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บทคัดย่อ

การวิจัยทำ�นายนี้
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำ�เร็จในการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ของหน่วยงานระดับเขต กระทรวงสาธารณสุข สุ่มตัวอย่างข้าราชการแบบ
เป็นระบบจากบัญชีรายชื่อข้าราชการในหน่วยงานระดับเขต 12 เขต โดยเรียงลำ�ดับตามจำ�นวน
ข้าราชการที่อยู่ในหน่วยงานระดับเขต ที่มีจำ�นวนมากสุดไปถึงจำ�นวนน้อยสุด จำ�นวน 290 คน
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่มีค่าความเที่ยงระหว่าง .86 -.94 วิเคราะห์ข้อมูล นำ�
เสนอด้วย จำ�นวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ยร้อยละ และการวิเคราะห์
ถดถอยพหุแบบขั้นตอน
ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรรับรู้ความสำ�เร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับปานกลาง ปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P< .05) กับความสำ�เร็จ
ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐโดยรวมและรายด้าน คือ ค่านิยมร่วมองค์การ (X1)
กลยุทธ์องค์การ (X2) ระบบงาน (X3) ทักษะบุคลากร (X4) และโครงสร้างองค์การ (X5) โดย
พบว่าทั้ง 5 ปัจจัยทำ�นายความสำ�เร็จโดยรวมได้ร้อยละ 62.3 (R2= 0.623) และมีสมการทำ�นาย
ดังนี้ Y = .268X1+.197X2+.184X3+.197X4 +.119X5 รายด้านพบว่ามี 4 ปัจจัยที่เรียงตาม
น้ำ�หนักการทำ�นายความสำ�เร็จได้มากกว่าร้อยละ 45 คือ ด้านการดำ�เนินการวิเคราะห์ข้อมูล (X1,
X5, X4, X3) (R2= 0.478) ด้านผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (X1, X2, X3, X4)
(R2 = 0.451) และด้านความร่วมมือการดำ�เนินการตามแผนการปรับปรุงระบบการเรียนรู้ (X1,
X2, X4, X3) (R2= 0.450) และพบว่ามี 3 ปัจจัยที่เรียงตามน้ำ�หนักการทำ�นายความสำ�เร็จได้
มากกว่าร้อยละ 30 คือ ด้านการดำ�เนินการตามแผนพัฒนา (X3, X1,X5) (R2 = 0.397) ด้านการ
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รายงานข้อมูล (X4, X2, X3) (R2 = 0.367) และด้านการพัฒนาข้าราชการตามเป้าหมายตัวชีว้ ดั
(X4, X2, X1) (R2 = 0.329)
ดังนัน้ จึงควรให้ความสำ�คัญกับทัง้ 5 ปัจจัยเหล่านีเ้ พือ่ ช่วยผลักดันให้การพัฒนาคุณภาพประสบ
ความสำ�เร็จมากยิง่ ขึน้
คำ�สำ�คัญ : คุณภาพการบริหารจัดการ ค่านิยมร่วมองค์การ กลยุทธ์องค์การ ระบบงาน

Abstract :

This predictive research was aimed to investigate factors influencing the successful Public
Sector Management Quality Award (PMQA) based on perception of the personnel at
the regional level of the Ministry Public Health. 290 subjects were recruited by systematic
random sampling technique. Each organization was rank according to the number of
personnel, from maximum to minimum. A questionnaire with the reliability of .86-.94
was used for collecting data. Data analysis was conducted with SPSS for Windows, and
presented in terms of mean, standard deviation, mean percentage, frequency, percentage,
and stepwise multiple regression analysis.
The results indicated that most civil servants perceived medium level of the
success of PMQA (P< .05). Factors influencing the success of PMQA were corporate
strategy (X1), organizational structure (X2), work system (X3), personnel skill (X4),
and corporate culture (X5). It was found that all five predictors can determine the overall success of PMQA at 62.3% (R2=0.623), (Y = .268X1+ .197X2 +.184X3+.197X4
+.119X5). Four predictors, according to predictive ability, can predict more than 45%
(R2 > 0.45) on the success of PMQA, which included Data Analysis Domain (X1, X5,
X4, X3), (R2 = 0.478); Corporate Knowledge Management Effectiveness Domain (X1,
X2, X3, X4), (R2 = 0.451); and Cooperation in the Implementation of Learning
System Improvement Plan Domain (X1, X2,X4, X3), (R2 = 0.450). Three predictors
according to predictive ability, can predict more than 30% (R2 > 0.30) on the success of
PMQA, which include Implementation of Development Plan Domain (X3, X1, X5) (R2
= 0.397), Data Report Domain (X4, X2, X3), (R2 = 0.367); and Personnel Development
According Target Indicators Domain (X4, X2, X1), (R2 = 0.329)
The authors suggested that these five predictors should be emphasized to increase
the success of quality management.

Keywords : Quality management, Corporate culture, Corporate strategy, Work sys-
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บทนำ�

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
(พ.ศ.2546-2550) กำ�หนดให้มกี ารปรับเปลีย่ น
กระบวนการ และวิธกี ารทำ�งานเพือ่ ยกระดับขีด
ความสามารถและมาตรฐานการทำ�งานของหน่วย
ราชการ ให้อยูใ่ นระดับสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ 1ี ตามมติ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน
2548 ให้น�ำ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครั ฐ มาใช้ ต ามข้ อ เสนอของสำ � นั ก งานคณะ
กรรมการพัฒนาระบบราชการ เพือ่ เป็นเครือ่ งมือ
ผลักดันให้การพัฒนาระบบราชการมีประสิทธิภาพ
และยัง่ ยืน 2 หน่วยงาน ระดับเขต กระทรวงสาธารณสุข
ใช้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐ มาเป็นแนวทางใน
การบริหารคุณภาพบริการของหน่วยงาน ซึง่ หน่วยงาน
รับนโยบายคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์การสู่ความเป็น
เลิศ ในปี พ.ศ.2547 และดำ�เนินการพัฒนาคุณภาพ
ทัว่ ทัง้ หน่วยงานตามกระบวนการ พัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ และนำ�เอาเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาระบบงาน เพือ่ ให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน โดยเน้นให้ประสานเกณฑ์การพัฒนา
PMQA เข้ากับงานประจำ�ขององค์การ
การนำ � ระบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
พบว่ า ผลการดำ � เนิ น การตามคำ � รั บ รองในการ
ปฏิบตั ิราชการ ด้านมิติคุณภาพการให้บริการ
(ร้ อ ยละระดั บ ความพึ ง พอใจในการให้ บ ริ ก าร)

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕

ผลการดำ�เนินงานในช่วงปี 2547-2549 พบว่า มีแนว
โน้มเพิม่ จากร้อยละ 80.55 ในปี 2547 เพิม่ เป็น ร้อย
ละ 92.6 ในปี 2549 ซึง่ มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ในมิตดิ า้ น
การพัฒนาองค์กร ซึง่ พิจารณาจากคะแนนเฉลีย่ ตาม
กรอบการพัฒนาระบบราชการของสำ�นักงาน ก.พ.ร.
(คะแนนเต็ม 5) กรมอนามัยตัง้ เป้าหมายต้องได้
คะแนนเฉลีย่ ทุกปีไม่ต�ำ่ กว่า 4.0 คะแนน และผล
การดำ�เนินงาน พบว่ามีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ จากปี พ.ศ.
2549 คะแนนเฉลีย่ 4.4 ปี พ.ศ. 2550 คะแนน
เฉลีย่ 4.6 ซึง่ มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย3 การดำ�เนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
ภาครัฐ ส่งผลให้การดำ�เนินงานตามคำ�รับรองปฏิบตั ิ
ราชการประสบความสำ�เร็จ และส่งผลทำ�ให้มรี ะบบ
การบริหารจัดการทีด่ ี ซึง่ ส่งผลทำ�ให้ประชาชนได้รบั
การบริการที่มีคุณภาพและภาครัฐมีการดำ�เนินงาน
ตามเป้าหมายประสบผลสำ�เร็จ ปัจจัยสนับสนุนความ
สำ�เร็จการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยมีแนวคิดและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย
สนับสนุน และสอดคล้องกับแนวคิดการบริหาร
ตามแบบจำ�ลองของแมคคินเซ่ (McKinsey 7s
Framework) คือ ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ
กลยุทธ์ ระบบบุคคล ลักษณะการบริหารหรือด้าน
ผูน้ �ำ ทักษะการบริหาร และปัจจัยด้านค่านิยมร่วม
หรือวัฒนธรรมองค์การ ล้วนเป็นปัจจัยทีเ่ อือ้ ต่อ
ความสำ�เร็จในการบริหารงาน4
จากเหตุผลความจำ�เป็นดังกล่าวจึงจำ�เป็น
ต้องศึกษาปัจจัยทางการบริหารด้านกลยุทธ์องค์การ
โครงสร้างองค์การ ระบบงาน รูปแบบการบริหาร
การมีส่วนร่วม ทักษะบุคลากร และค่านิยมร่วม
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องค์การที่มีอิทธิพลต่อความสำ�เร็จในการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของหน่วยงาน
ระดับเขตกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะสามารถนำ�
ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงยกระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงานระดับเขต สูร่ ะดับ
มาตรฐานสากล และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสามารถนำ�
ผลจากการศึกษาไปปรับใช้ในการยกระดับคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ของหน่วยงานต่อไป

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของหน่วย
งานระดับเขต กระทรวงสาธารณสุข โดยเก็บข้อมูล
ระหว่าง เดือนมีนาคม ถึงเดือน เมษายน 2554
กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรที่เป็นข้าราชการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ระดับเขต กระทรวง
สาธารณสุข อย่างน้อย 4 ปี จำ�นวน 12 แห่ง
คำ�นวณขนาดตัวอย่าง โดยใช้สูตร Daniel, 1987
ที่ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 1.5 ได้จำ�นวนตัวอย่าง
290 คน ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ
จากบัญชีรายชื่อข้าราชการในหน่วยงานระดับเขต
12 เขต จำ�นวน 1,360 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ใช้
แบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ปฏิบัติงานในหน่วย
งานระดับเขต จำ�นวน 4 ข้อ
ส่วนที่ 2 ปั จ จั ย ทางการบริ ห ารประกอบด้ ว ย
กลยุทธ์องค์การ โครงสร้างองค์การ ระบบงาน รูป
แบบการบริหาร การมีสว่ นร่วม ทักษะบุคลากร และ
ค่านิยมร่วมองค์การ โดยวัดความคิดเห็นของบุคลากร
ในหน่วยงานระดับเขต กระทรวงสาธารณสุข ตาม
แบบมาตราส่วนลิคเคอร์ท (Likert scale) ทีม่ กี าร
วัดเป็นแบบประเมินค่า 5 คำ�ตอบ จำ�นวน 40 ข้อ
ส่วนที่ 3 ความสำ�เร็จในการดำ�เนินงานพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามการรับรู้
ของบุคลากร ประกอบด้วยความสำ�เร็จ ด้านปัจจัย
ที่สนับสนุนการดำ�เนินงาน ด้านผลสัมฤทธิ์การ
จัดการความรู้ของหน่วยงาน ด้านความร่วมมือ
ดำ � เนิ น การตามแผนการปรั บ ปรุ ง ระบบการ
เรียนรู้ ด้านการพัฒนาข้าราชการตามเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ของการวิจยั

1. เพือ่ ศึกษาปัจจัยการบริหารด้านกลยุทธ์
องค์การ โครงสร้างองค์การ ระบบงาน รูปแบบ
การบริหาร การมีสว่ นร่วมบุคลากร ทักษะบุคลากร
และค่านิยมร่วมองค์การของหน่วยงานระดับเขต
กระทรวงสาธารณสุข
2. เพือ่ ศึกษาการรับรูค้ วามสำ�เร็จการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงาน
ระดับเขต กระทรวงสาธารณสุข
3. เพือ่ ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการบริหาร
ด้านกลยุทธ์องค์การ โครงสร้างองค์การ ระบบ
งาน รูปแบบการบริหาร การมีสว่ นร่วมบุคลากร
ทักษะบุคลากร และค่านิยมร่วมองค์การ ทีม่ ผี ลต่อ
การรับรู้ความสำ�เร็จการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ของหน่วยงานระดับเขต กระทรวง
สาธารณสุข

วิธีการวิจัย

เป็นการวิจยั ทำ�นายแบบตัดขวาง เพือ่ ศึกษา
ปัจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลต่อความสำ�เร็จการ
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และด้ า นการให้ความร่วมมือในการดำ�เนินการ
ตามแผนพัฒนา โดยวัดความคิดเห็นของบุคลากร
ในหน่วยงานระดับเขต กระทรวงสาธารณสุข ตาม
แบบมาตราส่วนลิคเคอร์ท (Likert scale) ทีม่ กี าร
วัดเป็นแบบประเมินค่า 5 คำ�ตอบ จำ�นวน 23 ข้อ
เครื่องมือดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบความ
ตรง (Validity) โดยผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน แล้วทดสอบ
ความเทีย่ งของแบบสอบถาม (Reliability) มีคา่ ความ
เทีย่ งดังนี้ ปัจจัยทางการบริหาร ประกอบด้วย กลยุทธ์
องค์การ .86 โครงสร้างองค์การ .82 ระบบงาน .75
รูปแบบการบริหาร .96 การมีสว่ นร่วม .93 ทักษะ
บุคลากร .88 และค่านิยมร่วมองค์การ .89 ความ
สำ�เร็จในการดำ�เนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ตามการรับรูข้ องบุคลากร ประกอบด้วย
ความสำ�เร็จ ด้านการดำ�เนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล/ปัจจัย
ที่สนับสนุนการดำ�เนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
.91 ด้านการรายงานข้อมูล แผน/ผลการดำ�เนินงาน
ตามตัวชีว้ ดั .91 ด้านผลสัมฤทธิก์ ารจัดการความรูข้ อง
หน่วยงาน .94 ด้านความร่วมมือในการดำ�เนินการตาม
แผนการปรับปรุงระบบการเรียนรู้ .89 ด้านการพัฒนา
ข้าราชการตามเป้าหมายตัวชี้วัดและจัดทำ�แผนและ
พัฒนาเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ .91 ด้านการให้ความร่วม
มือในการดำ�เนินการตามแผนพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการทีส่ ร้างคุณค่า กระบวนการสนับสนุน .88
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจยั นีไ้ ด้ผา่ นการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจยั จากคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมือ่
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 และในการเข้าร่วมการ
วิจยั นีไ้ ด้รบั ความยินยอมจากตัวผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ดำ�เนิน
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การเก็บข้อมูลโดยประสานงานกับฝ่ายอำ�นวยการของ
หน่วยงานทุกแห่ง จัดส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงาน
ระดับเขต โดยมีผู้ประสานงานในหน่วยแต่ละแห่ง
เก็บรวบรวมแบบสอบถามทีไ่ ด้ให้ขอ้ มูลเรียบร้อยแล้ว
โดยบรรจุใส่ซองและปิดผนึกเพือ่ ส่งกลับคืนให้ผวู้ จิ ยั
การจัดการข้อมูล เกณฑ์การแปลค่า
แบบสอบถาม ปัจจัยทางการบริหารประกอบด้วย
กลยุทธ์องค์การ โครงสร้างองค์การ ระบบงาน รูปแบบ
การบริหาร การมีส่วนร่วมของบุคลากร ทักษะ
บุคลากร และค่านิยมร่วมองค์การ ในการวิเคราะห์
แบ่งระดับการรับรูเ้ ป็น 3 ระดับ โดยใช้วธิ กี ารนำ�
คะแนนมาแบ่งตามเกณฑ์ที่กำ�หนด (บุญธรรม
กิจปรีดาบริสทุ ธิ,์ 2553, หน้า 207-208) ได้ดงั นี้
ระดับมาก ได้รอ้ ยละของคะแนนเต็ม ตั้งแต่
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ระดับปานกลาง ได้รอ้ ยละของคะแนนเต็ม
ระหว่าง ร้อยละ 60 - 79
ระดับน้อย ได้รอ้ ยละของคะแนนเต็ม น้อยกว่า
ร้อยละ 60
การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิตเิ ชิงพรรณนาในรูปของจำ�นวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่
ค่าต่�ำ สุด ค่าสูงสุด ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์ตัวแปรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำ�เร็จ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดย
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน

ผลการวิจัย

ข้อมูลทั่วไปของบุคลากร

จากการศึกษาพบว่าบุคลากรกลุ่มตัวอย่าง
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ส่วนมากเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 86.2) มีอายุ 40 ปี
ขึ้นไป (ร้อยละ 69) อายุการทำ�งาน 21-30 ปี
มากทีส่ ดุ (ร้อยละ 32.1) รองลงมาอายุการทำ�งาน
1-10 ปี (ร้อยละ 29.7) และอายุการทำ�งานน้อย
ทีส่ ดุ 31-40 ปี (ร้อยละ 11.0) ส่วนมากเป็น
คณะกรรมการในการดำ�เนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (ร้อยละ 72.1) และ
มีประสบการณ์การอบรมการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (ร้อยละ 65.0)

องค์การ, ระบบงาน รูปแบบการบริหาร การมีสว่ น
ร่วมของบุคลากร ทักษะบุคลากร ค่านิยมร่วม
องค์การ พบดังนีค้ อื
1. กลยุทธ์องค์การ พบว่าบุคลากรมีความ
คิดเห็นระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 68.95
โดยบุคลากรมากกว่าร้อยละ 80 เห็นด้วยปานกลาง
ถึงเห็นด้วยมากที่สุดในทุกประเด็นในจำ�นวนนี้มี
บุคลากรมากกว่าครึง่ เห็นด้วยมาก ในประเด็นความ
ชัดเจนของการกำ�หนดนโยบาย/ทิศทาง/เป้าหมาย
(ร้อยละ 50.3) และมากกว่า 1 ใน 3 เห็นด้วยมาก
ในประเด็นความชัดเจนของการแปลงแผนกลยุทธ์
มาเป็นแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบตั กิ าร ความ
ครบถ้วนของแผนปฏิบตั กิ าร (ร้อยละ 43.8) การ
ดำ�เนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(ร้อยละ 40.7) และความชัดเจนของการถ่ายทอด
นโยบาย/ทิศทาง (ร้อยละ 40.0)
2. โครงสร้างองค์การ พบว่าบุคลากรมี
ความคิดเห็นระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 68.85 โดยบุคลากรมากกว่าร้อยละ 80 เห็น
ด้วยปานกลางถึงเห็นด้วยมากที่สุดในทุกประเด็น
ในจำ�นวนนี้มีบุคลากรมากกว่าครึ่งเห็นด้วยมาก
ในประเด็นการรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ตามโครงสร้าง
จากการจัดแบ่งโครงสร้างองค์การ (ร้อยละ 50.3)
และมากกว่า 1 ใน 3 เห็นด้วยมากในประเด็น
โครงสร้างองค์การมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือยุทธศาสตร์ขององค์การ (ร้อยละ 48.6) ความ
พร้อมในการจัดแบ่งโครงสร้าง/หน้าที่ในการดำ�เนิน
งาน (ร้อยละ 39.8) และโครงสร้างองค์การมี
ความคล่ อ งตั ว และรวดเร็ ว ต่ อ การดำ � เนิ น งาน

ความสำ � เร็ จในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ

ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีการรับ
รู้ความสำ�เร็จอยู่ในระดับปานกลาง ในความ
สำ�เร็จทุกด้าน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 66.55
เรียงลำ�ดับจากมากไปน้อยดังนี้ คือ ด้านการ
รายงานข้อมูล แผน/ผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้
วัด (ค่าเฉลี่ยร้อยละ 68.87) ความร่วมมือใน
การดำ�เนินการตามแผนการปรับปรุงระบบการ
เรียนรู้ (ค่าเฉลี่ยร้อยละ 68.80) การดำ�เนินการ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล /การสนั บ สนุ น การดำ � เนิ น งาน
(ค่าเฉลี่ยร้อยละ 67.07) การจัดการความรู้ของ
หน่วยงาน การให้ความร่วมมือในการดำ�เนินการ
ตามแผนพัฒนา (ค่าเฉลี่ยร้อยละ 66.85) การ
พัฒนาข้าราชการตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด (ค่า
เฉลี่ยร้อยละ 65.80) และจัดทำ�แผนพัฒนาเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ (ค่าเฉลี่ยร้อยละ 63.36)

ปัจจัยทางการบริหาร

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ศึ ก ษาปั จ จั ย ทางการ
บริหาร 7 ปัจจัยคือ กลยุทธ์องค์การ โครงสร้าง
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พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (ร้อยละ
33.8)
3. รูปแบบการบริหาร พบว่าบุคลากรมี
ความคิดเห็นระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ
68.16 โดยบุคลากรมากกว่าร้อยละ 80 เห็นด้วยปาน
กลางถึงเห็นด้วยมากทีส่ ดุ ในทุกประเด็น ในจำ�นวนนี้
มีบคุ ลากร 1 ใน 3 เห็นด้วยมากในประเด็นผูบ้ ริหาร
ให้ความสำ�คัญในการดำ�เนินงานพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (ร้อยละ 49.0) ผูบ้ ริหารให้การ
สนับสนุนในการดำ�เนินงาน (ร้อยละ 45.2) ผูบ้ ริหาร
มีสว่ นช่วยในเรือ่ งการให้ขอ้ เสนอแนะ ให้ค�ำ ปรึกษาใน
การดำ�เนินงาน (ร้อยละ 41.0) และผูบ้ ริหารมีการ
ควบคุม ติดตาม และกำ�กับดูแลการดำ�เนินงาน (ร้อย
ละ 38.6) และน้อยกว่า 1 ใน 3 เห็นด้วยมาก ใน
ประเด็นผูบ้ ริหารมีวธิ กี ารสร้างแรงจูงใจให้แก่บคุ ลากร
ในการดำ�เนินงาน (ร้อยละ 25.2)
4. ระบบงาน พบว่าบุคลากรมีความ
คิดเห็นระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
67.36 โดยบุคลากรมากกว่าร้อยละ 80 เห็นด้วย
ปานกลางถึงเห็นด้วยมากที่สุดในทุกประเด็น ใน
จำ�นวนนี้มีบุคลากร 1 ใน 3 เห็นด้วยมาก ใน
ประเด็น
การรวบรวมความรู้เรื่องการพัฒนา
คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (ร้อยละ 42.1)
การสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ
(ร้อยละ
40.0) ความพร้อมใช้งานของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ร้อยละ 38.3) การสร้างบรรยากาศ
ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ร้อยละ 37.9) และ
มีขั้นตอนหรือระบบการถ่ายทอดความรู้ที่สามารถ
เข้าถึงง่าย (ร้อยละ 37.3)
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5. ค่านิยมร่วมองค์การ พบว่า บุคลากร
มีความคิดเห็นระดับปานกลางมีคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ
65.55 โดยบุคลากรมากกว่าร้อยละ 80 เห็นด้วย
ปานกลางถึงเห็นด้วยมากที่สุดในทุกประเด็นใน
จำ�นวนนี้มีบุคลากร 1 ใน 3 เห็นด้วยมาก ใน
ประเด็นบุคลากรให้การยอมรับในการดำ�เนินงาน
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (ร้อยละ
34.8) บุคลากรมีความพร้อมให้ความร่วมมือในการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อผลักดันการดำ�เนินงานพัฒนาฯ
ให้สำ�เร็จ (ร้อยละ 34.5) และบุคลากรมีการ
ทำ�งานเป็นทีมในการดำ�เนินงานพัฒนาฯ (ร้อยละ
34.5) และบุคลากรน้อยกว่า 1 ใน 3 เห็นด้วย
มากในประเด็ น บุ ค ลากรมี ค วามมุ่ ง มั่ นในการ
ดำ�เนินงานพัฒนาฯ (ร้อยละ 32.8)
		 6. ทักษะบุคลากร พบว่าบุคลากรมี
ความคิดเห็นระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 61.46 โดยบุคลากรมากกว่าร้อยละ 80
เห็ น ด้ ว ยปานกลางถึ ง เห็ น ด้ ว ยมากที่ สุ ดในทุ ก
ประเด็น ในจำ�นวนนี้มีบุคลากร น้อยกว่า 1 ใน
3 เห็นด้วยมากในประเด็นบุคลากรได้รับข้อมูล
ข่าวสารการดำ�เนินงานพัฒนาคุณภาพบริ ห าร
จัดการภาครัฐ (ร้อยละ 30.0) บุคลากรมีความ
สามารถในการเก็ บ ข้ อ มู ล ตามแบบรายงาน
(ร้อยละ 29.7) บุคลากรมีความสามารถรายงาน
ผลการดำ�เนินงาน (ร้อยละ 29.3) บุคลากร
ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ (ร้อยละ
25.2) บุคลากรมีความสามารถในการนำ�ข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 19.7) และ
บุคลากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ที่ได้
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รับจากการฝึกอบรม (ร้อยละ 15.5)
7. การมีสว่ นร่วม พบว่าบุคลากรมีความ
คิ ด เห็ น ระดั บ ปานกลางมี ค ะแนนเฉลี่ย ร้ อ ยละ
60.96 โดยบุคลากรมากกว่าร้อยละ 80 เห็น
ด้วยปานกลางถึงเห็นด้วยมากที่สุดในทุกประเด็น
ในจำ�นวนนีม้ บี คุ ลากรน้อยกว่า 1 ใน 3 เห็นด้วย
มาก ในประเด็นบุคลากรมีสว่ นร่วมในการจัด หรือ
ปรับปรุงระบบการดำ�เนินงาน (ร้อยละ 28.3)
บุคลากรมีสว่ นร่วมในการรายงานผลการดำ�เนินงาน
(ร้อยละ 27.2) บุคลากรมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น (ร้อยละ 25.2) บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การติดตามผลการดำ�เนินงาน (ร้อยละ 23.4)
และบุ ค ลากรมี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ นใจในการ
ดำ�เนินงาน (ร้อยละ 20.4)

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำ�เร็จการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลการวิจัย พบว่าปัจจัยการบริหารค่านิยม
ร่วมองค์การ (X1) กลยุทธ์องค์การ (X2) ระบบ
งาน (X3) ทักษะบุคลากร (X4) และโครงสร้าง
องค์การ (X5) มีอิทธิพลต่อความสำ�เร็จโดยรวม
(Y) R2 = 0.623 อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (p < .05) และรายด้าน 6 ด้าน คือ
ความสำ�เร็จด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Y1) R2
= 0.478 ความสำ�เร็จด้านปัจจัยที่สนับสนุนการ
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ดำ�เนินงาน (Y2) R2 = 0.367 ความสำ�เร็จด้าน
ผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (Y3)
R 2 = 0.451 ความสำ � เร็ จ ด้ า นความร่ ว มมื อ
ดำ�เนินการตามแผนการปรับปรุงระบบการเรียนรู้
(Y4) R2 = 0.450 ความสำ�เร็จด้านการพัฒนา
ข้าราชการตามเป้าหมาย (Y5) R2 = 0.329
ความสำ�เร็จด้านการให้ความร่วมมือในการดำ�เนิน
การตามแผนพัฒนา (Y6) R2 = 0.397
ดังสมการมาตรฐานดังนี้
Y = 0.268 (X1) + 0.197 (X2) +
0.184 (X3) +0.197 (X4) + 0.119 (X5)
Y1 = 0.282 (X1) + 0.243 (X5) +
0.154 (X4) + 0.145 (X3)
Y2 = 0.239 (X4) + 0.246 (X2) +
0.240 (X3)
Y3 = 0.233 (X1) + 0.242 (X2) +
0.188 (X3) + 0.153 (X4)
Y4 = 0.301 (X1) + 0.205 (X2) +
0.172 (X4) + 0.137 (X3)
Y5 = 0.285 (X4) + 0.209 (X5) +
0.172 (X1)
Y6 = 0.286 (X3) + 0.239 (X1) +
0.212 (X5)
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ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕

ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิถ์ ดถอยของปัจจัยทางการบริหารทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความสำ�เร็จการบริหารคุณภาพ
โดยรวมและรายด้านตามการรับรูข้ องบุคลากรในหน่วยงานระดับเขต

ความสำ�เร็จ

X1

Y
1.278
		
(0.774-1.781)
Y1
0.188
		
(0.105-0.270)
Y2
			
Y3
0.249
		
(0.115-0.383)
Y4
0.328
		
(0.191-0.464)
Y5
0.238
		
(0.051-0.425)
Y6
0.252
		
(0.126-0.377)

X2

1.024
(0.510-1.539)
0.196
(0.109-0.284)
0.282
(0.154-0.410)
0.243
(0.113-0.372)
-

หมายเหตุ ตัวเลขใน ( ) หมายถึง 95% CI for B

X3

0.823
(0.370-1.270)
0.090
(0.017-0.164)
0.157
(0.082-0.232)
0.188
(0.073-0.303)
0.139
(0.023-0.256)
0.282
(0.160-0.404)

X4

0.731
(0.339-1.127)
0.079
(0.017- 0.142)
0.130
(0.066-1.950)
0.127
(0.022-0.232)
0.145
(0.039-0.252)
0.306
(0.161-0.451)
-

X5

0.653
(0.069-1.238)
0.187
(0.099-0.276)
0.344
(0.140-0.529)
0.258
(0.112-0.405)
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อภิปรายผล

ร่วมทำ�นายความสำ�เร็จในการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐตามการรับรู้ของผู้ปฏิบัติงาน
คือ ค่านิยมร่วมองค์การ กลยุทธ์องค์การ ระบบ
งาน ทักษะบุคลากร และ โครงสร้างองค์การ
โดยตัวแปรดังกล่าวมีความสามารถร่วมกัน มีผล
ต่อความสำ�เร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐโดยรวม ร้อยละ 62.3 ในเรื่อง
1. ค่านิยมร่วมองค์การ จากการศึกษา
พบว่าเป็นปัจจัยที่มีผลในทางบวกสามารถทำ�นาย
ความสำ�เร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐโดยรวม และรายด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูล/
ปัจจัยทีส่ นับสนุนการดำ�เนินงาน ด้านผลสัมฤทธิ์
การจัดการความรูข้ องหน่วยงาน ด้านความร่วมมือ
ดำ�เนินการตามแผนการปรับปรุงระบบการเรียน
รู้ ด้านการพัฒนาข้าราชการตามเป้าหมาย และ
ด้านการให้ความร่วมมือ ในการดำ�เนินการตาม
แผนพัฒนา ของหน่วยงานระดับเขต อาจเป็น
เพราะค่ า นิ ย มร่ ว มขององค์ ก ารเป็ น รากฐานของ
ระบบการบริหาร และวิธปี ฏิบตั ขิ องบุคลากรรวม
ไปถึงผู้บริหารภายในองค์การ หรืออาจเรียกว่า
วั ฒ นธรรมองค์ ก ารหากบุ ค ลากรมี ก ารกระทำ �
ตามค่านิยมขององค์การหรือการมีวัฒนธรรมที่เข้ม
แข็ง ทำ�ให้การดำ�เนินงานบรรลุความสำ�เร็จตาม
เป้าหมาย6 สอดคล้องกับงานวิจัยที่พบว่าค่านิยม
ร่วมขององค์ ก ารมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกและมี
ผลต่อความสำ�เร็จในการบริหารงาน7 องค์การทีม่ ี
ความราบรื่น ในการดำ�เนินงานจำ�เป็นต้องอาศัย
การสร้างค่านิยมที่ดีงามร่วมกัน ได้แก่ ความมี
ระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ ความเพียรพยายาม
ความรับผิดชอบ การมีอุดมการณ์ในการทำ�งาน

ความสำ � เร็ จ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ของหน่ ว ยงานระดั บ
เขต กระทรวงสาธารณสุข

จากการศึกษาพบว่า บุคลากรในหน่วยงาน
ระดับเขต รับรูค้ วามสำ�เร็จการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง แต่พบว่ารายด้านการจัดทำ�แผนพัฒนาเพือ่
เพิม่ ประสิทธิภาพ บุคลากรรับรูค้ วามสำ�เร็จน้อย
กว่าคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 65 อาจส่งผลทำ�ให้หน่วย
งานระดับเขต ขาดเครือ่ งมือผลักดันให้การพัฒนา
ระบบราชการมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน และพบว่า
ความสำ�เร็จด้านรายงานข้อมูล แผน/ผลการ
ดำ�เนินงานตามตัวชีว้ ดั บุคลากรมีการรับรูม้ ากทีส่ ดุ
เนื่องมาจากการรายงานข้อมูลของหน่วยงานระดับ
เขต มีการรายงานผลการดำ�เนินงานผ่านช่องทางที่
หลากหลาย เช่น จากการประชุมผลการดำ�เนินงาน
ประจำ�ปี การประชุมกลุม่ / ฝ่าย การรายงานทาง
web site ของหน่วยงาน ซึง่ บุคลากรทุกคนสามารถ
เข้าถึงช่องทางต่างๆ ได้งา่ ยจึงทำ�ให้บคุ ลากรมีการ
รับรูค้ วามสำ�เร็จ ด้านการรายงานข้อมูล แผน/ผล
การดำ�เนินงานตามตัวชีว้ ดั มาก ซึง่ สอดคล้องกับงาน
วิจยั ทีพ่ บว่า ระบบการรายงาน/ข้อมูลมีผลต่อผล
สัมฤทธิ์ในการดำ�เนินงานตามแนวทางการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ 5

ปั จ จั ย ทางการบริ ห ารที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ความสำ�เร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ
จากการศึ ก ษาพบว่ า ตั ว แปรที่ มี ผ ลและ
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เพื่อส่วนรวม เป็นต้น ผู้ให้บริการเป็นผู้มีส่วนช่วย
สร้างวัฒนธรรมค่านิยมที่ดีงามด้วยการทำ�ตนเป็น
แบบอย่างให้กำ�ลังใจให้รางวัลตอบแทนแก่บุคคล
ที่มีคุณธรรม ผลที่ตามมาจะมีส่วนช่วยให้บุคลากร
มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ลดปัญหาขัดแย้งใน
องค์การและทำ�ให้การดำ�เนินงานสำ�เร็จได้ง่าย8
2. กลยุทธ์องค์การ เป็นปัจจัยที่มีผลใน
ทางบวกสามารถทำ�นายความสำ�เร็จในการพัฒนา
คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐโดยรวมและ
รายด้านการรายงานข้อมูล แผน/ผลการดำ�เนินงาน
ตามตัวชี้วัดด้านผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของ
หน่วยงาน และด้านความร่วมมือดำ�เนินการตาม
แผนการปรับปรุงระบบการเรียนรู้ ของหน่วยงาน
ระดับเขต กระทรวงสาธารณสุข อาจเป็นเพราะ
ว่ า กลยุ ท ธ์ อ งค์ ก ารเป็ น วิ ถี ท างหรื อ ข้ อ กำ � หนดที่
องค์การสมควรปฏิบัติ เพื่อบรรลุวัต ถุป ระสงค์
ที ่ กำ � หนดภายใต้ ข ้ อ จำ � กั ด ของสภาพแวดล้อม
ภายนอก และขีดความสามารถขององค์การ ซึ่ง
เป็นแนวทางหรือวิธีการทำ�งาน กระบวนการอย่าง
หนึ่ง ที่จะช่วยให้องค์การสามารถดำ�เนินการตาม
พันธกิจ อันนำ�ไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย และเป็นแผนหลักขององค์การที่ได้วาง
ไว้เพื่อให้แน่ใจว่าจะเป็นแนวทางทำ�ให้องค์การ
บรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการ9 สอดคล้องกับการ
งานวิจัยที่พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสำ�เร็จใน
การได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO
9002 คือ การกำ�หนดกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ชัดเจน
การกำ�หนดกลยุทธ์และเป้าหมายที่ชัดเจน มีความ
สัมพันธ์เชิงบวกกับความสำ�เร็จในการได้รับการ

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕

รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 900210
และสอดคล้องกับงานวิจัยที่พบว่า ปัจจัยด้านการ
วางแผนกลยุทธ์ มีผลต่อการพัฒนาในเรือ่ งการ
บริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน11
3. ระบบงาน จากการศึกษาพบว่า ระบบ
งานเป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลทางบวกสามารถทำ � นาย
ความสำ � เร็ จในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห าร
จัดการภาครัฐโดยรวมและรายด้านการวิเคราะห์
ข้อมูล/ปัจจัยที่สนับสนุนการดำ�เนินงาน ด้านการ
รายงานข้อมูล แผน/ผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้
วัด ด้านผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ ของหน่วย
งาน ด้านความร่วมมือดำ�เนินการตามแผนการ
ปรับปรุงระบบการเรียนรู้ และด้านการให้ความ
ร่วมมือในการดำ�เนินการตามแผนพัฒนา ของ
หน่วยงานระดับเขต กระทรวงสาธารณสุข อาจ
เป็นเพราะว่า ระบบงานเป็นการทำ�งานที่ประกอบ
ด้วยระบบย่อยๆ หลายระบบรวมกันและทำ�งาน
ร่วมกัน ซึ่งจะต้องมีการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์
หรือวัตถุประสงค์รว่ มกันหรืออย่างเดียวกัน ถือได้วา่
เป็นกระจกสะท้อนให้เห็นถึงฐานะขององค์การ12
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาที่ พ บว่ า ระบบงานใน
องค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเป็นไป
ได้ของการนำ�ระบบคุณภาพ ISO 9002 มาใช้กับ
การบริหารงานของกองตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่า
อากาศยาน13 และสอดคล้องกับการศึกษา ทีพ่ บว่า
ระบบงานด้านระบบข้อมูลมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ใน
การดำ � เนิ น งานตามแนวทางการจั ด การภาครั ฐ
แนวใหม่5
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4. ทักษะบุคลากร จากการศึกษาพบว่า

เป็นปัจจัยที่มีผลในทางบวกและสามารถทำ�นาย
ความสำ � เร็ จ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห าร
จัดการภาครัฐโดยรวมและรายด้านการวิเคราะห์
ข้อมูล/ปัจจัยที่สนับสนุนการดำ�เนินงาน ด้านการ
รายงานข้อมูล แผน/ผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด
ด้านผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของหน่วยงาน
ด้านความร่วมมือดำ�เนินการตามแผนการปรับปรุง
ระบบการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาข้าราชการ
ตามเป้าหมายของหน่วยงานระดับเขต กระทรวง
สาธารณสุข อาจเป็นเพราะว่าทักษะบุคลากร เป็น
ความสามารถของบุคคลในการดำ�เนินงาน เพื่อให้
การปฏิบัติงานประสบความสำ�เร็จได้ผลผลิตตาม
ต้องการ14 สอดคล้องกับงานวิจัยที่พบว่าความรู้
ความสามารถ ทักษะของผู้ร่วมงาน สามารถ
อธิบายผลการดำ�เนินงานส่งเสริมสุขภาพของสถานี
อนามัยได้ร้อยละ 10.215 และมีความสำ�คัญที่เอื้อ
ให้เกิดความสำ�เร็จในการบริหารจัดการที่ด3ี และ
สอดคล้องกับงานวิจัยที่พบว่า ทักษะบุคลากรและ
การบริหารจัดการมีผลทางบวกต่อความสำ�เร็จของ
หน่วยงาน16
5. โครงสร้างองค์การ เป็นปัจจัยที่มี
ผลในทางบวกสามารถทำ�นายความสำ�เร็จในการ
พัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐโดยรวม
และรายด้านการพัฒนาข้าราชการตามเป้าหมาย
และด้านการให้ความร่วมมือในการดำ�เนินการตาม
แผนพัฒนา ของหน่วยงานระดับเขต กระทรวง
สาธารณสุข อาจเป็นเพราะว่าโครงสร้างองค์การ
เป็นสิ่งสำ�คัญในการสร้างอิทธิพลต่อพฤติกรรม
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ของคน ที่บ่งชี้ถึงหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และ
เป็นการจัดระเบียบกิจกรรมต่างๆ ประสบความ
สำ�เร็จตามเป้าหมายที่วางไว้17 นอกจากนี้การ
จั ดโครงสร้ า งองค์ ก ารจะช่ ว ยทำ � ให้ เ กิ ด ความ
แน่ น อนในการประสานงาน ไม่ ว่าองค์การนั้น
จะมีความซับซ้อนเพียงใด ผู้บริหารและสมาชิก
ในองค์การสามารถทำ�งานร่วมกันได้ง่ายยิ่งขึ้น18
สอดคล้องกับงานวิจัยที่พบว่า ปัจจัยทางด้าน
โครงสร้างองค์การส่งผลต่อระดับความสำ�เร็จใน
การนำ�หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้
ในการบริหารงาน 19

ข้อเสนอแนะ

จากการศึ ก ษาพบว่ า ความสำ � เร็ จในการ
ดำ�เนินการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ
ภาครัฐตามการรับรู้ของบุคลากร ในหน่วยงาน
ระดับเขต อยู่ในระดับปานกลาง หากต้องการ
เพิ่มความสำ�เร็จควรคำ�นึงถึงปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความสำ�เร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ดังนี้คือ
1. สนับสนุนและพัฒนาในเรื่อง ค่านิยม
ร่วมองค์การ ในประเด็นของความมุ่งมั่น การ
ยอมรับการทำ�งานเป็นทีม และความพร้อมในการ
เปลีย่ นแปลง อาจมีการพิจารณาให้มกี ารจัดอบรม
ในเรื่องการพัฒนาองค์การ
Organization
Development และมีการสร้างความเข้าใจบอก
ถึ ง ความจำ � เป็ น และประโยชน์ ข องการดำ � เนิ น
งานให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ เกี่ยวกับการ
ดำ�เนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาค

50

วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา

รัฐอย่างทั่วถึงทั้งองค์การ เพื่อให้เกิดการยอมรับ
เกิดความร่วมมือเตรียมพร้อมในการเปลี่ยนแปลง
และผลักดันให้การดำ�เนินงานบริหารจัดการภาค
รัฐประสบความสำ�เร็จอย่างยั่งยืน
2. สนับสนุนและพัฒนาทักษะบุคลากร โดย
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้บุคลากรใน
เรื่องความสามารถในการนำ�ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
ไปใช้ประโยชน์ การถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจาก
การฝึกอบรม การรายงานผลการดำ�เนินงาน การ
เก็บข้อมูลตามแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการดำ�เนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อช่วยผลักดันให้การดำ�เนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประสบ
ความสำ�เร็จเพิ่มยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ที่พบว่า
ปัจจัยภายในองค์การด้านการศึกษา
และการฝึกอบรมมีส่วนสำ�คัญต่อสัมฤทธิ์ผลของ
การนำ�ระบบคุณภาพ QS9000 ไปปฏิบัติ20
3. สนับสนุนและพัฒนาระบบงาน ใน
ประเด็ น ของการสร้ า งบรรยากาศของการแลก
เปลีย่ นเรียนรู้ หน่วยงานควรสนับสนุนและอำ�นวย
ความสะดวกในการจั ด บรรยากาศที่ เ หมาะสม
กับการดำ�เนินงาน เพื่อให้บุคลากรเกิดความ
กระตือรือร้น เกิดความสุขในการทำ�งาน พร้อม
ที่จะปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ดำ�เนินงานของหน่วยงานมากขึ้น
4. สนับสนุนและพัฒนาโครงสร้างองค์การ
ในประเด็นของความคล่องตัวของโครงสร้าง และ

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕

ความรวดเร็วต่อการดำ�เนินงาน หน่วยงานต้อง
มีข้อมูลและการประสานงานที่ดี เพื่อให้องค์การ
มีความยืดหยุ่น ปรับตัวได้ตามสถานการณ์ การ
จั ดโครงสร้ า งที่ มุ่ ง งานมากกว่ า มุ่ ง คนจะส่ ง ผลให้
องค์การนั้นขาดความยืดหยุ่น
ไม่สามารถปรับ
เปลี่ยนองค์การได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
5. สนับสนุนและพัฒนากลยุทธ์องค์การ
ในประเด็นของความครบถ้วนของแผนปฏิบัติการ
ควรมีการจัดทำ�แผนการดำ�เนินงานขององค์การให้
ครบถ้วน เนื่องจากแผนปฏิบัติการสามารถหลีก
เลี่ยงความซ้ำ�ซ้อนในงานแต่ละฝ่าย แผนปฏิบัติ
ที่ดีและครบถ้วนยังเป็นตัวกำ�หนดแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่องค์การตั้งไว้
อีกด้วย

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณผู้อำ�นวยการระดับเขตทุก
แห่ง ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์อ�ำ นวยความสะดวก ระหว่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจยั ขอขอบคุณบุคลากรกลุม่
ตัวอย่างทุกคนที่สละเวลาตอบแบบสอบถามในการ
ศึกษาวิจยั นี้
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