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  การศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตรไดเร่ิมอยางเปนรูปธรรมเมื่อทานประธานาธิบดีวดูโรว วิลสัน 

(Woodrow  Wilson)  แหงประเทศสหรฐัอเมริกา เขียนบทความชื่อ “The  Study  of  Administration” 

ตีพิมพใน Political  Science  Quarterly  เมื่อป ค.ศ. 1887  ขอเรียกรองหลักของทานประธานาธิบดีวิลสัน 

เพื่อตองการใหการบริหารกบัการเมืองแยกออกจากกัน ขอแตกตางระหวางการเมืองกับการบริหารที่เห็น

เดนชัด คือ ในขณะทีก่ารเมืองสนใจศกึษาเรื่องของอํานาจ ที่มาของอํานาจ การใชอํานาจ การจัดสรร

ทรัพยากร ความยุติธรรม สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค สิทธิความเปนพลเมือง รัฐและบทบาทของรัฐ 

ประชาธิปไตย และคานิยมทีเ่ปนประชาธิปไตย การบริหารกลับใหความสนใจในเรื่องวิธีการ กลไก รูปแบบ

และกระบวนการของการปฏิบัติตามกฎหมาย การนําเอานโยบายและแผนงาน โครงการตางๆไปปฏิบัติให

เกิดประสิทธิภาพและประสทิธิผลสูงสุด สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนและสังคมสวนรวม

ไดดีที่สุด ไมวาจะดวยการจดัรูปแบบและการบริหารองคการ การบริหารคน บริหารงบประมาณ และการ

พัฒนาเทคโนโลยีทางการบริหาร หรือเทคนิคตางๆที่จะทําใหการจัดบริการสาธารณะดีขึ้นแมวาจะตอง

นําเอาศาสตรอ่ืนที่หลากหลายมาบูรณาการเขาดวยกันในการศึกษาและการปฏิบัติเพือ่สรางองคความรูและ

วิธีปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุด ก็ลวนแลวแตเปนจุดสนใจของการบริหารรัฐกิจ หรือ รัฐประศาสนศาสตร จน

บางครั้ง บางยุคสมัย จะทาํใหรัฐประศาสนศาสตรเกิดวิกฤติการณดานเอกลักษณของศาสตรตนเอง และ

กอใหเกิดกระแสการทาทาย และการแสวงหาเอกลักษณของศาสตรอยูหลายครั้ง 

 แมวาตําราเลมแรกทางรัฐประศาสนศาสตรจะเขยีนขึ้นตั้งแตป ค.ศ.1926 โดยทาน Leonard  D. 

White คือ Introduction to the Study of Public Administration หัวขอที่เรียกความสนใจจากตาํราเลม

นี้คือ Administration  and  the Modern  State  กย็ังคงดังกกึกองมาจนบัดนี ้และการพัฒนาตอยอดองค

ความรูทางรัฐประศาสนศาสตรก็ยังมีตอเนื่องมาทั้งในแนวกวางและแนวลึก ขยายวงกวางไปทัว่สารทิศ เปน

การบูรณาการเขาดวยกันของศาสตรตางๆเพื่อพัฒนาสิ่งทีด่ีที่สุดในการจดับริการสาธารณะดวยองคความรู 

ระบบ องคาพยพ และดวยวิธีการที่เหมาะสมสอดคลองกับยุคสมัยและความตองการของสังคมรวมทั้ง

สภาพแวดลอมที่มีการเคลื่อนไหวอยางเปนพลวัตรนับเนื่องตลอดมาจวบจนถึงปจจบุัน คือ ค.ศ. 2010 อัน

เปนชวงเขาสูปที่ 113 ของรัฐประศาสนศาสตรโลกแลว  การศึกษารัฐประศาสนศาสตรไทยซึ่งมีรากฐานและ

แนวทางเริ่มแรกมาจากตะวนัตก และมีการสืบสานตอเนื่องมายาวนานรุนแลว รุนเลา จนถึงยุคสมัยปจจุบนั 

เมื่อมาพิจารณาถึงแนวโนม และทิศทางของการศึกษารัฐประศาสนศาสตรไทยภายใตบริบทมาตรฐานผลการ

เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาไทย เปนทีน่าสงสัยวา รูปราง หนาตา เนื้อหา ผลผลิต และ

ผลลัพธ ของการจัดการศึกษารัฐประศาสนศาสตรไทยจะเปนอยางไรจงึเปนประเด็นทีม่าแหงการแลกเปลี่ยน



  ③

เรียนรูในวันนีข้องผูเขียนซึ่งเปนอาจารยที่สอนอยูในภาควชิารัฐประศาสนศาสตรคนหนึ่ง เพื่อรวมกันคิด 

และนําเสนอมมุมองหลากหลายอันจะนําไปสูขอสรุปที่เปนประโยชนตอไป 

 

2. มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาของไทย(Thailand 
Qualifications Framework for Higher Education: TQF) 

จากการประชมุที่มหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อรวมกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอดุมศึกษาไทยเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2551   และจากเอกสารประกอบการประชมุระดบัชาตขิอง

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 2‐3  กรกฎาคม 2552  ที่อิมแพค เมืองทองธานี นั้น 

องคประกอบ TQF มี 5 สวน คือ  

• ระดับและจุดเนนทางการศึกษา มีการกาํหนดระดับคณุวุฒไิว 6  ระดับไดแก 

อนุปริญญา ปริญญาตรี ประกาศนยีบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรชั้นสูง 

และปริญญาเอก 

• หนวยกิตและระยะเวลาในการศึกษา พิจารณาจากปริมาณและคณุภาพที่คาดหวังจาก

การจัดการเรยีนรูตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

• ช่ือปริญญา พิจารณาใหสอดคลองกับผลผลิตและผลลัพธการเรียนรูและเกณฑที่

กําหนด 

• มาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต (อธิบายเพิ่มเติมทายหัวขอนี้) 

• ปจจัยสูความสําเร็จกรอบการกําหนด ขอกําหนดเฉพาะของหลักสูตรและรายวิชา 

พิจารณาจากกลวิธีการสอน การวัดและประเมนิผลการเรียนรูตามเปาหมายและการ

ประเมินหลักสูตร 

สําหรับขอสรุปเบื้องตนของมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษาไทย จําแนกมาตรฐานผลการเรียนรูไว 5 ดาน คือ  

• ดานคุณธรรม จริยธรรม 
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• ดานความรู 

• ดานทักษะทางเชาวปญญา 

• ดานทักษะสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

• ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นอกจากนี้ จากการประชุมทั้งสองครั้งขางตน ยังไดกาํหนดกรอบกวางๆของผลผลิตหรือบัณฑติ

ของระบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศกึษาวาตองเปนผูที่ประกอบดวยความรู(knowledge)   ทักษะ(skills) 

และทัศนคต(ิattitudes)  ที่เหมาะสมกบัสาขาที่เลาเรียน เพื่อออกไปทํางานรับใชสังคมและประเทศชาติ

อยางมีคุณธรรม จริยธรรมไดอยางมีคุณภาพดวย 

 

3. แนวโนม ทิศทางหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรภายใตบริบทมาตรฐานผลการเรียนรู

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

กอนจะพิจารณาแนวโนมและทิศทางของการจัดการศกึษารัฐประศาสนศาสตรไทยภายใตบริบทผล

การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิอุดมศึกษา ผูเขยีนขออนุญาตเสนอความเหน็ตอประเดน็นํารองกอน

เสนอแนวทางที่เปนประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรูและอภิปรายรวมกนัไว 3 ประการ ดังนี ้

• ประเด็นที ่1  :  รัฐประศาสนศาสตรไทยยงัคงยึดแนวทางในการจดัการศึกษาจากตะวันตก

เปนแมแบบ  แมวาในระยะหลังจะไดมคีวามพยายามปรับการเรียนการสอนและเนื้อหาให

เขากับความตองการของทองถ่ินมากขึ้น ซ่ึงก็เปนไปตามกระแสของประชาธิปไตยและการ

มุงกระจายอํานาจสูทองถ่ิน และนบัวาเปนขอดแีละเปนทิศทางที่สอดคลองกับความ

ตองการของสังคม แตการศกึษาและการสํารวจวรรณกรรมรัฐประศาสนศาสตรที่เปนสากล

ก็ยังคงเปนสิ่งจําเปนสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร เพื่อทําใหสามารถเขาใจทั้งบริบทกวาง

และบริบทเฉพาะเจาะจงไดพรอมๆกันไป 

• ประเด็นที ่2  :  คําถามเรื่องรัฐประศาสนศาสตรกับรัฐศาสตร หรือการบริหารกับการเมือง 

และความเกี่ยวของกับสังคมและสภาพแวดลอมทางการบริหาร เร่ืองคานิยมกบัขอเท็จจริง 

เร่ืองการมองแบบองครวมหรือแยกสวน เร่ืองบทบาทที่ควรแสดงมากนอยเพียงใด เร่ืองการ
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กําหนดพื้นทีห่รือการวาง  position ของรัฐประศาสนศาสตรไวที่ใด กย็ังคงรอคําตอบ

อยู แมวานักรัฐศาสตรหรือนักรัฐประศาสนศาสตรในยุคหลังๆ จะพยายามผันตนเองมาเปน

นกัวชิาการหลงัสมยัใหมนยิม (turn to postmodernism)  ซ่ึง ศาสตราจารย ดร.

ติน ปรัชญพฤทธิ์  (บทความในหนังสอืเผยแพรเกียรติคุณและประวัติของคณะรัฐศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ครบ 60  ป)  ไดสรุปลักษณะเดนของยุคนีว้าเปนยุคของการเห็น

แยงกับยุคสมัยใหมที่ใชวาทะการบรรยายอยางยิ่งใหญ (meta‐narrative)ในสิ่งที

โผลพนผิวน้ําของ iceberg (direct or conscious behavior) วิธีการศึกษา

ใชกระบวนการหรือระเบียบวิธีที่เปนวิทยาศาสตร (scientific  methods) แตอีก

สองในสามของภูเขาน้ําแข็ง  modernism  ยังศึกษาไปไมถึง สวน

postmodernism ไดหันมาเนนศึกษาสวนที่ซอนอยูใตน้ําของภเูขาน้ําแข็ง 

(structural  or  subconscious  behavior and  cultural  or 
unconscious  level) ศึกษาโดยเนนที่กระบวนการมากกวาตวัเนื้อหา  (process 

rather  than  content)  และยุคนี้การศึกษารัฐประศาสนศาสตรยังมีลักษณะแบบ

แยกสวน ไมเปนระบบ ยุงเหยิง และไมตอเนื่องอีกดวย (fragmented; 

unsystematic; chaotic and discontininuity) 

• ประเด็นที่ 3  :  กรอบมาตรฐานคณุวฒุอุิดมศกึษา และมาตรฐานผลลพัธการเรยีนรู ทีข่ณะนี้

ในความเขาใจของผูเขียน ยังไมเปนขอสรุปสุดทาย และควรมีการพิจารณา ทบทวนเพิ่มเติม

ในเรื่องความเปนสากล มีความครบถวน ชัดเจน เปนทีต่องการของสังคมและประเทศชาติ

อยางแทจริง ซ่ึงคงตองผานกระบวนการในการทําใหไดมาอยางเปนระบบและเปดกวางตอ

สาธารณะอยางเขมขน สมดังที่ทานมหาบุรุษผูยิ่งใหญแหงประเทศอนิเดีย ทานมหาตมะ

คานธีไดเคยกลาวไววา ประเทศชาติจะเปนอยางไรใหดูที่มหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยจึงเปนสวนสําคัญในการกําหนดอนาคตและทศิทางของ

ประเทศชาต ิ

ในความเห็นของผูเขียน ถึงแมวารัฐประศาสนศาสตรจะเปนเพียงสาขาหนึ่งที่มีการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาทั่วโลก แตก็ไดมีบทบาทและมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการขับเคลือ่นการบริหารประเทศใน

ทุกภูมภิาค ถาหากบุคลากรที่ไดเขาไปมโีอกาสในการทํางานในองคาพยพตางๆของการบริหารภาครัฐหรือ

การจัดบริการสาธารณะไมวา ณ ที่แหงใด ไดผานกระบวนการเรยีนรู ศกึษา อบรม และแลกเปลีย่น
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ประสบการณกับผูที่มีประสบการณตรงกจ็ะทําใหมีความพรอมในดานคุณสมบัติอันประกอบดวย ความรู 

ทักษะ และทศันคติที่เหมาะสม องคาพยพเหลานั้นก็จะสามารถขับเคล่ือน นําพาสงัคมสวนรวมไปไดเปน

อยางดีดวย การศึกษารัฐประศาสนศาสตรจึงไมควรตีวงจํากัดแตในศาสตรเฉพาะในแงการตีความตาม

ความหมายของคํา (semantics)  เทานั้น การใหความสําคัญกับความหมายแฝงหรือความนยั 

(connotation) ก็เปนสิ่งจําเปนในการศึกษาทางรฐัประศาสนศาสตรดวย 

 

4. บทสรุป 

การทํานายแนวโนม และทิศทางของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรเพื่อใหสอดคลองกับบริบทผล

การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิอุดมศึกษาไทย อาจเปนกาวหนึ่งในการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง

หลักสูตร แตคงมีกาวตอๆไปที่ตองเหลียวมอง และสํารวจวาที่อ่ืนเขาทํากันอยางไร แนวโนมของสังคมโลก

เปนอยางไร เพื่อดําเนินไปในสองมิตพิรอมๆกนั คอื epistemological dimension หมายถงึ การ

สํารวจเกีย่วกบับอเกิดแหงความรู วิธีการแสวงหาความรู และขอจํากัดของความรูหรือความจริง และมิติของ 

ontological dimension ซ่ึงเปนธรรมชาติของความรูหรือความจริงที่เรียกวาภาววิทยานั่นเอง 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิรภสัสรศ วงศทองดี 

              5 มกราคม 2553 


