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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

                    จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  และเอกสารที่เกี่ยวของ    ผูวิจัยศึกษาประเด็นเกี่ยวกับ

การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยมีแนวทางหลักที่ใชในการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย คือ การฝกอบรมขาราชการทุกจังหวัด ไดประเมินผลการดําเนินการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยที่บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายสูงสุด  ตามรายละเอียดดังนี้  

 2.1.1  ยุทธศาสตรเพื่อการพฒันาและยุทธศาสตรการพฒันาระบบราชการ 

 แนวโนมการพัฒนาสูเศรษฐกิจใหมในสังคมโลกที่กําลังมีการเปลี่ยนแปลงมาใช

ความกาวหนาของฐานความรู  และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม  เปนปจจัยช้ีนาํ

ในการเพิ่มขดีความสามารถในการแขงขนัของประเทศ  ทําใหประเทศไทยตองปรบัตัวใหสามารถ

กาวตามโลกไดอยางรูเทาทันมากขึ้น ขณะที่โครงสรางทางเศรษฐกิจไทยมีขอจํากัดในการสราง

ความมั่งคั่งในระยะยาว เนื่องจากการผลิตทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมยังเนนการผลิตโดยใช

ทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานเปนหลัก อีกทั้งความสามารถในการบริหารจัดการโดยเปรียบเทียบ

อยูในระดับต่ํา ประกอบกับพื้นฐานการศึกษาของคนไทยและการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยียังออนแอ  ตองพึ่งพาตางประเทศสูง  นอกจากนี ้การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกจิโลก

ยังไดสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  วิถีชีวิตและคานิยมของ 

คนไทยอยางทีไ่มเคยมีมากอน  จึงจําเปนตองมีการเตรียมความพรอมทีด่ี  และสรางภูมิคุมกันใหกับ

ระบบเศรษฐกิจไทยในการที่จะสามารถรองรับกระแสการเปลี่ยนการเตรียมความพรอมที่ดี และ

สรางภูมิคุมกันใหระบบเศรษฐกิจไทยในการที่จะสามารถรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เพื่อ

รักษาสมรรถนะทางเศรษฐกิจของประเทศใหเติบโตตอไปไดอยางมีคณุภาพและยั่งยนื โดยยดึหลัก

ยุทธศาสตรในการบริหารจัดการเพื่อการพฒันาประเทศทุกระดับ ทั้งระดับชาติ ระดับกลุมจังหวัด

และระดับจังหวัด 

            1)  ยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ, 2546, หนา 8 – 12) 
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             (1) ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน  โดยสงเสริมเศรษฐกิจมหภาค

ใหเอื้อตอการแกไขปญหาความยากจน  เพิ่มศักยภาพและโอกาสของคนจน  พัฒนาระบบคุมครอง

ทางสังคมและผูดอยโอกาส  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และปรับปรุงระบบบริหารภาครัฐ

เพื่อแกไขปญหาความยากจน 

  (2)  ยุทธศาสตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ   โดย 

บริหารเศรษฐกิจสวนรวมเพื่อสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจ พัฒนาภาคการผลิตและบริการ   

พัฒนาคนใหมคีุณภาพและรูเทาทันการเปลีย่นแปลง รวมทั้งพัฒนาความเขมแข็งทางวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี  และเสริมสรางระบบบริหารจัดการที่ดีของภาคเอกชน 

  (3)  ยุทธศาสตรการพฒันาทนุทางสังคม  3  ดาน  ไดแก  ทนุมนษุย  ทนุทีเ่ปน 

สถาบัน  และทุนทางภูมิปญญาและวัฒนธรรม 

  (4)  ยุทธศาสตรการพฒันาที่ยงัยนื  โดยพฒันาเศรษฐกิจทีม่ีคุณภาพ  พัฒนา 

เศรษฐกิจใหมีเสถียรภาพ  กระจายความมั่งคั่ง  พัฒนาคุณภาพคนและระบบคุมครองทางสังคม  

พัฒนาและใชประโยชนทุนทางสังคม ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนและแนวคิดทุกภาคสวนเพื่อการ 

บูรณาการทางสังคม ยึดหลักการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเชิงนิเวศ ดําเนินกลวิธีเชิงรุกในการ 

ปองกันฐานทรัพยากร รวมทั้งพัฒนากลไกเพื่อการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและเกิดการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

  2)  ยุทธศาสตรกลุมจังหวดัและจังหวัด  

   การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ เปนมิติใหมทางการบริหารที่รัฐบาล 

พยายามผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวทางการบริหารงานใหมีการบูรณาการทั้งในระดับ

จังหวดัและในระดับกลุมจังหวัด เพื่อใหการบริหารงานจังหวดัแบบบรูณาการบรรลุผลตามที่มุงหวัง  

คณะรัฐมนตรีจึงมีมติใหมกีารจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด และกําหนดใหมี

การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ  เมื่อคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546  

โดยมีมติเห็นชอบยุทธศาสตรกลุมจังหวัดและจังหวัด พรอมไดมีการลงนามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการระหวางรองนายกรฐัมนตรี  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  และผูวาราชการจังหวดั  

ระหวางวันที่ 23 - 31 ธันวาคม 2546   

 โดยมียุทธศาสตรกลุมจังหวดัภาคกลางตอนบน กลุมที่ 3.2 ประกอบดวย จังหวัด

ชัยนาท  ลพบุรี  สระบุรี และสิงหบุรี  รวมทั้งยุทธศาสตรจังหวดัสระบุรี  ดังนี้ (สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,  2547, หนา  42 - 47) 
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 (1) ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน กลุมที่ 3.2  (จังหวดัชัยนาท  ลพบุรี  

สระบุรี และสิงหบุรี) 

            ก. วิสัยทัศน “เปนแหลงผลผลิตและรวบรวมสินคาเกษตรเพื่อการสงออก   

อุตสาหกรรมวัสดุกอสราง  และเปนศนูยบริการคมนาคมทางบกที่ไดมาตรฐาน” 

        ข. เปาประสงคของกลุมจังหวดั   

             ก)  สรางรายไดและเพิ่มผลผลิตมวลรวมของกลุมจังหวดั 

          ข) เกษตรกรรม  ขาว  ไก  และอุตสาหกรรมไดรับการสงเสริมและสราง

มูลคาเพิ่มเพื่อการสงออก 

           ค) การคมนาคมทางบกมีสมรรถนะเพิม่ขึ้น และพฒันาเปนศนูยบริการขนสง 

และพาณิชยกรรม 

        ค.  ประเดน็ยุทธศาสตรของกลุมจังหวดั 

          ก) ศูนยกลางการสงเสริมการผลิตในระบบฟารมที่ทันสมัย 

           ข) ปรับเปลี่ยนการสงเสริมอาชีพภาคเกษตรเพื่อสรางผลตอบแทนที่มีมูลคาสูง   

          ค)  การสรางมูลคาเพิ่มในสินคาหลัก 

          ง)  เชื่อมโยงการทองเทีย่วอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยามรดก 

โลก และพัฒนาการทองเทีย่วเชิงเกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตรเสริม คือ การพัฒนาเปนศูนยบริการคมนาคมทางบก 

    ง.  ยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด 

         ก)  เสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันอุตสาหกรรมไกเนื้อ 

         ข)  สนับสนุนใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนอาชีพการเพาะปลูกที่ไมเหมาะสม  

ไปยังอาชีพทีม่ีศักยภาพและมีมูลคาเพิ่มทีสู่งกวา 

          ค)  เสริมสรางขีดความสามารถในอุตสาหกรรมสุขภัณฑ  และวัสดุ กอสราง 

         ง)  พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในกลุมจังหวัด 

                              ประเด็นยทุธศาสตรเสริม  คือ การสงเสริมใหเกิดโครงขายคมนาคม 

 (2)  ยุทธศาสตรจังหวดัสระบรีุ   

     ก.  วิสัยทัศน  “เปนศูนยกลางอุตสาหกรรมวัสดุกอสราง  เปนแหลงผลิตและ 

รวบรวมสินคาเกษตรเพื่อการสงออก เปนเสนทางเชื่อมโยงสําคัญสูภาคอีสานและชายฝงทะเลตะวันออก” 

     ข.  เปาประสงคของกลุมจังหวัด   



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 10 

        ก)  สงเสริมและปรับเปลี่ยนการผลิตภาคเกษตรกรรมไปสูสินคาที่มีศักยภาพ 

        ข)  สงเสริมและพัฒนาใหเกิดมูลคาเพิม่ของสินคาหลัก 

        ค)  สงเสริมศักยภาพการทองเที่ยวสมยัใหม 

        ง)  พัฒนาคุณภาพชวีิตและบริการประชาชนที่ด ี   

     ค.  ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวดั 

        ก)  เสริมสรางความเขมแข็งใหแกภาคอตุสาหกรรมวัสดุกอสรางและสุขภัณฑ 

       ข)  พัฒนาการผลิตภาคเกษตรเปนแหลงผลิตและรวบรวมสนิคาเกษตรเพื่อการสงออก   

       ค)  ศูนยบริการเชื่อมโยงการคมนาคมทางบก 

       ง)  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวใหสอดคลองกับกลุมเปาหมายเฉพาะ 

        จ)  การพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ด ี

        ฉ)  การพฒันาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการทีด่ ี

     ง.  ยุทธศาสตรของจังหวดั 

       ก)  ยกระดบัมาตรฐานอุตสาหกรรมวัสดุกอสรางและสุขภัณฑ 

       ข)  การใชทรัพยากรอยางคุมคาและเกดิประโยชนสูงสุดโดยรักษา 

ดุลยภาพสิ่งแวดลอม  

       ค)  ปรับเปล่ียนโครงสรางการผลิตสินคาเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคาและการสงออก    

       ง)  เปนศูนยกลางการผลิตในระบบฟารมที่ทันสมัย 

       จ)  พัฒนาเครือขายความเชื่อมโยงการคมนาคมขนสงทางบก 

       ฉ)  พัฒนาเปนศูนยบริการการคมนาคมทางบก 

       ช)  เพิ่มศักยภาพแหลงทองเที่ยวและผูประกอบการสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ 

       ซ)  เพิ่มศักยภาพและโอกาสของประชาชน 

       ฌ)  เสริมสรางความเขมแข็งและความปลอดภัยในสงัคม 

       ญ)  พัฒนาการบริหารและการบริการแบบธรรมาภิบาล   

 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ 

           1)  วิสัยทัศนการพัฒนาระบบราชการไทย 

 ประเทศไทยภายใตบริบทของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ ทําใหเกิดความจําเปนที่

จะตองมีการพัฒนาระบบราชการอยางจริงจังและตอเนื่อง ทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับการ แกไข

ปญหาพื้นฐานและจุดออนของระบบราชการที่ส่ังสมกันมาเปนเวลานาน  และการเรงพัฒนาขีด
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สมรรถนะและเสริมสรางความเขมแข็ง อันจะชวยทําใหระบบราชการสามารถปรับตัวไดทนัตอการ

เปล่ียนแปลง  และเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศรวมกับผูบริหารราชการแผนดินฝาย 

การเมือง  เพือ่ขับเคลื่อนประเทศไทยใหกาวขามผานออกจากภาวะวกิฤตและแกไขปญหาบานเมอืง

ใหลุลวงไปดวยดี รวมถึงการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีโลกและยกระดับ

ประเทศไทยใหเปนทีย่อมรับอยางกวางขวางในวงนานาชาติ 

 ในการสรางความเปนเลิศของระบบราชการไทยใหรองรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงนั้น  

จําเปนที่จะตองยึดหลักประการสําคัญ  คือ  การบริหารราชการเพือ่ประโยชนสุขของประชาชน  

โดยตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  ดังความปรากฏในมาตรา 3/1  ของพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2545 

 ดวยเหตุผลดังกลาว คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จึงไดกําหนดวิสัยทัศน

ใหมของการพฒันาระบบราชการ ในชวงระยะป พ.ศ.2546 – พ.ศ.2550 ไวดงันี้ (สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2547,  หนา 12) 

 “พัฒนาระบบราชการไทยใหมีความเปนเลิศ  สามารถรองรับกับการพฒันาประเทศในยุค

โลกาภิวัตน โดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและประโยชนสุขของประชาชน” 

 2) เปาประสงคหลักของการพัฒนาระบบราชการไทย 

 เปาประสงคหลักหรือผลลัพธสุดทายที่พึงประสงคของการพัฒนาระบบ

ราชการไทยตามวิสัยทัศนใหมดังกลาว  สามารถแยกออกได  4  ประการ  คือ 

 (1)  พัฒนาคณุภาพการใหบริการประชาชนที่ดีขึ้น 

 (2)  ปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดใหมีความเหมาะสม 

 (3)  ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทํางานใหอยูในระดับสูงและ

เทียบเทาเกณฑสากล  

 (4)  ตอบสนองตอการบริหารปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

 3) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย 

 เพื่อใหการดําเนินงานพัฒนาระบบราชการไทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   

ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาที่สนับสนุนและเชื่อมโยงกัน  ประกอบดวย  7  ยุทธศาสตร คือ 

 (1)  การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน 

 (2)  การปรับปรุงโครงสรางการบริหารราชการแผนดิน 

 (3)  การรื้อปรับระบบการเงนิและการงบประมาณ 
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 (4)  การสรางระบบบริหารงานบุคคลและคาตอบแทนใหม 

 (5)  การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน  วัฒนธรรม  และคานยิม 

 (6)  การเสริมสรางระบบราชการใหทันสมัย 

 (7)  การเปดระบบราชการใหประชาชนเขามามีสวนรวม 

กลาวโดยสรุป ประเด็นยทุธศาสตรจังหวัดสระบุรี เนนเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ

ภาคอุตสาหกรรมวัสดุกอสราง เซรามิกส ผลิตภัณฑชุมชน ผลผลิตทางการเกษตร และเพื่อพัฒนา

องคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการทีด่ ี 

 2.1.2 แนวคิดการบรหิารงานจงัหวัดแบบบูรณาการ 

  คําวา การบริหาร (Administration) มีนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญทางด านการ
บริหารไดใหความหมายไว แตกตางกันตามประสบการณ ของแต ละคน ดังนี้คือ 

  ยุทธ ไกยวรรณ (2545, หนา 2) ไดกลาวถึงการบริหารวา หมายถึง กลุมบุคคลหรือ

บุคคลที่ทําหนาที่วางแผนใหคนอื่นทํางานแทน โดยอาศยัใชศาสตรและศิลป เพื่อใหงานสําเร็จตาม

เปาหมาย(Goal) ขอกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารตองอยูบนพื้นฐานของปจจัยการ

บริหาร (Factor  Management) ดวย 

  ถวิล เกื้อกูลวงค (2530, หนา 17) กลาววา การบริหาร หมายถึง การแกปญหาองค

การใหบรรลุผลตามเปาหมาย 

  เคลลิ่ง และคอลลัส (Kelling and Kallaus, 1996 , p. 3) กลาววา การบริหารเปน 

ศิลปะเพื่อความชํ านาญที่ถูกนํ ามาใชโดยเชื่อมองคประกอบ 6M’s เขาดวยกัน ไดแก Manpower, 

Materials, Money, Methods, Machines และ Morale เพื่อกําหนดและบรรลุเปาหมายขององคการ 

  ไซมอน (Simon,1966, p. 3) ไดอธิบายวาการบริหาร คือ กิจกรรมตางๆ ที่บุคคล 

ตั้งแตสองคนขึ้นไป รวมมือกันดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึง่หรือหลาย 

อยางรวมกนั 

บารนารด (Barnard, 1964, p. 72) ไดนิยามความหมายของการบริหารวาหมายถึง

การทํางานภายในองคการ ซ่ึงเปนระบบของการรวมกันปฏิบัติกิจกรรมตั้งแตสองคนขึ้นไป 

               สรุปไดวาการบริหารเปนการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย หรือเปาหมายที่ตั้งไว 

โดยอาศัยการทํางานรวมกนัอยางมีขั้นตอนของบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป และตองมีกลยุทธในการ

จัดการที่ดีสอดคลองกับการดําเนินงานตามภารกิจในแตละองคกร เพื่อใหการดําเนินงานหรือ
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กิจกรรมตางๆ ขององคกรนั้นๆ เปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมี

ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

  จังหวัดเปนหนวยการบริหารราชการสวนภูมิภาคที่มีความสําคัญอยางยิ่ง  เนื่องจาก

เปนหนวยที่นํานโยบายและขอส่ังการจากสวนกลางไปปฏิบัติในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน  

ภารกิจการบริหารราชการของจังหวดัจึงมคีวามยุงยากและซับซอน อีกทั้งการปฏิบัติงานโดยทัว่ไป     

ของหนวยราชการในจังหวัดมีลักษณะแยกสวนไมเกิดการประสานการปฏิบัติในเชิงนโยบายและ

เปาหมาย สงผลใหประสิทธิภาพการบริหารราชการโดยรวมไมดีเทาที่ควร  การบริหาราชการจังหวัด

แบบบูรณาการจะชวยแกไขปญหาที่หลากหลายดังกลาว อันจะสงผลใหเกดิประสทิธิภาพโดยรวม

ในการบริหารราชการจังหวดัและผลักดนัวาระแหงชาตสูิความสําเร็จตอไป 

 ดังนั้น  รัฐบาลจึงไดมีนโยบายใหการบริหารมีประสิทธิภาพ  โดยปรับใหจังหวดัมฐีานะ

เสมือนหนวยธุรกิจเชิงยุทธศาสตร (Strategic  Business  Unit – SBU)  ที่สามารถวินิจฉัย            

ขอมูล  ปญหา  อุปสรรค  กําหนดแนวทางแกไขปญหาและดําเนินการใหเปนไปตามที่ตัดสินใจ            

ไดอยางครบวงจรภายในจังหวัด   โดยปรบัเปลี่ยนบทบาทและอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวดั

ใหเปนผูบริหารสูงสุดของจังหวัด (Chief  Executive  Officer : CEO)  สามารถบังคับบัญชาสั่งการ    

ใหการดําเนินงานภายในจังหวัดเปนไปดวยความรวดเร็ว ตรงตามนโยบายของผูบริหารสูงสุด  

สามารถสนองตอความตองการและขอเท็จจริงของแตละจังหวดัไดโดยตรง  โดยไดดาํเนินโครงการ

จังหวดัทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา  เปนเวลา 1 ป ตั้งแตวนัที่ 1 ตุลาคม 2544  ในจังหวดั

ลําปาง  ศรีสะเกษ  ชัยนาท  ภูเก็ต และนราธิวาส  โดยมีจังหวดัเทียบเคียงตามลําดับ คือ จังหวัด

พิษณุโลก  สุรินทร อางทอง พังงา  และปตตานี  โดยใหสถาบันการศึกษาของรัฐตามลําดับ ไดแก  

มหาวิทยาลัยนเรศวร   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ทําการประเมินผล  

ซ่ึงสรุปไดวา จังหวัดทดลองมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และไดรับความพึงพอใจในภาพรวม              

สูงกวาจังหวดัเทียบเคียง  

 ดวยผลการดําเนินโครงการจงัหวัดทดลองขางตน  คณะรัฐมนตรีไดประชุมเมื่อวันที ่  28  

เมษายน  2546  และ  6  พฤษภาคม  2546  มีมติกําหนดใหทกุจังหวดัใชการบริหารงานแบบบูรณา

การ  โดยใหผูวาราชการจังหวดัเปนผูบริหารสูงสุดของจังหวดั และใชการบริหารงานแบบบูรณา

การเชนเดยีวกบัจังหวดัตามโครงการจังหวดัทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา โดย 

ใหมีผลตั้งแตวนัที่  1  ตุลาคม 2546  เปนตนไป  (สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการ 
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จังหวดั, 2546, หนา 27 - 28)     

 การจัดการบรหิารราชการของจังหวดัแบบบูรณาการเพือ่การพัฒนา    มีความมุงหวังใหเกิด 

ผลสัมฤทธ์ิที่สําคัญ  คือ (สถาบันดํารงราชานุภาพ,  2545, หนา 24) 

  1)  บูรณาการเพื่อสรางวาระระดับพื้นที่  (Area Agenda)  ดวยการสงเสริมใหเกิด

ระบบงานที่มกีระบวนการสรางความเห็นพองตองกันของทุกภาคสวนในพืน้ที่  เพือ่บูรณาการ 

นโยบายเรงดวนของรัฐบาล  ในการตอสูเพื่อเอาชนะ  3  สงคราม  ไดแก  สงครามดานการตอสูกบั

ปญหาความยากจน   สงครามดานการตอสูกับปญหายาเสพติด   และสงครามดานการตอสูกับ  

ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  

  2)  การริเร่ิมแกไขปญหาและพัฒนาพืน้ที่  (Area Initiative)   ดวยการสงเสริม 

ใหเกิดระบบงานที่สามารถนําปญหาและความตองการของพื้นที่มากําหนดเปนแนวทางริเร่ิมเพื่อ 

แกไขปญหาและพัฒนาพืน้ที่ 

  3)  ผลักดันวาระแหงชาติ (Nation Agenda) สูความสําเร็จ    ดวยการสงเสริมใหเกิด

ระบบงานที่สามารถผลักดันยทุธศาสตรของชาติ  ดานการสรางความมั่งคั่งในระดับทองถิ่นให 

เกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม     และเชื่อมตอความมั่งคั่งในระดับทองถ่ินเขากับความมั่งคัง่ 

ในระดับชาติ  เพื่อสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพทางการแขงขันของประเทศในภาพรวม 

  4)  ลดภาระทีรั่ฐบาลจะตองมาแกไขปญหาในระดับพื้นที่   ดวยการสงเสริมใหเกดิ

ระบบงานที่มขีีดความสามารถแกไขปญหาตางๆ  ที่เกิดขึ้นในพืน้ที่และลดทอนปญหา ที่จะเขาสูการ

ตัดสินใจของสวนกลางใหเหลือนอยที่สุด เพื่อใหรัฐบาลสามารถมุงเนนการทํางานดานการบริหาร

จัดการยุทธศาสตรของชาติในระดับมหภาค 

 สําหรับลักษณะของการจัดระบบบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ  มีลักษณะ

ดังนี ้ (สํานักพฒันาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวดั, 2546, หนา 32) 

 1) เปนระบบบริหารจัดการในแนวราบ (Horizontal  Management)  ที่ใชการ   

บูรณาการทํางานของทุกภาคสวนในพื้นที่ในลักษณะ “พืน้ที่ – พันธกิจ – การมีสวนรวม”  (Area – 

Functional – Participation : A – F – P)  ในทุกขั้นตอนของการทํางาน เพื่อสรางความเปนหุนสวน

ทางการพัฒนา (Partnership) ในระดับจังหวัด  ตลอดจนเพื่อสรางการทํางานในลกัษณะเครือขาย 

(Networking) 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 15 

 2) เปนระบบบริหารจัดการที่มีเปาหมายที่การตอบสนองความตองการของ

ประชาชนผูใชบริการ (Customer  Driven)  ดวยระบบงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน (Result – 

based)  ดวยมาตรฐานผลงานขั้นสูง (High Performance  Output) 

 3) เปนระบบบริหารจัดการที่อยูภายใตกรอบของบทบัญญัติและเจตนารมณ  

ของรัฐธรรมนูญและโครงสรางการจัดระเบยีบบริหารราชการแผนดินในปจจุบัน  รวมทั้งหลักการ      

การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ด ี (Good  Governance)  แตไดรับการสนบัสนุนทรัพยากร

ทางการบริหารที่จาํเปนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 

 กลาวโดยสรุป ระบบการบรหิารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ เปนการบริหารที่

จะนําไปสูการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ที่ยึดวาระแหงชาติ   โดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชน

และประเทศชาติ  ภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางมีเอกภาพ ซ่ึงเปนระบบที่นํานโยบาย

การปฏิรูประบบราชการสูการปฏิบัติใหบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจนในทีสุ่ด 

 2.1.3 แนวคิดการพฒันาทรัพยากรมนุษย 

  การบริหารทรัพยากรมนษุย ไดมีผู ใหความหมายการบรหิารทรัพยากรมนุษยหรือ
การจัดการทรพัยากรมนษุยไว ดังนี้ 
  ดีเซ็นโซ และ ร็อบบิ้นส  (Decenzo and Robbins,  1988, p. 3)  กลาววา การจัดการ

ทรัพยากรมนษุยเปนสิ่งที่เกีย่วของกับคนในมิติของการจดัการ  เร่ิมตั้งแตที่ทุกองคการถูกสรางขึ้น

ดวยคน ไดมาซึ่งการบริการจากคน ดังนั้นการพัฒนาทักษะ การกระตุนใหปฏิบัติงานในระดับสูงขึ้น

และทําใหแนใจวาคนเหลานีจ้ะรักษาความผูกพันที่มีตอองคการอยางตอเนื่อง เปนสิ่งจําเปนที่จะให

ไดมาซึ่งเปาหมายขององคการ 

  ไมเนอร  และ เครน (Miner and Crane, 1988, p. 3)  กลาววา การจดัการทรัพยากร

มนุษยคือ กระบวนการของการพัฒนา ดัดแปลง และประเมินคานโยบาย กระบวนการรวมทั้ง

โปรแกรมตางๆ ที่เกี่ยวของในแตละองคการ 

  มนู อรดีดลเชษฐ (2542, อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ 

สํานักงาน ก.พ.  2544, หนา 77 – 80)  ไดกลาวถึงการพฒันาทรพัยากรมนษุยเพื่อการปฏิรูประบบ

ราชการ วา ประเทศไทยกําลังเขาสูยุคเศรษฐกิจใหมเหมือนประเทศอื่น  เศรษฐกิจใหมเปนผล

สืบเนื่องจากการวิวัฒนาการสารสนเทศซึ่งไดเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง ภายใต

เศรษฐกิจใหมนี้      เราจะทํางานภายใตโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ (Information Infrastructure) 

ที่ประกอบดวยระบบงานกลุมที่มีหนาที่ติดตอกับภายนอก  ถาเปนงานของรัฐ  งานติดตอภายนอก
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อาจหมายถึงงานบริการประชาชน  งานที่ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรตางประเทศ  

ถาเปนหนวยงานของเอกชน  จะเปนระบบงานทีเ่กีย่วกับการซื้อการขายและการทาํธุรกรรมกับคูคา  

ระบบงานเหลานี้จะทํางานโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนการทําธุรกรรมดวยวิธีที่เรียกวา

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic  Commerce)  ระบบสวนนอกนี้ยงัเชื่อมตอกับระบบงานภายใน

องคกร    ที่ทํางานดวยระบบเครือขายคอมพิวเตอร  การเชื่อมตอระหวางหนวยงานภายในสูภายนอก  ทํา

ใหเกิดสถานะที่สามารถติดตอส่ือสารกับคนไดทัว่ทั้งโลก  สามารถคนหาขาวสาร  และแลกเปลีย่น 

ขาวสารกับคนทั้งโลก  และสามารถทํารายการคาหรือทาํธุรกรรมกับคนไดทัว่โลก  สถานะเชนนี้   

ทําใหโครงสรางขององคกรที่เกีย่วกบัการปฏิบัติงานและการจัดการองคกรเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง  

เราพบวาเราจะใชคนนอยลง โดยเฉพาะคนในระดับคาจางปานกลาง หรือกลุมบุคคลที่ทําหนาที่เปน

คนกลาง หรือเปนผูบริหารระดับกลาง เพราะผูตัดสินใจจะสามารถติดตอกับผูปฏิบัติงานไดโดยตรง

ผานเครือขายคอมพิวเตอรได 

  นอกจากนี้  มนู  อรดีดลเชษฐ  ยังมีความเห็นวา  การทํางานของผูบริหารและ       

ผูวางแผนในสังคมยุคใหมนี้ ตองอาศัยองคความรูและอาศัยขอมูลขาวสารมากขึ้น นักบริหาร             

จําเปนตองเขาใจแนวโนม  พฤติกรรมและผลกระทบของเศรษฐกิจใหมเปนอยางดี  ในขณะที่          

ผูปฏิบัติจําเปนตองฝกทักษะเพื่อใชอุปกรณใหม ๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตองพัฒนาทักษะ

เพื่อสามารถทาํงานรวมกับผูอ่ืนโดยไมจาํกดัสถานที่ เนื่องจากเปนการรวมทํางานกันภายใตโครงสราง

พื้นฐานสารสนเทศ  มีการฝกทักษะใหใชขอมูลขาวสาร  การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  และใช

ทรัพยากรอื่น ๆ รวมกนั รวมท้ังการพฒันาทรัพยากรมนษุยตองทําพรอมกับการปรับเปลี่ยนโครงสราง  

ตลอดจนกฎเกณฑและระเบยีบขององคกร  กลาวอกีนยัหนึ่งก็คือ  การฝกทักษะทางเทคโนโลยี         

ใหแกเจาหนาที่ขององคกรเปนการสอนใหเขาใจมาตรฐานใหม  ใหเขาใจการทํางานดวยกระบวน

วิธีที่ทันสมัย  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนในรูปแบบ “Interconnect”  เขากับโลกภายนอกและ  

หนวยงานภายในดวยระบบโทรคมนาคมคอมพิวเตอรและเครือขายขอมูล แตในขณะเดียวกัน

องคกรจะตองมีการรองรับดวยกฎระเบียบใหม หรือกฎหมายใหมที่จะทําใหเกิดความปลอดภัย   

เกิดความเปนธรรมแกสังคมโดยรวม และกระจายผลประโยชนใหไดกวางขวางอยางเปนระบบ  

เจาหนาที่ของรัฐตองมีการฝกทักษะและความรูเพื่อใหสามารถเปนผูนาํเอกชนไปสูการแขงขันกับ

ตางประเทศ  มีทักษะเพื่อเปนผูนําเอกชนไปสูการแขงขันกับตางประเทศ  มีทกัษะเพื่อเปนผูนาํ        

ในการริเร่ิมโครงขายเพื่อการธุรกรรมระหวางรัฐและประชาชน  เชน  ในดานการจัดซื้อจัดจาง    เร่ืองการ

ใหบริการขาวสารอยางทัว่ถึงและทดัเทยีมกัน บริการดานภาษีอากร ดานสาธารณสุข    การศึกษา  และอืน่  ๆ 
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เปนผูนําเพื่อใหเกิดการธุรกรรมแผนใหมระหวางธุรกจิตอธุรกิจ  และระหวางธุรกจิกับผูบริโภค ที่

จะกระทําไดอยางสะดวก มปีระสิทธิภาพ มีคาใชจายต่ําจนเกิดประโยชนแกสวนรวมได 

  ดนัย เทียนพฒุ (2543, หนา 174 – 178) ไดกลาวไววา การพัฒนาคน ถือเปน            

สวนหนึ่งขององคกร หากมีแนวเชิงกลยทุธเกี่ยวกับการพัฒนาคน นาจะทําใหการพัฒนาองคกร

ประสบความสําเร็จได  ดังนั้น ในเชิงกลยุทธแลว  “การพัฒนาคนแบบบูรณาการ” จะเปนกาวสําคัญ

ของธุรกิจสูศตวรรษที่ 21 โดยใหความหมายของคําวาบูรณาการ ไว ดังนี้ 

  คําวาบูรณาการ (Integrated)  มีความหมายในลักษณะผสมผสาน  กลาวคอื       

ตองกระทําในหลาย ๆ เร่ืองหรือในหลายกิจกรรมจึงจะประสบความสําเร็จ 

  ดังนั้น “การพัฒนาคนแบบบูรณาการ” จึงเปนรูปแบบที่ปรับกรอบแนวคิดใหม 

(Paradigm  Shift)  ของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  คือตองผสมผสานในทกุเรื่องของการพัฒนาคน  

เชน  การพฒันารายบคุคล (Individual  Development)  จะตองใชเครื่องมือตาง ๆ  ที่องคกร  เปน

ผูสนับสนุนจนกระทัง่บรรลผุลสําเร็จ สําหรับรูปแบบการพัฒนาคนแบบบูรณาการ จะกลาวดงัตอไปนี ้

  ประการแรก ระดับของการพัฒนาคน แบงออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับบุคคล 

(Individual  Level)  ระดับทมี/กลุมงาน/ฝายงาน (Team/Group/Department Level)  และระดับองคกร 

(Corporate Level) ซ่ึงการแบงดังกลาวเปนการแบงเพื่อรองรับโครงสรางองคกรแบบแบนราบ 

(Flat Organization) หรือองคกรที่มีลักษณะแบบเถาแกหรือเจาของกระบวนการ (Process  Owner) 

  ประการที่สอง  มิติของการพัฒนาคน  มี  3  มิติในเนื้อหาของการพฒันาคน คือ  

การพัฒนารายบุคคล การพัฒนาอาชีพ/การวางแผนและพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาองคกร                 

มีรายละเอียดดังนี ้

  1) การพัฒนารายบุคคล  หรือการฝกอบรมและพัฒนาจะเปนเรื่องราวของการ

ฝกอบรม (Training)  การศึกษา (Education)  และการพัฒนาพนกังาน (Employee  Development)  

โดยขยายความไดวา 

    การฝกอบรม (Training)  หมายถึง  การมุงที่จะวิเคราะห  ทําใหมั่นใจและชวย

พัฒนา การเรียนรูของพนักงานแตละคน หัวใจสําคัญของการฝกอบรมก็คือ ทําใหพนักงานแตละ

บุคคลสามารถทําหนาที่ในปจจุบันหรือกระบวนการทํางานไดอยางครบวงจร 

  การฝกอบรมเริ่มแรกก็คือ  การเรียนรูของแตละบุคคล  เชน 

  (1) การฝกอบรมทักษะเบื้องตน (Basic  Skills  Training) 

  (2)  การฝกอบรมปฐมนิเทศ (Orientation  Training) 
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  (3)  การฝกอบรมใหไดตามคณุสมบัติของงาน (Qualifying  Training) 

  (4)  การฝกอบรมขามหนาทีก่ารงาน (Cross  Training) 

  (5)  การฝกอบรมซ้ํา/ทบทวน (Retraining) 

  (6)  การฝกอบรมเพื่อเตรียมหางาน (Outplacement  Training) 

  การศึกษา (Education)  หมายถึง  การเรียนรูที่มุงเพื่องานในอนาคต หรือ

การเปลี่ยนแปลงในความรู เปนการชวยแตละบุคคลใหมีคุณสมบัติที่จะเติบโตหรือประสบความ 

สําเร็จตามเปาหมายของอาชพีในอนาคต 

  การศึกษามักจะสัมพันธกับการพัฒนาอาชีพ และเปนการริเร่ิมโดยบุคคล 

มากกวาองคกร  ในองคกรมักจะเรียกวา  การศึกษาของพนักงาน (Employee  Education)  เชน 

  (1)  การศึกษาเพื่อใหไดพื้นฐานที่จําเปนในงาน (Remedial  Education) 

  (2)  การศึกษาเพื่อเพิ่มความเปนวิชาชีพ (Qualifying  Education) 

  (3)  การศึกษาตอเนื่อง (Continuing  Education)  

  การพัฒนาพนกังาน (Employee  Development)  เปนลักษณะที่องคกรเปน             

ผูดําเนินการเพือ่พนักงานมุงการวิเคราะห  ทําใหมัน่ใจจะชวยกอใหเกิดสิ่งใหมโดยผานการเรียนรู  

เปนการเพิ่มโอกาสใหแตละบุคคลเติบโต  ทําใหคนทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  เพราะวา

เขาเปนแหลงความรูเกี่ยวกบัความคิดสรางสรรคมีประสบการณและความรูจากสิ่งที่ดีดึงออกมาจาก

การทํางาน 

  2) การพัฒนาอาชพี  (Career  Development)  คือ  วิธีการที่เปนระบบซึง่จัดทํา

โดยบริษัท  เพื่อใหเกิดความมั่นใจวามีพนักงานที่พรอมดวยคุณสมบัติและประสบการณจะมีให

เลือกใช หรือสนองตอบความตองการไดทันทีที่บริษัทตองการ  ซ่ึงจะมีสวนหลัก ๆ คือ 

  การวางแผนอาชีพ (Career  Planning)  อันเปนวิธีการที่แตละบุคคลกําหนด

เปาหมายอาชพีและแยกแยะวิธีการที่จะนําไปสูความสําเร็จ  เชน  การประเมินตนเอง  (Career  

Resource  Center)  เพื่อศึกษาวาตนเองมคีวามสามารถ (Ability)  มีบุคลิกภาพ (Personality)  และ

แรงจูงใจในอาชีพแบบใด (Motivation)  การจัดทําคูมือวางแผนอาชีพ  การอภิปรายในอาชีพ               

การจัดทําแผนปฏิบัติตามอาชีพ  การประเมินผลงาน และการใหคําปรึกษาในอาชีพ 

  การบริหารอาชีพ (Career  Management)  เปนกิจกรรมและโอกาสตาง ๆ ของ

องคกร   ที่จัดขึ้นเพื่อชวยใหมั่นใจวา บริษทัจะสามารถมีกําลังคนเกินกวาที่จําเปนและตองการใชใน

อนาคต  เชน   การวางแผนกาํลังคนสําหรับธุรกิจ   การจัดสายทางกาวหนาในอาชีพ (Career  Paths)  
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การสรรหาและคัดเลือก  การพัฒนาในสายอาชีพ  การประเมินผลงาน  และการประเมินศักยภาพ

หรือความสามารถระบบการสรางทายาท/แผนทดแทนตําแหนง (Succession  Planning) เปนตน 

  3) การพัฒนาองคการ (Organizational  Development)  คือ  การปรับเปลี่ยนไปสู 

“องคกรแหงการเรียนรู” (Learning  Organization)  เพื่อชนะในการแขงขัน  ซ่ึงในปจจุบนัมีอยู         

2  แนวทาง คอื  การปรับปรงุองคกรอยางตอเนื่อง (Continuous  Improvement)  เปนการปรับเปลี่ยน

องคกรแบบคอยเปนคอยไป  เชน  การทํา TQM  (Total  Quality  Management)  หรือการ                  

ปรับเปลี่ยนทีไ่มรุนแรงนกัที่เรียกวา  กลยุทธการแขงเวลา  (Time  Based  Strategy)  และการ               

ปรับเปลี่ยนเปนองคกรอัจฉริยะ หรือองคกรแหงการเรยีนรู (Learning  Organization)  ประกอบดวย 

              (1) การเรียนรูของบุคคล ในการเรียนรูของบุคคลก็ยังคงเปนการเนนที่  

“KUSA”  คือ 

             ก. ความรู  (Knowledge : K)  หมายถึง  ใหมีความรูในหลักการ  แนวคดิ

หรือมโนทัศน (Concept)  ในสิ่งที่บุคคลไดเรียนรู 

             ข. ความเขาใจ (Understand : U)  เปนลักษณะที่เปนผลตอเนื่องจาก

ความรูคือ  เมื่อมีความรูในหลักการหรือแนวคดิจนสามารถตีความ  แปลความ  ขยายความใน

หลักการหรือแนวคดินั้นไดก็ถือวามีความเขาใจเกิดขึ้น 

              ค. ทักษะ (Skill : S)  สําหรับทักษะในการทํางานของบุคคลในองคกร

นั้นมีอยู 3 ระดับ  คือ  ขั้นแรก  เปนทักษะเบื้องตน  หมายถึง  เปนการทําไดโดยดจูากตัวอยาง  คํา

ช้ีแนะหรือการกํากับอยางใกลชิดจากผูบังคับบัญชา  ขั้นที่ 2  เปนทักษะชั้นกลาง  หมายถึง  การทํา

ไดโดยกํากับชีแ้นะจากผูบังคบับัญชา  และขั้นสุดทาย เปนทักษะที่ทําไดโดยอัตโนมตัิ   

ผูบังคับบัญชาเพียงแตใหกรอบและเปาหมาย หรือผลลัพธที่ตองการก็พอ  

             ง. ทัศนคติ (Attitude : A)  เปนการเรียนรูเพื่อปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมหรือ

แบบแผนในการทํางานโดยการปรับทัศนคติของบุคคลใหเปนคนที่มีเหตุผล เขาใจถึงความคิด

และความรูสึกของผูอ่ืน  ขณะเดยีวกันกเ็ปดใจพรอมที่จะรับฟงความเห็นจากผูอ่ืนดวย 

            (2) การเรียนรูของทีม   เปนลักษณะการเรียนรูที่เรียกวา   ทีมการเรียนรู  

(Team  Learning)  หมายถึง  การที่องคกรไดปรับเปลี่ยนองคกรใหเปนแบบแบนราบ  หรือแบบ           

ยืดหยุน  แลวการทํางานแตละแผนก   แตละฝายไดปรับเปนทีมงาน   ดังนั้น  ในการทํางานโครงการ

หรือแผนงานใด ๆ จําเปนทีจ่ะตองมกีารวเิคราะหผลการปฏิบัติงาน (Performance  Analysis)  ตั้งแต

เร่ิมการทํางาน ขณะปฏิบัติงาน และสิ้นสุดการทํางาน เพื่อจะไดนําผลสรุปมาเปนบทเรียนหรือ
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ประสบการณ สามารถทาํไดดีกวาเดิมหรือเรียนรูความสําเร็จจากผลงานที่ผานมา หรือแมกระทัง่

การเรียนรูจากการทํางานแบบขามทีมงาน (Cross  Functional  Team) 

       (3) องคกรแหงการเรียนรู (Learning  Organization)  เมื่อองคกรเกิดการ เรียนรู

ในลักษณะ “ทีมการเรียนรู” (Team  Learning)  จะทําใหองคกรกลายเปน “องคกรแหงการเรยีนรู” 

ขึ้นมาได  ซ่ึงจะตองสัมพันธกับระบบยอย 4 ระบบดวยกันคือ  ระบบยอยขององคกร   ระบบยอย

ของเทคโนโลยี  ระบบยอยของการเรียนรู  ระบบยอยของคน และเนนในเรื่องการเรียนรูในที่ทํางาน  

การสรางโมเดลความคิด (Mental  Models)  การคิดเปนระบบ (Systems  Thinking) หรือบูรณาการ

การพัฒนาตนเองเปนบุคคลผูรอบรู (Personal  Mastery)  การมีเปาหมายรวมกนั (Shared  Vision)  

เปนตน 

  ประการที่สาม  มิติของผลลัพธ  ในมิตขิองผลลัพธที่ไดจากมติิของการพัฒนา       

มี 3 มิติ  คือ (1)  มิติของบุคคลมุงผลลัพธดานการจดัการผลงาน  (2)  มิติของทีม/กลุมงาน/ฝายงาน   

มุงผลลัพธดานผลสําเร็จของธุรกิจหรือดัชนีวัดผลสําเร็จ (Key  Performance  Indicators)  คือ         

ดานการเงนิ  ดานลูกคา  ดานกระบวนการภายใน  และดานการเรียนรูและเติบโต  และ  (3)  มิติของ

องคกรมุงผลลัพธดานองคกรอัจฉริยะ 

  ประการสุดทาย  บูรณาการเขาดวยกัน  หมายถึง  การมองภาพรวมของการ              

พัฒนาคน  จนกระทั่งนําไปสูการประยุกตในทางปฏิบัตไิดในลักษณะดังนี ้

          1) มิติการพัฒนารายบุคคล  จะมุงวิธีการพฒันาทั้งการฝกอบรม การศึกษา 

หรือการพัฒนา เพื่อเนนรายบุคคล โดยตองการผลลัพธดานการจดัการผลงาน ใน 3  ระดับ  เชน  

ระดับบุคคล  ตองการระดับผลงานใหเทากับมาตรฐาน  ระดับทีมงาน ตองการยกระดับผลงานใหสูง

กวามาตรฐาน  และระดับองคกร  ตองการผลลัพธในดานการจัดการผลงานที่เปนมาตรฐานโลก 

          2)   มิติการพัฒนาอาชีพมุงการจัดทําในลักษณะยกระดับของขีดความสามารถ 

(Competencies) ของบุคลากรหรือระดบับริหาร โดยตองการผลลัพธดานผลสําเร็จของธุรกิจ         

ใน  3  ระดับ  เชน  ระดับบุคคล  ตองการใหระดับพนักงานพัฒนาตนเองใหมีขีดความสามารถ             

สูงขึ้น แตในระดับบริหารองคกร ตองการยกขีดความสามารถที่จะเปนคณุลักษณะของผูบริหาร     

ในอนาคต  ระดับทีมงาน  เปนการยกขีดความสามารถของทีมเพื่อใหไดตามความสามารถหลักของ

ธุรกิจ (Core  Competencies)  ระดับขององคกร  เพื่อยกระดับขีดความสามารถใหธุรกิจตอบสนอง

วัตถุประสงคธุรกิจเชิงกลยุทธใน  4  ดาน  คือ  ดานการเงิน  ดานลูกคา  ดานกระบวนการภายใน  

กับดานการเรียนรูและเติบโต  ซ่ึงเปนผลสําเร็จของธุรกิจภายใตความสามารถของทรัพยากรบุคคล 
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  3)  มิติการพัฒนาองคกร  มุงผลลัพธในการเปลี่ยนแปลงองคกรดวยการเรียนรู

เพื่อใหเปนองคกรอัจฉริยะใน 3 ระดับคือ  ระดับบุคคล  พัฒนาใหเปนบุคคลผูรอบรู (Personal  

Mastery)  ระดับทีมงาน พฒันาเปนทีมการเรียนรู (Team  Leaning)  และระดับองคกร  พัฒนาเปน

องคกรแหงการเรียนรู (Learning  Organization) 

  สรุปไดวา แนวคิดเชิงกลยทุธในการพัฒนาคนในรปูของการพัฒนาแบบบูรณาการ

จะตองพัฒนารูปแบบ  3  ดาน  คือ 

  1) เขาใจเรื่องราวขององคกรในดานวสัิยทัศน  กลยุทธ  โครงสรางองคกร             

รูปแบบใหม การวัดผลสําเร็จธุรกิจเชิงกลยทุธ 

  2) เขาใจมิติการบริหารและพัฒนาคนที่ครอบคลุมทั้งเรื่องการพัฒนารายบุคคล 

การพัฒนาอาชพี  และการพฒันาองคกร 

  3) เขาใจถึงระดับของการพัฒนาในองคกรรูปแบบใหมทั้ง 3 ระดับ  คือ  ระดับ

บุคคล  ระดับทีมงาน/ฝายงาน และระดับองคกร 

 2.1.4 แนวคิดการนาํนโยบายไปปฏบิัต ิ

  การมุงสนองตอบตอความตองการของประชาชนและสังคมโดยสวนรวม  จําเปน

จะตองเริ่มจากความสามารถในการกําหนดปญหาที่สามารถดําเนินการหรือแกไขได ซ่ึงโดยทั่วไป

มักจะปรากฏออกมาในเรื่องของนโยบายสาธารณะ  หมายถึง  กจิกรรมตาง ๆ ที่รัฐบาลจัดทําขึน้   

หรือแผนงานหรือโครงการ หรือแนวทางปฏิบัติที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐไดกําหนดขึ้นเพื่อ

เจตนาในการแกไขปญหา (ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว) นโยบายสาธารณะเมื่อถูกกําหนดขึ้น              

มาแลว ส่ิงที่มีความจําเปนอยางยิ่งตอมาก็คือ การนํานโยบายสาธารณะนั้นไปสูภาคปฏิบัติให          

บังเกิดผล ดังนั้น การนาํนโยบายไปปฏิบัติจึงเปนเรือ่งของการศึกษาวา องคการที่รับผิดชอบ

สามารถนําและกระตุนใหทรัพยากรทางการบริหาร ตลอดจนกลไกที่สําคญัทั้งมวลปฏิบัติงาน       

ใหบรรลุตามนโยบายที่ระบไุวหรือไม  แคไหน  เพยีงใด  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ  การนํานโยบาย

ไปปฏิบัติใหความสนใจเกีย่วกับเรื่องของความสามารถบรรลุผลลัพธที่ไดตั้งเปาหมายเอาไวนั่นเอง 

  วรเดช   จันทรศร (2545, หนา 35 - 40) อธิบายวา การนํานโยบายไปปฏิบัติเปน

เร่ืองของการศึกษาวาองคกรที่รับผิดชอบสามารถนําและกระตุนใหทรัพยากรทางการบริหารและ

กลไก ที่สําคญัทั้งมวล   ปฏิบัติงานใหบรรลุตามนโยบายที่ระบุไวหรือไม  แคไหน  เพยีงใด 

การศึกษา    การนํานโยบายไปปฏิบัติจึงเปนการแสวงหาวิธีการและแนวทางเพื่อปรับปรุงนโยบาย 

แผนงาน และการปฏิบัติงานในโครงการใหดีขึ้น โดยสรางความเขาใจเกีย่วกับปญหาหรือส่ิงที่
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เชื่อมโยงของความสําเร็จและความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ไดแยกประเด็นความสนใจ

ในการศึกษาออกเปนแนวทาง หรือ  6  ตัวแบบดวยกัน  คอื 

  1) ตัวแบบทีย่ึดหลักเหตุผล  (Rational  Model)  การศึกษาการนํานโยบาย          

ไปปฏิบัติ แนวทางนีเ้นนที่ประสิทธิภาพในการวางแผนและการควบคุม โดยยึดหลักเหตุผลหรือ

วัตถุประสงคเปนแนวทาง เพื่อใหองคการนั้นๆ สรางผลงานใหไดใกลเคียงกับเปาหมายหรือ            

วัตถุประสงคและภารกิจที่ชัดเจน มกีารมอบหมายงานและกําหนดมาตรฐานในการทํางานใหแก

หนวยงานยอยตาง ๆ ขององคการวัดผลการปฏิบัติงาน และระบบการใหคุณใหโทษ 

  2) ตัวแบบทางดานการจัดการ  (Management  Model) ตัวแบบนี้ใหความสนใจ

ที่สมรรถนะขององคการ เพราะเชื่อวาความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบตัิ ยอมขึ้นอยูกับ            

องคการที่รับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติ มีขีดความสามารถที่จะปฏิบัติงานใหสอดคลอง

กับความคาดหวังเพียงใด โครงสรางขององคการตองเหมาะสม บคุลากรที่ปฏิบัติงานในองคการ

ตองมีความรู ความสามารถ ทั้งดานการบริหาร และเทคนิคอยางเพยีงพอ นอกจากนี้องคการยังตอง

มีการวางแผน เตรียมการ หรือมีความพรอมเปนอยางดี ทั้งดานวัสดุอุปกรณ สถานที่  เครื่องมือ

เครื่องใช และงบประมาณ ตัวแบบนี้จึงเปนความพยายามที่จะมีการหาทางแกไขอปุสรรค (หรือ           

ขออาง) ของการปฏิบัติตามแผนที่เกิดขึ้นในอดีต เชน การขาดเงินทุน  การขาดบุคลากรที่มีความรู

ความสามารถ ความลาชาในการสรรหาบุคลากร ความลาชาในการจดัตัง้ระบบงานฝายตางๆ   เปนตน 

  3) ตัวแบบดานการพัฒนาองคกร  (Organization  Development  Model)         

เปนการศึกษาปญหาของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ในดานการสรางความผูกพันและการยอมรับ     

เพื่อมุงสนองความตองการดานจิตวิทยาและสังคมของมนุษย โดยเนนที่การมีสวนรวมขององคกร

เปนสําคัญ ภายใตคติทีว่า การมีสวนรวมจะทําใหเกดิการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้น 

ปจจัยที่มีความสัมพันธตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติจงึเปนเรื่องของการจูงใจ การใช

ภาวะผูนําที่เหมาะสม การสรางความผูกพันโดยวิธีการใชสมาชิกในองคการที่มีสวนรวมเพื่อให

เกิดการยอมรับ ตลอดจนการสรางทีมงาน มากกวาการมุงการใชการควบคุมหรือการใชอํานาจ    เปนตน 

  4) ตัวแบบทางกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic Processes  

Model) ตัวแบบนี้พัฒนามาจากนักสังคมวิทยาองคการที่พยายามจะสรางกรอบการมองหาสภาพ

ความเปนจริง (Social  Reality)  ในองคการ ตัวแบบนี้เชือ่วา อํานาจขององคการไมไดอยูที่ตําแหนง

รูปนัย (Formal  Positions)  ซ่ึงไดแก หวัหนาองคการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ ในทาง

ตรงขาม อํานาจที่แทจริงอยูกระจัดกระจายทั่วไปในองคการ ในทรรศนะนี้ความหมายวา สมาชิก
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ขององคการทุกคนมีอํานาจในแงของการใชวิจารณญาณ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขาราชการที่มีหนาที่ 

ติดตอกับประชาชนอยางใกลชิด หรือที่เรียกวา Street-Level Bureaucrats ความสามารถใช           

วิจารณญาณในการปฏิบัติหนาที่ของตน โดยที่ผูบังคับบัญชาไมอาจจะควบคุมได ดังนั้น นโยบาย

หรือโครงการใดที่มีผลกระทบ หรือเปล่ียนแปลงการปฏิบัติในวิถีชีวิตประจาํวันของขาราชการ

เหลานี้มักจะไรผล นอกจากนี้ขาราชการหรือผูปฏิบัติจะยอมรับหรือปรับแนวทางของนโยบาย

เหลานั้นเปนสวนหนึ่งของหนาที่ประจําวันของเขาเอง ดังนั้น การที่จะนาํเทคนิคทางการบริหารหรือ

วิธีการพัฒนาใหม ๆ มาใชหรือการออกกฎระเบียบแบบแผนเพื่อหวังจะใหขาราชการที่รับผิดชอบ

ในงานดานบรกิารประชาชนทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นมักจะไรผล ฉะนั้น ความลมเหลวของ

นโยบายไปสูการปฏิบัติ จึงไมใชเปนเรือ่งของการบริหารที่ขาดประสิทธิภาพ แตความลมเหลว        

มักจะเกิดจากผูกําหนดนโยบายหรือผูบริหารโครงการพัฒนาที่ไมเขาใจ สภาพความเปนจริงของการ

ใหบริการเกิดขึ้นในลักษณะใดมากกวา 

  5) ตัวแบบทางการเมือง  (Political  Model)  ตัวแบบนี้เชื่อวา ความสําเร็จ

ของการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติเกิดจากความสามารถของผูรับบทบาท (Players) หรือบุคคล      

ที่เปนตัวแทนขององคการ กลุม หรือสถาบัน และความสัมพันธกับปจจัยภายนอกองคการ แนวคิด

ตามตัวแบบนี้เห็นวา การสรางความสมานฉันท  (Consensus)  ภายใตวิธีการของการมีสวนรวม  

(Participation)  เปนสิ่งที่เกดิขึ้นไดยาก สวนความขัดแยง (Conflict)  เปนเรื่องธรรมดาที่มักจะ              

เกิดขึ้นในองคการและระบบสังคมทั่วไป การที่จะหวังใหทุกฝายเห็นชอบ ซ่ึงเปนเรื่องของการ           

จัดสรรสิ่งที่มีคุณคาใหแกสังคม ยอมมีทัง้กลุมผูไดประโยชนและเสียประโยชน  ซ่ึงจะตองพิทกัษ

ผลประโยชนของตนไว มกีารแสวงหาความสนับสนุน การโฆษณาชวนเชื่อ การรูจักสรางเงื่อนไข 

และหาขอตอรองในการจดัสรรทรัพยากรทั้งระหวางบุคคล  กลุมบุคคล  หนวยงาน  ตลอดจน           

องคการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ดังนั้น ความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติสวนหนึ่งอยูที่การเจรจา 

สถานะ อํานาจ และทรัพยากรที่มีอยูในหนวยงาน ในฐานะที่จะใชเปนเครื่องมือตอรองของบุคคล

ที่เปนตัวแทนขององคกร (Players) จํานวนหนวยงานที่เขาไปเกี่ยวของ การสนับสนุนจาก                  

นักการเมือง ส่ือมวลชน หัวหนาหนวยงานอื่น ๆ กลุมอิทธิพลหรือผลประโยชน บุคคลสําคัญตาง ๆ 

รวมตลอดถึงสภาพความแตกตางทางดานบุคลิกภาพ ความรู ความสามารถ ตลอดจนความชํานาญ

ในการตอรองของผูเลนแตละคนเปนสําคญั 

  6) ตัวแบบทั่วไป  (General  Model)  ตัวแบบนี้เปนผลงานของ ดอแนล เอส.

แวนมเิตอร และแคล อี.แวนฮอรน  (Donald S. Van Meter and Carl E.Van Horn 1975, p. 445-488) 
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ซ่ึงการพัฒนากรอบการมองการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยอาศัยพื้นฐานความรูจาก 3 แนวทาง         

คือ ทฤษฎีองคการ ผลกระทบของนโยบายสาธารณะ และความสัมพันธระหวางหนวยงานตาง ๆ 

ของรัฐ  แตการพัฒนาความคิดที่มีอิทธิพลมากที่สุด และมีประโยชนมากที่สุดตอการนํานโยบาย

ไปปฏิบัติ คือ แนวความคิดเรื่องทฤษฎีองคการ หรือองคการศาสตร ตัวแบบไดรวมตัวแปรของ      

ตัวแบบนี้แมจะไมใชการประสานงานตัวแบบตาง ๆ ทั้ง  5  แนวทางเขาดวยกัน แตกรอบของ         

ตัวแบบไดรวมตัวแปรของตัวแบบอื่น ๆ เขาไวดวยกัน มากพอที่จะชวยใหการศึกษาสภาพทั่วไป

ของปญหา การนํานโยบายไปปฏิบัติไดในลักษณะที่กวางกวาตวัแบบอืน่ ๆ แตก็ไมไดหมายความวา

ตัวแบบทัว่ไปนี้ จะสามารถวิเคราะหเจาะลึกเฉพาะสวนไดเทากับตวัแบบอื่น ๆ บางตัวแบบ 

  สําหรับปญหาในการนํานโยบายไปปฏิบัติ  (วรเดช  จนัทรศร 2545, หนา 49 – 50)        

มีแนวคิดวาเปนลักษณะของปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการนาํนโยบายไปปฏิบัติที่เดนชัด และ

เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น  กรอบของการเสนอจะครอบคลุมถึงปญหาตาง ๆ รวม  5  ดานหลัก  คือ  

ปญหาดานสมรรถนะ   ปญหาดานการควบคุม   ปญหาทางดานความรวมมือและการตอตานการ

เปล่ียนแปลง  ปญหาทางดานอํานาจและความสัมพันธกับองคการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  และปญหา

ทางดานความสนับสนุนและความผูกพันขององคการหรือบุคคลที่สําคัญ (Key Actors) ใน

กระบวนการของการนํานโยบายไปปฏิบัตใินแตละดานของปญหานี้ชี้ใหเห็นถึงปจจยัยอยตาง ๆ ซ่ึง

มีความสัมพันธกับลักษณะของปญหาหลัก ตลอดจนทีม่ีอิทธิพลตอความสําเร็จหรือความลมเหลว

ของการนํานโยบายไปปฏิบตัิ  ภายใตกรอบของการเสนอดังกลาว  วรเดช  จันทศร  ไดมีขอคิดเหน็

โดยเสนอวาลักษณะการเกิดขึ้นของปญหาดังกลาวไมจําเปนที่จะตองเกิดขึ้นเปนลําดับ ๆ ไปทีละ

ขั้นตอน  หรืออีกนัยหนึ่งกค็ือ  ลักษณะของปญหาอาจจะเกิดขึ้นไดตลอดเวลาและแปรเปลี่ยนไป

เร่ือย ๆ ตามลักษณะและเงื่อนไขของการปฏิสัมพันธระหวางผูเกี่ยวของตาง ๆ ในกระบวนการของ

การนํานโยบายไปปฏิบัติ  สําหรับปญหาทัง้  5  ดานหลัก  ประกอบดวย 

  1) ปญหาทางดานสมรรถนะ เปนปญหาหลักดานหนึ่งของการนํานโยบาย     

ไปปฏิบัติ ปญหาในลักษณะดังกลาวจะมีมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับปจจัยยอยตาง ๆ หลายปจจัย  

นับตั้งแตปจจยัทางดานบุคลากร  ปจจัยทางดานเงินทุน ปจจัยทางดานวัสดุอุปกรณ  เครื่องมือ

เครื่องใช  ตลอดจนปจจัยทางดานวิชาการ  หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวของในนโยบายนัน้ 

  2) ความสําเร็จของการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ โดยสวนหนึ่งยอมขึ้นอยู

กับความสามารถในการควบคุม  ซ่ึงหมายถึง  ความสามารถในการวดัความกาวหนา  หรือผลการ

ปฏิบัติของนโยบาย  แผนงาน หรือโครงการ  ปญหาในดานการควบคมุจะมีมากนอยเพยีงใดขึน้อยู
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กับความสามารถของหนวยที่รับผิดชอบในการแปลงนโยบาย  ความชดัเจนของกจิกรรม  แผนงาน  

และโครงการที่ถูกแปลงมาจากนโยบาย  และความสามารถในการกําหนดภารกิจ  ตลอดจน

มาตรฐานในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติงานรวม  หรือสอดคลองกับแผนงาน

หรือโครงการ 

  3) ปญหาของการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติจะมีสูงขึ้นเปนอยางมาก     

ถาสมาชิกในองคการหรือหนวยปฏิบัติไมใหความรวมมอืหรือตอตานการเปลี่ยนแปลงที่เปนผล           

มาจากนโยบายนั้น ๆ  

  4) ปญหาในการนํานโยบายสาธารณะไปปฏบิัติ  ซ่ึงเกิดจากเรื่องของอํานาจและ

ความสัมพันธระหวางองคการที่รับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบตัิกับองคการอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ  

จะมีมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกบัเงื่อนไขหรือปจจัยยอย ๆ หลายประการ  นับตั้งแตลักษณะของการ 

ติดตอและความสัมพันธที่หนวยปฏิบัติมีกบัหนวยงานทีค่วบคุมนโยบายดังกลาว ระดับความจําเปน

ที่หนวยปฏิบัตจิะตองแสวงหาความรวมมือ  พึ่งพา  หรือทําความตกลงกับหนวยงานหลักอ่ืน ๆ และ

ระดับของความเปนไปไดที่เจาหนาที่ของแตละหนวยจะสามารถทํางานรวมกนัได 

  5) ปญหาทางดานความสนับสนุนและความผูกพันขององคการหรือบุคคลที่

สําคัญเปนปญหาหลักอีกดานหนึ่งของการนํานโยบายไปปฏิบัติ  ปญหาดังกลาวอาจลุกลามสงผล

ไปถึงความลมเหลวของนโยบายนั้นโดยตรงก็ได  ถาองคการหรือบุคคลสําคัญ  ซ่ึงไดแก  กลุม               

อิทธิพล  กลุมผลประโยชน  นกัการเมอืง  ขาราชการระดับสูง  ตลอดจนสื่อมวลชน  เปนอาทิ            

ไมใหความสนับสนุนทั้งในแงของทางการเมือง  เงินลงทุน  งบประมาณ  ตลอดจนสรางอุปสรรค

ในแงของการตอตาน  เตะถวง  หรือคัดคานนโยบายนั้น  ๆ 

  กลาวโดยสรุป การศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

สามารถสังเคราะหแนวความคิดอันเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จหรือความลมเหลวในการนํา

นโยบาย    ไปปฏิบัติ     ดังตอไปนี ้

  1) นโยบายตองมีความชัดเจน เจาะจงและสมเหตุผล ทั้งในดานเปาหมาย            

วัตถุประสงคของนโยบาย หนาที่และอํานาจของผูปฏิบัติงานตามนโยบาย เพือ่ขจัดความกํากวม   

อันจะเปนบอเกิดของปญหาในการนําไปปฏิบัติ 

  2) ความยากในการปฏิบัติ  อันไดแก  ลักษณะงานและวิธีปฏิบัติงานจะตองใช

เทคนิคในการปฏิบัติงาน ความยากงายของงานที่ตองปฏิบัติ รวมทั้งความหลากหลายของพฤติกรรม

ของผูอ่ืนที่มีผลตอการปฏิบัติงาน 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 26 

  3) สมรรถนะขององคกร  หมายถึง  ความสามารถขององคกรที่สามารถปฏิบัติ

ตามนโยบายดงักลาวได  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจยัตาง ๆ เชน โครงสรางขององคการ (ไดแก                       

สายการบังคับบัญชา ลําดับชั้นการบังคับบัญชา การประสานงานภายในองคกร ฯลฯ) ตลอดจน           

การจัดสรรทรัพยากรที่จําเปนในการนํานโยบายไปปฏิบตัิ 

  4) ความรวมมือของกลุมเปาหมาย หมายถึง ความสามารถของผูปฏิบัติงาน

หรือหนวยงานที่จะตองนํานโยบายไปปฏิบัติ ในการแสวงหาความรู การยอมปฏิบัติตาม การยอมรับ

ขอบังคับของรัฐ และการเสียสละทรัพยากร กลุมเปาหมายใหความรวมมือมากนอยเพียงใด            

ถากลุมเปาหมายใหความรวมมือมาก นโยบายนั้นยอมมแีนวโนมที่จะประสบความสําเร็จ 

  5) การสนับสนุนของฝายการเมอืง  ส่ือมวลชนและประชาชน ไดแก การชวย

ประชาสัมพันธ  การติดตามผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ  การรวมกิจกรรมกับเจาหนาที่

ของรัฐและการชวยเหลือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐตามนโยบายดังกลาว หากไดรับการ

สนับสนุนจากฝายตาง ๆ นโยบายนัน้ยอมมีแนวโนมจะประสบความสําเร็จ 

  6) ทัศนคติของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง ทัศนคติของผูมีหนาที่ปฏิบัติงาน

ตามนโยบาย โดยเฉพาะทัศนคติในเรื่องการใชดุลยพนิิจ การเสี่ยงตอการปฏิบัติงานตามขั้นตอน 

การขาดความยืดหยุนในการปฏิบัติงาน และการขาดการประสานงาน ซ่ึงเรื่องเหลานี้มีความสําคญั    

ที่จะมีผลตอความสําเร็จหรอืความลมเหลวของนโยบาย ทั้งนี้ เพราะผูนํานโยบายไปปฏิบัติมีความ    

สามารถที่จะบิดเบือนเจตนารมณของนโยบายได  ถาบุคคลกลุมนี้ไมเห็นดวยกับนโยบาย 

 2.1.5 แนวคิดการติดตามและประเมินผล 

  บุญศรี  พรหมมาพันธุ และคนอื่นๆ.  (2547, หนา 29-39)  ไดกลาวไววา ระบบการ

ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  แบงเปนการประเมินผลภายนอก และ

การประเมินผลภายใน  ซ่ึงเปนการประเมินเชิงระบบ ครอบคลุมทรัพยากรที่ใชในการประเมิน 

(Input) กระบวนการประเมนิ (Process) และผลลัพธของการประเมนิ (Result)  ซ่ึงมีขั้นตอนการ

ประเมิน 8 ขั้น  ไดแก การสรางความตระหนกั  การเตรียมความพรอม  การวางแผนการประเมนิ

ตนเอง  การดําเนินการประเมิน  การเขยีนรายงาน/การเผยแพร  และการนําผลการประเมินไปใช

  เพื่อใหการประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเรื่องของการบริหารงาน

บุคคลสวนทองถ่ินดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด  องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินจึงตองมีระบบการตดิตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ดงัแผนภาพที ่1

และ 2 
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ระบบการติดตามและประเมนิผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินเชิงระบบ 

                 ทรัพยากรในการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 ระบบการติดตามและประเมนิผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินเชิงระบบ 

(ที่มา :    บุญศรี  พรหมมาพันธุ และคนอื่นๆ,  2547, หนา 30)  

ทรัพยากรที่ใช

ในการ

ประเมิน 

กระบวนการ

ประเมิน 

(Process) 

 

ผลลัพธ 

(Result) 

• ผูรับผิดชอบ 

• งบประมาณ 

• เคร่ืองมือ 

ดําเนินการประเมิน 

ผลการประเมิน 

สรางความเขาใจความตระหนัก 

• ทําไมจึงตองประเมนิ 

• ประเมินอะไร 

• ใครเปนคนประเมนิ 

• ประเมินเพื่ออะไร 

การวางแผน 

โครงสรางการจัดการ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล 

รายงานผลการประเมิน 

แบบสํารวจ / แบบบันทึก / 

เอกสารหลักฐานตาง ๆ 

ประเมินปละ 2 ครั้ง   

มี.ค. / ก.ย. 

หนวยงานดําเนินการ 

หนวยงาน 

หนวยงานตนสังกัด 

ผลการติดตาม 

และประเมิน 

การใชผลการประเมิน 

ใชพัฒนาตนเอง / 

งานที่รับผิดชอบ 

พัฒนาองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

กําหนดนโยบาย 

บริหารงานบุคคล 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 28 

ระบบการติดตามและประเมนิตนเองและการประเมินภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2  ระบบการติดตามและประเมนิตนเองและการประเมินภายนอก 

(ที่มา :    บุญศรี  พรหมมาพันธุ และคนอื่นๆ,  2547, หนา 31)   

 

 เพื่อใหการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเรื่องการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 

ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด  องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงตองมีระบบ

การติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  ดังแผนภาพที่ 3 

 

 

 

 

ประเมินจากภายนอก 

การประเมินตนเอง 

อบจ. 

เทศบาล 

อบต. 

ก.กระจายอํานาจ 
ก.ถ. 

องคกร

อ่ืน ๆ 
สถาบัน 

การศึกษา 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
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ระบบการติดตามและประเมนิผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 3  ระบบการติดตามและประเมนิผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 

(ที่มา :    บุญศรี  พรหมมาพันธุ และคนอื่นๆ,  2547, หนา 32)   

 

 ระบบการติดตามและประเมนิผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินดังแผนภาพที่ 3 เปน

การประเมินทีอ่งคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงสามารถนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับลักษณะ

ของหนวยงานตนเอง โดยมีขั้นตอนการดําเนินการประเมิน ประกอบดวย การสรางความตระหนกั  

เตรียมความพรอม  วางแผนการประเมนิ  ดําเนินการประเมิน  เขยีนรายงานการประเมินและนําผล

การประเมินไปใช  รายละเอยีดมีดังนี ้

 

สรางความตระหนัก 

เตรียมความพรอม 

วางแผนการประเมิน 

ดําเนินการประเมิน 

เขียนรายงาน / เผยแพร 

นําผลการประเมินไปใช 

ขอมูลยอนกลับ 
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   1) ขั้นการสรางความตระหนัก 

         การสรางความตระหนกัใหกับบุคลากรในหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบงานบริหาร

บุคคลทุกคน ใหเห็นความสําคัญและความจําเปนของการประเมินวาจะสงผลตอการพัฒนางาน 

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินที่รับผิดชอบใหประสบความสําเร็จ โปรงใส  ถูกตองและตรวจสอบได   

   2) ขั้นการเตรียมความพรอม   

         ในการเตรียมความพรอม ตองทําการศึกษาสภาพปจจุบันของบุคลากรในดานการ 

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินเพื่อใหทราบขอมูลพื้นฐานตางๆ และการกําหนดรูปแบบและวิธีการ 

เสริมสรางความรูใหแกบุคลากรดานการบรหิารงานบุคคลในเรื่องการประเมิน   โดยวิธีการตาง ๆ เชน  

จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูความเขาใจ  จัดทําเอกสารใหศึกษา  การศกึษาดูงาน เปนตน 

   3) ขั้นวางแผนการประเมนิ 

          (1) กําหนดกรอบการประเมินการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินของหนวยงาน โดย

ดําเนินการ ดังนี้ 

                 ก.  ศึกษาสภาพปจจุบันของหนวยงานเกีย่วกบัการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน   

แผนปฏิบัติการประจําปในเรื่องการบริหารงานบุคคลในดาน 

                                     (ก) การจัดหาทรัพยากรมนษุย ประกอบดวย การวางแผนทรัพยากรมนษุย 

การวิเคราะหงาน การสรรหา  การคัดเลือก  และการแตงตัง้   

                                    (ข)  การใหรางวัลทรัพยากรมนษุย  ประกอบดวย  การเลื่อนตําแหนง  การเลือ่น

ขั้นเงินเดือน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน คาตอบแทน การยายและการจูงใจ 

                                    (ค) การพัฒนาทรัพยากรมนษุย ประกอบดวย การฝกอบรม การศึกษา  การ

วางแผนและพฒันาอาชีพ  

(ง) การธํารงรักษาและปองกันทรัพยากรมนษุย  ประกอบดวย  พนักงานสัมพันธ   

      สุขภาพและความปลอดภัย  การดําเนนิการทางวนิัย  และการพนจากตําแหนง 

                 ข.  ทําความเขาใจกับบุคลากรฝายบริหารงานบคุคลสวนทองถ่ินของหนวยงาน  ให 

เขาใจเหตุผลและความจําเปนในการประเมินวา การประเมินจะชวยใหไดขอมูลสารสนเทศมาใชใน

การปรับปรุงและพัฒนางาน 

 ค. กําหนดวัตถุประสงคของการประเมินการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินของ 

ตนเองใหเปนไปเพื่อพัฒนาและปรับปรุงงาน 
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       (2) ทําความเขาใจคูมือการใชเครื่องชี้วัดสําหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคล

สวนทองถ่ิน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานเกีย่วกับองคประกอบ ปจจัย  ตัวช้ีวดั และเกณฑ

สําหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  ซ่ึงมีทั้งหมด 4 องคประกอบ  ซ่ึงมี 18 

ปจจัย  และ 46 ตัวช้ีวดั    

      (3) กําหนดกระบวนการ / วิธีการประเมนิของฝายบุคคล  ในการประเมินผลการบริหารงาน

บุคคลสวนทองถ่ินนั้น  ฝายบริหารงานบุคคลควรทําความเขาใจกับคูมือการใชเครื่องชี้วัดสําหรบัการ

ประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน โดยการศกึษาเครื่องมือที่ใชในการประเมิน  การกําหนด

แหลงขอมูล   ผูใหขอมูล  วิธีการจัดเก็บรวบรวมขอมูล  วิธีการวิเคราะหขอมูล   รวมทั้งตัวบุคคล 

ผูรับผิดชอบงานแตละดาน 

 (4) ศึกษาเกณฑในการประเมิน  สําหรับเกณฑในการประเมินผลการบริหารงานบุคคล

สวนทองถ่ินครั้งนี้ ไดมาจากการสอบถามผูทรงคุณวุฒ ิ  ซึ่งกําหนดไววา ในแตละตัวช้ีวัดการ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

 (5) กําหนดผูประเมินและบทบาทหนาที่   หนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อ

ทําหนาที่ดแูล  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินของตนเอง  ใน

แตละระดับ  ไดแก  ระดับประเทศ  ระดับจังหวดั และระดับหนวยงาน ดังแสดงในแผนภาพที่ 3 – 8 

     (6) การกําหนดระยะเวลาและแผนการกํากับติดตาม  การประเมินเปนกระบวนการที่

กระทําอยางตอเนื่อง เปนระบบ  และมีขั้นตอนชัดเจนในการวางแผนการประเมินผลการบริหารงาน

บุคคลสวนทองถ่ินของหนวยงาน การกําหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลจะชวยให

หนวยงานและองคกรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล สามารถ

ดําเนินการตามกิจกรรมใหเปนไปตามกรอบการประเมนิที่วางไว  การประเมินดานการบริหารงาน

บุคคลสวนทองถ่ินกําหนดใหมีการติดตามและประเมนิตนเอง ปละ 2 คร้ัง  และรายงานผลการ

ติดตามและประเมินผลในชวงวันที่ 31 มีนาคม และ 30 กันยายน ของทกุป 

4) ขั้นตอนดําเนินการประเมนิ 

      (1) ผูใหขอมูลในการประเมิน  ประกอบดวย  บุคลากรในฝายบุคคล  และบุคคลอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของ 

      (2) เครื่องมือที่ใชในการประเมิน  ประกอบดวย แบบสาํรวจที่มีอยูในคูมือการใช 

เครื่องมือช้ีวัดสําหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน   
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       (3) การเก็บรวบรวมขอมูล   นําแบบสํารวจในแตละองคประกอบและปจจยัไปใชใน

การเก็บรวบรวมขอมูลดานบริหารงานบุคคลที่หนวยงานดําเนนิการ  โดยเก็บรวบรวมขอมูล

ประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ปละ 2 คร้ัง  ควรดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในชวง

วันที่ 1–15  มีนาคม  และ 1-15 กันยายน ของแตละป 

5) การเขียนรายงานและการเผยแพร 

เมื่อดําเนินการประเมินและตรวจสอบผลการประเมินแลว หนวยงานตองจัดทําสรุปและ

รายงานผลการประเมินใหหนวยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของทราบ  สวนรูปแบบการรายงานผลการ

ประเมินสามารถออกแบบใหเหมาะสมกบัผูเกี่ยวของ จุดเนนของการเขียนรายงานและเผยแพรผล

การประเมินอยูที่การนําเสนอกระบวนการประเมินและผลการประเมินที่กระชับ  ใชภาษาที่เขาใจได

งายและชดัเจน  ตรงกับสภาพความเปนจริง   

6) การนําผลการประเมินไปใช 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นําผลการประเมินการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินไปใชใน

การพัฒนาตนเอง / พัฒนางานที่รับผิดชอบ  พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินและนําไปกําหนด

นโยบายการบริหารงานบุคคล รวมทั้งสามารถนําผลการประเมินที่ไดมาใชปรับปรุงแกไขระบบการ

ประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินของตนเอง ใหมีความถูกตอง  ชัดเจน  เปนระบบมาก

ยิ่งขึ้นดวย 

 จากความหมายขางตน สรุปไดวา  การประเมินเปนการประมาณคาหรือการประเมนิสิ่งที่

เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน  โดยอาศัยขอมูลเก็บรวบรวมมาแลววิเคราะหพิจารณาวา  ผลการ

ดําเนินงานนั้นบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม  หรือเพื่อตัดสินใจหาทางเลือกที่เหมาะสมในการที่

จะดําเนินการตอไปหรือไม    

 2.1.6  การติดตามประเมินผลผูวาราชการจังหวัดแบบบรูณาการ  

 จากการที่จังหวัดสระบุรีไดลงนามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ประจาํป            

งบประมาณ พ.ศ. 2547  กับ ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตร ี  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  และ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เมือ่วันที่ 26  ธันวาคม 2546 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 28 

ธันวาคม 2547 ไดใหความเห็นชอบผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

และจังหวัด  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2547  ซ่ึงในสวนของจังหวัดสระบุรีไดคะแนนผลการ

ดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ อยูที่ 4.3927 จากคะแนนเต็ม 5  คะแนน   โดยที่มิติที่ 1  

มิติดานประสทิธิผลตามพันธกิจ ไดคะแนน 4.3452  มิติที่ 2  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
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ราชการ  ไดคะแนน 3.4915  มิติที่ 3  มิติดานคุณภาพการใหบริการ  ไดคะแนนเต็ม 5  และมิติที่ 4  

มิติดานการพฒันาองคกร ไดคะแนนเต็มเชนเดยีวกัน คือคะแนนเต็ม 5 โดยมีรายละเอียดแยก        

รายตัวช้ีวัด  

 ตามที่คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวนัที่ 28 ธันวาคม 2547 ไดใหความ               

เห็นชอบผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการและจังหวัด ประจําป       

งบประมาณ พ.ศ. 2547 รวมทั้งหลักเกณฑ วิธีการ และการจัดสรรสิ่งจูงใจ ตามที ่ก.พ.ร. เสนอแลว 

และสํานักงาน ก.พ.ร. ไดแจงผลการประเมินดังกลาวใหสวนราชการและจังหวัดตาง ๆ ทราบ      

และเปดโอกาสใหสวนราชการและจังหวดัที่ประสงคจะอุทธรณเพื่อใหมีการทบทวนคะแนนผลการ

ประเมิน ไดแสดงเหตุผลและหลักฐานเพิ่มเติมไปยังสํานกังาน ก.พ.ร. ภายในวันที ่7 มกราคม 2548 

  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ไดพจิารณาขออุทธรณตางๆ แลว ประกอบกับ

สํานักงาน ก.พ.ร. ไดรับขอมูลผลการประเมินของตวัช้ีวัดจากหนวยงานสวนกลางเพิ่มเติม มีผล            

ทําใหคะแนนการประเมินผลของสวนราชการและจังหวัดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่คณะรัฐมนตรี

ไดใหความเหน็ชอบไว ซ่ึงสํานักงาน ก.พ.ร. ไดนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ                 

คณะรัฐมนตรี คณะที ่ 7 (ฝายกฎหมาย) เพื่อพิจารณาเมื่อวันที ่ 2 กุมภาพนัธ 2548 และเสนอ                    

คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบในวนัที่ 8 กุมภาพันธ 2548 แลว โดยผลการประเมินตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ของจังหวดั (หนังสือสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ ที่ นร 1201/689 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2548)  ดังนี้ 
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ตาราง 1   แสดงผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ จังหวดัสระบุรี กลุมจังหวดั

 ภาคกลางตอนบน (3.2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

 
เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หนวยวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คาคะแนน  
ที่ได 

คะแนน 
ถวงน้าํหนกั 

มิติที ่1  มิติดานประสทิธิผลตามพันธกิจ (น้ําหนัก : รอยละ 66)  66       4.3452  

การประเมินผลยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด (น้ําหนัก : รอยละ 16) 16       4.2428  

1. รอยละที่เพิ่มข้ึนของรายไดจากสินคาอุตสาหกรรม 
    และเกษตรกรรม 
   1.1 รอยละที่เพิ่มข้ึนของรายไดจากสินคาอุตสาหกรรม 
   1.2 รอยละที่เพิ่มข้ึนของรายไดจากสินคาเกษตรกรรม 

รอยละ 
 

รอยละ 
รอยละ 

 
 
2 
2 

-4 
 

-4 
-4 

-2 
 

-2 
-2 

0 
 

0 
0 

2 
 
2 
2 

4 
 

4 
4 

 
 

7.11 
n/a 

 
 

5.0000 
3.0000 

 
 

0.1042 
0.0625 

2. รอยละที่เพิ่มข้ึนของมูลคาการสงออกไกเนือ้ รอยละ  -6 -3 0 3 6 อ.ก.พ.ร. มีมติใหยกเลิกตัวชี้วัด 
3. ตนทุนผลิตขาวคุณภาพตอไร บาทตอไร 3 -500 -550 -600 -650 -700 -664.75 4.2950 0.1342 
4. รอยละที่เพิ่มข้ึนของรายไดจากเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนอาชีพ รอยละ 3 2 3 4 5 6 150.00 5.0000 0.1563 
5. รอยละที่เพิ่มข้ึนของรายไดจากการทองเที่ยว รอยละ 3 -6 -3 0 3 6 n/a 3.0000 0.0938 
6. จํานวนผลิตภัณฑ OTOP ที่ไดรับมาตรฐาน 4 – 5 ดาว ผลิตภัณฑ 3 1 2 3 4 5 473 5.0000 0.1563 

การประเมินผลยุทธศาสตรของจังหวัด (น้ําหนัก : รอยละ 30)  30       4.4667  

7. รอยละที่เพิ่มข้ึนของผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด (GPP)  รอยละ 5 0 2 4 6 8 n/a 3.0000 0.1563 
8. รอยละที่ลดลงของคนในครัวเรือนที่มีรายไดเฉลี่ยต่ํากวา 
    คนละ  20,000 บาท ตอป 

รอยละ 3 0 4 8 12 16 29.88 5.0000 0.1563 

9. รอยละที่เพิ่มข้ึนของรายไดเกษตรกร (สระบุรี)  
    กลุมเปาหมายที่สนับสนุนใหมีการปรับเปลีย่นอาชีพ 

รอยละ 5 2 3 4 5 6 31.39 5.0000 0.2604 

10. รอยละของการแปรรูปน้ํานมที่ลนตลาด เปนนมพรอมดื่ม  
      UHT 

รอยละ 4 60 70 80 90 100 168.95 5.0000 0.2083 

11. จํานวนผูประกอบการวัสดุการกอสรางและสุขภัณฑ 
     ที่ไดรับการพัฒนา 

ราย 2 17 19 21 23 25 35 5.0000 0.1042 

12. รอยละที่เพิ่มข้ึนของนักทองเที่ยวในจังหวดัสระบุรี รอยละ 3 0 1 2 3 4 n/a 3.0000 0.0938 
13. รอยละที่เพิ่มข้ึนของมูลคาการจาํหนายผลติภัณฑ OTOP รอยละ 3 6 8 10 12 14 37.38 5.0000 0.1563 
14. รอยละเฉลี่ยถวงน้าํหนักความสําเร็จของการดําเนิน 
     โครงการ ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณและเงินอื่น ๆ  
      ตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวดั 

รอยละ 5 60 70 80 90 100 100.00 5.0000 0.2604 

สัมฤทธิผลตามนโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาล (น้ําหนัก : รอยละ 20) 20       4.2450  

15. รอยละของหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งที่เอาชนะยาเสพตดิ รอยละ 3 80 85 90 95 100 100.00 5.0000 0.1563 
16. รอยละที่ลดลงของอัตราการวางงาน รอยละ 2 -0.30 -0.20 -0.10 0.0

0 
0.10 0.35 5.0000 0.1042 

17. ระดับความสําเร็จของการจดัทําทะเบียนเพือ่แกไขปญหา 
สังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1563 

18. รอยละของผูกูยืมจากกองทุนของโครงการ กข.คจ.  
ที่สามารถชาํระคืนตามกําหนด 

รอยละ 2 80 85 90 95 100 100.00 5.0000 0.1042 

19. อัตราสวนของผูกูยืมจากกองทนุหมูบาน ฯ ที่สามารถ 
ชําระคืนตามกาํหนด 

รอยละ 3 75 80 85 90 95 99.23 5.0000 0.1563 

20. รอยละที่ลดลงของอัตราคดีตอประชากรแสนคน รอยละ 2 0 5 10 15 20  2.3252 0.0484 
21. รอยละที่เพิ่มข้ึนของอัตราสวนคดีที่สามารถเขาจับกุม 

ผูกระทําผิดไดตอจํานวนคดีที่ไดรับแจงทั้งหมด 
รอยละ 3 0 5 10 15 20  1.7498 0.0547 
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เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หนวยวัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คาคะแนน  
ที่ได 

คะแนน 
ถวงน้าํหนกั 

22. รอยละที่ลดลงของจํานวนเรื่องทุจริตของขาราชการและ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดที่มีการตั้งกรรมการ 
สอบสวนและมีมูล 

รอยละ 2 10 20 30 40 50 50.00 5.0000 0.1042 

มิติที ่2  มิตดิานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (น้ําหนัก : รอยละ 10) 10       3.4915  

23. รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยดัได รอยละ 5 0 5 10 15 20 7.59 2.5180 0.1311 
24. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้าํหนักในการ 

ลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของ 
สวนราชการ 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.47 4.4650 0.2326 

มิติที ่3  มิตดิานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนกั : รอยละ 10)  10       5.0000  

25. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปรับปรุง 
แกไขบริการ 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2604 

26. รอยละของระดับความพงึพอใจของผูรับบริการ รอยละ 5 40 50 60 70 80 83.08 5.0000 0.2604 

มิติที ่4 มิตดิานการพัฒนาองคกร (น้ําหนัก : รอยละ 10)  10       5.0000  

27. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบบรหิารความรู 
ในองคกร 
1. ความสําเร็จในการถายทอดองคความรูและทักษะใหม ๆ 
    1.1 จํานวนหลักสูตรในการจัดฝกอบรมขาราชการ 

    ในวิทยาการ/ความรูใหมตอป      
      1.2 รอยละเฉลี่ยของจํานวนขาราชการที่ฝกอบรม 

ระดับ 
 
 

หลักสูตร 
 

รอยละ 

5 
 
 

1.25 
 

1.25 

1 
 
 

2 
 

40 

2 
 
 

3 
 

50 

3 
 
 

4 
 

60 

4 
 
 
5 
 

70 

5 
 
 

6 
 

80 

 
 
 
6 
 

100.00 

 
 
 

5.0000 
 

5.0000 

 
 
 

0.0651 
 

0.0651 
2. ความสําเร็จในการจดัตั้งทีมงานเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ 
   ในการพัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคกร 

          

         2.1 ผลสําเร็จในการจัดตั้งทีมงาน  0.5 ไม
สําเร็จ 

- - - สําเร็จ สําเร็จ 5.0000 0.0260 

         2.2 ผลสําเร็จในการจัดทําแผนปฏิบัติการ  2 ไม
สําเร็จ 

- - - สําเร็จ สําเร็จ 5.0000 0.1042 

28. การพัฒนาระบบฐานขอมูล (Database) ของจังหวัด ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2604 
น้ําหนักรวม 96 คาคะแนนที่ได 4.3927 

 

ผลคะแนน ณ วันที ่8 กุมภาพันธ 2548 

หมายเหตุ  :  1  หมายถึง  ตัวชี้วัดที่ยังรอผลการประเมิน โดยใชขอมูลจากสวนกลาง 

 2  หมายถึง  ตัวชี้วัดที่ยังรอผลการประเมิน โดยใชขอมูลที่สวนราชการจัดเก็บเอง 

 3  หมายถึง  ตัวชี้วัดที่ผลคะแนนยังไมสมบูรณ โดยขอใหสวนราชการจัดสงขอมูลมาเพิ่มเติม 

(ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,  2547, หนา 2) 
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 2.1.7 แนวทางการประเมินดานการพัฒนาองคกร 

 ประเด็นการประเมินผล : การจัดสรรอัตรากําลังใหคุมคา 

 หนวยงานที่สามารถจัดสรรบุคลากรเดิมใหสามารถเพิ่มปริมาณงานไดมากขึ้น  หรือ

เพิ่มรายไดไดมากขึ้น รวมถึงปรับปรุงคุณภาพของงานใหดีขึ้น แสดงวาเปนหนวยงานที่มี              

ประสิทธิภาพในการบริหารบุคลากร และจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย          

(พ.ศ. 2546 – 2550) ไดกาํหนดเปาหมายของการลดกําลังคนภาครฐัโดยใหปรับลดจาํนวนขาราชการ  

อยางนอยรอยละ 10 ภายในป พ.ศ. 2550 และ/หรือเพิ่มความสามารถกําลังคนใหไดในระดับ             

เดียวกัน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2547, หนา 25 – 26) 

 ตัวช้ีวดั  :  ระดับความสําเรจ็ของการพัฒนาระบบบริหารความรูในองคกร 

 พิจารณาความสําเร็จ  2  สวนคือ 

 1) ความสําเร็จในการถายทอดองคความรูและทักษะใหม ๆ ในการปฏิบัติงาน

ใหกับขาราชการ  โดยพิจารณาจาก 

     (1)  จํานวนครั้งในการจัดฝกอบรมขาราชการในวิทยาการ/ความรูใหม 

     (2)  รอยละเฉลี่ยของจํานวนขาราชการที่ฝกอบรม 

 2) ความสําเร็จในการจัดตั้งทีมงานเพื่อจัดทาํแผนปฏิบัติการในการพัฒนาระบบ

บริหารความรูภายในองคกร  

                                   (1) ผลสําเร็จในการจดัตั้งทีมงานในการพัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคกร 

                                   (2) ผลสําเร็จในการจดัทําแผนปฏิบตัิการในการพฒันาระบบบรหิารความรู 

ภายในองคกรสําหรับปงบประมาณ 2548 

 เหตุผลจากแผนยุทธศาสตร : การสงเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน  วัฒนธรรม  

และคานยิมของระบบราชการ  ไดกําหนดตัวช้ีวดัเกีย่วกบัคานิยมใหมใหขาราชการมีการปฏิบัติงาน

เชิงรุก  โดยมีนิยามขอ  1  การปฏิบัติงานเต็มกําลังความสามารถและมีความกระตือรือรน  ซ่ึงปจจัย

แหงความสําเร็จคือ  การสรางองคความรู  และวิทยาการใหม ๆ ใหกับขาราชการ  เพื่อเพิ่มทกัษะ    

ในการปฏิบัติราชการใหดียิ่งขึ้น รวมถึงการวางแผนพัฒนาการบริหารความรูภายในองคกรเพื่อ

พัฒนาสวนราชการในอนาคตดวย 
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 2.1.8 นโยบาย กฎหมาย และระเบยีบท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 

 การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ เปนความคิดริเร่ิมของ พ.ต.ท. ดร.ทักษณิ  ชินวัตร  

นายกรัฐมนตร ี ที่ไดเสนอในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  การปรับบทบาท              ภารกจิ 

และโครงสรางสวนราชการ  เมื่อวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2544  ณ  เมอืงพัทยา  จังหวัดชลบุรี  โดย

แนวความคิดหลักของนายกรัฐมนตร ี คือ  ตองการหาเจาภาพในการบริหารงานจังหวัดทกุเรื่อง  แต

มิใชใหเจาภาพทํางานคนเดียวแบบ One Man Show ในทางกลับกันจะตองทํางานเปนทีม 

(Teamwork)  ในรูปของคณะผูบริหารจังหวัด  ประกอบดวย  หวัหนาสวนราชการทกุสวนราชการ 

โดยผูวาราชการจังหวดั เปนประธานคณะผูบริหาร หรือ CEO (Chief Executive Officer)              

ซ่ึงมีอํานาจในการบริหารงานเสมือนเปนนายกรัฐมนตรีของจังหวัด และคณะผูบริหารจังหวัด

เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีของจังหวดั  ทั้งนี้  เมื่อมองในภาพรวมของประเทศ  จะถือวาผูวา                 

ราชการจังหวดัเปนผูชวยนายกรัฐมนตรใีนระดับพืน้ที่จงัหวัด 

 นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีไดมีเจตนารมณมุงหวังใหการบริหารงานจงัหวดัสามารถแกไข

ปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล      

อันจะเปนการชวยลดภาระของรัฐบาลในการแกไขปญหาในระดับพื้นที่หรือระดับจลุภาค (Micro)  

เพื่อใหรัฐบาลไดมเีวลาในการแกไขปญหา และสรางสรรคการพัฒนาในระดับชาตหิรือระดบัมหภาค 

(Macro) รวมทั้งการแสดงบทบาทในเวทีระหวางประเทศและระดับโลกไดมากยิง่ขึ้น ดังนั้น          

จึงมุงหวังใหผูวาราชการจังหวัดและคณะผูบริหารจังหวัด ปรับแนวคิดและแนวทางการทํางานใหม  

เชน  เปล่ียนจากการปกครองเปนการบริหารและการบรกิารประชาชน  เนนการบริหารในแนวราบ

มากขึ้น  เนนการทํางานในเชิงรุก  การคิดนอกกรอบและเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง และที่สําคัญ            

ที่สุดคือ เนนกระบวนการมสีวนรวมของประชาชน เปนตน (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 

2546, หนา 1 – 3) 

 ตอมา  คณะรัฐมนตรีไดมีมติ  เมื่อวันที ่7 สิงหาคม 2544  เห็นชอบแนวทางการปรบัปรุง

การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการตามขอเสนอของนายกรัฐมนตรี  โดย 

  1) ปรับใหจังหวดัมีฐานะเสมือนหนวยธุรกจิเชิงยุทธศาสตร (Strategic  Business  

Unit)  ที่สามารถวินิจฉัยขอมูล  ปญหาอปุสรรค  กําหนดแนวทางแกไขปญหา  และดําเนินการ      

ใหเปนไปตามที่ตัดสินใจไดอยางครบวงจรภายในจังหวดั 

  2) ปรับเปลี่ยนบทบาทและอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจงัหวัดใหเปนผูบริหาร

สูงสุดของจังหวัด (Chief  Executive  Officer :  CEO)  ที่สามารถบังคับบัญชา  ส่ังการหัวหนา             
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สวนราชการตาง ๆ ภายในจังหวัดไดอยางเบ็ดเสร็จโดยตรง  เพื่อใหการดาํเนินงานในจังหวัด                

เปนไปดวยความรวดเร็ว  ตรงตามนโยบายผูบริหารสูงสุด  และสามารถสนองความตองการและ        

ขอเท็จจริงของแตละจังหวดัไดโดยตรง 

 จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที่ 7 สิงหาคม 2544 ไดมอบหมายใหกระทรวง มหาดไทย

ดําเนินการเปนโครงการนํารอง โดยคัดเลือกจังหวดัที่เหมาะสม  เปนตัวแทนภาคตาง ๆ  ที่มีที่ตั้ง 

สภาพเศรษฐกจิและระดับความเจริญแตกตางกัน  รวม  5  จังหวัด  และใหคัดเลือกจังหวัดอืน่ ๆ อีก 

5 จังหวัด ที่มทีี่ตั้ง  สภาพเศรษฐกิจ  และระดับความเจริญเทียบเคียงกันกับ 5 จังหวัดแรก  เพือ่

เปรียบเทียบความแตกตางของผลสําเร็จในการบริหารงาน ซ่ึงตอมากระทรวงมหาดไทยไดเสนอ

โครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพือ่การพัฒนา และคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติเมื่อวนัที ่ 18  

กันยายน 2545  โดยจังหวดัทดลอง  ไดแก จังหวดัลําปาง  ชัยนาท  ศรีสะเกษ  ภูเก็ต  และนราธิวาส  

สําหรับจังหวดัเปรียบเทยีบ  ไดแก  จังหวัดพิษณุโลก  อางทอง  สุรินทร  พังงา  และปตตานี             

ตามลําดับ โดยไดดําเนินการในปงบประมาณ 2545 (ระหวางเดือนตุลาคม 2544 – 30 กันยายน 

2545) และจากการประเมนิผลโดยสถาบันการศึกษาของรัฐ 5 แหง ในพื้นที่จังหวดัตามโครงการ ฯ 

หรือที่ตั้งอยูใกลเคียง  สรุปผลไดวาจังหวดัทดลองมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และไดรับความ              

พึงพอใจจากประชาชนสูงกวาจังหวดัเปรยีบเทียบ (สํานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย,  2546, หนา 5) 

 ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเกี่ยวกับการขยายผลระดับการบริหารงานจงัหวัดแบบ             

บูรณาการ  ดังนี้ 

 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 เมษายน 2546 เห็นชอบใหทกุจงัหวัด (ยกเวน

กรุงเทพมหานคร) ใชการบริหารงานแบบบูรณาการ เชนเดียวกับจังหวัดตามโครงการจังหวัดทดลอง

แบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา โดยใหมีผลตั้งแตวนัที่ 1 ตุลาคม 2546 เปนตนไป 

 มติคณะรัฐมนตรี  วันที่  6  พฤษภาคม 2546  เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี ้

  1)  ถือวาผูวาราชการจังหวดั  และเอกอคัรราชทูตไทยในตางประเทศทุกประเทศ

ทดลองใชการบริหารงานแบบบูรณาการเปนเวลา 1 ป  นับตั้งแตวนัที่ 1 ตุลาคม 2546 เปนตนไป 

  2) ใหรายงานขอมูล  ขอเท็จจรงิ  และผลการปฏิบัติราชการตาง ๆ ตามระบบการ

รายงานหลายทาง (Matrix  Reporting System)  โดยทุกหนวยงานในจงัหวัด รายงานตอผูวาราชการ

จังหวดั สําหรับผูวาราชการจังหวัดรายงานตอกระทรวงมหาดไทย และสํานักนายกรัฐมนตรี   

(สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) รวมทั้งรายงานใหสวนราชการเจาของเรื่องในสวนกลางทราบดวย 
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  3) ใหรองนายกรฐัมนตรี กํากบัการปฏิบัติราชการในสวนภูมิภาค ตดิตาม ดูแล

การเตรียมความพรอมและการปฏิบัติงานของผูวาราชการจังหวดัในเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบ 

  4) ใหสํานักงบประมาณ  พิจารณากําหนดหลักเกณฑแนวทางการดาํเนินการ

บริหารงบประมาณคาใชจายของจังหวดัใหมีความคลองตัว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  เพื่อใหผูวา

ราชการจังหวัดมีเงินจํานวนหนึ่งคลายงบกลาง  ซ่ึงสามารถนําไปใชจายไดตามความจําเปนและ

เหมาะสม หรือแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วทนัการ 

  5) ใหรองนายกรฐัมนตรี  (นายวษิณุ  เครืองาม)  พิจารณารวมกับ สํานักงาน 

ก.พ.ร.  สํานักงาน ก.พ. และหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ เพื่อกําหนดแนวทางการมอบอํานาจและการ      

ดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของ 

  มติคณะรัฐมนตรี  วันที่ 22  กรกฎาคม 2546  เห็นชอบแนวทางการบริหารงาน

จังหวดัแบบบรูณาการ  4  ประการ  ไดแก 

  1) แนวทางการสรรหาและแตงตั้งผูวาราชการจังหวดัแบบบรูณาการ  โดยเปน

ระบบเปด ใหสามารถสรรหาบุคคลทั้งจากภายในและภายนอกกระทรวงมหาดไทย มาดาํรง

ตําแหนงผูวาราชการจังหวัดได  โดยมีการกําหนดหลักเกณฑ  แนวทาง  และวิธีการที่เหมาะสม  

เปนที่ยอมรับของทุกฝาย 

  2) แนวทางการมอบอํานาจใหผูวาราชการจงัหวัด จาํนวน 3 ดาน ไดแก  (1)  ดาน

วินจิฉยัส่ังการ  การอนุมัติ  การอนุญาต  (2)  ดานการบริหารงานบุคคล  และ  (3)  ดานการบริหาร

งบประมาณ โดยดําเนินการออกเปนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี  กําหนดใหทุกสวนราชการและ

หนวยงานในสวนกลาง  ถือปฏิบัติเพื่อใหการบริหารงานมีความคลองตัว และจังหวัดสามารถแกไข

ปญหาหรือตัดสินใจไดเสร็จสิ้นในระดับจงัหวัดมากที่สุด 

  3) แนวทางการบริหารงานแบบบูรณาการเชิงยุทธศาสตรกลุมจังหวดั  โดยแบง

ออกเปน 20 กลุมจังหวัด  เพือ่ใหเกดิการเชือ่มโยงการพัฒนาภายในกลุมจังหวดั และระหวางกลุมจังหวัด 

  4) แนวทางในการกํากับการปฏิบัติราชการในสวนภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี

ในรูปของคณะกรรมการกํากับ ติดตามการปฏิบัติราชการในสวนภูมิภาค   

  ซ่ึงตอมาไดมีการกําหนดระเบียบ กฎหมาย เพื่อใหสนับสนุนการบริหารงาน

จังหวดัแบบบรูณาการใหบังเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546  หมวด 1 การ
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บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  โดยกําหนดไวอยางชดัเจนในขอ 6  การบริหารงานจังหวัดแบบ

บูรณาการใหคํานึงถึงหลักการดังตอไปนี ้

  1) การบริหารจัดการที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ภาค  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด   และยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

  2) กําหนดใหภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชนในจงัหวัดเขามามสีวนรวม

ในการพัฒนาอยางยั่งยืน สรางศักยภาพในการแขงขัน และแกไขปญหารวมกัน เพื่อลดความซ้ําซอน 

ความลาชา และความสิ้นเปลอืง 

  3) สวนราชการในราชการสวนกลางและในพื้นที่จังหวัดใหการสนับสนุนการ

จัดองคกร  บคุลากร  งบประมาณ  และขอมูลสารสนเทศ  รวมทั้งกฎ  ระเบยีบ  และขอบังคับอยาง

เพียงพอ  เพื่อการกระจายอํานาจการตัดสินใจลงไปสูระดบัผูปฏิบัติ 

  4) สนับสนุนนโยบายการกระจายอํานาจสูทองถ่ินดวยการทําใหเกิดการยอมรับ

ตอเปาหมายการทํางานรวมกันจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น มากกวามุงเนนการกํากับดูแล              

แตเพยีงอยางเดียว เพื่อใหเกดิประโยชนสูงสุดแกประชาชน  และมีความโปรงใสมากขึ้น 

  5) สงเสริมการกระจายอํานาจการตัดสินใจไปสูผูปฏิบัติ และมีศูนยรวมขอมูล

สารสนเทศเปนฐานขอมูลในการบริหารและติดตามประเมินผล 

  6) มีการกําหนดเปาหมายและตวัช้ีวดัความสําเร็จของการทํางานไวในระดบัชาติ

โดยใหคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณการ สามารถกําหนดรายละเอยีดการปฏิบัตแิละ

ตัวช้ีวดัในระดบัจังหวดัไดเอง 

  นอกจากนี้  ขอ 7  ยังไดกําหนดภารกิจการบริหารงานจงัหวัดแบบบูรณาการวามี

ภารกิจภายใตอุดมการณบําบัดทุกข  บํารุงสุข ดังนี้ 

  1) สรางความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจน

ในจังหวดั 

  2) สรางสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนารวมกัน 

  3) สรางการพัฒนาใหเกิดดุลยภาพที่ยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง  

แวดลอมใหสอดคลองกับวถีิชีวิตของประชาชน 

  4) บริหารราชการใหเปนไปตามหลักการบรหิารกิจการบานเมืองที่ด ี

  5) ทราบ เขาใจ และแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในจังหวัด 
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  6) ปฏิบัติภารกิจอันเปนแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐและนโยบายของรัฐบาล  

เชน  การแกไขปญหายาเสพติด การแกไขปญหาผูมีอิทธิพล และการปราบปรามการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ 

  ดังนั้น จะเห็นไดวา  ทรัพยากรบุคลภาครัฐจะเปนปจจยัที่สําคัญในการขับเคลื่อน

ใหการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด แตเนื่องจากนโยบาย  

รัฐบาลที่กําหนดใหจังหวดัดําเนินการบริหารในรูปแบบของการบริหารงานแบบบูรณาการเปนชวง

เร่ิมแรก และเปนปงบประมาณแรกที่ทกุจงัหวัดดําเนนิการ  ดังนั้น  ส่ิงที่สําคัญที่สุดในขณะนี้คือ 

การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความรู ความสามารถ และมีการเรียนรู รวมทั้งมีการฝกทักษะเพิ่มพนู                    

อยูตลอดเวลา โดยใหสอดคลองรองรับการบริหารงานจังหวดัแบบบรูณาการอยางแทจริง อันจะ

นําไปสูการพฒันาประเทศชาติอยางมีเปาหมายและทิศทางอยางเปนรูปธรรมตอไปในอนาคต 

 2.1.9 ขอมูลจังหวัดสระบุรี  

    สระบุรีเปนเมืองสําคัญเมืองหนึ่ง สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ 

ทรงสันนิษฐานวา เมืองสระบุรีตั้งขึ้นประมาณ พ.ศ. 2092 ในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์แหง

กรุงศรีอยุธยา การตั้งเมืองนี ้สันนิษฐานวาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์คงโปรดเกลาฯ ใหแบงพืน้ที่

เขตเมืองลพบุรีกับเมืองนครนายก บางสวนมารวมกนั ตั้งขึ้นเปนเมืองสระบุรี ทั้งนี้เพื่อตองการให

เปนศูนยระดมพลเมืองในยามศึกสงคราม เพราะฉะนัน้ตัง้แตสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนตนมา จึงมักพบ

เร่ืองราวของ จงัหวัดสระบุรีเกี่ยวกับการออกศึกสงครามอยูเสมอ สําหรับที่มาของคําวา "สระบุรี" 

สันนิษฐานวา เพราะเหตุที่ทําเลที่ตั้งครั้งแรกมีบึงอยูใกลๆ คือ "บึงหนองโงง" เมื่อตั้งเมืองขึ้นจึงได

เอาคําวา สระ มารวมเขากับคําวา บุรี เปนชื่อเมือง "สระบุรี   ตัวเมืองเดิมอยูที่ตําบลศาลารีลาว 

(ตําบลเมืองเกา อําเภอเสาไหในปจจุบนั) ถึงสมัยรัตนโกสินทร รัชสมัยพระบาทสมเดจ็พระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหวัโปรดใหเปดเสนทางรถไฟสายตะวนัออกเฉียงเหนือข้ึนไปจนถงึสระบุรี ตัว

เมืองเดิมอยูไกลจากสถานีรถไฟ ก็โปรดใหยายเมืองมาตั้งใหมที่ตําบลปากเพรียว 

               สระบุรีอยูหางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 107 กิโลเมตร ปจจุบนัจังหวัดสระบุรีเปนเมือง

อุตสาหกรรมเพราะมีโรงงานขนาดใหญมากมาย โดยเฉพาะโรงงานปนูซีเมนต โรงงานหลอเหล็ก 

และโรงงานรดีเหล็ก เมื่อมีอุตสาหกรรมมากจึงทําใหมีการใชไฟฟามาก เพราะตองใชไฟฟาปอน

โรงงานตาง ๆ จากสถิติการใชไฟฟาของจังหวัดนี้มีมากกวาหลายจังหวดัในภาคอีสานรวมกนัอีก 

สรุปไดวาจังหวัดสระบุรีมีรายไดหลักจากภาคอุตสาหกรรม รองลงมาคือ เหมืองแรและยอยหิน ตาม

ดวยสาขาเกษตรพืชเศรษฐกจิ ไดแก ขาวโพด ถ่ัวเหลือง ออย มันสําปะหลัง ผักผลไม และการปศุสัตว   
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              สระบุรียังเปนแดนกสิกรรม มีการทําไร ทําสวน ทําฟารมเนือ้ฟารมนม ผลิตผลทาง

การเกษตรทีว่างจําหนวยมีทัง้นมสด เนื้อสด เนื้อแหง ผักสด และผลไม เชน นอยหนา มะละกอ 

ทับทิม โดยเฉพาะที่อําเภอมวกเหล็ก มีพื้นที่เปนเนนิเขาสูง ๆ ต่ํา ๆ มีสายธารมวกเหล็กอันเกดิจาก

ผืนปาดงพญาเย็นบนเขาใหญไหลผาน จึงเหมาะทีจ่ะเปนที่แหลงปศุสัตว โดยเฉพาะการเลี้ยงโคเนือ้

และโคนม จนกระทั่งมวกเหล็กกลายเปนแหลงผลิตและจําหนายเนื้อสดที่ใหญที่สุดของเมืองไทย 

(งานพัฒนาขาวกองบริการทองเที่ยว ททท, อินเทอรเน็ต,  2549) 

 สภาพภูมิศาสตร สภาพภูมิประเทศโดยทัว่ไปของจังหวัด ทางตอนเหนอื ตะวนัออก และ

ตอนกลางของจังหวดัเปนปา มีเนินเขาสลับที่ราบสูง ซ่ึงเหมาะในการปลูกพืชไร ตอนใตและ

ตะวนัตกสวนใหญเปนพื้นที่ราบเหมาะในการทํานา แมน้ําที่สําคัญมีเพียงสายเดียว คือ แมน้ําปาสัก   ซ่ึง

นับวาเปนเสนเลือดใหญของจังหวดัสระบุรี   โดยอาศัยน้ําใชในการเกษตร และประโยชนอยางอืน่ 

แมน้ําปาสักไหลผานอําเภอมวกเหล็ก แกงคอย อําเภอเมืองเสาไห ไปบรรจบกับแมน้ําเจาพระยาที่

จังหวดัพระนครศรีอยุธยา คิดเปนความยาวประมาณ 105 กิโลเมตร นอกจากนัน้สระบุรียังมีคลองที่

สําคัญ ๆ หลายสายเชน คลองรพพีัฒน คลองเริงราง คลองวิหารแดง และคลองเพรียว  

การปกครอง จงัหวัดสระบุรี แบงการปกครองออกเปน 13 อําเภอ   อําเภอเมืองสระบุรี 

อําเภอแกงคอย  อําเภอหนองแค   อําเภอพระพุทธบาท   อําเภอมวกเหล็ก  อําเภอบานหมอ  อําเภอ

วิหารแดง   อําเภอหนองแซง  อําเภอหนองโดน   อําเภอเสาไห อําเภอดอนพุด  อําเภอวังมวง   อําเภอ

เฉลิมพระเกยีรติ พื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 3,576 ตารางกิโลเมตร 

วิสัยทัศน (VISION) 

                  1)   เปนศูนยลางอุตสาหกรรมวัสดุกอสราง 

2) เปนแหลงผลิตและรวมสินคาเกษตรเพื่อการสงออก 

3) เปนเสนทางเชือ่มโยงสําคัญสูภาคอีสานและชายฝงทะเลตะวันออก 

ยุทธศาสตร (กลยุทธ) 

      เสริมสรางความเขมแข็งใหแกภาคอุตสาหกรรมวัสุดกอสราง เซรามิกส และผลิตภัณฑ

ชุมชน 

    1)  ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมวัสดกุอสราง เซรามิคและผลิตภณัฑชุมชน 

2) การใชทรัพยากรอยางคุมคาและเกดิประโยชนสูงสุด โดยรักษาดุลยภาพส่ิงแวดลอม 

3) สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการชุมชน 
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ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ (SWOT Analysis) ของ  จงัหวัดสระบุรี  

   1) จุดแข็ง ( Strengths) 

          (1) ดานเศรษฐกิจ 

                  ก.  ภาคอุตสาหกรรม 

                                     ก)  มอุีตสาหกรรมภาคการเกษตรและภาคนอกการเกษตรทีใ่ชวัตถุดิบทั้งที ่

เปนผลิตทางการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ(หินปูน) ซ่ึงมีในพืน้ที่จังหวัดสระบุรีเปนจํานวน

มาก เชน  โรงงานผลิตปูนซีเมนต ผลิตภัณฑคอนกรีต คอนกรีตผสม โรงงานผลิตอาหารสัตว 

โรงงานผลิตภัณฑนม  การชําแหละสัตวปก (ไก)    

         ข) มีโรงงานอุตสาหกรรมตอเนื่อง ซ่ึงใชผลผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม 

เปนวัตถุดิบในการผลิตเปนจํานวนมาก เชน โรงงานผลิตสุขภัณฑ  โรงงานผลิตกระเบื้องเคลือบ 

เปนตน  

                          ข. ภาคเกษตร 

          ก)  มีแหลงผลิตอาหารดานพืช ประมง ปศุสัตว และผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ 

เพื่อการบริโภคและสงออกที่สําคัญของประเทศ 

         ข) มีแหลงน้ําเพื่อการเกษตรรองรับการเกษตรกรรมเปนจํานวนมาก 

         ค) มีปริมาณน้ํานมโคดิบมากเปนอนัดับ 2 ของประเทศ 

        (2) ดานการทองเที่ยว 

                               ก. มีแหลงทองเที่ยวและประเพณวีัฒนธรรมทองถ่ินที่มีชื่อเสียงแพรหลายใน

ระดับประเทศ 

ข. มีเสนทางคมนาคมเขาสูแหลงทองเที่ยวสะดวกและทัว่ถึง 

        (3) ดานโครงสรางพื้นฐาน 

                               ก. เปนจดุเชื่อมโยงทางการคมนาคมจากกรุงเทพฯ สูภูมิภาคหลายภมูิภาค  ไดแก    

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวนัตก   

                               ข. มีประชาชนและการสัญจรผานตามเสนทางคมนาคมที่สําคัญของจังหวดั

สระบุรีเปนจํานวนมาก 

         (4)  ดานสังคม 

                               ก. ดานการสาธารณสุข 

                                    ก) มีสถานบริการทางสาธารณสุขครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที ่



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 44 

       ข) มีการนําภูมิปญญาทองถ่ิน เชน แพทยแผนไทย การฝงเข็ม มาใชในการ

บําบัดรักษาในลักษณะแพทยทางเลือก (Alternative Medecine) 

  ข. ดานศิลปวฒันธรรม 

    มีส่ิงกอสรางทางประวัติศาสตรที่มีคุณคาทางศิลปวัฒนธรรมและคุณคาทาง

ศาสนาที่มีชื่อเสียง 

2) จุดออน (Weakness)  

       (1) ดานเศรษฐกิจ 

                             ก. ภาคอุตสาหกรรม 

                                    ก) การประกอบอุตสาหกรรมกอใหเกิดมลพษิทัง้ทางน้ํา ทางอากาศ กาก

อุตสาหกรรม 

                                   ข) แรงงานภาคอุตสาหกรรมสวนใหญเปนแรงงานตางถ่ินไมใชคนในทองที่

จังหวดัสระบุรี 

                                  ค) รายไดที่เปนมูลคาเพิ่มไมเปนผลโดยตรงตอการเพิ่มรายไดประชาชนใน

จังหวดัสระบุรี 

                           ข. ภาคการเกษตร 

                                  ก) เกษตรกรสวนใหญไมมีที่ดินทํากินของตนเอง ตองเชาจากนายทุนหรือบกุ

รุกพื้นที่ปาสงวน 

                                 ข)  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสรางมูลคาเพิ่มยังมีอยูอยางจํากัด 

ค) ระบบชลประทานไมครอบคลุมพื้นที่ทางการเกษตร 

       (2) ดานการทองเที่ยว 

                          ยังไมมีระบบการบริหารจดัการที่ดีเพยีงพอ  เชน การประชาสัมพันธไมทั่วถึง การ

พัฒนา เชื่อมโยงเครือขายแหลงทองเที่ยวและการวางแผนดานการเกษตร 

       (3) ดานโครงสรางพื้นฐาน 

                            ก. ระบบสาธารณูปโภค ไดแก ไฟฟา โทรศัพทและน้าํประปา  ยังไมครอบคลุม

ทั่วถึงทุกพื้นที ่

                           ข. ขาดการพัฒนาระบบขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่ประชาชนจะเขาถึง 

                           ค. ขาดศูนยบริการขอมูลกลางของจังหวดัขอมูลประเภทเดียวกัน 
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       (4) ดานสงัคม 

               ก. ดานการสาธารณสุข 

                    ประชาชนขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติตนเพือ่การดแูลรักษาสุขภาพตนเอง 

                            ข. ดานศิลปวัฒนธรรม 

                       ก) อารยธรรมตะวนัตกทําลายขนบธรรมเนยีมประเพณีและวัฒนธรรมไทย

และวัฒนธรรมทองถ่ิน วิถีการดํารงชีวิตของประชาชนไมสอดคลองกับวัฒนธรรมไทย 

                                  ข)  ครอบครัวและชมุชนออนแอลง 

                                  ค) สถาบันทางศาสนายังมีสวนรวมในการแกไขปญหาสังคมนอย 

        (5) ดานการศึกษา 

                              ก. ไมมสีถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา นกัเรียน นักศกึษาตองเรียนตอตาง

พื้นที่ สูญเสียรายไดออกจากจังหวดั 

                                   ข. คุณภาพการเรียนการสอนในระดับเดียวกันแตกตางกัน คุณภาพของนักศึกษาตก

ต่ําลง 

        (6) ดานสิ่งแวดลอม 

                ก. คุณภาพสิ่งแวดลอม  ไดแก คณุภาพน้ําในแมน้ําปาสัก คุณภาพอากาศในเขต

ชุมชนเมือง  และบริเวณใกลเคียงแหลงอุตสาหกรรมที่กอใหเกดิฝุนละอองในอากาศต่ํากวา

มาตรฐาน และการบริหารจดัการขยะมูลฝอยยังไมถูกสุขลักษณะ 

                             ข. พื้นที่สีเขียวมีสถิติลดลง 

        (7)  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

                ก. สถิติอาชญากรรมที่เปนคดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญมีอัตราสูงกวาเกณฑที่

สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด 

               ข. ผูเขาเมืองโดยมชิอบดวยกฎหมายสรางปญหาทางความมัน่คง (ยาเสพติด 

อาชญากรรม) 

สรุปสภาพแวดลอมและศักยภาพ ของ จังหวัดสระบุรี 

    1) เปนแหลงหินปูนที่มกีําลังผลิตปูนซีเมนตมากที่สุดของประเทศ ผลิตปูนซีเมนต

ประมาณ   42 ลานตันหรือ 83 % ของประเทศ สงออกได 15 ลานตันตอป คิดเปนมูลคาการสงออก  

13,000 ลานบาทตอป หรือคิดเปน 95 % ของประเทศ 

    2) มีโรงงานที่เกีย่วของกบัอุตสาหกรรมวัสดุกอสราง ถึง 219 โรงงาน 
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     3) เปนแหลงผลิตไกเนื้อแปรรูปสงออก มีพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการผลิตพืชที่เปน

วัตถุดิบอาหารสัตว 

     4) มีระบบชลประทานสงน้ําใหแกเกษตรใชในการเพาะปลูกประมาณ 420,000 ไร            

มีศักยภาพที่จะปรับเปลี่ยนการผลิตไปยังพืชที่มีมูลคาสูงและสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืช   โดย

อาศัยองคความรูในการลดตนทุนการผลิตและพัฒนาใชวิธีชีวภาพ 

     5) มีศักยภาพในการเลีย้งปลาในกระชังและทําประมงน้ําจืดไดหลากหลายรวมถึงการ

เล้ียงปลาในเขตคลองชลประทาน 

     6) เปนศูนยกลางของประเทศในการคมนาคมขนสงสูภูมิภาคตางๆ เปนศูนยกลางการ

ขนสง สินคาเกษตรหรืออุตสาหกรรมจากภาคเหนือ ภาคตะวันตกและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   

ไปสูแหลมฉบงัและชายฝงทะเลตะวันออก  โดยไมตองผานกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 กลาวโดยสรุป จังหวัดสระบุรี เปนจังหวดัที่อุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติ

มากมาย จึงควรอนุรักษไว  การพฒันาคุณภาพชวีิตประชาชนก็เปนสิ่งสําคัญ แรงงานใน

ภาคอุตสาหกรรมเปนคนตางถิ่น ควรมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในทองถ่ิน เพื่อพัฒนา

บุคลากรในจังหวัดใหมีประสิทธิภาพ บุคลากรที่อยูในวยัทาํงานก็สามารถที่จะศึกษาตอไดใน

วันหยุด เพื่อเพิ่มพูนความรูมาพัฒนาทองถ่ิน 

2.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ทรัพยากรพื้นฐานที่เปนปจจยัสําคัญขับเคลื่อนใหภารกิจตางๆ ในการการบริหารงาน

จังหวดัแบบบรูณาการประสบผลสําเร็จ ไดแก  ทรัพยากรบุคคล นั่นเอง  โดยควรที่จะตองพัฒนาคน

แบบผสมผสานองครวมทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ใหมีความผสมผสานในเชิงบูรณาการ  จึงจะ

นําไปสูเปาประสงคที่กําหนดใหบังเกิดสัมฤทธิ์ผลในเชิงรูปธรรมไดในอนาคต ซ่ึงในการศึกษาวิจยั

คร้ังนี้ ผูศึกษาไดทาํการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของของนกัวิชาการอยาง   

หลากหลาย  ดงันี้ 

 เรืองยศ  ภูพานเพชร (2542, บทคัดยอ)  ศึกษาการพัฒนาทีมงานขาราชการตํารวจ  สถานี

ตํารวจภูธรอําเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดรอยเอ็ด  โดยทําการศึกษากลุมตัวอยางจากขาราชการตํารวจ  

จํานวน 62 นาย และใชวิธีการศึกษาจากสภาพปญหาเพื่อวิเคราะหหาความเปนไปไดในการกําหนด

จัดกิจกรรมแทรกแซงเพื่อแกปญหา จากนัน้ดําเนนิการใสกิจกรรมแทรกแซง   ไดแก  1)  จัดอบรม

ขาราชการตํารวจตามโครงการพัฒนาบุคลกรของสถานีตํารวจภูธรอําเภอโพธิ์ชัย 2) การจัดอบรม 
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ขอมูลขาวสาร และ 3) การติดตามและประเมินผล หลังจากแทรกแซงแลวประมาณ 3  เดือน                

ผลการศึกษาพบวาสภาพการทํางานเปนทีมของขาราชการตํารวจมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญั

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเกือบทุกดาน  โดยหลังกิจกรรมแทรกแซงมีการเปลี่ยนแปลงในการทํางาน

เปนทีมในทางที่ดีขึ้น สําหรับปจจัยที่มีผลกระทบตอระดับการทํางานเปนทีม ไดแก ดานการ        

วางแผน การบริหารงานบุคคล  การนิเทศติดตาม  การจดัสิ่งสนับสนุน  การจัดงบประมาณ  และ

การจดัขอมูลขาวสาร โดยเสนอแนวทางในการพัฒนาทมีงานขาราชการตํารวจไววา ควรจัดใหมีการ

ฝกอบรม  จัดระบบขาวสารขอมูล  และการติดตามประเมนิผลอยางตอเนื่อง 

  นาฎชดุา อรัญนารถ (2542, บทคดัยอ) ศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคในการบริหาร

วิธีการงบประมาณแผนดิน ของมหาวทิยาลัยขอนแกน โดยทําการศึกษาประชากรจากผูบริหาร

ระดับมหาวิทยาลัย  ไดแก  รองคณบดีฝายบริหาร  รองคณะบดีฝายวางแผนและพฒันา  หัวหนา

สํานักงานคณบดี  และผูปฏิบัติงาน  ไดแก หัวหนางานคลังและพัสดุ  และหวัหนางานนโยบาย จาก

กลุมตัวอยางรวมจํานวนทั้งสิ้น 20 ตัวอยาง  โดยวิธีการสัมภาษณแบบมีโครงสรางและแบบ  เจาะลึก  

สําหรับในดานบุคลากร พบวา  ปญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติ  ศักยภาพ  ทักษะ  และการประสานงาน 

เปนปญหารวมดานบุคลากรทุกระดับ ซ่ึงยังขาดระบบการพัฒนาบุคลากรอยาง        ตอเนื่อง การกําหนด 

ตําแหนงตามสายงานทาํใหยากตอการจัดคนใหเหมาะกบังาน รวมทัง้ระบบตอบแทนที่ไมเปนแรง

กระตุนสําหรบัผูตั้งใจทํางาน  โดยไดเสนอแนวทางการปรับปรุงบุคลากรเพื่อบริหารงบประมาณ  

ใหบังเกิดประสิทธิภาพสูงสุดวา มหาวิทยาลัยขอนแกนควรจัดใหมีแผนและหลักสูตรการพัฒนา 

บุคลากรทุกระดับอยางตอเนือ่งตั้งแตเร่ิมเขารับราชการ สําหรับผูที่จะเขาสูตําแหนงบริหารควรเปน

ผูผานการอบรม  ซ่ึงใหความรูเร่ืองนโยบาย  แผนงบประมาณ  และ การบริหารการเงิน ปรับโครงสรางการ

ทํางานใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได ระบบคาตอบแทนควรมีความชดัเจนและยุติธรรม   

รวมทั้งวิธีการไดมาซึ่งผูบริหาร 

 สุชาติ แมนโชติ (2542, บทคัดยอ) ศึกษาแนวทางการพฒันาทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลงขององคการในป 2000  กรณีศกึษาบริษัท  อินซเคป  เอ็นอารจ ี (ประเทศไทย)  

จํากัด  คือ  การศึกษาขีดความสามารถของพนักงานบรษิัทที่ขายกจิการ คือ บริษัท  อินซเคป  เอ็น

อารจี (ประเทศไทย) จํากัด ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาทีพ่ึงประสงคของ บริษัท ริโก 

(ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทที่มาซื้อกิจการและเพื่อกาํหนดแนวทางการพัฒนาขีดความ 

สามารถของพนักงานบริษัท  อินซเคป  เอ็น  อารจ ี (ประเทศไทย)  จํากัด  ใหมีความพรอม  และ

สามารถรับผิดชอบงานตามบทบาทและหนาที่ของตนในบริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด ไดอยาง 
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มีประสิทธิภาพซึ่งผูศึกษาทาํการโดยใชแบบสอบถามพนักงานแผนกคอมพิวเตอร บริษัท อินซเคป  

เอ็น อารจี (ประเทศไทย) จาํกัด จํานวนทัง้สิ้น 35 คน และสัมภาษณผูบริหารบริษัท ริโก (ประเทศ

ไทย)  จํากัด  จํานวนทั้งสิน้  35  คน  รวมลูกคาที่ใชบริการของแผนกคอมพิวเตอรเพื่อสอบถาม

ระดับความสามารถที่พนักงานสามารถปฏิบัติงานตามเกณฑที่กําหนด (โดยความเหน็ชอบของ   

ผูบริหาร บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด) และความตองการที่จะพฒันาตนเองใหสามารถปฏิบัต ิ

งานในหนาที ่ (ตามเกณฑทีก่าํหนด)  ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  ในขณะเดยีวกนัก็ไดสัมภาษณ

ลูกคาที่เปนกลุมตัวอยางเกี่ยวกับความพึงพอใจในตัวสินคาการปฏิบัติงานของพนักงานขายและการ

บริการของพนักงานบริการเพื่อประกอบการวิเคราะหการจัดทําขอเสนอแนะ 

 ซ่ึงสรุปไดดังตอไปนี้   ในดานความสามารถในการปฏิบัติงานโดยเฉลี่ยแลวพนักงาน

มีความเห็นวาตนเองสามารถปฏิบัติงานไดตามเกณฑทีก่ําหนดเปนสวนใหญ  ยกเวนดาน (1) การ

ติดตอส่ือสารและความเปนผูนํา  เปนปญหาของพนักงานแผนกคอมพวิเตอรทุกคน  (2)  ดานการ

ทํางานเปนทีม/ความรวมมือ  เปนปญหาของผูจัดการแผนกและหัวหนาฝาย  (3)  ดานการบริหารคน

เปนปญหาของหัวหนาฝายและพนักงานบริการ  และ (4)  ดานการบริหารงานและความรูในการ

ปฏิบัติงาน  เปนปญหาของหัวหนาฝายและพนกังานบรกิาร  (5)  ดานปฏิภาณทางการตลาด/ขาย 

เปนปญหา (6)  ดานการกาํกับดูแลและตดิตามผลเปนปญหาของหัวหนาฝายและพนกังานบริการ   

ที่จะปฏิบัติงานใหไดตามเกณฑที่กําหนด สวนดานความรูที่ตองการเพื่อพัฒนาตนเองใหมีขีดความ 

สามารถในการปฏิบัติงานสูงขึ้นนั้นพนักงานแผนกคอมพิวเตอรมีความตองการแตกตางกัน  และ

พบวา  กําไรของบริษัทลดลงอยางตอเนือ่งตั้งแตป 1996  เปนตนมา  และลูกคาของบริษัทมีความ  

พึงพอใจพนักงานขายและการบริการของพนักงานบรกิารนอยกวาที่ควร   โดยไดเสนอแนวทางเพือ่

เพิ่มและพฒันาขีดความสามารถของพนักงาน  2  แนวทาง  คือ  แนวทางแรก  เปนขอเสนอของ

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด  เห็นวา พนักงานบริษัท อินซเคป  เอ็น  อารจี (ประเทศไทย)  จํากัด   

เปนผูที่รูจักตวัสินคา  ลูกคาและชองทางการจัดจําหนายเปนอยางดี  ดังนั้น  ถาบริษัทจะพิจารณารับ

พนักงานงานขายจากบรษิัทเดิมที่มีผลงานดี  และมีความตั้งใจที่จะเพิ่มขีดความสามารถใหสูงขึ้น  

ในการทํางานที่บริษัทใหมพรอมทั้งสรางความเชื่อมั่น  และแรงจูงใจโดยแจงใหพนกังานทราบอยาง

ชัดเจนเกี่ยวกบัผลตอบแทนความมั่นคง  และโอกาสกาวหนา  สําหรบัผูปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย

ของบริษัทแลวบริษัทจะไดพนักงานที่มีความกาวหนาสําหรับผูปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย  รวมทัง้

ไดพนกังานทีม่ีความสามารถและมีความภกัดีตอองคการ  และบริษทัควรจะจัดทําแผนการอบรม  

ในดานความรูที่พนักงานยังมีไมมากเทาทีค่วรและตองการไดรับความรูดังกลาวเพิ่มเติม เชน จดั
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หลักสูตรดานการบริหารจัดการ  และการเพิ่มทักษะการเปนผูบริการ  รวมทั้งควรใหการสนับสนุน

การศึกษาตอในสาขาที่สอดคลองกับความตองการของบริษัทในระดับสูงขึ้น สําหรับแนวทางที่สอง  

เปนขอเสนอสําหรับพนักงานแผนกคอมพวิเตอร  บริษัท อินซเคป  เอ็นอารจี (ประเทศไทย) จํากดั 

เห็นควรพนักงานขายเหลานีค้วรพยายามทาํงานในหนาทีรั่บผิดชอบใหดีที่สุด  พรอมทั้งขวนขวาย

หาความรูเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเองใหมีคุณสมบัตติรงกบัความตองกนัของบริษัท ริโก (ประเทศ

ไทย) จํากัดและสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานเพื่อใหแขงขันไดในยุคไรพรมแดน 

 สุรีรัตน  เอี่ยมกุล  (2542, บทคัดยอ)  ไดศึกษากระบวนการพัฒนาบคุลากรในโรงเรียน

มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  ในกรุงเทพมหานคร  โดยศึกษาผูบริหารโรงเรียน จํานวน 92 

คน  และครูผูปฏิบัติการสอนจํานวน 375 คน  โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจยั  ผลการ

ศึกษาวจิัยพบวา  โรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกัดกรมสามญัศึกษา ในกรงุเทพมหานคร  ผูบริหารมีการ

พัฒนาบุคลากรตามกระบวนการพัฒนาบุคลากร  ดังนี้  ดานการหาความจําเปนในการพัฒนา มีการ 

ศึกษารวบรวมและวิเคราะหขอมูล เพื่อกําหนดวัตถุประสงคและกําหนดความจําเปนในการพัฒนา 

บุคลากร  ดานการวางแผนพัฒนาบุคลากร จัดทําเปนโครงการในแผนปฏิบัติงานประจําป  กําหนด

จุดมุงหมายและวตัถุประสงคเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของบคุลากรในตําแหนงหนาที่ปจจบุัน  ดานความรู  

ความสามารถ  ทักษะ  และเจตคติในการทํางาน  ดานการนําแผนพัฒนาบุคลากรไปใช    ใชเทคนิค

วิธีการพัฒนาแบบกลุมและรายบุคคล ดานการประเมนิผล การพัฒนาบุคลากรมีการประเมินชวง

หลังการเสร็จสิ้นแผนงาน และนําผลไปปรับปรุงแผนงาน หรือโครงการพัฒนาบุคลากรในการ

ดําเนินงานครั้งตอไป  สวนผลจากความคิดเห็นของครูผูปฏิบัติการสอนเห็นวา มีการปฏิบัติตาม

กระบวนการพัฒนาบุคลากรทั้ง 4 ดานอยูในระดบัมาก ปญหาในการพัฒนาบุคลากร  ไดแก ยังไมมี

การสรางเครื่องมือที่เปนมาตรฐานในการวิเคราะหความตองการจําเปน ขาดการกระตุนและชักจูง

ใหบุคลากรเหน็ความสําคัญของการวางแผนพัฒนาบุคลากร ขาดงบประมาณบุคลากร  ใหความ

รวมมือนอย และไมสนใจตอการพฒันา ขาดการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานพฒันา

บุคลากรอยางเปนระบบและตอเนื่อง  สวนความคิดเห็นของครูผูปฏิบัติการสอน เหน็วา     มีระดบั

ปญหาของกระบวนการพัฒนาบุคลากรทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมาก 

 นิชาภา  ประสพอารยา  (2543, บทคัดยอ)  ศึกษาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน

ประถมศึกษา  สังกัดสํานกังานคณะกรรมการศึกษาเอกชน  กรุงเทพมหานคร  จากครูผูปฏิบัติ               

การสอน จํานวน 346 คน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ผลการ 

ศึกษาพบวา  1)  มีการวางแผนกําลังคน  ในระยะเวลาตางๆ  2)  มีการดําเนนิการสรรหา โดยการ
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เปล่ียนตําแหนงบุคคลที่มีความสามารถในโรงเรียนขึ้นมาแทน และดําเนินการสรรหาเพื่อบรรจุ                

ในตําแหนงทีว่างโดยการสรรหาจากบุคคลภายนอกที่มคีุณสมบัติเหมาะสม 3) มีการดําเนนิการ     

คัดเลือกบุคคลเขาทํางานโดยผูบริหารใชอํานาจตัดสินใจในการคัดเลือกในขอบเขตที่พึงกระทําได 

ใชเกณฑการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณวุฒิ บุคลิกภาพ ความสามารถและความรูตรงตามสาขา 

วิชาที่ตองการ  4)  มีการนําบุคคลเขาสูหนวยงานโดยผูบริหารแตละฝายและหัวหนางานแนะนําการ

ปฏิบัติงานและรายละเอยีดอืน่ ๆ 5)  มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเปนระยะ  6)  มีการ

วิเคราะหความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร  โดยการนําความเคลื่อนไหวทางการศกึษาใหมๆ  มา

ดําเนินการพัฒนาใหบุคลากรเขาใจและนําไปปฏิบัติ และพัฒนาบุคลากรโดยการฝกอบรม          

 7) มีการจัดผลประโยชนเกือ้กูลนอกเหนอืจากเงินเดือน โดยการแจงรายละเอียดเกีย่วกับสวัสดิการ

ตางๆ ที่บุคลากรมีสิทธิไดรับ 8) มีการมอบหมายงานที่ทําใหผูปฏิบัติมีความรูสึกอยากทํางาน  

ตอเนือ่งโดยการพิจารณาถึงความรู  ความสามารถและประสบการณของบุคลากร 9) มีการดําเนินการที่ทํา

ใหบุคลากรเกิดความรูสึกมัน่คงในการปฏิบัตงิาน โดยการที่ผูบริหารใหคาํปรึกษาตาง  ๆ จดับรกิารดาน

สุขภาพอนามยั  ความปลอดภัยในโรงเรียน 10) มีการดาํเนินการในเรื่อง  การไกลเกล่ียปญหา 

ดานบุคลากรในโรงเรียน โดยการจัดประชุมบุคลากรเปนประจําทุกเดือน   11)  มีการบันทึก 

ขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียนและบุคลากรที่ทันสมัย 

              รวงทิพย  สุรวิชัย (2538, บทคัดยอ)  ผลการวิจยัพบวา ผูบริหารสวนใหญมปีระสบการณ

ในการทํางานมากกวา 20 ป มีสวนสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร สาย ก. ในรูปแบบตางๆ 

และเหน็ความจําเปนในการพฒันาบุคลากร โดยมีคณะและมหาวิทยาลัยรับผิดชอบในการดําเนินการ 

สวนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรมี 3 ดานหลักๆ  ไดแก การเพิ่มพนูความรูและทักษะสําหรับการ

พัฒนาการเรียนการสอนทั่วไป การเพิม่พูนศักยภาพทางวิชาการ และการเพิม่พูนความรูทกัษะ

เฉพาะสาขาวชิา มีการจัดกจิกรรมพัฒนาบุคลากรเปนประจําทุกป ปละหลายเรื่อง และปญหาสําคัญ

ของการพัฒนาบุคลากร สาย ก. คือ ขาดการติดตามผล 

              ปรีชา  เต็งศิริวัฒนา (2543, บทคัดยอ) ผลการศึกษาปรากฏวา อาจารยเหน็วาศูนยพัฒนา

บุคลากรควรรับผิดชอบกิจกรรมทุกอยาง เกี่ยวกับการพฒันาบุคลากร วิทยาเขตฯ ควรมีนโยบายใน

การพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจนและมีความยุติธรรมในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเขารับการพัฒนา  

สวนดานการฝกอบรม มีหลักสูตรประจําที่เกี่ยวของกับการสอน เนือ้หาการฝกอบรมตอบสนอง

ความตองการสงเสริมบุคลากรศึกษาดูงานหนวยงานภายนอก สําหรับดานการสัมมนาทางวิชาการ 

เห็นวาควรมีการประชาสัมพันธ เชิญชวนใหบุคลากรเขารวมสัมมนาดวยความสมัครใจมีนโยบาย
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สนับสนุนการเขารวมสัมมนาทางวิชาการ ควรจัดสัมมนาในชวงที่ปลอดจากการเรียนการสอน  ดาน

การศึกษาตอเห็นวาควรมีความยุติธรรมในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรศึกษาตอนโยบายสนับสนุนให

บุคลากรศึกษาตออยางชัดเจน มีทุนสนับสนุนการศึกษาตออยางเหมาะสมเพียงพอ  ดานการวจิัย วิทยา

เขตฯ ควรสงเสริมการฝกอบรมเพิ่มพูนความรูและทักษะดานการวจิัย จัดหาทุนอุดหนุน จากแหลงทุน

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  มีโนบายที่สนับสนุนที่ชัดเจน  นอกจากนี้ในดานการเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการ วิทยาเขตฯ ควรสงเสริมใหสรางผลงานทางวิชาการ  สนับสนุนการจัดฝกอบรมและการจัด

แสดงผลงานทางวิชาการ 

 สมชัย  พลชํานิ  (2545, บทคัดยอ) ผลการวิจัยวิเคราะหจากการที่บุคลากรสถาบันราชภัฏ

เชียงใหมใหความเห็นตอพฤตกิรรมความเปนผูนําของสถาบันในดานตางๆ ทั้ง 9 ดาน ประกอบดวย

พฤติกรรมความเปนผูนําในฐานะเปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนผูปรับปรุงแกไข เปนผูใหการ

ยอมรับนับถือ เปนผูใหความชวยเหลือ เปนนกัพูดที่มีประสิทธิผล เปนผูประสานงาน เปนผูเขาสังคมได

ดี เปนตวัแทนของการเปลี่ยนแปลง และเปนผูวางพื้นฐานหรือควบคุมมาตรฐานพฤติกรรมใหผูอ่ืน สรุป

ผลการวิจัยทั้ง 9 ดาน ทั้งกลุมผูบริหาร กลุมบุคลากรสายผูสอน และกลุมบุคลากรสายสนับสนุน พบวามี

ความแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทกุดานและทุกขอ ทั้ง 50 ขอ กลาวคือ กลุม

ผูบริหารมีความเห็นวา ผูบริหารมีพฤติกรรมดังกลาวปรากฏใหเห็นมากหรือบอยคร้ัง แตกลุมสายผูสอน

และสายสนับสนุนมีความเห็นตรงกันวา ผูบริหารมีพฤติกรรมดังกลาวปรากฏใหเห็นนอยหรือไมบอยนัก 

 นิภาพร ภาคอุทัย (2546, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ือง การดําเนินงานของศูนยวิทยพัฒนา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   ผลการวจิัยพบวา (1) สภาพการดําเนนิงานของศูนยวิทยพัฒนา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง (2) เปรียบเทียบความคิดเห็น

เกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานของศูนยวิทยพฒันา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จําแนกตามอายุ  

พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนการจําแนกตามวุฒกิารศึกษาและ

ประสบการณไมแตกตางกัน (3) ปญหาเกี่ยวกับการดําเนนิงาน พบวา มีบุคลากรไมเพยีงพอในงาน 

สงเสริมและบริการการศึกษา มีงบประมาณที่ใชในการประชาสัมพันธนอย รวมทั้งขอมูลขาวสารไม

ทันสมัยและมคีวามลาชา ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานของศูนยวิทยพัฒนา ควรเพิ่มบุคลากรเพิ่ม

งบประมาณในการประชาสัมพันธ สนับสนุนขอมูลขาวสารใหทันสมัยและตอเนื่อง 

 จีราภรณ โชติพฤกษชูกุล  (2546, บทคัดยอ) ทําการวจิัยเร่ือง สมรรถนะในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรสาธารณสุขที่เขารับการศึกษาตอในหลักสูตรประกาศนยีบัตรพยาบาลศาสตร เทียบเทา

ปริญญาตรี (ตอเนื่อง 2 ป) ภาคพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีนครลําปาง ผลการวิจัยพบวา (1) 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 52 

สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขตามความคิดเหน็ของ  กลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุม 

อยูในระดับสูงถึงสูงมาก โดยเฉพาะสมรรถนะดานคุณธรรมและจริยธรรม (2) ความคิดเห็นของกลุ

มตัวอยางทั้ง 3 กลุม เกี่ยวกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขเปนรายดานทั้ง 8 

ดาน ไมมีความแตกตางกัน (3) ผลกระทบตอสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุข

ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุมในดานบวก พบวา การศกึษาตอทําใหไดรับความรูใหม 

ๆ เพ่ิมขึ้น สามารถนําความรูที่ไดรับมาใชในการปฏิบัติงานไดเลย และยงัสามารถถายทอดความรู

ใหกับเจาหนาที่คนอื่น ๆ ได สวนดานลบพบวา ทําใหสุขภาพทรุดโทรม เครียด และคาใชจายสูงขึ้น 

    จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของสรุปไดดังนี้ การปฏิรูประบบราชการเปนนโยบายที่

สําคัญของรัฐบาล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน ที่จะนําไปสู

การบริหารบานเมืองที่ดี มีการกระจายอํานาจการบริหารราชการสูภูมิภาค  โดยการปรับเปลี่ยน

บทบาทและอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสูงสุดในการบริหารจัดการภายในจังหวัด 

จึงทําใหวัฒนธรรมองคกร บรรยากาศขององคกร ระบบโครงสรางภายในองคกรเปลี่ยนแปลงทั้ง

ระบบ ขาราชการหรือคนเปนหัวใจสําคัญที่ เปนแรงขับเคลื่อนนําไปสูความสําเร็จของการ

เปลี่ยนแปลงองคกร คนที่มีคุณภาพจึงเปนหัวใจสําคัญในการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 

ดังนั้น การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการใหประสบความสําเร็จอยางแทจริง จึงตองให

ความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมากที่สุด โดยดําเนินการควบคูไปกับการพัฒนาจังหวัด

แบบบูรณาการ โดยมีแนวทางหลักที่ใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือ การฝกอบรมขาราชการ

ทุกจังหวัด ไดประเมินผลการดําเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายสูงสดุ  

ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงประเด็นการพัฒนาบุคลากรของจังหวัด เพื่อหาขอคนพบและเปน

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภาครัฐในหนวยงานอื่นๆ ตอไปในอนาคต 

 

 


