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บทคัดยอ 

 บทความนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเห็นรูปแบบการกําหนดนโยบายการบริหารพัฒนาประเทศ

บนพื้นฐานของสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยท่ีไมควรใหความสําคัญกับกระแสนิยมหรือแรง

กดดันจากภายนอก แตควรที่จะนําเอาสมรรถนะหรือความสามารถที่มีอยูในระบบการบริหารมาเปน

ตัวแปรสําคัญ ในการวางแผนกําหนดนโยบายการบริการการพัฒนาแบบคอยเปนคอยไป 

คําสําคัญ : การบริหาร, การพัฒนา, การเปลี่ยนแปลง 

 

Abstract 

This article is intended to provide a pricing model policy developed on the 

basis of the changing environment. By not paying attention to trends or external 

pressures. It should bring the performance or capabilities of existing systems 

management is an important factor. Planning, policy development services 

incrementally. 
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การเปลี่ยนแปลงของโลกดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมมีการเปลี่ยนแปลงจาก

สังคมเกษตรกรรม  ที่มีเศรษฐกิจและสังคมเปนสังคมแบบดั้งเดิมการแลกเปลี่ยนอาหารและ

ทรัพยากร และดํารงเลี้ยงชีพแบบพออยูพอกิน  พึ่งพาธรรมชาติ สังคมเรียบงายไมซับซอน สูการ

ผลิตและเลี้ยงสัตวเพ่ือการคา  

เมื่อสังคมไปสูยุคทุนนิยม(Capitalism)เปนระบบเศรษฐกิจที่ซึ่งผลิตภัณฑและสินคามี

การจําหนาย แลกเปลี่ยนซื้อขายโดยทางเอกชน บริษัท หรือกลุมธุรกิจ เพ่ือสรางผลกําไรใหกับ

หนวยงาน โดยการแลกเปลี่ยนสินคาและการบริการ ที่มีการรองรับทางกฎหมายและมีการแขงขัน

การในเชิงการคาเพื่อทํากําไรสูงสุด[1] ซึ่งไมไดควบคุมโดยหนวยงานกลางหรือจากทางรัฐบาล ทุน

นิยมจะกลาวถึง ทุนและท่ีดินเปนสมบัติสวนบุคคล การตัดสินใจทางเศรษฐกิจเปนกิจกรรมสวน

บุคคล ไมใชการควบคุมบริหารโดยรัฐ และตลาดเสรีหรือเกือบเสรีจะเปนตัวกําหนดราคา ควบคุม

และระบุทิศทางการผลิต 

จากสังคมการเกษตรแบบดั้งเดิม สูยุคการเกษตรแบบทุนนิยมและกาวเขาสูยุค

อุตสาหกรรม  มีการนําเครื่องจักรไอน้ํามาพัฒนาไปสูเครื่องจักรกล มาใช เปนพลังการผลิตแทน

แรงงานคน และสัตว กอใหพลังการผลิตจํานวนมาก(Mass Production) สภาพสังคมเปลี่ยนไปสู 

การตลาดและการบริโภคนิยม กาวเขาสูความทันสมัย สภาพสังคมซับซอน หลากกหลาย ภายใน

ระบบสังคมแบบทุนนิยม ครั้นโลกที่กาวเขายุคสังคมทุนนิยมเต็มรูปแบบเมื่อเขามาถึงยุคเทคโนโลยีที่

นําระบบเทคโนโลยี มาผนวกเขากับระบบอุตสาหกรรม ทําใหอุตสาหกรรมมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว ซึ่งมีผลตอความเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจดวยพลังแหงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(IT)  

สวนผลกระทบที่เกิดจากการบริหารพัฒนา คือ ทําใหเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม และ

ลัทธิจักรวรรดินิยมของยุโรป ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําครั้งใหญ กลาวคือ            ทุนนิยม คือ ระบบท่ี

ใหคุณคากับการที่ราคาถูกตัดสินในตลาดเสรี นั่นคือโดยการคาท่ีเปนผลมาจากการตกลงดวยความ

สมัครใจของผูซื้อและผูขาย ความคิดเชิงตลาด จิตวิญญาณของผูประกอบการ และความเขาใจ

เก่ียวกับทรัพยสินและสัญญาที่ชัดเจนและบังคับไดตามกฎหมาย ทฤษฎีเหลานี้โดยทั่วไปจะพยายาม

อธิบายวา  

สําหรับประเทศไทยมีแนวคิดเก่ียวกับทุนนิยมและไดนําแนวคิดนี้ มาปรับปรุง

พัฒนา  เชน การรื้อปรับระบบ (Reengineering) เปนการปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทํางาน ตามแบบ

หรือระบบราชการของไทยแบบเดิม เชน เพ่ิมผลผลิต ลดเวลา ลดข้ันตอน ลดเอกสาร และลด
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คาใชจายในการทํางาน เปนตน แนวทางหรือวิธีการบริหารของหนวยงานภาครัฐมีชื่อเรียกแตกตาง

กันไปตามยุคสมัย และเกิดจากปจจัยภายนอกและภายในประเทศ 

๑. ปจจัยภายนอก เชน กระแสโลกหรืออิทธิพลของประเทศมหาอํานาจที่แพรกระจาย

หรือสงออกแนวทางหรือวิธีการบริหารงาน โดยสวนหนึ่งเขามาทางวิชาการหรือ ตําราหนังสือท่ี

นักวิชาการไดรับอิทธิพลหรือนําเขามาจากตางประเทศ   

๒. ปจจัยภายใน เชน หัวหนารัฐบาลไดใหความสําคัญหรือยึดถือแนวทางหรือวิธีการใด 

ตัวอยางที่เห็นไดอยางชัดเจน เชน "การพัฒนา"และ"การบริหารจัดการ" เปนตน 

เราจะปฏิเสธไมไดเลยวาสภาพทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจฯ ตั้งแตอดีต

จนถึงปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของวิวัฒนาการที่เกิดจากความเจริญกาวหนาทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อันมีจุดเริ่มตนจากกลุมประเทศที่เรียกตัวเองวา”ประเทศพัฒนาแลว” 

ซึ่งมีตนทุนในการบริหารการพัฒนามากกวาประเทศกําลังพัฒนา และประเทศดอยพัฒนา โดย

ประเทศกําลังพัฒนา และประเทศดอยพัฒนา เหลานั้น พยามนําเอาการบริหารการพัฒนาของ

ประเทศพัฒนาแลว มาเปนตนแบบในการกําหนดนโยบายการบริหารการพัฒนาประเทศของตน 

โดยไมคํานึงถึงตนทุนที่มีอยู พรอมท้ังคาดหวังความสําเร็จจากการบริหารการพัฒนาเสมือนตนแบบ

นั้นๆ ดวยการนําเอาปากทองของประชากรในประเทศของตนมาเปนเดิมพัน 

 มองยอนกลับไปในอดีตจะเห็นไดวาแนวคิด ทฤษฏี อันเปนองคความรูของศาสตรตางๆ การ

ประดิษฐคิดคนสิ่งตางๆ ที่วิวัฒนาการเปนสิ่งอํานวยความสะดวกสรางความเจริญกาวหนาทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในปจจุบันในปจจุบัน ลวนเกิดขึ้นจากการศึกษาคนควาโดยประชากร

ของประเทศพัฒนาแลว นี่จึงเปนผลของความสําเร็จในการบริหารการพัฒนา ซึ่งอาจมีเหตุ

เนื่องมาจากตนทุนที่แตกตางกันนั่นเอง หากเปรียบเทียบตนทุนการบริหารการพัฒนาในอดีตโดยเริ่ม

จากศูนยของทุกประเทศคงมีความเทาเทียมและเสมอภาคกัน แตมีความแตกตางกันซึ่งเห็นไดชัดใน

ปจจุบัน หากคิดเปรียบเทียบจากจํานวนประชากร พื้นที่อาณาเขต ทรัพยากรฯ ก็มินาจะเปนคําตอบ

ที่ถูกตอง เปรียบไดกับประเทศสิงคโปร เปนตน หรือหากแมพยามเปรียบเทียบรูปแบบการเมืองการ

ปกครองที่มีคานิยมวาประเทศพัฒนาแลวคือประเทศท่ีมีรูปแบบการเมืองการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย ก็มินาจะเปนคําตอบที่ถูกตองเชนกัน เปรียบไดกับประเทศจีน เปนตน ทั้งประเทศ

สิงคโปร และประเทศจีน ในอดีตก็เคยประสบปญหาดานการบริหารการพัฒนา โดยประเทศสิงคโปร

มีจํานวนประชากรนอย พ้ืนที่อาณาเขตจํากัด ทรัพยากรธรรมชาติไมเพียงพอ ประเทศจีนมีจํานวน

ประชากรมากจนตองออกกฎหมายคุมกําเนิด และไมไดปกครองตามระบอบประชาธิปไตย แตก็
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สามารถกําหนดนโยบายการบริหารการพัฒนาประเทศ จนประสบความสําเร็จกลายเปนประเทศ

พัฒนาแลวในปจจุบัน บนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงภายใตขอจํากัดของตนทุนที่มีอยู 

 ประเทศไทย เปนหนึ่งในประเทศท่ีนําเอารูปแบบการบริหารการพัฒนาของประเทศพัฒนา

แลวมาเปนตนแบบในการกําหนดนโยบายการบริหารการพัฒนาประเทศ ดวยการนําเอาวัฒนธรรม

ตะวันตกมาเปนจุดเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของความเปลี่ยนแปลง อธิบายไดวา หาก

เราไมเปลี่ยนแปลง สภาพแวดลอมจะเปนตัวกําหนดใหเราเปลี่ยนแปลงเอง ตัวอยางเชน ปจจุบัน 

โทรศัพทเคลื่อนที่ (มือถือ) อยูในยุคของระบบ ๓ G และ ๔ G หากเรายังใชโทรศัพทเคลื่อนที่ (มือ

ถือ) ระบบเกา ๒ G อยู ก็ไมสามารถใชประโยชนใดๆไดเลย เพราะระบบ ๒ G จะถูกยกเลิก แทนที่

ดวยระบบ ๓ G และ ๔ G ถึงแมวาเราจะไมไดใชประโยชนจากโทรศัพทเคลื่อนที่ (มือถือ) ระบบ ๓ 

G และ ๔ G นอกจากการรับและโทรออกก็ตาม 

 สังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจฯ จึงเปลี่ยนแปลงตามแบบฉบับตะวันตก ดังปรากฏ

ในปจจุบัน ดวยเหตุของสภาพแวดลอมท่ีไมสามารถควบคุมไดและเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลกระทบ

ตอการเปลี่ยนแปลงในดานนั้นๆ การบริหารการพัฒนาจึงตองใหความสําคัญกับบริบทของความ

เปลี่ยนแปลง เพ่ือใหการกําหนดนโยบายการบริหารการพัฒนาประเทศเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด ตามแนวทางการบริหารงานภาครัฐแนวใหม (New Public Management) 
 

๒. ความหมายของการบริหารการพัฒนา 

การบริหารการพัฒนาเปนกระบวนการทํางานรวมกับผู อ่ืนเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม

เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ (Sergiovanni) เปนการทํางานของคณะบุคคลตั้งแต ๒ คนขึ้นไป ที่

รวมปฏิบัติการใหบรรลุเปาหมายรวมกัน (Barnard) ใชศิลปะทําใหผูปฏิบัติทํางานจนสําเร็จตาม

จุดมุงหมายที่ผูบริหารตัดสินใจเลือกแลว (Simon)  

การบริหารการพัฒนาเปนพาหะ (carrier) ของคานิยมการประดิษฐคิดคน (innovating 

values)๑ ในทางสังคมศาสตร เปนธรรมดาที่การแสดงแนวคิดหรือการใหความหมายของคําใดคํา

หนึ่ง ยอมหลากหลายและแตกตางกันเปนสวนใหญ  ไมวาผูแสดงแนวคิดหรือผูใหความหมายมี

ประสบการณหรือมีพื้นฐานการศึกษาในสาขาเดียวกันหรือไมก็ตาม การใหแนวคิดและความหมาย

ของการบริหารการพัฒนาก็มีลักษณะเชนวานี้เหมือนกัน 

                                                           
๑ ติน  ปรัชญ พฤท ธ์ิ , การบริหารการพัฒนา ความหมาย เนื้ อหา แนวทาง และปญ หา , 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา๒. 
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ในทางสังคมศาสตร ซึ่งหมายถึง ความรูที่เปนระบบที่เก่ียวกับสังคม ครอบคลุมศาสตร 

(Science) ดานศาสนา การศึกษา นิติศาสตร รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร เปนตน ศาสตร

เหลานี้ไมเปนสูตรสําเร็จที่ใชไดทุกหนทุกแหง และไมอาจเปนที่ยอมรับของทุกฝายไดงาย เหตุผลสืบ

เนื่องมาจากการเปนวิชาความรูที่มีลักษณะไมตายตัว เก่ียวของกับความรูสึกนึกคิด การคาดการณ 

คาดคะเน หรือการคาดวาจะเปน อีกทั้งอคติของผูใหความหมายความสามารถเขาไปสอดแทรกอยู

ในความหมายที่ให  รวมทั้งไมอาจสัมผัสพิสูจนและตรวจสอบไดงาย  นอกจากนี้  ทฤษฎีทาง

สังคมศาสตรเปนจํานวนมากมีลักษณะที่ เรียกวา ทฤษฎีปทัสถาน (Normative theories) ซึ่ง

เปน ทฤษฎีที่สังคมหรือกลุมกําหนดเปนเกณฑกลางสําหรับใหสมาชิกอางอิงหรือถือปฏิบัติโดยยึด

อางอิงเหตุผลตางๆ เพ่ือบรรลุเปาหมาย  

การใหความหมายของคําในทางสังคมศาสตรไมอาจใหความหมายไดอยางแนนอน ตายตัว 

จนเปนที่ยอมรับของทุกฝายไดงาย เหตุผลสําคัญสืบเนื่องจากธรรมชาติของลักษณะวิชา  ซึ่งแตกตาง

จากศาสตรธรรมชาติดังกลาว รวมทั้งข้ึนอยู กับความรู ความคิด และประสบการณของผู ให

ความหมายแตละคน  ดังนั้น จึงควรหลีกเลี่ยงหรือไมควรมาเสียเวลาถกเถียงกันในเรื่องการให

ความหมายของคาํแตละคําวาความหมาย 

จากความหมายนี้ การบริหารการพัฒนาถือวาเปนภารกิจใหมท่ีสําคัญของประเทศกําลัง

พัฒนา เพ่ือกรุยทางไปสูความเปนสมัยใหม (modern) และความเปนอุตสาหกรรม ตามแบบฉบับ

ของประเทศพัฒนาแลว โดยมองความเปนสมัยใหม (modern) และความเปนอุตสาหกรรม คือ

ความเจริญ ในทางกลับกันก็มองเห็นสิ่งที่ตัวตนเปนอยู คือความลาสมัย ดวยการพยามเปลี่ยนแปลง 

ปรับปรุง ปฏิรูป โครงสรางตางๆเพ่ือใหไดมาซึ่งการยอมรับจากนานาประเทศและเพ่ือใหไดมีพื้นที่ยืน

ในสังคมโลก 

๓. การบริหารการพัฒนาบนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลง 

 การบริหารเปนสาขาวิชาที่มีการจัดการระเบียบอยางเปนระบบ คือมีหลักเกณฑ

และทฤษฎีที่พึงเชื่อถือได อันเกิดจาการคนควาเชิงวิทยาศาสตร เพ่ือประโยชนในการบริหาร โดย

ลักษณะนี้ การบริหารจึงเปนศาสตร (Science) เปนศาสตรสังคม ซึ่งอยูกลุมเดียวกับวิชาจิตวิทยา 

สังคมวิทยา และรัฐศาสตร แตถาพิจารณาการบริหารในลักษณะของการปฏิบัติที่ตองอาศัยความรู 

ความสามารถ ประสบการณและทักษะของผูบริหารแตละคน ที่จะ ทํางานใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งเปน

การประยุกตเอาความรู  หลักการและทฤษฎีไปรับใชในการปฏิบัติงานเพ่ือให เหมาะสมกับ

สถานการณ และสิ่งแวดลอม การบริหารก็จะมีลักษณะเปนศิลป (Arts) มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง 
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ปฏิรูป โครงสรางตางๆ จากความหมายของการบริหารการพัฒนาขางตน เห็นไดจากการ

เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ปฏิรูป โครงสราง รูปแบบการเมืองการปกครองของประเทศไทย ตั้งแตสมัย

กรุงสุโขทัยจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย และมีความชัดเจนย่ิงข้ึนตั้งแตสมัยเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ เปนตนมา จากการรับคานิยมของกลุมคนที่ไปอยูในสังคมของประเทศพัฒนา

แลว ที่มองเห็นกลไกหลักของการบริหารการพัฒนาประเทศของประเทศพัฒนาแลวมาจากรูปแบบ

การเมืองการปกครอง โดยการกอตัวของอุดมการณที่เกิดจากสาเหตุหลายประการดวยกัน กลาวคือ 

อุดมการณของแตละประเทศอาจจะเกิดจากการหยิบยืมเอามาจากตางประเทศและคอยๆดัดแปลง

ใหเหมาะกับการประยุกตในทองถ่ิน๒ และเกิดจากการปรับปรุงและเสริมแรงอุดมการณพ้ืนเมืองที่มี

อยูแลวใหแข็งแกรงขึ้น๓ และมิไดคํานึงถึงสมรรถนะหรือความสามารถที่มีอยูในระบบการบริหารของ

ประเทศ  

การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ปฏิรูป โครงสรางตางๆ นั้นจึงเปนจุดเริ่มตนของการบริหารการ

พัฒนาบนพ้ืนฐานของการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย ดั่งผลปรากฏประจักษชัดจนกระทั่งปจจุบัน 

เรียกวาเปนการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกเขาสูจุดศูนยกลาง ซึ่งตางจากประเทศจีน เปนตน ที่มี

รูปแบบการเมืองการปกครองแบบคอมมิวนิสตและสังคมนิยม ทั้งนี้ยังรวมไปถึงเผด็จการเบ็ดเสร็จมา

ยาวนาน ซึ่งตรงขามกับรูปแบบการเมืองการปกครองที่สังคมโลกยอมรับและมองวาเปนรูปแบบ

การเมืองการปกครองแบบลาสมัย ในทางกลับกันประเทศจีนก็พยามเปลี่ยนแปลงจากจุดศูนยกลาง

ออกสูภายนอก ดวยการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ปฏิรูป โครงสรางตางๆที่เปนสมรรถนะหรือ

ความสามารถที่มีอยูในระบบการบริหารของประเทศ และสามารถกําหนดนโยบายการบริหารการ

พัฒนาประเทศ ภายใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง จนกลายเปนประเทศมหาอํานาจที่สังคมโลก

ยอมรับ ดังนั้น รูปแบบการเมืองการปกครองจึงไมสามารถตัดสินไดวาเปนเหตุใหการบริหารการ

พัฒนาของประเทศนั้นๆประสบผลสําเร็จ 

อิทธิพลของการพัฒนา แพรเขามาในประเทศไทยนับตั้งแตกอน                        ยุค

เปลี่ยนแปลงการปกครอง อาจกลาวไดวา ผูปกครองของสยามในอดีตมีสวนอยางสําคัญตอการ

พัฒนาประเทศใหทัดเทียมอารยประเทศโดยเฉพาะชาติตะวันตก ปจจัยท่ีทําใหสยามเปลี่ยนแปลงสู

การพัฒนา คือ การคาระหวางประเทศ หรือ ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ 

                                                           
๒

 CPA Research Team, “ Indigenization for Development  The case of Southeast Asia,” 
Philippine Journal of Public Administration Vol.XXVIII No. ๑-๒(January-April ๑๙๘๔), pp. ๕๔-๕๕  

๓Darwin C. Soken, “Community Participation and Its Role in Rural Development : The 
Bontoc Case,”  Philippine Journal of Public Administration Vol.XXVIII No. ๑ -๒ ( January-April 
๑๙๘๔), pp. ๑๓๗-๑๘๔ 
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ความขัดแยงในแนวความคิดดานการพัฒนาประเทศตามที่ไดกลาวขางตน แมจะมี

ลักษณะคลายกับวาเปนความขัดแยงระหวาง “การพัฒนาเศรษฐกิจ” ฝายหนึ่งกับ “พัฒนาสังคม” 

อีกฝายหนึ่งแตในทางความเปนจริงแลว ความขัดแยงดังกลาวมีลักษณะเปนการถกเถียงกันในดาน

ลําดับความสําคัญในการพัฒนามากกวา ความแตกตางระหวางทั้ง ๒ ฝายจึงเปนเพียงความแตกตาง

ที่วาดวยการใหน้ําหนักในการพัฒนาแตละดาน             ดวยเหตุนี้รากฐานของความขัดแยงจึงอยู

การชวงชิงการจัดสรรทรัพยากรของประเทศไทยอันมีอยูจํากัดมากกวา 

ในทางเศรษฐกิจ ความขัดแยงอันเนื่องมาจาการชวงชิงทรัพยากรนั้นเปนเรื่องยากที่จะ

หลีกเลี่ยงได ดังนั้นความขัดแยงดังกลาวจึงเปนเรื่องธรรมดา ซึ่งมีสาเหตุสําคัญมาจากการที่

ทรัพยากรมีจํากัด ดวยเหตุนี้ประเด็นสําคัญของการพัฒนาจึงไมไดอยูที่วาจะพัฒนาเศรษฐกิจกอน

หรือหลัง และจะใหความสําคัญแกการพัฒนาเศรษฐกิจมากหรือนอยกวาการพัฒนาสังคม 

๔. การพัฒนาการบริหาร (Development of Administration D of A) 

 การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือปฏิรูป โครงสราง กระบวนการและพฤติกรรมการบริหารให

มีสมรรถนะ๔ เรียกวาเปนการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกเขาสูจุดศนูยกลาง 

๕. การบริหารเพื่อการพัฒนา (Administration of Development, A of D) 

 การนําเอาสมรรถนะหรือความสามารถที่มีอยูในระบบการบริหาร มาลงมือปฏิบัติตาม

นโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมพัฒนา เพ่ือใหบังเกิดความเปลี่ยนแปลงท่ีมีการวางแผนไว

ลวงหนา โดยมุงความเจริญเติบโตทั้งทางดานการบริหาร เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมประเทศอัน

จะนําไปสูการลดความทุกยากของประชากรโดยภาพรวม๕ ลักษณะนี้จะเปนรูปแบบของการบริหาร

การพัฒนาบนฐานของความมั่นคงในบริบทขององครวมทั้งหมด ดวยการนําเอาสมรรถนะหรือ

ความสามารถที่มีอยูในระบบการบริหาร มาทําการศึกษาวิเคราะหเพ่ือกําหนดนโยบายการบริหาร

เพ่ือการพัฒนา (Administration of Development A of D) เรียกวาเปลี่ยนแปลง (Change) ไป

ในทางที่ดีข้ึน แบบคอยเปนคอยไปตามลําดับ และเปนการเปลี่ยนแปลงจากจุดศูนยกลางออกสู

ภายนอกอยางย่ังยืน 

 

๖. รูปแบบของการเปลี่ยนแปลง 

                                                           
๔ ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, อางแลว, หนา ๕. 
๕ อางแลว. 
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๑. การเปลี่ยนแปลงแบบรีแอคทีฟ (Reactive Change) คือ ปฏิบัติการเปลี่ยนแปลง 

เพ่ือสนองตอบตอปญหา หรือโอกาสท่ีเกิดข้ึน หรือกลาวอีกนัยหนึ่ งวาเปนการดําเนินการ

เปลี่ยนแปลง ภายหลังจากมีเหตุการณเกิดข้ึน๖ อธิบายวา เม่ือเกิดปญหาหรือโอกาสเกิดข้ึน จึง

ดําเนินการ รูปแบบการเปลี่ยนแปลงแบบรีแอคทีฟ (Reactive Change) เปนการเปลี่ยนแปลงตาม

กระแสภายใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป เปนการเปลี่ยนแปลงเพ่ือหาหนทางในการแกปญหา หรือ

เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณของโอกาสที่เอ้ืออํานวย เปนการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันทันดวน 

หรืออาจเรียกการเปลี่ยนแปลงแบบรีแอคทีฟ (Reactive Change) ไดวา”การปรับตัว”เทานั้นเอง 

ภายใตสภาพแวดลอมภายนอกที่เปลี่ยนแปลง หรืออาจจะเรียกวาเปนการปรับตัวเพ่ือการอยูรอด

หรือตามโอกาสเทานั้นเอง เพราะไมไดเกิดจากกระบวนการศึกษาวิเคราะหอยางละเอียดถี่ถวน 

๒. การเปลี่ยนแปลงแบบโปรแอคทีฟ (Proactive Change) คือ ปฏิบัติการเปลี่ยนแปลง 

ที่มีการวางแผนไวกอนลวงหนา และดําเนินการกอนที่จะเกิดปญหา๗ อธิบายวา ดําเนินการกอนท่ีจะ

เกิดปญหาหรือโอกาสเกิดข้ึน รูปแบบการเปลี่ยนแปลงแบบโปรแอคทีฟ (Proactive Change) เปน

การเปลี่ยนแปลง ดวยการนําเอาสมรรถนะหรือความสามารถที่มีอยูในระบบการบริหาร มา

ทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อกําหนดนโยบายการบริหารเพื่อการพัฒนา (Administration of 

Development A of D) หรืออาจเรียกการเปลี่ยนแปลงแบบโปรแอคทีฟ (Proactive Change) ได

วา “เปนการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลง” ที่มีการวางแผนการบริหารการพัฒนา 

ปองกันปญหาและรองรับโอกาสที่ จะเกิดขึ้น โดยมิตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมภายนอกที่

เปลี่ยนแปลงไป 

 

๗. อัตราการเปลี่ยนแปลง 

๑. การเปลี่ยนแปลงแบบวิวัฒนาการ (Evolutionary Change) คือ การดําเนินการ

เปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไป เพ่ือกอใหเกิดความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงอธิบายวา 

เปลี่ ยนแปลงบนพื้ นฐานของการเปลี่ยนแปลง อัตราการเปลี่ ยนแปลงแบบ วิวัฒนาการ 

(Evolutionary Change) เปนการเปลี่ยนแปลงเชิงสรางสรรค สภาพแวดลอมภายนอกไมใชปจจัย

หลักที่ชวยผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง สภาพแวดลอมภายในเปนปจจัยสําคัญใหเกิดการ

                                                           
๖ รศ.ดร.สาโรจน โอพิทักษชีวิน, การจัดการและพฤติกรรมองคการ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ซีวีแอ

ลการพิมพ จํากัด ๒๕๕๕), หนา ๗๑๘ 
๗ เรื่องเดียวกัน, หนา ๙. 



๙ 

 

เปลี่ยนแปลง จึงมีลักษณะคลายคลึงกับการเปลี่ยนแปลงแบบโปรแอคทีฟ (Proactive Change) 

ดวยการนําเอาสมรรถนะหรือความสามารถที่มีอยูในระบบการบริหาร มาทําการศึกษาวิเคราะหเพ่ือ

กําหนดนโยบายการบริหารเพื่อการพัฒนา (Administration of Development A of D) เกิดการ

พัฒนาอยางตอเนื่องบนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลง 

๒. การเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติ (Revolutionary Change) คือ การเปลี่ยนแปลงอยาง

กลาหาญและกาวหนาอยางไมห ยุดย้ัง ซึ่ งกอให เกิดการปฏิรูปแบบกาวกระโดดอธิบายวา 

เปลี่ยนแปลงตามกระแส อัตราการเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติ (Revolutionary Change) เปนการ

เปลี่ยนแปลงตามกระแสนิยม สภาพแวดลอมภายนอกเปนปจจัยหลักที่ใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

สภาพแวดลอมภายสงเสริมสนับสนุนและหรืออาจจะไมคํานึงถึงสมรรถนะหรือความสามารถที่มีอยู

ในระบบการบริหาร จึงมีลักษณะคลายคลึงกับการเปลี่ยนแปลงแบบรีแอคทีฟ (Reactive Change) 

เปนการเปลี่ยนแปลงอยางกลาหาญและกาวหนาอยางไมหยุดยั้ง ซึ่งกอใหเกิดการปฏิรูปแบบกาว

กระโดด ทั้งนีจ้ึงขึ้นอยูกับสมรรถนะหรือความสามารถที่มีอยูในระบบการบริหารเปนสําคัญ๘ 

การบริหารการพัฒนานั้นมีวิวัฒนาการมาอยางยาวนานโดยเฉพาะยางยิ่งในชวงหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 การบริหารการพัฒนามีชื่อเรียกแตกตางกันไปตามยุคสมัย และเกิดจากปจจัย
ภายนอกและภายในประเทศ  การบริหารการพัฒนามีความหมายที่ครอบคลุมทั้งหลักการบริหาร
ผสมผสานกับหลักการพัฒนา โดยใชทั้งศาสตรและศิลปในการจัดการ การบริหารโดยใชปจจัยทั้ง
ภายในและภายนอกเพ่ือใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว การบริหารเพ่ือการพัฒนา 
หรือ การพัฒนาเพ่ือการบริหารภายในรัฐ หรือ องคกร การมีทรัพยากรบุคคลที่ มีความรู
ความสามารถเปนสิ่งที่สําคัญและจําเปน แตประเด็นที่สําคัญไมย่ิงหยอนไปกวาคือ การทํางาน
รวมกัน การแลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือหาทางออกมากกวาที่จะพิจารณาเฉพาะมิติทางเศรษฐกิจ 

การเปลี่ยนแปลงกระแสการพัฒนาของโลกหรือกระแสโลกาภิวัฒน (Globalization) มา
ซึ่งความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและกลไกการตลาดที่กอใหเกิดการเติบโตขนาดใหญ การผลิต
ในเชิงอุตสาหกรรมและการบริโภคที่เกินความจําเปนจนกระทั่งเปนผลเสียตอสิ่งแวดลอม ชีวิตมนุษย 
สัตว และพืชพรรณ โดยไมคํานึงถึงขอจํากัดดานกายภาพ ศักยภาพในการผลิต ความสามารถที่จะ
รองรับการบริโภค และการใชประโยชนจากทุนดั้งเดิมที่มี  ความหมายของการพัฒนาจึงเปน
ประเด็นสําคัญอยางยิ่ง ทั้งนี้เพราะหากเขาใจความหมายของการพัฒนาแตกตางกันแลว แนว
ทางการทํางานตลอดจนแนวความคิดตาง ๆ ก็จะแตกตางกันออกไป  การพัฒนาโดยทั่วไปนั้นควร
หมายถึงเรื่องความกาวหนาตางๆ ทางสังคมดวย ไมเฉพาะแตความกาวหนาทางเศรษฐกิจ  การ
พัฒนาเปนเรื่องความมั่นคง  ปญหาปากทองและความเปนอยูของประชาชน ปญหาการวางงาน 

                                                           
๘ อางแลว หนา ๙ 



๑๐ 

 

ปญหาเรื่องของเงินเฟอ  เปนเรื่องของความเปนธรรมในลักษณะที่วาประชาชนทุกคนที่เปนสมาชิก
ของสังคมไดเขามามีสวนรวม 
 

 

 

๘. สรุป 

 การบริหารการพัฒนา คือ รูปแบบหนึ่งของการบริหารเพ่ือมุงหวังผลของการเปลี่ยนแปลง

จากระดับหนึ่งกาวไปสูอีกระดับหนึ่งที่ดีขึ้น อันเปนการพัฒนาและรักษาระดับของมาตรฐานใหดี

ยิ่งๆข้ึน ตามเจตนารมณท่ีคาดหวัง ภายใตกรอบหรือเงื่อนไขที่กําหนด ดวยการนําเอาสมรรถนะหรือ

ความสามารถที่มีอยูในระบบการบริหาร มาทําการศึกษาวิเคราะหเพ่ือกําหนดนโยบาย และลงมือ

ปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมพัฒนา ในรูปแบบของการบริหารเพื่อการ

พัฒนา (Administration of Development A of D) มีการวางแผนการบริหารการพัฒนา ปองกัน

ปญหาและรองรับโอกาสที่จะเกิดขึ้น โดยมิตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป ใน

รูปแบบการเปลี่ยนแปลงแบบโปรแอคทีฟ (Proactive Change) เพ่ือกอใหเกิดความกาวหนาเชิง

สรางสรรค โดยไมหวั่นไหวถึงสภาพแวดลอมภายนอกที่บีบบั งคับ  ดวยการพยามพัฒนา

สภาพแวดลอมที่เปนจุดออนใหเปนจุดแข็ง ใชจุดแข็งปองกันและขจัดปญหาหรือภาวะคุกคาม และ

สงเสริมโอกาสที่เอ้ืออํานวย ดําเนินการเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไป อัตราการเปลี่ยนแปลงจะ

อยูในลักษณะของอัตราการเปลี่ยนแปลงแบบวิวัฒนาการ (Evolutionary Change) บนพ้ืนฐานของ

สภาพแวดลอมภายนอกที่เปลี่ยนไป 
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