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ถ้ามองการพัฒนาการการจัดการภาครัฐ ความท้าทายในระบบของราชการไทยตามกระแสโลกาภิวตั น์
สังคมเข้าสูย่ ุคแห่งการเรียนรู้ กระแสสังคมเข้าสูย่ ุคประชาธิปไตยแนวใหม่ ทาให้ระบบราชการไทยเกิดความเสื่อม
ถอยของระบบราชการ จึงเป็ นความท้าทายภาครัฐต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาการบริหารจัดการของภาครัฐเพื่อ
ไปสู่องค์กรสมัยใหม่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นประชาชนเป็ นศูนย์กลาง มีการปรับวิธกี ารบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพ ควรเน้นผลงาน ปรับการบริหารงานให้เป็ นธรรม โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อนาไปสู่การ
บริห ารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ปรับ เปลี่ย นวัฒ นธรรมการทางานแบบเดิม ๆ ที่มุ่ ง เน้ น โครงสร้า งองค์ก รเป็ น
ศูนย์กลาง การรวมศูนย์อานาจ สายบังคับบัญชาค่อนข้างมาก การทางานแนวดิง่ ยึดหลักการดาเนินงานแบบ
อุปถัมภ์ และการทางานตามคาสัง่ ดังนัน้ วัฒนธรรมในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ จึงเป็ นพื้นฐานของการ
บริห ารจัดการภาครัฐ ซึ่ง จะนาไปสู่ก ารเปลี่ย นแปลงระบบต่ า งๆ ของภาครัฐที่เ ป็ น รูป ธรรม โดยมุ่ง เน้ น การ
ให้บริการที่มคี ุณภาพแก่ประชาชน ตามความต้องการของประชาชนเป็ นหลัก ดังนัน้ ระบบราชการจึงมีความ
จ าเป็ น ที่ต้อ งเร่ ง ปรับ โครงสร้า ง และกระบวนการท างานให้ช ัด เจนมีค วามยืด หยุ่ น เตรีย มพร้อ มรับ กับ การ
ปรับเปลีย่ นหรือเปลีย่ นแปลงในทุกๆ ด้าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: วัฒนธรรมองค์การ, ระบบราชการ

ABSTRACT
Looking at the development Challenges in Thai government system on globalization that social
flows into new democratic the age of learning era. It is the challenge for Thai government to adapt and
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improve the management of public sector to modern enterprise. The objective of Good Governance that
focus on people be the centre of efficiency management and should be adjust on transparent, the fair
work can be verifiable management. Lead to the new methodology management, then modify traditional
culture work that focuses on the needs of the people in order to be a concrete government. According to
the needs of the public, Thai bureaucracy is necessary to accelerate restructuring in basis state
management, provide quality services to people in flexible, clear process work, ready change on every
side to achieve effective development.
Keywords: The organization culture, Thai Bureaucracy

บทนา
ในศตวรรษที่ 21 องค์กรต่างๆ ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ นพลวัต จึงมีผลให้องค์การต้องปรับตัว
อยู่ตลอดเวลา ซึง่ ในบางกรณีตอ้ งมีการเปลีย่ นแปลงไปตามบริบทตามแต่ช่วงเวลา และอิทธิพลจากสิง่ เร้าของเหตุ
ปั จจัยนัน้ ๆ ซึง่ ความท้าทายในศตวรรษที่ 21 มีการเปลีย่ นแปลงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม
ตลอดจนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมาก และส่งผลกระทบต่อแนวคิด ความเชื่อ การประกอบอาชีพ และวิถี
ชีวติ ของประชาชนทัง้ หลาย และแน่นอนมีผลต่อการทางานขององค์กรต่างๆ ระบบราชการไทยจึงถูกเรียกร้องให้มี
การจัดทาบริการสาธารณะเพิม่ ขึน้ อยู่เรื่อยๆ พร้อมกับต้องเผชิญกับปั ญหาใหม่ๆ ตามมาอย่างมากมาย
วัฒนธรรมองค์กรจึงเป็ นเครื่องสะท้อนต่อค่านิยม วิสยั ทัศน์ และความเชื่อขององค์กรได้อย่างชัดเจน
เพราะการทีอ่ งค์กรใดองค์กรหนึ่งนัน้ จะสามารถวัฒนธรรมองค์กรให้เจริญก้าวหน้า และก้าวไปในจุดทีเ่ หมาะสมที่
สาคัญสามารถพัฒนาได้อย่างยังยื
่ นนัน้ คนในองค์กรจะต้องมีพฤติกรรมทีย่ ดึ ถือร่วมกันเป็ นความนิยมร่วมกันที่
สร้างรากฐานจากการปฏิบตั ิจากคนสู่คน จากกลุ่มสู่กลุ่ม จากสังคมสู่สงั คม ค่านิย มเหล่านัน้ หากยึดถือเป็ น
แนวทางปฏิบตั ิร่วมกัน แสดงออกถึงพฤติกรรมดีๆ ร่วมกันอย่างยั ง่ ยืนและต่ อเนื่อง องค์กรนัน้ จะมีวฒ
ั นธรรม
องค์ก รที่เ ป็ นรากฐานในการพัฒ นาองค์ก รสู่ค วามอยู่ ร อดอย่ า งยัง่ ยืน ท าให้ อ ยู่ ร่ ว มกัน ได้อ ย่ า งมีค วามสุ ข
เช่นเดียวกับวัฒนธรรมองค์ก รของระบบราชการ ซึ่งเป็ นระบบของค่านิยมร่วม ความเชื่อ และอุปนิสยั ภายใน
องค์ก รที่มีผ ลต่ อ โครงสร้า งที่เ ป็ น ทางการเพื่อ ก าหนดบรรทัด ฐานของการอยู่ ร่ ว มกัน ดัง นั น้ เมื่อ เริ่ม ท างาน
เจ้าหน้าทีต่ อ้ งเรียนรูถ้ งึ วิธกี ารทางานขององค์กรทีเ่ ข้ามาทางานใหม่ วัฒนธรรมองค์กรมีหน้าทีค่ วบคุมดูแลองค์กร
จัดสรรทรัพยากร ซึง่ ความสาเร็จขึน้ อยู่กบั ความสามารถในการเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร และเปลีย่ นแปลงเมื่อ
จาเป็ นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
เนื่องจาก ระบบราชการของไทยเป็ นระบบการทางานพืน้ ฐานในการบริหารจัดการประเทศทีส่ าคัญ การ
พัฒนาระบบราชการจึงมีความสาคัญ เพราะถ้าระบบพื้นฐานมีการทางานที่มปี ระสิทธิภาพย่อมส่งผลดีต่อความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศ ดังนัน้ การพัฒนาระบบการทางานของบุคลากรเพื่อทีใ่ ห้มกี ารทางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
จึงมีความสาคัญอย่างยิง่
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ความหมายของวัฒนธรรมองค์กร
วัฒนธรรม คือ ครอบคลุมถึงทุกสิง่ ทุกอย่างอันเป็ นแบบแผนในความคิดและการกระทาทีแ่ สดงออกถึงวิถี
ชีวติ ของมนุษย์ในส่วนร่วมของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือสภาพใดสภาพหนึ่ง มนุษย์ได้คดิ สร้างระเบียบกฎเกณฑ์วธิ กี าร
ในการปฏิบตั กิ ารจัดระเบียบตลอดจนระบบความเชื่อ ความนิยม ความรู้ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการควบคุมและ
ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ1 รวมถึง Edword B. Tyler2 (1877) อธิบายว่า วัฒนธรรม คือ ผลรวมของระบบความรู้
ความเชื่อ ศิลปะ จริยธรรม ประเพณี ตลอดจนความสามารถและอุปนิสยั ต่างๆ ซึง่ เป็ นผลมาจากการเป็ นสมาชิก
ของสังคม วัฒนธรรมเป็ นระบบความเชื่อและค่านิยมทางสังคม ซึ่งอยู่เบื้องหลังพฤติกรรมของมนุ ษย์ เป็ นทัง้
กฎเกณฑ์และระเบียบหรือมาตรฐานของวิถกี ารดารงชีวติ (Way of Life) ของคนในกลุ่มทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงและ
สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสูค่ นอีกรุ่นหนึ่ง
ดังนัน้ วัฒนธรรมประกอบไปด้วยคุณสมบัตทิ ส่ี าคัญ 3 ประการ3
1. วัฒนธรรมเป็ นสิง่ ทีเ่ รียนรูไ้ ด้ ถ้าเราต้องการจะรูจ้ กั วัฒนธรรมของชนชาติใดเผ่าใดเราก็สามารถศึกษา
ทาความเข้าใจได้ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อม ทางตรงก็คอื การเข้าไปคลุกคลีร่วมอยู่ร่วมกิจกรรมโดยตรง ก็จะทาให้
เรามีความรูค้ วามเข้าใจวัฒนธรรมของชนชาตินนั ้ ได้อย่างชัดเจน สาหรับการเรียนรูโ้ ดยทางอ้ อม ก็คอื การศึกษา
จากเอกสารต่างๆ ทีม่ ผี ทู้ าการศึกษารวบรวมไว้
2. วัฒนธรรมเป็ นสิง่ ทีเ่ กิดจากกระบวนการเรียนรูท้ างสังคมมากกว่าเกิดจากการถ่ายทอดทางสายเลือด
แม้ว่าพันธุกรรมจะมีผลต่อคุณสมบัตหิ ลายประการของมนุ ษย์ แต่ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับระดับวัฒนธรรมนัน้ พันธุกรรม
จะมีอทิ ธิพลน้อยมาก เพราะแบบแผนการดารงชีวติ ของมนุ ษย์ล้วนได้รบั อิทธิพลมาจากกระบวนการหล่อหลอม
ทางสังคมเป็ นลาดับ
3. วัฒนธรรมต่ างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ (dynamic) มักมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ าเสมอไม่มี
วัฒนธรรมใดทีจ่ ะคงอยู่อย่างสมบูรณ์ โดยไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงแม้แต่น้อย
ดังนัน้ วัฒนธรรม หมายถึง รูปแบบหรือแบบแผนการดาเนินชีวติ ของกลุ่มคนทีไ่ ด้มกี ารปฏิบตั สิ บื ทอดต่อ
กันมา และทุกสิง่ ทุกอย่างที่มนุ ษย์สร้างขึน้ รวมทัง้ ความรู้ ความเชื่อ และค่านิยม ที่ อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมของ
มนุษย์
คุณลักษณะของวัฒนธรรมองค์กร
วัฒนธรรมองค์กรเป็ นเรื่องทีค่ ่อนข้างจะเป็ นนามธรรม เนื่องจากเกีย่ วข้องกับค่านิยมความเชื่อของคนซึง่
เป็ นทีส่ งั เกตเห็นได้ยาก แม้ว่านักวิชาการจะมีความเห็นแตกต่างกันบ้างในเรื่องคุณลักษณะของวัฒนธรรมองค์กร
แต่สว่ นใหญ่แล้วเห็นว่าวัฒนธรรมองค์กรมีคุณลักษณะดังนี้4
1
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1. วัฒนธรรมองค์กรเป็ นปรากฏการณ์ของกลุ่มคนจานวนหนึ่งในหน่ วยงาน ไม่ใช่ความคิด ความเชื่อ
ค่านิยมและการกระทาของคนๆ เดียว แต่ละคนในหน่ วยงานอาจมีความคิด ความเชื่อ ค่านิยมและการกระทา
แตกต่างกันไป สิง่ ต่างๆ เหล่านี้ไม่ใช่วฒ
ั นธรรมเพราะไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีม่ หี รือเห็นร่วมกันในกลุ่มคนจานวนหนึ่ง ดังนัน้
วัฒนธรรมองค์กรจึงเป็ นความคิด ความเชื่อ และ ค่านิยมทีห่ ลายคนยอมรับและนาไปปฏิบตั จิ นสามารถคาดคะเน
พฤติกรรมของคนทีอ่ ยู่วฒ
ั นธรรมเดียวกันได้ วัฒนธรรมเป็ นสิง่ ที่สมาชิกทุกคนหรือส่วนใหญ่ของสังคมเห็นพ้อง
ต้องกัน เช่นเดียวกับ องค์กรขนาดใหญ่ เช่น ระบบราชการที่มขี นาดใหญ่ มีความสลับซับซ้อน มีการติดต่อกับ
สังคมและหน่วยงานอื่นอย่างกว้างขวาง จึงจาเป็ นต้องมีการปรับตัวตามการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อม
2. เป็ นสิง่ ที่ต้องใช้เวลาในการสังสม
่ ความคิ ด ความเชื่อ ค่า นิยม และการกระทาที่คนในหน่ วยงาน
สามารถช่วยแก้ปัญหาและสนองความต้องการของหน่ วยงานได้ เพื่อพัฒนาเป็ นแนวปฏิบตั ิท่คี นในหน่ วยงาน
ยอมรับและนาไปใช้บรรทัดฐานเดียวกัน ต้องมีการเรียนรูแ้ ละแก้ไขร่วมกัน
3. การติดต่อสื่อสารสร้างความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น วัฒนธรรมองค์กรไม่ใช่ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม
และการกระทาของสมาชิกทีเ่ กิดจากสัญชาติญาณของมนุษย์ นอกจากนัน้ วัฒนธรรมองค์กรก็ไม่ได้เกิดขึน้ จากการ
ถ่ายทอดทางพันธุกรรมด้วย แต่ วฒ
ั นธรรมองค์กรเป็ นสิง่ ที่สมาชิกองค์ก รค่อยๆ เรียนรู้วฒ
ั นธรรมองค์ก รผ่าน
กระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมทีเ่ รียกว่า การหล่อหลอมขัดเกลาขององค์ก ร (organizational socialization) การ
เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมองค์กรทาให้เราสามารถรูพ้ ฤติกรรมอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆ ทาให้เราสามารถอยู่ร่วมกันและ
เป็ นทีย่ อมรับได้ จากการเรียนรูแ้ ละถ่ายทอดทางสังคม
4. เป็ น สิ่ง ที่ป รับ ตัว เปลี่ย นแปลงได้ เนื่ อ งจาก การเกิด วัฒ นธรรมองค์ก รต้อ งใช้เ วลาในการพัฒ นา
วัฒ นธรรมองค์ก รเป็ นสิ่ง ที่ไม่ ห ยุ ด นิ่ง สามารถปรับตัว เปลี่ย นแปลงได้ตามสภาพแวดล้อ มหรือ สถานการณ์ ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป เช่น การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ทาให้การทางานสะดวกและรวดเร็วมากยิ่ งขึน้ แต่การพึ่งพา
เทคโนโลยีต่างๆ ก็อาจก่อให้เกิดปั ญหาในเรื่องของความผูกพันของพนักงานลดน้อยลง เนื้องานถูกตัดหรือแบ่ง
เวลาในการทางานถูกเร่งรัดให้ทนั กับการทางานของเครื่องจักร ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานก็มกี ารเปลีย่ นแปลง
ต้องมทางานแข่งกับเวลามากขึน้ ทาให้วฒ
ั นธรรมองค์ก รเกิดการครอบงาจากการแข่งขันในสภาพสังคมทีเ่ กิดขึน้
ในปั จจุบนั
เช่นเดียวกับจากการศึกษาของ Daniel R. Denison5 อธิบายว่า ในปั จจัยด้านวัฒนธรรมองค์ก รและ
ประสิทธิผลขององค์กร พบว่าวัฒนธรรมองค์กรจะส่งผลต่อประสิทธิผล (Effectiveness) ขององค์กรเป็ นอย่างมาก
เมื่อวัฒนธรรมนัน้ ก่อให้เกิด
1. การผูกพัน (Involvement) และการมีสว่ นร่วมในองค์กร
2. การปรับตัว (Adaptability) ทีเ่ หมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอก
องค์กร
4

สุนทร วงศ์ไวศยวรรณ, วัฒนธรรมองค์การ แนวคิ ด งานวิ จยั และประสบการณ์ . (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์โฟร์

เพช, 2540)

5

1990).

Denison, Daniel R., Corporate Culture and Organization Effectiveness. (New York: John Wiley and Sons,
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3. การประพฤติปฏิบตั ไิ ด้สม่าเสมอ (Consistency) ซึง่ จะทาให้เกิดการทางานทีป่ ระสานกันและสามารถ
คาดหมายพฤติกรรมต่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้
4. มีวสิ ยั ทัศน์และภารกิจขององค์กรทีเ่ หมาะสม ทาให้องค์กรมีกรอบและทิศทางกรดาเนินงานทีช่ ดั เจน
ปั จจัยทัง้ 4 ส่วนนี้ จะทาให้องค์กรสามารถบรรลุสปู่ ระสิทธิผล (Effectiveness) ตามทีต่ ้องการได้ ก็ถอื ว่า
มีความสาคัญทีจ่ ะสนับสนุ นให้องค์ก รบรรลุส่วู สิ ยั ทัศน์ และภารกิจทีก่ าหนดอย่างเหมาะสมได้ วัฒนธรรมองค์กร
ถือเป็ นวิถชี วี ติ ทีค่ นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งยึดถือปฏิบตั สิ บื ต่อกันมา ซึง่ จะกลายเป็ นนิสยั และความเคยชิน และกลายเป็ น
ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีประพฤติปฏิบตั ิ ความเชื่อทีม่ รี ่วมกันอย่างเป็ นระบบที่เกิดขึน้ ในองค์กรและใช้เป็ น
แนวทางในการกาหนดพฤติกรรมของคนในองค์กรนัน้ วัฒนธรรมองค์ก รจึงเป็ นเสมือน “บุคลิกภาพ” หรือ “จิต
วิญญาณ” ขององค์กร ปั จจัยในด้านของวัฒนธรรมจึงช่วยผลักดันให้องค์กรบรรลุผลสาเร็จ ดังนี้
ภาพประกอบที่ 1 วิสยั ทัศน์และภารกิจขององค์กร

วิสยั ทัศน์และภารกิจขององค์กร

วัฒนธรรม
องค์กร

การมีสว่ นร่วม
ในองค์กร

การปรับตัว

การปฏิบตั ริ ่วมกัน

จากรูปแสดงลักษณะของวัฒนธรรม ที่จะทาให้องค์กรบรรลุประสิทธิผลผู้บริหารควรให้ความสาคัญกับ
วัฒนธรรมองค์กร โดยการประเมินสภาพของวัฒนธรรมองค์กรทีเ่ ป็ นอยู่ และประเมินความเหมาะสมหรือคุณค่าทีม่ ี
ต่ อองค์การ เพื่อจะได้สร้างวัฒ นธรรมองค์กรให้เป็ นไปในแนวทางที่เหมาะสม เกิดประโยชน์ สูงสุดต่ อองค์ก ร
วัฒนธรรมในองค์กรเป็ นสิง่ สาคัญทีแ่ สดงออกถึงพฤติกรรมของคนในองค์กรนัน้ ๆ ซึง่ เกิดจากความต้องการทีจ่ ะ
เปลีย่ นแปลงภายในองค์กร คุณลักษณะของวัฒนธรรมองค์กร จึงเป็ นสิง่ หนึ่งทีก่ ่อให้เกิดความท้าทายในการพัฒนา
ระบบราชการเนื่องจาก วัฒนธรรมองค์กรจะเป็ นวัฒนธรรมทัง้ ระดับกว้างและระดับแคบ คือ เป็ นทัง้ แบบแผน
สาหรับพฤติกรรมและแบบแผนของพฤติกรรมซึ่งสมาชิกทัง้ หลายในองค์กรยึดถือร่วมกั น และสะท้อนความเป็ น
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จริงในองค์ก รหรือสังคมที่ทุกคนรับรู้และยอมรับอย่างเป็ นเอกฉันท์ร่วมกัน หรือไม่แตกต่ างกันมากนัก ทาให้
วัฒนธรรมองค์กรเป็ นหลักในการดารงชีวติ หรือวิถีชวี ติ หรือเป็ นแบบแผนสาหรับพฤติกรรมในการทางานของ
มนุ ษย์ โดยที่สมาชิกในสังคมหรือมนุ ษย์ไม่รู้ตวั เป็ นแบบหรือวิถีการดารงชีวติ ที่ทาให้องค์ก รมีเอกลักษณ์ ของ
ตนเองต่างไปจากองค์กรอื่น และแบบการดารงชีวติ นี้สามารถแลกเปลี่ยนกันและกันหรือแพร่ก ระจายออกไปได้
ผ่านการสือ่ สารในองค์กรของสังคม โดยมีการเรียนรูผ้ ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม โดยมุ่งเน้นการปรับตัวที่
เหมาะสม การมีส่วนร่วมขององค์ก ร และมีการปฏิบตั อิ ย่างสม่าเสมอ จะทาให้องค์ก รบรรลุวสิ ยั ทัศน์ ภารกิจของ
องค์กร
การพัฒนาระบบราชการ
จากสถานการณ์ในปั จจุบนั ภาคส่วนต่ างๆ ที่อยู่ในสังคม โดยเฉพาะภาครัฐ ซึ่งเป็ นแกนหลักของการ
พัฒนาประเทศ จาเป็ นต้องศึกษารูปแบบการพัฒนาองค์กรให้สอดรับต่อการเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนื่อง วัฒนธรรม
ของระบบราชการไทย ก็คือ พฤติกรรมของข้าราชการในระบบที่แสดงออกในการปฏิบ ัติงานที่คนทัวไปรั
่ บ รู้
(perceive) ในอดีตข้าราชการคือ บุคคลที่มเี กียรติ ศักดิศรี
่ เข้ามาทาหน้าที่ในการ
์ มีความรู้มากกว่าคนทัวไป
ปกครองบริหารบ้านเมืองให้มคี วามสงบสุขและเจริญรุ่งเรือง ข้าราชการจึงเป็ นชนชัน้ พิเศษ เป็ นเจ้าคนนายคนที่
ทางานเพื่อประเทศ ข้าราชการจึงได้รบั ความเคารพนับถือ ชาวบ้านต่างต้องการให้ลูกหลานมีการศึกษา เพื่อจะ
ได้รบั ราชการเป็ นเจ้าคนนายคน ความคิดและค่านิยมดังกล่าวได้ค่อยๆ เปลีย่ นแปลงไปตามกาลเวลา เมื่อสภาพ
เศรษฐกิจ มีค วามเจริญ เติบ โตมากขึ้น ภาคธุ ร กิจ และอุ ต สาหกรรมมีก ารขยายตัว ใหญ่ ข้ึน มีก ารติด ต่ อ กับ
ต่างประเทศ ทาให้มีการนาสิง่ ประดิษฐ์และแนวคิดใหม่ ๆ จากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้น มีการนา
รูปแบบและวิธกี ารบริหารสมัยใหม่เข้ามาใช้
ระบบราชการถูกเรียกร้องให้ทาหน้าทีใ่ นการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือภาคเอกชนมากขึน้ ในขณะที่
ภาคธุรกิจเอกชนมีการพัฒนาไปอย่างมาก ระบบราชการกลับตอบสนองต่อข้อเรียกร้องต่างๆ เป็ นไปอย่างเชื่องช้า
ระบบราชการยังคงทางานล่าช้า ขัน้ ตอนมาก ระเบียบล้าสมัย ปกปิ ดข้อมูล มีการฉ้ อราษฎร์บงั หลวง ในด้าน
ประชาชนทัวไปก็
่ ไม่ได้มที ศั นคติทด่ี ตี ่อระบบราชการเช่นกัน ข้าราชการถูกกล่าวหาว่าทาตัวอยู่เหนือประชาชน ไม่
สนใจแก้ปัญหา ไม่ตอบสนองความต้องการ ข้าราชการรับใช้นายทุนมากกว่าประชาชนธรรมดาๆ ภาพลักษณ์ของ
ระบบราชการดังทีก่ ล่าวมานี้ ทาให้มคี วามจาเป็ นต้องมีการพัฒนาระบบราชการในทุ กๆ ด้าน เพื่อให้ทนั สมัยและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ การพัฒนาการทางานของบุคลากรให้ทางาน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยความต้องการและความสามารถของบุคลากรและความคาดหวังหรือการมีเป้ าหมายของ
องค์การต้องมีความสอดคล้องกันหรือมีวฒ
ั นธรรมองค์การทีต่ อ้ งตรงกัน โดยวัฒนธรรมองค์การแบบระบบราชการ
หรือองค์การที่มรี ะบบการทางานตามสายลาดับขัน้ บังคับบัญชา ให้ความสาคัญกับการสังการและควบคุ
่
มดูแล
อานาจมาจากตาแหน่ งและสถานภาพในองค์การ วัฒนธรรมองค์การเช่นนี้ให้ความสาคัญกับความมันคง
่ เป็ น
รูปแบบการรวมอานาจและเป็ นทางการสูงมาก องค์กรจึงขาดความยืดหยุ่น ดาเนินงานล่าช้า ปรับตัวต่ อการ
เปลี่ย นแปลงได้ยากและไม่ นิ ย มสร้า งนวัตกรรมใหม่ ๆ ท าให้ว ัฒ นธรรมองค์ก รในลัก ษณะดัง กล่ า ว มัก จะไม่
เอือ้ อานวยต่อบุคลากรให้สามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรมให้มกี ารทางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
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แนวโน้ มการบริหารงานของระบบราชการ ในปัจจุบนั เราจะเห็นได้ว่าระบบราชการมีการบริหาร
ระบบราชการยุคใหม่ (New Public Management) ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของการบริหารงานแบบเน้นประชาชน
เป็ นศูนย์กลาง รวมถึงความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั งิ าน นอกจากนี้ยงั สนับสนุนให้เกิดการกระจายอานาจและ
สร้างทางเลือกในการให้บริการทีห่ ลากหลายขึน้ เพื่อให้การบริหารงานมีคุณภาพมากยิง่ ขึน้ 6
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบระบบราชการ
ระบบราชการ
1. องค์กรเป็ นศูนย์กลาง
2. เน้นการรวมศูนย์อานาจ
3. สายบังคับบัญชาค่อนข้างมาก
4. มุ่งเน้นการทางานแนวดิง่
5. ยึดหลักการดาเนินงานแบบอุปถัมภ์
6. มุ่งเน้นการทางานตามคาสัง่
7. เน้นปริมาณผลผลิต

ระบบราชการยุคใหม่
1. ประชาชนเป็ นศูนย์กลาง
2. เน้นการกระจายอานาจ
3. สายบังคับบัญชาน้อยลง
4. มุ่งเน้นการทางานแนวนอน
5. ยึดหลักการดาเนินงานตามความรูค้ วามสามารถ
6. มุ่งเน้นการทางานแบบมีสว่ นร่วม
7. เน้นคุณภาพของผลผลิต

ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ นจะต้องเร่งพัฒนาองค์กรภาครัฐให้มศี กั ยภาพและความได้เปรียบในการแข่งขัน
โดยการริเริม่ แนวคิดใหม่ขององค์กรในอนาคตซึง่ ก็คอื องค์กรจะต้องมีรูปแบบเป็ นแบนราบ มีการทางานเป็ นทีม
แบบมีส่วนร่วม ยึดหลักการดาเนินงานตามความรู้ความสามารถ และการเชื่อมโยงแบบเครือข่ายแต่โครงสร้าง
ดังกล่าวจะไม่คงทีต่ ายตัว คือ จะต้องมีความยืดหยุ่นเตรียมพร้อมรับกับการปรับเปลีย่ นหรือเปลีย่ นแปลงในทุก ๆ
ด้าน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางการแข่งขันที่รุนแรงใน ปั จ จุบนั และการค้นหาแนวกลยุทธ์ใหม่ ๆ ที่มกี าร
พัฒนาให้เกิดขึน้ อยู่ตลอดเวลา องค์กรในอนาคตจะให้ความสาคัญกับความหลากหลายของการเรียนรู้ การพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐในอนาคตจะต้อ งมีการนาเครื่องมือการจัดการต่างๆ ทีม่ อี ยู่
หลากหลายมาปรับใช้ในองค์กรให้เหมาะสม7
รวมถึงการปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยมของข้าราชการ ที่ไม่สามารถทาได้ดว้ ยการใช้
อานาจสังการอี
่
กต่อไป แต่ควรมีการดาเนินการในรูปแบบการให้คาปรึกษา ฝึกอบรม หรือการรณรงค์ โดย
1. การสร้างความรูส้ กึ ผูกพันต่อองค์กร มุ่งเน้นการทางานเป็ นทีม เรียนรูว้ ธิ คี ดิ อย่างเป็ นระบบ
2. การสร้างกระบวนการเรียนรู้ รูปแบบแนวทางการปฏิบตั อิ ย่างชัดเจน สร้างองค์กรเป็ นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้
6

อัครพงษ์ เขียแจ่ม, New Public Management (การจัดการภาครัฐแนวใหม่). วันทีค่ น้ ข้อมูล 22 กุมภาพันธ์ 2560,
เข้าถึงได้จาก: http://easyweb.mnre.go.th/ewt/reo10/ewt_dl_link.php?nid=91,
7
จุลศักดิ ์ ชาญณรงค์, วัฒนธรรมองค์การระบบราชการ ความเมตตา และคุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการ
สังกัดกรุงเทพมหานคร. (รายงานผลการวิจยั , 2557).
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3. มุ่ ง เน้ น การสร้า งบุ ค ลากรยึด หลัก คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบตั ิง าน เพื่อ ลดปั ญหาการทุจ ริต
คอรัปชัน่
4. สร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ ายรวมถึงสร้างเครือข่ายบูรณาการ การทางานกับภาคส่วนต่ างๆ ที่มี
ความเกีย่ วข้อง เพื่อลดภาระบทบาทหน้าทีก่ ารทางาน
5. มุ่งเน้นการทางานเพื่อสังคมอย่างจริงจัง เน้นบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนอย่างชัดเจน ลด
ขัน้ ตอนการทางานทีม่ ากจนเกินไป
การทางานโดยรัฐบาลจะต้องมีการมุ่งเน้นประชาชนเป็ นศูนย์กลาง รัฐบาลต้องรับฟั งความต้องการของ
ประชาชนและตอบสนองความต้องการแบบบูรณาการทุกภาคส่วน กรม กอง ให้ความร่วมมือในการกาหนด
นโยบาย สร้างงานบริการ หรือการประเมินผลงานบริการ โดยภาครัฐต้องมุ่งเน้นการทางานแบบมีส่วนร่วม รับฟั ง
ความต้องการของประชาชน ผูน้ าต้องมีทกั ษะในการสารวจความต้องการหรือสภาพปั ญหาของประชาชน เพื่อให้มี
การดาเนินงานตามเป้ าหมายทีไ่ ด้วางไว้ คือ การวางระบบราชการแบบประชาชนเป็ นศูนย์กลาง
ระบบราชการแบบประชาชนเป็ นศูนย์กลาง การทาลายวัฒนธรรมแบบเดิมๆ ทีม่ ุ่งเน้นระบบราชการแบบ
ดัง้ เดิมแนวดิง่ จากบนลงล่าง เป็ นแนวนอน คือ นโยบายของระบบราชการเกิดจากความร่วมมือของระบบราชการ
ทัง้ ระบบ เช่น การให้บริการแบบ one-stop Service หากข้าราชการบริการลูกค้าได้ดจี นสร้างความพึงพอใจให้กบั
ลูกค้าได้ ข้าราชการก็จะรู้สกึ ภาคภูมใิ จในผลงานของตนและเป็ นผลให้พนักงานปรับระดับการให้บริการให้ดขี น้ึ
เรื่อย ๆ หากรัฐให้บริการประชาชนอย่างเป็ นเลิศก็จะได้รบั ความเลื่อมใสศรัทธาจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ
ประชาชน ความพยายามแก้ปัญหาของระบบราชการแบบดัง้ เดิม โดยเฉพาะอย่า งยิ่งการปรับปรุงในด้า น
ประสิทธิภาพและการให้บริการประชาชน ซึ่งหัวใจสาคัญของการจัดการภาครัฐแนวใหม่กค็ อื การปฏิรูประบบ
ราชการนันเอง
่

สรุป
การพัฒนาระบบราชการอย่างยังยื
่ นถือว่าเป็ นความท้าทายในระบบวัฒนธรรมองค์กรของราชการอย่าง
ยังยื
่ น จาเป็ นต้องอาศัยวิธคี ดิ วิธที างานแบบใหม่ในระบบราชการยุคใหม่ (New Public Management) ให้มคี วาม
สอดคล้อ งกับ สภาพแวดล้อ มที่เ ปลี่ย นไปอย่ า งรวดเร็ว โดยมีก ารมุ่ งเน้ นประชาชนเป็ น ศูน ย์ก ลาง ควรมีก าร
ปรับเปลีย่ นวิธคี ดิ แบบแยกส่วน ควรมีการเชื่อมโยงในหลายมิติ วิเคราะห์เชิงลึกตามความเชีย่ วชาญในหน้าที่ หัน
มาคิดในแบบองค์รวมหรือ บูรณาการอย่างเป็ นระบบในทุกมิติมากยิง่ ขึน้ จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธกี ารทางาน
แบบรวมศูนย์อานาจ ทางานตามหน้าทีร่ บั ผิดชอบโดยควบคุมกากับตามลาดับขัน้ ตอนบังคับบัญชาเป็ นการทางาน
มุ่งภารกิจเชิงรุก โดยยึดหลัก “คน” แทน “เศรษฐกิจ” เป็ นศูนย์กลางในการพัฒนาและกาหนดแนวทางการพัฒนา
แบบองค์รวมหรือบูรณาการในทุกมิติ กาหนดให้สว่ นราชการต่างๆ ให้ความร่วมมือในการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตาม
กระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการ มุ่งประโยชน์สขุ ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิต่์ อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ
คุม้ ค่า ลดเวลาและขัน้ ตอน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานทีไ่ ม่จาเป็ น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่
ท้องถิน่ การกระจายอานาจการตัดสินใจ การอานวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชนส่วน
ราชการต่าง ๆ ขณะเดียวกันการพัฒนาระบบราชการถือว่าเป็ นความท้าทายในระบบวัฒนธรรมองค์ กรมิได้เป็ น
การทาลายผลประโยชน์ หรือบันทอนความมั
่
นคงในชี
่
วติ ของข้าราชการ เพื่อเปลีย่ นแปลงระบบบริหารภาครัฐไปสู่
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ระบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นการทางานโดยวั ดผลสัมฤทธิ ์ มีการวัดผลที่เป็ นรูปธรรมโปร่งใส
มีการบริหารงาน ทีร่ วดเร็ว และคล่องตัว สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ดังนัน้ แนวโน้มของการจัดการภาครัฐในอนาคตจึงมุ่งไปสู่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจและการใช้บุคคลที่ สาม
ในการดาเนินการต่างๆ แทนภาครัฐเพิม่ มากขึ้นซึง่ ทาให้ภาครัฐจาเป็ นต้องอาศัย แนวความคิดและวิธกี ารบริหาร
จัดการของภาคธุรกิจเอกชนมาใช้มากขึน้ ทุกที การบริหารจัดการแบบภาคเอกชนเช่นว่านี้ ทาให้เจ้าหน้าทีข่ อง
ภาครัฐต้องมีความเป็ นบุคลากรทีม่ คี ุณภาพมากขึน้ พร้อมๆ กับการต้องเป็ น “มืออาชีพ” มากขึน้ ด้วย แต่โดยทีก่ าร
บริหารในภาครัฐราชการจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ มากมาย (ซึ่งต่างจากการบริหารของ
ภาคเอกชน) และอยู่ภายใต้หลักการปกครองแบบนิติรฐั (Rule of Law) ด้วยจึงทาให้ภาครัฐจาเป็ นต้อง
ปรับเปลีย่ นรูปแบบของการปกครองแบบเข้มงวดเคร่งครัดมายึดหลักการผ่อนปรนภายใต้หลัก “ธรรมาภิบาล” หรือ
“การกากับดูแลทีด่ ี” (Good Governance) มากขึน้ ปั ญหาในปั จจุบนั จึงอยู่ทก่ี ารเร่งสร้างองค์กรเครือข่ายของ
ภาครัฐและภาคเอกชนทีอ่ าศัยหลักการของ “ธรรมาภิบาล” ซึง่ อยู่ภายใต้การกากับของหลักแห่งศีลธรรมจรรยาทีด่ ี
งาม ทุกวันนี้ ภาคเอกชนไม่เพียงแต่ เรียกร้องและต้องการ Good Governance เท่านัน้ แต่ยงั เรียกร้องจาก
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐมากขึน้ ทุกขณะด้วย
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