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การศึกษาผลลัพธการนําแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหมมาใชในการปฏิรูประบบ
ราชการของหนวยงานภาครัฐในจังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคในการศึกษา 3 ประการ คือ 1)   เพื่อ
ศึกษารูปแบบและวิธีการที่ใชในการปรับเปล่ียนการบริหารราชการของหนวยงานภาครัฐในจังหวัด
เชียงใหม   2)   เพื่อศึกษาผลของการปฏิรูประบบการบริหารราชการของหนวยงานภาครัฐในจังหวัด
เชียงใหมในชวงป 2545 – 2550    3)   เพื่ออธิบายผลกระทบจากการนําแนวคิดการจัดการภาครัฐแนว
ใหมมาใชในการปฏิรูประบบราชการของหนวยงานภาครัฐในจังหวัดเชียงใหม โดยการศึกษาครั้งนี้ใช
วิธีการดําเนินการวิจัยเอกสารในสวนที่เปนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และการวิจัย
ภาคสนาม ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง
ในหนวยงานภาครัฐในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวนทั้งสิ้น 10 หนวยงาน ผลการศึกษา 
สามารถสรุปไดดังนี้ 
 1) หนวยงานราชการตัวอยางสวนใหญมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการบริหารงาน
ภายหลังนโยบายปฏิรูประบบราชการมีผลบังคับใช นับตั้งแตวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2545 ทั้งการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงาน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารงานดวยการนําเทคนิคการ
บริหารจัดการสมัยใหมมาปรับใช แตขณะเดียวกันหนวยงานราชการทั้งหมดยังคงอํานาจหนาที่ไว
ดังเดิม โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายขอบังคับอื่นใดที่เกี่ยวของ มีผลทําใหบางหนวยงานราชการ
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ประสบปญหาในการปฏิบัติราชการอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการบริหารงาน
ดังกลาว รวมไปถึงอุปสรรคในการนํานโยบายไปปฏิบัติของหนวยงานราชการในสวนภูมิภาค  

2) ผลของการปฏิรูประบบการบริหารราชการของหนวยงานราชการตัวอยาง พบวา 
หนวยงานราชการทั้งหมดยอมรับตอแนวทางการปฏิรูประบบราชการที่กําลังดําเนินอยูในปจจุบัน 
เนื่องจากการปฏิรูประบบราชการในชวงป พ.ศ.2545 – 2550 ที่ผานมา ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบและวิธีการบริการบริหารงานในหนวยงานราชการเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในดาน 1) 
การบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์   2) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน แตผลการปฏิรูประบบราชการที่พบวามีการเปลี่ยนแปลงในระดับนอย คือ การบริหารงาน
ราชการใหมีประสิทธิภาพดวยการจัดทําบัญชีตนทุนในงานบริการสาธารณะ เพื่อเปรียบเทียบความ
คุมคาของการบริหารเงินงบประมาณของหนวยงานภาครัฐ 
 3) ผลการศึกษาและการสํารวจผลกระทบจากการนําแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม
มาใชในการปฏิรูประบบราชการในหนวยงานราชการในงานวิจัยช้ินนี้ พบวา แนวคิดการจัดการ
ภาครัฐแนวใหมสงผลกระทบทางบวกแกผลปฏิบัติงานราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 1) การปรับปรุง
กฎระเบียบ  2) การวางแผนการดําเนินงาน 3) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด
ผลสําเร็จของงาน 4) การทบทวนผลการปฏิบัติงานเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการประเมินผล 

5) การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 6) การพัฒนาและฝกอบรมเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน  ขณะเดียวกันการนําแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหมมาใชในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ พบวามีทั้งผลกระทบทางบวกและทางลบตอขวัญและกําลังใจของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
กลาวคือ ผลกระทบทางบวก ไดแก 1) เจาหนาที่ไดทํางานในหนาที่ที่ตรงกับความรูความสามารถ 2)
เจาหนาที่มีความพึงพอใจกับหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายในปจจุบัน  3) เจาหนาที่
สามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จลุลวงตามเปาหมายเสมอ  และผลกระทบทางลบตอขวัญ
และกําลังใจของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ไดแก 1) ความสามารถในการคิดสรางสรรคตอการทํางานได
อยางเปนอิสระ 2) การไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการที่ไมเหมาะสมกับความสามารถและงานที่
ไดรับมอบหมาย  ขณะที่ประชาชนมีความเห็นดวยตอการนําแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหมมา
ปรับใชวาสงผลดีขึ้นตอการปฏิบัติงานราชการในทุกดาน โดยผลการศึกษาพบวาแนวคิดการจัดการ
ภาครัฐแนวใหมมีผลกระทบทางบวกตอความพึงพอใจของประชาชนในทุกดานของคุณภาพการ
ใหบริการประชาชน แตขณะเดียวกันกลับพบวา แนวคิดดังกลาวมีผลกระทบทางลบตอโอกาสการมี
สวนรวมของประชาชน เพราะทําใหประชาชนมีโอกาสในการมีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ
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นอยในดานการมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ใหประชาชนรวมตรวจสอบ ทั้งที่ประชาชนมี
ความเต็มใจและกระตือรือรนที่จะรวมพัฒนาระบบราชการไทยในระดับมาก 
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ABSTRACT  
 

The thesis entitled, “Outcomes of New Public Management Implementation of 
Governmental Organizations in Chiang Mai Province”, is conducted with three objectives: 1) to 
study forms and means used in bureaucratic reform of governmental organizations in Chiang Mai 
Province  2) to study impacts of bureaucratic reform of governmental organizations in Chiang Mai 
between 2545 and 2550 and 3) to explain impacts of the new public management in bureaucratic 
reform implementation of governmental organizations in Chiang Mai.  This study is undergone 
through documentary research in relation to relevant theory and research work inclusive of field 
research, both qualitative and quantitative.  The sampling units of 10 governmental organizations in 
Mueang District, Chiang Mai Province, had been chosen purposively for field research and data 
analysis. 

Results of the study can be summarized as follows: 
1) Most sampling subjects had a change in patterns and means of management after 

the public management implementation of governmental organizations had been mad effective since 
the 3rd October, B.E. 2545.  Such a change is found both in structure and pattern of management by 
adopting new modern management techniques.  At the same time, the governmental organizations 
have still retained all of their functional authorities without amending any rules of law concerned.  
As a consequence, some governmental agencies encountered some problems in their operation due 
to conflicts and obstacles in implementing such the bureaucratic reform of governmental 
organizations in the countryside. 
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2) Outcomes of the bureaucratic reform of governmental organizations reveal that all the 
governmental organizations have accepted the on-going bureaucratic reform because the bureaucratic 
reform between 2545 and 2550 brought about tremendous changes in patterns and means of 
management in governmental organizations, especially in terms of 1) effectiveness-oriented 
management and 2) facilitating and responding to the public demands.  But the minimal outcome of 
the reform involved accomplishing effective cost account plan in the public service in order to 
compare the cost and its profitability in budget management of the governmental sector.  

3) Results of the study and survey of impacts of new public management 
implementation in bureaucratic reform of governmental organizations revealed that the new public 
management had positive impacts on operation, especially in terms of 1) rules and regulations 
amendment 2) operation planning 3) operation assessment system 4) reviewing operation outcomes 
with assessment standard 5) updating operational database and information technology and 6) 
developing and providing the personnel with in-service training.  At the same time, the new public 
management implementation in bureaucratic reform of governmental organizations had impacts, 
both positive and negative, upon morale and incentive of operating officers.  That is, the positive 
impacts are: 1) officers have a chance to work on their assignments in line with their knowledge and 
competency 2) they are satisfied with their assignments and 3) they were able to finish their 
assignments against performance targets.  The negative impacts on their morale and incentive are 
concerned with: 1) capability in independently creative initiation and 2) receiving rewards and 
welfare inappropriate to their capabilities and assignments while the people agreed that such the 
reform resulted in improving all aspects of official performance.  The research findings show that 
the concept had positive impacts on the public satisfaction in terms of service quality.  Furthermore, 
it was found that the new public management had negative impacts on the public’s participation 
because it gave them a little opportunity to involve in bureaucratic development with popular 
participation in monitoring, though the people have been ready to take part in the development of 
the Thai bureaucratic system.   
 

 


