
124 ศรีปทุมปริทัศน์	ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

“อวตาร” (Avatar) จริยธรรมพฤติกรรมกองโจร

อัมพร ธำารงลักษณ์

รองศาสตราจารย์ประจำาสาขาบริหารรัฐกิจ	

คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

E-mail:	aw.tamrong@gmail.com

Rosemary	O’Leary.	2006. The Ethics of Dissent: Managing 

Guerrilla Government. Washington,	 D.C.:	 CQ	

Press,	A	Division	of	Congressional	Quarterly,	Inc.

 หนังสือที่แนะนำาในที่นี้เรื่อง	 The	 Ethics	 of	 Dissent:	

Managing	Guerrilla	Government	(2006)	เขียนโดย	Rosemary	

O’Leary	 ดูเหมือนว่าจะเข้ากับกระแสเหตุการณ์เรียกร้องให้เกิด

ความซื่อสัตย	์ ยุติธรรม	 กำาหนดมาตรฐานการตัดสินใจทางการ

เมืองและการบริหารของนักการเมือง

	 จริยธรรมเป็นประเด็นปัญหาที่นักวิชาการด้านการ

บริหารรัฐกิจให้ความสนใจมาเป็นเวลานาน	 แต่การบ่มเพาะองค์

ความรู้นี้อาจจะยังไม่ตกผลึกเป็นรูปธรรมเพียงพอที่นักบริหารใน

ทางปฏิบัติจะสามารถเลือกหรือหยิบใช้ได้อย่างง่ายได้ดายนักว่า

จะรู้ได้อย่างไร	(How	to	Know)	ว่าการกระทำาหรือการตัดสินใจ

นั้นถูกต้องไม่ขัดต่อจริยธรรม	และจะเลือกทำาสิ่งที่ถูกต้องอย่างไร	

(How	to	Do)

	 ปัญหาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมที่หยิบยกมาพิจารณาใน

ที่นี้เรียกว่า	 “พฤติกรรมกองโจร”	(Guerrilla	Government)	 ซึ่ง

โอเลียรีย์ให้นิยามว่า	หมายถึง	การกระทำาของข้าราชการอาชีพที่

ปฏิบัติการต่อต้านความปรารถนาของผู้บังคับบัญชา	 (โดยนัยยะ

ของการสื่อสารที่แสดงออกอย่างชัดแจ้งและแอบแฝง)	(O’Leary,	

2006:	p.	xi)	 กล่าวคือ	 การที่ข้าราชการแสดงความไม่พอใจต่อ

การปฏิบัติการของหน่วยงาน	 โครงการ	 หรือบุคคล	 โดยที่มิได้

แสดงความคิดเห็นออกทางสาธารณะด้วยเหตุผลเชิงกลยุทธ์ใน

การต่อต้าน	ซึ่งในท้ายที่สุดผู้ปฏิบัติการต่อต้าน/กองโจรนี้บางคน

อาจจะผันตัวไปเป็น	whistle-blower	 แต่ส่วนมากแล้วจะไม่เป็น

เช่นนั้น	(p.	xi)

	 “กองโจร”	 ที่ว่านี	้ เปรียบเสมือนกับปลาแซลมอนว่าย

ทวนกระแสนำ้าแห่งอำานาจ	 (p.	 xi)	 เพื่อทำาสิ่งที่คิดว่าถูกต้องใน

การช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน	 ในบริบทของข้าราชการมือ

ชีพ	 การกระทำาแบบกองโจรนี้	 อาจเป็นเรื่องขัดแย้งระหว่าง

ข้าราชการประจำากับนักการเมือง	 วัฒนธรรมองค์การที่ต่างกัน	

การใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ	 การประสานความ

ร่วมมือ	 การสร้างเครือข่ายการปกครอง	 หรือการกระทำาที่ชอบ

ทางศีลธรรม	ด้วยความรับผิดชอบ	และมีคุณธรรมในฐานะที่เป็น

ข้าราชการคนหนึ่ง

	 ในความหมายที่ใกล้เคียงกับพฤติกรรมกองโจร	 คือ	

การเปิดโปงข้อมูล	 หรือ	Whistle	 blowing	 ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่

แสดงความไม่พอใจที่เห็นได้อย่างเด่นชัดอย่างหนึ่ง	 (Dissent)	

เช่นเดียวกับพฤติกรรมกองโจร	 เป็นที่เข้าใจกันทั่วไปว่ามีความ

ครอบคลุมถึง	 4	 ลักษณะ	 คือ	 1.	 เป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลที่

ตั้งใจเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ	2.	 สื่อข้อมูลสู่บุคคล/กลุ่มบุคคล

ภายนอกหน่วยงานซึ่งจะนำาข้อมูลนั้นไปถ่ายทอดต่อสู่สาธารณะ

ให้เป็นบันทึกที่ทราบทั่วกัน	3.	มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำาที่

ผิดจริงในหน่วยงานและ	4.	 ผู้ที่เปิดเผยข้อเท็จจริงนี้จะต้องไม่ใช่

ผู้สื่อข่าวหรือประชาชนทั่วไป	 แต่เป็นสมาชิกหรือเคยทำางานใน

หน่วยงานมาก่อน	(Johnson,	2003:	3-4)

	 พิจารณาจากคำานิยามของทั้งสองจะพบว่า	 พฤติกรรม

กองโจรที่หยิบยกมานี้มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันในแง่ที่เป็นการ

กระทำาที่ริเริ่มจากบุคคลภายในหน่วยงาน	 แต่แตกต่างอย่าง
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เห็นได้ชัดในหลายประเด็น	 ทั้งในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลต่อ

สาธารณะซึ่งพฤติกรรมกองโจรจะเป็น	 “การดำาเนินการ”	 ก่อ

ให้เกิดการกบฏ	 ทรยศ	 มีการปฏิบัติการรวบรวมกำาลังมาต่อสู้

สิ่งที่เห็นว่า	 “ไม่ถูกต้อง”มากกว่าเพียงแค่การเปิดเผยข้อเท็จ

จริงสู่สาธารณะ	 และอีกประการหนึ่งคือการดำาเนินการของกอง

โจรนี้จะเป็นไปอย่างไม่เปิดเผยตัวตนของผู้ดำาเนินการซึ่งอาจ

เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดำาเนินการอย่างลับ	 แต่สำาหรับอีก

พฤติกรรมหนึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลให้คนอื่นไปเผยแพร่ต่อไม่มี

การดำาเนินการหรือการปฏิบัติการต่อต้านออกมาแต่อย่างใด

	 ในการนำาเสนอของหนังสือเล่มนี้	 โอเลียรีย	์ เสนอ

มุมมองพฤติกรรมกองโจร	 3	 ทัศนะที่ได้ประมวลจากวรรณะ

กรรมการบริหารรัฐกิจที่กล่าวถึงปรากฏการณ์กองโจรนี้	ได้แก่	

1 . ใ น ทั ศ น ะ ข อ ง ก า ร เ มื อ ง ใ น ร ะ บ บ ร า ช ก า ร	

(Bureaucratic	 Politics)	 ครอบคลุมงานเขียนกว้างขวางมา

หลายทศวรรษ	 กล่าวถึงบทบาทของข้าราชการในฐานะที่เป็น

มืออาชีพเวียนว่ายต่อสู้อยู่ในกระบวนการทางการเมืองด้วย

การใช้ดุลยพินิจ	 (Discretion)	 ประสบการณ์	 ความเชี่ยวชาญ

ทางสายอาชีพตัดสินใจเสนอความเห็นนโยบายที่เห็นว่าเหมาะ

สมตามค่านิยมที่รับอิทธิพลมาจากหน่วยงานของตน	 ให้ได้

ประโยชน์กับตนเองซึ่งในบางครั้งอาจจะต้องหันไปหาความร่วม

มือจากภายนอกหากเห็นว่าจะมีปัญหากันภายในองค์การตนเอง	

ข้าราชการในทัศนะนี้จึงมีความเป็นตัวของตัวเอง	 มีอิสระในการ

คิดตัดสินใจและจากการควบคุมของหน่วยงาน	(pp.	8-14)	

	 2 . ใ น ทั ศ น ะ ข อ ง อ ง ค์ ก า ร แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร	

(Organizations	 and	Management)	 	 มองจากทฤษฎีระบบ

เปิด	 องค์การเป็นระบบที่มิได้อยู่ในสูญญากาศ	 แต่ต้องติดต่อ

ปะทะสังสรรค์กับสภาพแวดล้อมภายนอกตลอดเวลา	และด้วยใน

สภาพปัจจุบันสภาพแวดล้อมนี้มีความซับซ้อน	 เต็มไปด้วยความ

วุ่นวาย	เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	ไม่สามารถทำานายได้	เกี่ยวข้อง

กับผู้มีส่วนได้เสียจำานวนมากจากทั้งภายในองค์การและโดย

เฉพาะอย่างยิ่งภายนอกองค์การ	 ได้แก	่ สาธารณะ	 นักการเมือง	

ศาล	 กลุ่มผลประโยชน์	 องค์กรที่มิได้หวังผลกำาไร	 ภาคเอกชน

และประชาสังคม	 การทำางานในโลกแห่งความวุ่นวายนี้จึงจำาเป็น

ต้องสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์	 (Network	 of	 Relationships)	

หลายฝ่าย	 เพื่อสามารถทำางานให้บรรลุเป้าหมายของส่วนรวมได้	

(pp.	15-16)	

	 3.	ในทัศนะทางจริยธรรม	(Ethics)	ศึกษาถึงค่านิยมและ

การตัดสินใจเลือกว่าจะกระทำาการใดจึงจะถูกหรือผิด	 โอเลียรีย์

ได้อ้างถึงกรอบการมองพฤติกรรมกองโจรเชิงจริยธรรมจากแนวคิด

ของวอลโด	 (Waldo,	 1988)	 ที่เสนอให้ดูถึงพันธะหน้าที่ทาง

จริยธรรม	(Ethical	Obligations)	ที่ผู้ตัดสินใจเลือกกระทำาการมี

ต่อบุคคลต่างๆ	12	กลุ่ม	จากตนเองและมองไกลไปถึงสังคมโดย

รวม	 ได้แก่	 พันธะหน้าที่จริยธรรมต่อตนเอง	 ต่อครอบครัวและ

เพื่อนฝูง	 ต่อวิชาชีพของตนเอง	 ต่อกลุ่มต่างๆ	 ต่อบรรทัดฐาน

ของหน่วยงาน	 ต่อระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย	 ต่อ

ประเทศชาต	ิ ต่อกฎหมาย	 ต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ	 ต่อศาสนา	

ต่อมนุษย์ชาติหรือโลก	 ต่อประโยชน์สาธารณะ	 ซึ่งในทางปฏิบัติ

อาจจะมีมากกว่านี	้ และไม่ได้เรียงตามลำาดับความสำาคัญของ

กลุ่มใดมากกว่ากัน	 ทำาให้การตัดสินใจประเมินว่าพฤติกรรมกอง

โจรนั้นถูกหรือผิดทางจริยธรรมเป็นเรื่องยากยิ่ง	(pp.16-22)

	 ส่วนในบทที่	 2-4	 เป็นต้นมาจะกล่าวถึงกรณีศึกษาที่

เป็นกรณีที่เกิดขึ้นจริงแต่โอเลียรีย์ได้ใช้นามแฝงแทนเพื่อปกป้อง

กองโจรเหล่านี	้ กรณีศึกษาที่หยิบยกมามีมากมาย	 เป็นกรณี

ใหญ่	 3	 เรื่องและมีเรื่องพฤติกรรมกองโจรย่อยๆแทรกระหว่าง

กรณีใหญ่ในแต่ละบท	 จากประสบการณ์ในหน่วยงานภาครัฐ

ของสหรัฐอเมริกาเรื่องราวที่นำาเสนอมีความซับซ้อนและน่าสนใจ	

ทำาให้เข้าใจพฤติกรรมกองใจรกระจ่างขึ้นและอาจเทียบเคียงได้

กับกรณีที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย	 เช่น	 กรณีกองโจรของกลุ่ม

เนวาดาทั้ง	 4	 (The	Nevada	 4)	 ในรัฐลาสเวกัส	 แสดงให้เห็น

ถึงการออกมาต่อสู้กับนโยบายของราชการเพื่อพื้นที่ชุ่มนำ้าและ

ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า	(บทที่	2)	 ผู้

อ่านจะได้เรียนรู้ถึงกลยุทธ์ที่กลุ่มกองโจรนี้ใช้ไม่ว่าจะเป็นการ

ขายความคิดหรือกระจายข่าวสารออกสู่ภายนอกหน่วยงาน	 การ

ลอบบี้หาพันธมิตร	 การหาทุนสนับสนุน	 การบริหารเครือข่าย	

รวมถึงการทำาให้รัฐบาลเกิดความอับอายต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น	

เป็นต้น	

	 ในบทที่	 3	 กล่าวถึงกรณีของหน่วยงานพิทักษ์สิ่ง

แวดล้อมสำานักงานภูมิภาคซีแอทเทิลของสหรัฐอเมริกา	

(Environmental	Protection	Agency	 หรือ	EPA)	 ที่สมาชิกใน

หน่วยงานไม่พอใจต่อการการกระทำาที่แสวงหาประโยชน์ส่วน

ตัวของผู้บริหารและได้พยายามทำาทุกวิถีทางเพื่อเอาผิดผู้บริหาร

เหล่านี้ที่ผ่านเข้ามารับตำาแหน่งในหน่วยงาน	 สำาหรับกรณีนี้ผู้
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อ่านจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวของกองโจรนั้นไม่จำาเป็นต้องสำาเร็จ

เสมอไปและถ้าจะให้สำาเร็จได้อาจจะต้องมีการบริหารจัดการ

สร้างเครือข่ายรวมพลังจากภายนอกมาช่วย

	 ส่วนกรณีสุดท้ายนั้น	(บทที่	4)	คือการต่อสู้ของกองโจร

เพื่อปกป้องอนุรักษ์เขตป่าไม้แห่งชาติฮูเซอร	์ (Hoosier	National	

Forest)	 ในรัฐอินเดียนาให้รอดพ้นจากกระแสนโยบายการพัฒนา

พื้นที่เขตป่าไม้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ผสมผสาน

การสันทนาการให้มีการขับขี่รถยนต์ประเภทออฟโรด	 (Off-

Road	 Vehicles)	 ได้กลยุทธ์การต่อสู้ของกองโจรที่เกิดขึ้นใน

กรณีนี้มีความเข้มข้น	 ซับซ้อน	 ผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายนี้มีทั้ง

สื่อมวลชน	หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน	นักการเมืองในระดับ

ประเทศ	 และศาลยุติธรรมที่ต้องมาตัดสินความถูกต้องของกรณี

ที่สามารถหยิบยกเป็นประเด็นขึ้นต่อสู้ในชั้นศาลได้

	 หากหันมาดูกรณีของประเทศไทย	 หลายท่านคงพอจะ

มองเห็นกรณีของสืบ	นาคะเสถียรในฐานะข้าราชการกรมป่าไม่มี

หน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษาป่าไม้ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ	ห้วยขา

แข้ง	 ด้วยต้องต่อสู้เพียงลำาพัง	 นำาไปสู่การต้องแสดงพลังที่มีอยู่

จำากัดด้วยการปลิดชีพตัวเองเพื่อปกป้องป่าไม้และสัตว์ป่าที่ตน

รัก	 ซึ่งอาจจะมิใช่ทางเลือกของพฤติกรรมกองโจรที่ดีที่สุด	 แต่

ผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ก่อให้เกิดกระแสการอนุรักษ์ป่าไม่และพันธุ์

สัตว์ป่าตามมามากมาย

	 ปัญหาจริยธรรมทางการบริหารที่เกิดขึ้น	 ก่อให้เกิด

คำาถามหลายประการ	 พฤติกรรมกองโจรนี้ถูกต้องเพียงใด	 เป็น

สิ่งที่ควรจะปล่อยให้เกิดขึ้นต่อไป	 หรือควรจะดำาเนินการบาง

อย่างเพ่ือควบคุมหรือป้องกันมิให้เกิดข้ึน	 ในบทสุดท้าย	 โอเลียรีย์

ได้พยายามตอบคำาถามเหล่านี้โดยรวบรวมจากข้อคิดเห็นของผู้

เชี่ยวชาญทั้งหลายว่า	 พฤติกรรมกองโจรนี้คงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยง

มิให้เกิดขึ้นมิได้ในหน่วยงาน	 เนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่มิอาจ

อธิบายได้อย่างชัดแจ้ง	 และในสถานการณ์ปัจจุบันต้องยอมรับ

ว่าหน่วยงานไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับ

เรื่องนี้	ข้อเสนอแนะที่อาจจะปรับใช้ได้บ้างจากงานเขียนทางการ

บริหารรัฐกิจที่ปรากฏในเรื่องการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง	ได้แก่	

การเปิดช่องทางหรือโอกาสให้บุคคลที่ไม่พอใจเหล่านี้ได้แสดง

ความคิดเห็นของตนเองออกมา	 โดยแยกประเด็นปัญหาออกจาก

ความไม่พอใจส่วนบุคคล	 หรือ	 การปล่อยวางเฉยต่อปัญหานั้น	

(Avoidance)	การเจรจาหาความร่วมมือ	(Collaboration)	การ

ร้องเรียนเรื่องราวตามสายการบังคับบัญชา	 (Higher	 Authority)	

และ	การแสดงพลังประท้วง	การใช้กลอุบายปฏิบัติการอย่างลับๆ	

(Unilateral	 Power	 Play)	 รวมไปถึงการสร้างระบบวัฒนธรรม

องค์การที่เปิดกว้าง	 ยอมรับและเชิญชวนให้แสดงความคิดเห็น

แตกต่าง	 กระตุ้นให้เกิดการตั้งคำาถามต่อนโยบาย	 มีการรับฟัง

ความคิดเห็น	 มีช่องทางให้ได้ระบายหรือสื่อข้อความที่ไม่พอใจ

หลายๆช่องทาง	เป็นต้น

	 มาถึงตรงนี	้ ผู้อ่านคงพอจะมองออกถึงความเชื่อม

โยงระหว่างหนังสือเล่มนี้กับภาพยนตร์เรื่องอวตาร	 (สำาหรับ

ผู้ที่ยังไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้ผู้เขียนของแนะนำาไปด้วยพร้อมๆกัน

เพื่อประโยชน์ในการทำาความเข้าใจถึงความยากลำาบากของ

พฤติกรรมกองโจร)	 ซึ่งมาบรรจบกันโดยบังเอิญ	 จะต่างกันก็

เพียงเรื่องจริงที่ถ่ายทอดเรียบเรียงผ่านตัวหนังสือออกมาใน

หนังสือเล่มนี้เป็นประสบการณ์จริงที่กลุ่มคนที่อยู่ในกองโจร	

(จวบจนถึง	ณ	ปัจจุบันนี้)	มิได้	(และอาจจะมิกล้า)	 เปิดเผยตัว

เองสู่สาธารณะเพราะนั่นจะหมายถึงภยันตรายมากมายที่จะตาม

มาต่อตัวเองและบุคคลรอบข้าง	 ส่วนเรื่องที	่ “ผ่านจอ”	 นั้นเป็น

เพียงเรื่องเล่ามิได้มีฐานจากเรื่องจริง	 แต่สิ่งที่น่าสนใจที่ผู้เขียน

เห็นและทึ่งในการนำาเสนอเรื่องราวของกองโจรในอวาตารนั้น

เป็น	 “การกบฎทางความคิด”	(Guerilla	in	the	Mind)	 ของเจค	

ซัลลีและพรรคพวกที่เข้าไปสอดแนมชาวเนว	ี(Na’vi)	 ภายหลังที่

ได้ซึมซับถึงวัฒนธรรม	 ภาษาและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเนวี

และได้เรียนรู้ถึงความเห็นแก่ประโยชน์เอาแต่ได้ของชาวมนุษย์

ในการวางแผนขับไล่ชาวเนวีออกจากดินแดนแพนดอราเพื่อหวัง

หาประโยชน์จากทรัพยากรอันหาค่ามิได้จากพื้นดินนี	้(นอกเหนือ

ไปจากการที่ได้ตกหลุมรักสาวชาวเนวีชื่อเนย์ทิริแล้ว)	 เจคและ

พรรคพวกจึงได้ตัดสินใจลงมือปฏิบัติการต่อสู้กับกองกำาลังทหาร

ของมนุษย์เพื่อปกป้องดินแดนแพนดอราของชาวเนว	ี 	 ซึ่งแม้แต่

เพียงแค่ความคิด	ก็สามารถสร้างพลังเครือข่ายรวมพลทรัพยากร

เอาชนะเหล่าอธรรมได้

	 	 ผู้เขียนเองใช้หนังสือเล่มนี้ประกอบการเรียนการสอน

ระดับปริญญาโทสำาหรับนักบริหารในวิชาการบริหารจัดการ

องค์การในเทอมที	่ 2	 ของภาคการศึกษาที่ผ่านมา	 ประจวบ

เหมาะกับการออกฉายภาพยนตร์สู่สายตาประชาชนเมื่อเดือน

มกราคมนี้	ทำาให้นักบริหารเห็นภาพสะท้อนความเป็น	“กองโจร”	

ที่มีอยู่ในตัวเองและในองค์การชัดเจนขึ้น	 ผู้เขียนจึงขอแนะนำาให้
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ผู้ที่สนใจอ่านกรณีเรื่องราวจากชีวิตจริงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกรณี

เล็กๆที่แทรกอยู่ในกรณีใหญ่ๆทั้งสามกรณีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ในประเทศสหรัฐอเมริกา	ไม่แน่ว่าประเทศไทยอาจจะสามารถจุด

ประกายความเป็นกองโจรเห็นถูกเป็นถูก	 เห็นผิดเป็นผิดและทำา

สิ่งที่ถูกให้เกิดขึ้นแม้จะเป็นเพียงจุดเล็กๆแต่มีค่าและประโยชน์

มหาศาลแด่ชนรุ่นหลังสืบไป	 เฉกเช่นเดียวกับสืบ	 นาคะเสถียร	

ที่ปัจจุบันได้มีหน่วยงานต่างๆสืบทอดเจตนารมณ์อีกนานัปการ	

เปรียบดังการแตกกระจายตัวของดาวฤกษ์ซูเปอร์โนวาที่ยอม

สลายตัวเองเพื่อความสว่างของดาวเคราะห์อีกหลายดวงหรือ

แมงมุมน้อยชาร์ลอตต์ที่ยอมสละตัวเองเพื่อความยิ่งใหญ่แพร่

กระจายของเผ่าพันธุ	์(อัมพร,	2551:	190-191)
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สำาเร็จการศึกษารัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตด้านการบริหารรัฐกิจ	 (รัฐประศาสนศาสตร์)	 จาก	 Center	 For	 Public	

Administration	and	Public	Affairs	(CPAP)	มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเทค	(Virginia	Tech	University)	มลรัฐเวอร์จิเนีย	

ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรองศาสตราจารย์	 ประจำาคณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

เป็นเจ้าของผลงานเรื่อง	 องค์การ:	 ทฤษฎี	 โครงสร้างและการออกแบบ	 (2551)	 ทฤษฎีองค์การยุคหลังสมัยใหม่	

(Postmodern	Organization	 Theory)	 และเรื่อง	 แปลงรูปเปลี่ยนราก:	 บริหารรัฐกิจในศตวรรษที่	 21	 (สำานักพิมพ์

คบไฟ	2546)	 งานวิจัยที่เพิ่งดำาเนินการเสร็จสิ้น	 ได้แก่	 ปัญหาการคุกคามทางเพศในสถานศึกษา	 ที่กำาลังอยู่ระหว่าง

การจัดพิมพ์ได้แก่	ทฤษฎีการบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่	(Postmodern	Public	Administration)	และที่กำาลังอยู่ใน

ระหว่างการศึกษา	คือ	องค์การสาธารณะในประเทศไทย

ดร.อัมพร	 ธำารงลักษณ์	 สนใจศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ	 จริยธรรมในการบริหาร	 ปัญหาความรุนแรงในที่ทำางาน	 เช่น	

การคุกคามทางเพศ	 (Sexual	 Harassment)	 ในสถานที่ทำางาน	 การสร้างความร่วมมือของหน่วยงานในภาครัฐ	

(Collaborative	Management)	และการบริหารและพัฒนาคนเก่ง	(Talent)




