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 การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของ

สถาบัน และปญหา อุปสรรคของการดําเนินงาน ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการจัดทํา
งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของสถาบัน พรอมเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของสถาบันใหเกิดประสิทธิผลในการดําเนินงาน กลุมผูให
ขอมูลท่ีใชในการศึกษาวิจัย ไดแก อาจารย และนักวิจัยของสถาบันท่ีจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณา
การเชิงยุทธศาสตรของสถาบัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  จํานวนท้ังสิ้น 40 คน จาก 13 
หนวยงาน รวบรวมขอมูลการศึกษาวิจัย โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary 
Research) และการสัมภาษณ โดยใชแบบสัมภาษณชนิดมีโครงสราง (Structured Interview) เพ่ือ
รวบรวมขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและประมวลผลขอมูลรวมกัน และนําเสนอผลการศึกษาวิจัยในลักษณะ
เชิงพรรณนา และใชสถิติพ้ืนฐาน (Descriptive Statistic) คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ประกอบการอธิบายผลการศึกษาเพ่ือใหเกิดความชัดเจนยิ่งข้ึน  

ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนอาจารย รอยละ 60.00 สังกัดคณะการจัดการ
การทองเท่ียว รอยละ 17.50 และมีอายุงานนอยกวา 10 ป รอยละ 72.50 สวนปจจัยทางสังคมและ
สภาพแวดลอม แบงออกเปน 4 ปจจัยหลัก คือ (1) ปจจัยดานบทบาทของผูบริหารในการจัดทํา
งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ซ่ึงมีปจจัยยอย (1.1) ผูบริหารของสถาบันมีการมอบนโยบายหรือ
การวางแผนการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาผูบริหารของ
สถาบันกําหนดนโยบาย แนวทาง ประเด็นชี้แจง วางแผน จัดประชุม ระดมสมอง และกํากับการเสนอ
โครงการงบประมาณบูรณาการ รอยละ 50.00 (1.2) ผูบริหารของสถาบันมีการผลักดันนโยบาย
งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ กลุมตัวอยางเห็นวาผูบริหารของสถาบันประสาน
กับหนวยงานผูใชประโยชนจากงานวิจัย เพ่ือใหงานวิจัยท่ีไดรับงบประมาณเกิดประโยชนจริง รอยละ 
25.00 (1.3) ผูบริหารของสถาบันมีการจูงใจและการกระตุนการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร กลุมตัวอยางเห็นวาผูบริหารของสถาบันนําการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
มาเทียบเคียงเปนภาระงานของอาจารย รอยละ 24.44 (1.4) ผูบริหารของสถาบันมีการกํากับ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร กลุมตัวอยางเห็นวาควรรายงาน
ความกาวหนาเปนระยะๆ หรือทุกไตรมาส รอยละ 65.52  (2) ปจจัยดานการรับรูเก่ียวกับการจัดทํา
งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ซ่ึงมีปจจัยยอย (2.1) ชองทางการรับรูการจัดทํางบประมาณ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร กลุมตัวอยางเห็นวาหนังสือเวียนของสถาบัน และ E-mail รอยละ 27.66 
เทากัน (2.2) การรับรูขอมูลการตอบสนองเปาหมายและตัวชี้วัดของกระทรวงท่ีเปนเจาภาพหลัก กลุม
ตัวอยางเห็นวารับรูขอมูลจากเจาหนาท่ีกองแผนงาน รอยละ 45.95 (2.3) ความสอดคลอง และเชื่อมโยง
ของโครงการงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรกับภารกิจของสถาบันดานการเรียนการสอน การวิจัย 



 
 

(3) 
 

และการบริการวิชาการ กลุมตัวอยางเห็นวาดานการเรียนการสอน รอยละ 32.43 (2.4) โครงการท่ี
ตอบสนองงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรสงผลกระทบตอสังคมและประเทศชาติ กลุมตัวอยาง
เห็นวาสรางองคความรู ความตระหนักแกชุมชน ประชาชน หนวยงานตางๆ และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิต ชองทางการตลาด และสรางรายได รอยละ 27.27 เทากัน (3) ปจจัยดานทรัพยากรในการจัดทํา
งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร  ซ่ึงมีปจจัยยอย (3.1) สิ่งสนับสนุนหรือสิ่งจูงใจในการจัดทํา
งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร กลุมตัวอยางเห็นวาการอบรมวิธีการเขียนขอเสนอโครงการ และ
ประเด็นตางๆ ท่ีเก่ียวของ รอยละ 30.77 (3.2) ความชวยเหลือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของและเจาหนาท่ี
เก่ียวกับการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร กลุมตัวอยางเห็นวาแจงรายละเอียดพรอม
คําอธิบายใหชัดเจนเก่ียวกับข้ันตอนในการจัดทําขอเสนอโครงการ รอยละ 38.46 (3.3) แบบฟอรมและ
ขอมูลประกอบการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรท่ีกองแผนงานสงมาให กลุมตัวอยางเห็น
วาแบบฟอรมและขอมูลประกอบการจัดทํามีความชัดเจน รอยละ 62.79 (4) ปจจัยดานกระบวนการ
จัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ซ่ึงมีปจจัยยอย (4.1) กองแผนงานสื่อสารเก่ียวกับการจัดทํา
งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร กลุมตัวอยางเห็นวามีการสื่อสารและประสานงานในระดับดี รอย
ละ 45.00 (4.2) ข้ันตอนการเขียนขอเสนอโครงการงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร กลุมตัวอยาง
เห็นวาระยะเวลากระชัน้ชิด รอยละ 32.35 (4.3) ข้ันตอนการสงขอเสนอโครงการงบประมาณบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร กลุมตัวอยางเห็นวาสงผานอีเมล สะดวก รวดเร็วดี รอยละ 43.24 (4.4) การ
ประสานงานของเจาหนาท่ีกองแผนงานเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร กลุม
ตัวอยางเห็นวาประสานงานไดดี รอยละ 82.05 สําหรับประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ซ่ึงแบงเปน 2 ดาน คือ (1) ความพึงพอใจตอการ
ดําเนินงานการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 อยูในระดับมาก  (2) 
โครงการท่ีผานการพิจารณาจากหนวยงานเจาภาพแผนงานบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จําแนกเปน (2.1) แผนงานบูรณาการท่ีมีโครงการท่ีผานการพิจารณาจากหนวยงานเจาภาพ รอยละ 
53.85 (2.2) โครงการท่ีผานการพิจารณาจากหนวยงานเจาภาพ รอยละ 57.47 หากจําแนกเปนราย
แผนงานบูรณาการ พบวา แผนงานการสรางรายไดจากการทองเท่ียว กีฬาและวัฒนธรรม แผนงานการ
พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร แผนงานการสรางความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุ 
และแผนงานการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค มีโครงการท่ีผานการพิจารณาจากหนวยงานเจาภาพ รอยละ 
100.00 ของโครงการเสนอหนวยงานภายนอก 

สําหรับปญหา อุปสรรคในการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร กลุมตัวอยางเห็นวา
ระยะเวลาการจัดทําขอเสนอโครงการกระชั้นชิด รอยละ 40.43 และไมเขาใจวาหนวยงานเจาของทุน 
ตองการอะไร เพราะคําอธิบายไมชัดเจน รอยละ 23.40 อีกท้ังปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการ
จัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร กลุมตัวอยางเห็นวากรอบแผนงาน/แผนยุทธศาสตรท่ี
ชัดเจนในการดําเนินงาน รอยละ 46.00 และระยะเวลาในการเขียนขอเสนอโครงการ รอยละ 20.00  

สวนขอเสนอแนะ หรือแนวทางการเพ่ิมประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร  กลุมตัวอยางเห็นวาควรเตรียมความพรอมลวงหนา ประชุมระดมความคิดเห็น รอยละ 
34.88 ควรมีกรอบการดําเนินงานอยางชัดเจน เขาใจงาย รอยละ 23.26 และควรมีระยะเวลาในการ
จัดทําท่ีเหมาะสม รอยละ 9.30 
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การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการ 
เชิงยุทธศาสตร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร” ผลการศึกษาจะทําใหทราบถึงปญหา 
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ยุทธศาสตรของสถาบัน เพ่ือนําผลการศึกษามาเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทํา
งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของสถาบันใหเกิดประสิทธิผลในการดําเนินงานใหดียิ่งข้ึนตอไป 

การศึกษาวิจัยนี้ไดรับความรวมมือจากคณาจารย และนักวิจัยของสถาบันท่ีกรุณาสละเวลาใน
การใหสัมภาษณ อีกท้ังเจาหนาท่ีคณะ/ วิทยาลัย/ ศูนย/ สํานักวิจัยท่ีชวยอํานวยความสะดวกในการ
ติดตอ ประสานงานในสวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ทําใหไดขอมูล ผลการศึกษาท่ีครบถวนและเปน
ประโยชนตอการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนอยางยิ่ง  ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.เกษม
ศานต  โชติชาครพันธุ ท่ีไดกรุณาใหคําปรึกษา และแนะนําสิ่งท่ีเปนประโยชนตอการศึกษาวิจัยในครั้ง
นี้ จนงานวิจัยชิ้นนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

1.1  ความเปนมา 
 

ในปจจุบันรัฐบาลไดใหความสําคัญกับการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 
เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2558 เรื่องการกําหนดแนวทางการจัดทํางบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2558 เรื่องรับทราบการ
กําหนดแนวทางการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร โดยกําหนดใหมีการจัดทํา
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร เพ่ือเปนกลไกขับเคลื่อนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
และนโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บนพ้ืนฐานของหลักการ
สําคัญ 3 ขอ คือ 1) การปรับปรุงระบบงบประมาณใหรัฐบาลสามารถใชงบประมาณเปนเครื่องมือในการ
จัดสรรทรัพยากรใหเกิดผลสําเร็จตามนโยบายของรัฐบาล และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 2) มุงให
การใชจายงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ 3) มุงใหเกิดความยืดหยุน และ
ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุงสงเสริมให
กระทรวง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานตาง ๆ ทํางานรวมกันในรูปแบบของการประสาน 
เชื่อมโยงแบบเครือขายท่ีมีจุดมุงหมายและตัวชี้วัดสอดคลองสนับสนุนซ่ึงกันและกัน โดยเนนรูปแบบการ
บริหารจัดการแบบองครวม เนนการประหยัด คุมคา มุงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชนสูงสุดตอ
ประชาชนและประเทศชาติ  จึงไดกําหนดแนวทางสําคัญสําหรับการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณา
การเชิงยุทธศาสตร ดังนี้ คือ 1) ใหหนวยงานตางๆ รวมกันวางแผน กําหนดเปาหมาย แนวทางการ
ดําเนินงาน ตัวชี้วัด ท่ีมีความชัดเจนเปนมาตรฐาน รวมท้ังจัดทําแผนแมบทระยะปานกลางและระยะยาว 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําป ขอเสนอโครงการ กิจกรรมท่ีสอดคลองและ
เชื่อมโยงกับรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 นโยบายความม่ันคงแหงชาติ นโยบายสําคัญของรัฐบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 2) ใหมีการบูรณาการภารกิจและงบประมาณใน 3 มิติ คือ มิติยุทธศาสตร (Agenda) มิติ
กระทรวง/หนวยงาน (Function) และมิติพ้ืนท่ี (Area)  3) ใหมีการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน ติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์ และตรวจสอบการใชจายงบประมาณตามแผนงานบูรณาการ รวมท้ังบูรณาการการ
ทํางานในทุกมิติ  4) ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน พิจารณาจัดทําขอเสนองบประมาณ
ของแผนงานบูรณาการใหสอดคลองกับแผนแมบท อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายจัดต้ังหนวยงาน และใหมี
การบูรณาการภารกิจและงบประมาณของหนวยงานภายในกระทรวงเดียวกัน หรือระหวางกระทรวง  5) 
กําหนดใหมีการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร  และ 6) มอบหมายรอง



2 

 

 

นายกรัฐมนตรีเปนประธานคณะกรรมการพิจารณาจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ ท้ังนี้เพ่ือให
แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตรเปนกลไกขับเคลื่อนการดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายเชิง
ยุทธศาสตรท่ีไดกําหนดไว  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 รฐับาลไดสนับสนุนงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
เปนจํานวน 446,673.0 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 15.28 ของงบประมาณแผนดินท้ังหมดของประเทศ ซ่ึง
ถือเปนเม็ดเงินมหาศาลท่ีใชในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน  และเพ่ิมข้ึนในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซ่ึง
กําหนดไวเปนจํานวน 582,626.9 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20.09 ของงบประมาณแผนดินท้ังหมด จะเห็น
ไดวา รัฐบาลใหความสําคัญ และสนับสนุนใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานตาง ๆ รวมกันทํางาน
ในลักษณะบูรณาการอยางตอเนื่อง   

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรเปนหนึ่งในหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของและเปนสวนหนึ่งของ
การรวมมือเพ่ือพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล โดยผูบริหารสถาบันตระหนักและสงเสริมให
อาจารยและนักวิจัยของสถาบันถือนโยบายดังกลาวเปนแนวทางปฏิบัติ  จึงผลักดันใหมีการดําเนินการ
จัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรในดานท่ีสอดคลองกับพันธกิจหลักของสถาบัน ท้ัง
ดานการจัดเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ และดานการบริหารจัดการ รวมถึงองค
ความรูท่ีสถาบันมีความเชี่ยวชาญ ท้ังนี้ มุงหวังวาสถาบันจะไดรับการจัดสรรงบประมาณโครงการบูรณา
การเชิงยุทธศาสตรท่ีเพียงพอสําหรับเปนเครื่องมือสําคัญใหสามารถนําองคความรูท่ีสถาบันมีอยูไปใชใน
การพัฒนาประเทศ สมดังปณิธานของสถาบันท่ีนําความรูและคุณธรรม มาสรางปญญา สรางจิตสํานึก 
และความรับผิดชอบตอสังคม ประเทศชาติ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง  

กลุมงานงบประมาณ กองแผนงาน เปนหนวยงานรับผิดชอบการจัดทํางบประมาณในภาพรวม
ของสถาบัน รวมถึงการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร มีภาระหนาท่ีในการรับ
นโยบายจากรัฐบาล ติดตามขอมูลขาวสาร สื่อสาร ประสานงานภายในสถาบัน รวบรวมดําเนินการ 
สนับสนุนใหบุคลากรภายในสถาบันนําองคความรูท่ีมีอยูมาทํางานรวมกันในลักษณะของโครงการท่ี
สอดคลองตามแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร แตดวยการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตรถือเปนเรื่องใหม เริ่มดําเนินการครั้งแรกในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และพบปญหาอุปสรรค
หลายประการในข้ันตอนของการดําเนินการจัดทําคําของบประมาณ อาทิ ความเรงดวนของการ
ดําเนินงาน ความไมชัดเจนในขอมูลแผนบูรณาการ การรับรูเขาใจในกระบวนการจัดทํา ความซํ้าซอนของ
แบบฟอรม เปนตน ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการ
ดําเนินงานจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เพ่ือเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และสงผลตอประสิทธิผลในการไดรับ
จัดสรรงบประมาณ เกิดสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายท่ีกําหนด 
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1.2 คําถามการวิจัย 
 

1.2.1 การดําเนินงานจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของสถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร ในปจจุบันเปนอยางไร พบปญหาอุปสรรคใดบางและมีแนวทางปรับปรุงแกไขอยางไร 

1.2.2 ประสิทธิผลของการดําเนินงานจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรในปจจุบันเปนอยางไร  

1.2.3 ปจจัยใดท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการดําเนินงานจัดทํางบประมาณบูรณาการ 
เชิงยุทธศาสตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 
1.3  วัตถปุระสงคของการวิจัย  
 

1.3.1 เพ่ือวิเคราะหการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของสถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตรและปญหา อุปสรรคของการดําเนินงาน 

1.3.2  เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

1.3.3 เพ่ือเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรใหเกิดประสิทธิผลในการดําเนินงาน 

 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย  
 

ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตในการวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการดําเนินงานจัดทํา
งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร” ดังนี้ 

1.4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา ศึกษาและรวบรวมขอมูลทุติยภูมิและจากเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวของ และโดยการสัมภาษณในประเด็นการวิจัย ดังนี้ 

1)  ปจจัยสวนบุคคล 

- ตําแหนงงาน 
- หนวยงานท่ีสังกัด 
- อายุงานในสถาบัน  
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2) ปจจัยทางสังคมและสภาพแวดลอม 

2.1) ปจจัยดานบทบาทของผูบริหารในการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร 

- การมอบนโยบาย/การวางแผน 

- การผลักดันนโยบายไปสูการปฏิบัติ 

- การจูงใจและการกระตุน 

- การกํากับติดตาม 

2.2) ปจจัยดานการรับรูเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร  

- การรับรูการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 

- การตอบสนองเปาหมายและตัวชี้วัดของกระทรวงท่ีเปนเจาภาพหลัก 

- ภารกิจของสถาบันสอดคลองกับการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร 

- ผลกระทบท่ีสงผลตอสังคมและประเทศชาติยุทธศาสตร 

2.3) ปจจัยดานทรัพยากรในการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 

- สิ่งสนับสนุน/จูงใจในการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 
- หนวยงานท่ีเก่ียวของและเจาหนาท่ีสนับสนุนการจัดทํางบประมาณบูรณา

การเชิงยุทธศาสตร 
- แบบฟอรมและขอมูลประกอบการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิง

ยุทธศาสตร 
2.4) ปจจัยดานกระบวนการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 
 - การสื่อสารเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 
 - การเขียนขอเสนอโครงการ 
 - การสงขอเสนอโครงการ 
 - การประสานงานกับกระทรวงท่ีเปนเจาภาพหลัก 

3) ประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

- ความพึงพอใจตอการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 
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1.4.2  ขอบเขตดานผูใหขอมูล อาจารย และนักวิจัยของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรท่ี
ขอรับการจัดสรรงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

 
1.5.1 ทําใหทราบถึงการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตรและปญหา อุปสรรคของการดําเนินงาน 
1.5.2 ทําใหทราบถึงปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิง

ยุทธศาสตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
1.5.3 ไดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรใหเกิดประสิทธิผลในการดําเนินงาน 
1.5.4 ผูบริหารสถาบันสามารถนําผลการวิจัยไปกําหนดนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงาน

ดานงบประมาณของสถาบันและมีผูเสนอขอโครงการในแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตรเพ่ิมมากข้ึน 

 

1.6  นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย 

งบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) หมายถึง แผนเก่ียวกับการใชจายของรัฐบาลและ

การจัดหารายรับใหเพียงพอกับการใชจายในรอบระยะเวลาหนึ่ง โดยปกติมีระยะเวลา 1 ป ดังนั้น จึง

เรียกวา งบประมาณแผนดินประจําป ซ่ึงจะเริ่มตนในวันท่ี 1 ตุลาคมของปไปจนถึงวันท่ี 30 กันยายนของ

ปถัดไป สํานักงบประมาณ ซ่ึงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดทํางบประมาณ

แผนดินและนําเสนอเพ่ือพิจารณา เม่ือไดรับอนุมัติแลวจึงตราออกมาเปนพระราชบัญญัติงบประมาณ

ประจําปเพ่ือใชบังคับตอไป 

งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร หมายถึง งบประมาณแผนดินท่ีรัฐบาลสงเสริมให

กระทรวง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานตาง ๆ บูรณาการการทํางานรวมกันในรูปแบบของการ

ประสานไปในทิศทางเดียวกัน เชื่อมโยงแบบเครือขาย เนนรูปแบบการบริหารจัดการแบบองครวม เนน

การประหยัด คุมคา เพ่ือลดความซํ้าซอนในการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ใหเกิดผลสําเร็จ 

ตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาล และผลประโยชนสูงสุดตอประชาชนและประเทศชาติ   

ปงบประมาณ หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคมของปหนึ่ง ถึงวันท่ี 30 กันยายนของ  

ปถัดไป และใหใชป พ.ศ. ท่ีถัดไปนั้นเปนชื่อสําหรับปงบประมาณนั้น 
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กระบวนการจัดทํางบประมาณ  หมายถึง กระบวนการท่ีเปนลําดับข้ันตอนเก่ียวกับการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําป (งบประมาณแผนดิน) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ประจําป

งบประมาณ เริ่มต้ังแตกระบวนการทบทวน กระบวนการวางแผน กระบวนการจัดทําคําของบประมาณ

รายจาย กระบวนการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจาย และกระบวนการบริหารงบประมาณ  

(การจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ/ การกํากับติดตามการใชจายงบประมาณ

รายตามแผน) 

อาจารย หมายถึง อาจารยประจําของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (ขาราชการ พนักงาน

สถาบัน พนักงานวิชาการ และพนักงานสวนงานภายใน) ท่ีมีหนาท่ีหลักทางดานการสอน การวิจัย และ

การบริการวิชาการ โดยปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบ  

นักวิจัย หมายถึง นักวิจัยท่ีสังกัดสํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยมีหนาท่ีหลัก

ดานการวิจัย 

หนวยงานเจาภาพแผนงานบูรณาการ  หมายถึง หนวยงานระดับกระทรวง/กรม/สวนราชการท่ี

มีความรับผิดชอบหลักในการกําหนดทิศทาง เปาหมาย และแนวทางในการดําเนินงาน เพ่ือใหบรรลุและ

สัมฤทธิ์ผลตามแผนงานในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 

ประสิทธิผลของการดําเนินงานจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร หมายถึง การ

ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ประสบความสําเร็จ กลาวคือ อาจารยและนักวิจัยมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานจัดทํางบประมาณ

บูรณาการเชิงยุทธศาสตรของกลุมงานงบประมาณ กองแผนงาน ขอมูลคําของบประมาณในลักษณะ

โครงการบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของอาจารย/นักวิจัยท่ีเสนอขอรับการจัดสรรไดรับการบรรจุในแผนงาน

บูรณาการเชิงยุทธศาสตรของหนวยงานเจาภาพหลักเพ่ิมมากข้ึน เพ่ิมโอกาสการไดรับการจัดสรร

งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร  

 

 

 



บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิง

ยุทธศาสตร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ผูวิจัยไดศึกษาและนําแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและ
งานวิจัย ท่ีเก่ียวของมาเปนแนวทางในการศึกษาดังนี้  

2.1  การจดัทํางบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) 
2.2 การจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลการดําเนินงาน 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับผูนําและภาวะผูนํา 
2.5 แนวคิดเก่ียวกับการรับรูและการเปดรับขาวสาร 
2.6 แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจและความพึงพอใจในงาน 
2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

2.1  การจัดทํางบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) 
 

2.1.1 ความหมายและความสําคัญของงบประมาณ 

1) ความหมายของงบประมาณ  

ความหมายดั้ งเดิมคําวา “งบประมาณ” ซ่ึงในภาษาอังกฤษใช คําวา “budget”  
มาจากภาษาฝรั่งเศส โบราณวา “bougette” รากศัพทเดิม หมายถึง กระเปา หรือถุงของรัฐบาล  
ซ่ึงเสนาบดีคลัง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง) ของกษัตริยใชบรรจุเอกสารตาง ๆ ท่ีแสดงถึงความ
ตองการของประเทศและทรัพยากรท่ีมีอยู และในปจจุบัน คําวา “งบประมาณ” มีความหมายแตกตาง
กันไปตามเวลา สถานการณ และลักษณะงบประมาณ โดยท่ัวไปจะมองในรูปของตัวเลขเปนสวนใหญ 
รัฐบาลถือวางบประมาณเปนสวนสําคัญของการดําเนินงานตามเปาหมายอยางเห็นไดชัดกวาองคการ
ธุรกิจภาคเอกชนอ่ืน ๆ ดวยความจําเปนท่ีกลาวมา งบประมาณจึงเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะนําองคการ
ไปเผชิญกับเหตุการณตาง ๆ เพ่ือใหรัดกุม รวบรัด ทันตอเหตุการณเขาถึงเปาหมายท่ีกําหนดไวไดเร็ว
ยิ่งข้ึน ดังนั้นนักวิชาการ ซ่ึงมีมุมมองตางกันออกไป ไดใหความหมายของงบประมาณ ดังนี้ 

อินสอน บัวเขียว (2537: 164-167) ไดนิยามคําวา งบประมาณ หมายถึง แผนการ
ดําเนินงานของกิจการใดกิจการหนึ่งท่ีเขียนไวเปนลายลักษณอักษรสําหรับระยะเวลาใดเวลาหนึ่งใน
อนาคต งบประมาณเปนการวางแผน การจัดหา และการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางประหยัด แตเกิด
ผลประโยชนอยางสูงสุด ซ่ึงตามปกติกําหนดแผนดังกลาวออกเปนตัวเลข เพ่ือใหหนวยงานสามารถ
ดําเนินงานไดผลสําเร็จตามเปาหมาย  
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เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม (2543: 404) ไดนิยามคําวา งบประมาณ หมายถึง 
แผนการปฏิบัติงานของรัฐบาลท่ีแสดงในรูปตัวเงินท่ีเสนอตอรัฐสภาในชวงระยะเวลาหนึ่ง กลาวคือ 
รัฐบาลจะเสนองบประมาณในรูปของรางกฎหมายตอรัฐสภาเพ่ือขออนุมัติดําเนินการตาง ๆ ตาม
นโยบายของรัฐบาล 

นงลักษณ สุทธิวัฒนพันธ (2544: 17) ไดนิยามคําวา งบประมาณ หมายถึง การวางแผน
การบริหารของรัฐบาลโดยแสดงถึงกิจกรรมโครงการท่ีจะจัดทําและหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  
มีการประมาณคาใชจาย และท่ีมาของรายไดเพ่ือการใชจายนั้น ๆ ตามระยะเวลาท่ีแนนอนท่ีเรียกวา 
ปงบประมาณ และเปนแผนบริหารท่ีฝายบริหารจัดทําข้ึนเพ่ือเสนอขออนุมัติจากรัฐสภา 

อารีลักษณ พงษโสภา (2545: 12) ไดนิยามคําวา งบประมาณ หมายถึง แผนท่ีจัดทําข้ึน
เพ่ือเปนเครื่องมือท่ีแสดงถึงนโยบายของผูบริหารในการดําเนินงานและควบคุมเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงค 

อรัญ ธรรมโน (2548: 48) ไดนิยามคําวา งบประมาณ หมายถึง แผนการดานรายจาย 
การหารายไดโดยกําหนดเปนแผนประจําป 

สรุปนิยามความหมายของงบประมาณ หมายถึง การกําหนดแผนการใชจายเงินหรือ 
ประมาณการ รายรับ-รายจายลวงหนา การจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ซ่ึงแสดงในรูปตัวเงินมีระยะเวลากําหนดท่ีแนนอน โดยแสดงกิจกรรมหรือโครงการท่ีจะปฏิบัติ ซ่ึงแผน
นี้จะรวมถึงการกะประมาณ บริการ กิจกรรม/ โครงการ และคาใชจาย ตลอดจนทรัพยากรท่ีจําเปนใน
การสนับสนุน การดําเนินงานใหบรรลุตามแผน 

 
2) ความสําคัญของงบประมาณ  (เอกสารสํานักนโยบายและแผนงบประมาณ สํานัก

งบประมาณ, ม.ป.ป.: 23 - 27) กลาววา  งบประมาณ ถือเปนเครื่องมือสําคัญในการควบคุมตนทุน
โครงการ ตลอดจนแผนงานตั้งแตในระดับโครงการจนถึงการบริหารจัดการบริษัท และใชเปน
เครื่องมือของฝายบริหาร ทําใหมีประสิทธิภาพในการวางแผนทางการเงิน เนื่องจากเปนแผนงานท่ี
แสดงออกในลักษณะเชิงปริมาณท่ีเกิดข้ึนในเวลาท่ีกําหนด เชน รายสัปดาห รายเดือน รายไตรมาส 
หรือ รายป โดยท่ัวไปงบประมาณจะจัดทําข้ึนปละครั้ง จึงเรียกวา งบประมาณประจําป โดย
ปงบประมาณมักจะเปนไปตามรอบบัญชีของบริษัท เชน เริ่มตนต้ังแตวันท่ี 1 มกราคมและสิ้นสุดใน
วันท่ี 31 ธันวาคม เปนตน สวนของภาครัฐจะเริ่มปงบประมาณในวันท่ี 1 ตุลาคม และสิ้นสุด
ปงบประมาณในวันท่ี 30 กันยายนของปถัดไป งบประมาณจึงเปนเครื่องมือท่ีชวยในการวางแผน 
กําหนดวัตถุประสงค และเปาหมายในการดําเนินงานทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังสามารถนํางบประมาณ
ไปใชในการควบคุมแผนงานก็จะชวยใหฝายบริหารสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานของแตละ
หนวยงานไดอยางดี  

 
3) กระบวนการงบประมาณแผนดิน (Budget Process) หรือวิธีการงบประมาณ 

(Budget  Procedure) เปนกระบวนการท่ีมีลําดับข้ันตอนเก่ียวกับการกําหนดแผนความตองการใน
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  เริ่มตั้งแตการทบทวนผลการดําเนินงานของหนวยงานท่ีผาน
มา การจัดทํากรอบวงเงินในระดับมหภาค  การเสนอของบประมาณรายจายของหนวยงานตาง ๆ ไป
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จนถึงข้ันท่ีรัฐบาลแถลงรายงานการรับจายเงินประจําปตอรัฐสภาเพ่ือเสนอรัฐสภาพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศเปนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ซ่ึงจะเปนกฎหมายใชเปนกรอบในการ
บริหารและติดตามประเมินผลงบประมาณรายจายประจําป กระบวนการงบประมาณประกอบดวย
ข้ันตอนหลักท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

3.1) การจัดเตรียมงบประมาณ  (Budget Preparation) 
เปนข้ันตอนแรกของกระบวนการงบประมาณ  ซ่ึงฝายบริหาร คือ รัฐบาลมีหนาท่ีใน

การเสนองบประมาณรายจายประจําปตอฝายนิติบัญญัติเพ่ือพิจารณาอนุมัติในทางปฏิบัติผูมีบทบาท

ในการจัดทํางบประมาณรายจายโดยตรง ไดแก สวนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ ผูใช

งบประมาณ และสํานักงบประมาณ สํานักงบประมาณมีอํานาจหนาท่ีในการวิเคราะหคําขอตั้ง

งบประมาณรายจายของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ และจัดทําเปนราง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปเสนอตอนายกรัฐมนตรี เพ่ือใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา

และเสนอตอรัฐสภาตอไป 

การจัดเตรียมงบประมาณประกอบดวยกระบวนการสําคัญ 3 ประการ คือ การ

ทบทวนงบประมาณ  การวางแผนงบประมาณ  และการจัดทํางบประมาณ 

(1)  การทบทวนงบประมาณ  (Budget  Revision) 
การทบทวนงบประมาณ มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือวางกรอบในการปรับเปลี่ยนบทบาท  

ภารกิจ และแผนดําเนินงานของหนวยงานใหสอดคลองกับลําดับความสําคัญทางนโยบาย ศักยภาพ
ของหนวยงาน และสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

การทบทวนงบประมาณจะใหความสําคัญกับองคประกอบตาง ๆ ดังนี้ 
- ผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
- ความพรอมและศักยภาพของหนวยงานท่ีรับนโยบายไปปฏิบัติ 
- กฎหมายรองรบัและระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
- สภาพแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
- นโยบายหรือยุทธศาสตรการพัฒนาของรัฐบาลใหมท่ีรัฐบาลประกาศในปท่ี

ผานมาจนถึงปจจุบัน 
- แนวโนมและสถิติยอนหลังของวงเงินท่ีไดรับจัดสรร 

(2) การวางแผนงบประมาณ  (Budget  Planning) 
   การวางแผนงบประมาณ เปนการสรางความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจในภาพรวม 

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนปฏิบัติราชการของ
หนวยงาน เพ่ือกําหนดเปนนโยบายงบประมาณ วงเงินงบประมาณรายจายประจําป และยุทธศาสตร
การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป 

(3) การจัดทํางบประมาณ (Budget  Formulation) 
สํานักงบประมาณจะนําเสนอปฏิทินงบประมาณเพ่ือใหคณะรัฐมนตรีใหความ

เห็นชอบและแจงสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป และเม่ือคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบนโยบายงบประมาณ  ยุทธศาสตรการจัดสรร
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งบประมาณ และวงเงินงบประมาณรายจายประจําปแลว สํานักงบประมาณจะมีหนังสือแจงแนว
ทางการดําเนินงานในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และคูมือปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจายประจําป 

ในสวนของหนวยงาน  เม่ือกระทรวงไดรับปฏิทินงบประมาณและคูมือจัดทําคําขอ
จากสํานักงบประมาณแลว กระทรวงจะแจงไปยังหนวยงานในสังกัด เพ่ือจัดทําคําของบประมาณสงให
สํานักงบประมาณพิจารณา และจัดทําเปนรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พรอมท้ัง
เอกสารงบประมาณเสนอตอนายกรัฐมนตรีเพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและนําเสนอตอรัฐสภา 
เปนเวลาอยางนอย 2 เดือน กอนวันเริ่มปงบประมาณนั้นตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 15 ของ

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
สําหรับเอกสารงบประมาณท่ีนําเสนอตอรัฐสภาตามพระราชบัญญัติวิธีการ

งบประมาณ พ.ศ.  2502 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมไดกําหนดใหรัฐบาลเสนอคําแถลงของนายกรัฐมนตรี 
พรอมดวยขอมูลรายละเอียดตาง ๆ  เชน ฐานะการเงินการคลังของประเทศ รายรับรายจายเปรยีบเทียบป
ปจจุบัน ปท่ีขอตั้งงบประมาณรายจายและปท่ีลวงมาแลว หนี้ของรัฐบาลท่ีมีอยูและท่ีจะขอกูใหม  

เปนตน ซ่ึงโดยท่ัวไปจะนําเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พรอมเอกสาร
ประกอบ ประมาณจํานวน 12 เลม และเรียกเอกสารฉบับนี้วาเอกสารงบประมาณ (Budget  
Document) 

3.2) การอนุมัติงบประมาณ (Budget  Adoption) 
การอนุมัติงบประมาณ หมายถึง การพิจารณาอนุมัติรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  
พรอมท้ังเอกสารประกอบงบประมาณซ่ึงฝายบริหารหรือรัฐบาลเสนอตอฝายนิติบัญญัติหรือรัฐสภา ซ่ึง
ประกอบดวย 2 สภา คือ สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา โดยรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป  จะผานการพิจารณาจากสภาผูแทนราษฎรกอน 3 วาระ แลวจึงเสนอวุฒิสภาพิจารณากอน

นําทูลเกลาถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใชเปนกฎหมายตอไป 
 กระบวนการอนุมัติงบประมาณจะเริ่มข้ึนภายหลังจากท่ีรางพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปผานการพิจารณาโดยคณะรัฐมนตรีแลว สํานักงบประมาณจะเตรียม
เอกสารงบประมาณเพ่ือใหนายกรัฐมนตรีเสนอตอรัฐสภาเพ่ือพิจารณา ซ่ึงการพิจารณาราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปของสภาผูแทนราษฎรประกอบดวย 3 วาระ 

 วาระท่ี 1 เปนการพิจารณารับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจํารวมถึงการแตงตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจาํป 

 วาระท่ี 2 เปนการพิจารณาในข้ันกรรมาธิการ และการพิจารณาเต็มสภาเรียงตาม
มาตรา 

 วาระท่ี 3 เปนการพิจารณาอนุมัติ และประธานสภาผูแทนราษฎรจะเปนผูเสนอราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตอวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาตอไป 
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 วุฒิสภาจะดําเนินการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  
โดยตั้งคณะกรรมาธิการข้ึนมาเพ่ือศึกษารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปเชนเดียวกัน 
และตองพิจารณาใหความ  “เห็นชอบ”  หรือ  “ไมเห็นชอบ” ใหแลวเสร็จภายใน 20 วัน นับแตวันท่ี
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปมาถึงวุฒิสภา ท้ังนี้เวนแตสภาผูแทนราษฎรไดลงมติให
ขยายเวลาออกไปเปนกรณีพิเศษ หากวุฒิสภาไมสามารถพิจารณาใหเสร็จภายในกําหนดเวลา ใหถือวา
วุฒิสภาไดใหความเห็นชอบตามรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายนั้น 

 หากรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ไดรับการเห็นชอบจากวุฒิสภา
แลว นายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปข้ึนทูลเกลาถวายเพ่ือ
พระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับเปนกฎหมายตอไป 

3.3)  การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) 
เม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ประกาศเปนกฎหมายใชบังคับแลว 

สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ ผูใชงบประมาณ และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการ
บริหารงบประมาณรายจายจะตองวางแผนการปฏบิัติงานและแผนการใชจายงบประมาณใหสอดคลอง
กับเปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิต/โครงการ ตามวงเงินงบประมาณรายจายท่ีระบุไวใน
เอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ซ่ึงการบริหารงบประมาณเก่ียวของกับ
การอนุมัติจัดสรรงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงรายการ และการกันเงินเหลื่อมป 

3.4)  การติดตามประเมินผลงบประมาณ (Budget Monitoring and Evaluation) 
การติดตามประเมินผลงบประมาณจะหมายรวมถึง ข้ันตอนการควบคุมติดตามการ

ปฏิบัติงาน และการใชจายงบประมาณของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ  
ใหเปนไปตามวัตถุประสงค  เปาหมายการใหบริการของกระทรวง ผลผลิต/โครงการ ท่ีปรากฏใน
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และเอกสารงบประมาณรายจายประจําป และตาม
กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวกับการใชจายเงินแผนดิน รวมท้ังการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงานของหนวยงานท่ีผานมา 
 

2.1.2 นโยบายงบประมาณและยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ (สํานักงบประมาณ 
สํานักนายกรัฐมนตรี, 2560: 5 - 11) 

การจัดทํางบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) รัฐบาลไดใหความสําคัญกับ
ความตอเนื่องในการบริหารราชการแผนดินเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรและนโยบายของรัฐบาลให
ประสบผลสําเร็จและเกิดผลอยางเปนรูปธรรม โดยมุงเนนการวางรากฐานประเทศอยางยั่งยืนใน
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรและเชิงพ้ืนท่ี ดวยการเรงเสริมสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ลดความเหลื่อมล้ํา ยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนควบคูกับการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขันและการเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต กอใหเกิดการพัฒนาอยางสมดุลท้ังดาน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความม่ันคงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดจัดทํา
ข้ึนโดยใหความสําคัญกับความสอดคลองและการถายทอดเปาหมายและประเด็นยุทธศาสตรของราง
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กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยคํานึงถึงความตอเนื่องในการบริหารราชการแผนดิน และเกิด
ประโยชนตอประชาชน และประเทศชาติอยางแทจริง และยังคงยึดหลักสาระสําคัญ 2 ประการ คือ  

ประการท่ีหนึ่ง นอมนํา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีไดพระราชทานไวใหแกประชาชนชาวไทย มาเปนแนวทางในการ
กําหนดกรอบวงเงินงบประมาณท่ีสมเหตุสมผล พอประมาณ โดยมุงเนนการพัฒนาอยางสมดุลในทุก
มิติ ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ประการท่ีสอง ดําเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาลท่ีไดแถลงตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติในการพัฒนาประเทศ และบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ควบคู กับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และนโยบายความม่ันคง
แหงชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564)  

โดยกําหนดนโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณท่ีสําคัญสรุปได ดังนี้ 
(1) ปฏิรูปการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปอยางตอเนื่อง โดยปรับปรุงการ

จําแนกงบประมาณเปน 6 กลุม เพ่ือแสดงถึงคาใชจายในแตละกลุมใหชัดเจนยิ่งข้ึน ประกอบดวย 
งบประมาณรายจายงบกลาง กลุมงบประมาณรายจายบุคลากรภาครัฐ กลุมงบประมาณรายจาย
กระทรวง/ หนวยงาน (Function) กลุมงบประมาณรายจายบูรณาการ (Agenda) กลุมงบประมาณ
รายจายพ้ืนท่ี (Area) และกลุมงบประมาณรายจายบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ เพ่ือใหสามารถจัดสรร
งบประมาณ ตามลําดับความสําคัญของแตละกลุมงบประมาณรายจาย มีความคลองตัว ยืดหยุน และ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณ  

(2) การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ท่ีสอดคลองตามราง
กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป จํานวน 29 เรื่อง โดยจัดไวในกลุมงบประมาณรายจายบูรณาการ 
จํานวน 26 เรื่อง และกลุมงบประมาณรายจายพ้ืนท่ี จํานวน 3 เรื่อง โดยใหความสําคัญกับการบูรณา
การภารกิจและงบประมาณ 3 มิติ โดยมิติยุทธศาสตร และมิติกระทรวง/ หนวยงาน บูรณาการรวมกับ
จังหวัด/กลุมจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติพ้ืนท่ี เพ่ือใหการแกไขปญหาและการ
พัฒนาในระดับพ้ืนท่ีมีความสอดคลองกับความตองการของประชาชน และสามารถใชงบประมาณเปน
เครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลใหเกิดผลเปนรูปธรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัตงิานและประหยัดงบประมาณ  

(3) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทํางบประมาณใหครอบคลุมทุกแหลงเงิน โดยใหสวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนท่ีมีเงินรายไดและเงินสะสมคงเหลือ พิจารณานําเงินดังกลาวมา
ใชดําเนินภารกิจของหนวยงาน รวมท้ังการสงเสริมความรวมมือในการลงทุนระหวางภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด ควบคูกับการพิจารณาทบทวนเพ่ือ
ชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกการดําเนินภารกิจท่ีมีความสําคัญในระดับต่ํา หรือหมดความจําเปน หรือไม
สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน หรือสรางภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจําเปน เพ่ือ
นํางบประมาณดังกลาวไปจัดทําภารกิจท่ีมีความสําคัญเรงดวน มีความคุมคาและมีความพรอมในการ
ดําเนินงานโดยประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด  



13 
 

 
 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร และรายการคาดําเนินการภาครัฐ ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
3) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
4) ยุทธศาสตรดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ําและสรางการ

เติบโตจากภายใน  
5) ยุทธศาสตรดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  
6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
7) รายการคาดําเนินการภาครัฐ  

 
2.1.3 กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 - 2562 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 - 2562 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนกระบวนการท่ีมีความเก่ียวของกับ
หนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน กลาวคือ ภายในสถาบันจะตองมีการดําเนินการ
ระหวางกองแผนงานซ่ึงเปนหนวยงานกลางท่ีรับผิดชอบกับหนวยงานตาง ๆ ภายในสถาบันในการ
จัดทําคําของบประมาณภาพรวมของสถาบัน และกองแผนงานจะตองประสานกับหนวยงานภายนอก 
คือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงบประมาณ (สงป.) เพ่ือจัดสงคําขอ
งบประมาณรายจายภาพรวมของสถาบัน  ตลอดจนขอมูลประกอบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงตองมีความ
สอดคลองกับรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป  (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564) 
นโยบายสําคัญของรัฐบาล และยุทธศาสตรกระทรวง   

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงบประมาณไดมีการปรับปรุงโครงสรางแผนงานท่ี
เก่ียวของกับสถาบัน คือ 

1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ เปนแผนงานท่ีแสดงคาใชจายเก่ียวกับบุคลากรภาครัฐท่ี
กําหนดไว ไดแก 

(1) งบบุคลากร เชน เงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว  
(2) งบดําเนินงาน เชน คาตอบแทน (ตามสิทธิ)  
(3) งบเงินอุดหนุน เชน คาใชจายบุคลากร 

2) แผนงานพ้ืนฐาน เปนแผนงานท่ีดําเนินการตามหนาท่ีความรับผิดชอบเปนปกติ
ประจําตามกฎหมายจัดตั้งของหนวยงานนั้น ๆ หากหยุดดําเนินการอาจกอใหเกิดความเสียหายในการ
ใหบริการสาธารณะของภาครัฐ ซ่ึงมีลักษณะงานและปริมาณงานท่ีชัดเจนตอเนื่อง เปนการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือใหหนวยงานสามารถปฏิบัติงานและดําเนินการเปนประจําทุกป โดยพิจารณาถึงขีด
ความสามารถในการใชจายงบประมาณของหนวยงานในปงบประมาณท่ีผานมา ไดแก 
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(1) งบดําเนินงาน เชน คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
(2) งบลงทุน เชน คาครุภัณฑ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
(3) งบเงินอุดหนุน เชน เงินอุดหนุนเปนคาใชจายในการบริการวิชาการ 
(4) งบรายจายอ่ืน เชน เงินอุดหนุนเปนคาใชจายโครงการตาง ๆ  

3) แผนงานบูรณาการ เปนแผนงานท่ีดําเนินการใหสอดคลองตามยุทธศาสตรชาติ 
หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 หรือยุทธศาสตรสําคัญท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด
เชิงนโยบาย และกําหนดใหจัดทํางบประมาณเปนลักษณะ Project based โดยมีหนวยงานรับ
งบประมาณตั้งแตสองหนวยงานข้ึนไปรวมกันวางแผน กําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัดและแผนการ
ปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณรวมกัน เพ่ือลดความซํ้าซอน มีความประหยัดและคุมคา 
สามารถบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคของแผนงานบูรณาการ 

สําหรับการดําเนินการจัดทําคําของบประมาณตามแผนงานบูรณาการเริ่มมีความ
ชัดเจนข้ึนในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซ่ึงกําหนดใหสวนราชการเริ่มดําเนินงานตั้งแตในชวงเดือน
สิงหาคม 2560  

สําหรับข้ันตอนการจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุมงานงบประมาณ กองแผนงาน ดําเนินการตามข้ันตอนสําคัญสรุปได ดังนี้ 

(1) แจงหนวยงานจัดทําโครงการตามแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร (นโยบาย
ของรัฐบาล) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวบรวม/วิเคราะห เพ่ือจัดทําเปนขอมูลภาพรวม
โครงการตามแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของสถาบัน เสนอผูบริหารเห็นชอบ และสงให
สํ านั กงานคณ ะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ .) รวบรวม เพ่ื อนํ า เสนอรัฐมนตรีว าการ
กระทรวงศึกษาธิการใหความเห็นชอบ เม่ือเห็นชอบแลวใหสงหนวยงานเจาภาพในการขอรับการบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานเจาภาพ 

(2) แจงหนวยงานท่ีเก่ียวของทบทวนแผนเปาหมายตัวชี้วัดประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562-2565  ในสวนของแผนนักศึกษา แผนบริการวิชาการ และแผนวิจัย ทําการรวบรวม/ 
วิเคราะห เพ่ือจัดทําแผนเปาหมายตัวชี้วัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 ภาพรวมของ
สถาบัน เพ่ือเปนขอมูลประกอบคําขอตั้งงบประมาณรายจายของสถาบัน 

(3) แจงหนวยงานจัดทําคําขอต้ังงบประมาณรายจายของหนวยงาน รวบรวม/
วิเคราะห เพ่ือจัดทําขอเสนองบประมาณรายจายเบื้องตน (Pre-Ceiling) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ภาพรวมของสถาบัน และประมาณการรายจายลวงหนาระยะปานกลาง 3 ป (MTEF) คือ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 เสนอผูบริหารเห็นชอบ และสงใหสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)  และสํานักงบประมาณ (สงป.)  

(4) จัดทํากรอบวงเงินคําขอตั้งงบประมาณรายจายของสถาบัน (ซ่ึงผานความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี) ท่ีมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของสถาบัน และจัดทําแผนเปาหมายตัวชี้วัดภาพรวมของสถาบัน (แผนนักศึกษา 
แผนวิจัย และแผนบริการวิชาการ) ประมาณการรายได กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปาน
กลาง (MTEF) และขอมูลประกอบการพิจารณาตามแบบฟอรมตาง ๆ ท่ีกําหนดของสํานักงาน



15 
 

 
 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงบประมาณ (สงป.) เสนอผูบริหารเห็นชอบ และ
นําสงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงบประมาณ (สงป.)  

(5) ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจาย และแปรญัตติงบประมาณ ตาม
หลักเกณฑของ สํานักงบประมาณ (สงป.) 

(6) จัดทํารายละเอียดงบประมาณ และขอมูลตาง ๆ ของสถาบัน เพ่ือใช
ประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจายตอคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป ดานตาง ๆ ไดแก ดานครุภัณฑ ท่ีดิน และสิ่งกอสราง ดานฝกอบรม 
สัมมนา ประชาสัมพันธ คาจางเหมา คาจางท่ีปรึกษา และการวิจัย ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร บูรณาการ ดานอุดมศึกษา ดานการศึกษา และคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภาและสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ พรอมท้ังจัดทําขอมูลอ่ืน ๆ ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานัก
งบประมาณ (สงป.) กําหนด และเขารวมการชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 

(7) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นํารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้ึนทูลเกลาฯ ถวาย เพ่ือลงพระปรมาภิไธย ประกาศบังคับใชเปน
กฎหมายตอไป และกองแผนงานจะจัดทําเอกสารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 มอบใหแกหนวยงานเพ่ือใชประกอบในการบริหารงบประมาณ 

กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) เปนดังภาพท่ี 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 2.1 กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) 

 

 

 

  

         ใหความสําคัญกับการดําเนินงาน ท่ีสอดคลองกับ 

(1) รางกรอบยุทธศาสตรชาตริะยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 
(2) ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
(3) นโยบายความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564)    
(4) นโยบายสําคัญของรัฐบาล  

คําของบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จําแนกเปน 5 กลุม) 

 

AGENDA 
ภารกิจยุทธศาสตร/ 

งป.บูรณาการฯ 

งบกลาง 
(ฉุกเฉินจําเปน/ 

เรงดวน) 

 

แผนบุคลากร 

(ค่าใช้จ่ายบุคลากร) 

แผนพืน้ฐาน 

(ภารกจิปกติ) 

แผนงานบูรณาการ  

(งบประมาณบูรณาการ) 

FUNCTION 

ภารกจิพืน้ฐาน 
 

AREA 
ภารกิจพ้ืนที ่
(จังหวัด) 

ชดใช้เงนิกู้ 
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2.2  การจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 

2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 

1) ความหมายของการบูรณาการ 

พจนานุกรมไดใหความหมายคําวา “บูรณาการ” คือ การรวมสิ่งตาง ๆ ไวดวยกันเพ่ือให
เกิดการเชื่อมโยงอยางใกลชิด หรือทําใหเปนสวนหนึ่งของแนวคิดหรือระบบ (Collins Cobuild 
English Language Dictionary, 1990) และพจนานุกรมอีกฉบับไดใหความหมายวา “การบูรณา
การ” หมายถึง การกอรูป การประสาน หรือการรวมกันเพ่ือชวยในการทํางาน หรือการรวมกับสิ่งอ่ืน 
หรือการรวมกับหนวยท่ีใหญกวา (Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, n.p.; Persson, 
2004) 

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยตุโต) (B.E.2540) ไดแปลคําวา “Integration” หมายถึง “การ
ทําใหสมบูรณ” โดยมองวา สภาวะการบูรณาการเปนการพิจารณาสรรพสิ่งในลักษณะองครวม 
(holistic view) ซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือมีปจจัยสามประการ คือ ประการแรก หนวยยอยหรือองคประกอบ 
ประการท่ีสอง ความสัมพันธของหนวยยอยซ่ึงเชื่อมโยงอิงอาศัยซ่ึงกันและกัน ประการท่ีสาม ความ
ครบถวนเต็มบริบูรณท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของหนวยยอยอยางประสานสัมพันธและกลมกลืนกัน
อยางสมดุล ดังนั้น สภาวะท่ีตองการ (desired state) ของการบูรณาการตามแนวคิดของพระธรรม
ปฎก คือ ความพอดีและความสมดุลขององครวมภายหลังจากการรวมตัว องครวมนั้นตองมีชีวิตชีวา
หรือดําเนินไปไดดวยดี และองครวมนั้นเกิดมีภาวะและคุณสมบัติของมันเองท่ีแยกตางหากจากภาวะ
และคุณสมบัติขององคประกอบหรือหนวยยอยท้ังหลาย 

 
2) 0แนวคิดของการบูรณาการ  
0ปญหาวิกฤติการประสานงาน (Coordination Crisis) เปนอุปสรรคสําคัญตอการ

วางแผน และการปฏิบัติงานในหลาย ๆ องคการท่ีตองเก่ียวของกับองคการอ่ืนในกิจกรรมเดียวกัน   
และในเวลาพรอม ๆ กัน ผูบริหารในภาครัฐตองใชความรูและประสบการณในการจัดการบริหารงาน
ขามองคการ และบางครั้งยังตองบริหารงานในราชการบริหารแผนดินในตางระดับกันดวย (สวนกลาง 
สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน) รวมท้ังจะตองทํางานรวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมอีกดวย 
ต อ ม าป ระ เด็ น นี้ ได พั ฒ น า เป น แน 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) ซ่ึงเปนเรื่องเก่ียวกับความเชื่อมโยง (Connections) การแขงขัน 
และการอาศัยซ่ึงกันและกัน (Interdependence) โดยแนวคิดนี้จะชวยอธิบายเรื่องเจาภาพหลักท่ี
เก่ียวของกับการใหบริการสินคาสาธารณะ ขอบเขตของการบริหารรัฐกิจ รวมท้ังโครงสรางการบริหาร
เพ่ือจะเสนอประเด็นนโยบายท่ีมีความสําคัญ (Cooper et al., 1998) ตามแนวคิดนี้ไดพยายามทําให
หนวยงานของรัฐประสานและรวมมือกันทํางานใหสอดคลองกัน เพ่ือลดความซํ้าซอนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพ โดยจะตองมีการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการทํางานของภาครัฐดวย สําหรับ
โครงสรางการบริหารความสัมพันธระหวางหนวยงานภาครัฐอาจเกิดจากความสมัครใจของหนวยงาน 
หรือการบังคับหรือเปนเรื่องนโยบาย อาจเปนในรูปของขอตกลงหรือการแตงตั้งในรูปคณะกรรมการ
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หรือคณะทํางาน มีกฎหมายท่ี เปนมาตรฐานรองรับ เชน  ในประเทศแอฟริกาใต ท่ี ไดออก
พระราชบัญญัติวาดวยกรอบสงเสริมและสนับสนุนความสัมพันธระหวางหนวยงานภาครัฐ เพ่ือเปน
กลไกแกปญหาความขัดแยง และเพ่ือสรางรัฐบาลท่ีมีความแนนแฟน  

0สําหรับแนวคิดการบริหารงานภาครัฐท่ีเก่ียวของกับการบูรณาการ ในสวนนี้จะ
เปรียบเทียบแนวทางแบบราชการ (government approach) หรือแนวคิดดั้งเดิมในการบริหารงาน
ภาครัฐ (Traditional Theories of Bureaucratic Administration) (John et al., 1994;  Kickert, 
1997) กับแนวทางการบริหารจัดการ (Governance approach) (Pierre & Peters, 2000)  

0การบริหารงานตามแนวทางแบบราชการเปนการบริหารจากบนลงลาง (Top-Down 
Approach) มีการใชกฎระเบียบในการควบคุมและจัดระเบียบพฤติกรรมของบุคลากรและสถาบัน 
การทํางานอาศัยโครงสรางแบบราชการเปนหลัก ซ่ึงเปนการแบงโครงสรางตามหลักการแบงตาม
หนาท่ีความรับผิดชอบ (Functional Classification) หรือตามภารกิจท่ีแตละหนวยงานรับผิดชอบ 
โดยรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาตามโครงสรางแตละสวนราชการจะรับผิดชอบในการผลิต/จัดหา
ผลผลิตตามภารกิจของตนเปนหลัก แมวาขอดีของโครงสรางของระบบราชการจะมีหลายประการ 
เชน การมีเอกภาพการบังคับบัญชา การใชหลักการแบงงานกันทํา ทําใหผูปฏิบัติงานมีความชํานาญ
เฉพาะดาน มีความชัดเจนในการบังคับบัญชาสั่งงาน เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน อยางไรก็ตาม 
ขอจํากัดของโครงสรางแบบราชการ คือ การใชหลักแบงงานกันทํา มีผลทําใหผูปฏิบัติงานมุงแตการ
ทํางานเฉพาะหนาท่ีของตนเองเทานั้น ละเลยการประสานงานกับหนวยงานอ่ืน จนหลายครั้งเกิด
ปญหาวิกฤติของการประสานงาน และทําใหการดําเนินงานท่ีอาศัยหนวยงานจํานวนมากมารวมมือกัน
ไมบรรลุผล จากขอจํากัดของแนวทางแบบราชการทําใหมีการตระหนักถึงความสําคัญของการบูรณา
การมากข้ึน โดยเฉพาะในกรณีท่ีรัฐบาลมีนโยบายท่ีสําคัญซ่ึงหนวยงานไมสามารถดําเนินภารกิจไดโดย
ลําพัง จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานอ่ืนในกระทรวงเดียวกันหรือตางกระทรวงหรือกับ
ภาคสวนอ่ืน หากมีปญหาเรื่องการประสานงานยอมเปนอุปสรรคตอการบรรลุผล การบูรณาการขาม
หนวยงานจึงเปนวิธีการแกไขปญหาวิธีหนึ่งท่ีจะชวยทําใหการดําเนินงานตามภารกิจดังกลาวลุลวงไป
ได  

0แนวทางการบริหารจัดการเปนแนวทางการบริหารงานภาครัฐท่ีมีการเปลี่ยนแปลง จาก
เดิม คือ จากการใชอํานาจครอบงํามาเปนการสรางเสริมพลัง (Empowerment) (Pierre & Peters, 
2000) ซ่ึงถือเปนการเปลี่ยนแปลงจากแนวทางแบบราชการมาเปนรัฐบาลท่ีเนนการประสานงาน
เชื่อมโยง (Joined-up Government) แนวทางการบริหารจัดการเปนแนวทางท่ีมองความสัมพันธ
ของสังคมมีความซับซอนมากข้ึนในลักษณะเปนเครือขายมากกวาสายการบังคับบัญชา (Network-
Oriented Polity) โดยบทบาทของรัฐจะเปลี่ยนไปจากผูกําหนดนโยบายมาเปนผูสนับสนุนใหภาค
สวนตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการรวมกําหนดนโยบาย (Sloat, 2002) บทบาทของรัฐบาลเนนในดาน
การประสานงานและการกํากับดูแล (Coordination and Steering) มากกวา  

แนวคิดของการบูรณาการอิงกับทฤษฎีระบบ (Systems Theory) ระบบประกอบดวย
สวนยอยตางๆ ท่ีทํางานดวยกันเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน เม่ือระบบไดรับการกําหนดแลว 
ลําดับตอไป คือ การวิเคราะหหนาท่ีเพ่ือจะแบงระบบท้ังหมดเปนสวนยอย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจะ
ทําความเขาใจเพ่ือสรางและจัดการกับระบบการบูรณาการ โดยการนําสวนยอย ๆ กลับมารวมใหมอีก
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ครั้ง เพ่ือสรางใหเกิดตัวแบบของผลการดําเนินงานท่ีมีความสอดคลองกัน (Alignment) (Barkley, 
2006)  

Persson (2004) กลาวถึง การบูรณาการเปนสามประเด็น 0 คือ ประการแรก กระบวน
การบูรณาการท่ีเกิดข้ึนอาจมีจุดมุงหมายท่ีแตกตางกัน โดยอาจเปนการประสานงานตามกฎเกณฑท่ี
กําหนดไว หรือเปนการรวมตัวแบบสุม (Random Blending) ประการท่ีสอง การบูรณาการเกิดข้ึน
โดยไมมีลําดับความสําคัญ และประการท่ีสาม การบูรณาการ หมายถึง การรวมของหลาย ๆ สวน 
เพ่ือใหเกิดสิ่งใหมท้ังหมด หรือการรวมของสวนหนึ่งเขากับหนวยใหญท่ีมีอยูเดิมก็ได  

0ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตนและคณะ (2552) การบูรณาการ หมายถึง การนําสวนยอยท่ี
มีความสัมพันธเชื่อมโยงกันมารวมกัน โดยมีการประสานสอดคลองกันอยางกลมกลืนและสมดุลเพ่ือให
เกิดความสมบูรณ จากความหมายดังกลาวสามารถสรุปมิติท่ีสําคัญในความหมายของคําวา บูรณาการ
ไว 4 มิติ คือ การรวมตัวกัน (Aggregation) ความสอดคลอง (Alignment) ความสมดุล (Balance) 
และความสมบูรณครอบคลุม (Comprehensiveness) 

0โดยสรุป แนวทางการบริหารจัดการจึงเปนแนวทางท่ีสอดคลองกับแนวคิดการบูรณา
การ ซ่ึงเนนการประสานมิติตาง ๆ ระหวางหนวยงาน เพ่ือชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนกันในการกําหนด
แผนและดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายดานนโยบาย  

 
03) การบูรณาการดานนโยบาย (Policy Integration)  
0ในอดีตนโยบายสาธารณะมักไมไดรับการใชเปนเครื่องมือในการแกปญหาในลักษณะ

บูรณาการ เนื่องจากนโยบายสาธารณะในอดีตมักมีลักษณะแยกสวน (Compartmentalization)  
โดยกําหนดใหหนวยงานตาง ๆ แยกนํานโยบายไปปฏิบัติมากกวาการรวมมือกันในการแกไขปญหา  
ในปจจุบันผูกําหนดนโยบายในหลายประเทศจึงมีความพยายามท่ีจะปฏิรูปกระบวนการกําหนด
นโยบายใหมจากการประสานงานภายในหนวยงาน (Intra-Department) มาเปนความรวมมือกัน
ท้ังหมดเพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาความซํ้าซอนหรือการมีเปาหมายขัดแยงกันในหนวยงานตาง ๆ 
(Ronayne, 1984)  

Underdal (1980 cited in Persson, 2004) ใหความหมายของการบูรณาการดาน
นโยบายใน 3 มิติ คือ 1) ความครอบคลุมสมบูรณ (Comprehensiveness) โดยรวมประเด็นเรื่อง
พ้ืนท่ี เวลา บุคคลหรือหนวยงาน (Actors) และประเด็น (Issues) โดยพ้ืนท่ีตองครอบคลุมบริเวณท่ี
ไดรับผลกระทบจากผลลัพธของนโยบาย (Policy Outcome) โดยใชมุมมองระยะยาว และมีสัดสวนท่ี
เหมาะสมของบุคคลหรือหนวยงานซ่ึงเก่ียวของกับการประเมินทางเลือกของนโยบายในประเด็นท่ีมี
ความสัมพันธกันภายใตกรอบนโยบายรวมกัน (Common Policy Framework) 2) ความสอดคลอง
กัน (Consistency) กลาวคือ ทุกสวนของนโยบายตองประสานเชื่อมโยงกัน 3) การรวมตัวกัน 
(Aggregation) จําเปนตองใชเกณฑท่ีครอบคลุมสําหรับประเมินองคประกอบตาง ๆ ของนโยบาย 
Underdal (1980 cited in Persson, 2004) จึงมองวาความครอบคลุม สมบูรณควรเกิดข้ึนใน
ข้ันตอนปจจัยนําเขา สวนการรวมตัวกันเปนกระบวนการของปจจัยนําเขา และความสอดคลองกันอยู
ในข้ันตอนของผลผลิต  
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0การนํานโยบายเชิงบูรณาการไปปฏิบัติจะตองมีกลไกสถาบันท่ีเก่ียวของอยางนอยสี่
ประการเพ่ือชวยสนับสนุนการบูรณาการ (Hertin & Berkhout, 2003) ซ่ึงไดแก ประการแรก การบูร
ณาการหนวยงาน (Integrated Departments) จุดมุงหมายของการบูรณาการหนวยงาน คือ การ
ปรับปรุงการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงานเพ่ือลดปญหาการประสานงานตามโครงสรางสายการ
บังคับบัญชา และชวยยกระดับความสําคัญของประเด็นนโยบายใหเปนวาระสําคัญของหนวยงานท่ี
เก่ียวของ การเรียนรูระดับนโยบายจะเกิดข้ึนตอเม่ือมีการบูรณาการหนวยงาน ประการท่ีสอง กลไก
การติดตอสื่อสาร (Communication Mechanisms) ประเทศในกลุมสหภาพยุโรปไดมีการปรับปรุง
กลไกการสื่อสารในแนวนอนและความรวมมือระหวางสาขาตาง ๆ โดยการจัดตั้งคณะทํางานและ
คณะกรรมการขามกระทรวง กระบวนการปรึกษาหารือหรือการต้ังผูประสานงานนโยบายในกระทรวง
ตาง ๆ ตามสาขาของนโยบาย กลไกการประสานความรวมมือแนวนอนจะชวยทําใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของตระหนักถึงความสําคัญของนโยบายนั้น ๆ แตอาจจะไมชวยในเรื่องการเรียนรูระดับนโยบาย 
กลไกการประสานงานสวนใหญไมคอยไดชวยในการสรางขีดความสามารถของหนวยงาน แตมุงท่ีจะ
บูรณาการความเชี่ยวชาญในนโยบายสาขาหนึ่งไปยังนโยบายอ่ืน ๆ ประสิทธิผลของกลไกท่ีเปน
ทางการดังกลาวข้ึนอยูกับความเต็มใจของสถาบันและตัวบุคคลท่ีเขามารวมมือกันอยางสรางสรรค 
รวมท้ังตองมีทรัพยากรและแรงจูงใจในการทํางานดวย กลยุทธจากรัฐบาลกลาง การบูรณาการจะ
ไดรับการสนับสนุนโดยอาศัยนโยบายทางการเมือง เพราะจะเปนแรงผลักดันในการสนับสนุนให
นโยบายเปนวาระแหงชาติหรือวาระของรัฐบาล ความรวมมือระหวางหนวยงานจะมีมากข้ึน ประการ
ท่ีสี่ กลยุทธการบูรณาการภายในสาขา (Sectoral Integration Strategies) ซ่ึงเปนการบูรณาการใน
ระดับยอยลงมาเพ่ือชวยในการนํานโยบายไปปฏิบัติ  

 
4) การบูรณาการดานงบประมาณ  
Schick (1972) กลาววา ระบบงบประมาณทุกระบบจะทําหนาท่ีสําคัญ 3 ประการ 

คือ การควบคุม (Control) การจัดการ (Management) และการวางแผน (Planning) โดยหนาท่ี
ดังกลาวไมสามารถแยกจากกันไดอยางเด็ดขาด ระบบงบประมาณแตละประเภทจะทําหนาท่ีท้ังสาม
ขอ เพียงแตจะใหน้ําหนักของหนาท่ีในแตละขอไมเทากัน  

0บทบาทท่ีสําคัญประการหนึ่งของงบประมาณ คือการเปนเครื่องมือการบริหาร 
(Administrative Tool) โดยมีบทบาทในการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดผลท่ีเปนรูปธรรม
ตามท่ีกําหนดไว เพราะงบประมาณเปนแผนทางการเงินหรือทรัพยากรท่ีจะทําใหนโยบาย และแผน 
ตาง ๆ ปรากฏเปนจริงได และยังใชในการติดตามและประเมินผลงานดานประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของหนวยงานตาง ๆ ท่ีไดรับงบประมาณอีกดวย (Lorsuwannarat, B.E. 2546)  

0การบูรณาการงบประมาณทําไดในหลายรูปแบบ นับตั้งแตการบูรณการงบประมาณ 
เพ่ือการพัฒนาใหเขากับการการวางแผนกลยุทธและแผนทางการเงิน (Sussman, 2003) การบูรณา
การงบประมาณทุกแหลงเพ่ือใชในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน (UN Women, 2013) 
หรือการบูรณาการงบประมาณท้ังรายรับและรายจายของหนวยงานตาง ๆ ในระดับประเทศ ภูมิภาค 
และระดับโลก ซ่ึงครอบคลุมระยะเวลา 4 ปตามแผนกลยุทธ (2014-17) เพ่ือใหผูบริหารสามารถ
พิจารณางบประมาณไดในเอกสารแผนเดียว (UN, 2013)  
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0สําหรับงบประมาณแบบมุงเนนผลงานเชิงยุทธศาสตร (Strategic Performance-
Based Budgeting) ซ่ึงเปนระบบงบประมาณท่ีสํานักงบประมาณใชอยูในปจจุบันเปนระบบท่ีเนน
หนาท่ีในการวางแผนและการจัดการ ซ่ึงมีจุดมุงหมายเพ่ือทําใหทรัพยากรท่ีใชในการดํานินงานตาม
แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมตาง ๆ สอดคลองกับยุทธศาสตร/ นโยบายท่ีรัฐบาลกําหนดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพ่ือชวยสนับสนุนใหการบริหารภาครัฐเปนไปอยางสอดคลอง
สัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน 

 
05) พัฒนาการการจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการ  
0การจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการในประเทศไทยมีพัฒนาการแบงไดเปน 3 ระยะ 

ดังนี้  
0ระยะท่ีหนึ่ง การจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการแบบรวมศูนย ความพยายามในการ

จัดทํางบประมาณเชิงบูรณาการท่ีเปนรูปธรรมเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2529 เม่ือสํานักงบประมาณไดจัดตั้ง
คณะกรรมการพิจารณางบประมาณสําหรับการบูรณาการเรื่องน้ําบาดาล เนื่องจากมีหนวยงานซ่ึงมี
ภารกิจเก่ียวของ 4 หนวยงาน คือ สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท (รพช.) กรมโยธาธิการ กรมอนามัย 
และกรมทรัพยากรธรณี ตอมาสํานักงบประมาณไดมีการจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการ 4 - 5 เรื่อง
ในแตละปงบประมาณ โดยเปนการจัดตั้งคณะกรรมการภายในสํานักงบประมาณและมุงเนนการ
แกปญหาความซํ้าซอนเปนหลัก (Director of the Bureau of Budget Plan and Policy, 2008) 
การบูรณาการในลักษณะดังกลาวถือเปนการจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการแบบรวมศูนย โดยสํานัก
งบประมาณในฐานะหนวยงานในการจัดสรรงบประมาณไดริเริ่มใชกลไกคณะกรรมการภายในสําหรับ
แผนงาน/ โครงการท่ีมีขนาดใหญและมีหลายหนวยงานท่ีมีภารกิจเหมือนกันโดยใหมีการพิจารณา
รวมกันในการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือลดความซํ้าซอนและสิ้นเปลืองในการใชทรัพยากรในระยะแรกนี้ 
ตอมาไดมีการขยายผลการจัดทํางบประมาณบูรณาการในเรื่องโรคเอดสและยาเสพติดดวย  

0ระยะท่ีสอง การจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการระดับพ้ืนท่ี ในระยะนี้เปนการให
ความสําคัญกับการบูรณาการในระดับพ้ืนท่ี ท้ังในระดับจังหวัดและในตางประเทศมากข้ึน กลาวคือ 
ในป พ.ศ. 2544 มีการจัดทําโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนา (ผูวาฯ ซีอีโอ) 
โครงการนี้มีการทดลองหรือนํารองในปงบประมาณ พ.ศ. 2545 หลังจากนั้น คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือ
วันท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2546 เห็นชอบใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) 
เปนผูบริหารสูงสุดของจังหวัด ใหใชแนวทางการบริหารงานแบบบูรณาการเชนเดียวกับจังหวัดนํารอง 
ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เปนตนไป โดยใหหนวยงานท่ีเก่ียวของไดเตรียมการดานองคการ 
แผนงาน งบประมาณ บุคลากรและกฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือรองรับการขยายผลการบริหารงานแบบ
บูรณาการใหครบทุกจังหวัด สําหรับการบูรณาการดานงบประมาณในเชิงพ้ืนท่ีของจังหวัดแบบบูรณา
การมีลักษณะเปนการมอบอํานาจ ตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ อาทิ การโอน
งบประมาณระหวางงาน/ โครงการและหมวดรายจาย การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการกอสรางโดยไม
เพ่ิมวงเงิน การมอบอํานาจตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติตามโครงการถายโอนงาน/ กิจกรรม รวมท้ัง
การใชงบประมาณเหลือจายซ่ึงใหหัวหนาสวนราชการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด คณะรัฐมนตรี
มีมติเม่ือวันท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2545 และวันท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ใหใชหลักการการ
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บริหารงานแบบบูรณาการ สําหรับหนวยงานในตางประเทศ โดยใหมีการประสานเชื่อมโยงกันอยางมี
เอกภาพ มีเจาภาพรับผิดชอบชัดเจน มีการทํางานเปนทีม มีการจัดต้ังคณะกรรมการยุทธศาสตรดาน
ตางประเทศในระดับชาติ มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และคณะอนุกรรมการอีก 3 คณะ เพ่ือ
รับผิดชอบเรื่องแผนบูรณาการ งบประมาณบูรณาการ และบุคลากรในตางประเทศ โดยมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงการตางประเทศเปนประธานอนุกรรมการคนละชุดตามลําดับ  

0นิรมล พานิชพงษพันธุ และคณะ ศึกษาเรื่องรูปแบบการจัดการงบประมาณสําหรับ
การบริหารราชการในตางประเทศแบบบูรณาการ พบวา รูปแบบการจัดการงบประมาณสําหรับการ
บริหารราชการในตางประเทศแบบบูรณาการของประเทศไทยมีการวางแผนผานกลไกคณะกรรมการ
ยุทธศาสตรดานตางประเทศในระดับชาติและคณะกรรมการบริหารราชการสถานเอกอัครราชทูต  
แตการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป การบริหารงบประมาณ การรายงานทางการเงินและ
ผลการดําเนินงาน และการติดตามประเมินผลยังคงมีรูปแบบท่ีไมแตกตางจากเดิม มีลักษณะการ
จัดการผานหนวยงานตนสังกัด ถึงแมจะมีการรวมคิดรวมวางแผนกันมากข้ึน แตยังมีปญหาการจัดการ
งบประมาณเชิงบูรณาการเพ่ือสนับสนุนการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานท่ีมีภารกิจในตางประเทศ 
และยังขาดระบบรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน ตลอดจนระบบการติดตามประเมินผล
อยางเปนรูปธรรม (Panichpongpan et al., 2006)  

0พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 10 วรรค 1 กําหนดวา “ในกรณีท่ีภารกิจใดมีความเก่ียวของกับหลายสวนราชการหรือเปน
ภารกิจท่ีใกลเคียงหรือตอเนื่องกัน ใหสวนราชการท่ีเก่ียวของนั้นกําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ 
เพ่ือใหเกิดการบริหารราชการแบบบูรณาการรวมกัน โดยมุงใหเกิดผล สัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ” 
นอกจากนี้ พระราชกฤษฎีกาดังกลาวในมาตรา 10 วรรค 2 ไดกําหนดวา “ใหสวนราชการ มีหนาท่ี
สนับสนุนการปฏิบัติราชการของผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนาคณะผูแทนในตางประเทศ เพ่ือใหการ
บริหารราชการแบบบูรณาการในจังหวัดและในตางประเทศแลวแตกรณี สามารถใช อํานาจตาม
กฎหมายไดครบถวนตามความจําเปนและบริหารราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ” 

0ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 มีการจัดทําแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการประจําป
งบประมาณเปนครั้งแรก โดยมีแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการท้ังสิ้น 13 แผน อาทิเชน แผน
งบประมาณเพ่ือการพัฒนาลุมน้ําทะเลสาบสงขลา แผนงานงบประมาณการพัฒนาสนามบินสุวรรณ
ภูมิ แผนงบประมาณการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การจัดทําแผนงบประมาณในเชิงบูรณา
การประจําปไดดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยมีแผนการบูรณาการท้ังสิ้น 15 
แผนงาน บางเรื่องเปนแผนฯ ท่ีตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2548 แตบางเรื่องเปนแผนฯ ใหม 
(Bureau of the Budget, 2005)  

0ระยะท่ีสาม การจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร ในป 
งบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2552 สํานักงบประมาณไดกําหนดหลักการจัดทํางบประมาณในมิติการบูร
ณาการ โดยไดนํานโยบายรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผนดินท่ีเปนเรื่องดวน มีการบูรณาการ
และมีมติคณะรัฐมนตรีรองรับ กําหนดใหรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบ ในงานแตละดาน รวมท้ังมีการ
ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของกําหนดแผนและเปาหมายรวมกัน กอนมาของบประมาณจากสํานัก
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งบประมาณ กําหนดใหมีแผนงานการบูรณาการข้ึนมา เพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินงานตาม
นโยบายเรงดวนของรัฐบาล และลดความซํ้าซอนของผลผลิต/ โครงการและงบประมาณในการ
ดําเนินการ (Bureau of the Budget, 2008) สํานักงบประมาณไดกําหนดแผนงานการบูรณาการใน
ครั้งนี้เหลือเพียง 8 แผนงาน เชน งานวิจัย การจัดการน้ํา ปญหาชายแดนภาคใต ยาเสพติด ความ
ปลอดภัยบนทองถนน การทองเท่ียว เปนตน และในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เหลือเพียง 6 แผนคือ 
งานวิจัย ทองเท่ียว ทะเลสาบสงขลา ชายแดนภาคใต การจัดการน้ําและงานวิจัย  

0ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีการกําหนดงบประมาณในลักษณะบูรณาการแตกตาง
จากปกอนๆ โดยมีการนําประเด็นจําแนกตามยุทธศาสตรประเทศและนโยบายสําคัญของรัฐบาล และ
แบงเปน 4 เรื่อง ไดแก 1) การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยมีประเด็น ยอยอีก 
9 เรื่อง เชน ดานเกษตร ดานอุตสาหกรรม ดานการทองเท่ียวและบริการ ดานโครงสราง พ้ืนฐาน เปน
ตน 2) การลดความเหลื่อมล้ํามีประเด็นยอยอีก 8 เรื่อง เชน การพัฒนาคุณภาพ การศึกษา การ
ยกระดับการบริการสาธารณสุข การจัดสวัสดิการดูแลผูสูงอายุ เด็ก สตรี และผูดอยโอกาส 3) การ
เติบโตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีประเด็นยอย 5 เรื่อง เชน การพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน 
การลดการปลอยกาซเรือนกระจก นโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม และ 4) การบริหารราชการ
แผนดิน มีประเด็นยอย 8 เรื่อง อาทิ การปฏริูปกฎหมาย การปรับโครงสรางระบบราชการ การพัฒนา
กําลังคนภาครัฐ และการปรับโครงสรางภาษี เนื่องจากปนี้มีประเด็นในการบูรณาการจํานวนมาก 
งบประมาณบูรณาการในปนี้จึงสูงถึง 759,113 ลานบาท ในขณะท่ีงบประมาณบูรณาการในป พ.ศ. 
2556 มีจํานวน 524,123 ลานบาท และป พ.ศ. 2558 มีจํานวน 486,682 ลานบาท 

0นอกจากนั้น ป พ.ศ. 2559 ไดมีการกําหนดข้ันตอนการจัดทํางบประมาณในลักษณะ
บูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 อยางเปนระบบเพ่ือใหตอบสนองตอยุทธศาสตรมากข้ึน 
โดยเริ่มในเดือนตุลาคม พ.ศ.2557 คณะรัฐมนตรีไดมีความเห็นชอบหลักการและแนวทางการจัดทํา
งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 และตอมาเม่ือวัน ท่ี  20 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 นายกรัฐมนตรีไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทํางบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี/ รัฐมนตรีท่ีไดรับมอบหมายเปนประธาน หลังจากนั้นให
คณะกรรมการเชิญหนวยงานท่ีเก่ียวของเขารวมประชุมเพ่ือพิจารณาจัดทําขอเสนองบประมาณท่ี
เหมาะสมเสนอตอสํานักงบประมาณ เม่ือสํานักงบประมาณพิจารณาเบื้องตนแลวจะเสนอตอคณะ
กรรมการฯ ตอไป หลังจากนั้นคณะกรรมการฯ จะเสนอตอนายกรัฐมนตรีเพ่ือสงสํานักงบประมาณ ใน
ป งบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดมีการกําหนดประเด็นการบูรณาการไว 19 เรื่อง เปนงบประมาณท้ังสิ้น 
378,577 ลานบาท0 (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตนและคณะ : 2552) 

 

2.2.2 การจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (คูมือการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562) 
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1. แนวคิดงบประมาณแบบบูรณาการ : การบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือการพัฒนา  

คําวา “บูรณาการ” เปนแนวทางพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการประสานความรวมมือ
ระหวางหนวยงานภาครัฐของประเทศไทย เนื่องจากยุทธศาสตรของประเทศหลายเรื่องมักเปนเรื่อง 
ใหญท่ีมีความซับซอน ซ่ึงตองอาศัยหลายหนวยงานในหลายกระทรวงดําเนินการเพ่ือใหบรรลุผลตามท่ี
กําหนด อาทิ การลดปญหาความยากจน การจัดการน้ําการจัดการท่ีดิน และการดําเนินการตามกรอบ
ประชาคมอาเซียน ดังนั้น การบูรณาการนโยบายและงบประมาณ เพ่ือไมใหเกิดการทํางานท่ีซํ้าซอน
และสิ้นเปลืองทรัพยากร จงึมีความสําคัญอยางยิ่งในการท่ีจะทําใหยุทธศาสตรของประเทศบรรลุผลได
อยางเปนรูปธรรม  

งบประมาณเชิงบูรณาการในความหมายนี้ หมายถึง “งบประมาณท่ีจัดสรรใหกับ 
แผนงาน/โครงการท่ีหลายหนวยงานทํางานรวมกัน โดยอาจเปนงานตามมิติยุทธศาสตร ซ่ึงกระทรวง 
และสวนราชการมีการบูรณาการภารกิจในเชิงกระบวนการทํางานรวมของหนวยงาน ระหวาง
กระทรวง หรือมิติงานตามยุทธศาสตรในระดับพ้ืนท่ีซ่ึงมีการบูรณาการภารกิจท่ีตอบสนองความ
ตองการในพ้ืนท่ีและตามมิติยุทธศาสตรท่ีสําคัญ และทําใหผลลัพธมีคุณคาหรือมูลคามากกวาใหตาง
หนวยตางทํา” 

 การบริหารงานภาครัฐท่ีเก่ียวของกับการบูรณาการมีสองแนวคิดท่ีสําคัญคือ 
แนวทางแบบราชการ (government approach) กับแนวทางการบริหารจัดการ (governance 
approach) การบริหารงานตามแนวทางแบบราชการเปนการบริหารจากบนลงลาง (topdown 
approach) มีการใชกฎระเบียบในการควบคุมและจัดระเบียบพฤติกรรมของบุคลากร และสถาบัน  
การทํางานอาศัยโครงสรางแบบราบการเปนหลัก ซ่ึงเปนการแบงโครงสรางตามหลักการแบงตาม
หนาท่ีความรับผิดชอบ (functional classification) หรือตามภารกิจท่ีแตละหนวยงานรับผิดชอบ 
โดยรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาตามโครงสราง แตละสวนราชการ จะรับผิดชอบในการผลิต/จัดหา
ผลผลิตตามภารกิจของตนเปนหลัก 

แนวทางการบริหารจัดการเปนแนวทางการบริหารงานภาครัฐท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจาก
เดิมคือ จากการใชอํานาจครอบงํามาเปนการสรางเสริมพลัง (empowerment) ซ่ึงถือเปน การ
เปลี่ยนแปลงจากแนวทางแบบราชการมาเปนรัฐบาลท่ีเนนการประสานงานเชื่อมโยง (joined-up 
government) แนวทางการบริหารจัดการเปนแนวทางท่ีมองความสัมพันธของสังคมมีความซับซอน
มากข้ึนในลักษณะเปนเครือขายมากกวาสายการบังคับบัญชา (network-oriented polity) และมี
อิทธิพลตอกระบวนการกําหนดนโยบาย  

โดยบทบาทของรัฐจะเปลี่ยนไปจากผูกําหนดนโยบายมาเปนผูสนับสนุนใหภาคสวน ตาง 
ๆ เขามามีสวนรวมในการรวมกําหนดนโยบาย บทบาทของรัฐบาลเนนในดานการประสานงานและ
การกํากับดูแล (coordination and steering) มากกวา โดยสรุป แนวทางการบริหารจัดการจึงเปน
แนวทางท่ีสอดคลองกับแนวคิดการบูรณาการ ซ่ึงเนนการประสานมิติตาง ๆ ระหวางหนวยงานเพ่ือ
ชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนกันในการกําหนดแผน และดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายดานนโยบาย 
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สําหรับงบประมาณแบบมุงเนนผลงานเชิงยุทธศาสตร ซ่ึงเปนระบบงบประมาณท่ีสํานัก
งบประมาณใชอยูในปจจุบันเปนระบบท่ีเนนหนาท่ีในการวางแผนและการจัดการ  ซ่ึงมีจุดมุงหมาย
เพ่ือทําใหทรัพยากรท่ีใชในการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร/นโยบายท่ีรัฐบาลกําหนดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเนื่องจากการ
บริหารงานภาครัฐในปจจุบันมีความจําเปนตองอาศัยการบูรณากาหนวยงานภาครัฐและภาคสวนตาง 
ๆ เพ่ือระดมความรูและทรัพยากรมาใชในการแกปญหาและวิกฤติใหทันกับเวลาหรือใชสําหรับการ
พัฒนา การบริหารงานเชิงบูรณาการจําเปนตองอาศัยการบูรณาการดานแผนงานในระดับตาง ๆ จาก
ระดับประเทศลงไปสูระดับหนวยงาน ท้ังในระดับแนวดิ่งและแนวราบ โดยมีงบประมาณเปนเครื่องมือ
สําคัญท่ีจะทําใหแผนงานเหลานี้เปนไปได ในทางปฏิบัติ งบประมาณจะมีบทบาทชวยในการบูรณาการ
โดยผาแผนงบประมาณเชิงบูรณาการ 

แผนงบประมาณเชิงบูรณาการเปนแผนซ่ึงกําหนดมาจากนโยบายท่ีมีความสําคัญ 
เรงดวนของรัฐบาลท่ีจําเปนจะตองมีการบูรณาการระหวางหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ อันจะทําให
เกิดการประสานกิจกรรมของหลายกระทรวงในการดําเนินการรวมกันเพ่ือใหบรรลุ ภารกิจรวมกัน 
ดังนั้น แผนงบประมาณเชิงบูรณาการจึงเปนเครื่องมือท่ีกําหนดทิศทางการบูรณาการ ประเด็นการบูร
ณาการ เปาหมายและตัวชี้วัด หนวยงานท่ีเก่ียวของและกลไกการดําเนินงาน 

 

2. แนวทางการทบทวนเปาหมาย แนวทาง ตัวช้ีวัดของแผนงานบูรณาการ ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2562  

2.1 แนวคิดท่ีใชในการทบทวนเปาหมาย แนวทาง ตัวช้ีวัดของแผนงานบูรณาการ 
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

2.1.1 แนวคิดแบบการบริหารองครวม (Holistic ideology)  

คําวา “องครวม” (Holistic ideology) หมายถึง แนวคิดในการทําความเขาใจ 
ปรากฏการณหรือสิ่งตาง ๆ โดยคํานึงถึงองคประกอบท้ังหมด (ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก) ท่ี
กอใหเกิดปรากฏการณหรือสิ่งนั้น ๆ และพิจารณาถึงความเชื่อมโยงและการสอดประสานกันในทุก ๆ
สวนขององคประกอบนั้น อีกคําหนึ่งท่ีมีความหมายใกลเคียงกันคือ “บูรณาการ” (Integration) ท่ี
หมายถึง การทําใหสมบูรณ คือ ทําใหหนวยยอย ๆ ท่ีมีความสัมพันธกันรวมกันทําหนาท่ีอยางผสม
กลมกลืนเปองครวมหนึ่งเดียวท่ีมีความครบถวนสมบูรณในตนเอง อีกนัยหนึ่ง คําวา “องครวม” นาจะ
สอดคลองกับคําวา ความคิดเชิงระบบ (System approach) ซ่ึงหมายถึง สิ่งตาง ๆ ท่ีรวมกันและตาง
ทําหนาท่ีของตนเองอยางมีระเบียบ โดยสวนประกอบหรือปจจัยตาง ๆ ของระบบมีความสัมพันธซ่ึง
กันและกัน เพ่ือใหการดําเนินงาน บรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
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2.1.2 แนวคิดการเช่ือมโยงและการประสานแผนงานในลักษณะบูรณาการเชิง 
ยุทธศาสตร  

แนวคิดการเชื่อมโยงและประสานแผนงานในการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณา
การเชิงยุทธศาสตรไดนําหลักการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ เปนเครื่องมือจัดสรร
ทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ โดยสงเสริมใหกระทรวงและหนวยงานทํางานรวมกันในลักษณะประสาน
เชื่อมโยงแบบเครือขาย มีรูปแบบการบริหารจัดการแบบองครวม โดยใชกลไกของงบประมาณในการ
แสดงความเชื่อมโยงอยางบูรณการ สะทอนภารกิจสําคัญ โดยคํานึงถึงหลักประหยัดและความคุมคา
และมุงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการใชจายงบประมาณและเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ การจัดการ
งบประมาณในเชิงบูรณาการ โดยใชกระบวนการงบประมาณเปนเครื่องมือ ใหบรรลุวัตถุประสงคใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยใหการดําเนินงานของแตละหนวยงานเปนไปอยางสงเสริมสนับสนุนซ่ึงกันและ
กัน เปนไปอยางสมดุล มีการรวบรวมรายจายในลักษณะองครวมกอใหเกิดสัมฤทธิ์ผลสูงข้ึนกวาการ
ดําเนินภารกิจอยางเปนอิสระจากกัน และมีหลักการ หรือแนวทางในการดําเนินการ คือ หนวยงานเจา
ภายมีหนาท่ีในการกําหนดเปาหมาย  ตัวชี้วัดขอบเขตงาน ระยะเวลา หนวยงานท่ีเก่ียวของ และ
งบประมาณเชิงบูรณาการโดย  

- เนนการจัดทําเปน Project Based หรือไมต่ํากวาระดับโครงการท่ีเก่ียวของและ
สนับสนนุเปาหมายเชิงบูรณาการ  

- โครงการ/กิจกรรม สมเหตุสมผล มีความเปนไปไดและคุมคา  

- โครงการ/กิจกรรม เม่ือบูรณาการแลวมีเอกภาพประสานสอดคลองและสนับสนุนซ่ึง
กันและกัน ไมซํ้าซอน  

- โครงการ/กิจกรรมเม่ือบูรณาการแลวกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูงข้ึนนําไปสูผลสําเร็จตาม
เปาหมายการบูรณาการท่ีสูงกวา 

2.1.3 แนวคิดการกําหนดตัวช้ีวัด (Indicators)  

ข้ันตอนหนึ่ งท่ี มีความสําคัญอยางยิ่ งในการประเมินผล คือ การกําหนดตัวชี้วัด 
(Indicators) ซ่ึงหากในการจัดทําแผนงาน/โครงการ มีการกําหนดตัวชี้วัดท่ีชัดเจนแลว จะสงผลให
การประเมินผลมีความชัดเจน ตั้งแตระดับปจจัยนําเขาท่ีเปนทรัพยากรซ่ึงนํามาใชในการดําเนินงาน
โครงการ เชน งบประมาณ บุคลากร/ผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการดําเนินงาน โครงการ และผูรับบริการ/
ผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการใชบริการของโครงการ โดยวัดท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ ผลลัพธท่ีได
เบื้องตน เชน มีผูใชบริการ หรือไดรับประโยชนจากการใหบริการของโครงการมาก/นอย แคไหน 
อยางไร รวมถึงความสอดคลองและการบรรลุ เปาหมาย/วัตถุประสงคของโครงการหรือไมอยางไร 
เปนตน ในทางปฏิบัติการกําหนดตัวชี้วัดท่ีเหมาะสมท่ีจะใชในการติดตามประเมินผลโครงการ เปน
เรื่ อ ง ท่ี ค อนข างยาก  ซ่ึ งจาคู มื อชื่ 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 
ท่ีเปนทรัพยากรจําเปนท่ีตองใชในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย  

2. ผลผลิต (Outputs) : ผลผลิตท่ีไดท้ังสินคํ้าและบริการ ซ่ึงเปนผลผลิตท่ีไดจากการ
ดําเนินงาน เชน การจัดทําคูมือ การเผยแพรผลงาน เปนตน  

3. ผลลัพธ(Outcomes) : เปรียบไดกับความสําเร็จในระยะสั้นหรือระยะกลาง ท่ีไดจาก
ผลผลิตซ่ึงผลลัพธจะเปนตัวท่ีสนับสนุนใหเกิดผลกระทบ (Impact) ตอเปาหมายในระยะยาวตอไป  

4. ผลกระทบ (Impact) : เปรียบเสมือนความสําเร็จตามเปามายสุดทายในระยะยาว ซ่ึง
รวมถึงผลกระทบอ่ืนท่ีเกิดข้ึนโดยไมคาดคิดท้ังทํางบวกและทางลบอีกดวย 

2.1.4 แนวคิดการกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จท่ีดี ควรประกอบดวย  

1. สามารถวัดผลไดเปนรูปธรรม มีความชัดเจน โดยมีการระบุเปนคาของตัวเลขท่ี
ชัดเจน  

2.สะทอนใหเห็นความสําเร็จในการทํางานอยางแทจริง และสามารถแสดงความกาวหนา
ในการดําเนินงานได  

3. เปนท่ีเขาใจตรงกันและเปนท่ียอมรับของทุกฝาย  

4. เชื่อมโยง สอดคลอง สนับสนุน เปาหมายของแผนงานบูรณาการ แนวทาง แผนงาน
บูรณาการในระดับตาง ๆ  

5. วัดผลไดถูกตองตามระดับ (เปาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12/เปาหมายแผนงานบูรณาการ/แนวทางแผนงานบูรณาการ/แนวทางแผนงานบูรณาการ)  
ท่ีตองการวัด  

6. มีความครอบคลุมภารกิจตามแผนงานบูรณาการอยางครบถวน  

7. ความสําเร็จในการวัดในแตละระดับ “สมควร” เทียบเคียงกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด
ระดับชาติ/สากลได 

 
ท้ังนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีแผนงานบูรณาการท้ังหมด จํานวน 27 แผนงาน

บูรณาการ ไดแก 

(1) แผนงานบรูณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
(2) แผนงานบรูณาการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย 
(3) แผนงานบรูณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
(4) แผนงานบรูณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
(5) แผนงานบรูณาการสรางรายไดจากการทองเท่ียว กีฬาและวัฒนธรรม 
(6) แผนงานบรูณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
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(7) แผนงานบูรณาการพัฒนาผูประกอบการเศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมสูสากล 

(8) แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(9) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(10) แผนงานบูรณาการพัฒนาดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส 
(11) แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
(12) แผนงานบรูณาการวิจัยและนวตักรรม 
(13) แผนงานบรูณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
(14) แผนงานบรูณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทา

เทียม และท่ัวถึง 
(15) แผนงานบรูณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
(16) แผนงานบรูณาการสรางความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุ 
(17) แผนงานบรูณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
(18) แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและและจัดการมลพิษ

และสิ่งแวดลอม 
(19) แผนงานบูรณาการสงเสริมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
(20) แผนงานบรูณาการสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
(21) แผนงานบรูณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(22) แผนงานบรูณาการปฏิรปูกฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
(23) แผนงานบรูณาการพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
(24) แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค ดานการสรางความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ 
(25) แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค ดานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพคน 
(26) แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค ดานการแกไขปญหาความยากจน 

ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการเติบโตจากภายใน 
(27) แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค ดานการจัดการน้ําและสรางการ

เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

 

4) แนวทางการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

4.1) การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ดังนี้  
(1) กําหนดขอบเขต หลักการ วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด หนวยงานดําเนินการ  
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(2) กําหนด โครงการ กิจกรรม ของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดทํา
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ใหชัดเจน พรอมรายละเอียดประกอบ  

(3) กําหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงานบูรณาการ  
4.2) การจัดทําคําของบประมาณในแผนงานบูรณาการ ตองกําหนดภารกิจบูรณา

การอยางนอยเปนในระดับโครงการของหนวยงานใหสอดคลองและเชื่อมโยงไปสูการบรรลุเปาหมาย
แผนงานบูรณาการ ระยะเวลา ในการดําเนินงานของแตละหนวยงานใหสอดคลองกับมติ
คณะกรรมการพิจารณาการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร เพ่ือใหสามารถ
แสดงผลการบูรณาการภารกิจและงบประมาณไดอยางครบถวน และนําไปสูเปาหมายของแผนงาน
บูรณาการไดอยางชัดเจน โดยหนวยงานเจาภาพตองกํากับดูแลการจัดทํางบประมาณ ในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใหความสําคัญกับการ
ดําเนินงาน โครงการ กิจกรรม ท่ีมีการบูรณาการ ท้ัง 3 มิติ ไดแก มิติงานตามยุทธศาสตรพ้ืนท่ี (Area) 
มิติงานตามยุทธศาสตรกระทรวง/หนวยงาน (Function) และมิติยุทธศาสตรสําคัญของรัฐบาล 
(Agenda) รวมท้ัง สามารถระบุพ้ืนท่ีดําเนินการ เพ่ือใหการจัดสรรงบประมาณมีความสอดคลองกับ
ความตองการของประชาชน ในการแกไขปญหาและพัฒนา ในระดับพ้ืนท่ี ตลอดจนมีการวางแผน
แมบทระยะปานกลางและระยะยาว เพ่ือการพัฒนาตามแผนงาน บูรณาการใหมีความตอเนื่อง  

4.3) การดําเนินงานตามโครงการ - กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผนงานบูรณาการตอง
เปนไปตามภารกิจและหนาท่ีตามกฎหมายของหนวยงาน และสอดคลองกับพันธกิจของกระทรวง 
สะทอนและสงผลตอการบรรลุเปาหมายของแผนงานบูรณาการ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และนโยบายสําคัญของรัฐบาล  

4.4) โครงการ - กิจกรรม ท่ีเสนอคําของบประมาณในแผนงานบูรณาการ จะตอง
สอดคลองและสนับสนุนการบรรลุเปาหมายของแผนงานบูรณาการนั้น ๆ อยางแทจริง  

4.5) โครงการ - กิจกรรม ตองมีความพรอม ท้ังดานบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ 
พ้ืนท่ีดําเนินการ และการบริหารจัดการท่ีจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

4.6) โครงการ - กิจกรรม ตาง ๆ ท่ีจะดําเนินการรวมกันภายใตแผนงานบูรณาการ
จะตองมีความเปนเอกภาพ ประสาน สอดคลอง เหมาะสมท้ังปริมาณงานและงบประมาณ ในแตละ
กิจกรรม และมีคาใชจายการดําเนินงานเปนไปตามหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณรายจายประจา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีสํานักงบประมาณกําหนด และมีภารกิจท่ีไมซํ้าซอนกันระหวางหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ  

4.7) โครงการ - กิจกรรม ท่ีจะนํามาจัดทําเปนแผนงานบูรณาการ จะตองมีการ
กําหนดเปาหมายและระบุรายละเอียดเก่ียวกับ ผลผลิต ผลลัพธ และตัวชี้วัดท่ีชัดเจน สามารถใชเปน
แนวทางติดตามประเมินผลได 

 
5) กลไกและกระบวนการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โดยดําเนินการในรูปคณะกรรมการพิจารณาการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณา

การเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซ่ึงมีองคประกอบ ดังนี้  
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(1) ประธานคณะกรรมการ : รองนายกรัฐมนตรีท่ีกํากับหนวยงานเจาภาพ/ท่ีไดรับ
มอบหมาย  

(2) รองประธานคณะกรรมการ : รัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลรับผิดชอบหนวยงาน
เจาภาพหลัก  

(3) กรรมการ : ปลัดกระทรวงของหนวยงานเจาภาพ และหนวยงานสนับสนุน  
(4) กรรมการและเลขานุการรวม :  

(4.1) ผูแทนหนวยงานเจาภาพหลัก  
(4.2) ผูแทนสานักงบประมาณ  
(4.3) ผูแทนสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ  
(4.4) ผูแทนสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
(4.5) ผูแทนสานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ 

 
2.2.3  0การจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-

ศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ของสถาบันบัณฑิตพัฒน-

บริหารศาสตร ไดดําเนินการมาตั้ งแตป งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยกลุมงานงบประมาณ  
กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มีหนาท่ีในการประสาน สนับสนุนการดําเนินการใหกับอาจารย 
และนักวิจัยของสถาบัน ซ่ึงในการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  กองแผนงานไดกําหนดกระบวนการจัดทําท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกับนโยบาย  
แนวทาง และกรอบเวลาของรัฐบาล หนวยงานเจาภาพแผนงานบูรณาการ และสํานักงบประมาณ 
ดังนี้ 

 
1) กระบวนการจัดทําแบบฟอรมคําของบประมาณบูรณาการฯ ของสถาบัน 

1.1 ทบทวน/ศึกษาขอมูลตาง ๆ และวิเคราะห เปรียบเทียบขอมูลรายละเอียด
แบบฟอรมคําของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร (คําของบประมาณบูรณาการฯ) 
แผนผังความเชื่อมโยงแผนงานบูรณาการ ในปงบประมาณท่ีผานมาของ สกอ. และหนวยงานเจาภาพ
แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร (หนวยงานเจาภาพแผนงานบูรณาการฯ) รวมท้ังการพิจารณา
รายละเอียดนโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาล และทิศทางยุทธศาสตรชาติท่ีจะพัฒนาประเทศ ท่ีได
จากการประชุมชี้แจง มอบนโยบายฯ ของนายกรัฐมนตรี 

1.2 จัดทําแบบฟอรมคําของบประมาณบูรณาการฯ ของสถาบัน (NIDA Master Form) 
และแนวทาง/หลักเกณฑการจัดทําคําของบประมาณบูรณาการฯ ของสถาบัน  ซ่ึงไดจากการวิเคราะห
ขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในปงบประมาณท่ีผานมา และจากการประชุม ชี้แจง มอบนโยบายฯ ของ
นายกรัฐมนตรี เพ่ือใหไดแบบฟอรมคําของบประมาณบูรณาการฯ ของสถาบัน และแนวทาง/
หลักเกณฑการจัดทําคําของบประมาณบูรณาการฯ ของสถาบัน ท่ีมีเนื้อหาครอบคลุม และครบถวน
มากท่ีสุด 
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1.3 จัดทําหนังสือภายใน พรอมแนบแบบฟอรมคําของบประมาณบูรณาการฯ ของ
สถาบัน  และแนวทาง/หลักเกณฑการจัดทําคําของบประมาณบูรณาการฯ ของสถาบัน เสนอให
ผูบริหารสถาบัน (อธิการบดีและรองอธิการบดีท้ัง 4 ฝาย) พิจารณา 

1.4 ผูบริหารสถาบัน พิจารณาแบบฟอรมคําของบประมาณบูรณาการฯ ของสถาบัน 
และแนวทาง/หลักเกณฑการจัดทําคําของบประมาณบูรณาการฯ ของสถาบัน รวมท้ังมอบนโยบาย/
แนวทางการดําเนินงาน  

 
2)  กระบวนการสงแบบฟอรมคําของบประมาณบูรณาการฯ ของสถาบันให

หนวยงานภายใน  
2.1) แจงคณะ/วิทยาลัย/สํานัก ใหจัดทําคําของบประมาณบูรณาการฯ ของสถาบัน ตาม

แบบฟอรมคําของบประมาณบูรณาการฯ ของสถาบัน (NIDA Master Form) ซ่ึงกองแผนงานไดอัพ
โหลดไฟลแบบฟอรมคําของบประมาณบูรณาการฯ ของสถาบัน และแนวทาง/หลักเกณฑการจัดทําคํา
ของบประมาณบูรณาการฯ ของสถาบันไวท่ีระบบ ICS  อีกท้ังประสานใหคณะ/วิทยาลัย/สํานัก สงคํา
ของบประมาณบูรณาการฯ กลับไปยังกองแผนงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ท้ังในรูปแบบเอกสาร
และไฟล กรณีท่ีพบขอมูล 

2.2) อาจารย/นักวิจัย ของคณะ/วิทยาลัย/สํานัก จัดทําคําของป.บูรณาการ ตาม
แบบฟอรมคําของบประมาณบูรณาการฯ ของสถาบัน โดยใหพิจารณาความเหมาะสมและเปนไปได
ตามนโยบายของผูบริหารสถาบัน และแนวทาง/หลักเกณฑการจัดทําคําของบประมาณบูรณาการฯ 
ของสถาบันท่ีกําหนดไว   

2.3) รวบรวมคําของบประมาณบูรณาการฯ ของคณะ/วิทยาลัย/สํานัก (ตามแบบฟอรม
คําของบประมาณบูรณาการฯ ของสถาบัน) โดยใชแบบฟอรม Check list เพ่ือตรวจสอบหนวยงานท่ี
จัดสงคําของบประมาณบูรณาการฯ 

2.4) ตรวจสอบความถูกตอง/ครบถวนของเอกสารคําของบประมาณบูรณาการฯ ของ
สถาบัน ท่ีคณะ/วิทยาลัย/สํานัก จัดสงมาให  

2.5) เอกสารคําของบประมาณบูรณาการฯ ของสถาบัน ตามแบบฟอรมคําขอ
งบประมาณบูรณาการฯ ของสถาบัน ท้ังนี้ หนวยงานภายนอก ไดแก สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และหนวยงานเจาภาพแผนงานบูรณาการฯ จะขอใหสถาบันดําเนินการจัดทําคําขอ
งบประมาณบูรณาการฯ ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด ไดแก แบบฟอรมคําของบประมาณบูรณาการฯ 
ของ สกอ.  แบบฟอรมคําของบประมาณบูรณาการฯ ของหนวยงานเจาภาพแผนงานบูรณาการฯ 
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 
ของหนวยงานเจาภาพแผนงานบูรณาการฯ)  โดยกองแผนงานจะใชขอมูลจากเอกสารคําขอ
งบประมาณบูรณาการฯ ของสถาบัน ในการจัดทํา 

2.8) แจงใหคณะ/วิทยาลัย/สํานัก จัดทําขอมูลเพ่ิมเติมตามแบบฟอรมคําของบประมาณ
บูรณาการฯ ของหนวยงานภายนอก หรือแกไข เพ่ือใหไดขอมูลครบถวน โดยจะตองสงใหกองแผนงาน
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

2.9) รวบรวมคําของบประมาณบูรณาการฯ ท่ีไดมีการเพ่ิมเติมขอมูลแลว จาก คณะ/
วิทยาลัย/สํานัก ท่ีเปนผูรับผิดชอบ ไดแก คําของบประมาณบูรณาการฯ (ตามแบบฟอรมคําขอ
งบประมาณบูรณาการฯ ของ สกอ.) คําของบประมาณบูรณาการฯ (ตามแบบฟอรมคําของบประมาณ
บูรณาการฯ ของหนวยงานเจาภาพแผนงานบูรณาการฯ) 

2.10) ตรวจสอบความถูกตองและครบถวน ของคําของบประมาณบูรณาการฯ ของ
สถาบันท้ังหมด (ตามแบบฟอรมคําของบประมาณบูรณาการฯ ของหนวยงานภายนอก) กรณีท่ีขอมูล
ไมถูกตอง/ไมครบถวน ใหกองแผนงานประสานกลับไปยังคณะ/วิทยาลัย/สํานัก ใหจัดทําขอมูล
เพ่ิมเติมใหถูกตองและครบถวน ตามแบบฟอรมคําของบประมาณบูรณาการฯ ของหนวยงานภายนอก  
และสงกลับมาใหกองแผนงานตรวจสอบอีกครั้ง  

2.11) คัดแยกและสรุปคําของบประมาณบูรณาการฯ (ตามแบบฟอรมคําของบประมาณ
บูรณาการฯ ของหนวยงานภายนอก) ตามแผนงานบูรณาการฯ 27 แผนงาน เพ่ือสรุปรวมโครงการ 
และงบประมาณในแตละแผนงานบูรณาการฯ ยกตัวอยางเชน แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล  แผนงานบูรณาการสงเสริมการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานบูรณาการสรางรายไดจากการ
ทองเท่ียวและบริการ แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย แผนงานบูรณาการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต ฯลฯ กรณีผูบริหารสถาบัน มีการแกไขสรุปคําขอ
งบประมาณบูรณาการฯ ตามแผนงานบูรณาการฯ ใหกองแผนงาน แกไขสรุปคําของบประมาณบูรณา
การฯ ตามแผนงานบูรณาการฯ อีกครั้ง 

2.12) มีเอกสารคําของบประมาณบูรณาการฯ ท่ีจําแนกตามแผนงานบูรณาการฯ ไดแก  
เอกสารคําของบประมาณบูรณาการฯ ตามแบบฟอรมคําของบประมาณบูรณาการฯ ของสกอ. 
เอกสารคําของบประมาณบูรณาการฯ ตามแบบฟอรมคําของบประมาณบูรณาการฯ ของหนวยงาน
เจาภาพแผนงานบูรณาการ 

2.13) จัดทําหนังสือถึงหนวยงานเจาภาพและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
พรอมเอกสารคําของบประมาณบูรณาการเสนอใหผูบริหารสถาบัน (อธิการบดีและรองอธิการบดีท้ัง 4 
ฝาย) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยลงนามในหนังสือดังกลาว 

2.14) จัดสงเอกสารคําของบประมาณบูรณาการฯ ไปยังหนวยงาน ไดแก เอกสารคําขอ
งบประมาณบูรณาการฯ  ตามแบบฟอรมคําของบประมาณบูรณาการฯ ของ สกอ. เอกสารคําขอ
งบประมาณบูรณาการฯ ตามแบบฟอรมคําของบประมาณบูรณาการฯของหนวยงานเจาภาพแผนงาน
บูรณาการฯ  โดยสงหนังสือพรอมแนบเอกสารดังกลาว ในรูปแบบเอกสารและไฟลเอกสารผานทาง
อีเมลล ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 



32 
 

 
 

3) กระบวนการจัดทําเอกสารคําของบประมาณบูรณาการฯ เพ่ิมเติม 

คําของบประมาณบูรณาการของสถาบันสงใหหนวยงานเจาภาพ และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรียบรอยแลว แตมีกรณีท่ีหนวยงานเจาภาพมีแบบฟอรมคําขอ
งบประมาณเพ่ิมเติมมาใหสถาบันดําเนินการ จึงเปนไปตามข้ันตอน ดังนี้ 

3.1) จัดทําขอมูลตามแบบฟอรมคําของบประมาณบูรณาการฯ เพ่ิมเติม ของหนวยงาน
เจาภาพแผนงานบูรณาการฯ โดยกองแผนงานจะพิจารณาใชขอมูลจากเอกสารคําของบประมาณ
บูรณาการฯ ของสถาบัน ในการจัดทํา แตท่ีผานมา ขอมูลจากเอกสารคําของบประมาณบูรณาการฯ 
ของสถาบัน มีขอมูลไมครบถวน/ไมเพียงพอตามแบบฟอรมคําของบประมาณบูรณาการฯ เพ่ิมเติม 
ของหนวยงานเจาภาพแผนงานบูรณาการฯ จึงทําใหกองแผนงานตองประสานขอขอมูลเพ่ิมเติมจาก
คณะ/วิทยาลัย/สํานัก ในลําดับตอไป 

3.2) แจงคณะ/วิทยาลัย/สํานัก จัดทําขอมูลเพ่ิมเติมตามแบบฟอรมคําของบประมาณ
บูรณาการฯ เพ่ิมเติม ของหนวยงานเจาภาพแผนงานบูรณาการฯ ท่ีกองแผนงานจัดสงให เพ่ือใหได
ขอมูลครบถวน โดยจะตองสงใหกองแผนงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

3.) รวบรวมคําของบประมาณบูรณาการฯ เพ่ิมเติม (ตามแบบฟอรมคําของบประมาณ
บูรณาการฯ เพ่ิมเติม ของหนวยงานเจาภาพแผนงานบูรณาการฯ) ท่ีไดมีการเพ่ิมเติมขอมูลแลว จาก 
คณะ/วิทยาลัย/สํานัก ท่ีเปนผูรับผิดชอบ 

3.4) ตรวจสอบความถูกตองและครบถวน ของคําของบประมาณบูรณาการฯ เพ่ิมเติม 
(ตามแบบฟอรมคําของบประมาณบูรณาการฯ เพ่ิมเติม ของหนวยงานเจาภาพแผนงานบูรณาการฯ) 
และสงใหผูอํานวยการกองแผนงานตรวจสอบอีกครั้ง กรณีขอมูลไมถูกตอง/ไมครบถวน ใหกอง
แผนงานประสานกลับไปยังคณะ/วิทยาลัย/สํานัก ใหจัดทําขอมูลเพ่ิมเติม ใหถูกตองและครบถวน ตาม
แบบฟอรมคําของป.บูรณาการเพ่ิมเติม ของหนวยงานเจาภาพแผนงานบูรณาการฯ และสงกลับมาให
กองแผนงานตรวจสอบอีกครั้ง  

3.5) จัดทําเอกสารคําของบประมาณบูรณาการฯ เพ่ิมเติม (ตามแบบฟอรมคําขอ
งบประมาณบูรณาการฯ เพ่ิมเติม ของหนวยงานเจาภาพแผนงานบูรณาการฯ) 

3.6) สงหนังสือ พรอมแนบเอกสารคําของบประมาณบูรณาการฯ เพ่ิมเติม (ตาม
แบบฟอรมคําของบประมาณบูรณาการฯ เพ่ิมเติม ของหนวยงานเจาภาพแผนงานบูรณาการฯ) ให
หนวยงานเจาภาพแผนงานบูรณาการฯ ท้ังในรูปแบบเอกสารและไฟลเอกสารผานทางอีเมลล ภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

 
4) กระบวนการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเบ้ืองตน 

4.1) จัดทําขอมูลตามแบบฟอรมประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเบื้องตนของ
คณะอนุกรรมการฯ  โดยกองแผนงานจะพิจารณาใชขอมูลจากเอกสารคําของบประมาณบูรณาการฯ 
ของสถาบัน เอกสารคําของบประมาณบูรณาการฯ ของหนวยงานภายนอกเอกสารคําของบประมาณ
บูรณาการฯ เพ่ิมเติม หากขอมูลไมเพียงพอตามแบบฟอรมหลักประกอบการพิจารณาจัดสรร
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งบประมาณเบื้องตนของคณะอนุกรรมการฯ กองแผนงานจะประสานขอขอมูลเพ่ิมเติมจากคณะ/
วิทยาลัย/สํานัก ในลําดับตอไป 

4.2) ประสานแจงคณะ/วิทยาลัย/สํานัก ใหจัดทําขอมูลเพ่ิมเติม ตามแบบฟอรมของ
หนวยงานภายนอกประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเบื้องตนของคณะอนุกรรมการฯ ท่ีกอง
แผนงานจัดสงให กรณีตรวจสอบและพบวาขอมูลไมครบถวน จะประสานใหคณะ/วิทยาลัย/สํานัก 
แกไขขอมูลเพ่ิมตามแบบฟอรมของหนวยงานภายนอกประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
เบื้องตน ของคณะอนุกรรมการฯ อีกครั้ง 

4.3) คณะ/วิทยาลัย/สํานัก จัดทําขอมูลเพ่ิมเติมตามแบบฟอรมของหนวยงานภายนอก
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเบื้องตนของคณะอนุกรรมการฯ ท่ีกองแผนงานจัดสงให 
เพ่ือใหไดขอมูลครบถวน โดยจะตองสงใหกองแผนงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

4.4) รวบรวมขอมูลตามแบบฟอรมหลักประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
เบื้องตน จําแนกตามแผนงานบูรณาการฯ  ท่ีไดมีการเพ่ิมเติมขอมูลแลว จาก คณะ/วิทยาลัย/สํานัก ท่ี
เปนผูรับผิดชอบ และจําแนกตามแผนงานบูรณาการฯ 

4.5) ตรวจสอบความถูกตอง/ครบถวน ของขอมูลตามแบบฟอรมของหนวยงานภายนอก
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเบื้องตน ในกรณีท่ีขอมูลไมถูกตอง/ไมครบถวน ใหกอง
แผนงานประสานกลับไปยังคณะ/วิทยาลัย/สํานัก ใหจัดทําขอมูลเพ่ิมเติมใหถูกตองและครบถวน ตาม
แบบฟอรมของหนวยงานภายนอกประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเบื้ องตนของ
คณะอนุกรรมการฯ และสงกลับมาใหกองแผนงานตรวจสอบอีกครั้ง  

4.6) สรุปกรอบวงเงินท่ีไดรับการจัดสรรของแตละบูรณาการฯ 
4.7) จัดทําเอกสารคําของบประมาณบูรณาการฯ ของหนวยงานภายนอกประกอบการ

พิจารณาจัดสรรงบประมาณเบื้องตน ท่ีจําแนกตามแผนงานบูรณาการฯ 
4.8) จัดทําหนังสือถึงคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณบูรณาการใน

เบื้องตน พรอมเอกสารคําของบประมาณบูรณาการท่ีคณะอนุกรรมการขอเพ่ิมเติม เสนอใหผูบริหาร
สถาบัน (อธิการบดีและรองอธิการบดีท้ัง 4 ฝาย) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยลงนามในหนังสือ
ดังกลาว 

4.9) จัดสงหนังสือ พรอมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเบื้องตน 
ใหคณะอนุกรรมการ ท้ังในรูปแบบเอกสารและไฟลเอกสารผานทางอีเมลล ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 
5) กระบวนการจัดทําเอกสารประกอบการช้ีแจง 
5.1) รับทราบกรอบวงเงินงบประมาณบูรณาการฯ เบื้องตน และทําหนังสือแจง

หนวยงานภายในสถาบัน ไดแก คณะ/วิทยาลัย/สํานัก ท่ีเก่ียวของทราบ 
5.2) จัดทําขอมูลตามแบบฟอรมประกอบคําชี้แจงตอคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ตาม

แบบฟอรมท่ีคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ กําหนด 
5.3) เอกสารประกอบคําชี้แจงตอคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
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5.4) จัดทําหนังสือ พรอมแนบเอกสารประกอบคําชี้แจงตอคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
เสนอใหผูบริหารสถาบัน (อธิการบดีและรองอธิการบดีท้ัง 4 ฝาย) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยทาน
อธิการบดีลงนามในหนังสือดังกลาว 

5.5) จัดสงเอกสารประกอบคําชี้แจงตอคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พรอมไฟลท่ีบันทึกลง 
CD ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) พิจารณา ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

2.3  แนวคิดเกี่ยวกบัประสิทธิผลการดําเนินงาน 
  

2.3.1 ความหมายของประสิทธิผลการดําเนินงาน 
กนกรัตน ภูระหงษ (2549: 7) ไดอธิบายประสิทธิผลการดําเนินงานไววา ประสิทธิผล

การดําเนินงาน หมายถึง ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวของผูบริหาร 
ท่ีมีตอการดําเนินงานใหสําเร็จตามมาตรฐาน 

ชาญณรงค สุราสา (2550: 5) ไดอธิบายประสิทธิผลไววา ประสิทธิผล หมายถึง ผลการ
ดําเนินงานตามแผนงานหลักประกอบดวย การบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพดานบุคลากรดาน
ระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร และดานระบบภาคีเครือขาย 

ศิริญญา ทิพยโสต (2545: 5) ไดอธิบายประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ไววา ประสิทธิผล
การฏิบัติงาน หมายถึง การปฏิบัติงานท่ีสามารถทําใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว โดยการวัดจากคุณภาพ
ของการใหบริการในเรื่องเวลาการใหบริการท่ีรวดเร็วและความสามารถในการใหบริการ ซ่ึงมีท้ัง
ปริมาณ คุณภาพและประสิทธิภาพของการทํางาน และความพึงพอใจในการใหบริการรวมถึงการมี
กฎระเบียบวิธีการท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน การใหบริการอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

คมกริช  ลิม เรืองวุฒิ กุล  (2547: 13)ได อธิบายประสิทธิผล  ไว ว า  ประสิทธิผล 
(Effectiveness)หมายถึง ผลผลิตหรือการดําเนินงานนั้นๆบรรลุตามวัตถุประสงค ท่ีกําหนดไว 
กลาวคือ การท่ีเราจะพิจารณาวาการดําเนินงานท่ีจัดทําข้ึนนั้นมีผลสําเร็จมากนอยเปนประการใด เรา
จะนําผลท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานไปเทียบกับวัตถุประสงคท่ีเรากําหนดไว หากผลท่ีไดเปนไปตาม
วัตถุประสงคแลวก็แสดงวาการดําเนินงานดังกลาวมีประสิทธิผล ซ่ึงเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวา
ประสิทธิผล คือ ตัวการสําคัญท่ีจะเปนเครื่องตัดสินในข้ันสุดทาย วาการบริหารและองคการประสบ
ความสําเร็จหรือไมเพียงใด 

รุจา รอดเข็ม (2547: 17) ไดอธิบายประสิทธิผลองคการ ไววา ประสิทธิผลองคการ
หมายถึง ความสามารถขององคการในการบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว และสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ มีการปรับตัวและพัฒนาเพ่ือความอยูรอดขององคการ 

Etzioni (1964) ประสิทธิผลองคการ หมายถึง ระดับท่ีองคการบรรลุผลตามเปาหมายท่ี
กําหนดไว 

Seashoe and Yuchtman (1980) ประสิทธิผลองคการหมายถึง สภาวะในการตอรอง
ขององคการ ประสิทธิผลสูงสุดจะเกิดข้ึนเม่ือองคการสามารถใชประโยชนจากสิ่งแวดลอมในการ
แสวงหาทรัพยากรไดอยางเหมาะสมท่ีสุด 
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Price (1972) ประสิทธิผลองคการ หมายถึง ระดับการบรรลุเปาหมายท่ีหลากหลายของ
องคการ 

Gibson, Ivancevich and Donnelly (1979) ใหความหมายของประสิทธิผลองคการ
ในสาระของพฤติกรรมองคการ หมายถึง ความสัมพันธท่ีเหมาะสมระหวางองคประกอบ 5 ประเภท 
คือ ผลิตภาพ ประสิทธิภาพ ความพึงพอใจ การปรับตัวและการพัฒนา  

Hannon and Freeman (1977) ประสิทธิผลองคการหมายถึง ระดับความสอดคลอง
ระหวางเปาหมายขององคการกับผลลัพธท่ีสังเกตไดSchein (อางถึงใน รุจา รอดเข็ม, 2547: 17) 
ประสิทธิผลองคการ หมายถึง สมรรถนะ (capacity) ขององคการในการท่ีจะอยูรอด ปรับตัว รักษา
สภาพและเติบโต 

Steers and Others (1985) ใหความหมายวา ประสิทธิผลองคการมีความหมาย 2 นัย
คือ 1) เปนความสามารถขององคการท่ีใชประโยชนจากทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหบรรลุเปาหมาย
ขององคการ และ 2) เปนความสามารถขององคการท่ีจะดํารงอยูไดในสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง 
ท้ังนี้ประสิทธิผลองคการท่ีดีท่ีสุดเปนการทําใหเปาหมายขององคการในสถานการณใดๆ มีความเปนไป
ได 

Gibson and Others (1988:812) นิยามประสิทธิผลไววาประสิทธิผล (Effectiveness) 
เปนเรื่องของการกระทําใด ๆ หรือพยายามใด ๆ ท่ีมีความมุงหมายจะไดรับผลอะไรสักอยางใหเกิดข้ึน 
การกระทําหรือความพยายามจะมีประสิทธิผลสูงต่ําเพียงใดข้ึนกับวาผลท่ีไดรับนั้น ตรงครบถวน ท้ัง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และใชพลังงานนอยเพียงใด  

ความหมายของประสิทธิผลท้ังระดับบุคคลและระดับองคการมีความหมายครอบคลุมท้ัง
ผลการดําเนินงานท่ีสนองวัตถุประสงคไดผลดีท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพและยังครอบคลุมถึง
กระบวนการดําเนินงานท่ีใชทรัพยากรอยางคุมคา และใชวิธีการปฏิบัติท่ีเหมาะสม 

 
2.3.2 องคประกอบของประสิทธิการดําเนินงาน 

Caplow (1964 : 89) เสนอวาประสิทธิผลขององคการควรวัดจากตัวแปร 4 ตัว คือ 
1) ความม่ันคง หมายถึง ความสามารถในการรักษาโครงสรางขององคการไว 
2) ความผสมผสาน หมายถึง ความสามารถขององคการในการหลีกเลี่ยงการขัดแยง

ระหวางสมาชิกในองคการ 
3) ความสมัครใจ หมายถึง ความสามารถในการจัดใหมีความพึงพอใจสําหรับสมาชิก 
4) ความสําเร็จ หมายถึง ผลรวมสุทธิของกิจกรรมขององคการ 

Mott (1972 : 96) ได กําหนดเกณฑในการประเมินประสิทธิผลขององคการโดย
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) การคงไวซ่ึงระบบคานิยม (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 ลักษณะบุคคลท่ีมีความสามารถปฏิบัติงานใด ๆ หรือ 

ปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ แลวประสบความสําเร็จ ทําใหบังเกิดผลตรงและครบถวนตามท่ีมีวัตถุประสงคไว 
ผลท่ีเกิดข้ึนมีลักษณะคุณภาพ เชน ความถูกตอง ความมีคุณคา ความเหมาะสมดีงาม ตรงกับความ
คาดหวัดและความตองการของหมูคณะ สังคม และผูนําผลนั้นไปใชเปนผลท่ีไดจากการปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ คือ เปนการปฏิบัติดวยความพอใจ ปฏิบัติเต็มความสามารถ ปฏิบัติดวยการเลือกสรร
กลวิธีแลเทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะทําใหบรรลุท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ อยางสูงสุดแต
ใชทุน ทรัพยากร และระยะเวลานอยท่ีสุด 

2) ประสิทธิผลขององคกร ประกอบดวย 
(1) การผลิต (Production) องคการมีประสิทธิผลถาองคการสามารถดําเนินการ

ผลิตใหไดผลผลิตท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไดตรงกับความตองการขององคการ 
(2) ประสิทธิภาพ (Efficiency) องคการท่ีมีประสิทธิผลถาอัตราสวนระหวาง

ปจจัยทรัพยากร(Input) ท่ีใชกับผลผลิต (Output) มีความเหมาะสมในลักษณะท่ีใชทรัพยากรไดคุมคา 
(3) ความพึงพอใจ (Satisfaction) องคการมีประสิทธิผลถาผลการดําเนินงานของ

องคการนํามาซ่ึงความสําเร็จสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของสมาชิกในองคการ 
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(4) การปรับเปลี่ยน (Adaptiveness) องคการมีประสิทธิผลถาองคการมีกลไลท่ี
สามารถปรับเปลี่ยนการดําเนินงานไดสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้ังภายในองคการ
และภายนอกองคการ 

(5) การพัฒนา (Development) องคการมีประสิทธิผลถาองคการสามารถ
เพ่ิมพูนศักยภาพ (Potential) และวิสัยสามารถ (Capacity) ขององคการท่ีเจริญกาวหนาตามการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม 

 
2.3.3 ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการดําเนนิงาน 

ประสิทธิผลของการดําเนินงาน ยอมนํามาซ่ึงผลของความสําเร็จขององคกร ดังท่ี 
Steers (1977) ไดเสนอปจจัยหรือตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการ ซ่ึงแยกตามลักษณะ
ไว 4ประการคือ        

1) ลักษณะขององคการ (organizational characteristics) ไดแก โครงสราง เชน 
การกระจายอํานาจ การแบงงาน ตามความชํานาญเฉพาะดาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับขององคการ 
ขนาดขององคการ ชวงการบังคับบัญชา  และเทคโนโลยี เชน เครื่องมือ หรือวิธีการท่ืใชในการผลิต 
กระบวนการ และวิธีการผลิต 

2) ลั ก ษ ณ ะข อ งส ภ าพ แ วด ล อ ม  (environmental characteristics) ได แ ก 
สภาพแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง บรรยากาศขององคการ นโยบายการบริหารงาน
บุคคล รูปแบบการปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธระหวางสมาชิกในองคการ 

3) ลักษณะของพนักงาน ไดแก ความผูกพันท่ีมีตอองคการ และผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในองคการ 

4) นโยบายการบริหารและการปฏิบั ติ  ได แก  การกําหนดเป าหมายของ
องคการ  การติดตอสื่อสาร ภาวะผูนํา การสรางสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน รวมถึง การปรับตัว
ขององคการ และการริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหม 

Arnold & Feldman (1986) ไดกลาวถึงองคประกอบขององคการท่ีมีประสิทธิผล 
ไดแก 

1) การเจริญเติบโตขององคการ (growth) เชน จํานวนของผลิตภัณฑหรือการ 
ใหบริการท่ีเพ่ิมข้ึน 

2) ก าร ได ม า ซ่ึ งท รั พ ย าก รท า งก ารจั ด ก า ร  (resource acquisition) เป น
ความสามารถ ขององคการในการสรรหาปจจัยนําเขาตามกรอบการพิจารณาองคการ ไดแก ทุน คน 
วัตถุดิบ และแนวความคิดใหม ๆ เปนตน 

3) ความสามารถในการปรับตัว (adaptability) ขององคการภายใตเง่ือนไขตาง ๆ ท่ี
เปลี่ยนแปลงไปในสวนของผูรับบริการ คูแขงขัน พนักงาน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เปนตน 

4) นวัตกรรม (innovation) คือ ความสามารถขององคการในการคิดสิ่งใหม ๆ เชน 
การใหบริการรูปแบบใหม การใชเทคโนโลยีใหม หรือระบบการจัดการท่ีทันสมัย เปนตน 

5) ผลิตภาพการใหบริการ (productivity) คือ การจัดหาบริการท่ีมีคุณคาใน
ระดับสูง โดยใชตนทุนต่ําท่ีสุด หรือความมีประสิทธิภาพในการจัดการ 
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6) ความพึงพอใจของผูรับบริการ (customer/client satisfaction) และความพึง
พอใจ ความผูกพันของพนักงาน หรือสมาชิกท่ีมีตอองคการ 
 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกบัผูนําและภาวะผูนํา 
  

2.4.1 ความหมายของผูนําและภาวะผูนํา 
Dubrin (1998) กลาวถึงผูนํา (Leader) วาเปนบุคคลท่ีทําใหองคการเจริญกาวหนาและ

บรรลุผลสําเร็จโดยเปนผูท่ีมีบทบาทแสดงความสัมพันธระหวางบุคคลท่ีเปนผูใตบังคับบัญชา หรือเปน
บุคคลท่ีกอใหเกิดความม่ันคงและชวยเหลือผูอ่ืนเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของกลุม 

วิภาดา คุปตานนท  (2544: 237) กล าววา ผู นํ า (Leader) หมายถึง บุคคล ท่ี มี
ความสามารถในการท่ีจะทําใหองคการดําเนินไปอยางกาวหนาและบรรลุเปาหมาย โดยการใชอิทธิพล
เหนือทัศคติและการกระทําของผูอ่ืน 

Nelson and Quick (1997: 346) ใหความหมายของภาวะผูนํ า (Leadership)วา 
หมายถึง กระบวนการในการแนะแนวและนําทางพฤติกรรมของคนในสภาพของการทํางาน Gibson, 
Ivancevich and Donnelly (1997: 272) มองภาวะผูนํา (Leadership)ในเชิงปฏิสัมพันธระหวางกัน
ของสมาชิกในกลุม โดยมีผูนําเปนตัวแทนในการเปลี่ยนแปลง เปนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอบุคคลอ่ืนๆใน
กลุม ภาวะผูนําจึงเก่ียวของกับการใชอิทธิพลและปฏิสัมพันธระหวางบุคคล เปนตัวแทนของการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบตอพฤติกรรมและการปฏิบัติงานของสมาชิกคนอ่ืนในกลุม ท้ังนี้การ
เปลี่ยนแปลงนั้นตองมุงไปสูการบรรลุเปาหมายของกลุมดวย 

ผูนําอาจจะเปนบุคคลท่ีมีตําแหนงอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการก็ได ซ่ึงเรามักจะ
รับรูเก่ียวกับผูนําท่ีไมเปนทางการอยูเสมอ เนื่องจากบุคคลนั้นมีลักษณะเดนเปนท่ียอมรับของสมาชิก
ในกลุม ทําใหสมาชิกแสดงพฤติกรรมท่ีมีน้ําหนักและเปนเอกภาพ โดยเขาจะใชภาวะผูนําในการ
ปฏิบัติการและอํานวยการโดยใชกระบวนการติดตอสัมพันธกัน เพ่ือมุงบรรลุเปาหมายของกลุม (ศิริ
โสภาคย บูรพาเดชะ, 2535) 

 
2.4.2 บทบาทของภาวะผูนํา 

ภาวะผูนํามีบทบาทท่ีแบงอยางกวางๆ ออกเปน 4 ประการ (พรทิพย อัยยิมาพันธ, 
2547: 68) ไดแก 

1) การกําหนดแนวทางหลัก (Path finding) 

ผูนําควรเริ่มตนดวยการกําหนดเปาหมายและแนวความคิดท่ีชัดเจน บทบาทดังกลาว
จะชวยใหผูนําสรางแผนงานแมแบบ (blueprint of action) ท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของหลักการกอนจะ
ลงมือปฏิบัติตามแผน นอกจากนั้น ไมเพียงแตตองรูถึงวิธีการกําหนดทิศทางและเปาหมายเทานั้น แต
ผูนําตองไดรับการสนับสนุนและความมุงม่ันจากพนักงานในการบรรลุถึงเปาหมายดวย ผูนําตองมี
ความสามารถนําใหผูอ่ืนมีสวนรวมในการสรางพันธกิจ (Mission) วิสัยทัศน (Vision) และสื่อสารอยาง

https://th.wikibooks.org/w/index.php?title=Mission&action=edit&redlink=1
https://th.wikibooks.org/w/index.php?title=Vision&action=edit&redlink=1
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ชัดเจนถึงความแตกตางและผลประโยชนท่ีพนักงานจะไดรับจากความสําเร็จในอนาคต อีกท้ังยัง
สามารถทําใหพนักงานมีแรงจูงใจและรูสึกตื่นเตนกับทิศทางใหมนี้ดวย 

2) การสรางระบบการทํางานท่ีมีประสิทธิผล (Aligning) 

การสรางระบบการทํางานท่ีมีประสิทธิผลหรือการทําใหองคการดําเนินไปในทิศทาง
เดียวกัน คือการลงมือสรางแผนหลักท่ีกําหนดข้ึนในข้ันตอนท่ีหนึ่ง ทุกระดับชั้นขององคการควรมีการ
ดําเนินการไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคเดียวกัน ในฐานะผูนําตองเปลี่ยนแปลงระบบ
การทํางาน ข้ันตอนการทํางาน และโครงสรางองคการใหสอดคลองกับจุดมุงหมายขององคการท่ีได
วางไวแลว 

3) การมอบอํานาจ (Empowering) 

หากผูนํามีการมอบอํานาจใหแกพนักงานอยางจริงจังจะทําใหบรรยากาศในการ
ทํางานมีความไววางใจซ่ึงกันและกัน การสื่อสารระหวางบุคคลและระหวางกลุมเกิดประสิทธิผลและ
เกิดผลลัพธใหมๆท่ีสรางสรรค ซ่ึงมาจากการท่ีสมาชิกของกลุมหรือพนักงานสามารถแสดงความ
คิดเห็นและศักยภาพของตนไดอยางอิสระ โดยผูนําตองสรางสภาวะท่ีจะกระตุนการสรางเสริมและ
ปลดปลอยความคิดริเริ่มสรางสรรค ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว ความสามารถ และศักยภาพท่ีมีอยู
ในบุคคลทุกคน วิธีการนี้จะชวยใหบุคคลสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดดียิ่งข้ึนในองคการ 

4) การสรางตัวแบบ (Modeling) 

หัวใจของการเปนผูนําคือตองสรางความนาเชื่อถือ เพราะไมเพียงแตรูวาจะตอง
ปฏิบัติหนาท่ีอยางไรเทานั้น แตผูนํายังตองมีคุณสมบัติของผูนําท่ีดีดวย กลาวคือ ตองเขาใจถึง
ความสําคัญของดุลยภาพระหวางคุณลักษณะ (Characteristics) กับความรูความสามารถ 
(Competence) เพราะไมวาบุคคลจะมีความสามารถเพียงใดก็ไมสามารถจะเปนผูนําท่ีแทจริงได หาก
ปราศจากซ่ึงคุณลักษณะท่ีเหมาะสม 

ชัชวาล อรวงศศุภทัต (2009) กลาวถึง 11 บทบาทของผูนําท่ีไดชื่อวาเปนผูนําท่ีดีไวดังนี้ 
1) บทบาทการสรางเครือขาย (Networking) คือการพยายามเขาสังคม เพ่ือจะได

พบปะกับบุคคลท่ีเปนแหลงขอมูล และพยายามรักษามิตรภาพนั้นไวอยางตอเนื่อง โดยการไปเยี่ยม
เยียน พูดคุยทางโทรศัพท ใหความรวมมือในสิ่งท่ีเขารองขอ ใหความสนใจ เขารวมการประชุมตาง ๆ 
และกิจกรรมทางสังคมท่ีสําคัญ 

2) บทบาทการใหการสนับสนุน (Supporting) คือการท่ีผูนําใหความสนใจและความ
เปนเพ่ือนแกผูใตบังคับบัญชา หรือเพ่ือนรวมงาน แสดงใหเห็นถึงความเขาใจ เห็นใจ และใหการ
สนับสนุนใหผูท่ีมีความวิตกกังวลในการปฏิบัติงาน ยินดีรับฟงการปรับทุกขและปญหาตาง ๆ รูความ
สนใจของคนอ่ืน พยายามสงเสริมและสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาประสบความสําเร็จและกาวหนาใน
อาชีพ 

3) บทบาทการขจัดความขัดแยงและการสรางทีมงาน (Managing conflict and 
team building) คือ การกระตุนและอํานวยความสะดวกในการหาหนทางในการแกไขความขัดแยง 
ผลักดันใหมีการสรางทีมงานและความรวมมือ และสรางความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันขององคการ
และทีมงาน 

https://th.wikibooks.org/w/index.php?title=Empowering&action=edit&redlink=1
https://th.wikibooks.org/w/index.php?title=Competence&action=edit&redlink=1


40 
 

 
 

4) บทบาทการติดตาม (Monitoring) คือ บทบาทในการติดตามดูแลการดําเนินการ
และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม ทําไดโดยการติดตามดูความกาวหนา และคุณภาพของการ
ปฏิบัติงาน ดูความสําเร็จหรือลมเหลวในแตละโครงการ ผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาสํารวจ
ความตองการและคานิยมของลูกคา ติดตามและวิเคราะหปจจัยของสิ่งแวดลอมองคการท่ีจะเปน
อุปสรรคตอการดําเนินการและโอกาสตาง ๆ  

5) บทบาทการใหขอมูล (Informing) โดยการบอกใหทราบถึงขอมูลและผลการ
ตัดสินใจท่ีจําเปนแกการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา จัดหาเอกสารทางวิชาการท่ีจําเปน ให
คําปรึกษาเก่ียวกับเทคนิควิธีในการปฏิบัติการ และวิธีการท่ีจะเพ่ิมพูนภาพพจน หรือชื่อเสียงท่ีดีของ
องคการ 

6) บทบาทในการสรางความชัดเจน (Clarifying) คือการท่ีผูนําตองสรางความชัดเจน
ในภาระหนาท่ีและวัตถุประสงคของงานตอผูปฏิบัติงาน โดยการมอบหมายงาน ใหคําชี้แนะวิธีการ
ทํางานและความรับผิดชอบตองานนั้น เนนวัตถุประสงคของงาน กําหนดเวลาในการทํางานและความ
คาดหวังตอผลงานใหผูปฏิบัติงานไดทราบอยางชัดเจน 

7) บทบาทในการวางแผนและจัดองคการ (Planning and Organizing) คือบทบาท
หนาท่ีของผูนําในการเปนผูกําหนดวัตถุประสงคของแผนระยะยาว และกลยุทธในการปรับตัวของ
องคการตอการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมท้ังภายในและภายนอก เสนอกิจกรรมทุกข้ันตอนของการ
ดําเนินการของโครงการตาง ๆ จัดแบงทรัพยากรตามลําดับความสําคัญของกิจกรรม หรือโครงการ 
ตัดสินวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพผลผลิตและความรวมมือระหวางหนวยงานในองคการ 

8) บทบาทในการแกปญหา (Problem solving) โดยชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธหรือ
ผลของปญหาตองาน วิเคราะหปญหาตาง ๆ เพ่ือหาสาเหตุและทางเลือกในการแกปญหา จัดการ
แกปญหาและวิกฤตการณท่ีเกิดข้ึน 

9) บทบาทในการปรึกษาและมอบหมายงาน (Consulting and delegating) คือ
บทบาทในการท่ีจะตองไตรถามความรูสึกของผูปฏิบัติงาน กอนจะมีการเปลี่ยนแปลงท่ีสงผลกระทบ
ตอพวกเขา กระตุนใหเสนอแนะวิธีการปรับปรุง เปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ และ
มอบหมายอํานาจหนาท่ีในการดําเนินงานท่ีสําคัญและแกปญหาท่ีเกิดข้ึนดวยตนเอง 

10) บทบาทในการสรางแรงจูงใจ (Motivating) โดยการใชเทคนิคในการมีอิทธิพล
ตอความรูสึก คานิยม อันทําใหคนปฏิบัติงานต้ังใจและทุมเทความสามารถในการทํางานและยอมรับ
ในวัตถุประสงคของงาน ชักจูงใหบุคคลตาง ๆ ใหการสนับสนุน รวมมือ ชวยเหลือและทรัพยากรท่ี
จําเปน รวมท้ังการกําหนดพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

11) บท บาท ในการป ระกาศ เกี ยรติ คุณ และให รางวั ล  (Recognizing and 
rewarding) คือ การยกยอง ประกาศเกียรติคุณใหทราบกันท่ัว และมอบรางวัลสําหรับผลการ
ปฏิบัติงานท่ีดีเยี่ยมความสําเร็จตามเปาหมาย การทําผลประโยชนพิเศษแกองคการ แสดงการยอมรับ
และซาบซ้ึงในความสําเร็จของการปฏิบัติงาน  

นราวิทย นาควิเวก (2560) CEO บริษัทเอ็กเซลเลนท พีเพิล จํากัด Strategic Partner 
& Consultant บริษัท พีเพิลแวลูร จํากัด เรียบเรียงโดย Smart SME ไดวิเคราะหถึงบทบาทของผูนํา
ท่ีดีในยุค 4.0 เนื่องจากเปนยุคของการบริหารจัดการคนใหดูแลคน เปนเรื่องของความเชื่อในความ
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เปนมนุษย และคุณคาท่ีมีอยูในตัวทุกคน (Human Being) นั่นเพราะ 4.0 คือยุคของนวัตกรรมและ
โลกท่ีทันสมัยในการประยุกต Digital Life ผนวกกับนวัตกรรมอันทรงคุณคา ท่ีแตละองคกรตองสราง
มาเพ่ือใหมีลักษณะเฉพาะและแตกตางอยางยั่งยืน 

ดวยเหตุนี้จึงทําใหคุณสมบัติของผูนําเปลี่ยนไป เพราะเปนเรื่องท่ีกลับมาใกลตัวมาก 
บทบาทของผูนํายุค 4.0 นิยามให “ผูนําตองเปลี่ยนเปนผูอํานวย หมายถึง ผูอํานวยการเรียนรูหรือ
คอยอํานวยการในทุกๆเรื่อง เพ่ือใหคนทํางานสามารถอยูไดดวยตัวเอง” ยุค 4.0 ผูนําจะตองคอย
สงเสริมและอํานวยใหเกิดองคกรจัดการตัวเอง (Self Organization) ซ่ึงเชื่อมโยงไปกับวิถีของคนยุค 
4.0 อยางชัดเจน สวนในแงของ HR 4.0 ก็จะมองไปท่ีการเชื่อในคุณคาของคน (Personal Value) 
ศรัทธาในคุณคาท่ีมีอยูในตัวทุกคน เชื่อวาทุกคนสามารถดูแลและจัดการตัวเองได กอเกิดนวัตกรรม
ใหมๆไดดวยตัวเองเชนเดียวกัน 

สิ่งท่ีนาสนใจคือ บทบาทของผูนําท่ีดีในยุค 4.0 จะไมใชผูท่ีคอยสั่งการอีกตอไป แตจะ
เปนผูท่ีคอยสงเสริมสนับสนุน ใหลูกนองแตละคนสามารถทํางานท่ีตัวเองรับผิดชอบใหสําเร็จ รวมถึง
การคิดสิ่งใหมๆ การนําเอาคุณคาท่ีมีในตัวพนักงานมาสรางสรรคเปนนวัตกรรม ซ่ึงก็คือผูอํานวยการ
และพัฒนากร (OD : Organization Development) โดยมีทักษะท่ีจําเปนดังนี้ 

1) ตองเขาใจในความตางของคนและศรัทธาในคุณคาความแตกตางของแตละคน 
(Personal Values Trust) 

ผูนําตองเชื่อวาพนักงานทุกคนมีคุณคาและขอดีในตัวเอง สิ่งนี้คือ Mindset แรกของ
ผูนํายุค 4.0 ซ่ึงผูนําตองมองเห็นความถนัดของลูกนอง แลวจึงจะสามารถพูดคุยกับเขาในการกําหนด
เปาหมายรวมกัน ชวนเขาคิดหาวิธีการทํางานสวนนั้นใหสําเร็จ 

2) ตองฟงเกงและฟงดวยหัวใจ (Deep listening) 
เม่ือผูนําไดเห็นคุณคาของลูกนองแลว สิ่งตอมาคือตองรับฟงใหมากดวย เพราะการ

ฟงสามารถทําใหพนักงานมีตัวตนอยูจริง หลายองคกรผูนําสวนใหญมักชอบพูดเยอะแตฟงนอย จน
ลูกนองไมกลาแสดงความคิดเห็น ซ่ึงไมตางจากการปดก้ันโอกาสและเวทีโชวศักยภาพในทางออม แต
ถาผูนําเปดโอกาสใหพวกเขามีเวทีแสดงความคิดเห็น ก็ยิ่งทําใหพวกมีพลังคิดมากข้ึนและยังแสดงให
เห็นวาพวกเขามีตัวตนอยูจริงในองคกร 

3) ตองฝกฝนคนเปนและโคชคนได (Coaching) 
การเปนโคชท่ีดี ไมจําเปนตองเกงแบบตัวนักกีฬาท่ีลงแขง แตบทบาทของโคชท่ีดีตอง

เขาใจและมองเห็นศักยภาพของลูกนอง ตองฟงใหเปน ตั้งคําถามเกงแลวถึงจะสะทอนกลับไปได ทําให
บทบาทโคชเปรียบเหมือนการชวยคนหาเปาหมาย คนหาคุณคาและแนวทางสูการทํางานท่ีบรรลุ
เปาหมาย 

4) ตองมีทักษะของการอํานวยการเรียนรู (Facilitation) 
การเปนผูนําในยุค 4.0 ตองสามารถสรางกระบวนการเรียนรูได เพราะจะชวยใหทุก

กิจกรรมท่ีบริหารอยูบรรลุผล จากการท่ีคนท้ังทีมเขาใจสิ่งท่ีทําอยูตรงกันและคุยในเรื่องเดียวกัน ซ่ึง
ขอนี้ตางจาก 3 ขอแรกท่ีเปนการบริหารตัวบุคคล นอกจากนี้การอํานวยการเรียนรูยังชวยใหทุกคนใน
ทีมรวมกันทํางานในภารกิจตางๆใหสําเร็จ โดยผูนําตองวางเปาหมายนั้นๆใหเปนของพวกเขา ใช
แนวคิดของพวกเขา ซ่ึงจะทําใหพนักงานเกิดการแชรและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ท่ีผานมาผูนํามักทํา
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ขอนี้ไมเกง เพราะปกติคนมักมองเรื่องการประชุมในองคกรเปนเรื่องนาเบื่อ แตเม่ือเปลี่ยนจากการ
ประชุมแบบเดิมมาเปนการสรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน ก็จะทําใหทุกคนสนุกในการคิดสิ่งใหม ซ่ึง
อาจเกิดจากการเชียรใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็น แตท่ีนาสนใจไปกวานั้นคือ “เม่ือเราเอาคุณคา
ของคนมาคุยกัน หนึ่งไอเดียคุยกับอีกหนึ่งไอเดีย มันไมไดแปลวาจะเทากับสอง แตมันจะมีพลังจน
กลายเปนอีกสิบ ยี่สิบ เพราะมันเกิดการตอยอดความสรางสรรคไปอยางรวดเร็ว ดังนั้นจึงกลาวไดวา
ทักษะการเรียนรู คือทักษะมหัศจรรยท่ีสําคัญอยางยิ่ง” 

5) ตองมีทักษะการเลาเรื่องเกง (Storytelling) 
เพราะการเลาเรื่องมีผลตอทัศนคติ, ความเชื่อ ทําใหการเลาเรื่องไดเกงสามารถ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติคนได ยกตัวอยาง: นิทานเรื่องหนูนอยหมวกแดง ซ่ึงมีการเลาตอๆกันมากวา 700 
ปแลว ความนาสนใจคือเวลาพอแมเลานิทานเรื่องนี้ใหลูกเราฟง พอลูกไดฟงก็จะทําใหเขารูวา ไมควร
ไววางใจใครงายๆ ตองระวังตัวเองและไมใชชีวิตบนความประมาท ซ่ึงหากวาผูนํายุคนี้สามารถเลาเรื่อง
ไดเกง ก็จะทําใหลูกนองไดท้ังความรูและตอยอดความคิดตอๆไปได 

ทักษะท้ัง 5 นี้คือทักษะท่ีเนนความเปนมนุษย (Soft Side) ซ่ึงเปน Soft Skill ตางจาก
ยุคกอนท่ีบทบาทความเปนผูนําเนนหนักไปท่ี Hard Skill นั่นเพราะยุค Business 4.0, Organization 
4.0 หรือ HR 4.0 จะเนนเรื่องคนเปนหลัก โดยทําใหองคกรสามารถจัดการตัวเองได ทุกคนตองหยิบ
ยกเรื่องนวัตกรรมข้ึนมาไดดวยตนเองและสามารถดูแลตัวเองได ซ่ึงไมเฉพาะการดูแลตัวเองไดแตเรื่อง
งาน แตตองรวมไปถึงเรื่องชีวิตและครอบครัวดวย หากเปรียบพนักงานแตละคน คือ องคกรหนึ่ง
องคกร เม่ือทุกคนในองคกรเขมแข็ง องคกรท่ีทุกคนรวมอยูก็จะยิ่งเขมแข็งเทาทวีคูณ กอเกิด
นวัตกรรมใหม ท่ีเต็มไปดวยคุณคา ความยั่งยืนและความสุข43 (นราวิทย นาควิเวก43, 2560) 
 

2.4.3 ทฤษฎีภาวะผูนํา 
เม่ือเกิดการตระหนักวา ภาวะผูนําเปนเรื่องสําคัญตอการบริหารองคการและการแขงขัน

ทางธุรกิจมาก นักวิชาการในหลายยุคหลายสมัยจึงทุมเทศึกษาเรื่องภาวะผูนํากันเปนจํานวนมาก จน
กอเกิดเปนแนวคิดและทฤษฎีท่ีคิดและมองในมุมท่ีแตกตางกันมากมาย ซ่ึงสามารถจัดกลุมแนวคิดและ
ทฤษฎีตางๆ เปน 3 กลุม คือ แนวคิดผูนําเชิงคุณลักษณะ (Trait Approach) แนวคิดผูนําเชิง
พฤติกรรม (Behavioral Approach) และแนวคิดผูนําเชิงสถานการณ (Situational Approach) ซ่ึง
แตละแนวคิดมีเนื้อหาโดยสังเขป ดังตอไปนี้  

- แนวคิดผูนําเชิงคุณลักษณะ (Trait Approach) 

แนวคิดนี้ไดมุงอธิบายบุคลิกลักษณะของผูนํา โดยเชื่อวาผูนําจะมีคุณสมบัติท่ีแตกตาง
จากบุคคลท่ัวไป นักวิชาการกลุมแนวคิดนี้จึงมุงศึกษาคุณสมบัติท่ีแตกตางดังกลาว จากการศึกษาผูนํา
ท่ีมีความโดดเดนหลายๆคน สามารถแบงคุณสมบัติท่ีคนพบไดเปน 3 กลุม คือ 1).ลักษณะทาง
กายภาพ เชน ความสูง รูปรางภายนอก อายุ เปนตน 2).ลักษณะทางความสามารถ เชน ความเฉลียว
ฉลาด ความรู ความสามารถในการพูดในท่ีสาธารณะ เปนตน 3).ลักษณะบุคลิกภาพ เชน การควบคุม
อารมณและการแสดงออกทางอารมณ บุคลิกภาพแบบเปดเผย-เก็บตัว เปนตน (Bryman, 1992) แต 
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ก็มีงานวิจัยมากมายท่ีขัดแยงกันและกัน จนไมสามารถพบขอสรุปท่ีชัดเจน อีกท้ังยังมีการศึกษาท่ี
พบวาคุณสมบัติของผูนําไมสามารถใชไดกับทุกสถานการณอีกดวย (วิภาดา คุปตานนท, 2544: 241) 

- แนวคิดผูนําเชิงพฤติกรรม (Behavioral Approach) 

แนวคิดนี้ศึกษาถึงพฤติกรรมท่ีผูนําแสดงออกเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติและประสิทธิผล
ตามท่ีผูนําตองการ โดยผูนําแตละคนจะมีพฤติกรรมท่ีแตกตางกันออกไป มหาวิทยาลัยและสถาบัน
ตางๆในสหรัฐอเมริกาไดใหความสนใจและทําการวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมของผูนํา โดยทําการศึกษาถึง
พฤติกรรมของผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผลสรุปท่ีสําคัญๆ มีดังตอไปนี้ (วิภาดา คุปตานนท, 2544: 
242-247) 

ภาวะผูนําแบบประชาธิปไตยและผูนําแบบเผด็จการ (Democratic leadership – 
Autocratic leadership) Tannenbaum และSchmidt อธิบายวา ผูนําแบบประชาธิปไตยนิยม
กระจายอํานาจ มอบหมายงานใหสมาชิก และเปดโอกาสใหสมาชิกเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ 
ในทางตรงกันขาม ผูนําแบบเผด็จการมักนิยมใชดุลยพินิจและการตัดสินใจดวยตัวเอง และมักไมเปด
โอกาสใหสมาชิกเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ 

การศึกษาของ University of Michigan ไดแจกแจงพฤติกรรมของผูนําท่ีแตกตางกันใน 
3 ลักษณะอยางเห็นไดชัด คือ 1).พฤติกรรมผูนําท่ีมุงคน (People-oriented behaviors) ท่ีให
ความสําคัญตอสมาชิกหรือพนักงาน เขาใจความแตกตางและยอมรับความสําคัญของพนักงาน มีการ
เปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ อีกท้ังยังสนใจ และเขาใจความตองการของคนงาน 
2).พฤติกรรมของผูนําท่ีมุงงาน (Task-oriented behaviors) ท่ีผูนําเนนความสําเร็จของการทํางาน 
เนนการสรางงานและผลผลิตท่ีมีมาตรฐานสูง เนนการใชกฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติเพ่ือใหงานบรรลุ
เปาหมาย 

การศึกษาของ Ohio State University ไดสรุปวาพฤติกรรมของผูนําสามารถแบงได
เปน 2 ดาน คือ 1).พฤติกรรมท่ีมุงสรางโครงสราง (Initiation structure) ท่ีผูนําใหความสําคัญกับ
กฎเกณฑ การบังคับบัญชา เนนบทบาทหนาท่ีตามตําแหนง และเนนผลงานท่ีเกิดจากการทํางานตาม
โครงสราง 2).พฤติกรรมท่ีมุงความสัมพันธ (Consideration) ผูนําจะใหความสําคัญกับการมีความ
สัมพันธภาพท่ีดีกับสมาชิก และมีสวนรวมในการทํางานของสมาชิก 

Managerial Grid เปนตัวอยางหนึ่งของการศึกษาพฤติกรรมของผูนําท่ีผนวกแนวคิด
ทางพฤติกรรมตางๆเขาดวยกัน โดย Blake และMouton ไดสรางตาราง 2 มิติ โดยใหแกนนอนแทน
ผูนําท่ีมุงผลงาน (Production-oriented leader) และแกนตั้งแทนผูนําท่ีมุงคน (People-oriented 
leadership) ซ่ึงผูนําท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ไดแกผูนําท่ีมุงท้ังงานและคน (มัลลิกา ตนสอน, 2544: 
52) 

- แนวคิดผูนําเชิงสถานการณ (Situational Approach) 

เปนการศึกษาท่ีเนนการปรับสภาพการนํา หรือการปฏิบัติตนใหสอดคลองกับ
สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป ลักษณะของการนําก็จะเปลี่ยนแปลงไป แนวคิดนี้จะหารูปแบบการนําท่ี
เหมาะสมและเกิดผลดีในสถานการณตางๆ (ดิลก ถือกลา, 2547: 71) 
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การศึกษาของ Fiedler ภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิภาพจะข้ึนอยูกับความเหมาะสมระหวาง
พฤติกรรมของผูนํา สมาชิก และสถานการณในการปฏิบัติงาน กลาวคือ สิ่งแวดลอมจะมีอิทธิพลตอ
การแสดงพฤติกรรมของผูนํา (มัลลิกา ตนสอน, 2544: 54) 

ทฤษฎีมุงสูเปาหมาย (Path-goal Theory) ทฤษฎีนี้พยายามอธิบายผลกระทบของ
พฤติกรรมผูนําท่ีมีตอการจูงใจ ความพึงพอใจ และการปฏิบัติงานของสมาชิก (สรอยตระกูล (ติวยา
นนท) อรรถมานะ, 2543: 272) มีการเนนท่ีเปาหมาย โดยดูพฤติกรรมของผูนําท่ีแสดงออก เพ่ือให
สมาชิกประสบความสําเร็จตามเปาหมายของบุคคลและองคการ ผูนําท่ีมีประสิทธิผลจะชวยใหสมาชิก
บรรลุเปาหมายสวนบุคคลและองคการ ผูนําสามารถเพ่ิมแรงจูงใจ ความพึงพอใจแกผูตามได โดยการ
ใหรางวัล 

การศึกษาของ Hersey-Blanchard ไดนําแนวคิดของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ มาประยุกต 
คือ พฤติกรรมท่ีมุงสรางโครงสราง (Initiation structure) และพฤติกรรมท่ีมุงความสัมพันธ 
(Consideration) และอธิบายวา ภาวะผูนําแบบตางๆ ประกอบกับความพรอมของสมาชิกทําใหเกิด
รูปแบบของการทํางานของผูนํา 4 รูปแบบ คือ การบอกกลาว (Telling) การนําเสนอความคิด
(Selling) การมีสวนรวม(Participation) และการมอบหมายงาน(Delegation) 

- แนวคิดภาวะผูนําสมัยใหม 

นอกจากแนวคิดท้ังสามกลุมท่ีกลาวมาแลว ในปจจุบัน ยังมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
แนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนําอยูตลอดเวลา จึงเกิดเปนแนวคิดท่ีสําคัญๆ (มัลลิกา ตนสอน, 2544: 54) 
ดังนี้ 

1) ภาวะผูนํ าแบบแลกเปลี่ยนและแบบเปลี่ยนแปลง (Transactional and 
Transformational Leadership) ผูนําแบบแลกเปลี่ยน คือ ผูนําแบบเดิมท่ีใชการแลกเปลี่ยนโดย
รางวัลตางๆ เปนเครื่องมือในการชักจูงใหผูบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหไดตามเปาหมายท่ีตองการ ซ่ึง
ตางฝายตางก็ไดรับผลประโยชนท่ีแลกเปลี่ยนกัน สวนผูนําแบบเปลี่ยนแปลงนั้น จะใชความสามารถ
เปลี่ยนความเชื่อ ทัศนคติของสมาชิก เพ่ือใหสมาชิกทํางานไดบรรลุเหนือกวาเปาหมายท่ีตองการ โดย
ผูนําจะถายทอดความคิด ประสบการณ และกระตุนทางดานความคิดตางๆใหแกสมาชิกอยางตอเนื่อง
และเปนระบบ 

2) ทฤษฎีความสามารถพิเศษของผูนํา (Charismatic theory) เปนการกลาวถึง
บุคลิกภาพของผูนําท่ีมีลักษณะเฉพาะแตกตางไปจากบุคคลอ่ืน รังสรรค ประเสริฐศรี (2544: 55) 
กลาววา ผูนําท่ีมีความสามารถพิเศษ ควรมีลักษณะดังนี้ คือ เปนผูท่ีมีวิสัยทัศน มีความสามารถดาน
ทักษะการสื่อสาร ความสามารถท่ีทําใหผู อ่ืนไววางใจ ความสามารถทําใหผู อ่ืนเห็นวาตนเองมี
ความสามารถ มีพลังและมุงการปฏิบัติใหบรรลุผล แสดงอารมณไดอยางเหมาะสมและเอ้ืออาทรแก
ผูอ่ืน ชอบท่ีเสี่ยง สรางกลยุทธใหมๆเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย มีการโฆษณาตัวเอง และทําใหการขัดแยง
ภายในเกิดข้ึนนอยท่ีสุด 

ก ระแ ส ใน ป จ จุ บั น ได มุ ง ให ค ว าม ส น ใจ กั บ ภ าว ะ ผู นํ า แ บ บ เป ลี่ ย น แ ป ล ง 
(Transformational Leadership) แ ล ะ ภ าว ะ ผู นํ า ท่ี มี ค ว าม ส าม า รถ พิ เศ ษ  (Charismatic 
leadership) ซ่ึงแนวคิดเหลานี้ไดพยายามอธิบายวา ผูนําประสบความสําเร็จในระดับสูงในการจูงใจ
สมาชิก ความผูกพันตอองคการ ความเคารพนับถือ ความไววางใจ ความชื่นชมในตัวผูนํา การอุทิศตน
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ในการทํางาน ความจงรักภักดี และการปฏิบัติงานของสมาชิกไดอยางไร และยังพยายามอธิบายอีกวา 
ผูนําบางคนสามารถนําองคการหรือหนวยงานของตนประสบความสําเร็จอยางยอดเยี่ยมไดอยางไร 
(House, Delbecq and Taris, 1998) เนื่องจากการดําเนินธุรกิจขององคการในยุคโลกาภิวัตน ท่ีมี
การลงทุนหรือดําเนินธุรกิจขามประเทศ ทําใหหลายๆองคการมุงสรางผูนําท่ีสามารถบริหารและ
จัดการคนในประเทศท่ีไปลงทุนหรือดําเนินธุรกิจ ประกอบกับแนวคิดท่ีมีอยูยังอาจไมเพียงพอตอการ
สรางรูปแบบภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงนําไปสูการพัฒนาแนวคิดการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรม (Cross-Cultural Perspectives) ข้ึน (Hartog and Koopman, 2001: 167) 

3) แนวคิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม  (Cross-Cultural Perspectives)
นักวิชาการท่ีศึกษาเก่ียวกับภาวะผูนําหลายๆทานท่ีไดวิพากษวิจารณแนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนําท่ีมีอยู
จากอดีตถึงปจจุบันวามีความเฉพาะเจาะจงทางสังคมและวัฒนธรรม เพราะแนวคิดและทฤษฎีสวน
ใหญมาจากการศึกษา วิจัย และทดลองในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือประเทศทางยุโรปเพียง
บางประเทศเทานั้น ดังเชนท่ี House (1995) ไดกลาววา ทฤษฎีภาวะผูนําสวนใหญมักจะมีพ้ืนฐาน
ทางวัฒนธรรมของประเทศแถบทวีปอเมริกาเหนือ โดยเฉพาะวัฒนธรรมอเมริกันท่ีลักษณะบางอยาง
แตกตางจากวัฒนธรรมในประเทศอ่ืนๆ เชน การเนนท่ีปจเจกบุคคล ในขณะท่ีบางวัฒนธรรมลักษณะ
การรวมกลุมทางสังคมจะมีความโดดเดนกวา แตก็ยังมีการนําทฤษฎีเหลานี้มาตีความโดยปราศจาก
การประยุกตท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะประเทศท่ีกําลังพัฒนาท่ีคอนขางจะมีความแตกตางอยางเห็นไดชัด
จากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศท่ีพัฒนาแลวอ่ืนๆ นอกจากนั้น Kanungo and Mendonca 
(1996) ยังไดอภิปรายวา ในประเทศท่ีกําลังพัฒนาควรใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงองคการ
มากกวาการใหความสําคัญกับการรักษาสภาพท่ีเปนอยูในปจจุบัน จากขอมูลดังกลาว จึงมีการแสดง
ความคิดเห็นวา บทบาทของผูนําท่ีมีความสามารถพิเศษ (Charismatic Leadership Role) มี
ความสําคัญตอองคการในประเทศกําลังพัฒนา 

โครงการวิจัย GLOBE ท่ีเปนการศึกษาในระยะยาวใน 60 ประเทศ มีวัตถุประสงคเพ่ือ
คนหาคุณสมบัติรวมของภาวะผูนําท่ีเหมือนกันในทุกวัฒนธรรม และเพ่ือคนหาคุณสมบัติของภาวะ
ผูนําท่ีเปนท่ียอมรับในตางวัฒนธรรม ซ่ึงไดผลโดยสรุปวา หลายๆคุณสมบัติท่ีเหมือนๆกันในทุก
วฒันธรรมสะทอนภาวะผูนําแบบใชความสามารถพิเศษ สรางแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศนกวางไกล 
(charismatic, inspirational, and visionary leadership) นอกจากนั้น ผูนําท่ีมุงการทํางานเปนทีม 
(Team-oriented leadership) มุ ง ค ว าม เป น เลิ ศ  (being excellence oriented) เด็ ด ข า ด 
(decisive) เฉลียวฉลาด (intellingent) และใชวิธีแกปญหาแบบ win-win (a win-win problem 
solver) (Den Hartog et al., 1999)ก็มีลักษณะเปนคุณสมบัติรวมเชนกัน 

จากผลการศึกษาของ Graen and Wakabayashi (1994) ท่ีศึกษาความแตกตางทาง
วัฒนธรรมญ่ีปุนและอเมริกัน ในบริษัทท่ีมีการลงทุนขามชาติ โดยประกอบดวยพนักงานท้ังญ่ีปุนและ
อเมริกันทํางานรวมกัน ปรากฏวา ผูจัดการของท้ังสองชาติมีลักษณะของวัฒนธรรมในการทํางาน
บางอยางท่ีแตกตางกัน ซ่ึงไดมีการเสนอทางออกโดยการใหท้ังสองฝายตางเรียนรูวัฒนธรรมของกัน
และกัน แลวรวมกันสรางวัฒนธรรมขององคการซ่ึงเปนวัฒนธรรมรวมกันข้ึนมา House, Wright and 
Aditya (1997) และ Bond and Smith (1996) ไดอภิปรายวา ความแตกตางทางวัฒนธรรมมี
อิทธิพลตอความคาดหวังและการตั้งสมมติฐานเก่ียวกับสิ่งแวดลอมของบุคคล ทัศนคติท่ีมีตอคน

https://th.wikibooks.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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วัฒนธรรมอ่ืน และรูปแบบการมีปฏิสัมพันธทางสังคม อีกท้ังอิทธิพลทางวัฒนธรรมยังมีผลกระทบตอ
รูปแบบภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผล ซ่ึงแสดงใหเห็นวารูปแบบภาวะผูนําท่ีประสบความสําเร็จควรจะตอง
ข้ึนกับปจจัยดานวัฒนธรรมดวย ตั้งแตมีการเริ่มตนศึกษาภาวะผูนําอยางเปนแบบแผนตามระเบียบ
วิธีการทางวิทยาศาสตรมาจนถึงปจจุบัน ก็ปรากฏวามีการศึกษาและแนวคิดเกิดข้ึนมากมาย แต
อยางไรก็ตามก็ยังไมมีผูใดสามารถสรุปไดวา รูปแบบผูนําแบบใดท่ีจะทําใหผูนํามีประสิทธิภาพสูงสุด 
(ธงชัย สันติวงษ, 2540: 205) ท้ังนี้เพราะภาวะผูนํานั้นเปนเรื่องท่ีสัมพันธกับตัวแปรอีกมากมายซ่ึง
ไมไดหยุดนิ่ง หากแตเปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหวอยูเสมอ 

 
2.4.4 แนวทางการบริหารเพ่ือความสําเร็จสําหรับผูนํา 

มุ ก ด า  สุ น ท รรั ต น  (2547: 49-50) Chief Human Resources Officer, Human 
Resources Division ของ บริษัท เอซีเอสจี (ประเทศไทย) จํากัด (ACSG (Thailand) Co., Ltd.) 
กลาววา ACSG ไดแสวงหารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําท่ีเหมาะสมกับองคการ และเลือกใชรูปแบบ
ของ Skyhook for Leadership Model ซ่ึงเปนผลงานวิจัยของ John A Shtocren โดยไดศึกษา
ผลงานและจากการเปนท่ีปรึกษาใหกับบริษัทขนาดใหญระดับโลกหลายๆบริษัท อาทิ AT&T, Coca 
Cola, Ford, 3M, และUniversity of Michigan เปนตน แลวสรุปแนวทางการบริหารเพ่ือความ 
สําเร็จ 7 ข้ันตอน ดังนี้ 

1) การกําหนดวิสัยทัศน (Vision) ผูนําตองมีความฝนและจุดมุงหมายท่ีชัดเจนเพ่ือจะ
สามารถนําทีมไปสูจุดหมายนั้นๆได 

2) การใหความนาเชื่อถือแกทีม (Trust) ในการทํางานรวมกันจะประสบผลสําเร็จได
ตองมีความไววางใจซ่ึงกันและกัน เชื่อม่ันในความสามารถของทีมงาน โดยยึดผลงานเปนหลัก 
(Production Oriented) และกระบวนการทํางานจะยึดพนักงานเปนศูนยกลาง โดยจะมีการให
ความรูในงานแกพนักงานอยางตอเนื่อง 

3) การสื่อสารแบบเปด (Open Communication) คํานึงถึงความสําคัญของการ
สื่อสาร สรางระบบการทํางานท่ีสื่อสารขอมูลใหพนักงานทราบถึงวิสัยทัศน กลยุทธ และมีสวนรวมใน
การกําหนดแผนงานและเปาหมายในการทํางาน 

4) การสรางงานใหมีคุณคา (Meaningful Work) ท้ังกับตัวผูนําและทีมงาน สนุกกับ
งานเพราะไดปฏิบัติงานท่ีทาทาย มอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรู ความสามารถของพนักงาน มี
การจัดคนใหเหมาะกับงาน ประกอบกับผูนําเปนผูสอนงานท่ีดี ตลอดจนใหคําปรึกษาเม่ือพนักงานเกิด
ปญหา 

5) การมอบอํานาจ (Empowerment) การใหพนักงานไดรับผิดชอบงานแบบ
เบ็ดเสร็จ โดยสรางมาตรฐานระเบียบปฏิบัติท่ีชัดเจน ใหพนักงานมีสวนรวมในการบริหารงาน แสดง
การยอมรับและเชื่อม่ัน ผูนําตองไมปฏิบัติงานแบบ Routine แตตองกระจายใหพนักงาน 

6) การทํางานเปนทีม (Teamwork) เปนการผลักดันใหผูนําตระหนักถึงความสําคัญ
ของทีมงาน และพัฒนาทีมงานโดยการกําหนดแนวทางและขอบเขตการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 
เชื่อม่ันในความสามารถของทีมงาน ใหความสําคัญกับการทํางานขามสายงาน (Cross Function) อีก
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ท้ังผูนํายังตองสามารถประสานความแตกตางของคนในทีมเขาดวยกันดวย เพ่ือประโยชนสูงสุดแก
องคการ 

7) การรูจักเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสม (Transformation) ผูนําตองวิเคราะหชองวาง
ระหวางวิสัยทัศนและสภาพการณปจจุบันขององคการ เพ่ือวางกลยุทธและแผนปฏิบัติ นําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงใหไดตามเปาหมาย 

มุกดา สุนทรรัตน (2547) ไดสรุปวา การพัฒนาภาวะผูนําเปรียบเสมือนการสงเสริม
ความแข็งแกรงในการบริหารงานแกองคการ “การนําเครื่องมือปองกันความลมเหลว” มาประยุกตใช
จะเปนเครื่องมือในการพัฒนาองคการไปสูความกาวหนาตอไป 

 
2.4.5 แนวโนมการศึกษาภาวะผูนําในอนาคต  

กระแสโลกปจจุบันเปนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและโลกาภิวัตน ซ่ึงมีผลกระทบ
ตอการทํางานและองคการเปนวงกวางและยาวนาน (Howard, 1995) ทามกลางการเปลี่ยนแปลง
เหลานี้ทําใหองคการตองเพ่ิมศักยภาพของการตัดสินใจแบบกลุมมากยิ่งข้ึน (Guzzo, 1995) Shamir 
(1999) กลาววา บทบาทผูนําแบบบุคคลเดียวจะเริ่มลดความสําคัญลง ตัวผูนําเองก็มีแนวโนมเชื่อถือ
ในการตัดสินใจของทีมท่ีถูกจัดตั้งข้ึนเปนกรณีพิเศษแบบชั่วคราวมากข้ึน ดังนั้นในแตละทีมก็จะมี
อํานาจในการตัดสินใจในงานเฉพาะสวนท่ีทีมของตนรับผิดชอบ ซ่ึงแนวโนมภาวะผูนําก็อาจจะเปน
ลักษณะการแบงปนและแลกเปลี่ยนความคิด การกระจายอํานาจ หนาท่ี ความรับผิดชอบ หรือการ
รวมกลุม นอกจากนั้น Shamir (1999) ยังกลาวตอไปวา ภายใตการใชเทคโนโลยีท่ีล้ําสมัย ผูนําก็มี
แนวโนมจะติดตอสื่อสารกับสมาชิกผานอุปกรณและเครื่องมือท่ีเปนระบบเครือขาย โดยไมตองมา
เผชิญหนากันทุกครั้ง ซ่ึงอาจสงผลใหชองวางระหวางระดับชั้นของอํานาจในองคการเริ่มลดลง 
Shamir (1999) ไดทําการสรุปวา องคการในอนาคตจะมีแนวโนม ไมมีขอบเขตท่ีแนนอน ลดลําดับ
การบังคับบัญชาจากโครงสรางองคการแบบสูงมาเปนแบบราบ ยืดหยุน ยึดโครงการและทีมเปน
พ้ืนฐาน สวนแนวโนมของการจางงานก็จะเปนลักษณะการจางงานแบบชั่วคราว สรรหาจากภายนอก 
และไมจําเปนตองมีปฏิสัมพันธใกลชิดสนิทสนมกัน พนักงานก็จะมีความเปนอิสระมากข้ึน ซ่ึงองคการ
ก็ไมสามารถจะควบคุมหรือบังคับไดมากนัก แตจะเนนลักษณะการแลกเปลี่ยนความสามารถและ
ความคิด ตลอดจนการมีเปาหมายรวมกัน ดังนั้น ความเปนไปไดในการศึกษาภาวะผูนําในอนาคตอาจ
ขยายการศึกษาภาวะผูนําไปยังเรื่องอ่ืนๆเชน ศึกษาภาวะผูนําและภาวะผูตามรวมกันบนแนวคิด
จิตวิทยาการรูการคิด (Cognitive Psychology) เปนตน 

 
2.4.6 กรณีศึกษาเกี่ยวกับผูนํา 

กรณีศึกษา : บริษัท ฟลิปส เซมิคอนดัคเตอร (ไทยแลนด)  
บริษัท ฟลิปส เซมิคอนดัคเตอร (ไทยแลนด) จํากัด นับเปนศูนยกลางการประกอบและ

ทดสอบแผงวงจรรวมท่ีสําคัญแหงหนึ่งของฟลิปสสากล โดยเริ่มกอตั้งในเมืองไทย ป พ.ศ. 2517 
ปจจุบันบริษัทมีพนักงานในประเทศไทยท้ังหมดประมาณ 3,100 คน วิสัยทัศนของบริษัท คือ “มุง
สรางความพอใจใหลูกคา ตองทําตามสัญญาท่ีใหไว พัฒนาคนของเราใหกาวไกล ประสานใจรวมดวย
และชวยกัน” สิ่งท่ีแสดงถึงความสําเร็จขององคการ คือ การไดรับรางวัล The Best Employers of 
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Asia 2003 Awards จากการสัมภาษณ Mr.Douglas G. Sampson ซ่ึงมีตําแหนง Vice President & 
General Manager และคุณไพศาล พรหมโมเมศ ผูอํานายการบริหารฝายทรัพยากรบุคคล ทําให
เขาใจวาเพราะเหตุใดองคการนี้ถึงไดรับรางวัลอันนาภาคภูมิใจดังกลาว Mr.Douglas G. Sampson 
และคุณไพศาล พรหมโมเมศ กลาววา เริ่มจากการมีวิสัยทัศนและภารกิจท่ีมุงการเปนผูประกอบธุรกิจ
ทางดาน IC ท่ีดีท่ีสุดในวงการอุตสาหกรรม เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนดังกลาวสิ่งสําคัญอยูท่ีกระบวนการ
แปรสิ่งท่ีเปนนามธรรมใหเปนรูปธรรมใหได องคการไดนําเครื่องมือทางธุรกิจเขามาใชมากมาย เชน 
Process Servey Tools, Business Excellence through Speed and Teamwork Program 
และ Business Balanced Scorecard เปนตน องคการมีปรัชญาการทํางานท่ีมุงเนนการพัฒนาคน 
การสรางแรงบันดาลใจและความเปนไดใหแกพนักงานในการใชสติปญญา พรสวรรค และการดึง
ความสามารถท่ีซอนอยูในตัวพนักงานออกมาใชสรางสรรคสิ่งใหมๆอยางเต็มท่ี  ใหความสําคัญ
เก่ียวกับเรื่องของ Speed และ Teamwork อยางจริงจัง โดยยึดหลักการกระจายอํานาจใหพนักงานมี
อํานาจในการทํางาน มีการสอนงาน กระตุนใหมีการตัดสินใจแกปญหาดวยตนเอง ทําใหพนักงานรูสึก
วาการเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องปกติ และทําใหพนักงานรูสึกสนุกไปกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆดวย ซ่ึง
พนักงานขององคการนี้ยินดีท่ีจะเรียนรูสิ่งใหมๆจากการเปลี่ยนแปลงและเห็นเปนเรื่องท่ีนาทาทาย 
เชน การนําเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใหมๆเขามาชวยในการปฏิบัติงานและการบริหารองคการ เปนตน 
ผูนํารูจักการจูงใจพนักงานท้ังภายในและภายนอกท่ีเหมาะสม เพ่ือใหพนักงานเกิดความพึงพอใจ 
ความผูกพันตอองคการ มีอัตราการขาดงานนอย และอัตราการออกจากงานนอยดวยเชนกัน เชน มี
การพิจารณามอบรางวัลแกพนักงานท่ีสามารถเสนอแนะสิ่งท่ีชวยพัฒนาองคการใหเจริญกาวหนาและ
สามารถนําขอเสนอแนะไปใชไดและเกิดประสิทธิผลจริง เปนตน ใหความเอาใจใสแกพนักงาน ดวย
การท่ีผูบริหารมีการสื่อสารท่ีดี เชน โครงการ “5-minute talk” ท่ีผูบริหารจะลงไปพบปะพูดคุยกับ
พนักงานถึงสถานท่ีปฏิบัติงาน สัปดาหละ 1 ครั้ง เพ่ือใหเห็นสภาพปญหาและการทํางานท่ีแทจริงของ
พนักงาน อีกท้ังผูบริหารยังใหความสําคัญกับการกลาวยกยองชมเชยพนักงานเม่ือปฏิบัติงานไดดี ไม
ลืมท่ีจะให Feedback แกพนักงาน เพ่ือสรางกําลังใจ มีการมอบอํานาจในการตัดสินใจแกพนักงาน 
โดยใหพนักงานเปนผูบริหารงานของตนเองเหมือนกับเปนบริษัทเล็กๆบริษัทหนึ่ง นอกจากนั้นยังให
พนักงานจัดทีมกลุมพัฒนาคุณภาพข้ึนในแตละหนวยงานข้ึน โดยผูบริหารจะกําหนดหัวขอเรื่องท่ีควรมี
การพัฒนาปรับปรุง แลวจัดใหมีการแขงขันตั้งแตระดับหนวยงานข้ึนไปจนถึงระดับ Global (พัฒนา
โดยใชหลักการของ Cross-Functional Team ท่ีเปนการดึงคนจากหลายๆหนวยงานเขารวมกัน
แกปญหา) สงเสริมใหพนักงานเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา เชน การมีหองสมุด การ
จัดให เรียนรูเรื่องอ่ืนๆท่ีไมเก่ียวกับงานของตน อาทิ การทําอาหาร หรือขนม หรือการจัดต้ัง 
Development Center Program เปนตน (ท่ีมา : วารสารบริหารคน, ฉบับพิเศษ, 2547) 
 

2.5  แนวคิดเกี่ยวกบัการรับรูและการเปดรับขาวสาร 
 

2.5.1 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู 
2.5.1.1 ความหมายของการรับรู (Perception) 
จําเนียร ชวงโชติ และคณะ (2519) ไดใหความหมายของการรับรูไวตางๆ กัน ดังนี้ 1) 
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การรับรู หมายถึง การแปลหรือตีความหมายของการสัมผัสหรืออาการสัมผัสท่ีคนรับออกมาเปนสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดท่ีมีความหมาย หรือท่ีเรารูจักเขาใจกัน ในการแปลความหมายหรือตีความ คนจะตองใช
ความรูเดิมหรือประสบการณเดิม หรือความจัดเจนท่ีเคยมีมากอนเปนเครื่องชวย 2) การรับรู หมายถึง 
กระบวนการท่ีคนเรามีประสบการณกับวัตถุ หรือเหตุการณตางๆ โดยอาศัยอวัยวะรับสัมผัส 3) การ
รับรู หมายถึง ภาพของโลกภายนอกท่ีบุคคลแตละคนมองเห็นในจินตนาการของตนเอง การรับรูมี
อิทธิพลนําไปสูการกระทําตางๆ ของบุคคล 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ และสวิง สุวรรณ (2534) ไดใหความหมายของการรับรูวา เปน
กระบวนการทางจิตวิทยาพ้ืนฐานของบุคคล เพราะถาปราศจากการรับรูแลวบุคคลจะไมสามารถมี
ความจํา ความคิด หรือการเรียนรู การรับรูเก่ียวกับเหตุการณตางๆ เปนข้ันตอน ดังนี้ บุคคลรับ
พลังงานจากสิ่งเราท่ีจะเราประสามสัมผัส ประสาทสัมผัสจะเขารหัสพลังงานนั้นผานมาทาง
เสนประสาท และเสนประสาทจะสงขอมูลไปยังสมอง ซ่ึงข้ันสุดทายของกระบวนการจะเปนการรับรู
เก่ียวกับสิ่งเรานั้นๆ ในกระบวนการนี้ ความใสใจ (Attention) ของบุคคลจะแสดงถึงความรูสึกท่ีพุงไป
ยังสิ่งเราและประสาทสัมผัส และการรับรูจะแสดงถึงลักษณะสิ่งของในดานรูปราง เสียง ความรูสึก รส 
และกลิ่น 

อรุณ รักธรรม (2539) ใหความหมายของการรับรู (Perception) วา หมายถึง 
กระบวนการท่ีบุคคลไดรับขาวสารขอมูล จากสิ่งแวดลอมรอบตัว และมีการวิเคราะหตีความขาวสาร
ขอมูลนั้น จนเกิดวามเขาใจในขาวสารขอมูลนั้น 

Shaver (1989) อธิบายวา การรับรูของบุคคลท่ีมีตอสังคม เปนกระบวนการรับรูซ่ึงทํา
ใหผูรับรูไดขอมูลพ้ืนฐาน เพ่ือทําใหผูรับคิดและเขาใจโดยใชทฤษฎีเชิงอัตนัย หรือสามัญสํานึก 
(Implicit Theories) 

Roger and Shoemaker (1997) ไดสรุปข้ันตอนของการรับรูวิทยาการใหม ๆ ไว 5 
ข้ันตอน คือ 1) ข้ันการรับรู (Awareness Stage) หมายความวา บุคคลไดรับวิทยาการใหมเปนครั้ง
แรก แตยังขาดความรูอยางแจมชัดในวิทยาการนั้น ยังขาดขอมูลขาวสารเพ่ิมเติม 2) ข้ันสนใจ 
(Interest Stage) หมายความวา บุคคลเริ่มสนใจในความรูใหมและพยายามหาความรูเพ่ิมเติม 3) ข้ัน
การชั่งใจ (Evaluation Stage) หมายความวา บุคคลคิดทบทวนไตรตรองถึงผลดีผลเสียของความรู
ใหมอยูในใจ 4) ข้ันทดลอง (Trial Stage) หมายความวา บุคคลนําความรูใหมไปทดลองปฏิบัติโดยเริ่ม
จากขนาดเล็ก ๆ เพ่ือดูผลการตัดสินใจยอมรับ 5) ข้ันยอมรับ(Adoption Stage) เปนข้ันตอนตกลงใจ
ท่ีจะนําวิทยาการใหมไปปฏิบัติอยางเต็มท่ี นอกจากข้ันตอนการยอมรับวิทยาการใหมแลว Roger and 
Shoemaker (1997) ไดกลาวถึงปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับ ดังนี้ (1) แบบของการยอมรับวิทยาการ
ใหม (2) ชองทางการสื่อสาร ความรูท่ีใชเปนตัวเผยแพรกระจายความรูใหม (3) ลักษณะทางธรรมชาติ
ของระบบสังคม (4) ความเพียรพยายามของผูนําการเปลี่ยนแปลงในการแพรกระจายวิทยาการใหมท่ี
มีผลตออัตราการยอมรับ 

จะเห็นวา การรับรูเปนการวิเคราะหตีความเพ่ือทําความเขาใจในขาวสารขอมูลท่ีไดรับ
นั้นบุคคลจะอาศัยขอมูลท่ีไดรับปจจุบันประกอบกับสิ่งท่ีเคยรับรูไวจากอดีตและเก็บไวในความทรงจํา
ตลอดจนความคาดหวังของบุคคลตอสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตดวย 
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สรุปวา การรับรู หมายถึง กระบวนการตีความในสิ่งท่ีไดเห็น ไดยิน และสิ่งท่ีรับรูดวย
ประสาทสัมผัสวาคืออะไร ซ่ึงจะตอบสนองตอสิ่งเรา การรับรูหากไมบอกใหผูอ่ืนทราบ ก็ไมมีใครจะ
สามารถทราบได 

2.5.1.2 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรับรู 
บุคคลจะรับรูในสิ่งเราหรือสถานการณซ่ึงเปนสภาพแวดลอมภายนอกแตเพียงบางสวน

เทานั้นไมใชท้ังหมด ดังนั้น การทําความเขาใจในการเลือกท่ีจะรับรูจะทําใหเกิดความเขาใจในบุคคล 
รวมตลอดถึงพฤติกรรมของเขาไดมากข้ึน 

Norman L., Munn (1996) กลาววา บุคคลอาจจะรับรูตางกันโดยเกิดข้ึนจาก 2 ปจจัย 
คือ  

1) ปจจัยความสนใจจากภายนอก (External Attention Factor) เปนลักษณะ
บางอยางของสิ่งเรา เชน ความเขมของแสง เสียง หรือรสก็ได โดยบุคคลจะเลือกรับรูสิ่งท่ีมีความเขม 
มากกวาสิ่งท่ีออนเจือจาง ขนาดก็เชนเดียวกับความเขม ยิ่งมีขนาดใหญก็ยิ่งเรียกรองความสนใจไดมาก
ข้ึนการทําซํ้าก็เปนการเรียกความสนใจไดดีกวาการเกิดสิ่งเราเพียงครั้งเดียว สวนการเคลื่อนไหว 
บุคคลจะใหความสนใจกับสิ่งท่ีเคลื่อนไหวมากกวาสิ่งท่ีหยุดนิ่ง เปนตน  

2) ปจจัยความสนใจจากภายใน (Internal Attention Factor) เปนปจจัยท่ีอยูในตัว
ของบุคคลนั้นเองอาจพิจารณาไดในประเด็นการจูงใจ การเรียนรู บุคลิกภาพซ่ึงลวนแลวแตสัมพันธกับ
บุคลิกภาพท้ังสิ้น เชน การเรียนรูท่ีบุคคลมีมาตั้งแตเกิดจนกระท่ังเปนผูใหญนั้นจะมีอิทธิพลอยางมาก
ตอการรับรูของตัวเขา บุคคลจะมีการเรียนรูท่ีแตกตางกัน ซ่ึงจะทําใหบุคคลเกิดความสนใจและรับรูใน
สิ่งเราและสถานการณรอบตัวท่ีแตกตางกันดวย เปนตน 

นอกจากนี้ Robbins (1998) ไดแบงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูออกเปน 3 ดาน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ดานท่ี 1 ตัวผูรับรู (Receiver) เม่ือบุคคลดูเปาหมายและพยายามตีความหมายถึงสิ่งท่ี
เขามองวาคืออะไร การตีความนั้นก็จะไดรับอิทธิพลจากลักษณะสวนตัวของผูรับรู สิ่งท่ีเก่ียวของอยาง
มากของการรับรู ไดแก ทัศนคติ สิ่งจูงใจ ประสบการณในอดีต และความคาดหวัง มีรายละเอียดดังนี ้
1) ทัศนคติ (Attitudes) คือ แนวโนมของบุคคลท่ีจะเขาใจ รูสึก และการแสดงพฤติกรรมของบุคคล
ตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง 2) เหตุจูงใจ (Motives) แรงจูงใจภายในบุคคลท่ี
กระตุนความตองการท่ีไมเปนท่ีพอใจหรือเหตุจูงใจ จะกระตุนพฤติกรรมบุคคลและอาจมีอิทธิพลอยาง
มากตอการรับรู 3) ความสนใจ (Interest) เป นความสนใจของผู รับ รู ใน เรื่องใด เรื่องหนึ่ ง  
4) ประสบการณในอดีต (Past Experience) คนจะรับรูสิ่งตาง ๆ จากสิ่งท่ีเก่ียวของดวยจากสิ่งท่ีพบ
ในอดีตได 5) ความคาดหวัง (Expectation) เปนความเก่ียวของกับเหตุการณหรือพฤติกรรมซ่ึงนําไปสู
ผลลัพธ 

ดานท่ี 2 เปาหมาย (Target) ท่ีรับรู เปนสิ่งท่ีถูกสังเกตจากการยอมรับและการรับรูคนท่ี
เสียงดังมักจะถูกสังเกตมากกวาคนท่ีเงียบ ความใหม ความเคลื่อนไหว น้ําเสียง ขนาด ภูมิหลังและ
ความใกลเคียง สามารถสรางภาพเปาหมายตามท่ีเราเห็นเปาหมายไมสามารถถูกมองในลักษณะเดี่ยว 
ๆ ดังนั้น ความสัมพันธของเปาหมายกับภูมิหลัง ท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูมีแนวโนมท่ีจะทําใหเกิดการจัด
หมวดหมู ของสิ่งท่ีใกลเคียงกันและคลายกันไวดวยกัน 
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ดาน ท่ี  3 สถานการณ  (Situation) เปนสิ่ ง ท่ี เรามองเห็น หรือเหตุการณ รอบๆ
สภาพแวดลอมท่ีอยูภายนอกซ่ึงมีอิทธิพลตอการรับรู  ปจจัยสถานการณ ท่ีทําให เกิดการรับรู
ประกอบดวย เวลา สภาพงาน และสภาพสังคม 

2.5.1.3 กระบวนการยอยของการรับรู 
กระบวนการยอยของการรับรูจะเปนการแสดงถึงความสลับซับซอนและธรรมชาติของ

การกระทําตอบโตในการรับรู ซ่ึงสามารถแบงกระบวนการยอยนี้ไดเปน 5 ข้ันตอน (Duntram, 1984) 
คือ 

ข้ันท่ี 1 สภาพแวดลอมภายนอก (External Environment) ในท่ีนี้  หมายถึง สิ่งเรา 
(Stimulus) หรือสถานการณ (Situation) สิ่งเรานั้น คือ การเราทางประสาทสัมผัส สวนสถานการณ
ตาง ๆ นั้นอาจจะเปนสภาพแวดลอมทางสังคมวัฒนธรรม อาจกลาวไดวา การรับรูอาจไมเกิดข้ึนเลย 
หากไมมีสิ่งเรามากระทบตัวบุคคลหรือเกิดสถานการณใดสถานการณหนึ่งข้ึน แตหากปรากฏวาสิ่งเรา
หรือเกิดสถานการณดังกลาว ก็ถือวาข้ันตอนแรกของกระบวนการยอยไดเกิดข้ึนแลว ซ่ึงจะตามดวย
ข้ันตอนตอไป 

ข้ันท่ี 2 การเผชิญหนา (Confrontation) นั้น อาจกลาวไดวา การรับรูของบุคคลเริ่มเม่ือ
บุคคลนั้นไดเผชิญหนากับสิ่งเราทางกายภาพอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ หรือเผชิญกับสถานการณ
ทางสังคมวัฒนธรรม สถานการณใดสถานการณหนึ่งดังไดกลาวมาแลว ตัวอยางของการเผชิญหนาท้ัง
สภาพแวดลอมทางกายภาพและทางสังคมวัฒนธรรม ไดแก การท่ีบุคคลเขาไปทํางานในองคการหนึ่ง
และถูกแวดลอมดวยท้ังสภาพแวดลอมทางกายภาพและสภาพแวดลอมทางสังคมวัฒนธรรมองคการ 

ข้ันท่ี  3 การคัดเลือก (Selection) เม่ือผานข้ันตอนการเผชิญหนากับสิ่ งเราและ
สถานการณและรับรูดวยประสาทสัมผัสท้ัง 5 แลว ในทามกลางสิ่งเราและสถานการณตาง ๆ นั้น 
บุคคลจะเลือกใหความสนใจกับสิ่งแวดลอมภายนอกอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย ๆ อยางตามทัศนะ
ของบุคคลนั้น ข้ันตอนนี้จึงถูกเรียกวาข้ันตอนของการคัดเลือก เปนการกลั่นกรองทางจิตวิทยา ซ่ึงจะ
กําหนดวาสิ่งเราใดจะรับไวหรือจะปฏิเสธ บุคคลจะตระหนักและเห็นความสําคัญในสิ่งเราท่ีตน
คัดเลือก และจะไมเห็นความสําคัญในสิ่งเราท่ีตนปฏิเสธ แมสิ่งเรานั้นจะมีอยูในสภาพแวดลอม
เดียวกันก็ตาม ในข้ันตอนนี้มีปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการคัดเลือก นั่นคือ ลักษณะของสิ่งเรา และลักษณะ
ของผูทําการคัดเลือกดวย 

ข้ันท่ี 4 การจัดระเบียบของการรับรู (Perceptual Organization) เม่ือบุคคลไดรับรูสิ่ง
เราในสภาพแวดลอมภายนอกแลว ก็จะเกิดการจัดระเบียบของการรับรู ท้ังนี้เพ่ือปูทางในข้ันตอนท่ีจะ
เกิดข้ึนตอไป แมบุคคลจะมีลักษณะเฉพาะตัวทําใหแตกตางจากบุคคลอ่ืนอยางมากก็ตาม แตมีปจจัย
หลายประการท่ีมีอิทธิพลตอการจัดระเบียบของการรับรูในสิ่งเราของบุคคลท่ัวไป ปจจัยเหลานั้น 
ไดแก ความคลายคลึงกัน เชน ความคลายคลึงกันในเรื่องของ สี ขนาด หรือลักษณะอ่ืนๆท่ีทําใหเห็น
ความแตกตางทางกายภาพ นอกจากนั้นระยะใกลไกล ความเร็วชาของสิ่งเราหรือสิ่งท่ีถูกรับรูก็มี
อิทธิพลตอการจัดระเบียบของการรับรูดวยเชนกัน นั่นคือ สิ่งท่ีอยูใกลๆ กัน หรือเคลื่อนไหวดวย
ความเร็วชาพอ ๆ กัน จะถูกรับรูวาอยูในกลุมเดียวกัน 



52 
 

 
 

ข้ันท่ี 5 การตีความ (Interpretation) เปนข้ันตอนของการตีความในสิ่งเราท่ีรับเขามาใน
ตัวบุคคลและไดจัดระเบียบไวแลว การตีความถือเปนข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุดในข้ันตอนท้ังหลาย และ
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตีความ ก็คือลักษณะของสิ่งเราหรือลักษณะสวนตัวของบุคคลนั้น 

2.5.1.4 อุปสรรคในการรับรู 
อุปสรรคท่ีสําคัญในการรับรู (สรอยตระกูล อรรถมานะ, 2537) ไดแก 

1) Stereotype เปนภาพความคิดของบุคคลเก่ียวกับกลุมบุคคล วัตถุสิ่งหนึ่ง
หรือสิ่งตางๆ ในความรูสึกของคนๆ หนึ่ง เม่ือบุคคลใครจะรับรูถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ลักษณะหรือ
ภาพของกลุมซ่ึงบุคคลนั้นเปนสมาชิกอยูอาจเขามามีอิทธิพล ดังนั้น แทนท่ีจะเปนการดูลักษณะ
สวนตัวบุคคลของคนนั้นเพียงคนเดียว ก็กลับไปตัวกลุมท่ีเขาเปนสมาชิกอยู 

2) Halo Effect เปนแนวโนมท่ีบุคคลนําเอาลักษณะอยางหนึ่งหรือจุดใดจุด
หนึ่งของบุคคลนั้นมาเปนตัวประมวลลักษณะโดยรวมของบุคคลนั้น หรือการรับรูของบุคคลหนึ่งมา
เปนตัวประมวลลักษณะโดยท้ังมวลของบุคคลนั้นหรือการรับรูถึงบุคคลในการพิจารณาจากคุณสมบัติ
อยางเดียวของเขา ในลักษณะนี้บุคคลก็อาจกลาวถึงอีกคนในลักษณะท่ีผิด ซ่ึงอาจเปนจุดเดนหรือจุด
ดอยของบุคคลนั้นก็ไดทําใหเขาสรุปอยางงายๆ แตก็อาจผิดความเปนจริง 

จากสิ่งตางๆ ท่ีไดกลาวมาท่ีเก่ียวของกับการรับรูทําใหพบวาการรับรูเปนสวนสําคัญใน
การกําหนดพฤติกรรมของแตละบุคคลในองคการ การท่ีทําใหบุคคลหนึ่งมีผลการปฏิบัติงานท่ีดีก็ยอม
เกิดจากการรับรูในภารกิจและความสามารถในการปฏิบัติงานนั้นดวย บางครั้งการรับรูอาจเกิดความ
บกพรอง ไมแมนยํา หรือมีการรับรูท่ีบิดเบือนการกระทําตอบโตของบุคคลท่ีพึงมีตอสภาพความเปน
จริงขององคการ ดังนั้น บางครั้งองคการอาจเขามาจัดการการแทรกแซงการรับรูซ่ึงอาจทําใหบุคคลมี
ความเขาใจในตนเอง (Self – understanding) รูและประเมินตนเองไดวายังบกพรองในเรื่องใด และ
เกิดการยอมรับในตนเอง (Self –acceptance) ยอมรับวาทุกคนคงไมไดมีความพรอมสมบูรณทุก
อยาง แตบางอยางก็สามารถฝกฝน แกไขทําใหดีข้ึนได หากบุคคลทําไดดังนี้ก็ยอมทําใหการรับรูของ
เขาดีข้ึน 
 

2.5.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเปดรับขาวสาร 
2.5.2.1 ความหมายของการเปดรับขาวสาร 
นักทฤษฎีการสื่อสารและการวิจัยไดศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับการเปดรับขาวสาร โดยอธิบาย

ถึงกระบวนการในการเปดรับสารและการเลือกรับขาวสาร ซ่ึงประกอบดวยกระบวนการของ
พฤติกรรมท่ีทําใหเกิดการเปดรับขาวสาร โดยมีนักทฤษฎีไดใหความสําคัญตาง ๆ ดังนี้ 

Charles K. Atkin (1973) กลาวถึง ความสําคัญของการเปดรับขาวสาร ไววา บุคคลท่ี
เปดรับขาวสารมากยิ่งมีหูตากวางไกล มีความรูความเขาใจสภาพแวดลอมและเปนคนท่ีทันสมัยทันตอ
เหตุการณมากกวาบุคคลท่ีเปดรับขาวสารนอย 

Merrill and Lowenstein (1971) กลาวไววา ผูรับขาวสาร แตละบุคคลจะมีระดับการ
เปดรับสื่อและขาวสารท่ีแตกตางกันไปข้ึนอยูกับลักษณะเฉพาะและปจจัยท่ีแตกตางกัน ซ่ึงเกิดจาก
ปจจัยพ้ืนฐานหลายประการดังนี้ 
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1. ความเหงา ซ่ึงเปนเหตุผลทางจิตวิทยาท่ีวา โดยปกติคนเราจะไมชอบอยูตาม
ลําพังเนื่องจากจะทําใหเกิดความรูสึกสับสน วิตกกังวล หวาดกลัว และการเมินเฉยจากสังคม จึงตอง
พยายามท่ีจะรวมกลุมหรือติดตอกับบุคคลโดยตรงหรือการอยูกับสื่อตาง ๆ 

2. ความอยากรูอยากเห็นในสิ่งตางๆ ซ่ึงถือวาเปนคุณสมบัติพ้ืนฐานของมนุษย 
โดยปกติความอยากรูอยากเห็นจะเริ่มจากสิ่งใกลตัวกอน ตลอดจนสิ่งท่ีอยูหางตัวเอง ท่ีจะมีผลกระทบ
ตอตัวเอง ท้ังทางตรงและทางออมแลว มนุษยยังสนใจอยากรูอยากเห็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนในแงตางๆ ดวย 
รวมท้ังผลกระทบ ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนกับตนเองหรือบุคคลอ่ืนดวย 

3. ประโยชนใชสอยของตนโดยพ้ืนฐานมนุษยมีความเห็นแกตัว ดังนั้น ในฐานะท่ี
เปนผูรับสาร จึงตองการแสวงหาและใชขาวสารบางอยางท่ีจะใชเปนประโยชนแกตนเอง 

4. ลักษณะเฉพาะของสื่อมวลชนโดยท่ัวไป นอกจากองคประกอบเก่ียวกับ เพศ 
อายุ อาชีพ รายได การศึกษา สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนทัศนคติความเชื่อตาง ๆ 
จะมีอิทธิพลตอระดับในการเปดรับสารแลว ลักษณะเฉพาะของผูรับสารก็มีความตองการท่ีตางกัน 
ดังนั้น ลักษณะเฉพาะของสื่อแตละชนิดมีสวนทําใหผูรับสารจากสื่อมวลชน มีจํานวนและองคประกอบ
ท่ีแตกตางกันเพราะผูรับสารจะเลือกรับขาวสารเฉพาะอยางท่ีสามารถสนองความตองการและความ
พึงพอใจของตนเอง 

2.5.2.2 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอกระบวนการในการเลือกรับสื่อ 
ในการเลือกเปดรับสื่อของบุคคลมีปจจัยตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอกระบวนการในการเลือก 

(Selective Process) ดังท่ี Hunt and Ruben (1993) ไดกลาวถึงปจจัยดังกลาวไวดังนี้ 
1.ความตองการ (Need) เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดตอกระบวนการในการเลือก 

ความตองการท้ังทางกายและทางใจ ท้ังความตองการในระดับสูงและต่ํา ยอมเปนตัวกําหนดการเลือก
ของแตละบุคคล บุคคลเลือกเพ่ือสนองความตองการของตน เพ่ือใหไดขาวสารท่ีตองการ เพ่ือแสดง
รสนิยม เพ่ือการยอมรับในสังคม ฯลฯ 

2. ทัศนคติ และคานิยม (Attitudes and Values) ทัศนคติ คือความชอบและ
ความมีใจโนมเอียง ตอเรื่องตางๆสวนคานิยม คือหลักพ้ืนฐานท่ีบุคคลยืดถือ เปนความรูสึกวาตนควร
จะทําสิ่งใดหรือไมทําสิ่งใด ซ่ึงท้ังทัศนคติและคานิยมมีอิทธิพลอยางยิ่งตอการเลือกใชสื่อมวลชน การ
เลือกขาวสาร การเลือกตีความหมายและการเลือกจดจํา 

3. เปาหมาย (Goals) มนุษยทุกคนยอมีเปาหมายในการดํารงชีวิตท้ังในเรื่อง
อาชีพ การเขาสังคม การพักผอน เปาหมายในกิจกรรมตางๆ ท่ีบุคคลกําหนดข้ึนนี้จะมีอิทธิพลตอการ
เลือกใชสื่อมวล การเลือกขาวสาร การเลือกตีความหมายและการเลือกจดจําเพ่ือสนอกเปาหมายของ
ตน 

4.ความสามารถ (Capability) ความสามารถของบุคคลมิอิทธิพลตอกระบวนการ
ในการเลือกสื่ออยูไมนอย ตัวอยางเชน คนท่ีรูเฉพาะภาษาไทยจะใชเวลาในการฟงวิทยุหรืออาน
หนังสือพิมพตางประเทศมากๆ นั้นคงจะอยูในระดับต่ํา สาเหตุก็เนื่องมาจากความสามารถทางภาษาท่ี
จํากัด 

5. การใชประโยชน (Utility) โดยท่ัวไปบุคคลจะใหความสนใจและใชความ
พยายามในการท่ีจะเขาใจ และจดจําขาวสารท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดเทานั้น เชน คนท่ีตองการ
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จะซ้ือรถใหม ก็จะพยายามหาบทความหรือโฆษณาเก่ียวกับรถมาอาน การเปดรับสื่อของบุคคลจึงเปน
การกระทําท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือนําไปใชประโยชนในดานตาง ๆ 

6. ลีลาในการสื่อสาร (Communication Style) การเปนผูรับของบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง สวนหนึ่งนั้นข้ึนอยูกับลีลาในการสื่อสารของบุคคลนั้น ซ่ึงก็คือ ความชอบหรือไมชอบสื่อ
บางประเภท ดังนั้น การท่ีบางคนชอบฟงวิทยุ บางคนชอบดูโทรทัศน หรือบางคนชอบอาน
หนังสือพิมพนั่นก็เปนเพราะความแตกตางในลีลาการสื่อสารของแตละบุคคลนั่นเอง 

7. สภาวะ (Context) สภาวะในท่ีนี้ หมายถึง สถานท่ี บุคคล และเวลาท่ีอยูใน
สถานการณการสื่อสาร สิ่งตางๆ เหลานี้มีอิทธิพลตอการเลือกของผูรับสาร ตัวอยาง เชน ในการ
สนทนาระหวาง บุคคล 2 คน การมีบุคคลท่ี 3 อยูดวย อาจสงผลตอการเลือกใชสื่อ การเลือก
ตีความหมายและการเลือกจดจํา เนื่องจากอาจเปนกังวลวาคนอ่ืนจะมองตนเชนไร 

8. ประสบการณและนิสัย (Experience and Habit) บุคคลท่ีมีประสบการณ
และนิสัยท่ีแตกตางกัน ยอมมีกระบวนการในการเลือกรับสื่อท่ีแตกตางกันดวย 
 

2.6 แนวคิดเกี่ยวกบัความพึงพอใจและความพึงพอใจในงาน 
 

2.6.1 ความหมายของความพึงพอใจและความพึงพอใจในงาน 
ความพึงพอใจจากการสรุปของ วิรุฬ พรรณเทวี (2542: 111) หมายถึง ความรูสึก

ภายในจิตใจของมนุษยท่ีไมเหมือนกัน ข้ึนอยูกับแตละบุคคลวาจะคาดหวังกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางไร ถา
คาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและไดรับการตอบสนองดวยดีจะมีความพึงพอใจมาก แตในทางตรงกัน
ขามอาจผิดหวังหรือไมพึงพอใจเปนอยางยิ่งเม่ือไมไดรับการตอบสนองตามท่ีคาดหวังไวท้ังนี้ข้ึนอยูกับ
สิ่งท่ีตนตั้งใจไววามีมากหรือนอย 

คณิต ดวงหัสดี (2537) ไดสรุปแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจวา หมายถึง ความรูสึก
ชอบหรือพอใจของบุคคลท่ีมีตอการทํางานและองคประกอบหรือสิ่งจูงใจอ่ืน ๆ ถางานท่ีทําหรือ
องคประกอบเหลานั้นตอบสนองความตองการของบุคคลไดบุคคลนั้นจะเกิดความพึงพอใจในงานข้ึน
จะอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ รวมท้ังสติปญญาใหแกงานของตนใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีคุณภาพ 
สิ่งจูงใจท่ีใชเปนเครื่องมือกระตุนใหบุคคลเกิดความพึงพอใจจากการศึกษา ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 

1. สิ่งจูงใจท่ีเปนวัตถุ (Material Inducement) ไดแก เงิน สิ่งของหรือสภาวะทาง
กายท่ีใหแกผูประกอบกิจกรรมตาง ๆ 

2. สภาพทางกายท่ีพึงปรารถนา (Desirable Physical Condition) คือ สิ่งแวดลอม
ในการประกอบกิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งอันกอใหเกิดความสุขทางกาย 

3. ผลประโยชนทางอุดมคติ (Ideal Benefaction) หมายถึง สิ่งตาง ๆ ท่ีสนองความ
ตองการของบุคคล 

4. ผลประโยชนทางสังคม (Association Attractiveness) คือ ความสัมพันธฉันท
มิตรกับผูรวมกิจกรรม อันจะทําใหเกิดความผูกพันความพึงพอใจและสภาพการเปนอยูรวมกัน เปน
ความพึงพอใจของบุคคลในดานสังคมหรือความม่ันคงในสังคม ซ่ึงจะทําใหรูสึกมีหลักประกันและมี
ความม่ันคงในการประกอบกิจกรรม 
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แนวคิดความพึงพอใจท่ีกลาวมาขางดน สรุปไดวา ความพึงพอใจ (Satisfaction) เปน
ทัศนคติท่ีเปนนามธรรม เก่ียวกับจิตใจ อารมณ ความรูสึกท่ีบุคคลมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไมสามารถ
มองเห็นรูปรางได นอกจากนี้ความพึงพอใจเปนความรูสึกดานบวกของบุคคล ท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
อาจจะเกิดข้ึนจากความคาดหวัง หรือเกิดข้ึนก็ตอเม่ือสิ่งนั้นสามารถ ตอบสนองความตองการใหแก
บุคคลได ซ่ึงความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามคานิยมและประสบการณของตัว
บุคคล 

ความพึงพอใจ (Gratification) ตามความหมายของพจนานุกรมทางดานพฤติกรรมไดให
ความจํากัดความไววา หมายถึง ความรูสึกท่ีดีมีความสุข เม่ือคนเราไดรับผลสําเร็จ ตามความมุงหมาย 
(Goals) ความตองการ (Need) หรือแรงจูงใจ (Motivation) ความพึงพอใจหมายถึง พอใจชอบใจ 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2542: 775) 

กิตติพงษ แสงสุระ (2541) กลาววา “ความพึงพอใจ” คือ เปนความรูสึกท่ีมีตอสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง ซ่ึงเปนไดท้ังทางบวกและทางลบ ถาเม่ือใดท่ีสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความตองการหรือทําให
บรรลุจุดมุงหมายได ก็จะเกิดความรูสึกทางบวก เปนความรูสึกพึงพอใจและก็จะสรางความสุขใหแก
บุคคล นั้น ๆ ได แตในทางตรงขาม ถาสิ่งใดสรางความรูสึกผิดหวังไมบรรลุจุดมุงหมาย ก็จะทําใหเกิด
ความรูสึกทางลบ เปนความรูสึกไมพึงพอใจและไมเปนการสรางความสุขแกบุคคลนั้น 

บังอร ผงผาน (2538: 29) ไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ ไดสรุป
ความหมายของความพึงพอใจวา ความพึงพอใจเปนความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอเรื่องหนึ่งเรื่องใดในเชิง
ประเมินคา ซ่ึงจะเห็นวาแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจนี้เก่ียวของสัมพันธกับทัศนคติอยางแยกไมออก 
ความพึงพอใจเปนปฏิกิริยาดานความรูสึกตอสิ่งเราหรือกระตุนท่ีแสดงออกมากในลักษณะของผลลัพธ
สุดทายของกระบวนการประเมิน โดยบงบอกถึงทิศทางของผลการประเมินวาเปนไปในทิศทางบวก
หรือทิศทางลบ หรือไมมีปฏิกิริยา คือเฉย ๆ ตอสิ่งเราหรือสิ่งกระตุนนั้นก็ได 

Shelly (1995) ไดศึกษาแนวความคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ สรุปไดวา ความพึงพอใจ
เปนความรูสึก 2 แบบของมนุษย คือ ความรูสึกทางบวกและความรูสึกทางลบ ความรูสึกทางบวกเปน
ความรูสึกท่ีเม่ือเกิดข้ึนแลวจะทําใหเกิดความสุข ความสุขนี้เปนความรูสึกท่ีแตกตางจากความรูสึก
ทางบวกอ่ืน ๆ กลาวคือ เปนความรูสึกท่ีมีระบบยอนกลับสามารถทําใหเกิดความสุขหรือความรูสึก
ทางบวกเพ่ิมข้ึนไดอีก ดังนั้นจะเห็นไดวาความสุขเปนความรูสึกท่ีสลับซับซอนและความสุขนี้จะมีผล
ตอบุคคลมากกวาความรูสึกทางบวก ความรูสึกทางลบ ความรูสึกทางบวกและความสุข มี
ความสัมพันธกันอยางสลับซับซอนและระบบความสัมพันธของความรูสึกท้ังสามนี้ เรียกวา ระบบ
ความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือระบบความพึงพอใจ มีความรูสึกทางบวกมากกวาทาง
ลบ สิ่งท่ีทําใหเกิดความรูสึกพึงพอใจของมนุษยมักจะไดแก ทรัพยากร (Resources) หรือสิ่งเราการ
วิเคราะหระบบ ความพึงพอใจก็คือ การศึกษาวา ทรัพยากรหรือสิ่งเราแบบใดเปนสิ่งท่ีตองการทําจะ
ทําใหเกิดความพอใจ และความสุขแกมนุษย ความพอใจจะเกิดไดมากท่ีสุดเม่ือมีทรัพยากรทุกอยางท่ี
เปนท่ีตองการครบถวน 

ความหมายของความพึงพอใจในงาน ความพึงพอใจในงานจะเก่ียวของกับความคิดเห็น
ท่ีคนงานมีตองานและตอนายจางเปนอารมณพึงพอใจ ความสบายใจท่ีเกิดข้ึนจากประสบการณการ
ทํางานของบุคคล ความพึงพอใจและความสบายใจมีผลมาจากงานนั้นไดทําใหความตองการทางดาน
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รางกาย และดานจิตใจไดรับการตอบสนอง ความแตกตางระหวางงานท่ีนายจางเสนอใหกับความ
คาดหวังของลูกคาจะนําไปสูความพึงพอใจและไมพึงพอใจได จากการคนควาดานเอกสารพบวามี
นักวิจัยหลายทานไดใหรายละเอียดเก่ียวกับความพึงพอใจในงาน ดังนี้  

(Beers, 1994 อางถึงใน นงลักษณ บุญไทย, 2539) กลาววา ความพึงพอใจในงาน (Job 
Satisfaction) เปนเรื่องของบุคคล เปนความรูสึกสวนตัวของบุคคลในการทํางานท่ีมีตองานท่ีเขาทํา
อยู ไมวาจะเปนหนาท่ีความรับผิดชอบ การไดรับความไววางใจ ความสัมพันธท่ีดีท้ังกับผูบังคับบัญชา
ระดับสูงกวาและผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนเพ่ือนรวมงาน สภาพแวดลอมในท่ีทํางาน ความคาดหวัง
และความกาวหนาในงาน สอดคลองกับแนวคิดของ Cooper (1958) กลาววา “ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน” หมายถึง การไดทํางานท่ีสนใจ มีอุปกรณท่ีดีในการปฏิบัติงาน การไดรับคาจางเงินเดือนท่ี
ยุติธรรม มีโอกาสเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงาน รวมท้ังชั่วโมงในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม สถานท่ี
ทํางานท่ีเหมาะสม ไดรับความสะดวกในการไปและกลับท่ีพัก ไดทํางานกับผูบังคับบัญชาและเพ่ือน
รวมงานท่ีพอใจ” และ Smith (1965) ยังไดกลาวไววา “ ความพึงพอใจในงานคือ ระดับความพึง
พอใจในงานของพนักงานท่ีมีตองานของตนโดยการพิจารณาวา งานนั้นตอบสนองความตองการของ
เขามากนอยเพียงใด และความพึงพอใจในงานนั้นยังเปนความรูสึกของพนักงานท่ีมีตองานและ
สภาพแวดลอม ท้ังทางดานรางกายและจิตใจ ”นอกจากนี้ Vroom (1984) ไดกลาววาบุคคลจะพึง
พอใจในงาน ถางานนั้นใชเปนเครื่องมือท่ีจะนําไปสูความพึงพอใจ และเขาจะถูกกระตุน หรือถูกจูงใจ
ใหทํางานไดสวนรางวัลจะทําใหคนพอใจ แตจะกระตุนใหคนทํางานหรือไมข้ึนอยูกับความแนนอนของ
รางวัล Deci (1972) ไดเสนอแนะไววา เม่ือบุคคลมีความตองการเขาก็จะตองตั้งเปาหมายท่ีเขาเชื่อวา
จะทําใหเขาเกิดความพึงพอใจในความตองการของเขา ดังนั้นคนแสดงพฤติกรรมก็เพราะตองการให
เปาหมายสําเร็จ เปาหมายอาจเปนระยะสั้น เชน ตองการไปรานอาหารเม่ือเขารูสึกหิว เปาหมายอาจ
เปนระยะยาวก็ได เชน ตองการเปนผูจัดการบริษัท ซ่ึงขณะนี้ เปนเพียงหัวหนาแผนก เปนตน 
เปาหมายระยะยาวจะมีผลตอพฤติกรรมปจจุบัน คือบุคคลจะตั้งเปาหมายระยะสั้นข้ึนทันทีท่ีจะนําไปสู
เปาหมายระยะยาว ดังนั้นเปาหมายไมวาระยะสั้นหรือระยะยาวก็จะมีผลตอพฤติกรรม ดังนี้  

ความตองการ ตั้งเปาหมาย แสดงพฤติกรรม ไดรับรางวัลและความพึงพอใจ 
จากการศึกษาของ Lawler and Porter (1967) ไดทดลองโดยการนําแบบของ วรูม 

(Vroom) ไปศึกษากลุมตัวอยาง ผูจัดการฝายบุคลากร แลวพบวา การกระทํา หรือพฤติกรรมของ
บุคคลเหลานี้ ประกอบดวยตัวแปร 3 อยางคือ ความสามารถ ความพยายาม และการรับรูเรื่อง
บทบาทของคน เพียงสองอยาง คือ ความสามารถกับความพยายาม ไมไดพูดถึงการรับรูดังนั้น โลว
เลอร และพอรทเตอร (Lawer & Porter) จึงไดสรุปวา การท่ีบุคคลรบัรูหรือเขาใจงานท่ีตนกระทําอยู
นั้นเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งท่ียังไมเสนอแนะวา การใหรางวัล ควรจะสัมพันธกับความพยายาม 
(Effort) ท่ีบุคคลไดทุมเทลงไปดวยจากความหมายของแนวคิดท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจงานดังกลาว 
สรุปไดวา ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความรูสึกของบุคคลในดานบวกท่ีมีตองานท่ีทําอยูและ
สภาพแวดลอมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการทํางาน ซ่ึงมีผลตอพฤติกรรมของบุคคล ความรูสึกนี้เกิดข้ึน
จากการท่ีบุคคลประเมินความคาดหวังของตน เปรียบเทียบกับสิ่งท่ีไดรับการตอบสนองจริงจากการ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการกํากับดูแล ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน การเลื่อนตําแหนงงาน และลักษณะ
งานถาเปนไปตามท่ีคาดหวังไว พนักงานก็จะเกิดความพึงพอใจแตในทางตรงกันขามหากสิ่งท่ีพนักงาน
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ไดรับการตอบสนองต่ํากวาท่ีคาดหวังไว พนักงานจะเกิดความเครียด ซ่ึงถาไมรับการตอบสนองความ
ตองการ ความเครียดนี้ก็จะเปลี่ยนเปนความไมพอใจ ดังนั้น เพ่ือสรางความพึงพอใจในงานใหพนักงาน
ในองคกรอาจจะตอบสนองความตองการของพนักงานไดหรือลดความเครียดท่ีเกิดข้ึนจากการไมไดรับ
การตอบสนองความตองการของพนักงาน เพ่ือใหพนักงานเปลี่ยนแปลงจากความเครียดเปนความพึง
พอใจในงาน ผูวิจัยขอสรุปเปนแผนภาพ (กัลยลักษณ อุทัยจันทร, 2545) ความหมายของความ 
พึงพอใจ ดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2 ความหมายของความพึงพอใจ  
 
2.6.2 ความสําคัญของความพึงพอใจ 

เสถียร เหลืองอราม (2519: 44) กลาววา ความพึงพอใจของบุคลากรเปนสิ่งสําคัญใน
การบริหาร เพราะจะชวยกอใหเกิดผลประโยชนเก้ือกูลตองานและองคกร ดังนี้ 

1. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 
2. สรางความจงรักภักดี มีสัตยตอหมูคณะและองคกร 
3. เก้ือหนุนใหระเบียบขอบังคับเกิดผล ในดานการควบคุมความประพฤติของ

พนักงานเจาหนาท่ีใหปฏิบัติอยูในกรอบแหงระเบียบวินัยและมีศีลธรรมอันดีงาม 

ต่ํากวาท่ีคาดหวัง 
เปนไปตามท่ี

คาดหวัง 

เครียด 

ไมพึงพอใจ 

พึงพอใจ 

ลดความเครียดโดยการ
ไดรับการตอบสนอง 
หรือความคาดหวัง 

ความตองการดานตาง ๆ เชน 
- ลักษณะงาน 
- การควบคุมดูแล 
- เพ่ือนรวมงาน 
- การเลื่อนตําแหนงงาน 
- การใหประโยชนตอบแทน 
  ในการทํางาน 
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4. สรางสามัคคีธรรมในหมูและกอใหเกิดพลังรวม (Group Effort) ในหมูคณะทําให
เกิดพลังสามัคคีสามารถจะฝาฟนอุปสรรคท้ังหลายขององคกรได 

5. เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางบุคคลในองคกรกับนโยบาย และวัตถุประสงค
ขององคกร 

6. เก้ือหนุนและจูงใจใหสมาชิกของหมูคณะหรือองคกร เกิดความคิดสรางสรรคใน
กิจการตาง ๆ ขององคกร 

7. ทําใหเกิดความเชื่อม่ันและศรัทธาในองคกรท่ีตนปฏิบัติงานอยู (อินทิรา เพ็งแกว, 
2538) 

ตระกูล สุวรรณดี (2538) ไดศึกษาทัศนะของนักวิชาการแลว ประมวลความสําคัญของ
ความ พึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยสรุปไวดังนี้ 

1. ความพึงพอใจกอให เกิดความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติ งานเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงคขององคกรหรือหนวยงาน 

2. ความพึงพอใจเสริมสรางใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจอันดีตอกันและตอองคกร
หรือหนวยงาน 

3. ความพึงพอใจเสริมสรางใหผูปฏิบัติงานมีความซ่ือสัตย ความจงรักภักดีตอ 
องคกรหรือหนวยงาน 

4. ความพึงพอใจกอใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะและมีการรวมพลัง เพ่ือกําจัด
ปญหาในองคกรรวมกัน 

5. ความพึงพอใจชวยเก้ือหนุนใหกฎเกณฑระเบียบ และขอบังคับ สามารถใชบังคับ
ควบคุมความประพฤติของผูปฏิบัติงานใหอยูในระเบียบวินัยอันดี 

6. ความพึงพอใจกอใหเกิดความเชื่อม่ันและศรัทธาในองคกรท่ีรวมมือกันปฏิบัติงาน 
7. ความพึงพอใจชวยเก้ือหนุนใหผูปฏิบัติงานเกิดความสรางสรรคในกิจการตาง ๆ 

แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับความพึงพอใจในงาน ในการปฏิบัติงานใด ๆ ก็ตาม ความ 
พึงพอใจในงานมีความสัมพันธท่ีใกลชิดท่ีสุดกับการปฏิบัติงาน เพราะเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับทัศนคติ
และ คานิยมของบุคคล ดังนั้นการทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในงานจนบรรลุวัตถุประสงคของ
องคกร จึงเปนท่ีปรารถนาของผูบริหารทุกระดับ อยางไรก็ตามความสัมพันธระหวางความพึงพอใจใน
งานไดมีแนวคิดพ้ืนฐานท่ีแตกตางกัน 2 ลักษณะ คือ 

1. ความพึงพอใจนําไปสูผลการปฏิบัติงาน เปนแนวคิดในสมัยเดิมท่ีไดจากการศึกษา
ทางดานมนุษยสัมพันธ โดยเฉพาะการศึกษาทดลองท่ีโรงงาน Howthorne ในป ค.ศ. 1920 ในเรื่อง
ของแสงสวางและสภาพแวดลอมท่ีใชในการทํางาน ชี้ให เห็นวาการเพ่ิมของผลผลิตเปนผลสืบ
เนื่องมาจากความพอใจในการปฏิบัติงานของคนงาน ซ่ึง Davis (1981: 24) ไดกลาวถึงแนวคิดนี้วา  
“การสนองตอบความตองการของผูปฏิบัติงานจนเกิดความพอใจ จะทําใหเกิดแรงจูงใจในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางานท่ีสูงกวาผูไมไดรับการสนองตอบ” ทัศนะตามแนวคิดดังกลาวสามารถแสดง
ไดดวยแผนภาพ (สมยศ นาวีการ, 2521) ดังนี้ 

 
 

ผลตอบแทน 
ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานท่ีผูปฏิบัต ิ แรงจูงใจ มีประสิทธิภาพ 
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ภาพท่ี 2.3 แสดงถึงความพึงพอใจ นําไปสูผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

จากแนวคิดดังกลาว ผูบริหารท่ีมุงจะเพ่ิมผลผลิตดวยการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ทํางานใหสูงข้ึน ก็จะพยายามจัดหาสภาพแวดลอมในการทํางานและปจจัยตาง ๆ เชน เงินเดือนและ
สวัสดิการ หรือความกาวหนาในตําแหนงการงาน ท่ีสามารถจะตอบสนองความพึงพอใจของ
ผูปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีดีจนบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 

2. ผลการปฏิบัติงานนําไปสูความพึงพอใจ Lawler & Porter (1967) ไดพัฒนารูป
แบบจําลองเพ่ือศึกษาเก่ียวกับสภาพความพึงพอใจในการปฏิบัติ งานโดยตั้ งสมมติฐานวา 
“ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจและผลการปฏิบัติงานจะถูกเชื่อมโยงดวยปจจัยอ่ืน ๆ ผลการ
ปฏิบัติงานท่ีดีจะนําไปสูผลตอบแทนเหมาะสม ซ่ึงในท่ีสุดจะนําไปสูการตอบสนองความพึงพอใจ” ดัง
แผนภาพตอไปนี้ 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.4 แสดงถึงผลการปฏิบัติงานนําไปสูความพึงพอใจ 
 

จากแผนภาพชี้ใหเห็นวาผลการปฏิบัติงานยอมไดรับการตอบสนองในรูปของรางวัลหรือ
ผลตอบแทน ซ่ึงแบงออกเปนผลตอบแทนภายใน (Intrinsic Rewards) และผลตอบแทนภายนอก 
(Extrinsic Rewards) โดยผานการรับรูเก่ียวกับความยุติธรรมของผลตอบแทน ซ่ึงเปนตัวบงชี้ปริมาณ
ของผลตอบแทนท่ีผูปฏิบัติงานไดรับ นั่นคือความพึงพอใจในงานของผูปฏิบัติงานจะถูกกําหนดโดย
ความแตกตางระหวาง ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงและการรับรูเก่ียวกับความยุติธรรมของผลตอบแทน 
หากผลตอบแทนจริงมากกวาผลตอบแทนท่ีรับรูแลว ความพึงพอใจยอมจะเกิดข้ึน (สมยศ นาวีการ, 
2521) อนึ่งผลตอบแทนภายในหรือรางวัลภายใน เปนผลในดานความรูสึกของผูปฏิบัติงานท่ีเกิดแกตัว
ผูปฏิบัติงานเอง เชน ความรูสึกตอความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนเม่ือสามารถเอาชนะความยุงยากตาง ๆ และ
สามารถดําเนินงานภายใตความยุงยากท้ังหลายไดสําเร็จทําใหเกิดความภาคภูมิใจความม่ันใจ 
ตลอดจนไดรับการยอมรับยกยองจากบุคคลอ่ืน สวนผลตอบแทนภายนอกเปนรางวัลท่ีผูอ่ืนจัดหาให
มากกวาท่ีตนเองจะใหแกตัวเอง เชน การใหเลื่อนตําแหนงท่ีสูงข้ึนหรือใหรางวัลโบนัสพิเศษ (เทพพนม 
เมืองแมน และสวิง สุวรรณ, 2529) 

 
2.6.3 การวัดความพึงพอใจ 

ผลการ
ปฏิบัติงานท่ีดี 

ผลตอบแทนท่ี 
เหมาะสม 

แรงจูงใจ ความพึงพอใจของ
ผูปฏิบัติงาน 
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สําหรับความพึงพอใจจะเกิดข้ึนหรือไมนั้น จะตองพิจารณาถึงลักษณะขององคกร
ประกอบกับความรูสึกของผูรับในมิติตาง ๆ ของแตละบุคคล ดังนั้น การวัดความพึงพอใจ อาจจะ
กระทําไดหลายวิธี ดังตอไปนี้ (สาโรช ไสยสมบัติ, 2534: 39) 

1) การใชแบบสอบถาม เปนวิธีการท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลายอีกวิธีหนึ่ง โดยการ
รองขอหรือขอความรวมมือจากกลุมบุคคลท่ีตองการวัด และแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอรมท่ี
กําหนดคําตอบไวใหเลือกตอบหรือเปนคําตอบอิสระ โดยคําถามท่ีถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจใน
ดานตาง ๆ ท่ีหนวยงานกําลังดําเนินการอยู 

2) การสัมภาษณ เปนอีกวิธีหนึ่งท่ีจะทําใหทราบถึงระดับของความพึงพอใจของกลุม
บุคคลท่ีตองการวัด ซ่ึงเปนวิธีการท่ีตองอาศัยเทคนิคและความชํานาญพิเศษของผูสัมภาษณท่ีจะจูงใจ
ใหผูถูกสัมภาษณตอบคําถามใหตรงกับขอเท็จจริง การวัดความพึงพอใจโดยวิธีการสัมภาษณ นับวา
เปนวิธีท่ีประหยัดและมีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง 

3) การสังเกต เปนอีกวิธีหนึ่งท่ีจะทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของกลุมบุคคลท่ี
ตองการวัดไดโดยวิธีการสังเกตกริยาทาทาง การพูด สีหนา เปนตน การวัดความพึงพอใจโดยวิธีนี้ผูวัด
จะตองกระทําอยางจริงจังและมีแบบแผนท่ีแนนอน จึงจะสามารถประเมินถึงระดับความพึงพอใจของ
กลุมบุคคลท่ีตองการวัดไดอยางถูกตอง 

จากแนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับความพึงพอใจในงานท้ังสองรูปแบบดังกลาวขางตน สามารถ
ท่ีจะสรุปไดวา ความพึงพอใจในงานและผลการปฏิบัติงานจะมีความสัมพันธตอกันในทางบวก ท้ังนี้
ข้ึนอยูกับวางานท่ีปฏิบัตินั้น ทําใหบุคคลไดรับการตอบสนองความตองการท้ังทางดานรางกายและ
จิตใจ ซ่ึงเปนสวนสําคัญท่ีจะทําใหเกิดความสมบูรณของชีวิตมากนอยเพียงใด นั่นคือสิ่งท่ีผูบริหาร
จะตองคํานึงถึงและจัดใหมีข้ึน ก็คือองคประกอบตาง ๆ ในการเสริมสรางความพึงพอใจจาก
ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดังกลาว พอสรุปไดวาความพึงพอใจในงานหมายถึง 
ความรูสึกหรือทัศนคติในเชิงบวกของบุคคลท่ีมีตองานและองคประกอบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับรางกาย
ทําใหบุคคลเกิดความรูสึกเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานตาง ๆ ใหบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร ดังนั้น
ผูบริหารควรตรวจสอบและทราบถึงความพึงพอใจของพนักงาน 

 

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 
ประเสริฐ บัณฑิศักด์ิ (2540) ไดศึกษาวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลองคการของ

หนวยการศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา โดยใชกรอบแนวคิดของ steers จําแนกปจจัยท่ีสงผล
ออกเปน 4 ดานใหญ ๆ คือ ลักษณะของสภาพแวดลอม  ลักษณะของบุคคลในองคการ  ลักษณะ
โครงสรางองคการและดานนโยบายการบรหิารและการปฏิบัติ  พบวาตัวแปรปจจัยท่ีมีอิทธิพลโดยตรง
ตอประสิทธิผลองคการมี 7 ตัวแปรเรียงตามลําดับขนาดอิทธิพล คือ การใชเทคโนโลยีในองคการ  
วัฒนธรรมองคการการบริหารงานบุคคล  ประสิทธิภาพการใชทรัพยากร  การติดตอสื่อสาร  
คุณลักษณะของศึกษานิเทศก และบรรยากาศองคการ  สวนตัวแปรปจจัยท่ีมีอิทธิพลทางออมตอ
ประสิทธิผลองคการ เรียงตามลําดับ ขนาดอิทธิพล ไดแก การติดตอสื่อสาร สภาพดานการเมือง 
คุณลักษณะผูนํา การบริหารการเปลี่ยนแปลง การกําหนดเปาหมายเชิงยุทธศาสตร ความสามารถใน



61 
 

 
 

การแสวงหาทรัพยากร โครงสรางองคการ วัฒนธรรมองคการ สภาพเศรษฐกิจและสังคม การ
บริหารงานบุคคลและสภาพการใชเทคโนโลยี 

ปยดา สวางศิลป (2545) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลขององคการ: ศึกษากรณี 
บริษัท มิตซุยสุมิโตโม อินชัวรันซ จํากัด สาขาประเทศไทย พบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิผลขององคการมากท่ีสุดเรียงตามลําดับ ประกอบดวย บรรยากาศองคการ แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการติดตอสื่อสาร โครงสรางบริษัท การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง คุณลักษณะของพนักงานดานความรูความสามารถ สภาพการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
วัฒนธรรมองคการ สภาพเศรษฐกิจและเปาหมาย และภารกิจขององคการ 

ภูวนาท เทพศุภร (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสําเร็จของการปรับปรุงการทํางานอยาง
ตอเนื่องดวยวิธี KAIZEN กรณีศึกษา บริษัท โซนี้ เทคโนโลยี จํากัด พบวา การนําวิธี KAIZEN มาใชลด
ข้ันตอนการทํางาน และสรางความพึงพอใจในการลดตนทุนการผลิตลง และจากการวิจัยยังพบวา 
พนักงานยังขาดความรูความเขาใจในกระบวนการปฏิบัติงาน กอใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการ
ปรับปรุงการทํางานอยางตอเนื่องดวยวิธี KAIZEN 

รสริน เจียมเจริญ (2551) ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของ
ขาราชการสํานักงบประมาณ” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาภาระงานของสํานักงบประมาณภายหลังการ
ปรับเปลี่ยนเปนระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรวามีผลตอประสิทธิภาพการ
ทํางานหรือไม เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของขาราชการสํานักงบประมาณ 
โดยแยกเปนปจจัยสวนบุคคลและปจจัยเก่ียวกับการทํางาน และเพ่ือเสนอแนะแนวทางเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางานของขาราชการสํานักงบประมาณ ผลการศึกษาพบวา 1) กลุมตัวอยางมี
ความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานในระดับสูง มีความคิดเห็นตอการฝกอบรมในระดับปานกลาง มี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในระดับสูงมีความคิดเห็นตอความกาวหนาในการทํางานและมีความศรัทธาตอผูนํา
ในระดับปานกลาง 2) กลุมตัวอยางท่ีมีประสิทธิภาพการทํางานโดยรวมในระดับปานกลาง มี
ประสิทธิภาพการทํางานดานการวางแผนงบประมาณและการติดตามประเมินผลอยูในระดับปาน
กลาง ประสิทธิภาพการทํางานดานการจัดทํางบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณ และการให
คําปรึกษาแกหนวยงานอยูในระดับสูง 3) ขาราชการท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน มีประสิทธิภาพ
การทํางานไมแตกตางกัน และ 4) ปจจัยเก่ียวกับการทํางาน ไดแก ความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติงาน การฝกอบรม แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความกาวหนาในการทํางาน และความศรัทธาตอผูนํา มี
ความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิภาพการทํางาน 

วีระศักดิ์ พุฒละ (2553) ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการจัดทํา
งบประมาณของเทศบาลตําบลคลองพระอุดม อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษา
พบวา ในการจัดทําประมาณการรายรับและงบประมาณรายจายของหนวยงานยังขาดระบบฐานขอมูล
ท่ีสมบูรณ  การขาดความรูความเขาใจของผูปฏิบัติงาน นโยบายดานงบประมาณของผูบริหารไมมี
ความชัดเจน และการขาดความรวมมือของผู มีสวนเก่ียวของ และไดนําเสนอแนวทางและ
ขอเสนอแนะเพ่ือลดปญหาและอุปสรรคในกระบวนการจัดทํางบประมาณของหนวยงาน คือ การ
จัดเก็บขอมูลในฐานขอมูลอยางครบถวน สมบูรณพรอมกอนการจัดทํางบประมาณ มีการจัดทํา
แผนการฝกอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิมความรู และผูบริหารมีการบริหารงานเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนด  
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สายชล เพชรตระหงาน (2554) ไดศึกษาการนําระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตาม
ยุทธศาสตรมาปรับใชกับกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบใหเกิดปญหาตอการ
จัดสรรงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสํานักการแพทยและสํานักงานเขตคลองสาน” มี
วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความสัมพันธของแผนงบประมาณรายจายประจําข้ันพ้ืนฐานและแผนงาน
ยุทธศาสตร เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบใหเกิดปญหาตอการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําข้ัน
พ้ืนฐานและภารกิจตามแผนงานยุทธศาสตร และเพ่ือเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาเก่ียวกับการ
จัดสรรงบประมาณรายจายประจําข้ันพ้ืนฐานและภารกิจตามแผนงานเชิงยุทธศาสตร ผลการศึกษา 
พบวา ผูบริหารกรุงเทพมหานคร ท้ังฝายการเมืองและฝายประจํายังไมใหความสําคัญกับงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรอยางจริงจัง อีกท้ังยังขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบ
งบประมาณแบบใหมอยางชัดเจนและถูกตอง นอกจากนี้โครงสรางองคการ ระบบการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ กฎหมาย ระบบสารสนเทศในการจัดเก็บฐานขอมูล แตปจจัยสําคัญ คือ สํานักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร สํานักการคลัง สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล ยังขาดบทบาทและหนาท่ีท่ีตอง
ดําเนินการเพ่ือขับเคลื่อนระบบ และขาดความเชื่อมโยง/การบูรณาการแผนปฏิบัติงาน เนื่องจากให
ความสําคัญกับงบประมาณแบบแสดงรายการแทนท่ีจะใหความสําคัญกับระบบงบประมาณแบบ
แสดงผลผลิตและบริการ 

อรสา จุลสุคนธ  (2553) ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยความสําเร็จของการใชงบประมาณในการ
วิจัยของนักวิจัยในกรมวิชาการเกษตร” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการบริหารจัดการงบประมาณและ
ปจจัยความสําเร็จการใชงบประมาณในการวิจัยของนักวิจัยท่ีไดรับการจัดสรรจากกรมวิชาการเกษตร 
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยความสําเร็จการใชงบประมาณในการวิจัยของนักวิจัยในกรมวิชาการเกษตร 
จําแนกได 3 ปจจัยหลัก ไดแก ปจจัยท่ี 1 นักวิจัย ตองมีความสามารถในการตั้งงบประมาณ การ
วางแผนการวิจัย การใชงบประมาณและบริหารจัดการงานวิจัยโดยประหยัดและไดผลตามเปาหมาย 
ปจจัยท่ี 2 กรมวิชาการเกษตรซ่ึงเปนผูใหทุนการวิจัย ตองกําหนดนโยบายการวิจัยท่ีชัดเจน มีระบบ
การจัดสรรงบประมาณท่ีไดมาตรฐาน มีระบบการเบิกจายงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ และปจจัยท่ี 3 
หนวยงานตนสังกัดของนักวิจัย ตองสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณและการใชงบประมาณตาม
วัตถุประสงคใหนักวิจัยดําเนินงานวิจัยไดสําเร็จ  

พนิดา หวานเพ็ชร (2555: บทคัดยอ) ไดศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานโดยใช
แนวคิดไคเซ็น กรณีศึกษา แผนกบัญชีคาใชจาย โดยการใชแนวคิดไคเซ็น ประกอบดวยการลดข้ันตอน
ในบางกระบวนการท่ีไมกอใหเกิดประโยชนออกไป (MUDA) การรวมข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอน
กันในแตละกระบวนการเขาดวยกัน (MURI) และการจัดใหเกิดความสมํ่าเสมอของการนําสงเอกสาร
ทางการบัญชีจากรานคา (MURA) มาประยุกต ใช ในงาน ผลการศึกษาพบวา สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานแผนกบัญชีคาใชจาย ใหสามารถรองรับงาน และจํานวน
ปริมาณเอกสารทางการบัญชีท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเฉลี่ยพนักงาน 1 คน สามารถรองรับปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน
ไดถึง 139.39 เปอรเซ็นตจากปริมาณเฉลี่ยเดิมกอนการปรับปรุงกระบวนการทํางานตามแนวคิดไค
เซ็น และจํานวนขอบกพรองท่ีเกิดข้ึนลดลงเหลือ 2.05 เปอรเซ็นตของจํานวนการทํางานท้ังหมด 

Watana Vinitwatanakhun (2002) ศึกษาถึงปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของ
องค การ  ของผู บ ริห ารระดับสู งของสถาบั น ท่ี เป ดสอนหลั กสู ตร  พยาบาล ในสั ง กัดของ
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ทบวงมหาวิทยาลัย ท้ังของรัฐ และสถาบันการศึกษาของเอกชน ผลการศึกษา พบวาปจจัยดาน
รูปแบบความเปนผูนํ า (leadership style) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  (human resource 
development) เทคโนโลยี (technology) และการวางแผนกลยุทธ (strategic planning) เปน
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการ โดยท่ีรูปแบบความเปนผูนําเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลมาก
ท่ีสุด  

Parhizgari & Gilbert (2004) ศึกษาหาตัวชี้วัดถึงความมีประสิทธิผลขององคการโดยทํา
การสํารวจความคิดเห็นของพนักงานในองคการภาคเอกชน และบุคลากรสังกัดหนวยงานภาครัฐ โดย
ใชวิธีการวิเคราะหแบบจําแนกปจจัย (factor analysis) พบวา องคประกอบสําคัญ (principle 
components) ของความมีประสิทธิผลขององคการ ประกอบดวย 9 องคประกอบคือ ความสําคัญ
ของวิสัยทัศน (importance of the mission) นโยบายท่ีสนับสนุนคนในองคการ (supportive 
policies toward the work force) การออกแบบองคการ ท่ี เหมาะสม (appropriateness of 
organizational design) สภาพการทํางาน (working conditions) คาจางและผลตอบแทน (pay 
and benefits)การบังคับบัญชาท่ีดี (positive supervisory practice)ความซ่ือสัตยตอองคการ 
(work force loyalty) การดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ (operational efficacy) และพฤติกรรมการ
ใหความสําคัญตอลูกคาเปนสําคัญ (customer oriented behavior) 

 



 
บทท่ี 3 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับประสิทธิผลของการดําเนินงาน

จัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ผูวิจัยจึงได

กําหนดรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการวิจัย ไวดังนี้  

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย    

3.2 กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัย                                                                                                                                                

3.3 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล  

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 
 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. ตําแหนงงาน 

2. อายุงานในสถาบัน 

3. หนวยงานท่ีสังกัด 

ปจจัยทางสังคมและสภาพแวดลอม 
1. ปจจัยดานบทบาทของผูบริหารในการจัดทํา

งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 

2. ปจจัยดานการรับรูเก่ียวกับการจัดทํา

งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 

3. ปจจัยดานทรัพยากรในการจัดทํา

งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 

4. ปจจัยดานกระบวนการจัดทํางบประมาณ

บูรณาการเชิงยุทธศาสตร 

 

ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 

ประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณ

บูรณาการเชิงยุทธศาสตรของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

- ความพึงพอใจตอการดําเนินงาน

จัดทํางบประมาณบูรณาการเชิง

ยุทธศาสตร 

- สัดสวนโครงการท่ีผานการพิจารณา

จากหนวยงานเจาภาพบูรณาการ 
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3.2 กลุมผูใหขอมูลในการศึกษาวิจัย 
  

 กลุมผูใหขอมูลท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ไดแก อาจารย และนักวิจัยของสถาบันท่ีจัดทํา

งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของสถาบัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใช

วิธีการสัมภาษณแบบมีโครงราง เพ่ือใหทราบถึงความคิดเห็นท่ีมีตอการดําเนินงานจัดทํางบประมาณ

บูรณาการเชิงยุทธศาสตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รวมถึงปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตาง ๆ เพ่ือประโยชนตอการปรับปรุงการดําเนินงานจัดทํา

งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของสถาบัน เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลตอไป ท้ังนี้ มีอาจารย และ

นักวิจัยของสถาบันท่ีจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร  จํานวนท้ังสิ้น 40 คน 

จาก 13 หนวยงาน  ประกอบดวย 

1) คณะรัฐประศาสนศาสตร 

2) คณะบริหารธุรกิจ 

3) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

4) คณะสถิติประยุกต 

5) คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

6) คณะภาษาและการสื่อสาร 

7) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

8) คณะนิติศาสตร 

9) คณะการจัดการการทองเท่ียว 

10) คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ    

11) คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม 

12) สํานักวิจัย 

13) ศูนยอาเซียนและเอเซียศึกษา 

อาจารยและนักวิจัยท่ีจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของสถาบัน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ท้ังสิ้น 40 คน จาก 13 หนวยงาน รายละเอียด ดังตารางท่ี  3.1 

 
 
 
 
 
 
 



66 
 

ตารางท่ี 3.1 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามคณะ/วิทยาลัย/หนวยงาน ของสถาบันบัณฑิต- 
พัฒนบริหารศาสตร  

 
คณะ/วิทยาลัย จํานวน (คน) รอยละ 
 (n=40)  

1. คณะรัฐประศาสนศาสตร 3 7.50 
2. คณะบริหารธุรกิจ 2 5.00 
3. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 2 5.00 
4. คณะสถิติประยุกต 5 12.50 
5. คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 2 5.00 
6. คณะภาษาและการสื่อสาร 1 2.50 
7. คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 2 5.00 
8. คณะนิติศาสตร 4 10.00 
9. คณะการจัดการการทองเท่ียว 7 17.50 
10. คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ    2 5.00 
11. คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม 6 15.00 
12. สํานักวิจัย 3 7.50 
13. ศูนยอาเซียนและเอเซียศึกษา 1 2.50 

 

3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยครั้ งนี้  ผู วิจัยได กําหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย 

(methodology) ตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ไดกําหนดเครื่องมือท่ี

เหมาะสมสําหรับดําเนินการศึกษาวิจัย โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงเอกสาร (documentary 

research) และการสัมภาษณ โดยใชแบบสัมภาษณชนิดมีโครงสราง (Structured interview) เพ่ือ

รวบรวมขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและประมวลผลขอมูลรวมกัน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

3.3.1 กระบวนการวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) ผูวิจัยกําหนดแนวทางใน
การเก็บรวบรวมขอมูลท่ีนํามาใชในการวิจัยครั้งนี้ จากการศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการดําเนินงานจัดทํา
งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร แนวคิดดานบทบาทของ
ผูบริหาร การรับรู ทรัพยากร กระบวนการ และปจจัยการเพ่ิมประสิทธิผล เพ่ือวิเคราะห และกําหนด
กระบวนการ  

3.3.2 การสัมภาษณชนิดมีโครงสราง (Structured interview) โดยการใชแบบ
สัมภาษณท่ีมีการออกแบบโครงสรางของขอคําถามในแบบสัมภาษณ กลาวคือ มีการรางขอคําถามท่ีมี
ลักษณะปลายเปด สําหรับนําไปใชในกระบวนการสัมภาษณ และเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ  
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การดําเนินกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ ความถูกตองชัดเจนในเชิงเนื้อหาเพ่ือให
ครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยนั้น ผูวิจัยไดมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

1) ออกแบบขอคําถามจากตัวแปรการวิจัย โดยศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือกําหนดขอบขายใหตรงตามเนื้อหา (Content Validity) นําแบบสัมภาษณ
ท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลวไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญถึงความเหมาะสม ตลอดจนขอเสนอแนะเพ่ือนํามา
แกไขและปรับปรุงตามคําแนะนํา รวมท้ังไดมีการนําแบบสัมภาษณท่ีไดรับการปรับปรุงแลวไป
ดําเนินการทดลองสัมภาษณกับอาจารยซ่ึงมีคุณลักษณะใกลเคียงกับผูมีสวนรวมในการวิจัยหรือผูให
สัมภาษณ เพ่ือท่ีจะนําปญหาหรือขอบกพรองของแบบสัมภาษณไปดําเนินการปรับปรุงครั้งสุดทาย
กอนท่ีจะนําไปใชในการดําเนินกระบวนการสัมภาษณจริง เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลท่ีมีความถูกตอง
สมบูรณ อันมีผลตอการนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณไปใชในกระบวนการประมวลผลขอมูลตอไป 

ท้ังนี้ แบบสัมภาษณท่ีมีการออกแบบโครงสรางของขอคําถามแลวนั้น ประกอบไปดวย ขอ
คําถามจํานวน 9 ประเด็น ไดแก 

1) ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ ประกอบดวย ตําแหนงงาน หนวยงานท่ีสังกัด และ

1. อายงุานในสถาบัน 
2) ดานบทบาทของผูบริหารในการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร  

3) ดานการรับรูเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 

4) ดานทรัพยากรในการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 

5) ดานกระบวนการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 

6) ความพึงพอใจตอการดําเนินงานจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรใน 
ภาพรวม 

7) ปญหา อุปสรรคในการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 

8) ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 
9) ขอเสนอแนะ หรือแนวทางการเพ่ิมประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการ

เชิงยุทธศาสตร 
 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมลู 
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีนํามาใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก การศึกษาคนควา

ขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ และขอมูลจากเอกสารการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีกลุมงาน
งบประมาณ กองแผนงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ท่ีเก่ียวของกับผลการดําเนินงานดาน
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร  และการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณชนิดมี
โครงสราง มีสาระสําคัญโดยสรุปดังตอไปนี้ 
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3.4.1 การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร   

1) การเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

 1.1) เอกสารกระบวนการจัดทํางบประมาณ และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการจัดทํา
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ประกอบดวย 

(1) กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) 
(2) กระบวนการการจัด ทํางบประมาณ ในลักษณะบู รณาการเชิ ง

ยุทธศาสตรของสถาบัน 
(3) รางกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) 
(4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-

2564) 
(5) นโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาล  
(6) แผนผังความเชื่อมโยงแผนงานบูรณาการในปงบประมาณ พ.ศ. 2560- 

2562 
1.2) แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับประสิทธิผลการดําเนินงาน 

บทบาทผูนําและภาวะผูนํา การรับรูและการเปดรับขาวสาร ทรัพยากร กระบวนการ และความพึง
พอใจในงาน  

2) การปฏิบัติงานของกลุมงานงบประมาณ กองแผนงาน สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร ท่ีเก่ียวของกับผลการดําเนินงานดานงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร ประกอบดวย ข้ันตอนและกระบวนการปฏิบัติงานจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณา
การเชิงยุทธศาสตร ขอมูลโครงการท่ีอาจารยและนักวิจัยของสถาบันจัดทําเพ่ือเสนอขอรับการ
พิจารณาบรรจุในแผนงานบูรณาการของหนวยงานเจาภาพแผนงานบูรณาการ  ผลการสงขอมูล
โครงการฯ เพ่ือขอรับการพิจารณาบรรจุในแผนงานบูรณาการ และผลการไดรับการบรรจุโครงการฯ 
ในแผนงานบูรณาการของหนวยงานเจาภาพแผนงานบูรณาการ   

3.4.2 การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณชนิดมีโครงสราง 

โดยการขอความรวมมือกลุมตัวอยางการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือขอสัมภาษณอยางเปนทางการและ
ไมเปนทางการ นํามาวิเคราะหและสรุปผลจากการสัมภาษณอาจารย/ นักวิจัยของสถาบันถึงความ
คิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตรของสถาบัน และในกระบวนการสัมภาษณเจาะลึกนั้น ทางผูวิจัยไดดําเนินกระบวนการ
บันทึกขอมูล โดยวิธีการจดบันทึกขอมูลผูใหสัมภาษณ 

 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีไดจากการการสัมภาษณชนิดมีโครงสราง (Structured Interview) มาใชใน
กระบวนการวิเคราะหและประมวลผลขอมูล โดยดําเนินการรวมกับกระบวนการรวบรวมขอมูลจาก
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การศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสาร (Documentary Research) โดยกระบวนการและวิธีการ
วิเคราะห เปนกระบวนการตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การวิเคราะหขอมูลโดยพิจารณา
ประเด็นหลัก Major Themes) ท่ีพบในขอมูลท่ีไดรับจากการสัมภาษณ ท้ังหมด นํามาวิเคราะห 
แบงแยกออกเปนประเด็นยอย (Sub – Themes) และหัวขอยอย (Categories) และนําเสนอผลการ
ศึกษาวิจัยในลักษณะเชิงพรรณนา และใชสถิติพ้ืนฐาน (Descriptive Statistic) อาทิ คาความถ่ี หรือ
รอยละ ประกอบการอธิบายผลการศึกษาเพ่ือใหเกิดความชัดเจนยิ่งข้ึน 

 สําหรับขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจตอการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีเกณฑระดับการใหคะแนนความ
พึงพอใจ แบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้  

เกณฑการใหคะแนน 
มากท่ีสุด 5  คะแนน 
มาก  4  คะแนน 
ปานกลาง 3  คะแนน 
นอย  2  คะแนน 
นอยท่ีสุด 1  คะแนน 

การแปลผลขอมูลสวนนี้ไดจากการใชคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอการดําเนินงานการจัดทํา
งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร โดยแบงเปน 5 ระดับ คาเฉลี่ย ดังนี้ 

 
  ระดับคะแนนเฉลี่ย  = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 
           จํานวนชั้น                        

=    5-1    
       5 
=  0.8             

 
เม่ือไดคะแนนรวมแลวนํามาคิดคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางแบงระดับออกเปน 5 ระดับ ซ่ึง

มีเกณฑในการพิจารณา ดังนี้ 
  เกณฑการแปลผลคะแนนเฉลี่ย 
   คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.21-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก

ท่ีสุด 
   คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.41-4.20 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
   คะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.61-3.40 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับปาน

กลาง 
   คะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.81-2.60 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดบันอย 
   คะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.00-1.80 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย

ท่ีสุด 
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บทท่ี 4 

 
ผลการศึกษา 

 
ผูวิจัยไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิง

ยุทธศาสตร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร” และผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดย
แบงออกเปน 6 สวน 

4.1  ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล 
4.2  ผลการวิเคราะหปจจัยทางสังคมและสภาพแวดลอม 
4.3  ผลการวิเคราะหประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
4.4  ปญหา อุปสรรคในการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 
4.5  ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 
4.6  ขอเสนอแนะ หรือแนวทางการเพ่ิมประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิง

ยุทธศาสตร 
 

4.1  ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล 
 ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยการสัมภาษณแบบมี

โครงสรางกับผูบริหารคณะ/วิทยาลัย อาจารย และนักวิจัยของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรท่ี
ขอรับการจัดสรรงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 40 คน   
ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้  
 
ตารางท่ี 4.1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามตําแหนงงาน 
 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
ผูบริหารคณะ/วิทยาลัย 13 32.50 
อาจารย  24 60.00 
นักวิจัย  3 7.50 
รวม 40 100.00 

 
จากตารางท่ี 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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ตารางท่ี 4.2 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามหนวยงานท่ีสังกัด 
 

หนวยงานท่ีสังกัด จํานวน (คน) รอยละ 
คณะรัฐประศาสนศาสตร 3 7.50 
คณะบริหารธุรกิจ 2 5.00 
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 2 5.00 
คณะสถิติประยุกต 5 12.50 
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 2 5.00 
คณะภาษาและการสื่อสาร 1 2.50 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 2 5.00 
คณะนิติศาสตร 4 10.00 
คณะการจัดการการทองเท่ียว 7 17.50 
คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ    2 5.00 
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม 6 15.00 
สํานักวิจัย 3 7.50 
ศูนยอาเซียนและเอเซียศึกษา 1 2.50 

รวม 40 100.00 
  

จากตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลดานหนวยงานท่ีสังกัด พบวา กลุมตัวอยาง

สวนใหญสังกัดคณะการจัดการการทองเท่ียว จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 17.50 รองลงมา คือ 

สังกัดคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 15.00  สังกัดคณะสถิติ

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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ตารางท่ี 4.3  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุงาน 
 

อายุงาน จํานวน(คน) รอยละ 
   นอยกวา 10 ป 29 72.50 

   10 – 20 ป 11 27.50 

รวม 40 100.00 

 
จากตารางท่ี 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 
 

 จากการศึกษากลุมตัวอยางเก่ียวกับปจจัยทางสังคมและสภาพแวดลอม สามารถสรุปผล
การศึกษา ดังนี้ 

 
4.2.1 ปจจัยดานบทบาทของผูบริหารในการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 

 
 จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางเก่ียวกับปจจัยดานบทบาทของผูบริหารในการจัดทํา
งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร สามารถสรุปผลการศึกษา ดังนี้ 
 
 1) ผูบริหารของสถาบันมีการมอบนโยบายหรือการวางแผนการจัดทํางบประมาณบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร (ตารางท่ี 4.4) 
 
ตารางท่ี 4.4  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกับการมอบนโยบาย
หรือการวางแผนการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 
 

การมอบนโยบายหรือการวางแผน 
จํานวน  

(ความคิดเห็น) 
รอยละ 

1) กําหนดนโยบาย แนวทาง ประเด็นชี้แจง วางแผน จัดประชุม 
ระดมสมอง และกํากับการเสนอโครงการงบประมาณบูรณาการ 

17 50.00 

2) สื่อสารนโยบาย แนวทางการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร พรอมสงขอมูลและหลักการผานอีเมล 

4 11.76 

3) กระตุนใหอาจารยจัดทําแผนงบประมาณบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร 

1 2.94 
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ตารางท่ี 4.4  (ตอ) 
 

การมอบนโยบายหรือการวางแผน 
จํานวน  

(ความคิดเห็น) 
รอยละ 

4) มอบหมายคณะทํางานผูรับผิดชอบเปนผูเตรียมการใหเกิด
ความพรอมอยูเสมอ 

1 2.94 

5) ชี้แจงความสําคัญ/ สรางความเขาใจ และใหขอมูลของงบ
บูรณาการฯ ตอสถาบัน 

3 8.82 

6) วางแผนรวมกับหนวยงานภายในสถาบัน เพ่ือเตรียมความ
รวมมือกับองคกรท่ีเก่ียวของ และกําหนดเง่ือนไขของเวลาท่ี
เหมาะสม 

8 23.53 

รวม 34 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะหขอมูลผูบริหารของสถาบันมีการมอบนโยบายหรือการวาง

แผนการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร พบวา กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น จํานวน 
34 ความคิดเห็น โดยกลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา ผูบริหารของสถาบันกําหนดนโยบาย แนวทาง 
ประเด็นชี้แจง วางแผน จัดประชุม ระดมสมอง และกํากับการเสนอโครงการงบประมาณบูรณาการ 
คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมา คือ วางแผนรวมกับหนวยงานภายในสถาบัน เพ่ือเตรียมความรวมมือ
กับองคกรท่ีเก่ียวของ และกําหนดเง่ือนไขของเวลาท่ีเหมาะสม คิดเปนรอยละ 23.53 สื่อสารนโยบาย 
แนวทางการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร พรอมสงขอมูลและหลักการผานอีเมล คิด
เปนรอยละ 11.76 ชี้แจงความสําคัญ/ สรางความเขาใจ และใหขอมูลของงบบูรณาการฯ ตอสถาบัน 
คิดเปนรอยละ 8.82 กระตุนใหอาจารยจัดทําแผนงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร และ
มอบหมายคณะทํางานผูรับผิดชอบเปนผูเตรียมการใหเกิดความพรอมอยูเสมอ คิดเปนรอยละ 2.94 
เทากัน 

 
2) ผูบริหารของสถาบันมีการผลักดันนโยบายงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรไปสูการ

ปฏิบัติ (ตารางท่ี 4.5) 
 
ตารางท่ี 4.5  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกับการผลักดัน
นโยบายงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 
 

การผลักดันนโยบายงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 
ไปสูการปฏิบัต ิ

จํานวน  
(ความคิดเห็น) 

รอยละ 

1) จัดอบรม Workshop สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหวางอาจารยในสถาบัน 

8 18.18 

2) จัดทีมใหคําแนะนําในการเขียนโครงการตามแผนงานบูรณา 4 9.09 
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การฯ  

ตารางท่ี 4.5  (ตอ) 
 

การผลักดันนโยบายงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 
ไปสูการปฏิบัต ิ

จํานวน  
(ความคิดเห็น) 

รอยละ 

3) กําหนดเปนตัวชี้วัดในการดําเนินงานของคณะ/หนวยงาน 3 6.82 

4) เพ่ิมเปนภาระงานพิเศษใหกับบุคลากร 2 4.55 

5) ประสานกับหนวยงานผูใชประโยชนจากงานวิจัย เพ่ือให
งานวิจัยท่ีไดรับงบประมาณเกิดประโยชนจริง 

11 25.00 

6) ผลักดันใหเกิดความรวมมือขามคณะเพ่ือเสนอโครงการใหเกิด
การบูรณาการจริง 

2 4.55 

7) สนับสนุนทรพัยากรตางๆ 4 9.09 

8) กําหนดกรอบขอบเขตของลักษณะโครงการท่ีเปนประโยชนกับ
ท้ังกลุมเปาหมาย 

5 11.36 

9) ผลักดันโดยผาน ทคอ. การวางแผนและประเมินผล และ 
ทคอ. สถาบัน 

4 9.09 

10) สรางใหเกิดกลุมอาจารยท่ีมีผลงานเชิงประจักษ ใหสังคม 
ประเทศชาติรับรู 

1 2.27 

รวม 44 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะหขอมูลผูบริหารของสถาบันมีการผลักดันนโยบาย

งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ พบวา กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น จํานวน 
44 ความคิดเห็น โดยกลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา ผูบริหารของสถาบันประสานกับหนวยงานผูใช
ประโยชนจากงานวิจัย เพ่ือใหงานวิจัยท่ีไดรับงบประมาณเกิดประโยชนจริง คิดเปนรอยละ 25.00 
รองลงมา คือ จัดอบรม Workshop สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางอาจารยในสถาบัน คิด
เปนรอยละ 18.18 กําหนดกรอบขอบเขตของลักษณะโครงการท่ีเปนประโยชนกับท้ังกลุมเปาหมาย 
คิดเปนรอยละ 11.36 จัดทีมใหคําแนะนําในการเขียนโครงการตามแผนงานบูรณาการฯ สนับสนุน
ทรัพยากรตางๆ และผลักดันโดยผาน ทคอ. การวางแผนและประเมินผล และ ทคอ. สถาบัน คิดเปน
รอยละ 9.09 เทากัน กําหนดเปนตัวชี้วัดในการดําเนินงานของคณะ/หนวยงาน คิดเปนรอยละ 6.82 
เพ่ิมเปนภาระงานพิเศษใหกับบุคลากร และผลักดันใหเกิดความรวมมือขามคณะเพ่ือเสนอโครงการให
เกิดการบูรณาการจริง คิดเปนรอยละ 4.55 เทากัน และสรางใหเกิดกลุมอาจารยท่ีมีผลงานเชิง
ประจักษ ใหสังคม ประเทศชาติรับรู คิดเปนรอยละ 2.27 
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3) ผูบริหารของสถาบันมีการจูงใจและการกระตุนการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร (ตารางท่ี 4.6) 
 
ตารางท่ี 4.6  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกับการจูงใจและการ
กระตุนการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 
 

การจูงใจและการกระตุนการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร 

จํานวน  
(ความคิดเห็น) 

รอยละ 

1) นําการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรมา
เทียบเคียงเปนภาระงานของอาจารย 

11 24.44 

2) มอบนโยบาย ประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธและสงเสริมใหขอ
ทุนวิจัย 

6 13.33 

3) ลดคาบริหารสวนกลางลง 1 2.22 

4) แจงใหทราบลวงหนาเปนเวลานานๆ 2 4.44 

5) แบบฟอรมไมควรเปลี่ยนบอย 3 6.67 

6) การอํานวยความสะดวก 6 13.33 

7) ใหรางวัลคาทํา Proposal แขงขัน 1 2.22 

8) ใหความชวยเหลือเก่ียวกับระเบียบการเบิกจายเงิน หรือการ
จัดซ้ือจัดจาง 

3 6.67 

9) สงเสริมและใหความสําคัญ สรางการยอมรบัและเผยแพร
ผลงานผานชองทางตางๆ 

3 6.67 

10) สนับสนุน จูงใจ และกระตุนใหอาจารยทํางบประมาณบรูณา
การเชิงยุทธศาสตร 

9 20.00 

รวม 45 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะหขอมูลผูบริหารของสถาบันมีการจูงใจและการกระตุนการ

จัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร พบวา กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น จํานวน 45 ความ
คิดเห็น โดยกลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา ผูบริหารของสถาบันนําการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตรมาเทียบเคียงเปนภาระงานของอาจารย คิดเปนรอยละ 24.44 รองลงมา คือ สนับสนุน จูง
ใจ และกระตุนใหอาจารยทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร คิดเปนรอยละ 20.00 มอบ
นโยบาย ประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธและสงเสริมใหขอทุนวิจัย และการอํานวยความสะดวก คิดเปน
รอยละ 13.33 เทากัน แบบฟอรมไมควรเปลี่ยนบอย ใหความชวยเหลือเก่ียวกับระเบียบการเบิก
จายเงิน หรือการจัดซ้ือจัดจาง และสงเสริมและใหความสําคัญ สรางการยอมรับและเผยแพรผลงาน
ผานชองทางตางๆ คิดเปนรอยละ 6.67 เทากัน แจงใหทราบลวงหนาเปนเวลานานๆ คิดเปนรอยละ 
4.44 ลดคาบริหารสวนกลางลง และใหรางวัลคาทํา Proposal แขงขัน คิดเปนรอยละ 2.22 เทากัน 
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4) ผูบริหารของสถาบันมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดทํางบประมาณบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร (ตารางท่ี 4.7) 
 
ตารางท่ี 4.7  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกับการกํากับ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 
 

การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดทํางบประมาณ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร 

จํานวน  
(ความคิดเห็น) 

รอยละ 

1) มีคณะทํางานกํากับติดตาม 6 20.69 

2) รายงานความกาวหนาเปนระยะๆ หรือทุกไตรมาส 19 65.52 

3) ประชุมรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2 6.90 

4) เลือกสุมตดิตามผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 1 3.45 

5) ใช Web – based Report 1 3.45 

รวม 29 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะหขอมูลผูบริหารของสถาบันมีการกํากับ ติดตาม และ

ประเมินผลการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร พบวา กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น 
จํานวน 29 ความคิดเห็น โดยกลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา รายงานความกาวหนาเปนระยะๆ หรือทุก
ไตรมาส คิดเปนรอยละ 65.52 รองลงมา คือ มีคณะทํางานกํากับติดตาม คิดเปนรอยละ 20.69 
ประชุมรายงานผลการดําเนินงานประจําป คิดเปนรอยละ 6.90 เลือกสุมติดตามผลลัพธจากการ
ดําเนินโครงการ และใช Web – based Report คิดเปนรอยละ 3.45 เทากัน 

 
4.2.2 ปจจัยดานการรับรูเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 

 
 จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางเก่ียวกับปจจัยดานการรับรูเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร สามารถสรุปผลการศึกษา ดังนี้ 
 
  



77 

1) ชองทางการรับรูการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร (ตารางท่ี 4.8) 
 
ตารางท่ี 4.8  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกับชองทางการรับรู
การจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 
 

ชองทางการรับรูการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร 

จํานวน  
(ความคิดเห็น) 

รอยละ 

1) หนังสือเวียนของสถาบัน 13 27.66 

2) เพ่ือนอาจารย 7 14.89 

3) E-mail  13 27.66 

4) การประชุม 8 17.02 

5) Line Group 4 8.51 

6) โทรศัพท 2 4.26 

รวม 47 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะหชองทางการรับรูการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิง

ยุทธศาสตร พบวา กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น จํานวน 47 ความคิดเห็น โดยกลุมตัวอยางสวน
ใหญเห็นวา หนังสือเวียนของสถาบัน และ E-mail คิดเปนรอยละ 27.66 เทากัน รองลงมา คือ การ
ประชุม คิดเปนรอยละ 17.02 เพ่ือนอาจารย คิดเปนรอยละ 14.89 Line Group คิดเปนรอยละ 8.51 
และโทรศัพท คิดเปนรอยละ 4.26 

 
2) การรับรูขอมูลการตอบสนองเปาหมายและตัวชี้วัดของกระทรวงท่ีเปนเจาภาพหลัก 

(ตารางท่ี 4.9) 
 
ตารางท่ี 4.9  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรูขอมูล
การตอบสนองเปาหมายและตัวชี้วัดของกระทรวงท่ีเปนเจาภาพหลัก 
 

การรับรูขอมูลการตอบสนองเปาหมายและตัวช้ีวัดของ
กระทรวงท่ีเปนเจาภาพหลัก 

จํานวน  
(ความคิดเห็น) 

รอยละ 

1) เอกสารของสถาบัน 8 21.62 

2) เจาหนาท่ีกองแผนงาน 17 45.95 

3) การประชุม 2 5.41 

4) E-mail และ Line Group 3 8.11 
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ตารางท่ี 4.9  (ตอ) 
 

การรับรูขอมูลการตอบสนองเปาหมายและตัวช้ีวัดของ
กระทรวงท่ีเปนเจาภาพหลัก 

จํานวน  
(ความคิดเห็น) 

รอยละ 

5) การแนะนําของเพ่ือนอาจารยในสถาบัน 1 2.70 

6) ศึกษา และทําความเขาใจเอง 6 16.22 

รวม 37 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะหการรับรูขอมูลการตอบสนองเปาหมายและตัวชี้วัดของ

กระทรวงท่ีเปนเจาภาพหลัก พบวา กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น จํานวน 37 ความคิดเห็น โดย
กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา เจาหนาท่ีกองแผนงาน 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 และการแนะนําของเพ่ือนอาจารยใน
สถาบัน คิดเปนรอยละ 2.70 

 
3) ความสอดคลอง และเชื่อมโยงของโครงการงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรกับ

ภารกิจของสถาบันดานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ (ตารางท่ี 4.10) 
 
ตารางท่ี 4.10  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกับความสอดคลอง 
และเชื่อมโยงของโครงการงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรกับภารกิจของสถาบันดานการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
 
ความสอดคลอง และเช่ือมโยงของโครงการงบประมาณบูรณาการ

เชิงยุทธศาสตรกับภารกิจของสถาบัน 
จํานวน  

(ความคิดเห็น) 
รอยละ 

1) ดานการเรียนการสอน 12 32.43 

2) ดานการวิจัย  5 13.51 

3) ดานการบริการวิชาการ 3 8.11 

4) ดานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 4 10.81 

5) ดานการเรียนการสอน และการวิจัย  5 13.51 

6) ดานการวิจัย และการบริการวิชาการ 1 2.70 

7) ดานการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ 3 8.11 

8) ดานองคความรูอ่ืนๆ 4 10.81 

รวม 37 100.00 
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จากตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะหความสอดคลอง และเชื่อมโยงของโครงการงบประมาณ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตรกับภารกิจของสถาบันดานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ พบวา กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น จํานวน 37 ความคิดเห็น โดยกลุมตัวอยางสวนใหญ
เห็นวา ดานการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 32.43 รองลงมา คือ ดานการวิจัย ดานการเรียนการ
สอน และการวิจัย คิดเปนรอยละ 13.51 เทากัน ดานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ และดานองคความรูอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 10.81 เทากัน ดานการบริการวิชาการ และดานการ
เรียนการสอน และการบริการวิชาการ คิดเปนรอยละ 8.11 เทากัน และดานการวิจัย และการบริการ
วิชาการ คิดเปนรอยละ 2.70 
 

4) โครงการท่ีตอบสนองงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรสงผลกระทบตอสังคมและ
ประเทศชาติ (ตารางท่ี 4.11) 
 
ตารางท่ี 4.11  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการท่ี
ตอบสนองงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรสงผลกระทบตอสังคมและประเทศชาติ 
 
โครงการท่ีตอบสนองงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรสงผล

กระทบตอสังคมและประเทศชาติ 
จํานวน  

(ความคิดเห็น) 
รอยละ 

1) สรางองคความรู ความตระหนักแกชุมชน ประชาชน หนวยงาน
ตางๆ 

9 27.27 

2) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ชองทางการตลาด และสรางรายได 9 27.27 

3) มีนักวิจัยและงานวิจัยเพ่ิมมากข้ึน 1 3.03 

4) ลดความเหลื่อมล้ํา และความขัดแยง 3 9.09 

5) พัฒนากฎหมาย แกไขปรับปรุงกฎหมาย 3 9.09 

6) พัฒนาศักยภาพของคน และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย 8 24.24 

รวม 33 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะหโครงการท่ีตอบสนองงบประมาณบูรณาการเชิง

ยุทธศาสตรสงผลกระทบตอสังคมและประเทศชาติ พบวา กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น จํานวน 33 
ความคิดเห็น โดยกลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา สรางองคความรู ความตระหนักแกชุมชน ประชาชน 
หนวยงานตางๆ และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ชองทางการตลาด และสรางรายได คิดเปนรอยละ 
27.27 เทากัน รองลงมา คือ พัฒนาศักยภาพของคน และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย คิดเปน
รอยละ 24.24 ลดความเหลื่อมล้ํา และความขัดแยง และพัฒนากฎหมาย แกไขปรับปรุงกฎหมาย คิด
เปนรอยละ 9.09 เทากัน และมีนักวิจัยและงานวิจัยเพ่ิมมากข้ึน คิดเปนรอยละ 3.03 
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4.2.3 ปจจัยดานทรัพยากรในการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 
 จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางเก่ียวกับปจจัยดานทรัพยากรในการจัดทํางบประมาณบูรณา
การเชิงยุทธศาสตร สามารถสรุปผลการศึกษา ดังนี้ 
 
 1) สิ่งสนับสนุนหรือสิ่งจูงใจในการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร (ตารางท่ี 
4.12) 
 
ตารางท่ี 4.12  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งสนับสนุน
หรือสิ่งจูงใจในการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 
 

ส่ิงสนับสนุนหรือส่ิงจูงใจในการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร 

จํานวน  
(ความคิดเห็น) 

รอยละ 

1) ทุนการเขียนขอเสนอโครงการ 9 23.08 

2) อบรมวิธีการเขียนขอเสนอโครงการ และประเด็นตางๆ ท่ี
เก่ียวของ 

12 30.77 

3) พ่ีเลี้ยง แลกเปลี่ยนขอมูล 5 12.82 

4) เวลาลวงหนาในการเขียนโครงการ 3 7.69 

5) ระบบอํานวยความสะดวกดานการจัดซ้ือจัดจาง 4 10.26 

6) กําหนดเปนภาระงาน 4 10.26 

7) เครื่องมือท่ีใชสนับสนุนการดําเนินงานท่ีทันสมัย 2 5.13 

รวม 39 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะหขอมูลสิ่งสนับสนุนหรือสิ่งจูงใจในการจัดทํางบประมาณ

บูรณาการเชิงยุทธศาสตร พบวา กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น จํานวน 39 ความคิดเห็น โดยกลุม
ตัวอยางสวนใหญเห็นวา อบรมวิธีการเขียนขอเสนอโครงการ และประเด็นตางๆ ท่ีเก่ียวของ คิดเปน
รอยละ 30.77 รองลงมา คือ ทุนการเขียนขอเสนอโครงการ คิดเปนรอยละ 23.08 พ่ีเลี้ยง แลกเปลี่ยน
ขอมูล คิดเปนรอยละ 12.82 ระบบอํานวยความสะดวกดานการจัดซ้ือจัดจาง และกําหนดเปนภาระ
งาน คิดเปนรอยละ 10.26 เทากัน เวลาลวงหนาในการเขียนโครงการ คิดเปนรอยละ 7.69 และ
เครื่องมือท่ีใชสนับสนุนการดําเนินงานท่ีทันสมัย คิดเปนรอยละ 5.13 

 
2) ความชวยเหลือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของและเจาหนาท่ีเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ

บูรณาการเชิงยุทธศาสตร (ตารางท่ี 4.13) 
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ตารางท่ี 4.13  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกับความชวยเหลือ
จากหนวยงานท่ีเก่ียวของและเจาหนาท่ีเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร  
 
ความชวยเหลือจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของและเจาหนาท่ีเกี่ยวกับ

การจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 
จํานวน  

(ความคิดเห็น) 
รอยละ 

1) พ่ีเลี้ยงใหคําแนะนําในการเขียนขอเสนอโครงการ 11 28.21 

2) แจงรายละเอียดพรอมคําอธิบายใหชัดเจนเก่ียวกับข้ันตอนใน
การจัดทําขอเสนอโครงการ 

15 38.46 

3) เจาหนาท่ีใหคําปรึกษา แนะนําการจัดทํางบฯ 1 2.56 

4) แจงใหทราบแตเนิ่นๆ 4 10.26 

5) ความรูดานงบประมาณ และการเบิกจาย 6 15.38 

6) สรางความสัมพันธกับหนวยงานเจาภาพหลัก 2 5.13 

รวม 39 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.13 ผลการวิเคราะหขอมูลความชวยเหลือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของและ

เจาหนาท่ีเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร พบวา กลุมตัวอยางแสดงความ
คิดเห็น จํานวน 39 ความคิดเห็น โดยกลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา แจงรายละเอียดพรอมคําอธิบาย
ใหชัดเจนเก่ียวกับข้ันตอนในการจัดทําขอเสนอโครงการ คิดเปนรอยละ 38.46 รองลงมา คือ พ่ีเลี้ยง
ใหคําแนะนําในการเขียนขอเสนอโครงการ คิดเปนรอยละ 28.21 ความรูดานงบประมาณ และการ
เบิกจาย คิดเปนรอยละ 15.38 แจงใหทราบแตเนิ่นๆ คิดเปนรอยละ 10.26 สรางความสัมพันธกับ
หนวยงานเจาภาพหลัก คิดเปนรอยละ 5.13 และเจาหนาท่ีใหคําปรึกษา แนะนําการจัดทํางบฯ คิด
เปนรอยละ 2.56 

 
3) แบบฟอรมและขอมูลประกอบการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรท่ีกอง

แผนงานสงมาให (ตารางท่ี 4.14) 
 
ตารางท่ี 4.14  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกับแบบฟอรมและ
ขอมูลประกอบการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรท่ีกองแผนงานสงมาให 
 

แบบฟอรมและขอมูลประกอบการจัดทํางบประมาณบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตรท่ีกองแผนงานสงมาให 

จํานวน  
(ความคิดเห็น) 

รอยละ 

1) ชัดเจน 27 62.79 

2) ควรมีตัวอยางประกอบ 4 9.30 

3) ควรมี Hotline/Chat ตอบคําถาม 1 2.33 
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ตารางท่ี 4.14  (ตอ) 
 

แบบฟอรมและขอมูลประกอบการจัดทํางบประมาณบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตรท่ีกองแผนงานสงมาให 

จํานวน  
(ความคิดเห็น) 

รอยละ 

4) แบบฟอรมมากเกินไป และเปนแบบฟอรมท่ีใชเปนการท่ัวไป
ของโครงการทุกประเภท 

1 2.33 

5) แบบฟอรมมีการเปลี่ยนแปลงทุกป 1 2.33 

6) ขอมูลท่ีไดคอนขางกระชั้นชิด 1 2.33 

7) เขาใจยาก ไมชัดเจน 7 16.28 

8) ควรทําเปน Excel 1 2.33 

รวม 43 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.14 ผลการวิเคราะหแบบฟอรมและขอมูลประกอบการจัดทํางบประมาณ

บูรณาการเชิงยุทธศาสตรท่ีกองแผนงานสงมาให 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 และเปนแบบฟอรมท่ีใชเปนการท่ัวไปของโครงการทุกประเภท 
แบบฟอรมมีการเปลี่ยนแปลงทุกป ขอมูลท่ีไดคอนขางกระชั้นชิด และควรทําเปน Excel คิดเปน   
รอยละ 2.33 เทากัน 

 
4.2.4 ปจจัยดานกระบวนการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 

 จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางเก่ียวกับปจจัยดานกระบวนการจัดทํางบประมาณบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร สามารถสรุปผลการศึกษา ดังนี้ 
 
 1) กองแผนงานสื่อสารเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร (ตารางท่ี 
4.15) 
 
ตารางท่ี 4.15  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกับกองแผนงาน
สื่อสารเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 
 

กองแผนงานส่ือสารเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร 

จํานวน  
(ความคิดเห็น) 

รอยละ 

1) มีการสื่อสารและประสานงานในระดับดี 18 45.00 

2) ควรเพ่ิมชองทางอ่ืน นอกจากการสงอีเมล เชน การเดินสาย
ชี้แจงตามคณะ/สํานักตางๆ 

8 20.00 
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ตารางท่ี 4.15  (ตอ) 
 

กองแผนงานส่ือสารเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร 

จํานวน  
(ความคิดเห็น) 

รอยละ 

3) ควรมีการสื่อสารลวงหนา 9 22.50 

4) ควรมีเจาหนาท่ีผูเชี่ยวชาญ ใหอาจารยติดตอไดโดยตรง 1 2.50 

5) ควรสงมาทีเดียว และรวบรวมสงใหหลายกระทรวง 1 2.50 

6) ประชาสัมพันธยังไมท่ัวถึง 3 7.50 

รวม 40 100.00 

 

จากตารางท่ี 4.15 ผลการวิเคราะหกองแผนงานสื่อสารเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณบูรณา
การเชิงยุทธศาสตร พบวา กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น จํานวน 40 ความคิดเหน็ โดยกลุมตัวอยาง
สวนใหญเห็นวา มีการสื่อสารและประสานงานในระดับดี คิดเปนรอยละ 45.00 รองลงมา คือ ควรมี
การสื่อสารลวงหนา คิดเปนรอยละ 22.50 ควรเพ่ิมชองทางอ่ืน นอกจากการสงอีเมล เชน การ
เดินสายชี้แจงตามคณะ/สํานักตางๆ คิดเปนรอยละ 20.00 ประชาสัมพันธยังไมท่ัวถึง คิดเปนรอยละ 
7.50 และควรมีเจาหนาท่ีผูเชี่ยวชาญ ใหอาจารยติดตอไดโดยตรง และควรสงมาทีเดียว และรวบรวม
สงใหหลายกระทรวง คิดเปนรอยละ 2.50 เทากัน 

 
2) ข้ันตอนการเขียนขอเสนอโครงการงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร (ตารางท่ี 4.16) 

 

ตารางท่ี 4.16  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกับข้ันตอนการ
เขียนขอเสนอโครงการงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 
 

ข้ันตอนการเขียนขอเสนอโครงการงบประมาณบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร 

จํานวน  
(ความคิดเห็น) 

รอยละ 

1) ควรจัดทําแบบฟอรมการเขียนขอเสนอโครงการใหมีความ
เหมาะสมมากข้ึน 

3 8.82 

2) ขาดความชัดเจนในบางประเด็นท่ีเก่ียวของ 5 14.71 

3) บางหัวขอคอนขางซํ้าซอน 9 26.47 

4) ระยะเวลากระชั้นชิด 11 32.35 

5) เหมาะสม เขาใจงาย 4 11.76 

6) ควรมีระบบ Online Form 1 2.94 

7) ไมสามารถควบคุมวาจะไดรับจัดสรรงบประมาณ 1 2.94 

รวม 34 100.00 
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จากตารางท่ี 4.16 ผลการวิเคราะหข้ันตอนการเขียนขอเสนอโครงการงบประมาณบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร พบวา กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น จํานวน 34 ความคิดเห็น โดยกลุมตัวอยางสวน
ใหญเห็นวา ระยะเวลากระชั้นชิด คิดเปนรอยละ 32.35 รองลงมา คือ บางหัวขอคอนขางซํ้าซอน คิด
เปนรอยละ 26.47 ขาดความชัดเจนในบางประเด็นท่ีเก่ียวของ คิดเปนรอยละ 14.71 เหมาะสม เขาใจ
งาย คิดเปนรอยละ 11.76 ควรจัดทําแบบฟอรมการเขียนขอเสนอโครงการใหมีความเหมาะสมมาก
ข้ึน คิดเปนรอยละ 8.82 ควรมีระบบ Online Form และไมสามารถควบคุมวาจะไดรับจัดสรร
งบประมาณ คิดเปนรอยละ 2.94 เทากัน 

 
3) ข้ันตอนการสงขอเสนอโครงการงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร (ตารางท่ี 4.17) 

 
ตารางท่ี 4.17  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกับข้ันตอนการสง
ขอเสนอโครงการงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 
 

ข้ันตอนการสงขอเสนอโครงการงบประมาณบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร 

จํานวน  
(ความคิดเห็น) 

รอยละ 

1) สงผานอีเมล สะดวก รวดเร็วดี 16 43.24 

2) ควรใหรายละเอียด/ แนวทางในการสงขอเสนอโครงการใหมี
ความชัดเจน 

7 18.92 

3) ระยะเวลาดําเนินการนอยเกินไป 12 32.43 

4) แจงผลโครงการท่ีไมไดรับการจัดสรรงบประมาณลาชา 1 2.70 

5) ควรมีระบบ Web Submission 1 2.70 

รวม 37 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.17 ผลการวิเคราะหข้ันตอนการสงขอเสนอโครงการงบประมาณบูรณาการเชิง

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 แจงผลโครงการท่ีไมไดรับการจัดสรรงบประมาณลาชา และควรมีระบบ 
Web Submission คิดเปนรอยละ 2.70 เทากัน 

 
4) การประสานงานของเจาหนาท่ีกองแผนงานเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิง

ยุทธศาสตร (ตารางท่ี 4.18) 
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ตารางท่ี 4.18  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ประสานงานของเจาหนาท่ีกองแผนงานเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 
 

การประสานงานของเจาหนาท่ีกองแผนงานเกี่ยวกับการจัดทํา
งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 

จํานวน  
(ความคิดเห็น) 

รอยละ 

1) ประสานงานไดดี 32 82.05 

2) ควรมีเจาหนาท่ีผูเชี่ยวชาญใหปรึกษา ติดตอโดยตรง 3 7.69 

3) ไมชัดเจน เพราะรูเรื่องชามาก 4 10.26 

รวม 39 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.18 ผลการวิเคราะหการประสานงานของเจาหนาท่ีกองแผนงานเก่ียวกับการ

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

 

4.3  ผลการวิเคราะหประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 

 จากการศึกษากลุมตัวอยาง และขอมูลทุติยภู มิ เก่ียวกับประสิทธิผลของการจัดทํา
งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร สามารถสรุปผล
การศึกษา ดังนี้ 

 
4.3.1 ความพึงพอใจตอการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 

 
 จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางเก่ียวกับความพึงพอใจตอการดําเนินงานการจัดทํา
งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร สามารถสรุปผลการศึกษา (ตารางท่ี 4.19)  
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ตารางท่ี 4.19  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจตอการดําเนินงานการจัดทํา
งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 

 

ความพึงพอใจ 
คาเฉล่ีย 

( ) 

คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

ความพึงพอใจตอการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณบูรณา
การเชิงยุทธศาสตร 

3.72 1.16 ระดับมาก 

 
หมายเหตุ :   คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.80 มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 มีความพึงพอใจนอย 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 มีความพึงพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 มีความพึงพอใจมาก 
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.19 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ

บูรณาการเชิงยุทธศาสตร พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 
 
4.3.2 สัดสวนโครงการท่ีผานการพิจารณาจากหนวยงานเจาภาพบูรณาการ 

 
 จากขอมูลโครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของสถาบัน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 มีโครงการท่ีผานการพิจารณาจากหนวยงานเจาภาพบูรณาการ สามารถสรุปผลการศึกษา 
(ตารางท่ี 4.20)  
 
ตารางท่ี 4.20  จํานวนและรอยละโครงการท่ีผานการพิจารณาจากหนวยงานเจาภาพแผนงานบูรณา
การ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  

แผนงานบูรณาการ 
โครงการท่ีเสนอ

พิจารณา 
โครงการท่ีผานการ

พิจารณา 
รอยละ 

1.  การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต 

- - - 

2.  การจัดการปญหาแรงงานตางดาวและ

การคามนุษย 

- - - 
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ตารางท่ี 4.20  (ตอ) 
  

แผนงานบูรณาการ 
โครงการท่ีเสนอ

พิจารณา 
โครงการท่ีผานการ

พิจารณา 
รอยละ 

3.  การปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู
ติดยาเสพติด 

1 - - 

4.  การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ - - - 
5.  การสรางรายไดจากการทองเท่ียว กีฬาและ

วัฒนธรรม 
15 15 100.00 

6.  การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 1 1 100.00 
7.  การพัฒนาผูประกอบการเศรษฐกิจชุมชน 

และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสู
สากล 

11 - - 

8.  การพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ - - - 
9.  การขับเคลื่อนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวันออก 
3 - - 

10. การพัฒนาดานคมนาคมและระบบ 
โลจิสติกส 

1 - - 

11. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 13 4 30.77 
12. การวิจัยและนวัตกรรม - - - 
13. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 2 1 50.00 
14. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ

เรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียม และท่ัวถึง 
7 2 28.57 

15. การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ - - - 
16. การสรางความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคม

ผูสูงอายุ 
1 1 100.00 

17. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา - - - 
18. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและ

และจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม 
5 - - 

19. การสงเสริมการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

- - - 

20. การสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุม
จังหวัดแบบบูรณาการ 

- - - 

21. การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1 - - 
22. การปฏิรูปกฎหมายและการพัฒนา

กระบวนการยตุิธรรม 
- - - 
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ตารางท่ี 4.20  (ตอ) 
  

แผนงานบูรณาการ 
โครงการท่ีเสนอ

พิจารณา 
โครงการท่ีผานการ

พิจารณา 
รอยละ 

23. การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน 
ของหนวยงานภาครัฐ 

- - - 

24. การพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 
     - ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

ของประเทศ 
     - ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
     - ดานการแกไขปญหาความยากจน ลด 

ความเหลื่อมล้ํา และสรางการเติบโตจาก 
ภายใน 

     - ดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบน 
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
อยางยั่งยืน 

26 26 100.00 

รวม 87 50 57.47 
 
หมายเหตุ:  ขอมูล ณ เดือนมกราคม 2561 

 
จากตารางท่ี 4.20 ผลการวิเคราะหขอมูลโครงการท่ีผานการพิจารณาจากหนวยงานเจาภาพ

แผนงานบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบวา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรสง
โครงการเสนอหนวยงานเจาภาพ ท้ังหมด 13 แผนงานบูรณาการ และโครงการท่ีผานการพิจารณา
จากหนวยงานเจาภาพ จํานวน 7 แผนงานบูรณาการ คิดเปนรอยละ 53.85 สวนโครงการเสนอ
หนวยงานเจาภาพ จํานวน 87 โครงการ และโครงการท่ีผานการพิจารณาจากหนวยงานเจาภาพ 
จํานวน 50 โครงการ คิดเปนรอยละ 57.47 หากจําแนกเปนรายแผนงานบูรณาการ พบวา แผนงาน
การสรางรายไดจากการทองเท่ียว กีฬาและวัฒนธรรม แผนงานการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาค
การเกษตร แผนงานการสรางความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุ และแผนงานการพัฒนาพ้ืนท่ี
ระดับภาค มีโครงการท่ีผานการพิจารณาจากหนวยงานเจาภาพคิดเปนรอยละ 100.00 ของโครงการ
เสนอหนวยงานภายนอก เทากัน แผนงานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต มีโครงการท่ีผานการ
พิจารณาจากหนวยงานเจาภาพคิดเปนรอยละ 50.00 ของโครงการเสนอหนวยงานภายนอก แผนงาน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล มีโครงการท่ีผานการพิจารณาจากหนวยงานเจาภาพคิดเปนรอย
ละ 30.77 ของโครงการเสนอหนวยงานภายนอก และแผนงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียม และท่ัวถึง มีโครงการท่ีผานการพิจารณาจากหนวยงานเจาภาพคิด
เปนรอยละ 28.57 ของโครงการเสนอหนวยงานภายนอก 
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4.4  ปญหา อุปสรรคในการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 
 

 จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางเก่ียวกับปญหา อุปสรรคในการจัดทํางบประมาณบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร สามารถสรุปผลการศึกษา (ตารางท่ี 4.21) 
 

ตารางท่ี 4.21  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกับปญหา 
อุปสรรคในการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 
 

ปญหา อุปสรรคในการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร 

จํานวน 
(ความคิดเห็น) 

รอยละ 

1) ระยะเวลาการจัดทําขอเสนอโครงการกระชั้นชิด 19 40.43 

2) ข้ันตอนไมชัดเจน ทําใหเกิดความสับสน 4 8.51 

3) ไมเขาใจวาหนวยงานเจาของทุน ตองการอะไร เพราะคําอธิบาย
ไมชัดเจน 

11 23.40 

4) ทําแบบฟอรมหลายรอบ 6 12.77 

5) การเขาถึงระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบจัดซ้ือจัดจาง 
ฉบับลาสุด 

3 6.38 

6) การถูกปรับลดงบประมาณลง แตยังตองดําเนินการใหได
เปาหมายตัวชี้วัดเทาเดิม 

2 4.26 

7) อาจารยท่ีไมเคยมีประสบการณในการเขียน/จัดทํางบประมาณ
บูรณาการฯ 

1 2.13 

8) ทราบผลการพิจารณาลาชา 1 2.13 

รวม 47 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.21 ผลการวิเคราะหขอมูลปญหา อุปสรรคในการจัดทํางบประมาณบูรณาการ

เชิงยุทธศาสตร พบวา กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น จํานวน 47 ความคิดเห็น โดยกลุมตัวอยางสวน
ใหญเห็นวา ระยะเวลาการจัดทําขอเสนอโครงการกระชั้นชิด คิดเปนรอยละ 40.43 รองลงมา คือ ไม
เขาใจวาหนวยงานเจาของทุน ตองการอะไร เพราะคําอธิบายไมชัดเจน คิดเปนรอยละ 23.40 ทํา
แบบฟอรมหลายรอบ คิดเปนรอยละ 12.77 ข้ันตอนไมชัดเจน ทําใหเกิดความสับสน คิดเปนรอยละ 
8.51 การเขาถึงระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบจัดซ้ือจัดจาง ฉบับลาสุด คิดเปนรอยละ 6.38 
การถูกปรับลดงบประมาณลง แตยังตองดําเนินการใหไดเปาหมายตัวชี้วัดเทาเดิม คิดเปนรอยละ 4.26 
อาจารยท่ีไมเคยมีประสบการณในการเขียน/จัดทํางบประมาณบูรณาการฯ และทราบผลการพิจารณา
ลาชา คิดเปนรอยละ 2.13 เทากัน 
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4.5  ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 
 

 จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการจัดทํา
งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร สามารถสรุปผลการศึกษา (ตารางท่ี 4.22) 
 

ตารางท่ี 4.22  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัย
ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 
 

ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร 

จํานวน  
(ความคิดเห็น) 

รอยละ 

1) กรอบแผนงาน/แผนยุทธศาสตรท่ีชัดเจนในการดําเนินงาน 23 46.00 

2) ระยะเวลาในการเขียนขอเสนอโครงการ 10 20.00 

3) ความพรอมของเครื่องมือ และสิ่งอํานวยความสะดวก 2 4.00 

4) ประชุมเตรียมความพรอม/ วางแผนลวงหนา 4 8.00 

5) การประสานงานของเจาหนาท่ีกองแผนงาน 4 8.00 

6) ชองทางการเผยแพรขอมูลงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 3 6.00 

7) การกระตุน/ แรงจูงใจแกอาจารยในการเขียนขอเสนอโครงการ 4 8.00 

รวม 50 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.22 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณ

บูรณาการเชิงยุทธศาสตร พบวา กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น จํานวน 50 ความคิดเห็น โดยกลุม
ตัวอยางสวนใหญเห็นวา กรอบแผนงาน/แผนยุทธศาสตรท่ีชัดเจนในการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 
46.00 รองลงมา คือ ระยะเวลาในการเขียนขอเสนอโครงการ คิดเปนรอยละ 20.00 ประชุมเตรียม
ความพรอม/ วางแผนลวงหนา การประสานงานของเจาหนาท่ีกองแผนงาน และการกระตุน/ 
แรงจูงใจแกอาจารยในการเขียนขอเสนอโครงการ คิดเปนรอยละ 8.00 เทากัน ชองทางการเผยแพร
ขอมูลงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร คิดเปนรอยละ 6.00 และความพรอมของเครื่องมือ และ
สิ่งอํานวยความสะดวก คิดเปนรอยละ 4.00 
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4.6  ขอเสนอแนะ หรือแนวทางการเพ่ิมประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณา
การเชิงยุทธศาสตร 
 

 จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางเก่ียวกับขอเสนอแนะ หรือแนวทางการเพ่ิมประสิทธิผลของ
การจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร (ตารางท่ี 4.23) 
 

ตารางท่ี 4.23  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกับ
ขอเสนอแนะ หรือแนวทางการเพ่ิมประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 
 

ขอเสนอแนะ หรือแนวทางการเพ่ิมประสิทธิผลของการจัดทํา
งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 

จํานวน (คน) รอยละ 

1) ควรมีกรอบการดําเนินงานอยางชัดเจน เขาใจงาย 10 23.26 

2) ควรมีระยะเวลาในการจัดทําท่ีเหมาะสม 4 9.30 

3) ควรกําหนดตัวชี้วัดในการดําเนินงานของคณะ/หนวยงาน 1 2.33 

4) ควรเพ่ิมเงินรางวัลพิเศษใหกับบุคลากรท่ีจัดทํางบประมาณบูรณา
การเชิงยุทธศาสตร 

1 2.33 

5) ควรประสานงานกับหนวยงานเจาภาพ 1 2.33 

6) ควรเตรียมความพรอมลวงหนา ประชุมระดมความคิดเห็น 15 34.88 

7) เจาหนาท่ีกองแผนงานควรใหเบอรโทรติดตอยามฉุกเฉิน หรือชอง
ทางการติดตออ่ืน ๆ เชน LINE ID 

1 2.33 

8) ลดข้ันตอนการทํางบประมาณบูรณาการ 3 6.98 

9) ควรตั้งหนวยงานยอยออกมา เพ่ือใหมีความชํานาญและโฟกัส
เฉพาะการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 

3 6.98 

10) ควรใหความรูเก่ียวกับระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบ
จัดซ้ือจัดจาง ฉบับลาสุด 

1 2.33 

11) ควรเพ่ิมชองทางการเขาถึงขอมูลขาสารเก่ียวกับการจัดทํา
งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 

3 6.98 

รวม 43 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.23 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะ หรือแนวทางการเพ่ิมประสิทธิผลของการ

จัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร  พบวา กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น จํานวน 43 ความ
คิดเห็น โดยกลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา ควรเตรียมความพรอมลวงหนา ประชุมระดมความคิดเห็น 
คิดเปนรอยละ 34.88 รองลงมา คือ ควรมีกรอบการดําเนินงานอยางชัดเจน เขาใจงาย คิดเปนรอยละ 
23.26 ควรมีระยะเวลาในการจัดทําท่ีเหมาะสม คิดเปนรอยละ 9.30 ลดข้ันตอนการทํางบประมาณ
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บูรณาการ ควรตั้งหนวยงานยอยออกมา เพ่ือใหมีความชํานาญและโฟกัสเฉพาะการจัดทํางบประมาณ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร และควรเพ่ิมชองทางการเขาถึงขอมูลขาสารเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร คิดเปนรอยละ 6.98 เทากัน ควรกําหนดตัวชี้วัดในการดําเนินงานของคณะ/
หนวยงาน ควรเพ่ิมเงินรางวัลพิเศษใหกับบุคลากรท่ีจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ควร
ประสานงานกับหนวยงานเจาภาพ เจาหนาท่ีกองแผนงานควรใหเบอรโทรติดตอยามฉุกเฉิน หรือชอง
ทางการติดตออ่ืนๆ เชน LINE ID และควรใหความรูเก่ียวกับระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบ
จัดซ้ือจัดจาง ฉบับลาสุด คิดเปนรอยละ 2.33 เทากัน 

 



93 
 

บทท่ี 5 

 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิง

ยุทธศาสตร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร” มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหการจัดทํา
งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของสถาบัน และปญหา อุปสรรคของการดําเนินงาน ศึกษา
ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของสถาบัน พรอม
เสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของสถาบัน
ใหเกิดประสิทธิผลในการดําเนินงาน  

การศึกษาวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีการเก็บรวบรวมขอมูล 
โดยการศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ และขอมูลจากเอกสารการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีกลุมงานงบประมาณ กองแผนงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ท่ีเก่ียวของกับผลการ
ดําเนินงานดานงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร  และการเก็บรวบรวมขอมูลจากการ
สัมภาษณชนิดมีโครงสราง ซ่ึงกลุมผูใหขอมูลหลัก ไดแก อาจารยและนักวิจัยท่ีจัดทํางบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของสถาบัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  จํานวน 40 คน จาก 
13 หนวยงาน ระหวางเดือนธันวาคม 2560 – มกราคม 2561 และวิเคราะหขอมูลโดยพิจารณา
ประเด็นหลัก (Major Themes) ท่ีพบในขอมูลท่ีไดรับจากการสัมภาษณท้ังหมด นํามาวิเคราะห แบง
ออกเปนประเด็นยอย (Sub - Themes) และหัวขอยอย (Categories) และนําเสนอผลการศึกษาวิจัย
ในลักษณะเชิงพรรณนา และใชสถิติพ้ืนฐาน (Descriptive Statistic) อาทิ คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
ผลการสัมภาษณแบบมีโครงสรางกับผูบริหารคณะ/วิทยาลัย อาจารย และนักวิจัยของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรท่ีขอรับการจัดสรรงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 40 คน สามารถสรุปผลขอมูลสวนบุคคลดานตําแหนงงาน กลุม
ตัวอยางสวนใหญเปนอาจารย รอยละ 60.00 สังกัดคณะการจัดการการทองเท่ียว รอยละ 17.50 มี
อายุงานนอยกวา 10 ป รอยละ 72.50 

สรุปปจจัยทางสังคมและสภาพแวดลอม แบงออกเปน 4 ปจจัยหลัก คือ (1) ปจจัยดาน
บทบาทของผูบริหารในการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ซ่ึงมีปจจัยยอย (1.1) ผูบริหาร
ของสถาบันมีการมอบนโยบายหรือการวางแผนการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร กลุม
ตัวอยางแสดงความคิดเห็น 34 ความคิดเห็น โดยกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาผูบริหารของสถาบัน
กําหนดนโยบาย แนวทาง ประเด็นชี้แจง วางแผน จัดประชุม ระดมสมอง และกํากับการเสนอ
โครงการงบประมาณบูรณาการ รอยละ 50.00 และวางแผนรวมกับหนวยงานภายในสถาบัน เพ่ือ
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เตรียมความรวมมือกับองคกรท่ีเก่ียวของ และกําหนดเง่ือนไขของเวลาท่ีเหมาะสม รอยละ 23.53  
(1.2) ผูบริหารของสถาบันมีการผลักดันนโยบายงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 
กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น 44 ความคิดเห็น โดยกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา ผูบริหารของ
สถาบันประสานกับหนวยงานผูใชประโยชนจากงานวิจัย เพ่ือใหงานวิจัยท่ีไดรับงบประมาณเกิด
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) ปจจัยดานการรับรูเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณบูรณา
การเชิงยุทธศาสตร ซ่ึงมีปจจัยยอย (2.1) ชองทางการรับรูการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น 47 ความคิดเห็น โดยกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา
หนังสือเวียนของสถาบัน และ E-mail รอยละ 27.66 เทากัน การประชุม รอยละ 17.02 (2.2) การ
รับรูขอมูลการตอบสนองเปาหมายและตัวชี้วัดของกระทรวงท่ีเปนเจาภาพหลัก กลุมตัวอยางแสดง
ความคิดเห็น 37 ความคิดเห็น โดยกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา เจาหนาท่ีกองแผนงาน รอยละ 
45.95 เอกสารของสถาบัน รอยละ 21.62  (2.3) ความสอดคลอง และเชื่อมโยงของโครงการ
งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรกับภารกิจของสถาบันดานการเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการ กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น 37 ความคิดเห็น โดยกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา
ดานการเรียนการสอน รอยละ 32.43 ดานการวิจัย ดานการเรียนการสอน และการวิจัย รอยละ 
13.51 เทากัน  (2.4) โครงการท่ีตอบสนองงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรสงผลกระทบตอ
สังคมและประเทศชาติ กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น 33 ความคิดเห็น โดยกลุมตัวอยางมีความ
คิดเห็นวาสรางองคความรู ความตระหนักแกชุมชน ประชาชน หนวยงานตางๆ และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต ชองทางการตลาด และสรางรายได รอยละ 27.27 เทากัน พัฒนาศักยภาพของคน และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย รอยละ 24.24  (3) ปจจัยดานทรัพยากรในการจัดทํางบประมาณ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร  ซ่ึงมีปจจัยยอย (3.1) สิ่งสนับสนุนหรือสิ่งจูงใจในการจัดทํางบประมาณ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น 39 ความคิดเห็น โดยกลุมตัวอยางมีความ
คิดเห็นวาการอบรมวิธีการเขียนขอเสนอโครงการ และประเด็นตางๆ ท่ีเก่ียวของ รอยละ 30.77 
สนับสนุนทุนการเขียนขอเสนอโครงการ รอยละ 23.08 (3.2) ความชวยเหลือจากหนวยงานท่ี
เก่ียวของและเจาหนาท่ีเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร กลุมตัวอยางแสดง
ความคิดเห็น 39 ความคิดเห็น โดยกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาแจงรายละเอียดพรอมคําอธิบายให
ชัดเจนเก่ียวกับข้ันตอนในการจัดทําขอเสนอโครงการ รอยละ 38.46 และพ่ีเลี้ยงใหคําแนะนําในการ
เขียนขอเสนอโครงการ รอยละ 28.21 (3.3) แบบฟอรมและขอมูลประกอบการจัดทํางบประมาณ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตรท่ีกองแผนงานสงมาให กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น 43 ความคิดเห็น 
โดยกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาแบบฟอรมและขอมูลประกอบการจัดทํามีความชัดเจน รอยละ 
62.79 และมีเขาใจยาก ไมชัดเจน รอยละ 16.28  (4) ปจจัยดานกระบวนการจัดทํางบประมาณบูรณา
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การเชิงยุทธศาสตร ซ่ึงมีปจจัยยอย (4.1) กองแผนงานสื่อสารเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น 40 ความคิดเห็น โดยกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวามี
การสื่อสารและประสานงานในระดับดี รอยละ 45.00  ควรมีการสื่อสารลวงหนา รอยละ 22.50 และ
ควรเพ่ิมชองทางอ่ืน นอกจากการสงอีเมล เชน การเดินสายชี้แจงตามคณะ/สํานักตางๆ รอยละ 20.00 
(4.2) ข้ันตอนการเขียนขอเสนอโครงการงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร กลุมตัวอยางแสดง
ความคิดเห็น 34 ความคิดเห็น โดยกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาระยะเวลากระชั้นชิด รอยละ 32.35 
และบางหัวขอคอนขางซํ้าซอน รอยละ 26.47  (4.3) ข้ันตอนการสงขอเสนอโครงการงบประมาณ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น 37 ความคิดเห็น โดยกลุมตัวอยางมีความ
คิดเห็นวาสงผานอีเมล สะดวก รวดเร็วดี รอยละ 43.24 ระยะเวลาดําเนินการนอยเกินไป รอยละ 
32.43 และควรใหรายละเอียด/ แนวทางในการสงขอเสนอโครงการใหมีความชัดเจน รอยละ 18.92 
(4.4) การประสานงานของเจาหนาท่ีกองแผนงานเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น 39 ความคิดเห็น โดยกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา
ประสานงานไดดี รอยละ 82.05 และไมชัดเจน เพราะรูเรื่องชามาก รอยละ 10.26  

สรุปผลการวิเคราะหประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ซ่ึงแบงเปน 2 ดาน คือ (1) ความพึงพอใจตอการดําเนินงานการ
จัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 อยูในระดับมาก  (2) โครงการท่ี
ผานการพิจารณาจากหนวยงานเจาภาพแผนงานบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนก
เปน (2.1) แผนงานบูรณาการท่ีมีโครงการท่ีผานการพิจารณาจากหนวยงานเจาภาพ รอยละ 53.85 
(2.2) โครงการท่ีผานการพิจารณาจากหนวยงานเจาภาพ รอยละ 57.47 หากจําแนกเปนรายแผนงาน
บูรณาการ พบวา แผนงานการสรางรายไดจากการทองเท่ียว กีฬาและวัฒนธรรม แผนงานการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร แผนงานการสรางความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุ และ
แผนงานการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค มีโครงการท่ีผานการพิจารณาจากหนวยงานเจาภาพ รอยละ 
100.00 ของโครงการเสนอหนวยงานภายนอก แผนงานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต มี
โครงการท่ีผานการพิจารณาจากหนวยงานเจาภาพ รอยละ 50.00 ของโครงการเสนอหนวยงาน
ภายนอก แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล มีโครงการท่ีผานการพิจารณาจากหนวยงาน
เจาภาพ รอยละ 30.77 ของโครงการเสนอหนวยงานภายนอก และแผนงานการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียม และท่ัวถึง มีโครงการท่ีผานการพิจารณาจาก
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
ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร กลุมตัวอยางแสดง
ความคิดเห็น จํานวน 50 ความคิดเห็น โดยกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวากรอบแผนงาน/แผน
ยุทธศาสตรท่ีชัดเจนในการดําเนินงาน รอยละ 46.00 และระยะเวลาในการเขียนขอเสนอโครงการ 
รอยละ 20.00 อีกท้ังมีขอเสนอแนะ หรือแนวทางการเพ่ิมประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร  กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น จํานวน 43 ความคิดเห็น โดยกลุมตัวอยาง
มีความคิดเห็นวาควรเตรียมความพรอมลวงหนา ประชุมระดมความคิดเห็น รอยละ 34.88 ควรมี
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กรอบการดําเนินงานอยางชัดเจน เขาใจงาย รอยละ 23.26 และควรมีระยะเวลาในการจัดทําท่ี
เหมาะสม รอยละ 9.30  

 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร แบงเปน 4 

ปจจัยหลัก ดังนี้ 

1) ปจจัยดานบทบาทของผูบริหารในการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร มีปจจัย

ท่ีสนับสนุน คือ ผูบริหารของสถาบันกําหนดนโยบาย แนวทาง ประเด็นชี้แจง วางแผน จัดประชุม 

ระดมสมอง กํากับการเสนอโครงการงบประมาณบูรณาการ วางแผนรวมกับหนวยงานภายในสถาบัน 

เพ่ือเตรียมความรวมมือกับองคกรท่ีเก่ียวของ และกําหนดเง่ือนไขของเวลาท่ีเหมาะสม ผูบริหารของ

สถาบันประสานกับหนวยงานผูใชประโยชนจากงานวิจัย เพ่ือใหงานวิจัยท่ีไดรับงบประมาณเกิด

ประโยชนจริง ผูบริหารของสถาบันนําการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรมาเทียบเคียง

เปนภาระงานของอาจารย อีกท้ัง ผูบริหารของสถาบันมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดทํา

งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรเปนระยะๆ หรือทุกไตรมาส หรือมีการตั้งคณะทํางานกํากับ

ติดตามการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ พรทิพย 

อัยยิมาพันธ ท่ีแบงภาวะผูนํา ออกเปน 4 ประการ คือ 1) การกําหนดแนวทางหลัก (Path finding) 

ผูนําควรเริ่มตนดวยการกําหนดเปาหมายและแนวความคิดท่ีชัดเจน 2) การสรางระบบการทํางานท่ีมี

ประสิทธิผล (Aligning) หรือการทําใหองคการดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค

เดียวกัน 3) การมอบอํานาจ (Empowering) โดยผูนําตองสรางสภาวะท่ีจะกระตุนการสรางเสริมและ

ปลดปลอยความคิดริเริ่มสรางสรรค ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว ความสามารถ และศักยภาพท่ีมีอยู

ในบุคคลทุกคน วิธีการนี้จะชวยใหบุคคลสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดดียิ่งข้ึนในองคการ 4) การสรางตัว

แบบ (Modeling) หัวใจของการเปนผูนําคือตองสรางความนาเชื่อถือ ผูนําตองมีคุณสมบัติของผูนําท่ีดี

คือ ตองเขาใจถึงความสําคัญของดุลยภาพระหวางคุณลักษณะ (Characteristics) กับความรู

ความสามารถ (Competence) อีกท้ัง ชัชวาล อรวงศศุภทัต ไดกลาวถึง 11 บทบาทของผูนําท่ีไดชื่อ

วาเปนผูนําท่ีดี คือ 1) บทบาทการสรางเครือขาย (Networking) การพยายามเขาสังคม เพ่ือจะได

พบปะกับบุคคลท่ีเปนแหลงขอมูล และพยายามรักษามิตรภาพนั้นไวอยางตอเนื่อง 2) บทบาทการให

การสนับสนุน (Supporting) การท่ีผูนําใหความสนใจและความเปนเพ่ือนแกผูใตบังคับบัญชา หรือ

เพ่ือนรวมงาน แสดงใหเห็นถึงความเขาใจ เห็นใจ และใหการสนับสนุนใหผูท่ีมีความวิตกกังวลในการ

ปฏิบัติงาน ยินดีรับฟงการปรับทุกขและปญหาตาง ๆ รูความสนใจของคนอ่ืน พยายามสงเสริมและ

สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพ 3) บทบาทการขจัดความ

ขัดแยงและการสรางทีมงาน (Managing conflict and team building) การกระตุนและอํานวย
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ความสะดวกในการหาหนทางในการแกไขความขัดแยง ผลักดันใหมีการสรางทีมงานและความรวมมือ 

และสรางความรูสึกเปนอันหนึ่ งอันเดียวกันขององคการและทีมงาน 4) บทบาทการติดตาม 

(Monitoring) บทบาทในการติดตามดูแลการดําเนินการและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม ทําได

โดยการติดตามดูความกาวหนา และคุณภาพของการปฏิบัติงาน ดูความสําเร็จหรือลมเหลวในแตละ

โครงการ ผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาสํารวจความตองการและคานิยมของลูกคา ติดตาม

และวิเคราะหปจจัยของสิ่งแวดลอมองคการท่ีจะเปนอุปสรรคตอการดําเนินการและโอกาสตาง ๆ 5) 

บทบาทการใหขอมูล (Informing) โดยการบอกใหทราบถึงขอมูลและผลการตัดสินใจท่ีจําเปนแกการ

ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา จัดหาเอกสารทางวิชาการท่ีจําเปน ใหคําปรึกษาเก่ียวกับเทคนิควิธีใน

การปฏิบัติการ และวิธีการท่ีจะเพ่ิมพูนภาพพจน หรือชื่อเสียงท่ีดีขององคการ 6) บทบาทในการสราง

ความชัดเจน (Clarifying) การท่ีผูนําตองสรางความชัดเจนในภาระหนาท่ีและวัตถุประสงคของงานตอ

ผูปฏิบัติงาน โดยการมอบหมายงาน ใหคําชี้แนะวิธีการทํางานและความรับผิดชอบตองานนั้น เนน

วัตถุประสงคของงาน กําหนดเวลาในการทํางานและความคาดหวังตอผลงานใหผูปฏิบัติงานไดทราบ

อยางชัดเจน 7) บทบาทในการวางแผนและจัดองคการ (Planning and Organizing) บทบาทหนาท่ี

ของผูนําในการเปนผูกําหนดวัตถุประสงคของแผนระยะยาว และกลยุทธในการปรับตัวขององคการตอ

การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมท้ังภายในและภายนอก เสนอกิจกรรมทุกข้ันตอนของการดําเนินการ

ของโครงการตาง ๆ จัดแบงทรัพยากรตามลําดับความสําคัญของกิจกรรม หรือโครงการ ตัดสินวิธีการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพผลผลิตและความรวมมือระหวางหนวยงานในองคการ 8) บทบาทในการ

แกปญหา (Problem solving) โดยชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธหรือผลของปญหาตองาน วิเคราะห

ปญหาตาง ๆ เพ่ือหาสาเหตุและทางเลือกในการแกปญหา จัดการแกปญหาและวิกฤตการณท่ีเกิดข้ึน 

9) บทบาทในการปรึกษาและมอบหมายงาน (Consulting and delegating) บทบาทในการท่ีจะตอง

ไตรถามความรูสึกของผูปฏิบัติงาน กอนจะมีการเปลี่ยนแปลงท่ีสงผลกระทบตอพวกเขา กระตุนให

เสนอแนะวิธีการปรับปรุง เปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ และมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการ

ดําเนินงานท่ีสําคัญและแกปญหาท่ีเกิดข้ึนดวยตนเอง 10) บทบาทในการสรางแรงจูงใจ (Motivating) 

โดยการใชเทคนิคในการมีอิทธิพลตอความรูสึก คานิยม อันทําใหคนปฏิบัติงานตั้งใจและทุมเท

ความสามารถในการทํางานและยอมรับในวัตถุประสงคของงาน ชักจูงใหบุคคลตาง ๆ ใหการ

สนับสนุน รวมมือ ชวยเหลือและทรัพยากรท่ีจําเปน รวมท้ังการกําหนดพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการ

ปฏิบัติงาน 11) บทบาทในการประกาศเกียรติคุณและใหรางวัล (Recognizing and rewarding) การ

ยกยอง ประกาศเกียรติคุณใหทราบกันท่ัว และมอบรางวัลสําหรับผลการปฏิบัติงานท่ีดีเยี่ยม

ความสําเร็จตามเปาหมาย การทําผลประโยชนพิเศษแกองคการ แสดงการยอมรับและซาบซ้ึงใน

ความสําเร็จของการปฏิบัติงาน 
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2) ปจจัยดานการรับรูเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ขอมูลการ

ตอบสนองเปาหมายและตัวชี้วัดของกระทรวงท่ีเปนเจาภาพหลัก ความสอดคลอง และเชื่อมโยงของ

โครงการงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรกับภารกิจของสถาบัน มีปจจัยท่ีสนับสนุน คือ ชอง

ทางการรับรูท่ีเปนทางการ เชน หนังสือเวียนของสถาบัน และ E-mail จากเจาหนาท่ีกองแผนงาน 

เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับ Robbins ท่ีไดแบงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรับรู ออกเปน 3 ดาน คือ ดานท่ี 

1 ตัวผูรับรู (Receiver) จะดูเปาหมายและพยายามตีความหมายถึงสิ่งท่ีเขามองวาคืออะไร การตีความ

นั้นก็จะไดรับอิทธิพลจากลักษณะสวนตัวของผูรับรู สิ่งท่ีเก่ียวของอยางมากของการรับรู ไดแก 

ทัศนคติ สิ่งจูงใจ ประสบการณในอดีต และความคาดหวัง ดานท่ี 2 เปาหมาย (Target) ท่ีรับรู เปนสิ่ง

ท่ีถูกสังเกตจากการยอมรับและการรับรูคนท่ีเสียงดังมักจะถูกสังเกตมากกวาคนท่ีเงียบ ความใหม 

ความเคลื่อนไหว น้ําเสียง ขนาด ภูมิหลังและความใกลเคียง สามารถสรางภาพเปาหมายตามท่ีเราเห็น

เปาหมายไมสามารถถูกมองในลักษณะเดี่ยว ๆ ดังนั้น ความสัมพันธของเปาหมายกับภูมิหลัง ท่ีมี

อิทธิพลตอการรับรูมีแนวโนมท่ีจะทําใหเกิดการจัดหมวดหมู ของสิ่งท่ีใกลเคียงกันและคลายกันไว

ดวยกัน และดาน ท่ี  3 สถานการณ  (Situation) เปนสิ่ ง ท่ี เรามองเห็น หรือเหตุการณ รอบๆ

สภาพแวดลอมท่ีอยูภายนอกซ่ึงมีอิทธิพลตอการรับรู  ปจจัยสถานการณ ท่ีทําให เกิดการรับรู

ประกอบดวย เวลา สภาพงาน และสภาพสังคม 

3) ปจจัยดานทรัพยากรในการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร มีปจจัยท่ี

สนับสนุน คือ การจัดอบรมวิธีการเขียนขอเสนอโครงการ และประเด็นตางๆ ท่ีเก่ียวของ การ

สนับสนุนทุนการเขียนขอเสนอโครงการ การแจงรายละเอียดพรอมคําอธิบายใหชัดเจนเก่ียวกับ

ข้ันตอนในการจัดทําขอเสนอโครงการ อีกท้ังแบบฟอรมและขอมูลประกอบการจัดทํางบประมาณ

บูรณาการเชิงยุทธศาสตรท่ีมีความชัดเจน และเขาใจงาย สอดคลองกับการศึกษาของ อรสา จุลสุคนธ 

ท่ีไดศึกษา ปจจัยความสําเร็จของการใชงบประมาณในการวิจัยของนักวิจัยในกรมวิชาการเกษตร 3 

ปจจัยหลัก ไดแก ปจจัยท่ี 1 นักวิจัย ตองมีความสามารถในการตั้งงบประมาณ การวางแผนการวิจัย 

การใชงบประมาณและบริหารจัดการงานวิจัยโดยประหยัดและไดผลตามเปาหมาย ปจจัยท่ี 2 กรม

วิชาการเกษตรซ่ึงเปนผูใหทุนการวิจัย ตองกําหนดนโยบายการวิจัยท่ีชัดเจน มีระบบการจัดสรร

งบประมาณท่ีไดมาตรฐาน มีระบบการเบิกจายงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ และปจจัยท่ี 3 หนวยงาน

ตนสังกัดของนักวิจัย ตองสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณและการใชงบประมาณตามวัตถุประสงคให

นักวิจัยดําเนินงานวิจัยไดสําเร็จ 

4) ปจจัยดานกระบวนการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร มีปจจัยยอยท่ี

สนับสนุนคือ กองแผนงานมีการสื่อสารและประสานงานเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิง

ยุทธศาสตรในระดับดี สอดคลองกับการศึกษาของ ประเสริฐ บัณฑิศักด์ิ ท่ีไดวิเคราะหปจจัยท่ีสงผล

ตอประสิทธิผลองคการของหนวยการศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา ซ่ึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลโดยตรงตอ
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ประสิทธิผลองคการมี 7 ตัวแปรเรียงตามลําดับขนาดอิทธิพล คือ การใชเทคโนโลยีในองคการ  

วัฒนธรรมองคการ การบริหารงานบุคคล ประสิทธิภาพการใชทรัพยากร การติดตอสื่อสาร  

คุณลักษณะของศึกษานิเทศก และบรรยากาศองคการ  สวนปจจัยท่ีมีอิทธิพลทางออมตอประสิทธิผล

องคการเรียงตามลําดับขนาดอิทธิพล ไดแก การติดตอสื่อสาร สภาพดานการเมือง คุณลักษณะผูนํา 

การบริหารการเปลี่ยนแปลง การกําหนดเปาหมายเชิงยุทธศาสตร ความสามารถในการแสวงหา

ทรัพยากร โครงสรางองคการ วัฒนธรรมองคการ สภาพเศรษฐกิจและสังคม การบริหารงานบุคคล

และสภาพการใชเทคโนโลยี อีกท้ัง ผลการศึกษาของ ปยดา สวางศิลป ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลขององคการ: ศึกษากรณี บริษัท มิตซุยสุมิโตโม อินชัวรันซ จํากัด สาขาประเทศไทย 

พบวาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิผลขององคการมากท่ีสุดเรียงตามลําดับ ประกอบดวย 

บรรยากาศองคการ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการติดตอสื่อสาร 

โครงสรางบริษัท การบริหารการเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะของพนักงาน ดานความรูความสามารถ 

สภาพการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม วัฒนธรรมองคการ สภาพเศรษฐกิจและเปาหมาย และภารกิจของ

องคการ 

สําหรับประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พิจารณาจากความพึงพอใจของอาจารย และนักวิจัยของสถาบันท่ีจัดทํา

งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของสถาบัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีมีตอ

การดําเนินงานการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร อยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับ

แนวคิดของ   Gibson and Others ท่ีไดศึกษาและกําหนดเกณฑการประเมินประสิทธิผลของ

องคการ โดยใชเกณฑความพึงพอใจ (Satisfaction) องคการมีประสิทธิผลถาผลการดําเนินงานของ

องคการนํามาซ่ึงความสําเร็จสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของสมาชิกในองคกร อีก

ท้ัง Hoy, and Miskel ไดเสนอแนวคิดในการประเมินประสิทธิผลองคการ โดยพิจารณาจากความพึง

พอใจเชนกัน และ Arnold & Feldman ไดกลาวถึงองคประกอบขององคกรท่ีมีประสิทธิผล คือ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการ (customer/client satisfaction) และความพึงพอใจ ความผูกพันของ

พนักงาน หรือสมาชิกท่ีมีตอองคกร สําหรับแผนงานบูรณาการท่ีสถาบันมีความรู ความเชี่ยวชาญ และ

สอดคลองกับภารกิจของสถาบัน คือ แผนงานการสรางรายไดจากการทองเท่ียว กีฬาและวัฒนธรรม 

แผนงานการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร แผนงานการสรางความเสมอภาคเพ่ือรองรับ

สังคมผูสูงอายุ แผนงานการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค แผนงานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และแผนงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ

เรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียม และท่ัวถึง 
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5.3  ขอเสนอแนะการวิจัย 
  

5.3.1 ขอเสนอแนะจากผูใหขอมูลหลัก 

ผลการรวบรวมขอเสนอแนะจากอาจารย และนักวิจัยของสถาบัน มีผูใหความ

คิดเห็น และขอเสนอแนะ เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทํางบประมาณบูรณาการ

เชิงยุทธศาสตรของสถาบันใหเกิดประสิทธิผลในการดําเนินงาน ดังนี้ 

 1. ผูบริหารของสถาบัน ควรกําหนดแนวทางของสถาบันท่ีจะตอบสนองแผนงาน

บูรณาการเชิงยุทธศาสตรท่ีตรงกับภารกิจ และความเชี่ยวชาญของสถาบัน โดยบูรณาการองคความรู 

ความสามารถของอาจารยแตละคณะ เพ่ือสราง Mega Project ท่ีจะสนองนโยบายของรัฐบาล และ

เกิดประโยชนตอประเทศตอไป 

2. สถาบันควรเตรียมความพรอมการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร

ลวงหนา หรือประชุมระดมความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 

3. สถาบันควรมีกรอบการดําเนินงานงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรท่ีชัดเจน 

และเขาใจงาย พรอมแจงปฏิทินการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรใหผูท่ีมีสิทธิขอ

งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรทราบลวงหนา เพ่ือจะไดวางแผนการดําเนินงานตอไป 

4. สถาบันควรใหระยะเวลาในการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรท่ี

เหมาะสม เพ่ือใหผูท่ีเสนอโครงการมีระยะเวลาในการเขียนโครงการท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

5. สถาบันควรเพ่ิมชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ

บูรณาการเชิงยุทธศาสตรอยางท่ัวถึง 

6. สถาบันควรเพ่ิมเงินรางวัลพิเศษใหกับบุคลากรท่ีจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิง

ยุทธศาสตร หรือสามารถนําไปเปนภาระงานพิเศษใหกับอาจารย/ เทียบเคียงเปนภาระงานของ

อาจารย 

 

5.3.2 ขอเสนอแนะภาพรวม 

จากการศึกษาคนควาขอมูลเอกสาร (Documentary Research) ผูวิจัยมีความ

คิดเห็น และขอเสนอแนะในการเพ่ิมประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 

ดังนี้ 

1) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงบประมาณ และกระทรวงเจาภาพ

หลัก ควรมีแผนการดําเนินงานลวงหนาท่ีชัดเจน และท้ัง 3 หนวยงาน ควรบูรณาการขอมูลรวมกัน 

โดยจัดประชุมรวมกัน เพ่ือวางแผน กําหนดทิศทาง และสรางการรับรูใหแกผูท่ีตองการของบประมาณ

บูรณาการเชิงยุทธศาสตร ซ่ึงจะตอบสนองความตองการของหนวยงานเจาภาพ และประเทศ 
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2) กระทรวงเจาภาพหลัก ท่ีดูแลการจัดทําแผนผัง หรือผังตนไม ควรปรับปรุง/ แกไข 

ใหแลวเสร็จกอนท่ีจะเริ่มของบประมาณในปตอไป 

3) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงบประมาณ และกระทรวงเจาภาพ

หลัก ควรบูรณาการแบบฟอรมการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรใหมีเพียงแบบฟอรม

เดียว และสามารถใชรวมกันไดท้ัง 3 หนวยงาน หรือจัดทําเปนแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกส 

4) กระทรวงเจาภาพหลัก ควรกําหนดกรอบความชัดเจนของเรื่องท่ีตองการให

สถาบันอุดมศึกษาเขาไปชวยเหลือ เนื่องจากแตละมหาวิทยาลัยจะมีองคความรู ความเชี่ยวชาญท่ี

แตกตางกัน 

5) กระทรวงเจาภาพหลัก ควรสรางความรู ความเขาใจใหบุคลากรท่ีรับผิดชอบใน

การดูแลภาพรวมของงบประมาณบูรณาการของตนเอง 

6) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงบประมาณ และกระทรวงเจาภาพ

หลัก ควรใหระยะเวลาในการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรท่ีเพียงพอ และเหมาะสม 

เชน ควรใหระยะเวลาในการจัดทําไมนอยกวา 15 วัน เปนตน 

7) สถาบันควรมีการตั้งทีมงานในจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร เพ่ือ

กําหนดทิศทาง วางแผน ประสานระหวางหนวยงานเจาภาพหลักกับอาจารยท่ีสนใจและมีความ

เชี่ยวชาญ คัดเลือกขอเสนอโครงการท่ีตอบสนองความตองการของหนวยงานเจาภาพหลัก และให

คําปรึกษาเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 
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แบบสัมภาษณคณาจารยท่ีขอรับการจัดสรรงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร และผูบริหารของสถาบัน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ในหัวขอเก่ียวกับ “ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร” 

คําช้ีแจง  โปรดกรอกขอมูลลงในแบบสมัภาษณ 

1. ตําแหนงงาน 

1.1  ผูบริหารคณะ/วิทยาลัย  1.2  อาจารย   

1.3  นักวิจัย   

2. หนวยงานท่ีสังกัด 
2.1   คณะรัฐประศาสนศาสตร    2.2    คณะบริหารธุรกิจ  
2.3  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ    2.4    คณะสถิติประยุกต  
2.5  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม  2.6    คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
2.7  คณะภาษาและการสื่อสาร   2. 8   คณะนิติศาสตร  
2.9  คณะการจัดการการทองเท่ียว  2.10  คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ  

2.11 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม  2.12  วิทยาลัยนานาชาติ 

2.13  ศูนยอาเซียนและเอเซียศึกษา  2.14  สํานักวิจัย 

3. อายุงานในสถาบัน .....................................ป 

 

4. ดานบทบาทของผูบริหารในการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 
4.1 ทานคิดวาผูบริหารของสถาบันควรมีการมอบนโยบายหรือการวางแผนการจัดทํางบประมาณบูรณาการ

เชิงยุทธศาสตรอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

4.2  ทานคิดวาผูบริหารของสถาบันควรมีการผลักดันนโยบายงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรไปสูการ
ปฏิบัติอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
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4.3  ทานคิดวาผูบริหารของสถาบันควรมีการจูงใจและการกระตุนการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตรอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

4.4  ทานคิดวาผูบริหารของสถาบันควรมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดทํางบประมาณบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตรอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

 

5. ดานการรับรูเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 

5.1  ทานรับรูการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรอยางไร และรับรูผานชองทางใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

5.2  ทานรับรูขอมูลการตอบสนองเปาหมายและตัวชี้วัดของกระทรวงท่ีเปนเจาภาพหลักอยางไร (แผนผงั
ความเชื่อมโยงของแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

5.3  โครงการงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของทานสอดคลองกับภารกิจของสถาบันดานการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ และเชื่อมโยงกับแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตรอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
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5.4  โครงการท่ีตอบสนองงบประมาณบรูณาการเชิงยุทธศาสตรของทานสงผลกระทบตอสังคมและ

ประเทศชาติอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

 

6. ดานทรัพยากรในการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 
6.1  ทานตองการสิ่งสนับสนุนหรือสิ่งจูงใจในการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรอยางไร เชน ทุน

การเขียนขอเสนอโครงการ เปนตน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

6.2  ทานตองการความชวยเหลือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของและเจาหนาท่ีเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณบูรณา
การเชิงยุทธศาสตรอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

6.3  ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับแบบฟอรมและขอมูลประกอบการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตรท่ีกองแผนงานสงมาให 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

 

7. ปจจยัดานกระบวนการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 
7.1  ทานคิดวากองแผนงานสื่อสารเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรเปนอยางไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
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7.2  ทานคิดวาข้ันตอนการเขียนขอเสนอโครงการงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรเปนอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

7.3  ทานคิดวาข้ันตอนการสงขอเสนอโครงการงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรเปนอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

7.4  ทานคิดวาการประสานงานของเจาหนาท่ีกองแผนงานเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตรเปนอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
 

8. ทานมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรในระดับใด 

 ระดับ 5 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด   ระดับ 4 มีความพึงพอใจมาก 

 ระดับ 3 มีความพึงพอใจปานกลาง   ระดับ 2 มีความพึงพอใจนอย 

 ระดับ 1 มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด   
 

9. ทานพบปญหา อุปสรรคในการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรอยางไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
 

10. ทานคิดวาอะไรคือปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
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11. ทานมีขอเสนอแนะ หรือแนวทางการเพ่ิมประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
อยางไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

 
 

 ผูวิจัยขอขอบพระคุณอยางสูงท่ีสละเวลาในการสอบแบบสอบถามคะ  
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รายช่ือผูใหสัมภาษณเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการจัดทํางบประมาณบูรณาการ           
เชิงยุทธศาสตร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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2 รองศาสตราจารย ดร.จุฑารัตน  ชมพันธุ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม 
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5 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณพงศ  นพเกตุ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม 

6 ดร.พลาพรรณ  คําพรรณ สํานักวิจัย 

7 รองศาสตราจารย ดร.ประทุม  ฤกษกลาง คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ 

8 รองศาสตราจารย ดร.อุษา บิ๊กก้ินส คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ 
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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 คณะการจัดการการทองเท่ียว 

17 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

18 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนาสยั  สุคนธพันธ คณะสถิติประยุกต 

19 อาจารย ดร.สุกัญญา  สุรเนาวรัตน คณะสถิติประยุกต 

20 ศาสตราจารย ดร.กําพล ปญญาโกเมศ คณะบริหารธุรกิจ 

21 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัคพงศ  พจนารถ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม 
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ลําดับท่ี ผูใหสัมภาษณ หนวยงานท่ีสังกัด 

22 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัทรียา  หลักเพ็ชร คณะการจัดการการทองเท่ียว 

23 รองศาสตราจารย ดร.เทิดชาย ชวยบํารุง คณะการจัดการการทองเท่ียว 

24 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เตวิช  เสวตไอยาราม คณะภาษาและการสื่อสาร 

25 ผูชวยศาสตราจารย ดร.แตงออน  ม่ันใจตน 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 คณะการจัดการการทองเท่ียว 

30 ผูชวยศาสตราจารย ดร. โชคชยั  สุเวชวัฒนกูล คณะการจัดการการทองเท่ียว 

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 คณะการจัดการการทองเท่ียว 

38 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกกานต  แกวนุช คณะการจัดการการทองเท่ียว 

39 ศาสตราจารย ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

40 รองศาสตราจารย ดร.พาชิตชนัต  ศิริพานิช คณะสถิติประยุกต 
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