
ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี 
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1 ผูนํา Lippitt & White, 1960 1. ผูนําแบบเผด็จการ (Autocratic Leadership 
style) 
2. ผูนําแบบประชาธิปไตย (Democratic 
Leadership style) 
3. ผูนําแบบเสรีนิยม (Laissez-Faire leadership 
style) 

Lippitt.R.,&White, R.K., Autocracy 
and democracy : An 
experimental inquiry. (New York : 
Harper & Row, 1960), p.156. 

Likert and Rensis others,1978 1. ผูนําแบบมุงงานหรือเนนงานเปนหลัก (Job-
Centered) 
2. ผูนํามุงงานหรือเนนผูปฏิบัติงานเปนหลัก 
(Employee-Centered) 

Likert and Rensis others, The 
Human Organization : Its 
management and Values. (New 
York:McGraw-Hill, 1978), p.241. 

Hersey Paul,Blanchard,1966 1.ผูนําบอกทุกอยาง (Telling) 
2. ผูนําขายความคิด (Selling) 
3. ผูนําเนนการทํางานแบบมีสวนรวม 
(Participation) 
4. ผูนํามอบหมายงานใหทํา (Delegation) 

Hersey Paul,Blanchard, Kenneth 
R.& Johnson,Dewey E. 
Management of Organizational 
Behavior.(7th ed).New 
Jersey:Prentice-Hall,Inc. 
(1966).p.33. 

John C.Flanagan,2003 1.ผูนํามุงแตงานเปนสําคัญ 
2.ผูนําท่ีตระหนักถึงผลงานและความพอใจของทุก
ฝาย 
3.ผูนําท่ีถือวาประสิทธิภาพของการทํางานสูงได
เนื่องจากน้ําใจ 

Flanagan, Linda & Jacobsen, 
Michele. Technology Leadership 
for the Twenty-first. Century 
Principal.Retrieved Febuary 1,2003 

Kurt  Lewin’ s Studies,p 142. 1.ผูนําแบบอัตถนิยมหรืออัตตา (Autocratic 
Leaders) 
2.ผูนําแบบประชาธิปไตย (Democratic  Leaders) 
3.ผูนําแบบตามสบายหรือเสรีนิยม  (Laissez- Faire  
Leaders)   

Lewin, Kurt. “Field. Theory and 
Leaning” Ind. Cartwright Field 
theory in Social Science:Selected 
Theoretical. New York:Harper and 
Row. (1951). 
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  Likert’s  Michigan  Studies, p.45. 1.แบบใชอํานาจ (Explorative –   
Authoritative) 
2.แบบใชอํานาจเชิงเมตตา (Benevolent – 
Authoritative)   
3.แบบปรึกษาหารือ (Consultative – 
Democratic) 
4.แบบมีสวนรวมอยางแทจริง (Participative – 
Democratic) 

Likert, R. The human organization: 
Its management and value. New 
York: McGraw-Hill,(1967). 

 (ประพนธ ผาสุขยืด, 2541, หนา 91)  1. การสือสาร 
2. ความชัดเจนในการทํางาน 
3. ผลงานตองมีประสิทธิภาพ 

ประพนธ ผาสุขยืด. ทางเลือกทางรอด. 
กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพเออาร อิน
ฟอรเมชั่น แอนด พับบิเคชั่น.(2541). 

Halpin (1966, pp. 27-28)  1. มีบทบาทหรือมีอิทธิพลตอคนในองคการ
มากกวาผูอ่ืน 
2. มีบทบาทเหนือบุคคลอ่ืน ๆ 
3. มีบทบาทสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหองคการบรรลุ
เปาหมาย 
4. ไดรับเลือกจากผูอ่ืนใหเปนผูนํา 
5. เปนหัวหนาของกลุม 

Halpin, A. W. Theory and research 
in administration. New York: 
Macmillan. (1966). 

Ulrich (1996, (pp. 209-218).)  1. มุงเนนท่ีอนาคตโดยทําใหเห็นภาพลักษณของ
ภาวะผูนําองคกร 
2. ตองมีการประสานความรวมมือท่ีเปนเครือขาย
ของบริษัท ท้ังผูจําหนาย ลูกคา และพนักงาน 
มากกวาท่ีจะดูแคความเปนไปภายในบริษัท 
3. ตองสรางพลัง และความกระตือรือรนใหเกิดข้ึน
ในการทํางาน 
4. ผูกมัดพนักงานท้ังใจ (อารมณ) สมอง (ความรู

Ulrich, D. Credibility x capability. In 
F. Hesselbein, M. Goldsmith and R. 
Beckhard (Eds.), The leader of the 
future: New visions, strategies, and 
practices for the next era San 
Francisco: Jossey-Bass. (1996). 
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ความเขาใจ) และรางกาย (การปฏิบัติ) 

 สิปปนนท เกตุทัต (2540, หนา 43-45)  เปนคนเกง เปนคนดี ทํางานรวมกับผูอ่ืนได มี
ความกลาหาญทางจริยธรรม อดทน บริหาร
จัดการเปน ตัดสินใจอยางมีวิจารณญาณ มีสํานึก
รับผิดชอบตอสังคม และเคยประสบความสําเร็จ
มาพอสมควร 

สิปปนนท เกตุทัต. วิสัยทัศนกวางไกล
ปฏิบัติไดผลจริง: ภาวะผูนํา ความสําคัญ
ตออนาคตไทย. กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพพิมพไทย.(2540). 

ประเวศ วะสี (2540, หนา 53-57) ฉลาด เปนคนเห็นแกสวนรวม เปนคนติดตอ 
สื่อสารกับผูอ่ืนรูเรื่อง และเปนท่ียอมรับของ
สมาชิกโดยอัตโนมัติ 

ประเวศ วะสี. ภาวะผูนํา: พยาธิสภาพใน
สังคมไทย และวิธีแกไข. 
กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพพิมพไทย.
(2540). 

2 ภาวะผูนํา (Bass, 1990, p.94.) 1.) ภาวะผูนาท่ีเนนกระบวนการของกลุม 
2.) ภาวะผูนาในฐานะท่ีเปนบุคลิกภาพและผลของ
บุคลิกภาพ 
3.) ภาวะผูนาในฐานะเปนการกระทาหรือ
พฤติกรรม 
4.) ภาวะผูนาในฐานะท่ีเปนเครื่องมือในการบรรลุ
เปาหมาย 
5.) ภาวะผูนาในฐานะเปนผลท่ีเกิดข้ึนจากการ
ปฏิสัมพันธ 
6.) ภาวะผูนาในฐานะท่ีเปนความแตกตางของ
บทบาท 
7.) ภาวะผูนาในฐานะท่ีมุงดานโครงสราง 
8.) ภาวะผูนาในฐานะเปนศิลปะท่ีกอใหเกิดการ
ยินยอมตาม 
9.) ภาวะผูนาในฐานะเปนการใชอิทธิพล 
10.) ภาวะผูนาในฐานะท่ีเปนรูปแบบของการจงูใจ 
11.) ภาวะผูนาในฐานะความสัมพันธของอานาจ 

Bass, B. MLeadership and 
performance beyond 
expectations. New York: The Free 
Press. . (1990). 
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12.) ภาวะผูนาในฐานะเปนการผสมผสานของ
องคประกอบตาง ๆ 

  (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552, หนา 
172)  

1.ความเฉลียวฉลาด  
2.การริเริ่มสรางสรรค  
3.ทักษะดานสังคม  
4.ความเชื่อม่ันในตนเอง  
5.พลังแหงความรับผิดชอบ  
6.ความซ่ือสัตยม่ันคงตอหลักการ 

พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต. องคการ และ
การบริหารจัดการ. นนทบุรี: สํานักพิมพ
ธิงคบียอนด บุคส.(2552). 

Bass (1985, p. 60)  1. ภาวะผูนําแบบศรัทธาบารมี (inspirational 
motivation)  

2. การใหความสําคัญเปนรายบุคคล 
(individualized consideration) 

3. การกระตุนใหใชปญญา (intellectual 
stimulation) 

Bass, B. M. Leadership and 
performance beyond 
expectations. New York: The Free 
Press. (1985). 

 (Lunenburg & Ornstein, 1996, pp. 
128-129) 

1.ผูนําท่ีมีพฤติกรรมแบบมุงคน (employee-
centered leader behavior)  

2. ผูนําท่ีมีพฤติกรรมมุงงาน (job-centered 
leader behavior)  

Lunenburg, F. C., & Ornstein, A. C. 
Educational administration (2nd 
ed.). Belmont, CA: Wadsworth. 
(1996). 

Ulrich (1996, p. 215)  1.แบบท่ี 1 ผูนําแบบแยกตัว (separated) 

2.แบบท่ี 2 ผูนําแบบเสียสละ (dedicated) 

3.แบบท่ี 3 ผูนําแบบมิตรสัมพันธ (related) 

4.แบบท่ี 4 ผูนําแบบผสมผสาน (integrated) 

Ulrich, D. (1996). Credibility x 
capability. In F. Hesselbein, M. 
Goldsmith and R. Beckhard (Eds.), 
The leader of the future: New 
visions, strategies, and practices 
for the next era San Francisco: 
Jossey-Bass. (1996). 
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  Avolio (1999,pp. 209-218).)  1.ภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย (laissez-faire 
leadership) 

2.ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (transactional 
leadership)  

3.ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลงสภาพ 
(transformational leadership) 

Avolio, B. J. Full range leadership 
development: Building the vital 
forces in organizations. Thousand 
Oaks, CA: Sage. (1999). 

ไพบูลย วัฒนศิริธรรม (2540, หนา 96) สภาพจิตใจม่ันคง มีความเมตตากรุณา มีเจตคติ
มุ ง ไป ข า งห น า  ส ร า งส ร รค ห าท างแก ไข มี
ความสามารถดานการพูด และการแสดงออก เอา
จริงเอาจัง และมีผลงาน 

ไพบูลย วัฒนศิริธรรม. ภาวะผูนําของไทย
ในอนาคต: ภาวะผูนํา ความสําคัญตอ
อนาคตไทย. กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพพิมพไทย.(2540). 

3 ความพึงพอใจ             สมพงศ เกษมสิน 1.ความตองการทางรางกาย  
2.ความตองการทางจิตใจ 

สมพงศ เกษมสิน. (2526). การบริหาร. 
(พิมพครั้งท่ี 8). กรุงเทพ ฯ:ไทยวัฒนา
พาณิชย 

Maslow, A. H. (1970).p 241. 1.ความตองการทางรางกาย (Physiological 
Needs) 
2.ความตองการความม่ันคงปลอดภัย (Safety or 
Security Needs) 
3.ความตองการทางสังคม (Social Needs) 
4.ความตองการไดรับการยกยองสรรเสริญใน
สังคม (Esteem Needs)   
5.ความตองการความสําเร็จในชีวิต (Self-
actualization Needs) 

Maslow, A. H. Motivation and 
Personality. New York: Harper and 
Row. (1970). 
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มณีวรรณ  ตนัไทย (2553 : 66 - 69) 1. ดานความสะดวกท่ีไดรับ 
2. ดานตัวเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
3. ดานคุณภาพของบริการท่ีไดรับ 
4. ดานระยะเวลาในการดําเนินการ 
5. ดานขอมูลท่ีไดรับจากการบริการ 

 

มณีวรรณ ตันไทย. พฤติกรรมการ
ใหบริการของเจาหนาทีกองควบคุมยา 
สํานักงาน คณะกรรมการ อาหารและยา, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.(2553) 

ประชากร พัฒนกุล และคณะ,2550, หนา 
22) 

1. การใหบริการอยางเทาเทียมกัน 
2. การใหบริการอยางรวดเร็วและทันเวลา  
3. การใหบริการอยางตอเนื่อง 
4. การใหบริการอยางกาวหนา 

ประชากร พัฒนกุล และคณะ. ความพึง
พอใจของประชากรท่ีมีตอการบริการ
สาธารณะ ของจังหวัดกาญจนบุรี. , 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง.(2550). 

ศิริพงศ พฤทธิพันธุ และ พยัต วุฒิรงค 
(2547, หนา 57 -58) 

1. ความพึงพอใจเปนการเปรียบเทียบความรูสึก
กับความคาดหวัง  
2. ความพึงพอใจเปนการเปรียบเทียบความรูสึก
กับสิ่งเรา  
3. ความพึงพอใจเปนการเปรียบเทียบความรูสึก
หรือทัศนคติกับสิ่งท่ีไดรับ  
4. ความพึงพอใจเปนการเปรียบเทียบ
ประสบการณกับการคาดหวัง 

ศิริพงศ พฤทธิพันธุ และพยัต วุฒิรงค. 
ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจของลูกคา
ท่ีมีตอ คอนกรีตผสมเสร็จซีแพค. 
จุฬาลงกรณวารสาร, 16 (62), (2547). 

ปภาวดี ดุลยจินดา (2540, หนา 530-
531) 

1. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานชวยเสริมสราง
คุณภาพชีวิต 
2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานชวยปองกันการ
หางเหินจากงาน 

ปภาวดี ดุลยจินดา เอกสารการสอนชุด
วิชา พฤติกรรมมนุษยในองคกร หนวยท่ี 
8-15. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
(2540). 

4 ความผูกพันตอ
องคกร 

Steers (Steers, 1991:79  1.ความเชื่อม่ันอยางสูงในการยอมรับในเปาหมาย
และคานิยมขององคการ 
2.ความเต็มใจท่ีจะทมเทและความพยายามอยาง
เต็มท่ีในการทํางานเพ่ือประโยชนขององคการ 
3.ความตองการอยางแรงกลาท่ีจะดํารงความเปน

Steers, R.M. Organization 
Effectiveness. California: Goodyear 
Publishers Inc,(1977). 
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สมาชิกในองคการ 

 (Abraham Maslow,1970.) 52 -53) 1.ความตองการดานกายภาพ (Physiological 
Needs) 
2.ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs) 
3.ความตองการเปนสวนหนึ่งของสังคม 
(Belonging Needs) 
4.ความตองการในการไดรับการยอมรับ (Esteem 
Needs) 
5.ความตองการในการทํางานอยางเต็มศักยภาพ 
(Self-actulization) 

Maslow, Abraham. Motivation and 
Personnality. New York : Harper 
and Row Publishers. 1970. 

Frederick Herzberg, 1986 , p.59-63. 1) ปจจัยจูงใจ (Motivation Factor) 
1.1) ความสําเร็จในการทํางานของบุคคล 
1.2) การไดรับการยอมรับนับถือ 
1.3) ลกัษณะของงานท่ีปฏิบัติ 
1.4) ความรับผิดชอบ 
1.5) ความกาวหนา  
2)ปจจัยคํ้าจุน (Maintenance Factor) 
2.1) เงินเดือน 
2.2) โอกาสท่ีจะไดรับความกาวหนาในอนาคต 
2.3) ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 
ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน 
2.4) สถานะของอาชีพ 
2.5) นโยบายและการบริหารงาน 
2.6) สภาพการทํางาน 
2.7) ความเปนอยสวนตัว 
2.8) ความม่ันคงในการทํางาน 
2.9) วิธีการปกครองของผบังคับบัญชา 

Herzberg, Frederick, Bernarol and 
Synderman, Barbara Bloch..The 
Motivation to Work. New York : 
John Wiley and Sons, lnc. 1986 
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Mowday et all (Mowday, 1982,p. 
118.  

1) คุณลักษณะสวนบุคคล (Personal 
Characteristics)  
2) คุณลักษณะงาน  (Job Characteristics)  
3) ประสบการณการทางาน  ํ (Work 
Experience)  
4) คุณลักษณะโครงสราง (Structural 
Characteristics) 

Mowday, R. T., Porter, L. W. & 
Steers, R. W. Employee - 
Organizational Linkage : The 
sychology of Commitment 
Absenteeism and Turnover. New 
York: Academic Press. (1982). 

. ทฤษฎี ERG (Alerter’s ERG Theory) 
(Alerter, 1972), p.95-98 

1. ความตองการท่ีจะด ารงชีวิต หรือความ
ตองการท่ีจะคงอย 
2. ความตองการดานความสัมพันธ 
(Relatedness—R) 
3. ความตองการเจริญเติบโต (Growth—G) 

Alderfer, C.PExistence: Relatedness 
and growth, human needs in 
organizational setting. New York: 
Free Press. . (1972). 

  พอรเตอร (Porter, 1981) pp.151-
176. 

1. ความปรารถนาอยางแรงกล   าท  ีÉจะเปน
สมาชิกองคการน   Êนตั  อไป 2. ความเต็มใจทีÉ
จะใชพล งอย  ั างเต    ็มทีÉในการปฏิบัติงานใหกับ
องคการ   3. มีความเชืÉออยางแน    นอนและมีการ
ยอมรับคานิยมและเปาหมายองคการ 

Porter, L.M. & Steers, R.M. 
September). Organizational Work 
Personal Factors in Employee and 
Absenteeism. Psychological 
Bulletin, 80, (1981)  

บูชา (Buchanan, 1974,p.19, p.51. 1. ความเปนอันหนึÉงอันเดียวกัน 
(identification) 
2. ความใสใจกบองค  ั การ   (involvement) 
3. ความจงรักภกดั  ี (loyalty) 

Buchanan, B. “Building 
Organizational Commitment : The 
Socialization of Managers in Work 
Organization. Administrative 
Science Quarterly. (1974).  

 ิระจิตตราคา (2525: 52) 1. ความจงรักภกดั  ีตอองคการ 
2. ความเปนอันหนึÉงอันเดียวกับหนวยงานท  ีÉ 
เขาทาอย  ํ  ู 
3. ความรูสึกเก  ีÉ ยวพันกับงานคือ ความพอใจใน
งานทีÉทํา 
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(Allan &Meyer,1996,pp.1 – 18 ) ปจจัยทีÉกอใหเก  ิดความผกพู  ันตอองคการด   
านความร    ูสึก 
ความมีอิสระในการทางาน  ํ ลักษณะเฉพาะของ
งาน ความสาคํ ญของงานและล  ั กษณะในการ  ั 
ทํางานท  ีÉ หลากหลายการรูสึกองคการสามารถ
ไว   วางใจได    การรับรูถึงการมีสวนรวมในการ
บริหาร ปฏิกิริยาของผูบังคับบัญชาท  ีÉ แสดงตอ
พนกงาน 
 

Allen, N.J. & Meyer, J.P. Affective, 
Continuance, and Normative 
Commitment to the Organization : 
An Examination of Construct 
Validity. Journal of Vocational 
Behavior, 49(3), (1996). 

ปจจัยทีÉกอใหเก  ิดความผกพู  ันดานการทํางาน
ตอไปอยางตอเน  ืÉ อง 
อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจ
ในอาชีพ ความตÊ งใจท  ั  ีÉ จะลาออกและการ
รับรูโดยการ เปรียบเทียบงานของตนกบงานอ  ั  ืÉ
น ๆ 
ปจจัยทีÉกอใหเก  ิดความผกพู  ันดานบรรทัดฐาน
ทางสงคม 
ความผกพู  ันตอ เพ  ืÉ อนรวมงาน การพึงพาองค
การ   การมีสวนรวมในการบริหารและสิÉงท  ีÉ
ไดรับจากการทางาน  ํ เชน อํานาจการตดสั  ินใจ 

  ลี(Lee, (2001).pp. 323-335. 1.ความตองการประสบความสําเร็จในงาน  
2.ความสมพั  ันธกับผูบังคับบัญชา   
3.ระยะเวลาทีÉปฏิบัติงานในองคการ 

Lee, J.N. The impact of knowledge 
sharing, organizational capability 
and partnership quality on IS 
outsourcing success, Information 
and management. 38(5), (2001). 
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สเตียร(Steers,1977, pp.46-56. 1.ความรูสึกวาตนมีความสาคํ  ัญตอองคการ 
2. การมีสวนรวมในการบริหารงาน 
3. ความสมพั  ันธกับผูบังคับบัญชา 
4. ความสมพั  ันธกับเพืÉอนรวมงาน 
5. ความพึงพอใจตอเงิ นเดือนและคาตอบแทน 

Steers, R.M. “Antecedents and 
Outcomes of Organizational 
Commitment.” Administrative 
Science Quarterly, 22, (1977). 

ท ฤ ษ ฎี (Maslow hierarchy of needs 
theory) p.182. 

1. ความตองการทางรางกาย (Physiological 
needs) 
2. ความตองการความปลอดภัยและความมันคง 
(Security or safety needs) 
3. ความตองการความผ   กพู  ันหรือการยอมรับ 
(ความตองการทางสังคม ) 
4. ความตองการการยกยอง (Esteem needs) 
5. ความตองการความสําเร็จในชีวิต (Self-
actualization) 

Maslow, A.H. Motivation and 
Personality (2nd ed). New York : 
Harper & Row. (1970). 

ท ฤ ษ ฎี ก ารจู ง ใจ  ERG ข อ ง Alderfer 
(Alderfer’s ERG theory) 
1976,pp.174-179. 

1. ความตองการเพ่ืออความอยูรอด 
2. ความตองการสัมพันธภาพ 
3. ความตองการความเจริญกาวหนา 
 

Alderfer, Clayton P. (ERG Theory of 
Motivation Clayton Alderfer's 
revision of Abraham Maslow. New 
York : Harper and Row,1976). 

  ทฤษฎีความตองการท  ีÉ แสวงหาของ 
McClelland (McClelland’s acquired 
needs theory) 1-14. 

1. ความตองการความสําเรํ  ็จ 
2. ความตองการความผูกพัน 
3. ความตองการอํานาจ 

McClelland, D. C. (Testing for 
competence rather than 
intelligence. American 
Psychologist, 28(1), 1973). 
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ท ฤ ษ ฎี 2 ป จ จั ย ข อ ง  Herzberg 
(Herzberg’s two-factor theory)  

1. ปจจัยสุขอนามัย (Hygiene factors) 
2. ปจจัยจูงใจ(Motivator factors) 

Herzberg, F Federick; Mausner, 
Bernard; and Synderman, Block 
the Motivation to Work. New York: 
John Willey. (1959). 

5 การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย 

Havey, Bowin,2000 p.6 1.การบริหารจัดการท่ีดําเนินการดึงดูด 
2.การพัฒนา 
3.การธํารงรักษา 

Bowin, R. B., & Harvey, D. (Human 
resource management: An 
experimental approach (2nd ed.). 
New Jersey: Prentice-Hall. 2000). 

พยอม วงศสารศรี 2545, หนา 5 กระบวนการท่ีผูบริหารใชศิลปะและกลยุทธใน
การดินินการ 
1.สรรหา 
2. คัดเลือก 
3.บรรจุ 
4. พัฒนา 
5. ธํารงรักษา 

พยอม วงศสารศรี. การจัดการทรัพยากร
มนษยุ  . กรุงเทพฯ: หจก.อักษรศาสตร
,2542. 

  สุนันทา เลาหนันทน 2546, หนา 6 1.การวางแผนทรัพยากรมนุษย 
2.การวิเคราะหงาน 
3.การสรรหา 
4.การคัดเลือก 
5.การอบรมและการพัฒนา 
6.การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
7.การจายคาตอบแทน 
8.สวัสดิการและผลประโยชนเก้ือกูล 

สุนันทา เลาหนันท, การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย.กรุงเทพมหานคร.
สถาบันราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา
,2546. 
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Dessler, Gary 2009, p.2 1.การฝกอบรม 
2.การประเมิน 
3.การจายคาตอบทดแทนใหพนักงาน 

Dessler, Gary. A Framework for 
Human Resource Management (5 
th ed.). Upper Saddle River, New 
Jersey : Pearson Education. (2009). 

เติมพงศ สุนทโรทก 2550, หนา 14 1.การสรรหา 
2.การคัดเลือก 
3.การจายคาตอบแทน 
4.การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5.การพัฒนาและการฝกอบรม 
6.การจูงใจเพ่ือการธํารงรักษา 

เ ติ ม พ งศ  สุ น ท โรท ก , ก า รบ ริ ห า ร
ทรัพยากรมนุษย .กรุ งเทพมหานคร.
มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา, 2550. 

6 การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 

Nadler, 1984: 9 1.การฝกอบรม (Training)  
2.การศึกษา (Education)  
3.กิจกรรมการพัฒนา (Development) 

 Nadler, LThe Handbook of Human 
Resource Development. New York: 
Wiley. . (1984). 

Gilley, J.W. Egg land 2 002 ),pp. 86-
59. 

1.ก า ร พั ฒ น า  ป จ เจ ก บุ ค ค ล  ( Individual 
Development) 
2.การพัฒนาอาชีพ (Career Development)  
3 .ก า ร พั ฒ น า  อ ง ค ก า ร  (Organization 
Development) 

(Gilley, J.W. Egg land, S.A. & 
Maycunich, A.M. Principle of 
Human Resource Development. 
Cambridge, M. A.: Perseus. (2002). 

(Pace, Smith & Mills, 1991), p. 117. 1.กิจกรรมการพัฒนาปจเจกบุคคล  
2.กิจกรรมการพัฒนาอาชีพ  
3.กิจกรรมการพัฒนาองคการ 

Pace,R.W, Smith P.C, Mills G E. 
Human Resource Development -
The Field- USA. Prentice Hall. 
1991. 
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  (Swanson & Holton, 2001),pp. 21-
29. 

กระบวนการพัฒนา และสรางความเชี่ยวชาญ
ใหกับมนุษยโดยผาน 2 ทาง คือ 
1 .ก า ร พั ฒ น า อ ง ค ก า ร  ( Organization 
Development)  
2.การฝกอบรม 

Swanson, R. A., & Holton, E. F. 
Foundations of human resource 
development. San Francisco: 
Berrett-Koehler. 2001. 

(Gilley, Eggland & Maycunich,2002), 
p.341. 

1.เพ่ิมความสามารถ ศักยภาพ ใหเห็นผลในระยะ
สั้นและระยะยาว เพ่ือเตรียมความพรอมท่ีจะ
แขงขัน  
2.การปรับปรุงองคการ  

Gilley, J. W. Eggland S.A. Principles 
of Human Resource Development 
: AddisonWesley Publishing 
Company. 2002 

(Chiraprapha Akaraborworn,2006), 
p. 76. 

1.การฝกอบรม 
2.พัฒนาบุคคล  

Chiraprapha Akaraborworn. HRD 
Roles in Thailand. Bangkok: Tao, 
2006. 

7 การกระจาย
อํานาจ 

(อมร แยมศร, 2538),หนา 54. 1. การกระจายอํานาจทําใหประชาชนในทองถ่ิน
รูจักปกครองตนเอง  
2. การกระจายอํานาจเปนรากฐานการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย (Basic Democracy) 
3. การกระจายอํานาจ เปนการแบงเบาภาระของ
รัฐบาลกลาง  
4. การกระจายอํานาจ สามารถตอบสนองความ
ตองการของทองถ่ินไดอยางตรงเปาหมายและ
ประหยัดเวลาและคาใชจายของรัฐบาล 
5. การกระจายอํานาจจะเปนการสงเสริมให
ทองถ่ินเปนแหลงสรางผูนําทางการเมือง ของ
ประเทศในอนาคต 
6. การกระจายอํานาจ สอดคลองกับการปกครอง

อมร แยมศรี. (2538). ความรูและความ
เขาใจในบทบาทหนาท่ีของกรรมการสภา
ตําบล มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
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ทองถ่ินท่ีตองการพัฒนาชนบทท่ีพึงพาตนเอง 

ประหยัด หงสทองคํา (2526),หนา 86. 1. การกระจายอํานาจตามอาณาเขต (Size and 
Boundary) 
2. การกระจายอํานาจตามกจการ  ิ (Function) 

ประหยัด  หงสทองคํา ,การปกครอง
ทองถ่ิน.พิมพครั้งท่ี 2 .กรุงเทพมหานคร, 
2526 

เทอรตัน (Turton, 1987),p.215. 1. มีความเปนนิติบุคคล (Artificial Person) 
2. มี อํ า น า จ อ ส ร ะ ใน ก า ร บ ร   ิ ห า ร ง า น   ิ 
(Autonomy) 
3. ประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการเลือก
ผูบริหารและผูทําหนาท่ีนิติบัญญัต 
4. มีงบประมาณของตนเอง 

Turton, Anderw. Organization 
Development Therough 
Thambuilding Hauts . New York : 
Gower Pubblishing Company 
Limited, 1987. 

  ประธาน คงฤทธิศึกษากร, 2526, หนา 
48-49. 

1.การแบงอํานาจการปกครอง 
2.การมอบอํานาจ 

ประทาน คงฤทธิศึกษากร. ทฤษฎีการ
ปกครองทองถ่ิน. ในเอกสารการศึกษา 
ส า ข า วิ ช า  รั ฐ ป ร ะ ศ าส น ศ า ส ต ร . 
กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร.(2526). 

8 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

พัณณิน กิติพราภรณ (2531 : 52) 1.ความสุขทางกาย 
2. ความสุขทางใจ 

พัณณิน กิตตพราภรณ  ิ . นานาทรรศนะ 
: ธุรกิจเพ  ื่ อคุณภาพชีวิต...ของใคร. 
วารสาร เศรษฐกิจและบริหารธุรกิจ,15 
(1), (2531). 

UNESCO (1978 : 89) 1. รายไดของครอบครัวท่ีพอเพียงแกการด ารง
ชีวิตข้ันตน 
2. การมีงานท าท่ีเพียงพอแกการยังชีพ  
3. การศึกษาและอัตราการเรียนรูหนังสือของ
ประชาชน 4. โอกาสการมีสวนรวมในการปกครอง
ประเทศ  
 5. การ มี เอกราชของช า ติ ท่ี ป ราศจากการ
แทรกแซงครอบง าจากรัฐบาลอ่ืน 

UNESCO. Indicator of 
Environmental Quality of Life. 
Research and Papers In Social 
Science,38, (1978). 
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Van Lar,D,Edwards, J & Easton, S  
(2007 : 325-333) 

1. ความพึงพอใจในงานและอาชีพ (Job and 
Career Satisfaction)  
2. สภาพแวดลอมในงาน (Working Conditions)  
3. ความเปนอยูท่ีดี ๆ โดยท่ัวไป (General Well-
Being)  
4. ขอบเขตของงานและครอบครัว (Home-Work 
Interface)  
5. ความเครียดจากงาน (Stress at Work)   
6. การควบคุมไดในงาน (Control at Work) 

Edward C. and Rosenbaum, Walter 
A. Political Opinion and Behavior. 
Massachusetts : Duxbury Press. 
2007. 

  รุจี อุศศิลปศักดิ์ (2546), หนา 152-154. 1. รายไดและผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ 
2. ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการท า
งานท่ีดี  
3. การเปดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถของพนักงาน  
4. การสรางโอกาสในความกาวหนาและความ
ม่ันคง 13  
5. การเกิดความรูสึกเปนเจาของ  
6. สิทธิของพนักงาน  
7. ขอบเขตของงานและชีวิตสวนตัว  
8. ลักษณะงานท่ีเปนประโยชนตอสังคม 
 

รุจีอุศศิลปศักดิ์ . ความสัมพันธระหวาง
ปจจัยสวนบุคคลและคุณภาพชีวิตในการ
ทางานกับ ความยึดม่ันผูกพันตอองคการ 
ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จากัด 
(มหาชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม.(2546). 

Casio. (1989).p. 178. 1. ความเทาเทียมกันของคุณภาพชีวิตในการท า
งานกับเง่ือนไขความส าเร็จของการ ปฏิบัติ 
2. ความเทาเทียมกันของคุณภาพชีวิตในการท า
งานกับความตองการของพนักงานซ่ึงมี ความ
ปลอดภัย 

Casio, W. F. Managing Human 
Resources. New York: Mc Graw - 
Hill. (1989). 
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  Huse and Cummings. 1980, p. 97. 1. ผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ 
2. สถานภาพท่ีท างานปลอดภัย ไมเปนอันตราย
ตอสุขภาพ 
3. การพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน 
4. ความกาวหนา (Growth) 
5. สังคมสัมพันธ (Social Integration) 
6. ลักษณะการบริหารงาน (Constitutionalism) 
7. ภาวะอิสระจากงาน (Total Life Space) 
8. ความภูมิใจในองคกร (Organizational Pride) 

Huse,E.F., & Cummings,T.G. 
Organization development and 
change. St.Paul, Mn: West 
Publishing,(1980). 

Dalkey (1972), pp.25-29. 1. คุณภาพชีวิตในแงของวัตภุ 
2. คุณภาพชีวิตในแงของจิตใจ 
3. คุณภาพในแงของความรูสึกนึกคิดโดยรวม
ท้ังหมด 

Dalkey, N. C., Rourke, D. L., Lewis, 
R., & Snyder, D. (Eds,). Studies in 
the quality of life: Delphi and 
decision-making. Massachusetts: 
Lexington Books. 1972 

Brever, G. D. & Deleon,P. (1983).p. 
115. 

1.ความพึงพอใจ 
2.สภาพทางรางกายและจิตใจ 
3.สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
4.คุณภาพของสิ่งแวดลอม 
5.กิจกรรมท่ีมีความหมาย 
6. การบูรณาการทางสังคม 
7. ปจจัยทางวัฒนธรรม 
8. ความเปนอิสระสวนตัว 

Brever, G. D. & Deleon,P. The 
Foundation of Policy Analysis. 
Homewoods, IL: Dorsey. (1983). 

  Kondo, A. K. (1985).pp.246-248. 1.มาตรฐานความเปนอยูทางรางกาย 
2.จิต/อารมณ 
3.จิตวิญญาณ 

Kondo, A. K. ( “Population and 
Ouality of life,” Training in 
Population Education In the 
Pacific. Bangkok : Unesco Regional 
Office for Population Education in 
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Asia and the Pacific. 1985). 

  Markley 1994,p.862. 1. เศรษฐกิจ 
2. สังคม 
3. การเมือง 
4. สภาพแวดลอมทางธรรมชาต ิ
5. สภาพแวดลอมทางกายภาพ 
6. สาธารณสุข 

Markley, Phillip Lynn. Comparing 
Methods for Improving Reading 
Comprehension and Reading 
Strategies in EFL Classrooms in 
Ecuador. Dissertation Abstracts 
International. 55/06(1994) : 862 A. 

นิพนธ คันธเสวี 2525 1. ดานรางกาย 
2. ดานอารมณ 
3. ดานสภาพแวดลอมทางกาย 
4. ดานสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม 
5. ดานความคิด 
6. ดานจิตใจ 

นิพนธ คันธเสวี. คุณภาพชีวิตสําหรับ
สังคมไทย.2525 

ยุวัฒน วุฒิ เมธี 2524 1. องคประกอบทางดานเศรษฐกิจ 
2. องคประกอบทางดานสังคม 
3. องคประกอบทางดานการเมือง 

ยุวัฒน วุฒิ เมธี.คุณภาพชีวิตประชากร
และการพัฒนาชนบท.2524, หนา 27-28 

ปรีชา เปยมพงศสานต 2544, หนา 328 (1) คุณภาพทางดานอนามัยและสาธารณสุข  
(2) พัฒนาการบุคคลโดยผานการศึกษาฝกอบรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   
(3) การท างานและคุณภาพชีวิตการท างาน  
(4) เวลาวางท่ีสรางสรรค  
(5) ความสุขสมบูรณทางดานเศรษฐกิจ รวมท้ัง
ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ  
(6) คุณภาพสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาต ิ

ปรีชา เปยมพงศสานต. วิถีใหมแหงการ
พัฒนา: วิธีวิทยาศึกษาสังคมไทย.พิมพ
ครั้งท่ี 3. กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.(2544). 



ท่ี ช่ือแนวคิดหรือ
ทฤษฎี 

เจาของแนวคิดหรือทฤษฎี หลักการหรือองคประกอบ แหลงอางอิง 

(7) สิ่งแวดลอมทางสังคม  
(8) โอกาสทางสังคมและการมีสวนรวมท่ีเทาเทียม
กัน (9) ความม่ันคงในการด ารงชีวิต  
(10)สิทธิเสรีภาพทางการเมือง 

  องคกรอนามัยโลก Power, Bollinger 
and WHOQOL group (2002) 

1. ดานรางกาย (physical domain) 
2. ดานจิตใจ (psychological domain) 
3 . ด า น ค ว า ม สั ม พั น ธ ท า ง สั ง ค ม  (social 
relationships) 
4. ดานสิ่งแวดลอม (environment) 

 

วินัย อํ่าดวง, 2553, หนา 16 (1) โอกาสท่ีไดรับการเลี้ยงดูและรักษาสุขภาพ
อนามัยอยางเพียงพอ  
(2) โอกาสทางสังคมในการรับการศึกษาเบื้องตน  
(3) โอกาสทางสังคมในการศึกษาวิชาชีพ  
(4) โอกาสทางสังคมในการเลือกปฏิบัติงานวิชาชีพ  
(5) โอกาสทางสังคมส าหรับความกาวหนาใน
หนาท่ีการงาน  
(6) โอกาสทางสังคมในการสรางฐานะทางสังคม 
ตลอดจนการเลือกถ่ินท่ีอยูอาศัย 

 

WHOQOL Group (2002), pp. 54-60. (1) ด านรางกาย คือการรับรูสภาพทางด าน
รางกายของบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
(2) ดานจิตใจ คือการรับรูทางสภาพจิตใจของ
ตนเอง (3) ดานความสัมพันธในครอบครัว คือการ
รับรูถึงความสัมพันธในครอบครัว  
(4) ดานความสัมพันธในศูนยฟนฟู คือ การรับรูถึง
ความสัมพันธในชุมชน  
(5) ด าน สิ่ งแ วดล อม  คื อ  การรั บ รู เ ก่ี ย ว กั บ

The WHOQOL Group, The 
development of the World Health 
Organization Quality of Life 
Assessment Instrument. New York: 
Springer-verlag. (2002). 
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สิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอการด าเนินชีวิต 

  กองสวัสดิการแรงงาน (2547, หนา 18) (1) สุขภาวะทางกาย (physical Well-being) 
(2) สุ ขภ าวะทางอารมณ  (emotional Well-
being) 
(3) สุขภาวะทางสังคม (social Well-being) 
(4) สุขภาวะทางจิตวิญญาณ (spiritual Well-
being) 

กองสวัสดิการแรงงาน,คุณภาพชีวิตการ
ทํางาน (Quality of Work Life), อนุสาร
แรงงาน, 2547. 

วิชัย รูปขําดี และคณะ, 2542, หนา 1-5. องคประกอบคุณภาพ ชีวิต 9 ดาน คือ 
1) ความสามารถในการกระทําภารกิจประจําวัน 
2) การรับรูสภาพแวดลอมภายนอก  
3) การปฏิบัติกิจกรรมดานสังคม  
4) การใชสติปญญา 
5) ความรูสึกดานอารมณ  
6) สถานภาพทางเศรษฐกิจ  
7) สถานภาพทางสุขภาพ  
8) ความเปนอยูท่ีดี  
9) ความพึงพอใจในชีวิต 

วิ ชั ย  รู ป ขํ า ดี ,  ก า ร จั ด ก า ร 
(Management), ก รุ ง เท พ มห าน คร , 
บรรณกิจ, 2542. 

Wallance ( 1974), p. 218. กําหนดเกณฑประเมินคุณภาพชีวิตประกอบดวย 
(1)มีสุขภาพและสวัสดิการดี  
(2)มีการติดตอสื่อสารกันในสภาพแวดลอมของตน 
(3)เปฯทรัพยากรมนุษย  
(4)สามารถติดตอกับบุคคลไดทุกคน  
(5)มีสติปญญา รางกายและอารมณดี  
(6)มีการพัฒนาเศรษฐกิจ 
(7)มีความม่ันคงปลอดภัย 

Wallace, S.A. Identifying Quality of 
Life Indicators for Use in Family 
Planning Programs in Developing 
Countries. New Jersey: Prentice–
Hall. (1974). 



ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา 
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1 การจัดการการ
ทองเท่ียว 

Pike Steven (2008) แหลงทองเท่ียวควรประกอบดวยองคประกอบ 6 
ประการ (6A’s) ดังนี้ 
1. (Available Package) ความสามารถในการจัด
โปรแกรมการทองเท่ียว  
 2. Accessibility ความสามารถในการเขาถึง  
 3. Attraction สิ่งดึงดูดใจ  
 4. Amenities สิ่งอํานวยความสะดวก  
 5. Activities กิจกรรม  
 6. Ancillary Service การใหบริการของแหลง
ทองเท่ียว 

Pike, Steven D. 
Destination Marketing : anintegrated 
marketing communication 
approach. Butterworth-Heinmann, 
Burlington, MA. (2008) 

McIntosh R.W. & Gupta S. (1980) การทองเท่ียวเปนการเดินทางเพ่ือจุดหมายตางๆ
โดยมีมูลเหตุจูงใจ 4 ประเภท ดังนี้ 
1. มูลเหตุจูงใจทางดานกายภาพ  
2. มูลเหตุจูงใจทางวัฒนธรรม  
3. มูลเหตุจูงใจดานความสัมพันธระหวางบุคคล  
4. มูลเหตุจูงใจดานสถานภาพและเกียรติภูมิ 

McIntosh, Robert W. Tourism : Principles, 
Practices, Philosophies. New York :Wiley 
Press. (1980). 

2 ก ล ยุ ท ธ ก า ร
บ ริ ห า ร ง า น  : 
Administration 
Strategy 

(Wheelen and Hunger, 2006 : 8) กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ 
1.ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม 
(Environmental Scanning) 
2.การจัดทํากลยุทธ (Strategy Formulation) 
3.ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ล ยุ ท ธ  ( Strategy 
Implementation) 
4.การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation 
and Control) 

Wheelen, T. L. & Hunger, J. D. (2 0 0 6 ) . 
Strategic Management and Business 
Policy. (1 0 th ed). New Jersey : Pearson 
Prentice Hall. p. 8 

(Thompson and Strickland, 
2007),p.12. 

การตรวจสอบสภาพแวดลอม (Environmental 
Scanning) 

Thompson, Lonnie Strickland and John E. 
Gamble, Crating and Executing Strategy_. 



การบริหารเชิงกลยุทธเปนกระบวนดําเนินงาน 5 
ข้ันตอน 
1. การกําหนดวิสัยทัศนเชิงกลยุทธ 
    (Forming a Strategic Vision)  
2. การกําหนดวัตถุประสงค 
   (Setting Objectives)  
3. การจัดทํากลยุทธ 
   (Crafting a Strategy)  
4. การนํากลยุทธท่ีเลือกไวไปปฏิบัติ  
   (Implementing and Executing the 
Chosen Strategy) 
5. การประเมินผลการดํ า เนิ น งานและการ
ปรับปรุงแกไขเพ่ือเริ่มตนใหม  
(Evaluating Performance and Initiating 
Corrective Adjustment) 

Concepts and Cases, I5 ed. (The McGraw-
Hill Companies, 2007),p. 12. 
 

Schermerhorn, 2002 : 161, 165 การบริหารเชิงกลยุทธมี  2 กระบวนการ 
1. การสร า งกลยุ ท ธ  เป น กระบ วน การ ท่ี มี
องคประกอบยอย 3 องคประกอบ ไดแก 
1.1 การทบทวนในดานพันธกิจวัตถุประสงคและ
กลยุทธ  
1.2 ก ารวิ เค ร าะห เ ก่ี ย ว กั บ เป าห ม าย แ ล ะ
วัตถุประสงคคานิยม และวัฒนธรรมรวมของ
องคกรการวิ เคราะหภายในเก่ียวกบัจุดแข็ง
จุ ดอ อน  และการวิ เคราะห สภ าพแวดล อม
ภายนอกในดานโอกาสและภัยคุกคาม 
1.3 การปรับปรุงเก่ียวกับพันธกิจวัตถุประสงค
และการคัดเลือกกลยุทธใหมๆ 
2. การปฏิบัติตามกลยุทธ 
2.1 การนําแผนกลยุทธสูแผนปฏิบัติการ ตองมี
การจดั สรรทรัพยากรการจดรัะบบ 
บริหารจดัการใหเกิดประโยชนแกฝายตาง ๆ และ

Schermerhorn, J. R. (2002). Management. 
(7 th ed.). New York : John Wiley & Sons. 
pp.161, 165. 



การนา สูการปฏิบัติอยา งเปนรูปธรรม 
2.2 การประเมินผลและการปรับปรุงแกไขในดา
นกลยุทธและจดักระบวนการบริหารใหมๆ 

3 การบูรณาการ : 
Integration 

Beane (1991, 111) 1. การบูรการการเชื่อมโยง ผสมผสาน สอดคลอง
สมบูรณรวมกัน 
1)การประสานกลมกลืนกันของแผน 
2)การประสานกลมกลืนกันของกระบวนการ 
3)การประสานกลมกลืนกันของสารสนเทศ 
4)การประสานกลมกลืนกันของของการจัดสรร
ทรัพยากร 
5)การประสานกลมกลืนกันของการปฏิบัติ 
6)การประสานกลมกลืนกันของไดผลลัพธ 
7)การประสานกลมกลืนกันของการวิเคราะห
ภารกิจ 

Beane, James A. Curriculum Planning and 
Development. Boston: Allyn and Bacon. 
(1991).  p. 9. 

Gusztav Names (2005, p. 98) ๒. การบูรณาการแบบ Bottom-up สิ่งท่ีมีอยูจริง
หรือบูรณาการความคิดประกอบดวย ๓ ข้ันตอน 
๑) ข้ันตอนท่ี ๑ ถอดกรอบ เพ่ือจะใหหลุดจากกับ
ดักทางความคิด ทางวัฒนธรรม ทางความรู ทาง
ประสบกาณ 
๒) ข้ันตอนท่ี ๒ ขยายกรอบ โดยอาศัยฐาน
แนวคิดในเรื่ององครวม สหวิทยาการคิด โดยวิธี
อุปนัย การมองประสานข้ัวตรงขาม และมองแบบ
ทุกฝายชนะ 
๓) ข้ันตอนท่ี ๓ คุมกรอบ  ซ่ึงเปนชั้นกลับมา
บูรณาการอีกครั้ง 

Gusztáv NEMES, 
The politics of rural development in 
Europe. 
Published by the Institute of Economics 
Hungarian Academy of Sciences 
Budapest, 2005. 

Donahue, John D. (2002, p. 100) ๓. เง่ือนไขความสําเร็จของการบูรณาการระดับ
นโยบาย 
1) ผูดําเนินกิจกรรมหลักและผูมีสวนไดสวนเสีย 
2) เปาประสงค 
3) ทรัพยากร 

Donahue, John D. Market - Based 
Governance: Supply Side, Demand Side, 
Upside and 
Downside. Washington, DC: Brooking 
Institution Press. 2002. 



4) กระบวนการและแนวทางการทํางาน 
5) ผลกระทบ ผลผลิต และวิวัฒนาการ 

4 ท ฤ ษ ฎี ค ว า ม
เ ป น ไ ป ไ ด  : 
Feasibility 
Theory 

(Koh, et al., 2014) การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงิน 5 ดาน 
ดังนี้ 
1 การคาดการณกระแสเงินสด (Cash Flow) 
2 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PP) 
3 มู ล ค าป จ จุ บั น สุ ท ธิ  (Net Present Value: 
NPV) 
4 อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of 
Return; IRR) 
5 การวิ เคราะหความออนไหวของโครงการ 
(Sensitivity Analysis) 

Koh, A., et al. Financial Management (An 
Asia Edition). Singapore: Cengage 
Learning Asia. 2014. 

5 จิ ต วิ ท ย า ก า ร
บ ริ ห า ร  : 
Psychology  for 
Administration 

แนวคิด Robbins, Stephen P. (1996 : 
213) 

1. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) 
1.1 ความตองการ(Need)  
1.2 ทัศนคติ(Attitude)  
1.3 ความสนใจพิเศษ (Special Interest 
2. แรงจูงใจภายนอก(Extrinsic Motivation)  
2.1 เปาหมายหรือความคาดหวังของบุคคล 
2.2 ความรูเก่ียวความกวหนาคน 
2.3 บุคลิกภาพความประทบัใจ 
2.4 เครื่องลอใจอ่ืนๆ 

Robbins, S. P.(1996). Prentice Hall 
Organization Behavior : Concept, 
Controversies and 
 Applications. (7 th ed.) Englewood Cliffs; 
NJ : Prentice Hall. P 213. 

Allen & Meyer, (1990) p. 18 1. ความผูกพันดานความรูสึก  
2. ความผูกพันตอองคการ 
3. ความผูกพันดานบรรทัดฐานทางสังคม 

Allen, N. J. , & Meyer, J. P. (1 9 9 0 ). The 
measurement and antecedents of 
affective, continuance, 
And normative commitment to the 
organization. Journal Of Occupational 
Psychology, 
 63(10), p. 18 

Ghiselli and Brown (1955: 430 ปจจัยท่ีททําใหผูปฏิบัติเกิดแรงจูงใจในการทํางาน
มี5 องคประกอบคือ 

Ghiselli, E. E. & Brown, C. W. (1 9 9 5 ) . 
Personal and industrial psycholoqy. New 



1. ระดับอาชีพ  
2. สภาพการทํางาน  
3.ระดับอายุจากการศึกษาพบวาผูปฏิบัติงาน 
4. รายไดได 
5. คุณภาพของการปกครองบงัคับบัญชา 

York: MeFraw. Hill Book. P. 430. 

6 การสืบตอหรือยุติ
นโยบาย : 

Hogwood, B. W., & Gunn, L. A. 
(1984). 
pp. 247-248 
 

1.การยุตินโยบายและมีผลใหคนเหลานั้นสูญเส
ผลประโยชน 
2. การไมยอมรับขอผิดพลาดของนักการเมือง 
3. นโยบายออกแบบมาเพ่ือใหมีการดําเนินการ
อยางตอเนื่อง 
4.การเปลี่ยนแปลงนโยบายมีการเกิด ข้ึนอยู
ตลอดเวลา 
5.การตอตานการยุตินโยบาย 
6. การยุตินโยบายไมสามารถกระทโดยรัฐบาล
ระดับชาติไดทันที  
7.ความผูกพนัระหวางงบประมาณการดําเนิน
นโยบาย  
8. ผลกระทบทางลบเม่ือมีการยุตินโยบาย 
9.ข้ันตอนการยุตินโยบายใชระยะเวลานาน 

  Hogwood, B. W., & Gunn, L. A. (1 9 8 4 ). 
Policy Analysis for the Real World. Oxford: 
Oxford, University Press.  1984:  pp. 247-
248 

7 ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  : 
Efficiency 

Simon(1960, p.180-181) 
 

ประสิทธิภาพสมการสูตรทางคณิตศาสตรไดคือ E 
= (O – I) + S 
1.E = EFFICIENCY คือ ประสิทธิภาพการทํางาน 
2.O = OUTPUT คือ ผลผลิตหรืองานท่ีไดรับ
ออกมา 
3.I = INPUT คือ ปจจัยนําเขา หรือทรัพยากร 
4.S = SATISFACTION คือ ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

∴ ความพึงพอใจในผลงานท่ีออกมา = ความ
สัมฤทธิ์ผล + ความมุงปรารถนา 
Satisfaction = Achievement + Aspiration 

Simon, Herbert A. Administrative Behavior. 
New York: Mc Millan.  1960. 



 Millet, John D.,  
(1954), p. 23.  

ประสิทธิภาพ : Efficiency  
การบริการใหกับประชาชน 5 ดาน ดังนี้ 
1 . การ ให บ ริการอย า งเท เที ยม  (Equitable 
Service) 
2. การใหบริการอยางรวดเร็วทันเวลา (Timely 
Service) 
3. การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample Service) 
4.การใหบริการอยางตอเนื่ อง (Continuous 
Service) 
5 .การใหบริการอยางกาวหนา (Progression 
Service) 

Millet, John D., Management in the public 
service : the Guest For Effective 
Performance, (New York : McGraw-Hill, 
1954), p. 23 . 

Van Dersal. William R (1968 ), p. 62. อางถึงในสิริรักษวรรธนะพินทุ, 2548 : 13) ให
ความคิดเห็นวาปจจัยท่ี 
เอออา นวยใหเกิดแรงจูงใจในการทา งานนนประ
กอบดวย  ั 
1. นโยบายและการบรหิารขององคกร(Company 
Policy and Administration) 
2 . ก า รป ก ค รอ งบั ง คั บ บั ญ ช า  (Technical 
Supervision) 
3. เงินเดือน (Salary) 
4 . ค ว าม ส มั  พ นั ธ ร ะห ว า  งผ ใต บ งั คบั ก บ
ผูบังคับบัญชา  ั (Interpersonal Relations) 
5. สภาพการท างาน (Working Conditions) 

Van Dersal. William R. The Successful 
Supervisor in Government and Business. 
New York : Harper, 1968. P. 62. 

Woodcock (1989, p.8) การทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 11 ดานดังนี้ 
1. ความสมดุลในบทบาท (Balanced Roles) 
2.เป า ห ม า ย ท่ี ชั ด เจ น แ ล ะ ส อ ด ค ล อ ง กั บ
วัต ถุประสงค (Clear Objectives and Agreed 
Goals) 
3.ก าร เป ด เผ ย แ ล ะ เผ ชิ ญ  (Openness and 
Confrontation)  
4. การสนับสนุนและการไววางใจ (Support and 

Woodcock, M  Team Development 
Manual. Great Britain: Gower Publishing. 
.1989. 



Trust) 
5. ความรวมมือและขัดแยง (Co-operation and 
Conflict)  
6.วิ ธี ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ชั ด เ จ น  ( Sound 
Procedures)  
7.ภ า ว ะ ผู นํ า า ท่ี เห ม า ะ ส ม  (Appropriate 
Leadership)  
8. ทบทวนการทํางานอยางสมํ่าเสมอ (Regular 
Review)  
9.ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร  ( Individual 
Development)  
10. สัมพันธภาพระหวางกลุมท่ีดี(Sound Inter-
group Relations)  
11.ก า ร ติ ด ต อ สื่ อ ส า ร ท่ี ดี  ( Good 
Communications) 

 Robbins (1998, p.28) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในองคการ 3 
ระดับ คือ 
1. ระดบัรายบุคคล (individual level) คือ 
2. ระดับกลุม (group level) ก 
3. ร ะ ดั บ อ ง ค ก า ร  (organization systems 
level) 

Robbins, S.P. Organization Theory: 
Concepts and Cases. (2nd ed.). New York: 
Prentice Hall. 1998. 

Peterson and Plowman (1953) องคประกอบของประสิทธิภาพไว 4 ขอ 
1. คุณภาพของงาน (Quality) 
2. ปริมาณงาน (Quantity)  
3. เวลา (Time)คือเวลา 
4. คาใชจาย (Costs) 

Peterson, E., & Plowman, G.E. Business 
rganizational and management. Illinois: 
Irwin. (1953). 

8 ประสิทธิผล : 
Effectiveness 

Pinto, J. K., &Slevin, D. P.  (1988)  
67–75. 

ปจจัยแหงความสําเร็จ ประสิทธิผลของโครงการ 
 10 ปจจัย ไดแก 
(1) ก ารรั บ รู ภ าร กิ จขอ งโค รงก าร  (Project 
Mission) โ 

Pinto, J. K., &Slevin, D. P. (1988),“Critical 
Success Factors across the Project 
Life Cycle”. Project Management Journal, 
19 (3), 67–75. 



(2) การสนับสนุนของผูบริหารระดับสูง (Top 
Management Support) 
(3) การจัดทํากําหนดการและแผนการดําเนินงาน
ของโครงการ (Project Schedule/Plans)  
(4) ก า รป รึ ก ษ าห ารื อ ผู รั บ บ ริ ก า ร  (Client 
Consultation)  
(5) บุคลากร (Personnel)  
(6) สาระดานเทคนิควิธี(Technical Tasks)  
(7) ก า ร ย อ ม รั บ ข อ ง ผู รั บ บ ริ ก า ร  (Client 
Acceptance)  
(8) การติดตามและการรับรูขอมูลปอนกลับ 
(Monitoring and Feedback)  
(9) การติดตอสื่อสาร (Communication)  
(10) การแกไขอุปสรรค (Trouble shooting) 

พิทยา บวรวัฒนา ( 2541, 193. ) การวัดประสิทธิผล 4 รูปแบบดังนี้ 
1. ขวัญและความสามัคคี เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรในองคการ 
2 . ค ว าม ยื ด ห ยุ น แ ล ะค ว าม พ ร อ ม ใน ก าร
เจริญเติบโตขององคการ 
3. การวางแผนและการกําหนดเปาหมาย เพ่ือให
เกิดประสิทธิภาพและใหไดผลผลิตท่ีสูงข้ึน 
4. ระบบขอมูลขาวสารและการติดตอ เปนการ
สรางเสถียรภาพและการควบคุม 

พิทยา บวรพัฒนา, ทฤษฎีองคการสาธารณะ, 
พิมพครั้งท่ี 5 (กรุงเทพฯ: ศักดิโสภาการ 
พิมพ, 2541), 193. 

Richard M. Steers,(1977, 59.) ลักษณะของของประสิทธิผล ๔ ประการ 
1 .  ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง อ ง ค ก า ร  (Organization 
Characteristics) ซ่ึงประกอบดวย 
     1.1 โครงสรางขององคการ 
     1.2 บทบาทของเทคโนโลย ี
2. ลักษณะของสภาพแวดลอม (Environment 
Characteristics) ประกอบดวย 
     2.1 ลักษณะสภาพแวดลอมภายนอกองคการ 

Richard M. Steers, Organizational 
effectiveness: A Behavioral View 
(SantaMonica, California: Good Year 
Publishing Company, Inc, 1977), 59. 



     2.2 ลักษณะสภาพแวดลอมภายในองคการ 
3 .  ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง บุ ค ล า ก ร (Employee 
Characteristics) ประกอบดวย 
     3.1 ความผูกพันตอองคการ 
     3.2 การปฏิบัติงาน 
4. น โยบายการบริห ารและการปฏิบั ติ งาน
(Policies and Practices) ประกอบดวย 
    4.1 การกําหนดเปาหมาย 
    4.2 การจัดหาและการใชทรัพยากร 
    4.3 สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 
    4.4 กระบวนการในการติดตอสื่อสาร 
   4.5 ภาวะผูนําและการตัดสินใจ 
   4.6 การปรับตัวขององคการและการริเริ่มสิ่ง
ใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข 
สรุปแนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร 

ท่ี ช่ือแนวคิดหรือ
ทฤษฎี 

เจาของแนวคิดหรือทฤษฎี หลักการหรือองคประกอบ แหลงอางอิง 

1 ทั ศ น ค ติ  ห รื อ
ค ว าม คิ ด เห็ น  : 
Opinion 

Zimbardo and Ebbesen, 1970 1. อ งค ป ร ะ ก อ บ ท า งก า ร รู คิ ด  (Cognitive 
Component) 
2 . อ งค ป ระกอบ ท างความ รู สึ ก  (Affective 
Component) 
3. องคประกอบทางการพรอมกระทํา (Action 
Tendency Component) 

Zimbardo, P. G., & Ebbesen, E. B. (1970). 
Experimental modification of the 
relationship between effort, attitude, and 
behavior. Journal of Personality and 
Social Psychology, 16(2), 207–213 

เฮอร เบ ริท  ซี . เคลแมน  (Herbert C. 
Kelman , Compliance, 1967 

1. การยินยอม (Compliance) 
2. การเลียนแบบ (Identification) 
3. ค ว า ม ต อ ง ก า ร ท่ี อ ย า ก จ ะ เ ป ลี่ ย น 
(Internalization) 

Herbert C. Kelman, Compliance. (1967). 
Basic Psychology. New York: Appleton 
Century Grofts Company 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2540 : 64–65) 1 .ป ร ะ ส บ ก า ร ณ เฉ พ า ะ อ ย า ง  (Specific 
Experience) 
2. ก า ร ติ ด ต อ สื่ อ ส า ร จ า ก บุ ค ค ล อ่ื น 
(Communication from others) 
3. สิ่งท่ีเปนแบบอยาง (Models) 
4. ความ เก่ี ยวขอ งกับสถาบั น  (Institutional 
Factors) 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ. (2540). โครงการโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ. กรุงเทพ: ภาควิชาสุขศึกษาและ
พฤติ กรรมศาสตรคณ ะสาธารณ สุ ขศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล. 

Katz, 1950 1. องคป ระกอบด านความร  ค วามนึ ก คิ ด   ู 
(cognitive component) 
2 . องค ป ระกอบด านความ ร สึ กู  (affective 
component) 
3 . องค ป ระกอบด านพฤติ กรรม  (behavior 
component) 

Katz, A. (1950). The Social Psychology of 
Organization. (2nd ed.) New York: John 
Wiley and 
 Sons. 

 
 
 



 
ท่ี ช่ือแนวคิดหรือ

ทฤษฎี 
เจาของแนวคิดหรือทฤษฎี หลักการหรือองคประกอบ แหลงอางอิง 

2 การบริหารงาน : 
Administration 

Luther Gulick, Lyndall Urwick, 1937. 1. การวางแผน (Planning)  
2. การจัดองคการ (Organizing)  
3. การบริหารงานบคุคล (Staffing)  
4. การอํานวยการ (Directing)  
5. การประสานงาน (Coordinating)  
6. การรายงาน (Reporting)  
7. การงบประมาณ (Budgeting) 

Gulick, Luther, Lindon Urwick. (1937). 
Paper on the Science of Administration. 
Clifton: Augustus M. Kelley. 

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต),
2549), หนา 2-5. 

1. การวางแผน Planning   
2. การจัดองคกร Organizing  
3. งานบุคลากร  Staffing  
4. การอํานวยการ  Directing  
5. การกํากับดูแล Controlling  

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), พุทธ
วิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, 2549), หนา 2-5. 

Hodgetts, R. M., 1991. 1. การวางแผนกําหนดทิศทางของหนวยงาน 
(Planning the Enterprises Direction) 
2. การจัดโครงสรางองคกรและบุคคล 
(Organizing and Staffing the Structure) 
3. การอํานวยการเชิงการนํา และการผลักดัน
บุคลากร (Leading and Influencing the 
Personnel) 
4. การควบคุมในเชิงการปฏิบัติการ และในดาน
ทรัพยากร (Controlling Organizational 
Operations and Resources) 

Hodgetts, R. M. (1991). Organizational 
Behavior: Theory and Practice. New 
York: Macmillan Publishing Company. 

Bartol & Martin, 1991 1. การวางแผน (Planning) 
2. การจัดองคการ (Organizing) 
3. การนํา (Leading) 
4. การควบคุม (Controlling) 

Bartol, K. M. & Martin, D. C. (1991). 
Management. NewYork: McGraw - Hill. 
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3 การบริหารจัดการ 
: Management 

Deming, W. Edwards, 1986 1. การวางแผน (Plan) 
2. การปฏิบัติตามแผน (DO) 
3. การตรวจสอบ (CHECK) 
4. การแกปญหา (ACT) 

Deming, W. Edwards (1986). Out of the 
crisis. Cambridge, MA: Massachusetts 
Institute of Technology, Center for 
Advanced Engineering Study. p. 88 

วิรัช สงวนวงศวาน, 2553 1. การวางแผน (Planning) 
2. การจัดองคการ (Organizing) 
3. การนํา (Leading) 
4. การควบคุม (Controlling) 

วิรัช สงวนวงศวาน, การจัดการและพฤติกรรม
องคการ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น
จํากัด(มหาชน), 2553), หนา 3-4. 

Henri Fayol, 1917 1. Planning : การวางแผน 
2. Organizing : การจัดองคกร 
3. Commanding : การบังคับบัญชาหรือสั่งการ 
4. Coordinating : การประสานงาน 
5. Controlling : การควบคุม 

Fayol, Henri (1917), Administration 
industrielle et générale; prévoyance, 
organisation, commandement, 
coordination, controle (in French), Paris, 
H. Dunod et E. Pinat, OCLC 40224931 

W. Chan Kim, 1993 การยกเลิก (Eliminated) 
การลด (Reduced) 
การเพ่ิม (Raised) 
การสราง (Created) 

Kim, W. Chan, and Renee A. Mauborgne. 
"Procedural justice, attitudes, and 
subsidiary top management compliance 
with multinationals" corporate strategic 
decisions." Academy of management 
journal 36.3 (1993): 502-526. 

4 การจัดองคการ : 
Organization 
Management 

Chester Barnard, 2002 1) ความม่ันคงในการทํางานตอพนักงาน 
2) การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย 
ขององคกร 
3) ระบบการสื่อสาร ตองกําหนดโครงสราง 
องคการอยางชัดเจนในดานสายการบังคับบัญชา 

Gehani, R. Ray (2002) "Chester Barnard's 
“executive” and the knowledge-based 
firm", Management Decision 40(10): 980 - 
991. 
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  Max Weber, 1905 1. กฎ (Rule) 
2. ไมยึดตัวบุคคล (Impersonality) 
3. มีการแบงงานกันทํา (Division of labor) 
4. โครงสรางแบบลําดับข้ันตอนสายการบังคับ
บัญชา (Hierarchical structure) 
5 .  โ ค ร ง ส ร า ง อํ า น า จ ห น า ท่ี  (Authority 
structure) 

Weber, Max 2002 [1905]. The Protestant 
Ethic and The Spirit of Capitalism, 
translated by S. Kalberg. Roxbury 
Publishing. 

David A.De Cenzo, Stephen P. 
Robbins, 2001 

1. บวนการ (process)  
2. ประสิทธิภาพ (efficiency)  
3. ประสิทธิผล (effectiveness) 

David A.De Cenzo, Stephen P. Robbins, 
Human Resource Management, John 
Wiley & Sons, Incorporated, 2001 

Mintzberg, 1998 1. บทบาทดานระหวางบุคคล (interpersonal 
roles)  
2. บทบาทดานขอมูล (informational roles)  
3. บทบาทดานการตัดสินใจ (decisional roles) 

Mintzberg, Henry, Ahlstrand, Bruce, and 
Lampel, Joseph, 1998, Strategy safari: A 
guided tour through the wilds of strategic 
management, Free Press, New York, pp. 
33–35. 

5 การรวมอํานาจ : 
Centralization 

Samuel von Pufendorf, 2003 1. อํานาจนิติบัญญัต ิ
2. อํานาจลงโทษทางอาญา 
3. อํานาจทําสงครามและสงบศึก 
4. อํานาจทําสนธิสัญญา 
5. อํานาจแตงตั้งขาราการ 
6. อํานาจเก็บภาษีอากร 
7. อํานาจจัดการศึกษา 

Luig, Klaus (2 0 0 3 ) , "Pufendorf, Samuel", 
Neue Deutsche Biographie (NDB) (in 
German), 2 1 , Berlin: Duncker & Humblot, 
pp. 3–5 

 Locke, John, 1690 1. อํานาจในการบัญญัติกฎหมาย  
2. อํานาจในการบริหาร  
3. อํานาจในความสัมพันธกับตางประเทศ 

Locke, John (1690). "Book IV, Chapter XVII: 
Of Reason". An Essay Concerning Human 
Understanding. Retrieved 12 March 2015. 

 จรัส สุวรรณมาลา (2537, หนา 29) 1. หลักผลประโยชนสาธารณะ (Public Interest) 
2 .  ห ลั ก ป ร ะ ส ท ธิ   ิภ า พ ใน ก า ร จั ด ก า ร 
(Management Efficiency) 

จรัส สุวรรณมาลา. (2538), ปฏิรูประบบการคลัง
ไทย การกระจายอํานาจสูภูมิภาค. และทองถ่ิน 
กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 
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  เทอรตัน (Turton, 1987) 1. มีความเปนนิติบุคคล (Artificial Person) 
2. มีอํานาจอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) 
3. ประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวม 
4. มีงบประมาณของตนเอง 

Turton, Andrew (2 0 0 0 )  Civility and 
Savagery, edited Richmond, Surrey, UK: 
Curzon. 

6 การธํ า รงรั กษ า
ทรัพยากรมนุษย 

พะยอม วงศสารศรี (2540 : 210 – 211) 1. ทําใหองคการไมสูญเสียคนดีมีความสามารถไป 
2. ชวยสรางภาพพจนท่ีดีขององคการสูสายตา
บุคคลภายนอก 
3. สงผลตอความมันคงของประเทศชาติ 

พยอม วงศสารศรี. (2545). การบริหารทรัพยากร
มนุษย, กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสุภา,. ภิญโญ สา
ธร. (2526) 

อุทัย หิรัญโต (2531 : 150 – 151) 1. การใหประโยชนเก้ือกูล 
2. การเลื่อนตําแหนงฐานะ 
3. การเลือ่นเงินเดือน 

อุทัย หิรัญโต. หลักการบริหารงานบุคคล. พิมพ
ลักษณ, กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2531. 

ธงชัย สันติวงษ (2533 : 221) 1. การใหประโยชนตอบแทนและความมันใจใน
การจายคาจาง 
2. การจายคาตอบแทนตองมีความยุติธรรม 

ธงชัย สันติวงษ และ ชัยยศ สันติวงษ (2533}. 
พฤติกรรมบุคคลในองคการ. พิมพครั้ ง ท่ี  2 . 
กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 

อํานวย แสงสวาง  (2536 : 146) 1. สรางขวัญ และกาลังใจ 
2. ผูกพันกับองคการ 
3. ประโยชนเก้ือกูลแกบุคลากร 

อํานวย แสงสวาง. การจัดการทรัพยากรมนุษย. 
กรุงเทพฯ : อักษรพิพัฒน, 2544. 

7 การดูแลผูสูงอาย ุ ศศิพัฒน ยอดเพชร, 2558 ๑. ระบบการจัดการท่ีทันสมัย 
๒. ผูสูงอายุไดรับการดูแลอยางดีจากเทศบาล 
๓. ผูสูงอายุและประชาชนมีความพึงพอใจ 
๔. สถานท่ีรองรับผูสูงอาย ุ

ศศิพัฒน ยอดเพชร, แนวคิดดานสวัสดิการสังคมสู
วัยสูงอายุท่ีมีคุณภาพ, (กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๘), หนา 
๖๕. 

วรรณภา ศรีธัญรัตน และผองพรรณ อรุณ
แสง, 2545 

๑. ดานสุขภาพและการรักษาพยาบาล 
๒. ดานรายได 
๓. ดานท่ีพักอาศัย 
๔. ดานนันทนาการ 
๕. ดานความม่ันคงทางสังคม ครอบครัว ผูดูแล 
และการคุมครอง 

วรรณภา ศรีธัญรัตน และผองพรรณ อรุณแสง, 
ระบบบริการสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
สําหรับผูสูงอายุประเทศอังกฤษ, (ขอนแกน: โรง
พิมพคลังนานาวิทยา, ๒๕๔๕), หนา ๒๐-๒๓. 



๖. ดานการสรางบริการและเครือขายการเก้ือหนุน 
สํานักสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก
เยาวชนผูดอยโอกาสคนพิการและผูสูงอายุ
, 2556 

1. การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสขุ 
๒. การศึกษาศาสนาและขอมูลขาวสาร 
๓. การประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพท่ีเหมาะสม 
4. การสงเคราะหเบี้ยยังชีพตามความจําเปน 
5. การพัฒนาตนเองและการมีสวนรวมในกิจกรรม
ทางสังคม 

สํานักสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็กเยาวชน
ผู ด อ ย โ อ ก า ส ค น พิ ก า ร แ ล ะ ผู สู ง อ า ยุ , 
พระราชบัญญัติผูสูงอายุ , (กรุงเทพมหานคร: 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย, 
๒๕๕๖), หนา ๘. 

วันทนีย วาสิกะสิน และคณะ, 2553 ๑. ดานสุขภาพอนามัย 
๒. ดานการศึกษา 
๓. ดานนันทนาการ 
๔. ดานการบริการใหการชวยเหลือและให
คําปรึกษา 

วันทนีย วาสิกะสิน และคณะ, ความรูท่ัวไป
เก่ียวกับสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห. 
(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๓), หนา ๓-๘. 

8 ก า ร จั ด ก า ร
สิ่งแวดลอม 

เกษม จันทรแกว (2545:2-15) 1. มิติทรัพยากร (Resources dimension) 
2. มิติเทคโนโลยี (Technology dimension) 
3. มิติของเสียและมลพิษสิ่ งแวดลอม (Waste 
and pollution dimension) 
4. มิติมนุษย (Human dimension) 

เกษม จันทรแกว. 2541. เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม.
กรุงเทพมหานคร:โครงการสหวิทยาการ 
 บัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

นาท ตัณฑวิรุฬห และคณะ (2528: 95-
97) 

1. การสํารวจตรวจหา (Survey and Identify) 
2 .  ก า ร ป อ ง กั น รั ก ษ า  (Protection and 
Maintenance) 
3. การใชทรัพยากรให ถูกประเภทและเกิด
ประโยชนสูงสุด (Wise use) 
4 .  ก า ร ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ ท รั พ ย า ก ร 
(Improvement) 
5. การใชทรัพยากรท่ีทดแทนกัน (Substitution) 
6 . ก ารนํ าของเสี ย กลั บ มาใช ป ระ โยชน อี ก 
(Recycle) 

นาท ตัณฑวิรุฬห และพูลทรัพย สมุทรสาคร. 
2528. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและการบริหาร 
 ทรัพยากร. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพไทย
วัฒนาพานิช จํากัด. 

(ประยูร วงศจันทรา, 2555) 1. การกําหนดชนิด 
2. การกําหนดกิจกรรมเพ่ือการคงสภาพ 
3. การควบคุมในการจัดการ 

ประยูร วงศจันทรา. วิทยาการสิ่ งแวดลอม . 
ม ห าส ารค าม  : สํ านั ก พิ ม พ ม ห าวิ ท ย าลั ย
มหาสารคาม, 2555 



จิตรารัตนี โพธิมามกะ และคณะ, 2542 ๑) สิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาต ิ
๒) สิ่งแวดลอมท่ีมนุษยสรางข้ึน 

จิตรารัตนี  โพธิมามกะ และคณ ะ , ชี วิ ต กับ
สิ่งแวดลอม, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทเอิรดเวฟ 
เอ็ดดูเคชันจํากัด, ๒๕๔๒), หนา ๖๑. 

นาท ตัณฑวิรุฬห และคณะ (2528: 95-
97) 

1. การสํารวจตรวจหา (Survey and Identify) 
2 .  ก า ร ป อ ง กั น รั ก ษ า  (Protection and 
Maintenance) 
3. การใชทรัพยากรให ถูกประเภทและเกิด
ประโยชนสูงสุด (Wise use) 
4 .  ก า ร ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ ท รั พ ย า ก ร 
(Improvement) 
5. การใชทรัพยากรท่ีทดแทนกัน (Substitution) 
6 . ก ารนํ าของเสี ย กลั บ มาใช ป ระ โยชน อี ก 
(Recycle) 

นาท ตัณฑวิรุฬห และพูลทรัพย สมุทรสาคร. 
2528. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและการบริหาร 
 ทรัพยากร. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพไทย
วัฒนาพานิช จํากัด. 

9 คุณลักษณะของ
ผูนํา 

สมพงษ  เกษมสิน, 2516 ๑)  ผูนําแบบเจาระเบียบ 
๒)  ผูนําแบบบงการ 
๓)  ผูนําแบบจูงใจ  
๔)  ผูนําแบบรวมใจ 

สมพงษ  เกษมสิน, การบริหารงานบุคลากรใหม, 
(กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพาณิช, ๒๕๑๖), 
หนา ๓๖๔. 

ธงชัย  สันติวงษ และ ชัยยศ  สันติวงษ, 
2522 

๑)  คุณลักษณะทางรางกาย  
๒) คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ 
๓) คุณลักษณะทางนิสัยสวนตัว  
๔) คุณลักษณะทางสังคม  

ธงชั ย   สั น ติ ว งษ  แ ล ะ  ชั ย ย ศ   สั น ติ ว งษ , 
พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง บุ ค ค ล ใ น อ ง ค ก ร , 
(กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๒), 
หนา ๑๒๔. 

พรชัย ลิขิตธรรมโรจน, 2545 ๑.  ผูนําท่ีมุงงาน (Initiating Structure) 
๒.  ผูนําท่ีมุงความสัมพันธ (Consideration) 

พรชัย ลิ ขิตธรรมโรจน , พฤติกรรมองคการ , 
(กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, ๒๕๔๕), หนา 
๑๑๘. 

C.J.Bernard, 
(1916, p.44) 

๑.  มีความตื่นตัว 
๒.  มีความสามารถในการตัดสินใจ 
๓.  มีความสามารถในการจูงใจคน 
๔.  มีความรับผิดชอบฉลาดรอบรูทันโลกทัน
เหตุการณ 
๕.  มีความสามารถในการแกปญหา 

C.J. Bernard, Education for Executive in 
Reading in Human Relations, Edited by 
Dubin Robert, (New Jercy: Prentice - Hall., 
1961), p. 44 



10 สุ ข ภ า ว ะ ข อ ง
ผูสูงอายุ 

พระไพศาล วิสาโล, 2552 สุขภาวะทางกาย 
สุขภาวะทางจิตใจ 
สุขภาวะทางสังคม 
สุขภาวะทางปญญา 

พระไพศาล วิสาโล, สุขแทดวยปญญา วิถีสูสุข
ภ า ว ะ ท า ง ป ญ ญ า , พิ ม พ ค รั้ ง ท่ี  3 , 
(กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ สสส., 2552), หนา 7-9. 

ประเวศ วะสี, 2543 สุขภาวะทางกาย 
สุขภาวะทางจิตใจ 
สุขภาวะทางสังคม 
สุขภาวะทางจิตวิญญาณ 

ประเวศ วะสี, คุณภาพผูสูงอายุท่ีพึงปรารถนา, 
(กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2543), หนา 10-11 

จิราพร เกศพิชยวัฒนา และคณะ, 2550 สุขภาพกาย 
สุขภาพใจดี 
สุขภาพสังคมดี 
สุขภาพจิตวิญญาณด ี

จิราพร เกศพิชญวัฒนา, สุวิณี วิวัฒนวานิช, สหรัฐ 
เจตมโนรมย และปาริชาติญาตินิยม, สูงวัยไม 
สูญคา 2550, (นนทบุรี: สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับ
ลิสชิ่ง), หนา 18 

พระพรหมคุณาภรณ ป. อ. ปยุตฺโต, 2549 กายภาวนา (การพัฒนากาย) 
ศีลภาวนา (การพัฒนาศีล) 
จิตภาวนา (การพัฒนาจิต) 
ปญญาภาวนา (การพัฒนาปญญา) 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), สุขภาวะ
องครวมแนวพุทธ, พิมพครั้งท่ี 12, (กรุงเทพ 
มหานคร: บริษัท โรงพิมพอักษรสัมพันธ (1987). 
จํากัด, 2549), หนา 235-238. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-พระสมนึก- 
สรุปแนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร 

ท่ี ช่ือแนวคิดหรือ
ทฤษฎี 

เจาของแนวคิดหรือทฤษฎี หลักการหรือองคประกอบ แหลงอางอิง 

1 การจัดการความรู Peter M. Senge’s, 1990 1. ความเชี่ยวชาญเปนพิเศษของบุคคล(Personal 
Mastery) 
2. แบบแผนทางจิตใจท่ีมองโลกตามความเปนจริง
(Mental Model) 
3. การมีวิสัยทัศนรวมกัน(Shared Vision) 
4. การเรียนรูรวมกันเปนทีม(Team Learning) 
5. การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) 

Peter M. Senge’s, The Fifth Discipline: 
The art and practice of the learning 
organization. ( New York: Doubleday, 
1990). pp.55-68. 

Garvin, D.A.,1993 1. การแกปญหาอยางเปนระบบ (Systematic 
problem solving)  
2. การทดลองทาสิ่ งต างๆ  ด วยวิ ธี ก ารใหม 
(Experimentation with new approaches)  
3. การเรียนรูจากประสบการณและเหตุการณท่ี
เ กิ ด ข้ึ น ใน อ ดี ต  (Learning from their own 
experiences and past history) 
4. การเรียนรูจากบุคคลอ่ืน (Learning from the 
experiences and best practices of others)  
5. การถายโอนความรู ท่ั ว ท้ั งองคกรไดอยาง
รวด เร็ ว และ มี  ป ระสิท ธิภ าพ  (Transferring 
knowledge quickly and efficiently 
throughout the organization) 

Garvin, D.A. (1993). “Building a Learning 
Organization,” Harvard Business Review. 
 71(4) : 78-91. 

Marquardt, M,1966 1. องคการ (Organization) 
2. ผูท่ีเก่ียวของกับองคการ (People) 
3. เทคโนโลยี (Technology) 
4. ความรู (Knowledge) 
5. การเรียนรู (Learning) 

Marquardt, M. Building the Learning 
Organization : A Systems approach to 
Quantum Improvement and Global 
Success. (New York: Mcgraw-Hill, 1996). 
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เจาของแนวคิดหรือทฤษฎี หลักการหรือองคประกอบ แหลงอางอิง 

Hideo Yamazaki, 1999 1. ขอมูล (Data) 
2. สารสนเทศ (Information) 
3. ความรู (Knowledge) 
4. ภูมิปญญา (Wisdom) 

Hideo Yamazaki. Measurement Analysis 
Knowledge Management. ( Tokyo: The 
Yama Group,1999). 

Nonaka, I., 1991 1. ทักษะ (Skills) 
2. ความรู (Knowledge) 
3. บทบาททางสังคม (Social Role) 
4. ภาพพจนท่ีรับรูตัวเอง (Self Image) 
5. อุปนิสัย (Traits) 
6. แรงกระตุน (Motive)  

Nonaka, I. (1 9 9 1 ) .  “The Knowledge-
creating company”. Harvard Business 
Review, 69 : 96 104. 

ประพนธ ผาสุขยืด,2550 โมเดลปลาทู (Tuna Model) 
1. สวนหัวปลา (Knowledge Vision : KV) สวนท่ี
เปนเปาหมาย 
2. สวนกลางลําตัว (Knowledge Sharing : KS) 
เปนสวนกิจกรรม 
3. สวนท่ี เปนหางปลา (Knowledge Assets : 
KA) เปนสวนการจดบันทึก 

ประพนธ ผาสุขยืด, การจัดการความรู ฉบับ
ขับเคล่ือน. (สํานักพิมพใยไหม : กรุงเทพมหานคร
, 2550), หนา 21-26. 

วิจารณ พานิช, 2551 1. กําหนดเปาหมายขององคกร  
2. สรางบรรยากาศและกฎเกณฑกติกาขององคกร
ใหเอ้ือตอการแลกเปลี่ยน  
3. คอยจับ “ความรูท่ีทรงคุณคา”ท่ีพัฒนาข้ึนใน
กระบวนการหมุนเกลียวความรู  (knowledge 
spiral) ขององคกร 

วิจารณ  พานิช. การจัดการความรู ฉบับนัก
ปฏิบัต.ิ (กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, 2551). 
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ณพศิษฏ จักรพิทักษ, 2552 1. การตรวจสอบและระบุหัวขอความรู  
2. การสรางกรอบแนวคิดในการบริหาร  
3. การวิเคราะหและสังเคราะหความรู  
4. การสรางระบบสารสนเทศในการจัดการความรู  
5. การจัดกิจกรรมในการจัดการความรู 
6. การวัดประเมินผลการจัดการความรู 

ณพศิษฏ จักรพิทักษ. ทฤษฎีการจัดการความรู. ( 
บริษัท ธนาเพรส จํากัด., กรุงเทพมหานคร , 
2552). 

2 การสรางขวัญ
กําลังใจ 

Herzberg, F. et al., 1959  1. ปจจัยคํ้าจุน (Maintenance Factor)  
2. ปจจัยจูงใจ(Motivating Factors) 

Herzberg, F. et al..  The Motivation to 
work. ( New York: John Wiley and 
Sons,1959), pp.44 – 115. 

Maslow , 1970 
 

1. ความตองการทางกายภาพ (Physical Needs) 
2. ความตองการความมันคงและปลอดภัย   
(Safety or Security Needs) 
3. ความตองการทางดานสังคม (Social Needs) 
4. ความตองการในการยกยองและนับถือตนเอง 
(Self – Esteem Needs, Ego, 
Status) 
5. ความตองการประจักษตน การบรรลุศักยภาพ
ของตน (Self–Actualization) 

Maslow, A. H. Motivation and 
personality. (New York: Harper and Row, 
1970), pp.135-136. 

McGregor ,1967 :135-137 1.Theory – x พวกท่ีมีธรรมชาติทางลบ (มอง
ดวยทัศนคติท่ีไมดีหรือมองเชิงลบ) 
2. Theory – Y พวกท่ีมีธรรมชาติในทางท่ีดี(มอง
ดวยทัศนคติท่ีดี) 

McGregor, D. M. 1967. The Professional 
Manager. ( New York: McGraw-Hill,1967) , 
pp.135-137. 
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เจาของแนวคิดหรือทฤษฎี หลักการหรือองคประกอบ แหลงอางอิง 

Vroom, V. H.,1964  1. V = Value หมายถึง ระดับความรุนแรงของ
ความตองการของบุคคลในเปาหมายรางวัล 
2. I = Instrumentality ห มาย ถึ ง  ค วาม เป น
เครื่องมือของผลลัพธ (Outcomes) 
หรือรางวัลระดับที 1 ท่ีจะนําไปสูผลลัพธท่ี 2 หรือ
รางวัลอีกอยางหนึ่ง 
 3. E = Expectancy หมายถึง ความคาดหวัง
ถึงสิ่งท่ีเปนไปไดของการไดผลลัพธ 

Vroom, V. H.. Work and motivation. (New 
York: John Wiley & Sons, 1964), p.50. 

Alderfer, Clayton P, 1972 1. ความตองการดํารงชีวิต (Existence needs) 
2. ความตองการติดตอสัมพันธกบเพ่ือนมนุษย 
(Relatedness needs) 
3. ความตองการความเจริญกาวหนา (Growth 
needs) 

Alderfer, Clayton P. Existence 
Relatedness and Growth : Human 
Needs in Organizational Settings. ( New 
York : Free Press,1972). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 
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1 ส ม ร รถ น ะ ก า ร
บริหาร 

Don Hellriegel, Susan E. Jackson, 
and John W. Slocum, Jr.,2005. 

1. สมรรถนะในการสื่อสาร  
2. สมรรถนะในการวางแผนและการ 
3. สมรรถนะในการท างานเปนทีม 
4. สมรรถนะในการปฏิบัติเชิงกลยุทธ 
5. สมรรถนะในการตระหนักรับรูโลกาภิวัตน 
6. สมรรถนะในการบริหารตนเอง 

Don Hellriegel, Susan E. Jackson, and 
John W. Slocum, Jr., Management: A 
Competency-Based Approach, 10th ed. 
(Singapore: Thomson South-Western, 
2005), p 6. 

William B. Castetter,, 1996. 1. การวางแผนกําลังคน  
2. การสรรหา 
3. การคัดเลือก 
4. การนําขาสูหนวยงาน  
5. การพัฒนา 
6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
7. การใหความยุติธรรม 
8. การปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  
9. การใหขอมูลขาวสาร 
10. การใหคาตอบแทนหรือสิ่งจูงใจ 
11. การเจรจาตอรอง 

William B. Castetter, The human 
resource function in educational 
administration, 6th. ed. (New Jersey: 
Prentice-Hall, 1996), P.5. 

Rosemary Boam and Paul Sparrow, 
1992. 

1. ผลลัพธแหงความสําเร็จ 
2. การวิเคราะหและการจัดสินใจ 
3. การทํางานรวมกับผูอ่ืน 

Rosemary Boam and Paul Sparrow, 
Designing and achieving competency: 
A competency-based approach to 
developing people and organizations, 
(England: McGraw-Hill International (UK) 
Limited, 1992), p. 131. 
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เท้ือน ทองแกว, 2564. 1. ส ม ร ร ถ น ะ ส ว น บุ ค ค ล  ( personal 
competencies)  
2. สมรรถนะเฉพาะงาน (job competencies)  
3. ส ม ร ร ถ น ะ ข อ งอ งค ก า ร  (organization 
competencies) 
4. สมรรถนะหลัก (core competencies)  
5. ส ม ร ร ถ น ะ ใ น ง า น  ( functional 
competencies) 

เท้ือน ทองแกว, สมรรถนะ (Competency) : 
หลักการและแนวปฏิบัติ, เขาถึงเม่ือ 9 กุมภาพันธ 
2 5 6 4 , เ ข า ถึ ง ไ ด จ า ก http://www.safety 
newlook.com/private_folder/ 
competenc.pdf 

2 ธรรมาภิบาล UNESCAP, 2021. 1. การมีสวนรวม 
2. หลักนิติธรรม 
3. หลักความโปรงใส 
4. ความรักผิดชอบ 
5. ความสอดคลอง 
6. ความเสมอภาค 
7. การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
8. การมีเหตุผลอธิบาย 

UNESCAP, Good Governance, Available 
from: https ://www.unescap.org/huset/ 
gg/governance.htm, [9 Feb 2021]. 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2546. 1. หลักนิติธรรม  
2. หลักคุณธรรม 
3. หลักความโปรงใส 
4. หลักความมีสวนรวม 
5. หลักความรับผิดชอบ 
6. หลักความคุมคา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , พระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546, กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพคุรุสภาลาดพร, 2546. 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2546. 1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
5. หลักความโปรงใส (Transparency) 
6. หลักการมีสวนรวม (Participation)  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , พระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546, กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพคุรุสภาลาดพร, 2546. 
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7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)  
9. หลักความเสมอภาค (Equity)  
10. ห ลั ก มุ ง เ น น ฉั น ท า ม ติ  (Consensus 
Oriented) 

3 ทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2551. 1. ความพอประมาณ  
2. ความมีเหตุผล  
3. การสรางภูมิคุมกันท่ีดีในตัวตลอดจนการใช
ความรู  
4. ความรอบคอบละคุณธรรมประกอบการ
วางแผน  
5. การตัดสินใจและการกระทําตาง ๆ 

จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา, "คําปรารภ" ใน คํา
พอสอน ประมวลพระบรมราโชวาทและพระ
ราชดํารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง, กรุงเทพฯ: 
มูลนิธิพระดาบส, 2551 

อภิชัย พันธเสน, 2547. 
 

1. ความพอประมาณ  
2. ซ่ือตรง  
3. ไมโลภมาก  
4. ตองไมเบียดเบียนผูอ่ืน 

อภิชัย พันธเสน, พุทธเศรษฐศาสตร: วิวัฒนาการ 
ทฤษฎี และการประยุกตกับเศรษฐศาสตรสาขา
ตาง ๆ, (สํานักพิมพอมรินทร, 2547). 

ประเวศ วะสี, 2542. 
 

1. พอเพียงสําหรับทุกคน  
2. จิตใจพอเพียง  
3. สิ่งแวดลอมพอเพียง  
4. ชุมชนเขมแข็งพอเพียง 
5. ปญญาพอเพียง 
6. อยูบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมพอเพียง  
7. มีความม่ันคงพอเพียง 

ประเวศ วะสี, เศรษฐกิจพอเพยงและประชา
สั งคม  แนวทางพ ลิกฟ น เศ รษฐกิจ สั งคม , 
(กรุงเทพฯ: หมอชาวบาน, 2542). 

บุญเสริม บุญเจริญผล, 2543. 1. ตองพ่ึงตัวเองใหมากท่ีสุด 
2. ใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดผลคุมคาท่ีสุด 
3. ไมผลิตและบริโภคเกินกําลัง 
4. ตางมีสวนรวมชวยเหลือกันและกัน 

บุญ เสริม  บุญ เจริญ ผล , “แนวคิด เศรษฐกิจ
พ อ เพี ย ง ,” วิ ช า ก า รก า ร เศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร  
มหาวิทยาลัยเกริก , (1 มกราคม -มิ ถุนายน , 
2543). 
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4 การกอเกิดนโนย
บายสาธารณะ 

Cochran, Charles L. & Malone, 
Eloise F., 2005. 
. 

1. การระบุปญหา 
2. การกําหนดนโยบาย 
3. การตัดสิ้นใน  
4. นํานโยบายไปปฏิบตั ิ
5. การประเมิณผลนโยบาย 

Cochran, Charles L. & Malone, Eloise F., 
Public Policy: Perspective and Choices, 
(3rd ed.), (London : Lynne Rienner, 2005), 
pp. 44-60. 

สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ, 
2533. 

1. การกอตัวของนโยบาย (Policy Formation) 
2. การเตรียมการนโยบายและเสนอรางนโยบาย 
(Policy Formulation) 
3. การอนุ มัติ/ ประกาศเปนนโยบาย (Policy 
Adoption) 
4 . ก ารนํ าน โยบ าย ไปสู ก ารปฏิ บั ติ  (Policy 
Implementation) 
5. การประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation) 
6. การปรับปรุงแกไขหรือการสิ้นสุด (Policy 
Revision or termination) 

ส ร อ ย ต ระ กู ล  (ติ ว ย าน น ท ) อ ร รถ ม าน ะ ,  
สาธารณบริหารศาสตร, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2533). 

Lasswell, 1948. 1. การเก็บรวบรวมขอมูล (Intelligence)  
2 . ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร กํ า ห น ด น โย บ า ย 
(Promotion)  
3. การกําหนดนโยบาย (Prescription)  
4. การกําหนดตัวบุคคลผูรับผิดชอบนโยบาย 
(Invocation)  
5. การนํานโยบายไปปฏิบัติ (Application)  
6. การสิ้นสุดนโยบาย (Termination)  
7. การประเมินคุณคาของนโยบาย (Appraisal) 

Lasswell, H.D.The Structure and 
function of communication in society., 
In L.,  Bryson(Ed.), The communication of 
ideas (pp.3 7 -4 0 ) .  ( New York : Harper, 
1948). 

5 การบริหารสูความ
เปนเลิศ 

สมคิด บางโม, 2546. 1. คนหรือบุคคล(Man)  
2. เงิน (Money)  
3. ทรัพยากรหรือวัตถุ(Material) 
4. การบริหารจัดการ (Management) 

สม คิ ด  บ าง โม , อ งค ก ารแล ะก ารจั ด ก าร , 
(กรุงเทพฯ : จูนพับลิชชิง, 2546). 
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 Henri Fayol, 1916. 1. การแบงงานกันทํา (Division of Work)  
2. อํานาจสั่งการ (Authority)  
3. ระเบียบวินัย (Discipline)  
4. หลักการ“สั่งการโดยคน ๆ เดียว” (Unity of 
Command)  
5. การมีทิศทาง (Unity of Direction)  
6 . ป ร ะ โย ช น ส ว น ร ว ม  (Subordination of 
Interests to the General Interests) 
7. หลักการตอบแทน (Remuneration)  
8. หลักการรวมอํานาจ (Centralization)  
9. การมีสายการบังคับบัญชา (Scalar Chain) 
10. การจัดระเบียบ (Order)  
11. ความเท่ียงธรรม (Equity) 
นักบริหารควรมีท้ังความยุติธรรม (Justice)  
12. หลักความม่ันคงในตําแหนงงานของบุคคลกร 
(Stability of Tenure of Personnal) 
13. ความคิดรเิริ่ม (Initiative)  
14. สามัคคีคือพลัง (Esprit De corps) 

Henri Fayol, General and industrial 
management, (London: Sir Isaac Pitman 
and Son, 1916). 
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1 การใหบริการ
สาธารณะ 

กุลธน ธนาพงศธร ( 2537 : 21) กลาวถึงการใหบริการ สรุปไดดังนี้ 
1. หลักความสอดคลองกับความตองการของ
บุคคลเปนสวนใหญ 
2. หลักความสมํ่าเสมอ 
3. หลกความเสมอภาค 
4. หลักความประหยัด 
5. หลักความสะดวก 

กุลธน ธนาพงศธร. (2537). แนวคิดท่ัวไปเก่ียวกับ
นโยบายสาธารณะ นโยบายสาธารณะและการ
วางแผน (พิมพครั้งท่ี 9). นนทบุรี: สุโขทัยธรรมาธิ
ราช. 
 

สมชาติกิจยรรยง (2521 : 17) ไดกลาววา ผูท่ีทําหนาท่ีในการใหบริการตอนรับ
ควรมี คุณลักษณะ ดังนี้  
1. มีความรูและรอบรูในเรื่องของสินคาและบริการ
ผูบริการ โครงสรางขององคกร ขอมูล ขาวสาร
ขอมูลของลูกคาและการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  
2. บุคลิกภาพท่ีดีแสดงถึงความกระตือรือรน  
3. รางกายแข็งแรง ทาทางคลองแคลว  
4. มีจิตสํานึกในการตอนรับและบริการท่ีดี  
5. ชอบชวยเหลือผูอ่ืน มีไมตรีจิต  
6. เปนคนชางสังเกต มีปฏิภาณดีแกไขปญหา
เฉพาะหนาได  
7. มีเทคนิคและศิลปะในการพูด หรือผอนคลาย
อารมณ  
8. เก็บอารมณไดดวยเปนคนมีเหตุผล  
9. สุภาพออนโยน ออนนอมถอมตนเสมอ  
10. เปนผูมีสัมมาคารวะ  
11.องอาจและรูจักใหอภัยคนอ่ืนเสมอ 

สมชาติกิจยรรยง (2521 : 17) 

กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2543 : 
48) 

คุณลักษณะของบุคลากรผูใหบริการ ดังนี้  
1. มีความรูความสามารถเก่ียวกับงานใหบริการด ี

กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2543 : 48) 



2. สุภาพ พูดจาไพเราะ  
3. เปนกันเอง ไมถือตัว     
4. ยึดระเบียบและแนวทางท่ีถูกตองอยางมีเหตุผล  
5. ไมใชอํานาจขมขู     
6. มีมนุษยสัมพันธดี  
7. มีบุคลิกภาพดี     
8. มีสุขภาพจิตดี  
9. รางกายแข็งแรง สมบูรณ    
10. อารมณดี  
11. มีลักษณะเปนผูนํา     
12. รูจักใชจิตวิทยา  
13. เคารพความแตกตางระหวางบุคคล   
14. มีความอดทน  
15. มีความยืดหยุน     
16. มีเหตุผล  
17. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค    
18.นิเทศงาน  
19. มีคุณธรรม 

By IMPRESSION S = Smiling & Sympathy 
ยิ้มแยมและเอาใจใสเรา เห็นอกเห็นใจในความ
ยุงยากลําบากของลูกคา 
E = Early response 
ตอบสนองความตองการลูกคาอยางรวดเร็ว โดย
ไมตองเอยปากรองขอ 
R = Respectful 
แสดงออกถึงความนับถือใหเกียรติ ลูกคา 
V = Voluntariness manner 
การใหบริการแบบสมัครใจและเต็มใจ มิใชทําแบบ
เสียมิได 
I  = Image Enhancing 
แสดงออกถึงการรักษาภาพพจนของผูใหบริการ 

By IMPRESSION 



และเสริมองคกรดวย 
C = Courtesy 
กริยาอาการออนโยน สุภาพและมีมารยาทดี ออน
นอมถอมตน 
E =  Enthusiasm 
มีความกระตือรือรนขณะบริการ จะใหบริการ
มากกวาท่ีคาดหวังเสมอ 

2 มนุษยสัมพันธเพ่ือ
การบริหารงาน : 
Human 
Relations for 
Administration 

Mary Parker Follett, 1940. 1. Domination คือ ใชอํานาจอีกฝายสยบลง คือ
ใหอีกฝายแพใหได ไมดีนัก  
2. Compromise คื อ  คนละครึ่ งท าง  เพ่ื อ ให
เหตุการณสงบโดยประนีประนอม  
3. Integration   คือ การหาแนวทางท่ีไมมีใคร
เสียหนา ไดประโยชน ท้ัง 2 ทาง (ชนะ ชนะ) 
นอกจากนี้ Follette ใหทัศนะนาฟงวา “ การเกิด
ความขัดแยงในหนวยงานเปนความบกพรองของ
การบริหาร” (ภาวิดา ธาราศรีสุทธ,ิ 2542: 25) 

Mary P. Follett. "Dynamic Administration: 
The Collected Papers of Mary Parker 
Follett", ed. by E. M. Fox and L. Urwick 
(London: Pitman Publishing, 1940) 

Elton Mayo, 1933. 1. ปทัสถานทางสังคม (ขอตกลงเบื้องตนในการ
ทํางาน)  
2. กลุมพฤติกรรมของกลุมมีอิทธิพลจูงใจ  
3. การใหรางวัลและการลงโทษของสังคมในหมู
คนงาน  
4. การควบคุมบังคับบัญชา  
5. การบริหารแบบประชาธิปไตย  

Mayo, E. (1933). The human problems of 
an industrial civilization. Cambridge, MA: 
Harvard. 

Andrew Ure, 1853 การตองคํานึงถึงสวนประกอบสําคัญของระบบ
การผลิตซ่ึงมี 3 ประการนั่น ก็คือ เครื่องจักร , 
การคาพาณิชย และมนุษย โดยเฉพาะปจจัยดาน
มนุษยธรรมท่ีเขาใหความสําคัญมาก 

Ure, Andrew (1835). The Philosophy of 
Manufactures: or, An Exposition of the 
Scientific, Moral, and Commercial 
Economy of the Factory System of Great 
Britain  
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1 การบริหาร
จัดการการ
ช ด ใ ช
สิ น ไ ห ม
ทดแทน 

ราชบัณฑิตสถาน, 2556. คาสินไหมทดแทน หมายถึง เงินท่ีตองชดใชเพ่ือทดแทนความ
เสียหาย ท่ีเกิดข้ึนแกทรัพยสินหรือแกบุคคลอันเนื่องมาจากการ
ละเมิด หรือการ ผิดสัญญา รวมท้ังทรัพยสินท่ีตองคืนใหแก
ผูเสียหายดวย เชน คา สินไหมทดแทนเพ่ือละเมิด คาสินไหม
ทดแทนในการไมชําระหนี้ใหตอง ตามความประสงคอันแทจริง
แหงมูลหนี้" 

ราชบัณฑิตสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน 
พ.ศ. 2554, พิมพ์ิครั้งท่ี 2, (กรุงเทพฯ: บริษัท นาน
มีบุคสพับลิเคชั่น จํากัด, 2556). 

อธิวัฒน  ศุภสวัสดิ์วัชร 
และ งามตา เขมจิ โต , 
2560. 

การชดใชสินไหมทดแทน ผูรับประกันภัยจะใชหลักการพ้ืนฐาน
ของสัญญาประกันภัยท่ีเก่ียวของและสัมพันธกับ 3 หลักการ คือ 1. 
หลักการชดใชสินไหมทดแทนตามความเปนจริง 2. หลักการรับ
ชวงสิทธิ์ 3. หลักการรวมชดใชสินไหมทดแทน โดยมีแนวทางในการ
ชดใชสินไหมทดแทน มี 4 แนวทาง คือ 

1. การชดใชสินไหมทดแทนตามมูลคาท่ีแทจริง (Indemnity 
Basis หรือ Actual Value Basis) 

2. การชดใชสินไหมทดแทนตามมูลคาทดแทน (Reinstatement 
หรือ Replacement Value Basis) 

3. การชดใชสินไหมทดแทนตามการกําหนดมูลคา (Valued 
Basis) หรือตามมูลคาท่ีตกลงกัน (Agreed Value Basis) 

4. การชดใชสินไหมทดแทนตามจํานวนเงินท่ีกําหนด (Specified 
Sum Basis) 

และมีวิธีการชดใชคาสินไหมทดแทน 4 วิธี คือ 1. การชดใชเปน
ตัวเงิน 2. การซอมแซม 3. การจัดหาทรัพยสินมาทดแทน 4 การทํา
ใหคืนกลับสูสภาพเดิม 

อธิวัฒน ศุภสวัสดิ์วัชร และงามตา เขมจิโต, “การ
จัดการสินไหมทดแทนประกันภัย”, ใน คูมือปฏิบัติงาน
สําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย, (กรุงเทพฯ: สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.), 2560), หนา 2-4.  



สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการ
ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ
ประกันภัย, 2559. 

แผนพัฒนาการประกันภัยฉบับท่ี 3 (2559-2563) ไดกําหนด
เปาหมายหลักท่ีตองการมุงเนนใหระบบประกันภัยไทยเติบโตอยาง
ยั่งยืนและไดรับความเชื่อถือไววางใจจากประชาชน ประกอบดวย 4 
ยุทธศาสตร ไดแก  

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัย  
ยุทธศาสตร ท่ี  2 การเสริมสรางความรูและการเขาถึงการ

ประกันภัย 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการแขงขัน  
ยุทธศาสตร ท่ี  3 การเสริมสรางโครงสรางพ้ืนฐานดานการ

ประกันภัย 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.), แผนพัฒนาการประกันภัย
ฉบับ ท่ี  3 (2559 -2563), (กรุ งเทพฯ : สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย, 2559). 

สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการ
ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ
ประกันภัย, 2559 

กําหนดผูมีหนาท่ีรับผิดชอบดูแล ดังนี ้
1. ใหคณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีรับผิดชอบดูแลใหบริษัท 

ปฏิบตัิตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในประกาศ 
2. บริษัทตองจัดใหมีระบบงานจัดการการชดใชเงินหรือคา

สินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 
3. บริษัทตองกําหนดใหมีผูมีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณาอนุมัติ

การชดใชเงินหรือคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย และผูมี
อํานาจหนาท่ีในการอนุมัติการจายเงินใหเปนไปตามหลักการถวงดุล
อํานาจภายในองคกร (Check and Balance) เปนตน 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.), ประกาศคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการชดใชเงิน
หรือคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของ
บริษัทประกันวินาศภัย พ .ศ. 2559 , (กรุงเทพฯ : 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย, 2559). 

สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการ
ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ
ประกันภัย, 2559 

หลักเกณฑในการกํากับดูแลกิจกรรมของบริษัทประกันภัยท่ีจะทําใน
รูปอิเล็กทรอนิกสอยางครบวงจรท้ังกระบวนการตั้งแตการเสนอขาย
กรมธรรมประกันภัย การออกกรมธรรมประกันภัย จนถึงการชดใช
เงินหรือคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.), ประกาศคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการออกกรมธรรมประกันภัย การ
เสนอขายกรมธรรมประกันภัย โดยใช วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.2560 , (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย, 2559). 



๒ การบริหาร
จั ด ก า ร
ธนาคารน้ํ า
ใตดิน 

สุ ท ธิ พ งษ  จุ ล เจ ริ ญ , 
2562. 

ธนาคารน้ําใตดิน (Groundwater Bank) คือ การนําน้ําไปเก็บ
ท่ีชั้นใตดินในชั้นหินอุมน้ํา เหมือนกับฝากเงินไวกับธนาคาร  หรือการ
สรางแหลงกักเก็บน้ําไว เพ่ือนํากลับมาใชใหมได โดยอาศัยการดูดซึม
ของหินใตพ้ืนผิวดินท่ีมีน้ําหรือการสงตอน้ําบาดาลผานบอซึม ซ่ึง
ธนาคารน้ําใตดินมี 2 แบบ คือ  

1. ธนาคารน้ําใตดินระบบปด ใชหลักการขุดบอเพ่ือสงน้ําไปเก็บ
ไวท่ีชั้นน้ําบาดาล ขนาดและความลึกของบอข้ึนอยูกับสภาพ และชั้น
ดินของแตละพ้ืน 

2. ธนาคารน้ําใตดินระบบเปด เปนการเปดผิวดินเพ่ือท่ีจะ
สามารถใชน้ําในระดับผิวดินไดเลย โดยจะมีการขุดบอขนาดใหญ แต
ขนาดเทาไหรข้ึนอยูกับความเหมาะสมของพ้ืนท่ีและความตองการ  

สุทธิพงษ จุลเจริญ, กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย, สืบคนเม่ือ วันท่ี 19 มกราคม 
2564. 
https://www.facebook.com/PublicSServant/pos
ts/1097553393736293/ 
 

กรมสงเสริมการปกครอง
ท อ ง ถ่ิ น 
กระทรวงมห าด ไทย , 
2563. 

เปนแนวทางในการบริหารจัดการน้ําดวยระบบธนาคารน้ําใตดิน 
โดยอธิบายหลักการ ข้ันตอนการดําเนินงาน ประกอบดวย คูมือการ
เติมน้ําใตดินระดับตื้น กรมทรัพยากรน้ําบาดาล คูมือการเลือกพ้ืนท่ี
บอเติมน้ําใตดิน และนวัตกรรมน้ําใตดินแบบพอเพียง ซ่ึงจะเปน
ประโยชนตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
ประชาชนท่ัวไป  

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย, 
คูมือการบริหารจัดการน้ําดวยระบบธนาคารน้ําใตดิน, 
(ก รุ ง เท พ ฯ : ก รม ส ง เส ริ ม ก ารป ก ค รอ งท อ ง ถ่ิ น 
กระทรวงมหาดไทย, 2563). 

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม, 2563. 

การเติมนําใตดินอยางถูกวิธีจะเปนการเพ่ิมแหลงกักเก็บน้ํา
ตนทุนสําหรับใชเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตรใหเปนไปอย
างมีประสิทธิภาพ และปองกันการปนเปอนลงสูชั้นนําใตดิน อีกท้ังยัง
เปนการแกไขปญการลดลงของระดับน้ําใตดินในพ้ืนท่ีวิกฤตอยาง
ยั่งยืนตอไป 

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม, แนวทางการเติมน้ําใตดินของประเทศ
ไทย, (กรุงเทพฯ: กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2563). 

American 
Groundwater 
Solution, LLC. 

แนวทางการบริหารจัดการน้ําใตดินแบบครบวงจร โดยท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติรวมกัน โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะชวยใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและชุมชนสามารถบริหารจัดการตนเองได โดยไมตองรอ
ความชวยเหลือจากหนวยงานทางภาครัฐอยางเดียว โดยเฉพาะใน
ดานของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ีของตนเอง 

American Groundwater Solution LLC. ( SGS), 
คู มือแนวทางการทําธนาคารน้ํ าใตดิน เบ้ืองตน , 
ภาษาไทยโดย Thanet Natisri เพ่ื อมอบ ให มู ลนิ ธิ
สิริปญโญ ประเทศไทย. 



  เสาวลักษณ  โกศลกิตติ
อัมพร, สัญญา เคนาภูมิ, 
ว าสน า  บั น ลื อห าญ , 
อาภากร ประจันตะเสน, 
2563. 

แนวคิดการบริหารจัดการ ๙ กระบวนการ ไดแก  
1. เก็บขอมูลพ้ืนท่ีดานทรัพยกรน้ํา ชุมชนและสภาพอากาศของ

ประเทศ 
2. การกําหนดทิศทางของน้ําใตดินในพ้ืนท่ีลุมน้ําระดับชุมชน 
3. เจอะสํารวจชั้นดินเพ่ือใหแนใจวาสามารถดําเนินการเติมน้ําใต

ดินไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. วางแผนและกําหนดจุดระบบเติมน้ําลงในแผนท่ีผังน้ําตําบล 
5. ออกแบบระบบธนาคารน้ําใตดินตามสภาพหรือบริบทของ

พ้ืนท่ี 
6. ดําเนินการกอสรางตามแผนท่ีกําหนดไว 
7. ติดตามประเมินผล เก็บขอมูลเชิงปริมาณ คุณภาพและการใช

ประโยชนจากน้ํา 
8. สรุปวิเคราะห ปญหา อุปสรรค โอกาส ขยายผลเชื่อมตอกับ

โครงการอ่ืนๆ ของพ้ืนท่ี 
9. ขยายผลไปสูทองถ่ินของชุมชนทุกแหงในประเทศไทย 

เสาวลักษณ โกศลกิตติอัมพร, สัญญา เคนาภูมิ, วาสนา 
บันลือหาญ, อาภากร ประจันตะเสน, การจัดการ
ทรัพยากรน้ํา: แนวคิดธนาคาน้ําใตดินจากชุมชนเกาขาม 
อุบลราชธานี สูชมชนหนองมะโมง ชัยนาท, วารสาร 
มจร อุบลปริทรรศน  ป ท่ี  5 ฉบับ ท่ี  1 (มกราคม -
เมษายน 2563), หนา 396-408. 

  ขวัญใจ เปอยหนองแข, 
สัญญา เคณาภูมิ, 2563. 

นวัตกรรมการจัดการน้ํารูปแบบธนาคารน้ําใตดิน ประกอบดวย
รูปแบบหลัก 2 รูปแบบ ไดแก (1) ธนาคารน้ําใตดินระบบเปด มี 3 
ประเภท ดังนี้ (ก) รูปแบบระบบบอเปดใหมท่ีมีความเหมาะสมตาม
ลักษณะทางภูมิศาสตรท้ังเชิงพ้ืนท่ี (ข) รูปแบบการปรับบอเกา โดย
การขุดลงถึงชั้นหินอุมน้ํา และ (ค) รูปแบบการขุดเจาะบางจุดของ
แหลงน้ําธรรมชาติใหลึกถึงชั้นหินอุมน้ํา (2) ธนาคารน้ําใตดินระบบ
ปด มี 3 ประเภท ดังนี้ (ก) การทําธนาคารน้ําใตดินระบบปดในท่ีอยู
อาศัย (ข) การทําธนาคารน้ําใตดินระบบปดรูปแบบรางระบายน้ําใน
ชุมชน และ (ค) การทําธนาคารน้ําใตดินระบบปดในพ้ืนท่ีน้ําทวม
ขนาดใหญหรือน้ําทวมทุง ดังนั้นหากไดดําเนินการตามนวัตกรรมการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําครบวงจรนี้ ก็จะสามารถแกปญหาท้ังภัย
แลงและน้ําทวมดวยนวัตกรรมเดียวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ขวัญใจ เปอยหนองแข, สัญญา เคณาภูมิ, ธนาคารน้ําใต
ดิน: นวัตกรรมการบริหารจัดการน้ํา, พัฒนาวารสาร ป
ท่ี  ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563), หนา 281-
295. 



  เท ค โน โล ยี ช าวบ าน , 
2562. 

แนวคิด “ธนาคารน  าใตดิน” ของหลวงพอสมาน สิริปญโญ ประธาน
สถาบันน้ํานิเทศศาสนคุณ ซ่ึงไดริเริ่มข้ึนในพ้ืนท่ีภาคอีสาน ดวย
หลักการเติมน้ําไปเก็บในชั้นใตดิน โดยขุดบอในบริเวณพ้ืนท่ีน้ําทวม 
น้ําขัง น้ําหลาก หรือจุดรวมของน้ําเพ่ือกักน้ําใหซึมลงไปชั้นหินเปน
การพักน้ํารวมไวเหมือนธนาคาร อีกวิธีคือ การใชเศษไม ขวด แกว 
เศษอิฐ กรวด หิน หรือวัสดุท่ีมีในทองถ่ินมาถมในบอเพ่ือแทนท่ีน้ํา 
ใหน้ําลนออกมาใชไดเร็วข้ึนเม่ือน้ําใตดินมีปริมาณมากพอ แนวคิดนี้ 
เปนเสมือนการออมหรือกักเก็บน้ําตนทุนไวใชในหนาแลง หรืออุมน้ํา
ในยามน้ําหลาก นับเปนตัวอยางของการบูรณาการความรูทาง
วิชาการและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีสามารถใชบริหารจัดการน้ําไดอยาง 
ยั่งยืน 

เทคโนโลยีชาวบาน, “สราง “ธนาคารน้ําใตดิน” ฝากน้ํา
กับดิน แกปญหาน้ําทวม-ภัยแลง ในแปลงไร นา”. 
(ออนไลน ) (อางอิงเม่ือ 21 กรกฎาคม 2562). จาก 
https://www.technologychaoban.com/ 
agricultural-technology/article_116716 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รศ.ดร.วัชรินทร ชาญศิลป 
สรุปแนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร 

ท่ี ช่ือแนวคิดหรือ
ทฤษฎี 

เจาของแนวคิดหรือทฤษฎี หลักการหรือองคประกอบ แหลงอางอิง 

1 หลักจริยธรรม
ของการบริหาร
สาธารณะใหม 

Denhardt and Denhardt,2003 จริยธรรมของการบริหารสาธารณะใหม 
1.รับใชพลเมือง 
2.การแสวงหาผลประโยชนสาธารณะ 
3.ใหคุณคากับภาวะพลเมือง 
4 .คิ ด เชิ ง ยุ ท ธ ศ าส ต ร แ ต ก ร ะ ทํ า เชิ ง
ประชาธิปไตย 
5.ตระหนักวาความรับผิดชอบไมใชของงาย 
6.การรับใชมากกวาการกําหนดทิศทาง 
7.ใหคุณคากับคนไม ใช เพียงแตการเพิ่ ม
ผลผลิต 

Denhardt,J.V.and R.B. Denhardt.2003 
The new public service Armonk. 
NY:M.E Sharpe 

2 การบริหารจัดการ
พ้ื น ท่ี เ ข ต
เศรษฐกิจพิเศษ 

Douglas Zhihua Zeng,2015 ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการบริหารจัดการ
พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
1.รัฐมีกลไกการดําเนินนโยบายท่ีเขมแข็งตอเนื่อง 
2.มีเปาหมาย ผลสําเร็จท่ีชัดเจน 
3.เลือกตําแหนงท่ีตั้งท่ีมีความไดเปรียบ 
4.องคกรบริหารจัดการพ้ืนท่ีมีอํานาจหนาท่ีและมี
อิสระ 
5.มีการพัฒนาโคงสรางพ้ืนฐาน 
6.มีมาตรการสงเสริมการพัฒนาดานตางๆ 
7.กลไกการกําหนดเทคโนโลยี่ 
8 .มีการจัดการเมืองและสิ่ งแวดลอมในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

Zeng,Z, 2015 Global experiences with 
special economic zones: focus on china 
and Africa Washington D.C : World Bank 
group. 

 
 
 



รศ.ดร.สมาน งามสนิท 
สรุปแนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร 

ท่ี ช่ือแนวคิดหรือ
ทฤษฎี 

เจาของแนวคิดหรือทฤษฎี หลักการหรือองคประกอบ แหลงอางอิง 

1 การจัดการขอมูล
ขาวสาร 

EFFY OZ ยุคขอมูลขาวสาร 
เทคโนโลยีขอมูลขาวสาร 
เทคโนโลยีขอมูลขาวสารเพ่ือการบริหารจัดการ 
ระบบขอมูลขาวสารเพ่ือการตัดสินใจ 
การวางแผน การไดมาและการควบคุมขอมูล
ขาวสาร 

EFFY OZ (2004), Management Information 
Systems, Mass. Thomson Course 
Technology 

ศู น ย ข อ มู ล ข า ว ส า ร ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ระเบียบการใชขอมูลขาวสารของทางราชการ คู มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ 2540 

คณะกรรมการขอมูลขาวสาร สํานักงาน
ปลัดนายกรัฐมนตรี 

ระเบียบการจัดตงศูนยขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ 

คูมือการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
สํานกังานปลัดนายกรัฐมนตรี 2559 

 โอภาส เอ่ียมสิริวงศ ระบบขอมูลขาวสาร 
สถาปตยกรรมฐานขอมูล 
การวา 
แผนออกแบบ 
แบบจําลอง E-R (Entity Relationship Model) 
คําสั่ง  SQL 
Transaction Management 

ระบบฐานขอมูล 
โอภาส เอ่ียมสิริวงศ 
สํานักพิมพซีเอดยุเคชั่น 
ISBN 978610822355 

John Ladley How to Design, Deploy and Sustain an 
Effective Data Governance Program. How 
to keep the program sustainable พรอม
กรอบแนวคิดและกรณีศึกษาท่ีจะชวยใหองคกร
บริหารจัดการขอมูลประสบความสําเร็จ ประหยัด
เงินตราในการบริหารจัดการขอมูลขาวสาร 

John Ladley 
Data Governance The Morgan Kaufmann 
Series on Business Intelligence, 1st Edition, 
2010 
ISBN.10:0124158293 

David Plotkin Actionable Guide to effective Data 
management and data Governance  
คูมือการบริหารจัดการขอมูล ขอมูลขนาดใหญ

David Plotkin 
Data Stewardship: Actionable Guide to 
Effective Data Management and Data 



และบึงขอมูลโดยองครวม Data, Big Data and 
Data Lakes 

Governance, 2nd Edition, Academic 
Press,2020 

Ralph Kimball Most authoritative and comprehensive 
guide  to dimensional modeling. Guideline 
for collaborative and interactive design 
session with business stakeholders. 
Comprehensive review of extract, 
transformation and load (ETL) systems 

Ralph Kimball,  
The Data Warehouse Toolkit, 3rd Edition 
Wiley Publishing, 2013 
ISBN:10:1118530802 

Richard Watson In-depth fully integrated coverage of Data 
modeling and SQL(Structured Query 
Language). Data bases and Organizations 

Richard T. Watson, 
Data Management, 6th Edition,  
eGreen Press, 2013 

Lawlence Carr, Jim Stagnitto Collaborative Dimensional Modeling from 
Whiteboard to Star Schema: a step-by-
step guide for capturing data warehousing 
business intelligence 

Lawlence Carr, Jim Stagnitto, 
Agile Data Warehouse Design 
Decision One Press, 2011 
ISBN:10:0956817203 

Alex Benson, Larry Dubov Hoe to design, deploy and sustain an 
effective data governance program 

Alex Berson, Larry Dubov, 
Master Data Management and Data 
Governance, 2nd Edition, 
McGraw-Hill Education, 2010 
ISBN 10:0071744585 

Feras, A. Batarseh, Ruixin Yang Transforming Government and Agricultural 
Policy Using Artificial Intelligence 

Feras, A. Batarseh, Ruixin Yang, Editors, 
Federal Data Science,  
Academic Press, 2018 

DAMA International Networks of connected individuals and 
organizations who share ideas, trends, 
problems and solution. 

DAMA-DMBOK: Data Management Body of 
Knowledge, 
Technics Publications, 2017 

Wood,David Practical Approaches to addressing 
common information management issues 
by application of edge research , 
Springer-Verfag New York, 2011 

 



ISBN: 987 1-46141766-8 
Peggy Garvin Comprehensive and authoritative state-of-

the-art review of current issues in 
government information management 
with a global perspective. Comprehensive 
guideline for those who organize store 
and provide access to government 
content 

Peggy Garvin, 
Government Information Management in 
the 21st Century: International 
Perspective, 
Toutledge , 2016 
ISBN:9781138260634 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม 
สรุปแนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร 

ท่ี ช่ือแนวคิดหรือ
ทฤษฎี 

เจาของแนวคิดหรือทฤษฎี หลักการหรือองคประกอบ แหลงอางอิง 

1 ก า ร บ ริ ห า ร
งบประมาณ 
Budget 
Administration 

พระราชบัญญัติการงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

วงจรงบประมาณ 
1. การเตรียมการ 
2. การขออนุมัติ 
3. การบริหาร 
4. การติดตามการตรวจสอบ 

สํานักนายกรัฐมนตรี,ราชกิจจานุเบกษา, หนา 1 
เลม 135 ตอนท่ี 92 ก, วันท่ี 11 พฤศจิกายน 
2561, หนา 1- 18. 

ไพรัช ตระการศิริมานนท นโยบายงบประมาณ 
1. งบประมาณสมดุล 
2. งบประมาณเกินดุล 
3. งบประมาณขาดทุน 

ไพรัช ตระการศิริมานนท, 2548, หนา 153. 

ไตรรัศมี โภคพลาภรณ  
และวรากรณ รุงเรืองกลกิจ 

บทบาทของงบประมาณ 
1.) ดานเศรษฐกิจ : รักษาเสรีภาพทางเศรษฐกิจ
และการคลั งขอ งป ระ เท ศ , สํ าห รั บ ค ว าม
เจริญเติบโตและความกาวหนาทางเศรษฐกิจ 
     1. สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
และกระตุนธุรกิจเอกชน 
2.) ดานการบริหาร : เปนเครื่องมือใชในการ
วางแผนดําเนินการของรัฐ, เปนเครื่องมือควบคุม
การรายงานความกาวหนาและแระเมินผลการ
ดําเนินการใหมีการใชทรัพยากรสอดคลองกันและ
เกิดประโยชนสูงสุด 
3.) ดานการเมือง : เปนเครื่องมือฝายนิติบัญญัติใน
การควบคุมการบริหารงานของฝายบริหาร, เปน
เครื่องมือประชาสัมพันธของรัฐบาลในการใช
จายเงินภาษีอากรของประเทศ, และแสดงถึงกลุม
หรือสวนงานท่ีมีอิทธิพลตอการเมืองในขณะนั้น 

ไตรรัศมี โภคพลาภรณ และวรากรณ รุงเรืองกล
กิจ, 2549, หนา 9-22. 



อํานวย ทองโปรง รูปแบบของงบประมาณ 
1. งบประมาณแบบแสดงรายการ 
   (Line I tem Budgeting) 
2. งบประมาณแบบแสดงผลงาน 
   (Performance Budgeting) 
3. งบประมาณแบบแสดงแผนงาน 
   (Planning Budgeting) 
4. งบประมาณแบบการวางแผนและการกําหนด
โครงการ 
   (Planning Programming and Budgeting 
System) 
งบประมาณแบบฐานศูนย 
(Zero Base Budgeting) 
1. พิจารนากลั่นกรอง วิเคราะหงบประมาณท่ี
เสนอตั้งอยางมีระบบ 
2. กิจกรรมตางๆ ของแผนแสดงออกมาในรูปชุด
งานหรือการพิจารนาตัดสินใจ 
3. วิเคราะหหรือจัดลําดับความสําคัญ 

อํานวย ทองโปรง, 2548, หนา 14-16. 

2  ไตรรัศมี โภคพลาภรณ  
และวรากรณ รุงเรืองกลกิจ 

หลักการของงบประมาณ 
1. หลักประหยัด 
2. หลักประสิทธิภาพ 
3. หลักความเสมอภาค 
4. หลักดุลยภาพ 
5. หลักการคาดการณไกล 
6. หลักประชาธิปไตย 

ไตรรัศมี โภคพลาภรณ  
และวรากรณ รุงเรืองกลกิจ, 2549, หนา 9-29. 

จีระ ประทีป การจัดทํางบประมาณขององคกรปกครอง
ทองถิ่น 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสาธารณะและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน 
2. ทําใหเกิดการแขงขันและความรวมมือระหวาง
ทองถ่ิน 

จีระ ประทีป, 2548, หนา 234. 



3. เปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวม
กําหนดนโยบาย และการบริหารทรัพยากรของ
ทองถ่ิน 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพในการเก็บภาษี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รศ.ดร.สุรินทร นิยมางกูร และ พระสมนึก ธีรปฺโญ 
สรุปแนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร 

ท่ี ช่ือแนวคิดหรือ
ทฤษฎี 

เจาของแนวคิดหรือทฤษฎี หลักการหรือองคประกอบ แหลงอางอิง 

1 ก า ร จั ด ก า ร
ภาครัฐแนวใหม : 
New Public 
Management 

Philip Sadler Strategic Management Strategic Management, 2nd ed. London: 
Kogan Page Limited, 2003 

Anders Drejer  Strategic Management Strategic Management and Core 
Competencies, Theory and application,  
London: Kogan Page Limited, 2003 

Colin White Strategic Management Strategic Management, New York: 
Palgrave MacMillan, 2004. 

Jan-Erik Lane New Public Management New Public Management, Routledge, 
2000. 

H. George Frederickson New Public Administration New Public Administration, Routledge, 
The University of Alabama Press, 1980. 

Charles Polidano  New Public Management The New Public Management in 
Developing Countries, University of 
Manchester, 1999. 

2 ก า ร บ ริ ห า ร
สวัสดิการแรงงาน
ตางดาว 

Revenstein, E.S. 1. การอพยพแบบดั้งเดิม (Primitive Migration)  
2 . การอพยพยาย ถ่ิน โดยถูกบั งคับ  (Forced 
Migration  
3 .  ก า ร อ พ ย พ โด ย ถู ก บี บ ค้ั น  ( Impelled 
Migration)   
4. การอพยพโดยเสรี (Free Migration) 
5 . ก ารอ พ ย พ แบ บ ช น จ าน วน ม าก  (Mass 
Migration) 

Revenstein, E.S. "The Law of Migration", 
Journal of the Royal statistical Society, 51 
(June), (1889): 241-301. 



เอเวอเรต เอส ลี(Everett S. Lee) 1.ขนาด (Volume) 
2 .ก ระ แ ส  (Stream) ก าร ไห ล ท ว น ก ร ะ แ ส 
(Counter Stream) ข อ ง ก า ร ย า ย ถ่ิ น แ ล ะ
คุณลักษณะของผูยายถ่ิน 

และไดใหความหมาย “การยายถ่ิน” วา เปน
การเปลี่ยนแปลงท่ีอยูอาศัยอยางถาวรหรือก่ึง
ถาวร ซ่ึงไมวา 

จะเปนในลักษณะทิศทางใด การเคลื่อนไหวใด 
ๆ ท่ีเก่ียวกับการยายถ่ินจะเก่ียวของกับจุดเริ่มตน 
(Origin) 

จุดปลายทาง (Destination) และอุปสรรค
ตางๆ ท่ีก้ันขวางอยูระหวางตนทางกับปลายทาง 
(An Intervening 
sets of obstacles) 

 

Everette S. Lee   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ศ.ดร.กฤช เพ่ิมทันจิต และพระสมนึก ธีรปฺโญ 

สรุปแนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร 
ท่ี ช่ือแนวคิดหรือ

ทฤษฎี 
เจาของแนวคิดหรือทฤษฎี หลักการหรือองคประกอบ แหลงอางอิง 

1 น โ ย บ า ย
ส า ธ า ร ณ ะ  : 
Public Policy 

David Easton, 1953 1. ทฤษฎีระบบในฐานะสิ่งมีชีวิต 
2. ทฤษฎีระบบในแงของโครงสราง-หนาท่ี   

David Easton, The Political System: An 
inquiry into the state of 
political science, (New York : Alfred A. 
Knoft, 1953. 

Thomas R. Dye, 1978 1. ตัวแบบสถาบัน (Institutional Model) 
2. ตัวแบบกระบวนการ (Process Model) 3. ตัว
แบบกลุม (Group Model) 
4. ตัวแบบผูนํา (Elite Model) 
5. ตัวแบบมีเหตุผล (Rational Model) 
6. ตัวแบบสวนเพ่ิม (Incremental Model) 
7. ตัวแบบทฤษฎีเกม (Game Theory Model) 
8. ตัวแบบทางเลือกสาธารณะ (Public Choice 
Model) 
9. ตัวแบบระบบ (Systems Model) 

R. Dye, Thomas, Understanding Public 
Policy, (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 
Inc, 1978 

Harold Lasswell,1971 1) การเก็บรวบรวมขอมูล (Intelligence)  
2) ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร กํ า ห น ด น โย บ า ย 
(Promotion)  
3) การกําหนดนโยบาย (Prescription)  
4) การกําหนดตัวบุคคลผูรับผิดชอบนโยบาย 
(Invocation)  
5) การนํานโยบายไปปฏิบัติ (Application) 6) 
การสิ้นสุดนโยบาย (Termination) 
7) การประเมินคุณคาของนโยบาย (Appraisal) 

Lasswell, H., A Pre-View of Policy 
Sciences. New York, Elsevier, 1971 

Ira Sharkansky, 1970 1 ข้ันนโยบายสาธารณะ (Public policy) เปน
ข้ันตอนของการดําเนินกิจกรรม 

Sharkansky, Ira; R. Hofferbert. "Dimensions 
of State Politics, Economics, and Public 



ท่ี ช่ือแนวคิดหรือ
ทฤษฎี 

เจาของแนวคิดหรือทฤษฎี หลักการหรือองคประกอบ แหลงอางอิง 

ใดๆ ก็ตามของรัฐบาลท่ีต้ังใจเอาไววาตองการจะ
กระทําเชนนั้นเพ่ือใหไดมาซ่ึงนโยบายสาธารณะ 
 2.1.2 ข้ันผลิตของนโยบาย (Policy outputs) 
เปนข้ันตอนท่ีแสดงใหเห็นถึงระดับ 
ตางๆ ของการบริหารนโยบายอันเปนผลผลิตมา
จากการดําเนินการตางๆ ของรัฐบาล 
 2 .1 .3  ข้ัน ผลกระทบของน โยบ าย  (Policy 
impacts)  

Policy". The American Political Science 
Review. 

2 การนํานโยบายไป
ป ฏิ บั ติ  : 
Implementing 
The Policy 

Van Meter, & Van Horn, 1975 1.ตัวแปรภายนอก (External 
Variables) 2  ตั วแปร ได แก  มาตรฐานและ
วัตถุประสงคของนโยบาย และทรัพยากร  
2.ตัวแปรภายใน (Internal Variables) 4 ตัวแปร 
ไดแก การสื่อสารระหวางองคการและการบังคับ
ใชกฎหมาย ลักษณะ 
หนวยงานท่ีนา นโยบายไปปฏิบติ เง่ือนไขทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และ 
ทศันคติของผูปฎิบัติ 

Van Meter, & Van Horn, . (1975). The 
policy implementation process: A 
conceptual framework. 
Administration and society. 6 (5): 445 – 
486. 

   

Sabatier & Mazmanian, 1980 1) ความยากงายของปญหา (Tractability of the 
Problems) 
2) สมรรถน ะขอ งกฎ ห มาย ใน การ กํ าห น ด
โครงสรางของการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Ability 
of Statute to Structure Implementation) 
3) ตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีมิใชกฎหมายท่ีมีผลตอการนํา
น โย บ าย ไป ป ฏิ บ ติ  (Non-Status Variables 
Affecting Implementation)  

Sabatier, P.A. (1 9 8 0 ) .  Successful Policy 
Implementation. New York: Sage 
Publication, Inc. 

Gorge C. Edwards, 1980  1) การสื่อขอความ (Communication) 
2) ทรัพยากร (Resources) 

Edwards, George C. (1980). Implementing 
Public Policy. Washington, D.C. : 
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3) จุ ด ยื น ห รื อ ทั ศ น ค ติ ข อ งผู ป ฏิ บั ติ ง า น 
(Disposition or Attitudes) 
4) โครงส ร างระบบราชการ  (Bureaucratic 
Structure) 

CongressionalQuarterly Press 

Ernest R. Alexande, 1985 ปจจยักระตุน ท่ีกอใหเกิดปญหา (Stimulus) การ
นา เขาสูกระบวนการทางการเมืองเพ่ือกา หนด
นโยบาย 
(Policy) ก า  ห น ด ร า ย ล ะ เ อี ย ด แ ผ น ง า น 
( Program) แ ล ว น า  ไ ป สู ก า ร ป ฏิ บ ตั
(Implementation) 

Alexander, Ernest R. (1 9 8 5 , February). 
“Form Idea to Action: Notes for a 
Contingency Theory of Policy 
Implementation Process”. Administration 
and Society. 16 (4) : 410-413, 403-426. 

G. Shabbir Cheema & Dennis A. 
Rondinelli, 1983 

1) เง่ือนไขทางสภาพแวดลอม  
2) ความสัมพันธระหวางองคการ 
3) ทรัพยากรองคการ  
4) คุณลักษณะและสมรรถนะของหนวยปฏิบัติ 

Cheema, G. Shabbir and Dennis A. 
Rondinelli. (1983). Decentralization and 
Development:Policy Implementation in 
Developing Countries. Beverly Hills: Sage 
Publications 

3 การประเมินผล
การดําเนินการ : 
Performance 
Evaluation 

Shadish, W.R., 1998 1.การสรางความร 
2.การใช 
3.ท่ีประเมิน  
4.การใหคุณคา 
5.การปฎิบัติ 

Shadish, W.R.(1998). ”Evaluation theory is 
who We Are” Amarican journal of 
evaluation. 
19(1) 1-19. 

Michael Scriven, 1967 1. การประเมินระหวางดําเนินการ (Formative 
Evaluation) 
2 .  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ร ว ม  (Summative 
Evaluation) 

Scriven, M.S. (1967). The Methodology of 
Evaluation. In Perspectives of Curriculum 
Evaluation (AERA Monograph Series on 
Curriculum Evaluation, No. 1 ) .  Chicago : 
Rand McNally. 

Anderson,1959 1) การตัดสินใจท่ีเก่ียวกับการใหคาตอบแทน 
2) วัตถุประสงคของการฝกอบรม 
3) การพัฒนาผูปฏิบัติงาน 

Anderson, H.H. (1 9 5 9 ) .  Creative and lts 
Cultivation. New York : Harper. 
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4) การตั้งเกณฑการคัดเลือกบุคลากร 
5) การตัดสินใจท่ีเก่ียวกับผูปฏิบัติงาน 
6) การวางแผนกําลังคน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง 
สรุปแนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร 

ที่ ช่ือแนวคิด
หรือทฤษฎ ี

เจาของแนวคิดหรือ
ทฤษฎ ี

หลักการหรือองคประกอบ แหลงอางอิง 

1 ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร
ฐานขอมูลขนาด
ใหญ : Big Data 
Management 
 

Andrew McAfee and 
Erik Bayoj olfsson 

นักบริหารสามารถวัดและจัดการขอมูลไดมากกวาในอดีต สามารถ
คาดการณและมีการตัดสินใจท่ีดีกวา เพราะคุณไมสามารถจะบริหารได 
หากคุณไมรูวาจะวัดผลอยางไร ดังกรณี W.Edwards Deming และ 
Peter Drucker ท่ีอธิบายวา ขอมูล Digital Data มีความสําคัญมาก 
เพราะใน Big Data ผูจัดการสามารถวัดผลได จึงสามารถวัดผลได จึง
สามารถแปลเปนความรูท่ีนําไปสูการพัฒนาการตัดสินใจ 

Andrew McAfee and Erik Rryajolfsson, 
Big Data: The management 
Revolution (Harvard Business 
Review), from http://hbr.org 

อสมา กุลวานิชไชยนันท 
(Data Scientist) รวบรวม
โดย บุญทัน ดอกไธสง 

1. Big Data มาจาก 5V 
2. การสรางเครื่องมือในการวิเคราะห 
3. Data Lake 
4. บุคคลสําคัญเก่ียวกับ Big Data 
5. Big Data มีองคประกอบ 
6. Big Data แบงเปน 2 ประเภท 
7. Big Data คือ ขอมูลขนาดใหญ 
8. ขอมูลท่ีเก็บไวในองคกร 
9. Optimization 
10. การเขียนหนังสือ AI for executive 
11. Disruptive technology  
12. Disruptive transformation 
13. AI executive นักบริหารระดับยุค 
14. Blockchain คือ เครื่องมือใหมเปนแรงงานแทนมนุษย 
15. Blockchain หมายถึง 
16. Blockchain คือ เครื่องเก็บขอมูล 
17. AI-executive หมายถึง 
18. นัก AI-executive มีความเห็น 
19. AI-executive นักบริหารในยคุ 
20. Algorithm 

บุ ญ ทั น  ด อ ก ไธ ส ง , AI for executive 
leader. พระนครศรีอยุธยา: โรงพิมพมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2563 
 
อสมา กุลวานิชไชยนันท, Big Data series, 
I, II, III. กรุงเทพมหานคร: บริษัท พร เพรส, 
2562 
 
Don Tapscott แ ล ะ  Alex Tapscott. 
Block Chenin เปลี่ยนโลก, แปลโดย พร
ศักดิ์ จุรัจฉัทชัยรัตน. กรุงเทพมหานคร: ดี
ไวน แมจิก, 2560 



21. Deep learning 
22. สังคมโลกทะลุเขายุค New Normal 

Francesco Corea 1. Introduction  
2. A Data Icon Approach 
3. A Maturity Map Table 
4. Data stage of development structure figure 
5. Big Data maturity map 
6. The organization models 
Conclusion  

Francesco Coiea, Big Data 
management: how organization 
create and implement data strategies 
(foundation), form http:// data 
science foundation  

Anurag  1. Virtual reality is a way to create a computer-generated 
environment that immerses the user into a virtual world 

The basics of how VR works  

Anurag, How VR work? know the 
technology behind virtual reality 
(new gen apps), form 
https://www.newgenapps.com 

Megan Berry 1. Making sense of Big Data 
2. Turning Big Data into something useful 
Successfully navigating Big Data 

Megan Berry, Big Data: what it means 
to IT managers on the front lines (IT 
manager daily), From 
http://www.itmanagerdaily.com 

Meenal Dhande • Artificial intelligence any technique that enables 
computers to mimic human intelligence, using, logic, if 
then rules, decision trees, and machine learning (including 
deep learning) 

• Machine learning a subset of AI that includes abstruse 
statistical techniques that enable machines to improve at 
tusks with experience the category includes deep learning 

Deep learning the subset of machine learning composed of 
algorithms that permit software to train itself to perform 
tasks, like speech and image recognition, by exposing 
multilayered neural networks to vast amounts of data  

Meenal Dhande, what is the 
difference between AI, machine 
learning and deep learning, from 
https://www.geospatia world.net 



Hope Reese 1. AI can refer to anything from a computer program playing 
a game of chess, to a voice recognition system like 
Amazon’s Alexa interpreting and responding to speech. 
The technology can broadly be categorized into three 
groups: Narrow AI, artificial general intelligence (AGI), and 
super intelligent AI  

2. Machine learning is one subfield of AI. The core principle 
here is that machines take data and “learn” from 
themselves. It’s currently the most promising tool in the AI 
kit for businesses. ML systems can quickly apply 
knowledge and training from large data sets to excel at 
facial recognition, speech recognition, object recognition, 
translation, and many other tasks 

Deep learning is a subsect of ML. it uses some ML 
techniques to solve real world problems by tapping into 
neural networks that simulate human decision making  

Hope Reese, understanding the 
differences between AI, machine 
learning, and deep learning (tech 
republic), from 
https://www.techrepublic.com 
listicle, understanding the differences 
between AI machine learning and 
deep learning 

Peter Jeffcock  AI refers to devices exhibiting human like intelligence in 
some way. There are many techniques for AI, but one subset 
of that bigger list is machine learning let the algorithms learn 
from data 

Peter Jeffcock, what’s the difference 
between AI, machine learning, and 
deep learning (oracle Big Data blog) 
from https://blogs.oracle.com. 

Michael J. Garbade 

 

Michael J. Garbade, clearing the 
confusion: AI vs machine learning vs 
deep learning differences (towards 
data science) form 
https://towardsdatascience.com 

Artificial 
intellgence

Machine 
learning

Artificial 
intelligence



ผศ.ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ 
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1 นโยบายความ
เท า เที ยมท าง
เพศ 

ทฤษฎี วิ วัฒ นาการของ
ชารลส ดารวิน (Charles 
Darwin) 

1. เพศรางกายสรรีะ (Sex) 
2. เพศภาวะหรือเพศสภาพ (Gender) 
3. เพศวิถี (Sexuality) 

ข อ มู ล จ า ก 
https://www.stou.ac.th/Schoolnew/p
olsci/UploadedFile/82427-8.pdf  
ข อ มู ล จ า ก 
http://www.isna.org/faq/frequency
ส า ม า ร ถ อ า น ข า ว เ พ่ิ ม เติ ม ไ ด ต า ม 
https://www.thairath.co.th/content/3
64187  

ความเสมอภาค (Harriet 
Taylo) 

ความเสมอภาคมาจากพ้ืนฐานของความคิดท่ีวาไมมีผูใดดอยกวาผูอ่ืนใน
โอกาสหรือสิทธิมนุษยชน  

Martha Albertson Fineman ( อางอิงใน 
วิระดา สมสวัสดิ,์ 2547: 116 ) 

ท ฤ ษ ฎี เ ส รี นิ ย ม 
(Liberalism)  
Mary Wollstonecraft 
John Stuart Mill 

- ความรูสึกของสตรีในความสัมพันธกับชาย และสิทธิและหนาท่ีของสตรี
ในครอบครัว 
- ถาเสรีภาพเปนเรื่องดีสําหรับชาย ก็ตองดีสําหรับหญิงดวย และพวกท่ีไม
เห็นดวยกับจุดยืนนี้ เพราะมองวาธรรมชาติของชายและหญิงตางกันจน
ตองมีสิทธิเสรีภาพตางกัน 

ข อ มู ล จ า ก 
http://www.thapra.lib.su.ac.th/object
s/thesis/fulltext/snamcn/Prang_Yodk
et/fulltext.pdf 

หนังสือ A Vindication of the Rights of 
Woman ท่ีออกมาในป 1792 

หนั งสื อ The Subjection of Women ท่ี
ออกมาในป 1869 

ท ฤ ษ ฎี เ ฟ มิ นิ ส ม 
(Feminism) 
Kate Millet 
Shulamith Firestone 

พอเปนใหญ (Patriarchy) หมายถึงการกดข่ีท่ีผูชายกระทําตอเพศหญิง 
-ปญหาความเหนือกวาของชาย มาจากรูปแบบของหนวยครอบครัวท่ี
จัดลําดับชั้นเปน ชาย/หญิง/เด็ก อันเปนบอเกิดของสภาวะการครอบงํา 

หนังสือ ชื่อ Sexual Politics ในป 1970  
 

หนังสือชื่อ The Dialectic of Sex 

https://www.stou.ac.th/Schoolnew/polsci/UploadedFile/82427-8.pdf
https://www.stou.ac.th/Schoolnew/polsci/UploadedFile/82427-8.pdf
http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/snamcn/Prang_Yodket/fulltext.pdf
http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/snamcn/Prang_Yodket/fulltext.pdf
http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/snamcn/Prang_Yodket/fulltext.pdf


 ท ฤ ษ ฎี ม า ร ค ซิ ส ม 
(Marxism) 
คารล มารกซ และเฟรดเด
อ ริ ก ค  เ อ ง เ ก ล ส 
(Frederick Engels)  
 

การกดข่ีทางเพศท่ีทําใหหญิงเปนพลเมืองชั้นสอง ไมใชเรื่องธรรมชาติ 
และไมใชนิสัยใจคอแทของชาย การกดข่ีทางเพศเก่ียวของกับการ
ครอบครองทรัพยสิน และการถายทอดมรดกของชนชั้นปกครอง 

ข อ มู ล จ า ก 
http://www.thapra.lib.su.ac.th/object
s/thesis/fulltext/snamcn/Prang_Yodk
et/fulltext.pdf 

เพ ล โต  (Plato,428-348 
กอน ค.ศ.๗ 

ผูหญิงควรจะตองมีฐานะเทาเทียมกับชาย 3 ชนชั้นของสังคม คือ ชนชั้น
อาชีพ ผูพิทักษหรือนักรบ และนักปกครอง โดยเฉพาะการเลี้ยงดูและ
การศึกษา 

งานเขียน REPUBLIC 

แมรี  โวลส โตนคราฟ ท 
( Mary Wollstonecraft, 
1759-1797) 

การยืนยันวาสิ่งแรกและอันดับแรกท่ีผูหญิงเปนนั้นคือมนุษย ไมใช
สิ่งมีชีวิตอยูเพ่ือตอบสนองทางเพศ และดวยเหตุนี้เองเปาหมายของสตรี
นั้นจะตองเปนเปาหมายของการมีอยูในฐานะท่ีเปนมนุษย (human) ไมใช
เปาหมายในฐานะท่ีเปนหญิง (female) 

“Women are first and foremost 
human beings and no sexual beings” 
จ า ก  J. Charvet, Feminisism, 
of.clt.k,p.15. 

จอหน สจวต มิลล 
(John Stuart Mill, ค .ศ . 
1806-1873) 

สนับสนุนความเสมอภาพระหวางเพศ  การทําผูหญิงใหเปนขาอยูในอํานาจ (The 
Subjection of Women) 

2 การจัดการขยะ ครอนบาค 
Cronbach, 1951 

พฤติกรรมมนุษยมีองคประกอบ 7 อยาง 
- ความมุงหมาย 
- ความพรอม 
- สถานการณ 
- การแปลความหมาย 
- การตอบสนอง 
- ผลท่ีไดรับหรือผลท่ีตามมา 

ปฏิกิริยาตอความหวัง 

แ ห ล ง ท่ี ม า  : 
http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dc
ms/files/53930111/chapter2.pdf  

อางถึงใน บุษกร ชีวะธรรมานนท, 2552, 
หนา 30)  

 

http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/snamcn/Prang_Yodket/fulltext.pdf
http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/snamcn/Prang_Yodket/fulltext.pdf
http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/snamcn/Prang_Yodket/fulltext.pdf
http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files/53930111/chapter2.pdf
http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files/53930111/chapter2.pdf


  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พ ร ะ จ อ ม เก ล า ธ น บุ รี , 
2549 

วิธีการจัดการท่ีไดจะตองพิจารณาถึงความเหมาะสมใน ทุกแงทุกมุม เชน 
การเมือง การจัดผังเมือง เศรษฐกิจศาสตร สาธารณสุข สังคม วิศวกรรม 
ฯลฯ กิจกรรมท้ังหลายในการจัดการขยะมูลฝอย อันเริ่มตั้งแตงการท้ิง
ขยะมูลฝอยจนกระท่ังถึงการกาจัด ขยะมูลฝอยข้ันสุดทาย อาจแบงไดเปน 
6 สวน  
1. การท้ิงขยะมูลฝอยเปนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีผูท้ิงเห็นวาวัสดุชิ้น
ใด ๆ นั้นไม สามารถนามาใชประโยชนไดอีกตอไปแลวจึงท้ิงไว หรือเก็บ
รวบรวมไวเพ่ือกาจัดตอไป  
2. การจัดการขยะมูลฝอย ณ แหลงกาเนิดจะมุงความสนใจไปท่ีขยะมูล
ฝอยท่ีมาจากชุมชน มากกวาขยะมูลฝอยจากแหลงอ่ืน  
3. การรวบรวมขนขยะมูลฝอย หมายถึง กิจกรรมตั้งแตการขนถายขยะมูล
ฝอยจากถังขยะ ซ่ึงอาจเปนถังขยะจากแตละบาน หรือถังขยะรวมเขาสูรถ
ขยะไปจนถึงการขนขยะมูลฝอยนั้นไปถาย ไวท่ีจุดปลายทาง  
4. การขนถายและการขนสง สาหรับในสวนนี้ ประกอบดวย การดาเนิน
งาน 2 ข้ันตอน ไดแก 1) การขนถายขยะมูลฝอยออกจากรถขยะขนาด
เ ล็ ก เ ข า สู พ า ห น ะ ข น ส ง ข น า ด ใ ห ญ  แ ล ะ 
2) การขนสงขยะมูลฝอยโดยพาหนะขนสงไปยังสถานีกาจัดขยะมูลฝอย  
5. การแปลงรูปและนากลับมาใชใหม  
6. การกาจัดข้ันสุดทาย องคประกอบสวนสุดทายของระบบการกาจัดขยะ
มูลฝอย คือ การกาจัดในข้ันสุดทาย วิธีการในสวนนี้ใชกาจัดไดท้ังขยะมูล
ฝอยท่ีรวบรวมขนโดยตรงจากตามบาน ตามถนน กากตะกอนจากโรงงาน
กาจัดนาเสีย กากข้ีเถา จากการเผาขยะมูลฝอย และเศษเหลือจาก 
ขบวนการท้ังหลายในการแปลงรูปขยะมูลฝอย แตเดิมนั้นนิยมใชวิธีการเท
กองกลางแจงเปนวิธีกาจัด ข้ันสุดทาย แตเนื่องจากวิธีการดังกลาวทาให
เกิดภาพท่ีไมนาดู กลิ่นเนาเหม็นและเปนบอเกิดแหง พาหะนาโรคตาง ๆ 
ดวย ดังนั้นในบางประเทศจึงมีกฎหมายหามใชวิธีการเทกองกลางแจงและ
ใหใช วิธีฝงกลบแทน  

 

แ ห ล ง ท่ี ม า  : 
http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dc
ms/files/53930111/chapter2.pdf 

หนังสือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี, 2549, หนา 10 

 

http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files/53930111/chapter2.pdf
http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files/53930111/chapter2.pdf


3 ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการแรงงาน 

Ravenstein, E.G. (1885) 
 
 

 

แนวคิดทฤษฎีสมัยเกา ซ่ึงมีสมมติฐานวามนุษยมีความตองการเคลื่อนยาย
โดยเสรี ท้ังนี้ อุปสรรคในการเคลื่อนยายสมัยเกา คืออุปสรรคดาน
ภูมิศาสตร ไดแกระยะทาง แมน้ํา หรือภูเขา ซ่ึงเปนสิ่งขวางก้ันตาม
ธรรมชาติ รวมท้ังคาใชจายในการเดินทางยายถ่ิน  

 

Ravenstein, E.G. (1885): “The laws of 
migration”, Journal of the Royal 
Statistical Society 48(2): 167–277.  
Ravenstein, E.G. (1888): “The laws of 
migration”, Journal of the Royal 
Statistical Society, 52(2): 241–301.  

Lee’s theory of 
migration 

เนื่องจากปจจัยดานเศรษฐกิจกลายเปนอุปสรรคและแรงจูงใจสําคัญใน
การยายถ่ิน 

Lee, E.S. (1966): “A theory of 
migration”, Demography, 3(1): 47–57. 

Todaro, 1969 
 
 
 

 

มองวาทฤษฎีเกาๆ ท่ีผานมา เกิดในยุคท่ีการยายถ่ินขามพรมแดน ยัง
สามารถทําไดอยางงายดาย ทําใหแนวคิดทฤษฎีเหลานั้น ไมสอดคลองกับ
บริบทปจจุบันท่ีบริบทเปลี่ยนแปลงไปแลว 

 

Lewis, W.A. (1954): “Economic 
development with unlimited 
supplies of labor”, TheManchester 
School of Economics and Social 
Studies, 22(2): 139–91.  

Shewer, 1992 วิถีชีวิตหมายถึงแบบแผนแหงการดําเนินชีวิต หรือความเปนอยู ซ่ึงบุคคล
ในชนชั้นนี้จะมีความเปนอยูท่ีหรูหราและสุขสบาย 

ชีเวอร (Shewer, 1992 อางถึงใน ชุมพรท
ริป, 2556) 

4 การบริหารการ
ฟ น ฟู ผู ติ ด ย า
เสพติด 

นางนันทา ชัยพิชิตพันธ 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดเก่ียวกับการบําบัดรักษาผูปวยเสพติดยา 
ระบบการบําบัดรักษา 3 ระบบ 

- ระบบสมัครใจ 
- ระบบตองโทษ 
- ระบบบังคับบําบัด 

ข้ันตอนการบําบัดรักษาผูปวยเสพติดยาบา 4 ข้ัน 
- ข้ันเตรียมการกอนการรักษา (Pre-Admission) 
- ข้ันถอนพิษยา (Detoxification) 

แ ห ล ง ข อ มู ล  : 
http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/t
hesis/2015/TU_2015_5311300528_31
19_2483.pdf 
 
 
 
 

http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2015/TU_2015_5311300528_3119_2483.pdf
http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2015/TU_2015_5311300528_3119_2483.pdf
http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2015/TU_2015_5311300528_3119_2483.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 

- ข้ันตอนฟนฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation) 
- ข้ันติดตามหลังรักษา (After-Care) 

แนวคิดเก่ียวกับการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพแบบเขมขนทางสายใหม (Fast 
Model) 

- ครอบครัว 
- กิจกรรมทางเลือก 
- กระบวนการเรียนรูเพ่ือชวยตนเอง 
- กระบวนการชุมชนบําบัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ludwing Von 
Bertalanffy 

ทฤษฎีระบบ (System theory 
ปญหายาเสพติดเปนปญหาท่ีมีความยุงยากซับซอน มีปจจัยท่ีเขามา
เก่ียวของมากมาย  

- มีการประมวลขอมูลขาวสาร 
- มีการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอม 
- มีการจัดระบบภายใน และการคงตนไว 
- มีการสื่อสารสองทาง 
- มีการควบคุมการปฏิบัติหนาท่ีภายในระบบโดยผายทางการ

สื่อสารและ 
มีขอบเขตระหวางระบบยอยดวยกันและระบบยอยกับระบบใหญ 

"ทฤษฎีระบบท่ัวไป" (general system theory) 
(อุมาพร ตรังคสมบัติ, 2540) 

5 ส ม ร ร ถ น ะ
แรงงานฝมือ 

David McClelland’s 

 
 
 
 

 

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะ 
ประกอบดวย 5 องคประกอบ 

- ความรู (Knowledge) 
- ทักษะ (Skill) 
- ความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง (Self-Image) 
- บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล (Traits) 
- แรงจูงใจ/เจตคติ (Motives/Attitude) 

เดวิด ซี แมคเคิลแลนด (1960 อางถึงใน ศิริ
รัตน ชุณหคลาย, 2549, หนา 24)  

 
 
 

 
สเปน เซอร  และ ส เปน
เซอร 

 

“สมรรถนะหมายถึงคุณลักษณะพ้ืนฐาน (Underlying Characteristic) ท่ี
มีอยูภายในตัวบุคคล ไดแก แรงจูงใจ (Motive) อุปนิสัย (Trait) อัตมโน
ทัศน  (Self-concept) ความรู  (Knowledge) และทักษะ (Skill) ซ่ึ ง
คุณลักษณะเหลานี้จะเปนตัวผลักดันหรือมีความสัมพันธเชิงเหตุผล 
(Causal Relationship) ใหบุคคลสามารถปฏิบัติงานตามหนาท่ีความ

(1993 อางถึงใน ศิริรัตน ชุณหคลาย, 2549, 
หนา 24)  

 



รับผิดชอบหรือสถานการณตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและ/ หรือสูง
กวาเกณฑอางอิง (Criterion-reference) หรือเปาหมายท่ี กําหนดไว 

6 ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการกองทุน
หมูบาน 

สํานักงานกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมือง, 2551 
 

แนวคิดเกี่ยวกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
ในภาวะท่ีประเทศประสบปญหาดานเศรษฐกิจอันสงผลกระทบตอ
ประชาชนโดยท่ัวไป ท้ังในพ้ืนท่ีชนบทและชุมชนในเมือง รัฐบาลจึงไดเกิด
มีแนวความคิดเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศข้ึนมา 
โดยแนวความคิดดังกลาวมุงเนนเรื่องการพัฒนาอาชีพ สรางงาน สราง
รายได ลดรายจายของประชาชนและมุงใหโอกาสแกภาคประชาชน 
โดยเฉพาะคนมีฐานะยากจนในการเขาถึงแหลงเงินทุน 
แนวคิดดานการบริหารจัดการ 
คําวาการบริหาร (Administration) มีรากศัพทมาจากภาษาลาติน 
“administrate” หมายถึง ชวยเหลือ (assist) หรืออํานวยการ (direct) 
การบริหารมีความสัมพันธหรือมีความหมายใกลเคียงกับคําวา“minister” 
ซ่ึงหมายถึงการรับใช หรือผูรับใช หรือผูรับใชรัฐ คือ รัฐมนตรี สําหรับ
ความหมายดั้งเดิมของ คําวา administer หมายถึง การติดตามดูแลสิ่ง
ตาง ๆ  
การบริหารบางครั้งเรียกวา การบริหารจัดการ หมายถึงการดําเนินงาน
หรือปฏิบัติงานใด ๆ ของหนวยงานของรัฐและ/หรือ เจาหนาท่ีของรัฐ (ถา
เปนหนวยงานภาคเอกชนหมายถึงหนวยงาน และ/หรือ บุคคล) ท่ี
เก่ียวของกับคน สิ่งของ และหนวยงาน โดยครอบคลุมเรื่องตาง ๆ เชน 1)
บริหารนโยบาย (policy) 2) การบริหารอํานาจหนาท่ี (authority) 3) 
การบริหารคุณธรรม (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) 

สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง, 
2551, น.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แ ห ล ง ท่ี ม า  : 
https://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/
2016/12080/1/418236.pdf 
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