
 

บทที่ 4 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “การพัฒนาองคการภาครัฐแนวใหมของสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด” มีวัตถุประสงคเพื่อ  (1) ศึกษาการพัฒนาองคการของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ตามแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม ใน 2 

ประเด็น คือ (1.1) ศึกษาปจจัยการบริหารองคการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด และ (1.2) ศึกษาการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด (2) ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ตามแนวทางการพัฒนาองคการภาครัฐแนวใหม 

และ (3) แสวงหาแนวทางที่สําคัญในการพัฒนาวิธีการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหบรรลุเปาหมายในการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ที่กําหนดไว 

ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการวิจัยเชิงผสม เพื่อใหไดคําตอบตามวัตถุประสงคดังน้ี 

 สวนที ่1 ผลการศึกษาการพัฒนาองคการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติดตามแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม ประกอบดวย  

  ตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที ่2 ปจจัยการบริหารองคการ 

  ตอนที ่3 การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด 

  ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณและการหาระดับความสัมพันธระหวางปจจัย

การบริหารองคการกับการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 

 สวนที่  2 ผลการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด ตามแนวทางการพัฒนาองคการภาครัฐแนวใหม และการแสวงหา

แนวทางที่สําคัญในการพัฒนาวิธีการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดใหบรรลุเปาหมายในการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ที่กําหนดไว 
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สวนที ่1  การพัฒนาองคการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

 ตาม แนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม 

 

ตอนท่ี 1 ปจจัยดานสถานภาพสวนบุคคล 

ในการวิจัยคร้ังนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูลจากเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด จํานวน 240 คน ดวยการแจกแจงความถี่และคารอยละจากแบบสอบถาม 

ปรากฏผลดังรายละเอียดตามตารางที่ 4-9 

 

ตารางที่ 4 ความถี่และคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ 

 

สถานภาพ จาํนวน รอยละ 

หัวหนางาน  33 13.75 

ผูปฏิบัติ (ขาราชการ) 142 59.17 

ผูปฏิบัติ (พนักงานราชการ/ลูกจาง) 65 27.08 

รวม 240 100.00 

 

 จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูปฏิบัติ

(ขาราชการ) จํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 59.17 รองลงมาเปนผูปฏิบัติ (พนักงานราชการ/ลูกจาง) 

จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 27.08 และนอยทีส่ดุเปนหัวหนางาน จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 13.75 

 

ตารางที่ 5 ความถี่และคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

 

อายุ จาํนวน รอยละ 

ไมเกิน 30 ป 88 36.67 

ระหวาง 31-40 ป 105 43.75 

ระหวาง 41-50 ป 38 15.83 

ระหวาง 51-60 ป 9 3.75 

รวม 240 100.00 
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 จากตารางที่ 5 ผลการศึกษาวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีชวงอายุระหวาง 

31-40 ป จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 43.75 รองลงมาตามลําดับคือ มีอายุไมเกิน 30 ป จํานวน 88 คน 

คิดเปน รอยละ 36.67 มีอายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 15.83 และนอยที่สุดมีอายุ

ระหวาง 51-60 ป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 3.75 

 

ตารางที่ 6 ความถี่และคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุงาน 

 

อายุงาน จาํนวน รอยละ 

ไมเกิน 5 ป 149 62.08 

ระหวาง 6-15 ป 61 25.42 

ระหวาง 15-25 ป 24 10.00 

ต้ังแต 25 ปขึ้นไป 6 2.50 

รวม 240 100.00 

 

 จากตารางที่ 6 ผลการศึกษาวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุงานไมเกิน 5 ป 

จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 62.08 รองลงมาตามลําดับคือ มีอายุงานระหวาง 6-15 ป จํานวน 61 คน 

คิดเปนรอยละ 25.42 มีอายุงานระหวาง 15-25 ป จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 10.00 และนอยที่สุดคือ 

มีอายุงาน 25 ปขึ้นไป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 2.50 

 

ตารางที่ 7 ความถี่และคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา จาํนวน รอยละ 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 8 3.33 

ปริญญาตรี 160 66.67 

ปริญญาโท 72 30.00 

รวม 240 100.00 

 

 

 



 174 

 จากตารางที่ 7 ผลการศึกษาวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษา

ระดับปริญญาตรี จํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 66.67 รองลงมาคือ มีการศึกษาระดับปริญญาโท 

จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 30.00 และนอยที่สุดคือ มีระดับการศึกษาตํ่ากวาระดับปริญญาตรี จํานวน 

8 คน คิดเปนรอยละ 3.33 

 

ตารางที่ 8 ความถี่และคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดตอเดือน 

 

รายไดตอเดือน จาํนวน รอยละ 

ไมเกิน 10,000 บาท 42 17.50 

ระหวาง 10,001-15,000 บาท 103 42.91 

ระหวาง 15,001-20,000 บาท 25 10.42 

ต้ังแต 20,001 บาท แตไมเกิน 40,000 บาท 70 29.17 

รวม 240 100.00 

 

 จากตารางที่ 8 ผลการศึกษาวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี รายไดตอเดือน

ระหวาง 10,001-15,000 บาท จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 42.91 รองลงมาตามลําดับคือ มีรายไดตอ

เดือนต้ังแต 20,001 แตไมเกิน 40,000 บาท จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 29.17 มีรายไดตอเดือนไม

เกนิ 10 ,000 บาท จํานวน 42 คน  คิดเปนรอยละ 17.50 และนอยที่สุดคือ มีรายไดตอเดือน ระหวาง 

15,001-20,000 บาท จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 10.42 

 

ตารางที่ 9 ความถี่และคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสังกัดสํานัก/ฝาย 

 

สังกัดสํานัก/ฝาย จาํนวน รอยละ 

สํานักกฎหมาย 10 4.17 

สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการปองกัน และปราบปรามยาเสพติด 9 3.75 

สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจนยาเสพติด 5 2.08 

สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด 4 1.67 

สํานักการตางประเทศ 8 3.34 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร 12 5.00 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1 11 4.58 
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ตารางที่ 9 (ตอ) 

 

สังกัดสํานัก/ฝาย จาํนวน รอยละ 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 11 4.58 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 3 11 4.58 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 11 4.58 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 13 5.42 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 11 4.58 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7 11 4.58 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 8 11 4.58 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 11 4.58 

สํานักตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติด 15 6.25 

สํานักปราบปรามยาเสพติด 40 16.67 

สํานักพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 16 6.67 

สํานักยุทธศาสตร 20 8.34 

รวม 240 100.00 

 

 จากตารางที่ 9 ผลการศึกษาวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในสํานัก

ปราบปรามยาเสพติด จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 16.67 รองลงมาตามลําดับคือ สํานักยุทธศาสตร 

จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 8.34 สํานักพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จํานวน 16 คน 

คิดเปนรอยละ 6.6 7 สํานักตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติด จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 6.2 5

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 5.42 สํานักงานปองกัน

และปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 5.00 สํานักงานปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด ภาค 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 และ 9 จํานวน ภาคละ 11 คน คิดเปนรอยละ 4.58  

สาํนักกฎหมาย จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 4.17 สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 3.75 สํานักการตางประเทศ จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 3.34 

สถาบนัวิชาการและตรวจพสิจูนยาเสพติด จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.08 และนอยที่สุดคือ สถาบัน

สาํรวจและติดตามการปลกูพชืเสพติด จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.67  
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ในการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบดวย 

1. กลุมผูปฏิบัติ จํานวน 8 คน เก็บขอมูลดวยการสนทนากลุมแบบเจาะจง ในวันที่ 14 

มิถุนายน พ.ศ. 2554 ชวงเวลา 10.00 น. ถึง 15.00 น. ณ หองประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด โดยผูใหขอมูลทํางานในดานการปราบปรามยาเสพติด

และดานปองกนัและบาํบดัยาเสพติด ประกอบดวย (1) นายสกล  พรหมสนิ และ (2) นายจารุวัฒน   

ทองแจง สํานักตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติด (3) นายรุงโรจน  กองรัมย และ (4) นางสาวนองนุช  

พันธุสิทธิเดช สํานักปราบปรามยาเสพติด (5) นางสาวณัฐธิติ คงนุรัตน สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด (6) นางสาวเกศสุดา หอมสุวรรณ (7) นางสาวรักติบูล เกรียงไกรชัยพร 

และ (8) วาที่ ร.ต.หญิง สรินทร โมฬีพันธ สํานักพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 7 ภาพการสนทนากลุมตัวอยางแบบเจาะจงกลุมผูปฏิบัติ 

 

2. กลุมหัวหนางาน จํานวน 3 คน ประกอบดวย (1) นายพรพัฒน  สุวรรณภูมิ ผูอํานวยการ

สวนปฏิบัติการขาวและปราบปราม ยาเสพติด 3  สํานักปราบปรามยาเสพติด  เก็บขอมูลดวยการ

สัมภาษณแบบเจาะลึก ในวันที ่20 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ชวงเวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น. (2) นายบัณฑิต  

ลีลาพตะ  หัวหนากลุมงานปฏิบัติการขาวและปราบปรามยาเสพติด 31 สวนปฏิบัติการขาวและ

ปราบปรามยาเสพติด 3 สํานักปราบปรามยาเสพติด เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึก ในวันที ่

21 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ชวงเวลา 14.00 น. ถึง 16.00 น. และ (3) นายนิธิพัฒน   สุวรรณรัตน หัวหนา

กลุมงานกลั่นกรองและประสานการตรวจสอบ 2 สวน กลั่นกรองและประสานการตรวจสอบ 

สํานักตรวจสอบทรัพยสิน คดียาเสพติด  เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึก ในวันที ่ 23 

มิถุนายน พ.ศ. 2554 ชวงเวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น.  ณ หองประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
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ภาพประกอบที่ 8 ภาพตัวอยางการสัมภาษณแบบเจาะลึกจากกลุมหัวหนางาน  

(นายบัณฑิต  ลีลาพตะ หัวหนากลุมงานปฏิบัติการขาวและปราบปรามยาเสพติด 31 ) 

 

3. ผูบริหาร สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  จํานวน 1 คน คือ  

นายณรงค รัตนานุกูล  รองเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  เก็บขอมูลดวย

การสัมภาษณแบบเจาะลึกในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ชวงเวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น. ณ หองทํางาน

รองเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 
 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 9 ภาพการสัมภาษณแบบเจาะลึกจากผูบริหาร 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

(นายณรงค รัตนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด) 



 178 

4. กลุมผูบริหารสวนราชการในพื้นที่ จํานวน 4 คน ซึ่งมีหนาที่เกี่ยวของกับการทํางาน ดาน

การปองกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อําเภอกระทุมแบน ประกอบดวย (1) นายสมบูรณ   

บุญแสงทิพย นายอําเภอกระทุมแบน สัมภาษณในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ชวงเวลา 10.00 น. 

ถึง 12.00 น. ณ หองทํางานนายอําเภอกระทุมแบน (2) นายบัญชา ฤทธิ์ศาสตร นายกองคการบริหาร

สวนตําบลคลองมะเด่ือ สัมภาษณในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ชวงเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น.     

ณ องคการบริหารสวนตําบลคลองมะเด่ือ และ(3) เจาหนาที่ตํารวจจากสถานีตํารวจภูธรกระทุมแบน 

จํานวน 2 คน  สัมภาษณในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ชวงเวลา  13.00 น. ถึง 15.00 น. ณ สถานี

ตํารวจภูธรกระทุมแบน  
 

 
 

 

ภาพประกอบที่ 10 ภาพตัวอยางการสัมภาษณแบบเจาะลึกจากกลุมผูบริหารสวนราชการในพื้นที่ 

(นายสมบูรณ  บุญแสงทิพย นายอําเภอกระทุมแบน) 

 

5. กลุมแกนนําเครือขายภาคประชาชนในพื้นที่ จํานวน 10 คน ซึ่งไดดําเนินกิจกรรมดาน 

การปองกันยาเสพติดรวมกับหนวยงานของภาครัฐมาอยางตอเนื่อง เก็บขอมูลดวยการสนทนากลุม

แบบเจาะจง ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ชวงเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ณ หองประชุมชั้น 3 

ที่วาการอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งน้ีกลุมตัวอยางเต็มใจใหขอมูลแตไมประสงคจะ

เปดเผยชื่อ-นามสกุล จึงใชตําแหนงในการทํางานแทน ซึ่งประกอบดวย (1) ผูนําอาสาพัฒนาชุมชน

อําเภอกระทุมแบน (2) อาสาสมัครสาธารณสุขขั้นมูลฐานอําเภอกระทุมแบน (3) คณะกรรมการ

หมูบาน (4) อาสาพัฒนาความมั่นคงของมนุษยและสังคม (5) คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ

กระทุมแบน  
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ภาพประกอบที่ 11 ภาพการสนทนากลุมตัวอยางแบบเจาะจงกลุมแกนนําเครือขายภาคประชาชนในพื้นที่ 

 

ทั้งน้ี ประเด็นคําถามที่ใชในการสัมภาษณมีลักษณะเดียวกัน คือ ขอคําถามที่เกี่ยวกับ (1)  

ปญหาและอุปสรรคในการทํางานทั้งในแงของปจจัยการบริหารงาน กระบวนการทํางาน และการ

บรรลุผลสัมฤทธิ์ในการทํางาน และ (2) แนวทางที่สําคัญในการพัฒนาวิธีการปฏิบัติราชการของ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนด

ไว และเปนไปไดจริงในปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 180 

ตอนท่ี 2 ปจจัยดานการบริหารองคการ  

การศึกษาปจจัยการบริหารองคการ ดวยแบบสอบถาม ปรากฏผลดังรายละเอียดตาม

ตารางที่ 10-13 

 

ตารางที่ 10  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายในภาพรวม ของปจจัยการ

บริหารองคการ 

 

 ปจจัยการบริหารองคการ  S.D. ความหมาย  ลําดับท่ี 

1. วัฒนธรรมองคการ 3.75 0.39 มาก 1 

2. การบริหารราชการแบบมีสวนรวม 3.39 0.44 ปานกลาง 3 

3. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 3.58 0.56 มาก 2 

  3.57  มาก  

 

จากตารางที่ 10 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยการบริหารองคการ ในภาพรวมมีคาเฉลี่ย อยู ใน

ระดับมาก ( 3.57) โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา วัฒนธรรมองคการ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 

(3.75) รองลงมาตาม คือ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (3.58) และนอยที่สุดคือ  การบริหารราชการแบบ

มสีวนรวม (3.39)  
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ตารางที่ 11    คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดับ

ปจจัยการบริหารองคการ  ดานวัฒนธรรมองคการ 

 

 วัฒนธรรมองคการ 

ระดับการดําเนินการ 

 S.D. ความหมาย  นอย

ท่ีสุด 
นอย ปานกลาง มาก 

มาก

ท่ีสุด 

Zeus 

1. การทํางานมักอาศัยความ

รวดเร็วในการตัดสนิใจ 

โดยไมใหความสําคัญกับ

กฎ ระเบียบเล็กๆ นอยๆ  

- 16 158 58 8 3.24 0.62 ปานกลาง 

  (6.7%) (65.8%) (24.2%) (3.3%)    

2. มีการมอบหมายภารกิจให

เจาหนาที่ตามความสามารถ 

- - 88 142 10 3.68 0.55 มาก 

   (36.7%) (59.2%) (4.1%)    

3. หัวหนามักจูงใจใหทาน

ทํางานโดยใชสัมพันธภาพ

สวนตัว 

- 8 160 64 8 3.30 0.58 ปานกลาง 

 

 (3.3%) (66.7%) (26.7%) (3.3%)    

4. ทานใหความสําคัญกับ   

การตัดสนิใจของหัวหนา 

- 3 57 130 50 3.95 0.70 มาก 

  (1.2%) (23.8%) (54.2%) (20.8%)    

 รวม      3.54  มาก 

Apollo 

5. การทํางานมักใชหลักการ 

กฎเกณฑตามระบบ  

- - 66 111 63 3.99 0.73 มาก 

   (27.5%) (46.3%) (26.3%)    

6. ทานมักใชเหตุผลตาม

หลักการทํางานสําหรับ  

การตัดสนิใจ 

- - 37 133 70 4.14 0.65 มาก 

 

  

(15.4%) (55.4%) (29.2%)    

7. ทานใหความสําคัญกับ

ผลสําเร็จของงานที่ไดรับ

มอบหมาย 

- - 25 110 105 4.33 0.65 มากที่สุด 

 

  

 (10.4%) (45.8%) (43.8%)    
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ตารางที่ 11 (ตอ) 

 

 วัฒนธรรมองคการ 

ระดับการดําเนินการ 

 S.D. 
ความหมา

ย  
นอย

ท่ีสุด 
นอย ปานกลาง มาก 

มาก

ท่ีสุด 

Apollo 

8. หัวหนามักจูงใจใหทาน

ทํางานโดยยกความมั่นคง

ในการทํางานมาอาง 

- 39 146 37 18 3.14 0.77 ปานกลาง 

  (16.3%) (60.8%) (15.4%) (7.5%)    

 รวม      3.90  มาก 

Athena 

9. เพื่อนรวมงานคือคนที่

ไดรับการคัดเลือกเขามา

จากหัวหนา 

- 13 121 83 23 3.48 0.74 มาก 

  (5.4%) (50.4%) (34.6%) (9.6%)    

10. การทํางานเนนการมีสวน

รวมของเพื่อนรวมงาน 

- - 75 122 43 3.87 0.69 มาก 

   (31.3%) (50.8%) (17.9%)    

11. ทานมีสิทธิในการตัดสินใจ

ในสวนงานที่ไดรับผิดชอบ 

- - 83 111 46 3.85 0.71 มาก 

   (34.6%) (46.3%) (19.2%)    

12. หัวหนาไดชวยเหลอื

สนับสนุนการทํางานเสมอ 

- 11 79 96 54 3.80 0.83 มาก 

  (4.6%) (32.9%) (40%) (22.5%)    

 รวม      3.75  มาก 

Dionysus 

13. ทานไดรับการพัฒนา

ศักยภาพในการทํางาน

อยางตอเน่ือง 

- 2 115 85 38 3.66 0.74 มาก 

  (0.8%) (47.9%) (35.4%) (15.8%)    

14. ทานทํางานดวยความ

มุงมั่นในงานที่ไดรับ

มอบหมาย 

- 2 31 124 83 4.20 0.68 มาก 

  (0.8%) (12.9%) (51.7%) (34.6%)    

15. หนวยงานไดใหความสาํคญั

กับทานในการทํางาน 

- 3 98 105 34 3.71 0.71 มาก 

  (1.3%) (40.8%) (43.8%) (14.2%)    
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ตารางที่ 11 (ตอ) 

 

 วัฒนธรรมองคการ 

ระดับการดําเนินการ 

 S.D. ความหมาย  นอย

ท่ีสุด 
นอย ปานกลาง มาก 

มาก

ท่ีสุด 

Dionysus 

16. หัวหนาไดฝกฝนใหทานเปน

นักเรียนรู 

- 12 96 94 38 3.66 0.80 มาก 

  (5%) (40%) (39.2%) (15.8%)    

 รวม      3.80  มาก 

          

 รวมวัฒนธรรมองคการ      3.75  มาก 

 

จากตารางที่ 11 ผลการศึกษาพบวา ระดับปจจัยการบริหารองคการ ดานวัฒนธรรม

องคการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (3.75) โดยมรีายละเอียดดังน้ี 

1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา วัฒนธรรมองคการ แบบ Zeus มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก (3.54) โดยมีเร่ืองทานใหความสําคัญกับการตัดสินใจของหัวหนามีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (3.95)  

2. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา วัฒนธรรมองคการ แบบ Apollo มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก (3.90) โดยมีเร่ืองทานใหความสําคัญกับผลสําเร็จของงานที่ไดรับมอบหมาย มีคาเฉลี่ยสูง

ที่สุด (4.33)  

3. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา วัฒนธรรมองคการ แบบ Athena มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก (3.75) โดยมีเร่ืองการทํางานเนนการมีสวนรวมของเพื่อนรวมงานมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 

(3.87)  

4. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา วัฒนธรรมองคการ แบบ Dionysus มีคาเฉลี่ยอยู

ในระดับมาก (3.80) โดยมีเร่ืองทานทํางานดวยความมุงมั่นในงานที่ไดรับมอบหมาย มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 

(4.20) 

ผลการศึกษาระดับปจจัยการบริหารองคการ ดานวัฒนธรรมองคการ  สรุปไดวา  

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มีวัฒนธรรมองคการ แบบ Apollo มาก

ที่สุด และวัฒนธรรมองคการแบบ Zeus นอยที่สุด  
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ตารางที่ 12   คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดับ

ปจจัยการบริหารองคการ  ดานการบริหารราชการแบบมีสวนรวม 

 

 
การบริหารราชการ 

แบบมีสวนรวม 

ระดับการดําเนินการ 

 S.D. ความหมาย  นอย

ท่ีสุด 
นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

พัฒนาจากภายในภาคราชการ; การศึกษาเพื่อพัฒนาองคความรูของเจาหนาท่ี 

1. มีการสรางกรณี ศึกษาที่

เกี่ยวของกับการทํางาน 

- 17 157 59 7 3.23 0.61 ปานกลาง 

  (7.1%) (65.4%) (24.6%) (2.9%)     

2. มีการจัดกิจกรรมสรางความ

เขาใจตามกรณีศึกษา 

- 11 162 57 10 3.28 0.61 ปานกลาง 

  (4.6%) (67.5%) (23.7%) (4.2%)     

3. มีกิจกรรมสรางความเขาใจ

เร่ืองการมีสวนรวมในการ

ทํางาน 

- 2 160 69 9 3.35 0.56 ปานกลาง 

 

 (0.8%) (66.7%) (28.8%) (3.8%)     

 รวม      3.28  ปานกลาง 

พัฒนาจากภายในภาคราชการ; นโยบายการพัฒนาระบบราชการ 

4. มีนโยบายใหทานเขามี 

สวนรวมในการบริหารงาน 

- 10 162 66 2 3.25 0.53 ปานกลาง 

  (4.2%) (67.5%) (27.5%) (0.8%)     

5. มีชองทางใหทานไดเสนอ

ความคิดเห็นตอการ

บริหารงาน 

- 8 134 94 4 3.39 0.58 ปานกลาง 

 

 

(3.3%) (55.8%) (39.2%) (1.7%)    

6. ทานไดรวมเสนอแนะ   

เร่ืองการมีสวนรวม 

- 7 146 81 6 3.36 0.58 ปานกลาง 

   
(2.9%) (60.8%) (33.8%) (2.5%)    

 รวม  
    3.33  ปานกลาง 
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ตารางที่ 12 (ตอ) 

 

 
การบริหารราชการ 

แบบมีสวนรวม 

ระดับการดําเนินการ 

 S.D. ความหมาย  นอย

ท่ีสุด 
นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

พัฒนาจากภายในภาคราชการ; การพัฒนาความรูความเขาใจและศักยภาพของเจาหนาท่ี 

7. มีกิจกรรมสรางความรูเร่ือง

การมีสวนรวมอยางตอเน่ือง 

- 8 160 56 16 3.33 0.65 ปานกลาง 

  (3.3%) (66.7%) (23.3%) (6.7%)     

8. มีการใหความสําคัญเร่ือง

การมีสวนรวมในการทํางาน 

- 7 123 85 25 3.53 0.72 มาก 

  (2.9%) (51.3%) (35.4%) (10.4%)     

9. มีกิจกรรมพัฒนาใหทานมี

ทักษะการสรางระบวนการ

มสีวนรวม 

- 10 161 57 12 3.30 0.62 ปานกลาง 

 

 (4.2%) (67.1%) (23.8%) (5%)     

 รวม       3.38  ปานกลาง 

 รวมพัฒนาจากภายในภาคราชการ      3.33  ปานกลาง 

พัฒนาจากภายนอกภาคราชการ; การมีสวนรวมของเครือขาย 

10. เครือขายปฏิบัติงานยาเสพติด

มักใหขอเสนอความคิดเห็น

ในการทํางานของสํานักงาน 

ป.ป.ส.อยางตอเน่ือง 

- 3 129 80 28 3.55 0.71 มาก 

  (1.3%) (53.8%) (33.3%) (11.7%)     

11. มีการจัดเวทีเพื่อศึกษาความ

คิดเห็นของเครือขาย

ปฏิบัติงานยาเสพติดที่มีตอ

กิจกรรมของสํานักงาน 

ป.ป.ส. 

- 3 161 52 24 3.40 0.68 ปานกลาง 

  (1.3%) (67.1%) (21.7%) (10%)     

 รวม       3.47  มาก 
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ตารางที่ 12 (ตอ) 

 

 
การบริหารราชการ 

แบบมีสวนรวม 

ระดับการดําเนินการ 

 S.D. ความหมาย  นอย

ท่ีสุด 
นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

พัฒนาจากภายนอกภาคราชการ; ความเขมแข็งของเครือขาย 

12. เครือขายปฏิบัติงานยาเสพติด 

มีการผลักดันความตองการ

เขาสูการจัดทําโครงการ

ของสํานักงาน ป.ป.ส. 

- 3 140 86 11 3.44 0.60 มาก 

  (1.3%) (58.3%) (35.8%) (4.6%)     

13. เครือขายปฏิบัติงานยาเสพติด 

มีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ   

ยาเสพติด โดยไมไดขอรับ

การสนับสนุนจาก

สํานักงาน ป.ป.ส. 

- 5 169 62 4 3.27 0.52 ปานกลาง 

  (2.1%) (70.4%) (25.8%) (1.7%)     

 รวม       3.35  ปานกลาง 

พัฒนาจากภายนอกภาคราชการ; กิจกรรมสานสัมพันธเครือขาย 

14. เครือขายปฏิบัติงานยาเสพติด

ใหความรวมมือกับการ

ดําเนินกจิกรรมของ

สํานักงาน ป.ป.ส. 

- 3 113 100 24 3.60 0.68 มาก 

  (1.3%) (47.1%) (41.7%) (10%)     

15. เครือขายปฏิบัติงานยาเสพติด 

ไดมีการจัดกิจกรรมรวมกับ

สํานักงาน ป.ป.ส. อยาง

สม่ําเสมอ 

- 3 128 93 16 3.51 0.64 มาก 

  (1.3%) (53.3%) (38.8%) (6.7%)     

 รวม       3.55  มาก 

 รวมพัฒนาจากภายนอกภาคราชการ     3.46  มาก 

        

 รวมการบริหารราชการแบบมสีวนรวม    3.39  ปานกลาง 
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จากตารางที่ 12 ผลการศึกษาพบวา ระดับปจจัยการบริหารองคการ ดานการบริหารราชการ

แบบมสีวนรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (3.39) โดยมรีายละเอียดดังน้ี 

1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา การบริหารราชการแบบมีสวนรวมโดยพัฒนา

จากภายในภาคราชการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ( 3.33) โดยมีเร่ือง  มีการใหความสําคัญเร่ือง

การมีสวนรวมในการทํางานมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (3.53)  

2. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา การบริหารราชการแบบมีสวนรวมโดยพัฒนาจาก

ภายนอกภาคราชการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( 3.46) โดยมีเร่ือง เครือขายปฏิบัติงานยาเสพติดให

ความรวมมือกับการดําเนินกิจกรรมของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  

เสมอมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (3.60) 

ผลการศึกษาระดับปจจัยการบริหารองคการ ดานการบริหารราชการแบบมีสวนรวม สรุป

ไดวา การบริหารราชการแบบมีสวนรวมโดยพัฒนา จากภายนอกภาคราชการ เปน ปจจัยที่ มีการ

ดําเนินการมากที่สุดและการบริหารราชการแบบมีสวนรวมโดยพัฒนาจากภายในภาคราชการ เปน

ปจจัยที่มีการดําเนินการรองลงมา   
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ตารางที่ 13   คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดับ

ปจจัยการบริหารองคการ  ดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

 

 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

ระดับการดําเนินการ 

 S.D. ความหมาย  นอย

ท่ีสุด 
นอย ปานกลาง มาก 

มาก

ท่ีสุด 

การมีอิทธิพลตออุดมการณ 

1. ผูบริหารของทานสามารถ

สรางความเชื่อมั่นในการ

ทํางานใหทานได 

- 8 100 103 29 3.64 0.73 มาก 

  (3.3%) (41.7%) (42.9%) (12.1%)    

2. ผูบริหารมีความเปนธรรม

ในการตัดสนิใจแกปญหา 

- 13 115 92 20 3.50 0.75 มาก 

  (5.4%) (47.9%) (38.3%) (8.3%)    

3. ผูบริหารมีมุมมองในการ

พัฒนาการทํางานที่สามารถ

เปนไปไดจริง 

- 6 105 113 16 3.58 0.65 มาก 

 

 (2.5%) (43.8%) (47.1%) (6.7%)    

4. ผูบริหารมักผลักดันให

เกิดผลงานตามที่ต้ังใจไว 

- - 86 116 38 3.80 0.69 มาก 

   (35.8%) (48.3%) (15.8%)    

5. ผูบริหารมักกระทําตัวเปน

แบบอยางที่ดีใหแกทาน 

ในการทํางาน 

- 7 110 78 45 3.67 0.81 มาก 

 

 (2.9%) (45.8%) (32.5%) (18.8%)    

 รวม      3.63  มาก 

การสรางแรงบนัดาลใจ 

6. ผูบริหารมักกระตุนใหทาน

มีความกระตือรือรนในการ

ทํางานรวมกัน 

- 12 124 78 26 3.49 0.63 มาก 

  (5%) (51.7%) (32.5%) (10.8%)    

7. ผูบริหารมักแสดงความเชื่อถือ

ในคําพูดของทานในการทํางา 

- 10 106 102 22 3.57 0.71 มาก 

  (4.2%) (44%) (42.5%) (9.2%)    

8. ผูบริหารยอมรับความเห็น

ของทานในการทํางานเสมอ 

- 7 143 74 16 3.41 0.66 มาก 

   (2.9%) (59.6%) (30.8%) (6.7%)    

ตารางที่ 13 (ตอ) 
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ตารางที่ 13 (ตอ) 

 

 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

ระดับการดําเนินการ 

 S.D. ความหมาย  นอย

ท่ีสุด 
นอย ปานกลาง มาก 

มาก

ท่ีสุด 

การสรางแรงบนัดาลใจ 

9. ผูบริหารมักมีวิธีการสราง

ความเขาใจตอเปาหมาย  

ในการทํางาน 

- 6 136 82 16 3.45 0.65 มาก 

  (2.5%) (56.7%) (34.2%) (6.7%)    

10. ผูบริหารเห็นถึงความ

พยายามของทาน 

ในการทํางานเสมอ 

- 12 128 73 27 3.48 0.76 มาก 

  (5%) (53.3%) (30.4%) (11.3%)    

 รวม      3.48  มาก 

การกระตุนเชาวปญญา 

11. ผูบริหารไดตระหนักถึง

ปญหาที่อาจเกิดขึ้น

ลวงหนาในการทํางาน 

- 6 115 101 18 3.55 0.67 มาก 

  (2.5%) (47.9%) (42.1%) (7.5%)    

12. ผูบริหารสงเสริมใหทานหา

วิธกีารแกไขปญหาลวงหนา 

- 3 122 101 14 3.53 0.62 มาก 

  (1.3%) (50.8%) (42.1%) (5.8%)    

13. ผูบริหารสงเสริมใหทาน 

ไดใชเหตุผลในการแกไข

ปญหา 

- 3 110 104 23 3.61 0.67 มาก 

  (1.3%) (45.8%) (43.3%) (9.6%)    

14. ผูบริหารสงเสริมใหเกิด

การใชความรูจากหลายๆ

ดานมาชวยในการพฒันา

วิธีการทํางาน 

- - 119 101 20 3.59 0.64 มาก 

   (49.6%) (42.1%) (8.3%)    

15. ผูบริหารสงเสริมใหทานได

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับ

คนอ่ืนๆ ในการทํางาน 

- - 107 98 35 3.70 0.71 มาก 

   (44.6%) (40.8%) (14.6%)    

 รวม      3.59  มาก 
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ตารางที่ 13 (ตอ) 

 

 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

ระดับการดําเนินการ 

 S.D. ความหมาย  นอย

ท่ีสุด 
นอย ปานกลาง มาก 

มาก

ท่ีสุด 

การคํานึงถึงปจเจกบุคคล 

16. ผูบริหารใหคําปรึกษา 

ในการทํางานแกทานเสมอ 

- 9 102 97 32 3.63 0.75 มาก 

  (3.8%) (42.5%) (40.4%) (13.3%)    

17. ผูบริหารมักเขามาพูดคุย

แบบเปนกันเองในการ

ปรึกษาหารือเร่ืองงาน 

- 13 108 98 21 3.53 0.73 มาก 

  (5.4%) (45%) (40.8%) (8.8%)    

18. ผูบริหารไดมอบหมาย 

การทํางานใหทานตาม

ความสามารถของทาน 

- 6 105 99 30 3.64 0.73 มาก 

  (2.5%) (43.8%) (41.3%) (12.5%)    

19. ผูบริหารสนับสนุนใหทาน 

มีการพัฒนาตนเอง 

- 9 114 86 31 3.58 0.76 มาก 

  (3.8%) (47.5%) (35.8%) (12.9%)    

20. ผูบริหารมีการพัฒนาวิธีการ

ทํางานใหเหมาะกับแตละคน 

- 11 126 87 16 3.45 0.68 มาก 

  (4.6%) (52.5%) (36.3%) (6.7%)    

 รวม      3.56  มาก 

          

 รวมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง    3.56  มาก 

 

จากตารางที่ 13 ผลการศึกษาพบวา ระดับปจจัยการบริหารองคการ  ดานภาวะผูนําการ

เปลีย่นแปลงมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (3.56) โดยมรีายละเอียดดังน้ี 

1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ดานการมีอิทธิพล 

ตออุดมการณมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (3.63) โดยมีเร่ือง ผูบริหารมักผลักดันใหเกิดผลงานตามที่

ต้ังใจไวมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (3.80)  
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2. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ดาน การสรางแรง

บันดาลใจมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (3.48) โดยมีเร่ืองผูบริหารมักแสดงความเชื่อถือในคําพูดของทาน

ในการทํางานมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (3.57)  

3. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ดาน การกระตุน   

เชาวปญญา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (3.59) โดยมีเร่ือง ผูบริหารสงเสริมใหทานไดแลกเปลี่ยน

เรียนรูรวมกับคนอ่ืนๆ ในการทํางานมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (3.70)  

4. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ดาน การคํานึงถึง

ปจเจกบุคคลมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (3.56) โดยมีเร่ืองผูบริหารไดมอบหมายการทํางานใหทาน

ตามความสามารถของทานมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (3.64) 

ผลการศึกษา ระดับปจจัยการบริหารองคการ  ดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสรุปไดวา        

ดานการมีอิทธิพลตอ อุดมการณมีคาเฉลี่ยมากที่สุด  และดานการสรางแรงบันดาลใจ มีคาเฉลี่ย  

นอยที่สุด  
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ตอนท่ี  3 การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 

การศึกษาถึงการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดดวยแบบสอบถาม ปรากฏผลดังรายละเอียดตามตารางที่ 14-18 
 

ตารางที่ 14 คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมาย ของการ

บริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

 

 การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์  S.D. ความหมาย  ลําดับท่ี 

1. มิติดานประสิทธิผล 3.61 0.53 มาก 3 

2. มิติดานคุณภาพการใหบริการ 3.65 0.54 มาก 2 

3. มิติดานประสิทธิภาพ 3.66 0.49 มาก 1 

4. มิติดานการพัฒนาองคการ 3.54 0.55 มาก 4 

  3.61  มาก  

 

จากตารางที่ 14 ผลการศึกษาพบวา การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพ ติดในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( 3.61) โดย

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา มิติดานประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (3.66) รองลงมา

ตามลําดับคือ มิติดานคุณภาพการใหบริการ (3.65) มิติดานประสิทธิผล (3.61) และนอยที่สุดคือ  มติิ

ดานการพัฒนาองคการ (3.54)  
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ตารางที่ 15  คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายของการบริหาร

แบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มิติ

ดานประสิทธิผล 

 

 มิติดานประสิทธิผล 

ระดับการดําเนินการ 

 S.D. ความหมาย  นอย

ท่ีสุด 
นอย 

ปาน

กลาง 
มาก มากท่ีสุด 

1. มีการพัฒนาระบบการ

อํานวยความยุติธรรม 

ในการทํางาน 

- 5 142 82 11 3.41 0.61 มาก 

  (2.1%) (59.2%) (34.2%) (4.6%)    

2. มีการพัฒนาวิธีการ

ปฏิบัติตอผูตองหา 

ผูกระทําผิดและผูเสพ/

ติดยาเสพติด 

- - 114 112 14 3.58 0.60 มาก 

   (47.5%) (46.7%) (5.8%)    

3. มีการพัฒนา

ประสิทธิภาพ 

ในการทํางาน 

- 2 116 91 31 3.63 0.71 มาก 

 

 (0.8%) (48.3%) (37.9%) (12.9%)    

4. มีการพัฒนาระบบงาน

ยุติธรรมทางเลือก 

- 5 131 85 19 3.49 0.67 มาก 

  (2.1%) (54.6%) (35.4%) (7.9%)    

5. มีการบูรณาการรูปแบบ

การปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด 

- - 104 88 48 3.77 0.76 มาก 

   (43.3%) (36.7%) (20.0%)    

6. มีกระบวนการสราง

ความเชื่อมั่นใหแกผูมี

สวนไดเสยี 

- - 118 104 18 3.58 0.62 มาก 

   (49.2%) (43.3%) (7.5%)    

7. มีการพัฒนาศักยภาพ

อยางตอเน่ืองในการ

ปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด 

- - 101 96 43 3.76 0.73 มาก 

   (42.1%) (40%) (17.9%)    
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ตารางที่ 15 (ตอ) 

 

 มิติดานประสิทธิผล 

ระดับการดําเนินการ 

 S.D. ความหมาย  นอย

ท่ีสุด 
นอย 

ปาน

กลาง 
มาก มากท่ีสุด 

8. มีการปฏิบัติราชการ 

ไดบรรลุสําเร็จตาม

เปาหมาย 

- - 97 116 27 3.71 0.65 มาก 

 

  (40.4%) (48.3%) (11.3%)    

 รวม      3.61  มาก 

 

จากตารางที่ 15 ผลการศึกษาพบวา การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มิติดานประสิทธิผล  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

(3.61) โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา เร่ือง มีการบูรณาการรูปแบบการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (3.77) รองลงมาตามลําดับคือ  เร่ืองมีการพัฒนาศักยภาพอยาง

ตอเนื่องในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (3.76) เร่ืองมีการปฏิบัติราชการไดบรรลุสําเร็จตาม

เปาหมาย  (3.71) เร่ืองมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน  (3.63) เร่ืองมีกระบวนการสรางความ

เชื่อมั่นใหแกผูมีสวนไดเสีย และเร่ืองมีการพัฒนาวิธีการปฏิบัติตอผูตองหา ผูกระทําผิดและผูเสพ/

ติดยาเสพติด (3.58) เร่ืองมีการพัฒนาระบบงานยุติธรรมทางเลือก  (3.49) และนอยที่สุดคือ เร่ืองมีการ

พัฒนาระบบการอํานวยความยุติธรรมในการทํางาน (3.41)  
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ตารางที่ 16  คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายของการบริหาร

แบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มิติ

ดานคุณภาพการใหบริการ 

 

 
มิติดานคุณภาพ 

การใหบริการ 

ระดับการดําเนินการ 

 S.D. ความหมาย  นอย

ท่ีสุด 
นอย 

ปาน

กลาง 
มาก มากท่ีสุด 

1. ป.ป.ส.มีการประเมิน

ความพึงพอใจของ

ประชาชนที่มีตอการ

ปฏิบัติงาน 

- - 108 104 28 3.67 0.67 มาก 

   (45%) (43.3%) (11.7%)    

2. ป.ป.ส.มีการเปดเผย

ขอมูลในการทํางานตอ

ประชาชน 

- - 114 93 33 3.66 0.70 มาก 

   (47.5%) (38.8%) (13.8%)    

3. ประชาชนใหความ

รวมมือในการทํางาน

ของ ป.ป.ส. 

- 2 135 82 21 3.51 0.66 มาก 

  (0.8%) (56.3%) (34.2%) (8.8%)    

4. สวนราชการที่เปน

เครือขายในการทํางาน 

เขารวมปฏิบัติการตาม

แผนงานของ ป.ป.ส.

อยางตอเน่ือง 

- - 125 84 31 3.61 0.70 มาก 

   (52.1%) (35%) (12.9%)    

5. ป.ป.ส.มักไดรับคําชมเชย

ในการทํางานจากสวน

ราชการที่เปนเครือขาย

ในการทํางาน 

- - 119 92 29 3.63 0.69 มาก 

   (49.6%) (38.3%) (12.1%)    
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ตารางที่ 16 (ตอ) 

 

 
มิติดานคุณภาพ 

การใหบริการ 

ระดับการดําเนินการ 

 S.D. ความหมาย  นอย

ท่ีสุด 
นอย 

ปาน

กลาง 
มาก มากท่ีสุด 

6. สวนราชการที่เปนเครือข

ในการทํางาน มีการนํา

ขอมูลของ ป.ป.ส.ทัง้ในด

การปองกันและปราบปรา

ไปใชอางอิงในการทํางาน 

- - 91 103 46 3.81 0.73 มาก 

 

  (37.9%) (42.9%) (19.2%)    

7. ป.ป.ส.มีชองทางให

ประชาชนขอความชวย

เหลือหลายชองทาง 

- 2 116 88 34 3.64 0.72 มาก 

 

 (0.8%) (48.3%) (36.7%) (14.2%)    

8. ป.ป.ส.ไดรับขอมูล 

ที่เกี่ยวของกับการ

ปราบปรามยาเสพติด

อยางตอเน่ือง 

- - 113 89 38 3.69 0.73 มาก 

 

  (47.1%) (37.1%) (15.8%)    

 รวม      3.65  มาก 

 

จากตารางที่ 16 ผลการศึกษาพบวา การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มิติดานคุณภาพการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

(3.65) โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา เร่ืองสวนราชการที่เปนเครือขายในการทํางาน มีการ

นําขอมูลของ ป.ป.ส.ทั้งในดานการปองกันและปราบปรามไปใชอางอิงในการทํางาน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 

(3.81) รองลงมาตามลําดับคือ เร่ือง ป.ป.ส.ไดรับขอมูลที่เกี่ยวของกับการปราบปรามยาเสพติดอยาง

ตอเน่ือง (3.69) เร่ือง ป.ป.ส.มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติงาน  (3.67) 

เร่ือง ป.ป.ส.มีการเปดเผยขอมูลในการทํางานตอประชาชน (3.66) เร่ือง ป.ป.ส. มีชองทางใหประชาชน

ขอความชวยเหลือหลายชองทาง  (3.64) เร่ือง  ป.ป.ส. มักไดรับคําชมเชยในการทํางานจากสวน

ราชการที่เปนเครือขายในการทํางาน  (3.63) เร่ืองสวนราชการที่เปนเครือขายในการทํางาน เขารวม

ปฏิบัติการตามแผนงานของ ป.ป.ส.อยางตอเน่ือง  (3.61) และนอยที่สุดคือ เร่ือง ประชาชนใหความ

รวมมือในการทํางานของ ป.ป.ส. (3.51)  
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ตารางที่ 17  คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายของการบริหาร

แบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มติิ

ดานประสิทธิภาพ 

 

 มิติดานประสิทธิภาพ 

ระดับการดําเนินการ 

 S.D. ความหมาย  นอย

ท่ีสุด 
นอย 

ปาน

กลาง 
มาก มากท่ีสุด 

1. มีการพัฒนามาตรฐาน

ในการทํางานใหสูงขึ้น 

- - 120 95 25 3.60 0.67 มาก 

   (50%) (39.6%) (10.4%)    

2. มีการกําหนดระยะเวลา

แลวเสร็จในการทํางาน

แตละเร่ือง 

- 2 85 122 31 3.76 0.78 มาก 

  (0.8%) (35.4%) (50.8%) (12.9%)    

3. การบริหาร (เบกิ-จาย) 

งบประมาณเปนไปตาม

แผนงานทีก่าํหนด 

- - 110 96 34 3.68 0.70 มาก 

 

  (45.8%) (40%) (14.2%)    

4. การบริหาร (เบกิ-จาย) 

งบประมาณมีความ

คลองตัว 

- - 126 97 17 3.55 0.62 มาก 

 

  (52.5%) (40.4%) (7.1%)    

5. มีระบบการควบคุม

ภายในที่เปนมาตรฐาน 

- - 105 114 21 3.65 0.63 มาก 

   (43.8%) (47.5%) (8.8%)    

6. มีการตรวจสอบภายใน

ที่ชวยควบคุมทิศทาง 

การทํางาน 

- - 111 104 25 3.64 0.66 มาก 

 

  (46.3%) (43.3%) (10.4%)    

7. มีการพัฒนากฎหมายให

สอดคลองกับการทํางาน 

- - 100 108 32 3.72 0.94 มาก 

   (41.7%) (45%) (13.3%)    

8. มีกฎหมายที่ชวยใหการ

ทํางานมีความคลองตัว 

- 3 106 102 29 3.65 0.70 มาก 

  (1.3%) (44.2%) (42.5%) (12.1%)    

 รวม      3.66  มาก 
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จากตารางที่ 17 ผลการศึกษาพบวา การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  มิติดานประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

(3.66) โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา เร่ืองมีการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จในการทํางาน

แตละเร่ืองมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (3.76) รองลงมาตามลําดับคือ เร่ืองมีการพัฒนากฎหมายให สอดคลอง

กับการทํางาน (3.72) เร่ืองการบริหาร (เบกิ-จาย) งบประมาณเปนไปตามแผนงานที่กําหนด  (3.68) 

เร่ืองมีระบบการควบคุมภายในที่เปนมาตรฐาน และเร่ืองมีกฎหมายที่ชวยใหการทํางานมีความ

คลองตัว (3.65) เร่ืองมีการตรวจสอบภายในที่ชวยควบคุมทิศทางการทํางาน  (3.64) เร่ืองมีการพัฒนา

มาตรฐานในการทํางานใหสูงขึ้น (3.60) และนอยที่สุดคือ เร่ืองการบริหาร (เบกิ-จาย) งบประมาณมี

ความคลองตัว (3.55)  
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ตารางที่ 18   คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายของการ

บริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

มิติดานการพัฒนาองคการ 

 

 
มิติดานการพัฒนา

องคการ 

ระดับการดําเนินการ 

 S.D. ความหมาย  นอย

ท่ีสุด 
นอย 

ปาน

กลาง 
มาก มากท่ีสุด 

1. มีการพัฒนาองคการ 

ใหมีประสิทธิภาพ

สูงขึ้นอยางตอเน่ือง 

- 5 95 118 22 3.65 0.67 มาก 

  (2.1%) (39.6%) (49.2%) (9.2%)    

2. มีการปรับโครงสราง 

ที่เอ้ือตอการทํางาน 

- 3 131 83 23 3.53 0.68 มาก 

  (1.3%) (54.6%) (34.6%) (9.6%)    

3. มกีารแสวงหา

เทคโนโลยีใหมๆ  

มาใชในการทํางาน 

- 3 103 99 35 3.69 0.72 มาก 

 

 (1.3%) (42.9%) (41.3%) (14.6%)    

4. มีการเพิ่มอํานาจการ

ตัดสินใจในการทํางาน

แกผูปฏิบัติ 

- 5 146 71 18 3.43 0.66 มาก 

 

 (2.1%) (60.8%) (29.6%) (7.5%)    

5. มีการพัฒนาระบบวิธี 

การทํางานอยางตอเนื่อง 

- 3 134 82 21 3.50 0.67 มาก 

  (1.3%) (55.8%) (34.2%) (8.8%)    

6. มีการสรางคานิยมที่เอ้ือ

ตอผลสําเร็จในการทํางาน 

- 5 131 82 22 3.50 0.69 มาก 

  (2.1%) (54.6%) (34.2%) (9.2%)    

7. มีการอบรมเพิ่มเติม

ความรูใหแกเจาหนาที่

ในการทํางานเสมอๆ 

- 11 139 66 24 3.43 0.73 มาก 

 

 (4.6%) (57.9%) (27.5%) (10%)    

8. มกีารสอนงานแกรุนนอง

ของทีมอยางเปนระบบ 

- 3 122 75 40 3.63 0.77 มาก 

  (1.3%) (50.8%) (31.3%) (16.7%)    

 รวม      3.54 0.55 มาก 
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จากตารางที่ 18 ผลการศึกษาพบวา การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  มิติดานการพัฒนาองคการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มาก (3.54) โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา เร่ือง มีการแสวงหาเทคโนโลยีใหมๆ มาใชใน

การทํางาน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (3.69)  รองลงมาตามลําดับคือ เร่ืองมีการพัฒนาองคการใหมี

ประสิทธิภาพสูงขึ้นอยางตอเน่ือง (3.65) เร่ืองมกีารสอนงานแกรุนนองของทีมอยางเปนระบบ  (3.63) 

เร่ืองมีการปรับโครงสรางที่เอ้ือตอการทํางาน  (3.53) เร่ืองมีการพัฒนาระบบวิธีการทํางานอยาง

ตอเน่ือง  และเร่ืองมีการสรางคานิยมที่เอ้ือ ตอผลสําเร็จในการทํางาน (3.50) และนอยที่สุดคือ เร่ืองมี

การเพิ่มอํานาจการตัดสินใจในการทํางานแกผูปฏิบัติ และ เร่ืองมีการอบรมเพิ่มเติมความรูใหแก

เจาหนาที่ในการทํางานเสมอๆ (3.43)  
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ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณและการหาระดับความสัมพันธระหวางปจจัย

การบริหารองคการกับ การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 

ในการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณเพื่อหาสมการพยากรณของปจจัยการบริหารองคการ

ที่มีอิทธิพลตอการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึง

กําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

CO = วัฒนธรรมองคการ, PG = การบริหารราชการแบบมีสวนรวม, TL = ภาวะผูนําการ

เปลีย่นแปลง, FO = ปจจัยการบริหารองคการ, RBM = การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด,  Effe = มิติดานประสิทธิผล, Qua = มิติดานคุณภาพ

การใหบริการ, Effi = มิติดานประสิทธิภาพ และ OD = มิติดานการพัฒนาองคการ 
 

ตารางที่ 19    ผลการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณของปจจัยการบริหารองคการที่มีอิทธิพลตอ  

การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด  โดยใชเทคนิคการเลือกตัวแปรที่มีนัยสําคัญทางสถิติไปวิเคราะหดวยวิธี  

Stepwise  

 

ตวัแปรพยากรณ B Std. Error Beta T p-values 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 0.392 0.045 0.476 8.808* 0.000 

การบริหารราชการแบบมีสวนรวม 0.249 0.055 0.238 4.522* 0.000 

วัฒนธรรมองคการ 0.243 0.058 0.208 4.175* 0.000 

(Constant) 0.455 0.183 - 2.485 0.014 

R =  0.795                     R2 =  0.632                     F =  135.152 

*P < 0.05 

 

จากตารางที่ 19 สามารถสรางเปนสมการณพยากรณในรูปของคะแนนดิบและคะแนน

มาตรฐานไดดังตอไปนี้  

สมการณพยากรณในรูปของคะแนนดิบ 

RBM  = 0.243 + 0.392(TL) + 0.249(PG) + 0.243(CO) 

สมการณพยากรณในรูปของคะแนนมาตรฐาน 

Z(RBM)  = 0.476 Z(TL) + 0.238 Z(PG) + 0.208 Z(CO) 
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ตารางที่ 20    ผลการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณของปจจัยการบริหารองคการที่มีอิทธิพลตอ  

การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด มิติดานประสิทธิผล โดยใชเทคนิคการเลือกตัวแปรที่มีนัยสําคัญทางสถิติ

ไปวิเคราะหดวยวิธี Stepwise  

 

ตวัแปรพยากรณ B Std. Error Beta t p-values 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 0.450 0.055 0.475 8.131* 0.000 

วัฒนธรรมองคการ 0.326 0.072 0.242 4.497* 0.000 

การบริหารราชการแบบมีสวนรวม 0.186 0.068 0.154 2.704* 0.000 

(Constant) 0.154 0.228 - 0.676 0.500 

R =  0.755                     R2 =  0.569                     F =  104.060 

*P < 0.05 

 

จากตารางที่ 20 สามารถสรางเปนสมการณพยากรณในรูปของคะแนนดิบและคะแนน

มาตรฐานไดดังตอไปนี้  

สมการณพยากรณในรูปของคะแนนดิบ 

Effe  = 0.154 + 0.450(TL) + 0.326(CO) + 0.186(PG) 

สมการณพยากรณในรูปของคะแนนมาตรฐาน 

Z(Effe   = 0.475 Z(TL) + 0.242 Z(CO) + 0.154 Z(PG) 
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ตารางที่ 21    ผลการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณของปจจัยการบริหารองคการที่มีอิทธิพลตอ  

การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด มิติดานคุณภาพการใหบริการ โดยใชเทคนิคการเลือกตัวแปรที่มีนัยสําคัญ

ทางสถิติไปวิเคราะหดวยวิธี Stepwise  

 

ตวัแปรพยากรณ B Std. Error Beta t p-values 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 0.433 0.065 0.443 6.695* 0.000 

การบริหารราชการแบบมีสวนรวม 0.274 0.082 0.221 3.336* 0.001 

(Constant) 1.168 0.227 - 5.138 0.000 

R =  0.606                     R2 =  0.367                     F =  68.668 

*P < 0.05 

 

จากตารางที่ 21 สามารถสรางเปนสมการณพยากรณในรูปของคะแนนดิบและคะแนน

มาตรฐานไดดังตอไปนี้  

สมการณพยากรณในรูปของคะแนนดิบ 

Qua  = 1.168 + 0.433(TL) + 0.274(PG) 

สมการณพยากรณในรูปของคะแนนมาตรฐาน 

Z(Qua)  = 0.443 Z(TL) + 0.221 Z(PG) 
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ตารางที่ 22    ผลการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณของปจจัยการบริหารองคการที่มีอิทธิพลตอ  

การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด มิติดานประสิทธิภาพ โดยใชเทคนิคการเลือกตัวแปรที่มีนัยสําคัญทางสถิติ

ไปวิเคราะหดวยวิธี Stepwise  

 

ตวัแปรพยากรณ B Std. Error Beta t p-values 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 0.246 0.060 0.281 4.121* 0.000 

วัฒนธรรมองคการ 0.295 0.078 0.237 3.772* 0.000 

การบริหารราชการแบบมีสวนรวม 0.270 0.074 0.243 3.336* 0.000 

(Constant) 0.754 0.246 - 3.066 0.002 

R =  0.644                     R2 =  0.415                     F =  55.873 

*P < 0.05 

 

จากตารางที่ 22 สามารถสรางเปนสมการณพยากรณในรูปของคะแนนดิบและคะแนน

มาตรฐานไดดังตอไปนี้  

สมการณพยากรณในรูปของคะแนนดิบ 

Effi  = 0.754 + 0.246(TL) + 0.245(CO) + 0.270(PG) 

สมการณพยากรณในรูปของคะแนนมาตรฐาน 

Z(Effi)  = 0.281 Z(TL) + 0.237 Z(CO) + 0.243 Z(PG) 
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ตารางที่ 23    ผลการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณของปจจัยการบริหารองคการที่มีอิทธิพลตอ  

การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด มิติดานการพัฒนาองคการ โดยใชเทคนิคการเลือกตัวแปรที่มีนัยสําคัญทาง

สถิติไปวิเคราะหดวยวิธี Stepwise  

 

ตวัแปรพยากรณ B Std. Error Beta t p-values 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 0.438 0.055 0.444 7.994* 0.000 

วัฒนธรรมองคการ 0.356 0.072 0.255 4.970* 0.000 

การบริหารราชการแบบมีสวนรวม 0.267 0.068 0.213 3.943* 0.000 

(Constant) 0.264 0.225 - 1.169 0.244 

R =  0.782                     R2 =  0.611                     F =  123.613 

*P < 0.05 

 

จากตารางที่ 23 สามารถสรางเปนสมการณพยากรณในรูปของคะแนนดิบและคะแนน

มาตรฐานไดดังตอไปนี้  

สมการณพยากรณในรูปของคะแนนดิบ 

OD  =   0.264 + 0.438(TL) + 0.356(CO) + 0.267(PG) 

สมการณพยากรณในรูปของคะแนนมาตรฐาน 

Z(OD)  = 0.444 Z(TL) + 0.255 Z(CO) + 0.213 Z(PG) 
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ตารางที่ 24  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารองคการกับการบริหารแบบมุง

ผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  โดยใชคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ( Pearson’s Product Moment Correlation 

Coefficient) เพื่อนํามาใชทดสอบผลการพยากรณตามตารางที่ 19-23  

 

 CO PG TL FO Effe Qua Effi OD RBM 

CO 1 0.531** 0.566** 0.597** 0.593** 0.367** 0.525** 0.619** 0.603** 

PG  1 0.624** 0.843** 0.579** 0.497** 0.544** 0.625** 0.645** 

TL   1 0.893** 0.708** 0.581** 0.566** 0.721** 0.742** 

FO    1 0.747** 0.581** 0.643** 0.779** 0.790** 

Effe     1 0.653** 0.716** 0.710** 0.884** 

Qua      1 0.695** 0.611** 0.852** 

Effi       1 0.676** 0.880** 

OD        1 0.864** 

RBM         1 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 24 พบวา ความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารองคการ (FO) กับการบริหาร

แบบมุงผลสัมฤทธิ์ ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ( RBM) มีความ   

สัมพันธกันในทางบวก (0.790) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเมื่อพิจารณาระดับ

ความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารองคการ ทั้ง 3 ตัวแปร (CO, PG และTL) กับการบริหารแบบ

มุงผลสัมฤทธิ์ ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (RBM) จะพบวา TL มี

ความสัมพันธในทางบวกกับ RBM มากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับผลการพยากรณตามตารางที่ 4.11-4.15 

และเมื่อพิจารณาตอไปตามลําดับจะพบความสอดคลองระหวางผลการพยากรณกับผลการวิเคราะห

ความสัมพันธ ดังน้ี 

1. Effe มีความสัมพันธในทางบวกกับ TL มากที่สุด (0.708) ซึ่งสอดคลองกับผลการ

พยากรณตามตารางที่ 4.12 ที่พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลตอการพยากรณการบริหาร

แบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มิติดาน

ประสิทธิผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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2. Qua มีความสัมพันธในทางบวกกับ TL มากที่สุด (0.581) ซึ่งสอดคลองกับผลการ

พยากรณตามตารางที่ 4.13 ที่พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลตอการพยากรณการบริหาร

แบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มิติดานคุณภาพ

การใหบริการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

3. Effi มีความสัมพันธในทางบวกกับ TL มากที่สุด (0.566) ซึ่งสอดคลองกับผลการ

พยากรณตามตารางที่ 4.13 ที่พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลตอการพยากรณการบริหาร

แบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มิติดาน

ประสิทธิภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

4. OD มีความสัมพันธในทางบวกกับ TL มากที่สุด (0.721) ซึ่งสอดคลองกับผลการ

พยากรณตามตารางที่ 4.14 ที่พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลตอการพยากรณการบริหาร

แบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มิติดานการ

พัฒนาองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ดังน้ัน จึงอาจสรุปไดวา สมการ พยากรณ ที่ไดจากการ วิเคราะหแบบถดถอยพหุคณู

ระหวางปจจัยการบริหารองคการกับการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด มีความสอดคลองกับ ผลวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ปจจัย

การ บริหารองคการกับการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 
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สวนที่ 2 ผลการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด ตามแนวทางการพัฒนาองคการภาครัฐแนวใหม 

และการแสวงหาแนวทางที่สําคัญในการพัฒนาวิธีการปฏิบัติราชการของ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหบรรลุเปาหมายใน

การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิที่กําหนดไว 

 

สําหรับการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพเพื่อคนหาคําตอบตามวัตถุประสงคขอที่ 2 และ 3 

ผูวิจัยไดใชวิธีการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพจากกลุมตัวอยางซึ่งมีขอจํากัดและมีความแตกตางกัน 

กลาวคือ กลุมที่มิใชเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (กลุม

ผูบริหารสวนราชการในพื้นที่ และกลุมแกนนํา เครือขายภาคประชาชนในพื้นที่) จะไมสามารถตอบ

คําถามเร่ืองที่เกี่ยวของกับปจจัยที่ใชในการบริหารงานตามกรอบแนวคิดได จึงทําใหขอมูลเชิง

คุณภาพในประเด็นปจจัยการบริหารองคการไมมีขอมูลจากกลุมที่มิใชเจาหนาที่ของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และในการระบุตัวตนของผูใหขอมูลในการวิจัย

คร้ังน้ี ผูวิจัยจะใชชื่อตําแหนงของกลุมตัวอยางแทนการอางชื่อ-สกุล 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยการบริหารองคการทั้ง 3 ตัวแปรกับผลสัมฤทธิ์ในการ

ปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ไดนํามาสูการต้ังประเด็น

คําถามสําหรับการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ เพื่อคนหาคําตอบตามวัตถุประสงคขอที่ 2 และ 3 โดยใน

แตละประเด็นมีรายละเอียด ดังน้ี  

1. วัฒนธรรมองคการ 

ผลจากการศึกษาเชิงปริมาณพบวา วัฒนธรรมองคการเปนตัวแปรที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด

จากตัวแปรทั้งหมด โดยขอมูลบงชี้วา เจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด มีวัฒนธรรมองคการแบบระบบราชการ ( Apollo) ที่ทํางานโดยมุงเนนผลงาน

ภายใตการใชเหตุผล แตอยางไรก็ตามยังคงพบวา คาคะแนนในประเด็นอ่ืนๆก็มีความนาสนใจ 

เชนกัน ไดแก การทํางานดวยความมุงมั่น การใหความสําคัญกับหัวหนางาน การมีสวนรวมของ

สมาชิกในทีมในการทํางาน เปนตน ซึ่งจากผลการวิจัยดังกลาวไดนํามาสูประเด็นคําถามที่วา 

“วัฒนธรรมองคการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มีลักษณะ

อยางไร และปญหาอุปสรรคที่สําคัญในการพัฒนาวัฒนธรรมองคการใหเขมแข็งคืออะไร และทาน

คิดวาแนวทางสําคัญที่ชวยใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  

มีวัฒนธรรมองคการที่เขมแข็งไดคืออะไรและมีลักษณะอยางไร” 
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ผูวิจัยนําเสนอผลการศึกษาวิจัยโดยจําแนกรายกลุม ดังน้ี 

1. ผูบริหารของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  

ผูบริหารฯ กลาววา วัฒนธรรมองคการวา เปนสิ่งสําคัญที่ชวยใหองคการสามารถ

ขับเคลื่อนภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ และไดผลงานที่มีประสิทธิผลตามเปาหมายที่ต้ังไว 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มีพัฒนาการมาอยางตอเนื่องทั้งในดาน

การปรับปรุงโครงสรางองคการ การปรับปรุงบทบาทภารกิจและอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย และ

เทคนิควิธีการทํางานใหสอดคลองกับสภาพของปญหาและสภาพแวดลอมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง

ไป ทั้งนี้วัฒนธรรมองคการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มีจุดเดน

อยูที่การปลูกฝงใหเจาหนาที่มีการทํางานเปนทีม โดยมีการใชระบบรุนพี่รุนนองเหมือนกับสถาบัน

ทหาร-ตํารวจในการสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคและปลูกฝงอุดมการณในการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่ และในการปฏิบัติงานภาคสนามจะมีระบบพี่เลี้ยง เพื่อทําหนาที่สอนงานและใหความ

ชวยเหลืออยางใกลชิด เนื่องจากลักษณะของภารกิจสวนใหญโดยเฉพาะงานดานปราบปรามเปน

งานที่มีความเสี่ยงและมีอันตรายในระดับสูง ซึ่งระบบรุนถือเปนสิ่งสําคัญที่ชวย หลอหลอมให

เจาหนาที่ไดเขาใจถึงวัฒนธรรมองคการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

ไดเปนอยางดี และสรุปไดวา  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  

มีวัฒนธรรมองคการที่เขมแข็งเพราะมีระบบรุน ระบบพี่เลี้ยง และลักษณะของภารกิจตองมี

อุดมการณในการปฏิบัติงานระดับสูง  

ผูบริหารฯ ยังไดกลาวถึงปญหาอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาวัฒนธรรมองคการ

ใหเขมแขง็โดยจําแนกไว 4 ประเด็น ดังน้ี (1) ขอจํากัดดานอัตรากําลังที่ไดรับการจัดสรรในแตละป 

จึงทําใหการบรรจุเจาหนาที่ระดับปฏิบัติมีจํานวนนอย และไมสามารถจัดอบรมเปนระบบรุนกอน

ทํางานไดอยางตอเน่ืองทุกปทั้งน้ี การบรรจุเจาหนาที่ระดับปฏิบัติแตละรุนควรมีประมาณ 50 คน       

จึงจะทําใหการอบรมเพื่อปลูกฝงอุดมการณมีคุณภาพ (2) นโยบายของรัฐบาลไดที่กําหนดให

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ดําเนินภารกิจใน 2 ดาน คือ ดานการ

ปราบปรามยาเสพติดกับดานการกําหนด นโยบายโดยความรวมมือจากหนวยงานภาคีเครือขาย ซึ่งทํา

ใหภารกิจในแตละดานมีความแตกตางกัน  ทัง้ในดานการคดิวิเคราะหและการกาํหนดแนวทางการ

ปฏิบัติงาน และเห็นวาเจาหนาที่รุนใหมเขาใจในภารกิจทั้ง 2 ดาน เพือ่ชวยใหสามารถวางแผนได

อยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ใน ระดับสูง (3) ปญหาที่เกิดจากตัวเจาหนาที่เอง โดยเฉพาะ

เจาหนาที่รุนใหมๆ มีความอดทนอดกลั้นและมีอุดมการณนอยกวาคนรุนเกาๆ ดังเห็นไดจากจํานวน

คนที่ลาออกระหวางการฝกอบรมกอนประจําการโดยในรุนหลังๆ จะมีจํานวนมากกวารุนกอนๆ ซึ่ง

ทําใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เสียโอกาสในการบรรจุเจาหนาที่
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ตามจํานวนที่ต้ังเปาไว และ (4) ระบบความกาวหนาในอาชีพ ( Career Path) ซึ่งการนําระบบแทงมา

ใชไดสงผลใหเจาหนาที่บางสวนมุงเนนเร่ืองความกาวหนาของตนมากกวาการมุงถึงเพื่อ

ผลประโยชนของหนวยงาน และอาจกลาวไดวาระบบแทงไดกอใหเกิดระบบอุปถัมภอยาง

กวางขวางในระบบราชการไทยมากกวาแตกอน และการเลื่อนระดับสูงขึ้นโดยงายนั้นไดลดคุณคา

ของระดับตําแหนงในระบบราชการลงไป และทําใหการยอมรับในตําแหนงมีนอยลง 

สําหรับแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมองคการของสํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติดใหเขมแข็งน้ัน ผูบริหารฯเห็นวามีเงื่อนไขที่สําคัญ 2 ประการคือ (1) พัฒนาคน 

คือการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ใหมีความรอบรูในเร่ืองที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติในระดับงานที่

สูงขึ้นรวมถึงตองมีการพัฒนาทักษะและมีความชํานาญในภารกิจเพิ่มขึ้น และ (2) พัฒนาองคการ คือ 

การปลูกฝงวัฒนธรรมองคการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

ผานทางโครงการและกิจกรรมตางๆ อยางตอเน่ือง เพื่อสรางอุดมการณ การเคารพระหวางรุนพี่รุนนอง 

และการสรางทีมงานที่เขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหเกิดวัฒนธรรมองคการของสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด ที่เขมแข็งในอนาคต 

สรุปไดวา วัฒนธรรมองคการเปนสิ่งที่สําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหประสบผลสําเร็จไดอยางมีคุณภาพ 

และสามารถกลาวไดวา สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มี วัฒนธรรม

องคการที่เขมแข็ง โดยมาจากการมี (1) ระบบรุนในการฝกอบรมกอนประจําการ และ (2) ระบบพี่เลี้ยง

ในการปฏิบัติงานภาคสนาม ทั้งนี้ปญหาอุปสรรคที่ขัดขวางการ พัฒนาวัฒนธรรมองคการเกิดจาก (1) 

ขอจํากัดของอัตรากําลังที่ไดรับการจัดสรรในแตละป (2) ลักษณะของภารกิจที่แตกตางกันระหวางงาน

ดานปราบปรามกับงานดานนโยบาย (3) ตัวเจาหนาที่ และ (4) การปรับระบบ Career Path เปนระบบ

แทง สําหรับเงื่อนไขที่สําคัญในการพัฒนาวัฒนธรรมองคการของสํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติดใหเขมแข็ง คือ (1) การพฒันาคน และ (2) การพัฒนาองคการ 

2. กลุมหัวหนางาน  

หัวหนางานทัง้ 3 ทานมีความเห็นสอดคลองกันโดยเห็นวา สํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด มีวัฒนธรรมองคการที่เขมแข็งซึ่งมาจากการปลูกฝงอุดมการณและ

การทํางานเปนทีม โดยเฉพาะงานดานการปราบปรามยาเสพติดและไดกลาวเพิ่มเติมวา เจาหนาที่ 

ทุกคนจะไดรับการปลูกฝงวัฒนธรรมองคการดวยการฝกอบรมกอนประจําการเปนรุน และเมื่อเขา

ปฏิบัติงานภาคสนามก็จะไดรับการดูแลจากพี่เลี้ยงที่ไดรับการมอบหมายจากหัวหนาทีมเปนผูควบคุม

และชวยเหลือการปฏิบัติงานอยางใกลชิด เพื่อปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นใหมีนอยที่สุด 

หลักการทํางานที่ถือเปนวัฒนธรรมองคการที่ถายทอดจากรุนสูรุน ประกอบดวย (1) การมอบหมาย
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หรือแบงงานตามศักยภาพของเจาหนาที่ภายในทีม โดยหัวหนาทีมจะเปนผูสังเกตและมอบหมาย

หนาที่ใหแกเจาหนาที่แตละคนในทีม ดังน้ัน หัวหนาทีมจึงมีบทบาทในการตัดสินใจสูงในการ

กําหนดแนวทางและวิธีการทํางานของทีม (2) การเปดโอกาสใหเจาหนาที่ของทีมไดแสดงศักยภาพ

โดยรวมแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการปฏิบัติงาน (3) การปลูกฝงอุดมการณของหนวยงาน 

ซึ่งเจาหนาที่ทุกคนรับรูและเขาใจถึงผลกระทบเชิงลบของยาเสพติดที่มีตอสังคมไทย จึงมีความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจใหบรรลุเปาหมายอยางมีคุณภาพ และ (4) การใหความเคารพและการให

เกียรติกันระหวางรุนพี่รุนนอง ซึ่งถือเปนเร่ืองสําคัญที่ชวยใหเจาหนาที่เกิดความผูกพัน การใหความ

ชวยเหลือเกื้อกูลและการสอนงานกัน รวมถึงชวยเสริมสรางวัฒนธรรมองคการใหมีความเขมเข็งและ

ยัง่ยนืในระยะยาว  นอกจากน้ีหวัหนางานยงัเห็นสอดคลองกนัวา การพฒันาวัฒนธรรมองคการให

เขมแข็งน้ันตองดําเนินการอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง  

หัวหนางานใหความเห็นวาปญหาสําคัญในปจจุบันคือเร่ือง (1) การขาดแคลน

กําลังเจาหนาที่ดานปราบปราม ซึ่งสงผลใหการจัดฝกอบรมกอนประจําการไมสามารถทําไดอยาง

ตอเน่ืองทุกป (2)จากการที่เด็กรุนใหมๆ มีความสามารถดานเทคโนโลยีจึงทําใหเกิดความมั่นใจใน

การปฏิบัติงานสูง ประกอบกับรุนพี่อาวุโสในทีมไมสามารถใชเทคโนโลยีไดอยางคลองตัว จึงทําให

เกิดปญหาความการยอมรับและเชื่อมั่นตอรุนพี่ทานน้ันมีนอยลง  

สําหรับแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมองคการของสํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติดใหเขมแข็งนั้น  หัวหนางานแตละทานมีความเห็นที่แตกตางกันในบาง

ประเด็นดังน้ี ผูอํานวยการสวนใหความเห็นวา บรรยากาศองคการและสภาพแวดลอมในหนวยงานมี

ความสําคัญตอการพัฒนาวัฒนธรรมองคการอยางตอเน่ืองในระยะยาว ดังน้ันผูบริหารระดับ

นโยบายตองเขาใจและสนับสนุนใหเกิดบรรยากาศแหงการปลูกฝงวัฒนธรรมองคการขึ้น เชน  

การจัดใหมีกิจกรรมประกวดตางๆ ที่ชวยปลูกฝงคานิยมและอุดมการณในการทํางานอยางตอเนื่อง 

การจัดอบรมสัมมนาที่สอดแทรกเนื้อหาของวัฒนธรรมองคการ เปนตน สําหรับหัวหนากลุมเห็นวา 

การฝกอบรมอยางตอเน่ืองจะมีอิทธิพลตอการ เสริมสรางวัฒนธรรมองคการใหเขมแข็งไดใน

ระดับสูง โดยเฉพาะเร่ืองการสอนงานในระบบพี่เลี้ยง  ซึ่งจะชวยใหการปลูกฝงทั้งความเชื่อ คานิยม 

การประพฤติปฏิบัติตนและอุดมการณเปนไปอยางตอเน่ือง นอกจากน้ีหัวหนางานทั้ง 3 ทานมี

ความเห็นสอดคลองกันในประเด็นที่วา วัฒนธรรมองคการเปนสิ่งสําคัญที่ชวยใหเจาหนาที่ทุกคนมี

ความเขาใจในเปาหมายและวิธีการปฏิบัติงานไดตรงกัน ทั้งยังชวยใหเกิดความชัดเจนในการ

ปฏิบัติงานต้ังแตเร่ิมตนจนกระทั่งประสบผลสําเร็จ 

สรุปไดวา สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มีวัฒนธรรม

องคการที่เขมแข็งและมีความสําคัญตอการปฏิบัติงานในระดับสูง ทั้งนี้วัฒนธรรมองคการของ
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สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มาจาก (1) การฝกอบรมเจาหนาที่กอน

ประจําการ และ (2) การถายทอดระหวางรุนพี่สูรุนนองดวยระบบพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานภาคสนาม 

สําหรับปญหาอุปสรรคที่พบในการพัฒนาวัฒนธรรมองคการเกิดจาก (1) การขาดแคลนเจาหนาที่ 

และ (2) การเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานดวยเทคโนโลยีสมัยใหม โดยเงื่อนไขสําคัญในการพัฒนา

วัฒนธรรมองคการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหเขมแข็ง คือ (1) 

การสนับสนุนจากผูบริหาร และ (2) การฝกอบรมเพื่อพัฒนาเจาหนาที่อยางตอเน่ือง  

3. กลุมผูปฏิบัติ  

กลุมผูปฏิบัติสวนใหญมีความเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการที่สอดคลองกันใน

หลายประเด็นเห็นวา สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดมีวัฒนธรรม

องคการที่มีความเขมแข็งในระดับสูง ซึ่งเปนผลมาจากการมีระบบรุน ระบบพี่เลี้ยงและทีมงานใน

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และเห็นวาวัฒนธรรมองคการที่เขมแข็ง

จะชวยใหเจาหนาที่เกิดความมั่นใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีกลุม

ผูปฏิบัติงานดานปราบปรามใหความเห็นวา วัฒนธรรมองคการสามารถกระตุนใหเจาหนาที่เกิด

อุดมการณและมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานเพื่อปราบปรามปญหายาเสพติด และสงผลให

การปฏิบัติงานของเจาหนาที่มุงเนนที่คุณภาพของผลงานมากกวาการปฏิบัติงานใหสําเร็จตาม

กระบวนการที่กําหนดไวในตัวชี้วัด นอกจากน้ีวัฒนธรรมองคการไดใหความสําคัญกับการมี 

สวนรวมของทีมงาน จึงทําใหเกิดความรอบคอบ รอบดาน และเกิดความรวมมือรวมใจในระดับสูง 

สําหรับกลุมผูปฏิบัติงานดานปองกันและบําบัดใหความเห็นวา วัฒนธรรมองคการไดชวยให

เจาหนาที่ มีความเขาใจถึงแนวทางและเปาหมายในการปฏิบัติงานไดถูกตองตรงกัน และเห็นวา

วัฒนธรรมองคการ ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทีมงานซึ่งจะชวยจูงใจใหเจาหนาที่มี

ความมุงมั่นและขับเคลื่อนการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายตามที่ต้ังใจไว  

กลุมผูปฏิบัติสวนใหญไดใหความเห็นเกี่ยวกับปญหาของวัฒนธรรมองคการไวใน 

4 ประเด็น ไดแก (1) ระบบพี่เลี้ยงที่มักกอใหเกิดปญหาการครอบงําทางความคิดในเร่ืองตางๆ ซึ่ง

สงผลใหเจาหนาที่มีลักษณะเปนผูตามมากกวาเปนผูนํา รวมถึงวิธีคิดและการใชขอมูลในการ

ตัดสินใจสําหรับกําหนดแนวทางในการปฏิบัติของรุนพี่อาวุโสบางทานอาจพนยุคสมัยและไม

สอดคลองกับบริบทในปจจุบัน ซึ่งจะสงผลใหการปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ (2) ปญหาเร่ือง

ความชัดเจนในการถายทอดเทคนิควิธีการทํางาน ซึ่งบางเร่ืองผูมอบนโยบาย/ผูสอนงานไมสามารถ

อธิบายเหตุผลได แตดวยระบบทีมที่ใชมติสวนใหญที่เห็นชอบรวมกันจึงทําใหการดําเนินการตาม

มติที่ตกลงรวมกัน (3) ปญหาการใชระบบอุปถัมภ ในการเขาสูความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน 

ในประเด็นนี้ผูปฏิบัติงานดานวิเคราะหและดานปองกันและบําบัดเห็นวา สายงานดานปราบปรามมี
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โอกาสเจริญกาวหนาสูงกวาสายงานดานอ่ืนๆ ดังเห็นไดจากที่ผูบริหารระดับสูงของ สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มักมาจากสายงานดานปราบปราม และ (4) ปญหา

เร่ืองมีจํานวนเจาหนาที่ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ดังเห็นไดจาก

การจัดต้ังทีมเฉพาะกิจตามนโยบายของรัฐบาลมักจะตองขอยืมตัวเจาหนาที่จากสํานักตางๆมา

ทํางานรวมกัน ซึ่งสงผลใหเจาหนาที่มีภาระเพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ผูปฏิบัติแตละทานตางก็มีความเห็นที่หลากหลาย ตอแนวทางการพัฒนา

วัฒนธรรมองคการใหเขมแข็ง โดยสามารถสรุปไดดังน้ี ผูปฏิบัติงานจากสํานักตรวจสอบทรัพยสิน 

คดียาเสพติดและสํานักปราบปรามยาเสพติดเห็นวา (1) การพัฒนาทีมงาน โดยหัวหนาทีมและรุนพี่ 

ควรเปดโอกาสใหเจาหนาที่ ปองกันและปราบปรามยาเสพติด รุนใหมๆ  ไดนาํเสนอแนวคดิและได

แสดงศักยภาพในการปฏิบัติงานตามดานที่ถนัด ซึ่งจะชวยใหเกิดการยอมรับและเปนแนวทางที่

เหมาะสมในการพัฒนาวัฒนธรรมองคการ สําหรับผูปฏิบัติงานจากสํานักพัฒนาบุคลากรดานการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด และสํานักพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเห็นวา (2)  

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ควรจัดกิจกรรมเพื่อสรางการสื่อสารเชิง

สรางสรรคใหเกิดขึ้นในทุกระดับ ไดแก ระหวางสํานักกับสํานัก ระหวางกลุม/ฝายกับกลุม/ฝาย และ

ระหวางรุนพี่กับรุนนอง เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและความเขาใจซึ่งกันและกัน โดย

กิจกรรมดังกลาว ไดแก การประชุมกลุมยอย การนําเสนอ KM ในการทํางาน การพูดคุยแบบไมเปน

ทางการ การจัดสภากาแฟ เปนตน และแนวทางที่ผูปฏิบัติสวนใหญเห็นสอดคลองกันคือ (3) การ

สรางความเชื่อมั่นในดานตางๆที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เชน การเลื่อนขั้นเลื่อน

ตําแหนง การจัดสรรเงินรางวัลนําจับ การจัดสวัสดิการ เปนตน ทั้งน้ี แนวทางดังกลาวตองดําเนินการ

อยางตอเน่ืองและเปนรูปธรรม เพื่อกอใหเกิดความรวมมือจากทุกฝาย ในการปฏิบัติงานตาม

นโยบายขององคการ 

สรุปไดวา วัฒนธรรมองคการมีความสําคัญตอการบรรลุเปาหมายในการปฏิบัติงาน 

โดยวัฒนธรรมองคการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มาจาก (1) 

ระบบรุนจากการฝกอบรม (2) ระบบพี่เลี้ยงสอนงานในการปฏิบัติงานภาคสนาม (3) การทํางานเปนทีม 

(4) การเปดโอกาสใหเจาหนาที่เขามามีสวนรวม และ (5) การปลูกฝงอุดมการณที่มีตอการดําเนินการ

อยางตอเนื่อง ทั้งนี้ปญหาและอุปสรรคที่พบในการพัฒนาวัฒนธรรมองคการคือ (1) การครอบงําทาง

ความคิดของระบบพี่เลี้ยง (2) การถายทอดวิธีการปฏิบัติงานที่ไมสามารถอธิบายได และ (3) ระบบ

อุปถัมภ สําหรับเงื่อนไขที่ชวยใหในการพัฒนาวัฒนธรรมองคการของสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด เกิดความเขมแข็งคือ (1) การพัฒนาทีมงาน (2) การจัดกิจกรรมการ

สื่อสารเชิงสรางสรรค และ (3) การสรางความเชื่อมั่นใหแกเจาหนาที่ในดานตาง  ๆ
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ผลจากการศึกษาตามวัตถุประสงคในขอที่ 2 และ 3 สรุปไดดังน้ี  

1. กลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุมเห็นสอดคลองกันวา วัฒนธรรมองคการเปนสิ่งสําคัญที่ชวย

ใหการปฏิบัติงานสามารถบรรลุเปาหมายไดในระดับสูง และเห็นวาสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติดมีวัฒนธรรมองคการที่เขมแข็งซึ่งเปนผลมาจากระบบรุน ระบบ 

พี่เลี้ยงและการทํางานเปนทีม ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยเชิงปริมาณที่ชี้ใหเห็นวา สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เนนการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง 

และการมีวัฒนธรรมองคการที่เขมแข็งไดชวยทําใหเจาหนาที่ มีอุดมการณและมีความมุงมั่นในการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจแมจะเปนงานที่มีความเสี่ยงสูงก็ตาม ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยเชิงปริมาณที่

ชี้ใหเห็นวา เจาหนาที่มีความมุงมั่นในการปฏิบัติงานและใหความสําคัญกับผลสําเร็จในเชิงคุณภาพ

ของงานที่ไดรับมอบหมาย  

2. ปญหาอุปสรรคในการพัฒนาวัฒนธรรมองคการใหเขมแข็งนั้นกลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุม 

มีความเห็นที่หลากหลาย เนื่องจากประสบการณในการปฏิบัติงาน ตําแหนงหนาที่ ความรับผิดชอบ 

และมุมมองวิธีคิดที่มีตอปญหาที่พบ ทั้งน้ีปญหาที่กลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุมมีความเห็นที่สอดคลองกัน

คือจํานวนเจาหนาที่ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานตามภารกิจซึ่งจะสงผลตอคุณภาพของผลงานใน

ระยะยาว นอกจากนี้ยังพบวา การครอบงําทางความคิดของระบบพี่เลี้ยงมีความสอดคลองกับผลวิจัย

เชิงปริมาณที่ชี้ใหเห็นวา เจาหนาที่ไดใหความสําคัญกับการตัดสินใจของหัวหนางานในระดับสูง 

ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงคานิยมของเจาหนาที่สวนใหญที่มอบใหหัวหนางานเปนตัวแทนใชอํานาจใน

การตัดสนิใจ  

3. การพัฒนาวัฒนธรรมองคการใหเขมแข็งสามารถสรุปความเห็นของกลุมตัวอยางทั้ง 

3 กลุม โดยกจําแนกออกได 2 ระดับคือ (1) ระดับปจเจกบุคคล โดยเสนอใหสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด ดําเนินการพัฒนาบุคลากรดวยการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ

เจาหนาที่ใหสูงขึ้น และควรดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาระบบคิดในการปฏิบัติงาน 

และ (2) ระดับองคการ โดยเสนอใหผูบริหารระดับนโยบายตองสนับสนุนใหมีการปลูกฝงวัฒนธรรม

องคการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดผานทางโครงการและกิจกรรม

ตางๆอยางตอเน่ือง เพื่อสรางอุดมการณ คานิยม และวัฒนธรรมองคการที่พึงประสงคตอไปใน

อนาคต 
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2. การบริหารราชการแบบมสีวนรวม 

ผลจากการศึกษาเชิงปริมาณพบวา การบริหารราชการแบบมีสวนรวมเปนตัวแปรที่มี

คาเฉลี่ยนอยที่สุดจากตัวแปรทั้งหมด โดยขอมูลบงชี้วา สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด ใหความสําคัญกับการพัฒนาจากภายนอกราชการมากกวาการพัฒนาจาก

ภายในราชการ โดยเฉพาะเร่ืองการใหความสําคัญกับเครือขายในการปฏิบัติงาน ซึ่งจากผลการวิจัย

ดังกลาวไดนํามาสูประเด็นคําถามที่วา “สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

มีการใชหลักการบริหารราชการแบบมีสวนรวมในลักษณะอยางไร และปญหาอุปสรรคที่สําคัญใน

การนําการบริหารราชการแบบมีสวนรวมไปดําเนินการคืออะไร และทานคิดวาเงื่อนไขหรือปจจัย

สําคัญที่ชวยใหการบริหารราชการแบบมีสวนรวมของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด ประสบผลสําเร็จไดคืออะไรและควรมีลักษณะอยางไร” 

ผูวิจัยนําเสนอผลการศึกษาวิจัยโดยจําแนกรายกลุม ดังน้ี 

1. ผูบริหารของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  

ผูบริหารฯ ไดกลาวถึงการปฏิบัติงานตามแนวทางของการบริหารราชการแบบมี

สวนรวมวา สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด จําเปนตองใหความสําคัญ

กับการพัฒนาทั้งจากภายนอกราชการและการพัฒนาจากภายในภาคราชการควบคูกันไป โดยในมิติ

มุมมองของการบริหารงานนั้น การพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ ทั้งในดานการปองกันและดาน

ปราบปรามยาเสพติด (การพัฒนาจากภายในภาคราชการ) คือภารกิจที่จําเปนตองดําเนินการให

สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกับงานนโยบายที่ตองดําเนินการรวมกับหนวยงานและ

เครือขายในพื้นที่ (การพัฒนาจากภายนอกภาคราชการ) แนวทางการบริหารราชการแบบมีสวนรวม

ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มีความสอดคลองกับภารกิจ ดังนี้ (1) 

การพัฒนาจากภายในภาคราชการ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดไดใช

วิธีการปฏิบัติงานในรูปแบบตางๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลักดันใหการดําเนินงานตามภารกิจตางๆ 

เกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับสูง เชน การมีสวนรวมในการทํางานเปนทีม การอบรมเกี่ยวกับตัวชี้วัด  เพื่อ

ทําความเขาใจในภารกิจและถายทอดสูผูนํานโยบายไปปฏิบัติทั่วทั้งองคการ การเปดชองทางการ

สื่อสารจากเจาหนาที่ถึงผูบริหารในรูปแบบตางๆ เปนตน ซึ่งวิธีการที่ไดกลาวถึงมีการดําเนินงานมา

อยางตอเนื่องรวมถึงมีการปรับปรุงและพัฒนาใหมีความเหมาะสมเร่ือยมา และ(2) การพัฒนาจาก

ภายนอกภาคราชการ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดใชหลักการทํางาน

แบบเครือขายโดยที่อาศัยทั้งหนวยงานราชการ องคกรภาคเอกชน และแกนนําชุมชนเครือขายใน

พื้นที่ใหเขามารวมขับเคลื่อนภารกิจอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งน้ีผูบริหารฯ เห็นวา

หนวยงานภาครัฐในพื้นที่ เชน กรมการปกครอง และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ถือเปน
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หนวยงานสําคัญที่เชื่อมโยงใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด สามารถ

ขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติใหพื้นที่ใหเกิดผลสําเร็จ  

ผูบริหารฯ ยังใหความเห็นวา รัฐบาลใหความสําคัญกับการผลักดันใหสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เปนหนวยงานดานนโยบายมากกวาเปนหนวย

ปฏิบัติ ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด จึงตองปรับเปลี่ยนบทบาท

ในการทํางาน โดยตองจูงใจใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับนโยบายยาเสพติดมีการสนธิกําลัง

แลกเปลี่ยนทรัพยากรและบูรณาการรูปแบบการปฏิบัติงานในพื้นที่เปาหมาย แตอยางไรก็ตามบาง

ภารกิจยังคงจําเปนตองใชเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

เปนกลไกหลักในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะภารกิจที่ตองการความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และมี

ระดับชั้นความลับสูงสําหรับปญหาที่พบในการทํางานในเชิงนโยบายคือ สํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติดไมสามารถสั่งการหรือมอบหมายภารกิจใหหนวยงานที่รวมงาน

ไดโดยตรง เนื่องจากไมมีอํานาจตามกฎหมายรับรอง และสําหรับทางการพัฒนาจากภายใน

หนวยงานนั้น สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดไดมีการดําเนินการอยาง

ตอเน่ืองแตภายใตกระแสโลกาภิวัตนอาจสงผลใหองคความรู และระบบงานไมสามารถดําเนินการ

ไดอยางมีประสิทธิภาพและเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

สาํหรับแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว ผูบริหารฯเห็นวาควรดําเนินการใน 2 

ระดับคือ (1) ระดับนโยบาย โดยการปรับปรุง ขอกฎหมายเพื่อเพิ่มอํานาจใหสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติดสามารถมอบหมาย และสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจแกหนวยงานที่

เกี่ยวของตามนโยบายของรัฐบาลและขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี และ (2) ระดับองคการ โดยการ

พัฒนาเจาหนาที่อยางตอเน่ือง รวมถึงการสนับสนุนเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ

ภารกิจทั้งในดานการปองกันและปราบปราม 

สรุปไดวา สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ไดใชการ

บริหารราชการแบบมีสวนรวมทั้งการพัฒนาจากภายในภาคราชการและจากภายนอกภาคราชการไป

พรอมๆกันแบบคูขนาน โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาจากภายนอกภาคราชการในระดับสูง 

เนื่องจากรัฐบาลใหความสําคัญกับการเปนหนวยงานดานนโยบายประกอบกับภารกิจสวนใหญตอง

อาศัยหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่เปนผูดําเนินการ 

ทั้งน้ี ปญหาอุปสรรคเกิดจาก  (1) การ ขาดอํานาจตามกฎหมายรับรองในการสั่งงาน และ (2) การ

เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก โดยเงื่อนไข สําคัญในการแกไขปญหาคือ (1) การแกปญหาในระดับ

นโยบาย และ (2) การแกปญหาในระดับองคการ 
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2. กลุมหัวหนางาน  

หัวหนางานทัง้ 3 ทาน ไดกลาวถึงแนวทางการบริหารราชการแบบมีสวนรวมใน

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ไวในทิศทางเดียวกันวาการพัฒนาจาก

ภายในภาคราชการ  และการพัฒนาจากภายนอกภาคราชการเปนหลักการบริหารงานแบบเดิมๆ ที่

เคยมีการใชงานอยูแลว และ ก.พ.ร. ไดนํากลับมาใชโดยการเรียบเรียงใหม ซึ่งการพัฒนาจากภายใน

ภาคราชการ คือการสรางองคการแหงการเรียนรู การพัฒนาศักยภาพและทักษะของเจาหนาที่ และ

การพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานดวยหลักการมีสวนรวม  เพื่อสรางแรงจูงใจใหเจาหนาที่น่ันเอง ซึ่ง

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ไดใชการประชุมทีมงานกอนมอบหมาย

และลงมือปฏิบัติภารกิจ รวมถึงการใหเจาหนาที่รุนใหมๆ ไดมีโอกาสนําเสนอวิธีการหรือแนวทาง 

การทํางานใหมๆที่นาสนใจ สําหรับการพัฒนาจากภายนอกภาคราชการ คือ การใหความสําคัญกับ

การสรางเครือขายในขับเคลื่อนภารกิจโดยอาศัยศักยภาพของหนวยงานที่มีความชํานาญเฉพาะดาน 

และความตองการของประชาชนเปนศูนยกลางในการปฏิบัติงานในพื้นที่น่ันเอง ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ไดแสวงหาและพัฒนาเครือขายที่เหมาะสมกับการ

ดําเนินงานตามในภารกิจตางๆ ที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลเสมอมา เชน แผนยุทธการ 3-1-5 ซึ่ง

เปนการปฏิบัติงานดานการปราบปรามยาเสพติด ซึ่งเปนการผสมผสานการปฏิบัติงานระหวาง

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ทหาร ตํารวจ  ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

และ 5 จังหวัดปริมณฑล คือ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร เห็นไดวา 

แนวทางการบริหารงานดังกลาวไดถูกนํามาใชอยูแลวอยางตอเน่ือง และมีการพัฒนาใหดียิ่งขึ้น

เร่ือยๆ โดยเฉพาะภารกิจที่ตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานภายนอก 

ผูอํานวยการสวน ไดใหความเห็นวาเกี่ยวกับปญหาการพัฒนาจากภายในภาค

ราชการคือ สภาพแวดลอมภายในยังไมเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

โดยเฉพาะการพัฒนากรณีศึกษาสําหรับเปนตนแบบในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเปนเพราะสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เปนหนวยงานเฉพาะทางที่มีลักษณะที่แตกตางไป

จากหนวยงานอ่ืนๆ ทัง้ในดานภารกจิ และแนวทางการทาํงาน สาํหรับหัวหนากลุมงานเห็นวา 

ปญหาในการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มีหลาย

ประเด็น ไดแก การพัฒนารูปแบบวิธีการปฏิบัติงานที่ไดพยายามลดขั้นตอน การสื่อสารแบบ 2 ทาง 

การกระจายอํานาจการตัดสินใจใหแกเจาหนาที่ รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะของเจาหนาที่ ซึ่งยังคง

ไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร นอกจากน้ียังพบวา หัวหนางานทั้ง 3 ทานมีความเห็นสอดคลองกัน

เกี่ยวกับเปาหมายในการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอ่ืน เชน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด เนนการปฏิบัติงานเพื่อยุติบทบาทของผูคา ผูเสพ และผูที่อยูในวงจรยาเสพติด
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เพื่อไมใหมีโอกาสกลับมากระทําผิดอีก แตตํารวจเนนที่การขยายผลเพื่อจับกุมผูที่เกี่ยวของกับ 

ยาเสพติดอยางครบวงจร จึงทําใหมีผูที่เกี่ยวของรายใหมๆ เขามาสูวงจรยาเสพติดอยางตอเน่ือง เปนตน 

ดังนั้นการทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของมีความเขาใจและยอมรับหลักการของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด จึงเปนสิ่งสําคัญที่ชวยใหผลการปฏิบัติงานเปนไป

ในทิศทางเดียวกัน และปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด ไดรับขอมูลการรายงานจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ตํารวจ มหาดไทย 

สาธารณสุข เปนตน ซึ่งอาจเปนไปไดวาขอมูลที่ไดรับอาจลาสมัย และไมสอดคลองกับขอเท็จจริง

ในพื้นที่ เพราะเน่ืองจากเปนขอมูลทุติยภูมิ และหนวยงานที่มีหนาที่รายงานอาจเกรงวาจะไดรับ

ผลกระทบเชิงลบจากการรายงานขอมูลยาเสพติดตามความเปนจริง  

สําหรับแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว หัวหนางานทั้ง 3 ทาน เห็นวาควรดําเนินการ

ใน 3 ประเด็นคอื (1) การพัฒนาและสงเสริมใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 

ยาเสพติด เปนองคกรแหงการเรียนรู (2) การประสานงานกับหนวยงานที่ปฏิบัติงานรวมกันใหเกิด

ความเขาใจและยอมรับหลักการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่ง

ผูอํานวยการสวน ใหขอคิดเห็นวาอาจตองออกเปนกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติงานรวมกัน 

และ (3) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ควรมีจํานวนเจาหนาที่เพียงพอ

สําหรับการลงพื้นที่เพื่อแสวงหาขอมูลขอเท็จจริงอยางตอเนื่อง รวมถึงมีการแสวงหาเครือขายที่

เชื่อถือไดในการใหขอมูลในพื้นที่  

สรุปไดวา สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มีการนํา

รูปแบบและวิธีการทํางานที่สอดคลองกับหลักการบริหารราชการแบบมีสวนรวมมาใชอยูแลว 

ดังเห็นไดจากโครงการและกิจกรรมตางๆที่ เกิดขึ้น ทั้งน้ีปญหาอุปสรรคเกิดจาก (1) ปญหา

สภาพแวดลอมภายในยังไมเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาใหเปน องคกรแหงการเรียนรู (2) ปญหาความ

เขาใจถึงหลักการดําเนินงานรวมกันระหวางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

กบัหนวยงานอ่ืนๆ และ (3) ปญหาขอมูลที่อาจไมสอดคลองกับความเปนปจจุบัน โดยแนวทางในการ

แกไขปญหาคือ (1) การพัฒนาและสงเสริมใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 

ยาเสพติดเปนองคกรแหงการเรียนรู (2) สรางความเขาใจในการทํางานรวมกันกับหนวยงานอ่ืนๆ 

และ (3) เพิ่มกําลังเจาหนาที่เพื่อแสวงหาขอมูลในพื้นที่ไดอยางตอเน่ือง  

3. กลุมผูปฏิบัติ  

ผูปฏิบัติสวนใหญมีความเห็นที่สอดคลองกันในประเด็นของการพัฒนาจากภายใน

ภาคราชการ โดยเห็นวาสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มีจุดเดนในเร่ือง

การทํางานแบบมีสวนรวมและที่ดําเนินการอยูประกอบดวย (1) การเปดโอกาสใหสมาชิกในทีมได
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เขารวมหารือถึงวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสมในแตละกรณี ซึ่งหัวหนาทีมมักใหความสําคัญกับการ

ใชเทคโนโลยีใหมๆ เขามาชวยใน การปฏิบัติงาน ซึ่งถือเปนจุดเดนของเจาหนาที่รุนใหมๆที่มีทักษะ

ในดานน้ี และ (2) หัวหนาทีมมีการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ในทีมอยางตอเนื่อง  

แตทั้งน้ีผูปฏิบัติบางทานไดกลาว วา สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เปด

โอกาสใหเจาหนาที่ไดสื่อสารกับผูบริหารในหลากหลายวิธี เชน กระดานขาว กลองรับฟงความคิดเห็น 

และการเปดโอกาสใหเขาพบสวนตัวในบางกรณี เปนตน ทั้งน้ีที่ผานมาพบวาขอมูลที่มีการสงไป

น้ันสวนใหญจะไมมีการตอบกลับจากผูบริหาร จึงทําใหไมแนใจวาปญหาที่ตองการสื่อสารให

ผูบริหารทราบจะไดรับการแกไขหรือไมและเมื่อใด สําหรับการพัฒนาจากภายนอกภาคราชการ 

ผูปฏิบัติสวนใหญเห็นสอดคลองกันวา  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

ใหความสําคัญในการทํางานรวมกับเครือขายในระดับตางๆอยางมาก มีเครือขายที่ปฏิบัติงานทั้งใน

เชิงปองกัน บําบัด และปราบปราม ทั้งที่เปนหนวยงานภาครัฐ องคกรภาคเอกชน มูลนิธิตางๆ ผูนํา

ชุมชน และผูนําเครือขายในพื้นที่จํานวนมาก โดยเฉพาะผูนําเครือขายในพื้นที่น้ันถือไดวาเปนภาค

ประชาชนที่มีอุดมการณและมีความเสียสละและทุมเทในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน

พื้นที่อยางมาก  

สําหรับปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติแตละทานไดมีความคิดเห็น

ทีส่อดคลองกนัในหลายประเด็น ซึง่สรุปตามแนวดังกลาวได 2 ประเด็นคอื (1) การพัฒนาจาก

ภายใน เกิดจากความไมเขาใจกันในการประสานงาน และการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลกัน จึงทําให

เจาหนาที่แตละคนมีความเขาใจในวัตถุประสงคการทํางานไปคนละทิศคนละทาง และสงผลใหการ

ปฏิบัติไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน และ (2) การพัฒนาจากภายนอก เกิดจากหนวยงานที่เปน

เครือขายในการปฏิบัติงานรวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มี

เปาหมายที่แตกตางกัน เชน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  เนนการ

ปราบปรามในระดับพื้นที่เพื่อยุติบทบาทของผูคา/ผูเสพ มิใหเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ใน

ลักษณะของการตัดวงจร แตตํารวจ ปกครอง ทองถิ่นและหนวยงานอ่ืนๆ จะเนนที่การทําเปาหมายเชงิ

ปริมาณใหไดจํานวนผูถูกจับกุมมากๆ เพื่อนําไปรายงานใหครบตามตัวชี้วัดของ หนวยงาน 

นอกจากนี้ปญหาที่พบบอยคือ เครือขายภาคประชาชนมักไมเขาใจวาสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด มีขอจํากัดในดานการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรตางๆ 

จึงทําใหเครือขายภาคประชาชน มี ความ คาดหวังสูงและขอรับการสนับสนุนเกินกวาที่สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด จะดําเนินการใหได รวมถึงไมเขาใจ วาในแตละ

ปงบประมาณสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มีกิจกรรมและโครงการ
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ตามตัวชี้วัดที่ แตกตางไปจากเดิมจึงไมมีการพัฒนาตอยอด ทั้งๆที่บางโครงการประสบความสําเร็จ

และไดผลดีอยูในระดับสูง 

ผูปฏิบัติสวนใหญเห็นวาแนวทางการแกไขปญหาดังกลาวที่เหมาะสมคือ ควร

จะตองแกไขที่ตนเหตุเพื่อปองกันมิใหเกิดปญหาในระยะยาวตามมา โดยเสนอแนวทางที่นาสนใจ

ดังน้ี (1) การสงเสริมใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มีกิจกรรมพบปะ

สังสรรคในลักษณะของการสื่อสารแบบ 2 ทาง เพื่อเสริมสรางการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการ

ประสานงานที่ดีตอกัน (2) การพัฒนาองคกรใหมี บรรยากาศแหงการเรียนรู เพื่อพัฒนาเปนองคกร

แหงการเรียนรูในอนาคต (3) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ตองมี

หลักการที่ชัดเจนเพื่อชวยใหเครือขายที่ทํางานรวมกันเกิดความเขาใจและยอมรับ รวมถึงปฏิบัติตาม

แนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดตองการ (4) สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ควรมีการมอบอํานาจในการตัดสินใจ หนางานเพือ่

แกไขปญหาและดําเนินการตอไปในลักษณะเชิงรุกเมื่อมีโอกาส และ (5) สํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด ควรมีการดําเนินกิจกรรมที่มีผลสัมฤทธิ์สูงในการปองกันและปราบปราม 

ยาเสพติดอยางตอเน่ือง ถึงแมวาจะไมใชตัวชี้วัดในปงบประมาณน้ีแลวก็ตาม  

สรุปไดวา สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดมีจุดเดนใน

การทํางานตามหลักการบริหารราชการแบบมีสวนรวม 2 ประการคือ (1) การเปดโอกาสใหสมาชิก

ในทีมไดเขารวมหารือถึงวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสม และ (2) การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพที่

เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในทีมอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ปญหาอุปสรรคเกิดจาก (1) 

ปญหาความไมเขาใจกันในการประสานงานและการสื่อสารขอมูลระหวางกัน และ (2) ปญหาความ

เขาใจถึงเปาหมายการดําเนินงานที่แตกตางกันระหวางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด กับหนวยงานอ่ืนๆ สําหรับแนวทางในการแกไขปญหาคือ (1) การสงเสริมให

มีกิจกรรมพบปะสังสรรค (2) การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (3) มีหลักการที่ชวย

ใหเครือขายเกิดความเขาใจและยอมรับ (4) การมอบอํานาจในการตัดสินใจหนางาน และ (5) มีการ

ดําเนินกิจกรรมที่มีผลสัมฤทธิ์สูงอยางตอเน่ือง 

ผลจากการศึกษาตามวัตถุประสงคในขอที่ 2 และ 3 สรุปไดดังน้ี  

1. กลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุมเห็นสอดคลองกันวาสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด ไดใชหลักการบริหารราชการในการปฏิบัติงานมาอยางตอเนื่อง จนกระทั่ง

บางเร่ืองกลายเปนวัฒนธรรมองคการที่เขมแข็ง เชน การเปดโอกาสใหเจาหนาที่มีสวนรวมในการ

ทํางานเปนทีม การพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ดวยการฝกอบรมโดยเร่ิมจากระบบรุน ระบบพี่เลี้ยง 

และการอบรมอ่ืนๆ เปนตน ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยเชิงปริมาณที่ชี้ใหเห็นวา สํานักงานคณะกรรมการ
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ปองกันและปราบปรามยาเสพติด มีการใหความสําคัญกับเร่ืองการมีสวนรวมในการทํางานเปนทีมอยู

ในระดับสูง และยังพบอีกวาสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ไดให

ความสําคัญกับการพัฒนาจากภายนอกภาคราชการหรือการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานภาคีเครือขาย

ในระดับสูง และมีการใหความรวมมือกัน เปนอยางดีทั้งในเชิงปองกัน บําบัด และการปราบปรามยา

เสพติด จึงทําใหบางโครงการประสบผลสําเร็จในระดับสูง ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยเชิงปริมาณที่

ชี้ใหเห็นวา เครือขายไดใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด อยูในระดับสูง  

2. ปญหาอุปสรรคที่สําคัญในการดําเนินการตามแนวทางการบริหารราชการแบบ       

มีสวนรวมมีอยูดวยกันหลายประการ ดังน้ี (1) ปญหาที่เกิดขึ้นภายในสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด ไดแก ปญหาอัตรากําลังมีจํานวนไมเพียงพอกับการปฏิบัติงาน 

ปญหาสภาพแวดลอมภายในยังไมเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ปญหา

ขอมูลที่อาจไมสอดคลองกับความเปนจริงปจจุบัน และปญหาความไมเขาใจกันในการประสานงาน 

และการสื่อสารขอมูลระหวางกัน และ (2) ปญหาที่เกิดขึ้นภายนอกสํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด ไดแก ปญหาการขาดอํานาจตามกฎหมายรับรองในการสั่งงาน ปญหาการ

เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก และปญหาความเขาใจถึงเปาหมายการดําเนินงานที่แตกตางกัน

ระหวางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กับหนวยงานอ่ืนๆ  

3. แนวทางสําคัญที่ชวยใหการบริหารราชการแบบมีสวนรวมของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดประสบผลสําเร็จสรุปได 2 ระดับดังน้ี (1) ระดับ

นโยบายโดยเสนอใหผูบริหารตองแกไขปญหาใน ระดับนโยบาย เชน การปรับปรุงขอกฎหมายเพื่อ

เพิ่มอํานาจใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด สามารถมอบหมาย  และ

สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจแกหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของตามนโยบายของรัฐบาลและขอสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี การเพิ่มกรอบอัตรากําลังใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

มีเจาหนาที่ระดับพื้นที่เพื่อแสวงหาขอมูลในพื้นที่ไดอยางตอเน่ือง รวมถึงการใหความสําคัญกับการ

สรางความเขาใจในการปฏิบัติงานรวมกันกับหนวยงานอ่ืนๆ เปนตน และ (2) ระดับองคการโดย

เสนอใหผูบริหารระดับนโยบายสนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด อยางตอเนื่องการพัฒนาและสงเสริมใหเปนองคกร

แหงการเรียนรู การสงเสริมใหมีกิจกรรมพบปะ สังสรรค การมอบอํานาจในการตัดสินใจเฉพาะหนา 

การสนับสนุนใหดําเนินกิจกรรมที่มีผลสัมฤทธิส์ูงอยางตอเน่ือง รวมถึงการสนับสนุนเทคโนโลยีให

สอดคลองกับภารกิจทั้งในดานการปราบปรามและการปองกันการปฏิบัติงานดานยาเสพติด 
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3. ภาวะผูนํา 

ผลจากการศึกษาเชิงปริมาณพบวา ภาวะผูนําเปนตัวแปรที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง 

โดยขอมูลในเชิงปริมาณบงชี้วา เจาหนาที่ ปองกันและปราบปรามยาเสพติด  เห็นวา ผูบริหารมี

ความสําคัญตอผลสําเร็จในการปฏิบัติงานในระดับสูง โดยเฉพาะเร่ืองการผลักดันใหเกิดผลงาน

ตามที่กําหนดไวซึ่งไดสะทอนใหเห็นถึงความมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของผูบริหาร และเปนที่

นาสังเกตวาทุกเร่ืองมีคาคะแนนอยูในระดับสูง และเปนปจจัยการบริหารองคการที่มีอิทธิพลตอ

ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานมากที่สุด และมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานมากที่สุด

เชนกัน ซึ่งจากผลการวิจัยดังกลาวไดนํามาสูประเด็นคําถามที่วา “ภาวะผูนําของผูบริหารสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ที่สามารถจูงใจผูปฏิบัติใหทุมเทในการปฏิบัติงาน

ไดอยางเต็มที่ควรมีลักษณะเปนอยางไร และปญหาในทางปฏิบัติมีอะไรบาง และทานคิดวาเงื่อนไข

หรือปจจัยสําคัญที่ชวยใหผูบริหารมีภาวะผูนําในอุดมคติควรมีลักษณะอยางไร” 

ผูวิจัยนําเสนอผลการศึกษาวิจัยโดยจําแนกรายกลุม ดังน้ี 

1. ผูบริหารของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  

ผูบริหารฯ ไดใหความเห็นวา รัฐบาลโดยรองนายกรัฐมนตรีฝายความมั่นคงถือ

เปนผูบังคับบัญชาโดยตรงของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ในการ

กํากับดูแลเพื่อแกไขปญหายาเสพติดในสังคมไทย ซึ่งปจจุบันรัฐบาลไดใหความสําคัญกับภารกิจ

ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ทั้งในดานการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดอยางมาก โดยนโยบายหลักคือการมุงเนนใหสํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติดเปนหนวยงานนโยบายดานการแกไขปญหายาเสพติดในสังคมไทย ดังเชน

ที่สํานักงาน ก.พ.ร.เปนหนวยงานนโยบายดานการพัฒนาระบบราชการนั่นเอง และกลาวโดยสรุป

ไดวา รัฐบาลมีความต้ังใจและมุงมั่นที่จะแกไขปญหายาเสพติดในสังคมไทย ซึ่งความต้ังใจดังกลาว

ไดสงผลตอความกระตือรือรน แรงบันดาลใจ อุดมการณ และความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นกับเจาหนาที่ 

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด ในการปฏิบัติงานเพื่อแกไขปญหายาเสพติด  

ผูบริหารฯ กลาววา จากการที่รัฐบาลไดใหความสําคัญกับภารกิจเชิงนโยบายของ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดถือเปนเร่ืองดี แตอยางไรก็ตามรัฐบาล

ตองเขาใจวาสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ไมสามารถสั่งการหนวยงาน

อ่ืนๆได และในบางเร่ืองเปนงานเชิงเทคนิคที่ตองอาศัยทีมงานที่มีศักยภาพสูง มีความชํานาญเฉพาะ

ทางในการปฏิบัติงาน และสามารถมองเห็นภาพรวมในการปฏิบัติงานไดอยาง เปนระบบ ซึ่งการที่จะ

มอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการจึงเปนไปไดยากในทางปฏิบัติ จึงทําใหสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ตองมีภารกิจและอํานาจหนาที่ในดานการ
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ปราบปรามยาเสพติดดวย ซึ่งปญหาในประเด็นน้ีกลาวโดยสรุปคือ ผูบริหารจําเปนตองเขาใจถึง

สภาพความเปนจริงในการปฏิบัติงานเพื่อใหสามารถเขาใจถึงวิธีการจัดการกับปญหาไดอยางตรง

ประเด็นและเปนระบบ รวมถึงสามารถเลือกใชเคร่ืองมือ (หนวยงานราชการ) ไดอยางเหมาะสมใน

การแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 

สําหรับเงื่อนไขที่ชวยใหผูบริหารมีภาวะผูนําในอุดมคติน้ัน ผูบริหารฯ เห็นวา ควรมี

คุณลักษณะที่สําคัญ ดังน้ี (1) มีวิสัยทัศนโดยตองมองเห็นถึงเปาหมายที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน 

รวมถึงมีความสามารถในการบริหารความเสี่ยงขององคการที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไดอีกดวย (2) มีความ

เขาใจโลก หมายถึง มีความเขาใจการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและบริบทรอบขางในเร่ืองตางๆ  

ที่สงผลกระทบตอการปฏิบัติงาน เชน ความกาวหนาของเทคโนโลยีที่ทําใหบุคคลตางๆ สามารถ

กระทําความผิดไดโดยงายและซับซอนมากยิ่งขึ้น กระแสสังคมที่ตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด

ซึ่งชวยใหเกิดเครือขายที่เขมแข็งในการปฏิบัติตามนโยบาย  เปนตน (3) มีความเขาใจเรา ซึ่งหมายถึง

มีความเขาใจถึงศักยภาพของเจาหนาที่และอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการปฏิบัติงานอยางแทจริง 

เพื่อชวยใหการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งยังชวยให

เกดิการพฒันาตนเองอยางตอเน่ือง (4) กลาคิดกลาตัดสินใจเพื่อประโยชนของสวนรวม เชน การสั่งการ

หนวยงานที่เกี่ยวของใหปฏิบัติงานรวมกัน การสนับสนุนทรัพยากรในการปฏิบัติงาน การแกไขระเบียบ 

และขอบังคับเพื่อชวยใหการปฏิบัติงานมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และ(5) กลารับผิดชอบ 

ในขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ซึ่งจะชวยใหเจาหนาที่เกิดความมั่นใจและเกิดแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงาน  

สรุปไดวา ผูบริหารมองวารัฐบาลโดยรองนายกรัฐมนตรีฝายความมั่นคงเปน

ผูบังคับบัญชาของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และมีความต้ังใจใน

การแกไขปญหายาเสพติดในสังคมไทย ซึ่งสงผลใหเจาหนาที่ ปองกันและปราบปรามยาเสพติด  

เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง และเห็นวาผูบริหารตองเขาใจถึงสภาพความเปนจริงที่

เกิดขึ้นเพื่อชวยใหสามารถเลือกวิธีการจัดการปญหาไดอยาง เหมาะสม สําหรับภาวะผูนําในอุดมคติ

ควรจะประกอบดวย (1) มีวิสัยทัศน (2) มีความเขาใจโลก (3) มีความเขาใจเรา (4) กลาคิดกลาตัดสินใจ 

และ (5) กลารับผิดชอบ 

2. กลุมหัวหนางาน  

หัวหนางานทัง้ 3 ทาน ไดกลาวสอดคลองกันวา ภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด มีทั้งจากที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหารและภารกิจตามตัวชี้วัดใน 

แตละปงบประมาณ ทําใหภารกิจมีจํานวนมากและไมสามารถดําเนินการไดทั้งหมด เพราะเปนงาน 

เชิงคุณภาพซึ่งตองใชทรัพยากรเวลาและเจาหนาที่มีทักษะความรูความสามารถใน ระดับสูง ทั้งน้ี 
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ผูอํานวยการสวน ใหความเห็นวาผูบริหารตองเขาใจเกี่ยวกับภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติดในทุกมิติ รวมถึงเปนนักกลยุทธในการกําหนดแนวทางที่

เหมาะสมในดานตางๆ โดยเฉพาะเร่ืองการประสานงานกับผูบริหารระดับนโยบายของหนวยงาน

ภาคีเครือขายเพื่อใหเกิดความเขาใจถึงเปาหมายในการทํางานรวมกันไดอยางมีคุณภาพ สําหรับ

หัวหนากลุมเห็นวา ในการทํางานเปนทีมนั้นหัวหนาทีมแตละคนยอมมีรูปแบบการบริหารงานที่

แตกตางกันไป เชน การดูแลแบบพี่ดูแลนองโดยใชความสัมพันธสวนตัว การกระจายอํานาจการ

ตัดสินใจ การชมเชยยอมรับในความเห็นของเจาหนาที่ในทีม การสรางอุดมการณ เปนตน ซึ่งภายใน

ทีมจะมีการเรียนรูและปรับตัวใหสอดคลองในทิศทางเดียวกัน และแมวาหัวหนาทีมจะมีวิธีการ

บริหารงานที่แตกตางกันแตจะเห็นไดวาเปนวิธีการกระตุนและจูงใจใหเจาหนาที่เกิดความ

กระตือรือรน และทุมเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงาน และเห็นวาไมมีรูปแบบภาวะผูนําแบบใดที่

ดีที่สุดในการบริหารงาน  

หัวหนางานทัง้ 3 ทานเห็นสอดคลองกันวา ปญหาของผูบริหารในระดับนโยบาย

สวนใหญเกดิจาก (1) ปญหาความไมเขาใจในภารกิจและอํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติดอยางถองแทและลุมลึก ซึ่งผูบริหารระดับนโยบายสวนใหญ

เหลานั้นมักเติบโตดวยการขามสายงานมาจากหนวยงานอ่ืนๆ จึงทําใหการกําหนดนโยบายในการ

ปฏิบัติงานไมสอดคลองกับศักยภาพของเจาหนาที่และวิธีการปฏิบัติงานในปจจุบัน (2) ปญหาความ

ไมเขาใจในวัฒนธรรมองคการของเจาหนาที่ ปองกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งเนนเร่ืองระบบรุน 

ระบบพี่เลี้ยง ระบบทีม รวมถึงบางสํานักเนนงานปฏิบัติมากกวางานเอกสาร จึงทําใหการมอบ

นโยบายบางเร่ืองถูกตอตานและเพิกเฉยในทางปฏิบัติ ซึ่งหัวหนากลุมไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา การ

วางระบบงานใหเดินตามเอกสารเปนเร่ืองดีเพราะสามารถตรวจสอบความกาวหนาและความถูกตอง

ของงานไดโดยงาย แตภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

จําเปนตองมีความยืดหยุนและเปลี่ยนแปลงตามสถานการณตลอดเวลา โดยเฉพาะงานดานการ

ปราบปรามซึ่งไมสามารถคาดเดาผลสําเร็จลวงหนาไดอยางตายตัว ดังนั้น หากผูบริหารไมเขาใจใน

เร่ืองเหลานี้และยึดถือแนวทางการทํางานตามระบบเอกสารยอมอาจทําใหการทํางานประสบ         

ความลมเหลว และไมเปนไปตามวัตถุประสงคของนโยบายที่ต้ังไว 

สําหรับปจจัยสําคัญที่ชวยใหผูบริหารมีภาวะผูนําในอุดมคติน้ันหัวหนางานทั้ง 3 ทาน 

เห็นสอดคลองกันวาเห็นวาผูบริหารควรมีคุณลักษณะดังน้ี (1) ตองมีความรูอยางลุมลึกใน 3 ประเด็น

คือรูเปาหมาย รูเขา และรูตัวตน โดยรูเปาหมาย หมายถึง ผูบริหารตองมีวิสัยทัศนในการทํางาน และ

มองเห็นผลสําเร็จที่เปนไปไดในอนาคต สําหรับรูเขา หมายถึง ผูบริหารตองเขาใจเกี่ยวกับกลุมเปาหมาย

ในการปฏิบัติงาน (ผูคา/ผูเสพ/กลุมเสี่ยง) หนวยงานสนับสนุนทัง้ระดับนโยบายและพืน้ที ่และแกนนํา
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เครือขายภาคประชาชน และรูตัวตน หมายถึง การที่ผูบริหารตองเขาใจถึงศักยภาพของเจาหนาที่

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งทั้ง 3 ประเด็นนี้จะนํามาสูการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพตามนโยบาย (2) ตองชวยเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานใหเกิดความสะดวก โดย 

สั่งการใหผูที่เกี่ยวของในภารกิจมาปฏิบัติงานรวมกัน การแสวงหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนการตัดสินใจและการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน (3) ตองสามารถ

แปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติไดอยางเหมาะสมตอสถานการณ และสอดคลองในทางปฏิบัติ (4) ตอง

สามารถหาวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ เพื่อชวยใหทีมงานมีประสิทธิภาพ

สูงขึ้นในการปฏิบัติงาน และ (5) ตองมีวิธีการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหแกกับเจาหนาที่เพื่อ

ชวยใหเจาหนาที่มีความสุขกับการปฏิบัติ 

สรุปไดวา หัวหนางานทั้ง 3 ทานเห็นสอดคลองกันวา ผูบริหารทุกระดับตองให

ความสําคัญกับภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และเห็นวา 

รูปแบบการบริหารงานเพื่อชวยใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จมีความแตกตางกันไปในแตละ

ระดับชั้นของการบังคับบัญชา และเห็นวาปญหาของผูบริหารในระดับนโยบายสวนใหญเกิดจาก 

(1) ปญหาความไมเขาใจในภารกิจและอํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด อยางถองแท (2) ปญหาความไมเขาใจในบริบทของเจาหนาที่ ปองกนัและ

ปราบปรามยาเสพติด  ซึ่งทําใหการมอบนโยบายบางเร่ืองถูกตอตานและเพิกเฉยในทางปฏิบัติ 

สําหรับภาวะผูนําในอุดมคติควรประกอบดวย (1) ตองมีความรูอยางลุมลึกใน 3 ประเด็นคือ รูเปาหมาย 

รูเขา และรูตัวตน (2) ตองชวยเจาหนาที่ปฏิบัติงานไดสะดวก (3) ตองสามารถแปลงนโยบายไปสู

การปฏิบัติไดอยางเหมาะสม (4) ตองมีวิธีในการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ และ (5) ตองมีวิธีการ

สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

3. กลุมผูปฏิบัติ  

ผูปฏิบัติสวนใหญมีความเห็นที่สอดคลองกันวา ผูบริหารมีความสําคัญตอการ

ผลักดันใหเกิดผลสําเร็จของภารกิจตามที่ไดมีการมอบหมาย รวมถึงมีอิทธิพลตอการประพฤติ

ปฏิบัติตัวของเจาหนาที่ในการอยูรวมกันในองคกรอีกดวย ทั้งน้ีผูปฏิบัติจากสํานักพัฒนาบุคลากร

ดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และสํานักพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

เห็นวา ผูบริหารระดับนโยบายจะมีอิทธิพลตอการบรรลุผลสําเร็จของงาน และมักไมใหความสําคัญ

กับรายละเอียดปลีกยอยในการปฏิบัติงานมากนัก สวนผูบริหารระดับหัวหนางานจะมีอิทธิพลตอ

วิธีการปฏิบัติงานและพฤติกรรมของเจาหนาที่ และเปนตนแบบในการปฏิบัติงานตอไปในอนาคต 

นอกจากน้ีผูปฏิบัติจากสํานักปราบปรามยาเสพติดไดใหขอมูลสนับสนุนวา ในแนวทางและ
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หลักการปฏิบัติงานของผูบริหารทั้ง 2 ระดับหากมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน

ชวยใหผูปฏิบัติสามารถดําเนินการไดโดยงาย 

ผูปฏิบัติแตละทานมีความเห็นในประเด็นปญหาเกี่ยวกับผูบริหารที่สอดคลองกัน

แตมีความแตกตางกันในรายละเอียดปลีกยอยที่เกี่ยวของ ดังน้ี (1) ผูปฏิบัติสวนใหญมีความเห็น

สอดคลองกันวา ผูบริหารมีปญหาในการตัดสินใจเร่ืองการกระจายอํานาจ และการมอบหมายงาน

ใหผูปฏิบัติในพื้นที่ ซึ่งกลุมผูปฏิบัติงานดานปราบปรามเห็นวา การปฏิบัติงานในพื้นที่ตองอาศัย

ความรวดเร็วในการแกไขปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้น รวมถึงตองปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงานได

ตามสถานการณ และในบางกรณีที่ผูปฏิบัติตองเผชิญเหตุการณที่อยูนอกเหนืออํานาจการตัดสินใจ

และไมสามารถตัดสินใจได ยอมทําใหเกิดความลมเหลวในการปฏิบัติงานได ดังนั้นการกระจาย

อํานาจในการตัดสินใจใหแกผูปฏิบัติในพื้นที่จึงถือไดวามีความสําคัญอยางมาก สวนกลุม

ผูปฏิบัติงานดานปองกันและบําบัดใหขอมูลเสริมวา การปฏิบัติงานในพื้นที่เจาหนาที่ถือเปนตัวแทน

ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ในการตัดสินใจเพื่อดําเนินการใน

พื้นที่ ดังน้ันหากเจาหนาที่ไมสามารถตัดสินใจได โดยเฉพาะในเร่ืองการใหความรวมมือและการ

สนับสนุนแกหนวยงาน และแกนนําเครือขายที่ดําเนินการในพื้นที่ ก็ยอมจะทําใหหนวยงาน

เหลานั้นเกิดความไมเชื่อถือและอาจไมใหความรวมมือตอไปในอนาคต (2) ปญหาความไมชัดเจน

ของนโยบาย ซึ่งทําใหผูปฏิบัติเห็นวานโยบายดังกลาวไมสอดคลองกับวิธีการปฏิบัติงานและภารกิจ

เชน การกําหนดนโยบายในมิติดานประสิทธิผล โดยมีประเด็นที่ 4 เร่ืองการบริหารจัดการเพื่อ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางบูรณาการ ซึ่งมีเปาหมายเพื่อใหปญหายาเสพติดลดลง และ

ไมสงผลกระทบตอความสงบสุขของสังคม เห็นไดวาเปาหมายมีขนาดใหญและมีวิธีปฏิบัติที่

หลากหลาย จึงทําใหผูบริหารแตละระดับกําหนดวิธีการทํางานตามแนวทางที่ตนเองถนัด ทั้งนี้ 

ผูปฏิบัติจากสํานักพัฒนาบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหความเห็นเพิ่มเติมวา 

นโยบายดังกลาวเปนแนวคิดที่ดีแตไมชัดเจนในทางปฏิบัติและอาจทําใหงานลมเหลวไดเพราะ 

ไมสามารถวางแผนไดอยางชัดเจนเปนระบบ และ (3) ปญหาเร่ืองรูปแบบการใชอํานาจของ

ผูบริหาร ซึ่งผูปฏิบัติสวนใหญเห็นดวยวาผูนํามีหลายแบบและฝกฝนกันได ดังน้ันการใชอํานาจใน

การบริหารงานใหไดผลงานตามเปาหมายที่ต้ัง ไว จึงตองพิจารณาจากสถานการณและศักยภาพของ

ผูปฏิบัติ ทั้งน้ีผูปฏิบัติจากสํานักพัฒนาบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ได

กลาวถึงปญหาที่ผานมาวาเกิดจากการที่ผูบริหารไมเขาใจถึงศักยภาพของผูปฏิบัติและใชวิธีการที่ไม

เหมาะสมคือ การสั่งงานและไมมีการอธิบายเหตุผล เน่ืองจากผูบริหารเห็นวาตนเองเปนรุนพี่และ

เปนผูบริหาร สวนผูปฏิบัติเปนรุนนองและมีหนาที่ปฏิบัติงานตามสั่ง ซึ่งวิธีการเชนน้ีจะทําใหเกิด

การตอตานจากผูปฏิบัติในลักษณะของคลื่นใตนํ้า ซึ่งจะนําไปสูความลมเหลวในการปฏิบัติงานใน
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อนาคต ทั้งน้ีผูปฏิบัติจากสํานักปราบปรามยาเสพติดเห็นวา ทั้ง 2 ฝายคือ ผูบริหารกับผูปฏิบัติควร

จะตองหันหนาเขาหากัน และเปดใจคุยกันในเชิงสรางสรรคเพื่อชวยใหผูปฏิบัติเกิดความทุมเทใน

การปฏิบัติงานอยางเต็มที่ 

สําหรับประเด็นเงื่อนไขหรือปจจัยที่ชวยใหผูบริหารมีภาวะผูนําในอุดมคติไดน้ัน 

ผูปฏิบัติเห็นวาผูบริหารควรมีคุณลักษณะ ดังน้ี (1) ผูบริหารที่ดีตอง กลามอง กลาคิด กลาชน และ

กลาเจ็บ โดย (1.1) กลามอง หมายถึง ความมีวิสัยทัศนและมีความรอบรูในงานที่จะมอบหมายให 

ผูปฏิบัตินําไปปฏิบัติอยางลุมลึก ทั้งน้ีผูบริหารตองสามารถมองงานไดอยางเปนระบบต้ังแตเร่ิมตน

จนถึงการบรรลุผลสําเร็จในงานที่มอบหมายให สําหรับ (1.2) กลาคิด หมายถึง การมีทัศนคติเชิงบวก 

และเปดใจกวางตอการรับรูขอมูลขอเท็จจริงรอบดานทั้งทางตรงและทางออมจากเจาหนาที่และผูที่

เกี่ยวของรอบขาง รวมถึงการเปดโอกาสใหเจาหนาที่ไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นที่แตกตางใน

การปฏิบัติงานและไดทดลองปฏิบัติตามแนวคิดน้ัน ซึ่งโดยสรุปสุดทายก็คือ ตองสามารถตัดสินใจ

ไดเฉียบขาดโดยมีขอมูลรองรับอยางมีเหตุมีผล (1.3) กลาชน หมายถึง การใหความชวยเหลือแก

เจาหนาที่ในการปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จ กลาวคือ ผูบริหารตองอํานวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติงานใหแกเจาหนาที่ใหมากที่สุด ทั้งในดานการสอนงาน การลดและลัดขั้นตอนที่หยุมหยิม

เพื่อชวยใหการปฏิบัติงานเกิดความคลองตัว และ (1.4) กลาเจ็บ หมายถึง การที่ผูบริหารมีความ

รับผิดชอบตอคําสั่งที่ไดสั่งการใหมีการนําไปปฏิบัติ ซึ่งในประเด็นน้ีผูปฏิบัติสวนใหญเห็นวาหาก

ผูบริหารทําไดจะเปนการซื้อใจผูปฏิบัติไดในระยะยาว (2) ผูบริหารตองมีความซื่อสัตยยุติธรรมใน

การตัดสินใจ โดยเฉพาะในเร่ืองการปฏิบัติงาน การใหคุณใหโทษ และการเลื่อนขั้น เลือ่นตําแหนง 

ซึ่งผูปฏิบัติจากสํานักพัฒนาบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กลาว เสริมใน

ประเด็นน้ีวา ความซื่อสัตย ความโปรงใส และความยุติธรรมเปนสิ่งที่ผูปฏิบัติทุกคนคาดหวังจะ

ไดรับจากผูบริหารทุกระดับ และถือเปนแรงจูงใจที่สําคัญในการปฏิบัติงานเพราะหากผูบริหารไมมี

สิ่งเหลานี้ก็ยอมจะทําใหผูปฏิบัติไมอยากทุมเทแรงกายแรงใจในการทํางานตอไป (3) ผูบริหารตอง

จูงใจเปนโดยใชกลยุทธตางๆในการเลือกใชเคร่ืองมือในการจูงใจที่เหมาะสมกับผูปฏิบัติ เชน การ

มอบหมายงานที่สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูปฏิบัติ การจัดสวัสดิการทั้งที่เปนตัว

เงนิและไม เปนตัวเงิน การใหความยุติธรรมในการเขาสูความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ เปนตน และ 

(4) ผูบริหารควรเติบโตมาตามระบบ ทั้งน้ีผูปฏิบัติสวนใหญเห็นสอดคลองกันวาผูบริหารที่เติบโตมา

ตามระบบจะเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ และมีความเขาใจในลักษณะของปญหาในการ

ปฏิบัติงานมากกวาผูบริหารที่เติบโตมาดวยระบบอุปถัมภ และจะเปนผูบริหารที่ไดรับการยอมรับ

จากผูปฏิบัติในระดับสูง  
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สรุปไดวา ผูปฏิบัติสวนใหญมีความเห็นที่สอดคลองกันวา ผูบริหารมีความสําคัญ

ตอการบรรลุผลสําเร็จของงานตามที่ไดมีการมอบหมาย รวมถึงมีอิทธิพลตอการประพฤติปฏิบัติตัว

ของเจาหนาที่ในการอยูรวมกันในองคกรอีกดวย ทั้งน้ีผูบริหารแตละระดับจะมีอิทธิพลตอเจาหนาที่

แตกตางกนั และเห็นวาปญหาสวนใหญเกดิจาก ( 1) ปญหาในการตัดสินใจเร่ืองการกระจายอํานาจ 

และการมอบหมายงานใหเจาหนาที่ในพื้นที่ ( 2) ปญหาความไมชัดเจนของนโยบาย และ (3) ปญหา

เร่ืองรูปแบบการใชอํานาจของผูบริหาร สําหรับเงื่อนไขที่ทําใหเกิดภาวะผูนําในอุดมคติน้ัน ผูบริหาร

ตอง (1) กลามอง กลาคิด กลาชน และกลาเจ็บ (2) มีความซื่อสัตยยุติธรรมในการตัดสินใจ (3) จูงใจเปน 

และ (4) เปนผูท่ีเติบโตมาตามระบบ 

ผลจากการศึกษาตามวัตถุประสงคในขอที่ 2 และ 3 สรุปไดดังน้ี  

1. กลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุมมีความเห็นสอดคลองกันวาผูบริหารมีความสําคัญอยางยิ่งตอ

การกําหนดนโยบายและการผลักดันปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่

ไดมีการมอบหมายให และเห็นวาผูบริหารต้ังแตระดับนโยบายลงมาถึงหัวหนาทีมตางก็ให

ความสําคัญตอภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด รวมถึงมีความ

ต้ังใจในการแกไขปญหายาเสพติดในสังคมไทย ซึ่งทําใหเจาหนาที่มีอุดมการณในการปฏิบัติงานอยู

ในระดับสูง ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยเชิงปริมาณที่ผูปฏิบัติเห็นวา ผูบริหารของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มักผลักดันใหเกิดผลงานตามที่ต้ังใจไว ซึ่งสะทอน

ใหเห็นวาผูบริหารของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ไดตระหนักถึง

ความรุนแรงของปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในสังคมไทย จึงไดผลักดันการปฏิบัติงานดวย

วิธีการตางๆ เพื่อชวยใหปญหายาเสพติดลดลง นอกจากน้ี กลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุมเห็นสอดคลองกัน

วาผูบริหารแตละทานยอมมีรูปแบบการบริหารงานเปนของตนเอง ดังน้ันจึงไมมีวิธีการไหนที่ดีที่สุด

และเหมาะสมที่สุด แตควรทําอยางไรเพื่อใหผูปฏิบัติเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหไดมากที่สุด 

2. ปญหาของผูบริหารในการปฏิบัติงาน มีผูใหความเห็น 2 กลุมคือ กลุมหัวหนางาน

และกลุมผูปฏิบัติ โดยมีประเด็นที่แตกตางกันดังน้ี กลุมหัวหนางานเห็นวาปญหาเกิดจากผูบริหารใน

ระดับนโยบายไมเขาใจในภารกิจและอํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดอยางถองแท  และไมเขาใจในวัฒนธรรมองคการของสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด จึงทําใหการมอบนโยบายบางเร่ือง ถูกตอตานและเพิกเฉยในทาง

ปฏิบัติ และไมเกิดผลสําเร็จของงานตามวัตถุประสงคของนโยบายที่ต้ังไว สําหรับกลุมผูปฏิบัติเห็นวา

ปญหาเกิดจากผูบริหารไมสามารถตัดสินใจเร่ืองการกระจายอํานาจ และการมอบหมายงานให 

ผูปฏิบัติในพื้นที่ไดอยางเหมาะสม การมอบนโยบายยังขาดความไมชัดเจนในการปฏิบัติ และ

รูปแบบการใชอํานาจของผูบริหารไมสามารถกระตุนจูงใจเจาหนาที่ได นอกจากน้ียังพบวาผลวิจัย
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เชิงปริมาณเร่ืองผูบริหารยอมรับความคิดเห็นของทานในการทํางานเสมอมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดน้ัน ได

สะทอนใหเห็นถึงความเชื่อมั่นของผูบริหารที่มีตอเจาหนาที่ใน การปฏิบัติงาน จึงสงผลใหมีการ

กระจายอํานาจการตัดสินใจแกผูปฏิบัติในพื้นที่นอยกวาที่ควรจะเปน ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัย 

เชิงคุณภาพที่ชี้ใหเห็นวาผูบริหารยังไมสามารถกระจายอํานาจการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม 

3. ภาวะผูนําในอุดมคติ กลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุมเห็นสอดคลองกันในประเด็นที่วา 

ผูบริหารจําเปนตองเปนผูที่มีวิสัยทัศนในการนําพาองคกรไปใหถึงเปาหมายที่กําหนดไว รวมถึง

ผูบริหารตองเปนผูที่กลาคิดกลาตัดสินใจและกลารับผิดชอบอีกดวย ทั้งน้ีกลุมผูบริหารมีความเห็น

สอดคลองกบักลุมหัวหนางานใน 2 ประเด็นคอื (1) ผูบริหารตองมีความเขาใจโลกคือรูทุกเร่ืองที่

เกี่ยวของกับการทํางาน และ (2) ผูบริหารตองมีความเขาใจถึงศักยภาพของสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติดอยางลุมลึก นอกจากนี้กลุมหัวหนางานยังมีความเห็นสอดคลองกับ

กลุมผูปฏิบัติใน 2 ประเด็นคอื (1) ผูบริหารตองมีความสามารถในการจูงใจเจาหนาที่ในการ

ปฏิบัติงาน และตองชวยใหเจาหนาที่สามารถขับเคลื่อนภารกิจไดโดยสะดวก ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัย

เชิงปริมาณที่เจาหนาที่เห็นวา ผูบริหารของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

ไดมอบหมายใหผูปฏิบัติทํางานที่สอดคลองกับศักยภาพที่มี ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงวิธีการจูงใจดวยงาน

ที่ชวยใหเจาหนาที่มีความสุขในการปฏิบัติงานเพราะเจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานไดดีและมีคุณภาพ 

นอกจากน้ียังมีเร่ืองอ่ืนๆที่นาสนใจอีก เชน ผูบริหารตองสามารถแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติได

อยางเหมาะสม ผูบริหารตองมีความซื่อสัตยยุติธรรมในการตัดสินใจ และผูบริหารตองเปนผูที่เติบโต

มาตามระบบ 

 

4. ปจจัยอื่นๆ 

ผลจากการศึกษาเชิงคุณภาพไดคนพบถึงปจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับผลการปฏิบัติงาน

ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งกลุมตัวอยางไดกลาวถึงปจจัยที่

เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใหประสบ ผลสําเร็จไวหลายปจจัยดวยกัน ทั้งน้ีกลุมตัวอยางไดกลาวถึง

ขอมูลใน 2 ลักษณะคือ (1) ปจจัยภายใน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  

ที่อยูนอกเหนือจากตัวแปรที่ศึกษาแตกลุมตัวอยางใหความสําคัญและเห็นวามี อิทธิพลตอการ

ปฏิบัติงาน และ (2) ปจจัยภายนอกองคการ ซึ่งเปนปจจัยที่ควบคุมไดยากและมีอิทธิพล ตอการ

ปฏิบัติงานในระดับสูงเชนกัน ทั้งน้ีผูวิจัยไดนําเสนอผลการศึกษาโดยจําแนกตามกลุมตัวอยางดังน้ี 

1. ผูบริหารของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  

ผูบริหารฯ กลาววา (1) ทุกรัฐบาลมีความต้ังใจจริงในการแกไขปญหายาเสพติดให

หมดสิ้นไปจากสังคมไทย และไดใหการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการ
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ปองกันและปราบปรามยาเสพติดมาอยางตอเนื่อง ทั้งในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ ซึ่งตรงนี้ถือเปน

โอกาสอันดีของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ที่จะปฏิบัติงานให

บรรลุผลสําเร็จ นอกจากน้ียังมีกระแสสังคมที่ทุกฝายตางตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด จึงทําใหเกิด

(2) เครือขายความรวมมือในการปองกันและการแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่เสี่ยงและกลุมเสี่ยง 

ดังเห็นไดจากความรวมมือของทุกสวนราชการในการนํานโยบาย 5 ร้ัวไปสูการปฏิบัติอยางเปน

รูปธรรม และปจจัยอีกประการหนึ่งที่มีความสําคัญอยางมากตอความสําเร็จของการขับเคลื่อน

นโยบายการแกไขปญหายาเสพติดก็คือ (3) การที่ผูหลักผูใหญในบานเมืองไดใหความสําคัญและเอาใจใส

ตอการรวมดําเนินกิจกรรมตามนโยบายที่กําหนด ดังเห็นไดจากโครงการ TO BE NUMBER ONE 

เปนโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียนและชุมชน โดยมีทูลกระหมอม

หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เปนองคประธาน ซึ่งมีการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของ

อยางตอเนื่อง และหนวยงานราชการและองคกรภาคเอกชนตางใหการตอบรับรวมถึงใหความ

รวมมือในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เปนอยางดี และถือไดวาเปนโครงการที่ประสบผลสําเร็จตาม

เปาหมายในระดับสูง แตอยางไรก็ตามผูบริหารฯ ไดใหความเห็นวา ยังคงมีปจจัยที่ควบคุมไมไดอีก

หลายประการที่ถือวาเปนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด ไดแก (1) ขอกฎหมายที่ลาสมัยซึ่งเปนชองโหวที่ทําใหผูคายาเสพติด 

ใชกระทําความผิดโดยที่เจาหนาที่ไมสามารถดําเนินการปองกันและปราบปรามไดทันทวงที (2) ผูคา

ยาเสพติดที่พยายามหาวิธีการแปลกๆใหมๆ เพื่อหลบหลีกเจาหนาที่ในการกระทําความผิด โดยเฉพาะ 

(3) การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาชวยในการดําเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เชน การโอนเงิน การ

สั่งซื้อและขายยาเสพติดโดยไมตองเปดเผยตัว เปนตน ซึ่งในแงมุมน้ีสะทอนใหเห็นไดอยางชัดเจน

วาเทคโนโลยีที่ทันสมัยนั้นนอกจากจะมีคุณประโยชนในแงของความสะดวกสบายแลวยังกอใหเกิด

การกระทําความผิดไดโดยงายอีกดวย (4) เครือขายของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด ที่มักกระทําความผิดเสียเอง ดังเห็นไดจากที่ปรากฏเปนขาวในหนาหนังสือพิมพ

จึงทําใหในระยะหลังสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดไดนํามาตรการที่

เขมงวดมาใชในการออกบัตรเจาพนักงานปราบปรามยาเสพติดใหแกภาคีเครือขายที่รวมดําเนินการ

ดานปราบปรามยาเสพติด และ (5) การมอบหมายนโยบายที่ไมสอดคลองกับชวงเวลาและไม

สามารถดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนด ซึ่งมีสาเหตุมาจากขอจํากัดของ สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดนั่นเอง และเมื่อกลาวถึงปจจัยภายในที่ชวยสนับสนุน

การปฏิบัติงานนอกเหนือ จากประเด็นที่กลาวมาแลวพบวา เจาหนาทีป่องกันและปราบปรามยาเสพติด 

มีจุดเดนตรงที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้องาน อยูในระดับสูง ซึ่งเปนที่ยอมรับจากเครือขายที่ทํางาน

รวมกัน ดังเห็นไดจากการไดรับมอบหมายใหเปนครูผูสอน และเปนผูกําหนดแนวทางในการทํางาน
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ทั้งในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบัติในพื้นที่ และปญหาที่พบบอยคือ การมีผูบังคับบัญชาหลายคน

โดยเฉพาะในรูปแบบของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งบางคร้ังผูบังคับบัญชามีแนวทางในการ

ดําเนินงานที่แตกตางกันออกไป จึงทําใหการปฏิบัติงานไม สามารถดําเนินการไดทันที โดยเฉพาะ

การตัดสินใจที่มักไมทันตอสถานการณยาเสพติด  

สรุปไดวา ปจจัยภายนอกที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด  ให บรรลุผลสําเร็จของงานตามที่ไดมอบหมาย ประกอบดวย  

(1) ความต้ังใจจริงในการแกปญหายาเสพติดของรัฐบาล (2) การปรับตัวของเครือขายความรวมมือ และ 

(3) การสนับสนุนจากผูใหญในสังคมไทย สําหรับปจจัยภายนอกที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน

ของสํานักงานคณะกรรมการ ปองกันและปราบปรามยาเสพติด ประกอบดวย (1) กฎหมายที่ลาสมัย 

(2) ผูคายาเสพติด (3) เทคโนโลยีที่ทันสมัย (4) เครือขายที่กระทําความผิดเสียเอง  และ (5) การ

มอบหมายนโยบายที่ไมสอดคลอง นอกจากนี้ยังพบวาปจจัยภายในที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของ

สํานักงานคณะกรรมการ ปองกันและปราบปรามยาเสพติด  คือ ความเชี่ยวชาญของเจาหนาที่ และ

ปจจัยที่กอใหเกิดปญหาคือ ความลาชาในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหาร  

2. กลุมหัวหนางาน  

หัวหนากลุมงานทั้ง 2 ทานเห็นวาการนํานโยบายทั้งในดานการปองกันและการ

ปราบปรามยาเสพติดไปสูการปฏิบัติไดจนบรรลุผลสําเร็จน้ัน จําเปนตองอาศัยเครือขายเปนแนวรวม

ในการปฏิบัติงาน เพื่อชวยใหการขยายผลการปฏิบัติงานตามนโยบายสามารถดําเนินการไดโดยงาย 

และมีประสิทธิผลในระดับสูง ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (1) มี

เครือขายที่เปนแนวรวมในการขับเคลื่อนกิจกรรมจํานวนมาก และหัวหนางานทั้ง 3 ทานมีความเห็น

ตรงกนัวา (2) รัฐบาลไดใหความสําคัญกับการแกไขปญหายาเสพติดในระดับสูง โดยเฉพาะในสมัย

ปจจุบันที่มักจะพบวา ผูบริหารระดับรัฐมนตรีวาการจะลงมาติดตามและกํากับดูแลภารกิจบางเร่ือง

ดวยตนเอง ซึ่งปรากฏการณดังกลาวไดสงผลเชิงบวกตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่อยางมาก แต

อยางไรก็ตามหัวหนากลุมงานเห็นวา ปจจัยที่เปนอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ คือ (1) 

การแพรระบาดของยาเสพติดจํานวนมากที่เกิดขึ้น ซึ่งสงผลใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดไมสามารถดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไวไดครบทุกเร่ืองที่ไดรับรายงาน 

นอกจากน้ีหวัหนางานทัง้ 3 ทานมีความเห็นตรงกันวา (2) ความกาวหนาของเทคโนโลยีทั้งในดาน

รูปแบบการปฏิบัติงาน และสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นของอุปกรณสื่อสารตางๆ ไดสงผลกระทบตอ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เนื่องจาก (3) ผูคายาเสพติดมักจะอาศัยความล้ําหนา

ทางเทคโนโลยีมาพัฒนาการกระทําความผิดในรูปแบบใหมๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุมจากเจาหนาที่ 

จึงทําใหจํานวนคดีการกระทําความผิดมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้น และหัวหนากลุมงานไดใหขอมูลเพิ่มเติม
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วา (4) เครือขายการทํางานของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด บางสวน

ไมเขาใจถึงขอจํากัดในการทํางานโดยเฉพาะภารกิจของงานดานการสนับสนุนเครือขายในการ

ปองกันที่มักถูกรอง ขอรับการสนับสนุนเปนงบประมาณจํานวนมากเพื่อดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของใน

พื้นที่ และหัวหนางาน ทั้ง 3 ทานเห็นตรงกันวา ที่ผานมา (5) ผูบริหารระดับสูงมักเขาใจวาสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มีอํานาจเขาไปดําเนินการไดทุกเร่ืองที่เกี่ยวของกับ

การปราบปรามยาเสพติด ซึ่งในความเปนจริงนั้นสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 

ยาเสพติด ยังมีขอจํากัดเร่ืองอํานาจตามกฎหมายที่ไมสอดคลองกับรูปแบบการกระทํา ความผิดของ

ผูคายาเสพติดที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปเร่ือยๆ สําหรับปจจัยภายในที่นอกเหนือจากตัวแปรวัฒนธรรม

องคการ การบริหารราชการแบบมีสวนรวม และภาวะผูนําแลว หัวหนางานทั้ง 3 ทานไดกลาวถึง

อยางสอดคลองกันในประเด็นตางๆ ดังน้ี (1) การมีทีมงานที่เขมแข็งในการนํานโยบายที่ไดรับ

มอบหมายไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีสาเหตุมาจากการที่

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (2) มีเจาหนาที่ที่มีความเชี่ยวชาญใน

ระดับสูง และสามารถถายทอดประสบการณและความรูที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานไดเปน

อยางดี และ (3) เจาหนาที่สามารถบริหารจัดการเครือขายการปฏิบัติงานไดเปนอยางดีและเพียงพอ

ตอการบรรลุผลสําเร็จตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายและปญหาที่พบบอยคือ (1) สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มี ขอจํากัดดานจํานวนเจาหนาที่ทั้งที่มีขอมูลสําคัญ

ที่เกี่ยวของกับการทํางานจํานวนมาก และการบริหารงานแบบระบบราชการมักทําให (2) เจาหนาที่

ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ขาดอํานาจการตัดสินใจกับสถานการณที่เกิดขึ้นเฉพาะหนา จึงทําใหบางกรณี

ไมสามารถปฏิบัติงานไดจนบรรลุผลสําเร็จ และจุดออนสําคัญอีกประการหน่ึงการที่สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (3) มีเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานไมเพียงพอกับ

จํานวนเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่โดยเฉพาะในงานปราบปราม ทําใหเจาหนาที่มีความเสี่ยงตอ

การสูญเสียไดในระดับสูง  

สรุปไดวา ปจจัยภายนอกที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด ใหบรรลุผลสําเร็จตามที่ไดมอบหมาย ประกอบดวย (1) เครือขายการ

ทํางาน และ (2) รัฐบาลใหความสําคัญกับการแกไขปญหายาเสพติด  สําหรับปจจัยภายนอกที่เปน

อุปสรรคตอการปฏิบัติงานของ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

ประกอบดวย (1) การแพรระบาดของยาเสพติดที่มีจํานวนมาก (2) ความกาวหนาของเทคโนโลยีที่ทํา

ใหเกิดการกระทําความผิดในรูปแบบใหมๆ (3) ผูคายาเสพติด (4) เครือขายบางสวนไมเขาใจถึง

ขอจํากัด และ (5) กฎหมายที่ลาสมัย นอกจากน้ียังพบวาปจจัยภายในที่สนับสนุนการ ปฏิบัติงานของ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด คือ (1) ทีมงานที่เขมแข็ง (2) ความเชี่ยวชาญ
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ของเจาหนาที่ และ (3) ความสามารถในการบริหารจัดการเครือขาย และปจจัยที่กอใหเกิดปญหาคือ (1) 

จํานวนเจาหนาที่ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน (2) ผูปฏิบัติไมมีอํานาจตัดสินใจในสถานการณเฉพาะ

หนา และ (3) เคร่ืองมือในการทํางานมีไมเพียงพอ 

3. กลุมผูปฏิบัติ  

ผูปฏิบัติแตละทานมีความเห็นแตกตางกันไปตามประสบการณในดานที่ตนเอง

สัมผัส โดยเจาหนาที่จากสํานักพัฒนาบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และสํานัก

พัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเห็นสอดคลองในทิศทางเดียวกันวา สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (1) ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารระดับนโยบาย 

(รัฐบาล) ในการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่อยางตอเน่ือง เพื่อใหสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลง

ของกระแสโลกและการปฏิรูประบบราชการ โดยเฉพาะเมื่อตองทํางานรวมกับภาคเอกชน และ

องคกรมหาชนซึ่งมักนิยมใชรูปแบบการปฏิบัติงานสมัยใหมที่เนนความรวดเร็วคลองตัว เพื่อใหเกิด

ประสิทธิผลของงานและเจาหนาที่สวนใหญเห็นวา กระแสสังคมที่ตองการใหยาเสพติดหมดไปจาก

สังคมไทยนั้นไดสงผลใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดมี (2) เครือขาย

ความรวมมือในการปฏิบัติงานที่เขมแข็ง โดยเฉพาะดานการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ 

นอกจากน้ียงัเห็นวา (3) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีเปรียบเสมือนดาบ 2 คม ที่ เอ้ือตอการ

ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของเจาหนาที่ แตขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็ชวยใหผูคายาเสพติดสามารถ

กระทําผิดไดโดยงายเชนกัน และเห็นวาเจาหนาที่ควรมีการพัฒนาทักษะการใชงานเทคโนโลยีอยาง

ตอเน่ืองเพื่อชวยใหเทคโนโลยีกลายเปนเคร่ืองมือที่สําคัญและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

นอกจากนี้เจาหนาที่จากสํานักตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติด และสํานักปราบปรามยาเสพติด

กลาวตรงกันวา ปจจัยที่เปนอุปสรรคสําคัญในการทํางานของเจาหนาที่ ปองกันและปราบปราม 

ยาเสพติด คือ (1) ขอกฎหมายที่ลาสมัยและไมเอ้ือตอการปฏิบัติงาน เชน การตรวจสอบการโอนเงิน

จากบัญชี การอายัดเงินในบัญชีของผูตองสงสัยที่ไมสามารถดําเนินการไดอยางทันทวงที และทําให 

ผูตองสงสัย โอนเงนิจากบญัชไีดอยางรวดเร็วกอนทีจ่ะโดนตรวจสอบ (2) ผูคายาเสพติดมักมี

เครือขายที่โยงใย ซับซอน และมีรูปแบบที่ไมตายตัว ทําใหยากตอการขยายผลเพื่อตัดวงจรการแพร

ระบาดของยาเสพติด และเจาหนาที่จากสํานักพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดไดใหขอมูล

เพิ่มเติมวา (3) เครือขายของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด บางองคกรไม

ยอมเขาใจถึงขอจํากัดในการทํางาน และมักมองวาสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด คือหนวยงานสนับสนุนงบประมาณแกองคกรตางๆ ที่ดําเนินงานเกี่ยวกับปญหายาเสพติด

ในประเทศไทย นอกจากนี้เจาหนาที่จากสํานักตรวจสอบทรัพยสิน และสํานักปราบปรามยาเสพติด

ไดใหขอมูลเพิ่มเติมในทิศทางเดียวกันวา (4) การใหความสําคัญจากผูบริหารระดับนโยบายถือเปน
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ดาบ 2 คมที่สงผลใหเจาหนาที่ปองกันและปราบปรามยาเสพติด เกดิความกดดันในการปฏบิติังานได

ในระดับสูง โดยเฉพาะงานที่มีการแถลงขาวผลการดําเนินงานตอสื่อมวลชล ซึ่งทําใหผูคายาเสพติด

ทราบความเคลื่อนไหวของเจาหนาที่และแสวงหาวิธีการใหมๆในการกระทําผิดตอไป สําหรับปจจัย

ภายในที่นอกเหนือจากตัวแปรตนที่นํามาใชเปนกรอบแนวคิดแลว ผูปฏิบัติทุกคนเห็นตรงกัน วา  

จุดแข็งของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด อยูที่ (1) ความเชี่ยวชาญใน

ดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ในระดับสงู (2) มีทีมงานที่มีความเขมแข็ง และ (3) 

เจาหนาที่มีอุดมการณและความมุงมั่นในการปฏิบัติงานในระดับสูง ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากการมี

วัฒนธรรมองคการที่เขมแข็งน่ันเอง แตอยางไรก็ตามเจาหนาที่จากสํานักตรวจสอบทรัพยสิน และ

สํานักปราบปรามยาเสพติดกลาวตรงกันวา ภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด นับวันมีแตจะปริมาณเพิ่มสูงขึ้นและมีความยุงยากซับซอนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งไม

สอดคลองกับ (1) จํานวนอัตรากําลังของเจาหนาที่ในปจจุบันรวมถึง (2) เคร่ืองมือและอุปกรณที่

จําเปนตอการปฏิบัติงานในภาคสนามมีจํานวนที่อยูในสภาพพรอมใชงานนอยกวาจํานวนเจาหนาที่

ที่ออกปฏิบัติงาน  

สรุปไดวา ปจจัยภายนอกที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหบรรลุผลสําเร็จ ประกอบดวย (1) การสนับสนุนจากรัฐบาล (2) การมี

เครือขายที่เขมแข็ง และ (3) ความกาวหนาทางเทคโนโลยี สําหรับปจจัยภายนอกที่เปนอุปสรรคตอการ

ปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ประกอบดวย (1) ขอ

กฎหมายที่ลาสมัยและไมเอ้ือตอการปฏิบัติงาน (2) ผูคายาเสพติดมีเครือขายที่โยงใย ซับซอน (3) 

เครือขายของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ไมเขาใจถึงขอจํากัดในการ

ปฏิบัติงาน และ (4) แรงกดดันในการปฏิบัติงานจากผูบริหารระดับนโยบาย นอกจากนี้ยังพบวาปจจัย

ภายในที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการ ปองกันและปราบปรามยาเสพติด คือ 

(1) ความเชี่ยวชาญในงาน (2) ทีมงานเขมแข็ง และ (3) เจาหนาที่มีอุดมการณและความมุงมั่น สวน

ปจจัยที่กอใหเกิดปญหาคือ (1) จํานวนอัตรากําลังของเจาหนาที่ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานและ 

(2) เคร่ืองมือและอุปกรณที่จําเปนไมอยูในสภาพพรอมใชงาน 

4. กลุมผูบริหารสวนราชการในพื้นที่ 

ผูบริหารสวนราชการในพื้นที่ ไดแก นายอําเภอกระทุมแบน นายกองคการบริหาร

สวนตําบลคลองมะเด่ือ (นายก อบต.) และสถานีตํารวจภูธรกระทุมแบน (สภ.กระทุมแบน) ไดให

ขอมูลที่สะทอนถึงประเด็นปญหาในการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติดใน

พื้นที่อําเภอกระทุมแบนของสวนราชการและเครือขายภาคประชาชน ตลอดจนขอเสนอเกี่ยวกับ

แนวทางที่สอดคลองกับพื้นที่โดยมีรายละเอียดในแตละประเด็นดังน้ี  
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ปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติดใน

พื้นที่อําเภอกระทุมแบนสวนใหญเกิดจาก (1) ปญหาการไมยอมรับสภาพความเปนจริงของ

ผูรับผิดชอบ/ผูเกี่ยวของกับนโยบาย กรณีที่พบไดบอยคือ ร้ัวครอบครัว ซึ่งพอ-แมและญาติพี่นอง

ของผูเสพยาเสพติดมักไมยอมรับความจริงวาคนในครอบครัวเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด และเมื่อมี

การเรียกมาตักเตือนดวยความหวังดีก็มักจะถูกโตตอบในทํานองวา เปนการใชอํานาจกลั่นแกลง ให

เสียชื่อเสียงบาง เปนการจับผิดตัวเนื่องจากการตรวจสอบขอมูลผิดพลาดบาง และบางคร้ังก็จะโยง

เขามาสูประเด็นทางการเมือง ทั้งนี้นายอําเภอกระทุมแบนกลาววา ปญหาดังกลาวไดสะทอนใหเห็น

ถึงระบบครอบครัวที่ลมเหลว เพราะพอแมไมสามารถสั่งสอนลูกใหเปนคนดีได นอกจากน้ี ผูบริหาร

สวนราชการสวนใหญเห็นวา นักเรียนถือเปนกลุมเสี่ยงที่สําคัญที่ตองไดรับการดูแลเอาใจใสจาก 

ทุกภาคสวนที่อยูในชุมชนน้ัน แตที่ผานมาจะพบวา ผูบริหารโรงเรียนบางแหงไมเปดใจกวาง

ยอมรับความจริงวา ปญหายาเสพติดไดแพรระบาดเขาสูโรงเรียนของตนแลว เพราะเกรงจะถูก

กลาวหาวาบกพรองและไมสามารถเปนผูบริหารที่ดีได และอาจสงผลตอความกาวหนาในหนาที่

การงาน ซึ่งปญหาดังกลาวไดสงผลกระทบเปนวงกวางในแตละพื้นที่ และเปนเสมือนเกราะกําบังที่

ทําใหปญหาเด็กติดยาเสพติดไมไดรับการแกไขอยางถูกตอง (2) ปญหาจากผูคายาเสพติด โดยนายก อบต.

กลาววา เปนปญหาระดับปจเจกบุคคลที่แสดงใหเห็นถึงความไมมีจิตสํานึก ความเห็นแกตัว และ  

ไมคํานึงถึงผลเสียตอสังคมในระยะยาว ซึ่งตัวแทนจาก สภ.กระทุมแบน กลาวเพิ่มเติมวา ผูคายาเสพติด

ไดพัฒนาวิธีการใหมๆในการเขาถึงกลุมเสี่ยง ซึ่งกวาเจาหนาที่ตํารวจจะจับไดไลทัน ผูคายาเสพติดก็

ไดเปลี่ยนเปนวิธีการใหมๆไปเรียบรอยแลว (3) ปญหาดานขอกฎหมาย ซึ่งผูบริหารสวน ราชการ

ไดกลาวถึงตรงกันวา ชาวบานสวนใหญไมเขาใจวา เมื่อผูคายาเสพติดถูกจับไดแลว หรือถูกสงฟอง

ศาลสั่งจําคุกแลว ทําไมยังไดรับการประกันตัวออกมาไดอีก และผูคายาเสพติดบางคนไดทําการขมขู

ชาวบาน ทําใหชาวบานเกิดความเกรงกลัวที่จะตองเสี่ยงอันตรายจากผูคายาเสพติด ดังน้ันผูบริหาร

สวนราชการเห็นวาบทลงโทษแกผูคายาเสพติดยังมีชองโหว และสมควรแกไขขอกฎหมายนั้น

โดยเร็ว (4) ปญหาดานศักยภาพของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานดานยาเสพติด ซึ่งนายอําเภอกระทุมแบน

และนายก อบต.ยอมรับวา หนวยงานราชการแตละแหงถูกออกแบบมาใหเปนเคร่ืองมือของรัฐบาล

ที่มีความชํานาญในแตละดานแตกตางกันไป และหากกลาวถึงการแกไขปญหายาเสพติดก็ยอมตอง

นึกถึงสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด นอกจากนี้อาจกลาวไดวาทุกสวน

ราชการในพื้นที่ไมสามารถทํางานไดอยางคลองตัว เนื่องจากการปฏิรูประบบราชการที่มีการนํา

ระบบประเมินผลงานตามตัวชี้วัดมาใชวัดผลผลิตในการปฏิบัติงาน จึงทําใหทุกสวนราชการตาง

มุงเนนที่จะปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ไดรับมอบหมายจากสวนกลางใหผานเกณฑมากกวาการ

ปฏิบัติงานเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจริงๆในพื้นที่ ดังน้ันการปฏิบัติงานแบบบูรณาการในพื้นที่จึง
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ปฏิบัติไดยาก โดยเฉพาะปญหายาเสพติด ซึ่ง (5) ขาดเจาภาพหลักในพื้นที่ ทั้งน้ีนายอําเภอกระทุมแบน 

เห็นวาในระดับพื้นที่ควรมีหนวยเฉพาะเพื่อแกไขปญหายาเสพติดไดอยางตรงประเด็น   

การแกไขปญหาในพื้นที่น้ัน ผูบริหารสวนราชการสวนใหญ มีความเห็นที่

สอดคลองกันดังน้ี (1) ตองมีการประชุมสถานการณปญหายาเสพติดในพื้นที่ใหผูที่เกี่ยวของ

รับทราบอยางตอเนื่อง รวมถึงการแสวงหาแนวรวมในเชิงการปองกันและปราบปราม เพื่อมิให

ปญหายาเสพติดขยายตัวในพื้นที่ไดอีก (2) มีการเพิ่มบทลงโทษแกผูคายาเสพติด และมีการบังคับใช

อยางจริงจัง รวมถึงการปดชองโหวของกฎหมายที่อาจทําใหผูคายาเสพติดมีโอกาสกลับมาสราง

ความเดือดรอนไดอีก (3) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ควรมี

หนวยงานในระดับพื้นที่ เพื่อรับทราบขอมูลและเปนเจาภาพหลักในการทํางานดานยาเสพติดใน

พื้นที่ ซึ่งนายอําเภอกระทุมแบนเห็นวา สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

ในพื้นที่ตองมีลักษณะเหมือนหนวยเฉพาะกิจที่มีโครงสรางไมตายตัว รวมถึงขยายและยุบหนวยงาน

ไดอยางคลองตัวและสอดคลองกับปริมาณของภารกิจที่เกิดขึ้นในขณะน้ัน (4) ทุกภาคสวนทั้ง

ภาครัฐและเอกชนตองสงเสริมใหแกนนําในชุมชน เชน กํานัน ผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบาน 

ผูนํา อช. อสม. และกลุม/องคกรเครือขายอ่ืนๆในชุมชน เปนตน มีความเขมแข็งในการแกไขปญหา

ดวยตนเอง ซึ่งจะกอใหเกิดเครือขายที่เขมแข็งในการแกไขปญหายาเสพติดในอนาคต (5) มอบหมาย

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการปญหายาเสพติดในพื้นที่ได

มากกวาน้ี (6) ควรมีการดําเนินกิจกรรมการตอตานยาเสพติดในพื้นที่แกกลุมเสี่ยงทั้งในเชิงรุกและ

เชิงรับอยางตอเน่ือง โดยนายอําเภอกระทุมแบนเชื่อวาการตอกย้ําทําซ้ําในเร่ืองดีๆบอยๆคร้ังยอมจะ

ชวยใหเกิดการรับรูและเขาใจ ซึ่งจะสงผลตอการสรางพฤติกรรมที่ดีในอนาคต และยังเห็นวา          

(7) ครอบครัวคือจุดเร่ิมตนที่สําคัญอยางยิ่งตอการแกไขปญหายาเสพติดในสังคมไทย เพราะหาก

สภาพครอบครัวมีความอบอุนจะทําใหสถาบันครอบครัวมีความเขมแข็งและสังคมไทยมีสุข  

สรุปไดวา ผูบริหารสวนราชการในพื้นที่สวนใหญมีความเห็นที่สอดคลองกันวา 

ปญหาในการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่สวนใหญเกิดจาก (1) ปญหา

การไมยอมรับสภาพความเปนจริงของผูรับผิดชอบ/ผูเกี่ยวของกับนโยบาย (2) ปญหาจากผูคายาเสพติด

(3) ปญหาขอกฎหมายที่มีชองโหว (4) ปญหาดานศักยภาพของเจาหนาที่ และ (5) ปญหาการขาดเจาภาพ

หลกัในพืน้ที ่สาํหรับแนวทางในการแกไขปญหาควรประกอบดวย (1) ประชมุและแสวงหาแนวรวมใน

เชิงการปองกันและปราบปราม (2) เพิ่มบทลงโทษแกผูคายาเสพติด (3) สํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด ควรมีหนวยงานในระดับพื้นที่ ( 4) สงเสริมใหแกนนําในชุมชนมีความ

เขมแข็ง (5) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการปญหายาเสพติดเพิ่มขึ้น 

(6) มีการดําเนินกิจกรรมการตอตานยาเสพติดอยางตอเน่ือง และ (7) เสริมสรางครอบครัวใหเขมแข็ง 
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5. กลุมแกนนําเครือขายภาคประชาชนในพื้นที่ 

กลุมแกนนําเครือขายภาคประชาชนในพื้นที่ ประกอบดวย (1) ผูนําอาสาพัฒนา

ชุมชนอําเภอกระทุมแบน (ผูนํา อช.) อาสาสมัครสาธารณสุขขั้นมูลฐานอําเภอกระทุมแบน (อสม.) 

คณะกรรมการหมูบาน (กม.) อาสาพัฒนาความมั่นคงของมนุษยและสังคม (อสพม.) และ

คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอกระทุมแบน (กพสอ.) ไดใหขอมูลสะทอนถึงปญหายาเสพติดที่

เกิดขึ้น รวมถึงสาเหตุที่ทําใหปญหายาเสพติดเขามาแพรระบาดในพื้นที่อําเภอกระทุมแบน ตลอดจน

ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาที่กลุมแกนนําเครือขายภาคประชาชนในพื้นที่พรอมจะเขารวม

ดําเนินการกับเจาหนาที่ ซึ่งมีรายละเอียดในแตละประเด็นดังน้ี  

กลุมแกนนําเครือขายภาคประชาชนสวนใหญกลาวตรงกันวา อําเภอกระทุมแบน

ไดใหความสําคัญอยางมากตอการแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ ดังเห็นไดจากกิจกรรมตางๆ ทั้งใน

ดานการปองกันและปราบปรามที่มีการดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจํา เชน การออกตรวจพื้นที่ 

การต้ังดาน การแจงเบาะแสในทางลับ กิจกรรมการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหายาเสพติดแก

เด็กนักเรียน การอบรมบําบัดผูเสพยาเสพติด เปนตน แตอยางไรก็ตามยังคงพบวาปญหายาเสพติด

ยังคงเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองในพื้นที่กระทุมแบน โดยมีสาเหตุมาจากหลายประการ ไดแก (1) ผูคายาเสพติด

ซึ่งเปนคนนอกพื้นที่มักจะลักลอบขนยาเสพติดเขามาในพื้นที่เพื่อเปนแหลงพักยาเสพติดกอนจะ

นําไปกระจายตามแหลงตางๆ (2) อําเภอกระทุมแบนเปนพื้นที่ติดกรุงเทพ ทําใหเปนทั้งแหลงที่พัก

อาศัยของคนที่ทํางานในกรุงเทพและเปนแหลงโรงงาน จึงทําใหมีหมูบานและหอพักใหเชาที่

สรางใหมจํานวนมาก รวมถึงมีผูคนมากหนาหลายตาตางหมุนเวียนเขาออกในพื้นที่เปนประจํา  

จึงทําใหการตรวจสอบบุคคลตองสงสัยทําไดยาก (3) พอแมของเด็กที่ติดยาเสพติดมักไมยอมเชื่อวา

ลูกของตนติดยาเสพติด และเมื่อผูนําชุมชนไดเขาไปพูดคุยในประเด็นปญหาที่เกิดขึ้น พอแมของ

เด็กที่ติดยาเสพติดก็มักจะปฏิเสธกอนที่จะรับฟงขอเท็จจริง ทั้งน้ี อสม.และ อสพม.กลาวเพิ่มเติมวา

เด็กสวนใหญ ที่ติดยาเสพติดมักเกิดจากการทดลองเสพตามเพื่อนในกลุม ซึ่งเพื่อนเหลาน้ันมักมี

ปญหาครอบครัวแตกแยก โดยพอแมแยกกนัอยูและไมมเีวลาดูแลเด็ก (4) เนื่องดวยความเอาจริงเอาจัง

ของผูนําชุมชนในการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ จึงทําใหผูติดยาเสพติดบางคนตองหนีออกไป

เสพยาเสพติดนอกพื้นที่ ซึ่งอยูนอกเขตอํานาจหนาที่จะเขาไปดําเนินการได และกลุมผูติดยาเสพติด

มักจะใชวิธีการหมุนเวียนไปตามพื้นที่ตางๆ โดยเฉพาะตามรอยตอของพื้นที่เพื่อหลบหนีการจับกุม

ของเจาหนาที่ตํารวจ และ (5) ผูคายาเสพติดบางคนเมื่อโดนจับและเขาสูกระบวนการยุติธรรมไป

แลว ศาลยังอนุญาตใหประกันตัวออกมา และผูคายาเสพติดรายดังกลาวไดกลับมาขมขูและทําราย

ชาวบานที่สงขาวใหเจาหนาที่ตํารวจ จึงทําใหไมมีใครอยากเสี่ยงเพราะเกรงกลัวอิทธิพล และกลัวจะ

ไดรับอันตรายจากการกระทําของผูคายาเสพติด  
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ทั้งนี้ กลุมแกนนําเครือขายภาคประชาชนสวนใหญไดกลาวถึงแนวทางที่เหมาะสม

สําหรับการแกไขปญหายาเสพติดในเชิงปองปรามในพื้นที่ โดยมีกลุม/องคกรเครือขายในชุมชน

พรอมที่จะใหการสนับสนุนและรวมดําเนินการ ไดแก  (1) การใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับโทษและ

พิษภัยของยาเสพติด โดยนําเด็กที่เปนแกนนําหรือหัวโจกมาเขาอบรม และมีการมอบหมายภารกิจ

จากผูนําชุมชนหรือสวนราชการใหดูแลเพื่อนๆรุนเดียวกันมิใหเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด พรอมมี

การมอบประกาศนียบัตรชมเชย ซึ่งวิธีน้ีตองดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อชวยสรางคานิยมการ

ปองกันยาเสพติดในชุมชน (2) จัดกิจกรรมการประกวด และลานกีฬาตานยาเสพติด ซึ่งเปนการขยายผล

เพิ่มเติมจากที่ไดมีการดําเนินการอยูแลว และเพื่อใหไดผลดียิ่งขึ้นตองมีการสนับสนุนให ผูเขารวม

กิจกรรมเขารวมประกวดในโอกาสตางๆ ซึ่งจะชวยสรางแรงจูงใจในการรวมกิจกรรม (3) สงเสริมใหคนใน

ชุมชนไดเรียนรูกิจกรรมการปองกันยาเสพติดรวมกันทั้งครอบครัว โดยเชื่อวาการที่พอ-แม-ลูก เมื่อ

ไดรวมเรียนรูพรอมกันก็จะทําใหมีความเขาใจในเร่ืองโทษภัยของยาเสพติดเปนไปในแนวทาง

เดียวกนั และจะชวยใหพอ-แม-ลูก กลาที่จะเปดใจรับฟงปญหาและเหตุผลของกันและกัน ซึ่งจะ

สงผลอยางมากตอการสรางครอบครัวใหอบอุนและเกิดความเขมแข็งในอนาคต และ (4) มกีจิกรรม

ปองกันและตอตานยาเสพติดในพื้นที่อยางตอเน่ือง โดยอาจสอดแทรกกิจกรรมการปองกันและการ

ตอตานยาเสพติดในวาระตางๆ เพื่อเปนการสรางคานิยมและธรรมเนียมปฏิบัติของคนในสังคมใน

การปองกันและตอตาน  สําหรับแนวทางในเชิงปราบปรามและในเชิงนโยบาย มีดังนี้  (1) การระดม

กําลังจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน เจาหนาที่ปองกันและปราบปรามยาเสพติด ตํารวจ ทหาร อพปร. 

เปนตน เพื่อกวาดลางแหลงพักยาเสพติดอยางตอเน่ือง ( 2) การสรางเครือขายระหวางพื้นที่รอยตอ

เพื่อประสานงานการปราบปรามปญหายาเสพติดใหไดผล และ ( 3) การเพิ่มบทลงโทษและการ

บังคับใชขอกฎหมายอยางเขมขน เพื่อใหผูคายาเสพติดเกิดความเกรงกลัว 

สรุปไดวา กลุมแกนนําเครือขายภาคประชาชนมีความเห็นสอดคลองกันวา ปญหา

ยาเสพติดเกิดจาก (1) ผูคายาเสพติดเปนคนนอกพื้นที่ (2) มีโรงงานและหมูบานจํานวนมาก ทําให

การตรวจสอบบุคคลตองสงสัยทําไดยาก (3) พอ-แมไมเชื่อหรือยอมรับวาลูกติดยาเสพติด (4) ผูติด

ยาเสพติดออกไปเสพยาเสพติดนอกพื้นที่ และ (5) อิทธิพลของผูคายาเสพติด สําหรับแนวทางใน

การแกไขปญหากลุมแกนนําเครือขายเห็นวาควรดําเนินการใน 2 แนวทางคือ (1) การแกไขปญหา 

ยาเสพติดในเชิงปองปรามในพื้นที่ ไดแก (1.1) การใหความรูเกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดและการ

มอบหมายภารกจิแกแกนนําวัยรุนในชมุชน (1.2) การรวมกจิกรรมการประกวด (1.3) สงเสริมให

ครอบครัวไดเรียนรูกิจกรรมการปองกันยาเสพติดรวมกัน และ (1.4) มีกิจกรรมปองกันและตอตาน

ยาเสพติดในพื้นที่อยางตอเน่ือง และ (2) การแกไขปญหายาเสพติดในเชิงปราบปรามและใน        

เชิงนโยบาย ไดแก (2.1) การระดมกําลังกวาดลางแหลงพักยาเสพติดอยางตอเนื่อง (2.2) สราง
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เครือขายการปราบปรามยาเสพติดระหวางพื้นที่รอยตอ และ (2.3) การเพิ่มบทลงโทษและการบังคับ

ใชขอกฎหมายอยางเขมขน  

ผลจากการศึกษาตามวัตถุประสงคในขอที่ 2 และ 3 สรุปไดดังน้ี  

1. กลุมตัวอยางมีความเห็นสอดคลองกันในประเด็นเกี่ยวกับปจจัยภายนอก ซึ่งสงผล

ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบตอการแกไขปญหายาเสพติดดังนี้  (1)  ปจจัยภายนอกที่เปนโอกาสในการ

แกไขปญหายาเสพติด ประกอบดวย (1.1) รัฐบาลใหความสําคัญกับการแกไขปญหายาเสพติด                

(1.2) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  มีเครือขายความรวมมือในการ

ปฏิบัติงานที่เขมแข็ง และ (2) ปจจัยภายนอกที่เปนอุปสรรคในการ แกไขปญหายาเสพติด 

ประกอบดวย (2.1) กฎหมายลาสมัยและไมเอ้ือตอการปฏิบัติงาน รวมถึงมีชองโหวที่ทําใหผูคา 

ยาเสพติดสามารถหลีกเลี่ยงได (2.2) ผูคายาเสพติดมีเครือขายที่โยงใยซับซอน (2.3) ความกาวหนา

ของเทคโนโลยีที่ทําใหเกิดการกระทําความผิดในรูปแบบใหมๆ (2.4) เครือขายที่กระทําความผิดเสียเอง 

และเครือขายที่ไมเขาใจถึงขอจํากัดของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  

รวมถึงปญหาศักยภาพของเครือขาย (2.5) ปญหาการไมยอมรับสภาพความเปนจริงของ

ผูรับผิดชอบ/ผูเกี่ยวของกับนโยบาย  นอกจากน้ียังมี (3) ปจจัยภายนอกอ่ืนๆ ที่กลุมตัวอยางมี

ความเห็นแตกตางกันไป คือ (3.1) โอกาส ไดแก การสนับสนุนจากผูใหญในสังคมไทย และ

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่ชวยใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และ (3.2) อุปสรรค ไดแก การ

มอบหมายนโยบายที่ปฏิบัติใหสําเร็จไดยาก การแพรระบาดของยาเสพติดที่มีจํานวนมาก แรงกดดัน

ในการปฏิบัติงานจากผูบริหารระดับนโยบาย การมีโรงงานและหมูบานจํานวนมากทําใหการ

ตรวจสอบบุคคลตองสงสัยทําไดยาก และปญหาผูติดยาเสพติดออกไปเสพยาเสพติดนอกพื้นที่  

2. สําหรับประเด็นเกี่ยวกับปจจัยภายใน ผูใหความเห็นมี 3 กลุมคือ กลุมผูบริหาร กลุม

หัวหนางานและกลุมผูปฏิบัติ โดยทั้ง 3 กลุมมีความเห็นสอดคลองกัน ซึ่งสงผลทั้งในเชิงบวกและ

เชิงลบตอการแกไขปญหายาเสพติดดังนี้ (1) ปจจัยภายในที่เปนจุดแข็งในการแกไขปญหายาเสพติด 

ประกอบดวย (1.1) เจาหนาที่ ปองกันและปราบปรามยาเสพติด มีความเชี่ยวชาญในระดับสูง (1.2) 

ทีมงานมีความเขมแข็ง (2) ปจจัยภายในที่เปนจุดออนในการแกไขปญหายาเสพติด ประกอบดวย  

(2.1) จํานวนเจาหนาที่ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน จึงทําใหการปฏิบัติงานเพื่อแกไขปญหายาเสพติด

ในพื้นที่ขาดเจาภาพหลักในการบูรณาการการทํางานรวมกัน (2.2) เคร่ืองมือและอุปกรณที่จําเปนใน

การทํางานมีไมเพียงพอ และไมอยูในสภาพพรอมใชงาน นอกจากนี้ยังมี (3) ปจจัยภายในอ่ืนๆที่

กลุมตัวอยางมีความเห็นแตกตางกันไป คือ (3.1) จุดแข็ง ไดแก เจาหนาที่มีอุดมการณและความมุงมั่น

ในการทํางานรวมถึงมีความสามารถในการบริหารจัดการเครือขาย (3.2) จุดออน ไดแก ความลาชาใน
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การตัดสนิใจ ของคณะกรรมการบริหาร และการที่ผูปฏิบัติไมมีอํานาจตัดสินใจในสถานการณ

เฉพาะหนา 

3. แนวทางในการแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่มีผูใหความเห็นมี 2 กลุมคือ ผูบริหาร

สวนราชการในพื้นที่ และกลุมแกนนําเครือขายในพื้นที่ โดยทั้ง 2 กลุมมีความเห็นสอดคลองกันใน

ประเด็นดังตอไปน้ี (1) ตองมีการประชุมและแสวงหาแนวรวมในการแกไขปญหายาเสพติดทั้งใน

ดานการปองกันและการปราบปรามยาเสพติด โดยเฉพาะระหวางพื้นที่รอยตอ รวมถึงควรมีการ

ระดมกําลังกวาดลางแหลงพักยาเสพติดอยางตอเนื่อง (2) การเพิ่มบทลงโทษแกผูคายาเสพติด 

รวมถึงการบังคับใชขอกฎหมายอยางเขมขน (3) มีการสงเสริมใหมีการดําเนินกิจกรรมการตอตาน

ยาเสพติดอยางตอเน่ือง (4) การสนับสนุนใหมีกิจกรรมการเสริมสรางครอบครัวใหเขมแข็ง โดยการ

สงเสริมใหครอบครัวไดเรียนรูกิจกรรมการปองกันยาเสพติดรวมกัน นอกจากน้ียังมี (4) ประเด็น

อ่ืนๆ ที่นาสนใจถึงแมกลุมตัวอยางมีความเห็นแตกตางกันไป ไดแก การใหความรูเกี่ยวกับโทษภัย

ของยาเสพติดและการมอบหมายภารกิจแกแกนนําวัยรุนในชุมชน ควรมีหนวยงานสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ในระดับพื้นที่ การสงเสริมใหแกนนําในชุมชนมี

ความเขมแข็ง และการสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการบริหาร

จัดการปญหายาเสพติดเพิ่มขึ้น 

 

5. การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด โดยใชกรอบการประเมินผลการพัฒนาระบบราชการสําหรับ                  

สวนราชการระดับกรมและระดับจังหวัด ทีก่าํหนดโดยสาํนักงาน ก.พ.ร.  ผลการวิจัยปรากฏวา ใน

เชิงปริมาณเจาหนาทีป่องกันและปราบปรามยาเสพติด เห็นวาเร่ืองที่สํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด มีการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จในการทํางานแตละเร่ืองมีคาเฉลี่ยสูง

ที่สุด ซึ่งเปนขอคําถามที่สะทอนใหเห็นไดใน 2 ประเด็น คอื การกาํหนดระยะเวลาแลวเสร็จในการ

ทํางานอาจเปนเร่ืองดีสําหรับการทํางานแบบงานประจําหรืองานที่มีความซับซอนและเงื่อนไขไม

มากนัก แตหากตองปฏิบัติงานภายใตสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา รวมถึงมี

เงื่อนไขและขอจํากัดจํานวนมาก ก็ยอมจะทําใหการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ไมสามารถเปนไปตามเปาหมายที่ต้ังไวได ดังน้ัน ผลการวิจัยดังกลาวไดนํามาสูประเด็นคําถามที่วา 

“การบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดตามแนวทางของสํานักงาน ก.พ.ร. เปนอยางไร และทานมีความเห็นอยางไร

ตอนโยบายการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม โดยเฉพาะในเร่ืองวิธีการและเปาหมายของ ก.พ.ร. 
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ทั้ง 4 มิติ ไดแก (1) มิติดานประสิทธิผล (2) มิติดานคุณภาพการใหบริการ (3) มิติดานประสิทธิภาพ 

และ (4) มิติดานการพัฒนาองคการ วามีความเหมาะสมกับลักษณะงานของของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด หรือไมอยางไร และขอใหทานเสนอแนะวิธีการที่

เหมาะสมที่จะชวยใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีผลสัมฤทธิ์ทั้ง 4 มติิ” 

ผูวิจัยนําเสนอผลการศึกษาวิจัยโดยจําแนกรายกลุม ดังน้ี 

1. ผูบริหารของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  

ผูบริหารฯ กลาววา เปนเร่ืองที่ไมสามารถปฏิเสธไดเน่ืองจากเปนขอกฎหมายที่

กําหนดใหทุกสวนราชการตองปฏิบัติตามแนวทางที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดกรอบการประเมินผล

การพัฒนาระบบราชการไวอยางชัดเจนใน 4 มิติ เพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานโดยให

ความสําคัญกับกระบวนการปฏิบัติงานต้ังแตการวางแผน การลงมือปฏิบัติ การติดตามประเมินผล 

และการใหรางวัลตอบแทนผลงาน ซึ่งรัฐบาลเห็นวาแนวทางการปฏิบัติงานดังกลาวนาจะชวยให

สวนราชการสามารถผลักดันการปฏิบัติงานไดบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย ดังน้ัน ผลสัมฤทธิ์ใน

การปฏิบัติงานแตละปงบประมาณ จําเปนที่แตละสวนราชการตองเปนไปตามเปาหมายที่มีการทํา

ขอตกลงไวกับผูบริหารที่สูงขึ้นไปแตละระดับคือ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด ทํา  MOU กบักระทรวงยตุธิรรม และกระทรวงยตุธิรรมทาํ  MOU นายกรัฐมนตรี เพื่อ

ประโยชนในการติดตามรายงานผลอยางตอเนื่องเปนระบบ ทั้งยังสามารถชวยแกไขปญหาไดอยาง

สอดคลองทันตอสถานการณที่เกิดขึ้น ซึ่งการประเมินผลจะพิจารณาจากหลักฐานเชิงประจักษใน

การปฏิบัติงานโดยเทียบเคียงกับเกณฑเปาหมายที่กําหนดไว ซึ่งในทางปฏิบัติที่ผานมาจะพบวาการ

รายงานจะเปนไปตามเกณฑเปาหมายที่กําหนดไว และผูบริหารฯ ยังกลาวถึง กรอบการประเมินผล

การพัฒนาระบบราชการของสํานักงาน ก.พ.ร. วาเปนแนวคิดที่ดี ซึ่งจะชวยใหเกิดประโยชนตอทุกฝาย

ที่เกี่ยวของ เชน สวนราชการมีกรอบแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ทําใหการทํางานเปนไปตาม

เปาหมายภายใตระยะเวลาที่กําหนด ผูบริหารไดทราบผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องเปนระบบ 

และสามารถวางแผนลวงหนาได ประชาชนผูรับบริการเกิดความเขาใจในขั้นตอนและเงื่อนไข

ขอจํากัดของสวนราชการ เปนตน ทั้งนี้กรอบการประเมินดังกลาวเหมาะกับสวนราชการที่

ปฏิบัติงานภายใตสถานการณแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงไมมากนัก แตหากสวนราชการที่มี 

ผูมีสวนไดสวนเสียจํานวนมากเขามาเกี่ยวของ  ก็ยอมจะทําใหการปฏิบัติงานตามกรอบแนวทาง

ดังกลาวทําไดยาก เพราะตองมีการปรับกลยุทธการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ตลอดเวลา สําหรับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดนั้น ภารกิจบางดาน

อาจทําไดโดยงาย เชน การเพิ่มชองทางการแจงเบาะแสเกี่ยวกับปญหายาเสพติด การปฏิบัติงาน 

เชิงรุกดานการปองกันปญหายาเสพติดในพื้นที่ เปนตน เพราะมีปจจัยหลายอยางที่เอ้ือตอการ
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ดําเนินงาน และสามารถวัดประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไดโดยงาย

และเปนรูปธรรม แตสําหรับภารกิจดานปราบปรามนั้น การต้ังเปาหมายใหชัดเจนทําไดยาก เพราะ

ไมมีทางที่จะทราบจํานวนผูคายาเสพติดที่แทจริงได ประกอบกับผูคายาเสพติดไดมีวิธีการใหมๆใน

การหลบหนีการจับกุม และการกวาดลางจากเจาหนาที่ตลอดเวลา สรุปไดวา สํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด สามารถปฏิบัติงานภายใตกรอบการประเมินผลการพัฒนาระบบ

ราชการของสํานักงาน ก.พ.ร. ไดอยางมีผลสัมฤทธิ์ในบางดานโดยเฉพาะงานดานการปองกันยาเสพติด 

และการพัฒนาองคการ แตภารกิจที่มีความยุงยากซับซอน มีเงื่อนไขและขอจํากัดจํานวนมาก รวมถึง

มีผูท่ีเกี่ยวของจํานวนมาก ก็ยอมทําใหการปฏิบัติงานตามกรอบแนวทางดังกลาวทําไดยากและผลงาน

ขาดคุณภาพ 

ผูบริหารฯ กลาววา ภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 

ยาเสพติด ถือเปนงานเชิงยุทธศาสตรของรัฐบาลที่ตองการใหเกิดผลลัพธของงานอยางเปนรูปธรรม 

และมีคุณภาพมากกวาผลผลิตในเชิงปริมาณ สําหรับการกําหนดเปาประสงคและตัวชี้วัดในการ

ปฏิบัติงานตามกรอบการประเมินผลการพัฒนาระบบราชการทั้ง 4 ดาน ไดกอใหเกดิปญหาในการ

ปฏิบัติงานหลายประการ โดยเฉพาะงานดานการปราบปรามปญหายาเสพติดที่บางกรณีไมสามารถ

กําหนดระยะเวลาบรรลุผลสําเร็จของภารกิจได เนื่องจากไมสามารถควบคุมและคาดเดาสถานการณ

ที่จะเกิดขึ้นได จึงทําใหการวัดผลสัมฤทธิ์ของงานทําไดยาก และสําหรับงานปองกันปญหายาเสพติด

จําเปนตองอาศัยการประเมินและติดตามผลงานที่เกิดขึ้นในระยะยาวมากกวาการนับผลผลิตตาม

จํานวนกจิกรรม/โครงการ และปญหาที่เกิดขึ้นอีกประการหน่ึงคือ โดยพื้นฐานของเจาหนาที่ ปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด  ไดถูกฝกฝนใหปฏิบัติงานในเชิงบูมากกวาการปฏิบัติงานเชิงวิชาการ 

เพราะการปฏิบัติงานในพื้นที่จําเปนตองอาศัยทักษะในการแกไขปญหาเฉพาะหนา ซึ่งเปน

สถานการณที่อยูนอกเหนือการควบคุม แตอยางไรก็ตามสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด ไดมีการทําความเขาใจและฝกอบรมใหเจาหนาที่ ปองกันและปราบปราม 

ยาเสพติดสามารถปฏิบัติงานตามแนวทางดังกลาวใหบรรลุผลสําเร็จอยางมีคุณภาพ  

สําหรับแนวทางที่ผูบริหารฯ เห็นวา จะชวยใหเจาหนาที่ สามารถปฏิบัติงานไดอยาง

มีผลสัมฤทธิ์ควรประกอบดวยเงื่อนไข 3 ประการคือ (1) มีการปรับปรุงตัวชี้วัดในแตละมิติให

สอดคลองกับลักษณะงานและสามารถปฏิบัติไดจริงอยางมีคุณภาพ ทั้งน้ีวัตถุประสงคในการ

ปฏิบัติงานยอมตองมีหลากหลายวิธีดําเนินการ และมีหลายวิธีการวัดผล (ตัวชี้วัด) ที่สอดคลองกับ

วัตถุประสงคของงาน เพื่อชวยใหเกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุด (2) มีการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ให

สอดคลองกับการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด โดยเฉพาะเร่ืองการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็น

ยุทธศาสตร และการพัฒนาทักษะการใชเคร่ืองมือทางการบริหารงานเพื่อชวยใหการปฏิบัติงาน
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บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไว และ (3) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด ตองพัฒนาระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว เพื่อชวยใหผูบริหารแตละระดับ

สามารถตัดสินใจไดอยางเหมาะสมตอการสนับสนุนและชวยเหลือเจาหนาที่ไดอยางรวดเร็ว 

สรุปไดวา ผูบริหารฯเห็นวา กรอบการประเมินผลการพัฒนาระบบราชการของ

สํานักงาน ก.พ.ร. เปนแนวคิดที่ดีและชวยใหเกิดประโยชนตอทุกฝายที่เกี่ยวของ แตอยางไรก็ตามการ

ปฏิบัติงานตามแนวทางดังกลาวสามารถปฏิบัติไดอยางมีผลสัมฤทธิ์เพียงบางดานโดยเฉพาะงานดาน

การปองกันยาเสพติด และการพัฒนาองคการ สําหรับภารกิจที่มีความยุงยากซับซอนมีเงื่อนไขและ

ขอจํากัดจํานวนมาก รวมถึงมีผูท่ีเกี่ยวของจํานวนมาก การปฏิบัติงานยอมทําไดยากและผลงานขาด

คุณภาพ ทั้งน้ีการปฏิบัติงานตามเปาประสงคและตัวชี้วัดทั้ง 4 ดาน มีปญหาในเร่ือง (1) ระยะเวลา

และวิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน และ (2) พื้นฐานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ที่ไมสอดคลองกับ

แนวทางการปฏิบัติงานของกรอบการประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ สําหรับแนวทางสําคัญใน

การแกไขปญหาคือ (1) การปรับปรุงตัวชี้วัดใหสอดคลองกับลักษณะงาน (2) มีการพัฒนาศักยภาพ

ของเจาหนาที่ และ (3) การพัฒนาระบบการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

2. กลุมหัวหนางาน  

ผูอํานวยการสวนกลาววา เปนเร่ืองดีที่มีนํากรอบการประเมินผลการพัฒนาระบบ

ราชการมาใชในสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เพราะจะชวยใหการ

ปฏิบัติงานมีความชัดเจนขึ้นในระดับ โครงการ กิจกรรม และเกิดประโยชนทั้งตอผูบริหารและ

เจาหนาที่ เชน ผูบริหารรูวาในชวงเวลาไหน เจาหนาที่ตองดําเนินการเร่ืองใดบาง เพื่อชวยติดตาม 

ตรวจสอบและใหความชวยเหลือการปฏิบัติงาน สําหรับเจาหนาที่จะทําใหรูไดอยางชัดเจนวาตน

และทีมงานตองใชความพยายามอีกมากนอยแคไหนจึงจะทําใหเกิดผลสําเร็จของงานตามเปาหมาย

ที่กําหนด และหัวหนากลุมงานไดใหความเห็นเพิ่มเติมวา กรอบการประเมินผลการพัฒนาระบบ

ราชการไดชวยใหทั้งผูบริหารและเจาหนาที่สามารถเขาใจในการปฏิบัติตามภารกิจไดอยาง

สอดคลองกัน นอกจากน้ีทั้ง 3 ทานยังเห็นสอดคลองกันวา กรอบการประเมินผลการพัฒนาระบบ

ราชการจะชวยใหเกิดการสรางระบบและมาตรฐานสําหรับการดําเนินงานภายในสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งจะชวยเพิ่มคุณคาของผลงาน และกอใหเกิด

ภาพลักษณที่ดีในการรวมดําเนินการกับสวนราชการอ่ืนๆ  

หัวหนางานทัง้ 3 ทานไดกลาวอยางสอดคลองกันวา ตัวชี้วัดของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในวันนี้ยังไมสอดคลองกับวิสัยทัศนขององคกร

เทาที่ควร เพราะสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดวางเปาหมายเพื่อเปน

หนวยนโยบายในการกําหนดยุทธศาสตรการแกไขปญหายาเสพติดของประเทศ โดยการบริหาร
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จัดการอยางบูรณาการ เพื่อลดความซ้ําซอนและเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งลักษณะภารกิจจะเปน

งานเชิงคุณภาพเกือบทั้งหมด ซึ่งกอใหเกิดปญหาในการประเมินผลการพัฒนาระบบราชการตาม

กรอบแนวทางดังกลาวในประเด็นตางๆ ดังน้ี (1) การวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจทําไดยาก เน่ืองจาก

ผลงานที่มีการประเมินผลเปนรอยละของการดําเนินกิจกรรม อาจไมสามารถสรางผลกระทบเชิงบวก

ในระยะยาวก็ได (2) ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานบางดานโดยเฉพาะงานเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน ซึ่งเปนงานเชิงปองกันปญหายาเสพติด จําเปนตองใชระยะเวลานานกวา 1 ปงบประมาณใน

การประเมิน (3) เจาหนาที่ระดับปฏิบัติบางสวนไมเขาใจในประเด็นรายละเอียดของตัวชี้วัด จึงทําให

เกิดการตอตานกอนที่จะเร่ิมทําความเขาใจ และ (4) ผูที่ไมไดมีหนาที่จัดทําตัวชี้วัดการดําเนินงาน

โดยตรงมักมองวา ผูกําหนดตัวชี้วัดไมเขาใจแนวทางการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด อยางแทจริง จึงทําใหการกําหนดตัวชี้วัดไมสอดคลองกับสภาพ

ความเปนจริง เชน การกําหนดอัตราผูเสพ/ผูคาตอจํานวนประชากรไมเกิน 4 : 1,000 คน ซึ่งในขอเท็จจริง

นั้น ไมมีหนวยงานไหนสามารถหาขอมูลไดชัดเจนขนาดนั้น ประกอบกับสถานการณยาเสพติดใน  

แตละพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางตอเน่ืองตลอดเวลา  

สําหรับแนวทางที่หัวหนางานเห็นวา จะชวยใหเจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานได

อยางมีผลสัมฤทธิ์ควรประกอบดวยหลักการดังน้ี (1) กอนทาํการกาํหนดตัวชีว้ดั ควรเชญิตัวแทน

จากทุกสํานัก และทุกกลุมงานมารวมกันระดมสมองกอนที่จะรางแผนการปฏิบัติราชการประจําป 

และตัวชี้วัดที่ตองดําเนินการ (2) ตองมีการสงเสริมใหเกิดกิจกรรมการสื่อสารใหผูที่เกี่ยวของกับ

ตัวชี้วัดในสํานัก และทุกกลุมงานสามารถเขาใจไดตรงกันเพื่อชวยใหเกิดการยอมรับ ลดการตอตาน 

และการรวมมือปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน และ (3) แนวทางการดําเนินงานตามตัวชีว้ดัตอง

เปนไปไดจริงในทางปฏิบัติ และตองสรางมูลคาเพิ่มในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง เชน การบูรณาการ

สวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อรวมกันขับเคลื่อนกิจกรรมดานการปองกันปญหายาเสพติดในพื้นที่           

น้ันจะวัดผลสาํเร็จจากจํานวนหนวยงานทีเ่ขารวมดําเนินการ หรือจํานวนกจิกรรมทีด่าํเนินการ

รวมกันเพียงอยางเดียวไมได แตควรพิจารณาจากหลายๆประเด็น เชน การใหความรวมมือในระยะยาว 

การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และการรวมกันวางแผนปฏิบัติงานเพื่อลดความซ้ําซอน และลดความ

สิ้นเปลืองของทรัพยากรในการปฏิบัติงาน ดังน้ันการบูรณาการจึงเปนการพิจารณาทั้งระบบ            

เพื่อชวยใหเกิดผลงานที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไว 

สรุปไดวา กลุมหัวหนางานเห็นวา กรอบการประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ

ของสํานักงาน ก.พ.ร. เปนแนวคิดที่จะชวยใหเกิดประโยชนตอทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติ โดยเฉพาะ

ในเร่ืองการพัฒนาและสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน แตอยางไรก็ตามตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นไม

สอดคลองกับวิสัยทัศนของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด โดยกอใหเกิด
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ปญหาในประเด็นตางๆ ดังน้ี  (1) การวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจทําไดยาก (2) ผลสัมฤทธิ์การ

ปฏิบัติงานบางดานไมสามารถประเมินผลสําเร็จไดจริงในระยะเวลาอันสั้น (3) เจาหนาที่มีการ

ตอตานตัวชี้วัด และ (4) ผูกําหนดตัวชี้วัดไมเขาใจแนวทางการดําเนินงานของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด สําหรับแนวทางที่ชวยใหการปฏิบัติงานมีผลสัมฤทธิ์ 

คอื (1) มกีารระดมสมองกอนกาํหนดตัวชีว้ดั (2) มีกิจกรรมการสื่อสารใหเขาใจในตัวชี้วัดในทิศทาง

เดียวกนั และ (3) แนวทางการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตองเปนไปไดจริงในทางปฏิบัติ  

3. กลุมผูปฏิบัติ  

 ผูปฏิบัติที่ทํางานดานการปราบปรามเห็นวา กรอบการประเมินผลการพัฒนาระบบ

ราชการไมเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เนื่องจากภารกิจของ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด เปนงานเชิงคุณภาพที่เนนการแกไขปญหา ทั้งระบบต้ังแตตนน้ํา (สรางความ

เขมแข็งของชุมชน) กลางน้ํา (สกัดกั้นกระบวนการที่เกี่ยวของกับการคายาเสพติด) และปลายน้ํา (การ

บําบัดและการแกไขปญหายาเสพติด) ซึ่งภารกิจเหลาน้ีลวนแลวแตตองใชเวลา และทรัพยากรจํานวน

มาก ดังนั้นการวัดประเมินผลการปฏิบัติงานควรมีการออกแบบวิธีการที่เหมาะสม เฉพาะแตละกรณี

และพื้นที่ รวมถึงผูกําหนดตัวชี้วัดควรมีความเขาใจถึงความซับซอนของปญหาและความยากในการ

ดําเนินการ ซึ่งผูปฏิบัติจากสํานักพัฒนาบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และ

สาํนักพฒันาการปองกนัและแกไขปญหายาเสพติดไดใหความเห็นวาการออกแบบตัวชีว้ดัขอให

เปนเร่ืองของการนําทางไปสูผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน มิใชการจับผิดเอาเปนเอาตายและบังคับ

วาตองทําใหสําเร็จ  นอกจากน้ี ผูปฏิบัติสวนใหญเห็นสอดคลองกันวา กรอบการประเมินผลการ

พัฒนาระบบราชการไดชวยใหทุกฝายในสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

มีกรอบแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติงาน และเห็นวาเจาหนาที่สวนใหญเขาใจในทิศทางการ

ประเมินไดตรงกัน สวนในรายละเอียดยังคงมีความเขาใจคลาดเคลื่อน และแตกตางกันไปตาม

มุมมองและประสบการณ 

 ผูปฏิบัติที่ทํางานดานการปราบปรามเห็นวา ตัวชี้วัดตามกรอบในการประเมินผล

การพัฒนาระบบราชการ ไมเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด  เนื่องจาก (1) วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ไมสอดคลองกับเงื่อนไขดานงบประมาณ 

ชวงระยะเวลา และลักษณะของภารกิจ เชน การจะไดขอมูลเกี่ยวกับผูคายาเสพติดในบางรายอาจ

ตองใชระยะเวลารวบรวมขอมูลนานถึง 3 ป และใชงบประมาณจํานวนมากสําหรับการดําเนินงาน

อยางตอเน่ือง ซึ่งไมสอดคลองกับการวางแผน ทั่วๆไปตามกรอบการจัดทํางบประมาณประจําป (2) 

วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ไมสอดคลองกับขอกฎหมายที่ใชในการทํางาน เชน การตรวจสอบทรัพยสินของ

ผูตองสงสัยในคดียาเสพติดที่ไดรับแจงและเขาหลักเกณฑนาสงสัย ซึ่งกฎหมายไมเอ้ือตอการ
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ดําเนินการ (3) วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ไมสอดคลองกับสถานการณในอนาคต เน่ืองจากบางเหตุการณ

ไมสามารถคาดเดาและกําหนดได เชน การกําหนดจํานวนคดียาเสพติดตอประชากร การกําหนด

จํานวนผูเกี่ยวของกับยาเสพติดถูกดําเนินการ ตามกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมาย และ (4) วิธีการ

วัดผลสัมฤทธิ์บางประเด็นมีความเปนนามธรรมสูง  และไมสามารถวัดไดอยางแทจริง เชน ระดับ

ความสําเร็จของการเฝาระวังยาเสพติดในพื้นที่ รอยละของจํานวนหมูบาน/ชุมชน เขมแข็งและมี

ระบบเฝาระวังการแพรระบาดของยาเสพติด (ประเภท ก) ในพื้นที่  

 ผูปฏิบัติสวนใหญเห็นสอดคลองในทิศทางเดียวกันวา แนวทางที่ชวยใหเจาหนาที่ 

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีผลสัมฤทธิ์ ประกอบดวย (1) กลุม

พัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร. ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด) จึงควร

ตองรวมหาหรือกับฝายที่จัดทํางบประมาณ เพื่อกําหนดแนวทาง และตัวชี้วัดใหสอดคลองกันและ

เหมาะสมกับลักษณะของภารกิจ (2) การกําหนดตัวชี้วัดควรมาจากความเห็นของผูปฏิบัติจากทุก

สํานัก และทุกกลุมงาน (3) ตองมีการสื่อสารใหผูที่เกี่ยวของกับตัวชี้วัดเกิดเขาใจตรงกันเพื่อชวยให

การปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน (4) มีการแกไขขอกฎหมายใหเอ้ือประโยชนตอการ

ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด และ (5) มีการพัฒนาระบบการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหแก

เจาหนาที ่

สรุปไดวา กลุมผูปฏิบัติเห็นวา กรอบการประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ ที่ใช

อยูในปจจุบันไมเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 

ยาเสพติด แตยอมรับวาเปนแนวคิดที่จะ ชวยใหทุกฝายมีกรอบแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติงาน 

สําหรับปญหาที่พบไดแก (1) วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ไมสอดคลองกับเงื่อนไขดานงบประมาณ ชวง

ระยะเวลา และลักษณะของภารกิจ (2) วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ไมสอดคลองกับขอกฎหมายที่ใชในการ

ปฏิบัติงาน (3) วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ไมสอดคลองกับสถานการณในอนาคต เน่ืองจากบางเหตุการณ

ไมสามารถคาดเดาและกาํหนดได และ (4) วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์บางประเด็นมีความเปนนามธรรมสูง 

และไมสามารถวัดไดอยางแทจริง สําหรับแนวทางที่ชวยใหการปฏิบัติงานมีผลสัมฤทธิ์ คือ (1) กลุม

พัฒนาระบบบริหาร ตองรวมกับฝายที่จัดทํางบประมาณ เพื่อกําหนดแนวทางและตัวชี้วัดให

สอดคลองกันและเหมาะสมกับลักษณะของภารกิจ (2) การกําหนดตัวชี้วัดควรมาจากความเห็นของ

ผูปฏิบัติจากทุกสํานัก และทุกกลุมงาน (3) ตองมีการสื่อสารใหผูที่เกี่ยวของกับตัวชี้วัดเกิดเขาใจ

ตรงกนั (4) มีการแกไขขอกฎหมายใหเอ้ือประโยชนตอการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด และ (5) มีการ

พัฒนาระบบการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหแกเจาหนาที่  
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4. กลุมผูบริหารสวนราชการในพื้นที่  

กลุมผูบริหารสวนราชการในพื้นที่สวนใหญมีความเห็นสอดคลองกันวา กรอบ

การประเมินผลการพัฒนาระบบราชการของสํานักงาน ก.พ.ร. เปนแนวทางกวางๆ ใน 4 ดาน ซึ่ง

เปนแนวทางที่ดีสําหรับสรางความชัดเจนในการปฏิบัติงานในภาพรวม แตสรางปญหาในทางการ

ปฏิบัติในพื้นที่ เพราะแตละพื้นที่มีความแตกตางกันไป ดังน้ันวิธีการปฏิบัติจึงตองมีความแตกตาง

กันไป นอกจากนี้นายอําเภอกระทุมแบน ยังใหความเห็นวาปญหาเร่ืองยาเสพติดมีความสําคัญตอ

คุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชน ดังนั้นการทํางานใหบรรลุผลสําเร็จในพื้นที่จึงจําเปนตองมี

เจาภาพหลักในการทํางานซึ่งก็คือ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด น่ันเอง 

ทั้งน้ีสวนราชการตางๆในพื้นที่มีความต้ังใจที่จะสนับสนุนภารกิจดานการแกไขปญหายาเสพติดอยูแลว 

แตติดขัดตรงความเชี่ยวชาญ อํานาจหนาที่  และงบประมาณประจําที่ใชในการขับเคลื่อนภารกิจ  

ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของนายก อบต. คลองมะเด่ือ และตัวแทนสถานีตํารวจภูธรกระทุมแบน 

ที่กลาววาสวนราชการมีความต้ังใจจริงที่จะแกไขปญหาในพื้นที่ แตมีขอจํากัดหลายประการทั้งใน

ดานการดําเนินการภารกิจประจํา การขาดอํานาจหนาที่ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานทั้ง

ระบบ ทั้งน้ีกลุมผูบริหารสวนราชการในพื้นที่สวนใหญกลาววา การดําเนินการในกิจกรรมตางๆ

ของสวนราชการในพื้นที่ เชนการเฝาระวังปญหายาเสพติดไมใหสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของ

ประชาชน การรายงานขอมูลผูคา/ผูเสพยาเสพติดใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ การดําเนินโครงการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การจัดต้ังเครือขายแกนนําดานยาเสพติด เปนตน จึงอยากใหทุก

ภาคสวนที่เกี่ยวของใหความสําคัญและใหความรวมมือ รวมแรง รวมใจในการขับเคลื่อนกิจกรรม

ตางๆ เพื่อใหเกิดความเขมแข็งของชุมชนในระยะยาว  และเปนที่นาสังเกตวากลุมผูบริหารสวน

ราชการในพื้นที่ไมมีความเห็นเกี่ยวกับกรอบการประเมินผลการพัฒนาระบบราชการในเชิงลึกรายดาน 

แตใหขอเสนอในการขับเคลื่อนกิจกรรมดานการแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ไววา ตองให

ความสําคัญกับผูนําชุมชน (กํานัน/ผูใหญบาน) แกนนําเครือขาย กลุม/องคกรในพื้นที่ เน่ืองจาก

บุคคลเหลาน้ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของชาวบาน รวมถึงเปนกลุมที่รูลึกถึงรายละเอียด

ของปญหาในพื้นที่ของตน และพรอมที่จะรวมแกปญหาอยางเต็มที่ขอเพียงแตมีโอกาสมีทรัพยากร 

และมอํีาหนาหนาทีใ่นการดําเนินงาน 

   สรุปไดวา กลุมผูบริหารสวนราชการในพื้นที่สวนใหญเห็นวา เปนแนวทางที่ดี

สําหรับสรางความชัดเจนในการปฏิบัติงานในภาพรวม แตสรางปญหาในทางการปฏิบัติในพื้นที่ 

เพราะแตละพื้นที่มีความแตกตางกันไป และเสนอวาสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด ตองเปนเจาภาพหลักในการการทํางานดานการแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ 

โดยมีสวนราชการอ่ืนๆเปนผูสนับสนุน และตองใหความสําคัญกับผูนําชุมชน (กํานัน/ผูใหญบาน) 



 248 

แกนนําเครือขาย กลุม/องคกรในพื้นที่  เพื่อชวยใหการขับเคลื่อนกิจกรรมดานการแกไขปญหา 

ยาเสพติดในพื้นที่ประสบผลสําเร็จ 

5. กลุมแกนนําเครือขายภาคประชาชนในพื้นที่ 

ผูนํา อช. และ กพสอ.กระทุมแบน ไดกลาวถึงอยางสอดคลองกันในประเด็นน้ีวา 

ในความเปนจริงชาวบานสวนใหญไมไดสนใจวาสํานักงานคณะกรรมการ ปองกันและปราบปราม 

ยาเสพติดจะใชกรอบแนวคิดของใคร หรือหลักการใหมและดีแคไหนมาใชจัดการปญหาใหเขา แต

สนใจวาปญหายาเสพติดเบาบางลงหรือไม ครอบครัวและชุมชนจะชวยกันปองกันปญหายาเสพติด

ไดอยางไร ดังนั้นหนวยงานของรัฐ ทั้งสํานักงานคณะกรรมการ ปองกันและปราบปรามยาเสพติด  

และสวนราชการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของตองสนับสนุนและสงเสริมใหชาวบานเกิดความเชื่อมั่นวา วิธีการ

ที่หนวยงานของรัฐทําอยูจะชวยแกไขปญหาของเขาไดจริง รวมถึงจะไมสรางปญหาความเดือดรอน

ตามมาภายหลัง เชน เปนสายขาวแลวไมไดรับการคุมครอง ผูคายาเสพติดโดนจับแลวยังออกมา

กอกวนชาวบานไดอีก เปนตน นอกจากน้ีกลุมแกนนําเครือขายในพื้นที่ยังเห็นวาวิธีการที่เหมาะสม

ตอการทํางานของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ เพื่อชวยใหเกิด

การดําเนินกิจกรรมที่ชวยแกไขปญหา ยาเสพติดทั้งในดานการปองกันและการปราบปรามไดอยางมี

คุณภาพคือ (1) การพัฒนากลุมแกนนําเครือขายภาคประชาชนในพื้นที่ ใหมีความรูในดานการ

ปองกันปญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยเฉพาะการสรางทักษะการถายทอด การจูงใจ และการโนมนาว

ใหประชาชนทั่วไปเห็นถึงโทษภัยของยาเสพติด (2) การสรางเครือขายในการปฏิบัติงานดานยาเสพติด 

ซึ่งแตละเครือขายควรจะมีจุดเดนในแตละดานเพื่อชวยกันขับเคลื่อนกิจกรรม เชน เครือขายปองกัน

การแพรระบาดยาเสพติดในชุมชน ซึ่งขับเคลื่อนกิจกรรมโดยอาศัยโรงเรียน วัด สวนราชการและ

ผูนําชุมชนตางๆ เปนผูดําเนินการให และ (3) การใหความสําคัญกับผูนําชุมชน ทั้งที่แตงต้ังอยาง

เปนทางการ (กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน แพทยประจําตําบล) และไมเปน

ทางการ (ปราชญชาวบาน ผูนําทางความเชื่อ) โดยเชญิเขารวมเปนแกนนําในการปองกนัและแกไข

ปญหายาเสพติดในพื้นที่ 

สรุปไดวา กลุมแกนนําเครือขายภาคประชาชนในพื้นที่สวนใหญเห็นวา การแกไข

ปญหายาเสพติดในพื้นที่ไมวาจะดวยวิธีการใดก็ตาม ตองสามารถแกไขปญหาไดจริงทั้งในระยะสั้น

และระยะยาว และเห็นวาวิธีการที่เหมาะสมตอการทํางานของสํานักงานคณะกรรมการ ปองกนัและ

ปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ ไดแก (1) การพัฒนากลุมแกนนําเครือขายภาคประชาชนในพื้นที่ใหมี

ความรูในดานการปองกันปญหายาเสพติด (2) การสราง เครือขายในการทํางานดานยาเสพติด และ 

(3) การใหความสําคัญกับผูนําชุมชน ทั้งที่แตงต้ังอยางเปนทางการและไมเปนทางการ 
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สรุปผลจากการศึกษาตามวัตถุประสงคในขอที่ 2 และ 3 โดยจําแนกรายกลุม ไดดังน้ี 

1. กลุมตัวอยางของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ทั้ง 3 

กลุมมีความเห็นสอดคลองกันวา กรอบการประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ เปนแนวคิดที่ดีและ

ชวยใหเกิดประโยชนตอทุกฝายที่เกี่ยวของ แตไมเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และกลุมผูบริหารสวนราชการในพื้นที่สวนใหญ

เห็นวากรอบการประเมินดังกลาว เปนแนวทางที่ดีเพราะจะชวยสรางความชัดเจนในการปฏิบัติงาน

ในภาพรวม แตสรางปญหาในทางการปฏิบัติในพื้นที่ เพราะแตละพื้นที่มีความแตกตางกันไป 

2. ปญหาที่เกิดขึ้นนั้น กลุมตัวอยางของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด มีความเห็นสอดคลองกันวา การปฏิบัติงานตามเปาประสงคและตัวชี้วัดทั้ง 4 ดาน มีปญหา

ในเร่ือง (1) พื้นฐานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไมสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติงานของกรอบ

การประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ เนื่องจากผูกําหนดตัวชี้วัดไมเขาใจแนวทางการดําเนินงาน

ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด จึงทําใหเจาหนาที่มีการตอตาน

ตัวชี้วัด (2) วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ไมสอดคลองกับเงื่อนไขดานงบประมาณ ชวงระยะเวลาและลักษณะ

ของภารกิจ (3) วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ไมสอดคลองกับขอกฎหมายที่ใชในการปฏิบัติงาน (4) วิธีการวัด

ผลสัมฤทธิ์ไมสอดคลองกับสถานการณในอนาคต เนื่องจากบางเหตุการณไมสามารถคาดเดาและ

กาํหนดได และ (5) วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์บางประเด็นมีความเปนนามธรรมสูงและไมสามารถวัดได

อยางแทจริง และกลุมผูบริหารสวนราชการในพื้นที่สวนใหญเห็นวา แนวทางดังกลาวไดสรางปญหา

ในทางการปฏิบัติในพื้นที่ เพราะแตละพื้นที่มีความแตกตางกันไป 

3. แนวทางในการแกไขปญหาคือ (1) การพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เชน การแกไข 

ขอกฎหมายใหเอ้ือประโยชนตอการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด และการพัฒนาระบบการสรางแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานใหแกเจาหนาที่ (2) มีการระดมสมองจากความเห็นของผูปฏิบัติจากทุกสํานักและ

ทกุกลุมงานกอนกาํหนดตัวชีว้ดั เพือ่กาํหนดแนวทางและตัวชีว้ดัใหสอดคลองกนัและเหมาะสมกบั

ลักษณะของภารกิจ (3) การพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ ปองกันและปราบปราม ยาเสพติดและมี

กิจกรรมการสื่อสารใหเขาใจในตัวชี้วัดในทิศทางเดียวกัน และกลุมผูบริหารสวนราชการในพื้นที่

สวนใหญเห็นวา สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดตองเปนเจาภาพหลักใน

การทํางานดานการแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยมีสวนราชการอ่ืนๆเปนผูสนับสนุน สําหรับ

กลุมแกนนําเครือขายภาคประชาชนในพื้นที่สวนใหญเห็นวา วิธีการที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน

ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ ไดแก (1) การพฒันากลุมแกนนํา

เครือขายภาคประชาชนในพื้นที่ใหมีความรูในดานการปองกันปญหายาเสพติด (2) การสรางเครือขาย

ในการปฏิบัติงานดานยาเสพติด นอกจากน้ีกลุมผูบริหารสวนราชการในพื้นที่มีความเห็นสอดคลอง
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กับกลุมแกนนําเครือขายภาคประชาชนในประเด็นที่วา ตองใหความสําคัญกับผูนําชุมชน (กํานัน/

ผูใหญบาน) แกนนําเครือขาย กลุม/องคกรในพื้นที่ เพื่อชวยใหการขับเคลื่อนกิจกรรมดานการแกไข

ปญหายาเสพติดในพื้นที่ประสบผลสําเร็จ 


