








การบริหารจัดการภาครัฐ  
(Management of Government) 

   
 

  เงื่อนไขที่จะทําใหการบริหารจัดการภาครัฐจะประสบความสําเร็จไดนั้นตองอาศัย 
ผูบริหารหรือผูนําที่มีประสิทธิภาพและสามารถนําความรูและประสบการณในการบริหารงานทั้งใน
ชวงเวลาปกติและไมปกต ิ
  การบริหารจัดการภาครัฐมีขอบเขต ดังนี้  

๑. รูปแบบและการบริหารจัดการองคกรภาครัฐ (Form and Management of 
Government Organization) โดยองคกรภาครัฐนั้นมีหลายรูปแบบ โดยองคกรภาครัฐอาจเปนได
ทั้งสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐบาล องคการมหาชน องคการที่มิใชองคการของรัฐและ 
ไมมุงแสวงหากําไร (non-government and non-profit organization) หรืออาจเปนองคการ
เอกชนที่แสวงหากําไร (profitable private organizations) ที่ดําเนินการโดยผูมีอํานาจตาม
กฎหมายและเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดก็ได การที่จะเลือกใชรูปแบบองคกรภาครัฐใดนั้น
จําเปนตองคํานึงถึงวัตถุประสงคขององคกรและบทบาท (function) ขององคกรในการใหบริการ
สาธารณะเปนหลัก การบริหารงานอาจกําหนดใหมีหัวหนาองคการที่รับผิดชอบแตเพียงผูเดียวหรือ
กําหนดใหเปนองคกรที่มีความรับผิดชอบรวมกันก็ไดขึ้นอยูกับลักษณะงานขององคกรซึ่งจะตอง
พิจารณาเปนรายกรณี เนื่องจากรูปแบบการบังคับบัญชา (span of control) นั้น รูปแบบหนึ่ง 
อาจเหมาะสมกับองคการลักษณะหนึ่ง แตอาจไมเหมาะสมกับองคการหนึ่ง โดยรูปแบบการบังคับ
บัญชาอาจใชระบบการบังคับบัญชาตามลําดับชั้น (hierarchy) หรือการประสานความรวมมือ 
แบบเครือขาย (network) หรือกลไกการตลาดแบบภาคเอกชน (market-type mechanism) ก็ได 
  สําหรับเกณฑในการพิจารณาวาองคกรของรัฐใดเปนองคการที่ดีหรือไม (criteria of 
good organization) นั้น Fesler and Kettel ไดเสนอใหพิจารณาจากการยอมรับในองคกร 
จากสาธารณะ (public acceptance) ความสามารถปรับตัวขององคกร (adaptability)  
ความสอดคลองกับกฎหมายในการดําเนินการ (compatibility with regulation) ความสามารถ 
และความรับผิดชอบของผูบริหาร การมีสวนรวมในการนําเสนอและการบริหารงานภายในองคการ
ของบุคคลากรในองคกร (participation, representation and diversity ) ตลอดจนมีฐานขอมูลที่ดี
และมปีระสิทธิภาพ (effective data base) 
  ๒. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐ (Management of Human 
Resources in the Government) เปนเครื่องมือในการแกไขปญหาความขัดแยงและการประสาน
ความรวมมือภายในองคกร โดยขอบเขตของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐนั้น 
จะครอบคลุมทั้งการคัดเลือก สรรหา โอน แลกเปลี่ยน ฝกอบรมและพัฒนา การมอบหมายงาน  
การประเมินผลงาน การสรางคุณธรรม (morale) และแรงบันดาลใจ (motivation) การให
คาตอบแทนและประโยชนสวัสดิการ (remuneration and fringe benefits) ใหแกบุคลากร 
ทุกระดับในองคการ รวมทั้งการดําเนินการทางวินัย (Disciplinary Action) ดวย 
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  ๓. การบริหารจัดการงบประมาณ (Management of Budget) โดยในการ
จัดการงบประมาณขององคกรภาครัฐนั้นจะครอบคลุมทั้งการจัดทํางบประมาณ การตัดสินใจ 
ดานงบประมาณ (decision on budget of Government) การบริหารงบประมาณ และการ
ดําเนินงานตามงบประมาณและการติดตามตรวจสอบ 

๔. การบริหารเครื่องมือของภาครัฐ (Management of Tool of 
Government) ) เปนการวิเคราะหสภาพปญหาทั้งระดับนโยบายและโครงการของภาครัฐเพื่อนํา
เครื่องมือของภาครัฐที่มีอยูหลายรูปแบบมาปรับใช ในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ โดยเครื่องมือภาครัฐที่สามารถนํามาใชกับการแกไขปญหาของภาครัฐนั้น 
มีความหลากหลาย เชน การใชความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐ การบังคับการตามกฎหมาย 
การใหขอมูลขาวสารแกประชาชน การจัดเก็บภาษี การเก็บคาธรรมเนียมและคาบริการ การใหสัญญา
สัมปทาน การใหกูยืมหรือใหหลักประกันในการกูยืม (loan or loan guarantee) และกําหนดความ
รับผิดทางละเมิด (tort liability) เปนตน 
  ๕. การบริหารจัดการความสัมพันธของบุคลากรภาครัฐ (Management of 
Human Relations in the Government) ครอบคลุมบุคลากรภาครัฐทุกระดับ ทั้งที่เปน
ความสัมพันธในระดับรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาในฝายรัฐบาล ความสัมพันธระหวางผูบริหาร 
กับผูปฏิบัติงาน ความสัมพันธระหวางคนในองคการเดียวกันหรือองคกรอื่น 

๖. การบริหารจัดการความสัมพันธระหวางองคกรและบุคคลภายนอก
(Management of Relations with Organizations and People Outside of 
Government) เปนการบริหารจัดการความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชนในฐานะตาง ๆ ทั้งที่เปน
พลเมือง (citizen) เปนเจาของฝายบริหาร (“owner” of the government) เปนลูกคา 
(customer) เปนกลุมเปาหมายในการใหบริการสาธารณะ (target of public service) เปนหุนสวน 
(partner) และเปนผูรวมงานในการใหบริการสาธารณะ (as co-worker for public service) 

๗. การบริหารจัดการการปฏิรูปฝายบริหารหรือการบริหารจัดการภาครัฐ 
(Management of Administrative Reform or Public Management Reform) เปนการ
บริหารจัดการระหวางวัตถุประสงคในการปฏิรูป (objectives of reform) กับเปาหมายในการปฏิรูป 
(target areas of reform) โดยครอบคลุมถึงการวิเคราะหสภาพปญหาที่จะตองมีการปฏิรูป 
(analysis of problems to address) การบริหารจัดการ การดําเนินการ และการเปดโอกาส 
ใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการขอสรุปในการแกไขปญหา (consideration of solutions) 
 

   



กระบวนการจัดทํานโยบายรัฐ : การจัดทํานโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผล
(Government Policy Process : Policy Making, Implementation, Evaluation 

and Roles of Administrations) 
   

 
  การบรรยายในหัวขอนี้ ประกอบดวยเนื้อหาสองสวน ไดแก สวนที่หนึ่ง กรอบแนวคิดวาดวย 
การจัดทํานโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผล และสวนที่สอง การจัดทํานโยบายรัฐ 
ของประเทศญี่ปุน โดยมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้  
  
สวนที่หนึ่ง กรอบแนวคิดวาดวยการจัดทํานโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผล 
  การจัดทํานโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผล มีลําดับขั้นตอนการพิจารณา ดังนี้  
  ๑. วาระทางนโยบาย (Agenda-setting) 
 ๑.๑ การกําหนดประเด็นปญหาที่รัฐจะตองแกไข เชน ปญหาเชิงเศรษฐกิจ ปญหา 
เชิงสังคม ซึ่งรัฐเห็นวาปญหาดังกลาวหากปลอยทิ้งไวจะขยายวงกวางจนกลายกลายเปนปญหาของสาธารณะ
 ๑.๒ ผูที่เกี่ยวของกับการกําหนดนโยบาย ประกอบดวยภาคสวนตางๆ เชน หนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาสังคม  
 ๑.๓ปจจัยอื่นๆที่เกี่ยวของกับการกําหนดนโยบาย เชน ความเรงดวนความรุนแรง 
ของปญหาผลกระทบของปญหาในวงกวาง ความเปนไปไดในการแกไขปญหา 
  ๒. การจัดทํานโยบายและแผนงาน (Policy Planning and Formulation) 
 ๒.๑ องคประกอบของการจัดทํานโยบายสาธารณะที่สําคัญไดแก วัตถุประสงค 
และเปาหมายเชิงนโยบาย แผนการดําเนินงานเพื่อใหนโยบายบรรลุผล  หนวยงานหรือองคกรที่รับผิดชอบ
นโยบาย ระยะเวลาที่ใชในการนํานโยบายไปปฏิบัติ งบประมาณที่ตองใช รวมทั้งอัตรากําลัง 
 ๒.๒ กลไกหรือเครื่องมือของรัฐบาล ซึง่มีหนวยงานที่เกี่ยวของและรูปแบบการดําเนินการ ดังนี้  
    - กําหนดใหรัฐบาลกลาง และ/หรือรัฐบาลทองถิ่นเปนผูดําเนินการ 
   - ออกกฎระเบียบทางเศรษฐกิจหรือสังคม 
   - ใหความช วย เหลือทางการ เงินของรั ฐ  ในรูปแบบต างๆ เชน  การใหกู  
หรือการค้ําประกันเงินกู การใหสิทธิประโยชนทางภาษี  
 ๒.๓ ปจจัยอื่นๆ ที่อาจกระทบตอการกําหนดนโยบายหรือการตัดสินใจทางนโยบาย เชน 
ผลการวิเคราะหตนทุน ผลประโยชน ความเปนไปไดของทางเลือกไมวาจะเปนทางเทคนิคหรือทางเศรษฐกิจ
ความเปนไปไดของทางเลือกแตละทางในการแกปญหา  ไมวาจะเปนทางเทคนิคทางกฎหมาย ทางการเมือง 
ทางการเงินทั้งนี้ รัฐควรมีการจัดประเภทของเครื่องมือของรัฐที่จะใช เชน การควบคุม การกํากับดูแล  
และการสงเสริม โดยคํานึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับภาคเอกชนดวย  
  ๓. การตัดสินใจเชิงนโยบาย (Policy Decision) 
 กระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายมีไดทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ 
กระบวนการตัดสินใจดังกลาวสวนใหญจะกระทําโดยการออกกฎหมายทั้งในระดับพระราชบัญญัติซึ่งตองผาน
ฝายนิติบัญญัติ และในรูปแบบของการออกกฎหมายลําดับรองของฝายบริหาร 
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  ๔. การนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) 
 ขั้นตอนการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติมีดังนี้  
 การกําหนดแนวทางที่ดีใหแกผูปฏิบัติการใหความรูและการจัดอบรม การใหความ
ชวยเหลือทางเทคนิค และการสรางความรวมมือ และ การมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ รวมทั้งยังตอง
คํานึงถึงปจจัยที่สงผลกระทบตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ดังตอไปนี้  
 (๑) ปจจัยดานนโยบาย  
 -ความสอดคลองของปญหา 
 - ความชัดเจนของนโยบาย 
 (๒)ปจจัยดานองคกร 
 - การพึ่งพิงระหวางหนวยงาน 
 - การประสานงานระหวางหนวยงาน 
 - การสนับสนุนจากหนวยเหนือ 
 (๓) ปจจัยดานขาราชการ 
 - ความรูความสามารถ 
 - ความตั้งใจจริง 
 - การปรับตัว 
 (๔)ปจจัยดานการใชทรัพยากร 
 - งบประมาณ 
 - จํานวนบุคลากร 
 (๕) ปจจัยดานการใชขอมูลและกระบวนการติดตอ 
 -การใชขอมูลในกลุมเปาหมายในพ้ืนที ่
 - การใชขอมูลรวมกันระหวางหนวยงาน 
 (๖)ปจจัยดานประชาชน 
 (๗) ปจจัยดานลักษณะชุมชน 
  ๕. การประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation) 
  การประเมินผลนโยบายเปนการนําผลการดําเนินการตามนโยบายมาเปรียบเทียบกับ
เปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนดไว ซึ่งอาจประเมินในเชิงปริมาณ และในเชิงคุณภาพเมื่อประเมินแลว
จะตองสามารถวิเคราะหไดวานโยบายนั้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือผลกระทบอยางไร การประเมิน
ควรกําหนดวาใครจะเปนผูประเมินผลนโยบาย และผูประเมินตองเปนผูไมมีอคติตอนโยบายนั้น รวมทั้งตองมี
ความรูความสามารถในการใชระเบียบวิธีวิจัยในการประเมินผลตามหลักวิชาการ มีความเที่ยงตรง 
ในการวิเคราะหตลอดกระบวนการประเมินผล เมื่อประเมินผลนโยบายมาแลวตองสามารถตอบไดวานโยบาย
นั้นประสบความสําเร็จหรือลมเหลว  ทั้งนี้  การประเมินผลนโยบายทําไดในหลายวิธี เชน การรับฟง 
ความคิดเห็น การลงพื้นที่ การสํารวจความพึงพอใจ  
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สวนที่สอง กระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะของประเทศญี่ปุน 
 
  ในประเทศญี่ปุนนโยบายสาธารณะสวนใหญจะถูกกําหนดโดยคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีกระบวนการ ดังนี้ 
  ๑. การกําหนดวาระทางนโยบาย (Agenda-setting) แยกพิจารณาไดในหลายกรณี  
 (๑) กรณีที่นโยบายมีความเกี่ยวของกับกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเพียงกระทรวงเดียว 
กระทรวงนั้นจะเปนผูรับผิดชอบจัดทําวาระทางนโยบายและรางนโยบาย 
 (๒) กรณีเปนนโยบายที่เกี่ยวของกับหลายกระทรวง กระทรวงที่เกี่ยวของจะมีการหารือ 
และกําหนดผูรับผิดชอบในการจัดทําวาระทางนโยบายและรางนโยบาย 
 (๓) กรณีเปนนโยบายที่เกี่ยวของกับเกือบทุกกระทรวงหรือเกี่ยวของกับประโยชน
สาธารณะในวงกวาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะเปนเจาภาพในการพิจารณากําหนดวาระทางนโยบาย
และรางนโยบายรวมกับกระทรวงอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของ 

 ทั้งนี้  การกําหนดวาระดานนโยบายจะตองนําปจจัยที่ เกี่ยวของเปนความเรื่องดวน 
ความสําคัญของนโยบาย สงผลกระทบในวงกวางผูที่เกี่ยวของ แนวทางการแกไข มาพิจารณาประกอบดวย 
และในบางกรณี นายกรัฐมนตรีอาจมอบหมายใหรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบวาระดานนโยบายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งก็ได 
  ๒.  ขั้นตอนการจัดทําแผน 
 การเสนอแผนการดําเนินการ เปนไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา  
โดยเริ่มจากหนวยงานผูรับผิดชอบเปนผูเสนอแผนการดําเนินการนโยบายตอรัฐมนตรีชวยหรือรัฐมนตรีวาการ
ตามลําดับเพื่ออนุมัติแผน 
  ๓.  การตัดสินใจทางนโยบาย 
 โดยที่นโยบายสาธารณะมีความจําเปนตองมีกฎหมายรองรับไมวาจะเปนกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายลําดับรองของฝายบริหารรวมทั้งงบประมาณการตัดสินใจในทางนโยบายจึงตอง
ผานกระบวนการพิจารณารางกฎหมายและงบประมาณ  ดังนี ้

 (๑) รางกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการจะถูกสงใหสํานักกฎหมายของ 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (Cabinet Legislative Bureau) ตรวจพิจารณา 

 (๒) รางตาม (๑) จะตองผานความเห็นชอบจากที่คณะรัฐมนตรีกอนเสนอสภา Diet
พิจารณา ทั้งนี้ ในประเทศญี่ปุน รางกฎหมายและงบประมาณตองไดรับการสนับสนุนโดยพรรคการเมือง 
เสียงขางมาก 
  ๔.  การปฏิบัติตามนโยบาย 
 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ อาจเปนไดทั้งหนวยงานกลาง 
หนวยงานสวนทองถิ่น หรือองคกรเอกชนที่เกี่ยวของ และเพื่อใหการปฏิบัติตามนโยบายเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของจะตองมีการดําเนินการ ดังนี ้
 (๑) การวางแนวปฏิบัติในการดําเนินการตามนโยบาย 
 (๒) การจัดฝกอบรมความรูใหแกผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวน 
 (๓) การใหความชวยเหลือทางเทคนิคแกหนวยงานที่จะตองปฏิบัติตามนโยบาย 
หรือผูรับบริการ  
 
 



๔ 
 

  ๕. การประเมินผลนโยบาย 
 พระราชบัญญัติการประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation Act) กําหนดใหการ
ประเมินนโยบายสามารถดําเนินการไดโดย 
 (๑)กระทรวงที่เกี่ยวของเปนผูริเริ่มในการประเมินเอง 
 (๒) สํานักงานประเมินนโยบาย (AdministrativeEvaluationBureau) 
 (๓) คณะกรรมการประเมินนโยบาย (Policy EvaluationCommittee) 
 สําหรับผูที่มีอํานาจในการตรวจสอบอาจเปนคณะกรรมการผูตรวจสอบนโยบาย (Board 
of Audit) หรือผูตรวจสอบภายในของกระทรวงก็ได ในสวนของการตรวจสอบงบการเงินจะดําเนินการ 
โดยสํานักงบประมาณ 
 

   
 

 
 
   
 
 



การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและความเชื่อถือไววางใจในรัฐบาล 
(Good Governance and Trust in the Government) 

   
 
ในหัวขอบรรยายนี้ มีเนื้อหาครอบคลุม เรื่อง Good Governance, Bureaucracy 

Pathologies, Trust in the Government, Administrative Reform and New Public 
Management, Managing Ethic in Public Services สรุปสาระสําคัญของการบรรยายพอสังเขปได 
ดังนี้  

- การบริหารกิ จการบ าน เมืองที่ ดี  หรื อ  “หลั กธรรมาภิบาล” (Good 
Governance ) หมายถึง การบริหารหรือการปกครองที่มีความถูกตอง มีความยุติธรรม และมีคุณ
ความดีอยางยิ่ง ประกอบดวย หลัก ๑๐ ประการ ไดแก (๑) หลักประสิทธิผล (Effectiveness)   
(๒) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) (๔) หลักภาระ
รับผิดชอบ (Accountability) (๕) หลักความโปรงใส (Transparency) (๖) หลักการมีสวนรวม 
(Participation) (๗) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) (๘) หลักนิติธรรม (Rule of Law)  
(๙) หลักความเสมอภาค (Equity) (๑๐) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented)  
ซึ่งการเสริมสรางหรือนําหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาใชในการบริหาร
จัดการภาครัฐจะเปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ และสรางความโปรงใสในการ
บริหารบานเมืองอันเปนที่ยอมรับของนานาประเทศ 

- แนวทฤษฎีระบบราชการ (Bureaucracy Pathologies) ระบบราชการเปน
รูปแบบโครงสรางขององคการขนาดใหญ ประกอบดวยโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ ๗ ประการ 
กลาวคือ (๑) หลักลําดับขั้น (hierarchy) (๒) หลักความสํานึกแหงความรับผิดชอบ (responsibility) 
(๓) หลักแหงความสมเหตุสมผล (rationality) (๔) หลักการมุ งสูผลสําเร็จ (achievement 
orientation) (๕) หลักการทําใหเกิดความแตกตางหรือการมีความชํานาญเฉพาะดาน (Specialization) 
(๖) หลักระเบียบวินัย (discipline) และ (๗) ความเปนวิชาชีพ (Professionalization) ระบบราชการสามารถ
นําไปใชเปนวิธีการจัดองคการและการบริหารซึ่งสามารถนําไปปรับใชไดทั้งองคการภาครัฐและเอกชน
โดยขึ้นอยูกับบทบาทและภารกิจขององคกรนั้นๆ เนื่องจากแมระบบราชการจะเปนการจัดรูปแบบ
องคการที่มีกฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับและขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจน สามารถปองกันการใช
อํานาจตามอําเภอใจ ลดความขัดแยงระหวางบุคคล และหนวยงาน ตาง ๆ ได รวมทั้งการสั่งการ 
ตามสายการบังคับบัญชา และการแบงงานกันทําตามความชํานาญเฉพาะดาน ชวยทําใหระบบ
ราชการสามารถทํางานขนาดใหญที่มีความสลับซับซอนไดอยางมีประสิทธิภาพก็ตาม แตระบบ
ราชการที่การทํางานเต็มไปดวยเอกสาร เปนการทํางานแบบรวมศูนย รวมอํานาจไวที่ผูบริหาร
ระดับสูง นํามาซึ่งความลาชา เฉื่อยชา กอใหเกิดปญหาการใชอํานาจโดยมิชอบ และเกิดความ 
ไมคลองตัวในการทํางานของผูปฏิบัติงานไดเชนกัน     

- ความเชื่อถือไววางใจในรัฐบาล (Trust in the Government) หมายถึง  
ความเชื่อมั่น ความเชื่อ หรือคาดหวังในแงบวกของบุคคลๆหนึ่งที่มีตอรัฐบาลวาจะปฏิบัติกับตนตามที่
ไดคาดหวังหรือเชื่อมั่นได โดยความเชื่อถือไววางใจอาจแบงไดเปน ๓ ระดับ ไดแก (๑) ความเชื่อถือ
ไววางใจระหวางบุคคล (Interpersonal Level) (๒) ความเชื่อถือไววางใจระหวางกลุม (Intergroup 
Level) และ (๓) ความเชื่อถือไววางใจระหวางองคกร (Inter-organization Level)  สําหรับความ



 

สรุปGRIP-แบบสั้น 

๒

เชื่อถือไววางใจรัฐบาล (Determination of Trust) จะมากหรือนอยจําเปนตองพิจารณาใหครอบคลุม
ทุกมิติไมวาจะเปนในสวนของภาครัฐ ภาคประชาชน และสื่อสารมวลชน  ความเชื่อถือไววางใจรัฐบาล
จึงเปนภาพสะทอนวาประชาชนคิดอยางไรตอรัฐบาลและจะสะทอนถึงภาพลักษณของรัฐบาลวา
รัฐบาลนี้มีความนาเชื่อถือไววางใจเพียงใด และจะทําอยางไรใหรัฐบาลไดมาซึ่งความเชื่อถือไววางใจ
นั้นเชน ในกรณีของประเทศญี่ปุน หากสภาพเศรษฐกิจดีก็แสดงวารัฐบาลในขณะนั้นไดรับความเชื่อถือ
ไววางใจจากประชาชนมาก แตถาสภาพเศรษฐกิจไมดีก็แสดงวาไดรับความเชื่อถือไววางใจในระดับ 
ที่ต่ํา เปนตน  ความเชื่อถือไววางใจรัฐบาลจึงเปนสิ่งสําคัญในการบริหารราชการแผนดินเนื่องจาก 
การที่รัฐจะแนะนําหรือนําเสนอมาตรการหรือนโยบายใหมๆ ตอสังคม ยอมจะตองไดรับความรวมมือ
รวมใจจากประชาชนจึงจะบรรลุตามวัตถุประสงคได หากประชาชนไมเชื่อถือหรือไววางใจรัฐแลว 
การดําเนินมาตรการหรือนโยบายตางๆ ของรัฐยอมไมไดรับการสนับสนุนหรือตอบรับที่จะทําใหเกิดผล
สําเร็จตามที่กําหนดไวได  

   - การปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดิน(Administrative Reform) 
และการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management)  เปนการดําเนินการโดยมี
เปาหมายเพื่อสรางระบบการบริหารและการบริการภาครัฐที่รวดเร็ว เสมอภาค และเปนธรรม  
มีความสามารถในการใหบริการและพัฒนา และใหมีการปฏิบัติงานรวมกันระหวางหนวยงานของรัฐ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ การปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดินอาจดําเนินการในรูปแบบตางๆ 
เชน การปฏิรูปกฎหมาย (Regulatory Reform)  การกระจายอํานาจ (Decentralization)  
การแปรรูปองคการภาครัฐใหเปนเอกชน (Privatization) การจัดตั้งองคการมหาชน (Autonomy 
Public Organization) หรือการลดกําลังคนภาครัฐ (Downsizing) เปนตน      

- การมีคุณธรรมและจริยธรรมในการใหบริการสาธารณะ (Managing Ethic in 
Public Services)  การที่เจาหนาที่รัฐปฏิบัติหนาที่อยางมีคุณธรรมและจริยธรรมยอมแสดงให 
เห็นถึงการมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม 
ในการใหบริการสาธารณะนั้น OECD ไดมีขอแนะนํา ๑๒ ประการ ที่เจาหนาที่รัฐควรถือปฏิบัติ  
โดยเห็นวาหากเจาหนาที่รัฐนําหลักคุณธรรมและจริยธรรมดังกลาวซึ่งเปนหัวใจสําคัญมาประพฤติ
ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมและจริงจังแลวจะทําใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติและลดปญหา 
การทุจริตคอรรัปชั่น   

 
 

      
 
 
 



ระบบกฎหมายและการพิจารณาตรวจสอบกฎหมาย 

(Legal System and Legislative Review) 
   

 
ญี่ปุนมีระบบการเมืองการปกครองคลายกันกับประเทศไทย ซึ่งไดแบงรูปแบบ 

การปกครองออกเปนสามฝาย ไดแก ฝายนิติบัญญัติ (สภานิติบัญญัติหรือสภาไดเอท (Diet))  
ฝายบริหาร (คณะรัฐมนตรี (Cabinet)) และฝายตุลาการ (ศาล (Court)) ซึ่งตามมาตรา ๔๑  
ของรัฐธรรมนูญของญี่ปุน กําหนดใหสภาไดเอทเปนองคกรสูงสุดในการใชอํานาจรัฐและมีอํานาจ 
ในการพิจารณาออกกฎหมาย (Sole law-making) โดยนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนาคณะรัฐมนตรี
จะทําหนาที่ในการเสนอรางกฎหมาย รวมตลอดทั้งการรายงานท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน
และรายงานดานความสัมพันธระหวางประเทศเสนอตอสภาไดเอท 
  สภาไดเอทประกอบไปดวยสมาชิกสองสภา คือ สภาผูแทนราษฎร (House of 
Representatives) และสภาที่ปรึกษาหรือสภาสูง (House of Councillors) โดยปจจุบันสภา
ผูแทนราษฎรมีสมาชิก จํานวน ๔๗๕ คน มีวาระการดํารงตําแหนงสี่ป สวนสภาที่ปรึกษามีสมาชิก 
จํานวน ๒๔๒ คน มีวาระการดํารงตําแหนงหกป  สําหรับกรณีการเสนอรางกฎหมายตอสภาไดเอท
เพื่อพิจารณานั้น ทั้งสมาชิกสภาไดเอท (ไมวาจะเปนการเสนอโดยคณะกรรมาธิการประจําสภา 
(Committee) ของท้ังสองสภาหรือโดยสมาชิกของสภานั้น ๆ) และคณะรัฐมนตรี จะเปนผูที่มีอํานาจ
ในการเสนอรางกฎหมายตอสภาไดเอทเพื่อพิจารณาได  ทั้งนี้ โดยกรณีของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จะตองมีสมาชิกลงชื่อเสนอรางกฎหมายจํานวนไมนอยกวา ๒๐ คน สวนสภาที่ปรึกษาจะตองมีสมาชิก
ลงชื่อเสนอรางกฎหมายจํานวนไมนอยกวา ๑๐ คน แตหากเปนรางกฎหมายที่มีความเกี่ยวของกับ 
การใชงบประมาณในการปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย จะตองมีสมาชิกลงชื่อไมนอยกวา ๕๐ คน 
สําหรับกรณีของสภาผูแทนราษฎร และไมนอยกวา ๒๐ คน สําหรับกรณีของสภาที่ปรึกษา   
อยางไรกด็ี รางกฎหมายสําคญัสวนใหญจะเสนอโดยคณะรัฐมนตร ี
   สําหรับขั้นตอนในการเสนอรางกฎหมายโดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก
สภาที่ปรึกษานั้น ทั้งสองสภาจะมีสํานักงานเลขาธิการ (Secretariat of the House) และมีสํานัก
กฎหมาย (Legislative Bureau) แยกตางหากจากกัน ซึ่งสํานักกฎหมายจะเปนหนวยงานที่ทําหนาที่
ในการจัดทํารางกฎหมายใหแกสมาชิกสภาตามโครงราง (outline) ที่สมาชิกสภานั้นไดกําหนดไว  
โดยไมมีอํานาจในการใหความเห็นหรือทบทวน (review) รางกฎหมายดังกลาวแตประการใด  
นอกจากนี้ ทั้งสองสภาจะมีหนวยงานที่ทําหนาที่ในการใหขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายรวมกัน 
ไดแก หอสมุดแหงชาติของสภาไดเอท (National Diet Library) และสํานักวิจัยและพิจารณากฎหมาย 
(Bureau of Research and Legislative Consideration) โดยสํานักวิจัยและพิจารณากฎหมายดังกลาว
จะไมไดมีหนาที่ในการจัดทํารางกฎหมายโดยตรง แตจะทําหนาที่ในการศึกษาวิจัยในเชิงวิชาการ 
(academic research) 

สวนขั้นตอนในการเสนอรางกฎหมายโดยคณะรัฐมนตรีนั้น โดยทั่วไปกอนที่จะม ี
การจัดทํารางกฎหมาย หนวยงานผูรับผิดชอบในรางกฎหมายจะมีการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 
รวมทั้งจะตองปรึกษาหารือกับที่ปรึกษากฎหมาย (counselor) ของสํานักกฎหมายคณะรัฐมนตรี 
(Cabinet Legislation Bureau) กอน โดยหนวยงานผูรับผิดชอบจะตองนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับ 
ภูมิหลั ง (background) เหตุผลความจําเปนในการมีกฎหมาย (necessity and objectives)  
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โครงรางและสาระสําคัญที่จะกําหนดไวในรางกฎหมายนั้นตอที่ปรึกษากฎหมาย และเมื่อที่ปรึกษา
กฎหมายเห็นชอบในภารกิจหรือสาระสําคัญ (matter) ดังกลาวแลว จึงจะมีการจัดทําเปน 
รางกฎหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และเสนอตอสภาไดเอท 
เพื่อพิจารณาตอไป  ดังนั้น สํานักกฎหมายคณะรัฐมนตรีจึงเปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญ
คอนขางมากในการตรวจสอบและทบทวนความเหมาะสมและจําเปนในการตรากฎหมาย 
หรือการแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย โดยประเด็นหลักในการพิจารณาของสํานักกฎหมายคณะรัฐมนตรี 
ไดแก (๑) การกําหนดนโยบายในเรื่องดังกลาวจําเปนตองมีกฎหมายหรือไม และหากจําเปนตองมี
กฎหมาย ควรจะออกกฎหมายในรูปแบบใด (๒) เนื้อหาที่จะกําหนดในกฎหมายจําเปนจะตองรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนและมีประสิทธิภาพในการบังคับใชหรือไม รวมทั้งความชอบธรรม 
ในการออกเปนกฎหมายเมื่อวิ เคราะห เปรียบเทียบกับผลประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ  
โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการเคารพสิทธิของประชาชนและการสงเสริมสวัสดิการ ความชอบธรรม 
ในการใชอํานาจตามกฎหมาย และการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม (๓) เนื้อหาของกฎหมาย 
มีความสอดคลองกับกฎหมายอื่นและกฎหมายลําดับรองที่มีอยูแลวหรือไม และ (๔) รางกฎหมาย 
ที่จัดทําขึ้นไดกําหนดเนื้อหาสาระสําคัญที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของการตรากฎหมายแลวหรือไม
ทั้งนี้ สํานักกฎหมายคณะรัฐมนตรีจะสามารถใหคําแนะนําและเจรจาตอรอง รวมตลอดทั้งแกไข
เพิ่มเติมรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับกฎหมายนั้นเพื่อใหหนวยงานผูรับผิดชอบพิจารณาแกไขเพิ่มเติม
กอนการเสนอรางกฎหมายนั้นตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป 

 
   

 
 



กฎหมายเวนคืนที่ดินของประเทศญี่ปุน 
(Land Expropriation Act and Related Issues) 

   
 
.  ๑. ตามมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญญี่ปุน กําหนดใหการเวนคืนที่ดินทําไดเฉพาะ 
เพื่อ “public usage” และรัฐตองจายคาทดแทนอยางเปนธรรม ทั้งนี้ คําวา “Public usage” ไมมี
การกําหนดเปนบทนิยามไวในรัฐธรรมนูญ จึงใชในความหมายเชนเดียวกับมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติ
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย ค.ศ. ๑๙๕๑ (พ.ศ. ๒๔๙๔) 
  ๒. การเวนคืนที่ดินเพื่อการพาณิชยในประเทศญี่ปุนเพียงประการเดียวไมสามารถ
ดําเนินการได 
  ๓. เมื่อผูเวนคืนที่ดินดําเนินการเวนคืนที่ดินมาเพื่อใชในวัตถุประสงคหนึ่ง หากรัฐ
ประสงคจะเปลี่ยนวัตถุประสงคการใชประโยชนที่ดิน ผูเวนคืนที่ดินจะตองเริ่มกระบวนการตาม
กฎหมายเวนคืนใหม โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตขั้นตอนแรก 
  ๔. เมื่อผูเวนคืนที่ดินไดดําเนินการเวนคืนที่ดินมาแลว หากไมมีการใชประโยชนที่ดิน
ดังกลาวตามวัตถุประสงคที่ขอใชประโยชนที่ดินภายใน ๑๐ ป ผูเวนคืนที่ดินตองมีหนังสือสอบถาม
เจาของที่ดินเดิมวาจะใชสิทธิในการซื้อคืนในราคาตลาดในปจจุบันหรือไม โดยเจาของที่ดินเดิมจะตอง
ใชสิทธิซื้อคืนที่ดินภายใน ๖ เดือน 
  ๕ ผูมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาอนุมัติโครงการเวนคืนที่ดิน แบงตามขนาดของ
โครงการเวนคืนที่ดิน ดังนี้ 
 โครงการระดับประเทศตามอํานาจของกระทรวง MLIT ผูพิจารณาอนุมัติ ไดแก 
รัฐมนตรีกระทรวง MLIT  
 โครงการระดับภูมิภาค (regional ซึ่งมี ๘ ภูมิภาค) ผูพิจารณาอนุมัติ ไดแก 
รัฐมนตรีกระทรวง MLIT  
 โครงการระดับทองถิ่น (Municipal Project) ไดแก  ผู ว าราชการจังหวัด 
(Prefectural Governor) 
 ๖. ในการดําเนินการที่ผานมา ประเทศญี่ปุนไดใชกฎหมายเวนคืนที่ดินเพื่อเวนคืน
ที่ดินมาใชในการสรางโครงการลานสกีในทองถิ่น โดยภายในโครงการลานสกี ประกอบดวย ลานสกี
โรงแรม และรานอาหาร อันมีลักษณะเปนการพาณิชยอยูดวย  อยางไรก็ตาม การเวนคืนที่ดินเพื่อการ
พาณิชยเพียงประการเดียวเทานั้นไมสามารถดําเนินการได เชน กรณี Roppongi Hills (六本木ヒルズ) 
ที่เปนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่ใหญที่สุดโครงการหนึ่งของประเทศญี่ปุน มีมูลคาสี่พันลาน
เหรียญสหรัฐอเมริกา ผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยไดรวบรวมที่ดินโดยการซื้อที่ดินแตละแปลงจนไดที่ดิน
ผืนใหญ โดยไมสามารถใชกฎหมายเวนคืนที่ดินได เนื่องจาก Roppongi Hills เปนอาคารสําหรับ 
การพาณิชย ประกอบดวยพื้นที่สํานักงาน อพารทเมนต รานคา ภัตตาคาร รานกาแฟ โรงภาพยนตร 
พิพธิภัณฑ โรงแรม สถานีโทรทัศน อัฒจันทรกลางแจง และสวนสาธารณะขนาดเล็ก ที่มีความสูง ๕๔ ชั้น 
 
                                                 

  ๑มาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ค.ศ ๑๙๕๑ (พ.ศ. ๒๔๙๔) จะกําหนด
กิจการที่จะทําการเวนคืนได เชน การสรางสิ่งกอสรางหรือสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อประโยชนแกกิจการรถไฟ  
(มาตรา ๓-๗-๑) การสรางรถไฟหรือกระเชาลอยฟา (ropeway) (มาตรา ๓-๗-๒)  
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 อนึ่ง โดยที่รัฐบาลญี่ปุนมีประสบการณที่ไมดีในการใชกฎหมายเวนคืนที่ดิน 
เพื่อเวนคืนที่ดินมาสรางสนามบินนาริตะ เนื่องจากมีการชุมนุมประทวงของประชาชน ตอมาขยาย 
วงกวางไปยังนักศีกษาและผูใชแรงงาน และการสลายการชุมนุมประทวงในครั้งนั้นมีผู ไดรับ 
การบาดเจ็บและเสียชีวิต  ดังนั้น ภายหลังจากเหตุการณดังกลาว รัฐบาลญี่ปุนจึงพยายามหลีกเลี่ยง 
ที่จะใชกฎหมายเวนคืนที่ดินเพื่อเวนคืนทีด่ิน แตจะใชวิธีการตกลงซื้อขายที่ดินกับเอกชนแทน อยางไรก็ดี 
ภายหลังจากนั้น รัฐบาลญี่ปุนก็ยังใชกฎหมายเวนคืนที่ดินเพื่อเวนคืนที่ดินมาสรางฐานทัพของ
สหรัฐอเมริกา ทีเ่มืองโอกินาวา เนื่องจากไมสามารถดําเนินการโดยวิธีการประการอ่ืนได  
 

   
 
 
 
 



ความเปนผูนําในศตวรรษที่ ๒๑ 
(Leadership for the 21st Century) 

   
 
  ความเปนผูนําสามารถใหคํานิยามไดมากมายและยังมีหลากหลายทฤษฎีเกี่ยวกับ
ความเปนผูนํา เหตุที่ความเปนผูนํามีความหมายที่หลากหลายและทฤษฎีจํานวนมากมาสนับสนุน
เนื่องมาจากความแตกตางกันในแตละประเทศ องคการ กลุม ระดับขององคกร ตลอดจนสถานการณ
หรือบริบทที่แตกตางกัน แมจะอยูภายในประเทศเดียวกัน เชน ผูนําที่มีประสิทธิภาพในยามสงคราม
อาจจะไมใชผูนําที่มีประสิทธิภาพในยามสงบ  ดังนั้น ในระดับคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม 
หรือฝาย ตลอดจนบทบาทหนาที่ของผูนําจงึมีความแตกตางกันออกไป 
  เราอาจใหความหมายทั่วไปของความเปนผูนําไดวา ผูนําคือบุคคลที่มีอิทธิพลตอกลุม
ในอันที่จะนําไปสูเปาหมายรวมกัน ความเปนผูนําอาจไมไดเกิดมาพรอมกับบุคคลนั้น ๆ เพียงแต 
เขาสามารถศึกษา ฝกฝน และอาศัยประสบการณในการนําบุคคลอื่น ๆ  ทั้งนี้ โดยความเปนผูนํา 
อาจแบงออกไดเปนหลายประเภท เชน 
  (๑) ผูนําที่ยึดมั่นกับหลักเกณฑ (Bureaucratic Leaderships)  
  (๒) ผูนําที่ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ (Transformational Leaderships)  
  (๓) ผูนําที่เปนแรงบันดาลใจ (Charismatic Leaderships) 
  (๔) ผูนําที่ไปพรอมกับทีม (Servant Leaderships) 
  (๕) ผูนําที่ใชรางวัลนําทีมไปสูจุดมุงหมาย (Transactional Leaderships) 
  (๖) ผูนําที่เกิดขึ้นตามสถานการณ (Situational Leaderships) 
  บทบาทและความเปนผูนําในศตวรรษที่ ๒๑ นั้น OECD ไดใหความหมายสําคัญ 
ของความเปนผูนําในศตวรรษที่ ๒๑ ไวที่คําวา “การเปลี่ยนแปลง (change)” เมื่อบริบทของสังคม
เปลี่ยนแปลงไป บทบาทของรัฐบาลในสังคมจะเปลี่ยนแปลงตาม การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ทําให 
มีความตองการผูนําในรูปแบบใหม แกนของความเปนผูนําของรัฐบาลสําหรับศตวรรษที่ ๒๑ จึงตอง
ประกอบดวย 
  (๑) การเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูปเจาหนาที่ของรัฐ หนาที่สําคัญของผูนําในภาครัฐ
คือการแกไขปญหาซึ่งอาจเปนระดับประเทศ ระดับรัฐบาล หรือระดับหนวยงานของรัฐ โดยตอง
ปรับเปลี่ยนใหเขากับสถานการณที่เกิดขึ้นใหได 
  (๒) การเพิ่มประสิทธิภาพขององคกร ความเปนผูนําตองสามารถบริหารจัดการ
องคกรในระดับตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  (๓) ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ความเปนผูนําตองใหความสําคัญกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล 
  ปจจัยที่มีผลตอความเปนผูนําในศตวรรษที่ ๒๑ มีหลากหลาย เชน 
  (๑) ความเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจจะมีความรวดเร็วและขนาดของความเปลี่ยนแปลง
แตกตางกันไป  นอกจากนี้ ความหลากหลายและความซับซอนของบริบทที่มีความเปลี่ยนแปลงก็มีผล
ตอความเปนผูนําดวยเชนกัน 
  (๒) การพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีอื่น ซึ่งขึ้นอยูกับความเร็ว 
ขนาด หรือความแพรหลายของขาวสารหรือขอมูลดวย 



 ๒

  (๓) การเปนโลกาภิวัตน (Globalization) การเปนภูมิภาคนิยม (Regionalization) 
และการเปนทองถิ่นนิยม (Localization) 
  (๔) การรวมศูนยอํานาจและการกระจายอํานาจก็มีผลกระทบเชนเดียวกัน 
  (๕) การแขงขันกันและการรวมมือระหวางกันเปนอีกปจจัยหนึ่งทีส่งผลตอความเปนผูนํา  
  (๖) ตัวละครที่เพิ่มขึ้นในระดับตาง ๆ ที่ภาครัฐและองคกรเอกชน 
  ปจจัยตาง ๆ ดังกลาวขางตนทําใหเกิดคําถามวา เราจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
เหลานี้อยางไรในศตวรรษที่ ๒๑  
 

   
 



การจัดการความขัดแยง  
(Conflict  Management) 

____________ 

ความขัดแยงในภาครัฐและการบริหารราชการแผนดิน 
  ความขัดแยงเปนเรื่องที่ยอมเกิดขึ้นไดอยางแนนอน โดยอาจเกิดจากความแตกตางกัน
ของระบบและแนวทางปฏิบัติ ความแตกตางกันทางขนบธรรมเนียม ประเพณี ผลประโยชน ความคิดเห็น 
บุคลิกและลักษณะของแตละบุคคล และความขัดแยงอาจเกิดขึ้นไดในทุกระดับ ไมวาจะเปนระดับระหวาง
ประเทศ ระหวางรัฐบาลของประเทศ ระหวางรัฐบาลในแตละระดับในประเทศเดียวกัน ระหวางรัฐมนตรี
ในรัฐบาลเดียวกัน ระหวางองคกรในรัฐบาล และแมแตระหวางบุคคลในองคกรตาง ๆ เหลานั้น 
  ความขัดแยงในภาครัฐและการบริหารราชการแผนดินจะมีความซับซอนกวาความขัดแยง
ในภาคเอกชน เนื่องจากมีผูมีสวนเกี่ยวของเปนจํานวนมาก  มีลักษณะของสภาพปญหาตลอดจนขอสงสัย 
ที่ซับซอนกวา มีกฎเกณฑที่ไมชัดเจนและหลากหลายมิติที่จะนํามาใชในการตัดสินใจแกไขปญญา  
ซึ่งทั้งหมดนี้เปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหเรื่องความขัดแยงในภาครัฐและการบริหารราชการแผนดินเปนปญหา
ทียุ่งยากกวาในภาคเอกชน  
  นอกจากความขัดแยงที่กลาวมาแลวขางตน ยังมีความขัดแยงระหวางบุคคล รวมถึงความ
ขัดแยงในตัวเองของบุคคลแตละคนไดดวยเชนกัน 
  ดังนั้น หากมีความขัดแยงเกิดขึ้น ทั้งผูจัดการ (manager) และผูนํา (leader) ตองทํา
ความเขาใจในธรรมชาติและเหตุแหงความขัดแยงและตองรูวิธีที่จะจัดการความขัดแยงนั้น 
  ตัวอยางของความขัดแยงในภาครัฐและการบริหารราชการแผนดิน เชน ความขัดแยง
ของรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับนโยบาย ความขัดแยงระหวางองคกรบริหารสวนกลางและหนวยงานอื่น  
ความขัดแยงระหวางองคกรที่ทําหนาที่กําหนดนโยบายและองคกรที่นํานโยบายนั้นไปใชบังคับ การโตแยง
เรื่องขอบเขตอํานาจหนาที่ขององคกรตาง ๆ ความขัดแยงในการปรับปรุงองคกรและการจัดสรรกําลังคน 
ความขัดแยงระหวางเจาหนาที่ในองคกรเดียวกัน ความขัดแยงอันเนื่องจากเหตุสวนตัวของเจาหนาที ่
ในองคกรเดียวกัน ความขัดแยงระหวางองคกรของรัฐและประชาชน หรือองคกรอื่นที่ไมใชหนวยงาน 
ของรัฐ 
 

การจําแนกประเภทของความขัดแยงตามลักษณะของคูกรณี 
  ๑. ความขัดแยงระหวางองคกร เปนความขัดแยงที่เกิดขึ้นในรัฐบาลเดียวกัน  
หรือระหวางรัฐบาล หรืออาจเปนความขัดแยงที่คูกรณีฝายหนึ่งเปนองคกรของรัฐและอีกฝายหนึ่ง 
ไมใชองคกรของรัฐ 
  ๒. ความขัดแยงภายในองคกร เปนความขัดแยงที่ตองมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหนาที ่
ในการแกไขปญหาความขัดแยงนั้น 
  ๓ .ความขัดแยงระหวางบุคคล เปนความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นในบุคคลในองคกรเดียวกัน
ซึ่งองคกรนั้นจําเปนตองมีบุคคลซึ่งทําหนาที่แกไขปญหาความขัดแยง หรืออาจเปนความขัดแยงระหวาง
บุคคลที่อยูตางองคกรหรือความขัดแยงที่มีตอปจเจกชนแตละคนก็ไดเชนกัน โดยคูกรณีฝายหนึ่ง 
เปนเจาหนาที่ของรัฐและคูกรณีอีกฝายหนึ่งไมใชเจาหนาที่ของรัฐ 
 
 



 ๒

      ความขัดแยงประเภทนี้เปนความขัดแยงระหวางบุคคลสองคน เกิดขึ้นเพราะความ
แตกตางของบุคคลแตละคน บุคคลแตละคนมีบุคลิกที่แตกตางกันอันเปนสาเหตุใหมีแนวคิดที่แตกตางกัน 
ถามีความขัดแยงระหวางบุคคลเกิดขึ้นตองมีการจัดการแกไขปญหาความขัดแยง แตหากความขัดแยงนั้น
พัฒนาไปในระดับที่อาจกอใหเกิดความรุนแรงขึ้น ตองมีผูไกลเกลี่ยมาชวยแกไขปญหา 
  ๔. ความขัดแยงภายในตัวเองของบุคคล ซึ่งความขัดแยงลักษณะนี้จะเปนเรื่องที่
สังเกตเห็นไดยากมาก เปนเรื่องที่เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลที่เกี่ยวกับความคิด ความพอใจ และอารมณ
ของบุคคล 
  ๕. ความขัดแยงระหวางกลุม เปนความขัดแยงที่เกิดจากความเขาใจไมตรงกันระหวาง
ทีมงานตาง ๆ ภายในองคกร โดยอาจเกิดจากการกําหนดเปาหมายหรือผลประโยชนที่แตกตางกัน 
ของแตละทีมงาน  นอกจากนั้น การแขงขันในแตละทีมงานอาจกอใหเกิดความขัดแยงขึ้นไดและมีหลาย
ปจจัยที่กอใหเกิดความขัดแยงระหวางกลุม  
  ๖. ความขัดแยงภายในกลุม เปนความขัดแยงขึ้นระหวางบุคคลภายในทีมเดียวกัน  
โดยเกิดจากความเขากันไมไดและความเขาใจที่ไมตรงกัน โดยบุคคลแตละคนในทีมอาจมีความเห็น 
แตกตางกันแตความขัดแยงภายในกลุมกอใหเกิดการตัดสินใจที่ทําใหทีมสามารถบรรลุเปาหมายของทีมได  
อยางไรก็ดี ระดับของความขัดแยงนี้อาจพัฒนาขึ้นจนถึงขั้นทําลายความสามัคคีของสมาชิกในทีมได  
จึงจําเปนตองมีการใหคําแนะนําอยางจริงจังในการแกไขปญหานี้ 
  

ประเด็นและสาเหตุของความขัดแยง มีสาเหตุดังตอไปนี ้
   ๑. ความขัดแยงเกีย่วกับผูมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ  
  ๒. ความขัดแยงเกี่ยวกับนโยบายและการทํางาน เชน การจัดสรรหรือการมอบหมายงาน 
การจัดลําดับความสําคัญของงานและวิธีการทํางาน 
  ๓. ความขัดแยงเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางบุคคล เชน ความแตกตางในบุคลิกภาพ
ของแตละบุคคล ความชอบหรือไมชอบ และความเขาใจที่ไมตรงกัน 

 

ตําแหนงและบทบาทของผูจัดการ(Manager) และผูนํา(leader)ในการจัดการความขัดแยง 
  - ผูจัดการเปนผูมีหนาที่ความรับผิดชอบและบทบาทหลากหลาย มีตําแหนงเปนหัวหนา
องคกรและในขณะเดียวกันมีหนาที่ใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา และผูจัดการเองมีฐานะเปน
ผูใตบังคับบัญชาซึ่งตองรับผิดชอบตอผูบังคับบัญชาของตน และตองทํางานรวมกับผูจัดการคนอื่น  
นอกจากนั้น ในการติดตอกับบุคคลภายนอกผูจัดการมีฐานะเปนผูแทนขององคกร ดังนั้น ผูจัดการยอมมี
สวนเกี่ยวของโดยตรงกับความขัดแยงตาง ๆ 
  - ผูจัดการเปนผูทําหนาที่ไกลเลี่ยเพื่อแกไขปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้น โดยตําแหนง
ผูจัดการตองแกไขปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางผูใตบังคับบัญชาของตน แมวาปญหาบางอยาง 
เกิดจากงานภายใตการกํากับดูแลของผูจัดการ แตปญหาบางอยางอาจเกิดจากความขัดแยงสวนบุคคล 
ของผูใตบังคับบัญชา 
  - ผูจัดการอาจมีบทบาทเปนคูกรณีในความขัดแยงเองก็ได โดยการเปนหัวหนา 
ขององคกรนั้น อาจกอใหเกดิความขัดแยงกับบุคคลอื่นขึ้นได 
  - สวนผูนํา (leader) แมจะไมใชบุคคลที่มีอํานาจและหนาที่โดยตรง แตเปนบุคคลที่ถูก
คาดหวังใหทําหนาที่เชนเดียวกับผูจัดการ 
 
 



 ๓

วิธีการแกไขความขัดแยง 
  ๑. การยอมตาม (Accommodating)  

กลยุทธนี้เปนการแกไขความขัดแยงโดยยอมตามในสิ่งที่อีกฝายประสงค สวนมาก 
จะนํามาใชในกรณีที่ตองการไมใหเกดิความขัดแยงและรักษาความสัมพันธอันดีตอกัน 
   ๒. การหลีกเลี่ยงปญหา (Avoiding)  

กลยุทธนี้เปนการหลีกเลี่ยงที่จะชี้ชัดถึงปญหาความขัดแยง โดยการชะลอเวลา 
และปฏิเสธถึงการมีอยูของความขัดแยง โดยคาดหวังวาปญหาตาง ๆ จะแกไขไดดวยตัวเอง และหลีกเลี่ยง
การเผชิญหนา ซึ่งผูที่ใชกลยุทธสวนมากจะเปนบุคคลที่ไมไดอยูในระดับที่มีอํานาจมากหรือไมไดรับการ
ยอมรับอยางมาก  อยางไรก็ดี กลยุทธนี้จะนํามาใชกับสถานการณที่หากมีการรอการแกไขปญหาไวจะเกิด
ประโยชนอยางชัดเจน หรือในบางกรณีที่ผูมีอํานาจนั้นมีภาระงานมากและมีปญหาเรื่องอื่นที่สําคัญกวา  
   ๓. การรวมมือกัน (Collaborating)  

กลยุทธนี้เปนการหาแนวทางการแกไขปญหาที่ไดรับการยอมรับของทุกฝาย ถึงแมวา
แนวทางนี้จะเปนแนวทางที่ดี แตอาจไมเหมาะสมกับการแกไขปญหาความขัดแยงบางอยาง 
   ๔. การแขงขัน (Competing)  

กลยุทธนี้เปนการแกไขปญหาความขัดแยงโดยการเอาชนะกันจะนํามาใชไดกับ 
ความขัดแยงในบางกรณีเทานั้น เชน ในสถานการณฉุกเฉินเรงดวน 
  ๕. การประนีประนอม (Compromising)  

กลยุทธนี้เปนวิธีการที่ใหทุกฝายละทิ้งเปาหมายของตน และหาขอยุติที่ทุกฝายสามารถ
ยอมรับได จะนํามาใชในกรณีที่คูกรณีที่มีความขัดแยงอยูในสถานะท่ีเทาเทียมกัน 
 

ขั้นตอนและกระบวนการในการแกไขความขัดแยง 
  ผูจัดการเปนผูมีบทบาทสําคัญในการแกไขปญหาความขัดแยง ซึ่งขั้นตอนและ
กระบวนการการแกไขปญหาความขัดแยงในฐานะที่ผูจัดการเปนผูไกลเกลี่ยมีดังตอไปนี้ 
  ๑. การรับรูถึงความมีอยูของความขัดแยง 
  ๒. การระบุประเด็นความขัดแยงท่ีสําคัญ 
  ๓. การวางแผนในการจัดการกับปญหาความขัดแยง 
  ๔. การประชุมเพื่อปรึกษาหารือรวมกัน 
  ๕. ผลสรุปของการตกลงกันในการแกไขความขัดแยง 
 

สิ่งที่ผูจัดการควรคํานึงถึงในการแกไขความขัดแยง 
   ๑. ความสามารถในการรับฟง โดยผูจัดการตองเปดโอกาสใหทุกฝายไดอธิบายถึง
บทบาทของตนในปญหาที่มีความขัดแยงและตองรับฟงอีกฝายหนึ่ง  
  ๒. การทํางานเปนทีม โดยผูจัดการตองชักจูงใหทุกฝายมีการรวมกันทํางานเปนทีม 
และละทิ้งความขัดแยงและกลับไปทํางานเปนทีม 
  ๓. การจูงใจใหทุกคนตระหนักถึงบทบาทของตนเอง และปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จ 
  ๔. การกําหนดเปาหมายที่ดีขึ้น โดยผูจัดการตองอธิบายใหทุกฝายปรับเปลี่ยนจุดยืน 
ของตัวเองเพ่ือนําไปสูการพัฒนาการทํางานใหดีขึ้น 
 



 ๔

โดยสรุป ผูจัดการเปนบุคคลสําคัญที่เกี่ยวของโดยตรงกับความขัดแยงในฐานะผูไกลเกลี่ยเพื่อแกไข 
ความขัดแยงตองเปนบุคคลที่เชื่อถือได ซื่อสัตย ยุติธรรม มีความสม่ําเสมอ ทําตามคําพูด และไมทรยศ 
ตอความไววางใจของคูกรณีในปญหาความขัดแยง 
 

____________ 

 




