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บทคัดยอ 

การวิจัยเร่ือง “การพัฒนาองคการภาครัฐแนวใหมของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด” มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาการพัฒนาองคการของสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติดตามแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหมใน 2 ประเด็น คือ (1.1) 

ศึกษาปจจัยการบริหารองคการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และ 

(1.2) ศึกษาการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด (2) ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด ตามแนวทางการพัฒนาองคการภาครัฐแนวใหม และ (3) แสวงหา

แนวทางที่สําคัญในการพัฒนาวิธีการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดใหบรรลุเปาหมายในการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ที่ กาํหนดไว 

การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการวิจัยเชิงผสม โดยนําการวิจัยเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพเขามาใชในการทําวิจัยรวมกัน เพื่อใหไดคําตอบตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในการ

วิจัยแตละขอ สําหรับกลุมตัวอยางในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ ประชากรกลุมผูบริหารระดับหัวหนางาน 

และเจาหนาที่ระดับปฏิบัติ มีจํานวน 240 คน และกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบดวย 

(1) รองเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (2) กลุมหัวหนางาน (3) กลุมผูปฏิบัติ 

(4) กลุมผูบริหารสวนราชการในพื้นที่ และ (5) กลุมแกนนําเครือขายภาคประชาชนในพื้นที่ 

 

  



 II 

ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

สวนใหญมีความเห็นตรงกันวา ปจจัยการบริหารองคการที่จะชวยเสริมสรางการบริหารแบบมุง

ผลสัมฤทธิใ์นการปฏิบัติงานของ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดมากที่สุด

คือ วัฒนธรรมองคการ (วัฒนธรรมองคการ แบบ Apollo) รองลงมาคือ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

(การมีอิทธิพลตออุดมการณ ) และการบริหารราชการแบบมีสวนรวม  (พัฒนาจากภายนอกภา ค

ราชการ) ตามลําดับ สวน ระดับการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  พบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมี มิติดาน

ประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ มิติดานคุณภาพการใหบริการ มิติดานประสิทธิผล และ

มิติดานการพัฒนาองคการมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ตามลําดับ สําหรับการ วิเคราะหแบบถดถอย พหุคูณ

พบวา ปจจัยการบริหารองคการทั้ง 3 ปจจัย ไดแก วัฒนธรรมองคการ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

และการบริหารราชการแบบมีสวนรวม  สามารถพยากรณความเปนไปไดที่มีผลตอการบริหารแบบ

มุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และ 

มีความสอดคลองกับผลวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารองคการกับการบริหารแบบ

มุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

การวิจัยไดนํามาสูขอเสนอแนะใน  2 ประเด็นหลกัดังน้ี (1) ประเด็นดานปจจัยการบริหาร

องคการ สรุปไดวา ผูบริหารของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด จะตองมี

การกําหนดกลยุทธในการปฏิบัติงานที่มุงเนนกระบวนการเปลี่ยนแปลง เพื่อชวย กระตุนและ สราง

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหแกเจาหนาที ่ตลอดจนถงึสนับสนุนและสงเสริมใหมีการปฏิบัติงานตาม

แนวทางการบริหารราชการแบบมีสวนรวม กับภาคสวนตางๆ เพิ่มมากขึ้น นอกจากน้ี สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจะตองรวมกันสรางวัฒนธรรมองคการที่เข็มแข็งให

เกิดขึ้น โดยมุงพัฒนาสูการเปนองคการแหงการเรียนรู เพื่อชวยสนับสนุนใหเกดิผลสัมฤทธิ์ในการ

ปฏิบัติงา นที่เพิ่มมากขึ้น และ(2) ประเด็นดาน การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  สรุปไดวา สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด จะตองใหความสําคัญและเรงแสวงหาแนวทางในการพัฒนาองคการ ทั้งในดาน

การพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ ในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาระบบการทํางาน  และการแสวงหา

เทคโนโลยีใหมๆ  มาใชในการ ปฏิบัติงาน  นอกจากน้ีจะตอง มีการพัฒนาระบบการอํานวยความ

ยตุธิรรม และการบูร ณาการรูปแบบการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ใหเปนรูปธรรมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงานและ

เปนเครือขายสนับสนุนการปฏิบัติงานอยางตอเน่ืองเพื่อเพิ่มคุณภาพในการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุง

ระบบการบริหารงบประมาณใหมีความคลองตัว มีการพัฒนาระบบการควบคุม/ตรวจสอบภายในที่ชวย
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ยาเสพติดอยางตอเน่ือง 
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ABSTRACT 

The objectives of this study, New Public Organization Development of the Office of  

The Narcotics Control Board (ONCB), are 1) to study the organization development according to the 

new public management of ONCB in two aspects (1.1) the administrative factors of ONCB and (1.2) 

the operational achievement of ONCB (2) to study problems and obstacles in the operation of ONCB 

in accordance with new public organization development and (3) to identify significant processes of 

bureaucratic operation development leading to the operational achievement of ONCB . 

The data are collected using a mixed approach to quantitative and qualitative research into 

the use of collaborative research to achieve the objectives set out. The sampling for the quantitative 

research consists of 240 chief executive and compliance officers. The sampling for the qualitative 

research consists of Deputy Secretary General of the Office of the Narcotics Control Board, 

supervisors group, compliance officers group, group of chief executive bureaucratic authorities in 

the area and network group of citizen leaders in the area. 

 The results of the study show that most of  ONCB officers agree that, on the administrative 

factors supporting the operational achievement of ONCB, the organizational culture got the highest 

average. (Apollo model organizational culture) Second one is transformational leadership (Influence 
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of ideology) and participatory governance (outside the public sector developed), respectively. The 

overall average of the operational achievement of ONCB is in high level. Dimension of efficiency 

had the highest average. The lower-averaged dimensions are dimension of service quality, dimension 

of effectiveness and dimension of organizational development respectively. After multiple 

regression analysis, forecast equations derived from the analysis shows the capability of the 

organizational administrative factors; organizational culture, transformational leadership and 

participatory governance; in  predicting the operational achievement of ONCB which correlates with 

the result of correlation analysis between the organizational administrative factors and the operational 

achievement of ONCB 

 The study indicates two suggestions : (1) In the aspect of administrative factors, the 

ONCB executives should define new operational strategy focusing on the transformation process 

for encouraging and motivating the officers to work more effectively, and should support the 

operations according to participatory governance with other public administration sectors. Moreover, 

the ONCB should strengthen its organizational culture with an aim to develop itself to learn  

organization that lead to the operational achievement of the ONCB. (2) In the aspect of the 

operational achievement, the ONCB must pay attention in search of the processes leading to 

organization development, i.e, developing the officers’s potentiality, the working system and the 

pursuit of new technologies. In addition, there should be the improvement of the juridical system 

as well as the integration of the drug prevention and drug suppression for more operational 

effectiveness. The ONCB should increase the opportunity for public participation in the operation 

for being part of the organization’s supporting network for more operational quality, improve the 

budget management to be more flexible, improve the interior audit system in order to control the 

operational direction and develop the rules that correlate with the operations for increasing the 

operational efficiency. Furthermore, the ONCB should promote the co-operation processes with 

other sectors and focus on empowerment of the communities to prevent the drug addiction 

continuously. 
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