
 

บทที่ 2 

 

แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษา “การพัฒนาองคการภาครัฐแนวใหมของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ” ผูวจัิยไดดําเนินการศกึษาและทบทวนแนวคดิ 

ทฤษฎี งานเขียนทางวิชาการ บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ

ในหลายๆแงมมุ เพือ่นําแนวคดิทีไ่ดมากาํหนดเปนกรอบแนวคดิในการวิจัย และอภิปรายผลการวิจัย 

โดยมีเน้ือหาที่เกี่ยวของดังน้ี 

 

  1. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม  

  2. การบริหารองคการ 

 3. วัฒนธรรมองคการ  

 4. การบริหารราชการแบบมีสวนรวม  

 5. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

 6. สภาพแวดลอมองคการ 

 7. นโยบายสาธารณะและอํานาจหนาที ่

 8. การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

 9. สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

 10. กรอบแนวคดิในการศกึษาวิจัย 

 11. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
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การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม 

 
1.  ความนํา 

 ในปจจุบันอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตนทําใหการบริหารงานของภาครัฐทั่วโลกมีการ

เปลี่ยนแปลงในหลายๆดาน เชน การบริหารงานภาครัฐไดถูกบีบบังคับใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

แตใชทรัพยากรนอยลง การเปดโอกาสใหภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการบริหารงานของ

หนวยงานภาครัฐเพิ่มมากขึ้น การผลักดันใหมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

บริหารงาน รวมถึงมีการนําเอามาตรฐานทางการบริหาร ศีลธรรม และจริยธรรมเขามาประยุกตใชใน

การทํางานของหนวยงานภาครัฐ เปนตน เห็นไดวาโลกาภิวัตนทําใหหนวยงานภาครัฐตองปรับตัวใน

การทํางานใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงจําเปนตองมีการพึ่งพิงกันมาก

ขึ้นในการทํางานเพื่อชวยใหบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การบริหารราชการแบบ

ด้ังเดิม (Traditional Public Administration) จึงกลายเปนอุปสรรคสําคัญตอการดําเนินงาน และเปน

ตนเหตุของปญหาในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ จึงทําใหเกิด

แรงผลักดันในการปฏิรูประบบราชการดวยวิธีการทางธุรกิจ (เรืองวิทย เกษสุวรรณ , 2545 หนา 7)  

โดยแนวคดิดังกลาวนิยมเรียกกนัวา การจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management; NPM) ที่

มุงเนนใหเกิดกระแสใหมในการทํางานของหนวยงานภาครัฐ ไดแก การลดขนาดของหนวยงาน

ภาครัฐ การมุงเพิ่มประสิทธิภาพ การวัดคุณคาผลงาน การกระจายอํานาจ และการใหบริการดวย

ระบบตลาด ทั้งน้ี ชาญชัย จิตรเหลาอาพร (2552, ออนไลน) ไดกลาววา การจัดการภาคราชการที่อาศัย

รูปแบบและแนวทางการบริหารงานแบบเดิมนั้นไมเหมาะสมตอการนํามาใชในการบริหารระบบ

ราชการในอนาคต ดังนั้น จึงตองมีการปรับเปลี่ยนมุมมองและวิธีการคิดในการบริหารงาน โดยการนํา

แนวคิดทางวิชาการมาประยุกตใชและยังกลาวถึงแนวคิดเชิงวิชาการวาควรประกอบดวย 3 แนวคดิหลกั 

ไดแก (1) ทฤษฎีเศรษฐศาสตรแบบนีโอคลาสสิกและเศรษฐศาสตรเชิงสถาบัน (2) แนวความคดิแบบ

การจัดการนิยม และ (3) หลักการประชารัฐ โดยแนวความคิดทั้ง 3 ประการ มีเปาหมายที่สอดคลอง

กันในเร่ืองของการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนในการบริหารการปกครองไปจากเดิม ดวยการพยายาม

ลดบทบาทและจํากัดขนาดของรัฐบาลและระบบราชการที่เกี่ยวกับระบบการผลิตและการสงมอบ

บริการสาธารณะใหแกประชาชน พรอมกับเสนอแนะทางเลือกใหมของการบริหารจัดการภาครัฐใน

รูปแบบตางๆ เชน การโอนถายไปสูระบบตลาดและภาคธุรกิจเอกชน การปรับปรุงระบบการบริหาร

จัดการใหมีความทันสมัย การจัดต้ังองคกรบริหารอิสระหรือองคกรมหาชน การกระจายอํานาจใหแก

ทองถิ่น และการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงานโดยตรง รวมถึงการ
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เสริมสรางบทบาทของชุมชนและองคกรอาสาสมัครที่ไมมุงแสวงหากําไร เปนตน ซึ่งแนวความคิด

ดังกลาวมีความโดดเดนอยางมากในเร่ืองการใชเคร่ืองมือทางการจัดการของภาคเอกชนเขามาปรับใช

ในระบบราชการ เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานอยางรวดเร็วและเห็นไดวา การบริหาร

จัดการภาครัฐแนวใหมมีความหลากหลายในตัวเอง โดยมีลักษณะของการผสมผสานองคความรูใน

แบบสหวิทยาการ เพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาผลการดําเนินงานโดยมุงเนนในเร่ืองของ

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคาของการใหบริการที่มีคุณภาพ 

  

2. พัฒนาการของการบริหารจัดการภาครัฐ 

 อาจกลาวไดวา ประเทศไทยไดดําเนินการพัฒนาระบบราชการโดยนําแนวทางการจัดการ

ภาครัฐแนวใหมมาใช โดยเร่ิมตนจากในสมัยพลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ เปนนายกรัฐมนตรี โดยไดมี

การประกาศใชแผนแมบทการปฏิรูประบบราชการพ.ศ. 2540-พ.ศ. 2544 ซึ่งนับเปนแผนแมบทแผน

แรกในประวัติศาสตร และสมัยนายชวน หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรี (สมัยที่ 2) ไดดําเนินการปฏิรูป

ระบบราชการใหสอดคลองกับแผนแมบทการปฏิรูประบบราชการโดยจัดทําแผนปฏิรูประบบบริหาร

ภาครัฐ พ.ศ. 2542 รวมถงึไดมกีารนําแนวคดิการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมมาใช และกาํหนดให

มีมาตรการเพื่อปรับปรุงหนวยงานภาคราชการใหเหมาะสมกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ (สํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2541) ตอมาในสมัยพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตรเปนนายกรัฐมนตรี

ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบราชการโดยการจัดทําแผนแมบทการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 

2545-พ.ศ. 2550 โดยใหดําเนินการใน 2 หลักการ คือ (1) การปรับบทบาทภารกิจและขนาดของ

หนวยงานภาครัฐ และ (2) การปรับปรุงระบบการทํางานของหนวยงานภาครัฐ โดยทั้ง 2 หลักการมี

วัตถุประสงคเพื่อทําใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ และตอบสนองตอความตองการ

ของประชาชนไดอยางแทจริง ในการนี้ไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการขึ้นตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 เพือ่เปนกลไกหลกัในการแปลง

นโยบายการพัฒนาระบบราชการดานตางๆ ใหเกิดการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยมีสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเปนฝายเลขานุการ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

เปนองคกรที่ทํางานในเชิงนโยบายและทํางานเชิงฐานความรู (Knowledge-Based Organization) เพือ่ให

เปนหนวยงานตนแบบในการขยายผลไปสูหนวยงานภาครัฐอ่ืนตอไปในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-พ.ศ. 2550) ไดกลาวถึงการสรางความเปนเลิศของระบบราชการไทยให

รองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยยึดหลักการสําคัญ คือ การบริหารราชการเพื่อประโยชน

สุขของประชาชนดวยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามมาตรา 3/1 ของพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และไดกําหนดวิสัยทัศนของการพัฒนาระบบราชการ
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ไวดังน้ี “พัฒนาระบบราชการไทยใหมีความเปนเลิศ สามารถรองรับกับการพัฒนาประเทศใน 

ยุคโลกาภิวัตน โดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและประโยชนสุข ของประชาชน” โดยมี

เปาประสงคหลัก 4 ประการ คือ (1) พัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนที่ดีขึ้น (Better Service 

Quality) โดยมุงปรับกระบวนการใหบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และอํานวยความ

สะดวกตอประชาชนใหมากขึ้น การที่สวนราชการมีการใหบริการที่ดี ประชาชนผูรับบริการก็จะไดรับ

ประโยชน (2) พัฒนาศักยภาพของระบบราชการไทยสูความเปนเลิศ (High Performance) โดยเนนการ

เพิ่มขีดความสามารถของสวนราชการทั้งในสวนกลางและระดับภูมิภาคในการบริหารงาน และการ

พัฒนาประเทศ เมื่อสวนราชการสามารถปฏิบัติงานอยางมีศักยภาพก็จะนําไปสูสังคมคุณภาพและมี

ระบบเศรษฐกิจที่มีศักยภาพ (3) ปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดที่เหมาะสม ( Rightsizing) ปรับ

ราชการใหอยูในขนาดที่เหมาะสมในการบริหารจัดการเพื่อประหยัดเงินภาษีอากรของประชาชน และ

มีบทบาทภารกิจและขนาดที่เหมาะสมตอการใหบริการที่จําเปนเพื่อที่ประชาชนจะไดรับประโยชน

สูงสุด และ (4) พัฒนาระบบราชการที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม (People Participation) เพื่อ

รองรับการพัฒนาสังคมและการบริหารปกครองในระบอบประชาธิปไตย (Democratic Governance) 

ทั้งน้ี ก.พ.ร. ไดกาํหนดประเด็นยทุธศาสตรไว 7 ดาน เพื่อรองรับเปาประสงคขางตน ประกอบดวย  

(1) การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน (2) การปรับปรุงโครงสรางการบริหารราชการ

แผนดิน (3) การร้ือปรับระบบการเงินและการงบประมาณ (4) การสรางระบบบริหารงานบุคคลและ

คาตอบแทนใหม (5) การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยม (6) การเสริมสรางระบบ

ราชการใหทันสมัย และ (7) การเปดระบบราชการใหประชาชน เขามามีสวนรวม ในชวงระยะเวลา 

ถัดมาสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ไดประกาศแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ

ราชการไทย (พ.ศ. 2551-พ.ศ. 2555) เพื่อเปนหลักการสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและ

ยุทธศาสตรของรัฐบาล ดวยหลักการและแนวทางดังนี้ (1) ตองใหประชาชนเปน “ศูนยกลาง” ในการ

ทํางาน โดยจะตองรับฟงความคิดเห็น ตอบสนองความตองการและอํานวยประโยชน ลดขั้นตอนและ

ภาระในการติดตอของประชาชน มีระบบการแกไขปญหาและรับเร่ืองราวรองทุกขที่มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ตลอดจนเปนที่พึ่งของประชาชนในยามมีปญหาและความเดือดรอน (2) ปรับเปลี่ยน

บทบาทของระบบราชการใหเปนผูสนับสนุนและอํานวยความสะดวก ไมเปนผูดําเนินการเสียเอง

หรือคงมีอํานาจมากจนเกินไป รวมทั้งตองมีขนาดกําลังคนและการใชทรัพยากรอยางเหมาะสม 

ไมพยายามเขาแทรกแซงและขยายตัวเกินไปจนเปนภาระของประเทศหรือมีผลกระทบตอภาค 

สวนอ่ืนและสิทธิเสรีภาพของประชาชน (3) ประสานการทํางานกับผูบริหารราชการแผนดินฝาย

การเมือง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศ สามารถใหความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเชิง

นโยบายอยางมีเหตุผล ต้ังมั่นในความถูกตองเปนกลาง ปราศจากอคติ และอยูบนพื้นฐานของหลัก
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จรรยาบรรณวิชาชีพ นอกจากนี้ยังควรตองใหการยอมรับและไมเขาไปดําเนินการแทรกแซงบทบาท

และอํานาจหนาที่ซึ่งกันและกัน (4) มีความพรอมและทัศนคติในการทํางานเปนทีมสามารถสราง

เครือขายรวมมือกับภาคสวนอ่ืนๆ ในสังคม รวมทั้งสามารถบูรณาการและเชื่อมโยงการทํางานภายใน

ระบบราชการเองในทุกระดับเขาดวยกัน (5) มีขีดความสามารถในการรับรู เรียนรู มองไปขางหนา

และคาดการณลวงหนาได ตลอดจนมีความยืดหยุน คลองตัว รวดเร็ว สามารถคิดริเร่ิมและสราง

นวัตกรรม (Agility) รวมถึงการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อขับเคลื่อนและปรับตัวไดอยางราบร่ืน

เหมาะสมทันตอการเปลี่ยนแปลงและความไมแนนอนของสภาพแวดลอม (6) สรางระบบธรรมาภิบาล

ในการกํากับดูแลตนเองที่ดี เพื่อใหเกิดความโปรงใสและความเชื่อมั่นศรัทธา เปดใหประชาชนเขามามี

สวนรวม ลดการใชดุลยพินิจในการตัดสินใจ รวมทั้งตองมีความรับผิดชอบตอสังคม โดยเปน

แบบอยางของการประพฤติปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย ไมใชเปนผูสรางปญหาหรือภาระแกสังคม

เสยีเอง (7) ตองมี ความเปนเลิศในการปฏิบัติงานและสรางคุณคาตอสังคมในการทํางานและการ

ตัดสินใจตองอาศัยขอมูลสารสนเทศที่ถูกตองและทันเวลา โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมเขามา

ประยุกตใชในการทํางาน รวมทั้ง ตองมีเปาหมายในการทํางานที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ได และ (8) แสวงหา พัฒนา และธํารงรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ ตลอดจนสราง

คานิยมและกระบวนทัศนอันเหมาะสมและเอ้ือตอการบริหารงานภาครัฐแนวใหม รวมถึงการทําให

บุคลากร ในระบบราชการต้ังมั่นอยูในศักด์ิศรีและจรรยาบรรณ สามารถแยกแยะผลประโยชนสวนตน

จากหนาที่ทางการงาน ไมแสวงหาประโยชนใหแกตนเอง หรือผูอ่ืนในทางมิชอบ (สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , 2551 หนา 26-27)  ทั้งนี้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการไดกําหนดวิสัยทัศนของการพัฒนาระบบราชการคือ “ระบบราชการไทยมุงเนนประโยชนสุข

ของประชาชน และรักษาผลประโยชนของประเทศชาติ มีขีดสมรรถนะสูงสามารถเรียนรู ปรับตัวและ

ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล ” และไดกาํหนดประเด็น

ยุทธศาสตรไว 4 ประการ คือ (1) ยกระดับการใหบริการและการทํางานเพื่อตอบสนองความคาดหวัง

และความตองการของประชาชนที่มีความสลับซับซอน หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 

(2) ปรับรูปแบบการทํางานใหมีลักษณะเชิงบูรณาการ เกิดการแสวงหาความรวมมือและสราง

เครือขายกับฝายตางๆ รวมทั้งเปดใหประชาชนเขามามีสวนรวม (3) มุงสูการเปนองคการที่มีขีด

สมรรถนะสูง บุคลากรมีความพรอมและความสามารถ ในการเรียนรู คิดริเร่ิม เปลี่ยนแปลงและ

ปรับตัวไดอยางเหมาะสมตอสถานการณตางๆ และ (4) สรางระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี เกิดความ

โปรงใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งทําใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีจิตสํานึกความ

รับผิดชอบตอตนเอง ตอประชาชนและตอสังคมโดยรวม 
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3. ความหมายของการจัดการภาครัฐแนวใหม 

 ชาญชัย จิตรเหลาอาพร ( 2552, ออนไลน) ไดใหคํานิยามจากการศึกษาวิจัยเร่ืองกรอบ

แนวคิดแบบรัฐประศาสนศาสตรในความหมายใหมและการจัดการภาครัฐแนวใหมที่มีตอการปฏิรูป

ระบบราชการของไทยวา การจัดการภาครัฐแนวใหม หมายถึง แนวคิดใหมทางการบริหารรัฐกิจที่

เนนการนําเอาแนวคิดและแนวปฏิบัติของการจัดการในภาคธุรกิจมาปรับใชในองคการภาครัฐ จุมพล  

หนิมพานิช (2551, หนา 158-159) ไดใหความหมายของการจัดการภาครัฐแนวใหมไววา เปนการ

บริหารการปกครอง (Governance) ที่เปนเร่ืองของการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการภาครัฐใหมี

ประสิทธิภาพและความทันสมัย ตลอดจนมีการทบทวนบทบาทและภารกิจ รวมถึงแนวทางในการ

กําหนดนโยบาย ตลอดจนรูปแบบความสัมพันธระหวางระบบราชการกับภาคสวนตางๆ ในสังคม

ใหมอีกดวยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ไดกลาวถึง การจัดการภาครัฐแนวใหมหรือ

การบริหารจัดการภาครัฐใหมไววา เปนการบริหารงานโดยยึดหลักการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์เพื่อ

สวนรวมและประโยชนสุขของประชาชน รวมถึงมีการกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบที่

ชัดเจนโปรงใส เปนธรรม มีคุณภาพและประสิทธิภาพในระดับสูงที่สามารถพิสูจนไดในเชิงตัวเลข

และสถิติที่เปนรูปธรรม สามารถใหบริการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมี

ประสิทธิผล และเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม 

Mark Bevir, R.A.W. Rhodes & Patrick Weller (2003, p. 1-17)ไดกลาวถงึการจัดการภาครัฐแนวใหม

วา เปนแนวคิดที่มุงเนนการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐเพื่อแกไขปญหาทางการบริหารที่มีตัวแบบ

การบริหารงานแบบด้ังเดิมที่ไมสามารถจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชหลักการมุงเนนผลงาน

และประสิทธิภาพ การปรับขนาดโครงสรางองคการ การใชกลไกทางการตลาด และใชการจูงใจ 

รวมถึงความเปนอิสระทางการจัดการ 

 จากแนวคิดทางวิชาการที่กลาวถึงสรุปไดวา การจัดการภาครัฐแนวใหม  หมายถึง การ

ปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐในรูปแบบใหม โดยใชเทคนิควิธีการทางการบริหารจัดการที่

เหมาะสมจากสาขาวิชาตางๆ มาใชในการเพิ่มผลผลิต และยกชวยระดับคุณภาพการทํางานใหสูงขึ้น 

เพื่อใหสามารถตอบสนองตอการบรรลุผลสําเร็จ และนําไปสูผลประโยชนของประชาชนเปน

จุดมุงหมายสูงสุด  

 ดังนั้น ในการศึกษาคร้ังนี้จึงกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ โดยใหความหมายไววาการจัดการ

ภาครัฐแนวใหม หมายถึง การปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 

ยาเสพติดตามแนวทางในการบริหารราชการแผนดินรูปแบบใหม โดยใชเทคนิคและวิธีการทางการ

บริหารจัดการจากสาขาวิชาตางๆ มาปรับประยุกตใชเพื่อใหเกิดความเหมาะสมและเพื่อเพิ่ม
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และ

เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ไดกําหนดไวในแผนการปฏิบัติราชการ 

 

4. ความสําคัญของการจัดการภาครัฐแนวใหม 

 จากการศึกษาพบวานักวิชาการหลายๆ ทานไดใหความเห็นไวสอดคลองกันในประเด็น

ทีว่าการจัดการภาครัฐแนวใหม เปนแนวคดิทีช่วยใหหนวยงานภาครัฐเกดิการปรับเปลีย่นแนวคดิ 

และวิธีการปฏิบัติงานใหหลุดพนจาการทํางานจากกรอบคิดแบบเดิม เพื่อชวยใหประชาชนไดรับการ

บริการที่ตอบสนองตอความตองการไดอยางแทจริง ดังนั้น การจัดการภาครัฐแนวใหม จึงมี

ความสําคัญในประเด็นตางๆ ดังนี้ (1) ความสําคัญตอตัวหนวยงานภาครัฐ และตอกระบวนการทํางาน 

ดังเห็นไดจากการที่หนวยงานภาครัฐไดกําหนดแนวทางการทํางานในรูปแบบตางๆ เพื่อยกระดับ

คุณภาพการทํางานของหนวยงานภาครัฐใหสอดคลองกับเปาหมายตามหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี ที่มุงเนนประชาชนเปนศูนยกลางการใหบริการ เชน การทํางานโดยมุง

ผลสัมฤทธิ์เพื่อใหเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของภาครัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความ

จําเปนเพื่อชวยใหประชาชนไดรับความสะดวกและการตอบสนองตอความตองการที่แทจริง รวมถึง

มีการติดตามประเมินผลอยางสม่ําเสมอ เปนตน ทําใหกลาวสรุปไดวา การทํางานตามแนวทางการ

จัดการภาครัฐแนวใหม จะสงผลตอการปรับกระบวนการทํางานเพื่อเอ้ือใหผูปฏิบัติสามารถ

ดําเนินการตามภารกิจไดบรรลุผลสําเร็จอยางมีผลสัมฤทธิ์น่ันเอง และ ( 2) ความสําคัญตอประชาชน 

ดังเห็นไดจากการที่หนวยงานภาครัฐไดดําเนินกิจกรรมโดยมุงเนนประชาชนเปนศูนยกลางในการ

ใหบริการ ซึ่งชวยใหเกิดบริการที่มีคุณภาพและตอบสนองตอความตองการที่แทจริงของประชาชน

ไดอยางทันเวลา จึงกลาวไดวาการจัดการภาครัฐแนวใหมไดสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของหนวยงาน

ภาครัฐ โดยเฉพาะการเปลี่ยนบทบาทจากผูปฏิบัติมาเปนผูเอ้ืออํานวยใหเกิดการปฏิบัติ ( Provider) 

โดยตองทําหนาที่เปนผูกระตุนและผูสงเสริม (Promoter) ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร

จัดการเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้การจัดการภาครัฐแนวใหมจะทํางานโดยมุงผลสัมฤทธิ์มากกวาการทํางาน

โดยยึดกฎระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติ รวมถึงยึด ประชาชนเปนศูนยกลาง ( Citizen Center) ใน

การใหบริการ 
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การบริหารองคการ 

 
1.  ความนํา 

 องคการเปนสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษยมาอยางยาวนาน ดังเห็นไดจากการที่มนุษยไดมี

การรวมตัวกันเพื่อทํากิจกรรมตางๆ ใหบรรลุผลสําเร็จ เชน ในยุคเร่ิมแรกน้ันมนุษยมีการอยูรวมกัน

เปนกลุมเพื่อสนองตอบตอเปาหมายในดานการคุมครอง การหาอาหาร และการสรางที่อยูอาศัย          

ซึ่งเปนการรวมตัวเพื่อพึ่งพาอาศัยกันแบบหลวมๆ โดยไมมีกฎเกณฑในทางปฏิบัติมากนัก บุญทัน  

ดอกไธสง (2525, หนา 183-184) ไดกลาวถึงองคการวาเปนอารยธรรมของมนุษยชาติที่เกาแก และมี

ประวัติความเปนมาอยางตอเนื่องยาวนาน โดยไดกลาวถึงการจัดต้ังองคการศาสนาธุรกิจของ พระ

ชาวซูเมอร (Sumer) ซึ่งเปนกลุมชนโบราณของเมืองเมโสโปเตเมีย (Mesopotamia) เมือ่ 5,000 ปกอน

คริสตศักราช ที่ไดเก็บภาษีหุนสวนเพื่อนําเงินมาสรางวัด รวมถึงไดมีการบันทึกระบบบัญชีกูยืมและ

การควบคุมการจาง นอกจากนี้ยังไดกลาวถึงชาวอียิปตโบราณเมื่อ 4,000 ปกอน คริสตศักราชที่ไดมี

การจัดองคการ และการวางแผนควบคุมการทํางานเพื่อสรางปรามิดซีโอบ ( Cheops) ซึ่งตองใช

ทรัพยากรจํานวนมหาศาลและใชระยะเวลานานถึง 20 ปในการดําเนินงาน ทําใหสรุปไดวาการ

จัดต้ังองคการเกิดขึ้นมานานพอๆ กับอารยธรรมของมนุษยชาติ และในชวงกอนที่จะมีการพัฒนา

ทฤษฎีองคการยุคด้ังเดิม รูปแบบการผลิตและการบริหารงานจะเปนการ ลองผิดลองถูก (Trial and 

Error) และเปนการทําตามความเคยชิน (Rule of Thumb) ซึ่งไมไดชวยใหเกิดการสงเสริมใหมีการเพิ่ม

ผลผลิตอยางมีประสิทธิภาพ (Jay M. Shafritz & J. Steven Ott, 2001,  p. 61) อีกทั้งอํานาจในการ

บริหารองคการในชวงแรกๆ จะอยูในการควบคุมของคนเพียงบางกลุม เชน กษัตริย ขุนนาง และ

พอคา เปนตน ประกอบกับการทํางานในยุคนั้นจะใชแรงงานคนเปนหลัก ดังนั้น คนจึงเปน

เคร่ืองมือสําคัญในการผลิต และปฏิสัมพันธระหวางผูปฏิบัติกับผูควบคุมจึงมักอยูในรูปแบบของ

การจายคาแรง และการใหความคุมครอง หรืออาจใชการบังคับขูเข็ญใหทํางาน เห็นไดวา แนวคิด

เกี่ยวกับองคการไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองมาต้ังแตในยุคเร่ิมแรกจนมาถึงยุคปจจุบัน ทั้งในดาน

รูปแบบและวิธีการทํางาน เพื่อดําเนินกิจกรรมขององคการใหบรรลุผลสําเร็จภายใตสภาพแวดลอม

ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา  
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2.  แนวความคิดในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาองคการ   

 ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ เกิดขึ้นทุกวัน รวมถึงมีความกาวหนาของ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทําใหการติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลและเรียนรูซึ่งกันและกันโดยไมมี

ขอบเขตจํากัด ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานของทั้งองคการภาครัฐและภาคเอกชนในหลายดาน 

ไดแก ดานโครงสราง ( Structure) ความแตกตางและหลากหลายของประชากร ( Demographic) 

การเกิดคานิยมใหมของการทํางาน (New Work Ethic) และเกิดการเรียนรูและองคความรู ( Learning 

and Knowledge) โดยองคกรจะเปลี่ยนไปเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) ที่ทุกคน

ตองเรียนรูตลอดเวลา เพื่อสามารถเทาทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ( Fast-Paced 

Change) ดังน้ันการเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไดยาก และจําเปนที่องคกรตองมีการเปลี่ยนแปลง 

เพื่อการพัฒนาองคกรไปในทิศทางที่ดีขึ้น และเมื่อไมสามารถหลีกเลี่ยงได องคกรจึงตองมีมาตรการ

รองรับตลอดเวลา ทั้งการเปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนไวกอนและการเปลี่ยนแปลงที่ไมมีการวางแผน

และควรดําเนินการในเชิงรุก คือ องคกรมีการเปลี่ยนแปลงกอนที่สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงจะ

เขามากระทบทําใหองคกรจําเปนตองเปลี่ยนแปลงแนวทางหนึ่งที่องคกรนํามาใชในการเตรียม 

ความพรอม คือการเปลี่ยนแปลงองคกรใหขับเคลื่อนโดยอาศัยหรือใชยุทธศาสตรเปนตัวนําการ

ผลักดันใหเปนองคกรที่ยึดยุทธศาสตรและถูกขับเคลื่อนโดยยุทธศาสตร ซึ่งนอกจากจะเดินหนา

แบบมียุทธศาสตรแลว สุดทายตองสรางคุณคาของหนวยงานขึ้นเรียกวา Value Creation และการที่

จะสราง Value ขึ้นมาได ตองมีการวางแผนการเปลี่ยนแปลงเพื่อทําใหงานมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น ทําใหองคกรแกรงขึ้น สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหบรรลุเปาหมายได 

 จากการทบทวนแนวคิดที่เกี่ยวของกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา

องคการพบวามีความสอดคลองกันในหลายแงมุม โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหองคการสามารถปรับตัว

ใหสอดคลองกับการปฏิบัติภารกิจขององคการภายใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งปณรส 

มาลากุล ณ อยุธยา (2554, หนา 2) ไดกลาวถึงการบริหารการเปลี่ยนแปลงวาหมายถึง การจัดการกับ

กลไกสวนประกอบตางๆ ขององคการใหสามารถเรียนรู ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของ

สถานการณทั้งภายนอกและภายในองคการ เพื่อใหองคการไดรับผลดี และลดผลกระทบในทางที่

ไมดีของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะชวยใหองคการดําเนินงานไปไดอยางตอเนื่อง ราบร่ืน สามารถอยูรอด

และเจริญกาวหนาไปได และสาํนักงาน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (2554, ออนไลน) ได

กลาววาการบริหารการเปลี่ยนแปลงเปนการวางแผนปรับแตงองคการ กระบวนงานเพื่อใหองคการ

และบุคลากรสามารถปรับตัว เกิดการยอมรับ และพัฒนาศักยภาพของสวนราชการ ไปพรอมการ

ดําเนินงานตามแผนยทุธศาสตรการบริหารราชการแผนดิน และกาํหนดแนวทางในการลด

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับสวนราชการและระดับบุคลากร ทั้งนี้การ
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วางแผนเพื่อปรับแตงองคการทั้งระดับกระทรวง ทบวง และกรม จะยึดแผนและเปาหมายทาง

ยุทธศาสตรของสวนราชการเปนที่ต้ัง โดยมีการกําหนดและทบทวนทิศทางและยุทธศาสตรของ

หนวยงาน ซึ่งประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย 

ยุทธศาสตร และแผนงานโครงการ เพื่อทําการวิเคราะหและประเมิน ขีดความสามารถและปริมาณ

ทรัพยากรที่สวนราชการมีอยู ทั้งดานบุคลากร กระบวนการในการทํางาน ระบบการบริหาร คานิยม

และทัศนคติของขาราชการ ความสามารถในการใหบริการประชาชน กฎระเบียบตางๆ ฯลฯ ที่ใชอยู 

และประเมินหาสิ่งที่ยังขาด ( Gap) หรือไมเพียงพอ เพื่อกําหนดแนวทางหรือวิธีการลดชองวางน้ัน 

โดยการจัดทําเปนขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ( Blueprint for Change) ตอไป ดังน้ัน จึงสรุปไดวา การ

บริหารการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การบริหารและจัดการความเปลี่ยนแปลงขององคการภาครัฐ

เพื่อใหสามารถปรับตัวในการปฏิบัติงาน และพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งจะชวยให

องคการภาครัฐสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ต้ังไวอยางมีผลสัมฤทธิ์ 

 ทั้งน้ี ปณรส มาลากุล ณ อยุธยา ( 2554, หนา 3) ไดกลาวถึงความสําคัญของการบริหาร

การเปลีย่นแปลงไว 5 ประการคือ (1) องคการที่มีการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ดีจะสามารถปรับตัว

ไดเทาทันกับปญหา และการทาทายจากสภาพแวดลอมได ความสําเร็จขององคการในยุคของการ

เปลี่ยนแปลงไมไดอยูท่ีขนาด แตอยูที่ความสามารถในการปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี ตลาด คูแขง ลูกคา ผูรับบริการ และแหลงทรัพยากรตางๆ (2) การบริหารการเปลี่ยนแปลง

ที่ดี ชวยใหองคการเห็นโอกาส และภัยคุกคามตางๆ ที่เกิดขึ้น และสามารถปรับการดําเนินงานเพื่อ

ควาโอกาส และ หรือจัดการกับภัยคุกคามไดอยางเหมาะสมและทันตอเหตุการณ (3) การบริหารการ

เปลี่ยนแปลงที่ดีจะชวยใหการดําเนินงานขององคการเปนไปโดยราบร่ืน ตอเน่ือง ไมตองติดขัด 

ชะงักงันโดยเฉพาะในชวงที่มีการเปลี่ยนแปลง ( 4) การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ดี จะชวยให

องคการไมสับสน วุนวาย ระส่ําระสาย เมื่อตองเผชิญกับความจําเปนที่จะตองปรับเปลี่ยนการ

ดําเนินงาน และ ( 5) การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ดี จะชวยใหองคการไดปรับปรุงตัวเองอยาง

ตอเน่ืองในดานตางๆ และจะชวยใหมีการนําศักยภาพที่มีอยูในองคการมาใชไดอยางคุมคา 

นอกจากน้ี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2554, ออนไลน) ไดกลาวถึงแนวทางการ

บริหารการเปลี่ยนแปลงของ องคกรภาครัฐ โดยรัฐบาลไดกําหนดแนวทางใหมีการปฏิรูประบบ

บริหารงานภาครัฐใน 3 ประการดังน้ี ประการที่หน่ึง  องคกรภาครัฐจะตองมีการทบทวนบทบาท 

ภารกิจ และกลยุทธวิธีการดําเนินงาน โดยเปนผูกํากับดูแล ( Steering) มากกวาการดําเนินการเอง 

เพื่อลดบทบาทและการใชทรัพยากรของภาครัฐในการเปนผูใหบริการตางๆ ใหแกประชาชน โดยให

หันมามุงเนนในการเปนผูกํากับดูแลใหประชาชนไดรับบริการอยางพอเพียง มีคุณภาพ ซึ่งจะทําใหรัฐ

ใชทรัพยากรของประเทศนอยลง และภาคเอกชน ชุมชน หรือประชาชนไดมีสวนรวมมากขึ้น 
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ประการที่สอง องคกรภาครัฐจะตองมีการปรับวิธีการบริหารจัดการในภาครัฐจากเดิมที่เนนดานการ

ทําตามระเบียบ หรือทําอยางที่เคยทําๆ กันมาไปสู “การบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ” (Result-

Based Management) โดยมกีารกาํหนดตัวชีว้ดัผลงาน (Key Performance Indicators) และมีการกํากับ

ติดตามประเมินผลงานตามตัวชี้วัดดังกลาว โดยตองมีการปรับเปลี่ยนในดานตางๆ ดังน้ี ( 2.1) ดาน

ระบบงบประมาณ จะตองปรับใหเปน ระบบงบประมาณที่มุงเนนผลงาน ( Performance-Based 

Budgeting) โดยใหการจัดสรรงบประมาณ ตามจํานวนหนวยวัดผลงานตามตัวชีว้ดัคณูดวยราคา

ตนทุนตอหนวย และประเมินผลสําเร็จตามหนวยของผลงานที่เกิดขึ้นเพื่อใหเกิดความคุมคา  

(2.2) ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล จะตองมีการใชตัวชี้วัดผลงานที่ชัดเจน แลวจัดจางประเมินผล

งาน พิจารณาความดีความชอบโดยพิจารณาผลงานตามตัวชี้วัด (2.3)  การปรับแกกฎหมายและ

ระเบียบตางๆ ใหเกิดความคลองตัวเพื่อใหสามารถดําเนินงานโดยมุงเนนที่ผลงานไดโดยสะดวก 

และประการที่สาม  องคกรภาครัฐจะตองมีการปรับการดําเนินงานของภาครัฐใหเปดเผย โปรงใส 

ตรวจสอบได และเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม ในขั้นตอนตางๆ โดยรัฐตองไมผูกขาด 

ปกปด หรือดําเนินการไปโดยไมฟงใคร ซึ่งเห็นไดจากการมีองคกรอิสระที่ทําหนาที่ตรวจสอบการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐเปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนศาลปกครอง ผูตรวจการแผนดินของ

รัฐสภา ตลอดจนกลไกการมีสวนรวมตางๆ เชน การทําประชาพิจารณ หรือ การเปดเผยขอมูล

ขาวสารภาครัฐ เปนตน 

 สําหรับการพัฒนาองคการ ( Organization Development : OD) ถอืไดวาเปนกระบวนการ

ที่ตอเนื่องมาจากการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยองคการตองมีการวางแผนอยางเปนระบบ และให

ความสําคัญตอทรัพยากรมนุษย ซึ่งจําเปนตองไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ทักษะการแกไขปญหาและการวางแผน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในองคการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ต้ังแตระดับบุคคล กลุม หรือระหวางองคการ เพื่อใหไดองคการที่มีการปรับตัวอยาง

เหมาะสม และทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการ รวมถึงมี

ศักยภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่สูงขึ้น และเปนองคการที่มีความเขมแข็ง ดังนั้น การพัฒนา

องคการจึงเปนกระบวนการที่เปนระบบในการออกแบบมาเพื่อประกันถึงความอยูรอดและ

ประสิทธิผลขององคการ ซึ่งไมเพียงแตเกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะของพนักงาน และปรับปรุง

การปฏิบัติงานของพนักงานเทานั้น แตยังมีความสําคัญตอประสิทธิผลทั้งของกลุมและขององคการ

ดวย และ Richard Beckhard (1977, p. 9) ไดใหความหมายของการพัฒนาองคการไววา เปนความ

พยายามในการเปลี่ยนแปลงอยางมีแผนเพื่อนํามาใชกับสวนรวม ซึ่งจะดําเนินการจากระดับสูงเพื่อ

เพิ่มความมีประสิทธิภาพใหกับองคการดวยการนําเคร่ืองมือสอดแทรกที่ไดมีการวางแผนไวแลวไป

ใชในกระบวนการตางๆ ขององคการโดยการใชความรูทางดานพฤติกรรมศาสตร ทั้งนี้ ผลลัพธที่  
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พึงปรารถนาอันเกิดจากความพยายามในการพัฒนาองคการ คือ การเพิ่มประสิทธิผลของการแกไข

ปญหา และความสามารถในการปรับตัวมุงสูอนาคตขององคการ สวนในระดับบุคคลนั้นการพัฒนา

องคการเปดโอกาสใหสมาชิกเพิ่มความตระหนักรู และการเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน ทั้งน้ี

เพื่อผสมผสานวัตถุประสงคสวนบุคคลใหสอดคลองกับเปาหมายขององคการ ซึ่งจะมีความหมาย

คลายคลึงกับนักวิชาการอีกทานคือ Michael E. McGill (1977, p. 3) การพัฒนาองคการเปน

กระบวนการวางแผนที่มุงจะพัฒนาความสามารถขององคการ เพื่อใหสามารถที่จะบรรลุและ  

ธํารงไวซึ่งระดับการปฏิบัติงานที่พอใจที่สุด ซึ่งสามารถวัดไดในแงของประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

และความเจริญเติบโตขององคการ นอกจากนี้ Warren G. Bennis (1969, p. 77) ไดกลาววา การพัฒนา

องคการ คือ การตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงและเปนยุทธศาสตรของการศึกษาที่สลับซับซอนที่ 

มุงใชเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ทัศนคติ คานิยม ตลอดจนโครงสรางขององคการเพื่อชวยใหองคการ

สามารถปรับตัวใหสอดคลองกับวิทยาการสมัยใหม การตลาด และสิ่งที่ทาทายใหมๆ อีกทั้งยังรวมถึง

การเปลี่ยนแปลงตางๆ ภายในองคการที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 

 จากที่ไดกลาวถึงสามารถสรุปไดวา การพัฒนาองคการ คือ ความเพียรพยายามในการ

ปรับปรุงและพัฒนาปจจัยตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคการ โดยการใชเคร่ืองมือทางการบริหาร

ที่เหมาะสมเขาไปสอดแทรกในกระบวนการตางๆ ภายในองคการอยางมีแบบแผนและเปนระบบ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคการ และชวยใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม

เปาหมายที่กําหนดไว 

 

3.  ปจจัยการบริหารองคการ 

 กลาวไดวา องคการในแตละยุคก็ไดมีจุดเนนที่ใหเกิดความสอดคลองของแตละบริบท         

จึงไดมีพัฒนาการของปจจัยทางการบริหารภายในองคการในดานตางๆ มาอยางตอเนื่องยาวนาน 

ดังนั้น ในการศึกษาองคการคร้ังนี้จึงไดนําแนวคิดทางวิชาการสมัยใหมที่เกี่ยวของกับการกําหนด

ปจจัยทางการบริหารองคการมาใชเปนแนวทางในการศึกษา ดังนี้  

 Richard M. Steers (1977, p. 45-56) กลาววา องคการจะตองประกอบดวยปจจัยหลัก 2 ปจจัย 

คอื (1) ปจจัยดานโครงสราง และ (2) ปจจัยดานเทคโนโลยี เพื่อชวยใหองคการดําเนินไปไดอยางถูก

ทิศทางและบรรลุตามเปาหมายขององคการ 

 Wendell L. French & Cecil H. Bell (1984, p. 57) กลาววา ภายในองคการที่มีประสิทธิผล

ควรประกอบไปดวยปจจัยยอยๆ หลายปจจัย ซึ่งมีความสัมพันธและสงผลตอกันโดยแบงเปน               

6 ปจจัย ไดแก (1) ปจจัยดานเปาหมาย (2) ปจจัยดานเทคโนโลยี (3) ปจจัยดานภาระงาน (4) ปจจัย

ดานโครงสราง (5) ปจจัยดานคน และ (6) ปจจัยดานการประสานกับสิ่งแวดลอมภายนอก 

http://search.library.tu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=12A895D8342J9.9093&profile=pridi&uri=search=AL@!French,%20Wendell%20L.,%201923-&ri=35&aspect=basic_search&menu=search&source=203.131.219.164@!db73_tudb�
http://search.library.tu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=12A895D8342J9.9093&profile=pridi&uri=search=AL@!Bell,%20Cecil%20H.,%201935-&ri=35&aspect=basic_search&menu=search&source=203.131.219.164@!db73_tudb�


 28 

 Fremont E. Kast & James E. Rosenzweig (1985, p. 612-635) กลาววา ในองคการจะมี

ความหลากหลายแตกตางกันไปตามลักษณะสภาพแวดลอมขององคการนั้นๆ แตอยางไรก็ตาม

องคประกอบที่เหมาะสมควรมี 4 ปจจัย คือ (1) ปจจัยดานโครงสราง (2) ปจจัยดานมนุษยและ

วัฒนธรรม (3) ปจจัยดานยุทธวิธี และ (4) ปจจัยดานเทคโนโลยี  

 Robert G. Owens (1995, p. 54) ไดกลาวไววา การที่องคการจะสามารถดําเนินงานให

บรรลผุลสําเร็จขององคการ ควรตองมีองคประกอบ ดังนี้ (1) ภาระงานที่ตองมีในองคการ (2)โครงสราง

ขององคการ เพื่อแสดงถึงความเปนระบบ และจําแนกความแตกตางกันในลักษณะของงาน                   

(3) ทรัพยากรทางดานเทคโนโลยี หรือเคร่ืองมือที่จะตองใชในองคการ (4) บุคลากร ซึ่งเปน

ผูปฏิบัติงานตามภารกิจขององคการ 

 Kathryn M. Bartol & Others (1998, p. 504) ไดเสนอแนวคดิวา องคการควรประกอบดวย  

4 ปจจัย คือ (1) ปจจัยดานโครงสราง (2) ปจจัยดานเทคโนโลยี (3) ปจจัยดานคน และ (4) ปจจัยดาน

วัฒนธรรม 

 สุทธิพงศ ยงคกมล (254 3, หนา 60-69) ไดกลาวถึงปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลองคการ

พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการประกอบดวย 4 ปจจัยหลัก และ 12 ปจจัยยอย ดังน้ี 

(1) ปจจัยดานลักษณะองคการ ประกอบดวย 2 ปจจัยยอย คือ ดานโครงสรางองคการ และดานเทคโนโลยี

องคการ (2) ปจจัยดานลักษณะของสภาพแวดลอม ประกอบดวย 2 ปจจัยยอย คือ ดานวัฒนธรรม 

องคการ และดานบรรยากาศองคการ (3) ปจจัยดานลักษณะบุคลากร ประกอบดวย 5 ปจจัยยอย คือ 

ดานการรับรู ดานทัศนคติและคานิยม ดานบุคลิกภาพ ดานการเรียนรู และดานการจูงใจ (4) ปจจัยดาน

ลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ประกอบดวย 3 ปจจัยยอย คือ ดานการวิเคราะหเชิงกลยุทธ 

ดานการกําหนดกลยุทธ และดานการปฏิบัติตามกลยุทธ 

 ติน  ปรัชญพฤทธิ์ (2553) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีประสิทธิผลตอการบริหารองคการไว 6 ปจจัย 

ดังน้ี (1) วัฒนธรรมองคการ (2) นโยบาย (3) โครงสรางองคการ (4) เทคโนโลย ี(5) ทรัพยากรการบริหาร 

และ (6) ภาวะผูนํา  

 ในการนําเสนอแนวคิดทางวิชาการที่เกี่ยวของกับปจจัยองคการเพื่อการพัฒนาองคการ

ภาครัฐแนวใหมของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ผูวิจัยทบทวน

แนวคิด ทฤษฎี งานเขียนทางวิชาการ บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี ้
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วัฒนธรรมองคการ 

 
1.  ความนํา 

 การศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการ อาจกลาวไดวาเร่ิมตนจากการวิจัยทางการบริหารที่

เรียกวา Hawthorne Studies ของ Western Electric Company ในสหรัฐอเมริกา โดยผลวิจัยพบวา 

บรรทัดฐานภายในกลุมคนงานเปนกลไกสําคัญทางสังคมที่คอยควบคุมพฤติกรรมการทํางานของ

คนงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และผลจากศึกษาไดทําใหองคการไดถูกเปลี่ยนมุมมองจากการ

เคร่ืองจักรในยุคด้ังเดิม (Classic)ไปเปนระบบสังคมระบบหนึ่ง และธรรมชาติของมนุษยในองคการ

ที่ถูกมองวาเปนสัตวเศรษฐกิจไดถูกเปลี่ยนมามองวามนุษยเปนสัตวสังคมเชนกัน ดังน้ัน พฤติกรรม

ของมนุษยจึงสามารถศึกษาไดจากการติดตอสัมพันธกับคนอ่ืนๆ ภายในกลุม องคการน่ันเอง 

(Harrison M. Trice &  Janice M. Beyer, 1993, p. 836-839) กลาวไดวา การคนพบของ Hawthorne 

Studies ถือเปนพื้นฐานในการศึกษาวัฒนธรรมองคการในปจจุบันน่ันเอง 

 นอกจากน้ียังไดกลาวไววา องคการเปนเสมือนสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะนิสัย และบุคลิกภาพ

เฉพาะแตกตางกันออกไปในแตละองคการ และไมมีองคการใดที่มีความเหมือนกันโดยสิ้นเชิง 

แมวาจะเปนองคการที่ทําหนาที่เหมือนกัน เชน ธนาคาร โรงเรียนมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล หรือ

แมแตองคการที่อยูในสังกัดเดียวกันก็ตาม เชน สํานักงานอําเภอของแตละจังหวัด ซึ่งลักษณะเฉพาะ

ขององคการเหลาน้ีเรียกวา วัฒนธรรมองคการ น่ันเอง และในทางการบริหารเชื่อกันวา วัฒนธรรม

องคการที่ตางกันยอมจะสงผลตอคุณภาพของผลงานและคุณภาพชีวิตของพนักงานแตกตางกัน 

ดังน้ัน วัฒนธรรมองคการจึงถือเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการบริหารองคการในระดับสูง 

 

2.  ความหมาย 

 ในงานวิจัยเร่ืองน้ี จะศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการที่ชวยใหการทํางานมี

ประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จตามภารกิจทั้งในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังน้ี  

 Edgar H. Schein (2004, p. 17) ไดกลาววาวัฒนธรรมองคการหมายถึง รูปแบบของ                        

ขอสมมุติฐานพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีมองที่ดี วิธีคิดที่ดี และการสรางความรูสึกที่ดีที่ถูกตองในหมู

สมาชิกองคการที่ไดสั่งสมมาในอดีตจากประสบการณที่ไดมาจากการแกไขปญหาที่เกิดจากการ

ปรับตัวขององคการตอภายนอก และการสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันภายในและมีการ

ถายทอดขอสมมุติฐานพื้นฐานดังกลาวสูสมาชิกใหมขององคการ 
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 Thomas J. Peters & Robert H. Waterman, Jr. (2004, p. 78) ไดกลาวถึงวัฒนธรรมองคการ

วา หมายถึงคานิยมรวมที่มีลักษณะเดน ชวยยึดเหน่ียวระหวางสมาชิกขององคการไวดวยกัน โดยมี

การสืบทอดผานสื่อสัญลักษณตาง ๆ เชน คําขวัญ สุภาษิต ตํานาน นิทาน เร่ืองสั้น เปนตน  

 ดาวรุวรรณ ถวิลการ ( 2552, หนา 7-8) กลาววา วัฒนธรรมองคการ คือ กลุมของคานิยม

รวมที่ไดรับการยอมรับในกลุม มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของสมาชิก และชวยใหสมาชิกในองคการ

เขาใจวา การปฏิบัติใดที่ไดรับการพิจารณาวายอมรับได เกิดแนวการปฏิบัติที่สืบตอกันมา อีกทั้ง

คานิยมเหลาน้ีมักจะถูกถายทอดผานทางเร่ืองราวและสื่อทางสัญลักษณตางๆ โดยอาจแบงกลุมของ

ลักษณะทางวัฒนธรรมออกได 3 กลุม คือ (1) กลุมของแนวคิดหรือความคิด บรรทัดฐาน อุดมการณ 

ทัศนคติ คานิยม ที่สมาชิกองคการมีสวนรวมกันจนเกิดเปนรูปแบบพฤติกรรมการปฏิบัติเฉพาะใน

องคการ สรางมาตรฐานแนวคิดและการตัดสินใจที่สวนมากรูกันภายในและเปนเอกลักษณของกลุม 

ซึ่งตองตีความจากรูปแบบความคิดความเชื่อและการกระทํา (2) กลุมของสิ่งประดิษฐและสัญลักษณ 

เปนการสรางสิ่งของขึ้นมาแทนความเชื่อ และสื่อความหมายที่เห็นไดอยางเปนรูปธรรม และ (3) กลุม

ของพิธีกรรมตางๆ ที่สมาชิกแสดงออกรวมกันในรูปของการแสดงเพื่อสื่อความหมาย 

 รังสรรค  อินทนจันทน ( 2552, หนา 43) กลาววา วัฒนธรรมองคการ หมายถึงระบบความ

เขาใจรวมกันระหวางสมาชิกขององคการวาควรจะประพฤติปฏิบัติอยางไร  และองคการที่ตน

ทํางานอยูน้ันมีลักษณะเปนอยางไร ความเขาใจรวมกันนี้เปนวิวัฒนาการที่สั่งสมมาเปนเวลานาน 

และปรากฏออกมาในรูปของความเชื่อ สัญลักษณ คําบอกเลา ฯลฯ ทั้งน้ี วัฒนธรรมในแตละ

องคการนั้นจะมีความแตกตางกันซึ่งเนื่องมาจากปรากฏการณ ความเชื่อที่เกิดขึ้นในองคการหนึ่ง

อาจไมเกิดขึ้นในอีกองคการหน่ึงก็ได  และวัฒนธรรมองคการของแตละแหงจะถูกกําหนดดวย

ปจจัยที่แตกตางกัน เชน การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สภาวะการแขงขัน วัฒนธรรมทางสังคม

ขององคการน้ัน ๆ หรือบุคลิกหรือภาวะผูนําขององคการ เปนตน 

 สมจินตนา คุมภัย ( 2553, หนา 18) ไดนิยามความหมายของวัฒนธรรมองคการไววา เปน

ความเชื่อคานิยม ทัศนคติ ปทัสถาน ความคาดหวังที่องคการกําหนดขึ้นมาเพื่อใชเปนแบบแผน

สําหรับปฏิบัติรวมกันในองคการ โดยแสดงออกมาเปนพฤติกรรมสําหรับตอบสนองตอ

สภาพแวดลอมขององคการที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเพื่อใหองคการสามารถอยูรอดหรือประสบ

ผลสําเร็จ ซึ่งวัฒนธรรมองคการมีลักษณะเปนรูปธรรมสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนและ

นามธรรมที่ฝงลึกแลวแสดงเปนพฤติกรรมโดยไมรูตัว วัฒนธรรมองคการสามารถถายทอดไปยัง

บุคคลรุนตอ ๆไปในองคการได มีความมั่นคงยาวนานแตสามารถเปลี่ยนแปลงได 

 เห็นไดวาวัฒนธรรมองคการคือสิ่งที่กอใหเกิดความเชื่อ คานิยม และพฤติกรรมของสมาชิก

ที่มีตอองคการเพื่อเปนสิ่งที่ยึดถือและปฏิบัติรวมกัน วัฒนธรรมองคการจึงเปนผลสืบเน่ืองมาจากการ
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เรียนรูและพัฒนาการขององคการในอดีต รวมถึงการถายทอดวัฒนธรรมองคการไปสูสมาชิกใหมที่

เขามาสูองคการ เพื่อใหเกิดการรับรู ความเขาใจและยอมรับในวัฒนธรรมองคการรวมกัน ซึ่งนําไปสู

การกําหนดแนวทางการประพฤติปฏิบัติตัวรวมกันของสมาชิกในอนาคต ดังนั้น วัฒนธรรมองคการ

จึงเปนเสมือนกลไกในการควบคุมพฤติกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางานของสมาชิกในองคการ 

ทั้งยังชวยใหองคการทํางานไดอยางราบร่ืน และบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ต้ังไวไดอยางมี

คุณภาพ 

 ดังน้ัน จึงอาจกลาวสรุปไดวา วัฒนธรรมองคการ หมายถึงความเชื่อ คานิยม และ

พฤติกรรมของสมาชิกที่มีตอองคการเพื่อเปนสิ่งที่ยึดถือและปฏิบัติรวมกัน หากองคการมี

วัฒนธรรมองคการที่เขมแข็งยอมชวยใหการขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆ ไดรับความรวมมือรวมใจจาก

สมาชิก และนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

 

3.  ความสําคัญ 

 กลาวไดวา วัฒนธรรมองคการมีความสําคัญตอองคการในระดับสูง โดยเฉพาะประเด็น

การบรรลุผลสําเร็จในการทํางานขององคการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งนักวิชาการ

ไดกลาวถึงความสําคัญของวัฒนธรรมองคการไวดังนี้ 

 Vijay Sathe (1985, p. 25-31) กลาววา วัฒนธรรมมีอิทธิพลตอองคการในดานตางๆ ดังน้ี 

  1. ความรวมมือ (Cooperation) ความรวมมือที่แทจริงในองคการไมสามารถเกิดขึ้นได

จาก กฎ ระเบียบ แตระดับความรวมมือที่แทจริงไดรับอิทธิพลมาจากสมาชิกในองคการมีฐานคติ

รวมกัน เชน บางองคการมีระดับคานิยมสูงกับการทํางานเปนทีม ในขณะที่บางองคการถือวา การ

แขงขันระหวางสมาชิกเปนคานิยมที่สูง ความแตกตางกันของการใหความสําคัญของ แตละองคการ

เปนความเชื่อ และคานิยมรวมกันระหวางกลุม และบุคคลที่สงผลตอความรวมมือ 

2. การตัดสนิใจ ( Decision Making) วัฒนธรรมจะสงผลตอกระบวนการตัดสนิใจ 

เนื่องจากความเชื่อและคานิยมทําใหเกิดคติฐานเบื้องตนและเกิดความโนมเอียงอยางคงที่ตอองคการ 

และนําไปสูกระบวนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ 

3. การควบคุมองคการ ( Control) คือ ความสามารถในการปฏิบัติงานไดผลตามที่

วางแผนไวโดยพื้นฐานของกลไกการควบคุมองคการ มี 3 ดาน ดานแรก คือการตลาด( Market) เปน

ตัวควบคุม ดานที่สอง คือ ดานการปกครอง ( Bureaucracy) ใชอํานาจอยางทางการเปนตัวควบคุม 

และดานที่สาม คือ ดานเครือขาย (Clan) ใชความเชื่อ คานิยมที่มีรวมกันของสมาชิกเปนตัวควบคุม 

4. การสือ่สาร (Communication) เหตุผลหลักที่สมาชิกในองคการสื่อสารผิดพลาดเกิด

จากปญหาการบิดเบือนขาวสารที่มีความซับซอนมาก ความผิดพลาดในการสื่อสารจะมีความผิด
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พลาดมากเชนเดียวกนั วัฒนธรรมจะชวยลดปญหาการสือ่สาร 2 ทาง คือ ทางแรก ไมจําเปนตอง

สื่อสารกันเร่ืองของคติฐาน คานิยมที่มีอยูแลวและทางที่สองการมีคติฐาน บรรทัดฐานรวมกันชวย

ใหแนวทางในการตีความสารตางๆ รวมกันอยูแลว 

5.ความผูกพัน (Commitment) บุคคลที่มีความรูสึกผูกพันตอองคการเมื่อเขามีสวนรวม

และไดรับประสบการณบางอยางที่จะทําใหยึดติดกับองคการ สิ่งจูงใจตางๆ เชน เงินเดือน เกียรติยศ

และความรูสึกวาตนเองมีคาจะชวยทําใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการ วัฒนธรรมที่แข็งจะ

สงผลความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันโดยผานทางความเชื่อและคานิยม 

6.การรับรู (Perception) วัฒนธรรมจะเปนตัวกําหนดความรับรูสถานการณของสมาชิก

ในองคการและนําไปสูภาคปฏิบัติ วัฒนธรรมจะชวยใหสมาชิกในองคการใชอางเปนเหตุผลในการ

แสดงพฤติกรรมในขณะที่องคการจะใชเหตุผลเปนแรงเสริมใหสมาชิกรักษาพฤติกรรมน้ันไวใน

ทางตรงขามองคการอาจกําหนดใหสมาชิกแสดงพฤติกรรมเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลง 

 ไพบูลย ชางเรียน ( 2532, หนา 17) กลาววา วัฒนธรรมองคการจะชวยปรับแตงใหสมาชิก

ขององคการมีพฤติกรรม ทัศนคติ คานิยม ความเชื่อตางๆ ใหเปนไปตามแนวทางที่องคการตองการ 

ดังนั้น วัฒนธรรมองคการจึงมีผลกระทบตอการบริหารงาน ดังนี้ 

1.ผลกระทบดานวัฒนธรรมในดานความคิดในการบริหารซึ่งก็คือ กระบวนการ

ตัดสนิใจ โดยการตัดสนิใจแยกเปน 2 ประเภท คือ ( 1) การตัดสินใจตามขอเท็จจริง ( Factual 

Judgment) และ (2) การตัดสินใจที่ขึ้นอยูกับคานิยม (Value Judgment)  

2.ผลกระทบของวัฒนธรรมในดานการปฏิบัติตัว และพฤติกรรมในการบริหาร เชน 

การปฏิบัติของผูใตบังคับบัญชากับผูบังคับบัญชา การเคารพ เชื่อฟงผูใหญ ความเปนระเบียบ

เรียบรอย การแสดงความคิดเห็น เปนตน 

3.ผลกระทบของวัฒนธรรมทางดานระบบหรือโครงสรางทางการบริหาร ไดแก หลัก

และเทคนิคการบริหารการปกครอง ระบบการบริหารงานบุคคล  

4.ผลกระทบของวัฒนธรรมทางดานเคร่ืองมือ เคร่ืองใชและเทคโนโลยี ซึ่งองคการที่มี

ลักษณะตางกันยอมมีลักษณะวัฒนธรรมทางความคิดตอเคร่ืองมือเคร่ืองใชแตกตางกัน ดังน้ัน การ

นําเทคโนโลยีมาใชในแตละองคการจึงไมเหมือนกัน 

 ดาวรุวรรณ ถวิลการ ( 2552, หนา 38) กลาววา วัฒนธรรมองคการ เปนตัวการที่ชวยให

บุคลากรในองคการ เขาใจถึงลักษณะการทํางาน และการเลือกแนวทางที่ถูกตองในการแกปญหา 

และการปฏิบัติงานรวมกัน ดังนั้น จึงจําเปนตองทําความเขาใจ ถึงความสําคัญของวัฒนธรรม

องคการที่เกี่ยวของกับ ความคิด ความเชื่อ การประพฤติปฏิบัติของบุคลากรในองคการ ซึ่งอาจมี

ผลกระทบตอการบริหารและการพัฒนาองคการ ถาสามารถเขาถึงวัฒนธรรมองคการ และใชใหเขา
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กับสภาพแวดลอม และเทคโนโลยีในสังคมปจจุบันแลว จะสงผลใหการบริหารงานในองคการ

ประสบผลสําเร็จได 

 สุเทพ  พงศศรีวัฒน (2553, ออนไลน) กลาววา วัฒนธรรมองคการเปนกฎเกณฑ ขอปฏิบัติ

ที่สมาชิกไดยึดถือรวมกัน และมีอิทธิพลตอการหลอหลอมพฤติกรรม ในองคการน้ันวัฒนธรรม

องคการมีหนาที่สําคัญ 3 ประการ คือ 

1. เปนเกณฑในการสรางกฎเกณฑ ขอบังคับ  

2. เปนสิ่งกระตุนใหสมาชิกมีศรัทธา คานิยม ที่สอดคลองกับวัฒนธรรมองคการ 

3.เปนเคร่ืองผนึกกําลัง ชวยใหสมาชิกติดตอประสานงานกันใหบรรลุเปาหมาย 

วัฒนธรรมองคการ จึงเปนทัศนคติ แนวคิดและความเชื่อที่เปนแบบแผนในองคการ ซึ่งจะมีผลตอ

การประพฤติปฏิบัติตัวของกลุมบุคลากรในการทํางานในองคการ กอใหเกิดความผูกพันระหวาง

บุคลากรกับองคการอีกดวย 

ดังน้ัน จึงอาจกลาวโดยสรุปไดวา วัฒนธรรมองคการมีอิทธิพลในการหลอหลอม

สมาชิกขององคการใหมีพฤติกรรมเปนไปในแนวทางเดียวกันอยางเต็มใจ ดังนั้น องคการที่มี

วัฒนธรรมองคการที่เขมแข็งยอมทําใหสมาชิกมีความมุงมั่นที่จะใหความรวมมือตอกิจกรรมของ

องคการอยางเต็มที่ ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิผลขององคการในระยะยาวน่ันเอง 

 

4.  การแบงวัฒนธรรมองคการตามมุมมองของนักวิชาการ 

 4.1 การแบงวัฒนธรรมองคการตามระดับชั้น 

 Geert H. Hofstede (1991, p. 9) เปรียบเทียบวา วัฒนธรรมองคการมีลักษณะเปนชั้นๆ 

เหมือนกับหัวหอมเปลือกชั้นนอกเห็นและมีการเปลี่ยนแปลงไดงายที่สุด เปลือกชั้นในสุด สังเกต   

เห็นไดยากและเปนชั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงยากที่สุด ซึ่งประกอบดวย  

  1. สัญลักษณ (Symbols) หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่ใชแทนความคิด ความรูสึกของสมาชิก

และเปนที่เขาใจกันเฉพาะสมาชิกขององคการเทานั้น เชน วัตถุสิ่งของตาง ๆ คําพูด การกระทํา

เคร่ืองหมาย เปนตน  

  2. วีรบุรุษ (Heroes) หมายถึง บุคคลทั้งที่มีชีวิตอยูและเสียชีวิตแลว ทั้งที่มีตัวตนและ

เกิดจากจินตนาการที่สมาชิกในองคการใหความยกยองนับถือ และยึดถือเปนแบบอยางในการ

ประพฤติปฏิบัติ เชน การประพฤติตัวเปนคนดี ความขยัน เปนตน  

  3. ธรรมเนียมปฏิบัติ ( Rituals) หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ที่สมาชิกเห็นพองรวมกันวา

เปนสิ่งจําเปนสําหรับองคการเนื่องจากจะชวยสรางเสริมคานิยมรวม และควบคุมพฤติกรรมของ

สมาชิกใหอยูในกรอบ เชน การทักทาย การใหความเคารพผูอ่ืน เปนตน ซึ่งทั้ง 3 ขอขางตนเรา
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สามารถเรียกรวมกันวาเปน วิถีปฏิบัติ (Practice) ซึ่งเปนสิ่งที่เราปฏิบัติเปนกิจวัตร สามารถสังเกตเห็น

ไดงายในองคการ 

  4. สวนสุดทายคือสวนของคานิยม ( Values) ซึง่เปนแกนในของหัวหอมเปนเสมอืน

ปรัชญาหลักขององคการ ( Philosophy) หมายถึง ความรูสึกของสมาชิกในองคการใชเปนมาตรฐาน

ในการประเมินคาสิ่งตางๆ วาควรหรือไมควรปฏิบัติ ซึ่งจะนําไปสูการมีพฤติกรรมที่สอดคลองกับ

คานิยมนั้นและถือวาเปนแกนของวัฒนธรรมองคการ 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 2 ระดับวัฒนธรรมองคการของ Geert H. Hofstede  

(ที่มา : Geert H. Hofstede, 1991, p. 9) 
 

 Edgar H. Schein (2004, p. 26-27) ไดเสนอการแบงลักษณะของระดับวัฒนธรรมองคการ 

(Level of Culture) เอาไว 3 ระดับ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของวันชัย มีชาติ  (2548, หนา 272-273)  

ที่ไดกลาวไววา ระดับของวัฒนธรรมองคการเปนการแสดงใหเห็นถึงชั้นหรือความลึกของวัฒนธรรม

ในแตละระบบของวัฒนธรรมองคการ ในการศึกษาเร่ืองของวัฒนธรรมองคการควรพิจารณาถึงระดับ

ของวัฒนธรรมองคการ ซึ่งระดับการวิเคราะหของวัฒนธรรมองคการแบงออกเปน 3 ระดับดวยกนั 

ดังน้ี 

  สวนที่ 1 วัฒนธรรมทางกายภาพ ( Artifact) เปนสิ่งที่เห็นไดอยางเดนชัดเทียบไดกับ 

Symbols และ Heroes ซึ่งวันชัย มีชาติ เห็นวาวัฒนธรรมทางกายภาพ เปนวัฒนธรรมในระดับบน /

ระดับพื้นผิว ที่สามารถเห็นไดเปนการแสดงถึงวิธีในการแสดงพฤติกรรมของสมาชิกในองคการ 

และเปนแนวทางที่องคการถายทอดใหแกสมาชิกใหม เพื่อใหมีพฤติกรรมสอดคลองกับองคการ 

วัฒนธรรมในระดับน้ีจะเปนผลของการแสดงออกของสิ่งที่อยูภายในหรือวัฒนธรรมในระดับที่  

ลึกกวาน้ี วัฒนธรรมที่สามารถสังเกตเห็นไดจะไดแก พิธีกรรมตาง ๆ สัญลักษณในองคการ ระเบียบ

แบบแผน ตํานานหรือเร่ืองราวตาง ๆ และประวัติศาสตรขององคการ 
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  สวนที่ 2 เปนเร่ืองคานิยม ( Values) ไดแก เร่ืองปรัชญา วิสัยทัศนขององคการเทียบได

กับ Values ซึ่งวันชัย มีชาติเห็นวาเปนระดับของคานิยมที่อยูเบื้องหลังพฤติกรรมหรือการแสดงออก

ตาง ๆ ในองคการเนื่องจากพฤติกรรมจะตองมีสาเหตุที่มาอธิบายพฤติกรรม คานิยมรวมกันจะเปน

เคร่ืองมือที่เชื่อมโยงพนักงานในองคการเขาดวยกัน การมีความเชื่อและความเห็นรวมกันจะสงผลตอ

การแสดงพฤติกรรมขององคการ ซึ่งจะสะทอนถึงความเชื่อและคานิยมรวม (การแสดงพฤติกรรม

องคการจะแสดงออกอยางมีสํานึกหรือรูตัว สามารถอธิบายไดและไมไดออกมาจากสิ่งที่สัมผัสได) 

  สวนที่ 3 เปนสวนของฐานคติ ( Assumption) ซึ่งเปนเร่ืองของ วิธีการปฏิบัติ วิธีคิด 

และวิธีการทํางาน ซึ่งคลายกับสวนที่เปน Rituals แต Edgar H. Schein มองวาฐานคติเปนสวนลึก

กวา ซึ่งวันชัย มีชาติเห็นวาเปนระดับของคานิยมที่ลึกที่สุด กลาวคือ ในระดับน้ีสมาชิกในองคการ

จะมีความเชื่อที่รับรูรวมกันวาเปนฐานคติรวมกันขององคการ ซึ่งทุกคนรับรูและเขาใจเหมือนกัน 

จนอาจจะไมตองมีการระบุไวเปนลายลักษณอักษรอีก 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 3 ระดับวัฒนธรรมองคการของ Edgar H. Schein 

(ที่มา : ทพิวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2547, หนา 189) 
  

 4.2 การแบงวัฒนธรรมองคการตามพฤติกรรมการตัดสินใจในการบริหารงาน  

 Terrance E. Deal & Allen A. Kennedy (1982, p. 108) ที่ไดศึกษาในมุมมองที่เกี่ยวกับพฤติกรรม

การตัดสินใจ โดยพิจารณาจากปจจัยที่ใชในการกําหนดวัฒนธรรมองคการทั้ง 2 ปจจัย คือ ความเสี่ยง (Risk) 

และความเร็วในการไดขอมูลยอนกลับ (Feedback) เพื่อนํามากําหนดประเภทของวัฒนธรรมองคการ 
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           สูง  

 

ความเสี่ยง (Risk) 

 

 

ความเร็วในการไดขอมูลยอนกลับ (Feedback) 
 

ภาพประกอบที่ 4 ประเภทของวัฒนธรรมองคการ  

(ที่มา : Terrance E. Deal & Allen A. Kennedy, 1982, p. 107) 

 

 Terrance E. Deal & Allen A. Kennedy (1982, p. 107-108) พบวา ความเสี่ยง (Risk) และ

ความเร็วในการไดขอมูลยอนกลับ (Feedback) มี 2 ทิศทาง คือ สูงกับตํ่า จึงทําใหแบงวัฒนธรรมองคการ

ออกเปน 4 ประเภท ไดแก  

  1. วัฒนธรรมแบบคนใจรอน (Tough-Guy Culture) เปนวัฒนธรรมที่มีความเสี่ยง (Risk) 

และความเร็วในการไดขอมูลยอนกลับ ( Feedback) อยูในระดับสูงทั้งคู ซึ่งพบวาทําใหเกิดการ

เจริญเติบโตหรือเสื่อมถอยอยางรวดเร็ว องคการจะสนับสนุนสมาชิกที่ชอบเสี่ยงและมีคานิยมในการ

แขงขัน ดังนั้น สมาชิกในองคการมักจะตองเปนคนชอบการแขงขันและทํางานในเชิงรุก ประเภทของ

องคการที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมประเภทน้ี ไดแก บริษัทกอสราง กิจการเคร่ืองสําอาง กิจการ

โฆษณา งานที่ปรึกษา งานบันเทิง ซึ่งการทํางานตองแขงกับเวลา และอาจเกิดสําเร็จหรือลมเหลวใน

งานไดตลอดเวลา  

  2. วัฒนธรรมแบบงานหนักและรักสนุก (Work Hard Play Hard) ) เปนวัฒนธรรมที่มี

ความเสี่ยง (Risk) อยูในระดับตํ่า แตความเร็วในการไดขอมูลยอนกลับ ( Feedback) อยูในระดับสูง 

เปนวัฒนธรรมที่คนทํางานแบบเอาจริงเอาจังกับการทํางาน ขณะเดียวกันก็สนุกสนานหรือเลนอยาง

เต็มที่ องคการที่มีวัฒนธรรมแบบนี้พนักงานมักมีความเปนกันเอง ชอบพบปะผูคน และมีความ

สนุกสนาน ดังนั้น สมาชิกในองคการมักจะตองเปนคนที่ชอบทํางานหนักและรักสนุก ประเภทของ

องคการที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมประเภทน้ี ไดแก ธุรกิจการขาย ธุรกิจคอมพิวเตอร บริษัทแบบ 

Franchises ซึ่งตองมีการพบปะสังสรรคกับผูอ่ืนอยูตลอดเวลา  

  3. วัฒนธรรมการเดิมพนัดวยบริษทั ( Bet-Your Company Culture) เปนวัฒนธรรม         

ที่มีความเสี่ยง (Risk) อยูในระดับสูง แตความเร็วในการไดขอมูลยอนกลับ (Feedback) อยูในระดับตํ่า 

เปนวัฒนธรรมที่มีการตัดสินใจชา และอาจแกไขปญหาตางๆ ไมทันเวลา จึงอาจทําใหองคการ

ลมเหลวได การตัดสินใจเปรียบเสมือนการนําองคการไปเดิมพัน การตัดสินใจจึงตองใชเวลามากเพื่อ

Tough - Guy Culture 

คนใจรอน 

Bet - Your Company Culture 

การเดิมพันดวยบริษัท 

Work Hard – Play Hard 

การทาํงานหนัก เลนหนัก 

Process culture 

กระบวนการ 
ต่ํา 
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ไมใหเกิดความผิดพลาด ดังนั้น สมาชิกในองคการมักจะตองเปนคนที่อดทน รอบคอบ และพึ่งพา

อาศัยกัน ประเภทขององคการที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมประเภทนี้ ไดแก องคการธุรกิจที่มีขนาด

ใหญ บริษัทนํ้ามัน บริษัทอากาศยาน บริษัทออกแบบคอมพิวเตอรขนาดใหญ กองทัพ เปนตน 

  4. วัฒนธรรมแบบกระบวนการ (Process Culture) เปนวัฒนธรรมที่มีความเสี่ยง (Risk) 

และความเร็วในการไดขอมูลยอนกลับ (Feedback) อยูในระดับตํ่าทั้งคู ทําใหเปนวัฒนธรรมที่มีความ

เสี่ยงตํ่าและตัดสินใจชา เปรียบเสมือนกับการทํางานของระบบราชการ ดังนั้น สมาชิกขององคการ

มักจะตองเปนคนที่เนนกระบวนการในการทํางาน โดยการทํางานทุกอยางมีกฎกติกา และลําดับ

ขั้นตอนเปนกระบวนการในการปฏิบัติไวใหยึดถือ ประเภทขององคการที่เหมาะสมกับวัฒนธรรม

ประเภทนี้ ไดแก หนวยงานในระบบราชการ หนวยงานขนาดใหญที่มีระเบียบกฎเกณฑในการทํางาน 

องคการแบบ Bureaucracy เปนตน 

 Daniel R. Denison (1990, p. 4) ไดกลาววา องคการที่สามารถทํางานไดผลดี หมายถึง

องคการที่จัดการยุทธวิธี สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม และไดเสนอการจําแนก

ประเภทของวัฒนธรรมองคการโดยใชความสัมพันธระหวางยุทธวิธีที่องคการนํามาใชกับความ

ตองการทางสิ่งแวดลอมมาเปนกรอบในการวิเคราะห ซึ่งทําใหองคการมีพฤติกรรมในการบริหารงาน 

ดังน้ี 

  1. วัฒนธรรมแบบการปรับตัว ( Adaptability Culture) วัฒนธรรมประเภทน้ีจะเนนที่

สิ่งแวดลอมภายนอก โดยเนนที่การเปลี่ยนแปลงและการยืดหยุน วัฒนธรรมจะรักษาคานิยมบรรทัด

ฐาน และความเชื่อเพื่อสนับสนุนใหองคการมีสมรรถภาพในการรักษาสิ่งแวดลอมใหคงอยูพรอมกับ

การตอบสนองความตองการของบุคลากรไดอยางรวดเร็ว 

  2. วัฒนธรรมแบบพนัธกจิ ( Mission Culture) วัฒนธรรมประเภทน้ีจะตอบสนอง

สภาพแวดลอมภายนอก ในขณะเดียวกันก็คํานึงถึงความสําคัญของการคงอยูและทิศทางขององคการ

ดวยความรวมมือ กําหนดวิสัยทัศนเปนประเด็นหลักของวัฒนธรรมพันธกิจ วิสัยทัศนชวยตอบสนอง

ผูปฏิบัติงานประจําใหเห็นแนวทางความสําเร็จของงาน ผูนําแสดงพฤติกรรมตามพันธกิจและ

วิสัยทัศนขององคการ ถาสิ่งแวดลอมภายนอกตองการความมั่นคงและทิศทางอยางไรแลววัฒนธรรม

จะกําหนดพันธกิจและวิสัยทัศนที่จะนําไปสูการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 

  3. วัฒนธรรมแบบผกูพนั (Involvement Culture) มีจุดประสงคเพื่อใหสมาชิกมีความ

ผูกพันและมีสวนรวมกับองคการ โดยสามารถปรับใหเขากับสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไปไดอยางรวดเร็ว 

ขอสําคัญในการดําเนินการตามวัฒนธรรมลักษณะน้ีใหสําเร็จ คือ การสรางใหสมาชิกมีความ

รับผิดชอบและสรางขอตกลงรวมกัน ถาสภาพแวดลอมภายนอกเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและ
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ยุทธวิธีหันกลับมาที่สภาพแวดลอมภายในแลว สมาชิกจะตองปรับเปลี่ยนไดทันทีโดยยึดความผูกพัน

กับองคการเปนสําคัญ 

  4. วัฒนธรรมแบบคงที่ (Consistency Culture) เนนสภาพภายในโดยใหสภาพแวดลอม

คงที่ วัฒนธรรมประเภทน้ีเกิดขึ้นจากลักษณะทางตรรกวิทยา และวิธีดําเนินการทางธุรกิจ จุดเดนของ

วัฒนธรรมประเภทน้ีอยูที่การปฏิบัติตามและความเชื่อถือได การดําเนินการขององคการยึดถือ

สัญลักษณ ประเพณี ความรวมมือของผูนํา ขนบธรรมเนียม การทํางานใหไดมาตรฐาน นโยบายใน

การดําเนินการตามเปาหมายในสภาพแวดลอมคงที่ การบูรณาการ ความเชื่อมั่นและองคการที่ประสบ

ความสําเร็จจะทําใหมีประสิทธิผลสูง  

 Kim S. Cameron & Robert E. Quinn (1999, p. 28-54) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ

ความสัมพันธขององคประกอบทางวัฒนธรรมองคการที่สงเสริมใหองคการมีประสิทธิภาพและ 

เข็มแข็ง เชน คุณลักษณะเดนขององคการ คุณลักษณะของผูนําองคการ การบริหารงานบุคลากร  

ตัวประสานองคการ ยุทธวิธีที่ใช และเงื่อนไขแหงความสําเร็จ โดยแบงวัฒนธรรมองคการออกเปน  

4 ประเภท ไดแก  

  1. วัฒนธรรมองคการแบบเนนความสัมพันธ (Clan Culture) เปนวัฒนธรรมองคการที่

เนนในเร่ืองความสัมพันธ ลักษณะเดน องคการเปรียบเสมือนครอบครัวใหญ สมาชิกขององคการ 

ทุกคนมีการเอ้ือเฟอเผื่อแผตอกันและกัน ผูนําในองคการเปนแบบอยางในการใหคําปรึกษาชวยเหลือ

แกสมาชิกขององคการ ผูนําเนนการทํางานเปนทีม มีการตัดสินใจรวมกัน สมาชิกขององคการมีความ

ผูกพันตอองคการสูง ความสําเร็จจึงวัดไดจากการพัฒนาคน การทํางานเปนทีม และการเอ้ืออาทร  

  2. วัฒนธรรมองคการแบบชั่วคราว (Adhocracy Culture) เปนวัฒนธรรมองคการที่ให

ความสําคัญกับสิ่งแวดลอมภายนอกและความกลาตัดสินใจ ผูนําเปนคนกลาตัดสินใจ การบริหารงาน

เนนใหสมาชิกขององคการกลาตัดสินใจ สรางสรรคสิ่งใหมใหอิสรภาพ เกณฑวัดความสําเร็จคือ

นวัตกรรมใหม ๆในการทํางานที่เกิดขึ้น  

  3. วัฒนธรรมการตลาด (Market Culture) เปนวัฒนธรรมองคการที่เนนในเร่ืองความ 

สําเร็จของงานเปนหลัก สมาชิกขององคการสวนใหญมักจะชอบการแขงขันในการทํางาน ผูนําจึง

ตองเปนผูมีเหตุมีผลดําเนินการในเชิงรุก เกณฑวัดความสําเร็จคือความสําเร็จหรือชัยชนะในการ

ครอบครองตลาด  

  4. วัฒนธรรมแบบราชการ (Hierarchy Culture) เปนวัฒนธรรมองคการที่เนนในเร่ือง

การมีโครงสรางองคการที่ชัดเจน สมาชิกขององคการสวนใหญปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดไว ผูนํา

องคการเปนผูประสานงานเนนการควบคุมกํากับเพื่อใหการทํางานเปนไปดวยความราบร่ืน และมี

ประสิทธิภาพ รูปแบบการบริหารจะเนนความมั่นคงของสมาชิก เนนการยอมรับตามคําสั่ง เนนการ
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ปฏิบัติงานที่คาดการณได และเนนความสัมพันธตามลําดับชั้น เกณฑกําหนดความสําเร็จ คือ การมี

ระบบงานที่เชื่อถือได 

 Richard L. Daft (2001, p. 120-122) ไดนาํเสนอวัฒนธรรมองคการไว 4 แบบ โดยมีฐานคิด

มาจาก 2 เงื่อนไข คือ ( 1) ระดับของเงื่อนไขสภาพแวดลอมภายนอกวา ตองการความยืดหยุน หรือ

ความมั่นคงเพียงไร และ (2) ระดับของเงื่อนไขดานกลยุทธวาตองการเนนภายใน หรือเนนภายนอก

เพียงไร ซึ่งวัฒนธรรมองคการแตละแบบมีดังน้ี 

  1. วัฒนธรรมแบบปรับตัว ( Adaptability Culture) เกิดขึ้นจากการที่ผูนําเชิงกลยุทธ 

(Strategic Leader) มุงสรางคานิยมใหมขององคการ ที่สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ

ตีความหรือคาดการณสภาพแวดลอมภายนอก เพื่อใหเกิดพฤติกรรมในองคการ ที่สามารถตอบสนอง

ไดตลอดเวลา บุคลากรขององคการจึงไดรับความอิสระในการตัดสินใจเอง และพรอม ลงมือปฏิบัติ

ไดทันทีเมื่อเกิดความจําเปน โดยยึดคานิยมในการตอบสนองตอลูกคาเปนสําคัญผูนํามีบทบาทสําคัญ

ตอการสรางความเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นกับองคการ ดวยการกระตุนบุคลากรใหกลาเสี่ยงกลาทดลอง

คิดทําในสิ่งใหม และเนนการใหรางวัลผลตอบแทนแกผูที่ริเร่ิมสรางสรรคและการจินตนาการเปน

พิเศษ สงเสริมใหทดลอง ลองทํา ใหกลาเสี่ยง ใหคิดอะไรนอกกรอบหลายองคการไดเปลี่ยนมาเนน

เร่ืองการมอบหมายอํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากร (Employee Empowerment) เนนกลยทุธความ

ยืดหยุนและสามารถตอบสนองไดรวดเร็ว ซึ่งสอดคลองกับยุคแหงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 

  2. วัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จ (Achievement Culture) ลักษณะสําคัญของวัฒนธรรม

แบบมุงผลสําเร็จ คือ การมีวิสัยทัศนที่ชัดเจนของเปาหมายขององคการ ผูนํามุงเห็นผลสําเร็จตาม

เปาหมาย เชน ตัวเลขยอดขายเพิ่มขึ้น ผลประกอบการมีกําไรหรือมีสวนแบงของตลาด ( Market 

Share) สูงขึ้น เปนตน เนนใหแขงขันกันทํางานเพื่อสรางผลงาน การรุก การมุงมั่นเอาจริงเอาจัง 

ทํางานใหสําเร็จ สมบูรณ ดีที่สุด มีความขยันขันแข็งในการทํางาน การริเร่ิมในระดับบุคคล เพื่อ 

มุงไปสูชัยชนะ และความสําเร็จ องคการมุงใหบริการลูกคาพิเศษเฉพาะกลุมในสภาพแวดลอม

ภายนอก แตไมเห็นความจําเปนที่จะตองมีความยืดหยุน และตองเปลี่ยนแปลงรวดเร็วแตอยางใด 

องคการที่ยึดวัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จจึงเนนคานิยมแบบแขงขันเชิงรุก ความสามารถริเร่ิมของ

บุคคล และพึงพอใจตอการทํางานหนักในระยะยาว จนกวาจะบรรลุผลตามเปาหมาย คานิยมที่มุงการ

เอาชนะจึงเปนเสมือนกาวเชื่อมทุกคนในองคการเขาดวยกันหลายองคการที่มีวัฒนธรรมมุงผลสําเร็จ 

จะใหความสําคัญกับการแขงขัน การเอาชนะ บุคลากรที่มีผลงานดีจะไดรับผลตอบแทนสูง ในขณะที่

ผูมีผลงานตํ่ากวาเปาก็จะถูกไลออกจากงาน 
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  3. วัฒนธรรมแบบเครือญาติ ( Clan Culture) ใหความสําคัญของการมีสวนรวมของ

บุคลากรภายในองคการ เพื่อใหสามารถพัฒนาตนเอง ใหพรอมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

จากภายนอกเปนบรรยากาศของมวลมิตรที่รวมกันทํางานคลายอยูในครอบครัวเดียวกัน ผูนํามุงเนน

เร่ืองความรวมมือ การใหความเอาใจใสเอ้ืออาทร ทั้งบุคลากรและลูกคา โดยพยายามหลีกเลี่ยงมิให

เกิดความรูสึกแตกตางกันทางสถานภาพ ผูนําจะยึดมั่นในการใหความเปนธรรมและการปฏิบัติตาม

คํามั่นสัญญาอยางเครงครัด มีคานิยมที่สําคัญในเร่ือง การคํานึงถึงผลกระทบที่จะมีตอคนอ่ืน การ 

เห็นพองกัน ไมพยายามสรางความแตกแยก อะลุมอลวยกัน ชวยเหลือกัน รวมมือกัน เปนกันเองแบบ

พี่นอง เนนความเปนธรรมและเทาเทียมกัน 

  4. วัฒนธรรมแบบราชการ ( Bureaucratic Culture) วัฒนธรรมที่ใหความสําคัญตอ

สภาพแวดลอมภายใน ความคงเสนคงวาในการดําเนินการเพื่อใหเกิดความมั่นคง วัฒนธรรมแบบ

ราชการจะมุงเนนดานวิธีการ ความสมเหตุสมผล ความมีระเบียบของการทํางาน มุงเนนใหยึดและ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ยึดหลักการประหยัด ความสําเร็จขององคการเกิดจากความสามารถในการ 

บูรณาการและความมีประสิทธิภาพ ใชเหตุผล ใชขอมูลตัวเลขตางๆ เทาน้ัน ในโลกปจจุบันที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเชนนี้ มีองคการนอยมากที่สามารถดําเนินงานภายใตสภาพแวดลอมที่

มั่นคง ผูนําสวนใหญจึงพยายามหลีกเลี่ยงวัฒนธรรมแบบราชการ เนื่องจากตองการมีความยืดหยุน

คลองตัวมากขึ้นน่ันเอง 

 Richard L. Daft (2001, p. 122) ยังไดกลาวอีกวา องคการหน่ึงๆ อาจมีวัฒนธรรมองคการ

ไดมากกวาหนึ่งแบบหรืออาจครบทุกแบบก็ได อยางไรก็ตามในองคการที่มีความสําเร็จสูงพบวา  

มักมีวัฒนธรรมที่เขมแข็งเพียงแบบเดียวเทานั้น 

 นอกจากน้ี ติน  ปรัชญพฤทธิ์ (2553) ยังไดกลาวไวอีกวา วัฒนธรรมองคการถือเปนเคร่ืองมือ

ทางการบริหาร และการพัฒนาองคการอีกชนิดหนึ่งที่อาจเรียกไดวาเปน Intervention ในการพฒันา

องคการ ซึ่งวัฒนธรรมองคการจะเปนกรอบวิธีการปฏิบัติของคนที่อยูในองคการน้ัน และถูกถายทอด

จากผูบริหารและพนักงานในอดีตมาจนถึงปจจุบัน ดังน้ัน องคการที่ตองการปรับตัวอยางรวดเร็ว จึง

ตองใชวัฒนธรรมองคการเปนตัวกําหนดทิศทางขององคการ และเมื่อองคการมีขนาดใหญขึ้น มี

จํานวนพนักงานมากขึ้น ปญหาทางดานวิธีปฏิบัติก็เพิ่มมากขึ้นตามลําดับ ประกอบกับรูปแบบการ

ดําเนินงานและคุณภาพของการใหบริการและสินคาไดมีพัฒนาการไมหยุดยั้ง จึงทําใหการแกปญหา

โดยการเพิ่มกฎระเบียบ เพื่อใหครอบคลุมทุกเร่ืองขององคการจะสงผลทําใหองคการเต็มไปดวย

ระเบียบปฏิบัติ จนขาดความยืดหยุนในการทํางาน ขาดความคิดสรางสรรค และไมสามารถตอบสนอง

ตอความตองการของลูกคาได ในทางบริหารการพัฒนาองคการจึงตองใชวัฒนธรรมขององคการเปน
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เคร่ืองมือในการแกไข โดยการสรางวัฒนธรรมองคการใหสอดคลองกับการดําเนินงานขององคการ

น่ันเอง  

 จากการทบทวนวรรณกรรมขางตน พบวา องคประกอบสําคัญของวัฒนธรรมองคการที่

นักวิชาการไดกลาวถึงไวอยางสอดคลองกันคือ ผูนําตองมีวิธีการบริหารงานที่สอดคลองกับลักษณะ

ขององคการ เพื่อชวยใหองคการเกิดประสิทธิผลไดในระยะยาว ดังน้ัน ทําใหสรุปไดวา รูปแบบ

วัฒนธรรมองคการที่เกี่ยวของและสอดคลองกับรูปแบบการใชอํานาจของผูบริหารในการบริหาร

องคการ รวมถึงมีความสอดคลองกับสภาพการทํางานของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด มีความสอดคลองกับแนวคิดของ Charles B. Handy (1979, p. 14-20) ที่ได

นําเสนอรูปแบบวัฒนธรรมองคการโดยนํารูปแบบการใชอํานาจของผูบริหารในการบริหารองคการ

มาจําแนกวัฒนธรรมองคการ แลวจึงนําชื่อเทพเจาของกรีกทั้งสี่องคซึ่งมีลักษณะนิสัย และบุคลิกที่

สอดคลองกับการใชอํานาจในการบริหารมาใชเรียกแทนวัฒนธรรมองคการแตละรูปแบบ ดังนั้น ใน

การศึกษารูปแบบวัฒนธรรมองคการที่จะกลาวถึงตอไปนี้ เพื่อวิเคราะหหาจุดแข็งขององคการเพื่อ

นํามาสูการเสนอในการบริหารงานขององคการที่ชวยใหการทํางานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย

บรรลุผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดตามวิสัยทัศนหรือเปาประสงคของในการจัดต้ังองคการ

น่ันเอง ทั้งน้ีผูวิจัยไดนําเสนอในรายละเอียด ดังน้ี 

  1. Zeus เปนตัวแทนขององคการที่มีวัฒนธรรมการทํางานโดยอาศัยความรู ทักษะ และ

ประสบการณที่ดีเยี่ยมในการทํางาน มีการแบงฝายงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงทําให

การตัดสินใจในการทํางานดานตางๆ ทําไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณ เชน การ

แบงหนาที่งานใหแกสมาชิกแตละคน การสื่อสารอยางไมเปนทางการเพื่อใหเกิดความรวดเร็วและ

เขาใจไดตรงกัน รวมถึงการประสานงานที่อาศัยความสัมพันธสวนตัวที่ชวยใหงานบรรลุผลสําเร็จ 

เปนตน ทั้งนี้ ผูนําในวัฒนธรรมองคการแบบซุสมีความเด็ดขาด และมีความสําคัญในระดับสูงมาก 

ทําใหศูนยกลางการบริหารงานขึ้นอยูกับผูนําเพียงผูเดียวเทาน้ัน ซึ่งเปรียบเสมือนโครงขายใยแมงมุม 

โดยแตละฝายงานจะมีความสําคัญลดลงตามระยะทางที่หางออกจากศูนยกลาง ดังนั้น ผูนําจึงเปน

เสมือนแมงมุมที่เปนผูคอยชี้นําและชักจูงใหงานเปนไปตามที่กําหนด ซึ่งทําใหการตัดสินใจสามารถ

ทําไดอยางรวดเร็วโดยมีเปาหมายอยูที่ผลสําเร็จของงานมากกวาการใหความสนใจกับรายละเอียด

ปลีกยอย วัฒนธรรมองคการแบบซุส จึงเหมาะกับองคการขนาดเล็กที่ตองการความคลองตัวในการ

บรรลุผลสําเร็จในระดับสูง (Charles B. Handy, 1979, p. 14-20) 

  นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่สอดคลองกับรูปแบบการบริหารงานเปนแบบ Zeus ไดแก  

Thomas J. Peters & Robert H. Waterman, Jr. (2004, p. 75-78) ไดกลาวถึง คานิยมที่เปนวัฒนธรรม 

(Cultural Values) ที่นําไปสูความเปนองคการชั้นยอด ( Excellent Firms) ซึ่งสอดคลองกับการ
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บริหารงานเปนแบบ Zeus ใน 2 ประเด็น คือ (1) ผูบริหารตองทําการตัดสินใจทําโดยไมลังเล ( Bias 

for Action) กลาวคือ มีความสามารถตัดสินใจในเร่ืองตางๆ ไดอยางรวดเร็วโดยไมตองรอใหได

ขอมูลตางๆ ครบถวนจึงคอยตัดสินใจ ซึ่งพบวา องคการที่มีวัฒนธรรมยึดคานิยมดังกลาวมักประสบ

ความสําเร็จและมีผลประกอบการที่ดี และ ( 2) ผูบริหารตองบริหารแบบไมปลอยมือ ( Hands-On 

Management) เปนคานิยมสําคัญที่ผูบริหารตองถือปฏิบัติและไมควรบริหารงานหรือสั่งการอยูภายใน

หองสํานักงานเทาน้ัน แตจะตองเดินแวะเวียนไปพบปะเยี่ยมเยียนจุดปฏิบัติงานตางๆ ทั่วทั้งองคการ 

เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและมองเห็นปญหาหรือแนวทางพัฒนางานตอไป และ สอดคลองกับ

แนวคดิของ Terrance E. Deal & Allen A. Kennedy (1982, p. 119-127) ที่กลาวถึง วัฒนธรรมแบบคน

ใจรอน (Tough-Guy Culture) ที่เนนการเสี่ยงและคานิยมในการแขงขัน เพื่อทํางานในเชิงรุก รวมถึง

วัฒนธรรมองคการแบบชั่วคราว (Adhocracy Culture) ตามแนวคิดของ Kim S. Cameron & Robert E. 

Quinn (1999, p. 14-39) ที่เนนใหผูบริหารมีความกลาตัดสินใจ และชี้นําสมาชิกขององคการ และ

แนวคดิของ Daniel R. Denison (1990, p. 176-196) ที่กลาววา องคการตองเนนที่การเปลี่ยนแปลงและ

การยืดหยุน เพื่อใหอยูรอดไดในสถานการณตางๆ ดังน้ัน ผูบริหารตองชี้นําและสรางการเปลี่ยนแปลง

ไดอยางรวดเร็ว 

  Zeus ในการวิจัยคร้ังนี้หมายความถึง การที่องคการมีรูปแบบการใชอํานาจของผูบริหาร

ในการบริหารงานเปนแบบรวมศนูยอํานาจ เนนการใชความรวดเร็วในการตัดสนิใจ และไมสนใจ 

กฎ ระเบียบเล็กๆ นอยๆ ซึ่งผูบริหารจะมีการมอบหมายภารกิจหนาที่ในการทํางานตามความสามารถ

ของสมาชิก และมักใชความสัมพันธสวนตัวในการจูงใจสมาชิกใหทํางานมากกวาการใชอํานาจ 

ตามบทบาท ซึ่งกลาวไดวา ระบบการบริหารงานในวัฒนธรรมองคการแบบ Zeus มีลักษณะการใช

อํานาจเสมือนโครงขายใยแมงมุม และผูบริหารเปรียบเสมือนหัวหนาเผาสมัย โบราณ หรือที่  

ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2553) เรียกวา วัฒนธรรมแบบเชื่อผูนําชาติพนภัยน่ันเอง   

  2. Apollo เปนตัวแทนขององคการที่มีวัฒนธรรมการทํางานโดยยึดถืออํานาจหนาที่

ตามกฎ ระเบียบขององคการเปนหลัก และวัฒนธรรมแบบ Apollo มีความเชื่อที่วา มนุษยเปนผูมี

เหตุผล และเปนผูมีความรับผิดชอบ รูจักบทบาท หนาที่ของตนเองเปนอยางดี รวมถึงเร่ืองราวตางๆ 

สามารถวิเคราะหไดดวยหลักตรรกวิทยา ในองคการจึงมีการแบงฝายงานอยางเปนระบบ และ

ทํางานตามขั้นตอนที่วางไวอยางเครงครัด ดังนั้น ประสิทธิภาพในการทํางานคือการทําใหบรรลุผล

สําเร็จโดยไมมากหรือนอยไปกวาเปาหมายที่ต้ังไว ซึ่งทําใหกลาวไดวา วัฒนธรรมองคการแบบ 

Apollo ถือวาความแนนอนคือสิ่งสําคัญ และมักตอตานการเปลี่ยนแปลงที่ทําใหแนวทางการ

ประพฤติปฏิบัติตองเปลี่ยนไปจากเดิม ทั้งน้ี ลักษณะการบริหารงานจึงเปรียบเสมือนวิหารกรีก ซึ่งมี

ความแข็งแกรงและสวยงาม จึงอาจกลาวไดวา วัฒนธรรมองคการแบบ Apollo จึงเปรียบเสมือน
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ระบบราชการ หรือเรียกอีกอยางไดวา วัฒนธรรมแบบบทบาทหนาที่ ซึ่งเปนวัฒนธรรมองคการที่

เหมาะกับองคการขนาดใหญ ที่ตองการความมั่นคงและการทํางานที่มีประสิทธิภาพตามระบบ

(Charles B. Handy, 1979, p. 44-50) 

   นอกจากนี้ยังพบวา มีแนวคิดทางวิชาการหลายประเด็นที่สอดคลองกับรูปแบบการ

บริหารงานเปนแบบ Apollo เชน Richard L. Daft (2001, p. 122) ที่ไดกลาวถึง วัฒนธรรมแบบ

ราชการ ( Bureaucratic Culture) ที่มุงเนนการใชเหตุผล และขอมูลตัวเลขอยางสมเหตุสมผล เพื่อ

ชวยใหการทํางานประสบผลสําเร็จดวยความมีประสิทธิภาพ และคลายกับวัฒนธรรมแบบคงที่ 

(Consistency Culture) ของ Daniel R. Denison (1990, p. 2) ที่มุงเนนการรักษาสภาพแวดลอมภายใน

ใหคงที่ นอกจากนี้ยังพบวา แนวคิดการบริหารงานแบบ Apollo ยังสอดคลองกับแนวคิดของ Kim S. 

Cameron & Robert E. Quinn (1999, p. 40-49) ที่กลาวถึงวัฒนธรรมแบบราชการ (Hierarchy Culture) 

วาเปนวัฒนธรรมองคการที่เนนเร่ืองโครงสราง การปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนด การควบคุม เพื่อให

เกิดการมีระบบงานที่เชื่อถือได เชนเดียวกับวัฒนธรรมแบบกระบวนการ ( Process Culture) ตาม

แนวคดิของ Terrance E. Deal & Allen A. Kennedy (1982, p. 119-127) ที่มุงเนนกระบวนการในการ

ทํางาน อยางมีกฎ กติกา และลําดับขั้นตอน  

  Apollo ในการวิจัยคร้ังนี้หมายความถึง การที่องคการมีรูปแบบการใชอํานาจของ

ผูบริหารในการบริหารงานเปนแบบยึดถืออํานาจหนาที่ตามกฎ ระเบียบขององคการเปนหลักในการ

ทํางาน ซึ่งผูบริหารจะใชหลักการทํางานที่เปนระบบ เพื่อสามารถคาดการณผลสําเร็จได โดยเชื่อวา

การใชเหตุผลในการทํางานจะทําใหเกิดความนาเชื่อถือ ดังนั้น การทํางานจึงมุงเนนไปที่ความ

แนนอนเที่ยงตรงตามที่ระบบไดออกแบบมาแลว เพื่อใหองคการมีความมั่นคงในระดับสูง ซึ่งกลาว

ไดวา รูปแบบการบริหารงานในวัฒนธรรมองคการแบบ Apollo เปรียบเสมือนวิหารกรีกที่มีความ

แข็งแกรงและสวยงาม รวมถึงระบบการบริหารงานมีลักษณะการใชอํานาจตามแบบระบบราชการ 

หรือวัฒนธรรมแบบบทบาทหนาที่  

  3. Athena เปนตัวแทนขององคการที่มีวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม โดยอาศัยความ

รวมมือจากคนในองคการ มีการเปดโอกาสใหคนในองคการมารวมกันนําเสนอความคิดเห็นเชิง

สรางสรรค และรวมลงมือทํางานใหบรรลุผลสําเร็จอยูเสมอ ดังน้ัน ผูนําในวัฒนธรรมองคการแบบ

อาธีนา จึงเปนนักบริหารเชิงกลยุทธที่เนนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการทํางานใหแกทีมงาน

ภายใตภาพรวมขององคการ ทําใหลักษณะการบริหารงานจึงเปรียบเสมือนตาขาย ซึ่งมีความยืดหยุน

ในการทํางานอยูในระดับสูง และมีการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา จึงอาจกลาวไดวา วัฒนธรรม

องคการแบบอาธีนา จึงเรียกไดวาเปน วัฒนธรรมแบบมีสวนรวม ซึ่งเปนวัฒนธรรมองคการที่เหมาะ

กับการบริหารโครงการภายใตสภาพแวดลอมที่ไมเสถียรภาพ (Charles B. Handy, 1979, p. 70-75) 
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  นอกจากน้ียังมีแนวคิด ที่สอดคลองกับรูปแบบการบริหารงานเปนแบบ Athena ไดแก  

Thomas J. Peters & Robert H. Waterman, Jr. (2004, p. 75-78) ที่ไดกลาวถึง คานิยมที่เปนวัฒนธรรม  

(Cultural Values) ที่นําไปสูความเปนองคการชั้นยอด (Excellent Firms) ซึ่งสอดคลองกับการบริหาร 

งานเปนแบบ Athena ใน 2 ประเด็น คือ การเชื่อวาผลงานที่ดียอมมาจากคน ( Productivity Through 

People) โดยมองวา พนักงานขององคการ คือ สินทรัพย ( Asset) ที่สําคัญที่สุด ดังน้ัน จึงตองมีการ

ปฏิบัติตอพนักงานอยางใหเกียรติ และเคารพในศักด์ิศรีของความเปนมนุษย โดยเฉพาะในฐานะที่

เปนตัวจักรในการนําความสําเร็จมาสูองคการ และ (2) องคการตองมีการจัดการทั้งแบบที่ยืดหยุนและ

แบบที่ตึงตัวพรอมกันไป (Simultaneously Loosely and Tightly Organized) โดยใหเหตุผลวา การจัดการ

ที่เขมแข็งชวยเปนเหมือนกาวเชื่อมโยงใหสมาชิกเกิดความเอกภาพเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในการทํางาน 

แตในขณะเดียวกันที่องคการตองจัดการแบบยืดหยุนไปพรอมกัน เพื่อชวยใหสมาชิก กลาตัดสินใจ

และมีความคิดริเร่ิมใหมๆ ในการทํางาน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ Kim S. Cameron & 

Robert E. Quinn (1999, p. 40-49) ที่กลาววา วัฒนธรรมองคการแบบเนนความสัมพันธ (Clan Culture) 

โดยเห็นวา องคการเปรียบเสมือนครอบครัวใหญ สมาชิกขององคการทุกคนมีการเอ้ือเฟอเผื่อแผตอ

กันและกัน ผูบริหารเนนการทํางานเปนทีม และการมีการตัดสินใจรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

วัฒนธรรมแบบเครือญาติ Clan Culture ของ Richard L. Daft (2001, p. 122) ที่ใหความสําคัญของ

การมีสวนรวมของสมาชิกในองคการ เพื่อใหเกิดบรรยากาศในการทํางานที่คลายอยูในครอบครัว

เดียวกัน และยังพบวา การบริหารงานแบบ Athena มีความสอดคลองกับแนวคิดของ Daniel R. 

Denison (1990, p. 176-196) ใน 2 ประเด็น คือ (1) วัฒนธรรมแบบพนัธกจิ ( Mission Culture) ที่เนน

ความรวมมือจากผูปฏิบัติใหเกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล และ ( 2) วัฒนธรรมแบบผกูพนั 

(Involvement Culture) ที่มุงใหสมาชิกมีความผูกพันและมีสวนรวมกับองคการ 

  Athena ในการวิจัยคร้ังนี้หมายความถึง การที่องคการมีรูปแบบการใชอํานาจของ

ผูบริหารในการบริหารงานเปนแบบทีมงาน โดยอาศัยการมีสวนรวมและความรวมมือจากสมาชิก

ขององคการเปนหลักในการทํางาน ซึ่งผูบริหารจะใชการระดมคนเกงมาทํางานรวมกันเพื่อใหเกิด

มุมมองที่หลากหลายในการทํางาน โดยเชื่อวา การมีสวนรวมจะชวยใหสมาชิกทุกคนในทีมงานรูสึก

เปนเจาของและเกิดความทุมเทในการทํางานอยางเต็มที่เพื่อชวยใหการทํางานบรรลุผลสําเร็จอยางมี

คุณภาพ ซึ่งกลาวไดวา รูปแบบการบริหารงานในวัฒนธรรมองคการแบบ Athena เปรียบเสมอืน  

ตาขายที่มีความยืดหยุนและมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา และผูบริหารมีลักษณะการใชอํานาจแบบนัก

บริหารเชิงกลยุทธที่เนนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการทํางานใหแกสมาชิกของทีมภายใต

ภาพรวมขององคการ ดังนั้น จึงเรียกวัฒนธรรมองคการแบบ Athena ไดวาเปนวัฒนธรรมแบบ 

มสีวนรวม หรือวัฒนธรรมการบริหารโครงการ 
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 4. Dionysus เปนตัวแทนขององคการที่มีวัฒนธรรมการทํางานที่ใหความเปนอิสระในการ

ทํางานแกคนในองคการ โดยเนนการผอนคลายกฎระเบียบในการทํางาน เพื่อชวยใหคนสามารถ

ทํางานไดอยางเต็มศักยภาพและสามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพไดในระดับสูง ดังน้ัน ผูนําใน

วัฒนธรรมองคการแบบ  Dionysus จึงเปนนักบริหารที่ใหความสําคัญกับคนในฐานะทุนมนุษยของ

องคการ และเปนผูนําที่มีความสามารถสรางแรงจูงใจใหกับคนไดในระดับสูง กลาวไดวา คนที่มี

ลักษณะการทํางานแบบมืออาชีพจะชอบวัฒนธรรมองคการแบบนี้มาก เพราะไมมีการบังคับและ

องคการยังชวยสนับสนุนใหคนสามารถทํางานไดอยางเต็มศักยภาพ ทําใหวัฒนธรรมองคการแบบ  

Dionysus ไดรับการยอมรับวาเปนวัฒนธรรมที่ชาญฉลาด เพราะชวยใหองคการมีสมรรถนะอยูใน

ระดับสูง และสามารถสรางผลงานที่มีคุณภาพดีเยี่ยมไดอยางสม่ําเสมอซึ่ง ติน  ปรัชญพฤทธิ์ ( 2553) 

กลาววา Dionysus เปนการบริหารงานที่สอดคลองกับ Management by Objective (MBO) ดังน้ัน 

องคการที่จะชวยใหการบริหารงานรูปแบบนี้ทําไดดี จึงตองไมมีกฎระเบียบเขมงวด และให

ความสําคัญกับผลงานเปนหลัก จึงอาจกลาวไดวา วัฒนธรรมองคการแบบ  Dionysus จึงเรียกไดวา

เปน วัฒนธรรมแบบผอนคลายกฎระเบียบ ซึ่งเปนวัฒนธรรมองคการที่เหมาะกับองคการที่มีภารกิจ

ดานการวิจัยและพัฒนา และกลุมผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (Charles B. Handy, 1979, p. 97-105) 

  นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่สอดคลองกับรูปแบบการบริหารงานเปนแบบ Dionysus ไดแก  

  Thomas J. Peters & Robert H. Waterman, Jr. (2004, p. 75-78) ที่ไดกลาวถึง คานิยมที่

เปนวัฒนธรรม (Cultural Values) ที่นําไปสูความเปนองคการชั้นยอด (Excellent Firms) ซึ่งสอดคลอง

กับการบริหารงานเปนแบบ Athena ใน 3 ประเด็น คือ ( 1) การใหความอิสระและทําแบบนัก

ประกอบการ (Autonomy and Entrepreneurship) โดยองคการตองมอบความเปนอิสระคลองตัวใน

การคิดริเร่ิมสรางสรรค ตลอดจนสนับสนุนใหสมาชิกกลาเสี่ยงในการตัดสินใจดวยตัวเอง เพื่อชวย

สรางสมาชิกที่กลาคิดกลาทําสิ่งใหมๆ ใหกับองคการ รวมถึงการเกิดมุมมองและแนวคิดใหมนํามา

ทดลองและปรับปรุงผลิตภัณฑใหม ตลอดจนกลยุทธดานตางๆ ที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

ตลอดเวลา (2) การมองวา พนักงานขององคการ คือ สินทรัพยที่สําคัญที่สุด ดังน้ัน ผลงานที่ดียอมมา

จากคน และ (3) องคการตองมีการจัดการทั้งแบบที่ยืดหยุน คือ การผอนคลายกฎระเบียบเพื่อใหเกิด

ความคลองตัวในการทํางาน แตตองเขมขนในเร่ืองของการผลิตผลงานที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยัง

สอดคลองกับแนวคิดของ Terrance E. Deal & Allen A. Kennedy (1982, p. 109-113) ที่กลาวถึง 

วัฒนธรรมแบบงานหนักและรักสนุก (Work Hard Play Hard)  ซึ่งสมาชิกในองคการมักจะทํางานแบบ

เอาจริงเอาจัง ในลักษณะของคนที่ชอบทํางานหนักและสนุกกับงาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

วัฒนธรรมการตลาด (Market Culture) ของ Kim S. Cameron & Robert E. Quinn (1999, p. 40-49) ใน

ประเด็นที่เนนความสําเร็จของงานเปนหลัก และยังพบวา การบริหารงานแบบ Dionysus มีความ
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สอดคลองกับแนวคิดของ Richard L. Daft (2001, p. 120-121) ที่กลาวถึงวัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จ 

(Achievement Culture) วาเปนวัฒนธรรมองคการที่มุงใหองคการมีวิสัยทัศนที่ชัดเจน ดังน้ัน องคการ

จึงมุงใหสมาชิกแขงขันกันทํางานเพื่อสรางผลงานที่ดีที่สุด  

  Dionysus ในการวิจัยคร้ังนี้หมายความถึง การที่องคการมีรูปแบบการใชอํานาจของ

ผูบริหารในการบริหารงานเปนแบบเนนการผอนคลายกฎระเบียบในการทํางาน เพื่อใหความเปน

อิสระในการทํางานและชวยใหสมาชิกสามารถทํางานไดอยางเต็มศักยภาพ สามารถผลิตผลงานที่มี

คุณภาพในระดับสูง ซึ่งผูบริหารจะใหความสําคัญกับสมาชิกในฐานะทุนมนุษยขององคการ กลาว

ไดวา รูปแบบการบริหารงานในวัฒนธรรมองคการแบบ Dionysus ไดรับการยอมรับวาเปน

วัฒนธรรมที่ชาญฉลาด เพราะชวยใหองคการเกิดการเรียนรู โดยมีการพัฒนาสมรรถนะอยาง

ตอเน่ืองและอยูในระดับสูง รวมถึงสามารถสรางผลงานที่มีคุณภาพดีเยี่ยมไดอยางสม่ําเสมอ ดังน้ัน 

จึงเรียกวัฒนธรรมองคการแบบ Dionysus ไดวาเปนวัฒนธรรมแบบผอนคลายกฎระเบียบ 

  สําหรับวัฒนธรรมองคการที่เหมาะสมแกการปฏิบัติงานขององคการในระบบราชการ

ไทยน้ัน ติน  ปรัชญพฤทธิ์ (2553) ไดกลาวไวอยางนาสนใจวา วัฒนธรรมองคการแบบ Athena และ 

Dionysus ถือเปนวัฒนธรรมองคการที่พึงประสงค และตองสรางใหเกิดขึ้นในหนวยงาน เพราะการ

ทํางานในโลกแหงการแขงขันจําเปนตองใหสมาชิกขององคการแสดงศักยภาพอยางเต็มที่ รวมถึง

การเขามามีสวนรวม และปรึกษาหารือในการทํางาน เพื่อชวยใหการทํางานประสบความสําเร็จ

น่ันเอง 

 

5.  สรุปตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

 จากการศึกษาไดนํามาสูการสรุปเปนนิยามเชิงปฏิบัติการเพื่อใชในการวิจัย โดยกลาวไดวา 

วัฒนธรรมองคการเปนสิ่งสําคัญที่ชวยใหสมาชิกขององคการเกิดความรวมมือรวมใจในการดําเนิน

กิจกรรมใหบรรลุผลสําเร็จทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ  ดังน้ัน วัฒนธรรมองคการ หมายถึงความ

เชื่อ คานิยม และพฤติกรรมของสมาชิกที่มีตอองคการเพื่อเปนสิ่งที่ยึดถือและปฏิบัติรวมกัน หาก

องคการมีวัฒนธรรมองคการที่เขมแข็งยอมชวยใหการทํางานไดรับความรวมมือรวมใจจากสมาชิก

อยางเต็มที่เต็มความสามารถ ซึ่งจะชวยใหการขับเคลื่อนกลไกการทํางานขององคการเปนไปดวย

ความมีประสิทธิภาพ และสามารถดําเนินภารกิจไดอยางราบร่ืนจนกระทั่งบรรลุผลสําเร็จตาม

เปาหมายที่ต้ังไวไดอยางมีคุณภาพ  

 ดังนั้นวัฒนธรรมองคการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  ใน

คร้ังน้ีประกอบดวย 
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  5.1 Zeus หมายถึง การที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด           

มีรูปแบบการใชอํานาจของผูบริหารในการบริหารงานที่เนนการใชความรวดเร็วในการตัดสินใจ 

โดยไมสนใจกฎ ระเบียบเล็กๆ นอยๆ ซึ่งผูบริหารจะมีการมอบหมายภารกิจหนาที่ในการทํางานตาม

ความสามารถของสมาชิก และมักใชความสัมพันธสวนตัวในการจูงใจสมาชิกใหทํางานมากกวาการ

ใชอํานาจตามบทบาท  

  ดังน้ัน ผูวิจัยเห็นวา หากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด             

มีจุดเดนเร่ืองการบริหารงานตามวัฒนธรรมองคการแบบ Zeus อยูในระดับสูงยอมสงผลตอการ

บริหารจัดการใหตัวชี้วัดในยุทธศาสตรบรรลุผลสําเร็จไดในระดับสูงเชนกัน และประเด็นใน

การศึกษาควรประกอบดวยเร่ือง ( 1) ความรวดเร็วในการตัดสนิใจ โดยไมสนใจกฎ ระเบยีบเลก็ๆ 

นอยๆ ( 2) การแบงภารกิจหนาที่ใหสมาชิกตามความสามารถ ( 3) การจูงใจโดยใชสัมพันธภาพ

สวนตัวของผูบริหาร (4) การใหความสําคัญกับการตัดสินใจของผูนําทีม 

5.2 Apollo หมายถึง การที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

มีรูปแบบการใชอํานาจของผูบริหารในการบริหารงานที่เนนการยึดถืออํานาจหนาที่ตามกฎ ระเบียบ

ขององคการเปนหลักในการทํางาน ซึ่งผูบริหารจะใชหลักการทํางานที่เปนระบบ เพื่อสามารถ

คาดการณผลสําเร็จได โดยเชื่อวาการใชเหตุผลในการทํางานจะทําใหเกิดความนาเชื่อถือ ดังน้ัน การ

ทํางานจึงมุงเนนไปที่ความแนนอนเที่ยงตรงตามที่ระบบไดออกแบบมาแลว เพื่อใหองคการมีความ

มั่นคงในระดับสูง  

  ดังน้ัน ผูวิจัยเห็นวา หากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด                

มีจุดเดนเร่ืองการบริหารงานตามวัฒนธรรมองคการแบบ Apollo อยูในระดับสูงยอมสงผลตอการ

บริหารจัดการใหตัวชี้วัดในยุทธศาสตรบรรลุผลสําเร็จไดในระดับสูงเชนกัน และประเด็นใน

การศึกษาควรประกอบดวยเร่ือง (1) การใชหลักการทํางานที่เปนระบบ (2) การใชเหตุผลในการ

ตัดสนิใจ (3) มุงเนนประสิทธิภาพของงาน (4) จูงใจโดยใชความมั่นคงในการทํางาน 

5.3 Athena หมายถึง การที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดมี

รูปแบบการใชอํานาจของผูบริหารในการบริหารงานที่เนนการทํางานเปนทีม โดยอาศัยการมี  

สวนรวมและความรวมมือจากสมาชิกขององคการเปนหลักในการทํางาน ซึ่งผูบริหารจะใชการระดม

คนเกงมาทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดมุมมองที่หลากหลายในการทํางาน โดยเชื่อวาการมีสวนรวม  

จะชวยใหสมาชิกทุกคนในทีมงานรูสึกเปนเจาของและเกิดความทุมเทในการทํางานอยางเต็มที่  

เพื่อชวยใหการทํางานบรรลุผลสําเร็จอยางมีคุณภาพ  

  ดังน้ัน ผูวิจัยเห็นวา หากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด              

มีจุดเดนเร่ืองการบริหารงานตามวัฒนธรรมองคการแบบ Athena อยูในระดับสูงยอมสงผลตอการ
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บริหารจัดการใหตัวชี้วัดในยุทธศาสตรบรรลุผลสําเร็จไดในระดับสูงเชนกัน และประเด็นใน

การศึกษาควรประกอบดวยเร่ือง (1) การคัดเลือกคนเกงเขามาทํางานรวมกัน (2) สรางการมีสวนรวม  

(3) มีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ (4) ผูนําทีมเปนนักกลยุทธที่มอบในภาพรวมเพื่อชวยเหลือ

สนับสนุนการทํางาน 

  5.4 Dionysus หมายถึง การที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

มีรูปแบบการใชอํานาจของผูบริหารในการบริหารงานที่เนนการผอนคลายกฎระเบียบในการทํางาน 

เพื่อใหความเปนอิสระในการทํางานและชวยใหสมาชิกสามารถทํางานไดอยางเต็มศักยภาพ 

สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพในระดับสูง ซึ่งผูบริหารจะใหความสําคัญกับสมาชิกในฐานะ      

ทุนมนุษยขององคการ ดังนั้น จึงเนนใหการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของสมาชิก

ใหเปนมืออาชีพ โดยเชื่อวาสมาชิกทุกคนมุงมั่นทํางานเพื่อที่จะแสดงศักยภาพของตนอยางเต็มที่  

  ดังน้ัน ผูวิจัยเห็นวา หากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด               

มีจุดเดนเร่ืองการบริหารงานตามวัฒนธรรมองคการแบบ Dionysus อยูในระดับสูงยอมสงผลตอการ

บริหารจัดการใหตัวชี้วัดในยุทธศาสตรบรรลุผลสําเร็จไดในระดับสูงเชนกัน และประเด็นใน

การศึกษาควรประกอบดวยเร่ือง (1) การสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของสมาชิก (2) ความมุงมั่นของ

สมาชิกในการทํางาน (3) การใหความสําคัญกับสมาชิกในฐานะทุนมนุษยขององคการ (4) การสราง

ใหเกดิวัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรู 
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การบริหารราชการแบบมีสวนรวม 

 
1.  ความนํา 

 ในอดีตหนวยงานภาครัฐมีบทบาทสูงในการจัดบริการสาธารณะ ไดแก การศึกษาการ

บริการดานสาธารณะสุข การสื่อสาร เสนทางคมนาคม การใหบริการของตํารวจ การปองกันประเทศ 

การวางผังเมือง การกําจัดของเสีย การเคหะ การใหขอมูลขาวสาร ไฟฟา นํ้าประปา เปนตน แตสิ่งที่

ตามมาจากการจัดบริการสาธารณะดังกลาวก็คือ ปญหาดานคุณภาพการใหบริการที่ไมสามารถ

สนองตอบตอประชาชนได ทั้งยังถูกกลาวถึงในดานการขาดความสํานึกรับผิดชอบ ความไมประหยัด 

และการทํางานแบบขาดประสิทธิภาพอีกดวย ในปจจุบันหนวยงานภาครัฐไดพยายามปรับปรุง

คุณภาพการใหบริการที่ดี และรวดเร็วมากขึ้น แตเนื่องจากความตองการของประชาชนมีความ

หลากหลายทําใหบริการสาธารณะที่จัดโดย หนวยงานภาครัฐจึงยังไมสามารถตอบสนองไดตอ  

ทุกกลุมไดอยางทั่วถึง ดังนั้น หนวยงานภาครัฐจึงไดมีการปรับเปลี่ยนบทบาทมาเปนการบริหาร

ราชการแบบมีสวนรวม โดยไดรับอิทธิพลมาจาก ( 1) บริบทของโลก ที่พบวา หนวยงานภาครัฐใน

ประเทศที่เจริญแลวทั่วโลกไดใหความสําคัญกับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

บริหารแบบเปนพันธมิตร และมีการสรางเครือขายในการทํางานเพิ่มมากขึ้น ( 2) บริบทของกรอบ

กฎหมาย โดยในประเทศไทยจะพบวา แนวคิดเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนและการบริหาร

ราชการแบบมีสวนรวม จะปรากฏอยูในเนื้อหาของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.  2545 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และยุทธศาสตรการบริหารราชการแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปนตน ( 3) บริบทจากสังคมในสังคมไทยยุคปจจุบัน

ประชาชนไดตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพในฐานะเปนพลเมือง และไดเรียกรองสิทธิในการรับรู และ

สิทธิในการเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจทางนโยบายอยางกวางขวาง ดังนั้น หากหนวยงาน

ภาครัฐไมเปดชองทาง หรือเปดอยางมีขอจํากัดในการเขามารวมของภาคประชาชน จะสงผลให  

เกิดความไมไววางใจ  การเผชิญหนา และความขัดแยงระหวางหนวยงานภาครัฐและประชาชนได  

(4) ปญหาจากความคาดหวังและความผิดหวังของประชาชนตอหนวยงานภาครัฐ โดยผลผลิตและ

บริการที่เกิดขึ้นไมสามารถตอบสนองตอความตองการและแกปญหาที่เกิดขึ้นไดจริง ทําใหประชาชน

เสื่อมศรัทธาตอการทํางานของหนวยงานภาครัฐ และ ( 5) ขอจํากัดดานทรัพยากร ซึ่งเปนแรงกดดัน

ใหหนวยงานภาครัฐตองลดบทบาทในฐานะเปนผูจดัทาํและใหบริการเพยีงแหลงเดียวไดตระหนักถงึ

การใหบริการสาธารณะที่ตรงกับความตองการของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพวา จําเปนอยางยิ่งที่
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ตองอาศัยความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและประชาชน ดังนั้น การบริหารราชการแบบ 

มีสวนรวมไดถูกนํามาใชเพื่อแกไขปญหาในการจัดหาบริการสาธารณะดังกลาว ซึ่งสอดคลองกับ 

พัชรี  สิโรรส  (2552, หนา 300-315) โดยภาครัฐไดสรางกระบวนการใหประชาชนได ( 1) เขามามี

สวนรวมในการออกแบบหรือการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะที่มีผลกระทบตอ

ประชาชน (2) เขามามีสวนรวมในการจัดหาบริการสาธารณะโดยหนวยงานภาครัฐสนับสนุนดาน

การเงนิและ ( 3) เขามามีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ เพื่อชวย

ผลักดันใหการจัดบริการสาธารณะสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี มีประสิทธิภาพ และเกิดการยอมรับจาก

ประชาชนในระยะยาว  

 

2.  ความหมาย 

 การบริหารราชการแบบมีสวนรวม ( Participatory Governance) เปนแนวคดิทีถ่กูนําไปใช

ในการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานของภาคราชการและบทบาทของภาคประชาชน เพื่อปรับระดับการ

มีสวนรวมของประชาชนใหมีเพิ่มสูงขึ้น จากการศึกษาพบวา ในตางประเทศ การบริหารราชการ

แบบมีสวนรวม มักถูกนํามาในระดับทองถิ่น หรือในหนวยงานที่ตองติดตอกับประชาชน หรือตอง

อาศัยความรวมมือจากภาคประชาชน เพื่อผลักดันใหภารกิจสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี โดยความสําเร็จ

จะขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ แลวแตบริบททางสังคมที่แตกตางกัน  

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ( 2549, ออนไลน) ใหความหมายวา การ

บริหารราชการแบบมีสวนรวม คือ กระบวนการซึ่งนําเอาความตองการและความเชื่อ ทัศนคติหรือ

คานิยมของประชาชนเขามาประกอบการตัดสินใจขององคกรภาครัฐ ซึ่งการมีสวนรวมเปน

กระบวนการสื่อสารสองทาง โดยมีเปาหมาย เพื่อใหเกิดการตัดสินใจที่ดีโดยมีสาธารณชนใหการ

สนับสนุน 

 อรพินท  สพโชคชัย ( 2550, ออนไลน)  ไดกลาววา การบริหารราชการแบบมีสวนรวม คือ 

แนวทางการบริหารราชการแนวใหมตามหลักการธรรมาภิบาลที่ใหความสําคัญกับ การมีสวนรวมของ

ประชาชน ซึ่งเปนการบริหารงานแบบเปดเผย เทาเทียมกัน เปนประชาธิปไตย และเนนที่ประชาชน

เปนศูนยกลาง โดยแนวทางดังกลาวจะทําใหหนวยงานภาครัฐ (1) ทราบถึงปญหาและการแกไขกอนที่

จะบานปลาย (2) สามารถลดความขัดแยงและการตอตานจากประชาชน (3) ชวยใหงานบรรลุผลสําเร็จ

ตรงความตองการของประชาชน และ (4) ไดรับความรวมมือ การสนับสนุนและความไวใจจากประชาชน 

นอกจากนี้ยังทําใหภาคประชาชน ( 1) เขาใจแนวทางการทํางานของภาครัฐและมีแนวโนมที่จะ

ประนีประนอมเมื่อเกิดปญหาขอขัดแยง (2) สรางการใหความรวมมือมากขึ้น และ (3) เชื่อมั่นในการ

ตัดสนิใจของหนวยงานภาครัฐ 
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 พัชรี  สิโรรส และคณะ ( 2551, หนา 317)  ไดกลาววา การบริหารราชการแบบมีสวนรวม 

หมายถึง การบริหารราชการภาครัฐรูปแบบใหมที่มีการนําผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวนเขามารวม

ในกระบวนการตัดสนิใจ การดําเนินงานและการกระเมนิผล โดยมกีารจัดระบบบริหารในรูปแบบ

ใหมที่เปนนวัตกรรม ไดแก การปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน สรางนวัตกรรมการทํางาน ปรับเปลี่ยน

โครงการองคการ การออกกฎระเบียบ และนโยบายของหนวยงาน ที่เอ้ือตอการบริหารราชการแบบ

สวนรวม และแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณ ของหนวยงานภาครัฐที่จะบริหารราชการที่ทํางานรวมกับ

ภาคประชาชน รวมรับผลประโยชน และรวมรับผิดชอบในการออกกฎระเบียบและใหบริการ

สาธารณะตางๆ 

 กรมสงเสริมสหกรณ ( 2552, ออนไลน) กลาวไววา การบริหารราชการแบบมีสวนรวม คือ 

การบริหารราชการที่เจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐไดเปดโอกาสใหประชาชนผูที่เกี่ยวของหรือ  

ผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) ไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจทางการบริหารและดําเนินงานของรัฐ 

ทั้งทางตรงและทางออม เพื่อที่จะตอบสนองตอความตองการของประชาชน 

 พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ( 2552, หนา 299)  ไดกลาววา การบริหารราชการแบบมีสวนรวม 

หมายถึง การที่รัฐสรางเงื่อนไขดานโครงสรางและการบริหารองคการ เพื่อเปดโอกาสใหสถาบัน

และกลุมประชาสังคมไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการบริหารของหนวยงานภาครัฐ และมีการ

กําหนดยุทธศาสตรใหหนวยงานราชการสรางชองทางและกลไกลการมีสวนรวมขึ้นมา 

 จากแนวคิดทางวิชาการที่กลาวถึงสรุปไดวา การบริหารราชการแบบมีสวนรวม หมายถึง การ

จัดระบบในการบริหารงาน และการจัดโครงสรางของหนวยงานภาครัฐ รวมถึงการสรางทัศนคติ ความเชื่อ

และคานิยมในการบริหารราชการ รวมถึงการเปดโอกาสใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม มีบทบาท 

ในกระบวนการตัดสินใจ และสงผลทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานของหนวยงานภาครัฐและ

บทบาทของภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจากเดิมอยูในระดับการปรึกษาหารือ

ไดเพิ่มระดับเปนหุนสวนกับภาคประชาชน ทําใหตัวแทนภาคประชาชนไดเขามามีบทบาทสูง และเกิด

ความรวมมือในการทํางานระหวางหนวยงานภาครัฐ และภาคอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในอนาคต 

 

3.  ความสําคัญ 

 กลาวไดวา การมีสวนรวมของประชาชนไดชวยใหเกิดการสรางพลังและระดมพลังจาก

ภาคประชาชนใหมีการเคลื่อนไหวในการเขารวมรับผิดชอบในการพัฒนาตลอดกระบวนการ ที่เปน

ทั้งวิธีการ ( Means) และเปาหมาย ( Ends) ของการพัฒนา รวมถึงการมีสวนรวมของประชาชนถือ

เปนสิ่งสําคัญที่ชวยเสริมสรางมาตรการดานการออกแบบโครงการพัฒนาใหมีความสมบูรณและ

เหมาะสมกับตนทุน-ผลประโยชนและเงื่อนไขทางชุมชนดานสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม รวมทั้ง



 52 

ความตองการของกลุมผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) ซึ่งการออกแบบโครงการพัฒนาแบบมีสวนรวม

ที่ดีจะชวยใหเกิดการแกไขปญหาหรือการจัดการขอขัดแยงระหวางกลุมตางๆ รวมทั้งการแกไข      

ขอขัดแยงในชวงกอนเร่ิมโครงการพัฒนาได นอกจากน้ี ยังพบวา การมีสวนรวมของประชาชน     

ยังสามารถชวยใหเกิดการสรางกระบวนการเรียนรูทางสังคมและการสรางสรรคทางความคิดไปสู

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไดดีขึ้น รวมถึงชวยเสริมสรางและเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางาน

ใหกับองคการภาครัฐในระดับสูง 

 

4.  แนวทางการสรางการบริหารราชการแบบมสีวนรวม 

 การวิจัยคร้ังน้ี ไดแบงแนวคิดไว 2 สวน ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ ( 2551, หนา  15-16) ที่ไดกลาวถึงกลยุทธในการพัฒนาระบบราชการสูการบริหาร

ราชการแบบมีสวนรวมวา ตองมีการพัฒนาทั้งจากภายในและภายนอกของภาคราชการ กลาวคือ   

(1) การพัฒนาจากภายในภาคราชการ (Inside-Out Approach) โดยตองดําเนินการพฒันาทกัษะและ

ความรูความเขาใจกับทุกหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของทุกระดับ และมีการกําหนดนโยบายและ  

แนวทางการทํางานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และ ( 2) การพัฒนาจากภายนอกภาคราชการ 

(Outside-In Approach) คือ การสรางศักยภาพและโอกาสใหภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมใน

ระดับตางๆ เพิ่มขึ้น เชน การเผยแพรขอมูล การพัฒนาความรูความเขาใจ การเพิ่มขีดความสามารถ 

การเพิ่มโอกาสและชองทางของการเขามีสวนรวมในการบริหารงาน การติดตามตรวจสอบ และการ  

มีสวนรวมในการตัดสินใจ รวมถึงสรางกลไกเครือขายภาคประชาชนเพื่อผลักดันการพัฒนาระบบ

ราชการสูการบริหารงานในระบบเปด เปนตน โดยมีรายละเอียดในแตละประเด็น ดังนี้ 

  4.1 การพัฒนาจากภายในภาคราชการ (Inside-Out Approach) 

  นับต้ังแตเร่ิมตนกระบวนการพัฒนาระบบราชการในป พ.ศ. 2545 เปนตนมา สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2553, ออนไลน) ไดดําเนินการพัฒนาระบบราชการตามแนวทาง

ที่ไดกําหนดไวในกฎหมาย และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ โดยการพัฒนาจากภายใน

ภาคราชการ (Inside-Out Approach) ไวดังน้ี 

   4.1.1 ดานการศึกษาเพื่อพัฒนาองคความรู โดยไดมีการจัดกระบวนการศึกษา และ

การเรียนรูในประเด็นที่เกี่ยวของกับการบริหารราชการแบบมีสวนรวมภายในองคการ เพื่อพัฒนา

ระบบราชการใหเปนระบบเปด เพื่อเอ้ือตอการใหประชาชนเขามามีสวนรวม ซึ่งในการพัฒนา

นโยบายดานนี้ไดใหความสําคัญในการศึกษาหารูปแบบที่เหมาะสมสําหรับสังคมไทย 
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   4.1.2 นโยบายการพัฒนาระบบราชการ เปนการบริหารราชการที่เปดใหประชาชน

เขามามีสวนรวมเปนระบบราชการที่เปดเผยโปรงใส และตอบสนองความตองการของประชาชน 

โดยมีนโยบายการพัฒนาระบบราชการแทรกอยูในมิติตางๆ ของการพัฒนาระบบราชการโดยรวม 

   4.1.3 ดานการพัฒนาความรูความเขาใจและศักยภาพของขาราชการ เพื่อชวยใหมี

ความเขาใจในกระบวนการมีสวนรวม รวมถึงการมีทักษะและศักยภาพในการสรางกระบวนการมี

สวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ 

   นอกจากนี้ยังพบวา มีแนวคิดของนักวิชาการหลายทานที่สอดคลองกับแนวทาง

ดังกลาว ไดแก 

   Erwin Rausch (1996, p. 29) กลาวไววา การมีสวนรวมในการจัดการ หมายถึง การมี

สวนรวมในการตัดสินใจซึ่งบุคลากรมีสวนรวมในการใชอํานาจตัดสินใจรวมกับผูบังคับบัญชาของ

ตน ซึ่งการมีสวนรวมในการจัดการกอใหเกิดผลลัพธที่ดีในเร่ืองที่บุคลากรสนใจ ทั้งน้ีบุคลากรใน

องคการจะตองมีสมรรถภาพและความรูเพียงพอในการแสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชน รวมถึง

ตองมีความไววางใจซึ่งกันและกันระหวางทุกฝายที่มีสวนรวม 

   Juliette Summers & Jeff Hyman (2005, p. 8-11) กลาวไววา การมีสวนรวมเปน

การแสดงออกถึงความมีประชาธิปไตยในองคการ ซึ่งเปนการปรับปรุงสภาพการทํางานในองคการ

โดยสงเสริมการสรางความสัมพันธในแนวระนาบ มีการกระจายอํานาจ และมีความเทาเทียม

ระหวางบุคลากรภายในเครือขายสังคมขององคการมากขึ้น 

   เกศรา รักชาติ (2550, ออนไลน) ไดกลาววาการพัฒนาจากภายใน (Inside Out Approach) 

จําเปนตองคนพบตัวตนที่แทจริงของตนเองกอน ดังน้ัน องคกรตองมีกระบวนการให พนักงานได

คนพบตัวเอง โดยใชวิธีการแนะนําใหพนักงานมีสวนรวมเพื่อใหรูสึกวาตัวเองเปนสวนหน่ึง ของ

องคการ ทั้งนี้ อาจใชคําถามที่ทําใหพนักงานคนพบตัวเอง เชน การกําหนดเปาหมายในชีวิตการ

ทํางาน การวิเคราะหจุดออนจุดแข็งของตัวเอง เปนตน  

   พัชรี  สิโรรส (2552, หนา 305)  ไดกลาวถึงการบริหารราชการแบบมีสวนรวมโดย

เนนย้ําการเตรียมความพรอมเพื่อใหเกิดการพัฒนาจากภายในวา หนวยงานภาครัฐจําเปนตองสราง

กลไกและเคร่ืองมือ เพื่อสงเสริมใหตัวแทนกลุมตางๆ ไดเขามามีสวนรวมอยางเปนทางการอยาง

ตอเนื่องและคงเสนคงวา เชน การปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรใหมีลักษณะเปนแนวนอนมากขึ้น 

การปรับกติกาและวิธีการในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ การจัดทําคูมือการงานกับภาคประชาชน                 

การฝกอบรมเจาหนาที่ ใหมีทักษะการทํางานแบบเครือขาย และเรียนรูเทคนิคการเจรจาตอรอง          

การแกไขความขัดแยง การเปนวิทยากรกระบวนการ ตลอดจนการจัดทําแนวทางการประเมินผล
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การปฏิบัติงานที่เกิดจากการทํางานรวมกับประชาชนในลักษณะเครือขาย เปนตน ซึ่งเปนการเนน

เร่ืองการปรับปรุงภายในหนวยงานภาครัฐ และปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานของเจาหนาที่น่ันเอง 

    พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552, หนา 266)  ไดกลาววา การบริหารแบบมสีวนรวม

ของบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่ใชสมรรถภาพทั้งมวลของบุคลากรซึ่งไดรับการออกแบบเพื่อ

กระตุนสงเสริมใหเพิ่มความผูกพันตอความสําเร็จขององคการ โดยทําใหบุคลากรมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจในเร่ืองที่มีผลตอพวกเขา เพื่อทําใหเกิดแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคการ

ที่สูงขึ้น และสงผลใหบุคลากรมีผลผลิตสูงขึ้นและมีความพึงพอใจที่สูงขึ้น 

    ณรงควิทย แสนทอง (2553, ออนไลน)  ไดกลาววาการพัฒนาแบบภายในออกสู

ภายนอก ( Inside Out Approach) เปนกลยุทธในการพัฒนาโดยมุงเนนการพัฒนาจากภายในของ

บุคคล ซึ่งไดแก ทัศนคติ แรงจูงใจ และอุปนิสัยออกสูการแสดงพฤติกรรมภายนอก ไดแก ความรู 

ทักษะ และพฤติกรรม เพราะถาสามารถพัฒนาสิ่งที่อยูภายในใจของบุคคลไดแลว การพัฒนาความรู 

ทักษะ และพฤติกรรมก็สามารถทําไดงายขึ้น  

   จากแนวคิดทางวิชาการที่กลาวถึงทําใหสรุปไดวา การบริหารแบบมีสวนรวมโดย

การพัฒนาจากภายในภาคราชการ หมายถึง การปรับปรุงระบบการบริหารเพื่อสรางการมีสวนรวมให

เกิดขึ้นภายในองคการ โดยมีการพัฒนาและสรางความรูความเขาใจในแนวทางดังกลาว รวมถึงมีการ

สรางทัศนคติ ความเชื่อ คานิยมและวัฒนธรรมการมีสวนรวมของเจาหนาที่ เพื่อใหเกิดการพัฒนาและ

ยกระดับการมีสวนรวม อันนําไปสูการพัฒนานวัตกรรมการบริหารราชการแบบมีสวนรวม ซึ่งจะ

ชวยใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการทํางานที่สูงขึ้นกวาเดิมและหากองคการสามารถดําเนินการตาม

แนวทางดังกลาวได ยอมชวยใหเกิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมไดในระดับสูง 

  4.2 การพัฒนาจากภายนอกภาคราชการ (Outside-In Approach) 

  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ( 2553, ออนไลน) ไดดําเนินการพฒันา

ระบบราชการตามแนวทางที่ได กําหนดไวในกฎหมาย และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ 

โดยการพัฒนาจากภายนอกภาคราชการ (Outside-In Approach) ไวดังน้ี 

   4.2.1 การกระตุนใหเกิดการเรียนรูของภาคประชาชน และเครือขาย ซึ่งเปนผล        

มาจากโครงการศึกษาเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบและการสรางการมีสวนรวม

ของประชาชน โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รวมกับสถาบันบัณฑิตพัฒน   

บริหารศาสตรไดรวมกันดําเนินการศึกษาหารูปแบบเพื่อเปนแนวทางในการสรางการมีสวนรวมของ

ภาคประชาชนในการพัฒนาระบบราชการ และใหเกิดการพัฒนาระบบราชการมีทิศทางที่

ตอบสนองตอความตองการของประชาชนสูงสุด ทั้งนี้ จากผลสําเร็จในการกระตุนใหเกิดการเรียนรู

ของภาคประชาชน และเครือขาย ทําใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไดจัดกิจกรรม
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เหลานี้อยางตอเนื่อง โดยใชเวทีระดับภูมิภาคในการรับฟงความคิดเห็นจากภาคประชาชนเกี่ยวกับ

การพัฒนาระบบราชการอีกหลายคร้ัง  

   4.2.2 การสรางความเขมแข็งของภาคประชาชน และเครือขายในระดับจังหวัด เพื่อ

รองรับการบริหารราชการแบบบูรณาการ ซึ่งเปนผลมาจากโครงการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการ

พัฒนาภาคประชาชน และเครือขายระดับจังหวัด ที่จะเขารวมในกระบวนการพัฒนาจังหวัดในระบบ

บริหารราชการภูมิภาค โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รวมกับมหาวิทยาลัย 

ขอนแกน ไดรวมกันดําเนินการศึกษาหารูปแบบเพื่อเปนแนวทางในการวิเคราะห และเพื่อใหเกิด

ความมั่นใจวาจะกระตุนใหเกิดเครือขายที่มีความหมาย และสรางสรรค สําหรับการพัฒนาระดับ

จังหวัดไดจริง อันนํามาสูการกําหนดขอบเขต แนวทาง โครงสรางที่เหมาะสม และกระบวนการที่

ภาคประชาชนจะเขามามีสวนรวมกับหนวยงานภาครัฐ กอนที่จะนําแนวทางนี้ไปเผยแพร   

   4.2.3 กิจกรรมสานสัมพันธเครือขาย โดยการสรางระบบราชการใหเปนระบบเปด

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเร่ิมจากนโยบายและการทํางานของสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ดวยการบริหารงานอยางเปดเผย และโปรงใส และไดดําเนินงาน

ตามแนวนโยบายดังกลาวรวมกับภาคประชาชนมาโดยตลอด โดยไดจัดกิจกรรมการมีสวนรวมและ

การสานสัมพันธกับเครือขายไวในโครงการตางๆ ซึ่งเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของ

ภาคประชาชน 

   นอกจากนี้ยังพบวา มีแนวคิดของนักวิชาการหลายทานที่สอดคลองกับแนวทาง

ดังกลาว ไดแก 

   กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (2550, หนา 104) ใหความหมายวา การมีสวนรวม 

คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจตางๆ 

เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและเปนที่ยอมรับรวมกัน ทุกฝายที่เกี่ยวของจึงควรเขารวมใน

กระบวนการน้ีต้ังแตเร่ิมแรกจนกระทั่งถึงการติดตามและประเมินผล เพื่อใหเกิดความเขาใจและการ

รับรู-เรียนรู การปรับเปลี่ยนโครงการรวมกัน ซึ่งจะเปนประโยชนตอทุกฝาย ซึ่งอาจจะกลาวไดวา

แนวคิดการมีสวนรวมเปนการมีสวนรวมของประชาชนในการที่จะจัดการทรัพยากรของชุมชนดวย

ตัวของชุมชนเองได และในการอธิบายการมีสวนรวมน้ันจําเปนตองอธิบายระดับของการ               

มีสวนรวม เพื่อที่จะชี้ใหเห็นความสามารถของชาวบานในการเขาไปมีสวนรวมในระดับใดบาง 

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2550, ออนไลน) ไดกลาวไววา การมีสวนรวมของประชาชน 

หมายถึง กระบวนการที่ประชาชน และผูที่มีสวนเกี่ยวของมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู  

ทําความเขาใจ รวมแสดงความคิดเห็น รวมเสนอปญหา/ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง 

รวมแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสนิใจ และรวมกระบวนการพฒันาในฐานะหุนสวนการพฒันา  
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   อรพินท  สพโชคชัย ( 2550, ออนไลน) ไดกลาววา การมีสวนรวมของประชาชน 

หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนและผูที่เกี่ยวของมีโอกาสไดเขารวมในการแสดงทัศนะรวมเสนอ

ปญหา/ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการ

ตัดสนิใจ และรวมกระบวนการพฒันาในฐานะหุนสวนการพฒันา 

   กรมสอบสวนคดีพิเศษ ( 2551, หนา 16) ไดกลาววา การมีสวนรวม หมายถึง 

กระบวนการบริหารการปกครองประเทศที่มุงเนนการลดบทบาทของรัฐลง โดยเปดโอกาสให

ประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนเขามามีสวนรวม ดังนั้น จึงหมายถึงการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ 

ที่มิใชเพียงภาคประชาชน แตยังหมายถึงการมีสวนรวมของกลุมที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนิน

โครงการหรือนโยบายสาธารณะบางประเภทของรัฐ การกระจายอํานาจและการมอบอํานาจใหกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นและการประสานงานพัฒนารวมกับองคกรพัฒนาเอกชนตางๆ อีกดวย 

    สถาบันพระปกเกลา ( 2552, ออนไลน) ไดใหความหมายวา การมีสวนรวม 

หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในทุกขั้นตอน การพัฒนาทั้งในการแกไขปญหา

และปองกนัปญหาโดยเปดโอกาสใหมสีวนรวมในการ คดิริเร่ิม รวมกาํหนดนโยบาย รวมวางแผน 

ตัดสินใจและปฏิบัติตามแผน รวมตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ รวมติดตามประเมินผล   

และรับผิดชอบในเร่ืองตาง ๆ อันมีผลกระทบถึงประชาชน ชุมชนและเครือขายทุกรูปแบบในพื้นที่  

   จากแนวคิดทางวิชาการที่กลาวถึงทําใหสรุปไดวา การบริหารแบบมีสวนรวมโดย

การพัฒนาจากภายนอกภาคราชการ หมายถึง การเสริมสรางความเขมแข็งใหแกเครือขายภาค

ประชาชน ดวยกิจกรรมสานสัมพันธเครือขาย เพื่อเปดโอกาสภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมใน

ระดับตางๆ ซึ่งสงผลทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานของหนวยงานภาครัฐและบทบาทของ

ภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมในระดับที่สูงขึ้น และหากองคการสามารถดําเนินการตาม

แนวทางดังกลาวได ยอมชวยใหเกิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมไดในระดับสูง 

 

5.  สรุปตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

 จากการศึกษาไดนํามาสูการสรุปเปนนิยามเชิงปฏิบัติการเพื่อใชในการวิจัย โดยกลาวไดวา 

นโยบายการบริหารราชการแบบมีสวนรวม จึงหมายถึงการพัฒนาจากภายในภาคราชการ และการ

พัฒนาจากภายนอกภาคราชการ ซึ่งในการศึกษาคร้ังนี้ ไดมีการนําแนวคิดทางวิชาการที่เกี่ยวของกับ

นโยบายการบริหารราชการแบบมีสวนรวมของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ ราชการมาใช 

เพื่อชวยใหการขับเคลื่อนกลไกการทํางานขององคการเปนไปดวยความมีประสิทธิภาพ และสามารถ

ดําเนินภารกิจไดอยางราบร่ืนจนกระทั่งบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ต้ังไวไดอยางมีคุณภาพ  
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 ดังนั้น การบริหารราชการแบบมีสวนรวมของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด ในคร้ังนี้ประกอบดวย 

5.1 การบริหารแบบมีสวนรวมโดยการพัฒนาจากภายในภาคราชการ หมายถึง การที่

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดสามารถปรับปรุงระบบการบริหารเพื่อ

สรางการมีสวนรวมใหเกิดขึ้นภายในองคการ โดยมีการพัฒนาและสรางความรูความเขาใจใน

แนวทางดังกลาว รวมถึงมีการสรางทัศนคติ ความเชื่อ คานิยมและวัฒนธรรมการมีสวนรวมของคน

ในองคการ เพื่อใหเกิดการพัฒนาและยกระดับการมีสวนรวม อันนําไปสูการพัฒนานวัตกรรมการ

บริหารราชการแบบมีสวนรวม ซึ่งจะชวยใหเกิดการพัฒนาคุณภาพในการทํางานที่สูงขึ้นกวาเดิม 

และชวยใหสามารถทํางานบรรลุผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  ดังน้ัน ผูวิจัยเห็นวา หากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด         

มีความสามารถในการดําเนินการตามแนวทางดังกลาวได ยอมชวยใหเกิดการบริหารราชการแบบ        

มีสวนรวมไดในระดับสูง และสงผลตอการบริหารจัดการใหตัวชี้วัดในยุทธศาสตรบรรลุผลสําเร็จ

ไดในระดับสงูเชนกนั และประเด็นในการศกึษาควรประกอบดวย 3 ประเด็นหลัก ดังน้ี  

   5.1.1 การศึกษาเพื่อพัฒนาองคความรูของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติดสามารถ โดยวัดจากประเด็นตางๆ ดังนี้ ( 1) การมีกรณีศึกษาที่

เกี่ยวของ ( 2) จํานวนกิจกรรมการดําเนินงานตามตนแบบที่ประสบผลสําเร็จ และ ( 3) การพฒันา

แนวทางที่เหมาะสมในการมีสวนรวม  

   5.1.2 นโยบายการพัฒนาระบบราชการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดสามารถ โดยวัดจากประเด็นตางๆ ดังนี้ ( 1) การมีโยบายการมีสวนรวมในการ

บริหารงาน (2) ชองทางการเสนอความคิดเห็นตอการบริหารงาน และ ( 3) การพัฒนาตัวชี้วัดการมี

สวนรวม  

   5.1.3 การพัฒนาความรูความเขาใจและศักยภาพของของเจาหนาที่สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดสามารถ โดยวัดจากประเด็นตางๆ ดังนี้ ( 1) การ

เสริมสรางความรูเร่ืองการมีสวนรวม ( 2) การปลูกฝงอุดมการณเร่ืองการมีสวนรวม และ ( 3) การ

พัฒนาทักษะในการสรางกระบวนการมีสวนรวม 

  5.2 การบริหารแบบมีสวนรวมโดยการพัฒนาจากภายนอกภาคราชการ  หมายถึง การที่

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดสามารถเสริมสรางความเขมแข็งใหแก

เครือขายภาคประชาชน ดวยกิจกรรมสานสัมพันธเครือขาย เพื่อเปดโอกาสภาคประชาชนไดเขามามี

สวนรวมในระดับตางๆ ซึ่งสงผลทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานขององคการและบทบาท

ของภาคีเครือขายใหเขามามีสวนรวมในระดับที่สูงขึ้น  
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  ดังนั้น หากองคการสามารถดําเนินการตามแนวทางดังกลาวได ยอมชวยใหเกิดการ

บริหารราชการแบบมีสวนรวมไดในระดับสูง และชวยใหสามารถทํางานบรรลุผลสําเร็จไดอยาง           

มีประสิทธิภาพ ดังน้ัน ผูวิจัยเห็นวา หากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

มีความสามารถในการดําเนินการตามแนวทางดังกลาวได ยอมชวยใหเกิดการบริหารราชการแบบ     

มีสวนรวมไดในระดับสูง และสงผลตอการบริหารจัดการใหตัวชี้วัดในยุทธศาสตรบรรลุผลสําเร็จ

ไดในระดับสงูเชนกนั และประเด็นในการศกึษาควรประกอบดวย 3 ประเด็นหลัก ดังน้ี  

   5.2.1  การมีสวนรวมของภาคประชาชน โดยวัดจากประเด็นตางๆ ดังนี้ ( 1) จํานวน

ความคิดเห็นของประชาชน และ ( 2) จํานวนการจัดเวทีเพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอ

กิจกรรมของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  

   5.2.2 ความเขมแข็งของเครือขายภาคประชาชน โดยวัดจากประเด็นตางๆ ดังน้ี           

(1) จํานวนกิจกรรมที่กลุม/องคการภาคประชาชนไดผลักดันเขาสูการจัดทําโครงการของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และ ( 2) จํานวนกิจกรรมที่กลุม/องคการภาค

ประชาชนจัดขึ้นเองโดยมิใชการดําเนินการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม         

ยาเสพติด  

   5.2.3 กิจกรรมสานสัมพันธเครือขาย โดยวัดจากประเด็นตางๆ ดังน้ี ( 1) การให

ความรวมมือจากภาคประชาชนแกการดําเนินกิจกรรมของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด และ ( 2) จํานวนการเขารวมกิจกรรมของเครือขายสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
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ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 

 
1.  ความนํา 

 กลาวไดวา ผูนําไดถือกําเนิดเร่ิมตนมาพรอมกับการรวมกลุมในสังคมมนุษยต้ังแตในคร้ังอดีต 

ดังเห็นไดจากทุกกลุมจะตองมีผูทําหนาที่ตัดสินใจแทนกลุมเพื่อกําหนดแนวทางสําหรับการปฏิบัติ

ของสมาชิกในกลุมใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และกลาววา ผูนําคือสิ่งที่ทุกองคการไดเรียกรอง

และแสวงหาอยูเสมอ และหากองคการใดไมกาวหนาก็มักจะถูกกลาวหาวาขาดผูนําหรือมีผูนําที่ไร

ความสามารถ  จากการศึกษาถึงแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําขององคการของนักวิชาการจะ พบวา 

สามารถจําแนกได 4  กลุมทฤษฎี  ไดแก กลุมทฤษฎีผูนําแบบคุณลักษณะ (Trait Theory) กลุมทฤษฎี

พฤติกรรม (Behavioral Theory) กลุมทฤษฎีผูนําตามสถานการณ (Contingency Leadership Theory) และ

กลุมทฤษฎีภาวะผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง (Transformation Leadership Theory) โดยในแตละทฤษฎมีี

พัฒนาการที่ตอเนื่องกันมาตามลําดับชวงเวลา 

 

2.  ความหมาย 

 Andrew W. Halpin (1966, p. 27-28)  ใหความหมายไววา ภาวะผูนํา หมายถึงความสามารถ

ของคนในการริเร่ิมสถานการณทางสังคม การวางแผน และการจัดการเพื่อใหการปฏิบัติงานเกิด

ความรวมมือในการทํางานระหวางสมาชิกดวยกัน 

 Stephen H. Davis (1981, p. 40-68)  กลาววา ภาวะผูนํา คือ ความสามารถในการจูงใจ

ผูอ่ืนใหมีความกระตือรือรนที่จะแสวงหาเปาหมายที่กําหนดรวมกัน ซึ่งภาวะผูนําโดยพื้นฐานจะวัด

จากพฤติกรรมของแตละบุคคล มิไดวัดจากคุณลักษณะของแตละบุคคล ดังน้ัน ผูนําจึงตองเปนผูให    

ทั้งงานและกําลังใจในทางจิตวิทยาแกลูกนอง ผูนําจะมีบทบาทเสมือนแบบจําลอง ที่ผสมผสาน

ความชํานาญดานเทคนิค ดานบุคคลและดานความคิดเขาไวดวยกัน  

 Andrew J. DuBrin (1998, p. 2)  กลาววา ภาวะผูนําเปนความสามารถที่จะสรางความ

เชื่อมั่นและใหการสนับสนุนบุคคล เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ 

 บุญทัน  ดอกไธสง (2525 , หนา 397)  กลาววา ภาวะผูนําเปนศิลปะของผูนําที่มีอิทธิพลตอ

กลุมหรือบุคคล เพื่อกระตุนใหเกิดความต้ังใจในการทํางานใหบรรลุผลสําเร็จ โดยผูนําตองมีการ

สอนแนะ ประชุมชี้แจงในประเด็นตางๆ เพื่อชวยเหลือแกผูปฏิบัติ ดังน้ัน ผูนําจึงตองทําหนาที่อยาง

สมบูรณต้ังแตการวางแผน การแสวงหาทรัพยากร และการผลักดันจนใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จ  
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 ติน ปรัชญพฤทธิ์ (25 33, หนา 614)  ไดกลาวไววา ภาวะผูนํา หมายถึง การที่บุคคลหน่ึง

หรือผูนําพยายามที่จะใชกําลังสมอง กําลังกาย และกําลังใจ เพื่อจูงใจหรือดลใจใหผูตามกระทําการ

อยางใดอยางหน่ึงเพื่อผลประโยชนสวนรวม และการจูงใจหรือดลใจน้ันจะตองไมเปนการบังคับแต

เปนความยินยอมจากผูตาม 

 เห็นไดวาภาวะผูนําเปนสิ่งสําคัญและจําเปนตอการบริหารจัดการในทุกกิจการ เพราะผูนํา

จะเปนผูกําหนดทิศทางและวิธีการ รวมถึงกระตุนและจูงใจใหกิจกรรมขององคการสามารถดําเนิน

ไปไดจนบรรลุผลสําเร็จทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ   

 ดังน้ัน จึงอาจกลาวสรุปไดวา ภาวะผูนํา หมายถึง การที่ผูนําไดใชศักยภาพของตนที่มีอยาง

เต็มที่ในการสรางวิสัยทัศน และกลาที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหหลุดพนไปจากกรอบคิดแบบเดิมๆ ที่

พนยุคสมัย รวมถึงการแสวงหาวิธีการหรือเคร่ืองมือในการทํางานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อชวย

สนับสนุนและกระตุนจูงใจใหผูปฏิบัติสามารถทํางานไดบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 

 

3.  การศึกษาภาวะผูนําตามมุมมองของนักวิชาการ 

 การศึกษาภาวะผูนําเปนแนวคิดที่มีการพัฒนาการมาอยางตอเนื่อง สมชาย  สุเทศ ( 2554, 

หนา 60-61) กลาววาจากการศึกษาคุณลักษณะของภาวะผูนําในชวงป ค.ศ. 1930-1940 ที่เกิดขึ้นเพื่อ

อธิบายความแตกตางของคนที่เปนผูนํากับคนที่เปนผูตามโดยใชหลักฐานเชิงกายภาพ สังคม และ

ลักษณะบุคลิกเฉพาะตัวของผูนํา ไดแก ความสูง พละกําลัง ความรู สติปญญา บุคลิกภาพ ความ

เชื่อมั่น ความกระตือรือรน ความเปนมิตร เปนตน และเชื่อวาบุคคลที่มีคุณลักษณะเหลาน้ีใน

ระดับสูงจะมีอิทธิพลอยูเหนือบุคคลอ่ืน และมีความเหมาะสมที่จะเปนผูนําที่ดี  

 ในชวงป ค.ศ.  1940 มีงานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนําไดเปลี่ยนแนวทางการศึกษาจาก

ทฤษฎีผูนําแบบคุณลักษณะไปเปนการมุงเนนตอสิ่งที่ผูนําไดกระทํา โดยมีการศึกษาถึงความ

แตกตางของผูนําที่มีประสิทธิภาพกับผูนําที่ไมมีประสิทธิภาพ และผลวิจัยชี้วา ปจจัยการเปนผูนําที่

มีประสิทธิภาพเปนสิ่งที่สามารถฝกสอนกันได ดวยการจัดแผนพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให

กลายเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ เห็นไดวาในชวงน้ีเปนยุคของทฤษฎีพฤติกรรม โดยมีผูริเร่ิม คือ 

Douglas McGregor ซึ่งถือเปนผูที่มีอิทธิพลตอทฤษฎีพฤติกรรมในระดับสูง และผลงานสําคัญคือ

การอธิบายถึงทฤษฎี X และทฤษฎี Y เพือ่ใหผูนําไดเห็นถึงวิธีการที่แตกตางกันเมื่อนําไปประยุกต ใช

ในการทํางานกับผูปฏิบัติแตละแบบ และในป ค.ศ.1945 ทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยโฮไอโฮ (Ohio State 

Studies) ไดศึกษาถึงรูปแบบผูนําที่มีประสิทธิภาพ และไดผลวิจัยที่สามารถอธิบายถึงพฤติกรรมของ

ผูนํา 2 แบบ คือ พฤติกรรมผูนําที่นึกถึงจิตใจของผูอ่ืน ( Consideration) และพฤติกรรมผูนําที่ 

มุงงานเปนหลัก (Initiating Structure) และในชวงเวลาใกลเคยีงกนัน้ัน Rensis Likert (1967, p. 14-26)  
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แหงมหาวิทยาลัยมิชิแกน ( Michigan Studies) ไดทําการศึกษาและแบงรูปแบบผูนําออกเปน  2 

รูปแบบ คือ รูปแบบผูนําแบบเนนคน ( Employee-Oriented Leaders) และรูปแบบผูนําแบบเนนงาน 

(Job-Oriented Leaders) ตอมา Robert R. Blake & Jane S. Mouton (1985, p. 56-59)ไดเสนอทฤษฎ ี

ตาขายการบริหาร (The Managerial Grid Theory) จากการพัฒนาตอยอดจากแนวคิดของมหาวิทยาลัย

มิชิแกน โดยกลาววาผูนําที่มีประสิทธิภาพตองเนนทั้งงาน ( Concern of Production) และเนนทัง้คน 

(Concern of People) โดยทฤษฎีตาขายการบริหารแบงรูปแบบการบริหารออกเปน  5 รูปแบบ คือ 

ผูนําแบบ 1,1 คือ ผูนําแบบดอยคุณภาพ (The Impoverished Management) ผูนําแบบ 9,1 คือ ผูนําแบบ

บังคับใชแรง (The Sweatshop Management) ผูนําแบบ 1,9 คือ ผูนําแบบผูจัดการรีสอรท (The Country 

Club Management) ผูนําแบบ 5,5 คือ ผูนําแบบสายกลาง (The Organized-Man Management) และผูนํา

แบบ 9,9 คือ ผูนําแบบผูจัดการทีม (The Team Management) จากแนวคิดดังกลาวเห็นไดวา ทฤษฎีผูนํา

แบบคุณลักษณะกับทฤษฎีพฤติกรรมไดพยายามมุงเนนไปที่การสราง รูปแบบที่ดีที่สุดสําหรับ 

ทุกสถานการณ แตพบวายังไมมีรูปแบบใดที่ดีที่สุด ดังน้ัน รูปแบบการเปนผูนําที่หลากหลายจึงไดถูก

พัฒนาขึ้นเพื่ออธิบายการเปนผูนําและสถานการณที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งเปนที่มาของทฤษฎีผูนําตาม

สถานการณ (Contingency Leadership Theory) ซึ่งประกอบดวยทฤษฎีผูนําตามแบบจําลอง Fiedler’s 

Contingency Theory โดยในป ค.ศ. 1951 Fred E. Fiedler et.al ไดพัฒนาแบบจําลองผูนําตาม

สถานการณขึ้นดวยการจับคูรูปแบบของการเปนผูนํากับสถานการณที่เปนที่ชื่นชอบอันสงผลตอ

ความสําเร็จของผูนํา โดยรูปแบบของการเปนผูนําแบงเปน 2 ประเภท คือ ผูนําแบบมุงคน และผูนํา

แบบมุงงาน และกลาวถึงปจจัยสถานการณวามี  3 ปจจัยที่สําคัญ คือ ความสัมพันธระหวางผูนํากับ

ผูใตบังคับบัญชา (Leader-Member Relations) โครงสรางของงาน(Task Structure) และอํานาจตาม

ตําแหนงหนาที ่(Position Power) โดยเมื่อเอาตัวแปรทั้ง 3 ดาน มารวมกันจะทําใหไดสถานการณของ

ผูนําทั้งหมด 8 แบบ เพื่อนําไปประยุกตใชตอไป  

 นอกจากน้ี ชัยเสฏฐ  พรหมศรี (2549, หนา 52) ไดกลาวถึงคุณลักษณะรูปแบบผูนําจาก

วิธีการสั่งงานและการสนับสนุนตอผูปฏิบัติ ซึ่งผูนําจะเลือกใชรูปแบบใดน้ันขึ้นอยูกับระดับวุฒิภาวะ 

(Maturity) ของผูปฏิบัติ และสถานการณที่กําลังเผชิญอยูในขณะน้ัน โดยแบงวุฒิภาวะออกเปน 2 สวน 

คือ วุฒิภาวะทางดานจิตใจ และวุฒิภาวะทางดานงาน ซึ่งแตละดานมี 2 ระดับ (สูง-ตํ่า) ทําใหรูปแบบ

ผูนําแบงเปน 4 รูปแบบ คือ รูปแบบการบอก (Telling Style) รูปแบบการขายความคิด (Selling Style) 

รูปแบบการมีสวนรวม (Participating Style) และรูปแบบการมอบหมายงาน (Delegating Style) และ

ไดพัฒนาทฤษฎีเชิงเสนทาง-เปาหมาย ( Path-Goal Theory) จากทฤษฎีความคาดหวัง ( Expectancy 

Theory of Motivation) เพื่อจูงใจใหคนปฏิบัติตาม โดยมุงเนนความรับผิดชอบของผูนําในการเพิ่ม

แรงจูงใจของผูปฏิบัติ ซึ่งผูนําจะตองทําใหผูปฏิบัติมีความมั่นใจวาถาสามารถทํางานใหสําเร็จไดก็จะ
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ไดรับผลตอบแทนตามที่ตองการโดยวิธีการที่ผูนํามักนํามาใชตอผูปฏิบัติ ไดแก การเสนอรางวัล

สําหรับการบรรลุเปาหมาย การเพิ่มรางวัลตามที่ผูปฏิบัติตองการและการนําอุปสรรคออกไปจากการ

ทํางาน ดังน้ัน ผูนําตามแนวคิดน้ีมี 4 รูปแบบ ไดแก ผูนําแบบสนับสนุน ผูนําแบบออกคําสั่ง ผูนํา

แบบมีสวนรวม และผูนําแบบมุงการบรรลุเปาหมาย ตอมาไดเกิดแนวคิดทฤษฎีภาวะผูนําเชิงตอเน่ือง 

(Leadership Continuum)โดย Robert Tannenbaum & Warren H. Schmidt (1958, p. 95-101)ได

ชี้ใหเห็นวา พฤติกรรมผูนําต้ังอยู 2 ฝง คือ จากการมุงเนนเจานายไปจนถึงการมุงเนนผูปฏิบัติ และมี

ปจจัย 3 ประการที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจคือ ผูจัดการ ผูปฏิบัติ และสถานการณ และกลาวไดวา 

ทฤษฎีผูนําตามสถานการณจะมุงศึกษาแบบของผูนําที่เหมาะสมกับสถานการณตางๆ โดยเนนใหผูนํา

แสดงแบบภาวะผูนําของตนใหเหมาะสมกับสถานการณ หรือเงื่อนไขในเวลาน้ันๆ โดยเชื่อวา 

ความสําเร็จในการเปนผูนํานั้นขึ้นอยูกับความเหมาะสมระหวางพฤติกรรมของผูนํากับพฤติกรรมของ

ผูปฏิบัติรวมถึงสถานการณที่มีความสัมพันธกันอยางเหมาะสมดวย และนับต้ังแตทศวรรษ 1980 เปน

ตนมา สภาพแวดลอมที่ผันผวนและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาได ทําใหทุกองคการตองมี

การแขงขันเพื่อชิงความเปนเลิศ ดังน้ัน แนวคิดเร่ืองภาวะผูนําจึงไดมีการวิวัฒนาการตามเพื่อให

สอดคลองกับโลกยุคปจจุบันน่ันเอง  

 จากการศึกษาพบวา ทฤษฎีกระแสหลักจะประกอบดวย ภาวะผูนําเชิงบารมี 

(Charismatic Leadership) ที่เกิดความจําเปนขององคการที่ตองเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคน 

ทั้งน้ีภาวะผูนําเชิงบารมีไดรับการยอมรับในฐานะที่เปนผูนําแหง การเปลี่ยนแปลงองคการและมี

นักวิชาการจํานวนมากทีส่นับสนุนแนวคดิน้ี เชน Jay A. Conger & Rabindra N. Kanungo (1990,  

p. 732-736) เปนตน แนวคิดถัดมาไดแก ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน ( Visionary Leadership) เปนแนวคดิ

ที่ใหความสําคัญกับการสรางและการสื่อสารวิสัยทัศนในอนาคตขององคการ เพื่อชี้ใหเห็นวาองคการ

จะสามารถเติบโตและมีสถานภาพดีขึ้นไดหากวิสัยทัศนไดรับการนําไปปฏิบัติอยางเหมาะสม และ

แนวคิดถัดมาคือ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ของ Bernard M. Bass 

(1987, p. 756-757) ที่ไดกลาวถึงวา ผูนําแบบน้ีจะเปนผูมีอิทธิพลดานอุดมการณที่กระตุนใหผูตาม

คลอยตาม และมองเห็นถึงผลประโยชนสวนรวมขององคการมากกวาตนเอง จึงทําใหผูตามเกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามทิศทางที่ผูนําตองการ นอกจากนี้ยังมีแนวคิดภาวะผูนําแบบ

แลกเปลีย่น (Transactional Leadership) ที่มุงเนนถึงผลลัพธอันเกิดขึ้นจากกระบวนการแลกเปลี่ยนซึ่ง

ผูนําไดรับผลสําเร็จของงาน และผูตามไดรับรางวัลตอบแทน นอกจากน้ียังพบวา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ

(Strategic Leadership) เปนอีกแนวคิดหน่ึงที่ไดรับความสนใจในฐานะเปนผูนําที่ชวยใหวิสัยทัศน

ขององคการบรรลุผลสําเร็จไดเปนอยางดี โดยผูนําเชิงกลยุทธ ถือเปนผูที่มีความสามารถในการ

คาดการณเหตุการณในอนาคตไดดี และเปนผูสรางองคการใหมีความยืดหยุนพรอมปรับตัวไดอยู
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เสมอ รวมถึงมีมุมมองที่ชวยนําทางใหองคการไดอยางชัดเจนในระยะยาว เห็นไดวา ภาวะผูนําเปน

แนวคิดที่มีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่มีความซับซอนเพิ่ม

มากขึ้น ดังน้ัน องคการจึงตองมีผูนําที่มีศักยภาพสูงเพื่อชวยให  การขับเคลื่อนภารกิจมีความ

สอดคลอง คลองตัวและนําไปสูผลสําเร็จของเปาหมายที่ต้ังไวน่ันเอง (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต , 

2552, หนา 192-202, ชัยเสฏฐ  พรหมศรี, 2549,  หนา 52-60, สุเทพ  พงศศรีวัฒน, 2550, หนา 48-60) 

 

4.  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

 ในป ค.ศ. 1978 James M. Burns ไดเสนอความคิดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในหนังสือชื่อ 

“ภาวะผูนํา” (Leadership) โดยกลาววา ภาวะผูนําทําใหบทบาทของผูนํากับผูตามกลายเปนมโนทัศนรวม 

(United Conceptually) คือ เปนปฏิสัมพันธรวมกันของผูนํากับผูตาม และเห็นวา ภาวะผูนําเปน

ปฏิสัมพันธของบุคคลที่มีความแตกตางกันในดานอํานาจ ระดับแรงจูงใจและทักษะเพื่อไปสูจุดหมาย

รวมกัน ซึ่งเกิดขึ้นไว 3 ลักษณะ คือ (1) ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) ซึ่งเปน

ปฏิสัมพันธเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชนซึ่งกันและกัน โดยใชกระบวนการตอรองเพื่อแลกเปลี่ยน

รางวัลกับการทุมเทความพยายามในการทํางานใหบรรลุผลสําเร็จ (2) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

(Transformational Leadership) เปนภาวะผูนําที่ตระหนักถึงความตองการของผูตาม เพื่อคนหา

แรงจูงใจและพัฒนาผูตาม โดยผลของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง คือ ผูนําและผูตามมีปฏิสัมพันธ 

ตอกันในการยกระดับความตองการและกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสองฝาย คือ เปลี่ยนแปลงผูตาม 

ใหเปนไปตามภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและผูนําใหเปน (3) ผูนําจริยธรรม ( Ethical Leadership) ซึ่ง

เปนภาวะผูนําที่ยกระดับของผูตามใหเกิดจิตสํานึกของอุดมการณอันสูงสง และยึดถือคานิยมเชิง

จริยธรรมเปนคานิยมจุดหมาย (ประยุทธ ชสูอน, 2548, หนา 16-19) 

 ตอมาในป ค.ศ.1985 ไดมีการพัฒนาแนวความคิดหรือพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับทฤษฎี

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มีรายละเอียดมากขึ้น เพื่ออธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงในองคการ 

โดยเห็นวา ความมีบารมี (Charisma) ของผูนําไมเพียงพอสําหรับการเปนภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

ทั้งน้ี ไดเกิดองคประกอบที่สําคัญอีก 3 ประการ คือ การกระตุนทางปญญา ( Intellectual Stimulation) 

การคํานึงถึงความเปนเอกัตถะบุคคล ( Individualized Consideration) และการสรางแรงบันดาลใจ 

(Inspirational Motivation) ทั้งน้ี ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงไดพยายามที่จะเพิ่มพลัง (Empower) และ

ยกระดับของผูตามใหสูงขึ้น เพื่อสรางความเปลี่ยนแปลงใหแกผูตาม (สุเทพ  พงศศรีวัฒน , 2550,

หนา 6-10) ตอมาไดมีการพัฒนาทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของ Bernard M. Bass 

(1987, P. 756-757) โดยนําแนวคดิภาวะผูนาํการเปลีย่นแปลง ( Transformational Leadership) กับ

ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) มารวมเขาไวดวยกัน เรียกวา โมเดลภาวะผูนํา
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เต็มรูปแบบ (The Model of Full Range of Leadership) ซึ่งเปนการแสดงถึงระดับของภาวะผูนํา แต

ละแบบที่มีประสิทธิผลตางกัน โดยเร่ิมจากภาวะผูนําแบบตามสบาย (Laissez-Faire Leadership : LF) 

ซึ่งเปนผูนําที่นับไดวามีประสิทธิผลตํ่าที่สุดหรือไรประสิทธิผล และเปนบุคคลที่ขาดภาวะผูนํา (Non-

Leadership) และในขั้นที่สูงขึ้น ผูนําจะมีบทบาทมากขึ้นตามลําดับจากผูนําที่มีการบริหารแบบวางเฉย

เชิงรับ(Passive Management by Exception : MBE–P) สูการบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (Active 

Management by Exception : MBE-A) และเมื่อผูนําเปนฝายที่รุกมากขึ้นเพื่อตอบสนองตอความ

ตองการของผูตามดวยการแลกเปลี่ยนผลประโยชน เชน การเลื่อนขั้นตําแหนง โบนัส เปนตน โดย

เรียกวา การใหรางวัลตามสถานการณ ( Contingent Reward : CR) ซึ่งทั้ง 3 ขั้นน้ีเปนองคประกอบ

ของภาวะผูนําแบบแลกเปลีย่น (Transactional Leadership) สําหรับระดับผูนําที่มีประสิทธิผลมากที่สุด

ตามแนวคดิน้ี คือ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ( Transformational Leadership) ซึ่งภาวะผูนําแบบน้ีจะ

มีพฤติกรรมทั้ง 4 อยาง (4I’s) ที่สามารถกระตุนและสรางแรงบันดาลใจแกผูตามในเร่ืองระดับความ

ตองการใหสูงยิ่งขึ้น อันจะสงผลตอการทํางานที่เกินความคาดหมายได ทั้งน้ี ภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงจะพัฒนาบุคลากรโดยการสรางภาวะผูนําใหเกิดขึ้นแกผูตามโดยผานการมอบหมาย

งาน หรือการเสริมสรางพลังอํานาจ ( Empowerment) และการกระจายอํานาจจะเกิดขึ้นในองคการ 

รวมถึงมีนวัตกรรมใหมๆ ที่ถูกสรางขึ้นโดยผูตาม โดยผูนําจะกระตุนใหผูตามคิดริเร่ิมสิ่งใหมๆ และ

มีการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเน่ือง ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาองคการอีกดวย (Bernard M. Bass & 

Bruce J. Avolio, 1994, p. 125-130) จึงถือไดวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนกระบวนการที่ผูนํามี

อิทธิพล ตอผูตาม โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูตามใหสูงขึ้นกวาความพยายามที่คาดหวัง 

พัฒนาความสามารถของผูตามไปสูระดับที่สูงขึ้นและศักยภาพมากขึ้น ทําใหเกิดการตระหนักรูใน

ภารกิจและวิสัยทัศนของทีมและขององคการ จูงใจใหผูตามมองใหไกลเกินกวาความสนใจของ  

พวกเขาไปสูประโยชนของกลุมองคการหรือสังคม และในชวงทศวรรษ 2000 ไดมีการศึกษาวิจัย 

และตอยอดองคความรูของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ทั้งในรูปแบบหนังสือ บทความ และงานวิจัย 

โดยมุงใหเกิดการพัฒนางาน และผูตามสามารถปฏิบัติงานดวยความสุข ซึ่งจะสงผลใหการทํางานเกิด

ประสิทธิภาพ  
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ภาพประกอบที่ 5 โมเดลภาวะผูนําแบบเต็มรูปแบบ (Model of The Full Range of Leader) 

(ที่มา : Bernard M. Bass & Bruce J. Avolio, 1994, p. 125-130) 

 

5. องคประกอบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

 แนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงน้ัน ไดมุงเนนไปที่การใช

ความสามารถในการเปลี่ยนความเชื่อและทัศนคติของผูตาม เพื่อใหทํางานไดบรรลุเหนือกวา

เปาหมายที่ตองการ โดยผูนําจะถายทอดความคิด ประสบการณ และกระตุนทางดานความคิดตางๆ 

ใหแกผูตามอยางตอเน่ืองและเปนระบบ ดังน้ัน การศึกษาถึงองคประกอบของภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงควรเร่ิมตนจากความเปนผูนําที่ตระหนักถึงความตองการของผูตาม การคนหาแรงจูงใจ

เพื่อกระตุนใหผูตามเกิดความสํานึก ความพยายามในระดับที่สูงขึ้น และการหาแนวทางที่เหมาะสม

ในการพัฒนาผูตาม ซึ่งจากการศึกษาพบวามีนักวิชาการหลายทานไดนําเสนอองคประกอบของ

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงไวหลากหลายองคประกอบ ดังน้ี  

 Julian Barling, Tom Weber & E. Kevin Kelloway (1966, p. 827-832) ไดศึกษาภาวะ 

ผูนําการเปลี่ยนแปลงในผูบริหารองคการธุรกิจตามแนวคิดของ Bernard M. Bass โดยแบงเปน 5 

องคประกอบ คือ (1) การสรางบารมี คือ การที่ผูนําประพฤติตนเปนแบบอยางแกผูตาม ทําใหผูตามเลื่อมใส 

ศรัทธา เคารพนับถือ และไววางใจ พยายามเลียนแบบการประพฤติปฏิบัติของผูนําและเชื่อมั่นผูนําวาทํา

ในสิ่งที่ถูกตองดีงาม เปนผูมีคุณธรรม รวมรับผิดชอบความเสี่ยงกับผูตาม ผูนําจะหลีกเลี่ยงที่จะใชอํานาจ

เพื่อผลประโยชนสวนตน แตจะประพฤติปฏิบัติตนเพื่อใหเกิดประโยชนตอผูอ่ืน และกลุมบารมีเปน

ไรประสิทธิผล 

Ineffective 

เชงิรุก 

Active 

มีประสิทธิผล 

Effective 

เชงิรับ 

Passive 
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ลักษณะพิเศษของบุคคล หรือเปนการมีอํานาจในตัวผูนําที่มีผลตอผูตามอยางลึกซึ้ง ทําใหผูตาม  

นับถือ เชื่อฟง ศรัทธา พรอมที่จะอุทิศตนปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย ( 2) การสรางแรงบันดาลใจ 

คือ การที่ผูนําสามารถจูงใจและสรางแรงบันดาลใจใหผูตามมีความกระตือรือรนและทุมเทความ

พยายามในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย โดยทําใหผูตามเห็นคุณคาและความทาทายของงาน 

กระตุนใหเกิดการทํางานเปนทีมอยางมีความสุข ( Team Spirit) ทําใหผูตามสัมผัสกับจินตภาพที่

งดงามในอนาคต สามารถสื่อภาพฝนหรือวิสัยทัศนใหผูตามทราบอยางชัดเจน แสดงความผูกพันตอ

เปาหมาย ผูนําสามารถสรางแรงบันดาลใจแกผูตามได โดยแสดงพฤติกรรมการสรางแรงบันดาลใจ 

(3) การคํานึงถึงความเปนเอกัตถะบุคคล คือ การที่ผูนําคํานึงถึงความตองการและความแตกตางของ

แตละบุคคล ผูนําจะหาแนวทางสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูตามใหสูงขึ้นโดยคํานึงถึงความ

เปนเอกบุคคล ทั้งน้ีโดยใหโอกาสผูตามในการเรียนรูสิ่งใหมๆ สรางบรรยากาศที่สนับสนุนการ

เรียนรู สงเสริมการติดตอสื่อสารแบบสองทาง มอบหมายงานที่มีคุณคาชวยพัฒนาศักยภาพของ 

ผูตาม สามารถใหคําปรึกษา ชี้แนะหรือเปนพี่เลี้ยงใหแกผูตามหรือผูปฏิบัติงาน ทําใหเกิด

สัมพันธภาพที่ดี การคํานึงถึงความเปนเอกัตถะบุคคล เปนลักษณะสําคัญของความสัมพันธระหวาง

ผูนําและผูตาม ซึ่งจะมีผลตอความพึงพอใจที่ผูปฏิบัติงานมีตอผูนําและสมรรถนะในการผลิตของ 

ผูตาม โดยเนนการจัดการแบบมีสวนรวม และใหความสนใจกับการหาทางตอบสนองความตองการ

ความกาวหนาและการมีสวนรวมในการตัดสินใจที่มีผลตอการทํางาน และอาชีพของผูตาม ( 4) การ

กระตุนทางปญญา คือ เปนการที่ผูนําทําใหผูตามต่ืนตัวและเปลี่ยนแปลงในการตระหนักถึงปญหา

และวิธีการแกไข เกิดความคิด จินตนาการ ความเชื่อและ คานิยมมากกวาที่จะทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติในทันทีทันใด ทําใหเกิดมโนทัศน เกิดความเขาใจ และสามารถใชดุลยพินิจ

ในการพิจารณาปญหาที่เผชิญอยู ตลอดจนวิธีการแกไขดวยสติปญญา และ ( 5) การใหรางวัลตาม

สถานการณ คือ วิธีการที่ผูนําจูงใจผูตามใหทุมเทความพยายาม เพื่อใหงานประสบผลสําเร็จ โดย

บอกผลลัพธของงานที่ตองการ วิธีการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย และบอกถึงรางวัลที่จะไดรับ

ตามตองการเมื่องานสําเร็จ การอธิบายวิธีการทํางานและผลลัพธของงานจะทําใหผูตามรูสึกวา

สามารถทํางานใหสําเร็จไดงาย จึงทุมเทความพยายามในการปฏิบัติงานการใหรางวัลอาจเปนคํา 

ยกยองชมเชย การประกาศความดีความชอบ การใหเกียรติในฐานะผูตามดีเดนการขึ้นเงินเดือน 

เลือ่นตําแหนง Gary A. Yukl (1998, p. 215) ไดกลาววา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีองคประกอบ  

3 ประการ คือ (1) การกระตุนทางปญญา ( Intellectual Stimulation) คือ การกระตุนใหผูตามคิด

เกี่ยวกับการแกปญหาหรือประเด็นตาง โดยการใชกลยุทธในการหาหนทางใหมๆ ( 2) การคํานึงถึง

ความเปนเอกัตถะบุคคล ( Individualized Consideration) คือ เปนการปฏิบัติตอผูตามเฉพาะบุคคล 

โดยเอาใจใสในการพัฒนาบุคคล และชวยเหลือใหผูตามที่ยังขาดประสบการณตามสมควร ( 3) การ
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สรางบารมี ( Charisma) คือ ความสามารถในการมีอํานาจในการบังคับบัญชาใหผูตามเกิดความ

ซื่อสัตยอยางเขมแข็งและมีความเสียสละทุมเท และที่สําคัญคือการมีอิทธิพลตอผูตามซึ่งหลักในการ

สรางบารมีใหเกิดขึ้นในตัวผูนําน้ันไมใชเปนสิ่งที่งายในการสราง  

 James L. Gibson, John M. Ivancevich, James H. Donnelly (2000, p. 15-17)ไดกลาวถึง

องคประกอบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงไว 5 องคประกอบ คือ ( 1) บารมี (Charisma) คือ การที่

ผูนําสามารถปลูกฝงความรูสึกที่มีคุณคา ความเคารพ ชื่นชม และการมีวิสัยทัศนที่ชัดเจน ( 2) ความ

ใสใจสวนบุคคล ( Individual Attention) คือ ผูนําสนใจในความตองการของผูตามในการมอบหมาย

งานที่มีความหมายเพื่อใหผูตามเกิดความกาวหนา ( 3) การกระตุนทางเชาวปญญา ( Intellectual 

Stimulation) คือ ผูนําชวยใหผูตามมีความคิดอยางมีเหตุผล โดยมีการทดสอบจากสถานการณจริง 

ทั้งยังมีการสนับสนุนใหผูตามมีความคิดในเชิงสรางสรรค ( 4) รางวัลเกินคาดหมาย ( Contingent 

Reward) คือ ผูนําบอกใหผูตามทราบวาทําอยางไรผูตามจะไดรับรางวัลที่ชอบมากกวา และ ( 5) การ

บริหารดวยการละเวน (Management by Exception) คือ ผูนํายินยอมใหผูตามทํางานในภาระงานน้ันๆ 

โดยไมเขาไปสอดแทรก เวนแตวาการกระทํานั้นไมสามารถสําเร็จไดดวยเหตุทางดานเวลาและทุน 

Bernard M. Bass & Ronald E. Riggio (2006, p. 33-35) ไดสรุปวา ภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงมีพฤติกรรมหลักที่สําคัญ 6 ประการ คือ ( 1) บงชี้และใหความชัดเจนดานวิสัยทัศน 

(Identifying and Articulating A Vision) (2) แสดงแบบอยางของพฤติกรรมที่เหมาะสมกับผูตาม 

(Providing an Appropriate Model) (3) กระตุนใหเกิดการยอมรับเปาหมายรวมของกลุม (Fostering 

The Acceptance of Group Goals) (4) กําหนดความคาดหวังตอผลงานสูง ( High Performance 

Expectations) (5) ใหการสนับสนุนผูตามเปนรายบุคคล ( Providing Individualized Support) และ  

(6) การกระตุนทางปญญา (Intellectual Stimulation) 

 ชาคริต มานพ (2550, หนา 19-22) ไดแบงองคประกอบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงไว

ดังน้ี (1) ความมั่นใจในตนเองสูง คือ ลักษณะผูนําแบบบารมี สามารถแสดงออกถึงความมั่นใจใน

การกระทําและการตัดสินใจ และ (2) ความชัดเจนในวิสัยทัศน คือ ลักษณะผูนําที่มีความสามารถใน

การใหความชัดเจนดานถอยคําเกี่ยวกับวิสัยทัศนที่ดี เพื่อใหทราบวาอนาคตควรจะเปนไปเชนไร  

 ชวีนิ ออนละออ (2553, หนา 70) ไดเสนอองคประกอบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงไว  

7 องคประกอบ คือ ( 1) การสรางวิสัยทัศน ( Vision Building) (2) มติเอกฉันทของเปาประสงคของ

กลุม (Group Goal Consensus) (3) การเปนแบบอยาง  (Modeling) (4) การจัดเตรียมความชวยเหลือ

สวนบุคคล ( Providing Individual Support) (5) การจัดเตรียมการกระตุนทางปญญา ( Providing 

Intellectual Stimulation) (6) การคาดหวังพฤติกรรมการปฏิบัติในระดับสูง ( High Performance 

Expectations) และ (7) การใหรางวัลเชิงสถานการณ (Contingent Reward) 
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 เพ็ญพร ทองคําสุก (2553, หนา 32-33) ไดพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงไว 8 องคประกอบ 

คอื (1) สรางความรูใหเกดิในตน ( Self Knowledge) คือ ลักษณะบุคคลที่มีความรูตัวตอความเชื่อ

สวนตน เจตคติ จุดแข็งและจุดออนของตน ลักษณะเชนน้ีจะทําใหผูนําใชความรูสึกตอคุณคา และ

ความเชื่อในตน ทําใหเกิดความเขาถึงการกระตุนสงเสริมและตอบโตความคิดเฉพาะเร่ืองไดดี จาก

การสรางความรูในใหเกิดในตนนี้ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจะแสดงออกถึงความกลาแกรง ในการ

คนหาเพื่อสรางระดับความเขาใจใหมขึ้น ทําใหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนผูที่มีความรูเฉพาะ

ทางที่ทันตอความกาวหนาทางวิชาการ คือ การสรางความเปนนักวิชาการหรือผูรูใหกับผูนํา  

(2) ความรูสึกตอคุณคาและคุณธรรม ( Authenticity) คือ ลักษณะที่ไดแสดงวา เขาใจตอความรูสึก

ของบุคคลอ่ืนอยางลึกซึ้ง และทําใหเกิดการพัฒนาสัมพันธภาพของความไววางใจขึ้น ซึ่งเปนสวน

สรางความสําเร็จของงาน (3) ความเชี่ยวชาญ (Expertise) คือ การมีความรู มีทักษะและมีความสามารถ

ทางเทคนิคที่เปนที่ตองการเพื่อการทํางานขององคการ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจะตอง แสดงออก

ถึงสมรรถนะในสาขาความเชี่ยวชาญใหปรากฏ ผูนําเชนน้ีจะกระตุนผูอ่ืนอยางเฉลียวฉลาด  เพื่อ

พัฒนาแนวคิดใหมและสรางสรรคสิ่งใหมขึ้น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพ และสรางความ

เจริญเติบโตใหบุคคลในองคการ ( 4) วิสัยทัศน (Vision) คือ ลักษณะของการมองไปขางหนาไกลๆ 

อยางสรางสรรคได หรือมองเห็นความคาดหวังในอนาคต ผูนําที่มี วิสัยทัศนน้ัน สามารถกระตุนผูอ่ืน

ใหเกิดความปรารถนาที่จะมุงมั่นเดินทางไปสูเปาหมายที่สูง ( 5) ความยดืหยุน ( Flexibility) คอื 

ความสามารถในการสรางความรูสึกสุขสบายใหตนเองในขณะที่อยูในภาวะของความไมแนนอน 

ความสับสนและความซับซอนของสถานการณ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนผูที่สามารถปรับตัว

กับสถานการณใหมไดงายและในเวลาเดียวกันก็ชวยเหลือผูอ่ืนใหดํารงอยูกับสิ่งแวดลอมที่

เปลีย่นแปลงไดดวย ผูนําที่มีลักษณะเชนน้ีจะแสดงใหเห็นวามีความยืดหยุนในการจัดสรรงานให

บุคคลที่มีผลใหบุคคลเหลานั้น มุงทํางานที่กอประโยชนกับองคการดวยการใชความสามารถของ

ตนอยางเต็มที่ (6) ภาวะผูนําเชิงการแลกเปลี่ยน (Shared Leadership) คือ ลักษณะการทําใหเกิดความ

มีอํานาจทัดเทียมกันในกลุม ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงคือผูที่นํากลุมรวมทางเดิน ที่ตนเองคนควา

หรือสรางสรรคขึ้นโดยการกระตุนผูอ่ืนใหสรางสรรคความคิดใหมแลวแสดงออกเปนสิ่ง

สรางสรรคใหม (7) บารมี (Charisma) คือ ลักษณะสวนบุคคลที่ดึงดูดใหเขาไปยุงเกี่ยวกับผูอ่ืนภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนผูที่ใหคุณคากับความตองการของมนุษยดวยการมีสัมพันธภาพระหวาง

บุคคลเชิงการสนับสนุนสงเสริม เทากับเปนการสรางโอกาสใหผูนําไดเขาไปชวยเหลือผูอ่ืนได และ

ไดรับความเคารพเชื่อถือศรัทธาจากกลุมสวนผูนําที่มีบารมีเปนผูนําที่มีความ กระตือรือรนและใฝรู

ตอความมุงมั่นของบุคคลในกลุม และซื่อสัตยตอองคการ และ( 8) ความสามารถในการจุดประกาย
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ความสนใจและกระตุนผูอ่ืน ( Inspire and Motivate Others) คือ การแสดงออกถึงความปรารถนา

อยางแรงกลาที่จะสรางความสําเร็จสูงสุดใหองคการ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่ลักษณะเชนน้ี จะ

ใชพลังงานสูงในการกระตุนผูอ่ืนใหทํางานที่เกิดผลิตผล สรางความมั่นใจใหกลุม และสราง

สิ่งแวดลอมของการยึดเหน่ียวเพื่อเรียนรูกันในกลุม 

 สอดคลองกับ  Stephen R. Covey (2004, p. 254-255) ไดอธิบายถึงองคประกอบของภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลง ไดแก ( 1) การสรางบารมีหรือการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ( Charisma or 

Idealized Influence) คือ ผูนําควรมีการชื่นชมจากผูตาม โดยผูนําที่มีบารมีตองสรางความชัดเจนตางๆ 

แสดงใหเห็นคุณคาของตนเองในทุกอิริยาบถ มีการกําหนดบทลงโทษหรือการอุทธรณใหกับผูตาม 

และยึดหลักบทความเปนจริง ความถูกตองทางศีลธรรมและจริยธรรม ( 2) การสรางแรงบันดาลใจ 

(Inspirational Motivation) คือ ผูนําควรมองวิสัยทัศนรวมผูตาม ผูนํากับการสรางแรงบันดาลใจใหกับ

ผูตามใหมีมาตรฐานสูงขึ้น สื่อสารถึงเปาหมายในอนาคต และจัดหางานในแตละสวน ผูตาม

จําเปนตองใชเปาหมายถาใชแรงจูงใจในการแสดงออก มันเปนสวนสําคัญในวิสัยทัศนของผูนําที่

สนับสนุนความสามารถในการสื่อสาร โดยอนุญาตใหผูนํากลาวถึงวิสัยทัศนในการยอมรับและ

แรงผลักดันในการชักชวนและบังคับ (3) การกระตุนทางปญญา (Intellectual Stimulation) คือ ผูนํา

ควรใหโอกาสใหกระตุนทางปญญาใหผูตามเกิดความคิดสรางสรรคของงานและองคการ มีการ

เชื่อมโยงโครงสรางวิสัยทัศน เปาหมายขององคการและผูนํากับผูตาม เพื่อที่จะสรางสรรคและ

ปรับเปลี่ยนอุปสรรคทิศทางใหมๆ รวมกัน และ (4) การคํานึงถึงความเปนเอกัตถะบุคคล (Individualized 

Consideration) คือ ผูนําตองพิจารณาใสใจหรือสนใจผูตามรายบุคคล โดยผูนําตองรับฟงในสวนที่

เกี่ยวของกับผูตาม รวมสิ่งตองการตาง ๆ เขาไวดวยกันและสามารถสรางทีม ผูนําสอนใหผูตามเกิด

การกระตือรือรน ชวยเหลือตนเองได ยอมรับในสิ่งที่ผิดพลาดและนําวิธีการใหมๆมาปรับปรุงเพื่อ 

ทําใหกาวหนามากยิ่งขึ้น 

 Charles C. Gabbert (2005) ไดอธิบายถึงองคประกอบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงใน 4 

องคประกอบ ไดแก (1) การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Idealized Influence) เปนบทบาทหนาที่ของ

ผูนําที่ตองเปนแบบอยาง และแสดงอิทธิพลใหผูตามเห็นถึงพลังในการสรางวิสัยทัศน มีความกลา

หาญและนําความเชื่อมั่นในคุณคามาเปนสวนหนึ่งในการแรงผลักดันและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 

เปนผูที่กลาเสี่ยง กลาเปลี่ยนแปลง นอกจากน้ีผูนําตองปฏิบัติตนใหมีมาตรฐานทางศีลธรรมเปนอยาง

สูง (2) การคํานึงถึงความเปนเอกัตถะบุคคล (Individualized Consideration) ผูนําที่ใหความสําคัญแก

ผูตามในการพัฒนาศักยภาพไดอยางเต็มความสามารถ และเปนผูนําที่ความมุงมั่นตอความสําเร็จใน

การพัฒนาเพื่อนรวมงานและผูตาม ( 3) การสรางแรงบันดาลใจ ( Inspirational Motivation) ผูนําที่

สามารถกระตุนใหผูตามเกิดแรงบันดาลใจในทางซึ่งทําใหเพิ่มการมองในโลกแงดีและความภูมิใจ  
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มีวางเปาหมายเพื่อสรางอนาคตผานวิสัยทัศนเพื่อนําไปสูความสําเร็จขององคการรวมกัน และ  

(4) การกระตุนทางปญญา (Intellectual Stimulation) ผูนําที่สามารถกระตุนใหผูตามรูจักคิดวิเคราะห

ปญหาตาง ๆ มองปญหาวาเปนสิ่งที่ทาทาย และคนหาแนวทางการแกไขปญหาดวยวิธีการใหม 

 Adegoke Oke., Natasha Munshi. & Fred O. Walumbwa (2009, p. 64-72) ไดพฒันากรอบ

ความคิด หลักขององคประกอบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ไดแก ( 1) การมีอิทธิพลอยางมี

อุดมการณ ( Idealized Influence) ผูนําควรแสดงบทบาทเปนตัวอยางที่นาเคารพยกยองและสราง 

ความเชื่อถือ โดยพิจารณาความตองการของคนอ่ืนมากกวาตนเอง มั่นคงในความประพฤติกลาที่

ยอมรับความผิดพลาดรวมกัน และชักนําตัวเองเกี่ยวกับหลักจริยธรรม ( 2) การสรางแรงบันดาลใจ

(Inspirational Motivation) ผูนําจะตองกระตุนและสรางแรงบันดาลใจใหผูอ่ืนเกิดความเขาใจกับสิ่งที่

ทาทายในองคการ โดยจะตองทําใหกลุมผูตามเกิดความรูสึกกระตือรือรนและคาดหวังทางที่ดี และ

ทําการเชื่อมระหวางความคาดหวังกับความรับผิดชอบวิสัยทัศนรวมกัน ( 3) การกระตุนทางปญญา 

(Intellectual Stimulation) ผูนําจะตองสงเสริมใหมีการสรางนวัตกรรมและเกิดความสามารถในการ

สรางสรรคเพื่อตอบสมมติฐาน คําถาม และปรับเปลี่ยนมุมมองในเร่ืองที่ยุงยาก และหลีกเลี่ยงการ

วิจารณตอสาธารณะ และ ( 4) การคํานึงถึงความเปนเอกัตถะบุคคล ( Individualized Consideration) 

ผูนําใหความสนใจกับความตองการแตละบุคคลเพื่อสนับสนุนใหบรรลุผลสําเร็จและเกิดพัฒนา  

โดยผูนําจะเปรียบเสมือนผูฝกสอนหรือผูใหคําปรึกษาที่สรางสรรคโอกาสที่ดีในการสรางสรรคใน

การเรียนรูสิ่งใหมๆ เห็นถึงคุณคาความหลายหลาก และหลีกเลี่ยงการควบคุม 

 Kendra V. Wagner (2009, ออนไลน) ไดอางถึงการวิจัยเร่ืองทฤษฎีของภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของ Bernard M. Bass (1987, p. 756-757)โดยกลาววาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมี 4 

องคประกอบ ไดแก (1) การกระตุนทางปญญา (Intellectual Stimulation) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ไมเพียงใหโอกาส ผูนําสนับสนุนความคิดเชิงสรางสรรคใหกับผูตาม ผูนําสามารถสนับสนุนผูตาม

เพื่อคนหาวิธีทางใหมๆ ในการทํางานและโอกาสใหมๆ ในการเรียนรู (2) การคํานึงถึงความเปนเอกัตถะ

บุคคล (Individualized Consideration) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวของกับการสนับสนุนและผูตาม

รายบุคคล และสรางความสัมพันธในการสนับสนุนดวยการติดตอสื่อสาร การสนทนาที่ทําใหผูตาม

เกิดความรูสึกอิสระใหการแสดงความคิดเห็นบางคร้ังผูนําอาจมีการสนับสนุนทางทางดานการเงินและ

ทางสิ่งแวดลอมใหแกผูตาม( 3) การสรางแรงบันดาลใจ ( Inspirational Motivation) ภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงตองมีวิสัยทัศนที่ชัดเจนและสามารถพูดแนะนํา และโนมนาวใหแกผูตามไดมองเห็น

คุณคา เกิดความกระตือรือรน และผูนําสามารถแนะนําใหผูตามปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่ทําให

เกิดกิเลสและนําหลักคุณธรรมมาประยุกตใชเพื่อมุงสูเปาหมายได และ ( 4) การมีอิทธิพลอยางมี
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อุดมการณ ( Idealized Influence) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตองคํานึงถึงการสรางบารมี โดยสราง

ความจริงใจ และทําใหผูตามเกิดนับถือในตัวผูนํา 

 Roger Gill (2011, p. 83-84)ไดอธิบายถึงองคประกอบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงไว

ดังน้ี (1) การคํานึงถึงความเปนเอกัตถะบุคคล (Individualized Consideration) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

แสดงถึงการพิจารณาแตละบุคคล โดยใชกระบวนการรับฟงและเปลี่ยนแปลงแตละบุคคลตามความ

จําเปนและความสามารถ ผูนําควรจัดหาโอกาสที่จะเรียนรู ฝกฝน ใหการสนับสนุนทั้งดาน

สิง่แวดลอมและดานการพฒันางาน (2) การกระตุนทางปญญา (Intellectual Stimulation) ภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงใชการกระตุนทางปญญา ผูนําเสนอขอคิดใหผูตามและโอกาสใหคิด โดยผูตามตอบ

รับการสนับสนุนจากผูนําดวยการคิดเชิงจินตนาการอยางสรางสรรคกับสิ่งที่เปนไปไดและจําเปน 

โดยผูนําสามารถเพิ่มเติมความรูทักษะความความสามารถใหแกผูตามในการปฏิบัติงาน และผูนําตอง

คํานึงถึงความรูพื้นฐานขององคการที่สามารถทํามาสรางสรรคปรับปรุงใหพัฒนายิ่งขึ้นในทิศทาง

เดียวกนั (3) การสรางแรงบันดาลใจ ( Inspirational Motivation) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจะตอง

สื่อสารวิสัยทัศนที่ชัดเจนของอนาคต วางเปาหมายองคการ และเปาหมายสวนบุคคลดวยการจูงใจ

และแนะนําใหผูตาม เกิดความเชื่อและยอมรับในวิสัยทัศน เปาหมายและผลงานน้ัน และสรางแรง

บันดาลใจและใหโอกาสใหแกผูตามในการแกไขปญหา เรียนรู และมอบโอกาสในการทํางานแก 

ผูตาม และ (4) การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ( Idealized Influence) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่

เกี่ยวของกับบารมี ผูนําตองแสดงความมั่นใจในวิสัยทัศน ความรับผิดชอบ การนําองคการไปสู

เปาหมาย การตัดสินใจ และแสดงความจริงใจกับผูอ่ืน และใหความสําคัญกับความสําเร็จมากกวา

ความผิดพลาด และถาผูนําใหความจําเปนกับผูอ่ืนกอน น้ันหมายถึง มาตรฐานที่สูงขึ้นของพฤติกรรม

ตามหลักจริยธรรมและศีลธรรมที่พึ่งประสงค 

 สุเทพ  พงศศรีวัฒน ( 2550, หนา 331-340 ) ไดอธิบายองคประกอบของภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงมีองคประกอบ 4 ดาน ดังน้ี ( 1) การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณหรือการสรางบารมี 

(Idealized Influence and Charisma) เปนพฤติกรรมที่ผูนําแสดงออกดวยแบบตัวอยางบทบาทที่

เขมแข็งใหผูตามมองเห็น เมื่อผูตามรับรูพฤติกรรมของผูนํา ก็จะเกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรม

เกิดขึ้น ซึ่งปกติผูนําจะมีการประพฤติดีปฏิบัติที่มีมาตรฐานทางศีลธรรมและจริยธรรมสูงจนเกิดการ

ยอมรับวาเปนสิ่งที่ถูกตองดีงาม ดังน้ัน จึงไดรับการนับถือยางลึกซึ้งจากผูตาม พรอมทั้งไดรับความ

ไววางใจอยางสูงอีกดวย ผูนําจึงสามารถจะทําหนาที่ใหวิสัยทัศนและสรางความเขาใจตอเปาหมายของ

พันธกิจแกผูตาม (2) การสรางแรงบันดาลใจ ( Inspirational Motivation) เปนพฤติกรรมของผูนําที่

แสดงออกดวยการสื่อสารใหผูตามทราบถึงความคาดหวังที่สูงของผูนําที่มีตอผูตาม ดวยการสรางแรง

บนัดาลใจโดยการจูงใจใหยึดมั่นและรวมสานฝนตอวิสัยทัศนขององคการในทางปฏิบัติผูนํามักจะ



 72 

ใชสัญลักษณและการปลุกเราทางอารมณใหกลุมการทํางานรวมกันเพื่อไปสูเปาหมายแทนการทํา

เพื่อประโยชนเฉพาะตน ผูนําจึงถือไดวาเปนผูสงเสริมนํ้าใจแหงการทํางานเปนทีม ผูนําจะพยายาม

จูงใจผูตามใหทํางานบรรลุเกินเปาหมายที่กําหนดไว โดยการสรางจิตสํานึกของผูตามใหเห็น

ความสําคัญวาเปาหมายและผลงานนั้นจําเปนตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงจะทําให

องคการเจริญกาวหนาประสบความสําเร็จได ( 3) การกระตุนทางปญญา ( Intellectual Stimulation) 

เปนพฤติกรรมของผูนําที่แสดงออกดวยการกระตุนใหเกิดการเร่ิมการสรางสรรคสิ่งใหมๆ โดยการใช

วิธีการฝกคิดทบทวนกระแสความเชื่อและคานิยมเดิมของตนหรือผูนําหรือขององคการ ผูนําจะสราง

ความรูสึกทาทายใหเกิดขึ้นแกผูตามและจะใหการสนับสนุนหาผูตามตองการทดลองวิธีการใหมๆ 

ของตน หรือตองการริเร่ิมสรางสรรคใหมที่เกี่ยวกับงานองคการสงเสริมใหผูตามแสวงหาทางออก

และวิธกีารแกปญหาตางๆดวยตนเอง และ ( 4) การคํานึงถึงความเปนเอกัตถะบุคคล ( Individualized 

Consideration) หรือการมุงความสัมพันธเปนรายคนเปนพฤติกรรมของผูนําที่มุงเนนความสําคัญใน

การสงเสริมบรรยากาศของการทํางานที่ดี ดวยการใสใจรับรูและพยายามตอบสนองตอความตองการ

เปนรายบุคคลของผูตาม ผูนําจะแสดงบทบาทเปนครู พี่เลี้ยงและที่ปรึกษาใหคําแนะนําในการ

ชวยเหลือผูตามใหพัฒนาระดับความตองการของตนสูระดับสูงขึ้น 

 รังสรรค ประเสริฐศรี (2551, หนา 73-74) ไดอธิบายวาคุณภาพสําคัญ 4 ประการของผูนําเชิง

ปฏิรูป จะมีลักษณะสวนตัวที่เปนภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลดานคุณภาพ 4 องคประกอบ ดังน้ี  

(1) ความสามารถพิเศษ (Charismatic) เปนผูที่มีวิสัยทัศนและความรูสึกของภาระหนาที่มีการเอาใจใส

ในงาน มีความมั่นใจ ดวยผลจากประสบการณที่เกี่ยวกับชื่อเสียงของผูนํา ซึ่งจะทําใหผูตามมีความ

ซื่อสัตย มีความภาคภูมิใจ มีศรัทธาอยางแรงกลา มีความภักดีและไววางใจในสิ่งที่ผูนําตองการ 

ที่จะทําใหสําเร็จ (2) การสรางแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) หรือผูนําที่มีจูงใจผูตามให

กระทําตามที่ตนตองการ (Inspirational Leadership) ใหทําตามโดยมีการสื่อสารวิสัยทัศนอยางชัดเจน

และมั่นใจ มีอารมณดี ตลอดจนสรางความรูความเขาใจใหถูกตองแกผูตาม (3) การกระตุนทางปญญา 

หรือแรงกระตุนดานสติปญญา (Intellectual Stimulation) เปนผูนําที่สามารถกระตนสมาชิกในกลุมให

ทดสอบดวยวิธีการเกาๆ หรือวิธีการใหมๆ มีการสรางบรรยากาศซึ่งกระตุนความคิดสรางสรรค และ

ความคิดที่เกิดขึ้นเองจากการหยั่งรู (Intuition) หรือการหยั่งรูในขณะเดียวกันก็จะเนนวิธีการแกปญหา 

(Methodical Problem Solving) การคิดใหม (Rethinking) การทดสอบสมมติฐานใหม และการให

เหตุผลดวยความรอบคอบ เหลานี้ทําใหผูตามเกิดความยอมรับและมีการพัฒนาดานสติปญญา และ  

(4) การคํานึงถึงความเปนเอกัตถะบุคคลหรือการใหความสําคัญรายบุคคล (Individualized Consideration) 

มีการพัฒนาความสามารถของผูตาม ศึกษาความตองการของแตละบุคคลใหความสําคัญและความ

เชื่อถือในแตละบุคคล ผูนําจะใหความสนใจพิเศษแกผูตามเปนรายบุคคล ผูนําจะใชเวลาในการสื่อสาร
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แบบตัวตอตัวกับผูตาม และรับฟงความคิดเห็นอยางสนใจ ขณะเดียวกันก็จะทําใหผูตามเกิดความรูสึก

เคารพ ผูนําจะเนนการพัฒนาผูตามเปนรายบุคคลดวยการพูดคุยเกี่ยวกับเปาหมายอาชีพและโอกาสการ

พัฒนาของแตละบุคคล ซึ่งสามารถนํามาเทียบเคียงในการศึกษาเร่ืองภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงไดดวย 

 สําหรับงานวิจัยเร่ืองน้ีไดมุงเนนไปที่การศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของ 

Bernard M. Bass (1987, p. 756-757) เปนหลัก ซึ่งไดอธิบายเพิ่มเติมวาในการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับ

องคประกอบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยมีลําดับในการพัฒนา ดังนี้ 

 Bernard M. Bass (1987, p. 756-757) ไดอธิบายถึงองคประกอบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ไว 3 องคประกอบ 

 1. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณหรือการสรางบารมี ( Idealized Influence/Charisma) 

หมายถึง การที่ผูนําประพฤติตนเปนแบบอยางแกผูตามทําใหผูตามเลื่อมใสศรัทธา เคารพนับถือ 

ไววางใจ และเชื่อมั่นวาทําในสิ่งที่ถูกตองดีงาม เปนผูที่มีคุณธรรม ยินดีปฏิบัติตามผูนํา ผูนําจะ

หลีกเลี่ยงที่จะใชอํานาจเพื่อผลประโยชนสวนตน แตจะประพฤติปฏิบัติตนเพื่อใหเกิดประโยชนตอ

ผูอ่ืนและกลุมรวมทั้งรวมรับผิดชอบความเสี่ยงรวมกับผูตาม 

 2. การสรางแรงบันดาลใจ ( Inspirational Motivation) หมายถึง การที่ผูนําจงใจและสราง

แรงบันดาลใจแกผูตามใหเห็นคุณคา และความทาทายของงาน กระตุนการทํางานเปนทีมอยางมี

ชีวิตชีวา (Team Spirit) มีความกระตือรือรน และมีความคิดในดานบวก ผูนําจะทําใหผูตามสัมผัส

กับจินตภาพที่งดงามของอนาคต รวมทั้งผูนําจะสรางและสื่อสิ่งที่ผูนํามุงหวังอยางชัดเจน แสดงถึง

ความผูกพันตอเปาหมายและวิสัยทัศนรวมกัน 

 3. การคํานึงถึงความเปนเอกัตถะบุคคล ( Individualized Consideration) หมายถึง การที่

ผูนําคํานึงถึงความตองการและแตกตางของแตละบุคคล ใหโอกาสในการเรียนรูสิ่งใหมๆ สราง

บรรยากาศของการใหการสนับสนุนสงเสริมการสื่อสารแบบ 2 ทาง มีการบริหารจัดการโดยเดินดู  

รอบๆ (Management by Walking Around) มองบุคคลเปนองครวม (As A Whole) มากกวาเปนผูตาม 

เอาใจเขามาใสใจเรา มอบหมายงานที่มีคุณคาชวยพัฒนาศักยภาพผูตาม รวมทั้งเฝาดูการปฏิบัติงาน 

เมื่อผูตามตองการทราบทิศทางหรือการสนับสนุน สามารถใหคําปรึกษาชี้แนะหรือเปนพี่เลี้ยงได 

 Bernard M. Bass & Ronald E. Riggio (2006, p. 21-25) ไดวิเคราะหองคประกอบภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอีก 1 องคประกอบ คือ การสรางแรงบันดาลใจ โดยไดเสนอองคประกอบ

ของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงวามี 4 องคประกอบ โดยใชชื่อยอวา “4 I’s” (Four I’s) ประกอบดวย 

 1. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณหรือการสรางบารมี หรือภาวะผูนําบารมี ( Idealized 

Influence or Charisma or Charisma Leadership) คือ การที่ผูนําประพฤติตัวเปนแบบอยางหรือเปน

โมเดลสําหรับผูตาม ผูนําจะเปนที่ยกยอง เคารพ นับถือ ศรัทธา ไววางใจและทําใหผูตามเกิดความ
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ภาคภูมิใจ เมื่อไดรวมงานกันผูตามจะพยายามประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผูนําและตองการเลียนแบบ

ผูนําของเขา สิ่งที่ผูนําตองปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงคุณลักษณะน้ี คือ ผูนําจะตองมีวิสัยทัศนและสามารถ

ถายทอดไปยังผูตาม ผูนําจะมีความสม่ําเสมอมากกวาการเอาแตอารมณสามารถควบคุมอารมณได

ในสถานการณวิกฤตผูนําเปนผูที่ไวใจไดวาจะทําในสิ่งที่ถูกตอง ผูนําจะเปนผูที่มีศีลธรรมและ        

มีจริยธรรมสูง ผูนําจะหลีกเลี่ยงที่จะใชอํานาจเพื่อผลประโยชนสวนตน แตจะประพฤติตนเพื่อให

เกิดประโยชนแกผูอ่ืนและเพื่อประโยชนของกลุม ผูนําจะแสดงใหเห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมี

สมรรถภาพ ความต้ังใจ การเชื่อมั่นในตนเอง ความแนวแนในอุดมการณ ความเชื่อและคานิยมของ

เขาผูนําจะเสริมความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี และความมั่นใจของผูตาม และทําใหผูตามมีความ

เปนพวกเดียวกันกับผูนํา โดยอาศัยวิสัยทัศนและการมีจุดประสงครวมกัน ผูนําแสดงความมั่นใจ

ชวยสรางความรูสึกเปนหน่ึงเดียวกันเพื่อการบรรลุเปาหมายที่ตองการ ผูตามจะเลียนแบบผูนําและ

พฤติกรรมของผูนําจากการสรางความมั่นใจในตัวเอง ประสิทธิภาพและเคารพในตนเอง ผูนําการ

เปลี่ยนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุเปาหมายและปฏิบัติภาระหนาที่ขององคการ 

 2. การสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation) คือ การที่ผูนําจะประพฤติในการจูงใจ

ใหเกิดแรงบันดาลใจกับผูตาม โดยการสรางแรงบันดาลใจภายใน การใหความหมายและความทาทาย

ในงานของผูตาม ผูนําจะกระตุนจิตวิญญาณของทีมใหมีชีวิตชีวา มีการแสดงออกซึ่งความ

กระตือรือรนโดยการสรางเจตคติที่ดีและการคิดในแงบวก ผูนําจะแสดงการอุทิศตัวหรือความ

ผูกพันตอเปาหมายและวิสัยทัศนรวมกัน ผูนําจะแสดงความเชื่อมั่นและแสดงใหเห็นความต้ังใจ

อยางแนวแนวาจะสามารถบรรลุเปาหมายได ผูนําจะชวยใหผูตามมองขามผลประโยชนของตน เพื่อ

วิสัยทัศนและภารกิจขององคการ ผูนําจะชวยใหผูตามพัฒนาความผูกพันของตนตอเปาหมายระยะ

ยาว และบอยคร้ังพบวา การสรางแรงบันดาลใจนี้เกิดขึ้นผานการคํานึงถึงเปนปจเจกบุคคลและ

กระตุนใหพวกเขาสามารถจัดการกับปญหาที่ตนเองเผชิญได สวนการกระตุนทางปญญาชวยให        

ผูตามจัดการกับอุปสรรคของตนเอง และเสริมความความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

 3. การกระตุนทางปญญา ( Intellectual Stimulation) คือ การที่ผูนํามีการกระตุนผูตามให

ตระหนักถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในหนวยงาน ทําใหผูตามมีความตองการหาแนวทางใหมๆ        

มาแกปญหาในหนวยงาน เพื่อหาขอสรุปใหมที่ดีกวาเดิม เพื่อทําใหเกิดสิ่งใหมและสรางสรรคโดยมี

ผูนํามีการคิดและแกปญหาอยางเปนระบบ มีความคิดสรางสรรค มีการต้ังสมมติฐาน การเปลี่ยน

กรอบ การมองปญหา และการเผชิญกับสถานการณเกาๆ ดวยวิถีทางแบบใหมๆ มีการจูงใจและ

สนับสนุนความคิดริเร่ิมใหมๆ ในการพิจารณาปญหาและการหาคําตอบของปญหา มีการใหกําลังใจ

ผูตามใหพยายามหาทางแกปญหาดวยวิธีใหมๆ ในการพิจารณาปญหาและการหาคําตอบของปญหา 

มีการใหกําลังใจผูตามใหพยายามหาทางแกปญหาดวยวิธีใหมๆ ผูนํามีการกระตุนใหผูตามแสดง
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ความคิดและเหตุผล และไมวิจารณความคิดของผูตาม แมวามันจะแตกตางไปจากความคิดของผูนํา 

ผูนําทําใหผูตามรูสึกวาปญหาที่เกิดขึ้นเปนสิ่งที่ทาทายและเปนโอกาสที่ดีที่จะแกปญหารวมกัน โดย

ผูนําจะสรางความเชื่อมั่นใหผูตามวาปญหาทุกอยางมีวิธีแกไข แมบางปญหาจะมีอุปสรรคมากมาย 

ผูนําจะพิสูจนใหเห็นวาสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอยางได จากความรวมมือในการแกปญหาของ

ผูตามทุกคน รวมทั้งผูตามไดรับการกระตุนใหต้ังคําถามตอคานิยมของตนเอง ความเชื่อ และ

ประเพณี การกระตุนทางปญญาเปนสวนสําคัญของการพัฒนาความสามารถของ ผูตามในการที่จะ

ตระหนัก เขาใจปญหาดวยตนเอง 

 4. การคํานึงถึงความเปนเอกัตถะบุคคล ( Individualized Consideration) คือ ผูนําจะมี

ความสัมพันธเกี่ยวของกับบุคคลในฐานะเปนผูนําใหการดูแลเอาใจใสผูตามเปนรายบุคคล และทําให

ผูตามรูสึกมีคุณคาและมีความสําคัญผูนําจะเปนที่ปรึกษา เพื่อการพัฒนาผูตามโดยจะเอาใจใสในดาน

ความตองการของปจเจกบุคคล เพื่อความสัมฤทธิ์และเติบโตของแตละคน ผูนําจะพัฒนาศักยภาพของ

ผูตามและเพื่อนรวมงานใหสูงขึ้น และยังปฏิบัติตอผูตามโดยใหโอกาสในการเรียนรูสิ่งใหมๆ  

สรางบรรยากาศของการใหการสนับสนุน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลในดานความจําเปน

และความตองการ ผูนํามีการสงเสริมการสื่อสารสองทาง มีการปฏิสัมพันธกับผูตามเปนการสวนตัว 

และใหความสนใจในความกังวลของผูตาม รวมทั้งยังมองบุคคลเปนบุคคล มีการเอาใจเขามาใสใจเรา 

เปดโอกาสใหผูตามใชบารมีและเรียนรูสิ่งใหมๆ ที่ทาทายความสามารถ นอกจากน้ี  ผูตามไมรูสึกวา

กําลังถูกตรวจสอบ 

 

6. สรุปตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

 จากการศึกษาไดนํามาสูการสรุปเปนนิยามเชิงปฏิบัติการเพื่อใชในการวิจัย โดยกลาวได

วา ภาวะผูนําเปนสิ่งสําคัญและจําเปนตอการบริหารจัดการในทุกกิจการ เพราะผูนําจะเปนผูกําหนด

ทิศทางและวิธีการ รวมถึงกระตุนและจูงใจใหกิจกรรมขององคการสามารถดําเนินไปไดจน

บรรลุผลสําเร็จทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ  ดังน้ัน จึงอาจกลาวสรุปไดวา ภาวะผูนํา หมายถึง 

การที่ผูนําไดใชศักยภาพของตนที่มีอยางเต็มที่ในการสรางวิสัยทัศน และกลาที่จะเปลี่ยนแปลง

ตัวเองใหหลุดพนไปจากกรอบคิดแบบเดิมๆ ที่พนยุคสมัย รวมถึงการแสวงหาวิธีการหรือเคร่ืองมือ

ในการทํางานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อชวยสนับสนุนและกระตุนจูงใจใหผูปฏิบัติสามารถทํางานได

บรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ในการศึกษาคร้ังน้ี   

 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารของสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการจัดการหรือการทํางานที่

เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลง เพื่อชวยใหเจาหนาที่ไดมีความพยายามใหเกิดผลงานที่สูงขึ้นกวาเดิม 
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รวมถึงการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของเจาหนาที่ใหไปสูระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะนําไปสู

ผลประโยชนของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในอนาคต ดังนั้น ภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ในคร้ังนี้

ประกอบดวย 

 6.1 การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารที่มีอิทธิพลตอการ

ปฏิบัติตัวของเจาหนาที่ และชวยใหเกิดการยอมรับในอุดมการณ วิสัยทัศน และแนวทางการ

ปฏิบัติงานที่ถูกตองตามมาตรฐานทางดานจริยธรรมและดานความประพฤติของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ทั้งยังชวยใหเจาหนาที่มองเห็นทิศทางในการ

ปฏิบัติงานเปนแนวเดียวกัน นอกจากน้ี พฤติกรรมดังกลาวของผูบริหารจะเปนแบบอยางที่ดีในการ

ปฏิบัติตัวของเจาหนาที่ในอนาคต ดังน้ัน ผูวิจัยเห็นวา หากผูบริหารของสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด มีการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณอยูในระดับสูงยอมสงผลตอการ

บริหารจัดการใหตัวชี้วัดในยุทธศาสตรบรรลุผลสําเร็จไดในระดับสูงเชนกัน และประเด็นในการศึกษา

ควรประกอบดวยเร่ือง (1) การสรางบารมี ดวยการสรางความเชื่อมั่นตอเจาหนาที่ในการบริหารงาน

อยางเปนธรรม (2) การสรางวิสัยทัศน ดวยการสื่อสารทําความเขาใจในวิสัยทัศน และการสนับสนุน

การปฏิบัติงานที่สอดคลองกับวิสัยทัศน และ (3) การเปนแบบอยาง โดยการปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดี

ใหเจาหนาที่เกิดการยอมรับ 

 6.2 การสรางแรงบันดาลใจ หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติตัว

ของเจาหนาที่ตามอุดมการณ วิสัยทัศน และแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกตองตามมาตรฐานทางดาน

จริยธรรมและดานความประพฤติของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

ดวยการใชคําพูดหรือการกระทําโนมนาว จูงใจ และกระตุนใหเกิดแรงบรรดาลใจในการเขาสู

เปาหมายและแสดงวิสัยทัศนรวมกัน นอกจากน้ี พฤติกรรมดังกลาวของผูบริหารจะชวยใหเจาหนาที่

เกิดความทุมเท และความพยายามในการทํางานมากขึ้น ดังนั้น ผูวิจัยเห็นวา หากผูบริหารของ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มีการสรางแรงบันดาลใจอยูในระดับสูง

ยอมสงผลตอการบริหารจัดการใหตัวชี้วัดในยุทธศาสตรบรรลุผลสําเร็จไดในระดับสูงเชนกัน และ

ประเด็นในการศึกษาควรประกอบดวยเร่ือง ( 1) การกระตุนใหเกดิความสนใจ ดวยการโนมนาว 

ชักจูงเจาหนาที่ใหเกิดความกระตือรือรน ทุมเทในการปฏิบัติงาน (2) การแสดงความเชื่อและยอมรับ

ในวิสัยทัศนของเจาหนาที่ และ ( 3) การสรางความเขาใจและการมองเห็นคุณคาในความพยายาม

ของเจาหนาที ่
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 6.3 การกระตุนทางปญญา หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติตัว

ของเจาหนาที่ใหตระหนักถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในการทํางาน โดยผูบริหารจะกระตุน และ

สนับสนุนใหเจาหนาที่ไดมีการคิดแกไขปญหาและตัดสินใจอยางมีเหตุมีผล รวมถึงการเปดโอกาส

ใหเจาหนาที่ไดนําเสนอความคิดสรางสรรคในการทํางาน ดังน้ัน ผูวิจัยเห็นวา หากผูบริหารของ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มีการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณอยูใน

ระดับสูงยอมสงผลตอการบริหารจัดการใหตัวชี้วัดในยุทธศาสตรบรรลุผลสําเร็จไดในระดับสูง

เชนกนั และประเด็นในการศกึษาควรประกอบดวยเร่ือง (1) การตระหนักถงึปญหาและวิธกีารแกไข

ของเจาหนาที่ โดยเนนในเร่ืองการเตรียมความพรอม การสงเสริมใหเจาหนาที่ใชเหตุผลในการ

แกปญหา และ ( 2) ความคิดสรางสรรค โดยพิจารณาจากการบูรณาการองคความรูมาพัฒนาการ

ทํางาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในการทํางาน 

 6.4 การคํานึงถึงความเปนเอกัตถะบุคคล หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารที่ใหความสนใจ 

และดูแลเอาใจใสเจาหนาที่แตละคนอยางใกลชิด โดยมีการทําความเขาใจถึงความแตกตางของ

เจาหนาที่แตละคนในแตละดาน เพื่อชวยใหการมอบหมายงานสามารถทําไดตรงตามความสามารถ

ของเจาหนาที่ รวมถึงไดมีการพัฒนาเจาหนาที่ใหมีโอกาสในการเรียนรูสิ่งใหมเพื่อเพิ่มความรู 

ความสามารถในการทํางาน ดังนั้น ผูวิจัยเห็นวา หากผูบริหารของสํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด มีการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณอยูในระดับสูงยอมสงผลตอการบริหาร

จัดการใหตัวชี้วัดในยุทธศาสตรบรรลุผลสําเร็จไดในระดับสูงเชนกัน และประเด็นในการศึกษาควร

ประกอบดวยเร่ือง (1) ระบบการดูแลเอาใจใส โดยเนนเร่ืองการใหคําปรึกษา และการพูดคุยแบบไมเปน

ทางการ (2) การใหความสําคัญกับความแตกตางระหวางบุคคล โดยพิจารณาจากการมอบหมายงานตาม

ศักยภาพของเจาหนาที่ และ (3) การพัฒนาเจาหนาที่ ดวยการฝกอบรม และระบบการใหคําปรึกษา 
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สภาพแวดลอมองคการ 

 

1.  ความนํา 

 เน่ืองจากสภาพแวดลอมภายนอกองคการในปจจุบันลวนแลวแตมีการเปลี่ยนแปลงไป

อยางตอเน่ืองตลอดเวลา และมีอิทธิพลในระดับสูงตอการดําเนินกิจกรรมของทุกองคการ ดังน้ัน 

การทราบถึงความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอยางเทาทันตอสถานการณ ยอมเปนผลดี

ที่ชวยทําใหองคการสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ บางคร้ัง

องคการอาจมีการปรับตัวเพียงเล็กนอยเพื่อแกไข หรือปรับปรุงใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ

เพิ่มมากขึ้น แตบางองคการอาจตองมีการปรับร้ือโครงสราง และระบบการดําเนินงานขนานใหญ 

เพื่อความอยูรอดขององคการในอนาคต  ดังนั้น ความสามารถในการคาดคะเนถึงปจจัยที่นาจะมี

ผลกระทบตอองคการในอนาคตทั้งภายนอกและภายในองคการ จึงเปนสิ่งสําคัญที่ชวยใหองคการ

สามารถวางแผนไดอยางเหมาะสม สําหรับการเผชิญตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดทันทวงที 

 

2.  ความหมาย 

 Stephen P. Robbins (1990, p. 205) ไดกลาววา สภาพแวดลอมหมายถึงทุกสิ่งทุกอยางที่

อยูภายนอกอาณาจักรขององคการ 

 Samuel C. Certo & J. Paul Peter (1991, p. 5-17) ไดกลาววา สภาพแวดลอม หมายถึง 

ปจจัยหรือแรงกดดันตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอการบริหารจัดการงานขององคการ 

 วันชัย  มีชาติ ( 2549, หนา 79) กลาวไววา สภาพแวดลอมเฉพาะเปนสภาพแวดลอม

ภายนอกขององคการที่สงผลกระทบตอความสําเร็จในการทํางานและการบรรลุวัตถุประสงคของ

องคการโดยตรง 

 ติน  ปรัชญพฤทธิ์ ( 2553) กลาววา สภาพแวดลอมเกี่ยวกับงาน ( Task Environment) 

หมายถึง องคการหรือบุคคลอ่ืนที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานของหนวยงาน เชน คูแขงขัน 

ลูกคา ผูสงสินคา สหภาพแรงงาน 

 สรุปไดวา สภาพแวดลอมจะมีอิทธิพลตอองคการโดยเฉพาะเร่ืองการบรรลุเปาหมายของ

องคการ 
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3.  แนวคิดในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

 3.1 PEST Analysis 

 Michael Armstrong (2009, p. 59) กลาววา องคการอาจนําเคร่ืองมือในการการวิเคราะหที่

เรียกวา PEST Analysis มาใชในการวิเคราะหปจจัยที่คาดวาจะมีผลกระทบตอการดําเนินงานของ

องคการในโลกปจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

  3.1.1 P (Polities) หมายถึง การวิเคราะหปจจัยทางการเมือง โดยอาจพิจารณาจากสภาพ

บานเมืองมีความมั่นคง มีเสถียรภาพและมีความสงบปลอดภัย นโยบายเกี่ยวกับภาษีของรัฐบาล การ

บังคับใชกฎหมาย นโยบายการบริหารจัดการองคการของภาครัฐ ซึ่ง Richard L. Daft (1992, p. 70-73) 

ไดใหความเห็นเพิ่มเติมวา ปจจัยดังกลาวจะครอบคลุมไปถึงการการควบคุมการนํานโยบายของ

ภาครัฐไปสูการปฏิบัติอีกดวย นอกจากนี้ นักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงปจจัยทางดานกฎหมายไว

รวมในปจจัยดานการเมือง โดยเห็นวา ปจจัยทางดานการเมืองและกฎหมายของแตละประเทศจะ

แตกตางกันและสงผลกระทบตอองคการตางกัน ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเขามาควบคุมการทํางานขององคการ

ในดานตางๆ และเกี่ยวของกับการดําเนินงานขององคการไดทั้งสิ้น 

  3.1.2 E (Economic) หมายถึง การวิเคราะหปจจัยทางดานเศรษฐกิจ โดยอาจพิจารณา

จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ คาใชจายในการลงทุนและนโยบายการเงินในภาครัฐ นโยบายการ

ดูแลคนวางงานของรัฐ นโยบายการจัดเก็บภาษี เปนตน ซึ่งสอดคลองกับ Richard L. Daft (1992, 

p. 70-73)ไดเสนอไว โดยเฉพาะในประเด็นอัตราการวางงาน การลงทุน และการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ ซึ่งมีผลกระทบอยางสูงตอองคการ ทั้งน้ี Jay B. Barney & Ricky W. Griffin (1992, p. 108-112)

ยังไดใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมวาปจจัยทางดานเศรษฐกิจจําเปนตองนําสถานการณของแตละชวงเวลามา

พิจารณาประกอบดวย เพราะแตละชวงเวลาสภาพเศรษฐกิจจะมีความแตกตางกันไป ดังนั้นปจจัย

ทางดานเศรษฐกิจจึงประกอบดวยตัวแปรยอยที่ตองพิจารณาหลายประการดวยกัน เชน ดัชนีผูบริโภค

ซึ่งแสดงถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศ นโยบายทางดานการคลังและการเงินของประเทศ 

แนวนโยบายของรัฐในดานเศรษฐกจิ เปนตน 

  3.1.3 S (Social) หมายถึง การวิเคราะหปรากฏการณที่เกิดขึ้นโดยอาจพิจารณาจาก

ปรากฏการณทางดานสังคมและวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น การกระจายรายไดของประชากร 

อัตราการเพิ่มของประชากร แรงงานและการเคลื่อนไหวทางสังคม การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต 

ระดับการศึกษา รวมถึงสภาพที่อยูอาศัยและความเปนอยูทั่วไป ซึ่งในประเด็นน้ี Richard L. Daft 

(1992, p. 70-73) ไดใหขอคิดเห็นวา วัฒนธรรมและคานิยมของสังคมยอมมีผลตอการดําเนินงานของ

องคการดวยเชนกัน  
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  3.1.4 T (Technology) หมายถึง การวิเคราะหตัวแปรทางดานเทคโนโลยีและ

ความกาวหนาทางวิทยาการตาง ๆ โดยอาจพิจารณาจาก การลงทุนดานการวิจัยของภาครัฐ 

อุตสาหกรรมที่เนนการใชเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐใหม ๆ และการพัฒนา ระดับของการถายทอด

เทคโนโลยี วงจรชีวิตและการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสอดคลองกับ 

Richard L. Daft (1992, p. 70-73)ไดเสนอไวโดยเฉพาะในประเด็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ

ความกาวหนาทางการผลิต นอกจากนี้ Heinz Weihrich & Harold  Koontz (2004, p. 75-79) ได

กลาววา ปจจัยดานเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ยอมสงผลกระทบตอการดําเนินงานขององคการอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้น ทุกองคการจึงตองมี

การเรียนรูและปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 

  นอกจากน้ี ยังมีนักวิชาการหลายทานที่มีความเห็นสอดคลองกันเกี่ยวกับประเด็น

ดังกลาว เชน Stephen P. Robbins (1990, p. 206) และ Jay B. Barney & Ricky W. Griffin (1992,  

p. 109-114) และไดเสนอปจจัยในการวิเคราะหเพิ่มเติม ไดแก 

  3.1.5 ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม ( Social and Cultural Dimension) หมายถึง การ

พิจารณาถึงลักษณะของสังคมที่องคการดําเนินงานอยู ความเชื่อ คานิยมของคนในสังคม จํานวน

ประชากร โครงสรางประชากร ระดับความรูและการศึกษาของคน ประเพณีและวัฒนธรรม ทัศนคติ

ของคน รวมถึงระบบความสัมพันธของคนในสังคม การรวมกลุม ขบวนการทางสังคม   เปนตน 

  3.1.6 เหตุการณและแนวโนมระหวางประเทศ ( International Events and Trends) ถือ

เปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางยิ่งโดยเฉพาะในปจจุบันซึ่งสถานการณของโลกมีการเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็วและคาดการณไดยากลําบากมากขึ้น ทําใหแนวทางการทํางานขององคการจึงตองมีการ

ปรับเปลี่ยนไปตามปรากฏการณที่เกิดขึ้น เชน เกิดกระแสของการสรางมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

ขององคการในรูปแบบ ISO การมีกฎระเบียบของโลก หรือองคการระหวางประเทศที่มีผลตอ

องคการเชน GATT, WTO เปนตน 

 3.2 Five Competitive Forces 

 Micheal E. Porter (1985, p. 88-93) กลาวไดวาการวิเคราะหปจจัยหรือสภาพการแขงขัน

ในทุกธุรกิจจะทําใหทราบถึงที่มาของความรุนแรงในการแขงขันและอิทธิพลอันเกิดจากภาวะการ

แขงขันเหลาน้ี การวิเคราะหปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก ลวนแลวแตมีความ

จําเปนสําหรับการจัดทํากลยุทธขององคการ เนื่องจากองคการจะไมสามารถจัดทํากลยุทธไดหาก 

ไมเขาใจถึงลักษณะที่สําคัญของปจจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการแขงขัน สวนในการวิเคราะหสภาวะ

ของการแขงขันในอุตสาหกรรมตางๆ ทุกองคการที่เขาสูตลาดการคาขายลวนแลวแตมีกลยุทธใน

การแขงขันเปนของตนเอง ไมวาจะโดยเปดเผยหรือปกปดก็ตาม แตอยางไรก็ตามการแขงขันใน
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อุตสาหกรรมตางๆ ไดถูกกําหนดโดยปจจัยสําคัญทั้ง 5 ประการ ซึ่งตางก็สงผลตอสภาวะในการ

แขงขนั โดย Micheal E. Porter เรียกปจจัยทั้งหมดรวมกันวา Five Competitive Forces ดังรูป 

  3.2.1 อุปสรรคคุกคามจากผูแขงขันรายใหมที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรม ( Threat of 

New Entrants) หมายถึง การที่องคการใหมๆ ที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรม มีแนวโนมที่จะเขามา

แขงขันในอุตสาหกรรม ซึ่งสงผลทําใหองคการธุรกิจเดิมที่อยูภายในอุตสาหกรรมน้ัน ไดพยายาม

ปองกันไมใหองคกรใหมๆ เขามาสูอุตสาหกรรมที่ตนอยู เน่ืองจากจะสงผลกระทบที่กอใหเกิด

สภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรม และสวนแบงทางการตลาดลดนอยลง ทําใหทั้ง 2 ฝายตางตอง

หากลยุทธที่ดีที่สุดในการเอาชนะฝายตรงขาม เพื่อเขาแขงขันซึ่งทําใหเกิดผลกระทบอยางนอย        

2 ประการ คือ (1) ทําใหตนทุนการผลิตในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากเดิม และ (2) เกิดการชวงชิงสวนแบง

ทางการตลาดอยางดุเดือด  

  3.2.2 อํานาจการตอรองของซพัพลายเออร ( Bargaining Power of Suppliers) หมายถึง 

ซัพพลายเออร หรือผูขายวัตถุดิบจะมีอิทธิพลตออุตสาหกรรม เน่ืองจากสามารถกําหนดให วัตถุดิบที่

ผูซื้อตองการมีราคาสูงหรือตํ่าได ซึ่งสงผลตอตนทุนและกําไรของผูซื้อ ทั้งน้ี ซัพพลายเออร จะมี

อิทธิพลเหนือผูซื้อไดในกรณี (1) ในอุตสาหกรรมมซีพัพลายเออรนอยราย ( 2) ในอุตสาหกรรมไมมี

สนิคาทดแทนได ( 3) ในอุตสาหกรรมสินคาของซัพพลายเออรเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตของ         

ผูซื้อ และ (4) ซัพพลายเออรที่มีแนวโนมจะทําสินคาแขงกับผูซื้อเสียเอง  

  3.2.3 อํานาจการตอรองของลูกคา ( Bargaining Power of Buyers) ลูกคามักตองการ

ของดีราคาถูก และบริการที่ดี และตองการใหผูขายแยงกันแขงขันเสนอเงื่อนไขที่ดีที่สุดให ดังน้ัน 

ความตองการของลูกคาจึงสงผลกระทบตออุตสาหกรรมอยางหลีกเลี่ยงไมได และยิ่งถาลูกคามี

อํานาจตอรองหรือมีอิทธิพลมากเทาใดก็จะยิ่งทําใหกําไรในอุตสาหกรรมน้ันลดลง เพราะมีตนทุน

ในการดําเนินงานที่สูงขึ้น ทั้งน้ี ลักษณะของลูกคาที่มีอํานาจตอรองสูง ไดแก (1) ลูกคาที่มีกําลังซื้อสูง 

และ (2) ลูกคาที่มีแนวโนมจะทําสินคาแขงกับผูซื้อเสียเอง 

  3.2.4 ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน ( Threat of Substitutes) ผลิตภัณฑหรือบริการใน

อุตสาหกรรมหน่ึง อาจทําใหเกิดสภาพการแขงขันกับอุตสาหกรรมอ่ืนในลักษณะของการเปนสินคา

ที่ทดแทนกันได เพราะถึงแมจะเปนสินคาคนละชนิดกันก็ตาม แตอาจจะตอบสนองตอความ

ตองการของลูกคาไดเหมือนกัน ซึ่งผลกระทบของสินคาทดแทนก็คือจะทําใหผลิตภัณฑหรือบริการ

ในอุตสาหกรรมมีขอจํากัดในการต้ังราคาสินคาไมใหสูงเกินไป เนื่องจากจะทําใหลูกคาหันไปใช

สินคาที่ทดแทนกันได โดยเฉพาะถาคาใชจายในการเปลี่ยนผลิตภัณฑ (Switching Cost) อยูในระดับตํ่า 

จะทําใหการใชสินคาทดแทนมีอยูในระดับสูง ซึ่งทําให เกิดการแนวโนมการชวงชิงสวนแบงทาง

การตลาดอยางดุเดือด 
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  3.2.5 ความเขมขนของการแขงขันภายในอุตสาหกรรม ( Rivalry Among Existing 

Firms) สภาพการแขงขันระหวางธุรกิจตางๆ จะทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อองคกรธุรกิจหน่ึง มองเห็น

ชองทางในการไดกําไรมากขึ้น หรือถูกคุกคามจากองคกรธุรกิจอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน เชน 

การลดราคา การตอสูทางดานการตลาด การแนะนําสินคาใหมเขาสูตลาด หรือการเพิ่มการให 

บริการหลังการขายแกลูกคา เปนตน ถาสภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมไมรุนแรง โอกาสที่

องคกรธุรกิจตางๆ จะขึ้นราคาสินคาและบริการ เพื่อใหไดมาซึ่งกําไรที่มากขึ้นก็จะมีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 83 

นโยบายสาธารณะและอํานาจหนาที่  

 

1.  ความนํา 

 นโยบายสาธารณะเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของมนุษยในสังคมต้ังแตเกิดจนตาย ดังน้ัน 

นโยบายสาธารณะจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการดํารงอยูในสังคมของประชาชน เพราะทุกคนลวน

แลวแตตองไดรับผลกระทบจากการดําเนินนโยบายสาธารณะของภาครัฐเสมอ (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ, 

2541, หนา 4) 

 เมื่อกลาวยอนถึงจุดเร่ิมตนของนโยบายสาธารณะอาจกลาวไดวา นับต้ังแตที่มนุษยไดเร่ิม

รูจักรวมกันอยูเปนสังคมและมีการจัดระเบียบในการอยูรวมกันขึ้น เพื่อใหเกิดความสงบสุขมี

ความกาวหนา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นน้ัน มนุษยไดเร่ิมเรียนรูการกําหนดนโยบายตางๆขึ้น โดยใน

ระยะเร่ิมแรกน้ันนโยบายสวนใหญจอยูในรูปของขอหาม คําสั่ง กฎระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนคํา

ตัดสินของผูมีอํานาจในยุคน้ัน โดยมิไดมีการบันทึกไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน และใน

ขณะเดียวกันการถายทอดความรูและวิธีการกําหนดนโยบายก็มักจะเปนการถายทอดเปนการเฉพาะ

ภายในหมูเครือญาติของชนชั้นปกครองเทานั้น สวนประชาชนทั่วไป และขาทาสบริวารเปนเพียงผูท่ี

มีหนาที่ปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัดเทานั้น 

 กลาวไดวา การศึกษานโยบายสาธารณะอยางเปนระบบ และมีหลักการที่ชัดเจนแนนอน

น้ัน เร่ิมตนเมื่อประมาณ ค.ศ. 1950 ซึ่งเปนยุคที่สงครามโลกคร้ังที่ 2 สิ้นสุดลงแลวน่ันเอง ซึ่งอาจ

กลาวไดวามาจากสาเหตุ 2 ประการคือ ในชวงระหวางสงครามโลกคร้ังที่ 2 ในชวงป ค.ศ. 1946 

ประธานาธิบดี Franklin D. Roosevelt ไดอนุมัติใหสภาที่ปรึกษาการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ

ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ระดมนักวิชาการดานตางๆ เชน นักเศรษฐศาสตร นักสังคมวิทยา นักจิตวิทยา

นักรัฐประศาสนศาสตร  เปนตน เขามาชวยในการปฏิบัติงานดานนโยบายทางเศรษฐกิจ และเมื่อ

สงครามโลกคร้ังที่ 2 สิ้นสุดลง นักวิชาการดังกลาวไดแยกยายกันกลับไปปฏิบัติหนาที่เดิมของตน 

และไดนําเอาองคความรูและประสบการณที่ไดในชวงเวลาดังกลาวมาพัฒนาความรูที่เกี่ยวกับ

นโยบายสาธารณะใหเจริญกาวหนายิ่งๆ ขึ้นไป และสาเหตุประการที่ 2 คือ เกิดจากการที่มีการ

เรียกรองในหมูนักวิชาการดานรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ใหหันมาสนใจศึกษาถึง

พฤติกรรมของรัฐบาลในการกําหนดนโยบายใหมากกวาเดิม อาจกลาวไดวา ผลจากสาเหตุ                   

2 ประการ ไดสงผลใหการศึกษานโยบายสาธารณะไดรับความสนใจจากนักวิชาการมากขึ้นกวาเดิม 

โดยอาจกลาวไดวานับต้ังแตในชวงป ค.ศ. 1970 เปนตนมา ถือไดวาเปนยุคขยายตัวของการศึกษา

นโยบายสาธารณะอยางแทจริง โดยเห็นไดจากมีจํานวนนักวิชาการที่มีการผลิตงานเขียน และ

งานวิจัยออกมาเผยแพรอยางมากมาย รวมถึงไดมีการจัดต้ังสถาบันและมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
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การศึกษานโยบายสาธารณะในมหาวิทยาลัยหลายๆ แหง ซึ่งอาจกลาวไดวามาจากสาเหตุ 2 ประการ

คือ ในชวงดังกลาวไดเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ในกระบวนการศึกษารัฐประศาสนศาสตรของ

สหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะการจัดประชุมสัมมนาที่มหาวิทยาลัย Syracuse มลรัฐนิวยอรก ที่สงผลให

การศึกษารัฐประศาสนศาสตรของสหรัฐอเมริกาเกิดแนวโนมที่จะใหความสนใจในการศึกษา

นโยบายสาธารณะมากขึ้นเปนลําดับ และสาเหตุประการที่ 2 คือ เกิดจากการวิพากษวิจารณอยาง

มากในนโยบายเกี่ยวกับสงครามเวียดนาม (ป ค.ศ. 1960) ที่ชาวอเมริกันสวนใหญและสมาชิกสภา

ครองเกสสวนหน่ึงเห็นวา นโยบายดังกลาวเปนสิ่งผิดพลาดที่ไดนําความเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศ 

และความเดือดรอนมาสูประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งทําใหเกิดการประทวงและตอตาน คัดคาน

นโยบายนี้อยางรุนแรงจนเกิดจลาจลขึ้นในมหาวิทยาลัยหลายแหง และสงผลใหประธานาธิบดี 

Richard Nixon ไดเปลี่ยนแปลงนโยบายเดิมโดยการถอนกําลังทหารกลับประเทศ อาจกลาวไดวา 

ผลจากสาเหตุ 2 ประการ ไดสงผลใหนักวิชาการ เกิดการต่ืนตัวที่จะศึกษาเกี่ยวกับนโยบาย

สาธารณะเพิ่มมากขึ้น ดังเห็นไดจากการที่มหาวิทยาลัยหลายๆ แหง ไดมีการจัดต้ังสถาบันเพื่อการ

ศึกษาวิจัยนโยบายสาธารณะโดยเฉพาะ และไดมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานโยบายสาธารณะที่

แยกออกตางหากจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร รวมถึงไดมีการเผยแพรแนวทางดังกลาวไปสู

ประเทศตางๆ อยางแพรหลาย ดังที่สามารถพบเห็นกันไดโดยทั่วไป 

 

2.  ความหมาย 

 James E. Anderson (1975, p. 70) กลาววา นโยบายสาธารณะเปนแนวทางปฏิบัติที่

กําหนดขึ้นเพื่อตอบสนองตอปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นหรืออีกนัยหน่ึงนโยบายสาธารณะคือ แนวทางที่

รัฐบาลหรือองคกรของรัฐบาลกําหนดขึ้นเพื่อแกไขปญหาน่ันเอง 

 B. Guy Peters (1982, p. 5) กลาววา นโยบายสาธารณะ หมายถึง ผลรวมของกิจกรรมของ

รัฐบาลโดยรัฐบาลอาจดําเนินการเองหรือมอบหมายใหตัวแทนเปนผูดําเนินการและกิจกรรมนั้นมี

ผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน 

 Brian W. Hogwood & Lewis A. Gunn (1984, p. 14) กลาววา นโยบายสาธารณะ คือ การ

แสดงจุดประสงคหรือจุดหมายปลายทางของกิจกรรมของรัฐบาลในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งและเปนการ

อธิบายถึงการดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 

 Louis W. Koenig (1986, p. 1) ไดใหความหมายวา นโยบายสาธารณะ คือ กิจกรรมของรัฐ

ที่มีผลตอความเปนอยูของประชาชน เชน นโยบายการควบคุมอาวุธ นโยบายการลดมลพิษ           

ในสิ่งแวดลอม สิ่งที่กอใหเกิดนโยบายคือสภาพแวดลอมที่ประชาชนอาศัยและปญหา นโยบายจึง

เกิดขึ้นเพื่อบรรเทาปญหา 
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 Larry N. Gerston (1997, p. 6-7) กลาววา นโยบายสาธารณะ หมายถึง การตัดสินใจ คํามั่น

สัญญาและการกระทําของผูท่ีมีอํานาจในรัฐบาล 

 Thomas R. Dye (2002, p. 1) กลาววา นโยบายสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมที่รัฐบาลเลือก

ที่จะกระทําหรือไมกระทํา 

 Michael E. Kraft & Scott R. Furlong (2004, p. 4) ใหความหมายของนโยบายสาธารณะวา 

เปนกิจกรรมที่รัฐดําเนินการหรือไมดําเนินการเพื่อตอบสนองตอปญหาสังคม เชน ปญหา

สภาพแวดลอม ปญหาความปลอดภัยในที่ทํางาน 

 สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ ( 2533, หนา 142-143) กลาววา นโยบายสาธารณะ

เปนแนวทางในการปฏิบัติงานของรัฐบาลหรือโครงการที่รัฐบาลกําหนดใหมีขึ้น โดยบงบอกถึง

เปาหมาย (และหรือปญหาในสงัคม) และวิธีการเพื่อใหบรรลุผล ทั้งน้ี เพื่อจะไดเปนการจัดสรร

คุณคาตางๆ แกสังคมสวนรวม ดังนั้นการกําหนดนโยบายสาธารณะจึงเปนการกําหนดขอบเขตของ

รัฐบาลและเขตแดนของหนวยราชการและองคการสาธารณะอ่ืนๆ ที่อยูในสังกัดภาครัฐบาล 

 กุลธน  ธนาพงศธร ( 2537, หนา 9) กลาววา นโยบายสาธารณะ หมายถึง แนวทางกวางๆ 

ที่รัฐบาล (ทุกระดับ) ของประเทศหนึ่งๆ ไดกําหนดขึ้นเปนโครงการ แผนงาน หรือกําหนดการ

เอาไวลวงหนา เพื่อเปนแนวทางชี้นําใหมีการกระทําตางๆ เกิดขึ้นตามมา ทั้งน้ีเพื่อใหบรรลุถึง

เปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว  

 ทศพร  ศิริสัมพันธ ( 2539, หนา  4) กลาววา นโยบายสาธารณะ หมายถึง นโยบายที่ถูก

กําหนดขึ้นโดยรัฐบาล ซึ่งอาจจะเปนองคกรหรือตัวบุคคลที่มีอํานาจหนาที่โดยตรงตามกฎหมาย

ภายใตระบบการเมืองน้ันๆ ทั้งน้ี นโยบายสาธารณะจะครอบคลุมต้ังแตสิ่งที่รัฐบาลต้ังใจวาจะ

กระทําหรือไมกระทํา การตัดสินใจของรัฐบาลในการแบงสรรทรัพยากรหรือคุณคาตางๆ ในสังคม 

กิจกรรมหรือการกระทําตางๆ ของรัฐบาล รวมถึงผลผลิตและผลลัพธที่เกิดขึ้นจริง อันเปนสิ่งที่

เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของรัฐบาล 

 สมพร  เฟองจันทร ( 2539, หนา  6) กลาว วา นโยบายไมใชการกระทํา นโยบายเปน

ขอความ โดยอาจเขียนอยางชัดแจงหรือไมก็ได เพื่อชี้ใหเห็นถึงจุดมุงหมายและความมุงหวังของ

รัฐบาลในขณะนั้น สาขาตางๆ ของรัฐบาล หนวยงานหรือบางหนวยงาน นโยบายโดยตัวของมันเอง

จะมีความหมายและทําใหมีความหมายโดยผานทางการกระทําทางนโยบาย เชน ตราเปน

พระราชบัญญัติ เปนแผนงานอยางหน่ึง เปนโครงการ กฎ ระเบียบ ภาษีและการดําเนินงานอ่ืนๆ ที่

เปนมาตรการของรัฐบาล รัฐบาลจะดําเนินงานผานมาตรการเหลานี้เทานั้น จึงเรียกวาเปนการดําเนิน

นโยบายและบรรลุผลสําเร็จหรือประสบความลมเหลวในการบรรลุตามความตองการของ

ประชาชน สมพรยังกลาวตอไปวา นโยบายสาธารณะเปนผลรวมของการตัดสินใจ เงื่อนไข และการ
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กระทําที่บุคคลที่อยูในตําแหนงตางๆ ของระบบรัฐบาลกระทําเพื่อประโยชนของผูถูกกระทบโดย

นโยบายน้ันๆ 

 ถวัลยรัฐ  วรเทพพุฒิพงษ ( 2540, หนา  18) กลาววา นโยบายสาธารณะเปนแนวทางการ

ปฏิบัติของรัฐบาลซึ่งกําหนดวัตถุประสงคแนนอนไมอยางใดก็อยางหน่ึง คือเพื่อแกไข ปญหาใน

ปจจุบัน หรือปองกันปญหาในอนาคตหรือกอใหไดผลที่พึงปรารถนา รัฐบาลตองมีความจริงใจและ

จริงจังในการนํานโยบายไปปฏิบัติและนโยบายอาจเปนบวกหรือเปนลบก็ได 

 ศุภชัย  ยาวะประภาษ ( 2540, หนา 3) ไดใหความหมายของนโยบายสาธารณะวา หมายถึง 

กิจกรรมที่รัฐกระทําอยูในปจจุบันและกิจกรรมที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 สมบัติ  ธํารงธัญวงศ ( 2541, หนา  21-23) ไดสรุปวา นโยบายสาธารณะมีความหมาย

ครอบคลุม ดังน้ี (1) เปนกิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทําหรือไมกระทํา ( 2) เปนการใชอํานาจของ

รัฐในการจัดสรรกิจกรรมเพื่อตอบสนองคานิยมของสังคมมีอํานาจในการกําหนดนโยบายไดแก 

ผูนําทางการเมือง ฝายบริหาร ฝายตุลาการ พรรคการเมือง สถาบันราชการ ขาราชการและประมุข

ของประเทศ ( 3) กิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทําตองเปนชุดของการกระทําที่มีแบบแผน  

มีเปาหมาย และตองกระทําใหปรากฏเปนจริง โดยมีผลลัพธในการแกปญหาที่สําคัญของสังคม             

(4) เปนการตัดสินใจกระทําเพื่อประโยชนของประชาชนจํานวนมาก (5) เปนการเลือกทางเลือกที่จะ

กระทําโดยพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ( 6) เปนกิจกรรมที่เกิดจากการตอรองหรือ

ประนีประนอมระหวางกลุมผลประโยชน ( 7) เปนกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้งกิจกรรมภายในประเทศ

และระหวางประเทศ ( 8) เปนกิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทําหรือไมกระทําซึ่งอาจกอใหเกิด 

ผลทางบวกและลบตอสังคม และเปนกิจกรรมที่ชอบดวยกฎหมาย 

 ธันยวัฒน  รัตนสัค ( 2546, หนา 4) กลาววา นโยบายสาธารณะ หมายถึง การตัดสินใจของ

รัฐบาลในการเลือกแนวทางที่พึงประสงค เพื่อจะไดนํามาใชเปนกรอบในการดําเนินกิจกรรมของ

รัฐบาล โดยมีความมุงหวังที่จะแกไขปญหา ปองกันปญหา รวมทั้งใหเกิดสภาพการณที่พึงประสงค

ขึ้นในสังคม 

 มยุรี  อนุมานราชธน (2547, หนา 4-6) สรุปวา นโยบายสาธารณะสามารถพิจารณาได 2 มิติ 

ดังนี้ มิติแรกหมายถึงกิจกรรมหรือการกระทําของรัฐบาล และมิติที่สองหมายถึงการตัดสินใจของ

รัฐบาล ทั้งนี้ ไดกลาวใหความหมายของนโยบายสาธารณะวา หมายถึง แนวทางการกระทําของ

รัฐบาล ซึ่งกลาวไดวาเปนแนวทางกวางๆ ที่รัฐบาลไดทําการตัดสินใจเลือกและกําหนดไวลวงหนา 

เพื่อชี้นําใหมีกิจกรรมหรือการกระทําตางๆ เกิดขึ้น เพื่อใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ได

กําหนดไว โดยมีการวางแผน การจัดทําโครงการ วิธีการบริหารงานหรือกระบวนการดําเนินงานให
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บรรลุวัตถุประสงคในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงดวยวิธีปฏิบัติงานที่ถูกตองเหมาะสม สอดคลองกับสภาพ

ความเปนจริง และความตองการของประชาชนหรือผูใชบริการแตละเร่ือง 

 วรเดช  จันทรศร ( 2547, หนา  43) ไดใหความหมายของนโยบายสาธารณะวา เปน

กิจกรรมตางๆ ที่รัฐจัดขึ้น หรือแผนงานหรือโครงการ หรือแนวทางปฏิบัติที่รัฐหรือหนวยงานของ

รัฐไดกําหนดขึ้นเพื่อเจตนาในการแกไขปญหา ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 สุรสิทธิ์  วชิรขจร ( 2549, หนา 10-11) กลาววา นโยบายสาธารณะประกอบดวยการ

ตัดสินใจโดยรัฐในการเลือกแนวทางที่พึงประสงคที่เกิดจากการตัดสินใจจะตองถูกนํามาเปนกรอบ

ในการดําเนินกิจกรรมของรัฐบาล และการดําเนินกิจกรรมของรัฐบาล จะประกอบดวยกิจกรรมดาน

ตางๆ ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงและมีเปาหมายเพื่อแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม  

 จากแนวคิดทางวิชาการที่กลาวถึงสรุปไดวา นโยบายสาธารณะ หมายถึง การตัดสินใจ

ของรัฐบาลในการดําเนินกิจกรรมหรือไมดําเนินกิจกรรมเพื่อแกไขปญหาสาธารณะโดยรัฐบาลอาจ

เปนผูดําเนินการเองหรือใหตัวแทนเปนผูดําเนินการเพื่อความเปนอยูที่ดีของประชาชน 

 

3.  ความสําคัญ 

 Thomas R. Dye (2002, p. 4) กลาววา นโยบายสาธารณะมีความสําคัญใน 3 ประการ

ดวยกัน ประการแรก การศึกษานโยบายสาธารณะทําใหเขาใจสาเหตุหรือเหตุผลในการตัดสินใจ 

การศึกษายังชวยใหเขาใจความเชื่อมโยงเงื่อนไขดานเศรษฐกิจและสังคมในสังคมและกิจกรรมที่

รัฐบาลจัดใหมีขึ้นเพื่อตอบสนองเงื่อนไขดังกลาว ประการที่สอง ความเขาใจเหตุผลที่ทําใหเกิด

นโยบายและเปนการประยุกตความรูทางสังคมศาสตรเพื่อทางออกในการแกปญหา และประการที่

สาม การใหขอเสนอแนะเชิงนโยบาย การศึกษานโยบายสาธารณะดวยเหตุผลทางการเมือง เพื่อที่

รัฐบาลจะไดทราบวานโยบายที่กําหนดสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนด 

 Michael E. Kraft & Scott R. Furlong (2004, p. 9) กลาวถึงความสําคัญของการศึกษา

นโยบายสาธารณะ โดยเฉพาะความเขาใจกระบวนการกําหนดนโยบายจะทําใหประชาชนมีความรู 

เชน กรณีนโยบายสิ่งแวดลอม จะทําใหเขาใจวาใครคือตัวแสดง และตัวแสดงมีปฏิสัมพันธกัน

อยางไร นอกจากน้ี ความเขาใจในกระบวนการนโยบายยังชวยใหสามารถแสดงบทบาทและมีอิทธิพล

ตอการตัดสนิใจดวย 

 ศุภชัย  ยาวะประภาษ (25 40, หนา 18-19) กลาววา การศึกษานโยบายสาธารณะเปน       

สิ่งสําคัญและจําเปนสําหรับผูศึกษาทางรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร เนื่องจากนโยบาย

สาธารณะเปนการดําเนินกิจกรรมของรัฐบาล ซึ่งเปรียบเสมือนแผนปฏิบัติงานของรัฐบาล และเห็นวา

การศึกษาวิชานโยบายสาธารณะใหประโยชนทั้งทางวิชาการและการปฏิบัติ ทําใหนักรัฐศาสตร
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เขาใจการเมืองลึกซึ้งมากขึ้น เปนรูปธรรมมากขึ้น และทําใหนักรัฐศาสตรเขาใจภาพรวมการบริหาร

ไดชดัเจนยิง่ขึน้ นอกจากน้ันการเขาใจในเทคนิคและระเบยีบวิธกีารในการกาํหนด วิเคราะหและ

ประเมินผลนโยบายยอมชวยใหผูท่ีเกี่ยวของกับนโยบายในทางปฏิบัติสามารถวางแผนพัฒนา

นโยบายและนํานโยบายไปปฏิบัติใหบังเกิดผลไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 สมบัติ  ธํารงธัญวงศ (2541, หนา 24-33) กลาววา นโยบายสาธารณะมีความสําคัญตอ      

ผูกาํหนดนโยบายและประชาชน โดยในดานผูกาํหนดนโยบาย คอื หากรัฐบาลกาํหนดนโยบายที่

สอดคลองกับความตองการของประชาชนแลวประชาชนก็จะเกิดความศรัทธา และในดาน

ประชาชน กลาวคือ ในฐานะที่ประชาชนเปนผูเลือกตัวแทนจากพรรคการเมือง เมื่อนโยบายถูก

นําไปปฏิบัติและเกิดผลลัพธตามที่ตองการแลวก็จะพึงพอใจ นอกจากน้ี นโยบายสาธารณะยังทํา

หนาที่เปนเคร่ืองมือของรัฐบาลในการ (1) กําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ (2) แกไขปญหาของ

ประชาชน (3) สรางความเปนธรรมในสังคม และความเสมอภาคใหแกประชาชนอีกดวย 

 มยุรี  อนุมานราชธน (2547, หนา  7-8) กลาวถึงความสําคัญของนโยบายสาธารณะไวดังน้ี  

 1. ฝายรัฐบาล หากรัฐบาลกําหนดนโยบายสอดคลองกับความตองการของประชาชน 

รัฐบาลจะไดรับความเชื่อถือและเปนที่นิยมของประชาชน  

 2. ฝายขาราชการ เมื่อรัฐบาลกําหนดนโยบาย สวนราชการจะนํานโยบายไปปฏิบัติโดย

กําหนดเปนแผนหรือโครงการ หากวัตถุประสงคของนโยบายมีความชัดเจนแลวจะสงผลใหการนํา

นโยบายไปปฏิบัติบรรลุผลสําเร็จดวย 

 3. ฝายประชาชน  การที่พรรคการเมืองหาเสียงโดยการประกาศเปนนโยบาย หาก

พรรคการเมืองนั้นไดรับการเลือกต้ังเปนรัฐบาล นโยบายนั้นก็จะกลายมาเปนนโยบายของรัฐบาล 

ทําใหประชาชนสามารถติดตามการทํางานของรัฐบาลวาเปนไปตามที่หาเสียงไวหรือไม  

 4. สําหรับผูท่ีศึกษานโยบายสาธารณะทั่วไป ไมวาจะเปนขั้นตอนการกําหนดนโยบาย 

การนํานโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย หรือการสืบตอหรือยุตินโยบาย ความเขาใจ

นโยบายในขั้นตอนดังกลาวจะเปนประโยชนตอการวิเคราะหนโยบาย การเสนอทางเลือกนโยบาย 

เพื่อใหผูกําหนดนโยบายสามารถกําหนดนโยบายไดดี เมื่อนํานโยบายน้ันไปปฏิบัติก็จะประสบ

ความสําเร็จสามารถสนองความตองการของประชาชน  

 สรุปไดวา นักวิชาการมีความเห็นสอดคลองกัน โดยเห็นวา นโยบายสาธารณะมี

ความสําคัญตอผูศึกษาวิชาการนี้มากที่สุด โดยผูศึกษาจะไดรับความรูความเขาใจในกระบวนการ

นโยบายสาธารณะ ต้ังแตการกําหนดนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย 

รวมทั้งไดทราบวาใครเปนผูกําหนดนโยบาย และผลที่เกิดขึ้นจากการมีนโยบาย ตลอดจนผูศึกษาจะ

สามารถเสนอแนะนโยบายไดอยางถูกตอง ในขณะเดียวกันนโยบายสาธารณะยังมีความสําคัญตอ
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ประชาชนพอๆ กับสําคัญตอผูศึกษานโยบายสาธารณะ นักวิชาการมีความเห็นวาเมื่อรัฐบาลกําหนด

นโยบาย และนโยบายดังกลาวเปนนโยบายที่สอดคลองกับความตองการของประชาชน ประชาชน

จะพอใจและเชือ่ถอืรัฐบาล 

 

4.  ประเภทของนโยบายสาธารณะ 

 James E. Anderson (2000, p. 9-16) ไดแบงประเภทของนโยบายสาธารณะ โดยแบง

ออกเปน 5 ประเภท ดังน้ี (1) นโยบายกระจายทรัพยากร (2) นโยบายการบังคับควบคุม (3) นโยบาย

ควบคุมตนเอง (4) นโยบายจัดสรรทรัพยากรเสียใหม และ (5)นโยบายวัตถุและสัญลักษณ  

 Michael E. Kraft & Scott R. Furlong (2004, p. 95) กลาววา นโยบายสาธารณะ

ประกอบดวย (1) นโยบายกระจายทรัพยากร (2) นโยบายบังคับควบคุม และ (3) นโยบายการ

จัดสรรทรัพยากรใหม   

 กุลธน  ธนาพงศธร (2537 , หนา 25-36) ไดสรุปวา นโยบายสาธารณะสามารถแบงออกเปน 

4 ประการ ดังน้ี (1) การจําแนกประเภทของนโยบายสาธารณะตามลักษณะเนื้อหาและวัตถุประสงค  

ไดแก นโยบายเกี่ยวกับการจัดระเบียบกฎเกณฑ นโยบายเกี่ยวกับการกระจายทรัพยากร นโยบาย

เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรเสียใหม นโยบายเกี่ยวกับสัญลักษณ (2) การจําแนกประเภทนโยบาย

สาธารณะตามกระบวนการนโยบาย ไดแก การแบงนโยบายตามกระบวนการนโยบาย ซึ่ง

ประกอบดวย ขั้นการกําหนดนโยบายสาธารณะ อันเปนขั้นตอนของการดําเนินกิจกรรมตามที่รัฐบาล

ไดต้ังใจไว ขั้นผลผลิตของนโยบาย เปนขั้นแสดงใหเห็นระดับตางๆ ของการบริหารอันเปนผลผลิต

มาจากการดําเนินการของรัฐบาลและขั้นผลกระทบของนโยบาย ซึ่งเปนขั้นตอนแสดงใหเห็นผล

สะทอนทั้งแงดีและไมดีที่เกิดขึ้นกับประชาชน (3) การจําแนกประเภทนโยบายสาธารณะตาม

ขอบขายผลกระทบของนโยบาย ไดแก นโยบายการสาธารณสุข นโยบายการศึกษา นโยบายการรักษา

ความสงบเรียบรอยภายใน และ (4) การจําแนกประเภทนโยบายสาธารณะตามลักษณะของกิจกรรม

หรือภารกิจสําคัญของรัฐบาล เชน นโยบายตางประเทศ นโยบายเศรษฐกิจ นโยบายสังคม 

 ทศพร  ศิริสัมพันธ (2539 , หนา 17-20) ไดแบงนโยบายสาธารณะออกเปน 2 กลุมดวยกัน 

ไดแก (1) การแยกประเภทนโยบายสาธารณะแบบประเพณีนิยม ซึ่งสามารถแบงยอยออกไดอีก       

3 ประเภท ไดแก (1.1) การแบงนโยบายตามเนื้อหาสาระ เชน นโยบายเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 

(1.2) การแบงนโยบายตามมิติเวลา เชน นโยบายเศรษฐกิจยุค พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร และ (1.3) การแบง

นโยบายตามมิติสถาบันวาสถาบันใดเปนผูกําหนดนโยบาย เชน พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด 

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ คําสั่ง กฎกระทรวง เทศบัญญัติ เปนตน (2) การแยกประเภทนโยบาย

สาธารณะในเชิงวิเคราะห ซึ่งสามารถแบงยอยออกไดอีก 2 ประเภท ไดแก (2.1) นโยบายสาธารณะ
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เชิงการวิเคราะหของนักรัฐศาสตร  เชน นโยบายเชิงการควบคุม นโยบายเชิงการกระจายทรัพยากร 

นโยบายเชิงการจัดสรรทรัพยากรใหม และนโยบายเชิงสัญลักษณและพิธีการ และ (2.2) นโยบาย

สาธารณะเชิงการวิเคราะหของนักเศรษฐศาสตร  เชน นโยบายในการเปดเสรี นโยบายการใชภาษี

อากรและเงินอุดหนุน นโยบายการสรางกฎระเบียบ นโยบายในการผลิตสินคา นโยบายในการจัด

ใหมีการประกัน  

 ถวัลยรัฐ  วรเทพพุฒิพงษ (2540 , หนา 12-15) ไดเสนอวิธกีารจําแนกนโยบายสาธารณะไว 

5 วิธี กลาวคือ (1) การแบงตามเนื้อหาสาระหรือวิธีปฏิบัติของนโยบาย ซึ่งการแบงตามเนื้อหาสาระ 

หมายถึง นโยบายที่เกี่ยวของกับสิ่งที่รัฐบาลจะกระทํา และการแบงนโยบายตามวิธีปฏิบัติ ซึ่งเปน

การเนนผูที่มีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบาย (2) การแบงตามผลกระทบตอสังคมและ

ความสัมพันธระหวางผูเกี่ยวของในการกําหนดนโยบาย เชน นโยบายกระจายผลประโยชน 

นโยบายการควบคุมความประพฤติของประชาชน นโยบายการกระจายผลประโยชนใหม และ

นโยบายการใหประชาชนควบคุมความประพฤติของตนเอง (3) การแบงตามการเนนเชิงวัตถุหรือ

สัญลักษณของนโยบาย (4) การแบงตามความสามารถในการระบุกลุมผูไดรับประโยชนจาก

นโยบาย และ (5) การแบงตามลักษณะเสรีนิยมหรืออนุรักษนิยมของนโยบาย  

 สมบัติ  ธํารงธัญวงศ  (2541 , หนา 151-195) แบงประเภทนโยบายสาธารณะออกเปน          

7 กลุมดวยกัน ไดแก (1) นโยบายสาธารณะมุงเนนขอบเขตเฉพาะดานและนโยบายสาธารณะ

มุงเนนสถาบันที่กําหนดนโยบาย (2) นโยบายมุงเนนเนื้อหาสาระและนโยบายมุงเนนขั้นตอนการ

ปฏิบัติ (3) นโยบายมุงเนนการควบคุมกํากับโดยรัฐและนโยบายมุงเนนการควบคุมกํากับตนเอง        

(4) นโยบายมุงเนนการกระจายผลประโยชนและนโยบายมุงเนนการกระจายความเปนธรรม         

(5) นโยบายมุงเนนเชิงวัตถุและนโยบายมุงเนนเชิงสัญลักษณ (6) นโยบายมุงเนนลักษณะเสรีนิยม

และนโยบายมุงเนนลักษณะอนุรักษนิยม และ (7) นโยบายมุงเนนลักษณะสินคาสาธารณะและ

นโยบายมุงเนนลักษณะสินคาเอกชน 

 แกวคํา ไกรสรพงษ (2548 , หนา 19-38) เสนอการแบงประเภทนโยบายสาธารณะจาก 3 

มุมมอง คือ (1) การแบงประเภทนโยบายตามภารกิจของรัฐบาล (2) การแบงประเภทนโยบายแนว

การมองเชิงวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร และ (3) การแบงประเภทนโยบายตามการมองเชิงวิเคราะห

ทางรัฐศาสตร ทั้งนี้ ไดแบงประเภทนโยบายออกเปน 6 ประเภท ไดแก (1) นโยบายที่เปนเร่ืองของ

ภารกิจที่รัฐมีบทบาทดําเนินการกับนโยบายที่เปนเร่ืองเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอน               

(2) นโยบายที่เกี่ยวกับเร่ืองที่เปนรูปธรรมกับนโยบายเกี่ยวกับเร่ืองที่เปนนามธรรม (3) นโยบายที่

เปนเร่ืองของสวนรวมและนโยบายที่เปนเร่ืองของภาคเอกชน (4) นโยบายที่มีลักษณะเสรีกับ

นโยบายที่เปนอนุรักษนิยม (5) นโยบายการจัดสรรทรัพยากร นโยบายการกระจายทรัพยากร 
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นโยบายการจัดระเบียบกฎเกณฑ นโยบายการจัดระเบียบกฎเกณฑเพื่อปกปองผลประโยชนของ          

ผูถูกควบคุมโดยระเบียบกฎเกณฑน้ัน และ (6) นโยบายอุปถัมภหรือสงเสริม 

 สุรสิทธิ์  วชิรขจร (2549 , หนา 15-19) ไดกลาวถึงการแบงประเภทนโยบายออกเปน 11 

ประเภท ไดแก (1) นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ (2) นโยบายดานการพลังงาน (3) นโยบาย

ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ (4) นโยบายดานการสวัสดิการสังคม การรักษาพยาบาล และ

การแกปญหาความยากจน (5) นโยบายกระจายความเทาเทียมกันทางดานผลประโยชนและรายได 

(6) นโยบายดานการศึกษา (7) นโยบายดานสิทธิมนุษยชน (8) นโยบายที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ 

(9) นโยบายดานแรงงาน (10) นโยบายดานเกษตร และ (11) นโยบายดานความสัมพันธระหวาง

ประเทศ  

 

5. กระบวนการนโยบายสาธารณะ (Policy Process) 

 การศึกษาถึงกระบวนการนโยบายสาธารณะนี้ กลาวไดวา Harold D. Lasswell คือบุคคลที่

ไดทําการศึกษาถึงกระบวนการนโยบายสาธารณะในยุคแรกๆ และยังเปนบุคคลที่มีการศึกษา

ครอบคลุมถึงกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะอยางชัดเจน (สิริกาญจน  เอ่ียมอาจหาญ, 2554, 

หนา 17) โดยในป 1956 การศึกษาของ Harold D. Lasswellจะกลาวถึงขั้นตอน (Stages) ซึ่งหมายถึง 

ชุดของขั้นตอนการแบงแยกและจัดลาํดับ (A Set of Separate and Successive Steps)  จากจุดเร่ิมตน

ของการกอตัวและการตัดสินใจนโยบาย ไปถึงการประเมินผลและบทสรุปของนโยบาย  จุดสําคัญ

คอื Harold D. Lasswellไดแยกแยะสิ่งที่เขาเรียกวา 7 ขัน้ตอน (7  Stages) ของกระบวนการตัดสนิใจ 

(The Decision Process)  ไวอยางชัดเจน โดยประกอบดวย การเก็บรวบรวมขอมูล ( Intelligence) 

การเสนอแนะนโยบาย ( Recommendation) การอนุมัตินโยบาย ( Prescription) การกําหนดตัวบุคคล

ผูรับผิดชอบนโยบาย ( Invocation) การนํานโยบายไปปฏิบัติ ( Application) การประเมินคุณคาของ

นโยบาย (Appraisal) และการสิน้สดุนโยบาย (Termination) 

 หลังจากนั้น นักวิชาการหลายคน ก็ไดมุงความสนใจไปยังกระบวนการนโยบายมากขึ้น  

แมวาหลายคนจะยอมรับถึงจุดเร่ิมตนที่เกิดขึ้นจาก Harold D. Lasswellแตความพยายามในการ

อธิบายการศึกษาถึงกระบวนการนโยบายนั้น ก็ยังมีการจําแนกขั้นตอนที่แตกตางกัน เชน  

 Charles S. Bullock, James E. Anderson & David W. Brady (1983, p. 4-9) กาํหนดขัน้ตอน

ของกระบวนการนโยบายไวเปน 5 ขั้นตอน กลาวคือ การกอตัวของปญหา ( Problem Formulation)  

วาระนโยบาย (Policy Agenda) การกาํหนดนโยบาย (Policy Formulation and Adoption) การนํานโยบาย

ไปปฏิบัติ (Policy Implementation) และการประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation)   
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 Stella Z. Theodoulou & Matthew A. Cahn (1995, p. 86-95) แบงขั้นตอนของนโยบาย

เปน 6 ขั้นตอน คือ การรับรูถึงประเด็นปญหา ( Problem Recognition and Issue Identification) การ

กาํหนดเปนวาระนโยบาย  ( Agenda Setting) การกาํหนดเปนนโยบาย ( Policy Formulation) การ

พัฒนานโยบาย ( Policy Adoption) การนํานโยบายไปปฏิบัติ ( Policy Implementation) และการ

วิเคราะหและประเมินผลนโยบาย (Policy Analysis and Evaluation)   

 Thomas R. Dye (2002, p. 32-56) แบงกระบวนการนโยบายเปน 7 ขั้นตอน คือ การกําหนด

ปญหา (Problem Identification) การกาํหนดวาระแหงชาติ ( Agenda Setting) การกาํหนดนโยบาย 

(Policy Formulation) การอนุมัตินโยบาย (Policy Legitimation) การนํานโยบายไปปฏิบัติ ( Policy 

Implementation) การประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation) และการพัฒนาปรับปรุงนโยบายและ

การยุตินโยบาย (Policy Revision of Termination)  

 William N. Dunn (2004, p. 43-45) ไดแบงกระบวนการนโยบายออกเปน 8 ขั้นตอน คือ 

การกาํหนดวาระแหงชาติ (Agenda Setting) การกอตัวของนโยบาย (Policy Formation) การกาํหนด

นโยบาย (Policy Formulation) การนํานโยบายไปปฏิบัติ ( Policy Implementation) การประเมิน

นโยบาย (Policy Assessment) การปรับปรุงนโยบาย (Policy Adaptation) การสานตอนโยบาย (Policy 

Succession) และการยุตินโยบาย (Policy Termination)  

 ซึ่งจากกระบวนการนโยบายที่ไดกลาวถึงขางตนนี้ ทําใหพบวาแนวคิดดังกลาวมีความ

สอดคลองกันในประเด็นหลักอยูดวยกันหลายประเด็น โดยทั้งน้ีนักวิชาการแตละทานไดมีการใชคํา

ที่แตกตางกันไป แตมีความหมายอยูในขอบเขตที่ใกลเคียงกัน  

 ทั้งน้ี อาจกลาวสรุปถึงการแบงขั้นตอนนโยบายสาธารณะได 6 ขั้นตอนดังตอไปน้ี  

  5.1 Policy Formation 

  ขั้นตอนการกอตัวของนโยบาย ( Policy Formation) จะเร่ิมตนจากประเด็นปญหาที่

เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งกอใหเกิดภาวะวิกฤตที่มีผูที่เกี่ยวของเปนจํานวนมากและมีผลกระทบในวงกวาง

จนทําใหประชาชนสวนใหญรูสึกรวมกันวาสิ่งที่เกิดขึ้นคือปญหาของประเทศ โดยปญหาดังกลาวมัก

เปนเร่ืองที่สื่อมวลชนใหความสนใจเปนพิเศษ และอาจสงผลกระทบตอเสถียรภาพของรัฐบาลได

อยางมาก ซึ่ง Brian W. Hogwood & Lewis A. Gunn (1984, p. 209-218)ไดกลาวไววาในขัน้ตอนน้ี

อยางสอดคลองกันวา การระบุถึงปญหาที่เกิดขึ้นอยางชัดเจนและตรงประเด็นจะชวยใหรัฐบาล

สามารถกําหนดนโยบายไดอยางเหมาะสม และสามารถแกไขปญหาไดอยางตรงประเด็น ซึ่งใน

ขั้นตอนนี้จะมีกลุมตางๆ ที่เกี่ยวของกับนโยบายในแงมุมตางๆ เปนผูแสดงบทบาทตอนโยบายใน

ทิศทางตางๆ ไดแก กลุมผลประโยชน (Interest Groups) หมายถึง หมายถึง กลุมของบุคคลที่รวมกัน 

มีความตองการที่จะใหรัฐบาลสนองตอบตอผลประโยชนเฉพาะอยางของกลุมตน ซึ่งอาจเปนการ
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ออกกฎหมาย  การกําหนดนโยบาย การจัดสรรงบประมาณ หรือ ผลประโยชนเชิงอุดมการณ ไดแก 

(1) นักธุรกิจ เชน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หอการคาไทย หอการคาจังหวัด สมาคม

ธนาคารไทย เปนตน (2) กรรมกร เชน สหภาพแรงงาน สมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจ (3) เกษตรกร เชน 

กลุมเกษตรกร กลุมสหกรณการเกษตร สมัชชาเกษตรกรรายยอยภาคอีสาน สมัชชาคนจน (4) นักศึกษา/

ปญญาชน เชน สหพันธนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย สมาพันธประชาธิปไตย สําหรับกลุมผลักดัน 

(Pressure Groups) หมายถึง กลุมบุคคล ซึ่งมีทัศนะ เปาหมาย หรือกิจกรรมที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

โดยกลุมเกิดขึ้นเพื่อผลักดันทัศนะหรือประเด็นเร่ืองราวในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ ที่ไมใช

ผลประโยชนเฉพาะของสมาชิกกลุมเทาน้ัน เชน กลุมนักอนุรักษสิ่งแวดลอมที่คัดคานการสรางเขื่อน 

คัดคานอาวุธนิวเคลียร เปนตน กลุมเหลาน้ีไมเพียงแตจะใชวิธีการผลักดันผานกระบวนการทาง

นโยบายเทาน้ัน หากยังใชวิธีการในลักษณะอ่ืนๆ ในลักษณะการกระทําการแบบถึงลูกถึงคน ( Direct 

Action) อีกดวย เชน กลุม Greenpeace ที่เอาตัวเองเขาไปผูกกับแทนระเบิดนิวเคลียรเพื่อคัดคานการ

ทดลองนิวเคลียร เปนตน และสุดทายกลุมอ่ืนๆ (Other Group) ซึ่งหมายความรวมถึง กลุมนักวิชาการ 

กลุมชนชั้นนําในสังคม กลุมสื่อสารมวลชน หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานอ่ืนๆ ที่อาจเปนไดทั้ง 

ผูผลักดันและตอตานนโยบายของรัฐบาล ซึ่งทั้ง 3 กลุมที่กลาวถึง อาจถือไดวาเปนตัวแสดงบทบาท 

(Actors) ที่สําคัญในการสรางวาระนโยบาย (Agenda Setting) โดยจะทําการเรียกรองความตองการ 

(Demand) ของตนตอรัฐบาล เพื่อกระตุนใหรัฐบาลไดกําหนดนโยบายออกมาเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 

รวมถงึไดมกีารสนับสนุน ( Support) นโยบายที่รัฐบาลไดกําหนดขึ้น เพื่อผลักดันใหเกิดการนําไป

ปฏิบัติใหเปนรูปธรรม และกลุมจําเปนจะตองมีการแสดงออกถึงความคิดเห็น (Opinion) ตอนโยบาย 

ที่ออกมานั้น เพื่อสะทอนใหรัฐบาลผูกําหนดนโยบายไดทราบ และสามารถปรับใหนโยบายมีความ

สอดคลองกับความตองการของกลุมที่ผลักดันนโยบายใหไดมากที่สุดน่ันเอง ซึ่งในขั้นตอนการสราง

วาระนโยบายน้ัน อาจทาํไดใน 2 รูปแบบ คือ (1) การสรางวาระนโยบายจากบนลงลาง (Top Down) 

โดยมีกลุมคณะกรรมาธิการของสภา กลุมชนชั้นนํา กลุมนักวิชาการ และกลุมผลประโยชน เปนผูที่

ผลักดันใหเกิดนโยบายขึ้น (2) การสรางวาระนโยบายจากลางขึ้นบน (Bottom Up) โดยมีขอมูลความ

ตองการที่สะทอนมาจากความคิดเห็นของเวทีสาธารณะ ผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชน 

สื่อสารมวลชน และการเรียกรองจากกลุมผลประโยชนสาธารณะตางๆ เปนผูที่ผลักดันใหเกิดนโยบาย 

  5.2 Policy Making 

  จากขัน้ตอน Policy Formation ทําใหเห็นไดวา กลุมตางๆ ไดนําเสนอความตองการ การ

ใหการสนับสนุน และสะทอนความคิดเห็นที่มีตอนโยบายสาธารณะที่ออกมา เพื่อเปนปจจัยนําเขา 

(Input) ของกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะที่สงผานไปยังขั้นตอนการกําหนดนโยบาย

สาธารณะ (Policy Making) ซึ่งในขั้นตอนน้ี Merilee S. Grindle (1980) ไดกลาวไววา จําเปนจะตองมี
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การพิจารณาทั้งตัวเนื้อหาสาระของนโยบาย ( Policy Content) และบริบทของกระบวนการนโยบาย 

(Policy Context) อยางละเอียดถี่ถวน เพื่อชวยใหนโยบายเกิดความถูกตองและสามารถนําไปปฏิบัติ

ไดประสบผลสําเร็จในระดับสูง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ William N. Dunn (2004, p. 15-16), 

Brian W. Hogwood & Lewis A. Gunn (1984, p. 209-218) และ Thomas R. Dye (2002, p. 317-318) 

ที่ไดกลาวเอาไววา การกําหนดนโยบายจําเปนตองพิจารณาถึงปจจัยที่เกี่ยวของทั้งภายในและ

ภายนอก เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการวิเคราะห การจัดทํารางนโยบาย ใหเปนตามทิศทางและ

วัตถุประสงคของนโยบายที่กําหนดไว ซึ่งในขั้นตอนน้ีจะมีผูที่เขามาเกี่ยวของจํานวนมาเพื่อผลักดัน

รูปแบบและแนวทางของนโยบายใหออกมาในลักษณะที่ตนตองการ เชน พรรคการเมือง กลุมชนชั้น

นํา กลุมนักวิชาการ กลุมขาราชการ และกลุมผลประโยชนตางๆ เปนตน โดยกลุมตางๆ จะทําการ

เรียกรอง ตอรอง และกดดันใหความตองการของตนเขาสูกระบวนการของรัฐสภา เพื่อทําใหออกมา

เปนขอกฎหมาย ระเบียบ หรือคําสั่ง เพื่อใหเกิดการนําไปปฏิบัติตอไป 

  5.3 Policy Outcome 

  เมื่อสิ้นสุดขั้นตอน Policy Making แลว สิ่งที่เปนปจจัยนําออก ( Output) ในขัน้ตอน

ผลลัพธนโยบายสาธารณะ ( Policy Outcome) ก็คือ ตัวนโยบายสาธารณะที่อยูในรูปของกฎหมาย 

พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฏีกา กฎกระทรวง ระเบียบ หรือคําสั่ง ตามแตกรณี โดยในขั้นตอนน้ีถือ

เปนกระบวนการขั้นตอนตามกฎหมาย ( Policy Legitimating) เพื่อใหนโยบายสาธารณะที่เกิดขึ้นมี 

ผลบังคับใชในทางปฏิบัติ ซึ่ง Output ที่ไดมีความสําคัญอยางสูงตอความสําเร็จของการนําไปปฏิบัติ 

เพราะ Output ที่เกิดขึ้นจะเปนสิ่งที่ใชในการรองรับ แนวทางการปฏิบัติงานของผูที่มีหนาที่ปฏิบัติ

ตามนโยบาย เชน การทํางานของเจาหนาที่ปราบปรามยาเสพติด ที่มีกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ 

ยาเสพติด ไดแก พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด ป พ.ศ. 2519 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.

มาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ 

พ.ศ. 2522 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518 พ.ร.ก. ปองกันการ

ใชสารระเหย พ.ศ. 2533 พ.ร.บ.ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 พ.ร.บ.ควบคุมโภคภัณฑ 

พ.ศ. 2495 พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509 พ.ร.บ.ราชทัณฑ พ.ศ. 2497 

พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ร.บ.ความรวมมือระหวางประเทศในเร่ือง

ทางอาญา พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.สงผูรายขามแดน พ.ศ. 2472 อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตาน

การลักลอบคายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตประสาท ค.ศ.1988 และ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดี 

ยาเสพติด พ.ศ. 2550 เปนตน เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการทํางานใหประสบผลสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคดิของ William N. Dunn (2004, p. 15-16), Brian W. Hogwood & Lewis A. Gunn (1984,  

p. 209-218) และ Thomas R. Dye (2002, p. 317-318) ที่ไดถึงขั้นตอนน้ีไววา การพิจารณาในสิ่งตางๆ 
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ที่เกี่ยวของในการกําหนดนโยบาย ซึ่งไดแก การพยากรณสถานการณของนโยบาย การกําหนด

วัตถุประสงค การวิเคราะหทางเลือก ตลอดจนการลําดับถึงความสําคัญของนโยบาย จะสามารถชวย

นําไปสูการอนุมัตินโยบายที่มีความเหมาะสม และกอใหเกิดผลสําเร็จของนโยบายไดในระดับสูง 

  5.4 Policy Implementation 

  สําหรับขั้นตอนการนํานโยบายไปปฏิบัติ ( Policy Implementation) อาจถือไดวาเปน

ขั้นตอนที่มีความสําคัญมากที่สุดในการขับเคลื่อนนโยบายใหประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค

ที่ต้ังไว และอาจกลาวไดวา การนํานโยบายไปปฏิบัติ เปนกระบวนการจัดการ เพื่อชวยใหกลุม

บุคคลที่มีหนาที่รับผิดชอบนโยบาย สามารถดําเนินการไดสําเร็จตามวัตถุประสงคของนโยบายที่

กําหนดไว ดังน้ัน นโยบายที่จะนําไปปฏิบัติตองมีความชัดเจน เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน

ระหวางผูกําหนดนโยบาย และผูนํานโยบายไปปฏิบัติ รวมถึงผูกําหนดนโยบายจําเปนทราบ

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับความพรอมของหนวยงานที่จะนํานโยบายไปปฏิบัติดวย ซึ่งอาจกลาวโดยสรุปได

วา การนํานโยบายไปปฏิบัติจะเปนการแปลงและแปลความหมายของเนื้อหาในนโยบายที่ไดรับจาก

รัฐบาลใหกลายเปนแผนงาน กิจกรรม และโครงการที่สามารถปฏิบัติตามได โดยนโยบายของ

รัฐบาลจะถูกสงผานไปยังหนวยงานราชการสวนกลาง ไดแก กระทรวง และกรม หรือสวนราชการ

ที่เทียบเทา ที่มีหนาที่รับผิดชอบตามกฎกระทรวง เพื่อแปลงนโยบายดังกลาวใหเปนแนวทางการ

ดําเนินงาน และผลสําเร็จของนโยบายในรูปของตัวชี้วัดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จากน้ันจึงสง

ตอไปยังหนวยงานราชการสวนภูมิภาค ซึ่งไดแก เขต และจังหวัด เพื่อแปลงแนวทางการดําเนินงาน

ใหเปนกิจกรรมที่ชัดเจนและไดผลงานตามตัวชี้วัดที่หนวยงานราชการสวนกลางตองการ โดย

มอบหมายใหสวนราชการของตนที่ประจําอยูในระดับอําเภอ หรือหนวยงานราชการสวนทองถิ่น

เปนผูปฏิบัติตอไป และเมื่อผลการดําเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นตามชวงระยะเวลาที่กําหนด หนวยงาน      

ผูปฏิบัติก็จะมีการประเมินผลงานและรายงานผลการดําเนินงานสงตอไปกลับขึ้นไปตามลําดับ 

เพื่อใหผูกําหนดนโยบายรับทราบถึงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายตอไป จึงกลาวไดวา หนวยงาน

ในระดับปฏิบัติมีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จของนโยบายดังกลาว สําหรับในขั้นตอนการ  

นํานโยบายไปปฏิบัติอาจพบไดวา มีกลุมองคการ และกลุมบุคคลจากหลายๆ ฝายเขามาเกี่ยวของ 

ไดแก หนวยงานราชการ องคการมหาชน องคการอิสระ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เขามารับ

สัมปทานภารกิจเฉพาะดาน 

  ประเด็นสําคัญในการพิจารณาถึงการนํานโยบายไปปฏิบัติประสบผลใหสําเร็จ คือ 

การทําความเขาใจถึงสาระสําคัญในการนํานโยบายไปปฏิบัติของแตขั้นตอน ซึ่งผูกําหนดนโยบาย

ตองเขาใจวา ประเด็นสําคัญในแตละขั้นตอนของการปฏิบัติมีความแตกตางกัน ดังที่ Paul Berman 

(1978, p. 157-184) ไดกลาวไววา ปญหาของการนํานโยบายไปปฏิบัติมักจะเกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ
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ระหวางสถาบันตางๆ ที่รับผิดชอบตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดย Paul Berman (1978, p. 157-184) 

ไดเสนอวาการนํานโยบายไปปฏิบัติ ควรพิจารณาใน 2 ระดับ คือ (1) การนํานโยบายไปปฏิบัติใน

ระดับมหภาค (Macro-Implementation) และ (2) การนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค ( Micro-

Implementation) โดยกลาววา การนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาค ( Macro-Implementation) 

เปนการแปลงนโยบายของรัฐบาลใหอยูในรูปของระเบียบ คําสั่งในการทํางานของหนวยงานระดับ

กระทรวง และกรม เพื่อมอบหมายใหหนวยงานที่รับผิดชอบสงตอไปยังผูปฏิบัติในระดับจุลภาค ซึ่ง

ในขัน้ตอนน้ีจะแบงออกเปน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการแปลงนโยบายออกเปนแนวทางปฏิบัติ หรือ

เปนแผนงานหรือโครงการ และขั้นตอนในการทําความเขาใจเพื่อใหหนวยงานในระดับปฏิบัติ หรือ

ทองถิ่นเกิดการยอมรับ ( Adopt) ในแนวทาง แผนงาน โครงการ หรือผลสําเร็จที่จะเกิดขึ้นจากการ

แปลงนโยบายสูการปฏิบัติ และสําหรับการนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค ( Micro-

Implementation) เปนเร่ืองที่หนวยงานระดับผูปฏิบัติตองทําความเขาใจในนโยบาย แผนงาน หรือ

โครงการที่ไดรับมาจากระดับมหภาค เพื่อปรับเปลี่ยนใหเกิดความเหมาะสม และเปนไปไดในการ

ปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จ ซึ่งกลาวไดวา นโยบายจากสวนกลางจะถูกนํามาปฏิบัติภายใตบริบท

และสภาพแวดลอมที่แตกตางกันในแตละทองถิ่น ดังน้ัน การทําใหผูปฏิบัติในระดับทองถิ่นเกิดการ

ยอมรับในเน้ือหาสาระของนโยบายจึงเปนสิ่งสําคัญ เพื่อชวยใหผูปฏิบัติในระดับทองถิ่นสามารถ

เขาใจและมีการปรับปรุงวิธีการในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับนโยบาย ตลอดจนถือเอานโยบาย

น้ันเขาเปนสวนหน่ึงของภารกิจประจําวัน เพื่อใหเกิดการดําเนินงานอยางตอเน่ือง โดยในขั้นตอนน้ี

จะแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนระดมพลัง ( Mobilization) เพือ่ (1) พิจารณารับนโยบาย และ 

(2) แสวงหาความสนับสนุนในการดําเนินการตามนโยบาย และขั้นตอนตอมา คือ ขั้นตอนการปฏิบัติ 

(Deliver Implementation) เพื่อชวยใหผูปฏิบัติสามารถแสวงหาวิธีการที่เหมาะสมในการปรับตัวให

เขากบันโยบายในแตละสภาพแวดลอมของแตละพืน้ที ่และในแตละชวงเวลาไดอีกดวย และใน

ขั้นตอนสุดทาย คือ ขั้นตอนการสรางความเปนปกแผนหรือความตอเน่ือง ( Institutionalization or 

Continuation) เพื่อชวยใหนโยบายของรัฐบาลถูกนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่องและไดรับการยอมรับเปน

หนาที่ประจําวัน (Reutilizations) ของผูปฏิบัติ ซึ่งจะกอใหเกิดความเปนปกแผนในอนาคต       

  5.5 Policy Evaluation 

  ภายหลังจากขั้นตอนการนํานโยบายไปปฏิบัติ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมไดมี

การประเมินผลนโยบาย ( Policy Evaluation) อยางชัดเจนเปนรูปธรรมอยางสม่ําเสมอ เพื่อชวยให   

ผูกําหนดนโยบายสามารถตรวจสอบผลการดําเนินงานตามนโยบายที่ต้ังไว โดยอาจตรวจสอบใน

ดานของ (1) กระบวนการ ( Process) ทํางานตามนโยบาย (2) ผลสําเร็จที่ไดรับตามตัวชี้วัด ( Output) 

ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึง (3) ผลลัพธของนโยบาย ( Outcome) ตามวัตถุประสงคของ
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โครงการ และ (4) ผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามนโยบาย ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ 

เพื่อประเมินถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของนโยบาย และผลประโยชนสาธารณะ ( Public 

Interests) ที่เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งผลจากการประเมินจะถูกนําไปสูการทบทวน เพื่อดําเนินการพัฒนา

ปรับปรุงนโยบาย ( Policy Adaptation) หรือการสานตอนโยบาย ( Policy Succession) และการยุติ

นโยบาย (Policy Termination) ตามแตกรณี ซึ่งการประเมินผลนโยบายมักนิยมทําโดยตัวแทนของ

รัฐบาล หรือที่ปรึกษาภายนอก หรือแมกระทั่งในเวทีสาธารณะ โดยการประเมินผลนโยบายอาจทํา

ไดทั้งกอนนํานโยบายไปปฏิบัติ หรือภายหลังจากที่นํานโยบายไปปฏิบัติสําเร็จแลว เพื่อชวย

ตรวจสอบวา การนํานโยบายไปปฏิบัติประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพียงใด 

โดยการประเมินผลนโยบายจะทําใหไดขอมูลปอนกลับ ( Feedback) ที่ถูกตองสําหรับ การวิเคราะห

เพื่อหาแนวทางในการแกไขปรับปรุงใหเกิดการพัฒนานโยบายที่เหมาะสมตอไป  

  5.6 Policy Revision-Termination 

  สําหรับขั้นตอนการปรับปรุงแกไขหรือการสิ้นสุดนโยบาย (Policy Revision-Termination) 

จะเกี่ยวของกับการพิจารณาทบทวนผลสะทอนกลับที่ไดจากขั้นตอนการประเมินผลนโยบาย เพื่อทํา

การเพื่อดําเนินการพัฒนาปรับปรุงนโยบาย การสานตอนโยบาย หรือเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสิ้นสุด

นโยบาย โดยการพิจารณาใหมีการยกเลิกสิ้นสุดนโยบาย จะหมายความวา วงจรชีวิตของนโยบายได

จบลง สวนในกรณีที่มีการปรับปรุงแกไขนโยบายนั้นหมายความวา วงจรชีวิตของนโยบายอาจมีการ

เพิ่มเติมสวนที่จําเปนและตัดสวนที่ไมสําคัญออกไป เพื่อนําไปสูการปฏิบัติอยางตอเน่ือง หรืออาจมี

การแกไขเพิ่มเติมจากเดิมบางเพื่อความเหมาะสม จากการศึกษาถึงนโยบายที่ผานมาในหลายๆ กรณี

จะพบวา รัฐบาลชุดใหมที่เขามาบริหารประเทศและไมไดเปนเจาของนโยบายเดิม ก็มักพยายามที่จะ

ทดแทนนโยบายเดิมดวยการกําหนดนโยบายใหมที่มีความเหมาะสมกับสถานการณมากกวา และ 

บางกรณีก็ไดยุติบางนโยบายที่เห็นวาไมเหมาะสมอยางเด็ดขาด ซึ่งมักเกิดจากแรงผลักดัน 

บางประการ เชน ขอจํากัดทางดานงบประมาณ การแสตอตานจากประชาชน และผลประโยชน

ทางการเมือง เปนตน ดังนั้น เมื่อมีการปรับปรุงแกไขหรือสิ้นสุดนโยบายจึงหมายความวา วงจรชีวิต

ของนโยบายไดยุติลง และอาจนําไปสูการกอตัววงจรชีวิตนโยบายใหม ซึ่ง Brian W. Hogwood & 

Lewis A. Gunn (1984, p. 209-218) ไดกลาวถึง สาเหตุของการที่รัฐบาลหรือผูกําหนดนโยบายมักจะ

หลีกเลี่ยงการสิ้นสุดนโยบายดวยสาเหตุหลายประการ คือ (1) เกิดการตอตานจากประชาชนและกลุม

ผลประโยชน ที่เคยไดรับผลตอบแทนบางประการจากนโยบายเดิมที่มีอยู ทั้งนี้เพราะในหลายกรณี

นั้นการสิ้นสุดนโยบายยอมหมายถึงการสูญเสียของประชาชนบางกลุม ประกอบกับผูกําหนดนโยบาย

เองขาดแรงจูงใจทางการเมืองที่จะ ตัดสินใจในลักษณะที่จะกระทบตอฐานเสียงของตนเอง (2) เกดิ

จากความรูสึกเสียดายที่ไดมีการลงทุนลงแรงไปมากพอสมควรแลว จึงทําใหไมตองการที่จะสิ้นสุด
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นโยบายลง (3) เกิดจากขอจํากัดทางดานกฎหมาย โดยเฉพาะการยกเลิกพระราชบัญญัติอันเปนที่มา

ของบางนโยบายตองผานกระบวนการทางดานรัฐสภาที่ยุงยากและใชเวลานาน รวมถึงอาจจะมี

กระแสคัดคานจากหนวยงานที่รับผิดชอบนโยบายน้ันๆ อยู ทั้งน้ี เพื่อปองกันไมใหหนวยงานของตน

ถูกลดขนาด สูญเสียอํานาจ หรือถูกยุบเลิกโดยปริยาย และ (4) เกิดจากการขัดผลประโยชนทาง

การเมือง ซึ่งการสิ้นสุดนโยบายบางคร้ัง อาจจะกอใหเกิดความเสียหาย หรือเทากับเปนการยอมรับ

ความผดิพลาดของตนในอดีต 

 

6. อํานาจหนาท่ี 

 จากการทบทวนแนวคิดที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ที่สอดคลองกับนโยบายสาธารณะนั้น

ไดพบวา ระบบราชการ คือ กลไกหลักในการใชอํานาจหนาที่ตามนโยบายของรัฐบาล กลาวคือ 

ระบบราชการมีอํานาจหนาที่ในการนํานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ดังนั้น 

จึงเกี่ยวของโดยตรงกับการใชอํานาจของรัฐบาลในการจัดสรรทรัพยากรของสังคมและเปนตัวแทน

ในการออกคําสั่งตามกฎหมายบังคับใชโดยถูกตองและชอบธรรม Theodore J. Lowi (1969, p. 279) ให

ทัศนะที่นาสนใจเกี่ยวกับอํานาจของระบบราชการวา ขาราชการเปนตัวแทนในการใชอํานาจเพื่อ

บังคับใหคนทุกคนในสังคมปฏิบัติตาม โดยอํานาจที่บังคับใชตามกฎหมายนั้นอาจออกมาในรูปของ

กฎหมายที่บังคับใชเพื่อปองกันปราบปราม ซึ่งอาจมีผลโดยทันทีหรือมีผลโดยทางออมก็ได โดยมี

ประชาชนเปนผูไดรับผลกระทบจากการประกาศใชกฎหมาย หรือนโยบายดังกลาว 

 Kenneth C. Davis (1969, p. 4) ไดกลาวถึง อํานาจในกระบวนการนโยบายของรัฐวา 

ระบบราชการถือเปนพลังทางการเมืองที่สําคัญในสังคมที่มีตออํานาจเทากับระบบการเมืองหรือ

มากกวา และการใชพลังอํานาจของของขาราชการจะใชมากหรือนอยจะขึ้นกับการใชดุลยพินิจของ

ผูใชอํานาจน้ัน ซึ่งขาราชการอาจใชดุลยพินิจต้ังแตเร่ืองเล็กๆ นอยๆ ในระบบราชการจนกระทั่งไป

ถึงเร่ืองสําคัญๆ เกี่ยวกับนโยบายของประเทศ การออกบังคับใชกฎหมาย การนํากฎหมายไปปฏิบัติ

และการประเมินผลโครงการหรือนโยบาย 

 ทั้งน้ี บวร  ประพฤติดี (2554, ออนไลน) ไดกลาวเพิ่มเติมวา การใชอํานาจดุลยพินิจของ

ขาราชการจะมีผลกระทบโดยตรงตอประชาชน กลุมผลประโยชนและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

ซึ่งผลกระทบของการใชอํานาจนั้นอาจแบงออกไดตามลักษณะของการใชอํานาจนั้นๆ อํานาจดุลยพินิจ

ที่เกิดจากการใชกฎหมายมาบังคับโดยทันที เพื่อมิใหปองกันมิใหปจเจกชน กลุมคณะบุคคลกระทํา

ผิดกฎหมาย ซึ่งรัฐบาลจะใชอํานาจกฎหมายบังคับมิใหผูประกอบธุรกิจตางๆ ทําผิดกฎหมาย เชน 

ขายยาตองหาม การปองกัน เร่ืองมลภาวะตางๆ ( Pollution) ทั้งในนํ้า บนบก ในอากาศ หรือกระทั่ง
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การออกกฎหมายบังคับใชเร่ืองการคุมกําเนิด การทําแทง การหยาราง และความสัมพันธทางเพศ 

เปนตน 

 นอกจากน้ี รัฐบาลยังไดใชอํานาจเขามาเกี่ยวของกับกิจการตางๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

รักษาผลประโยชนสาธารณะของสังคมหรือสินคาสาธารณะ (Public Goods) ซึ่งรัฐบาลจะทําหนาที่

เปนตัวแทนในการรักษาผลประโยชนของประชาชนในสังคม โดยการจํากัดขอบเขตการอนุญาตให

ภาคเอกชนเขามาทําแสวงหาผลประโยชนในระบบเศรษฐกิจที่จะมีผลกระทบตอประชาชนสวนรวม

ในสังคม เชน กิจการสาธารณูปโภค ไดแก ไฟฟา ประปา การคมนาคมขนสง โรงงานยาสูบ

กระทรวงการคลัง เปนตน  

 ดังนั้น จึงกลาวสรุปไดวา ขาราชการถือเปนกลไกลสําคัญในการใชอํานาจตามกฎหมาย 

เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่จะกอใหเกิดผลประโยชนแกภาคประชาชน ขาราชการจึงตอง

เปนผูท่ีใชอํานาจดุลพินิจไดอยางเหมาะสมและเปนธรรม เพื่อประโยชนสุขของประชาชนในสังคม  
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การบริหารแบบมุงผลสมัฤทธ์ิ 

 

1.  ความนํา 

แนวคิดด้ังเดิมของการวัดผลสําเร็จในการทํางานขององคการภาครัฐ ไดยึดเอาความสําเร็จ

ตามความถูกตองตามขั้นตอนและกระบวนการเปนตัวชี้วัดผลสําเร็จในการทํางาน แตเมื่อบริบทของ

สังคมโลกไดเปลี่ยนแปลงไป โดยในปจจุบันอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตนทําใหการบริหารงาน

ของภาครัฐทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ดาน เชน การบริหารงานภาครัฐไดถูกบีบบังคับให

มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นแตใชทรัพยากรนอยลง การเปดโอกาสใหภาคประชาชนไดเขามามี  

สวนรวมในการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐเพิ่มมากขึ้น การผลักดันใหมีการแปรรูป

รัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงาน รวมถึงมีการนําเอามาตรฐานทางการบริหาร 

ศีลธรรม และจริยธรรมเขามาประยุกตใชในการทํางานของหนวยงานภาครัฐ เปนตน เห็นไดวา 

โลกาภิวัตนทําใหหนวยงานภาครัฐตองปรับตัวในการทํางานใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่

เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงจําเปนตองมีการพึ่งพิงกันมากขึ้นในการทํางานเพื่อชวยใหบรรลุผลสําเร็จ

อยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การบริหารราชการแบบด้ังเดิม ( Traditional Public Administration)   

จึงกลายเปนอุปสรรคที่สําคัญตอการดําเนินงาน และเปนตนเหตุของปญหาในการพัฒนาประเทศ 

โดยเฉพาะการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ จึงทําใหเกิดแรงผลักดันในการปฏิรูประบบราชการในทุก

ประเทศทั่วโลก 

 สําหรับในประเทศไทยไดดําเนินการพัฒนาระบบราชการในหลายยุคหลายสมัยที่ผานมา 

โดยเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ 

พ.ศ. 2542 (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2546, หนา 2) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให

ภาครัฐเกิด การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารไปสูรูปแบบการจัดการภาครัฐแนวใหม ( New Public 

Management) ที่เนนการทํางานโดยยึดผลลัพธของงานเปนหลัก อันจะเปลี่ยนการทํางานภาครัฐเพื่อ

เนนไปสูการทํางานเพื่อประชาชน และเปนระบบที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง โดยแผนการปฏิรูป

ระบบบริหารภาครัฐประกอบดวย 5 แผนงานหลัก คือ  

  1. แผนการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจและวิธีการบริหารงานของภาครัฐ 

2. แผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ การเงินและการพัสดุ 

3. แผนการปรับเปลี่ยนระบบบริหารบุคคล 

4. แผนการปรับเปลี่ยนกฎหมาย 

5. แผนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารภาครัฐ 
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2.  ความหมาย 

Canadian International Development Agency ; CIDA (2001, ออนไลน) ไดนิยามวาการ

บริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ เปนวิธีการทํางานโดยมุงปรับปรุงการบริหารใหเกิดประสิทธิผล 

(Effectiveness) และโปรงใสสามารถตรวจสอบได (Accountability) โดย ที่ผูมีสวนไดสวนเสียเขามา

มีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย ประเมินความเสี่ยง กํากับติดตามกระบวนการดําเนินงานเพื่อการ

บรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว รวมถึงการมีสวนรวมในการตัดสินใจทางการบริหารและการ

รายงานผลการปฏิบัติงาน   

ทศพร ศิริสัมพันธ (2543, หนา 146) กลาววาการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ เปนการบริหาร

ที่เนนการวางแผน การกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย และกลยุทธการดําเนินงานแบบมีสวนรวม 

ผูบริหารในแตละระดับขององคการตองยอมรับและคํานึงถึงผลงาน รวมทั้งตองใหความสําคัญ กับ

การจัดวางระบบการตรวจสอบผลงานและการใหรางวัลตอบแทนผลงาน(Performance Related Pay)  

ทิพาวดี  เมฆสวรรค (254 4, หนา 3) ไดใหความหมายวา การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์

เปนการบริหารโดยมุงเนนที่ผลลัพธหรือความสัมฤทธิ์ผลเปนหลัก ใชระบบการประเมินผลงานที่

อาศัยตัวบงชี้เปนตัวสะทอนผลงานใหออกมาเปน รูปธรรม เพื่อการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้นและแสดงผลงานตอสาธารณะ  

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2546 , หนา 3) กลาววา การบริหารแบบมุง

ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง วิธีการบริหารที่มุงเนนสัมฤทธิ์ผลขององคการเปนหลัก การปฏิบัติงานของ

องคกรมีผลสัมฤทธิ์เพียงใดพิจารณาไดจากการเปรียบเทียบผล ผลิตและผลลัพธที่เกิดขึ้นจริงกับ

เปาหมายที่กําหนด โดยมีสูตรดังน้ี 

 

ผลสัมฤทธิ์ = ผลผลิต + ผลลัพธ 

 

  ผลผลิต หมายถึง กิจกรรม งาน หรือบริการที่ทําเสร็จสมบูรณแลวเพื่อสงใหประชาชน

ผูรับบริการ ผลผลิตเปนผลงานที่เกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมของสวนราชการโดยตรง 

 ผลลัพธ หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นติดตามมา ผลกระทบหรือเงื่อนไขที่เกิดขึ้นจากผลผลิต 

ผลลัพธ จึงมีความสัมพันธโดยตรงกับประชาชนผูรับบริการและสาธารณชน 

 สรุปไดวา การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ( Results Based Management; RBM) เปนการ

บริหารที่ใหความสําคัญตอผลการดําเนินงานและการตรวจวัดผลสําเร็จในการดําเนินงานของ

องคการ ทั้งในแงของปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ ซึ่งจะตองมีการกําหนดตัวบงชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน ( Key Performance Indicators-KPIs) รวมทั้งการกําหนดเปาหมาย ( Targets) และ
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วัตถุประสงค ( Objectives) ไวลวงหนา โดยอาศัยการมีสวนรวมระหวางผูบริหาร สมาชิกของ

องคการ และตลอดถึงผูที่มีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ ( Stakeholders) ที่ เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน

ขององคการ รวมทั้งเปนการบริหารที่มุงในการหาทรัพยากรและบริหารการใชทรัพยากรนั้นอยาง

ประหยดั (Economy) มีประสิทธิภาพ ( Efficiency) และการไดผลงานที่บรรลุเปาหมายขององคการ 

(Effectiveness) ตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาองคการอยางมีทิศทาง 
 

 
 

 

ภาพประกอบที่ 6  กรอบแนวคิดการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

(ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2548, ออนไลน) 

 

3. ความสําคัญ 

 กลาวไดวา การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ เปนแนวทางที่ชวยใหเกิดการปรับปรุงผลการ

ปฏิบัติงานขององคการใหดีขึ้น โดยผูบริหารระดับสูงจะมีรายงานผลการปฏิบัติงานจากระบบงาน

ประยุกตของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์เปนเคร่ืองชวยใหทราบความกาวหนาของการ

ดําเนินงานวาเปนไปในทิศทางที่ถูกตองหรือไดเขาใกลการบรรลุวิสัยทัศนขององคการมากนอย

เพียงใด และหากผลการปฏิบัติงานตํ่ากวาเปาหมายหรือผิดประเด็น ผูบริหารยอมจะมีเวลาเพียงพอ

สําหรับปรับเปลี่ยนกลยุทธเพื่อใหการทํางานบรรลุผลสัมฤทธิ์ขององคการไดตามวิสัยทัศนที่ต้ังไว 

ดังน้ัน การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ จึงมีประโยชนตอองคการ ดังน้ี (สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน, 2546, หนา 4-8) 
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  3.1 ชวยใหผูบริหารรูตําแหนงขององคการ ซึ่งผูบริหารระดับสูงจําเปนตองทราบวา

องคกรอยู ณ ตําแหนงใด ใกลหรือไกลจากเปาหมายหรือจะบรรลุวัตถุประสงคขององคการหรือไม 

การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ชวยใหผูบริหารของสวนราชการรูวาองคการกําลัง ปฏิบัติงานไดดี

เพียงไร งานที่ปฏิบัติมุงตรงไปสูเปาประสงคที่กําหนดไวหรือไม ประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวน

ไดเสียพึงพอใจการปฏิบัติงานขององคการเพียงไร การปฏิบัติงานภายในองคการอยูในความควบคุม

หรือไม และควรปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ใดบาง การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์สนับสนุนองคการ

ใหสามารถเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานภาย ในองคกรและระหวางองคการได องคกรที่มีหนวยงาน

ยอยหลายหนวยซึ่งปฏิบัติหนาที่อยางเดียวกันสามารถใชขอมูลผลการปฏิบัติงานของหนวยงานยอย

สําหรับการต้ังเกณฑเทียบ (Benchmarking) เพื่อหาวาหนวยงานใดมีผลการปฏิบัติงานดีที่สุด 

  3.2 ชวยใหผูบริหารรูตําแหนงขององคการ ผูบริหารระดับสูงจําเปนตองทราบวา

องคการอยู ณ ตําแหนงใด ใกลหรือไกลจากเปาหมายหรือจะบรรลุวัตถุประสงคขององคการหรือไม 

การบริหารแบบนี้ จะชวยใหผูบริหารของสวนราชการ ทั้งหลายรูวาองคการกําลังปฏิบัติงานไดดี

เพียงไร งานที่ปฏิบัติมุงตรงไปสูเปาประสงคที่กําหนดไวหรือไม ประชาชน ผูรับบริการหรือ          

ผูมีสวนไดเสียมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานที่อาจจะวัดจากคุณภาพของการใหบริการของ

องคการเพียงไร การปฏิบัติงานภายในองคการอยูในความควบคุมหรือไม  และควรปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานที่ใดบาง นอกจากนี้การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ยังชวยใหผูบริหารไดทราบความ

คืบหนาของงานนั้นวาเปนไปในทิศทางที่กําหนดหรือไม เกิดผลที่ใกลเคียงสอดคลองกับ

วัตถุประสงคและสะทอนไปถึงวิสัยทัศนขององคการเพียงใด อันจะเปนประโยชนตอการปรับแนว

ทางการบริหารจัดการเพื่อใหสอดคลองกับภาวะปจจุบันของการดําเนินงาน 

3.3 สนับสนุนองคการใหบรรลุวิสัยทัศน ระบบงานประยุกตของการบริหารแบบ       

มุงผลสัมฤทธิ์ (RBM Application) ที่องคการหลายแหงอาจจะพัฒนาขึ้นบนระบบสารสนเทศภายใน

องคการ จะชวยใหผูบริหารไดเห็นถึงรายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานน้ีเปนเสมือนสัญญาณเตือน

ใหผูบริหารรูวาขณะน้ีผลการปฏิบัติงานขององคการกําลังมุงตรงไปสูวิสัยทัศนที่กําหนดหรือผลการ

ปฏิบัติงานตํ่ากวาเปาหมาย เพื่อใหผูบริหารเรงดําเนินการแกไข 

3.4 แปลงกลยุทธไปสูการปฏิบัติ ขั้นตอนหน่ึงของการพัฒนาระบบการบริหาร               

แบบมุงผลสัมฤทธิ์ คือ การกําหนดปจจัยหลักแหงความสําเร็จและตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก

เพื่อวัดผล การปฏิบัติงานขององคการเปรียบเทียบกับเปาหมาย องคการสามารถนําวิธีการนี้ไปชวย

ทําใหกลยุทธที่กําหนดไวในแผนกลยุทธขององคการเปนจริงในทางปฏิบัติ โดยการแยกกลยุทธ

ออกเปนแผนปฏบิติัการและแผนงาน/โครงการ พรอมทั้งแบงความรับผิดชอบใหหนวยงานตางๆ 

แลวจึงวัดผลสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักที่กําหนดไว 
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  3.5 ใหขอมูลเพื่อการสื่อสารและสรางความเขาใจ การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ถือเปน

เคร่ืองมือของการสื่อสารการดําเนินงานขององคการที่มีประโยชนทั้ง ภายในและภายนอกองคการ 

โดยภายในองคการตัวชี้วัดผลงานหลักจะชวยสะทอนผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ภายใน

เพื่อใหผูบริหาร และเจาหนาที่เขาใจเปาหมายขององคการ ใหตระหนักถึงความสําคัญของงานที่

รับผิดชอบ และรูวาผลงานของตนสงผลกระทบตอผลการปฏิบัติงานในภาพรวมขององคการ ซึ่ง

ทัศนะเหลาน้ีจะทําใหผูบริการและเจาหนาที่เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีความกระตือรือรนที่จะ

ปฏิบัติหนาที่เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกประชาชน ผูรับบริการ  สวนการสื่อสารกับภายนอก

องคการนั้น ขอมูลผลการปฏิบัติงานแสดงใหเห็นถึงความสามารถของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 

ตลอดจนความเหมาะสมของเคร่ืองมือตางๆ ที่ใชในการใหบริการขององคการ ผูบริหารสามารถให

ขอมูลเหลาน้ีแกทุกฝายเพื่อสรางความเขาใจรวมกัน 

3.6 สรางพันธะรับผิดชอบของผูบริหาร ขอมูลที่ไดรับจากการวัดผลการปฏิบัติงานเทียบ

กับเปาหมายเปนขอมูลเชิงประจักษจะชวยใหผูบริหารมุงความสําคัญไปที่ผลผลิตและผลลัพธเพิ่ม

ความโปรงใสใหกับการปฏิบัติราชการ ทําใหสวนราชการเห็นความสําคัญของการบริหารจัดการผล

การปฏิบัติงาน ( Performance Management) เพื่อความคุมคาตองบประมาณ ประสิทธิภาพของการ

ปฏิบัติงานและการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน ทําใหผูบริหารระดับสูงไมอาจหลีกเลี่ยงความ

รับผิดชอบที่มีตอความสําเร็จ/ความลมเหลวขององคการ 

3.7 จัดสรรงบประมาณไดตรงกับความตองการ และสถานการณที่เปนจริง การบริหาร

แบบมุงผลสัมฤทธิ์เปนประโยชนโดยตรงตอการตัดสินใจจัดสรรและบริหารงบประมาณ องคการ

สามารถพิสูจนใหเห็นถึงคุณคา ประโยชนของกิจกรรม ประสิทธิภาพและความสามารถในการ

ใหบริการที่เพิ่มขึ้นโดยเทียบผลการปฏิบัติงานกับเปาหมาย 

3.8 ใหขอมูลประกอบการกําหนดนโยบายอยางเปนระบบ รวมทั้งสนับสนุนผูบริหาร

ใหตัดสินใจกําหนดนโยบายไดตรงตามความตองการของประชาชนผูรับบริการ การบริหารแบบ         

มุงผลสัมฤทธิ์ใหขอมูลวาองคการควรเลือกทางเลือกใดในการใหบริการ ทางเลือกใดมีประสิทธิผล

หรือความยากงายตอการบรรลุมาตรฐานบริการเพียงไร 

 

4.  การบริหารแบบมุงผลสมัฤทธิใ์นระบบราชการไทย 

 จากหลักการและแนวคิดของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ไดนํามาสูการปรับใชใน

หนวยงานภาครัฐ โดยเชื่อมโยงกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน รวมถึงมีความสัมพันธกับเคร่ืองมือ

อ่ืนๆ สําหรับปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ทั้งน้ี ไดมีแนวคิดทางวิชาการที่เกี่ยวของกับการนําระบบ

การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์มาใช ดังนี้ 
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4.1การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์จะประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญๆ 4 ขั้นตอน 

(Richard S. Williams, 1998, p. 25-27 และ ทศพร ศิริสัมพันธ, 2543, หนา 151-152) ซึ่งมีรายละเอียด

ดังตอไปน้ี 

4.1.1 การวางแผนกลยุทธขององคการ ซึ่งองคการจะตองทําการกําหนดทิศทาง

โดยรวมวาตองการที่จะทําอะไร อยางไร ซึ่งเปนเร่ืองของการวางยุทธศาสตรหรือวางแผนกลยุทธ 

เพื่อทําการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายในองคการ ( SWOT Analysis) ใหไดมาซึ่ง

เปาประสงคสุดทายที่ตองการขององคการหรือวิสัยทัศน ( Vision) อันจะนําไปสูการกําหนดพันธกิจ 

(Mission) วัตถุประสงค ( Objective) เปาหมาย ( Target) และกลยทุธการดําเนินงาน (Strategy) 

รวมทั้งพิจารณาถึงปจจัยหลักแหงความสําเร็จขององคการ ( Critical Success Factors) และสราง

ตัวชีว้ดัผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ในดานตางๆ 

4.1.2 การกําหนดรายละเอียดของตัวชี้วัดผลดําเนินงาน เมื่อผูบริหารขององคการ

ไดทําการตกลงรวมกันเกี่ยวกับตัวชี้วัดผลการดําเนินงานแลว จะเร่ิมดําเนินการสํารวจเพื่อหาขอมูล

หลักฐานเกี่ยวกับสภาพในปจจุบัน ( Baseline Data) เพื่อนํามาชวยในการกําหนดความชัดเจนของ

ตัวชี้วัดดังกลาวทั้งในเชิงปริมาณ ( Quantity) คุณภาพ (Quality) เวลา (Time) และสถานทีห่รือความ

ครอบคลุม (Place) อันเปนเปาหมายที่ตองการของแตละตัวชี้วัด 

4.1.3 การวัดและการตรวจสอบผลการดําเนินงาน ผูบริหารจะตองจัดใหมีการ

ตรวจสอบและรายงานผลการดําเนินงานของแตละตัวชีว้ดัตามเงือ่นไขทีก่าํหนดไว เชน รายเดือน 

รายไตรมาส รายป เปนตน เพื่อแสดงความกาวหนา และสัมฤทธิ์ผลของการดําเนินงานวาเปนไป

ตามเปาหมายที่ตองการหรือไม อยางไร นอกจากนี้ในบางกรณีอาจจะจัดใหมีคณะบุคคลเพื่อทําการ

ตรวจสอบผลการดําเนินงานเปนเร่ืองๆ ไปก็ได 

4.1.4 การใหรางวัลตอบแทน หลังจากที่ไดพิจารณาผลการดําเนินงานแลว 

ผูบริหารจะตองมีการใหรางวัลตอบแทนตามระดับของผลงานที่ไดตกลงกันไว นอกจากนี้อาจจะมี

การใหขอเสนอแนะหรือกําหนดมาตรการบางประการเพื่อใหมีการปรับปรุงผลงานใหเปนไปตาม

เปาหมายที่กําหนดไว 

  4.2  ลักษณะขององคการที่บริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

  ทิพาวดี เมฆสวรรค (2544, หนา 21-23) ไดกลาวถึง องคการที่ไดใชระบบการบริหาร

แบบมุงผลสัมฤทธิ์ควรมีลักษณะทั่วไปดังตอไปน้ี 

4.2.1 มีพันธกิจ วัตถุประสงคขององคการที่ชัดเจน และมีเปาหมายที่เปนรูปธรรม 

โดยเนนที่ผลผลิตและผลลัพธ ไมเนนกิจกรรมหรือการทํางานตามกฎระเบียบ 
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4.2.2 ผูบริหารทุกระดับในองคการตางมีเปาหมายของการทํางานที่ชัดเจน และ

เปาหมายเหลานั้นควรจะสั้นกระชับ ไมคลุมเครือ และเปนเปาหมายที่มีพื้นฐานมาจากพันธกิจของ

องคการน้ัน 

4.2.3 เปาหมายจะวัดไดอยางเปนรูปธรรมโดยมีตัวชี้วัดที่สามารถวัดไดเพื่อให

สามารถติดตามผลการปฏิบัติงานได และสามารถเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับองคกรอ่ืนๆที่มี

ลักษณะงานและภารกิจ ที่เทียบเคียงกันได 

4.2.4 การตัดสินในการจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานหรือโครงการตางๆจะ

พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก ซึ่งจะสอดคลองกับการใหคาตอบแทน สวัสดิการ และ

รางวัลแกเจาหนาที่ที่จะประเมินจากผลการปฏิบัติงานเปนหลัก 

4.2.5 เจาหนาที่ทุกคนรูวางานที่องคการคาดหวังคืออะไร ทุกคนในองคการจะ           

คิดเสมอวางานที่ตนทําอยูน้ันเพื่อใหเกิดผลอยางไร ผลที่เกิดขึ้นจะชวยใหบรรลุเปาหมายของ

โครงการและองคการอยางไร และทุกคนรูสึกรับผิดชอบตอผลงานที่ไดกําหนดไวอยางเหมาะสม

กับกําลังความสามารถของแตละคน 

4.2.6 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ การบริหารเงิน บริหารคนสูหนวยงาน

ระดับลางเพื่อใหสามารถทํางานบรรลุผลไดอยางเหมาะสม เปนการเปดโอกาสใหผูบริหารระดับตน

และระดับกลาง ซึ่งเขาใจปญหาเปนอยางดีไดเปนผูแกปญหา และสะสมประสบการณเพื่อกาวสู

ผูบริหารระดับที่สูงขึ้นตอไป ทั้งน้ีนอกจากจะชวยลดขั้นตอนในการทํางาน แกปญหาการทํางานที่

ลาชาแลว ยังเปนการเพิ่มความยืดหยุนและประสิทธิภาพในการทํางานอีกดวย 

4.2.7 มีวัฒนธรรมและอุดมการณรวมกันเพื่อการทํางานที่สรางสรรคเปนองคการที่

มุงมั่นจะทํางานรวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว เปนองคการแหงการเรียนรูที่เปดกวางตอ

ความคิดและความรูใหมๆ สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณตางๆไดดี 

4.2.8 เจาหนาที่มีขวัญและกําลังใจดี เน่ืองจากไดมีโอกาสปรับปรุงงานและใช      

ดุลยพินิจในการทํางานที่กวางขึ้น ทําใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ สวนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

เองก็จะไดรับการตอบแทนตามผลการประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงาน 

4.3 ตัวบงชี้วัดผลงานตามแนวทางการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ จะประกอบดวย         

ตัวบงชี้ที่สําคัญดังตอไปน้ี (ทศพร ศิริสัมพันธ , 2543, หนา 148-150 และสุพจน ทรายแกว , 2543,

หนา 137-138) 

4.3.1 ตัวบงชี้วัดปจจัยนําเขา ( Input Indicators) ไดแก จํานวนทรัพยากรโดยรวมที่

ใชในการดําเนินกิจกรรมหรือบริการ เพื่อกอใหเกิดผลผลิตผลลัพธ เชน จํานวนเงินที่ใช จํานวน

บุคลากรที่จําเปนในการใหบริการ จํานวนวัตถุดิบและอุปกรณการผลิต เปนตน 
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4.3.2 ตัวบงชี้วัดผลผลิต (Output Indicators) เปนตัวบงชี้ที่แสดงถึงปริมาณ จํานวน

สิ่งของที่ผลิตไดจากการดําเนินกิจกรรม เชน จํานวนผูเขารับอบรมการพัฒนาอาชีพ จํานวนนักเรียนที่

รับเขาเรียน จํานวนบัณฑิตที่จบการศึกษา เปนตน 

4.3.3 ตัวบงชี้วัดผลลัพธ (Outcome Indicators) หมายถึง ตัวชี้วัดที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์

ของกิจกรรม เชน จํานวนผูจบการศึกษาที่มีงานทํา จํานวนกิโลเมตรของทางดวนที่มีสภาพอยูในเกณฑ

ดี และยังรวมถึงตัวบงชี้วัดผลลัพธคุณภาพของการบริการ (Quality Indicators) เชน จํานวนสินคาที่ชํารุด 

จํานวนใบแจงหนี้ท่ีผิดพลาด จํานวนหนี้คางชําระ ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการทํางาน

ขององคการ เปนตน 

4.3.4 ตัวบงชี้วัดประสิทธิภาพ (Efficiency Indicators) หมายถึง ตัวบงชี้วัดผลงานที่

แสดงคาใชจายตอหนวยของผลผลิต หรือระยะเวลาในการใหบริการตอรายการ เชน คาใชจายตอหัว

ของนักเรียนสําเร็จการศึกษา เวลาการทํางานในการปรับสภาพพื้นผิวถนน 1 กิโลเมตร 

4.3.5 ตัวบงชี้วัดความคุมคา (Cost-Effectiveness) หมายถึง ตัวบงชี้ที่แสดงคาใชจาย

ของผลลัพธที่แสดงถึงความคุมคา (Value for Money) ที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรม เชน ตนทุนเฉลี่ย

ในการชวยใหผูวางงานไดงานภายหลังการฝกอบรมพัฒนาฝมือแรงงาน คาใชจายเฉลี่ยในการซอม

บํารุงรถยนตใหพรอมใชงาน 

4.3.6 ตัวบงชี้วัดปริมาณงาน (Workload Indicators) หมายถึง ขอมูลที่แสดงถึงความ

ตองการในการใชบริการ หรือภาระงานในหนาที่ของบุคลากร เชน จํานวนแพทยตอประชากร 

จํานวนพยาบาลตอคนไขใน จํานวนใบสมคัรงานทีไ่ดรับในแตละวัน เปนตน 

4.3.7 ตัวบงชี้สารสนเทศเชิงอธิบาย ( Explanatory Information) หมายถึง ขอมูลที่

อธิบายถึงองคประกอบที่มีผลกระทบตอผลการปฏิบัติงานขององคการ ซึ่งอาจจะอยูภายใตหรือ 

อยูนอกเหนือการควบคุมขององคการก็ได เชน อัตราสวนของนักเรียนตอครู อายุการใชงานของ

อุปกรณที่ใชในการซอมถนน รอยละของนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ เปนตน ทั้งน้ีในกระบวนการ

บริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ การวัดผลการปฏิบัติงานจะมีวัตถุประสงคหลักอยูที่การทําใหไดมาซึ่ง

ขอมูลสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร เพื่อนําไปสูการปรับปรุงการปฏิบัติงานของ

องคการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ระบบการวัดผลการปฏิบัติงานที่ดีจึงควรเปน

ระบบที่สามารถผลิตขอมูลสารสนเทศที่แสดงถึงความกาวหนาของผลการดําเนินงานที่มีความ

ครอบคลุม ครบถวน สมบูรณและทันตอสถานการณ 
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4.4  การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ มีองคประกอบที่สําคัญ ไดแก (สุพจน บุญวิเศษ , 

2549, หนา 6) 

4.4.1 การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายองคการ โดยวัตถุ ประสงคและ

เปาหมายขององคการ คือ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ดังนั้นการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายจึงเปน

สิ่งสําคัญที่ตองกระทําดวย ความระมัดระวัง และเปนสวนสําคัญของการจัดทําแผนยุทธศาสตร

ภายใตวิสัยทัศนและพันธกิจขององคการ ( Vision and Mission) ดังน้ัน องคการจึงเร่ิมตนที่การ

กําหนดวิสัยทัศนและทบทวนพันธกิจภายใตภาวะแวดลอมใหมๆ ที่เกิดขึ้น หลังจากน้ันเปนการ

กําหนดวัตถุประสงคขององคการ เปาหมาย และกลยุทธหลัก 

4.4.2 การกําหนดตัวชี้วัดการบรรลุเปาหมายและผลการปฏิบัติงาน ( Performance 

Indication and Key Result Area Determination) โดยมีการกําหนดปจจัยหลักและตัวชี้วัดผลการ

ปฏิบัติงานเพื่อใชในการติดตามและประเมินผลงาน ซึ่งในแตละดานตองมากําหนดตัวชี้วัดและ

รายละเอียดตางๆเพื่อใหมีความสมดุลกัน 

4.4.3 การจัดทําขอตกลงเพื่อใหรับรูถึงเปาหมาย ( Performance Agreement) การ 

บริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์เนนเร่ืองภาระความรับผิดชอบตอการบรรลุเปาหมาย อํานาจหนาที่

ทรัพยากรที่ใช สิ่งตอบแทนที่จะไดรับ ระยะเวลาของสัญญา 

4.4.4 การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology System) เพื่อ

ชวยในการจัดทําฐานขอมูล เพื่อนํามาสนับสนุนการตัดสินใจ การวางแผน การควบคุมงานและการ

ประเมินผล ที่ตองอาศัยขอเท็จจริงและตัวเลขตางๆ มากขึ้น ความรูและเคร่ืองมือของเทคโนโลยี

สารสนเทศสามารถทําใหการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพขึ้น 

4.4.5 การปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง ( Continuous Improvement) การปรับปรุงงาน

ถือเปนองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งในกระบวนการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ เพราะการ

ดําเนินงานยอมมีปญหาและอุปสรรคเกิดขึ้น หรือแมจะไมพบปญหาอุปสรรคก็อาจจะพบวิธีการ

ปฏิบัติงานใหมๆ ที่ดีขึ้นกวาเดิม 

4.4.6 การวัดและประเมนิผลงาน ( Performance Measurement and Evaluation) 

เปนการวัดผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเปาหมายที่ไดกําหนดไว เมื่อพบความ

แตกตางก็นํามาวิเคราะหหาสาเหตุเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาตอไป 

4.4.7 การจัดวางกลไกการตรวจสอบ ( Accountability Mechanism) การบริหาร

แนวนี้จําเปนตองมีความยืดหยุนในการบริหารสําหรับการปรับตัวขององคการภายใตการ

เปลีย่นแปลง 
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5.  Balanced Scorecard 

 จากเอกสารรายงาน และแนวทางการประเมินผลจากการทดลองปฏิบัติการพัฒนาระบบ

ราชการมุงผลสัมฤทธิ์ในสวนราชการพบวา ในชวงเร่ิมตนการพัฒนาระบบราชการนั้น สํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาระบบการบริหารแบบ

มุงผลสัมฤทธิ์ โดยไดมีการนําแนวคิดเร่ือง Balanced Scorecard เขามาปรับใชใหสอดคลองกับ

ระบบราชการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการประเมินผลระดับตางๆ และเปน

เคร่ืองมือที่ชวยเชื่อมโยงระหวางแผนกลยุทธกับแผนปฏิบัติการ 

 Balanced Scorecard ตามแนวคิดด้ังเดิมของ Robert S. Kaplan & David P. Norton (1996, 

p. 75-85) ไดถูกพัฒนาขึ้นเพื่อชวยปรับปรุงระบบการประเมินผลการดําเนินงานขององคกรธุรกิจ 

และตอมาไดรับการนําไปใชในองคการตางๆ อยางแพรหลาย จึงกลาวไดวา Balanced Scorecard 

เปนระบบการวัดผลการดําเนินงานที่ถายทอดวิสัยทัศนและกลยุทธขององคกรสูการปฏิบัติ และ

สะทอนการดําเนินงานในมุมมอง 4 ดานหลัก คือ (1) มุมมองดานการเงิน (2) มุมมองดานลูกคา เนน

ความพึงพอใจของลูกคา ( 3) มุมมองดานกระบวนการ เปนการปรับปรุงพัฒนากระบวนการภายใน 

และ ( 4) มุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา เนนการสรางสรรคสิ่งใหมๆ การสรางเสริม

ความสามารถของพนักงานและระบบ ซึ่งในแตละมุมมองทุกดานจะมีวิสัยทัศนและกลยุทธของ

องคการเปนศูนยกลาง และในแตละดานประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ 

1. วัตถุประสงค (Objective) คือสิ่งที่องคกรมุงหวังหรือตองการที่จะบรรลุในแตละดาน  

2. ตัวชี้วัด (Measures หรือ Key Performance Indicators) คือ ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค

ในแตละดาน และตัวชี้วัดเหลาน้ีจะเปนเคร่ืองมือที่ใชในการวัดวาองคกรบรรลุวัตถุประสงคในแต

ละดานหรือไม   

3. เปาหมาย ( Target) คือ เปาหมายหรือตัวเลขที่องคกรตองการจะบรรลุในตัวชี้วัด         

แตละประการ 

4. แผนงาน โครงการ หรือ กจิกรรม ( Project) ที่องคกรจะจัดทําเพื่อบรรลุเปาหมายที่

กําหนดขึ้น โดยในขั้นน้ียังไมใชแผนปฏิบัติการที่จะทํา แตเปนเพียงแผนงาน โครงการ หรือ

กิจกรรม เบื้องตนที่ตองทําเพื่อบรรลุเปาหมายที่ตองการ 

 สําหรับการนํา Balanced Scorecard มาใชในระบบราชการนั้น สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือนไดมีการปรับเปลี่ยนองคประกอบของแตละดาน ดังนี้ 

1. ดานผูมีสวนเกี่ยวของภายนอกองคการ ( External Perspective) เปนการพิจารณา

องคการในมุมมองของประชาชนผูรับบริการ สาธารณชนทั่วไปที่อยูในสภาวะแวดลอมภายนอก
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องคการ ผูมีสวนไดเสียตางๆ รัฐบาล หนวยงานราชการอ่ืนๆ รัฐวิสาหกิจ องคการพัฒนาเอกชน 

ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ฯลฯ 

2.  ดานกระบวนการภายใน ( Internal Process Perspective) เปนการพิจารณายอนกลับ

ไปที่โครงสรางองคการ กระบวนการทํางาน ทรัพยากรมนุษย ความสามารถหลักขององคการ 

วัฒนธรรม และคานิยม ความรูความสามารถของบุคลากร ทักษะ จริยธรรม ขวัญกําลังใจ 

3. ดานการเรียนรู/นวัตกรรม ( Learning/Innovation Perspective) เปนการพิจารณา

ความสามารถขององคการตอความเปลี่ยนแปลงเปนการมองไปในอนาคตวา องคการควรริเร่ิม

สรางสรรคอยางไร เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดดียิ่งกวาเดิม เชน 

งานวิจัยที่สามารถนํามาใชประโยชนไดอยางแทจริง การพัฒนาระบบงาน การสรางเครือขาย ระบบ

การตรวจคนขอมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 

4. ดานการเงนิ ( Financial Perspective) ใหความสําคัญกับการประหยัดทรัพยากร

ทางการบริหาร ความคุมคาของเงินงบประมาณที่ใชความสามารถของการใหบริการเทียบกับผลการ 

ปฏิบัติงานที่ผานมา รวมถึงการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ปรากฏ 

ตอมาภายหลังจากการปฏิรูประบบราชการ รัฐบาลไดกําหนดใหมีคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปนหนวยงานหลักที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการแทน

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน โดยมีการนําหลักการและเคร่ืองมือในการพัฒนา

องคการหลายประการมาประยุกตใชเปนกรอบแนวทางในการบริหารจัดการหลายประการ ซึ่งไดมี

การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-พ.ศ. 2550) และมกีารกาํหนด

ยุทธศาสตรไว 7 ประเด็น ประกอบดวย (1) การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน (2) การ

ปรับปรุงโครงสรางการบริหารราชการแผนดิน ( 3) การร้ือปรับระบบการเงินและการงบประมาณ  

(4) การสรางระบบบริหารงานบุคคลและคาตอบแทนใหม ( 5) การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน 

วัฒนธรรม และคานิยมของระบบราชการ (6) การเสริมสรางระบบราชการไทยใหทันสมัย และ (7) การ

เปดระบบราชการใหประชาชนเขามามีสวนรวม  

 นอกจากนี้ รัฐบาลยังไดสรางเคร่ืองมือเพื่อชวยในการนํายุทธศาสตรการพัฒนาระบบ 

ราชการไทยไปสูการปฏิบัติ ซึ่งประกอบดวย ( 1) การตราและบังคับใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยการ

บริหารราชการที่ดี ตามมาตรา 3/1 วรรคทายแหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.  

2545 เพื่อเปนแนวปฏิบัติแกหนวยงานตางๆ ( 2) การใชวิธีสรางแรงจูงใจในรูปของตัวเงินและ ไมใช

ตัวเงิน เพื่อกระตุนใหหนวยงานปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทํางาน ( 3) การสราง

กระแสแรงกดดันจากบุคคลภายนอกโดยเฉพาะสื่อมวลชน นักวิชาการ ธุรกิจเอกชน องคกรประชาสังคม
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และประชาชน เพื่อเรงรัดใหหนวยงานปรับปรุงการทํางานอยางจริงจังและตอเนื่อง และ (4) การติดตาม

และประเมินผล โดยจัดทํารายงานประจําปเสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2553, ออนไลน) ไดกาํหนดกรอบการ

ประเมินผลการพัฒนาระบบราชการสําหรับสวนราชการระดับกรมและระดับจังหวัด เพื่อรับ

สิ่งจูงใจตามขอตกลงผลการปฏิบัติราชการประจําป ซึ่งอยูภายใตกรอบการประเมินผล 4 มิติ ดังน้ี 

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามพันธกิจ มีหลักการใหสวนราชการแสดงผลงานที่

บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ เพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอ

ประชาชนและผูรับบริการ เชน ผลสําเร็จในการพัฒนาการปฏิบัติราชการ (1 กรม/ 1 ปฏิรูป) เปนตน 

มิติที่ 2 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มีหลักการใหสวนราชการแสดง

ความสามารถในการปฏิบัติราชการ เชน การลดคาใชจาย การลดระยะเวลาการใหบริการ และความ

คุมคาของการใชเงิน เปนตน 

มิติที่ 3 มิติดานคุณภาพการใหบริการ มีหลักการใหสวนราชการแสดงการให

ความสําคัญกับผูรับบริการในการใหบริการที่มีคุณภาพ สรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ 

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร มีหลักการใหสวนราชการแสดงความสามารถใน

การเตรียมพรอมกับการเปลี่ยนแปลงขององคกร เชน การลดอัตรากําลังหรือการจัดสรรอัตรากําลัง

ใหคุมคา การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุมัติ อนุญาต ไปยังระดับปฏิบัติการ การนําระบบ

อิเล็กทรอนิกสมาใชกับงาน เปนตน  

ซึ่งภายใตแตละมิติของการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ จะประกอบไปดวย

ประเด็นการประเมนิผลตัวชีว้ดัผลการดําเนินงานในแตละประเด็น นํ้าหนักการใหคะแนน เปาหมาย 

และเกณฑการใหคะแนนตัวชีว้ดัผลการดําเนินงานแตละตัว รวมถงึแนวทางในการดําเนินงาน 

 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (2553) ไดมีการจัดทําคํา

รับรองการปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังน้ี 

  1. วิสัยทัศน  

  เปนองคกรกลางที่เปนเลิศในการบริหารจัดการเพื่อสรางความเชื่อมั่นตอทุกภาคสวน

ทั้งในและตางประเทศในการแกไขปญหายาเสพติดอยางบูรณาการภายในป พ.ศ. 2558 

  2. พันธกิจ  

   2.1 กําหนดและปรับยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหเหมาะสม

กับสถานการณและเปนไปอยางตอเน่ือง 

     2.2 บริหารจัดการการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางบูรณาการใหเปนไป

ตามยุทธศาสตรที่กําหนด 
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   2.3 อํานวยการใหมีการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ

ใหเอ้ือตอการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

   2. 4 ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และเฝาระวังการแพรระบาดของยาเสพติด 

  3. ประเด็นยุทธศาสตร  

   3.1 ยกระดับความรู ความชํานาญการดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

   3. 2 พัฒนาศักยภาพการบูรณาการในการปองกันและปราบปรามปญหายาเสพติด 

   3.3 เพิ่มศักยภาพในการเขาถึง Stakeholder และสรางความเชื่อมั่นใหกับสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  

  4. พัฒนาองคกรและศักยภาพในการปองกันและปราบปราม 

  โดยมีการประเมินสําหรับสวนราชการ ประกอบดวย มิติ 4 ดาน นํ้าหนักรวมรอยละ 100 ดังน้ี 

   4.1 มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล รอยละ 50 โดยวัดจาก (1) สงเสริมและพัฒนาการ

อํานวยความยุติธรรม (2) ดําเนินการและพัฒนาระบบการปฏิบัติตอผูตองหา ผูกระทําผิดและผูเสพ /

ติดยาเสพติด (3) สงเสริมและพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ (4) พัฒนาระบบงาน

ยุติธรรมทางเลือกและเสริมสรางความสมานฉันท ( 5) การบริหารจัดการเพื่อการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดอยางบูรณาการ ( 6) การบริหารจัดการเพื่อการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  

(8) พัฒนาศักยภาพการบูรณาการในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (9) การเพิ่มศักยภาพในการ

เขาถึง Stakeholder และสรางความเชื่อมั่นใหกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 

ยาเสพติด  (10) พัฒนาองคกรและศักยภาพในการปองกันและปราบปราม และ ( 11) การปฏิบัติ

ราชการตามเปาหมายผลผลิตงบประมาณรายจายประจําป  ทั้งน้ี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (2552, หนา 17) ไดกลาวถึงหลักประสิทธิผลในการทํางานไววา ประสิทธิผล คือผล

การปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค และเปาหมาย ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับ

งบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการ หรือหนวยงานที่มีภารกิจ

คลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับชั้นนําของประเทศ เพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอ

ประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตรและเปาประสงคที่ชัดเจนมี

กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา

ปรับปรุงอยางตอเน่ืองและเปนระบบ ทั้งน้ี เกณฑหลักประสิทธิผลไดมุงเนนการประเมินวา ผลการ

ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับ

งบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงานที่มีภารกิจ

คลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับชั้นนําของประเทศ เพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอ

ประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทาง ยุทธศาสตร และเปาประสงคที่ชัดเจน มีกระบวนการ
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ปฏิบัติงานและระบบงานที่เปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผล และพัฒนา ปรับปรุงอยาง

ตอเน่ืองและเปนระบบ 

   ดังน้ัน มิติดานประสิทธิผลในการประเมินผลสําหรับสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติดตามกรอบแนวคิดของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ จึงหมายถึง 

ผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดที่บรรลุ

วัตถุประสงค และเปาหมาย ตามที่ไดกําหนดไวในแผนการปฏิบัติราชการในมิติที่ 1 มิติดาน

ประสิทธิผล  

   4.2 มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ รอยละ 20 โดยวัดจาก (1) ความพึงพอใจ 

และ (2) ความเปดเผยโปรงใส  ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ( 2552, หนา 59) 

ไดกลาวไววา การบริหารราชการแผนดินตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน สามารถชวย

เพิ่มรายไดและลดรายจายใหแกประชาชน โดยไดกําหนดใหการพัฒนาคุณภาพการใหบริการเปน

เปาประสงคอันดับแรกของยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ เพื่อใหประชาชนชาวไทยมีความ

พึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของหนวยงานของรัฐเพิ่มมากขึ้น รวมถึงลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาในการดําเนินการเพื่อใหบริการประชาชน ซึ่งการใหบริการประชาชนถือเปนนโยบายที่

ทุกรัฐบาลใหความสําคัญ และพยายามผลักดันใหมีการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ ประชาชนใหดี

ขึ้นมาโดยตลอด เพราะการตอบสนองความตองการของประชาชนนั้นถือเปนพันธกิจสําคัญอันดับแรก

ที่รัฐพึงกระทํา และในชวงปจจุบันเปนกระแสการเรียกรองใหปรับเปลี่ยนสภาพสังคมใหเขาสูความ

เปนประชาธิปไตยโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ( Citizen Centered) ในการใหบริการ ซึ่งจาก

การศึกษาพบวา มีแนวคิดที่เกี่ยวของกับคุณภาพการใหบริการในเร่ืองความพึงพอใจ ดังน้ี 

   Philip Kotler (1997, p. 40) ไดกลาววาความพึงพอใจ คือ ระดับความรูสึกของ

บุคคลอันเปนผลมาจากการเปรียบเทียบระหวางผลงานที่ไดรับจากสินคาหรือบริการกับความ

คาดหวังของบุคคลกอนไดรับจากสินคาหรือบริการ ดังนั้น ความพึงพอใจจึงมีความสัมพันธกับ

ความแตกตางที่เกิดขึ้นระหวางผลงานที่ไดรับกับความคาดหวัง โดยระดับความพึงพอใจแบงได 3 

ระดับ ดังน้ี (1) ถาผลงานที่ไดรับตํ่ากวาความคาดหวัง ลูกคาจะเกิดความรูสึกไมพอใจ ( 2) ถาผลงาน

ที่ไดรับเทากับความคาดหวัง ลูกคาจะเกิดความรูสึกพอใจ และ ( 3) ถาผลงานที่ไดรับสูงกวาความ

คาดหวัง ลูกคาจะเกิดความรูสึกยินดีหรือพอใจมาก จากแนวคิดดังกลาวสามารถสรุปไดวา ความ       

พึงพอใจเปนสิ่งที่เกิดขึ้นกับบุคคลเมื่อไดรับการตอบสนอง ดังน้ัน ความพึงพอใจ จึงเปนสิ่งที่

สามารถสรางขึ้นได  
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   จิตนันท  นันทไพบูลย ( 2551, หนา 65) ไดกลาวถึงความพึงพอใจในฐานะของผูรับ

การบริการไววา เปนภาวะของการแสดงออกถึงความรูสึกทางบวกของบุคคล อันเปนผลมาจากการ

เปรียบเทียบการรับรูในสิ่งที่ไดรับจากบริการตรงหรือสูงกวาที่คาดหวังไว  

   สมชาย  สุเทศ (2554, หนา 189) ไดกลาวไววา ความพึงพอใจจะถูกพิจารณาวาเปน

ความคาดหวังขั้นตํ่าสุดที่ไดรับจากการใหบริการ และถาผลงานที่ทํามีความโดดเดนกวาความ

คาดหวังขั้นตํ่าจะเรียกวา ความยินดี (Delight) โดยแบงระดับความพึงพอใจได 4 ระดับ คือ ระดับที่ 1 

ความพึงพอใจขั้นพื้นฐาน (Basic Needs Satisfied) ระดับที่ 2 ความพึงพอใจที่คาดหมาย (Expectation 

Satisfied) ระดับที่ 3 ความพึงพอเปนใจพิเศษ ( Extra Satisfaction) และระดับที่ 4 ความปลื้มปติยินดี 

(Customer Delight) ลูกคาไดรับการดูแลและปฏิบัติเปนอยางดีที่สุดเหนือคาดหวัง ( World Class 

Experience)  

   แนวคิดที่เกี่ยวของกับคุณภาพการใหบริการในเร่ืองความโปรงใส มีดังน้ี  

   สุดจิต นิมิตรกุล ( 2543, หนา 13-24 ) ไดกลาวถึง ความโปรงใสที่เสนอโดย

กระทรวงมหาดไทยวา ขอมูลตางๆ ตองตรงกับขอเท็จจริงของการดําเนินการ และสามารถ

ตรวจสอบได มีการดําเนินงานที่เปดเผยอยางชัดเจนและเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว  

   บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้ ( 2544, หนา 17-18) ไดกลาววา หลกัความ

โปรงใสควรประกอบดวย ความพึงพอใจของประชาชน จํานวนเร่ืองกลาวหา รองเรียน การยอมรับ

ในการตัดสินใจของหนวยงาน การมีตัวชี้วัดผลในการทํางานที่เปนรูปธรรม และการเปดเผยขอมูล

ขาวสารอันไมตองหามตอสาธารณะ  

   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ( 2552, หนา 59) ไดกลาวไววา หลัก

ความโปรงใส คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย และสามารถ

เขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรีโดยประชาชนสามารถรูทุกขั้นตอนใน

การดําเนินกิจกรรม หรือ กระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได ทั้งน้ี เกณฑหลักความ

โปรงใสมุงเนนการประเมินวา เปนกระบวนการที่เปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย 

และสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชนสามารถรู      

ทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือ กระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได  

  ดังน้ัน มิติดานคุณภาพการใหบริการในการประเมินผลสําหรับสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ตามกรอบแนวคิดของการบริหารแบบ 

มุงผลสัมฤทธิ์ จึงหมายถึง การพัฒนาคุณภาพของการใหบริการตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ

ราชการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อใหเกิดความสอดคลอง

กับความตองการของประชาชน และทําใหเกิดความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการเพิ่มมากขึ้น 
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รวมถึง  ลดขั้นตอนและระยะเวลาใหนอยลง ตามที่ไดกําหนดไวในวัตถุประสงค และเปาหมายใน

แผนการปฏิบัติราชการในมิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ 

   4.3 มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ รอยละ 10 โดยวัดจาก         

(1) การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ ( 2) การบริหารงบประมาณ ( 3) ประสิทธิภาพของ

การใชพลังงาน ( 4) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน และ ( 5) การพัฒนากฎหมาย ทั้งน้ี 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552, หนา 27) ไดกลาวถึงหลักประสิทธิภาพในการ

ทํางานไววาประสิทธิภาพ คือ การบริหารราชการตามแนวทาง การกํากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบ

กระบวนการปฏิบัติงาน โดยใชเทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมใหองคการ

สามารถใชทรัพยากรทั้งดานตนทุน แรงงาน และระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนา         

ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน และ

ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ทั้งน้ี เกณฑหลักประสิทธิภาพมุงเนนการประเมินวาการบริหารราชการ

ตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดี ที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการใชเทคนิคและ

เคร่ืองมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ใหองคการสามารถใชทรัพยากรทั้งดานตนทุน แรงงาน และ

ระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ 

เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม  

   ดังน้ัน  มิติดานประสิทธิภาพในการประเมินผลสําหรับสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด ตามกรอบแนวคิดของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ จึงหมายถึง 

การปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหเปนไปตาม

แนวทางที่กําหนดไวในแผนการปฏิบัติราชการในมิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพ 

   4.4 มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคการ รอยละ 20 โดยวัดจากการบริหารจัดการ

องคการ ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ( 2551, หนา 34-37) ไดกลาวไววา 

ภายใตบริบทของการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันที่รุนแรง ทําใหหนวยงานภาครัฐจําเปนตองมีการ

พัฒนาระบบการใหบริการอยางเปนธรรม และสอดคลองกับความตองการของภาคประชาชน ซึ่งทํา

ใหหนวยงานภาครัฐตองมีสมรรถนะอยูในระดับสูง ดังนั้น การยกระดับขีดความสามารถและ

มาตรฐานการทํางานจึงเปนเปาหมายสําคัญของการพัฒนาระบบราชการใหมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  โดย

คาดหวังวา การพัฒนาระบบราชการจะชวยยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทํางานให

อยูในระดับสูงและเทียบเทาเกณฑสากล ( High Performance) ดวยวิธีการตางๆ เชน การจัดทําแผน

ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ 4 ปของสวนราชการ แผนปฏิบัติราชการประจําป การจัดทํา  

คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป รวมถึง การประเมินและบริหารความเสี่ยงตามแผนที่วางไว 

นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบและรับรองคุณภาพการบริหารจัดการและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน
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ภาครัฐ โดยใชวิธีสรางแรงจูงใจทั้งในรูปตัวเงินและมิใชตัวเงิน เพื่อจูงใจใหหนวยงานคิดคนวิธีการ

และวางเปาหมายในการปรับปรุงประสิทธิภาพ และพัฒนากระบวนการทํางาน เพื่อยกระดับ

คุณภาพการใหบริการประชาชนที่เปนรูปธรรม  

   ดังนั้น มิติดานการพัฒนาองคการในการประเมินผลสําหรับสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด ตามกรอบแนวคิดของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ จึงหมายถึง 

แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดใหเปนไปตามแนวทางที่กําหนดไวในแผนการปฏิบัติราชการในมิติที่ 4 มิติดาน

การพัฒนาองคการ  

 

5.  สรุปตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

 จากการศึกษาไดนํามาสูการสรุปเปนนิยามเชิงปฏิบัติการเพื่อใชในการวิจัย โดยการ

บริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ หมายถึง การบริหารที่ใหความสําคัญตอผลการดําเนินงานและการ

ตรวจวัดผลสําเร็จในการดําเนินงานขององคการ ทั้งในแงของปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและ

ผลลัพธ ซึ่งจะตองมีการกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน รวมทั้งการกําหนดเปาหมาย และ

วัตถุประสงคไวลวงหนา โดยอาศัยการมีสวนรวมระหวางผูบริหาร สมาชิกขององคการ ตลอดจน   

ผูที่มีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานขององคการ รวมทั้งเปนการบริหารที่

มุงในการใหไดทรัพยากรและบริหารการใชทรัพยากรนั้นอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ และการ

ไดผลงานที่บรรลุเปาหมายขององคการ ตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาองคการอยางมีทิศทาง 

  ดังนั้น การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด ในคร้ังนี้ประกอบดวย 

5.1 มิติดานประสิทธิผล หมายถึง ผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติดที่บรรลุวัตถุประสงค และเปาหมาย ตามที่ไดกําหนดไวใน

แผนการปฏิบัติราชการในมิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล  

  ดังน้ัน ผูวิจัยเห็นวา หากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด          

มีระดับประสิทธิผลในการทํางานอยูในระดับสูงยอมสงผลตอการบริหารจัดการใหตัวชี้วัดใน         

ยุทธศาสตรบรรลุผลสําเร็จไดในระดับสูงเชนกัน และประเด็นในการศึกษาในมิติดานประสิทธิผล 

ประกอบดวย (1) การพัฒนาระบบการอํานวยความยุติธรรมในการทํางาน (2) การพัฒนาวิธีการ

ปฏิบัติตอผูตองหา ผูกระทําผิดและผูเสพ/ติดยาเสพติด (3) การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน 

(4) การพัฒนาระบบงานยุติธรรมทางเลือก (5) การบูรณาการรูปแบบการปองกันและแกไขปญหา 

ยาเสพติด (6) กระบวนการสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนไดเสีย (7) การพัฒนาศักยภาพอยาง
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ตอเนื่องในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และ (8) การปฏิบัติราชการไดบรรลุสําเร็จตาม

เปาหมาย 

5.2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ หมายถึง การพัฒนาคุณภาพของการใหบริการตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับความตองการของประชาชน และทําใหเกิดความพึงพอใจในคุณภาพ

การใหบริการเพิ่มมากขึ้น รวมถึงลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อใหบริการ

ประชาชนนอยลง ตามที่ไดกําหนดไวในวัตถุประสงค และเปาหมายในแผนการปฏิบัติราชการใน

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ  

  ดังน้ัน ผูวิจัยเห็นวา หากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด         

มีระดับคุณภาพการใหบริการอยูในระดับสูง ยอมสงผลตอการบริหารจัดการใหตัวชี้วัดใน                 

ยุทธศาสตรบรรลุผลสําเร็จไดในระดับสูงเชนกัน และประเด็นในการศึกษาในมิติดานคุณภาพการ

ใหบริการ ประกอบดวย (1) การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติงาน (2) การ

เปดเผยขอมูลในการทํางานตอประชาชน (3) ประชาชนใหความรวมมือในการทํางาน (4) เครือขาย

เขารวมปฏิบัติการตามแผนงานอยางตอเนื่อง (5) การไดรับคําชมเชยในการทํางานจากสวนราชการ

ที่เปนเครือขาย (6) เครือขายมีการนําขอมูลไปใชอางอิงในการทํางาน (7) การมีชองทางให

ประชาชนขอความชวยเหลือ หลายชองทาง และ (8) การไดรับขอมูลที่เกี่ยวของกับการปราบปราม

ยาเสพติดอยางตอเน่ือง 

5.3 มิติดานประสิทธิภาพ หมายถึง การปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด ใหเปนไปตามแนวทางที่กําหนดไวในแผนการปฏิบัติราชการใน

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพ  

  ดังน้ัน ผูวิจัยเห็นวา หากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด         

มีระดับประสิทธิภาพในการทํางานอยูในระดับสูง ยอมสงผลตอการบริหารจัดการใหตัวชี้วัดใน    

ยุทธศาสตรบรรลุผลสําเร็จไดในระดับสูงเชนกัน และประเด็นในการศึกษาในมิติดานประสิทธิภาพ 

ประกอบดวย (1) การพัฒนามาตรฐานในการทํางานใหสูงขึ้น (2) การกาํหนดระยะเวลาแลวเสร็จใน

การทํางานแตละเร่ือง (3) การบริหาร (เบกิ-จาย) งบประมาณเปนไปตามแผนงานที่กําหนด (4) การ

บริหาร (เบกิ-จาย) งบประมาณมีความคลองตัว (5) มีระบบการควบคุมภายในที่เปนมาตรฐาน (6) การ

ตรวจสอบภายในที่ชวยควบคุมทิศทางการทํางาน (7) การพัฒนากฎหมายใหสอดคลองกับการทํางาน 

และ (8) มีกฎหมายที่ชวยใหการทํางานมีความคลองตัว 
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  5.4 มิติดานการพัฒนาองคการ หมายถึง แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภายในของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ใหเปนไปตามแนวทางที่

กําหนดไวในแผนการปฏิบัติราชการในมิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคการ  

  ดังน้ัน ผูวิจัยเห็นวา หากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด        

มีระดับการพัฒนาองคการอยูในระดับสูง ยอมสงผลตอการบริหารจัดการใหตัวชี้วัดในยุทธศาสตร

บรรลุผลสําเร็จไดในระดับสูงเชนกัน และประเด็นในการศึกษาในมิติดานการพัฒนาองคการ 

ประกอบดวย (1) การพัฒนาองคการใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอยางตอเน่ือง (2) การปรับโครงสรางที่

เอ้ือตอการทํางาน (3) การแสวงหาเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการทํางาน (4) การเพิ่มอํานาจการ

ตัดสินใจในการทํางานแกผูปฏิบัติ (5) การพัฒนาระบบวิธีการทํางานอยางตอเนื่อง (6) การสราง

คานิยมที่เอ้ือตอผลสําเร็จในการทํางาน (7) การอบรมเพิ่มเติมความรูใหแกเจาหนาที่ในการทํางาน 

และ (8) การสอนงานแกทีมอยางเปนระบบ 
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สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

 
1. การจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

 การแกไขปญหายาเสพติดถือเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาลทุกยุคสมัยที่ไดมีการปรับปรุง

ทั้งในดานกฎหมายและหนวยงานที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดย

รัฐบาลไดวางนโยบายเพื่อดําเนินการตางๆ สรุปสาระสําคัญ ดังนี้  (สํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด, 2547, หนา 27-28) 

  1.จัดต้ังหนวยงานกลางที่มีฐานะเทียบเทากรมขึ้นในสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อ

ประสานงานและควบคุมการดําเนินงานดานปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหมีความคลองตัว

และมีประสิทธิภาพโดยเรงดวนที่สุด 

  2.หนวยงานกลางที่จะจัดต้ังขึ้นใหมจะตองมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ กับผูกระทํา

ความผิดกฎหมายยาเสพติด เพื่อใหการแกไขปญหายาเสพติดไดผลอยางแทจริง 

  3.หนวยงานกลางที่จัดต้ังขึ้นใหมจะตองมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ และมี

ความซื่อสัตยสุจริต ดํารงตําแหนงงานที่มีอํานาจในการปองกันและปราบปรามยาเสพติดรวมทั้ง

ตองมีอํานาจในการควบคุมและปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล 

  4.เปนหนวยงานทีส่ามารถถวงดุลอํานาจระหวางหนวยงานยาเสพติดอ่ืนๆ เปนการ

ปองกันมิใหมีอํานาจในการปราบปรามยาเสพติด สรางอาณาจักร หรือสรางอิทธิพลเพื่อแสวงหา

ผลประโยชนในกลุมบุคคล และสามารถขจัดปญหาการทุจริตได 

ทั้งน้ี เพื่อใหนโยบายมีผลในทางปฏิบัติ จึงจําเปนตองมีกฎหมายเพื่อกําหนดมาตรการ

ในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และใหอํานาจแกองคกรกลางที่รับผิดชอบดําเนินการดานน้ี 

ดังน้ัน จึงไดตราพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน 

พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 14) พ.ศ.  2519 โดยประกาศใหพระราชบัญญัติปองกันปราบปราม ยาเสพติด  

พ.ศ. 2519 เปนกฎหมายบังคับต้ังแตวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 ซึ่งตามพระบัญญัติดังกลาว สงผล

ใหเกิดคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และสํานักงานคณะกรรมการปองกัน และ

ปราบปรามยาเสพติด โดยกําหนดอํานาจหนาที่ในการปองกันปราบปรามยา เสพติด ไวดังน้ี  

1. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เปนสวนสําคัญที่มีอํานาจหนาที่

ในการวางนโยบายและบริหารการดําเนินงานตามนโยบายการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  

มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ 
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2. สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เปนหนวยงานกลางเพื่อ

รองรับการปฏิบัติในการดําเนินงานตามนโยบายการปองกันและปราบปรามยาเสพติด บทบาท

หนาที่สําคัญในระยะเร่ิมแรก คือ การเสนอแนะตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

เกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน และโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

ประสานงานและสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการที่มีอํานาจหนาที่ในการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ คณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานหรือโครงการของสวน

ราชการที่มีอํานาจหนาที่ในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

ตอมาในป พ.ศ. 2520ไดมีพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการของสํานักงานคณะ 

กรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2520 ที่กําหนดใหสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มีฐานะเทียบเทากรม สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

และมีเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เปนหัวหนาสวนราชการ โดยมีการ

แบงสวนราชการออกเปน 7 กอง ไดแก (1) สํานักงานเลขานุการกรม (2) กองการตางประเทศ (3) กอง

นิติการและพิสูจนหลักฐาน ( 4) กองสืบสวนสอบสวนและปราบปราม ( 5) กองสารนิเทศ (6) กอง

นโยบายและแผน และ (7) กองประสานงานและตรวจสอบ 

 

2.  พัฒนาการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

 กลาวไดวา ต้ังแตไดมีการกอต้ังสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

ไดมีการปรับเปลี่ยนโครงสราง บทบาทและภารกิจ รวมถึงอัตรากําลังมาอยางตอเนื่อง ดังนี้  

(สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2547, หนา 29-31) 

 2.1 ระยะที่ 1 การจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด สังกัด

นายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2522-พ.ศ. 2544)ในป พ.ศ. 2522 มีการตราพระราชกฤษฎีกา เพื่อปรับปรุง

โครงสรางของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ดังนี้  

  1. พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2522 

  2. พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526 

  3. พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2531 
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  4. พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2535 

  5. พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2542 

  โดยมีการปรับโครงสรางและอัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด อีกหลายคร้ังเพื่อความเหมาะสม ตามนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด และสถานการณยาเสพติดของประเทศ ซึ่งมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา ซึ่งอาจกลาวโดยสรุปไดวา การปฏิรูประบบราชการของสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด  ในระยะที่ 1 ในชวง พ.ศ. 2522-พ.ศ. 2544 สวนใหญเกดิจาก

นโยบายของรัฐบาลในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของประเทศ ซึ่งมีการเคลื่อนไหว

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงสงผลใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด           

ตองดําเนินการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง โครงสราง บทบาทภารกิจ และอัตรากําลังของหนวยงาน 

ใหครอบคลุมกับสถานการณ ปญหาที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจุดเนนของการปฏิรูประบบราชการของ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ในชวงระยะที่ 1 คือ การปรับปรุง

โครงสรางองคกรเปนหลัก 

 2.2 ระยะที่ 2 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด สังกัดกระทรวง

ยตุธิรรม (พ.ศ. 2545-2548) 

 ภายหลังจากที่ประเทศไทยไดมีการปฏิรูประบบราชการทั้งระบบ โดยมีพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 

กรม พ.ศ. 2545 ใหสวนราชการจัดภารกิจที่มีความสอดคลองและตอเน่ืองกัน โดยสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ไดรับการจัดใหไปสังกัด กระทรวงยุติธรรม โดยมี

การจัดแบงโครงสรางและอํานาจหนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2545 สําหรับในปจจุบันมีการจัดแบง

โครงสรางและอํานาจหนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2548 ซึ่งเปนการปรับโครงสรางอํานาจหนาที่เพื่อให

เกิดความสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกๆ ดาน และใหการแกไขปญหายาเสพติด

เปนเอกภาพเปนการแกไขปญหาเชิงบูรณาการและเชื่อมโยงการดําเนินงานของพื้นที่ (กฎกระทรวง

แบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม        

พ.ศ. 2548) โดยมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ีคือ 
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  1. ดําเนินการเปนเลขานุการและหนวยปฏิบัติของคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน เปนฝายอํานายการของคณะกรรมการเพื่อ

ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี

แตงต้ัง รวมทั้งงานเลขานุการและหนวยปฏิบัติของคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการที่

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแตงต้ัง หรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพยสินแตงต้ังหรือคณะอนุกรรมการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

  2. ประเมินสถานการณดําเนินงานและจัดระบบเฝาระวังการแพรระบาดของยาเสพติด  

  3. ใหขอเสนอแนะ ประสาน และบูรณาการดานนโยบาย ยุทธศาสตร แผน และ

งบประมาณในการดําเนินงานดานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เพี่อใหการแกไขปญหายาเสพติด

เปนเอกภาพและแกปญหาเชิงบูรณาการ 

  4. อํานายการ เรงรัด กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานดานการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดของหนวยงานที่เกี่ยวขอใหเปนไปตามนโยบายยุทธศาสตร แผน และ

งบประมาณ 

  5. ใหขอเสนอแนะดานยุทธศาสตรและประสานความรวมมือระหวางประเทศดานยาเสพติด 

  6. เปนศูนยวิชาการดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พัฒนาและสนับสนุน

วิชาการดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ใหแกหนวยงานของรัฐและภาคเอกชนทั้งในและ

ตางประเทศ 

  7. สงเสริมและสนับสนุนดานการพัฒนาองคกร ทรัพยากรบุคคล ขอมูลสารสนเทศ 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

  8. ปฏิบัติงานดานการปองกัน การรณรงค และการประชาสัมพันธตอตานยาเสพติด  

  9. เปนศูนยกลางการขาวยาเสพติดของประเทศ  

  10. ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กฎหมายวา

ดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

  11. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานหรือ

ตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

  นอกเหนือจากอํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม           

ยาเสพติด ที่ครอบคลุมภารกิจการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดซึ่งมีเพิ่มมากขึ้นแลว ในสวนที่

เกี่ยวของกับการแบงโครงสรางสวนราชการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด ก็ไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมากเชนกัน ซึ่งจากเดิมในป พ.ศ. 2542 ที่มีการยกระดับจาก
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กอง/ศูนย ขึ้นเปนสํานัก รวมทั้งสิ้น 13 กอง/ศูนย สํานัก ในปจจุบันเปลี่ยนการแบงโครงสรางสวน

ราชการเปน 21 กอง/ศนูย/สํานัก โดยจุดเนนคร้ังน้ีอยูที่การปรับปรุงบทบาทภารกิจและการกําหนด

พื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ครอบคลุมและ

สอดคลองกับสถานการณปญหายาเสพติดที่กําลังแพรระบาดอยางตอเน่ือง และกลาวโดยสรุปไดวา 

การปฏิรูประบบราชการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ในระยะที่ 2 

ในชวงป พ.ศ. 2545-พ.ศ. 2548 เกิดจากการปฏิรูประบบราชการทั้งระบบของประเทศในป พ.ศ. 

2545 ซึ่งสงผลใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ตองปรับโครงสราง

บางสวน ใหครอบคลุมกับการบริหารแนวใหมในรูปของกลุมภารกิจ ( Cluster) และสงผลให

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ตองเปลี่ยนแปลงสังกัดจากเดิมที่เคย

สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีตองเปลี่ยนมาสังกัดกระทรวงยุติธรรม และทําหนาที่ในการประสานงาน

และมีบทบาทในการอํานวยการดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในสวนของการขยายโครงสรางและบทบาทภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคมากยิ่งขึ้น โดยจุดเนนของการปฏิรูป

ระบบราชการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ในชวงระยะที่ 2 คอื 

การปรับปรุงโครงสรางองคกร ควบคูไปกับการปรับปรุงบทบาทและภารกิจของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เปนหลัก 

  ปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มีการจัดแบง

โครงสรางและอํานาจหนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2545 ดังน้ี 

   1. สํานักเลขาธิการ มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทั่วไปของสํานักงาน

และราชการอ่ืนที่มิไดแยกใหเปนหนาที่ของกองหรือสวนราชการใดโดยเฉพาะ อํานาจหนาที่

ดังกลาวใหรวมถงึ 

(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงาน 

(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานขอมูลขาวสารของสํานักงาน  

(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ 

อาคารสถานที่ ยานพาหนะและการรักษาความปลอดภัยของสํานักงาน 

(ง) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสํานักงาน 

(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ เผยแพรกิจกรรม ความรู 

ความกาวหนา และผลงานของสํานักงาน 
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(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่

เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

   2. สํานักกฎหมาย มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

(ก) เผยแพรความรูดานกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับยาเสพติด 

(ข) พัฒนามาตรการทางกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปองกัน ปราบปราม

การบําบัดรักษาและการดําเนินการกับทรัพยสินในคดียาเสพติด รวมทั้งติดตามและประเมินผลการ

บังคับใชกฎหมาย 

(ค) กํากับ ตรวจสอบ ติดตามการสืบสวน การฟองคดี และการดําเนินคดีใน

ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 

(ง) กํากับ ควบคุม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาพนักงานปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดและพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติด 

(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับคดีแพง คดีอาญา หรือคดีปกครองที่อยูในอํานาจหนาที่

ของสํานักงาน และใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกเจาพนักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด

และพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติดที่ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ 

(ฉ) ดําเนินการจายเงินสินบนหรือเงินรางวัลคดียาเสพติด รวมทั้งสรางขวัญและ

กําลังใจแกเจาหนาที่และประชาชนที่มีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

(ช) เปนศูนยกลางทางวิชาการในการรวบรวมและแลกเปลี่ยนขอมูลทาง

กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและขอมูลอ่ืน และการดําเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 

(ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่

เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

   3. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้

(ก) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบขอมูลการปองกันและแกไขปญหา         

ยาเสพติดของประเทศ 

(ข) จัดทําและบริหารแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดานการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของประเทศ 

(ค) เปนศูนยกลางระบบขอมูลปองกันและปราบปรามยาเสพติดของประเทศ

รวมทั้งสนับสนุนและเชื่อมโยงขอมูลขาวสารแกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

(ง) ศึกษา พัฒนา ออกแบบและจัดวางระบบฐานขอมูล ระบบการเชื่อมโยง

เครือขายการสื่อสารขอมูลภายในหนวยงานและระหวางหนวยงาน 
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(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่

เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

   4. สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการปองกัน และปราบปรามยาเสพติด มีอํานาจหนาที่

ดังตอไปน้ี 

(ก) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาบุคลากร การจัดทําหลักสูตรมาตรฐานในการ

พัฒนาบุคลากรดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดทั้งในประเทศและตางประเทศ 

(ข) จัดทําและบริหารแผนแมบทการพัฒนาบุคลากรดานการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด 

(ค) ดําเนินการพฒันาบคุลากรในหลกัสตูรหลกัดานการปองกนัและแกไข

ปญหายาเสพติด 

(ง) ประสาน กํากับ อํานวยการ และสนับสนุนหนวยงานที่เกี่ยวของในการ

พัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรและกลุมเปาหมายที่กําหนด 

(จ) พัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีและสื่อเพื่อการพัฒนาบุคลากรดานการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดแกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่

เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

   5. สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจนยาเสพติด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

(ก) ตรวจพิสูจนของกลางยาเสพติดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

จับ ยึด และตรวจพิสูจนยาเสพติด 

(ข) พฒันาและสนับสนุนวิชาการดานการตรวจพสิจูนยาเสพติดทัง้ในประเทศ

และตางประเทศ 

(ค) ศึกษา และวิเคราะหเอกลักษณและองคประกอบของตัวยาเสพติดเพื่อ

พิสูจนทราบแหลงผลิตและการแพรกระจายของตัวยา 

(ง) เสนอแนะมาตรฐานการตรวจพิสูจนและกํากับติดตามใหเปนไปตาม

มาตรฐาน 

(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่

เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
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   6. สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

(ก) ดําเนินการสํารวจ วิเคราะห และจัดทํารายงานการลักลอบปลูกพืชเสพติด 

(ข) ตรวจสอบ ชี้เปาหมาย สนับสนุนขอมูลขาวสารแกหนวยงานและองคกรที่

เกี่ยวของในการตัดฟนทําลายพืชเสพติด 

(ค) จัดทําและสนับสนุนขอมูลภาพถายทางอากาศ ภาพถายจากดาวเทียม และ

ขอมูลจากระบบภูมิสารสนเทศในรูปแบบแผนที่สถานการณปญหายาเสพติด  

(ง) จัดทําและสนับสนุนระบบขอมูลดานอุปสงคและอุปทานยาเสพติด ในรูป

ภูมิสารสนเทศ 

(จ) พัฒนาวิชาการดานการสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติดและเปนศูนย

รวบรวมและถายทอดความรูเทคโนโลยีทั้งในประเทศและตางประเทศ 

(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่

เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย  

   7. สํานักการตางประเทศ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(ก) เสนอแนะนโยบายและแนวทางการประสานความรวมมือในการแกไข

ปญหายาเสพติด 

(ข) จัดทําและบริหารแผนความรวมมือระหวางประเทศดานยาเสพติด 

(ค) ประสานความรวมมือ เสริมสรางความสัมพันธกับตางประเทศและองคการ

ระหวางประเทศในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ตลอดจนการใหและรับความชวยเหลือ 

(ง) วิเคราะห ติดตาม และประเมินสถานการณยาเสพติดระหวางประเทศเพื่อ

ประเมินสถานการณและสภาพแวดลอมที่มีผลตอการดําเนินนโยบายระหวางประเทศดานยาเสพติด 

(จ) ประสานและสนับสนุนการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปราม 

ยาเสพติดในตางประเทศ 

(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่

เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย  

   8. สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร มีอํานาจหนาที่

ดังตอไปน้ี 

(ก) กําหนดยุทธศาสตร แนวทาง และบูรณาการดานนโยบาย ยุทธศาสตร แผน 

และงบประมาณดานยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

(ข) ประสานและสนับสนุนเทคนิควิชาการดานยาเสพติดใหแกหนวยงานและ

องคกรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
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(ค) ประสานและดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับยาเสพติดและ

กฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพ  

มหานคร 

(ง) ติดตาม ประเมินผลและเฝาระวังสถานการณปญหายาเสพติดในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 

(จ) เสริมสรางความเขมแข็ง และสนับสนุนชุมชน องคกรภาคเอกชน และ

องคกรภาคประชาชนในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

(ฉ) ประสานและสนับสนุนการตัดฟนทําลายพืชเสพติด ปฏิบัติภารกิจและ

ปฏิบัติการรวมในการแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่

เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย  

   9. สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1- 9 มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

(ก) กําหนดยุทธศาสตร แนวทาง และบูรณาการดานนโยบาย ยุทธศาสตร แผน 

และงบประมาณดานยาเสพติดในพื้นที่ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมประกาศกําหนด 

(ข) ประสานและสนับสนุนเทคนิควิชาการดานยาเสพติดใหแกหนวยงานและ

องคกรในพื้นที่รับผิดชอบ 

(ค) ประสานและดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับยาเสพติด และ

กฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ 

(ง) ติดตาม ประเมินผล และเฝาระวังสถานการณปญหายาเสพติดในพื้นที่

รับผิดชอบ 

(จ) เสริมสรางความเขมแข็ง และสนับสนุนชุมชน องคกรภาคเอกชน และ

องคกรภาคประชาชนในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ 

(ฉ) ประสานและสนับสนุนการตัดฟนทําลายพืชเสพติด ปฏิบัติภารกิจและ

ปฏิบัติการรวมในการแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ 

(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่

เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย  

   10. สํานักตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินตามที่กฎหมายวาดวยมาตรการในการ

ปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักตรวจสอบ
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ทรัพยสินคดียาเสพติด และตามที่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินหรือคณะอนุกรรมการที่

คณะกรรมการตรวจสอบ ทรัพยสินแตงต้ังมอบหมาย 

(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน

และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินแตงต้ัง 

(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับการสืบสวนทางการเงินตอขายงานการคายาเสพติด โดย

การประสานความรวมมือกับสวนราชการ สถาบันการเงินทั้งภายในและตางประเทศ 

(ง) กํากับ ควบคุม และกลั่นกรองการตรวจสอบทรัพยสินของพนักงาน

เจาหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย จากเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

หรือคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทํา

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

ตามระเบียบที่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินกําหนด 

(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่

เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

   11. สํานักปราบปรามยาเสพติด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(ก) เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร กรอบทิศทางและกลยุทธดานการ

ปราบปรามยาเสพติดของประเทศ 

(ข) อํานวยการ ประสาน สนับสนุน เรงรัด กํากับ ติดตาม และประเมินผลการ

ดําเนินงานดานการปราบปรามยาเสพติดของประเทศ 

(ค) เปนศูนยกลางการขาวยาเสพติดของประเทศ และสนับสนุนขาวสารเพื่อ

การปราบปรามยาเสพติด 

(ง) ปฏิบัติการขาวและการปฏิบัติทางลับ เพื่อสืบสวนปราบปรามเครือขาย

การคายาเสพติดในพื้นที่สําคัญสงผลตออุปทานหรือปริมาณยาเสพติดในประเทศ 

(จ) ประสานการปราบปรามยาเสพติดรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภายใน

และตางประเทศ 

(ฉ) พัฒนาวิชาการ เทคนิค และเทคโนโลยีการสืบสวนปราบปรามยาเสพติด 

(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่

เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
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   12. สํานักพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

(ก) เสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร กรอบทิศทางและกลยุทธในการปองกัน

และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดของประเทศ 

(ข) อํานวยการ ประสาน สนับสนุน เรงรัด กํากับ ติดตาม และประเมินผลการ

ดําเนินงานตามมาตรการลดอุปสงคยาเสพติด 

(ค) พัฒนางานวิจัยและวิชาการดานยาเสพติดของประเทศ รวมทั้งบริหารศูนย

เครือขายวิจัยและวิชาการดานยาเสพติดของสํานักงาน 

(ง) พัฒนาและเสนอแนะมาตรการ รูปแบบเทคนิค และวิธีการลดอุปสงค        

ยาเสพติดของประเทศ 

(จ) จัดทําแผนการรณรงคปองกันยาเสพติด ผลิตและสนับสนุนสื่อเพื่อการ

รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด รวมทั้งการเผยแพรความรูและขาวสารดานการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติดแกกลุมเปาหมาย 

(ฉ) จัดทําโครงการทดลองและโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาการลดอุปสงคยาเสพติด 

(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่

เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

   13. สํานักยุทธศาสตร มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดและคณะกรรมการอ่ืนที่เกี่ยวของ 

(ข) ศึกษานโยบาย มาตรการ และโครงสรางการบริหารจัดการในการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งผลการดําเนินงาน และปจจัยแวดลอมที่เกี่ยวของ 

(ค) เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธ และโครงสรางการบริหารจัดการ

ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของประเทศ 

(ง) จัดทําแผนแมบท แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการดานการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดของประเทศ 

(จ) กําหนดกรอบการจัดสรร วิเคราะหคําขอ และบริหารงบประมาณดานการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติดของประเทศ 

(ฉ) อํานวยการ ประสาน และกํากับการดําเนินงานดานการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดทั้งหนวยงานของรัฐ องคกรภาคเอกชนและองคกรภาคเอกชนและองคกรภาค

ประชาชนในระดับประเทศ 
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(ช) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลดําเนินงานการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติดของประเทศ 

(ซ) วางระบบขอมูลเพื่อการเฝาระวังการแพรระบาดของยาเสพติด และระบบ

ขอมูลเพื่อการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร รวมทั้งรายงานสถานการณยาเสพติดของประเทศ 

(ฌ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่

เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

 

3.  แนวทางการพัฒนาระบบราชการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

 จากแนวทางการพัฒนาระบบราชการดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดไดมีการแตงต้ังเครือขายในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการภายใน

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด จํานวน 2 กลุมเพื่อดําเนินงานใหบรรลุ

ตามเจตนารมณของการพัฒนาระบบราชการ ดังนี้  

  3.1 กลุมพัฒนาระบบบริหารของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม        

ยาเสพติด ภายใตคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ 261/2545       

ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2545 โดยมีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 

   3.1.1ใหคําปรึกษา เรงเรา ประสานและกํากับ ดูแล หนวยงานในสังกัด สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (มาตรา 3/1) 

   3.1.2 ติดตามและแกไขปญหาในการดําเนินการตามแผนปฏิรูประบบบริหารงาน

ภาครัฐใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 

   3.1.3 สนับสนุน ดูแลการดําเนินการตามแผนปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐให

เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 

   3.1.4 ประสานการดําเนินการกับคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

รวมทั้งจัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการพัฒนางานราชการของสวนราชการเสนอตอคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ 

   3.1.5 ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

  3.2 ผูนําการบริหารการเปลี่ยนแปลงของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด ภายใตคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ 

233/2546 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ไดแตงต้ัง คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
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   3.2.1 เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 

ยาเสพติด 

   3.2.2 วางยุทธศาสตรและแนวทางการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด ใหบรรลุเปาประสงคของการพัฒนาระบบราชการ 

   3.2.3 กําหนดวิธีการปฏิบัติราชการใหเปนไปตามมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.  2545 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

   3.2.4 ใหคําแนะนํา ปรึกษา การจัดสรรทรัพยากรที่จําเปนตองใช เพื่อการ

เปลี่ยนแปลง รวมถึงการแกไขปญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในการพัฒนาระบบราชการภายในสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

   3.2.5 การจัดทํายุทธศาสตรและพิมพเขียวเพื่อการเปลี่ยนแปลง ( Blueprint for 

Change) ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งการทําความตกลง

วาดวยผลงานและการนํายุทธศาสตรและพิมพเขียว เพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ 

   3.2.6 แตงต้ังคณะทํางานเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที ่

   3.2.7 รายงานผลการดําเนินการพัฒนาระบบราชการใหเลขาธิการคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ทราบทุกระยะ 

   3.2.8 ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม        

ยาเสพติด มอบหมาย 

  3.3 ผลการพัฒนาระบบราชการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด (เมษายน พ.ศ. 2546-พฤศจิกายน พ.ศ. 2548) 

  จากการจัดต้ังกลุมพัฒนาระบบบริหารของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด และผูนําการบริหารการเปลี่ยนแปลงและคระกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด จะพบวาการพัฒนาระบบราชการของ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ในชวงเดือนเมษายน พ.ศ. 2546 ถึง  

พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ครอบคลุม 7 ประเด็น ดังตอไปน้ี 

   1. การจัดทําแผนยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด 

   2. การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

   3. การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยมของขาราชการ 
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   4. การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

   5. การรายงานผลการพัฒนาระบบราชการ 

   6. การจัดทําภารกิจ ระบบงาน และมาตรฐานขีดความสามารถดานการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

   7. การปรับโครงสรางของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

   ซึ่งการดําเนินงานทั้ง 7 ประเด็น คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ไดคํานึงถึงความสอดคลองกับพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 และพระราชบัญญัติวาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 

2546-2550 และกลาวสรุปไดวา การพัฒนาระบบราชการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด ไดเร่ิมขึ้นในป พ.ศ. 2546 โดยไดดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ

ราชการไทย พ.ศ. 2546-2550 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 

มาตรา 3/1 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เร่ือยมา

จนถึงปจจุบัน 
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งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
1. งานวจิยัในประเทศ 

 กนกอร  สมปราชญ และคณะ ( 2549) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนาองคการบริหารสวน

ตําบลไปสูองคการแหงการเรียนรู โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ( 1) ศึกษาสภาพการเปนองคการแหงการ

เรียนรูขององคการบริหารสวนตําบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( 2) พัฒนาการบริหารจัดการและ

ปจจัยที่สงเสริมพฤติกรรมขององคการบริหารสวนตําบลไปสูองคการแหงการเรียนรู และ  

(3) นําเสนอแนวทางและแบบแผนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไปสูการเปนองคการแหงการ

เรียนรู โดยกลุมเปาหมาย คือ องคการบริหารสวนตําบล ในสี่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในสี่

จังหวัด คือ ขอนแกน อุดรธานี อุบลราชธานี และนครราชสีมา รวม 80 องคการบริหารสวนตําบล 

และทําการวิเคราะหขอมูลโดยการบรรยายและตีความรวมกับคํานวณหา คาความถี่ และรอยละ  

ผลการศึกษาพบวา สภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูขององคการบริหารสวนตําบลเปาหมาย  

มีปจจัยดานการรวมคิดรวมทําของชุมชน และการบริหารที่มุงเนนคุณภาพอยูในระดับมาก สวน

ปจจัยอ่ืนอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ การสรางบรรยากาศและ

สภาพแวดลอมที่ดี การมีวิสัยทัศนรวม โครงสรางที่เหมาะสม การสรางแรงจูงใจ การทํางานเปนทีม 

การมีวัฒนธรรมการเรียนรูในองคการ การใหอํานาจและความรับผิดชอบในงานแกสมาชิก การ

บริหารที่มุงเนนกลยุทธ เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู และการจัดการและพัฒนาบุคลากร 

ตามลําดับ และจากการสัมภาษณเชิงลึกพบวา องคการบริหารสวนตําบล สวนใหญมีการนําเอาหลัก

ธรรมาภิบาลมาใชในการบริหาร ไดแก มีการลดขั้นตอนและคาใชจายโดยไมจําเปน มีแนวทางหรือ

กลยุทธที่จะผสมผสานทุกภารกิจใหมีความสมดุลกัน โดยทุกฝายที่เกี่ยวของมีความพึงพอใจโดยมี

การวางแผนรวมกัน และใหทุกฝายมีสวนรวม มีการทําความเขาใจกับทุกกลุมในชุมชน มีการ

ประชาสัมพันธผานกํานัน / ผูใหญบาน มีการใชประชาคมหมูบานเปนสื่อ และมีการประสานงาน

โดยตรง ผลวิจัยไดนํามาสูขอเสนอแนะดังน้ี ( 1) ควรสนับสนุนการนําเอาเทคโนโลยีมาใชในการ

บริหารจัดการ การใหบริการและการเรียนรูของบุคลากร ( 2) ควรมีหลักสูตรอบรมสัมมนาเพื่อให

เกิดการเรียนรูของ องคการบริหารสวนตําบลในรูปแบบตางๆ ที่เหมาะสมในแตละบริบท  

(3) ควรมีการสรางเครือขายและความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น

และชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพของ องคการบริหารสวนตําบลอยางตอเนื่อง ( 4) ควรขยายผลแบบ

แผนหรือรูปแบบการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลที่มีประสิทธิผลตอไปในเขตอ่ืนๆ ( 5) ควรมี

การเทียบเคียงการพัฒนาคุณภาพองคการบริหารสวนตําบลเผยแพรในระดับภาคและระดับประเทศ 
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และ ( 6) ควรสนับสนุนการศึกษาตอเพื่อเพิ่มสมรรถนะของผูบริหารและพนักงานขององคการ

บริหารสวนตําบลอยางจริงจังและตอเน่ือง 

 นันทวรรณ  อิสรานุวัฒนชัย (2550) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองภาวะผูนําที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตน 

: ศึกษาจากหลักพุทธธรรม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศกึษาแนวคดิและหลกัการเปนผูนาํทีด่ตีามแนวคดิ

ทฤษฎีผูนําทางตะวันตก (2) ศึกษาแนวคิดการเปนผูนําที่ดีตามหลักพุทธธรรม และ (3) ประยุกตใชหลัก

พุทธธรรมในการพัฒนาลักษณะผูนําที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตนผลการศึกษาพบวา แนวคิดและ

หลักการเปนผูนําที่ดีตามแนวคิดทฤษฎีผูนําเชิงปฏิรูป ( Transformation Leadership Theory) โดยใช

หลักบทบาทผูนํา 4 ประการของ Franklin Covey ที่กลาววา บทบาทผูนําที่ดียอมมีองคประกอบ

พืน้ฐาน 4 ประการคือ การกําหนดทิศทาง ( Path Finding) การจัดการระบบการทํางาน ( Alignment) 

การมอบอํานาจ ( Empowerment) และแบบอยางการเปนผูนํา ( Modeling) โดยหลกัพทุธธรรมได

กลาวถึงหลักธรรมสําคัญเกี่ยวกับการเปนผูนําที่ดีไว หลายหลักธรรมดวยกัน เชน ทศพิธราชธรรม 

พรหมวิหาร 4 ธรรมาธิปไตย พละ 4 และสัปปุริสธรรม 7 เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักสัปปุริส

ธรรม 7 ถือเปนหลักธรรมที่สําคัญที่มีคุณสมบัติครบถวนในการเปนผูนําที่ดี โดยมีองคประกอบ 7 

ประการคือ รูหลักการ รูจุดหมาย รูตน รูจักประมาณ รูจักเวลา รูชุมชน และรูบุคคล ซึ่งผูวิจัยได

ศึกษาแลวพบวาหลักสัปปุริสธรรม 7 มีคุณสมบัติในการเปนผูนําที่สมบูรณแบบทั้งดานคุณภาพทาง

จิตใจ และคุณภาพทางความสามารถ นอกจากน้ี ภาวะผูนําตามหลักพุทธธรรม ผูนําที่ดีจะตองยึดหลัก 

“ธรรม” คือคุณธรรมและการปฏิบัติธรรม เปนลักษณะสําคัญของการปฏิบัติหนาที่ของตน เพื่อให

กิจการงานทุกอยางบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว โดยมุงที่จะใหเกิดประโยชนสุขแก มวลชน 

สังคม และประเทศชาติ อยางยั่งยืนตลอดไป ผูวิจัยไดนําเสนอผูนําที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตนตาม

หลักครองตน ครองคน ครองงาน ซึ่งไดจากการประยุกตผูนําที่ดีตามบทบาทผูนําแนวคิดตะวันตก 

กับผูนําที่ดีตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ในพระพุทธศาสนา ผลจากการประยุกตทําใหผูวิจัยสามารถ

นําเสนอผูนําที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตน ตามหลักครองตน ครองคน ครองงาน ซึ่งเปนผูนําที่

สมบูรณแบบ ทั้งในดานคุณภาพทางจิตใจ และคุณภาพดานความสามารถ กลาวคือ ในดานคุณภาพ

ทางจิตใจก็เปนผูนําที่เนนคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ความซื่อสัตย เปนหลัก โดยมุงใหเกิด

ประโยชนสุขแกปวงชน หรือหมูคณะ แกสังคม แกโลก เปนหลัก ไมเห็นแกประโยชนสวนตนหรือ

พวกพอง โดยทําตนเปนผูนําที่เปนที่พึ่งของหมูชน เปนที่พึ่งของสังคม ตลอดจนเปนที่พึ่งของ

มนุษยชาติอยางสมบูรณ สวนในดานคุณภาพดานความสามารถ ก็เปนผูนําที่ประกอบดวย           

องคความรูในดานตางๆ อยางครบถวน เชน ดานการจัดระบบบริหารงาน ดานความรูพื้นฐานทาง

กฎหมาย เศรษฐกิจ สถานการณโลก เปนตน ดังน้ัน ผูนําที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตนตามหลัก

ครองตน ครองคน ครองงาน จึงเปนผูนําที่สามารถครองตนใหเปนที่ยอมรับนับถือและศรัทธาของ
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บุคคลตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร อีกทั้งเปนผูนําที่ครองคนดวยความยุติธรรมโดยการ

สรางทีมงานที่แข็งแกรงในการบริหารงาน และเปนผูนําที่ครองงานดวยการพัฒนาระบบการ

บริหารงานในองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มุงเนนการแกปญหาโดยใชองคความรูเปนฐาน 

(Knowledge-Based Problem) ทําใหบุคลากรเปนผูรอบรู (Personal Mastery) มีการคิดอยางเปนระบบ 

(System Thinking) มีโมเดลความคิด (Mental Models) มีทีมการเรียนรู (Team Learning) ตลอดจนมี

วิสัยทัศนรวมกัน (Share Vision) ในระบบการบริหารงานทุก ๆ สวน จึงทําใหองคกรสามารถปรับเปลี่ยน

การทํางานไดอยางสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตนน้ี จากกระแสโลกาภิวัตน

ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งโดยองคประกอบภาวะ ฐานะ ทิศทางสถานการณในโลก

ที่เปลี่ยนแปลงนําไปสูความแปรปรวนของโอกาส และขอจํากัดหลายประการ ในฐานะผูนําที่       

พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตนยอมตองรูและเขาใจสถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลก ใช

ประโยชนจากโอกาสที่เกิดขึ้น หรือสรางโอกาสใหเกิดขึ้นตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง

ประโยชนของหมูคณะ สังคม และประเทศชาติเปนหลักสําคัญ ไมมุงแตหาประโยชนสวนตนโดย

มองขามซึ่งคุณธรรม จริยธรรม อันดีงามแหงสังคมและประเทศชาติ ผูนําที่พึงประสงคน้ีจะถูก     

ยกยอง ยอมรับ ศรัทธา นับถือจากหมูชนทั้งภายในและภายนอกองคกร ทําใหองคกรสามารถ

เจริญกาวหนาอยางยั่งยืนและมั่นคงตลอดไปในทุกภาวะการณของโลก ผูนําที่พึงประสงคยอมมี

ความสามารถใชประโยชนหรือดํารงตนใหเกิดประโยชนไดเสมอแมในภาวะสงครามหรือในภาวะ

ที่โลกเกิดหายนะ ซึ่งผูนําที่พึงประสงคที่จะไดรับประโยชนจากโลกหรือสรางประโยชนใหแกโลก

ไดในทุกภาวะตองเปนผูนําที่สามารถเขาใจภาวะการณของโลกอยางแทจริง เปนผูนําที่เปนอิสระ

เหนือโลก และมีกุศโลบายอันเหมาะสมที่จะสามารถบริหารจัดการโลกในแตละภาวะการณ เพื่อนํา

ประโยชนสุขมาสูหมูคณะสังคม และประเทศชาติอยางแทจริงและยั่งยืนตลอดไป นอกจากน้ีผูนําที่

พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตน ยอมเปนผูนําที่มีมุมมองที่กวางไกลระดับโลก ( Global Perspective) มี

ความสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลง (Manage Change) อยางมีประสิทธิภาพในยุคโลกาภิวัตน ซึ่ง

เปนไปตามคุณสมบัติของผูนําตามแนวคิดทฤษฎีผูนําเชิงปฏิรูป (Transformation Leadership Theory) 

และหลกัสัปปุริสธรรมตามที่กลาวมาแลว ในขณะเดียวกันก็เปนผูนําที่มีความพอเหมาะพอดีในการ

ดําเนินกิจการงานทุกดานอยางเหมาะสมตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา ซึ่งยอมมีความเหมาะสมกับ      

ยุคเศรษฐกิจพอเพียงในปจจุบันในการที่จะนําพาองคกรหมูคณะ สังคม และประเทศชาติใหอยูอยาง

เปนสุข ถาวร และยั่งยืนตลอดไป แตอยางไรก็ตาม แนวโนมของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง

รุนแรงมากขึ้นทุกวันน้ี ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม ภัยธรรมชาติ การกอการราย เปนตน ยอมมี

ผลกระทบตอองคกรและการเปนผูนําที่จะตองปรับเปลี่ยนแนวคิดเชิงกระบวนทัศนใหม ๆ ที่ตอง

เผชิญตอภาวะแนวโนมที่เกิดขึ้นในอนาคตไดอยางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นแลว ผูนําที่พึงประสงคใน  
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ยุคโลกาภิวัตนที่นําเสนอนี้ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนคุณภาพขององคความรูความสามารถให

เหมาะสมตามไปดวย แตในแงคุณภาพดานจิตใจน้ันผูนําที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตนที่นําเสนอน้ี

มีคุณภาพทางจิตใจที่สมบูรณแบบเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบันและอนาคตอยางสมบูรณแลว 

 บินใด  กาญจนสุวรรณ ( 2550) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองวัฒนธรรมองคการในการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่ตํารวจ: กรณีศึกษาสถานีตํารวจนครบาลมักกะสัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและ

เปรียบเทียบวัฒนธรรมองคการในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ โดยใชแนวคิดเทพเจาแหง

การบริหารของ Charles B. Handy มาเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา และเปนการศึกษาวิจัยเชิง

ปริมาณ (Qualitative Research) มีเจาหนาที่ตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลมักกะสันเปนประชากรใน

การศึกษา ผลการศึกษาพบวา วัฒนธรรมองคการแบบ Athena เปนแนวคดิทีเ่จาหนาทีตํ่ารวจเห็นวา

เหมาะสมมากที่สุดในการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ วัฒนธรรมองคการแบบ Apollo และวัฒนธรรม

องคการแบบ Zeus โดยมีวัฒนธรรมองคการแบบ Dionysus เปนแนวคดิทีเ่จาหนาทีตํ่ารวจเห็นวา

เหมาะสมนอยที่สุดในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เนื่องมาจากลักษณะงานของสถานีตํารวจนครบาล

มักกะสัน จําเปนที่เจาหนาที่ตํารวจจะตองใชความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาและมี

ความคิดสรางสรรคในการทํางานในระดับสูง ทําใหวัฒนธรรมองคการแบบ Athena เหมาะสมมาก

ที่สุดในการปฏิบัติงานซึ่งงานวิจัยชิ้นน้ีไดชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการเลือกสรางวัฒนธรรม

องคการแตละแบบใหเหมาะสมกับลักษณะของการทํางานของแตละองคการ ทั้งนี้เพื่อชวยใหการ

ทํางานมีประสิทธิผลเกิดขึ้นมากที่สุดในการทํางาน 

 สุธิชา  ชิตกุล (2550) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองความคิดเชิงระบบกับการพัฒนาองคกร: กรณีศึกษา  

บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) โดยมีมีจุดมุงหมายคือ การนําเสนอเคร่ืองมือความคิด

เชิงระบบ (Systems Thinking) และการระบุกิจกรรม วิธีการ หรือเทคนิค ที่สามารถจะชวยสงเสริม

ใหพนักงานเกิดความคิดเชิงระบบในระดับตางๆ ซึ่งจะเปนเคร่ืองมือสําคัญที่ผูบริหารและพนักงาน

ควรตระหนักวาเปนหลักการคิดพื้นฐานที่สําคัญที่สุด และมีความจําเปนในการที่จะชวยใหองคกร

ใหหลุดพนจากวิกฤติการณ ปญหาตางๆที่เผชิญอยู โดยเฉพาะปญหาเชิงโครงสราง ( System 

Structure) และรูปแบบจําลองทางความคิด ( Mental Model) ที่เปนอุปสรรคขัดขวางตอการพัฒนา

องคกรและเพื่อใหเกิดความพรอมในการกาวสูองคกรที่มีความแข็งแรง มีภูมิคุมกัน มีสติปญญา 

สามารถแขงขันกับองคกรอ่ืนไดอยางยั่งยืน เคร่ืองมือความคิดเชิงระบบสามารถเสริมสรางให

พนักงานเขาใจตอระบบวัฒนธรรมที่มีโครงสรางสลับซับซอน และแกปมปญหาที่ซับซอนนี้อยาง

ไดผล สําหรับแนวความคิดเกี่ยวกับความคิดเชิงระบบที่ใชเปนกรอบในการศึกษา ไดแก ความคิด

เชิงระบบของ วินัยที่ 5 ของ ปเตอร เอ็ม เซ็งเก ( Peter M. Senge) ทฤษฎีระบบ ( System Theory) 

ทฤษฎีไรระเบียบและความซับซอน ( Chaos and Complexity Theory) ความคิดเชิงระบบในเชิง
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พระพุทธศาสนา โดยทําการศึกษาวิเคราะหแตละทฤษฎี จากนั้นนํามาสังเคราะหคนหาหลักการของ

ความคิดเชิงระบบ แลวเสนอโมเดลการประยุกตใชเคร่ืองมือความคิดเชิงระบบใหเหมาะสมตอ

บริบทของบริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) จากการศึกษาพบวา เคร่ืองมือความคิดเชิง

ระบบมีความเหมาะสมตอสภาพปญหาบริษัท ทั้งนี้โดยมีหลักการสําคัญคือการทําใหพนักงาน

มองเห็นภาพความเปนจริง ( Current Reality) รวมกัน ไดแก การจัดการใหพนักงานมีสวนรวมใน

การแสดงความคิดเห็น การเสนอภาพทรรศนะรวมกัน สรางการประชุมอยางมีคุณคา มีประเด็น

สาระตอการเปลี่ยนแปลง สูความทาทายใหมๆ การขุดคุยพลังที่ซอนเรนของพนักงานมาใชเพื่อ

ประสานพลัง ขั้นตอมาคือการเพิ่มความสามารถในการมองภาพปญหาที่เกิดขึ้นอยางเปนระบบ 

(การเขาใจกฎแหงความจริง) สรางทักษะการแกปญหาหรือพัฒนาองคกร ซึ่งตอไปจะกลายเปน

ความสามารถหลักที่โดดเดนเปนอัตลักษณเฉพาะขององคกร และการกาวสูองคกรที่แข็งแรง  

มีภูมิคุมกัน หรือเปนองคกรแหงการเรียนรู ก็มิใชเร่ืองยากอีกตอไป 

 อติกานต  ปนสุข ( 2550) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองบทบาทของผูนํากับการสรางองคกรที่มีสุขภาพดี 

กรณีศึกษา บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค 2 ประการคือ (1) เพื่อ

ศึกษาบทบาทหรือรูปแบบภาวะผูนําที่มีผลตอความสําเร็จขององคกรเพื่อสรางใหองคกรมีสุขภาพดี 

และ (2) เพื่อใชความรูความเขาใจในการพัฒนาภาวะผูนําและพัฒนาองคกรใหแข็งแกรงมากขึ้นและมี

จุดออนนอยลง เพื่อใหองคกรเปนสถานที่ทํางานที่ดีสําหรับบุคคลากร และเปนผูใหที่ดีสําหรับผูมี

สวนไดสวนเสียอ่ืนๆ อันนําไปสูการเปนองคกรที่ดีและยั่งยืน โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก 

ผูบริหารและกลุมผูใตบังคับบัญชา รวมทั้งสิ้น 108 คน โดยใหผูบริหารประเมินคุณลักษณะภาวะผูนํา

ที่พึงประสงค และใหผูใตบังคับบัญชาประเมินการแสดงออกของภาวะผูนําของผูบังคับบัญชา  

ผลการศึกษาพบวา ผลการประเมินการเปนองคกรสุขภาพดี 4 ประเด็นหลักตามเกณฑการเปนองคกร

สุขภาพดี พบวา 3 ประเด็นมีคาคะแนนอยูในระดับสูง คือเปนองคกรที่มีและยึดมั่นในหลักการ 

(Principle-Based Organization) เปนองคกรที่มีผลิตภาพสูง ( Productive Organization) และเปน

องคกรที่มีขีดความสามารถในการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมได ( Adaptive Organization) สวน

ประเด็นที่มีคาคะแนนอยูในระดับปานกลาง คือเปนองคกรที่มีชีวิตชีวา รับผิดชอบตอชีวิตทั้งภายใน

และภายนอกองคการ (Living Organization) ซึ่งในรายละเอียดเปนเร่ืองของความรับผิดชอบภายใน

องคกร ในประเด็นองคกรของทานมีการปฏิบัติที่เทาเทียมกัน มีบรรยากาศในการทํางานที่ดีทั่วทั้ง

องคกร และองคกรของทานมีนโยบายในการดูแลพนักงานใหอยูดีมีสุขและคํานึงถึงสภาพแวดลอมที่

ดีในการทํางาน ทั้งนี้ผลการประเมินการเปนองคกรสุขภาพดีโดยรวมมีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับสูง 

ผลการวิจัยบทบาทของภาวะผูนําของไทยคารบอนแบล็ค ที่สําคัญ 3 ดาน ที่สรางใหองคกรมีสุขภาพดี 

ในดานภาวะผูนําเชิงยุทธศาสตรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และภาวะผูนํา  เชิงศรัทธาบารมี พบวาทั้ง 
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3 ดานอยูในระดับปานกลาง โดยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับสูงสุด 

รองลงมาคือ ภาวะผูนําเชิงยุทธศาสตร และภาวะผูนําเชิงศรัทธาบารมีตามลําดับ ขอมูลจากการ

สัมภาษณผูบริหารระดับสูง สรุปไดวาภาวะผูนําในเชิงยุทธศาสตร ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และ

ภาวะผูนําเชิงศรัทธาบารมี มีบทบาทสําคัญในการสรางใหองคกรมีสุขภาพดี และบทบาทที่ผูบริหาร

ตองการใหมีในผูนําทุกระดับขององคกรคือ บทบาทนักบริหารแรงงานสัมพันธ ซึ่งจะชวยสงเสริม

บรรยากาศของความรวมมือและความเขาใจที่ดีแกสมาชิก 

 พรรณทิภา  นิลโสภณ ( 2551) ไดศึกษาวิจัย เร่ืองวัฒนธรรมองคการและปจจัยที่กําหนด : 

ศึกษากรณีหนวยงานภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ( 1) เพื่อศึกษาลักษณะวัฒนธรรมองคการของ

หนวยงานภาครัฐ ( 2) เพื่อวิเคราะหหาปจจัยที่กําหนดใหเกิดวัฒนธรรมองคการดังกลาว ( 3) เพื่อ

ศึกษาภาวะผูนําของผูมีอํานาจในองคการที่สงผลตอวัฒนธรรมองคการ และ ( 4) เพื่อทดสอบทฤษฎี

แบบแผนทางวัฒนธรรมที่เหมาะสม โดยใชแนวคิดเทพเจาแหงการบริหารของ Charles B. Handy 

มาเปนกรอบแนวคดิในการศกึษา และกาํหนดใหหนวยงานภาครัฐแหงหน่ึงทีเ่ปนหนวยงานระดับ

กรม และมีลักษณะเปนองคการที่บริหารงานโดยผูบริหารมาจากสายงานวิชาชีพ (แพทย) เปนหนวย

ศึกษาวิเคราะห ผูวิจัยดําเนินการวิจัยโดยการสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมผูบริหารระดับสูง กลุม

ผูบริหารระดับกลาง กลุมผูปฏิบัติงานของสายงานหลักและสายงานสนับสนุน จํานวน 20 ราย และ

สังเกตพฤติกรรมของบุคคลในองคการ จนกระทั่งไดแบบแผนที่คลายกันจึงนําวัฒนธรรมที่คนพบ

ไปทดสอบ โดยใชแบบสอบถามสายงานหลัก จํานวน 50 ชดุ และสายงานสนับสนุน จํานวน 50 ชดุ 

เพื่อยืนยันขอคนพบ ผลการวิจัยพบวา ( 1) วัฒนธรรมองคการของหนวยงานราชการที่นํามาศึกษาน้ี 

มวีฒันธรรมหลกัเปนวัฒนธรรมแบบ Apollo และวัฒนธรรมแบบ Zeus โดยมีวัฒนธรรมยอยเปน

วัฒนธรรมแบบ Dionysus (2) ปจจัยที่กําหนดวัฒนธรรมองคการ คือ ปจจัยดานความเปนสวน

ราชการ ปจจัยจากวัฒนธรรมของสังคมระดับชาติ และปจจัยดานผูมีอํานาจในองคการ ( 3) ผูนําแบบ

บิดาปกครองบุตร ( Paternalism) สงผลใหเกิดวัฒนธรรมองคการแบบ Zeus สวนผูนาํแบบเนนคน

มากกวางาน (Country Club) สงผลใหเกิดวัฒนธรรมองคการแบบ Dionysus (4) ทฤษฎีแบบแผน

ทางวัฒนธรรมที่เหมาะสมของ Charles B. Handy สามารถอธิบายปรากฏการณและพฤติกรรมของ

คนในองคการในประเทศไทยไดโดยภาพรวมเทานั้น ขอเสนอแนะจากการวิจัย คือ ผูบริหาร

จําเปนตองใหความสําคัญกับการเลือกสรรปจเจกบุคคลใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมองคการ และตอง

เปดใจใหกวางที่จะยอมรับความแตกตางของวัฒนธรรมปจเจกบุคคล โดยผูบริหารสามารถใชปจจัย

ที่กําหนดวัฒนธรรมองคการเปนเคร่ืองมือสําหรับการสรางวัฒนธรรมองคการที่พึงประสงคได  

สวนทางวิชาการควรมีการศึกษาแบบเดียวกันนี้ในองคการที่มีผูบริหารระดับสูงมาจากสายวิชาชีพอ่ืน 

เพื่อตรวจสอบความสามารถในการประยุกตใชทฤษฎีน้ีในองคการประเภทอ่ืนตอไป 
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 พัชรี  สิโรรส และคณะ (2551) ไดศึกษาวิจัย เร่ืองแนวทางการบริหารราชการแบบมีสวนรวม

ของหนวยงานภาครัฐในระดับกระทรวงที่เปนนโยบาย ไดกลาวถึง โครงการทดลองสรางการบริหาร

ราชการแบบมีสวนรวมในระดับกระทรวง ดังนี้ ในป พ.ศ. 2550 คณะอนุกรรมการการมีสวนรวม  

สํานักงาน ก.พ.ร.ไดเร่ิมทําการทดลองโครงการการศึกษารูปแบบการพัฒนาระบบการบริหาร

ราชการแบบมีสวนรวมระดับกระทรวงกับ 3 หนวยงานสวนกลางที่มีภารกิจการทํางานที่ติดตอกับ

ภาคประชาชน ไดแก กระทรวงสาธารณะสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และ

กรมประชาสัมพันธ โดยมีสํานักงาน ก.พ.ร. เปนผูรับผิดชอบโครงการ และทีมงานวิจัยจาก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนที่ปรึกษา และสรางรูปแบบการบริหารราชการแบบมีสวนรวมโดย

ดําเนินการในชวงระหวางเดือน มนีาคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551 ซึ่งผลการ

ดําเนินการมดัีงน้ี 

1.กระทรวงสาธารณะสุข : โครงการสรางความรวมมือการจัดแผนสุขภาพชุมชน

ระหวางกระทรวงสาธารณะสุขและกระทรวงมหาดไทย 

  ในแตละป กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณะสุขจะจัดทํานโยบาย

เพื่อใหรัฐจัดสรรงบประมาณรายจาย ประเภทเงินอุดหนุนกิจกรรมดานการพัฒนาสาธารณะสุข 

มูลฐานในชุมชน ในวงเงินหมูบานละ 10,000 บาท ตามหลักการกระจายอํานาจ เงินดังกลาวไดถูก

จัดสรรผาน กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงสาธารณะสุข กระทรวงมหาดไทย เพื่อ

จะไดจัดสรรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอไป เงินดังกลาวไดถูกนําไปใชจายในกิจกรรม

ตามวัตถุประสงคที่กระทรวงสาธารณะสุขไดกําหนดไวในอดีตที่ผานมา การจัดทําแผนเพื่อใชเงิน

ดังกลาว มักดําเนินการโดยเจาหนาที่ของสาธารณะสุขที่มีบทบาทสําคัญในการพิจารณาวา ควรมี

กิจกรรมอะไรบาง และเมื่อมีโครงการบริหารราชการแบบมีสวนรวมเกิดขึ้น กระทรวงสาธารณะสุข 

จึงไดจัดโครงการสรางความรวมมือการจัดทําแผนสุขภาพชุมชนระหวางกระทรวงสาธารณะสุข

และกระทรวงมหาดไทย ที่ตองการสรางกระบวนการจัดแผนสุขภาพชุมชนแบบมีสวนรวม ที่ภาค

ประชาชน (และรวมทั้ง อสม.ดวย) สามารถเขามามีสวนรวมอยางเต็มรูปแบบ อันจะทําใหการ

วางแผนสุขภาพชุมชนเปนการจัดทําโดยภาคประชาชนอยางแทจริง เพื่อตอบสนองความตองการ

ของประชาชนไดอยางแทจริง ดังนั้น เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหภาคประชาชนสามารถเขามา

มีบทบาทในการวางแผนสุขภาพชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ กระทรวงสาธารณะสุขจึงได

ออกแบบโครงการยอย โดยใหจังหวัดฉะเชิงเทราเปนจังหวัดตนแบบ โครงการยอยจะประกอบดวย  

   1.1 การใหความรูแกภาคประชาชน  โครงการของกระทรวงสาธารณะสุขไดเนน

ความสําคัญในการใหความรูแกประชาชนที่เปนกลุมเปาหมายอยางมาก เห็นไดจาก ( 1) การสราง

หลักสูตรการอบรมแกนนําชาวบาน ( 2) มีการสรางวิทยากรการจัดทําแผนชุมชนอยางมีสวนรวม  
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(3) การจัดพิมพคูมือแนวทางการปฏิบัติงานของ อสม./อบต. และคูมือจัดทําแผนชุมชนแบบมีสวนรวม 

และ (4) การออกจดหมายขาว 

   1.2 การจัดกระบวนการวางแผนสุขภาพชุมชนอยางมีสวนรวม กระทรวงสาธารณะสุข

ไดเลอืก อําเภอ 3 แหงในจังหวัดฉะเชิงเทรา เปนพื้นที่ทดลองการวางแผนสุขภาพชุมชน มีการจัดทํา

เวทีประชาคมเพื่อวางแผนสุขภาพชุมชนอยางมีสวนรวม โดยใหแกนนําที่ไดเขามารับการอบรม

วางแผนชุมชน เปนผูคัดเลือกประชาชนที่เขารวมในโครงการวางแผน โดยแตละตําบลจะมีผูเขารวม

จํานวน 100 คนเทาๆ กัน และมีแกนนําเปนผูนําในการสรางกระบวนการจัดทําแผน โดยใชคูมือการ

จัดทําแผนที่ทีมสาธารณะสุขแจกใหเปนแนวทาง ซึ่งการจัดทําประชาคมนั้น แกนนําและทีม

สาธารณะสุข เลือกจัดทําในชวงเวลาเย็น ประมาณ 17.00-18.00 น. อันเปนเวลาที่ชาวบานเลิกงาน

แลว โดยใชเวลาไมนานนัก ประมาณ 1 ชั่วโมง ทําใหสามารถไดรับความรวมมืออยางดีจากชาวบาน 

ทั้งน้ี ความสําเร็จในการวางแผนที่สังเกตเห็นไดเดนชัดคือ การรวมมือในการวางแผนใน ลักษณะ

เปน Partner ระหวาง อสม. กับ อบต.แตละตําบลแทจริงแลว นายก อบต. หลายคนเปน อสม. มากอน 

ทําใหการประสานงานงายขึ้นมาก ในหลายๆ แผนสุขภาพชุมชนที่กําลังทํากันอยูน้ัน ทาง อบต. ได

อนุมัติเงิน หรือชวยสราง Cost-Sharing ในการใหบริหารสขุภาพทีก่าํหนดไวในแผนโดยใชเงนิ

งบประมาณของ อบต.เอง เพิ่มเติมจากเงินงบประมาณ 10,000 บาท ที่ทางกระทรวงสาธารณะสุข

จัดสรรมาให 

  2. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย : โครงการการจัดทํายุทธศาสตร

ความมั่นคงของมนุษย 

  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยในฐานะเปนเจาภาพเร่ืองความมั่นคง

ของมนุษยไดเลือกโครงการการจัดทํายุทธศาสตรความมั่นคงของมนุษยเพื่อใชเปนโครงการนํารอง

ในโครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาระบบการบริหารราชการแบบมีสวนรวมในระดับกระทรวง 

เนื่องจากความมั่นคงของมนุษยเปนเร่ืองใหมในสังคม ยังไมมีการกําหนดทิศทางและแนวทางการ

ดําเนินการที่ชัดเจนในเร่ืองของนิยามและแนวทางการดําเนินการที่เปนรูปธรรม ทั้งที่เปนเร่ืองที่มี

ผลกระทบตอสังคมไทยในภาพรวม จึงเปนความจําเปนที่ตองมีการสรางความชัดเจนเร่ืองนี้เพื่อใหมี

การขับเคลื่อนในทางปฏิบัติ ประกอบกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดรับ

มอบหมายใหเปนเจาภาพเร่ืองนี้ นอกจากนี้ความมั่นคงของมนุษยเกี่ยวของกับภารกิจของหลายภาคสวน

ทั้งสวนราชการกันเอง รวมทั้งหนวยงานนอกราชการและประชาชน ดังนั้นการกําหนดทิศทาง

ยุทธศาสตรและขับเคลื่อนเร่ืองน้ีอยางมีสวนรวมจึงเปนความจําเปนอยางยิ่ง เพื่อเกิดการผนึกสรรพ

กําลัง รวมทั้งการดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน เห็นผลสําเร็จที่เปนรูปธรรม ยิ่งกวาน้ัน ความ

มั่นคงของมนุษยถือวาเปนประเด็นสาธารณะที่มีความสลับซับซอนสูง เกี่ยวของกับคานิยม 
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วัฒนธรรม และลักษณะพื้นที่ในสังคมดวย บุคคลและกลุมตางๆ ยอมเห็นระดับของความรายแรง

และความเสี่ยงของประเด็นที่เปนภัยตอความมั่นคงของมนุษยแตกตางกันตามขอมูล ประสบการณ 

ของแตละองคกรและพื้นที่เร่ืองเหลาน้ีไมมีคําตอบที่ถูกตายตัว ซึ่งการใชกระบวนการมีสวนรวม 

เพื่อเปดพื้นที่การแลกเปลี่ยนขอมูล ประสบการณและมุมมอง เปนแนวทางหนึ่งในการปองกันความ

ขดัแยงได  

   2.1โครงการการจัดทํายุทธศาสตรความมั่นคงของมนุษย กิจกรรมสําคัญของ

โครงการประกอบดวย ( 1) การต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรความมั่นคงของมนุษย ( 2) การ

อบรมเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเทคนิคการอํานวยการประชุม และการคิดอยางเปนระบบ      

(3) การจัดเวทีแหงความมั่นคงของมนุษยจํานวน 5 คร้ัง และ (4) การจัดทําสื่อสาธารณะเพื่อสื่อสาร

กับประชาชน 

   2.2 การจัดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน การจัดกระบวนการมีสวนรวม

ของประชาชนในกรณีเปนการรับฟงความคิดเห็น แบงการจัดเปนเวทีนักวิชาการ เวทีขาราชการ และ

เวทีภาคประชาชน ซึ่งในการจัดเวทีภาคประชาชนนั้นแบงการจัดการเวทีกระจายเปน 4 ภาค โดยมี

กระบวนการมสีวนรวมประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ (1) ใช Power Point นําเสนอวัตถุประสงคการ

ประชุมและจุดประกายความคิดเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย ( 2) ระดมความคิดเห็นเพื่อสะทอน

ปญหา สาเหตุ และผลกระทบในประเด็นที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของมนุษย (3) ระดมความคิดเห็น

เพื่อจัดลําดับความสําคัญของปญหา และ (4) ระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนดปจจัยแหงความสําเร็จใน

การจัดการปญหาและกลยุทธในการจัดทําแผนยุทธศาสตร ซึ่งตลอดเวลาการจัดกระบวนการผูจัดได

ใหความสําคัญกับการใหขอมูลหรือการสื่อสารกับประชาชน โดยไดดําเนินในหลายรูปแบบทั้งการ

ผลิตสื่อ และการใหขอมูลผานสื่อมวลชน อาทิ เคเบิ้ลทีวี และวิทยุ โดยใหความสําคัญกับเร่ืองการ

ประชาสัมพันธการจัดกระบวนการจัดทํายุทธศาสตรความมั่นคงของมนุษยอยางมีสวนรวม 

  3.กรมประชาสัมพันธ : โครงการการพัฒนารายการวิทยุทองถิ่น  

  การจัดรายการวิทยุทองถิ่น ถือเปนภารกิจหลักอันหน่ึงของกรมประชาสัมพันธ ที่ผาน

มากรมจะทําหนาที่เปนผูรับผิดชอบในการจัดผังรายการการคัดเลือกรายการ เนื้อหาของรายการจึง

เปนขอมูลที่มาจากฝายของภาครัฐที่เปนผูจัดเปนสวนใหญ ซึ่งมักเปนขาวของกรมประชาสัมพันธ 

และเพลงลูกทุง เมื่อเขามารวมโครงการการบริหารราชการแบบมีสวนรวมกับสํานักงาน ก.พ.ร. ทาง

กรมประชาสัมพันธจึงไดคัดเลือกทําโครงการ “การพัฒนารายการวิทยุทองถิ่นในรูปแบบการ

บริหารราชการแบบมีสวนรวม ” โดยกําหนดพื้นที่ในการทดลองโครงการนํารองถึง 8 แหง ที่

กระจายตามภูมิภาคตางๆ 
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   3.1 การเสริมสรางความเขมแข็งตอภาคประชาชน การเปดโอกาสใหประชาชนได

เขามารวมในการดําเนินรายการของสถานีวิทยุทองถิ่น สอดคลองกับหลักการสรางความเขมแข็ง

ใหแกภาคประชาชนในการจัดทําบริการสาธารณะ และในการดําเนินโครงการนี้ ทางสถานี

วิทยุกระจายเสียงจังหวัดนํารองทุกแหงก็ไดเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามารวมในทุกขั้นตอน 

ต้ังแตกระบวนการชี้แจงแนวคิด วัตถุประสงคของโครงการ การกําหนดรูปแบบและเนื้อหาของ

รายการ จนกระทั่งลงมือผลิตและประเมินผลโครงการ โดยเจาหนาที่กรมประชาสัมพันธเปนเพียง

ผูใหคําปรึกษาและอํานวยความสะดวกทั้งการผลิตรายการ การสืบคนฐานขอมูลสําหรับการผลิต

รายการ การถายทอดความรู การสรางทักษะการผลิตรายการรวมทั้งการใชอุปกรณในหองสง เปนตน 

การเปดโอกาสเชนนี้จึงเปนเวทีพัฒนาศักยภาพของคน โดยเฉพาะอยางยิ่ง เยาวชนไดมีการพัฒนา

ทักษะมากขึ้น อีกทั้งยังชวยในการพัฒนาเครือขายการทํางานรวมกันของคนในสังคม 

   3.2 การจัดกระบวนการการบริหารแบบมีสวนรวม กรมประชาสัมพันธไดมีการจัด

กระบวนการการมีสวนรวมอยางเปนระบบ ดังตอไปนี้ ( 1) คัดเลือกพื้นที่ที่จะดําเนินโครงการใน      

8 เขตทั่วประเทศ หรือ 8 สถานีวิทยุ (2)  สรางความรูความเขาใจกับผูบริหารและเจาหนาที่ผูปฏิบัติ

ในพื้นที่เกี่ยวกับการใหประชาชนเขามารวมจัดทํารายการวิทยุ ( 3) เปดเวทีระดมความคิดเห็นของ   

ผูมีสวนไดสวนเสียของแตละสถานี โดยเปดโอกาสใหผูเขารวมที่มาจากหลากหลายกลุมไดแสดง

ความคิดเห็นอยางอิสระ ทั้งขอบเขตของเนื้อหารายการ ประเภทของรายการ ชวงเวลาออกอากาศ 

และต้ังคณะกรรมการจัดทําภาคประชาชนรวมกับกรรมการจากภาครัฐ เพื่อทําหนาที่ดูแลรายการ 

(4) เสริมความรูใหแกภาคประชาชนที่จะมารวมในดานการออกอากาศ และกฎระเบียบเกี่ยวกับการ

ออกอากาศ ( 5) เปดสายใหทางบานไดเขามารวมในการแสดงความคิดเห็นตอรายการ ( 6) ในบาง

สถานี ไดจัดรายการเวทีชาวบาน โดยออกไปทํารายการขางนอกรวมกับชาวบานในพื้นที่ ซึ่งไดรับ

ความนิยมมาก และ ( 7) มีการประเมินการจัดรายการโดยใหแตละเขตมีอิสระในการประเมิน โดย

กรรมการในการประเมินจะมาจากตัวแทนของภาครัฐและของภาคประชาชน 

 สมชาย  สุเทศ ( 2554) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองการบริหารการจัดการภาครัฐแนวใหมขององคการ

บริหารสวนตําบลในจังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ( 1) ศึกษาการดําเนินตามนโยบายการ

บริหารจัดการภาครัฐแนวใหมขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนครปฐม ( 2) ศึกษาปญหา

และอุปสรรคในการดําเนินตามนโยบายการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมขององคการบริหารสวน

ตําบลในจังหวัดนครปฐม และ (3) เสนอแนวทางการแกไขปญหาการดําเนินตามนโยบายการบริหาร

จัดการภาครัฐแนวใหมขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนครปฐม โดยใชการวิจัยเชิงผสม  

ผลการศึกษาพบวา องคประกอบของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมของ อบต.ในจังหวัดนครปฐม 

มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยการบริหารราชการแบบมีสวนรวมมีคาเฉลี่ยมากที่สุด ผลการดําเนิน



 143 

ตามนโยบายการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมของ อบต.ในจังหวัดนครปฐม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มาก โดยผลการดําเนินตามนโยบายดานเกงมีคาเฉลี่ยมากที่สุด เมื่อนํามาวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ

พบวา หลักธรรมาภิบาลและการเมืองภาคพลเมืองมีอิทธิพลในการทํานายความเปนไปไดของผลการ

ดําเนินตามนโยบายการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม และสอดคลองกับผลวิเคราะหความสัมพันธที่

พบวาองคประกอบในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมมีความสัมพันธในทางบวกอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติกับผลการดําเนินตามนโยบายการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมของ อบต.ในจังหวัด

นครปฐม สําหรับปญหาและแนวทางในการดําเนินตามนโยบายการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม

ของ อบต.ในจังหวัดนครปฐม สรุปไดดังน้ี (1) หลักธรรมาภิบาล ปญหาเกิดจากการกําหนดตัวชี้วัดที่

ไมสอดคลองกับบริบทและศักยภาพของ อบต. และแนวทางการแกไขปญหาคือ การกําหนดลําดับ

กอน-หลังในการดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล และสอดคลองกับความตองการของชาวบาน  

(2) องคการ ปญหาเกิดจากงบประมาณ ขอบเขตของอํานาจหนาที่ การทําตามๆ กันโดยไมมีการโตแยง

เชิงสรางสรรค และวิธีการทํางานที่ขาดความเปนมืออาชีพ และลักษณะของ อบต.ควรประกอบดวย 

การมีอํานาจหนาที่ชัดเจน และมีกฎ ระเบียบที่เอ้ือตอการทํางาน มีการพัฒนาศักยภาพพนักงาน อยาง

ตอเนื่อง และทํางานเปนเครือขาย ( 3) ภาวะผูนําแบบโลกาภิวัตน ปญหาคือ ผูบริหารไมไดให

ความสําคัญกับการหาแนวรวมในการทํางาน และคุณลักษณะของผูบริหาร อบต.ที่ตองมีในการทํางาน

คือ มีวิสัยทัศน เปนนักกลยุทธที่มีความเปนมืออาชีพในการทํางาน รวมถึงการเตรียมพรอมเพื่อรองรับ

ปญหาที่อาจเกิดขึ้น ( 4) การเมืองภาคพลเมือง ปญหาเกิดจากการขาดความเขมแข็งเพื่อรวมตัวเปน

เครือขาย และวิธีการสรางความเขมแข็งใหเครือขายคือ การออกคําสั่งจากระดับนโยบาย รวมถึงตองมี

กิจกรรมรวมกันอยางตอเน่ือง ( 5) การบริหารราชการแบบมีสวนรวม ปญหาเกิดจากการสื่อสาร

ระหวางระดับนโยบายกับระดับปฏิบัติ ทําใหพนักงาน อบต.ยังไมคอยไดรับรูแนวคิดดังกลาวอยาง

ชดัเจน และตองพฒันาพนักงาน อบต.ดวยการสอนงานอยางตอเนื่องเปนระบบ (6) เคร่ืองมือทางการ

จัดการ ปญหาเกิดจากการมีเคร่ืองมือทางการจัดการมากเกินไป และวิธีการแกไขปญหาคือ ให อบต.

พิจารณาเลือกเคร่ืองมือทางการจัดการที่เหมาะสมในการทํางานของ อบต. และ (7) ผลการดําเนินตาม

นโยบายการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ปญหาคือ ตัวชี้วัดไมสอดคลองกับการทํางานของ อบต. 

และแนวทางที่เหมาะสมในการนํานโยบายการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมมาใชใน อบต.น้ัน ควร

เนนเร่ืองการพัฒนาระบบการทํางาน การพัฒนาพนักงาน และการใหความสําคัญกับภาคประชาชน

และเครือขายในการทํางาน ทั้งน้ี ผลการศึกษาไดนํามาสูขอเสนอแนะ ดังน้ี ( 1) แนวทางการพัฒนา 

อบต. โดยการพัฒนาบุคลากรทุกระดับของ อบต.เปนนักเรียนรู เพื่อพัฒนาการทํางานอยางเปนระบบ

อยางตอเน่ือง (2) แนวทางการพัฒนาสําหรับประชาชน และภาคีเครือขายในพื้นที่ โดยพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตความเปนอยูของประชาชนที่ดีขึ้น และพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะใหแกประชาชนอยางตอเนื่อง 
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รวมถึงเปดโอกาสใหแกประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการบริหารงานของ อบต.ตามแนวทางการ

บริหารราชการแบบมีสวนรวม การเสริมพลังกลุม/องคกร และเครือขายในหมูบานอยางตอเน่ือง 

รวมถึงเสริมสรางกลไกลระบบการบริหารจัดการเครือขายใหมีประสิทธิภาพ 

 

2. งานวจิยัตางประเทศ 

Gerald E. Caiden (1991) ไดทําการศึกษาเร่ือง Administrative Reform Comes of Age โดยได

ทําการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐตามแนวการจัดการภาครัฐแนวใหม โดยได

อธิบายถึงสาเหตุและกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐอันเกิดจากการปฏิรูป ซึ่งผูวิจัยได

ชี้ใหเห็นวาโครงการตางๆของการปฏิรูปที่เกิดขึ้นในทศวรรษที่ 1980 น้ัน เปนผลมาจากปญหา

ทางดานเศรษฐกิจและการเงิน โดยรัฐบาลไมสามารถที่จะหาเงินมาใชจายไดอยางเพียงพอ โดยไม

เพิ่มภาษี ไมกูยืมและไมกอใหเกิดภาวะเงินเฟอ ดังน้ัน รัฐบาลจึงพยายามไปกดดันการภาครัฐ โดยให

มีการกําจัดงบประมาณ ลดขนาดองคการ ลดคาใชจายในการจัดการ และพยายามแสวงหาเงินให 

มากขึ้น รวมทั้งมีการปฏิรูปกิจการภาครัฐไปสูภาคเอกชนเพื่อไมใหรัฐเปนผูผูกขาดอีกตอไป ลดความ

เปนระบบราชการลงและใหความสําคัญกับผูรับบริการมากขึ้น โดยการลดความลาชาในการทํางาน

ลดกฎเกณฑที่ไมจําเปน และปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการที่เปนอุปสรรคขัดขวางตาง  ๆ

ผูวิจัยไดศึกษาการปฏิรูปการบริหารใน 3 กลุมประเทศ คือ (1) กลุมประเทศในคาย

ตะวันออก (East Bloc Countries) ซึ่งผูวิจัยพบวามีการเปลี่ยนแปลง โดยพยายามที่จะถอยหางออกจาก

ระบบราชการที่เปนการควบคุมจากศูนยกลางมากยิ่งขึ้นทุกที  โดยมีการเปลี่ยนแปลงจากระบอบ

คอมมิวนิสตซึ่งปกติจะตอตานการปฏิรูป ไปสูการทดลองใชรูปแบบการบริหารแบบใหม เชน

โครงการปรับโครงสรางคร้ังใหญ ( Perestroika) ในประเทศรัฐเซีย เปนตน (2) กลุมประเทศยุโรป

ตะวันตก ( Western Europe) ซึ่งผูวิจัยพบวาประเทศในกลุมน้ีไดมีการเปลี่ยนแปลงคุณคาทางการ

บริหารอยางชัดเจน จากแนวคิดการบริหารงานโดยขาราชการไปสูแนวคิดการบริหารโดยผูจัดการซึ่ง

มีจุดกําเนิดมาจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาและแพรกระจายออกไปทั่วยุโรปตะวันตก แมวา

ระดับของความเขมขนจะแตกตางกัน แตแนวโนมในภาพรวมมีความชัดเจนวามีการเปลี่ยนแปลงจาก

การเนนการบริหารแบบระบบราชการไปสูรูปแบบของภาคเอกชนมากขึ้น และ (3) กลุมประเทศโลก

ที่ 3 (Third World) ซึ่งผูวิจัยพบวาแมประเทศในกลุมน้ีจะเปนกลุมที่ตองการการปฏิรูประบบการ

บริหารมากที่สุด แตตองประสบกับความยากลําบากในการที่จะเปลี่ยนแปลงมากที่สุด เนื่องจากการ

ขาดแคลนทรัพยากรและภาระหนี้สิน และการมีวัฒนธรรมการบริหารงานที่หลากหลาย โดยประเทศ

ในกลุมนี้จําเปนจะตองมีการปรับปรุงระบบการบริหารลดความเปนระบบราชการและแสวงหา
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รูปแบบหรือแนวคิดการบริหารที่เหมาะสมที่สุดกับวัฒนธรรมของแตละประเทศ แตในปจจุบัน

แนวโนมของการปฏิรูปในประเทศกลุมนี้ยังไมกาวหนาเทาที่ควร 

 Daniel R. Denison & Aneil K. Mishra (1995) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง Toward A Theory 

of Organizational Culture and Effectiveness โดยไดทําการศึกษาเพื่อพัฒนาตัวแบบของวัฒนธรรม

องคกรและประสิทธิผลขององคกรโดยมีพื้นฐานมาจาก 4 ลักษณะของวัฒนธรรม องคการประกอบ

ไปดวย ความเกี่ยวของสัมพันธ (Involvement) ความสอดคลอง (Consistency) การปรับตัว (Adaptation) 

และพนัธกจิ (Mission) โดยทั้ง 4 ลักษณะของวัฒนธรรมองคการน้ีไดดําเนินการตรวจสอบทั้งในเชิง

คุณภาพและเชิงปริมาณ กลาวคือ ในเชิงคุณภาพไดใช 5 กรณีศึกษาของกิจการเพื่อชี้ใหเห็นและระบุ

ถึงความเกี่ยวของกันระหวางวัฒนธรรมองคการกับประสิทธิผลขององคการ สวนในเชิงปริมาณน้ัน 

ใชการศึกษาจากการวิเคราะหถึงการรับรูของผูบริหารสูงสุดขององคการตอลักษณะทั้ง 4 ของ

วัฒนธรรมองคการ ผานการพิจารณาในมิติดานประสิทธิผล โดนทําการสํารวจจาก 764 องคการ ซึ่ง

พบวาลักษณะทางวัฒนธรรมองคการทั้ง 4 น้ัน มีสวนเกี่ยวของกับประสิทธิผลขององคการเปนอยางยิ่ง

โดยที่ 2 ปจจัย ไดแก ความเกี่ยวของสัมพันธและการปรับตัวเปนสิ่งบงชี้ถึงความยืดหยุน การเปดกวาง

และการตอบสนองอันเปนดัชนีสําคัญอยางแรงกลาตอการเติบโตขององคการ สวนอีก 2 ปจจัยที่เหลือ 

ไดแก ความสอดคลองและพันธกิจน้ันเปนสิ่งบงชี้ถึงการรวมตัวเขมแข็ง การสั่งการ และวิสัยทัศนซึ่ง

เปนดัชนีที่ดีที่สามารถสรางผลประโยชนหรือผลกําไรใหเกิดขึ้นกับองคการได และการศึกษายังแสดง

ใหเห็นวาวัฒนธรรมองคการทั้ง 4 ที่กลาวไป ในระดับตัวบุคคลที่ปฏิบัติงานในองคการเปนสิ่งบงชี้ถึง

ประสิทธิผลในการทํางานและประสิทธิผลขององคการอันเกิดจากความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน  

ซึ่งความเขาใจที่มากขึ้นตอผูปฏิบัติงานนี้ไดสงผลใหเกิดการเติบโตของยอดการขายในหลายองคการที่

ไดทําการศึกษา และจากผูวิจัยก็ไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมวาการศึกษาประเด็นวัฒนธรรมน้ันเปนสิ่งที่

มีความจําเปนอยางยิ่งตอการเขาใจอันจะนําไปสูการปรับปรุงกระบวนการตางๆในองคการ และจะเปน

ประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาความสามารถและประสิทธิผลขององคการ 

Patricia W. Ingramham (1997)ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง Play It Again, Sam; It’s Still Not 

Right: Searching for The Right Notes in Administration Reform โดยไดทําการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ

การปฏิรูประบบการบริหารในประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนดและสหรัฐอเมริกา พบวาตัว

แบบ (Model) ของการปฏิรูประบบบริหารในแตละประเทศมีความแตกตางกัน จากการเปลี่ยนแปลง

แบบคอยเปนคอยไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานและครอบคลุมทั้งหมดอยางรวดเร็ว บทบาท

ของการเมืองและผูนําทางการเมืองจะมีความสอดคลองกับตัวแบบของการปฏิรูป โดยการเปลี่ยนแปลง

ที่เปนขั้นพื้นฐานและครอบคลุมจะตองอาศัยการริเร่ิมจากผูนําทางการเมืองและความ ต้ังใจอยางสูง 

ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไปตองการความตอเนื่องทางการเมืองเปนสําคัญ 
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ในงานวิจัยน้ีผูวิจัยไดแบงตัวแบบของการปฏิรูปออกเปน 3 ชนิด คือ (1) ตัวแบบของการ

เปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไป ( Incremental Model) (2) ตัวแบบของการเปลี่ยนแปลงแบบเปน

ขัน้ตอน (Staged Model) และ (3) ตัวแบบของการเปลี่ยนแปลงที่เปนการเร่ิมตนใหม ( Fresh Start 

Model) โดยตัวแบบของการเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไป (Incremental Model) น้ัน จะมีลักษณะ

ของการปฏิรูปที่ไมมีโครงสรางพื้นฐานขึ้นมาใหม โดยเห็นวาระบบที่มีอยูสามารถจะปรับใชกับสิ่ง

ใหมได ปจจัยสําคัญของการเปลี่ยนแปลงตามตัวแบบนี้ก็คือ ความพยายามที่ตอเนื่องในการ

เปลี่ยนแปลง ซึ่งประเทศที่จัดอยูในตัวแบบน้ีก็คือสหรัฐอเมริกา สวนตัวแบบของการเปลี่ยนแปลง

แบบเปนขัน้ตอน (Staged Model) และตัวแบบของการเปลี่ยนแปลงที่เปนการเร่ิมตนใหม (Fresh Start 

Model) ของการปฏิรูปนั้น จะเปนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการบริหารในระดับพื้นฐาน

มากกวา แตจะมีความแตกตางกันในแงของกระบวนการและความเร็วของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

โดยตัวแบบของการเปลี่ยนแปลงแบบเปนขั้นตอนจะเปนการปฏิรูปตามขั้นตอนโดยเมื่อดําเนินการ

ขั้นตนหน่ึงเสร็จสิ้นก็จะเร่ิมดําเนินการในขั้นตอไปทันที ซึ่งประเทศที่จัดอยูในตัวแบบน้ีก็คืออังกฤษ 

และออสเตรเลีย สวนตัวแบบของการเปลี่ยนแปลงที่เปนการเร่ิมตนใหมน้ันจะเปนการปฏิรูปทั้ง

ระบบอยางรุนแรง รวดเร็วและครอบคลุม โดยประเทศที่อยูในกลุมน้ีก็คือ นิวซีแลนด ซึ่งมีการปฏิรูป

โดยการปรับปรุงระบบพื้นฐานทั้งหมด ยุบเลิกหนวยงานกลางสวนใหญจัดต้ังหนวยงานใหมใน

แผนกและกระทรวงเดิมและดําเนินงานโดยวิธีการทําสัญญา โดยพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงก็คือ 

เปลี่ยนการมองรัฐในฐานะผูใหบริการไปสูการเปนผูแขงขันทางการตลาด ซึ่งการที่จะเปลี่ยนแปลง

เชนนี้ไดจําเปนตองอาศัยความเห็นพองตองกันทางการเมือง รวมทั้งความริเร่ิมและความมุงมั่นเด็ด

เด่ียวของผูนําทางการเมืองเปนสําคัญ 

George A. Larbi (1999) ไดทําการศึกษาเร่ือง The New Public Management Approach and 

Crisis States โดยไดทําการศึกษาเกี่ยวกับภาพรวมของแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม ซึ่งอธิบาย

ถึงปจจัยของการเกิดศักยภาพและขอจํากัดของแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหมน้ี และงานวิจัยน้ีได

ชี้ใหเห็นวาไดมีการนําแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหมไปใชในประเทศกําลังพัฒนาและประเทศที่

ประสบกับภาวะวิกฤต (Crisis State) ซึ่งในขณะที่ประเทศเหลานี้รับเอาแนวคิดการบริหารแบบใหม

ไปใชน้ัน แมจะกอใหเกิดผลดีในบางแง แตก็มีแนวโนมที่จะเกิดความตึงเครียดเชิงโครงสรางในการ

นําแนวคดิไปปฏบิติั โดยปจจัยทีเ่ปนตัวผลกัดันใหเกดิการนําเอาแนวคดิการจัดการภาครัฐแนวใหม

ไปใชในประเทศที่ตองประสบกับภาวะวิกฤตหรือประเทศดอยพัฒนาน้ัน ตางจากแรงผลักดันที่เกิด

ในประเทศที่พัฒนาแลว โดยการปฏิรูปการจัดการภาครัฐในประเทศที่มีวิกฤตมักจะมีแรงผลักดันมา

จากภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่งจากประเทศผูบริจาคหรือประเทศที่ใหกูยืมมากกวาที่จะเกิดจากแรง

ขับดันภายในประเทศเอง 
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การนําแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหมไปใชในประเทศที่มีวิกฤตจําเปนจะตองพิจารณา

ถึงบริบทของแตละสังคม โดยอาจจะมีองคประกอบบางอยางของการจัดการภาครัฐแนวใหมที่

เหมาะสมในบางบริบท แตไมเหมาะสมในบางบริบท เชน ในประเทศที่มีระดับของการคอรรัปชั่น

และระบบอุปถัมภสูง ปญหาสําคัญที่อาจจะตองพิจารณาก็คือ การนําแนวคิดการจัดการภาครัฐแนว

ใหมไปใช จะชวยลดหรือจะเปนตัวสนับสนุนใหการคอรรัปชั่นและการเลนพรรคเลนพวกมีความ

รุนแรงขึ้น หรือในบางบริบทอาจจะตองพิจารณาวาการนําเอาแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหมไป

ใชจะตองเปนตัวสงเสริมหรือเปนตัวทําลายความมั่นคงทางการเมือง เปนตน งานวิจัยน้ีไดชี้ใหเห็นวา 

ถึงแมการจัดการภาครัฐแนวใหมจะไมใชยาสารพัดโรคที่สามารถแกปญหาของการจัดการภาครัฐใน

ประเทศที่มีวิกฤตไดทั้งหมด แตการปรับใชแนวคิดอยางระมัดระวังกับหนวยงานที่เหมาะสมก็อาจจะ

กอใหเกิดประโยชนตอประเทศเหลาน้ีได 

 Paul Bate, Raza Khan & Annie Pye (2000) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง Towards A 

Culturally Sensitive Approach To Organization Structuring : Where Organization Design Meets 

Organization Development โดยไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบองคการเพื่อการพัฒนาโดยผาน

วิธีการศึกษาแบบกระบวนการสนทนากลุมระหวางผูวิจัยกับผูที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลขนาดใหญ

ในประเทศอังกฤษ ซึ่งเปนการศึกษาลงไปถึงมนุษยวิถีหรือวิธีการใชชีวิตของมนุษยในองคการที่มี

ปฏิสัมพันธตอสิ่งรอบตัวในการทํางานที่ตนเองถูกกําหนดใหปฏิบัติงานอยูในโครงสรางน้ันๆ 

เพื่อใหเกิดความเขาใจที่มากขึ้นกวาการพิจารณาเฉพาะแตโครงสรางขององคการแตเพียงอยางเดียว 

โดยงานวิจัยชิ้นนี้ไดเสนอตัวแบบที่ขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางขององคการวา 

ตองเปนการผสมผสานกันระหวางวัฒนธรรมกับองคการผานการปรับปรุงกระบวนการสรางภาวะ

ผูนํา ซึ่งกอใหเกิดการออกแบบองคการและการพัฒนาองคการโดยเฉพาะอยางยิ่งในเชิงโครงสราง

ขององคการที่มีความเหมาะสมสอดคลองกับความออนไหวทางดานวัฒนธรรมมากขึ้น   

Anthony B.L. Chaung & Ian. Scott (2003) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง Governance and Public 

Sector Reform in Asia: Paradigms, Paradoxes and Dilemmas โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบการ

ปฏิรูปภาครัฐของประเทศในเอเชีย จํานวน 11 ประเทศ คือ ญ่ีปุน เกาหลี จีน ไตหวัน ฮองกง สิงคโปร 

มาเลเซีย ไทย เวียดนาม อินโดนีเซียและฟลิปปนส พบวาการปฏิรูปภาครัฐของประเทศในเอเชีย

ประกอบดวย 3 แนวคดิ คอื (1) แนวคิดการสรางความแข็งแกรงใหกับประเทศ ( The Building State 

Capacity Approach) โดยการสรางความโปรงใส ความรับผิดชอบ การทํานายได การมีสวนรวม 

ความมีประสิทธิภาพและการปองกันคอรรัปชั่น เนื่องจากมีความเชื่อพื้นฐานวาการบริหารจัดการที่ดี 

(Good Governance) จะเปนการสรางความแข็งแกรงใหกับสถาบัน เพื่อใหสามารถนํานโยบายไป

ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ (2) แนวคดิการจัดการภาครัฐแนวใหม ( New Public Management 



 148 

Approach) โดยการเนนความสําคัญของการพึ่งพารัฐ ดวยการใหภาคเอกชนเขามาใหบริการในสวนที่

ภาครัฐเคยดําเนินการอยู ซึ่งความแตกตางระหวาง 2 แนวคิดน้ีก็คือ ในขณะที่แนวคิดที่ 1 ตองการ

สรางความเขมแข็งใหแกรัฐ แนวคิดที่ 2 กลับเพิ่มความสําคัญใหกับภาคเอกชนในการเขามาแกปญหา 

และ (3) แนวคิดการทําใหเครือขายสังคม ชุมชนและประชาคมเขมแข็ง (Rebuilding and Strengthening 

Social Networks , Communities and Civil Society Approach) แตแทนที่เครือขายสังคมและชุมชนของ

ประเทศในเอเชียจะเปนองคกรที่เปนอิสระจากภาครัฐ ในฐานะเปนระบบทางเลือกของการปกครอง

อยางในประเทศตะวันตก การมุงเนนใหความสําคัญกับเครือขายสังคมและชุมชนของประเทศใน

เอเชีย กลับเปนการเพิ่มความแข็งแกรงและคุณคาใหแกเครือขายสังคมที่ดําเนินการโดยรัฐ และทําให

การเพิ่มความสําคัญของชุมชนกลายเปนสวนหนึ่งของการสรางศักยภาพของรัฐ หรืออาจจะกลาวได

วาการเพิ่มความแข็งแกรงของชุมชนและประชาสังคมของประเทศในเอเชียที่จริงแลวก็คือแนวคิด

ของการสรางรัฐใหเขมแข็งตามแนวคิดที่ 1 น่ันเอง 

 Shung Jae Shin & Jing Zhou (2003) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง Transformational Leadership, 

Conservation and Creativity : Evidence From Korea โดยไดทําการศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลง อนุรักษนิยม และสรางสรรค หลักฐานเชิงประจักษจากเกาหลี คณะผูวิจัยไดดําเนินการ

ศึกษาโดยใชกลุมตัวอยางที่เปนลูกจางจํานวน 290 ตัวอยาง และกลุมตัวอยางที่เปนผูบริหารจํานวน 

46 บริษัท เพื่อจะใหไดขอมูลสําหรับการตอบคําถามเกี่ยวกับลักษณะของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ที่ถูกนําเขามาใชในองคการของตน ซึ่งจากการศึกษาในเร่ืองของสภาวะของการบริหารที่มีลักษณะ

ยึดติดในแบบเดิมหรืออนุรักษนิยมกับการมีความคิดสรางสรรคน้ัน ไดพบวาภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงมีความเกี่ยวของในเชิงบวกตอการทําใหผูตามหรือลูกนองเกิดความคิดสรางสรรค

ขึ้นมาได โดยที่แรงขับดันภายในของผูตามหรือลูกนองจะทําหนาที่ในการเชื่อมตอหรือเปนสื่อกลาง

ระหวางการผสมผสานเอาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเขากับลักษณะอนุรักษนิยมที่มีอยูเดิมในการ

ทํางานหรือในตัวตนของผูตามหรือลูกนองใหมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น โดยที่กลุมอนุรักษนิยมใน

สวนหนึ่งมีลักษณะที่มุงไปในทิศทางที่มีความคิดสรางสรรคมากขึ้นหลังจากผสมผสานเอาภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงเขามาใชในองคการ 

 Lisa Blomgren Bingham & Rosemary O’Leary (2005) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง The New 

Governance: Practices and Process for Stakeholder and Citizen Participation In The Work of 

Government โดยไดทําการศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองการบริหารปกครองแบบใหม การปฏิบัติและ

กระบวนการสําหรับผูมีสวนไดสวนเสียและการมีสวนรวมของพลเมืองในการทํางานกับรัฐบาล 

โดยในงานวิจัยชิ้นนี้มีขอเสนอวา ในการบริหารปกครองแบบใหมน้ียังคงมีความเกี่ยวของกับ

ประชาชนผูเปนทั้งผูสรางและผูใชเครือขาย ผานการเขาไปมีสวนรวมในการทํางานกับรัฐบาล  
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ในลักษณะของเครือขายภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรที่ไมแสวงหากําไรเขามาทํางานรวมกัน 

ผูปฏิบัติงานในเครือขายนี้เขามารวมกับเครือขายในหลายทางดวยกัน ไมวาจะเปนการปรึกษาหารือ 

การมีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณ การกําหนดนโยบาย การยุติธรรม การกําหนดวิธีการ

แกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น โดยที่ภาครัฐน้ันยอมรับเอาพลเมืองและผูมีสวนไดสวนเสียในเร่ืองตางๆ 

เขามาทํางานในรัฐบาล แตอยางไรก็ตามการจะมีเครือขายและใหพลเมืองเขามาทํางานกับรัฐไมวา

จะทั้งในระดับสวนกลางและระดับมลรัฐก็ตาม การบริหารรัฐกิจในแบบเครือขายนี้ยังมีความ

ตองการกระบวนการสอน ตลอดจนคนควาวิจัยเพื่อจะใหภาคสาธารณะที่เกิดขึ้นจากการที่พลเมือง

เขามาทํางานรวมดวยน้ีเกิดผลในทางปฏิบัติที่ดีที่สุด 

Abu E. Sarker (2006) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง New Public in Developing Countries: An 

Analysis of Success and Failure with Particular Reference to Singapore and Bangaladesh โดยได

ทําการศึกษาการเปรียบเทียบความสําเร็จและความลมเหลวของการนําแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม

ไปใชในประเทศกําลังพัฒนา โดยเปรียบเทียบระหวางประเทศสิงคโปรและบังคลาเทศ และพบวา

ปจจัยสําคัญหลายประการที่ทําใหการปฏิรูปตามแนวการจัดการภาครัฐแนวใหมประสบความสําเร็จ 

เชน ระดับความกาวหนาของการพัฒนาทางเศรษฐกิจการมีระบบเศรษฐกิจแบบการตลาดอยูแลว 

กฎหมายที่รองรับ ระดับของโครงสรางพื้นฐานประสิทธิภาพของรัฐ ซึ่งประเทศสิงคโปรมีปจจัย

สนับสนุน  เหลาน้ีครบถวน ในขณะที่บังกลาเทศยังขาดปจจัยสนับสนุนเหลาน้ี จึงทําใหการนํา

แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหมไปใชประสบความสําเร็จเพียงเล็กนอย นอกจากนี้ ผลจาก

การศึกษายังพบวารัฐยังคงมีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหมไปสูการปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จ 

Charles Polidano (2006) ไดทําการศึกษาเร่ือง The New Public Management in Developing 

Counties โดยไดทําการศึกษาเร่ืองการนําแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหมไปใชในประเทศกําลัง

พัฒนา พบวาในขณะที่ประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศไดนําแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหมไป

ใชน้ัน ประเทศเหลานี้มักจะนําเอาองคประกอบเพียงบางสวนไปใชเทานั้น ไมไดมีการใชอยางเต็ม

รูปแบบแตอยางใด ซึ่งในหลายๆกรณีโครงการปฏิรูปไมไดสอดคลองกับแนวคิดการจัดการภาครัฐ

แนวใหมและแมแตดําเนินไปในทางตรงกนัขาม ผูเขยีนเห็นวาการจัดการภาครัฐแนวใหมนัน้มี

อิทธิพลในแงของการใชวาทศิลปหรือการพูดโนมนาว ( Rhetoric) มากกวาในแงของการปฏิบัติจริง 

และในแงของการปฏบิติันัน้แนวคดิการจัดการภาครัฐแนวใหมกเ็ปนเพยีงบางสวนหน่ึงในกระแส

ของการปฏิรูปในประเทศกําลังพัฒนาเทาน้ัน และนอกจากน้ี ผูเขียนยังเห็นวาแนวคิดการจัดการ

ภาครัฐแนวใหมไมเหมาะสมที่จะนําไปใชกับประเทศที่กําลังพัฒนาที่มีปญหาคอรรัปชั่นและ 

มีประสิทธิภาพของการบริหารตํ่า ซึ่งการนําแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหมไปใชในประเทศกําลัง
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พัฒนานั้นมีทั้งที่ประสบความสําเร็จและลมเหลว ผลของการปฏิรูปตามแนวการจัดการภาครัฐ 

แนวใหมขึ้นอยูกับปจจัยเฉพาะของแตละทองถิ่นมากกวาลักษณะโดยทั่วไปของประเทศ และการ

ประยุกตใชจะตองขึ้นกับสถานการณเปนสําคัญ 

Eliza W.Y. Lee & Shamsul Hague M. (2006) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง The New Public 

Management Reform and  Governance in Asian NICs: A Comparison of Hong Kong and Singapore 

โดยไดทําการศึกษาการปฏิรูปและการบริหารจัดการตามแนวการจัดการภาครัฐแนวใหมในประเทศ

อุตสาหกรรมใหม (NICs) โดยศึกษาเปรียบเทียบระหวางประเทศสิงคโปรและฮองกง ดวยการมุงเนน

การศึกษาเปรียบเทียบใน 3 ดาน คือ ดานเศรษฐกิจ การบริหารและการจัดการทางดานสังคม จาก

การศึกษา ผูวิจัยพบวาทั้งประเทศสิงคโปรและฮองกงไดนําเอาแนวคิดของการจัดการภาครัฐแนวใหม

ไปใชเปนตัวแบบของการปฏิรูปการจัดการภาครัฐอยางชัดเจน เมื่อตองเผชิญกระแสของโลกาภิวัฒน

ทางดานเศรษฐกิจ โดยประเทศสิงคโปรจะมีขอบเขตของการปฏิรูปตามแนวการจัดการภาครัฐแนว

ใหมทางดานเศรษฐกิจและการบริหารที่กวางขวางกวาฮองกง แตฮองกงมีขอบเขตของการปฏิรูปตาม

แนวการจัดการภาครัฐแนวใหมทางดานการบริหารจัดการเชิงสังคมที่กวางขวางกวาประเทศสิงคโปร 

ซึ่งปจจัยสําคัญที่ทําใหแตละประเทศมีระดับและขอบเขตของการปฏิรูปตามแนวการจัดการภาครัฐ

แนวใหมในแตละดานตางกันก็คือ บริบททางดานเศรษฐกิจ ระดับมหภาคระบบการเมืองและ

วัฒนธรรมทางการบริหารของแตละประเทศ ผูวิจัยไดชี้ใหเห็นวา แมการปฏิรูปตามแนวการจัดการ

ภาครัฐแนวใหมจะไดรับการยอมรับในฐานะแนวคิดสากลของการปฏิรูป แตรูปแบบของการปฏิรูป

ตามแนวการจัดการภาครัฐแนวใหมมิไดมีความสอดคลองตองกันทั้งหมด เนื่องจากการประยุกตใช

แนวคิดจะตองขึ้นอยูกับบริบทของแตละสังคมเปนสําคัญ 

 Chris Ansell & Alison Gash (2008) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง Collaborative Governance 

In Theory and Practice โดยไดทําการศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองการบริหารแบบรวมมือในทางทฤษฎีและ

ทางปฏิบัติ โดยเร่ิมจากการกลาวถึงวาหลายทศวรรษที่ผานมากบริหารรูปแบบใหมไดเกิดขึ้นและ

เขามาแทนที่ในการกําหนดนโยบายและการนํานโยบายไปปฏิบัติ การบริหารแบบรวมมือที่เกิดขึ้น

น้ี คือ การนําเอาทั้งภาครัฐและผูมีสวนไดสวนเสียเขามาอยูดวยกันในเวทีการประชุมที่ภาครัฐจัดการ

เตรียมการไวสําหรับใหเกิดการตัดสินใจเกิดขึ้นจากผูที่เขามาอยูรวมกัน การวิจัยของผูวิจัย

ดําเนินการผานการศึกษากรณีศึกษาจํานวนมากเพื่อหวังวาจะไดตัวแบบสําหรับการบริหารแบบ

รวมมือ โดยภาคหลังจากการทบทวนถึงดรณีตัวอยางของ 137 กรณีของการบริหารงานแบบรวมมือ

ที่เกิดขึ้น พบวามีตัวแปรที่สําคัญที่จะทําใหการบริหารงานแบบรวมมือน้ีเกิดผลสําเร็จก็คือ 

ประวัติศาสตรที่ผานของความขัดแยงและความรวมมือ สิ่งจูงใจสําหรับผูมีสวนไดสวนเสียจะเขามามี

สวนรวม อํานาจและทรัพยากรที่ไมสมดุล ความเปนผูนํา และการออกแบบสถาบันสิ่งเหลาน้ีจะเปน
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ปจจัยหลักที่จะกําหนดสภาพความสําเร็จหรือความลมเหลวของการบริหารงานแบบรวมมือ 

นอกจากน้ันผูวิจัยยังไดจําแนกแยกแยะปจจัยที่สําคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารงานแบบ

รวมมือที่กําลังดําเนินอยู พบวาการสนทนาแบบเห็นหนาเห็นตาจะชวยสรางความเชื่อมั่น การยอมรับ 

และความเขาใจรวมกันใหเกิดขึ้น 

 Lale Gumusluoglu & Arzu Ilsev (2009) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง Transformational 

Leadership, Creativity and  Organizational Innovation โดยไดทําการศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลง ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมองคการ โดยการศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาถึงผลกระทบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตอความคิดสรางสรรคของผูตามหรือลูกนองทั้ง

ในระดับปจเจกบุคคลและในระดับองคการตามตัวแบบที่คณะผูวิจัยไดสรางขึ้น โดยทําการวิจัยและ

พัฒนากับ 163 ตัวอยางของพนักงานและผูจัดการในบริษัทพัฒนาซอฟทแวรขนาดกลางและขนาด

เลก็จํานวน 43 บริษัทในประเทศตุรกี ซึ่งจากผลของการศึกษาพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมี

ผลกระทบอยางสําคัญตอทั้งความคิดสรางสรรคของทั้งลูกนองทั้งในระดับปจเจกบุคคลและ 

ในระดับองคการ ในระดับปจเจกบุคคลผลจากการวิเคราะหตัวแบบเชิงเสนตรงแสดงใหเห็นวา 

มีทิศทางในเชิงบวกของภาวะผูนําที่มีผลตอความคิดสรางสรรคในระดับปจเจกบุคคล โดยเฉพาะ

อยางยิ่งภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีผลยิ่งตอการเสริมสรางกําลังใจใหเกิดขึ้น สวนในระดับองคการ

น้ันจากการวิเคราะหโดยใชความสัมพันธเชิงถดถอย พบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีผลใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงในเชิงนวัตกรรมขององคการอีกดวย   
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สรุปตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

 
1.  ตัวแปรอิสระ 

1.1  วัฒนธรรมองคการ 

 วัฒนธรรมองคการ หมายถึงความเชื่อ คานิยม และพฤติกรรมของเจาหนาที่ที่มีตอ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อเปนสิ่งที่ยึดถือและปฏิบัติรวมกัน หาก

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มีวัฒนธรรมองคการที่เขมแข็งยอมชวยให

การทํางานไดรับความรวมมือรวมใจจากเจาหนาที่อยางเต็มที่เต็มความสามารถ ซึ่งจะชวยใหการ

ขับเคลื่อนกลไกการทํางานเปนไปดวยความมีประสิทธิภาพ และสามารถดําเนินภารกิจไดอยาง

ราบร่ืนจนกระทั่งบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ต้ังไวไดอยางมีคุณภาพ ดังน้ัน วัฒนธรรมองคการ

ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบดวย 

  1.1.1 Zeus หมายถึง การที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มี

รูปแบบการใชอํานาจของผูบริหารในการบริหารงานที่เนนการใชความรวดเร็วในการตัดสินใจ โดยไม

สนใจกฎ ระเบียบเล็กๆ นอยๆ ซึ่งผูบริหารจะมีการมอบหมายภารกิจหนาที่ในการทํางานตาม

ความสามารถของเจาหนาที่ และมักใชความสัมพันธสวนตัวในการจูงใจเจาหนาที่ใหทํางานมากกวา

การใชอํานาจตามบทบาท และประเด็นในการศึกษาประกอบดวยเร่ือง ( 1) ความรวดเร็วในการ

ตัดสินใจโดยไมสนใจกฎ ระเบียบเล็กๆ นอยๆ ( 2)การแบงภารกิจหนาที่ใหเจาหนาที่ตามความ  

สามารถ (3) การจูงใจโดยใชสัมพันธภาพสวนตัวของผูบริหาร (4) การใหความสําคัญกับการตัดสินใจ

ของผูนําทีม 

  1.1.2 Apollo หมายถึง การที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

มีรูปแบบการใชอํานาจของผูบริหารในการบริหารงานที่เนนการยึดถืออํานาจหนาที่ตามกฎ ระเบียบ

ขององคการเปนหลักในการทํางาน ซึ่งผูบริหารจะใชหลักการทํางานที่เปนระบบ เพื่อสามารถ

คาดการณผลสําเร็จได โดยเชื่อวาการใชเหตุผลในการทํางานจะทําใหเกิดความนาเชื่อถือ ดังน้ัน การ

ทํางานจึงมุงเนนไปที่ความแนนอนเที่ยงตรงตามที่ระบบไดออกแบบมาแลว เพื่อใหสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มีความมั่นคงในระดับสูง และประเด็นใน  

การศึกษาประกอบดวยเร่ือง (1) การใชหลักการทํางานที่เปนระบบ (2) การใชเหตุผลในการตัดสินใจ 

(3) มุงเนนประสิทธิภาพของงาน (4) จูงใจโดยใชความมั่นคงในการทํางาน 

  1.1.3 Athena หมายถึง การที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

มีรูปแบบการใชอํานาจของผูบริหารในการบริหารงานที่เนนการทํางานเปนทีม โดยอาศัยการมีสวนรวม
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และความรวมมือจากเจาหนาที่ขององคการเปนหลักในการทํางาน ซึ่งผูบริหารจะใชการระดมคน

เกงมาทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดมุมมองที่หลากหลายในการทํางาน โดยเชื่อวาการมีสวนรวมจะชวย

ใหเจาหนาที่ทุกคนในทีมงานรูสึกเปนเจาของและเกิดความทุมเทในการทํางานอยางเต็มที่เพื่อชวย

ใหการทํางานบรรลุผลสําเร็จอยางมีคุณภาพ และประเด็นในการศึกษาประกอบดวยเร่ือง  

(1) การคัดเลือกคนเกงเขามาทํางานรวมกัน ( 2) สรางการมีสวนรวม ( 3) มีการกระจายอํานาจในการ

ตัดสนิใจ (4) ผูนําทีมเปนนักกลยุทธที่มอบในภาพรวมเพื่อชวยเหลือสนับสนุนการทํางาน 

  1.1.4 Dionysus หมายถึง การที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

มีรูปแบบการใชอํานาจของผูบริหารในการบริหารงานที่เนนการผอนคลายกฎระเบียบในการทํางาน 

เพื่อใหความเปนอิสระในการทํางานและชวยใหเจาหนาที่สามารถทํางานไดอยางเต็มศักยภาพ 

สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพในระดับสูง ซึ่งผูบริหารจะใหความสําคัญกับเจาหนาที่ในฐานะทุน

มนุษยขององคการ ดังน้ัน จึงเนนใหการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ให

เปนมืออาชีพ โดยเชื่อวาเจาหนาที่ทุกคนมุงมั่นทํางานเพื่อที่จะแสดงศักยภาพของตนอยางเต็มที่ และ

ประเด็นในการศึกษาประกอบดวยเร่ือง ( 1) การสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของสมาชิก ( 2) ความ

มุงมั่นของสมาชิกในการทํางาน ( 3) การใหความสําคัญกับสมาชิกในฐานะทุนมนุษยขององคการ 

(4) การสรางใหเกดิวัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรู 

1.2  นโยบายการบริหารราชการแบบมสีวนรวม 

 นโยบายการบริหารราชการแบบมีสวนรวม หมายถึง การพัฒนาจากภายในภาคราชการ 

และการพัฒนาจากภายนอกภาคราชการ เพื่อชวยใหการขับเคลื่อนกลไกการทํางานของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เปนไปดวยความมีประสิทธิภาพ และสามารถ

ดําเนินภารกิจไดอยางราบร่ืนจนกระทั่งบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ต้ังไวไดอยางมีคุณภาพ ดังน้ัน 

การบริหารราชการแบบมีสวนรวมของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

ในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบดวย 

  1.2.1 การบริหารแบบมีสวนรวมโดยการพัฒนาจากภายในภาคราชการ หมายถึง การที่

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด สามารถปรับปรุงระบบการบริหารเพื่อ

สรางการมีสวนรวมใหเกิดขึ้นภายในองคการ โดยมีการพัฒนาและสรางความรูความเขาใจใน

แนวทางดังกลาว รวมถึงมีการสรางทัศนคติ ความเชื่อ คานิยมและวัฒนธรรมการมีสวนรวมของ

เจาหนาที่ เพื่อใหเกิดการพัฒนาและยกระดับการมีสวนรวม อันนําไปสูการพัฒนานวัตกรรมการ

บริหารราชการแบบมีสวนรวม ซึ่งจะชวยใหเกิดการพัฒนาคุณภาพในการทํางานที่สูงขึ้นกวาเดิม 

และชวยใหสามารถทํางานบรรลุผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ และประเด็นในการศึกษา

ประกอบดวย 3 ประเด็นหลัก ดังน้ี  
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   1. 2.1.1 การศึกษาเพื่อพัฒนาองคความรูของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด โดยวัดจากประเด็นตางๆ ดังนี้ ( 1) การมีกรณีศึกษาที่เกี่ยวของ ( 2) 

จํานวนกิจกรรมการดําเนินงานตามตนแบบ ที่ประสบผลสําเร็จ และ ( 3) การพัฒนาแนวทางที่

เหมาะสมในการมีสวนรวม  

   1.2.1.2 นโยบายการพัฒนาระบบราชการของสํานักงาน คณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด โดยวัดจากประเด็นตางๆ ดังนี้ (1) การมีโยบายการมีสวนรวมในการบริหารงาน 

(2) ชองทางการเสนอความคิดเห็นตอการบริหารงาน และ (3) การพัฒนาตัวชี้วัดการมีสวนรวม  

   1. 2.1.3 การพัฒนาความรูความเขาใจและศักยภาพของของเจาหนาที่ สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด โดยวัดจากประเด็นตางๆ ดังนี้ ( 1) การเสริมสราง

ความรูเร่ืองการมีสวนรวม (2) การปลูกฝงอุดมการณเร่ืองการมีสวนรวม และ (3) การพัฒนาทักษะการ

สรางกระบวนการมสีวนรวม 

  1.2.2 การบริหารแบบมีสวนรวมโดยการพัฒนาจากภายนอกภาคราชการ หมายถึง การ

ที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด สามารถเสริมสรางความเขมแข็งใหแก

เครือขายภาคประชาชน ดวยกิจกรรมสานสัมพันธเครือขาย เพื่อเปดโอกาสภาคประชาชนไดเขามามี

สวนรวมในระดับตางๆ ซึ่งสงผล   ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานและบทบาทของภาคี

เครือขายใหเขามามีสวนรวมในระดับที่สูงขึ้น และประเด็นในการศึกษาประกอบดวย 3 ประเด็น

หลัก ดังน้ี  

   1.2.2.1 การมีสวนรวมของภาคประชาชน โดยวัดจากประเด็นตางๆ ดังนี้ (1) จํานวนความ

คิดเห็นของประชาชน และ ( 2) จํานวนการจัดเวทีเพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอ

กิจกรรมของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

   1.2 .2.2 ความเขมแข็งของเครือขายภาคประชาชน โดยวัดจากประเด็นตางๆ ดังนี้   

(1) จํานวนกิจกรรมที่กลุม/องคการภาคประชาชนไดผลักดันเขาสูการจัดทําโครงการของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และ ( 2) จํานวนกิจกรรมที่กลุม/องคการภาค

ประชาชนจัดขึ้นเองโดยมิใชการดําเนินการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 

ยาเสพติด 

   1.2 .2.3 กิจกรรมสานสัมพันธเครือขาย โดยวัดจากประเด็นตางๆ ดังน้ี ( 1) การให

ความรวมมือจากภาคประชาชนแกการดําเนินกิจกรรมของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด (2) จํานวนการเขารวมกิจกรรมของเครือขายสํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด 
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 1.3  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารของสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ได แสดงใหเห็นถึงความพยายามในการจัดการหรือการทํางานที่

เปนกระบวนการเปลีย่นแปลง เพือ่ชวยให เจาหนาที่ไดมีความพยายามใหเกิดผลงานที่สูงขึ้นกวาเดิม 

รวมถึงการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของเจาหนาที่ใหไปสูระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะนําไปสู

ผลประโยชนของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในอนาคต  ดังน้ันภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ในการศึกษา

คร้ังน้ีประกอบดวย 

  1.3.1 การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารที่มีอิทธิพลตอ

การปฏิบัติตัวของเจาหนาที่ และชวยใหเกิดการยอมรับในอุดมการณ วิสัยทัศน และแนวทางการ

ปฏิบัติงานที่ถูกตองตามมาตรฐานทางดานจริยธรรมและดานความประพฤติของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ทั้งยังชวยใหเจาหนาที่มองเห็นทิศทางในการ

ปฏิบัติงานเปนแนวเดียวกัน นอกจากน้ี พฤติกรรมดังกลาวของผูบริหารจะเปนแบบอยางที่ดีในการ

ปฏิบัติตัวของเจาหนาที่ในอนาคต ดังน้ัน ผูวิจัยเห็นวา หากผูบริหารของสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด มีการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณอยูในระดับสูงยอมสงผลตอการ

บริหารจัดการใหตัวชี้วัดในยุทธศาสตรบรรลุผลสําเร็จไดในระดับสูงเชนกัน และประเด็นใน

การศึกษาควรประกอบดวยเร่ือง (1) การสรางบารมี ดวยการสรางความเชื่อมั่นตอเจาหนาที่ในการ

บริหารงานอยางเปนธรรม (2) การสรางวิสัยทัศน ดวยการสื่อสารทําความเขาใจในวิสัยทัศน และ

การสนับสนุนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับวิสัยทัศน และ (3) การเปนแบบอยาง โดยการปฏิบัติ

ตนเปนตัวอยางที่ดีใหเจาหนาที่เกิดการยอมรับ 

  1.3.2 การสรางแรงบันดาลใจ หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารที่มีอิทธิพลตอการ

ปฏิบัติตัวของเจาหนาที่ตามอุดมการณ วิสัยทัศน และแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกตองตามมาตรฐาน

ทางดานจริยธรรมและดานความประพฤติของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 

ยาเสพติด ดวยการใชคําพูดหรือการกระทําโนมนาว จูงใจ และกระตุนใหเกิดแรงบัลดาลใจในการ

เขาสูเปาหมายและแสดงวิสัยทัศนรวมกัน นอกจากน้ี พฤติกรรมดังกลาวของผูบริหารจะชวยให

เจาหนาที่เกิดความทุมเท และความพยายามในการทํางานมากขึ้น ดังน้ัน ผูวิจัยเห็นวา หากผูบริหาร

ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มีการสรางแรงบันดาลใจอยูใน

ระดับสูงยอมสงผลตอการบริหารจัดการใหตัวชี้วัดในยุทธศาสตรบรรลุผลสําเร็จไดในระดับสูง

เชนกนั และประเด็นในการศกึษาควรประกอบดวยเร่ือง (1) การกระตุนใหเกดิความสนใจ ดวยการ

โนมนาวชักจูงเจาหนาที่ใหเกิดความกระตือรือรน ทุมเทในการปฏิบัติงาน (2) การแสดงความเชื่อ
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และยอมรับในวิสัยทัศนของเจาหนาที่ และ (3) การสรางความเขาใจและการมองเห็นคุณคาในความ

พยายามของเจาหนาที ่

  1.3.3 การกระตุนทางปญญา หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารที่มีอิทธิพลตอการ

ปฏิบัติตัวของเจาหนาที่ใหตระหนักถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในการทํางาน โดยผูบริหารจะกระตุน 

และสนับสนุนใหเจาหนาที่ไดมีการคิดแกไขปญหาและตัดสินใจอยางมีเหตุมีผล รวมถึงการเปด

โอกาสใหเจาหนาที่ไดนําเสนอความคิดสรางสรรคในการทํางาน ดังน้ัน ผูวิจัยเห็นวา หากผูบริหาร

ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มีการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณอยู

ในระดับสูงยอมสงผลตอการบริหารจัดการใหตัวชี้วัดในยุทธศาสตรบรรลุผลสําเร็จไดในระดับสูง

เชนกนั และประเด็นในการศกึษาควรประกอบดวยเร่ือง (1) การตระหนักถงึปญหาและวิธกีารแกไข

ของเจาหนาที่ โดยเนนในเร่ืองการเตรียมความพรอม การสงเสริมใหเจาหนาที่ใชเหตุผลในการ

แกปญหา และ (2) ความคิดสรางสรรค โดยพิจารณาจากการบูรณาการองคความรูมาพัฒนาการ

ทํางาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในการทํางาน 

  1.3.4 การคํานึงถึงความเปนเอกัตถะบุคคล หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารที่ใหความ

สนใจ และดูแลเอาใจใสเจาหนาที่แตละคนอยางใกลชิด โดยมีการทําความเขาใจถึงความแตกตาง

ของเจาหนาที่แตละคนในแตละดาน เพื่อชวยใหการมอบหมายงานสามารถทําไดตรงตาม

ความสามารถของเจาหนาที่ รวมถึงไดมีการพัฒนาเจาหนาที่ใหมีโอกาสในการเรียนรูสิ่งใหมเพื่อ

เพิ่มความรู ความสามารถในการทํางาน ดังน้ัน ผูวิจัยเห็นวา หากผูบริหารของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มีการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณอยูในระดับสูง

ยอมสงผลตอการบริหารจัดการใหตัวชี้วัดในยุทธศาสตรบรรลุผลสําเร็จไดในระดับสูงเชนกัน และ

ประเด็นในการศึกษาควรประกอบดวยเร่ือง (1) ระบบการดูแลเอาใจใส โดยเนนเร่ืองการให

คําปรึกษา และการพูดคุยแบบไมเปนทางการ (2) การใหความสําคัญกับความแตกตางระหวางบุคคล 

โดยพิจารณาจากการมอบหมายงานตามศักยภาพของเจาหนาที่ และ (3) การพัฒนาเจาหนาที่ดวย

การฝกอบรม และระบบการใหคําปรึกษา 

 

2.  ตวัแปรตาม 

การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

 การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ หมายถึง การบริหารที่ใหความสําคัญตอผลการดําเนินงาน

และการตรวจวัดผลสําเร็จในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม  

ยาเสพติด ทั้งในแงของปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ ซึ่งจะตองมีการกําหนด  

ตัวบงชี้วัดผลการดําเนินงาน รวมทั้งการกําหนดเปาหมาย และวัตถุประสงคไวลวงหนา โดยอาศัย
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การมีสวนรวมระหวางผูบริหาร เจาหนาที่ และผูที่มีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ

ปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ดังนั้น จึงถือเปนการ

บริหารงานที่มุงใหไดผลงานอยางคุมคา และใชทรัพยากรอยางประหยัดมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การ

บริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ใน

การศึกษาคร้ังนี้ประกอบดวย 

  2.1 มิติดานประสิทธิผล หมายถึง ผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด ที่บรรลุวัตถุประสงค และเปาหมาย ตามที่ไดกําหนดไวในแผนการ

ปฏิบัติราชการในมิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล และประเด็นในการศึกษาในมิติดานประสิทธิผล 

ประกอบดวย (1) การพัฒนาระบบการอํานวยความยุติธรรมในการทํางาน (2) การพัฒนาวิธีการปฏิบัติ

ตอผูตองหา ผูกระทําผิดและผูเสพ/ติดยาเสพติด (3) การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน (4) การ

พัฒนาระบบงานยุติธรรมทางเลือก (5) การบูรณาการรูปแบบการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  

(6) กระบวนการสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนไดเสีย (7) การพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่องในการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด และ (8) การปฏิบัติราชการไดบรรลุสําเร็จตามเปาหมาย 

  2.2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ หมายถึง การพัฒนาคุณภาพของการใหบริการตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับความตองการของประชาชน และทําใหเกิดความพึงพอใจในคุณภาพ

การใหบริการเพิ่มมากขึ้น รวมถึงลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อใหบริการ

ประชาชนนอยลง ตามที่ไดกําหนดไวในวัตถุประสงค และเปาหมายในแผนการปฏิบัติราชการใน

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ และประเด็นในการศึกษาในมิติดานคุณภาพการใหบริการ 

ประกอบดวย (1) การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติงาน (2) การเปดเผย

ขอมูลในการทํางานตอประชาชน (3) ประชาชนใหความรวมมือในการทํางาน (4) เครือขายเขารวม

ปฏิบัติการตามแผนงานอยางตอเนื่อง (5) การไดรับคําชมเชยในการทํางานจากสวนราชการที่เปน

เครือขาย (6) เครือขายมีการนําขอมูลไปใชอางอิงในการทํางาน (7) การมีชองทางใหประชาชนขอ

ความชวยเหลือ หลายชองทาง และ (8) การไดรับขอมูลที่เกี่ยวของกับการปราบปรามยาเสพติดอยาง

ตอเน่ือง 

  2.3 มิติดานประสิทธิภาพ หมายถึง การปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด ใหเปนไปตามแนวทางที่กําหนดไวในแผนการปฏิบัติราชการใน

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพ และประเด็นในการศึกษาในมิติดานประสิทธิภาพ ประกอบดวย  

(1) การพัฒนามาตรฐานในการทํางานใหสูงขึ้น (2) การกาํหนดระยะเวลาแลวเสร็จในการทาํงานแต

ละเร่ือง (3) การบริหาร (เบกิ-จาย) งบประมาณเปนไปตามแผนงานที่กําหนด (4) การบริหาร (เบกิ-จาย) 
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งบประมาณมีความคลองตัว (5) มีระบบการควบคุมภายในที่เปนมาตรฐาน (6) การตรวจสอบภายใน

ที่ชวยควบคุมทิศทางการทํางาน (7) การพัฒนากฎหมายใหสอดคลองกับการทํางาน และ (8) มี

กฎหมายที่ชวยใหการทํางานมีความคลองตัว 

  2 .4 มิติดานการพัฒนาองคการ หมายถึง แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภายในของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ใหเปนไปตามแนวทางที่

กําหนดไวในแผนการปฏิบัติราชการในมิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคการ และประเด็นในการศึกษา

ในมิติดานการพัฒนาองคการ ประกอบดวย (1) การพัฒนาองคการใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอยาง

ตอเน่ือง (2) การปรับโครงสรางที่เอ้ือตอการทํางาน (3) การแสวงหาเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการ

ทํางาน (4) การเพิ่มอํานาจการตัดสินใจในการทํางานแกผูปฏิบัติ (5) การพัฒนาระบบวิธีการทํางาน

อยางตอเน่ือง (6) การสรางคานิยมที่เอ้ือตอผลสําเร็จในการทํางาน (7) การอบรมเพิ่มเติมความรู

ใหแกเจาหนาที่ในการทํางาน และ (8) การสอนงานแกทีมอยางเปนระบบ 

 

 

 
 

 

 

 

 


