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1. เพ่ือใหผูเรียนเขาใจความหมาย และคําจํากัดความของคําวารัฐประศาสนศาสตร

2. เพ่ือใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจถึงสถานภาพของวิชารัฐประศาสนศาสตร

4. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู และสามารถเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการบริหารงาน
ภาครัฐกับภาคเอกชน

5. เพ่ือใหผูเรียนมีความรูถึงวิวัฒนาการของของวิชารัฐประศาสนศาสตรในสหรัฐอเมริกา

3. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู และสามารถอธิบายขอบขายการศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร

Introduction to Public Administration Dr.Churairat Chullachakkawat



     มีนักวิชาการไทยไดศึกษาถึงคําวา “Public Administration” และ/หรือ “public administration” ไว
มากมาย ดังนี้
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1. เพ่ือใหผูเรียนเขาใจความหมาย และคําจํากัดความของคําวารัฐประศาสนศาสตร



ในภาษาอังกฤษ

ในภาษาไทย
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ใชความหมายรวมกับตนศัพทภาษาอังกฤษ

       ความหมายทั้งสอง คือ การศึกษา และการกระทําทางดานการบริหารราชการ
นั้นเก่ียวของสัมพันธกันอยางใกลชิด
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วิชาที่เก่ียวกับการบริหารรัฐกิจ ซึ่งมี
ความหมายถึงลักษณะวิชากิจกรรม (activity)
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การบริหารงานสาธารณะในลักษณะที่
เปนสาขาวิชา

ไดใหความเห็นในการใหคํานิยามที่แตกตางกันออกไป คือ

แทน แทน

การบริหารงานสาธารณะในลักษณะที่เปน
กระบวนการหรือกิจกรรมของการบริหารงานที่

เก่ียวกับสาธารณะ
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มักเขียนเปนภาษาอังกฤษดวยอักษรนําหนาดวย
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มักเขียนเปนภาษาอังกฤษดวยอักษรนําหนาดวย
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เปนสาขาดานการบริหารของ
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เปนความพยายามรวมกันของกลุมคนในองคการสาธารณะ

ครอบคลุม 3 สาขาหลัก คือ ฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ และฝายตุลาการ และ
ความสัมพันธระหวางกัน

มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายสาธารณะ ซึ่งเปนสวนหนึ่งกระบวนการทาง
การเมือง

มีความแตกตางอยางเห็นไดชัดจากการบริหารงานภาคเอกชน

เก่ียวของอยางใกลชิดกับกลุมภาคเอกชนและบุคคลหลายฝาย ในการใหบริการแกชุมชน
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มีขอบเขตครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานและสัมพันธภาพของฝายทั้ง 3 ฝายบริหาร ฝาย
นิติบัญญัติ และฝายตุลาการ

มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายสาธารณะ  และเก่ียวของกับการนําเอานโยบาย
สาธารณะไปปฏิบัติใหบรรลุผล

มีความแตกตางจากการบริหารงานของเอกชนในประเด็นสําคัญๆ

มีเก่ียวของอยางใกลชิดกับกลุมเอกชน ปจเจกชนจํานวนมาก ในอันที่จะจัดหาบริการ
ใหแกชุมชน

การบริหารระหวางประเทศ หรือการบริหารองคการระหวางประเทศ ก็อาจถูกจัดรวมอยู
ดวย

เปนความพยายามของกลุมคนที่รวมมือกันปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆใหบรรลุผลอัน
เก่ียวกับสาธารณะหรือประชาชนโดยทั่วไป
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       การบริหาร คือ การใชศาสตรและศิลปนําเอาทรัพยากรการบริหารมาประกอบการตาม
กระบวนการบริหารใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
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2. เพ่ือใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจถึงสถานภาพของวิชารัฐประศาสนศาสตร
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ในความเห็นของอุทัย เลาวิเชียร
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จําเปนตองเก่ียวของกับ

       ศาสตรประยุกต หรือศาสตรเชิงปฏิบัติในทางบริหาร หรือสังคมศาสตรประยุกตนี้จะตองพยาม
ยามศึกษาขอเสนอเชิงประจักษอันเปนระบบ ซึ่งเปนศาสตรบริสุทธหรือสังคมวิทยาการบริหารได
สรางขึ้น เพ่ือนําไปใชในระบบที่สมบูรณระบบใดระบบหนึ่ง อาจพิจารณาไดวาเรื่องของการปรับใช
ศาสตรในทางปฏิบัติ ตองเปนไปอยางมีศิลปะ
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       วิชารัฐประศาสนศาสตรมีความครอบคลุมถึงการพัฒนาลักษณะตางๆ 
รวม 5 กลุมวิชาดวยกัน พอสรุปไดดังนี้

1. วิทยาการจัดการ
มาประยุกตใช

3. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู และสามารถอธิบายขอบขายการศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร
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2. พฤติกรรมองคการ
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3. การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบและการบริหารการพัฒนา
       คือ การศึกษาการบริหารรัฐกิจ และพ้ืนฐานของการเปรียบเทียบทั้งดานพฤติกรรม หรือ
กิจกรรมของรัฐ และดานวัฒนธรรมหรือปรากฏการณทางการบริหาร โดยมีจุดมุงหมาย 4 ประการ 
คือ

เพ่ือเขาใจสาเหตุของความแตกตางในพฤติกรรมการบริหาร

เพ่ือเขาใจถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จ และความลมเหลวขององคการในสังคม

เพ่ือพัฒนากลยุทธในการปฏิรูปการบริหาร

เพ่ือศึกษาวา ระบบการบริหารตางๆมีลักษณะพิเศษ หรือสวนประกอบที่คลายคลึงหรือ
แตกตางกันอยางไร เปนการแสวงหาหลักรวมกันของระบบริหาร
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2. การศึกษาระบบทั่วไป โดยสนใจโครงสรางของสภาพแวดลอมทางสังคมของระบบ
บริหาร มากกวาสนใจตัวระบบบริหารเอง

3. การศึกษาการบริหารพัฒนา ซึ่งเปนจุดสนใจในปจจุบัน เพราะมุงเนนพลวัตของ
องคประกอบทางสังคม  และมุงแสวงหาแนวทางที่จะแกไขปญหาตางในความเปนจริง

ไดดีกวา

1. การศึกษาระบบราชการในแตละสภาพแวดลอม

       มี 3 แนวทาง คือ
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4. การวิเคราะหนโยบายสาธารณะ
มุงเนนการนํานโยบายไปปฏิบัติ สืบเนื่องมาจากรัฐประศาสนศาสตรในระยะหลัง เนนการ

ตอบสนองความตองการของสังคม โดยการนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนอยางแทจริง และการ
วิเคราะหนโยบายมีขอบขายครอบคลุม 4 ดาน คือ

2. การนํานโยบายไปปฏิบัติ เปนการศึกษากลไกสําคัญในการทําใหนโยบายบรรลุ
เปาหมาย

3. การประเมินผลนโยบาย

4. การวิเคราะหผลสะทอนกลับของนโยบาย

1. การกําหนดนโยบาย โดยการวิเคราะห 2 แนวทาง คือ หลักเหตุผล
(rational comprehensive analysis) และ แบบสวนเพ่ิม(incremental analysis)
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5. ทางเลือกสาธารณะ

ขอบขายของวิชาทางเลือกสาธารณะ จะครอบคลุมการศึกษา 3 ประเด็น คือ

2. พฤติกรรมของหนวยงานในการใหบริการสาธารณะ และผลกระทบที่มีตอพฤติกรรม
ของบุคคล

3. การแสวงหาวิธีการบริหาร หรือโครงสรางที่เหมาะสมสําหรับการใหบริการสาธารณะ

1. พฤติกรรมกลุมผลประโยชน รวมทั้งสาเหตุหรือแรงจูงใจที่ทําใหบุคคลเขารวม
กิจกรรมสาธารณะ
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     ไดอธิบายถึงความคลายคลึงและความแตกตางระหวางการ
บริหารงานภาคสาธารณะกับภาคเอกชน

4. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู และสามารถเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางการบริหารงานภาครัฐกับภาคเอกชน
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สภาพแวดลอมการบริหารที่แตกตางกัน

การวัดผลการปฏิบัติงาน

การคํานึงถึงแรงกดดันทางการเมืองและระเบียบราชการ

ความรับผิดชอบในผลของการบริหารงาน

การตรวจสอบและสอดสองดูแลจากสาธารณชน
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           หนวยงานภาครัฐ ยากที่จะวัดผลการปฏิบัติงานในรูปของตัวเงิน ซึ่งแตกตางจากองคการ
ธุรกิจที่แสวงหาผลกําไรที่สามารถวัดผลได และหนวยงานภาคเอกชนสามารถกําหนดนโยบายของ
ตนเองเพ่ือใหบรรลุเปาหมายได ซึ่งผิดกับหนวยงานภาครัฐที่ตองดําเนินการบางอยางดวยความ
รวดเร็ว เนื่องจากถูกแรงกดดันจากลุมผลประโยชน หรือการเรียกรองทางสังคม

           หนวยงานภาครัฐสรางขึ้นมาโดยกฎหมาย จึงจําเปนที่จะตองปฏิบัติตามกฎเกณฑ สวน
หนวยงานเอกชนจัดตั้ง ดวยความยินยอมพรอมใจของเจาของทุนเพ่ือดําเนินธุรกิจ และสามารถ
ปรับปรุงโครงสรางในหนวยงานไดงาย ในขณะที่หนวยงานภาครัฐจะปรับปรุงโครงสรางไดยาก
เพราะตองดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย

ความแตกตางระหวางการบริหารงานภาคสาธารณะ และการบริหารงานภาคเอกชน

     โดยประมวลจากแนวคิดตางๆของนักวิชาการ ดังนี้

1. ขอจํากัดเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบขอบังคับ

2. การประเมินผล
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           ผูบริหารในหนวยงานภาครัฐมีขอจํากัดในทางกฎหมายในการบังคับบัญชาลูกนองใน
หนวยงานไดนอยกวาผูบริหารในหนวยงานภาคเอกชน เนื่องจากมีขอจํากัดเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลภาครัฐมีกฎหมายคุมครองอยู

           ผูบริหารในหนวยงานภาครัฐตองรับผิดชอบในการบริหารงานกับผูใตบังคับบัญชาตาม
กฎหมาย,นักการเมือง,กลุมผลประโยชน,ประชาชน แตผูบริหารในหนวยงานภาคเอกชนตอง
รับผิดชอบโดยตรงตอผูถือหุน

4. การควบคุมการทํางานของผูใตบังคับบัญชา

3. ความรับผิดชอบ
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           ในการบริหารหนวยงานภาครัฐ จะตองเขาไปเกี่ยวของในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
และอาจมีบุคคลฝายตางๆ เขาเกี่ยวของในการบริหารงานภายในหนวยงาน ดังนั้นในเร่ืองการ
ตัดสินใจของผูบริหารในหนวยงานภาครัฐอาจตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองมากกวาผูบริหารในหนวยงานภาคเอกชน

6. ความเก่ียวของและสัมพันธกับกระบวนการทางการเมือง

           หนวยงานของรัฐไดรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปจากรัฐบาล ในขณะที่
หนวยงานภาคเอกชนไดรับเงินคาใชจายจากเงินลงทุนของบรรดาผูลงทุน หรือรายไดจากการขาย
สินคาและบริการ

5. คาใชจายที่ใชในการดําเนินงานของภาครัฐและภาคเอกชน
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ยุคกอนสงครามโลกครั้งที่สอง

ไดเขียนบทความช่ือ “The Study of Administration” ในป ค.ศ.1887 ที่มี
อิทธิพลตอการพัฒนารัฐประศาสนศาสตร ซึ่งแนวคิดสามารถสรุปไดดังนี้

1. การบริหารควรถูกแยกออกจากการเมือง โดยเห็นวาหนาที่ของฝายบริหาร ก็คือ การนํานโยบายไปสู
การปฏิบัติ สวนหนาที่ของฝายการเมือง ก็คือ การกําหนดนโยบายหรือหนาที่ในการออกกฎหมาย
2. การสนับสนุนใหมีการปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคล โดยใหแยกขาราชการประจําออกจาก

ขาราชการการเมืองเพ่ือปองกันการแทรกแซงทางการเมือง
3. การเพ่ิมอํานาจฝายบริหารใหสามารถคานอํานาจของฝายการเมืองในการบริหารและปกครอง

ประเทศ

5. เพ่ือใหผูเรียนมีความรูถึงวิวัฒนาการของของวิชารัฐประศาสนศาสตรในสหรัฐอเมริกา
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ไดเขียนหนังสือช่ือ Introduction to the Study of Public Administration ใน
ป ค.ศ.1926 โดยเปนตําราเลมแรกของวิชารัฐประศาสนศาสตร และไดเสนอ
สมมติฐานหลัก 4 ประการ ซึ่งเปนรากฐานของการศึกษารัฐประศาสศาสตร ดังนี้

2. พ้ืนฐานของการศึกษามาจากการจัดการ ไมใชกฎหมาย(the basis for study is 
management, not law)

3. การบริหารยังคงเปนศิลปะ แตแนวคิดในการเปล่ียนไปสูศาสตรเปนเรื่องที่เกิดขึ้นได 
และคุมคาตอการศึกษา (Administration is still art but the ideal of transformance to 
science is feasible and worthwhile)

4. การบริหารไดเปนและจะยังคงเปนหัวใจของปญหาของรัฐบาลสมัยใหมตอไป 
(Administration has become and will continue to be the heart of the problem of 
modern government)

1. การบริหารเปนกระบวนการหนึ่งเดียวที่สามารถศึกษาไดอยางเปนระเบียบ ทั้ง
ระดับชาติ ระดับมลรัฐและระดับทองถิ่น (Administration is a unitary process that can be 
studied uniformly, at the federal, state, and local levels)
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แนวคิดการแยกการบริหารออกจากการเมืองเปนเหตุผลสําคัญใหมีการศึกษาหลักและเทคนิค
การบริหารเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ

ในป ค.ศ. 1911

สาระสําคัญคือ

ไดรับความยินยอม
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แบงการไดมาซึ่งอํานาจออกเปน 3 แบบ ไดแก

1. แบบที่อาศัยจารีตประเพณี (traditional domination) คืออํานาจจะไดมาจากความเช่ือ 
หรือประเพณีนิยมและสิ่งที่ถือปฏิบัติกันมาในอดีต ไดแก ระบบศักดินา (feudal) 

2. แบบที่อาศัยบารมี (charismatic domination) หมายถึง ผูบริหารที่มีคุณสมบัติพิเศษ 
หรือบารมีที่จะใหผูอยูใตบังคับบัญชาเกิดความศรัทธาในตัวผูบริหารและพรอมที่จะใหความ
สนับสนุน ไดแก ระบบเผด็จการ (dictation)  

3. แบบที่อาศัยกฎหมายและการมีเหตุมีผล (legal domination) ในระบบดังกลาวผูที่
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย เพราะเห็นวากฎหมายไดรับการกล่ันกรองแลว โดยทั้งผูนําและ
ผูอยูใตบังคับบัญชาตางยอมรับ ไดแก ระบบราชการ (bureaucracy)
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การบริหารก็เปนกิจกรรมที่อาศัยหลักวิทยาศาสตรมาศึกษา

รัฐประศาสนศาสตรยุคกอนสงครามโลกครั้งที่สอง

เพ่ือคนหา
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ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงคริสตศักราชที่ 1970

          ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ไดมีนักวิชาการกลุมหนึ่งซึ่งไมเห็นดวยกับการแยกการบริหาร
ออกจากการเมือง และเสนอความคิดใหม คือ “การบริหารเปนสวนหนึ่งของการเมือง”

          ในชวงเวลานี้ไดเกิดขอเสนอการบริหารแบบ “ระบบราชการที่ไมเปนทางการ” ซึ่งพยายาม
ช้ีใหเห็นวา แทจริงแลวเปาหมายขององคการขึ้นอยูกับความสามารถขององคการในการควบคุม
พฤติกรรม และขึ้นอยูกับลักษณะความสัมพันธแบบไมเปนทางการภายในองคการนั้นๆ
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ไดทําการศึกษาที่โรงงานแหงหนึ่งของ Western Electric Company ในเมือง Hawthorne 
เพ่ือศึกษาความสัมพันธของสภาพแวดลอมกับประสิทธิภาพการทํางานของคนงาน

          แมแตหลักการจัดการเชิงวิทยาศาสตรของเทเลอร (Taylor) ก็ถูกโจมตีจากกลุมแนวคิดดาน
มนุษยสัมพันธซึ่งใหความสนใจตอปจจัยมนุษย เนนการศึกษาธรรมชาติของแรงจูงใจตางๆ แทนที่
จะมองขามความเปนมนุษยตามแบบหลักการจัดการเชิงวิทยาศาสตร

ปรากฏวาผลการวิจัยวา

เรียกการคนพบครั้งนี้วา
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พรอมกันนี้นักวิชาการอีกกลุมหนึ่งไดเสนอ “ศาสตรการบริหาร” ขึ้นโดยสนับสนุนให
การบริหารเปนสวนหนึ่งของศาสตรการบริหาร

ใหความสนใจ

อาศัยการติดตอสื่อสาร
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แนวคิดยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงคริสตศักราชที่ 1970

กลุมที่ 1 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4กลุมที่ 2
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ยุคตั้งแตคริสตศักราชที่ 1970 จนถึงปจจุบัน

เกิดขบวนการดานความคิดใหมที่เรียกวา ยุคหลังพฤติกรรมศาสตร (post-behavioralism)

มารวมกับ
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ยุคหลังพฤติกรรมศาสตร มีสาระสําคัญ 4 ประการคือ 

1. การใหความสนใจเรื่องที่สอดคลองกับความตองการของสังคม (relevance)

2. การใหความสําคัญกับคานิยม (value)

3. การใหความสําคัญตอความเสมอภาคทางสังคม (social equity)

4. การรูจักริเริ่มเปล่ียนแปลง (change)
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