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งานวิจัยสํารวจนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษากระบวนทัศน และคุณลักษณะของขาราชการไทยในปจจุบัน (2) เพื่อ
เปรี ย บเที ย บกลุ ม ข า ราชการ คื อ (2.1) กลุ ม กระทรวง (ก) เศรษฐกิ จ (ข) สั ง คม และ (ค) บริ ห าร และความมั่ น คง และ
(2.2) ผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน (3) เพื่อจัดกลุมกระบวนทัศน และคุณลักษณะงานของขาราชการไทย
แบบการวิจัย เปนเชิงสํารวจ ครอบคลุมขาราชการ 4 ประเภท คือ (1) พลเรือน (2) ครู (3) มหาวิทยาลัย และ (4)
ทหารและตํารวจ ดําเนินการในชวง กุมภาพันธ ถึง เมษายน 2547 โดยสงแบบสํารวจประเมิน 360 องศา ใหแกตัวอยางที่สุม
โดยวิธีการความนาจะเปน ตามจํานวนที่เหมาะสมกับประชากรในระดับความเปนตัวแทนประชากรที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
จํานวน 3,423 คน ตัวอยางกลุมนี้มีการกระจายปกติ ครอบคลุมกระทรวง จังหวัด เพศ ระดับตําแหนง วุฒิการศึกษา และ
อายุราชการ
ผลการวิ จั ย พบว า ผู ต อบแบบสํ า รวจส ว นใหญ สั ง กั ด กลุ ม เศรษฐกิ จ (60.9%) เป น ผู ป ฏิ บั ติ ง าน (88.7%) เป น
ขาราชการระดับ 7 และ 8 (51.5%).
ในภาพรวม ขาราชการมีกระบวนทัศน 10 ใน 12 กระบวนทัศนที่ศึกษากระบวนทัศนที่ไมมี คือ (1) กระประยุกต
ใหเกิดผลที่เปนรูปธรรม และ (2) การทบทวนพิจารณาโดยคํานึงถึงขอมูลในอดีต สวนเรื่องคุณลักษณะขาราชการ มี 9 จาก
20 ตัวแปร (16 คุณลักษณะ) และไมมีคุณลักษณะ 11 ตัวแปร ไดแก (1) ยึดประโยชนสุขของประชาชน (2) เนนประสิทธิ
ผล (3) มองจากภายนอกเขามา (4) เนนความรูเปนฐาน (5) รายงานในระบบแมตริกส (6) รูเทาทันเทคโนโลยี (7) รวดเร็ว
ทันเหตุการณ (8) มีพลังในตน (9) มีมโนภาพเดียวกัน (10) ยอมรับความสามารถของแตละบุคคลและ (11) คิดเปนระบบ
เมื่อเปรียบเทียบระหวางผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน พบวา ผูบริหารมีกระบวนทัศน และคุณลักษณะสูงกวาผูปฏิบัติ
งาน (12:2 และ 5:1) กระบวนทัศนรวม คือ กระบวนการ และการตอรอง สวนคุณลักษณะรวม คือ เสริมใหเปนองคการเรียนรู
กระบวนทัศนที่มีเฉพาะผูบริหาร ไดแก กระบวนการชักชวน ผสมผสาน ปรับตัว ประยุกต แกปญหาโดยทําใหเลิก
รากันไป ซึ่งอาจใชการแขงขันที่มีการกําหนดความคาดหวังสูง หรือกําหนดระเบียบปฏิบัติมุงสูผล
สวนกระบวนทัศนเฉพาะผูปฏิบัติงาน ไดแก การมีความรอบคอบ คิดทบทวนอยางดีกอนการตัดสินใจ และ ควรมุง
หาสาเหตุ ในการแกปญหาเปนหลักสําคัญ
คุณลักษณะที่มีเฉพาะผูบริหาร ไดแก การจัดการแบบมีสวนรวม โดยการสรางบรรยากาศใหทุกคนกลาแสดงออก
กลาคิด กลาทํา ดวยการยึดประโยชนสุขของประชาชน เพื่อเสริมใหเปนองคการเรียนรู
ผลการเปรียบเทียบระหวาง 3 กลุมกระทรวง พบวา กลุมบริหารและความมั่นคง มีกระบวนทัศน และคุณลักษณะสูง
กวา กลุมสังคม และ กลุมเศรษฐกิจ (18:2:2 ) และกลุมสังคม และ กลุมเศรษฐกิจมีจํานวนเทากัน กระบวนทัศนรวมกันทั้งสาม
กลุมคือ คือ การยึดระเบียบเปนหลักในการแกปญหา กลุมสังคมมีกระบวนทัศนในการสรางเครือขายและแกปญหารวมกันมาก
กวากลุมเศรษฐกิจ และกลุมเศรษฐกิจมีกระบวนทัศนในภารการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติที่เปนมาตรฐาน และสนับสนุนการ
แสดงความคิดเห็นที่แตกตางกัน มากกวากลุมสังคม
การเปรีย บเที ย บคุ ณ ลัก ษณะ พบวา กลุม บริห ารและความมั่ น คง มี จํานวนคุ ณ ลัก ษณะมากกวา กลุม สังคม และ
เศรษฐกิจ (9:2:2) คุณลักษณะรวม คือ การสรางบรรยากาศใหทุกคนกลาแสดงออก โดยกลุมสังคมมีคุณลักษณะในเรื่องความไม
มีพรมแดน และการมีวิสัยทัศนรวม และกลุมเศรษฐกิจ มีคุณลักษณะในเรื่องการจัดการแบบมีสวนรวม ซึ่งอีกกลุมไมมี
ผลการจัดกลุมกระบวนทัศน และคุณลักษณะรวมของขาราชการไทย พบเอกลักษณ ของขาราชการไทยในยุคการ
เปลี่ยนแปลงสูการบริหารภาครัฐแนวใหม 6 ดาน เรียงตามคาน้ําหนัก และ จํานวนการเกาะกลุมสูงไปหาต่ํา ดังนี้ (1) รวดเร็วทัน
เหตุการณ (2) มุงอนาคต (3) ยึดประโยชนสุขของประชาชน (4) รูทันโลก (5) กําหนดระเบียบปฏิบัติและ (6) เนนตนเอง
งานวิจัยพื้นฐานนี้ สรางองคความรูเชิงประจักษของขาราชการไทยในภูมิสังคมแบบไทย ๆ ผูวิจัยไดบงชี้จุดเดน
จุดดอยของกลุมขาราชการ ซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาขาราชการเพื่อพลังอํานาจในตน และปรับโครงสราง
กับสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับกระบวนทัศน และคุณลักษณะของขาราชการในปจจุบัน เพื่อดําเนินการตามยุทธศาสตร ของ
รัฐบาลในกระบวนการนําระบบราชการสูบริหารภาครัฐแนวใหมตอไป

