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การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของ
สถาบั น และป ญ หา อุป สรรคของการดําเนิน งาน ศึกษาปจ จัย ที่สงผลตอประสิทธิผ ลของการจัดทํ า
งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของสถาบัน พรอมเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของสถาบันใหเกิดประสิทธิผลในการดําเนินงาน กลุมผูให
ขอมูลที่ใชในการศึกษาวิจัย ไดแก อาจารย และนักวิจัยของสถาบันที่จัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณา
การเชิ งยุ ท ธศาสตรข องสถาบั น ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2562 จํ านวนทั้ งสิ้ น 40 คน จาก 13
หน ว ยงาน รวบรวมข อ มู ล การศึ ก ษาวิ จั ย โดยใช ก ระบวนการวิ จั ย เชิ ง เอกสาร (Documentary
Research) และการสัมภาษณ โดยใชแบบสัมภาษณ ช นิ ดมีโครงสราง (Structured Interview) เพื่ อ
รวบรวมขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและประมวลผลขอมูลรวมกัน และนําเสนอผลการศึกษาวิจัยในลักษณะ
เชิงพรรณนา และใชสถิติพื้นฐาน (Descriptive Statistic) คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ประกอบการอธิบายผลการศึกษาเพื่อใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น
ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนอาจารย รอยละ 60.00 สังกัดคณะการจัดการ
การทองเที่ยว รอยละ 17.50 และมีอายุงานนอยกวา 10 ป รอยละ 72.50 สวนป จจัยทางสังคมและ
สภาพแวดล อ ม แบ งออกเป น 4 ป จ จั ย หลั ก คื อ (1) ป จ จั ย ด านบทบาทของผู บ ริ ห ารในการจั ด ทํ า
งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ซึ่งมีปจจัยยอย (1.1) ผูบริหารของสถาบันมีการมอบนโยบายหรือ
การวางแผนการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาผูบริหารของ
สถาบันกําหนดนโยบาย แนวทาง ประเด็นชี้แจง วางแผน จัดประชุม ระดมสมอง และกํากับการเสนอ
โครงการงบประมาณบู ร ณาการ ร อ ยละ 50.00 (1.2) ผู บ ริ ห ารของสถาบั น มี ก ารผลั ก ดั น นโยบาย
งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ กลุมตัวอยางเห็นวาผูบริหารของสถาบันประสาน
กับหนวยงานผูใชประโยชนจากงานวิจัย เพื่อใหงานวิจัยที่ไดรับงบประมาณเกิดประโยชนจริง รอยละ
25.00 (1.3) ผู บ ริ ห ารของสถาบั น มี ก ารจูงใจและการกระตุ น การจัด ทํ างบประมาณบู ร ณาการเชิ ง
ยุทธศาสตร กลุมตัวอยางเห็นวาผูบริหารของสถาบันนําการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
มาเทียบเคียงเปนภาระงานของอาจารย รอยละ 24.44 (1.4) ผูบริหารของสถาบันมีการกํากับ ติดตาม
และประเมิ น ผลการจั ด ทํ า งบประมาณบู ร ณาการเชิ งยุท ธศาสตร กลุ ม ตั ว อยางเห็ น วาควรรายงาน
ความกาวหนาเปนระยะๆ หรือทุกไตรมาส รอยละ 65.52 (2) ปจจัยดานการรับรูเกี่ยวกับการจัดทํา
งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ซึ่งมีป จจัยยอย (2.1) ชองทางการรับ รูการจัดทํางบประมาณ
บูรณาการเชิงยุ ทธศาสตร กลุมตัวอยางเห็นวาหนั งสือเวียนของสถาบัน และ E-mail รอยละ 27.66
เทากัน (2.2) การรับรูขอมูลการตอบสนองเปาหมายและตัวชี้วัดของกระทรวงที่เปนเจาภาพหลัก กลุม
ตัวอยางเห็นวารับรูขอมูลจากเจาหนาที่กองแผนงาน รอยละ 45.95 (2.3) ความสอดคลอง และเชื่อมโยง
ของโครงการงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรกับภารกิจของสถาบันดานการเรียนการสอน การวิจัย

(3)
และการบริการวิชาการ กลุมตัวอยางเห็น วาดานการเรียนการสอน รอยละ 32.43 (2.4) โครงการที่
ตอบสนองงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรสงผลกระทบตอสังคมและประเทศชาติ กลุมตัวอยาง
เห็นวาสรางองคความรู ความตระหนักแกชุมชน ประชาชน หนวยงานตางๆ และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต ชองทางการตลาด และสรางรายได รอยละ 27.27 เทากัน (3) ปจจัยดานทรัพยากรในการจัดทํา
งบประมาณบู รณาการเชิ งยุทธศาสตร ซึ่งมี ป จจั ยย อย (3.1) สิ่งสนั บ สนุ น หรือสิ่ งจู งใจในการจั ดทํ า
งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร กลุมตัวอยางเห็นวาการอบรมวิธีการเขียนขอเสนอโครงการ และ
ประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของ รอยละ 30.77 (3.2) ความชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของและเจาหนาที่
เกี่ยวกับ การจัดทํ างบประมาณบู รณาการเชิงยุทธศาสตร กลุมตั วอยางเห็ นวาแจงรายละเอียดพรอม
คําอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนในการจัดทําขอเสนอโครงการ รอยละ 38.46 (3.3) แบบฟอรมและ
ขอมูลประกอบการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรที่กองแผนงานสงมาให กลุมตัวอยางเห็น
วาแบบฟอรมและขอมูลประกอบการจัดทํามีความชัดเจน รอยละ 62.79 (4) ปจจัยดานกระบวนการ
จัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ซึ่งมีปจจัยยอย (4.1) กองแผนงานสื่อสารเกี่ยวกับการจัดทํา
งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร กลุมตัวอยางเห็นวามีการสื่อสารและประสานงานในระดับดี รอย
ละ 45.00 (4.2) ขั้นตอนการเขียนขอเสนอโครงการงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร กลุมตัวอยาง
เห็นวาระยะเวลากระชัน้ ชิด รอยละ 32.35 (4.3) ขั้นตอนการสงขอเสนอโครงการงบประมาณบูรณาการ
เชิ ง ยุ ท ธศาสตร กลุ ม ตั ว อย า งเห็ น ว า ส ง ผ า นอี เ มล สะดวก รวดเร็ ว ดี ร อ ยละ 43.24 (4.4) การ
ประสานงานของเจาหนาที่กองแผนงานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร กลุม
ตัวอยางเห็นวาประสานงานไดดี รอยละ 82.05 สําหรับประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ซึ่งแบงเปน 2 ดาน คือ (1) ความพึงพอใจตอการ
ดําเนินงานการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 อยูในระดับมาก (2)
โครงการที่ผานการพิจารณาจากหนวยงานเจาภาพแผนงานบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
จําแนกเปน (2.1) แผนงานบูรณาการที่มีโครงการที่ผานการพิจารณาจากหนวยงานเจาภาพ รอยละ
53.85 (2.2) โครงการที่ผานการพิจารณาจากหนวยงานเจาภาพ รอยละ 57.47 หากจําแนกเปนราย
แผนงานบูรณาการ พบวา แผนงานการสรางรายไดจากการทองเที่ยว กีฬาและวัฒนธรรม แผนงานการ
พัฒ นาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร แผนงานการสรางความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ
และแผนงานการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค มีโครงการที่ผานการพิจารณาจากหนวยงานเจาภาพ รอยละ
100.00 ของโครงการเสนอหนวยงานภายนอก
สําหรับปญหา อุปสรรคในการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร กลุมตัวอยางเห็นวา
ระยะเวลาการจัดทําขอเสนอโครงการกระชั้นชิด รอยละ 40.43 และไมเขาใจวาหนวยงานเจาของทุน
ตองการอะไร เพราะคําอธิบายไมชัดเจน รอยละ 23.40 อีกทั้งปจจัยที่ สงผลต อประสิทธิผลของการ
จัด ทํางบประมาณบู รณาการเชิงยุ ทธศาสตร กลุมตัว อย างเห็ น วากรอบแผนงาน/แผนยุท ธศาสตร ที่
ชัดเจนในการดําเนินงาน รอยละ 46.00 และระยะเวลาในการเขียนขอเสนอโครงการ รอยละ 20.00
สวนขอเสนอแนะ หรือแนวทางการเพิ่มประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร กลุมตัวอยางเห็ นวาควรเตรียมความพรอมลวงหนา ประชุมระดมความคิดเห็ น รอยละ
34.88 ควรมีกรอบการดําเนินงานอยางชัดเจน เขาใจงาย รอยละ 23.26 และควรมีระยะเวลาในการ
จัดทําที่เหมาะสม รอยละ 9.30

กิตติกรรมประกาศ
การศึ กษาวิ จั ย เรื่ อง “ป จ จัย ที่ ส งผลตอประสิท ธิผ ลของการจัด ทํ างบประมาณบู ร ณาการ
เชิ งยุ ท ธศาสตร ของสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร ” ผลการศึ ก ษาจะทํ าให ท ราบถึ งป ญ หา
อุปสรรคของการดําเนินงาน ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการจัดทํ างบประมาณบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตรของสถาบั น เพื่ อนําผลการศึกษามาเปน แนวทางในการปรับ ปรุงและพั ฒ นาการจัด ทํ า
งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของสถาบันใหเกิดประสิทธิผลในการดําเนินงานใหดียิ่งขึ้นตอไป
การศึกษาวิจัยนี้ไดรับความรวมมือจากคณาจารย และนักวิจัยของสถาบันที่กรุณาสละเวลาใน
การใหสัมภาษณ อีกทั้งเจาหนาที่คณะ/ วิทยาลัย/ ศูนย/ สํานักวิจัยที่ชวยอํานวยความสะดวกในการ
ติ ด ต อ ประสานงานในส ว นต าง ๆ ที่ เกี่ ย วข อ ง ทํ าให ได ข อ มู ล ผลการศึ ก ษาที่ ค รบถ ว นและเป น
ประโยชนตอการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนอยางยิ่ง ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.เกษม
ศานต โชติชาครพันธุ ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษา และแนะนําสิ่งที่เปนประโยชนตอการศึกษาวิจัยในครั้ง
นี้ จนงานวิจัยชิ้นนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา
ในปจจุบันรัฐบาลไดใหความสําคัญกับการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เรื่องการกําหนดแนวทางการจัดทํางบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เรื่องรับทราบการ
กําหนดแนวทางการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร โดยกําหนดใหมีการจัดทํ า
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร เพื่อเปนกลไกขับเคลื่อนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
และนโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บนพื้นฐานของหลักการ
สําคัญ 3 ขอ คือ 1) การปรับปรุงระบบงบประมาณใหรัฐบาลสามารถใชงบประมาณเปนเครื่องมือในการ
จัดสรรทรัพยากรใหเกิดผลสําเร็จตามนโยบายของรัฐบาล และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 2) มุงให
การใชจายงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ 3) มุงใหเกิดความยืดหยุน และ
ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุงสงเสริมให
กระทรวง ส ว นราชการ รั ฐ วิส าหกิ จ และหนว ยงานตาง ๆ ทํางานรว มกัน ในรูป แบบของการประสาน
เชื่อมโยงแบบเครือขายที่มีจุดมุงหมายและตัวชี้วัดสอดคลองสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยเนนรูปแบบการ
บริห ารจัดการแบบองครวม เนน การประหยั ด คุมคา มุงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชนสูงสุดตอ
ประชาชนและประเทศชาติ จึงไดกําหนดแนวทางสําคัญสําหรับการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณา
การเชิ งยุ ท ธศาสตร ดั งนี้ คื อ 1) ให ห น ว ยงานตางๆ ร วมกั น วางแผน กํ าหนดเป าหมาย แนวทางการ
ดําเนินงาน ตัวชี้วัด ที่มีความชัดเจนเปนมาตรฐาน รวมทั้งจัดทําแผนแมบทระยะปานกลางและระยะยาว
แผนปฏิ บั ติงานและแผนการใช จายงบประมาณประจําป ขอเสนอโครงการ กิจ กรรมที่ ส อดคล องและ
เชื่อมโยงกับรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแหงชาติ นโยบายสําคัญของรัฐบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง 2) ให มี ก ารบู ร ณาการภารกิ จ และงบประมาณใน 3 มิ ติ คื อ มิ ติ ยุ ท ธศาสตร (Agenda) มิ ติ
กระทรวง/หนวยงาน (Function) และมิ ติพื้น ที่ (Area) 3) ให มีการกํ ากั บดู แลการปฏิ บัติ งาน ติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์ และตรวจสอบการใชจายงบประมาณตามแผนงานบูรณาการ รวมทั้งบูรณาการการ
ทํางานในทุกมิติ 4) ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น พิจารณาจัดทําขอเสนองบประมาณ
ของแผนงานบูรณาการใหสอดคลองกับแผนแมบท อํานาจหนาที่ตามกฎหมายจัดตั้งหนวยงาน และใหมี
การบูรณาการภารกิจและงบประมาณของหนวยงานภายในกระทรวงเดียวกัน หรือระหวางกระทรวง 5)
กํ า หนดให มี ก ารจั ด ทํ า งบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการเชิ ง ยุ ท ธศาสตร และ 6) มอบหมายรอง

2

นายกรัฐมนตรีเปนประธานคณะกรรมการพิจารณาจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ ทั้งนี้เพื่อให
แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตรเปนกลไกขับเคลื่อนการดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายเชิง
ยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไว
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 รัฐบาลไดสนับสนุนงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
เปนจํานวน 446,673.0 ลานบาท คิดเปนรอยละ 15.28 ของงบประมาณแผนดินทั้งหมดของประเทศ ซึ่ง
ถือเปนเม็ดเงินมหาศาลที่ใชในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน และเพิ่มขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่ง
กําหนดไวเปนจํานวน 582,626.9 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20.09 ของงบประมาณแผนดินทั้งหมด จะเห็น
ไดวา รัฐบาลใหความสําคัญ และสนับสนุนใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานตาง ๆ รวมกันทํางาน
ในลักษณะบูรณาการอยางตอเนื่อง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรเปนหนึ่งในหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของและเปนสวนหนึ่งของ
การรว มมือเพื่ อพั ฒ นาประเทศตามนโยบายของรั ฐบาล โดยผูบ ริห ารสถาบัน ตระหนักและสงเสริมให
อาจารยและนักวิจัยของสถาบันถือนโยบายดังกลาวเปนแนวทางปฏิบัติ จึงผลักดันใหมีการดําเนินการ
จัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรในดานที่สอดคลองกับพันธกิจหลักของสถาบัน ทั้ง
ดานการจัดเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ และดานการบริหารจัดการ รวมถึงองค
ความรูที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ มุงหวังวาสถาบันจะไดรับการจัดสรรงบประมาณโครงการบูรณา
การเชิงยุทธศาสตรที่เพียงพอสําหรับเปนเครื่องมือสําคัญใหสามารถนําองคความรูที่สถาบันมีอยูไปใชใน
การพัฒนาประเทศ สมดังปณิ ธานของสถาบันที่นําความรูและคุณธรรม มาสรางปญญา สรางจิตสํานึก
และความรับผิดชอบตอสังคม ประเทศชาติ เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง
กลุมงานงบประมาณ กองแผนงาน เปนหนวยงานรับผิดชอบการจัดทํางบประมาณในภาพรวม
ของสถาบัน รวมถึงการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร มีภาระหนาที่ในการรับ
นโยบายจากรั ฐ บาล ติ ด ตามข อมู ล ข าวสาร สื่ อสาร ประสานงานภายในสถาบั น รวบรวมดํ าเนิ น การ
สนั บ สนุ น ให บุ คลากรภายในสถาบั น นํ าองคความรู ที่มี อยูมาทํ างานร วมกั น ในลั กษณะของโครงการที่
สอดคลองตามแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร แตดวยการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตรถือเปนเรื่องใหม เริ่มดําเนินการครั้งแรกในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และพบปญหาอุปสรรค
หลายประการในขั้ น ตอนของการดํ า เนิ น การจั ด ทํ า คํ า ของบประมาณ อาทิ ความเร ง ด ว นของการ
ดําเนินงาน ความไมชัดเจนในขอมูลแผนบูรณาการ การรับรูเขาใจในกระบวนการจัดทํา ความซ้ําซอนของ
แบบฟอรม เป น ต น ด ว ยเหตุ นี้ ผู วิจัย จึงมีความสนใจที่จ ะศึกษาปจ จัย ที่สงผลตอประสิทธิผ ลของการ
ดําเนินงานจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เพื่อเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และสงผลตอประสิทธิผลในการไดรับ
จัดสรรงบประมาณ เกิดสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายที่กําหนด
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1.2 คําถามการวิจัย
1.2.1 การดําเนินงานจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของสถาบันบัณฑิตพัฒ น-

บริหารศาสตร ในปจจุบันเปนอยางไร พบปญหาอุปสรรคใดบางและมีแนวทางปรับปรุงแกไขอยางไร
1.2.2 ประสิทธิผลของการดําเนินงานจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรในปจจุบันเปนอยางไร
1.2.3 ป จ จั ย ใดที่ ส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ผ ลของการดํ า เนิ น งานจั ด ทํ า งบประมาณบู ร ณาการ
เชิงยุทธศาสตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.3.1 เพื่อวิเคราะหการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของสถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตรและปญหา อุปสรรคของการดําเนินงาน
1.3.2 เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
1.3.3 เพื่ อ เสนอแนวทางในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการจั ด ทํ า งบประมาณบู ร ณาการเชิ ง
ยุทธศาสตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรใหเกิดประสิทธิผลในการดําเนินงาน

1.4 ขอบเขตของการวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตในการวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการดําเนินงานจัดทํา
งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร” ดังนี้
1.4.1 ขอบเขตด า นเนื้ อหา ศึกษาและรวบรวมขอมูล ทุ ติย ภูมิและจากเอกสารและงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวของ และโดยการสัมภาษณในประเด็นการวิจัย ดังนี้
1) ปจจัยสวนบุคคล
- ตําแหนงงาน
- หนวยงานที่สังกัด
- อายุงานในสถาบัน
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2) ปจจัยทางสังคมและสภาพแวดลอม
2.1) ปจจัยดานบทบาทของผูบริหารในการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร
- การมอบนโยบาย/การวางแผน
- การผลักดันนโยบายไปสูการปฏิบัติ
- การจูงใจและการกระตุน
- การกํากับติดตาม
2.2) ปจจัยดานการรับรูเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
- การรับรูการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
- การตอบสนองเปาหมายและตัวชี้วัดของกระทรวงที่เปนเจาภาพหลัก
- ภารกิ จ ของสถาบั น สอดคล อ งกั บ การจั ด ทํ างบประมาณบู ร ณาการเชิ ง
ยุทธศาสตร
- ผลกระทบที่สงผลตอสังคมและประเทศชาติยุทธศาสตร
2.3) ปจจัยดานทรัพยากรในการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
- สิ่งสนับสนุน/จูงใจในการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
- หนวยงานที่เกี่ยวของและเจาหนาที่สนับสนุนการจัดทํางบประมาณบูรณา
การเชิงยุทธศาสตร
- แบบฟอร ม และข อ มู ล ประกอบการจั ด ทํ า งบประมาณบู ร ณาการเชิ ง
ยุทธศาสตร
2.4) ปจจัยดานกระบวนการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
- การสื่อสารเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
- การเขียนขอเสนอโครงการ
- การสงขอเสนอโครงการ
- การประสานงานกับกระทรวงที่เปนเจาภาพหลัก
3) ประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- ความพึงพอใจตอการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร

5

1.4.2 ขอบเขตดานผูให ขอมูล อาจารย และนักวิจัยของสถาบั นบัณ ฑิตพั ฒ นบริหารศาสตรท่ี
ขอรับการจัดสรรงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
1.5.1 ทําใหทราบถึงการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตรและปญหา อุปสรรคของการดําเนินงาน
1.5.2 ทํ าให ท ราบถึ งป จ จั ย ที่ ส งผลต อ ประสิ ท ธิ ผ ลของการจั ด ทํ างบประมาณบู ร ณาการเชิ ง
ยุทธศาสตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
1.5.3 ไดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรใหเกิดประสิทธิผลในการดําเนินงาน
1.5.4 ผูบริหารสถาบันสามารถนําผลการวิจัยไปกําหนดนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ดานงบประมาณของสถาบันและมีผูเสนอขอโครงการในแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตรเพิ่มมากขึ้น

1.6 นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย
งบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) หมายถึง แผนเกี่ยวกับการใชจายของรัฐบาลและ
การจัดหารายรับ ใหเพีย งพอกับการใชจายในรอบระยะเวลาหนึ่ง โดยปกติมีระยะเวลา 1 ป ดังนั้น จึง
เรียกวา งบประมาณแผนดินประจําป ซึ่งจะเริ่มตนในวันที่ 1 ตุลาคมของปไปจนถึงวันที่ 30 กันยายนของ
ปถัดไป สํานักงบประมาณ ซึ่งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนหนวยงานที่รับผิดชอบจัดทํางบประมาณ
แผนดิน และนําเสนอเพื่อพิ จารณา เมื่อไดรับอนุมัติแลวจึงตราออกมาเป นพระราชบัญญั ติงบประมาณ
ประจําปเพื่อใชบังคับตอไป
งบประมาณบู ร ณาการเชิ ง ยุ ท ธศาสตร หมายถึ ง งบประมาณแผ น ดิ น ที่ รั ฐ บาลส งเสริ ม ให
กระทรวง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานตาง ๆ บูรณาการการทํางานรวมกันในรูปแบบของการ
ประสานไปในทิศทางเดียวกัน เชื่อมโยงแบบเครือขาย เนนรูปแบบการบริหารจัดการแบบองครวม เนน
การประหยัด คุมคา เพื่อลดความซ้ําซอนในการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ใหเกิดผลสําเร็จ
ตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาล และผลประโยชนสูงสุดตอประชาชนและประเทศชาติ
ป งบประมาณ หมายถึ ง ระยะเวลาตั้ งแต วั นที่ 1 ตุ ลาคมของป หนึ่ ง ถึ งวัน ที่ 30 กั น ยายนของ
ปถัดไป และใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเปนชื่อสําหรับปงบประมาณนั้น
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กระบวนการจัดทํางบประมาณ หมายถึง กระบวนการที่เปนลําดับขั้นตอนเกี่ยวกับการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป (งบประมาณแผนดิ น) ของสถาบัน บัณ ฑิ ตพัฒ นบริห ารศาสตร ประจําป
งบประมาณ เริ่มตั้งแตกระบวนการทบทวน กระบวนการวางแผน กระบวนการจัดทําคําของบประมาณ
รายจ า ย กระบวนการพิ จ ารณาจั ด สรรงบประมาณรายจ า ย และกระบวนการบริ ห ารงบประมาณ
(การจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ/ การกํากับติดตามการใชจายงบประมาณ
รายตามแผน)
อาจารย หมายถึง อาจารยประจําของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (ขาราชการ พนักงาน
สถาบัน พนักงานวิชาการ และพนักงานสวนงานภายใน) ที่มีหนาที่หลักทางดานการสอน การวิจัย และ
การบริการวิชาการ โดยปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ
นักวิจัย หมายถึง นักวิจัยที่สังกัดสํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยมีหนาที่หลัก
ดานการวิจัย
หนวยงานเจาภาพแผนงานบูรณาการ หมายถึง หนวยงานระดับกระทรวง/กรม/สวนราชการที่
มีความรับผิดชอบหลักในการกําหนดทิศทาง เปาหมาย และแนวทางในการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุและ
สัมฤทธิ์ผลตามแผนงานในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
ประสิทธิผลของการดําเนิ นงานจัดทํ างบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร หมายถึง การ
ดําเนิ น การจั ดทํ า คํ าของบประมาณบู รณาการเชิงยุท ธศาสตรของสถาบัน บัณ ฑิ ตพั ฒ นบริห ารศาสตร
ประสบความสําเร็จ กลาวคือ อาจารยและนักวิจัยมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานจัดทํางบประมาณ
บูรณาการเชิ งยุทธศาสตรของกลุมงานงบประมาณ กองแผนงาน ขอมูล คําของบประมาณในลักษณะ
โครงการบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของอาจารย/นักวิจัยที่เสนอขอรับการจัดสรรไดรับการบรรจุในแผนงาน
บู ร ณาการเชิ งยุ ท ธศาสตร ข องหน ว ยงานเจ า ภาพหลั ก เพิ่ ม มากขึ้ น เพิ่ ม โอกาสการได รับ การจั ด สรร
งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่ สงผลตอประสิทธิผลของการจัดทํ างบประมาณบูรณาการเชิ ง
ยุทธศาสตร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ผูวิจัยไดศึกษาและนําแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและ
งานวิจัย ที่เกี่ยวของมาเปนแนวทางในการศึกษาดังนี้
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

การจัดทํางบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
การจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลการดําเนินงาน
แนวคิดเกี่ยวกับผูนําและภาวะผูนํา
แนวคิดเกี่ยวกับการรับรูและการเปดรับขาวสาร
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจและความพึงพอใจในงาน
งานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.1 การจัดทํางบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
2.1.1 ความหมายและความสําคัญของงบประมาณ
1) ความหมายของงบประมาณ
ความหมายดั้ ง เดิ ม คํ า ว า “งบประมาณ” ซึ่ ง ในภาษาอั ง กฤษใช คํ า ว า “budget”
มาจากภาษาฝรั่งเศส โบราณวา “bougette” รากศัพทเดิม หมายถึง กระเปา หรือถุงของรัฐบาล
ซึ่งเสนาบดีคลัง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง) ของกษัตริยใชบรรจุเอกสารตาง ๆ ที่แสดงถึงความ
ตองการของประเทศและทรัพยากรที่มีอยู และในปจจุบัน คําวา “งบประมาณ” มีความหมายแตกตาง
กันไปตามเวลา สถานการณ และลักษณะงบประมาณ โดยทั่วไปจะมองในรูปของตัวเลขเปนสวนใหญ
รัฐบาลถือวางบประมาณเปนสวนสําคัญของการดําเนินงานตามเปาหมายอยางเห็นไดชัดกวาองคการ
ธุรกิจภาคเอกชนอื่น ๆ ดวยความจําเปนที่กลาวมา งบประมาณจึงเปนเครื่องมือสําคัญที่จะนําองคการ
ไปเผชิญกับเหตุการณตาง ๆ เพื่อใหรัดกุม รวบรัด ทันตอเหตุการณเขาถึงเปาหมายที่กําหนดไวไดเร็ว
ยิ่งขึ้น ดังนั้นนักวิชาการ ซึ่งมีมุมมองตางกันออกไป ไดใหความหมายของงบประมาณ ดังนี้
อิ น สอน บั ว เขี ย ว (2537: 164-167) ไดนิ ย ามคํ าวา งบประมาณ หมายถึง แผนการ
ดําเนินงานของกิจการใดกิจการหนึ่งที่เขียนไวเปนลายลักษณอักษรสําหรับระยะเวลาใดเวลาหนึ่งใน
อนาคต งบประมาณเปนการวางแผน การจัดหา และการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางประหยัด แตเกิด
ผลประโยชนอยางสูงสุด ซึ่งตามปกติกําหนดแผนดังกลาวออกเปนตัวเลข เพื่อใหหนวยงานสามารถ
ดําเนินงานไดผลสําเร็จตามเปาหมาย
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เกริ ก เกี ย รติ พิ พั ฒ น เสรี ธ รรม (2543: 404) ได นิ ย ามคํ า ว า งบประมาณ หมายถึ ง
แผนการปฏิบัติงานของรัฐบาลที่แสดงในรูปตัวเงินที่เสนอตอรัฐสภาในชวงระยะเวลาหนึ่ง กลาวคือ
รัฐ บาลจะเสนองบประมาณในรูป ของรางกฎหมายตอรัฐ สภาเพื่ อขออนุมัติดํ าเนิน การตาง ๆ ตาม
นโยบายของรัฐบาล
นงลักษณ สุทธิวัฒนพันธ (2544: 17) ไดนิยามคําวา งบประมาณ หมายถึง การวางแผน
การบริ ห ารของรั ฐ บาลโดยแสดงถึ ง กิ จ กรรมโครงการที่ จ ะจั ด ทํ า และหน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ
มีการประมาณคาใชจาย และที่มาของรายไดเพื่อการใชจายนั้น ๆ ตามระยะเวลาที่แนนอนที่เรียกวา
ปงบประมาณ และเปนแผนบริหารทีฝ่ ายบริหารจัดทําขึ้นเพื่อเสนอขออนุมัติจากรัฐสภา
อารีลักษณ พงษโสภา (2545: 12) ไดนิยามคําวา งบประมาณ หมายถึง แผนทีจ่ ัดทําขึ้น
เพื่ อ เป น เครื่ อ งมื อ ที่ แ สดงถึ ง นโยบายของผู บ ริ ห ารในการดํ า เนิ น งานและควบคุ ม เพื่ อ ให บ รรลุ
วัตถุประสงค
อรัญ ธรรมโน (2548: 48) ไดนิยามคําวา งบประมาณ หมายถึง แผนการดานรายจาย
การหารายไดโดยกําหนดเปนแผนประจําป
สรุปนิยามความหมายของงบประมาณ หมายถึง การกําหนดแผนการใชจายเงินหรือ
ประมาณการ รายรับ-รายจายลวงหนา การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด
ซึ่งแสดงในรูปตัวเงินมีระยะเวลากําหนดที่แนนอน โดยแสดงกิจกรรมหรือโครงการที่จะปฏิบัติ ซึ่งแผน
นี้จะรวมถึงการกะประมาณ บริการ กิจกรรม/ โครงการ และคาใชจาย ตลอดจนทรัพยากรที่จําเปนใน
การสนับสนุน การดําเนินงานใหบรรลุตามแผน
2) ความสําคัญของงบประมาณ (เอกสารสํานักนโยบายและแผนงบประมาณ สํานัก
งบประมาณ, ม.ป.ป.: 23 - 27) กลาววา งบประมาณ ถือเปนเครื่องมือสําคัญในการควบคุมตนทุน
โครงการ ตลอดจนแผนงานตั้ งแต ในระดั บ โครงการจนถึ งการบริ ห ารจั ด การบริ ษั ท และใช เป น
เครื่องมือของฝายบริหาร ทําใหมีประสิทธิภาพในการวางแผนทางการเงิน เนื่องจากเปนแผนงานที่
แสดงออกในลักษณะเชิงปริมาณที่เกิดขึ้นในเวลาที่กําหนด เชน รายสัปดาห รายเดือน รายไตรมาส
หรื อ รายป โดยทั่ ว ไปงบประมาณจะจั ด ทํ า ขึ้ น ป ล ะครั้ ง จึ งเรี ย กว า งบประมาณประจํ า ป โดย
ปงบประมาณมักจะเปนไปตามรอบบัญชีของบริษัท เชน เริ่มตนตั้งแตวันที่ 1 มกราคมและสิ้นสุดใน
วั น ที่ 31 ธั น วาคม เป น ต น ส ว นของภาครั ฐ จะเริ่ ม ป ง บประมาณในวั น ที่ 1 ตุ ล าคม และสิ้ น สุ ด
ปงบประมาณในวัน ที่ 30 กั นยายนของปถัด ไป งบประมาณจึงเป นเครื่องมือที่ชวยในการวางแผน
กําหนดวัตถุประสงค และเปาหมายในการดําเนินงานทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังสามารถนํางบประมาณ
ไปใช ในการควบคุ ม แผนงานก็ จ ะช ว ยให ฝ ายบริห ารสามารถติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ งานของแต ล ะ
หนวยงานไดอยางดี
3) กระบวนการงบประมาณแผน ดิน (Budget Process) หรือวิธีการงบประมาณ
(Budget Procedure) เปนกระบวนการที่มีลําดับขั้นตอนเกี่ยวกับการกําหนดแผนความตองการใน
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป เริ่มตั้งแตการทบทวนผลการดําเนินงานของหนวยงานที่ผาน
มา การจัดทํากรอบวงเงินในระดับมหภาค การเสนอของบประมาณรายจายของหนวยงานตาง ๆ ไป
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จนถึงขั้นที่รัฐบาลแถลงรายงานการรับจายเงินประจําปตอรัฐสภาเพื่อเสนอรัฐสภาพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศเปน พระราชบัญญั ติงบประมาณรายจายประจําป ซึ่ งจะเปน กฎหมายใช เปนกรอบในการ
บริหารและติดตามประเมินผลงบประมาณรายจายประจําป กระบวนการงบประมาณประกอบดวย
ขั้นตอนหลักที่สําคัญดังตอไปนี้
3.1) การจัดเตรียมงบประมาณ (Budget Preparation)
เปนขั้นตอนแรกของกระบวนการงบประมาณ ซึ่งฝายบริหาร คือ รัฐบาลมีหนาที่ใน
การเสนองบประมาณรายจายประจําปตอฝายนิติบัญญัติเพื่อพิจารณาอนุมัติในทางปฏิบัติผูมีบทบาท
ในการจัดทํางบประมาณรายจายโดยตรง ไดแก สวนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ ผูใช
งบประมาณ และสํ านั ก งบประมาณ สํ านั ก งบประมาณมี อํ านาจหน าที่ ในการวิ เคราะห คํ าขอตั้ ง
งบประมาณรายจ า ยของส ว นราชการ รัฐ วิ ส าหกิ จ และหน ว ยงานอื่ น ของรัฐ และจั ดทํ าเป น รา ง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปเสนอตอนายกรัฐมนตรี เพื่อใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา
และเสนอตอรัฐสภาตอไป
การจั ด เตรีย มงบประมาณประกอบดว ยกระบวนการสําคัญ 3 ประการ คื อ การ
ทบทวนงบประมาณ การวางแผนงบประมาณ และการจัดทํางบประมาณ
(1) การทบทวนงบประมาณ (Budget Revision)
การทบทวนงบประมาณ มีวัตถุประสงคหลักเพื่อวางกรอบในการปรับเปลี่ยนบทบาท
ภารกิจ และแผนดําเนินงานของหนวยงานใหสอดคลองกับลําดับความสําคัญทางนโยบาย ศักยภาพ
ของหนวยงาน และสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
การทบทวนงบประมาณจะใหความสําคัญกับองคประกอบตาง ๆ ดังนี้
- ผลการดําเนินงานที่ผานมา
- ความพรอมและศักยภาพของหนวยงานที่รับนโยบายไปปฏิบัติ
- กฎหมายรองรับและระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
- สภาพแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป
- นโยบายหรือยุทธศาสตรการพัฒนาของรัฐบาลใหมที่รัฐบาลประกาศในปที่
ผานมาจนถึงปจจุบัน
- แนวโนมและสถิติยอนหลังของวงเงินที่ไดรับจัดสรร
(2) การวางแผนงบประมาณ (Budget Planning)
การวางแผนงบประมาณ เป น การสร างความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจ ในภาพรวม
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนปฏิบัติราชการของ
หนวยงาน เพื่อกําหนดเปนนโยบายงบประมาณ วงเงินงบประมาณรายจายประจําป และยุทธศาสตร
การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
(3) การจัดทํางบประมาณ (Budget Formulation)
สํ านั ก งบประมาณจะนํ า เสนอปฏิ ทิ น งบประมาณเพื่ อ ให ค ณะรัฐ มนตรี ให ค วาม
เห็นชอบและแจงสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป และเมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบนโยบายงบประมาณ ยุทธศาสตรการจัดสรร
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งบประมาณ และวงเงินงบประมาณรายจายประจําปแลว สํ านั กงบประมาณจะมี ห นังสือแจงแนว
ทางการดําเนินงานในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และคูมือปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจายประจําป
ในสวนของหนวยงาน เมื่อกระทรวงไดรับปฏิทินงบประมาณและคูมือจัดทําคําขอ
จากสํานักงบประมาณแลว กระทรวงจะแจงไปยังหนวยงานในสังกัด เพื่อจัดทําคําของบประมาณสงให
สํานักงบประมาณพิจารณา และจัดทําเปนรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พรอมทั้ง
เอกสารงบประมาณเสนอตอนายกรัฐมนตรีเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและนําเสนอตอรัฐสภา
เป น เวลาอย างน อ ย 2 เดื อ น ก อ นวั น เริ่ ม ป ง บประมาณนั้ น ตามที่ กํ า หนดไว ในมาตรา 15 ของ
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิ่มเติม
สํ า หรั บ เอกสารงบประมาณที่ นํ า เสนอต อ รั ฐ สภาตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก าร
งบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิ่มเติมไดกําหนดใหรัฐบาลเสนอคําแถลงของนายกรัฐมนตรี
พรอมดวยขอมูลรายละเอียดตาง ๆ เชน ฐานะการเงินการคลังของประเทศ รายรับรายจายเปรียบเทียบป
ปจจุ บัน ปที่ขอตั้งงบประมาณรายจายและป ที่ลวงมาแลว หนี้ของรัฐบาลที่มีอยูและที่ จะขอกู ใหม
เป น ต น ซึ่ งโดยทั่ ว ไปจะนํ าเสนอร างพระราชบัญ ญั ติ งบประมาณรายจ ายประจําป พรอ มเอกสาร
ประกอบ ประมาณจํ า นวน 12 เล ม และเรี ย กเอกสารฉบั บ นี้ ว า เอกสารงบประมาณ (Budget
Document)
3.2) การอนุมัติงบประมาณ (Budget Adoption)
การอนุมัติงบประมาณ หมายถึง การพิจารณาอนุมัติรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
พรอมทั้งเอกสารประกอบงบประมาณซึ่งฝายบริหารหรือรัฐบาลเสนอตอฝายนิติบัญญัติหรือรัฐสภา ซึ่ง
ประกอบดวย 2 สภา คือ สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา โดยรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป จะผานการพิจารณาจากสภาผูแทนราษฎรกอน 3 วาระ แลวจึงเสนอวุฒิสภาพิจารณากอน
นําทูลเกลาถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใชเปนกฎหมายตอไป
กระบวนการอนุ มั ติ ง บประมาณจะเริ่ ม ขึ้ น ภายหลั ง จากที่ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปผานการพิจารณาโดยคณะรัฐมนตรีแลว สํานักงบประมาณจะเตรียม
เอกสารงบประมาณเพื่ อ ให น ายกรั ฐ มนตรี เสนอต อ รั ฐ สภาเพื่ อ พิ จ ารณา ซึ่ ง การพิ จ ารณาร า ง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปของสภาผูแทนราษฎรประกอบดวย 3 วาระ
วาระที่ 1 เปนการพิจารณารับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจํารวมถึงการแตงตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป
วาระที่ 2 เปนการพิจารณาในขั้นกรรมาธิการ และการพิจารณาเต็มสภาเรียงตาม
มาตรา
วาระที่ 3 เปนการพิจารณาอนุมัติ และประธานสภาผูแทนราษฎรจะเปนผูเสนอราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตอวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตอไป
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วุฒิ สภาจะดํ าเนิ น การพิ จารณารางพระราชบัญ ญั ติงบประมาณรายจายประจํ าป
โดยตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาเพื่อศึกษารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปเชนเดียวกัน
และตองพิจารณาใหความ “เห็นชอบ” หรือ “ไมเห็นชอบ” ใหแลวเสร็จภายใน 20 วัน นับแตวันที่
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปมาถึงวุฒิสภา ทั้งนี้เวนแตสภาผูแทนราษฎรไดลงมติให
ขยายเวลาออกไปเปนกรณีพิเศษ หากวุฒิสภาไมสามารถพิจารณาใหเสร็จภายในกําหนดเวลา ใหถือวา
วุฒิสภาไดใหความเห็นชอบตามรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายนั้น
หากรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ไดรับการเห็นชอบจากวุฒิสภา
แล ว นายกรั ฐ มนตรี จ ะนํ า รา งพระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจายประจําป ขึ้น ทู ลเกลาถวายเพื่ อ
พระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับเปนกฎหมายตอไป
3.3) การบริหารงบประมาณ (Budget Execution)
เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ประกาศเปนกฎหมายใชบังคับแลว
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ ผูใชงบประมาณ และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
บริหารงบประมาณรายจายจะตองวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณใหสอดคลอง
กับเปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิต/โครงการ ตามวงเงินงบประมาณรายจายที่ระบุไวใน
เอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ซึ่งการบริหารงบประมาณเกี่ยวของกับ
การอนุมัติจัดสรรงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงรายการ และการกันเงินเหลื่อมป
3.4) การติดตามประเมินผลงบประมาณ (Budget Monitoring and Evaluation)
การติดตามประเมินผลงบประมาณจะหมายรวมถึง ขั้นตอนการควบคุมติดตามการ
ปฏิ บั ติ ง าน และการใช จ า ยงบประมาณของส ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และหน วยงานอื่ น ของรั ฐ
ให เป นไปตามวั ตถุ ประสงค เป าหมายการให บริ การของกระทรวง ผลผลิต /โครงการ ที่ ป รากฏใน
พระราชบั ญญั ติงบประมาณรายจายประจําป และเอกสารงบประมาณรายจายประจําป และตาม
กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวกับการใชจายเงินแผนดิน รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงานของหนวยงานที่ผานมา
2.1.2 นโยบายงบประมาณและยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ (สํานักงบประมาณ
สํานักนายกรัฐมนตรี, 2560: 5 - 11)
การจัด ทํ างบประมาณรายจาย (งบประมาณแผ น ดิน ) รัฐ บาลไดให ความสําคัญ กับ
ความต อเนื่ องในการบริหารราชการแผน ดิน เพื่ อขั บ เคลื่อนยุ ทธศาสตรและนโยบายของรัฐบาลให
ประสบผลสํ าเร็จและเกิ ด ผลอย างเปน รูป ธรรม โดยมุ งเน นการวางรากฐานประเทศอยางยั่งยืน ใน
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรและเชิงพื้นที่ ดวยการเรงเสริมสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ลดความเหลื่อมล้ํา ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นควบคูกับการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันและการเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต กอใหเกิดการพัฒ นาอยางสมดุลทั้ งดาน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความมั่นคงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดจัดทํา
ขึ้นโดยใหความสําคัญกับความสอดคลองและการถายทอดเปาหมายและประเด็นยุทธศาสตรของราง
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กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยคํานึงถึงความตอเนื่องในการบริหารราชการแผนดิน และเกิด
ประโยชนตอประชาชน และประเทศชาติอยางแทจริง และยังคงยึดหลักสาระสําคัญ 2 ประการ คือ
ประการที่ ห นึ่ ง น อมนํ า “ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” ในพระบาทสมเด็จ พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ไดพระราชทานไวใหแกประชาชนชาวไทย มาเปนแนวทางในการ
กําหนดกรอบวงเงินงบประมาณที่สมเหตุสมผล พอประมาณ โดยมุงเนนการพัฒนาอยางสมดุลในทุก
มิติ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประการที่สอง ดําเนิน การตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่ไดแถลงตอสภานิติบัญญั ติ
แห ง ชาติ ในการพั ฒ นาประเทศ และบทบั ญ ญั ติ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย ควบคู กั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และนโยบายความมั่นคง
แหงชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564)
โดยกําหนดนโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณที่สําคัญสรุปได ดังนี้
(1) ปฏิรูปการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปอยางตอเนื่อง โดยปรับปรุงการ
จําแนกงบประมาณเป น 6 กลุม เพื่ อแสดงถึงคาใชจายในแตละกลุมใหชัดเจนยิ่งขึ้น ประกอบดวย
งบประมาณรายจายงบกลาง กลุมงบประมาณรายจ ายบุ คลากรภาครัฐ กลุ มงบประมาณรายจาย
กระทรวง/ หนวยงาน (Function) กลุมงบประมาณรายจายบูรณาการ (Agenda) กลุมงบประมาณ
รายจายพื้นที่ (Area) และกลุมงบประมาณรายจายบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ เพื่อใหสามารถจัดสรร
งบประมาณ ตามลําดับความสําคัญของแตละกลุมงบประมาณรายจาย มีความคลองตัว ยืดหยุน และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณ
(2) การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ที่สอดคลองตามราง
กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป จํานวน 29 เรื่อง โดยจัดไวในกลุมงบประมาณรายจายบูรณาการ
จํานวน 26 เรื่อง และกลุมงบประมาณรายจายพื้นที่ จํานวน 3 เรื่อง โดยใหความสําคัญกับการบูรณา
การภารกิจและงบประมาณ 3 มิติ โดยมิติยุทธศาสตร และมิติกระทรวง/ หนวยงาน บูรณาการรวมกับ
จังหวัด/กลุ มจั งหวัด และองคกรปกครองสว นทองถิ่น ในมิติพื้น ที่ เพื่อใหการแกไขปญ หาและการ
พัฒนาในระดับพื้นที่มีความสอดคลองกับความตองการของประชาชน และสามารถใชงบประมาณเปน
เครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลใหเกิดผลเปนรูปธรรม เพิ่ มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัตงิ านและประหยัดงบประมาณ
(3) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทํางบประมาณใหครอบคลุมทุกแหลงเงิน โดยใหสวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นที่มีเงินรายไดและเงินสะสมคงเหลือ พิจารณานําเงินดังกลาวมา
ใชดํ าเนิ น ภารกิ จของหน วยงาน รวมทั้งการส งเสริมความรวมมื อในการลงทุ น ระหวางภาครัฐและ
เอกชน เพื่อใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด ควบคูกับการพิจารณาทบทวนเพื่อ
ชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกการดําเนินภารกิจที่มีความสําคัญในระดับต่ํา หรือหมดความจําเปน หรือไม
สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน หรือสรางภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจําเปน เพื่อ
นํางบประมาณดังกลาวไปจัดทําภารกิจที่มีความสําคัญเรงดวน มีความคุมคาและมีความพรอมในการ
ดําเนินงานโดยประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด

13

ยุ ท ธศาสตร ก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561
ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร และรายการคาดําเนินการภาครัฐ ดังนี้
1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
3) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
4) ยุทธศาสตรดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ําและสรางการ
เติบโตจากภายใน
5) ยุทธศาสตรดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
7) รายการคาดําเนินการภาครัฐ
2.1.3 กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิ น) ประจําป งบประมาณ
พ.ศ. 2561 - 2562 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 - 2562 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนกระบวนการที่มีความเกี่ยวของกับ
หนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบั น กลาวคือ ภายในสถาบันจะตองมีการดําเนินการ
ระหวางกองแผนงานซึ่งเปนหนวยงานกลางที่รับผิดชอบกับหนวยงานตาง ๆ ภายในสถาบันในการ
จัดทําคําของบประมาณภาพรวมของสถาบัน และกองแผนงานจะตองประสานกับหนวยงานภายนอก
คือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงบประมาณ (สงป.) เพื่อจัดสงคําขอ
งบประมาณรายจายภาพรวมของสถาบัน ตลอดจนขอมูลประกอบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งตองมีความ
สอดคลองกับรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564)
นโยบายสําคัญของรัฐบาล และยุทธศาสตรกระทรวง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงบประมาณไดมีการปรับ ปรุงโครงสรางแผนงานที่
เกี่ยวของกับสถาบัน คือ
1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ เปนแผนงานที่แสดงคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐที่
กําหนดไว ไดแก
(1) งบบุคลากร เชน เงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว
(2) งบดําเนินงาน เชน คาตอบแทน (ตามสิทธิ)
(3) งบเงินอุดหนุน เชน คาใชจายบุคลากร
2) แผนงานพื้นฐาน เปน แผนงานที่ ดําเนิน การตามหน าที่ความรับผิดชอบเป นปกติ
ประจําตามกฎหมายจัดตั้งของหนวยงานนั้น ๆ หากหยุดดําเนินการอาจกอใหเกิดความเสียหายในการ
ใหบริการสาธารณะของภาครัฐ ซึ่งมีลักษณะงานและปริมาณงานที่ชัดเจนตอเนื่อง เปนการจัดสรร
งบประมาณเพื่อใหหนวยงานสามารถปฏิบัติงานและดําเนินการเปนประจําทุกป โดยพิจารณาถึงขีด
ความสามารถในการใชจายงบประมาณของหนวยงานในปงบประมาณที่ผานมา ไดแก
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(1) งบดําเนินงาน เชน คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
(2) งบลงทุน เชน คาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง
(3) งบเงินอุดหนุน เชน เงินอุดหนุนเปนคาใชจายในการบริการวิชาการ
(4) งบรายจายอื่น เชน เงินอุดหนุนเปนคาใชจายโครงการตาง ๆ
3) แผนงานบูรณาการ เปน แผนงานที่ดําเนินการใหสอดคลองตามยุทธศาสตรชาติ
หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 หรือยุทธศาสตรสําคัญที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
เชิ งนโยบาย และกํ าหนดให จั ด ทํ างบประมาณเป น ลั ก ษณะ Project based โดยมี ห น ว ยงานรั บ
งบประมาณตั้ งแต ส องหน ว ยงานขึ้ น ไปร ว มกั น วางแผน กํ าหนดเป าหมาย ตั ว ชี้ วั ด และแผนการ
ปฏิ บั ติ งานและการใช จ ายงบประมาณร ว มกั น เพื่ อ ลดความซ้ํ าซ อ น มี ค วามประหยั ด และคุ ม ค า
สามารถบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคของแผนงานบูรณาการ
สํ าหรั บ การดํ าเนิ น การจัดทําคําของบประมาณตามแผนงานบู รณาการเริ่มมี ความ
ชัดเจนขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งกําหนดใหสวนราชการเริ่มดําเนินงานตั้งแตในชวงเดือน
สิงหาคม 2560
สําหรับขั้นตอนการจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุมงานงบประมาณ กองแผนงาน ดําเนินการตามขั้นตอนสําคัญสรุปได ดังนี้
(1) แจงหนวยงานจัดทําโครงการตามแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร (นโยบาย
ของรั ฐบาล) ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2562 รวบรวม/วิเคราะห เพื่อ จัดทํ าเป น ข อมูล ภาพรวม
โครงการตามแผนงานบู ร ณาการเชิ งยุ ท ธศาสตรข องสถาบั น เสนอผู บ ริห ารเห็ น ชอบ และส งให
สํ า นั ก งานคณ ะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) รวบรวมเพื่ อ นํ า เสนอรั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงศึกษาธิการใหความเห็นชอบ เมื่อเห็นชอบแลวใหสงหนวยงานเจาภาพในการขอรับการบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานเจาภาพ
(2) แจงหนวยงานที่เกี่ยวของทบทวนแผนเปาหมายตัวชี้วัดประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562-2565 ในสว นของแผนนั กศึ กษา แผนบริการวิ ชาการ และแผนวิ จัย ทํ าการรวบรวม/
วิเคราะห เพื่ อจั ดทํ าแผนเป าหมายตัว ชี้วัด ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 ภาพรวมของ
สถาบัน เพื่อเปนขอมูลประกอบคําขอตั้งงบประมาณรายจายของสถาบัน
(3) แจ งหน ว ยงานจัดทํ าคํ าขอตั้ งงบประมาณรายจายของหน วยงาน รวบรวม/
วิเคราะห เพื่อจัดทําขอเสนองบประมาณรายจายเบื้องตน (Pre-Ceiling) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 ภาพรวมของสถาบั น และประมาณการรายจายลว งหน าระยะปานกลาง 3 ป (MTEF) คื อ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 เสนอผูบริหารเห็นชอบ และสงใหสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงบประมาณ (สงป.)
(4) จั ดทํ ากรอบวงเงิน คําขอตั้งงบประมาณรายจ ายของสถาบั น (ซึ่งผานความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี) ที่มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของสถาบัน และจัดทํ าแผนเปาหมายตัวชี้วัดภาพรวมของสถาบัน (แผนนักศึกษา
แผนวิจัย และแผนบริการวิชาการ) ประมาณการรายได กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปาน
กลาง (MTEF) และข อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาตามแบบฟอรม ต าง ๆ ที่ กํ าหนดของสํ านั ก งาน
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คณะกรรมการการอุด มศึกษา (สกอ.) และสํานักงบประมาณ (สงป.) เสนอผูบ ริหารเห็น ชอบ และ
นําสงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงบประมาณ (สงป.)
(5) ปรับ ปรุงรายละเอี ย ดงบประมาณรายจ าย และแปรญั ต ติ งบประมาณ ตาม
หลักเกณฑของ สํานักงบประมาณ (สงป.)
(6) จั ด ทํ า รายละเอี ย ดงบประมาณ และข อ มู ล ต า ง ๆ ของสถาบั น เพื่ อ ใช
ประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจายตอคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป ดานตาง ๆ ไดแก ดานครุภั ณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง ดานฝกอบรม
สัมมนา ประชาสัมพันธ คาจางเหมา คาจางที่ปรึกษา และการวิจัย ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สาร บู ร ณาการ ด า นอุ ด มศึ ก ษา ด า นการศึ ก ษา และคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาร า ง
พระราชบั ญญั ติ งบประมาณรายจ ายประจําป ของสภาผูแทนราษฎร วุฒิ สภาและสภานิ ติบั ญ ญั ติ
แหงชาติ พรอมทั้งจัดทําขอมูลอื่น ๆ ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานัก
งบประมาณ (สงป.) กําหนด และเขารวมการชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
(7) สํ านั กเลขาธิการคณะรั ฐมนตรี นํ ารางพระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ าย
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย เพื่อลงพระปรมาภิไธย ประกาศบังคับใชเปน
กฎหมายตอไป และกองแผนงานจะจัดทํ าเอกสารงบประมาณรายจายประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.
2562 มอบใหแกหนวยงานเพือ่ ใชประกอบในการบริหารงบประมาณ
กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) เปนดังภาพที่ 2.1
ใหความสําคัญกับการดําเนินงาน ที่สอดคลองกับ
(1) รางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)
(2) ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
(3) นโยบายความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564)
(4) นโยบายสําคัญของรัฐบาล
คําของบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จําแนกเปน 5 กลุม)

FUNCTION
ภารกิจพืน้ ฐาน
แผนบุคลากร
(ค่าใช้ จ่ายบุคลากร)
แผนพืน้ ฐาน
(ภารกิจปกติ)

AGENDA
ภารกิจยุทธศาสตร/
งป.บูรณาการฯ

AREA
ภารกิจพื้นที่
(จังหวัด)

แผนงานบูรณาการ
(งบประมาณบูรณาการ)

ภาพที่ 2.1 กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)

งบกลาง
(ฉุกเฉินจําเปน/
เรงดวน)

ชดใช้ เงินกู้
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2.2 การจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
1) ความหมายของการบูรณาการ
พจนานุกรมไดใหความหมายคําวา “บูรณาการ” คือ การรวมสิ่งตาง ๆ ไวดวยกันเพื่อให
เกิ ด การเชื่ อ มโยงอย างใกล ชิ ด หรื อ ทํ าให เป น ส ว นหนึ่ งของแนวคิ ด หรื อ ระบบ (Collins Cobuild
English Language Dictionary, 1990) และพจนานุ กรมอี กฉบั บ ไดใหความหมายวา “การบู รณา
การ” หมายถึง การกอรูป การประสาน หรือการรวมกันเพื่อชวยในการทํางาน หรือการรวมกับสิ่งอื่น
หรื อการรวมกั บ หน ว ยที่ ใหญ กว า (Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, n.p.; Persson,
2004)
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต) (B.E.2540) ไดแปลคําวา “Integration” หมายถึง “การ
ทํ าให ส มบู ร ณ ” โดยมองว า สภาวะการบู ร ณาการเป น การพิ จ ารณาสรรพสิ่ งในลั ก ษณะองค รวม
(holistic view) ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อมีปจจัยสามประการ คือ ประการแรก หนวยยอยหรือองคประกอบ
ประการที่สอง ความสัมพันธของหนวยยอยซึ่งเชื่อมโยงอิงอาศัยซึ่งกันและกัน ประการที่สาม ความ
ครบถวนเต็มบริบูรณที่เกิดจากการรวมตัวกันของหนวยยอยอยางประสานสัมพันธและกลมกลืนกัน
อยางสมดุล ดังนั้น สภาวะที่ตองการ (desired state) ของการบูรณาการตามแนวคิดของพระธรรม
ปฎก คือ ความพอดีและความสมดุลขององครวมภายหลังจากการรวมตัว องครวมนั้นตองมีชีวิตชีวา
หรือดําเนินไปไดดวยดี และองครวมนั้นเกิดมีภาวะและคุณสมบัติของมันเองที่แยกตางหากจากภาวะ
และคุณสมบัติขององคประกอบหรือหนวยยอยทั้งหลาย
2) แนวคิดของการบูรณาการ
ป ญ หาวิ ก ฤติ ก ารประสานงาน (Coordination Crisis) เป น อุ ป สรรคสํ าคั ญ ต อ การ
วางแผน และการปฏิบัติงานในหลาย ๆ องคการที่ตองเกี่ยวของกับองคการอื่นในกิจกรรมเดียวกัน
และในเวลาพรอม ๆ กัน ผูบริหารในภาครัฐตองใชความรูและประสบการณในการจัดการบริหารงาน
ขามองคการ และบางครั้งยังตองบริหารงานในราชการบริหารแผนดินในตางระดับกันดวย (สวนกลาง
สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น) รวมทั้งจะตองทํางานรวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมอีกดวย
ต อ ม าป ระเด็ น นี้ ได พั ฒ น าเป น แ น ว คิ ด เรื่ อ งค วาม สั ม พั น ธ ร ะห ว า งห น วย งาน ภ าค รั ฐ
(Interorganizational Relations) ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมโยง (Connections) การแขงขัน
และการอาศัยซึ่งกันและกัน (Interdependence) โดยแนวคิดนี้จะชวยอธิบายเรื่องเจาภาพหลักที่
เกี่ยวของกับการใหบริการสินคาสาธารณะ ขอบเขตของการบริหารรัฐกิจ รวมทั้งโครงสรางการบริหาร
เพื่อจะเสนอประเด็นนโยบายที่มีความสําคัญ (Cooper et al., 1998) ตามแนวคิดนี้ไดพยายามทําให
หน ว ยงานของรั ฐ ประสานและร ว มมื อ กั น ทํ างานให ส อดคล อ งกั น เพื่ อ ลดความซ้ํ าซ อ นและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ โดยจะตองมีการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการทํางานของภาครัฐดวย สําหรับ
โครงสรางการบริหารความสัมพันธระหวางหนวยงานภาครัฐอาจเกิดจากความสมัครใจของหนวยงาน
หรือการบังคับหรือเปนเรื่องนโยบาย อาจเปนในรูปของขอตกลงหรือการแตงตั้งในรูปคณะกรรมการ
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หรื อ คณะทํ า งาน มี ก ฎหมายที่ เ ป น มาตรฐานรองรั บ เช น ในประเทศแอฟริ ก าใต ที่ ไ ด อ อก
พระราชบัญญัติวาดวยกรอบสงเสริมและสนับสนุนความสัมพันธระหวางหนวยงานภาครัฐ เพื่อเปน
กลไกแกปญหาความขัดแยง และเพื่อสรางรัฐบาลที่มีความแนนแฟน
สํ า หรั บ แนวคิ ด การบริ ห ารงานภาครั ฐ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การบู ร ณาการ ในส ว นนี้ จ ะ
เปรียบเทียบแนวทางแบบราชการ (government approach) หรือแนวคิดดั้งเดิมในการบริหารงาน
ภาครัฐ (Traditional Theories of Bureaucratic Administration) (John et al., 1994; Kickert,
1997) กับแนวทางการบริหารจัดการ (Governance approach) (Pierre & Peters, 2000)
การบริหารงานตามแนวทางแบบราชการเปนการบริหารจากบนลงลาง (Top-Down
Approach) มีการใชกฎระเบียบในการควบคุมและจัดระเบี ยบพฤติกรรมของบุคลากรและสถาบั น
การทํ างานอาศัยโครงสรางแบบราชการเป น หลัก ซึ่งเปน การแบ งโครงสรางตามหลักการแบงตาม
หนาที่ความรับผิดชอบ (Functional Classification) หรือตามภารกิจที่แตละหนวยงานรับผิดชอบ
โดยรับ คํ าสั่ งจากผู บั งคั บ บั ญ ชาตามโครงสรางแตล ะสวนราชการจะรับ ผิดชอบในการผลิต/จัดหา
ผลผลิตตามภารกิจของตนเปนหลัก แมวาขอดีของโครงสรางของระบบราชการจะมีหลายประการ
เชน การมีเอกภาพการบังคับบัญชา การใชหลักการแบงงานกันทํา ทําใหผูปฏิบัติงานมีความชํานาญ
เฉพาะดาน มีความชัดเจนในการบังคับบัญชาสั่งงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน อยางไรก็ตาม
ขอจํากัดของโครงสรางแบบราชการ คือ การใชหลักแบงงานกันทํา มีผลทําใหผูปฏิบัติงานมุงแตการ
ทํางานเฉพาะหน าที่ของตนเองเท านั้ น ละเลยการประสานงานกับหนวยงานอื่น จนหลายครั้งเกิ ด
ปญหาวิกฤติของการประสานงาน และทําใหการดําเนินงานที่อาศัยหนวยงานจํานวนมากมารวมมือกัน
ไมบรรลุผล จากขอจํากัดของแนวทางแบบราชการทําใหมีการตระหนักถึงความสําคัญของการบูรณา
การมากขึ้น โดยเฉพาะในกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายที่สําคัญซึ่งหนวยงานไมสามารถดําเนินภารกิจไดโดย
ลําพัง จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานอื่นในกระทรวงเดียวกันหรือตางกระทรวงหรือกับ
ภาคสวนอื่น หากมีปญหาเรื่องการประสานงานยอมเปนอุปสรรคตอการบรรลุผล การบูรณาการขาม
หนวยงานจึงเปนวิธีการแกไขปญหาวิธีหนึ่งที่จะชวยทําใหการดําเนินงานตามภารกิจดังกลาวลุลวงไป
ได
แนวทางการบริหารจัดการเปนแนวทางการบริหารงานภาครัฐที่มีการเปลี่ยนแปลง จาก
เดิม คือ จากการใชอํานาจครอบงํามาเปนการสรางเสริมพลัง (Empowerment) (Pierre & Peters,
2000) ซึ่ งถื อเปน การเปลี่ยนแปลงจากแนวทางแบบราชการมาเปน รัฐบาลที่เน น การประสานงาน
เชื่อมโยง (Joined-up Government) แนวทางการบริหารจัดการเปนแนวทางที่มองความสัมพัน ธ
ของสังคมมีความซับซอนมากขึ้นในลักษณะเปนเครือขายมากกวาสายการบังคับบัญชา (NetworkOriented Polity) โดยบทบาทของรัฐจะเปลี่ยนไปจากผูกําหนดนโยบายมาเปนผูสนับ สนุ นใหภาค
สวนตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการรวมกําหนดนโยบาย (Sloat, 2002) บทบาทของรัฐบาลเนนในดาน
การประสานงานและการกํากับดูแล (Coordination and Steering) มากกวา
แนวคิดของการบูรณาการอิงกับทฤษฎีระบบ (Systems Theory) ระบบประกอบดวย
สวนยอยตางๆ ที่ ทํางานดวยกั นเพื่ อใหบ รรลุวัตถุป ระสงค รวมกัน เมื่อระบบได รับ การกําหนดแล ว
ลําดับตอไป คือ การวิเคราะหหนาที่เพื่อจะแบงระบบทั้งหมดเปนสวนยอย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจะ
ทําความเขาใจเพื่อสรางและจัดการกับระบบการบูรณาการ โดยการนําสวนยอย ๆ กลับมารวมใหมอีก
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ครั้ง เพื่อสรางให เกิดตัวแบบของผลการดําเนินงานที่ มีความสอดคลองกัน (Alignment) (Barkley,
2006)
Persson (2004) กลาวถึง การบูรณาการเปนสามประเด็น คือ ประการแรก กระบวน
การบูรณาการที่เกิดขึ้นอาจมีจุดมุงหมายที่แตกตางกัน โดยอาจเปนการประสานงานตามกฎเกณฑที่
กําหนดไว หรือเปนการรวมตัวแบบสุม (Random Blending) ประการที่สอง การบูรณาการเกิดขึ้น
โดยไมมีลําดับความสําคัญ และประการที่สาม การบู รณาการ หมายถึง การรวมของหลาย ๆ สวน
เพื่อใหเกิดสิ่งใหมทั้งหมด หรือการรวมของสวนหนึ่งเขากับหนวยใหญที่มีอยูเดิมก็ได
ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตนและคณะ (2552) การบูรณาการ หมายถึง การนําสวนยอยที่
มีความสัมพันธเชื่อมโยงกันมารวมกัน โดยมีการประสานสอดคลองกันอยางกลมกลืนและสมดุลเพื่อให
เกิดความสมบูรณ จากความหมายดังกลาวสามารถสรุปมิติที่สําคัญในความหมายของคําวา บูรณาการ
ไว 4 มิติ คือ การรวมตัวกัน (Aggregation) ความสอดคลอง (Alignment) ความสมดุล (Balance)
และความสมบูรณครอบคลุม (Comprehensiveness)
โดยสรุป แนวทางการบริหารจัดการจึงเปนแนวทางที่สอดคลองกับแนวคิดการบูรณา
การ ซึ่งเนนการประสานมิติตาง ๆ ระหวางหนวยงาน เพื่อชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนกันในการกําหนด
แผนและดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายดานนโยบาย
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3) การบูรณาการดานนโยบาย (Policy Integration)
ในอดีตนโยบายสาธารณะมักไมไดรับการใชเปนเครื่องมือในการแกปญหาในลักษณะ
บู รณาการ เนื่ องจากนโยบายสาธารณะในอดีตมักมีลักษณะแยกสวน (Compartmentalization)
โดยกําหนดใหหนวยงานตาง ๆ แยกนํานโยบายไปปฏิบัติมากกวาการรวมมือกันในการแกไขปญหา
ในป จ จุ บั น ผู กําหนดนโยบายในหลายประเทศจึงมี ความพยายามที่ จะปฏิ รูป กระบวนการกํ าหนด
นโยบายใหมจากการประสานงานภายในหน วยงาน (Intra-Department) มาเป นความรวมมือกั น
ทั้ ง หมดเพื่ อ หลี ก เลี่ ย งป ญ หาความซ้ํ า ซ อ นหรื อ การมี เป า หมายขั ด แย ง กั น ในหน ว ยงานต า ง ๆ
(Ronayne, 1984)
Underdal (1980 cited in Persson, 2004) ให ความหมายของการบูรณาการดาน
นโยบายใน 3 มิ ติ คื อ 1) ความครอบคลุมสมบูรณ (Comprehensiveness) โดยรวมประเด็ นเรื่อง
พื้นที่ เวลา บุคคลหรือหนวยงาน (Actors) และประเด็น (Issues) โดยพื้นที่ตองครอบคลุมบริเวณที่
ไดรับผลกระทบจากผลลัพธของนโยบาย (Policy Outcome) โดยใชมุมมองระยะยาว และมีสัดสวนที่
เหมาะสมของบุคคลหรือหนวยงานซึ่งเกี่ยวของกับการประเมินทางเลือกของนโยบายในประเด็นที่มี
ความสัมพันธกันภายใตกรอบนโยบายรวมกัน (Common Policy Framework) 2) ความสอดคลอง
กั น (Consistency) กล า วคื อ ทุ ก ส ว นของนโยบายต อ งประสานเชื่ อ มโยงกั น 3) การรวมตั ว กั น
(Aggregation) จําเป น ตองใชเกณฑ ที่ครอบคลุ มสํ าหรับ ประเมิน องค ป ระกอบตาง ๆ ของนโยบาย
Underdal (1980 cited in Persson, 2004) จึ ง มองว า ความครอบคลุ ม สมบู ร ณ ค วรเกิ ด ขึ้ น ใน
ขั้นตอนปจจัยนําเขา สวนการรวมตัวกันเปนกระบวนการของปจจัยนําเขา และความสอดคลองกันอยู
ในขั้นตอนของผลผลิต
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การนํานโยบายเชิงบูรณาการไปปฏิบัติจะตองมีกลไกสถาบันที่เกี่ยวของอยางนอยสี่
ประการเพื่อชวยสนับสนุนการบูรณาการ (Hertin & Berkhout, 2003) ซึ่งไดแก ประการแรก การบูร
ณาการหนวยงาน (Integrated Departments) จุดมุงหมายของการบูรณาการหนวยงาน คือ การ
ปรับปรุงการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงานเพื่อลดปญหาการประสานงานตามโครงสรางสายการ
บังคับบัญชา และชวยยกระดับความสําคัญของประเด็นนโยบายใหเปนวาระสําคัญของหนวยงานที่
เกี่ยวของ การเรียนรูระดับนโยบายจะเกิดขึ้นตอเมื่อมีการบูรณาการหนวยงาน ประการที่สอง กลไก
การติดตอสื่อสาร (Communication Mechanisms) ประเทศในกลุมสหภาพยุโรปไดมีการปรับปรุง
กลไกการสื่อสารในแนวนอนและความรวมมื อระหวางสาขาตาง ๆ โดยการจัดตั้งคณะทํางานและ
คณะกรรมการขามกระทรวง กระบวนการปรึกษาหารือหรือการตั้งผูประสานงานนโยบายในกระทรวง
ตาง ๆ ตามสาขาของนโยบาย กลไกการประสานความรว มมือแนวนอนจะชวยทํ าให ห น วยงานที่
เกี่ยวของตระหนักถึงความสําคัญของนโยบายนั้น ๆ แตอาจจะไมชวยในเรื่องการเรียนรูระดับนโยบาย
กลไกการประสานงานสวนใหญไมคอยไดชวยในการสรางขีดความสามารถของหนวยงาน แตมุงที่จะ
บู ร ณาการความเชี่ ย วชาญในนโยบายสาขาหนึ่งไปยังนโยบายอื่น ๆ ประสิท ธิผ ลของกลไกที่เป น
ทางการดังกลาวขึ้นอยูกับความเต็มใจของสถาบันและตัวบุคคลที่เขามารวมมือกันอยางสรางสรรค
รวมทั้งตองมีทรัพยากรและแรงจูงใจในการทํางานดวย กลยุทธจากรัฐบาลกลาง การบูรณาการจะ
ได รับ การสนั บ สนุ น โดยอาศั ย นโยบายทางการเมือง เพราะจะเป น แรงผลักดัน ในการสนั บ สนุ น ให
นโยบายเปนวาระแหงชาติหรือวาระของรัฐบาล ความรวมมือระหวางหนวยงานจะมีมากขึ้น ประการ
ที่สี่ กลยุทธการบูรณาการภายในสาขา (Sectoral Integration Strategies) ซึ่งเปนการบูรณาการใน
ระดับยอยลงมาเพื่อชวยในการนํานโยบายไปปฏิบัติ
0

4) การบูรณาการดานงบประมาณ
Schick (1972) กลาววา ระบบงบประมาณทุกระบบจะทําหนาที่สําคัญ 3 ประการ
คือ การควบคุม (Control) การจัดการ (Management) และการวางแผน (Planning) โดยหนาที่
ดังกลาวไมสามารถแยกจากกันไดอยางเด็ดขาด ระบบงบประมาณแตละประเภทจะทําหนาที่ทั้งสาม
ขอ เพียงแตจะใหน้ําหนักของหนาที่ในแตละขอไมเทากัน
บทบาทที่ สํ า คั ญ ประการหนึ่ งของงบประมาณ คื อ การเป น เครื่ อ งมื อ การบริ ห าร
(Administrative Tool) โดยมีบทบาทในการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลที่เปนรูปธรรม
ตามที่กําหนดไว เพราะงบประมาณเปนแผนทางการเงินหรือทรัพยากรที่จะทําใหนโยบาย และแผน
ต า ง ๆ ปรากฏเป น จริ งได และยั งใช ในการติ ด ตามและประเมิ น ผลงานด า นประสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิทธิผลของหนวยงานตาง ๆ ที่ไดรับงบประมาณอีกดวย (Lorsuwannarat, B.E. 2546)
การบูรณาการงบประมาณทําไดในหลายรูปแบบ นับตั้งแตการบูรณการงบประมาณ
เพื่อการพัฒนาใหเขากับการการวางแผนกลยุทธและแผนทางการเงิน (Sussman, 2003) การบูรณา
การงบประมาณทุกแหลงเพื่อใชในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน (UN Women, 2013)
หรือการบูรณาการงบประมาณทั้งรายรับและรายจายของหนวยงานตาง ๆ ในระดับประเทศ ภูมิภาค
และระดับ โลก ซึ่ งครอบคลุ มระยะเวลา 4 ปตามแผนกลยุทธ (2014-17) เพื่อใหผูบ ริห ารสามารถ
พิจารณางบประมาณไดในเอกสารแผนเดียว (UN, 2013)
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สําหรับ งบประมาณแบบมุ งเน น ผลงานเชิ งยุท ธศาสตร (Strategic PerformanceBased Budgeting) ซึ่งเปน ระบบงบประมาณที่ สํานั กงบประมาณใชอยูในปจจุบัน เปนระบบที่เน น
หนาที่ในการวางแผนและการจัดการ ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อทําใหทรัพยากรที่ใชในการดํานินงานตาม
แผนงาน/โครงการ/ กิ จกรรมต าง ๆ สอดคลองกับ ยุท ธศาสตร/ นโยบายที่ รัฐบาลกํ าหนดอย างมี
ประสิทธิภ าพและประสิ ทธิผล และเพื่อชวยสนั บสนุน ใหการบริหารภาครัฐเป นไปอยางสอดคลอง
สัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน
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ดังนี้

5) พัฒนาการการจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการ
การจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการในประเทศไทยมีพัฒนาการแบงไดเปน 3 ระยะ

ระยะที่หนึ่ง การจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการแบบรวมศูนย ความพยายามในการ
จัดทํางบประมาณเชิงบูรณาการที่เปนรูปธรรมเกิดขึ้นในป พ.ศ. 2529 เมื่อสํานักงบประมาณไดจัดตั้ง
คณะกรรมการพิจารณางบประมาณสําหรับการบูรณาการเรื่องน้ําบาดาล เนื่องจากมีหนวยงานซึ่งมี
ภารกิจเกี่ยวของ 4 หนวยงาน คือ สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท (รพช.) กรมโยธาธิการ กรมอนามัย
และกรมทรัพยากรธรณี ตอมาสํานักงบประมาณไดมีการจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการ 4 - 5 เรื่อง
ในแตล ะป งบประมาณ โดยเป น การจัด ตั้งคณะกรรมการภายในสํานั กงบประมาณและมุงเนน การ
แก ป ญ หาความซ้ํ า ซ อนเป น หลั ก (Director of the Bureau of Budget Plan and Policy, 2008)
การบูรณาการในลักษณะดังกลาวถือเปนการจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการแบบรวมศูนย โดยสํานัก
งบประมาณในฐานะหนวยงานในการจัดสรรงบประมาณไดริเริ่มใชกลไกคณะกรรมการภายในสําหรับ
แผนงาน/ โครงการที่มีขนาดใหญและมีหลายหนวยงานที่มีภารกิจเหมือนกันโดยใหมีการพิจารณา
รวมกันในการจัดสรรงบประมาณ เพื่อลดความซ้ําซอนและสิ้นเปลืองในการใชทรัพยากรในระยะแรกนี้
ตอมาไดมีการขยายผลการจัดทํางบประมาณบูรณาการในเรื่องโรคเอดสและยาเสพติดดวย
ระยะที่ สอง การจัดการงบประมาณเชิงบู รณาการระดับ พื้นที่ ในระยะนี้ เป นการให
ความสําคัญกับการบูรณาการในระดับพื้นที่ ทั้งในระดับจังหวัดและในตางประเทศมากขึ้น กลาวคือ
ในป พ.ศ. 2544 มี การจัดทํ าโครงการจังหวัดทดลองแบบบู รณาการเพื่ อการพั ฒ นา (ผูวาฯ ซี อีโอ)
โครงการนี้มีการทดลองหรือนํารองในปงบประมาณ พ.ศ. 2545 หลังจากนั้น คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2546 เห็นชอบใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)
เปนผูบริหารสูงสุดของจังหวัด ใหใชแนวทางการบริหารงานแบบบูรณาการเชนเดียวกับจังหวัดนํารอง
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เปนตนไป โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดเตรียมการดานองคการ
แผนงาน งบประมาณ บุคลากรและกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อรองรับการขยายผลการบริหารงานแบบ
บูรณาการใหครบทุกจังหวัด สําหรับการบูรณาการดานงบประมาณในเชิงพื้นที่ของจังหวัดแบบบูรณา
การมี ลั ก ษณะเป น การมอบอํ า นาจ ตามระเบี ย บว าด ว ยการบริ ห ารงบประมาณ อาทิ การโอน
งบประมาณระหวางงาน/ โครงการและหมวดรายจาย การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการกอสรางโดยไม
เพิ่มวงเงิน การมอบอํานาจตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติตามโครงการถายโอนงาน/ กิจกรรม รวมทั้ง
การใชงบประมาณเหลือจายซึ่งใหหัวหนาสวนราชการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด คณะรัฐมนตรี
มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 19 มี น าคม พ.ศ. 2545 และวั น ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ให ใช ห ลั ก การการ
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บริหารงานแบบบูรณาการ สําหรับหนวยงานในตางประเทศ โดยใหมีการประสานเชื่อมโยงกันอยางมี
เอกภาพ มีเจาภาพรับผิดชอบชัดเจน มีการทํางานเปนทีม มีการจัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรดาน
ต า งประเทศในระดั บ ชาติ มี น ายกรัฐ มนตรีเป น ประธาน และคณะอนุ กรรมการอีก 3 คณะ เพื่ อ
รั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งแผนบู ร ณาการ งบประมาณบู ร ณาการ และบุ ค ลากรในต า งประเทศ โดยมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงการตางประเทศเปนประธานอนุกรรมการคนละชุดตามลําดับ
นิรมล พานิชพงษพันธุ และคณะ ศึกษาเรื่องรูปแบบการจัดการงบประมาณสําหรับ
การบริหารราชการในตางประเทศแบบบูรณาการ พบวา รูปแบบการจัดการงบประมาณสําหรับการ
บริหารราชการในตางประเทศแบบบูรณาการของประเทศไทยมีการวางแผนผานกลไกคณะกรรมการ
ยุทธศาสตรดานตางประเทศในระดับชาติและคณะกรรมการบริหารราชการสถานเอกอัครราชทู ต
แตการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป การบริหารงบประมาณ การรายงานทางการเงินและ
ผลการดําเนิน งาน และการติ ดตามประเมิน ผลยั งคงมีรูปแบบที่ไม แตกตางจากเดิ ม มีลั กษณะการ
จัดการผานหนวยงานตนสังกัด ถึงแมจะมีการรวมคิดรวมวางแผนกันมากขึ้น แตยังมีปญหาการจัดการ
งบประมาณเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานที่มีภารกิจในตางประเทศ
และยังขาดระบบรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน ตลอดจนระบบการติดตามประเมินผล
อยางเปนรูปธรรม (Panichpongpan et al., 2006)
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 10 วรรค 1 กําหนดวา “ในกรณีที่ภารกิจใดมีความเกี่ยวของกับหลายสวนราชการหรือเปน
ภารกิ จ ที่ ใกล เคี ย งหรือต อเนื่ องกั น ให สว นราชการที่เกี่ ย วของนั้ น กําหนดแนวทางปฏิ บัติ ราชการ
เพื่ อใหเกิด การบริห ารราชการแบบบูรณาการรวมกัน โดยมุงใหเกิด ผล สั มฤทธิ์ตอภารกิจ ของรัฐ ”
นอกจากนี้ พระราชกฤษฎีกาดังกลาวในมาตรา 10 วรรค 2 ไดกําหนดวา “ใหสวนราชการ มีหนาที่
สนับสนุนการปฏิบัติราชการของผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนาคณะผูแทนในตางประเทศ เพื่อใหการ
บริห ารราชการแบบบู รณาการในจังหวัด และในตางประเทศแล วแตกรณี สามารถใช อํานาจตาม
กฎหมายไดครบถวนตามความจําเปนและบริหารราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ”
ป งบประมาณ พ.ศ. 2548 มี การจั ด ทํ าแผนงบประมาณในเชิ งบู ร ณาการประจํ าป
งบประมาณเป น ครั้ งแรก โดยมี แผนงบประมาณในเชิ งบู ร ณาการทั้ งสิ้ น 13 แผน อาทิ เช น แผน
งบประมาณเพื่อการพัฒนาลุมน้ําทะเลสาบสงขลา แผนงานงบประมาณการพัฒนาสนามบินสุวรรณ
ภูมิ แผนงบประมาณการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การจัดทําแผนงบประมาณในเชิงบูรณา
การประจําปไดดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยมีแผนการบูรณาการทั้งสิ้น 15
แผนงาน บางเรื่องเปนแผนฯ ที่ตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2548 แตบางเรื่องเปนแผนฯ ใหม
(Bureau of the Budget, 2005)
ระยะที่ สาม การจัด การงบประมาณเชิงบูรณาการเพื่ อตอบสนองยุ ทธศาสตร ในป
งบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2552 สํานักงบประมาณไดกําหนดหลักการจัดทํางบประมาณในมิติการบูร
ณาการ โดยไดนํานโยบายรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผนดินที่เปนเรื่องดวน มีการบูรณาการ
และมีมติคณะรัฐมนตรีรองรับ กําหนดใหรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบ ในงานแตละดาน รวมทั้งมีการ
ให ห น ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ งกํ า หนดแผนและเป า หมายร ว มกั น ก อ นมาของบประมาณจากสํ า นั ก
0

0

0

0
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งบประมาณ กํ าหนดให มี แผนงานการบู ร ณาการขึ้ น มา เพื่ อ ให ส อดคล องกับ การดํ าเนิ น งานตาม
นโยบายเร งด ว นของรั ฐ บาล และลดความซ้ําซ อ นของผลผลิ ต / โครงการและงบประมาณในการ
ดําเนินการ (Bureau of the Budget, 2008) สํานักงบประมาณไดกําหนดแผนงานการบูรณาการใน
ครั้งนี้เหลือเพียง 8 แผนงาน เชน งานวิจัย การจัดการน้ํา ปญหาชายแดนภาคใต ยาเสพติด ความ
ปลอดภัยบนทองถนน การทองเที่ยว เปนตน และในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เหลือเพียง 6 แผนคือ
งานวิจัย ทองเที่ยว ทะเลสาบสงขลา ชายแดนภาคใต การจัดการน้ําและงานวิจัย
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีการกําหนดงบประมาณในลักษณะบูรณาการแตกตาง
จากปกอนๆ โดยมีการนําประเด็นจําแนกตามยุทธศาสตรประเทศและนโยบายสําคัญของรัฐบาล และ
แบงเปน 4 เรื่อง ไดแก 1) การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยมีประเด็น ยอยอีก
9 เรื่อง เชน ดานเกษตร ดานอุตสาหกรรม ดานการทองเที่ยวและบริการ ดานโครงสราง พื้นฐาน เปน
ตน 2) การลดความเหลื่ อมล้ํ ามี ป ระเด็น ยอยอีก 8 เรื่อง เชน การพัฒ นาคุณ ภาพ การศึกษา การ
ยกระดับการบริการสาธารณสุข การจัดสวัสดิการดูแลผูสูงอายุ เด็ก สตรี และผูดอยโอกาส 3) การ
เติบโตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีประเด็นยอย 5 เรื่อง เชน การพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน
การลดการปล อยก าซเรือนกระจก นโยบายการคลังเพื่ อสิ่งแวดลอม และ 4) การบริห ารราชการ
แผนดิน มีประเด็นยอย 8 เรื่อง อาทิ การปฏิรูปกฎหมาย การปรับโครงสรางระบบราชการ การพัฒนา
กําลั งคนภาครัฐ และการปรับ โครงสรางภาษี เนื่ องจากปนี้มีป ระเด็น ในการบูรณาการจํานวนมาก
งบประมาณบูรณาการในปนี้จึงสูงถึง 759,113 ลานบาท ในขณะที่งบประมาณบูรณาการในป พ.ศ.
2556 มีจํานวน 524,123 ลานบาท และป พ.ศ. 2558 มีจํานวน 486,682 ลานบาท
นอกจากนั้น ป พ.ศ. 2559 ไดมีการกําหนดขั้นตอนการจัดทํางบประมาณในลักษณะ
บูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 อยางเปนระบบเพื่อใหตอบสนองตอยุทธศาสตรมากขึ้น
โดยเริ่มในเดือนตุลาคม พ.ศ.2557 คณะรัฐมนตรีไดมีความเห็นชอบหลักการและแนวทางการจัดทํา
งบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการ ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2559 และต อ มาเมื่ อ วั น ที่ 20
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 นายกรัฐมนตรีไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทํางบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี/ รัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน หลังจากนั้นให
คณะกรรมการเชิญหนวยงานที่ เกี่ยวของเขารวมประชุมเพื่ อพิจารณาจัดทํ าขอเสนองบประมาณที่
เหมาะสมเสนอตอสํานักงบประมาณ เมื่อสํานักงบประมาณพิจารณาเบื้องตนแลวจะเสนอตอคณะ
กรรมการฯ ตอไป หลังจากนั้นคณะกรรมการฯ จะเสนอตอนายกรัฐมนตรีเพื่อสงสํานักงบประมาณ ใน
ป งบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดมีการกําหนดประเด็นการบูรณาการไว 19 เรื่อง เปนงบประมาณทั้งสิ้น
378,577 ลานบาท (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตนและคณะ : 2552)
0

0

0

2.2.2 การจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 (คูมือการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562)
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1. แนวคิดงบประมาณแบบบูรณาการ : การบริหารจัดการภาครัฐเพื่อการพัฒนา
คํ า ว า “บู ร ณาการ” เป น แนวทางพื้ น ฐานที่ สํ า คั ญ ในการประสานความร ว มมื อ
ระหวางหนวยงานภาครัฐของประเทศไทย เนื่องจากยุทธศาสตรของประเทศหลายเรื่องมักเปนเรื่อง
ใหญที่มีความซับซอน ซึ่งตองอาศัยหลายหนวยงานในหลายกระทรวงดําเนินการเพื่อใหบรรลุผลตามที่
กําหนด อาทิ การลดปญหาความยากจน การจัดการน้ําการจัดการที่ดิน และการดําเนินการตามกรอบ
ประชาคมอาเซียน ดังนั้น การบูรณาการนโยบายและงบประมาณ เพื่อไมใหเกิดการทํางานที่ซ้ําซอน
และสิ้นเปลืองทรัพยากร จึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการที่จะทําใหยุทธศาสตรของประเทศบรรลุผลได
อยางเปนรูปธรรม
งบประมาณเชิงบูรณาการในความหมายนี้ หมายถึง “งบประมาณที่จัดสรรใหกับ
แผนงาน/โครงการที่หลายหนวยงานทํางานรวมกัน โดยอาจเปนงานตามมิติยุทธศาสตร ซึ่งกระทรวง
และส ว นราชการมี ก ารบู ร ณาการภารกิ จ ในเชิ งกระบวนการทํ า งานร ว มของหน ว ยงาน ระหวา ง
กระทรวง หรื อมิ ติงานตามยุ ทธศาสตรในระดับ พื้ น ที่ซึ่งมีการบูร ณาการภารกิจ ที่ตอบสนองความ
ตองการในพื้นที่และตามมิติยุทธศาสตรที่สําคัญ และทําใหผลลัพธมีคุณคาหรือมูลคามากกวาใหตาง
หนวยตางทํา”
การบริ ห ารงานภาครั ฐ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การบู ร ณาการมี ส องแนวคิ ด ที่ สํ า คั ญ คื อ
แนวทางแบบราชการ (government approach) กั บ แนวทางการบริ ห ารจั ด การ (governance
approach) การบริ ห ารงานตามแนวทางแบบราชการเป น การบริห ารจากบนลงล าง (topdown
approach) มีการใชกฎระเบียบในการควบคุมและจัดระเบียบพฤติกรรมของบุคลากร และสถาบัน
การทํางานอาศัยโครงสรางแบบราบการเป นหลัก ซึ่งเปนการแบงโครงสรางตามหลั กการแบงตาม
หน าที่ความรับ ผิดชอบ (functional classification) หรือตามภารกิจที่แตละหนวยงานรับ ผิดชอบ
โดยรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาตามโครงสราง แตละสวนราชการ จะรับผิดชอบในการผลิต/จัดหา
ผลผลิตตามภารกิจของตนเปนหลัก
แนวทางการบริหารจัดการเปนแนวทางการบริหารงานภาครัฐที่มีการเปลี่ยนแปลงจาก
เดิ ม คื อ จากการใช อํ า นาจครอบงํ ามาเป น การสรางเสริม พลั ง (empowerment) ซึ่ งถื อ เป น การ
เปลี่ยนแปลงจากแนวทางแบบราชการมาเป นรัฐบาลที่เนน การประสานงานเชื่อมโยง (joined-up
government) แนวทางการบริหารจัดการเปนแนวทางที่มองความสัมพันธของสังคมมีความซับซอน
มากขึ้น ในลักษณะเป นเครือขายมากกวาสายการบังคับบั ญชา (network-oriented polity) และมี
อิทธิพลตอกระบวนการกําหนดนโยบาย
โดยบทบาทของรัฐจะเปลี่ยนไปจากผูกําหนดนโยบายมาเปนผูสนับสนุนใหภาคสวน ตาง
ๆ เขามามีสวนรวมในการรวมกําหนดนโยบาย บทบาทของรัฐบาลเนนในดานการประสานงานและ
การกํากับดูแล (coordination and steering) มากกวา โดยสรุป แนวทางการบริหารจัดการจึงเปน
แนวทางที่สอดคลองกับแนวคิดการบูรณาการ ซึ่งเนนการประสานมิติตาง ๆ ระหวางหนวยงานเพื่อ
ชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนกันในการกําหนดแผน และดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายดานนโยบาย
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สําหรับงบประมาณแบบมุงเนนผลงานเชิงยุทธศาสตร ซึ่งเปนระบบงบประมาณที่สํานัก
งบประมาณใชอยูในปจจุบันเปนระบบที่เนนหนาที่ในการวางแผนและการจัดการ ซึ่งมีจุดมุงหมาย
เพื่อ ทํ าให ทรั พยากรที่ ใช ในการดํ าเนิ น งานตามแผนงาน/โครงการ/กิจ กรรมต าง ๆ สอดคล องกั บ
ยุ ท ธศาสตร / นโยบายที่ รั ฐ บาลกํ าหนดอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล และเนื่ อ งจากการ
บริหารงานภาครัฐในปจจุบันมีความจําเปนตองอาศัยการบูรณากาหนวยงานภาครัฐและภาคสวนตาง
ๆ เพื่อระดมความรูและทรัพยากรมาใชในการแกปญหาและวิกฤติใหทันกับเวลาหรือใชสําหรับการ
พัฒนา การบริหารงานเชิงบูรณาการจําเปนตองอาศัยการบูรณาการดานแผนงานในระดับตาง ๆ จาก
ระดับประเทศลงไปสูร ะดับหนวยงาน ทั้งในระดับแนวดิ่งและแนวราบ โดยมีงบประมาณเปนเครื่องมือ
สําคัญที่จะทําใหแผนงานเหลานี้เปนไปได ในทางปฏิบัติ งบประมาณจะมีบทบาทชวยในการบูรณาการ
โดยผาแผนงบประมาณเชิงบูรณาการ
แผนงบประมาณเชิ งบู ร ณาการเป น แผนซึ่ งกํ า หนดมาจากนโยบายที่ มี ค วามสํ าคั ญ
เรงดวนของรัฐบาลที่จําเปนจะตองมีการบูรณาการระหวางหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ อันจะทําให
เกิดการประสานกิจกรรมของหลายกระทรวงในการดําเนินการรวมกันเพื่อใหบรรลุ ภารกิจรวมกัน
ดังนั้น แผนงบประมาณเชิงบูรณาการจึงเปนเครื่องมือที่กําหนดทิศทางการบูรณาการ ประเด็นการบูร
ณาการ เปาหมายและตัวชี้วัด หนวยงานที่เกี่ยวของและกลไกการดําเนินงาน
2. แนวทางการทบทวนเปาหมาย แนวทาง ตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
2.1 แนวคิดที่ใชในการทบทวนเปาหมาย แนวทาง ตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการ
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.1.1 แนวคิดแบบการบริหารองครวม (Holistic ideology)
คํ า ว า “องค ร วม” (Holistic ideology) หมายถึ ง แนวคิ ด ในการทํ า ความเข า ใจ
ปรากฏการณหรือสิ่งตาง ๆ โดยคํานึงถึงองคประกอบทั้งหมด (ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก) ที่
กอใหเกิดปรากฏการณหรือสิ่งนั้น ๆ และพิจารณาถึงความเชื่อมโยงและการสอดประสานกันในทุก ๆ
สวนขององคประกอบนั้น อีกคําหนึ่งที่มีความหมายใกลเคียงกันคือ “บูรณาการ” (Integration) ที่
หมายถึง การทําใหสมบูรณ คือ ทําใหหนวยยอย ๆ ที่มีความสัมพันธกันรวมกันทําหนาที่อยางผสม
กลมกลืนเปองครวมหนึ่งเดียวที่มีความครบถวนสมบูรณในตนเอง อีกนัยหนึ่ง คําวา “องครวม” นาจะ
สอดคลองกับคําวา ความคิดเชิงระบบ (System approach) ซึ่งหมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่รวมกันและตาง
ทําหนาที่ของตนเองอยางมีระเบียบ โดยสวนประกอบหรือปจจัยตาง ๆ ของระบบมีความสัมพันธซึ่ง
กันและกัน เพื่อใหการดําเนินงาน บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
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ยุทธศาสตร

2.1.2 แนวคิ ด การเชื่ อ มโยงและการประสานแผนงานในลั ก ษณะบู ร ณาการเชิ ง

แนวคิดการเชื่อมโยงและประสานแผนงานในการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณา
การเชิ งยุ ท ธศาสตร ได นํ า หลั ก การจั ดทํ างบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการ เป น เครื่ องมื อจั ด สรร
ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ โดยสงเสริมใหกระทรวงและหนวยงานทํางานรวมกันในลักษณะประสาน
เชื่อมโยงแบบเครือขาย มีรูปแบบการบริหารจัดการแบบองครวม โดยใชกลไกของงบประมาณในการ
แสดงความเชื่อมโยงอยางบูรณการ สะทอนภารกิจสําคัญ โดยคํานึงถึงหลักประหยัดและความคุมคา
และมุงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการใชจายงบประมาณและเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ การจัดการ
งบประมาณในเชิงบูรณาการ โดยใชกระบวนการงบประมาณเปนเครื่องมือ ใหบรรลุวัตถุประสงคใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยใหการดําเนินงานของแตละหนวยงานเปนไปอยางสงเสริมสนับสนุนซึ่งกันและ
กัน เปนไปอยางสมดุล มีการรวบรวมรายจายในลักษณะองครวมกอใหเกิดสัมฤทธิ์ผลสูงขึ้นกวาการ
ดําเนินภารกิจอยางเปนอิสระจากกัน และมีหลักการ หรือแนวทางในการดําเนินการ คือ หนวยงานเจา
ภายมี หน าที่ในการกําหนดเป าหมาย ตัวชี้วัด ขอบเขตงาน ระยะเวลา หนวยงานที่ เกี่ยวของ และ
งบประมาณเชิงบูรณาการโดย
- เน น การจั ด ทํ าเป น Project Based หรื อ ไม ต่ํ ากว าระดั บ โครงการที่ เกี่ ย วข อ งและ
สนับสนุนเปาหมายเชิงบูรณาการ
- โครงการ/กิจกรรม สมเหตุสมผล มีความเปนไปไดและคุมคา
- โครงการ/กิจกรรม เมื่อบูรณาการแลวมีเอกภาพประสานสอดคลองและสนับสนุนซึ่ง
กันและกัน ไมซ้ําซอน
- โครงการ/กิจกรรมเมื่อบูรณาการแลวกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นนําไปสูผลสําเร็จตาม
เปาหมายการบูรณาการที่สูงกวา
2.1.3 แนวคิดการกําหนดตัวชี้วัด (Indicators)
ขั้ น ตอนหนึ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ในการประเมิ น ผล คื อ การกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด
(Indicators) ซึ่งหากในการจัดทําแผนงาน/โครงการ มีการกําหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนแลว จะสงผลให
การประเมินผลมีความชัดเจน ตั้งแตระดับปจจัยนําเขาที่เปนทรัพยากรซึ่งนํามาใชในการดําเนินงาน
โครงการ เชน งบประมาณ บุคลากร/ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงาน โครงการ และผูรับบริการ/
ผูที่มีสวนเกี่ ย วของกั บ การใชบ ริการของโครงการ โดยวัด ทั้ งเชิ งปริมาณและคุ ณ ภาพ ผลลัพ ธที่ได
เบื้ องตน เชน มีผูใช บริการ หรือไดรับ ประโยชนจากการให บริการของโครงการมาก/น อย แคไหน
อยางไร รวมถึงความสอดคลองและการบรรลุ เปาหมาย/วัตถุประสงคของโครงการหรือไมอยางไร
เปนตน ในทางปฏิบัติการกําหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมที่จะใชในการติดตามประเมินผลโครงการ เปน
เรื่ อ งที่ ค อ นข า งยาก ซึ่ ง จาคู มื อ ชื่ อ ว า “A Handbook for Planning Impact Assessment”
(ILOEVAL, 2005) ไดแบงระดับของการประเมินออกเปน 4 ระดับ คือ
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1. ปจจัยนําเขา (Inputs) : เงินทุนหรืองบประมาณ ทรัพยารบุคคล และ วัตถุดิบตางๆ
ที่เปนทรัพยากรจําเปนที่ตองใชในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
2. ผลผลิต (Outputs) : ผลผลิตที่ไดทั้งสินค้ําและบริการ ซึ่งเปนผลผลิตที่ไดจากการ
ดําเนินงาน เชน การจัดทําคูมือ การเผยแพรผลงาน เปนตน
3. ผลลัพธ(Outcomes) : เปรียบไดกับความสําเร็จในระยะสั้นหรือระยะกลาง ที่ไดจาก
ผลผลิตซึ่งผลลัพธจะเปนตัวที่สนับสนุนใหเกิดผลกระทบ (Impact) ตอเปาหมายในระยะยาวตอไป
4. ผลกระทบ (Impact) : เปรียบเสมือนความสําเร็จตามเปามายสุดทายในระยะยาว ซึ่ง
รวมถึงผลกระทบอื่นที่เกิดขึ้นโดยไมคาดคิดทั้งทํางบวกและทางลบอีกดวย
2.1.4 แนวคิดการกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จที่ดี ควรประกอบดวย
ชัดเจน

1. สามารถวั ด ผลได เป น รู ป ธรรม มีค วามชั ด เจน โดยมี ก ารระบุ เป น ค าของตั ว เลขที่

2.สะทอนใหเห็นความสําเร็จในการทํางานอยางแทจริง และสามารถแสดงความกาวหนา
ในการดําเนินงานได
3. เปนที่เขาใจตรงกันและเปนทีย่ อมรับของทุกฝาย
4. เชื่อมโยง สอดคลอง สนับสนุน เปาหมายของแผนงานบูรณาการ แนวทาง แผนงาน
บูรณาการในระดับตาง ๆ
5. วัดผลไดถูกตองตามระดับ (เปาหมายของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12/เปาหมายแผนงานบูรณาการ/แนวทางแผนงานบูรณาการ/แนวทางแผนงานบูรณาการ)
ที่ตองการวัด
6. มีความครอบคลุมภารกิจตามแผนงานบูรณาการอยางครบถวน
7. ความสํ าเร็จ ในการวัดในแตล ะระดับ “สมควร” เที ย บเคีย งกับ มาตรฐาน ตัว ชี้วัด
ระดับชาติ/สากลได
ทั้งนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีแผนงานบูรณาการทั้งหมด จํานวน 27 แผนงาน
บูรณาการ ไดแก
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
แผนงานบูรณาการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย
แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
แผนงานบูรณาการสรางรายไดจากการทองเที่ยว กีฬาและวัฒนธรรม
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
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(7) แผนงานบูรณาการพัฒนาผูประกอบการเศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมสูสากล
(8) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
(9) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(10) แผนงานบูรณาการพัฒนาดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส
(11) แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
(12) แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
(13) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
(14) แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทา
เทียม และทั่วถึง
(15) แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
(16) แผนงานบูรณาการสรางความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ
(17) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
(18) แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและและจัดการมลพิษ
และสิ่งแวดลอม
(19) แผนงานบู รณาการส งเสริม การกระจายอํ านาจใหแ ก องค กรปกครองสว น
ทองถิ่น
(20) แผนงานบูรณาการสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
(21) แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(22) แผนงานบูรณาการปฏิรปู กฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
(23) แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
(24) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ดานการสรางความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ
(25) แผนงานบู รณาการพั ฒ นาพื้ น ที่ ระดั บ ภาค ด านการพั ฒ นาและเสริมสราง
ศักยภาพคน
(26) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ดานการแกไขปญหาความยากจน
ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการเติบโตจากภายใน
(27) แผนงานบูรณาการพัฒ นาพื้นที่ระดับภาค ดานการจัดการน้ําและสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
4) แนวทางการจัด ทํางบประมาณในลัก ษณะบู รณาการเชิ งยุทธศาสตร ประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
4.1) การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ดังนี้
(1) กําหนดขอบเขต หลักการ วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด หนวยงานดําเนินการ
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(2) กํ า หนด โครงการ กิ จ กรรม ของหน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การจั ด ทํ า
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ใหชัดเจน พรอมรายละเอียดประกอบ
(3) กําหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงานบูรณาการ
4.2) การจัดทําคําของบประมาณในแผนงานบูรณาการ ตองกําหนดภารกิจบูรณา
การอยางนอยเปนในระดับโครงการของหนวยงานใหสอดคลองและเชื่อมโยงไปสูการบรรลุเปาหมาย
แผนงานบู ร ณาการ ระยะเวลา ในการดํ า เนิ น งานของแต ล ะหน ว ยงานให ส อดคล อ งกั บ มติ
คณะกรรมการพิจารณาการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร เพื่อใหสามารถ
แสดงผลการบูรณาการภารกิจและงบประมาณไดอยางครบถวน และนําไปสูเปาหมายของแผนงาน
บูรณาการไดอยางชัดเจน โดยหนวยงานเจาภาพตองกํากับ ดูแลการจัดทํางบประมาณ ในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใหความสําคัญกับการ
ดําเนินงาน โครงการ กิจกรรม ที่มีการบูรณาการ ทั้ง 3 มิติ ไดแก มิติงานตามยุทธศาสตรพื้นที่ (Area)
มิ ติ งานตามยุ ท ธศาสตร ก ระทรวง/หน ว ยงาน (Function) และมิ ติ ยุ ท ธศาสตร สํ าคั ญ ของรั ฐ บาล
(Agenda) รวมทั้ง สามารถระบุพื้นที่ดําเนินการ เพื่อใหการจัดสรรงบประมาณมีความสอดคลองกับ
ความตองการของประชาชน ในการแกไขปญหาและพัฒนา ในระดับพื้นที่ ตลอดจนมีการวางแผน
แมบทระยะปานกลางและระยะยาว เพื่อการพัฒนาตามแผนงาน บูรณาการใหมีความตอเนื่อง
4.3) การดําเนินงานตามโครงการ - กิจกรรมที่กําหนดไวในแผนงานบูรณาการตอง
เปนไปตามภารกิจและหนาที่ตามกฎหมายของหนวยงาน และสอดคลองกับ พันธกิจของกระทรวง
สะทอนและสงผลตอการบรรลุเปาหมายของแผนงานบูรณาการ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และนโยบายสําคัญของรัฐบาล
4.4) โครงการ - กิจกรรม ที่เสนอคําของบประมาณในแผนงานบูรณาการ จะตอง
สอดคลองและสนับสนุนการบรรลุเปาหมายของแผนงานบูรณาการนั้น ๆ อยางแทจริง
4.5) โครงการ - กิจ กรรม ต องมีความพรอม ทั้ งดานบุคลากร เครื่องมือ อุ ป กรณ
พื้นที่ดําเนินการ และการบริหารจัดการที่จะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.6) โครงการ - กิจกรรม ตาง ๆ ที่จะดําเนินการรวมกันภายใตแผนงานบูรณาการ
จะตองมีความเปนเอกภาพ ประสาน สอดคลอง เหมาะสมทั้งปริมาณงานและงบประมาณ ในแตละ
กิจกรรม และมีคาใชจายการดําเนินงานเปนไปตามหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณรายจายประจา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สํานักงบประมาณกําหนด และมีภารกิจที่ไมซ้ําซอนกันระหวางหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
4.7) โครงการ - กิจ กรรม ที่ จ ะนํามาจัด ทําเป น แผนงานบู รณาการ จะตองมีการ
กําหนดเปาหมายและระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ ผลผลิต ผลลัพธ และตัวชี้วัดที่ชัดเจน สามารถใชเปน
แนวทางติดตามประเมินผลได
5) กลไกและกระบวนการจัด ทํางบประมาณในลักษณะบู รณาการเชิงยุทธศาสตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยดําเนินการในรูปคณะกรรมการพิจารณาการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณา
การเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีองคประกอบ ดังนี้
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(1) ประธานคณะกรรมการ : รองนายกรัฐมนตรีที่กํากับหนวยงานเจาภาพ/ที่ไดรับ
มอบหมาย
(2) รองประธานคณะกรรมการ : รัฐมนตรีทกี่ ํากับดูแลรับผิดชอบหนวยงาน
เจาภาพหลัก
(3) กรรมการ : ปลัดกระทรวงของหนวยงานเจาภาพ และหนวยงานสนับสนุน
(4) กรรมการและเลขานุการรวม :
(4.1) ผูแทนหนวยงานเจาภาพหลัก
(4.2) ผูแทนสานักงบประมาณ
(4.3) ผูแทนสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ
(4.4) ผูแทนสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(4.5) ผูแทนสานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
2.2.3 การจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ของสถาบันบัณฑิตพัฒ นบริ ห ารศาสตร ได ดํ า เนิ น การมาตั้ ง แต ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560 โดยกลุ ม งานงบประมาณ
กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มีหนาที่ในการประสาน สนับสนุนการดําเนินการใหกับอาจารย
และนั ก วิ จั ย ของสถาบั น ซึ่ งในการจั ด ทํ า งบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการเชิ งยุ ท ธศาสตร ของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองแผนงานไดกําหนดกระบวนการจัดทําที่สอดคลองเชื่อมโยงกับนโยบาย
แนวทาง และกรอบเวลาของรัฐบาล หนวยงานเจาภาพแผนงานบูรณาการ และสํานักงบประมาณ
ดังนี้
0

1) กระบวนการจัดทําแบบฟอรมคําของบประมาณบูรณาการฯ ของสถาบัน
1.1 ทบทวน/ศึ ก ษาข อ มู ล ต า ง ๆ และวิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บข อ มู ล รายละเอี ย ด
แบบฟอรมคําของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร (คําของบประมาณบูรณาการฯ)
แผนผังความเชื่อมโยงแผนงานบูรณาการ ในปงบประมาณที่ผานมาของ สกอ. และหนวยงานเจาภาพ
แผนงานบู รณาการเชิงยุทธศาสตร (หน วยงานเจาภาพแผนงานบู รณาการฯ) รวมทั้ งการพิจ ารณา
รายละเอียดนโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาล และทิศทางยุทธศาสตรชาติที่จะพัฒนาประเทศ ที่ได
จากการประชุมชี้แจง มอบนโยบายฯ ของนายกรัฐมนตรี
1.2 จัดทําแบบฟอรมคําของบประมาณบูรณาการฯ ของสถาบัน (NIDA Master Form)
และแนวทาง/หลักเกณฑการจัดทําคําของบประมาณบูรณาการฯ ของสถาบัน ซึ่งไดจากการวิเคราะห
ขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของในปงบประมาณที่ผานมา และจากการประชุม ชี้แจง มอบนโยบายฯ ของ
นายกรั ฐ มนตรี เพื่ อ ให ได แ บบฟอร ม คํ า ของบประมาณบู ร ณาการฯ ของสถาบั น และแนวทาง/
หลักเกณฑการจัดทําคําของบประมาณบูรณาการฯ ของสถาบัน ที่มีเนื้อหาครอบคลุม และครบถวน
มากที่สุด
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1.3 จัดทํ าหนั งสื อภายใน พร อมแนบแบบฟอร มคํ าของบประมาณบู รณาการฯ ของ
สถาบั น และแนวทาง/หลักเกณฑ การจัดทําคําของบประมาณบูรณาการฯ ของสถาบั น เสนอให
ผูบริหารสถาบัน (อธิการบดีและรองอธิการบดีทั้ง 4 ฝาย) พิจารณา
1.4 ผูบริหารสถาบัน พิจารณาแบบฟอรมคําของบประมาณบู รณาการฯ ของสถาบั น
และแนวทาง/หลักเกณฑการจัดทําคําของบประมาณบูรณาการฯ ของสถาบัน รวมทั้งมอบนโยบาย/
แนวทางการดําเนินงาน
2) กระบวนการส ง แบบฟอร ม คํ า ของบประมาณบู ร ณาการฯ ของสถาบั น ให
หนวยงานภายใน
2.1) แจงคณะ/วิทยาลัย/สํานัก ใหจัดทําคําของบประมาณบูรณาการฯ ของสถาบัน ตาม
แบบฟอรมคําของบประมาณบูรณาการฯ ของสถาบัน (NIDA Master Form) ซึ่งกองแผนงานไดอัพ
โหลดไฟลแบบฟอรมคําของบประมาณบูรณาการฯ ของสถาบัน และแนวทาง/หลักเกณฑการจัดทําคํา
ของบประมาณบูรณาการฯ ของสถาบันไวที่ระบบ ICS อีกทั้งประสานใหคณะ/วิทยาลัย/สํานัก สงคํา
ของบประมาณบูรณาการฯ กลับไปยังกองแผนงานภายในระยะเวลาที่กําหนด ทั้งในรูปแบบเอกสาร
และไฟล กรณีที่พบขอมูล
2.2) อาจารย / นั ก วิ จั ย ของคณะ/วิ ท ยาลั ย /สํ านั ก จั ด ทํ าคํ าของป.บู ร ณาการ ตาม
แบบฟอรมคําของบประมาณบูรณาการฯ ของสถาบัน โดยใหพิจารณาความเหมาะสมและเปนไปได
ตามนโยบายของผูบริหารสถาบัน และแนวทาง/หลักเกณฑการจัดทําคําของบประมาณบูรณาการฯ
ของสถาบันที่กําหนดไว
2.3) รวบรวมคําของบประมาณบูรณาการฯ ของคณะ/วิทยาลัย/สํานัก (ตามแบบฟอรม
คําของบประมาณบูรณาการฯ ของสถาบัน) โดยใชแบบฟอรม Check list เพื่อตรวจสอบหนวยงานที่
จัดสงคําของบประมาณบูรณาการฯ
2.4) ตรวจสอบความถูกตอง/ครบถวนของเอกสารคําของบประมาณบูรณาการฯ ของ
สถาบัน ที่คณะ/วิทยาลัย/สํานัก จัดสงมาให
2.5) เอกสารคํ า ของบประมาณบู ร ณาการฯ ของสถาบั น ตามแบบฟอร ม คํ า ขอ
งบประมาณบูรณาการฯ ของสถาบัน ทั้งนี้ หนวยงานภายนอก ไดแก สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และหนวยงานเจาภาพแผนงานบูรณาการฯ จะขอใหสถาบันดําเนินการจัดทําคําขอ
งบประมาณบูรณาการฯ ตามแบบฟอรมที่กําหนด ไดแก แบบฟอรมคําของบประมาณบูรณาการฯ
ของ สกอ. แบบฟอรมคําของบประมาณบูรณาการฯ ของหนวยงานเจาภาพแผนงานบู รณาการฯ
แผนผังความเชื่อมโยงแผนงานบูรณาการ (ถามี)
2.6) เปรียบเทียบเอกสารคําของบประมาณบูรณาการฯ ของสถาบัน กับแบบฟอรมคํา
ของบประมาณบูรณาการฯ ของหนวยงานภายนอก ไดแก แบบฟอรมคําของบประมาณบูรณาการฯ
ของสกอ. แบบฟอรมคําของบประมาณบูรณาการฯ ของหนวยงานเจาภาพแผนงานบูรณาการฯ โดย
เปรียบเทียบรายละเอียดของแบบฟอรมคําของบประมาณบูรณาการฯ ของหนวยงานภายนอกกับ
รายละเอียดเอกสารคําของบประมาณบูรณาการฯ ของสถาบัน
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2.7) จัดทําขอมูลตามแบบฟอรมคําของบประมาณบูรณาการฯ ของหนวยงานภายนอก
(แบบฟอรมคําของบประมาณบูรณาการฯ ของ สกอ. และแบบฟอรมคําของบประมาณบูรณาการฯ
ของหน ว ยงานเจ า ภาพแผนงานบู ร ณาการฯ) โดยกองแผนงานจะใช ข อ มู ล จากเอกสารคํ า ขอ
งบประมาณบูรณาการฯ ของสถาบัน ในการจัดทํา
2.8) แจงใหคณะ/วิทยาลัย/สํานัก จัดทําขอมูลเพิ่มเติมตามแบบฟอรมคําของบประมาณ
บูรณาการฯ ของหนวยงานภายนอก หรือแกไข เพื่อใหไดขอมูลครบถวน โดยจะตองสงใหกองแผนงาน
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
2.9) รวบรวมคําของบประมาณบูรณาการฯ ที่ไดมีการเพิ่มเติมขอมูลแลว จาก คณะ/
วิท ยาลั ย /สํ า นั ก ที่ เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบ ได แก คํ าของบประมาณบู รณาการฯ (ตามแบบฟอร ม คํ าขอ
งบประมาณบูรณาการฯ ของ สกอ.) คําของบประมาณบูรณาการฯ (ตามแบบฟอรมคําของบประมาณ
บูรณาการฯ ของหนวยงานเจาภาพแผนงานบูรณาการฯ)
2.10) ตรวจสอบความถูกตองและครบถ วน ของคํ าของบประมาณบูรณาการฯ ของ
สถาบันทั้งหมด (ตามแบบฟอรมคําของบประมาณบูรณาการฯ ของหนวยงานภายนอก) กรณีที่ขอมูล
ไม ถูกต อ ง/ไม ครบถ วน ให กองแผนงานประสานกลับ ไปยั งคณะ/วิท ยาลัย /สํานั ก ให จัดทํ าขอมู ล
เพิ่มเติมใหถูกตองและครบถวน ตามแบบฟอรมคําของบประมาณบูรณาการฯ ของหนวยงานภายนอก
และสงกลับมาใหกองแผนงานตรวจสอบอีกครั้ง
2.11) คัดแยกและสรุปคําของบประมาณบูรณาการฯ (ตามแบบฟอรมคําของบประมาณ
บูรณาการฯ ของหนวยงานภายนอก) ตามแผนงานบูรณาการฯ 27 แผนงาน เพื่อสรุปรวมโครงการ
และงบประมาณในแตละแผนงานบูรณาการฯ ยกตัวอยางเชน แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล แผนงานบูรณาการสงเสริมการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานบูรณาการสรางรายไดจากการ
ทองเที่ยวและบริการ แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย แผนงานบูรณาการยกระดับ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต ฯลฯ กรณี ผู บ ริ ห ารสถาบั น มี ก ารแก ไขสรุ ป คํ า ขอ
งบประมาณบูรณาการฯ ตามแผนงานบูรณาการฯ ใหกองแผนงาน แกไขสรุปคําของบประมาณบูรณา
การฯ ตามแผนงานบูรณาการฯ อีกครั้ง
2.12) มีเอกสารคําของบประมาณบูรณาการฯ ที่จําแนกตามแผนงานบูรณาการฯ ไดแก
เอกสารคํ า ของบประมาณบู ร ณาการฯ ตามแบบฟอรม คํ าของบประมาณบู ร ณาการฯ ของสกอ.
เอกสารคําของบประมาณบูรณาการฯ ตามแบบฟอรมคําของบประมาณบูรณาการฯ ของหนวยงาน
เจาภาพแผนงานบูรณาการ
2.13) จัดทําหนังสือถึงหนวยงานเจาภาพและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พรอมเอกสารคําของบประมาณบูรณาการเสนอใหผูบริหารสถาบัน (อธิการบดีและรองอธิการบดีทั้ง 4
ฝาย) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยลงนามในหนังสือดังกลาว
2.14) จัดสงเอกสารคําของบประมาณบูรณาการฯ ไปยังหนวยงาน ไดแก เอกสารคําขอ
งบประมาณบูรณาการฯ ตามแบบฟอรมคําของบประมาณบู รณาการฯ ของ สกอ. เอกสารคํ าขอ
งบประมาณบูรณาการฯ ตามแบบฟอรมคําของบประมาณบูรณาการฯของหนวยงานเจาภาพแผนงาน
บูรณาการฯ โดยสงหนังสือพรอมแนบเอกสารดังกลาว ในรูปแบบเอกสารและไฟลเอกสารผานทาง
อีเมลล ภายในระยะเวลาที่กําหนด
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3) กระบวนการจัดทําเอกสารคําของบประมาณบูรณาการฯ เพิ่มเติม
คํ า ของบประมาณบู ร ณาการของสถาบั น ส งให ห น ว ยงานเจ า ภาพ และสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาเรี ย บร อ ยแล ว แต มี ก รณี ที่ ห น ว ยงานเจ า ภาพมี แ บบฟอร ม คํ า ขอ
งบประมาณเพิ่มเติมมาใหสถาบันดําเนินการ จึงเปนไปตามขั้นตอน ดังนี้
3.1) จัดทําขอมูลตามแบบฟอรมคําของบประมาณบูรณาการฯ เพิ่มเติม ของหนวยงาน
เจาภาพแผนงานบูรณาการฯ โดยกองแผนงานจะพิ จารณาใชขอมูลจากเอกสารคําของบประมาณ
บูรณาการฯ ของสถาบัน ในการจัดทํา แตที่ผานมา ขอมูลจากเอกสารคําของบประมาณบูรณาการฯ
ของสถาบัน มีขอมูลไมครบถวน/ไมเพียงพอตามแบบฟอรมคําของบประมาณบูรณาการฯ เพิ่มเติม
ของหนวยงานเจาภาพแผนงานบูรณาการฯ จึงทําใหกองแผนงานตองประสานขอขอมูลเพิ่มเติมจาก
คณะ/วิทยาลัย/สํานัก ในลําดับตอไป
3.2) แจงคณะ/วิทยาลัย/สํานัก จัดทําขอมูลเพิ่มเติมตามแบบฟอรมคําของบประมาณ
บูรณาการฯ เพิ่มเติม ของหนวยงานเจาภาพแผนงานบูรณาการฯ ที่กองแผนงานจัดสงให เพื่อใหได
ขอมูลครบถวน โดยจะตองสงใหกองแผนงานภายในระยะเวลาที่กําหนด
3.) รวบรวมคําของบประมาณบูรณาการฯ เพิ่มเติม (ตามแบบฟอรมคําของบประมาณ
บูรณาการฯ เพิ่มเติม ของหนวยงานเจาภาพแผนงานบูรณาการฯ) ที่ไดมีการเพิ่มเติมขอมูลแลว จาก
คณะ/วิทยาลัย/สํานัก ที่เปนผูรับผิดชอบ
3.4) ตรวจสอบความถูกตองและครบถวน ของคําของบประมาณบูรณาการฯ เพิ่มเติม
(ตามแบบฟอรมคําของบประมาณบูรณาการฯ เพิ่มเติม ของหนวยงานเจาภาพแผนงานบูรณาการฯ)
และส งให ผู อํ านวยการกองแผนงานตรวจสอบอี กครั้ง กรณี ข อมู ล ไม ถูกต อง/ไม ค รบถ ว น ให กอง
แผนงานประสานกลับไปยังคณะ/วิทยาลัย/สํานัก ใหจัดทําขอมูลเพิ่มเติม ใหถูกตองและครบถวน ตาม
แบบฟอรมคําของป.บูรณาการเพิ่มเติม ของหนวยงานเจาภาพแผนงานบูรณาการฯ และสงกลับมาให
กองแผนงานตรวจสอบอีกครั้ง
3.5) จั ด ทํ า เอกสารคํ าของบประมาณบู ร ณาการฯ เพิ่ ม เติ ม (ตามแบบฟอร ม คํ าขอ
งบประมาณบูรณาการฯ เพิ่มเติม ของหนวยงานเจาภาพแผนงานบูรณาการฯ)
3.6) ส ง หนั ง สื อ พร อ มแนบเอกสารคํ าของบประมาณบู ร ณาการฯ เพิ่ ม เติ ม (ตาม
แบบฟอรมคําของบประมาณบูรณาการฯ เพิ่มเติม ของหนวยงานเจาภาพแผนงานบูรณาการฯ) ให
หนวยงานเจาภาพแผนงานบูรณาการฯ ทั้งในรูปแบบเอกสารและไฟลเอกสารผานทางอีเมลล ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
4) กระบวนการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเบื้องตน
4.1) จัดทําขอมูลตามแบบฟอรมประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเบื้องตนของ
คณะอนุกรรมการฯ โดยกองแผนงานจะพิจารณาใชขอมูลจากเอกสารคําของบประมาณบูรณาการฯ
ของสถาบัน เอกสารคําของบประมาณบูรณาการฯ ของหนวยงานภายนอกเอกสารคําของบประมาณ
บู ร ณาการฯ เพิ่ ม เติ ม หากข อ มู ล ไม เพี ย งพอตามแบบฟอร ม หลั ก ประกอบการพิ จ ารณาจั ด สรร
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งบประมาณเบื้ องตนของคณะอนุกรรมการฯ กองแผนงานจะประสานขอขอมูลเพิ่มเติมจากคณะ/
วิทยาลัย/สํานัก ในลําดับตอไป
4.2) ประสานแจงคณะ/วิทยาลัย/สํานัก ใหจัดทําขอมูลเพิ่มเติม ตามแบบฟอรมของ
หนวยงานภายนอกประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเบื้องตนของคณะอนุกรรมการฯ ที่กอง
แผนงานจัดสงให กรณีตรวจสอบและพบวาขอมูลไมครบถวน จะประสานใหคณะ/วิทยาลัย/สํานัก
แก ไขขอมูลเพิ่ มตามแบบฟอรมของหน วยงานภายนอกประกอบการพิ จ ารณาจัด สรรงบประมาณ
เบื้องตน ของคณะอนุกรรมการฯ อีกครั้ง
4.3) คณะ/วิทยาลัย/สํานัก จัดทําขอมูลเพิ่มเติมตามแบบฟอรมของหนวยงานภายนอก
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเบื้ องตนของคณะอนุกรรมการฯ ที่ กองแผนงานจัดสงให
เพื่อใหไดขอมูลครบถวน โดยจะตองสงใหกองแผนงานภายในระยะเวลาที่กําหนด
4.4) รวบรวมข อ มู ล ตามแบบฟอร ม หลั ก ประกอบการพิ จ ารณาจั ด สรรงบประมาณ
เบื้องตน จําแนกตามแผนงานบูรณาการฯ ที่ไดมีการเพิ่มเติมขอมูลแลว จาก คณะ/วิทยาลัย/สํานัก ที่
เปนผูรับผิดชอบ และจําแนกตามแผนงานบูรณาการฯ
4.5) ตรวจสอบความถูกตอง/ครบถวน ของขอมูลตามแบบฟอรมของหนวยงานภายนอก
ประกอบการพิ จารณาจั ดสรรงบประมาณเบื้องตน ในกรณี ที่ขอมูล ไมถูกตอง/ไมครบถวน ใหกอง
แผนงานประสานกลับไปยังคณะ/วิทยาลัย/สํานัก ใหจัดทําขอมูลเพิ่มเติมใหถูกตองและครบถวน ตาม
แบบฟอร ม ของหน ว ยงานภายนอกประกอบการพิ จ ารณาจั ด สรรงบประมาณเบื้ อ งต น ของ
คณะอนุกรรมการฯ และสงกลับมาใหกองแผนงานตรวจสอบอีกครั้ง
4.6) สรุปกรอบวงเงินที่ไดรับการจัดสรรของแตละบูรณาการฯ
4.7) จัดทําเอกสารคําของบประมาณบูรณาการฯ ของหนวยงานภายนอกประกอบการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณเบื้องตน ที่จําแนกตามแผนงานบูรณาการฯ
4.8) จั ด ทํ าหนั งสื อ ถึ งคณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาจั ด สรรงบประมาณบู ร ณาการใน
เบื้องตน พรอมเอกสารคําของบประมาณบูรณาการที่คณะอนุกรรมการขอเพิ่มเติม เสนอใหผูบริหาร
สถาบัน (อธิการบดีและรองอธิการบดีทั้ง 4 ฝาย) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยลงนามในหนังสือ
ดังกลาว
4.9) จัดสงหนังสือ พรอมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเบื้องตน
ใหคณะอนุกรรมการ ทั้งในรูปแบบเอกสารและไฟลเอกสารผานทางอีเมลล ภายในระยะเวลาที่กําหนด
5) กระบวนการจัดทําเอกสารประกอบการชี้แจง
5.1) รั บ ทราบกรอบวงเงิ น งบประมาณบู ร ณาการฯ เบื้ อ งต น และทํ า หนั ง สื อ แจ ง
หนวยงานภายในสถาบัน ไดแก คณะ/วิทยาลัย/สํานัก ที่เกี่ยวของทราบ
5.2) จัดทําขอมูลตามแบบฟอรมประกอบคําชี้แจงตอคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ตาม
แบบฟอรมทีค่ ณะกรรมาธิการวิสามัญฯ กําหนด
5.3) เอกสารประกอบคําชี้แจงตอคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
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5.4) จัดทําหนังสือ พรอมแนบเอกสารประกอบคําชี้แจงตอคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
เสนอใหผูบริหารสถาบัน (อธิการบดีและรองอธิการบดีทั้ง 4 ฝาย) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยทาน
อธิการบดีลงนามในหนังสือดังกลาว
5.5) จัดสงเอกสารประกอบคําชี้แจงตอคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พรอมไฟลที่บันทึกลง
CD ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) พิจารณา ภายในระยะเวลาที่กําหนด

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลการดําเนินงาน
2.3.1 ความหมายของประสิทธิผลการดําเนินงาน
กนกรัตน ภูระหงษ (2549: 7) ไดอธิบายประสิทธิผลการดําเนินงานไววา ประสิทธิผล
การดําเนินงาน หมายถึง ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวของผูบริหาร
ที่มีตอการดําเนินงานใหสําเร็จตามมาตรฐาน
ชาญณรงค สุราสา (2550: 5) ไดอธิบายประสิทธิผลไววา ประสิทธิผล หมายถึง ผลการ
ดําเนินงานตามแผนงานหลักประกอบดวย การบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพดานบุคลากรดาน
ระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร และดานระบบภาคีเครือขาย
ศิริญญา ทิพยโสต (2545: 5) ไดอธิบายประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ไววา ประสิทธิผล
การฏิบัติงาน หมายถึง การปฏิบัติงานที่สามารถทําใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว โดยการวัดจากคุณภาพ
ของการให บ ริการในเรื่องเวลาการให บ ริการที่ รวดเร็วและความสามารถในการให บ ริการ ซึ่งมี ทั้ ง
ปริมาณ คุณภาพและประสิทธิภาพของการทํางาน และความพึงพอใจในการใหบริการรวมถึงการมี
กฎระเบียบวิธีการที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน การใหบริการอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
คมกริ ช ลิ ม เรื อ งวุ ฒิ กุ ล (2547: 13)ได อ ธิ บ ายประสิ ท ธิ ผ ล ไว ว า ประสิ ท ธิ ผ ล
(Effectiveness)หมายถึ ง ผลผลิ ต หรื อ การดํ า เนิ น งานนั้ น ๆบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค ที่ กํ า หนดไว
กลาวคือ การที่เราจะพิจารณาวาการดําเนินงานที่จัดทําขึ้นนั้นมีผลสําเร็จมากนอยเปนประการใด เรา
จะนําผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานไปเทียบกับวัตถุประสงคที่เรากําหนดไว หากผลที่ไดเปนไปตาม
วัตถุ ประสงคแลวก็ แสดงวาการดําเนิน งานดังกล าวมีป ระสิ ทธิผล ซึ่งเปน ที่ย อมรับ กัน โดยทั่ วไปวา
ประสิทธิผล คือ ตัวการสําคัญที่จะเปนเครื่องตัดสินในขั้นสุดทาย วาการบริหารและองคการประสบ
ความสําเร็จหรือไมเพียงใด
รุจ า รอดเข็ ม (2547: 17) ไดอธิบ ายประสิท ธิผ ลองคการ ไววา ประสิท ธิผ ลองคการ
หมายถึง ความสามารถขององคการในการบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว และสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ มีการปรับตัวและพัฒนาเพื่อความอยูรอดขององคการ
Etzioni (1964) ประสิทธิผลองคการ หมายถึง ระดับที่องคการบรรลุผลตามเปาหมายที่
กําหนดไว
Seashoe and Yuchtman (1980) ประสิทธิผลองคการหมายถึง สภาวะในการตอรอง
ขององค การ ประสิ ทธิผลสูงสุ ดจะเกิดขึ้น เมื่อองคการสามารถใชป ระโยชน จ ากสิ่งแวดล อมในการ
แสวงหาทรัพยากรไดอยางเหมาะสมที่สุด
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องคการ

Price (1972) ประสิทธิผลองคการ หมายถึง ระดับการบรรลุเปาหมายที่หลากหลายของ

Gibson, Ivancevich and Donnelly (1979) ใหความหมายของประสิทธิผลองคการ
ในสาระของพฤติกรรมองคการ หมายถึง ความสัมพันธท่ีเหมาะสมระหวางองคประกอบ 5 ประเภท
คือ ผลิตภาพ ประสิทธิภาพ ความพึงพอใจ การปรับตัวและการพัฒนา
Hannon and Freeman (1977) ประสิทธิผลองคการหมายถึง ระดับความสอดคลอง
ระหวา งเป าหมายขององค การกับ ผลลัพธที่สังเกตไดSchein (อางถึงใน รุจา รอดเข็ม, 2547: 17)
ประสิทธิผลองคการ หมายถึง สมรรถนะ (capacity) ขององคการในการที่จะอยูรอด ปรับตัว รักษา
สภาพและเติบโต
Steers and Others (1985) ใหความหมายวา ประสิทธิผลองคการมีความหมาย 2 นัย
คือ 1) เปนความสามารถขององคการที่ใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหบรรลุเปาหมาย
ขององคการ และ 2) เปนความสามารถขององคการที่จะดํารงอยูไดในสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ประสิทธิผลองคการที่ดีที่สุดเปนการทําใหเปาหมายขององคการในสถานการณใดๆ มีความเปนไป
ได
Gibson and Others (1988:812) นิยามประสิทธิผลไววาประสิทธิผล (Effectiveness)
เปนเรื่องของการกระทําใด ๆ หรือพยายามใด ๆ ที่มีความมุงหมายจะไดรับผลอะไรสักอยางใหเกิดขึ้น
การกระทําหรือความพยายามจะมีประสิทธิผลสูงต่ําเพียงใดขึ้นกับวาผลที่ไดรับนั้น ตรงครบถวน ทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และใชพลังงานนอยเพียงใด
ความหมายของประสิทธิผลทั้งระดับบุคคลและระดับองคการมีความหมายครอบคลุมทั้ง
ผลการดํ า เนิ น งานที่ ส นองวั ต ถุ ป ระสงค ได ผ ลดี ทั้ งเชิ งปริ ม าณและคุ ณ ภาพและยั งครอบคลุ ม ถึ ง
กระบวนการดําเนินงานที่ใชทรัพยากรอยางคุมคา และใชวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม
2.3.2 องคประกอบของประสิทธิการดําเนินงาน
Caplow (1964 : 89) เสนอวาประสิทธิผลขององคการควรวัดจากตัวแปร 4 ตัว คือ
1) ความมั่นคง หมายถึง ความสามารถในการรักษาโครงสรางขององคการไว
2) ความผสมผสาน หมายถึง ความสามารถขององคการในการหลีกเลี่ยงการขัดแยง
ระหวางสมาชิกในองคการ
3) ความสมัครใจ หมายถึง ความสามารถในการจัดใหมีความพึงพอใจสําหรับสมาชิก
4) ความสําเร็จ หมายถึง ผลรวมสุทธิของกิจกรรมขององคการ
Mott (1972 : 96) ได กํ า หนดเกณฑ ในการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลขององค ก ารโดย
พิจารณาจาก
1) ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต
2) ประสิทธิภาพ
3) ความสามารถในการปรับตัว
4) ความสามารถในการยืดหยุน
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Gibson, and Others (1982: 27) ไดทําการศึกษาและกําหนดเกณฑในการประเมิน
ประสิทธิผลขององคการโดยใชหลายเกณฑ ดังนี้
1) ความสามารถในการผลิต
2) ประสิทธิภาพ
3) ความพึงพอใจ
4) ความสามารถในการปรับตัว
5) การพัฒนาและการอยูรอด
Parson (1960 : 99) ไดเสนอความคิดในการวัดประสิทธิผลขององคการโดยพิจารณา
จาก
1) การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม (Adaptation)
2) การบรรลุเปาหมาย (Goal Attainment)
3) การบูรณาการ (Integration)
4) การคงไวซึ่งระบบคานิยม (Latency)
Hoy, and Miskel (1991 : 384) ไดเสนอแนวคิดในการประเมินประสิทธิผลองคการ
โดยพิจารณาจาก
1) ความสามารถในการปรับเปลี่ยน
2) การบรรลุเปาหมาย
3) ความพึงพอใจ
4) ความสนใจในชีวิต
Gibson and Others (1988: 812) สรุปวาประสิทธิผลอาจพิจารณาเปน 2 ระดับ คือ
1) ประสิทธิผลของบุคคล คือ ลักษณะบุคคลที่มีความสามารถปฏิบัติงานใด ๆ หรือ
ปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ แลวประสบความสําเร็จ ทําใหบังเกิดผลตรงและครบถวนตามที่มีวัตถุประสงคไว
ผลที่เกิดขึ้นมีลักษณะคุณภาพ เชน ความถูกตอง ความมีคุณคา ความเหมาะสมดีงาม ตรงกับความ
คาดหวัดและความตองการของหมูคณะ สังคม และผูนําผลนั้นไปใชเปนผลที่ไดจากการปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ คือ เปนการปฏิบัติดวยความพอใจ ปฏิบัติเต็มความสามารถ ปฏิบัติดวยการเลือกสรร
กลวิธีแลเทคนิควิธีการที่เหมาะสมที่สุดที่จะทําใหบรรลุทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ อยางสูงสุดแต
ใชทุน ทรัพยากร และระยะเวลานอยที่สุด
2) ประสิทธิผลขององคกร ประกอบดวย
(1) การผลิต (Production) องคการมีประสิทธิผลถาองคการสามารถดําเนินการ
ผลิตใหไดผลผลิตทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไดตรงกับความตองการขององคการ
(2) ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) องค การที่ มี ป ระสิ ท ธิผ ลถ าอัต ราสว นระหวาง
ปจจัยทรัพยากร(Input) ที่ใชกับผลผลิต (Output) มีความเหมาะสมในลักษณะที่ใชทรัพยากรไดคุมคา
(3) ความพึงพอใจ (Satisfaction) องคการมีประสิทธิผลถาผลการดําเนินงานของ
องคการนํามาซึ่งความสําเร็จสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของสมาชิกในองคการ
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(4) การปรับเปลี่ยน (Adaptiveness) องคการมีประสิทธิผลถาองคการมีกลไลที่
สามารถปรับเปลี่ยนการดําเนินงานไดสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในองคการ
และภายนอกองคการ
(5) การพั ฒ นา (Development) องค ก ารมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลถ า องค ก ารสามารถ
เพิ่มพูน ศักยภาพ (Potential) และวิสัยสามารถ (Capacity) ขององคการที่เจริญ กาวหนาตามการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
2.3.3 ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการดําเนินงาน
ประสิ ท ธิ ผ ลของการดํ า เนิ น งาน ย อ มนํ า มาซึ่ งผลของความสํ า เร็ จ ขององค ก ร ดั ง ที่
Steers (1977) ไดเสนอปจจัยหรือตัวแปรที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการ ซึ่งแยกตามลักษณะ
ไว 4ประการคือ
1) ลักษณะขององคการ (organizational characteristics) ไดแก โครงสราง เชน
การกระจายอํานาจ การแบงงาน ตามความชํานาญเฉพาะดาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับขององคการ
ขนาดขององคการ ชวงการบังคับบัญชา และเทคโนโลยี เชน เครื่องมือ หรือวิธีการทื่ใชในการผลิต
กระบวนการ และวิธีการผลิต
2) ลั ก ษ ณ ะ ข อ งส ภ าพ แ ว ด ล อ ม (environmental characteristics) ได แ ก
สภาพแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง บรรยากาศขององคการ นโยบายการบริหารงาน
บุคคล รูปแบบการปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธระหวางสมาชิกในองคการ
3) ลักษณะของพนักงาน ไดแก ความผูกพันที่มีตอองคการ และผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในองคการ
4) นโยบายการบริ ห ารและการปฏิ บั ติ ได แ ก การกํ า หนดเป า หมายของ
องคการ การติดตอสื่อสาร ภาวะผูนํา การสรางสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน รวมถึง การปรับตัว
ขององคการ และการริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหม
Arnold & Feldman (1986) ได ก ล า วถึ งองค ป ระกอบขององค ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
ไดแก
1) การเจริ ญ เติ บ โตขององค ก าร (growth) เช น จํ า นวนของผลิ ต ภั ณ ฑ ห รื อ การ
ใหบริการที่เพิ่มขึ้น
2) ก ารได ม าซึ่ งท รั พ ย าก รท างก ารจั ด ก าร (resource acquisition) เป น
ความสามารถ ขององคการในการสรรหาปจจัยนําเขาตามกรอบการพิจารณาองคการ ไดแก ทุน คน
วัตถุดิบ และแนวความคิดใหม ๆ เปนตน
3) ความสามารถในการปรับตัว (adaptability) ขององคการภายใตเงื่อนไขตาง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไปในสวนของผูรับบริการ คูแขงขัน พนักงาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนตน
4) นวัตกรรม (innovation) คือ ความสามารถขององคการในการคิดสิ่งใหม ๆ เชน
การใหบริการรูปแบบใหม การใชเทคโนโลยีใหม หรือระบบการจัดการที่ทันสมัย เปนตน
5) ผลิ ต ภาพการให บ ริ ก าร (productivity) คื อ การจั ด หาบริ ก ารที่ มี คุ ณ ค า ใน
ระดับสูง โดยใชตนทุนต่ําที่สุด หรือความมีประสิทธิภาพในการจัดการ
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6) ความพึงพอใจของผูรับ บริการ (customer/client satisfaction) และความพึ ง
พอใจ ความผูกพันของพนักงาน หรือสมาชิกที่มีตอองคการ

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับผูนําและภาวะผูนํา
2.4.1 ความหมายของผูนําและภาวะผูนํา
Dubrin (1998) กลาวถึงผูนํา (Leader) วาเปนบุคคลที่ทําใหองคการเจริญกาวหนาและ
บรรลุผลสําเร็จโดยเปนผูที่มีบทบาทแสดงความสัมพันธระหวางบุคคลที่เปนผูใตบังคับบัญชา หรือเปน
บุคคลที่กอใหเกิดความมั่นคงและชวยเหลือผูอื่นเพื่อใหบรรลุเปาหมายของกลุม
วิ ภ าดา คุ ป ตานนท (2544: 237) กล า วว า ผู นํ า (Leader) หมายถึ ง บุ ค คลที่ มี
ความสามารถในการที่จะทําใหองคการดําเนินไปอยางกาวหนาและบรรลุเปาหมาย โดยการใชอิทธิพล
เหนือทัศคติและการกระทําของผูอื่น
Nelson and Quick (1997: 346) ให ค วามหมายของภาวะผู นํ า (Leadership)ว า
หมายถึง กระบวนการในการแนะแนวและนําทางพฤติกรรมของคนในสภาพของการทํางาน Gibson,
Ivancevich and Donnelly (1997: 272) มองภาวะผูนํา (Leadership)ในเชิงปฏิสัมพันธระหวางกัน
ของสมาชิกในกลุม โดยมีผูนําเปนตัวแทนในการเปลี่ยนแปลง เปนบุคคลที่มีอิทธิพลตอบุคคลอื่นๆใน
กลุ ม ภาวะผูนํ าจึ งเกี่ย วข องกั บ การใชอิทธิพลและปฏิสัมพัน ธระหวางบุ คคล เปน ตัวแทนของการ
เปลี่ ย นแปลงที่ มี ผ ลกระทบต อ พฤติ ก รรมและการปฏิ บั ติ งานของสมาชิ กคนอื่ น ในกลุ ม ทั้ งนี้ ก าร
เปลี่ยนแปลงนั้นตองมุงไปสูการบรรลุเปาหมายของกลุมดวย
ผูนําอาจจะเปนบุคคลที่มีตําแหนงอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการก็ได ซึ่งเรามักจะ
รับรูเกี่ยวกับผูนําที่ไมเปนทางการอยูเสมอ เนื่องจากบุคคลนั้นมีลักษณะเดนเปนที่ยอมรับของสมาชิก
ในกลุ ม ทํ าให ส มาชิ กแสดงพฤติ กรรมที่มีน้ํ าหนักและเปน เอกภาพ โดยเขาจะใชภ าวะผูนําในการ
ปฏิบัติการและอํานวยการโดยใชกระบวนการติดตอสัมพันธกัน เพื่อมุงบรรลุเปาหมายของกลุม (ศิริ
โสภาคย บูรพาเดชะ, 2535)
2.4.2 บทบาทของภาวะผูนํา
ภาวะผู นํ ามี บ ทบาทที่แ บงอยางกวางๆ ออกเป น 4 ประการ (พรทิ พ ย อัย ยิมาพั น ธ,
2547: 68) ไดแก
1) การกําหนดแนวทางหลัก (Path finding)
ผูนําควรเริ่มตนดวยการกําหนดเปาหมายและแนวความคิดที่ชัดเจน บทบาทดังกลาว
จะชวยใหผูนําสรางแผนงานแมแบบ (blueprint of action) ที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักการกอนจะ
ลงมือปฏิบัติตามแผน นอกจากนั้น ไมเพียงแตตองรูถึงวิธีการกําหนดทิศทางและเปาหมายเทานั้น แต
ผูนํ าตองไดรับการสนับสนุนและความมุงมั่นจากพนักงานในการบรรลุถึงเปาหมายดวย ผูนําตองมี
ความสามารถนําใหผูอื่นมีสวนรวมในการสรางพันธกิจ (Mission) วิสัยทัศน (Vision) และสื่อสารอยาง
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ชัด เจนถึ งความแตกตางและผลประโยชน ที่พนั กงานจะไดรั บ จากความสําเร็จ ในอนาคต อีกทั้งยัง
สามารถทําใหพนักงานมีแรงจูงใจและรูสึกตื่นเตนกับทิศทางใหมนี้ดวย
2) การสรางระบบการทํางานที่มีประสิทธิผล (Aligning)
การสรางระบบการทํางานที่มีประสิทธิผลหรือการทําใหองคการดําเนินไปในทิศทาง
เดียวกัน คือการลงมือสรางแผนหลักที่กําหนดขึ้นในขั้นตอนที่หนึ่ง ทุกระดับชั้นขององคการควรมีการ
ดําเนินการไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงคเดียวกัน ในฐานะผูนําตองเปลี่ยนแปลงระบบ
การทํางาน ขั้นตอนการทํางาน และโครงสรางองคการใหสอดคลองกับจุดมุงหมายขององคการที่ได
วางไวแลว
3) การมอบอํานาจ (Empowering)
หากผู นํ ามี การมอบอํานาจใหแกพนักงานอยางจริงจังจะทําใหบ รรยากาศในการ
ทํางานมีความไววางใจซึ่งกันและกัน การสื่อสารระหวางบุคคลและระหวางกลุมเกิดประสิทธิผลและ
เกิ ด ผลลั พธ ใหม ๆ ที่ ส ร างสรรค ซึ่ งมาจากการที่ ส มาชิกของกลุมหรือพนักงานสามารถแสดงความ
คิดเห็นและศักยภาพของตนไดอยางอิสระ โดยผูนําตองสรางสภาวะที่จะกระตุนการสรางเสริมและ
ปลดปลอยความคิดริเริ่มสรางสรรค ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว ความสามารถ และศักยภาพที่มีอยู
ในบุคคลทุกคน วิธีการนี้จะชวยใหบุคคลสามารถปฏิบัติหนาที่ไดดียิ่งขึ้นในองคการ
4) การสรางตัวแบบ (Modeling)
หั วใจของการเป น ผูนํ าคือตองสรางความนาเชื่อถือ เพราะไมเพี ย งแตรูวาจะต อง
ปฏิ บั ติ ห น าที่ อ ย างไรเท านั้ น แต ผู นํ ายั งต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ข องผู นํ าที่ ดี ด ว ย กล าวคื อ ต อ งเข าใจถึ ง
ความสํ า คั ญ ของดุ ล ยภาพระหว า งคุ ณ ลั ก ษณะ (Characteristics) กั บ ความรู ค วามสามารถ
(Competence) เพราะไมวาบุคคลจะมีความสามารถเพียงใดก็ไมสามารถจะเปนผูนําที่แทจริงได หาก
ปราศจากซึ่งคุณลักษณะที่เหมาะสม
ชัชวาล อรวงศศุภทัต (2009) กลาวถึง 11 บทบาทของผูนําที่ไดชื่อวาเปนผูนําที่ดีไวดังนี้
1) บทบาทการสรางเครือขาย (Networking) คือการพยายามเขาสังคม เพื่อจะได
พบปะกับบุคคลที่เปนแหลงขอมูล และพยายามรักษามิตรภาพนั้นไวอยางตอเนื่อง โดยการไปเยี่ยม
เยียน พูดคุยทางโทรศัพท ใหความรวมมือในสิ่งที่เขารองขอ ใหความสนใจ เขารวมการประชุมตาง ๆ
และกิจกรรมทางสังคมที่สําคัญ
2) บทบาทการใหการสนับสนุน (Supporting) คือการที่ผูนําใหความสนใจและความ
เป น เพื่ อนแกผู ใต บั งคั บ บั ญ ชา หรือเพื่อนรวมงาน แสดงใหเห็น ถึงความเขาใจ เห็น ใจ และให การ
สนับสนุนใหผูที่มีความวิตกกังวลในการปฏิบัติงาน ยินดีรับฟงการปรับทุกขและปญหาตาง ๆ รูความ
สนใจของคนอื่น พยายามสงเสริมและสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาประสบความสําเร็จและกาวหนาใน
อาชีพ
3) บทบาทการขจัดความขัด แย งและการสร างที มงาน (Managing conflict and
team building) คือ การกระตุนและอํานวยความสะดวกในการหาหนทางในการแกไขความขัดแยง
ผลักดันใหมีการสรางทีมงานและความรวมมือ และสรางความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันขององคการ
และทีมงาน
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4) บทบาทการติดตาม (Monitoring) คือ บทบาทในการติดตามดูแลการดําเนินการ
และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม ทํ าได โดยการติดตามดู ความกาวหนา และคุณ ภาพของการ
ปฏิบัติงาน ดูความสําเร็จหรือลมเหลวในแตละโครงการ ผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาสํารวจ
ความตองการและคานิ ยมของลู กคา ติดตามและวิเคราะหป จจัยของสิ่ งแวดลอมองค การที่ จะเปน
อุปสรรคตอการดําเนินการและโอกาสตาง ๆ
5) บทบาทการให ข อมู ล (Informing) โดยการบอกให ท ราบถึ งข อมู ล และผลการ
ตั ด สิน ใจที่ จํ า เป น แก การปฏิ บั ติงานของผู ใตบั งคั บ บั ญ ชา จัดหาเอกสารทางวิช าการที่ จําเป น ให
คําปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิควิธีในการปฏิบัติการ และวิธีการที่จะเพิ่มพูนภาพพจน หรือชื่อเสียงที่ดีของ
องคการ
6) บทบาทในการสรางความชัดเจน (Clarifying) คือการที่ผูนําตองสรางความชัดเจน
ในภาระหนาที่และวัตถุประสงคของงานตอผูปฏิบัติงาน โดยการมอบหมายงาน ใหคําชี้แนะวิธีการ
ทํางานและความรับผิดชอบตองานนั้น เนนวัตถุประสงคของงาน กําหนดเวลาในการทํางานและความ
คาดหวังตอผลงานใหผูปฏิบัติงานไดทราบอยางชัดเจน
7) บทบาทในการวางแผนและจัดองคการ (Planning and Organizing) คือบทบาท
หนาที่ของผูนําในการเป นผูกําหนดวัตถุประสงคของแผนระยะยาว และกลยุทธในการปรับตัวของ
องคการตอการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอก เสนอกิจกรรมทุกขั้นตอนของการ
ดําเนินการของโครงการตาง ๆ จัดแบงทรัพยากรตามลําดับความสําคัญของกิจกรรม หรือโครงการ
ตัดสินวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพผลผลิตและความรวมมือระหวางหนวยงานในองคการ
8) บทบาทในการแกปญหา (Problem solving) โดยชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธหรือ
ผลของป ญหาตองาน วิเคราะหป ญหาตาง ๆ เพื่อหาสาเหตุและทางเลือกในการแกปญหา จัดการ
แกปญหาและวิกฤตการณที่เกิดขึ้น
9) บทบาทในการปรึกษาและมอบหมายงาน (Consulting and delegating) คื อ
บทบาทในการที่จะตองไตรถามความรูสึกของผูปฏิบัติงาน กอนจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบ
ต อ พวกเขา กระตุ น ให เสนอแนะวิ ธี ก ารปรั บ ปรุ ง เป ด โอกาสให มี ส ว นร ว มในการตั ด สิ น ใจ และ
มอบหมายอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานที่สําคัญและแกปญหาที่เกิดขึ้นดวยตนเอง
10) บทบาทในการสรางแรงจูงใจ (Motivating) โดยการใชเทคนิคในการมีอิทธิพล
ตอความรูสึก คานิยม อันทําใหคนปฏิบัติงานตั้งใจและทุมเทความสามารถในการทํางานและยอมรับ
ในวัตถุประสงคของงาน ชักจูงใหบุคคลตาง ๆ ใหการสนับสนุน รวมมือ ชวยเหลือและทรัพยากรที่
จําเปน รวมทั้งการกําหนดพฤติกรรมที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
11) บ ท บ าท ใน การป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ แล ะให รางวั ล (Recognizing and
rewarding) คื อ การยกย อ ง ประกาศเกี ย รติ คุ ณ ให ท ราบกั น ทั่ ว และมอบรางวั ล สํ า หรั บ ผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมความสําเร็จตามเปาหมาย การทําผลประโยชนพิเศษแกองคการ แสดงการยอมรับ
และซาบซึ้งในความสําเร็จของการปฏิบัติงาน
นราวิทย นาควิเวก (2560) CEO บริษัทเอ็กเซลเลนท พีเพิล จํากัด Strategic Partner
& Consultant บริษัท พีเพิลแวลูร จํากัด เรียบเรียงโดย Smart SME ไดวิเคราะหถึงบทบาทของผูนํา
ที่ดีในยุค 4.0 เนื่องจากเปนยุคของการบริหารจัดการคนใหดูแลคน เปนเรื่องของความเชื่อในความ
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เปนมนุษย และคุณคาที่มีอยูในตัวทุกคน (Human Being) นั่นเพราะ 4.0 คือยุคของนวัตกรรมและ
โลกที่ทันสมัยในการประยุกต Digital Life ผนวกกับนวัตกรรมอันทรงคุณคา ที่แตละองคกรตองสราง
มาเพื่อใหมีลักษณะเฉพาะและแตกตางอยางยั่งยืน
ดวยเหตุนี้ จึงทํ าใหคุณ สมบัติ ของผูนําเปลี่ยนไป เพราะเปน เรื่องที่ กลั บ มาใกล ตัวมาก
บทบาทของผูนํายุค 4.0 นิยามให “ผูนําตองเปลี่ยนเปนผูอํานวย หมายถึง ผูอํานวยการเรียนรูหรือ
คอยอํ านวยการในทุกๆเรื่อง เพื่ อให คนทํ างานสามารถอยูได ดวยตัวเอง” ยุค 4.0 ผูนําจะตองคอย
สงเสริมและอํานวยใหเกิดองคกรจัดการตัวเอง (Self Organization) ซึ่งเชื่อมโยงไปกับวิถีของคนยุค
4.0 อยางชัดเจน ส วนในแงของ HR 4.0 ก็จ ะมองไปที่การเชื่อในคุ ณคาของคน (Personal Value)
ศรัทธาในคุณคาที่มีอยูในตัวทุกคน เชื่อวาทุกคนสามารถดูแลและจัดการตัวเองได กอเกิดนวัตกรรม
ใหมๆไดดวยตัวเองเชนเดียวกัน
สิ่งที่นาสนใจคือ บทบาทของผูนําที่ดีในยุค 4.0 จะไมใชผูท่ีคอยสั่งการอีกตอไป แตจะ
เปนผูที่คอยสงเสริมสนับสนุน ใหลูกนองแตละคนสามารถทํางานที่ตัวเองรับผิดชอบใหสําเร็จ รวมถึง
การคิดสิ่งใหมๆ การนําเอาคุณคาที่มีในตัวพนักงานมาสรางสรรคเปนนวัตกรรม ซึ่งก็คือผูอํานวยการ
และพัฒนากร (OD : Organization Development) โดยมีทักษะที่จําเปนดังนี้
1) ตองเขาใจในความตางของคนและศรัทธาในคุณคาความแตกตางของแตละคน
(Personal Values Trust)
ผูนําตองเชื่อวาพนักงานทุกคนมีคุณคาและขอดีในตัวเอง สิ่งนี้คือ Mindset แรกของ
ผูนํายุค 4.0 ซึ่งผูนําตองมองเห็นความถนัดของลูกนอง แลวจึงจะสามารถพูดคุยกับเขาในการกําหนด
เปาหมายรวมกัน ชวนเขาคิดหาวิธีการทํางานสวนนั้นใหสําเร็จ
2) ตองฟงเกงและฟงดวยหัวใจ (Deep listening)
เมื่อผูนําไดเห็นคุณคาของลูกนองแลว สิ่งตอมาคือตองรับฟงใหมากดวย เพราะการ
ฟงสามารถทําใหพนักงานมีตัวตนอยูจริง หลายองคกรผูนําสวนใหญมักชอบพูดเยอะแตฟงนอย จน
ลูกนองไมกลาแสดงความคิดเห็น ซึ่งไมตางจากการปดกั้นโอกาสและเวทีโชวศักยภาพในทางออม แต
ถาผูนําเปดโอกาสใหพวกเขามีเวทีแสดงความคิดเห็น ก็ยิ่งทําใหพวกมีพลังคิดมากขึ้นและยังแสดงให
เห็นวาพวกเขามีตัวตนอยูจริงในองคกร
3) ตองฝกฝนคนเปนและโคชคนได (Coaching)
การเปนโคชที่ดี ไมจําเปนตองเกงแบบตัวนักกีฬาที่ลงแขง แตบทบาทของโคชที่ดีตอง
เขาใจและมองเห็นศักยภาพของลูกนอง ตองฟงใหเปน ตั้งคําถามเกงแลวถึงจะสะทอนกลับไปได ทําให
บทบาทโคชเปรียบเหมือนการชวยคนหาเปาหมาย คน หาคุณคาและแนวทางสูการทํางานที่ บรรลุ
เปาหมาย
4) ตองมีทักษะของการอํานวยการเรียนรู (Facilitation)
การเปนผูนําในยุค 4.0 ตองสามารถสรางกระบวนการเรียนรูได เพราะจะชวยใหทุก
กิจกรรมที่บริหารอยูบรรลุผล จากการที่คนทั้งทีมเขาใจสิ่งที่ทําอยูตรงกันและคุยในเรื่องเดียวกัน ซึ่ง
ขอนี้ตางจาก 3 ขอแรกที่เปนการบริหารตัวบุคคล นอกจากนี้การอํานวยการเรียนรูยังชวยใหทุกคนใน
ทีมรวมกั นทํ างานในภารกิจ ตางๆใหสําเร็จ โดยผูนําตองวางเปาหมายนั้น ๆใหเปนของพวกเขา ใช
แนวคิดของพวกเขา ซึ่งจะทําใหพนักงานเกิดการแชรและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ที่ผานมาผูนํามักทํา
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ขอนี้ไมเกง เพราะปกติคนมักมองเรื่องการประชุมในองคกรเปนเรื่องนาเบื่อ แตเมื่อเปลี่ยนจากการ
ประชุมแบบเดิมมาเปนการสรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน ก็จะทําใหทุกคนสนุกในการคิดสิ่งใหม ซึ่ง
อาจเกิดจากการเชียรใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็น แตที่นาสนใจไปกวานั้นคือ “เมื่อเราเอาคุณคา
ของคนมาคุยกัน หนึ่งไอเดียคุยกับอีกหนึ่งไอเดีย มันไมไดแปลวาจะเทากับสอง แตมันจะมีพลังจน
กลายเปนอีกสิบ ยี่สิบ เพราะมันเกิดการตอยอดความสรางสรรคไปอยางรวดเร็ว ดังนั้นจึงกลาวไดวา
ทักษะการเรียนรู คือทักษะมหัศจรรยที่สําคัญอยางยิ่ง”
5) ตองมีทักษะการเลาเรื่องเกง (Storytelling)
เพราะการเล าเรื่อ งมี ผ ลต อทั ศ นคติ , ความเชื่อ ทํ าใหก ารเล าเรื่องได เกงสามารถ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติคนได ยกตัวอยาง: นิทานเรื่องหนูนอยหมวกแดง ซึ่งมีการเลาตอๆกันมากวา 700
ปแลว ความนาสนใจคือเวลาพอแมเลานิทานเรื่องนี้ใหลูกเราฟง พอลูกไดฟงก็จะทําใหเขารูวา ไมควร
ไววางใจใครงายๆ ตองระวังตัวเองและไมใชชีวิตบนความประมาท ซึ่งหากวาผูนํายุคนี้สามารถเลาเรื่อง
ไดเกง ก็จะทําใหลูกนองไดทั้งความรูและตอยอดความคิดตอๆไปได
ทักษะทั้ง 5 นี้คือทักษะที่เนนความเปนมนุษย (Soft Side) ซึ่งเปน Soft Skill ตางจาก
ยุคกอนที่บทบาทความเปนผูนําเนนหนักไปที่ Hard Skill นั่นเพราะยุค Business 4.0, Organization
4.0 หรือ HR 4.0 จะเนนเรื่องคนเปนหลัก โดยทําใหองคกรสามารถจัดการตัวเองได ทุกคนตองหยิบ
ยกเรื่องนวัตกรรมขึ้นมาไดดวยตนเองและสามารถดูแลตัวเองได ซึ่งไมเฉพาะการดูแลตัวเองไดแตเรื่อง
งาน แตต องรวมไปถึงเรื่องชีวิตและครอบครัวดวย หากเปรียบพนักงานแตละคน คือ องค กรหนึ่ง
องค ก ร เมื่ อ ทุ ก คนในองค ก รเข ม แข็ ง องค ก รที่ ทุ ก คนรวมอยู ก็ จ ะยิ่ งเข ม แข็ ง เท าทวี คู ณ ก อ เกิ ด
นวัตกรรมใหม ที่เต็มไปดวยคุณคา ความยั่งยืนและความสุข (นราวิทย นาควิเวก , 2560)
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2.4.3 ทฤษฎีภาวะผูนํา
เมื่อเกิดการตระหนักวา ภาวะผูนําเปนเรื่องสําคัญตอการบริหารองคการและการแขงขัน
ทางธุรกิจมาก นักวิชาการในหลายยุคหลายสมัยจึงทุมเทศึกษาเรื่องภาวะผูนํากันเปนจํานวนมาก จน
กอเกิดเปนแนวคิดและทฤษฎีที่คิดและมองในมุมที่แตกตางกันมากมาย ซึ่งสามารถจัดกลุมแนวคิดและ
ทฤษฎี ต า งๆ เป น 3 กลุ ม คื อ แนวคิ ด ผู นํ า เชิ ง คุ ณ ลั ก ษณะ (Trait Approach) แนวคิ ด ผู นํ า เชิ ง
พฤติกรรม (Behavioral Approach) และแนวคิดผูนําเชิงสถานการณ (Situational Approach) ซึ่ง
แตละแนวคิดมีเนื้อหาโดยสังเขป ดังตอไปนี้
- แนวคิดผูนําเชิงคุณลักษณะ (Trait Approach)
แนวคิดนี้ไดมุงอธิบายบุคลิกลักษณะของผูนํา โดยเชื่อวาผูนําจะมีคุณสมบัติที่แตกตาง
จากบุคคลทั่วไป นักวิชาการกลุมแนวคิดนี้จึงมุงศึกษาคุณสมบัติที่แตกตางดังกลาว จากการศึกษาผูนํา
ที่ มี ค วามโดดเด น หลายๆคน สามารถแบ งคุ ณ สมบั ติ ที่ ค น พบได เป น 3 กลุ ม คื อ 1).ลั ก ษณะทาง
กายภาพ เชน ความสูง รูปรางภายนอก อายุ เปนตน 2).ลักษณะทางความสามารถ เชน ความเฉลียว
ฉลาด ความรู ความสามารถในการพูดในที่สาธารณะ เปนตน 3).ลักษณะบุคลิกภาพ เชน การควบคุม
อารมณและการแสดงออกทางอารมณ บุคลิกภาพแบบเปดเผย-เก็บตัว เปนตน (Bryman, 1992) แต
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ก็มีงานวิจัย มากมายที่ขัด แยงกัน และกัน จนไม สามารถพบขอสรุปที่ ชัดเจน อีกทั้ งยั งมีการศึกษาที่
พบวาคุณสมบัติของผูนําไมสามารถใชไดกับทุกสถานการณอีกดวย (วิภาดา คุปตานนท, 2544: 241)
- แนวคิดผูนําเชิงพฤติกรรม (Behavioral Approach)
แนวคิดนี้ ศึกษาถึ งพฤติกรรมที่ผูนําแสดงออกเพื่ อนํ าไปสูการปฏิบัติและประสิทธิผ ล
ตามที่ผูนําตองการ โดยผูนําแตละคนจะมีพฤติกรรมที่แตกตางกันออกไป มหาวิทยาลัยและสถาบัน
ตางๆในสหรัฐอเมริกาไดใหความสนใจและทําการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูนํา โดยทําการศึกษาถึง
พฤติกรรมของผูนําที่มีป ระสิทธิภาพ ซึ่งผลสรุป ที่สําคัญๆ มี ดังตอไปนี้ (วิภาดา คุปตานนท, 2544:
242-247)
ภาวะผู นํ าแบบประชาธิ ป ไตยและผู นํ า แบบเผด็ จ การ (Democratic leadership –
Autocratic leadership) Tannenbaum และSchmidt อธิ บ ายว า ผู นํ า แบบประชาธิ ป ไตยนิ ย ม
กระจายอํานาจ มอบหมายงานใหสมาชิก และเปดโอกาสใหสมาชิกเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ
ในทางตรงกันขาม ผูนําแบบเผด็จการมักนิยมใชดุลยพินิจและการตัดสินใจดวยตัวเอง และมักไมเปด
โอกาสใหสมาชิกเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ
การศึกษาของ University of Michigan ไดแจกแจงพฤติกรรมของผูนําที่แตกตางกันใน
3 ลั ก ษณะอย า งเห็ น ได ชั ด คื อ 1).พฤติ ก รรมผู นํ า ที่ มุ ง คน (People-oriented behaviors) ที่ ใ ห
ความสําคัญตอสมาชิกหรือพนักงาน เขาใจความแตกตางและยอมรับความสําคัญของพนักงาน มีการ
เปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ อีกทั้งยังสนใจ และเขาใจความตองการของคนงาน
2).พฤติกรรมของผูนําที่มุงงาน (Task-oriented behaviors) ที่ผูนําเนนความสําเร็จของการทํางาน
เน น การสรางงานและผลผลิ ตที่ มีมาตรฐานสูง เนน การใชกฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติเพื่อใหงานบรรลุ
เปาหมาย
การศึกษาของ Ohio State University ได สรุป วาพฤติกรรมของผูนํ าสามารถแบ งได
เปน 2 ดาน คือ 1).พฤติกรรมที่มุงสรางโครงสราง (Initiation structure) ที่ ผูนําให ความสําคัญกั บ
กฎเกณฑ การบังคับบัญชา เนนบทบาทหนาที่ตามตําแหนง และเนนผลงานที่เกิดจากการทํางานตาม
โครงสราง 2).พฤติกรรมที่มุงความสัมพั นธ (Consideration) ผูนําจะใหความสําคัญกับ การมีความ
สัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิก และมีสวนรวมในการทํางานของสมาชิก
Managerial Grid เปน ตัวอยางหนึ่งของการศึ กษาพฤติกรรมของผูนําที่ ผนวกแนวคิ ด
ทางพฤติกรรมตางๆเขาดวยกัน โดย Blake และMouton ไดสรางตาราง 2 มิติ โดยใหแกนนอนแทน
ผูนําที่มุงผลงาน (Production-oriented leader) และแกนตั้งแทนผูนําที่มุงคน (People-oriented
leadership) ซึ่งผูนําที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ไดแกผูนําที่มุงทั้งงานและคน (มัลลิกา ตนสอน, 2544:
52)
- แนวคิดผูนําเชิงสถานการณ (Situational Approach)
เป น การศึ ก ษาที่ เ น น การปรั บ สภาพการนํ า หรื อ การปฏิ บั ติ ต นให ส อดคล อ งกั บ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ลักษณะของการนําก็จะเปลี่ยนแปลงไป แนวคิดนี้จะหารูปแบบการนําที่
เหมาะสมและเกิดผลดีในสถานการณตางๆ (ดิลก ถือกลา, 2547: 71)
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การศึกษาของ Fiedler ภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพจะขึ้นอยูกับความเหมาะสมระหวาง
พฤติกรรมของผูนํา สมาชิก และสถานการณในการปฏิบัติงาน กลาวคือ สิ่งแวดลอมจะมีอิทธิพลตอ
การแสดงพฤติกรรมของผูนํา (มัลลิกา ตนสอน, 2544: 54)
ทฤษฎี มุ งสู เป าหมาย (Path-goal Theory) ทฤษฎี นี้ พ ยายามอธิบ ายผลกระทบของ
พฤติกรรมผูนําที่มีตอการจูงใจ ความพึงพอใจ และการปฏิบัติงานของสมาชิก (สรอยตระกูล (ติวยา
นนท) อรรถมานะ, 2543: 272) มีการเนนที่เปาหมาย โดยดูพฤติกรรมของผูนําที่แสดงออก เพื่อให
สมาชิกประสบความสําเร็จตามเปาหมายของบุคคลและองคการ ผูนําที่มีประสิทธิผลจะชวยใหสมาชิก
บรรลุเปาหมายสวนบุคคลและองคการ ผูนําสามารถเพิ่มแรงจูงใจ ความพึงพอใจแกผูตามได โดยการ
ใหรางวัล
การศึกษาของ Hersey-Blanchard ไดนําแนวคิดของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ มาประยุกต
คื อ พฤติ ก รรมที่ มุ ง สร า งโครงสร า ง (Initiation structure) และพฤติ ก รรมที่ มุ ง ความสั ม พั น ธ
(Consideration) และอธิบายวา ภาวะผูนําแบบตางๆ ประกอบกับความพรอมของสมาชิกทําใหเกิด
รู ป แบบของการทํ า งานของผู นํ า 4 รู ป แบบ คื อ การบอกกล าว (Telling) การนํ า เสนอความคิ ด
(Selling) การมีสวนรวม(Participation) และการมอบหมายงาน(Delegation)
- แนวคิดภาวะผูนําสมัยใหม
นอกจากแนวคิดทั้งสามกลุมที่กลาวมาแลว ในปจจุบัน ยังมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําอยูตลอดเวลา จึงเกิดเปนแนวคิดที่สําคัญๆ (มัลลิกา ตนสอน, 2544: 54)
ดังนี้
1) ภาวะผู นํ า แบบแลกเปลี่ ย นและแบบเปลี่ ย นแปลง (Transactional and
Transformational Leadership) ผู นํ าแบบแลกเปลี่ย น คื อ ผูนํ าแบบเดิมที่ใช การแลกเปลี่ย นโดย
รางวัลตางๆ เปนเครื่องมือในการชักจูงใหผูบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหไดตามเปาหมายที่ตองการ ซึ่ง
ตางฝายตางก็ไดรับผลประโยชนที่แลกเปลี่ยนกัน สวนผูนําแบบเปลี่ยนแปลงนั้น จะใชความสามารถ
เปลี่ยนความเชื่อ ทัศนคติของสมาชิก เพื่อใหสมาชิกทํางานไดบรรลุเหนือกวาเปาหมายที่ตองการ โดย
ผูนําจะถายทอดความคิด ประสบการณ และกระตุนทางดานความคิดตางๆใหแกสมาชิกอยางตอเนื่อง
และเปนระบบ
2) ทฤษฎี ความสามารถพิ เศษของผูนํา (Charismatic theory) เป นการกลาวถึ ง
บุคลิกภาพของผู นําที่มีลักษณะเฉพาะแตกตางไปจากบุ คคลอื่น รังสรรค ประเสริฐศรี (2544: 55)
กลาววา ผูนําที่มีความสามารถพิเศษ ควรมีลักษณะดังนี้ คือ เปนผูที่มีวิสัยทัศน มีความสามารถดาน
ทั ก ษะการสื่ อ สาร ความสามารถที่ ทํ า ให ผู อื่ น ไว ว างใจ ความสามารถทํ าให ผู อื่ น เห็ น ว าตนเองมี
ความสามารถ มีพลังและมุงการปฏิบัติใหบรรลุผล แสดงอารมณไดอยางเหมาะสมและเอื้ออาทรแก
ผูอื่น ชอบที่เสี่ยง สรางกลยุทธใหมๆเพื่อใหบรรลุเปาหมาย มีการโฆษณาตัวเอง และทําใหการขัดแยง
ภายในเกิดขึ้นนอยที่สุด
ก ร ะ แ ส ใน ป จ จุ บั น ได มุ งให ค ว าม ส น ใจ กั บ ภ าว ะ ผู นํ าแ บ บ เป ลี่ ย น แ ป ล ง
(Transformational Leadership) แ ล ะ ภ าว ะ ผู นํ าที่ มี ค ว า ม ส าม า ร ถ พิ เศ ษ (Charismatic
leadership) ซึ่งแนวคิดเหลานี้ไดพยายามอธิบายวา ผูนําประสบความสําเร็จในระดับสูงในการจูงใจ
สมาชิก ความผูกพันตอองคการ ความเคารพนับถือ ความไววางใจ ความชื่นชมในตัวผูนํา การอุทิศตน
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ในการทํางาน ความจงรักภักดี และการปฏิบัติงานของสมาชิกไดอยางไร และยังพยายามอธิบายอีกวา
ผูนําบางคนสามารถนําองคการหรือหนวยงานของตนประสบความสําเร็จอยางยอดเยี่ยมไดอยางไร
(House, Delbecq and Taris, 1998) เนื่องจากการดําเนินธุรกิจขององคการในยุคโลกาภิวัตน ที่มี
การลงทุ น หรือดํ าเนิ น ธุรกิ จข ามประเทศ ทํ าให ห ลายๆองคการมุงสรางผูนํ าที่ ส ามารถบริห ารและ
จัดการคนในประเทศที่ไปลงทุนหรือดําเนินธุรกิจ ประกอบกับแนวคิดที่มีอยูยังอาจไมเพียงพอตอการ
สร างรู ป แบบภาวะผู นํ าที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพสูงสุด จึ งนํ าไปสูก ารพั ฒ นาแนวคิ ด การแลกเปลี่ย นทาง
วัฒนธรรม (Cross-Cultural Perspectives) ขึ้น (Hartog and Koopman, 2001: 167)
3) แนวคิ ด การแลกเปลี่ ย นทางวั ฒ นธรรม (Cross-Cultural Perspectives)
นักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําหลายๆทานที่ไดวิพากษวิจารณแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําที่มีอยู
จากอดีตถึงปจจุบันวามีความเฉพาะเจาะจงทางสังคมและวัฒนธรรม เพราะแนวคิดและทฤษฎีสวน
ใหญมาจากการศึกษา วิจัย และทดลองในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือประเทศทางยุโรปเพียง
บางประเทศเทานั้น ดังเชนที่ House (1995) ไดกลาววา ทฤษฎีภาวะผูนําสวนใหญมักจะมีพื้นฐาน
ทางวัฒนธรรมของประเทศแถบทวีปอเมริกาเหนือ โดยเฉพาะวัฒนธรรมอเมริกันที่ลักษณะบางอยาง
แตกตางจากวัฒนธรรมในประเทศอื่นๆ เชน การเนนที่ปจเจกบุคคล ในขณะที่บางวัฒนธรรมลักษณะ
การรวมกลุมทางสังคมจะมีความโดดเดนกวา แตก็ยังมีการนําทฤษฎีเหลานี้มาตีความโดยปราศจาก
การประยุกตที่เหมาะสม โดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนาที่คอนขางจะมีความแตกตางอยางเห็นไดชัด
จากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศที่พัฒนาแลวอื่นๆ นอกจากนั้น Kanungo and Mendonca
(1996) ยังไดอภิปรายวา ในประเทศที่กําลังพัฒนาควรใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงองคการ
มากกวาการใหความสําคัญกับการรักษาสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน จากขอมูลดังกลาว จึงมีการแสดง
ความคิ ด เห็ น ว า บทบาทของผู นํ า ที่ มี ค วามสามารถพิ เศษ (Charismatic Leadership Role) มี
ความสําคัญตอองคการในประเทศกําลังพัฒนา
โครงการวิจัย GLOBE ที่เปนการศึกษาในระยะยาวใน 60 ประเทศ มีวัตถุประสงคเพื่อ
คนหาคุณสมบัติรวมของภาวะผูนําที่เหมือนกันในทุกวัฒนธรรม และเพื่อคนหาคุณสมบัติของภาวะ
ผู นํ าที่ เป น ที่ ย อมรั บ ในต า งวั ฒ นธรรม ซึ่งไดผ ลโดยสรุป วา หลายๆคุ ณ สมบั ติ ที่ เหมื อนๆกั น ในทุ ก
วัฒนธรรมสะทอนภาวะผูนําแบบใชความสามารถพิเศษ สรางแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศนกวางไกล
(charismatic, inspirational, and visionary leadership) นอกจากนั้น ผูนําที่มุงการทํางานเปนทีม
(Team-oriented leadership) มุ ง ค ว า ม เป น เลิ ศ (being excellence oriented) เด็ ด ข า ด
(decisive) เฉลี ย วฉลาด (intellingent) และใชวิธีแก ปญ หาแบบ win-win (a win-win problem
solver) (Den Hartog et al., 1999)ก็มีลักษณะเปนคุณสมบัติรวมเชนกัน
จากผลการศึกษาของ Graen and Wakabayashi (1994) ที่ศึกษาความแตกต างทาง
วัฒนธรรมญี่ปุนและอเมริกัน ในบริษัทที่มีการลงทุนขามชาติ โดยประกอบดวยพนักงานทั้งญี่ปุนและ
อเมริกันทํ างานรวมกัน ปรากฏวา ผูจัด การของทั้ งสองชาติมีลักษณะของวัฒ นธรรมในการทํางาน
บางอยางที่แตกตางกัน ซึ่งไดมีการเสนอทางออกโดยการใหทั้งสองฝายตางเรียนรูวัฒนธรรมของกัน
และกัน แลวรวมกันสรางวัฒนธรรมขององคการซึ่งเปนวัฒนธรรมรวมกันขึ้นมา House, Wright and
Aditya (1997) และ Bond and Smith (1996) ได อ ภิ ป รายว า ความแตกต า งทางวั ฒ นธรรมมี
อิท ธิพ ลต อความคาดหวั งและการตั้งสมมติฐานเกี่ย วกับ สิ่งแวดลอมของบุคคล ทั ศนคติที่มี ตอคน
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วัฒนธรรมอื่น และรูปแบบการมีปฏิสัมพันธทางสังคม อีกทั้งอิทธิพลทางวัฒนธรรมยังมีผลกระทบตอ
รูปแบบภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล ซึ่งแสดงใหเห็นวารูปแบบภาวะผูนําที่ประสบความสําเร็จควรจะตอง
ขึ้นกับปจจัยดานวัฒนธรรมดวย ตั้งแตมีการเริ่มตนศึกษาภาวะผูนําอยางเปนแบบแผนตามระเบียบ
วิธีการทางวิทยาศาสตรมาจนถึงป จจุบัน ก็ป รากฏวามีการศึกษาและแนวคิดเกิดขึ้น มากมาย แต
อยางไรก็ตามก็ยังไมมีผูใดสามารถสรุปไดวา รูปแบบผูนําแบบใดที่จะทําใหผูนํามีประสิทธิภาพสูงสุด
(ธงชัย สันติวงษ, 2540: 205) ทั้งนี้เพราะภาวะผูนํานั้นเปนเรื่องที่สัมพันธกับตัวแปรอีกมากมายซึ่ง
ไมไดหยุดนิ่ง หากแตเปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหวอยูเสมอ
2.4.4 แนวทางการบริหารเพื่อความสําเร็จสําหรับผูนํา
มุ ก ด า สุ น ท รรั ต น (2547: 49-50) Chief Human Resources Officer, Human
Resources Division ของ บริ ษั ท เอซี เอสจี (ประเทศไทย) จํ ากั ด (ACSG (Thailand) Co., Ltd.)
กลาววา ACSG ไดแสวงหารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําที่เหมาะสมกับองคการ และเลือกใชรูปแบบ
ของ Skyhook for Leadership Model ซึ่ งเป น ผลงานวิ จั ย ของ John A Shtocren โดยได ศึ ก ษา
ผลงานและจากการเปนที่ปรึกษาใหกับบริษัทขนาดใหญระดับโลกหลายๆบริษัท อาทิ AT&T, Coca
Cola, Ford, 3M, และUniversity of Michigan เป น ต น แล ว สรุ ป แนวทางการบริ ห ารเพื่ อ ความ
สําเร็จ 7 ขั้นตอน ดังนี้
1) การกําหนดวิสัยทัศน (Vision) ผูนําตองมีความฝนและจุดมุงหมายที่ชัดเจนเพื่อจะ
สามารถนําทีมไปสูจุดหมายนั้นๆได
2) การใหความนาเชื่อถือแกทีม (Trust) ในการทํางานรวมกันจะประสบผลสําเร็จได
ต อ งมี ค วามไว ว างใจซึ่ งกั น และกั น เชื่ อ มั่ น ในความสามารถของที ม งาน โดยยึ ด ผลงานเป น หลั ก
(Production Oriented) และกระบวนการทํ างานจะยึ ด พนั ก งานเป น ศู น ย ก ลาง โดยจะมี ก ารให
ความรูในงานแกพนักงานอยางตอเนื่อง
3) การสื่ อสารแบบเป ด (Open Communication) คํ านึ งถึ งความสําคั ญ ของการ
สื่อสาร สรางระบบการทํางานที่สื่อสารขอมูลใหพนักงานทราบถึงวิสัยทัศน กลยุทธ และมีสวนรวมใน
การกําหนดแผนงานและเปาหมายในการทํางาน
4) การสรางงานใหมีคุณคา (Meaningful Work) ทั้งกับตัวผูนําและทีมงาน สนุกกับ
งานเพราะไดปฏิบัติงานที่ทาทาย มอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู ความสามารถของพนักงาน มี
การจัดคนใหเหมาะกับงาน ประกอบกับผูนําเปนผูสอนงานที่ดี ตลอดจนใหคําปรึกษาเมื่อพนักงานเกิด
ปญหา
5) การมอบอํ า นาจ (Empowerment) การให พ นั ก งานได รั บ ผิ ด ชอบงานแบบ
เบ็ดเสร็จ โดยสรางมาตรฐานระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน ใหพนักงานมีสวนรวมในการบริหารงาน แสดง
การยอมรับและเชื่อมั่น ผูนําตองไมปฏิบัติงานแบบ Routine แตตองกระจายใหพนักงาน
6) การทํางานเปนทีม (Teamwork) เปนการผลักดันใหผูนําตระหนักถึงความสําคัญ
ของที มงาน และพั ฒ นาที มงานโดยการกํ าหนดแนวทางและขอบเขตการปฏิ บั ติงานอยางชัดเจน
เชื่อมั่นในความสามารถของทีมงาน ใหความสําคัญกับการทํางานขามสายงาน (Cross Function) อีก
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ทั้งผูนํายังตองสามารถประสานความแตกตางของคนในทีมเขาดวยกันดวย เพื่อประโยชนสูงสุดแก
องคการ
7) การรูจักเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสม (Transformation) ผูนําตองวิเคราะหชองวาง
ระหวางวิสัยทัศนและสภาพการณปจจุบันขององคการ เพื่อวางกลยุทธและแผนปฏิบัติ นําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงใหไดตามเปาหมาย
มุกดา สุ น ทรรัต น (2547) ได ส รุปว า การพั ฒ นาภาวะผูนํ าเปรียบเสมือนการสงเสริม
ความแข็งแกรงในการบริหารงานแกองคการ “การนําเครื่องมือปองกันความลมเหลว” มาประยุกตใช
จะเปนเครื่องมือในการพัฒนาองคการไปสูความกาวหนาตอไป
2.4.5 แนวโนมการศึกษาภาวะผูนําในอนาคต
กระแสโลกปจจุบันเปนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและโลกาภิวัตน ซึ่งมีผลกระทบ
ตอการทํางานและองคการเปนวงกวางและยาวนาน (Howard, 1995) ทามกลางการเปลี่ยนแปลง
เหลานี้ทําใหองคการตองเพิ่มศักยภาพของการตัดสินใจแบบกลุมมากยิ่งขึ้น (Guzzo, 1995) Shamir
(1999) กลาววา บทบาทผูนําแบบบุคคลเดียวจะเริ่มลดความสําคัญลง ตัวผูนําเองก็มีแนวโนมเชื่อถือ
ในการตั ดสิ น ใจของที มที่ถูกจัดตั้งขึ้น เปนกรณีพิเศษแบบชั่วคราวมากขึ้น ดังนั้น ในแตละทีมก็จะมี
อํานาจในการตัดสินใจในงานเฉพาะสวนที่ทีมของตนรับผิดชอบ ซึ่งแนวโนมภาวะผูนําก็อาจจะเปน
ลักษณะการแบงปนและแลกเปลี่ยนความคิด การกระจายอํานาจ หนาที่ ความรับผิดชอบ หรือการ
รวมกลุม นอกจากนั้น Shamir (1999) ยังกลาวตอไปวา ภายใตการใชเทคโนโลยีที่ล้ําสมัย ผูนําก็มี
แนวโนมจะติดตอสื่อสารกับสมาชิกผานอุปกรณและเครื่องมือที่เป นระบบเครือขาย โดยไมตองมา
เผชิ ญ หน า กั น ทุ ก ครั้ ง ซึ่ งอาจส งผลให ช อ งว า งระหว างระดั บ ชั้ น ของอํ านาจในองค ก ารเริ่ ม ลดลง
Shamir (1999) ไดทําการสรุปวา องคการในอนาคตจะมีแนวโนม ไมมีขอบเขตที่แนนอน ลดลําดับ
การบั งคับ บั ญ ชาจากโครงสรางองคการแบบสูงมาเป น แบบราบ ยืด หยุน ยึด โครงการและที มเป น
พื้นฐาน สวนแนวโนมของการจางงานก็จะเปนลักษณะการจางงานแบบชั่วคราว สรรหาจากภายนอก
และไมจําเปนตองมีปฏิสัมพันธใกลชิดสนิทสนมกัน พนักงานก็จะมีความเปนอิสระมากขึ้น ซึ่งองคการ
ก็ไมสามารถจะควบคุมหรือบั งคับไดมากนั ก แตจะเน นลักษณะการแลกเปลี่ยนความสามารถและ
ความคิด ตลอดจนการมีเปาหมายรวมกัน ดังนั้น ความเปนไปไดในการศึกษาภาวะผูนําในอนาคตอาจ
ขยายการศึกษาภาวะผู นํ าไปยั งเรื่ องอื่ น ๆเช น ศึ กษาภาวะผู นําและภาวะผูต ามรว มกั น บนแนวคิ ด
จิตวิทยาการรูการคิด (Cognitive Psychology) เปนตน
2.4.6 กรณีศึกษาเกี่ยวกับผูนํา
กรณีศึกษา : บริษัท ฟลิปส เซมิคอนดัคเตอร (ไทยแลนด)
บริษัท ฟลิปส เซมิคอนดัคเตอร (ไทยแลนด) จํากัด นับเปนศูนยกลางการประกอบและ
ทดสอบแผงวงจรรวมที่ สํ าคั ญ แห งหนึ่ งของฟ ลิ ป ส ส ากล โดยเริ่ มก อตั้ งในเมื อ งไทย ป พ.ศ. 2517
ปจจุบันบริษัทมีพนักงานในประเทศไทยทั้งหมดประมาณ 3,100 คน วิสัยทัศน ของบริษัท คือ “มุง
สรางความพอใจใหลูกคา ตองทําตามสัญญาที่ใหไว พัฒนาคนของเราใหกาวไกล ประสานใจรวมดวย
และชวยกัน” สิ่งที่แสดงถึงความสําเร็จขององคการ คือ การไดรับรางวัล The Best Employers of
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Asia 2003 Awards จากการสัมภาษณ Mr.Douglas G. Sampson ซึ่งมีตําแหนง Vice President &
General Manager และคุ ณ ไพศาล พรหมโมเมศ ผูอํานายการบริห ารฝายทรัพยากรบุคคล ทํ าให
เขาใจวาเพราะเหตุใดองคการนี้ถึงไดรับรางวัลอันนาภาคภูมิใจดังกลาว Mr.Douglas G. Sampson
และคุณไพศาล พรหมโมเมศ กลาววา เริ่มจากการมีวิสัยทัศนและภารกิจที่มุงการเปนผูประกอบธุรกิจ
ทางดาน IC ที่ดีที่สุดในวงการอุตสาหกรรม เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนดังกลาวสิ่งสําคัญอยูที่กระบวนการ
แปรสิ่งที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรมใหได องคการไดนําเครื่องมือทางธุรกิจเขามาใชมากมาย เชน
Process Servey Tools, Business Excellence through Speed and Teamwork Program
และ Business Balanced Scorecard เปนตน องคการมีปรัชญาการทํางานที่มุงเนนการพัฒนาคน
การสรางแรงบั นดาลใจและความเปนได ใหแกพนักงานในการใชสติ ปญ ญา พรสวรรค และการดึ ง
ความสามารถที่ ซ อนอยู ในตั ว พนั ก งานออกมาใช ส ร างสรรค สิ่ งใหม ๆ อย างเต็ ม ที่ ให ค วามสํ าคั ญ
เกี่ยวกับเรื่องของ Speed และ Teamwork อยางจริงจัง โดยยึดหลักการกระจายอํานาจใหพนักงานมี
อํานาจในการทํางาน มีการสอนงาน กระตุนใหมีการตัดสินใจแกปญหาดวยตนเอง ทําใหพนักงานรูสึก
วาการเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องปกติ และทําใหพนักงานรูสึกสนุกไปกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆดวย ซึ่ง
พนักงานขององคการนี้ยินดีที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆจากการเปลี่ยนแปลงและเห็นเปนเรื่องที่นาทาทาย
เชน การนําเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใหมๆเขามาชวยในการปฏิบัติงานและการบริหารองคการ เปนตน
ผูนํารูจักการจูงใจพนั กงานทั้งภายในและภายนอกที่ เหมาะสม เพื่ อให พนั กงานเกิ ดความพึงพอใจ
ความผูกพันตอองคการ มีอัตราการขาดงานนอย และอัตราการออกจากงานนอยดวยเชนกัน เชน มี
การพิจารณามอบรางวัลแกพนักงานที่สามารถเสนอแนะสิ่งที่ชวยพัฒนาองคการใหเจริญกาวหนาและ
สามารถนําขอเสนอแนะไปใชไดและเกิดประสิทธิผลจริง เปนตน ใหความเอาใจใสแกพนักงาน ดวย
การที่ผูบริหารมีการสื่อสารที่ดี เชน โครงการ “5-minute talk” ที่ผูบริหารจะลงไปพบปะพูดคุยกับ
พนักงานถึงสถานที่ปฏิบัติงาน สัปดาหละ 1 ครั้ง เพื่อใหเห็นสภาพปญหาและการทํางานที่แทจริงของ
พนักงาน อีกทั้งผูบริหารยังใหความสําคัญกับการกลาวยกยองชมเชยพนักงานเมื่อปฏิบัติงานไดดี ไม
ลืมที่จะให Feedback แกพนักงาน เพื่อสรางกําลังใจ มีการมอบอํานาจในการตัดสินใจแกพนักงาน
โดยใหพนักงานเปนผูบริหารงานของตนเองเหมือนกับเปนบริษัทเล็กๆบริษัทหนึ่ง นอกจากนั้นยังให
พนักงานจัดทีมกลุมพัฒนาคุณภาพขึ้นในแตละหนวยงานขึ้น โดยผูบริหารจะกําหนดหัวขอเรื่องที่ควรมี
การพัฒนาปรับปรุง แลวจัดใหมีการแขงขันตั้งแตระดับหนวยงานขึ้นไปจนถึงระดับ Global (พัฒนา
โดยใช ห ลั ก การของ Cross-Functional Team ที่เปน การดึงคนจากหลายๆหน วยงานเขารว มกั น
แกปญหา) สงเสริมใหพนักงานเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา เชน การมีหองสมุด การ
จั ด ให เรี ย นรู เ รื่ อ งอื่ น ๆที่ ไม เ กี่ ย วกั บ งานของตน อาทิ การทํ า อาหาร หรื อ ขนม หรื อ การจั ด ตั้ ง
Development Center Program เปนตน (ที่มา : วารสารบริหารคน, ฉบับพิเศษ, 2547)

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรูและการเปดรับขาวสาร
2.5.1 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู
2.5.1.1 ความหมายของการรับรู (Perception)
จําเนียร ชวงโชติ และคณะ (2519) ไดใหความหมายของการรับรูไวตางๆ กัน ดังนี้ 1)
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การรับรู หมายถึง การแปลหรือตีความหมายของการสัมผัสหรืออาการสัมผัสที่คนรับออกมาเปนสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดที่มีความหมาย หรือที่เรารูจักเขาใจกัน ในการแปลความหมายหรือตีความ คนจะตองใช
ความรูเดิมหรือประสบการณเดิม หรือความจัดเจนที่เคยมีมากอนเปนเครื่องชวย 2) การรับรู หมายถึง
กระบวนการที่คนเรามีประสบการณกับวัตถุ หรือเหตุการณตางๆ โดยอาศัยอวัยวะรับสัมผัส 3) การ
รับรู หมายถึง ภาพของโลกภายนอกที่บุคคลแตละคนมองเห็นในจินตนาการของตนเอง การรับรูมี
อิทธิพลนําไปสูการกระทําตางๆ ของบุคคล
ประภาเพ็ ญ สุวรรณ และสวิง สุ วรรณ (2534) ได ใหความหมายของการรับ รูวา เป น
กระบวนการทางจิตวิทยาพื้นฐานของบุคคล เพราะถาปราศจากการรับรูแลวบุคคลจะไมสามารถมี
ความจํา ความคิ ด หรือการเรี ย นรู การรับ รูเกี่ย วกับ เหตุการณ ตางๆ เปน ขั้น ตอน ดังนี้ บุ คคลรับ
พลั ง งานจากสิ่ ง เร า ที่ จ ะเร า ประสามสั ม ผั ส ประสาทสั ม ผั ส จะเข า รหั ส พลั ง งานนั้ น ผ า นมาทาง
เสนประสาท และเสนประสาทจะสงขอมูลไปยังสมอง ซึ่งขั้นสุดทายของกระบวนการจะเปนการรับรู
เกี่ยวกับสิ่งเรานั้นๆ ในกระบวนการนี้ ความใสใจ (Attention) ของบุคคลจะแสดงถึงความรูสึกที่พุงไป
ยังสิ่งเราและประสาทสัมผัส และการรับรูจะแสดงถึงลักษณะสิ่งของในดานรูปราง เสียง ความรูสึก รส
และกลิ่น
อรุณ รักธรรม (2539) ใหความหมายของการรับรู (Perception) วา หมายถึง
กระบวนการที่บุคคลไดรับขาวสารขอมูล จากสิ่งแวดลอมรอบตัว และมีการวิเคราะหตีความขาวสาร
ขอมูลนั้น จนเกิดวามเขาใจในขาวสารขอมูลนั้น
Shaver (1989) อธิบายวา การรับรูของบุคคลที่มีตอสังคม เปนกระบวนการรับรูซึ่งทํา
ให ผู รั บ รู ได ข อ มู ล พื้ น ฐาน เพื่ อ ทํ าให ผู รั บ คิ ด และเข าใจโดยใช ท ฤษฎี เชิ งอั ต นั ย หรื อ สามั ญ สํ านึ ก
(Implicit Theories)
Roger and Shoemaker (1997) ได ส รุป ขั้น ตอนของการรับ รูวิท ยาการใหม ๆ ไว 5
ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการรับรู (Awareness Stage) หมายความวา บุคคลไดรับวิทยาการใหมเปนครั้ง
แรก แต ยั งขาดความรู อ ย างแจ ม ชั ด ในวิท ยาการนั้ น ยั งขาดข อ มู ล ข าวสารเพิ่ ม เติ ม 2) ขั้ น สนใจ
(Interest Stage) หมายความวา บุคคลเริ่มสนใจในความรูใหมและพยายามหาความรูเพิ่มเติม 3) ขั้น
การชั่งใจ (Evaluation Stage) หมายความวา บุคคลคิดทบทวนไตรตรองถึงผลดีผลเสียของความรู
ใหมอยูในใจ 4) ขั้นทดลอง (Trial Stage) หมายความวา บุคคลนําความรูใหมไปทดลองปฏิบัติโดยเริ่ม
จากขนาดเล็ก ๆ เพื่อดูผลการตัดสินใจยอมรับ 5) ขั้นยอมรับ(Adoption Stage) เปนขั้นตอนตกลงใจ
ที่จะนําวิทยาการใหมไปปฏิบัติอยางเต็มที่ นอกจากขั้นตอนการยอมรับวิทยาการใหมแลว Roger and
Shoemaker (1997) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีผลตอการยอมรับ ดังนี้ (1) แบบของการยอมรับวิทยาการ
ใหม (2) ชองทางการสื่อสาร ความรูที่ใชเปนตัวเผยแพรกระจายความรูใหม (3) ลักษณะทางธรรมชาติ
ของระบบสังคม (4) ความเพียรพยายามของผูนําการเปลี่ยนแปลงในการแพรกระจายวิทยาการใหมที่
มีผลตออัตราการยอมรับ
จะเห็นวา การรับรูเปนการวิเคราะหตีความเพื่อทําความเขาใจในขาวสารขอมูลที่ไดรับ
นั้นบุคคลจะอาศัยขอมูลที่ไดรับปจจุบันประกอบกับสิ่งที่เคยรับรูไวจากอดีตและเก็บไวในความทรงจํา
ตลอดจนความคาดหวังของบุคคลตอสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดวย
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สรุปวา การรับรู หมายถึง กระบวนการตีความในสิ่งที่ไดเห็น ไดยิน และสิ่งที่รับรูดวย
ประสาทสัมผัสวาคืออะไร ซึ่งจะตอบสนองตอสิ่งเรา การรับรูหากไมบอกใหผูอื่นทราบ ก็ไมมีใครจะ
สามารถทราบได
2.5.1.2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรู
บุคคลจะรับรูในสิ่งเราหรือสถานการณซึ่งเปนสภาพแวดลอมภายนอกแตเพียงบางสวน
เทานั้นไมใชทั้งหมด ดังนั้น การทําความเขาใจในการเลือกที่จะรับรูจะทําใหเกิดความเขาใจในบุคคล
รวมตลอดถึงพฤติกรรมของเขาไดมากขึ้น
Norman L., Munn (1996) กลาววา บุคคลอาจจะรับรูตางกันโดยเกิดขึ้นจาก 2 ปจจัย
คือ
1) ป จ จั ย ความสนใจจากภายนอก (External Attention Factor) เป น ลั ก ษณะ
บางอยางของสิ่งเรา เชน ความเขมของแสง เสียง หรือรสก็ได โดยบุคคลจะเลือกรับรูสิ่งที่มีความเขม
มากกวาสิ่งที่ออนเจือจาง ขนาดก็เชนเดียวกับความเขม ยิ่งมีขนาดใหญก็ยิ่งเรียกรองความสนใจไดมาก
ขึ้น การทํ าซ้ํ าก็เป น การเรีย กความสนใจได ดีกวาการเกิดสิ่งเราเพีย งครั้งเดียว สวนการเคลื่อนไหว
บุคคลจะใหความสนใจกับสิ่งที่เคลื่อนไหวมากกวาสิ่งที่หยุดนิ่ง เปนตน
2) ปจจัยความสนใจจากภายใน (Internal Attention Factor) เปนปจจัยที่อยูในตัว
ของบุคคลนั้นเองอาจพิจารณาไดในประเด็นการจูงใจ การเรียนรู บุคลิกภาพซึ่งลวนแลวแตสัมพันธกับ
บุคลิกภาพทั้งสิ้น เชน การเรียนรูที่บุคคลมีมาตั้งแตเกิดจนกระทั่งเปนผูใหญนั้นจะมีอิทธิพลอยางมาก
ตอการรับรูของตัวเขา บุคคลจะมีการเรียนรูที่แตกตางกัน ซึ่งจะทําใหบุคคลเกิดความสนใจและรับรูใน
สิ่งเราและสถานการณรอบตัวที่แตกตางกันดวย เปนตน
นอกจากนี้ Robbins (1998) ไดแบงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรูออกเปน 3 ดาน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ดานที่ 1 ตัวผูรับรู (Receiver) เมื่อบุคคลดูเปาหมายและพยายามตีความหมายถึงสิ่งที่
เขามองวาคืออะไร การตีความนั้นก็จะไดรับอิทธิพลจากลักษณะสวนตัวของผูรับรู สิ่งที่เกี่ยวของอยาง
มากของการรับรู ไดแก ทัศนคติ สิ่งจูงใจ ประสบการณในอดีต และความคาดหวัง มีรายละเอียดดังนี้
1) ทัศนคติ (Attitudes) คือ แนวโนมของบุคคลที่จะเขาใจ รูสึก และการแสดงพฤติกรรมของบุคคล
ตอสิ่ งใดสิ่งหนึ่ งหรือเหตุ การณ ใดเหตุ การณ ห นึ่ง 2) เหตุ จูงใจ (Motives) แรงจูงใจภายในบุคคลที่
กระตุนความตองการที่ไมเปนที่พอใจหรือเหตุจูงใจ จะกระตุนพฤติกรรมบุคคลและอาจมีอิทธิพลอยาง
มากต อ การรั บ รู 3) ความสนใจ (Interest) เป น ความสนใจของผู รั บ รู ใ นเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง
4) ประสบการณในอดีต (Past Experience) คนจะรับรูสิ่งตาง ๆ จากสิ่งที่เกี่ยวของดวยจากสิ่งที่พบ
ในอดีตได 5) ความคาดหวัง (Expectation) เปนความเกี่ยวของกับเหตุการณหรือพฤติกรรมซึ่งนําไปสู
ผลลัพธ
ดานที่ 2 เปาหมาย (Target) ที่รับรู เปนสิ่งที่ถูกสังเกตจากการยอมรับและการรับรูคนที่
เสียงดังมักจะถูกสังเกตมากกวาคนที่เงียบ ความใหม ความเคลื่อนไหว น้ําเสียง ขนาด ภูมิหลังและ
ความใกลเคียง สามารถสรางภาพเปาหมายตามที่เราเห็นเปาหมายไมสามารถถูกมองในลักษณะเดี่ยว
ๆ ดังนั้น ความสัมพันธของเปาหมายกับภูมิหลัง ที่มีอิทธิพลตอการรับรูมีแนวโนมที่จะทําใหเกิดการจัด
หมวดหมู ของสิ่งที่ใกลเคียงกันและคลายกันไวดวยกัน
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ด า นที่ 3 สถานการณ (Situation) เป น สิ่ ง ที่ เ รามองเห็ น หรื อ เหตุ ก ารณ ร อบๆ
สภาพแวดล อ มที่ อ ยู ภ ายนอกซึ่ ง มี อิ ท ธิ พ ลต อ การรั บ รู ป จ จั ย สถานการณ ที่ ทํ า ให เกิ ด การรั บ รู
ประกอบดวย เวลา สภาพงาน และสภาพสังคม
2.5.1.3 กระบวนการยอยของการรับรู
กระบวนการยอยของการรับรูจะเปนการแสดงถึงความสลับซับซอนและธรรมชาติของ
การกระทําตอบโตในการรับรู ซึ่งสามารถแบงกระบวนการยอยนี้ไดเปน 5 ขั้นตอน (Duntram, 1984)
คือ
ขั้ น ที่ 1 สภาพแวดล อ มภายนอก (External Environment) ในที่ นี้ หมายถึ ง สิ่ งเร า
(Stimulus) หรือสถานการณ (Situation) สิ่งเรานั้น คือ การเราทางประสาทสัมผัส สวนสถานการณ
ตาง ๆ นั้นอาจจะเปนสภาพแวดลอมทางสังคมวัฒนธรรม อาจกลาวไดวา การรับรูอาจไมเกิดขึ้นเลย
หากไมมีสิ่งเรามากระทบตัวบุคคลหรือเกิดสถานการณใดสถานการณหนึ่งขึ้น แตหากปรากฏวาสิ่งเรา
หรือเกิดสถานการณดังกลาว ก็ถือวาขั้นตอนแรกของกระบวนการยอยไดเกิดขึ้นแลว ซึ่งจะตามดวย
ขั้นตอนตอไป
ขั้นที่ 2 การเผชิญหนา (Confrontation) นั้น อาจกลาวไดวา การรับรูของบุคคลเริ่มเมื่อ
บุคคลนั้นไดเผชิญหนากับสิ่งเราทางกายภาพอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ หรือเผชิญกับสถานการณ
ทางสังคมวัฒนธรรม สถานการณใดสถานการณหนึ่งดังไดกลาวมาแลว ตัวอยางของการเผชิญหนาทั้ง
สภาพแวดลอมทางกายภาพและทางสังคมวัฒนธรรม ไดแก การที่บุคคลเขาไปทํางานในองคการหนึ่ง
และถูกแวดลอมดวยทั้งสภาพแวดลอมทางกายภาพและสภาพแวดลอมทางสังคมวัฒนธรรมองคการ
ขั้ น ที่ 3 การคั ด เลื อ ก (Selection) เมื่ อ ผ า นขั้ น ตอนการเผชิ ญ หน า กั บ สิ่ ง เร า และ
สถานการณ และรับ รูดวยประสาทสัมผั สทั้ ง 5 แลว ในท ามกลางสิ่งเราและสถานการณ ตาง ๆ นั้ น
บุคคลจะเลือกใหความสนใจกับสิ่งแวดลอมภายนอกอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย ๆ อยางตามทัศนะ
ของบุคคลนั้น ขั้นตอนนี้จึงถูกเรียกวาขั้นตอนของการคัดเลือก เปนการกลั่นกรองทางจิตวิทยา ซึ่งจะ
กํ า หนดว า สิ่ งเร า ใดจะรั บ ไว ห รื อจะปฏิ เสธ บุ ค คลจะตระหนั กและเห็ น ความสํ าคัญ ในสิ่งเราที่ ต น
คั ด เลื อ ก และจะไม เห็ น ความสํ าคั ญ ในสิ่ งเร าที่ ต นปฏิ เสธ แม สิ่งเรานั้ น จะมี อ ยู ในสภาพแวดล อ ม
เดียวกันก็ตาม ในขั้นตอนนี้มีปจจัยที่มีอิทธิพลตอการคัดเลือก นั่นคือ ลักษณะของสิ่งเรา และลักษณะ
ของผูทําการคัดเลือกดวย
ขั้นที่ 4 การจัดระเบียบของการรับรู (Perceptual Organization) เมื่อบุคคลไดรับรูสิ่ง
เราในสภาพแวดลอมภายนอกแลว ก็จะเกิดการจัดระเบียบของการรับรู ทั้งนี้เพื่อปูทางในขั้นตอนที่จะ
เกิดขึ้นตอไป แมบุคคลจะมีลักษณะเฉพาะตัวทําใหแตกตางจากบุคคลอื่นอยางมากก็ตาม แตมีปจจัย
หลายประการที่ มีอิทธิพลต อการจัด ระเบี ยบของการรับ รูในสิ่ งเราของบุคคลทั่ วไป ป จจัยเหลานั้ น
ไดแก ความคลายคลึงกัน เชน ความคลายคลึงกันในเรื่องของ สี ขนาด หรือลักษณะอื่นๆที่ทําใหเห็น
ความแตกตางทางกายภาพ นอกจากนั้น ระยะใกลไกล ความเร็ว ชาของสิ่งเราหรือสิ่งที่ ถูกรั บ รูก็มี
อิทธิพ ลต อการจั ดระเบี ย บของการรับ รูดวยเชน กัน นั่น คือ สิ่งที่อยูใกลๆ กัน หรือเคลื่อนไหวดว ย
ความเร็วชาพอ ๆ กัน จะถูกรับรูวาอยูในกลุมเดียวกัน

52

ขั้นที่ 5 การตีความ (Interpretation) เปนขั้นตอนของการตีความในสิ่งเราที่รับเขามาใน
ตัวบุคคลและไดจัดระเบียบไวแลว การตีความถือเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดในขั้นตอนทั้งหลาย และ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตีความ ก็คือลักษณะของสิ่งเราหรือลักษณะสวนตัวของบุคคลนั้น
2.5.1.4 อุปสรรคในการรับรู
อุปสรรคที่สําคัญในการรับรู (สรอยตระกูล อรรถมานะ, 2537) ไดแก
1) Stereotype เปนภาพความคิดของบุคคลเกี่ยวกับกลุมบุคคล วัตถุสิ่งหนึ่ง
หรือสิ่งตางๆ ในความรูสึกของคนๆ หนึ่ง เมื่อบุคคลใครจะรับรูถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ลักษณะหรือ
ภาพของกลุ มซึ่ งบุ คคลนั้ น เป น สมาชิกอยูอาจเขามามีอิท ธิพ ล ดังนั้ น แทนที่ จ ะเปน การดูลักษณะ
สวนตัวบุคคลของคนนั้นเพียงคนเดียว ก็กลับไปตัวกลุมที่เขาเปนสมาชิกอยู
2) Halo Effect เปน แนวโนมที่ บุคคลนํ าเอาลักษณะอยางหนึ่งหรือจุดใดจุด
หนึ่งของบุคคลนั้นมาเปนตัวประมวลลักษณะโดยรวมของบุคคลนั้น หรือการรับรูของบุคคลหนึ่งมา
เปนตัวประมวลลักษณะโดยทั้งมวลของบุคคลนั้นหรือการรับรูถึงบุคคลในการพิจารณาจากคุณสมบัติ
อยางเดียวของเขา ในลักษณะนี้บุคคลก็อาจกลาวถึงอีกคนในลักษณะที่ผิด ซึ่งอาจเปนจุดเดนหรือจุด
ดอยของบุคคลนั้นก็ไดทําใหเขาสรุปอยางงายๆ แตก็อาจผิดความเปนจริง
จากสิ่งตางๆ ที่ไดกลาวมาที่เกี่ยวของกับการรับรูทําใหพบวาการรับรูเปนสวนสําคัญใน
การกําหนดพฤติกรรมของแตละบุคคลในองคการ การที่ทําใหบุคคลหนึ่งมีผลการปฏิบัติงานที่ดีก็ยอม
เกิดจากการรับรูในภารกิจและความสามารถในการปฏิบัติงานนั้นดวย บางครั้งการรับรูอาจเกิดความ
บกพรอง ไมแมนยํา หรือมีการรับรูที่บิดเบือนการกระทําตอบโตของบุคคลที่พึงมีตอสภาพความเปน
จริงขององคการ ดังนั้น บางครั้งองคการอาจเขามาจัดการการแทรกแซงการรับรูซึ่งอาจทําใหบุคคลมี
ความเขาใจในตนเอง (Self – understanding) รูและประเมินตนเองไดวายังบกพรองในเรื่องใด และ
เกิด การยอมรับ ในตนเอง (Self –acceptance) ยอมรับ วาทุกคนคงไมไดมีความพรอมสมบูรณ ทุก
อยาง แตบางอยางก็สามารถฝกฝน แกไขทําใหดีขึ้นได หากบุคคลทําไดดังนี้ก็ยอมทําใหการรับรูของ
เขาดีขึ้น
2.5.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเปดรับขาวสาร
2.5.2.1 ความหมายของการเปดรับขาวสาร
นักทฤษฎีการสื่อสารและการวิจัยไดศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการเปดรับขาวสาร โดยอธิบาย
ถึ ง กระบวนการในการเป ด รั บ สารและการเลื อ กรั บ ข า วสาร ซึ่ งประกอบด ว ยกระบวนการของ
พฤติกรรมที่ทําใหเกิดการเปดรับขาวสาร โดยมีนักทฤษฎีไดใหความสําคัญตาง ๆ ดังนี้
Charles K. Atkin (1973) กลาวถึง ความสําคัญของการเปดรับขาวสาร ไววา บุคคลที่
เปดรับขาวสารมากยิ่งมีหูตากวางไกล มีความรูความเขาใจสภาพแวดลอมและเปนคนที่ทันสมัยทันตอ
เหตุการณมากกวาบุคคลที่เปดรับขาวสารนอย
Merrill and Lowenstein (1971) กลาวไววา ผูรับขาวสาร แตละบุคคลจะมีระดับการ
เปดรับสื่อและขาวสารที่แตกตางกันไปขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะและปจจัยที่แตกตางกัน ซึ่งเกิดจาก
ปจจัยพื้นฐานหลายประการดังนี้
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1. ความเหงา ซึ่งเปนเหตุผลทางจิตวิทยาที่วา โดยปกติคนเราจะไมชอบอยูตาม
ลําพังเนื่องจากจะทําใหเกิดความรูสึกสับสน วิตกกังวล หวาดกลัว และการเมินเฉยจากสังคม จึงตอง
พยายามที่จะรวมกลุมหรือติดตอกับบุคคลโดยตรงหรือการอยูกับสื่อตาง ๆ
2. ความอยากรูอยากเห็นในสิ่งตางๆ ซึ่งถือวาเปนคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย
โดยปกติความอยากรูอยากเห็นจะเริ่มจากสิ่งใกลตัวกอน ตลอดจนสิ่งที่อยูหางตัวเอง ที่จะมีผลกระทบ
ตอตัวเอง ทั้งทางตรงและทางออมแลว มนุษยยังสนใจอยากรูอยากเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในแงตางๆ ดวย
รวมทั้งผลกระทบ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับตนเองหรือบุคคลอื่นดวย
3. ประโยชนใชสอยของตนโดยพื้นฐานมนุษยมีความเห็นแกตัว ดังนั้น ในฐานะที่
เปนผูรับสาร จึงตองการแสวงหาและใชขาวสารบางอยางที่จะใชเปนประโยชนแกตนเอง
4. ลักษณะเฉพาะของสื่อมวลชนโดยทั่วไป นอกจากองคประกอบเกี่ยวกับ เพศ
อายุ อาชีพ รายได การศึกษา สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนทัศนคติความเชื่อตาง ๆ
จะมีอิทธิพลตอระดับในการเป ดรับสารแลว ลักษณะเฉพาะของผูรับสารก็มีความตองการที่ตางกัน
ดังนั้น ลักษณะเฉพาะของสื่อแตละชนิดมีสวนทําใหผูรับสารจากสื่อมวลชน มีจํานวนและองคประกอบ
ที่แตกตางกันเพราะผูรับสารจะเลือกรับขาวสารเฉพาะอยางที่สามารถสนองความตองการและความ
พึงพอใจของตนเอง
2.5.2.2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอกระบวนการในการเลือกรับสื่อ
ในการเลือกเปดรับสื่อของบุคคลมีปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอกระบวนการในการเลือก
(Selective Process) ดังที่ Hunt and Ruben (1993) ไดกลาวถึงปจจัยดังกลาวไวดังนี้
1.ความต องการ (Need) เป น ปจ จัย ที่สําคัญ ที่สุดตอกระบวนการในการเลือก
ความตองการทั้งทางกายและทางใจ ทั้งความตองการในระดับสูงและต่ํา ยอมเปนตัวกําหนดการเลือก
ของแตละบุคคล บุคคลเลือกเพื่อสนองความตองการของตน เพื่อใหไดขาวสารที่ตองการ เพื่อแสดง
รสนิยม เพื่อการยอมรับในสังคม ฯลฯ
2. ทัศนคติ และคานิยม (Attitudes and Values) ทัศนคติ คือความชอบและ
ความมีใจโนมเอียง ตอเรื่องตางๆสวนคานิยม คือหลักพื้นฐานที่บุคคลยืดถือ เปนความรูสึกวาตนควร
จะทําสิ่งใดหรือไมทําสิ่งใด ซึ่งทั้งทัศนคติและคานิยมมีอิทธิพลอยางยิ่งตอการเลือกใชสื่อมวลชน การ
เลือกขาวสาร การเลือกตีความหมายและการเลือกจดจํา
3. เป าหมาย (Goals) มนุษ ยทุ กคนยอมี เปาหมายในการดํารงชี วิตทั้ งในเรื่อ ง
อาชีพ การเขาสังคม การพักผอน เปาหมายในกิจกรรมตางๆ ที่บุคคลกําหนดขึ้นนี้จะมีอิทธิพลตอการ
เลือกใชสื่อมวล การเลือกขาวสาร การเลือกตีความหมายและการเลือกจดจําเพื่อสนอกเปาหมายของ
ตน
4.ความสามารถ (Capability) ความสามารถของบุคคลมิอิทธิพลตอกระบวนการ
ในการเลื อกสื่ ออยู ไม น อย ตั วอยา งเชน คนที่รูเฉพาะภาษาไทยจะใชเวลาในการฟ งวิท ยุห รืออา น
หนังสือพิมพตางประเทศมากๆ นั้นคงจะอยูในระดับต่ํา สาเหตุก็เนื่องมาจากความสามารถทางภาษาที่
จํากัด
5. การใช ป ระโยชน (Utility) โดยทั่ ว ไปบุ ค คลจะให ค วามสนใจและใช ค วาม
พยายามในการที่จะเขาใจ และจดจําขาวสารที่สามารถนําไปใชประโยชนไดเทานั้น เชน คนที่ตองการ

54

จะซือ้ รถใหม ก็จะพยายามหาบทความหรือโฆษณาเกี่ยวกับรถมาอาน การเปดรับสื่อของบุคคลจึงเปน
การกระทําที่มีวัตถุประสงคเพื่อนําไปใชประโยชนในดานตาง ๆ
6. ลี ล าในการสื่ อ สาร (Communication Style) การเป น ผู รั บ ของบุ ค คลใด
บุคคลหนึ่ง สวนหนึ่งนั้นขึ้นอยูกับลีลาในการสื่อสารของบุคคลนั้น ซึ่งก็คือ ความชอบหรือไมชอบสื่อ
บางประเภท ดั ง นั้ น การที่ บ างคนชอบฟ ง วิ ท ยุ บางคนชอบดู โ ทรทั ศ น หรื อ บางคนชอบอ า น
หนังสือพิมพนั่นก็เปนเพราะความแตกตางในลีลาการสื่อสารของแตละบุคคลนั่นเอง
7. สภาวะ (Context) สภาวะในที่นี้ หมายถึง สถานที่ บุคคล และเวลาที่อยูใน
สถานการณ การสื่ อสาร สิ่ งตางๆ เหลานี้มีอิทธิพลต อการเลือกของผูรับ สาร ตัวอยาง เชน ในการ
สนทนาระหว า ง บุ ค คล 2 คน การมี บุ ค คลที่ 3 อยู ด ว ย อาจส งผลต อ การเลื อ กใช สื่ อ การเลื อ ก
ตีความหมายและการเลือกจดจํา เนื่องจากอาจเปนกังวลวาคนอื่นจะมองตนเชนไร
8. ประสบการณ และนิ สั ย (Experience and Habit) บุ คคลที่ มี ป ระสบการณ
และนิสัยที่แตกตางกัน ยอมมีกระบวนการในการเลือกรับสื่อที่แตกตางกันดวย

2.6 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจและความพึงพอใจในงาน
2.6.1 ความหมายของความพึงพอใจและความพึงพอใจในงาน
ความพึ งพอใจจากการสรุป ของ วิรุฬ พรรณเทวี (2542: 111) หมายถึ ง ความรูสึ ก
ภายในจิตใจของมนุษยที่ไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับแตละบุคคลวาจะคาดหวังกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางไร ถา
คาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและไดรับการตอบสนองดวยดีจะมีความพึงพอใจมาก แตในทางตรงกัน
ขามอาจผิดหวังหรือไมพึงพอใจเปนอยางยิ่งเมื่อไมไดรับการตอบสนองตามที่คาดหวังไวทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
สิ่งที่ตนตั้งใจไววามีมากหรือนอย
คณิ ต ดวงหั สดี (2537) ไดสรุป แนวคิดเกี่ยวกับ ความพึงพอใจวา หมายถึง ความรูสึ ก
ชอบหรือพอใจของบุ คคลที่ มีตอ การทํ างานและองคป ระกอบหรือสิ่งจูงใจอื่น ๆ ถางานที่ ทํ าหรือ
องคประกอบเหลานั้นตอบสนองความตองการของบุคคลไดบุคคลนั้นจะเกิดความพึงพอใจในงานขึ้น
จะอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ รวมทั้งสติปญญาใหแกงานของตนใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีคุณภาพ
สิ่งจูงใจที่ใชเปนเครื่องมือกระตุนใหบุคคลเกิดความพึงพอใจจากการศึกษา ซึ่งสรุปไดดังนี้
1. สิ่งจูงใจที่เปนวัตถุ (Material Inducement) ไดแก เงิน สิ่งของหรือสภาวะทาง
กายที่ใหแกผูประกอบกิจกรรมตาง ๆ
2. สภาพทางกายที่พึงปรารถนา (Desirable Physical Condition) คือ สิ่งแวดลอม
ในการประกอบกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งอันกอใหเกิดความสุขทางกาย
3. ผลประโยชนทางอุดมคติ (Ideal Benefaction) หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่สนองความ
ตองการของบุคคล
4. ผลประโยชนทางสังคม (Association Attractiveness) คือ ความสัมพัน ธฉัน ท
มิตรกับผูรวมกิจกรรม อันจะทําใหเกิดความผูกพันความพึงพอใจและสภาพการเปนอยูรวมกัน เปน
ความพึงพอใจของบุคคลในดานสังคมหรือความมั่นคงในสังคม ซึ่งจะทําใหรูสึกมีหลักประกันและมี
ความมั่นคงในการประกอบกิจกรรม
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แนวคิดความพึงพอใจที่กลาวมาขางดน สรุปไดวา ความพึงพอใจ (Satisfaction) เปน
ทั ศนคติ ที่ เป น นามธรรม เกี่ ย วกั บ จิ ตใจ อารมณ ความรูสึ กที่ บุ ค คลมีต อ สิ่งใดสิ่งหนึ่ ง ไม ส ามารถ
มองเห็ นรูป รางได นอกจากนี้ ความพึงพอใจเปน ความรูสึกดานบวกของบุคคล ที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
อาจจะเกิดขึ้นจากความคาดหวัง หรือเกิดขึ้นก็ตอเมื่อสิ่งนั้นสามารถ ตอบสนองความตองการใหแก
บุคคลได ซึ่ งความพึ งพอใจที่ เกิ ดขึ้ น สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามคานิยมและประสบการณ ของตัว
บุคคล
ความพึงพอใจ (Gratification) ตามความหมายของพจนานุกรมทางดานพฤติกรรมไดให
ความจํากัดความไววา หมายถึง ความรูสึกที่ดีมีความสุข เมื่อคนเราไดรับผลสําเร็จ ตามความมุงหมาย
(Goals) ความตองการ (Need) หรือแรงจูงใจ (Motivation) ความพึ งพอใจหมายถึง พอใจชอบใจ
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2542: 775)
กิตติพงษ แสงสุระ (2541) กลาววา “ความพึงพอใจ” คือ เปนความรูสึกที่มีตอสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง ซึ่งเปนไดทั้งทางบวกและทางลบ ถาเมื่อใดที่สิ่งนั้นสามารถตอบสนองความตองการหรือทําให
บรรลุจุดมุงหมายได ก็จะเกิดความรูสึกทางบวก เปนความรูสึกพึงพอใจและก็จะสรางความสุขใหแก
บุคคล นั้น ๆ ได แตในทางตรงขาม ถาสิ่งใดสรางความรูสึกผิดหวังไมบรรลุจุดมุงหมาย ก็จะทําใหเกิด
ความรูสึกทางลบ เปนความรูสึกไมพึงพอใจและไมเปนการสรางความสุขแกบุคคลนั้น
บังอร ผงผาน (2538: 29) ไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ ไดสรุป
ความหมายของความพึงพอใจวา ความพึงพอใจเปนความรูสึกของบุคคลที่มีตอเรื่องหนึ่งเรื่องใดในเชิง
ประเมินคา ซึ่งจะเห็นวาแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจนี้เกี่ยวของสัมพันธกับทัศนคติอยางแยกไมออก
ความพึงพอใจเปนปฏิกิริยาดานความรูสึกตอสิ่งเราหรือกระตุนที่แสดงออกมากในลักษณะของผลลัพธ
สุดทายของกระบวนการประเมิน โดยบงบอกถึงทิศทางของผลการประเมินวาเปนไปในทิศทางบวก
หรือทิศทางลบ หรือไมมีปฏิกิริยา คือเฉย ๆ ตอสิ่งเราหรือสิ่งกระตุนนั้นก็ได
Shelly (1995) ไดศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ สรุปไดวา ความพึงพอใจ
เปนความรูสึก 2 แบบของมนุษย คือ ความรูสึกทางบวกและความรูสึกทางลบ ความรูสึกทางบวกเปน
ความรูสึกที่เมื่อเกิดขึ้นแลวจะทําใหเกิดความสุข ความสุขนี้เปนความรูสึกที่แตกตางจากความรูสึก
ทางบวกอื่น ๆ กลาวคือ เปนความรูสึกที่มีระบบยอนกลับสามารถทําใหเกิดความสุขหรือความรูสึก
ทางบวกเพิ่มขึ้นไดอีก ดังนั้นจะเห็นไดวาความสุขเปนความรูสึกที่สลับซับซอนและความสุขนี้จะมีผล
ต อ บุ ค คลมากกว า ความรู สึ ก ทางบวก ความรู สึ ก ทางลบ ความรู สึ ก ทางบวกและความสุ ข มี
ความสัมพัน ธกันอยางสลับซับ ซอนและระบบความสัมพันธของความรูสึกทั้งสามนี้ เรียกวา ระบบ
ความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อระบบความพึงพอใจ มีความรูสึกทางบวกมากกวาทาง
ลบ สิ่งที่ทําใหเกิดความรูสึกพึงพอใจของมนุษยมักจะไดแก ทรัพยากร (Resources) หรือสิ่งเราการ
วิเคราะหระบบ ความพึงพอใจก็คือ การศึกษาวา ทรัพยากรหรือสิ่งเราแบบใดเปนสิ่งที่ตองการทําจะ
ทําใหเกิดความพอใจ และความสุขแกมนุษย ความพอใจจะเกิดไดมากที่สุดเมื่อมีทรัพยากรทุกอยางที่
เปนที่ตองการครบถวน
ความหมายของความพึงพอใจในงาน ความพึงพอใจในงานจะเกี่ยวของกับความคิดเห็น
ที่คนงานมีตองานและตอนายจางเปนอารมณพึงพอใจ ความสบายใจที่เกิดขึ้นจากประสบการณการ
ทํางานของบุคคล ความพึงพอใจและความสบายใจมีผลมาจากงานนั้นไดทําใหความตองการทางดาน
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รางกาย และดานจิตใจไดรับ การตอบสนอง ความแตกตางระหวางงานที่น ายจางเสนอให กับ ความ
คาดหวังของลูกคาจะนําไปสูความพึ งพอใจและไมพึงพอใจได จากการคนควาดานเอกสารพบวามี
นักวิจัยหลายทานไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน ดังนี้
(Beers, 1994 อางถึงใน นงลักษณ บุญไทย, 2539) กลาววา ความพึงพอใจในงาน (Job
Satisfaction) เปนเรื่องของบุคคล เปนความรูสึกสวนตัวของบุคคลในการทํางานที่มีตองานที่เขาทํา
อยู ไมวาจะเปนหนาที่ความรับผิดชอบ การไดรับความไววางใจ ความสัมพันธที่ดีทั้งกับผูบังคับบัญชา
ระดับสูงกวาและผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนเพื่อนรวมงาน สภาพแวดลอมในที่ทํางาน ความคาดหวัง
และความกาวหนาในงาน สอดคลองกับแนวคิดของ Cooper (1958) กลาววา “ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน” หมายถึง การไดทํางานที่สนใจ มีอุปกรณที่ดีในการปฏิบัติงาน การไดรับคาจางเงินเดือนที่
ยุติธรรม มีโอกาสเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน รวมทั้งชั่วโมงในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม สถานที่
ทํางานที่เหมาะสม ไดรับความสะดวกในการไปและกลับที่พัก ไดทํางานกับผูบังคับบัญชาและเพื่อน
รวมงานที่ พอใจ” และ Smith (1965) ยั งไดกล าวไววา “ ความพึงพอใจในงานคือ ระดับ ความพึ ง
พอใจในงานของพนักงานที่มีตองานของตนโดยการพิจารณาวา งานนั้นตอบสนองความตองการของ
เขามากน อยเพี ย งใด และความพึ งพอใจในงานนั้ น ยั งเป น ความรู สึ กของพนั กงานที่ มีต องานและ
สภาพแวดลอม ทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ”นอกจากนี้ Vroom (1984) ไดกลาววาบุคคลจะพึ ง
พอใจในงาน ถางานนั้นใชเปนเครื่องมือที่จะนําไปสูความพึงพอใจ และเขาจะถูกกระตุน หรือถูกจูงใจ
ใหทํางานไดสวนรางวัลจะทําใหคนพอใจ แตจะกระตุนใหคนทํางานหรือไมขึ้นอยูกับความแนนอนของ
รางวัล Deci (1972) ไดเสนอแนะไววา เมื่อบุคคลมีความตองการเขาก็จะตองตั้งเปาหมายที่เขาเชื่อวา
จะทําใหเขาเกิดความพึงพอใจในความตองการของเขา ดังนั้นคนแสดงพฤติกรรมก็เพราะตองการให
เปาหมายสําเร็จ เปาหมายอาจเปนระยะสั้น เชน ตองการไปรานอาหารเมื่อเขารูสึกหิว เปาหมายอาจ
เป น ระยะยาวก็ ได เช น ต อ งการเป น ผู จั ด การบริ ษั ท ซึ่ ง ขณะนี้ เป น เพี ย งหั ว หน า แผนก เป น ต น
เปาหมายระยะยาวจะมีผลตอพฤติกรรมปจจุบัน คือบุคคลจะตั้งเปาหมายระยะสั้นขึ้นทันทีที่จะนําไปสู
เปาหมายระยะยาว ดังนั้นเปาหมายไมวาระยะสั้นหรือระยะยาวก็จะมีผลตอพฤติกรรม ดังนี้
ความตองการ ตั้งเปาหมาย แสดงพฤติกรรม ไดรับรางวัลและความพึงพอใจ
จากการศึ กษาของ Lawler and Porter (1967) ไดทดลองโดยการนําแบบของ วรู ม
(Vroom) ไปศึกษากลุมตัวอยาง ผูจัดการฝายบุคลากร แลวพบวา การกระทํา หรือพฤติกรรมของ
บุ ค คลเหล านี้ ประกอบด ว ยตั วแปร 3 อยางคือ ความสามารถ ความพยายาม และการรับ รูเรื่อ ง
บทบาทของคน เพียงสองอยาง คือ ความสามารถกับความพยายาม ไมไดพูดถึงการรับรูดังนั้น โลว
เลอร และพอรทเตอร (Lawer & Porter) จึงไดสรุปวา การที่บุคคลรับรูหรือเขาใจงานที่ตนกระทําอยู
นั้ น เป น ส ว นสํ า คั ญ ส ว นหนึ่ งที่ ยั งไมเสนอแนะวา การให ร างวัล ควรจะสั ม พั น ธกั บ ความพยายาม
(Effort) ที่บุคคลไดทุมเทลงไปดวยจากความหมายของแนวคิดที่เกี่ยวกับความพึงพอใจงานดังกลาว
สรุป ได วา ความพึ งพอใจในงาน หมายถึ ง ความรูสึกของบุ คคลในดานบวกที่ มีต องานที่ ทําอยู และ
สภาพแวดลอมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางาน ซึ่งมีผลตอพฤติกรรมของบุคคล ความรูสึกนี้เกิดขึ้น
จากการที่บุคคลประเมินความคาดหวังของตน เปรียบเทียบกับสิ่งที่ไดรับการตอบสนองจริงจากการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกํากับดูแล ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน การเลื่อนตําแหนงงาน และลักษณะ
งานถาเปนไปตามที่คาดหวังไว พนักงานก็จะเกิดความพึงพอใจแตในทางตรงกันขามหากสิ่งที่พนักงาน
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ไดรับการตอบสนองต่ํากวาที่คาดหวังไว พนักงานจะเกิดความเครียด ซึ่งถาไมรับการตอบสนองความ
ตองการ ความเครียดนี้ก็จะเปลี่ยนเปนความไมพอใจ ดังนั้น เพื่อสรางความพึงพอใจในงานใหพนักงาน
ในองคกรอาจจะตอบสนองความตองการของพนักงานไดหรือลดความเครียดที่เกิดขึ้นจากการไมไดรับ
การตอบสนองความตองการของพนักงาน เพื่อใหพนักงานเปลี่ยนแปลงจากความเครียดเปนความพึง
พอใจในงาน ผู วิ จั ย ขอสรุ ป เป น แผนภาพ (กั ล ยลัก ษณ อุทั ย จัน ทร, 2545) ความหมายของความ
พึงพอใจ ดังนี้

ความตองการดานตาง ๆ เชน
- ลักษณะงาน
- การควบคุมดูแล
- เพื่อนรวมงาน
- การเลื่อนตําแหนงงาน
- การใหประโยชนตอบแทน
ในการทํางาน

ต่ํากวาที่คาดหวัง

เปนไปตามที่
คาดหวัง

เครียด

พึงพอใจ

ไมพึงพอใจ

ลดความเครียดโดยการ
ไดรับการตอบสนอง
หรือความคาดหวัง

ภาพที่ 2.2 ความหมายของความพึงพอใจ

2.6.2 ความสําคัญของความพึงพอใจ
เสถียร เหลืองอราม (2519: 44) กลาววา ความพึงพอใจของบุคลากรเปนสิ่งสําคัญใน
การบริหาร เพราะจะชวยกอใหเกิดผลประโยชนเกื้อกูลตองานและองคกร ดังนี้
1. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจเพื่อบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
2. สรางความจงรักภักดี มีสัตยตอหมูคณะและองคกร
3. เกื้ อ หนุ น ให ร ะเบี ย บข อ บั งคั บ เกิ ด ผล ในด านการควบคุ ม ความประพฤติ ข อง
พนักงานเจาหนาที่ใหปฏิบัติอยูในกรอบแหงระเบียบวินัยและมีศีลธรรมอันดีงาม
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4. สรางสามัคคีธรรมในหมูและกอใหเกิดพลังรวม (Group Effort) ในหมูคณะทําให
เกิดพลังสามัคคีสามารถจะฝาฟนอุปสรรคทั้งหลายขององคกรได
5. เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางบุคคลในองคกรกับนโยบาย และวัตถุประสงค
ขององคกร
6. เกื้อหนุนและจูงใจใหสมาชิกของหมูคณะหรือองคกร เกิดความคิดสรางสรรคใน
กิจการตาง ๆ ขององคกร
7. ทําใหเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในองคกรที่ตนปฏิบัติงานอยู (อินทิรา เพ็งแกว,
2538)
ตระกูล สุวรรณดี (2538) ไดศึกษาทัศนะของนักวิชาการแลว ประมวลความสําคัญของ
ความ พึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยสรุปไวดังนี้
1. ความพึ ง พอใจก อ ให เ กิ ด ความร ว มมื อ ร ว มใจในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ บรรลุ
วัตถุประสงคขององคกรหรือหนวยงาน
2. ความพึงพอใจเสริมสรางใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจอันดีตอกันและตอองคกร
หรือหนวยงาน
3. ความพึ งพอใจเสริ ม สร างให ผู ป ฏิ บั ติ งานมี ค วามซื่ อ สั ต ย ความจงรั ก ภั ก ดี ต อ
องคกรหรือหนวยงาน
4. ความพึงพอใจกอใหเกิดความสามั คคีในหมู คณะและมี การรวมพลัง เพื่อกําจัด
ปญหาในองคกรรวมกัน
5. ความพึงพอใจชวยเกื้อหนุนใหกฎเกณฑระเบียบ และขอบังคับ สามารถใชบังคับ
ควบคุมความประพฤติของผูปฏิบัติงานใหอยูในระเบียบวินัยอันดี
6. ความพึงพอใจกอใหเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในองคกรที่รวมมือกันปฏิบัติงาน
7. ความพึงพอใจชวยเกื้อหนุนใหผูปฏิบัติงานเกิดความสรางสรรคในกิจการตาง ๆ
แนวคิ ด พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ความพึ งพอใจในงาน ในการปฏิ บั ติ งานใด ๆ ก็ ต าม ความ
พึงพอใจในงานมีความสัมพันธที่ใกลชิดที่สุดกับการปฏิบัติงาน เพราะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับทัศนคติ
และ ค านิ ยมของบุคคล ดังนั้นการทําให บุคคลเกิ ดความพึงพอใจในงานจนบรรลุวัตถุป ระสงคของ
องคกร จึงเปนที่ปรารถนาของผูบริหารทุกระดับ อยางไรก็ตามความสัมพันธระหวางความพึงพอใจใน
งานไดมีแนวคิดพื้นฐานที่แตกตางกัน 2 ลักษณะ คือ
1. ความพึงพอใจนําไปสูผลการปฏิบัติงาน เปนแนวคิดในสมัยเดิมที่ไดจากการศึกษา
ทางดานมนุษยสัมพันธ โดยเฉพาะการศึกษาทดลองที่โรงงาน Howthorne ในป ค.ศ. 1920 ในเรื่อง
ของแสงสว างและสภาพแวดล อ มที่ ใช ในการทํ า งาน ชี้ ให เห็ น ว า การเพิ่ ม ของผลผลิ ต เป น ผลสื บ
เนื่องมาจากความพอใจในการปฏิบัติงานของคนงาน ซึ่ง Davis (1981: 24) ไดกลาวถึงแนวคิดนี้วา
“การสนองตอบความตองการของผูปฏิบัติงานจนเกิดความพอใจ จะทําใหเกิดแรงจูงใจในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทํางานที่สูงกวาผูไมไดรับการสนองตอบ” ทัศนะตามแนวคิดดังกลาวสามารถแสดง
ไดดวยแผนภาพ (สมยศ นาวีการ, 2521) ดังนี้
ผลตอบแทน

ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานที่ผูปฏิบัติ

แรงจูงใจ

มีประสิทธิภาพ
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ภาพที่ 2.3 แสดงถึงความพึงพอใจ นําไปสูผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
จากแนวคิดดังกลาว ผูบริหารที่มุงจะเพิ่มผลผลิตดวยการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ทํางานใหสูงขึ้น ก็จะพยายามจัดหาสภาพแวดลอมในการทํางานและปจจัยตาง ๆ เชน เงินเดือนและ
สวั ส ดิ ก าร หรื อ ความก า วหน า ในตํ า แหน ง การงาน ที่ ส ามารถจะตอบสนองความพึ ง พอใจของ
ผูปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ดีจนบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
2. ผลการปฏิบัติงานนําไปสูความพึงพอใจ Lawler & Porter (1967) ไดพัฒนารูป
แบบจํ า ลองเพื่ อ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สภาพความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านโดยตั้ ง สมมติ ฐ านว า
“ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจและผลการปฏิบัติงานจะถูกเชื่อมโยงดวยปจจัยอื่น ๆ ผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีจะนําไปสูผลตอบแทนเหมาะสม ซึ่งในที่สุดจะนําไปสูการตอบสนองความพึงพอใจ” ดัง
แผนภาพตอไปนี้
ผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี

ผลตอบแทนที่
เหมาะสม

แรงจูงใจ

ความพึงพอใจของ
ผูปฏิบัติงาน

ภาพที่ 2.4 แสดงถึงผลการปฏิบัติงานนําไปสูความพึงพอใจ
จากแผนภาพชี้ใหเห็นวาผลการปฏิบัติงานยอมไดรับการตอบสนองในรูปของรางวัลหรือ
ผลตอบแทน ซึ่ งแบ งออกเป นผลตอบแทนภายใน (Intrinsic Rewards) และผลตอบแทนภายนอก
(Extrinsic Rewards) โดยผานการรับรูเกี่ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทน ซึ่งเปนตัวบงชี้ปริมาณ
ของผลตอบแทนที่ผูปฏิบัติงานไดรับ นั่นคือความพึงพอใจในงานของผูปฏิบัติงานจะถูกกําหนดโดย
ความแตกตางระหวาง ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงและการรับรูเกี่ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทน
หากผลตอบแทนจริงมากกวาผลตอบแทนที่รับรูแลว ความพึงพอใจยอมจะเกิดขึ้น (สมยศ นาวีการ,
2521) อนึ่งผลตอบแทนภายในหรือรางวัลภายใน เปนผลในดานความรูสึกของผูปฏิบัติงานที่เกิดแกตัว
ผูปฏิบัติงานเอง เชน ความรูสึกตอความสําเร็จที่เกิดขึ้นเมื่อสามารถเอาชนะความยุงยากตาง ๆ และ
สามารถดํ า เนิ น งานภายใต ค วามยุ งยากทั้ งหลายได สํ าเร็ จ ทํ าให เกิ ด ความภาคภู มิ ใจความมั่ น ใจ
ตลอดจนไดรับการยอมรับยกยองจากบุคคลอื่น สวนผลตอบแทนภายนอกเปนรางวัลที่ผูอื่นจัดหาให
มากกวาที่ตนเองจะใหแกตัวเอง เชน การใหเลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้นหรือใหรางวัลโบนัสพิเศษ (เทพพนม
เมืองแมน และสวิง สุวรรณ, 2529)
2.6.3 การวัดความพึงพอใจ
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สํ า หรั บ ความพึ งพอใจจะเกิ ด ขึ้ น หรือ ไม นั้ น จะต อ งพิ จ ารณาถึงลั ก ษณะขององค ก ร
ประกอบกับ ความรูสึกของผูรับในมิติต าง ๆ ของแตละบุคคล ดังนั้น การวัดความพึงพอใจ อาจจะ
กระทําไดหลายวิธี ดังตอไปนี้ (สาโรช ไสยสมบัติ, 2534: 39)
1) การใชแบบสอบถาม เปนวิธีการที่นิยมใชกันอยางแพรหลายอีกวิธีหนึ่ง โดยการ
รองขอหรือขอความรวมมือจากกลุมบุ คคลที่ตองการวัด และแสดงความคิดเห็น ลงในแบบฟอรมที่
กําหนดคําตอบไวใหเลือกตอบหรือเปนคําตอบอิสระ โดยคําถามที่ถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจใน
ดานตาง ๆ ที่หนวยงานกําลังดําเนินการอยู
2) การสัมภาษณ เปนอีกวิธีหนึ่งที่จะทําใหทราบถึงระดับของความพึงพอใจของกลุม
บุคคลที่ตองการวัด ซึ่งเปนวิธีการที่ตองอาศัยเทคนิคและความชํานาญพิเศษของผูสัมภาษณที่จะจูงใจ
ใหผูถูกสัมภาษณตอบคําถามใหตรงกับขอเท็จจริง การวัดความพึงพอใจโดยวิธีการสัมภาษณ นับวา
เปนวิธีที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง
3) การสังเกต เปนอีกวิธีหนึ่งที่จะทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของกลุมบุคคลที่
ตองการวัดไดโดยวิธีการสังเกตกริยาทาทาง การพูด สีหนา เปนตน การวัดความพึงพอใจโดยวิธีนี้ผูวัด
จะตองกระทําอยางจริงจังและมีแบบแผนที่แนนอน จึงจะสามารถประเมินถึงระดับความพึงพอใจของ
กลุมบุคคลที่ตองการวัดไดอยางถูกตอง
จากแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานทั้งสองรูปแบบดังกลาวขางตน สามารถ
ที่จะสรุปไดวา ความพึงพอใจในงานและผลการปฏิบัติงานจะมีความสัมพันธตอกันในทางบวก ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับวางานที่ปฏิบัตินั้น ทําใหบุคคลไดรับการตอบสนองความตองการทั้งทางดานรางกายและ
จิตใจ ซึ่งเปนสวนสําคัญที่จะทําใหเกิดความสมบูรณ ของชีวิตมากน อยเพียงใด นั่น คือสิ่งที่ ผูบ ริหาร
จะต อ งคํ า นึ ง ถึ ง และจั ด ให มี ขึ้ น ก็ คื อ องค ป ระกอบต า ง ๆ ในการเสริ ม สร า งความพึ งพอใจจาก
ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดังกลาว พอสรุปไดวาความพึงพอใจในงานหมายถึง
ความรูสึกหรือทัศนคติในเชิงบวกของบุคคลที่มีตองานและองคประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับรางกาย
ทําใหบุคคลเกิดความรูสึกเต็มใจที่จะปฏิบัติงานตาง ๆ ใหบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร ดังนั้น
ผูบ ริหารควรตรวจสอบและทราบถึงความพึงพอใจของพนักงาน

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ประเสริฐ บัณฑิศักดิ์ (2540) ไดศึกษาวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลองคการของ
หน วยการศึ ก ษานิ เทศก กรมสามั ญ ศึกษา โดยใชกรอบแนวคิดของ steers จํ าแนกป จ จัย ที่ ส งผล
ออกเป น 4 ดานใหญ ๆ คือ ลักษณะของสภาพแวดลอม ลักษณะของบุคคลในองคการ ลักษณะ
โครงสรางองคการและดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ พบวาตัวแปรปจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรง
ตอประสิทธิผลองคการมี 7 ตั วแปรเรียงตามลําดับขนาดอิทธิพล คือ การใชเทคโนโลยีในองค การ
วั ฒ นธรรมองค ก ารการบริ ห ารงานบุ ค คล ประสิ ท ธิ ภ าพการใช ท รั พ ยากร การติ ด ต อ สื่ อ สาร
คุณลั กษณะของศึ กษานิ เทศก และบรรยากาศองคการ สวนตั วแปรป จจัยที่ มีอิทธิพลทางออมต อ
ประสิ ทธิ ผลองคการ เรียงตามลํ าดั บ ขนาดอิท ธิพล ไดแก การติดตอสื่อสาร สภาพดานการเมือง
คุณลักษณะผูนํา การบริหารการเปลี่ยนแปลง การกําหนดเปาหมายเชิงยุทธศาสตร ความสามารถใน
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การแสวงหาทรั พ ยากร โครงสร า งองค ก าร วัฒ นธรรมองค ก าร สภาพเศรษฐกิ จ และสั งคม การ
บริหารงานบุคคลและสภาพการใชเทคโนโลยี
ปยดา สวางศิลป (2545) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลขององคการ: ศึกษากรณี
บริ ษั ท มิ ต ซุ ย สุ มิ โ ตโม อิ น ชั ว รั น ซ จํ า กั ด สาขาประเทศไทย พบว า ป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
ประสิทธิผลขององคการมากที่สุดเรียงตามลําดับ ประกอบดวย บรรยากาศองคการ แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการติดตอสื่อสาร โครงสรางบริษัท การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง คุณลักษณะของพนักงานดานความรูความสามารถ สภาพการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
วัฒนธรรมองคการ สภาพเศรษฐกิจและเปาหมาย และภารกิจขององคการ
ภูวนาท เทพศุภร (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสําเร็จของการปรับปรุงการทํางานอยาง
ตอเนื่องดวยวิธี KAIZEN กรณีศึกษา บริษัท โซนี้ เทคโนโลยี จํากัด พบวา การนําวิธี KAIZEN มาใชลด
ขั้นตอนการทํางาน และสรางความพึงพอใจในการลดตนทุนการผลิตลง และจากการวิจัยยังพบวา
พนักงานยังขาดความรูความเขาใจในกระบวนการปฏิบัติงาน กอใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการ
ปรับปรุงการทํางานอยางตอเนื่องดวยวิธี KAIZEN
รสริน เจี ยมเจริญ (2551) ไดศึกษาเรื่อง “ป จจัยที่มีผ ลตอประสิทธิภ าพการทํางานของ
ขาราชการสํานักงบประมาณ” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาระงานของสํานักงบประมาณภายหลังการ
ปรับเปลี่ยนเป นระบบงบประมาณแบบมุงเน นผลงานตามยุทธศาสตรวามีผลตอประสิทธิภ าพการ
ทํางานหรือไม เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของขาราชการสํานักงบประมาณ
โดยแยกเป น ป จ จั ย ส ว นบุ ค คลและป จ จั ย เกี่ ย วกั บ การทํ า งาน และเพื่ อ เสนอแนะแนวทางเพิ่ ม
ประสิ ทธิภ าพการทํ างานของข าราชการสํ านักงบประมาณ ผลการศึกษาพบวา 1) กลุ มตัว อย างมี
ความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานในระดับสูง มีความคิดเห็นตอการฝกอบรมในระดับปานกลาง มี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในระดับสูงมีความคิดเห็นตอความกาวหนาในการทํางานและมีความศรัทธาตอผูนํา
ในระดั บ ปานกลาง 2) กลุ ม ตั ว อย า งที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานโดยรวมในระดั บ ปานกลาง มี
ประสิทธิภาพการทํางานดานการวางแผนงบประมาณและการติดตามประเมิ นผลอยูในระดับ ปาน
กลาง ประสิทธิภาพการทํางานดานการจัดทํางบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณ และการให
คําปรึกษาแกหนวยงานอยูในระดับสูง 3) ขาราชการที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน มีประสิทธิภาพ
การทํ างานไม แ ตกต า งกั น และ 4) ป จ จั ย เกี่ ย วกั บ การทํ า งาน ได แ ก ความรู ค วามเข า ใจในการ
ปฏิบัติงาน การฝกอบรม แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความกาวหนาในการทํางาน และความศรัทธาตอผูนํา มี
ความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิภาพการทํางาน
วีร ะศั ก ดิ์ พุ ฒ ละ (2553) ได ศึกษาแนวทางการพั ฒ นาประสิ ท ธิภ าพกระบวนการจั ด ทํ า
งบประมาณของเทศบาลตําบลคลองพระอุดม อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษา
พบวา ในการจัดทําประมาณการรายรับและงบประมาณรายจายของหนวยงานยังขาดระบบฐานขอมูล
ที่สมบูรณ การขาดความรูความเขาใจของผูปฏิบัติงาน นโยบายดานงบประมาณของผูบริหารไมมี
ความชั ด เจน และการขาดความร ว มมื อ ของผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ ง และได นํ า เสนอแนวทางและ
ขอเสนอแนะเพื่ อลดปญหาและอุปสรรคในกระบวนการจัดทํ างบประมาณของหน วยงาน คือ การ
จั ด เก็ บ ข อมู ล ในฐานข อ มู ล อย างครบถ วน สมบู ร ณ พ รอ มกอ นการจัดทํ างบประมาณ มี การจัด ทํ า
แผนการฝกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มความรู และผูบริหารมีการบริหารงานเปนไปตามแผนงานที่กําหนด
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สายชล เพชรตระหงาน (2554) ไดศึกษาการนําระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตาม
ยุทธศาสตรมาปรับ ใชกับ กรุงเทพมหานคร : กรณี ศึกษาป จจัยที่ สงผลกระทบใหเกิดปญ หาตอการ
จั ด สรรงบประมาณแบบมุ ง เน น ผลงานของสํ า นั ก การแพทย แ ละสํ า นั ก งานเขตคลองสาน” มี
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาความสัมพันธของแผนงบประมาณรายจายประจําขั้นพื้นฐานและแผนงาน
ยุทธศาสตร เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบใหเกิดปญหาตอการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําขั้น
พื้น ฐานและภารกิจ ตามแผนงานยุทธศาสตร และเพื่อเสนอแนะแนวทางแกไขปญ หาเกี่ ยวกั บการ
จัดสรรงบประมาณรายจายประจําขั้นพื้นฐานและภารกิจตามแผนงานเชิงยุทธศาสตร ผลการศึกษา
พบวา ผูบริหารกรุงเทพมหานคร ทั้งฝายการเมืองและฝายประจํายังไมใหความสําคัญกับงบประมาณ
แบบมุ งเน น ผลงานตามยุ ท ธศาสตร อ ย า งจริ งจั ง อี ก ทั้ งยั งขาดความรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ ระบบ
งบประมาณแบบใหมอย างชัดเจนและถูกตอง นอกจากนี้โครงสรางองคการ ระบบการปฏิบั ติงาน
ระเบียบ กฎหมาย ระบบสารสนเทศในการจัดเก็บฐานขอมูล แตปจจัยสําคัญ คือ สํานักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร สํานักการคลัง สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล ยังขาดบทบาทและหนาที่ที่ตอง
ดําเนินการเพื่อขับเคลื่อนระบบ และขาดความเชื่อมโยง/การบูรณาการแผนปฏิบัติงาน เนื่องจากให
ความสํ าคัญ กับ งบประมาณแบบแสดงรายการแทนที่ จะให ความสําคั ญกั บระบบงบประมาณแบบ
แสดงผลผลิตและบริการ
อรสา จุลสุคนธ (2553) ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยความสําเร็จของการใชงบประมาณในการ
วิจัยของนักวิจัยในกรมวิชาการเกษตร” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารจัดการงบประมาณและ
ปจจัยความสําเร็จการใชงบประมาณในการวิจัยของนักวิจัยที่ไดรับการจัดสรรจากกรมวิชาการเกษตร
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยความสําเร็จการใชงบประมาณในการวิจัยของนักวิจัยในกรมวิชาการเกษตร
จําแนกได 3 ป จจัย หลัก ไดแก ป จจัยที่ 1 นักวิจัย ตองมีความสามารถในการตั้งงบประมาณ การ
วางแผนการวิจัย การใชงบประมาณและบริหารจัดการงานวิจัยโดยประหยัดและไดผลตามเปาหมาย
ปจจัยที่ 2 กรมวิชาการเกษตรซึ่งเปนผูใหทุนการวิจัย ตองกําหนดนโยบายการวิจัยที่ชัดเจน มีระบบ
การจัดสรรงบประมาณที่ไดมาตรฐาน มีระบบการเบิกจายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ และปจจัยที่ 3
หน ว ยงานต น สั ง กั ด ของนั ก วิ จั ย ต อ งสนั บ สนุ น เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ แ ละการใช ง บประมาณตาม
วัตถุประสงคใหนักวิจัยดําเนินงานวิจัยไดสําเร็จ
พนิ ดา หวานเพ็ ช ร (2555: บทคัดยอ) ได ศึกษาการเพิ่มประสิ ทธิภ าพการทํ างานโดยใช
แนวคิดไคเซ็น กรณีศึกษา แผนกบัญชีคาใชจาย โดยการใชแนวคิดไคเซ็น ประกอบดวยการลดขั้นตอน
ในบางกระบวนการที่ไมกอใหเกิดประโยชนออกไป (MUDA) การรวมขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอน
กันในแตละกระบวนการเขาดวยกัน (MURI) และการจัดใหเกิดความสม่ําเสมอของการนําสงเอกสาร
ทางการบั ญ ชี จ ากร า นค า (MURA) มาประยุ ก ต ใ ช ใ นงาน ผลการศึ ก ษาพบว า สามารถเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนั กงานแผนกบั ญชีคาใชจ าย ใหสามารถรองรับงาน และจํานวน
ปริมาณเอกสารทางการบัญชีที่เพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยพนักงาน 1 คน สามารถรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
ไดถึง 139.39 เปอรเซ็นตจากปริมาณเฉลี่ยเดิมกอนการปรับปรุงกระบวนการทํางานตามแนวคิดไค
เซ็น และจํานวนขอบกพรองที่เกิดขึ้นลดลงเหลือ 2.05 เปอรเซ็นตของจํานวนการทํางานทั้งหมด
Watana Vinitwatanakhun (2002) ศึกษาถึงปจจัยที่ มีความสัมพัน ธกับประสิทธิผลของ
องค ก าร ของผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของสถาบั น ที่ เ ป ด สอนหลั ก สู ต ร พ ยาบาลในสั ง กั ด ของ
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ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ งของรั ฐ และสถาบั น การศึ กษาของเอกชน ผลการศึ กษา พบวาป จ จัย ดา น
รู ป แบบความเป น ผู นํ า (leadership style) การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย (human resource
development) เทคโนโลยี (technology) และการวางแผนกลยุ ท ธ (strategic planning) เป น
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการ โดยที่รูปแบบความเปนผูนําเปนปจจัยที่มีอิทธิพลมาก
ที่สุด
Parhizgari & Gilbert (2004) ศึกษาหาตัวชี้วัดถึงความมีประสิทธิผลขององคการโดยทํา
การสํารวจความคิดเห็นของพนักงานในองคการภาคเอกชน และบุคลากรสังกัดหนวยงานภาครัฐ โดย
ใช วิ ธี ก ารวิ เคราะห แ บบจํ า แนกป จ จั ย (factor analysis) พบว า องค ป ระกอบสํ าคั ญ (principle
components) ของความมีประสิทธิผลขององคการ ประกอบดวย 9 องคประกอบคือ ความสําคัญ
ของวิ สั ย ทั ศ น (importance of the mission) นโยบายที่ ส นั บ สนุ น คนในองค ก าร (supportive
policies toward the work force) การออกแบบองค ก ารที่ เ หมาะสม(appropriateness of
organizational design) สภาพการทํางาน (working conditions) คาจางและผลตอบแทน (pay
and benefits)การบั ง คั บ บั ญ ชาที่ ดี (positive supervisory practice)ความซื่ อ สั ต ย ต อ องค ก าร
(work force loyalty) การดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ (operational efficacy) และพฤติกรรมการ
ใหความสําคัญตอลูกคาเปนสําคัญ (customer oriented behavior)

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับประสิทธิผลของการดําเนินงาน
จัด ทํางบประมาณบู รณาการเชิ งยุ ท ธศาสตร ของสถาบั น บั ณ ฑิ ตพั ฒ นบริห ารศาสตร ผูวิจัย จึงได
กําหนดรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการดําเนินการวิจัย ไวดังนี้
3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย
3.2 กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัย
3.3 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
3.5 การวิเคราะหขอมูล

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย
ปจจัยสวนบุคคล
1. ตําแหนงงาน
2. อายุงานในสถาบัน
3. หนวยงานที่สังกัด
1.
2.
3.
4.

ปจจัยทางสังคมและสภาพแวดลอม
ปจจัยดานบทบาทของผูบริหารในการจัดทํา
งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
ปจจัยดานการรับรูเกี่ยวกับการจัดทํา
งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
ปจจัยดานทรัพยากรในการจัดทํา
งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
ปจจัยดานกระบวนการจัดทํางบประมาณ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย

ประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตรของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- ความพึงพอใจตอการดําเนินงาน
จัดทํางบประมาณบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร
- สัดสวนโครงการที่ผานการพิจารณา
จากหนวยงานเจาภาพบูรณาการ
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3.2 กลุมผูใหขอมูลในการศึกษาวิจัย
กลุมผูใหขอมูลที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก อาจารย และนักวิจัยของสถาบันที่จัดทํา
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของสถาบัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใช
วิธีการสัมภาษณแบบมีโครงราง เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็นที่มีตอการดําเนินงานจัดทํางบประมาณ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
รวมถึงปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อประโยชนตอการปรับปรุงการดําเนินงานจัดทํา
งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของสถาบัน เพื่อใหเกิดประสิทธิผลตอไป ทั้งนี้ มีอาจารย และ
นักวิจัยของสถาบันที่จัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร จํานวนทั้งสิ้น 40 คน
จาก 13 หนวยงาน ประกอบดวย
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

คณะรัฐประศาสนศาสตร
คณะบริหารธุรกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะสถิติประยุกต
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
คณะภาษาและการสื่อสาร
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
คณะนิติศาสตร
คณะการจัดการการทองเที่ยว
คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม
สํานักวิจัย
ศูนยอาเซียนและเอเซียศึกษา

อาจารย และนั กวิจั ยที่ จั ดทํ างบประมาณในลั กษณะบู รณาการเชิงยุทธศาสตรของสถาบั น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งสิ้น 40 คน จาก 13 หนวยงาน รายละเอียด ดังตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามคณะ/วิทยาลัย/หนวยงาน ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
คณะ/วิทยาลัย
1. คณะรัฐประศาสนศาสตร
2. คณะบริหารธุรกิจ
3. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
4. คณะสถิติประยุกต
5. คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
6. คณะภาษาและการสื่อสาร
7. คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
8. คณะนิติศาสตร
9. คณะการจัดการการทองเที่ยว
10. คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ
11. คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม
12. สํานักวิจัย
13. ศูนยอาเซียนและเอเซียศึกษา

จํานวน (คน)
(n=40)
3
2
2
5
2
1
2
4
7
2
6
3
1

รอยละ
7.50
5.00
5.00
12.50
5.00
2.50
5.00
10.00
17.50
5.00
15.00
7.50
2.50

3.3 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได กํ า หนดระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย หรื อ กระบวนวิ ธี ก ารวิ จั ย
(methodology) ตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ไดกําหนดเครื่องมื อที่
เหมาะสมสํ า หรั บ ดํ า เนิ น การศึ ก ษาวิ จั ย โดยใช ก ระบวนการวิ จั ย เชิ ง เอกสาร (documentary
research) และการสัมภาษณ โดยใชแบบสัมภาษณชนิดมีโครงสราง (Structured interview) เพื่อ
รวบรวมขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและประมวลผลขอมูลรวมกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
3.3.1 กระบวนการวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) ผูวิจัยกําหนดแนวทางใน
การเก็บรวบรวมขอมูลที่นํามาใชในการวิจัยครั้งนี้ จากการศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการดําเนินงานจัดทํา
งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร แนวคิดดานบทบาทของ
ผูบริหาร การรับรู ทรัพยากร กระบวนการ และปจจัยการเพิ่มประสิทธิผล เพื่อวิเคราะห และกําหนด
กระบวนการ
3.3.2 การสั ม ภาษณ ช นิ ด มี โ ครงสร า ง (Structured interview) โดยการใช แ บบ
สัมภาษณที่มีการออกแบบโครงสรางของขอคําถามในแบบสัมภาษณ กลาวคือ มีการรางขอคําถามที่มี
ลักษณะปลายเปด สําหรับนําไปใชในกระบวนการสัมภาษณ และเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ
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การดํ าเนิ น กระบวนการตรวจสอบคุ ณ ภาพ ความถู ก ต อ งชั ด เจนในเชิ งเนื้ อ หาเพื่ อ ให
ครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยนั้น ผูวิจัยไดมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1) ออกแบบขอคําถามจากตัวแปรการวิจัย โดยศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดขอบขายใหตรงตามเนื้อหา (Content Validity) นําแบบสัมภาษณ
ที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญถึงความเหมาะสม ตลอดจนขอเสนอแนะเพื่อนํามา
แก ไขและปรั บ ปรุ งตามคํ าแนะนํ า รวมทั้ งได มี ก ารนํ าแบบสั ม ภาษณ ที่ ได รั บ การปรั บ ปรุ งแล ว ไป
ดําเนินการทดลองสัมภาษณกับอาจารยซึ่งมีคุณลักษณะใกลเคียงกับผูมีสวนรวมในการวิจัยหรือผูให
สัมภาษณ เพื่อที่จะนําปญหาหรือขอบกพรองของแบบสัมภาษณ ไปดําเนินการปรับปรุงครั้งสุดทาย
ก อนที่ จ ะนํ า ไปใช ในการดํ าเนิ น กระบวนการสัมภาษณ จ ริง เพื่อใหไดมาซึ่งขอมู ล ที่มีความถูกตอ ง
สมบูรณ อันมีผลตอการนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณไปใชในกระบวนการประมวลผลขอมูลตอไป
ทั้งนี้ แบบสัมภาษณที่มีการออกแบบโครงสรางของขอคําถามแลวนั้น ประกอบไปดวย ขอ
คําถามจํานวน 9 ประเด็น ไดแก
1) ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ ประกอบดวย ตําแหนงงาน หนวยงานที่สังกัด และ
1. อายุงานในสถาบัน
2) ดานบทบาทของผูบริหารในการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
3) ดานการรับรูเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
4) ดานทรัพยากรในการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
5) ดานกระบวนการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
6) ความพึ งพอใจต อ การดํ าเนิ น งานจั ด ทํ างบประมาณบู รณาการเชิ งยุ ท ธศาสตร ใน
ภาพรวม
7) ปญหา อุปสรรคในการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
8) ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
9) ขอเสนอแนะ หรือแนวทางการเพิ่มประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลที่นํามาใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก การศึกษาคนควา
ข อ มู ล จากเอกสารทางวิ ช าการ และข อ มู ล จากเอกสารการปฏิ บั ติ ง านของเจ า หน า ที่ ก ลุ ม งาน
งบประมาณ กองแผนงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่เกี่ยวของกับผลการดําเนินงานดาน
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร และการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณชนิดมี
โครงสราง มีสาระสําคัญโดยสรุปดังตอไปนี้
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3.4.1 การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร
1) การเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึก ษาคน คว าขอมู ลจากเอกสารทางวิชาการ
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้
1.1) เอกสารกระบวนการจัดทํางบประมาณ และเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดทํา
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ประกอบดวย
(1) กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
(2) กระบวนการการจั ด ทํ า งบประมาณ ในลั ก ษณ ะบู ร ณ าการเชิ ง
ยุทธศาสตรของสถาบัน
(3) รางกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)
(4) แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 25602564)
(5) นโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาล
(6) แผนผังความเชื่อมโยงแผนงานบูรณาการในปงบประมาณ พ.ศ. 25602562
1.2) แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลการดํ าเนิ น งาน
บทบาทผูนําและภาวะผูนํา การรับรูและการเปดรับขาวสาร ทรัพยากร กระบวนการ และความพึง
พอใจในงาน
2) การปฏิบัติงานของกลุมงานงบประมาณ กองแผนงาน สถาบัน บัณ ฑิ ตพั ฒนบริ ห ารศาสตร ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ ผลการดํ า เนิ น งานด า นงบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการเชิ ง
ยุทธศาสตร ประกอบดวย ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณา
การเชิ งยุ ท ธศาสตร ข อ มู ล โครงการที่ อ าจารย แ ละนั ก วิจั ย ของสถาบั น จั ด ทํ าเพื่ อ เสนอขอรั บ การ
พิ จารณาบรรจุในแผนงานบู รณาการของหนวยงานเจาภาพแผนงานบู รณาการ ผลการสงข อมู ล
โครงการฯ เพื่อขอรับการพิจารณาบรรจุในแผนงานบูรณาการ และผลการไดรับการบรรจุโครงการฯ
ในแผนงานบูรณาการของหนวยงานเจาภาพแผนงานบูรณาการ
3.4.2 การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณชนิดมีโครงสราง
โดยการขอความรวมมือกลุมตัวอยางการวิจัยครั้งนี้ เพื่อขอสัมภาษณอยางเปนทางการและ
ไมเปนทางการ นํามาวิเคราะหและสรุปผลจากการสัมภาษณอาจารย/ นักวิจัยของสถาบันถึงความ
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ที่ ส งผลต อประสิท ธิผ ลของการจัด ทํางบประมาณในลักษณะบูร ณาการเชิ ง
ยุทธศาสตรของสถาบัน และในกระบวนการสัมภาษณเจาะลึกนั้น ทางผูวิจัยไดดําเนินกระบวนการ
บันทึกขอมูล โดยวิธีการจดบันทึกขอมูลผูใหสัมภาษณ

3.5 การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการการสัมภาษณชนิดมีโครงสราง (Structured Interview) มาใชใน
กระบวนการวิเคราะหและประมวลผลขอมูล โดยดําเนินการรวมกับกระบวนการรวบรวมขอมูลจาก
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การศึ ก ษาค น คว า ข อ มู ล จากเอกสาร (Documentary Research) โดยกระบวนการและวิ ธี ก าร
วิเคราะห เปนกระบวนการตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การวิเคราะหขอมูลโดยพิ จารณา
ประเด็ น หลั ก Major Themes) ที่ พ บในข อ มู ล ที่ ได รั บ จากการสั ม ภาษณ ทั้ งหมด นํ า มาวิ เคราะห
แบงแยกออกเปนประเด็นยอย (Sub – Themes) และหัวขอยอย (Categories) และนําเสนอผลการ
ศึกษาวิจัยในลักษณะเชิงพรรณนา และใชสถิติพื้นฐาน (Descriptive Statistic) อาทิ คาความถี่ หรือ
รอยละ ประกอบการอธิบายผลการศึกษาเพื่อใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีเกณฑระดับการใหคะแนนความ
พึงพอใจ แบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
มากที่สุด
5 คะแนน
มาก
4 คะแนน
ปานกลาง
3 คะแนน
นอย
2 คะแนน
นอยที่สุด
1 คะแนน
การแปลผลขอมูลสวนนี้ไดจากการใชคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอการดําเนินงานการจัดทํา
งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร โดยแบงเปน 5 ระดับ คาเฉลี่ย ดังนี้
ระดับคะแนนเฉลี่ย

= คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น
= 5-1
5
= 0.8

เมื่อไดคะแนนรวมแลวนํามาคิดคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางแบงระดับออกเปน 5 ระดับ ซึ่ง
มีเกณฑในการพิจารณา ดังนี้
เกณฑการแปลผลคะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.21-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ที่สุด
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.41-4.20 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.61-3.40 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับปาน
กลาง
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.81-2.60 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.00-1.80 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย
ที่สุด
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
ผูวิจัยไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร” และผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดย
แบงออกเปน 6 สวน
4.1 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล
4.2 ผลการวิเคราะหปจจัยทางสังคมและสภาพแวดลอม
4.3 ผลการวิเคราะหประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
4.4 ปญหา อุปสรรคในการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
4.5 ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
4.6 ขอเสนอแนะ หรือแนวทางการเพิ่มประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร

4.1 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล

ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยการสัมภาษณแบบมี
โครงสรางกับผูบริหารคณะ/วิทยาลัย อาจารย และนักวิจัยของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรที่
ขอรับ การจัดสรรงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 40 คน
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 4.1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามตําแหนงงาน
ผูบริหารคณะ/วิทยาลัย
อาจารย
นักวิจัย
รวม

เพศ

จํานวน (คน)
13
24
3
40

รอยละ
32.50
60.00
7.50
100.00

จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลดานตําแหนงงาน พบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญเปนอาจารย จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 60.00 รองลงมา คือ ผูบริหารคณะ/วิทยาลัย จํานวน
13 คน คิดเปนรอยละ 32.50 และนักวิจัย จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 7.50
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ตารางที่ 4.2 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามหนวยงานที่สังกัด
หนวยงานที่สังกัด
คณะรัฐประศาสนศาสตร
คณะบริหารธุรกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะสถิติประยุกต
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
คณะภาษาและการสื่อสาร
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
คณะนิติศาสตร
คณะการจัดการการทองเที่ยว
คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม
สํานักวิจัย
ศูนยอาเซียนและเอเซียศึกษา
รวม

จํานวน (คน)
3
2
2
5
2
1
2
4
7
2
6
3
1
40

รอยละ
7.50
5.00
5.00
12.50
5.00
2.50
5.00
10.00
17.50
5.00
15.00
7.50
2.50
100.00

จากตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลดานหนวยงานที่สังกัด พบวา กลุมตัวอยาง
สว นใหญ สังกัด คณะการจัดการการท องเที่ ย ว จํ านวน 7 คน คิ ดเป น รอยละ 17.50 รองลงมา คื อ
สั งกั ด คณะบริ ห ารการพั ฒ นาสิ่ งแวดล อ ม จํานวน 6 คน คิ ด เป น ร อยละ 15.00 สั งกั ด คณะสถิ ติ
ประยุกต จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 12.50 สังกัดคณะนิติศาสตร จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ
10.00 สังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร และสํานักวิจัย จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 7.50 สังกัดคณะ
บริหารธุรกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม คณะพัฒนาทรัพยากร
มนุษย และคณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5.00 เทากัน
และสังกัดคณะภาษาและการสื่อสาร และศูนยอาเซียนและเอเซียศึกษา จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ
2.50 เทากัน
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ตารางที่ 4.3 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุงาน

นอยกวา 10 ป
10 – 20 ป
รวม

อายุงาน

จํานวน(คน)
29
11
40

รอยละ
72.50
27.50
100.00

จากตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลดานอายุงาน พบวา กลุมตัวอยางอายุงาน
นอยกวา 10 ป จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 72.50 รองลงมา คือ กลุมอายุ 10- 20 ป จํานวน 11
คน คิดเปนรอยละ 27.50

4.2 ผลการวิเคราะหปจจัยทางสังคมและสภาพแวดลอม
จากการศึกษากลุมตัวอยางเกี่ยวกั บปจจัยทางสังคมและสภาพแวดลอม สามารถสรุปผล
การศึกษา ดังนี้
4.2.1 ปจจัยดานบทบาทของผูบริหารในการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
จากการสั ม ภาษณ ก ลุ ม ตั ว อย า งเกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ด า นบทบาทของผู บ ริ ห ารในการจั ด ทํ า
งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร สามารถสรุปผลการศึกษา ดังนี้
1) ผูบริหารของสถาบันมีการมอบนโยบายหรือการวางแผนการจัดทํางบประมาณบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร (ตารางที่ 4.4)
ตารางที่ 4.4 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการมอบนโยบาย
หรือการวางแผนการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
การมอบนโยบายหรือการวางแผน
1) กําหนดนโยบาย แนวทาง ประเด็นชี้แจง วางแผน จัดประชุม
ระดมสมอง และกํากับการเสนอโครงการงบประมาณบูรณาการ
2) สื่อสารนโยบาย แนวทางการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร พรอมสงขอมูลและหลักการผานอีเมล
3) กระตุนใหอาจารยจัดทําแผนงบประมาณบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร

จํานวน
(ความคิดเห็น)
17

รอยละ
50.00

4

11.76

1

2.94
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ตารางที่ 4.4 (ตอ)
การมอบนโยบายหรือการวางแผน
4) มอบหมายคณะทํางานผูรับผิดชอบเปนผูเตรียมการใหเกิด
ความพรอมอยูเสมอ
5) ชี้แจงความสําคัญ/ สรางความเขาใจ และใหขอมูลของงบ
บูรณาการฯ ตอสถาบัน
6) วางแผนรวมกับหนวยงานภายในสถาบัน เพื่อเตรียมความ
รวมมือกับองคกรที่เกี่ยวของ และกําหนดเงื่อนไขของเวลาที่
เหมาะสม
รวม

จํานวน
(ความคิดเห็น)
1

รอยละ
2.94

3

8.82

8

23.53

34

100.00

จากตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะหขอมูลผูบริหารของสถาบันมีการมอบนโยบายหรือการวาง
แผนการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร พบวา กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น จํานวน
34 ความคิดเห็น โดยกลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา ผูบริหารของสถาบันกําหนดนโยบาย แนวทาง
ประเด็นชี้แจง วางแผน จัดประชุม ระดมสมอง และกํากับการเสนอโครงการงบประมาณบูรณาการ
คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมา คือ วางแผนรวมกับหนวยงานภายในสถาบัน เพื่อเตรียมความรวมมือ
กับองคกรที่เกี่ยวของ และกําหนดเงื่อนไขของเวลาที่เหมาะสม คิดเปนรอยละ 23.53 สื่อสารนโยบาย
แนวทางการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร พรอมสงขอมูลและหลักการผานอีเมล คิด
เปนรอยละ 11.76 ชี้แจงความสําคัญ/ สรางความเขาใจ และใหขอมูลของงบบูรณาการฯ ตอสถาบัน
คิ ด เป น ร อ ยละ 8.82 กระตุ น ให อ าจารย จั ด ทํ าแผนงบประมาณบู ร ณาการเชิ งยุ ท ธศาสตร และ
มอบหมายคณะทํางานผูรับผิดชอบเปนผูเตรียมการใหเกิดความพรอมอยูเสมอ คิดเปนรอยละ 2.94
เทากัน
2) ผูบริหารของสถาบันมีการผลักดันนโยบายงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรไปสูการ
ปฏิบัติ (ตารางที่ 4.5)
ตารางที่ 4.5 จํ านวนและรอยละของกลุมตัวอย าง จําแนกตามความคิดเห็ น เกี่ ยวกับ การผลั กดั น
นโยบายงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ
การผลักดันนโยบายงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
ไปสูการปฏิบัติ
1) จัดอบรม Workshop สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหวางอาจารยในสถาบัน
2) จัดทีมใหคําแนะนําในการเขียนโครงการตามแผนงานบูรณา

จํานวน
(ความคิดเห็น)
8
4

รอยละ
18.18
9.09
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การฯ
ตารางที่ 4.5 (ตอ)
การผลักดันนโยบายงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
ไปสูการปฏิบัติ
3) กําหนดเปนตัวชี้วัดในการดําเนินงานของคณะ/หนวยงาน
4) เพิ่มเปนภาระงานพิเศษใหกับบุคลากร
5) ประสานกับหนวยงานผูใชประโยชนจากงานวิจัย เพื่อให
งานวิจัยที่ไดรับงบประมาณเกิดประโยชนจริง
6) ผลักดันใหเกิดความรวมมือขามคณะเพื่อเสนอโครงการใหเกิด
การบูรณาการจริง
7) สนับสนุนทรัพยากรตางๆ
8) กําหนดกรอบขอบเขตของลักษณะโครงการที่เปนประโยชนกับ
ทั้งกลุมเปาหมาย
9) ผลักดันโดยผาน ทคอ. การวางแผนและประเมินผล และ
ทคอ. สถาบัน
10) สรางใหเกิดกลุมอาจารยที่มีผลงานเชิงประจักษ ใหสังคม
ประเทศชาติรับรู
รวม

จํานวน
(ความคิดเห็น)
3
2
11

รอยละ
6.82
4.55
25.00

2

4.55

4
5

9.09
11.36

4

9.09

1

2.27

44

100.00

จากตารางที่ 4.5 ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล ผู บ ริ ห ารของสถาบั น มี ก ารผลั ก ดั น นโยบาย
งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ พบวา กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น จํานวน
44 ความคิดเห็น โดยกลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา ผูบริหารของสถาบันประสานกับหนวยงานผูใช
ประโยชนจากงานวิจัย เพื่อใหงานวิจัยที่ไดรับงบประมาณเกิดประโยชนจริง คิดเปนรอยละ 25.00
รองลงมา คือ จัดอบรม Workshop สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางอาจารยในสถาบัน คิด
เปนรอยละ 18.18 กําหนดกรอบขอบเขตของลักษณะโครงการที่เปนประโยชนกับทั้งกลุมเปาหมาย
คิดเปนรอยละ 11.36 จัดทีมใหคําแนะนําในการเขียนโครงการตามแผนงานบูรณาการฯ สนับสนุน
ทรัพยากรตางๆ และผลักดันโดยผาน ทคอ. การวางแผนและประเมินผล และ ทคอ. สถาบัน คิดเปน
รอยละ 9.09 เทากัน กําหนดเปนตัวชี้วัดในการดําเนินงานของคณะ/หนวยงาน คิดเปนรอยละ 6.82
เพิ่มเปนภาระงานพิเศษใหกับบุคลากร และผลักดันใหเกิดความรวมมือขามคณะเพื่อเสนอโครงการให
เกิ ด การบู รณาการจริ ง คิ ด เป น ร อยละ 4.55 เท ากั น และสรางให เกิ ดกลุ มอาจารยที่ มี ผ ลงานเชิ ง
ประจักษ ใหสังคม ประเทศชาติรับรู คิดเปนรอยละ 2.27

75
3) ผู บ ริ ห ารของสถาบั น มี ก ารจู งใจและการกระตุ น การจั ด ทํ างบประมาณบู รณาการเชิ ง
ยุทธศาสตร (ตารางที่ 4.6)
ตารางที่ 4.6 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจูงใจและการ
กระตุนการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
การจูงใจและการกระตุนการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร
1) นําการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรมา
เทียบเคียงเปนภาระงานของอาจารย
2) มอบนโยบาย ประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธและสงเสริมใหขอ
ทุนวิจัย
3) ลดคาบริหารสวนกลางลง
4) แจงใหทราบลวงหนาเปนเวลานานๆ
5) แบบฟอรมไมควรเปลี่ยนบอย
6) การอํานวยความสะดวก
7) ใหรางวัลคาทํา Proposal แขงขัน
8) ใหความชวยเหลือเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจายเงิน หรือการ
จัดซื้อจัดจาง
9) สงเสริมและใหความสําคัญ สรางการยอมรับและเผยแพร
ผลงานผานชองทางตางๆ
10) สนับสนุน จูงใจ และกระตุนใหอาจารยทํางบประมาณบูรณา
การเชิงยุทธศาสตร
รวม

จํานวน
(ความคิดเห็น)
11

รอยละ
24.44

6

13.33

1
2
3
6
1
3

2.22
4.44
6.67
13.33
2.22
6.67

3

6.67

9

20.00

45

100.00

จากตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะหขอมูลผูบริหารของสถาบันมีการจูงใจและการกระตุนการ
จัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร พบวา กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น จํานวน 45 ความ
คิดเห็น โดยกลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา ผูบริหารของสถาบันนําการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตรมาเทียบเคียงเปนภาระงานของอาจารย คิดเปนรอยละ 24.44 รองลงมา คือ สนับสนุน จูง
ใจ และกระตุ น ให อ าจารย ทํ างบประมาณบู ร ณาการเชิ งยุ ท ธศาสตร คิ ด เป น ร อยละ 20.00 มอบ
นโยบาย ประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธและสงเสริมใหขอทุนวิจัย และการอํานวยความสะดวก คิดเปน
รอยละ 13.33 เท ากัน แบบฟอรมไม ควรเปลี่ย นบอย ใหความชวยเหลือเกี่ยวกับ ระเบีย บการเบิ ก
จายเงิน หรือการจัดซื้อจัดจาง และสงเสริมและใหความสําคัญ สรางการยอมรับและเผยแพรผลงาน
ผานชองทางตางๆ คิดเปนรอยละ 6.67 เทากัน แจงใหทราบลวงหนาเปนเวลานานๆ คิดเปนรอยละ
4.44 ลดคาบริหารสวนกลางลง และใหรางวัลคาทํา Proposal แขงขัน คิดเปนรอยละ 2.22 เทากัน

76
4) ผูบริหารของสถาบันมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดทํางบประมาณบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร (ตารางที่ 4.7)
ตารางที่ 4.7 จํ า นวนและรอ ยละของกลุม ตั วอยาง จําแนกตามความคิ ดเห็ น เกี่ ย วกับ การกํ ากั บ
ติดตาม และประเมินผลการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดทํางบประมาณ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร
1) มีคณะทํางานกํากับติดตาม
2) รายงานความกาวหนาเปนระยะๆ หรือทุกไตรมาส
3) ประชุมรายงานผลการดําเนินงานประจําป
4) เลือกสุมติดตามผลลัพธจากการดําเนินโครงการ
5) ใช Web – based Report
รวม

จํานวน
(ความคิดเห็น)
6
19
2
1
1
29

รอยละ
20.69
65.52
6.90
3.45
3.45
100.00

จากตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห ข อ มู ล ผู บ ริห ารของสถาบั น มี ก ารกํ ากั บ ติ ด ตาม และ
ประเมินผลการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร พบวา กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น
จํานวน 29 ความคิดเห็น โดยกลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา รายงานความกาวหนาเปนระยะๆ หรือทุก
ไตรมาส คิ ด เป น รอ ยละ 65.52 รองลงมา คื อ มีค ณะทํ างานกํากับ ติดตาม คิ ด เป น รอยละ 20.69
ประชุ มรายงานผลการดํ าเนิ น งานประจําป คิด เป น รอยละ 6.90 เลือกสุมติ ดตามผลลัพ ธจากการ
ดําเนินโครงการ และใช Web – based Report คิดเปนรอยละ 3.45 เทากัน
4.2.2 ปจจัยดานการรับรูเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางเกี่ ยวกับ ปจจัยดานการรับรูเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร สามารถสรุปผลการศึกษา ดังนี้
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1) ชองทางการรับรูการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร (ตารางที่ 4.8)
ตารางที่ 4.8 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับชองทางการรับรู
การจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
ชองทางการรับรูการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร
1) หนังสือเวียนของสถาบัน
2) เพื่อนอาจารย
3) E-mail
4) การประชุม
5) Line Group
6) โทรศัพท
รวม

จํานวน
(ความคิดเห็น)
13
7
13
8
4
2
47

รอยละ
27.66
14.89
27.66
17.02
8.51
4.26
100.00

จากตารางที่ 4.8 ผลการวิ เคราะห ช องทางการรับ รูการจัด ทํ างบประมาณบู ร ณาการเชิ ง
ยุทธศาสตร พบวา กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น จํานวน 47 ความคิดเห็น โดยกลุมตัวอยางสวน
ใหญเห็นวา หนังสือเวียนของสถาบัน และ E-mail คิดเปนรอยละ 27.66 เทากัน รองลงมา คือ การ
ประชุม คิดเปนรอยละ 17.02 เพื่อนอาจารย คิดเปนรอยละ 14.89 Line Group คิดเปนรอยละ 8.51
และโทรศัพท คิดเปนรอยละ 4.26
2) การรั บ รู ขอ มู ล การตอบสนองเป าหมายและตั ว ชี้ วั ด ของกระทรวงที่ เป น เจ าภาพหลั ก
(ตารางที่ 4.9)
ตารางที่ 4.9 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูขอมูล
การตอบสนองเปาหมายและตัวชี้วัดของกระทรวงที่เปนเจาภาพหลัก
การรับรูขอมูลการตอบสนองเปาหมายและตัวชี้วัดของ
กระทรวงที่เปนเจาภาพหลัก
1) เอกสารของสถาบัน
2) เจาหนาที่กองแผนงาน
3) การประชุม
4) E-mail และ Line Group

จํานวน
(ความคิดเห็น)
8
17
2
3

รอยละ
21.62
45.95
5.41
8.11
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ตารางที่ 4.9 (ตอ)
การรับรูขอมูลการตอบสนองเปาหมายและตัวชี้วัดของ
กระทรวงที่เปนเจาภาพหลัก
5) การแนะนําของเพื่อนอาจารยในสถาบัน
6) ศึกษา และทําความเขาใจเอง
รวม

จํานวน
(ความคิดเห็น)
1
6
37

รอยละ
2.70
16.22
100.00

จากตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะหการรับ รูขอมูลการตอบสนองเปาหมายและตัวชี้วัดของ
กระทรวงที่เปนเจาภาพหลัก พบวา กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น จํานวน 37 ความคิดเห็น โดย
กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา เจาหนาที่กองแผนงาน คิดเปนรอยละ 45.95 รองลงมา คือ เอกสารของ
สถาบัน คิดเปนรอยละ 21.62 ศึกษา และทําความเขาใจเอง คิดเปนรอยละ 16.22 E-mail และ Line
Group คิดเปนรอยละ 8.11 การประชุม คิดเปนรอยละ 5.41 และการแนะนําของเพื่อนอาจารยใน
สถาบัน คิดเปนรอยละ 2.70
3) ความสอดคล อง และเชื่อมโยงของโครงการงบประมาณบู รณาการเชิ งยุ ท ธศาสตรกั บ
ภารกิจของสถาบันดานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ (ตารางที่ 4.10)
ตารางที่ 4.10 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคลอง
และเชื่อมโยงของโครงการงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรกับภารกิจของสถาบันดานการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
ความสอดคลอง และเชื่อมโยงของโครงการงบประมาณบูรณาการ
จํานวน
เชิงยุทธศาสตรกับภารกิจของสถาบัน
(ความคิดเห็น)
1) ดานการเรียนการสอน
12
2) ดานการวิจัย
5
3) ดานการบริการวิชาการ
3
4) ดานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
4
5) ดานการเรียนการสอน และการวิจัย
5
6) ดานการวิจัย และการบริการวิชาการ
1
7) ดานการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ
3
8) ดานองคความรูอื่นๆ
4
รวม
37

รอยละ
32.43
13.51
8.11
10.81
13.51
2.70
8.11
10.81
100.00
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จากตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะหความสอดคลอง และเชื่อมโยงของโครงการงบประมาณ
บู รณาการเชิ งยุ ทธศาสตรกับ ภารกิจ ของสถาบั น ดานการเรีย นการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ พบวา กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น จํานวน 37 ความคิดเห็น โดยกลุมตัวอยางสวนใหญ
เห็นวา ดานการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 32.43 รองลงมา คือ ดานการวิจัย ดานการเรียนการ
สอน และการวิจัย คิดเป นรอยละ 13.51 เท ากัน ดานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ และดานองคความรูอื่นๆ คิดเปนรอยละ 10.81 เทากัน ดานการบริการวิชาการ และดานการ
เรียนการสอน และการบริการวิชาการ คิดเปนรอยละ 8.11 เทากัน และดานการวิจัย และการบริการ
วิชาการ คิดเปนรอยละ 2.70
4) โครงการที่ตอบสนองงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรสงผลกระทบตอสั งคมและ
ประเทศชาติ (ตารางที่ 4.11)
ตารางที่ 4.11 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิ ดเห็นเกี่ยวกับ โครงการที่
ตอบสนองงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรสงผลกระทบตอสังคมและประเทศชาติ
โครงการที่ตอบสนองงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรสงผล
จํานวน
กระทบตอสังคมและประเทศชาติ
(ความคิดเห็น)
1) สรางองคความรู ความตระหนักแกชุมชน ประชาชน หนวยงาน
9
ตางๆ
2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ชองทางการตลาด และสรางรายได
9
3) มีนักวิจัยและงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น
1
4) ลดความเหลื่อมล้ํา และความขัดแยง
3
5) พัฒนากฎหมาย แกไขปรับปรุงกฎหมาย
3
6) พัฒนาศักยภาพของคน และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย
8
รวม
33

รอยละ
27.27
27.27
3.03
9.09
9.09
24.24
100.00

จากตารางที่ 4.11 ผลการวิ เคราะห โ ครงการที่ ต อบสนองงบประมาณบู ร ณาการเชิ ง
ยุทธศาสตรสงผลกระทบตอสังคมและประเทศชาติ พบวา กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น จํานวน 33
ความคิดเห็น โดยกลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา สรางองคความรู ความตระหนักแกชุมชน ประชาชน
หนวยงานตางๆ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ชองทางการตลาด และสรางรายได คิดเปนรอยละ
27.27 เทากัน รองลงมา คือ พัฒนาศักยภาพของคน และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย คิดเปน
รอยละ 24.24 ลดความเหลื่อมล้ํา และความขัดแยง และพัฒนากฎหมาย แกไขปรับปรุงกฎหมาย คิด
เปนรอยละ 9.09 เทากัน และมีนักวิจัยและงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น คิดเปนรอยละ 3.03

80
4.2.3 ปจจัยดานทรัพยากรในการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานทรัพยากรในการจัดทํางบประมาณบูรณา
การเชิงยุทธศาสตร สามารถสรุปผลการศึกษา ดังนี้
4.12)

1) สิ่ งสนั บ สนุ น หรื อสิ่ งจู งใจในการจั ดทํ างบประมาณบู รณาการเชิ งยุทธศาสตร (ตารางที่

ตารางที่ 4.12 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุน
หรือสิ่งจูงใจในการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
สิ่งสนับสนุนหรือสิ่งจูงใจในการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิง
จํานวน
ยุทธศาสตร
(ความคิดเห็น)
1) ทุนการเขียนขอเสนอโครงการ
9
2) อบรมวิธีการเขียนขอเสนอโครงการ และประเด็นตางๆ ที่
12
เกี่ยวของ
3) พี่เลี้ยง แลกเปลี่ยนขอมูล
5
4) เวลาลวงหนาในการเขียนโครงการ
3
5) ระบบอํานวยความสะดวกดานการจัดซื้อจัดจาง
4
6) กําหนดเปนภาระงาน
4
7) เครื่องมือที่ใชสนับสนุนการดําเนินงานที่ทันสมัย
2
รวม
39

รอยละ
23.08
30.77
12.82
7.69
10.26
10.26
5.13
100.00

จากตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะหขอมูลสิ่งสนับสนุนหรือสิ่งจูงใจในการจัดทํางบประมาณ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร พบวา กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น จํานวน 39 ความคิดเห็น โดยกลุม
ตัวอยางสวนใหญเห็นวา อบรมวิธีการเขียนขอเสนอโครงการ และประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของ คิดเปน
รอยละ 30.77 รองลงมา คือ ทุนการเขียนขอเสนอโครงการ คิดเปนรอยละ 23.08 พี่เลี้ยง แลกเปลี่ยน
ขอมูล คิดเปนรอยละ 12.82 ระบบอํานวยความสะดวกดานการจัดซื้อจัดจาง และกําหนดเปนภาระ
งาน คิ ดเป น รอยละ 10.26 เท ากั น เวลาล วงหน าในการเขียนโครงการ คิด เป น รอยละ 7.69 และ
เครื่องมือที่ใชสนับสนุนการดําเนินงานที่ทันสมัย คิดเปนรอยละ 5.13
2) ความชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของและเจาหนาที่เกี่ยวกับ การจัดทํ างบประมาณ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร (ตารางที่ 4.13)
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ตารางที่ 4.13 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับความชวยเหลือ
จากหนวยงานที่เกี่ยวของและเจาหนาที่เกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
ความชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของและเจาหนาที่เกี่ยวกับ
จํานวน
การจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
(ความคิดเห็น)
1) พี่เลี้ยงใหคําแนะนําในการเขียนขอเสนอโครงการ
11
2) แจงรายละเอียดพรอมคําอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนใน
15
การจัดทําขอเสนอโครงการ
3) เจาหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนําการจัดทํางบฯ
1
4) แจงใหทราบแตเนิ่นๆ
4
5) ความรูดานงบประมาณ และการเบิกจาย
6
6) สรางความสัมพันธกับหนวยงานเจาภาพหลัก
2
รวม
39

รอยละ
28.21
38.46
2.56
10.26
15.38
5.13
100.00

จากตารางที่ 4.13 ผลการวิเคราะห ขอ มูล ความช ว ยเหลือ จากหน ว ยงานที่ เกี่ ย วของและ
เจาหนาที่เกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร พบวา กลุมตัวอยางแสดงความ
คิดเห็น จํานวน 39 ความคิดเห็น โดยกลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา แจงรายละเอียดพรอมคําอธิบาย
ใหชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนในการจัดทําขอเสนอโครงการ คิดเปนรอยละ 38.46 รองลงมา คือ พี่เลี้ยง
ใหคําแนะนําในการเขียนขอเสนอโครงการ คิดเปนรอยละ 28.21 ความรูดานงบประมาณ และการ
เบิกจาย คิดเปนรอยละ 15.38 แจงใหทราบแตเนิ่นๆ คิดเปนรอยละ 10.26 สรางความสัมพันธกับ
หนวยงานเจาภาพหลัก คิดเปนรอยละ 5.13 และเจาหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนําการจัดทํางบฯ คิด
เปนรอยละ 2.56
3) แบบฟอร ม และข อ มู ล ประกอบการจั ดทํ างบประมาณบู รณาการเชิ งยุ ทธศาสตร ที่ ก อง
แผนงานสงมาให (ตารางที่ 4.14)
ตารางที่ 4.14 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบฟอรมและ
ขอมูลประกอบการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรที่กองแผนงานสงมาให
แบบฟอรมและขอมูลประกอบการจัดทํางบประมาณบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตรที่กองแผนงานสงมาให
1) ชัดเจน
2) ควรมีตัวอยางประกอบ
3) ควรมี Hotline/Chat ตอบคําถาม

จํานวน
(ความคิดเห็น)
27
4
1

รอยละ
62.79
9.30
2.33
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ตารางที่ 4.14 (ตอ)
แบบฟอรมและขอมูลประกอบการจัดทํางบประมาณบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตรที่กองแผนงานสงมาให
4) แบบฟอรมมากเกินไป และเปนแบบฟอรมที่ใชเปนการทั่วไป
ของโครงการทุกประเภท
5) แบบฟอรมมีการเปลี่ยนแปลงทุกป
6) ขอมูลที่ไดคอนขางกระชั้นชิด
7) เขาใจยาก ไมชัดเจน
8) ควรทําเปน Excel
รวม

จํานวน
(ความคิดเห็น)
1
1
1
7
1
43

รอยละ
2.33
2.33
2.33
16.28
2.33
100.00

จากตารางที่ 4.14 ผลการวิ เคราะห แบบฟอรมและข อมู ล ประกอบการจั ดทํ างบประมาณ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตรที่กองแผนงานสงมาให พบวา กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น จํานวน 43
ความคิดเห็น โดยกลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา ชัดเจน คิดเปนรอยละ 62.79 รองลงมา คือ เขาใจยาก
ไมชัดเจน คิดเปนรอยละ 16.28 ควรมีตัวอยางประกอบ คิดเปนรอยละ 9.30 ควรมี Hotline/Chat
ตอบคําถาม แบบฟอรมมากเกินไป และเปนแบบฟอรมที่ใชเปนการทั่วไปของโครงการทุกประเภท
แบบฟอรมมี การเปลี่ ยนแปลงทุ กป ขอมูลที่ไดคอนขางกระชั้น ชิด และควรทําเปน Excel คิดเป น
รอยละ 2.33 เทากัน
4.2.4 ปจจัยดานกระบวนการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานกระบวนการจัดทํางบประมาณบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร สามารถสรุปผลการศึกษา ดังนี้
4.15)

1) กองแผนงานสื่อสารเกี่ย วกับ การจั ดทํ างบประมาณบู รณาการเชิงยุทธศาสตร (ตารางที่

ตารางที่ 4.15 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับกองแผนงาน
สื่อสารเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
กองแผนงานสื่อสารเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร
1) มีการสื่อสารและประสานงานในระดับดี
2) ควรเพิ่มชองทางอื่น นอกจากการสงอีเมล เชน การเดินสาย
ชี้แจงตามคณะ/สํานักตางๆ

จํานวน
(ความคิดเห็น)
18
8

รอยละ
45.00
20.00
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ตารางที่ 4.15 (ตอ)
กองแผนงานสื่อสารเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร
3) ควรมีการสื่อสารลวงหนา
4) ควรมีเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญ ใหอาจารยติดตอไดโดยตรง
5) ควรสงมาทีเดียว และรวบรวมสงใหหลายกระทรวง
6) ประชาสัมพันธยังไมทั่วถึง
รวม

จํานวน
(ความคิดเห็น)
9
1
1
3
40

รอยละ
22.50
2.50
2.50
7.50
100.00

จากตารางที่ 4.15 ผลการวิเคราะหกองแผนงานสื่อสารเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณบูรณา
การเชิงยุทธศาสตร พบวา กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น จํานวน 40 ความคิดเห็น โดยกลุมตัวอยาง
สวนใหญเห็นวา มีการสื่อสารและประสานงานในระดับดี คิดเปนรอยละ 45.00 รองลงมา คือ ควรมี
การสื่ อ สารล ว งหน า คิ ด เป น ร อ ยละ 22.50 ควรเพิ่ ม ช องทางอื่ น นอกจากการส งอี เมล เช น การ
เดินสายชี้แจงตามคณะ/สํานักตางๆ คิดเปนรอยละ 20.00 ประชาสัมพันธยังไมทั่วถึง คิดเปนรอยละ
7.50 และควรมีเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญ ใหอาจารยติดตอไดโดยตรง และควรสงมาทีเดียว และรวบรวม
สงใหหลายกระทรวง คิดเปนรอยละ 2.50 เทากัน
2) ขั้นตอนการเขียนขอเสนอโครงการงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร (ตารางที่ 4.16)
ตารางที่ 4.16 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนการ
เขียนขอเสนอโครงการงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
ขั้นตอนการเขียนขอเสนอโครงการงบประมาณบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร
1) ควรจัดทําแบบฟอรมการเขียนขอเสนอโครงการใหมีความ
เหมาะสมมากขึ้น
2) ขาดความชัดเจนในบางประเด็นที่เกี่ยวของ
3) บางหัวขอคอนขางซ้ําซอน
4) ระยะเวลากระชั้นชิด
5) เหมาะสม เขาใจงาย
6) ควรมีระบบ Online Form
7) ไมสามารถควบคุมวาจะไดรับจัดสรรงบประมาณ
รวม

จํานวน
(ความคิดเห็น)
3
5
9
11
4
1
1
34

รอยละ
8.82
14.71
26.47
32.35
11.76
2.94
2.94
100.00
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จากตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะหขั้นตอนการเขียนขอเสนอโครงการงบประมาณบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร พบวา กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น จํานวน 34 ความคิดเห็น โดยกลุมตัวอยางสวน
ใหญเห็นวา ระยะเวลากระชั้นชิด คิดเปนรอยละ 32.35 รองลงมา คือ บางหัวขอคอนขางซ้ําซอน คิด
เปนรอยละ 26.47 ขาดความชัดเจนในบางประเด็นที่เกี่ยวของ คิดเปนรอยละ 14.71 เหมาะสม เขาใจ
งาย คิดเปนรอยละ 11.76 ควรจัดทําแบบฟอรมการเขียนขอเสนอโครงการใหมีความเหมาะสมมาก
ขึ้ น คิ ด เป น ร อ ยละ 8.82 ควรมี ร ะบบ Online Form และไม ส ามารถควบคุ ม ว า จะได รั บ จั ด สรร
งบประมาณ คิดเปนรอยละ 2.94 เทากัน
3) ขั้นตอนการสงขอเสนอโครงการงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร (ตารางที่ 4.17)
ตารางที่ 4.17 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนการสง
ขอเสนอโครงการงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
ขั้นตอนการสงขอเสนอโครงการงบประมาณบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร
1) สงผานอีเมล สะดวก รวดเร็วดี
2) ควรใหรายละเอียด/ แนวทางในการสงขอเสนอโครงการใหมี
ความชัดเจน
3) ระยะเวลาดําเนินการนอยเกินไป
4) แจงผลโครงการที่ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณลาชา
5) ควรมีระบบ Web Submission
รวม

จํานวน
(ความคิดเห็น)
16
7
12
1
1
37

รอยละ
43.24
18.92
32.43
2.70
2.70
100.00

จากตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะหขั้นตอนการสงขอเสนอโครงการงบประมาณบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร พบวา กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น จํานวน 37 ความคิดเห็น โดยกลุมตัวอยางสวน
ใหญเห็นวา สงผานอีเมล สะดวก รวดเร็วดี คิดเปนรอยละ 43.24 รองลงมา คือ ระยะเวลาดําเนินการ
นอยเกินไป คิดเปนรอยละ 32.43 ควรใหรายละเอียด/ แนวทางในการสงขอเสนอโครงการใหมีความ
ชัดเจน คิดเปนรอยละ 18.92 แจงผลโครงการที่ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณลาชา และควรมีระบบ
Web Submission คิดเปนรอยละ 2.70 เทากัน
4) การประสานงานของเจาหนาที่กองแผนงานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร (ตารางที่ 4.18)
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ตารางที่ 4.18 จํ า นวนและร อ ยละของกลุ ม ตั ว อย า ง จํ า แนกตามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การ
ประสานงานของเจาหนาที่กองแผนงานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
การประสานงานของเจาหนาที่กองแผนงานเกี่ยวกับการจัดทํา
งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
1) ประสานงานไดดี
2) ควรมีเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญใหปรึกษา ติดตอโดยตรง
3) ไมชัดเจน เพราะรูเรื่องชามาก
รวม

จํานวน
(ความคิดเห็น)
32
3
4
39

รอยละ
82.05
7.69
10.26
100.00

จากตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะหการประสานงานของเจาหนาที่กองแผนงานเกี่ยวกับการ
จัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร พบวา กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น จํานวน 39 ความ
คิดเห็น โดยกลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา ประสานงานไดดี คิดเปนรอยละ 82.05 รองลงมา คือ ไม
ชัดเจน เพราะรูเรื่องชามาก คิดเปนรอยละ 10.26 และควรมีเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญใหปรึกษา ติดตอ
โดยตรง คิดเปนรอยละ 7.69

4.3 ผลการวิเคราะหประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
จากการศึ ก ษากลุ ม ตั ว อย า ง และข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ เ กี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของการจั ด ทํ า
งบประมาณบู ร ณาการเชิ งยุ ท ธศาสตร ข องสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร สามารถสรุ ป ผล
การศึกษา ดังนี้
4.3.1 ความพึงพอใจตอการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
จากการสั ม ภาษณ ก ลุ ม ตั ว อย า งเกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจต อ การดํ า เนิ น งานการจั ด ทํ า
งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร สามารถสรุปผลการศึกษา (ตารางที่ 4.19)
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ตารางที่ 4.19 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจตอการดําเนินงานการจัดทํ า
งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
คาเฉลี่ย
()

ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจตอการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณบูรณา
การเชิงยุทธศาสตร
หมายเหตุ :

คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย

0.00 – 1.80
1.81 – 2.60
2.61 – 3.40
3.41 – 4.20
4.21 – 5.00

3.72

คาเบี่ยงเบน ระดับ
มาตรฐาน ความพึง
(S.D.)
พอใจ
1.16
ระดับมาก

มีความพึงพอใจนอยที่สุด
มีความพึงพอใจนอย
มีความพึงพอใจปานกลาง
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจมากที่สุด

จากตารางที่ 4.19 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72
4.3.2 สัดสวนโครงการที่ผานการพิจารณาจากหนวยงานเจาภาพบูรณาการ
จากขอมูลโครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของสถาบัน ประจําป งบประมาณ
พ.ศ. 2562 มีโครงการที่ผานการพิจารณาจากหนวยงานเจาภาพบูรณาการ สามารถสรุปผลการศึกษา
(ตารางที่ 4.20)
ตารางที่ 4.20 จํานวนและรอยละโครงการที่ผานการพิจารณาจากหนวยงานเจาภาพแผนงานบูรณา
การ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงานบูรณาการ
1. การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต
2. การจัดการปญหาแรงงานตางดาวและ
การคามนุษย

โครงการที่เสนอ โครงการที่ผานการ รอยละ
พิจารณา
พิจารณา
-

-

-
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ตารางที่ 4.20 (ตอ)
แผนงานบูรณาการ
3. การปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู
ติดยาเสพติด
4. การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
5. การสรางรายไดจากการทองเที่ยว กีฬาและ
วัฒนธรรม
6. การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
7. การพัฒนาผูประกอบการเศรษฐกิจชุมชน
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสู
สากล
8. การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
9. การขับเคลื่อนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก
10. การพัฒนาดานคมนาคมและระบบ
โลจิสติกส
11. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
12. การวิจัยและนวัตกรรม
13. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
14. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียม และทั่วถึง
15. การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
16. การสรางความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคม
ผูสูงอายุ
17. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
18. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและ
และจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม
19. การสงเสริมการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
20. การสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุม
จังหวัดแบบบูรณาการ
21. การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
22. การปฏิรูปกฎหมายและการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม

โครงการที่เสนอ โครงการที่ผานการ รอยละ
พิจารณา
พิจารณา
1
15

15

100.00

1
11

1
-

100.00
-

3

-

-

1

-

-

13
2
7

4
1
2

30.77
50.00
28.57

1

1

100.00

5

-

-

-

-

-

-

-

-

1
-

-

-
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ตารางที่ 4.20 (ตอ)
แผนงานบูรณาการ
23. การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน
ของหนวยงานภาครัฐ
24. การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
- ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
- ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
- ดานการแกไขปญหาความยากจน ลด
ความเหลื่อมล้ํา และสรางการเติบโตจาก
ภายใน
- ดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน
รวม

โครงการที่เสนอ โครงการที่ผานการ รอยละ
พิจารณา
พิจารณา
26

26

100.00

87

50

57.47

หมายเหตุ: ขอมูล ณ เดือนมกราคม 2561
จากตารางที่ 4.20 ผลการวิเคราะหขอมูลโครงการที่ผานการพิจารณาจากหนวยงานเจาภาพ
แผนงานบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบวา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรสง
โครงการเสนอหนวยงานเจาภาพ ทั้งหมด 13 แผนงานบูรณาการ และโครงการที่ผานการพิจารณา
จากหน ว ยงานเจ าภาพ จํ านวน 7 แผนงานบูร ณาการ คิ ด เป น ร อยละ 53.85 ส วนโครงการเสนอ
หน วยงานเจาภาพ จํานวน 87 โครงการ และโครงการที่ผานการพิ จารณาจากหน วยงานเจาภาพ
จํานวน 50 โครงการ คิดเปนรอยละ 57.47 หากจําแนกเปนรายแผนงานบูรณาการ พบวา แผนงาน
การสรางรายไดจากการท องเที่ ยว กีฬาและวัฒ นธรรม แผนงานการพั ฒ นาศักยภาพการผลิตภาค
การเกษตร แผนงานการสรางความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ และแผนงานการพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค มีโครงการที่ผานการพิจารณาจากหนวยงานเจาภาพคิดเปนรอยละ 100.00 ของโครงการ
เสนอหนวยงานภายนอก เทากัน แผนงานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต มีโครงการที่ผานการ
พิจารณาจากหนวยงานเจาภาพคิดเปนรอยละ 50.00 ของโครงการเสนอหนวยงานภายนอก แผนงาน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล มีโครงการที่ผานการพิจารณาจากหนวยงานเจาภาพคิดเปนรอย
ละ 30.77 ของโครงการเสนอหนวยงานภายนอก และแผนงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียม และทั่วถึง มีโครงการที่ผานการพิจารณาจากหนวยงานเจาภาพคิด
เปนรอยละ 28.57 ของโครงการเสนอหนวยงานภายนอก
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4.4 ปญหา อุปสรรคในการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปญหา อุปสรรคในการจัดทํางบประมาณบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร สามารถสรุปผลการศึกษา (ตารางที่ 4.21)
ตารางที่ 4.21 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา
อุปสรรคในการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
ปญหา อุปสรรคในการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิง
จํานวน
ยุทธศาสตร
(ความคิดเห็น)
1) ระยะเวลาการจัดทําขอเสนอโครงการกระชั้นชิด
19
2) ขั้นตอนไมชัดเจน ทําใหเกิดความสับสน
4
3) ไมเขาใจวาหนวยงานเจาของทุน ตองการอะไร เพราะคําอธิบาย
11
ไมชัดเจน
4) ทําแบบฟอรมหลายรอบ
6
5) การเขาถึงระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบจัดซื้อจัดจาง
3
ฉบับลาสุด
6) การถูกปรับลดงบประมาณลง แตยังตองดําเนินการใหได
2
เปาหมายตัวชี้วัดเทาเดิม
7) อาจารยที่ไมเคยมีประสบการณในการเขียน/จัดทํางบประมาณ
1
บูรณาการฯ
8) ทราบผลการพิจารณาลาชา
1
รวม
47

รอยละ
40.43
8.51
23.40
12.77
6.38
4.26
2.13
2.13
100.00

จากตารางที่ 4.21 ผลการวิเคราะหขอมูลปญหา อุปสรรคในการจัดทํางบประมาณบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร พบวา กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น จํานวน 47 ความคิดเห็น โดยกลุมตัวอยางสวน
ใหญเห็นวา ระยะเวลาการจัดทําขอเสนอโครงการกระชั้นชิด คิดเปนรอยละ 40.43 รองลงมา คือ ไม
เขาใจวาหน วยงานเจาของทุน ตองการอะไร เพราะคําอธิบายไมชัดเจน คิดเปน รอยละ 23.40 ทํ า
แบบฟอรมหลายรอบ คิดเปนรอยละ 12.77 ขั้นตอนไมชัดเจน ทําใหเกิดความสับสน คิดเปนรอยละ
8.51 การเขาถึงระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบจัดซื้อจัดจาง ฉบับลาสุด คิดเปนรอยละ 6.38
การถูกปรับลดงบประมาณลง แตยังตองดําเนินการใหไดเปาหมายตัวชี้วัดเทาเดิม คิดเปนรอยละ 4.26
อาจารยที่ไมเคยมีประสบการณในการเขียน/จัดทํางบประมาณบูรณาการฯ และทราบผลการพิจารณา
ลาชา คิดเปนรอยละ 2.13 เทากัน
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4.5 ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
จากการสั ม ภาษณ ก ลุ ม ตั ว อย า งเกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ผ ลของการจั ด ทํ า
งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร สามารถสรุปผลการศึกษา (ตารางที่ 4.22)
ตารางที่ 4.22 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย
ที่สงผลตอประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการ
จํานวน
เชิงยุทธศาสตร
(ความคิดเห็น)
1) กรอบแผนงาน/แผนยุทธศาสตรที่ชัดเจนในการดําเนินงาน
23
2) ระยะเวลาในการเขียนขอเสนอโครงการ
10
3) ความพรอมของเครื่องมือ และสิ่งอํานวยความสะดวก
2
4) ประชุมเตรียมความพรอม/ วางแผนลวงหนา
4
5) การประสานงานของเจาหนาที่กองแผนงาน
4
6) ชองทางการเผยแพรขอมูลงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
3
7) การกระตุน/ แรงจูงใจแกอาจารยในการเขียนขอเสนอโครงการ
4
รวม
50

รอยละ
46.00
20.00
4.00
8.00
8.00
6.00
8.00
100.00

จากตารางที่ 4.22 ผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร พบวา กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น จํานวน 50 ความคิดเห็น โดยกลุม
ตัวอยางสวนใหญเห็นวา กรอบแผนงาน/แผนยุทธศาสตรที่ชัดเจนในการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ
46.00 รองลงมา คือ ระยะเวลาในการเขียนขอเสนอโครงการ คิดเปนรอยละ 20.00 ประชุมเตรียม
ความพร อ ม/ วางแผนล ว งหน า การประสานงานของเจ าหน าที่ ก องแผนงาน และการกระตุ น /
แรงจูงใจแกอาจารยในการเขียนขอเสนอโครงการ คิดเปนรอยละ 8.00 เทากัน ชองทางการเผยแพร
ขอมูลงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร คิดเปนรอยละ 6.00 และความพรอมของเครื่องมือ และ
สิ่งอํานวยความสะดวก คิดเปนรอยละ 4.00
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4.6 ขอเสนอแนะ หรือแนวทางการเพิ่มประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณา
การเชิงยุทธศาสตร
จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางเกี่ยวกับขอเสนอแนะ หรือแนวทางการเพิ่มประสิทธิผลของ
การจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร (ตารางที่ 4.23)
ตารางที่ 4.23 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ขอเสนอแนะ หรือแนวทางการเพิ่มประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
ขอเสนอแนะ หรือแนวทางการเพิ่มประสิทธิผลของการจัดทํา
จํานวน (คน)
งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
1) ควรมีกรอบการดําเนินงานอยางชัดเจน เขาใจงาย
10
2) ควรมีระยะเวลาในการจัดทําที่เหมาะสม
4
3) ควรกําหนดตัวชี้วัดในการดําเนินงานของคณะ/หนวยงาน
1
4) ควรเพิ่มเงินรางวัลพิเศษใหกับบุคลากรที่จัดทํางบประมาณบูรณา
1
การเชิงยุทธศาสตร
5) ควรประสานงานกับหนวยงานเจาภาพ
1
6) ควรเตรียมความพรอมลวงหนา ประชุมระดมความคิดเห็น
15
7) เจาหนาที่กองแผนงานควรใหเบอรโทรติดตอยามฉุกเฉิน หรือชอง
1
ทางการติดตออื่น ๆ เชน LINE ID
8) ลดขั้นตอนการทํางบประมาณบูรณาการ
3
9) ควรตั้งหนวยงานยอยออกมา เพื่อใหมีความชํานาญและโฟกัส
3
เฉพาะการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
10) ควรใหความรูเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบ
1
จัดซื้อจัดจาง ฉบับลาสุด
11) ควรเพิ่มชองทางการเขาถึงขอมูลขาสารเกี่ยวกับการจัดทํา
3
งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
รวม
43

รอยละ
23.26
9.30
2.33
2.33
2.33
34.88
2.33
6.98
6.98
2.33
6.98
100.00

จากตารางที่ 4.23 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะ หรือแนวทางการเพิ่มประสิทธิผลของการ
จัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร พบวา กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น จํานวน 43 ความ
คิดเห็น โดยกลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา ควรเตรียมความพรอมลวงหนา ประชุมระดมความคิดเห็น
คิดเปนรอยละ 34.88 รองลงมา คือ ควรมีกรอบการดําเนินงานอยางชัดเจน เขาใจงาย คิดเปนรอยละ
23.26 ควรมีระยะเวลาในการจัดทําที่เหมาะสม คิดเปนรอยละ 9.30 ลดขั้นตอนการทํางบประมาณ
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บูรณาการ ควรตั้งหนวยงานยอยออกมา เพื่อใหมีความชํานาญและโฟกัสเฉพาะการจัดทํางบประมาณ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร และควรเพิ่มชองทางการเขาถึงขอมูลขาสารเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร คิดเปนรอยละ 6.98 เทากัน ควรกําหนดตัวชี้วัดในการดําเนินงานของคณะ/
หนวยงาน ควรเพิ่มเงินรางวัลพิเศษใหกับบุคลากรที่จัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ควร
ประสานงานกับหนวยงานเจาภาพ เจาหนาที่กองแผนงานควรใหเบอรโทรติดตอยามฉุกเฉิน หรือชอง
ทางการติดตออื่นๆ เชน LINE ID และควรใหความรูเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบ
จัดซื้อจัดจาง ฉบับลาสุด คิดเปนรอยละ 2.33 เทากัน
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิง
ยุ ท ธศาสตร ของสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร ” มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ วิ เคราะห ก ารจั ด ทํ า
งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของสถาบัน และปญหา อุปสรรคของการดําเนินงาน ศึกษา
ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของสถาบัน พรอม
เสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของสถาบัน
ใหเกิดประสิทธิผลในการดําเนินงาน
การศึกษาวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีการเก็บรวบรวมขอมูล
โดยการศึ กษาค น คว า ข อ มู ล จากเอกสารทางวิช าการ และขอ มู ล จากเอกสารการปฏิ บั ติ งานของ
เจาหนาที่กลุมงานงบประมาณ กองแผนงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่เกี่ยวของกับผลการ
ดําเนินงานดานงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร และการเก็บรวบรวมขอมูลจากการ
สัมภาษณชนิดมีโครงสราง ซึ่งกลุมผูใหขอมูลหลัก ไดแก อาจารยและนักวิจัยที่จัดทํางบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของสถาบัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 40 คน จาก
13 หน วยงาน ระหวางเดื อนธั น วาคม 2560 – มกราคม 2561 และวิเคราะหขอมูล โดยพิ จ ารณา
ประเด็นหลัก (Major Themes) ที่พบในขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณทั้งหมด นํามาวิเคราะห แบง
ออกเปนประเด็นยอย (Sub - Themes) และหัวขอยอย (Categories) และนําเสนอผลการศึกษาวิจัย
ในลักษณะเชิงพรรณนา และใชสถิติพื้นฐาน (Descriptive Statistic) อาทิ คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

5.1 สรุปผลการวิจัย
ผลการสั ม ภาษณ แ บบมี โครงสรางกั บ ผูบ ริห ารคณะ/วิท ยาลัย อาจารย และนั กวิจั ย ของ
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร ที่ ข อรั บ การจั ด สรรงบประมาณบู ร ณาการเชิ ง ยุ ท ธศาสตร
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 40 คน สามารถสรุปผลขอมูลสวนบุคคลดานตําแหนงงาน กลุม
ตัวอยางสวนใหญเปนอาจารย รอยละ 60.00 สังกัดคณะการจัดการการทองเที่ยว รอยละ 17.50 มี
อายุงานนอยกวา 10 ป รอยละ 72.50
สรุป ป จ จั ย ทางสั งคมและสภาพแวดลอม แบ งออกเป น 4 ป จ จั ย หลั ก คื อ (1) ป จ จัย ดาน
บทบาทของผูบริหารในการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ซึ่งมีปจจัยยอย (1.1) ผูบริหาร
ของสถาบันมีการมอบนโยบายหรือการวางแผนการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร กลุม
ตัวอยางแสดงความคิดเห็น 34 ความคิดเห็น โดยกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาผูบริหารของสถาบัน
กํ าหนดนโยบาย แนวทาง ประเด็ น ชี้ แจง วางแผน จัด ประชุม ระดมสมอง และกํ ากับ การเสนอ
โครงการงบประมาณบูรณาการ รอยละ 50.00 และวางแผนรวมกับหนวยงานภายในสถาบัน เพื่ อ
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เตรียมความรวมมือกับ องคกรที่เกี่ยวของ และกําหนดเงื่อนไขของเวลาที่ เหมาะสม รอยละ 23.53
(1.2) ผูบริหารของสถาบันมีการผลักดันนโยบายงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ
กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น 44 ความคิดเห็น โดยกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา ผูบริห ารของ
สถาบั น ประสานกั บ หน วยงานผู ใช ป ระโยชนจ ากงานวิจัย เพื่ อใหงานวิจัย ที่ไดรับ งบประมาณเกิด
ประโยชนจริง รอยละ 25.00 จัดอบรม Workshop สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางอาจารย
ในสถาบัน รอยละ 18.18 (1.3) ผูบริหารของสถาบันมีการจูงใจและการกระตุนการจัดทํางบประมาณ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น 45 ความคิดเห็น โดยกลุมตัวอยางมีความ
คิดเห็นวาผูบริหารของสถาบันนําการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรมาเทียบเคียงเปน
ภาระงานของอาจารย รอยละ 24.44 สนับสนุน จูงใจ และกระตุนใหอาจารยทํางบประมาณบูรณา
การเชิงยุทธศาสตร รอยละ 20.00 (1.4) ผูบริหารของสถาบันมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผล
การจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น 29 ความคิดเห็น โดย
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวารายงานความกาวหนาเปนระยะๆ หรือทุกไตรมาส รอยละ 65.52 มี
คณะทํางานกํากับติดตาม รอยละ 20.69 (2) ปจจัยดานการรับรูเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณบูรณา
การเชิ งยุ ท ธศาสตร ซึ่ งมี ป จ จั ย ย อ ย (2.1) ชอ งทางการรับ รูก ารจั ดทํ างบประมาณบู ร ณาการเชิ ง
ยุทธศาสตร กลุ มตั วอยางแสดงความคิดเห็ น 47 ความคิ ดเห็ น โดยกลุมตัวอยางมีความคิ ดเห็ นว า
หนังสือเวียนของสถาบัน และ E-mail รอยละ 27.66 เทากัน การประชุม รอยละ 17.02 (2.2) การ
รับรูขอมูลการตอบสนองเปาหมายและตัวชี้วัดของกระทรวงที่เปนเจาภาพหลัก กลุมตัวอยางแสดง
ความคิดเห็ น 37 ความคิดเห็ น โดยกลุ มตัวอยางมีความคิดเห็น วา เจาหนาที่กองแผนงาน รอยละ
45.95 เอกสารของสถาบั น ร อ ยละ 21.62 (2.3) ความสอดคล อ ง และเชื่ อ มโยงของโครงการ
งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรกับภารกิจของสถาบันดานการเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการ กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น 37 ความคิดเห็น โดยกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา
ดานการเรียนการสอน รอยละ 32.43 ดานการวิจั ย ด านการเรีย นการสอน และการวิจัย รอยละ
13.51 เทากัน (2.4) โครงการที่ ตอบสนองงบประมาณบู รณาการเชิงยุทธศาสตรสงผลกระทบต อ
สังคมและประเทศชาติ กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น 33 ความคิดเห็น โดยกลุมตัวอยางมีความ
คิดเห็นวาสรางองคความรู ความตระหนักแกชุมชน ประชาชน หนวยงานตางๆ และเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต ชองทางการตลาด และสรางรายได รอยละ 27.27 เทากัน พัฒ นาศักยภาพของคน และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย รอยละ 24.24 (3) ปจจัยดานทรัพยากรในการจัดทํางบประมาณ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร ซึ่งมีปจจัยยอย (3.1) สิ่งสนับสนุนหรือสิ่งจูงใจในการจัดทํางบประมาณ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น 39 ความคิดเห็น โดยกลุมตัวอยางมีความ
คิด เห็ น วาการอบรมวิธี การเขี ยนข อเสนอโครงการ และประเด็น ตางๆ ที่เกี่ยวของ รอยละ 30.77
สนั บ สนุ น ทุ น การเขี ย นข อ เสนอโครงการ ร อ ยละ 23.08 (3.2) ความช ว ยเหลื อ จากหน ว ยงานที่
เกี่ยวของและเจาหนาที่เกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร กลุมตัวอยางแสดง
ความคิดเห็น 39 ความคิดเห็น โดยกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาแจงรายละเอียดพรอมคําอธิบายให
ชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนในการจัดทําขอเสนอโครงการ รอยละ 38.46 และพี่เลี้ยงใหคําแนะนําในการ
เขียนขอเสนอโครงการ รอยละ 28.21 (3.3) แบบฟอรมและขอมูลประกอบการจัดทํางบประมาณ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตรที่กองแผนงานสงมาให กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น 43 ความคิดเห็น
โดยกลุมตัวอยางมีความคิ ดเห็น วาแบบฟอรมและข อมูลประกอบการจัดทํ ามี ความชัดเจน รอยละ
62.79 และมีเขาใจยาก ไมชัดเจน รอยละ 16.28 (4) ปจจัยดานกระบวนการจัดทํางบประมาณบูรณา
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การเชิงยุทธศาสตร ซึ่งมีปจจัยยอย (4.1) กองแผนงานสื่อสารเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น 40 ความคิดเห็น โดยกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวามี
การสื่อสารและประสานงานในระดับดี รอยละ 45.00 ควรมีการสื่อสารลวงหนา รอยละ 22.50 และ
ควรเพิ่มชองทางอื่น นอกจากการสงอีเมล เชน การเดินสายชี้แจงตามคณะ/สํานักตางๆ รอยละ 20.00
(4.2) ขั้นตอนการเขียนขอเสนอโครงการงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร กลุมตัวอยางแสดง
ความคิดเห็น 34 ความคิดเห็น โดยกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาระยะเวลากระชั้นชิด รอยละ 32.35
และบางหัวขอคอนขางซ้ําซอน รอยละ 26.47 (4.3) ขั้นตอนการสงขอเสนอโครงการงบประมาณ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น 37 ความคิดเห็น โดยกลุมตัวอยางมีความ
คิดเห็นวาสงผานอีเมล สะดวก รวดเร็วดี รอยละ 43.24 ระยะเวลาดําเนิน การนอยเกินไป รอยละ
32.43 และควรใหรายละเอียด/ แนวทางในการสงขอเสนอโครงการใหมีความชัดเจน รอยละ 18.92
(4.4) การประสานงานของเจ า หน าที่ กองแผนงานเกี่ ย วกั บ การจั ด ทํ างบประมาณบู ร ณาการเชิ ง
ยุทธศาสตร กลุ มตั วอยางแสดงความคิดเห็ น 39 ความคิ ดเห็ น โดยกลุมตัวอยางมีความคิ ดเห็ นว า
ประสานงานไดดี รอยละ 82.05 และไมชัดเจน เพราะรูเรื่องชามาก รอยละ 10.26
สรุป ผลการวิเคราะหประสิ ทธิผลของการจัดทํ างบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ซึ่งแบงเปน 2 ดาน คือ (1) ความพึงพอใจตอการดําเนินงานการ
จัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 อยูในระดับมาก (2) โครงการที่
ผานการพิจารณาจากหนวยงานเจาภาพแผนงานบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนก
เปน (2.1) แผนงานบูรณาการที่มีโครงการที่ผานการพิจารณาจากหนวยงานเจาภาพ รอยละ 53.85
(2.2) โครงการที่ผานการพิจารณาจากหนวยงานเจาภาพ รอยละ 57.47 หากจําแนกเปนรายแผนงาน
บูรณาการ พบวา แผนงานการสรางรายไดจากการทองเที่ยว กีฬาและวัฒนธรรม แผนงานการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร แผนงานการสรางความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ และ
แผนงานการพั ฒ นาพื้น ที่ ระดั บภาค มี โครงการที่ ผานการพิจารณาจากหน วยงานเจาภาพ รอยละ
100.00 ของโครงการเสนอหน วยงานภายนอก แผนงานการพั ฒ นาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต มี
โครงการที่ ผานการพิ จารณาจากหนวยงานเจาภาพ รอยละ 50.00 ของโครงการเสนอหน วยงาน
ภายนอก แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล มีโครงการที่ผานการพิจารณาจากหนวยงาน
เจาภาพ รอยละ 30.77 ของโครงการเสนอหนวยงานภายนอก และแผนงานการยกระดับคุณภาพ
การศึ ก ษาและการเรี ย นรู ให มี คุ ณ ภาพเท าเที ย ม และทั่ ว ถึ ง มี โ ครงการที่ ผ านการพิ จ ารณาจาก
หนวยงานเจาภาพ รอยละ 28.57 ของโครงการเสนอหนวยงานภายนอก
สรุปผลการวิเคราะหปญหา อุปสรรคในการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร มี
กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น จํานวน 47 ความคิดเห็น โดยกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาระยะเวลา
การจัดทําขอเสนอโครงการกระชั้นชิด รอยละ 40.43 ไมเขาใจวาหนวยงานเจาของทุน ตองการอะไร
เพราะคําอธิบายไมชัดเจน รอยละ 23.40 และทําแบบฟอรมหลายรอบ รอยละ 12.77 หากพิจารณา
ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร กลุมตัวอยางแสดง
ความคิ ด เห็ น จํ านวน 50 ความคิ ด เห็ น โดยกลุ ม ตั ว อย างมี ค วามคิ ด เห็ น ว ากรอบแผนงาน/แผน
ยุทธศาสตรที่ชัดเจนในการดําเนินงาน รอยละ 46.00 และระยะเวลาในการเขียนขอเสนอโครงการ
รอยละ 20.00 อี กทั้ งมี ขอเสนอแนะ หรือแนวทางการเพิ่ มประสิ ทธิผ ลของการจั ดทํ างบประมาณ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น จํานวน 43 ความคิดเห็น โดยกลุมตัวอยาง
มีความคิดเห็น วาควรเตรียมความพรอมลวงหนา ประชุ มระดมความคิดเห็น รอยละ 34.88 ควรมี
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กรอบการดํ า เนิ น งานอย า งชั ดเจน เขาใจงาย รอ ยละ 23.26 และควรมี ร ะยะเวลาในการจัด ทํ า ที่
เหมาะสม รอยละ 9.30

5.2 อภิปรายผลการวิจัย
ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร แบงเปน 4
ปจจัยหลัก ดังนี้
1) ปจจัยดานบทบาทของผูบริหารในการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร มีปจจัย
ที่สนับสนุน คือ ผูบริหารของสถาบันกําหนดนโยบาย แนวทาง ประเด็นชี้แจง วางแผน จัดประชุม
ระดมสมอง กํากับการเสนอโครงการงบประมาณบูรณาการ วางแผนรวมกับหนวยงานภายในสถาบัน
เพื่อเตรียมความรวมมือกับองคกรที่เกี่ยวของ และกําหนดเงื่อนไขของเวลาที่เหมาะสม ผูบริหารของ
สถาบั น ประสานกั บ หน วยงานผู ใช ป ระโยชนจ ากงานวิจัย เพื่ อใหงานวิจัย ที่ไดรับ งบประมาณเกิด
ประโยชนจริง ผูบริหารของสถาบันนําการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรมาเทียบเคียง
เปนภาระงานของอาจารย อีกทั้ง ผูบริหารของสถาบันมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดทํา
งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรเปน ระยะๆ หรือทุ กไตรมาส หรือมีการตั้งคณะทํางานกํากับ
ติดตามการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ พรทิพย
อัยยิมาพันธ ที่แบงภาวะผูนํา ออกเปน 4 ประการ คือ 1) การกําหนดแนวทางหลัก (Path finding)
ผูนําควรเริ่มตนดวยการกําหนดเปาหมายและแนวความคิดที่ชัดเจน 2) การสรางระบบการทํางานที่ มี
ประสิทธิผล (Aligning) หรือการทําใหองคการดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค
เดียวกัน 3) การมอบอํานาจ (Empowering) โดยผูนําตองสรางสภาวะที่จะกระตุนการสรางเสริมและ
ปลดปลอยความคิดริเริ่มสรางสรรค ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว ความสามารถ และศักยภาพที่มีอยู
ในบุคคลทุกคน วิธีการนี้จะชวยใหบุคคลสามารถปฏิบัติหนาที่ไดดียิ่งขึ้นในองคการ 4) การสรางตัว
แบบ (Modeling) หัวใจของการเปนผูนําคือตองสรางความนาเชื่อถือ ผูนําตองมีคุณสมบัติของผูนําที่ดี
คื อ ต อ งเข า ใจถึ ง ความสํ า คั ญ ของดุ ล ยภาพระหว า งคุ ณ ลั ก ษณะ (Characteristics) กั บ ความรู
ความสามารถ (Competence) อีกทั้ง ชัชวาล อรวงศศุภทัต ไดกลาวถึง 11 บทบาทของผูนําที่ไดชื่อ
วาเปน ผูนําที่ ดี คือ 1) บทบาทการสรางเครือขาย (Networking) การพยายามเขาสังคม เพื่อจะได
พบปะกับบุคคลที่เปนแหลงขอมูล และพยายามรักษามิตรภาพนั้นไวอยางตอเนื่อง 2) บทบาทการให
การสนับสนุน (Supporting) การที่ผูนําใหความสนใจและความเปนเพื่อนแกผูใตบังคับบัญชา หรือ
เพื่อนรวมงาน แสดงใหเห็นถึงความเขาใจ เห็นใจ และใหการสนับสนุนใหผูที่มีความวิตกกังวลในการ
ปฏิบัติงาน ยินดีรับฟงการปรับทุกขและปญหาตาง ๆ รูความสนใจของคนอื่น พยายามสงเสริมและ
สนั บ สนุ น ให ผูใต บังคั บบั ญ ชาประสบความสํ าเร็จ และก าวหนาในอาชี พ 3) บทบาทการขจัดความ
ขั ด แย งและการสร างที ม งาน (Managing conflict and team building) การกระตุ น และอํ านวย
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ความสะดวกในการหาหนทางในการแกไขความขัดแยง ผลักดันใหมีการสรางทีมงานและความรวมมือ
และสร า งความรู สึ ก เป น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น ขององค ก ารและที ม งาน 4) บทบาทการติ ด ตาม
(Monitoring) บทบาทในการติดตามดูแลการดําเนินการและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม ทําได
โดยการติดตามดูความกาวหนา และคุณภาพของการปฏิบัติงาน ดูความสําเร็จหรือลมเหลวในแตละ
โครงการ ผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาสํารวจความตองการและคานิยมของลูกคา ติดตาม
และวิเคราะหปจจัยของสิ่งแวดลอมองคการที่จะเปนอุปสรรคตอการดําเนินการและโอกาสตาง ๆ 5)
บทบาทการใหขอมูล (Informing) โดยการบอกใหทราบถึงขอมูลและผลการตัดสินใจที่จําเปนแกการ
ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา จัดหาเอกสารทางวิชาการที่จําเปน ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิควิธีใน
การปฏิบัติการ และวิธีการที่จะเพิ่มพูนภาพพจน หรือชื่อเสียงที่ดีขององคการ 6) บทบาทในการสราง
ความชัดเจน (Clarifying) การที่ผูนําตองสรางความชัดเจนในภาระหนาที่และวัตถุประสงคของงานตอ
ผูปฏิบัติงาน โดยการมอบหมายงาน ใหคําชี้แนะวิธีการทํางานและความรับผิดชอบตองานนั้น เนน
วัตถุประสงคของงาน กําหนดเวลาในการทํางานและความคาดหวังตอผลงานใหผูปฏิบัติงานไดทราบ
อยางชัดเจน 7) บทบาทในการวางแผนและจัดองคการ (Planning and Organizing) บทบาทหนาที่
ของผูนําในการเปนผูกําหนดวัตถุประสงคของแผนระยะยาว และกลยุทธในการปรับตัวขององคการตอ
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอก เสนอกิจกรรมทุกขั้นตอนของการดําเนินการ
ของโครงการตาง ๆ จัดแบงทรัพยากรตามลําดับความสําคัญของกิจกรรม หรือโครงการ ตัดสินวิธีการ
ปรั บ ปรุงประสิ ทธิ ภ าพผลผลิ ต และความรวมมือระหวางหน วยงานในองคการ 8) บทบาทในการ
แก ป ญ หา (Problem solving) โดยชี้ ให เห็ น ถึงความสัม พั น ธห รือ ผลของป ญ หาตอ งาน วิเคราะห
ปญหาตาง ๆ เพื่อหาสาเหตุและทางเลือกในการแกปญหา จัดการแกปญหาและวิกฤตการณที่เกิดขึ้น
9) บทบาทในการปรึกษาและมอบหมายงาน (Consulting and delegating) บทบาทในการที่จะตอง
ไตรถามความรูสึกของผูปฏิบัติงาน กอนจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบตอพวกเขา กระตุนให
เสนอแนะวิธีการปรับปรุง เปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ และมอบหมายอํานาจหนาที่ในการ
ดําเนินงานที่สําคัญและแกปญหาที่เกิดขึ้นดวยตนเอง 10) บทบาทในการสรางแรงจูงใจ (Motivating)
โดยการใช เทคนิ ค ในการมี อิ ท ธิ พ ลต อ ความรู สึ ก ค านิ ย ม อั น ทํ าให ค นปฏิ บั ติ งานตั้ งใจและทุ ม เท
ความสามารถในการทํ างานและยอมรั บ ในวั ต ถุ ป ระสงค ข องงาน ชั ก จู งให บุ ค คลต าง ๆ ให ก าร
สนับสนุน รวมมือ ชวยเหลือและทรัพยากรที่จําเปน รวมทั้งการกําหนดพฤติกรรมที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน 11) บทบาทในการประกาศเกียรติคุณและใหรางวัล (Recognizing and rewarding) การ
ยกย อ ง ประกาศเกี ย รติ คุ ณ ให ท ราบกั น ทั่ ว และมอบรางวั ล สํ า หรั บ ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ดี เยี่ ย ม
ความสําเร็จตามเป าหมาย การทํ าผลประโยชน พิเศษแก องค การ แสดงการยอมรับ และซาบซึ้งใน
ความสําเร็จของการปฏิบัติงาน
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2) ป จจัยดานการรับรูเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ขอมูลการ
ตอบสนองเปาหมายและตัวชี้วัดของกระทรวงที่เปนเจาภาพหลัก ความสอดคลอง และเชื่อมโยงของ
โครงการงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรกับภารกิจของสถาบัน มีปจจัยที่สนับสนุน คือ ชอง
ทางการรับรูที่เปนทางการ เชน หนังสือเวียนของสถาบัน และ E-mail จากเจาหนาที่กองแผนงาน
เปนตน ซึ่งสอดคลองกับ Robbins ที่ไดแบงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรู ออกเปน 3 ดาน คือ ดานที่
1 ตัวผูรับรู (Receiver) จะดูเปาหมายและพยายามตีความหมายถึงสิ่งที่เขามองวาคืออะไร การตีความ
นั้ น ก็ จ ะได รั บ อิ ท ธิ พ ลจากลั กษณะส ว นตั ว ของผู รับ รู สิ่ งที่ เกี่ ย วข อ งอย างมากของการรั บ รู ได แ ก
ทัศนคติ สิ่งจูงใจ ประสบการณในอดีต และความคาดหวัง ดานที่ 2 เปาหมาย (Target) ที่รับรู เปนสิ่ง
ที่ถูกสังเกตจากการยอมรับ และการรับรูคนที่เสียงดังมั กจะถูกสังเกตมากกวาคนที่เงียบ ความใหม
ความเคลื่อนไหว น้ําเสียง ขนาด ภูมิหลังและความใกลเคียง สามารถสรางภาพเปาหมายตามที่เราเห็น
เป าหมายไม สามารถถู กมองในลั กษณะเดี่ยว ๆ ดังนั้น ความสัมพัน ธของเปาหมายกับ ภูมิห ลัง ที่มี
อิทธิพลตอการรับ รูมีแนวโนมที่ จะทํ าให เกิดการจัดหมวดหมู ของสิ่งที่ ใกลเคียงกันและคลายกัน ไว
ด ว ยกั น และด า นที่ 3 สถานการณ (Situation) เป น สิ่ ง ที่ เ รามองเห็ น หรื อ เหตุ ก ารณ ร อบๆ
สภาพแวดล อ มที่ อ ยู ภ ายนอกซึ่ ง มี อิ ท ธิ พ ลต อ การรั บ รู ป จ จั ย สถานการณ ที่ ทํ า ให เกิ ด การรั บ รู
ประกอบดวย เวลา สภาพงาน และสภาพสังคม
3) ป จ จั ย ด า นทรั พ ยากรในการจั ด ทํ า งบประมาณบู ร ณาการเชิ ง ยุ ท ธศาสตร มี ป จ จั ย ที่
สนั บ สนุ น คื อ การจั ด อบรมวิ ธี ก ารเขี ย นข อ เสนอโครงการ และประเด็ น ต า งๆ ที่ เกี่ ย วข อ ง การ
สนับ สนุ น ทุ น การเขี ย นข อเสนอโครงการ การแจงรายละเอีย ดพรอมคําอธิบ ายใหชัด เจนเกี่ย วกั บ
ขั้น ตอนในการจัดทําขอเสนอโครงการ อีกทั้ งแบบฟอรมและขอมูลประกอบการจัดทํางบประมาณ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตรที่มีความชัดเจน และเขาใจงาย สอดคลองกับการศึกษาของ อรสา จุลสุคนธ
ที่ไดศึกษา ปจจัยความสําเร็จของการใชงบประมาณในการวิจัยของนักวิจัยในกรมวิชาการเกษตร 3
ปจจัยหลัก ไดแก ปจจัยที่ 1 นักวิจัย ตองมีความสามารถในการตั้งงบประมาณ การวางแผนการวิจัย
การใชงบประมาณและบริหารจัดการงานวิจัยโดยประหยัดและไดผลตามเปาหมาย ปจจัยที่ 2 กรม
วิช าการเกษตรซึ่ งเป น ผู ให ทุน การวิจัย ตองกําหนดนโยบายการวิจัย ที่ ชัดเจน มีร ะบบการจัดสรร
งบประมาณที่ไดมาตรฐาน มีระบบการเบิกจายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ และปจจัยที่ 3 หนวยงาน
ตน สั งกั ดของนั กวิจัย ต องสนั บ สนุ น เครื่องมืออุป กรณ และการใชงบประมาณตามวัตถุป ระสงคให
นักวิจัยดําเนินงานวิจัยไดสําเร็จ
4) ป จ จั ย ด านกระบวนการจั ด ทํ างบประมาณบู ร ณาการเชิ งยุ ท ธศาสตร มี ป จ จั ย ย อ ยที่
สนับสนุนคือ กองแผนงานมีการสื่อสารและประสานงานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตรในระดับดี สอดคลองกับการศึกษาของ ประเสริฐ บัณฑิศักดิ์ ที่ไดวิเคราะหปจจัยที่สงผล
ตอประสิทธิผลองคการของหนวยการศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา ซึ่งปจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงตอ
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ประสิ ท ธิ ผ ลองค ก ารมี 7 ตั ว แปรเรี ย งตามลํ าดั บ ขนาดอิ ท ธิ พ ล คื อ การใช เทคโนโลยี ในองค ก าร
วั ฒ นธรรมองค ก าร การบริ ห ารงานบุ ค คล ประสิ ท ธิ ภ าพการใช ท รั พ ยากร การติ ด ต อ สื่ อ สาร
คุณลักษณะของศึกษานิเทศก และบรรยากาศองคการ สวนปจจัยที่มีอิทธิพลทางออมตอประสิทธิผล
องคการเรียงตามลําดับขนาดอิทธิพล ไดแก การติดตอสื่อสาร สภาพดานการเมือง คุณลักษณะผูนํา
การบริห ารการเปลี่ ย นแปลง การกํ าหนดเป าหมายเชิงยุทธศาสตร ความสามารถในการแสวงหา
ทรัพยากร โครงสรางองคการ วัฒนธรรมองคการ สภาพเศรษฐกิจและสังคม การบริหารงานบุคคล
และสภาพการใช เทคโนโลยี อี ก ทั้ ง ผลการศึ ก ษาของ ป ย ดา สว างศิ ล ป ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ ส งผลต อ
ประสิ ทธิผ ลขององคการ: ศึ กษากรณี บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อิน ชัวรัน ซ จํากั ด สาขาประเทศไทย
พบว าป จ จั ย ที่ มี ความสั ม พั น ธ กับ ประสิท ธิผ ลขององคการมากที่สุ ดเรีย งตามลําดั บ ประกอบด ว ย
บรรยากาศองคการ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการติดตอสื่อสาร
โครงสรางบริษัท การบริหารการเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะของพนักงาน ดานความรูความสามารถ
สภาพการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม วัฒนธรรมองคการ สภาพเศรษฐกิจและเปาหมาย และภารกิจของ
องคการ
สํ า หรั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของการจั ด ทํ า งบประมาณบู ร ณาการเชิ ง ยุ ท ธศาสตร ข องสถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พิจารณาจากความพึงพอใจของอาจารย และนักวิจัยของสถาบันที่จัดทํา
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของสถาบัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มีตอ
การดําเนิน งานการจั ดทํ างบประมาณบูรณาการเชิงยุ ทธศาสตร อยูในระดับ มาก ซึ่งสอดคลองกั บ
แนวคิ ด ของ Gibson and Others ที่ ได ศึ ก ษาและกํ า หนดเกณฑ ก ารประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของ
องคการ โดยใชเกณฑความพึงพอใจ (Satisfaction) องคการมีประสิทธิผลถาผลการดําเนินงานของ
องคการนํามาซึ่งความสําเร็จสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของสมาชิกในองคกร อีก
ทั้ง Hoy, and Miskel ไดเสนอแนวคิดในการประเมินประสิทธิผลองคการ โดยพิจารณาจากความพึง
พอใจเช น กั น และ Arnold & Feldman ได ก ลาวถึ งองคป ระกอบขององค ก รที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล คื อ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ (customer/client satisfaction) และความพึงพอใจ ความผูกพันของ
พนักงาน หรือสมาชิกที่มีตอองคกร สําหรับแผนงานบูรณาการที่สถาบันมีความรู ความเชี่ยวชาญ และ
สอดคลองกับภารกิจของสถาบัน คือ แผนงานการสรางรายไดจากการทองเที่ยว กีฬาและวัฒนธรรม
แผนงานการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร แผนงานการสรางความเสมอภาคเพื่อรองรับ
สังคมผูสูงอายุ แผนงานการพัฒ นาพื้นที่ระดับภาค แผนงานการพัฒ นาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และแผนงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียม และทั่วถึง
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5.3 ขอเสนอแนะการวิจัย
5.3.1 ขอเสนอแนะจากผูใหขอมูลหลัก
ผลการรวบรวมข อเสนอแนะจากอาจารย และนั ก วิ จั ย ของสถาบั น มี ผู ให ค วาม
คิดเห็น และขอเสนอแนะ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทํางบประมาณบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตรของสถาบันใหเกิดประสิทธิผลในการดําเนินงาน ดังนี้
1. ผูบ ริห ารของสถาบัน ควรกําหนดแนวทางของสถาบันที่จะตอบสนองแผนงาน
บูรณาการเชิงยุทธศาสตรที่ตรงกับภารกิจ และความเชี่ยวชาญของสถาบัน โดยบูรณาการองคความรู
ความสามารถของอาจารยแตละคณะ เพื่อสราง Mega Project ที่จะสนองนโยบายของรัฐบาล และ
เกิดประโยชนตอประเทศตอไป
2. สถาบันควรเตรียมความพรอมการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
ลวงหนา หรือประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
3. สถาบันควรมีกรอบการดําเนินงานงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรที่ชัดเจน
และเข า ใจงา ย พร อมแจ งปฏิ ทิ น การจั ดทํ างบประมาณบู ร ณาการเชิ งยุท ธศาสตรให ผู ที่ มี สิ ท ธิ ข อ
งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรทราบลวงหนา เพื่อจะไดวางแผนการดําเนินงานตอไป
4. สถาบั น ควรใหระยะเวลาในการจัด ทํ างบประมาณบู รณาการเชิงยุทธศาสตร ที่
เหมาะสม เพื่อใหผูที่เสนอโครงการมีระยะเวลาในการเขียนโครงการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
5. สถาบันควรเพิ่มชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตรอยางทั่วถึง
6. สถาบันควรเพิ่มเงินรางวัลพิเศษใหกับบุคลากรที่จัดทํางบประมาณบูรณาการเชิง
ยุ ทธศาสตร หรื อสามารถนํ าไปเป น ภาระงานพิ เศษใหกั บ อาจารย / เที ย บเคีย งเปน ภาระงานของ
อาจารย
5.3.2 ขอเสนอแนะภาพรวม
จากการศึ ก ษาค น คว า ข อ มู ล เอกสาร (Documentary Research) ผู วิ จั ย มี ค วาม
คิดเห็น และขอเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
ดังนี้
1) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงบประมาณ และกระทรวงเจาภาพ
หลัก ควรมีแผนการดําเนินงานลวงหนาที่ชัดเจน และทั้ง 3 หนวยงาน ควรบูรณาการขอมูลรวมกัน
โดยจัดประชุมรวมกัน เพื่อวางแผน กําหนดทิศทาง และสรางการรับรูใหแกผูที่ตองการของบประมาณ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร ซึ่งจะตอบสนองความตองการของหนวยงานเจาภาพ และประเทศ
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2) กระทรวงเจาภาพหลัก ที่ดูแลการจัดทําแผนผัง หรือผังตนไม ควรปรับปรุง/ แกไข
ใหแลวเสร็จกอนที่จะเริ่มของบประมาณในปตอไป
3) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงบประมาณ และกระทรวงเจาภาพ
หลัก ควรบูรณาการแบบฟอรมการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรใหมีเพียงแบบฟอรม
เดียว และสามารถใชรวมกันไดทั้ง 3 หนวยงาน หรือจัดทําเปนแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกส
4) กระทรวงเจ า ภาพหลัก ควรกํ าหนดกรอบความชัด เจนของเรื่อ งที่ ต องการให
สถาบันอุดมศึกษาเขาไปชวยเหลือ เนื่องจากแตละมหาวิทยาลัยจะมีองคความรู ความเชี่ยวชาญที่
แตกตางกัน
5) กระทรวงเจาภาพหลัก ควรสรางความรู ความเขาใจใหบุคลากรที่รับผิดชอบใน
การดูแลภาพรวมของงบประมาณบูรณาการของตนเอง
6) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงบประมาณ และกระทรวงเจาภาพ
หลัก ควรใหระยะเวลาในการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรที่เพียงพอ และเหมาะสม
เชน ควรใหระยะเวลาในการจัดทําไมนอยกวา 15 วัน เปนตน
7) สถาบันควรมีการตั้งทีมงานในจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร เพื่อ
กําหนดทิ ศทาง วางแผน ประสานระหว างหน วยงานเจาภาพหลักกั บ อาจารย ที่ส นใจและมีความ
เชี่ยวชาญ คัดเลือกขอเสนอโครงการที่ตอบสนองความตองการของหนวยงานเจาภาพหลัก และให
คําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
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……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
7.4 ทานคิดวาการประสานงานของเจาหนาที่กองแผนงานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตรเปนอยางไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
8. ทานมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรในระดับใด
 ระดับ 5 มีความพึงพอใจมากที่สุด

 ระดับ 4 มีความพึงพอใจมาก

 ระดับ 3 มีความพึงพอใจปานกลาง

 ระดับ 2 มีความพึงพอใจนอย

 ระดับ 1 มีความพึงพอใจนอยที่สุด
9. ทานพบปญหา อุปสรรคในการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรอยางไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
10. ทานคิดวาอะไรคือปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
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11. ทานมีขอเสนอแนะ หรือแนวทางการเพิ่มประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
อยางไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

 ผูวิจัยขอขอบพระคุณอยางสูงที่สละเวลาในการสอบแบบสอบถามคะ 
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รายชื่อผูใหสัมภาษณเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ลําดับที่

ผูใหสัมภาษณ

หนวยงานที่สังกัด

1

รองศาสตราจารย ดร.จําลอง โพธิ์บุญ

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม

2

รองศาสตราจารย ดร.จุฑารัตน ชมพันธุ

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม

3

อาจารย ดร.ปนันดา จันทรสกุ รี

สํานักวิจัย

4

อาจารย ดร.หลี่ เหวิน เหลียง

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

5

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณพงศ นพเกตุ

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม

6

ดร.พลาพรรณ คําพรรณ

สํานักวิจัย

7

รองศาสตราจารย ดร.ประทุม ฤกษกลาง

คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ

8

รองศาสตราจารย ดร.อุษา บิ๊กกิ้นส

คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ

9

อาจารย ดร.จุฬาภรณ ชอบใจกลาง

ศูนยอาเซียนและเอเซียศึกษา

10

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐกร พูลทรัพย

คณะสถิติประยุกต

11

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วริยา ล้ําเลิศ

คณะนิติศาสตร

12

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกียรติพร อําไพ

คณะนิติศาสตร

13

รองศาสตราจารย ดร.วิสาขา ภูจินดา

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม

14

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนันต วัฒนกุลจรัส

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

15

อาจารย ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร

คณะนิติศาสตร

16

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รักษพงศ วงศาโรจน

คณะการจัดการการทองเที่ยว

17

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ กุสุมาวลี

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

18

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนาสัย สุคนธพันธ

คณะสถิติประยุกต

19

อาจารย ดร.สุกัญญา สุรเนาวรัตน

คณะสถิติประยุกต

20

ศาสตราจารย ดร.กําพล ปญญาโกเมศ

คณะบริหารธุรกิจ

21

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัคพงศ พจนารถ

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม
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ลําดับที่

ผูใหสัมภาษณ

หนวยงานที่สังกัด

22

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร

คณะการจัดการการทองเที่ยว

23

รองศาสตราจารย ดร.เทิดชาย ชวยบํารุง

คณะการจัดการการทองเที่ยว

24

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เตวิช เสวตไอยาราม

คณะภาษาและการสื่อสาร

25

ผูชวยศาสตราจารย ดร.แตงออน มั่นใจตน

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม

26

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดารารัตน อานันทะสุวงศ

สํานักวิจัย

27

ศาสตราจารย ดร.อัญชนา ณ ระนอง

คณะรัฐประศาสนศาสตร

28

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วราภรณ วนาพิทักษ

คณะนิติศาสตร

29

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศรา สุกเพชร

คณะการจัดการการทองเที่ยว

30

ผูชวยศาสตราจารย ดร. โชคชัย สุเวชวัฒนกูล

คณะการจัดการการทองเที่ยว

31

ศาสตราจารย ดร. ศิวัช พงษเพียจันทร

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

32

ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

33

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพนธ สหพัฒนา

คณะรัฐประศาสนศาสตร

34

รองศาสตราจารย ดร.เกษมศานต โชติชาครพันธุ

คณะรัฐประศาสนศาสตร

35

อาจารย ดร.อานนท ศักดิ์วรวิชญ

คณะสถิติประยุกต

36

รองศาสตราจารย ดร.อนุกัลยณ จิระลักษณกุล

คณะบริหารธุรกิจ

37

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล

คณะการจัดการการทองเที่ยว

38

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกกานต แกวนุช

คณะการจัดการการทองเที่ยว

39

ศาสตราจารย ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

40

รองศาสตราจารย ดร.พาชิตชนัต ศิริพานิช

คณะสถิติประยุกต

