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  วิวัฒนาการ ขอบข่าย 

สถานภาพและแนวทางการศึกษา
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในแนวทาง
สากล และกรณีของประเทศไทย 

สภาพแวดล้อมและอทิธิพลของ
สภาพแวดล้อมที่มีต่อการบริหาร 

รัฐกจิ วธีิการวจิัยทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ ประโยชน์และการน าความรู้
จากขอบข่ายการศึกษา และวิธีวจิัย
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ไปใช้ใน
การบริหารงานภาครัฐ 

ค าอธิบายชุดวชิา 



1. เพื่อให้รู้ เข้าใจ และสามารถ
อธิบายถงึขอบข่ายและ
แนวทางการศึกษาและวิธีวิจัย
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทัง้
แนวทางสากลและกรณีของ
ประเทศไทย 

 

1. เพื่อให้สามารถน าความรู้
เกี่ยวกับขอบข่ายวธีิการศึกษา
และวิธีวิจยัทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏบิัตงิานและการค้นคว้าวิจยั
ทางด้านการบริหารงานของรัฐ
ได้ 

 

วัตถุประสงค์การศึกษาชุดวชิา 33304 



ภาคการศึกษาของชุดวชิา 33304 

• 15 กันยายน ถงึ 19 

มกราคม ของทุกปี 

ภาค
ต้น 

• ภาคปลาย 15 

มีนาคม        ถงึ 15 

กรกฎาคม ของทุก
ปี 

ภาค
ปลาย 



หน่วย ช่ือหน่วย 

1 พฒันาการ สถานภาพ และขอบข่ายทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

2 แนวคดิและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ยุคคลาสสิคและยุคนีโอ

คลาสสิค 

3 แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ยุคพฤตกิรรมนิยม 

4 แนวคดิและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ยุคหลังพฤตกิรรมนิยม 

5 แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ยุคใหม่ 

6 การจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

7 ทศิทางและแนวโน้มของรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต 

โครงสร้างของหน่วย (เล่ม 1) 



โครงสร้างของหน่วย (เล่ม 2) 

หน่วย ช่ือหน่วย 

8 การวจิยัทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

9 การวจิยัเชิงปริมาณทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

10 ประชากร กลุ่มตวัอย่าง และวธีิการสุ่มตวัอย่าง 

11 เคร่ืองมือการวจิัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

12 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

13 การวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

14 การเขียนโครงการและรายงานการวจิัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

15 การประยุกต์ใช้แนวคดิและผลงานการวิจยัทางรัฐประศาสน

ศาสตร์ 



1. การศึกษาด้วยตนเอง 
2. แบบประเมินผลตนเองก่อน

เรียน หลังเรียน 

3. การสอนเสริม 

4. การเรียนออนไลน์ (e-

Learning) 

     4.1 Powerpoint 

      4.2 e-Book 

      4.3 MP3 

      4.4 Video 

วธีิการเรียนวิชา 33304 



1.การสอบปลายภาค 

2. ระดับคะแนนการวัดผล
การศึกษา 

     ต ่ากว่า 60  = U 

       60 – 75       = S 

       76 – 100   = H 

การวัดผลการศึกษา 



 

 

 

1 
หน่วยท่ี 

พฒันาการ ขอบข่ายและสถานภาพ 

รฐัประศาสนศาสตร ์

รองศาสตราจารย ์ดร.เสน่ห ์ จุย้โต 



พฒันาการของรฐัประศาสนศาสตร ์
รฐัประศาสนศาสตร ์
ศาสตรห์รอืสาขาวิชาหรอืองคค์วามรูเ้ก่ียวกบัการ

บรหิารรฐักิจ 
การบรหิารรฐักิจ 
กิจกรรมบรกิารสาธารณะ หรอืกระบวนการ

บรหิารราชการองคก์ารภาครฐั 



พฒันาการรฐัประศาสนศาสตรย์ุค

เริม่ตน้ถึงสงครามโลกครั้งท่ี 2 
ความรูว่้าดว้ยการบรหิารรฐักิจก่อน

การก่อตั้งรฐัประศาสนศาสตร ์
รฐัศาสนศาสตรส์าขายอ่ยรฐัศาสตร ์
การก่อตั้งสถาบนัทางรฐัศาสนศาสตร์

และการยอมรบันบัถือในสงัคม 
Woodrow Wilson การเมืองการบร
หารแยกจากกนั 



พฒันาการรฐัประศาสนศาสตรย์ุคหลงั

สงครามโลกครั้งท่ี 2 ถึงครสิตศ์กัราช 1970 
สนใจพฤติกรรมศาสตร ์
สนใจการเมืองและค่านิยมการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย 
สนใจการบรหิารรฐักิจเปรียบเทียบ 
สนใจศาสตรก์ารบรหิารและทฤษฎีองคก์าร 



พฒันาการรฐัประศาสตรย์ุคครสิตศ์กัราช 

1970 ถึงครสิตศ์กัราช 1990 
สนใจรฐัประศาสนศาสตรใ์นความหมายใหม่ 
สนใจวิเคราะหน์โยบายสาธารณะ 
สนใจเศรษฐกิจการเมือง 
สนใจทฤษฎีองคก์ารที่อาศยัหลกัมนุษยนิ์ยม 

 



  
พฒันาการรฐัประศาสนศาสตรย์ุคครสิตศ์กัราช 1990 ถึง ปัจจบุนั 
    เทคโนโลยวิีทยาการสมยัใหม่มากข้ึน 
                 มีการคา้ขายเสรมีากข้ึน 
โลกาภิวตัน ์   เนน้เครือข่ายผูป้ระกอบการรายยอ่ย 
    คิดระดบัโลกกระทบระดบัทอ้งถิ่น 
ผูบ้รโิภคส าคญัท่ีสุด 
รองการกบัควบคุมก ากบัดแูล 
การนิยามใหม่   ปฏิรูประบบราชการ (Reinventing Government) 
การปกครองตนเอง 



ขอบข่ายรฐัประศาสนศาสตร ์
1. การเมือง กบั การบรหิาร 
2. คน องคก์ร งบประมาณ และ สภาพแวดลอ้ม 
3. พฤตกิรรมองคก์าร  วิเคราะหน์โยบายสาธารณะ 
    ทางเลือกสาธารณะ วิทยาการจดัการ 



ขอบข่ายดา้นพฤตกิรรมองคก์าร 
ตวัแปรดา้นบุคคล 
ตวัแปรระบบสงัคม 
ตวัแปรองคก์ารรูปนยั 
ตวัแปรสภาพแวดลอ้ม 



พฤตกิรรมองคก์ารปัจจบุนั 
ภาวะผูน้  า 
วฒันธรรมองคก์าร 
การท างานเป็นทีม 
การพฒันาทุนมนุษย ์
การบรหิารสมรรถนะ 
การบรหิารความรู ้



ขอบข่ายนโยบายสาธารณะ 
ก าหนดนโยบาย 
น านโยบายไปปฏิรูป 
ประเมินผลนโยบาย 



ขอบข่ายดา้นทางเลือกสาธารณะ 
แรงจงูใจท าใหบุ้คคลเขา้รว่มกิจกรรมสาธารณะ 
ความเขา้ใจเก่ียวกบัสาธารณูปโภค 
โครงสรา้งการบรหิารเพื่อการบรกิารสาธารณะ 



ขอบข่ายดา้นการวิทยาการจดัการ 
อรรถประโยชนแ์ละเมทริซสก์ารตดัสินใจ 
ค านวนเชิงเสน้ตรง 
ค านวนเชิงผลวตั 
วิเคราะหม์าคอฟ 
ทฤษฎีเกม 
จ  าลองปรากฏการณจ์ริง 
วิเคราะหข์่ายงาน 
งบประมาณ PPB  
(Perform an cc Based Budgeting)  
เครื่องมือใหม่การจดัการ 



สถานภาพรฐัประศาสนศาสตรปั์จจบุนั 
มีศาสตรเ์ป็นเอกลกัษณต์นเอง 
เป็นสหวิทยาการ 
เป็นสงัคมศาสตรป์ระยุกต ์
เป็นวิชาชีพ 



แนวคิดและทฤษฎีรฐัประศาสนศาสตร์
ยุคบุกเบิกและยุคคลาสสิก2
รองศาสตราจารย ์ดร.จรีะ  ประทีป

หน่วยท่ี



1. แนวคิดและทฤษฎีรฐัประศาสนศาสตรยุ์ค

บุกเบิก

• แนวคิดและทฤษฎีรฐัประศาสนศาสตรก่์อนยุคบุกเบิก

• แนวคิดและทฤษฎีรฐัประศาสนศาสตรยุ์คบุกเบิก

2. แนวคิดและทฤษฎีรฐัประศาสนศาสตรยุ์ค   

คลาสสิก

• ทฤษฎีระบบราชการ

• ทฤษฎีการจดัการแบบวิทยาศาสตร์

• ทฤษฎีการบริหารเชิงกระบวนการ

แนวคิดและทฤษฎีรฐัประศาสนศาสตรยุ์คบุกเบิกและยุคคลาสสิก



• การจดัทาํแผน จดัหา
วสัดุอุปกรณแ์ละคน 
การควบคุมและ
ประสานแผน

สมยัอียปิต์

โบราณ

• ดแูลราชสาํนัก คดัคน

เขา้ทาํงาน
จนีโบราณ

แนวคิดและทฤษฎีรฐัประศาสนศาสตรก่์อนยุคบุกเบิก



• ความสมัพนัธร์ะหวา่งรฐักบัสงัคม 

บทบาทของผูบ้ริหาร  การวางแผน

กรีก

โบราณ

• จดัระบบเจา้หนา้ท่ีบริหาร ภาวะผูนํ้า 

การประสานงาน และการควบคุม

โรมนั

โบราณ

แนวคิดและทฤษฎีรฐัประศาสนศาสตรก่์อนยุคบุกเบิก



การปรบัปรุงการคลงั การควบคุมเจา้หน้าท่ี        

ระบบการรายงาน

เกิดกลุ่มนักวิชาชีพทางการบริหารกลุ่มแรก คือกลุ่ม 

คาเมรอลลิสต์ เป็นกลุ่มนักบริหารชาวเยอรมนั และ

ออสเตรีย เ ช่ือว่า “ชีวิตท่ีดีน้ันจะบรรลุได้ จะต้องมี      

การบ ริหาร ท่ี ดีด้วย”  มีการสร้า งหลักสูตรอบรม         

การบริหารอยา่งจริงจงั

สมยักลาง

ช่วงปี 

(ค.ศ. 1550-1700)

แนวคิดและทฤษฎีรฐัประศาสนศาสตรก่์อนยุคบุกเบิก



สหรฐัอเมริกา (ค.ศ. 1776-1886)

ค.ศ. 1776 เร่ิมตั้งประเทศในรปูแบบสหพนัธรฐั  เนน้การกระจายอาํนาจ

อเล็กซานเดอร ์แฮมิลตนั ตอ้งการใหร้ฐับาลเขม้แข็ง เนน้ความเป็นวชิาชีพของการบริหาร

อเล็กซิส เดอ ท็อกเกอรวิ์ล เห็นวา่การบริหารเป็นศาสตร ์แต่ผูบ้ริหารยงัไมส่ามารถสอนการบริหารแก่

คนอ่ืนในฐานะท่ีเป็นศาสตรไ์ด้

โทมสั เจฟเฟอรส์นั เนน้การมีส่วนรว่มของประชาชน หรือการปกครองแบบมีส่วนรว่ม

แนวคิดและทฤษฎีรฐัประศาสนศาสตรก่์อนยุคบุกเบิก



ค.ศ. 1887 จุดเริ่มตน้ของการศึกษารฐัประศาสนศาสตร์

วูด้โรว ์วิลสนั เขียนบทความช่ือ The Study of Administration

เน้นการแยกการบริหารออกจากการเมือง มีอิทธิพลต่อ

คว าม คิ ดของ นั ก วิ ช าก าร ทางรั ฐประ ศาสน ศาสต ร ์              

ในสมยัตอ่มา อาทิ แฟรงค ์เจ กูด๊นาว และ ลีโอนารด์ ดี ไวท์

แนวคิดและทฤษฎีรฐัประศาสนศาสตรยุ์คบุกเบิก



แนวคิดและทฤษฎีรฐัประศาสนศาสตรยุ์คคลาสสิก

• ทฤษฎีระบบราชการ

• ทฤษฎีการจดัการแบบวิทยาศาสตร์

• ทฤษฎีการบรหิารเชิงกระบวนการ



แมกซ ์เวเบอร์

เสนอแนวคิดการจัดองค์การ

แบบราชการว่าเป็นวิธีการจัด

อ ง ค์ก า ร ท่ี มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ

เหนือกว่าวิธีการอ่ืนใด

ทฤษฎีระบบราชการ



1. หลกัลาํดบัชั้น

2. อาํนาจมีท่ีมาจากตาํแหน่งราชการ

3. มีระเบียบแบบแผนท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษร

4. ขา้ราชการตอ้งวางตวัเป็นกลาง

5. ราชการถือเป็นอาชีพท่ีมัน่คง

6. ราชการมีลกัษณะมัน่คงถาวร

7. ระบบราชการมีแนวโนม้เป็นระบบปิด

องคป์ระกอบของระบบราชการ



• เป็นวธีิการจดัการเร่ืองอาํนาจและความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลในสงัคมไดดี้

• ระบบราชการมีความถกูตอ้ง แมน่ยาํ รวดเร็ว แน่ชดั

• ผูบ้งัคบับญัชาควบคุมผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งดี

• สมาชิกองคก์ารมีความสามคัคีกนัดี

• มีการลดค่าใชจ้า่ยดา้นวสัดุและบุคลากร

• มีลกัษณะมัน่คง ถาวร ถกูทาํลายยาก

• ไมว่า่ผูนํ้าการเมืองจะเปล่ียนไปอยา่งไร ระบบราชการยงัคงเป็นกลไกของผูนํ้าทาง
การเมืองชุดใหมอ่ยูเ่สมอ

ความพิเศษของระบบราชการ



การจดัการแบบเดิม

รากฐานของปัญหาอยูท่ี่ระบบ ไมไ่ดอ้ยูท่ี่คน การแกไ้ขปัญหาทาํได้

โดยการจดัระบบการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพสงู ไมใ่ชแ่กไ้ขโดยหาคนท่ี

เกง่มาชว่ยบริหารงาน

เฟรดเดอรคิ เทยเ์ลอร์

บิดาแห่งทฤษฎีการจดัการแบบวทิยาศาสตร์

ทฤษฎีการจดัการแบบวิทยาศาสตร์



1. สรา้งการทาํงานท่ีเป็นวิทยาศาสตร ์หรือการหาวิธีท่ีดี

ท่ีสุด (one best way)

2. คดัเลือกคนงานตามหลกัการท่ีแน่นอน

3. พฒันาคนโดยการสอนใหค้นทาํงานถูกตอ้งตามหลกั

การจดัการแบบวิทยาศาสตร์

4. สรา้งบรรยากาศการรว่มมือกนัในการทาํงาน

หลกัการจดัการแบบวิทยาศาสตร์



ผลงานสําคัญ คื อ  “การ ศึกษาการ

เคล่ือนไหว” (motion study) เพื่อช้ีใหเ้ห็นถึง

การเคล่ือนไหวท่ีสูญเปล่าและไม่มีผลต่อการ

ผ ลิ ต  แ ล ะ ก า ร เ ค ล่ื อ น ไ ห ว ท่ี จํ า เ ป็ น

ตอ้งมีเพื่อใหเ้กิดผลผลิต

สนบัสนุนแนวคิดการจดัการ

แบบวิทยาศาสตร์

แฟรงค ์บงัเกอร ์กิลเบรธ และ ลิลเลียน มอลเลอร ์กิลเบรธ



ผลงานสาํคญั คือ การเสนอใหใ้ชร้ะบบ

การจา่ยโบนัส และการกาํหนดตารางเวลา

ในการผลิตท่ีต่อมาเป็นท่ีรูจ้กักนัในช่ือ 

แผนภมูิแกนท ์(Gantt Chart)

เฮนรี แอล แกนท์

สนบัสนุนแนวคิดการจดัการแบบวิทยาศาสตร์



เสนอองค์ประกอบของการ

จั ด ก า ร  5 ป ร ะ ก า ร  ห รื อ

POCCC

อองร ีฟาโยล

ทฤษฎีการบรหิารเชิงกระบวนการ



การวางแผน (Planning)

การจดัองคก์าร (Organizing)

การสัง่การ (Commanding)

การประสานงาน (Coordinating)

การควบคมุ (Controlling)

POCCC



เสนอหลกัการบริหารเชิงกระบวนการ 

7 ประการ สาํหรบัหวัหนา้ฝ่ายบริหาร 

ท่ีเรียกว่า POSDCORB

ลเูธอร ์กูลิค และ ลินดลั เออรวิ์ค



การวางแผน (Planning)

การจดัองคก์าร (Organizing)

การสัง่การ (Directing)

การจดัคนเขา้ทาํงาน (Staffing)

การประสานงาน (Coordinating)

การรายงาน (Reporting)

การงบประมาณ (Budgeting)

POSDCORB



แนวคิดและทฤษฎีรฐัประศาสนศาสตร ์

ยุคพฤติกรรมนิยม 

3 อาจารย ์ดร.พนมพทัธ ์สมิตานนท ์

หน่วยท่ี 



 ความเป็นมาของแนวคิดยุคพฤตกิรรมนิยม 

 กรอบการศึกษาแนวคิดยุคพฤตกิรรมนิยม 

 แนวคิดการบรกิารแนวมนุษยสมัพนัธ ์

 แนวคิดการบรหิารแนวมนุษยนิ์ยมองคก์าร 

  

หวัขอ้การบรรยาย 



จุดก าเนิดจากการทา้ทายแนวคิดรัฐประศาสนศาสตรใ์นยุคคลาสิค    
ที่ใหค้วามส าคัญดา้นโครงสรา้ง   องค์การและกระบวนการหรือ

ขั้นตอนในการบริหารงาน โดยมิไดค้  านึงถึงมนุษยต์ลอดจนพฤติกรรม

ของมนุษยใ์นองคก์าร 

นักรัฐประศาสนศาสตรด์า้นพฤติกรรมศาสตร์มองว่าไม่เพียงพอ 

เพราะโครงสรา้งเป็นเพียงส่วนหน่ึงขององคก์ารเท่านั้น แต่ปัจจัย       

ที่ส  าคญัส่วนหน่ึงก็คือพฤติกรรมของมนุษยใ์นองคก์าร 

การมององคก์ารโดยมีหน่วยวิเคราะหอ์ยู่ที่มนุษย ์เนน้การบูรณาการ

คนเขา้กับองคก์าร โดยไม่ไดใ้หค้วามส าคัญเรื่องของการเมืองหรือ

นโยบาย ตลอดจนการน านโยบายไปปฏิบตั ิ

อิทธิพลจากแนวคิดดา้นพฤตกิรรมศาสตร ์

  แนวคิดมนุษยสมัพนัธ ์

  แนวคิดมนุษยนิ์ยมองคก์าร 
  

ความเป็นมาของแนวคิดยุคพฤติกรรมนิยม 



 กลุ่มแนวคิดมนุษยสมัพนัธ ์(Human Relations) ท่ีศึกษา
เก่ียวกบัทศันคตหิรือความรูส้ึกของคนท่ีมีตอ่งานและองคก์าร 

ตลอดจนคนในองคก์าร นกัทฤษฎีกลุ่มน้ี เช่ือว่า “ถา้คนมี

ความรูส้ึกท่ีดีตอ่งาน มีความสุขในการท างาน ยอ่มน าไปสู่

ความตั้งใจในการปฏิบตังิานอนัจะเกิดความส าเร็จในงาน

ระดบัสูงได”้ 

กลุ่มแนวคิดมนุษยนิ์ยมองคก์าร (Organizational  Humanism)     
ท่ีศึกษาแนวทางเก่ียวกบัความพึงพอใจในการท างาน 

นกัวิชาการกลุ่มน้ีมีความเช่ือว่า “การมีความรู ้ความเขา้ใจ ใน

เร่ืองการจูงใจ จะสามารถช่วยใหผู้บ้ริหารมีความเขา้ใจถึง

ความรูสึ้กของผูป้ฏิงานไดดี้มากข้ึน” 

กรอบการศึกษาแนวคิดในยุคพฤติกรรมนิยม 



 ศึกษาเก่ียวกับทัศนคติหรือความรูส้ึกของคนท่ีมีต่อ

งานและองคก์าร ตลอดจนคนในองคก์าร 

เป็นจุดเริ่มตน้ของความสนใจเก่ียวกบัการมองบุคคล

ในองคก์ารในฐานะท่ีเป็นมนุษยท่ี์มีความรูส้ึกนึกคิด  
มีอารมณค์วามตอ้งการ 

จอรจ์ เอลตัน เมโย - การศึกษาท่ีโรงงานไฟฟ้า

ฮอรธ์อรน์ 

เชสเตอร์ บาร์นาร์ด - ระบบการท างานและ

ความสมัพนัธข์องมนุษยใ์นองคก์าร 

เฮอรเ์บิรต์ ไซมอน – กระบวนการตดัสินใจของมนุษย์
ในองคก์าร 

  

 แนวคิดการบริหารแนวมนุษยสมัพนัธ ์



 กลุ่มคนท่ีท างานคือระบบย่อยหน่ึงขององคก์าร และ

มีความสมัพนัธต์อ่การด าเนินงานขององคก์ารโดยรวม 

 องคก์ารมีภารกิจหลกั 2 ดา้น: การผลิต และ        
การสรา้งขวญัก าลงัใจ 

 เงินไม่ใช่ปัจจยัเดียวท่ีสามารถจูงใจใหค้นงานท างาน

ไดม้ากข้ึน 

 ภายในองคก์รจะความสมัพนัธท่ี์ไม่เป็นทางการแฝง

ตวัอยู่เสมอ ทั้งความสัมพันธข์องกลุ่มท่ีเป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ   

สรุปผลการศึกษาฮอวธ์อรน์ (Hawthorne Studies) : จอรจ์ เอลตนั เมโย 



 

 

 

 

 

 

 

ช้ีใหเ้ห็นถึงขอ้บกพร่องของแนวคิดการบริหารท่ีมองคนเป็นเพียงเครื่องจกัรท่ีท างานในองค์การซ่ึงเป็นแนวคิดท่ี

แคบ เพราะเป็นการท่ีจะบริหารงานในองคก์ารใหส้ าเร็จไดน้ั้นตอ้งค านึงถึงคนท างานและพฤติกรรมของคนท างาน 

ตลอดจนปัจจยัแวดลอ้มภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อองคก์าร ตลอดจนความส าคญัของการส่ือสารในองคก์าร 

สภาพแวดลอ้ม 
กายภาพ ชีวภาพ สงัคม จติวิทยา 

บุคคล ระบบความร่วมมือ องคก์าร 

หนา้ที่ฝ่ายบริหาร 

ระบบการท างานและความสมัพนัธข์องมนุษยใ์นองคก์าร: เชสเตอร ์บารน์ารด์ 



การตดัสินใจเป็นหวัใจของรฐัประศาสนศาสตร ์ 

 การบริหารในองคก์ารตอ้งมาจากตรรกวิทยาและจิตวิทยา

ของการตดัสินใจของมนุษย ์

 องคป์ระกอบของการตดัสินใจที่มีเหตผุลมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 

 1. ผูต้ดัสินใจตอ้งพยายามจดัล าดบัความส าคญัของเป้าหมาย
ตา่ง ๆ อยา่งแน่ชดั 

 2. ผูต้ดัสินใจตอ้งรูแ้นวทางปฏิบตั ิทุกแนวอยา่งถ่องแท ้

 3. ผูต้ดัสินใจตอ้งมีความรู ้และมีความสามารถทางจติวิทยา 

การที่จะท าความเขา้ใจเรื่องขององคก์ารจ  าเป็นตอ้งอาศยั

การศึกษาเรื่องกระบวนการตดัสินใจ (Decision-Making Process) 
เป็นหลกั 

กระบวนการตดัสินใจของมนุษยใ์นองคก์าร : เฮอรเ์บิรต์ ไซมอน 



 ศึกษาปัจจยัเก่ียวกับความตอ้งการ หรือแรงจูงใจในการ

ท างานของคนงาน ที่ท  าใหป้ระสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของ

คนงานสูงข้ึน 

 ทฤษฎีในกลุ่มน้ีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ทฤษฎีที่

เนน้เน้ือหาของการจูงใจ และ ทฤษฎีท่ีเนน้กระบวนการ

สรา้งแรงจูงใจ  

 อบัราฮมั มาสโลว ์- ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการ 

 เฟรดเดอริก เฮอรซ์เบิรก์ - ทฤษฎีทวิปัจจยั หรือ ทฤษฎี
ปัจจยัแรงจูงใจ-ปัจจยัสุขวิทยา 

 ดกัลาส แมกเกรเกอร ์- ทฤษฎีเอ็กซแ์ละทฤษฎีวาย  

 คริส อารจ์รีิส - ทฤษฎีพฒันาการดา้นบุคลิกลกัษณะ 

 

  

แนวคิดการบริหารแนวมนุษยนิ์ยมองคก์าร 



ความตอ้งการประจกัษใ์นตนเอง  
(Self actualization Needs) 

ความตอ้งการการยกยอ่งและยอมรบั (Esteem Needs) 

ความตอ้งการทางสงัคม (Social Needs) 

ความตอ้งการความปลอดภยัและความมัน่คง  (Safety Needs) 

ความตอ้งการทางกายภาพ (Physiological Needs)  

ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการ (Hierarchy OF NEEDS) : อบัราฮมั มาสโลว ์



  

  

  

ทฤษฎีทวิปัจจยั หรอื ทฤษฎีปัจจยัแรงจงูใจ-ปัจจยัสุขวิทยา 

: เฟรดเดอรกิ เฮอรซ์เบิรก์ 



สมมติฐาน ทฤษฎีเอ็กซ ์(Theory X) สมมติฐาน ทฤษฎีวาย (Theory Y) 

1.คนงานข้ีเกียจ ไม่อยากท างาน และมักหาโอกาส
หลีกเล่ียงงานเสมอเม่ือมีโอกาส  

1.คนงานเ ป็นคนขยัน  ชอบท างาน มีความ
รบัผิดชอบ และสามารถควบคมุตวัเองได ้

2. คนงานไม่มีความทะเยอทะยานและขาดความ
รบัผิดชอบ  

2.คนงานมีความมุ่งมัน่และตอ้งการสรา้งความ
เจริญกา้วหนา้ในหนา้ที่การงาน 

3.คนงานเห็นแก่ตวั และไม่ค่อยสนใจผลประโยชน์
สว่นรว่ม 

3.คนง าน มี คว าม คิด ริ เ ริ่ ม เ ป็ นขอ งตน เอ ง              

มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง และ สามารถ

แกไ้ขปัญหาตา่งๆไดถ้า้หวัหนา้เปิดโอกาสให ้ 

4. คนงานชอบเป็นผูต้ามมากกว่าผูน้  า  
  

5. คนงานมกัตอ่ตา้นการเปลี่ยนแปลง  

ทฤษฎีเอ็กซแ์ละทฤษฎีวาย : ดกัลาส แมกเกรเกอร ์



เด็กทารก (Infant) ผูใ้หญ ่(Adult) 

คนเฉ่ือยชา    คนท่ีกระตอืรือรน้ในการท างาน  

คนท่ีตอ้งพึ่งพาคนอ่ืน    คนท่ีช่วยเหลือตวัเองได ้พึ่งพาตนเองเป็นหลกั  

คนท่ีมีความสนใจชัว่คราว    คนท่ีมุ่งมัน่ ทะเยอทะยาน  

คนท่ีมีพฤตกิรรมไม่ก่ีแบบ       คนท่ีมีพฤตกิรรมสลบัซบัซอ้น  

คนท่ีมองอะไรสั้นๆ       คนที่มองการณไ์กล  

คนท่ีมีบทบาทเป็นลกูนอ้ง      คนท่ีมีบทบาทเป็นหวัหนา้งาน  

คนที่ไม่รูจ้กัตน       คนที่รูจ้กัตน/ควบคมุตนเอง  

ทฤษฎีพฒันาการดา้นบุคลิกลกัษณะและทฤษฎีองคก์าร : คริส อารจ์รีิส 



รัฐประศาสนศาสตร์ยุ คพฤติ กรรม นิยมให้

ความส าคัญในการศึกษาบุคคลในองคก์ารในดา้น

ต่างๆ เช่น แรงจูงใจ ขวัญก าลังใจ ความพอใจใน

งาน โดยมิได้ให้ความส าคัญต่อ อิทธิพลของ

โครงสรา้ง และกระบวนการท างานขององคก์ารท่ีมี

ผลตอ่บุคคลในองคก์าร 

นกัรฐัประศาสนศาสตรใ์นยุคพฤติกรรมนิยม สนใจ

การศึกษาพฤติกรรมมนุษยใ์นองคก์าร โดยมีทฤษฎี

ท่ีไดร้ับอิทธิพลจากพฤติกรรมศาสตรเ์กิดข้ึนอย่าง

มากมาย เช่น แนวคิดมนุษยสัมพันธ ์และแนวคิด

มนุษยนิ์ยมองคก์าร 

สรุปสาระส าคญั 



แนวคิดและทฤษฎีรฐัประศาสนศาสตร ์

ยุคหลงัพฤติกรรมนิยม 4 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.นพดล  อุดมวิศวกุล 

หน่วยท่ี 



ตอนที่ 4.1 รฐัประศาสนศาสตรแ์นวใหม่ การบริหารรฐักิจ 

                เปรียบเทียบและการบริหารการพฒันา 

ตอนที่ 4.2 นโยบายสาธารณะ 

ตอนที่ 4.3 ทางเลือกสาธารณะ 

 

หน่วยที่ 4 แนวคิดและทฤษฎีรฐัประศาสนศาสตรย์ุคหลงัพฤตกิรรมนิยม 



หวัเรือ่ง 

4.1.1 รฐัประศาสนศาสตรแ์นวใหม่ 

4.1.2  การบรหิารรฐักิจเปรยีบเทียบ 

4.1.3  การบริหารการพฒันา 

 

ตอนท่ี 4.1 รฐัประศาสนศาสตรแ์นวใหม่ การบริหารรฐักิจเปรียบเทียบ  
และการบริหารการพฒันา 



- กรอบพ้ืนฐานของแนวคิดรฐัประศาสนศาสตรแ์นวใหม่ 

- ขอบข่ายของแนวคิดรฐัประศาสนศาสตรแ์นวใหม่ 

- ความสนใจของรฐัประศาสนศาสตรท์ี่มีตอ่แนวคิด 

  รฐัประศาสนศาสตรแ์นวใหม่ 

 

เรื่องที่ 4.1.1 รฐัประศาสนศาสตรแ์นวใหม่ 



- รฐัประศาสนศาสตร ์(Public Administration) มีฐานะเป็นองคค์วามรูโ้ดย
มีการบริหารรฐักิจ (public administration) เป็นตวัน าองคค์วามรู ้

ดงักลา่วไปสูก่ารใชง้านจรงิ  

- การประชุมสมัมนาวิชาการรฐัประศาสนศาสตรท์ี่มินนาวบรูค๊ ในหวัขอ้
เรือ่งรฐัประศาสนศาสตรแ์นวใหม่”  

- การสนใจเรื่องที่สอดคลอ้งกับความตอ้งการของสังคม (Relevance) 
กล่าวคือ รฐัประศาสนศาสตรค์วรสนใจปัญหาของสังคมโดยเฉพาะ

เป้าหมายสาธารณะที่ส  าคญัๆ  

กรอบพื้ นฐานของแนวคิดรฐัประศาสนศาสตรแ์นวใหม่ 



• ควรมีความสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง

และปัญหาของสงัคม  

• การพฒันาไปสู่แนวคิดหลงัยุคปฏิฐานนิยม    

(Post – Positivism) 
• การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอ้ม  

• การพฒันาองคก์ารใหต้อบสนองความตอ้งการ

ของประชาชน 

• การจดัองคก์ารสาธารณะท่ีมุ่งรบัใชใ้หบ้ริการ    

แก่ประชาชน  

 

ขอบข่ายของแนวคิดรฐัประศาสนศาสตรแ์นวใหม่ 



• แนวคิดปรากฏการณวิ์ทยา เสนอใหใ้ชวิ้จารณญาณ 

• แนวคิดนกับริหารเชิงกิจกรรมแนวกา้วหนา้ กลา้ท่ีจะ

สูเ้พ่ือประชาชน 

• ความเป็นธรรมทางสงัคม กระจายประโยชนสุ์ขใหแ้ก่
ผูท่ี้ไม่มีโอกาส 

• ความเอาใจใส่ตอ่ผูร้บับริการ ตอบสนองตอ่ความ

ตอ้งการของประชาชน 

• ความสามารถปรบัตวัของมนุษย ์เนน้การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไม่ใช่โครงสรา้ง   

 

ความสนใจของรฐัประศาสนศาสตรท์ี่มีตอ่แนวคิดรฐัประศาสนศาสตรแ์นวใหม่ 



• กรอบพ้ืนฐานของแนวคิดการบริหารรฐักิจ

เปรียบเทียบ 

• ขอบข่ายของแนวคิดการบริหารรฐักิจ

เปรียบเทียบ 

• ความสนใจของรฐัประศาสนศาสตรท์ี่มีตอ่

แนวคิดการบริหารรฐักิจเปรียบเทียบ 

 

 

เรื่องที่ 4.1.2 การบริหารรฐักิจเปรียบเทียบ 



• การศึกษาการบริหารรฐักิจโดยการเปรียบเทียบในแง่

ของกิจกรรม วฒันธรรม และปรากฎการณ ์

- ความเหมือน/ความตา่ง 

- เกิดจากปัจจยัใด 

- แสวงหายุทธศาสตรก์ารพฒันา 

• การศึกษาหาระบบการบริหารท่ีดีท่ีสุดและน าระบบ   

การบริหารดังกล่าวส่งออกไปใช้เป็นเครื่องมือใน     

การพฒันาเศรษฐกิจและการพฒันาประเทศท่ีตอ้งการ

ประสบความส าเร็จทางการบริหารประเทศ  

 

กรอบพื้ นฐานของแนวคิดการบรหิารรฐักิจเปรยีบเทียบ 



• ควรมีการแยกการเมืองออกจากการบริหาร 

แกไ้ขปัญหาระบบอุปถมัภ ์

• การจดัการอยา่งเป็นวิทยาศาสตร ์ 

• ตอ้งมีการศึกษาเปรียบเทียบเพื่อการคน้หา

หลกัการสากลของรฐัประศาสนศาสตร ์ 

 

ขอบข่ายของแนวคิดการบริหารรฐักิจเปรียบเทียบ 



• ความสนใจตอ่โครงสรา้งของสภาพแวดลอ้มทางสงัคมของ

ระบบบริหาร 

• ระบบราชการเป็นระบบยอ่ยท่ีส าคญัยิง่ของระบบการเมือง  

• ท าไมการพัฒนาของประเทศหน่ึงจึงประสบความส าเร็จ 

ในขณะท่ีอีกประเทศหน่ึงลม้เหลว  

• ปัจจัยอะไรบ้างท่ีส่งผลให้เกิดความส าเร็จหรือความ

ลม้เหลวในการพฒันาประเทศดงักล่าว 

 

ความสนใจของรฐัประศาสนศาสตรท์ี่มีตอ่แนวคิดการบริหารรฐักิจเปรียบเทียบ 



• กรอบพ้ืนฐานของแนวคิดการบรหิารการพฒันา 

• ขอบข่ายของแนวคิดการบรหิารการพฒันา 

• ความสนใจของรฐัประศาสนศาสตรท์ี่มีตอ่

แนวคิดการบรหิารการพฒันา 

 

 

 

เรื่องที่ 4.1.3 การบริหารการพฒันา 



• นโยบาย New Deal ส่งผ่านรูปแบบการพฒันาแบบ

สหรฐัอเมริกา ซ่ึงเป็นรากฐานส าคัญของการบริหาร

การพฒันาในเวลาตอ่มา 

• การสถาปนาองคก์ารขา้มชาติท่ีส  าคญัทางเศรษฐกิจ 

ไดแ้ก่ ธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่าง

ประเทศ  

• รัฐจะต้องเข้ามามีบทบาทส าคัญในการสร้าง

โครงสรา้งพ้ืนฐาน 

 

กรอบพื้ นฐานของแนวคิดการบรหิารการพฒันา 



• การจดัการระบบงานและกระบวนการต่าง ๆ ซ่ึงรฐับาล

จัดตั้งข้ึนเพ่ือด าเนินงานใหบ้รรลุวัตถุประสงคข์องการ

พฒันา  

• เก่ียวขอ้งกบัการบริหารนโยบาย แผนงาน และโครงการ

ตา่งๆของรฐั  

• เป็นการบริหารในประเทศท่ียากจนหรือประเทศดอ้ย

พฒันา  เพราะการบริหารงานในประเทศเหล่านั้นมีความ

แตกตา่งกบัการบริหารในประเทศท่ีพฒันาแลว้  

 

ขอบข่ายของแนวคิดการบริหารการพฒันา 



• มุ่งเนน้พลวตัรขององคป์ระกอบทางสงัคม ผ่าน

การบริหารการพฒันา 

• ใหค้วามส าคญักบัการประยุกต ์โดยการบริหาร

การพฒันา 

• แสวงหาแนวทางที่จะแกปั้ญหาต่างๆในโลก

ของความเป็นจริง ผ่านการบริหารการพฒันา 

 

ความสนใจของรฐัประศาสนศาสตรท์ี่มีตอ่แนวคิดการบริหารการพฒันา 



หวัเรือ่ง 

4.2.1 แนวคิดการวิเคราะหน์โยบายสาธารณะ 

4.2.2 การน าแนวคิดการวิเคราะหน์โยบาย   

        สาธารณะไปใชใ้นการวิเคราะห ์

         การบรหิารภาครฐั 

 

ตอนที่ 4.2 นโยบายสาธารณะ 



• กรอบพ้ืนฐานของแนวคิดการวิเคราะหน์โยบาย

สาธารณะ 

• ขอบข่ายของแนวคิดการวิเคราะหน์โยบาย

สาธารณะ 

• ความสนใจของรฐัประศาสนศาสตรท์ี่มีตอ่

แนวคิดการวิเคราะหน์โยบายสาธารณะ 

 

 

เรื่องท่ี 4.2.1 แนวคิดการวิเคราะหน์โยบายสาธารณะ 



- แนวทางการศึกษาท่ีส าคญั  

- แนวทางท่ีเนน้เน้ือหาสาระของนโยบาย (Policy Issue)  
- แนวทางท่ีเนน้กระบวนการ (Policy Process)  
- แนวทางท่ีเน้นนโยบายศาสตร์และการวิเคราะห์

นโยบาย (Policy Sciences and Policy Analysis) 
- การวิเคราะหน์โยบายสาธารณะ เป็นการวิเคราะหอ์ยา่งเป็น

กระบวนการและเป็นระบบเพ่ือการสรา้งรูปธรรมเพ่ือให้

สามารถน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาของสงัคมได ้

- มุ่งใหน้ักรัฐประศาสนศาสตร์มีความรู ้มีทักษะ  และมี
ความผกูพนักบัค่านิยมสาธารณะ  

 

กรอบพ้ืนฐานของแนวคิดการวิเคราะหน์โยบายสาธารณะ 



- องคป์ระกอบที่ส  าคญั 4 ดา้นในกระบวนการของนโยบายซ่ึงไดแ้ก่  

- การก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) 
- การวิเคราะหโ์ดยอาศยัหลกัเหตผุล (Rational Comprehensive Analysis) 

- การวิเคราะหแ์บบปรบัสว่น (Incremental Analysis)  

- การน านโยบายไปปฏิบตั ิ(Policy Implementation)  

- การประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation) 
- การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 

- การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) 

- การวิเคราะหผ์ลสะทอ้นกลบัของนโยบาย (Policy Feedback Analysis)  

 

 

ขอบข่ายของแนวคิดการวิเคราะหน์โยบายสาธารณะ 



- การวิเคราะหน์โยบายสาธารณะผา่นตวัแบบ (Model)  

- มุ่งพิจารณาไปในประเด็นของนโยบายสาธารณะที่เก่ียวขอ้ง

กบัประสิทธิภาพ  (Efficiency) และ ความเป็นธรรม (Equity)  

- สนใจไปท่ีขอ้มูลเชิงปรมิาณและการใชส้ถิติ 

- สนใจไปที่การน านโยบายไปปฏิบัติและการวิเคราะห์ผล

สะทอ้นกลบั 

- สนใจไปที่เรือ่งปทสัถาน (Normative Issue) 

- มีความสัมพันธ์อย่างใกลชิ้ดกับการทดลองแผนงานและ

โครงการในสาขาต่างๆ เช่น สาธารณสุข ความเป็นอยู ่และ

สวสัดิการ 

 

ความสนใจของรฐัประศาสนศาสตรท่ี์มีตอ่แนวคิดการวิเคราะหน์โยบายสาธารณะ 



- ขอ้พิจารณาดา้นปัจจยัภายนอกเก่ียวกบัการ

วิเคราะหก์ารบรหิารภาครฐั 

- ขอ้พิจารณาดา้นปัจจยัภายในเก่ียวกบัการ

วิเคราะหก์ารบริหารภาครฐั 

 

เรื่องท่ี 4.2.2 การน าแนวคิดการวิเคราะหน์โยบายสาธารณะไปใชใ้น 
การวิเคราะหก์ารบริหารภาครฐั 



• การวิเคราะหน์โยบายจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัปัจจยั ซ่ึงมี

ความสัมพันธแ์ละส่งผลกระทบต่อกันในรูปแบบท่ี

ซบัซอ้นท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในดา้นรูปธรรมและนามธรรม

ซ่ึงไม่ไดมี้ความเป็นรูปธรรมเชิงประจกัษเ์ท่านั้น  

• การเขา้ใจความเป็นจริงทางสังคมท่ียึดหลักการ

รกัษาความเป็นกลางเชิงค่านิยม (Value-Neutrality) 
เป็นส่ิงท่ีแทบจะเป็นไปไม่ได ้ 

• การสรา้งกรอบความคิดเพ่ือแปลความหมายของ

ความเป็นจริงมีนัยส าคัญหลายประการท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัค่านิยม 

 

ขอ้พิจารณาดา้นปัจจยัภายนอกเก่ียวกบัการวิเคราะหก์ารบรหิารภาครฐั 



• ปัจจยัภายในที่ส  าคัญในการน าแนวคิดการวิเคราะหน์โยบาย

สาธารณะไปใชใ้นการวิเคราะหก์ารบริหารภาครฐัคือ องคก์าร

ราชการซ่ึงมีขา้ราชการเป็นตวัแสดงบทบาทส าคญั  

• การแยกการบริหารออกจากการเมืองและการแยกขอ้เท็จจริง

ออกจากค่านิยม ไม่สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง  

• ระบบค่านิยมและผลประโยชน์ที่ซับซ้อนในกระบวนการ

นโยบาย โดยเฉพาะค่านิยมที่ฝังอยูใ่นระบบราชการ ค่านิยมที่

ขา้ราชการมีอยู่ และค่านิยมที่อยู่ในสิ่งแวดลอ้มของนโยบาย    

มีบทบาทส าคัญในการก าหนดว่า การวิเคราะห์นโยบาย          

มีธรรมชาตพิื้ นฐานเป็นอยา่งไร 

 

ขอ้พิจารณาดา้นปัจจยัภายในเก่ียวกบัการวิเคราะหก์ารบริหารภาครฐั 



หวัเรื่อง 

4.3.1 แนวคิดทางเลือกสาธารณะ 

4.3.2  การน าแนวคิดทางเลือกสาธารณะไป  
         ใชใ้นการวิเคราะหก์ารบริหารภาครฐั 

 

ตอนที่ 4.3 ทางเลือกสาธารณะ 



- กรอบพ้ืนฐานของแนวคิดทางเลือกสาธารณะ 

- ขอบข่ายของแนวคิดทางเลือกสาธารณะ 

- ความสนใจของรฐัประศาสนศาสตรท์ี่มีตอ่
แนวคิดทางเลือกสาธารณะ 

 

 

 

เรื่องที่ 4.3.1 แนวคิดทางเลือกสาธารณะ 



• น าเอาหลักการทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการศึกษาการ

วินิจฉยัสัง่การของภาครฐั  

• มุ่งเอาความรูเ้ก่ียวกับพฤติกรรมของตลาด มาอธิบายถึง

พฤติกรรมการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนในภาครฐั ตลอดจนมุ่งท่ีจะ

น าเอากลไกของตลาดมาปรับปรุง เพื่อใหก้ารตัดสินใจใน

ภาครฐัมีประสิทธิภาพ 

• ให้ความส าคัญกับปัจเจกบุคคล การกระจายอ านาจ การ

ส่ ง เสริ มการแข่ งขัน  การตัดสิ น ใจตามหลัก เหตุผล 

ประสิทธิภาพสูงสุดในการใชท้รัพยากร การยอมรับความ

แตกตา่ง และการตอบสนองตอ่ความตอ้งการของประชาชนที่

หลากหลาย   

 

 

กรอบพื้ นฐานของแนวคิดทางเลือกสาธารณะ 



• หาค าอธิบายเก่ียวกบัพฤติกรรมของกลุ่มผลประโยชน ์

• หาค าอธิบายเก่ียวกับพฤติกรรมของหน่วยงานในการ

ใหบ้ริการสาธารณะและผลกระทบท่ีมีต่อพฤติกรรมของ

บุคคล  

• หาวิธีการทางการบริหารหรือโครงสรา้งท่ีเหมาะสมส าหรบั

การใหบ้ริการสาธารณะ  

 

 

ขอบข่ายของแนวคิดทางเลือกสาธารณะ 



• มุ่งแสวงหาวิธีการทางการบริหารหรือโครงสรา้ง

ท่ีเหมาะสมส าหรบัการใหบ้ริการสาธารณะ  

• มุ่ งห าค า อ ธิบ าย เ ก่ี ยวกับพฤติ กรรมของ

หน่วยงานในการให้บริการสาธารณะและ

ผลกระทบที่มีตอ่พฤตกิรรมของบุคคล 

• การศึกษาเพ่ือหาค าอธิบายเก่ียวกับพฤติกรรม

ของกลุ่มผลประโยชน์ ซ่ึงเป็นเรื่องเก่ียวกับ

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของกลุ่มผลประโยชน์

นั้ น เ ป็นความสนใจ โดยเฉพาะของสาขา

รฐัศาสตร ์มากกว่า 

 

ความสนใจของรฐัประศาสนศาสตรท่ี์มีตอ่แนวคิดทางเลือกสาธารณะ 



- ขอ้พิจารณาดา้นปัจจยัภายนอกเก่ียวกบั 

    การวิเคราะหก์ารบริหารภาครฐั 

- ขอ้พิจารณาดา้นปัจจยัภายในเก่ียวกบั 

    การวิเคราะหก์ารบรหิารภาครฐั 

 

 

 

เรือ่งที่ 4.3.2 การน าแนวคิดทางเลือกสาธารณะไปใชใ้นการวิเคราะหก์ารบรหิารภาครฐั 



- สง่เสริมไม่ใหอ้งคก์ารของรฐัเป็นองคก์ารที่ผกูขาดสินคา้

และบริการสาธารณะ 

- ประชาชนซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคจะตอ้งมีอ านาจมากกว่า

หน่วยงานของรฐั โดยการมีสิทธิมีเสียงที่จะเลือกรบั

บริการสาธารณะไดม้ากข้ึน 

- การแข่งขนักนัระหว่างผูผ้ลิตจะท าใหผู้บ้ริโภคไดร้บั 

    ประโยชน ์

 

ขอ้พิจารณาดา้นปัจจยัภายนอกเก่ียวกบัการวิเคราะหก์ารบรหิารภาครฐั 



ขอ้พิจารณาดา้นปัจจยัภายในเก่ียวกบัการวิเคราะหก์ารบริหารภาครฐั 

• การวิเคราะหอ์งคก์ารของรฐัตามแนวคิด

เศรษฐศาสตร ์ในประเด็นดงัน้ี  

• ท าไมถึงตอ้งมีองคก์าร  

• อะไรเป็นตวัก าหนดขนาด ขอบเขต และโครงสรา้งของ

องคก์าร  

• ท าไมบางคนไดร้บัค่าตอบแทนเป็นรายชัว่โมง/ราย
เดือน 

• ปัจจยัอะไรท่ีท าใหอ้งคก์ารอยูร่อดและมีการเจริญเติบโต 

 

 



แนวทางการศึกษา 
รฐัประศาสนศาสตรย์ุคใหม่ 5 
รองศาสตราจารย ์ดร.เทพศกัดิ์ บุณยรตัพนัธุ ์

หน่วยท่ี 



1. ตวัแบบระบบตลาด (Market Model) 
  - ลดขนาดและจ ากดับทบาทของภาครฐั 

  - Privatization 
  - การใชก้ลไกตลาด 

2. ตวัแบบประชารฐั (Participatory State) 
  - การมีสว่นรว่มของประชาชน 

  - การรวมกลุม่เป็นชุมชนประชาคมหรอืองคก์รประชาสงัคม   
    (Civil Society) และการสรา้งเครือข่าย 

  - ลดบทบาทภาครฐัจากการช้ีน าและตดัสินใจเอง 
    มาเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ใหป้ระชาชนเขา้รว่ม  

    ในการตดัสินใจ 

ตวัแบบทางเลือกหรือวิสยัทศันใ์หม่ของการจดัการบริหารปกครองบา้นเมือง 



              เป็นการบริหารท่ีเนน้วัตถุประสงค ์หรือผลสมัฤทธ์ิ
ทั้งในแง่ของผลผลิต ผลลัพธ์ และความคุ ้มค่าของเงิน 

ร วมทั้ ง ก า รพัฒน าคุณภ าพและส ร้า ง ค ว า มพอ ใ จ               
แก่ผู ้รับบริการ โดยน าเอาเทคนิควิธีการบริหารจัดการ

สมยัใหม่เขา้มาใชม้ากข้ึน 

การจดัการภาครฐัแนวใหม่ (New Public Management) 



1. มองว่าการบริหารงานมีลกัษณะที่เป็นสากล  ไม่มีความแตกตา่ง
อย่างมีนัยส าคัญระหว่างการบริหารงานของภาคธุรกิจเอกชน

และการบริหารงานของภาครฐั 

2. ปรบัเปลี่ยนจาก process accountability มาเนน้ accountability 
for results แทน 

3. ให้ความส าคัญต่อเรื่องทักษะการบริหารมากกว่าการที่ให้

ความส าคญัตอ่การก าหนดนโยบายแตเ่พียงอยา่งเดียว 

4. ใหค้วามส าคัญต่อการมอบอ านาจการควบคุมของหน่วยงาน

กลาง (devolution of centralized power) ไปใหห้น่วยงาน           
ผูป้ฏิบตั ิ

5. เนน้ปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งหน่วยงานราชการใหม่ใหมี้ขนาดเล็ก

ลงในรูปแบบของหน่วยงานอิสระในก ากับ แยกส่วนระหว่าง

ภารกิจงานเชิงพาณิชยแ์ละไม่ใช่เชิงพาณิชยอ์อกจากกนั 

การจดัการภาครฐัแนวใหม่  
(NEW PUBLIC MANAGEMENT) – JONATHAN BOSTON 



6. เนน้การแปรสภาพกิจการของรฐัใหเ้ป็นเอกชน (privatization) และให้
มีการจา้งเหมาบุคคลภายนอก (outsourcing) การแข่งขนัประมูลงาน 

(competitive tendering) 

7. ปรับเปลี่ยนรูปแบบสัญญาจา้งบุคลากรของภาครัฐใหมี้ลักษณะเป็น

ระยะสั้นและก าหนดเง่ือนไขขอ้ตกลงใหช้ดัเจนสามารถตรวจสอบได ้

8. เลียนแบบวิธีการบริหารจดัการของภาคธุรกิจเอกชน เช่น การวางแผน

กลยุทธ ์performance agreement  การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน  
การจา้งบุคคลภายนอกใหเ้ขา้มาปฏิบตัิงานชัว่คราว การพฒันาระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารงาน และการสรา้ง corporate image 

9. สรา้งแรงจูงใจและใหร้างวัลตอบแทนในรูปของตัวเงิน  (monetary 
incentives)  มากข้ึน 

10. สรา้งระเบียบวินัยและความประหยัดในการใชจ้่ายเงินงบประมาณ 

โดยพยายามลดตน้ทุนค่าใชจ้า่ยและเพิ่มผลผลิต 

 

การบริหารการจดัการภาครฐัแนวใหม่ (New Public Management) 



1. แนวคิดเศรษฐศาสตรส์  านกันีโอคลาสสิค                       
    (Neo-classic Economics) 
2. แนวคิดการจดัการนิยม (Managerialism) 
3. แนวคิดรฐัศาสตรย์ุคใหม่  
   (Participatory State) 
4. แนวคิดกฎหมายมหาชน (Rule of Law) 

สรุป 4 กระแสท่ีมีอิทธิพลตอ่การจดัการภาครฐัแนวใหม่ (New Public Management)  



1. เศรษฐศาสตรส์  านกันีโอคลาสสิค 

  - ทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ มองว่ารฐับาลเป็นอุปสรรค
ต่อความมีอิสระของปัจเจกบุคคลในการตัดสินใจหรือ

ก าหนดทางเลือกของตนเอง  เสนอให้ลดและจ  ากัด

บทบาทภาครฐั  ใชก้ลไกตลาด 

 

 

Charles Wolf Jr. เห็นว่าความลม้เหลวของภาครฐั มีสาเหต ุ
มาจากปัจจยั ดงัน้ี 

1. ยึดเป้าหมายส่วนตวั > ยึดผลประโยชนส์่วนรวม 

2. ความซ ้าซอ้นและตน้ทุนค่าใชจ้า่ยท่ีเพ่ิมข้ึน เกิดจากขยายบทบาทภารกิจและ

ขนาดขององคก์าร 

3. การด าเนินงานภาครฐับางครั้งส่งผลกระทบทางลบต่อภาคธุรกิจ ชุมชนและ

ประชาชน 

4. กระจายทรัพยากรท่ีไม่เป็นธรรม เป็นผลมาจากการเลือกใชดุ้ลยพินิจ เอ้ือ

ประโยชนใ์หคุ้ณใหโ้ทษแก่บางกลุ่ม ทุจริตคอรปัชัน่ 

เสนอใหล้ดและจ  ากดับทบาทภาครฐั  ใชก้ลไกตลาด 

แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรท์ี่มีอิทธิพลตอ่การจดัการภาครฐัแนวใหม่ 



2. เศรษฐศาสตรส์ถาบนั (Institutional Economics) 

 - ทฤษฎีผูว่้าจา้งและตวัแทน โดยมีการก าหนด 

      Contractual Agreement ระหว่างผูว่้าจา้งและ 

      ผูร้บัจา้งใหช้ดัเจน 

3. เศรษฐศาสตรต์น้ทุนและธุรกรรม  

    (Transaction-Cost Economics) 

 - ภาระตน้ทุนของฝ่ายผูว่้าจา้ง 

 - ความเหมาะสมในการ Contract Out 

 

แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรท์ี่มีอิทธิพลตอ่ การจดัการภาครฐัแนวใหม่ 



 JONATHAN BOSTON มองว่า 

1) การบริหารงานมีลกัษณะท่ีเป็นสากล  ไม่มีความ

แตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัระหว่างการบริหารงานของ

ภาคธุรกิจเอกชนและการบริหารงานของภาครฐั 

2) เลียนแบบวิธีการบริหารจดัการของภาคธุรกิจเอกชน 

เช่น การวางแผนกลยุทธ ์performance agreement  
ก า รจ่ า ยค่ า ตอบแทนตามผลง าน   ก า รจ ้า ง

บุคคลภายนอกให้เข้ามาปฏิบัติ งานชั ว่คราว         
การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน และ
การสรา้ง corporate image 

 

แนวคิดการจดัการนิยม (Managerialism) ท่ีมีอิทธิพลตอ่การจดัการภาครฐัแนวใหม่ 



1. การจดัการเชิงกลยุทธ ์หรือ การบริหารยุทธศาสตร ์(Strategic Management)  
    เช่น การบริหารงานแบบมุ่งสมดลุ (Balanced Scorecard) 
2. การบริหารงานแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ (Result Based Management) เช่น 

    การเนน้ผลผลิตและผลลพัธข์องการท างาน การจดัท าขอ้ตกลงผลการปฏิบตังิาน  
    (performance agreement)  การจดัท าตวัช้ีวดั (KPI) การจา่ยค่าตอบแทน 

    ตามผลงาน  
3. การพฒันาคณุภาพการใหบ้ริการ เช่น One-Stop Service, การใหบ้ริการผ่าน 

     ออนไลน ์

4. การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน เช่น รฐับาลอิเล็คทรอนิกส ์

    (e-Government) 
5. การเทียบเคียง (Benchmarking) 
6. การจดัการคณุภาพโดยรวม (Total Quality Management) เช่น การพฒันา 

    คณุภาพการบริหารจดัการภาครฐั (PMQA – Public Sector Management  
    Quality Award) 

สรุปจดุเนน้ส าคญัของแนวคิดการจดัการนิยม (Managerialism) ท่ีภาครฐัน ามาใช ้



1. แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนรว่ม   

    (Participatory Democracy) 
 - มองว่าประชาธิปไตยผ่านตวัแทนมีขอ้จ  ากดัมาก  วิธีที่ดี คือ  

   ส่งเสริมการมีส่วนรว่มโดยตรงจากทุกภาคส่วน   

 - เคร่ืองมือที่ใช ้คือ การปรึกษาหารือกบัประชาชน (consultation) การท า  

       ประชาพิจารณ ์(public hearing) การจดัเวทีประชุมลานบา้นลานเมือง   

       (town hall meeting) ประชาธิปไตยทางไกล (teledemocracy) 

2. แนวคิดชุมชนนิยม (Communitarianism) 

 - เนน้ใหค้วามส าคญัตอ่การสรา้งศีลธรรม คุณธรรม ความเป็นพลเมืองที่ดี  

 - เนน้การเพิ่มอ านาจ (Empowerment) โดยส่งเสริมใหม้ารวมกลุ่มกนัดว้ย  

   ความสมคัรใจ เพ่ือใชพ้ลงัความคิดสรา้งสรรคใ์นการสรา้งประโยชนส์่วนรวม 

 - ก่อใหเ้กิดองคก์รอาสาสมคัรที่ไม่หวงัผลก าไร (NGO) 

แนวคิดรฐัศาสตรย์ุคใหม่ที่มีอิทธิพลตอ่ NEW PUBLIC MANAGEMENT 



1. หลกันิติธรรม  
    (rule of law)  
2. หลกัความเสมอภาค  
    (equity and inclusiveness)  

แนวคิดกฎหมายมหาชน (Rule of Law) ท่ีมีอิทธิพลตอ่การจดัการภาครฐัแนวใหม่ 



1. เศรษฐศาสตรนี์โอคลาสสคิ 

(Neo-classic Economics) 
   = Marketization 

 - Efficiency 
 - Value for Money 
 
2. การจดัการนิยม (Managerialism)                  

= Business-like approach 

 - Effectiveness 
 - Quality 
 - Accountability 

3. รฐัศาสตรย์ุคใหม่ 

 - Participatory 
 - Transparency 
 - Responsiveness 
 - Decentralization 
 
4. กฎหมายมหาชน 

 - Rule of Law 
 - Fairness 
 - Impartiality 

ค่านิยมส าคญัของรฐัประศาสนศาสตรปั์จจบุนั 



1. เศรษฐศาสตรนี์โอคลาสสิค (Neo-classic Economics) 
    วตัถุประสงค ์ปรบัใหเ้ขา้สู่ระบบตลาดการแข่งขนัและ 

     ประสิทธิภาพ 

    องคค์วามรูท้ี่เก่ียวขอ้ง เศรษฐศาสตรนี์โอคลาสสิค  ทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ  

เศรษฐศาสตรส์ถาบนัใหม่  ทฤษฎีตวัการและตวัแทน  เศรษฐศาสตรต์น้ทุน-
ธุรกรรม  

    กลยุทธท์ี่ใช ้

 - Cutback 

 - Reduction in Force 

 - Corporatization 

    - Privatization 

 - Market Testing 

    - การเปิดใหมี้การแข่งขนั 

    - Outsource 

 
 

การน าแนวคิดหลกัของรฐัประศาสนศาสตรไ์ปใชใ้นการปฏิรูประบบราชการ 



2. การบริหารจดัการสมยัใหม่ (Managerialism)  

    = Let the manager manage 

    วตัถุประสงค ์ปรบัการท างานใหมี้ความทนัสมยั  เนน้การท างานแบบมุ่ง

ผลสมัฤทธ์ิ  เนน้คุณภาพ ประสทิธิภาพและประสทิธิผล  และความคุม้ค่าของเงิน 

    องคค์วามรูท้ี่เก่ียวขอ้ง เทคนิคการบรหิารจดัการสมยัใหม่  การบรหิารงานแบบมุ่ง

ผลสมัฤทธ์ิ  การบรหิารเชิงกลยุทธ ์ การบรหิารคุณภาพโดยรวม 

    กลยุทธท์ี่ใช ้

   - การใหอ้ิสระและความคล่องตวัในการบรหิาร 

   - การแยกสว่นหน่วยงานเชิงพาณิชยอ์อกจากที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย ์ 

   - การจดัตั้งองคก์รบรหิารงานในรูปแบบพิเศษ  มีหน่วยงานในก ากบั  

     (Agencification) 

   - Performance Agreement 

   - Benchmarking  

   - Service Standard 

   - ระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน 

   - การตรวจสอบผลการด าเนินงาน 

 

 

การน าแนวคิดหลกัของรฐัประศาสนศาสตรไ์ปใชใ้นการปฏิรูประบบราชการ 



3. แนวคิดประชารฐั 

 วตัถุประสงค ์ ความเป็นประชาธิปไตย 

    องคค์วามรูท้ี่เก่ียวขอ้ง ชุมชนนิยม  ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ  
ประชาธิปไตยทางตรง  

   กลยุทธท์ี่ใช ้

   - การกระจายอ านาจ 

   - การมีสว่นรว่มของประชาชน 

   - ประชาพิจารณ ์

   - ประชาหารือ 

   - ประชามต ิ

 

 

การน าแนวคิดหลกัของรฐัประศาสนศาสตรไ์ปใชใ้นการปฏิรูประบบราชการ 



4. แนวคิดกฎหมายมหาชน 

 วัตถุประสงค ์ หลกันิติธรรม สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและ

เที่ยงธรรม  ความถูกตอ้งยุตธิรรม  และการไม่เลือกปฏิบตัิ 

    องคค์วามรูท้ี่เก่ียวขอ้ง กฎหมายมหาชน 

    กลยุทธท์ี่ใช ้

      - การใหห้ลกัประกนัในสิทธิเสรีภาพ 

      - การตรวจสอบถ่วงดุล 

      - การบงัคบัใชก้ฎหมาย 

      - การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการ 

 

 

 การน าแนวคิดหลกัของรฐัประศาสนศาสตรไ์ปใชใ้นการปฏิรูประบบราชการ 



การจดัการภาครฐัแนวใหม่ 
6 

รองศาสตราจารย ์ดร.เทพศกัดิ์ บุณยรตัพนัธุ ์

หน่วยท่ี 



มีท่ีมาจากการเห็นว่ากระบวนทัศน์การบริหารภาครัฐแบบดั้งเดิม หรือแบบประเพณีนิยม 

(Traditional Public Administration) ไม่สามารถตอบสนองหรือการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในภาครฐัได ้
 

- ประมาณศตวรรษที่ 20 ไดมี้การศึกษาของนกัวิชาการเก่ียวกบัเรื่องโครงสรา้งหรือสไตล ์(Style) ของการบริหาร
จดัการระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน ผลของการศึกษาพบว่ามีความแตกตา่งไม่มากนัก ผูบ้ริหาร” (Administrator) 
เปลี่ยนแปลงมาเป็น ผูบ้ริหารจดัการ”(Managers) แทน 

- ในกรณีของสหรฐัอเมริกาที่ไดมี้กฎหมายว่าดว้ยการปฏิรูปราชการในปี 1978 ที่มีจุดมุ่งหมายในการใหผู้บ้ริหาร               
มีความรบัผิดชอบในผลลพัธม์ากข้ึน  

- รฐับาลของสหราชอาณาจกัร แคนาดา นิวซีแลนด ์และออสเตรเลีย เริ่มมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนแปลงการบริหารจดัการ      
การใหบ้ริการสาธารณะ 
 

ความเป็นมาของกระบวนทศันก์ารจดัการภาครฐัแนวใหม่ 



1. การบริหารจดัการอยูใ่นมือของนกับริหารจดัการมืออาชีพ (Professional)  
2. ควรมีการวัดและมีเกณฑม์าตรฐานส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(Performance measurement) ที่ชดัเจน 
3. ใหค้วามส าคญัตอ่การควบคุมผลผลิต (Outputs) ขณะเดียวกนัมีการใหน้ ้าหนัก

กบั “ผลลพัธ”์ (Outcomes) มากกว่า “ระเบียบวิธีการ” (Regulations) 
4.  มีการแตกหรือแยกหน่วยงานต่าง ๆ ในภาครัฐ ให้มีขนาดที่ เล็กลง 

(Agentification)  
5. จดัใหมี้การแข่งขันในการบริหารจดัการภาครัฐ” โดยเฉพาะในประเด็นของ

การแข่งขนัในการใหบ้ริการสาธารณะ (Public services) มากข้ึน  
6. เนน้สไตลห์รือลีลาการบริหารจดัการแบบภาคเอกชน” (Business like 

approach) 
 

Christopher Hood เห็นว่าการจดัการภาครฐัจะมีลกัษณะส าคญั คือ 

แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการภาครฐัแนวใหม่ 



Ewan Ferlie และคณะ ไดจ้ดัแบ่งประเภทของ การจดัการ
ภาครฐัแนวใหม่” ออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ  คือ 

 

1. การปรบัปรุงประสิทธิภาพ (Efficiency drive)  
2. การลดขนาดและการกระจายอ านาจ  
   (Downsizing and decentralization)  
3. การมุ่งสูค่วามเป็นเลิศ (In search of excellence) 
4. การใหค้วามส าคญัตอ่การบรกิารประชาชน  
    (Public service orientation) 
  

ประเภทของการจดัการภาครฐัแนวใหม่ 



1. การแปรรูปรฐัวิสาหกิจ 
2. การมีส่วนรว่มของหุน้สว่นใหม่ 
    ในการจดัการภาครฐัแนวใหม่ 
3. การจดัการเชิงกลยุทธ ์

นโยบายและมาตรการในการจดัการภาครฐัแนวใหม่ 



ในทศวรรษ 1980 ในกรณีของสหราชอาณาจกัรไดมี้การก าหนด “แผนการแปรรูปรฐัวิสาหกิจ” โดยไดมี้

การก าหนดวตัถุประสงคข์องการแปรรูปไว ้ดงัน้ี 
- เพื่อปรบัปรุงประสิทธิภาพ 
- เพื่อขยายเสรีภาพ 
- เพื่อลดอ านาจของรฐั 
- เพื่อลดจ  านวนการกูย้มืของภาครฐั 
- และเพื่อขยายการเป็นเจา้ของของภาคเอกชน 

 
ในสว่นของรฐับาลภายใตก้ารน าของนายกรฐัมนตรี Margaret Thatcher ไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องการแปรรูป

รฐัวิสาหกิจ ดงัน้ี 
- เพื่อถ่ายโอนอุตสาหกรรมของรฐัไปสู่การเป็นเจา้ของของเอกชน 
- เพื่อใหกิ้จการอุตสาหกรรมของรฐัเขา้สูก่ารแข่งขนั 
- เพื่อขจดังานที่เป็นภาระหนา้ที่ของรฐัใหภ้าพเอกชนด าเนินการแทน เป็นตน้ 

1. การแปรรูปรฐัวิสาหกิจ 



กล่าวโดยสรุป การแปรรูปรฐัวิสาหกิจ 

1. เป็นส่วนของกระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแนวใหม่       
ท่ีตอ้งการลดบทบาทลดขนาดของภาครฐั  

2. การแปรรูปรฐัวิสาหกิจจงึเป็นส่วนหน่ึงของการลดบทบาท

และลดขนาดของภาครฐัลง โดยอาศยั กลไกตลาด        
(Market mechanism) ใหเ้ขา้มาท าหนา้ท่ีเป็นกลไกในการ
จดัสรรทรพัยากรตา่ง ๆ แทน 

1. การแปรรูปรฐัวิสาหกิจ (ตอ่) 



การจดัการภาครฐัแนวใหม่” ใหค้วามส าคญั 
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนหรือพลเมือง ประชาสงัคม

และองคก์รประชาสงัคม ในการจดัการภาครฐั  
2. การให้มีการกระจายอ านาจไปยังองค์กรปกครอง        

ส่วนทอ้งถ่ิน  
3. การสนับสนุนใหก้ารแปรสภาพหน่วยราชการใหเ้ป็น

องคก์รอิสระรูปแบบใหม่ท่ีเรียกว่า “องคก์รมหาชน”  
4. การมอบภารกิจบางอย่างให้กับเอกชนด าเนินการ          

อนัเป็นผลเน่ืองมาจากการยอมรบัระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ 

(New – liberalism)  ท่ีใชก้ลไกตลาด” 

2. การมีสว่นรว่มของหุน้สว่นใหม่ในการจดัการภาครฐัแนวใหม่ 



1. เน่ืองจากกระบวนทศันใ์นการจดัการภาครฐัแนวใหม่ไดใ้หค้วามส าคญักับ 
ค านิยมทางการบริหาร เช่น ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพ ความ     

คุม้ค่าของเงิน และผลสมัฤทธ์ิ  
            ดงันั้น ตวัแบบของการจดัการภาครฐัแนวใหม่ ใหค้วามส าคญักบัการ  
     เป็นนกับริหารมืออาชีพ ตลอดจนใหค้วามส าคญักบัผลผลิต ผลลพัธ ์ 

     รวมถึงใหค้วามส าคญักบัการจดัการเชิงกลยุทธ ์
       1) การวางแผนกลยุทธ ์

     2) การน ากลยุทธไ์ปปฏิบตัิ 
     3) การตดิตาม 
 
2. อย่างไรก็ตาม เม่ือมีการน าการบริหารจดัการดังกล่าวมาประยุกตใ์ชใ้น

การบริหารจัดการภาครัฐมีข้อจ  ากัดมากกว่าการน าไปประยุกต์ใน

ภาคเอกชน 

3. การจดัการเชิงกลยุทธ ์



1.  การบริหารจดัการสภาพแวดลอ้มภายใน 
2.  การบรหิารจดัการสภาพแวดลอ้มภายนอก 
3.  แนวโนม้ของการจดัการภาครฐัแนวใหม่ 

สภาพแวดลอ้มและแนวโนม้ของการจดัการภาครฐัแนวใหม่ 



การบริหารจดัการสภาพแวดลอ้มภายใน ตามกระบวนทศัน ์
การจดัการภาครฐัแนวใหม่ ไดแ้ก่  
 

1. การบริหารจดัการทางดา้นการเงิน 
     - ประสิทธิภาพ 

     - ความคุม้ค่า 
     - งบประมาณแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 

     - งบประมาณตามยุทธศาสตร ์ 
2.  การบริหารจดัการทางดา้นบุคลากร 

     - มุ่งใหมี้ลกัษณะคลา้ยกบัระบบบริหารจดัการ 
          บุคลากรของภาคเอกชน”  
3.  การบริหารจดัการทางดา้นการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
     - เนน้ผลสมัฤทธ์ิของงาน 

     - Performance Agreement 

1. การบริหารจดัการสภาพแวดลอ้มภายใน 



ตามตวัแบบของ Allison Graham (Allison’s Model) เห็นว่า “การบริหารจดัการสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก” ถือเป็นส่วนหน่ึงของบทบาทหนา้ท่ีทางการบริหารจดัการ ท่ีผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีในเร่ืองน้ีจะตอ้ง

ปฏิบตั ิดงัน้ี 
- เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นองคก์ารเดียวกนั หรืออาจจะตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งในการ

ประสานงานกบัหน่วยงานตา่ง ๆ ขององคก์าร 
- เขา้ไปเก่ียวขอ้งกับองคก์ารภายนอก อาทิ การเขา้ไปเก่ียวขอ้งกับองคก์ารของรัฐ องคก์รของ

ภาคเอกชน อาทิ กลุ่มธุรกิจ กลุ่มผลประโยชน ์เป็นตน้ 
- เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัส่ือมวลชนรวมทั้งประชาชน 

2. การบริหารจดัการสภาพแวดลอ้มภายนอก 



1. ใหค้วามส าคญัตอ่ตวัแบบการจดัการนิยม    
     (Managerialism) 
2. จะตอ้งใหค้วามส าคญักบัผลลพัธ”์ เป็นอนัดบัแรก  
3. การอาศยักลไกตลาด” ใหเ้ขา้มาท าหนา้ที่แทน 
4. การบรหิารในอนาคต จะมีความยดืหยุน่มากข้ึน 
5. การบริหารในอนาคต จะมีลกัษณะของการบริหาร   
     แบบมีสว่นรว่มมากข้ึน 

3. แนวโนม้ของการจดัการภาครฐัแนวใหม่ 
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