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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของขาราชการในการปฏิรูประบบราชการหลักการ
จัดการภาครัฐแนวใหม 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทยีบความคดิเห็นของขาราชการในการปฏิรูประบบราชการกับการ
จัดการภาครัฐแนวใหม โดยจําแนกขาราชการตามระดับการศึกษาตําแหนงงาน ระดับตําแหนง หนวยงานท่ีสังกัด 
และประสบการณการทํางาน 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธของการปฏริูประบบราชการที่มผีลตอการจดัการภาครัฐ
แนวใหม  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีมาจากขาราชการ 19 หนวยงาน จํานวน 2,482 คน เครื่องมือท่ีใช
ในการวิจัยเปนแบบสอบถาม โดยการตอบแบบสอบถามในการรวบรวมขอมูลที่มลีักษณะคําถามแบบปลายปด 
(Close-ended-Question) แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก การแจก
แจงความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percent) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีว (One-way Analysis of Variance : One-way ANOVA) 
และการวิเคราะหถดถอยพหุคณู (Multiple Regression) ผลการวิจยัพบวา 1) การปฏิรูประบบราชการ กลุม
ตัวอยางสวนใหญมคีวามเห็นตอการนําการจดัการภาครัฐแนวใหมมาใชในการปฏิรูประบบราชการดานการ
บริหารงานบุคคลมากทีสุ่ดและมคีวามเห็นดวยกับประเด็นการรับคนเขารับราชการมีขั้นตอนเหมาะสม ไดคนมี
ความรูความสามารถเขามาทํางานจริง 2) หลักการจัดการภาครัฐแนวใหม กลุมตัวอยางมคีวามคิดเห็นตอ
หลักการจดัการภาครัฐแนวใหมในภาพรวมระดับปานกลาง ดานการปรับปรุงการเงินและบญัชีมากท่ีสดุ และ
พบวาระบบราชการมีสายการบังคบับัญชาหลายช้ันซ้ําซอน 3) การทดสอบสมมติฐาน พบวา ระดับการศึกษา 
ระดับตําแหนง หนวยงานท่ีสังกัด และประสบการณการทํางานมีความสัมพันธกับความคิดเห็นในการปฏิรูป
ระบบราชการตามหลักการจัดการภาครัฐแนวใหม ตาํแหนงงานไมมคีวามสัมพันธกับการปฏริูประบบราชการตาม
หลักการจดัการภาครัฐแนวใหม 
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ABSTRACT 
The purposes of the research were to study levels of opinions of the Thai state officials on the 
reforming the bureaucracy based on the new public management and to compare the 
opinions of the state officials categorized by educational levels, positions, position levels, 
departments and working experiences and to find out relationships of the bureaucracy reform 
which effecting the new public management. The samples used in this study included 2,482 
stateofficial working in 19 organizations. Questionnaires used as the tool for collecting data 
comprised close-ended question (Rating Scale). The statistics used in research for frequency, 
percentage, mean, standard deviation and multiple regression. The result showed that:         
1) The opinion of the most samples on the reforming the bureaucracy in the aspect of 
personnel management was found the most.  It was found that the suitable process of 
recruitment would lead to having potential state officials to work in the organizations.           
2) The overall opinions of the samples on the new public management was at moderate 
level. The most opinions were on the improvement of finance and accounting.  It was also 
found that the bureaucracy contained complicate layers of commands.3) The results of the 
hypothesis testing revealed that an educational level, position level, department and  working 
experience were found related to opinions on reforming the bureaucracy based on the New 
Public Management while a position was not found related.  
 

Keywords : Reforming the Bureaucracy / New Public Management 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การปฏิรปูการบริหารราชการ คือ ความพยายามมุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารราชการจาก
สภาพที่เปนอยู (Status quo) ซึ่งเปนท่ีไมนาพอใจไปสูสภาพใหมท่ีดกีวาแลว ก็อาจกลาวไดวา ประเทศไทยได
ดําเนินการปฏิรูประบบราชการมาอยางตอเนื่องเปนเวลาไมต่ํากวาสองทศวรรษ  อยางไรก็ตามหากพิจารณาจาก
ปจจุบัน  กระแสการปฏริูประบบราชการครั้งสําคญัลาสุด กอตัวขึ้นต้ังแตภายหลังวิกฤตการณทางเศรษฐกิจป 
พ.ศ. 2540 โดยระบบราชการไทยถูกมองวาเปนสวนหนึ่งของปญหาการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวตัน 
(Globalization) แมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหลายชุดกต็าม การปฏิรปูไดดําเนินการโดยมีหนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก และมีแผนการทีชั่ดเจนเริม่ตนจากรัฐบาลชุดท่ีมี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เปนนายกรฐัมนตรี  
ซึ่งมีนโยบายที่แถลงตอรัฐสภาอยางชัดเจนวาตองการใหมีการปฏิรปูระบบราชการตอมาไดมีคําสั่งสํานกั
นายกรัฐมนตรีที่ 12/2540 ลงวันท่ี 9 มกราคม 2540 แตงตั้งคณะกรรมการปฏริูประบบราชการขึ้น                                    
โดยนายกรัฐมนตรีเขามีบทบาทเปนประธานกรรมการคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ คณะกรรมการชุดนี้มี
มติใหจัดทําแผนแมบทการปฏิรูประบบราชการ และแผนปฏิบัติการการปฏิรปูระบบราชการ ซึ่งผานการประชา
พิจารณ และคณะรัฐมนตรีไดมีมตเิห็นชอบเมื่อวันท่ี 17 มิถุนายน 2540  แผนแมบทนี้ถือเปนฉบับแรก และฉบับ
ประวัติศาสตรของประเทศไทย นบัจากปฏิรูปครั้งใหญในสมัยอยุธยา รัชสมัยพระบาทสมเดจ็พระบรมไตร
โลกนาถและพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่สอง พระราชโอรส ระหวาง พ.ศ. 1991-2072 และในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหัวใน พ.ศ. 2435 เพราะเปนการเสนอใหมีการปฏิรูปโครงสรางระบบ
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ราชการครั้งใหญที่ประเทศไทยไมไดดําเนินการมาแลวรวม 105 ป (สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ, 
2544, หนา 189) 
 สาระสําคญัของแผนแมบทการปฏริูประบบราชการ (พ.ศ. 2540-2544) ไดกําหนดหลักการใหญสอง
หลักการแรก คือ การปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดของหนวยงานของรัฐ ซึ่งมีวิธีการปฏิบัติการจัดกลุมภารกิจ  
การจัดโครงสรางสวนราชการใหสอดคลองกับการจดักลุมภารกจิ การปรับปรุงกลไกและวิธีการบริหาร
งบประมาณแผนดิน เปนตน หลักการที่สอง คือ การปรับปรุงระบบการทํางานของหนวยงานรัฐซึ่งมีวิธีการปฏิบัติ 
เชน ใหหนวยงานของรัฐตองมีการรายงานแผนงานตอประชาชน ใหหนวยงานของรัฐมีการประเมินผล                     
การปฏิบัติงานในระบบเปด จัดทํามาตรฐานการปฏิบตัิงานการใหบรกิารระหวางหนวยงานของรัฐและประชาชน 
เปนตน (โภคิน พลกลุ และชาญชัย แสวงศักดิ,์ 2541, หนา 11-118)  
 ในสมัยรัฐบาลชุดที่มี นายชวน หลกีภัย เปนนายกรัฐมนตรีไดดําเนินการปฏิรปูตอเนื่องจากรัฐบาล
กอน โดยออกระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏริูประบบราชการ พ.ศ. 2541 กําหนดใหมี
คณะกรรมการปฏริูประบบราชการ (ปปร.) โดยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรมีอบหมาย
เปนประธานกรรมการ และใหมีสาํนักงานคณะกรรมการปฏริูประบบราชการ (สํานักงาน ปปร.) เพื่อใหเปน
องคกรหลักในการดําเนินการ การประสานงานและผลักดันการปฏิรปูระบบราชการดวย (สาํนักงาน
คณะกรรมการปฏริูประบบราชการ, 2543(ก), หนา 9; สํานักงานคณะกรรมการปฏริูประบบราชการ, 2543(ข), 
หนา 10) และตอมาคณะรัฐมนตรไีดมมีติเห็นชอบ “แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ” เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 
2542 ตามท่ีคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการเสนอ โดยมุงเนนการปรับเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐใหเปนไป
ตามหลักการจดัการภาครัฐแนวใหม ท่ีเนนการทํางานโดยคํานึงผลลพัธ เนนครอบคลุมแผน 5 ดาน ไดแก 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2543 (ก), หนา 13-15) 
  1. แผนปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกจิ และวิธีการบริหารงานของภาครัฐ 
  2. แผนปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ การเงิน และพัสดุ 
  3. แผนปรับเปลี่ยนระบบบรหิารบุคคล 
  4. แผนปรับเปลี่ยนกฎหมาย 
  5. แผนปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม และคานิยมในการบริหารงานภาครัฐ 
 นอกจากน้ีรัฐบาลชุดนายชวน หลกีภัย ยังไดใหความเห็นชอบกับขอเสนอของสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน ในการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 อีกดวย (สํานักงานคณะกรรมการปฏิรปูระบบราชการ, 2543(ก), หนา 40) 
และความกาวหนาในการปฏิรูปยังคงดําเนินตอไป โดยตอมาในสมัยรฐับาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไดมกีาร
ประกาศใชพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 และพระราชบญัญตัิปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เพื่อปรับเปลีย่นโครงสรางและกระบวนการในการบริหารจดัการประเทศเสีย
ใหม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546) โดยพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3 ไดแกไขเพิ่มเติมมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 วา 
 “การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินีต้องเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสมัฤทธ์ิ
ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏบิัติ การลดภารกิจ
และยุบเลิกหนวยงานทีไ่มจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ  
การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน ทั้งนี้โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน” 
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 ความในวรรคขางตน ถือไดวา เปนการสรุปรวบยอดหลักการสําคัญของการปฏิรูประบบราชการครั้ง
นี้ และยังสามารถพิจารณาไดวา ไดรับอิทธิพลจากแนวคดิการจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public 
Management) นั่นเอง (ทศพร ศิริสัมพันธ, 2546, หนา 27) 
 อน่ึงในวรรค 3 และ 4 ของมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.
2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ยังไดบัญญัติวา 
 “ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีโดยเฉพาะอยางยิ่งให
คํานึงถึงความรับผดิชอบของผูปฏบิัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การตดิตามตรวจสอบ
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังน้ีตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ เพื่อประโยชนในการดําเนินการให
เปนไปตามมาตรานี้จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบตัิราชการและการสั่งการให
สวนราชการและขาราชการปฏิบตักิ็ได” 
 ปรากฏในปถัดมา รัฐบาลไดดําเนินการออกพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งเปนการกําหนดรายละเอียดในทางปฏิบัติขยายความจากมาตรา 3/1 แหง
พระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5)  พ.ศ. 2545 โดยในมาตรา 6 ของพระราชกฤษฎีการะบุวา “การบรหิารกิจการ
บานเมืองที่ดี  ไดแก การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมาย” ดังตอไปนี ้
  1. เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
  2. เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ 
  3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
  4. ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
  5. มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
  6. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
  7. มีการประเมินผลการปฏิบตัิราชการอยางสม่ําเสมอ 
 เปนที่นาสังเกตวาการขยายความของวลี “การบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี” ตามพระราชกฤษฎีกานีม้ี
ความแตกตางไปจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสงัคมท่ีดี 
พ.ศ. 2542 ซึ่งตามระเบียบดังกลาวกําหนดวา หลักการ “การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีด”ี 
ประกอบดวย 6 ประการ ไดแก 
  1. หลักนิติธรรม 
  2. หลักคุณธรรม 
  3. หลักความโปรงใส 
  4. หลักการมสีวนรวม 
  5. หลักภาระรับผิดชอบ 
  6. หลักความคุมคา 
 นอกจากน้ันในหนังสือคูมือท่ีเปนคาํอธิบายระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาว ไดระบุอยางชัดเจน
วา “การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีด”ี ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา good governance  ดวยเหตุนี้ 
จึงพอสรุปไดวาวลี “การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี” ตามพระราชกฤษฎีกามีความแตกตางไปจากวลี “การ
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี” ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมท่ีดี การที่กําหนดวลีไวใกลเคียงกันมากระหวางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและ         
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การบริหารกิจการบานเมืองและสงัคมท่ีดีนาจะทําใหผูคนท่ัวไปมไิดมีเวลาพิจารณาในรายละเอียดของการใหคํา
จํากัดความเกดิความเขาใจไปไดวาสองวลีนี้เปนเรื่องเดียวกัน แมแตนักวิชาการท่ีศึกษาเรื่องนี้เองก็จะไมทันสังเกต
วาสองวลีนี้ในเอกสารทางราชการกําหนดไวตางกัน (พรชุลี อาชวบํารุง, 2547, หนา 3-4) จึงอาจกลาวไดวาการ
กําหนดวลีที่ท้ังสองน้ีชวนใหเกิดความเขาใจท่ีสับสนไดงาย และในเอกสารยุทธศาสตรการสงเสริมกระบวนการ
ปรับเปลีย่นกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยมของระบบราชการ (พ.ศ. 2547-2550) ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่ 5 
ของยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) ในหัวขอเปาประสงคหลัก 3 ประการ ใน
ประการที่หนึ่งกําหนดวา 
 “ขาราชการมีกระบวนทัศนใหมในการปฏิบัตริาชการ โดยยดึหลักการจัดการภาครัฐแนวใหมและการ
บริหารจัดการบานเมืองท่ีด”ี  
 จึงทําใหเกิดขอสงสัยวา วลี “การบริหารจัดการบานเมืองที่ด”ี หมายถึงสิ่งเดียวกับ “การบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีด”ี (พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546) 
หรือวาหมายถึงสิ่งเดียวกับ “การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี” (ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี       
วาดวยการสรางระบบบรหิารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542) และเมื่อไมไดมีการวงเลบ็ภาษาอังกฤษ
และไมไดมีการใหคําอธิบายไว ผูวจิัยจึงขอตีความในการใชวลี “การบริหารจัดการบานเมืองท่ีด”ี ในที่นี้ซึ่งอยูคู
กับวลี “การจัดการภาครัฐแนวใหม” วา การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีในท่ีนี้นาจะหมายถึง good 
governance นั่นเอง นัยหน่ึงการตีความเชนน้ีถือวาวลีนีต้รงกับความหมาย (แตตางรูปคํา) ท่ีใชตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 
  ทั้งคําวา “การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี” (ตามพระราชกฤษฎีกา) “การบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมท่ีด”ี (ตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี) และการจัดการภาครัฐแนวใหม คําวา “ที่ด”ี ที่ปรากฏอยูใน
สองวลีและคําวา “แนวใหม” นั้นตางเปนคําที่แสดงความหมายเชิงคุณคาในทางบวก แตเฉพาะวลีที่ลงทาย     
“ที่ด”ี เทานั้นท่ีถูกบัญญัติอยูในสวนการจัดการภาครัฐแนวใหม แมจะถูกใชในเอกสารทางราชการ (เชน เอกสาร
เรื่อง การบริหารภาครัฐแนวใหมสวนราชการไทยของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน) แตไมไดเปน
คําที่ บัญญัติในกฎหมาย ซึ่งเปนเหตุผลที่เขาใจได เพราะแนวความคิดรวบยอดการจดัการภาครัฐแนวใหมเปน
แนวความคิดรวบยอดทางวิชาการที่ยากแกการสื่อกับสาธารณชนในวงกวาง 
 ประเด็นปญหาตอไปมีอยูวาเมื่อ “การบริหารกิจการบานเมืองและสงัคมท่ีดี” (ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี) ตรงกับคําวา good governance อยางแนชัดแลว วลี “การบริหารกิจการบานเมืองที่ด”ี จะตรง
กับคําวา new public management หรือไมคําตอบนี้ผูวิจยัไมสามารถใหได  ดังนั้น ณ เวลานี้ วลีทีไ่มมีปญหา
วาในการตกลงที่จะสื่อในช้ันน้ีกับคําในภาษาอังกฤษคือ “การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีด”ี ลําดับตอไป
จึงนาพิจารณาเฉพาะในสามวลตีอไป ไดแก “การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี” “การจัดการภาครัฐแนวใหม” 
และ “การปฏิรูประบบราชการ” 
 ผูวิจัยเห็นวา หลักฐานขอมลูช้ันตนท่ีจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการวิเคราะหฐานะของวลีทั้งสาม
สามารถพิจารณาไดจากขอความในหมายเหตุตอทายพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) 
พ.ศ. 2545  ซึ่งกลาวถึงเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้คือ 
 “โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระบบบริหารราชการเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานตอบสนองตอการ
พัฒนาประเทศและการใหบริการแกประชาชนไดอยางมปีระสิทธิภาพย่ิงขึ้น โดยกําหนดใหการบริหารราชการ
แนวทางใหมตองมีการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และแผนการปฏิบตัิงานเพื่อใหสามารถประเมินผลการปฏิบัติ
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ราชการในแตละระดับไดอยางชัดเจน มีกรอบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการกํากับการ
กําหนดนโยบายและการปฏิบัติราชการ...” 
 จากความที่อางขางตน พอจะช้ีไดวา ภาษาที่ใชตามพระราชบัญญตันิี้ เรียกการปฏิรูประบบราชการ
วาการปรับปรุงระบบบริหารราชการ และการปรับปรุงระบบบริหารราชการน้ียึดกรอบการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี ขอบงช้ีนี้สอดคลองกบัความในมาตรา 3/1 ตามท่ีไดกลาวมากอนหนาแลว โดยการบริหารกิจการ
บานเมืองทีด่ีเปนอยางไร ไดมีการบัญญัตริายละเอียดถึงขั้นการออกพระราชกฤษฎีกาแลว สวนวลีที่การบริหาร
ราชการแนวทางใหมมีความหมายเทากับการจัดการภาครัฐแนวใหมหรือไมยังไมอาจสรุปไดตามบริบทของ
ขอความน้ี เฉพาะอยางยิ่ง การจัดการภาครัฐแนวใหมเปนศัพทเฉพาะทางวิชาการสากล ประเด็นความสําคัญใน
การทําความเขาใจใหชัดเจนจึงเหลืออยูวา การปรับปรุงหรือการปฏริูประบบราชการไทย ซึ่งถือกรอบการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีนั้นมีความสัมพันธกับการจัดการภาครัฐแนวใหมอยางไร การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปน
สิ่งเดียวกับการจัดการภาครัฐแนวใหมหรือไม ถาใชเพราะเหตุผลใด  ถาไมใชเพราะเหตผุลใด ถาใชสวนใดไมใช
สวนใดเพราะเหตุผลใด ปมคําตอบเรื่องน้ีจึงอยูท่ีความหมายของการจัดการภาครัฐแนวใหมคืออะไรนัน่เอง 
 ดังท่ีไดกลาวแลววา ขอมูลทีผู่วิจัยอางไดก็คือการปฏิรูประบบราชการ (ท่ียึดกรอบการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี) ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดการจดัการภาครัฐแนวใหม กลาวนัยหนึ่งก็คือ ผูวิจัยสามารถสรุปอยาง
นอยท่ีสุดไดวาในการปฏิรูประบบราชการ ไดมีการนําแนวคิดจัดการภาครัฐแนวใหมมาพิจารณามาประยุกตใชใน
การบริหารงานของระบบราชการ 
 ดวยเหตุนี้ในการศึกษาความคิดเห็นของขาราชการ ในการปฏิรูประบบราชการกับการจัดการภาครัฐ
แนวใหมนี้  ผูวิจัยจึงสามารถตั้งคําถามในการศึกษาความคดิเห็นของขาราชการ ไดทั้งสองแบบ คือ แบบแรก
ความคิดของขาราชการตอหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีที่บัญญัติในพระราชบัญญตัิระเบียบบรหิาร
ราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแบบท่ีสอง ความคิดเห็นของขาราชการ ตอหลักการการจัดการภาครัฐแนวใหม 
การตั้งคําถามแตละแบบมีจดุดี จดุออนตางกันการตั้งคําถามแบบแรกจุดดี คือ เปนการศึกษาความคิดของ
ขาราชการตอการปฏิรปูระบบราชการตามสภาพที่กําหนดในบริบทของขาราชการอยางนอยที่สุด โดยหลักการ
หรือกรอบของกฎหมายแตมีจดุออน คืออาจเปนการละเลยตอการสํารวจตรวจสอบความถูกตองตามมาตรฐาน
หลักวิชาก็เปนได สวนการต้ังคําถามแบบท่ีสองมีจุดดี คือเปนการพิจารณาจากแนวคิดท่ีเปนระบบชุดหน่ึงในทาง
วิชาการแตมีจดุออนคือ  บางสวนอาจไมไดเปนสิ่งที่ถูกนํามาปฏิบตัิจริงในสังคมไทยกเ็ปนได แตอยางไรก็ดี หาก
ปรากฏในกรณีที่บางสวนของแนวความคิดรวบยอดการจัดการภาครฐัแนวใหมไมไดถูกนํามาใชในสังคมไทย นั่นก็
ยังไมอาจสรุปไปไดวาส่ิงท่ีไมไดถูกนํามาใชหมายถึงสิ่งที่ไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริงที่พึงปรารถนาของ
สังคมไทยหรือสังคมไทยไมมีศักยภาพที่จะพัฒนาใหเกิดสิ่งนั้นข้ึนได ไมวาจะในกรณีใดกต็ามในเมื่อขอเท็จจริงเปน
ที่ยอมรับวาการปฏิรูประบบราชการไดรับอิทธิพลจากแนวความคิดรวบยอดการจดัการภาครัฐแนวใหมจึงมีความ
จําเปนในอันท่ีจะทําความเขาใจแนวความคิดรวบยอดดังกลาวอยางหลีกเลี่ยงไมได 
 ในงานวิทยานิพนธนี้ ผูวิจัยเลือกตัง้คําถามแบบท่ีสองเนื่องจากยังไมมีผลงานทางวิชาการท่ีศึกษา
แนวความคิดรวบยอดการจัดการภาครัฐแนวใหมในมติิสากล และมติิที่ปรับสูบริบทเชิงวัฒนธรรมของไทยโดยตรง  
การตั้งปญหาแบบนี้จึงอาจชวยเสริมหรือตรวจสอบการศึกษาตามแบบท่ีหนึ่งได  
 ความสําเร็จในการปฏิรูประบบราชการยอมมีที่มาจากหลายดาน เชน เจตจํานงอันแนวแนของฝาย
การเมือง การปฏิรูปเชิงโครงสรางและระบบการบริหารบุคคลตางๆ การเปดใหภาคประชาชนเขามามสีวนรวม
ตรวจสอบกลไกรัฐ แตปจจยัสําคญัที่ไมอาจละเลยไดประการหน่ึง คือ ความคิดเห็นของตัวขาราชการเอง เพราะ
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ความคิดเห็นยอมมผีลตอการกําหนดพฤติกรรมของขาราชการ ขาราชการมีความคิดเห็นตอการจดัการภาครัฐ
แนวใหมอยางไรยอมเปนประโยชนตอการประเมินผลการปฏริูประบบราชการในแงหนึ่ง ตลอดจนสามารถใช
ประโยชนในการวางนโยบายในการพัฒนาตัวขาราชการได 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของขาราชการในการปฏริูประบบราชการตามแนวทาง การจดัการ
ภาครัฐแนวใหม 
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการในการปฏริูประบบราชการกับการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม โดยจําแนกขาราชการตามระดับการศึกษา ตําแหนงงาน ระดับตําแหนง หนวยงานท่ีสังกัด และ
ประสบการณการทํางาน  
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธการปฏริูประบบราชการที่มผีลตอการจดัการภาครัฐแนวใหม   
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 แนวทางการวิจัยใชระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณมีแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลกับ
ประชากรเปาหมายท่ีเปนขาราชการ จาก 19 หนวยงาน  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือขาราชการ 19 หนวยงาน แบบเจาะจงกลุมตัวอยาง จํานวน
ทั้งสิ้น 2,482 คน  
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม ซึ่งมลีักษณะคําถามปลายปดแบงออกเปน 3 สวน  
 1. แบบสอบถามท่ีเกี่ยวของกับดานบุคคลประกอบดวย ระดับการศกึษา  ตําแหนงงาน  ระดับ
ตําแหนง  หนวยงานท่ีสังกัด และประสบการณการทํางาน 
 2.  แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ที่เกี่ยวกับการปฏิรปูระบบราชการ
ประกอบดวย การปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของระบบราชการ การจัดโครงสรางราชการใหเหมาะสม การปฏริูป
การบริหารจัดการ การปฏิรูปการบริหารงานบุคคล การปฏิรูประบบงบประมาณ และการตอบสนองความ
ตองการ และเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวม 
 3. แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ที่เกี่ยวกับการจัดการภาครัฐแนวใหม 
ประกอบดวย การมุงเนนผลลัพธ การวัดผลการปฏิบัติงาน การเลยีนแบบการจัดการของภาคเอกชน การทบทวน
บทบาทของภาครัฐ การกระจายอาํนาจ การแขงขัน การเนนลูกคา การปรับปรุงการจัดการทางการเงินและบัญชี 
การมีภาระรับผดิชอบ ความโปรงใส และการมสีวนรวมของประชาชน   
 การวิเคราะหขอมลู  
 สถติิที่นํามาใชวิเคราะหขอมลูนั้นสามารถแยกอธิบายลักษณะการใชสถิติตางๆ ดังนี้  
 1. สถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency) รอยละ (Percent) คาเฉลี่ย (Mean) 
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 2. สถิติเชิงอนุมานใชในการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐานความสัมพันธของตัวแปร โดยใชสถิติการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA Analysis)  
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ผลการวิจัย 
 1. ระดับความคิดเห็นของขาราชการในการปฏริูประบบราชการ และการจัดการภาครัฐแนวใหม  
ผลการศึกษาพบวา 
  การปฏิรปูระบบราชการ 
  กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นตอการปฏริูประบบราชการในประเด็นตางๆในระดับมาก     
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการปฏริูประบบการบริหารงานบุคคล มากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 
ประเด็นการรบัคนเขารบัราชการ มีขั้นตอนเหมาะสม ไดคนมีความรูความสามารถเขามาทํางานจริงๆ มากที่สดุ 
    หลักการจัดการภาครัฐแนวใหม 
  กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นตอหลักการจัดการภาครัฐแนวใหมในภาพรวมในระดับ  
ปานกลาง พิจารณาเปนรายดาน ตามลาํดับ      
  โดยสรุป กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นตอหลักการจัดการภาครัฐแนวใหมในภาพรวมใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการปรับปรุงการเงินและบัญชี มากที่สดุ  เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ประเด็น ระบบราชการ ยังคงมีสายการบังคับบญัชาหลายชั้นและซ้ําซอนมากท่ีสุด   
 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการในการปฏิรูประบบราชการตามหลักการจัดการภาครัฐ 
แนวใหมผลการศึกษา พบวา 
    ระดับการศึกษา ระดับตําแหนง หนวยงานท่ีสังกัด และประสบการณการทํางานมีความสมัพันธ
กับการปฏิรปูระบบราชการตามหลักการจดัการภาครัฐแนวใหมในภาพรวม สวนตัวแปรตําแหนงงาน ไมมี
ความสัมพันธกับการปฏริูประบบราชการตามหลักการจัดการภาครัฐแนวใหม ดังขอมูลนี ้
  ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกบัความคิดเห็นในการปฏิรูประบบราชการตามหลักการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม ในภาพรวมและรายดาน แสดงวา ระดับการศึกษามีความสมัพันธกับความคิดเห็นในการปฏิรปู
ระบบราชการตามหลักการจัดการภาครัฐแนวใหม ทั้งนี้เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ย พบวา ระดับการศึกษาปริญญาตรี  
( =3.56)  มีความคิดเห็นในการปฏิรูประบบราชการตามหลักการจดัการภาครัฐแนวใหม มากกวาระดับสูงกวา
ปริญญาตรี (  =3.52) 
            หนวยงานท่ีสังกัด มีความสัมพันธกับความคิดเห็นในการปฏิรูประบบราชการตามหลักการ
จัดการภาครัฐแนวใหมในภาพรวมและรายดาน โดยในภาพรวมกลุมตัวอยางที่สังกัดกระทรวงพลังงาน มีความ
คิดเห็นในการปฏิรูประบบราชการตามหลักการจดัการภาครัฐแนวใหมมากกวาทุกกลุม สวนดานการปฏิรูประบบ
ราชการ กลุมตัวอยางที่สังกัดกระทรวงพลังงานมีความคิดเห็นมากกวาทุกกลุม และดานหลักการจดัการภาครัฐ
แนวใหม กลุมตัวอยางท่ีสังกัดในกระทรวงสาธารณสุข มีความคิดเหน็มากกวาทุกกลุม 
  ประสบการณการทํางานมีความสมัพันธกับความคิดเห็นในการปฏิรปูระบบราชการตาม
หลักการจดัการภาครัฐแนวใหมในภาพรวมและดานหลักการจัดการภาครัฐแนวใหม โดยกลุมตัวอยางที่มี
ประสบการณการทํางาน 1-5 ปมีความคิดเห็นในภาพรวมมากกวาทุกกลุม สวนดานการจดัการภาครัฐแนวใหม 
กลุมตัวอยางที่มีประสบการณการทํางาน 15 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นมากกวาทุกกลุม และมีเพยีงดานการปฏิรปู
ระบบราชการ ไมมีความสัมพันธกบัความคิดเห็นในการปฏิรูประบบราชการตามหลักการจัดการภาครฐัแนวใหม 
 3. ความสัมพันธระหวางการปฏิรปูระบบราชการกับการจดัการภาครัฐแนวใหม ผลการศึกษา พบวา  
 การปฏิรปูระบบราชการมคีวามสมัพันธกับการจัดการภาครัฐแนวใหม จากผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา  ประสบการณทาํงาน มีความสัมพันธกับความคิดเห็นในการปฏิรูประบบราชการตามหลักการ
จัดการภาครัฐแนวใหมในภาพรวมและรายดาน โดยภาพรวม ดานการปฏิรูประบบราชการและดานหลกัการ
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จัดการภาครัฐแนวใหม พบวา  กลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณการทํางาน 15 ปข้ึนไป มีความคิดเห็นในการปฏิรปู
ระบบราชการตามหลักการจัดการภาครัฐแนวใหมมากกวาทุกกลุม มตีัวแปรอยางนอย 1 ตัวแปรในชุดตัวแปรคํา
ทํานายท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม เมื่อพิจารณาคา Sig.t ก็พบวา มีตัวแปรการมุงเนนผลลัพธ  การวัดผล
การปฏิบัติงาน การเลยีนแบบการจัดการของภาคเอกชน การทบทวนบทบาทของภาครัฐ การกระจายอํานาจ  
การแขงขัน การเนนลูกคา การทํางานเชิงสัญญา การปรับปรุงการจดัทางการเงินและบัญชี การมภีาระรับผดิชอบ
มีความสมัพันธกับการปฏิรูประบบราชการ มีเพียงตัวแปรความโปรงใสท่ีไมมีความสัมพันธกับการปฏริูประบบ
ราชการ ดังน้ัน การปฏริูประบบราชการมีความสัมพันธกับการจัดการภาครัฐแนวใหมในภาพรวมและรายดาน
ดังกลาว 
 

อภิปรายผลวิจัย 
 1. ระดับความคิดเห็นในการปฏริปูระบบราชการตามหลักการจัดการภาครัฐแนวใหม ภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ท้ังนี้การปฏิรูประบบราชการโดยการนําหลักการจดัการภาครัฐแนวใหมมาปฏิรูปนับวาเปนแนวทางซ่ึง
สามารถทําใหองคการภาครัฐ หรอืภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของนําไปปรับปรุงการบริหาร การจดัโครงสราง 
การงบประมาณ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนอยางเต็มที่  
 2. การปฏิรูประบบราชการ ขาราชการมีความเห็นวาการรับคนเขารบัราชการ มีขั้นตอนเหมาะสม ได
คนมีความรูความสามารถเขามาทาํงานจริงๆ ในระดับมาก สวนประเด็นท่ีมีความคิดเห็นนอยทีสุ่ด คือประเด็น
ภาครัฐสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรี อาศัยกลไกตลาดมากกวาเขาแทรกแซง ในระดับนอย 
 3. หลักการจัดการภาครัฐแนวใหม ขาราชการมีความคิดเห็นตอหลักการจัดการภาครัฐแนวใหมใน
ภาพรวมในระดับมาก นอกจากน้ีขาราชการยังมีความคิดเห็นวาการแบงหนวยงานและอํานาจใหทองถิ่น มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในระดับมาก สวนประเด็นท่ีมีความคดิเห็นนอยที่สดุ คือประเด็นมีการสรางเง่ือนไข
ใหการบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
 4. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ระดับการศึกษา ระดับตําแหนง สังกัดหนวยงาน ประสบการณ
ทํางาน มีความสัมพันธกับความคิดเห็นในการปฏิรูประบบราชการตามหลักการจัดการภาครัฐแนวใหม แสดงวา 
ระดับการศึกษา ระดับตําแหนง สงักัดหนวยงาน ประสบการณทํางานมีความสมัพันธกับความคิดเห็นในการ
ปฏิรูประบบราชการตามหลักการจัดการภาครัฐแนวใหม กลาวคือกลุมตัวอยางท่ีมรีะดับการศึกษา ระดับ
ตําแหนง สังกัดหนวยงาน ประสบการณทํางานตางกันมคีวามคิดเห็นในการปฏิรูประบบราชการตามหลักการ
จัดการภาครัฐแนวใหมตางกัน โดยขาราชการที่มีการศึกษาระดับปรญิญาตรี ขาราชการทีม่ีระดับตําแหนงระดับ
ปฏิบัติงาน ขาราชการสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมที่มีประสบการณการทํางาน 25-35 ป มีความคิดเห็นในภาพรวม
มากกวาทุกกลุม สวนตําแหนงงาน ไมมีความสัมพันธกับความคิดเหน็ในการปฏิรูประบบราชการตามหลักการ
จัดการภาครัฐแนวใหมในภาพรวมและรายดาน กลาวคือกลุมตัวอยางที่มีตําแหนงงาน ตางกันมีความคิดเห็นใน
การปฏิรปูระบบราชการตามหลักการจัดการภาครัฐแนวใหมไมตางกัน   
 5. ความสัมพันธการปฏิรูประบบราชการท่ีมีผลตอการจัดการภาครัฐแนวใหม พบวา การปฏิรูประบบ
ราชการมีความสัมพันธหรือสงผลตอกับการจัดการภาครัฐแนวใหม การมุงเนนผลลัพธ การวัดผลการปฏิบัติงาน 
การเลยีนแบบการจดัการของภาคเอกชน การทบทวนบทบาทของภาครัฐ การกระจายอํานาจ การแขงขัน      
การเนนลูกคา การทํางานเชิงสัญญา การปรับปรุงการจดัทางการเงินและบัญชี และการมีภาระรับผิดชอบ        
มีความสมัพันธกับการปฏิรูประบบราชการ มีเพียงตัวแปรความโปรงใสท่ีไมมีความสัมพันธกับการปฏริูประบบ
ราชการ ดังน้ันการปฏิรูประบบราชการมีความสัมพันธกับการจดัการภาครัฐแนวใหมในภาพรวมและรายดาน
ดังกลาว 
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 6. ผลการศึกษาเรื่องการปฏิรูประบบราชการ สอดคลองกับทฤษฎีการปฏิรปูระบบราชการ ของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2542, หนา 25) 
ใน การปรับเปลี่ยนเรื่องบทบาท ภารกิจของระบบราชการ การจดัโครงสรางราชการใหเหมาะสม การปฏิรูป
วิธีการบริหารจัดการปฏริูประบบการบริหารงานบุคคล การปฏริูประบบงบประมาณ และการเขามามีสวนรวม
ของประชาชน 
 7. จากผลการศึกษาการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยการบริหาร
ราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน การดําเนินการของสวนราชการทุกขั้นตอนตองมีความโปรงใส     
มีกลไกตรวจสอบการดําเนินงานทุกข้ันตอน และหากกระทบตอประชาชน สวนราชการตองดําเนินการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน หรือช้ีแจงทําความเขาใจเพ่ือใหประชาชนไดตระหนักถึงประโยชนที่สวนรวมจะไดรับ
จากภารกิจนั้น การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ การบริหารราชการอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การปรับปรุงภารกิจของ
สวนราชการ   การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
 ผลจากการวิจัยในครั้งนี้  คอนขางสอดคลองกับผลการวิจัยของ จุไรรัตน จุลจักรวัฒน (2547)   
ความคิดเห็นในการปฏิบตัิราชการของขาราชการไทยกับการจัดการภาครัฐแนวใหม : วิทยานิพนธปริญญา
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารฐัศาสตร คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ในผลการวิจัยดาน
ขาราชการที่สังกัดหนวยงานตางกนัจะมีความคิดในการปฏิบัตริาชการตามหลักการจัดการภาครัฐแนวใหม 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับผลทีไ่ดจากการวิจัยนี้ คือ สังกัด
หนวยงาน มีความสมัพันธกับความคิดเห็นในการปฏริูประบบราชการตามหลักการจัดการภาครัฐแนวใหมใน
ภาพรวมและรายดาน โดยในภาพรวมกลุมตัวอยางท่ีสังกัดกระทรวงพลังงาน มีความคิดเห็นในการปฏิรูประบบ
ราชการตามหลักการจัดการภาครฐัแนวใหมมากกวาทุกกลุม สวนดานการปฏิรูประบบราชการ กลุมตัวอยางที่
สังกัดกระทรวงพลังงานมีความคดิเห็นมากกวาทุกกลุม และดานหลกัการจัดการภาครัฐแนวใหม กลุมตัวอยางที่
สังกัดในกระทรวงสาธารณสุข มีความคิดเห็นมากกวาทุกกลุม รวมถงึการนําหลักการในการบรหิารกิจการ
บานเมืองที่ดี  ซึ่งควรจะตองเปนหลักการที่แตละหนวยราชการนํามาเปนกรอบในการพัฒนาการใหปฏิบัติงาน
ของหนวยงานเพ่ือไปในทิศทางของการจัดการภาครัฐแนวใหม ซึ่งเปนไปตามแนวทางของการปฏริูประบบ
ราชการ ซึ่งจะตองมีการปรับปรุงทั้งเรื่องระบบบริหารจัดการในองคกรที่มีประสิทธิภาพ และการใหบริการที่ดี
นั่นเอง 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1. ผูวิจัยเห็นวาประเทศไทยยังไมมีกฎหมายที่กําหนดเก่ียวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร
ระบบราชการที่ระบุในไวในนโยบายอยางชัดเจนในการนําแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหมไปประยกุตใชในทาง
ปฏิบัติ ทําใหการเปล่ียนแปลงวิธีการบริหารราชการไมเกิดผลในทางอยางเปนรูปธรรมในลักษณะที่เทาเทียมและ
ครอบคลมุในทุกหนวยงาน เนื่องดวยการปฏิบตัิงานราชการจําเปนตองมีเครื่องหมายเปนเครื่องมือในการ
บริหารงาน หนวยงานราชการไมสามารถปฏิบตัิงานไดหากไมมีการมอบหมายภารกิจงานใหตามนโยบาย ซึ่ง
ในชวงการปฏิรูประบบราชการในขณะนี้ยังมีเพยีงพระราชบญัญัตบิริหารราชการแผนดินฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2545 
และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ท่ีเปนเครื่องมือในการดําเนินงาน และกฎหมาย
ทั้งสองฉบับ เชนเดียวกับปญหาและอุปสรรคทีเ่กิดขึ้นในกรณีที่มีการมอบหมายภารกิจแตขาดขอบังคบักฎหมาย
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ที่ระบุอํานาจหนาท่ี ความรับผดิชอบมาให ดังนั้นการนําแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหมมาปรับใชในหนวยงาน
ราชการควรคาํนึงถึงขอจํากัด บางประการของระบบราชการและผลักดันใหมีการออกกฎหมายท่ีมลีักษณะเฉพาะ
ซึ่งครอบคลุมไปถึงกระบวนการและวิธีการบริหารราชการแบบใหมทีชั่ดเจนเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ เพื่อรองรับ
กระบวนการปฏิบัติงานราชการและการดําเนินการตางๆ ในอนาคต เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิที่แทจริงตามเจตจาํนง
ของแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหมท่ีประสบความสําเร็จเชนในหลายประเทศ 
 2. การนําเทคนิคการบริหารจัดการสมยัใหม ไดแก การกําหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบตัิราชการที่มีสวน
อยางมากในการกระตุนใหหนวยราชการเกิดความตื่นตัวและทําใหเจาหนาที่ภาครัฐมีความกระตือรือรนในการ
ปฏิบัติงานมากข้ึน ทวาการนําเครือ่งมือการบริหารจัดการตางๆ มาปรับใชในหนวยงานราชการในปจจุบันยังไม
เกิดผลในทางปฏิบัติจริงในทุกหนวยงาน มีบางหนวยงานขาดความรูความเขาใจในการใชเครื่องมือใหถกูตอง   
ทําใหไมเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือมีการเพิกเฉยตอการนําไปปฏิบัติ 
เนื่องจากการปฏิบตัิหรือไมปฏิบตันิั้นไมมผีลใดๆ ตอการใหคุณใหโทษในทางปฏิบัติราชการในปจจุบัน ดังนั้น
หนวยราชการที่มีความเอาจริงเอาจังในการปฏิบัติจึงเกดิจากภาวะผูนําของผูบังคับบัญชาและลักษณะการ
บริหารงานในหนวยงานเปนหลักดงัน้ันการนําเทคนิคการบริหารจัดการมาปรับใชใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลนั้น ภาครัฐควรพิจารณาถึงระบบสนับสนุนในการสงเสริมใหเครื่องมือการบรหิารท่ีนํามาใชเกิดผล
สําเรจ็อยางเปนรูปธรรมดวย 
 3. ผูวิจัยเห็นวาการปฏริูประบบราชการในปจจุบันเนนไปท่ีโครงสรางการบริหารและการนําเทคนิค
การบริหารจัดการสมัยใหมมาปรับปรุงวิธีการบริหารราชการมากกวาการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและพฤติกรรม
ของขาราชการ/เจาหนาท่ีผูปฏิบัตงิาน ดังนั้น ระบบราชการสวนใหญมุงเนนไปท่ีประเด็นที่การปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการซึ่งเปนเรื่องขององคการและการจัดการเปนหลัก แตกลับละเลย
ในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางานและพฤติกรรมของบุคลากร ซึ่งแทจริงแลวพฤติกรรมองคการหรือ
บุคลากรมีความสัมพันธโดยตรงกับวิธีการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน หากราชการมีระบบสนับสนุน
หรือการสงเสริมใหผูปฏิบัติงานทํางานดวยจิตสาํนึกแทนที่การใชเทคนิคการบริหารหรือการควบคมุกวดขัน จะ
ชวยลดผลกระทบทางลบในดานความเครยีดและความกดดันของเจาหนาท่ีผูปฏิบตัิงานได รวมถึงเปนการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมบุคลากรยังทําใหเกิดผลการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานในลักษณะถาวร มิใชการทํางานไป
ตามรูปแบบเทคนิคการบริหารหรอืการควบคุม ซึ่งหากไมมีความเขมงวดกวดขัน ผลการปฏิบตัิงานท่ีเกิดข้ึนก็มี
สภาวะชั่วคราว เทาน้ัน เมื่อไมมีการกํากับควบคุม การปฏิบตัิงานก็กลับไปอยูในสภาพเดิมเชนในอดีต 
 4. ผลจากการศึกษาในคร้ังนี้ ผูวิจยัมีความเห็นวา การปฏริูประบบราชการไทยในชวง 5 ปท่ีผาน
มายังไมกอใหเกดิผลสําเร็จทีเ่ปนรปูธรรมตามแนวทางท่ีระบบราชการคาดหวังมากเทาที่ควร เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการผลักดันจากฝายการเมือง และการชี้นําในการดําเนินการจากขาราชการเปนหลัก 
ขณะเดียวกันการมีสวนรวมในการรวมพัฒนาระบบราชการยังมีนอย ทําใหปฏิรูประบบราชการขาดการบูรณา
การรวมกันจากภาครัฐ ระบบราชการและประชาชน การบริหารงานจึงขาดกระบวนการตรวจสอบจากประชาชน
ผูมีสวนไดเสียโดยตรง การปฏิบัตริาชการในปจจุบันจึงเปนการบริหารงานท่ีขาดการตรวจสอบจากรอบดาน 
เพราะขาดการถวงดุลตรวจสอบจากภาคประชาชนนั่นเอง ดังนั้น ในการปฏิรูประบบราชการท่ีมีประสิทธิผลควร
สรางใหเกิดวัฒนธรรมรวมกันระหวางภาครัฐและประชาชน โดยมุงสรางจิตสาํนึกในหมูประชาชนใหตระหนักถึง
การเปน “เจาของ” อยางแทจริง สวนภาครัฐเองตองมีการดําเนินงานท่ีโปรงใส พรอมรับตอการตรวจสอบจาก
ภาคประชาชน ทั้งนี้เพื่อกอใหเกิดการเปลีย่นแปลงอยางแทจริงท่ีครบท้ังสามมิตติามปณิธานการบริหารจัดการ
ภาครัฐท่ีตองการบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โปรงใส และกอใหเกดิความเปนธรรมในสังคม 
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ดวยเหตุแหงการปฏริูประบบราชการ การปฏิวตัิการทํางานของเจาหนาที่ และการตรวจสอบถวงดุลจากภาค
ประชาชน 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 ควรดําเนินการศึกษาเปรียบเทยีบระหวางสวนราชการภมูิภาค และราชการสวนทองถิ่น เพื่อ
เปรียบเทยีบโอกาส อุปสรรคที่จะนําหลักการจัดการภาครัฐแนวใหมมาปฏิรูประบบราชการในสวนภูมภิาค และ
สวนทองถิน่อยางมีประสิทธิภาพและแนวปฏิบตัิที่เหมาะสมท่ีจะนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมมากข้ึน 
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