
    

บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 
ปญหายาเสพติดเปนปญหาที่สําคัญอยางยิ่งของสังคมไทยในปจจุบัน และยังเปนภัยรายแรงที่

กําลังคุกคามทําลายความมั่นคงของสังคมในทุกภาคสวน กอใหเกิดความสูญเสียอยางใหญหลวงทั้ง

ดานเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ เปนตนเหตุของปญหาอาชญากรรมอ่ืนๆที่ตามมา

อีกมากมาย เชน การคามนุษย แรงงานตางดาว การลักลอบเขาเมือง การคาอาวุธสงคราม การประทุษราย

ตอทรัพยสิน ปลนฆา บอนการพนัน ซองโสเภณี เปนตน ซึ่งปญหาตางๆเหลาน้ีลวนแลวแตโยงใยกับ

ปญหายาเสพติดทั้งสิ้น ทั้งน้ีปญหายาเสพติดยังสงผลใหสังคมไทยตองสูญเสียบุคลากรที่มีคุณคา

จํานวนมาก รวมถึงสูญเสียทรัพยากรที่ตองใชในกระบวนการบําบัดฟนฟูสภาพสังคม ตลอดจนการ

บําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหหายขาดและสามารถเร่ิมตนใหมในสังคมไดอยางเขมแข็ง จึงอาจกลาวได

วาปญหายาเสพติดถือเปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา  

ปญหายาเสพติดไดทวีความรุนแรงขึน้ โดยแนวโนมสถานการณยาเสพติดในปจจุบนัน้ัน 

ยังคงมีปญหาเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งมีสาเหตุหลัก  ดังน้ี (1) ปริมาณยาเสพติดในประเทศเพื่อนบานทั้งยาบา 

เฮโรอีน และไอซ ยังคงมีเปนจํานวนมาก (2) ยังคงมีการลักลอบนําเขายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบาน

อยางตอเน่ือง (3) กลุมนักคาเกาที่เปนรายสําคัญ กลุมนักคาที่ถูกจับกุมและไดรับการประกันตัว หรือ

พักการลงโทษกลับมาเคลื่อนไหวกระทําความผิดซ้ําอีก (4) กลุมนักคารายใหม (ประมาณรอยละ 70) 

บางสวนเดิมเปนผูเสพที่อาศัยอยูในชุมชนผันตัวเองมาเปนนักคารายยอย และ(5) ยังคงมีนักคา

ชาวตางชาติ เขามาเกี่ยวของกับยาเสพติดมากกวา 54 สัญชาติ โดยประมาณการวาจะมีผูตองหาที่ถูก

จับกุมทั้งสิ้น 260 ,000 คน และมีผูเขาบําบัดรักษาประมาณ 120 ,000 คน ซึ่งสถานการณความรุนแรง

ของปญหาพบวามีปจจัยที่เขามาเกี่ยวของหลายปจจัย ทั้งสถานการณตลาดแรงงานในประเทศที่ยังคง

เปราะบางทามกลางปจจัยเสี่ยงจากความไมแนนอนทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง นอกจากน้ียังพบวา

สถานการณปญหายาเสพติดในปจจุบันไดมีความเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอยางมาก เชน ยาเสพติด
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ไดมาจากการสังเคราะหและนํายารักษาโรคบางชนิดมาใชในทางที่ผิด ราคายาเสพติดยังคงสูงขึ้นจึง

เปนแรงจูงใจใหผูมีลักลอบคายาเสพติดมากขึ้น ทั้งยังพบวาผูที่เกี่ยวของกับยาเสพติดมีอายุนอยลง 

โดยเปนกลุมเด็ก/เยาวชน กลุมคนวางงาน ซึ่งมีการรวมตัวเปนเครือขายการคายาเสพติดเปนอาชีพและ 

ในปจจุบันยังพบการลักลอบนํายาเสพติดเขาสูเรือนจําอยางตอเนื่อง และมีรูปแบบที่หลากหลายยาก

ตอการตรวจสอบ และประการสําคัญ คือ ยาเสพติดจะปรับเปลี่ยนไปตามความตองการของผูเสพผูติด

หรือผูเกี่ยวของ (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2554) 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เปนหนวยงานของภาครัฐที่

ปฏิบัติภารกิจหลักเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของประเทศ โดยมีความมุงมั่นใน

การปฏิบัติงานเพื่อการเฝาระวังปญหายาเสพติด กําหนดและปรับยุทธศาสตรการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดใหเหมาะกับสภาพการณในปจจุบัน ดังเห็นไดจากวิสัยทัศนองคกรที่กลาวไววา “เปน

องคกรกลางที่เปนเลิศในการบริหารจัดการเพื่อสรางความเชื่อมั่นตอทุกภาคสวน ทั้งในและ

ตางประเทศในการแกไขปญหายาเสพติดอยางบูรณาการภายในป พ.ศ. 2558” โดยไดมกีารกาํหนด

พันธกิจเอาไว 4 ดาน ไดแก (1) กําหนดและปรับยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดให

เหมาะสมกับสภาพการณและเปนไปอยางตอเนื่อง ( 2) บริหารจัดการการปองกันและแกไขปญหา 

ยาเสพติดอยางบูรณาการใหเปนไปตามยุทธศาสตรที่กําหนด (3) อํานวยการใหมีการบังคับใชกฎหมาย

เกี่ยวกับยาเสพติดและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของใหเอ้ือตอการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  และ  

(4) ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และเฝาระวังการแพรระบาดของยาเสพติด 

กลาวไดวา รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยตางใหความสําคัญกับการแกไขปญหายาเสพติด ดังเห็นได

จากนโยบายเรงดวนที่ไดนํามาใชแกไขปญหายาเสพติด โดยเชื่อวาแนวทางดังกลาวจะชวยใหปญหา  

ยาเสพติดในสังคมไทยลดนอยลงจนกระทั่งหมดไปในทายที่สุด นอกจากน้ียังมีผูที่เกี่ยวของกับการ

แกไขปญหายาเสพติดทั้งที่เปนนักวิชาการ และผูปฏิบัติโดยตรงไดเสนอแนวทางปองกันและแกไข

ปญหาอีกหลายวิธี ไดแก การรณรงคประชาสัมพันธเพื่อชวยกันเผยแพรความรูและขอมูลขาวสารที่

เกี่ยวของกับผลรายของยาเสพติด การเฝาระวังและสอดสองดูแลมิใหยาเสพติดเขามาสูครอบครัวและ

สังคม การนํามาตรการทางกฎหมายมาบังคับใชอยางเขมขน การบูรณาการความรวมมือระหวาง

หนวยงานที่เกี่ยวของ แตอยางไรก็ตามยังคงพบวาการทํางานของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดภายใตรูปแบบเดิมและวิธีการทํางานแบบเดิมยังคงสงผลใหการบรรลุผลสําเร็จยัง

ไมเปนไปตามเปาหมายที่ต้ังไวอยางมีประสิทธิภาพ ดังเห็นไดจากการที่สํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติดมีการปรับปรุงโครงสรางองคการ อํานาจหนาที่ และแนวทางการ

ปฏิบัติงานมาแลวหลายคร้ังนับต้ังแตเร่ิมกอต้ัง รวมถึงปญหาที่เกิดขึ้นในการทํางาน เชน ปญหาดาน

อัตรากําลังของเจาหนาที่ระดับปฏิบัติในพื้นที่มีจํานวนนอย และไมเพียงพอตอการดําเนินงานตาม
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นโยบาย ปญหาดานอํานาจในการปฏิบัติงานที่ไมมีขอบเขตที่ชัดเจน จึงทําใหการทํางานอาจกาวลวง

ไปในอํานาจหนาที่รับผิดชอบของหนวยงานอ่ืนๆ ปญหาดานเทคโนโลยีในการทํางานที่ยังคงลาสมัย

และไมทันตอการกระทําความผิดของผูคายาเสพติด ปญหาดานความเขาใจในตัวชี้วัดที่ไมสอดคลอง

กันระหวางผูกําหนดตัวชี้วัดระดับนโยบายกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติตามนโยบาย ซึ่งมักพบบอยคร้ังวา  

ผูกําหนดตัวชี้วัดไมเขาใจความซับซอนในทางปฏิบัติงานที่ไมอาจวัดผลในเชิงปริมาณได และปญหา

การทํางานดังกลาวยังสงผลใหเกิดความขัดแยงขึ้นระหวางผูปฏิบัติอีกดวย โดยมีสาเหตุมาจากตัวชี้วัด

จะมุงวัดผลงานจากรายบุคคล (Internal Performance Agreement: IPA) จึงทําใหเจาหนาที่บางสวนที่

ขาดความเขาใจ มุงแตจะทํางานเฉพาะหนาที่ของตนใหบรรลุผลสําเร็จ โดยไมไดใหความสําคัญกับ

ภาพรวมของการทํางาน เปนตน นอกจากน้ีปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นนอกเหนือ จากการควบคุมก็คือ 

ปญหาดานการประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการทํางานตามนโยบายตางๆ เชน แผน

ยุทธการ 3-1-50

1 To Be Number One2

                                                           
1
 การปฏิบัติการรวมกัน 3 ฝาย คือ พลเรือน ตํารวจ ทหาร โดยดําเนินการในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และ 5 จังหวัด

ปริมณฑล คอื สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร) ในลักษณะการผสมผสานการทาํงาน

ระหวางสํานกังานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพตดิ กอ.รมน. ตาํรวจ สํานกังาน ป.ป.ท. และกรม

สอบสวนคดีพิเศษ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานคณะกรรมการนโยบาย 

2 โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยมีทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

เปนองคประธาน ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร ไดแก (1) การรณรงคปลุกจิตสํานึกและสรางกระแสนิยมที่เอ้ือตอ

การปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ (2) การเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิตใหแกเยาวชน และ  (3) การสรางและ

พัฒนาเครือขายเพ่ือการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
3
 หลักยุทธศาสตร 5 รั้วปองกัน ไดแก (1) รัว้ชายแดน ปองกันการลักลอบนาํเขายาเสพตดิ (2) รั้วชุมชน สรางภูมิคุมกัน

ยาเสพติดในระดับหมูบาน/ชุมชน (3) รั้วสังคม สรางจัดระเบียบสังคมแบบบูรณการ ขจัดปจจัยเส่ียงที่ เปนเงื่อนไข 

ทางลบทุกทาง (4) รั้วโรงเรียน มุงใหเยาวชนรุนใหญมีภูมิคุมกันตอตานยาเสพติด และ (5) รั้วครอบครัว สงเสริมใหกับ

สถาบันครอบครัว มีภูมิคุมกันยาเสพติดมากขึ้น เปนหนวยพ้ืนฐานของสังคมที่ดี 

 หลักยุทธศาสตร 5 ร้ัวปองกัน2

3 เปนตน ซึ่งการทํางานรวมกับ

หนวยงานตางๆ ตามนโยบายดังกลาวทําใหขาดเอกภาพในการทํางาน เนื่องจากเจาหนาที่ที่มาทํางาน

รวมกันตางตองฟงความเห็นของผูบังคับบัญชาของตนในการทํางาน จึงทําใหบอยคร้ังที่การทํางาน  

ไมเกิดความสอดคลองกันในทางปฏิบัติ นอกจากนี้ การทํางานของสํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด  ยังคงตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานที่ทํางานในระดับพื้นที่และ

เครือขายแกนนําตางๆ เชน โรงเรียน วัด ตํารวจ อําเภอ และผูนําชุมชน เปนตน จึงทําใหกา ร

ประสานงานไมสามารถทําไดอยางทั่วถึง รวมถึงการใหความรวมมือ  จึงยังไมเปนไปในแนวทาง

เดียวกัน เพราะตางคนตางตองการทําใหเปาหมายของตนบรรลุผลมากกวาการใหความรวมมือที่แทจริง 
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จากสภาพปญหาและสภาพการณดังกลาวขางตน ยอมสงผลกระทบตอการดําเนินงานดานการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด เพราะการทํางานของเจาหนาที่ปองกันและปราบปรามยาเสพติดดําเนินการ

ตามนโยบายการแกไขปญหายาเสพติดใหลุลวง ตามแนวทางการบริหารแบบมุง ผลสัมฤทธิ์ของ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดนั้น จําเปนตองไดรับการสนับสนุนในดาน

ตางๆที่เกี่ยวของเปนอยางดี เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาระบบราชการของสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการปฏิรูประบบราชการ ที่มุงหวังให

ระบบราชการไทยมีความเปนเลิศเพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และมีการบริหารราชการ

เพื่อประโยชนสุขของประชาชน อยางแทจริง  ซึ่งในปจจุบัน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ ไดมีการประกาศแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2551-พ.ศ. 2555) เพือ่เปน

หลักการสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาล โดยกําหนดวิสัยทัศนของการ

พัฒนาระบบราชการไวดังนี้ “ระบบราชการไทยมุงเนนประโยชนสุขของประชาชน และรักษา

ผลประโยชนของประเทศชาติ มีขีดสมรรถนะสูงสามารถเรียนรู ปรับตัวและตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล”  และไดกาํหนดประเด็นยทุธศาสตรไว 4 ประการ 

(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551, หนา 26-27) คอื (1) ยกระดับการใหบริการและ

การทํางาน เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความตองการของประชาชนที่มีความสลับซับซอน

หลากหลายและเปลีย่นแปลงไปอยางรวดเร็ว (2) ปรับรูปแบบการทํางานใหมีลักษณะเชิงบูรณาการ   

เกิดการแสวงหาความรวมมือและสรางเครือขายกับฝายตางๆ รวมทั้งเปดใหประชาชนเขามามีสวนรวม  

(3) มุงสูการเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพรอมและความสามารถใน การเรียนรู  

คิดริเร่ิม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวไดอยางเหมาะสมตอสถานการณตางๆ และ (4) สรางระบบการกํากับ

ดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปรงใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งทําใหบุคลากรปฏิบัติงาน

อยางมีจิตสํานึกความรับผิดชอบตอตนเอง ตอประชาชนและตอสังคมโดยรวม โดยเชื่อวาการ

ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานภาครัฐตามแนวคิดดังกลาวจะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการทํางาน

ของหนวยงานภาครัฐที่สอดคลองกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ไดอยาง

มีผลสัมฤทธิ์ และนําไปสูการตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดเพิ่มมากขึ้น 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ไดมุงหาคําตอบในประเด็นเกี่ยวกับการนําแนวคิดการจัดการภาครัฐ

แนวใหมที่มุงเนนถึง การบริหารงานแบบมุง ผลสัมฤทธิ์ในการทํางานตามประเด็นยุทธศาสตรทั้ง  

4 ประการมาประยุกตใชในสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อชวยใหเกิด

การปรับปรุงและพัฒนาใหองคการที่มีความเหมาะสมกับงานที่ตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอมอยูตลอดเวลา และ เกดิประสิทธิภาพ ในการทํางานมากที่สุด ดังนั้นการศึกษาเร่ือง

ดังกลาวจะชวยใหมีการคนพบวิธีการใหมๆ ที่นําไปสูการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดําเนินงาน
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บนฐานความตองการและปญหาของประชาชน โดยยึดหลักการใหประชาชนเปนศูนยกลางของการ

พัฒนาและใหบริการ และผลการวิจัยที่ไดจะนําไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติราชการของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหมีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้น สามารถแกไขปญหาและ

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีผลสัมฤทธิ์ตอไปในอนาคต 

 

คําถามในการวิจัย 

 
การศึกษาคร้ังน้ีไดกําหนดคําถามการวิจัยไว ดังน้ี 

1. การพัฒนาองคการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดตาม

แนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม ควรมีลักษณะอยางไร 

2. มีปญหาและอุปสรรคใดบางในการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด ตามแนวทางการพัฒนาองคการภาครัฐแนวใหม 

3. แนวทางสําคัญในการพัฒนาวิธีการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติดใหบรรลุเปาหมายในการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ควรมีลักษณะอยางไร 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

 
การศึกษาคร้ังน้ีไดกําหนดวัตถุประสงคการวิจัยไว ดังน้ี 

1. เพื่อศึกษาการพัฒนาองคการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

ตามแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม ในประเด็นสําคัญดังนี้ 

1.1 เพื่อศึกษาปจจัยการบริหารองคการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 

1.2 เพื่อศึกษาการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 

2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด ตามแนวทางการพัฒนาองคการภาครัฐแนวใหม 

3. เพื่อแสวงหาแนวทางที่สําคัญในการพัฒนาวิธีการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะ  

กรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหบรรลุเปาหมายในการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ที่กําหนดไว 
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สมมุติฐานการวิจัย 

 
การศึกษาคร้ังน้ีไดต้ังสมมุติฐานการวิจัยไว ดังน้ี 

 1. การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด อยูในระดับปานกลางถึงมาก 

 2. ปจจัยการบริหารองคการ สามารถนํามาพยากรณการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ไดอยางมีนัยสําคัญ 

 3. ปจจัยการบริหารองคการมีความสัมพันธในทางบวก ตอการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์

ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด อยางมีนัยสําคัญ 

 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ไดกําหนดตัวแปรที่ใชในการศึกษาไวดังน้ี  

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)  แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก  

1. ปจจัยดานสถานภาพสวนบุคคล  เปนปจจัยที่เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม

จํานวน 6 ปจจัย ไดแก  สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม, อายุ, อายุงานในตําแหนงปจจุบัน, ระดับ

การศึกษา, รายได และสังกัด  

2. ปจจัย ดานการบริหารองคการ  เปนปจจัยที่เกี่ยวกับการบริหารองคการ ของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด จํานวน 3 ดาน ไดแก ดานวัฒนธรรมองคการ, ดาน

การบริหารราชการแบบมีสวนรวม และดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งไดนําตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มาปรับใชในการวิจัย  จํานวน 4 มิติ ประกอบดวย  

(1) มิติดานประสิทธิผล ( 2) มิติดานคุณภาพการ ใหบริการ (3) มิติดานประสิทธิภาพ และ ( 4) มติิ

ดานการพัฒนาองคการ 
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วัฒนธรรมองคการ 

(Charles B. Handy, 1979) 

1. Zeus 

2. Apollo   

3. Athena 

4. Dionysus 

 

 

การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของ

สํานักงานคณะกรรมการปองกัน 

และปราบปรามยาเสพติด  

(ตัวช้ีวัดในการปฏิบัติงานตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2553 ของสํานกังานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามยาเสพตดิ) 

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล 

มิติที่ 2 มิตดิานคณุภาพการใหบรกิาร 

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพ 

           ของการปฏบิตัริาชการ 

มิติที่ 4 มิตดิานการพัฒนาองคการ 

การบริหารราชการแบบมสีวนรวม 

(สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551) 

1. Inside-out  Approach 

    - Education 

    - Policy 

    - Understanding & Competency 

2. Outside-in  Approach 

    - Participation 

    - Masculinity 

    - Relationship 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

(Bernard M. Bass & Bruce J. Avolio, 1994) 

1.การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 

2.การสรางแรงบันดาลใจ 

3.การกระตุนทางปญญา 

4.การคํานึงถึงความเปนเอกัตถะบุคคล 

ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

ปจจัยดานสถานภาพสวนบุคคล 

1.สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 

2.อายุ 

3.อายุงานในตําแหนงปจจุบัน 

4.ระดับการศึกษา 

5.รายได 

6.สังกัด 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 

 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)                                    
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ขอบเขตของการวจิยั 

 
การศึกษาคร้ังนี้ไดกําหนดขอบเขตในการศึกษา ดังนี้ 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา ผูวิจัยไดศึกษาปจจัยการบริหารองคการที่มีความสอดคลองกับการ

บริหารงานของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด โดยเปนการมุงศึกษาเฉพาะดาน

ตามกรอบของตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ จํานวน 3 ดานหลกั ไดแก (1) วัฒนธรรมองคการ 

(2) การบริหารราชการแบบมีสวนรวม และ  (3) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และการบริหารแบบมุง

ผลสัมฤทธิ ์

2. ขอบเขตของพื้นที่และประชากร จะทําการศึกษาวิจัยจากเจาหนาที่ของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และผูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานเทานั้น   

3. ขอบเขตดานระยะเวลาในการศึกษา ระยะเวลาในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึกษาวิจัยไดกําหนด

ระยะเวลาในการศึกษารวม 1 ป (พฤษภาคม พ.ศ. 2553-พฤษภาคม พ.ศ. 2554) 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 
1. ขอมูลที่ไดจากการศึกษาจะชวยใหเกิดความเขาใจในการพัฒนาองคการตามแนวทาง 

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด   

เพื่อนําไปสูการประยุกตใชที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

2. เพื่อนํามาสูการกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาและอุปสรรคที่เหมาะสม ซึ่งชวยให

การปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาองคการภาครัฐแนวใหมของสํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด เปนไปอยางมีคุณภาพ 

3. ผูสนใจสามารถนําขอมูลที่ไดไปใชเปนขอมูลเบื้องตนในการศึกษาตอ เพื่อนําไปสูการ

ประยุกตใชอยางเหมาะสม และเพื่อนําขอคนพบจากการวิจัยไปพัฒนาตอยอดตอไป 
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นิยามศัพท 

 
จากการศึกษาไดนํามาสูการสรุปเปนนิยามเชิงปฏิบัติการเพื่อใชในการวิจัย ดังน้ี 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) หมายถึง 

หนวยงานของภาครัฐที่ปฏิบัติภารกิจหลักเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของ

ประเทศ โดยมีการกําหนดยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหเหมาะกับ

สภาพการณในปจจุบัน 

การพัฒนาองคการภาครัฐแนวใหม หมายถึง ความเพียรพยายามในการปรับปรุงและ

พัฒนาปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และ เสริมสรางการบริหารแบบมุงผล สัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ได

กาํหนดไวในแผนการปฏบิติัราชการ  

ปจจัยการบริหารองคการ หมายถึง ปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดทั้งภายในและภายนอก ซึ่งมีอิทธิพลตอระดับ การ

บริหารแบบมุงผล สัมฤทธิ์ ในการปฏิบัติงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยปจจัยการบริหาร

องคการในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบดวย (1) วัฒนธรรมองคการ (2) การบริหารราชการแบบมีสวนรวม 

และ (3) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง รวมถึงปจจัยอ่ืนๆ ซึ่งปจจัยทั้งหมดจะมีความสัมพันธกันใน

รูปแบบตางๆ และสงผลตอกันโดยชวยใหการปฏิบัติงานสามารถบรรลุผลสําเร็จตามภารกิจไดอยางมี

คุณภาพ 

วัฒนธรรมองคการ หมายถึง ความเชื่อ คานิยม และพฤติกรรมของเจาหนาที่ที่มีตอ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อเปนสิ่งที่ยึดถือและปฏิบัติรวมกัน หาก

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มีวัฒนธรรมองคการที่เขมแข็งยอมชวยให

การทํางานไดรับความรวมมือรวมใจจากเจาหนาที่อยางเต็มที่ เต็มความสามารถ ซึ่งจะชวยใหการ

ขับเคลื่อนกลไกการทํางานเปนไปดวยความมีประสิทธิภาพ และสามารถดําเนินภารกิจไดอยาง

ราบร่ืนจนกระทั่งบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ต้ังไวไดอยางมีคุณภาพ ดังน้ัน วัฒนธรรมองคการ

ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบดวย 

1) Zeus หมายถึง การที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มี

รูปแบบการใชอํานาจของผูบริหารในการบริหารงานที่เนนการใชความรวดเร็วในการตัดสินใจ โดย

ไมสนใจกฎ ระเบียบเล็กๆ นอยๆ ซึ่งผูบริหารจะมีการมอบหมายภารกิจหนาที่ในการทํางานตาม
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ความสามารถของเจาหนาที่ และมักใชความสัมพันธสวนตัวในการจูงใจเจาหนาที่ใหทํางานมากกวา

การใชอํานาจตามบทบาท และประเด็นในการศึกษาประกอบดวยเร่ือง (1) ความรวดเร็วในการ

ตัดสินใจโดยไมสนใจกฎระเบียบเล็กๆนอยๆ (2) การแบงภารกิจหนาที่ใหเจาหนาที่ตามความสามารถ 

(3) การจูงใจโดยใชสัมพันธภาพสวนตัวของผูบริหาร และ (4) การใหความสําคัญกับการตัดสินใจ

ของผูนําทีม 

2) Apollo หมายถึง การที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

มีรูปแบบการใชอํานาจของผูบริหารในการบริหารงานที่เนนการยึดถืออํานาจหนาที่ตามกฎ ระเบียบ

ขององคการเปนหลักในการทํางาน ซึ่งผูบริหารจะใชหลักการทํางานที่เปนระบบ เพื่อสามารถ

คาดการณผลสําเร็จได โดยเชื่อวาการใชเหตุผลในการทํางานจะทําใหเกิดความนาเชื่อถือ ดังน้ัน  

การทํางานจึงมุงเนนไปที่ความแนนอนเที่ยงตรงตามที่ระบบไดออกแบบมาแลว เพื่อใหสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดมีความมั่นคงในระดับสูง และประเด็นในการศึกษา

ประกอบดวยเร่ือง (1) การใชหลักการทํางานที่เปนระบบ (2) การใชเหตุผลในการตัดสินใจ (3) มุงเนน

ประสิทธิภาพของงาน และ (4) จูงใจโดยใชความมั่นคงในการทํางาน 

3) Athena หมายถึง การที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  

มีรูปแบบการใชอํานาจของผูบริหารในการบริหารงานที่เนนการทํางานเปนทีม โดยอาศัยการมี 

สวนรวมและความรวมมือจากเจาหนาที่ขององคการเปนหลักในการทํางาน ซึ่งผูบริหารจะใชการ

ระดมคนเกงมาทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดมุมมองที่หลากหลายในการทํางาน โดยเชื่อวาการมี 

สวนรวมจะชวยใหเจาหนาที่ทุกคนในทีมงานรูสึกเปนเจาของและเกิดความทุมเทในการทํางานอยาง

เต็มที่เพื่อชวยใหการทํางานบรรลุผลสําเร็จอยางมีคุณภาพ และประเด็นในการศึกษาประกอบดวย

เร่ือง (1) การคัดเลือกคนเกงเขามาทํางานรวมกัน (2) สรางการมีสวนรวม (3) มีการกระจายอํานาจใน

การตัดสนิใจ และ (4) ผูนําทีมเปนนักกลยุทธที่มอบในภาพรวมเพื่อชวยเหลือสนับสนุนการทํางาน 

4) Dionysus หมายถึง การที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

มีรูปแบบการใชอํานาจของผูบริหารในการบริหารงานที่เนนการผอนคลายกฎระเบียบในการทํางาน 

เพื่อใหความเปนอิสระในการทํางานและชวยใหเจาหนาที่สามารถทํางานไดอยางเต็มศักยภาพ 

สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพในระดับสูง ซึ่งผูบริหารจะใหความสําคัญกับเจาหนาที่ในฐานะทุน

มนุษยขององคการ ดังน้ัน จึงเนนใหการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ให

เปนมืออาชีพ โดยเชื่อวาเจาหนาที่ทุกคน มีความมุงมั่นที่จะ ทํางานเพื่อที่ จะแสดงศักยภาพของตน

อยางเต็มที่ และประเด็นในการศึกษาประกอบดวยเร่ือง (1) การสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของ

สมาชิก (2) ความมุงมั่นของสมาชิกในการทํางาน (3) การใหความสําคัญกับสมาชิกในฐานะทุน

มนุษยขององคการ และ (4) การสรางใหเกดิวัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรู 
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นโยบายการบริหารราชการแบบมีสวนรวม หมายถึง การพัฒนาจากภายในภาคราชการ 

และการพัฒนาจากภายนอกภาคราชการ เพื่อชวยใหการขับเคลื่อนกลไกการทํางานของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดเปนไปดวยความมีประสิทธิภาพ และสามารถ

ดําเนินภารกิจไดอยางราบร่ืนจนกระทั่งบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ต้ังไวไดอยางมีคุณภาพ ดังน้ัน 

การบริหารราชการแบบมีสวนรวมของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

ในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบดวย 

1) การบริหารแบบมีสวนรวมโดยการพัฒนาจากภายในภาคราชการ หมายถึง การที่

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด สามารถปรับปรุงระบบการบริหารเพื่อ

สรางการมีสวนรวมใหเกิดขึ้นภายในองคการ โดยมีการพัฒนาและสรางความรูความเขาใจใน

แนวทางดังกลาว รวมถึงมีการสรางทัศนคติ ความเชื่อ คานิยมและวัฒนธรรมการมีสวนรวมของ

เจาหนาที่ เพื่อใหเกิดการพัฒนาและยกระดับการมีสวนรวม อันนําไปสูการพัฒนานวัตกรรมการ

บริหารราชการแบบมีสวนรวม ซึ่งจะชวยใหเกิดการพัฒนาคุณภาพในการทํางานที่สูงขึ้นกวาเดิม 

และชวยใหสามารถทํางานบรรลุผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ และประเด็นในการศึกษา

ประกอบดวย 3 ประเด็นหลัก ดังน้ี  

   1.1) การศึกษาเพื่อพัฒนาองคความรูของเจาหนาที่ปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

โดยวัดจากประเด็นตางๆ ดังน้ี (1) การมีกรณีศึกษาที่เกี่ยวของ (2) จํานวนกจิกรรมการดําเนินงานตาม

ตนแบบที่ประสบผลสําเร็จ และ (3) การพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมในการมีสวนรวม  

   1.2) นโยบายการพัฒนาระบบราชการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด โดยวัดจากประเด็นตางๆ ดังนี้ (1) การมีนโยบายการมีสวนรวมในการบริหารงาน 

(2) ชองทางการเสนอความคิดเห็นตอการบริหารงาน และ (3) การพัฒนาตัวชี้วัดการมีสวนรวม  

   1.3) การพัฒนาความรูความเขาใจและศักยภาพของเจาหนาที่ปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด โดยวัดจากประเด็นตางๆ ดังน้ี (1) การเสริมสรางความรูเร่ืองการมีสวนรวม (2) การปลูกฝง

อุดมการณเร่ืองการมีสวนรวม และ (3) การพัฒนาทักษะในการสรางกระบวนการการมสีวนรวม 

2) การบริหารแบบมีสวนรวมโดยการพัฒนาจากภายนอกภาคราชการ หมายถึง การที่

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด สามารถเสริมสรางความเขมแข็งใหแก

เครือขายภาคประชาชน ดวยกิจกรรมสานสัมพันธเครือขาย เพื่อเปดโอกาสใหภาคประชาชนไดเขามา

มีสวนรวมในระดับตางๆ ซึ่งสงผลทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานและบทบาทของภาคี

เครือขายใหเขามามีสวนรวมในระดับที่สูงขึ้น และประเด็นในการศึกษาประกอบดวย 3 ประเด็นหลกั 

ดังน้ี  
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 2.1) การมีสวนรวมของภาคประชาชน โดยวัดจากประเด็นตางๆ ดังนี้ (1) จํานวน

ความคิดเห็นของประชาชน และ (2) จํานวนการจัดเวทีเพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอ

กิจกรรมของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

 2.2) ความเขมแข็งของเครือขายภาคประชาชนโดยวัดจากประเด็นตางๆ ดังนี้ (1) จํานวน

กิจกรรมที่กลุม/องคการภาคประชาชนไดผลักดันเขาสูการจัดทําโครงการของสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด และ (2) จํานวนกิจกรรมที่กลุม/องคการภาคประชาชนจัดขึ้นเองโดย

มิใชการดําเนินการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  

 2.3) กิจกรรมสานสัมพันธเครือขาย โดยวัดจากประเด็นตางๆ ดังน้ี (1) การใหความ

รวมมือจากภาคประชาชนแกการดําเนินกิจกรรมของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด และ (2) จํานวนการเขารวมกิจกรรมของเครือขายสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารของสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติดที่ไดแสดงออกถึงความพยายามในการจัดการหรือการทํางานที่เปน

กระบวนการในการเปลี่ยนแปลง เพื่อชวยใหเจาหนาที่ไดมีความพยายามในการทํางานใหเกิดผลงาน

ที่สูงขึ้นกวาเดิม รวมถึงการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของเจาหนาที่ ในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะ

นําไปสูผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในอนาคต ดังนั้น

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  ใน

การศึกษาคร้ังนี้ประกอบดวย 

1) การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารที่มีอิทธิพลตอการ

ปฏิบัติตัวของเจาหนาที่และชวยใหเกิดการยอมรับในอุดมการณ วิสัยทัศน และแนวทางการ

ปฏิบัติงานที่ถูกตองตามมาตรฐานทางดานจริยธรรมและดานความประพฤติของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ทั้งยังชวยใหเจาหนาที่มองเห็นทิศทางในการ

ปฏิบัติงานเปนแนว ทางเดียวกัน นอกจากน้ีพฤติกรรมดังกลาวของผูบริหารจะเปนแบบอยางที่ดีใน

การปฏิบัติตัวของเจาหนาที่ในอนาคต ดังน้ัน ผูวิจัยเห็นวาหากผูบริหารของสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด มีการใชอิทธิพลอยางมีอุดมการณอยูในระดับสูงยอมสงผลตอการ

บริหารจัดการใหตัวชี้วัดในยุทธศาสตรบรรลุผลสําเร็จไดในระดับสูงเชนกัน และประเด็นใน

การศึกษาควรประกอบดวยเร่ือง (1) การสรางบารมี ดวยการสรางความเชื่อมั่นตอเจาหนาที่ในการ

บริหารงานอยางเปนธรรม (2) การสรางวิสัยทัศน ดวยการสื่อสารทําความเขาใจในวิสัยทัศน และ

การสนับสนุนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับวิสัยทัศน และ (3) การเปนแบบอยางโดยการปฏิบัติตน

เปนตัวอยางที่ดีใหเจาหนาที่เกิดการยอมรับ 
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2) การสรางแรงบันดาลใจ หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติ

ตัวของเจาหนาที่ตามอุดมการณ วิสัยทัศน และแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกตองตามมาตรฐาน ใน

ดานจริยธรรมและดานความประพฤติของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 

ยาเสพติด ดวยการใชคําพูดหรือการกระทําที่โนมนาว จูงใจ และกระตุนใหเกดิแรงบลัดาลใจในการ

มุงสูเปาหมายและแสดงวิสัยทัศนรวมกัน นอกจากน้ีพฤติกรรมดังกลาวของผูบริหารจะชวยให

เจาหนาที่เกิดความทุมเทและความพยายามในการทํางานมากขึ้น ดังนั้น ผูวิจัยเห็นวาหากผูบริหาร

ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มีการสรางแรงบันดาลใจอยูใน

ระดับสูงยอมสงผลตอการบริหารจัดการใหตัวชี้วัดในยุทธศาสตรบรรลุผลสําเร็จไดในระดับสูง

เชนกนั และประเด็นในการศกึษาควรประกอบดวยเร่ือง (1) การกระตุนใหเกดิความสนใจ ดวยการ

โนมนาวชักจูงเจาหนาที่ใหเกิดความกระตือรือรน ทุมเทในการปฏิบัติงาน (2) การแสดงความเชื่อ

และยอมรับในวิสัยทัศนของเจาหนาที่ และ (3) การสรางความเขาใจและการมองเห็นคุณคาในความ

พยายามของเจาหนาที ่

3) การกระตุนทางปญญา หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติ

ตัวของเจาหนาที่  ใหตระหนักถึงปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในการทํางาน โดยผูบริหารจะกระตุนและ

สนับสนุนใหเจาหนาที่ไดมีการคิดแกไขปญหาและตัดสินใจอยางมีเหตุมีผล รวมถึงการเปดโอกาส

ใหเจาหนาที่ไดนําเสนอความคิดสรางสรรคในการทํางาน ดังน้ัน ผูวิจัยเห็นวาหากผูบริหารของ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มีอิทธิพลอยางมีอุดมการณอยูใน

ระดับสูง  ยอมสงผลตอการบริหารจัดการใหตัวชี้วัดในยุทธศาสตรบรรลุผลสําเร็จไดในระดับสูง

เชนกนั และประเด็นในการศกึษาควรประกอบดวยเร่ือง (1) การตระหนักถงึปญหาและวิธกีารแกไข

ของเจาหนาที่ โดยเนนในเร่ืองการเตรียมความพรอม การสงเสริมใหเจาหนาที่ใชเหตุผลในการ

แกปญหา และ (2) ความคิดสรางสรรค โดยพิจารณาจากการบูรณาการองคความรูมาพัฒนาการ

ทํางานและการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในการทํางาน 

4) การคํานึงถึงความเปนเอกัตถะบุคคล หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารที่ใหความ

สนใจ และดูแลเอาใจใสเจาหนาที่แตละคนอยางใกลชิด โดยมีการทําความเขาใจถึงความแตกตาง

ของเจาหนาที่แตละคนในแตละดาน เพื่อชวยใหการมอบหมายงานสามารถทําไดตรงกับ

ความสามารถของเจาหนาที่ รวมถึงไดมีการพัฒนาเจาหนาที่ใหมีโอกาสในการเรียนรูสิ่งใหมเพื่อ

เพิ่มความรู ความสามารถในการทํางาน ดังนั้น ผูวิจัยเห็นวาหากผูบริหารของสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด มีการใชอิทธิพลอยางมีอุดมการณอยูในระดับสูง  ยอมสงผลตอการ

บริหารจัดการใหตัวชี้วัดในยุทธศาสตรบรรลุผลสําเร็จไดในระดับสูงเชนกัน และประเด็นใน

การศึกษาควรประกอบดวยเร่ือง (1) ระบบการดูแลเอาใจใส โดยเนนเร่ืองการใหคําปรึกษา และการ
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พูดคุยแบบไมเปนทางการ (2) การใหความสําคัญกับความแตกตางระหวางบุคคล โดยพิจารณาจาก

การมอบหมายงานตามศักยภาพของเจาหนาที่ และ (3) การพัฒนาเจาหนาที่ ดวยการฝกอบรม และ

ระบบการใหคําปรึกษา 

การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ หมายถึง การบริหารที่ใหความสําคัญตอผลการดําเนินงาน

และการวัดผลสําเร็จในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 

ยาเสพติด ทั้งในแงของปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ ซึ่งจะตองมีการกําหนด

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน รวมทั้งการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคไวลวงหนา โดยอาศัยการมี

สวนรวมระหวางผูบริหาร เจาหนาที่ และผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ดังนั้น จึงถือเปนการบริหารงานที่มุงใหได 

ผลงานอยางคุมคา และใชทรัพยากรอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การบริหารแบบ 

มุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ในการศึกษาคร้ังนี้

ประกอบดวย 

1) มิติดานประสิทธิผล หมายถึง ผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด ที่บรรลุวัตถุประสงค และเปาหมาย ตามที่ไดกําหนดไวในแผนการ

ปฏิบัติราชการในมิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล และประเด็นในการศึกษาในมิติดานประสิทธิผล 

ประกอบดวย (1) การพัฒนาระบบการอํานวยความยุติธรรมในการทํางาน (2) การพัฒนาวิธีการปฏิบัติ

ตอผูตองหา ผูกระทําผิดและผูเสพหรือผูติดยาเสพติด (3) การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน  

(4) การพัฒนาระบบงานยุติธรรมทางเลือก (5) การบูรณาการรูปแบบการปองกันและแกไขปญหา 

ยาเสพติด (6) กระบวนการสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนไดเสีย (7) การพัฒนาศักยภาพอยาง

ตอเนื่องในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และ (8) การปฏิบัติราชการ ใหบรรลสุาํเร็จตาม

เปาหมาย 

2) มิติดานคุณภาพการใหบริการ หมายถึง การพัฒนาคุณภาพของการใหบริการตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับความตองการของประชาชน และทําใหเกิดความพึงพอใจในคุณภาพ

การใหบริการเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาในขั้นตอนการทํางานใหนอยลง ตามที่

ไดกาํหนดไวในวัตถปุระสงค และเปาหมายตามแผนการปฏิบัติราชการในมิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการ

ใหบริการ และประเด็นในการศึกษาในมิติดานคุณภาพการใหบริการ ประกอบดวย (1) การประเมิน

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติงาน (2) การเปดเผยขอมูลในการทํางานตอประชาชน 

(3) ประชาชนใหความรวมมือในการทํางาน (4) เครือขายเขารวมปฏิบัติการตามแผนงานอยางตอเน่ือง 

(5) การไดรับคําชมเชยในการทํางานจากสวนราชการที่เปนเครือขาย (6) เครือขายมีการนําขอมูล 
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ไปใชอางอิงในการทํางาน (7) การมีชองทางใหประชาชนขอความชวยเหลือหลายชองทาง และ  

(8) การไดรับขอมูลที่เกี่ยวของกับการปราบปรามยาเสพติดอยางตอเนื่อง 

3) มิติดานประสิทธิภาพ หมายถึง การปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด ใหเปนไปตามแนวทางที่กําหนดไวในแผนการปฏิบัติราชการในมิติ

ที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพและประเด็นในการศึกษาในมิติดานประสิทธิภาพ ประกอบดวย (1) การ

พัฒนามาตรฐานในการทํางานใหสูงขึ้น (2) การกาํหนดระยะเวลาแลวเสร็จในการทาํงานแตละเร่ือง  

(3) การบริหาร (เบกิ-จาย) งบประมาณเปนไปตามแผนงานที่กําหนด (4) การบริหาร (เบกิ-จาย) งบประมาณ

มีความคลองตัว (5) มีระบบการควบคุมภายในที่เปนมาตรฐาน (6) การตรวจสอบภายในที่ชวยควบคุม

ทิศทางการทํางาน (7) การพัฒนากฎหมายใหสอดคลองกับการทํางาน และ (8)  มีกฎหมายที่ชวยใหการ

ทํางานมีความคลองตัว 

4) มิติดานการพัฒนาองคการ หมายถึง แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภายในของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ใหเปนไปตามแนวทางที่กําหนด

ไวในแผนการปฏิบัติราชการในมิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคการ และประเด็นในการศึกษาในมิติ 

ดานการพัฒนาองคการ ประกอบดวย (1) การพัฒนาองคการใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอยางตอเน่ือง  

(2) การปรับโครงสรางที่เอ้ือตอการทํางาน (3) การแสวงหาเทคโนโลยีใหมๆมาใชในการทํางาน  

(4) การเพิ่มอํานาจการตัดสินใจในการทํางานแกผูปฏิบัติ (5) การพัฒนาระบบการทํางาน (6) การสราง

คานิยมที่เอ้ือตอผลสําเร็จในการทํางาน (7) การอบรมเพิ่มเติมความรูใหแกเจาหนาที่ในการทํางาน และ 

(8) การสอนงานแกทีมอยางเปนระบบ 


