
บทที ่2 

แนวคดิทฤษฏแีละผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

ในการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งท่ีจะศึกษาบทบาทของสายงานสนับสนุน ด้านคดีปกครอง 

ต่อความสําเร็จของสํานักงานศาลปกครองกลาง โดยมีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ดงัต่อไปน้ี 

               1.  แนวความคิดทฤษฎี เก่ียวกบับทบาท 

               2.  แนวคิดทฤษฎี การมุ่งผลสัมฤทธ์ิและความสาํเร็จ 

               3.  แนวคิดทฤษฎี การใหบ้ริการและกระบวนการบริหารจดัการองคก์าร 

               4.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบับทบาท 

การปฏิบติังานตามบทบาทของตนเองให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพบทบาทท่ีรับมา 

ตามขอ้ตกลงของสังคมนั้น  ธนารัตน์ เทพโยธิน (2544, หน้า 10) ได้รวบรวมทฤษฏีบทบาทและ

สรุปไว ้ดงัน้ี 

1)  ทฤษฏีของลิน (Linton) ลินตัน กล่าวว่า สถานภาพหรือตาํแหน่งเป็นตวักําหนด

บทบาทให้แก่บุคคล สถานภาพเป็นนามธรรม หมายถึง ฐานะหรือตาํแหน่ง ดังนั้น เม่ือกาํหนด

ตาํแหน่งใดข้ึนก็จาํเป็นจะตอ้งมีบทบาทหรือภาระหนา้ท่ีกาํกบัตาํแหน่งนั้น ไวเ้สมอ 

2)  ทฤษฏีของสกอต (Scott) สกอต กล่าวถึง บทบาทไว ้5 ประการดงัน้ี 

       2.1  บทบาทเป็นความคาดหวงัท่ีเกิดข้ึนในตาํแหน่งต่างๆ มิไดเ้ก่ียวขอ้งหรือมุ่งไปท่ี 

ตวับุคคล 

       2.2  บทบาทมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมในการทาํงาน บทบาทในองค์การเป็น

พฤติกรรมท่ีถูกคาดหวงัใหป้ฏิบติังานหน่ึงๆ 

       2.3  บทบาทนั้นยากท่ีจะกาํหนดช้ีเฉพาะลงไปไดอ้ยา่งชดัเจน 

       2.4  บทบาทจะทาํใหบุ้คคลเกิดการเรียนรู้และเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

       2.5  บทบาทกบังานไม่ใช่เป็นส่ิงเดียวกนัในงานหน่ึงๆ บุคคลอาจมีหลายบทบาทได ้

3)  นิตย ์ประจงแต่ง (2548, หนา้ 23) ไดร้วบรวมทฤษฎีบทบาทและไดอ้ธิบายโดยสรุป 

ในแต่ละทฤษฏีไว ้ดงัต่อไปน้ี 

3.1  ทฤษฎีของลินตัน (Linton) ลินตัน ให้แนวคิดเก่ียวกับสถานภาพหรือฐานะ 

(Status) และบทบาท (Role) ไวว้า่ สถานภาพเป็นนามธรรมหรือตาํแหน่งซ่ึงฐานะจะเป็นตวักาํหนด
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บทบาทของตาํแหน่งนั้นวา่มีภารกิจและหนา้ท่ีอยา่งไร ดงันั้นเม่ือมีตาํแหน่ง ส่ิงท่ีตามมาคือ บทบาท

ของตาํแหน่งซ่ึงทุกตาํแหน่งตอ้งมีบทบาทกาํกบั 

3.2  ทฤษฏีของเพียร์สัน (Pearson) เพียร์สัน กล่าวว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย ์

ในสังคมทาํให้มนุษยต์อ้งเพิ่มบทบาทพิเศษของแต่ละบุคคลซ่ึงคนในสังคม มีความจาํเป็นท่ีตอ้ง

ติดต่อสัมพนัธ์กัน ต้องมีความสนใจกันเป็นพิเศษและให้ความเห็นว่า สภาพสังคมในโรงเรียน 

จะประกอบดว้ย ครูใหญ่ ครู นกัเรียน ซ่ึงตอ้งติดต่อสัมพนัธ์กนั และมีความสนใจกนัเป็นพิเศษ  

3.3  ทฤษฎีของฮอร์แมนส์ (Homan) ฮอร์แมนส์ กล่าวว่า ตาํแหน่งเป็นสาระของ

พฤติกรรมสัมพนัธ์บุคคลจะปฏิบติัอย่างไรก็ต่อเม่ือเห็นวา่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและคิดเสมอว่า

ตาํแหน่งเป็นเพียงปัจจยัท่ีกระตุน้ให้บุคคลเกิดการกระทาํหรือแสดงพฤติกรรมเท่านั้น ดงันั้นบุคคล

จะเปล่ียนบทบาทไปตามตาํแหน่งหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากสงัคม 

4)  พระมหาพนมนคร มีราคา (2549, หน้า 27-28) ได้รวบรวมทฤษฎีบทบาทและได้

อธิบายโดยสรุปไว ้ดงัน้ี 

     4.1  ทฤษฎีของเดโช สวนานนท์ (2518, หน้า 104) เดโช สวนานนท์ ได้กล่าวถึง 

แนวคิดเก่ียวกบับทบาทซ่ึงสรุปไดว้า่ บทบาทจะตอ้งประกอบดว้ยลกัษณะ 4 ประการ ดงัต่อไปน้ี 

-  รู้สภาพของตนในสังคม 

-  คาํนึงถึงพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูอ่ื้น 

-  ประเมินผลการแสดงบทบาทของตนเอง 

     4.2  ทฤษฎีของโคเฮน (Cohen, 1987,p. 22) โคเฮน ได้กล่าวสรุปทฤษฎีบทบาท 

ไวว้่า การท่ีสังคมกาํหนดเฉพาะเจาะจงให้บุคคลปฏิบติัหน้าท่ีตามบทบาทใดบทบาทหน่ึงนั้ น 

เรียกว่าบทบาทท่ีถูกกําหนด ถึงแม้ว่าบุคคลบางคนมิได้ประพฤติปฏิบัติตามบทบาทท่ีสังคม

กาํหนดให ้ส่วนบทบาทท่ีปฏิบติัจริง หมายถึง การท่ีบุคคลไดแ้สดงหรือปฏิบติัออกจริงตามตาํแหน่ง

ของเขา ความไม่ตรงกนัของบทบาทท่ีถูกกาํหนดกบับทบาทท่ีถูกปฏิบติัจริงนั้นอาจมีสาเหตุมาจาก

ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี 

-  บุคคลขาดความเขา้ใจในบทบาทท่ีสังคมตอ้งการ 

-  ความไม่เห็นดว้ยหรือไม่ลงรอยกบับทบาทท่ีถูกกาํหนด  

-  บุคคลไม่มีความสามารถท่ีจะแสดงบทบาทนั้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

      4.3  ทฤษฎีของมีด (Mead, 1989, p.40) มีด ได้กล่าวถึงทฤษฎีบทบาทไวว้่า บทบาท

เป็นองค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัจริง หรือบทบาทท่ีเป็นจริง ซ่ึงจะตอ้งประกอบดว้ยส่ิง

ดงัต่อไปน้ี 

-  การรู้จกัตนเองตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

-  พฤติกรรมตามสถานการณ์ท่ีกาํหนดใหจ้ะตอ้งมีความเหมาะสมกบัการส่งเสริม

ฐานะของตนเอง 
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-  ภูมิหลังของการกระทําท่ีเก่ียวข้องกับผู ้อ่ืนนั้ น การเป็นแบบอย่างเพื่อให ้

การกระทาํบางอยา่งเป็นไปตามแนวทางท่ีตอ้งการ 

-  การประเมินผลการกระทาํตามบทบาท สามารถดาํเนินการด้วยตนเองหรือ 

คนอ่ืน 

ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงสรุปไดว้า่ บทบาท หมายถึง การทาํหนา้ท่ีหรือพฤติกรรมให้สอดคลอ้ง

กบัสถานภาพของตนท่ีได้รับมอบหมาย เม่ือทุกคนมีสถานภาพแตกต่างกนัก็จะตอ้งปฏิบติัตาม

บทบาทหนา้ท่ีของตนเองให้สอดคลอ้งกบัสถานภาพในขณะนั้นและมีความตระหนกัในหน้าท่ีให ้

สมกบัฐานะท่ีรับผดิชอบ 

 

แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัคุณภาพการให้บริการ 

วิฑูรย์ สิมะโชคดี (อ้างถึงใน อิสระ ทองสามสี,2547, หน้า 4-5) กล่าวว่า การบริการ 

หมายถึง ส่ิงท่ีสัมผสัจบัตอ้งได้ยากและสูญสลายหายไปได้ง่าย การบริการสามารถสร้างข้ึนโดย 

ผูใ้ห้บริการทาํเพื่อส่งมอบการบริการหน่ึงๆ ให้แก่ผูรั้บบริการ (เป็นการส่งมอบการปฏิบติัของ 

ผูใ้ห้บริการเพื่อประชาชนแก่ผูรั้บบริการ) การบริโภคหรือการใช้บริการจะเกิดข้ึนในทนัทีท่ีมีการ

ให้บริการนั้ นๆ หรือเกือบจะทนัทีทันใดท่ีมีการให้บริการเกิดข้ึน การบริการโดยทั่วไปจึงมี

คุณลกัษณะท่ีสาํคญัอยู ่4 ประการ คือ 

1.  การบริการเป็นเร่ืองท่ีสัมผสัจบัตอ้งไดย้าก 

2.  การบริการเป็นกิจกรรมหรือกระบวนการต่อเน่ืองของกิจกรรมต่างๆ ท่ีผูใ้ห้บริการ

กระทาํเพื่อส่งมอบแก่ผูรั้บบริการ 

3.  การบริการเกิดข้ึนและถูกบริโภคในขณะเดียวกนัเลยหรือเกือบจะในเวลาเดียวกนัเลย 

คือ มีการรับบริการทนัทีท่ีมีการใหบ้ริการ 

4.  ลูกคา้หรือผูรั้บบริการใหค้วามสําคญักบั “กิจกรรม” หรือ “กระบวนการบริการ” หรือ 

“พฤติกรรม” ของผูใ้หบ้ริการมากกวา่ส่ิงอ่ืนๆ และรับรู้ดว้ยความรู้สึกทางใจมากกวา่ 

การบริการ คือ กระบวนการ/กระบวนกิจกรรมในการส่งมอบบริการจากผูใ้ห้บริการ 

ไปยงัผูรั้บบริการ (ลูกคา้) หลกัการใหบ้ริการ ประกอบดว้ย (สมิต สชัฌุกร, 2542, หนา้ 173-174) 

1.  สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู ้รับบริการ การให้บริการต้องคํานึงถึง

ผูรั้บบริการเป็นหลกัจะตอ้งนาํความตอ้งการของผูรั้บบริการมาเป็นขอ้กาํหนดในการให้บริการมาก

นอ้ยเพียงใด แต่ถา้ผูรั้บบริการไม่สนใจไม่ใหค้วามสาํคญั การบริการนั้นก็อาจจะไร้ค่า 

2.  ทาํให้การบริการเกิดความพอใจ คุณภาพคือ ความพอใจของลูกคา้เป็นหลกัเบ้ืองตน้

เพราะฉะนั้นการบริการจะต้องมุ่งให้ผูรั้บบริการเกิดความพอใจ และถือเป็นหลกัสําคญัในการ
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ประเมินผลการให้บริการว่าเราจะตั้ งใจให้บริการมากมายเพียงใด แต่ก็เป็นเพียงด้านปริมาณ  

แต่คุณภาพของบริการวดัไดด้ว้ยความพอใจของลูกคา้ 

3.  ปฏิบติัโดยถูกตอ้งสมบรูณ์ครบถว้น การให้บริการซ่ึงจะสนองตอบความตอ้งการและ

ความพอใจของผูรั้บบริการท่ีเห็นไดช้ดัคือการปฏิบติัท่ีตอ้งมีการตรวจสอบความถูกตอ้งและความ

สมบูรณ์ครบถว้น เพราะหากมีขอ้ผิดพลาดขาดตกบกพร่องแลว้ก็ยากท่ีจะทาํให้ลูกคา้พอใจ แมจ้ะมี

คาํขอโทษขออภยัก็ไดรั้บเพียงความเมตตา 

4.  เหมาะสมแก่สถานการณ์ การให้บริการท่ีรวดเร็ว ส่งสินคา้หรือให้บริการตรงตาม

กําหนดเวลาเป็นส่ิงสําคัญ ความล่าช้าไม่ทันกําหนด ทําให้เป็นการบริการท่ีไม่สอดคล้อง

สถานการณ์ นอกจากการส่งสินคา้ทนักาํหนดแลว้ยงัจะตอ้งพิจารณาถึงความเร่งรีบของลูกคา้และ

สนองตอบใหร้วดเร็วก่อนกาํหนดดว้ย 

5.  ไม่ก่อผลเสียหายแก่บุคคลอ่ืนๆ การใหบ้ริการในลกัษณะใดก็ตามจะตอ้งพิจารณาโดย

รอบคอบรอบดา้น จะมุ่งแต่ประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่ลูกคา้และฝ่ายเราเท่านั้นไม่เป็นการเพียงพอจะตอ้ง

คาํนึงถึงผูเ้ก่ียวขอ้งหลายฝ่าย รวมทั้งสังคมและส่ิงแวดลอ้ม จึงควรยึดหลกัในการให้บริการว่าจะ

ระมดัระวงัไม่ทาํใหเ้กิดผลกระทบทาํความเสียหายใหแ้ก่บุคคลอ่ืนๆ ดว้ย 

ชเมนเนอร์ (Schmenner, 1995) ได้กล่าวถึงคุณภาพการให้บริการไวว้่า คุณภาพการ

ให้บริการได้มาจากการรับรู้ท่ีได้รับจริง ลบด้วยความคาดหวงัท่ีคาดว่าจะได้รับจากบริการนั้น  

หากการรับรู้ในบริการท่ีได้รับมีน้อยกว่าความคาดหวังก็จะทําให้ผู ้รับบริการมองคุณภาพ 

การใหบ้ริการนั้นติดลบหรือรับรู้วา่การบริการนั้นไม่มีคุณภาพเท่าท่ีควร ตรงกนัขา้มหากผูรั้บบริการ

รับรู้ว่าบริการท่ีได้รับจริงนั้นมากกว่าส่ิงท่ีเขาคาดหวงั คุณภาพการให้บริการ ก็จะเป็นบวกหรือ 

มีคุณภาพในการบริการ 

ดัง นั้ น  ผู ้ศึก ษา จึงส รุป ได้ว่า  คุ ณภา พก ารให้บ ริก าร  ( service quality) หม าย ถึ ง 

ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการให้บริการและคุณภาพ  

ทั้งสองอยา่งจะตอ้งมีควบคู่กนัไปซ่ึงเป็นส่ิงสําคญัท่ีสุดท่ีจะสร้างความแตกต่างทางธุรกิจให้เหนือกวา่

คู่แข่งขนัได ้การสนองตอบในดา้นคุณภาพการให้บริการท่ีตรงกบัความคาดหวงัหรือความตอ้งการ

เป็นส่ิงท่ีพึงประสงคข์องผูรั้บบริการ ทาํใหผู้รั้บบริการพอใจเม่ือไดรั้บส่ิงท่ีตรงตามความตอ้งการ  

 

แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

ประคลัภ ์ปัณฑพลงักรู (กนัยายน 24, 2012) องคก์ารท่ีมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีดี 

จะทาํให้องค์การมีผลงานท่ีดีกว่า องค์การท่ีมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีไม่ดี มีผลการวิจยั

มากมายท่ีทาํข้ึนมาเพื่อท่ีจะพิสูจน์ประโยคขา้งตน้ ล่าสุดไดมี้งานวิจยัของ The World Federation of 

People Management Associations (WFPMA) and the Boston Consulting Group (BCG) ไดท้าํการ
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วิจยัองค์การต่างๆ กบัการบริหารคนขององค์การเพื่อท่ีจะดูว่า การบริหารคนกบัความสําเร็จของ

องคก์ารนั้นมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร ผลการวจิยัท่ีออกมาแสดงให้เราเห็นอยา่งชดัเจนวา่ องคก์ารท่ีให้

ความสําคญักับการบริหารทรัพยากรบุคคล และมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีดีนั้ น  

จะมีรายไดสู้งกวา่องค์การท่ีมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีไม่ดีถึง 3.5 เท่า และระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคลท่ีองคก์ารเหล่าน้ีมีอยา่งโดดเด่นมากคือ เร่ืองของการพฒันาภาวะผูน้าํ (Leadership 

Development) ก า ร บ ริ ห า ร ค น เ ก่ ง  ( Talent Management) ก า ร บ ริ ห า ร ผ ล ง า น  (Performance 

Management) และการบริหารค่าตอบแทน (Reward Management) มีการศึกษารายละเอียดว่า 

องคก์ารท่ีมีความโดดเด่นในดา้นการบริหารคนนั้น มีความโดดเด่นในการบริหารคนในดา้นใดบา้ง 

ซ่ึงผลจากการศึกษาปรากฏดงัต่อไปน้ี 

การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน มีการสรรหาคัดเลือกพนักงานท่ีเน้นไปท่ีความ

เหมาะสมกบัวฒันธรรมขององค์การมากกว่า มองไปท่ีคนท่ีเรียนเก่ง หรือทาํงานเก่งอย่างเดียว  

แต่ไม่เหมาะกบัองคก์าร ผูบ้ริหารระดบัสูงให้ความสําคญักบัการสรรหาคดัเลือกพนกังานอยา่งมาก 

และมีนโยบายว่า คนท่ีมีหน้าท่ีในการคดัเลือกพนักงานเข้ามาทาํงานก็คือ คนเก่งในองค์การ  

และคนท่ีมีผลงานท่ีดีเลิศในองคก์าร เพราะมีความเช่ือวา่ คนเก่ง ยอ่มจะเลือกคนเก่งเขา้ทาํงาน 

การรักษาพนักงาน มีระบบการรักษาพนกังานท่ีมีศกัยภาพไวท้าํงานกบัองคก์าร ซ่ึงระบบ

การรักษาพนกังานก็จะประกอบไปดว้ยระบบการบริหารค่าตอบแทนท่ีดี รวมทั้งระบบการบริหาร

ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน ตลอดจนการสร้างความสมดุลระหวา่งชีวิตการทาํงานและชีวิตส่วนตวั

ของพนกังาน 

การบริหารคนเก่ง องคก์ารท่ีให้ความสําคญักบัทรัพยากรบุคคล จะมีการสร้างระบบ

บริหารคนเก่งไวโ้ดยจะสร้างแนวทางในการพฒันาพนักงาน และส่งเสริมความก้าวหน้าของ

พนกังาน ซ่ึงระบบเหล่าน้ีก็ประกอบไปดว้ยระบบการพฒันาพนกังาน ระบบความกา้วหนา้ทางสาย

อาชีพ ซ่ึงเป็นระบบท่ีส่งเสริม และรักษาคนเก่งขององคก์ารใหเ้ก่งยิง่ข้ึนไปอีก 

การสร้าง Employer Branding องคก์ารเหล่าน้ีจะมีการสร้าง Brand ในการบริหารคน

ของตนเอง ซ่ึงทาํให้พนกังาน หรือบุคคลภายนอกรู้วา่ ถา้เขา้มาทาํงานท่ีองคก์ารน้ีแลว้ เขาจะเป็น

อยา่งไร มีการเติบโตอยา่งไร และสามารถท่ีจะประสบความสาํเร็จในการทาํงานไดอ้ยา่งไร 

ระบบบริหารผลงานและการให้ค่าตอบแทน องค์การท่ีเน้นการสร้างผลงาน และการ

บริหารคนท่ีดี จะมีระบบการบริหารผลงานท่ีดีเช่นกนั โดยจะมีการเช่ือมโยงเป้าหมายขององคก์าร 

ลงสู่หน่วยงาน และพนกังานทุกคน ในการทาํงานก็จะมุ่งเนน้การสร้างผลงานของตนเองท่ีมีความ

เช่ือมโยงกบัเป้าหมายขององคก์าร ซ่ึงเม่ือองคก์ารบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ก็จะมีระบบการให้รางวลั

ตามผลงานท่ีเป็นธรรม และสามารถดึงดูดและจูงใจใหพ้นกังานสร้างผลงานท่ีดีข้ึนในปีต่อๆ ไป 
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ระบบการพัฒนาผู้นําขององค์การ องค์การท่ีให้ความสําคญัต่อการบริหารคนนั้น จะมี

การสร้างระบบการพฒันาผูน้าํของตนเอง ทาํให้พนกังานทุกคนมีโอกาสเติบโตข้ึนมาเป็นผูน้าํของ

หน่วยงาน และผูน้าํขององค์การตามลาํดบั พยายามส่งเสริมให้หัวหน้างานทุกระดบัในองค์การ 

จะตอ้งสร้างและพฒันาผูน้าํของหน่วยงานของตนเอง เพือ่เตรียมพร้อมสาํหรับอนาคต โดยใชว้ิธีการ 

สอนงาน (Coaching) การเป็นพี่เล้ียง (Mentoring) และการให้คาํปรึกษา (Counseling) เพื่อท่ีจะสร้าง

ผูน้าํของตนเองข้ึนมารองรับการเติบโตขององคก์าร 

สํานักงาน ก.พ. ได้นําเทคนิควิธีการบริหารสมยัใหม่ 2 แนวคิด มาผสมผสานและ

ประยุกตใ์ชใ้นการบริหารงานของระบบราชการไทยกล่าวคือ เทคนิคการบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

ซ่ึงมีแนวคิดหลกัเก่ียวกบัการบริหารท่ีมุ่งเนน้สัมฤทธ์ิผลของงาน (ผลผลิต + ผลลพัธ์) และเทคนิค 

Balanced Scorecard ซ่ึงมีแนวคิดหลักเ ก่ียวกับการบริหารท่ีให้ความสําคัญกับปัจจัยต่าง ๆ  

ท่ีจะต้องพิจารณาให้ครอบคลุมกรอบการประเมินผลสัมฤทธ์ิ (Perspectives) ทั้ ง 4 ด้าน ได้แก่  

ดา้นองคป์ระกอบภายใน ดา้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งภายนอกองค์การ ดา้นนวตักรรม และดา้นการเงิน  

จึงจะสามารถทาํใหก้ารปฏิบติังานบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร การบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิหมายถึงอะไร 

การบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิมาจากภาษาองักฤษวา่  Results Based Management และมีคาํยอ่

ท่ีเรียกกนัทัว่ไปวา่ “ RBM ” 

ในท่ีน้ีการบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิมีความหมายเฉพาะว่า เป็นวิธีการบริหารจดัการท่ีเป็น

ระบบท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลกั โดยมีการวดัผลการปฏิบติังานท่ีชดัเจนเพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

การดํา เนินงานของระบบน้ี จะต้องมีการกําหนดเป้าหมาย  และตัวช้ีวัดผลงาน 

(Indicators) สําหรับตรวจสอบความสําเร็จของหน่วยงานเป็นสําคญั อนัจะนาํไปสู่การปรับปรุง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้ดีข้ึนต่อไป ในทางการบริหารได้ให้สมการของคาํว่า 

“ผลสัมฤทธ์ิ” ไวด้งัน้ี“ 

-  ผลสัมฤทธ์ิ (Results) = ผลผลิต (Out puts + ผลลพัธ์ (Out comes)  

-  ผลผลิต หมายถึง กิจกรรม/งาน หรือ บริการท่ีทาํเสร็จสมบูรณ์แลว้ เพื่อส่งให้

ผูรั้บบริการอยา่งเป็นรูปธรรม/นบัเป็นช้ินได ้ ตวัอยา่ง ผลผลิตในการให้บริการของสํานกังานท่ีดิน

แห่งหน่ึง คือ แจกโฉนดท่ีดินใหแ้ก่เจา้ของท่ีดิน จาํนวน 5 ราย เป็นตน้ 

-  ผลลพัธ์ หมายถึง เหตุการณ์/ส่ิงท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ืองจากผลผลิต และมีความเก่ียวขอ้ง

โดยตรงต่อผูใ้ชบ้ริการและสาธารณะ ตวัอยา่ง ผลลพัธ์ของการแจกโฉนดท่ีดินดงักล่าว ก็คือเจา้ของ

ท่ีดินมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินตามกฎหมาย และมีความมัน่ใจความเป็นเจา้ของและสร้างความมัน่คง 

ในทางการปกครอง เป็นตน้ 
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ระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิ นอกจากจะเป็นกิจกรรมหน่ึงของแผนการปฏิรูประบบ

บริหารภาครัฐแลว้ ยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัท่ีผูบ้ริหารขององคก์ารสามารถนาํไปช่วยในการบริหาร

จดัการได ้ดงัน้ี 

สามารถนาํไปปรับปรุงผลการปฏิบติังานขององคก์ารดีข้ึน 

ใชค้วบคุมทิศทางการปฏิบติังานขององคก์ารใหมุ้่งตรงไปสู่วสิัยทศัน์ท่ีกาํหนดไว ้ 

บ่งบอกความกา้วหนา้และความสาํเร็จขององคก์าร  

ประโยชน์ท่ีไดรั้บ  

ด้านเจ้าหน้าที ่

-  ทราบเป้าหมายการทาํงาน  

-  ทราบระดบัความสาํเร็จของการปฏิบติังาน  

-  ไดรั้บผลตอบแทนตามผลของการปฏิบติังาน  

ด้านผู้บริหาร 

 -  รับผดิชอบต่อผลสัมฤทธ์ิและการบรรลุวสิัยทศัน์ขององคก์าร  

 -  สร้างพนัธะความรับผดิชอบท่ีเป็นทางการต่อรัฐบาลและสาธารณะ  

 -  ใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  

-  ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือนและการให้ผลตอบแทน

ประจาํปี 

ด้านองค์การ 

 -  ใชเ้ป็นประโยชน์ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการขอจดัสรรงบประมาณ  

 -  ใชเ้ป็นเคร่ืองช้ีความคาดหวงัของประชาชนผูใ้ชบ้ริการและผูมี้ส่วนไดเ้สีย  

ดงันั้น ผูศึ้กษาขอสรุปการมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน คือ การทาํงานท่ีผูป้ฏิบติัทาํให้แลว้เสร็จ

ตรงตามเป้าหมายซ่ึงวดัออกมาเป็นรูปธรรมอย่างชดัเจนได ้ภาครัฐไดน้าํเร่ืองสมรรถนะเขา้มาแบ่ง

วดัระดบัของสมรรถนะในการทาํงาน จึงทาํให้เห็นเป็นขั้นตอนหรือเป็นรูปร่างมากข้ึน เพราะในแต่

ละตาํแหน่งแต่ละระดบัจะเป็นตวักาํหนดให้กบัผูป้ฏิบติัได้ปฏิบติั เช่น ระดบัปฏิบติัการ ควรมี

สมรรถนะอยูใ่นระดบัใด ระดบัผูบ้ริหารระดบักลาง ผูบ้ริหารระดบัสูงควรมีสมรรถนะอยูใ่นระดบั

ใด ถ้าผูป้ฏิบติังานคนใดมีสมรรถนะตํ่าก็ตอ้งหาวิธีการท่ีจะพฒันาตนเองให้มีสมรรถนะท่ีสูงข้ึน 

สําหรับผูป้ฏิบติังานคนใดท่ีมีสมรรถนะท่ีสูงกวา่มาตรฐานนัน่ก็แสดงวา่องคก์ารหรือส่วนราชการ

นั้น ได้บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถอยู่ในองค์การ และเป็นหน้าตาของส่วนราชการนั้นท่ีมี

ผูป้ฏิบติังานท่ีมีความรู้ ความสามารถและช่วยพฒันาองคก์ารหรือส่วนราชการนั้นใหมี้ประสิทธิภาพ

และคุณภาพยิง่ข้ึน แต่ทั้งน้ีองคก์ารจะตอ้งรักษาคนท่ีดีมีความสามารถให้อยูก่บัองคก์ารโดยท่ีทาํให้

เขารู้สึกถึงคุณค่ากบัความทุ่มเทใหก้บัการทาํงาน 
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แนวคิดทฤษฏี การบริหารองค์การ 

กูลิค และ เออร์วิกค์ ไดร้วบรวมแนวคิดทางด้านการบริหารต่าง ๆ เอาไว ้ โดยเสนอ

แนวคิดกระบวนการบริหาร ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัดีช่ือว่า “POSDCoRB” ภาระหน้าท่ีท่ีสําคญัของนัก

บริหาร 7 ประการ คือ 

 1.  Planning  การวางแผน เป็นการวางเคา้โครงกิจกรรมซ่ึงเป็นการเตรียมการก่อนลงมือ

ปฏิบติั เพื่อใหก้ารดาํเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2.  Organizing  การจดัองค์การ เป็นการกาํหนดโครงสร้างขององค์การ โดยพิจารณา 

ให้เหมาะสมกบังาน เช่น การแบ่งงาน (Division of Work) เป็นกรม กอง หรือแผนก โดยอาศยั

ปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือจดัตามลกัษณะเฉพาะของงาน (Specialization) 

 3.  Staffing  การจดับุคลากรปฏิบติังาน เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

ในองค์การนัน่เอง ทั้งน้ีเพื่อให้บุคลากรมาปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกบัการ

จดัแบ่งหน่วยงานท่ีกาํหนดไว ้

 4.  Directing   การอาํนวยการ เป็นภาระกิจในการใชศิ้ลปะในการบริหารงาน เช่น ภาวะผูน้าํ 

(Leadership)  มนุษยสัมพนัธ์ (Human Relations) การจูงใจ (Motivation)  และการตดัสินใจ 

(Decision making) เป็นตน้ 

 5.  Coordinating  การประสานงาน เป็นการประสานให้ส่วนต่าง ๆ ของกระบวนการ

ทาํงานมีความต่อเน่ืองกนั เพือ่ใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และราบร่ืน 

 6.  Reporting  การรายงาน เป็นกระบวนการและเทคนิคของการแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชา 

ตามชั้นไดท้ราบถึงผลการปฏิบติังาน โดยท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการติดต่อส่ือสาร (Communication)  

ในองคก์ารอยูด่ว้ย 

 7.  Budgeting  การงบประมาณ เป็นภารกิจท่ีเก่ียวกบัการวางแผนการทาํบญัชีการควบคุม

เก่ียวกบัการเงินและการคลงั 

  ดงันั้น การบริหารองคก์ารเป็นส่วนหน่ึงของความสาํเร็จท่ีจะนาํพาองคก์ารไปในทิศทางท่ี

วางไวต้ามแผนยทุธศาสตร์ การบริหารจดัการไม่วา่จะเป็นดา้นบุคลากรหรือดา้นการบริหารองคก์าร

นบัไดว้่าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์อย่างหน่ึงท่ีจะตอ้งมีองค์ความรู้และวิธีการในการแกปั้ญหาและ 

การจดัทาํแผนพฒันาให้เป็นรูปธรรม สามารถท่ีจะนาํมาใชไ้ดใ้ห้ตรงกบัรูปแบบของกิจกรรมแต่ละ

หน่วยงานแต่ละองคก์ารใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคต์ามภาระหนา้ท่ี 
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แนวคิดทฤษฎ ีเกีย่วกบัความสําเร็จ 

 จากแนวคิดต่างๆ ท่ีกล่าวมานั้นจะเห็นไดว้า่ มีปัจจยัหลายประการท่ีสาํคญัต่อองคก์ารและ

เป็นผลต่อตวัผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหาร สําหรับตวัผูศึ้กษามีความสนใจในปัจจยัซ่ึงคาดวา่จะมีผลต่อ

การปฏิบติังานของสายงานสนบัสนุนของสาํนกังานศาลปกครอง ซ่ึงจาํแนกได ้ดงัน้ี 

 1.  การจดัสรรงบประมาณ 

 2.  เอกภาพในการบงัคบับญัชา 

 3.  การคดัเลือกบุคคล 

 4.  การพิจารณาความดีความชอบ 

 5.  การวางแผน 

 6.  การประสานงาน 

 7.  สัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล 

 8.  คุณสมบติัของผูน้าํ 

ปัจจยัการบริหาร 8 ประการน้ีสามารถเสนอแนวคิดในรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.  การจัดสรรงบประมาณ 

 ตามกฎหมายและระเบียบการคลังได้กําหนดรายจ่ายตามงบประมาณแบ่งออกเป็น  

2 ลกัษณะ คือ 

 (1)  รายจ่ายงบกลาง 

 (2)  รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงรายจ่ายส่วนราชการแบ่งเป็น 11 หมวด 

ดงัต่อไปน้ี 

(2.1)  หมวดเงินเดือน 

(2.2)  หมวดค่าจา้งประจาํ 

(2.3)  หมวดค่าจา้งชัว่คราว 

(2.4)  หมวดค่าจา้งตอบแทน 

(2.5)  หมวดค่าใชส้อย 

(2.6)  หมวดค่าสาธารณูปโภค 

(2.7)  หมวดค่าวสัดุ 

(2.8)  หมวดค่าครุภณัฑ ์

(2.9)  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

(2.10)  หมวดเงินหมุน 

(2.11)  หมวดรายจ่ายอ่ืน 
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Lewis ได้กาํหนดหลักการอนัเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณเรียกว่า ทฤษฎี 

ทางเศรษฐศาสตร์เก่ียวกบัการจดัสรรงบประมาณ คือ การใชจ่้ายท่ีจาํเป็นทุกอยา่งตอ้งให้ผลคุม้ค่า

กบัตน้ทุนโดยควรเปรียบเทียบวา่จะนาํไปใชใ้นทศันะใดจึงจะไดป้ระโยชน์มากกวา่และมีจุดหมาย

ร่วมกัน (common objective)  ซ่ึงในการจัดสรรงบประมาณมิได้ข้ึนอยู่กับความจํา เป็นหรือ 

ความตอ้งการท่ีไดเ้ปรียบเทียบแลว้เฉพาะในปัจจุบนัเท่านั้น แต่ยงัข้ึนอยูก่บัการคาดคะเนภาวการณ์

ในอนาคตดว้ย 

 อุทยั หิรัญโต (2533: 21) ได้ให้ความหมายของคาํว่า เอกภาพในการบงัคบับญัชาว่า 

หมายถึง การบงัคบับญัชาท่ีเป็นหน่ึงเดียว กล่าวโดยขยายความคือผูป้ฏิบติัควรจะไดรั้บคาํสั่งจาก 

ผูบ้งัคบัเพียงคนเดียวซ่ึงมีอาํนาจสูงสุดในองค์การ แต่หัวหน้างานต่างๆ แต่ก็มีอาํนาจของตวัเอง

พอท่ีจะสั่งงานลูกนอ้งไดแ้ต่อาํนาจขั้นไม่เด็ดขาดและสูงสุด อาํนาจอนัสูงสุดอยูท่ี่ผูบ้งัคบับญัชาสูงสุด

ขององคก์ารเพียงคนเดียวเท่านั้น  

2.  เอกภาพในการบังคับบัญชา 

 บุญวฒัน์ วีสกุล ( 2519:20) หลกัเอกภาพในการบงัคบับญัชา ถือว่าเจา้หน้าท่ีคนหน่ึงๆ 

ควรอยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาของผูบ้งัคบับญัชาเพียงผูเ้ดียวอีกประการหน่ึงก็คือในการปฏิบติัการ

อนัใดอนัหน่ึงตอ้งมีผูบ้งัคบับญัชาเพียงผูเ้ดียวเท่านั้นท่ีมีอาํนาจสมบูรณ์ถา้ผูบ้งัคบับญัชาไดรั้บคาํสั่ง

จากเจ้าหน้าท่ีหลายคนแล้ว คําสั่งนั้ นก็จะสับสนกันเหล่ือมลํ้ ากันและไม่เป็นธรรมซ่ึงทําให้

ผูใ้ต้บังคับบัญชาหรือปฏิบัติคาํสั่งเกิดความสับสนไม่แน่ใจว่าควรจะปฏิบัติอย่างไร และทาํให ้

ความยุ่งยากในการประสานงาน แต่มีบางประการท่ีผูบ้งัคบับญัชาจากหน่วยงานอ่ืนอาจเข้ามา

อํานวยการในกิจการบางอย่าง เช่น ในกรณีฉุกเฉินต่างๆ ซ่ึงต้องการความช่วยเหลือจาก 

หลายหน่วยงาน การมอบอาํนาจจึงควรมอบให้เจา้หนา้ท่ีคนใดคนหน่ึงซ่ึงมีความชาํนาญในการนั้น

เป็นผูรั้บผดิชอบอาํนวยการสั่งการต่างๆ แต่เพียงผูเ้ดียว ถึงแมเ้จา้หนา้ท่ีผูน้ั้นจะไม่ใช่ผูบ้งัคบับญัชา

โดยตรงของทุกหน่วยของผูป้ฏิบติังานก็ตามหรือไม่มีอาํนาจในการบงัคบับญัชา โดยตรงก็ตามก็

ควรไดรั้บความเช่ือถือจากเจา้หนา้ท่ีผูน้อ้ยดว้ย  ทั้งน้ีผูบ้งัคบับญัชาควรช้ีแจงในเร่ืองนั้นๆ ให้ทราบ

ก่อนเพื่อไม่ใหเ้กิดความสงสัยข้ึนภายหลงั 

 เอกภาพในการบังคบับญัชา กาํหนดว่าไม่มีสมาชิกขององค์การคนใดรายงานไปยงั

ผูบ้งัคบับญัชามากกว่าคนหน่ึงในงานเดียวกนั หลกัการนั้นเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาในการจดัองค์การ

แบบตามสายงานหลัก อย่างไรก็ตามจะมีปัญหายุ่งยากเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานจริงๆ นั้ น  

ต้องอาศัยฝ่ายท่ีปรึกษาและฝ่ายงานตามหน้าท่ีด้วย ในทางปฏิบัติอาจมีคาํสั่งจากหลายแหล่ง 

โดยไม่เสียผลงาน ก็คือพยายามหลีกเล่ียงคาํสั่งท่ีขดัแยง้จากบุคคลต่างๆ ในเร่ืองเดียวกนั เราควรรับ

ขอ้ท่ีว่าการปฏิบติัของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอาจได้รับอิทธิพลจากบุคคลหลายคนท่ีไม่อยู่ในสายการ

บงัคบับญัชา 
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3.  การคัดเลอืก 

 เสนาะ ติเยาว ์(2534: 83) การคดัเลือกในตาํแหน่งหน้าท่ีในองค์การนั้น การท่ีองค์การ 

จะหาบุคคลมาบรรจุในตาํแหน่งหน้าท่ีในองคก์ารนั้น ไม่ใช่ส่ิงท่ีทาํกนัง่ายๆ เช่น เพียงแต่ประกาศ

รับสมัครและบรรจุบุคคลท่ีเห็นสมควรในตาํแหน่งใหม่ๆ ท่ีตั้ งข้ึนเท่านั้ น ในการบรรจุบุคคล 

เข้าทาํงานนั้ น องค์การจะต้องเล็งเห็นว่าบุคคลนั้ นควรจะต้องทาํงานอยู่กับองค์การได้นานๆ  

ดังนั้ น ความมุ่งหมายของการจัดหา (Recruitment) การคัดเลือก (Selection)  และการบรรจุ 

(Placement) จึงไม่ใช่เพียงแต่ว่าหาคนมาบรรจุเพื่อวางตาํแหน่งว่างเท่านั้น ฝ่ายอาํนวยการยงัตอ้ง

คาํนึงถึงความสมดุลในด้านงานบริหารงานบุคคล และในด้านการจดัองค์การด้วย เพื่อท่ีจะได้

ประโยชน์จากการบรรจุพนักงานหรือคนงานจึงควรจะต้องพิจารณาถึงนโยบายและข้อปฏิบติั 

ท่ีสาํคญัๆ ในเร่ืองเล่าน้ีดว้ย  

 ในการคดัเลือกและการวินิจฉัยอย่างไรว่าการท่ีผูรั้บสมคัรเขา้ทาํงานในองค์การภายใต้

สถานการณ์ปัจจุบนัจะเกิดผลดีต่อองคก์ารและผูส้มคัร ดงันั้น จึงมีวธีิการคดัเลือก ดงัต่อไปน้ี 

 1.  สัมภาษณ์ขั้นตน้ 

 2.  แบบสอบถามหวัหนา้งานเดิม 

 3.  ทดสอบทางจิตวทิยา 

 4.  สืบสวนประวติัเดิมของผูส้มคัร 

 5.  แบบใบสมคัร 

 6.  การตรวจร่างกาย 

 7.  การคดัเลือก 

 8.  การสัมภาษณ์เขา้ทาํงานโดยหวัหนา้งาน 

 การจดัหาคนเขา้ทาํงานเป็นกระบวนการอย่างหน่ึงขององค์การ เช่นเดียวกบัการจดัหา

วตัถุดิบถ้าไม่ดีก็มีผลต่อการผลิต การจดัหาคนทาํงานก็เช่นเดียวกันถ้าได้ไม่เหมาะสมกับงาน 

ท่ีตอ้งการก็จะทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อองคก์ารในระยะยาว 

4.  การพจิารณาความดีความชอบ 

 เพญ็ศรี วายวานนท ์(2530: 35-39) การประเมินความสามารถของคนเป็นงานท่ียากยิ่งและ

เป็นเพียงการประเมินวา่บุคคลทาํงานไดห้รือไม่ คร้ันเม่ือรับเขา้มาในองคก์ารแลว้บุคคลนั้นจะไดดี้

จริงหรือไม่ ไม่มีใครรับประกันได้เต็มท่ี อันท่ีจริงในส่วนคุณสมบัติด้านทักษะ การศึกษา 

สถาบนัการศึกษาไดว้ดัมาแลว้ชั้นหน่ึง บางกรณีคุณสมบติัดา้นทกัษะประสบการณ์และดา้นพฤติกรรม

ในการทาํงาน หวัหนา้งานเดิมอาจช่วยบอกแจง้ไดน้อกเหนือจากนั้นตอ้งใชก้ระบวนการคดัเลือก 
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 อุทยั หิรัญโต ( 2525: 26-27) ผูบ้งัคบับญัชาจาํเป็นตอ้งชาํนาญในการใชพ้ระเดชพระคุณ 

เพื่อควบคุมและจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์ กล่าวคือ เพื่อบรรลุ

วตัถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การสํานกังานศาลปกครอง ดงันั้นการควบคุมบงัคบับญัชาท่ีมี

ประสิทธิภาพยอ่มไม่สามารถแยกออกจากการใหร้างวลัและการลงทณัฑ ์

 การพิจารณาความดีความชอบนั้น มิใช่เพียงแต่การพิจารณาขั้นเงินเดือนเท่านั้น หากแต่มี

ด้วยกันหลายประการในเร่ืองความชอบจากทฤษฎีของ Frederick Herzberg ได้กล่าวถึงปัจจยัท่ี 

สร้างแรงจูงใจและปัจจยัสุขศาสตร์ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงาน 

โดยมีดชันีท่ีผูว้จิยัใชศึ้กษาถึงความชอบทั้งส้ิน 5 ปราการ คือ 

 1.  การเล่ือนขั้นเลือนตาํแหน่งและการใหร้างวลั 

 2.  ความพึงพอใจต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 3.  ความสาํเร็จต่อการทาํงาน 

 4.  การพฒันาความรู้ความสามารถ 

 5.  การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 

5.  การวางแผน 

 แนวคิดท่ีสําคญัในการวางแผน คือ ลาํดับขั้นในการวางแผน (Hierarchy of Planning)  

โดยมีหลกัการว่า จะตอ้งวางแผนจากเป้าหมายวตัถุประสงค์ขององค์การซ่ึงเป็นแผนอย่างกวา้งๆ 

กาํหนดโดยนกับริหารระดบัสูงแลว้พิจารณากาํหนดรายละเอียดปลีกยอ่ยลงไปจนถึงขั้นปฏิบติัการ

ซ่ึงไดแ้ก่โครงการแผนการดาํเนินการและการกาํหนดการลาํดบัขั้นตอนวางแผนอนัเป็นส่ิงสําคญั 

ท่ีจะช่วยให้เกิดความเข้าใจ การวางแผนตามลาํดับขั้นน้ีหมายถึง แผนกวา้งๆ จะถูกกาํหนดข้ึน 

ในลาํดบัสูงสุดขององคก์ารซ่ึงแสดงออกมาในรูปจุดหมายและวตัถุประสงค ์การกาํหนดจุดหมาย

และวตัถุประสงค์จะตอ้งควบคุมไปทั้งองค์การอนัเป็นส่วนรวม โดยคาํนึงระบบการดาํเนินงาน 

ขั้นตํ่าลงไป จะตอ้งเขา้กนัไดแ้ละไม่ขดักบัจุดหมายกวา้งๆ และวตัถุประสงคจ์ะนาํไปสู่การพิจารณา 

กํา ห น ด ร า ย ล ะ เ อี ย ด ล ง ไ ป อี ก แ ล ะ ทํา เ ป็ น แผ น เ ฉ พ า ะ อ ย่ า ง ข้ึ น จึง เ ท่ า กัน ใ น ทุ ก ร ะ ดับ 

ไดเ้ป็นผูก้าํหนดแผนดว้ยตั้งแต่ขั้นสูงสุดจนถึงขั้นตํ่าสุด ลกัษณะเช่นน้ีเรียกว่า ลาํดบัขั้นตอนของ

การวางแผน 

 จาํนง สมประสงค ์(2526: 92-93) O.W.Wilson ไดว้างลาํดบัขั้นมูลฐานในการวางแผนได้

รวม 7 ขั้น คือ 

 1.  คน้ควา้ความตอ้งการสาํหรับวางแผน 

 2.  ขั้นกาํหนดวตัถุประสงคข์องแผน 

 3.  ขั้นรวบรวมวเิคราะห์ขอ้มูล 

 4.  ขั้นปรับปรุงรายละเอียดของแผน 

 5.  ขั้นรับฟังความเห็นจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหลาย 
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 6.  ขั้นนาํแผนออกดาํเนินการ 

 7.  ขั้นประเมินและวเิคราะห์แผน 

 คณาจารย์แผนกวิชารัฐประศาสนศาสตร์,หลักการบริหาร (97) เฟรดเดอริก เทเล่อร์  

ได้สนับสนุนแนวทางว่าความคิด หน้า ท่ีในการวางแผนนั้ นควรแยกออกจากปฏิบัติงาน 

ทั้งน้ีผูบ้ริหารหลกั (Line Executive) มกัมีเวลาค่อนขา้งจาํกดั ดงันั้น หนา้ท่ีในการวางแผนจึงมกัจะ

เป็นภาระของผูช้าํนาญการ อย่างไรก็ดีการวางแผนโดยผูช้าํนาญการเหล่าน้ีจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะหา

วธีิการท่ีจะทาํใหแ้ผนของผูช้าํนาญการแต่ละกลุ่มมีการประสานสอดคลอ้งกนั 

6.  การประสานงาน 

 อุทยั หิรัญโต,การบริหารศาสตร์ (179) แมคฟาแลนด์ (Dalton E.Mc Farland) ให้คาํจาํกดัความ

ประสานงานวา่เป็นกระบวนการและแบบแผนการดาํเนินงานของกลุ่มและเอกภาพของการกระทาํ

ใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนั 

 นิวแมน (William H.Newman) อธิบายว่าการบริหารงานนั้น การประสานงาน คือ การทาํให้

สอดคลอ้งกนัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในบรรดากลุ่มคนท่ีทาํงานร่วมกนั โดยทาํให้ทุกคนมีความ

สามคัคีธรรม ประสานใจกนัสนิทและเกิดบูรณะภาพเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการบริหารร่วมกนั 

 วิทแวค (Litwak) และฮิวตนั (Hyton) กล่าวถึงเง่ือนไขเบ้ืองตน้ท่ีทาํให้มีการประสานงาน มีอยู ่ 

3 ประการ คือ 

 1.  องคก์ารจะตอ้งมีลกัษณะท่ีพึ่งพาอาศยักนับา้งเป็นบางส่วน 

 2.  องคก์ารเหล่านั้นยอมรับรู้ถึงความจาํเป็นท่ีตอ้งอาศยัซ่ึงกนัและกนัในระดบัใดระดบัหน่ึง

ไม่วา่จะเป็นระดบันโยบายหรือระดบัปฏิบติัการ 

 3.  มีการแสดงออกซ่ึงความจาํเป็นหรือความตอ้งการท่ีจะพึ่งพาอาศยักนัและกนัระดบั

ปฏิบติัการ 

7.  สัมพนัธภาพระหว่างบุคคล 

 สัมพนัธภาพระหว่างบุคคลหรือมนุษยสัมพนัธ์นั้น เป็นเร่ืองเก่ียวกบัจิตใจของคนเป็นส่วนใหญ่

เป็นการติดต่อเก่ียวข้องระหว่างกัน การเขา้กับคน การเอาชนะใจคน และการสร้างความสําเร็จ 

แก่ตนเองและหน่วยงานดว้ยกนัสันติวธีิเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้

 สําหรับในทางพุทธศาสนานั้น คุณธรรมอนัเป็นท่ีตั้งของการสงเคราะห์กบัการยึดเหน่ียว

นํ้าใจกนัมี 4 ประการ คือ  

 -  ทาน  คือ การใหปั้น 

 -  ปิยวาจา  คือ การเจรจาไพเราะอ่อนหวาน 

 -  อตัถจริยา คือ การประพฤติอนัเป็นประโยชน์เก้ือกลูกนั 

 -  สมานตัตา คือ การวางตัวเป็นผู ้สมํ่ า เสมอ และทําตัวของเราให้เข้ากับคน

ทั้งหลาย การพึ่งพาอาศยักนัในองคก์าร 
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 ในองค์การนั้นหากได้แบ่งแยกหน้าท่ีแล้วผลท่ีตามมาก็คือ การพึ่ งพาอาศยักนัซ่ึงมีอยู่

ระหว่างส่วนท่ีมีหน้าท่ีต่างๆ ขององค์การเป็นการพึ่งพาอาศยักนัภายในสังคมหน่ึงๆ โดยเฉพาะ

องคก์าร ถา้คนคนหน่ึงไม่ชอบการทาํงานแลว้ยอ่มจะมีผลต่อคนอ่ืน หรืออาจทาํให้คนอ่ืนไม่ทาํงานดว้ย 

ในขณะท่ีการแบ่งแยกหน้าท่ีเพิ่มมากข้ึน การพึ่ งพิงกันภายในก็เพิ่มมากข้ึนด้วย เช่นเดียวกัน 

โดยเฉพาะการทาํงานเป็นกลุ่ม (Teamwork) เพราะการทาํงานอย่างหน่ึงจะตอ้งพึ่งพาการกระทาํ 

ท่ีมีก่อนนั้นของวิธีการดาํเนินการจึงมีสัมพนัธภาพท่ีดีตอ้งประสานงานกนัอย่างดีเพื่อท่ีจะรักษา

หน่วยหนา้ท่ีแต่ละหน่วยให้ทาํงานในอตัราท่ีเหมาะสม และในขณะท่ีองคก์ารต่างๆ มีการพึ่งพิงกบั

องคก์ารอ่ืนๆ ดว้ย ซ่ึงการพึ่งพงิกนัอยา่งน้ีเรียกวา่การพึ่งพิงภายนอก 

8.  คุณสมบัติของผู้นํา 

 ฟิฟเนอร์ และเฟรสทีน (Prifner and Fresthus) ไดก้ล่าวภาวะของผูน้าํว่า คือ การท่ีเป็น

ผู ้นําใช้อ ํานาจหน้า ท่ีในความสัมพันธ์ ท่ีมีอยู่กับผู ้อยู่ใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์ต่างๆ  

เพื่อดาํเนินการและอาํนวยการโดยใช้กระบวนการติดต่อซ่ึงกนัและกนั โดยมุ่งให้บรรลุผลตาม

เป้าหมายท่ีไดก้าํหนดไว ้

 ดร.ปุรชัย เ ป่ียมสมบูรณ์ ได้ให้ค ํานิยามของผู ้นําและภาวะผู ้นําไว้มีสาระสําคัญ  

2 ประการ คือ ประการแรก ผูน้าํ คือ ผูมี้อาํนาจหน้าท่ีโดยถูกตอ้งเหมาะสมตามความยอมรับของ 

ผูต้ามไม่วา่จะแสดงออกอยา่งกระจ่างชดัหรือแฝงอยูก่็ตาม ประการท่ีสอง ผูน้าํเป็นผูช้กัจูงให้ผูต้าม

ให้มุ่งกระทาํการใดๆ เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การท่ีวางไว ้ในท่ีน้ีขอขยายความของคาํว่า 

“ภาวะผูน้าํ” จะไม่ครอบคลุมถึงการมุ่งบรรลุถึงเป้าประสงค์ส่วนตวัของบุคคล โดยการบิดเบือน

หรือลม้เลิกเป้าประสงคข์ององคก์าร 

 ภาวะท่ีสาํคญัของผูน้าํมีดงัน้ี 

 1.  วางแผนและกาํหนดเป้าหมายขององคก์าร 

 2.  กาํหนดนโยบายและวางแนวทางปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 

 3.  เป็นแหล่งใหค้าํปรึกษาแก่ผูต้าม 

 4.  ทาํใหค้นในองคก์ารมีประสิทธิภาพ 

 5.  เป็นผูน้าํการปฏิบติัการภารกิจของผูต้ามหรือลูกนอ้ง 

 6.  ตรวจสอบและประเมินผลการทาํงานขององคก์ารเพื่อสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

 

ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 การศึกษาวิจยัคุณภาพการให้บริการและการบริหารจดัการกระบวนการทาํงานส่งผลต่อ

ความสําเร็จขององค์การ ทั้งในการวิจยัของภาคเอกชนและภาครัฐ ซ่ึงนักวิจยัไดท้าํการศึกษาวิจยั

และมีผลการวจิยัท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี 
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 ศิริชล สมพนัธ์ (2550 : 48-51) ศึกษาการประเมินคุณภาพการให้บริการของสํานกังาน

ท่ีดินจังหวดัลําพูน พบว่าในภาพรวมมีระดับคุณภาพการให้บริการสูงมาก/ดีมาก โดยเฉพาะ 

ในเร่ืองการให้บริการเป็นไปอย่างเป็นระบบ ระเบียบ การจดัทาํป้ายแสดงขั้นตอนการปฏิบติังาน 

ใหป้ระชาชนทราบอยา่งชดัเจน การจดัความสะดวกในการติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีใหบ้ริการและความ

รวดเร็วในการให้บริการและจากการประเมินคุณภาพการให้บริการ ด้านคุณภาพการให้บริการ

พบว่ามีระดบัคุณภาพการให้บริการสูงมาก/ดีมาก ในเร่ืองอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีทนัสมยั เจา้หน้าท่ี

สามารถให้คาํแนะนาํเก่ียวกบับริการได้และความสามารถในการป้องกนัความผิดพลาดในการ

ให้บริการ ด้านความทั่วถึงพบว่ามีระดับคุณภาพการให้บริการสูง/ดี ในเร่ืองหน่วยงานมีการ 

จัดกิจกรรมร่วมกับประชาชน ความทั่วถึงในการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกคน 

ความสามารถในการให้บริการประชาชนท่ีมาติดต่อราชการอยา่งเรียบร้อยและการจดัหน่วยบริการ

เคล่ือนท่ีเข้าไปในชุมชน ด้านความเสมอภาคพบว่ามีระดบัคุณภาพการให้บริการสูงมาก/ดีมาก  

ในเร่ืองการให้บริการตามลาํดบัก่อนหลงัของเจา้หน้าท่ี การไม่เลือกปฏิบติัในการให้บริการของ

เจ้าหน้าท่ีและเจ้าหน้าท่ีไม่ให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใดเป็นกรณีพิเศษด้านความเป็นธรรมพบว่า 

คุณภาพการให้บริการสูง/ดี ในเร่ืองท่ีสามารถรับเร่ืองร้องเรียนและแกปั้ญหาได ้การป้องกนัไม่ให้มี

การเรียกรับผลประโยชน์ใดๆ จากประชาชนท่ีไปใชบ้ริการและการทาํงานมีความโปร่งใส ประชาชน

ผูม้าขอรับบริการสามารถตรวจสอบได ้ดา้นสนองความตอ้งการพบวา่มีระดบัคุณภาพการให้บริการ

สูง/ดี ในเร่ืองความต้องการและความคาดหวงัของผูรั้บบริการอย่างสมํ่าเสมอ มีการให้บริการ 

ตามความสําคญัของปัญหาท่ีผูใ้ช้บริการมีหรือตอ้งการได้รับการช่วยเหลือและเจา้หน้าท่ีมีความ

กระตือรือร้นและเตม็ใจใหบ้ริการ ดา้นสนองตอบความพึงพอใจพบวา่มีระดบัคุณภาพการให้บริการ

สูง/ดี ในการจดัเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการประชาชนไดอ้ยา่งต่อเน่ืองโดยไม่หยุดพกัเท่ียงได ้และมีการเพิ่ม

เวลาในการให้บริการตามความเหมาะสมกับผูม้าใช้บริการได้ ด้านความสะดวกสบายพบว่า  

คุณภาพการให้บริการสูงมาก/ดีมาก ในเร่ืองการจัดจุดบริการและขั้ นตอนการให้บริการ 

ท่ีชดัเจน เขา้ใจง่ายมีการจดัระบบบริการแบบเสร็จส้ิน ณ จุดเดียวเพื่อให้ไดรั้บความสะดวกและมี

การจัดสวสัดิการนํ้ าด่ืมและมุมพกัผ่อนให้แก่ผูม้ารอรับบริการ มีการจัดสถานท่ีในการรอรับ 

การบริการท่ีเพียงพอ ไม่แออดัไวร้องรับมีระดับคุณภาพการให้บริการสูง/ดี ด้านความพร้อม

ให้บริการพบว่ามีระดบัคุณภาพการให้บริการสูง/ดี ในเร่ืองการจดับุคลากรอย่างเพียงพอต่อการ

ให้บริการกบัประชาชนผูม้าใชบ้ริการ มีการจดัสถานท่ีในการรอรับการบริการท่ีเพียงพอ ไม่แออดั

ไวร้องรับหน่วยงานมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการบริการท่ีเพียงพอกบัผูม้าใชบ้ริการและหน่วยงาน

มีการจดัสรรงบประมาณเพียงพอสําหรับการให้บริการแก่ประชาชน ส่วนในเร่ืองการจดัช่องทาง

ให้บริการท่ีหลากหลายเพื่อความสะดวกรวดเร็วแก่ประชาชนผูม้าใช้บริการมีระดบัคุณภาพการ

ใหบ้ริการสูงมาก/ดีมาก 
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 สุพจน์ ฉลาด (2550 : 71-72) ศึกษาคุณภาพการให้บริการดา้นการรับแจง้ความร้องทุกข์

คดีอาญาของสถานีตาํรวจภูธรอาํเภอเมืองเชียงใหม่พบว่าความคาดหวงัความตอ้งการในฐานะ

เจา้หน้าท่ีท่ีทาํหน้าท่ีการสอบสวนรับแจง้ความร้องทุกข์คดีอาญาท่ีตอ้งการให้หน่วยงานจดัสรร

จาํนวนพนักงานสอบสวนให้สอดคล้องกับปริมาณงานซ่ึงจะทาํให้การให้บริการเป็นไปด้วย 

ความรวดเร็วและควรมีการจดัสวสัดิการ และเงินประจาํตาํแหน่ง เบ้ียเล้ียง ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม

กบัภาระงานและจดัสรรยานพาหนะนํ้ ามนัและค่าใช้จ่ายสําหรับใช้ในการปฏิบติังานสอบสวน 

อย่างเหมาะสม มีระบบสารสนเทศท่ีทนัสมยั ส่วนด้านความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างมีความ

แตกต่างจากท่ีไดค้าดหวงัไวอ้ย่างมีนยัสําคญั ซ่ึงควรนาํมาพิจารณาปรับปรุงเพื่อให้การให้บริการ 

มีคุณภาพสามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได้ดีข้ึน เห็นว่าคุณภาพการให้บริการ 

จะเกิดข้ึนได้อย่างสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือองค์การสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าภายใน

องค์การ คือ เจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน แมว้่าผูรั้บบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

แต่หากดา้นเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานไม่ไดรั้บการตอบสนองจึงไม่อาจถือไดว้า่คุณภาพการให้บริการ

ของสถานีตาํรวจภูธรเมืองเชียงใหม่มีคุณภาพ 

 พลัลรินทร์ ภูกิจ (2546 : 92-94) ศึกษาการประเมินผลการดาํเนินงานให้บริการประชาชน

ของสํานกงานศาลปกครองเชียงใหม่ : กรณีศึกษากลุ่มรับฟ้องและให้คาํปรึกษาแนะนาํ พบวา่ ผล

การดาํเนินงานของเจา้หนา้ท่ีกลุ่มรับฟ้องและใหค้าํปรึกษาแนะนาํ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อ

การให้บริการถือว่าบรรลุประสิทธิผลในระดบัดี โดยเห็นว่าเจา้หน้าท่ีมีความสามารถในการให้

ความรู้แก่ประชาชนและสามารถป้องกนัการนาํคดีข้ึนสู่ศาลปกครอง คิดเป็นร้อยละ 84.05 ซ่ึงถือวา่

เป็นเกณฑ์ท่ีประสบผลสําเร็จ ส่วนปัจจยัการดาํเนินงานของสํานกังานศาลปกครองเชียงใหม่พบว่า

สํานักงานมีการจดัโครงสร้าง ระบบงานท่ีดี และมีทรัพยากรเพียงพอในการบริหารทั้งในด้าน

งบประมาณและบุคลากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ีซ่ึงทาํให้ผลการดาํเนินงานประสบผลสําเร็จในระดบัดี 

ผูรั้บบริการท่ีมายื่นฟ้องคดีมีความรู้เก่ียวกบัสิทธิท่ีไดรั้บความคุม้ครองและวิธีขอรับความคุม้ครอง

จากศาลปกครองในระดบัดี และพึงพอใจในการใหบ้ริการแก่ผูรั้บบริการในระดบัดีมาก 

 ธนุตร์ เอ่ียมอร่าม และอินทิรา มีอินทร์เกิด (2554) ศึกษาการวดัความสําเร็จของโครงการ

ชยัพฒันานุรักษ์ ต่อผูมี้ส่วนร่วมในชุมชนตลาดนํ้ าอมัพวาและบริเวณใกล้เคียง โดยทาํการศึกษา

บทบาท 4 ด้านของโครงการท่ีดาํเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ทั้งน้ีเพื่อให้ทราบว่าตลอดระยะ 

ของการดาํเนินโครงการในพื้นท่ีดงักล่าวท่ีผ่านมานั้น เกิดผลสําเร็จของโครงการมากนอ้ยเพียงใด 

และเป็นประโยชน์หรือตอ้งนาํมาปรับปรุงแนวทางการดาํเนินงานด้านใด เพื่อให้ทราบแนวทาง

ปฏิบติัท่ีดีและเหมาะสมต่อพื้นท่ีท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากโครงการน้ี โดยการศึกษาคร้ังน้ีไดศึ้กษา

ผลสําเร็จของโครงการโดยพิจารณาจากกลุ่มผูมี้ส่วนร่วม 5 กลุ่ม กบับทบาทของโครงการ 4 ดา้น 

กล่าวคือ กลุ่มผู ้มีส่วนร่วม 5 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มผู ้ประกอบการร้านค้า กลุ่มผู ้พ ักอาศัย  

กลุ่มหน่วยงานราชการส่วนกลาง กลุ่มองค์การการท่องเท่ียวประจาํจงัหวดั และกลุ่มองค์การ
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ปกครองทอ้งถ่ิน (องคก์ารบริหารส่วนตาํบล) และบทบาท 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาและอนุรักษ์

ศิลปกรรม วิถีชีวิตและวฒันธรรมพื้นบ้าน ด้านการพัฒนาศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว 

เชิงอนุรักษ์ ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้กบัชุมชน และด้านการพฒันาแบบบูรณาการ 

โดยชุมชนองค์กรท้องถ่ินและเอกชน ผลการศึกษาวิจยั พบว่า กลุ่มผูป้ระกอบการร้านค้า จาก

บทบาท 4 ดา้น ของโครงการท่ีดาํเนินการมาในชุมชนตลาดนํ้ าอมัพวานั้น ส่งผลสําเร็จต่อตนเอง

และชุมชนในระดบัมากและจากการหาความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มอาชีพ และระยะเวลาในการ

ประกอบอาชีพกับบทบาททั้ ง 4 ด้าน พบว่าอาชีพและระยะเวลาในการประกอบอาชีพของ

ผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการไดรั้บบทบาททั้ง 4 ดา้นของโครงการ 

 ส่วนกลุ่มผู ้มีส่วนร่วมอ่ืน คือ กลุ่มผู ้พ ักอาศัย กลุ่มหน่วยงานราชการส่วนกลาง  

กลุ่มองค์การการท่องเท่ียวประจาํจงัหวดั และกลุ่มองค์กรปกครองทอ้งถ่ิน (องค์การบริหารส่วนตาํบล) 

จากการศึกษาพบว่าผลสําเร็จของโครงการอยู่ในระดบัมากและควรส่งเสริมให้เกิดการทาํงาน

ร่วมกนัมีการประสานงานกนัทุกภาคส่วนให้ทาํงานร่วมกนั การเช่ือมโยงขอ้มูลข่าวสารซ่ึงกนัและกนั 

เนน้การประชาสัมพนัธ์มากข้ึนและยงัคงตอ้งการรักษาเอกลกัษณ์ของชุมชนใหม้ากท่ีสุด 

 ร้อยตาํรวจเอก ธเนศ ศรีจาํปา (2549) ศึกษาอุปสรรคงานดา้นป้องกนัปราบปรามท่ีมีต่อ

ความสําเร็จในการปฏิบติัหน้าท่ีตามทศันะของรองสารวตัรป้องกนัปราบปรามในกองบงัคบัการ

ตาํรวจนครบาล 9 จากการศึกษาอุปสรรคในงานดา้นการป้องกนัปราบปรามของเจา้หน้าท่ีตาํรวจ 

ชั้ นสัญญาบัตรตาํแหน่งรองสารวตัรป้องกันปราบปรามในกองบังคับการตํารวจนครบาล 9  

อุปสรรคภายในท่ีมีค่าเฉล่ียสูง คือ ปริมาณงาน งบประมาณ อาวุธปืน เคร่ืองกระสุน เคร่ืองมือส่ือสาร 

ยานพาหนะ นํ้ ามนัเช้ือเพลิง กาํลงัพล การพกัผ่อน สวสัดิการและรายได้ท่ีได้รับ ไม่เพียงพอกบั 

ความต้องการ ตารางเวรท่ีปฏิบัติงานไม่เหมาะสม ส่วนอุปสรรคภายในท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่ า คือ  

ด้านวสัดุอุปกรณ์พื้นฐาน เช่น กุญแจมือ ไฟฉาย ซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีเป็นผลให้การปฏิบติัหน้าท่ี 

ของตาํรวจมีประสิทธิภาพลดลง การไม่ไดรั้บความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 

ลูกนอ้งสายตรวจไม่มีศกัยภาพในการทาํงาน และพบวา่รองสารวตัรป้องกนัปราบปรามท่ีปฏิบติังาน

ด้านการป้องกันปราบปรามท่ีมีอุปสรรคภายในหน่วยงานแตกต่างกัน จะมีความสําเร็จในการ

ปฏิบติังานดา้นการป้องกนัปราบปรามท่ีต่างกนั 

 อุปสรรคภายนอกหน่วยงาน เช่น การไม่สามารถจบักุมผูก้ระทาํผิดไดเ้พราะเกิดจากการ

เกรงกลวัต่ออิทธิพลในพื้นท่ีพบว่า รองสารวตัรป้องกนัปรามปรามท่ีปฏิบติังานดา้นการป้องกนั

ปราบปรามท่ีมีอุปสรรคภายนอกหน่วยงานแตกต่างกัน จะมีความสําเร็จในการปฏิบติังานด้าน 

การป้องกนัปราบปรามท่ีไม่แตกต่างกนั 
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ความเป็นมาของศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง 

 1  ความเป็นมาของศาลปกครอง 

 ศาลปกครองเป็นองค์การฝ่ายตุลาการท่ีมีอาํนาจหน้าท่ีพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง  

ซ่ึงหมายถึงคดีพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองของรัฐหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐกบัเอกชน และ 

ขอ้พิพาทระหวา่งหน่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐดว้ยกนัเอง โดยมีขอ้พาทเหล่านั้นเกิดจาก

หน่วยงานของรัฐหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐกระทาํการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือละเลยต่อหน้าท่ี

หรือปฏิบติัหน้าท่ีล่าช้าเกินสมควรหรือเป็นคดีอนัเน่ืองมาจากการกระทาํละเมิดหรือความรับผิด

อยา่งอ่ืนของหน่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐอนัเน่ืองมาจากสัญญาทางปกครอง 

 ในอดีตประเทศไทยมีองค์กรท่ีทาํหน้าท่ีวินิจฉยัช้ีขาดขอ้พิพาททางปกครองมาตั้งแต่ใน 

รัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัโดยพระองคไ์ดท้รงตรากฎหมายจดัตั้งองคก์ร

ข้ึนมาองคก์รหน่ึงเป็นคณะท่ีปรึกษาราชการแผน่ดิน เรียกวา่ “เคาน์ซิลออฟสเตด” (Council of State)  

มีอาํนาจหนา้ท่ีให้คาํปรึกษาในการบริหารราชการแผน่ดิน การร่างกฎหมายและการพิจารณาเร่ืองท่ี

ราษฎรไดรั้บความเดือดร้อนเสียหายหรือการวินิจฉยัขอ้พิพาททางปกครองซ่ึงนบัแต่นั้นเป็นตน้มา

ถือได้ว่าองค์กรวินิจฉัยช้ีขาดข้อพิพาททางปกครองหรือองค์กรท่ีทาํหน้าท่ีทาํนองเดียวกันกับ 

ศาลปกครองได้ถูกตั้งข้ึนเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย และต่อมาองค์กรดังกล่าวได้มีการพฒันา 

ข้ึนมาเป็นลาํดบัจนกระทัง่มีการจดัตั้งศาลปกครองในปัจจุบนั 

 การจัดตั้ งศาลปกครองส่วนหน่ึงเป็นผลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540  ท่ีกําหนดให้มีการจัดตั้ งศาลปกครองข้ึนอีกศาลหน่ึงแยกต่างหากจาก 

ศาลยุติธรรม ในอดีตประเทศไทยมีศาลยุติธรรมเป็นศาลยุติธรรมเป็นศาลท่ีทาํหน้าท่ีพิจารณาคดี 

ทุกประเภท ซ่ึงทางวชิาการเรียกระบบน้ีวา่ “ระบบศาลเด่ียว” แต่เม่ือจดัตั้งศาลปกครองจึงถือไดว้า่มี

การเปล่ียนระบบของศาลไทย “ระบบศาลคู่” โดยศาลปกครองทาํหนา้ท่ีเป็นองคก์ารท่ีใชอ้าํนาจตุลา

การในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (Administrative Justice) เพื่อวินิจฉัยช้ีขาดคดีปกครอง

แยกต่างหากจากคดีแพง่และคดีอาญา 

 2  โครงสร้างศาลปกครอง 

 พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ไดบ้ญัญติัให้

ศาลปกครอง มี 2 ชั้นศาล คือ 

 1)  ศาลปกครองสูงสุด 

 2)  ศาลปกครองชั้นตน้ ซ่ึงมี 2 ประเภท คือ 

      2.1)  ศาลปกครองกลาง 

      2.2)  ศาลปกครองในภูมิภาค 
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 นบัแต่จดัตั้งศาลปกครองในปี พ.ศ. 2544 ศาลปกครองไดเ้ร่งรัดดาํเนินการเปิดทาํการศาล

ปกครองในภูมิภาค ให้ครอบคลุมในทุกพื้นท่ี โดย ณ ปี 2558 สามารถเปิดทาํการศาลปกครอง 

ในภูมิภาคได ้10 แห่ง คือ 

 ศาลปกครองเชียงใหม่  เปิดทาํการเม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2544 

 ศาลปกครองสงขลา   เปิดทาํการเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2544 

 ศาลปกครองนครราชสีมา  เปิดทาํการเม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2544 

 ศาลปกครองขอนแก่น  เปิดทาํการเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2545 

 ศาลปกครองพิษณุโลก  เปิดทาํการเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2545 

 ศาลปกครองระยอง   เปิดทาํการเม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2546 

 ศาลปกครองนครศรีธรรมราช  เปิดทาํการเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2546 

 ศาลปกครองอุดรธานี  เปิดทาํการเม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2553 

 ศาลปกครองอุบลราชธานี  เปิดทาํการเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2554 

 ศาลปกครองเพชรบุรี  เปิดทาํการเม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2558 

 3  เขตอาํนาจศาลปกครอง 

    1)  อาํนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครอง 

 พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจาณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ไดบ้ญัญติัให้

ศาลปกครองมีอาํนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีท่ีมีลกัษณะเป็นคดีปกครอง 6 ประเภท คือ 

1.1)  คดีพิพาทเก่ียวกบัการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐกระทาํการ

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ว่าจะเป็นการออกกฎ คาํสั่ง หรือการกระทาํอ่ืนใด เน่ืองจากกระทาํโดย 

ไม่มีอาํนาจ หรือนอกเหนืออาํนาจหน้าท่ี หรือไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย หรือไม่ถูกตอ้งตามรูปแบบ 

ขั้นตอน หรือวิธีการอนัเป็นสาระสําคญัท่ีกาํหนดไวส้ําหรับการกระทาํนั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือ 

มีลกัษณะเป็นการเลือกปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม หรือมีลกัษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จาํเป็น  

หรือสร้างภาระใหเ้กิดแก่ประชาชนเกินสมควรหรือเป็นการใชดุ้ลพินิจโดยมิชอบ 

1.2)  คดีพิพาทเก่ียวกบัการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐละเลยต่อ

หนา้ท่ีท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏิบติั หรือปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวล่าชา้เกินสมควร 

1.3  คดีพิพาทเก่ียวกบัการกระทาํละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงาน 

ทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมายหรือจากกฎ คําสั่ง 

ทางปกครอง หรือคาํสั่งอ่ืน หรือเกิดจากการละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกาํหนดให้ตอ้งปฏิบติั 

หรือปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวล่าชา้เกินสมควร 

1.4)  คดีพิพาทเก่ียวกบัสัญญาทางปกครอง 

1.5)  คดีท่ีมีกฎหมายกาํหนดใหห้น่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐฟ้องคดี

ต่อศาลเพื่อบงัคบัใหบุ้คคลตอ้งกระทาํหรือละเวน้กระทาํอยา่งหน่ึงอยา่งใด 
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1.6)  คดีพิพาทเก่ียวกบัเร่ืองท่ีมีกฎหมายกาํหนดให้อยู่ในเขตอาํนาจศาลปกครอง 

 ข้อยกเว้น : คดีท่ีมีลกัษณะเป็นคดีปกครองบางเร่ืองท่ีกฎหมายบญัญติัให้ไม่อยู่ในเขต

อาํนาจศาลปกครอง ไดแ้ก่ 

-  การดาํเนินการเก่ียวกบัวนิยัทหาร 

-  การดาํเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการ

ฝ่ายตุลาการ 

-  คดีท่ีอยูใ่นอาํนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร  

ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ ศาลลม้ละลาย หรือศาลชาํนญัพิเศษอ่ืน 

 2)  อาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองชั้นตน้ 

 พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ไดบ้ญัญติัให้

ศาลปกครองชั้นต้นมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีท่ีอยู่ในอาํนาจศาลปกครอง เวน้แต่คดีท่ีอยู่ใน

อาํนาจพิจารณาพพิากษาของศาลปกครองสูงสุด 

 3)  อาํนาจพจิารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองสูงสุด 

 พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ไดบ้ญัญติัให้

ศาลปกครองสูงสุดมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง 4 ประการ คือ 

      3.1)  คดีพิพาทเก่ียวกบัคาํวินิจฉยัของคณะกรรมการวินิจฉัยขอ้พิพาทตามท่ีท่ีประชุม

ใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดประกาศกาํหนด  

      3.2)  คดีพิพาทเก่ียวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา หรือกฎท่ี 

ออกโดยคณะรัฐมนตรี หรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

      3.3)  คดีท่ีมีกฎหมายกาํหนดใหอ้ยูใ่นเขตอาํนาจศาลปกครองสูงสุด 

      3.4)  คดีท่ีอุทธรณ์คาํพิพากษาหรือคาํสั่งของศาลปกครองชั้นตน้ 

 4  ความเป็นมาของสํานักงานศาลปกครอง 

 สาํนกังานศาลปกครอง ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2542 มีอาํนาจหนา้ท่ี ตามมาตรา 77 

แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542  สํานักงาน 

ศาลปกครองเป็นส่วนราชการท่ีเป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเป็นนิติบุคคล  

โดยมีเลขาธิการสํานกังานศาลปกครองเป็นผูบ้งัคบับญัชาข้ึนตรงต่อประธานศาลปกครองสูงสุด  

ในการบริหารงานสํานักงานศาลปกครอง กฎหมายได้บญัญติัให้มีคณะกรรมการขา้ราชการฝ่าย 

ศาลปกครอง (ก.ขป.) ข้ึน เพื่อทาํหน้าท่ีออกระเบียบหรือประกาศเก่ียวกบัการบริหารงานทัว่ไป  

การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน และการดาํเนินงานอ่ืนๆ ทาํให ้

การบริหารงานภายในของสํานักงานศาลปกครองมีความคล่องตวั ยืดหยุ่น สามารถปรับเปล่ียน 

ตามสถานการณ์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและทนัเหตุการณ์ 
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 5  อาํนาจหน้าทีข่องสํานักงานศาลปกครอง 

 พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 77  

ไดบ้ญัญติัใหส้าํนกังานศาลปกครองมีอาํนาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

    1)  รับผดิชอบในงานธุรการของศาลปกครอง 

    2)  ดาํเนินการเก่ียวกบัคดีปกครองตามคาํสั่งของศาลปกครอง 

    3)  ดาํเนินการบงัคบัใหเ้ป็นไปตามคาํบงัคบัของศาลปกครอง 

    4)  ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบติังานของศาลปกครอง 

    5)  วเิคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีปกครองเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีปฏิบติั

ราชการต่อหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 

    6)  จดัพิมพแ์ละเผยแพร่คาํพิพากษาหรือคาํสั่งของศาลปกครอง 

    7)  จดัให้มีการศึกษาอบรมและพฒันาความรู้ของตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการ 

ฝ่ายศาลปกครอง และเจ้าหน้าท่ีอ่ืนของรัฐท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน 

ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อพฒันาหลกักฎหมายมหาชน การบริหารราชการแผน่ดิน และบุคลากรดา้นกฎหมาย

มหาชน 

    8)  ปฏิบติัการอ่ืนตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ีหรือตามท่ีมีกฎหมายกาํหนดให้

เป็นอาํนาจหนา้ท่ีของสาํนกังานศาลปกครอง 

 6  โครงสร้างสํานักงานศาลปกครอง 

 สํานกังานศาลปกครองมีการจดัแบ่งส่วนราชการ โดยกาํหนดบทบาทภารกิจเพื่อรองรับ

ภารกิจหลกัของศาลปกครองเป็น 3 ภารกิจหลกั ดงัน้ี 

    1)  ภารกจิด้านการพจิารณาพพิากษาคดีปกครอง : โดยสนบัสนุนการพิจารณาพิพากษา

คดีปกครอง รวมทั้ งการบังคับคดีปกครองของตุลาการศาลปกครองสู งสุ ดและตุลาการ 

ศาลปกครองชั้นตน้ ได้แก่ ศาลปกครองกลางและศาลปกครองในภูมิภาคให้ครอบคลุมกระบวนงาน

พิจารณาพิพากษาคดี ตั้งแต่การรับฟ้องจนถึงการบงัคบัคดี 

    2)  ภารกิจด้านวิชาการคดีปกครองและเสริมสร้างการปฏิบัติราชการที่ดี : โดย

สนบัสนุนงานคดีปกครองใหมี้ความเป็นเอกภาพ ลดความซํ้ าซอ้น และบูรณาการงานและหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อดาํเนินงานในการพฒันาระบบและมาตรฐานคดีปกครอง การจดัทาํคู่มือในการ

สนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี การวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดี การเสนอแนะและการ

สนบัสนุนการพฒันาหลกักฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบติัราชการทางปกครอง การศึกษา

เปรียบเทียบกฎหมายปกครองระหวา่งประเทศ งานวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการยุติธรรมทาง

ปกครอง การแสวงหาร่วมมือและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ และการจดัทาํศูนยข์อ้มูลกฎหมาย

และเอกสารวชิาการ เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินงานของตุลาการศาลปกครองในงานวิชาการดา้นคดี
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และเป็นศูนย์รวมความรู้เก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการปฏิบัติ

ราชการท่ีดี 

    3)  ภารกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร : โดยบูรณาการการจดักระบวนงานด้าน

นโยบายและแผน การเงิน งบประมาณและทรัพยสิ์น การบริหารและพฒันาบุคลากร รวมทั้งการนาํ

เทคโนโลยมีาใชใ้นการสนบัสนุนการปฏิบติังานของภารกิจทุกดา้นใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สาํนกัประธานศาลปกครองสูงสุด  สาํนกัวจิยัและวชิาการ   สาํนกับริหารยทุธศาสตร์ 

 สาํนกังานศาลปกครองสูงสุด  สาํนกัหอสมุดกฎหมายมหาชน สาํนกับริหารทรัพยากรมนุษย ์

 สาํนกัอธิบดีศาลปกครองกลาง  สาํนกัประชาสัมพนัธ์   สาํนกัวทิยาการสารสนเทศ 

 สาํนกังานศาลปกครองกลาง  สาํนกัการต่างประเทศ   สาํนกับริหารการเงินและตน้ทุน 

 สาํนกังานศาลปกครองในภูมิภาค   วทิยาลยัการยติุธรรมทางปกครอง  สาํนกับริหารทรัพยสิ์น 

         สาํนกับริหารกลาง 

 

ภาพประกอบที ่2 ภารกิจดา้นการบริหารจดัการองคก์ร 

 

 

 

 

 

ศาลปกครอง 

สํานักงานศาลปกครอง 

สํานักตรวจสอบภายใน กลุ่มช่วยอาํนวยการ

 

กลุ่มภารกจิด้านการพจิารณา 

พพิากษาคดีปกครอง 

กลุ่มภารกจิด้านวชิาการคดีปกครอง

และเสริมสร้างการปฏิบัติราชการทีด่ี 

กลุ่มภารกจิด้านบริหาร 

จัดการองค์การ 
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 อาํนาจหน้าท่ีของสํานักงานศาลปกครองกลางกาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ

ขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองซ่ึงมีภารกิจอยู่ 3 ด้าน ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ หน้าท่ีความรับผิดชอบของ

ส่วนสนบัสนุนคดีปกครองนั้นคือทาํหนา้ท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการเก่ียวกบัสาํนวนและคดี ดงัน้ี 
 

 

 

 

 

 
 

 

    งานรับคาํฟ้อง         งานบริหารจดัการสาํนวนคดี  กลุ่มออกหมายและคาํสั่ง 

    งานตั้งสาํนวนคดี        งานบริหารจดัการขอ้มูลคดี  กลุ่มประกาศศาลและแจง้คาํสั่งศาล 

    งานรับคาํอุทธรณ์        งานตรวจสอบหมายครบกาํหนด  กลุ่มงานปลดหมายและส่งหมาย 

    งานรับเอกสารในคดี        งานทะเบียนสารบบคดี   ฝ่ายหนา้บลัลงัก ์

    งานธุรการ         งานประสานการบงัคบัคดี 

          งานทะเบียนสารบบอุทธรณ์ 

          งานธุรการคดีและสารบรรณ 
 

ภาพประกอบที ่3 ผงัความรับผดิชอบของส่วนสนบัสนุนงานคดีปกครอง 
 

 ส่วนสนบัสนุนคดีปกครอง ซ่ึงประกอบดว้ยขา้ราชการและลูกจา้ง ปฏิบติัหนา้ท่ีสายงาน

สนับสนุนด้านคดีปกครอง ในการทาํหน้าท่ีได้มีการกาํหนดแบบแผน มาตรฐาน คู่มือ ระเบียบ 

ขอ้บงัคบัต่างๆ  จะตอ้งมีความชัดเจนในการจดัแบ่งภารกิจในการปฏิบติังานท่ีรับผิดชอบอยู่ให้

เป็นไปด้วยความต่อเน่ืองตั้งแต่ขั้นตอนการรับฟ้องจนถึงคดีถึงท่ีสุด จึงเป็นภารกิจสําคญัท่ีจะ

สนับสนุนให้การพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองให้มีผลงานออกไปสู่สังคมและตอบสนอง

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดําเนินไปด้วยความถูกต้องรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ อนัเป็นการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ประการหน่ึงของศาลปกครอง ส่งผลให ้

ผูท่ี้ไดรั้บความเดือดร้อนท่ีมาฟ้องคดีไดรั้บการเยยีวยาไดท้นัตามความตอ้งการ  

 

ส่วนสนบัสนุนงานคดีปกครอง 

กลุ่มรับฟ้อง กลุ่มสารบบคดี กลุ่มออกหมาย 


