิไดมุงเปนแครัฐบุรุษ (statesman) หรือเปนผูนําของประเทศ
เทานั้น แตปรารถนาที่จะเปนมหาบุรุษของโลก (the great 
man) 

 1.5.8 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ 
โดแนล ซี. แฮมบริค และคณะ (Donald C. Hambrick et al) ใน
หนังสือ เรื่อง “Navigating Change: How CEOs, Top Team, 
and Boards Steer Transformation” ท่ีใหความสําคัญกับการ
เปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ โดยผูนําจะตองมีบทบาทสําคัญ 3 
ประการ ไววา 
          1) การสรางภาพในอนาคต ผูนําท่ีประสบความสําเร็จ
จะตองมีความสามารถในการรวบรวมสารสนเทศและสือ่สาร
วิสัยทัศนขององคการท่ีสามารถเกาะกุมจติใจ และจินตนาการ
ของบุคคลที่ตนชี้นําได  
          2) การเสริมพลัง ผูนําที่มีประสิทธผิลจะใหการเสริม
พลังแกผูตามของตนดวยการสาธิตหรือเผยแพรความรูสกึท่ี
กระตือรือรนในอันที่จะทําใหภาพในอนาคตเปนจริง พรอม
ทั้งเปดโอกาสใหผูตามมีสวนรวมอยางเตม็ท่ี ผูนําจะตอง
ปฏิบัติตนใหเปนตัวอยางแกผูตาม ในการเสริมพลังใหแกผู
ตามนั้น ผูนําอาจยกตวัอยางความสําเรจ็ทีผ่านมาสราง

Donald C. Hambrick, 
David A. Nodler and 
Michael Tushman, 
(eds.) Navigating 
Change: How 
CEOs, Top Team, 
and Boards Steer 
Transformation 
(Massachusetts: 
Harvard Business 
School Press, 1998), 
pp. 12-13. 
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ความรูสึกมัน่ใจใหแกผูตาม พรอมกับพัฒนาสมรรถนะ 
ความสามารถในการสรางความสําเรจ็ใหเกิดขึ้นกับผูตามดวย  
          3) การใหอํานาจ ผูนําที่มีประสิทธผิลจะตองคิดหาทางที่
เปนไปไดในการสรางความมั่นคง ใหอํานาจ และสนับสนุน
ทรัพยากรที่จําเปนแกผูตามในการทํางาน เพื่อใหสามารถ
บรรลวุัตถุประสงครวมกนั โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใหอํานาจ
จะตองมีความพอเหมาะพอดกีับระดับความรับผิดชอบของผู
ตาม 

 1.5.9 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ 
มหาเธย โมฮัมมัด (Mahathir Mohamad) ในการพดูเมื่อวันท่ี 
24 สิงหาคม ค.ศ. 1993 ที่ Islam International University of 
Malaysia (IIUM) ที่ใหความสําคัญกับผูนําท่ีดี ไววา  
          ผูนําที่ดตีองเปนนักวางแผนที่มองการณไกล ควรมอง
ไปขางหนาใหยาวไกล ไมควรมองเพยีงเพื่อใหไดผลอยาง
ฉับพลัน 
 

Mohamad Mahathir, 
Prime Minister of 
Malaysia, Speech 
given on 24 August 
1993 at  ท่ี Islam 
International 
University of 
Malaysia (IIUM)  
อางใน นิเลาะ  
แวอุเซ็ง, อิสลามและ
การจัดการ (ภาควิชา
อิสลามศึกษา วิทยาลัย
อิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครนิทร, 
2548), หนา 111. 

 1.5.10 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคดิของ 
ปเตอร ดรัคเกอร (Peter Drucker) ในผลงาน เรื่อง “The 
Practice of Management” ท่ีใหความสําคัญกับการกระตุนการ
ปฏิบัติงานของผูบริหาร ไววา  
          หนวยงานตองสามารถกระตุนการปฏิบัติงานและสราง

Peter Drucker, The 
Practice of 
Management (1955) 
อางใน วริัช วริัชนภิา
วรรณ,  แนวคดิทางรัฐ
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วิสัยทัศนซ่ึงรวมทั้งการมองการณไกลท่ีสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหนวยงานใหแกผูบริหารหรือผูจดัการ 
แนวคดินีถ้ือวาเปนพื้นฐานของการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย 

ประศาสนศาสตรการ
ประยกุต และการ
พัฒนา (กรุงเทพ- 
มหานคร : สํานักพิมพ
โฟรเพซ, 2549), หนา 
26. 

 1.5.11 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคดิของ 
โจเอล อเบอรเบ็ช และเบริท รอ็ค (Joel Aberbach and Bert 
Rock) ในเอกสาร เรื่อง “Does Governance Matter-and if so 
how? Process, Performance and Outcomes” ที่ใหความสําคัญ
กับการเพิ่มขีดความสามารถของฝายบริหาร ไววา  
          “การดําเนินการการจดัทําแผนการประชาสัมพันธงาน
ในหนาที่รับผดิชอบ และเผยแพรขอมลูขาวสารใหประชาชน
รับรูอยางจริงจงัและชัดเจนเปนสวนหนึ่งของความมีขีด
สมรรถนะสูงในการบริหารจดัการของฝายบริหาร”   
 

Joel Aberbach and 
Bert Rock, Does 
Governance Matter-
and if so how? 
Process, 
Performance and 
Outcomes (1992) 
อางใน อุทัยวรรณ 
ทิพยเนตร, 
วิทยานิพนธสาขารัฐ
ประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มหา 
วิทยาลัยสุโขทยั 
ธรรมาธริาช เรื่อง 
“การบริหารจดัการ
เพื่ออํานวยความ
สะดวกและใหบริการ
ประชาชนของสํานัก 
งานที่ดินจังหวัด
นนทบรุีและสาขา” 
2551, หนา 149. 

1.6 การ
ประพฤติตวั

ทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ วริัช วริัชนิภาวรรณ ที่ให
ความสําคัญกบัการประพฤติตัวเปนแบบอยางท่ีดีของผูบริหาร 

วิรัช วริัชนภิาวรรณ, 
แนวคิดทางรัฐ
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เปน
แบบอยางท่ีดี
ของผูบริหาร 

10 ประการ ไวดังนี ้
          “1) ตองเปนคนสุจริต และไมเขาไปมีสวนเกีย่วของกับ
การทจุริตอยางเด็ดขาดโดยควรละความชัว่ หรือบริหารจัดการ
ดวยความซ่ือสัตยสุจริต และพยายามแสดงออกใหเห็นอยาง
ชัดเจนอยางตอเนื่อง เชน ไมเรียกรองหรอืรับทรัพยสินเงิน
ทอง รับสวย รบัผลประโยชนตอบแทนในทางมิชอบ และไม
ปกปองคุมครองชวยเหลือผูใตบังคับบัญชาท่ีทุจริต 
           2) เสียสละประโยชนและความสุขสวนตวัเพ่ือสวนรวม 
          3) ดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่อยางภาคภูมิใจ มี
เกียรติ มีศักดิ์ศรี และมีจรรยาบรรณ โดยควรระลึกและปฏบิัติ
ในลกัษณะทีว่า เกียรติมากอน (honor comes first) เงินหรือ
ผลประโยชนในทางมิชอบ 
          4) มีไมตรีจิต (courtesy) ซึ่งครอบคลุมถึงการมีมารยาท 
ความสุภาพ ความเอื้อเฟอมีอัธยาศยั และมนุษยสัมพันธที่ดี 
          5) ทําตัวใหเปนท่ียอมรับ (respect) หรือใหไดรบัความ
ศรัทธาจากประชาชน 
          6) เปนผูใหมากกวาผูรบั และรูจักพอ 
          7) สนับสนุนและยกยองคนดี พรอมท้ังดําเนินการกับ
คนไมดี เชน ไมยกยองนินทา และประณาม 
          8) มีความเปนผูเชี่ยวชาญและนําหลกัวิชาการมา
ประยุกตใชในการบริหารจัดการ และในการพัฒนาระบบ
ราชการ 
          9) บริหารจดัการในลกัษณะทีแ่สดงถึงความเปนมอื
อาชีพ (professionalism) ซึ่งหมายถึง รูจริง มีความรู ความ 
สามารถ ความชํานาญ และสามารถปฏิบัตริาชการเพื่อ
ผลประโยชนของสวนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพจริงและ
ชัดเจน 
          10) มิใชเปนเพยีงผูนําเทานั้น แตเปนผูนําที่มภีาวะผูนํา
สูง กลาท่ีจะเปนผูนํา และกลาท่ีจะตัดสินใจ ดังสอดคลองกับ

ประศาสนศาสตร : 
การประยกุต และการ
พัฒนา (กรุงเทพ- 
มหานคร : สํานักพิมพ
โฟรเพซ, 2549), หนา 
137-140. 



 29

ขอความที่วา A leader without leadership is not a leader” 
1.7 การจูงใจ
ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

1.7.1 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ 
อับราฮัม ซาลนิิค (Abraham Zaleanick) ในหนังสือ เรื่อง 
“Motivation Productivity and Satisfaction of Workers” ที่ให
ความสําคัญกบัการจูงใจในการปฏิบัติงาน ไววา  
          ในการปฏิบัติงานใหเกิดผลดีหรือไมนั้น จะตองไดรับ
การตอบสนองความตองการทั้งดานภายในและภายนอก หาก
ไดรับการตอบสนองแลวยอมหมายถึงการมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานมากขึ้นดวย 
          สําหรับความตองการภายใน ไดแก การเขาหมูคณะ 
และการแสดงความรูสึกเกีย่วกับความจงรกัภักดี ความเปน
เพื่อนและความรัก สวนความตองการภายนอก ไดแก รายได
ตอบแทน ความมั่นคงปลอดภัยในการปฏบิัติงาน 
สภาพแวดลอมทางกายภาพ ตําแหนงหนาท่ี และการใหงานที่
ถนัด  
 
 

Abraham Zaleanick, 
Motivation 
Productivity and 
Satisfaction of 
Workers (1959: 29), 
อางใน โรจนะ สุขี, 
วิทยานิพนธ คณะ
พัฒนาสังคม สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหาร 
ศาสตร เรื่อง “ปจจัย
บางประการเกีย่วกับ
การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการ
จัดตั้งศูนยเยาวชน 
จังหวัดตรัง” 2539, 
หนา 36. 

 1.7.2 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ 
จอรช สติจเจอร (George Stigler) ในหนังสือ เรื่อง “The 
Citizen and the State” ที่ใหความสําคัญกบัการจูงใจ ไวดวยวา  
          มนุษยทีม่ีเหตุผลมกัจะไดรับการชี้นําจากสิ่งจูงใจภายใน
ที่เขาปฏิบัติหรอืดําเนินการอยู ไมวาความตองการสวนตัวของ
เขาจะเปนอยางไร เขามกัจะมีอาการทอแทเบ่ือหนายจาก
กิจกรรมที่มุงแตลงโทษ แตในทางตรงกันขาม เขาอาจจะ
ไดรับการดึงดดูใจถากจิกรรมนั้นมุงใหรางวัลหรือ
ผลตอบแทน ในแงดังกลาวนี ้จึงนาจะมีการใชวธิีทั้งไมแข็ง
และไมนวม   

George Stigler, The 
Citizen and the 
State (Chicago: 
University of 
Chicago Press, 1975), 
p. 171. 

2. การบริหารจัดการงบประมาณ (Money) 
 2.1 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับพระบรม พระบรมราโชวาท
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ราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว เมื่อวนัที่ 25 
สิงหาคม 2542 ณ พระตําหนกัจิตรลดารโหฐาน ที่ให
ความสําคัญกบัการบริหารจัดการงบประมาณ ไววา 
          “การควบคุม และตรวจสอบเงินแผนดินเปนสิ่งสําคญั
และจําเปน เพราะเงินแผนดนินั้นคือเงินของประชาชนทั้งชาติ 
ผูทํางานนีจ้ึงตองกําหนดแนแกใจอยูเปนนติยที่จะปฏิบัติ
หนาท่ีในความรับผิดชอบของตน ดวยความอุตสาหพยายาม 
ดวยความซ่ือสัตยสุจริตและดวยความละเอยีดถีถ่วน
ระมดัระวังอยางเต็มที่ เพื่อมใิหเกิดความพลาดพลั้งเสียหาย
และใหมั่นใจไดวาการใชจายเงินของแผนดนิไดเปนไปโดย
บริสุทธิ์ และบังเกิดผลประโยชนเต็มเมด็เตม็หนวย” 

ของพระบาท สมเด็จ
พระเจาอยูหัวท่ี
พระราชทาน เมื่อวันที่ 
25 สิงหาคม 2542  
ณ พระตําหนกั
จิตรลดารโหฐาน  

 2.2 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ 
จอรช เอฟ. แกนต (George F. Gant) ในหนงัสือ เรื่อง 
“Development Administration: Concepts, Goals and 
Methods” ที่ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการดานการ
วางแผนและดานงบประมาณ ไววา  
          เปนสิ่งจาํเปนที่แผนและนโยบายทางดานการเงนิ
จะตองสอดคลองและสนับสนุนแผนพัฒนาของรัฐ  
 

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

3. การบริหารจัดการทั่วไป หรือการบริหารจัดการงานภายในทัว่ไป (Management) 
3.1 การ
ประสาน 
งาน 

3.1.1 ท้ังนี้ สอดคลองกับพระบรมราโชวาทของพระบาท 
สมเด็จพระเจาอยูหัว ในพธิพีระราชทานปริญญาบตัรแก
ผูสําเรจ็การศกึษาของมหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชยีงใหม เมื่อ
วันเสารท่ี 10 กุมภาพันธ 2522 ท่ีใหความสําคัญกับการ
ประสานงาน ไววา 
          “การท่ีจะใหงานประสานกันนัน้มีหลกัสําคัญอยูวา ทุก
ฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไมแยงความชอบ
กัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธิใ์จ มุงหวัง
ผลสําเร็จในการงานเปนใหญย่ิงกวาสิ่งอ่ืน” 

พระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ในพธิี
พระราชทานปริญญา
บัตรแกผูสําเรจ็
การศกึษาของ
มหาวิทยาลยัแมโจ 
จังหวดัเชียงใหม เมื่อ
วันเสารท่ี 10 
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กุมภาพันธ 2522 
 3.1.2 ท้ังนี้ สอดคลองกับพระบรมราโชวาทของพระบาท 

สมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแกขาราชการพลเรอืน เนื่อง
ในโอกาสวันขาราชการพลเรอืน ปพุทธศักราช 2540 ณ พระ
ตําหนกัจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที ่28 มีนาคม 2540 ที่ให
ความสําคัญกบัการประสานงาน ไววา 
          “งานของชาตินั้นเปนงานที่กวางขวาง ประกอบ  
ดวยงานทุกดานทุกระดบัอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกนัหมดโดย
แตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคล
องพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทําใหชาติบานเมืองมั่นคง
และเจรญิกาวหนาไปได ดังนั้น ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงาน
ของแผนดิน จงึตองพยายามปฏิบัติตนปฏบัิติงานใหสัมพันธ
ประสานกับบคุคลอื่นฝายอ่ืนใหได” 

พระบรมราโชวาท 
ของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว
พระราชทานแก 
ขาราชการพลเรอืน 
เนื่องในโอกาสวัน 
ขาราชการพลเรอืน ป
พุทธศกัราช 2540 ณ 
พระตาํหนกัจติรลดา
รโหฐาน เมื่อวนัที่ 28 
มีนาคม 2540  

 3.1.3 ท้ังนี้ สอดคลองกับพระบรมราโชวาทของพระบาท 
สมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแกขาราชการพลเรอืน 
เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน ปพุทธศกัราช 2546 ณ 
พระตาํหนกัจติรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2546 ท่ีให
ความสําคัญกบัการประสานงาน ไววา 
          “ขาราชการไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหนมี
หนาท่ีอยางไรลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของแผนดิน
ทั้งสิ้น ทุกคนทุกฝายจึงไมควรจะถือตวัแบงแยกกัน หาก  
ตองยกยองนับถือใหเกยีรติกนั สมัครสมานรวมมือรวม
ความคิดกนั ใหการปฏิบัติบริหารงานของแผนดินดําเนนิ
ไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึงประสงคสมบูรณพรอมทุก 
สวน” 

พระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว 
พระราชทานแก 
ขาราชการพลเรอืน 
เนื่องในโอกาสวัน 
ขาราชการพลเรอืน ป
พุทธศกัราช 2546 ณ 
พระตาํหนกัจติรลดา
รโหฐาน เมื่อวนัที่ 30 
มีนาคม 2546 

 3.1.4 ท้ังนี้ สอดคลองกับพระบรมราโชวาทของพระบาท 
สมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแกขาราชการพลเรอืน 
เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน ปพุทธศกัราช 2548 ท่ี
ใหความสําคัญกับการประสานงาน ไวดวยวา 

พระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว 
พระราชทานแก  
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          “การทํางานใหสําเร็จขึน้อยูกับความสามารถสองอยาง
เปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยางหนึ่ง สามารถ
ในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง ทั้งสองประการ
นี้ ตองดําเนนิคูกันไป และจาํเปนตองกระทําดวยความสจุริต
กาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจาก
อคติ และดวยความถกูตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยให
งานบรรลุจุดหมายและประโยชนท่ีพึงประสงคโดยครบถวน
แทจริง” 

ขาราชการพลเรอืน 
เนื่องในโอกาสวัน 
ขาราชการพลเรอืน ป
พุทธศกัราช 2548  

 3.1.5 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ 
เยเอซเกล ดรอร (Yehezkel Dror) ในบทความ เรื่อง 
“Administration Coordination” ที่ใหความสําคัญกับการ
ประสานงาน ไววา  
          “กระบวนการที่ทําใหเจาหนาที่ผูปฏบัิติงานดําเนนิ
กิจกรรมเปนอันหนึ่งอันเดยีวกัน เพื่อใหงานบรรลุเปาหมายได
สําเร็จ”  

Yehezkel Dror, 
“Administration 
Coordination” in 
Public 
Administration 
Review 2, 1982: 707. 

 3.1.6 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ 
มริทจนัจอย แบนเนอรจิี (Mrityunjoy Banerijee) ในหนังสือ 
เรื่อง “Business Administration” ที่ใหความสําคัญกับการ
ประสานงาน ไววา  
          “การประสานงาน คือ ความพยายามของกลุมที่จะสราง
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกนัในการปฏิบตัิงาน เพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคเดียวกัน”  

Mrityunjoy 
Banerijee, Business 
Administration 
(Bombay: Asia 
Publishing House, 
1963: 163. 

 3.1.7 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ 
แมรี พาคเกอร โฟลเล็ท (Mary Parker Follett) ในหนังสือ 
เรื่อง “Creative Experience” ที่ใหความสําคัญกับการ
ประสานงาน ไววา 
          การประสานงานตองมลีักษณะเปนกระบวนการที่
ตอเนื่องไมหยุดอยูกับท่ี เพราะในทางปฏิบัติ เมื่อเราสามารถ
แกไขปญหาในการประสานงานในครั้งหนึ่งแลว ส่ิงที่ยอม

Mary Parker Follett, 
Creative Experience 
(London: Longmans, 
Green, 1924). อางใน 
พิทยา บวรวัฒนา, 
ประมวลสาระชุดวิชา 
แนวคิด ทฤษฏี และ
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เกิดขึ้นตามมาคือ เรามักจะเผชญิปญหาใหม ซึ่งตองอาศัย
ความพยายามรวมมือกันอีกครั้งหนึ่ง เปนไปอยางตอเนือ่งโดย
ไมจบสิ้น 
 
 

หลกัการรฐัประศาสน
ศาสตร (พิมพครั้งที่ 5, 
นนทบรุี : โรงพิมพ
มหาวิทยาลยั สุโขทัย
ธรรมาธริาช, 2551), 
หนา 104. 

3.2 ปจจัยท่ีมี
สวนสาํคญั
ตอการ
บริหาร
จัดการ 

ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี ้สอดคลองกับแนวคดิของ  
วลิเลยีม ที. กรนีวดู (William T. Greenwood) ในหนังสือ เรื่อง 
“Management and Organization, Behavioral Theories: An 
Interdisciplinary Approach” ท่ีใหความสําคัญกับทรัพยากร
การบริหารหรอืปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจดัการ 7 
ดาน ไดแก คน (man) เงิน (money) วัสดุส่ิงของ (material) 
อํานาจหนาที่ (authority) เวลา (time) ความตั้งใจในการทาํงาน 
(will) และความสะดวกตาง ๆ (facilities) โดยเนนใหเห็น
ความสําคัญและความจําเปนของอํานาจหนาที่ และเวลาใน
การบริหารจัดการ หากปราศจากเสียซึ่งอํานาจหนาท่ีและ
ละเลยในเรื่องคุณคาของเวลา ตลอดจนไมมีความสนใจใน
เรื่องความตั้งใจในการทํางาน และความสะดวกตาง ๆ แลว 
การบริหารจัดการไมวาจะเปนการบริหารราชการหรือการ
บริหารธรุกิจกจ็ะไมสามารถสัมฤทธิผ์ลไดดวยด ี 

William T. 
Grenwood, 
Management and 
Organization, 
Behavioral 
Theories: An Inter-
disciplinary 
Approach (New 
York: South-Western 
Publishing Company, 
1965), p 2. 

3.3 การ
วางแผนและ
การ
ตรวจสอบ 

ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี ้สอดคลองกับแนวคดิของ  
รัสเซลล ที. เกรก็ (Russel T. Gregg) ในหนังสือ เรื่อง “The 
Administrative Process: Administrative Behavior in 
Education” ที่ใหความสําคัญกับการบริหารในดานการ
วางแผน และการตรวจสอบ ไวดวยวา  
          การบรหิารใหเกิดผลดีตอองคการจะตองมีความ
รับผิดชอบท่ีกวางครอบคลุมภารกิจหลายประการ เชน การ
วางแผนและการตรวจสอบ เปนตน 

Russel T. Gregg, The 
Administrative 
Process: 
Administrative 
Behavior in 
Education (1957) 
อางใน สุพจน พันธชู
เพชร,วิทยานพินธ
ปรญิญาศกึษาศาสตร
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มหาบัณฑิต สาขา 
วิชาการบริหารการ 
ศึกษา บัณฑิตวิทยา 
ลัย มหา วิทยาลัย
เกษตร ศาสตร เรื่อง 
“การ ศกึษากระบวน 
การบริหารงานของ
ผูอํานวยการสามัญ
ศึกษาจังหวดั” 2538, 
หนา 14-15. 

4. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) 
 4.1 ทั้งนี้ สอดคลองกับระเบยีบสํานกันายกรัฐมนตรวีาดวย

การสรางระบบบริหารกจิการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 
2542 ซ่ึงเสนอโดยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) ที่ใหความสําคัญกับการบริหาร
กิจการบานเมอืงที่ดีที่มุงเนนใหหนวยงานของรัฐดําเนินงาน
ตามภาระหนาที่โดยยึดหลักการพืน้ฐาน 6 หลัก ไดแก หลักนติิ
ธรรม (Rule of Law) หลักคุณธรรม (Ethics) หลักความโปรงใส 
(Transparency) หลักความมีสวนรวม (Participation) หลักความ
รับผิดชอบ (Accountability) และหลกัความคุมคา (Value for 
Money) 
          สําหรับรายละเอียดของระเบียบฯ ดังกลาว มีดังนี้ 
          “ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการสรางระบบ
บริหารกจิการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 
          อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11(8) แหง 
พระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 
นายกรัฐมนตรโีดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวาง
ระเบียบไวดังตอไปนี ้
          ขอ 1 ระเบียบนี้เรยีกวา “ระเบยีบสํานกันายกรัฐมนตรีวา

ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรวีาดวย
การสรางระบบ
บริหารกจิการ
บานเมืองและสังคมท่ี
ดี พ.ศ. 2542 
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ดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมอืงและสังคมที่ดี พ.ศ. 
2542” 
          ขอ 2 ระเบียบนีใ้หใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
          ขอ 3 ท่ีมาของนโยบายการบริหารกจิการบานเมืองและ
สังคมที่ดี 
          3.1 ในชวงเวลาทีผ่านมา ประเทศไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมอืงอยางมาก บาง
เรื่องมผีลในทางขยายตวัและสรางสรรค บางเรื่องมผีลในทาง
ชะลอตวัหรือกอใหเกิดผลกระทบในทางที่ไมพึงประสงคจน
บางครั้งกลายเปนภาวะวิกฤติทางเศรษฐกจิอยางรุนแรง ซึ่ง
ภาควิชาการและผูไดรับผลกระทบเห็นวาสาเหตุสวนหนึ่งเกิด
จากความหยอนประสิทธภิาพของกลไกการบริหารกจิการ
บานเมือง การบริหารราชการ การกําหนดนโยบายสาธารณะ 
และการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ อันเปนความ
รับผิดชอบของภาคราชการทั้งฝายการเมืองและฝายประจํา 
ขณะเดียวกนั ในภาคประชาชนอันเปนพลงัสําคัญก็มีความ
จําเปนท่ีจะตองสรางความตืน่ตัวและรับผิดชอบตอสังคม 
ตลอดจนความตระหนกัในสิทธิและหนาที่ของแตละฝาย
เพิ่มขึ้น หากความออนแอและหยอนประสทิธิภาพดังกลาว
ไมไดรับการจดัการแกไขอยางแทจริงและรีบดวน โอกาสที่จะ
นําพาประเทศฟนตัวจากวิกฤตยอมเปนไปไดยาก ทั้งอาจจะ
กอใหเกิดความเสียหายรายแรงตอเศรษฐกจิ สังคม และ
การเมืองของประเทศยิ่งขึ้นอีกดวย 
          3.2 ดวยเหตุนี้ จึงมีขอเสนอแนะจากการศกึษาวิจยัและ
ตรวจสอบทั้งในภาควิชาการและภาคปฏิบตัิการสอดคลองกัน
วา แนวทางในการจัดระเบียบราชการและวางมาตรการ
แกปญหาควรมีจุดมุงหมายดงันี้ 
               (1) สรางกฎเกณฑและกลไกทีด่ีในการบริหารกจิการ
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บานเมืองและสังคมเพื่อใหหนวยงานที่มอํีานาจหนาที่โดยตรง
สามารถสงสญัญาณเตือนภยัและผูมีหนาที่เกี่ยวของสามารถ
ปรับเปลี่ยนกลไกและฟนเฟองการทํางานและการ
ประสานงานในภาครัฐและภาคเอกชนรองรับไดอยาง
ทันทวงทีในยามที่มีปญหา 
               (2) พัฒนาศักยภาพของนักวิชาการใหสามารถศึกษา 
คนควาและเสนอแนะแนวทางแกไขจดุบกพรองตาง ๆ ที่
จําเปนตอการบริหารกจิการบานเมืองและสังคมอยางถูกตอง 
กลาหาญ และมีจรยิธรรม 
               (3) ปรับปรุงระบบการตดัสินใจและการบริหาร
จัดการทั้งของภาครฐัและภาคธุรกิจเอกชนใหรวดเร็ว ชัดเจน 
และเปนธรรม 
               (4) ขยายโอกาสของประชาชนในการรับรูขอมูล
ขาวสาร โดยเฉพาะขอมูลเกีย่วกับสถานการณบานเมืองเพื่อ
รวมกับภาครัฐในการตัดสินใจและแกไขปญหาสวนรวม 
  (5) ขจัดการทจุริตประพฤตมิิชอบ และการหลีกเลีย่ง
กฎหมายเพื่อแสวงหาประโยชนใสตนหรือกิจการที่ตนมสีวน
ไดเสียทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนเพื่อใหเกิดความ
สํานึกรับผิดชอบตอสวนรวมรวมกัน 
          ขอ 4 หลักการบริหารกิจการบานเมอืงและสังคมที่ดี 
               4.1 การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีเปน
แนวทางสําคญัในการจดัระเบียบใหสังคมทั้งภาครฐั ภาค
ธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซ่ึงครอบคลุมไปถึงฝาย
วิชาการ ฝายปฏิบัติการ ฝายราชการ และฝายธรุกจิสามารถอยู
รวมกันอยางสงบสุข มีความรูรักสามัคคีและรวมกนัเปนพลัง
กอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน และเปนสวนเสริมความ
เขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแกประเทศเพื่อบรรเทา ปองกนั 
หรือแกไขเยียวยาภาวะวิกฤติภยนัตรายทีห่ากจะมีมาใน
อนาคต เพราะสังคมจะรูสึกถึงความยุตธิรรม ความโปรงใส 
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และความมีสวนรวม อันเปนคุณลกัษณะสําคัญของศักดิ์ศรี
ความเปนมนษุยและการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สอดคลองกับความเปนไทย 
รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปจจุบัน 
               4.2 ในการบริหารกจิการบานเมืองและสังคมที่ดีควร
จัดหรือสงเสรมิใหสังคมไทยอยูบนพื้นฐานของหลักสําคัญ
อยางนอย 6 ประการ ดังนี ้
           (1) หลกันิตธิรรม ไดแก การตรากฎหมาย กฎ 
ขอบังคับตาง ๆ ใหทันสมัยและเปนธรรม เปนท่ียอมรับของ
สังคม และสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎ 
ขอบังคับเหลานั้น โดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมาย
มิใชตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล 
           (2) หลกัคุณธรรม ไดแก การยึดม่ันในความ
ถูกตองดีงาม โดยรณรงคใหเจาหนาที่ของรฐัยึดถือหลักนีใ้น
การปฏิบัติหนาที่ใหเปนตัวอยางแกสังคม และสงเสริม
สนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพื่อใหคน
ไทยมีความซือ่สัตย จริงใจ ขยัน อดทน มรีะเบียบวินยั 
ประกอบอาชพีสุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ 
           (3) หลกัความโปรงใส ไดแก การสรางความ
ไววางใจซึ่งกนัและกนัของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการ
ทํางานขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส มีการเปดเผย
ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่
เขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก และมี
กระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได 
           (4) หลกัความมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาส
ใหประชาชนมีสวนรวมรับรู และเสนอความเห็นในการ
ตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาดวยการแจง
ความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดง
ประชามติ หรอือ่ืน ๆ  
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           (5) หลกัความรับผดิชอบ ไดแก การตระหนัก
ในสิทธิหนาท่ีความสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม การใส
ใจปญหาสาธารณะของบานเมือง และกระตือรือรนในการ
แกปญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง และ
ความกลาที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน 
           (6) หลกัความคุมคา ไดแก การบรหิารจัดการ
และใชทรัพยากรที่มจีํากัดเพือ่ใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
สวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัด ใชของอยาง
คุมคา สรางสรรคสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพสามารถแขงขัน
ไดในเวทโีลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให
สมบูรณยั่งยนื” 

 4.2 ทั้งนี้ สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลกัเกณฑ
และวิธกีารบรหิารกจิการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ท่ีให
ความสําคัญกบัการบริหารกจิการบานเมืองที่ดี 7 ดาน ไดแก  
          “(1)  การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของ
ประชาชน (2) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิต์อภาร
กิจของรฐั (3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุมคาในเชิงภารกจิของรัฐ (4) การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (5) การปรบัปรุงภารกจิของสวนราชการ (6) การ
อํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน และ (7) การประเมินผลการปฏบัิติราชการ” 

พระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลกัเกณฑและ
วธิกีารบริหารกจิการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 
 

 4.3 ทั้งนี้ สอดคลองกับพระราชบญัญตัริะเบียบบริหาร
ราชการแผนดนิ พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราช 
บัญญัตริะเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
ที่ใหความสําคัญกับการบริหารกจิการบานเมืองที่ดี 5 ดาน 
ไดแก  
          “(1) ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน (2) การมีสวน
รวมของประชาชน (3) การเปดเผยขอมูล (4) การติดตาม
ตรวจสอบ และ (5) ประเมินผลการปฏิบัตงิาน” 

พระราชบัญญตัิ
ระเบียบบริหารราช 
การแผนดนิ พ.ศ. 
2534 ซ่ึงแกไขเพ่ิม 
เติมโดยพระราช 
บัญญัตริะเบียบ
บริหารราชการ 
แผน ดนิ (ฉบบัท่ี 5) 



 39

พ.ศ. 2545 
 4.4 ทั้งนี้ สอดคลองกับพระราชบญัญตัริะเบียบบริหาร

ราชการแผนดนิ พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราช 
บัญญัตริะเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
ที่ใหความสําคัญกับการบริหารราชการ 11 ดาน ไดแก  
          “(1) การเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน (2) 
การเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิของรัฐ (3) ความมีประสิทธภิาพ 
(4) ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ (5) การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (6) การลดภารกิจและการยุบเลกิหนวยงานทีไ่ม
จําเปน (7) การกระจายภารกิจและทรพัยากรใหแกทองถิน่ (8) 
การกระจายอํานาจตัดสินใจ (9) การอํานวยความสะดวก (10) 
การตอบสนองความตองการของประชาชน และ (11) การมี
ผูรบัผดิชอบตอผลของงาน”  

พระราชบัญญตัิ
ระเบียบบริหาร
ราชการแผนดนิ  
พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราช 
บัญญัตริะเบียบ
บริหารราชการ
แผนดนิ (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2545 
 
 

5. การปฏิบตัิหนาที่และหนาที่ของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรฐั 
(performances and duties of state agencies and state officers) 

 5.1 ทั้งนี้ สอดคลองกับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวพระราชทานแกขาราชการพลเรอืน เนื่องในวนั
ขาราชการพลเรอืน วันจันทรท่ี 1 เมษายน 2528 ที่ใหความ 
สําคัญกับการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการหรือเจาหนาทีข่อง
รัฐ ไววา 
          “การทํางานใหสําเร็จขึน้อยูกับความสามารถสองอยาง
เปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยางหนึ่ง สามารถ
ในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง ทั้งสองประการ
นี้ ตองดําเนนิคูกันไป และจาํเปนตองกระทําดวยความสจุริต
กาย สุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจาก
อคติ และดวยความถกูตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยให
งานบรรลุจุดหมายและประโยชนท่ีพึงประสงคโดยครบถวน
แทจริง” 

พระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวพระราช 
ทานแกขาราชการ
พลเรือน เน่ืองในวนั
ขาราชการพลเรอืน 
วันจันทรท่ี 1 เมษายน 
2528 

 5.2 ทั้งนี้ สอดคลองกับพระบรมราโชวาทของพระบาท พระบรมราโชวาท
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สมเด็จพระเจาอยูหัว เมือ่วันที่ 30 มีนาคม 2543 ณ  
พระตาํหนกัจติรลดารโหฐาน ที่ใหความสําคัญกับการปฏิบัติ
หนาท่ีของขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ ไววา 
          “ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตอง
ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีโดยเต็มกาํลังความสามารถ ดวยอุดมคติ 
ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทกุอยางใน
หนาท่ีเปนไปอยางถกูตอง และเทีย่งตรงเปนกลาง ดวยความ
ระลึกรูตวัอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัตงิานของตนมผีล
เกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของ
ประชาชนทุกคน” 

ของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เมื่อ
วันท่ี 30 มีนาคม 2543 
ณ พระตําหนกั
จิตรลดารโหฐาน  

 5.3 ทั้งนี้ สอดคลองกับพระบรมราโชวาทของพระบาท 
สมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแกขาราชการพลเรอืน เนื่อง
ในโอกาสวันขาราชการพลเรอืน วนัศุกรท่ี 1 เมษายน 2548 ที่
ใหความสําคัญกับการปฏิบตัิหนาท่ีของขาราชการหรือ
เจาหนาท่ีของรัฐ ไววา 
          “ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรู
ตระหนกัแนในการสละ อันไดแก การสละสําคัญสองประการ 
คือ สละเพื่อประโยชนสวนรวมทีย่ิ่งใหญและเหนือกวา
ประโยชนสวนตัวประการหน่ึง  กับสละความคิดจิตใจที่ต่ํา
ทรามตาง ๆ อีกประการหนึ่ง จึงเปนท่ีเชื่อถอืไววางใจของคน
ทั้งปวงและสามารถดํารงตําแหนงหนาท่ีอยางมีเกยีรติมี
ศักดิ์ศรีและมคีวามเจรญิมั่นคงตลอดไป” 

พระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว
พระราชทานแก
ขาราชการพลเรอืน 
เนื่องในโอกาสวัน
ขาราชการพลเรอืน 
วันศกุรท่ี 1 เมษายน 
2548 

 5.4 ทั้งนี้ สอดคลองกับรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2540 ที่ใหความสําคัญกับหนาที่ของเจาหนาที่
ของรัฐและหนวยงานของรฐั ไววา  
          “มาตรา 70 บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน หรือลกูจาง
ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
ของราชการสวนทองถิ่นและเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ มีหนาที่
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรกัษาประโยชน

รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 
มาตรา 70 และมาตรา 
75-87 
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สวนรวม อํานวยความสะดวก และใหบริการแกประชาชน     
          ในการปฏิบัติหนาท่ีและในการปฏิบัติการอ่ืนท่ีเกีย่วของ
กับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งตองวางตนเปนกลาง
ทางการเมือง 
           ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งละเลยหรือไมปฏบิัติให
เปนไปตามหนาท่ีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง บุคคลผูมีสวน
ไดเสียยอมมีสิทธิขอใหบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือ
ผูบังคับบัญชาของบุคคลดังกลาวชี้แจงแสดงเหตุผลและขอให
ดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติในวรรคหนึ่งหรือวรรค
สองได” 
          “มาตรา 75 รัฐตองดแูลใหมีการปฏบัิติตามกฎหมาย 
คุมครองสิทธแิละเสรภีาพของบุคคล จัดระบบงานของ
กระบวนการยตุิธรรมใหมีประสิทธิภาพและอํานวยความ
ยุติธรรมแกประชาชนอยางรวดเรว็และเทาเทียมกัน รวมท้ัง 
จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่นใหมี
ประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน 
          รัฐตองจดัสรรงบประมาณใหพอเพียงกับการ
บริหารงานโดยอิสระของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ศาลรฐัธรรมนญู ศาลยุตธิรรม ศาลปกครอง 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน” 
           “มาตรา 76 รัฐตองสงเสริมและสนบัสนุนการมีสวน
รวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย การตดัสินใจทาง 
การเมือง การวางแผนพฒันาทางเศรษฐกจิ สังคม และ
การเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ” 
          “มาตรา 77 รัฐตองจดัใหมีแผนพัฒนาการเมือง จดัทํา
มาตรฐานทางคุณธรรมและจรยิธรรมของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง ขาราชการ และพนกังาน หรือลูกจางอื่นของรฐั เพื่อ
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ปองกันการทจุริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสราง 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตหินาที่” 
           “มาตรา 78 รัฐตองกระจายอํานาจใหทองถิ่นพ่ึงตนเอง
และตัดสินใจในกิจการทองถิน่ไดเอง พัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น
และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดทั้ง
โครงสรางพืน้ฐานสารสนเทศในทองถิน่ใหทั่วถึงและเทา
เทียมกนัทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดท่ีมีความพรอมให
เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ โดยคํานึงถงึ
เจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น” 
          “มาตรา 79 รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน
มีสวนรวมในการสงวน บํารงุรักษา และใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยาง
สมดุล รวมทั้งมีสวนรวมในการสงเสริม บาํรุงรักษา และ
คุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการการพฒันาที่ยัง่ยืน 
ตลอดจนควบคุมและกําจดัภาวะมลพษิที่มผีลตอสุขภาพ
อนามัย สวัสดภิาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน” 
          “มาตรา 80 รัฐตองคุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน 
สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสรางและ
พัฒนาความเปนปกแผนของครอบครวั และความเขมแขง็ของ
ชุมชน 
           รัฐตองสงเคราะหคนชรา ผูยากไร ผูพิการหรือทพุพล
ภาพ และผูดอยโอกาส ใหมีคุณภาพชวีิตท่ีดีและพึ่งตนเองได” 
          “มาตรา 81 รัฐตองจดัการศกึษาอบรมและสนับสนนุให
เอกชนจดัการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม จดัใหมี
กฎหมายเกีย่วกับการศึกษาแหงชาติปรับปรุงการศึกษาให
สอดคลองกับความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมสราง
เสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกที่ถกูตองเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย
ทรงเปนประมขุ สนับสนุนการคนควาวจิัยในศิลปวิทยาการ
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ตาง ๆ เรงรัดพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพฒันา
ประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และสงเสริมภูมปิญญาทองถิน่ 
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ” 
          “มาตรา 82 รัฐจะตองจัดและสงเสรมิการสาธารณสุขให
ประชาชนไดรบับริการที่ไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
อยางท่ัวถึง” 
          “มาตรา 83 รัฐตองดําเนินการใหมีการกระจายรายได
อยางเปนธรรม” 
           “มาตรา 84 รัฐตองจดัระบบการถือครองที่ดินและการ
ใชที่ดินอยางเหมาะสม จัดหาแหลงน้ําเพื่อเกษตรกรรมให
เกษตรกรอยางทั่วถึง และรักษาผลประโยชนของเกษตรกรใน
การผลิตและการตลาดสินคาเกษตรใหไดรับผลตอบแทน
สูงสุด รวมทั้งสงเสริมการรวมตัวของเกษตรกรเพื่อวางแผน
การเกษตรและรกัษาผลประโยชนรวมกนัของเกษตรกร” 
          “มาตรา 85 รัฐตองสงเสริม สนับสนุน และคุมครอง
ระบบสหกรณ” 
          “มาตรา 86 รัฐตองสงเสริมใหประชากรวัยทํางานมงีาน
ทํา คุมครองแรงงานโดยเฉพาะแรงงานเดก็และแรงงานหญิง 
จัดระบบแรงงานสัมพันธ การประกันสังคม รวมท้ัง
คาตอบแทนแรงงานใหเปนธรรม” 
          “มาตรา 87 รฐัตองสนบัสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรี
โดยอาศัยกลไกตลาด กํากับดูแลใหมีการแขงขันอยางเปน
ธรรม คุมครองผูบริโภค และปองกันการผกูขาดตัดตอนทั้ง
ทางตรงและทางออม รวมท้ังยกเลิกและละเวนการตรา
กฎหมายและกฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจที่ไมสอดคลองกบัความ
จําเปนทางเศรษฐกิจ และตองไมประกอบกิจการแขงขนักับ
เอกชน เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความ
มั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชนสวนรวม หรือการจัดใหมี
การสาธารณูปโภค” 
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 5.5 ทั้งนี้ สอดคลองกับรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 มาตรา 74 และมาตรา 78 ที่ใหความสําคัญ
กับหนาที่ของเจาหนาที่ของรฐัและหนวยงานของรัฐ ไววา  
          “มาตรา 74 บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางของ
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาที่
อื่นของรัฐ มีหนาท่ีดําเนนิการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อ
รักษาประโยชนสวนรวม อํานวยความสะดวก และใหบรกิาร
แกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกจิการ
บานเมืองที่ด ี
          ในการปฏิบัติหนาท่ีและในการปฏิบัติการอ่ืนท่ีเกีย่วของ
กับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งตองวางตนเปนกลาง
ทางการเมือง 
          ในกรณทีี่บุคคลตามวรรคหนึ่งละเลยหรือไมปฏิบตัิให
เปนไปตามหนาท่ีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง บุคคลผูมีสวน
ไดเสียยอมมีสิทธิขอใหบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือ
ผูบังคับบัญชาของบุคคลดังกลาว ช้ีแจง แสดงเหตุผล และ
ขอใหดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติในวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสองได” 
          “มาตรา 78 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการ
บริหารราชการแผนดิน ดังตอไปนี ้
          (1) บรหิารราชการแผนดนิใหเปนไปเพื่อการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอยางยั่งยนื โดย
ตองสงเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงและ
คํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติในภาพรวมเปนสําคัญ 
          (2) จัดระบบการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมภิาค 
และสวนทองถิ่น ใหมีขอบเขตอํานาจหนาที่ และความ
รับผิดชอบท่ีชัดเจนเหมาะสมแกการพัฒนาประเทศ และ
สนับสนุนใหจงัหวัดมีแผนและงบประมาณเพื่อพัฒนาจงัหวัด 
เพื่อประโยชนของประชาชนในพื้นท่ี 

รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 
มาตรา 74 และ 78 
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          (3) กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิน่
พึ่งตนเองและตัดสินใจในกจิการของทองถิ่นไดเอง สงเสริม
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการดําเนนิการ
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของทองถิ่น
และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้ง
โครงสรางพืน้ฐานสารสนเทศในทองถิน่ ใหทั่วถึงและเทา
เทียมกนัทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดท่ีมีความพรอมให
เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ โดยคํานึงถงึ
เจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น 
          (4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนา
คุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ควบคู
ไปกับการปรบัปรุงรูปแบบและวธิีการทํางาน เพ่ือใหการ
บริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
สงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบรหิารกิจการ
บานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการปฏิบัตริาชการ 
          (5) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น 
เพื่อใหการจัดทําและการใหบริการสาธารณะเปนไปอยาง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดย
คํานึงถึงการมสีวนรวมของประชาชน 
          (6) ดําเนินการใหหนวยงานทางกฎหมายที่มีหนาท่ีให
ความเห็นเกีย่วกับการดําเนินงานของรัฐตามกฎหมายและ
ตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ดําเนินการอยางเปนอิสระ 
เพื่อใหการบรหิารราชการแผนดนิเปนไปตามหลักนิตธิรรม 
          (7) จัดใหมีแผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งจัดใหมีสภา
พัฒนาการเมืองท่ีมีความเปนอิสระ เพื่อตดิตามสอดสองใหมี
การปฏิบัติตามแผนดังกลาวอยางเครงครัด 
           (8) ดําเนินการใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐไดรับ
สิทธิประโยชนอยางเหมาะสม” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5.6 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ  Frederick Winslow 
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เฟรดเดอริค วนิสโลว เทเลอร (Frederick Winslow Taylor) ใน
ผลงาน เรื่อง “The Principle of Scientific Management” ที่ให
ความสําคัญกบัการปฏิบัติหนาที่และหนาที่ของหนวยงานของ
รัฐและเจาหนาที่ของรัฐ โดยเนนดานอํานาจหนาที่ โดยเฉพาะ 
“หลักการแบงงานและแบงอํานาจหนาที่ระหวางฝายจัดการ
กับฝายปฏิบัต”ิ ไววา  
          เปนความรวมมือหรือเปนการแบงงานระหวางฝาย
นายจางหรือฝายจัดการ หรือผูจัดการกับฝายปฏิบัติหรือ
คนงานอยางชดัเจน และถือวาเปนลกัษณะของการแบง
โครงสรางและอํานาจหนาท่ีในการทํางาน กลาวคือ ฝาย
ผูจัดการรับผดิชอบงานหรือมีอํานาจหนาที่ในภาพรวม
ทั้งหมด ซึ่งครอบคลุมเรื่องการวางแผน การกําหนดมาตรฐาน
และวิธีปฏิบัตงิาน ตลอดจนการควบคุมการปฏิบตัิงานของ
คนงานอยางใกลชิด ขณะทีฝ่ายปฏิบัติหรอืคนงานรับผดิชอบ
หรือมีอํานาจหนาท่ีในฐานะที่เปนผูมีความรูความชํานาญ
เฉพาะดาน หรอืเปนผูลงมือปฏิบัติ  

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

6. การจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) 
การจัดการ
ภาครัฐแนว
ใหม 

6.1 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ  
โจนาธาน บอสตัน และคณะ (Jonathan Boston et al) ใน
หนังสือ เรื่อง “Public Management: The New Zealand 
Model” ที่ใหความสําคัญกับการจัดการภาครัฐแนวใหม โดย
สรุปสาระสําคัญที่เนนวัตถุประสงคหรือผลสัมฤทธิ์ทั้งในแง
ของผลผลิต ผลลพัธ และความคุมคาของเงิน รวมทั้งการ
พัฒนาคุณภาพและสรางความพอใจแกผูรบับริการโดยนาํ
เทคนิควธิีการจัดการสมัยใหมเขามาใชมากขึ้น ดังนี ้
          “1)  มีความเชื่อวาการบริหารงานมีลกัษณะของความ
เปนสากลสภาพ หรือไมมีความแตกตางอยางเปนนยัสําคัญ
ระหวางการบริหารงานของภาคธรุกจิเอกชนและการ
บริหารงานภาครัฐ  

Jonathan Boston et al 
(Jonathan Boston, 
John Martin, June 
Pallot and Pat 
Walse), Public 
Management: The 
New Zealand Model 
(Auckland: Oxford 
University Press, 
1996), pp. 25-26. 
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          2) ปรับเปลี่ยนการใหนํ้าหนักความสําคัญไปจากเดิมที่
มุงเนนการควบคุมทรัพยากร (ปจจัยนําเขา) และกฎระเบยีบ 
เปนเรื่องของการควบคุมผลผลิตและผลลัพธ หรือปรับเปลี่ยน
จากการใหความสําคัญในภาระรับผิดชอบตอกระบวนงาน 
ไปสูภาระรับผดิชอบตอผลสัมฤทธิ์  
          3) ใหความสําคัญตอเรื่องของทักษะการบริหารจัดการ
มากกวาการกาํหนดนโยบาย  
          4) โอนถายอํานาจการควบคุมของหนวยงานกลาง
เพื่อใหอิสระและความคลองตัวแกผูบริหารของแตละ
หนวยงาน  
          5) ปรับเปลี่ยนโครงสรางหนวยงานราชการใหมใหมี
ขนาดเลก็ลงในรูปแบบของหนวยงานอิสระในกํากับ 
โดยเฉพาะการแยกสวนระหวางภารกจิงานเชิงพาณิชยและ
ไมใชเชิงพาณชิย (การกํากับดูแลควบคุม) ภารกิจเชิงนโยบาย
และการใหบรกิารออกจากกนัอยางเดด็ขาด  
          6) เนนการแปรสภาพกิจการของภาครัฐใหเปนเอกชน
และใหมีการจางเหมาบุคคลภายนอก รวมทั้งการประยกุตใช
วิธกีารจัดจางและการแขงขนัประมูลงานเพื่อลดตนทุนและ
ปรับปรุงคุณภาพการใหบรกิาร  
          7) ปรับเปลี่ยนรูปแบบสัญญาจางบุคลากรของภาครัฐให
มีลักษณะเปนระยะส้ันและกาํหนดเงื่อนไขขอตกลงใหมคีวาม
ชัดเจนสามารถตรวจสอบได  
          8) เลยีนแบบวธิีการบรหิารจัดการของภาคธรุกจิเอกชน 
เชน การวางแผนกลยุทธและแผนธรุกิจ การทําขอตกลงวาดวย
ผลงาน การจายคาตอบแทนตามผลงาน การจัดจางบุคคล 
ภายนอกใหเขามาปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวเฉพาะกิจ การ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานและการให
ความสําคัญตอการสรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร  
          9) มีการสรางแรงจูงใจและใหรางวลัตอบแทนในรปู
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ของตัวเงินมากขึ้น และ  
          10) สรางระเบียบวินยัและความประหยัดในการใช
จายเงินงบประมาณ โดยพยายามลดตนทนุคาใชจายและเพิ่ม
ผลผลิต”   

 
 

6.2 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ 
เดนฮารด และเดนฮารด (Denhardt and Denhardt) ในหนังสือ 
เรื่อง “The New Public Service: Serving, not Steer” ที่ให
ความสําคัญกบัการจัดการภาครัฐแนวใหมที่เนนหลักการของ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม และการใหความสําคัญกบั
ประชาชน เพือ่มุงใหเกิดการบริหารจดัการที่ดี มีสาระสาํคัญ
เชน  
          1) การมุงใหบริการแกประชาชน ขาราชการไมเพียงแต
ตอบสนองความตองการของประชาชนแตตองสราง
ความสัมพันธที่ดีกับประชาชนดวย 
          2) สรางความสนใจรวม และรับผดิชอบรวมกัน โดย
การสํารวจความตองการของสาธารณะ และ  
          3) การบริการมากกวาการกํากับ เปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการนโยบาย เปนตน 

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

 6.3 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ 
เดวิด ออสบอรน และเท็ด เกเบลอร (David Osborne  and Ted 
Gaebler) ในหนังสือ “Reinventing Government” ท่ีให
ความสําคัญกบัการจัดการภาครัฐแนวใหม โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การปฏริูประบบราชการ ไววา  
          1) ตองการใหระบบราชการทําหนาท่ีเปนพี่เลี้ยง
มากกวาใหระบบราชการลงมือทํางานเอง (a catalytic 
government)   
          2) ตองการใหระบบราชการเปนระบบที่ชุมชนเปน
เจาของและเปนระบบราชการที่มอบอํานาจใหกับประชาชน
ไปดําเนนิการเองมากกวาทีจ่ะเปนกลไกที่คอยใหบรกิารแต

David Osborne and 
Ted Gaebler, 
Reinventing 
Government  
(Massachusetts: 
Addison-Wesley 
Publishing Company, 
1992), p. 18. อางใน 
สํานักงาน
คณะกรรมการปฏิรูป
ระบบราชการ, การ
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อยางเดยีว (a community-owned government) 
          3) ตองการใหระบบราชการมลีักษณะของการแขงขัน
การใหบริการสาธารณะ  (a competitive government) 
          4) ตองการใหระบบราชการเปนระบบที่ขับเคลื่อนดวย
ภารกิจมากกวาขับเคลื่อนดวยกฎระเบียบ (a mission-driven 
government) 
          5) ตองการใหระบบราชการเปนระบบที่ใหความสําคัญ
ตอผลของการปฏิบัติงานมากกวาสนใจถึงปจจัยนําเขาทางการ
บริหารงานและขั้นตอนการทํางานทั้งหลาย (a results-
oriented government) 
          6) ตองการใหระบบราชการเปนระบบที่มุงสนองตอบ
ตอการเรยีกรองของลูกคามากกวาท่ีจะสนองตอบตอความ
ตองการของตวัระบบราชการและขาราชการเอง (a customer-
driven government) 
          7) ตองการใหระบบราชการดําเนนิงานในลักษณะที่เปน
แบบรัฐวิสาหกิจมุงการแสวงหารายไดมากกวาการใชจาย (an 
enterprising government) 
          8) ตองการใหระบบราชการเปนระบบที่มีการเฝาระวัง
ลวงหนา คือ ใหมีการเตรียมปองกันปญหาท่ีอาจจะเกิดใน
อนาคตมากกวาท่ีจะคอยใหปญหาเกิดขึน้แลวคอยตามแก (an 
anticipatory government) 
          9) ตองการใหระบบราชการเปนระบบที่มีการกระจาย
อํานาจจากขางบนลงไปสูขางลางตามลําดบัชั้น โดยเนนให
ขาราชการระดบัปฏิบัติงานหลักมีสวนรวมในการตัดสนิใจ
และการทํางานเปนทีม (a decentralized government) 
          10) ตองการใหระบบราชการเปนระบบที่ปรับเปลีย่น
ไปตามกลไกของตลาด (a market-oriented government)  

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

 6.4 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ  
มิเชล ครวัซิเออ (Michel Crozier) ในหนังสือ เรื่อง “The 

Michel Crozier,  The 
Bureaucratic 
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Bureaucratic Phenomenon” ที่ใหความสําคัญกับการจัดการ
ภาครฐัแนวใหม ไววา 
          “องคการแบบระบบราชการมกัชอบสรางกฎระเบยีบ
ตาง ๆ ข้ึนมาอกี เพ่ือแกปญหาของกฎระเบยีบเดิมที่ไมถกู
ปฏิบัติตาม แตผลทีเ่กิดขึน้กคื็อ กฎระเบียบใหมที่ออกมาก็ไม
สามารถทําใหการดําเนนิงานขององคการดีข้ึน” 

Phenomenon 
(Chicago: The 
University of 
Chicago Press, 1964), 
p. 114. 

 6.5 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ 
วริัช วริชันิภาวรรณ ในหนังสือ “แนวคิดทางรัฐประศาสน
ศาสตร : การประยุกต และการพฒันา” (พิมพครั้งที่ 2) ท่ีให
ความสําคัญกบัภาพรวมการจัดการภาครัฐแนวใหมของไทย  
ไววา  
          “ภาพรวมแนวคดิทางรฐัประศาสนศาสตร หรืออาจ
เรยีกวา แนวคดิการบริหารจดัการภาครัฐของไทยในปจจบุัน
และในอนาคต มีลักษณะสําคัญ 20 ขอขางลางนี้ โดยแตละขอ
มีความสัมพันธกัน คาบเกีย่วกัน และอาจปรากฏใหเห็นมาก
นอยแตกตางกนัในแตละชวงเวลา 
          1) แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐและแนวคิดการ
บริหารจดัการภาคเอกชนของไทยมีแนวโนมที่จะรวมกนัและ
ผสมกลมกลืนกัน เห็นตัวอยางไดจากบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถดานการบริหารจัดการของแตละภาคจะเขาไป
ทําหนาที่หรือรับผิดชอบในอีกภาคหนึ่ง เชน ผูบริหารที่
เกษยีณหรือออกจากวงราชการจะไปทํางานตอในภาคเอกชน 
ในเวลาเดียวกนั ผูบริหารจากภาคเอกชนกจ็ะเขามาปฏิบัติ
ราชการในหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในตําแหนง
ทางการเมือง ผูบริหารของแตละภาคดังกลาวนี้จะนําวิชา
ความรู ความสามารถ และประสบการณมาปรับใชในภาคที่
ตนเองเขาไปทาํหนาที่หรือรบัผิดชอบ นอกจากนี้แลว เมือ่
ผูบริหารของทัง้ 2 ภาคไดมโีอกาสติดตอและปฏิบัติงาน
รวมกันเพื่อผลประโยชนของประเทศชาติหรือสวนรวม กจ็ะ

วิรัช วริัชนภิาวรรณ, 
แนวคิดทางรัฐ
ประศาสนศาสตร : 
การประยกุต และการ
พัฒนา (พิมพครั้งที่ 2, 
กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพโฟรเพซ, 
2552), หนา คํานํา. 
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นําแนวคิดการบริหารจดัการของแตละภาคมาปรับใชไมมากก็
นอย เมื่อเปนเชนนี้ ความแตกตางระหวางแนวคดิการบรหิาร
จัดการภาครัฐกับภาคเอกชนมีแนวโนมลดลง อยางไรก็ตาม ก็
ยังพอแยกแยะหรือช้ีเฉพาะไดวาเปนการบริหารจดัการภาคใด 
          2) แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรสวนใหญไดรบั
อิทธิพลมาหรอืนํามาจากแนวคิดการบริหารจัดการภาคเอกชน 
เชน แนวคิดหัวหนาผูบริหารสูงสุดของหนวยงานหรือซีอีโอ 
(Chief Executive Officer) การเพิ่มคาตอบแทน การวางแผน
ยุทธศาสตร การทําสัญญาการปฏิบตัิราชการระหวางผูบรหิาร
ของหนวยงานของรัฐกับหนวยงานของรัฐ ท่ีเรยีกวา การ
ปฏิบัตริาชการตามคํารับรองของหนวยงาน (Performance 
Agreement of Agency) ท้ังนี้ เนื่องจากภาคเอกชนมีการ
ปรับตวัเพ่ือการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็และคลองตัว
มากกวา 
          3) การเนนความสําเรจ็ (achievement) ผลผลิต 
(product) ผลลพัธ (result) หรือปจจยันําออก (output) มากกวา
กระบวนการดาํเนินงาน (process) การปฏิบัติงาน 
(performance) ปจจัยนําเขา (input) ตลอดจนกฎหมายและ
กฎระเบยีบ อยางไรก็ตาม กยั็งใหความสําคัญกับเรื่อง
ยุทธศาสตร (strategy) ของการดําเนินงาน หรือเทคนิค 
(technique) ทีน่ํามาใชในการปฏิบตัิงานดวย 
          4) การสนับสนุนใหนําตัวช้ีวดัการบรหิารจัดการมาใช
ในการวิเคราะห วัด หรือประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
ใหบริการของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ 
          5) การปรับขนาดของหนวยงานของรัฐใหเล็กลง เปน
ลักษณะของจิว๋แตแจว (small is beautiful) 
          6) การมอบหมายกิจการของหนวยงานของรัฐบางสวน
ใหแกหนวยงานของภาคเอกชน เชน กจิการเกีย่วกับอาหาร 
การรักษาความปลอดภัยภายในบางสวน และการทําความ
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สะอาด ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มคุณภาพของกิจการ แบงเบาภาระ และ
ประหยดังบประมาณของหนวยงานของรฐั 
          7) การแบงอํานาจหรือการมอบอํานาจ (delegation) ให
หนวยงานของรัฐในระดับรอง รวมทั้งการกระจายอํานาจ 
(decentralization) และการกระจายความรบัผิดชอบใหแก
ประชาชนหรอืองคกรประชาชนเพิ่มมากขึน้  
          8) การใหความสําคัญกับคนหรือประชาชนผูรับบริการ
เปนศูนยกลาง 
          9) การสนับสนุนการมสีวนรวมของประชาชน ทองถิ่น 
ชุมชน และประชาสังคม 
          10) การปฏิบัติงานในลักษณะที่เปนเครือขายรวมกนั
ของหนวยงานภาครฐั เอกชนสถาบัน การศกึษา และสมาคม
ตาง ๆ 
          11) การสนับสนุนนักบริหารมืออาชพีทั้งชายและหญิง 
          12) การพัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึน้เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายของหนวยงานที่สนองผลประโยชนของประชาชน
และสวนรวม 
          13) การใหความสําคัญกับการแลกเปลี่ยนความรูและ
การเรยีนรูรวมกันเพื่อผลประโยชนของสวนรวม 
          14) การนําวิชาความรู วิชาการ และการวจิัยมาใชในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 
          15) การนําเทคโนโลยสีมัยใหมเขามาปรับใชใน
หนวยงานของรัฐ 
          16) การแขงขันกันสรางผลงานดวยความรู
ความสามารถ  
          17) การเพิ่มรางวลัตอบแทนสําหรับการปฏิบัติงาน 
          18) การจัดตั้ง “ศูนย” ใหบริการทางวิชาการ คําแนะนํา
ปรึกษา และขอมูลขาวสารดานการบริหารจัดการภาครัฐ 
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          19) การประชาสัมพนัธและการเผยแพรขอมลูขาวสาร
และการปฏิบตัิงานของหนวยงานอยางกวางขวางและทั่วถึง  
          20) การมุงสงเสริมใหหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่
ของรัฐนําหลกัหรือสาระสําคญัของแนวทางการบริหารจัดการ
ที่เนนดานจิตใจมาปรับใชในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น โดย
อาจนําแนวทางใดแนวทางหนึ่งหรือหลายแนวทางขางลางนี้ 
มาปรับใชตามความเหมาะสม 
               20.1) การบริหารจดัการตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีประกอบดวย 8 หลัก ไดแก (1) ความพอประมาณ 
(2) ความมเีหตุผล (3) การมภีูมิคุมกัน (4) การพ่ึงตนเอง (5) 
การเสริมสรางคุณภาพคนใหมีทั้งความรูและคุณธรรมควบคู
กัน (6) การรวมกลุม (7) การสรางเครือขาย และ (8) ความ
สมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 20.2) การบริหารจดัการตามแนวทางคณุธรรม 10 
หลัก ไดแก (1) การรกัษาความสัจ (2) การรูจกัขมใจตนเอง 
(3) ความอดทน (4) การละความชั่ว (5) การเสียสละ (6) ความ
เมตตา (7) ความสามัคคี (8) ความสุจริต (9) ความเทีย่งธรรม 
และ (10) การสงเสริมคนด ี
 20.3) การบริหารจดัการตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมอืงที่ดี (Good Governance) 6 หลัก ตาม 
“ระเบยีบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบรหิาร
กิจการบานเมอืงและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542” ที่ประกอบดวย (1) 
หลักนิตธิรรม (2) หลักคณุธรรม (3) หลักความโปรงใส (4) 
หลักความมีสวนรวม (5) หลักความรับผิดชอบ และ (6) หลัก
ความคุมคา 
 20.4) การบริหารจดัการตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมอืงที่ดี 7 หลัก ตาม “พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวธิีการบริหารกจิการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546” 
ที่ประกอบดวย (1) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชน
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สุขของประชาชน (2) การบรหิารราชการเพือ่ใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ตอภารกจิของรัฐ (3) การบริหารราชการอยางมี
ประสิทธิภาพและเกดิความคุมคาในเชิงภารกจิของรัฐ (4) การ
ลดขั้นตอนการปฏิบตัิงาน (5) การปรับปรงุภารกิจของสวน
ราชการ (6) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความ
ตองการของประชาชน และ (7) การประเมนิผลการปฏิบตัิ
ราชการ  
 20.5) การบริหารจดัการตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมอืงที่ดี 5 หลัก ตาม “พระราชบัญญัตริะเบยีบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดย
พระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2545” ที่ประกอบดวย (1) ความรับผดิชอบของ
ผูปฏิบตัิงาน (2) การมีสวนรวมของประชาชน (3) การเปดเผย
ขอมูล (4) การติดตามตรวจสอบ และ (5) ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน” 

7. การใหบรกิารประชาชน (people services) 
 
 

7.1 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ 
จอหน ดี. มลิเล็ท (John D. Millet) ในหนงัสือ เรื่อง 
“Management in the Public: The Quest for Effective 
Performance” ที่ใหความสําคัญกับลักษณะของการใหบรกิาร
ที่ดี ไวดังนี ้
          1) การใหบริการอยางเทาเทียม คือ การบริการที่มีความ
ยุติธรรม เสมอภาค ไมเหลีย่มล้ําในการบริการ 
          2) การใหการบรกิารรวดเรว็ทันตอเวลาอยางมีมาตรฐาน 
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และการใหบริการตามลักษณะความ
จําเปนเรงดวน ตามความตองการของผูรับบริการ และเปนไป
ตามระเบียบ กฎหมายที่บังคับใช  
          3) การใหบริการอยางเพียงพอ คือ ความเพียงพอดาน
ตาง ๆ ในการใหบริการแกประชาชนผูมารบับริการรวมถงึ

John D. Millet, 
Management in the 
Public: The Quest 
for Effective 
Performance (New 
York: McGraw-Hill 
Book Company, 
1954), pp. 397-400. 
อางใน มัตติกา จง
พิรยิะอนนัต,  
วิทยานิพนธ สาขา
วิทยาการจัดการ
บริหารรัฐกิจ 
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ญาติของผูรับบริการ ความเพียงพอท่ีอํานวยความสะดวกดาน
สถานที่ท่ีใหบริการ บุคลากรที่ปฏิบัติหนาท่ี รวมถึงวัสดุ 
อุปกรณตาง ๆ ในการปฏิบัตงิาน 
          4) การใหการบรกิารตอเนื่อง คือ การใหการบริการแก
ผูรบับรกิารอยางตอเนื่อง 
          5) การใหการบรกิารทีม่ีความกาวหนา คือ การพัฒนา
งานการบริหารจัดการดานการใหบริการประชาชนผูมารบั
บริการ ใหมีมาตรฐานงานทีด่ี มีประสิทธภิาพ ประสิทธผิล 
ตลอดจนมีคุณภาพความพึงพอใจในการมารับบริการ 

มหาวิทยาลยัสโุขทัยธ
รรมาธริาช เรือ่ง “การ
พัฒนาขีดความ 
สามารถในการบริหาร
จัดการของโรง 
พยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะหกรณี
การใหบริการแก
ผูประกนัตนในอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย” 
2548, หนา 28. 

 7.2  ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ  
ซีเทมล และคณะ (Zeithaml et al) ในบทความ เรื่อง “A 
Conceptual Model of Service q Quality and Its Implications 
for Future Research” ท่ีใหความสําคัญกับการประเมินคณุภาพ
ของการใหบรกิารท่ัวไปที่ควรคํานึงถึงคุณลกัษณะ 10 
ประการ ไวดังนี้ (1) ลักษณะของการใหบรกิาร (appearance) 
(2) ความไววางใจ (reliability) (3) ความกระตือรือรน 
(responsiveness) (4) ความเชี่ยวชาญ (competence) (5) ความมี
อัธยาศยันอบนอม (courtesy) (6) ความนาเชื่อถือ (credibility) 
(7) ความปลอดภัย (security) (8) การเขาถงึบริการ (access) 
(9) การติดตอสื่อสาร (communication) และ (10) ความเขาใจ
หรือรูจกัผูรับบริการ (understanding of customer)  

V. A. Zeithamal, A. 
Parasuraman, and L. 
L. Berry, in “A 
Conceptual Model of  
Service Quality and 
Its Implications for 
Future Research” 
Journal of 
Marketing 1985: 21-
22. 

 7.3 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ 
ชาง ยู แซง (Chang Yu Sang) ในหนังสือ เรื่อง “ASIA 21” ที่
ใหความสําคัญกับประชาชน ไววา  
          ลูกคาทีด่ีที่สุดคือลูกคาที่รองเรียน เพราะใครก็ตามท่ี
เสียสละเวลามารองเรียน มาชี้จุดบกพรองใหองคกรไดถอืวา
ลูกคาคนนั้นเปนบุคคลท่ีมบีุญคุณตอเราอยางยิ่ง 

Chang Yu Sang,  
ASIA 21 อางใน  
รุง แกวแดง,  
รีเอน็จิเนียริ่งระบบ
ราชการไทยภาค 2 
(กรุงเทพมหานคร: 
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 สํานักพิมพมตชิน 
จํากัด (มหาชน), 
2540, หนา 194. 

8. การมีสวนรวมของประชาชน (people participation) 
การมีสวน
รวมของ
ประชาชน 

8.1 ที่กลาวมานี้ หรือท้ังนี้ สอดคลองกับรฐัธรรมนญูแหง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ที่ใหความสําคัญกับการ
มีสวนรวมของประชาชน ไววา  
          “มาตรา 59 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และ
เหตุผลจากหนวยราชการ หนวยงานของรฐั รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถิ่นกอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการ
หรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 
สุขภาพอนามยั คุณภาพชีวติ หรือสวนไดเสียสําคัญอ่ืนใดที่
เกี่ยวกับตนหรอืชุมชนทองถิน่ และมีสิทธแิสดงความคิดเห็น
ของตนในเรื่องดังกลาว ทั้งนี้ ตามกระบวนการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัต”ิ 
          “มาตรา 60 บุคคลยอมมีสิทธิมีสวนรวมในกระบวนการ
พิจารณาของเจาหนาที่ของรฐัในการปฏิบัติราชการทาง
ปกครองอันมผีลหรืออาจมผีลกระทบตอสิทธิและเสรภีาพ
ของตน ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต”ิ 
          “มาตรา 76 รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการมีสวน
รวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย การตดัสินใจทาง
การเมือง การวางแผนพฒันาเศรษฐกิจ สังคมและการเมอืง 
และการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดบั” 

รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2540 
มาตรา 59-60 และ
มาตรา 76  
 

 8.2 ทั้งนี้ สอดคลองกับรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 ที่ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ
ประชาชน ไววา  
          “มาตรา 78 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการ
บริหารราชการแผนดิน ดังตอไปนี้  
          (1) บรหิารราชการแผนดนิใหเปนไปเพื่อการพัฒนา

รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 
มาตรา 78 และมาตรา 
87 
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สังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอยางยั่งยนื โดย
ตองสงเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงและ
คํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติในภาพรวมเปนสําคัญ 
          (2) จัดระบบการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมภิาค 
และสวนทองถิ่น ใหมีขอบเขตอํานาจหนาที่ และความ
รับผิดชอบท่ีชัดเจนเหมาะสมแกการพัฒนาประเทศ และ
สนับสนุนใหจงัหวัดมีแผนและงบประมาณเพื่อพัฒนาจงัหวัด 
เพื่อประโยชนของประชาชนในพื้นท่ี 
          (3) กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พึ่งตนเองและตัดสินใจในกจิการของทองถิ่นไดเอง สงเสริม
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการดําเนนิการ
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของทองถิ่น
และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้ง
โครงสรางพืน้ฐานสารสนเทศในทองถิน่ ใหทั่วถึงและเทา
เทียมกนัทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดท่ีมีความพรอมให
เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ โดยคํานึงถงึ
เจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น 
          (4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนา
คุณภาพ คุณธรรม และจรยิธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ควบคู
ไปกับการปรบัปรุงรูปแบบและวธิีการทํางาน เพ่ือใหการ
บริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
สงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบรหิารกิจการ
บานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการปฏิบัตริาชการ 
          (5) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น 
เพื่อใหการจัดทําและการใหบริการสาธารณะเปนไปอยาง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบไดโดย
คํานึงถึงการมสีวนรวมของประชาชน” 
          “มาตรา 87 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการ
มีสวนรวมของประชาชน ดงัตอไปนี ้
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          (1) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งใน
ระดับชาติและระดับทองถิน่  
          (2) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน
ในการตัดสนิใจทางการเมือง การวางแผนพฒันาทางเศรษฐกิจ 
และสังคม รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ  
          (3) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน
ในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทกุระดับ ในรูปแบบองคกร
ทางวิชาชีพหรอืตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น  
          (4) สงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งในทาง
การเมือง และจัดใหมีกฎหมายจัดตั้งกองทนุพัฒนาการเมือง
ภาคพลเมืองเพื่อชวยเหลือการดําเนินกิจกรรมสาธารณะของ
ชุมชน รวมท้ังสนับสนุนการดําเนินการของกลุมประชาชนที่
รวมตัวกันในลักษณะเครือขายทุกรูปแบบใหสามารถแสดง
ความคิดเห็นและเสนอความตองการของชมุชนในพืน้ท่ี 
          (5) สงเสริมและใหการศึกษาแกประชาชนเกีย่วกับการ
พัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้งสงเสริมใหประชาชน
ไดใชสิทธเิลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
          การมีสวนรวมของประชาชนตามมาตรานี้ตองคํานงึถึง
สัดสวนของหญิงและชายทีใ่กลเคยีงกัน” 

 8.3 ทั้งนี้ สอดคลองกับพระราชบญัญตักิําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
พ.ศ. 2542 ที่ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน 
ไววา  
          พระราชบัญญัติน้ีไดกําหนดอํานาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน
ไวใน มาตรา 16 เฉพาะบางขอ ดังนี ้
         มาตรา 16  ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหาร

พระราชบัญญตัิ
กําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16  
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สวนตําบลมีอํานาจและหนาท่ีในการจดัระบบการบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง 
โดยบญัญัตไิวในขอ (16) และ (30) ดังนี ้
          (16) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนา
ทองถิ่น 
          (30) การรักษาความสงบเรยีบรอย การสงเสริมและ
สนับสนุนการปองกันและรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน  

 8.4 ทั้งนี้ สอดคลองกับระเบยีบสํานกันายกรัฐมนตรวีาดวย
การสรางระบบบริหารกจิการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 
2542 ซ่ึงเสนอโดยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) ที่ใหความสําคัญกับการบริหาร
กิจการบานเมอืงที่ดีที่มุงเนนใหหนวยงานของรัฐดําเนินงาน
ตามภาระหนาที่โดยยึดหลักการพืน้ฐาน 6 หลัก ไดแก หลักนติิ
ธรรม (Rule of Law) หลักคุณธรรม (Ethics) หลักความโปรงใส 
(Transparency) หลักความมีสวนรวม (Participation) หลักความ
รับผิดชอบ (Accountability) และหลกัความคุมคา (Value for 
Money) โดย 1 ใน 6 หลักนั้น คือ หลักความมีสวนรวม ซึ่ง
หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรู และ
เสนอความเห็นในการตดัสนิใจปญหาสําคัญของประเทศ ไม
วาดวยการแจงความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชา
พิจารณ การแสดงประชามต ิหรืออื่น ๆ  

ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรวีา 
ดวยการสรางระบบ
บริหารกจิการ
บานเมืองและสังคม 
ท่ีดี พ.ศ. 2542 
 

 8.5 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ   
อลัวิน ลี เบริทแรนด (Alvin Lee Bertrand) ในหนังสือ เรือ่ง 
“Rural Sociology” ที่ใหความสําคัญกับปจจัยที่สงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชน ไววา  
          “ปจจัยที่ทําใหเกิดการมีสวนรวม ไดแก เพศ อายุ 
สถานภาพทางสังคม การศึกษา อาชีพ ถิน่ที่อยูอาศัย ระยะเวลา
ที่อยูในทองถิน่ จํานวนสมาชิกในครอบครัว และลักษณะ

Alvin Lee Bertrand,  
Rural Sociology 
(New York:  
McGraw-hill Book 
Company, 1957), pp. 
147-157. 
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ครอบครวั ตลอดจนคานยิมของสังคม”  
 8.6 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ 

ราฟ พ.ี ฮัมเมล (Ralph P. Hummel) ในหนังสือ เรื่อง “Circle 
Managers and Pyramid Managers: Icons for the Post-Modern 
Public Administrator” ที่ใหความสําคัญกบัการมีสวนรวมตาม
ระบอบประชาธิปไตย ไวดวยวา  
          “ผูบริหารองคกรในยคุหลังสมัยใหม (postmodern) จะมี
การเปลีย่นแปลงจากการบรหิารองคกรแบบมีโครงสรางสาย
การบังคับบญัชา (hierarchy) หรือแบบปรามิด (pyramid) มา
เปนการบริหารองคกรท่ีไมมลีําดับชั้นในการควบคุม การ
ทํางานเปนทีม การเพิ่มบทบาทผูปฏิบตัิงาน และการมีสวน
รวมตามระบอบประชาธิปไตย” 

Ralph P. Hummel, 
Circle Managers 
and Pyramid 
Managers: Icons for 
the Post-Modern 
Public 
Administrator 
(United Kingdom: 
Sage Publications, 
1990), pp. 204-205. 

 8.7 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ   
เชสเตอร (Chester) ในหนังสอื เรื่อง “Central and Local 
Government: Financial and Administrative Relations” ที่ให
ความสําคัญกบัการมีสวนรวมของประชาชน ไววา 
          การปกครองสวนทองถิ่นถือเปนรากฐานของการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย (basic democracy) โดย
การใหประชาชนไดมีสวนรวมทางการเมือง สอนให
ประชาชนรูสึกวาตนมีความเกี่ยวพันกับสวนไดสวนเสียใน
การบริหาร เกดิความรับผดิชอบ และหวงแหนตอสิทธิ
ประโยชนท่ีพงึไดรับและปกปอง อันเปนการพัฒนาการเมือง
ตามระบอบประชาธิปไตย 

D. N. Chester, 
Central and Local 
Government: 
Financial and 
Administrative 
Relations (London: 
Macmillan, 1951), p. 
46. 
 

 8.8 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ  
เออรวนิ และสแตนสเบอรี่ (Irvin and Standsbury) ใน
บทความ เรื่อง “Citizen Participation in Decision Making: Is 
It Worth the Effort?” in Public Administration Review ที่ให
ความสําคัญกบัการมีสวนรวมของประชาชน ไววา  
          เมื่อองคกรภาครฐัยอมสละอํานาจความรับผิดชอบใน

Irvin and Standsbury 
“Citizen Participation 
in Decision Making: 
Is It Worth the 
Effort?” in Public 
Administration 
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การตดัสินใจใหแกกลุมประชาชนที่เขาไปมีสวนรวมเพื่อให
ความรวมมือกบัประชาชนมากขึ้น การตัดสินนโยบายกจ็ะเกิด
จากการปรึกษาหารือกันอยางแทจริงจากทกุฝาย ทั้งภาครฐั 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ผลลพัธทางสังคมก็จะเกดิจาก
การประนีประนอมและหาทางแกไขปญหารวมกัน  
 

Review 2004: 56-57 
อางใน ชินรัตน สืบ
สม, ประมวลสาระชดุ
วิชาแนวคดิ ทฤษฎี 
และหลกัการรฐั
ประศาสนศาสตร 
หนวยท่ี 12, มหา 
วิทยาลัยสุโขทยั 
ธรรมาธริาช, 2551, 
หนา 256. 

 8.9 ขอความขางหนานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ   
โคเฮน และ อฟัฮอฟ (Cohen and Uphoff ) ในหนังสือ เรื่อง 
“Rural Development: Concept and Measures for Project 
Design Implementation and Evaluation” ที่ใหความสําคัญกับ
การมีสวนรวมของประชาชนชุมชน ไววา  
          สมาชิกของชุมชนตองเขามามีสวนเกี่ยวของใน 4 มิติ 
ไดแก (1) การมีสวนรวมการตัดสินใจวาควรทําอะไรและทํา
อยางไร (2) การมีสวนรวมเสยีสละในการพฒันา รวมท้ังลงมือ
ปฏิบัติตามที่ไดตัดสินใจ (3) การมีสวนรวมในการแบงปน
ผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน และ (4) การมสีวน
รวมในการประเมินผลโครงการ 
 
 

J. M. Cohen and N. 
T. Uphoff, Rural 
Development 
Participation: 
Concept and 
Measures for 
Project Design 
Implementation and 
Evaluation (Rural 
Development 
Committee, Center 
for International 
Studies, Cornell 
University, 1981), p 
6. 

 8.10 ขอความขางหนานี้ หรือท้ังนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ  
ฟอรนารอฟ (Fornaroff) ในหนังสือ เรื่อง “Community 
Involvement in Health System for Primary Health Care” ที่
ใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ไววา        

A. Fornaroff, 
Community 
Involvement in 
Health System for 
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          กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ประกอบดวย 4 
ข้ันตอน ไดแก (1) การวางแผน รวมถึงการตัดสินใจในการ
กําหนดเปาหมาย กลวธิี ทรัพยากรที่ตองใช ตลอดจนการ
ติดตามประเมนิผล (2) การดาํเนินงาน (3) การใชบรกิารจาก
โครงการ และ (4) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 

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

9. ประโยชนทีป่ระชาชนจะไดรับ (people benefits) 
 9.1 ทั้งนี้ สอดคลองกับรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศกัราช 2540 มาตรา 58 ที่ใหความสําคัญกับประโยชนที่
ประชาชนจะไดรับ ไววา  
          “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมลูหรือขาวสาร
สาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูล
นั้นจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของ
ประชาชน หรอืสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของ
บุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต”ิ  

รัฐธรรมนญูแหงราช 
อาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2540 
มาตรา 58 
 
 
 
 

 9.2 ทั้งนี้ สอดคลองกับรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 ที่ใหความสําคัญกับประโยชนที่ประชาชน
จะไดรับ ตวัอยางเชน  
          “มาตรา 56 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึง 
ขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น  
เวนแตการเปดเผยขอมูลหรือขาวสารน้ันจะกระทบตอความ
มั่นคงของรัฐ ความปลอดภยัของประชาชน หรือสวนไดเสีย
อันพงึไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น หรือเปนขอมูลสวน
บุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต”ิ 
          “มาตรา 57 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และ
เหตุผลจากหนวยราชการ หนวยงานของรฐั รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถิ่น กอนการอนญุาตหรือการดําเนนิ
โครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพส่ิง

รัฐธรรมนญูแหงราช 
อาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 
มาตรา 56-60 
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แวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวติ หรือสวนไดเสียสําคัญ
อื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถิ่น และมีสิทธิแสดงความ
คิดเห็นของตนตอหนวยงานที่เกีย่วของเพ่ือนําไปประกอบการ
พิจารณาในเรือ่งดังกลาว 
          การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
วัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพยการวางผังเมือง การ
กําหนดเขตการใชประโยชนในที่ดนิ และการออกกฎที่อาจมี
ผลกระทบตอสวนไดเสียสําคัญของประชาชน ใหรัฐจดัใหมี
กระบวนการรบัฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางทั่วถงึ 
กอนดําเนินการ” 
          “มาตรา 58 บุคคลยอมมีสิทธิมีสวนรวมในกระบวนการ
พิจารณาของเจาหนาที่ของรฐัในการปฏิบัติราชการทาง
ปกครองอันมผีลหรืออาจมผีลกระทบตอสิทธิและเสรภีาพ
ของตน” 
          “มาตรา 59 บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรือ่งราวรองทุกข
และไดรับแจงผลการพิจารณาภายในเวลาอนัรวดเรว็” 
          “มาตรา 60 บุคคลยอมมีสิทธิที่จะฟองหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือ
องคกรอ่ืนของรัฐที่เปนนิติบุคคล ใหรับผิดเนื่องจากการ
กระทําหรือการละเวนการกระทําของขาราชการ พนักงาน 
หรือลูกจางของหนวยงานนัน้”   

 9.3 ขอความที่กลาวมานี้ หรอืทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ 
วริัช วริชันิภาวรรณ ที่ใหความสําคัญกับประโยชนท่ี
ประชาชนจะไดรับ ไววา 
          ในสวนของประชาชนหากนําไปศึกษา จะชวยใหเกิด
ความรูความเขาใจเรื่องการบริหารจดัการเพิ่มมากขึ้น รวมท้ัง
นําไปปรับใชใหเกิดประโยชน เชน นําไปใชเปนขอมูล
พื้นฐานสําหรบัเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมหรือในการ
ติดตามและควบคุมตรวจสอบการปฏิบัตริาชการของ

วิรัช วริัชนภิาวรรณ, 
หลกัการและเทคนิค
การเขียนงานวจิัย 
วิทยานิพนธ และ
รายงาน 
(กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพโฟรเพซ, 
2552), หนา 79. 
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หนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาท่ีของรฐั ท้ังนี้ ตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนญูหรือตามกฎหมาย 

10. แนวโนม 
 10.1 ขอความที่กลาวมานี้ หรือทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคดิของ 

จอหน ไนสบทิท (John Naisbitt) ในหนังสือ เรื่อง 
“Megatrends: Ten New Directions Transforming Our Lives”  ท่ี
ใหความสําคัญกับแนวโนมสําคัญในอนาคตไว 10 ประการ 
ดังนี ้
          1) การเปลี่ยนแปลงจากสังคมอุตสาหกรรมไปสู
สังคมสารสนเทศ (industrial society to information society) 
ซึ่งคนในสังคมจะตองใชความสามารถทางสมอง (brain 
power) แทนการใชความสามารถทางกายภาพ (physical 
power) เปนผลใหองคการตองการแรงงานที่มีความรู 
ความสามารถ สามารถทํางานแบบมืออาชพี (professional) อีก
ทั้งการนําระบบ electronics มาใชในการตดิตอส่ือสารอยาง
กวางขวาง 
          2) การเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไปสู
เทคโนโลยีช้ันสูง (forced technology to high tech/high touch) 
ตัวอยางเชน ความกาวหนาทางดานสื่อสารมวลชน การผลิต
รถยนต เครื่องบิน ยานอวกาศ และการสื่อสารโทรคมนาคม 
เปนตน 
          3) การเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกจิระดับชาติไปสู
เศรษฐกิจระดบัโลก (National Economy to World Economy) 
ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงแนวคดิจาก World Peace ไปสู 
World trade และจาก Gatt ไปสู องคการคาโลก (World Trade 
Organization) 
          4) การเปลี่ยนแปลงจากการวางแผนระยะสั้นไปสูการ
วางแผนระยะยาว (short-range planning to long-range 
planning) องคการจะตองวางแผนเปลี่ยนจากการวางแผน

John Naisbitt, 
Megatrends: Ten 
New Directions 
Transforming Our 
Lives (United 
Kingdom: Macdonal 
& co., 1984), 155-156. 
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ระยะสั้นไปสูการวางแผนระยะยาว  และนําแนวทางการ
ทํางานเชิงรุกมาใช 
          5) การเปลี่ยนแปลงจากการรวมศูนยอํานาจไปสูการ
กระจายอํานาจ (centralization to decentralization) การบังคับ
บัญชา การติดตอสื่อสารเปลี่ยนจากบนลงลาง (top-down) มา
เปนลางขึ้นบน (bottom-up) การติดตอสื่อสารแบบสองทาง
และกระจายอํานาจไปสูทองถิ่นมากขึ้น 
          6) การเปลี่ยนแปลงจากการพึ่งพาสถาบันไปสูการพ่ึงพา
ตนเอง (institutional help to self-help) สถาบันตาง ๆ จะตอง
พึ่งพาตนเองมากขึ้น 
          7) การเปลี่ยนแปลงจากประชาธิปไตยแบบตัวแทนไปสู
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (representative democracy to 
participative democracy) เนื่องจากประชาชนมีการศึกษาสูงขึ้น 
จึงตองการมีสวนรวมตรวจสอบการบริหาร อีกทั้งองคการของ
รัฐเปดโอกาสใหมีการประชาพิจารณ (public hearing) 
          8) การเปลี่ยนแปลงจากสายการบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นไปสูการทํางานแบบเครือขาย (hierarchy to 
networking) 
          9) ศูนยกลางความเจริญจากตอนเหนือสูตอนใต (north to 
south) ความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกจิ สังคม การเมอืง 
เทคโนโลยี เคลื่อนยายจากตอนเหนือไปสูตอนใต โดยเฉพาะ
แถบเอเชียตะวนัออกจนถึงแปซิฟค 
          10) การเปลี่ยนแปลงจากหนึ่งทางเลือกไปสูทางเลือกหลาย
ทาง (either/or to multiple option) การนําแนวคิดทางเลือก
สาธารณะ (public choice) ซ่ึงเปนแนวคิดทางดาน
เศรษฐศาสตรมาใชในการจดัการ เพ่ือตอบสนองความตองการ
ที่หลากหลายของผูบรโิภค อีกทั้งการคิดคนสิ่งประดิษฐใหม ๆ 
ตัวอยางเชน การใชเทคโนโลยีชีวภาพ การตัดตอทาง
พันธุกรรม (genetically modified organic) การรวมกลุมเปน
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สมาคม กลุมวิชาชีพ การสรางและรักษาภาพพจนขององคการ 
ตลอดจนอิทธิพลของสถานการณปจจุบัน (current-outlook) เปน
ตน 

 10.2   
 10.3   
 

 
 


