
รัฐประศาสนศาสตรแนวมนุษยวิทยา 

สังคมวิทยา และจิตวิทยา สงคมวทยา และจตวทยา 

PA 2102

ไ ั  ั ั ดร. จไุรรัตน  จุลจักรวัฒน

คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตรุ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม



11. . เนื้อหาและความสัมพันธระหวางรัฐศาสตรเนื้อหาและความสัมพันธระหวางรัฐศาสตร

และรัฐและรัฐประศาสนประศาสนศาสตรกับมานุษยวิทยา ศาสตรกับมานุษยวิทยา 

สังคมวิทยา และจิตวิทยาสังคมวิทยา และจิตวิทยา
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หมายถึง
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ก.
ํ ไ  ี โ ใ 

ข.
 โ ใ  ั

แนนอน ไมแนนอน

การคํานวณผลไดผลเสยีโดยใช
เหตุผลหรือหลกัการการบริหาร

(rationality, computation, 
d i i t ti )

การเจรจาตอรองโดยใชหลกั
การเมือง

(compromise, incrementalism, 
liti )

แนนอน

มรรควิธี
administration) politics)

ค. ง.

ที่จะบรรลุ

เปาหมาย
ค.

การใชดุลยพินิจ
(judgment)

ง.
การสรางความดลใจ

(inspiration)

ไมแนนอน

ภาพที่ 1

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                                             รัฐประศาสนศาสตรแนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจติวิทยา       



ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                                             รัฐประศาสนศาสตรแนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจติวิทยา       



ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                                             รัฐประศาสนศาสตรแนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจติวิทยา       



ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                                             รัฐประศาสนศาสตรแนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจติวิทยา       



โดยมีสํานักจิตวิทยาที่รจักกันอยางแพรหลายอย 5 สํานัก คือโดยมสานกจตวทยาทรูจกกนอยางแพรหลายอยู 5 สานก คอ
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อีโก 
ซูปเปอร
อีโก 

อิด 
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• ถือวารัฐศาสตรกอใหเกิดรัฐประศาสนศาสตร

• จะมีความแตกตางกันในเรือ่งขอบเขต และความหนักเบาในการเขา
ไปมสีวนรวมแบงสวนทรัพยากรที่มีคา

• รัฐศาสตรจะแบงสรรทรัพยากรที่มีคาในระดับประเทศ

ในความสัมพันธ
ทางดานบอเกิดแหง

• รฐศาสตรจะแบงสรรทรพยากรทมคาในระดบประเทศ

• รัฐประศาสนศาสตรจะแบงสรรทรัพยากรที่มีคาในระดับกระทรวง 
ทบวง กรมหรือองคการ

ความรู

• วัตถประสงคของรัฐประศาสนศาสตรเปนวัตถประสงคยอย• วตถุประสงคของรฐประศาสนศาสตรเปนวตถุประสงคยอย
ของรัฐศาสตร เชน

ถารัฐศาสตรมุงหาทางประนีประนอมความขัดแยงใน
้

ในความสัมพันธ
ทางดานการนาํเอา ุ

ระดับชาติ รัฐประศาสนศาสตรจะมุงลดความทุกขยากคนทัง้ใน
องคการและนอกองคการ

ความรูไปใชใหเกิด
ประโยชนตอสวนรวม
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• องคความรูทั้งรัฐประศาสนศาสตร มานุษยวิทยา สังคมวิทยา จิตวิทยา มี
ิ ี่ ี ปป แนวความคิดทีมีระดับของความเปนนามธรรม(level of abstraction of 

concept)ที่ตางกันและ/หรือคาบเกี่ยวกัน

ประการแรก

•นักรัฐประศาสนศาสตร ไดอาศัยองคความรูและดึงตัวแปรมาจากกรอบ
ิ ใ  ั้ ื ั้

ประการที่สอง
แนวความคดในศาสตรทง 3 มาเกือบจะทงหมด
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• รัฐประศาสนศาสตร ไดนําเอาระเบียบวิธีวิจัยจาก 3สาขาวิชามาวิจัยพฤติ
ิ 

ประการที่สาม
กรรมการบริหารดวย

•นักรัฐประศาสนศาสตร ไดเริ่มเปรียบเทียบผลวิจัยของตนกับผลวิจัยของป ี่ ี่ นกรฐประศาสนศาสตร ไดเรมเปรยบเทยบผลวจยของตนกบผลวจยของ
ศาสตร 3 สาขาวิชา

ประการทีสี

้•นักรัฐประศาสนศาสตร ไดนําเอาผลวิจัยจากศาสตรทั้ง 3 สาขามาปรับใช
ในทางปฏิบัติ

ประการทีห่า
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Psychology                           (จิตวิทยา)

Uภาพที่ 2
B

L

I

C

Anthropology    (มานุษยวิทยา)

D

M

I

N

II

S

T

RR

PoliticAl Science                                (รัฐศาสตร)

T

II

SociolOgy (สังคมวิทยา)

N
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22. . ตัวแปรมานุษยวิทยา สงัคมวทิยา และตัวแปรมานุษยวิทยา สงัคมวทิยา และ

จิตวิทยา กับการศึกษารัฐจิตวิทยา กับการศึกษารัฐประศาสนประศาสนศาสตรศาสตร
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ภาษาื้ ิ ภาษาเชอชาต

ตัวแปร

มานุษยวิทยา

อีโธสวัฒนธรรม อโธสวฒนธรรม
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วัฒนธรรมในความหมายดั้งเดิม

 ้ํ ใ ื่เนนยําในเรือง

-  ความคิดสรางสรรคและความเปนเลิศของบุคคล

-  รอบรู  ฉับไว  และไดรับการศึกษาสูง

-  ทราบซึ้งและสามารถถายทอดขนบธรรมเนียมสูคนรุนหลังู ุ
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วัฒนธรรมในความหมายคริสตศตวรรษที่ 19

โดย  Sir Edward Burnett Tylorโดย  Sir Edward Burnett Tylor

   ป  ิ  ั้   ั้     ื่   กลาววา เปนหนวยเชงซอนทงหมด  รวมทง  ความรู  ความเชอ  

ศิลปะ  ศีลธรรม  กฎหมาย  ธรรมเนียม  ความสามารถ  และนิสัยอื่นที่

แสวงหาไดจากในสังคม
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ั ใ ป ัวัฒนธรรมในความหมายปจจุบัน

โดย W.A. Haviland  ลักษณะของวัฒนธรรม ประกอบดวย

การมีสวนไดสวนเสียรวมกันการมสวนไดสวนเสยรวมกน

การเรียนรูจากการมปีระสบการรวมกบัผูอื่น

การมีพืน้ฐานอยูบนสัญลักษณ

ู ู

การบูรณาการ
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อโีธส

E.C. Banfield  กลาววา  อีโธสเปนลักษณะรวมของ

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                                             รัฐประศาสนศาสตรแนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจติวิทยา       



อํานาจ

การอบรมบมนิสยั องคการ

ตัวแปรสังคมวทิยา

ป ั ปทสัถาน กลุม

บทบาท
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อํานาจ (power)

ผูมีอํานาจ ขูบังคับ  ใชกําลัง และกโลบาย

ผูมี

อิทธิพล
กโลบาย  การโนมนาวจิตใจ ชักชวน

ผมีอํานาจ

อทธพล

ใ  ิ ี  ัผูมอานาจ

หนาที่
ใชวิธีการเฉพาะดานตัวบทกฎหมาย
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องคการ (organization)

แยกไดหลายประเภท อาทิ

มิติความเปนเจาของและแหลงเงินอุดหนุน

มิติภารกิจ

มิติเทคโนโลยี

มิติการเขามามสีวนรวมของพนักงาน
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การแยกประเภทองคการตามมิติความเปนเจาของและแหลงเงินอุดหนุนุ ุ

มิติความเปนเจาของ

รัฐ ราษฎร

มตความเปนเจาของ

( ) ( )

ฐ ราษฎร

(ก)

มหาวิทยาลัยปดของรัฐ

(ข)

โรงเรียนราษฎร
รัฐ

มิติ

แหลง

(ค)(ง)

เงนิ

อุดหนุน
(ค)

หางสรรพสินคา

(ง)

โรงงานยาสูบ
ราษฎร
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การแยกประเภทองคการตามมิติการเขามีสวนรวมของพนักงานและอํานาจที่องคการใช

ิ ิ  ี   ั

การตีตนออกหาง

จากองคการ

การคํานวณผลได

ผลเสยี

การคํานึงถึง

ศีลธรรม

มิติการเขามามีสวนรวมของพนกงาน

(1)
โ โ

(3)(2)

จากองคการ ผลเสย ศลธรรม

การขบังคับ
คุก โรงพยาบาลโรคจิต

(3)( )การขูบงคบ

การให
มิติ

ํ
(4) (5) (6)

การให

คาตอบแทน
อาํนาจ

ที่องค-

การใช

(9)
วัด มหาวิทยาลัย

สมาคมวิชาชีพ

(8)(7)
การคํานึงถึง

ปทัสถาน/คานิยม
สมาคมวชาชพ
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กลุม (group)

• กลุมที่เปนทางการ

• กลุมที่ไมเปนทางการ
นักสังคมวิทยา

• กลุมผลประโยชนที่มิใชสมาคม

• กลุมผลประโยชนที่เปนสมาคม
ั ั 

• กลุมผลประโยชนสถาบัน

• กลุมผลประโยชนที่รวมตัวกันชั่วคราว

นกรฐศาสตร

ุ
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 ( l )บทบาท (role)

เปนภารกิจ หรือพฤติกรรมที่สังคมกําหนดและคาดหมายใหบคุคลกระทํา

การที่บอกวาขาราชการผูใด ฉอราษฎรบังหลวงหรือไมนั้น ดูไดจากการแสดง

บทบาทที่ไปสัมพันธกับสถานภาพที่เขามีอยู เชน

- ขาราชการไมปฏบิัติตามตัวบทกฎหมาย

- ขาราชการปฏิบัตนิอยกวาหรือเลวกวาที่กฎหมายกําหนดไว

- ขาราชการปฏิบัตมิากหรือเกินกวาที่กฎหมายกําหนด
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ปทัสถานทางสังคม (social norm)

เปนมาตรฐานหรือหลักเกณฑแหงความประพฤติที่กลุมคาดหวังใหสมาชิกปฏิบัต ิ     

เกิดจากการรับอิทธิพลจากตัวแปรสําคัญ คือเกดจากการรบอทธพลจากตวแปรสาคญ คอ

ัการยอมรบทาง

สังคม
ความคาดหมาย

ของกลุม

คานิยมของสังคม
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การอบรมบมนิสัย ( i li ti )การอบรมบมนสย (socialization)

ป ั ิ ิ ี่ ั  ึ่ ิเปนการขัดเกลาบุคลิกภาพและพฤติกรรมตามแนวทางทีสังคมตองการ  ซึงเกิดจาก

ั ั ึ ี พฒนาการทางสงคมของบุคคล ศกษายนและสภาพแวดลอม

กําหนดเงื่อนไขปฏิบัติการการเรียนรู

การเลียนแบบจากผูใหญการเลี้ยงดู

ไดรับอทิธิพลจากเพื่อนไดรบอทธพลจากเพอน

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                                             รัฐประศาสนศาสตรแนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจติวิทยา       



ความคิดเหน็
การรับรู

ความคดเหน

การจงใจ

ทศันคติ

ตัวแปรจิตวทิยา

การจูงใจ

อดมการณตวแปรจตวทยา

ความเชื่อ

อุดมการณ



คานิยม

ความตองการ
บุคลิกภาพ
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ั การรับรู (perception)

มีผูใหความหมายไวหลายในดวยกัน เชน

การที่บุคคลมีปฏิกิริยาโตตอบตอแรงกระตุน

การรูเกี่ยวกับวัตถุหรือเหตุการณ

ั  ื ั ็   ็ ิ ื ป 

ู ุ ุ

การรบรู หรอสงเกตเห็นเฉพาะบางอยางของขอเท็จจริงหรอประสบการณ
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ความคดิเห็น (opinion)

ใหคําจํากัดความไว ดังนี้

ขอพิจารณา
ทรรศนะหรือ

ขอพจารณา
ประมาณการ

คําแถลงของผูที่

ยอมรับนับถือ
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ั ิทัศนคติ (attitude)

มีหลายประเภท  อาทิ

ไ  ป 

มหลายประเภท  อาท

ไดจากประสบการณ (experiential attitude)

ถูกปลูกฝงอบรม (indoctrinated attitude)

บุคคลหรือกลุมบุคคล (typical attitude)

โดยผูพูดหรือผูเขียน (ideational attitude)
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อุดมการณ (ideology)

คือแบบอยางแนวโนมหรือวิธีการคิดของกลุมคน  อาจแตกตางกันไปตาม

ื้ ิ-  เชือชาติ

-  ชนชัน้

-  วรรณะ

-  กลุมวิชาชีพ

ิ-  นิกายศาสนา

-  พรรคการเมือง

ิ  ิ ฟ-  สภาพทางภูมิศาสตรและดินฟาอากาศ

-  กิจกรรมที่ทําจนเคยชิน

 ั-  สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม
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คานิยม (value)

เปนสิ่งที่บคคลยึดถือเปนเครื่องชวยตัดสินใจและกําหนดการกระทําเปนสงทบุคคลยดถอเปนเครองชวยตดสนใจและกาหนดการกระทา

ของตนเอง  คานิยมนัน้จะขึ้นอยูกับความเชื่อของคน
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่ความเชื่อ (belief)

การยอมรับอันเกิดขึ้นจาก

ี ื ้  ็ ิ ี่ ื่ ไ -  มีพืนฐานจากขอเท็จจริงทีเชือได

-  มีพื้นฐานจากความเดียดฉนัท

ึ -  การนึกรูเอาเอง

-  ลักษณะทีท่ําใหเกิดความเขาใจไขวเขว
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บุคลิกภาพ (personality)

เปนลักษณะเดนๆทางจิต  รางกายและวัฒนธรรม พิจารณาไดจาก

บุคลิกภาพของบุคคลหนึ่งอาจเหมือนกับคนอื่นทั่วไปุ ุ

บคลิกภาพของบคคลหนึ่งอาจเหมือนกับคนบางคน

บคลิกภาพของบคคลหนึ่งอาจไมเหมือนกับใครเลย

บุคลกภาพของบุคคลหนงอาจเหมอนกบคนบางคน

บุคลกภาพของบุคคลหนงอาจไมเหมอนกบใครเลย
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ความตองการ (need)

บรรลุวัตถุประสงคที่

ื่ คน แรงกระตุน เขาเชือวาจะ

สนองตอบแรงดล 

(impulse)ของเขา
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แรงจูงใจ (motivation)

จากภายนอก จากภายในจากภายนอก จากภายใน

- การใหเงนิเดือน

- ยศถาบรรดาศักดิ์

- ความสนุกในการทํางาน

- ความภมิใจในฝมือ ยศถาบรรดาศกด

- เครื่องอํานวยความ  สะดวก

 ความภูมใจในฝมอ
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33. . ตัวแปรมานุษยวิทยา สงัคมวทิยา และจิตวิทยาตัวแปรมานุษยวิทยา สงัคมวทิยา และจิตวิทยา

กับผลวิจัยรัฐกับผลวิจัยรัฐประศาสนประศาสนศาสตร และรัฐศาสตรศาสตร และรัฐศาสตร
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ตัวแปรมานษยวิทยา  สังคมวิทยา  และ จิตวิทยาตวแปรมานุษยวทยา  สงคมวทยา  และ จตวทยา

กับผลวิจัยรฐัประศาสนศาสตร และรัฐศาสตรฐ ฐ
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์ติน ปรัชญพฤทธิ์

เอฟ เอ ไนโกร และแอล จี ไนโกร

ฟ แบนฟลด
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ติน ปรัชญพฤทธิ์ตน ปรชญพฤทธ

ศาสนา พราหมณ
พุทธ

พรหม

ลิขิต
ชะตา
ิั ไ

ถือผีสาง
เทวดา

ลขตนิยมวัฒนธรรมไทย

เทวดา

องคการทางสังคม บุคลิกภาพ คานิยม ความเชื่อ พฤติกรรม
ไ ิ ิ ปของคนไทย พฤติกรรมการบริหารการปกครอง

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                                             รัฐประศาสนศาสตรแนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจติวิทยา       



ติน ปรัชญพฤทธิ์
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วัฒนธรรมพุทธุ

ทางสายกลาง

ไดรับความสงบทางใจ

กฎแหงกรรม

ไดรบความสงบทางใจ

ทําใหเกดิความสข
วัฒนธรรมพทุธ

ทาใหเกดความสุข
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วัฒนธรรมพทุธ

คติถือผีสาง เทวดา 

ชะตา ฯลฯ

มีสวนทําใหคนไทย

ไมมีความ ไมมีการวางแผน
่ ่

พิธีการมากกวาไมมีความ ไมมีการวางแผน พิธีการมากกวาไมมความ

กระตือรือรน

ไมมการวางแผน

ลวงหนา
เชือในสิงเรนลับ

พธการมากกวา

เนื้อหา
ไมมความ

กระตือรือรน

ไมมการวางแผน

ลวงหนา
เชื่อในสิ่งเรนลับ

พธการมากกวา

เนื้อหา
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เอฟ เอ ไนโกร และแอล จี ไนโกรเอฟ เอ ไนโกร และแอล จ ไนโกร

ชาวอเมริกันมีความเชื่อในแพทยแผนโบราณ 
ผลงานวิจัยในลาติน

มีพฤติกรรมชัดขวางการรักษาโรคตามวิธีของแพทยสมัยใหม
ผลงานวจยในลาตน

อเมริกา

ชาวอินเดียเลือกเรียนวชิาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

วัฒนธรรมการเลือกเรียนเลือกงาน ทําใหคนวางงานจํานวนมากผลงานวิจัยในอินเดีย

วัฒนธรรมฟลิปปนสมีสวนที่กอใหเกิดระบบชวยเหลือกัน

แบบครอบครัว ระบบมิตรภาพที่ จะชวยเหลือเกื้อกูลญาติ

มิตรฝงลืกอยูในสายเลือด
ผลงานวิจัยในฟลิปปนส
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เอฟ เอ ไนโกร และแอล จี ไนโกรเอฟ เอ ไนโกร และแอล จ ไนโกร

ผลงานวิจัยในมลรฐัอาริโซนา

วิจัยที่เกี่ยวกับวัฒนาธรรมของ

อินเดียนแดงเผาโฮป

กําลังจะแตกสลายไปเพราะการกระทําของคน

ผิวขาวจากภายนอก
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แบนฟลดแบนฟลด

หมบานมอนติกราโนหมูบานมอนตกราโน
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แบนฟลดแบนฟลด

หมูบานมอนติกราโน
แนวทางการ

ดําเนินชีวติ

้มุงที่จะเพิ่มผลประโยชนทางวัตถุในระยะสั้นของตน

และมขีอสมมติวาคนอืน่ๆ ก็จะทําเชนนั้นเหมือนกัน
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แบนฟลดแบนฟลด

ชาวมอนติกราโนขาดองคการทางการเมือง เศรษฐกิจ และ

สังคมในอันที่จะรวมมอืกันเพื่อทําประโยชนแกสวนรวม 

“ใครตายยังไงชางเขา เราอยูยังไงสําคัญกวา”
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ไมผลักดันผลประโยชนของกลม เวนจะเปนประโยชนแกตนเองไมผลกดนผลประโยชนของกลุม เวนจะเปนประโยชนแกตนเอง

ใ ี ใ ป  ื  ิ ป ิใครมีความสนใจปญหาของบานเมืองจะถูกมองวาผิดปกติ

การตรวจสอบขาราชการจะมีอยูนอยมาก

การรวมมือกันเพื่อผลประโยชนสวนรวมเปนไปไดยาก
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ขาราชการมิไดยึดวัตถุประสงคขององคการ จะไมทํางานหนักเกิน

 ป ไ  ี ึ ใ  ี่กวาความจําเปน ไมมีความสํานึกในหนาที

กฎหมายจะถูกมองขาม

การรับสินบนหากมีชองทางที่จะไมใหถูกลงโทษ

คนที่ออนแอชอบรัฐบาลที่ใชวิธีที่เด็ดขาดหรือรุนแรง
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ผที่มงผลประโยชนสวนรวมจะถกมองวาเปนฉอฉลหรือหลอกลวงผูทมุงผลประโยชนสวนรวมจะถูกมองวาเปนฉอฉลหรอหลอกลวง

โครงสรางกระบวนการทางการเมืองกับพฤติกรรมทางการเมืองจะไมโครงสรางกระบวนการทางการเมองกบพฤตกรรมทางการเมองจะไม

สอดคลองกัน

ไมมีทั้งผูนําและผูตาม จะปฏิเสธการเปนผูนํานั้นเนื่องจากความไมไวใจ

การลงคะแนนเสียงเพื่อไดประโยชนตอบแทนทางวัตถุในระยะสั้น

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                                             รัฐประศาสนศาสตรแนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจติวิทยา       



จะใหความสําคัญแกผลประโยชนของชุมชน เฉพาะตัวเขาเอง คน

 ี ไ  ป โ   ้ขางเคียงไดรับประโยชนเทานัน

จะใหความสําคัญแกผลประโยชนของชมชนเฉพาะตัวเขาเองคนจะใหความสาคญแกผลประโยชนของชุมชนเฉพาะตวเขาเองคน

ขางเคียงไดรับประโยชนเทานั้น

ไ ใ ี  ํ ั่ ั ื  ใ ไมใยดตอคามนสญญาของพรรคการเมอง และบุคคลจะใชการ

ลงคะแนนเสียงใหกับผูที่ใหประโยชนแกตน

ไมวากลุมใด ก็ลวนมุงหาผลประโยชนใสตนเอง 

ฉอราษฎรบังหลวงทั้งสิ้น

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                                             รัฐประศาสนศาสตรแนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจติวิทยา       



แมวาผออกเสียงเต็มใจที่จะขายเสียง แตไมมีกลไกที่เขมแข็งแมวาผูออกเสยงเตมใจทจะขายเสยง แตไมมกลไกทเขมแขง

หรือเสถียรภาพที่จะเปนศูนยกลางรับซื้อคะแนนเสียงได

่ ่ผูที่ชวยเหลือพรรคการเมือง ทํางานใหกับพรรคการเมืองที่ให

คาตอบแทนแกตนสูง

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                                             รัฐประศาสนศาสตรแนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจติวิทยา       



อี เอฟ อิวส

เจ แอล โบวดิดซเจ แอล โบวดดซ

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                                             รัฐประศาสนศาสตรแนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจติวิทยา       



อํานาจทางการเมือง

ํ ิอํานาจทางเศรษฐกจ

อํานาจทางทหาร

อํานาจทางสงัคม

ํ ีอํานาจทางศีลธรรม

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                                             รัฐประศาสนศาสตรแนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจติวิทยา       



“ยิ่งผูบริหารมีอํานาจที่ใหรางวัล อํานาจในการขู

บังคับ อํานาจชอบธรรมอํานาจอางอิง และอํานาจ

รอบรมากเทาใด ก็ยิ่งจะทําใหการบริหารมีโอกาสรอบรูมากเทาใด กยงจะทาใหการบรหารมโอกาส

สําเร็จลลวงตามวัตถประสงคมากขึ้นเพียงนั้น”ส ุ ุ ส

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                                             รัฐประศาสนศาสตรแนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจติวิทยา       



อี จี แซดซไนเดอร

วี เอ พี พาแนนดเิกอร

เอส เชอรซาการ

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                                             รัฐประศาสนศาสตรแนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจติวิทยา       



อี จี แซดซไนเดอร

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                                             รัฐประศาสนศาสตรแนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจติวิทยา       



อี จี แซดซไนเดอร

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                                             รัฐประศาสนศาสตรแนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจติวิทยา       



อี จี แซดซไนเดอร

พฤติกรรมขององคการขัดกับปรัชญาการบรหิารสมัยใหมทีมุ่งจะฤ ญ ุ

ลดความทุกขยากของคนทั้งที่อยูในองคการ (ขาราชการ) และที่อยู

นอกองคการ(ลูกคา และประชาชน)( ู )

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                                             รัฐประศาสนศาสตรแนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจติวิทยา       



วี เอ พี พาแนนดเิกอร

เอส เชอรซาการ

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                                             รัฐประศาสนศาสตรแนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจติวิทยา       



ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                                             รัฐประศาสนศาสตรแนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจติวิทยา       



ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                                             รัฐประศาสนศาสตรแนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจติวิทยา       



ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                                             รัฐประศาสนศาสตรแนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจติวิทยา       



เอฟ ฮันเตอรเอฟ ฮนเตอร

 โรเบิรด ดาหล

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                                             รัฐประศาสนศาสตรแนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจติวิทยา       



เอฟ ฮันเตอร

กลุมชนชัน้หัวกะทิ

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                                             รัฐประศาสนศาสตรแนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจติวิทยา       



โรเบิรด ดาหลโรเบรด ดาหล

กลุมชนชัน้หัวกะทิ

กลุมขาราชการ 

(นายกเทศมนตรี)

นโยบายทางการศึกษา นโยบายการพัฒนาเมืองนโยบายทางการศกษา นโยบายการพฒนาเมอง

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                                             รัฐประศาสนศาสตรแนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจติวิทยา       



แอล เอส เอธเธอเรจแอล เอส เอธเธอเรจ

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                                             รัฐประศาสนศาสตรแนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจติวิทยา       



แอล เอส เอธเธอเรจแอล เอส เอธเธอเรจ

     ผูกําหนด

     บทบาท

ประสบการณ

     

 ปญหา

สถานการณ
ผูแสดง

บทบาท

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                                             รัฐประศาสนศาสตรแนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจติวิทยา       



เอฟ เจ โรธลิสเบอรเกอรเอฟ เจ โรธลสเบอรเกอร

ดับบลิว เจ ดิกสัน

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                                             รัฐประศาสนศาสตรแนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจติวิทยา       



เอฟ เจ โรธลิสเบอรเกอร

ดับบลิว เจ ดิกสัน

ปจจัย

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                                             รัฐประศาสนศาสตรแนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจติวิทยา       



ปจจัย

ในทางปฏิบัติในทางปฏบต

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                                             รัฐประศาสนศาสตรแนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจติวิทยา       



ในทางปฏิบัติในทางปฏบต

อยาทําตนเปน 

“คนอยากดัง”
อยาทําตนเปนคนทีไ่ม

เปนมิตร ตีตนออกหาง

อยาทําตนเปนคน อยาทําตนเปนคน 

เปนมตร ตตนออกหาง

“เอาเปรียบเพื่อน” “ปากโปง”

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                                             รัฐประศาสนศาสตรแนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจติวิทยา       



ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                                             รัฐประศาสนศาสตรแนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจติวิทยา       



์ติน ปรัชญพฤทธิ์

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                                             รัฐประศาสนศาสตรแนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจติวิทยา       



ติน ปรัชญพฤทธิ์ตน ปรชญพฤทธ

การอบรมบมนิสยัทางการเมือง

“ใครเรียนรูอะไรจากผูใด”

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                                             รัฐประศาสนศาสตรแนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจติวิทยา       



ํ ิคํานยิาม

ใ ็ ื ีไ่  ั  ิ ัใคร เด็กหรือบุคคลทไีดรับการอบรมบมนิสัย

อะไร วัฒนธรรม

คานิยม

ความเชื่ออะไร วฒนธรรม ความเชอ

ทัศนคติ
ผูใด ตัวการหรือผูแทนที่ทําการอบรมบมนิสัย

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                                             รัฐประศาสนศาสตรแนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจติวิทยา       



 ั ี ิกลุมนกัทดสอบธีมมาตกิ 

แอปเปอรเซ็ฟชั่น

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                                             รัฐประศาสนศาสตรแนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจติวิทยา       



กลุมนักทดสอบธีมมาติก 

 ็ ่แอปเปอรเซ็ฟชัน

 ่ ี ไ  ืบุคคลแตละคนมองวัตถุสิงเดียวกันไมเหมือนกัน 

เพราะความแตกตางของกระบวนการทางจิตที่จะ

ป ี่ ี่ ป ใ  ป ปเปลียนสภาพของวัตถุทีเปนอัตนัยใหกลายเปนปรนัย

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                                             รัฐประศาสนศาสตรแนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจติวิทยา       



ติน ปรัชญพฤทธิ์

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                                             รัฐประศาสนศาสตรแนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจติวิทยา       



ลิขิต ธีรเวคิน

ขาราชการชั้นหวักะทิของไทย เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงขาราชการชนหวกะทของไทย เกยวกบความเปลยนแปลง

ิ ั

ทัศนคตทิาง

การเมือง
อายุ

ความเสมอภาค

ภูมหลง

สังคม เศรษฐกิจ
ระดับการศึกษา

ความอดกลั้น

สถานที่ฝกอบรม
ี ิ

ความอดกลน

สถานทฝกอบรม
อาชีพบิดา

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                                             รัฐประศาสนศาสตรแนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจติวิทยา       



ตนิ ปรัชญพฤทธิ์ตน ปรชญพฤทธ

ความคิดเหน็ที่ไมตรงกนั
อาทิเชนอาทเชน

ไ  ่ ั ี  ี บุคลิกภาพสวนตัวไมขอบใชอํานาจกับผูอืน

ิ ไ  ี

ความสามัคคีระหวางบุคคลมีนอย

ี ั  ั ี่ ใ ั ี่ ระบบบรหารไมด

บคลากรขาดกําลังใจในการปฏิบัติงาน

มความชดแยงกบลูกภาคทอยูในระดบทสงูกวา

ความจริงใจตอกันมีนอย / อิจฉาริษยาบุคลากรขาดกาลงใจในการปฏบตงาน ความจรงใจตอกนมนอย / อจฉารษยา

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                                             รัฐประศาสนศาสตรแนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจติวิทยา       



ลิขิต ธีรเวคิน

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                                             รัฐประศาสนศาสตรแนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจติวิทยา       



พี อี คอนเวอรส

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                                             รัฐประศาสนศาสตรแนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจติวิทยา       



พี อี คอนเวอรสพ อ คอนเวอรส

เชน

อุดมการณทางการเมืองอยางเครงครัด
กลุมผูเลือกตั้งที่ใหความสนใจแกปญหานโยบาย

ที่เฉพาะเจาะจง

กลุมผูเลือกตั้งที่ไมคอยจะคํานงึถึงอดุมการณทาง

ื   ั

กลุมที่แทบจะไมคาํนึงถงึอุดมการณทาง

ืการเมืองอยางเครงครัด การเมืองเลย

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                                             รัฐประศาสนศาสตรแนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจติวิทยา       



ติน ปรัชญพฤทธิ์

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                                             รัฐประศาสนศาสตรแนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจติวิทยา       



ผลวิจัยที่ใชตัวแปรคานิยม

ความสัมพันธระหวางภมิหลัง ความสัมพันธระหวางวิธปีฏิบัติความสมพนธระหวางภูมหลง

ทางสงัคมเศรษฐกิจ   และ

คานิยมในการพัฒนาประเทศ

ความสมพนธระหวางวธปฏบต

ทางการบริหารงานบุคคลกับ

คานิยมในการพัฒนาประเทศ

ขาราชการในหนวยชวยอํานวยการพัฒนา 
หากใชผลงานเปนเกณฑขั้นเงนิเดือนขาราชการก็จะ

มีคานิยมในการพัฒนาประเทศสงูกวาขาราชการ

ในหนวยปฏิบัติการพัฒนา

หากใชผลงานเปนเกณฑขนเงนเดอนขาราชการกจะ

พลอยมีคานิยมในการพัฒนาประเทศสงูดวย

ขาราชการที่ทํางานอยูในกรุงเทพฯ มีคานิยมในการ

พัฒนาประเทศสงกวาขาราชการที่อยในตางจงัหวัด

หากลงโทษขาราชการตามโทษานุโทษ ขาราชการ

จะพลอยมีระดับคานิยมการพัฒนาประเทศสงดวยพฒนาประเทศสงูกวาขาราชการทอยูในตางจงหวด ู

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                                             รัฐประศาสนศาสตรแนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจติวิทยา       



อาร ดับบลิว บอยด

เอ็ช เอ็ช ไฮแมนเอช เอช ไฮแมน

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                                             รัฐประศาสนศาสตรแนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจติวิทยา       



ขก ข

ผูเลือกตั้งประเภท

ประทวง

ก

ผูเลือกตั้งประเภทที่มี

ความจงรักภักดีตอผสมัคร ประทวง

(protest voter)
ความจงรกภกดตอผูสมคร

รับเลือกตั้ง

( ll i t t )

มาก
ความเชื่อใน

อิทธิพลของ

ค

(allegiant voter)อทธพลของ

คะแนน

เสียงของตน ค

ผูเลือกตั้งประเภทตีตน

ออกหางจากการเมือง

ง

ผูเลือกตั้งประเภทสงบนิ่งนอย
ออกหางจากการเมอง

(alienated voter)
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ซี อารจิริส

ที ดับบลิว อดอรนโนท ดบบลว อดอรนโน
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ซี อารจิริสซ อารจรส

การศึกษาบคลิกภาพของคนงานการศกษาบุคลกภาพของคนงาน

วัยเด็ก ผูใหญ

บุคคลจะคอยๆพัฒนา

จากที่ตองพึ่งพาคนอืน่

ทําอะไรอยางอิสระ สําเร็จดวยตนเอง
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ที ดบับลิว อดอรนโนท ดบบลว อดอรนโน

การศึกษาบคลิกภาพแบบเผด็จการการศกษาบุคลกภาพแบบเผดจการ

ยึดมั่นอยูกับคานิยมของแบบแผนประเพณี หรือคานิยมของชนชั้นกลาง

ยอมสยบตอผูมีอํานาจในกลุมโดยปราศจากความคิดเห็นแยง

  ื ํ โ  ี่ฝ ฝ ป ี  ีกาวราวหรือทําโทษผูทีฝาฝนแบบแผนประเพณีอยางเฉียบขาด

มองอะไรๆ ในแงของการใชอํานาจและความแข็งกราวไปหมดมองอะไรๆ ในแงของการใชอานาจและความแขงกราวไปหมด
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เจ ดี บารเบอร
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หนัก ไมหนัก

ก

ทํางานและพึงพอใจในงาน

ข

ทํางานไมหนักแตพงึพอใจใน

ดวยประธานาธิบดีประเภทนี้

เปนประเภทที่มีอัตลักษณที่

 ่

งานประธานาธิบดีประเภทนี้

ชอบพิธีรีตรองมากกวาผลงาน

ไ ไ 
พึงพอใจ

สมดุลและเปนประเภททีดี

ทีสุ่ด

ไมทะเยอทะยาน และไมเปน

อันตรายมิติความ

พงึพอใจ
ง

ทํางานหนักแตไมพงึพอใจในงาน

ประธานาธิบดีประเภทนี้ เปน

ค

ทํางานไมหนักและไมพงึพอใจใน

 ป ิ ีป ี้ไ

พงพอใจ

ในงาน

อันตรายมาก เพราะมีอัตลักษณทีไ่ม

สมดุลและทะเยอทะยาน มุทะล ุ

บาบิ่น และเปนอันตราย

งานดวย ประธานาธิบดีประเภทนี

ตรงกันขามกับประเภท (ก) และอัต

ลักษณทีส่มดุล และไมเปนอันตราย

ไมพึงพอใจ
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เอ็ช เจ ไอเซงค
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เอ็ช เจ ไอเซงคเอช เจ ไอเซงค

ประเภทชอบ

แสดงตัว

ประเภทไมชอบ

แสดงตัวแสดงตว แสดงตว

ชอบทํากิจกรรม ชอบสังคมชอบทากจกรรม ชอบสงคม

กลาเสี่ยง หนหันพลันแลน
ตรงขามทุก

กลาเสยง หุนหนพลนแลน

 ึ  ป

ประการ

ชอบแสดงความรูสึกออกมาอยางเปดเผย
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เอ เอซ็ มาสโลว

ดี แยงเคลโลวิค

งานวิจัยที่ทําในอนิเดีย
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 ความตองการทางดานกายภาพ

  ั่ ใ ี ิ ั  ิความตองการทางดานความมันคงในชีวิตและทรัพยสิน

ความตองการที่จะเปนสมาชิกผหนึ่งของสังคมความตองการทจะเปนสมาชกผูหนงของสงคม

ความตองการที่จะไดรับการยกยองและการที่จะทําอะไรใหความตองการทจะไดรบการยกยองและการทจะทาอะไรให

สําเร็จดวยตนเอง
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์ตนิ ปรัชญพฤทธิ
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การจูงใจที่เนนการใหรางวัลและความกลัว

การจูงใจที่เนนเนื้อหาของการจูงใจ

่การจูงใจที่เนนกระบวนการจูงใจ

ใ ี่ปการจูงใจตามแนวทางญีปุน
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