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การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ท่ีส าคญั 4 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีท าให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงหรือองค์ประกอบท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์ารของกรมการศาสนา 
กระทรวงวฒันธรรม (2) เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์การของกรมการศาสนา 
กระทรวงวฒันธรรม ในช่วงก่อนและหลงัการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 (3) เพื่อศึกษามิติ
โครงสร้างองค์การด้านความซับซ้อน ความเป็นทางการ และการรวมอ านาจ หลังจากการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์การของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม และ (4) เพื่อเสนอ
ประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์ารในดา้นการบริหารงาน และดา้น
การปฏิบติังานของบุคลากรของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม 

ระเบียบวิธีท่ีใช้ในการศึกษา คือ การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจยั
จากเอกสาร (Documentary Research) โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) จาก
ผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติงานของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และการสังเกตการณ์ 
(Observation) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผลการศึกษา พบวา่ 
1. ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างองค์การของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม พบว่า ปัจจยัสภาพแวดล้อมทาง
การเมืองและสังคม ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์าร ส่วนปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไม่ส่งผล
ต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์าร 

2. การเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์การของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม พบว่า 
โครงสร้างองค์การทั้งก่อนการปฏิรูประบบราชการและหลงัการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 



(4) 
 

เป็นโครงสร้างองค์การตามหน้าท่ีหรือตามสายการบงัคบับญัชาท่ีมีการแบ่งอ านาจหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของหน่วยงานไวอ้ย่างชัดเจน รวมทั้งในขณะน้ี กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม 
ก าลงัจดัตั้งหน่วยงานระดบักองข้ึนมา คือ กองส่งเสริมกิจการฮจัย ์

3. มิติโครงสร้างองค์การหลงัจากเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์การ พบว่า (1) ด้านความ
ซบัซอ้น กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม แบ่งโครงสร้างการบริหารตามแนวนอน (Horizontal 
Differentiation) และโครงสร้างการบริหารตามแนวตั้ง (Vertical Differentiation) รวมทั้งมีความ
ซบัซอ้นในการบริหารงาน และนโยบาย (2) ดา้นความเป็นทางการ พบวา่ กรมการศาสนา กระทรวง
วฒันธรรม มีความเป็นทางการสูง รวมทั้งใชก้ารติดต่อส่ือสารทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
และ (3) ดา้นการรวมอ านาจ พบว่า กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม ใช้อ านาจการตดัสินใจ
แบบรวมอ านาจและกระจายอ านาจควบคู่กนั 

4. ประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึนหลังจากเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์การ พบว่า (1) ด้านการ
บริหารงาน พบว่า กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม มีการบริหารงานท่ีมีความซ ้ าซ้อนกับ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ (2) ด้านการ
ปฏิบติังานของบุคลากร พบวา่ การปฏิบติังานเกิดความล่าชา้ บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อภารกิจงานท่ี
มากข้ึน รวมทั้งขาดหน่วยงานท่ีจะเขา้มาให้การสนบัสนุนภารกิจงานในอนาคต โดยเฉพาะการกา้ว
เขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา พบวา่ 
1. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย พบว่า กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม ควรจะทบทวน

การปรับเปล่ียนโครงสร้างองค์การให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปทั้ งด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และปรับปรุงกลไกการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพโดยการตั้ง
คณะกรรมการข้ึนมาเพื่อก าหนดทิศทางของโครงสร้างองค์การ รวมทั้งควรประสานงานเช่ือมโยง
กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อพฒันาโครงสร้างองคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพ 

2. ขอ้เสนอแนะเชิงการบริหาร พบวา่ กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม ควรใชรู้ปแบบ
โครงสร้างองค์การแบบเมตริกซ์ (Matrix Organization) เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงในการด าเนินงาน
ระหว่างหน่วยงานได้เป็นอย่างดี และควรเพิ่มกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศในส านักงาน
เลขานุการกรม เพื่อรวบรวมฐานขอ้มูลดา้นศาสนาอยา่งเป็นระบบ รวมทั้งกลุ่มงานดา้นอาเซียน เพื่อ
รองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากน้ีควรน าเร่ืองของวฒันธรรมองค์การและ
ค่านิยมมาพิจารณาในการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์ารใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
  



ABSTRACT 
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This study has four main objectives are (1) To study the factors that cause the change, or 

the elements that cause the change in the organizational structure of the Department of Religious 
Affairs (DRA), Ministry of Culture. (2) To study the change in the organizational structure of the 
DRA during before and after the reform of the bureaucracy in 2002. (3) To study the dimensions 
of the organizational structure on complexity, formality and centralization after the change in the 
organizational structure of the DRA and (4) To present the effectiveness occurs after the change 
of the organizational structure on the administration and the performance of its personnel. 

The procedure used in the study is the qualitative research and the documentary research 
using the in-depth interview from the management and the operators of the DRA and the obser-
vation in collecting the data. 

Results of the study find 
1. The factors that cause the change or the elements with effect on the change of the 

organizational structure of the DRA finds the environmental, political and social conditions affect 
the change of the organizational structure, while the economic factors do not affect the change of 
the organizational structure. 

2. The change of the organizational structure of the DRA finds the organizational 
structure both before and after the reform in 2002 complies with the duty or the hierarchical 
command with the division of the duty for clear responsibility of the agency. It includes at present 
the DRA is establishing a unit that is the Hajj Promotion Division. 



(6) 
 

3. Dimensions of the organizational structure after its change finds (1) On the com-
plexity, the Department of Religious Affairs (DRA) divides its administration according to the 
horizontal and vertical differentiation, including having complexity in administration and policy. 
(2) While on formalization finds the DRA has high formalization, including the use of communi-
cations that is formal and non-formal and, (3) On the centralization finds the DRA has exercised 
the power on decision-making by centralization and decentralization in parallel.  

4. Effectiveness occurs after the change of the organizational structure finds (1) On the 
administration, it finds the DRA has the administration that is in repetition with the National 
Office of Buddhism and the Moral Promotion Center (public organization) and (2) On the opera-
tions of the personnel finds to be delayed, and the personnel are insufficient with the increased 
workload. It includes the lack of an agency to give support to the future missions, especially on 
the advent of the ASEAN Economic Community (AEC) in 2015. 

Recommendations by the Study 
1. It recommends in terms of policy that the DRA should review the adjustment of the 

organizational structure to be consistent with the changed condition on politics, economics and 
society and the adjustment of the administrative mechanism to have efficiency. It can be made by 
establishing a committee to define the direction of the organizational structure, including it should 
coordinate the connection among the involved agencies to develop the organizational structure for 
efficiency. 

2.  It recommends in terms of administration that the DRA should use the format of the 
matrix organization to generate connection on the operations among the agencies very well. It 
should increase the information technology work group in the office of secretary. It is to collect 
religious information systematically, including on the ASEAN work group to support the advent 
of the AEC. Moreover, it should bring the subject of the organizational culture and its value to 
consider changing of the organizational structure for efficiency. 
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บทที ่1 
 

บทน า 
 

1.1  ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 
 
1.1.1 ความเป็นมา 
การเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับทุกองค์การทั้ งภาครัฐ (Public Organization) ภาค 

เอกชน (Private Organization) และองค์การท่ีไม่แสวงหาผลก าไร (Non-governmental Organiza-
tion) หรือรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise) โดยการเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงไดใ้น
ปัจจุบนั เพราะการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอย่างเป็นพลวตั องคก์ารต่าง ๆ จะตอ้งเตรียมพร้อมกบัการ
เปล่ียนแปลง และการแข่งขนัท่ีเกิดข้ึน เพื่อให้องค์การสามารถอยู่รอด โดยท่ีการเปล่ียนแปลง
องคก์ารอาจเกิดข้ึนไดจ้ากการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค ์โครงสร้างองค์การ กลยุทธ์ กระบวนการ
ปฏิบติังาน เทคโนโลยี วฒันธรรมองค์การ เป็นตน้ ดงันั้นการเปล่ียนแปลงจึงมีลกัษณะท่ีส าคญั 2 
ประการ คือ (Johns and Saks, 2001 อ้างถึงใน ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2555: 273) (1) การ
เปล่ียนแปลงในด้านหน่ึงอาจส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงในด้านอ่ืน ๆ ได้ เช่น การเปล่ียนแปลง
วตัถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การ ส่งผลให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างองค์การ และ (2) 
การเปล่ียนแปลงในด้านวตัถุประสงค์ โครงสร้างองค์การ กลยุทธ์ การออกแบบงาน เทคโนโลย ี
กระบวนการท างาน และวฒันธรรมองคก์าร จะท าให้องค์การตอ้งให้ความส าคญักบับุคลากรมาก
ข้ึนก่อนท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน เพราะบุคลากรถือเป็นปัจจยัส าคญัต่อการเปล่ียนแปลง 
เน่ืองจากผลลพัธ์ของการด าเนินงานภายในองคก์ารมาจากผลการปฏิบติังานของบุคลากรในองคก์าร 
(นิธินาถ สินธุเดชะ, 2549: 2) ดงันั้นบุคลากรจึงเป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคญัต่อองคก์าร และเป็นผู ้
ท่ีท  าให้การเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลให้กบัองคก์าร รวมทั้งเป็นการพฒันาองคก์าร 
(Organization Development) ใหดี้ยิง่ข้ึน 

ในช่วงท่ีประเทศไทยใช้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2540-
2544) ถือไดว้่าเป็นจุดเปล่ียนส าคญัของการวางแผนการพฒันาประเทศท่ีให้ความส าคญักบัการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และมุ่งเนน้ “คน” เป็นศูนยก์ลางในการพฒันาประเทศ ซ่ึงการท่ีตอ้งเน้น
เร่ืองของคน เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาประเทศ เน่ืองจากการพฒันาประเทศในอนาคตจะตอ้งให้
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คนในสังคมไดรั้บรู้การพฒันาให้เต็มศกัยภาพ มีความคิดในการเป็นผูน้ ากระบวนการในการพฒันา
ประเทศ และสามารถมีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศในทุกดา้น โดยพฒันาดา้นสติปัญญา ทกัษะ 
และจิตส านึก รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม สามารถปรับตวัเข้ากับการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงเป็นการเพิ่มศกัยภาพของคนในฐานะเป็นผูข้บัเคล่ือนการ
พฒันา เป็นผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ และเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการพฒันาดา้นต่าง ๆ (สุวรรณี แสง-
มหาชยั, 2557: 104-109) จนกระทัง่มาถึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 
2555-2559) ซ่ึงเป็นแผนพัฒนาท่ีใช้ในปัจจุบัน พบว่า ประเทศไทยยงัต้องเผชิญหน้ากับการ
เปล่ียนแปลงภายในประเทศและภายนอกประเทศท่ีมีการปรับเปล่ียนอย่างรวดเร็ว และมีความ
ซบัซ้อนมากยิ่งข้ึนในหลายบริบท เช่น ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นเทคโนโลยี ดา้นสังคม เป็นตน้ ส่งผลให้
องคก์ารต่าง ๆ ตอ้งพร้อมรับกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งพร้อมรับกบัการเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) ในปี พ.ศ. 2558 (ส านักงานคณะ-
กรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555: (1)-(2)) โดยเฉพาะองคก์ารภาครัฐซ่ึงเป็น
องค์การท่ีได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงจากภายนอก รวมทั้งเทคโนโลยีสมยัใหม่ เพื่อ
น ามาใชใ้นการบริหาร และยงัถูกคาดหวงัจากกลุ่มต่าง ๆ เช่น นกัการเมือง ประชาชน ภาคธุรกิจท่ีมี
การเรียกร้องใหภ้าครัฐมีการจดัท าการให้บริการสาธารณะในดา้นต่าง ๆ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของประเทศ (ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา, 2551: 30) ดังนั้นองค์การภาครัฐจึงตอ้งมีการ
ปรับเปล่ียนวธีิการบริหารใหมี้ความทนัสมยัในสภาวการณ์ปัจจุบนั 

 
1.1.2 ความส าคัญในการศึกษา 
องคก์ารภาครัฐตอ้งเผชิญหนา้กบัแรงผลกัดนัในดา้นต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงจาก

สภาพแวดลอ้มภายนอก คือ เป็นการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มทัว่ ๆ ไป เช่น สังคม วฒันธรรม 
การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี กระแสโลกาภิวตัน์ เป็นตน้ และสภาพแวดล้อมภายใน เช่น การ
ปฏิบติังานของบุคลากร ภาวะผูน้ า ความขดัแยง้ เป็นตน้ ท าให้องค์การภาครัฐตอ้งท าการปฏิรูป
ระบบการบริหารหรือการปฏิรูประบบราชการ โดยในปี พ.ศ. 2540 รัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 
ได้จดัท า “แผนแม่บทการปฏิรูปราชการ พ.ศ. 2540-2544” เพื่อเป็นการวางกรอบทิศทางในการ
ปฏิรูประบบราชการ ซ่ึงนบัวา่เป็นแผนแม่บทในการปฏิรูประบบราชการฉบบัแรกของประเทศไทย
และฉบบัแรกในประวติัศาสตร์ รวมทั้งไดก้ าหนดหลกัการและวธีิการในการปฏิรูประบบราชการไว ้
2 ประการ คือ (1) การปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดของหน่วยงานของรัฐ และ (2) การปรับปรุง
ระบบการท างานของหน่วยงานของรัฐ ต่อมาสมยัรัฐบาลนายชวน หลีกภยั ไดจ้ดัท า “แผนปฏิรูป
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ระบบบริหารภาครัฐ” ข้ึนใน 5 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในขณะนั้น ดังภาพท่ี 1.1 
(สมาน รังสิโยกฤษฏ,์ 2546: 88-90, 94-95) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1.1  แผนภารกิจหลกัในการปฏิรูประบบราชการไทย 
แหล่งทีม่า:  ดดัแปลงจากส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ, 2545: 11. 

 
1.1.3 สภาพของปัญหา 
สมยัรัฐบาลพนัต ารวจโททักษิณ ชินวตัร ได้มีการปฏิรูประบบราชการตามท่ีแถลงต่อ

รัฐสภาเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2544 วา่จะตอ้งเร่งรัดการปฏิรูประบบราชการดว้ยสาเหตุท่ีว่า 
(1) รัฐตอ้งจดัระบบงานราชการ และงานของรัฐอย่างอ่ืนให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชน (2) ความจ าเป็นทางเศรษฐกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นตน้มา รัฐจ าเป็นตอ้ง
ประมาณค่าใช้จ่ายในดา้นงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพ (3) ความจ าเป็นทางสังคม โดยการ
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ และ (4) ความจ าเป็นทางการเมือง โดยการให้ค  ามัน่
สัญญากบัประชาชนในการเลือกตั้ง และการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา (ส านกังานคณะกรรมการ-
ขา้ราชการพลเรือน, 2544: 13) ซ่ึงสาเหตุส าคญัท่ีตอ้งมีการปฏิรูประบบราชการในคร้ังน้ี สามารถ
สรุปไดด้งัน้ี (จุมพล หนิมพานิช, 2550: 411-412) 

 
 

1. บทบาทภารกิจและ
โครงสร้างระบบราชการ 

 

3. การงบประมาณ 
 

2. การบริหารราชการแผน่ดิน 
 

4. การบริหารงานบุคคล 
 

5. วฒันธรรมและค่านิยมใหม่
ของขา้ราชการ 
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 1.1.3.1 ดา้นเศรษฐกิจ พบวา่ มีการเปล่ียนแปลงจากระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมไปสู่
ระบบเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมท่ีมีการแข่งขนักนั และสร้างความมัน่คงใหก้บัประเทศ 

 1.1.3.2 ด้านสังคม พบว่า ประชากรมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้การบริการ
สาธารณะตอ้งมีมากข้ึน เพื่อรองรับกบัจ านวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึน 

 1.1.3.3 ดา้นการเมือง พบว่า มีการเปล่ียนแปลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พุทธศกัราช 2540 ท่ีเน้นเร่ืองของหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) ประกอบ ดว้ยหลกั 
นิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัความมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกั
ความคุม้ค่า เพื่อน ามาใชใ้นการพฒันาประเทศใหมี้ประสิทธิภาพ 

 1.1.3.4 ด้านเทคโนโลยี พบว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้สามารถรับรู้
ข่าวสารไดอ้ยา่งไร้พรมแดน (Boundless) ไม่วา่จะอยู ่ณ ท่ีใดก็ตาม 

 1.1.3.5 ด้านกระแสโลกาภิวตัน์ พบว่า ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจต่าง ๆ ทั้ งภายใน 
ประเทศและภายนอกประเทศ เป็นส่ิงท่ีท าให้ตอ้งมีการปฏิรูประบบราชการ เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
กระแสโลกาภิวตัน์ท่ีเพิ่มมากข้ึน 

 1.1.3.6 ดา้นตวัแบบของระบบราชการ พบวา่ 
 1) ความลา้สมยัของโครงสร้างระบบราชการท่ีใชม้าอยา่งยาวนาน เน่ืองจาก

การด าเนินงานของระบบราชการท่ีผา่นมา หลายหน่วยงานมีการด าเนินงานท่ีซ ้ าซ้อนกนั จึงตอ้งมี
การพิจารณารวมหน่วยงานท่ีท างานซ ้ าซ้อนกนั ในขณะเดียวกนัตอ้งเพิ่มหน่วยงานตามบทบาท
ภารกิจท่ีเกิดข้ึน เพื่อน าไปสู่การด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ (รวภิา ธรรมโชติ, 2552: 238-239) 

 2) กฎระเบียบท่ีมีความเคร่งครัด ซ ้ าซอ้น ลา้สมยั 
 3) ระบบการบริหารและการตดัสินใจเป็นแบบรวมอ านาจ (Centralization) 
 4) ขา้ราชการปฏิบติังานไม่เต็มท่ีเท่าท่ีควร บางคนยึดติดกบัระบบอุปถมัภ ์

และสร้างอิทธิพลจากการใชอ้ านาจของรัฐเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการรักษาผลประโยชน์ของตน 
 5) ขาดระบบการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดการคอร์รัปชนั และความ

ขดัแยง้ภายในหน่วยงาน 
ในปี พ.ศ. 2545 ไดมี้การผลกัดนัการปฏิรูประบบราชการเพื่อสร้างระบบราชการไทยยุค

ใหม่โดยท าการปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกบัการบริหารราชการแผ่นดินดว้ยการออกพระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 ท่ีมีการก าหนดเจตนารมณ์ในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน โดยการบญัญติัไวใ้นมาตรา 3/1 ความว่า (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ, 2548ก: 1-2) 
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การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติน้ีต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุม้ค่าใน
เชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานท่ีไม่จ  าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ทอ้งถ่ิน การกระจาย
อ านาจตดัสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชน ทั้งน้ี โดยมีผูรั้บผดิชอบต่อผลของงาน  
 
นอกจากน้ี รวิภา หอมเศรษฐี (2547: 35) กล่าววา่ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มกบัการบริหาร 

มีส่วนช่วยเป็นแนวทางให้กบัการบริหารราชการโดยพิจารณาจากปัจจยัสภาพแวดลอ้ม คือ ปัจจยั
ด้านการเมือง ได้แก่ เสถียรภาพในการบริหารงานของรัฐบาล การด าเนินนโยบายของภาครัฐ 
รูปแบบการปกครองท่ีเอ้ือต่อการบริหารงานภาครัฐ วฒันธรรมการเมืองและพฤติกรรมทาง 
การเมือง เป็นตน้ ส่วนปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ค่าเงินบาท เป็นตน้ 
และปัจจยัดา้นสังคม ไดแ้ก่ ค่านิยม ปทสัถานของสังคม กลุ่มผูมี้อิทธิพล เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นตน้ ซ่ึงระบบสังคมไทยมกัยดึท่ีตวับุคคล ประชาชนเคารพขา้ราชการ ใชร้ะบบอุปถมัภ ์ส่งผลให้
การบริหารงานภาครัฐมีการเลือกปฏิบติัในการให้บริการต่อสาธารณชน ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ ระบบ
การเมืองจึงมีอิทธิพลต่อการบริหารราชการมากท่ีสุด 

จากสาเหตุการปฏิรูประบบราชการดงักล่าว ท าให้องค์การภาครัฐตอ้งมีการเปล่ียนแปลง
เกิดข้ึนในดา้นการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์การ (Structural Change) การเปล่ียนแปลงบุคลากร 
(People Change) การเปล่ียนแปลงกระบวนการท างาน (Process Change) และการเปล่ียนแปลง
วฒันธรรม (Cultural Change) (บุษกร วชัรศรีโรจน์, 2548: 20-21) เพื่อท าให้การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

การปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 มีการจดัตั้งหน่วยงานในระดบักระทรวงออกเป็น 20 
กระทรวง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มกระทรวงท่ีรับผิดชอบนโยบายพื้นฐานของประเทศ จ านวน 
6 กระทรวง กลุ่มกระทรวงท่ีรับผิดชอบยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ จ านวน 10 กระทรวง และ
กลุ่มกระทรวงท่ีรับผิดชอบภารกิจเร่งด่วน จ านวน 4 กระทรวง โดยกระทรวงวฒันธรรม เป็น
กระทรวงท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ตามกลุ่มกระทรวงท่ีมีภารกิจเร่งด่วน (จินดาลกัษณ์ วฒันสินธ์ุ, 2553: 65) 
มีส่วนราชการในสังกัดกระทรวง ประกอบด้วย ส านักงานรัฐมนตรี ส านักงานปลัดกระทรวง 
กรมการศาสนา กรมศิลปากร ส านกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ กรม
ส่งเสริมวฒันธรรม และองค์การมหาชนจ านวน 3 หน่วยงาน คือ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร หอ
ภาพยนตร์ และศูนยคุ์ณธรรม 
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กรมการศาสนา ซ่ึงเป็นหน่วยงานในสังกดักระทรวงวฒันธรรมท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานดา้นศาสนา การท านุบ ารุง ส่งเสริมและให้ความอุปถมัภคุ์ม้ครองกิจการดา้นพระพุทธ-
ศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ ท่ีทางราชการรับรอง ตลอดจนส่งเสริมพฒันาความรู้คู่คุณธรรม ส่งเสริม
ความเข้าใจอันดี และสร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา (กระทรวง
วฒันธรรม. กรมการศาสนา, 2556: 1) 

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์การ ซ่ึงเป็นการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์ารให้เหมาะสม เพื่อให้องคก์ารมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และ
ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ โดยศึกษาโครงสร้างองค์การของกรมการศาสนา กระทรวง
วฒันธรรม ในช่วงก่อนและหลังการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 ว่า กรมการศาสนา มีการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์การอย่างไร รวมทั้งการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ส่งผลต่อประสิทธิผล
องคก์ารในดา้นความซบัซ้อน ความเป็นทางการ และการรวมอ านาจ ดา้นการบริหารงาน และดา้น
การปฏิบติังานของบุคลากรอย่างไร และผลการวิจยัจะเป็นแนวทางให้กบักรมการศาสนา ในการ
ปรับเปล่ียนโครงสร้างองคก์ารใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั 
 

1.2  ค าถามในการวจิัย 
 
1.2.1 ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือองค์ประกอบท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างองคก์ารของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม เป็นอยา่งไร 
1.2.2 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์ารของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม ในช่วง

ก่อนและหลงัการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 มีลกัษณะอยา่งไร 
1.2.4 มิติของโครงสร้างองคก์ารดา้นความซบัซ้อน ความเป็นทางการ และการรวมอ านาจ 

หลงัจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์ารของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม เป็นอยา่งไร 
1.2.4 ประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึนหลังจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์การในด้านการ

บริหารงาน และด้านการปฏิบติังานของบุคลากรของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม เป็น
อยา่งไร 
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1.3  วตัถุประสงค์ในการวจิัย 
 
1.3.1 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือองค์ประกอบท่ีท าให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์ารของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม 
1.3.2 เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์การของกรมการศาสนา กระทรวง

วฒันธรรม ในช่วงก่อนและหลงัการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 
1.3.3 เพื่อศึกษามิติของโครงสร้างองค์การดา้นความซับซ้อน ความเป็นทางการ และการ

รวมอ านาจ หลงัจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์ารของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม 
เป็นอยา่งไร 

1.3.4 เพื่อเสนอประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์การในดา้น
การบริหารงาน และดา้นการปฏิบติังานของบุคลากรของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม 
 

1.4  ขอบเขตการวจิัย 
 
การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาประสิทธิผลของการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์การ โดย

ศึกษากรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม ซ่ึงมีขอบเขตการวจิยั ดงัน้ี 
1.4.1 ขอบเขตด้านพื้นท่ี ได้แก่ กลุ่มผูบ้ริหารและกลุ่มผูป้ฏิบติังานของกรมการศาสนา 

กระทรวงวฒันธรรม 
1.4.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา เป็นการศึกษาประสิทธิผลการเปล่ียนแปลงในด้านโครงสร้าง

องคก์าร ในช่วงก่อนและหลงัการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 เน่ืองจากในปี พ.ศ. 2545 ประเทศ
ไทยได้มีการปฏิรูประบบราชการคร้ังใหญ่ เพื่อสร้างระบบราชการไทยยุคใหม่ และได้ประกาศ
พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร
ราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ดว้ยการแบ่ง
กระทรวงและส่วนราชการให้เป็นระบบท่ีชดัเจน ลดความซ ้ าซ้อนในดา้นบทบาทและภารกิจของ
หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้ งปรับปรุงบทบาทหน้าท่ีของภาครัฐจากผูป้ฏิบติัและผูค้วบคุม มาเป็น
ผูส้นับสนุน รวมทั้งอ านวยความสะดวกให้กบัภาคเอกชน และภาคประชาชน (ส านักงานคณะ-
กรรมการพฒันาระบบราชการ, 2548ก: 9) การเปล่ียนแปลงดงักล่าวนบัว่าเป็นจุดเร่ิมตน้ของการ
ปฏิรูประบบราชการ ซ่ึงน าไปสู่การเปล่ียนแปลงในระบบราชการไทย รวมทั้งตั้งแต่แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) เป็นตน้มา ท่ีเนน้เร่ือง “คน” เป็นศูนยก์ลาง
ในการพฒันา เพื่อรองรับกบัการเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศ 
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1.4.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
 1) ระยะเวลาท่ีเร่ิมท าการศึกษา เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 
 2) ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล ระหวา่งเดือนกนัยายนถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 

 

1.5  นิยามศัพท์ 
 
ระบบราชการ หมายถึง องคก์ารท่ีมีการจดัโครงสร้างองคก์าร มีสายการบงัคบับญัชา มีการ

ปฏิบัติงานตามความช านาญเฉพาะด้าน มีความเป็นทางการสูง มีกฎระเบียบท่ีเคร่งครัด เน้น
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ใชห้ลกัคุณธรรม (Merit System) ในการสอบคดัเลือกบุคลากรท่ีเขา้
มาปฏิบัติงานในระบบราชการ ซ่ึงในการวิจัยน้ี หมายถึง ระบบราชการของกรมการศาสนา 
กระทรวงวฒันธรรม 

สภาพแวดลอ้ม หมายถึง ปัจจยัหรือองค์ประกอบท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
องคก์าร ประกอบดว้ย ดา้นการเมือง ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นสังคม 

การเปล่ียนแปลงในระบบราชการ หมายถึง การเปล่ียนแปลงในระบบราชการของกรมการ-
ศาสนา กระทรวงวฒันธรรม ในดา้นโครงสร้างองคก์าร 

โครงสร้างองค์การ หมายถึง หมายถึง การออกแบบระบบงาน ความรับผิดชอบของบุคคล 
ตามล าดับชั้นการบงัคบับญัชา โดยพิจารณาจากรูปแบบโครงสร้างองค์การ และมิติโครงสร้าง
องคก์าร ซ่ึงในการวจิยัน้ี หมายถึง โครงสร้างองคก์ารของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม 

รูปแบบโครงสร้างองค์การ หมายถึง การแบ่งโครงสร้างองค์การตามประเภทของ
โครงสร้างองคก์าร 

มิติโครงสร้างองค์การ หมายถึง ลกัษณะของโครงสร้างองคก์าร โดยพิจารณาใน 3 มิติ คือ  
(1) ความซับซ้อน หมายถึง ความแตกต่างของงานและอ านาจหน้าท่ีท่ีแตกต่างกนั (2) ความเป็น
ทางการ หมายถึง ขอบเขตของกฎระเบียบ กระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ ท่ีท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบติังาน และ (3) การรวมอ านาจ หมายถึง การกระจายอ านาจในการ
ตดัสินใจขององคก์ารไวท่ี้ส่วนกลางหรือผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 

ประสิทธิผลองค์การ หมายถึง องค์การท่ีมีผลการด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์หรือ
เป้าหมายขององค์การท่ีตั้ งไว ้ซ่ึงในการวิจยัน้ี หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนหลังจากการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างองค์การของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม ในด้านความซับซ้อน ความเป็น
ทางการ และการรวมอ านาจ ดา้นการบริหารงาน และดา้นการปฏิบติังานของบุคลากร 
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1.6  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
1.6.1 ท าให้ทราบปัจจยัท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือองค์ประกอบท่ีท าให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์ารของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม 
1.6.2 ท าให้ทราบการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์การของกรมการศาสนา กระทรวง

วฒันธรรม ในช่วงก่อนและหลงัการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 
1.6.3 ท าใหท้ราบประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์ารในดา้น

ความซับซ้อน ความเป็นทางการ และการรวมอ านาจ ดา้นการบริหารงาน และดา้นการปฏิบติังาน
ของบุคลากรของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม 

1.6.4 สามารถน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับเปล่ียนโครงสร้างองค์การของ
กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม 
  



 

บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 
การวิจัย เ ร่ือง ประสิทธิผลการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง กรมการศาสนา กระทรวง

วฒันธรรม ผูว้ิจยัไดท้  าการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในการวิจยั ดงัหวัขอ้
ต่อไปน้ี 

2.1 การบริหารยคุใหม่ 
2.2 การเปล่ียนแปลงองคก์าร 
2.3 โครงสร้างองคก์าร 
2.4  ระบบราชการ 
2.5 ประสิทธิผลองคก์าร 
2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.7 กรอบการด าเนินงานการวจิยั 
 

2.1  การบริหารยุคใหม่ 
 
องคก์ารต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในปัจจุบนั ตอ้งเผชิญหน้ากบัการเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดข้ึนอย่างหลีกเล่ียงไม่ไดท้ั้งภายในและภายนอกองค์การ ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีมีการแข่งขนั
อยา่งมาก ส่งผลให้องค์การเหล่านั้นตอ้งมีการปรับตวัและหาเคร่ืองมือการบริหารยุคใหม่เขา้มาใช้
กบัองคก์าร และพฒันาขีดความสามารถขององคก์าร เน่ืองจากการบริหารยุคใหม่เป็นส่วนหน่ึงของ
หน้าท่ีการบริหาร (Management Function) ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการวางแผนองค์การ การจัด
โครงสร้างองคก์าร การบริหารทรัพยากรมนุษย ์เป็นตน้ เพื่อตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
ในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ และน าไปสู่การปฏิบติังานท่ีหลากหลาย (Multi-function) ของ
องคก์าร (รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2549: 328; ตุลา มหาพสุธานนท์, 2554: 333) โดยการปรับเปล่ียน
การบริหารขององคก์ารไปสู่การบริหารยคุใหม่ จะตอ้งพิจารณาถึงการสร้างกระบวนการปฏิบติังาน
ใหม่ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้ การสร้างวฒันธรรมองค์การใหม่ และการวิเคราะห์
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สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั และการมอบอ านาจการตดัสินใจ เพื่อให้การบริหารงานของ
องคก์ารมีประสิทธิภาพ 

Osborne and Gaebler ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือ Reinventing Government วา่ การบริหารงาน
ของภาครัฐยุคใหม่ หรือการจดัการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) จะตอ้งประกอบไป
ดว้ย (Shafritz, Ott and Jang, 2011: 23-24) 

2.1.1 ระบบราชการตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นพี่เล้ียงมากกวา่ให้ระบบราชการลงมือปฏิบติัเอง (A 
Catalytic Government) 

2.1.2  ระบบราชการตอ้งเป็นระบบท่ีชุมชนเป็นเจา้ของและเป็นระบบท่ีมีการมอบอ านาจ
การบริหารให้กบัประชาชน เพื่อด าเนินการเองมากกวา่ท่ีจะคอยให้บริการเพียงอยา่งเดียว (A Com-
munity-owned Government)  

2.1.3 ระบบราชการตอ้งมีลกัษณะของการแข่งขนัในการให้บริการสาธารณะ (A Com-
petitive Government)  

2.1.4 ระบบราชการตอ้งเป็นระบบท่ีขบัเคล่ือนการปฏิบติังานตามภารกิจของหน่วยงาน
มากกวา่กฎระเบียบท่ีก าหนดไว ้(A Mission-driven Government) 

2.1.5 ระบบราชการตอ้งเป็นระบบท่ีให้ความส าคญัต่อผลการปฏิบติังานมากกว่าปัจจยั
น าเขา้ในการบริหารงาน และขั้นตอนการท างานทั้งหลาย (A Results-oriented Government)  

2.1.6 ระบบราชการตอ้งเป็นระบบท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการมากกวา่ท่ี
จะตอบสนองต่อความตอ้งการของตวัระบบราชการ (A Customer-driven Government)  

2.1.7 ระบบราชการต้องด าเนินงานในลักษณะท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจแบบมุ่งการแสวงหา 
รายไดม้ากกวา่รายจ่าย (An Enterprising Government)  

2.1.8 ระบบราชการจะตอ้งมีการเตรียมความพร้อมในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดในอนาคต
มากกวา่ท่ีจะใหปั้ญหาเกิดข้ึนแลว้ค่อยแกไ้ข (An Anticipatory Government)  

2.1.9 ระบบราชการตอ้งเป็นระบบท่ีมีการกระจายอ านาจตามสายการบงัคบับญัชา และให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน และท างานเป็นทีม (A Decentralized Government)  

2.1.10  ระบบราชการตอ้งเป็นระบบท่ีปรับเปล่ียนไปตามกลไกของตลาด (A Market-
oriented Government) 

สรุป การบริหารยุคใหม่ เป็นแนวคิดท่ีน ามาใช้ในการปฏิรูปการบริหารงาน โดยเฉพาะ
องค์การภาครัฐ เพื่อน าไปสู่การกระจายอ านาจ (Decentralization) และสร้างประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ภายในหน่วยงาน  
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2.2  การเปลีย่นแปลงองค์การ 
 
การเปล่ียนแปลงเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนกบัทุกองคก์าร ไม่วา่จะเป็นองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน 

รัฐวสิาหกิจ และภาคประชาสังคมลว้นท่ีจะตอ้งเผชิญหนา้กบัการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ทั้งในดา้นการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี วฒันธรรม เป็นตน้ ซ่ึงในปัจจุบนันบัว่ามี
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถหลีกเล่ียงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนได้ ส่งผลให้
องคก์ารต่าง ๆ จะตอ้งหาวิธีการปรับเปล่ียนองคก์ารในทุกดา้นให้มีความเหมาะสม เพื่อท่ีจะท าให้
องคก์ารอยูร่อด รวมทั้งสามารถแข่งขนักบัองคก์ารอ่ืน ๆ ไดใ้นปัจจุบนั 
 

2.2.1 ความหมายของการเปลีย่นแปลงองค์การ 
ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัท ์(2549: 240) กล่าววา่ การเปล่ียนแปลงองคก์าร หมายถึง กระบวนการ

สร้างการเปล่ียนแปลงในองค์การ มีวตัถุประสงค์เพื่อแกปั้ญหาในองค์การ หรือพยายามปรับปรุง
องคก์ารให้ทนัสมยัโดยอาศยัการวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน และการด าเนินการสร้างวฒันธรรม -
องคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพ 

จิรประภา อคัรบวร (2552: 118) กล่าววา่ การเปล่ียนแปลงองค์การ หมายถึง กระบวนการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม โครงสร้าง หลักการ จุดมุ่งหมาย หรือผลผลิตภายในองค์การ การ
เปล่ียนแปลงจึงเป็นกระบวนการท่ีจะน าไปสู่การเกิดนวตักรรม พฤติกรรม หรือผลผลิตใหม่ ๆ ข้ึน
ภายในองคก์าร  

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2555: 273) กล่าวว่า การเปล่ียนแปลงองค์การ หมายถึง การ
เปล่ียนแปลงองคก์ารทั้งหมดหรือบางส่วนขององคก์าร การเปล่ียนแปลงองคก์ารน้ีรวมหมายถึงการ
ออกแบบโครงสร้างองคก์ารใหม่ การติดตั้งระบบสารสนเทศใหม่ และการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม
องคก์าร  

Certo (2003: 280) กล่าววา่ การเปล่ียนแปลงองคก์าร หมายถึง กระบวนการท่ีท าให้องคก์าร
ด ารงอยูอ่ยา่งมีประสิทธิผลสูงข้ึน คือ การท าให้องคก์ารบรรลุวตัถุประสงค ์การเปล่ียนแปลงน้ีอาจ
เกิดข้ึนกบัส่วนใดส่วนหน่ึงขององคก์าร  

Jones (2007: 269) กล่าววา่ การเปล่ียนแปลงองคก์าร หมายถึง กระบวนการต่าง ๆ ท่ีท าให้
องค์การเคล่ือนตวัจากสภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั เพื่อน าไปสู่ส่ิงท่ีพึงปรารถนาในอนาคต รวมทั้ง
เป็นการเพิ่มประสิทธิผลใหก้บัองคก์าร 
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Karp and Helgø (2009: 81) กล่าวว่า การเปล่ียนแปลงองค์การ หมายถึง การปรับเปล่ียน
หรือแก้ไของค์การท่ีเกิดข้ึนจากความซับซ้อนของส่ิงแวดล้อมภายในองค์การและส่ิงแวดล้อม
ภายนอกองคก์ารใหดี้ข้ึน 

สรุป การเปล่ียนแปลงองค์การ หมายถึง การเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนัของ
องค์การโดยเปล่ียนแปลงทั้ งหมดหรือเปล่ียนแปลงเป็นบางส่วน เช่น การเปล่ียนแปลงด้าน
โครงสร้างองคก์าร วฒันธรรมองคก์าร เทคโนโลยี เป็นตน้ เพื่อให้องค์การเกิดการปรับตวัและเกิด
การพฒันาองคก์ารใหดี้ข้ึน รวมทั้งสามารถแข่งขนักบัองคก์ารต่าง ๆ ได ้
 

2.2.2 ปัจจัยทีท่ าให้เกดิการเปลีย่นแปลงองค์การ 
Robbins (2005: 256-257) กล่าวว่า ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงองค์การนั้น มี 6 

ประการ คือ 
 2.2.2.1 การเปล่ียนแปลงธรรมชาติของแรงงาน (The Changing Nature of the 

Workforce) เป็นการเปล่ียนแปลงดา้นผูห้างาน พนกังาน หรือแรงงานในสังคม  
 2.2.2.2 เทคโนโลยี (Technology) ในปัจจุบนัมีการพฒันาเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา 

เช่น เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ การส่ือสารต่าง ๆ เป็นตน้ ท าใหเ้กิดความสะดวกสบายเพิ่มมากข้ึน 
 2.2.2.3 เศรษฐกิจ (Economic Shocks) ลักษณะของเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ลกัษณะบริษทัท่ีเปล่ียนแปลง ท าใหเ้กิดการแข่งขนัระหวา่งกนั 
 2.2.2.4 การแข่งขนั (Competition) ในปัจจุบนัมีมากข้ึน เช่น คู่แข่งระดบัโลก การ

ควบรวมกิจการ ความเจริญเติบโตของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ท าใหอ้งคก์ารตอ้งเปล่ียนแปลงเพื่อให้
สามารถแข่งขนัและอยูร่อดได ้

 2.2.2.5 แนวโนม้ทางสังคม (Social Trends) เช่น การสนทนาทางอินเทอร์เน็ต ความ
ใส่ใจในเร่ืองความเป็นอยูข่องคนในเมืองเพิ่มมากข้ึน 

 2.2.2.6 การเมืองระดบัโลก (World Politics) เช่น สงครามในตะวนัออกกลาง การ
เปิดตลาดการคา้ในจีน สงครามการก่อการร้าย 
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ตารางที ่2.1  ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 
 
ปัจจยั ตวัอย่าง 
การเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติของ
แรงงาน 

 ความหลากหลายทางวฒันธรรม/ประเพณี 
 ประชากรทัว่โลกมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน 
 การอพยพและการจา้งงานจากภาคเอกชนเพ่ิมมากข้ึน 

เทคโนโลย ี  ความรวดเร็ว, เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบเคล่ือนท่ีมีราคาถูกลง รวมทั้ง
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ต่างก็มีราคาท่ีถูกลง
เช่นกนั 

เศรษฐกิจ  การเพ่ิมข้ึนและการลดลงของจ านวนภาคครัวเรือน 
 ภาวะเศรษฐกิจตกต ่า/เศรษฐกิจฝืดเคือง 
 การลม้ละลายของภาคธุรกิจการเงิน 

การแข่งขนั  คู่แข่งในระดบัโลกเพ่ิมมากข้ึน 
 การรวมตวัของภาคธุรกิจต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน 
 ภาครัฐมีบทบาทในการควบคุมทางการคา้เพ่ิมมากข้ึน 

แนวโนม้ทางสงัคม  การตระหนกัถึงปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมมากข้ึน 
 ทศันคติของกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มเกย ์กลุ่มเลสเบ้ียน และพนกังาน 

ต่าง ๆ มีความเป็นอิสระมากข้ึน 
 ความหลากหลายของงานและการติดต่อส่ือสารท่ีไร้พรมแดน 

การเมืองระดบัโลก  การดูแลรักษาสุขภาพมีตน้ทุนท่ีสูงข้ึน 
 ทศันคติทางสงัคมในเชิงลบต่อการจดัการของภาคธุรกิจและการ

บริหารของภาครัฐ 
 การเปิดตลาดการคา้ในประเทศจีน 

 
แหล่งทีม่า:  Robbins and Judge, 2013: 579. 
 

สรุป จากปัจจยัทั้ง 6 ปัจจยัดงัตารางท่ี 2.1 ส่งผลใหอ้งคก์ารต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
จะตอ้งหนัมาพิจารณาองคก์ารของตนในการปรับเปล่ียนองคก์ารให้พร้อมรับกบัส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือ
มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนภายในองคก์าร เพื่อใหอ้งคก์ารอยูร่อด และเติบโตข้ึนอยา่งย ัง่ยนื 
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2.2.3  รูปแบบการเปลีย่นแปลง 
การเปล่ียนแปลงในองคก์ารทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการเปล่ียนแปลงใน 3 รูปแบบ ดงัน้ี 

(อรุณ รักธรรม, 2542: 65-66) 
 2.2.3.1 การเปล่ียนแปลงแบบปฏิวติั (Revolutionary Change) หรือการเปล่ียนแปลง

โดยใช้ก าลงั เป็นการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และเปล่ียนแปลงจากหน้ามือเป็นหลงัมือ ตอ้งใช้
อ านาจท่ีรุนแรง หวงัผลทนัทีทนัใด ไม่ค  านึงถึงความรู้สึกหรือความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดย
เป็นการกระท าจากผูบ้ริหารเพียงฝ่ายเดียว เช่น การเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์การ การเปล่ียน
ต าแหน่งหนา้ท่ี เป็นตน้ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงแบบน้ีจะเกิดการต่อตา้นอยา่งมาก และสร้างศตัรูไดง่้าย 

 2.2.3.2 การเปล่ียนแปลงแบบวิวฒันาการ (Evolutionary Change) หรือการเปล่ียน-
แปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป เป็นการเปล่ียนแปลงแบบทีละเล็กทีละน้อย ถา้ไม่มีปัญหาส าคญัก็จะ
ปล่อยไป แต่ถา้มีปัญหาเกิดข้ึนก็จะแกไ้ข หรือกล่าวไดว้า่ เป็นการเปล่ียนแปลงให้อยูร่อดไปวนั ๆ 
เท่านั้น ส่งผลใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถท่ีจะปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ในขณะนั้นได ้

 2.2.3.3 การเปล่ียนแปลงแบบมีการวางแผน  (Planned Change) เป็นการเปล่ียน-
แปลงท่ีมีการก าหนดเป้าหมายร่วมกนัของบุคลากรในองคก์ารอยา่งเป็นระบบบนพื้นฐานของความ
เท่าเทียมกนัของอ านาจ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงแบบน้ีนับว่าเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพ
มากกวา่วธีิการอ่ืน ๆ 

จากสภาพของการเปล่ียนแปลงองค์การ ได้มีการจดักลุ่มการเปล่ียนแปลงองค์การโดย
พิจารณาจากการเปล่ียนแปลงองค์การว่ามีการวางแผนหรือไม่ รวมทั้งปัจจยัภายในและภายนอก
องคก์าร ซ่ึงสามารถจดักลุ่มการเปล่ียนแปลงองคก์ารไดด้งัตารางท่ี 2.2 
 
ตารางที ่2.2  รูปแบบการเปล่ียนแปลงองคก์าร 
 

 การเปลีย่นแปลงทีไ่ม่มกีารวางแผน การเปลีย่นแปลงทีม่กีารวางแผน 
การเปล่ียนแปลงภายใน - การเปล่ียนแปลงผลผลิต/ 

การบริการ 
- การเปล่ียนแปลงระบบการบริหาร 

- การเปล่ียนแปลงบุคลากร 
- การเปล่ียนแปลงผลการ
ปฏิบติังาน 

การเปล่ียนแปลงภายนอก - การเปล่ียนแปลงเทคโนโลย ี
- ความกา้วหนา้ของขอ้มูล ข่าวสาร 
ระบบการส่ือสารต่าง ๆ 

- การควบคุมจากองคก์ารภาครัฐ 
- การแข่งขนักบัภายนอก 

 
แหล่งทีม่า:  วนัชยั มีชาติ, 2551: 307. 



16 
 

สรุป การเปล่ียนแปลงองค์การมี 3 รูปแบบ คือ การเปล่ียนแปลงแบบปฏิวัติ การ
เปล่ียนแปลงแบบวิวฒันาการ และการเปล่ียนแปลงแบบมีการวางแผน ซ่ึงการเปล่ียนแปลงทั้ง 3 
รูปแบบต่างก็มีวธีิการท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัวา่องคก์ารจะใชรู้ปแบบการเปล่ียนแปลงแบบใด มีการ
วางแผนการด าเนินงานหรือไม่ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะขององคก์ารนั้น ๆ 
 

2.2.4  ประเภทของการเปลีย่นแปลง 
บุษกร วชัรศรีโรจน์ (2548: 20-21) ไดแ้บ่งประเภทของการเปล่ียนแปลงองคก์ารโดยทัว่ไป

ไว ้4 ประการ คือ 
 2.2.4.1 การเปล่ียนแปลงด้านโครงสร้างองค์การ (Structural Change) การเปล่ียน-

แปลงท่ีเกิดข้ึนมกัส่งผลให้องค์การมีการเปล่ียนแปลงดา้นโครงสร้าง ซ่ึง พยอม วงศส์ารศรี (2549: 
116) กล่าวว่า โครงสร้างองค์การ เป็นการแบ่งงานของบุคลากรอย่างเป็นขั้นตอน ทั้งในดา้นการ
ก าหนดอ านาจหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ การติดต่อส่ือสาร การประสานงาน การตดัสินใจท่ีส่งผลต่อ
กิจกรรมท่ีก าหนดข้ึนในองค์การ รวมทั้งท าให้องค์การด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์และประสบ
ความส าเร็จ  

 2.2.4.2 การเปล่ียนแปลงดา้นบุคลากร (People Change) การเปล่ียนแปลงส่วนใหญ่
มกัจะมีผลกระทบต่อบุคลากรในด้านต่าง ๆ เช่น วิธีการปฏิบติังาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ การ
ประเมินผลการปฏิบติังาน เป็นตน้ 

 2.2.4.3 การเปล่ียนแปลงดา้นกระบวนการ (Process Change) เช่น การเปล่ียนแปลง
กระบวนการการใหบ้ริการประชาชน กระบวนการตดัสินใจ การออกใบอนุญาต เป็นตน้ 

 2.2.4.4 การเปล่ียนแปลงด้านวฒันธรรม (Cultural Change) เป็นการปรับเปล่ียน
วฒันธรรมในการท างาน เช่น การมุ่งเนน้การใหบ้ริการประชาชน เป็นตน้ 

Kinicki and Williams (2008: 329-330) ได้กล่าวถึงการเปล่ียนแปลงองค์การมี 4 ประเภท 
คือ  

 2.2.4.1  การเปล่ียนแปลงดา้นบุคลากร (Changing People) เป็นการเปล่ียนแปลงใน
ลักษณะของการรับรู้ (Perspectives) ทศันคติ (Attitudes) ผลการปฏิบติังาน (Performances) และ
ทกัษะ (Skills) ท่ีจ  าเป็นของบุคลากรในองคก์าร 

 2.2.4.2  การเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยี (Changing Technology) เป็นการเปล่ียน-
แปลงท่ีไม่ใช่เฉพาะดา้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ยงัรวมถึงเคร่ืองจกัร และกระบวนการ
ต่าง ๆ เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัขององคก์าร 
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 2.2.4.3  การเปล่ียนแปลงดา้นโครงสร้าง (Changing Structure) เป็นการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างของฝ่ายต่าง ๆ เช่น การวางสายการบงัคบับญัชาในแนวราบ การลดสายการบงัคบับญัชา
ในระดบักลาง การใหบุ้คลากรท างานเป็นทีมมากข้ึน เป็นตน้ 

 2.2.4.4 การเปล่ียนแปลงด้านกลยุทธ์ (Changing Strategy) ตลาดท่ีมีการเปล่ียน-
แปลงตลอดเวลา จะส่งผลกระทบต่อองค์การ ท าให้องค์การตอ้งมีการเปล่ียนแปลงกลยุทธ์ในการ
ด าเนินงาน 

สรุป การเปล่ียนแปลงองค์การส่วนใหญ่จะเปล่ียนแปลงในรูปของโครงสร้างองค์การ 
วฒันธรรมองค์การ บุคลากร กระบวนการท างาน เทคโนโลยี ทั้ งองค์การภาครัฐและองค์การ
ภาคเอกชน เพื่อให้องคก์ารสามารถอยูร่อด สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งต่าง ๆ รวมทั้งมีความกา้วหน้า
อยา่งย ัง่ยนื 
 

2.2.5 ขั้นตอนของการเปลีย่นแปลง 
Lewin (1951 อา้งถึงใน วนัชัย มีชาติ, 2551: 312-314) ได้เสนอขั้นตอนของการเปล่ียน-

แปลงไว ้3 ขั้นตอน ดงัภาพท่ี 2.1 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.1  ขั้นตอนการเปล่ียนแปลงของ Lewin 
 

จากภาพท่ี 2.1 สามารถอธิบายขั้นตอนการเปล่ียนแปลงของ Lewin ไดด้งัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 การละลายพฤติกรรม (Unfreezing) ในขั้นตอนน้ีการปฏิบติังานในองคก์ารเม่ือ

ผูป้ฏิบติังานอยู่ในองค์การมาระยะเวลาหน่ึง จะเกิดความคุ้นเคยกับสภาวะทางกายภาพภายใน
องคก์าร ซ่ึงอาจเกิดจากการสร้างข้ึนขององคก์าร ขั้นตอนน้ีเป็นการสลายความตอ้งการของบุคลากร
ท่ีอยูใ่นสภาพแวดลอ้มเดิม เพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในขั้นตอนต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 2 การเปล่ียนแปลง (Changing) ในขั้นตอนน้ีองคก์ารจะด าเนินการเปล่ียนแปลง
ในองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีมีความต้องการเปล่ียนแปลง เช่น เปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์การ 
วฒันธรรมองคก์าร เป็นตน้ โดยจะเกิดข้ึนเม่ือองคก์ารมีแผนการด าเนินการเปล่ียนแปลงและน าแผน
ไปปฏิบติั 

ขั้นตอนที ่1 
การละลายพฤติกรรม 

(Unfreezing) 

ขั้นตอนที ่2 
การเปล่ียนแปลง 
(Changing) 

ขั้นตอนที ่3 
การสร้างพฤติกรรมใหม่ 

(Refreezing) 
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ขั้นตอนท่ี 3 การสร้างพฤติกรรมใหม่ (Refreezing) ในขั้นตอนน้ีเป็นการรักษาสภาพ
หลงัจากท่ีองค์การมีการเปล่ียนแปลงแลว้ ให้อยู่กบัองค์การต่อไป จะเกิดข้ึนเม่ือองค์การมีการน า
การเปล่ียนแปลงไปด าเนินการ ท าให้เกิดส่ิงใหม่ ๆ ข้ึนในองค์การ เช่น การใช้การพฒันาองค์การ 
(Organization Development) เป็นตน้ 

Kotter (1996 quoted in Kinicki and Kreitner, 2009: 407-408) กล่าววา่ ความส าเร็จในการ
เปล่ียนแปลงองค์การนั้น จะตอ้งประกอบดว้ยกระบวนการใน 8 ขั้นตอนท่ีให้ความส าคญักบัเร่ือง
ของการสร้างวสิัยทศัน์ เพื่อหลีกเล่ียงความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนจากผูบ้ริหารระดบัสูง ดงัน้ี  

 2.2.5.1 การสร้างจิตส านึกของการเปล่ียนแปลงอย่างเร่งด่วน (Establish a Sense of 
Urgency) เป็นการละลายพฤติกรรมขององค์การ โดยใชก้ารสร้างจิตส านึกของความจ าเป็นในการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว เพื่อแสดงให้เห็นวา่ ท าไมจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนกบั
องคก์าร 

 2.2.5.2 การสร้างความร่วมมือ (Create the Guiding Coalition) ผูบ้ริหารระดับสูง
จะตอ้งเป็นผูท่ี้ชกัน าให้บุคลากรในองคก์ารเกิดการรวมตวักนัอยา่งเป็นกลุ่มโดยทัว่ถึงในทุกระดบั
งานดว้ยอ านาจหนา้ท่ีท่ีมีอยู ่เพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลง 

 2.2.5.3 การพฒันาด้านวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ (Develop a Vision and a Strategy) 
ผูบ้ริหารระดบัสูงจะตอ้งเป็นผูส้ร้างวิสัยทศัน์และกลยุทธ์ในการด าเนินงานต่าง ๆ ในองค์การ เพื่อ
น าไปสู่การเปล่ียนแปลง 

 2.2.5.4 การส่ือสารวิสัยทัศน์ เพื่อการเปล่ียนแปลง (Communicate the Change 
Vision) ผูบ้ริหารระดบัสูงจะตอ้งเป็นผูส้ร้างและสนบัสนุนกลยุทธ์การส่ือสารภายในองค์การทั้ง
วสิัยทศัน์และการก าหนดแผนกลยทุธ์ 

 2.2.5.5 การให้อ านาจในการด าเนินงาน (Empower Broad-based Action) ผูบ้ริหาร
ตอ้งขจดัส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเปล่ียนแปลง โดยการก าหนดเป้าหมายการเปล่ียนแปลง พร้อมทั้ง
ใหค้วามสนใจในเร่ืองของความเส่ียงและการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในองคก์าร 

 2.2.5.6 การก าหนดความส าเร็จในระยะสั้ น (Generate Short-term Wins) การท่ีจะ
บรรลุผลตามเป้าหมาย จะตอ้งมีการวางแผนการปฏิบติังาน รวมทั้งมีการให้รางวลัแก่บุคลากรท่ี
ท างานบรรลุผลส าเร็จ 

 2.2.5.7 การเพิ่มความมั่นคงให้มากข้ึน (Consolidate Gains and Produce More 
Change) การท่ีผูบ้ริหารประกาศชยัชนะเร็วเกินไป ส่งผลใหเ้กิดความลม้เหลวในระยะยาวได ้ดงันั้น
ผูบ้ริหารจะตอ้งใชค้วามส าเร็จในระยะสั้น เพื่อสร้างการเปล่ียนแปลงในระยะต่อไป 
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 2.2.5.8 การเข้าถึงวฒันธรรมใหม่ (Anchor New Approaches in the Culture) เป็น
การเสริมสร้างการเปล่ียนแปลงโดยการกล่าวถึงจุดเด่นของการเช่ือมโยงระหวา่งพฤติกรรมใหม่กบั
กระบวนการและความส าเร็จขององค์การ พร้อมทั้งการพฒันาภาวะผูน้ าในองค์การให้ประสบ
ความส าเร็จ 

Achua and Lussier (2012: 391-392) ไดท้  าการเปรียบเทียบระหวา่งทฤษฎีหรือรูปแบบการ
เปล่ียนแปลงของ Lewin และทฤษฎีการเปล่ียนแปลง 8 ขั้นตอนของ Kotter ไวด้งัภาพท่ี 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.2 การเปรียบเทียบระหวา่งทฤษฎีหรือรูปแบบการเปล่ียนแปลงของ Lewin และทฤษฎีการ

เปล่ียนแปลง 8 ขั้นตอนของ Kotter 
แหล่งทีม่า:  ดดัแปลงจาก Achua and Lussier, 2012: 392. 

 

ขั้นที ่1 ขั้นที ่2 ขั้นที ่3 

ทฤษฎขีอง 
Lewin 

ทฤษฎขีอง 
Kotter 

1. การละลายพฤติกรรม 2. การเปล่ียนแปลง 3. การสร้าง 
พฤติกรรมใหม่ 

1. การสร้างความ
ตระหนกัถึงความเร่งด่วน
ของการเปล่ียนแปลง 

2. การสร้างความร่วมมือ 

3. การพฒันาวสิยัทศัน์
และกลยทุธ์ 

4. การส่ือสารวิสยัทศัน์
เพื่อการเปล่ียนแปลง 

5. การใหอ้ านาจในการ
ปฏิบติังาน 

6. การก าหนดความส าเร็จ
ระยะสั้น 

7. การเพ่ิมความมัน่คงให้
มากข้ึน 

8. การเขา้ถึง
วฒันธรรมใหม่ 
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จากภาพท่ี 2.2 สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
 2.2.5.1 ทฤษฎีของ Kotter ในขอ้ท่ี 1-4 จะตรงกบัทฤษฎีของ Lewin ในขั้นตอนท่ี 1 

คือ ขั้นตอนการละลายพฤติกรรม (Unfreezing) 
 2.2.5.2 ทฤษฎีของ Kotter ในขอ้ท่ี 5-7 จะตรงกบัทฤษฎีของ Lewin ในขั้นตอนท่ี 2 

คือ ขั้นตอนการเปล่ียนแปลง (Changing) 
 2.2.5.3 ทฤษฎีของ Kotter ในขอ้ท่ี 8 จะตรงกบัทฤษฎีของ Lewin ในขั้นตอนท่ี 3 คือ 

ขั้นตอนการสร้างพฤติกรรมใหม่ (Refreezing) 
สรุป Lewin ได้เสนอขั้นตอนการเปล่ียนแปลงไว ้3 ขั้นตอน คือ การละลายพฤติกรรม 

(Unfreezing) การเปล่ียนแปลง (Changing) และการสร้างพฤติกรรมใหม่ (Refreezing) ส่วน Kotter 
ก็ได้เสนอขั้นตอนการเปล่ียนแปลงไว ้8 ขั้นตอน โดยให้ความส าคญักบัวิสัยทศัน์ (Vision) ของ
องคก์าร เพื่อใหอ้งคก์ารประสบความส าเร็จในการด าเนินงานต่อไป 
 

2.2.6 ตัวแบบระบบของการเปลีย่นแปลง 
ตวัแบบระบบท่ีน ามาใช้ในการเปล่ียนแปลงในองค์การ (A Systems Model of Change) 

ประกอบดว้ยปัจจยั 4 ประการ ดงัน้ี (Kinicki and Kreitner, 2009: 404-407) 
 2.2.6.1  ปัจจยัน าเข้า (Inputs) การเปล่ียนแปลงในองค์การต่าง ๆ ควรจะมีความ

มัน่คงทั้งในดา้นของพนัธกิจ (Mission) วสิัยทศัน์ (Vision) และผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการวางแผนกล
ยทุธ์ในองคก์าร (Strategic Plan) 

 2.2.6.2 การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Plans) เป็นการวางแผนระยะยาวในองคก์าร
และเป็นกิจกรรมท่ีมีความจ าเป็นส าหรับการวางแผนเพื่อใหบ้รรลุผลลพัธ์ในองคก์าร 

 2.2.6.3 เป้าหมายของการเปล่ียนแปลง (Target Elements of Change) เป็นส่วน 
ประกอบในการท่ีจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลง และ  

 2.2.6.4 ผลผลิต (Outputs) เป็นการแสดงถึงผลลพัธ์สุดทา้ย (End-results) ของการ
เปล่ียนแปลง ดงัภาพท่ี 2.3 
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ภาพที ่2.3  ตวัแบบระบบของการเปล่ียนแปลงในองคก์าร 
แหล่งทีม่า:  Kinicki and Kreitner, 2009: 405. 

ผลผ
ลิต 

 

 ระดบัองคก์าร 
 ระดบัแผนก
งาน/กลุ่ม 

 ระดบัปัจเจก-
บุคคล 

การจดัองค์การ 

 นโยบาย 
 วธีิการด าเนินงาน 
 บทบาท 
 โครงสร้าง 
 การใหร้างวลั 
 การจดั
สภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพ 

 

เป้าหมายของการเปลีย่นแปลง 
 

บุคลากร 

 ความรู้ 
 ความสามารถ 
 ทศันคติ 
 การจูงใจ 
 พฤติกรรม 

ปัจจยัทางสังคม 

 วฒันธรรมองคก์าร 
 กระบวนการกลุ่ม 
 การปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคล 

 การติดต่อส่ือสาร 
 ภาวะผูน้ า 
 

วธีิการ 

 กระบวนการ 
 ขั้นตอนของงาน 
 การออกแบบงาน 
 เทคโนโลย ี
 

 กลยทุธ์ 
 เป้าหมาย 
 

 พนัธกิจ 
 วสิยัทศัน ์
 จุดแขง็และ
จุดอ่อน
ภายใน
องคก์าร 

 โอกาสและ
อุปสรรค 

 

การวางแผนกลยุทธ์ 
 

ปัจจยัน าเข้า 
 

ผลผลติ 
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สรุป ตวัแบบระบบของการเปล่ียนแปลงในองคก์าร ประกอบดว้ยปัจจยัส าคญั 4 ประการ 
คือ ปัจจยัน าเขา้ การวางแผนกลยุทธ์ เป้าหมายของการเปล่ียนแปลง และผลผลิต ซ่ึงแต่ละปัจจยั
ดงักล่าวจะมีการเช่ือมโยงระหว่างการด าเนินงานเข้าด้วยกัน ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน
องคก์ารอยา่งเป็นระบบเพิ่มมากข้ึน 
 

2.3  โครงสร้างองค์การ 
 
โครงสร้างองค์การ นับว่าเป็นองค์ประกอบส าคญัขององค์การ เพราะเป็นกรอบในการ

ด าเนินงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ กระบวนการด าเนินงาน การประสานงานภายในองค์การ ดงันั้น
องคก์ารจึงตอ้งมีการออกแบบโครงสร้างองคก์าร (พรนภา แซ่เตีย, 2555: 24) เพื่อแสดงถึงกิจกรรม 
ความสัมพนัธ์ของงาน รวมทั้งล าดบัชั้นของการบงัคบับญัชา และช่วงการควบคุมของผูบ้ริหารแต่ละ
คน (วรัชยา ศิริวฒัน์, 2555: 40) จะเห็นไดว้า่ การออกแบบโครงสร้างองคก์ารจึงมีความส าคญัอยา่ง
ยิง่ เพื่อใหอ้งคก์ารมีประสิทธิผลในการปฏิบติังาน 

 
2.3.1 ความหมายของโครงสร้างองค์การ 
วรัชยา ศิริวฒัน์ (2554: 54) กล่าวว่า โครงสร้างองค์การ หมายถึง การออกแบบงาน 

ระบบงานและความรับผดิชอบของบุคคล ความสัมพนัธ์ของกิจกรรม ล าดบัชั้นของการบงัคบับญัชา 
การประสานงานและช่วงการควบคุมของผูบ้ริหารแต่ละคนในองคก์าร 

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2555: 86) กล่าวว่า โครงสร้างองค์การ หมายถึง การจดัสรร
งาน ความรับผิดชอบของบุคคล ความสัมพนัธ์ในการรายงาน ล าดบัชั้นของการบงัคบับญัชา ช่วง
การควบคุม การจดักลุ่มบุคคล และจดัหน่วยงาน รวมทั้งการออกแบบระบบ การติดต่อส่ือสาร การ
ประสานงานและความร่วมมือทั้งแนวด่ิงและแนวนอน เพื่อใหก้ารท างานมีประสิทธิผล  

อมัพร ธ ารงลกัษณ์ (2556: 7) กล่าวว่า โครงสร้างองค์การ หมายถึง การแบ่งภาระหน้าท่ี
ให้แก่สมาชิก รวมถึงอ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ช่องทางในการติดต่อส่ือสาร การรายงานตาม
สายการบงัคบับญัชา และการควบคุม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการส่ือสารท่ีเป็นทางการของบุคลากร
ในองคก์าร 

Kast and Rosenzweig (1985: 207) กล่าวว่า โครงสร้างองค์การ หมายถึง การออกแบบ
ระบบ (Pattern) ของความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประกอบต่าง ๆ (Components) ขององคก์าร 
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McShane and Von Glinow (2010: 386) กล่าววา่ โครงสร้างองคก์าร หมายถึง การแบ่งงาน
ของบุคลากรอยา่งเป็นขั้นตอน ทั้งในดา้นการประสานงาน การติดต่อส่ือสาร ขั้นตอนการปฏิบติังาน 
และอ านาจหน้าท่ีอย่างเป็นทางการ ท่ีส่งผลต่อกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์การ เพื่อให้เกิดผลลพัธ์
ตามเป้าประสงค ์(Goal) 

Burke (2011: 191) กล่าวว่า โครงสร้างองคก์าร หมายถึง การจดัอ านาจหนา้ท่ีขององค์การ 
เช่น ฝ่ายการผลิต ฝ่ายการบญัชี และฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์เป็นตน้ หรือหน่วยงานท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีตาม
ความรับผิดชอบ ซ่ึงน าไปสู่การน าวิสัยทศัน์ พนัธกิจ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนยุทธศาสตร์
ขององคก์ารไปปฏิบติั 

Phillips and Gully (2012: 454) กล่าววา่ โครงสร้างองคก์าร หมายถึง ระบบท่ีเป็นทางการ
ของงาน อ านาจหนา้ท่ี และการรายงานความสัมพนัธ์ตามสายการบงัคบับญัชา ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีกล่าวถึง
การประสานงาน การควบคุมการปฏิบติังาน และการกระตุน้เพื่อเกิดความส าเร็จของเป้าหมายใน
องคก์าร  

สรุป โครงสร้างองค์การ หมายถึง การออกแบบระบบงาน ความรับผิดชอบของแต่ละ
บุคคล โดยดูจากสายการบังคับบัญชา ช่วงการควบคุม การประสานงาน เพื่อให้องค์การมี
ประสิทธิผลในการปฏิบติังาน 

 
2.3.2 หลกัพืน้ฐานของการก าหนดโครงสร้างองค์การ 
พยอม วงศ์สารศรี (2549: 119-121) ไดก้ล่าวถึงหลกัการในการก าหนดโครงสร้างองค์การ 

พิจารณาไดด้งัน้ี 
 2.3.2.1 การพิจารณาดา้นวตัถุประสงค์ (Consideration of Objectives) ซ่ึงมีบทบาท

ส าคญัในการก าหนดประเภทของโครงสร้างองคก์าร 
 2.3.2.2 เอกภาพในการปฏิบติังาน (Unity of Actions) องค์การควรมีการก าหนด

ขอบเขตท่ีเหมาะสม และมีความยดืหยุน่ 
 2.3.2.3 การแบ่งงานและการก าหนดความช านาญเฉพาะด้าน (Division of Work 

and Specialization) เป็นการจดับุคลากรใหท้ างานตามความรู้ความสามารถท่ีตนถนดั 
 2.3.2.4 การก าหนดลกัษณะของงาน (Definition of Jobs) เพื่อให้มีหน้าท่ีและความ

รับผดิชอบท่ีชดัเจน 
 2.3.2.5 การจ าแนกตามหน้า ท่ีของหน่วยงานหลักและหน่วยงานท่ีปรึกษา 

(Separation of Line and Staff Functions) เพื่อให้เกิดความชดัเจนระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความส าเร็จของวตัถุประสงคห์ลกัในองคก์าร 
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 2.3.2.6 สายการบงัคบับญัชา (Chain of Command) มีการก าหนดอ านาจหน้าท่ีใน
การบริหารงานจากระดบัสูงลงไปสู่ระดบัล่าง 

 2.3.2.7 การก าหนดบทบาทอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ (Authority and 
Responsibility) เพื่อใหก้ารปฏิบติังานมีคุณภาพตามท่ีบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ รับผดิชอบ 

 2.3.2.8 เอกภาพในการบงัคบับญัชา (Unity of Command) บุคลากรในองคก์ารควร
อยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาของผูบ้ริหารเพียงคนเดียว เพื่อง่ายต่อการประสานงานระหวา่งกนั 

 2.3.2.9 ช่วงการบังคับบญัชา (Span of Supervision) หมายถึง จ านวนบุคลากรท่ี
ผูบ้ริหารสามารถสั่งการ โดยจ านวนคนท่ีอยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาควรอยูใ่นอตัราท่ีเหมาะสม เพื่อ
ง่ายต่อการควบคุมบุคลากร 

 2.3.2.10 ความสมดุลของปัจจัยต่าง ๆ (Balance of Various Factors) ในการจัด
โครงสร้างองค์การควรค านึงถึงความขดัแยง้ของปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งแก้ไขปัญหาความ
ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน 

 2.3.2.11 การส่ือสาร (Communication) เป็นปัจจยัท่ีท าให้ระบบการปฏิบติังานใน
องคก์ารมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบมากข้ึน 

 2.3.2.12 ความยดืหยุน่ (Flexibility) โครงสร้างองคก์ารท่ีดีควรจะมีการเปล่ียนแปลง
ใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั 

 2.3.2.13 ความต่อเน่ือง (Continuity) การด าเนินงานในองค์การจะต้องมีความ
ต่อเน่ือง เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ารท่ีก าหนดไว ้

 2.3.2.14 เหตุการณ์พิเศษ (Exceptional Matters) การออกแบบโครงสร้างองค์การ
ควรค านึงถึงเร่ืองท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์พิเศษ ไม่ใช่เฉพาะเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนัเท่านั้น 

สรุป การก าหนดโครงสร้างองค์การ สามารถพิจารณาได้จากวตัถุประสงค์ขององค์การ 
ลกัษณะการปฏิบติังาน การแบ่งงานตามความเช่ียวชาญ ลกัษณะงาน อ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน 
สายการบงัคบับญัชา การส่ือสาร เพื่อให้โครงสร้างท่ีก าหนดข้ึน เป็นท่ียอมรับของบุคลากรใน
องคก์าร 

 
2.3.3  มิติของโครงสร้างองค์การ 
โครงสร้างองคก์าร สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 3 ส่วน คือ ความซบัซ้อน ความเป็นทางการ 

และการรวมอ านาจ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 
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 2.3.3.1 ความซบัซ้อน (Complexity) หมายถึง ลกัษณะขององคก์ารท่ีมีการแบ่งแยก
งาน (กิจกรรม) ซ่ึงมีจ านวนมาก ออกเป็นกลุ่ม ๆ หลาย ๆ กลุ่มงาน โดยการแบ่งแยกงานตามความ
ถนัด หรือความช านาญเฉพาะทางของแต่ละบุคคล รวมทั้งมีการแบ่งแยกงานตามล าดบัชั้นการ
บงัคบับญัชา และอาจมีการแบ่งงานและบุคลากรไปยงัพื้นท่ีอ่ืน ๆ ตามสาขา ดงันั้นความซับซ้อน
แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ คือ (พงศส์ัณห์ ศรีสมทรัพย ์และชลิดา ศรมณี, 2556: 121-122) 

   1) ความซับซ้อนตามแนวนอน (Horizontal Differentiation) เกิดจากการท่ี
องค์การก าหนดวตัถุประสงค์อย่างใดอยา่งหน่ึง เพื่อให้การด าเนินงานในองคก์ารสามารถน าไปสู่
การบรรลุวตัถุประสงค ์จ าเป็นตอ้งมีการจดักิจกรรมมากมาย ซ่ึงกิจกรรมต่าง ๆ จะมีความแตกต่าง
กัน และต้องใช้บุคลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะ (Departmentation) จึงต้องมีการแบ่งงานและ
บุคลากรในลักษณะของหน่วยงานต่าง ๆ หรือก าหนดงานตามความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน (Job 
Specialization) 

 2) ความซับซ้อนตามแนวตั้ง (Vertical Differentiation) เป็นส่ิงท่ีองค์การมี
การจดัระบบการสั่งงานหรือการอ านวยงาน การควบคุมงาน การประสานงาน เพื่อให้มีลกัษณะ
ต่อเน่ือง และการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย จึงก าหนดโครงสร้างตามล าดบัชั้นการบงัคบับญัชา 
(Hierarchy) ถา้ยิง่มีมาก องคก์ารนั้นจะมีความซบัซอ้นมากข้ึน 

 3) การกระจายในลกัษณะท่ีตั้ง (Spatial Dispersion) หมายถึง องค์การหน่ึง
แห่งอาจมีท่ีตั้งหลาย ๆ แห่ง แต่จะมีโครงสร้างท่ีแตกต่างกนัตามแนวนอนและแนวตั้ง ซ่ึงการท่ี
องค์การมีท่ีตั้งหลายแห่งนั้น จะท าให้องค์การมีโครงสร้างท่ีซบัซ้อนมากยิ่งข้ึน (พิทยา บวรวฒันา, 
2552: 93) 

 Burton, DeSanctics and Obel (2006: 69-73) ไดก้ล่าววา่ ความซบัซ้อนขององคก์ารมี 
4 รูปแบบ ดงัภาพท่ี 2.4 
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ภาพที ่2.4  รูปแบบความซบัซอ้นขององคก์าร 
แหล่งทีม่า:  Burton, DeSanctics and Obel, 2006: 70. 
 

 จากภาพท่ี 2.4 สามารถอธิบายถึงรูปแบบความซับซ้อนเปรียบเทียบกับรูปแบบ
องค์การตามแนวราบ (Horizontal) และแนวด่ิง (Vertical) ได ้4 รูปแบบ คือ (1) แบบกลุ่ม (Blob) มี
รูปแบบแนวราบและแนวด่ิงต ่า (2) แบบสูง (Tall) มีรูปแบบแนวราบต ่าและแนวด่ิงสูง (3) แบบราบ 
(Flat) มีรูปแบบแนวราบสูงและแนวด่ิงต ่า และ (4) แบบสมมาตร (Symmetric) มีรูปแบบแนวราบ
และแนวด่ิงสูง ตามล าดบัดงัน้ี 

 1) แบบกลุ่ม (Blob) องค์การแบบกลุ่มมีรูปแบบแนวราบและแนวด่ิงต ่า 
รูปแบบกลุ่มมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางน้อย องค์การมีความยืดหยุ่น และตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงไดร้วดเร็ว รายละเอียดงานจึงไม่กระชบั หรือไม่มีเลย ท าให้ไม่มีความชดัเจนว่า ใคร
จะต้องท าอะไรในส่ิงท่ีผูบ้ริหารต้องการ และการตัดสินใจในสถานการณ์ใหม่ ๆ ผูบ้ริหารจะ
รับภาระหนกัและไม่สามารถเนน้ไปท่ีแต่ละงานได ้รูปแบบกลุ่มจะท าให้บุคลากรท่ีเขา้มาใหม่เกิด
ความสับสน เน่ืองจากไม่มีความชดัเจนวา่ ใครท าอะไร และจะปฏิบติัตนอยา่งไรในองคก์าร 

 

การจ าแนกแนวด่ิง 
(Vertical Differentiation) 

สูง (High) 
 

การจ าแนกแนวราบ 
(Horizontal Differentiation) 

สูง (High) 
 

ต ่า 
(Low) 

สูง 
(Tall) 

 

สมมาตร 
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ราบ 
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 2) แบบสูง (Tall) องค์การแบบสูงมีรูปแบบแนวราบต ่ าและแนวด่ิงสูง 
รูปแบบองค์การแบบสูงจะมีผูบ้ริหารระดบักลางขนาดใหญ่ท่ีเน้นการแลกเปล่ียนขอ้มูล โดยให้
แนวทางและขอ้มูลจากระดบับนลงสู่ระดบัล่าง และน าขอ้มูลรายละเอียดจากระดบัล่างไปสรุปและ
ตีความให้ระดบับนเกิดความเขา้ใจ ฝ่ายบริหารระดบักลางท่ีมีหลายชั้นจะเช่ือมโยงกบัผูบ้ริหารใน
งานท่ีตอ้งมีความช านาญเฉพาะทาง เช่น ผูบ้ริหารระดบัสูงติดต่อกบัโรงงานหรือพนกังานโรงงาน 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO) ติดต่อกบัโปรแกรมเมอร์ ผูบ้ริหารระดบักลางจะรับแนวทางและ
ค าสั่งจากผูบ้ริหารและแยกเป็นงานย่อยให้แต่ละหน่วยงาน เช่น ผูบ้ริหารโรงงานรถยนต์วาง
แผนการผลิตรถยนต์ 100 คนั ซ่ึงจะตอ้งแยกงานให้หน่วยย่อยร่วมมือกนัเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้

 ปัจจุบนั องคก์ารหลายแห่งลดล าดบัชั้นการบงัคบับญัชา โดยตดัฝ่ายบริหาร
ระดบักลาง ท่ีเรียกวา่ การลดระดบัสายการบงัคบับญัชา (Delayering) การตดัฝ่ายบริหารระดบักลาง
ออกไป ท าให้ผูบ้ริหารระดบัสูงและผูป้ฏิบติังานระดบัล่างเกิดปัญหาการติดต่อส่ือสาร ท าให้ตอ้งมี
การเปล่ียนแปลง รวมทั้งออกแบบการส่งขอ้มูลและการส่ือสารใหม่ โดยปกติจะเร่ิมจากระดบับนลง
สู่ระดบัล่าง (Top to Bottom) ถา้ไม่มีการตรวจสอบและปรับเปล่ียนองคก์าร องคก์ารท่ีมีการตดัฝ่าย
บริหารระดบักลางออกไปจะประสบปัญหาในเร่ืองระบบสารสนเทศท่ีกา้วหนา้มากข้ึน จึงเป็นไปได้
ท่ีจะท าให้เกิดการประสานงานแนวด่ิงเร็วข้ึนโดยผา่นฝ่ายบริหารระดบักลางน้อยลง แต่ก็ยงัตอ้งมี
การออกแบบองคก์ารและการน าขอ้มูลไปใช ้

 3) แบบราบ (Flat) องค์การแบบราบมีรูปแบบแนวราบสูงและแนวด่ิงต ่า มี
ผูบ้ริหารระดบักลาง (หรือหน่วยงานยอ่ย) ไม่ก่ีรายท่ีจะประสานงานระหวา่งผูบ้ริหารระดบัสูงและ
ผูป้ฏิบติังานระดบัล่างในองคก์าร โดยปกติ ผูบ้ริหารระดบักลางจะไม่เนน้รายละเอียดการปฏิบติังาน
ท่ีใชเ้วลาและความใส่ใจอยา่งมาก แต่จะเนน้ท่ีการจดัสรรทรัพยากร (Resource Allocation) นโยบาย
ทัว่ไป (General Policy) และการเงิน (Finance) ส่วนเร่ืองอ่ืน ๆ อาจจะเป็นเร่ืองของนวตักรรม 
(Innovation) การวิจัยและการพัฒนา (Research and Development) ทรัพยากรมนุษย์ (Human 
Resource) ซ่ึงรวมถึงนโยบายและกลยุทธ์ (Policy and Strategy) ข้อมูลท่ีใช้เป็นแบบรวบรัด การ
แลกเปล่ียนขอ้มูลระยะสั้ นเน้นท่ีเป้าหมายทางการเงินและสภาพคล่อง ในระยะยาวเน้นเร่ืองการ
วางแผนงบประมาณ เงินทุนและเทคโนโลยี ถา้องคก์ารมีโครงสร้างเป็นแนวราบ ขอบเขตงานของ
หน่วยงานย่อยจะแตกต่างกนัมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีไม่มีความเช่ือมโยงในการท างาน
ระหวา่งกนั ขอบเขตการควบคุมอาจจะกวา้งถา้แนวทางการแลกเปล่ียนขอ้มูลเนน้ในเร่ืองนโยบาย 
ในอีกแง่หน่ึง การแลกเปล่ียนขอ้มูลจะนอ้ยถา้เนน้รายละเอียดในการท างานมากเกินไป 
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 ขอ้ดีของโครงสร้างแนวราบ คือ แต่ละหน่วยงานมีอิสระในการปฏิบติังาน 
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ ซพัพลายเออร์ หรือผลิตภณัฑ์ใหม่ได ้ส่วนขอ้เสีย
นั้น ผูบ้ริหารจะตอ้งรับภาระในเร่ืองของการประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานย่อย ซ่ึง
อาจไม่สอดคลอ้งกนัและน าไปสู่ความไม่มีประสิทธิภาพขององคก์ารโดยรวม 

 4) แบบสมมาตร (Symmetric) องคก์ารแบบสมมาตรมีรูปแบบแนวราบและ
แนวด่ิงสูง หมายความว่า องค์การจะถูกแยกเป็นงานเฉพาะด้านต่าง ๆ และมีระดับการรายงาน
แนวด่ิงหลายชั้น การแบ่งงานแนวราบเป็นงานย่อย ๆ ท าให้สามารถท างานไปพร้อม ๆ กนัไดใ้น
หน่วยงานย่อย การท างานสอดคลอ้งกนั ช่วยให้เกิดประสิทธิผลในองค์การ ในการแกปั้ญหาของ
องค์การแนวราบท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งส่งผ่านขอ้มูลจากหน่วยงานย่อย ฝ่ายบริหารระดบักลางจะถูก
แต่งตั้งข้ึนเพื่อรวบรวมงานจากระดบัล่างและแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัระดบัสูง องคก์ารแบบสมมาตร
นั้นจะสร้างความสมดุลทั้งแนวด่ิงและแนวราบให้หน่วยงานย่อย ผูบ้ริหารระดับกลางจะช่วย
ประสานงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งให้แต่ละหน่วยงานย่อยมุ่งเนน้งานของตนเพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลในการปฏิบติังานในองคก์าร 

 2.3.3.2 ความเป็นทางการ (Formalization) หมายถึง ขอบเขตของกฎระเบียบ 
กระบวนการด าเนินงาน และเอกสารต่าง ๆ ท่ีจะน าไปสู่การปฏิบติั ซ่ึงเขียนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร
และมีผลบงัคบัใช้ในองค์การ (Ivancevich, Konopaske and Matteson, 2011: 495) เพื่อให้บุคลากร
น าไปปฏิบติัในการด าเนินงาน 

 2.3.3.3 การรวมอ านาจ (Centralization) หมายถึง ระดับหรือความมากน้อยของ
อ านาจอย่างเป็นทางการเพื่อใช้ในการตดัสินใจเร่ืองท่ีส าคญัภายในองค์การ องค์การท่ีมีการรวม
อ านาจมาก คือ อ านาจในการตดัสินใจจะอยู่ท่ีบุคคลเพียงคนเดียว ส่วนองค์การท่ีมีการรวมอ านาจ
นอ้ย คือ อ านาจในการตดัสินใจจะกระจายไปอยูท่ี่บุคคลหลาย ๆ คน เกิดการท างานร่วมกนัระหวา่ง
บุคคลภายในองคก์าร (พิทยา บวรวฒันา, 2552: 99)  

ความสัมพนัธ์ระหวา่งมิติโครงสร้างองคก์ารและการตดัสินใจองคก์าร สามารถพิจารณาได้
ดงัน้ี (Ivancevich, Konopaske and Matteson, 2011: 495-497) 

 1) ความสัมพนัธ์ระหวา่งความซบัซอ้นและการตดัสินใจ 
  (1) การแบ่งงานกนัท ามากข้ึน จะท าให้งานมีความซบัซ้อนยิ่งข้ึน เพราะการแบ่ง

งานกนัท ามากข้ึน ส่งผลใหภ้าระงานเพิ่มมากข้ึน เกิดความซบัซอ้นมากข้ึน 
  (2) การมอบอ านาจมากข้ึน จะท าให้เกิดความซับซ้อนมากข้ึน เพราะการมอบ

อ านาจเก่ียวขอ้งกบัสายการบงัคบับญัชา ถา้สายการบงัคบับญัชายาว ส่งผลให้ตอ้งมีการมอบอ านาจ
มากกวา่สายการบงัคบับญัชาสั้น 



29 
 

  (3) การแบ่งกลุ่มงานตามลกัษณะทางภูมิศาสตร์ ลูกคา้ และผลิตภณัฑ์มากข้ึน จะ
ท าให้ความซบัซ้อนมากข้ึน เพราะกลุ่มงานแต่ละกลุ่มตอ้งการบริหารงานอยา่งเป็นอิสระ ส่งผลให้
การบริหารงานท่ีแตกต่างกนั เกิดความซบัซอ้นมากข้ึน 

  (4) ขอบข่ายการควบคุมท่ีแคบจะสอดคลอ้งกบังานท่ีมีความซับซ้อนสูง เพราะ
ถา้องคก์ารมีบุคลากรจ านวนนอ้ย จะตอ้งปฏิบติังานท่ีซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน เพื่อใหก้ารปฏิบติังานบรรลุ
ตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

 2) ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเป็นทางการและการตดัสินใจ 
  (1) มีการแบ่งงานกนัท าสูง ตอ้งการกฎระเบียบ และวิธีปฏิบติังานอย่างชดัเจน

และเป็นทางการสูง โดยผูป้ฏิบติังานจะเปล่ียนแปลงไดเ้พียงเล็กนอ้ย 
  (2) มีการมอบอ านาจสูง ท าให้ต้องมีการตรวจสอบการใช้อ านาจ และการ

ตรวจสอบจะกระท าอยา่งเป็นทางการมากข้ึน 
  (3) มีการแบ่งงานตามหน้าท่ีอย่างชดัเจน และพฒันาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน

ใหเ้ป็นทางการมากข้ึน 
  (4) การมีขอบข่ายงานกวา้ง ท าใหผู้บ้งัคบับญัชาทอ้ถอย โดยเฉพาะผูบ้งัคบับญัชา

ท่ีควบคุมงานแบบคนต่อคน หรือรายบุคคล ตอ้งใชเ้วลามากในการควบคุมอยา่งทัว่ถึง ท าให้ตอ้งมี
การควบคุมอยา่งเป็นทางการมากข้ึน 

 3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรวมอ านาจและการตดัสินใจ 
  (1) การแบ่งงานตามความช านาญเฉพาะสูง จะท าให้การรวมอ านาจสูง เพราะ

งานท่ีใชค้วามช านาญเฉพาะสูง ผูป้ฏิบติังานสามารถท างานไดด้ว้ยความช านาญเฉพาะของตน 
  (2) การมอบอ านาจต ่า จะท าให้การรวมอ านาจสูง เพราะอ านาจไม่ถูกมอบหมาย

ไปยงัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา แต่อ านาจอยูท่ี่ผูบ้งัคบับญัชา 
  (3) ถ้ามีการแบ่งงานเป็นกลุ่มตามหน้าท่ีมากข้ึน จะท าให้การรวมอ านาจสูง 

เพราะผูบ้งัคบับญัชาท่ีดูแลงานหลาย ๆ กลุ่ม มกัท่ีจะรวมอ านาจไวก้บัตน เพื่อให้มีอ านาจในการ
ควบคุมอยา่งเตม็ท่ี 

  (4) ขอบข่ายการควบคุมกวา้งข้ึน จะท าให้การรวมอ านาจมากข้ึน เพราะถา้หากมี
ผูใ้ต้บงัคบับญัชาท่ีต้องดูแลจ านวนมากข้ึน จ าเป็นต้องใช้การรวมอ านาจ เพื่อให้สามารถบงัคบั
บญัชาไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งมิติโครงสร้างองคก์ารและการตดัสินใจขององคก์าร สามารถสรุปได้
ดงัตารางท่ี 2.3 
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ตารางที ่2.3  มิติโครงสร้างองคก์ารและการตดัสินใจขององคก์าร 
 

มิติโครงสร้าง การตัดสินใจ 
ความซบัซอ้นสูง 1. ความช านาญเฉพาะสูง 

2. อ านาจท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3. การแบ่งงานตามภูมิศาสตร์ ลูกคา้ และผลิตภณัฑ ์
4. ขอบข่ายการควบคุมแคบ 

ความเป็นทางการสูง 1. ความช านาญเฉพาะสูง 
2. อ านาจท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3. การแบ่งงานตามหนา้ท่ี 
4. ขอบข่ายการควบคุมกวา้ง 

การรวมอ านาจสูง 1. ความช านาญเฉพาะสูง 
2. อ านาจจากการรวมอ านาจ 
3. การแบ่งงานตามหนา้ท่ี 
4. ขอบข่ายการควบคุมกวา้ง 

 
แหล่งทีม่า:  Ivancevich, Konopaske and Matteson, 2011: 497. 

 
สรุป โครงสร้างองคก์ารประกอบดว้ย 3 มิติ คือ 
 1) ความซับซ้อน เป็นตวับ่งช้ีให้เห็นถึงลกัษณะของโครงสร้าง เช่น หน่วยงานย่อย

ควรมีก่ีหน่วยงาน ระดับชั้นของสายการบงัคบับญัชา เป็นต้น ซ่ึงความซับซ้อนขององค์การยงั
สามารถแบ่งออกไปเป็น 4 รูปแบบ คือ แบบกลุ่ม แบบราบ แบบสูง และแบบสมมาตร 

 2) ความเป็นทางการ เป็นขอ้ก าหนดหรือกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเขียนไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษร เพื่อใหบุ้คลากรในองคก์ารน าไปปฏิบติั 

 3) การรวมอ านาจ องค์การท่ีมีการรวมอ านาจ อ านาจในการตดัสินใจจะข้ึนอยู่กบั
ผูบ้ริหารระดบัสูง ส่วนองค์การท่ีมีการกระจายอ านาจ อ านาจในการตดัสินใจจะกระจายไปยงั
บุคลากร เพื่อใหก้ารตดัสินใจเป็นไปอยา่งมีอิสระ 
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2.3.4 รูปแบบโครงสร้างองค์การ 
โครงสร้างองคก์ารแบ่งออกไดห้ลายประเภท ดงัน้ี (Schermerhorn, 2008: 238-243) 
 1) โครงสร้างองค์การตามหน้าท่ี  (Functional Structure) เป็นการแบ่งโครงสร้าง

องค์การท่ีประกอบดว้ยบุคลากรท่ีมีทกัษะคลา้ยกนั และมีการปฏิบติังานร่วมกนัอย่างเป็นทางการ 
โดยแบ่งตามหน้าท่ีของงาน เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการผลิต ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ฝ่ายวิศวกร ฝ่าย
การเงิน เป็นตน้ ดงัภาพท่ี 2.5 

 

 
ภาพที ่2.5  โครงสร้างองคก์ารตามหนา้ท่ี (Functional Structure) 
แหล่งทีม่า:  Moorhead and Griffin, 2012: 446. 
 

 โครงสร้างองคก์ารตามหนา้ท่ี มีขอ้ดีและขอ้เสีย ดงัน้ี 
 ขอ้ดี 
  (1) มีตน้ทุนการผลิตต ่า รวมทั้งใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  (2) การก าหนดหนา้ท่ีของลกัษณะงานต่าง ๆ สอดคลอ้งกบัความเช่ียวชาญและ

การฝึกอบรม 
  (3) มีคุณภาพสูงในการแกปั้ญหาทางเทคนิคท่ีเกิดข้ึนในองคก์าร 
  (4) การฝึกอบรมและการพฒันาทกัษะตามหนา้ท่ีของงานมีความละเอียด 
  (5) มีความชดัเจนในสายงานต่าง ๆ 
 ขอ้เสีย 
  (1) เกิดปัญหาการติดต่อส่ือสาร และการประสานงานภายในหน่วยงานยอ่ย 
  (2) ขาดความรับผิดชอบร่วมกัน ทั้ งในด้านต้นทุน ผลิตภัณฑ์ คุณภาพการ

ใหบ้ริการ และนวตักรรม 

ผู้บริหาร 

ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการผลิต 
ฝ่ายทรัพยากร

มนุษย ์
ฝ่ายวศิวกร ฝ่ายการเงิน 
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 2) โครงสร้างองค์การตามสาขา (Divisional Structure) เป็นการแบ่งโครงสร้างท่ี
ประกอบด้วยบุคลากรท่ีท างานตามสาขาต่าง ๆ เช่น แบ่งตามผลิตภณัฑ์ (Product) พื้นท่ี (Area) 
ลูกคา้ (Customer) หรือกระบวนการ (Process) ท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั โดยแบ่งออกไดด้งัน้ี 

 (1) โครงส ร้างองค์การตามผลิตภัณฑ์  (Product Structure) เ ป็นการแบ่ ง
โครงสร้างองค์การท่ีประกอบดว้ยบุคลากรท่ีท างานโดยเนน้ไปท่ีผลิตภณัฑ์ใดผลิตภณัฑ์หน่ึง หรือ
การให้บริการต่าง ๆ ซ่ึงบางคร้ังเรียกอีกอย่างว่า โครงสร้างองค์การตามการตลาด (Market 
Structure) ดงัภาพท่ี 2.6 

 

 
 
ภาพที ่2.6  โครงสร้างองคก์ารตามผลิตภณัฑ ์(Product Structure) 
แหล่งทีม่า:  Moorhead and Griffin, 2012: 447. 

 
 (2) โครงสร้างองค์การตามสภาพทางภูมิศาสตร์ (Geographical Structure) เป็น

การแบ่งโครงสร้างองคก์ารท่ีประกอบดว้ยบุคลากรท่ีท างานตามลกัษณะพื้นท่ีต่าง ๆ เช่น แบ่งตาม
ทวีป แบ่งตามภูมิภาคต่าง ๆ ซ่ึงบางคร้ังเรียกอีกอย่างว่า โครงสร้างองค์การตามพื้นท่ี (Area 
Structure) เช่น องคก์ารแบ่งฝ่ายขายออกเป็นภูมิภาคต่าง ๆ ดงัภาพท่ี 2.7 

ภาพที ่2.7  โครงสร้างองคก์ารตามสภาพภูมิศาสตร์ (Geographical Structure) 
แหล่งทีม่า:  Moorhead and Griffin, 2012: 448. 

ประธานบริษัท 

ไมโครโพรเซสเซอร์ เครือข่าย การส่ือสาร การใหบ้ริการ 

ฝ่ายขาย 

ฝ่ายขาย             
ภาคตะวนัออก 

ฝ่ายขาย             
ภาคตะวนัตก 

ฝ่ายขาย    
ภาคเหนือ 

ฝ่ายขาย        
ภาคใต ้

ฝ่ายขาย      
ระหวา่งประเทศ 
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 (3) โครงสร้างองค์การตามสภาพลูกค้า (Customer Structure) เป็นการแบ่ง
โครงสร้างองคก์ารท่ีประกอบดว้ยบุคลากรท่ีท างานตามลกัษณะลูกคา้ เช่น องคก์ารแบ่งกลุ่มลูกคา้
ออกเป็นกลุ่มขายปลีก กลุ่มธุรกิจ กลุ่มการเกษตร กลุ่มปิโตรเลียม ดงัภาพท่ี 2.8 

ภาพที ่2.8  โครงสร้างองคก์ารตามสภาพลูกคา้ (Customer Structure) 
แหล่งทีม่า:  Moorhead and Griffin, 2012: 448. 

 
 (4) โครงสร้างองค์การตามกระบวนการ  (Process Structure) เป็นการแบ่ง

โครงสร้างองคก์ารท่ีประกอบดว้ยบุคลากรท่ีท างานตามลกัษณะของกระบวนการผลิตในขั้นตอน
ต่าง ๆ ดงัภาพท่ี 2.9 

ภาพที ่2.9  โครงสร้างองคก์ารตามกระบวนการ (Process Structure) 
แหล่งทีม่า:  เนตร์พณัณา ยาวริาช, 2556: 120. 
 

 โครงสร้างองคก์ารตามสาขา มีขอ้ดีและขอ้เสีย ดงัน้ี 
 ขอ้ดี 
  (1) มีความยดืหยุน่ในการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้ม 
  (2) ท าใหเ้กิดการประสานงานท่ีดีข้ึนภายในหน่วยงานต่าง ๆ 
  (3) มีความรับผดิชอบต่อผลิตภณัฑ ์สินคา้และการใหบ้ริการท่ีชดัเจน 

ประธานบริษัท 

กลุ่มขายปลีก กลุ่มธุรกิจ กลุ่มการเกษตร กลุ่มปิโตรเลียม 

ผู้จดัการฝ่ายผลติ 

แผนกตดัแต่งไม ้ แผนกประกอบรูป แผนกตกแต่ง แผนกท าสี 
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  (4) เน้นความช านาญเฉพาะดา้นเป็นพิเศษ ทั้งดา้นลูกคา้ ผลิตภณัฑ์ และภูมิภาค
ต่าง ๆ 

  (5) เกิดความสะดวกมากข้ึนในการเปล่ียนแปลงขนาดองคก์าร โดยการเพิ่มหรือ
การลดสาขาต่าง ๆ ในองคก์าร 

 ขอ้เสีย 
  (1) เป็นการเพิ่มตน้ทุนในการผลิต 
  (2) เป็นการใชท้รัพยากรท่ีส้ินเปลือง และเกิดการขา้มสายงานระหวา่งกนัภายใน

องคก์าร 
  (3) การท างานมีความซ ้ าซอ้นเพิ่มมากข้ึน 
 3) โครงสร้างองค์การแบบเมตริกซ์  (Matrix Structure) เป็นโครงสร้างท่ีมีการ

ผสมผสานการออกแบบท่ีแตกต่างกัน 2 แบบ โดยทั่วไปจะเป็นการผสมระหว่างผลิตภัณฑ ์
(Product) หรือโครงการ (Project) และโครงสร้างตามหนา้ท่ี (Functional Structure) (Moorhead and 
Griffin, 2012: 486) ดงัภาพท่ี 2.10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.10  โครงสร้างองคก์ารแบบเมตริกซ์ (Matrix Structure) 
แหล่งทีม่า:  Moorhead and Griffin, 2012: 487. 

โครงการแอลฟา 

โครงการเบตา้ 

โครงการแกมม่า 

ฝ่ายการตลาด 
ฝ่ายการพฒันา 
และการวจิยั 

ฝ่ายการจดัซ้ือ ฝ่ายการผลิต 

แบ่งตามหน้าที ่

แบ่งตามโครงการ 

ประธาน 
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 โครงสร้างองคก์ารแบบเมตริกซ์ มีขอ้ดีและขอ้เสีย ดงัน้ี 
 ขอ้ดี 
  (1) เกิดการร่วมมือกนัระหวา่งฝ่ายต่าง ๆ ตามหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ 
  (2) มีการตดัสินใจในการแกปั้ญหางานต่าง ๆ ในทีมมากข้ึน 
  (3) มีความยืดหยุ่นมากข้ึน และมีการเปล่ียนแปลงการด าเนินงานไดต้ามความ

ตอ้งการขององคก์าร 
  (4) มีการใหบ้ริการท่ีดี ทั้งดา้นรายการ ผลิตภณัฑ ์หรือโครงการต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
  (5) มีการประเมินความรับผิดชอบ ทั้งด้านรายการ ผลิตภณัฑ์ หรือโครงการ   

ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
  (6) มีการใชก้ารจดัการเชิงกลยทุธ์ในองคก์ารเพิ่มมากข้ึน 
 ขอ้เสีย 
  (1) การมีผูบ้งัคบับญัชา 2 คน ท าให้เกิดความสับสน อาจเกิดความขดัแยง้ในการ

ด าเนินงานภายในองคก์ารได ้
  (2) การใชที้มงานในโครงสร้างองคก์ารแบบเมตริกซ์ มีความฟุ่มเฟือย 
Kinicki and Williams (2008: 264-269) ไดก้ล่าวถึงโครงสร้างองคก์าร สามารถแบ่งไดอี้ก 4 

โครงสร้าง ดงัน้ี 
 1) โครงสร้างองค์การแบบอุตสาหกรรม (Conglomerate Structure) เป็นโครงสร้าง

องคก์ารท่ีเหมาะสมส าหรับองคก์ารท่ีมีขนาดใหญ่และมีการประกอบธุรกิจหลายประเภทท่ีแตกต่าง
กัน และมีความสัมพนัธ์ต่อกัน เช่น บริษัท Tyco International มีสินค้าเก่ียวกับเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
อุปกรณ์ความปลอดภยั อุปกรณ์ทางการแพทย ์พลาสติกและกาว และผลิตภณัฑ์ทางวิศวกรรมและ
การใหบ้ริการ เป็นตน้ ดงัภาพท่ี 2.11 
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ภาพที ่2.11  โครงสร้างองคก์ารแบบอุตสาหกรรม (Conglomerate Structure) 
แหล่งทีม่า:  Kinicki and Williams, 2008: 264. 

 
 2) โครงสร้างองคก์ารแบบผสม (Hybrid Structure) เป็นการจดัโครงสร้างองคก์ารท่ี

ใชโ้ครงสร้างองคก์ารตามหนา้ท่ี (Functional) และโครงสร้างองคก์ารตามสาขา (Divisional) เขา้ไว้
ดว้ยกนั เช่น บริษทั General Motors ดงัภาพท่ี 2.12 

 

 
 
ภาพที ่2.12  โครงสร้างองคก์ารแบบผสม (Hybrid Structure) 
แหล่งทีม่า:  Kinicki and Williams, 2008: 265. 

ประธาน  
เจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

ประธาน    
Cadillac 

ประธาน       
Buick 

รองประธาน    
ฝ่ายการผลิต 

รองประธาน    
ฝ่ายการตลาด 

ผูจ้ดัการ      
ภูมิภาค 1 

ผูจ้ดัการ      
ภูมิภาค 2 

ผูจ้ดัการ      
ภูมิภาค 3 

ผูจ้ดัการ      
ภูมิภาค 4 

รองประธาน    
ฝ่ายการเงิน 

รองประธาน    
ฝ่ายทรัพยากร

มนุษย ์

ประธาน     
Pontiac 

ประธาน  
Chevrolet 

แบ่งตามผลติภณัฑ์ 

แบ่งตามหน้าที ่

แบ่งตามพืน้ที ่

ประธาน 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
อุปกรณ์ความ
ปลอดภยั 

อุปกรณ์ทาง
การแพทย ์

พลาสติก           
และกาว 

ผลิตภณัฑท์าง
วศิวกรรมและ    
การใหบ้ริการ 
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 จากภาพท่ี 2.12 เป็นการใชโ้ครงสร้างตามกลุ่มผลิตภณัฑ์ แบ่งออกเป็นกลุ่ม Cadillac 
Buick Pontiac และ Chevrolet ตามล าดบั ซ่ึงภายในกลุ่มผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ มีการจดัโครงสร้างตาม
หนา้ท่ี คือ ฝ่ายการผลิต ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการเงิน และฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์รวมทั้งแต่ละหนา้ท่ียงัมี
การจดัโครงสร้างตามพื้นท่ี คือ ผูจ้ดัการภูมิภาค 1 ผูจ้ดัการภูมิภาค 2 ผูจ้ดัการภูมิภาค 3 และผูจ้ดัการ
ภูมิภาค 4 เป็นตน้ 

 3) โครงสร้างองค์การแบบทีมงาน (Team-based Structure) เป็นการจดัโครงสร้าง
องคก์ารทั้งแบบทีมงาน (Teams) หรือกลุ่มงาน (Workgroups) ซ่ึงอาจจะมีลกัษณะชัว่คราวหรือถาวร 
น ามาใช้เพื่อปรับปรุงความสัมพนัธ์ตามแนวราบ ใช้ในการแกปั้ญหาขององคก์าร เช่น ผูบ้ริหารใน
โครงสร้างองค์การตามหน้าท่ีจะจดัอยูใ่นทีมงานขา้มสายงานเพื่อร่วมกนัแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน ท าให้
อุปสรรคท่ีขวางกั้นระหวา่งสายการบงัคบับญัชาลดนอ้ยลง เน่ืองจากตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง และบุคลากรในองค์การแต่ละทีม ยงัมีความรับผิดชอบและอยู่ภายใตส้ายการ
บงัคบับญัชาตามโครงสร้างองคก์ารตามหนา้ท่ี ดงัภาพท่ี 2.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.13  โครงสร้างองคก์ารแบบทีมงาน (Team-based Structure)  
แหล่งทีม่า:  Kinicki and Williams, 2008: 267. 

ประธานบริษัท 

รองประธานฝ่าย    
การวจิยัและการพฒันา 

รองประธานฝ่าย 
การออกแบบ 

รองประธานฝ่าย 
วศิวกรรม 

รองประธานฝ่าย 
การตลาด 

ผู้จดัการทมีผลติ
รถบรรทุกขนาดเลก็ 

ผู้จดัการทมีผลติ 
รถเก๋ง 

ผู้จดัการทมีผลติ 
รถสปอร์ต 

         

แบ่งตามทมี
โครงการ 

แบ่งตามสมาชิกในทมี 

แบ่งตามหน้าที ่
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 4) โครงสร้างองค์การแบบเครือข่าย (Networks Structure) เป็นการจดัโครงสร้าง
องคก์ารท่ีเช่ือมโยงศูนยก์ลางขององคก์ารเขา้กบัองคก์ารอิสระอ่ืน ๆ ภายนอก โดยใชก้ารเช่ือมโยง
ผา่นทางระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การปฏิบติังานมีความเป็นหน่ึงเดียวกนั ซ่ึงบางคร้ังเรียกอีกอยา่ง
วา่ องคก์ารแบบเสมือนจริง (Virtual Corporations or Virtual Organizations) ดงัภาพท่ี 2.14 

 

 
 

ภาพที ่2.14  โครงสร้างองคก์ารแบบเครือข่าย (Network Structure)  
แหล่งทีม่า:  Kinicki and Williams, 2008: 269. 

 
 จากภาพท่ี 2.14 โครงสร้างองคก์ารแบบเครือข่าย ท าให้องค์การสามารถปฏิบติังาน

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพแมว้่าจะเป็นงานระดบัโลก ศูนยก์ลางขององคก์ารอาจมีขนาดเล็กเพื่อเป็น
การประหยดัตน้ทุนในการจา้งงาน โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเช่ือมโยงกนัระหวา่งศูนยก์ลางและ
ส่วนอ่ืน ๆ ผา่นกลุ่มพนัธมิตรทางยทุธศาสตร์และมีการท าสัญญาระหวา่งกนั 

 
 

ศูนย์กลางของ
บริษัท

คอมพวิเตอร์ใน
สหรัฐอเมริกา 

บริษทัออกแบบใน
สวเีดน 

บริษทัประกอบ
ช้ินส่วน

คอมพิวเตอร์ใน
เมก็ซิโกและเอเชีย 

บริษทักระจาย
สินคา้ในแคนาดา 

บริษทัการบญัชี
และการเงินใน
สหรัฐอเมริกา 

บริษทัวศิวกรรม
คอมพิวเตอร์ใน

ญ่ีปุ่น 
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สรุป โครงสร้างองคก์าร สามารถแบ่งออกไดห้ลายประเภท ดงัน้ี 
 1) โครงสร้างองคก์ารตามหนา้ท่ี เป็นโครงสร้างท่ีแบ่งตามหนา้ท่ีของงานต่าง ๆ เช่น 

ฝ่ายการผลิต ฝ่ายการเงิน ฝ่ายธุรการ ฝ่ายบุคคล เป็นตน้ 
 2) โครงสร้างองค์การตามสาขา เป็นโครงสร้างท่ีแบ่งตามสาขา เช่น แบ่งตาม

ผลิตภณัฑ ์ภูมิศาสตร์ ลูกคา้ และกระบวนการ เป็นตน้ 
 3) โครงสร้างองค์การแบบเมตริกซ์ เป็นโครงสร้างท่ีมีการผสมผสานระหว่าง

โครงสร้างตามหน้าท่ีกบัโครงสร้างตามผลิตภณัฑ์หรือโครงการ โดยเป็นการท างานร่วมมือกัน
ระหวา่งฝ่ายต่าง ๆ ท่ีรับผดิชอบ เกิดการท างานเป็นทีม 

 4) โครงสร้างองค์การแบบอุตสาหกรรม เป็นโครงสร้างองค์การท่ีใช้กับองค์การ
ขนาดใหญ่ และมีผลิตภณัฑสิ์นคา้ท่ีแตกต่างกนั 

 5) โครงสร้างองคก์ารแบบผสม เป็นโครงสร้างท่ีแบ่งตามหนา้ท่ีและโครงสร้างตาม
สาขารวมเขา้ไวด้ว้ยกนั 

 6) โครงสร้างองคก์ารแบบทีมงาน เป็นโครงสร้างท่ีแบ่งตามหนา้ท่ี ซ่ึงแต่ละหนา้ท่ีก็
แบ่งออกเป็นทีมงานต่าง ๆ รวมทั้งมีสมาชิกปฏิบติังานอยูใ่นทีมงาน ท างานร่วมมือกนั 

 7) โครงสร้างองค์การแบบเครือข่าย เป็นโครงสร้างท่ีมีศูนย์กลางขององค์การ 
ท างานร่วมมือกับองค์การภายนอกอย่างเป็นอิสระ มีการติดต่อระหว่างกันโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเช่ือมโยงกนั ท าใหก้ารปฏิบติังานเป็นหน่ึงเดียวกนั 

 
2.3.5 ความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างองค์การและวฒันธรรมองค์การ 
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างองค์การและวฒันธรรมองค์การ จะตอ้งมีการ

กล่าวถึงปัจจยักลยุทธ์ท่ีองค์การใช้ และปัจจยัด้านสภาพแวดลอ้มต่อการด าเนินงานควบคู่กนั ซ่ึง
สามารถแสดงประเภทของวฒันธรรมองค์การตามแนวคิดของ Slocum and Hellriegel (2011: 491-
495) แบ่งประเภทของวฒันธรรมองคก์ารออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

 2.3.5.1 วฒันธรรมแบบกลุ่มคน (Clan Culture) เป็นวฒันธรรมองค์การท่ีมีทิศทาง
ในการควบคุมท่ียืดหยุ่น และมีรูปแบบการพิจารณาจากปัจจยัภายใน ทั้งในดา้นธรรมเนียมปฏิบติั 
ความจงรักภกัดีต่อองค์การ การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร การแพร่หลายทาง
สังคม การท างานเป็นทีม การจดัการตนเอง และอิทธิพลของสังคม ตวัอย่างองค์การ เช่น KFC, 
Pizza Hut, Long John Silver’s, A&W Root Beer เป็นตน้ 
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 2.3.5.2 วัฒนธรรมแบบระบบราชการ  (Bureaucratic Culture) เป็นวัฒนธรรม
องคก์ารท่ีมีทิศทางในการควบคุมท่ีมีเสถียรภาพ และมีรูปแบบการพิจารณาจากปัจจยัภายใน ทั้งใน
ดา้นการปฏิบติังานท่ีเป็นทางการ กฎระเบียบ กระบวนการด าเนินงานมีความเป็นมาตรฐาน และมี
ล าดบัชั้นในการบงัคบับญัชา รวมทั้งการประสานงาน เป้าหมายของระบบราชการมีประสิทธิภาพ 
และมีเสถียรภาพ บุคลากรในองคก์ารมีค่านิยมท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนัทั้งในดา้นผลิตภณัฑ์ และการ
ใหบ้ริการกบัผูรั้บบริการ ตวัอยา่งองคก์าร เช่น องคก์ารในระบบราชการต่าง ๆ เป็นตน้ 

 2.3.5.3 วฒันธรรมแบบผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial Culture) เป็นวฒันธรรม
องคก์ารท่ีมีทิศทางในการควบคุมท่ียดืหยุน่ และมีรูปแบบการพิจารณาจากปัจจยัภายนอก ทั้งในดา้น
ระดบัความเส่ียงและความคิดสร้างสรรค์ ประสบการณ์ นวตักรรม เป็นการสร้างการเปล่ียนแปลง
ในองคก์าร ตวัอยา่งองคก์าร เช่น Apple, Google, Nintendo เป็นตน้ ซ่ึงตวัอยา่งขององคก์ารประเภท
น้ีจะเนน้ท่ีประสิทธิผล เนน้ผลิตภณัฑสิ์นคา้เฉพาะทาง และมีการเติบโตท่ีรวดเร็วภายในองคก์าร 

 2.3.5.4 วฒันธรรมแบบการตลาด (Market Culture) เป็นวฒันธรรมองค์การท่ีมี
ทิศทางในการควบคุมท่ีมีเสถียรภาพ และมีรูปแบบการพิจารณาจากปัจจยัภายนอก ทั้งในด้าน
ผลสัมฤทธ์ิในการประมาณค่า และความตอ้งการของเป้าหมายโดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบัทางดา้นการเงิน
และฐานการตลาด ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลและองค์การมีพนัธะสัญญาต่อกนั ตวัอย่าง
องคก์าร เช่น PepsiCo, ธนาคาร เป็นตน้ 

สรุป วฒันธรรมองคก์ารตามแนวคิดของ Slocum and Hellriegel สามารถแบ่งวฒันธรรม
องคก์ารออกเป็น 4 แบบ คือ วฒันธรรมแบบกลุ่มคน วฒันธรรมแบบระบบราชการ วฒันธรรมแบบ
ผูป้ระกอบการ และวฒันธรรมแบบการตลาด ซ่ึงรูปแบบวฒันธรรมองคก์ารต่าง ๆ ก็มีความแตกต่าง
กนั ข้ึนอยูก่บัวา่องคก์ารจะน าวฒันธรรมองคก์ารรูปแบบใดมาใชใ้หเ้หมาะสมกบัองคก์าร  

 
2.3.6 รูปแบบวฒันธรรมองค์การในอนาคต 
วฒันธรรมองค์การรูปแบบใหม่ในอนาคต สามารถจ าแนกได ้4 ประเภท ดงัน้ี (Robbins 

and Coulter, 2005: 60-63) 
 2.3.6.1 วฒันธรรมองคก์ารท่ีเนน้จริยธรรม (Ethical Culture) องคก์ารท่ีมีวฒันธรรม

องค์การเน้นจริยธรรม และมีความแข็งแกร่ง จะส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคลากรในการประพฤติ
ปฏิบติังาน โดยเน้นให้ผูบ้ริหารและบุคลากรมีความอดทนต่อความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน เน้นความพอดี 
รวมทั้งใหค้วามส าคญักบัการปฏิบติังานอยา่งมีจริยธรรม โดยไม่หวงัแค่ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนเท่านั้น 
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 ผูบ้ริหารในองค์การสามารถท่ีจะสร้างวฒันธรรมองค์การโดยเน้นในด้านความมี
จริยธรรมไดด้งัน้ี 

 1) ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับบุคลากรขององค์การในการ
ประพฤติปฏิบติัอยา่งมีจริยธรรม 

 2) ตอ้งมีการส่ือสารให้บุคลากรไดท้ราบถึงความคาดหวงัขององค์การใน
เร่ืองการปฏิบติังานอยา่งมีจริยธรรม 

 3) ตอ้งมีการฝึกอบรมในเร่ืองการปฏิบติังานอยา่งมีจริยธรรม 
 4) การให้รางวลักับบุคลากรท่ีมีจริยธรรม และลงโทษบุคลากรท่ีไม่มี

จริยธรรมในการปฏิบติังานในองคก์าร 
 5) องค์การตอ้งมีกลไกในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานท่ีท าให้บุคลากรมี

ความเขา้ใจเก่ียวกบัจริยธรรมในองคก์าร รวมทั้งใหบุ้คลากรสามารถเปิดเผย และรายงานพฤติกรรม
ท่ีไม่เหมาะสมไดใ้นองคก์าร 

 2.3.6.2 วัฒนธรรมองค์การท่ี เน้นนวัตกรรม  (Innovative Culture) องค์การท่ีมี
วฒันธรรมองค์การเน้นนวตักรรม จะให้ความส าคญักบัการส่ือสาร (Communication) ความคิด
สร้างสรรค ์(Creativity) และความหลากหลาย (Diversity) ของบุคลากรในองคก์าร 

 Goran Ekvall นกัวจิยัชาวสวเีดน กล่าววา่ องคก์ารสามารถสร้างวฒันธรรมองคก์ารท่ี
เนน้นวตักรรมนั้น จะตอ้งพิจารณาจากปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

 1) ความท้าทายและการมีส่วนร่วม (Challenge and Involvement) การให้
บุคลากรมีส่วนร่วมและมีแรงจูงใจให้เกิดความผกูพนัต่อเป้าหมายในระยะยาว รวมทั้งความส าเร็จ
ขององคก์ารมีมากนอ้ยเพียงใด 

 2) ความเป็นอิสระ (Freedom) บุคลากรมีความเป็นอิสระในการก าหนด
วธีิการปฏิบติังาน รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ มีมากนอ้ยเพียงใด 

 3) ความไวใ้จและการเปิดเผย (Trust and Openness) ความช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั ความเคารพ และความไวใ้จต่อกนัของบุคลากรภายในองคก์ารมีมากนอ้ยเพียงใด 

 4) ระยะเวลาในการคิด (Idea Time) ระยะเวลาท่ีจะให้บุคลากรได้มีการ
คิดคน้ส่ิงใหม่ ๆ เพื่อน ามาใชใ้นการปฏิบติังานในองคก์ารมีมากนอ้ยเพียงใด 

 5) ความสนุกสนานและอารมณ์ขัน (Playfulness/Humor) บรรยากาศใน
องคก์ารมีความสนุกสนาน และมีความเป็นกนัเองมีมากนอ้ยเพียงใด 
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 6) การระงบัความขดัแยง้ (Conflict Resolution) การท่ีบุคลากรในองคก์ารมี
การตดัสินใจ และท าการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนโดยท าเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม จะส่งผลให้
องคก์ารนั้นมีนวตักรรมเพิ่มข้ึน ปราศจากความขดัแยง้มีมากนอ้ยเพียงใด 

 7) การโตแ้ยง้ (Debates) โอกาสของบุคลากรในการแสดงขอ้คิดเห็น และ
ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ มีมากนอ้ยเพียงใด 

 8) การกล้าเส่ียง (Risk Taking) ผูบ้ริหารขององค์การจะตอ้งมีความอดทน
ต่อความไม่แน่นอน ความคลุมเครือ รวมทั้งการให้รางวลักบับุคลากรท่ีพร้อมรับกบัความเส่ียงท่ี
เกิดข้ึนตามมาในองคก์ารมีมากนอ้ยเพียงใด 

 2.3.6.3 วัฒนธรรมองค์การท่ี เน้นการตอบสนองต่อผู ้รับบริการ (Customer-
Responsive Culture) Harrah’s Entertainment ซ่ึงเป็นบริษทัธุรกิจคาสิโนรายใหญ่ในลาสเวกสั (Las 
Vegas) สหรัฐอเมริกา ไดท้  าการวจิยัในหวัขอ้ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ พบวา่ ความพึง
พอใจของลูกคา้ท่ีไดรั้บการบริการท่ีดี ลูกคา้จะเพิ่มวงเงินในการเล่นการพนนัเพิ่มข้ึนจ านวน 10% 
และถา้ไดรั้บความพึงพอใจมากข้ึนกวา่เดิมเป็นพิเศษ ลูกคา้ก็จะเพิ่มวงเงินถึง 24% ซ่ึงผูบ้ริหารของ 
Harrah’s Entertainment จึงหันมาให้ความสนใจต่อการสร้างวฒันธรรมองค์การท่ีมุ่งเน้นการ
ตอบสนองต่อผูรั้บบริการ โดยวฒันธรรมองค์การท่ีเน้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการมีลกัษณะ
ส าคญั 6 ประการ ดงัน้ี 

 1) คดัเลือกบุคลากรท่ีเป็นคนดี มีมนุษยสัมพนัธ์ สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะ
หนา้ท่ีเกิดข้ึนได ้และเป็นมิตรกบัผูรั้บบริการ 

 2) องค์การจะตอ้งไม่ก าหนดกฎระเบียบท่ีมากเกินไป เพราะจะส่งผลต่อ
บุคลากรในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการปฏิบติังาน รวมทั้งการตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการ 

 3) ผูบ้ริหารองค์การจะตอ้งกระจายอ านาจในการตดัสินใจให้กบับุคลากร 
เพื่อใหบุ้คลากรมีความเป็นอิสระ รวมทั้งตอบสนองต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการไดเ้ป็นอยา่งดี 

 4) บุคลากรในองคก์ารจะตอ้งมีทกัษะในการฟังท่ีดี และเขา้ใจความตอ้งการ
ของผูรั้บบริการ 

 5) บุคลากรในองค์การจะต้องท าหน้าท่ีเป็นคนกลางระหว่างองค์การกับ
ผูรั้บบริการ เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีดีต่อกัน รวมทั้งผูบ้ริหารจะต้องสร้างความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานใหแ้ก่บุคลากร 

 6) บุคลากรในองค์การจะตอ้งมีจิตส านึกท่ีดีต่อการให้บริการ และมีความ
ตั้งใจในการปฏิบติังาน เพื่อใหผู้รั้บบริการเกิดความพึงพอใจ 
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 2.3.6.4 วัฒนธรรมองค์การ ท่ี เน้นความผูกพันต่อองค์การด้วย จิตวิญญาณ 
(Spirituality and Organizational Culture) องค์การท่ีมีว ัฒนธรรมองค์การเน้นความผูกพันต่อ
องคก์ารดว้ยจิตวญิญาณ มีลกัษณะท่ีส าคญั 5 ประการ ดงัน้ี 

 1) มีเป้าหมายท่ีชดัเจน (Strong Sense of Purpose) โดยการสร้างวฒันธรรม
องคก์ารใหต้อบสนองต่อความส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์าร เช่น สายการบิน Southwest Airlines 
ของสหรัฐอเมริกา ตั้งเป้าหมายขององคก์ารวา่ “ตอ้งการใหมี้ค่าโดยสารในราคาท่ีต ่า มีการให้บริการ
ท่ีตรงต่อเวลา และให้ประสบการณ์ท่ีดีแก่ผูรั้บบริการ” หรือบริษัท Tom’s of Maine ในรัฐเมน 
(Maine) สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีผลิตสินคา้เก่ียวกบัสุขภาพและความงาม เช่น สบู่ ยาสีฟัน 
ครีม โลชัน่ ท่ีผลิตจากวตัถุดิบทางธรรมชาติและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

 2) การเน้นการพฒันาระดับปัจเจกบุคคล (Focus on Individual Develop-
ment) เป็นการสร้างวฒันธรรมท่ีพฒันาบุคลากรในองคก์ารให้เกิดการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ เพื่อเป็นการ
เพิ่มทกัษะในการปฏิบติังาน รวมทั้งสร้างความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานของแต่ละบุคคล 

 3) ความไว้ใจและการ เ ปิดเผย  (Trust and Openness) เ ป็นการส ร้าง
วฒันธรรมท่ีท าใหบุ้คลากรเกิดความไวใ้จซ่ึงกนัและกนั มีความซ่ือสัตย ์และเปิดเผยได ้ซ่ึงผูบ้ริหาร
จะตอ้งไม่กลวัในส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนตามมาในภายหลงั เช่น ประธานบริษทั Wetherill Associates ซ่ึง
เป็นบริษทัท่ีผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ของรถยนต์ในรัฐเพนซิลเวเนีย (Pennsylvania) สหรัฐอเมริกา ท่ี
ประสบความส าเร็จ กล่าววา่ “บริษทัจะไม่มีการพูดโกหก และบุคลากรทุกคนจะรู้วา่ส่ิงใดเป็นจริง 
โดยบริษัทจะเน้นความซ่ือสัตย์ในเร่ืองของคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้า และความเหมาะสมของ
ผลิตภณัฑท่ี์สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการไดเ้ป็นอยา่งดี” 

 4) พลงัอ านาจของบุคลากร (Employee Empowerment) จะช่วยส่งเสริมให้
บุคลากรเกิดการเรียนรู้และการเติบโต เพื่อน าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถให้กบับุคลากร การ
ตดัสินใจในการด าเนินงาน รวมทั้งท าใหผู้บ้ริหารเกิดความไวว้างใจและตดัสินใจไดอ้ยา่งรอบคอบ 

 5) ความอดทนต่อการแสดงออกของบุคลากร (Toleration of Employee 
Expression) คือ ผูบ้ริหารจะตอ้งไม่ปิดกั้นในการแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะของบุคลากร โดย
บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และความรู้สึกต่าง ๆ ไดโ้ดยไม่ตอ้งหวาดกลวัต่อ
การถูกลงโทษจากผูบ้ริหาร 

สรุป วฒันธรรมองคก์ารในอนาคต สามารถพิจารณาไดใ้น 4 รูปแบบ คือ 
 1) วฒันธรรมองค์การท่ีเน้นจริยธรรม เป็นวฒันธรรมองค์การท่ีพิจารณาในด้าน

คุณธรรม จริยธรรม โดยให้บุคลากรในองค์การปฏิบติังานอย่างมีจริยธรรม ยึดผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง 
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 2) วฒันธรรมองค์การท่ีเน้นนวตักรรม เป็นวฒันธรรมองค์การท่ีพิจารณาจากส่ิง 
ใหม่ ๆ เช่น นวตักรรมท่ีสามารถน ามาใชใ้นการส่ือสารภายในองคก์าร เพื่อให้บุคลากรมีความคิด
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ มีอิสระทางความคิด และพร้อมรับกบัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนตามมา 

 3) วฒันธรรมองคก์ารท่ีเนน้การตอบสนองต่อผูรั้บบริการ เป็นวฒันธรรมองคก์ารท่ี
พิจารณาจากการให้บริการ โดยค านึงถึงการตอบสนองของผูรั้บบริการท่ีมาใช้บริการว่ามีความ     
พึงพอใจต่อการใหบ้ริการมากนอ้ยเพียงใด 

 4) วฒันธรรมองคก์ารท่ีเน้นความผกูพนัต่อองคก์ารดว้ยจิตวิญญาณ เป็นวฒันธรรม
องค์การท่ีพิจารณาจากเป้าหมายขององค์การ การพฒันาปัจเจกบุคคล ความไวใ้จและการเปิดเผย 
พลงัอ านาจของบุคลากร และความอดทนต่อการแสดงออกของบุคลากร 

 
2.3.7 การเปลีย่นแปลงโครงสร้างองค์การ 
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์การ หมายถึง การปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงโครงสร้าง

องคก์ารท่ีใชอ้ยูใ่นขณะนั้น ให้เกิดความเหมาะสมยิ่งข้ึน โดยท่ีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์าร
สามารถด าเนินการไดด้งัต่อไปน้ี (บรรยงค ์โตจินดา, 2548: 311) 

 2.3.7.1 วิเคราะห์โครงสร้างเดิมว่า มีปัญหาอย่างไร จะแกไ้ขปัญหาไดโ้ดยวิธีการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างอยา่งไร 

 2.3.7.2 วิเคราะห์ข้อจ ากัดในการเปล่ียนแปลงโครงสร้างว่า ในการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างมีขอ้จ ากดัอะไรท่ีท าใหก้ารเปล่ียนแปลงโครงสร้างอาจมีปัญหา 

 2.3.7.3 ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง 
 2.3.7.4 ก าหนดบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีรับผดิชอบต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง 
 2.3.7.5 ด าเนินการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง เพื่อให้มีการแบ่งงานและการจัด

หน่วยงานต่าง ๆ ใหเ้กิดความเหมาะสม 
 2.3.7.6 จดัท ารายละเอียดหรือคู่มือเก่ียวกับองค์การ รวมทั้ งค  าอธิบายต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัระบบงาน 
 2.3.7.7 เสนอผลการเปล่ียนแปลงโครงสร้างต่อผูบ้งัคบับญัชา เพื่อให้ความเห็นชอบ

และน าไปปรับใชต่้อไป 
 2.3.7.8 เสนอหรือแจง้ใหก้บับุคลากรในองคก์ารไดรั้บทราบ 
 2.3.7.9 ประกาศใชโ้ครงสร้างองคก์ารแบบใหม่ 
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สรุป การเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์าร เป็นการปรับปรุงโครงสร้างองคก์ารท่ีใช้อยู่เดิม
ให้มีความเหมาะสมกบัเหตุการณ์ปัจจุบนั เน่ืองจากโครงสร้างองค์การท่ีใช้มาระยะหน่ึง อาจไม่
เหมาะสมกับปัจจุบัน เ ม่ือเวลาผ่านไปจึงต้องมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์การให้มี
ประสิทธิภาพต่อการด าเนินงานขององคก์ารมากยิง่ข้ึน 
 

2.4  ระบบราชการ 
 

ระบบราชการ เป็นองค์การภาครัฐท่ีมีขนาดใหญ่ มีบุคลากรจ านวนมาก มีสายการบงัคบั
บญัชาท่ีชดัเจน และสลบัซบัซ้อน ซ่ึงผูท่ี้น าค าว่า “ระบบราชการ” (Bureaucracy) มาใชเ้ป็นคนแรก 
คือ Vincent de Gournay นกัเศรษฐศาสตร์ ชาวฝร่ังเศส ในปี ค.ศ. 1745 (วรัชยา ศิริวฒัน์, 2553: 10) 
และต่อมาระบบราชการไดพ้ฒันาข้ึนโดย Max Weber นกัสังคมวิทยาชาวเยอรมนั ในปี ค.ศ. 1864-
1920 ดงันั้นระบบราชการจึงเป็นรูปแบบการบริหารงานของภาครัฐแบบหน่ึง (ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, 
2546: 53) 
 

2.4.1 ความหมายของระบบราชการ 
สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2543: 162) กล่าวว่า ระบบราชการ หมายถึง การ

จดัรูปแบบองค์การท่ีมีประสิทธิภาพสูง และมีขนาดใหญ่ สลบัซับซ้อน ท าให้ระบบราชการตอ้งมี
กฎเกณฑ์ กฎระเบียบต่าง ๆ มากมาย เพื่อท าให้การด าเนินงานในองค์การมีระเบียบแบบแผนท่ีมี
ความชดัเจนมากข้ึน  

เอกวิทย ์มณีธร (2551: 13) กล่าวว่า ระบบราชการ หมายถึง กลไกหรือเคร่ืองมือในการ
บริหารงานสาธารณะหรือของรัฐในระดบัต่าง ๆ ท่ีมีกฎระเบียบ แบบแผน ขอ้บงัคบัจ านวนมาก เพื่อ
ท าใหก้ารบริหารงานของภาครัฐเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

ชัยมงคล สุพรมอินทร์ (2554: 234) กล่าวว่า ระบบราชการ หมายถึง การจัดระบบ
โครงสร้างองคก์าร ระบบการบริหารงานบุคคล ระบบกฎหมาย และระบบระเบียบอ่ืน ๆ เพื่อท าให้
การบริหารของภาครัฐบรรลุผลตามเป้าหมาย รวมทั้งเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

ธันยวฒัน์ รัตนสัค (2555: 3) กล่าวว่า ระบบราชการ หมายถึง กลไกของรัฐบาลในการ
บงัคบัใช้กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง และน านโยบายไปปฏิบติัให้เกิดผลต่อประชาชน สังคม และ
ประเทศชาติ รวมทั้งจดัท าบริการสาธารณะแก่ประชาชน 

ส่วนนักวิชาการของต่างประเทศ ได้ให้ความหมายของระบบราชการท่ีน่าสนใจ ดังน้ี 
(อานนท ์อาภาภิรม, 2545: 99-100) 
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Berger กล่าววา่ ระบบราชการ จะตอ้งมีลกัษณะพฤติกรรมใน 3 ประเด็น คือ (1) พฤติกรรม
ท่ีมีเหตุผลและมีลักษณะเป็นสากล (2) พฤติกรรมท่ีเป็นไปตามล าดับชั้ นการบังคับบัญชา 
(Hierarchy) และ (3) พฤติกรรมท่ีใชดุ้ลพินิจอยา่งรอบคอบ เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดความเสียหายหรือ
ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนตามมาภายหลงั 

Doresey กล่าวว่า ระบบราชการ เป็นงานสาธารณะหรือส่วนประกอบต่าง ๆ ของการ
บริหารภาครัฐในระบบการเมือง 

Leonard กล่าววา่ ระบบราชการ เป็นค าท่ีกล่าวถึงการจดัการกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีไดก้  าหนดไว้
อยา่งชดัเจน เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององคก์าร 

สรุป ระบบราชการ หมายถึง องคก์ารท่ีมีการจดัโครงสร้างองคก์าร มีสายการบงัคบับญัชา 
มีการปฏิบติังานตามความช านาญเฉพาะดา้น มีความเป็นทางการสูง มีกฎระเบียบท่ีเคร่งครัด เน้น
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ใชห้ลกัคุณธรรม (Merit System) ในการสอบคดัเลือกบุคลากรท่ีเขา้
มาปฏิบติังานในระบบราชการ 
 

2.4.2 ความหมายของการปฏิรูประบบราชการ 
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2541: 34) กล่าวว่า การปฏิรูประบบราชการ หมายถึง การเปล่ียน

รูปแบบของระบบราชการขนานใหญ่ ตั้งแต่บทบาทหนา้ท่ีของรัฐ โครงสร้างอ านาจหนา้ท่ีในระดบั
ต่าง ๆ โครงสร้างองค์การ ระบบการบริหารและวิธีการปฏิบติังาน ระบบการบริหารงานบุคคล 
กฎหมาย กฎระเบียบ วฒันธรรมและค่านิยม เพื่อท าให้ระบบราชการมีสมรรถนะสูงในการบริหาร
ประเทศ 

กองเทพ เคลือบพณิชกุล, ก าพล วนัทา และปริญญา อรจิราพงศ์ (2546: 7) กล่าวว่า การ
ปฏิรูประบบราชการ หมายถึง การเปล่ียนแปลงรูปแบบของระบบราชการ ท าให้เจา้หนา้ท่ีของรัฐมี
นิสัยในการปฏิบติังานอยา่งรู้จริง ท าจริง มีผลงาน ขยนั มีความสามารถ ซ่ือสัตย ์สุจริต กลา้คิด กลา้
ท า สร้างสรรค์ผลงาน และปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นท่ีน่าเช่ือถือ
ศรัทธาของประชาชน  

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2547: 13) กล่าววา่ การปฏิรูประบบราชการ หมายถึง การพฒันาหรือ
การปรับปรุงประสิทธิภาพของกลไกของรัฐ ซ่ึงครอบคลุมทั้งหน่วยงานราชการและขา้ราชการ โดย
ปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าท่ี จดัระบบการปฏิบติังาน มุ่งผลผลิต กระจายอ านาจในการ
บริหาร น าเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารท่ีมีความทันสมัยมาใช้ ด าเนินการให้หน่วยงานและ
ขา้ราชการมีความน่าเช่ือถือ ตรวจสอบได้ และพฒันา ปรับเปล่ียน ปลูกฝังทศันคติ ค่านิยม และ
พฤติกรรมเพื่อรับใชป้ระชาชน 
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วรัชยา ศิริวฒัน์ (2553: 170) กล่าวว่า การปฏิรูประบบราชการ หมายถึง การปรับปรุง
เปล่ียนแปลงระบบราชการทั้งระบบ ในดา้นโครงสร้างองคก์าร ระบบการบริหาร วิธีการปฏิบติังาน 
งบประมาณ กฎเกณฑ์ วฒันธรรม ค่านิยม เป็นต้น เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทั้งตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

Caiden (1969: 8-9) กล่าววา่ การปฏิรูประบบราชการ หมายถึง เคร่ืองมือในการพฒันาการ
บริหารเพื่อแกปั้ญหาการขาดประสิทธิภาพในระบบราชการ  

สรุป การปฏิรูประบบราชการ หมายถึง การเปล่ียนแปลงในระบบราชการ เช่น การ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์การ สายการบงัคับบญัชา ระบบการบริหาร กฎเกณฑ์ ค่านิยมใน
องค์การ เป็นต้น เพื่อลดความสลับซับซ้อน และให้เกิดความทนัสมยัต่อสภาวการณ์ในปัจจุบนั 
รวมทั้งท าใหร้ะบบราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน 

 
2.4.3 การปฏิรูประบบราชการในประเทศไทย 
การปฏิรูประบบราชการในประเทศไทยไดด้ าเนินการมาอยา่งต่อเน่ือง นบัตั้งแต่การปฏิรูป

ในรัชสมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระองค์ทรงแบ่งการบริหารราชการส่วนกลางออกเป็น
จตุสดมภ์ คือ เวียง วงั คลงั นา ซ่ึงเหตุผลท่ีตอ้งมีการปฏิรูประบบราชการในคร้ังน้ี เน่ืองจากมีการ
ขยายอาณาเขตไปยงัเมืองต่าง ๆ เพื่อเป็นการกระชับอ านาจในสมยันั้น รวมทั้งตอ้งการแยกการ
บริหารราชการออกเป็นฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร โดยมีเสนาบดีเป็นผูค้วบคุม (กระมล ทอง -
ธรรมชาติ และพรศกัด์ิ ผ่องแผว้, 2551: 94-95) ส าหรับการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ได้มีการ
ขยายเขตราชธานีและเขตหัวเมืองชั้นใน เพื่อให้มีการรวมอ านาจการบริหารเขา้สู่ส่วนกลาง และ
ส่วนกลางสามารถควบคุมส่วนภูมิภาคได ้

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.15  โครงสร้างการบริหารราชการรัชสมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
แหล่งทีม่า:  สมาน รังสิโยกฤษฏ,์ 2546: 20. 

พระมหากษัตริย์ 

สมุหนายก/สมุหกลาโหม 

หวัเมืองชั้นใน หวัเมืองชั้นนอก หวัเมืองประเทศราช 
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ต่อมาในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ในปี พ.ศ. 2435 พระองค์ทรง
ปฏิรูปการบริหารราชการส่วนกลางจากระบบจตุสดมภม์าเป็นการแบ่งงานตามลกัษณะหน้าท่ีเป็น 
12 กรม ซ่ึงต่อมาไดก้ลายเป็น 12 กระทรวง เพื่อให้เท่าเทียมกบัต่างประเทศ ตามประกาศในราช-
กิจจานุเบกษาเล่ม 9 พ.ศ. 2435 ประกอบดว้ย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการ
ต่างประเทศ กระทรวงนครบาล กระทรวงวงั กระทรวงพระคลงัมหาสมบติั กระทรวงเกษตรและ
พาณิชยการ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุทธนาธิการ กระทรวงธรรมการ กระทรวงโยธาธิการ 
และกระทรวงมุรธาธร ซ่ึงทั้ง 12 กระทรวง มีเสนาบดีเป็นผูบ้งัคบับญัชา และทรงปฏิรูปการบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาคโดยน าระบบมณฑลเทศาภิบาลมาใช้ ซ่ึงการปฏิรูปในสมยัพระองค์ ถือไดว้่า
เป็นการปฏิรูประบบราชการคร้ังส าคญั เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งมาก รวมทั้งเป็นรากฐานของการ
บริหารราชการของไทยจนถึงปัจจุบนั (สมาน รังสิโยกฤษฏ,์ 2545: 109-116)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.16  โครงสร้างการบริหารราชการรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
แหล่งทีม่า:  สมาน รังสิโยกฤษฏ,์ 2546: 26. 

 
การเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยม์าสู่ระบอบประชาธิปไตย 

ในปี พ.ศ. 2475 เป็นตน้มา การปฏิรูประบบราชการเป็นไปด้วยความล่าช้า ซ่ึงเป็นการปรับปรุง
โครงสร้างในระดับกระทรวง ทบวง กรม เท่านั้ น ต่อมาในปี พ.ศ. 2502 สมัยจอมพลสฤษด์ิ        
ธนะรัชต ์ไดต้ั้งท่ีปรึกษาดา้นการปฏิรูประบบราชการ เรียกวา่ “คณะท่ีปรึกษาระเบียบบริหาร” ต่อมา
ไดเ้ปล่ียนช่ือคณะกรรมการหลายคร้ัง เช่น สมยัพลเอกเปรม ติณสูลานนท ์เรียกวา่ “คณะกรรมการ
ปฏิรูประบบราชการและระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน” สมัยนายชวน หลีกภัย เรียกว่า 

การบริหารราชการ 

ส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค ส่วนท้องถิน่ 

กระทรวง 12 กระทรวง 
(เสนาบดี) 

 มณฑล (สมุหเทศาภิบาล) 
 เมือง (ผูว้า่ราชการเมือง) 
 อ าเภอ (นายอ าเภอ) 
 ต าบล (ก านนั) 
 หมู่บา้น (ผูใ้หญ่บา้น) 

 สุขาภิบาลกรุงเทพ 

 สุขาภิบาลท่าฉลอม 
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“คณะกรรมการพฒันาระบบบริหารราชการแผ่นดิน” (คพร.) สมยัพนัต ารวจโททกัษิณ ชินวตัร 
เรียกว่า “คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ” เป็นตน้ (วิษณุ เครืองาม, 2546: 4; เอกวิทย ์มณีธร, 
2551: 361-362) ทั้งน้ีการปฏิรูประบบราชการมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี (จุมพล หนิมพานิช, 2550: 416-
417) 

 2.4.3.1 ยกระดบัขีดความสามารถและสร้างประสิทธิภาพโดยรวมของระบบราชการ
เพื่อใหภ้าครัฐสามารถน าการบริการท่ีดี และมีคุณภาพสู่ประชาชน 

 2.4.3.2 มีระบบการท างานและบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง เท่า-
เทียมกบัมาตรฐานสากล 

 2.4.3.3 การสร้างและการฟ้ืนฟูความเช่ือมัน่ของประชาชนและสังคมท่ีมีต่อระบบ
ราชการ 

 2.4.3.4 การสร้างระบบราชการให้ตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีหลากหลายของ
ประชาชน 

 2.4.3.5 มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุม้ค่า และเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม 

 2.4.3.6 การสนับสนุนจากภาคประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนให้เติบโต มีความ
เขม้แขง็ และเป็นกลไกหลกัในการพฒันาประเทศ 

ทิพาวดี เมฆสวรรค ์(2541: 37-42) ไดก้ล่าววา่ การปฏิรูประบบราชการจะตอ้งพิจารณาจาก
ประเด็นท่ีตอ้งมีการปรับปรุงในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

 2.4.3.1 การปรับปรุงบทบาทภาครัฐ 
 1) ทบทวนบทบาทภารกิจของภาครัฐ รวมทั้งให้ภาครัฐด าเนินงานในส่ิงท่ี

จ  าเป็นและท าไดดี้เท่านั้น โดยใชก้ารกระจายอ านาจไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ 
 2) ปรับปรุงโครงสร้างอ านาจและหน้าท่ีของภาครัฐให้มีความทนัสมยักบั

สถานการณ์ในปัจจุบนั 
 2.4.3.2 การปรับปรุงระบบการบริหาร 
 1) การพฒันาระบบการบริหารท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิ (Result Based Manage-

ment) เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของระบบราชการใหดี้ข้ึน 
 2) การปรับปรุงระบบงบประมาณเพื่อเน้นผลลัพธ์ เป็นการสร้างให้เกิด

ความสอดคลอ้งระหวา่งงบประมาณท่ีตั้งข้ึนกบัรายจ่ายจริง และทนัต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั 
 3) การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคล โดยมีระบบการสรรหาและการ

คดัเลือกท่ีรวดเร็ว ยติุธรรม เพื่อใหไ้ดบุ้คลากรท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
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 4) การปรับปรุงงานพสัดุ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ช้ให้เกิด
ความคล่องตวัมากยิง่ข้ึน 

 5) การปรับปรุงระบบงานสารบรรณใหมี้ความทนัสมยั กระชบัมากข้ึน 
 6) การปรับปรุงระบบกฎหมายให้มีความเขา้ใจ ไม่ซับซ้อน รวมทั้งไม่เอ้ือ

ต่อบุคคลฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
 7) การปรับปรุงระบบการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ

ผูรั้บบริการ 
 2.4.3.3 การปรับปรุงโครงสร้างองค์การ โดยการแยกงานปฏิบัติออกจากงาน

นโยบาย สร้างรูปแบบโครงสร้างองคก์ารใหมี้ความหลากหลายมากข้ึน 
 2.4.3.4 การปรับปรุงกลไกและกฎเกณฑ์ท่ีไม่ยุ่งเหยิง มีตวัช้ีวดัในการด าเนินงาน 

รวมทั้งมีระบบการรายงานผลท่ีดี เพื่อสามารถเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณะอยา่งต่อเน่ืองและรวดเร็ว 
 2.4.3.5 การปรับปรุงระบบขา้ราชการ โดยการพฒันาขา้ราชการให้เป็นมืออาชีพ มี

คุณธรรม และมีคุณภาพ 
 2.4.3.6 การปรับปรุงวฒันธรรมและค่านิยมขององค์การ โดยการสร้างวฒันธรรม

การท างานท่ีเนน้ความสามารถ เนน้ผลงาน เนน้ความสุจริต รวมทั้งกลา้ท าในส่ิงใหม่ ๆ ท่ีดีกวา่ 
 2.4.3.7 การปรับปรุงระบบเทคโนโลยี โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้

ใหเ้หมาะสมกบัการด าเนินงาน และมีความทนัสมยั 
การด าเนินงานของรัฐบาลในสมยัพนัต ารวจโททกัษิณ ชินวตัร ไดริ้เร่ิมปรับปรุงบทบาท

ภารกิจ และวิธีการบริหารงานภาครัฐ โดยการออกกฎหมาย 2 ฉบบั คือ พระราชบญัญติัระเบียบ-
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 และพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. 2545 จดัระเบียบการบริหารราชการออกเป็น 3 ส่วน คือ การบริหารราชการส่วนกลาง การ
บริหารราชการส่วนภูมิภาค และการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน ดงัภาพท่ี 2.17 
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ภาพที ่2.17  โครงสร้างการบริหารราชการสมยัการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 
แหล่งทีม่า:  ดดัแปลงจากสมาน รังสิโยกฤษฏ,์ 2546: 51. 

 
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้มีการปรับ

โครงสร้างกระทรวง ทบวง กรมใหม่ ซ่ึงเดิมมี 14 กระทรวง เพิ่มอีก 6 กระทรวง รวมเป็น 20 
กระทรวง โดยแบ่งแยกตามกลุ่มภารกิจ 3 กลุ่มดงัน้ี (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 
2548ข: 26)  

 2.4.3.1  กลุ่มกระทรวงท่ีรับผิดชอบงานตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มี 6 
กระทรวง คือ ส านกันายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลงั กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงยติุธรรม  

 2.4.3.2 กลุ่มกระทรวงยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ มี 10 กระทรวง คือ กระทรวง
การพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงแรงงาน กระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวง
อุตสาหกรรม  

 2.4.3.3  กลุ่มกระทรวงท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับภารกิจเร่งด่วน มี 4 กระทรวง คือ 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร กระทรวงพลงังาน 
และกระทรวงวฒันธรรม 

 

การบริหารราชการ 

ส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค ส่วนท้องถิน่ 

 ส านกันายกรัฐมนตรี 
 กระทรวง 
 กรม 

 จงัหวดั 

 อ าเภอ 

 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 เทศบาล 

ท้องถิ่นรูปแบบพเิศษ 

 กรุงเทพมหานคร 

 เมืองพทัยา 
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ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ไดมี้การปฏิรูปโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรมคร้ัง
ใหม่โดยการยบุรวมคงเหลือ 18 กระทรวง และจดัโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น 3 ดา้น คือ  

 2.4.3.1 กลุ่มกระทรวงดา้นเศรษฐกิจ มี 8 กระทรวง คือ กระทรวงเกษตรและอาหาร 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กระทรวงการท่องเท่ียว กระทรวงพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการส่ือสาร กระทรวงการคลงั กระทรวงการ
พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและการจดัการขนส่ง และกระทรวงพลงังาน 

 2.4.3.2 กลุ่มกระทรวงดา้นสังคม มี 6 กระทรวง คือ กระทรวงการพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์กระทรวงแรงงาน กระทรวงวฒันธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง 
ศึกษาธิการ และส านกันายกรัฐมนตรี 

 2.4.3.3 กลุ่มกระทรวงด้านความมั่นคง มี 4 กระทรวง คือ กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยติุธรรม และกระทรวงการต่างประเทศ  

จากการปฏิรูประบบราชการท่ีกล่าวมา ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาระบบ
ราชการไทยในช่วงปี พ.ศ. 2546-2550 ซ่ึงมี 7 ยุทธศาสตร์ ดงัน้ี (ส านกังานคณะกรรมการพฒันา-
ระบบราชการ, 2546: 17-36) 

 2.4.3.1 ยุทธศาสตร์การปรับเปล่ียนกระบวนการ และวิธีการท างาน ด้วยการน า
ระบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิมาใช้อย่างจริงจงั ก าหนดเป้าหมาย เพิ่มประสิทธิภาพ และ
ยกระดบัคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ และการพฒันาองคก์าร มีการวางแผน ลดตน้ทุนค่าใชจ่้าย 
การเพิ่มผลผลิต การปรับปรุงระเบียบ ขั้นตอนการใหบ้ริการประชาชนและการบริหารราชการท่ีดี 

 2.4.3.2 ยทุธศาสตร์การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผน่ดินในเชิงบูรณา-
การใหมี้ลกัษณะแบบเมตริกซ์ มีการทบทวนการจดัโครงสร้างองคก์ารของกระทรวง ทบวง กรม ให้
มีความเหมาะสม ปรับรูปแบบการท างานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตวั โดยปรับเปล่ียนหน่วยงาน
ส่วนกลางให้มีขนาดเล็กลง ทบทวนปรับปรุงโครงสร้างและพฒันาระบบและรูปแบบการบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค เพื่อใหจ้งัหวดัเป็นองคก์ารท่ีมีสมรรถนะสูง 

 2.4.3.3 ยุทธศาสตร์การร้ือปรับระบบการเงิน และการงบประมาณ ด้วยการ
ปรับเปล่ียนระบบงบประมาณให้สอดคลอ้งกบัการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ โดยให้การจดัสรร
งบประมาณเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์ของรัฐบาล และสามารถแสดงผลสัมฤทธ์ิได ้

 2.4.3.4 ยทุธศาสตร์การสร้างระบบบริหารงานบุคคล และค่าตอบแทนใหม่ ดว้ยการ
สรรหาบุคลากรท่ีมีความสามารถสูง หรือระดบัหัวกะทิเขา้สู่ระบบราชการไทย โดยมุ่งเนน้ให้เป็น
ผูน้ าการเปล่ียนแปลง และจดัท าแผนพฒันาบุคลากรเชิงยทุธศาสตร์ 
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 2.4.3.5 ยุทธศาสตร์การปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ วฒันธรรมและค่านิยม ดว้ยการ
สร้างรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง จัดท าค าแถลงค่านิยมสร้างสรรค์ ประกาศมาตรฐานทาง
คุณธรรม และสร้างกระบวนทศัน์ วฒันธรรม และค่านิยมใหม่ท่ีพึงประสงค์ให้เป็นวาระแห่งชาติ
หรือท่ีเรียกวา่ “I AM READY” ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี 

 I = Integrity ท างานอยา่งมีศกัด์ิศรี 
 A = Activeness ขยนั ตั้งใจ ท างานเชิงรุก 
 M = Morality มีศีลธรรม คุณธรรม 
 R = Relevancy รู้ทนัโลก ปรับตวัทนัโลก ตรงกบัสังคม 
 E = Efficiency มุ่งเนน้ประสิทธิภาพ 
 A = Accountability รับผดิชอบต่อผลงานและสังคม 
 D = Democracy มีใจและการกระท าท่ีเป็นประชาธิปไตย มีส่วนร่วม และ

โปร่งใส 
 Y = Yield มีผลงาน มุ่งเนน้ผลงาน 
 2.4.3.6 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย ด้วยการน าระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสมยัใหม่มาใช้ในการบริหารงานควบคู่กับการใช้ระบบ
ภูมิศาสตร์สารสนเทศและสนับสนุนให้มีบริการอิเล็กทรอนิกส์ ก าหนดมาตรฐานการให้บริการ 
รวมทั้งใหมี้การวจิยัเพื่อปรับปรุงกฎหมาย การบริหารงาน และการใหบ้ริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

 2.4.3.7 ยทุธศาสตร์การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม ดว้ยการให้
ขอ้มูล ความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติัราชการ แนวทางการด าเนินงาน และการรายงานผลการ
ปฏิบติังานแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรง และประชาชนมีระบบการปรึกษาหารือกบัประชาชน ส ารวจ
ความต้องการของประชาชน และ/หรือจดัประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่าง
สม ่าเสมอเป็นระยะ ๆ จดัตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาภาคประชาชน มีอาสาสมคัรภาคประชาชนเขา้
มาท างานร่วมกบัขา้ราชการและน าเสนอขอ้มูลสารสนเทศท่ีจ าเป็นลงในเวบ็ไซต ์

ต่อมาในปี พ.ศ. 2551-2555 ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย
ออกเป็น 4 ประการ ดงัน้ี (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2551: 28) 

 2.4.3.1  ยกระดบัการให้บริการและการท างาน เพื่อตอบสนองความคาดหวงัและ
ความตอ้งการของประชาชนท่ีมีความสลบัซบัซอ้น หลากหลาย และเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 

 2.4.3.2  ปรับรูปแบบการท างานให้มีลกัษณะเชิงบูรณาการ เกิดการแสวงหาความ
ร่วมมือและสร้างเครือข่ายกบัฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งเปิดใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม 
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 2.4.3.3  มุ่งสู่การเป็นองค์การท่ีมีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและ
ความสามารถในการเรียนรู้ คิดริเร่ิม เปล่ียนแปลง และปรับตวัไดอ้ย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์  
ต่าง ๆ 

 2.4.3.4  สร้างระบบการก ากบัดูแลตนเองท่ีดี เกิดความโปร่งใส มัน่ใจ และสามารถ
ตรวจสอบได้ รวมทั้งท าให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตส านึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อ
ประชาชน และต่อสังคมโดยรวม 

ในปัจจุบนั ประเทศไทยใชแ้ผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556-2561 
โดยมีประเด็นดงัน้ี (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2556: 28-47) 

 2.4.3.1  การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน (Service Excellence) 
พฒันางานบริการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้ประชาชนมีความ 
พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ โดยออกแบบการบริการท่ียึดประชาชนเป็นศูนยก์ลาง มีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมมาใช ้เพื่อให้ประชาชนสามารถใชบ้ริการไดง่้ายและหลากหลาย
รูปแบบ เน้นการบริการเชิงรุกท่ีมีปฏิสัมพนัธ์โดยตรงระหวา่งภาครัฐและประชาชน การให้บริการ
แบบเบด็เสร็จอยา่งแทจ้ริง พฒันาระบบการจดัการขอ้ร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้าง
วฒันธรรมการบริการท่ีเป็นเลิศ 

 2.4.3.2 การพฒันาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทนัสมยั บุคลากรมีความเป็น
มืออาชีพ (High Performance Organization) พฒันาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่องค์การ
แห่งความเป็นเลิศ โดยเนน้การจดัโครงสร้างองคก์ารท่ีมีความทนัสมยั กะทดัรัด มีรูปแบบเรียบง่าย 
(Simplicity) มีระบบการท างานท่ีคล่องตวั รวดเร็ว ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ในการท างาน เนน้การ
คิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (Creativity) พฒันาขีดสมรรถนะของบุคลากรในองค์การ เน้นการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ สร้างคุณค่าในการปฏิบติัภารกิจของรัฐ ประหยดัค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่าง ๆ 
และสร้างความรับผดิชอบต่อสังคม อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื 

 2.4.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์
สูงสุด (Public Values) วางระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ของราชการอย่างครบวงจร โดย
ค านึงถึงค่าใชจ่้ายท่ีผกูมดั/ผกูพนัติดตามมา (Ownership Cost) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือสร้าง
มูลค่าเพิ่ม สร้างโอกาส และสร้างความมัน่คงตามฐานะเศรษฐกิจของประเทศ ลดความสูญเสีย
ส้ินเปลืองและเปล่าประโยชน์ รวมทั้งวางระบบและมาตรการท่ีจะมุ่งเน้นการบริหารสินทรัพย์
เพื่อให้เกิดผลตอบแทนคุม้ค่า สามารถลดตน้ทุนค่าใช้จ่ายโดยรวม มีตน้ทุนท่ีต ่าลงและลดความ
ตอ้งการของสินทรัพยใ์หม่ท่ีไม่จ  าเป็น 
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 2.4.3.4 การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ (Integration) ส่งเสริม
การท างานร่วมกนัภายในระบบราชการด้วยกนัเองเพื่อแก้ปัญหาการแยกส่วนในการปฏิบติังาน
ระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการวางระบบความสัมพนัธ์และประสานความร่วมมือระหว่างราชการ
บริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ินในรูปแบบของการประสานความร่วมมือท่ี
หลากหลาย ภายใตว้ตัถุประสงค์เดียวกนั คือ น าศกัยภาพเฉพาะของแต่ละหน่วยงานมาสร้างคุณค่า
ให้กับงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด เพื่อขบัเคล่ือนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของประเทศและการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า 

 2.4.3.5 การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน ระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน (Collaboration) ส่งเสริมให้หน่วยงานราชการทบทวน
บทบาทและภารกิจของตนใหมี้ความเหมาะสม โดยให้ความส าคญัต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 
มุ่งเนน้การพฒันารูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งภาครัฐกบัภาคส่วนอ่ืน การถ่ายโอนภารกิจบางอยา่ง
ท่ีภาครัฐไม่จ  าเป็นตอ้งด าเนินงานเองให้ภาคส่วนอ่ืน รวมทั้งการสร้างความร่วมมือหรือความเป็น
ภาคีหุน้ส่วน (Partnership) ระหวา่งภาครัฐและภาคส่วนอ่ืน 

 2.4.3.6 การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเช่ือมัน่ศรัทธาในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน (Integrity) ส่งเสริมและวางกลไกให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเปิดเผย
ขอ้มูลข่าวสารและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบติัราชการ รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาชนเขา้มา
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานของทางราชการ ตลอดจนการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์และ
มาตรการในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัใหบ้รรลุผลสัมฤทธ์ิอยา่งเป็นรูปธรรม 

 2.4.3.7 การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
(Readiness for ASEAN 2558) เตรียมความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อรองรับการก้าวเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน รวมทั้งประสาน พฒันาเครือข่ายความร่วมมือกนัในการส่งเสริมและยกระดบั
ธรรมาภิบาลในภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน อนัจะน าไปสู่ความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ ความ
มัน่คงทางการเมือง และความเจริญผาสุกของสังคมร่วมกนั 

สรุป การปฏิรูประบบราชการไทยได้ด าเนินมาอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่สมยัสมเด็จพระบรม-
ไตรโลกานาถ พระองค์ทรงแบ่งการบริหารราชการส่วนกลางท่ีเรียกว่า “ระบบจตุสดมภ์” 
ประกอบดว้ย เวียง วงั คลงั นา ซ่ึงนบัไดว้่าเป็นการปฏิรูประบบราชการคร้ังส าคญัในสมยักรุงศรี-
อยุธยา จนกระทัง่มาถึงสมยักรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั พระองค์
ทรงปฏิรูปการบริหารราชการส่วนกลางจากระบบจตุสดมภม์าเป็นการจดัตั้ง 12 กระทรวง เพื่อให้
ทดัเทียมกับต่างประเทศในขณะนั้น รวมทั้งน าระบบมณฑลเทศาภิบาลเขา้มาใช้ในการบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค การปฏิรูปในสมยัพระองค์นั้น นบัว่าเป็นรากฐานของการบริหารราชการมา
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จนถึงปัจจุบนั ซ่ึงรัฐบาลในสมยัต่าง ๆ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อท าหนา้ท่ีในการปฏิรูประบบ
ราชการแตกต่างกนัออกไป 

ดังนั้ น การปฏิรูประบบราชการไทยยงัต้องกระท าอย่างต่อเน่ือง และต้องด าเนินการ
ปรับเปล่ียนบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างส่วนราชการควบคู่ไปกบัการปรับเปล่ียนกระบวนการ
และวิธีการท างานของภาครัฐ การร้ือปรับระบบ การเงินและงบประมาณ การสร้างระบบการ
บริหารงานบุคคล การปรับเปล่ียนวฒันธรรมและค่านิยม การสร้างระบบราชการให้มีความทนัสมยั
โดยน าหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) เขา้มาใช ้รวมทั้งใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
พฒันาระบบราชการไทยใหดี้ข้ึน (สมใจ สังขแ์สตมป์, 2553: 151) 
 

2.5  ประสิทธิผลองค์การ 
 

เม่ือองคก์ารต่าง ๆ ด าเนินการในการบริหารและการจดัการมาระยะเวลาหน่ึง จะตอ้งมีการ
ประเมินผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานวา่ส่ิงท่ีปฏิบติัอยูเ่ป็นประจ านั้น ประสบความส าเร็จต่อ
องค์การ การปฏิบติังานของบุคลากรหรือไม่ เพื่อท่ีจะไดน้ าขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนมาปรับปรุงแกไ้ข
ในการด าเนินงานคร้ังต่อไปใหดี้ข้ึน 
 

2.5.1 ความหมายของประสิทธิผลองค์การ 
ปุระชยั เป่ียมสมบูรณ์ (2526: 41) กล่าวว่า ประสิทธิผล หมายถึง การมุ่งเน้นท่ีผลสัมฤทธ์ิ 

แทนท่ีจะเน้นส่ิงป้อนเขา้ จุดมุ่งหมายท่ีส าคญัของการประเมินผลลพัธ์ คือ การศึกษาว่าผลลพัธ์ท่ี
ปรากฏ บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่มากนอ้ยเพียงใด  

ติน ปรัชญพฤทธ์ิ (2546: 130) กล่าวว่า ประสิทธิผลองค์การ หมายถึง ระดบัท่ีบุคลากรใน
องคก์ารสามารถปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

พิทยา บวรวฒันา (2552: 176) กล่าววา่ ประสิทธิผลองคก์าร หมายถึง องคก์ารท่ีด าเนินการ
บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ซ่ึงองคก์ารท่ีมีประสิทธิผลสูงจะเป็นองคก์ารท่ีประสบความส าเร็จอยา่งสูง
ในการท างานตามเป้าหมาย ส าหรับองค์การท่ีมีประสิทธิผลต ่ าจะเป็นองค์การท่ีไม่ประสบ
ความส าเร็จในการท างานใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ 

Steers, Ungson and Mowday (1985: 72) กล่าววา่ ประสิทธิผลองคก์าร หมายถึง ระดบัของ
องคก์ารท่ีมีผลงานส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ 

Arnold and Feldman (1986: 6) กล่าวว่า ประสิทธิผลองคก์าร หมายถึง ระดบัขององค์การ
ในการปฏิบติังานท่ีมีการคาดหวงัไว ้หรือมีการวางแผนไว ้เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
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Robbins (1990: 77) กล่าววา่ ประสิทธิผลองคก์าร หมายถึง ระดบัขององคก์ารในการบรรลุ
เป้าหมายในระยะสั้ นและระยะยาว โดยพิจารณาจากผลสะท้อนท่ีเกิดจากผูก้  าหนดกลยุทธ์ ผู ้
ประเมินผล และวงจรชีวติขององคก์าร 

Kinicki and Williams (2008: 5) กล่าววา่ ประสิทธิผลองคก์าร หมายถึง การท าให้องค์การ
บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้โดยท าการเลือกเป้าหมายท่ีเหมาะสม มีการตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง และ
สามารถด าเนินการบรรลุผลตามเป้าหมายขององคก์ารท่ีก าหนดไวไ้ด ้ 

สรุป ประสิทธิผลองคก์าร หมายถึง องคก์ารท่ีมีผลการด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์หรือ
บรรลุเป้าหมายขององคก์ารท่ีตั้งไว ้ส่งผลใหอ้งคก์ารนั้นประสบความส าเร็จ รวมทั้งสามารถแข่งขนั
กบัคู่แข่งได ้

 
2.5.2 ปัจจัยทีส่่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิองคก์าร พิจารณาไดจ้ากลกัษณะส าคญั 4 ประการ ดงัน้ี (Arnold 

and Feldman, 1986: 12) 
 2.5.2.1 ลักษณะส่ิงแวดล้อม (Environmental Characteristics) องค์การต้องเผชิญ 

หนา้กบัส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีเกิดข้ึนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ซ่ึงมีความซบัซ้อน รวมทั้งความไม่เป็น
มิตรต่อองคก์ารอยา่งไร เช่น แนวโนม้ของประชาชนท่ีมีทศันคติต่อองคก์ารท่ีตนตอ้งการให้มี อาทิ 
โรงพยาบาล หรือส่ิงท่ีไม่ตอ้งการใหมี้ อาทิ โรงงานผลิตแก๊ส เป็นตน้ 

 2.5.2.2 ลกัษณะองค์การ (Organizational Characteristics) องค์การมีการจดัรูปแบบ
โครงสร้างองคก์ารท่ีแตกต่างกนั โดยแบ่งเป็นแผนกต่าง ๆ ลกัษณะการด าเนินงาน การประสานงาน 
การใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งสะท้อนถึงความต้องการท่ีเกิดข้ึนภายในองค์การ
อยา่งไร 

 2.5.2.3 ลักษณะบุคลากรในองค์การ  (Employee Characteristics) มี อิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลองคก์าร บุคลากรมีทกัษะและความสามารถเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการด าเนินงาน 
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายองคก์าร และมีแรงจูงใจในการด าเนินงาน มีความผกูพนัต่อองคก์ารอยา่งไร 

 2.5.2.4 นโยบายและการจดัการ (Managerial Policies and Practices) ท่ีน ามาใช้ใน
องค์การมีผลกระทบต่อประสิทธิผลองค์การ วิธีการท่ีผูบ้ริหารจะพฒันากลยุทธ์ในการด าเนินงาน 
รวมทั้งการคิดเทคนิคต่าง ๆ ในการบริหาร การดูแลบุคลากรในองคก์าร การให้รางวลั การควบคุม 
การติดต่อส่ือสาร การตดัสินใจ รวมทั้งภาวะผูน้ าในองคก์ารเป็นอยา่งไร 
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สรุป ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ สามารถพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ไดด้งัน้ี คือ 
(1) ลกัษณะของส่ิงแวดลอ้ม (2) ลกัษณะขององคก์าร (3) ลกัษณะของบุคลากรในองคก์าร และ (4) 
นโยบายและการจดัการ ซ่ึงองค์การต่าง ๆ จะตอ้งให้ความส าคญักบัปัจจยัดงักล่าวอยา่งเท่า ๆ กนั 
เพื่อท่ีจะน าไปสู่องค์การท่ีมีประสิทธิผล รวมทั้งประสบความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การท่ี
ก าหนดไว ้
 

2.6  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

การศึกษาของส่งศรี วุฒวณัณ (2538: บทคดัย่อ) เร่ือง การปรับปรุงโครงสร้างองค์การ: 
กรณีศึกษาวิทยาลยัพยาบาลต ารวจ ส านักงานแพทยใ์หญ่ กรมต ารวจ พบว่า โครงสร้างองค์การท่ี
ปฏิบติังานนั้น สามารถปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ส่วนเร่ืองของอ านาจหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ 
และการกระจายอ านาจยงัไม่เหมาะสม เน่ืองจากผูบ้ริหารระดบัสูงมีอ านาจในการตดัสินใจค่อนขา้ง
สูงตามสายการบงัคบับญัชา ส่งผลให้เกิดปัญหาความไม่ก้าวหน้าในการปฏิบติังาน อีกทั้งการจดั
งานตามความช านาญเฉพาะ ส่งผลใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ 

การศึกษาของวรพจน์ รัฐสีมา (2540: บทคดัย่อ) เร่ือง โครงสร้างองค์การและการบริหาร: 
ศึกษากรณีโครงสร้างทางการบริหารของส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย พบว่า โครงสร้าง
ทางการบริหารของส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย มีปัญหาการก าหนดภารกิจหลกัของงาน
ประจ ากับงานช่วยอ านวยการ งานส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค การประสานงานระหว่างกรมกับ
กระทรวง และการใช้ทรัพยากรในด้านบุคลากรและงบประมาณไม่สอดคล้องกบัภารกิจ ส่งผล
กระทบต่อสมรรถนะทางการบริหารขององค์การ จ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างการ
บริหารของส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทยใหเ้หมาะสม คล่องตวั ทนัสมยั รวมทั้งตอบสนองต่อ
การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มในยคุโลกาภิวตัน์ และวสิัยทศัน์ของกระทรวงมหาดไทย 

การศึกษาของสิริลกัษณ์ หฤทยัวิญํู (2543: บทคดัยอ่) เร่ือง การปฏิรูประบบราชการดา้น
การศึกษา: ศึกษากรณีการปรับโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการมาสู่กระทรวงศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม พบว่า โครงสร้างองค์การของกระทรวงศึกษาธิการ มีลกัษณะโครงสร้างองค์การแบบ
เคร่ืองจกัร คือ โครงสร้างองคก์ารเป็นแบบรวมอ านาจ มีความซบัซ้อน และมีความเป็นทางการสูง 
ไม่เหมาะสมกบัภารกิจทางการศึกษาท่ีมีระบบการผลิตไม่เป็นแบบแผน เน่ืองจากตอ้งปรับปรุง
วธีิการสอนใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้รียน และอยูภ่ายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีซบัซ้อน ความ
ไม่เหมาะสมระหวา่งโครงสร้างระบบการผลิตและสภาพแวดลอ้ม ส่งผลให้การบริหารจดัการศึกษา
ไม่มีประสิทธิภาพ เช่น การขาดเอกภาพทางดา้นนโยบาย หลกัสูตรไม่สอดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถ่ิน 
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และความต้องการของประเทศ ส่วนโครงสร้างของกระทรวงศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม มี
ลกัษณะโครงสร้างองคก์ารแบบวชิาชีพ คือ โครงสร้างแบบกระจายอ านาจ มีความซบัซ้อนสูง ความ
เป็นทางการต ่า เหมาะสมกบัภารกิจทางการศึกษา เน่ืองจากเป็นองคก์ารฝ่ายปฏิบติั มีอิสระ มีอ านาจ
การตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ โครงสร้างมีความยืดหยุน่ เหมาะสมกบัระบบการผลิตท่ีไม่เป็นแบบแผน 
และมีสภาพแวดล้อมท่ีซับซ้อน อีกทั้ งการจัดโครงสร้างองค์การ และการแบ่งส่วนงานของ
กระทรวงศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม มีขอ้ดีในเร่ืองความมีเอกภาพทางนโยบาย ท าให้เกิดความ
หลากหลายในการปฏิบติั มีการกระจายอ านาจ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน มีมาตรฐาน
วชิาชีพและการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

การศึกษาของปรีดา โชติมานนท ์(2548: บทคดัยอ่) เร่ือง การปรับปรุงโครงสร้างองคก์าร
ของส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์พบวา่ การปรับปรุงโครงสร้างองคก์ารของส านกังาน
มีความเหมาะสมใน 7 ประการ คือ โครงสร้างหน่วยงาน การวางแผนและการปฏิบติัตามแผน การ
บรรลุวตัถุประสงค ์อ านาจหน้าท่ี การร่วมมือประสานงาน การแบ่งงานกนัท า การน าวสัดุอุปกรณ์
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ ส่วนท่ีไม่เหมาะสมมี 3 ประการ คือ จ านวนวสัดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยใีหม่ ๆ ท่ีน ามาใช ้กฎและระเบียบต่าง ๆ และเอกภาพในการบงัคบับญัชา 

การศึกษาของธีรวุธ กลัน่เล้ียง (2550: บทคดัย่อ) เร่ือง การปรับปรุงโครงสร้างองค์การ: 
ศึกษากรณีส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พบวา่ การแบ่งส่วนราชการและการก าหนดอ านาจหนา้ท่ี
ของส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ยงัไม่เหมาะสม มีภารกิจท่ีซ ้ าซ้อน ขาดการบูรณาการภารกิจท่ีมี
ความเก่ียวข้องไวใ้นหน่วยงานเดียวกัน เพื่อท าหน้าท่ีด้านอ านวยการ สนองตอบภารกิจของ
นายกรัฐมนตรีได้อย่างรวดเร็วเบ็ดเสร็จ และการมีหัวหน้าส่วนราชการเป็นขา้ราชการการเมือง 
ส่งผลใหร้ะบบและกระบวนการท างานไม่มีความชดัเจนและขาดความต่อเน่ือง องคก์ารไม่สามารถ
พฒันาไดเ้ร็วเท่าท่ีควรจะเป็น 

การศึกษาของวรวิทย์ จินดาพล (2550: บทคดัย่อ) เร่ือง การเปล่ียนแปลงขององค์การ
วชิาชีพ: กรณีมหาวทิยาลยัราชภฏั ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช และมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา โดยอาศยักรอบแนวคิด
การเปล่ียนแปลงองค์การ 6 ประการ คือ โครงสร้างองค์การ การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การจดั
องค์การแบบเป็นทางการ วฒันธรรมองค์การ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร และยุทธศาสตร์การพฒันา 
พบวา่ การเปล่ียนแปลงองค์การของมหาวิทยาลยัทั้ง 4 แห่ง มีความสอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดใน
การศึกษา และมีความแตกต่างกนั คือ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย มีกระบวนการเปล่ียนแปลงดา้น
โครงสร้างองค์การ โดยการเน้นจดัตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อรองรับบทบาทหน้าท่ีของมหาวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี เนน้ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ซ่ึงผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าสูง มีความสามารถ
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ในการบริหารจดัการให้เกิดการเปล่ียนแปลง และการก าหนดนโยบายไปสู่การปฏิบติัไดอ้ย่างเป็น
รูปธรรม ส่วนมหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช เนน้การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การเร่งรัดให้
บุคลากรมีโอกาสพฒันาตนเองในรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย และมหาวิทยาลยั -ราชภฏัสวน
สุนันทา เน้น 2 ด้าน คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการให้
ทุนการศึกษาในระดับสูง ทุนการจดัท าผลงานทางวิชาการ การวิจยัและทุนการฝึกอบรม และ
ยทุธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลยัท่ีน าไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

การศึกษาของวัชรพงษ์ สุ กิจจานนท์ (2553: บทคัดย่อ) เ ร่ือง การประเมินผลการ
เปล่ียนแปลงการปฏิบติังานภาครัฐ: กรณีศึกษาการปฏิรูปและการพฒันาระบบราชการ พ.ศ. 2545-
2550 พบวา่ มีการด าเนินการท่ีส าคญั ประกอบดว้ย การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้าง มี
การปรับแนวทางการบริหาร มีการปรับปรุงระบบงบประมาณ และการปฏิบติังาน การเปล่ียนแปลง
ในช่วงการปฏิรูปก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงกระบวนการมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นปัจจยัน าเขา้ 
ดา้นผลผลิต แต่ไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ของการปฏิรูประบบราชการซ่ึงเป็นส่วนประกอบ
ดา้นผลลพัธ์ของระบบราชการ ส าหรับการน าองคค์วามรู้ทางวิชาการมาใชใ้นการก าหนดแนวทาง
โดยเฉพาะการบริหารภาครัฐแนวใหม่ พฤติกรรมองค์การ และการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยผ่าน
เคร่ืองมือทางการบริหารต่าง ๆ นอกจากน้ีได้เสนอแนะให้ท าการวิจยัเชิงคุณภาพเก่ียวกับการ
ปฏิบติังานของระบบราชการช่วงปี พ.ศ. 2551-2555 รวมทั้งการศึกษาเชิงผลลพัธ์วา่ประชาชนไดรั้บ
ประโยชน์จากการปฏิรูประบบราชการในดา้นความเสมอภาค ความเป็นธรรม รวมทั้งคุณภาพชีวติ 

การศึกษาของพรนภา แซ่เตีย (2555: บทคดัยอ่) เร่ือง การเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์าร
ภาครัฐ : กรณีศึกษา กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ การแยกกรมป่าไมแ้ละกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และ
พนัธ์ุพืช เป็นผลมาจากปัจจยัสภาพแวดลอ้มดา้นการเมือง ภายใตเ้หตุผลเพื่อให้การก าหนดภารกิจมี
ความชัดเจน แยกภารกิจงานต่างกนัออกจากกนั ท าให้การปฏิบติังานมีเอกเทศ ทั้งน้ีไม่ได้มีการ
พิจารณาในดา้นความซบัซอ้น ความเป็นทางการ การรวมอ านาจ หรือขนาดขององคก์าร ส าหรับผล
การปฏิบติังานหลงัการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์ารแล้ว พบวา่ ผลการปฏิบติังานลดลง รวมทั้ง
เกิดปัญหาการคอร์รัปชนั ปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งประชาชน ชุมชน กลุ่มนายทุน และผูมี้อิทธิพล
ในทอ้งถ่ินมากข้ึน เน่ืองจากความซับซ้อนในด้านของพื้นท่ีป่าไม ้ด้านการบริหารงาน และด้าน
กฎหมาย 

การศึกษาของวรัชยา ศิริวฒัน์ (2555: บทคดัย่อ) เร่ือง ผลของการเปล่ียนแปลงในระบบ
ราชการไทย: ศึกษาเปรียบเทียบกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงอุตสาหกรรม พบว่า (1) การ
เปล่ียนแปลงในระบบราชการของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงอุตสาหกรรมในด้าน
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โครงสร้างองค์การ ใชรู้ปแบบเดียวกนั คือ การจดัโครงสร้างองค์การตามหนา้ท่ีและการออกแบบ
โครงสร้างองค์การ ใช้หลักการแบ่งตามกลุ่มภารกิจ และการจัดกลุ่มภารกิจนั้ น กระทรวง
อุตสาหกรรมมีความเหมาะสมมากกว่ากระทรวงมหาดไทย ด้านรูปแบบและวิธีการบริหารงาน 
พบว่า ทั้งสองกระทรวงได้น าเคร่ืองมือการบริหารสมยัใหม่มาใช้ในองค์การเช่นเดียวกนั ส่วนท่ี
แตกต่างกนั คือ สไตล์การบริหาร และดา้นวฒันธรรมองคก์าร พบวา่ ทั้งสองกระทรวงมีวฒันธรรม
องคก์ารหรือวฒันธรรมการท างานทั้งส่วนท่ีคลา้ยคลึงกนัและส่วนท่ีแตกต่างกนั คือ ความโดดเด่น
ในเร่ืองการปลูกฝังวฒันธรรมองค์การ (2) ผลของการเปล่ียนแปลงในระบบราชการของทั้งสอง
กระทรวงในด้านโครงสร้างองค์การ ด้านรูปแบบและวิธีการบริหารงาน และด้านวฒันธรรม
องค์การ ส่งผลให้องค์การมีประสิทธิผลในดา้นการบริหารงาน ด้านการปฏิบติังานของบุคลากร 
และดา้นการปรับตวัขององคก์าร 

การศึกษาของ Worrall, Cooper and Campbell-Jamison (2000: Abstract) เร่ือง ผลกระทบ
ของการเปล่ียนแปลงองค์การท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน และการรับรู้ของผูบ้ริหารใน
องคก์ารภาครัฐ โดยศึกษาประเทศสหราชอาณาจกัร พบวา่ ผูบ้ริหารในองคก์ารภาครัฐและองคก์าร
รัฐวิสาหกิจได้รับผลมาจากการเปล่ียนแปลงมาก และมีความมัน่ใจน้อยกว่าการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างองคก์าร จะมีผลท าให้องคก์ารบรรลุประสงคไ์ด ้และผูบ้ริหารขององคก์ารมีแนวโนม้ท่ี
จะลดแรงจูงใจการปฏิบติังาน ขวญัก าลงัใจ และความมัน่คงในสายอาชีพ ซ่ึงเกิดข้ึนกบัผูบ้ริหาร
องค์การภาครัฐมากกว่าองค์การรัฐวิสาหกิจ และยงัพบว่า การเปล่ียนแปลงมีผลต่อการเพิ่มหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ ท าให้เกิดการปรับปรุงการมีส่วนร่วมของบุคลากร รวมทั้งเกิดการตดัสินใจท่ี
รวดเร็ว มีความยดืหยุน่มากข้ึน 

การศึกษาของ Bolton (2003: Abstract) เร่ือง การวดัผลการปฏิบัติงานในภาครัฐ : การ
ให้บริการด้านความรับผิดชอบท่ีดี พบว่า ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงขององค์การภาครัฐ 
ไดแ้ก่ ความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ การส่ือสาร และความคาดหวงัจากประชาชนท่ี
มีต่อบุคลากรภาครัฐท่ีเปล่ียนแปลงไป คือ ประชาชนคาดหวงัให้องคก์ารภาครัฐมีผลการปฏิบติังาน
แบบองคก์ารภาคเอกชน โดยตอ้งมีความรับผดิชอบแบบองคก์ารภาครัฐท่ีตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์
ของสาธารณะเป็นท่ีตั้ง จะท าให้การให้บริการดีข้ึน ดงันั้นการวดัผลการปฏิบติังานขององค์การ
ภาครัฐ จะตอ้งพิจารณาถึงปริมาณงานและคุณภาพงาน เพื่อสะทอ้นถึงความกงัวลใจของผูมี้ส่วนได้
เสีย การปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม รวมทั้งตอ้งไม่ขดัขวางการปฏิบติังานหลกัภายในองคก์าร  
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2.7  กรอบการด าเนินงานการวจิัย 
 
การวจิยัเร่ือง ประสิทธิผลการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม 

ผูว้ิจยัไดท้บทวนทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง มาท าการก าหนดกรอบการด าเนินงานการวิจยั
ในคร้ังน้ี ดงัภาพท่ี 2.18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.18  กรอบการด าเนินงานการวจิยั 
  

การเปลีย่นแปลงโครงสร้างองค์การ 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อการเปลีย่นแปลง 

 สภาพแวดลอ้มทางการเมือง 

 สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ 

 สภาพแวดลอ้มทางสงัคม 

โครงสร้างองค์การ 

 โครงสร้างองคก์ารก่อนการ
ปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 

 โครงสร้างองคก์ารหลงัการ
ปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 

 รูปแบบโครงสร้างองคก์าร 

ประสิทธิผลองค์การ 

 ดา้นมิติโครงสร้างองคก์าร 

- ความซบัซอ้น 

- ความเป็นทางการ 

- การรวมอ านาจ/การกระจาย
อ านาจ 

 ดา้นการบริหารงาน 

 ดา้นการปฏิบติังานของบุคลากร 



 

บทที ่3 
 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 
การวิจัย เ ร่ือง ประสิทธิผลการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง กรมการศาสนา กระทรวง

วฒันธรรม ผูว้จิยัเนน้ศึกษาประเด็นเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์ารของกรมการศาสนา 
วา่การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนนั้นส่งผลต่อประสิทธิผลองคก์ารในดา้นมิติโครงสร้างองคก์าร ดา้นการ
บริหารงาน และดา้นการปฏิบติังานของบุคลากรเป็นส าคญั โดยผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) และใช้ขอ้มูลในการประกอบการวิจยั เช่น ระเบียบต่าง ๆ พระราชบญัญติั 
ต ารา เอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ งการวิจยัคร้ังน้ีใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured Interview) การสังเกตการณ์ ซ่ึงวธีิการศึกษาสามารถพิจารณาในประเด็นดงัต่อไปน้ี 

3.1 รูปแบบการวจิยั 
3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.3 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.6 การตรวจสอบขอ้มูล 
3.7 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1  รูปแบบการวจิัย 
 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจยัจากเอกสารท่ี

เก่ียวขอ้ง (Documentary Research) 
การวจิยัเชิงคุณภาพท่ีผูว้จิยัใชใ้นการศึกษามีคุณลกัษณะดงัน้ี 
3.1.1 เป็นการศึกษาในรายละเอียดเก่ียวกับความเป็นมา โครงสร้างองค์การ พนัธกิจ 

วสิัยทศัน์ และแผนยทุธศาสตร์ของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม 
3.1.2 เป็นการศึกษาการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์การท่ีเกิดข้ึนในระบบราชการของ

กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรมในช่วงก่อนและหลงัการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 
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3.1.3 เป็นการศึกษาถึงประสิทธิผลองค์การ หลังจากท่ีมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
องคก์ารใน 3 ดา้น คือ (1) ดา้นมิติโครงสร้างองคก์าร ประกอบดว้ย ความซบัซ้อน ความเป็นทางการ 
และการรวมอ านาจ (2) ดา้นการบริหารงาน และ (3) ดา้นการปฏิบติังานของบุคลากร 

3.1.4 เป็นการน าขอ้มูลทั้งจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง การเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์จาก
กลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนดไวม้าใชใ้นการวจิยั 

 

3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่  
3.2.1 กลุ่มผูบ้ริหาร และ 
3.2.2 กลุ่มผูป้ฏิบติังานของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม 
ส าหรับการเลือกกรณีศึกษา พิจารณาจากกรณีศึกษาท่ีผู ้วิจ ัยสนใจมากท่ีสุด วิธีการ

ด าเนินการวิจยั และเลือกจากการศึกษาท่ีเป็นปรากฏการณ์ในบริบทท่ีเป็นจริงในปัจจุบนั (Yin, 
2012: 4-5)  

กลุ่มตัวอย่าง ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-probability 
Sampling) โดยเป็นการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีตรงกับ
เร่ืองท่ีศึกษา รวมทั้งใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบสโนบอลล ์(Snowball Sampling) หมายถึง เม่ือเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างได้แล้ว ผูว้ิจยัจะถามกลุ่มตวัอย่างนั้นว่าควรจะไปศึกษาหรือสัมภาษณ์ใครต่อ เพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีชดัเจนมากยิ่งข้ึน (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2550: 135-139; พิชิต พิทกัษ์เทพสมบติั, 2553: 
252-253) 
 

3.3  การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีขั้นตอนดงัน้ี 
3.3.1 ท าการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งงานวิจยัต่าง ๆ เพื่อ

น ามาใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.3.2 ก าหนดขอบเขตเน้ือหาท่ีจะสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  
3.3.3 สร้างแนวทางการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
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3.3.4 น าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความ
ตรงของเน้ือหา (Content Validity) รวมทั้งน าแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของ
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหดี้ข้ึน 

 

3.4  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษา ประกอบดว้ย 
3.4.1 เคา้โครงวทิยานิพนธ์ 
3.4.2 สมุดบนัทึกขอ้มูล ปากกาและดินสอ 
3.4.3 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะทัว่ไปของผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ไดแ้ก่ 

 1) ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
 2) อาย ุ
 3) วฒิุการศึกษาสูงสุด 
 4) ประสบการณ์การท างาน 
 5) ต าแหน่งปัจจุบนั 

ตอนท่ี 2 ค  าถามการวจิยั 
 1) ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
  (1) สภาพแวดล้อมทางการเมือง มีผลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์การ 

อยา่งไร 
  (2) สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ มีผลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์การ 

อยา่งไร 
  (3) สภาพแวดล้อมทางสังคม มีผลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์การ 

อยา่งไร 
 2) ดา้นโครงสร้างองคก์าร 
  (1) โครงสร้างองค์การก่อนการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 มีรูปแบบเป็น

อยา่งไร 
  (2) โครงสร้างองค์การหลงัการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 มีรูปแบบเป็น

อยา่งไร 
  (3) รูปแบบโครงสร้างองคก์ารท่ีเหมาะสม ควรเป็นลกัษณะอยา่งไร 



66 
 

 3) ดา้นประสิทธิผลองคก์าร 
 (1) ความซบัซอ้น ความเป็นทางการ และการรวมอ านาจ/การกระจายอ านาจ จาก

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์าร เป็นอยา่งไร 
 (2) การเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์ารส่งผลต่อการบริหารงานอยา่งไร 
 (3) การเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์การส่งผลต่อการปฏิบติังานของบุคลากร

อยา่งไร 
ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

 

3.5  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
ในการวจิยัคร้ังน้ี ใชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชข้อ้มูลเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ 
3.5.1 การคน้ควา้วิจยัจากเอกสาร (Documentary Research) ประกอบดว้ย ระเบียบต่าง ๆ 

พระราชบญัญติั ต ารา เอกสารทางวิชาการ รายงานประจ าปี รวมทั้งงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์าร ทั้งน้ีการด าเนินการรวบรวมขอ้มูลมีดงัน้ี 

 3.5.1.1 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ผูว้จิยัได้
คน้ควา้ฐานขอ้มูลจากส านกับรรณสารการพฒันา สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ส านกัหอสมุด
ปรีดี พนมยงค ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ ส านกัหอสมุดป๋วย อ๊ึงภากรณ์ มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง ส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ส านักวิชาการ ส านกังาน
เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร ขอ้มูลจากรายงานประจ าปีของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม 
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ เพื่อให้ไดข้อ้มูลและ
เอกสารต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็น เพื่อน ามาใชใ้นประกอบการท าวจิยัคร้ังน้ี 

 3.5.1.2 น าขอ้มูลดงักล่าวมาทบทวน แลว้น ามาสรุป สังเคราะห์และวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แบบมี

โครงสร้าง ซ่ึงการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นวิธีท่ีใช้ค่อนข้างง่าย มีลักษณะคล้ายการใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เพราะค าถามไดถู้กก าหนดเป็นแบบสัมภาษณ์ไวล่้วงหน้า (สุภางค ์
จนัทวานิช, 2553: 75) โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 

 3.5.2.1 ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ขั้นตอนการท าวิจยัเชิง
คุณภาพโดยการศึกษาคน้ควา้จากต ารา เอกสารและงานวจิยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3.5.2.2 ศึกษาคน้ควา้จากทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะท าการวจิยั 
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 3.5.2.3 การสัมภาษณ์ ผูว้จิยัด าเนินการดงัน้ี 
 1) ติดต่อคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เพื่อ

ขอหนงัสือแนะน าตวัในการน าไปใชใ้นการเก็บขอ้มูล ณ กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม 
 2) ติดต่อกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม เพื่อท าการสัมภาษณ์ในวนั

เวลาราชการ รวมทั้งส่งเคา้โครงวทิยานิพนธ์และแบบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อน
จะสัมภาษณ์ 

 3) ด าเนินการสัมภาษณ์ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
 (1) แนะน าตัวและช้ีแจงรายละเอียดต่าง ๆ ว ัตถุประสงค์ของการ

สัมภาษณ์ในคร้ังน้ี 
 (2) ผูส้ัมภาษณ์ขออนุญาตผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญในการบนัทึกข้อมูลการ

สัมภาษณ์ เช่น การสังเกตการณ์ การจดบนัทึก เป็นตน้ 
 (3) ผู ้สัมภาษณ์จะซักถามในประเด็นทั่วไปก่อนท่ีจะสัมภาษณ์ใน

ประเด็นท่ีเตรียมไว ้เพื่อสร้างความคุน้เคยระหวา่งผูส้ัมภาษณ์และผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 
 (4) ผูส้ัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์ในประเด็นท่ีเตรียมไว ้ซ่ึงในขณะ

สัมภาษณ์ ผูว้จิยัจะไม่แสดงความคิดเห็นท่ีขดัต่อการใหส้ัมภาษณ์ 
 (5) เม่ือสัมภาษณ์เสร็จ จะท าการขอบคุณผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่ีให้ขอ้มูล

ต่าง ๆ แก่ผูว้จิยั  
 (6) น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาเรียบเรียงขอ้มูล สังเคราะห์ พร้อม

ทั้งวเิคราะห์เพื่อหาขอ้สรุปในประเด็นต่าง ๆ 
3.5.3 การศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบักรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม อาทิ สถานท่ีตั้ง การ

เดินทางมายงักรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะเดินทางมายงั
สถานท่ีตั้ง และท าการเก็บขอ้มูลการวจิยั 

3.5.4 การเตรียมความพร้อมในเร่ืองอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
แบบมีโครงสร้าง ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์ ปากกา ดินสอ สมุดบนัทึก เคา้โครงวิทยานิพนธ์ และส่ิง  
อ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็น  
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3.6  การตรวจสอบข้อมูล 
 
การตรวจสอบขอ้มูลใชว้ิธีการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation) ใน 3 วิธี ดงัน้ี 

(สุทิติ ขตัติยะ และวไิลลกัษณ์ สุวจิตตานนท,์ 2554: 244) 
3.6.1 การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมขอ้มูล (Methodological Triangulation) 

เป็นการใช้วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลหลายวิธีต่าง ๆ กนั เพื่อรวบรวมขอ้มูลเร่ืองเดียวกนั รวมทั้ง
ส ารวจวา่ผลท่ีไดมี้ความเหมือนกนัหรือมีความแตกต่างกนัอยา่งไร 

3.6.2 การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เป็นการส ารวจว่าขอ้มูลท่ี
ผูว้จิยัไดม้านั้น เป็นขอ้มูลท่ีแทจ้ริงหรือไม่ โดยท าการตรวจสอบแหล่งท่ีมาของขอ้มูลใน 3 ดา้น คือ 
ดา้นเวลา ดา้นสถานท่ี และดา้นบุคคล 

3.6.3 การตรวจสอบสามเส้าด้านผูว้ิจ ัย (Investigator Triangulation) เป็นการส ารวจว่า
ขอ้มูลนั้นมีความแตกต่างหรือไม่มีความแตกต่างกนัเม่ือท าการเปล่ียนแปลงผูว้ิจยั แทนท่ีจะใชผู้ว้ิจยั
คนเดียวกนัโดยตลอด 

 

3.7  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
เม่ือท าการรวบรวมขอ้มูลตามระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ รวมทั้งจากเอกสาร การสัมภาษณ์ 

ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการสรุปและวิเคราะห์ขอ้มูลตามประเด็นท่ีศึกษา ซ่ึง
การวเิคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย การลดทอนขอ้มูล การเลือกขอ้มูล และการสร้างขอ้สรุปและการ
ยนืยนัขอ้สรุป โดยมีรายละเอียดดงัน้ี (นิศา ชูโต, 2548: 229-233) 

3.7.1 การลดทอนขอ้มูล (Data Reduction) เป็นวิธีการหาจุดท่ีเน้นความน่าสนใจ เพื่อช่วย
ใหเ้กิดความเขา้ใจไดง่้ายข้ึน เป็นการสรุปยอ่ และท าการปรับขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.7.2 การแสดงขอ้มูล (Data Display) เป็นกระบวนการวิเคราะห์ การสรรหาตวัอย่างของ
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากรายงาน การสัมภาษณ์ หรือการกระท า แสดงประกอบเป็นหลกัฐานของขอ้สรุป เพื่อ
แสดงใหเ้ห็นและก่อใหเ้กิดความเขา้ใจในขั้นตอนวา่ส่ิงใดเกิดข้ึนก่อน และน าไปสู่การเช่ือมโยงการ
วเิคราะห์และสรุปต่อไป 
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3.7.3 การสร้างข้อสรุปและการยืนยนัข้อสรุป (Conclusion and Verification) เป็นการ
วิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัเป็นบทสรุป และท าการตรวจสอบขอ้มูลว่าเป็นผลสรุปจากการ
วิจัยในช่วงสุดท้ายหรือไม่ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุปจะใช้วิธีการทางหลัก
ตรรกวทิยา คือ วธีิการวเิคราะห์แบบอุปนยั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี (นคร เสรีรักษ ์และภรณี ดีราษฎร์-
วเิศษ, 2555: 77-78) 

การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) เป็นการตีความสร้างขอ้สรุปจากส่ิงท่ีเป็น
รูปธรรม หรือเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน เช่น การปฏิบติังาน ความเป็นอยู่ในองค์การ เป็นตน้ ซ่ึง
การวิจยัเชิงคุณภาพจะไม่ก าหนดสมมติฐานจากกรอบแนวคิดใดแนวคิดหน่ึง โดยจะปรับเปล่ียน
สมมติฐานและอาศยัการพิสูจน์สมมติฐานเหล่านั้นอยูต่ลอด ซ่ึงอาจถูกหรือผิดได ้เม่ือสมมติฐานนั้น
ไดท้  าการพิสูจน์และตรวจสอบแลว้ จึงจะน ามาเป็นเขียนเป็นขอ้สรุปต่อไป 
  



 

บทที ่4 
 

ผลการวจิยั 
 

ในบทน้ีเป็นการน าเสนอผลการวิจยัท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ของ
ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม แลว้น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มา
ด าเนินการวิเคราะห์ร่วมกบัขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน าไปสู่การอภิปรายผลการวิจยัและ
ขอ้เสนอแนะต่อไป ส าหรับในการวิจยัน้ี ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยั 2 วิธี ประกอบดว้ย การวิจยัจาก
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง (Documentary Research) และการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
การสัมภาษณ์ (Interview) ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1) การวิจยัจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง เป็นการศึกษาในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลของ
กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรมโดยสังเขป ประกอบด้วย ประวติัความเป็นมา โครงสร้าง
องค์การ อ านาจหน้าท่ี วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และยุทธศาสตร์ เพื่อใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการท าวิจยั
คร้ังน้ี 

2) การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการศึกษาท่ีได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู ้บริหารและกลุ่ม
ผูป้ฏิบติังานของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม โดยผูว้จิยัไดด้ าเนินการสัมภาษณ์ตามประเด็น
ค าถามท่ีเตรียมไว ้และไดด้ าเนินการส่งประเด็นค าถามไปยงักรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม 
เพื่อใหท้ราบถึงประเด็นท่ีผูว้จิยัตอ้งการศึกษา รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของขอ้มูลก่อนท่ีจะ
ด าเนินการสัมภาษณ์ต่อไป 

ผลการวจิยั จะน าเสนอออกเป็น 3 ประเด็น ตามล าดบัน้ี 
4.1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม 
4.2 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์ารของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม  
4.3 ขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 



71 
 

4.1  ข้อมูลเบือ้งต้นของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม 
 
ในส่วนน้ีเป็นการน าเสนอข้อมูลเบ้ืองต้นของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม 

ประกอบไปด้วย ประวติัความเป็นมา โครงสร้างองค์การ อ านาจหน้าท่ี วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ
ยทุธศาสตร์ ตามล าดบัดงัน้ี 

 
4.1.1 ประวตัิความเป็นมา 
กรมการศาสนา เป็นส่วนราชการระดบักรม สังกดักระทรวงวฒันธรรม เป็นส่วนราชการท่ี

รับผดิชอบภารกิจทางดา้นการศาสนา โดยช่ือเรียกของ “กรมการศาสนา” ปรากฏข้ึนคร้ังแรกในรัช-
สมยัพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวอานันทมหิดล พระอฐัมรามาธิบดินทร รัชกาลท่ี 8 ในปี พ.ศ. 
2484 แต่กรมการศาสนาไม่ใช่ส่วนราชการท่ีตั้งข้ึนใหม่ เพียงแต่เปล่ียนช่ือใหม่จากเดิม “กรมธรรม
การ” ซ่ึงเป็นกรมเก่าแก่ มีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการศาสนา การจดัการคณะสงฆม์าแต่โบราณ โดยมี
ช่ือเรียกท่ีแตกต่างกันในแต่ละยุคสมยั เช่น สังกะรีธรรมการ สังกะรียธรรมการ กรมสังฆการี 
กรมสังฆการีธรรมการ กรมธรรมการสังฆการี กรมพระธรรมการ กรมธรรมการ และกรมการ
ศาสนาในปัจจุบนั (กระทรวงวฒันธรรม. กรมการศาสนา, 2555ก: 4) 

ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะขอกล่าวถึงประวติัความเป็นมาของกรมการศาสนา
ในช่วงรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 เป็นตน้มา เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอย่างชดัเจน โดยจะกล่าวสรุปในแต่ละรัชสมยัดงัต่อไปน้ี (กระทรวงวฒันธรรม. 
กรมการศาสนา, 2555ก: 7-40) 

รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 พระองคท์รงจดัระเบียบการ
บริหารราชการแผ่นดินออกเป็น 2 ส่วน คือ การบริหารราชการส่วนกลาง และการบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาค โดยให้ส่วนกลางได้มีการทดลองจดัตั้งกระทรวง กรม กองใหม่ เพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงของบา้นเมืองในขณะนั้น ทรงวางแผนให้มีการด าเนินงาน
เป็นขั้นตอนอยา่งเป็นระบบ รวมทั้งเพื่อให้ทดัเทียมกบัชาติตะวนัตก ในปี พ.ศ. 2431 พระองค์ทรง
แบ่งงานการบริหารราชการส่วนกลางออกเป็น 12 กรม มีเสนาบดี เป็นผูบ้งัคบับญัชา ประกอบดว้ย 

 1) กรมมหาดไทย 
 2) กรมกลาโหม 
 3) กรมท่า 
 4) กรมวงั 
 5) กรมเมือง 
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 6) กรมนา 
 7) กรมพระคลงั 
 8) กรมยติุธรรม 
 9) กรมยทุธนาธิการ 
 10) กรมธรรมการ 
 11) กรมโยธาธิการ 
 12) กรมมุรธาธิการ  
ต่อมาในปี พ.ศ. 2432 พระองค์ทรงโปรดให้มีการรวมกรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นศาสนาและ

การศึกษามาอยู่ในกรมเดียว โดยการรวมกรมสังฆการีธรรมการ (ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็นกรมธรรม-
การสังฆการี) กรมศึกษาธิการ กรมพยาบาล กรมแผนท่ีและพิพิธภณัฑสถาน ตั้งข้ึนเป็นกระทรวง
ธรรมการ แต่ยงัไม่เรียกวา่กระทรวง มีเสนาบดีเป็นผูบ้งัคบับญัชา ดงัภาพท่ี 4.1 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.1  โครงสร้างกรมธรรมการ (กระทรวง) รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
แหล่งทีม่า:  กระทรวงวฒันธรรม. กรมการศาสนา, 2555ก: 10. 

 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2435 พระองคท์รงเปล่ียนช่ือจากกรมทั้ง 12 กรม มาเป็น “กระทรวง” เม่ือ

วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2435 ซ่ึงการปรับปรุงในคร้ังน้ี เป็นการยกฐานะกรมท่ีมีภาระงานเพิ่มมาก
ข้ึนมาเป็นกระทรวง 

รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 6 มีการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน คือ 
ในปี พ.ศ. 2454 พระองค์ทรงจดัระเบียบการบริหารราชการใหม่ เพราะทรงเห็นวา่ มีกรมใหญ่บา้ง
เล็กบา้ง การด าเนินงานไม่สอดคลอ้งกบัภารกิจของหน่วยงาน 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2459 พระองค์ทรงแยกหน้าท่ีการบริหารราชการของกระทรวงธรรมการ
ออกเป็น 2 ส่วน คือ การพระศาสนา และการศึกษา ท่ีจดัเป็นกรมขนาดใหญ่ เรียกวา่ กรมธรรมการ 
และกรมศึกษาธิการ  

กรมธรรมการ 

กรมธรรมการสงัฆการี กรมกลาง กรมศึกษาธิการ กรมพยาบาล กรมพิพิธภณัฑ ์
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ในปี พ.ศ. 2462 มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั คือ มีการเปล่ียนช่ือจาก “กระทรวงธรรมการ” 
มาเป็น “กระทรวงศึกษาธิการ” และโปรดให้ยา้ยกรมธรรมการมาอยูร่วมกบักระทรวงวงั สาเหตุท่ี
พระองค์ทรงแยกกรมธรรมการและกรมศึกษาธิการออกมา เน่ืองจากการบริหารราชการของทั้ง 2 
กรม มีความแตกต่างกนั ยากท่ีจะหาผูท่ี้เขา้มารับผิดชอบท่ีสามารถบงัคบับญัชาทั้ง 2 กรมได ้ส่งผล
ใหพ้ระองคท์รงยา้ยกรมธรรมการมาอยูร่วมกบักระทรวงวงั โดยทรงเป็นพุทธศาสนูปถมัภกโดยตรง 
ส่วนกรมศึกษาธิการให้มีหนา้ท่ีเฉพาะในการจดัการศึกษาเท่านั้น (ธ ารงศกัด์ิ อายุวฒันะ, 2516: 71-
80) ดงัภาพท่ี 4.2 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.2  โครงสร้างกรมธรรมการรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั 
แหล่งทีม่า:  กระทรวงวฒันธรรม. กรมการศาสนา, 2555ก: 18. 

 
รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 7 มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั คือ 

สมยัก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 พระองค์ทรงยา้ยกรมธรรมการกลบัมาสังกดั
กระทรวงศึกษาธิการ และเปล่ียนช่ือกลับเป็น “กระทรวงธรรมการ” เน่ืองจากพระองค์ทรงมี
พระราชด าริวา่ “การศึกษาไม่ควรจะแยกออกจากวดั” ในปี พ.ศ. 2469 ดงัภาพท่ี 4.3 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.3  โครงสร้างกระทรวงธรรมการก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
แหล่งทีม่า:  กระทรวงวฒันธรรม. กรมการศาสนา, 2555ก: 22. 

กรมธรรมการ 

กรมกลัปนา กรมสาสนสมบติั กองปริยติัธรรม 

กระทรวงวงั 

กรมสงัฆการี กรมบญัชาการ 

กระทรวงธรรมการ 

กองบญัชี เวรวเิศษ กรมศึกษาธิการ กรมมหาวทิยาลยั 

กรมวชิาธิการ กรมสารบรรณ กรมสถาปิตยกรรม กรมธรรมการ 
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สมัยการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่ระบอบ
ประชาธิปไตย ในปี พ.ศ. 2475 พระองค์ทรงปรับปรุงโครงสร้างองค์การให้มีความทนัสมยักับ
สถานการณ์ในขณะนั้น โดยการตราพระราชบญัญติัจดัตั้งกระทรวงและกรม พ.ศ. 2476 แบ่งส่วน
ราชการออกเป็น 7 กระทรวง คือ 

 1) กระทรวงกลาโหม 
 2) กระทรวงมหาดไทย 
 3) กระทรวงเศรษฐการ 
 4) กระทรวงยตุติธรรม (ช่ือในขณะนั้น) 
 5) กระทรวงพระคลงั 
 6) กระทรวงธรรมการ 
 7) กระทรวงการต่างประเทศ 
ส าหรับกระทรวงธรรมการ ไดแ้บ่งโครงสร้างองคก์าร ดงัภาพท่ี 4.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.4  โครงสร้างกระทรวงธรรมการหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
แหล่งทีม่า:  กระทรวงวฒันธรรม. กรมการศาสนา, 2555ก: 25. 

 
กรมธรรมการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 ส านกังาน 3 กอง คือ ส านกังานเลขานุการกรม 

กองศาสนสมบติั กองศาสนศึกษา และกองสังฆการี 
 
 
 

กระทรวงธรรมการ 

ส านกังานเลขานุการรัฐมนตรี กรมมหาวทิยาลยั กรมศึกษาธิการ 

กรมศิลปากร ส านกังานปลดักระทรวง กรมพลศึกษา 

กรมธรรมการ 
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รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัอานนัทมหิดล พระอฐัมรามาธิบดินทร รัชกาลท่ี 8 ได้
มีการตราพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2484 พระองค์ทรงเปล่ียนช่ือจาก 
“กระทรวงธรรมการ” มาเป็น “กระทรวงศึกษาธิการ” จนถึงปัจจุบนั และเปล่ียนช่ือจาก “กรมธรรม-
การ” มาเป็น “กรมการสาสนา” (ช่ือในขณะนั้น) ดงันั้น กรมการศาสนา จึงถือก าเนิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 
19 สิงหาคม พ.ศ. 2484 เป็นตน้มา ดงัภาพท่ี 4.5 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.5  โครงสร้างกรมการสาสนา กระทรวงศึกษาธิการ 
แหล่งทีม่า:  กระทรวงวฒันธรรม. กรมการศาสนา, 2555ก: 27. 

 
สาเหตุท่ีมีการปรังปรุงโครงสร้างกรมการสาสนา เพื่อตอบสนองต่อพระราชบญัญติัคณะ

สงฆ์ พ.ศ. 2484 และท าหนา้ท่ีในการอุปถมัภ์บ ารุงศาสนาต่าง ๆ ของประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรสยาม พุทธศกัราช 2475 (2475: 536) มาตรา 13 ท่ีกล่าวว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพ
บริบูรณ์ในการถือศาสนาหรือลทัธิใด ๆ และยอ่มมีเสรีภาพในการปฏิบติัพิธีกรรมตามความเช่ือถือ
ของตน เม่ือไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าท่ีของพลเมือง และไม่เป็นการขดัต่อความสงบเรียบร้อย หรือ
ศีลธรรมของประชาชน”  

รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ในปี พ.ศ. 2494 ไดมี้การ
เปล่ียนช่ือจาก “กรมการสาสนา” มาเป็น “กรมการศาสนา” จนถึงปัจจุบนั และต่อมาในวนัท่ี 12 
มีนาคม พ.ศ. 2495 กรมการศาสนา ไดโ้อนยา้ยไปสังกดักระทรวงวฒันธรรม ซ่ึงเป็นกระทรวงจดัตั้ง
ใหม่ เม่ือเวลาผ่านไป 6 ปี กรมการศาสนา ก็โอนยา้ยกลบัไปยงัสังกดักระทรวงศึกษาธิการตามเดิม 
เน่ืองจากในสมยันายกรัฐมนตรี จอมพลถนอม กิตติขจร ได้ประกาศใช้พระราชบญัญติัปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2501 เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2501 ให้มีการยุบกระทรวง
วฒันธรรม ส่งผลใหก้รมการศาสนาตอ้งกลบัไปสังกดักระทรวงศึกษาธิการตามเดิม จนกระทัง่ในปี 
พ.ศ. 2545 ท่ีมีการปฏิรูประบบราชการ และการประกาศใช้พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง 

กรมการสาสนา 

กองศาสนสมบติั ส านกังานเลขานุการกรม กรมศาสนศึกษา กรมสงัฆการี กองเลขาธิการคณะสงฆ ์

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 
ส่งผลให้เกิดกระทรวงวฒันธรรมข้ึนมาอีกคร้ัง รวมทั้งท าให้กรมการศาสนาได้กลับไปสังกัด
กระทรวงวฒันธรรมจนถึงปัจจุบนั ดงัภาพท่ี 4.6 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.6  โครงสร้างกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม 
แหล่งทีม่า:  กระทรวงวฒันธรรม. กรมการศาสนา, 2555ก: 41. 

 
ประวติัความเป็นมาของกรมการศาสนา สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 4.1 

 
ตารางที ่4.1  สรุปประวติัความเป็นมาของกรมการศาสนา 

 
รัชสมัย ปี พ.ศ. เหตุการณ์ 

พระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  

2431 
 
 

2432 
 
 

2435 

- ทรงแบ่งการบริหารราชการส่วนกลางออกเป็น 12 
กรม โดยกรมการศาสนา มีช่ือเรียกวา่ “กรมธรรม-
การ” 

- ทรงตั้งกระทรวงธรรมการ แต่ยงัไม่เรียกวา่กระทรวง 
และมีการรวมกรมท่ีเก่ียวขอ้งดา้นศาสนาและ
การศึกษาเขา้มาอยูใ่นกรมเดียวกนั 

- ทรงเปล่ียนช่ือจาก 12 กรม เป็น กระทรวง เม่ือวนัท่ี 
1 เมษายน พ.ศ. 2435 

 
 
 

กรมการศาสนา 

กองศาสนูปถมัภ ์ส านกังานเลขานุการกรม ส านกัพฒันาคุณธรรมจริยธรรม 

กระทรวงวฒันธรรม 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

รัชสมัย ปี พ.ศ. เหตุการณ์ 
พระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั 

2459 
 
 

2462 

- ทรงแยกอ านาจหนา้ท่ีการบริหารราชการของ
กระทรวงธรรมการออกเป็น 2 กรม คือ กรมธรรม-
การ และกรมศึกษาธิการ 

- ทรงเปล่ียนช่ือกระทรวงธรรมการเป็น
กระทรวงศึกษาธิการ 

- ทรงยา้ยกรมธรรมการไปสังกดักระทรวงวงั 
พระบาทสมเด็จ 
พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 

2469 - ทรงยา้ยกรมธรรมการไปสังกดักระทรวงศึกษาธิการ 
และเปล่ียนช่ือกลบัมาเป็นกระทรวงธรรมการ
ตามเดิม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจา้อยูห่วัอานนัทมหิดล 
พระอฐัมรามาธิบดินทร 

2482 - ทรงเปล่ียนช่ือกระทรวงธรรมการเป็น
กระทรวงศึกษาธิการจนถึงปัจจุบนั 

- ทรงเปล่ียนช่ือกรมธรรมการเป็นกรมการสาสนา 
และถือก าเนิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2482        
เป็นตน้มา 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจา้อยูห่วัภูมิพล- 
อดุลยเดช  

2494 
 

2495 
 

2501 
 

2545 

- ทรงเปล่ียนช่ือกรมการสาสนาเป็นกรมการศาสนา
จนถึงปัจจุบนั 

- ทรงยา้ยกรมการศาสนาไปสังกดักระทรวง
วฒันธรรม 

- ทรงยา้ยกรมการศาสนาไปสังกดั
กระทรวงศึกษาธิการ และยบุกระทรวงวฒันธรรม 

- เกิดการปฏิรูประบบราชการ จดัตั้งกระทรวง
วฒันธรรม ส่งผลใหก้รมการศาสนายา้ยมาสังกดั
กระทรวงวฒันธรรมจนถึงปัจจุบนั 
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4.1.2 โครงสร้างองค์การ 
โครงสร้างองคก์ารของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม สามารถสรุปไดต้ั้งแต่ปี พ.ศ. 

2475 เป็นต้นมา เน่ืองจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 7 มีการ
เปล่ียนแปลงการปกครองคร้ังส าคญัจากการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยจนถึงปัจจุบนั ดงัรายละเอียดดงัน้ี (กระทรวงวฒันธรรม. กรมการ-
ศาสนา, 2551: 10-20) 

โครงสร้างองคก์ารรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั กรมการศาสนาหรือกรม
ธรรมการในขณะนั้น มีการแบ่งโครงสร้างองคก์ารโดยเป็นส่วนราชการในสังกดักระทรวงธรรม-
การ ตามพระราชกฤษฎีกาจดัวางระเบียบราชการส านกังานและกรมในกระทรวงธรรมการ พ.ศ. 
2476 แบ่งออกเป็น 1 ส านกั 3 กอง คือ  

 1) ส านกังานเลขานุการกรม 
 2) กองศาสนสมบติั 
 3) กองศาสนศึกษา 
 4) กองสังฆการี 
โครงสร้างองค์การรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พระอฐัมรามา-

ธิบดินทร กรมการสาสนา (ช่ือในขณะนั้น) มีการแบ่งโครงสร้างองค์การโดยเป็นส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมการสาสนาใน
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2487 แบ่งออกเป็น 1 ส านกั 4 กอง 

 1) ส านกังานเลขานุการกรม 
 2) กองเลขาธิการคณะสงฆ ์
 3) กองศาสนสมบติั 
 4) กองศาสนศึกษา 
 5) กองสังฆการี 
โครงสร้างองคก์ารรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช กรมการศาสนามี

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์ารหลายคร้ัง ซ่ึงการเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญัมีดงัน้ี 
ในปี พ.ศ. 2495 กรมการศาสนา ไดย้า้ยสังกดัไปยงักระทรวงวฒันธรรมท่ีตั้งเป็นกระทรวง

ใหม่ตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัท่ี 13) พ.ศ. 2495 แบ่งออกเป็น 2 
ส านกั 3 กรม คือ 

 
 



79 
 

 1) ส านกังานเลขานุการรัฐมนตรี 
 2) ส านกังานปลดักระทรวง 
 3) กรมการวฒันธรรม 
 4) กรมการศาสนา 
 5) กรมศิลปากร 
กรมการศาสนา สังกดักระทรวงวฒันธรรม มีการแบ่งโครงสร้างองค์การตามพระราช-

กฤษฎีกาจดัวางระเบียบราชการกรมการศาสนาในกระทรวงวฒันธรรม พ.ศ. 2495 แบ่งออกเป็น 1 
ส านกั 5 กอง คือ  

 1) ส านกังานเลขานุการกรม 
 2) กองเลขาธิการคณะสงฆ ์
 3) กองศาสนศึกษา 
 4) กองสังฆการี 
 5) กองเอนุศาสน์ 
 6) กองศาสนสมบติั 
จากนั้นในปี พ.ศ. 2501 มีการยุบกระทรวงวฒันธรรม ส่งผลให้กรมการศาสนากลับมา

สังกดักระทรวงศึกษาธิการก่อนท่ีจะมีการปฏิรูประบบราชการในปี พ.ศ. 2545 โครงสร้างองค์การ
แบ่งออกเป็น 4 ส านกั 4 กอง คือ  

 1) ส านกังานเลขานุการกรม 
 2) กองแผนงาน 
 3) กองพุทธศาสนสถาน 
 4) กองศาสนศึกษา 
 5) กองศาสนูปถมัภ ์
 6) ส านกังานพุทธมณฑล 
 7) ส านกังานเลขาธิการมหาเถรสมาคม 
 8) ส านกังานศาสนสมบติั 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 มีการปฏิรูประบบราชการ และจดัตั้งกระทรวงวฒันธรรมข้ึนมาอีก

คร้ัง ท าให้กรมการศาสนายา้ยมาสังกดักระทรวงวฒันธรรมตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม พ.ศ. 2545 แบ่งออกเป็น 2 ส านัก 1 กอง จนถึงปัจจุบนั คือ 
(กระทรวงวฒันธรรม. กรมการศาสนา, 2555ก: 40) 
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 1) ส านกังานเลขานุการกรม 
 2) กองศาสนูปถมัภ ์
 3) ส านกัพฒันาคุณธรรมจริยธรรม 
สรุป โครงสร้างองค์การของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม มีการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างองคก์ารหลายคร้ัง โดยส่วนใหญ่จะเป็นการเพิ่มหรือการลดหน่วยงานให้สอดคลอ้งกบัยุค
สมยัต่าง ๆ บางคร้ังมีการเปล่ียนช่ือหน่วยงานใหมี้ความชดัเจนมากข้ึน เช่น การเปล่ียนช่ือจาก “กรม
ธรรมการ” เป็น “กรมการศาสนา” และยา้ยมาสังกดักระทรวงวฒันธรรมจนถึงปัจจุบนั 
 

4.1.3 สถานทีต่ั้ง 
กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม มีสถานท่ีตั้งอยู่หลายแห่ง โดยมีการเปล่ียนแปลง

สถานท่ีตั้งจากอดีตจนถึงปัจจุบนัรวมทั้งส้ิน 11 แห่ง (กระทรวงวฒันธรรม. กรมการศาสนา, 2551: 
22-23) สรุปไดด้งัตารางท่ี 4.2 

 
ตารางที ่4.2  สถานท่ีตั้งของกรมการศาสนา 

 
ปี พ.ศ. สถานทีต่ั้ง 

ก่อน 2432 ตึกสุนนัทา ปากคลองตลาด ซ่ึงในปัจจุบนัเป็นสถานท่ีตั้งของโรงเรียน
ราชินีล่าง 

2433-2440 ตึกยาวบริเวณประตูพิมานไชยศรีในพระบรมมหาราชวงั 
2440-2448 
2448-2452 
 
2452-2483 
 
2484-2497 
2498-2501 
2502-2506 
 

ตึกสุนนัทา ปากคลองตลาด 
ตึกใหม่ในพระราชวงับวรสถานมงคล (วงัหนา้) ซ่ึงในปัจจุบนัเป็น
สถานท่ีตั้งของโรงละครแห่งชาติ 
ตึกกระทรวงธรรมการ ตั้งอยู ่ณ บา้นเจา้พระยารัตนาธิเบศร  
ริมปากคลองโอ่งอ่าง 
วงัจนัทรเกษม ซ่ึงในปัจจุบนัเป็นสถานท่ีตั้งของกระทรวงศึกษาธิการ 
หอพาณิชยภ์ณัฑ ์สนามเสือป่า 
ตึกกระทรวงวฒันธรรม สนามเสือป่า ซ่ึงในปัจจุบนัเป็นสถานท่ีของ
ส านกัพระราชวงั 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 
ปี พ.ศ. สถานทีต่ั้ง 

2506-2546 กระทรวงศึกษาธิการ 
2546-2548 ส านกังานมหาวทิยาลยัมหิดล ชั้น 5 บริเวณเชิงสะพานพระป่ินเกลา้ ซ่ึง

ในปัจจุบนัเป็นสถานท่ีตั้งของคณะกายภาพบ าบดั มหาวทิยาลยัมหิดล 
2548-ปัจจุบนั อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 15-16 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลดั 

และอยูร่วมกบักระทรวงวฒันธรรมตน้สังกดั 
 
4.1.4 อ านาจหน้าที ่วสัิยทัศน์ พนัธกจิ และยุทธศาสตร์ของกรม 
กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม มีอ านาจหน้าท่ี วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และยุทธศาสตร์ 

ดงัน้ี (กระทรวงวฒันธรรม. กรมการศาสนา, 2555ข: 1-3) 
1) อ านาจหนา้ท่ี 
กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม มีภารกิจเก่ียวกบัการด าเนินงานของรัฐดา้นศาสนา 

โดยการท านุบ ารุงส่งเสริมและใหก้ารอุปถมัภคุ์ม้ครองกิจการดา้นพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ 
ท่ีทางราชการรับรอง ตลอดจนส่งเสริม พฒันาความรู้คู่คุณธรรม ส่งเสริมความเขา้ใจอนัดี และสร้าง
ความสมานฉันท์ระหวา่งศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งด าเนินการเพื่อให้คนไทยน าหลกัธรรม
ของศาสนามาใชใ้นการพฒันาคุณภาพชีวติใหเ้ป็นคนดีมีคุณธรรม โดยใหมี้อ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

 (1) ท านุบ ารุง ส่งเสริมเพื่อใหพ้ฒันาความรู้คู่คุณธรรม 
 (2) เสริมสร้างศีลธรรม ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม 
 (3) ด าเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมกิจการฮจัย ์รวมทั้งกฎหมายและระเบียบ

อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 (4) ส่งเสริม ดูแล รักษา และท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 
 (5) ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ ท่ีทางราชการรับรอง และ

สนบัสนุนการด าเนินการขององคก์ารศาสนา 
 (6) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของกรมหรือตามท่ี

กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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2) หน่วยงาน 
กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม มีหน่วยงานในสังกดั 3 หน่วยงาน คือ 
 (1) ส านกังานเลขานุการกรม มีอ านาจหนา้ท่ี 
 (1.1) ปฏิบติังานบริหารทัว่ไป งานสารบรรณ งานบริการ และงานกิจกรรมพิเศษ

ของกรม 
 (1.2) ด าเนินการเก่ียวกบังานช่วยอ านวยการและงานเลขานุการของกรม 
 (1.3) ประชาสัมพนัธ์การปฏิบัติราชการของกรม และเผยแพร่กิจกรรมความ 

กา้วหนา้ในงานดา้นต่าง ๆ ของกรม 
 (1.4) ด าเนินการเก่ียวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคาร 

สถานท่ีและยานพาหนะของกรม  
 (1.5) จดัระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม 
 (1.6) ด าเนินการเก่ียวกบังานกฎหมายและระเบียบ งานนิติกรรมและสัญญา งาน

เก่ียวกบัความรับผดิชอบในทางแพง่ อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืนท่ีอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีของ
กรม 

 (1.7) จดัท าและประสานแผนการปฏิบติังานของกรมใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและ
แผนแม่บทของกระทรวง ด าเนินการเก่ียวกบังานโครงการพิเศษ งานความร่วมมือกบัต่างประเทศ 
รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบติังานตามแผนงานและโครงการของหน่วยงานใน
สังกดั 

 (1.8) จดัระบบการส ารวจ การจดัเก็บ การประมวล และการใช้ประโยชน์ขอ้มูล
ของหน่วยงานในสังกดั และเป็นศูนยข์อ้มูลของกรม 

 (1.9) ประสานความสัมพนัธ์ระหว่างคณะสงฆ์ องค์กรทางศาสนา หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 

 (1.10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 (2) กองศาสนูปถมัภ ์มีอ านาจหนา้ท่ี 
 (2.1) ด าเนินการเก่ียวกบังานพระราชพิธี งานพระราชกุศล งานรัฐพิธี และงาน 

ศาสนพิธีของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ 
 (2.2) ใหก้ารอุปถมัภด์า้นศาสนสงเคราะห์ 
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 (2.3) ด าเนินการให้การอุปถมัภ ์ประสานงาน และควบคุมดูแลการเผยแผศ่าสนาท่ี
ทางราชการรับรอง 

 (2.4) ด าเนินการและสนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานของส านักเลขาธิการ-
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮจัยแ์ห่งประเทศไทยตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมกิจการฮจัย ์

 (2.5) ด าเนินการประสานงานระหวา่งผูน้ าศาสนาและศาสนิกชนทุกศาสนา เพื่อให้
เกิดความสมานฉนัท ์

 (2.6) เสนอแนวการก าหนดนโยบายและมาตรการในการสร้างความสมานฉันท์
ระหวา่งศาสนาอ่ืนท่ีทางราชการรับรอง  

 (2.7) บริการขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัความรู้ วิธีการปฏิบติัด้านศาสนพิธี วนัส าคญั
ทางพระพุทธศาสนา ผลงานการวจิยั และวชิาการทางศาสนาอ่ืนแก่บุคคลทัว่ไป 

 (2.8) ปฏิบติังานร่วมกบัส านกัพระราชวงั รับสนองงานในพระบรมราชานุเคราะห์ 
และพระบรมราชูปถมัภ ์ตามพระบรมราชโองการและหมายรับสั่ง 

 (2.9) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางศาสนาอ่ืนท่ีทางราชการรับรอง เพื่อ
ส่งเสริมใหน้ าหลกัธรรมทางศาสนา น าไปสู่การเสริมสร้างศีลธรรม ปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรม  

 (2.10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 (3) ส านกัพฒันาคุณธรรมจริยธรรม มีอ านาจหนา้ท่ี 
 (3.1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยัเพื่อเสนอแนะการก าหนดนโยบายและแนวทางการ

พฒันาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและมหาเถรสมาคม 
 (3.2) ด าเนินการเก่ียวกบัการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม และส่งเสริมการน า

หลกัธรรมไปพฒันาคุณภาพชีวติ เพื่อสร้างใหน้กัเรียน นกัศึกษา ประชาชนเกิดความรู้คู่คุณธรรม 
 (3.3) เผยแพร่และส่งเสริมศีลธรรม 
 (3.4) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3) วสิัยทศัน์ 
เป็นองค์กรหลกัในการขบัเคล่ือนเครือข่ายทางศาสนา ส่งเสริมธรรมะทั้งแผ่นดิน สร้าง

ความสมานฉนัทแ์ละคนดีสู่สังคม ภายใตห้ลกัธรรมทางศาสนาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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4) พนัธกิจ 
 (1) ปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 
 (2) ส่งเสริมและสานสัมพนัธ์กิจกรรมทางศาสนา 
 (3) อุปถมัภ ์ท านุบ ารุง คุม้ครองกิจการดา้นศาสนา 
 (4) สนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี 
5) ยทุธศาสตร์ 
กรมการศาสนา ไดก้ าหนดยทุธศาสตร์การด าเนินงาน ดงัน้ี (กระทรวงวฒันธรรม. กรมการ-

ศาสนา, 2557ก: 4) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาแหล่งศาสนสถาน เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทาง

เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านศาสนาเช่ือมโยงสู่การเป็นประชาสังคมและ

วฒันธรรมอาเซียน 
ยทุธศาสตร์ท่ี 3 น ามิติทางศาสนาสนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ยทุธศาสตร์ท่ี 4 สร้างค่านิยม จิตส านึก ภูมิปัญญาคนไทย 
ยทุธศาสตร์ท่ี 5 รักษาสืบทอดวฒันธรรมของชาติและความหลากหลายทางวฒันธรรมของ

ทอ้งถ่ินใหค้งอยูอ่ยา่งมัน่คง 
ยทุธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจดัการองคค์วามรู้ดา้นศาสนา 
กล่าวได้ว่า อ านาจหน้าท่ี วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และยุทธศาสตร์ของกรม เป็นการก าหนด

ทิศทางในการด าเนินงานของกรม เพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั 
 

4.2  การเปลีย่นแปลงโครงสร้างองค์การของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม 
 
ในส่วนน้ี ผูว้ิจยัได้ก าหนดประเด็นค าถามการวิจยัเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง

องค์การของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม ไว ้3 ประเด็น คือ ด้านสภาพแวดล้อม ด้าน
โครงสร้างองคก์าร และดา้นประสิทธิผลองคก์าร ดงัตารางท่ี 4.3 
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ตารางที ่4.3  ประเด็นค าถามการวจิยัการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์าร 
 

ล าดับที ่ ปัจจัย ประเด็นค าถาม 
1 ดา้นสภาพแวดลอ้ม 1.1 สภาพแวดลอ้มทางการเมือง มีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์าร อยา่งไร 
1.2 สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ มีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์าร อยา่งไร 
1.3 สภาพแวดลอ้มทางสังคม มีผลต่อการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างองคก์าร อยา่งไร 
2 ดา้นโครงสร้างองคก์าร 2.1 โครงสร้างองคก์ารก่อนการปฏิรูประบบราชการ 

พ.ศ. 2545 มีรูปแบบเป็นอยา่งไร 
2.2 โครงสร้างองคก์ารหลงัการปฏิรูประบบราชการ 

พ.ศ. 2545 มีรูปแบบเป็นอยา่งไร 
2.3 รูปแบบโครงสร้างองคก์ารท่ีเหมาะสม เป็น

อยา่งไร 
3 ดา้นประสิทธิผลองคก์าร 3.1 มิติของโครงสร้างองคก์าร ดา้นความซบัซอ้น 

ความเป็นทางการ และการรวมอ านาจ/การกระจาย
อ านาจ หลงัจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
องคก์าร เป็นอยา่งไร 

3.2 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์ารส่งผลต่อการ
บริหารงานอยา่งไร 

3.3 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์ารส่งผลต่อการ
ปฏิบติังานของบุคลากรอยา่งไร 

 
จากประเด็นค าถามการวิจยัดังตารางท่ี 4.3 ผูว้ิจยัน าไปเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ ซ่ึง 

ผลการวจิยัท่ีคน้พบ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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4.2.1 ปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือองค์ประกอบที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างองค์การของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม 

ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
องค์การของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม พบว่า มีสาเหตุมาจากปัจจยัสภาพแวดลอ้มใน 3 
ประเด็น คือ สภาพแวดล้อมทางการเมือง สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมทาง
สังคม ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 4.2.1.1 สภาพแวดล้อมทางการเมือง หมายถึง สภาพแวดล้อมท่ีเกิดจากรัฐบาล 
คณะรัฐมนตรีท่ีเข้ามาบริหารประเทศในช่วงของการเปล่ียนแปลง ซ่ึงจากผลการวิจัย พบว่า 
สภาพแวดล้อมทางการเมือง มีผลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์การของกรมการศาสนา 
กระทรวงวฒันธรรม โดยเฉพาะในช่วงของการปฏิรูประบบราชการในปี พ.ศ. 2545 ท่ีมีการ
ปรับเปล่ียนโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรมใหม่ แบ่งออกเป็น 20 กระทรวง ตามพระราชบญัญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐมี
ประสิทธิภาพ คล่องตวั และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั ซ่ึงผลจากการปฏิรูประบบราชการ
ดงักล่าว พบว่า กระทรวงท่ีมีการใช้ช่ือเดิม มีจ านวน 11 กระทรวง กระทรวงท่ีมีการปรับบทบาท
ภารกิจหรือมีการเปล่ียนช่ือ มีจ านวน 3 กระทรวง และกระทรวงท่ีมีการจดัตั้งข้ึนใหม่ มีจ  านวน 6 
กระทรวง ดงัตารางท่ี 4.4 

 
ตารางที ่4.4  กระทรวงท่ีตั้งข้ึนจากการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 

 

กระทรวงทีม่ีการใช้ช่ือเดิม 
กระทรวงทีม่ีการปรับบทบาท

ภารกจิ/เปลีย่นช่ือ 
กระทรวงทีจั่ดตั้งขึน้ใหม่ 

- ส านกันายกรัฐมนตรี 
- กระทรวงกลาโหม 
- กระทรวงการคลงั 
- กระทรวงการต่างประเทศ 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- กระทรวงคมนาคม 

- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวงวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

- กระทรวงอุตสาหกรรม 

- กระทรวงการท่องเท่ียว    
และกีฬา 

- กระทรวงการพฒันาสังคม
และความมัน่คงของมนุษย ์

- กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 
 

กระทรวงทีม่ีการใช้ช่ือเดิม 
กระทรวงทีม่ีการปรับบทบาท

ภารกจิ/เปลีย่นช่ือ 
กระทรวงทีจั่ดตั้งขึน้ใหม่ 

- กระทรวงพาณิชย ์
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงยติุธรรม 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงสาธารณสุข 

 - กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

- กระทรวงพลงังาน 
- กระทรวงวฒันธรรม 

 
แหล่งทีม่า:  ส านกังานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2556. 

 
 กรมการศาสนา ซ่ึงเป็นส่วนราชการในสังกดักระทรวงท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ คือ กระทรวง

วฒันธรรม ไดรั้บผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มทางการเมือง เน่ืองจากก่อนการปฏิรูประบบราชการ 
กรมการศาสนา เป็นส่วนราชการในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงเป็นกระทรวงท่ีมีหน้าท่ีในการ
จดัระบบการศึกษา และควรจะให้กรมการศาสนาเขา้มารวมอยู่ด้วย เน่ืองจากการศึกษาไม่ควรจะ
แยกออกจากการศาสนา จนกระทัง่มาถึงในปี พ.ศ. 2545 ท่ีมีการปฏิรูประบบราชการ เกิดการปรับ
โครงสร้างกระทรวง ทบวง กรมใหม่ จากเดิมท่ีมีอยู ่14 กระทรวง มาเป็น 20 กระทรวง โดยหน่ึงใน
กระทรวงท่ีตั้ งข้ึนใหม่ คือ กระทรวงวฒันธรรม มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับศิลปะ ศาสนา และ
วฒันธรรม ส่งผลให้กรมการศาสนาท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวกับการศาสนา ได้ยา้ยมาสังกัดยงักระทรวง
วฒันธรรม เพื่อให้การปฏิบติังานของส่วนราชการมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัอ านาจหนา้ท่ี
ของกระทรวงวฒันธรรม รวมทั้งปรับเปล่ียนโครงสร้างองคก์ารของกรมการศาสนาให้สอดคลอ้ง
กบักระทรวงวฒันธรรม 

 สาเหตุของการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์การของกรมการศาสนาในส่วนของ
สภาพแวดลอ้มทางการเมืองนั้น เน่ืองจากกรมการศาสนาเป็นส่วนราชการหน่ึงในสังกดักระทรวง
วฒันธรรม กระทรวงมีการเปล่ียนแปลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงบ่อย อนัเน่ืองมาจากรัฐบาลท่ีเขา้
มาบริหารประเทศมีการปรับเปล่ียนบ่อย โดยท่ีรัฐมนตรีวา่กระทรวงซ่ึงเป็นขา้ราชการการเมืองท่ีเขา้
มาก าหนดนโยบายแลว้ให้ขา้ราชการของกระทรวงน านโยบายของรัฐมนตรีไปปฏิบติังานในส่วน
ราชการของตน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์ของอรอนงค ์ไกยรูวงศ ์(2556) ท่ีกล่าววา่ 
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กระทรวงมีการปรับเปล่ียนรัฐมนตรีบ่อย เน่ืองจากรัฐบาลเปล่ียนบ่อย กระทรวงน้ี
จดัเป็นกระทรวงดา้นสังคมท่ีตั้งข้ึนตามกลุ่มภารกิจเร่งด่วน โดยรัฐบาลส่วนใหญ่
ไม่ค่อยให้ความส าคญักบักระทรวง เพราะเห็นว่าเป็นกระทรวงเล็ก ๆ ไม่สนใจ 
ได้รับงบประมาณน้อย รัฐบาลให้ความส าคญักบักระทรวงด้านสังคมน้อยกว่า
กระทรวงดา้นเศรษฐกิจและความมัน่คงของประเทศ 
 
 การท่ีตน้สังกดัของกรมการศาสนา คือ กระทรวงวฒันธรรม เป็นกระทรวงท่ีรัฐบาล

ไม่ค่อยให้ความส าคญั ส่งผลให้ส่วนราชการในสังกดักระทรวงไดรั้บผลกระทบตามไปดว้ย เช่น 
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์ารของกรมการศาสนาท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากเดิมอยูภ่ายใตส้ังกดั
กระทรวงศึกษาธิการ มาอยู่ภายใตส้ังกดักระทรวงใหม่ คือ กระทรวงวฒันธรรม ในช่วงของการ
ปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 โดยการจดัหน่วยงานใหเ้หมาะสมกบัส่วนราชการนั้น ๆ 

 ในส่วนของสถานท่ีตั้งของกรมการศาสนา มีการยา้ยสถานท่ีตั้งหลายคร้ังนบัตั้งแต่ท่ี
กระทรวงศึกษาธิการจนถึงในปัจจุบนั กรมการศาสนาไดย้า้ยมาอยู่ในสถานท่ีตั้งภายในกระทรวง
วฒันธรรม ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ของวนัเพญ็ ศิริภิรมย ์(2556) ท่ีกล่าววา่ 

 
กรมการศาสนา มีการยา้ยสถานท่ีท างานหลายคร้ัง ทั้งอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือการเช่าสถานท่ีของหน่วยงานราชการ จนกระทั่งกรมได้ย ้ายมาอยู่กับ
กระทรวงวฒันธรรมในปัจจุบนัท่ีเช่าสถานท่ีของหน่วยงานเอกชนเป็นสถานท่ี
ด าเนินงาน ซ่ึงการท่ีกรมการศาสนามาอยู่ท่ีเดียวกันกับกระทรวง เพื่อให้การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ คล่องตวั และเกิดการประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
 การท่ีกรมการศาสนา มีการยา้ยสถานท่ีการปฏิบติังานหลายคร้ัง เน่ืองจากกรมการ-

ศาสนาเคยอยู่ภายใตส้ังกดักระทรวงศึกษาธิการ แต่ก็ไม่ไดอ้ยู่ในกระทรวง บางช่วงมาตั้งอยู่ตาม
สถานท่ีราชการ จนกระทัง่ยา้ยมาสังกดักระทรวงวฒันธรรม จึงได้ยา้ยสถานท่ีปฏิบติังานมาอยู่
ร่วมกบักระทรวงวฒันธรรมตน้สังกดั 

 สรุป สภาพแวดลอ้มทางการเมือง ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์ารของ
กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม คือ การเปล่ียนแปลงรัฐมนตรีวา่กระทรวง เน่ืองมาจากรัฐบาล
ท่ีเขา้มาบริหารประเทศมีการเปล่ียนบ่อย ส่งผลให้ส่วนราชการในสังกดักระทรวงไดรั้บผลกระทบ
ตามไปดว้ย เช่น การปรับเปล่ียนโครงสร้างองคก์ารของกรมการศาสนา และการยา้ยสถานท่ีตั้งมา
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อยูภ่ายในกระทรวงวฒันธรรม เพื่อใหก้ารบริหารงานมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัรัฐบาลท่ีเขา้
มาบริหารประเทศในขณะนั้น 

 4.2.1.2 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ หมายถึง สภาพแวดล้อมท่ีเกิดจากการใช้
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อน ามาใช้ในการด าเนินงานของหน่วยงาน ซ่ึงจาก
ผลการวจิยั พบวา่ สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ ไม่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์ารของ
กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม แต่ส่งผลกระทบต่อข้าราชการโดยตรง อาทิ ราคาสินค้า
อุปโภคท่ีสูงข้ึน กระทบต่อค่าครองชีพของขา้ราชการ ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ของพฐัศิษฏ์ ธนชวาลย ์
(2556) ท่ีกล่าววา่ 

 
การท่ีค่าครองชีพของประเทศสูงข้ึน ก็เน่ืองมาจากราคาสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีมี
การปรับราคาข้ึน แต่เงินเดือนของส่วนราชการไม่ไดเ้พิ่มข้ึนตามไปดว้ย เน่ืองจาก
เงินเดือนถูกก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนตามท่ีส านกังาน ก.พ. เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงค่าครอง
ชีพท่ีสูงก็ถูกก าหนดข้ึนเป็นเปอร์เซ็นต์ เป็นระบบของประเทศชาติตามท่ี ก.พ. 
ก าหนด ดงันั้นจึงส่งผลกระทบต่อความเป็นอยูข่องขา้ราชการ 
 
ในช่วงท่ีมีการใช้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) 

นบัวา่เป็นจุดเปล่ียนคร้ังส าคญัของการวางแผนการพฒันาประเทศท่ีเนน้ “คน” เป็นศูนยก์ลางในการ
พฒันาประเทศ และการร่วมมือกนัของทุกภาคส่วน รวมทั้งแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี  9 (พ.ศ. 2545-2549) ท่ี มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ           
พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใชใ้นการด าเนินชีวติ และการท างานของประชาชน ซ่ึงการน า
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปรับโครงสร้างองค์การของกรมการศาสนา กระทรวง
วฒันธรรม จากการสัมภาษณ์ของฉววีรรณ วงศศ์รี (2556) ท่ีกล่าววา่ 

 
การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั หลกัธรรม
ต่าง ๆ เขา้ใชใ้นการท างาน ไม่ไดน้ าตวัระบบเศรษฐกิจมาใชใ้นการปรับโครงสร้าง
องคก์าร แต่น าตวัระบบเศรษฐกิจมาปรับใชก้บัการด าเนินงาน เพื่อช่วยเสริมสร้าง
ใหก้รมมีความเขม้แขง็มากยิง่ข้ึน 
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 ในอนาคต ระบบเศรษฐกิจท่ีจะเข้ามามีบทบาทต่อกรมการศาสนา กระทรวง
วฒันธรรม คือ ระบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (The Creative of Economy) ซ่ึงเป็นเร่ืองเก่ียวกับ   
การสร้างมูลค่าท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรคข์องมนุษย ์ส าหรับสาขาการผลิตท่ีจะมีการพฒันาไปสู่
ระบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เรียกว่า อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ (The Creative of Industry) 
หมายถึง กลุ่มกิจกรรมการผลิตท่ีตอ้งมีการพึ่งพาอาศยัความคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นส่วนส าคญั ซ่ึง
การบริหารงานดา้นวฒันธรรม ส่ิงท่ีเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ คือ มรดกทางวฒันธรรม (Cultural Heritage) เพื่อน าไปสู่การให้บริการอยา่งสร้างสรรค ์ดงั
ภาพท่ี 4.7 
 

 
 
 

 
ภาพที ่4.7  มรดกทางวฒันธรรม 
แหล่งทีม่า:  กระทรวงวฒันธรรม, 2554: 11. 

  
 นอกจากน้ีในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะก้าวเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community: AEC) ส่วนราชการต่าง ๆ จะตอ้งมีการเตรียมความพร้อมในการ
กา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงเป็นการรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้เกิดความเขม้แข็ง ความเป็นหน่ึงเดียวกนั รวมทั้งเกิดการปฏิบติังานร่วมกนั
ของประเทศสมาชิก เพื่อให้สามารถปรับตวัในการรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอย่าง
เหมาะสม และพฒันาประเทศใหก้า้วต่อไป (กระทรวงวฒันธรรม. กรมการศาสนา, 2557ข: 14) โดย
ท่ีกระทรวงวฒันธรรมซ่ึงเป็นตน้สังกดัของกรมการศาสนา ไดมี้การวางรากฐานท่ีจะเปิดประตูไปสู่
ความร่วมมือทางดา้นศิลปวฒันธรรม การแลกเปล่ียนช่วยเหลือกนัในมิติดา้นสังคม ตลอดจนการ
เดินทางไปมาระหวา่งกนัไดอ้ยา่งสะดวก 

 สรุป สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ ไม่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์าร
ของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม แต่ส่งผลต่อขา้ราชการ เช่น ราคาสินคา้อุปโภคท่ีสูงข้ึน 
กระทบต่อค่าครองชีพของขา้ราชการ รวมทั้งในอนาคต ระบบเศรษฐกิจของประเทศจะเป็นระบบ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ท่ีเกิดจากการสร้างมูลค่าของความคิดสร้างสรรค์ของมนุษยท่ี์ตอ้งมีการ
พึ่งพาอาศยักนั พร้อมทั้งการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 เพื่อให้เกิดความ

มรดกทางวฒันธรรม ศิลปะ ส่ือ 
กลุ่มสินคา้ประเภทออกแบบ/ส่ือใหม่/

งานบริการท่ีสร้างสรรค ์
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เขม้แข็ง ความเป็นหน่ึงเดียวกนั เกิดการปฏิบติังานร่วมกนัของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 
ประเทศ และการติดต่อส่ือสารระหวา่งภูมิภาคเป็นไปอยา่งสะดวก 

 4.2.1.3 สภาพแวดล้อมทางสังคม  หมายถึง สภาพแวดล้อมท่ีเ กิดจากความ
หลากหลายทางสังคม รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสารท่ีไร้พรมแดนและทัว่ถึง ซ่ึงจาก
ผลการวิจยั พบว่า สภาพแวดล้อมทางสังคม มีผลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์การของ
กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม คือ กระแสโลกาภิว ัตน์ (Globalization) ท่ีมีการติดต่อส่ือสาร
อย่างรวดเร็ว แพร่กระจายไปยงัทัว่โลกอย่างไร้พรมแดน (Boundless) เพื่อเป็นการตอบสนองต่อ
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคมทางด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านส่ิงแวดล้อม และด้าน
วฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนในโลก ท าใหเ้กิดกระแสการครอบง าทางวฒันธรรม ขาดการสืบทอดวฒันธรรม
จากคนรุ่นใหม่ ส่งผลให้มรดกทางวฒันธรรมไทยเกิดการสูญหาย รวมทั้ งเกิดโอกาสในการ
แพร่กระจายวฒันธรรมไทยสู่สากล ขาดความเป็นเอกลักษณ์ ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ของพฐัศิษฏ ์    
ธนชวาลย ์(2556) ท่ีกล่าววา่ 

 
โลกกลายเป็นหมู่บา้นเดียวกนั... ทุกเหตุการณ์สามารถรับรู้และเรียนรู้ไดพ้ร้อมกนั
ทัว่โลก รวมทั้งงานดา้นวฒันธรรม แต่งานดา้นวฒันธรรมของไทยส่วนใหญ่มกัถูก
ครอบง าจากชาติตะวนัตก โดยลอกเลียนแบบมาแต่ไม่น ามาปรับใชก้บัวฒันธรรม
ของประเทศ ท าใหว้ฒันธรรมของไทยขาดความเป็นเอกลกัษณ์ 
 
 การท่ีกระแสโลกาภิวตัน์เขา้มาครอบง าวฒันธรรม ส่วนหน่ึงมาจากความกา้วหน้า

ทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการส่ือสารและด้านส่ือดิจิทัล ล้วนส่งผลต่อการ
แพร่กระจายวฒันธรรมต่าง ๆ อยา่งรวดเร็วในรูปแบบของ “วฒันธรรมออนไลน์” (Online Culture) 
ไม่วา่จะเป็นส่ือทางอินเทอร์เน็ต โลกโชเชียลมิเดีย อาทิ ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก อินสตราแกรม ไลน์ ซ่ึง
ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีลว้นส่งผลต่อการยอมรับทางสังคม เกิดวฒันธรรมการลอกเลียนแบบ ซ่ึงจากการ
สัมภาษณ์ของบรรพตี ไวยกาญจน์ (2556) ท่ีกล่าววา่ 

 
คุณเคยดูข่าวท่ีออกตามส่ือต่าง ๆ หรือไม่ เช่น รายการข่าวของสรยุทธ์ท่ีออกข่าว
ผูห้ญิงถูกซอ้ม ตีกนั มีการถ่ายคลิปไวแ้ลว้ลงทางอินเทอร์เน็ต ท าให้คนรับรู้ข่าวได้
ทั้ งหมด เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ข่าวกันไป ซ่ึงส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีก็ล้วนมาจาก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและกระแสโลกาภิวตัน์ทั้ งส้ิน และอาจน าไปสู่
วฒันธรรมการลอกเลียนแบบได ้
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 จากสภาพแวดลอ้มทางสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามกระแสโลกาภิวตัน์ ส่งผลให้
กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์การเพื่อให้สอดคลอ้งกบั
ปัจจุบนั ส่งผลให้อ านาจหน้าท่ีของกรมเปล่ียนแปลงตามกฎหมาย คือ ช่วงก่อนการปฏิรูประบบ
ราชการ พ.ศ. 2545 กรมการศาสนา สังกดักระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจหน้าท่ีในการท านุบ ารุง 
ส่งเสริม และเผยแพร่หลกัธรรมพระพุทธศาสนา ซ่ึงในปี พ.ศ. 2469 พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้
เจา้อยูห่วั ทรงพระราชด ารัสวา่ “การศึกษาไม่ควรจะแยกออกจากวดั” ท าให้กรมการศาสนาตอ้งอยู่
ภายใตส้ังกดักระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในช่วงของการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 เป็นตน้มา 
กรมการศาสนา ได้ยา้ยมาสังกดักระทรวงวฒันธรรม ส่งผลให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนโครงสร้าง
องค์การ และอ านาจหน้าท่ีให้สอดคล้องกบัตน้สังกดัใหม่ คือ จากเดิมมีอ านาจหน้าท่ีในการท านุ
บ ารุง ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เปล่ียนมาเป็นการท านุบ ารุง ส่งเสริมศาสนาอ่ืน ๆ ท่ีทางราชการให้
การรับรอง ประกอบดว้ย ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู และ
ศาสนาซิกข ์รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมใหก้บัประชาชน 

 สรุป สภาพแวดล้อมทางสังคม ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์การของ
กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม คือ กระแสโลกาภิวตัน์ ท่ีมีการติดต่อส่ือสารกนัอยา่งรวดเร็ว 
โดยเฉพาะความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีดา้นการส่ือสารและส่ือดิจิทลัต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นโชเชียล-
มิเดียต่าง ๆ ท าใหค้นและองคก์ารต่าง ๆ สามารถติดต่อส่ือสารกนัไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งท า
ให้เกิดวฒันธรรมการลอกเลียนแบบ ดังนั้นกรมการศาสนาจะตอ้งมีการปรับเปล่ียนโครงสร้าง
องค์การให้ทันกับปัจจุบัน คือ อ านาจหน้าท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกฎหมาย จากการท านุบ ารุง 
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา มาเป็นการท านุบ ารุง ส่งเสริมศาสนาอ่ืน ๆ ท่ีหน่วยงานราชการให้การ
รับรองทั้ง 5 ศาสนา พร้อมทั้งมีการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กบัประชาชนในการพฒันา
คุณภาพชีวติ 

 
4.2.2 ด้านโครงสร้างองค์การของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม 
โครงสร้างองคก์าร หมายถึง การออกแบบระบบงาน ความรับผิดชอบของบุคคลตามล าดบั

สายการบงัคบับญัชา ซ่ึงผลจากการวิจยั สามารถพิจารณาจากโครงสร้างองค์การในช่วงก่อนการ
ปฏิรูประบบราชการและช่วงหลงัการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 รวมทั้งรูปแบบโครงสร้าง
องคก์ารท่ีเหมาะสมกบักรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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 4.2.2.1 โครงสร้างองคก์ารก่อนการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 
 กรมการศาสนา ในช่องก่อนการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 เป็นส่วนราชการใน

สังกดักระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจหนา้ท่ีส่วนใหญ่เนน้ไปท่ีงานดา้นพระพุทธศาสนาเป็นส าคญั มี
กฎหมายวา่ดว้ยคณะสงฆ ์การก าหนดวทิยฐานะของผูส้ าเร็จการศึกษาทางพระพุทธศาสนาท่ีเรียกวา่ 
เปรียญธรรม การจดัการศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนา การท านุบ ารุงส่งเสริมงานพระพุทธศาสนา 
การพฒันาพุทธมณฑลให้เป็นศูนยก์ลางทางพระพุทธศาสนา ดงันั้นจะเห็นไดว้า่อ านาจหนา้ท่ีของ
กรมการศาสนาในช่วงก่อนการปฏิรูประบบราชการ จะเน้นภารกิจไปท่ีงานดา้นพระพุทธศาสนา
เป็นส าคญั 

 ในส่วนของโครงสร้างองค์การก่อนการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 กรมการ-
ศาสนา ไดแ้บ่งโครงสร้างองคก์ารออกเป็น 4 กอง 4 ส านกั ประกอบดว้ย 

  1) ส านกังานเลขานุการกรม 
  2) กองแผนงาน 
  3) กองศาสนศึกษา 
  4) กองพุทธศาสนสถาน 
  5) กองศาสนูปถมัภ ์
  6) ส านกังานเลขาธิการมหาเถรสมาคม 
  7) ส านกังานศาสนสมบติั 
  8) ส านกังานพุทธมณฑล 
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ภาพที ่4.8  โครงสร้างองคก์ารกรมการศาสนาก่อนการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 
แหล่งทีม่า:  กระทรวงวฒันธรรม. กรมการศาสนา, 2551: 19. 

กรมการศาสนา 

ส านักงาน 
เลขานุการกรม 

- งานสารบรรณ 
- ฝ่ายเผยแพร่และ
ประชาสมัพนัธ ์

- ฝ่ายการเจา้หนา้ท่ี 
- ฝ่ายคลงั 
- ฝ่ายนิติกร 

กองแผนงาน 
- งานธุรการ 
- ฝ่ายนโยบายและ
แผน 

- ฝ่ายขอ้มูลสถิติ
และสารสนเทศ 

- ฝ่ายวเิคราะห์และ
ประเมินผล 

- ฝ่ายฝึกอบรม 

กองศาสนศึกษา 
- งานธุรการ 
- ฝ่ายบริหาร
การศึกษาของ
คณะสงฆ ์

- ฝ่ายวชิาการ 
- ฝ่ายเผยแพร่
พระพทุธศาสนา 

- ฝ่ายจริยธรรม
ศึกษา 

- ฝ่ายการศึกษา
สงเคราะห์ 

กองพุทธ- 
ศาสนสถาน 

- งานธุรการ 
- ฝ่ายศาสนสถาน 
- ฝ่ายบูรณะและ
พฒันาวดั 

- ฝ่ายออกแบบและ
ก่อสร้าง 

- ฝ่ายส ารวจและ
รังวดัท่ีดิน 

ส านักงาน 
ศาสนสมบัต ิ

- งานธุรการ 
- ฝ่ายจดัการศาสน-
สมบติัส่วนกลาง 

- ฝ่ายจดัการศาสน-
สมบติัส่วน
ภูมิภาค 

- ฝ่ายทะเบียนและ
สญัญา 

- ฝ่ายกองทุนศาสน-
สมบติั 

ส านักงาน 
พุทธมณฑล 

- งานบริหารพทุธ-
มณฑล 

- งานคลงัและพสัดุ 
- งานอาคารสถานท่ี 
- งานกิจกรรม 
- งานประชา-
สมัพนัธ์ 

- งานอุทยาน 

ส านักงานเลขาธิการ
มหาเถรสมาคม 

- งานธุรการ 
- ฝ่ายเลขานุการ
สมเด็จพระ 
สงัฆราช 

- ฝ่ายบริหารของ
มหาเถรสมาคม 

- ฝ่ายการคณะสงฆ ์
- ฝ่ายการสงัฆการ 
- ฝ่ายศาสนวเิทศ 

กองศาสนูปถัมภ์ 
- งานธุรการ 
- ฝ่ายพิธี 
- ฝ่ายศาสน-
สงเคราะห์ 

- ฝ่ายองคก์าร
ศาสนาในประเทศ 

- ฝ่ายกิจการศาสนา
อิสลาม 



95 
 

 4.2.2.2 โครงสร้างองคก์ารหลงัการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 
 การปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 กรมการศาสนา ได้ยา้ยสังกัดจากกระทรวง 

ศึกษาธิการมายงักระทรวงวฒันธรรมท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. 2545 และพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 ส่งผลให้
กรมการศาสนาถูกแบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 หน่วยงาน คือ กรมการศาสนา สังกัดกระทรวง
วฒันธรรม และส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระ อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแล
ของนายกรัฐมนตรี (กระทรวงวฒันธรรม. กรมการศาสนา, 2555ก: 40) 

 กรมการศาสนา มีอ านาจหนา้ท่ีในการด าเนินงานดา้นศาสนา ท านุบ ารุง ส่งเสริมให้
ความอุปถมัภ์คุม้ครองกิจการดา้นพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ ท่ีทางราชการรับรอง ส่งเสริม
พฒันาความรู้คู่คุณธรรม ความเขา้ใจอนัดี และสร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุก
ศาสนา เพื่อใหค้นไทยน าหลกัธรรมทางศาสนามาปรับใชใ้นการพฒันาคุณภาพชีวติ 

 ในส่วนของโครงสร้างองคก์ารหลงัจากการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 กรมการ-
ศาสนาไดแ้บ่งโครงสร้างองคก์ารออกเป็น 1 กอง 2 ส านกั ประกอบดว้ย  

  1) ส านกังานเลขานุการกรม 
  2) กองศาสนูปถมัภ ์
  3) ส านกัพฒันาคุณธรรมจริยธรรม 
 รวมทั้งยงัมีหน่วยงานท่ีข้ึนตรงต่ออธิบดี จ  านวน 2 หน่วยงาน คือ 
  1) กลุ่มตรวจสอบภายใน 
  2) กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 
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ภาพที ่4.9  โครงสร้างองคก์ารกรมการศาสนาหลงัการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 
แหล่งทีม่า:  กระทรวงวฒันธรรม. กรมการศาสนา, 2555ก: 43. 

  
 โครงสร้างองคก์ารในช่วงก่อนการปฏิรูประบบราชการและหลงัจากการปฏิรูประบบ

ราชการในปี พ.ศ. 2545 ของกรมการศาสนา สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 4.5 
 
 
 
 
 
 

อธิบด ี
กรมการศาสนา 

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

รองอธิบดี 
กลุ่มพฒันา 
ระบบบริหาร 

ส านกังาน 
เลขานุการกรม 

กองศาสนูปถมัภ ์
ส านกัพฒันา 

คุณธรรมจริยธรรม 

- นิติกร 
- งานบริหารทัว่ไป 
- งานบริหารบุคคล 
- งานแผนงาน 
- งานการคลงั 

- งานบริหารทัว่ไป 
- ฝ่ายพิธี 
- ฝ่ายศาสนสงเคราะห์และ
ส่งเสริมกิจการ
พระพทุธศาสนา 

- ฝ่ายศาสนสมัพนัธ์ 
- ฝ่ายประสานงานกิจการ
ศาสนาอิสลาม 

- งานธุรการ 
- กลุ่มจริยธรรม 
- กลุ่มเผยแพร่ศาสนา 
- กลุ่มวชิาการ 
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ตารางที ่4.5  โครงสร้างองคก์ารก่อนและหลงัการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 กรมการศาสนา 
 

โครงสร้างองค์การ 
ก่อนการปฏิรูประบบราชการ 

โครงสร้างองค์การ 
หลงัการปฏิรูประบบราชการ 

สังกดักระทรวงศึกษาธิการ 
1. ส านกังานเลขานุการกรม 
2. กองแผนงาน 
3. กองศาสนศึกษา 
4. กองพุทธศาสนสถาน 
5. กองศาสนูปถมัภ ์
6. ส านกังานเลขาธิการมหาเถรสมาคม 
7. ส านกังานศาสนสมบติั 
8. ส านกังานพุทธมณฑล 

สังกดักระทรวงวฒันธรรม 
1. ส านกังานเลขานุการกรม 
2. ส านกัพฒันาคุณธรรมจริยธรรม 
3. กองศาสนูปถมัภ ์
 

 
 จากตารางท่ี 4.5 จะเห็นไดว้า่ หน่วยงานท่ียงัคงอยูท่ ั้งก่อนและหลงัการปฏิรูประบบ

ราชการ พ.ศ. 2545 มี 2 หน่วยงาน คือ ส านักงานเลขานุการกรม และกองศาสนูปถัมภ์ ส่วน
หน่วยงานอ่ืน ๆ ได้ยา้ยไปรวมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กองแผนงาน ได้ยา้ยไปอยู่รวมกับ
ส านกังานเลขานุการกรม ไปเป็นงานแผนงาน เป็นตน้ 

 ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2552-2555) กรมการศาสนาได้มีการปรับเปล่ียน
โครงสร้างองคก์าร ดงัค าสัมภาษณ์ของฉววีรรณ วงศศ์รี (2556) ท่ีกล่าววา่ 
 

กรมการศาสนา มีการปรับปรุงโครงสร้างองคก์ารให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ใน
ปัจจุบนั โดยในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา กรมการศาสนามีการปรับปรุงโครงสร้างโดย
การเพิ่มหน่วยงานภายใน คือ กองส่งเสริมกิจการฮจัย ์ซ่ึงแต่เดิมเป็นหน่วยงานยอ่ย
ท่ีอยูภ่ายใตก้องศาสนูปถมัภ ์โดยอยูร่ะหวา่งการด าเนินการจดัตั้งหน่วยงาน” 
 
 การท่ีกรมการศาสนา จะท าการเพิ่มหน่วยงานในระดบักองข้ึนมา 1 หน่วยงาน คือ 

“กองส่งเสริมกิจการฮจัย”์ ท่ีแต่เดิมใชช่ื้อวา่ “ฝ่ายประสานงานกิจการศาสนาอิสลาม” ภายใตส้ังกดั
กองศาสนูปถมัภ ์เน่ืองจากวา่ พิธีฮจัย ์เป็นพิธีส าคญัของศาสนาอิสลามท่ีมีการก าหนดให้ชาวมุสลิม
ท่ีมีความพร้อมในการจะเขา้พิธีฮจัยอ์ย่างน้อยคร้ังหน่ึงในชีวิต โดยท่ีกรมการศาสนาท าหน้าท่ีเป็น
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ส านักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮจัย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นศูนย์กลางในการ
ปฏิบติังานตามพระราชบญัญติัส่งเสริมกิจการฮจัย ์พ.ศ. 2524 กฎกระทรวง ระเบียบขอ้บงัคบั และ
มติของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮจัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนประสานงานกบัหน่วยงาน  
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (กระทรวงวฒันธรรม. กรมการศาสนา, 2556: 201) 

 การเพิ่มกองส่งเสริมกิจการฮจัย ์เพื่อให้เป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีให้การสนบัสนุน
และส่งเสริมใหค้นไทยท่ีนบัถือศาสนาอิสลามซ่ึงมีอยูม่ากในทางภาคใตข้องประเทศ (เน่ืองจากการ
เดินทางไปประกอบพิธีฮจัย์ ต้องไปประกอบพิธี ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซ่ึงมี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่อนขา้งสูง รวมทั้งจ  านวนคนท่ีเขา้มาประกอบพิธีมีจ  านวนมาก จึงตอ้งมี
การเตรียมความพร้อมทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ และก าลงัทรัพยก่์อนท่ีเดินทางจะไปประกอบพิธีการ
ดังกล่าว) ได้น าหลักธรรมค าสอนทางศาสนามาปรับใช้ในการพฒันาคุณภาพชีวิต เป็นคนดีมี
คุณภาพ รวมทั้งเสริมสร้างความสมานฉนัท ์ความอดทน ความเสมอภาค และความสามคัคี 

 ดงันั้น โครงสร้างองค์การใหม่ของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม สามารถ
แสดงไดด้งัภาพท่ี 4.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.10  โครงสร้างองคก์ารใหม่ กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม 

 

อธิบด ี
กรมการศาสนา 

รองอธิบดี 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 

ส านกังาน 
เลขานุการกรม 

กองศาสนูปถมัภ ์
ส านกัพฒันา 

คุณธรรมจริยธรรม 
กองส่งเสริม 
กิจการฮจัย ์
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 จากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์การก่อนการปฏิรูประบบราชการและหลงัการ
ปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 ของกรมการศาสนา สามารถวเิคราะห์รูปแบบโครงสร้างองคก์ารได้
ดงัน้ี 

 โครงสร้างองค์การก่อนการปฏิรูประบบราชการ ใช้ระบบแบบซี (Common Level) 
ตามพระราชบญัญติัระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 (2535: 19-24) ท่ีแบ่งระบบต าแหน่ง
ขา้ราชการออกเป็น 11 ระดบั โดยกรมการศาสนา มีระดบัต าแหน่งทั้งหมด 10 ระดบั คือ ระดบั 1 
เป็นต าแหน่งระดับผู ้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานภายใต้การก ากับดูแลตรวจสอบของ
ผูบ้งัคบับญัชาระดับสูง จนถึงระดับสูงสุดของกรม คือ ระดับ 10 เป็นต าแหน่งระดับผูบ้ริหาร
ระดบัสูงท่ีเป็นหวัหนา้ส่วนราชการระดบักรม คือ ต าแหน่งอธิบดีกรมการศาสนา ส่วนระดบั 11 นั้น
จะเป็นต าแหน่งของผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเป็นหวัหนา้ส่วนราชการระดบักระทรวง คือ ปลดักระทรวง
วฒันธรรม 

 ส าหรับโครงสร้างองคก์ารหลงัการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 มีการปรับระบบ
ราชการใหม่ โดยการยกเลิกระบบซี มาใช้ระบบแท่งหรือระบบจ าแนกตามต าแหน่ง (Position 
Classification) ท่ีเป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (2551: 16-17) ท่ี
แบ่งระดบัต าแหน่งขา้ราชการออกเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทบริหาร ประเภทอ านวยการ ประเภท
วิชาการ และประเภททัว่ไป ซ่ึงการปรับโครงสร้างองค์การคร้ังน้ี ส่งผลให้โครงสร้างองค์การมี
ขนาดเล็กลงตามสายการบงัคบับญัชา เช่น ในระดบักอง จะมีนกัวิชาการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายปฏิบติังาน
ท่ีปฏิบัติงานภายในกอง เวลาเสนองานก็จะเสนอไปตามสายการบังคับบัญชาตั้ งแต่ระดับ
ผูป้ฏิบติังานจนถึงระดบัผูอ้  านวยการกอง เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป เป็นตน้ รวมทั้งยงัมีการตดั
ต าแหน่งงานบางต าแหน่งออก ซ่ึงสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ของอรอนงค์ ไกยูรวงศ์ (2556) ท่ี
กล่าววา่ 

 
ในอดีตท่ีผ่านมาก่อนการปฏิรูประบบราชการ จะมีต าแหน่งนักการภารโรงท่ีมี
หน้าท่ีในการดูแลรักษาความสะอาดภายในหน่วยงาน แต่พอมาถึงช่วงท่ีมีการ
ปฏิรูประบบราชการ มีการจ้างหน่วยงานภายนอกจากภาคเอกชนท่ีมีความ
เช่ียวชาญ ท่ีเราเรียกกันว่า การจ้างงานแบบ Outsource ให้เข้ามาท าหน้าท่ีแทน
นกัการภารโรงในการดูแลความสะอาด ถือไดว้่าเป็นการลดจ านวนบุคลากรของ
หน่วยงานลง 
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 กรมการศาสนา เป็นส่วนราชการท่ีมีรูปแบบโครงสร้างองค์การแบ่งตามหน้าท่ี 
(Functional Structure) หรือโครงสร้างองค์การตามสายการบงัคบับญัชา (Hierarchy Structure) ท่ีมี
การแบ่งงานอยา่งชดัเจน กล่าวคือ บุคลากรทุกคนจะมีต าแหน่งและหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีลดหลัน่
ตามสายการบงัคบับญัชา ตั้ งแต่ระดับอธิบดี รองอธิบดี ผูอ้  านวยการกอง ผูอ้  านวยการส านัก ท่ี
ปรึกษากรมการศาสนา เลขานุการกรมการศาสนา จนมาถึงระดบัผูป้ฏิบติังาน ตามล าดบั มีการแบ่ง
อ านาจหนา้ท่ีตามกลุ่มภารกิจ (Cluster) อยา่งชดัเจน โดยใชค้วามช านาญเฉพาะดา้น (Specialization) 
การแบ่งงานกนัท า (Division of Labor) เป็นส่วน ๆ แต่ละส่วนท าหน้าท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายให้
ปฏิบติังาน ตั้งแต่ระดบังาน ระดบักลุ่ม ระดบัส านกั ระดบัฝ่าย ระดบักอง เป็นตน้ 

 การจัดรูปแบบโครงสร้างองค์การตามหน้าท่ีของกรมการศาสนา เป็นการใช้
ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของลกัษณะงานต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งกบั
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านต่อการปฏิบติังาน มีมาตรฐานในการปฏิบติังาน แต่มีขอ้เสีย คือ เกิด
ปัญหาการติดต่อส่ือสารและการประสานงานภายในหน่วยงานย่อย เพราะแต่ละฝ่ายมีความ
เช่ียวชาญเฉพาะทางของตน ท าให้การปฏิบติังานส่วนใหญ่ไม่ค่อยติดต่อประสานงานขา้มฝ่ายกนั 
ต่างฝ่ายต่างมองแค่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบักลุ่มงานของตนเป็นส าคญั อาจน าไปสู่ปัญหาความขดัแยง้
ภายในหน่วยงานได ้

 สรุป โครงสร้างองค์การก่อนการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 กรมการศาสนา 
เป็นส่วนราชการในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทภารกิจท่ีเน้นงานทางดา้นงานพระพุทธ-
ศาสนาเป็นส าคญั โดยแบ่งโครงสร้างองค์การออกเป็น 4 กอง 4 ส านกั และต่อมาในช่วงของการ
ปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 กรมการศาสนา ได้ยา้ยสังกดัมายงักระทรวงวฒันธรรมซ่ึงเป็น
กระทรวงตั้งข้ึนใหม่ มีบทบาทภารกิจในการด าเนินงานดา้นพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ โดย
แบ่งโครงสร้างองค์การออกเป็น 1 กอง 2 ส านัก และในขณะน้ี กรมการศาสนา มีการปรับปรุง
โครงสร้างองคก์ารโดยการเพิ่มหน่วยงานระดบักองข้ึนมา 1 หน่วยงาน คือ กองส่งเสริมกิจการฮจัย ์
ซ่ึงเดิมเป็นหน่วยงานย่อยในสังกัดกองศาสนูปถัมภ์ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมและ
สนบัสนุนคนไทยท่ีนบัถือศาสนาอิสลามท่ีมีความพร้อมในดา้นทรัพยสิ์น ร่างกายและจิตใจ ในการ
เดินทางไปประกอบพิธีฮจัย ์ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ส าหรับในส่วนของรูปแบบโครงสร้าง
องคก์ารของกรมการศาสนา ทั้งก่อนการปฏิรูประบบราชการและหลงัการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 
2545 พบวา่ เป็นโครงสร้างองคก์ารแบ่งตามหนา้ท่ีหรือโครงสร้างองคก์ารตามสายการบงัคบับญัชา
ท่ีแบ่งอ านาจหนา้ท่ีตามกลุ่มภารกิจ โดยใช้ความช านาญเฉพาะทาง การแบ่งงานกนัท า เพื่อให้เป็น
มาตรฐานในการปฏิบติังานของบุคลากร 
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 4.2.2.3 รูปแบบโครงสร้างองคก์ารท่ีเหมาะสม 
 จากการสัมภาษณ์ของฉววีรรณ วงศศ์รี (2556) ท่ีกล่าววา่  
 
รูปแบบโครงสร้างองคก์ารท่ีเหมาะสมกบักรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม ยงั
ไม่มีรูปแบบโครงสร้างองค์การใดท่ีมีความเหมาะสมกบักรม เน่ืองจากเป็นเร่ือง
ของนโยบายท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากรัฐบาลท่ีเข้ามาบริหารประเทศเป็นหลัก 
โครงสร้างแบบหน่ึงอาจเหมาะสมกับปัจจุบัน แต่ในอนาคตอาจไม่มีความ
เหมาะสมกบักรม จึงตอ้งปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์ปัจจุบนั 
 
 โครงสร้างองค์การในช่วงของการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 ท่ีมีการปรับ

โครงสร้างกระทรวง ทบวง กรมใหม่ ซ่ึงการปฏิรูประบบราชการดงักล่าว อาจจะมีความเหมาะสม
หรือไม่เหมาะสมกบัหน่วยงานราชการได้ ดงันั้นการปรับปรุงโครงสร้างองค์การ จะต้องมีการ
แบ่งแยกงานท่ีปฏิบติัออกจากงานด้านนโยบาย ปรับรูปแบบการปฏิบติังานให้มีความคล่องตวั 
ปรับเปล่ียนขนาดขององคก์ารให้มีขนาดเล็กลง (Downsizing) รวมทั้งการสร้างรูปแบบโครงสร้าง
องคก์ารใหมี้ความทนัสมยั มีความหลากหลาย และทนัต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั 

 สรุป รูปแบบโครงสร้างองคก์ารท่ีเหมาะสมกบักรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  1) ยงัไม่มีรูปแบบโครงสร้างองค์การใดท่ีเหมาะสมกับกรมการศาสนา 
กระทรวงวฒันธรรม โครงสร้างองคก์ารทุกรูปแบบอาจมีทั้งส่วนดีและส่วนเสีย ซ่ึงทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บั
สถานการณ์ในขณะนั้น 

  2) การออกแบบโครงสร้างองค์การให้เหมาะสมกับกรมการศาสนา 
กระทรวงวฒันธรรม เป็นกระบวนการท่ีไม่หยดุยิง่ มีความซบัซอ้นอยูต่ลอดเวลา 

  3) โครงสร้างองค์การท่ีใช้มาแล้วระยะเวลาหน่ึง ไม่สามารถท่ีจะใช้ได้
ตลอดไป บางคร้ังอาจจะไม่เหมาะสมในขณะนั้น จึงต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์การให้
สอดคลอ้งกบัปัจจุบนั 
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4.2.3 ด้านประสิทธิผลองค์การ 
ประสิทธิผลองคก์าร หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนหลงัจากท่ีมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์าร 

ซ่ึงสามารถพิจารณาไดใ้น 3 ประเด็น คือ (1) มิติของโครงสร้างองค์การ ดา้นความซับซ้อน ความ
เป็นทางการ และการรวมอ านาจ/การกระจายอ านาจ (2) ด้านการบริหารงาน และ (3) ด้านการ
ปฏิบติังานของบุคลากร ซ่ึงผลจากการวจิยั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 4.2.3.1 ความซบัซอ้น ความเป็นทางการ และการรวมอ านาจ/การกระจายอ านาจจาก
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์าร 

 การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์การ แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ดา้น คือ ดา้น
ความซับซ้อน (Complexity) ดา้นความเป็นทางการ (Formalization) และดา้นการรวมอ านาจ/การ
กระจายอ านาจ (Centralization/Decentralization) ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 1) ดา้นความซบัซอ้น 
 ความซบัซอ้น หมายถึง ระดบัความแตกต่างของระบบงานและระดบัอ านาจหนา้ท่ีท่ี

แตกต่างกนั ซ่ึงจากผลการวจิยั พบวา่ กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม มีการแบ่งโครงสร้างการ
บริหารงานตามแนวนอน (Horizontal Differentiation) คือ การแบ่งแยกอ านาจหนา้ท่ีตามแผนกงาน 
ยึดหลกัการตามหน้าท่ี และการแบ่งงานกนัท า โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในกรมการศาสนา 
จ านวน 3 หน่วยงาน มีการแบ่งงานตามความรับผิดชอบออกเป็นหน่วยงานยอ่ย เช่น ส านกัพฒันา
คุณธรรมจริยธรรม มีหน่วยงานย่อยในสังกัด 4 หน่วยงาน คือ งานธุรการ กลุ่มจริยธรรม กลุ่ม
เผยแพร่ศาสนา และกลุ่มวิชาการ เป็นตน้ การแบ่งงานตามลกัษณะน้ี ส่งผลต่อการปฏิบติังานของ
บุคลากร น าไปสู่ความช านาญเฉพาะทาง รวมทั้งมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานตามแนวตั้ง 
(Vertical Differentiation) คือ การแบ่งตามสายการบงัคบับญัชา ประกอบด้วย อธิบดี รองอธิบดี 
ผูอ้  านวยการส านัก/ผูอ้  านวยการกอง เป็นหัวหน้าส่วนราชการในระดบัส านัก/กอง ผูป้ฏิบติังาน 
นอกจากน้ียงัมีส่วนราชการท่ีข้ึนตรงต่ออธิบดี จ  านวน 2 หน่วยงาน คือ กลุ่มตรวจสอบภายใน และ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รวมทั้ งในปัจจุบันก าลังปรับปรุงส่วนราชการเพิ่มเติมโดยการเพิ่ม
หน่วยงานระดบักองข้ึนมา คือ กองส่งเสริมกิจการฮจัย ์ท่ีแยกออกมาจากกองศาสนูปถมัภ ์

 นอกจากน้ี จากการทบทวนวรรณกรรมในเร่ืองของความซับซ้อนขององค์การตาม
แนวคิดของ Burton, DeSanctics and Obel (2006: 69-73) พบวา่ รูปแบบความซบัซ้อนของกรมการ-
ศาสนา กระทรวงวฒันธรรม เป็นแบบสมมาตร (Symmetics) คือ กรมการศาสนาแบ่งโครงสร้าง
องค์การออกเป็นงานเฉพาะของแต่ฝ่าย โดยแต่ละฝ่ายจะแบ่งออกเป็นหน่วยงานย่อย เพื่อให้การ
ปฏิบติังานสามารถปฏิบติัไปพร้อม ๆ กนัไดภ้ายในหน่วยงาน ส่งผลใหเ้กิดการประสานงานระหวา่ง
หน่วยงาน และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน รวมทั้งกรมการศาสนายงัมีความซบัซ้อนในเชิง



103 
 

นโยบาย โดยการปรับยุทธศาสตร์ของกรมให้สอดคลอ้งกบับริบทท่ีตอ้งด าเนินการตามภารกิจของ
กรมในปัจจุบนั เพื่อใหก้ารปฏิบติังานของกรมการศาสนามีประสิทธิภาพอยา่งเตม็ท่ี 

 2) ดา้นความเป็นทางการ 
 ความเป็นทางการ หมายถึง ขอบเขตของกฎระเบียบ กระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ ท่ี

ก าหนดไว ้เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบติังาน ซ่ึงผลจากการวิจยั พบวา่ กรมการศาสนา กระทรวง
วฒันธรรม มีความเป็นทางการสูง (High Formalization) กล่าวคือ กรมการศาสนา เป็นส่วนราชการ
ในสังกดักระทรวงวฒันธรรมท่ีมีขอบเขตของกฎระเบียบ กระบวนการปฏิบติังานท่ีก าหนดไวอ้ยา่ง
ชดัเจน รวมทั้งการจดัท าเอกสารทางราชการต่าง ๆ จะตอ้งด าเนินการเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้
การปฏิบติังานของบุคลากรเป็นบรรทดัฐานเดียวกนั รวมทั้งท าให้ขั้นตอนการปฏิบติังานมีความ
ชดัเจน และมีผลบงัคบัใชท้ัว่ทั้งองคก์าร 

 ในส่วนของการติดต่อส่ือสารภายในหน่วยงาน ทั้งจากการสัมภาษณ์และการสังเกต-
การณ์ พบว่า กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม มีการติดต่อส่ือสารอย่างเป็นทางการ (Formal 
Communication) เช่น การจดบนัทึกรายงานการประชุม การจดัท าเอกสารทางราชการท่ีมีการพิมพ์
เป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน และรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง ส่วนการติดต่อส่ือสารอยา่ง
ไม่เป็นทางการ (Informal Communication) เช่น การรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาโดยวาจา หรือการ
ติดต่อทางเคร่ืองมือส่ือสารต่าง ๆ อาทิ โทรศพัท์ อีเมล เป็นตน้ ซ่ึงการติดต่อส่ือสารอย่างไม่เป็น
ทางการ จะใชใ้นกรณีท่ีงานเร่งด่วนหรือตวับุคคลไม่ไดอ้ยูภ่ายในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก
และความรวดเร็วในการติดต่อส่ือสาร 

 ดงันั้น ความเป็นทางการจึงมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย ขอ้ดี คือ ท าให้งานท่ีปฏิบติัสามารถ
ทราบแหล่งท่ีมาของขอ้มูล เป็นระบบเรียบร้อย รวมทั้งสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้ส าหรับ
ขอ้เสีย คือ ท าให้เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบติังานโดยเฉพาะถา้งานนั้นมีขั้นตอนการปฏิบติังาน
หลายขั้นตอน จะตอ้งผา่นผูบ้งัคบับญัชาหลายคน อาจส่งผลให้การปฏิบติังานภายในหน่วยงานเกิด
การสะดุดลงได ้

 3) ดา้นการรวมอ านาจ/การกระจายอ านาจ 
 การรวมอ านาจ หมายถึง การกระจายอ านาจในการตดัสินใจขององค์การ ถา้อ านาจ

การตดัสินใจอยูท่ี่บุคคลใดบุคคลหน่ึง แต่ถา้อ านาจการตดัสินใจอยูท่ี่บุคคลหลาย ๆ คน จะเป็นการ
กระจายอ านาจ ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรมตามแนวความคิดของ Robbins (1990: 109) พบว่า 
การท่ีองค์การใดองค์การหน่ึงจะตดัสินใจว่าจะใช้การรวมอ านาจหรือการกระจายอ านาจในการ
ปฏิบติังานนั้น จะตอ้งพิจารณาจากขั้นตอนการตดัสินใจใน 6 ขั้นตอน คือ การเก็บและการป้อน
ขอ้มูล การตีความขอ้มูล การตดัสินใจทางเลือก การมอบหมายอ านาจ การปฏิบติั และการกระท า 
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โดยท่ีผูบ้ริหารจะเป็นผูต้ดัสินใจว่าองคก์ารควรจะใช้การรวมอ านาจหรือใชก้ารกระจายอ านาจ ดงั
ภาพท่ี 4.11 
 

 
 
 

 
 

 
ภาพที ่4.11  ขั้นตอนการตดัสินใจในองคก์าร 
แหล่งทีม่า:  Robbins, 1990: 109. 

 
 จากขั้นตอนทั้ง 6 ขั้นตอน ดงัภาพท่ี 4.11 จะเห็นวา่ องค์การท่ีใช้การกระจายอ านาจ 

ผูบ้ริหารจะตอ้งเขา้ไปควบคุมขั้นตอนในการตดัสินใจน้อยขั้นตอน ซ่ึงการกระจายอ านาจจะมาก
ท่ีสุดเม่ือผูบ้ริหารท าหนา้ท่ีตดัสินใจทางเลือกในขั้นตอนท่ี 3 เพียงขั้นตอนเดียว ซ่ึงจากผลการวิจยั 
พบวา่ กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม ใชอ้  านาจการตดัสินใจทั้งแบบการรวมอ านาจและการ
กระจายอ านาจ ดงัต่อไปน้ี 

 ในส่วนของการรวมอ านาจ พบว่า อ านาจในการตดัสินใจจะพิจารณาจากหน่วยงาน
ราชการส่วนกลางท่ีใชก้ารรวมอ านาจ คือ กระทรวงวฒันธรรม ซ่ึงเป็นตน้สังกดัของกรมการศาสนา 
ข้ึนตรงตามสายการบงัคบับญัชาในการปฏิบติังาน มีอธิบดีกรมการศาสนาเป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุด 
และมีอ านาจในการตดัสินใจมาก รวมทั้งมีการมอบอ านาจบางส่วนให้กบัรองอธิบดี ผูอ้  านวยการ
ส านกั ผูอ้  านวยการกอง ภายในกรมใหมี้อ านาจในการตดัสินใจในบางเร่ือง 

 ในส่วนของการกระจายอ านาจ พบว่า กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม มีการ
กระจายอ านาจ เช่น การกระจายอ านาจงานไปยงัเครือข่ายต่าง ๆ อาทิ เครือข่ายด้านการศาสนา 
สถานศึกษา ประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทางศาสนาร่วมกับกรมการ-
ศาสนา โดยท่ีกรมการศาสนาจะเป็นหน่วยงานให้การส่งเสริม และสนับสนุนงบประมาณการ
ด าเนินงาน ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ของวนัเพญ็ ศิริภิรมย ์(2556) ท่ีกล่าววา่ 
 

สถานการณ์
กระท าการ 

เก็บและ
ป้อน
ขอ้มูล 

ตีความ
ขอ้มูล 

ตดัสินใจ
ทางเลือก 

มอบ 
หมาย
อ านาจ 

การ
ปฏิบติั 

การ
กระท า 

ท าอะไรไดบ้า้ง ควรท าอะไร ตดัสินใจท า

อะไร 

อนุมติัใหท้ าอะไร ส่ิงท่ีเป็นจริงท าอะไร 
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การกระจายอ านาจงานไปยงัภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ให้เขา้มาร่วมกิจกรรมกบักรม-
การศาสนา ส่งผลดีต่อกรม คือ การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ถา้ใชเ้ฉพาะคน
ของกรม จะไม่สามารถขบัเคล่ือนการด าเนินงานไดอ้ยา่งเต็มท่ีเท่าท่ีควรได ้เพราะ
อตัราก าลงัคนมีนอ้ย รวมทั้งภาระงานก็มีเพิ่มมากข้ึนดว้ย 
 
 ดงันั้นการกระจายอ านาจไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลใหก้ารด าเนินงานดา้นศาสนามี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการให้บุคลากรจากสถานท่ีต่าง ๆ หลากหลายอาชีพ ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม 
เกิดการด าเนินงานร่วมกันอย่างเต็มท่ีระหว่างกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม และภาคี
เครือข่ายต่าง ๆ 

 สรุป การวเิคราะห์มิติโครงสร้างองคก์ารหลงัจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์าร
ของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม ในดา้นความซบัซ้อน ดา้นความเป็นทางการ และดา้นการ
รวมอ านาจ/การกระจายอ านาจ สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 4.6 
 
ตารางที ่4.6 สรุปการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงโครงองค์การของกรมการศาสนา กระทรวง

วฒันธรรม จ าแนกตามมิติโครงสร้างองคก์าร 
 

มิติโครงสร้างองค์การ ผลการวเิคราะห์ 
ดา้นความซบัซอ้น - กรมการศาสนา แบ่งโครงสร้างการบริหารงานตาม

แนวนอน โดยแบ่งตามแผนกงาน ยดึหลกัการตามหนา้ท่ี 
และการแบ่งงานกนัท า 

- กรมการศาสนา แบ่งโครงสร้างการบริหารงานตามแนวตั้ง 
โดยแบ่งตามล าดบัชั้นการบงัคบับญัชา 

- กรมการศาสนา มีรูปแบบความซบัซอ้นแบบสมมาตร โดย
แบ่งโครงสร้างออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ แต่ละฝ่ายจะมีหน่วยงาน
ยอ่ย ส่งผลใหก้ารปฏิบติังานสามารถปฏิบติัไดพ้ร้อม ๆ กนั
ภายในหน่วยงาน 

 -  
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ตารางที ่4.6  (ต่อ) 
 

มิติโครงสร้างองค์การ ผลการวเิคราะห์ 
 - กรมการศาสนา มีความซบัซอ้นในเชิงนโยบาย โดยการปรับ

ยทุธศาสตร์การด าเนินงานของกรมใหส้อดคลอ้งกบับทบาท 
ภารกิจขององคก์ารในปัจจุบนั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานใหดี้ยิง่ข้ึน 

ดา้นความเป็นทางการ - กรมการศาสนา มีความเป็นทางการสูง มีกฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีชดัเจน เพื่อใหเ้ป็น
แบบอยา่งบรรทดัฐานเดียวกนั 

- กรมการศาสนา มีการติดต่อส่ือสารอยา่งเป็นทางการและ
การติดต่อส่ือสารอยา่งไม่เป็นทางการ 

ดา้นการรวมอ านาจ/การ
กระจายอ านาจ 

- การรวมอ านาจ อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม 
เป็นผูมี้อ านาจในการตดัสินใจมาก และอาจมอบอ านาจ
บางส่วนใหก้บัรองอธิบดี ผูอ้  านวยการส านกั ผูอ้  านวยการ
กอง ซ่ึงลดหลัน่ตามล าดบัชั้นสายการบงัคบับญัชา 

- การกระจายอ านาจ มีการกระจายอ านาจไปยงัเครือข่าย    
ต่าง ๆ ใหเ้ขา้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทางศาสนา
ร่วมกบักรมการศาสนา 

 
 4.2.3.2 ดา้นการบริหารงาน 
 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์าร ส่งผลต่อการบริหารงาน พบวา่ หน่วยงานต่างๆ 

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ยงัเกิดความสับสน โดยพบว่า การบริหารงานของกรมการ
ศาสนา มีความซ ้ าซ้อนกบัส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและศูนยคุ์ณธรรม (องคก์ารมหาชน) 
ดงัน้ี  

 บทบาทหน้าท่ีของกรมการศาสนามีความซ ้ าซ้อนกับส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ โดยในช่วงก่อนการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
เป็นส่วนราชการของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาหลงัจากมีการปฏิรูประบบราชการ 
พ.ศ. 2545 ไดมี้การแบ่งกรมการศาสนาออกเป็น 2 หน่วยงานตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 
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กล่าวคือ กรมการศาสนา สังกดักระทรวงวฒันธรรม และส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แยก
ออกมาจากกรมการศาสนา ไปเป็นส่วนราชการอิสระท่ีข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี (กระทรวง
วฒันธรรม. กรมการศาสนา, 2555ก: 40) 

 นอกจากน้ี ศูนยพ์ิทกัษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย (2545: 2) ได้เสนอความ
คิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการสามญัวุฒิสภา เร่ือง “ขอความร่วมมือแปรญตัติร่างพระราชบญัญติั
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ...” โดยกล่าวว่า ควรจะเปล่ียน “กรมการศาสนา” ให้เป็น 
“ส านกัพระพุทธศาสนาแห่งชาติ” ความวา่ 

 
สาเหตุท่ีควรเปล่ียน คือ (1) กรมการศาสนาเป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทภารกิจใน
การสนองงานดา้นพระพุทธศาสนา (2) เพื่อให้สอดคลอ้งกบัร่างพระราชบญัญติั
คณะสงฆ ์พ.ศ. ... ท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข (3) เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
ความเห็นของมหาเถรสมาคม และพระสงฆ์ระดบัพระสังฆาธิการทัว่ประเทศ (4) 
เพื่อให้สอดรับกบัการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 และ (5) ตอ้งการให้ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมแก่คนรุ่นใหม่ เพราะคุณธรรมจริยธรรมมาจากหลกัค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา 
 
 จากค าแถลงการณ์ของศูนยพ์ิทกัษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ท่ีตอ้งการให้

เปล่ียนกรมการศาสนาเป็นส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผลปรากฏว่า ขอ้เสนอแนะของศูนย์
พิทกัษพ์ระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยไม่สามารถเป็นไปตามค าเรียกร้องได ้และในเวลาต่อมาได้
มีการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กรมการศาสนา ยงัคงใช้
ช่ือเรียกตามเดิม และอยูภ่ายใตส้ังกดักระทรวงวฒันธรรม 

 ส าหรับอ านาจหน้าท่ีของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม และส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ สามารถแบ่งแยกบทบาทภารกิจไดด้งัตารางท่ี 4.7 
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ตารางที ่4.7  บทบาทภารกิจของกรมการศาสนาและส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 

กรมการศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
การด าเนินงานของรัฐดา้นศาสนา โดยการ

ท านุบ ารุง ส่งเสริม และใหค้วามอุปถมัภ์
คุม้ครองกิจการดา้นพระพุทธศาสนาและ
ศาสนาอ่ืน ๆ ท่ีทางราชการรับรอง ตลอดจน
ส่งเสริมพฒันาความรู้คู่คุณธรรม ส่งเสริมความ
เขา้ใจอนัดี และสร้างความสมานฉนัท์
ระหวา่งศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้ง
ด าเนินการเพื่อใหค้นไทยน าหลกัธรรมของ
ศาสนามาใชใ้นการพฒันาคุณภาพชีวติใหเ้ป็น
คนดีมีคุณธรรม 

การด าเนินงานสนองงานคณะสงฆแ์ละ
รัฐโดยการท านุบ ารุง ส่งเสริมกิจการ
พระพุทธศาสนา ใหก้ารอุปถมัภคุ์ม้ครอง 
และส่งเสริมพฒันางานพระพุทธศาสนา 
ดูแลรักษา จดัการศาสนสมบติั พฒันาพุทธ-
มณฑลใหเ้ป็นศูนยก์ลางทางพระพุทธ-
ศาสนา รวมทั้งใหก้ารสนบัสนุน ส่งเสริม
พฒันาบุคลากรทางศาสนา 

 
 จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ การแบ่งบทบาทภารกิจของกรมการศาสนา จะเนน้ไปท่ีการ

อุปถัมภ์คุ ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ ทั้ งศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนา
พราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข ์ส่วนส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะเนน้ไปท่ีการสนองงาน
พระพุทธศาสนาเป็นส าคญั ส าหรับงานดา้นการเผยแผห่ลกัธรรม และงานศึกษาสงเคราะห์ จะเป็น
ภารกิจร่วมกนัระหว่างกรมการศาสนาและส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ผูจ้ดัการออนไลน์, 
2550) ซ่ึงจากการวิเคราะห์ขอ้มูลของผลการประชุมสภานิติบญัญติัแห่งชาติ คร้ังท่ี 2 ในวนัท่ี 16 
มกราคม พ.ศ. 2551 วาระท่ี 4.7 เ ร่ือง “ปัญหาความซ ้ าซ้อนในอ านาจหน้าท่ีของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติกบักรมการศาสนา” สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี (สภานิติบญัญติัแห่งชาติ, 
2551: 82-84) 

 งานของพระพุทธศาสนามี 3 ประการ คือ งานศาสนสถาน งานศาสนบุคคล และ
งานศาสนธรรม ซ่ึงก่อนท่ีจะเกิดการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 งานทั้ง 3 งานอยู่ภายใตก้าร
ก ากบัดูแลของกรมการศาสนา รวมทั้งอยูใ่นสายตาของคณะกรรมการมหาเถรสมาคม ซ่ึงถือไดว้า่มี
ความเป็นเอกภาพ จนกระทัง่ในช่วงของการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 พบว่า ความเป็น
เอกภาพหายไป เน่ืองจากงานทั้ง 3 งาน ถูกแยกออกจากกนั คือ งานศาสนสถานและงานศาสน-
บุคคล อยู่ภายใตก้ารดูแลของส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส่วนงานศาสนธรรม อยู่ภายใต้
การดูแลของกรมการศาสนา ท าให้ไม่ไดอ้ยูใ่นสายตาของคณะกรรมการมหาเถรสมาคม ท าให้ขาด
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ความเป็นเอกภาพและเกิดความซ ้ าซ้อน หมายถึง ศาสนธรรมเป็นหลกัค าสอนของพระศาสนาท่ี
เผยแพร่โดยพระภิกษุ ซ่ึงพระภิกษุอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลจากส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
แต่งานศาสนธรรมท่ีอยู่กบักรมการศาสนา ก็มีหน้าท่ีเผยแพร่ตามอ านาจหน้าท่ีท่ีถูกแยกออกมา 
ดงันั้นการน างานศาสนธรรมแยกออกจากส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส่งผลให้เกิดความ
เสียหายต่อการบริหารงานดา้นพระพุทธศาสนาในอนาคต โดยการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวจะตอ้งน า
งานศาสนธรรมท่ีเก่ียวกับพระพุทธศาสนาให้น ามาอยู่ภายใต้สังกดัส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ รวมทั้งงานในก ากบัดูแลพระพุทธศาสนาของทั้ง 2 หน่วยงาน ตอ้งอยูภ่ายใตก้ารดูแลของ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีท่ีไดรั้บมอบหมาย เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการก าหนดนโยบาย 
การก าหนดทิศทางการด าเนินงานดา้นพระพุทธศาสนาใหเ้ป็นเอกภาพและชดัเจน 

 แนวทางการแก้ไขปัญหาความซ ้ าซ้อนระหว่างกรมการศาสนาและส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จากการประชุมของคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 2/2551 วนัท่ี 
20 มีนาคม 2551 เร่ือง “การแก้ไขปัญหาความซ ้ าซ้อนในอ านาจหน้าท่ีของกรมการศาสนากับ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ” พบว่า แนวทางในการแก้ไขปัญหาความซับซ้อนของ 2 
หน่วยงาน สามารถสรุปไดด้งัน้ี (ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ, 2551: 62-64) 

 1) การบริหารงานร่วมกนัระหว่างพระพุทธศาสนากบัศาสนาอ่ืน ๆ พบว่ามีปัญหา
ซ ้ าซ้อนหลายประการ เพราะเวลามองไม่ควรมองเร่ืองของศาสนาพุทธเพียงอย่างเดียว จะตอ้งมอง
ในภาพรวมวา่ทุกศาสนาต่างมีความสัมพนัธ์ต่อกนั การท่ีจะแยกงานดา้นพระพุทธศาสนาออกจาก
กรมการศาสนา อาจน าไปสู่ปัญหาความแตกแยก เพราะศาสนาเป็นวิถีชีวิต เป็นวฒันธรรม ดงันั้น
งานดา้นศาสนาและวฒันธรรมจึงเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้

 2) ความซ ้ าซอ้นของงาน พบวา่ มี 3 ลกัษณะ คือ 
  (1) ความซ ้ าซ้อนท่ีไม่ควรจะซ ้ าซ้อน เช่น เร่ืองการดูแลศาสนสมบติั ทั้ งสอง

หน่วยงานไม่ควรจะดูแลงานดา้นน้ีพร้อมกนั ควรใหห้น่วยใดหน่วยหน่ึงรับผดิชอบ 
  (2) ความซ ้ าซ้อนท่ีซ ้ าซ้อนได ้เช่น การจดังานวนัวิสาขบูชา ณ ทอ้งสนามหลวง 

ทั้ง 2 หน่วยงานจะตอ้งด าเนินงานร่วมกนั เพราะเป็นงานดา้นพระพุทธศาสนาท่ีรับผดิชอบดว้ยกนั 
  (3) ความซ ้ าซ้อนท่ีควรซ ้ าซ้อน เช่น การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ควรท่ีจะให้

เป็นเร่ืองท่ีซ ้ าซอ้นกนั และควรอยูใ่นทุกภาคส่วนของสังคม 
 3) การน าทั้ง 2 หน่วยงานมารวมเป็นหน่วยงานเดียวกัน เป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้

เพราะอาจน าไปสู่การต่อตา้นจากพระภิกษุและพุทธศาสนิกชน และทั้ง 2 หน่วยงานต่างก็อยากเป็น
อิสระต่อกนั ดงันั้นการท่ีมี 2 หน่วยงานน้ีข้ึนมา ท าให้การด าเนินงานดา้นพระพุทธศาสนาสามารถ
ด าเนินการต่อไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 4) การจดัโครงสร้างองค์การและการบริหารงานด้านศาสนา เป็นเร่ืองท่ีมีความ
ละเอียดและลึกซ้ึง จะตอ้งใชห้ลกัวิชารัฐประศาสนศาสตร์เขา้มาช่วยจดัโครงสร้างองคก์ารและการ
บริหารงานของทั้ง 2 หน่วยงานใหมี้ประสิทธิภาพ 

 ดังนั้ นจากการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 ส่งผลให้การบริหารงานด้าน
พระพุทธศาสนาไม่สามารถก ากบัและขบัเคล่ือนงานดา้นพระพุทธศาสนาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
เพราะงานดา้นพระพุทธศาสนาถูกก าหนดให้เป็นภารกิจร่วมกนัของสองหน่วยงาน น าไปสู่ปัญหา
การประสานงานระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งผูม้าติดต่อราชการเกิดความสับสนว่าจะไปติดต่อ
สถานท่ีราชการแห่งใด 

 นอกจากความซ ้ าซอ้นกบัส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ยงัพบวา่โครงสร้างการ
บริหารงานของกรมการศาสนายงัมีความซ ้ าซ้อนกบัศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวง
วฒันธรรม โดยบทบาทภารกิจของศูนยคุ์ณธรรม แสดงไดด้งัตารางท่ี 4.8 

 
ตารางที ่4.8  บทบาทภารกิจของกรมการศาสนาและศูนยคุ์ณธรรม (องคก์ารมหาชน) 
 

กรมการศาสนา ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
การด าเนินงานของรัฐดา้นศาสนา โดยการ

ท านุบ ารุง ส่งเสริม และใหค้วามอุปถมัภ์
คุม้ครองกิจการดา้นพระพุทธศาสนาและ
ศาสนาอ่ืน ๆ ท่ีทางราชการรับรอง ตลอดจน
ส่งเสริมพฒันาความรู้คู่คุณธรรม ส่งเสริมความ
เขา้ใจอนัดี และสร้างความสมานฉนัท์
ระหวา่งศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้ง
ด าเนินการเพื่อใหค้นไทยน าหลกัธรรมของ
ศาสนามาใชใ้นการพฒันาคุณภาพชีวติใหเ้ป็น
คนดีมีคุณธรรม 

การบริหารจดัการและพฒันาองคค์วามรู้
ดา้นการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจน
ประสานงานและสนบัสนุนใหเ้กิดเครือข่าย
องคก์รดา้นการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม ใหมี้
พลงัในการพฒันาคุณภาพประชากรของชาติ
ในดา้นคุณธรรมจริยธรรม เพื่อรักษาดุลยภาพ
ในการพฒันาสังคมไทย 

 
 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ กรมการศาสนาและศูนยคุ์ณธรรม (องคก์ารมหาชน) มีภารกิจ

งานท่ีซ ้ าซ้อนกนั คือ การมุ่งเน้นให้คนมีความประพฤติท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
เพราะกรมการศาสนามีหน่วยงานยอ่ย คือ ส านกัพฒันาคุณธรรมจริยธรรม ท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีในการ
พฒันาคุณธรรมและจริยธรรม โดยการน าหลกัธรรมค าสอนของศาสนาไปพฒันาคุณภาพชีวิตให้
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เกิดความรู้คู่คุณธรรม ส่วนศูนยคุ์ณธรรมก็ให้ความส าคญักับการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม
เช่นเดียวกนั  

 ส าหรับในส่วนของความแตกต่างระหว่างกรมการศาสนาและศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) พบว่า ศูนยคุ์ณธรรม เน้นการศึกษาวิจยัเพื่อหารูปแบบ ต้นแบบการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมสู่สังคม เพื่อน ามาท าเป็นตน้แบบแลว้น าไปส่งเสริมผา่นภาคีเครือข่ายต่าง ๆ จน
น าไปสู่การก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผน่ดิน ส่วนกรมการศาสนามีหนา้ท่ีในการเผยแพร่
ศาสนา คุณธรรมของทั้ง 5 ศาสนา (ไทยรัฐออนไลน์, 2554) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค าให้สัมภาษณ์ของ
นายพิสิษฏ์ อินทรสมบติั อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรม ท่ีกล่าวว่า (ข่าวสด 2553, 14 
สิงหาคม: 32) 

 
ทั้งศูนย์คุณธรรมและกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม ต่างก็ปฏิบติังานท่ี
แตกต่างกัน คือ ศูนย์คุณธรรม มีหน้าท่ีในการส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ส่วนกรมการศาสนา มีหน้าท่ีในการส่งเสริมให้คนในสังคมสามารถ
เขา้ถึงหลกัธรรมค าสอนของแต่ละศาสนาได ้
 
 นอกจากน้ี นายจกัรธรรม ธรรมศกัด์ิ สมาชิกวฒิุสภา และอดีตผูอ้  านวยการส านกังาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ตั้ งกระทู ้ถามท่ี 004 ร. ถามนางสุกุมล คุณปล้ืม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวฒันธรรม เร่ือง “ปัญหาความซ ้ าซ้อนของอ านาจหนา้ท่ีของศูนยคุ์ณธรรมและกรมการ-
ศาสนา” เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 85 ง วนัท่ี 25 
พฤษภาคม 2555 ในประเด็นท่ีว่า “กระทรวงวฒันธรรม มีแนวทางในการก าหนดบทบาทและ
ขอบเขตการท างานของศูนยคุ์ณธรรมและกรมการศาสนาให้มีความชัดเจน และไม่ซ ้ าซ้อนกัน
หรือไม่อยา่งไร” ซ่ึงค าตอบท่ีได ้พบวา่ (กระทูถ้ามของสมาชิกวฒิุสภา, 2555: 26-27) 

 1) ศูนยคุ์ณธรรม (องคก์ารมหาชน) และกรมการศาสนา มีการด าเนินงานท่ีเช่ือมโยง
กนั เช่น กรมการศาสนาน าหลกัธรรมทางศาสนามาเผยแพร่ ท าให้ประชาชนและสังคมอยูอ่ยา่งสงบ 
สุข ส่วนศูนยคุ์ณธรรม สามารถเขา้ไปศึกษารูปแบบและวิธีการเพื่อน ามาพฒันาให้เกิดองค์ความรู้ 
หรือตน้แบบ รวมทั้งน าไปเผยแพร่ต่อ หรือถา้ศูนยคุ์ณธรรมมีองค์ความรู้อยู่แลว้ กรมการศาสนาก็
สามารถน าองคค์วามรู้นั้นไปใชต่้อยอดยงักลุ่มเป้าหมายต่อไปได ้
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 2) ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน) ยงัมีภารกิจในการส่งเสริมและสนบัสนุนการ
รวมพลงัของภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทางสังคม และประสานความร่วมมือกบัทุกภาคส่วน รวมถึงการ
จดัการจดัประชุมสมชัชาคุณธรรมแห่งชาติ โดยมีกรมการศาสนาท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการของ
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้เสนอในท่ีประชุม
คณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2555 ในประเด็นเก่ียวกบั “การพิจารณายุบ ปรับปรุง และ
ทบทวนอ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารมหาชน” หน่ึงในนั้น คือ ศูนยคุ์ณธรรม ท่ีพบว่า ศูนยคุ์ณธรรมมี
บทบาทอ านาจหนา้ท่ีซ ้ าซ้อนกบักรมการศาสนา ซ่ึงนางสุกุมล คุณปล้ืม รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
วฒันธรรมในขณะนั้น ไดก้ล่าววา่ (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2555) 

 
งานของศูนย์คุณธรรม ไม่ได้ซ ้ าซ้อนกับงานของกรมการศาสนา เพราะศูนย์
คุณธรรมเนน้การด าเนินงานดา้นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น การลงพื้นท่ี
ท าความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทั้ งส่งเสริมและพฒันา
โรงเรียนคุณธรรมตน้แบบ และท างานใกลชิ้ดกบัชุมชน 
  
 จากประเด็นท่ีส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการจะท าการยุบหน่วยงานท่ี

เป็นองคก์ารมหาชน หน่ึงในนั้น คือ ศูนยคุ์ณธรรม ท่ีมีบทบาทภารกิจซ ้ าซ้อนกบักรมการศาสนา ซ่ึง
นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร อดีตผูอ้  านวยการศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน) และอดีตรองอธิบดี  
กรมการศาสนา ไดก้ล่าวถึงประเด็นน้ีวา่ (ไทยรัฐออนไลน์, 2555) 

 
ในฐานะท่ีเคยเป็นรองอธิบดีกรมการศาสนา พบวา่ ทั้ง 2 หน่วยงาน มีภารกิจงาน
บางอย่างท่ีทบัซ้อนกัน แต่เม่ืออยู่ภายใต้กระทรวงและรัฐมนตรีคนเดียวกัน ก็
จะตอ้งมอบหมายบทบาทภาระงานไม่ให้ซ ้ าซ้อนกนั โดยศูนยคุ์ณธรรม สามารถ
ท างานไดห้ลากหลาย มีองคค์วามรู้จากงานวิจยัมาสนบัสนุน... ส าหรับการท างาน
ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ไม่ใช่เป็นอ านาจหนา้ท่ีของกรมการศาสนา ศูนยคุ์ณธรรม 
หรือส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แต่ทุกหน่วยงานจะตอ้งท างานร่วมกนั 
เช่น ส านกังานผูต้รวจการแผน่ดิน ส านกังานคณะกรรมการปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เพราะตอ้งการใหค้นของประเทศเป็นคนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 
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 สรุป การเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์การของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม 
ส่งผลต่อการบริหารงาน กล่าวคือ การบริหารงานของกรมการศาสนามีความซ ้ าซ้อนกับ 2 
หน่วยงาน ไดแ้ก่ ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน) ท าให้
ขาดความคล่องตวัในการบริหารงาน และการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ซ่ึงกรมการศาสนา 
จะต้องมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารงานให้มีความชัดเจน โดยการให้หน่วยงานท่ีมี
บทบาทภารกิจการบริหารงานท่ีซ ้ าซ้อนกบักรม คือ ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และศูนย์
คุณธรรม (องคก์ารมหาชน) มาร่วมกนัแกไ้ขปัญหาความซ ้ าซ้อนท่ีเกิดข้ึนระหวา่งหน่วยงาน เพื่อให้
การบริหารงานมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตวัมากยิ่งข้ึน รวมทั้งแกไ้ขปัญหาผูม้าใช้บริการไม่ให้
เกิดความสับสนในการติดต่อกบัหน่วยงานราชการ 

 4.2.3.3 ดา้นการปฏิบติังานของบุคลากร 
 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์าร ส่งผลต่อการปฏิบติังานของบุคลากร พบวา่ การ

ปฏิบติังานของบุคลากรมีความล่าช้า ขาดความคล่องตวั เน่ืองจากอตัราก าลังคนของหน่วยงาน 
ลดลงหลงัจากท่ีมีการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 จากเดิมอยู่ท่ีประมาณ 100 คน แต่ปัจจุบนัมี
ประมาณ 70-80 คน และบทบาทภารกิจงานในปัจจุบนัมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงในอนาคตยงัขาด
หน่วยงานท่ีจะเขา้มาให้การสนับสนุนบทบาทภารกิจงานต่าง ๆ รวมทั้งการก้าวเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ท่ีใกลเ้ขา้มาถึง ส่งผลให้การขบัเคล่ือนงานของบุคลากรประสบ
ปัญหา โดยจะตอ้งมีการเตรียมความพร้อมในส่วนของบุคลากรให้มีทกัษะ ความรู้ความสามารถท่ี
หลากหลาย (Multi-Skill) เรียนรู้นวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึน มีความคิดสร้างสรรค ์แต่ละฝ่ายจะตอ้ง
มีการประสานงานกนั ร่วมมือกนั เกิดการท างานเป็นทีม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของบุคลากร 

 นอกจากน้ียงัพบว่า กรมการศาสนา ยงัไม่มีหน่วยงานในส่วนภูมิภาคท่ีเข้ามา
รับผดิชอบดูแลงานดา้นการศาสนาโดยตรง แต่อาศยัส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั เป็นหน่วยงานใน
การขบัเคล่ือนงานดา้นศาสนา โดยการปฏิบติังานภายใตค้วามร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายต่าง ๆ 
เช่น สถาบนัการศึกษา ประชาชน ชุมชน เป็นตน้ 

 สรุป การเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์การ ส่งผลต่อการปฏิบติังานของบุคลากร คือ 
การปฏิบติังานเกิดความล่าช้า อตัราก าลงับุคลากรของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม มีไม่
เพียงพอต่อภาระงานท่ีมากข้ึน และยงัขาดหน่วยงานท่ีจะเข้ามาให้การสนับสนุนภารกิจงานให้
ขบัเคล่ือนต่อไปในอนาคต รวมทั้งในปี พ.ศ. 2558 ท่ีจะเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงการท่ี
จะขบัเคล่ือนบุคลากร จะตอ้งมีการน าเคร่ืองมือการบริหารใหม่ ๆ และเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มา
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ใชใ้นการปฏิบติังานของบุคลากร เพื่อให้การปฏิบติังานเกิดความคล่องตวั และมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน 
 

4.3  ข้อเสนอแนะทีไ่ด้รับจากการสัมภาษณ์ 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการสัมภาษณ์การเปล่ียนแปลงโครงการสร้างองค์การของ 

กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม พบว่า ในประเด็นเร่ืองของวฒันธรรมองค์การและค่านิยม 
ควรท่ีจะน ามาพิจารณาต่อการเปล่ียนแปลงพร้อมกบัโครงสร้างองค์การดว้ย ดงัท่ีสุพิณ เกชาคุปต ์
(2548: 235) ไดก้ล่าววา่ หากมีการปรับเปล่ียนเปล่ียนโครงสร้างองคก์ารแลว้ แต่วฒันธรรมองคก์าร
และค่านิยมยงัไม่มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน ส่งผลให้การเปล่ียนแปลงองค์การไม่สามารถส าเร็จ
ลุล่วงได ้

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงาน พบว่า วฒันธรรมองค์การและค่านิยม มีการ
ปรับเปล่ียนและกล่าวถึงนอ้ย เน่ืองจากวฒันธรรมองคก์ารเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัค่านิยม ความเช่ือ และ
ทศันคติท่ีมีร่วมกนัของสมาชิกในองคก์าร เพื่อน าไปสู่การยอมรับภายในองคก์าร (Williams, 2012: 
52) ดงันั้นควรท่ีจะหนัมาให้ความส าคญักบัวฒันธรรมองคก์าร ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงใน
การก าหนดรูปแบบโครงสร้างองคก์าร โดยพิจารณาจากปัจจยัสภาพแวดลอ้มและปัจจยัเชิงกลยุทธ์
ควบคู่กนั ปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อรูปแบบโครงสร้างองคก์าร พิจารณาจากความยืดหยุน่และ
ความมีเสถียรภาพ ส่วนปัจจยัเชิงกลยทุธ์ จะพิจารณาโดยใชห้ลกัการวิเคราะห์ SWOT ประกอบดว้ย 
จุดแขง็ (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรคหรือภยัคุกคาม (Threat) 
เพื่อน ามาวิเคราะห์และก าหนดเป็นประเภทของวฒันธรรมองค์การทั้ง 4 รูปแบบ คือ วฒันธรรม
แบบกลุ่มคน (Clan Culture) วฒันธรรมแบบระบบราชการ (Bureaucratic Culture) วฒันธรรมแบบ
ผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial Culture) และวฒันธรรมแบบการตลาด (Market Culture) ดงัแสดง
ไดด้งัภาพท่ี 4.12 (Slocum and Hellriegel, 2011: 491-495) 
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ภาพที ่4.12  ประเภทวฒันธรรมองคก์ารของ Slocum and Hellriegel 
แหล่งทีม่า:  Slocum and Hellriegel, 2011: 492. 

 
จากภาพท่ี 4.12 พบว่า วฒันธรรมองค์การของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม มี

รูปแบบวฒันธรรมแบบระบบราชการ (Bureaucratic Culture) กล่าวคือ เป็นวฒันธรรมองค์การท่ีมี
ปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีมีเสถียรภาพหรือมีความมัน่คง และมีการพิจารณาปัจจยักลยุทธ์ภายใน ทั้งใน
ด้านการปฏิบติังานท่ีมีความเป็นทางการสูง มีกฎระเบียบมาก มีกระบวนการด าเนินงานท่ีเป็น
ขั้นตอนและเป็นมาตรฐานเดียวกนัตามล าดบัชั้นการบงัคบับญัชา รวมทั้งมีการประสานงานระหวา่ง
หน่วยงาน น าไปสู่การก าหนดนโยบาย และการน านโยบายไปปฏิบติัให้บรรลุเป้าหมายขององคก์าร
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ี ยงัพบวา่ ส่วนราชการท่ีมีบทบาทภารกิจงานท่ีคลา้ยคลึงกนัและไม่สามารถท่ีจะ
แยกออกจากกันได้ ไม่ควรท่ีจะแยกหน่วยงานออกมา เพราะอาจจะประสบปัญหาเช่นเดียวกับ
กรมการศาสนาและส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือหากมีความจ าเป็นท่ีจะต้องแยก
หน่วยงานออกจากกนั ควรท่ีจะค านึงถึงสัดส่วนของอตัราก าลงัคน ความพร้อมในเร่ืองสถานท่ีใน
การปฏิบติังาน ในเร่ืองของการแบ่งบุคลากรในการปฏิบติังานของกรมการศาสนา มีความไม่เท่ากนั 
ส่งผลใหก้ารขบัเคล่ือนบทบาทภารกิจงานเกิดความล่าชา้ ส่วนเร่ืองของสถานท่ีตั้งของหน่วยงานนั้น 
การท่ีกรมการศาสนามีสถานท่ีตั้งท่ีเดียวกนักบักระทรวงวฒันธรรมตน้สังกดั ณ อาคารธนาลงกรณ์-
ทาวเวอร์ ส่งผลให้การปฏิบัติงานระหว่างกรมการศาสนาและกระทรวงวฒันธรรม สามารถ
ปฏิบติังานระหว่างหน่วยงานได้เป็นอย่างดี รวมทั้งประชาชนผูรั้บบริการ สามารถท่ีจะติดต่อ
ราชการกบักรมการศาสนาและกระทรวงวฒันธรรมไดอ้ยา่งสะดวก 

วฒันธรรมแบบ 
กลุ่มคน 

วฒันธรรมแบบ 
ผูป้ระกอบการ 

 
วฒันธรรมแบบ 
ระบบราชการ 

วฒันธรรมแบบ 
การตลาด 

สภ
าพ

แว
ดล้

อม
 ยดืหยุ่น 

เสถียรภาพ 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

กลยุทธ์ 
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สรุป ขอ้เสนอแนะจากสัมภาษณ์การเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์การของกรมการศาสนา 
กระทรวงวฒันธรรม พบว่า ส่ิงท่ีจะต้องมีการพิจารณาควบคู่ไปกับโครงสร้างองค์การ คือ 
วฒันธรรมองค์การและค่านิยม เพื่อท าให้การเปล่ียนแปลงองค์การสามารถบรรลุเป้าหมายและ
ส าเร็จลุล่วงไดเ้ป็นอยา่งดี 
  



 

บทที ่5 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

5.1  สรุปผล 
 

การวิจัย เ ร่ือง ประสิทธิผลการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง กรมการศาสนา กระทรวง
วฒันธรรม มีวตัถุประสงคใ์นการวจิยั คือ 

1) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีท าให้เ กิดการเปล่ียนแปลงหรือองค์ประกอบท่ีท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์ารของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม 

2) เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์ารของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม 
ในช่วงก่อนและหลงัการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 

3) เพื่อศึกษามิติของโครงสร้างองคก์ารดา้นความซบัซ้อน ความเป็นทางการ และการรวม
อ านาจ หลงัจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์ารของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม 

4) เพื่อศึกษาประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์การในด้าน   
การบริหารงาน และดา้นการปฏิบติังานของบุคลากรของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม 

ส าหรับการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชก้ารวจิยัเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ รวมทั้งการวิจยัจาก
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงก าหนดประเด็นค าถามไวด้งัน้ี 

5.1.1 ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างองคก์ารของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม 

 5.1.1.1 สภาพแวดลอ้มดา้นการเมือง 
 5.1.1.2 สภาพแวดลอ้มดา้นเศรษฐกิจ 
 5.1.1.3 สภาพแวดลอ้มดา้นสังคม 
5.1.2 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์ารของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม 
 5.1.2.1 โครงสร้างองคก์ารก่อนการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 
 5.1.2.2 โครงสร้างองคก์ารหลงัการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 
 5.1.2.3 รูปแบบโครงสร้างองคก์ารท่ีเหมาะสม 
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5.1.3 ประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึนหลังจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์การของกรมการ-
ศาสนา กระทรวงวฒันธรรม 

 5.1.3.1 มิติของโครงสร้างองค์การด้านความซับซ้อน ความเป็นทางการ และการ
รวมอ านาจ/การกระจายอ านาจ  

 5.1.3.2 ดา้นการบริหาร 
 5.1.3.3 ดา้นการปฏิบติังานของบุคลากร 
จากประเด็นค าถามขา้งตน้ สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 
5.1.1 ปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือองค์ประกอบที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างองค์การของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม  
ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง

องคก์าร มาจากปัจจยัสภาพแวดลอ้ม 3 ปัจจยั คือ สภาพแวดลอ้มดา้นการเมือง สภาพแวดลอ้มดา้น
เศรษฐกิจ และสภาพแวดลอ้มดา้นสังคม ดงัน้ี 

 5.1.1.1 สภาพแวดล้อมดา้นการเมือง พบว่า รัฐบาลท่ีเขา้มาบริหารประเทศ มีการ
เปล่ียนแปลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงบ่อย เน่ืองจากรัฐบาลเป็นผูก้  าหนดนโยบายในการบริหาร
ราชการ และใหส่้วนราชการต่าง ๆ น านโยบายไปปฏิบติั ส่งผลให้มีการปรับเปล่ียนการบริหารงาน
ภายในส่วนราชการ อาทิ โครงสร้างองค์การ เพื่อให้การบริหารงานมีความสอดคลอ้งกบัรัฐบาลท่ี
เขา้มาบริหารประเทศ รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

 5.1.1.2 สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ พบว่า ไม่ส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างองคก์าร โดยในอนาคต ระบบเศรษฐกิจของประเทศจะเป็นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคท่ี์ให้
บุคลากร มีการพึ่งพาอาศยักนั มีอิสระทางความคิด รวมทั้งพร้อมเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในปี พ.ศ. 2558 ท่ีใกลเ้ขา้มา เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือกนัในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน 

 5.1.1.3 สภาพแวดลอ้มด้านสังคม พบว่า กระแสโลกาภิวตัน์เขา้มาครอบคลุมการ
ติดต่อส่ือสารอยา่งไร้พรมแดน โดยเฉพาะเทคโนโลยีในปัจจุบนัมีความกา้วหนา้อยา่งมาก ส่งผลให้
เกิดการติดต่อส่ือสารอย่างรวดเร็ว นอกจากน้ียงัท าให้เกิดวฒันธรรมการลอกเลียนแบบ โดยท่ี
กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม จะตอ้งมีการทบทวนบทบาทภารกิจและโครงสร้างองคก์ารให้
เขา้กบัยุคสมยัปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว คือ การปรับเปล่ียนอ านาจหน้าท่ีจากงาน
ดา้นพระพุทธศาสนา มาดูแลงานของศาสนาอ่ืน ๆ ควบคู่กนั รวมทั้งส่งเสริมค่านิยม คุณธรรมและ
จริยธรรมใหก้บัคนในสังคม เพื่อน าไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพชีวติของตน 
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5.1.2 การเปลีย่นแปลงโครงสร้างองค์การของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม  
มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 5.1.2.1 โครงสร้างองคก์ารก่อนการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 พบวา่ กรมการ-

ศาสนา สังกดัอยูก่ระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจหนา้ท่ีเนน้งานทางดา้นพระพุทธศาสนาเป็นงานหลกั 
และมีช่ือเรียกเดิมว่า “กรมธรรมการ” ก่อนท่ีจะเปล่ียนช่ือเป็น “กรมการศาสนา” ในปี พ.ศ. 2484 
จนถึงปัจจุบนั โดยแบ่งโครงสร้างองคก์ารออกเป็น 4 กอง 4 ส านกั คือ 

  1) ส านกังานเลขานุการกรม 
  2) กองแผนงาน 
  3) กองศาสนศึกษา 
  4) กองพุทธศาสนสถาน 
  5) กองศาสนูปถมัภ ์
  6) ส านกังานเลขาธิการมหาเถรสมาคม 
  7) ส านกังานศาสนสมบติั 
  8) ส านกังานพุทธมณฑล 
 5.1.2.2 โครงสร้างองคก์ารหลงัการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 พบวา่ กรมการ-

ศาสนา ไดย้า้ยสังกดัมายงักระทรวงวฒันธรรมท่ีตั้งข้ึนใหม่ตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. 2545 โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ กรมการศาสนา สังกดักระทรวงวฒันธรรม และ
ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภายใตก้ารก ากบัดูแลของนายกรัฐมนตรี ซ่ึงกรมการศาสนา มี
อ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับงานด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ โดยแบ่งโครงสร้างองค์การ
ออกเป็น 1 กอง 2 ส านกั คือ 

  1) ส านกังานเลขานุการกรม 
  2) ส านกัพฒันาคุณธรรมจริยธรรม 
  3) กองศาสนูปถมัภ ์
 นอกจากน้ี กรมการศาสนา จะเพิ่มหน่วยงานข้ึนมาอีก 1 หน่วยงาน คือ กองส่งเสริม-

กิจการฮจัย ์ท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการจดัตั้ง 
 โครงสร้างองค์การทั้งก่อนและหลงัการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 กรมการ-

ศาสนา แบ่งโครงสร้างองค์การตามหน้าท่ีหรือตามสายการบงัคบับญัชาท่ีมีการแบ่งอ านาจหน้าท่ี
ความรับผดิชอบอยา่งชดัเจน 
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 5.1.2.3 รูปแบบโครงสร้างองค์การที่เหมาะสม พบว่า ยงัไม่มีรูปแบบโครงสร้าง
องคก์ารใดท่ีเหมาะสมกบักรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม โครงสร้างองคก์ารทุกรูปแบบอาจมี
ทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ในขณะนั้น 

 
5.1.3 ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การของกรมการ -

ศาสนา กระทรวงวฒันธรรม  
ประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์าร พบวา่ มี 3 ประเด็น ดงัน้ี 
 5.1.3.1 ความซบัซอ้น ความเป็นทางการ และการรวมอ านาจ/การกระจายอ านาจ  
  1) ด้านความซับซ้อน พบว่า กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม แบ่ง

โครงสร้างการบริหารตามแนวนอน คือ แบ่งแยกอ านาจหน้าท่ีแต่ละฝ่าย แบ่งงานกนัท า และแบ่ง
โครงสร้างการบริหารตามแนวตั้ง คือ แบ่งตามสายการบงัคบับญัชา ซ่ึงกรมการศาสนามีความ
ซับซ้อนในการบริหารงาน และความซับซ้อนเชิงนโยบาย อนัเน่ืองมาจากรัฐบาลท่ีเขา้มาบริหาร
ประเทศ รวมทั้งการปรับยทุธศาสตร์ของกรมใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจของกรมในปัจจุบนั 

  2) ด้านความเป็นทางการ พบว่า กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม มี
ความเป็นทางการสูง ทั้งในส่วนของกฎระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีเป็นบรรทดัฐานเดียวกนั 
รวมทั้งมีการติดต่อส่ือสารอยา่งเป็นทางการและการติดต่อส่ือสารอยา่งไม่เป็นทางการควบคู่กนั 

  3) ดา้นการรวมอ านาจ/การกระจายอ านาจ พบวา่ กรมการศาสนา กระทรวง
วฒันธรรม ใช้ทั้งอ านาจการตดัสินใจแบบรวมอ านาจและกระจายอ านาจ กล่าวคือ การรวมอ านาจ 
อธิบดีจะเป็นผูมี้อ  านาจในการตัดสินใจมาก และมีการแบ่งอ านาจบางส่วนให้กับรองอธิบดี 
ผูอ้  านวยการกอง ผูอ้  านวยการส านัก ส าหรับการกระจายอ านาจ มีการกระจายอ านาจงานไปยงั
เครือข่ายต่าง ๆ ให้เขา้มาร่วมด าเนินกิจกรรมทางดา้นศาสนากบักรม โดยผา่นส านกังานวฒันธรรม
จงัหวดั เป็นหน่วยงานงานขบัเคล่ือน 

 5.1.3.2 ดา้นการบริหารงาน พบว่า ประชาชนยงัเกิดความสับสนระหว่างบทบาท
หน้าท่ีของกรมการศาสนาและส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซ่ึงไม่ทราบวา่จะตอ้งติดต่อกบั
หน่วยงานใด โดยกรมการศาสนาจะเนน้การอุปถมัภคุ์ม้ครองงานพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ 
ส าหรับส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะเนน้ไปท่ีงานดา้นพระพุทธศาสนาเป็นส าคญั ส่งผลให้
ประชาชนเกิดความสับสันโดยเฉพาะงานด้านพระพุทธศาสนาท่ีทั้ง 2 หน่วยงานรับผิดชอบ เกิด
ความซ ้ าซ้อนระหว่างกนั นอกจากน้ีกรมการศาสนายงัมีความซ ้ าซ้อนกบัศูนยคุ์ณธรรม (องค์การ
มหาชน) ท่ีมีบทบาทภารกิจในเร่ืองของการให้คนประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรม ยงัมีความ
ซ ้ าซอ้นในการบริหารงานกนัอยู ่
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 5.1.3.3 ด้านการปฏิบติังานของบุคลากร พบว่า การปฏิบติังานของบุคลากรเกิด
ความล่าช้าในการให้บริการ เน่ืองจากจ านวนบุคลากรท่ีมีไม่เพียงพอกบัภารกิจของงาน รวมทั้ง
ภารกิจของงานท่ีเพิ่มมากข้ึนหลงัจากการปฏิรูประบบราชการในปี พ.ศ. 2545 และยงัขาดหน่วยงาน
ท่ีจะเขา้มาท าหนา้ท่ีในการสนบัสนุนภารกิจงานของกรมในอนาคต โดยเฉพาะการเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ท่ีจะตอ้งมีการเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากร เพื่อรองรับกบัการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

 

5.2  การอภิปรายผล 
 

5.2.1 ปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือองค์ประกอบที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างองค์การของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม  

ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง พบวา่ สภาพแวดลอ้มดา้นการเมืองและดา้นสังคม ส่งผล
ต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์ารของกรมการศาสนาเป็นอย่างมาก ส่วนสภาพแวดลอ้มดา้น
เศรษฐกิจ ไม่ส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์การของกรมการศาสนา ส่งผลให้
กรมการศาสนาตอ้งมีการทบทวนปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน เพื่อรองรับกบัการเปล่ียนแปลงท่ีจะ
เกิดข้ึนตามมา 

จากผลการวจิยัท่ีคน้พบ สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของวรัชยา ศิริวฒัน์ (2555: 299) เร่ือง “ผล
ของการเปล่ียนแปลงในระบบราชการไทย: ศึกษาเปรียบเทียบกระทรวงมหาดไทยและกระทรวง
อุตสาหกรรม” พบว่า การปรับปรุงโครงสร้างองค์การของทั้ งสองกระทรวง เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านเศรษฐกิจ สังคม ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ การติดต่อส่ือสาร และค่านิยมใหม่ ๆ เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีส่งผลให้
องคก์ารจะตอ้งเตรียมพร้อมรับกบัการเปล่ียนแปลงและการพฒันาอยูต่ลอดเวลา และสอดคลอ้งกบั 
Robbins (2005: 256-257) ท่ีกล่าววา่ ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงองคก์าร จะตอ้งพิจารณา
จากปัจจยัทั้ง 6 ปัจจยั คือ การเปล่ียนแปลงธรรมชาติของแรงงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาวะ
เศรษฐกิจ การแข่งขนั แนวโนม้ทางสังคม และการเมืองระดบัโลก เพื่อท าใหอ้งคก์ารพร้อมรับกบัส่ิง
ท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือมีการเปล่ียนแปลงองคก์าร รวมทั้งสอดคลอ้งกบัสมเกียรติ ศรลมัพ ์(2547: 33-34) ท่ี
กล่าววา่ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมากจากแต่เดิม ท าให้ระบบ
ราชการซ่ึงไดรั้บการออกแบบให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม เช่น สภาพแวดลอ้มทางดา้นสังคม 
วฒันธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง ยอ่มไม่สามารถท่ีจะรองรับกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในเหตุการณ์
ปัจจุบนัได ้ส่งผลให้ตอ้งมีการปฏิรูประบบราชการ เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็น
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ระบบ อีกทั้งสอดคลอ้งกบั Dawson (2003: 15) ท่ีกล่าววา่ ปัจจยัท่ีจะกระตุน้ให้เกิดการเปล่ียนแปลง
องค์การ พิจารณาได้ 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัภายนอกองค์การและปัจจยัภายในองค์การ โดยท่ีปัจจยั
ภายนอกองคก์าร ไดแ้ก่ กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั กระแสโลกาภิวตัน์ ปัจจยัดา้นการเมืองและ
สังคม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ การเติบโต การขยายตัวขององค์การ และ
สภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั ส่วนปัจจยัภายในองคก์าร ไดแ้ก่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การเปล่ียนแปลงระบบงาน การตอบสนองต่อผูรั้บบริการ และการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์าร 
เป็นตน้ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Bolton (2003: Abstract) เร่ือง “การวดัผลการ
ปฏิบัติงานในภาครัฐ : การให้บริการด้านความรับผิดชอบท่ีดี” พบว่า ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงขององค์การภาครัฐ ไดแ้ก่ ความกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร 
และความคาดหวงัจากประชาชนท่ีมีต่อบุคลากรภาครัฐท่ีเปล่ียนแปลงไป คือ ประชาชนคาดหวงัให้
องคก์ารภาครัฐมีผลการปฏิบติังานแบบองคก์ารภาคเอกชน โดยตอ้งมีความรับผิดชอบแบบองคก์าร
ภาครัฐท่ีตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นท่ีตั้ง จะท าให้การให้บริการดีข้ึน ดงันั้นการ
วดัผลการปฏิบติังานขององค์การภาครัฐ จะต้องพิจารณาถึงปริมาณงานและคุณภาพงาน เพื่อ
สะทอ้นถึงความกงัวลใจของผูมี้ส่วนได้เสีย การปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม รวมทั้งตอ้งไม่
ขดัขวางการปฏิบติังานหลกัภายในองคก์าร 

 
5.2.2 การเปลีย่นแปลงโครงสร้างองค์การของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม  
โครงสร้างองค์การทั้งก่อนและหลงัการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 พบว่า มีการแบ่ง

ตามลกัษณะโครงสร้างตามหน้าท่ี (Functional Structure) หรือโครงสร้างตามสายการบงัคบับญัชา 
(Hierarchy Structure) โดยมีการแบ่งอ านาจหน้าท่ีอย่างชดัเจน เร่ิมจากอธิบดีกรมการศาสนา เป็น
ผูบ้ริหารสูงสุดของฝ่ายขา้ราชการประจ า รองลงมา คือ รองอธิบดี ผูอ้  านวยการกอง ผูอ้  านวยการ
ส านกั จนมาถึงระดบัผูป้ฏิบติังาน 

ส าหรับรูปแบบโครงสร้างองคก์ารท่ีเหมาะสม พบวา่ ยงัไม่มีรูปแบบโครงสร้างองคก์ารใด
ท่ีมีความเหมาะสมกบักรมการศาสนา ซ่ึงจะตอ้งให้สอดคลอ้งกบัรัฐบาลท่ีเป็นผูก้  าหนดนโยบายใน
การบริหารประเทศ 

จากผลการวิจยัท่ีคน้พบ สอดคล้องกบัผลการวิจยัของส่งศรี วุฒวณัณ (2538: บทคดัย่อ) 
เร่ือง “การปรับปรุงโครงสร้างองค์การ: กรณีศึกษาวิทยาลยัพยาบาลต ารวจ ส านกังานแพทยใ์หญ่ 
กรมต ารวจ” พบว่า โครงสร้างองค์การท่ีปฏิบติังานนั้น สามารถปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่วนเร่ืองของอ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และการกระจายอ านาจยงัไม่เหมาะสม เน่ืองจาก
ผูบ้ริหารระดบัสูงมีอ านาจในการตดัสินใจค่อนขา้งสูงตามสายการบงัคบับญัชา ส่งผลให้เกิดปัญหา
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ความไม่ก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน อีกทั้ งการจัดงานตามความช านาญเฉพาะ ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของสิริลักษณ์ หฤทัยวิญํู (2543: 
บทคดัย่อ) เร่ือง “การปฏิรูประบบราชการด้านการศึกษา: ศึกษากรณีการปรับโครงสร้างของ
กระทรวงศึกษาธิการมาสู่กระทรวงศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม” พบว่า โครงสร้างองค์การของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีลกัษณะโครงสร้างองคก์ารแบบเคร่ืองจกัร คือ โครงสร้างองคก์ารเป็นแบบ
รวมอ านาจ มีความซับซ้อน และมีความเป็นทางการสูง ไม่เหมาะสมกบัภารกิจทางการศึกษาท่ีมี
ระบบการผลิตไม่เป็นแบบแผน เน่ืองจากตอ้งปรับปรุงวิธีการสอนให้เหมาะสมกบัความตอ้งการ
ของผูเ้รียน และอยูภ่ายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีซบัซ้อน ความไม่เหมาะสมระหวา่งโครงสร้างระบบการ
ผลิตและสภาพแวดลอ้ม ส่งผลให้การบริหารจดัการศึกษาไม่มีประสิทธิภาพ เช่น การขาดเอกภาพ
ทางด้านนโยบาย หลกัสูตรไม่สอดคล้องกบัสภาพทอ้งถ่ิน และความตอ้งการของประเทศ ส่วน
โครงสร้างของกระทรวงศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม มีลกัษณะโครงสร้างองคก์ารแบบวิชาชีพ คือ 
โครงสร้างแบบกระจายอ านาจ มีความซบัซอ้นสูง ความเป็นทางการต ่า เหมาะสมกบัภารกิจทางการ
ศึกษา เน่ืองจากเป็นองคก์ารฝ่ายปฏิบติั มีอิสระ มีอ านาจการตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ โครงสร้างมีความ
ยืดหยุ่น เหมาะสมกบัระบบการผลิตท่ีไม่เป็นแบบแผน และมีสภาพแวดลอ้มท่ีซับซ้อน อีกทั้งการ
จดัโครงสร้างองค์การ และการแบ่งส่วนงานของกระทรวงศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม มีขอ้ดีใน
เร่ืองความมีเอกภาพทางนโยบาย ท าให้เกิดความหลากหลายในการปฏิบติั มีการกระจายอ านาจ 
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน มีมาตรฐานวิชาชีพและการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
รวมทั้งสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของวรวทิย ์จินดาพล (2550: บทคดัยอ่) เร่ือง “การเปล่ียนแปลงของ
องคก์ารวชิาชีพ: กรณีมหาวทิยาลยัราชภฏั” ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุดรธานี มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา โดยอาศยั
กรอบแนวคิดการเปล่ียนแปลงองค์การ 6 ประการ คือ โครงสร้างองค์การ การพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์การจดัองคก์ารแบบเป็นทางการ วฒันธรรมองคก์าร ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร และยุทธศาสตร์
การพฒันา พบวา่ การเปล่ียนแปลงองค์การของมหาวิทยาลยัทั้ง 4 แห่ง มีความสอดคลอ้งกบักรอบ
แนวคิดในการศึกษา และมีความแตกต่างกัน คือ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย มีกระบวนการ
เปล่ียนแปลงดา้นโครงสร้างองคก์าร โดยการเนน้จดัตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อรองรับบทบาทหนา้ท่ีของ
มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี เนน้ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ซ่ึงผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าสูง มี
ความสามารถในการบริหารจดัการใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง และการก าหนดนโยบายไปสู่การปฏิบติั
ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม ส่วนมหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช เน้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
การเร่งรัดให้บุคลากรมีโอกาสพฒันาตนเองในรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย และมหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนสุนนัทา เนน้ 2 ดา้น คือ ยุทธศาสตร์การพฒันาและการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์โดยการ



124 
 

ให้ทุนการศึกษาในระดบัสูง ทุนการจดัท าผลงานทางวิชาการ การวิจยัและทุนการฝึกอบรม และ
ยุทธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัท่ีน าไปสู่การปฏิบติัไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของธีรวุธ กลัน่เล้ียง (2550: บทคดัย่อ) เร่ือง “การปรับปรุงโครงสร้างองค์การ: ศึกษา
กรณีส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี” พบวา่ การแบ่งส่วนราชการและการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของ
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ยงัไม่เหมาะสม มีภารกิจท่ีซ ้ าซ้อน ขาดการบูรณาการภารกิจท่ีมี
ความเก่ียวข้องไวใ้นหน่วยงานเดียวกัน เพื่อท าหน้าท่ีด้านอ านวยการ สนองตอบภารกิจของ
นายกรัฐมนตรีได้อย่างรวดเร็วเบ็ดเสร็จ และการมีหัวหน้าส่วนราชการเป็นขา้ราชการการเมือง 
ส่งผลใหร้ะบบและกระบวนการท างานไม่มีความชดัเจนและขาดความต่อเน่ือง องคก์ารไม่สามารถ
พฒันาไดเ้ร็วเท่าท่ีควรจะเป็น  

 
5.2.3 ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การของกรมการ-

ศาสนา กระทรวงวฒันธรรม  
มิติของโครงสร้างองค์การดา้นความซับซ้อน ความเป็นทางการ และการรวมอ านาจ/การ

กระจายอ านาจ พบวา่ ดา้นความซบัซ้อน กรมการศาสนามีความซบัซ้อนทางการบริหารงาน ความ
ซับซ้อนเชิงนโยบาย โดยแบ่งโครงสร้างเป็นฝ่ายต่าง ๆ แต่ละฝ่ายมีหน่วยงานย่อย เพื่อให้การ
ปฏิบติังานสามารถปฏิบติัไดพ้ร้อม ๆ กนัภายในหน่วยงาน ส าหรับความเป็นทางการ พบวา่ กรมการ
ศาสนามีความเป็นทางการสูง มีกฎระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีมีความเคร่งครัด เพื่อให้เป็น
บรรทดัฐานเดียวกนั รวมทั้งมีการใช้การส่ือสารท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ส าหรับการรวม
อ านาจ พบวา่ ผูบ้ริหารระดบัสูงมีอ านาจในการตดัสินใจมาก ส่วนการกระจายอ านาจ มีการกระจาย
อ านาจไปยงัเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อใหเ้ขา้มาร่วมด าเนินกิจกรรมทางศาสนาร่วมกบักรมการศาสนา 

ในส่วนของดา้นการบริหาร พบวา่ กรมการศาสนามีการบริหารงานท่ีซ ้ าซ้อนกบัหน่วยงาน 
2 หน่วยงาน คือ ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และศูนยคุ์ณธรรม (องคก์ารมหาชน) รวมทั้ง
กรมการศาสนา ยงัมีความซบัซ้อนในเชิงนโยบาย และดา้นการปฏิบติังานของบุคลากร พบวา่ การ
ปฏิบติังานของบุคลากรเกิดความล่าชา้ เน่ืองจากจ านวนบุคลากรมีไม่เพียงพอกบับทบาทภารกิจงาน
ท่ีเพิ่มมากข้ึน และขาดหน่วยงานในการสนบัสนุนภารกิจงานในอนาคต 

จากผลการวิจยัท่ีคน้พบ สอดคล้องกบัผลการวิจยัของวรพจน์ รัฐสีมา (2540: บทคดัย่อ) 
เร่ือง “โครงสร้างองค์การและการบริหาร: ศึกษากรณีโครงสร้างทางการบริหารของส านักงาน
ปลดักระทรวงมหาดไทย” พบวา่ โครงสร้างทางการบริหารของส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 
มีปัญหาการก าหนดภารกิจหลกัของงานประจ ากบังานช่วยอ านวยการ งานส่วนกลางกบัส่วนภูมิภาค 
การประสานงานระหว่างกรมกบักระทรวง และการใช้ทรัพยากรในดา้นบุคลากรและงบประมาณ
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ไม่สอดคลอ้งกบัภารกิจ ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะทางการบริหารขององค์การ จ าเป็นตอ้งมีการ
ปรับปรุงแกไ้ขโครงสร้างการบริหารของส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทยให้เหมาะสม คล่องตวั 
ทนัสมยั รวมทั้งตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมในยุคโลกาภิวตัน์ และวิสัยทศัน์ของ
กระทรวงมหาดไทย และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของปรีดา โชติมานนท์ (2548: บทคดัย่อ) เร่ือง 
“การปรับปรุงโครงสร้างองคก์ารของส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย”์ พบวา่ การปรับปรุง
โครงสร้างองค์การของส านักงานมีความเหมาะสมใน 7 ประการ คือ โครงสร้างหน่วยงาน การ
วางแผนและการปฏิบติัตามแผน การบรรลุวตัถุประสงค ์อ านาจหนา้ท่ี การร่วมมือประสานงาน การ
แบ่งงานกนัท า การน าวสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยใีหม่ ๆ มาใช ้ส่วนท่ีไม่เหมาะสมมี 3 ประการ คือ 
จ านวนวสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีน ามาใช้ กฎและระเบียบต่าง ๆ และเอกภาพในการ
บงัคบับญัชา รวมทั้งสอดคล้องกบัผลการวิจยัของวชัรพงษ์ สุกิจจานนท์ (2553: บทคดัย่อ) เร่ือง 
“การประเมินผลการเปล่ียนแปลงการปฏิบติังานภาครัฐ: กรณีศึกษาการปฏิรูปและการพฒันาระบบ
ราชการ พ.ศ. 2545-2550” พบว่า มีการด าเนินการท่ีส าคญั ประกอบด้วย การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสร้าง มีการปรับแนวทางการบริหาร มีการปรับปรุงระบบงบประมาณ และการ
ปฏิบติังาน การเปล่ียนแปลงในช่วงการปฏิรูปก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงกระบวนการมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ ดา้นปัจจยัน าเขา้ ดา้นผลผลิต แต่ไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องการปฏิรูประบบ
ราชการซ่ึงเป็นส่วนประกอบดา้นผลลพัธ์ของระบบราชการ ส าหรับการน าองคค์วามรู้ทางวิชาการ
มาใช้ในการก าหนดแนวทางโดยเฉพาะการบริหารภาครัฐแนวใหม่ พฤติกรรมองค์การ และการ
บริหารเชิงกลยทุธ์ โดยผา่นเคร่ืองมือทางการบริหารต่าง ๆ นอกจากน้ีไดเ้สนอแนะให้ท าการวิจยัเชิง
คุณภาพเก่ียวกับการปฏิบติังานของระบบราชการช่วงปี พ.ศ. 2551-2555 รวมทั้งการศึกษาเชิง
ผลลพัธ์วา่ประชาชนไดรั้บประโยชน์จากการปฏิรูประบบราชการในดา้นความเสมอภาค ความเป็น
ธรรม รวมทั้ งคุณภาพชีวิต นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พรนภา แซ่เตีย (2555: 
บทคดัยอ่) เร่ือง “การเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์ารภาครัฐ: กรณีศึกษา กรมป่าไมแ้ละกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช” เป็นผลมาจากปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางการเมือง ภายใตเ้หตุผล
เพื่อให้การก าหนดภารกิจมีความชดัเจน แยกภารกิจงานต่างกนัออกจากกนั ท าให้การปฏิบติังานมี
เอกเทศ ส าหรับผลการปฏิบัติงานหลังจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์การ พบว่า ผลการ
ปฏิบติังานลดลง เกิดปัญหาความขดัแยง้ระหว่างประชาชน ชุมชน กลุ่มนายทุน และผูมี้อิทธิพล 
เน่ืองจากความซบัซ้อนในดา้นของพื้นท่ีป่าไม ้ดา้นการบริหาร และดา้นกฎหมาย อีกทั้งสอดคลอ้ง
กบัผลการวิจยัของ Worrall, Cooper and Campbell-Jamison (2000: Abstract) เร่ือง “ผลกระทบของ
การเปล่ียนแปลงองค์การท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน และการรับรู้ของผูบ้ริหารในองค์การ
ภาครัฐ” โดยศึกษาประเทศสหราชอาณาจกัร พบว่า ผูบ้ริหารในองค์การภาครัฐและองค์การ
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รัฐวิสาหกิจได้รับผลมาจากการเปล่ียนแปลงมาก และมีความมัน่ใจน้อยกว่าการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างองคก์าร จะมีผลท าให้องคก์ารบรรลุประสงคไ์ด ้และผูบ้ริหารขององคก์ารมีแนวโนม้ท่ี
จะลดแรงจูงใจการปฏิบติังาน ขวญัก าลงัใจ และความมัน่คงในสายอาชีพ ซ่ึงเกิดข้ึนกบัผูบ้ริหาร
องค์การภาครัฐมากกว่าองค์การรัฐวิสาหกิจ และยงัพบว่า การเปล่ียนแปลงมีผลต่อการเพิ่มหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ ท าให้เกิดการปรับปรุงการมีส่วนร่วมของบุคลากร รวมทั้งเกิดการตดัสินใจท่ี
รวดเร็ว มีความยดืหยุน่มากข้ึน 

จากการศึกษา การเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์ารของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม 
สามารถสรุปขอ้คน้พบไดด้งัภาพท่ี 5.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5.1  สรุปประสิทธิผลการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม 
 
 
 
 

การเปลีย่นแปลงโครงสร้างองค์การ 

- สภาพแวดลอ้มดา้นการเมือง และดา้น
สงัคม ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างองคก์าร 

- สภาพแวดลอ้มดา้นเศรษฐกิจ ไม่ส่งผล
กระทบต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
องคก์าร แต่ในอนาคตมุ่งสู่ระบบ
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

- โครงสร้างองคก์ารทั้งก่อนและหลงัการ
ปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 ใช้
รูปแบบโครงสร้างองคก์ารตามหนา้ท่ี 
หรือตามสายการบงัคบับญัชา 

- การลดสายการบงัคบับญัชา 

ประสิทธิผลองค์การ 

- ขาดความคล่องตวัในการบริหารงาน 

- เกิดความซ ้ าซอ้นระหวา่งส านกังาน
พระพทุธศาสนาแห่งชาติ และศูนยคุ์ณธรรม 
(องคก์ารมหาชน) 

- จ านวนบุคลากรมีไม่เพียงต่อการปฏิบติังาน/

ภารกิจงานเพ่ิมมากข้ึน 

- ขาดหน่วยงานท่ีจะเขา้มาสนบัสนุนภารกิจงานใน
อนาคต รวมทั้งการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 

- เกิดความซบัซอ้นเชิงการบริหารและเชิงนโยบาย 

- มีความเป็นทางการสูง 

- ผูบ้ริหารระดบัสูงมีอ านาจในการตดัสินใจมาก  
- มีการมอบอ านาจ/การกระจายอ านาจไปยงั
ผูบ้ริหารระดบัรองจนกระทัง่ถึงระดบัผูป้ฏิบติังาน 
และเครือข่ายงานดา้นศาสนาในส่วนภูมิภาค 

-  
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5.3  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

5.3.1 กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม ควรจะตอ้งมีการทบทวนโครงสร้างองคก์ารให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปทั้ งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั 

5.3.2 กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม จะตอ้งปรับปรุงกลไกการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากโครงสร้างองค์การของหน่วยงานเป็นโครงสร้างแบบแนวด่ิง (Vertical 
Organization) ท่ีมีสายการบงัคบับญัชาจ านวนหลายชั้น และแบ่งแยกหน่วยงานยอ่ยตามกลุ่มภารกิจ
ท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นโครงสร้างแบบแนวด่ิง จะพบปัญหาการปฏิบติังานท่ีปฏิบติัเฉพาะงานของตน 
ส่งผลใหข้าดการประสานความร่วมมือระหวา่งหน่วยงาน เกิดความซ ้ าซ้อน และไม่มีประสิทธิภาพ 
ดังนั้น กรมการศาสนา ควรจะเสนอแนวทางโดยการแต่งตั้ งคณะกรรมการข้ึนมาชุดหน่ึงเพื่อ
พิจารณาก าหนดทิศทางของโครงสร้างองคก์าร เพื่อใหโ้ครงสร้างองคก์ารมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

5.3.3 กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม ควรประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
พฒันาปรับปรุงโครงสร้างองค์การให้มีประสิทธิภาพ เช่น กระทรวงวฒันธรรม ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน ส านกังบประมาณ 
เป็นตน้ 

 

5.4  ข้อเสนอแนะเชิงการบริหาร 
 

5.4.1 รูปแบบโครงสร้างองคก์ารท่ีเหมาะสมกบักรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม ผูว้ิจยั
เสนอรูปแบบโครงสร้างองคก์ารแบบเมตริกซ์ (Matrix Structure) เพื่อให้โครงสร้างองคก์ารมีขนาด
กะทดัรัด คล่องตวั มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ซ่ึงโครงสร้างองค์การแบบเมตริกซ์ เป็น
โครงสร้างท่ีผสมระหวา่งโครงสร้างตามผลิตภณัฑ์/โครงการ (Product/Project) และโครงสร้างตาม
หน้าท่ี (Function) (Moorhead and Griffin, 2012: 486) โดยให้บุคลากรของกรมการศาสนา มาร่วม
กนัปฏิบติังานตามโครงการใดโครงการหน่ึง และให้มีหน่วยงานในสังกดัเป็นผูรั้บผิดชอบแต่ละ
โครงการ ก าหนดวิสัยทศัน์ และแนวทางในการปฏิบติังานให้ชดัเจน (ธีรยุทธ หล่อเลิศรัตน์, 2541: 
138) ดงัภาพท่ี 5.2 
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ภาพที ่5.2  ขอ้เสนอโครงสร้างองคก์ารแบบเมตริกซ์ 

 
จากภาพท่ี 5.2 พบวา่ กรมการศาสนา ควรเพิ่มกลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศในส านกังาน-

เลขานุการกรม เพื่อให้มีบทบาทในการสร้างเครือข่ายการเช่ือมโยงขอ้มูลกบัส่วนราชการต่าง ๆ 
รวมทั้งสร้างฐานขอ้มูลเก่ียวกบังานดา้นศาสนาให้เผยแพร่ต่อสาธารณชน อีกทั้งควรเพิ่มกลุ่มงาน
ด้านอาเซียน ให้เข้ามีบทบาทในการดูแลงานด้านศาสนาของอาเซียน เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558  

การใชโ้ครงสร้างองคก์ารแบบเมตริกซ์ เน่ืองจากกรมการศาสนามีภารกิจท่ีเก่ียวกบังานดา้น
การศาสนาทั้ง 5 ศาสนาท่ีมีค่อนขา้งมาก โดยมีหน่วยงานยอ่ยภายในกรม เป็นผูรั้บผิดชอบโครงการ
ต่าง ๆ ซ่ึงการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ จะตอ้งอาศยัอตัราก าลงัคนจ านวนมาก ตอ้งพึ่งพาอาศยั
ระหว่างหน่วยงาน ดงันั้นการใช้โครงสร้างองคก์ารแบบเมตริกซ์ จึงมีความเหมาะสมกบักรมการ-
ศาสนา เพราะโครงการองคก์ารแบบน้ีจะช่วยใหเ้กิดการปฏิบติังานท่ีเช่ือมโยงกนัระหวา่งหน่วยงาน
ภายในได้เป็นอย่างดี ซ่ึงมีตวัอย่างหน่วยงานภาครัฐท่ีใช้โครงสร้างองค์การแบบเมตริกซ์ เช่น 

อธิบดีกรมการศาสนา 

รองอธิบดี 

กลุ่มพฒันาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ส านกังาน 

เลขานุการกรม 
กองศาสนูปถมัภ ์

ส านกัพฒันา 

คุณธรรมจริยธรรม 

กองส่งเสริม 

กิจการฮจัย ์

โครงการ A 

โครงการ B 

โครงการ C 



129 
 

ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สังกดักระทรวงสาธารณสุข ท่ีแบ่งโครงสร้าง
องคก์ารโดยการท างานเช่ือมโยงกนัภายในหน่วยงานของส านกังาน ดงัภาพท่ี 5.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5.3  โครงสร้างองคก์ารส านกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
แหล่งทีม่า:  ส านกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2554: 18. 

นายกรัฐมนตรี 

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) 

เลขาธิการ 

คณะกรรมการบริหาร (คบ.) 

ท่ีปรึกษา รองเลขาธิการ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านกังานปฏิรูป 

ส านกัธรรมนูญ
สุขภาพและ
นโยบาย 

ส านกัสมชัชา
สุขภาพแห่งชาติ 

ส านกัสนบัสนุน
การปฏิบติั       
การพ้ืนท่ี 

ศูนยป์ระสานงาน
การพฒันา HIA 

งานส่งเสริม
สิทธิและสร้าง

สุขภาวะ 

ส านกัจดัการเครือข่าย 

ส านกัการส่ือสารทางสังคม 

ส านกัยทุธศาสตร์แผนและ
ประเมินผล 

ส านกัอ านวยการ 

งาน คสช./คบ. 

งานต่างประเทศ 

งานจดัการความรู้ 
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สรุป การใชรู้ปแบบโครงสร้างองคก์ารแบบเมตริกซ์ ช่วยให้เกิดการท างานร่วมกนัระหวา่ง
ฝ่ายต่าง ๆ มีความยืดหยุ่นต่อการด าเนินงาน ท างานอยา่งเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ แต่ก็มีขอ้จ ากดั
ท่ีว่า บุคลากรของกรมการศาสนามีจ านวนไม่เพียงพอต่อภาระงาน รวมทั้งจ  านวนงบประมาณท่ี
ไดรั้บจากภาครัฐก็ไม่เพียงพอเช่นกนั เพราะโครงสร้างองคก์ารแบบเมตริกซ์ จะตอ้งใชบุ้คลากรใน
การขบัเคล่ือนจ านวนมาก 

5.4.2 ควรน าเร่ืองของวฒันธรรมองค์การและค่านิยมมาพิจารณาในการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างองคก์ารของกรมการศาสนา ดงัน้ี 

 5.4.2.1 ในเร่ืองของค่านิยม บุคลากรของกรมการศาสนา ควรท่ีจะมีค่านิยมในการ
ปฏิบติังาน เพื่อน ามาปรับใช้ในการพฒันากรม และพฒันาประเทศใน 7 ประการดงัน้ี (วิรัช วิรัช-
นิภาวรรณ, 2547: 95-102) 

  1) ค่านิยมในความซ่ือสัตยสุ์จริต เป็นค่านิยมท่ีมีความคิด ความเช่ือ และการ
กระท าท่ียึดมั่นคุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต ประพฤติดี ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตน 
ครอบครัว และพวกพอ้ง 

  2) ค่านิยมในระบบคุณธรรม เป็นค่านิยมท่ีมีความคิด ความเช่ือ และการ
กระท าท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐาน 4 ประการ คือ หลกัความเสมอภาค หลกัความสามารถ หลกัความมัน่คง 
และหลกัความเป็นกลางทางการเมือง 

  3) ค่านิยมในหลกัประชาธิปไตย เป็นค่านิยมท่ีมีความคิด ความเช่ือ และการ
กระท าท่ีสนบัสนุนหลกัประชาธิปไตย ยึดหลกัการมีส่วนร่วม ความเป็นธรรม การมีเหตุมีผล และ
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์

  4) ค่านิยมท่ียดึหลกัการมากกวา่ตวับุคคล เป็นค่านิยมท่ีมีความคิด ความเช่ือ 
และการกระท าท่ีสนบัสนุนส่งเสริมให้บุคลากรเช่ือในเหตุและผล ปฏิบติังานตามหลกัการมากกว่า
ยดึตวับุคคล 

  5) ค่านิยมในความประหยดัและขยนั เป็นค่านิยมท่ีมีความคิด ความเช่ือ 
และการกระท าท่ีช่วยลดการใช้อ านาจหน้าท่ีในทางมิชอบเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กบัตนและ
พวกพอ้ง 

  6) ค่านิยมของการรวมกลุ่ม เป็นค่านิยมท่ีมีความคิด ความเช่ือ และการ
กระท าว่าผลส าเร็จของการพฒันาประเทศข้ึนอยู่กบัการรวมกลุ่ม และการประสานงานกนัของ
บุคลากร ซ่ึงเป็นหวัใจส าคญัของการพฒันา 

  7) ค่านิยมในระเบียบวินัย เป็นค่านิยมท่ีมีความคิด ความเช่ือ และการ
กระท าท่ีวา่ ระเบียบวนิยัเป็นส่ิงท่ีช่วยใหก้ารปฏิบติังานมีระบบ มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว 
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 จากค่านิยมทั้ ง 7 ประการ จะน าไปสู่ค่านิยมท่ีพึงปรารถนาท่ีเรียกว่า ค่านิยม
ประชาชน หรือค่านิยมท่ีรับใชป้ระชาชน โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นท่ีตั้ง อนัเป็น
จุดมุ่งหมายสูงสุดของการพฒันาค่านิยมในระบบราชการ 

 5.4.2.2 ในเร่ืองของวฒันธรรมองคก์าร วฒันธรรมองคก์ารในอนาคตท่ีเหมาะสมกบั
กรมการศาสนา สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี (Robbins and Coulter, 2005: 60-63) 

  1) วฒันธรรมองค์การท่ีเน้นจริยธรรม (Ethical Culture) พิจารณาจาก
คุณธรรมและจริยธรรม โดยให้บุคลากรของกรมปฏิบติังานอย่างมีจริยธรรม ยึดผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง 

  2) วฒันธรรมองค์การท่ีเน้นนวตักรรม (Innovative Culture) พิจารณาจาก
นวตักรรมท่ีสามารถน ามาใช้ในการส่ือสารภายในกรม เพื่อให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ส่ิง 
ใหม่ ๆ และมีอิสระทางความคิดในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ 

  3) วัฒนธรรมองค์การท่ี เน้นการตอบสนองผู ้รับบริการ (Customer-
Responsive Culture) พิจารณาจากการให้บริการ โดยค านึงถึงการตอบสนองความต้องการของ
ผูรั้บบริการใหเ้กิดความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของบุคลากร 

  4) วัฒนธรรมองค์การท่ี เน้นความผูกพันต่อองค์การด้วยจิตวิญญาณ 
(Spiritually and Organizational Culture) พิจารณาจากการมีเป้าหมายท่ีชัดเจน การเน้นการพฒันา
ระดบัปัจเจกบุคคล ความไวใ้จ และพลงัอ านาจของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ และเพิ่ม
ขีดความสามารถ กระบวนการตดัสินใจในการปฏิบติังาน 

สรุป ขอ้เสนอแนะจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์ารของกรมการศาสนา กระทรวง
วฒันธรรมส่ิงท่ีต้องมีการพิจารณาควบคู่ไปกับโครงสร้างองค์การ คือ วฒันธรรมองค์การและ
ค่านิยม เพื่อใหก้ารเปล่ียนแปลงสามารถส าเร็จลุล่วงไปไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

5.5  ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิัยคร้ังต่อไป 
 

ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัในคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
5.5.1 ควรศึกษาการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์การของหน่วยงานอ่ืน ๆ ในกระทรวง

วฒันธรรม เพื่อให้ได้ขอ้คน้พบและขอ้เปรียบเทียบของหน่วยงานภายในต่าง ๆ ในการปรับปรุง
โครงสร้างองคก์ารใหดี้ข้ึน 

5.5.2 ควรศึกษาการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์การในระบบราชการอ่ืน ๆ เพื่อท่ีจะได้
ทราบถึงขอ้คน้พบท่ีหลากหลาย และแตกต่างกนั 
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5.5.3 ควรศึกษาการเปล่ียนแปลงองค์การในระบบราชการดา้นอ่ืน ๆ เช่น ดา้นวฒันธรรม
องค์การ เทคโนโลยีสารสนเทศ นวตักรรม ระบบงาน บุคคล เป็นต้น เพื่อให้เห็นข้อแตกต่างท่ี
เกิดข้ึน 

5.5.4 ควรใช้ระเบียบวิธีวิจยันอกเหนือจากการวิจยัคร้ังน้ี เพื่อให้ทราบถึงขอ้แตกต่างท่ี
คน้พบ 
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แบบสัมภาษณ์ 
ประสิทธิผลการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์าร 

กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม 
 
ตอนที ่1 คุณลกัษณะทัว่ไปของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
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ประสบการณ์การท างาน ............................................ ปี 
ต าแหน่งปัจจุบนั ................................................................................................  

 
ตอนที ่2 ค าถามการวจัิย 

1. ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
 1.1 สภาพแวดลอ้มทางการเมือง มีผลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์าร อยา่งไร 
 1.2 สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ มีผลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์าร อยา่งไร 
 1.3 สภาพแวดลอ้มทางสังคม มีผลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์าร อยา่งไร 
2. ดา้นโครงสร้างองคก์าร 
 2.1 โครงสร้างองคก์ารก่อนการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 มีรูปแบบเป็นอยา่งไร 
 2.2 โครงสร้างองคก์ารหลงัการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 มีรูปแบบเป็นอยา่งไร 
 2.4 รูปแบบโครงสร้างองคก์ารท่ีเหมาะสม ควรเป็นลกัษณะอยา่งไร 
3. ดา้นประสิทธิผลองคก์าร 
 3.1 ความซบัซ้อน ความเป็นทางการ และการรวมอ านาจ/การกระจายอ านาจ จากการ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์าร เป็นอยา่งไร 
 3.3 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์ารส่งผลต่อการบริหารงานอยา่งไร 
 3.2 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์ารส่งผลต่อการปฏิบติังานของบุคลากรอยา่งไร 
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ภาคผนวก ข 
พระราชบัญญตัปิรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 

 
  

 



 

พระราชบัญญตัิ 
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

พ.ศ. 2545 
---------------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545 
เป็นปีท่ี 57 ในรัชกาลปัจจุบนั 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้

ประกาศวา่ 
โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ตราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยินยอมของ

รัฐสภา ดงัต่อไปน้ี 
มาตรา  1  พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 

2545” 
มาตรา  2  พระราชบญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นตน้ไป 
มาตรา  3 ใหย้กเลิก 

(1)  พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 
(2)  พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2534 
(3) พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2535 
(4)  พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2535 
(5)  พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2535 
(6)  พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2535 
(7)  พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2535 
(8)  พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 2536 
(9)  พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัท่ี 9) พ.ศ. 2536 
(10)  พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัท่ี 10) พ.ศ. 2537 
(11)  พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัท่ี 11) พ.ศ. 2537 
(12)  พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัท่ี 12) พ.ศ. 2538 
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(13)  พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัท่ี 13) พ.ศ. 2538 
(14)  พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัท่ี 14) พ.ศ. 2539 
(15)  พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัท่ี 15) พ.ศ. 2541 
(16)  พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัท่ี 16) พ.ศ. 2541 
(17)  พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัท่ี 17) พ.ศ. 2542 
(18)  พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัท่ี 18) พ.ศ. 2542 
(19)  พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัท่ี 19) พ.ศ. 2542 
(20)  พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัท่ี 20) พ.ศ. 2542 
(21)  พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัท่ี 21) พ.ศ. 2542 
(22)  พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัท่ี 22) พ.ศ. 2543 
(23)  พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัท่ี 23) พ.ศ. 2544 

มาตรา 4  ใหน้ายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
มาตรา  5  ใหมี้กระทรวงและส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกระทรวง ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ส านกันายกรัฐมนตรี 
(2)  กระทรวงกลาโหม 
(3)  กระทรวงการคลงั 
(4)  กระทรวงการต่างประเทศ 
(5)  กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
(6)  กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
(7)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(8)  กระทรวงคมนาคม 
(9)  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
(10)  กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
(11)  กระทรวงพลงังาน 
(12)  กระทรวงพาณิชย ์
(13)  กระทรวงมหาดไทย 
(14)  กระทรวงยติุธรรม 
(15)  กระทรวงแรงงาน 
(16)  กระทรวงวฒันธรรม 
(17)  กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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(18)  กระทรวงศึกษาธิการ 
(19)  กระทรวงสาธารณสุข 
(20)  กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
หมวด 1 

ส านกันายกรัฐมนตรี 
------------------------- 

 
มาตรา 6  ส านกันายกรัฐมนตรี มีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัราชการทัว่ไปของนายกรัฐมนตรี

และคณะรัฐมนตรี รับผิดชอบการบริหารราชการทัว่ไป เสนอแนะนโยบายและวางแผนการพฒันา
ดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมัน่คง และราชการเก่ียวกบัการงบประมาณ ระบบราชการ 
การบริหารงานบุคคล กฎหมายและการพฒันากฎหมาย การติดตามและประเมินผลการปฏิบติั
ราชการ การปฏิบติัภารกิจพิเศษและราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของ
ส านักนายกรัฐมนตรีหรือส่วนราชการท่ีสังกดัส านักนายกรัฐมนตรี หรือท่ีมิได้อยู่ภายในอ านาจ
หนา้ท่ีของกระทรวงใดโดยเฉพาะ 

มาตรา 7  ส านกันายกรัฐมนตรี มีส่วนราชการ ดงัต่อไปน้ี 
(1)  ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(2)  กรมประชาสัมพนัธ์ 
(3)  ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

  ส่วนราชการท่ีอยูใ่นบงัคบับญัชาข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี 
(4)  ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
(5)  ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(6)  ส านกัข่าวกรองแห่งชาติ 
(7)  ส านกังบประมาณ 
(8)  ส านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 
(9)  ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(10)  ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 
(11)  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(12)  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
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หมวด 2 
กระทรวงกลาโหม 
-------------------- 

 
มาตรา 8  กระทรวงกลาโหม มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัและรักษาความมัน่คง

ของราชอาณาจกัรจากภยัคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 
สนับสนุนการพฒันาประเทศ และราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของ
กระทรวงกลาโหมหรือส่วนราชการท่ีสังกดักระทรวงกลาโหม 

มาตรา 9  การจดัระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั 
และระเบียบแบบแผนวา่ดว้ยการนั้น 
 

หมวด 3 
กระทรวงการคลงั 

--------------------------- 
 

มาตรา 10  กระทรวงการคลงั มีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการเงินการคลงัแผน่ดิน การประเมิน
ราคาทรัพยสิ์น การบริหารพสัดุภาครัฐ กิจการเก่ียวกบัท่ีราชพสัดุ ทรัพยสิ์นของแผ่นดิน ภาษีอากร 
การรัษฎากร กิจการหารายไดท่ี้รัฐมีอ านาจด าเนินการไดแ้ต่ผูเ้ดียวตามกฎหมายและไม่อยูใ่นอ านาจ
หน้าท่ีของส่วนราชการอ่ืน การบริหารหน้ีสาธารณะ การบริหารและการพฒันารัฐวิสาหกิจและ
หลกัทรัพยข์องรัฐ และราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของกระทรวงการ-
คลงัหรือส่วนราชการท่ีสังกดักระทรวงการคลงั 

มาตรา 11 กระทรวงการคลงั มีส่วนราชการ ดงัต่อไปน้ี 
(1)   ส านกังานรัฐมนตรี 
(2)   ส านกังานปลดักระทรวง 
(3)   กรมธนารักษ ์
(4)   กรมบญัชีกลาง 
(5)   กรมศุลกากร 
(6)   กรมสรรพสามิต 
(7)   กรมสรรพากร 
(8)   ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ 
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(9)  ส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะ 
(10)  ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 

 
หมวด 4 

กระทรวงการต่างประเทศ 
------------------------ 

 
มาตรา 12  กระทรวงการต่างประเทศ มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัราชการต่างประเทศ และ

ราชการอ่ืนตามท่ีไดมี้กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหนา้ท่ีของกระทรวงการต่างประเทศหรือส่วน
ราชการท่ีสังกดักระทรวงการต่างประเทศ 

มาตรา 13  กระทรวงการต่างประเทศ มีส่วนราชการ ดงัต่อไปน้ี 
(1)   ส านกังานรัฐมนตรี 
(2)   ส านกังานปลดักระทรวง 
(3)   กรมการกงสุล 
(4)   กรมพิธีการทูต 
(5)   กรมยโุรป 
(6)   กรมวเิทศสหการ 
(7)   กรมเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 
(8)   กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
(9)   กรมสารนิเทศ 
(10)  กรมองคก์ารระหวา่งประเทศ 
(11)  กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต ้
(12)  กรมอาเซียน 
(13)  กรมเอเชียตะวนัออก 
(14)  กรมเอเชียใต ้ตะวนัออกกลางและแอฟริกา 
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หมวด 5 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

-------------------------------- 
 

มาตรา 14  กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา มีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมสนบัสนุน
และพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว การกีฬา การศึกษาด้านกีฬา นันทนาการ และราชการอ่ืน
ตามท่ีมีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหนา้ท่ีของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาหรือส่วนราชการ
ท่ีสังกดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

มาตรา 15  กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา มีส่วนราชการ ดงัต่อไปน้ี 
(1)  ส านกังานรัฐมนตรี 
(2)  ส านกังานปลดักระทรวง 
(3)  ส านกังานพฒันาการกีฬาและนนัทนาการ 
(4)  ส านกังานพฒันาการท่องเท่ียว 

 
หมวด 6 

กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
------------------------------ 

 
มาตรา 16  กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์มีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบั

การพฒันาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพและความมัน่คงในชีวิต สถาบนัครอบครัว และชุมชน และราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยห์รือส่วน
ราชการท่ีสังกดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์

มาตรา 17  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีส่วนราชการ ดัง 
ต่อไปน้ี 

(1)  ส านกังานรัฐมนตรี 
(2)  ส านกังานปลดักระทรวง 
(3)  กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ 
(4)  ส านกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 
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(5)  ส านักงานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษ์เด็ก เยาวชน ผูด้้อยโอกาส คน
พิการ และผูสู้งอาย ุ

 
หมวด 7 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
--------------------- 

 
มาตรา 18  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัเกษตรกรรม กรมป่าไม ้

การจดัหาแหล่งน ้ าและพฒันาระบบชลประทาน ส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร ส่งเสริมและพฒันา
ระบบสหกรณ์ รวมตลอดทั้ งกระบวนการผลิตและสินค้าเกษตรกรรม และราชการอ่ืนตามท่ี
กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือส่วนราชการท่ีสังกดั
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

มาตรา 19  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีส่วนราชการ ดงัต่อไปน้ี 
(1)  ส านกังานรัฐมนตรี 
(2)  ส านกังานปลดักระทรวง 
(3)  กรมชลประทาน 
(4)  กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
(5)  กรมประมง 
(6)  กรมปศุสัตว ์
(7)  กรมป่าไม ้
(8)  กรมพฒันาท่ีดิน 
(9)  กรมวชิาการเกษตร 
(10)  กรมส่งเสริมการเกษตร 
(11)  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
(12)  ส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
(13)  ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ 
(14)  ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
 
 



155 
 

หมวด 8 
กระทรวงคมนาคม 
-------------------- 

 
มาตรา 20  กระทรวงคมนาคม มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับการขนส่ง ธุรกิจการขนส่ง การ

วางแผนจราจร และการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นการคมนาคม และราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมาย
ก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของกระทรวงคมนาคมหรือส่วนราชการท่ีสังกดักระทรวงคมนาคม 

มาตรา  21  กระทรวงคมนาคม มีส่วนราชการ ดงัต่อไปน้ี 
(1)  ส านกังานรัฐมนตรี 
(2)  ส านกังานปลดักระทรวง 
(3)  กรมการขนส่งทางน ้าและพาณิชยนาว ี
(4)  กรมการขนส่งทางบก 
(5)  กรมการขนส่งทางอากาศ 
(6)  กรมทางหลวง 
(7)  กรมทางหลวงชนบท 
(8)  ส านกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

 
หมวด 9 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
----------------------------- 

 
มาตรา  22  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับการ

สงวน อนุรักษ ์และการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การจดัการการใชป้ระโยชน์อยา่ง
ย ัง่ยนื และราชการอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหนา้ท่ีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มหรือส่วนราชการท่ีสังกดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

มาตรา  23  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีส่วนราชการ ดงัต่อไปน้ี 
(1)  ส านกังานรัฐมนตรี 
(2)  ส านกังานปลดักระทรวง 
(3)  กรมควบคุมมลพิษ 
(4)  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
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(5)  กรมทรัพยากรธรณี 
(6)  กรมทรัพยากรน ้า 
(7)  กรมทรัพยากรน ้าบาดาล 
(8)  กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
(9)  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช 
(10)  ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 
หมวด 10 

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
------------------------- 

 
มาตรา  24 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการ

วางแผน ส่งเสริม พฒันา และด าเนินกิจการเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การ
อุตุนิยมวิทยา และการสถิติ และราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารหรือส่วนราชการท่ีสังกดักระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

มาตรา  25  กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มีส่วนราชการ ดงัต่อไปน้ี 
(1)  ส านกังานรัฐมนตรี 
(2)  ส านกังานปลดักระทรวง 
(3)  กรมไปรษณียโ์ทรเลข 
(4)  กรมอุตุนิยมวทิยา 
(5)  ส านกังานสถิติแห่งชาติ 

 
หมวด 11 

กระทรวงพลงังาน 
----------------------- 

 
มาตรา  26  กระทรวงพลงังาน มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการจดัหา พฒันาและบริหารจดั-

การพลังงาน และราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจและหน้าท่ีของกระทรวง
พลงังานหรือส่วนราชการท่ีสังกดักระทรวงพลงังาน 
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มาตรา  27  กระทรวงพลงังาน มีส่วนราชการ ดงัต่อไปน้ี 
(1)  ส านกังานรัฐมนตรี 
(2)  ส านกังานปลดักระทรวง 
(3)  กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
(4)  กรมธุรกิจพลงังาน 
(5)  กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 
(6)  ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน 

 
หมวด 12 

กระทรวงพาณิชย ์
---------------------------- 

 
มาตรา  28  กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการคา้ ธุรกิจบริการ ทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา และราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหนา้ท่ีของกระทรวงพาณิชยห์รือส่วน
ราชการท่ีสังกดักระทรวงพาณิชย ์

มาตรา  29  กระทรวงพาณิชย ์มีส่วนราชการ ดงัต่อไปน้ี 
(1)  ส านกังานรัฐมนตรี 
(2)  ส านกังานปลดักระทรวง 
(3)  กรมการคา้ต่างประเทศ 
(4)  กรมการคา้ภายใน 
(5)  กรมการประกนัภยั 
(6)  กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ 
(7)  กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา 
(8)  กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
(9)  กรมส่งเสริมการส่งออก 
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หมวด 13 
กระทรวงมหาดไทย 
--------------------- 

 
มาตรา  30  กระทรวงมหาดไทย มีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการบ าบดัทุกขบ์  ารุงสุข การรักษา

ความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอ านวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพฒันา
การเมืองการปกครอง การพฒันาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองทอ้งท่ี การส่งเสริม
การปกครองทอ้งถ่ินและพฒันาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมัน่คงภายใน กิจการสาธารณภยั 
และการพฒันาเมืองและราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของกระทรวง 
มหาดไทยหรือส่วนราชการท่ีสังกดักระทรวงมหาดไทย 

มาตรา  31  กระทรวงมหาดไทย มีส่วนราชการ ดงัต่อไปน้ี 
(1)  ส านกังานรัฐมนตรี 
(2)  ส านกังานปลดักระทรวง 
(3)  กรมการปกครอง 
(4)  กรมการพฒันาชุมชน 
(5)  กรมท่ีดิน 
(6)  กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
(7)  กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
(8)  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

 
หมวด 14 

กระทรวงยติุธรรม 
--------------------- 

 
มาตรา  32  กระทรวงยุติธรรม มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการกระบวนการ

ยุติธรรม เสริมสร้างและอ านวยความยุติธรรมในสังคม และราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายก าหนดให้
เป็นอ านาจหนา้ท่ีของกระทรวงยติุธรรมหรือส่วนราชการท่ีสังกดักระทรวงยติุธรรม 

มาตรา  33  กระทรวงยติุธรรม มีส่วนราชการ ดงัต่อไปน้ี 
(1)  ส านกังานรัฐมนตรี 
(2)  ส านกังานปลดักระทรวง 



159 
 

(3)  กรมคุมประพฤติ 
(4)  กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ 
(5)  กรมบงัคบัคดี 
(6)  กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน 
(7)  กรมราชทณัฑ ์
(8)  กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(9)  ส านกังานกิจการยติุธรรม 
(10) สถาบนันิติวทิยาศาสตร์ 

  ส่วนราชการท่ีอยูใ่นบงัคบับญัชาข้ึนตรงต่อรัฐมนตรี 
(11)  ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

 
หมวด 15 

กระทรวงแรงงาน 
-------------------- 

 
มาตรา 34  กระทรวงแรงงาน มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการบริหารและคุ้มครองแรงงาน 

พฒันาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานท า และราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายก าหนดให้เป็น
อ านาจหนา้ท่ีของกระทรวงแรงงานหรือส่วนราชการท่ีสังกดักระทรวงแรงงาน 

มาตรา 35  กระทรวงแรงงาน มีส่วนราชการ ดงัต่อไปน้ี 
(1)  ส านกังานรัฐมนตรี 
(2)  ส านกังานปลดักระทรวง 
(3)  กรมการจดัหางาน 
(4)  กรมพฒันาฝีมือแรงงาน 
(5)  กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 
(6)  ส านกังานประกนัสังคม 
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หมวด 16 
กระทรวงวฒันธรรม 

--------------------- 
 

มาตรา 36  กระทรวงวฒันธรรม มีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรม และ
ราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของกระทรวงวฒันธรรมหรือส่วนราชการท่ี
สังกดักระทรวงวฒันธรรม 

มาตรา  37 กระทรวงวฒันธรรม มีส่วนราชการ ดงัต่อไปน้ี 
(1)  ส านกังานรัฐมนตรี 
(2)  ส านกังานปลดักระทรวง 
(3)  กรมการศาสนา 
(4)  กรมศิลปากร 
(5)  ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ 
(6)  ส านกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั 

 
หมวด 17 

กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
----------------------- 

 
มาตรา  38  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับการวางแผน 

ส่งเสริมและพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าท่ีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือส่วนราชการท่ีสังกัดกระทรวง 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มาตรา  39  กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมีส่วนราชการ ดงัต่อไปน้ี 
(1)  ส านกังานรัฐมนตรี 
(2)  ส านกังานปลดักระทรวง 
(3)  กรมวทิยาศาสตร์บริการ 
(4)  ส านกังานปรมาณูเพื่อสันติ 
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หมวด 18 
กระทรวงศึกษาธิการ 
----------------------- 

 
มาตรา  40  กระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมและก ากับดูแล

การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม และการกีฬาเพื่อ
การศึกษา รวมทั้งการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจดัการศึกษา และราชการอ่ืนตามท่ีมี
กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของกระทรวงศึกษาธิการหรือส่วนราชการท่ีสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

มาตรา  41  การจดัระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
นั้น 
 

หมวด 19 
กระทรวงสาธารณสุข 

---------------------- 
 

มาตรา  42  กระทรวงสาธารณสุข มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการสร้างเสริมสุขภาพอนามยั 
การป้องกนั ควบคุม และรักษาโรคภยั การฟ้ืนฟูสมรรถภาพของประชาชน และราชการอ่ืนตามท่ีมี
กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหนา้ท่ีของกระทรวงสาธารณสุขหรือส่วนราชการท่ีสังกดักระทรวง
สาธารณสุข 

มาตรา  43  กระทรวงสาธารณสุข มีส่วนราชการ ดงัต่อไปน้ี 
(1)  ส านกังานรัฐมนตรี 
(2)  ส านกังานปลดักระทรวง 
(3)  กรมการแพทย ์
(4)  กรมควบคุมโรค 
(5)  กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก 
(6)  กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์
(7)  กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 
(8)  กรมสุขภาพจิต 



162 
 

(9)  กรมอนามยั 
(10)  ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

 
หมวด 20 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
----------------------- 

 
มาตรา  44  กระทรวงอุตสาหกรรม มีอ านาจหน้าท่ีเ ก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนา

อุตสาหกรรม การส่งเสริมการลงทุน การพฒันาผูป้ระกอบการ และราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือส่วนราชการท่ีสังกัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

มาตรา  45  กระทรวงอุตสาหกรรม มีส่วนราชการ ดงัต่อไปน้ี 
(1)  ส านกังานรัฐมนตรี 
(2)  ส านกังานปลดักระทรวง 
(3)  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
(4)  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
(5)  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
(6)  ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย 
(7)  ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
(8)  ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

  ส่วนราชการท่ีอยูใ่นบงัคบับญัชาข้ึนตรงต่อรัฐมนตรี 
(9)  ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 
หมวด 21 

ส่วนราชการไม่สังกดัส านกันายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 
----------------------- 

 
มาตรา 46 ส่วนราชการไม่สังกดัส านกันายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง มีดงัต่อไปน้ี 

(1)  ส านักราชเลขาธิการ มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการเลขานุการในพระองค์
พระมหากษตัริย ์
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(2)  ส านกัพระราชวงั มีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการจดัการพระราชวงั ตลอดจน
ดูแลรักษาทรัพยสิ์นและผลประโยชน์ของพระมหากษตัริย ์

(3)  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับกิจการ
พระพุทธศาสนา ส่งเสริมพฒันาพระพุทธศาสนาและดูแลรักษาศาสนสมบติัตามกฎหมายว่าดว้ย
คณะสงฆ ์และอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย 

(4) ส านกังานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริตามท่ี
ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

(5)  ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับการวิจยั 
และอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย 

(6)  ราชบณัฑิตยสถาน มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการคน้ควา้ วิจยั และเผยแพร่
ทางวชิาการ และอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย 

(7)  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการรักษาความสงบ
เรียบร้อย และอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย 

(8)  ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน มีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
คณะกรรมการธุรกรรม และอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย 

(9)  ส านกังานอยัการสูงสุด มีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินคดีอาญาทั้งปวง 
ด าเนินคดีแพ่งและให้ค  าปรึกษาดา้นกฎหมายแก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ และอ านาจหน้าท่ี
ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย 

ส่วนราชการตามวรรคหน่ึง (1) (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) มีฐานะเป็นกรม อยู่
ในบงัคบับญัชาของนายกรัฐมนตรี 

ส่วนราชการตามวรรคหน่ึง (8) และ (9) มีฐานะเป็นกรม อยูใ่นบงัคบับญัชาของ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรม 

 
บทเฉพาะกาล 

---------------------- 
 

มาตรา 47  ใหโ้อนบรรดากิจการ อ านาจหนา้ท่ี ทรัพยสิ์น งบประมาณ หน้ี สิทธิ และภาระ
ผกูพนัทั้งปวงของกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการอ่ืนท่ีถูกยุบเลิกตามมาตรา 3 ไปเป็นของ
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กระทรวง กรมหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนตามพระราชบญัญติัน้ี ทั้งน้ี โดยกิจการ อ านาจ
หนา้ท่ี ทรัพยสิ์น งบประมาณ หน้ี สิทธิ และภาระผกูพนัของกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการ
อ่ืนใดจะโอนไปเป็นของส่วนราชการใด ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ในพระราช-
กฤษฎีกาดงักล่าวจะก าหนดให้การก าหนดรายละเอียดบางกรณีเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี
หรือประกาศของรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งก็ได ้

มาตรา  48  ใหโ้อนบรรดาขา้ราชการ ลูกจา้ง และอตัราก าลงัของกระทรวง ทบวง กรม และ
ส่วนราชการอ่ืนท่ีถูกยุบเลิกตามมาตรา 3 ไปเป็นขา้ราชการ ลูกจา้ง และอตัราก าลงัของกระทรวง 
กรมหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนตามพระราชบญัญติัน้ีตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ใน
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะก าหนดให้การก าหนดรายละเอียดบางกรณีเป็นไปตามมติของ
คณะรัฐมนตรีหรือประกาศของรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งก็ได ้

มาตรา  49  บรรดาอ านาจหน้าท่ีท่ีมีบทกฎหมายก าหนดให้เป็นของส่วนราชการท่ีถูกยุบ
เลิกตามมาตรา 3 หรือของรัฐมนตรีผูด้  ารงต าแหน่ง หรือผูซ่ึ้งปฏิบติัหน้าท่ีในส่วนราชการนั้น ให้
โอนไปเป็นของส่วนราชการหรือของรัฐมนตรีผูด้  ารงต าแหน่งหรือผูซ่ึ้งปฏิบัติหน้าท่ีในส่วน
ราชการอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ในการโอนอ านาจหน้าท่ีตามวรรคหน่ึง ถ้าจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงองค์ประกอบของ
คณะกรรมการตามกฎหมายใด หรือแกไ้ขเพิ่มเติมบทบญัญติัของกฎหมายในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการโอนอ านาจหนา้ท่ีและเจตนารมณ์ของกฎหมายดงักล่าว ให้กระท าไดโ้ดยการตรา
เป็นพระราชกฤษฎีกาโดยในพระราชกฤษฎีกาดงักล่าวจะก าหนดเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาให้ส่วน
ราชการท่ีถูกโอนอ านาจหน้าท่ีไป รัฐมนตรีผูด้  ารงต าแหน่งหรือผูซ่ึ้งปฏิบติัหน้าท่ีในส่วนราชการ
นั้น ยงัคงมีอ านาจหนา้ท่ีเดิมต่อไปเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการใหมี้ความต่อเน่ืองกนัก็ได ้

ให้ถือว่าพระราชกฤษฎีกาตามมาตราน้ีมีผลเป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมบรรดาบทกฎหมายใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

มาตรา  50  ให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานและสวสัดิการสังคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมของกระทรวงท่ีถูกยุบเลิกตามมาตรา 3 และรัฐมนตรีช่วยว่าการของ
กระทรวงดงักล่าว เป็นรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิ-
การ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีวา่การกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีช่วย
วา่การท่ีเก่ียวขอ้งของกระทรวงตามมาตรา 5 ตามล าดบั จนกว่าจะมีประกาศพระบรมราชโองการ
โปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ 

มาตรา  51  ในระหว่างท่ียงัมิได้จดัระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าดว้ยการศึกษาแห่งชาติ ให้กระทรวงศึกษาธิการมีส่วนราชการภายในกระทรวงตามท่ี
พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมบญัญติัไวส้ าหรับ
กระทรวงศึกษาธิการ เวน้แต่ส่วนราชการใดของกระทรวงศึกษาธิการท่ีพระราชบญัญติัน้ีบญัญติัไว้
ใหอ้ยูใ่นสังกดัของกระทรวง ทบวง กรมอ่ืนแลว้ 

ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. 2534 มีฐานะเป็นกรมอยูใ่นสังกดัส านกันายกรัฐมนตรีตามพระราชบญัญติัน้ี ทั้งน้ี 
จนกวา่จะมีการจดัระเบียบกระทรวงศึกษาธิการตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ 

มาตรา  52  ใหท้บวงมหาวทิยาลยัและส่วนราชการท่ีสังกดัทบวงมหาวทิยาลยัตามพระราช-
บญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ซ่ึงถูกยกเลิกโดยมาตรา 3 
ยงัคงเป็นทบวงมหาวิทยาลัยซ่ึงมีฐานะเทียบเท่ากระทรวงและส่วนราชการท่ีสังกัดทบวง 
มหาวิทยาลัยต่อไปและให้มีรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย และ
ขา้ราชการในทบวงมหาวทิยาลยัและในส่วนราชการท่ีสังกดัทบวงมหาวิทยาลยั โดยมีอ านาจหนา้ท่ี
ตามกฎหมายต่อไป ทั้งน้ี จนกว่าจะมีการจดัระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการตามกฎหมายว่า
ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ 

มาตรา  53  ภายในสองปีนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ใหโ้อนกิจการอ านาจหนา้ท่ี 
ทรัพย์สิน งบประมาณ หน้ี สิทธิ ภาระผูกพนั ข้าราชการ ลูกจ้าง และอตัราก าลังของกรมวิเทศ
สหการและบรรดาอ านาจหนา้ท่ีของผูด้  ารงต าแหน่งหรือผูซ่ึ้งปฏิบติัหน้าท่ีในกรมวิเทศสหการ ไป
เป็นของส่วนราชการหน่ึงส่วนราชการใดของกระทรวงการต่างประเทศ หรือของผูด้  ารงต าแหน่ง
หรือผูซ่ึ้งปฏิบติัหนา้ท่ีในส่วนราชการดงักล่าว แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
ในพระราชกฤษฎีกาดงักล่าวจะก าหนดให้การก าหนดรายละเอียดบางกรณีเป็นไปตามมติของ
คณะรัฐมนตรีหรือประกาศของรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งก็ได ้
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เม่ือมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงข้ึนใช้บงัคบัแลว้ ให้ถือวา่กรมวิเทศสหการ
เป็นอนัยบุเลิก 

มาตรา 54  ภายในห้าปีนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั ให้โอนกิจการอ านาจหนา้ท่ี 
ทรัพยสิ์น งบประมาณ หน้ี สิทธิ ภาระผกูพนั ขา้ราชการ ลูกจา้ง และอตัราก าลงัของกรมทางหลวง
ชนบท และอ านาจหนา้ท่ีของผูด้  ารงต าแหน่งหรือผูซ่ึ้งปฏิบติัหนา้ท่ีในกรมทางหลวงชนบท ไปเป็น
ของกรมทางหลวง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหรือผูซ่ึ้งปฏิบติัหน้าท่ีในกรมทางหลวง หรือไปเป็นของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือผูด้  ารงต าแหน่งหรือผูซ่ึ้งปฏิบติัหน้าท่ีในองค์กรปกครองส่วน-
ทอ้งถ่ิน แล้วแต่กรณี ทั้ งน้ี ตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะ
ก าหนดให้การก าหนดรายละเอียดบางกรณีเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีหรือประกาศของ
รัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งก็ได ้

เม่ือมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงใช้บงัคบัแลว้ ให้ถือว่ากรมทางหลวงชนบท
เป็นอนัยบุเลิก 

มาตรา  55  ภายในสองปีนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั ให้รัฐบาลเสนอกฎหมาย
ปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการจดัระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ให้สอดรับกบัภารกิจของทหาร
ตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา  56  ภายในสองปีนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั ให้รัฐบาลเสนอกฎหมาย
เพื่อโอนภารกิจของส านกังานต ารวจแห่งชาติท่ีมิใช่ภารกิจหลกัในการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
การป้องกันและปราบปรามผูก้ระท าผิด ไปเป็นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งและเพื่อลดภารกิจในพื้นท่ีตามล าดบัความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการ
รักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกนัและปราบปรามผูก้ระท าผดิ 

มาตรา  57  ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั ให้รัฐบาลเสนอกฎหมาย
จดัตั้งส านกังานส่งเสริมเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร และกรมส ารวจและท าแผนท่ีพลเรือน ข้ึนในกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

มาตรา  58  ให้โอนกิจการ ทรัพยสิ์น สิทธิ หน้าท่ี งบประมาณ ขา้ราชการและลูกจา้งของ
กรมไปรษณียโ์ทรเลขตามบทบญัญติักฎหมายว่าดว้ยองค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ีและก ากบักิจการ
วทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมไปเป็นของส านกังานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เสมือนส านกังานปลดักระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็น
ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม และเม่ือมีการโอนแลว้ให้ถือวา่กรมไปรษณียโ์ทรเลขเป็นอนัยุบ
เลิก 
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มาตรา 59  ภายใตบ้งัคบัวรรคสอง ใหก้ระทรวง กรม และส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ี
มีฐานะเป็นกรมตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม
ยงัคงมีอ านาจหนา้ท่ีและการจดัระเบียบราชการเช่นเดิมต่อไป เวน้แต่กระทรวงกลาโหม ส านกัราช-
เลขาธิการ ส านักพระราชวงั ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน -
เน่ืองมาจากพระราชด าริ ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ ราชบณัฑิตยสถาน ส านักงาน-
ต ารวจแห่งชาติ ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และส านกังานอยัการสูงสุด ให้มี
อ านาจหน้าท่ีและการจดัระเบียบราชการตามพระราชบญัญติัน้ีนับแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้
บงัคบั 

เม่ือมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 47 มาตรา 48 และมาตรา 49 ใช้บงัคบัส าหรับ
กระทรวง กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเป็นกรมแห่งใดแลว้ ให้กระทรวง กรม 
หรือส่วนราชการนั้น อ านาจหนา้ท่ีและการจดัระเบียบราชการตามพระราชบญัญติัน้ีนบัแต่วนัท่ีพระ
ราชกฤษฎีกาดงักล่าวใชบ้งัคบัเป็นตน้ไป 

ในการจัดระเบียบราชการระยะแรก ถ้ากระทรวงใดสมควรมีกลุ่มภารกิจให้ตรา
กฎกระทรวงก าหนดใหมี้กลุ่มภารกิจใชบ้งัคบัพร้อมกบัพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง 

ในกรณีท่ีมีการจดัระเบียบราชการของกระทรวงใดเป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ีแลว้ ถ้า
กระทรวงนั้นมีต าแหน่งรองปลดักระทรวงและผูช่้วยปลดักระทรวงเกินกว่าจ านวนท่ีก าหนดไวใ้น
กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน และเป็นกรณีท่ีไม่สามารถยา้ยไปด ารงต าแหน่งอ่ืน
ในกระทรวงนั้นหรือกระทรวงอ่ืนท่ีเหมาะสมได้ ให้ต าแหน่งรองปลดักระทรวงและผูช่้วยปลัด 
กระทรวงดงักล่าวยงัคงมีต่อไปได ้แต่ตอ้งไม่เกินสองปีนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

มาตรา  60  ให้รัฐบาลรายงานค่าใช้จ่ายประจ าและอตัราของขา้ราชการและลูกจ้างของ
ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคเปรียบเทียบกบัก่อนพระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบัต่อสภา
ผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภา เม่ือครบก าหนดหน่ึงปีและสองปีของการใชบ้งัคบัพระราชบญัญติัน้ี 
 
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
    พลเอก ชวลิต ยงใจยทุธ 
       รองนายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีระบบราชการนั้นเป็นกลไก
ส าคัญของประเทศในอันท่ีจะผลักดันให้แนวทางการบริหารประเทศตามท่ีก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญและกฎหมายต่าง ๆ รวมทั้งการด าเนินการตามแนวนโยบายของรัฐเกิดผลส าเร็จเป็น
ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนส่วนรวม การจดักลไกของระบบราชการจึงเป็นเร่ืองส าคญั
ท่ีจะตอ้งปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นไปของสังคม ซ่ึงท่ีผ่านมาแมว้า่จะมีการปรับปรุง
การแบ่งส่วนราชการหลายคร้ัง แต่ยงัคงให้มีการปฏิบติัราชการตามโครงสร้างการบริหารท่ีไม่
แตกต่างจากรูปแบบเดิมซ่ึงเป็นผลให้การท างานของขา้ราชการเป็นไปด้วยความล่าช้าเพราะมี
ขั้นตอนการปฏิบติังานค่อนขา้งมาก และส่วนราชการต่าง ๆ มิไดก้ าหนดเป้าหมายร่วมกนัและจดั
กลไกการปฏิบติังานให้มีความสัมพนัธ์กนั จึงเป็นผลท าให้การปฏิบติังานเกิดความซ ้ าซ้อนและ
กระทบต่อการให้บริการแก่ประชาชน แนวทางแก้ไขปัญหาในเร่ืองน้ีจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุง
ระบบราชการทั้งระบบ โดยการปรับอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการข้ึนใหม่ และปรับปรุงการ
บริหารงานโดยการจดัส่วนราชการท่ีปฏิบติังานสัมพนัธ์กนัรวมไวเ้ป็นกลุ่มงานเดียวกนั ซ่ึงจะเป็น
พื้นฐานท่ีส าคญัในการปรับระบบการท างานในรูปกลุ่มภารกิจ เพื่อให้สามารถก าหนดเป้าหมายและ
ทิศทางการปฏิบติังานของส่วนราชการท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัให้สามารถท างานร่วมกนัไดอ้ย่างมี
เอกภาพ และเกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งจะเป็นการลดค่าใชจ่้ายในส่วนงานท่ีซ ้ าซ้อนกนั เม่ือจดัส่วน-
ราชการใหม่ให้สามารถปฏิบติังานไดแ้ลว้จะมีผลท าให้แนวทางความรับผิดชอบของส่วนราชการ
ต่าง ๆ มีเป้าหมายท่ีชัดเจน ซ่ึงจะสามารถปรับปรุงการท างานของขา้ราชการให้มีประสิทธิภาพใน
ระยะต่อไปได ้จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ค 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม พ.ศ. 2545 

 
  

 



 

กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมการศาสนา 

กระทรวงวฒันธรรม 
พ.ศ. 2545 

---------------------- 
 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 8 ฉ แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 
2543 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรมออกกฎกระทรวงไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1 ให้กรมการศาสนา มีภารกิจเก่ียวกบัการด าเนินงานของรัฐดา้นศาสนา โดยการท านุ
บ ารุง ส่งเสริมและให้การอุปถัมภ์คุม้ครองกิจการด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ ท่ีทาง
ราชการรับรอง ตลอดจนส่งเสริม พฒันาความรู้คู่คุณธรรม ส่งเสริมความเขา้ใจอนัดี และสร้างความ
สมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งด าเนินการเพื่อให้คนไทยน าหลกัธรรมของ
ศาสนามาใชใ้นการพฒันาคุณภาพชีวติใหเ้ป็นคนดีมีคุณธรรม โดยใหมี้อ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

 (1)  ท านุบ ารุง ส่งเสริมเพื่อพฒันาความรู้คู่คุณธรรม 
 (2)  เสริมสร้างศีลธรรม ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม 
 (3)  ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกิจการฮจัย ์รวมทั้งกฎหมาย และ

ระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 (4)  ส่งเสริม ดูแล รักษาและท านุบ ารุงศาสนสถาน และศาสนวตัถุ 
 (5)  ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ ท่ีทางราชการรับรอง และ

สนบัสนุนการด าเนินการขององคก์ารศาสนา 
 (6)  ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของกรมหรือตามท่ี

กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ขอ้ 2 ใหแ้บ่งส่วนราชการกรมการศาสนา ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ส านกังานเลขานุการกรม 
 (2) กองศาสนูปถมัภ ์
 (3) ส านกัพฒันาคุณธรรมจริยธรรม 
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ขอ้ 3  ส่วนราชการของกรมการศาสนา มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
 (1) ส านกังานเลขานุการกรม มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี  

 (ก)  ปฏิบติังานบริหารทัว่ไป งานสารบรรณ งานบริการ และงานกิจกรรมพิเศษ
ของกรม 
 (ข)  ด าเนินการเก่ียวกบังานช่วยอ านวยการและงานเลขานุการของกรม 
 (ค)  ประชาสัมพนัธ์การปฏิบัติราชการของกรม และเผยแพร่กิจกรรมความ 
กา้วหนา้ในงานดา้นต่าง ๆ ของกรม 
 (ง)  ด าเนินการเก่ียวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพสัดุ อาคาร 
สถานท่ีและยานพาหนะของกรม  
 (จ)  จดัระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม 
 (ฉ)  ด าเนินการเก่ียวกบังานกฎหมายและระเบียบ งานนิติกรรมและสัญญา งาน
เก่ียวกบัความรับผดิชอบในทางแพง่ อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืนท่ีอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีของ
กรม 
 (ช)  จดัท าและประสานแผนการปฏิบติังานของกรมให้สอดคล้องกบันโยบาย
และแผนแม่บทของกระทรวง ด าเนินการเก่ียวกับงานโครงการพิเศษ งานความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบติังานตามแผนงานและโครงการของ
หน่วยงานในสังกดั 
 (ซ)  จดัระบบการส ารวจ การจดัเก็บ การประมวล และการใช้ประโยชน์ขอ้มูล
ของหน่วยงานในสังกดั และเป็นศูนยข์อ้มูลของกรม 
 (ฌ)  ประสานความสัมพนัธ์ระหว่างคณะสงฆ์ องค์กรทางศาสนา หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
 (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 (2) กองศาสนูปถมัภ ์มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
 (ก)  ด าเนินการเก่ียวกบังานพระราชพิธี งานพระราชกุศล งานรัฐพิธี และงาน 
ศาสนพิธีของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ 
 (ข)  ใหก้ารอุปถมัภด์า้นศาสนสงเคราะห์ 
 (ค)  ด าเนินการใหก้ารอุปถมัภ ์ประสานงาน และควบคุมดูแลการเผยแผศ่าสนาท่ี
ทางราชการรับรอง 
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 (ง)  ด าเนินการและสนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานของส านักเลขาธิการ-
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮจัยแ์ห่งประเทศไทยตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมกิจการฮจัย ์
 (จ)  ด าเนินการประสานงานระหว่างผู ้น าศาสนาและศาสนิกชนทุกศาสนา 
เพื่อใหเ้กิดความสมานฉนัท ์
  (ฉ)  เสนอแนวการก าหนดนโยบายและมาตรการในการสร้างความสมานฉันท์
ระหวา่งศาสนาอ่ืนท่ีทางราชการรับรอง  
  (ช)  บริการขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัความรู้ วิธีการปฏิบติัดา้นศาสนพิธี วนัส าคญั
ทางพระพุทธศาสนา ผลงานการวจิยั และวชิาการทางศาสนาอ่ืนแก่บุคคลทัว่ไป 
 (ซ) ปฏิบติังานร่วมกบัส านกัพระราชวงั รับสนองงานในพระบรมราชานุเคราะห์ 
และพระบรมราชูปถมัภ ์ตามพระบรมราชโองการและหมายรับสั่ง 
 (ฌ)  สนับสนุนการพฒันาบุคลากรทางศาสนาอ่ืนท่ีทางราชการรับรอง เพื่อ
ส่งเสริมใหน้ าหลกัธรรมทางศาสนา น าไปสู่การเสริมสร้างศีลธรรม ปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรม  
 (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 (3) ส านกัพฒันาคุณธรรมจริยธรรม มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
  (ก)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจยัเพื่อเสนอแนะการก าหนดนโยบายและแนวทางการ
พฒันาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและมหาเถรสมาคม 
  (ข)  ด าเนินการเก่ียวกบัการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม และส่งเสริมการน า
หลกัธรรมไปพฒันาคุณภาพชีวติ เพื่อสร้างใหน้กัเรียน นกัศึกษา ประชาชนเกิดความรู้คู่คุณธรรม 
 (ค)  เผยแพร่และส่งเสริมศีลธรรม 
       (ง)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  
 
      ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545 
                 อุไรวรรณ  เทียนทอง 
       รัฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรม 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากมาตรา 8 ฉ แห่งพระราช-
บญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2543 บญัญติัว่า การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงาน
รัฐมนตรี กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ให้ออกเป็นกฎกระทรวง 
และให้ระบุอ านาจหน้าท่ีของแต่ละส่วนราชการไวใ้นกฎกระทรวงด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับ
บทบญัญติัดงักล่าว สมควรแบ่งส่วนราชการภายในกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม และระบุ
อ านาจหน้าท่ีของแต่ละส่วนราชการดังกล่าวให้เหมาะสมกบัสภาพของงาน จึงจ าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงน้ี 
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ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 
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