ขอสอบกระบวนวิชา PA 200 (PS 250) การบริหารรัฐกิจเบื้องตน

------------------------------------------------------------------------------------☞คําสั่ง ใหนักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว
1. ในทัศนะของนักวิชาการกลุม New Public Administration เปนอยางไร
(1) รัฐประศาสนศาสตรเปนศาสตรที่เครงครัด มุงสรางทฤษฎีที่เปนระบบและเชิงประจักษ
(2) รัฐประศาสนศาสตรเปนศาสตรที่เครงครัด มุงแกปญหาของสังคมมากกวามุงสรางทฤษฎี
(3) รัฐประศาสนศาสตรเปน Soft Science มุงสรางทฤษฎีที่เปนระบบและเชิงประจักษ
(4) รัฐประศาสนศาสตรเปน Soft Science ไมใหความสําคัญของเทคนิคการศึกษา การวิจัย ที่เครงครัดใน
วิธีการทางวิทยาศาสตรมากนัก
(5) ไมสามารถหาขอสรุปได
ตอบ 4 หนา 4 นักวิชาการกลุมรัฐประศาสนศาสตรแนวใหม (New Public Administration)
มีความเห็นวา รัฐประศาสนศาสตรหรือวิชาบริหารรัฐกิจนั้น จะมีลักษณะเปนศาสตรอยางออน
(Soft Science) ดังนั้น จึงไมไดใหความสําคัญกับเทคนิคการศึกษาและการวิจัยที่เครงครัดใน
วิธีการทางวิทยาศาสตรมากนัก
2. Development Administration (D.A.) มีความเชื่อตรงกับขอใด
(1) D.A. เปนสาขาหนึ่งของสังคมศาสตร ที่แยกตัวออกจาก Public Administration
(2) D.A. มีลักษณะเปน Universality
(3) D.A. มีลักษณะที่เปน Cultural Bound
(4) D.A. มีลักษณะเปน Universality และเปนสาขาหนึ่งของ Public Administration
(5) D.A. มีลักษณะเปน Cultural Bound และเปนสาขาหนึ่งของ Public Administration
ตอบ 5 หนา 5 วิชาพัฒนบริหารศาสตร (Development Administration) นั้น เปนสาขาหนึ่งของ
รัฐประศาสนศาสตร (Public Administration) ซึ่งมีแนวความคิดวา ทุกสังคมจะมีขอจํากัด
หรือมีขอบเขตทางดานวัฒนธรรม (Cultural Bound) โดยหลักการ กฎเกณฑ หรือทฤษฎีที่ได
จากการศึกษาของสังคมหนึ่งอาจจะไมสามารถนํามาใชอธิบาย หรือนํามาใชกับอีกสังคมหนึ่งที่มี
ลักษณะแตกตางกันได
3. สถานศึกษาใดที่ถือวาวิชา Public Administration เปนวิชาที่ไมใชเปนสาขาของรัฐศาสตรอยางแนชัด
(1) จุฬาฯ
(2) ธรรมศาสตร
(3) รามคําแหง
(4) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
(5) เชียงใหม
ตอบ 4 (เอกสารหมายเลข 155 หนา 42) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศไทย เมื่อป พ.ศ. 2509 โดยถือวาวิชารัฐประศาสนศาสตร เปนวิชาที่ไมใชสาขาของ
รัฐศาสตร ซึ่งปจจุบันแบงออกเปน 4 คณะ คือ คณะรัฐประศาสนศาสตร คณะบริหารธุรกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และคณะสถิติประยุกต
4. ทัศนะของ Herbert A. Simon มองวาการบริหารหมายถึงอยางใด
(1) เปนการปฏิบัติหรือการจัดการเกี่ยวกับราชการหรืองานของรัฐ
(2) การรับใช การจัดการ การปฏิบัติภารกิจ
(3) การรวมมือดําเนินการหรือปฏิบัติงานในองคการใด ๆ
(4) กิจกรรมของกลุมบุคคลที่รวมมือ รวมแรง รวมใจกันปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวรวมกัน
(5) การทํางานใหลุลวงสําเร็จไป โดยใชใหผูอื่นเปนผูกระทํา
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ตอบ 4 หนา 20 Herbert A. Simon เห็นวา การบริหาร หมายถึงกิจกรรมของกลุมบุคคลที่รวมมือ
รวมแรง รวมใจกันปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวรวมกัน
5. ขอใดที่ไมใชทัศนะของ Nigro ในคํานิยามของคําวา Public Administration
(1) เกี่ยวกับการดําเนินงานของฝายบริหารเทานั้น ไมเกี่ยวกับฝายนิติบัญญัติและตุลาการ
(2) เปนพลังของกลุม
(3) เปนสวนหนึ่งของกระบวนการทางการเมือง
(4) มีความแตกตางในลักษณะที่สําคัญหลายประการจากการบริหารธุรกิจเอกชน
(5) มีความใกลชิดกับกลุมธุรกิจเอกชนและบุคคลตาง ๆ
ตอบ 1 หนา 21 Nigro ไดใหคํานิยามของคําวา Public Administration ไววา หมายถึง 1. พลัง
ของกลุมที่รวมมือ รวมแรง รวมใจกันในหนวยราชการ 2. เปนการดําเนินงานที่ครอบคลุมการ
ใชอํานาจอธิปไตยทั้ง 3 สาขา คือ อํานาจบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ 3. เปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการทางการเมือง 4. มีความแตกตางในลักษณะที่สําคัญหลายประการจากการ
บริหารงานธุรกิจของเอกชน 5. มีความใกลชิดกับกลุมธุรกิจเอกชนและบุคคลตาง ๆ
6. ขอใดเปนขาราชการการเมือง
(1) อธิบดีกรมการปกครอง
(2) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (3) เลขานุการคณะรัฐมนตรี
(4) ถูกเฉพาะขอ 1 กับ 2
(5) ถูกเฉพาะขอ 2 กับ 3
ตอบ 3 หนา 25 ฝายการเมือง (ขาราชการการเมือง) คือ ผูที่เขามาดํารงตําแหนงตามวาระหรือตาม
วิถีทางการเมือง มีระยะเวลาในการดํารงตําแหนง เชน นายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีวาการ
กระทรวง, รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง, เลขานุการรัฐมนตรี ฯลฯ
7. ปจจุบันรัฐมนตรีสามารถยายขาราชการประจําไดในระดับใด
(1) ปลัดกระทรวง
(2) ปลัดกระทรวง และอธิบดี (3) ตั้งแตระดับ 8 ขึ้นไป
(4) ตั้งแตระดับ 7 ขึ้นไป
(5) ตั้งแตระดับ 6 ขึ้นไป
ตอบ 1 (PS 445 หนา 104 – 106, 152) รัฐมนตรีเจาสังกัดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
สามารถที่จะสั่งยายขาราชการประจําในตําแหนงระดับ 11 (ปลัดกระทรวง หรือเทียบเทา) ได
สวนในตําแหนงระดับ 10 (อธิบดี) ใหเปนอํานาจหนาที่ของปลัดกระทรวง โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี เปนผูสั่งยายขาราชการประจําในตําแหนงนั้น ๆ
8. สิ่งที่เหมือนกันของการบริหารรัฐกิจและบริหารธุรกิจคืออะไร
(1) บุคคลที่เปนเจาของ
(2) ทุน
(3) การคงอยู
(4) ลักษณะของการบริหารจะแตกตางตามประเภทของงาน
(5) ความสัมพันธของการบริหารงานกับนโยบายของรัฐบาล
ตอบ 4 หนา 27 การบริหารรัฐกิจและการบริหารธุรกิจมีสิ่งที่เหมือนกัน ดังนี้คือ 1. มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่คลายกัน 2. จะตองอาศัยพลังความรวมมือ รวมแรง รวมใจ ของกลุมในการ
ปฏิบัติงานเหมือนกัน 3. ลักษณะของการบริหารจะแตกตางกันออกไปตามประเภทของงาน
เหมือนกัน
9. ลักษณะใดที่ทําใหการบริหารราชการมีลักษณะ Red Tape กวาองคการธุรกิจ
(1) การปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชาอยางเครงครัด
(2) มีงบประมาณในการดําเนินการมาก
(3) ประชาชนเฝาดูและติดตามการทํางานอยางใกลชิด
(4) ขาดเครื่องไมเครื่องมือที่ทันสมัย
(5) ถูกทุกขอ

ตอบ 1 หนา 28 สาเหตุที่ทําใหการบริหารราชการมีความลาชา ซึ่งเรียกวา Red Tape นั้น
ก็เนื่องมาจาก 1. การมีสายการบังคับบัญชา (Hierarchy) 2. การมีกฎและระเบียบที่
จะตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด
10. Sociometric คืออะไร
(1) เปนวิชาสังคมวิทยาสาขาหนึ่งที่สามารถนํามาใชประโยชนในการบริหารงานได
(2) เปนเครื่องมือวัดทัศนคติของบุคคลตอสังคม
(3) เปนกลุมนักสังคมวิทยาที่มีผลงานเปนประโยชนตอการบริหารรัฐกิจ
(4) เปนเครื่องมือวัดระดับความเจริญของสังคม
(5) เปนเครื่องมือวัดความสัมพันธระหวางบุคคลตาง ๆ ภายในองคการ
ตอบ 5 หนา 32 Sociometric เปนเครื่องวัดและแสดงออกใหเห็นจากการสังเกตและวิจัยวา การ
ติดตอสัมพันธภายในองคการระหวางคนตอคนมีลักษณะอยางไร
11. Letter of Intent คืออะไร
(1) เปนหนังสือแสดงเจตจํานงของรัฐบาลไทยกับ IMF
(2) เอกสารที่เปนรายละเอียดแนบไปกับหนังสือแสดงเจตจํานง
(3) หนังสือสัญญาการกูเงินระหวางรัฐบาลไทยกับ IMF
(4) จดหมายของรัฐบาลไทยที่สงไปยังสถานทูตตางๆ
(5) ไมมีขอใดถูก
ตอบ 1 (ขาว) Letter of Intent คือ หนังสือแจงความจํานงขอรับความชวยเหลือทางวิชาการ และ
การเงินที่รัฐบาลไทยทําไปถึงกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ซึ่งขณะนี้ไทยไดทําหนังสือ
แสดงเจตจํานงกับ IMF แลว 7 ฉบับ
✪

ขอ 12 – 33 จะมีคําตอบเปนขอความใหนักศึกษาพิจารณา 2 ขอความ โดยใชตัวเลือกตอไปนี้
(1) หากขอความที่ 1 ถูก และขอความที่ 2 ผิด ใหระบายในขอ 1
(2) หากขอความที่ 1 ผิด และขอความที่ 2 ถูก ใหระบายในขอ 2
(3) หากขอความที่ 1 และที่ 2 ถูกทั้งสองขอ ใหระบายในขอ 3
(4) หากขอความที่ 1 และที่ 2 ผิดทั้งสองขอ ใหระบายในขอ 4

12. 1) การบริหารงานบุคคลคือการจัดใหไดมา ไดใช และไดพัฒนากําลังคน ใหมีปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม
2) การบริหารงานบุคคลที่ไมถูกตอง อาจทําใหเกิดภาวะการขาดกําลังงาน ขาดคนมีความสามารถในการ
ทํางาน และใชประโยชนจากบุคคลไดไมเหมาะสม ทําใหองคการประสบความลมเหลวได
ตอบ 3 หนา 221 นอกจากนี้ก็อาจจะกลาวไดวา การบริหารงานบุคคลนั้นเปนสิ่งที่สําคัญยิง่ ในการ
บริหารงานในทุก ๆ องคการ เพราะสามารถทําใหองคการประสบความสําเร็จหรือลมเหลวได
13. 1) การบริหารงานบุคคล คือ Personnel Administration หรือ Personnel Management
2) การบริหารงานบุคคล คือ Personnel Management
ตอบ 3 หนา 222 การบริหารงานบุคคล ใชเปนคําในภาษาอังกฤษวา Personnel Administration
หรือ Personnel Management ซึ่งคําวา Administration และ Management นั้น ใช
แทนกันได แตมีความนิยมอยูวาถาเปน Public หรือทางราชการมักจะใชกับคําวา
Administration มากกวา และถาเปน Business หรือทางธุรกิจเอกชน ก็มักจะใชคําวา
Management แตทั้งนี้ก็ไมใชเปนหลักเกณฑที่ตายตัวเสมอไป
14. 1) ทฤษฎีระบบราชการของ Max Weber เปนลักษณะของการเสนอแนวความคิด เพื่อหาหลักเกณฑการบริหาร
ที่ดีที่สุด เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด แตมิไดใหคุณคาแกคนในการปฏิบัติงาน เพราะคนถูกกําหนดใหเปน

สวนหนึ่งของระบบ
2) แนวความคิดของ Max Weber จัดเปนแนวความคิดแบบเกาที่เรียกวา Neo–Classical Organization
Theory
ตอบ 1 หนา 226 ทฤษฎีระบบราชการของ Max Weber นั้น เปนลักษณะของการเสนอ
แนวความคิดเพื่อหาหลักเกณฑการบริหารที่ดีที่สุด เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด แตมิไดให
คุณคาแกคนในการปฏิบัติงาน เพราะคนถูกกําหนดใหเปนสวนหนึ่งของระบบ ซึ่งแนวความคิด
นี้จัดวาเปนแนวความคิดแบบเกา ที่เรียกวา Traditional หรือ Classical Organization
15. 1) แนวคิดของ Max Weber เปนจุดกําเนิดของ “องคการที่มีแบบแผน” และนักคิดในกลุมนี้คือ Henri
Fayol, Gulick และ Urwick เปนตน
2) Max Weber กลาววา องคการขนาดใหญ เชน ระบบราชการนั้น จะมีประสิทธิภาพไดและสมเหตุสมผล
ได หากมีองคประกอบตาง ๆ เชน การกําหนดสิทธิหนาที่เปนทางการ การเลือกสรรบุคคลโดยคํานึงถึง
ความสามารถ, มีคาตอบแทนการทํางานเปนรูปเงินประจํา ฯลฯ
ตอบ 3 หนา 226 – 227 Max Weber กลาววา องคการขนาดใหญ เชน ระบบราชการนั้น จะมี
ประสิทธิภาพและสมเหตุสมผลได จะตองมีองคประกอบดังนี้ 1. มีการกําหนดสิทธิหนาที่
อยางเปนลายลักษณอักษร 2. มีคาตอบแทนในรูปเงินประจํา 3. การเลือกสรรบุคคลโดย
คํานึงถึงความสามารถ ฯลฯ ซึ่งถือไดวาแนวคิดของเขาเปนจุดกําเนิดของ “องคการที่มีแบบแผน”
และกลายเปนพื้นฐานในการวิวัฒนาการทฤษฎีการบริหารในกลุม Classic ดวย ซึ่งนักคิดใน
กลุมนี้ ไดแก Fayol, Urwick and Gulick และ Taylor เปนตน
16. 1) แนวความคิดของ Frederick Taylor เปนแนวความคิดในกลุม Neo–Classical Organization
Theory เชนเดียวกับ Max Weber
2) แนวความคิดของ Frederick Taylor คือ หาทางตัดสินใจใหการบริหารดีที่สุด ประหยัดที่สุด
ในลักษณะของ One Best Way
ตอบ 2 หนา 227 Frederick Taylor ไดนําเอาขอมูลทางวิทยาศาสตรมาวิเคราะหเพื่อตัดสินใจหาหนทาง
บริหารที่ดีที่สุดและประหยัดที่สุด ในลักษณะของ “วิธีทํางานที่ดีที่สุด” (One Best Way) ใหแก
องคการ ซึ่งแนวความคิดของเขาจัดอยูในกลุม Classical Organization เชนเดียวกับ Max
Weber
17. 1) Time and Motion Study คือผลงานของ Elton Mayo
2) Elton Mayo เปนผูเสนอ POSDCORB Model
ตอบ 4 หนา 228 – 229 โดย Time and Motion Study เปนผลงานของ Frederick Taylor
สวน POSDCORB Model เปนผลงานของ Luther Gulick และ Lydall Urwick
18. 1) “ขวัญของคนงานเปนสิ่งสําคัญ โดยจะมีผลตอการปฏิบัติงาน” นั้น เปนแนวคิดของ Henri Fayol
2) ปริมาณการทํางานของคนขึ้นอยูกับความสามารถทางสังคมดวย เปนแนวคิดของ Henri Fayol เชนกัน
ตอบ 4 หนา 230 – 231 Elton Mayo ไดทําการทดลองที่เรียกวา Hawthorne Experiment ซึ่ง
พบวา 1. ขวัญของคนงานเปนสิ่งสําคัญโดยจะมีผลตอการปฏิบัติงาน 2. ปริมาณการทํางาน
ของคนงานจะขึ้นอยูกับความสามารถทางสังคมดวย 3. รางวัลทางจิตใจจะใหความสุขในการ
ปฏิบัติงานและมีผลตอการกระตุนในการทํางานมากกวาตัวเงิน 4. ปทัสถานทางสังคมของกลุม
จะมีผลตอ
ประสิทธิภาพและปริมาณของงานดวย 5. คนงานมักจะแสดงออกในลักษณะที่เปนสวนหนึ่งของกุลม

19. 1) Hawthorne Experiment เปนการทดลองคนควาในแนวที่มุงความสนใจไปที่คน ไมสนใจ “โครงสราง”
องคการนี้เรียกวา “Organization Without Man”
2) จากผลการทดลองที่เรียกวา Hawthorne Experiment พบวา “รางวัลทางจิตใจจะใหความสุขในการ
ปฏิบัติงาน และมีผลกระตุนการทํางานมากกวาตัวเงิน”
ตอบ 2 ดูคําอธิบายขอ 18. ประกอบ
20. 1) Chester I. Barnard คือผูริเริ่มนําทฤษฎีทางสังคมศาสตรมาใชกับการบริหาร
2) Herbert A. Simon เปนนักคิดที่มีแนวความคิดในแนวเดียวกับ Chester I. Barnard
ตอบ 3 หนา 233 Chester I. Barnard นับวาเปนผูริเริ่มในการนําเอาทฤษฎีทางสังคมศาสตรมาใช
กับการบริหาร ซึ่งนักคิดที่จัดวามีแนวความคิดในแนวเดียวกับเขาก็คือ Herbert A. Simon
21. 1) Internal Extraction คือ กิจกรรมการบริหารดานการสกัดทรัพยากรการบริหารจากภายในองคการ
2) External Extraction คือ กิจกรรมการบริหารดานการสกัดทรัพยากรการบริหารจากภายนอกองคการ
ตอบ 3 หนา 237 การจัดทรัพยากรการบริหารในเชิงระบบจะตองจําแนกกิจกรรมขององคการออกเปน
2 สวน คือ 1. กิจกรรมดานการสกัดทรัพยากรการบริหารจากภายนอก (External
Extraction) 2. กิจกรรมดานการสกัดทรัพยากรการบริหารจากภายใน (Internal Extraction)
22. 1) สภาพแวดลอมองคการในรูปรวม (Diffused) คือ วัฒนธรรม, เศรษฐกิจ, สังคม, การเมือง
2) สภาพแวดลอมองคการในรูปกระจาย คือ กลุมผูสงสินคา, กลุมผูมารับบริการ, กลุมผูแขงขัน และ
กลุมผูรวบรวม เปนตน
ตอบ 4 หนา 239 – 241 สภาพแวดลอมในรูปกระจาย (Diffused Environment) ประกอบดวย
คานิยม วัฒนธรรม ประเพณี สถาบันทางสังคม เปนตน สวนสภาพแวดลอมในรูปรวม
(Focused Environment หรือ Task Environment) แบงออกเปน 4 กลุม คือ กลุมผูสง
สินคา, กลุมลูกคาหรือผูรับบริการ, กลุมผูแขงขัน และกลุมผูรวบรวม
23. 1) ฮารดดิสก (Hard Disk) คือ หนวยความจําภายในของเครื่องคอมพิวเตอร
2) หนวยความจําภายในเครื่องคอมพิวเตอรใชสําหรับเก็บขอมูลเทานั้น
ตอบ 4 (คําบรรยาย) หนวยความจําภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร ไดแก Diskette, Hard Disk,
CD – ROM สวนหนวยความจําภายในเครื่องคอมพิวเตอร ไดแก RAM และ ROM ซึ่ง
หนวยความจําภายในนั้นไมไดมีหนาที่เก็บขอมูล แตมีหนาที่ในการคํานวณ โดยเมื่อ คํานวณ
เสร็จแลวก็จะเอาขอมูลนั้นไปเก็บไวในหนวยความจําภายนอก
24. 1) ไบต (Byte) คือ หนวยความจําที่ใชเก็บขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอร
2) ไบต (Byte) คือ รหัสที่ใชในเครื่องคอมพิวเตอร
ตอบ 2 (พจนานุกรมศัพทคอมพิวเตอร) ไบต (Byte) หมายถึง ชุดของบิต (Bit) ซึ่งคอมพิวเตอร
จัดไวสําหรับเก็บขอมูล 1 ชุด คอมพิวเตอรตางชนิดกันจะจัดชุดของบิตไมเทากัน ซึ่งไบตจะ
ใชแสดงรหัสของตัวเลขและตัวอักษร ตลอดจนอักขระตางๆ แตกตางกันไดถึง 256 คา
25. 1) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) คือ สวนหนึ่งของหนวยรับขอมูล
2) หนวยประมวลผลกลาง คือ สวนหนึ่งของหนวยความจํา
ตอบ 4 หนา 388 – 389 เครื่องคอมพิวเตอรมีสวนประกอบสําคัญ 3 สวน คือ 1. หนวยรับขอมูล
(Input Unit) ไดแก เครื่องอานบัตร แปนพิมพ เครื่องบันทึกขอมูล ฯลฯ 2. หนวย

ประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) ประกอบดวย หนวยความจํา, หนวยควบคุม,
หนวยคํานวณและหนวยตรรก 3. หนวยแสดงผล (Output Unit) ไดแก จอภาพ เครื่องเจาะ
บัตร เครื่องพิมพ (Printer) ฯลฯ
26. 1) คําสั่งงานที่เขียนดวยภาษาชั้นสูงของเครื่องคอมพิวเตอร เรียกวา Source Program
2) คําสั่งงานที่แปลใหเปนภาษาเครื่องคอมพิวเตอร เรียกวา Source Program
ตอบ 2 (พจนานุกรมศัพทคอมพิวเตอร) Source Program หมายถึง คําสั่งงานที่เขียนเปนภาษาแนว
มนุษยภาษาใดภาษาหนึ่ง ภาษาเหลานี้เครื่องคอมพิวเตอรจะไมเขาใจ ซึ่งตองแปลใหเปนภาษาที่
เครื่องเขาใจ (Object Program) เสียกอน คอมพิวเตอรจึงจะปฏิบัติตามคําสั่งได
27. 1) ไซเบอรเนติกส (Cybernetics) ใชแนวคิดของการคํานวณ
2) ไซเบอรเนติกส (Cybernetics) ใชแนวคิดของทฤษฎีขาวสารและทฤษฎีระบบ
ตอบ 2 หนา 375 ไซเบอรเนติกส (Cybernetics) พัฒนามาจากแนวความคิดเรื่องระบบ เปนทฤษฎี
ที่เปนพื้นฐานของวิทยาการจัดการ (Management Science) ซึ่งอาจจะเรียกไซเบอรเนติกส
ไดอีกอยางหนึ่งวาเปนศาสตรเกี่ยวกับขาวสาร (Science of Messages)
28. 1) Binary Digit คือ ตัวเลขสองหลัก
2) Binary Digit มีคาเปนตัวเลขตั้งแต 0 ถึง 1
ตอบ 4 (พจนานุกรมศัพทคอมพิวเตอร) Binary Digit หรือเลขโดดฐานสอง อาจเรียกยอ ๆ วา Bit
หมายถึง ตําแหนงหนึ่งในเลขฐานสอง ซึ่งเปนได 2 คา คือ 0 กับ 1 ใชแทนคาตาง ๆ ซึ่งบิต
ถือเปนหนวยเล็กที่สุดของการเก็บขอมูลในคอมพิวเตอร
29. 1) เทคนิคเชิงปริมาณ ไดแก ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)
2) เทคนิคเชิงปริมาณ คือ ระบบการทํางานของคอมพิวเตอร
ตอบ 1 หนา 366 เทคนิคเชิงปริมาณ ไดแก ไซเบอรเนติกส (Cybernetics), ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ (Management Information System – MIS), การวิจัยการปฏิบัติการ (Operations
Research), ตัวแบบจําลอง (Simulation), การใชคณิตศาสตรและสถิติในการจัดการ เปนตน
30. 1) การวิจัยการปฏิบัติการ ใชสําหรับหองปฏิบัติการเทานั้น
2) การวิจัยการปฏิบัติการ ไดแก ทฤษฎีเกม
ตอบ 2 หนา 375, 400 – 402 การวิจัยการปฏิบัติการ (Operations Research – OR) ที่นําเอา
เทคนิคเชิงปริมาณมาใช ไดแก 1. ทฤษฎีความนาจะเปน 2. ทฤษฎีการตัดสินใจ 3. การ
พยากรณ 4. ตัวแบบของสินคาคงคลัง 5. โปรแกรมเสนตรง 6. แบบสถานการณจําลอง
7. ทฤษฎีการรอคอย 8. ขายการปฏิบัติงาน 9. ทฤษฎีเกม
31. 1) หนังสือพิมพ คือ ขอมูลที่บริการใหผูอาน
2) เทคนิคเชิงปริมาณใชแพรหลายในการบริหารรัฐกิจมากกวาธุรกิจ
ตอบ 4 หนา 369, 379 ในประเทศไทยนั้นหนวยงานธุรกิจจะมีการนําเอาคอมพิวเตอร การวิจัยการ
ปฏิบัติการ และเทคนิคเชิงปริมาณอื่น ๆ มาใชมากกวาหนวยงานราชการ สวนหนังสือพิมพนั้น
คือ ขาวสาร ซึ่งเปนขอมูลบั้นปลายที่มีการเปลี่ยนรูปแลว ใหอยูในรูปที่มีความหมายสามารถ
นํามาใชประโยชนได
32. 1) ผูบริหารระดับสูง มีหนาที่ดําเนินการใหงานสําเร็จตามนโยบายขององคการ
2) ขาวสารที่แบงตามแนวดิ่งจะเปนการแบงตามหนาที่หรืองาน (Function)

ตอบ 2 หนา 380, 383 ขาวสารการบริหารที่แบงตามแนวดิ่ง (Vertical Level) ขององคการ คือแบง
ตามหนาที่หรืองาน (Function) ซึ่งไดแก การคลัง การตลาด การผลิต งานดานการบุคคล การ
วิจัย เปนตน สวนผูบริหารระดับสูงนั้นจะมีหนาที่ในการกําหนดจุดมุงหมายและเปาหมายของ
หนวยงาน การกําหนดนโยบาย และการขยายหนวยงานใหม เปนตน
33. 1) หนาจอเครื่องคอมพิวเตอร คือ หนวยรับขอมูล
2) แปนพิมพของเครื่องคอมพิวเตอร คือ หนวยรับขอมูล
ตอบ 2 ดูคําอธิบายขอ 25. ประกอบ
34. ผูเขียนหนังสือเรื่อง The Structure of Scientific Revolution คือ
(1) Thomas S. Kuhn
(2) Nicholas Henry (3) Max Weber
(4) Emanuel Wald
(5) Robert T. Golembiewski
ตอบ 1 หนา 49 Thomas S. Kuhn ไดเขียนหนังสือเรื่อง “The Structure of Scientific
Revolution” ขึ้นมา โดยเขาเห็นวา “พาราไดม” เปนความสําเร็จแบบวิทยาศาสตรที่ไมเคยมีมา
กอน ซึ่งจะมีการเหลือปญหาตาง ๆ เอาไวใหผูเกี่ยวของรุนใหมไดแกไขกันตอไปดวย
35. Nicholas Henry ไดนําเอาแนวความคิดเกี่ยวกับพาราไดมมาใชศึกษาอะไร
(1) การแยกการบริหารออกจากการเมือง
(2) การจัดการแบบวิทยาศาสตร
(3) การจัดการโดยฝายบริหาร
(4) นโยบายสาธารณะ
(5) พัฒนาการของวิชาการบริหารรัฐกิจ
ตอบ 5 หนา 52 โดย Niclolas Henry เห็นวา พัฒนาการของวิชาการบริหารรัฐกิจนับตั้งแตจุดเริ่มตน
จนกระทั่งถึงปจจุบัน (ทศวรรษ 1970) นั้น สามารถจําแนกออกไดเปน 5 พาราไดมที่คาบเกี่ยวกัน
36. Leonard D. White เสนอความเห็นวา
(1) การบริหารไมควรแทรกแซงการเมือง
(2) การเมืองไมควรแทรกแซงการบริหาร
(3) การบริหารรัฐกิจไมมีลักษณะเปนวิทยาศาสตร
(4) การบริหารรัฐกิจมีความสําคัญกวาการเมือง
(5) การเมืองมีความสําคัญกวาการบริหารรัฐกิจ
ตอบ 2 หนา 53 ในหนังสือชื่อ Introduction to the Study of Public Administration ของ
Leonard D. White ซึ่งถือเปนตําราเรียนเลมแรกของการบริหารรัฐกิจนั้น เขาไดเสนอวา
การเมืองไมควรจะเขามาแทรกแซงการบริหาร เพราะการบริหารจะนําตัวเองไปสูการศึกษาแบบ
วิทยาศาสตร และความเปนศาสตรที่ปลอดจากคานิยมไดดวยความถูกตองชอบธรรมของตนเอง
37. Frank J. Goodnow เสนอความเห็นวา
(1) การบริหารตองนําการเมือง
(2) การเมืองกับการบริหารเปรียบเสมือนดาน 2 ดานของเหรียญอันเดียวกัน (3) การเมืองตองนําการบริหาร
(4) รัฐบาลมีหนาที่ที่แตกตางกัน 2 ประการ คือหนาที่ทางการเมืองกับหนาที่ทางการบริหาร
(5) วิชาการบริหารรัฐกิจไมควรแยกออกไปจากสาขาวิชารัฐศาสตร
ตอบ 4 หนา 53 Frank J. Goodnow ไดเสนอความเห็นวา รัฐบาลมีหนาที่แตกตางกันอยู 2 ประการ
คือหนาที่ทางการเมืองกับหนาที่ทางการบริหาร ซึ่งหนาที่ทางการเมืองก็คือ การกําหนดนโยบาย
หรือการแสดงออกมาซึ่งเจตนารมณของรัฐ สวนหนาที่ทางการบริหารก็คือ การนํานโยบายตางๆ
เหลานั้นไปปฏิบัตินั่นเอง
38. W.F. Willoughby เสนอใหวิชาการบริหารรัฐกิจเนนศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง
(1) การวินิจฉัยสั่งการ
(2) หลักของการบริหาร
(3) ทฤษฎีองคการ
(4) การกําหนดนโยบายสาธารณะ
(5) ความสัมพันธระหวางการเมืองกับการบริหาร

ตอบ 2 หนา 54 W.F. Willoughby ไดเสนอวา การศึกษาการบริหารรัฐกิจ ก็คือ การศึกษาเกี่ยวกับ
หลักของการบริหาร โดยเขาเห็นวานักบริหารสามารถนําเอาหลักการตาง ๆ ของการบริหาร ซึ่งมี
ลักษณะเปนวิทยาศาสตรที่แนนอนมาประยุกตใชกับกิจการงานของตนเองได
39. John Gaus เสนอความเห็นวา
(1) การบริหารรัฐกิจคือการวิเคราะหนโยบายสาธารณะ
(2) หลักของการบริหารมีลักษณะเปนวิทยาศาสตร
(3) ทฤษฎีการบริหารรัฐกิจกับทฤษฎีการเมืองคือสิ่งเดียวกัน
(4) วิชาการบริหารรัฐกิจเปนศาสตรที่ปลอดจากคานิยม
(5) หัวใจของการบริหารคือการตัดสินใจ
ตอบ 3 หนา 58 John Gaus ไดเสนอความเห็นไวในหนังสือชื่อ “Reflections on Public
Administration” วา ในยุคของเรานี้ทฤษฎีการบริหารรัฐกิจก็คือทฤษฎีการเมืองนั่นเอง
40. มินิพาราไดมที่เสนอโดย Robert T. Golembiewski คือ
(1) ทฤษฎีองคการ
(2) การพัฒนาองคการ
(3) วิทยาการจัดการ
(4) การจัดการแบบวิทยาศาสตร
(5) การวิเคราะหนโยบายสาธารณะ
ตอบ 2 หนา 79 มินิพาราไดมที่ Golembiewski ไดสรางขึ้นมา เพื่อเปนการนํารองหรือเปนตัวอยาง
โนมนําใหนักวิชาการคนอื่น ๆ คลอยตาม ไดแก “มินิพาราไดมการพัฒนาองคการ”
41. จากการวิจัยของ Emanuel Wald พบวาพาราไดมของวิชาการบริหารรัฐกิจในอนาคตมีแนวโนมเปนอยางไร
(1) เปนสหวิทยาการ
(2) เปนสาขาวิชาที่มีเนื้อหาเฉพาะเจาะจงเปนเอกเทศ
(3) เนนความสําคัญของวิธีการศึกษาเชิงปทัสถานมากขึ้น
(4) เนนการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีองคการมากขึ้น (5) เนนเรื่องคานิยมแบบประชาธิปไตยมากขึ้น
ตอบ 1 หนา 72 – 75 Emanuel Wald เห็นวา ในอนาคตนั้นวิชาการบริหารรัฐกิจมีแนวโนมที่จะ
1. มีความเปนปทัสถานที่ออนลง 2. มีขอบเขตไมแนนอน เพราะจะมีลักษณะเปนสหวิทยาการ
มากขึ้น 3. มุงสูความเปนเทคโนโลยีทางสังคม 4. เนนเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
5. มีความสอดคลองกัน
42. ผูเสนอความเห็นวาหลักตาง ๆ ของการบริหารจะมีหลักที่ตรงขามเสมอ คือ
(1) Herbert A. Simon
(2) Dwight Waldo
(3) Elton Mayo
(4) W.F. Willoughby
(5) Chester I Barnard
ตอบ 1 หนา 59 Herbert A. Simon ไดเสนอผลงานไวในหนังสือชื่อ Administrative Behavior :
A Study of Decision – Making Process in Administration Organization โดยเขา
ไดชี้ใหเห็นวา “หลัก” ทุกอยางของการบริหารจะมีหลักที่ตรงกันขามเสมอ
43. ในบทความเรื่อง “The Study of Administration” (1887) Woodrow Wilson ไดเผยแพรและชี้นํา
แนวความคิดเกี่ยวกับ
(1) หลัก POSDCORB
(2) หลักการจัดการแบบวิทยาศาสตร
(3) พฤติกรรมการบริหาร
(4) การบริหารการพัฒนา
(5) การแยกการเมืองกับการบริหารออกจากกัน

