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ทิศทางและแนวโนม้ของ 

รฐัประศาสนศาสตรใ์นอนาคต 

หน่วยท่ี 



1. การจดัการภาครฐัและรฐับาล 
     อิเล็คทรอนิคส ์
2. ธรรมาภิบาลและการมีสว่นรว่ม   
     ของประชาชน 
3. กลไกตลาดและการบริการ 
    สาธารณะ 

ทิศทางและแนวโนม้ของรฐัประศาสนศาสตรใ์นอนาคต 



1. การบริหารงานแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ                                      
(Result-based Management)  

2. ตวัช้ีวดั (Key Performance Indicators)  
3. การจดัการเชิงกลยุทธ ์                                                             

(Strategic Management)  
4. องคก์รเชิงกลยุทธ ์                                                                   

(Strategic-focused Organization)  
5. การบริหารงานแบบมุ่งสมดลุ                                                 

(Balanced Scorecard)  
6. การเทียบเคียง (Benchmarking)  
7. การจดัการคุณภาพโดยรวม                                                        

(Total Quality Management)  

ทิศทางและแนวโนม้ของรฐัประศาสนศาสตรท่ี์เนน้เรื่องการจดัการภาครฐั  



การบริหารงานแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ (Result-based Management) และ 
ตวัช้ีวดั (Key Performance Indicators)  

 จุดเริ่มตน้มาจากเดวิด ออสบอรน์ และ เท็ด แกรเบรอ้ร ์(David Osborne and Ted Gaebler)  ท่ีได ้
ตีพิมพผ์ลงานในหนังสือเรื่อง “Reinventing Government” ในปี ค.ศ. 1992  โดยเสนอใหก้ารบริหาร
ภาครฐัจะตอ้งใหค้วามส าคญัต่อผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานมากกว่าสนใจถึงปัจจยัน าเขา้และ

ขั้นตอนการท างาน (a results-oriented government)  
 

 การใหค้วามส าคญัต่อวัตถุประสงคแ์ละผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน (results) ท่ีประกอบไปดว้ย

ผลผลิต (output) และผลลพัธ ์(outcome) ของการด าเนินการภาครฐั โดยน าตวัช้ีวดัมาใชใ้นการวดั
ความส าเร็จท่ีผลผลิตและผลลพัธเ์ป็นส าคญั 

การจดัการภาครฐัดว้ยเครื่องมือ 



 

การจดัการเชิงกลยุทธ ์(Strategic Management) องคก์รเชิงกลยุทธ ์(Strategic-focused Organization)  
และการบริหารงานแบบมุ่งสมดลุ (Balanced Scorecard)    

 มาจากการจุดประกายแนวคิดของ โรเบิรต์ เอส แคปแลน และ เดวิด พี นอรต์นั (Robert S. Kaplan and David P. Norton) 
ที่เห็นว่าองคก์ารสมยัใหม่จะตอ้งเป็นองคก์รเชิงกลยุทธ ์(Strategic-focused Organization) ที่ขบัเคลื่อนโดยมีวิสยัทศันแ์ละ 
กลยุทธเ์ชิงรุกเป็นศูนยก์ลางของการจดัการเชิงกลยุทธ ์

 องคก์รเชิงกลยุทธ ์จะมีลกัษณะส าคญั 5 ประการ คือ 
 1) การกระตุน้การเปล่ียนแปลงใหเ้กิดข้ึนแก่ผูบ้ริหารขององคก์ร 

 2) การแปลงกลยุทธไ์ปสูก่ารปฏิบตั ิ 
 3) การปรบัการบริหารงานองคก์รใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธ ์ 
 4) การจูงใจเพื่อใหเ้ห็นว่ากลยุทธข์ององคก์รถูกน าเขา้ไปสูง่านประจ  าของทุกคน  
 5) มีกระบวนการของการปรบัปรุงกลยุทธอ์ยา่งตอ่เน่ือง   
 เพื่อใหบ้รรลผุลส าเร็จของการเป็นองคก์รเชิงกลยุทธ ์ควรน าเครื่องมือการบริหารสมยัใหม่ที่เรียกว่า Balanced Scorecard 

มาใช ้

การจดัการภาครฐัดว้ยเครื่องมือ 



1) การกระตุน้การเปล่ียนแปลงใหเ้กิดข้ึนแก่ผูบ้ริหารขององคก์ร  
   (mobilize change through executive leadership)   
2) การแปลงกลยุทธไ์ปสูก่ารปฏิบตั ิ 
    (translate strategy to operational terms)   
3) การปรบัการบริหารงานองคก์รใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธ ์ 
    (align the organization to the strategy)  
4) การจูงใจเพื่อใหเ้ห็นว่ากลยุทธข์ององคก์รถูกน าเขา้ไปสู่ 
    งานประจ  าของทุกคน (motivate to make strategy everyone’s job)  
5) มีกระบวนการของการปรบัปรุงกลยุทธอ์ยา่งตอ่เน่ือง  
    (govern to make strategy a continual process)  

การจดัการภาครฐัดว้ยเครื่องมือ 

องคก์รเชิงกลยุทธ ์(Strategic-focused Organization)  



 หมายถึง กระบวนการของการระบุ การท าความเขา้ใจ และการประยุกต์

ดว้ยการน าเอาการปฏิบัติที่เป็นเลิศจากองคก์รต่างๆ ทัว่โลก เพื่อมาช่วย

ปรบัปรุงผลการปฏิบตังิานองคก์ารของตนเองใหดี้ยิ่งข้ึน  

 

 ความสนใจของการน าแนวคิดการเทียบเคียงมาใชใ้นการบริหารภาครัฐ 

เกิดข้ึนนับตั้งแต่ผลงานของ เดวิด ออสบอรน์ และ เท็ด แกรเบรอ้ร ์(David 
Osborne and Ted Gaebler) ที่ไดต้ีพิมพผ์ลงานในหนังสือเรื่อง “Reinventing 
Government” ในปี ค.ศ. 1992 โดยมีขอ้เสนอส าคญัประการหน่ึง คือ ตอ้งการ
ใหร้ะบบราชการมีลกัษณะของการแข่งขนั (a competitive government)  
 

การจดัการภาครฐัดว้ยเครื่องมือ 

การเทียบเคียง (Benchmarking)  



 

 แนวคิดการเทียบเคียงยังเป็นแนวคิดท่ีถูกบรรจุลงไปใน

เกณฑม์าตรฐานการจดัการคุณภาพโดยรวม (Total Quality 
Management) ผ่านรางวลัคุณภาพมาตรฐานสากล เช่น The 
Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซ่ึง
เป็นรางวัลคุณภาพแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีถูกน าไป

เป็นตน้แบบของประเทศตา่งๆ ทัว่โลก โดยองคก์รท่ีไดร้บั

รางวลัมาตรฐานความเป็นเลิศในการบริหารจดัการจะตอ้ง

มีผลลัพธ์ของการด าเนินการท่ีสูงเม่ือเปรียบเทียบกับ         
คูแ่ข่งขนัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมหรือบริการเดียวกนั 

การจดัการภาครฐัดว้ยเครื่องมือ 

การเทียบเคียง (Benchmarking)  



 The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซ่ึงเป็นรางวัล
คุณภาพแห่งประเทศสหรฐัอเมริกา ไดช้ี้ใหเ้ห็นจุดมุ่งหมายของการน าระบบ

การบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองค์การมาใช้เพ่ือจุดประสงค์หลักท่ีส าคัญ 3 
ประการ  

1. ช่วยปรับปรุงการปฏิบัติงาน ความสามารถ และผลลัพธก์ารด าเนินงาน

ขององคก์ารใหสู้งข้ึน   
2. ช่วยใหมี้การส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มูลการปฏิบตัิท่ีเป็นเลิศ  
3. เป็นเครื่องมือของการท าความเข้าใจและบริหารผลงาน รวมถึงเป็น

แนวทางในการวางแผนและเรียนรูท่ี้จะคน้หาโอกาสเพื่อปรับปรุงและ

เปล่ียนแปลง  
 

การจดัการภาครฐัดว้ยเครื่องมือ 

การจดัการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) 



 
 ก าหนดเกณฑก์ารบริหารจดัการเพ่ือความเป็นเลิศขององคก์าร  
      จ  าแนกออกเป็น 7 หมวด  
     หมวด 1 การน าองคก์ร (Leadership) 
    หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ ์(Strategic Planning)  
     หมวด 3 การมุ่งเนน้ลกูคา้ (Customer Focus)  
     หมวด 4 การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้ 
                     (Measurement, Analysis and Knowledge Management)  
     หมวด 5 การมุ่งเนน้บุคลากร (Workforce Focus) 
     หมวด 6 การมุ่งเนน้การปฏิบตักิาร (Operations Focus)  
     หมวด 7 ผลลพัธ ์(Results) 

การจดัการภาครฐัดว้ยเครื่องมือ 

การจดัการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) 



      หมายถึง การท่ีรัฐบาลไดน้ าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช ้ โดยมีจุดประสงค์หลักเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ด าเนินงาน  ความสะดวก  การเขา้ถึงบริการของภาครฐั  ตลอดจน

การบริการด้านข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา

เศรษฐกิจและสงัคม ดว้ยการน าอินเทอรเ์น็ต และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

มาใชเ้ป็นเครื่องมือในการใหแ้ละแลกเปลี่ยนขอ้มูลและบริการกับ

ประชาชน ธุรกิจ และหน่วยงานภาครฐั 

 ทิศทางและแนวโนม้ของรฐัประศาสนศาสตรท่ี์เนน้เรื่องรฐับาลอิเล็คทรอนิคส ์ 
(e-Government) 



(1) รูปแบบภาครฐัสู่ประชาชน  
      (Government-to-Citizen หรือ G2C)  
(2) รูปแบบภาครฐัสู่ภาคธุรกิจ  
     (Government- to-Business หรือ G2B)  
(3) รูปแบบภาครฐัสู่ภาครฐัดว้ยกนั  
     (Government-to-Government หรือ G2G)  
(4) รูปแบบภาครฐัไปหาขา้ราชการและพนกังานของรฐั  
     (Government-to- Employees หรือ G2E) 

รูปแบบของรฐับาลอิเลคทรอนิกส ์

 ทิศทางและแนวโนม้ของรฐัประศาสนศาสตรท่ี์เนน้เรื่องรฐับาลอิเล็คทรอนิคส ์ 
(e-Government) 



   องคก์ร  ESCAP (The United Nations Economic and 
Social Commission for Asia and the Pacific) ไดใ้ห้
ความหมายของค าว่าหลกัธรรมาภิบาล (Governance or 
Good Governance) ว่าหมายถึงกระบวนการของตดัสินใจ
และกระบวนของการน าผลการตดัสินใจไปสู่การปฏิบัต ิ

โดยท่ีใหค้วามส าคัญต่อการน าฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไม่

ว่าจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการเขา้มาร่วมในการ

ตัดสินใจและการน าผลการตัดสินใจไปสู่การปฏิบัต ิ

เพ่ือใหเ้ป็นไปเป้าหมายท่ีตดัสินใจไว ้

ทิศทางและแนวโนม้ของรฐัประศาสนศาสตรท่ี์เนน้เรื่อง ธรรมาภิบาล (Governance) 



1. หลกัการมีส่วนรว่ม (participatory)   
2. หลกันิตธิรรม (rule of law)   
3. หลกัความโปร่งใส(transparency)   
4. หลกัการสนองตอบ (responsiveness)   
5. หลกัความเห็นพอ้ง(consensus oriented)   
6. หลกัความเสมอภาค  
    (equity and inclusiveness)  
7. หลกัความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ   
    (effectiveness and efficiency)  
8. หลกัภาระรบัผิดชอบ (accountability)   

 

องคป์ระกอบของหลกัธรรมาภบิาลของ ESCAP  

ทิศทางและแนวโนม้ของรฐัประศาสนศาสตรท่ี์เนน้เรื่อง ธรรมาภิบาล (Governance) 



ค่านิยม 7 ประการของการมีสว่นรว่มของประชาชนที่เรียกว่า  
IAP2 Core Values for Public Participation  

1. การมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องอยู่บนพื้ นฐานท่ีว่า

ประชาชนที่ไดร้บัผลกระทบตอ่การตดัสินใจ ยอ่มมีสิทธิที่จะ

เขา้ไปเก่ียวขอ้งในกระบวนการตดัสินใจได ้
2. จะต้องมีข้อ เสนอแนะจากการเข้ามามีส่วนร่วมของ

ประชาชนที่มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจ 
3. การมีส่วนร่วมของประชาชนมุ่งสนับสนุนการตดัสินใจที่อยู่

บนพื้ นฐานของความยัง่ยืน โดยจะตอ้งมีการตระหนักและมี

การสื่อสารความตอ้งการและผลประโยชนข์องกลุ่มผูส้่วนได้

สว่นเสียทุกกลุม่ไปยงัผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจ 
4. ตอ้งคน้หาและสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกที่จะส่งเสริม

ใหป้ระชาชนเขา้มามีสว่นรว่มในการตดัสินใจ 

ทิศทางและแนวโนม้ของรฐัประศาสนศาสตรท่ี์เนน้เรื่อง 
การมีสว่นรว่มของประชาชน (Public Participation) 



5. จะตอ้งคน้หาขอ้มูลจากประชาชนเพื่อน ามาใชใ้นการ

ออกแบบวิธีการที่เหมาะสมที่จะสง่เสรมิใหป้ระชาชนเขา้มามี

สว่นรว่ม 
 

6. ตอ้งมีการใหข้อ้มูลสารสนเทศที่เป็นงประโยชนแ์ก่ภาค

ประชาชนเพื่อสง่เสรมิการมีสว่นรว่มประชาชน 
 
7. จะตอ้งมีการสื่อสารใหป้ระชาชนทราบว่าพวกเขามี

ความส าคญัอยา่งไรตอ่ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการตดัสินใจ 

ค่านิยม 7 ประการของการมีสว่นรว่มของประชาชนที่เรียกว่า  
IAP2 Core Values for Public Participation  

ทิศทางและแนวโนม้ของรฐัประศาสนศาสตรท่ี์เนน้เรื่อง 
การมีสว่นรว่มของประชาชน (Public Participation) 



ระดบัที่ 1 การใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชน  
                 (To Inform) 
ระดบัท่ี 2 การรบัฟังความคิดเห็น  (To Consult)   
ระดบัที่ 3 การใหป้ระชาชนเขา้มาเก่ียวขอ้งใน 
                  การวางแผนและตดัสินใจ (To Involve)    
ระดบัที่ 4 การใหป้ระชาชนเขา้มาร่วมกิจกรรม  
                  (To Collaborate)   
ระดบัที่ 5 การกระจายอ านาจใหแ้ก่ประชาชน  
                 (To Empower) 
 

ระดบัการมีสว่นรว่มของประชาชนท่ีเสนอโดย  
International Association for Public Participation (IAP2) 



ระดบัการมีสว่นรว่มของประชาชนท่ีเสนอโดย  
International Fund for Agricultural Development (IFAD) 



• มีรากฐานมาจากแนวคิดทางเศรษฐศาสตรโ์ดยเฉพาะแนวคิดเศรษฐศาสตรส์  านักนีโอ

คลาสสิค   (Neo-classical Economics)     และ       แนวคิดเศรษฐศาสตรส์ถาบนั     (Institutional 
Economics)  

• ใหค้วามส าคัญต่อค่านิยมเรื่องของประสิทธิภาพ (Efficiency) และความคุม้ค่าทางการเงิน 

(Value for money) 
• พยายามเรยีกรอ้งและผลกัดนัใหมี้การลดบทบาทและขนาดของภาครฐัลง (small government)  
• เสนอใหมี้การน าเอากลไกตลาด กลไกราคา กลไกการแข่งขันเขา้มามีบทบาทในการจดัสรร

ทรพัยากรใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
• จะตอ้งลดการเขา้มาแทรกแซงของภาครฐัใหม้ากที่สุดโดยปล่อยใหทุ้กอยา่งเป็นไปตามกลไก

ตลาด (market-based economy) 
• การจา้งเหมา (outsource) ใหภ้าคเอกชนมาด าเนินการแทน 

ทิศทางและแนวโนม้ของรฐัประศาสนศาสตรท่ี์เนน้เรื่องกลไกตลาด  
(Marketization) 



1. แนวคิดการจดัการคุณภาพโดยรวม  
    (Total Quality Management : TQM)  
2. แนวคิดเรื่องการเทียบเคียง  
    (Benchmarking)  
3. แนวคิดเรื่องตวัช้ีวดั (KPI)  
4. แนวคิดเรื่องการบริหารงานแบบมุ่งสมดลุ  
    (Balanced Scorecard)  
5. แนวคิดการจดัการลกูคา้สมัพนัธ ์(CRM)  
6. แนวคิดเรื่องของรฐับาลอิเล็กทรอนิกส ์
    (e-Government) 

ทิศทางและแนวโนม้ของรฐัประศาสนศาสตรท่ี์เนน้เรื่อง การบริการสาธารณะ  
(Public Service Delivery) 



เก่ียวขอ้งกบัหมวด 3 โดยตรง คือ หมวดของการมุ่งเนน้ลูกคา้ 

โดยใหค้วามส าคญัตอ่ 2 หวัขอ้ใหญ่ ๆ คือ 
  

1. ความผูกพนัของลกูคา้  จะใหค้วามส าคญัใน 2 ประเด็น คือ  
    1.1 ผลิตภณัฑแ์ละการสนบัสนุนลกูคา้   
    1.2 การสรา้งวฒันธรรมท่ีมุ่งเนน้ลกูคา้  
 
2. เสียงของลกูคา้  จะใหค้วามส าคญัใน 3 ประเด็น คือ  
    2.1 การรบัฟังลกูคา้   
    2.2 ความพึงพอใจและความผูกพนัของลกูคา้  
    2.3 การวิเคราะหแ์ละใชข้อ้มูลลกูคา้ 

 แนวคิดการจดัการคณุภาพโดยรวม (Total Quality Management : TQM) 
กบัการบริการสาธารณะ  



 เดวิด ออสบอรน์ และ เท็ด แกรเบรอ้ร ์(David Osborne and 
Ted Gaebler) ไดต้ีพิมพผ์ลงานในหนังสือเรื่อง “Reinventing 
Government” ในปี ค.ศ. 1992 โดยมีขอ้เสนอส าคญัประการหน่ึง 
คือ ต ้องการให้ระบบราชการมีลักษณะของการแข่งขัน (a 
competitive government)  
 

  เกณฑก์ารจดัการคุณภาพโดยรวมตามเกณฑร์างวัลคุณภาพ

แห่งประเทศสหรฐัอเมรกิา (MBNQA - Malcolm Baldrige National 
Quality Award) ซ่ึงเป็นเกณฑ์มาตรฐานสากล ก็มีก าหนด

เป้าหมายที่ส  าคัญประการหน่ึงขององคก์รที่มีความเป็นเลิศ คือ 

ความพึงพอใจของลกูคา้จะตอ้งดีกว่าคู่แข่งและองคก์รอ่ืน 

แนวคิดเรื่องการเทียบเคียง (Benchmarking) กบัการบริการสาธารณะ 



  โรเบิรต์ เอส แคปแลน และ เดวิด พี นอรต์นั (Robert S. Kaplan and David P. Norton) เห็นว่า
องคก์ารสมัยใหม่ควรจะปรับตวัไปสู่การเป็นองคก์ารเชิงกลยุทธม์ากข้ึน  โดยจะเป็นองคก์ารท่ีใช้

เครื่องมือ Balanced Scorecard ซ่ึงศูนยก์ลางของกระบวนการจดัการในองคก์าร  
 

 คุณค่าสี่มุมมองท่ีองคก์ารจะตอ้งใชเ้ป็นกรอบเพ่ือน าไปใชใ้นการตอบสนองต่อ กลยุทธแ์ละ

วิสยัทศันท่ี์องคก์ารไดก้  าหนดข้ึน  จะมี 4  มุมมอง คือ  
(1)  มุมมองดา้นการเงิน (Financial Perspective)   
(2)  มุมมองดา้นลกูคา้ (Customer Perspective)          ตวัช้ีวดั (KPI)  
(3)  มุมมองดา้นกระบวนการภายใน (Internal Processes Perspective)   
(4)  มุมมองดา้นการเรียนรูแ้ละการเตบิโตขององคก์าร (Learning and growth Perspective) 

แนวคิดเรื่องการบริหารงานแบบมุ่งสมดลุ (Balanced Scorecard) และตวัช้ีวดั (KPI)  
กบัการบริการสาธารณะ 



Temporal and Trott เห็นว่า การจดัการลูกคา้สมัพนัธไ์ปใชใ้หป้ระสบผลส าเร็จนั้น  จะตอ้ง
มีการสรา้งกลไกการท างานขององคก์าร ดงัตอ่ไปน้ี 

 
1) สื่อสารอยา่งตอ่เน่ืองระหว่างบริการหรือ Brand กบัลูกคา้หรือประชาชนผ่านสื่อตา่ง 

ๆ เช่น ผ่านทางโทรศัพท์ ใชวิ้ธีการเผชิญหน้า  ผ่านทางอินเทอรเ์น็ต หรือใช้

สื่อผสมหลายอย่างเขา้ดว้ยกัน จุดประสงคห์ลัก คือ เปิดการสื่อสารท่ีท าใหลู้กคา้

เขา้ใจไดง้่ายเพ่ือมีปฏิสมัพนัธก์บัองคก์าร 
2) สนใจรูจ้กัรายละเอียดของลูกคา้หรือประชาชนท่ีมาใชบ้ริการขององคก์ารใหม้าก 

โดยองคก์ารจะตอ้งเก็บขอ้มูลรายละเอียดของลกูคา้แตล่ะคนเอาไว ้
3) ใช้ข้อมูลลูกค้าหรือประชาชนท่ีมีอยู่ มาใช้ในการตัดสินใจและวางแผนการ

ใหบ้ริการใหเ้กิดประโยชนบ์่อย ๆ   

แนวคิดเรื่องการจดัการลกูคา้สมัพนัธ ์(CRM) กบัการบริการสาธารณะ 



Temporal and Trott เห็นว่า การจดัการลกูคา้สมัพนัธไ์ปใชใ้หป้ระสบผลส าเร็จนั้น  จะตอ้งมีการสรา้งกลไก
การท างานขององคก์าร ดงัตอ่ไปน้ี 

 
4) หมัน่สอบถามลูกคา้หรือประชาชนผูร้บับริการถึงสิ่งท่ีลูกคา้หรือประชาชนผูร้บับริการตอ้งการจาก
องคก์าร 
5) ศึกษาอุปสรรคท่ีส าคญัของการใหบ้ริการของหน่วยงานท่ีเป็นอยู ่เพ่ือหาทางแกไ้ข 
6) สรา้งฐานขอ้มูลลกูคา้ เพ่ือน ามาใชใ้นการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัการใหบ้ริการลกูคา้ 
7) ตอ้งแน่ใจว่าเจา้หนา้ท่ีท่ีลกูคา้หรือประชาชนตดิตอ่ดว้ย  รูข้อ้มูลอยา่งลึกซ้ึงของลกูคา้ขณะพูดคยุ
ดว้ย และพุดคยุกบัลกูคา้เสมือนเพ่ือนท่ีแสนดี 

แนวคิดเรือ่งการจดัการลกูคา้สมัพนัธ ์(CRM) กบัการบรกิารสาธารณะ 



 รูปแบบหน่ึงของรฐับาลอิเล็กทรอนิกสท่ี์มักนิยมมาใช ้คือ รูปแบบภาครฐัสู่ประชาชน 

Government-to-Citizen หรือ G2C  
 
 การน าแนวคิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสม์าใชใ้นการใหบ้ริการสาธารณะจะท าใหเ้กิด

ประโยชนต์อ่ประชาชนและภาคธุรกิจ อยา่งนอ้ยท่ีส าคญั 3 ประการ คือ    
    1) ช่วยท าใหไ้ดร้บัความสะดวกในการเขา้ถึงบริการของรฐัไดทุ้กท่ี  ทุกเวลา 
    2) ช่วยท าใหส้ามารถประหยดัเวลาและค่าใชจ้า่ยเป็นอยา่งมากในการเขา้ถึงบริการ 
         ของรฐั รวมถึงลดเวลาการการเดินทางเพ่ือไปใชบ้ริการท่ีหน่วยงานภาครฐั 
    3) ช่วยท าใหป้ระชาชนและภาคธุรกิจสามารถเลือกรูปแบบขอ้มูลท่ีตนตอ้งการ  
        (Personalized e-Services)  

แนวคิดเรือ่งรฐับาลอิเล็กทรอนิกส ์(e-Government) กบัการบรกิารสาธารณะ 



การวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร ์

8 อาจารย ์ดร.วราภรณ ์ รุง่เรอืงกลกิจ 

หน่วยท่ี 



 ความหมาย   

     การศึกษาหาความรูอ้ย่างมีแบบแผนตามวิธีวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้พบข้อเท็จจริงเก่ียวกับ

ปรากฏการณต์า่งๆ ทางการบริหารภาครฐั 
 

 ความส าคญั  

          ทางปฏิบตั ิ                     เชิงวิชาการ    

   - เครื่องมือตดัสินใจ                     - สรา้ง/พฒันาองคค์วามรู ้ทฤษฎี สมมตฐิาน 

   - ตดิตาม ปรบัปรุง แกไ้ขปัญหา         - ทดสอบองคค์วามรู ้   

   - ปรบัปรุง/พฒันาพฤตกิรรมขา้ราชการ 

   - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

       

การวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร ์



• กรณีการวิจยัพ้ืนฐาน 

• เพื่อสรา้งองคค์วามรูท้าง รปศ. 

• เพื่อพฒันาองคค์วามรูท้าง รปศ. 

• เพื่อพิสูจนท์ฤษฎี หลกัการ หรือกฎเกณฑต์า่งๆ  

• กรณีการวิจยัประยุกต ์

• เพื่อองคก์าร 

• เพื่อการบริหาร 

• เพื่อผูร้บับริการ 

• เพื่อผูป้ฏิบตังิาน 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร ์



• ใชเ้กณฑก์ารวิจยัตามศาสตร ์   

 - วิทยาศาสตรธ์รรมชาติ 

 -  สงัคมศาสตร ์

• ใชเ้กณฑต์ามวตัถุประสงค ์      

 - วิจยัพ้ืนฐาน                                            

 - วิจยัประยุกต ์

• ใชเ้กณฑต์ามวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล   

 - วิจยัเอกสาร                                                               

 -  วิจยัสนาม 

 

ประเภทการวิจยั 



วิทยาศาสตรธ์รรมชาต ิ

การวจิยัทางเคมี ชีวะ ฟิสิกส ์

สงัคมศาสตร ์

การวจิยัเกี่ยวกบัคน พฤติกรรมคน 

 

ใชเ้กณฑก์ารวิจยัตามศาสตร ์    

 



การวิจยัพื้ นฐาน 

- จ  าแนกตามแบบการวิจยั 

 * เชิงทดลองแท ้

 * เชิงก่ึงทดลอง 

 * ไม่ทดลอง 

- จ  าแนกตามวตัถุประสงคใ์นการศึกษา 

 * แบบบุกเบิก 

 * เชิงพรรณนา 

 * เชิงอธิบาย 

- จ  าแนกตามสถานท่ีที่ด  าเนินการวิจยั 

 *  ในหอ้งทดลอง 

 *  ในสนาม 

- จ  าแนกตามลกัษณะการวิเคราะหข์อ้มูล 

 *  เชิงคุณภาพ 

 * เชิงปริมาณ 

การวิจยัประยุกต ์

 การวิจยัและพฒันา 

 การวิจยัเชิงส ารวจ 

 การวิจยัเชิงนโยบาย 

 การวิจยัเชิงประเมิน 

 การวิจยัผ่านเครือข่ายสารสนเทศ 

 การวิจยัในสถานท่ีท างาน 

 

ใชเ้กณฑต์ามวตัถุประสงค ์  

 



ใชเ้กณฑต์ามวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การวิจยัจากสนาม 

  เป็นการวิจยัที่ผูวิ้จยั หรือผูแ้ทนจะ

ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลใน

พ้ืนท่ีตา่งๆ ดว้ยตนเอง 

 

การวิจยัเอกสาร 

เป็นการวิจยัโดยศึกษา 

ขอ้มูลทุตยิภูมิ 



องคป์ระกอบหลกัท่ีเป็นพ้ืนฐานการวิจยั 

ระเบียบวิธีวิจยั 

(research methods)
  

สถิตศิาสตร ์

(statistics) 
  

ทฤษฎี  

(theory)
  



วิธีการทางวิทยาศาสตรก์บัการวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร ์

ทฤษฎี 

การสงัเกต   สมมตฐิาน   การพยากรณ ์

ทดสอบ 

สอดคลอ้ง 

ไม่ 

สอดคลอ้ง 



กระบวนการวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร ์

1. ขั้นเตรยีมการวิจยั 

2. ขั้นด าเนินงานวิจยั 

3. ขั้นน าเสนอผลการวิจยั 



    

             

                  1.  การก าหนดปัญหาและทบทวนวรรณกรรม  

   - ก าหนดปัญหาและตั้งช่ืองานวจิยั 

   - ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  

           2.  การออกแบบการวิจยั       

  - ก าหนดกรอบแนวคิดการวจิยั      

   - ก ำหนดตวัแปรและนิยำมปฏิบตัิกำร 
           3.  การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  - ก ำหนดประชำกร 
   - ก ำหนดขนำดและเลือกกลุม่ตวัอย่ำง 
           4.  การจัดเตรียมและวางแผนเกบ็รวบรวมข้อมูล 
   - สร้ำงเคร่ืองมือ 
   - ตรวจสอบคณุภำพของเคร่ืองมือและปรับปรุง 
   - วำงแผนกำรเก็บรวบรวมข้อมลู 

 

ขั้นเตรยีมการวิจยั 



ขั้นด าเนินงานวิจยั 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การประมวลผลและวิเคราะหข์อ้มูล 

การสรุปผลการวิจยั 



การรายงานผลการวิจยั =  การเขียนรายงาน 

• ส่งรายงานใหแ้ก่เจา้ของทุนวิจยั  

• มอบใหห้อ้งสมุด หรือหน่วยงานตา่งๆ  

• น าเสนอผลการวิจยัในที่ประชุมทางวิชาการที่เก่ียวขอ้ง  

• น าเสนอในรูปของบทความวิจยัในสื่อสิ่งพิมพต์า่งๆ  

• น าเสนอทางอินเทอรเ์น็ต 

ขั้นน าเสนอผลการวิจยั 
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การวิจยัเชิงปริมาณ 

ทางรฐัประศาสนศาสตร ์ 

หน่วยท่ี 



ลกัษณะส าคญัของการวิจยัเชิงปริมาณ 

1. เนน้ความเป็นวตัถวิุสยั (Objectivity) 
2. เนน้การศึกษาที่ตวัแปร (Variables) 
3. เนน้การส ารวจขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 
    (Empirical Investigation) 
4. เนน้การศึกษาจากประชากรขนาดใหญ ่
    (Population) 
5. เนน้การหาขอ้สรุปทัว่ไป (Generalization) 



1.  การก าหนดหวัขอ้การวิจยั  
2.  การระบุปัญหาการวิจยั   
3.  การระบุวตัถุประสงคก์ารวิจยั   
4.  การทบทวนวรรณกรรม   
5.  การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยั   
6.  การก าหนดตวัแปร   
7.  การก าหนดสมมตฐิานการวิจยั   
8.  การระบุประชากร กลุ่มตวัอยา่ง และวิธีการสุ่มตวัอยา่ง   
9.  การสรา้งเคร่ืองมือการวิจยั   
10.การเก็บรวบรวมขอ้มูล   
11.การวิเคราะหข์อ้มูลเชิงปริมาณ  
12.การสรุปผลและการเขียนรายงานการวิจยั 

กระบวนการของการวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร ์



1. หวัขอ้การวิจยัควรอยูใ่นศาสตรน์ั้น เช่น ผลสมัฤทธ์ิของการปฏิบตัิ

ราชการ ประสิทธิผลของการน า นโยบายไปปฏิบัติ  ความส าเร็จ

ของการใหบ้ริการสาธารณะ  การน าหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัต ิ

เป็นตน้  
2. หัวขอ้การวิจยัควรสะทอ้นจุดสนใจที่อยู่ในพาราไดมปั์จจุบันของ

รฐัประศาสนศาสตร ์ 
3. การเขียนหัวขอ้การวิจัยจะตอ้งแสดงจุดสนใจของการศึกษาที่

ชดัเจน เช่น 

         - ความส าเร็จของการใหบ้รกิารของศูนยก์ารใหบ้รกิารแบบ 

          เบ็ดเสรจ็ : ศึกษากรมการขนสง่ทางบก  
         - ปัญหาและอุปสรรคของการน าหลกัธรรมาภิบาลไปปฏิบตัิของ 
          องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นตน้ 
 

1. การก าหนดหวัขอ้การวิจยั 



ปัญหาการวิจัย เป็นค าถามท่ีนักวิจัยตอ้งการ

คน้หาอย่างเป็นระบบโดยใชก้ระบวนการทาง

วิทยาศาสตร ์ 

แหล่งที่มาของการก าหนดปัญหาการวิจยั 

1. การทบทวนวรรณกรรมทางรฐัประศาสนศาสตร ์ 
2. การสอบถามจากผูรู้ห้รือผูท่ี้มีความเช่ียวชาญ  
3. ความตอ้งการของหน่วยงานท่ีใหทุ้น  
4. ความตอ้งการของหน่วยงานหรือองคก์าร  
5. ประเด็นปัญหาหลกัของสงัคมหรือปัญหาสาธารณะ  
 

2. การก าหนดปัญหาการวิจยั 



     หมายถึง การท่ีผูวิ้จยัไดก้  าหนดผลลพัธท่ี์มุ่งหวังจากงานวิจยัทีเก่ียวขอ้งกับปรากฎการณข์องการ

บริหารรัฐกิจขององคก์ารภาครัฐ โดยท่ีก าหนดวัตถุประสงคข์องการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

จะตอ้งก าหนดใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาการวิจยัท่ีก าหนดข้ึน 

3. การก าหนดวตัถุประสงคก์ารวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร ์ 



       เป็นการศึกษาองคค์วามรูท่ี้ประกอบไปดว้ย

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการต่าง ๆ ตลอดจน

ผลงานวิจยัท่ีเกียวขอ้งกบัการวิจยัในเร่ืองนั้น  

 จะมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 2 ส่วนท่ีส าคญั ไดแ้ก่  
1. ส่วนท่ีเป็นแนวคิด ทฤษฎี หลกัการ ท่ีเป็น

องคค์วามรู ้(body of knowledge) ของเร่ืองท่ี
ศึกษา  

2. ส่วนท่ีเป็นผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

หลกัการการเขียนวรรณกรรมท่ีก่ียวขอ้ง 

4. การทบทวนวรรณกรรม 



       หมายถึง การก าหนดรูปแบบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตามท่ีผูวิ้จยัตอ้งการท่ี
จะน ามาศึกษาวิจยัในงานวิจยัเร่ืองนั้น  

ท่ีมาของกรอบแนวคิดการวิจยั 

5. การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยั  (Conceptual framework)  



1. รูปแบบที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยัที่มีตวัแปร
อิสระ 1 ตวัและมีตวัแปรตาม 1 ตวั  

2. รูปแบบที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจยัที่มีตวัแปร
อิสระ 1 ตวัและมีตวัแปรตามมากกว่า 1 ตวั 

3. รูปแบบที่ 3 กรอบแนวคิดการวิจยัที่มีตวัแปรอิสระมากกว่า 
1 ตวัและมีตวัแปรตาม 1 ตวั 

การเขียนกรอบแนวคิดการวิจยัในทางรฐัประศาสนศาสตรท์ี่มกัพบบ่อย 



ตวัแปร (Variables) หมายถึง คณุลกัษณะของแนวคิดท่ีสามารถวดัความผนัแปรท่ีเกิดข้ึนได ้

ความส าคญัของตวัแปรการวิจยั 

6. การก าหนดตวัแปรการวิจยั 



      สมมติ ฐ า น ก า ร วิ จั ย   (Hypothesis) ห ม า ย ถึ ง 

ขอ้ความที่แสดงการคาดการณ์ค าตอบต่อปัญหาวิจัย

อยา่งเป็นระบบ เป็นเหตเุป็นผล โดยใชก้ระบวนการทาง

วิทยาศาสตร ์ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบความจริงแท้

ของสมมตฐิานการวิจยัท่ีตั้งข้ึน 

7. การก าหนดสมมติฐานการวิจยั 



1. การก าหนดสมมตฐิานการวิจยัเชิงสาเหตแุละผลที่มีตวัแปรอิสระ 1 ตวั และตวัแปรตาม 1 ตวั 

เช่น แรงจูงใจมีความสมัพนัธก์บัผลสมัฤทธ์ิของงานท่ีเกิดข้ึน 

2. การก าหนดสมมตฐิานการวิจยัเชิงสาเหตแุละผลที่มีตวัแปรอิสระหลายตวัแปรและมีตวัแปรตาม 1 ตวั 

รูปแบบของการก าหนดสมมติฐานการวิจยั 



3. การก าหนดสมมตฐิานการวิจยัเชิงสาเหตแุละผลที่มีตวัแปรอิสระ 1 ตวั และตวัแปรตามหลายตวัแปร 

เช่น นโยบายรถคันแรกส่งผลกระทบต่อความพึง

พอใจของประชาชน ปัญหาการจราจร ภาวะมลพิษ 

และการพึ่งพาน ้ามนัในตลาดโลกท่ีเพิ่มข้ึน 

4. การก าหนดสมมตฐิานการวิจยัเชิงสาเหตแุละผลที่มีตวัแปรอิสระหลายตวัแปรและตวัแปรตามหลายตวัแปร 

รูปแบบของการก าหนดสมมติฐานการวิจยั 



ประชากร (Population) หมายถึง หน่วยทั้งหมดของ
สิ่งที่ตอ้งการศึกษาวิจยั   
1. ประชากรแบบจ ากดั (finite  population)   
2. ประชากรแบบไม่จ  ากดั (infinite population)   

กลุ่มตวัอยา่ง (sample) หมายถึง กลุ่มท่ีถูกสุ่มตวัอยา่ง
ข้ึนมาจากประชากรเพ่ือใชเ้ป็นตวัแทนของการ

ศึกษาวิจยั  

วิธีการค านวณหาขนาดของตวัอยา่ง  

1. การค านวณโดยใชสู้ตร  
2. การใชต้ารางส าเร็จรูป 

8. ประชากร กลุม่ตวัอยา่ง และวิธีการสุ่มตวัอยา่ง 



สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane)  

วิธีการค านวณหาขนาดของตวัอยา่งโดยใชสู้ตร 



ตารางการค านวณหาขนาด 
กลุ่มตวัอยา่งของเคร็คกีและมอรแ์กน 

วิธีการค านวณหาขนาดของตวัอยา่งโดยใชต้ารางส าเร็จรูป 



วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ  
1. การสุม่ตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น  

1.1 การสุม่ตวัอยา่งแบบบงัเอิญหรือตามความสะดวก 
1.2 การสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง 
1.3 การสุม่ตวัอยา่งแบบโควตา 
1.4 การสุม่ตวัอยา่งแบบสโนวบ์อลหรือแบบลกูโซ่ 

 
2. การสุม่ตวัอยา่งแบบใชค้วามน่าจะเป็น 
         2.1 การสุม่ตวัอยา่งอยา่งงา่ย   
         2.2 การสุม่ตวัอยา่งแบบระบบ  
         2.3 การสุม่ตวัอยา่งแบบชั้นภมิู   
         2.4 การสุม่ตวัอยา่งแบบกลุม่  
         2.5 การสุม่ตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน 
  

วิธีการสุม่ตวัอยา่ง 



1. แบบสอบถาม (Questionnaire)  
2. แบบสมัภาษณ ์(Interview)  
3. แบบบนัทึก (Memo) 
4. แบบสงัเกตการณ ์(Observation)  
5. การสนทนากลุม่ (Focus Group) 

9. เครื่องมือการวิจยั 



1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data)   
             การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลโดยที่นักวิจยัจะตอ้งเก็บรวมรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ไดแ้ก่ 

แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ ์แบบสังเกตการณ ์ แบบบันทึก 

การสนทนากลุม่  
 

2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลทุตยิภูมิ (Secondary Data)  
           เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยที่นักวิจยัไปเก็บรวมรวม
จากแหลง่อ่ืนมาใชต้อ่ เช่น ขอ้มูลความจ าเป็นขั้นพื้ นฐาน (จปฐ.) 

ของหมู่บา้นท่ีกระทรวงมหาดไทยเก็บไว ้ รายไดแ้ละหน้ีสินของ

ครวัเรอืนที่แตล่ะจงัหวดัเก็บไว ้เป็นตน้    

10. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 



1. สถิตเิชิงพรรณา  
    ใชก้บัการบรรยายคุณลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง สถิติ

ที่นิยมใชไ้ดแ้ก่ ความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

  
2. สถิตเิชิงอนุมาน 
     ใช้กับการวิเคราะห์เพื่ อท าการสรุปผลการทดสอบ
สมมติฐานการวิจยัท่ีนักวิจยัไดก้  าหนดข้ึน โดยน ามาแปลผล

ตามเกณฑข์องสถิติเชิงอนุมาน เช่น  Chi-Square, t-Test, F-
test, Pearson Correlation, การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) การวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงพหุ 

(Multiple Regression Analysis) เป็นตน้ 

11. การวิเคราะหข์อ้มูลเชิงปริมาณ 



บทท่ี 1 บทน า   
บทท่ี 2 วรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง   
บทท่ี 3 ระเบียบวิธีการวิจยั  
บทท่ี 4 การวิเคราะหข์อ้มูล  
บทท่ี 5 การสรุปผลและขอ้เสนอแนะ 

12. การสรุปผลและการเขียนรายงานการวิจยั 



ประชากรและการสุม่ตวัอยา่ง 

10 อาจารย ์ดร.จ  าเนียร  ราชแพทยาคม 

หน่วยท่ี 



- ความหมาย : หน่วยท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาซ่ึงอาจจะเป็น

กลุ่มบุคคล บุคคล องคก์าร ระบบราชการ วัฒนธรรม ฯลฯ 

หรื อแม้ก ระทั ง่ ข้อ มูลตัว เลข ท่ี มีคุณสมบัติ ต รงตาม

วตัถุประสงคข์องผูวิ้จยั 

 

• ประเภทของประชากร 

- ประชากรท่ีมีจ  านวนนบัได ้

- ประชากรท่ีมีจ  านวนนับไม่ได ้

ประชากรในการวิจยัรฐัประศาสนศาสตร ์ 



ความหมาย 
 

ส่วนหน่ึงของประชากรที่ผูวิ้จยัเลือกมาเป็นตวัแทน

ในการศึกษาวิเคราะห์และหาข้อสรุปเก่ียวกับ

ประชากร โดยท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีเลือกควรมีลกัษณะ

ท่ีเป็นตวัแทนท่ีดีของประชากรดว้ย 

ลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่งที่ดี 

1. เป็นตวัแทนท่ีดีของประชากร 

2. ตอ้งใหข้อ้มูลท่ีตอ้งการไดโ้ดยมีความ  

   คลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุด 

3. สามารถใหข้อ้มูลตามตอ้งการโดยเสียค่าใชจ้า่ย 

    นอ้ยท่ีสุดหรือมีประสิทธิภาพ 

4. มีขนาดท่ีพอเหมาะ 

5. เช่ือถือได ้

6. มีความคล่องตวั 

กลุม่ตวัอยา่ง 



1. พิจารณาวตัถุประสงค ์ขอบเขตและ 

    ปัญหาของการวิจยั 

2. ก าหนดประชากร 

3. ก าหนดกรอบตวัอยา่ง 

4. ก าหนดวิธีสุม่ตวัอยา่ง 

6. ด าเนินการสุม่ตวัอยา่ง 

กระบวนการสุม่ตวัอยา่ง 



1. ประหยดั เวลา แรงงาน และค่าใชจ้า่ย 

2. ช่วยท าใหเ้ก็บขอ้มูลไดก้วา้งขวางและลึกซ้ึง 

3. ช่วยใหก้ารวิจยัมีความเป็นไปไดม้ากข้ึน 

ประโยชนข์องการสุม่ตวัอยา่ง 



1. การสุม่แบบบงัเอิญ 

2. การสุม่ตามโควตา้ 

3. การสุม่ตามวตัถุประสงค ์หรือ เจาะจง 

การสุม่ตวัอยา่งโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็นท าได ้3 วิธี คือ  



1. การสุม่แบบง่าย 

2. การสุม่แบบมีระบบ 

3. การสุม่แบบชั้นภมิูหรือแบ่งชั้น 

4. การสุม่แบบกลุม่ 

5. การสุม่แบบหลายขั้นตอน 

การสุม่ตวัอยา่งโดยใชค้วามน่าจะเป็น 



• ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตวัอยา่ง 

   คือค่าสถิติที่แสดงถึงความแตกต่างระหว่างค่าที่ได ้

จากกลุ่มตวัอยา่งกบัค่าที่ไดจ้ากประชากร ซ่ึงความคลาด

เคลื่อนมี 2 ประเภทคือ  

-ความล าเอียงของการสุม่   

-ความคลาดเคลื่อนจากการสุม่ 
 

• การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

-การค านวณโดยใชสู้ตร 

-ก าหนดขนาดเองตามความตอ้งการของผูวิ้จยั 

-การใชต้ารางสถิต ิ

ขอ้ควรพิจารณาเก่ียวกบัการสุม่ตวัอยา่ง 



ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งข้ึนกบั 

 

- จุดมุ่งหมายของการสุม่ตวัอยา่ง 

- ทรพัยากรและเวลา 

- ลกัษณะงานวิจยั 

- ลกัษณะของประชากร 





การประยุกตใ์ชแ้นวคิดและผลการวิจยั 

ทางรฐัประศาสนศาสตร ์
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รองศาสตราจารย ์ดร.สุรพร เส้ียนสลาย 

หน่วยท่ี 



1. การประยุกตใ์ช ้แนวคิดทางรฐัประศาสนศาสตร ์

    ในการบรหิารรฐักิจ 

2. การประยุกตใ์ชผ้ลวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร ์

    ในการบรหิารรฐักิจ 

การประยุกตใ์ชแ้นวคิดและผลการวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร ์



1. เราเรียนแนวคิดรปศ .ท าไม เพื่ออะไร 

(ผลผลิต ผลลพัธท์ี่ตอ้งการคืออะไร) 

2. แนวคิดทางรฐัประศาสนศาสตรท์ี่เรียนมา  
มีอะไรบา้ง 

3. เราน าแนวคิดรปศ .ที่ เรียนไปใช้ในการ

บรหิารรฐักิจไดอ้ยา่งไรบา้ง 

4. การใชแ้นวคิดรปศ.มีปัญหาอุปสรรคหรอืไม่ 

การประยุกตใ์ชแ้นวคิดทางรฐัประศาสนศาสตร ์



• ทฤษฎีของนกัวิชาการตา่งๆที่เราน ามาเรยีน 

• ทฤษฎีระบบราชการของWeber 
• ทฤษฎีการจดัการของ Taylor /ของ Mayo 
• ทฤษฎีของคนอื่นๆ 

• หลกัการ/แนวทางในการบรหิารรฐักิจ 

• หลกัการวางแผน การตดัสินใจ ฯลฯ 

• แนวทางศึกษานโยบายสาธารณะ 

แนวคิดทางรฐัประศาสนศาสตร ์



• วตัถุประสงคข์องการเรียนทัว่ไป : ใหรู้ใ้หจ้  า 
ใหเ้ข้าใจสิ่งที่เรียน น าสิ่งที่เรียนไปใช้ได ้

น าไปใชคิ้ด (เชิงสังเคราะห ์เชิงวิเคราะห ์

ประเมินค่า) ได ้

• คิดวิเคราะห ์: แยกแยะ เป็นส่วนประกอบ

ยอ่ยๆ เพื่อใหเ้ขา้ใจ มองเห็นปัญหา 

• คิดสงัเคราะห:์ สรุป บูรณาการสิ่งที่เห็นเป็น

ขอ้คน้พบใหม่ได ้

1. เราเรียนทฤษฎีรปศ.พวกน้ีท าไม? 



• เป้าประสงคข์องการเรียนแนวคิดรปศ. 

• พรรณนา/บรรยาย(describe)ปรากฏการณไ์ด ้

•  เกิดอะไรข้ึน อยา่งไร(What and How ) 
• อธิบาย (Explain) : ท าไมเป็นเช่นนั้น(Why)  
• ช้ีแนะเพ่ือแกปั้ญหา (Prescribe) : how to 

solve the problem 

คิดไดคิ้ดเป็นแลว้ จะไดป้ระโยชนอ์ะไร 



1. ใหผู้เ้รยีนไดรู้ไ้ดจ้ดจ  าและเขา้ใจแนวคิดรปศ. 

2. ผูเ้รียนสามารถน าแนวคิดเหล่าน้ีไปวิเคราะห ์/

สงัเคราะหป์รากฎการณใ์นการบริหารรฐักิจได้

เป็นระบบ ถูกตอ้ง 

3. บรรยายสภาพของการบริหารรฐักิจได ้อธิบาย

ได ้ช้ีแนะเพื่อแกปั้ญหาและพฒันาได ้

สรุปเราเรียนทฤษฎีรปศ.เพื่อ 



• นกัวิชาการหลายคนพยายามจดักลุม่ความรู ้

• นิยมจ าแนกตามกระบวนทัศน์หรือพาราไดม์

(paradigm) ที่เปล่ียนแปลงไป(ในแตล่ะช่วงเวลา) 

• พาราไดม ์: มุมมองต่อสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่มีรากฐาน

มาจากความคิด ความเช่ือ แนวคิดเชิงทฤษฎี

กลุ่มหน่ึง 

•  พาราไดม์เปล่ียน ความคิด สิ่งที่มองเห็น และ      

การกระท าก็จะเปลี่ยนแปลงไปดว้ย  

2. ทฤษฎีรปศ.ที่เราเรยีนมามีอะไรบา้ง? 





• ลกัษณะของทฤษฎีรปศ.ที่เรยีนมา 

• ทฤษฎีเชิงเน้ือหา : บอกแนวทางในการจดัการ 

บริหารโดยตรง น าไปใชไ้ดท้นัที ส่วนมากเป็น

แนวคิดก่อน ยุค New Public Administration 
• เช่น หลกัการบรหิาร ทฤษฎีดั้งเดิม ฯ 

• ทฤษฎีเชิงวิธีการ(เครื่องมือ) : ไม่บอกแนว

ทางการจดัการโดยตรง แต่บอกกระบวนการ

แสวงหาวิธีการ เช่น  ทฤษฎีการตดัสินใจ 

ทฤษฎีระบบ  

3. เราน าทฤษฎีรปศ.ไปใชไ้ดอ้ยา่งไร? 



• ผูบ้รหิารองคก์าร 
• ลกัษณะการใช ้

1. น าองคก์ารไปสู่เป้าหมาย (วางแผน 
น าแผนไปปฏิบัติ  ติดตามและ

ประเมินผล หรอื PDCA) 
2. จงูใจคนท างาน 

3. ตดัสินใจ 

 

ผูใ้ชแ้นวคิดหรือทฤษฎี รปศ. เป็นใคร 



• ผูป้ฏิบตังิาน : งานวิชาการ +งานปฏิบตักิาร 
• ลกัษณะการใช ้

1. งานวิชาการ : วิเคราะห ์สงัเคราะหป์รากฏการณ ์
บริหารรัฐกิจ(รวมถึงการติดตามประเมินผล)        

ใหข้อ้ช้ีแนะตอ่ผูบ้รหิาร/ผูป้ฏิบตังิานทัว่ไป 

2. งานปฏิบัติการ : ข้ึนกับลักษณะงาน เช่น         

การวางแผนงานโครงการ การประเมินผล 

 

ผูใ้ชแ้นวคิดหรือทฤษฎี รปศ. เป็นใคร 



1. ความหลากหลายของแนวคิดทางรปศ. 

2. ความขาดแคลนทฤษฎีรปศ.ท่ีเหมาะสม 

    กบัสงัคมไทย 

3. มุมมองความเป็นศาสตร/์ศิลป์ของ 

    การบริหาร 

4. ขอ้จ  ากดัจากการเรียนการสอนรปศ. 

4. การใชท้ฤษฎี รปศ. มีขอ้จ  ากดัอะไรบา้ง? 



1.ในเชิงวิชาการ 

• ตพีิมพ/์เผยแพรใ่นวงวิชาการ 

• เป็นบทเรียนรปศ.ใชส้อน 

• ใชเ้ป็นฐานส าหรบัการวิจยัพ้ืนฐาน 

2.ในการบริหารรฐักิจ : เพื่อแกไ้ขปัญหา   

เพื่อการตดัสินใจ พฒันาระบบงาน/โครงการ 

ควบคุมการท างาน 

การใชผ้ลการวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร ์



1. ปัญหาคณุภาพผลงานวิจยั 

• ผลวิจยัไม่ตรงกบัความตอ้งการ 

• งานวิจยัใชเ้วลานาน 

• เขา้ใจยาก 

2. ปัญหาจากสภาพการท างานราชการ 

• ตั้งรบั(Reactive)/แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 
• ท างานไม่เนน้ระบบ 

• ท างานภายใตข้อ้จ  ากดัของกฏหมาย 

ปัญหาอุปสรรคในการใชผ้ลการวิจยั รปศ. 



1. ความจ  าเป็นในการใชผ้ลการวิจยั 

•  ไม่ตอ้งใชทุ้กกรณี 

•  ใชก้รณีขอ้มูลข่าวสารไม่เพียงพอ 

2. การสง่เสรมิการมีสว่นรว่มของผูใ้ชผ้ลวิจยั 

•  ผูถู้กวิจยั /ผูใ้ชผ้ลวิจยั : รว่มจดัท าโครงการ  ให้
ขอ้มูลรว่มท าวิจยั รว่มลงทุน รว่มน าผลวิจยัไปใช้

ประโยชน ์

ขอ้ควรพิจารณาในการน าผลวิจยัไปใช ้



• พิจารณาความถูกตอ้ง สมบูรณข์อง

กระบวนการวิจยั(ทุกขั้นตอน) 

• ขั้นวางแผนวิจยั 

• ขั้นลงมือด าเนินการวิจยั 

• ขั้นการเขียนรายงานผลวิจยั 

 

การตรวจสอบคุณภาพงานวิจยั 



• ใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการใชป้ระโยชนจ์ากผลวิจยั 

• งานวิจยัควรมาจากความตอ้งการของ          

นกับริหารและองคก์าร 

• ควรมีการจดัสมัมนาเผยแพรผ่ลการวิจยั 

• การจดัตัง้ธนาคารขอ้มูลวิจยั 

• การจดัตัง้ศนูยร์วบรวมผลวิจยั  

การสง่เสริมการใชป้ระโยชนจ์ากผลการวิจยั 
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