
 

บทที่ 5 

 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยเร่ือง “การพัฒนาองคการภาครัฐแนวใหมของสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด” มีวัตถุประสงคเพื่อ  (1) ศึกษาการพัฒนาองคการของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ตามแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม ใน 2 ประเด็น 

คอื (1.1) ศึกษาปจจัยการบริหารองคการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และ 

(1.2) ศึกษาการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

(2) ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 

ยาเสพติดตามแนวทางการพัฒนาองคการภาครัฐแนวใหม และ (3) แสวงหาแนวทางที่สําคัญในการพัฒนา

วิธีการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหบรรลุเปาหมาย

ในการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ที่กําหนดไว ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการวิจัยเชิงผสม โดยนํา

การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเขามาใชในการทําวิจัยรวมกัน เพื่อใหไดคําตอบตามวัตถุประสงคที่

กําหนดไวในการวิจัยแตละขอ สําหรับกลุมตัวอยางในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ ประชากรกลุมผูบริหาร

ระดับหัวหนางานและเจาหนาที่ระดับปฏิบัติ มีจํานวน 240 คน เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามในชวง

เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 และกลุมตัวอยางในการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบดวย  

(1) นายณรงค รัตนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ดวยการสัมภาษณ

แบบเจาะลกึในวันที ่13 มิถุนายน พ.ศ. 2554 (2) กลุมหัวหนางาน จํานวน 3 คน ดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึก

ในชวงระหวางวันที ่20-23 มิถุนายน พ.ศ. 2554 (3) กลุมผูปฏิบัติ จํานวน 8 คน ดวยการสนทนากลุม

แบบเจาะจงในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2554 (4) กลุมผูบริหารสวนราชการในพื้นที่ จํานวน 4 คน

ประกอบดวย นายสมบูรณ  บุญแสงทิพย นายอําเภอกระทุมแบน นายบัญชา ฤทธิ์ศาสตร นายกองคการ

บริหารสวนตําบลคลองมะเด่ือ และเจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรกระทุมแบน จํานวน 2 คน ดวย 

การสัมภาษณแบบเจาะลึกในชวงระหวางวันที่ 5-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และ (5) กลุมแกนนําเครือขาย

ภาคประชาชนในพื้นที่ ซึ่งไดดําเนินกิจกรรมดานการปองกันยาเสพติดรวมกับหนวยงานของภาครัฐ 

มาอยางตอเน่ือง จํานวน 10 คน ดวยการสนทนากลุมแบบเจาะจงในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งทํา

ใหขอมูลที่ไดมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคในการวิจัยอยางครบถวนและรอบดาน  
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สรุปผลการวิจัย 

 
 จากการเก็บรวบรวมขอมูล สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้  

1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูปฏิบัติ (ขาราชการ) รอยละ 59.17 มีชวงอายุระหวาง 

31-40 ป รอยละ 43.75 มีอายุงานไมเกิน 5 ป รอยละ 62.08 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 

66.67 มรีายไดตอเดือนระหวาง 10 ,001-15 ,000 บาท รอยละ 42.91 และอยูในสํานักปราบปราม              

ยาเสพติด รอยละ 16.67  

2. ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคขอที่ 1 คือ เพื่อศึกษาการพัฒนาองคการของสํานักงาน 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดตาม แนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม ซึ่งผูวิจัย

ไดใชการศึกษา เชิงปริมาณ ผลการศึกษาพบวา  

 2.1 ปจจัยการบริหารองคการในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยมีวัฒนธรรม

องคการมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด  รองลงมาคือภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และการบริหารราชการแบบมี

สวนรวมมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ซึ่งมรีายละเอียดในแตละตัวแปร ดังน้ี 

2.1.1 วัฒนธรรมองคการ  ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  โดยมีวัฒนธรรม

องคการแบบ Apollo มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาตามลําดับคือ  วัฒนธรรมองคการ แบบ Dionysus  

วัฒนธรรมองคการแบบ Athena และวัฒนธรรมองคการแบบ Zeus มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

2.1.2 การบริหารราชการแบบมีสวนรวม ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 

โดยมีการบริหารราชการแบบมีสวนรวมโดยพัฒนาจากภายนอกภาคราชการมีคาเฉลี่ยมากที่สุด และ

การบริหารราชการแบบมีสวนรวมโดยพัฒนาจากภายในภาคราชการมีคาเฉลี่ยรองลงมา 

2.1.3 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยมภีาวะผูนํา

ดานการมีอิทธิพลตออุดมการณมีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาตามลําดับคือ ดานการกระตุนเชาวปญญา 

ดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล และดานการสรางแรงบันดาลใจมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

 2.2 การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด  ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยมี มิติดานประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ย

สูงที่สุด  รองลงมาตามลําดับคือ มิติดานคุณภาพการใหบริการ  มิติดานประสิทธิผล  และมิติดานการ

พัฒนาองคการมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

2.3 ผลการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณระหวางปจจัยการบริหารองคการกับการ

บริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดพบวา  
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2.3.1 ปจจัยการบริหารองคการ ดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ดานการบริหาร

ราชการแบบมีสวนรวม และดานวัฒนธรรมองคการ  มีอิทธิพลในการทํานายความเปนไปไดของ

การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  ใน

ภาพรวม 

2.3.2 ปจจัยการบริหารองคการดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  ดานวัฒนธรรม

องคการ  และดานการบริหารราชการแบบมีสวนรวม มีอิทธิพลในการทํานายความเปนไปไดของ

การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  มิติ

ดานประสิทธิผล 

2.3.3 ปจจัยการบริหารองคการดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และดานการบริหาร

ราชการแบบมีสวนรวม มีอิทธิพลในการทํานายความเปนไปไดของ การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์

ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  มิติดานคุณภาพการใหบริการ 

2.3.4 ปจจัยการบริหารองคการดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ดานวัฒนธรรม

องคการ และดานการบริหารราชการแบบมีสวนรวม มีอิทธิพลในการทํานายความเปนไปไดของ

การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  มิติ

ดานประสิทธิภาพ 

2.3.5 ปจจัยการบริหารองคการดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ดานวัฒนธรรม

องคการ และดานการบริหารราชการแบบมีสวนรวม มีอิทธิพลในการทํานายความเปนไปไดของ

การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  มิติ

ดานการพัฒนาองคการ 

2.4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารองคการกับการบริหารแบบ

มุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด พบวาทั้ง 2 ตัวแปร มี

ความสัมพันธกันในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

ทั้งน้ี ยังพบวาสมการ พยากรณที่ไดจากการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณระหวางปจจัย

การบริหารองคการกับการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด มีความสอดคลองกับผลวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหาร

องคการกับการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

อีกดวย ดังน้ัน จึงสรุปไดวาปจจัยการบริหารองคการมีอิทธิพลตอการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

3. ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคขอที่ 2 และ 3 คือ เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ตามแนวทางการพัฒนา
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องคการภาครัฐแนวใหม และการแสวงหาแนวทางที่สําคัญในการพัฒนาวิธีการปฏิบัติราชการของ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหบรรลุเปาหมายในการบริหารแบบ 

มุงผลสัมฤทธิ์ที่กําหนดไว ซึ่งผูวิจัยไดใชการศึกษาเชิงคุณภาพผลการศึกษาพบวา 

3.1 วัฒนธรรมองคการ ผลการศึกษาสรุปไดดังน้ี 

1. กลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุมเห็นสอดคลองกันวา วัฒนธรรมองคการเปนสิ่งสําคัญที่

ชวยใหการปฏิบัติงานสามารถบรรลุเปาหมายไดในระดับสูง และเห็นวาสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด มีวัฒนธรรมองคการที่เขมแข็งซึ่งเปนผลมาจากระบบรุน ระบบพี่เลี้ยง 

และการทํางานเปนทีม ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยเชิงปริมาณที่ชี้ใหเห็นวา สํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด เนนการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง และการมี

วัฒนธรรมองคการที่เขมแข็งไดชวยทําใหเจาหนาที่มีอุดมการณและมีความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจแมจะเปนงานที่มีความเสี่ยงสูงก็ตาม ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยเชิงปริมาณที่ชี้ใหเห็นวา 

เจาหนาที่มีความมุงมั่นในการปฏิบัติงานและใหความสําคัญกับผลสําเร็จในเชิงคุณภาพของงานที่

ไดรับมอบหมาย  

2. ปญหาอุปสรรคในการพัฒนาวัฒนธรรมองคการใหเขมแข็งนั้นกลุมตัวอยางทั้ง 

3 กลุม มีความเห็นที่หลากหลาย เนื่องจากประสบการณในการปฏิบัติงาน ตําแหนงหนาที่ ความ

รับผิดชอบ และมุมมองวิธีคิดที่มีตอปญหาที่พบ ทั้งน้ีปญหาที่กลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุมมีความเห็นที่

สอดคลองกันคือ จํานวนเจาหนาที่ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานตามภารกิจซึ่งจะสงผลตอคุณภาพ

ของผลงานในระยะยาว นอกจากนี้ยังพบวา การครอบงําทางความคิดของระบบพี่เลี้ยงมีความ

สอดคลองกับผลวิจัยเชิงปริมาณที่ชี้ใหเห็นวา เจาหนาที่ไดใหความสําคัญกับการตัดสินใจของ

หัวหนางานในระดับสูง ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงคานิยมของเจาหนาที่สวนใหญที่มอบใหหัวหนางาน

เปนตัวแทนใชอํานาจในการตัดสนิใจ  

3. การพัฒนาวัฒนธรรมองคการใหเขมแข็งสามารถสรุปความเห็นของกลุม

ตัวอยางทั้ง 3 กลุม โดยจําแนก ออกได 2 ระดับคือ (1) ระดับปจเจกบุคคล โดยเสนอใหสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ดําเนินการพัฒนาบุคลากรดวยการฝกอบรมเพื่อ

พัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ใหสูงขึ้น และควรดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาระบบคิด

ในการปฏิบัติงาน และ ( 2) ระดับองคการ โดยเสนอใหผูบริหารระดับนโยบายตองสนับสนุนใหมี

การปลูกฝงวัฒนธรรมองคการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ผานทาง

โครงการและกิจกรรมตางๆ อยางตอเน่ือง เพื่อสรางอุดมการณ คานิยม และวัฒนธรรมองคการที่ 

พึงประสงคตอไปในอนาคต 
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3.2 การบริหารราชการแบบมีสวนรวม ผลการศึกษาสรุปไดดังน้ี  

1. กลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุมเห็นสอดคลองกันวาสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด ไดใชหลักการบริหารราชการในการปฏิบัติงานมาอยางตอเนื่อง จนกระทั่งบาง

เร่ืองกลายเปนวัฒนธรรมองคการที่เขมแข็ง เชน การเปดโอกาสใหเจาหนาที่มีสวนรวมในการทํางาน

เปนทีม การพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ดวยการฝกอบรมโดยเร่ิมจากระบบรุนระบบพี่เลี้ยง และการ

อบรมอ่ืนๆ เปนตน ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยเชิงปริมาณที่ชี้ใหเห็นวา สํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด มีการใหความสําคัญกับเร่ืองการมีสวนรวมในการทํางานเปนทีมอยูใน

ระดับสูง และยังพบอีกวาสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ไดให

ความสําคัญกับการพัฒนาจากภายนอกภาคราชการหรือการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานภาคีเครือขาย

ในระดับสูง และมีการใหความรวมมือกันเปนอยางดีทั้งในเชิงปองกัน บําบัด และการปราบปราม 

ยาเสพติด จึงทําใหบางโครงการประสบผลสําเร็จในระดับสูง ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยเชิงปริมาณที่

ชี้ใหเห็นวา เครือขายไดใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดอยูในระดับสูง  

2. ปญหาอุปสรรคที่สําคัญในการดําเนินการตามแนวทางการบริหารราชการแบบ 

มีสวนรวมมีอยูดวยกันหลายประการ ดังน้ี (1) ปญหาที่เกิดขึ้นภายในสํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด ไดแก ปญหาอัตรากําลังมีจํานวนไมเพียงพอกับการปฏิบัติงาน ปญหา

สภาพแวดลอมภายในยังไมเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ปญหาขอมูลที่อาจ

ไมสอดคลองกับความเปนปจจุบัน และปญหาความไมเขาใจกันในการประสานงาน และการสื่อสาร

ขอมูลระหวางกัน และ (2) ปญหาที่เกิดขึ้นภายนอกสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด ไดแก ปญหาการขาดอํานาจตามกฎหมายรับรองในการสั่งงาน ปญหาการเปลี่ยนแปลงของ

กระแสโลก และปญหาความเขาใจถึงเปาหมายการดําเนินงานที่แตกตางกันระหวางสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดกับหนวยงานอ่ืนๆ  

3. แนวทางสําคัญที่ชวยใหการบริหารราชการแบบมีสวนรวมของสํานักงาน 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดประสบผลสําเร็จสรุปได 2 ระดับดังน้ี ( 1) ระดับ

นโยบายโดยเสนอใหผูบริหารตองแกไขปญหาในระดับนโยบาย เชน การปรับปรุงขอกฎหมาย 

เพื่อเพิ่มอํานาจใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด สามารถมอบหมายและ

สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจแกหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของตามนโยบายของรัฐบาลและขอสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี การเพิ่มกรอบอัตรากําลังใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 

ยาเสพติด มีเจาหนาที่ระดับพื้นที่เพื่อแสวงหาขอมูลในพื้นที่ไดอยางตอเน่ือง รวมถึงการให

ความสําคัญกับการสรางความเขาใจในการปฏิบัติงานรวมกันกับหนวยงานอ่ืนๆ เปนตน และ ( 2) 
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ระดับองคการโดยเสนอใหผูบริหารระดับนโยบายสนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดอยางตอเนื่อง การพัฒนาและสงเสริมให

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เปนองคกรแหงการเรียนรู การสงเสริมให

มีกิจกรรมพบปะสังสรรค การมอบอํานาจในการตัดสินใจเฉพาะหนา การสนับสนุนใหดําเนิน

กิจกรรมที่มีผลสัมฤทธิ์สูงอยางตอเน่ือง รวมถึงการสนับสนุนเทคโนโลยีใหสอดคลองกับภารกิจ 

ทั้งในดานการปราบปรามและการปองกันการปฏิบัติงานดานยาเสพติด 

3.3 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ผลการศึกษาสรุปไดดังน้ี  

1. กลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุมมีความเห็นสอดคลองกันวาผูบริหารมีความสําคัญอยางยิ่ง

ตอการกําหนดนโยบายและการผลักดันปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์

ตามที่ไดมีการมอบหมายให และเห็นวาผูบริหารต้ังแตระดับนโยบายลงมาถึงหัวหนางานตางก็ให

ความสําคัญตอภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด รวมถึงมีความ

ต้ังใจในการแกไขปญหายาเสพติดในสังคมไทย ซึ่งทําใหเจาหนาที่มีอุดมการณในการปฏิบัติงานอยู

ในระดับสูง ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยเชิงปริมาณที่ผูปฏิบัติเห็นวา ผูบริหารของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มักผลักดันใหเกิดผลงานตามที่ต้ังใจไว ซึ่งสะทอน

ใหเห็นวา ผูบริหารของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดไดตระหนักถึง

ความรุนแรงของปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในสังคมไทย จึงไดผลักดันการปฏิบัติงานดวย

วิธีการตางๆ เพื่อชวยใหปญหายาเสพติดลดลง นอกจากน้ีกลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุมเห็นสอดคลองกันวา

ผูบริหารแตละทานยอมมีรูปแบบการบริหารงานเปนของตนเอง ดังน้ันจึงไมมีวิธีการไหนที่ดีที่สุด 

และเหมาะสมที่สุด แตควรทําอยางไรเพื่อใหผูปฏิบัติเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหไดมากที่สุด 

2. ปญหาของผูบริหารในการปฏิบัติงาน มีผูใหความเห็น 2 กลุมคือ กลุมหัวหนางาน

และกลุมผูปฏิบัติ โดยมีประเด็นที่แตกตางกันดังน้ี ( 1) กลุมหัวหนางานเห็นวาปญหาเกดิจาก

ผูบริหารในระดับนโยบายไมเขาใจในภารกิจและอํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด อยางถองแทและไมเขาใจในวัฒนธรรมองคการของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด จึงทําใหการมอบนโยบายบางเร่ืองถูกตอตานและ

เพิกเฉยในทางปฏิบัติ และไมเกิดผลสําเร็จของงานตามวัตถุประสงคของนโยบายที่ต้ังไว สําหรับ

กลุมผูปฏิบัติเห็นวาปญหาเกิดจากผูบริหารไมสามารถตัดสินใจเร่ืองการกระจายอํานาจ และการ

มอบหมายงานใหผูปฏิบัติในพื้นที่ไดอยางเหมาะสม การมอบนโยบายยังขาดความไมชัดเจนในการ

ปฏิบัติและรูปแบบการใชอํานาจของผูบริหารไมสามารถกระตุนจูงใจเจาหนาที่ได และยังพบวา

ผลวิจัยเชิงปริมาณเร่ืองผูบริหารยอมรับความคิดเห็นของทานในการทํางานมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดนั้น   

ไดสะทอนใหเห็นถึงความเชื่อมั่นของผูบริหารที่มีตอเจาหนาที่ใน การปฏิบัติงาน จึงสงผลใหมีการ
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กระจายอํานาจการตัดสินใจแกผูปฏิบัติในพื้นที่นอยกวาที่ควรจะเปน  ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยเชิง

คุณภาพที่ชี้ใหเห็นวาผูบริหารยังไมสามารถกระจายอํานาจการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม 

3. ภาวะผูนําในอุดมคติ กลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุม เห็นสอดคลองกันในประเด็นที่วา 

ผูบริหารจําเปนตองเปนผูที่มีวิสัยทัศนในการนําพาองคกรไปใหถึงเปาหมายที่กําหนดไว รวมถึง

ผูบริหารตองเปนผูที่กลาคิดกลาตัดสินใจและกลารับผิดชอบอีกดวย ทั้งน้ี กลุมผูบริหารมีความเห็น

สอดคลองกบักลุมหัวหนางานใน 2 ประเด็นคอื ( 1) ผูบริหารตองมีความเขาใจโลกคือรูทุกเร่ืองที่

เกี่ยวของกับการทํางาน และ (2) ผูบริหารตองมีความเขาใจถึงศักยภาพของสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติดอยางลุมลึก นอกจากน้ีกลุมหัวหนางานยังมีความเห็นสอดคลองกับ

กลุมผูปฏิบัติใน 2 ประเด็นคอื ( 1) ผูบริหารตองมีความสามารถในการจูงใจเจาหนาที่ในการ

ปฏิบัติงานและตองชวยใหเจาหนาที่สามารถขับเคลื่อนภารกิจไดโดยสะดวก ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัย

เชิงปริมาณที่เจาหนาที่เห็นวา ผูบริหารของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

ไดมอบหมายใหผูปฏิบัติทํางานที่สอดคลองกับศักยภาพที่มี ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงวิธีการจูงใจดวยงาน

ที่ชวยใหเจาหนาที่มีความสุขในการปฏิบัติงานเพราะเจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานไดดีและมีคุณภาพ 

นอกจากน้ียังมีเร่ืองอ่ืนๆที่นาสนใจอีก เชน ผูบริหารตองสามารถแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติได

อยางเหมาะสม ผูบริหารตองมีความซื่อสัตยยุติธรรมในการตัดสินใจและผูบริหารตองเปนผูที่เติบโต

มาตามระบบ 

3.4 ปจจัยอ่ืนๆ ผลการศึกษาสรุปไดดังน้ี  

1. กลุมตัวอยางมีความเห็นสอดคลองกันในประเด็นเกี่ยวกับปจจัยภายนอก ซึ่ง

สงผลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบตอการแกไขปญหายาเสพติดดังนี้ (1) ปจจัยภายนอกที่เปนโอกาสใน

การแกไขปญหายาเสพติด ประกอบดวย ( 1.1) รัฐบาลใหความสําคัญกับการแกไขปญหายาเสพติด 

(1.2) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มีเครือขายความรวมมือในการ

ปฏิบัติงานที่เขมแข็ง และ ( 2) ปจจัยภายนอกที่เปนอุปสรรคในการแกไขปญหายาเสพติด 

ประกอบดวย (2.1) กฎหมายลาสมัยและไมเอ้ือตอการปฏิบัติงาน รวมถึงมีชองโหวที่ทําใหผูคายาเสพติด

สามารถหลีกเลี่ยงได ( 2.2) ผูคายาเสพติดมีเครือขายที่โยงใยซับซอน ( 2.3) ความกาวหนาของ

เทคโนโลยีที่ทําใหเกิดการกระทําความผิดในรูปแบบใหมๆ ( 2.4) เครือขายที่กระทําความผิดเสียเอง 

และเครือขายที่ไมเขาใจถึงขอจํากัดของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

รวมถึงปญหาศักยภาพของเครือขาย (2.5) ปญหาการไมยอมรับสภาพความเปนจริงของผูรับผิดชอบ/

ผูเกี่ยวของกับนโยบาย นอกจากน้ียังมี (3) ปจจัยภายนอกอ่ืนๆ ที่กลุมตัวอยางมีความเห็นแตกตางกัน

ไป คือ (3.1) โอกาส ไดแก การสนับสนุนจากผูใหญในสังคมไทย และความกาวหนาทางเทคโนโลยี

ที่ชวยใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ( 3.2) อุปสรรค  ไดแก การมอบหมายนโยบายที่ปฏิบัติให
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สําเร็จไดยาก การแพรระบาดของยาเสพติดที่มีจํานวนมาก แรงกดดันในการปฏิบัติงานจากผูบริหาร

ระดับนโยบาย การมีโรงงานและหมูบานจํานวนมากจึงทําใหการตรวจสอบบุคคลตองสงสัยทําได

ยาก และปญหาผูติดยาเสพติดออกไปเสพยาเสพติดนอกพื้นที่  

2. สําหรับประเด็นเกี่ยวกับปจจัยภายใน ผูใหความเห็นมี 3 กลุมคือ กลุมผูบริหาร 

กลุมหัวหนางานและกลุมผูปฏิบัติ โดยทั้ง 3 กลุมมีความเห็นสอดคลองกัน ซึ่งสงผลทั้งในเชิงบวกและ

เชิงลบตอการแกไขปญหายาเสพติดดังนี้ (1) ปจจัยภายในที่เปนจุดแข็งในการแกไขปญหายาเสพติด 

ประกอบดวย (1.1) เจาหนาที่ มีความเชี่ยวชาญในระดับสูง (1.2) ทีมงานมีความเขมแข็ง และ (2) ปจจัย

ภายในที่เปนจุดออนในการแกไขปญหายาเสพติด ประกอบดวย (2.1) จํานวนเจาหนาที่ไมเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน จึงทําใหการปฏิบัติงานเพื่อแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ขาดเจาภาพหลักในการบูรณา

การการทํางานรวมกัน (2.2) เคร่ืองมือและอุปกรณที่จําเปนในการทํางานมีไมเพียงพอและไมอยูใน

สภาพพรอมใชงาน นอกจากน้ียังมี (3) ปจจัยภายในอ่ืนๆที่กลุมตัวอยางมีความเห็นแตกตางกันไป คือ 

(3.1) จุดแข็ง ไดแก เจาหนาที่มีอุดมการณและความมุงมั่นในการทํางาน รวมถึงมีความสามารถในการ

บริหารจัดการเครือขาย และ (3.2) จุดออน ไดแก ความลาชาในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหาร 

และการที่ผูปฏิบัติไมมีอํานาจตัดสินใจในสถานการณเฉพาะหนา 

   3. แนวทางในการแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ ผูใหความเห็นมี 2 กลุมคือ ผูบริหาร

สวนราชการในพื้นที่ และกลุมแกนนําเครือขายในพื้นที่ โดยทั้ง 2 กลุมมีความเห็นสอดคลองกันใน

ประเด็นดังตอไปน้ี (1) ตองมีการประชุมและแสวงหาแนวรวมกันในการแกไขปญหายาเสพติดทั้งใน

ดานการปองกันและการปราบปรามยาเสพติด โดยเฉพาะระหวางพื้นที่รอยตอ รวมถึงควรมีการระดม

กําลังกวาดลางแหลงพักยาเสพติดอยางตอเน่ือง ( 2) การเพิ่มบทลงโทษแกผูคายาเสพติด รวมถึงการ

บังคับใชขอกฎหมายอยางเขมขน ( 3) มีการสงเสริมใหมีการดําเนินกิจกรรมการตอตานยาเสพติด

อยางตอเน่ือง (4) การสนับสนุนใหมีกิจกรรมการเสริมสรางครอบครัวใหเขมแข็ง โดยการสงเสริมให

ครอบครัวไดเรียนรูกิจกรรมการปองกันยาเสพติดรวมกัน นอกจากน้ียังมี (5) ประเด็นอ่ืนๆ ที่นาสนใจ

ถึงแมกลุมตัวอยางมีความเห็นแตกตางกันไป ไดแก การใหความรูเกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดและ

การมอบหมายภารกิจแกแกนนําวัยรุนในชุมชน ควรมีหนวยงานสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดในระดับพื้นที่ การสงเสริมใหแกนนําในชุมชนมีความเขมแข็ง และการ

สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการปญหายาเสพติดเพิ่มขึ้น 

  3. 5 การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด ผลการศึกษาสรุปไดดังน้ี  

1. กลุมตัวอยางของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ทั้ง 

3 กลุมมีความเห็นสอดคลองกันวา กรอบการประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ เปนแนวคิดที่ดี
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และชวยใหเกิดประโยชนตอทุกฝายที่เกี่ยวของ แตไมเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของสํานักงาน 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และกลุมผูบริหารสวนราชการในพื้นที่สวนใหญ

เห็นวากรอบการประเมินดังกลาว เปนแนวทางที่ดีเพราะจะชวยสรางความชัดเจนในการปฏิบัติงาน

ในภาพรวม แตสรางปญหาในทางการปฏิบัติในพื้นที่ เพราะแตละพื้นที่มีความแตกตางกัน 

2. ปญหาที่เกิดขึ้นน้ัน กลุมตัวอยางของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด มีความเห็นสอดคลองกันวา การปฏิบัติงานตามเปาประสงคและตัวชี้วัดทั้ง 4 ดาน 

มีปญหาในเร่ือง (1) พื้นฐานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไมสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติงานของ

กรอบการประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ เนื่องจากผูกําหนดตัวชี้วัดไมเขาใจแนวทางการ

ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด จึงทําใหเจาหนาที่มีการ

ตอตานตัวชี้วัด (2) วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ไมสอดคลองกับเงื่อนไขดานงบประมาณ ชวงระยะเวลาและ

ลักษณะของภารกิจ (3) วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ไมสอดคลองกับขอกฎหมายที่ใชในการปฏิบัติงาน ( 4) 

วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ไมสอดคลองกับสถานการณในอนาคต เนื่องจากบางเหตุการณไมสามารถคาด

เดาและกาํหนดได และ (5) วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์บางประเด็นมีความเปนนามธรรมสูงไมสามารถวัด

ไดอยางแทจริง และกลุมผูบริหารสวนราชการในพื้นที่สวนใหญเห็นวา แนวทางดังกลาวไดสราง

ปญหาในทางการปฏิบัติในพื้นที่ เพราะแตละพื้นที่มีความแตกตางกัน 

3. แนวทางในการแกไขปญหาคือ (1) การพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เชน การแกไข

ขอกฎหมายใหเอ้ือประโยชนตอการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด และการพัฒนาระบบการสรางแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานใหแกเจาหนาที่ (2) มีการระดมสมองจากความเห็นของผูปฏิบัติจากทุกสํานักและ

ทกุกลุมงานกอนกาํหนดตัวชีว้ดั เพือ่กาํหนดแนวทางและตัวชีว้ดัใหสอดคลองกนัและเหมาะสมกบั

ลักษณะของภารกิจ ( 3) การพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่และมีกิจกรรมการสื่อสารใหเขาใจใน

ตัวชี้วัดในทิศทางเดียวกัน และกลุมผูบริหารสวนราชการในพื้นที่สวนใหญเห็นวา สํานักงาน 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดตองเปนเจาภาพหลักในการทํางานดานการแกไข

ปญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยมีสวนราชการอ่ืนๆ เปนผูสนับสนุน สําหรับกลุมแกนนําเครือขายภาค

ประชาชนในพื้นที่สวนใหญเห็นวาวิธีการที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ ไดแก ( 1) การพัฒนากลุมแกนนําเครือขายภาคประชาชน

ในพื้นที่ใหมีความรูในดานการปองกันปญหายาเสพติด (2) การสรางเครือขายในการปฏิบัติงานดาน

ยาเสพติด นอกจากน้ีกลุมผูบริหารสวนราชการในพื้นที่มีความเห็นสอดคลองกับกลุมแกนนํา

เครือขายภาคประชาชนในประเด็นที่วา ตองใหความสําคัญกับผูนําชุมชน (กํานัน/ผูใหญบาน) แกน

นําเครือขาย กลุม/องคกรในพื้นที่ เพื่อชวยใหการขับเคลื่อนกิจกรรมดานการแกไขปญหายาเสพติด

ในพื้นที่ประสบผลสําเร็จ 
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ผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 

 
1. จากสมมุติฐานการวิจัยที่กําหนดไววา การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  อยูในระดับปานกลางถึงมาก ซึ่งผลการวิจัยพบวา 

การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  ใน

ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก จึงสรุปไดวาเปนไปตามสมมุติฐานตามที่ต้ังไว 

2. จากสมมุติฐานการวิจัยที่กําหนดไววา ปจจัยการบริหารองคการสามารถนํามาพยากรณ

การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ไดอยาง

มีนัยสําคัญ ซึ่งผลการวิจัย พบวา ปจจัยการบริหารองคการ ดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ดานการ

บริหารราชการแบบมีสวนรวม และดานวัฒนธรรมองคการ มีอิทธิพลในการทํานายความเปนไปได

ของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  

อยางมีนัยสําคัญ จึงสรุปไดวาเปนไปตามสมมุติฐานตามที่ต้ังไว 

3. จากสมมุติฐานการวิจัยที่กําหนดไววา ปจจัยการบริหารองคการมีความสัมพันธในทางบวก

ตอการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยา เสพติด

อยางมีนัยสําคัญ ซึ่งผลการวิจัยพบวา ปจจัยการบริหารองคการมีความสัมพันธใน ทางบวกกับการ

บริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยา เสพติด อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ จึงสรุปไดวาเปนไปตามสมมุติฐานตามที่ต้ังไว 

นอกจากนี้ยังพบวาสมการพยากรณที่ไดจากการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณมีความ

สอดคลองกับผลวิเคราะหความสัมพันธ จึงทําใหสรุปไดวาปจจัยการบริหารองคการมีอิทธิพลตอ

การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
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อภิปรายผลการวิจัย 

 
การอภิปรายผลการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยจะทําการอภิปรายเฉพาะผลการศึกษาตามตัวแปรตน

และตัวแปรตามที่พบในการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยจะอภิปรายตามลําดับดังนี้ 

1. ปจจัยการบริหารองคการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

ดานวัฒนธรรมองคการ ผลการวิจัยทั้งใน เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไดสะทอนใหเห็นวา สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มีวัฒนธรรมองคการที่เขมแข็ง โดยพบวา วัฒนธรรม

องคการแบบ Apollo มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ในเร่ือง ทานใหความสําคัญกับผลสําเร็จของงานที่ไดรับ

มอบหมาย ซึ่งเปนผลมาจาก (1) การปฏิบัติงานอยางมีอุดมการณของเจาหนาที่ ซึ่งเจาหนาที่ทุกนาย

ตางตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติดที่มีตอสังคมไทยจึงทําใหเจาหนาที่เกิดความมุงมั่นที่จะแกไข

ปญหาใหสําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิผล และ (2) การปฏิบัติงานภายใตกรอบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปที่กําหนดใหเจาหนาที่ตองปฏิบัติภารกิจที่

สอดคลองกับตัวชี้วัดใหบรรลุผลสําเร็จ ซึ่งในประเด็นน้ีจะสงผลอยางมากตอแนวทางการแกไข

ปญหายาเสพติดของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เนื่องจากผูบริหาร

ระดับนโยบายใหความสําคัญ ผลวิจัยดังกลาวมีความสอดคลองกับแนวคิดเร่ือง วัฒนธรรมแบบ

ราชการของ Kim S. Cameron & Robert E. Quinn (1999, p. 20-25) ที่เนนถึงการกําหนดเกณฑ

ความสําเร็จของการปฏิบัติงาน ซึ่งจะชวยใหเกิดระบบงานที่เชื่อถือได ผูนําสามารถควบคุมและกํากับ

ดูแลเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบร่ืนอยางมีประสิทธิภาพ โดยสอดคลองกบัแนวคิด

เร่ืองวัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จ (Achievement Culture) ของ Richard L. Daft (2001, p. 192) ที่เนน

ถึงความมุงมั่นเอาจริงเอาจังในการปฏิบัติงานเพื่อสรางผลงานใหสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว 

นอกจากน้ี ผลการวิจัยไดสอดคลองกับแนวคิดเร่ือง วัฒนธรรมองคการแบบ Apollo ของ Charles B. 

Handy (1979, p. 44-50) ที่มุงเนนเร่ืองประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย

ที่ต้ังไว และสําหรับวัฒนธรรมองคการแบบ Zeus พบวาเปนวัฒนธรรมองคการที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

โดยมีเร่ือง การทํางานมักอาศัยความรวดเร็วในการตัดสินใจ โดยไมใหความสําคัญกับกฎระเบียบ

เล็กๆ นอยๆ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ซึ่งผลวิจัยเปนไปในลักษณะดังกลาวเพราะ สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เปนหนวยงานในระบบราชการ และลักษณะของ

การดําเนินงานตามภารกิจสามารถใหคุณใหโทษกับผูที่มีสวนไดสวนเสียไดโดยงาย ดังน้ัน การ

ปฏิบัติงานจึงตองอาศัยกฎหมายเปนสําคัญเพื่อใหเกิดขอผิดพลาดนอยที่สุด ทั้งตอตัวเจาหนาที่
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ผูปฏิบัติงานและผูที่มีสวนเกี่ยวของอ่ืนๆ จึงทําใหขอคําถามน้ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดในวัฒนธรรม

องคการแบบ Zeus 

อาจกลาวไดวา วัฒนธรรมองคกรของ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด มีรูปแบบที่มีลักษณะเฉพาะและมีความเขมแข็งในระดับสูง ซึ่งผูวิจัยเห็นวาวัฒนธรรม

องคการ มีอิทธิพล ตอการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดไดในระดับสูง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของดาวรุวรรณ ถวิลการ (2552, หนา 38) 

ที่กลาววา วัฒนธรรมองคการจะชวยใหบุคลากรขององคการไดเขาใจถึงลักษณะการทํางาน และการ

เลือกแนวทางที่ถูกตองในการแกปญหา และการปฏิบัติงานรวมกัน ซึ่งจะสงผลใหการบริหารงาน

ในองคการประสบผลสําเร็จได ผูวิจัยจึงเห็นวารูปแบบวัฒนธรรมองคกรที่ชวยใหการบริหารงาน

ขององคกรสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจไดน้ันมีอยูหลากหลายรูปแบบ ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคดิของ Richard L. Daft (2001, p. 120-122) ที่กลาวไววา วัฒนธรรมองคการแตละแบบสามารถ

สรางความสําเร็จใหแกองคการไดทั้งสิ้น ดังน้ันองคการจะยึดวัฒนธรรมแบบใดหรือจะใชแบบ

ผสมผสานยอมขึ้นอยูกับจุดเนนดานกลยุทธขององคการและเงื่อนไขสภาพแวดลอมขององคกรใน

ขณะน้ัน  

2. ปจจัยการบริหารองคการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

ดานการบริหารราชการแบบมีสวนรวม ผลการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไดสะทอนให

เห็นวาสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ไดนําแนวทางการบริหารราชการ

แบบมีสวนรวมมาใชในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องกอนที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการจะนําแนวคิดเร่ืองน้ีมาเผยแพร ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

ไดใชการพัฒนาทั้งจากภายในและภายนอกภาคราชการควบคูกันไปอยางสอดคลองกัน โดยพบวา 

การบริหารราชการแบบมีสวนรวม โดยการพัฒนาจากภายนอกภาคราชการมีคาเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่ง

พบวามีเร่ืองเครือขายปฏิบัติงานยาเสพติดไดใหความรวมมือกับการดําเนินกิจกรรมของ สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เสมอ โดยเปนผลมาจาก (1) กระแสสังคมที่ทําให 

ทุกฝายตางใหความรวมมือกันแกไขปญหายาเสพติด (2) ผูบริหารประเทศใหความสําคัญทั้งใน 

เชิงนโยบายและการผลักดันในเชิงการปฏิบัติ (3) หนวยงานราชการ ผูนําชุมชน สถาบันทางสังคม 

และแกนนํา/กลุมองคกรเครือขาย ในพื้นที่ไดใหความสําคัญกับการแกไขปญหายาเสพติดที่เขามา

แพรระบาดในพื้นที่ ซึ่งสิ่งเหลาน้ีไดสงผลใหเจาหนาที่สวนใหญเห็นวา ผูที่เกี่ยวของกับเครือขาย

ดังกลาวตางใหความสําคัญและใหความรวมมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมการแกไขปญหายาเสพติด

ในหลายๆดาน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  ผลวิจัยดังกลาวมีความสอดคลองกับแนวคิดเร่ือง การ

บริหารราชการแบบมีสวนรวมของพิชาย  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552, หนา 299) ไดกลาววา การบริหาร
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ราชการแบบมีสวนรวมจะเปนการเปดโอกาสใหสถาบันและกลุมประชาสังคมไดเขามามีสวนรวมใน

กระบวนการบริหารของหนวยงานภาครัฐ และมีการกําหนดยุทธศาสตรใหหนวยงานราชการสราง

ชองทางและกลไกการมีสวนรวมขึ้นมา รวมทั้งสอดคลองกับแนวคิดเร่ืองเครือขายของ เกรียงศักด์ิ  

เจริญวงศศักด์ิ (2543, หนา 75-79) ที่ไดกลาวไววา การรวมตัวกันขับเคลื่อนกิจกรรมในลักษณะของ

เครือขายจะเปนการนําเอาจุดแข็งของแตละฝายมาสนับสนุนซึ่งกันและกัน รวมถึงไดชวยใหเกิดการ

ผนึกกําลัง ( Synergy) ซึ่งจะชวยใหผลลัพธที่เกิดขึ้นมีคุณภาพสูงกวาผลลัพธที่เกิดจากตางคนตาง

ดําเนินการแลวนํามารวมกนั และสอดคลองกบัแนวคดิของ  Anne M. Kjaer (2004, p.32-37) ที่ได

กลาวไววาการดึงทุกภาคสวนเขามาเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของภาครัฐจะทําใหเกิดการยอมรับ 

และผูท่ีเขารวมจะเกิดความต่ืนตัวและมีความรูสึกเปนเจาของงาน รวมถึงเปนการชวยระดมทรัพยากร

ในการดําเนินงาน และเปดโอกาสใหกับทุกฝายไดแสดงบทบาทตามที่ตนถนัดเพื่อบรรลุเปาหมาย

รวมกนั นอกจากน้ียงัสอดคลองกบัแนวคดิของ  Mark Bevir, R.A.W. Rhodes & Patrick Weller 

(2003, p. 1-17) ที่เสนอวา กลไกการทํางานที่ซับซอนในปจจุบันทําใหหนวยงานภาครัฐตองเรียนรู

ศิลปะในการบริหารจัดการเครือขาย เพื่อชวยใหการจัดบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากน้ียัง

สอดคลองกับผลการวิจัยของฉกาจ  ลอยทอง  (2552) ที่ศึกษาถึงเครือขายกับศักยภาพขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบเทศบาลในประเทศไทย ซึ่งพบวา เครือขายไดสรางความสัมพันธ

ระหวางเทศบาลกับแกนนําชุมชน โดยอาศัยแกนนําชุมชนเปนผูขับเคลื่อนการดําเนินงานของ

เทศบาลในทุกขั้นตอน และกระตุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นมากยิ่งขึ้น ทั้ง

ยังเปนการแบงเบาภาระในความรับผิดชอบของเทศบาล  ทําใหเทศบาลสามารถดําเนินกิจการ

สาธารณะดานอ่ืนๆไดมากขึ้น นอกจากนี้เครือขายไดความสัมพันธระหวางเทศบาลกับสวนราชการ 

ทําใหเทศบาลไดใชองคความรูและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของสวนราชการไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

ซึ่งสงผลใหเปนการเสริมสรางศักยภาพดานการบริหารจัดการของเทศบาลไดเปนอยางดี และสาํหรับ

การบริหารราชการแบบมีสวนรวมโดยการพัฒนาจากภายในภาคราชการพบวาเปนดานที่มีคาเฉลี่ย

นอยที่สุด โดยมีเร่ืองมีการสรางกรณีศึกษาที่เกี่ยวของกับการทํางาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 

ซึ่งผลวิจัยเปนไปในลักษณะดังกลาวถือเปนผลสืบเน่ืองจากวัฒนธรรมองคการของ สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ที่มีการปลูกฝงเร่ืองการปฏิบัติงานในเชิงบูมากกวา

เชิงบุน จึงทําใหการถายทอดเทคนิคในการทํางานสวนใหญเปนลักษณะของเร่ืองเลาแบบปากตอปาก 

จากรุนพี่สูรุนนอง จากหัวหนาทีมไปสูผูปฏิบัติในทีม และไมนิยมถายทอดเปนตัวอักษรในลักษณะ

การเขียนรายงาน หรือการสรุปถอดบทเรียน จึงทําใหขอคําถามนี้มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดในการบริหาร

ราชการแบบมีสวนรวม และผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของสมชาย  สุเทศ (2554) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ

แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนครปฐม ซึ่ง
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พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา องคการบริหารสวนตําบลใหความสําคัญกับการบริหารราชการ

แบบมีสวนรวมโดยพัฒนาจากภายนอกภาคราชการ มากกวาการบริหารราชการแบบมีสวนรวมโดย

พัฒนาจากภายในภาคราชการ โดยเฉพาะเร่ืองการกําหนดแนวทางการเรียนรู เชน การศึกษาจาก

เอกสารการทํา KM เพื่อนํามาจัดทําตัวชี้วัด เปนตน ใหแกพนักงานอยางตอเน่ืองมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด

เชนกัน ซึ่งชี้ใหเห็นวา หนวยงานราชการมักใหความสําคัญกับการพัฒนาจากภาคนอกมากกวาภายใน

องคกร จึงทําใหเจาหนาที่สวนใหญตามไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม 

ทั้งนี้ อาจกลาวไดวา การบริหารราชการแบบมีสวนรวมเปนแนวทางที่ สํานักงาน

คณะกรรมการ ปองกันและปราบปรามยาเสพติด ไดนํามาใชในการปฏิบัติงานมาโดยตลอดอยาง

ตอเน่ือง รวมถึงไดรับความรวมมือทั้งจากภายในและภายนอก ซึ่งผูวิจัยเห็นวา การบริหารราชการ

แบบมีสวนรวมมีอิทธิพลตอการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของ สํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด ในระดับสูง และผูวิจัยเห็นวา การบริหารราชการแบบมีสวนรวมของ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เกิดจากวัฒนธรรมองคการที่ให

ความสําคัญกับการมีสวนรวมจากเจาหนาที่และจากสวนราชการอ่ืนที่เกี่ยวของ รวมถึงจากผูนําชุมชน 

และกลุมองคกรเครือขายในพื้นที่ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมชาย  สุเทศ (2554) ที่กลาวถึงการ

บริหารราชการแบบมีสวนรวมไววา องคกรภาครัฐจําเปนตอง แสวงหาแนวรวมในการทํางานทั้งจาก

ภายในและภายนอกหนวยงาน โดยการมสีวนรวมจากภายในหนวยงานจะทาํใหพนักงานเกดิการรับรู

และเขาใจ รวมถึงกระตุนใหเขารวมขับเคลื่อนกิจกรรมดวยความกระตือรือรน สําหรับการมีสวนรวม

จากภายนอกหนวยงานดําเนินการดวยการพฒันาเครือขายกจิกรรม เพือ่เปดโอกาสใหหนวยงานอ่ืนๆ 

ที่เชี่ยวชาญในแตละเร่ืองเขามาชวยดําเนินการ  

3. ปจจัยการบริหารองคการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

ดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ผลการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไดสะทอนใหเห็นวา 

ภาวะผูนํามีอิทธิพลตอการผลักดันภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่ต้ังไวไดในระดับสูง และผลการหาสมการพยากรณดวยการ

วิเคราะหถดถอยพหุคูณยังมีความสอดคลองกับผลการวิเคราะหความสัมพันธที่ชี้ใหเห็นวาภาวะผูนํา

เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานสูงที่สุดจากตัวแปรทั้งหมด และเมื่อ

พิจารณาขอคนพบตามกรอบแนวคิดเร่ืองภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจะพบวา ภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงดานการมีอิทธิพลตออุดมการณมีคาเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีเร่ืองผูบริหารมักผลักดันให

เกิดผลงานตามที่ต้ังใจไว มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งเปนผลมาจาก (1) ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด

ที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ประกอบกับเปนปญหาที่ทุกภาคสวนใหความสนใจในการแกไขปญหา  

และ (2) รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยตางใหความสําคัญทั้งในเชิงนโยบายและในเชิงการปฏิบัติทําให
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ผูบริหารของ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ใหความสําคัญในการ

สนับสนุนการกํากับดูแลติดตามชวยเหลือในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการ

ปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง ซึ่งสิ่งเหลาน้ีเองไดสงผลให เจาหนาที่สวนใหญเห็นวา ผูบริหารไดให

ความสําคัญกับการผลักดันใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานตามที่ต้ังเปาหมายไว  ผลวิจัยดังกลาวมีความ

สอดคลองกับแนวคิดเร่ืองภาวะผูนําของบุญทัน  ดอกไธสง (2525, หนา 397)  Stephen H. Davis 

(1981, p. 250) และ T.O. Jacobs & Jaques Elliott (1990, p. 281-295) ที่กลาวถึงภาวะผูนําไวอยาง

สอดคลองกันวา ผูนําตองทําหนาที่อยางสมบูรณในการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการต้ังแตการกําหนด

เปาหมายใหชัดเจน การวางแผน การกระตุนจูงใจผูปฏิบัติ และการแสวงหาทรัพยากรมาสนับสนุน

การปฏิบัติงาน รวมถึงการผลักดันและสนับสนุนผูปฏิบัติในรูปแบบตางๆ ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน

ที่ต้ังเปาหมายไว นอกจากน้ี ผลการวิจัยเชิงปริมาณยังสอดคลองกับผลวิจัยเชิงคุณภาพในประเด็นของ

การกระตุนจูงใจใหเจาหนาที่เห็นความสําคัญของภารกิจที่มีตอสังคมไทยในอนาคต ซึ่งประเด็น

ดังกลาวไดกอใหเกิดอุดมการณในการปฏิบัติงานอยางทุมเทและมีความมุงมั่นในระดับสูง ซึ่งผลวิจัย

ดังกลาวยังสอดคลองกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณของ Bernard 

M. Bass & Bruce J. Avolio (1994, p. 125-130) ที่ไดกลาวไววา ผูนําจะตองประพฤติตัวเปนแบบอยาง

หรือเปนโมเดลสําหรับผูตาม และแสดงใหเห็นถึงความต้ังใจ ความเชื่อมั่น ความแนวแนใน

อุดมการณ ซึ่งจะชวยเสริมความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี และความมั่นใจใหเกิดขึ้นแกผูตาม อันจะ

ชวยใหงานบรรลุเปาหมาย และสําหรับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการสรางแรงบันดาลใจมี

คาเฉลี่ยนอยที่สุด โดยมีเร่ืองผูบริหารยอมรับความเห็นของทานในการทํางานเสมอ มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก ซึ่งผลวิจัยเปนไปในลักษณะดังกลาวถือเปนผลมาจากวัฒนธรรมองคการที่มองวา 

ผูปฏิบัติ/รุนนองมีมิติในการมองงานนอยกวาผูบริหาร จึงทําใหความคิดที่แตกตางจากผูบริหาร/รุนพี่

ไมไดรับการยอมรับเทาที่ควร จึงทําใหขอคําถามน้ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดในดานภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลง นอกจากน้ี ผลวิจัยยังมีความสอดคลองกับแนวคิดเร่ืองปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผล

ของทีมของ Stephen P. Robbins (1990, p. 48-49) ที่กลาวไววา บรรยากาศของความไววางใจของ

สมาชิกในทีมที่มีตอตัวผูนําจะชวยใหสมาชิกของทีมเกิดการยอมรับการตัดสินใจของผูนํา และ

สอดคลองกับผลวิจัยของประยุทธ  ชูสอน (2548) ที่ศึกษาพบวาการสรางบรรยากาศองคการดวยการ

สรางความไววางใจซึ่งกันและกันนั้นจะนําไปสูการพัฒนาประสิทธิผลขององคการอยางมีคุณภาพ 

ซึ่งเปนแนวทางที่สําคัญในการพัฒนาสูความเปนผูบริหารมืออาชีพและปฏิบัติงานใหประสบ

ผลสําเร็จ และผลการวิจัยเชิงปริมาณยังสอดคลองกับผลวิจัยเชิงคุณภาพในประเด็นของการสราง

แรงจูงใจใหเจาหนาที่ในทีมเกิดความเชื่อมั่นในตัวของผูบริหาร และพรอมปฏิบัติงานอยางทุมเทและ

เต็มความสามารถเพื่อแกไขปญหายาเสพติดในสังคมไทย  
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ทั้งน้ี ภาวะผูนําถือเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับสูง ดังเห็นไดจากการหาคาสมการ

พยากรณดวยการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคณูดวยวิธี Stepwise และการหาคาความสัมพันธระหวาง

ตัวแปรดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน พบวา มีความสอดคลองกันโดยชี้ใหเห็นวา  

ตัวแปรภาวะผูนํามีอิทธิพลในการทํานายผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติดไดในระดับสูง และตัวแปรภาวะผูนํามีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์

ในการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดมากกวาตัวแปรอ่ืนที่

นํามาศึกษาและขอสรุปที่ไดจากงานวิจัยดานภาวะผูนํายังมีความสอดคลองกับ ผลวิจัยของรังสรรค   

อินทนจันทน (2552) และสมชาย  สุเทศ (2554) ที่คนพบในทิศทางเดียวกันวา ผูบริหารแตละทานตาง

มีรูปแบบการใชอํานาจที่แตกตางกันไป โดยมุงหวังใหนโยบายและภารกิจที่ไดรับมอบหมายประสบ

ความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ันจึงไมมีสูตรสําเร็จตายตัวที่บงชี้วาวิธีการไหนดีที่สุดหรือ

เหมาะสมกับสถานการณและองคกรมากที่สุด  

4. ปจจัยการบริหารองคการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

ดานปจจัยอ่ืนๆ ผลการวิจัยจากกลุมตัวอยางทั้ง 5 กลุมพบวามีความหลากหลายและเปนประเด็น

สําคัญที่สงผลกระทบตอการบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด ในระดับสูง ดังน้ัน ในการอภิปรายผลในงานวิจัยน้ี  จะนําเสนอเฉพาะ

ประเด็นที่แตละกลุมใหความสําคัญสอดคลองกัน และนอกเหนือจากตัวแปรหลักที่ใชในการศึกษา 

ดังน้ี (1) นโยบายของรัฐบาล โดยมองวาความต้ังใจจริงในการแกไข ปญหายาเสพติดของรัฐบาลได

ผลักดันใหเกิดนโยบายสําคัญที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหายาเสพติดอยางตอเน่ือง ผลวิจัยดังกลาว

ถือไดวามีความสอดคลองกับแนวคิดของ James E. Anderson (1975, p. 70) ที่กลาววานโยบาย

สาธารณะถือเปนแนวทางปฏิบัติของรัฐบาลที่กําหนดขึ้นเพื่อตอบสนองตอการแกไขปญหาตางๆ

ใหแกสังคม และนโยบายการแกไขปญหายาเสพติดมีความสอดคลองกับแนวคิดเร่ืองนโยบาย

สาธารณะของวรเดช  จันทรศร (2547, หนา 43) ที่ไดกลาวไววา นโยบายสาธารณะเปนกิจกรรมตางๆที่

รัฐจัดขึ้น โดยมีเจตนาในการแกไขปญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งผูวิจัยเห็นวา นโยบายการ

แกไขปญหายาเสพติดเปน นโยบายของรัฐบาลที่มีผลกระทบตอ การปฏิบัติงานของ สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ดังที่ Michael Armstrong (2009, p. 59) ไดกลาวถึง

ปจจัยทางการเมืองที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานขององคการไววา ความมั่นคง ความมีเสถียรภาพ 

และความสงบปลอดภัยของบานเมืองจะสงผลตอการกําหนดนโยบายของรัฐบาล การบังคับใช

กฎหมายและนโยบายการบริหารจัดการองคการของภาครัฐ ซึ่ง Richard L. Daft (1992, p. 70-73) ได

ใหความเห็นเพิ่มเติมวา ปจจัยดังกลาวจะครอบคลุมไปถึงการควบคุมการนํานโยบายของภาครัฐ
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ไปสูการปฏิบัติอีกดวย ดังน้ัน ภาครัฐตองสนับสนุนสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด ในประเด็นตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อชวยใหเกิดขับเคลื่อนนโยบายที่มอบหมายไดอยาง

คลองตัวและมีประสิทธิภาพ เชน การสนับสนุนงบประมาณ การสนับสนุนอัตรากําลังเจาหนาที่ และ 

การสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร เปนตน (2) เครือขายในการทํางาน ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ไดดําเนินการพัฒนาความสัมพันธในการปฏิบัติงาน

รวมกับเครือขายมาโดยตลอด  ผลวิจัยสอดคลองกับแนวคิดของ Robert Agranoff (2006, p. 51-65)  

ที่กลาววาเครือขายเปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดการสรางความรวมมือระหวางกัน เน่ืองจากเปนการเปด

โอกาสใหองคการตางๆ ไดหันมาดําเนินงานรวมกันตลอดจนแบงปนทรัพยากร สรางความรู 

ในดานตางๆ และคนพบแนวทางการปฏิบัติงานรวมกัน ทั้งยังสอดคลองกับแนวคิดของเกรียงศักด์ิ   

เจริญวงศศักด์ิ (2543, หนา 75-79) ที่ไดกลาวถึงประโยชนของเครือขายในการทํางานวาจะเปนการนําเอา

จุดแข็งของแตละฝายมาสนับสนุนกันในการทํางาน ทําใหเกิดการผนึกกําลัง (Synergy) ซึ่งจะชวยให

ผลลัพธที่เกิดขึ้นดีกวาผลลัพธของการทํางานที่ตางคนตางทําแลวนํามารวมกัน เห็นไดวาการเชื่อมโยง

เปนเครือขายตองมีการพัฒนาไปสูการรวมลงมือทํากิจกรรมรวมกันอยางมีจุดหมาย และความตอเนื่อง

ของกิจกรรมในเครือขายถือเปนปจจัยสําคัญที่ชวยใหเครือขายเกิดการพัฒนาและขยายตัวในการ

ดําเนินกิจกรรมจนกระทั่งประสบผลสําเร็จ ดังน้ัน ภาครัฐตองสนับสนุนใหสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด มีอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการเครือขาย โดยเฉพาะการ

มอบหมายภารกิจใหหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆที่เกี่ยวของ เพื่อชวยใหเกิดความรวดเร็วในการขับเคลื่อน

นโยบายไดตรงตามวัตถุประสงคและมีประสิทธิผลสูงสุด และ (3) เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน รวม

ไปถึงทรัพยากรที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน ผลวิจัยดังกลาวมีความสอดคลองกับแนวคิดของ Michael 

Armstrong (2009, p. 59) ที่กลาวถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานขององคการในดาน

เทคโนโลยีและความกาวหนาทางวิทยาการตางๆไววา สามารถพิจารณาไดจากการลงทุนของภาครัฐ 

การใชเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม การเกิดขึ้นของสิ่งประดิษฐใหมๆ การถายทอดเทคโนโลยี 

และการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง Heinz Weihrich & Harold  Koontz 

(2004, p. 75-79) ไดกลาววา ปจจัยดานเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซึ่งการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยียอมสงผลกระทบตอการดําเนินงานขององคการอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้น 

ทุกองคการจึงตองมีการเรียนรูและปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ซึ่งหากเจาหนาที่

สามารถใชเทคโนโลยีที่เกี่ยวของไดอยางคลองตัวในการปฏิบัติงาน ยอมชวยใหเกิดความรวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดังน้ัน ภาครัฐควรตองสนับสนุนเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน และการ

ฝกอบรมการใชเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ รวมไปถึงการจัดสรรทรัพยากรที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน

ใหแกสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
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5. การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม  

ยาเสพติด ผลการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไดสะทอนใหเห็นวา สํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด มีการปฏิบัติตามกรอบการประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ ทั้ง 

4 มิติ โดยพบวา การประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ มิติดานประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 

โดยมี เร่ืองมีการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จในการปฏิบัติงานแตละเร่ือง มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งเปน

ผลมาจาก การกาํหนดตัวชีว้ดัตาม กรอบการประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ ของสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในแตละปงบประมาณ ซึ่งสงผลใหการจัดทํารายงานผลการ

ปฏิบัติงานตามวงรอบตองเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวตามแนวทางของสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และผลวิจัยเชิงปริมาณเปนไปตามแนวคิดทางวิชาการที่

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548, ออนไลน) ไดกลาวถึงการวัดประสิทธิภาพไว

วาการวัดประสิทธิภาพระดับผลผลิต จะพิจารณาจากความสัมพันธระหวางผลผลิตกับตนทุนตอ

หนวยผลผลิต (Output-Based Costing) ทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และเวลา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ( 2552, หนา 27) ที่ไดกลาวถึงหลักประสิทธิภาพ

ไววา เปนการบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน 

โดยใชเทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมทําใหองคการสามารถใชทรัพยากรทั้งดาน

ตนทุน แรงงาน และระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีด ความสามารถในการปฏิบัติ

ราชการตามภารกิจ เพื่อใหองคการสามารถใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด และเปนที่นาสังเกตวา 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพในประเด็นน้ีไดชี้ใหเห็นวาความไมสอดคลองกันระหวางลักษณะของภารกิจ

กับการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จตามตัวชี้วัด รวมถึงจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามวงรอบจะ

เปนเพียงการรายงานประกอบหลักฐานเพื่อใหผานเกณฑตามเปาหมายที่กําหนดไวในตัวชี้วัดเทาน้ัน 

และสาํหรับ การประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ มิติดานการพัฒนาองคการ พบวา เปนดานที่มี

คาเฉลี่ยนอยที่สุด โดยมีเร่ือง มีการอบรมเพิ่มเติมความรูใหแกเจาหนาที่ในการทํางานเสมอๆ  มี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งผลวิจัยมีความสอดคลองกับประเด็น การบริหารราชการแบบมีสวนรวม

โดยการพัฒนาจากภายในภาคราชการที่พบวา การศึกษาเพื่อพัฒนาองคความรูของเจาหนาที่มี

คาเฉลี่ยที่นอยที่สุดจากทุกดาน ซึ่งผลวิจัยเปนไปในลักษณะดังกลาว ถือเปนผลมาจาก ลักษณะของ

ภารกิจที่ทําใหเจาหนาที่ตองมีการปรับตัวใหทันตอสถานการณ และทันตอการกระทําผิด ในรูปแบบ

ใหมๆ ของผูคา/ผูเสพยาเสพติด จึงทําใหตองมีการเรียนรูกันเองภายในทีมโดยไมรอการสนับสนุน

จากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  ประกอบกับฝายที่มีหนาที่ฝกอบรม

ไมเขาใจอยางลุมลึกในลักษณะงานในพื้นที่ จึงทําใหไมสามารถสรางหลักสูตรที่สอดคลองกับการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ได และทําให ขอคําถามน้ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดใน ดานการพัฒนาองคการ  
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นอกจากนี้ยังพบวากรอบการประเมินผลการพัฒนาระบบราชการขาดความเหมาะสมกับการ

ปฏิบัติงานของสํานักงาน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  และสรางปญหาใน

ทางการปฏิบัติในพื้นที่เพราะแตละพื้นที่มีความแตกตางกัน มีความสอดคลองกับผลการวิจัยของ

สมชาย  สุเทศ ( 2554) ที่ไดศึกษาวิจัยเร่ืองการบริหารการจัดการภาครัฐแนวใหมขององคการ

บริหารสวนตําบลในจังหวัดนครปฐม และพบวาปญหาในการดําเนินตามนโยบายการบริหาร

จัดการภาครัฐแนวใหม คือ ตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่อางอิงตามเกณฑของ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ไมสอดคลองกับการทํางานขององคการบริหารสวน

ตําบล และเห็นวาการกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลควร

ตองเอาความตองการของประชาชนในพื้นที่มากําหนดเปนตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน และจาก

ขอเสนอในการพัฒนาองคการเพื่อใหการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานภายนอกและภาคประชาชน

มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยการการสรางเครือขายในการปฏิบัติงานดาน ยาเสพติด การใหความสําคัญ

กับผูนําชุมชน (กํานัน/ผูใหญบาน) แกนนําเครือขาย กลุม/องคกรในพื้นที่ เพื่อชวยใหการขับเคลื่อน

กิจกรรมดานการแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ประสบผลสําเร็จน้ัน มีความสอดคลองกับผลการวิจัย

ของสมชาย  สุเทศ (2554) ที่เสนอวาตองมีการเปดโอกาสใหแกประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการ

บริหารงานตามแนวทางการบริหารราชการแบบมีสวนรวม การเสริมพลังกลุม/องคกร และเครือขายใน

หมูบานอยางตอเนื่อง รวมถึงเสริมสรางกลไกลระบบการบริหารจัดการเครือขายใหมีประสิทธิภาพ ทั้ง

ยังสอดคลองกับงานวิจัยของกนกอร สมปราชญ และคณะ ( 2549) ที่ไดศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลไปสูองคการแหงการเรียนรู โดยมีขอเสนอวาควรมีการสรางเครือขายและ

ความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพของ

องคการบริหารสวนตําบลอยางตอเนื่อง 

ทั้งน้ี การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด ไดในระดับสูงถือเปนเร่ืองดีที่ตองไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง และผูวิจัยเห็นวาแตละ 

ยุคสมัยไดมีแนวคิดทางการบริหารจัดการใหมๆ ที่เชื่อวาจะทําใหองคกรบรรลุผลสัมฤทธิ์ออกมาใช

อยางตอเน่ือง ดังน้ัน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด จึงควรไดรับโอกาส

ใหมีการเลือกใชแนวคิดที่เหมาะสม และสอดคลองกับวัตถุประสงคมาใชเปน กรอบการประเมินผล

การปฏิบัติงาน เพื่อชวยใหการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติดมีคุณภาพและสอดคลองกับภารกิจ ซึ่งจะนําไปสูการแกไขปญหายาเสพติด

ในสังคมไทยอยางมีคุณภาพตอไป 
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ขอเสนอแนะ 

 
ผลการศึกษาวิจัยทําใหไดทราบถึง ขอมูลที่มีความเกี่ยวของและสัมพันธกันอยางลุมลึก 

ซึ่งชวยทําใหวิเคราะหปจจัยที่เปนองคประกอบที่ สําคัญใน การพัฒนาองคการของ สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ตามแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม  ไดอยาง

ถูกตองและตรงประเด็น เพื่อนํามาใชประโยชนในการแกไขปญหาและพัฒนาแนวทางการทํางาน

ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูล มีดังน้ี 

1. ขอคนพบจากการวิจัย 

1.1 ผลวิจัยไดคนพบปจจัยที่ชวยใหเกิดการพัฒนาองคการของสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด ตามแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม ไดแก (1) การมวีฒันธรรม

องคการที่เขมแข็ง (2) เจาหนาที่ใหความสําคัญกับการตัดสินใจของผูบริหาร (3) การปฏิบัติงานมุงเนน

ไปที่ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนด (4) การมีทีมงานที่เนนการมีสวนรวมของเจาหนาที่ (5) 

เจาหนาที่มีอุดมการณและมีความมุงมั่นในการแกไขปญหายาเสพติด (6) การมีระบบการฝกอบรมกอน

ประจําการ (7) ระบบพี่เลี้ยง (8) ผูบริหารใหความสําคัญในการผลักดันนโยบาย (9) ผูบริหารใหการ

สนับสนุนแกเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ (10) ผูบริหารใหความสําคัญกับการพัฒนาองคกร

แหงการเรียนรู (11) ผูบริหารใหความสําคัญกับการเลือกใชคนใหเหมาะกับงาน  

1.2 ผลวิจัยไดคนพบปจจัยที่เปนปญหาในการพัฒนาองคการของสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติดตามแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม ไดแก (1) จํานวนเจาหนาที่

ไมเพียงพอตอภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น (2) สภาพแวดลอมยังไมเอ้ือตอการพัฒนาเปนองคกรแหงการ

เรียนรู (3) การกระจายอํานาจยังขาดความเหมาะสมเมื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ (4) ตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน

ยังคงขาดความชัดเจน (5) ทรัพยากรในการปฏิบัติงานภาคสนามไมอยูในสภาพพรอมใชงาน และ (6) 

การกําหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานไมสอดคลองกับลักษณะของภารกิจ 

1.3 ผลวิจัยไดคนพบ ปจจัยที่ ชวยสรางโอกาส และสนับสนุนใหเกิด การพัฒนาองคการ

ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดตามแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม

ไดแก (1) ไดรับความรวมมือจากจากเครือขายในการขับเคลื่อนกิจกรรมแกไขปญหายา เสพติด (2) 

รัฐบาลใหความสําคัญกับการแกไขปญหายาเสพติด (3) ภาคประชาชนในพื้นที่พรอมใหความ

รวมมืออยางเต็มที่ (4) การไดรับการสนับสนุนจากผูใหญในสังคมไทย (5) ไดรับการยอมรับจาก

หนวยงานอ่ืนวาเปนหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการแกไขปญหายาเสพติดอยูในระดับสูง (6) 

ผูบริหารระดับนโยบายใหการสนับสนุนในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 
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1.4 ผลวิจัยไดคนพบ ปจจัยที่เปนอุปสรรค ขัดขวาง การพัฒนาองคการของ สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ตามแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม ไดแก (1) 

อํานาจหนาที่ตามกฎหมายไมสอดคลองกับ ความซับซอนของภารกิจ และไมรองรับตอการทํางานใน

อนาคต (2) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  ที่ เปนไปอยางรวดเร็วทําใหผูคายาเสพติดสามารถ

กระทําความผิดไดโดยงาย (3) ความไมสอดคลองของวัตถุประสงคในการดําเนินกิจกรรมแกไข

ปญหายา เสพติดระหวาง สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กบัหนวยงาน

ราชการอ่ืนๆ (4) เครือขายไมเขาใจถึงขอจํากัดในการปฏิบัติงานของ สํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด  (5) ผูบริหารสวนราชการในพื้นที่มองวาพื้นที่ขาด เจาภาพหลัก

ในการแกไขปญหายาเสพติด (6) ความเขมแข็งของระบบครอบครัวลดนอยลง และ(7) การต้ังตัวเปน

ผูมีอิทธิพลของผูคายาเสพติด 

2. ขอเสนอแนะ 

ผลการวิจัยไดนํามาสูขอเสนอแนะดังน้ี 

2.1 ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ 

 1) ควรมีการศึกษาการพัฒนาองคการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด ตามแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม ในเชิงเปรียบเทียบ ( Comparative 

Study of Administration : CSA) ทั้งในสวนของการเปรียบเทียบกับสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติดของตางประเทศ และการเปรียบเทียบกับหนวยงานภาครัฐตางๆ

ในประเทศที่มีภารกิจคลายคลึงกัน อาทิ กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ หรือสํานักปองกันและปราบปรามของกระทรวง ทบวง กรมตางๆ เปนตน และ นํา

ขอมูลที่ไดจากหนวยงานตางๆ มาศึกษาเชิงเปรียบเทียบเพื่อแสวงหาแนวทางในการ ประยุกตใชการ

บริหารงานใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมของ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดตอไปในอนาคต    

2) ควรมีการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับปจจัยการบริหารองคการของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  ทั้งปจจัยการบริหาร

ภายในองคการและภายนอกองคการ โดยจะตองศึกษาเงื่อนไขของปจจัยการบริหารองคการใน  

แตละบริบทและแตละปจจัยอยางถองแท จึงจะชวยใหทราบถึงแนวทางในการเสริมสรางและการ

พัฒนาในแตละปจจัยไดอยางเหมาะสม อาทิ ดานวัฒนธรรมองคการ ดานการบริหารราชการแบบ  

มีสวนรวม ดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และดานสภาพแวดลอมตางๆ เปนตน เพื่อใหสามารถ

วางแผนและจัดเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานที่จะตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ 

ไดอยางเหมาะสม  
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 3) ควรมีการศึกษาและแสวงหาแนวทางในการ เสริมสรางวัฒนธรรมองคการ ของ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ใหมีความเขมแข็ง  และมุงสูการสราง

วัฒนธรรมแหงการเรียนรูใหเกิดขึ้นภายในองคการอยางเปนรูปธรรม เพื่อชวยสนับสนุนให

เจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  มีความเชื่อ คานิยม และมี

อุดมการณในการปฏิบัติงานที่เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน และมีความพรอมตอการปรับเปลี่ยนวิธีการ

ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสถานการณอยูตลอดเวลา ซึ่งจะชวยใหการขับเคลื่อนกลไกการ

ปฏิบัติงานเปนไปอยางราบร่ืน และสามารถบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ต้ังไวไดอยางมีคุณภาพ 

 4) ควรมีการศึกษาและตอยอดแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารราชการแบบมีสวนรวม

จากประชาชนและหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่จะเขามาเปนเครือขายแนวรวมในการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด อาทิ ประชาชน ผูนําชุมชน แกนนํา/กลุมองคกรเครือขายในพื้นที่ สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ หรือหนวยงานปกครองทั้งในระดับภูมิภาคและระดับทองถิ่น เหลาน้ีเปนตน เพื่อ

รวมกันแสวงหาแนวทางในการทํางานรวมกันในรูปแบบของเครือขาย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการ

ปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหเพิ่มสูงขึ้น 

 5) ควรมีการศึกษาแนวทางในการพัฒนา และเสริมสรางผูบริหารของ สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ในทุกระดับใหมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ที่มี

ความสามารถในการ บริหารงานอยางเปนกระบวนการในการเปลี่ยนแปลง และสามารถ เลอืก  

ปรับใชกลยุทธที่เหมาะสมกับสถานการณเพื่อจูงใจเจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนา

ความสามารถและศักยภาพของเจาหนาที่ในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในอนาคต  

 6) ควรมีการศึกษาการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ของสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติดในเชิงลึกของแตละมิติโดยเฉพาะ ทั้งมิติดานประสิทธิผล มิติดาน

คุณภาพการ ใหบริการ มิติดานประสิทธิภาพ และมิติดานการพัฒนาองคการ  เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก

ในแตละดาน เนื่องจากอาจมีความพรอมในเงื่อนไขของแตละบริบทแตกตางกันไป และเพื่อนําขอมูลที่

ไดมาจัดลําดับความสําคัญหรือความจําเปนเรงดวนในแตละดานที่จะตองพัฒนาและปรับปรุงกอน  

เพื่อใหการบริหารงานของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดเกิด ผลสัมฤทธิ์

สูงสุด  
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2.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ควรจะสนับสนุน  

ใหทุกสํานัก/หนวยงานในสังกัดของตน มีการปรับกระบวนทัศนในการบริหารงานใหม จากที่เคย

มุงเนนทีก่ระบวนการของการทํางาน (Process Accountability) มาเนนที่ภาระรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์ 

(Accountability for Results) พรอมทั้งปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานไปสูการจัดการภาครัฐแนวใหม 

(New Public Management : NPM) ที่ใหความสําคัญในเร่ืองของการมุงเนนประสิทธิผล (Effectiveness) 

การมุงเนนประสิทธิภาพ  (Efficiency) การมุงเนนเร่ืองคุณภาพ  (Quality) และการมุงเนนการพฒันา

องคการ (Organizational Development) และรวมไปถึงการมุงเนนหลักความรับผิดชอบ (Accountability) 

โดยการสงเสริมใหมีการนําเทคนิควิธีการบริหารจัดการใหมๆ เขามาประยุกตและปรับใชในการ

ปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสถานการณเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

 2) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดควรจะใหความสําคัญ

และแสวงหาแนวทาง ใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายในองคการไดรวมกันสรางวัฒนธรรมองคการที่

เขมแข็งใหเกิดขึ้น ทั้งในระดับปจเจกบุคคล โดยสนับสนุนใหมีการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ

เจาหนาที่ใหสูงขึ้น การพัฒนาระบบคิดในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการปลูกฝงอุดมการณที่ดีในการ

ปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง สวนในระดับองคการน้ัน ควรจะสนับสนุนใหมีการปลูกฝงวัฒนธรรมองคการ

ของการทํางานเปนทีม และมุงเนนสู การพัฒนาเปนองคกรแหงการเรียนรู  (Learning Organization)  

อยางตอเน่ือง เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดมีความพรอมในการ

ปฏิบัติงานทามกลางกระแสของความเปลี่ยนแปลงไดอยางมีสัมฤทธิผลสูงสุด 

 3) ทั้งรัฐบาลและสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดตองให

ความสําคัญ และเรงเสริมสรางใหทุกภาคสวนตางๆ ในสังคม เขามามีสวนรวมในการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดอยางจริงจัง  โดยการสนับสนุนใหเกิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมใน

รูปของเครือขาย อาทิ การมีสวนรวมของเครือขายภาครัฐ การสรางความเขมแข็งของเครือขายภาค

ประชาชน และกิจกรรมสานสัมพันธเครือขายในชุมชน เหลานี้เปนตน โดยจะตองมีการสราง

ความรูความเขาใจใหกับประชาชน หนวยงาน และกลุม/องคกรเครือขายที่ดําเนินกิจกรรมรวมกัน

ถึงวัตถุประสงคหลักและขอจํากัดที่มีในการปฏิบัติงาน ตองรวมกับเครือขาย ดําเนินกิจกรรมทั้งอยาง

เปนทางการและไมเปนทางการ  เพื่อแสวงหาและพัฒนากิจกรรมที่ชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหแก

ชุมชนในการแกไขปญหายาเสพติดอยางตอเนื่อง  

 4) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดควรจะสนับสนุนให

ผูบริหารทุกระดับของแตละสํานัก/หนวยงานในสังกัด ไดมีโอกาสเขารับการฝกฝนและพัฒนา

ทักษะ ความรูความสามารถ ตลอดจนภาวะผูนําของตนใหสอดคลองกับภารกิจและสถานการณของ
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ปญหาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยมุงเนนใหผูบริหารมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่

สามารถกําหนดนโยบายและกลยุทธในการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน มีลักษณะการปฏิบัติงานที่

เปนกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงที่ สอดคลองกับภารกิจที่รับผิดชอบ ตลอดจนถึงสามารถ

กําหนดแนวทางการสรางแรงจูงใจในการทํางานใหเกิดขึ้นแกเจาหนาที่อยางเปนรูปธรรม 

 5) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดควรจะสนับสนุนให

แตละสํานัก/หนวยงาน มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของหนวยงานของตนใหมากขึ้น 

โดยอาจจะใหแตละสํานัก/หนวยงานทําการประเมินตนเอง ควบคูไปกับการใหหนวยงานอ่ืนทําการ

ประเมิน อาทิ สํานักผูตรวจ ราชการกระทรวงยุติธรรม หรือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.) เปนตน เพื่อเปนการกระตุนและควบคุมใหแต ละสํานัก/หนวยงานในสงักดัของ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดมีการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอยู

ตลอดเวลา และเพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชในการปรับปรุงและเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน

ใหเพิ่มมากขึ้น และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณในปจจุบัน 

2.3 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

2.3.1 วัฒนธรรมองคการ 

   การพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เขาสูการเปน

องคกรแหงการเรียนรู ควรมีแนวทางการดําเนินกิจกรรมดังน้ี ( 1) การปลูกฝงวัฒนธรรมการเรียนรูผาน

วัฒนธรรมองคการอยางตอเนื่อง ( 2) สงเสริมการเรียนรูวิธีการปฏิบัติงานใหมๆ สําหรับทีมงาน ( 3) 

สงเสริมใหเกิดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาเปนองคกรแหงการเรียนรู และ (4 ) มีการพัฒนา

ระบบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสงเสริมการเรียนรูในการปฏิบัติงาน  

2.3.2 การบริหารราชการแบบมีสวนรวม 

   การพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ใหมี

ประสิทธิผลในการบริหารราชการแบบมีสวนรวม ควรมีแนวทางการดําเนินกิจกรรมดังนี้ ( 1)จัด

ประชุมกลุมยอยเพื่อใหเจาหนาที่ไดนําเสนอปญหาที่พบในการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหาร

ราชการแบบมีสวนรวมและแนวทางการแกไขปญหาที่เหมาะสม (2)ผูบริหารระดับนโยบายสนับสนุน

กิจกรรมตามแนวทางการบริหารราชการแบบมีสวนรวม และ (3)ดําเนินการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ

กิจกรรมดังกลาวเพื่อสรางความเขาใจและการยอมรับในการปฏิบัติ 

2.3.3 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  

   ผูบริหารควรมีการกําหนดกลยุทธเพื่อการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหแก

เจาหนาที่ ดังน้ี (1) จัดประชุมเจาหนาที่ เพื่อใหขอเสนอแนะในการการทบทวนขอกฎหมายที่ลาสมัย 
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และไมเอ้ือตอการปฏิบัติงาน และ ( 2) สงเสริมใหเจาหนาที่เขารวมกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพการ

ตัดสินใจในการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการกระจายอํานาจในการปฏิบัติงาน 

2.3.4 ดานประสิทธิผล 

   การพฒันาสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เขาสูการเปน

องคการที่มีประสิทธิผลน้ัน จําเปนตองดําเนินการพรอมกันในหลายๆดาน ดังน้ี (1) การพัฒนาระบบ

การปฏิบัติงานภายใตกฎหมาย (2) การพัฒนาตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานใหมีความชัดเจน และเปนไป

ไดในทางปฏิบัติ และ (3) การพัฒนาเจาหนาที่ใหมีศักยภาพสูงขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาองคการตาม

แนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม 

2.3.5 ดานคุณภาพการใหบริการ  

   การพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เขาสูการเปน

องคการที่มีคุณภาพการใหบริการน้ัน จําเปนตองดําเนินการ ดังน้ี (1) จัดประชุมชี้แจงในประเด็นที่

เกี่ยวของแกทุกฝายอยางตอเน่ืองโดยเฉพาะกอนการดําเนินกิจกรรมรวมกัน และ (2) การเผยแพร

ขอมูลขาวสารผานทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.3.6 ดานประสิทธิภาพ  

   การพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เขาสูการเปน

องคการที่มีประสิทธิภาพน้ัน จําเปนตองดําเนินการ ดังน้ี (1) จัดประชุมกลุมยอยเพื่อรับฟงขอมูล

ขอเท็จจริงจากเจาหนาที่ผูเกี่ยวของทุกฝาย (2) ฝายจัดทําตัวชี้วัดดําเนินการศึกษาแนวทางที่เปนไป

ไดสําหรับการปรับปรุงตัวชี้วัดที่สอดคลองกับลักษณะของภารกิจ และเปนไปไดจริงในทางปฏิบัติ 

และ (3) ดําเนินการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธการปรับปรุงตัวชี้วัดสําหรับการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่ เพื่อรับฟงขอคิดเห็นและประเด็นเสนอแนะเพิ่มเติม 

2.3.7 ดานการพัฒนาองคการ  

   การพัฒนาองคการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

ใหสอดคลองกับภารกิจในอนาคตน้ัน จําเปนตองดําเนินการ ดังน้ี (1) นําเสนอสภาพปญหาที่เกิดจาก

การขาดแคลนเจาหนาที่ รวมถึงลักษณะของภารกิจและความสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการแกไข

ปญหายาเสพติดแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ (2) จัดทําบัญชีกรอบอัตรากําลังที่สอดคลองกับภารกิจ 

และ (3) จัดทําโครงการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่  

2.3.8 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติสําหรับการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานรวมกับ

เครือขาย 

    1) การเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนในการแกไขปญหายาเสพติดอยาง

ตอเน่ือง สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ควรมแีนวทางการดําเนินกจิกรรม
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ดังน้ี (1) เปดโอกาสใหแกนนําชมุชนกลุม/องคกร เครือขายไดเขารวมดําเนินกิจกรรมการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ (2) สนับสนุนใหแกนนําชุมชน กลุม/องคกร เครือขายไดเสนอกิจกรรม

การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดที่สอดคลองกับสภาพพื้นที่ และเปนไปไดจริงในทางปฏิบัติ 

และ (3) จัดกิจกรรมที่สงเสริมและสรางแรงจูงใจใหแกแกนนําชุมชน กลุม/องคกร เครือขายในการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที ่

    2) การดําเนินกิจกรรมเพื่อกดดันผูคายาเสพติดไมใหมีโอกาสกระทําความผิด 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ควรมแีนวทางการดําเนินกจิกรรมดังน้ี (1) 

สนับสนุนใหพื้นที่มีการดําเนินกิจกรรม 5 ร้ัวอยางเขมขน ( 2) จัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธ

เกี่ยวกับการปองกันปญหายาเสพติดอยางตอเน่ือง (3) สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมที่เคยดําเนินการ

แลวไดผลสัมฤทธิ์ในระดับสูง ใหมีการดําเนินการอยางตอเน่ือง (4) เนนการบังคับใชกฎหมายลงโทษ

แกผูคายาเสพติดอยางจริงจัง และ (5) ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการติดตาม ตรวจสอบและการปองกัน

มิใหผูคายาเสพติดสามารถกระทําความผิดไดโดยงาย 

3. ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

3.1 ควรศึกษาเร่ืองเดียวกันน้ีในมิติอ่ืนๆในเชิงลึก และยังไมคอยมีการทําวิจัยมากนัก 

เชน การศึกษาถึงการพัฒนาและการประยุกตใชเคร่ืองมือทางการจัดการที่เหมาะสมกับภารกิจของ 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด การศึกษาถึงการพัฒนาโครงสรางของ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานที่มุง

ผลสัมฤทธิ์ การศึกษาถึงแนวทางที่เหมาะสมตอการปรับตัวของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานภายใต

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เปนตน 

3.2 ควรมีการศึกษาเร่ืองในทํานองเดียวกันนี้ในหนวยงานดานปองกันและปราบปราม

ปญหาของสังคมไทยอ่ืนๆ เชน สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อนําขอมูลที่ได 

มาเปรียบเทียบและเสนอแนวคิดในการศึกษาเชิงลึกตอไป 

3.3 ควรมีการศึกษาถึงปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอกองคการในดานตางๆ ที่สงผล

กระทบโดยตรงตอผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด อาทิ ดานการเมือง (Political) ดานขอกฎหมาย ( Legal) ดาน ผูสนับสนุน 

(Supplier) หรือดานหนวยงานที่ทําหนาที่ในการควบคุมการดําเนินงานขององคการ ( Regulators or 

Government) เหลาน้ีเปนตน 

3.4 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในสวนของการนําเทคนิคการบริหารงานรูปแบบใหมๆ ที่

สามารถนํามาประยุกตใชในการพัฒนาองคการภาครัฐแนวใหมของสํานักงานคณะกรรมการ
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ปองกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน อาทิ การบริหารราชการ

แบบเครือขาย  (Governing by Network) หรือการจัดทํา MOU (Memorandum of Understanding) 

ระหวางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดกับหนวยงานภาครัฐตางๆ ใน

การรวมมือกันปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เหลาน้ีเปนตน 


