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บทที่1 

ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับการบริหารการพฒันา 
 

1.1 ความหมายของการบริหารการพัฒนา 
 การบริหารการพัฒนา (Development Administration) หมายถึง สาขาวิชา และยังหมายถึง
กิจกรรมหรือกระบวนการ  การบริหารการพฒันา ยงัหมายถึง การพฒันาการบริหาร (Development of 
Administration / D of A) และการบริหารเพ่ือการพฒันา (Administration of Development / A of D) 
 การพฒันาการบริหาร หมายถึง การจดัเตรียมเปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือปฏิรูปสภาพแวดล้อม  
นิเวศวิทยา  โครงสร้าง  กระบวนการ  รวมถึงเทคโนโลยี และพฤตกิรรมการบริหาร 
 การบริหารการพฒันา หมายถึง ความสามารถในการลงมือปฏิบตัิ ตามนโยบาย แผน แผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรมพัฒนาจริงๆ เพ่ือให้เกิดความเปล่ียนแปลง ตามท่ีได้วางแผนไว้ล่วงหน้า  ซึ่งเน้น
ความเจริญเตบิโตทางการบริหาร 
 
1.2 องค์ประกอบของการบริหารการพัฒนา 

การบริหารการพฒันาจะมีองค์ประกอบหลกัๆ อยู่ 2 ประการ คือ การพฒันาการบริหารและการ
บริหารเพ่ือการพฒันา   โดยแตล่ะองค์ประกอบหลกันีจ้ะมีองค์ประกอบรองอีกด้วย 

1.องค์ประกอบหลกัการพฒันาการบริหาร  (Development of Administration / D of A) หมายถึง 
การจดัเตรียม เปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือปฏิรูปสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา รวมถึง โครงสร้าง  กระบวนการ /
เทคโนโลยี  และพฤตกิรรมการบริหาร  

2.องค์ประกอบหลกัการบริหารเพ่ือการพฒันา (Administration of Development / A of D)  
หมายถึง การน าเอาสมรรถนะ หรือ ความสามารถท่ีมีอยูใ่นระบบบริหารมาลงมือปฏิบตัิตามนโยบาย  แผน  
แผนงาน  โครงการหรือกิจกรรมพฒันาจริงๆเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงตามท่ีวางแผนไว้ลว่งหน้า 

การบริหารการพัฒนามิใช่สิ่งแปลกใหม่ท่ีแตกต่างไปจากการบริหารรัฐกิจ หรือบริหารรัฐกิจ
เปรียบเทียบ การบริหารการพัฒนา จะต้องมีพืน้ฐานหรือปัจจัยหน้าท่ีคือ POCCC หรือ POSDCoRB 
(หลกัการบริหาร) ดงันี ้
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POCCC              POSDCoRB 
P = การวางแผน                 P= การวางแผน 
O = การจดัองค์การ     O= การจดัองค์การ 
C = การสัง่การ/การบงัคบับญัชา    S= การจดัคนให้เข้าท างาน 
C = การประสานงาน  D= การอ านวยการ 
C = การควบคมุ                 Co= การประสานงาน 
       R= การรายงานผล 
       B= การงบประมาณ 
 

ซึง่ทัง้ 2 ตวันี ้ เป็นพืน้ฐานของหลกัการบริหารท่ีเหมือนกบัการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ แตมี่
บางอย่างแตกตา่งออกไป คือ จดุมุง่หมาย และลกัษณะการบริหารการพฒันา หรือถ้าจะให้ดียิ่งขึน้เก่ียวกบั
การบริหารการพฒันา ต้องมี NEROP ประกอบด้วย คือ 

NE = ความจ าเป็นท่ีประเทศด้วยพฒันาจะต้องผา่นวิกฤตการณ์อะไรบ้างจงึ 
   จะบรรลขุัน้ตอนของการพฒันา 

R  =  คือ ทรัพยากรของแตล่ะประเทศท่ีมีอยู ่ เชน่  เงิน 
O =  คือ อปุสรรค หรือสิ่งท่ีเกิดขึน้ขวางของการพฒันา อปุสรรคตา่งๆ 
P  =  ศกัยภาพ  ความสามารถ หรือศกัยภาพมีมากน้อยเก่ียวกบัการพฒันา 
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องค์ประกอบของการบริหารการพัฒนา 
 
 
การพฒันาการบริหาร (Development of Administration / D of A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 

        สภาพแวดล้อม 
 

การพฒันาการบริหาร (Development  of 

Administration /  D of A) 
 - โครงสร้าง 
  - กระบวนการ/เทคโนโลย ี
  - พฤติกรรม 

การบริหารเพือ่การพฒันา 
( Administration  of  Development / A of D) 
  - การบริหารการพฒันาท่ีเนน้การบริหารโครงการ 
       พฒันา 
   -  การบริหารการพฒันาท่ีเนน้การพฒันาเศรษฐกิจ 
   -  การบริหารการพฒันาท่ีเนน้การพฒันาสงัคม  
   - การบริหารการพฒันาท่ีเนน้การพฒันาการเมือง 
   - การบริหารการพฒันาท่ีเนน้การพฒันาเมืองและ    

ชนบท 

   - การบริหารการพฒันาท่ีเนน้การพฒันารัฐวสิาหกิจ 

   - การบริหารการพฒันาท่ีเนน้การพฒันาความ 
ช่วยเหลือจากต่างประเทศ 

   - ฯลฯ 
 

การบริหาร
การพัฒนา
(Development 
Administration ) 

การพัฒนา
ประเทศ
(National 

Development  ) 
 

   
   



เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา การบริหารการพฒันา 
อาจารยก์รรณิการ์    กาญจนวฏัศรี  รัฐประศาสนศาสตร์ 

 

4 

4 

1.3 จุดเน้นของการบริหารการพัฒนา 
จุดเน้นของการบริหารพัฒนาในฐานะที่ เป็นการพัฒนาการบริหาร  (Development of 
Administration : D of A) 
 การบริหารกับการบริหารการพัฒนาเป็นการน าโครงการพฒันาไปปฏิบตัิเพ่ือเปล่ียนแปลง
สงัคม หากการบริหารเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โครงการพฒันาตา่งๆก็ย่อมไม่บรรลุ
เป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ ในทางกลบักนัหากไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงหรือพฒันาสิ่งแวดล้อม ก็ย่อมเป็น
อปุสรรคตอ่การบริหารงาน หรือเป็นเหตหุนึง่ท่ีท าให้การบริหารงานขาดประสิทธิภาพได้เชน่กนั 
 การบริหารการพฒันายคุก่อนปี ค.ศ.1970 นัน้เป็นการพิจารณาว่าการบริหารการพฒันานัน้ก็
คือ การพัฒนาการบริหาร ซึ่งเป็นการน าแนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานภายในองค์การท่ีเก่ียวข้องกับ
โครงสร้างหน้าท่ี ระบบ และสภาพแวดล้อมมากขึน้ ซึง่คือการบริหารงานภายนอกองค์การนัน่เอง 
 ดังนัน้ การบริหารการพัฒนาในฐานะที่เป็นการพัฒนาการบริหารมีจุดเน้นที่ส าคัญ 3 
ประการ ได้แก่ 
1.โครงสร้างหน้าท่ี 
 เป็นแนวการศึกษาแบบเก่า ซึ่งมุ่งศึกษาโครงสร้างหน้าท่ี ระเบียบกฎเกณฑ์ ตลอดจน
กระบวนการในการบริหารงานขององค์การท่ีรับผิดชอบในการพฒันาประเทศ เน้นระบบบริหารท่ีมีการ
ก าหนดจดุมุง่หมาย หรือเน้นความส าคญัของการปฏิบตัิ (action-oriented) และความส าคญัของการบรรลุ
เป้าหมาย (goal-oriented) การศกึษาในแนวนีจ้ึงเป็นการเน้นสมรรถนะในการบริหาร พยายามท่ีจะขจดั
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารเพ่ือท่ีจะแก้ไขปรับปรุงกลไกในการบริหารให้มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล และตอบสนองการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ได้ ซึ่งจ าเป็นต้องอาศยัแนวความคิดเก่ียวกับการ
วางแผน การบริหารงานบุคคล การเปล่ียนแปลงปรับปรุงโครงสร้างขององค์การ ตลอดจนกระบวนการ
ตดัสินใจ 
2.ระบบ 
 แนวการศึกษาระบบจะมองการพฒันาในลักษณะท่ีเป็นระบบใหญ่ ซึ่งประกอบไปด้วย
ระบบย่อยๆอีกมากมาย ดงันัน้เป้าหมายของการพัฒนาจึงขึน้อยู่กับความสัมพันธ์ท่ีเหมาะสมระหว่าง
ระบบย่อยต่างๆ ซึ่งประกอบกนัเป็นระบบใหญ่ ซึ่งก็มีข้อจ ากดั ได้แก่ ข้อจ ากดัทางด้านสงัคม ซึ่งเป็นเร่ือง
ของสภาพแวดล้อมทางสังคม และองค์การ เช่น ทัศนคติ ค่านิยม แรงจูงใจในการท างาน เป็นต้น และ
ข้อจ ากดัทางด้านเทคนิค ได้แก่ จ านวนคนท่ีมีความช านาญในโครงการพฒันา การจดัสรรงบประมาณแก่
โครงการพฒันา เป็นต้น 
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3.สภาพแวดล้อม 
 แนวการศึกษาสภาพแวดล้อม หรือนิเวศวิทยาเป็นการศึกษาถึงการบริหารงานท่ี
เปล่ียนแปลงไปได้ตามสภาพแวดล้อม โดยเน้นสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสงัคมเป็นประการส าคญั 
ซึง่สภาพแวดล้อมและระบบบริหารจะพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั 
 
 จุดเน้นของการบริหารการพัฒนาในฐานะที่เป็นการบริหารเพื่อการพัฒนา (Administration of 
Development : A of D) 
 การบริหารการพฒันาตัง้แตปี่ ค.ศ.1970 จนถึงปัจจบุนัเป็นการมุ่งเน้นไปท่ีการบริหารการ
พฒันาในฐานะท่ีเป็นการบริหารโครงการพฒันาให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และโครงการท่ีก าหนดขึน้
เพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์ของการพฒันา รวมทัง้เก่ียวข้องกบัการเปล่ียนแปลงด้วย 
 ในเร่ืองเก่ียวกับการบริหารโครงการพฒันานัน้ มีกระบวนการส าคญัคือ มีการจัดท าและ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การด าเนินการตามโครงการ การตดิตามและประเมินผลโครงการ 
เราสามารถสรุปจุดเน้นของการบริหารการพัฒนาในฐานะที่เป็นการบริหารของการพัฒนาได้ 3 
ประการ ดังนี ้
1.การให้ความส าคญัตอ่โครงการ 
  แนวการศึกษาโดยให้ความส าคญัของแต่ละโครงการนัน้เป็นผลมาจากแนวคิดท่ีว่า การ
บริหารการพฒันานัน้ไม่ได้อาศยัหลักแห่งเหตุผลเสมอไป การบริหารการพัฒนาจะเก่ียวข้องกับค่านิยม 
และเป้าหมายของการพฒันาในแต่ละสงัคมด้วย กล่าวคือ ในแตล่ะสงัคมอาจจะมีค่านิยม ขอบข่ายและ
แนวทางในการพฒันาท่ีแตกต่างกัน ด้วยเหตุนี ้ความรู้ทางการบริหารของตะวันตกท่ีอยู่บนพืน้ฐานของ
หลักการและเหตุผลจึงประยุกต์ใช้กับประเทศก าลังพัฒนาท่ีอาศัยประเพณีดัง้เดิมมากกว่าหลักการ
วิทยาศาสตร์ได้น้อย ดงันัน้ในระยะแรกจึงเป็นการน าความรู้จากประเทศพฒันาแล้วเข้ามาใช้โดยตรง แต่
ตอ่มาในยคุปัจจุบนัมีการมุ่งเน้นการให้ความส าคญัของแตล่ะโครงการ (Project-by-Project Approach) 
ซึง่เป็นความรับผิดชอบของหนว่ยยอ่ยเล็กๆท่ีเรียกวา่ "โครงการ" ซึง่มีอิสระในการตดัสินใจ และมีระยะเวลา
ของการปฏิบตัิ โดยสนใจว่ามีปัญหาอะไรในโครงการ และท าให้โครงการบรรลุผลได้อย่างไร แทนท่ีจะ
ยดึถือกฎระเบียบขององค์การแตเ่พียงด้านเดียว 
2.การให้ความส าคญัตอ่การพฒันาเฉพาะด้าน 
  การบริหารการพัฒนาเฉพาะด้านเป็นอีกแนวคิดหนึ่งของการบริหารการพัฒนาโดย 
George Gantt ได้ให้ค านิยามไว้วา่ การบริหารการพฒันาแท้จริงก็คือ การพฒันาเฉพาะด้าน  
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(Sectoral Development) ซึ่งได้แก่ ด้านการเกษตร การแรงงาน การศึกษา การสาธารณสขุ การพฒันา
เมือง และการพัฒนาชนบท เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาในแต่ละด้านดังกล่าวมีส่วนส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ ซึง่สามารถเห็นได้เดน่ชดัท่ีสดุคือ การพฒันาชนบท ท่ีมีการศกึษาในสถาบนัของประเทศตา่งๆ 
3.การให้ความส าคญัตอ่การน านโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ
 แนวการศึกษาการบริหารการพัฒนาในปัจจุบันได้มุ่งสู่กรอบแนวคิด และให้
ความส าคญัของการศึกษาการน านโยบายไปสู่การปฏิบตัิ โดยอาศยัความคิดของนกัวิชาการท่ีว่า ถ้าการ
บริหารการพฒันาเป็นเร่ืองของการบริหารนโยบาย โครงการ เพ่ือให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ของการ
พัฒนาแล้ว การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติก็เป็นเร่ืองของการผลักดันให้การท างานของกลไกท่ีส าคัญ
สามารถบรรลผุลส าเร็จตามท่ีได้ตัง้ไว้ โดยพยายามท่ีจะศกึษาตวัแปร หรือปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ความส าเร็จ 
หรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปสูก่ารปฏิบตั ิว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งแนวทางในการศกึษาดงักล่าวได้รับ
ความสนใจจากนักวิชาการในกลุ่มประเทศท่ีก าลังพัฒนา เพราะผลของการศึกษาสามารถท่ีจะน ามา
ประยกุต์ใช้ในการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และการบริหารได้ โดยท่ีไม่ห่างไกลจากโลกแห่งความ
เป็นจริงมากนกั 
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