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บทคัดยอ 

 หนังสือเรื่อง “หลักรัฐประศาสนศาสตร: แนวคิดและกระบวนการ” เลมนี้แตงโดย 
รองศาสตราจารย ดร.วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ พิมพเมื่อ ตุลาคม 2549 โดยบริษัทเอ็กซเปอรเน็ท จำกัด 
จำนวน 276 หนา หนังสือเลมน้ีมี 3 บท เน้ือหาเนนไปท่ีการนำเสนอแนวคิดทางดานรัฐประศาสนศาสตร 
ขอบเขต และกระบวนการบริหารสมัยใหมที่เรียกวา PAMS-POSDCoRB โดยเพ่ิมเติมการบริหาร
นโยบาย การบริหารอำนาจหนาท่ี การบริหารจริยธรรม และการบริหารท่ีเก่ียวของกับสังคมที่เปน
ปจจัยสำคัญตอประสิทธิภาพการบริหารงาน 
 
คำสำคัญ: รัฐประศาสนศาสตร  แนวคิด กระบวนการ 
 

ABSTRACT 

 The book of “Public Administration: Concept and Processes”, written by 
Associate Professor Dr. Wirat Wiratnipawan, was published by Expernet Co., Ltd. in 
October 2006 with 276 pages. This book, divided into three chapters, focused on public 
administration concepts, scope and a new management process named PAMS-POSDCoRB. 
PAMS-POSDCoRB is added policy administration, authority, morality and society which 
are important factors to efficient administration. 
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1อาจารยประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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บทสังเขปเนื้อหา 
 รัฐประศาสนศาสตรเปนวิชาที่มีเน้ือหาดานการบริหารงานภาครัฐที่มีลักษณะเปน 
สหวิทยาการท่ีผสมผสานความรูหลายแขนงไวดวยกัน ซึ่งมีพัฒนาการทางแนวคิดในแตละยุค 
ทีแ่ตกตางกันตัง้แตยุคแรกท่ีเนนประสทิธิภาพ ประสทิธิผลและประหยัด มาสูแนวคิดทีใ่หความสำคญั
กับการนำความรูไปใชใหสอดคลองกับปญหาสังคมและเนนความเปนธรรมทางสังคม และปจจุบัน
แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมไดเขามามีอิทธิพลและใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของ
ประชาชนมากข้ึน ดังน้ันการทำความเขาใจแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร จำเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมี
พ้ืนฐานความรูถึงหลักการ แนวคิด โดยหนังสือ หลักรัฐประศาสนศาสตร: แนวคิดและกระบวนการ 
เลมนี้จะมีสวนเติมเต็มใหกับผูอานทุกทาน ดวยเน้ือหาที่เขาใจงาย โดยมีเน้ือหาทั้งหมด 3 บท  
สรุปดังน้ี 
 บทที่ 1 แนวคิดเก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร ประกอบดวยเน้ือหาสำคัญ ไดแก  
ความสำคัญ ความจำเปน ความหมายของรัฐประศาสนศาสตรที่มีการนิยามความหมายเนนไปท่ีวิชา
ความรู กิจกรรมหรือการบริหารงานของรัฐ หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐ ทั้งท่ีเปนฝาย
นิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการ ในบทน้ีผูเขียนไดนำเสนอกระบวนการบริหารท่ีเรียกวา 
PAMS-POSDCoRB เพ่ือนำมาใชในการวิเคราะหปญหาตาง ๆ ของหนวยงาน ในรายละเอียดของ
กระบวนการดังกลาวมีการนำเสนอปจจัยท่ีมีผลตอการบริหาร อาทิ ปจจัยดานทรัพยากรมนุษย 
ปจจัยดานเงิน ปจจัยดานการบริหารท่ัวไป เปนตน ทั้งน้ีผูเขียนไดนำเสนอใหเห็นถึงปจจัยหลายปจจัย
ที่มีผลตอกระบวนการบริหารโดยการวิเคราะหนั้นจะมีการนำกรอบแนวคิดทางสังคมศาสตรมาใช 
ซึ่งในที่นี้เรียกวา “กระบวนการพิจารณาแกไขปญหา” ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก ปญหา สาเหตุ 
และแนวทางแกไขหรือแนวทางการพัฒนา  
 บทที่ 2 แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรของตางประเทศและไทย ในบทน้ีอธิบายใหเห็น
ภาพรวมของแนวคิดรัฐประศาสนศาสตรของนักวิชาการตางประเทศ อาทิ แนวคิดของเฟรดเดอริค 
วินสโลว เทเลอร เปนแนวคิดเก่ียวกับโครงสรางและอำนาจหนาท่ี การแบงงานกันทำ แนวคิดของ 
เอลตัน มาโย  แนวคิดนี้เนนไปที่จิตใจของบุคลากรหรือคนงานโดยใหความสนใจกับการนำความรู
ดานสังคมศาสตร ดานมนุษยสัมพันธและพฤติกรรม และเทคโนโลยีเขามาใชในการบริหารหนวยงาน
เพ่ิมขึ้น นอกจากน้ีในสวนน้ียังมีการนำเสนอแนวคิดของนักวิชาการไทยท่ีมีการนำแนวคิดเร่ือง  
การจัดระเบียบบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนามาใชในการอธิบายใหเห็นถึง
เจตจำนงในการสรางเอกภาพและประสิทธิภาพในการบริหารงานระดับจังหวัด ซึ่งแนวทางของ 
การบริหารจังหวัดแบบบูรณาการมุงหวังในการปรับเปล่ียนบทบาทและอำนาจหนาท่ีของผูวาราชการ
จังหวัดเปนผูบริหารสูงสุดของจังหวัดใหมีเอกภาพในการบังคับบัญชา การบริหารแผนงาน  
การบริหารงบประมาณ และการส่ังการมีลักษณะเปนการบูรณาการ แนวคิดการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีเกิดขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมือง 
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ที่ดี พ.ศ. 2542 และตอมาพัฒนาเปนพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เปาหมายเพ่ือใหเกิดความคุมคา เพ่ือสรางระบบการบริหารท่ีดี แนวคิด 
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือแนวคิดธรรมาภิบาลจึงกลายเปนแนวคิดท่ีมีการนำมาใชในหลาย
องคการเพ่ือมุงหวังใหบุคลากรมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน  
 บทที่ 3 กระบวนการบริหาร PAMS-POSDCoRB ในบทน้ีผูเขียนอธิบายเหตุผลใน 
การพัฒนากระบวนการบริหารจากหลัก POSDCoRB มาสู PAMS-POSDCoRB ดวยเหตุผลท่ีวา 
ปจจัยท่ีมีสวนสำคัญตอกระบวนการบริหารน้ันควรจะเพ่ิมเติมการบริหารนโยบาย การบริหารอำนาจ
หนาท่ี การบริหารจริยธรรมและการบริหารที่เก่ียวของกับสังคม ซึ่งกระบวนการบริหารท่ีสมบูรณและ
สามารถตอบสนองความตองการใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพน้ันจำเปนอยางย่ิงท่ีควรจะ
เพ่ิมปจจัย 4 ประการขางตน ซ่ึงในหลัก POSDCoRB ไมไดมีการระบุถึงสาระเหลาน้ี สำหรับกระบวนการ
บริหาร PAMS-POSDCoRB ประกอบดวย 1) การบริหารนโยบาย (Policy) 2) การบริหารอำนาจ
หนาท่ี (Authority) 3) การบริหารจริยธรรม (Morality) 4) การบริหารท่ีเก่ียวของกับสังคม (Society)  
5) การวางแผน (Planning) 6) การจัดองคการ (Organizing) 7) การบริหารทรัพยากรมนุษย  
(Staffing) 8) การอำนวยการ (Directing) 9) การประสานงาน (Coordinating) 10) การรายงาน  
(Reporting) และ 11) การงบประมาณ (Budgeting) อยางไรก็ตามกระบวนการบริหารท่ีดีผูเขียนได
ระบุอยางชัดเจนวาจำเปนจะตองมีกระบวนการวิเคราะหนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติและ 
การประเมินนโยบายเพ่ือใหนโยบายน้ันสามารถตอบสนองปญหาและความตองการของประชาชน  
 
บทวิจารณ 
 เมื่อผูอานอานครบในเน้ือหาท้ังสามบทแลว ผูอานจะพบวา 1) โครงสรางการเขียน  
ผูเขียนใหรายละเอียดของเน้ือหาแตละบท มีการอธิบายตัวอยางประกอบและลำดับเน้ือหาอยาง
ชัดเจน เพ่ือใหเกิดความเขาใจในบทท่ี 1 ผูอานควรศึกษาเพ่ิมเติมจากหนังสือเร่ืองรัฐประศาสนศาสตร: 
ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา (ค.ศ. 1887-ค.ศ. 1970) (พิทยา บวรวัฒนา, 2541) สำหรับบทที่ 2  
ผูอานควรทำความเขาใจถึงความแตกตางทางโครงสรางองคการ วิธีการดำเนินงานและเปาหมาย
ขององคการเพราะแตละองคการมีบริบททางโครงสรางวัฒนธรรมการทำงานท่ีแตกตางกัน  
(นิภาพรรณ เจนสันติกุล และไชยณัฐ ดำดี, 2557: 30) รวมถึงควรมีพ้ืนฐานความรูเก่ียวกับแนวคิด
ทศพิธราชธรรมและแนวคิดรัฐประศาสนศาสตรในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยท่ีมีเน้ือหา
ครอบคลุมโครงสราง อำนาจหนาท่ีและกระบวนการ ซึ่งรัฐธรรมนูญ คือชุดของกฎกติกา (ทั้งเปน
ลายลักษณอักษรและไมเปนลายลักษณอักษร) ที่จัดวางความสัมพันธทางอำนาจในสังคมการเมือง  
(ฐติิกร สังขแกว, 2556: 749) ดังน้ันเพ่ือใหเกิดความเขาใจแนวคิดรัฐประศาสนศาสตรจำเปนอยางย่ิง
ที่จะตองมีการศึกษาโครงสราง อำนาจหนาท่ีและกระบวนการตาง ๆ ในทางการบริหารเพ่ือนำไปสู
การอธิบายความสัมพันธของส่ิงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย และในบทท่ี 3 สรุปใหเห็นวากระบวนการ 
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บริหารท่ีมีประสิทธิภาพ คือ การพิจารณาวานโยบายสาธารณะท่ีดีควรเปนนโยบายท่ีกำหนดแนวทาง 
ทิศทางการพัฒนาไปเพ่ือการพัฒนาประเทศมากกวานโยบายสาธารณะท่ีกำหนดข้ึนมาเพ่ือคนกลุม
ใดกลุมหน่ึงในสังคม ที่ไมคำนึงถึงผลผลิต ผลลัพธและผลกระทบ (นิภาพรรณ เจนสันติกุล, 2552: 
126) และในฐานะผูปฏิบัติหรือเจาหนาท่ีควรจะตองมีการดำเนินนโยบายตามกรอบของอำนาจหนาท่ี
อยางมีจริยธรรมไมวาจะเปนการบริหารราชการสวนกลาง การบริหารราชการสวนภูมิภาค และ 
การบริหารราชการสวนทองถิ่น จะตองเปนการบริหารท่ีไมเก่ียวของกับผลประโยชนทับซอน 
แตเปนการปฏิบัติหนาท่ีตามขอบเขตของอำนาจตามกฎหมาย (คณะกรรมการจริยธรรมประจำ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2557: 7) ดังน้ันเพ่ือใหผูอานมีความเขาใจถึงกระบวนการ
บริหาร PAMS-POSDCoRB มากข้ึน ควรศึกษากรอบความคิดดานนโยบายสาธารณะท่ีประกอบดวย 
การศึกษาปญหา การพัฒนาหรือการใหขอเสนอกับปญหา และการเปล่ียนแปลงรัฐบาลและกิจกรรม
ของกลุมผลประโยชนจากหนังสือเรื่อง นโยบายสาธารณะไทย: กำเนิด พัฒนาการและสถานภาพ 
ของศาสตร (ศุภชัย  ยาวะประภาษ และปยากร หวังมหาพร, 2552) 2) ภาษาท่ีใชในการเขียน  
ผูเขียนใชภาษาที่มีความชัดเจนและอานเขาใจงายเหมาะกับการนำไปใช เปนการศึกษาตอยอด
สำหรับผูที่มีพ้ืนฐานทางรัฐประศาสนศาสตร  
 สำหรับจุดออนของหนังสือเลมนี้ คือ ขาดการเปรียบเทียบแนวคิดตาง ๆ ซึ่งในบทท่ีสอง
จะมีการใหรายละเอียดของแนวคิดและภาพรวมของรัฐประศาสนศาสตรของนักวิชาการตางประเทศ
และไทยไวจำนวนมาก แตไมไดมีการนำแนวคิดดังกลาวมาเปรียบเทียบความแตกตางซ่ึงหากมี 
การเปรียบเทียบแนวคิดและวิธีการนำไปใชจะทำใหผูอานมีความเขาใจและสามารถจำแนกแนวคิด
ทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางชัดเจนย่ิงข้ึน อยางไรก็ตามหนังสือเลมนี้เปนประโยชนอยางมาก 
ในการศึกษาแนวคิดและหลักการทางรัฐประศาสนศาสตร และการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร 
ในเชิงการบริหารท่ีไดมีการนำเสนอกระบวนการบริหารท่ีเรียกวา PAMS-POSDCoRB มาใช ทั้งน้ี 
ผูเขียนไดระบุใหเห็นถึงกระบวนการวิเคราะหปญหาตาง ๆ ของหนวยงานภาครัฐ โดยแตละข้ันตอน 
มีความสัมพันธกันตามท่ีนำไปใชในการบริหารหรือการปฏิบัติงานจริงมากกวาการอธิบายเชิงทฤษฎี 
เพียงอยางเดียว ดังนั้นผูอานควรมีพ้ืนฐานความรูดานรัฐประศาสนศาสตร ดานนโยบายสาธารณะ
และดานการบริหารทรัพยากรมนุษยเปนอยางดี เพ่ือใหเขาใจถึงพัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร
และการนำ PAMS-POSDCoRB ไปใชใหเหมาะสมกับสถานการณ นอกจากน้ีเน้ือหาในหนังสือเลมนี้
ยังเปนแนวทางใหกับผูที่ศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและผูที่สนใจแนวคิดทาง
รัฐประศาสนศาสตรเพ่ือการศึกษาตอยอดแนวคิดตอไป  
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