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การแพร่กระจายนวัตกรรม :  สมรรถนะของข้าราชการหลังแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
วนัสนนัท์  ศิริรัตนะ1 

บทคัดย่อ 

 การแพร่กระจายนวัตกรรมที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมในระบบราชการที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM) ในฐานะที่การปฏิรูประบบราชการเป็นนวัตกรรม
หนึ่งในด้านการบริหาร ในการปฏิรูประบบราชการซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องด าเนินการในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการ
ปฏิรูป ในบทความนี้ จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น แนวคิดการปฏิรูประบบราชการ แนวคิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
วัฒนธรรมและค่านิยม การแพร่กระจายนวัตกรรม สมรรถนะของข้าราชการไทย  
 จากทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรมของเอเวอร์เร็ต  เอ็ม  โรเจอร์  ( Everett  M.  Roger ) แบ่ง
องค์ประกอบทั้งหมดได้ 4 ประการด้วยกันคือนวัตกรรม การสื่อสาร  สมาชิกในระบบสังคม ระยะเวลา การ
แพร่กระจายนวัตกรรม ถือเป็นการส่งเสริมให้มีการสร้างสิง่ใหม่ ในที่น้ีการก าหนด ค่านิยม วัฒนธรรม และสมรรถนะ
ของข้าราชการ ก็เปรียบเสมือนสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในภาครัฐไทย   เพื่อให้ข้าราชการมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การแพร่กระจายนวัตกรรมมีส่วนท าให้ภาครัฐไทยต้องปฏิรูปกระบวนการท างานให้รวดเร็ว 
สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

Abstract 

  Diffusion innovation that affects culture in the bureaucracy are changing by the trend 
of the new public management (New Public Management: NPM) as one of civil service reforms of 
administrative innovation which is the new issue that must be performed. This article is divided 
into four parts: the concept of civil service reform, the concept of a paradigm shift, culture and 
values, Diffusion innovation, and the competency of civil servants. 
 Theory of diffusion innovation of Everett M. Rogers has four elements: innovation, 
communication, members of social system, and period of time. Additionally, innovation diffusion 
considered to promote the new creation. However, defining value, culture and competency of 
civil servants is like as something new happening in Thailand government for preparing them to 
perform their duty effectively. Innovation diffusion contributes to the Thailand government to 
reform working process according to the changing circumstances 
1 อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

บทน า 

 ระบบราชการ ถือได้ว่าเป็น “กลไกรัฐ” ที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินและพัฒนา
ประเทศ ระบบราชการเป็นองค์การหลักท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการน านโยบายไปปฏิบัตเิพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  ในหลาย
ประเทศต่างก็ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาระบบและการปฏิรูประบบราชการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหาร
ราชการแผ่นดินด าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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 การปฏิรูประบบราชการในประเทศไทยเป็นเรื่องที่รัฐบาล ให้ความส าคัญ และด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 
สาเหตุมาจากปัญหาของระบบราชการไทยที่มีการสั่งสมมาอย่างยาวนาน อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน ปัญหา
เรื่องขนาดขององค์การมีความซับซ้อน กับจ านวนของบุคลากรที่มีมาก ส่งผลให้ระบบการบริหารงานไม่คล่องตัว การ
ท างานเกิดความล่าช้า เพราะยึดติดอยู่กับกฎระเบียบมากเกินไป รวมถึงการมีวิธีการปฏิบัติงานท่ีไม่ทันสมัย   
 นอกจากนี้ยังมีสาเหตุภายนอกประเทศที่ เป็นสิ่งผลักดันให้ประเทศไทยต้องพัฒนาและปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงระบบราชการ คือ กระแสโลกาภิวัฒน์ ที่ส่งผลให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง นอกจากนี้ความเจริญก้าวหน้าของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ท าให้บุคคลสามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได้รวดเร็วมากขึ้น จึงท าให้สังคมในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งยุคข้อมูลข่าวสาร ดังนั้นระบบราชการไทยจึง
ต้องมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว และสามารถแขง่ขันกับนานาประเทศได้ 
 การพัฒนาระบบราชการ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นราชการยุคใหม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง กระบวนทัศน์ 
(Paradigm Shift) การบริหารราชการ  หาวิธีการให้บริการต่อประชาชน และความรับผิดชอบที่ข้าราชการพึงมีต่อ
ประชาชนและต่อหน่วยงานด้วยกันเอง  ดังนั้นในการปฏิรูประบบราชการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2545 จึงได้น าแนวคิด
การ ภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM) โดยน ามาประยุกต์ใช้เป็นหลักคิดผสมผสานกับ หลักการ
ของแนวคิดตามระบอบประชาธิปไตยยุคใหม่ที่เน้นการสร้างระบบราชการที่มีคุณลักษณะของระบบในเชิง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่อิงหลักธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย  
 แนวคิดดังกล่าวนี้ก็ได้น าไปสู่นวัตกรรมในขณะนั้น เป็นที่มาของพฤติกรรมใหม่ในการบริหารราชการ คือ 
เรื่องของวัฒนธรรมองค์การโดยมีส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก .พ.ร) เป็นองค์การหลักในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย ได้ก าหนดแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ซึ่งมีความครอบคลุมใน 5 เรื่อง ได้แก่ 1.ปรับบทบาท
ภารกิจและโครงสร้าง 2. ปรับปรุงวิธีการบริหาร 3. ปฏิรูปวิธีการงบประมาณ 4.ปฏิรูประบบบุคคล และ 5. 
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยมใหม่ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาระบบราชการ 
 ดังนั้น “การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การระบบราชการนับว่าเป็นสิ่งท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งดังจะเห็นได้
จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ .ศ.2546-2550) ในยุทธศาสตร์ที่ 5 ได้ก าหนดให้มีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมของระบบราชการ โดยเน้นการสร้างรูปแบบกระบวนการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริงให้เกิดขึ้นในภาครัฐ เสนอแนะการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สร้างการมีส่วนร่วม
ในการแสวงหากระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมใหม่ที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบราชการ”  
 การแพร่กระจายนวัตกรรมที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมในระบบราชการที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM) ในฐานะที่วัฒนธรรมเป็นนวัตกรรมหนึ่งในด้านการ
บริหารซึ่งจะเสนอในประเด็น แนวคิดการปฏิรูประบบราชการและวัฒนธรรมองค์การ แนวคิดการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยม  

  แนวคิดการปฏิรูประบบราชการ 

 1. กระแสโลกาภิวัฒน์ ท่ีส่งผลให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง  ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ท าให้บุคคลสามารถติดต่อสื่อสารกันได้รวดเร็วมากข้ึนท าให้
สังคมในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งยุคข้อมูลข่าวสาร  ระบบราชการไทยจึงต้องมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการบริหาร
ราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
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2. วิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ท าให้รัฐบาลขาดงบประมาณในการพัฒนาประเทศ จึงต้องมีการลดค่าใช้จ่าย 
รวมทั้งการยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่มีความจ าเป็น และต้องปฏิบัติตามกฎของ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ เป็นผล
ให้เกิดการปฏิรูประบบราชการ 

3. ระบบราชการไทยเกิดความล้มเหลว ขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน อาทิ การทุจริตคอร์รัปช่ัน 
เนื่องจากการบริหารงานท่ีไม่มีความโปร่งใส (ขาดหลักธรรมาภิบาล) การท างานล่าช้า ไม่มีความคล่องตัว โครงสร้าง
ขององค์กรที่มีขนาดใหญ่ จ านวนของข้าราชการที่มีมาก  การท างานท่ียึดกฎ ระเบียบ มากเกินไป ฯลฯ   
 เพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 
สังคม ประเทศชาติได้อย่างท่ัวถึง  จึงเกิดพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 และ
พระราชบัญญัติปรับปรุง  กระทรวง ทบวง  กรม  พ.ศ. 2545 ในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545  แนวคิดการปฏิรูป
ระบบราชการที่เป็นแนวคิดพื้นฐานที่ส าคัญของการปฏิรูปในครั้งนี้ คือ แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New 
Public Management: NPM)  

  แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM) 

  ประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม OECD (ประเทศในกลุ่มพัฒนาแล้ว) เช่นประเทศสหราช
อาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ให้ความส าคัญในการปรับปรุงระบบการบริหารงานภาครัฐ ดังนั้น
การปฏิรูประบบราชการจึงเป็นภารกิจที่รัฐบาลในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยได้ทุ่มเทและพัฒนาระบบ
ราชการเพื่อการเป็นระบบราชการยคุใหม่ ที่ด าเนินการภายใต้หลัก   ธรรมาภิบาล จุดเน้นของการจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ มีดังน้ี 
  1. มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Center)  
  2. มุ่งผลสัมฤทธ์ิตามตัวช้ีวัด (KPI: Key Performance) 
  3. ภาครัฐจะต้องลดบทบาทลงโดยการจ้างภาคเอกชนด าเนินการแทน (Out Sourcing) 
  4. สรรหาผู้บริหารที่มีสมรรถนะสูงจากบุคคลนอกระบบ (Performance Appraisal) 
  5. เน้นการบริหารแบบมืออาชีพ (Professional)  
  6. การสวมจิตวิญญาณผู้ประกอบการ (Entrepreneur) โดยน ากลไกตลาด เน้นลูกค้า ท างานเชิงรุก 
ชอบเสี่ยง แสวงหาโอกาส เจรจาต่อรอง ฯลฯ 
  7. มุ่งการแข่งขันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและการพัฒนา (Competitive to Efficiency and 
Development) 
  8. มอบอ านาจการใช้ดุลยพินิจและให้อิสระในการจัดการ (Empowerment) 
  9. กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น (Decentralization) 
  10. แปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization) 

 การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM) คือ มีระบบการบริหารงานมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธ์ิ  มีมาตรฐานวัดได้  ใช้กลไกการตลาด เปิดโอกาสในการแข่งขันให้ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วม
ลงทุน  โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  ดังนั้นเพื่อให้ระบบ
ราชการมีความสอดคล้องกับแนวคิดในการปฏิรูป ระบบราชการควรมีลักษณะส าคัญ (ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน ,7
กุมภาพันธ์ 2550) ดังนี ้
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 1. รัฐจะมีบทบาทหน้าท่ีเฉพาะในส่วนท่ีจ าเป็นจะต้องท าเท่านั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ ประชาชนและชุมชนมี
บทบาทมากขึ้น  
 2. การบริหารจัดการภายในภาคราชการจะมีความรวดเร็ว คุณภาพสูงและ ประสิทธิภาพสูง  
 3. การจัดองค์กรมีความกะทัดรัด คล่องตัวและปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว เน้นการท างานที่ใช้เทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือ  
 4. มีลักษณะของการท างานท่ีทันสมัย ใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการท างาน  
 5. ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ มีคุณภาพสูง  
 6. ข้าราชการท างานมุ่งผลสัมฤทธ์ิ โดยมีประชาชนเป็นเป้าหมาย  
 7. มีกลไกการบริหารงานบุคคลที่หลากหลาย มีระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถเต็มใจมารับราชการเป็นอาชีพ  
 8. มีวัฒนธรรมและบรรยากาศในการท างานแบบมีส่วนร่วม  
 9. มีความโปร่งใสตรวจสอบได้   
 จากแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ นับได้ว่าเป็นนวัตกรรมทางการบริหารอย่างหนึ่งในขณะนั้น โดย
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 ให้ด าเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการ จึงได้น าแนวคิด
ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เป็นหลักคิด หลักปฏิบัติ โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้วางเป้าประสงค์
หลักของการพัฒนาระบบราชการไทยไว้ 4 ประการ คือ (1) พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนที่ดีขึ้น (2) ปรับ
บทบาทภารกิจและขนาดให้มีความเหมาะสม (3) ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการท างานให้อยู่ใน
ระดับสูงและเทียบเท่าเกณฑ์สากล และ (4) ตอบสนองต่อการบริหารปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เพื่อให้การ
ด าเนินงานพัฒนาระบบราชการไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย พ.ศ. 2546-2550 ซึง่ตรงกับช่วงของการปฏิรูประบบราชการในขณะนั้น ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ที่
ส าคัญดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานและวิธีการท างาน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรื้อปรับระบบการเงินและการงบประมาณ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างระบบริหารบุคคลและค่าตอบแทนใหม่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์การปฏิรูปในครั้งนั้น การสร้างระบบบริหารบุคคลและค่าตอบแทนใหม่ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีผลอย่างยิ่งต่อการด าเนินการเปลี่ยนแปลงการบุคคลของภาครฐั อันได้แก่ข้าราชการ ซึ่งเป็นกลไกท่ี
ส าคัญประการหนึ่งของการบริหารราชการ จึงได้มีการก าหนดกรอบในการท างานของข้าราชการที่สอดคล้องกับการ
ปฏิรูประบบราชการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างานและวิธีการปฏิบัติงาน ในยุทธศาสตร์ที่ 4 กพร.จึงได้
ก าหนดกรอบการปรับเปลี่ยน ข้าราชการ ในรูปแบบ กระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมของข้าราชการ 
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  แนวคิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยม 

 จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550)  ในยุทธศาสตร์ที่ 5 ได้ก าหนดให้มี
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมของระบบราชการ โดยเน้นการสร้างรูปแบบกระบวนการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงให้เกิดขึ้นในภาครัฐ เสนอแนะการจัดสภาพแวดลอ้มให้เอื้อต่อการเรยีนรู้ สร้างการมีส่วน
ร่วมในการแสวงหากระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมใหม่ที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบราชการ  
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก .พ.ร.) ได้ก าหนดกรอบการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
วัฒนธรรม ค่านิยมของระบบราชการ และพัฒนาข้าราชการ โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ “I AM READY” 

1. Integrity  (ท างานอย่างมีศักด์ศรี) ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีศักดิ์ศรี ต้องยืนหยัดท าใน
สิ่งถูกต้อง อย่างสุจริตและเที่ยงธรรม 

2. Activeness (ขยันตั้งใจท างาน เชิงรุก) ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกระตือรือร้น
เพื่อให้บริการทีด่ ี

3. Morality (มีศีลธรรม คุณธรรม) ข้าราชการต้องด ารงตนเป็นคนดี ด ารงตนอยู่ในศีลธรรมอันดี 
4. Relevancy (รู้ทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม) ข้าราชการต้องปรับตัวให้ทันโลก ทัน

เหตุการณ์ และพัฒนาการให้บริการประชาชน 
5. Efficiency (มุ่งเน้นประสิทธิภาพ) ข้าราชการจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างคุ้มค่าภาษีประชาชน 

ปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิของงาน 
6. Accountability (รับผิดชอบต่อผลงานและสังคม) ข้าราชการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยส านึก

รับผิดชอบต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ 
7. Democracy (มีใจและการกระท าเป็นประชาธิปไตย มีส่วนร่วมและโปร่งใส) ข้าราชการยึดมั่น

ในหลักในการปกครองระบอบประชาธิปไตย จะให้บริการด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม และมี
ส่วนร่วมตามหลักประชาธิปไตย 

8. Yield (มีผลงาน มุ้งเน้นผลงาน) ข้าราชการจะมุ่งมั่น สร้างสรรค์ผลงานเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน 

เมื่อน าแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ การปฏิรูประบบราชการ กระบวนทัศน์  วัฒนธรรมและค่านิยม
ของข้าราชการ มารวมกับทฤษฎีแพร่กระจายนวัตกรรม จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีการด าเนินการมีความสอดคล้อง
กัน 

  การแพร่กระจายนวัตกรรม 

  เอเวอร์เร็ต เอ็ม โรเจอร์  และ  ฟรอยด์ เอฟ ชูเมคเกอร์  (Everett M. Roger  with  Floyd F. 
Shoemaker) ให้ความหมายว่า นวัตกรรม คือ ความคิด วิธีปฏิบัติ หรือสิ่งของที่บุคคลคิดค้นขึ้นใหม่ ซึ่งมีความ
แตกต่างจากท่ีเคยมีมา  รวมถึงนวัตกรรมบางอย่าง อาจเป็นสิ่งท่ีเคยเกิดขึ้น หรือ  มีมานานแล้วในสังคม แต่หากเพิ่ง
น ามาใช้ หรือน ามาปฏิบัติ ในอีกที่หน่ึง  หรือ  อีกสังคมหนึ่ง   ก็ถือเป็นนวัตกรรม เช่นกัน 
          เอเวอร์เร็ต  เอ็ม  โรเจอร์  ( Everett  M. Roger ) ช้ีให้เห็นว่ารูปแบบของการเผยแพร่นวัตกรรม เมื่อ
กล่าวอย่างสรุปแล้ว สามารถแบ่งองค์ประกอบท้ังหมดได้ 4 ประการด้วยกัน  คือ 
 1. นวัตกรรม (Innovation) ความคิดหรือสิ่งใหม่ท่ีบุคคลค้นพบ 

Th
e 1

st 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce



334 
 

 

 2. การสื่อสาร  (Communication) การเผยแพร่นวัตกรรมให้เป็นที่รู้จัก  และยอมรับกันในสังคม 
จ าเป็นต้องใช้การสื่อสารเพื่อเผยแพร่สิ่งใหม่ โดยองค์ประกอบหลักท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการสื่อสาร คือ ผู้ส่งสารที่
เป็นบุคคลซึ่งค้นพบ หรือมีความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมนั้นๆ ตัวนวัตกรรมที่ต้องการเผยแพร่ และผู้รับสารที่ยังขาด
ความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับนวัตกรรม 
 3. สมาชิกในระบบสังคม  ( In  a  Social  System )  คือประชากรซึ่งอยู่ในระบบสังคมมีองค์ประกอบที่
แตกต่างกันไปตามแต่ละกลุ่มโดยความแตกต่างท่ีเกิดขึ้นนี้ย่อมส่งผลถึงการยอมรับนวัตกรรมที่มีในสังคมด้วย 
 4. ระยะเวลา (Overtime) เมื่อบุคคลได้รับรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในสังคม จ าเป็นอย่างยิ่งที่เขาต้อง
ใช้เวลาในการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งใหม่จากผู้น านวัตกรรมเข้ามา โดยบุคคลจะยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรมหรือสิ่งใหม่
นั้น ขึ้นอยู่กับการประเมินผลที่ผ่านกระบวนการการรับรู้ การท าความเข้าใจ แล้วส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่จะน าไป
ประกอบการตัดสินใจที่จะยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรมนั้น 
         จากรูปแบบของการเผยแพร่นวัตกรรม ช้ีให้เห็นถึงกระบวนการตัดสินใจของผู้รับสารในการยอมรับ
นวัตกรรมที่ถูกน าเข้ามาสู่ระบบ โดยอาศัยกระบวนการสื่อสารซึ่งปกติแล้วกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะ
ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ 3 ประการ คือ 
 1. การประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งหมายถึง ตัวนวัตกรรมโดยอาจพัฒนาขึ้นเอง หรือน าเข้าจากต่าง ประเทศ สิ่งที่
จะต้องตระหนัก คือ การปรับนวัตกรรมนั้น ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมให้มากที่สุด แม้นวัตกรรมดังกล่าวจะเป็น
ของแปลกใหม่ ซึ่งอาจหมายถึง การค้นพบในสิ่งท่ีไม่เคยมีมาก่อนหรือหมายถึงของใหม่ท่ีรับมาจากการเป็นของเก่าใน
ที่อ่ืน หรือการผสมผสานของเก่าจนกลายเป็นของใหม่ 

2. การแพร่หรือการสื่อสาร ถือเป็นขั้นตอนหลังจากที่เกิดนวัตกรรมขึ้นแล้ว  และต้องการน านวัตกรรมนั้น
เข้าไปสู่ชุมชน เพื่อการสร้างความทันสมัยให้กับชุมชนนั้น 

3. ผลพวงของการรับนวัตกรรม การแพร่นวัตกรรมออกไปจะส าเร็จหรือไม่นั้น มิใช่ขึ้นอยู่กับความสามารถ
ของรัฐบาลหรือผู้ส่งสาร แต่หากขึ้นอยู่กับชาวบ้านว่าจะยอมรับนวัตกรรมนั้นหรือไม่ จึงต้องอาศัยการประเมินควบคู่
ไปด้วย ซึ่งการประเมินดังกล่าวได้แก่ การประเมินความสมัครใจในการรับนวัตกรรม คุณค่านวัตกรรมในสายตาของ
บุคคลและที่ส าคัญ คือ ผลกระทบที่เกิดภายหลัง การยอมรับนวัตกรรม เพราะบางครั้งนวัตกรรมบางอย่างอาจไม่เหน็
ผลได้อย่างทันทีทันใด แต่อาจเกิดขึ้นภายหลังได้ 

การแพร่กระจายนวัตกรรมเป็นการพิจารณากระบวนการสารสนเทศให้เป็นการสื่อสารไปถึงประชาชนและ
องค์การ นวัตกรรมสามารถเป็นสินค้า การบริการ การปฏิบัติ หรือ ความคิดใหม่ส าหรับการรับรู้ ความใหม่ไม่ได้อยู่ที่
วันท่ีสร้างสิ่งนั้น แต่หมายถึงการใหม่ของการประยุกต์ใช้ ที่ช่วยแก้ไขความจ าเป็นในการเรียงล าดับปัญหาบางอย่าง 
ความใหม่ยังหมายถึงการที่คนตอบสนองในทางบวก ในการที่ใช้สิ่งนั้นโดยที่ไม่รู้มาก่อนว่าใช้สิ่งนั้นได้ 
 ลักษณะของนวัตกรรมจะช่วยอธิบายอัตราการยอมรับ แนวโน้ม ของการน ามาใช้อย่างอย่างรวดเร็ว เมื่อ 
1. มีข้อได้เปรียบมากกว่าสิ่งที่มีอยู่ 2. เข้ากันได้ มีคุณค่าอยู่ ผ่านประสบการณ์ และความจ าเป็นในปัจจุบัน 3. ง่าย
ต่อการท าความเข้าใจ 4. เมื่อนวัตกรรมถูกน ามาใช้หรือทดลองใช้ โดยผู้ใช้ที่มีศักยภาพ 5.เป็นสิ่งสังเกตได้ เช่นการ
น ามาใช้แล้วเห็นผลกับตนเอง 
 จากแนวคิดการแพร่กระจายในช่วงก่อนที่จะมีการปฏิรูประบบราชการของประเทศไทย ที่เริ่มมาจาก
แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่แพร่กระจายเข้าสู่ประเทศไทย ในส่วนของการปรับปรุงระบบบริหารงานภาครัฐ
นั้น ท าให้เกิดการปฏิรูประบบราชการในประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทย โดยอาศัยการเผยแพร่และการสื่อสาร  
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  สมรรถนะของข้าราชการไทย 

 เมื่อทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม ได้น ามาใช้ในภาครัฐไทยในการปฏิรูประบบราชการ ส านักงาน ก.พ. 
ได้ก าหนดคุณลักษณะและทักษะเฉพาะที่ส าคัญของข้าราชการไทย ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการน านโยบายไป
ปฏิบัติ เกิดประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชน ส านักงาน ก.พ. จึงได้หาคุณลักษณะและ
ทักษะเฉพาะที่ส าคัญของข้าราชการไทย ไว้เป็นสมรรถนะของข้าราชการ ดังนี้ (ศุภชัย ยาวะประภาษ 2548:59) 

1. ทักษะการใช้ความคิดทักษะการคิดอย่างมีวิสัยทัศน์ คิดกว้าง คิดไกล  
ปรับความคิดให้ยืดหยุ่น เหมาะกับสถานการณ์ คิดท างานเชิงรุก ไม่ตั้งรับ ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา ในการท างาน 

2. การท างานให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิมุ่งท่ีผลผลิต หรือผลงานท่ีตั้งเป้าหมาย 
ไว้  มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน ท างานให้เสร็จตามเวลาที่ก าหนด ด้วยความรู้สึกรับผิดชอบ  

3. การบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่าหากสิ่งใดท าแล้วไม่คุ้มค่า ให้เลิก 
ท าหรือถ่ายโอนบริหารทรัพยากรอย่างประหยัด เช่น น้ าไฟ วัสดุส านักงาน และรู้จักบ ารุงรักษาสิ่งของ 

4. ทักษะในการสื่อสารน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้  เพื่อลดระยะเวลาการ 
ท างาน สร้างเครือข่าย หาข้อมูลข่าวสาร และเพิ่มทักษะในการพูด การถ่ายทอด  

5. ความน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ 
เรียกประโยชน์ใดๆ พร้อมรับผิดชอบในสิ่งท่ีท า ท างานให้สามารถตรวจสอบได้ 

6. การมุ่งเน้นให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน บริการอย่างโปร่งใส  
ข้าราชการมีหน้าที่ ให้บริการประชาชน 

7. จริยธรรมต้องประพฤติตนให้มีศีลธรรม พูดจาสุภาพ แต่งกาย 
เรียบร้อย ไม่ประพฤติตนให้เป็นท่ีเสื่อมเสีย 

8. ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานท างานอย่างมืออาชีพ มีความรู้ 
ความสามารถในงานของตน อยา่งรู้ลึกและรู้จริง ไม่รู้เพียงผิวเผิน และมีความสามารถในการวางแผน 

9. ความสามารถในการแก้ปัญหาไม่หนีปัญหา แก้ปัญหาด้วยตนเอง  
มองปัญหาเป็นโอกาสที่จะแสดงความสามารถไม่มองปัญหาเป็นอุปสรรค 

10. การท างานเป็นทีมสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีมนุษย์ 
สัมพันธ์    ร่วมคิดร่วมท างานกับผู้อื่น ร่วมรับผิดชอบ ไม่ปกปิดความรับรู้ เผื่อแผ่ความรู้แก่ผู้ร่วมงาน ให้อภัยเมื่อ
พลาดพลั้ง 

11. ทักษะขั้นพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ต้องสามารถใช้คอมพิวเตอร์ใน 
การปฏิบัติงานได้ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และหมั่นบ ารุงรักษา  

  สรุป 

 การแพร่กระจายนวัตกรรม ถือเป็นการส่งเสริมให้มีการสร้างสิ่งใหม่ ในขณะนั้น การก าหนด ค่านิยม 
วัฒนธรรม และสมรรถนะของข้าราชาการ ก็เปรียบเสมือนสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในภาครัฐไทย   เพื่อให้ข้าราชการมีความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การแพร่กระจายนวัตกรรมมีส่วนท าให้ภาครัฐไทยต้องปฏิรูป
กระบวนการท างานให้รวดเร็ว สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
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 การปฏิรูประบบราชการ โดยการบริหารภาครัฐแนวใหม่ท าให้การด าเนินงานในภาครัฐปรับกระบวนการ 
วิธีการท างาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้เป็นคุณสมบัติของข้าราชการไทยในด้าน มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารนเทศ การมีทักษะพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อหาเครือข่ายและลดระยะเวลาในการท างาน 
เพื่อให้การปฏิบัติของภาครัฐเกิดผลสัมฤทธ์ิในการบริหารงาน และเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

 หากไม่มีแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่ การแพร่กระจายนวัตกรรม ในส่วนของการปฏิรูประบบ
ราชการในประเทศต่างๆ ก็จะไม่เกิด หากไม่มีการปฏิรูระบบราชการในประเทศไทย ข้าราชการในเมืองไทย ก็คงจะ
ยังไม่มีกรอบสมรรถนะของข้าราชการในการปฏิบัติงาน การท างานท่ีได้ประสิทธิภาพก็คงยังไม่มีผล การที่ข้าราชการ
ไทยมีกรอบสมรรถนะในการท างาน เป็นผลพวงมาจากการแพร่กระจายนวัตกรรม ท่ีต่อเนื่องมาจากการปฏิรูประบบ
ราชการนั่นเอง 
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