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Reading in Public Administration



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศึกษาโดยอิสระในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีผูเ้รียนมีความสนใจเป็น
พิเศษภายใตก้ารแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา เร่ืองท่ีเลือกศึกษา
โดยอิสระตอ้งเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัรัฐประศาสนศาสตร์โดยการ
แนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา



จุดมุ่งหมายของรายวชิา

 เพ่ือใหนิ้สิตมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา
อิสระทางรัฐประศาสศาสตร์ผลงานการเรียบเรียงจากการศึกษาคน้คว้า
ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามท่ีผูส้อนก าหนดให้ หรือผูเ้รียนเลือกเองตาม
ความสนใจ รายงานอาจท าเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ไดข้ึ้นอยู่กับ
ขอ้ตกลงระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน ส่วนความยาวของรายงานข้ึนอยูก่บั
ขอบเขตของเร่ืองและเวลาท่ีก าหนดในการศึกษาคน้ควา้ ซ่ึงปกติจะ
ก าหนดระยะเวลาศึกษาคน้ควา้และเรียบเรียงต ่ากวา่ ๑ ภาคเรียน



คะแนน

 1. การส่งประวติั และหวัขอ้ท่ีศึกษา 5 คะแนน
2. เขา้ชั้นเรียน 5 คะแนน
 3. การส่งขอ้มูลและติดต่อผูส้อน 30 คะแนน

- ส่งงานตามท่ีก าหนด 
- อ่ืน ๆ

4. เน้ือหาและเล่มสมบูรณ์ 30 คะแนน
- เน้ือหาสอดคลอ้งกบัหวัขอ้
- คน้ควา้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไม่นอ้ยกวา่ 20 เล่ม

5. สอบปลายภาค 30 คะแนน
 รวม 100 คะแนน



กิจกรรมประจ า
รายวิชาการศึกษาคน้ควา้ต าราเก่ียวกบัรัฐประศาสนศาสตร์

รำยงำนกลุ่มในประเด็นท่ีเก่ียวกับการศึกษาค้นคว้าต ารา
เก่ียวกบัรัฐประศาสนศาสตร์ (๓๐ คะแนน)



ทบทวนความรู้ “รัฐประศาสนศาสตร์ ”



“รัฐประศำสนศำสตร์” 

มำจำกค ำภำษำองักฤษว่ำ “Public Administration”  
ภำษำไทยแปลได้หลำยค ำ

1. สำธำรณบริหำรศำสตร์
2. กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
3. กำรบริหำรรัฐกจิ
4. กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5. กำรบริหำรงำนสำธำรณะ



ค ำจ ำกดัควำมของค ำว่ำรัฐประศำสนศำสตร์ 

 รัฐ + ประศำสน (การอบรมสั่งสอน) + ศำสตร์ (ความรู้) = ความรู้ท่ีว่าดว้ยการ
แนะน าสัง่สอนเก่ียวกบัเร่ืองของรัฐ หรือศาสตร์ท่ีวา่ดว้ยการปกครองของรัฐ

 พทิยำ บวรวัฒนำ ( 2541 : 1 ) กล่าวว่าในปัจจุบนัไม่มีนกัวิชาการท่านใดท่ีจะ
ใหค้  าตอบท่ีเป็นสากลไดว้า่ รัฐประศาสนศาสตร์ คืออะไร....

 พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ.2525
วิชาว่าดว้ยการบริหารและปกครองบา้นเมืองสาขาหน่ึงท่ีเน้นหนักในเร่ือง
ระบบราชการหรืองานท่ีรัฐบาลเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้ง

 L.D.White ระบบของการบริหารงานของรัฐประกอบไปด้วย กฎระเบียบ
ขอ้บงัคบั สัมพนัธภาพ บทบญัญติั ประเพณี เพื่อท่ีท าให้นโยบายสาธารณะ
เป็นผลหรือน าไปปฏิบติัได้



ค ำจ ำกดัควำมของค ำว่ำ การบริหารราชการ 

 ลูเธอร์ กูลิค กล่าวว่า การบริหารราชการ เป็นการปฏิบติังานให้บรรลุ
วตัถุประสงค ์ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัฝ่ายท่ีน านโยบายไปปฏิบติั

 เจมส์ ดบับลวิ เฟสเลอร์ ใหค้วามหมายวา่ เป็นการก าหนดนโยบายและ
การน านโยบายไปปฏิบติั โดยส่วนราชการต่างๆ และท่ีส าคญัจะตอ้ง
เป็นกิจกรรมท่ีท าเพื่อประโยชน์สาธารณ

 เฮอร์เบิร์ต ไซมอน มองวา่ การบริหารราชการ เป็นการด าเนินกิจกรรม 
หรือการปฏิบติัหนา้ท่ีของภาครัฐหรือฝ่ายบริหารทั้งในส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และรัฐบาลท้องถ่ิน รวมถึงงานของรัฐวิสาหกิจด้วย แต่ไม่
เก่ียวขอ้งกบัฝ่ายนิติบญัญติั และตุลาการ



การบริหารรัฐกิจ 

การด าเนินการทั้งปวงของฝ่ายบริหาร ยกเวน้อ านาจของ
ฝ่ายนิติบญัญติัและตุลาการ โดยมีจุดมุ่งหมายให้นโยบาย
ของรัฐท่ีวางไวบ้รรลุผล อาจมองไดท้ั้งเป็นการปฏิบติัการ
และการเป็นสาขาวิชาหน่ึงในการบริหารและการจดัการ
ภาครัฐ ท่ีจะไม่เหมือนการบริหารธุรกิจท่ีเนน้ก าไรสูงสุด 
(profit maximize) แต่เป็นการเนน้การใหบ้ริการท่ีใหลู้กคา้
พึงพอใจ โดยลูกค้าก็คือ ประชาชนท่ีมาใช้บริการ และ
ตอ้งเป็นการใหบ้ริการต่อทุกคนอยา่งเป็นธรรม



สำธำรณบริหำรศำสตร์ 

แทนค าว่า รัฐประศาสนศาสตร์ หมายถึง การบริหารงาน
สาธารณะในลกัษณะท่ีเป็นสาขาวิชา โดยค าว่า Public 
Administration และใช ้ค า ว่า “การบริหารสาธารณกิจ” 
ซ่ึงหมายถึงการบริหารสาธารณะในลักษณะ ท่ีเ ป็น
กระบวนการหรือ กิจกรรมของการบริหารงานท่ีเป็น
สาธารณะ โดยค าวา่ “public administration” แทนค าว่า
การบริหารรัฐกิจ การบริหารราชการ หรือการบริหาร
ราชการแผน่ดิน



การบริหารจดัการภาครัฐ

เป็นความร่วมมือของกลุ่มคนท่ีอยู่ในภาครัฐ ครอบคลุม 
สาขา 3 สาขา ได้แก่ บริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ 
ตลอดจนความสัมพนัธ์ของสาขา ท่ีกล่าว มีบทบาทส าคญั
ในการก าหนดนโยบาย



การบริหารงานสาธารณะ

 กิจกรรมหรือกระบวนการบริหารงาน ภาครัฐ



สรุป

 รัฐประศาสนศาสตร์ (public administration)มี 2 ความหมายคือ 
ความหมายแรก คือ การบริหารงานภาครัฐ การบริหารรัฐกิจ การ

บริหารราชการแผน่ดินหรือการบริหารราชการ 
ความหมายท่ี 2 วิชาความรู้กิจกรรมหรือการบริหารของรัฐ ท่ี

เก่ียวขอ้ง งานหรือกิจการสาธารณะ หรือการให้บริการสาธารณะ 
(public services)ท่ีหน่วยงานของรัฐและ/หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐทั้งท่ี
เป็นฝ่าย นิติบญัญติั ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการในทุกระดบั ทั้งใน
บริหาร ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ินปฏิบติั



รัฐประศำสนศำสตร์ กบั กำรบริหำรธุรกจิ 

รัฐประศำสนศำสตร์ และ กำรบริหำรธุรกจิ มจุีดร่วม ทีต่่ำงฝ่ำย
กมุ่็งเน้นในเร่ือง กำรบริหำรงำนเหมือนกนั 

administration จะใช้ในภำษำไทยว่ำ กำรบริหำร 

Management จะใช้ในภำษำไทยว่ำ กำรจัดกำร 

ค ำทั้งสองนีไ้ด้มผู้ีให้ควำมหมำยใน 3 แนวทำงด้วยกนั คือ 

แนวทางที ่1. กำรบริหำร เกีย่วข้องกบักำรก ำหนดนโยบำยและ
กำรจัดกำร เป็นกำรนำนโยบำยไปปฏิบัต ิ



รัฐประศำสนศำสตร์ กบั กำรบริหำรธุรกจิ 

แนวทางที่ 2. กำรจัดกำรเป็นควำมหมำยทั่วไปโดยรวมกำร
บริหำร เ ข้ำไปด้วย  แนวทำงนี้มอง ว่ำกำรจัดกำร เ ป็น
กระบวนกำรที่ท ำหน้ำที่ รับผิดชอบต่อกำรด ำเนินกำรของ
องค์กำรธุรกิจให้บรรลุเป้ำหมำย ส่วนกำรบริหำรเป็นส่วน
หน่ึงของกำรจัดกำร 

แนวทางที่ 3. กำรบริหำรและกำรจัดกำรมีควำมหมำยไม่
แตกต่ำงกัน แต่นิยมใช้ต่ำงกัน คือ กำรจัดกำรจะใช้ใ น
บริษัทเอกชน ส่วนกำรบริหำรใช้ในองค์กำรของรัฐบำล 



ควำมคล้ำยคลงึกนั ควำมแตกต่ำงกนั 

* การบริหารจดัการทรัพยากร
ขององคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
เช่น - การวางแผนการท างานให้
บรรลุวตัถุประสงค ์
- การจดัรูปแบบองคก์าร 
- การจดัสรรบุคคล 
- การประสานงานกนัระหวา่ง
ส่วนต่างๆ 

* ขอ้จ ากดัเก่ียวกบักฎหมายและ
ระเบียบขอ้บงัคบั
* การประเมินผลการปฏิบติังาน 
* ความรับผิดชอบ 
* การควบคุมการท างานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
* ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน
* ความเก่ียวขอ้งและสมัพนัธ์กบั
กระบวนการทางการเมือง 



ควำมแตกต่ำงกนัระหว่ำงกำรบริหำรงำนภำครัฐ กบักำร
บริหำรงำนภำคเอกชน 

กำรบริหำรงำนภำครัฐ กำรบริหำรงำนภำคเอกชน 

1. มุ่งหวงัการให้บริการ และความพึงพอใจแก่
ประชาชน 

1. มุ่งหวงัเพ่ือผลก าไร 

2. ท่ีมาของทุนคืองบประมาณของภาครัฐซ่ึงมา
จากการจดัเกบ็ภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ

2. ทุนเป็นของเอกชน ทุนส่วนตวัหรือของผูถื้อ
หุน้ 

3. มีขั้นตอนการท างานมาก ท าใหล่้าชา้ 
3 .  มี ขั้ นตอนการท า ง าน ท่ี ร วด เ ร็ ว  เน้น
ประสิทธิภาพ โดยดูจากผลก าไร 

4. เป็นการรับนโยบายจากฝ่ายการเมืองมา
ปฏิบติั 

4. ตอ้งพยายามปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย
ของรัฐเพ่ือความกา้วหนา้ 

5. การบริหารตอ้งทาอยา่งต่อเน่ือง ตราบเท่าท่ี
ประเทศยงัคงอยู ่

5 .  หยุดการบริหารได้ หากล้มเ ลิกกิจการ 



แนวการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์
(Nicholas Henry 1980’s)

การศึกษารัฐประศาสนศาตร์ตามแนวคิดของ Nicholas Henry แบ่ง
ออกเป็น 5 แนวคิดกระแสหลกั (paradigm) ไดแ้ก่

1. Politics/Administration Dichotomy 1900-26
การเมืองและการบริหารแยกจากกนั

2.Principles of Administration 1927-37
หลกัการบริหาร



หลกัการบริหาร

-กำรวำงแผน -เพื่อความส าเร็จตามวตัถุประสงค์

-งบประมำณ-มีงบประมาณในการขบัเคล่ือน

-กำรจดัหน่วยงำน -เพ่ือการท างานจะไดมี้ความคล่องตวั
--กำรจดัตวับุคคล -ใชค้นใหเ้หมาะกบัความสามารถ
-กำรอ ำนวยกำร -การสัง่การอยา่งเป็นระบบ
-กำรประสำนงำน -เพ่ือเช่ือมงานแต่ละหน่วยเขา้ดว้ยกนั
--กำรรำยงำน-ใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัการต่อไป



4. Public Administration as Management 1956-70
รัฐประศาสนศาสตร์ คือศาสตร์แห่งการจดัการ

5. Public Administration as Public Administration  1970-

รัฐประศาสนศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการบริหารภาครัฐ

3.Public Administration as Political Science 1956-70

รัฐประศาสนศาสตรกคื็อรัฐศาสตร์



ขอบเขตของรัฐประศาสนศาสตร์

ขอบเขตการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในปัจจุบนั อยา่งนอ้ย เนน้ ๕ 
ดา้นใหญ่ๆ ไดแ้ก่

๑. นโยบำยสำธำรณะ(public policy) การก าหนดนโยบาย
(policy formation) การน านโยบายไปปฏิบติั(policy 
implementation) และการประเมินนโยบาย (policy evaluation)

๒. วทิยำกำรจัดกำร (Management Science)

การจดัการแบบวิทยาศาสตร์ แยกจากการเมือง



๓. ทำงเลือกของสำธำรณะ (public choice)

การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ของประชาชน ในการจดั
งบประมาณ ใชท้รัพยากร ออกกฎหมาย มีบทบาทตั้งแต่
๑๙๖๓ เป็นตน้มา
๔. กำรบริหำรกำรพฒันำ (Development Administration)
เป็นการบริหารเพื่อการพฒันา สร้างสมรรถภาพการบริหาร 
พฒันาการบริหาร พฒันาเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง เมือง
และชนบท บริการความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ฯลฯ



๕. กำรจัดกำรภำครัฐ หรือ รัฐประศำสนศำสตร์แนวใหม่ 
(public management or new public administration)
น าแนวคิดการบริหารแนวใหม่มาใชก้บัการบริหารภาครัฐ เพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน เช่นการปฏิรูประบบราชการ(public reform)
การเพ่ิมความพึงพอใจในการบริการ(productivity) การประเมินการ
ปฏิบติังาน(work process evaluation) กระบวนการท างาน(work 
process) การพฒันาฐานขอ้มูล (data base development) การน า 
เทคโนโลยีการส่ือสารสารสนเทศเข้ามาใช้ (ICT)เพ่ือให้เกิดการ
บริการจุดเดียวจบครบครัน (one stop service) รัฐบาลอีเลก็ทรอนิก
(E-government)



สถานภาพของรัฐประศาสนศาสตร์

๑. เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ของการบริหาร
๒. เนน้การบริหารภาครัฐหรือองคก์ารขนาดใหญ่

๓. เป็นสหวทิยาการมากข้ึน

๔. เนน้การปฏิบติัมากข้ึน เช่นการแกปั้ญหาความขดัแยง้ ความ
ยากจน ยาเสพติด ช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสในสงัคม ฯลฯ

๕. เป็นก่ึงวชิาชีพและวชิาการ  ท่ีผูบ้ริหารท่ีดีตอ้งมีศาสตร์และศิลป์
ทางรัฐประศาสนศาสตร์



รำยช่ือกลุ่ม

กลุ่มท่ี ๑ ประเดน็
๑.พระมหาสุข สุขฺกาโม
๒.พระวสันต ์กิติสมฺปณฺโณ
๓. สามเณรสัจจะ โกแสนตอ
๔.สามเณรสุรสิทธ์ิ

กลุ่มท่ี ๒ ประเดน็
๑.พระภูริชญ์ ภูริปญฺโญ
๒. พระมนญัชยั  อุ่นเรือน
๓.พระกฤษดา วงศสื์บ

กลุ่มท่ี ๓ ประเดน็
๑.พระภาคภุมิ เตปินใจ
๒. สามเณรกิตติชยั  วนัทิตย์
๓. พระธีรวตั ยสินฺธโร

กลุ่มท่ี ๔ ประเดน็
๑. พระภกัดี มหาวิริโย
๒. พระสรศกัด์ิ สุธิจิตฺโต
๓. พระสุรสิทธ์ิ ดว้งเงิน
๔. นายอินทนนท์ ค  ามูล/

กลุ่มท่ี ๕ ประเดน็
๑. พระณรงศกัด์ิ /ลงฺกาโล ๒. พระธีรวตั ยสวฑฺฒโก

๓. พระจีรวฒัน์ กิตติฐาโน          ๔. พระปฏิภาณ จิตฺตทนฺโต



กิจกรรมประจ าวนั

๑. ใหนิ้สิตแต่ละกลุ่มเขียนช่ือเร่ือง การคน้ควา้ท่ีตอ้งการ
จะท า

๒.ใหแ้บ่งเน้ือหาท่ีตอ้งการเขียน จ านวน ๕ หวัขอ้ยอ่ย



ทฤษฎอีงค์กำร

กลุ่มทฤษฎีดั้งเดิม (Classic)

กลุ่มทฤษฎีดั้งเดิมแบบใหม่ (Neoclassic)

กลุ่มทฤษฎีสงัเคราะห์หรือทฤษฎีองคก์ารสมยัใหม่
(Synthesis or Modern Organization Theory)



ทฤษฎีดั้งเดิม (Classic)

ทฤษฎีระบบราชการ (Bureaucratic Theory)
ทฤษฎีการจดัการแบบวิทยาศาสตร์ 

(Scientific Management Theory)
ทฤษฎีการจดัการและการบริหาร

(Administrative Management Theory)



ทฤษฎรีะบบรำชกำร(Bureaucratic Theory)

Max Weber
1. ล าดบัชั้นการบงัคบับญัชา (Hierarchy)
2. การแบ่งงาน (Division of Labor)
3. ไม่ยดึความเป็นส่วนบุคคล (Impersonality)
4. ยดึกฎระเบียบขอ้บงัคบั (Rules and Regulations)
5. การท างานเป็นอาชีพ (Career Service)
6. แบ่งแยกเร่ืองส่วนตวัและทรัพยสิ์นของบุคคลออกจาก
องคก์าร (Separation   of  property and affairs)



ทฤษฎีการจดัการแบบวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Management Theory)

Frederick Taylor

เป้าหมายของการจดัการแบบวทิยาศาสตร์กคื็อการเพ่ิมประสิทธิภาพ
สูงสุด จึงไดเ้สนอใหค้น้หาวิถีทางท่ีดีท่ีสุดซ่ึงจะท าใหผ้ลผลิตสูงข้ึน
ไดโ้ดยใชห้ลกัเหตุผลทางวทิยาศาสตร์ นอกจากนั้นยงัเนน้การจดัการ
ในลกัษณะท่ีเป็นอาชีพ การออกแบบกระบวนการท างาน ศึกษาเร่ือง
เวลาและการเคล่ือนไหวในการท างาน (time and motion study) การ
ใชส่ิ้งจูงใจต่างๆ



ทฤษฎีการจดัการและการบริหาร (Administrative 
Management Theory)

Henry Fayol
องคป์ระกอบส าคญัในการบริหาร 5 ประการ
P-Planning การวางแผน
O-Organizing การจดัการองคก์ร
C-Commanding การบงัคบับญัชา
C-Coordinating การประสานงาน
C-Controlling การควบคุม


