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บทน�า

 หนังสือเรื่อง การบริหารจัดการองค์การตามทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์เล่มนี้ผู ้แต่ง คือ  

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย พ.ศ. 2558 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

จ�านวน 504 หน้า หนังสือเล่มนี้มีจ�านวน 5 บท ได้แก่ บทท่ี 1 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ บทท่ี 2  

การจัดโครงสร้างองค์การ บทที่ 3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 4 การวิเคราะห์งาน และบทที่ 5 

การประเมินผลโครงการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อนักศึกษา นักวิชาการ นกัรฐัประศาสนศาสตร์ 

และผู้บริหารสาธารณะที่จะได้เรียนรู้และน�าไปใช้ในการค้นคว้าและการปฏิบัติงาน นอกจากนี้หนังสือ

เล่มนี้มีความแตกต่างจากหนังสือการบริหารเล่มอื่น ๆ ด้วยการให้รายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี

และหลักการบริหารเพ่ือก�าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การ อันเป็นสาระส�าคัญท่ีผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน

ทกุระดบัควรศกึษา และเป็นประโยชน์ต่อผูอ่้านทุกท่านในการมองภาพรวมของการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์

และการน�าแผนยุทธศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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บทวิจารณ์
 หนังสือเล่มนี้ จ�าแนกเป็น 5 บท ได้แก่ บทที่ 1 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการน�าเสนอ
หลักการและทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยเพ่ือก�าหนดยุทธศาสตร์ อาทิ ขอบข่ายการวิเคราะห์ 
SWOT กรอบการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศขององค์การ McKinsey 7-S Framework หลักการบริหาร
จัดการแบบองค์รวม ตัวแบบ Five Forces Model แนวการวิเคราะห์องค์การเพ่ือการประเมินตาม
เกณฑ์ PMQA เป็นต้น ซึ่งการวิเคราะห์แต่ละรูปแบบมีการน�าไปใช้ในบริบทขององค์การที่ม ี
ความแตกต่างกัน ในบทที ่ 1 น้ีผูเ้ขียนได้จ�าแนกรายละเอยีดของการวิเคราะห์อย่างเป็นสดัส่วน ท�าให้
อ่านง่ายและได้พยายามน�าเสนอกระบวนการวิเคราะห์รูปแบบการน�าไปใช้ในบริบทขององค์การที่มี
ลักษณะแตกต่างกัน อาทิ ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมที่ดิน กรมการขนส่งทางบก เป็นต้น
 บทที่ 2 การจัดโครงสร้างองค์การ ในบทนี้เป็นการให้รายละเอียดเก่ียวกับหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการจัดโครงสร้างองค์การเพ่ือท�าความเข้าใจ ความซับซ้อนขององค์การ  
โดยลักษณะขององค์การมีหลายลักษณะด้วยกัน อาทิ โครงสร้างระบบราชการสายวิชาชีพ 
โครงสร้างองค์การเฉพาะกิจ โครงสร้างแบ่งตามหน้าที่ โครงสร้างระบบราชการ โครงสร้างแบบง่าย 
เป็นต้น นอกจากนี้ในบทนี้ยังอธิบายให้เห็นถึงขั้นตอนกระบวนการออกแบบโครงสร้างองค์การและ 
การพิจารณาปัจจยัทีส่่งผลต่อการออกแบบโครงสร้างองค์การ อาท ิยุทธศาสตร์องค์การ สภาพแวดล้อม 
ขนาดองค์การ เทคโนโลยี เป็นต้น การออกแบบโครงสร้างองค์การท่ีดีจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
ขององค์การ การลดสายการบังคับบัญชา การเพ่ิมอ�านาจหน้าท่ีให้กับพนักงาน ลดความ
เป็นทางการ เป็นต้น ซึ่งเป็นกลไกการจัดองค์การเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของการผลิตและคุณภาพ
การผลิต (Vărzaru & Jolivet, 2011: 620) ส�าหรับบทท่ี 2 นี้ผู ้เขียนได้อธิบายความเป็นมา 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดโครงสร้างองค์การอย่างชัดเจน และอ่านง่าย อธิบาย 
รายละเอียดทุกขั้นตอนในการออกแบบโครงสร้างองค์การซึ่งสามารถน�าข้อมูลมาใช้เป็นแบบอย่าง
ของการจัดเตรียมความพร้อมในการออกแบบโครงสร้างองค์การของหน่วยงานต่าง ๆ ได้
 บทที่ 3  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในบทนี้เริ่มต้นด้วยการให้ความหมายและที่มาของ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การสรรหา การคัดเลือก 
การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ 
และนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยชี้ให้เห็นว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสินทรัพย์ที่มีค่า  
ซึ่งการบริหารทรัพยากรมนุษย์จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาทิ ความผูกพัน 
ต่อองค์การ ประสิทธิภาพองค์การ ตลอดจนการอธิบายบทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านทรัพยากร
มนุษย์ซึ่งจ�าแนกเป็น ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ กลุ่มผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ และกลุ่มผู้บริหาร
สายงานหลัก ในบทท่ี 3 ผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสินทรัพย์ท่ีมีค่า มีการพัฒนา  
มีการเรียนรู้และสามารถเพ่ิมคุณค่าด้วยการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ียังท�า 
การจ�าแนกกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน 

ในการน�าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนในทุกขั้นตอนของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเป็นระบบ 
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 บทท่ี 4 การวิเคราะห์งาน การเปลีย่นแปลงระบบการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ท่ีมปีระสทิธิภาพ

จะต้องมีการจัดการข้อมูลเก่ียวกับลักษณะงานและหน้าที่ ความรับผิดชอบเก่ียวกับงานอย่างเป็น

ระบบ ซึ่งบทน้ีให้รายละเอียดถึงที่มาของการวิเคราะห์งาน ความหมาย หลักการวิเคราะห์งาน 

ขั้นตอนการวิเคราะห์งาน วิธีการวิเคราะห์งาน ซึ่งกระบวนการต่าง ๆ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ ส�าหรับบทท่ี 4 ผู ้เขียนได้อธิบายรายละเอียดของการวิเคราะห์งาน ในกรณีที ่

หน่วยงานใดยังขาดความรู้ในด้านการวิเคราะห์งาน บทที่ 4 ในเล่มน้ีจะช่วยให้ผู้อ่านมีความเข้าใจ

ระบบการวิเคราะห์ การจ�าแนกงาน ขั้นตอนการวิเคราะห์งาน และกระบวนการต่าง ๆ อย่างละเอียด

ครบถ้วน ซึ่งผู้เขียนได้จัดระบบข้อมูลและน�าเสนอตัวอย่างประกอบอย่างชัดเจน

 บทท่ี 5 การประเมินผลโครงการ ในบทน้ีเป็นการอธิบายถึงท่ีมาและความส�าคัญของ 

การประเมินผลโครงการ โดยมีการน�าเสนอตัวแบบและวิธีการประเมิน อาทิ ตัวแบบของ Tyler ที่เน้น

การวัดผลทางการศึกษา กรอบแนวคิด CIPP ที่มุ่งเน้นการตัดสินใจหรือความรับผิดชอบของผู้ด�าเนิน

โครงการ เป็นต้น ซึ่งแต่ละตัวแบบผู้เขียนได้ยกตัวอย่างประกอบอย่างชัดเจนเพ่ือให้เห็นจุดมุ่งหมาย 

แนวทางการประเมินผล และประโยชน์ของการประเมินผลโครงการ ในบทที่ 5 ผู้เขียนได้พยายาม

อธิบายและแสดงตัวอย่างประกอบการอธิบายอย่างชัดเจนและผู ้อ่านสามารถน�าข้อมูลไปใช ้

ในการวางแผนการประเมินผลโครงการได้ 

 หนังสือเล่มน้ีมีจุดเด่น ดังน้ี 1) มีการน�าเสนอตัวอย่างเป็นรูปธรรมท่ีอธิบายถึงกระบวนการ

วิเคราะห์งาน อาทิ ตัวอย่างการไหลเวียนของงานและท�าให้ผู้อ่านเข้าใจท่ีมาและประโยชน์ของ 

การวิเคราะห์งาน หรือการอธิบายการวิเคราะห์ SWOT โดยมีส�านักงานยุติธรรมจังหวัดเป็นกรณี

ศึกษาในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เป็นต้น 2) การอธิบายเน้ือหาเป็นล�าดับขั้นตอน เข้าใจง่าย 

อธิบายท่ีมา ความหมาย หลักการและยกตัวอย่างประกอบชัดเจนในทุกบท เป็นประโยชน์ 

ต่อการประยุกต์ใช้ในการศึกษาด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  

ด้านการจัดโครงสร้างองค์การ และการประเมินผลโครงการซึ่งมีรายละเอียดครอบคลุมและเป็น

ประโยชน์ต่อการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และการออกแบบโครงสร้างองค์การ 3) มีการจัดท�าดัชน ี

ค�าศัพท์ท้ายเล่มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในการค้นคว้าได้ง่าย 

ส�าหรับจุดท่ีควรพัฒนาของหนังสือเล่มนี้ มีดังน้ี 1) ขาดการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของเคร่ืองมือ 

การวิเคราะห์ต่าง ๆ อาทิ ขอบข่ายการวิเคราะห์ SWOT มีความแตกต่าง มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร 

เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศขององค์การ McKinsey 7-S Framework  

หรือหลักการบริหารจัดการแบบองค์รวม เป็นต้น 2) แนวคิดทางการบริหารบางตัวมีความล้าสมัย 

เช่น McKinsey ควรมีการน�าเสนอแนวคิด หลักการทางการบริหารร่วมสมัยอื่น ๆ เพ่ิมเติม อาทิ  

การจัดการความหลากหลายในองค์การ การบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นต้น 3) ขาดการเปรียบเทียบ

สาระส�าคัญของแต่ละหลักการและแนวคิด อาทิ ขอบข่ายการวิเคราะห์ SWOT มีสาระส�าคัญแตกต่าง 

McKinsey หรือ 7-S Framework อย่างไร
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 บทสรุป

  หนังสือเล่มน้ีเป็นหนังสือที่ท�าให้ผู้อ่านเข้าใจท่ีมา ความหมาย หลักการและแนวคิดต่าง ๆ 

อันประกอบด้วย การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งมีการวิเคราะห์แต่ละรูปแบบว่ามีการน�าไปใช้ใน

บริบทขององค์การที่มีความแตกต่างกัน การจัดโครงสร้างองค์การควรมีการพิจารณาถึงปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการออกแบบโครงสร้างองค์การ อาทิ ยุทธศาสตร์องค์การ สภาพแวดล้อม ขนาดองค์การ เทคโนโลยี 

เป็นต้น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ควรมีการจ�าแนกกลุ่มผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน ควรด�าเนินการจัดการข้อมูลเก่ียวกับลักษณะงานและหน้าท่ี 

ความรับผิดชอบเก่ียวกับงานอย่างเป็นระบบ และการประเมินผลโครงการ ควรพิจารณาจุดมุ่งหมาย 

แนวทางการประเมินผล และประโยชน์ของการประเมินผลโครงการ ซึ่งหนังสือเล่มน้ีมีรายละเอียด

ของหลักการ แนวคิด วิธีการและกระบวนการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การบริหารทรัพยากร

มนุษย์ การวิเคราะห์งานและการประเมินผลโครงการอย่างครบถ้วน โดยผู้เขียนได้พยายามรวบรวม

เน้ือหาจากประสบการณ์การสอนวิชาการบรหิารงานภาครฐั การท�าวิจยั และการจดัท�าแผนยทุธศาสตร์

องค์การ อาทิ ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมท่ีดิน กรมการขนส่งทางบก เป็นต้น ซึ่งมี 

รายละเอียดที่ครอบคลุมส�าหรับการน�าไปค้นคว้าและอ้างอิงประกอบการเรียนในระดับปริญญาโท

และปริญญาเอกท่ีศึกษาในสาขารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาใกล้เคียง และส�าหรับผู้อ่านท่ีท�างาน

ในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนสามารถที่จะศึกษาข้อมูลและตัวอย่างการจัดท�ายุทธศาสตร ์

ในหนังสือเล่มนี้และใช้เป็นแนวทางการจัดท�ายุทธศาสตร์ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป
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