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…………………………………………… 
( ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พลเรือตรี หญิง สุภทัรา  เอ้ือวงศ ์) 

 
        การวจิยัคร้ังน้ีใชว้ธีิวจิยัเชิงส ารวจ(Survey Research) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพและปัญหา
การบริหารจดัการคุณภาพของวิทยาลยัพยาบาลสังกดักลาโหมและสังกดัส านกังานต ารวจแห่งชาติ
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ซ่ึงกรอบแนวคิดการวิจยั ประกอบดว้ย 7 หมวด คือ 1) 
การน าองค์กร 2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 3) การให้ความส าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย  4) การวดัการวิเคราะห์ และการจดัการความรู้   5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  6) การ
จดัการกระบวนการ 7) ผลลพัธ์การด าเนินการ  
       ประชากรท่ีใชเ้ป็นวทิยาลยัพยาบาล 4 สถาบนั ไดแ้ก่ 1) วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก 2) วิทยาลยั
พยาบาลกองทพัเรือ 3) วิทยาลยัพยาบาลกองทพัอากาศ 4) วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล
ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารระดบัสูงและอาจารย ์ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ห้ขอ้มูล โดยใชต้ารางส าเร็จรูป
ของ Krejcie Morgan ไดจ้  านวน 110 คน  ผูว้ิจยัใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างอยา่งง่ายในส่วนของอาจารย ์
ส าหรับผูบ้ริหารใชวัิธีเพพาะเจาะจง  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลใชแ้บบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างภายใตก้รอบแนวคิดการบริหารจดัการภาครัฐ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเพล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ 
และค าถามปลายเปิดใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา(Content analysis) 
        ผลการวจิยัพบวา่  
        1. สภาพปัจจุบนัการบริหารจดัการคุณภาพของวิทยาลยัพยาบาลสังกดักระทรวงกลาโหมและ
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ในภาพรวมมีการด าเนินการอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเพล่ียเท่ากบั 3.74) หมวด



ข 

 

ท่ีมีค่าเพล่ียมากท่ีสุด คือ หมวดท่ี1 การน าองคก์ร(ค่าเพล่ียเท่ากบั 3.94) และหมวดท่ีมีค่าเพล่ียนอ้ย
ท่ีสุด คือ หมวดท่ี5 การมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล (ค่าเพล่ียเท่ากบั 3.58) 
        2. สภาพปัญหาการบริหารจดัการคุณภาพของวิทยาลยัพยาบาลสังกดักระทรวงกลาโหมและ
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง(ค่าเพล่ียเท่ากบั 2.56) หมวดท่ีมีค่าเพล่ีย
มากท่ีสุด  คือ หมวดท่ี5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล(ค่าเพล่ียเท่ากบั  2.77) และหมวดท่ีมีค่าเพล่ีย
นอ้ยท่ีสุด คือ หมวดท่ี3 การให้ความส าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (ค่าเพล่ียเท่ากบั  
2.31) 
 3. แนวทางการบริหารจดัการคุณภาพของวิทยาลยัพยาบาลสังกดักระทรวงกลาโหมและ
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ  7 หมวด ไดแ้ก่ หมวดท่ี1 ควรก าหนดวิสัยทศัน์ท่ีชดัเจน เพิ่มช่องทางการ
ส่ือสารท่ีมีสาระและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการเพิ่มความรู้โดยการอบรม/สัมมนาบุคลากรทุกระดบั 
วเิคราะห์ปัญหาและอุปสรรคน าไปวางแผนร่วมกนั หมวดท่ี2 ควรมีการถ่ายทอดแผนท่ีเป็นปัจจุบนั
และแผนปฏิบติัการให้ทุกระดบัให้ทราบอยา่งทัว่ถึง  หมวดท่ี3 ควรมีการส ารวจความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการ/ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเน่ือง หมวดท่ี4 ควรมีการถ่ายทอดตวับ่งช้ีการวดั การ
วิเคราะห์และการจดัการความรู้ท่ีชดัเจน หมวดท่ี5 ควรจดัหางบประมาณและหาผูเ้ช่ียวชาญเพพาะ
ดา้นการดูแลการวางระบบท่ีชดัเจน ควรเพิ่มความรู้และอบรมการใชฐ้านขอ้มูลแก่บุคลากรพฒันาให้
มีความทนัสมยัใชไ้ดจ้ริง  หมวดท่ี6 ควรสร้างคู่มือการปฏิบติังาน/ผงัการไหล(flow chart) ท่ีคลอบ
คลุมกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน  หมวดท่ี7 ควรจดัประชุมร่วมก าหนดและ
ถ่ายทอดตวัช้ีวดัผลลพัธ์การด าเนินการในมิติต่างๆ พิจารณาก าหนดตวัช้ีวดัท่ีจ  าเป็น ลดจ านวน
ตวัช้ีวดัและระบุใหช้ดัเจน เป็นตน้ 

ค าส าคัญ : การบริหารจดัการคุณภาพ, เกณฑ์การบริหารจดัการภาครัฐ , วิทยาลยัพยาบาลสังกดั
กระทรวงกลาโหมและสังกดัส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
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กติติกรรมประกาศ 

   
        การศึกษาคร้ังน้ี นับว่าเป็นความส าเร็จในการพฒันาชีวิตท่ีส าคัญของผูศึ้กษาเป็นอย่างยิ่ง
วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จไปดว้ยความกรุณาเป็นอยา่งสูงจาก ผศ.พล.ร.ต.หญิง ดร. สุภทัรา  เอ้ือวงศ ์ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีได้ให้ความช่วยเหลือ ดูแลใจใส่เป็นอย่างดี ในการแนะน า ตรวจแก้ไข ให้
ขอ้เสนอแนะ ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการวิจยั  ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาของ
อาจารยท์่านน้ีเป็นอยา่งยิง่และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
        ขอขอบพระคุณรศ. ดร.อมรชยั  ตนัติเมธ,  ผศ.ดร.ชญาพิมพ ์อุสาโห,  ผศ.ดร.อรทิพา ส่องศิริ 
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        ขอขอบพระคุณพล.ต.ต.ดร.กิจพินิฐ อุสาโห, พล.อ.ต.หญิงดร.สุพิศ ประสพศิลป์, นท.หญิง ดร.
อาทิตยา  ดวงมณี ผูท้รงคุณวุฒิท่ีสละเวลาในการตรวจแก้ไขขอ้บกพร่อง ตรวจทานความถูกตอ้ง 
และพิจารณาความตรงเชิงเน้ือหาของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
        ขอขอบพระคุณผูอ้  านวยการ/ผูบ้ริหาร และอาจารย ์วิทยาลยัพยาบาลสังกดักระทรวงกลาโหม
และส านกังานต ารวจแห่งชาติ ท่ีไดใ้ห้ความกรุณาและช่วยเหลือการเก็บขอ้มูลการวิจยั นอกจากน้ี
ผูว้จิยัยงัไดรั้บการช่วยเหลือและก าลงัใจจากครอบครัว ตลอดจนบุคคลต่างๆท่ีให้ความช่วยเหลืออีก
มาก ท่ีผูว้จิยัไม่สามารถกล่าวนามไดห้มดในท่ีน้ี ผูว้จิยัรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาและความปรารถนา
ดีของทุกท่านเป็นอยา่งยิง่ จึงขอขอบพระคุณไวใ้นโอกาสน้ี 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ความเปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วทัว่
โลก เกิดกระแสโลกาภิวฒัน์ (Globalization)  ท  าใหข้อ้มูลข่าวสารสามารถส่ือสารกนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว
และเช่ือมโยงกนัทัว่โลก ส่งผลต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจตลอดจนเทคโนโลยีของประเทศต่างๆ   
รวมทั้งประเทศไทยอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวก่อให้เกิดการแข่งขนักนัใน
ระบบต่างๆ โดยเฉพาะในภาคธุรกิจ ซ่ึงตอ้งเน้นคุณภาพของผลผลิตเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของผูใ้ช้บริการ เพื่อความอยู่รอดของการด าเนินกิจการ   อย่างไรก็ตามส าหรับในส่วนราชการก็มี
ความต่ืนตัวเก่ียวกับคุณภาพของการให้บริการ เพื่อให้บริการท่ีเป็นไปตามความคาดหวงัของ
ประชาชนผูรั้บบริการทั้งเร่ืองของความคล่องตวั  ความคุม้ค่า  และประสิทธิภาพในการปฏิบติั
ภารกิจ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความซ่ือสัตย ์ โปร่งใส  เปิดเผยขอ้มูล สามารถตรวจสอบได ้      

การปรับปรุงระบบราชการ จึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างท่ีสุด  เพื่อให้การบริหาร
ราชการในปัจจุบนัมีความสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงในสังคม  เศรษฐกิจ  และความตอ้งการของ
ประชาชน  ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทุกภาค ท าให้เกิดการแสวงหาความคิดและแนวทาง
ปฏิบัติใหม่  เพื่อตอบสนองความต้องการท่ีเปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมทั้ ง ทางด้านการจัดการ การ
แก้ปัญหา และพฒันาองค์การให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
ผูรั้บบริการไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ระบบราชการ เป็นองคก์ารขนาดใหญ่ท่ีมีระเบียบแบบ
แผนแบบการบริหารแบบราชการ(Bureaucracy) โดยชาวเยอรมนัช่ือ แมกซ์  เวปเบอร์(Max Webber)  
เป็นบุคคลแรกท่ีไดเ้สนอ หลกัการบริหารแบบระบบราชการเป็นตวัแบบท่ีใชต่้อเน่ืองกนัมายาวนาน
น้ี  ซ่ึงตวัแบบองค์การขนาดใหญ่ท่ีมีระเบียบแบบแผนในอุดมคติของ Weber ท่ีระบบราชการ
น ามาใช้นั้นได้ผสมผสานกับแนวความคิดหรือทฤษฎีทางด้าน การบริหาร หรือการจดัการของ
Weber  และพูดถึงระบบราชการวา่ เป็นรูปแบบการบริหารท่ีสามารถน ามาซ่ึงความส าเร็จสูงสุดใน
การด าเนินงานต่างๆ(พชัสิริ ชมพูค า, 2552: 28)    

ในระบบราชการไทย ได้พยายามพฒันาคุณภาพการบริหารงานและน าเอาระบบบริหาร
จดัการคุณภาพเขา้มาใช้ โดยส านกังานคณะกรรมการการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดพ้ฒันา
ระบบซ่ึงเรียกวา่ การบริหารจดัการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) 
และเร่ิมน ามาใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2549  ในระยะเร่ิมตน้ส านกังาน ก.พ.ร. ไดร่้วมกบัสถาบนัเพิ่มผลผลิต
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แห่งชาติพฒันาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ( PMQA) โดยน าหลกัการและแนวคิดตาม
รางวลัคุณภาพแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (Malcom Baldrige National Quality Award : 
MBNQA) และรางวลัคุณภาพแห่งชาติประเทศไทย (Thailand Quality Award : TQA) มาปรับใชใ้ห้
สอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาระบบราชการไทยตามยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการ (พ.ศ. 
2546-2550) และตามพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546
รวมทั้งการประเมินผลตามค ารับรองการประเมินผลการปฏิบติัราชการ  เพื่อปรับให้เหมาะสมกบั
บริบทของภาคราชการไทย (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2548) โดยใช้มาตรการ
ส่งเสริมและผลกัดนัให้ส่วนราชการรับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ(PMQA)ไปปฏิบติั  
โดยก าหนดเป็นตวัช้ีวดัตามค ารับรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 
ส านกังาน ก.พ.ร. ไดเ้พิ่มน ้ าหนกัคะแนนตวัช้ีวดัเป็นร้อยละ 22 และเร่ิมประเมินแบบ “ADLI” คือ 
การบริหารจดัการอย่างเป็นระบบ(Approach) น าไปใช้อย่างทัว่ถึง (Deployment) เกิดการเรียนรู้
(Learning) และบูรณาการเช่ือมโยงสอดคล้องกัน(Integration) โดยประเมินผลตามมาตรฐาน
(Checklist)ท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงท าให้ส่วนราชการทราบจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง พร้อมทั้ง
ปรับปรุงองค์การและประเมินผลเพื่อจดัท าแผนปรับปรุงองค์การในปี พ.ศ.2552  อีกทั้งมีการ
ขบัเคล่ือนโดยจดัอบรมพฒันาเกณฑ์การบริหารราชการPMQA ในทุกส่วนราชการดว้ย  (สิริวิท อิส
โร, 2554: 164-165)  ซ่ึงระบบดงักล่าวให้ความส าคญักบัประชาชนผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย  การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป็นเคร่ืองมือการบริหารในการพฒันาองค์การตาม
ยุทธศาสตร์หลักในการยกระดับคุณภาพระบบราชการไทยให้มีศกัยภาพและขีดความสามารถ
เทียบเท่าระดบัสากล  โดยพิจารณาเกณฑ์การบริหารใน 7  หมวด ไดแ้ก่  หมวด 1 การน าองค์กร  
หมวด 2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์   หมวด 3 การให้ความส าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย หมวด 4 การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้  หมวด 5 การมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล 
หมวด 6 การจดัการกระบวนการ หมวด 7 ผลลพัธ์การด าเนินการ  
 วทิยาลยัพยาบาล 4 เหล่าทพั กองทพับก กองทพัเรือ ทหารอากาศ และต ารวจ เป็นหน่วยงาน
ราชการ ท าหนา้ท่ีในการผลิตบุคลากรทางการพยาบาล ซ่ึงเน้นเร่ืองคุณภาพ  มีการด าเนินดา้นการ
ประกันคุณภาพทั้ งภายในโดยการก ากับควบคุมของกระทรวงกลาโหม และส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ (วทิยาลยัพยาบาลต ารวจ) และการควบคุมคุณภาพภายนอกจากสภาการพยาบาล ด าเนินการ
ในการควบคุมก ากบัตรวจสอบวิทยาลยัพยาบาลให้ไดเ้กณฑ์มาตรฐาน  อีกทั้งยงัตอ้งมีการประเมิน
คุณภาพเพื่อการรับรอง โดย ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)   
อยา่งไรก็ตามสถาบนัการพยาบาลทั้ง 4 แห่งทั้ง 2 สังกดัเป็นหน่วยงานของราชการมีบริบทเป็นทหาร
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และต ารวจ ในฐานะเป็นหน่วยราชการถูกก าหนดให้มีการพฒันาคุณภาพและการด าเนินการคุณภาพ
ของวทิยาลยั  ซ่ึงถูกก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดให้มี
การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ PMQA โดยมีการด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 จนถึง
ปัจจุบนั พบวา่ในการด าเนินการยงัไม่ไดใ้ชอ้ยา่งเตม็รูปแบบ  และบางหมวดยงัไม่มีการประเมิน 
 ในการน้ี ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจดัการคุณภาพของวิทยาลยั
พยาบาล 4 เหล่าทัพ  ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ว่ามีสภาพและปัญหาการ
ด าเนินการของวิทยาลยัพยาบาลเป็นอยา่งไร  เพื่อการปรับปรุงพฒันาการบริหารจดัการคุณภาพท่ีดี
ใหเ้ป็นสถาบนัผลิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อให้การดูแลรักษาผูป่้วยและครอบครัวให้มี
สุขภาพดีต่อไป 
 
1.2  ค ำถำมกำรวจัิย 
               1.2.1 สภาพการด าเนินการในการบริหารจดัการคุณภาพของวิทยาลัยพยาบาล สังกัด
กลาโหม และวทิยาลยัพยาบาล สังกดัส านกังานต ารวจแห่งชาติตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐเป็นอยา่งไร 
               1.2.2 ปัญหาในการบริหารจดัการคุณภาพของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกลาโหม และ
วิทยาลัยพยาบาล สังกดัส านักงานต ารวจแห่งชาติตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐมี
อะไรบา้ง 
               1.2.3 แนวทางการบริหารจดัการคุณภาพของวทิยาลยัพยาบาล สังกดักลาโหม และวิทยาลยั
พยาบาล สังกดัส านกังานต ารวจแห่งชาติตามเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐเป็นอยา่งไร 
  
1.3  วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 1.3.1 ศึกษาสภาพการบริหารจดัการคุณภาพของวิทยาลยัพยาบาล สังกดักลาโหม และ
วทิยาลยัพยาบาล สังกดัส านกังานต ารวจแห่งชาติตามเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 

1.3.2. ศึกษาปัญหาการบริหารจดัการคุณภาพของวิทยาลยัพยาบาล สังกดักลาโหม และ
วทิยาลยัพยาบาล สังกดัส านกังานต ารวจแห่งชาติตามเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 

1.3.3. น าเสนอแนวทางการบริหารจดัการคุณภาพของวิทยาลยัพยาบาล สังกดักลาโหม และ
วทิยาลยัพยาบาล สังกดัส านกังานต ารวจแห่งชาติตามเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
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1.4  ขอบเขตกำรวจัิย 
     ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
  การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจดัการคุณภาพของวิทยาลยัพยาบาล
สังกดักลาโหม และวิทยาลยัพยาบาลสังกดัส านกังานต ารวจแห่งชาติตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐโดยใชก้รอบการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐของส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาทางราชการ 2551 ซ่ึงประกอบดว้ย 7 หมวด คือ หมวดท่ี 1)  การน าองคก์ร หมวดท่ี 2)  การ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวดท่ี 3)  การให้ความส าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย  
หมวดท่ี 4)  การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ หมวดท่ี 5)  การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  
หมวดท่ี 6)  การจดัการกระบวนการ หมวดท่ี 7)  ผลลพัธ์การด าเนินการ 
ขอบเขตดา้นประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาเป็นวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม 3แห่งและ
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 1 แห่ง ผูใ้ห้ขอ้มูล คือ ผูบ้ริหารและคณาจารยข์องวิทยาลยัพยาบาลทั้ง 4 
แห่ง 
 
1.5  นิยำมศัพท์เฉพำะ  

1.5.1 การบริหารจดัการคุณภาพ หมายถึง การด าเนินงานในการจดัการในหน่วยงานให้เกิด
คุณภาพประกอบดว้ย นโยบายคุณภาพ วตัถุประสงค์คุณภาพ การวางแผนงานคุณภาพ ระบบการ
บริหารจดัการคุณภาพ ระบบการตรวจสอบและการประเมินผล รวมทั้งการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้/ผูรั้บบริการ/ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย/ พนกังานและองคก์ร 

1.5.2 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ   หมายถึง การบริหารจดัการ โดยมีหลกัเกณฑ์และ
แนวทางท่ีใชใ้นการพฒันาองค์กรแห่งความเป็นเลิศ  ยกระดบัการปฏิบติังานของส่วนราชการให้มี
ระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล  
ประกอบดว้ย 7 หมวด คือ 1) การน าองคก์ร 2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 3) การให้ความส าคญักบั
ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  4) การวดัการวิเคราะห์ และการจดัการความรู้   5) การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล  6) การจดัการกระบวนการ 7) ผลลพัธ์การด าเนินการ 

            1.5.2.1 การน าองค์กร หมายถึง การด าเนินการของผูบ้ริหารในเร่ืองวิสัยทัศน์  
เป้าประสงค ์ ค่านิยม  ความคาดหวงัในผลการด าเนินการ  การให้ความส าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย  การกระจายอ านาจการตดัสินใจ การสร้างนวตักรรมและการเรียนรู้ในส่วนราชการ  
การก ากบัดูแลตนเองท่ีดี  และด าเนินการเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคมและชุมชน 
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             1.5.2.2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง วิธีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์
และถ่ายทอดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทศาสตร์ กลยุทธ์หลกั และแผนปฏิบติัราชการ  
เพื่อน าไปปฏิบติัและวดัผลความกา้วหนา้ของการด าเนินการ 

            1.5.2.3 การให้ความส าคญักับผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง การ
ก าหนดความตอ้งการ  ความคาดหวงั  และความนิยมชมชอบ  การสร้างความสัมพนัธ์  และการ
ก าหนดปัจจยัส าคญัท่ีท าใหผู้รั้บบริการ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีความพึงพอใจ 

            1.5.2.4 การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ หมายถึง การเลือก  รวบรวม  
วเิคราะห์  จดัการ  และปรับปรุงขอ้มูลและสารสนเทศ  และการจดัการความรู้  เพื่อให้เกิดประโยชน์
ในการปรับปรุงผลการด าเนินการขององคก์าร 

            1.5.2.5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล หมายถึง  การจดัให้มีระบบงาน  ระบบการ
เรียนรู้  การสร้างความสุขและแรงจูงใจของบุคลากร  เพื่อให้บุคลากรพฒันาตนเองและใช้ศกัยภาพ
อยา่งเตม็ท่ีตามทิศทางองคก์าร 

            1.5.2.6 การจดัการกระบวนการ หมายถึง การจดัการกระบวนการในการให้บริการ  
และกระบวนการอ่ืนท่ีช่วยสร้างคุณค่าแก่ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย  และกระบวนการ
สนบัสนุน เพื่อใหบ้รรลุพนัธกิจขององคก์าร 

            1.5.2.7 ผลลพัธ์การด าเนินการ หมายถึง ผลการด าเนินการและแนวโน้มของส่วน
ราชการในมิติดา้นประสิทธิผล  มิติดา้นคุณภาพการให้บริการ  มิติดา้นประสิทธิภาพ  และมิติดา้น
การพฒันาองคก์าร 
 
6.  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

6.1 วิทยาลยัพยาบาลสังกดักระทรวงกลาโหมและสังกดัส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีการ
บริหารจดัการคุณภาพตามเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิง่ข้ึน ส่งผลต่อคุณภาพบณัฑิต    

6.2  ผูบ้ริหารมีแนวทางในการบริหารงานวิทยาลยัพยาบาลสังกดักระทรวงกลาโหมและ
สังกดัส านกังานต ารวจแห่งชาติ     

6.3 หน่วยงานตน้สังกดัมีแนวทางในการก ากบัควบคุมและส่งเสริมการบริหารจดัการ
คุณภาพของวทิยาลยัพยาบาลสังกดักระทรวงกลาโหมและสังกดัส านกังานต ารวจแห่งชาติ     

  
 



 

 
บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาเก่ียวกับสภาพและปัญหาในการบริหารจดัการ
คุณภาพของวิทยาลยัพยาบาลสังกดักระทรวงกลาโหม และสังกดัส านกังานต ารวจแห่งชาติ ตาม
แนวคิดการบริหารจดัการภาครัฐ  โดยไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นพื้นฐานและ
แนวคิดท่ีจะน าไปสู่กรอบแนวคิดการวจิยัใหบ้รรลุวตัถุประสงคมี์รายละเอียดดงัน้ี 

 การบริหารจดัการคุณภาพ 
        -  ความหมายของการบริหารจดัการคุณภาพ 

  -  ความส าคญัของการบริหารจดัการคุณภาพ 
  -  ระบบบริหารจดัการคุณภาพ 

        การบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 
      - ความหมายของการบริหารจดัการภาครัฐ 
      -  ความส าคญัของการบริหารจดัการภาครัฐ 

                   -  หลกัการและแนวคิดของเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
        การบริหารจัดการคุณภาพวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม และสังกัด
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
                   งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
                   กรอบแนวคิดการวจิยั 
 
2.1  การบริหารจัดการคุณภาพ 
 2.1.1  ความหมายของการบริหารจัดการคุณภาพ 
                     สมยศ  นาวีการ(2540: 15) กล่าวว่า  การบริหาร  คือ  กระบวนการของการวางแผน  
การจดัองคก์าร การสั่งการ  และการควบคุมทรัพยากร  เพื่อการบรรลุเป้าหมายขององคก์ารอยา่งมี
ประสิทธิภาพ) 

    สมศกัด์ิ คงเท่ียง (2542:1) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลตั้งแต่
สองคนข้ึนไปร่วมมือกนัด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลาย ๆ อยา่ง ท่ี
บุคคลร่วมกนัก าหนดโดยใช้กระบวนการอย่างมีระบบและใช้ทรัพยากร  ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ 
อยา่งเหมาะสม  
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 ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2545: 18) กล่าวถึงความหมาย  “การบริหาร”  และ“การ
จดัการ”  วา่   “การบริหาร” (Administration) จะใชใ้นการบริหารระดบัสูงโดยเน้นท่ีการก าหนด
นโยบายท่ีส าคญั และการก าหนดแผนของผูบ้ริหารระดบัสูง เป็นค านิยมใช้ในการบริหารรัฐกิจ 
(Public Administration) หรือใช้ในหน่วยงานราชการ และค าว่า “ผูบ้ริหาร” (Administrator) จะ
หมายถึง ผูบ้ริหารท่ีท างานอยูใ่นองคก์รของรัฐ หรือองคก์รท่ีไม่มุ่งหวงัก าไร  และค าวา่ “การจดัการ” 
(Management) จะเนน้การปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย (แผนท่ีวางไว)้ ซ่ึงนิยมใชใ้นการจดัการ
ธุรกิจ (Business management)  ส่วนค าวา่ “ผูจ้ดัการ” (Manager) จะหมายถึงบุคคลในองคก์รซ่ึงท า
หน้า ท่ีรับผิดชอบต่อกิจกรรมในการบริหาร ทรัพยากรและกิจการงานอ่ืนๆ เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวข้ององค์กร  ส่วนความหมาย “การบริหาร” คือ กลุ่มของกิจกรรม 
ประกอบดว้ย การวางแผน   (Planning)  การจดัการ  (Organizing)  การสั่งการ (Leading/Directing) 
หรือการอ านวยการ และการควบคุม (Controlling) ซ่ึงจะมีความสัมพนัธ์กนั 

       ยงยทุธ  เกษสาคร(2549: 22) ไดก้ล่าวถึง ความหมายของการบริหารวา่  มีค  าท่ีใกลเ้คียง
กันอยู่ คือ  การบริหาร และการจดัการ โดยมีความหมาย ดังน้ี  1) การบริหาร (Administration) 
หมายถึง กระบวนการจดักิจกรรมการท างานอยา่งเป็นระบบดว้ยเทคนิควธีิการปฏิบติังานต่างๆ อยา่ง
เหมาะสมโดยการใชท้รัพยากรมนุษย์(Human resource)  เงินทุน (money) วสัดุอุปกรณ์ (material) 
และระยะเวลาในการด าเนินงาน(critical moment) ร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบติังานดว้ยจิตรับผิดชอบ 
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งขององคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ  2) การ
จดัการ(Management) หมายถึง  การจดักิจกรรมและปฏิบติัภารกิจต่างๆ โดยด าเนินการตามนโยบาย
ขององคก์ารท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน อยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ การจดัการมกัจะใชใ้นการ
บริหารธุรกิจเอกชนมากกว่าการบริหารงานราชการ  และ “การบริหาร ในฐานะเป็นศาสตร์” 
หมายถึง การน าหลกัการ ทฤษฎี กระบวนการท างานอยา่งเป็นระบบ เทคนิควิธี ตลอดจนปัจจยัต่างๆ
มาใช้ในการด าเนินงานในองค์การเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามนโยบายก าหนดไว ้ส่วน “การ
บริหารในฐานะท่ีเป็น ศิลป์ “ นั้น หมายถึง การปฏิบติังานท่ีตอ้งอาศยัทั้งทกัษะ ความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์เฉพาะมาใชใ้นการด าเนินงานในองคก์าร 

     นพพล  บุญจิตราดุล (2551: 3) กล่าวว่า  การบริหาร  หมายถึง  กิจกรรมต่างๆท่ีบุคคล
ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป  ร่วมมือกนัด าเนินการ  เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคอ์ย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลาย
อยา่งท่ีบุคคลร่วมกนัก าหนด  โดยใชก้ระบวนการอยา่งมีระเบียบและใชท้รัพยากร  ตลอดจนเทคนิค
ต่างๆอยา่งเหมาะสม 
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        สุนทร  โคตรบรรเทา(2551: 3) กล่าวว่า  การบริหารหรือการจดัการ  หมายถึง  
กระบวนการท างานกบัคนและโดยคน  เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายสูงสุดขององคก์าร                       

  กริฟฟิน (Griffin 1997: อา้งถึงในศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ,2545: 18) กล่าวว่า การ
บริหารจดัการ หมายถึงชุดของหนา้ท่ีต่างๆ (A set of functions) ท่ีก าหนดทิศทางในการใชท้รัพยากร
ทั้งหลายอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหบ้รรลุถึงเป้าหมายขององคก์ร การใชท้รัพยากร
ไดอ้ยา่งเฉลียวฉลาดและคุม้ค่า (Cost-effective) ซ่ึงการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิผล (Effective) 
ตอ้งมีการตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (Right decision) และมีการปฏิบติัการส าเร็จตามแผนท่ีก าหนดไว ้
ดงันั้นผลส าเร็จของการบริหารจดัการจึงจ าเป็นตอ้งมีทั้งประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ควบคู่กนั 
                     สรุป การบริหารจดัการ หมายถึงการด าเนินงานท่ีผูบ้ริหารก าหนดนโยบาย แผน  มีการ
บริหารงานประกอบดว้ย การวางแผน  การจดัองคก์ร  การสั่งการ  การควบคุม  มีการปฎิบติัตามแผน
ท่ีก าหนดได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ งก าหนดทิศทางการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามี
ประสิทธิผล มีการตรวจสอบ ประเมินผลและการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

ส าหรับการบริหารจดัการคุณภาพ เป็นมิติท่ีองค์การปัจจุบนัให้ความส าคญัเพราะทุก
องคก์ารเนน้เร่ืองคุณภาพ  ซ่ึงองคก์ารตอ้งด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายเพื่อให้เกิดความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการ  โดยค าวา่การบริหารจดัการคุณภาพ มาจาก องคป์ระกอบ 2 ส่วน คือ การบริหารจดัการ  

กบัค าว่า คุณภาพ ซ่ึงหมายถึง คุณลกัษณะต่าง ๆ ของสินคา้และบริการท่ีตรงความ
ตอ้งการ หรือความจ าเป็นของผูใ้ชท้  าให้เกิดความพอใจ หรือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  ในปัจจุบนั
องค์การทุกองค์การให้ความส าคัญกับคุณภาพ   ดังนั้ น การบริหารจัดการคุณภาพ  จึงมีผูใ้ห้
ความหมายไวด้งัต่อไปน้ี    

หลกัการบริหาร (Administrative principles)  เคลล่ี (Kelly-Heidenthal, 2003 อา้งถึงใน 
พวงทิพย ์ ชยัพิบาลสฤษด์ิ, 2551: 115)  เป็นหลกัการทัว่ไปในการจดัการท่ีใช้ไดก้บัทุกองค์กร  
นอกจากน้ียงัเป็นหลกัการท่ีกล่าวถึงกระบวนการจดัการ ไดแ้ก่  การวางแผน  การจดัองค์กร  การ
ช้ีน า การประสานงานและการควบคุม  ในหลกัการดา้นการมีผูบ้งัคบับญัชาเพียงคนเดียวและการมี
เป้าหมายเดียวกนันั้น  หมายความวา่  คนงานแต่ละคนจะไดรั้บค าสั่งจากผูนิ้เทศเพียงคนเดียว  และ
กลุ่มคนงานท่ีมีลกัษณะงานท่ีเก่ียวข้องกันจะมีผูจ้ดัการเพียงคนเดียว  แม้ว่าหลกัการดังกล่าวได้
เกิดข้ึนในราวปี ค.ศ. 1900 แต่ยงัคงใชไ้ดแ้ละสอดคลอ้งกบัองคก์รหลายแห่งในปัจจุบนั 

การจดัการคุณภาพ  ตามท่ี ครอสบ้ี (Crosby 1966 : อา้งถึงใน พวงทิพย ์ ชัยพิ
บาลสฤษด์ิ, 2551: 206) ได้เสนอว่า การจดัการคุณภาพ  เป็นวิธีการท่ีเป็นระบบเพื่อให้แน่ใจว่า
กิจกรรมต่างๆขององค์กรเกิดข้ึนหรือมีข้ึนตามท่ีไดว้างแผนไว ้เป็นการจดัการท่ีใช้ความรู้เก่ียวกบั
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การป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน  โดยการสร้างทศันคติและการควบคุมเพื่อให้เกิดการป้องกันท่ี
เป็นไปได้  การจัดการคุณภาพมีความจ าเป็นเพราะกิจกรรมต่างๆไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีง่ายอีกต่อไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในโลกของธุรกิจท่ีมีความซับซ้อน หรูหรา ประดุจกบัการควบคุมการบินของ
เคร่ืองบินด้วยระบบควบคุม (Remote control)  เป็นขั้นตอนจากห้องปฏิบติัการบนพื้นดินของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ซ่ึงประสิทธิภาพการจดัการคุณภาพจะตอ้งเป็นส่ิงท่ีผูป้ฏิบติัด าเนินการได้อย่าง
ประสบผลส าเร็จและตอ้งเป็นความคิดริเร่ิมท่ีในระดบัสูง 

การจดัการคุณภาพโดยรวม  ตามแนวคิด ของ ร้อบบินส์  (Robbins , 2001 อา้งถึงใน 
พวงทิพย ์ ชยัพิบาลสฤษด์ิ , 2551: 211)  วา่  ผูบ้ริหารทุกองคก์รจะตอ้งค านึงถึงคุณภาพของผลผลิต
เสมอ และคุณภาพจะตอ้งเนน้การจดัการคุณภาพโดยรวม และไดเ้สนอวา่การจดัการคุณภาพโดยรวม
เป็นปรัชญาของการจดัการเพื่อให้บรรลุความพึงพอใจของลูกคา้  ได้เสนอองค์ประกอบของการ
จดัการคุณภาพโดยรวม ไว ้5 ประการ  คือ  1) เน้นท่ีลูกคา้ภายนอกท่ีมาใช้บริการ และลูกคา้ภายใน 
ได้แก่ พนักงาน หรือบุคลากรอ่ืนๆในองค์กร  2) มีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองให้ดีข้ึนเสมอ 3) 
ปรับปรุงทุกส่ิงท่ีองคก์รด าเนินงานอยู ่เช่น การตอบสนองอยา่งรวดเร็วในขอ้ทกัทว้ง  4) การวดัอยา่ง
แม่นย  า กบัมาตรฐานท่ีก าหนด( Standards or benchmarks) 5) ให้พลงัอ านาจแก่บุคลากร มีการ
ท างานเป็นทีม 

การจดัการคุณภาพโดยรวม  ตามความเห็นของ มาควิส และ ฮุสตนั (Marquis  and 
Huston , 2006 อา้งถึงใน พวงทิพย ์ ชัยพิบาลสฤษด์ิ , 2551: 213)  ได้ให้ความหมายว่า เป็นการ
ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง (Cotinuous quality improvement: CQI )  ซ่ึงเป็นปรัชญาของ 
Demming (1966)  บุคคลเป็นจุดรวมของผลผลิตและการบริการตอ้งมีการจดัส่ิงแวดลอ้มท่ีให้ลูกคา้
ตอบสนองไดโ้ดยคุณภาพไดถู้กสร้างข้ึนเพื่อบริการหรือผลิตผลมากกวา่การตรวจสอบและการขจดั
ความบกพร่อง  เพื่อน าไปสู่คุณภาพ  การจดัการคุณภาพโดยรวมเป็นกระบวนการท่ีไม่ส้ินสุด ทุกๆ
ส่ิง และทุกๆคน จะตอ้งพยายามปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองไม่ว่าผลผลิตหรือการบริการจะดีเท่าไหร่ก็
ตาม  เพราะปรัชญาของการจดัการคุณภาพโดยรวม  คือ จะยงัคงมีส่วนท่ีตอ้งปรับปรุงอีกเสมอ  มี
การประเมินผลอย่างสม ่าเสมอในส่วนของความตอ้งการของผูใ้ช้บริการและประสบการณ์พร้อม
ผลผลิตขั้นสุดทา้ย 

       สรุป  การบริหารจดัการคุณภาพ  หมายถึงกระบวนการบริหารงานท่ีประกอบดว้ย 
นโยบายคุณภาพ วตัถุประสงค์คุณภาพ การวางแผนงานคุณภาพ ระบบการบริหารจดัการคุณภาพ 
ระบบการตรวจสอบและการประเมินผล รวมทั้งการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้/ผูรั้บบริการ/ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย/ พนกังานและองคก์ร 
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         2.1.2  ความส าคัญของการบริหารจัดการคุณภาพ 
       การบริหารงานคุณภาพมีความส าคญัต่อการด าเนินงาน  (บุตรชู  แพงบุตรดี,  2548  อา้ง

ถึงในhttp// www.viset.ac.th/vnet/s2/การพฒันาระบบคุณภาพ.pdf) ดงัน้ี 

  1.เพื่อใหมี้การพฒันาการจดัองคก์ร การผลิต ตลอดจนการบริหารงานใหบ้รรลุ
วตัถุประสงค ์
  2.เพื่อใหลู้กคา้มีความเช่ือถือในผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
  3.เพื่อใหอ้งคก์รมีระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ 
  4.เพื่อใหพ้นกังานทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและเกิดความพึงพอใจ 
  5.เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นระบบ มีระเบียบขอ้ปฏิบติัท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
  6.เพื่อใหพ้นกังานท างานเป็นทีมและมีการพฒันาวธีิการท างานใหม่ๆ 
  7.เพื่อประหยดัค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานช่วยลดความสูญเสียจากการด าเนินงานท่ี
ไม่มีประสิทธิภาพ 
 ณัฐพนัธ์ เขจรนนัท์ (2545:67-68)  กล่าวว่า ประโยชน์ของการบริหารจดัการคุณภาพ 
ดงัน้ี 

1. ช่วยใหผู้บ้ริหารและองคก์าร สามารถรับรู้ปัญหาของลูกคา้ และความตอ้งการท่ี
แทจ้ริงของตลาด เพื่อใหก้ารผลิตสินคา้และบริการตรงกบัความตอ้งการตอบสนองความพึงพอใจแก่ 
ลูกคา้  

2.  ใหค้วามส าคญักบั ระบบท่ีเรียบง่ายและผลลพัธ์ท่ีลดความสูญเสียและความสูญ
เปล่าในการด าเนินงาน และการบริหารตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ  

             3.  พฒันาระบบ ขั้นตอน และการจดัเก็บขอ้มูลการท างาน ใหมี้ประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได ้แกไ้ขง่าย ไม่เสียเวลากบังานท่ีไม่เพิ่มคุณค่าใหก้บัธุรกิจ 

             4.  พนกังานมี ส่วนร่วมในการด าเนินงาน การแกไ้ขปัญหา และการสร้างรายไดข้อง
ธุรกิจ ท าใหพ้นกังานมีความพึงพอใจในงาน 

             5.  มุ่งพฒันาการด าเนินงานขององคก์าร ใหมี้คุณภาพสูงสุดในทุกมิติ 
         2.1.3  ระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
                   ระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System) หรือ  QMS  (สมเกียรต์ิ ชิดไธสง, 
2553: 142)  เป็นระบบการบริหารจดัการโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้การด าเนินงานตามภารกิจและ
วตัถุประสงค์ขององค์กร  เกิดการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ระบบบริหารคุณภาพมีหลายระบบ  เช่น ระบบ Input –Process – Output – Outcome(IPOO) ระบบ 
Total Quality Management    (TQM)   และระบบ  ISO เป็นตน้   
        อุทุมพร จามรมาน , วรภทัธ์ ภู่เจริญ (อา้งถึงใน สุภทัรา วงศ์เอ้ือ, 2557: 12) ไดก้ล่าวถึง
ระบบบริหารคุณภาพต่าง ๆ มีดงัน้ี 1) ระบบ International Standard Organization (ISO)  2) ระบบ 
Total Quality Management (TQM)  3) ระบบ The Malcom Baldrige National Quality Award 
(MBNQA)  4) ระบบ Context-Input-Process-Product (CIPP) 5) ระบบ Input-Process-Output (IPO)  
6) ระบบ Context-Input-Process-Output-Impact (CIPOI) เป็นตน้ 

ระบบบริหารคุณภาพท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการภาครัฐ ไดแ้ก่ ระบบTotal Quality 
Management (TQM)  ระบบ ISO และระบบ  Malcolm Baldridge Quality Award (MBQA) เป็น
ตน้  

      
  2.1.3.1  ระบบTotal Quality Management (TQM)  
       1) ความหมาย TQM   
       มาจากค าวา่ TQC (Total Quality Control) ของประเทศญ่ีปุ่น หรือบางท่ีประเทศญ่ีปุ่น 
เรียกวา่ “CWQC” (Company – Wide Quality Control) หรืออาจแปลวา่ “การควบคุมคุณภาพทัว่
บริษทั” ระบบคุณภาพทัว่ทั้งองค์กร(Total Quality Management: TQM) จะมีส่วนช่วยให้เป็น
แนวทางพฒันาองค์กรไดท้ัว่ระบบอยา่งต่อเน่ือง โดยพนกังานทุกคนมีส่วนร่วม (เรืองวิทย ์ เกษม
สุวรรณ, 2549 อา้งใน ชลวตัร รุจิรกาล, 2554: 37)  
                    Sallis (2002)  (ชลวตัร รุจิรกาล, 2554: 37) กล่าวว่า “TQM วิธีการปฏิบัติงานแต่
ขณะเดียวกันก็เป็นแนวคิดเชิงกลยุทธ์ในการด าเนินงานขององค์กร  ซ่ึงให้ความส าคัญกับความ
ต้องการจ าเป็นของลูกค้าและผู้ รับบริการ  จุดหมายคือความเป็นเลิศในส่ิงท่ีท า  TQMไม่ใช่ค าขวัญ
แต่เป็นแนวทางในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบรอบคอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงคุณภาพในระดับท่ีลูกค้า
ต้องการหรือมากกว่า  อาจจะกล่าวว่า  TQM เป็นปรัชญาในการพัฒนาอย่างไม่มีวันส้ินสุด แต่ส าเร็จ
ได้โดยบุคลากรหรือผ่านบุคลากร”       
                   วชัรพล  ข าวิไล(2553: 7) กล่าวว่า การจดัการคุณภาพแบบองค์รวม(Total Quality 
Management : TQM) ตามค าจ ากดัความมาตรฐานสากล ISO 8402 : 1994 นั้น หมายถึง แนวทางใน
การบริหารองคก์ารท่ีมุ่งเนน้ เร่ือง คุณภาพ โดยสมาชิกขององคืการมีส่วนร่วมและมุ่งหมายผลก าไร
ในระยะยาว ด้วยการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า  TQM เป้นเร่ืองของการปรับปรุงอย่าง
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ต่อเน่ือง(Continuous Improvement) ในทุกๆดา้น โดยเฉพาะเร่ืองคุณภาพของสินคา้และบริการ 
และมองในภาพรวมหรือพิจารณาอยา่งครอบคลุมทัว่ทั้งองคก์าร 
                    สมเกียรต์ิ ชิดไธสง( 2553: 205) กล่าวว่า การบริหารคุณภาพแบบทัว่ทั้งองค์การ  
(Total Quality Management: TQM) เป็นแนวคิดเชิงปรัชญาการบริหารและวิธีการท่ีจะช่วยให้
องค์การหรือสถาบนัต่างๆ สามารถบริหารการเปล่ียนแปลง จดัสภาพการบริหารจดัการตนเอง 
ภายใตส้ภาพความเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว รุนแรง และกดดนัจากภายนอกไดดี้  จุดเด่นของแนวคิด
การบริหารคุณภาพแบบทัว่ทั้งองคก์ารมีหลายประการ  ไดแ้ก่ การมุ่งเนน้ลูกคา้หรือผูรั้บบริการเป็น
ส าคญั  การปรับปรุงการท างานอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง  การมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
ท่ีเก่ียวขอ้ง  การท างานเป็นทีม  การใช้เคร่ืองมือคุณภาพต่างๆในการปฏิบติังาน  รวมทั้งการสร้าง
ความตระหนกัในดา้นคุณภาพใหแ้ก่ฝ่ายบริการ 

       2) ความส าคัญ TQM 
       ระบบบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management: TQM) : เป็นการจดัระบบ

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานโดยมุ่งเนน้ความสัมพนัธ์ของผูรั้บบริการให้เกิดความพึงพอใจ 
(Customer Focus) มีการพฒันาและปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Improvement) และให้ทุก
คนในหน่วยงานมีส่วนร่วมสามารถใชศ้กัยภาพของตนอยา่งเต็มท่ี (Total Improvement) (วลยัพร ศิริ
ภิรมย,์ 2556: 106)  ซ่ึงวตัถุประสงค ์ TQM  (วิฑูรย ์สิมะโชคดี, 2541 อา้งถึงใน สมเกียรต์ิ ชิดไธสง, 
2553: 95)  กล่าวว่า การน า TQM มาใช้ในองค์กรมีวตัถุประสงค์ ดงัน้ี คือ (1) เพื่อสร้างความพึง
พอใจและความประทบัใจให้กบัลูกคา้  (2) เพื่อพฒันาและปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง  (3) เพื่อ
ความอยูร่อดขององคก์รและความเจริญเติบโตอยา่งไม่หยุดย ั้งภายใตส้ภาวะการแข่งขนัอยา่งรุนแรง  
(4) เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน  (5) เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อ
หุน้และเจา้ของบริษทั 
          2.1.3.2  ระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO  
     1) ความหมาย ISO (International  Organization for Standardization) คือการบริหาร
คุณภาพระบบของสถาบนัองคก์ารมาตรฐานสากลหรือองคก์ารระหวา่งประเทศวา่ดว้ยมาตรฐานการ
บริหารคุณภาพระบบ   ISO เป็นองค์การท่ีถูกจดัตั้งข้ึนเพื่อเผยแพร่การคา้ระหว่างประเทศโดย
แลกเปล่ียนความสามารถในการผลิตสินคา้และบริการ  ดงันั้นหน้าท่ีโดยรวมคือ  การเผยแพร่และ
การรวบรวมมาตรฐานสากลต่างๆ  จดัท าให้เป็นมาตรฐานท่ีเท่าเทียมกนัและเผยแพร่การใชง้านของ
มาตรฐานสากลเหล่านั้น  สรุปไดว้า่  ISO คือองคก์ารระหวา่งประเทศวา่ดว้ยมาตรฐาน มีส านกังาน
ใหญ่อยู่ท่ีเจนีวา  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ปัจจุบนัมีสมาชิกซ่ึงเป็นหน่วยมาตรฐานของแต่ละ



13 

 

 

 

ประเทศมากกวา่ 110 ประเทศ  องคก์าร ISO ต่างมีพนัธสัญญาเพื่อตอ้งการพฒันาอุตสาหกรรมซ่ึงจะ
เขา้ไปมีส่วนช่วยสนบัสนุนการคา้ระหวา่งชาติโดยตรง  ส าหรับประเทศไทยมีตวัแทนทางขา้ราชการ
ของ ISO คือ ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม ( สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ( สุนทร  
พูนพิพฒัน์,2542: 40)   

      สุภัทรา เ อ้ือวงศ์ (2557:12)กล่าวถึง ระบบ International Organization for 
Standardization ( ISO) วา่ เป็นองคก์ารในลกัษณะเครือข่ายประสานในการควบคุม โดยมาตรฐาน
ระบบคุณภาพเน้นหลกัการ เป้าหมายและวตัถุประสงค์สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตหรืองานบริการท่ีรวบรวมการประกนัคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ เพื่อ
สร้างความมัน่ใจว่าผลิตภณัฑ์ของผูผ้ลิตหรือการบริการเป็นไปตามความตอ้งการของลูกคา้ หัวใจ
ของระบบ คือ ความพึงพอใจของลูกค้า (customer satisfaction) การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
(continuous improvement) ความกา้วหน้าในการแข่งขนั (compitative advance) ซ่ึงระบบบริหาร
คุณภาพในมิติต่างๆ คือ 
          ISO 9000 เป็นระบบบริหารงานเพื่อใหเ้กิดคุณภาพ ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ 
          ISO14000 เป็นระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (Environment Management System) 
          ISO 18000 เป็นระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
          ISO 26000 เป็นมาตรฐานเพื่อความรับผดิชอบต่อสังคม (Social Responsibility) 
          การน าระบบ ISO มาใชใ้นการศึกษา  วีรนุช ปิณฑวนิช (2543: 18-23) กล่าวถึงระบบ
การรับรองมาตรฐาน ISO 9002 และ ISO 14001 วา่ไดถู้กน ามาใช้รับรองมาตรฐานโรงเรียนใน
ประเทศไทยโดยใช ้ISO 9002 รับรองระบบบริหารจดัการของโรงเรียนเพื่อจดัระบบและระเบียบ
การท างานของครูและบุคลากร  ระบบเอกสารให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบแกไ้ขไดส้ม ่าเสมอ 
ส่วน ISO 14001 ท่ีใชรั้บรองมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มมีจุดมุ่งหมายให้โรงเรียนใชท้รัพยากร
อยา่งคุม้ค่า ลดมลพิษและปรับปรุงสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน  
                    2 ) ความส าคัญของ ISO 
                      ระบบ ISO (International Standardization and Organization) เป็นมาตรฐานระบบ
คุณภาพท่ีมีการเนน้ในหลกัการ เป้าหมายและจุดประสงค ์ สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการผลิต หรืองานบริการท่ีรวมการประกนัคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ เพื่อ
สร้างความเช่ือมัน่ว่าผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริการเป็นไปตามความตอ้งการ ทางคุณภาพของลูกค้า 
(ออนไลน์จาก http:// www.tpa.or.th/write) ) 
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        ในการน าระบบมาตรฐานมาใช้ก่อให้เกิดผลดีต่อหลายฝ่ายต่างๆเช่น ประโยชน์ต่อ
องคก์าร บุคลากรในองคก์าร ประโยชน์ต่อลูกคา้ และประโยชน์ต่อประเทศชาติ ดงัน้ี  

  1.ประโยชน์ต่อบุคลากรภายในองคก์าร ไดแ้ก่ 
                 1.1 บรรยากาศการท างานดีข้ึน  
                 1.2 เกิดการประสานงานท่ีดีระระหวา่งกนั    
                 1.3 ลดการขดัแยง้ระหวา่งหน่วยงานลงได ้ 
                 1.4 สามารถปฎิบติังานแทนกนัได ้ 
                 1.5 มีขวญัและก าลงัใจดีข้ึน  
                 1.6 เกิดความภาคภูมิใจ  
              2.ประโยชน์ต่อองคก์าร  

                             2.1 ช่วยขจดัปัญหาและอุปสรรคทางการคา้  
                             2.2 สร้างระเบียบวนิยัในการท างาน  
                              2.3 ลดตน้ทุนค่าใชจ่้าย  
                             2.4.การสับเปล่ียนหนา้ท่ีและฝึกพนกังานใหม่ท าไดง่้าย  
                            2. 5 การท างานจะข้ึนอยูก่บัระบบมากกวา่ตวับุคคล  
                             2.6 ท าใหผู้บ้ริหารสามารถรู้สภาพปัญหาได ้ 
                              2.7 คุณภาพของสินคา้และบริการถูกตอ้งสม ่าเสมอ  
                             2.8 มุ่งลูกคา้เป็นหลกั  
                             2.9 สร้างขอ้แตกต่างเหนือคู่แข่งขนั  
                            2.10 พนกังานมีจิตส านึกและมีส่วนร่วม  
                      2.11ไดรั้บขอ้มูลจากลูกคา้เพื่อการปรับปรุงแกไ้ข  
                      2.12 ลดการเรียกร้องจากลูกคา้  
                      2.13 มีมุมมองจากบุคคลภายนอก  
                      2.14 เกิดการพฒันาคู่คา้  
                      2.15 สร้างความน่าเช่ือถือให้กบันกัลงทุน  

                     2.16 ภาพพจน์และความสัมพนัธ์กบัชุมชนดีข้ึน  
 3.ประโยชน์ต่อลูกคา้  
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         ความตอ้งการของลูกคา้อาจพฒันาในหลายประเด็น  เช่นด้านคุณภาพ
สินคา้และบริการ ความสนใจในดา้นส่ิงแวดลอ้ม ความสนใจดา้นคุณธรรมและความใส่ใจในดา้น
ความปลอดภยั ระบบมาตรฐานจะเป็นประโยชน์ต่อลูกคา้ในดา้น  

                     3.1 เกิดมีความมัน่ใจในสินคา้และบริการ  
                     3.2 ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายและไม่ตอ้งตรวจสอบคุณภาพซ ้ า  
                     3.3 ไดรั้บการคุม้ครองดา้นคุณภาพ  
                    3. 4 สะดวกในการเลือกซ้ือเลือกใช ้
 4.ประโยชน์ต่อประเทศชาติ มีดงัน้ี  
                     4.1 ขยายตลาดต่อประเทศชาติมากข้ึน  
                     4.2 เพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัในเวทีโลก  
                     4.3 เป็นการสร้างงาน สร้างรายได ้

                    2.1.3.3  ระบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติมัลคัม บัลดริจ  ( Malcolm Baldrige National 
Qulaity Award : MBNQA) 
                        1) ความเป็นมาของระบบมัลคัม บัลดริจ 
  ระบบมลัคมั บลัดริจ  น ามาใช้คร้ังแรกท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาในยุคท่ีเศรษฐกิจ
ของสหรัฐอเมริกาตกต ่าเพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพในการผลิตสินคา้และบริการ รางวลัท่ีก าหนดข้ึน
เป็นช่ือของรัฐมนตรีพาณิชยใ์นสมยัประธานาธิบดี โรนลั เรแกน ในปี ค.ศ.1981  โดยเป็นผูท่ี้มีความ
เช่ียวชาญในการพฒันาคุณภาพมาก  ต่อมาจึงตั้ งรางวลัระบบคุณภาพน้ีเพื่อเป็นเกียรต์ิว่า The 
Malcolm Baldrige National Quality Award  (Arcaro, 1995: 7)  ต่อมาในปี ค.ศ.1998       จึงไดข้ยาย
ขอบข่ายการด าเนินงานของระบบออกไปในขอบเขตดา้นการศึกษา (Education Criteria) และดา้น
สุขภาพ (Health Care Criteria) ในองคก์ารทัว่ไป (NIST)  โดยเฉพาะหน่วยงานดา้นการศึกษาไดเ้ร่ิม
โปรแกรมน าร่องในปี ค.ศ.1999 (ออนไลน์http://www.onec.go.th.) 
                         MBNQA เป็นรางวลัคุณภาพแห่งชาติท่ีรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาไดต้รา
เป็นกฎหมายเม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม ค.ศ. 1987  (The Malcom Baldrige National Quality Award, 
2555 อา้งถึงใน เอกธิป สุขวารี, 2554: 60) เพื่อมอบรางวลัให้แก่องคก์ารท่ีประสพความส าเร็จอยา่งดี
ยิ่ง ตามเกณฑ์ต่างๆท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละปี ซ่ึงเกณฑ์ท่ีระบุไวน้ั้นได้มาจากการศึกษาวิจยัถึงการ
ด าเนินงาน เกณฑ์เหล่าน้ีมีการปรับปรุงอยู่ตลอดภายใต้แนวคิดหลักส าคัญของรางวลัเพื่อให้
สอดคลอ้งกบันวตักรรมทางการบริหารและเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลง เช่น ในปี ค.ศ. 2001 และ 
2002 ไดมี้การปรับปรุงและพฒันาเกณฑ์โดยน าแนวคิดเชิงระบบเขา้มาเป็นแนวทางในการประเมิน 
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และในปีค.ศ. 2003 และ 2004 ได้น าแนวคิดเร่ืองการจดัการความรู้ เข้าเป็นส่วนหน่ึงของ
องค์ประกอบของระบบ MBNQA ซ่ึงเป็นรางวลัท่ีมีมาตรฐานระดบัโลกและเป็นแนวทางท่ีซ่ึงเป็น
ตน้แบบรางวลัคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทยดว้ย  
                        2)  หลกัการความส าคัญของระบบมัลคัม บัลดริจ 
   สถาบนัมาตรฐานและเทคโนโลยี่แห่งชาติอเมริกา (National Institute of Standards 
and Technology : NIST) เป็นสถาบนัท่ีด าเนินการในโครงการคุณภาพแห่งชาติ ไดก้ าหนดเกณฑ์เพื่อ
การด าเนินการท่ีเป็นเลิศเพื่อช่วยให้องค์การใช้เป็นแนวทางท่ีสอดคล้องกนัในการบริหาร  โดย
ท าการศึกษาถึงแนวคิดการบริหารขององคก์ารท่ีมีการด าเนินการท่ีดีหลายแห่ง ผลปรากฏวา่ค่านิยม
และแนวคิดต่างๆ เป็นความเช่ือและพฤติกรรมท่ีพบว่าฝังอยูใ่นองคก์รท่ีมีผลการด าเนินการชั้นเลิศ
หลายแห่ง  ค่านิยมและแนวคิดหลกัจึงเป็นรากฐานท่ีน ามาปรับใชก้บัองคก์ารทางการศึกษาเพื่อความ
เป็นเลิศในการบริหารจดัการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ 
2552- 2553 (ส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2552: 13- 15)  ประกอบดว้ย  1) การน าองคก์ร
อยา่งมิวสิัยทศัน์ 2)  ความเป็นเลิศท่ีมุ่งเนน้ผูรั้บริการ 3)  การเรียนรู้ขององคก์ารและของแต่ละบุคคล 
4)  การใหค้วามส าคญักบับุคลากรและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 5) ความคล่องตวั 6) การมุ่งเนน้อนาคต 7)  
การจดัการเพื่อนวตักรรม 8)  การจดัการโดยใช้ขอ้มูลจริง 9)  ความรับผิดชอบต่อสังคม 10)  การ
มุ่งเนน้ท่ีผลลพัธ์และการสร้างคุณค่า 11) มุมมองในเชิงระบบ  
                         MBNQA ไม่วา่จะเป็นภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา หรือภาคการดูแลสุขภาพ ลว้นอยูบ่น
พื้นฐานแห่งหลกัการคุณภาพดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ การใชลู้กคา้เป็นตวัขบัเคล่ือนและการปฏิบติั
ท่ีดีเลิศ (สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ อา้งถึงใน เอกธิป  สุขวารี, 2554: 60) เกณฑ์ต่างๆเพื่อการ
ด าเนินการท่ีเป็นเลิศของ MBNQA ในปี ค.ศ. 2009-2010 ไดก้ าหนดข้ึนจากค่านิยมหลกัและแนวคิด
ขา้งตน้ ในดา้นการศึกษา และสามารถจดัแบ่งออกเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาไดท้ั้งหมด 7 หมวด
ดว้ยกนั  (The 2009-2010 Edution Criteria for Performance Excellence, อา้งถึงใน นุชนารถ   ยิม้
จนัทร์, 2552: 20) คือ 1) การน าองค์การ 2) การวางแผนยุทธศาสตร์ 3) การมุ่งเน้นลูกค้าและ
การตลาด 4) การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ 5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 6) การ
จดัการกระบวนการ 7) ผลลพัธ์ทางธุรกิจ  
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ภาพท่ี2.1 แผนภูมิความสมัพนัธ์ของรางวลัแห่งคุณภาพ (MBNQA) ท่ีมา  :  Harrison, Kenneth & Godfrey, 

Modern Methods for Quality Control and Improvement. n.p. 2001 : 107. 
          
        จากแนวคิดค่านิยมหลัก 11 ด้าน ถูกออกแบบเป็นเกณฑ์การตรวจประเมิน  และ

แนวทางการให้คะแนนตามองคป์ระกอบหลกัของการจดัการท่ีดี 7 ดา้น (Baldrige National Quality 
Program,  http://baldrige.nist.gov/PDF_files/2008_Education_Criteria pdf.)  คือ 1) การน าองค์กร 
(Leadership) 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)  3) การมุ่งเนน้ผูเ้รียน ผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียและตลาด (Student, Stakeholder, and Market Focus)  4) การวดัผลการวิเคราะห์และการจดัการ
ความรู้ (Measurement, Analysis, and Knowledge Management) 5) การมุ่งเนน้ผูป้ฏิบติังาน (Faculty 
and Staff Focus) 6) การจดัการกระบวนการ (Process Management) 7) ผลลพัธ์  (Results) 
องคป์ระกอบของ MBNQA มีรายละเอียดเหมือนกบั TQA เน่ืองจากเป็นตน้แบบของ TQA   

            การตรวจประเมิน ไดแ้บ่งออกเป็น 2 มิติ  คือ มิติกระบวนการและมิติผลลพัธ์ คือ  
            1. การตรวจประเมินมิติกระบวนการ  เป็นการตรวจประเมินองคป์ระกอบหลกัดา้น

กระบวนการ 6 ด้าน คือ 1) การน าองค์กร (Leadership) 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Planning)  3) การมุ่งเนน้ผูเ้รียน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและตลาด (Student, Stakeholder, and Market 
Focus)  4) การวดัผลการวิเคราะห์และการจดัการความรู้ (Measurement, Analysis, and Knowledge 
Management) 5) การมุ่งเน้นผูป้ฏิบติังาน (Faculty and Staff Focus) 6) การจดัการกระบวนการ 
(Process Management)  



18 

 

 

 

    2. การตรวจประเมินมิติผลลพัธ์   เป็นการตรวจประเมินองคป์ระกอบดา้นผลลพัธ์  
คือ 7) ผลลพัธ์  (Results)   
  ส าหรับการประเมินคุณภาพในระบบ MBNQA เป็นการประเมินการด าเนินการ 7 
ดา้น ก าหนดคะแนนเตม็ไว ้1000 คะแนน โดยแบ่งหมวดต่างๆไว ้ดงัในตารางท่ี 2.1 
 
ตารางที2่.1  คะแนนการประเมินเพื่อใหร้างวลัคุณภาพของระบบบลัดริจ MBNQA 

รายการ (categories and items) ค่าคะแนน (point values) 
1 ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร (leadership)  120 

1.1 
1.2 

การน าองคก์ร (organizational leadership) 70  
ความรับผดิชอบทางสังคม (social responsibility) 50  

2 การวางแผนกลยทุธ์ (strategic planning)  85 
2.1 
2.2 

การพฒันากลยทุธ์ (strategy development) 40  
การน ากลยทุธ์สู่การปฏิบติั (strategy deployment) 45  

3 ลูกคา้และตลาด (customer and market focus)  85 
3.1 ความรู้เก่ียวกบัลูกคา้และตลาด (customer and market knowledge) 40  
3.2 ความสัมพนัธ์และความพึงพอใจลูกคา้ (customer relationships and 

satisfaction) 
45  

4 
 
 
 

การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ (measurement, analysis, and 
knowledge management) 

 90 

4.1 การวดัและวิเคราะห์การด าเนินงาน (measurement and analysis of 
organization performance) 

45  

4.2 ขอ้มูลข่าวสารและการจดัการความรู้ (information and knowledge 
management) 

45  

5 
 
 

การจดัการทรัพยากรมนุษย ์(human resource focus)  85 
5.1 ระบบการท างาน (work systems) 35  
5.2 การเรียนรู้และแจงจูงใจพนกังาน (employee leaning and motivation) 25  
5.3 การอยู่ดีและความพึงพอใจของพนักงาน (employee well-being and 

satisfaction) 
25  
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6 การจดัการกระบวนการ (process management)  85 
6.1 กระบวนการสร้างคุณค่า (value creation process) 50  
6.2 กระบวนการสนบัสนุน (support process) 35  

7 ผลลพัธ์ทางธุรกิจ (business results)  450 
7.1 ผลลพัธ์ความพึงพอใจลูกคา้ (customer-focused results) 75  
7.2 ผลลพัธ์ดา้นผลผลิตและบริการ (product and service results) 75  
7.3 ผลลพัธ์ดา้นการเงินและการตลาด (financial and market results) 75  
7.4 ผลลพัธ์ดา้นทรัพยากรมนุษย ์(human resource results) 75  
7.5 ผลลพัธ์ดา้นประสิทธิผลองคก์ร (organization effectiveness results) 75  
7.6 ผลลพัธ์ดา้นธรรมาภิบาลและความรับผดิชอบทางสังคม (governance and 

social responsibility results) 
75  

  รวมค่าคะแนน (total point)  1000 
   
        2.1.3.4  รางวลัคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA)  

      1)  ความเป็นมาของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  
              รางวลัคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) เร่ิมตน้ตั้งแต่มีการลงนาม
บนัทึกความเข้าใจระหว่างสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติและส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2539 เพื่อศึกษาแนวทางการจดัตั้งรางวลัคุณภาพแห่งชาติ
ข้ึนในประเทศไทย และด้วยตระหนักถึงความส าคัญของรางวลัน้ี ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงไดบ้รรจุรางวลัคุณภาพแห่งชาติไวใ้นแผนยุทธศาสตร์การ
เพิ่มผลผลิตของประเทศ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 โดย
มีสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลกัในการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ    
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเผยแพร่ สนบัสนุน และผลกัดนัให้องค์กรต่างๆ ทั้งภาคการผลิตและการ
บริการน าเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติไปพฒันาขีดความสามารถดา้นบริหารจดัการองคก์ร(อา้งใน  
http:// www.tqa.or.th/.../รางวลัคุณภาพแห่งชาติ/ความเป็นมา)   

            2) ความส าคัญของรางวลัคุณภาพแห่งชาติ  
                          TQA เป็นรางวลัและเคร่ืองหมายท่ีแสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหารจดัการของ
องค์การท่ีทดัเทียมระดบัมาตรฐานโลก เน่ืองจากมีเกณฑ์ในการประเมินและกระบวนการตดัสิน
เช่นเดียวกบั MBNQA  การจดัตั้ง TQA มีวตัถุประสงคเ์พื่อ  1) สนบัสนุนการน าแนวทางของ TQA 

http://www.tqa.or.th/.../รางวัลคุณภาพแห่งชาติ/ความเป็นมา
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ไปใช้ในการปรับปรุงความสามารถในการแข่งขนั  2) ประกาศเกียรติคุณให้กบัองค์การท่ีประสพ
ความส าเร็จในระดบัมาตรฐานโลก  3) กระตุน้ให้มีการเรียนรู้และแลกเปล่ียนวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ  4)
แสดงให้เห็นนานาชาติเห็นถึงความมุ่งหมายในการยกระดบัมาตรฐานความเป็นเลิศในการบริหาร
จดัการ (สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2552: 3)  รางวลัคุณภาพแห่งชาติ TQA เป็นโครงการตามแผน
ยทุธศาสตร์การเพิ่มผลผลิตของประเทศ โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะเสริมสร้างสมรรถนะขององคก์รทั้ง
ภาครัฐและเอกชนใหเ้ป็นองคก์รท่ีเขม้แข็ง  มีระบบบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศทดัเทียมระดบัมาตรฐาน
โลก  โดยใช้เกณฑ์และกระบวนการตดัสินรางวลัช่นดียวกบั รางวลัคุณภาพแห่งชาติของประเทศ
อเมริกา  หรือ  The  Malcolm  Baldrige  National  Quality  Award  ( MBNQA ) ซ่ึงเป็นตน้แบบ
รางวลัคุณภาพแห่งชาติท่ีประเทศต่างๆ หลายประเทศทัว่โลกน ามาประยุกตใ์ช ้(สถาบนัเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ, 2552: 4) เกณฑ์ในการประเมินความเป็นเลิศของรางวลั TQA จะประกอบดว้ย 7 หมวด 
ไดแ้ก่หมวดท่ี 1 การน าองคก์ร หมวดท่ี 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ หมวดท่ี 3 การมุ่งเนน้ลูกคา้และ
ตลาด  หมวดท่ี 4 การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ หมวกท่ี 5 การมุ่งเน้นทรัพยากร
บุคคล หมวดท่ี 6 การจดักระบวนการ หมวดท่ี 7 ผลลพัธ์ทางธุรกิจ  ซ่ึงเกณฑท์ั้ง 7 ดา้นมาจากค่านิยม
หลกัและแนวคิด 11ประการเช่นเดียวกนักบั MBNQA (เอกธิป สุขวารี, 2554: 58) ทั้งน้ี เกณฑ์ในการ
ประเมินความเป็นเลิศของรางวลัคุณภาพแห่งชาติ TQA 7 ดา้น/หมวด  มีดงัน้ี 
            หมวดท่ี 1 การน าองค์กร กล่าวถึง วิธีการท่ีผูน้ า ระดบัสูงช้ีน า และท า ให้องค์กรมี
ความย ัง่ยืน การก าหนดวิสัยทศัน์ค่านิยม และการคาดหวงัผลการด าเนินการขององค์กร โดยให้
ความส าคญักบัวธีิการท่ีผูน้ าระดบัสูง ส่ือสารกบับุคลากร พฒันาผูน้ าในอนาคต วดัผลการด าเนินการ
ในระดบัองคก์ร และสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมให้เกิดการประพฤติปฏิบติัตามจริยธรรมและผลการ
ด า เนินการท่ีดี  หมวดน้ียงัรวมถึงระบบธรรมาภิบาลขององคก์ร และวิธีการท่ีองคก์รท าให้มัน่ใจได้
วา่มีการประพฤติปฏิบติัตามจริยธรรมและมีวธีิปฏิบติัตามหนา้ท่ี พลเมืองดี 
           หมวดท่ี 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ กล่าวถึง การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการวางแผน
ปฏิบติัการ การถ่ายทอดเพื่อน า แผนไปปฏิบติั วิธีการท า ให้มัน่ใจได้ว่ามีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะ
บรรลุผลส าเร็จตามแผน ปฏิบติัการ วิธีการปรับเปล่ียนแผนเม่ือสถานการณ์บงัคบั และวิธีการวดั
ความส าเร็จและรักษาความย ัง่ยืน หมวดน้ีเน้นว่าความย ัง่ยืนขององค์กรในระยะยาวและ
สภาพแวดลอ้มดา้นการแข่งขนัขององคก์รเป็นประเด็นเชิงกลยุทธ์ท่ีส าคญัท่ีตอ้งเป็นองคป์ระกอบท่ี
จ า เป็นในการวางแผนโดยรวมขององคก์ร 
            หมวดท่ี 3 การมุ่งเน้นลูกคา้และตลาดกล่าวถึงวิธีการท่ีองค์กรใช้ในการท าความ
เขา้ใจเสียงของลูกคา้และ ตลาด โดยมีจุดมุ่งเนน้ในการตอบสนองให้ตรงกบัความตอ้งการ ความจ า 
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เป็น และความคาดหวงัของลูกคา้ การท า ให้เกิดความประทบัใจ และการสร้างความภกัดี หมวดน้ี
มุ่งเน้นให้ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เป็นส่วน ส าคญัส่วนหน่ึงของกลยุทธ์โดยรวม ในดา้นการรับฟัง 
การเรียนรู้ และผลการด า เนินการท่ีเป็นเลิศ ผลลพัธ์ ดา้นความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกคา้ให้
สารสนเทศท่ีส าคญัยิ่งท่ีท า ให้เขา้ใจลูกคา้และตลาดในหลายกรณี ผลลพัธ์และแนวโนม้ดงักล่าวให้
สารสนเทศท่ีมีความหมายมากท่ีสุด ทั้งมุมมองของลูกคา้และ พฤติกรรมของตลาด ตวัอยา่ง เช่น การ
กลบัมาซ้ือและใชผ้ลิตภณัฑ์หรือบริการซ ้ า และการกล่าวถึงในทางท่ีดี รวมทั้งวิธีการท่ีมุมมองและ
พฤติกรรมของลูกคา้อาจส่งผลต่อความย ัง่ยนืขององคก์รในตลาด 
           หมวดท่ี 4 การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ เป็นหมวดหลกัของเกณฑ์ใน
ดา้นสารสนเทศท่ี ส าคญัทั้งหมดท่ีเก่ียวกบัการวดัการวิเคราะห์และการปรับปรุงผลการด าเนินการ
รวมทั้งการจดัการความรู้ขององค์กรอย่างมีประสิทธิผล เพื่อผลกัดนัให้เกิดการปรับปรุงและเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขนัขององคก์ร 
           หมวดท่ี 5 การมุ่งเน้นบุคลากร เน้นวิธีปฏิบติัท่ีส าคญัดา้นบุคลากร ซ่ึงมุ่งท่ีจะสร้าง
และรักษาให้องคก์ร มีผลการด า เนินการท่ีดีอยู่เสมอ รวมทั้งการท า ให้บุคลากรมีความผูกพนักบั
องคก์รเพื่อให้บุคลากรและองคก์ร สามารถปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงและประสบความส าเร็จ ใน
หมวดน้ี ครอบคลุมวิธีการสร้างความผูกพนั การพฒันาและการจดัการบุคลากรในลกัษณะท่ีบูรณา
การกนั เช่น ความสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนั กบัวตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบติัการ
ขององค์กร การมุ่งเน้นบุคลากรครอบคลุมความตอ้งการด้าน ขีดความสามารถและอตัราก าลงั
บุคลากร รวมถึงบรรยากาศท่ีสนับสนุนการท า งานของบุคลากร เพื่อสนับสนุนให้การจดัการ
ทรัพยากรบุคคลสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนักบักลยุทธ์โดยรวม เกณฑ์น้ีจึงไดร้วมการวางแผน
ดา้นทรัพยากรบุคคลไวเ้ป็นส่วนหน่ึงในหมวดการวางแผนเชิงกลยทุธ์(หมวด 2) ดว้ย 
           หมวดท่ี 6 การจดัการกระบวนการ เป็นหมวดหลกัของเกณฑ์ในดา้นระบบงานและ
กระบวนการท า งานท่ี ส าคญัขององค์กร ขอ้ก าหนดส าคญัของหมวดน้ีคือการระบุและจดัการ
เก่ียวกบัความสามารถพิเศษขององค์กร เพื่อให้การจดัการกระบวนการท า งานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เช่น การออกแบบท่ีมีประสิทธิผล การมุ่งเนน้ท่ีการป้องกนั ความเช่ือมโยงกบัลูกคา้ ผู ้
ส่งมอบ คู่คา้ และคู่ความร่วมมือ และมุ่งเนน้การสร้างคุณค่า แก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีส าคญั รวมทั้ง
ผลการด าเนินการด้านการปฏิบัติการรอบเวลา การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการ
ประเมินผล การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง และการเรียนรู้ระดบัองคก์ร 
           หมวดท่ี 7 ผลลพัธ์ มุ่งเนน้ถึงผลลพัธ์ของการประเมินวตัถุประสงคแ์ละการประเมิน
ของลูกคา้ต่อ ผลิตภณัฑ์และบริการขององค์กร ภาพรวมผลการด าเนินการดา้นการเงินและตลาด
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โดยรวม ผลลพัธ์ดา้นบุคลากร ผลลพัธ์ดา้นระบบการน าองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ผลลพัธ์ของกระบวนการและกิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการท่ีส าคญั ดว้ยการมุ่งเนน้ท่ีผลลพัธ์
ดงักล่าว ท า ให้สามารถรักษาจุดประสงค์ ของเกณฑ์น้ี ซ่ึงได้แก่ การน าเสนอคุณค่าท่ีดีเยี่ยมใน
มุมมองของลูกค้าและตลาด การมีผลการด า เนินการท่ีดีเยี่ยม โดยเห็นได้จากดัชนีช้ีวดัด้านการ
ปฏิบติัการ บุคลากร กฎหมาย จริยธรรม และการเงิน รวมทั้งดชันีช้ีวดัดา้นการเรียนรู้ระดบัองค์กร
และพนกังาน ซ่ึงเกณฑใ์นการประเมินความเป็นเลิศ 7 หมวด  ดงัแสดงในภาพท่ี  2.2 

 
ภาพท่ี2.2 :ภาพแสดงความเช่ือมโยงและการบูรณาการของหมวดตา่งๆ ของเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ  

ท่ีมา : เกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ ประจ าปี 2553-2554.   
          รางวลัคุณภาพแห่งชาติ หรือ Thailand Quality Award น้ีไดก้  าหนดเกณฑ์การบริหาร

จดัการเพื่อความเป็นเลิศ (เทพรัตน์ บุญรัตนพนัธ์, 2550 อา้งใน วชัรพงศ ์ ข  าวิไล, 2553: 7 ) จ  าแนก
ออกเป็น 7 หมวด 1000 คะแนน มีรายละเอียด ดงัน้ี 

          หมวด 1 ภาวะผูน้ า (120) คะแนน โดยจะเป็นการตรวจประเมินวา่ ผูน้ าระดบัสูงของ
องคก์ารไดด้ าเนินการอยา่งไรในเร่ืองต่อไปน้ี 

   1) การน าองคก์รใหป้ระสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื 
   2) การก ากบัดูแลกิจการ 
   3) จริยธรรมทางธุรกิจ 
   4) การปฏิบติัตามกฎหมาย 
   5) ความรับผดิชอบต่อสาธารณสุขและชุมชน 
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         หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (80) คะแนน โดยจะเป็นการตรวจประเมินว่า  
องคก์ารมีวธีิการต่างๆอยา่งไร ในเร่ืองดงัน้ี  

1)  ก าหนดวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการขององคก์ร 
2)  น าวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการไปปฏิบติัใหเ้ป็นรูปธรรม 

         หมวด 3 การมุ่งเนน้ลูกคา้และการตลาด (110) คะแนน  โดยจะเป็นการตรวจประเมิน
วา่  องคก์ารมีวธีิการเตรียมและการด าเนินเก่ียวกบั  

1)  ความรู้และเก่ียวกบัลูกคา้และตลาด 
2)  ความสัมพนัธ์และความพึงพอใจของลูกคา้ 

 หมวด 4 สารสนเทศและการวิเคราะห์ (80) คะแนน  โดยจะเป็นการตรวจประเมินว่า  
องคก์ารมีแนวทางอยา่งไรเก่ียวกบั 

1) การวดัและการวเิคราะห์การด าเนินงานขององคก์าร 
2) การจดัการสารสนเทศและความรู้ 
หมวด 5 การมุ่งเนน้ทรัพยากร (100) คะแนน โดยจะเป็นการตรวจประเมินวา่  องคก์าร

มีแนวทางอยา่งไร ในเร่ือง 
1) ระบบงาน 
2) การเรียนรู้ของบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจ 
หมวด 6 การจดัการกระบวนการ (110) คะแนน โดยจะเป็นการตรวจประเมินว่า  

องคก์ารมีแนวทางอยา่งไรเก่ียวกบั 
1) กระบวนการสร้างคุณค่า 
2) กระบวนการสนบัสนุน 
หมวด 7 ผลลพัธ์ (400)  คะแนน เป็นการตรวจประเมินผลการด าเนินการและผลลพัธ์
ในการปรับปรุงในดา้นต่างๆ ขององคก์าร ไดแ้ก่ 
1) สมรรถนะของผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการ 
2) ความพึงพอใจของลูกคา้ 
3) การเงินและการตลาด 
4) ทรัพยากรบุคคล 
5) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบติัต่างๆ 
6) ภาวะผูน้ า 
7) ความรับผดิชอบต่อสังคม       
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2.2  การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)   
2.2.1  ความหมายและความเป็นมา 
เราก าลงัพูดถึงระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ  หรือ พูดถึงรางวลัคุณภาพฯ 

            รางวลัคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award) 
(เกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ พ.ศ. 2558, 2557 : 29)   เป็นรางวลัท่ีมอบให้กบัหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีด าเนินการพฒันาองค์การอยา่งต่อเน่ือง และมีผลด าเนินการ ปรับปรุงองค์การตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐอยา่งโดดเด่น การด าเนินการท่ีผา่นมา ส านกังาน ก.พ.ร. ไดศึ้กษา
และจดัท าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ  ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 และส่งเสริมให้ส่วนราชการ
ด าเนินการพฒันาองคก์ารตามเกณฑ์ดงักล่าวผา่นตวัช้ีวดัตาม ค ารับรองการปฏิบติัราชการของส่วน
ราชการในปีพ.ศ. 2549 ต่อมาในปีพ.ศ. 2551 ไดป้รับปรุงเกณฑ์ไปสู่เกณฑ์ คุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐระดบัพื้นฐาน (Fundamental Level) และก าหนดให้ส่วนราชการน าไปใช้ใน การ
พฒันาองคก์ารปีละ 2 หมวด ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 เพื่อให้การพฒันาของส่วนราชการเป็นไปอยา่งค่อย
เป็นค่อยไป และย ัง่ยนื และเม่ือส่วนราชการด าเนินการจนครบทั้ง 6 หมวด ในปีพ.ศ. 2554 ส านกังาน 
ก.พ.ร. ไดด้ าเนินการ ตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดบัพื้นฐาน (Certified FL) 
เพื่อติดตาม และตรวจสอบความพร้อม ของส่วนราชการก่อนท่ีจะเขา้สู่การด าเนินการเก่ียวกบัรางวลั
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award) ในปีพ.ศ. 2555 เป็น
ตน้มา ส านกังาน ก.พ.ร. ไดจ้ดัให้มีรางวลัคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐรายหมวด เพื่อเป็นการ
เชิดชูเกียรติสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้เกิดการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐของส่วน
ราชการ อยา่งต่อเน่ือง และยกระดบัมาตรฐานให้เทียบเท่าสากล โดยไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์ แนวทาง 
และกลไกการบริหาร รางวลัดว้ยแนวคิด “การปรับปรุงทีละขั้น” กล่าวคือ ส่วนราชการใดพฒันา
องคก์ารตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร จดัการภาครัฐระดบัพื้นฐาน (Fundamental Level) ครบทุก
หมวดแล้ว และผ่านการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified 
Fundamental Level) รวมทั้งสามารถปรับปรุงองคก์ารอยา่งต่อเน่ือง จนมีความโดดเด่นในหมวดใด
หมวดหน่ึง จึงสามารถขอรับรางวลัคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐรายหมวด  และพฒันาไปสู่
รางวลัคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐต่อไป    
                   ในประเทศท่ีพฒันาแลว้ไดมี้การน าระบบมาตรฐานการบริหารจดัการมาใช้ ทั้งใน
ภาครัฐและเอกชน  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั และมีการปรับปรุงกระบวนการท างาน
อย่างต่อเน่ือง  ท าให้สามารถพฒันาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมไดอ้ย่างมัน่คง ยกตวัอย่าง 
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เช่น  ประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติท่ีช่ือว่า Malcolm Baldrige National 
Quality Award (MBNQA)  ซ่ึงเกณฑ์ดงักล่าวไดเ้ป็นแนวทางให้ประเทศต่าง ๆ น าไปประยุกตใ์ช้
มากกว่า 70 ประเทศน าไปปรับใช้ ซ่ึงประเทศไทยก็เป็นหน่ึงในนั้น (เกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐ พ.ศ. 2558, 2557 : 4 )    
     ในส่วนของรายละเอียดตวัแดง น่าจะอยูใ่นส่วนของ Malcolm Baldrige National Quality Award 
(MBNQA)  หรือไม่ 
 
ตารางที่ 2.2  รางวลัท่ีพฒันามาจากรางวลัคุณภาพแห่งชาติ Malcolm Baldrige National Quality 
Award (MBNQA) 

ประเทศ ช่ือรางวลัท่ีพฒันามาจาก BMNQA ปี ค.ศ. ท่ีเร่ิมประกาศ
มอบรางวลั 

แคนาดา Canada Awards for Excellence (CAE) 1984 
ออสเตรเลีย Australian Business Excellence Award (ABEA) 1988 
สหภาพยโุรป European Quality Award (EQA) 1986 
สิงคโปร์ Singapore Quality Award (SQA) 1994 
ญ่ีปุ่น Japan Quality Award (JQA) 1995 
                     
                   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ส านกังานคณะกรรมการการพฒันาระบบราชการ(ก.พ.ร.) 
ไดก้  าหนดตวัช้ีวดัใหม่เพิ่มเติมในกรอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติั
ราชการ คือ การวดัความส าเร็จในการด าเนินงานตามขั้นตอนของการพฒันาคุณภาพการจดัการ
ภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) โดยไดน้ ากรอบการด าเนินการตาม
พระราชกฤษฎีวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 รวมทั้งหลกัเกณฑ์
และแนวคิดของรางวลัคุณภาพแห่งชาติของประเทศอเมริกา(Malcolm Baldrige National Quality 
Award : MBNQA) และรางวลัคุณภาพแห่งชาติของไทย Thailand Quality Award : TQA มาปรับใช้
กบัระบบราชการเพื่อยกระดบัและพฒันาคุณภาพการปฏิบติังาน  ซ่ึงกลายเป็นจุดเนน้ท่ีส าคญัในการ
พฒันาระบบราชการอีกรูปแบบหน่ึงท่ีน าเขา้มาใช้ในปัจจุบนั (คู่มือค าอธิบายตวัช้ีวดัการพฒันา
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552: 7)   

นอกจากน้ี  มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2551  เห็นชอบแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555) ตามท่ีส านกังาน ก.พ.ร. เสนอ  ซ่ึง
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แผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทยฯ ในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 ว่าดว้ยการมุ่งสู่การเป็น
องค์การท่ีมีขีดสมรรถนะ บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้ คิดริเ ร่ิม
เปล่ียนแปลง และปรับตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ไดก้  าหนดเป้าหมายตวัช้ีวดั และค่า
เป้าหมาย  ดงัน้ี  
ตารางที ่2.3  รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทยในประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3 
ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 3 เป้าประสงค ์ ตวัช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 
1.  มุ่งสู่การเป็นองคก์ารท่ี
มีขีดสมรรถนะสูง 
บุคลากรมีความพร้อม
และความสามารถในการ
เรียนรู้ คิดริเร่ิม
เปล่ียนแปลงและปรับตวั
ไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ  

ส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ
สามารถพฒันาขีด
สมรรถนะและมี
ความพร้อมในการ
ด าเนินงาน 

- ระดบัความส าเร็จของ
ส่วนราชการ และ
หน่วยงานของรัฐในการ
ปรับปรุงและยกระดบั
คุณภาพการบริหารงาน
ตามแผนพฒันาองคก์าร 
-ระดบัสมรรถนะของ
ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐท่ีไดรั้บการพฒันา
ตามเกณฑม์าตรฐาน 

- ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 
80 โดยเฉล่ีย 
- ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 
80 โดยเฉล่ีย 

   
      ดงันั้นเพื่อให้สอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย  ในประเด็น
ยุทธศาสตร์  3  ดงักล่าว  การด าเนินการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ  จึงได้ก าหนด
เป้าหมายของการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐภายใน ระดบัความส าเร็จของส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐในการปรับปรุงและยกระดบัคุณภาพการบริหารงานตามแผนพฒันาองค์การ
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 โดยเฉล่ีย (แผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย พ.ศ. 2551 –2555, 
2558: 29)  

2.2.2  ความส าคัญและเหตุผลความจ าเป็นในการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
เหตุผลและความจ าเป็นในการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ  เป็นเป้าหมาย

ส าคญั ในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 ดา้นการพฒันาระบบราชการ ของการบริหารราชการแผ่นดิน 
(พ.ศ. 2548- 2551) และแผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) ท่ีตอ้งการ
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานการท างาน ไปสู่ระดบัมาตรฐานสากล (high 
performance)  ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการได้ส่งเสริมให้มีการพฒันาระบบ
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ราชการอยา่งต่อเน่ือง  เพื่อใหห้น่วยงานภาครัฐมีการปรับปรุงการท างาน  ยกระดบัการบริหารจดัการ
โดยการน าเทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารสมยัใหม่มาใช้ เช่น การลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบติัราชการ  การจกัท าขอ้เสนอการเปล่ียนแปลง (blueprint for change)  เป็นตน้ อย่างไรก็ดี 
เพื่อให้เกิดความย ัง่ยืนของระบบการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐ และเป็นการ
รับรองการพฒันาระบบ  จึงได้น าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐมาเป็น เคร่ืองมือในการ
ด าเนินการ  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2548 ตามขอ้เสนอของ
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ โดยมีวตัถุประสงคข์องการพฒันาเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ ดงัน้ี (ชลวตัร รุจิรกาล, 2554: 36) 
  1. เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐให้สอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี  
  2. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐน าไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการบริหาร
จดัการของหน่วยสู่ระดบัมาตรฐานสากล  
  3. เพื่อใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเป็นบรรทดัฐานการติดตาม
และประเมินผลการบริหารจดัการของหน่วยงานภายใน 
 2.2.3  หลกัการและแนวคิดของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

      เกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ PMQA เป็นเคร่ืองมือบริหารจดัการโดยน า
เกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย (Thailand Quality Award, TQA) ซ่ึงมีท่ีมาจากเกณฑ์
รางวลัคุณภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige National Quality Award, MBNQA) 
มาปรับใช้ให้สอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาระบบราชการไทยตามยุทธศาสตร์การพฒันาระบบ
ราชการ (พ.ศ. 2546-2550) ในการบริหารจดัการภาครัฐในปัจจุบนัได้ยึดหลกัการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี หรือธรรมาภิบาล (Good Governance) เพื่อให้การท างานเกิดประสิทธิผล  มี
ประสิทธิภาพและความคุม้ค่า เปิดเผย โปรงใส และเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  ซ่ึงเป็นไป
ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  ท าให้
ส่วนราชการต่าง ๆ  ตอ้งปรับเปล่ียนวิธีการคิดให้มุ่งเนน้ประชาชนเป็นศูนยก์ลาง และวิธีการท างาน  
เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นองคก์รสมยัใหม่  ท างานเชิงรุกแบบบูรณาการ  คล่องตวั รวดเร็ว มีขีดสมรรถนะ
สูง และสามารถรองรับต่อโลกแห่งการเปล่ียนแปลงได ้(ชลวตัร รุจิรกาล, 2554: 35-36)   
                  การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) นับว่ามีความส าคญัและจ าเป็น
อยา่งยิง่ เพราะหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดจะช่วยส่งเสริมให้ส่วนราชการมีการยกระดบัและพฒันาคุณภาพ
การปฏิบติังานสู่มาตรฐานสากล สอดคล้องกับกลยุทธ์หลักในการสร้างความเป็นเลิศในระบบ
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ราชการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 แผนการบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2548-2551 และเป็นไป
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  (ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2552 )  โดยแนวคิดหลกัของรางวลัการบริหารจดัการภาครัฐ 
คือ  ตอ้งการท่ีจะเห็นหน่วยงานภาครัฐให้ความส าคญักับการปฏิบติัราชการท่ีมุ่งเน้นให้การน า
องคก์ารเป็นไปอยา่งมีวสิัยทศัน์ มีความรับผดิชอบต่อสังคม ให้ความส าคญัต่อประชาชนผูรั้บบริการ
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ปรับปรุงระบบการบริหารจดัการให้มีความยืดหยุ่นคล่องตวั  ส่งเสริมให้
ขา้ราชการมีการพฒันาตนเอง  มีความคิดริเร่ิมและเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  ตดัสินใจโดยอาศยัขอ้มูล
สารสนเทศอยา่งแทจ้ริง และท างานโดยมุ่งเน้นผลลพัธ์เป็นส าคญั (ส านกังานคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการ, 2553)        
                  เกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ   เป็นการน าหลกัเกณฑ์และแนวคิดตามรางวลั
คุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) 
และรางวลัคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย Thailand Quality Award (TQA) มาปรับให้สอดคลอ้ง
กบัทิศทางการพฒันาระบบราชการไทย และการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  รวมทั้งการประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบติั
ราชการ  เพื่อให้ความเหมาะสมตามบริบทของภาคราชการไทย ทั้งน้ีเพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็น
กรอบในการประเมินองคก์รดว้ยตนเองตามแนวทางBalance Scorecard ซ่ึงครอบคลุมใน 4 มิติ คือ 
มิติดา้นประสิทธิผล มิติดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ มิติดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ และ
มิติดา้นการพฒันาองคก์ร  (เกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ พ.ศ. 2558, 2557 : 17)    
                   เกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ  7 หมวด จดัท าข้ึนโดยอาศยัค่านิยมหลกั (Core 
Value) 11 ประการ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2553) ดงัน้ี คือ 1) การน าองคก์ร
อยา่งมิวสิัยทศัน์ 2)  ความเป็นเลิศท่ีมุ่งเนน้ผูรั้บริการ 3) การเรียนรู้ขององคก์ารและของแต่ละบุคคล 
4)  การให้ความส าคญักบับุคลากรและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  5) ความคล่องตวั  6) การมุ่งเนน้อนาคต 
7)  การจดัการเพื่อนวตักรรม 8)  การจดัการโดยใชข้อ้มูลจริง 9)  ความรับผิดชอบต่อสังคม 10)  การ
มุ่งเนน้ท่ีผลลพัธ์และการสร้างคุณค่า 11) มุมมองในเชิงระบบ โดยมีค าอธิบายแต่ละแนวคิด ดงัน้ี  

          1.  การน าองคก์รอยา่งมีวสิัยทศัน์ 
 ผูบ้ริหารระดบัสูงมีบทบาทส าคญัท่ีจะขบัเคล่ือนใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จ  โดย
ตอ้งใหค้วามส าคญักบัเร่ืองต่อไปน้ี 
  1.1  การก าหนดทิศทาง ค่านิยมท่ีมีความชดัเจนและเป็นรูปธรรม  โดยเนน้ค่านิยมท่ี
ใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบริการ  รวมทั้งก าหนดความคาดหวงัขององคก์รท่ีมุ่งเนน้ให้เกิดความสมดุล
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ของความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งหมด  ทั้งน้ี  เพื่อเป็นการช้ีน าการด าเนินกิจกรรมและ
การตดัสินใจขององคก์ร 
  1.2  การจดัท ากลยุทธ์ ระบบ  และวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลการด าเนินการ      
ท่ีเป็นเลิศ กระตุน้ให้มีนวตักรรม สร้างความรู้และความสามารถ และท าให้มัน่ใจว่าองค์กรมีความ
ย ัง่ยนื 
  1.3  การก าหนดให้มีระบบการติดตามและทบทวนผลการด าเนินการขององค์กร 
เพื่อน าผลดงักล่าวมาใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาองคก์ร 
  1.4  การก ากบัดูแลตนเองท่ีดี  และการเสริมสร้างจริยธรรมภายในองค์การให้มี
ความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ในด้านจริยธรรม การปฏิบัติการ และผลการ
ด าเนินการขององค์กร  ทั้ ง น้ี   ผู ้บริหารระดับสูงควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  โดยการ                  
มีพฤติกรรมท่ีมีจริยธรรม 

           1.5  การสร้างแรงบนัดาลใจ จูงใจ และกระตุน้ใหบุ้คลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการท า
ใหอ้งคก์ารประสบความส าเร็จ มีการพฒันาและเรียนรู้ มีนวตัธรรม และมีความคิดสร้างสรรค์ 

           1.6  การมีส่วนร่วมในการวางแผน  การส่ือสาร  การสอนงาน  การพฒันาผูน้ า     ใน
อนาคต การยกยอ่งชมเชยพนกังาน และการเป็นแบบอยา่งท่ีดี   
       2.  ความเป็นเลิศท่ีมุ่งเนน้ผูรั้บบริการ 
    การด าเนินการของส่วนราชการ  มุ่งเนน้ให้เกิดประโยชน์สูงของประชาชน  ดงันั้น ผู ้
ท่ีจะตดัสินว่าส่วนราชการใดด าเนินการประสบความส าเร็จหรือมไม่  ได้แก่ ประชาชนซ่ึงเป็น
ผูรั้บบริการนัน่เอง  ทั้งน้ี องคก์รท่ีมุ่งเนน้ผูรั้บบริการควรใหค้วามส าคญักบัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 2.1  การให้ความส าคญักบัผูรั้บบริการในปัจจุบนัและอนาคต คือ การเขา้ใจความ
ต้องการของผู ้รับบริการในปัจจุบัน  และการคาดการณ์ความต้องการของผูรั้บบริการท่ีพึงมี            
ในอนาคต 
 2.2  การสร้างความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ สามารถด าเนินการได้             ใน
ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเขา้ถึงบริการ  คุณภาพของการให้บริการ  การลดขอ้ผิดพลาดในการให้บริการ 
การลดขอ้ร้องเรียนจากผูรั้บบริการ  รวมทั้ง ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรกบัผูรั้บบริการ  ซ่ึงช่วย
สร้างความไวว้างใจ ความเช่ือมัน่ และความพึงพอใจให้กบัผูรั้บบริการ  ทั้งน้ี  องค์กรท่ีจะสามารถ
สร้างความพึงพอใจใหก้บัผูรั้บบริการไดน้ั้น  จ  าเป็นตอ้งรับฟังความคิดเห็นของผูรั้บบริการ  สามารถ
คาดการณ์ความเปล่ียนแปลงในอนาคต และตระหนกั 

       3.  การเรียนรู้ขององคก์รและบุคคลากร 
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    การท่ีองค์กรจะบรรลุผลส าเร็จในการด าเนินการได้นั้น  องค์กรต้องมีแนวทาง       
ท่ีปฏิบติัได้เป็นอย่างดีในเร่ืองการเรียนรู้ขององค์กรและของแต่ละบุคคล  การเรียนรู้ขององค์กร
รวมถึงการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองของแนวทางท่ีมีอยู่และการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญท่ีน าไปสู่
เป้าประสงค์และแนวทางใหม่ ๆ การเรียนรู้ต้องถูกปลูกฝังลงไปในแนวทางท่ีองค์กรปฏิบติัการ      
ซ่ึงหมายความว่า  การเรียนรู้จะตอ้งเป็นปกติวิสัยของงานประจ าวนั  มีการปฏิบติัในระดบับุคคล  
หน่วยงาน  และองค์กร ส่งผลต่อการแก้ปัญหาท่ีต้นเหตุ  มุ่งเน้นการสร้างและแบ่งปันความรู้          
ทัว่ทั้งองค์กร  และเกิดข้ึนจากโอกาสท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยส าคญัและมีความหมาย
แหล่ง   การเรียนรู้ในองคก์ร  รวมถึงความคิดของบุคลากร การวจิยัและพฒันา ขอ้มูลจากผูรั้บบริการ    
การแบ่งปันวธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ และการจดัระดบัเทียบเคียง (Benchmarking) 
       3.1 การเรียนรู้ขององคก์รส่งผลดงัน้ี 

   3.1.1 การเพิ่มคุณค่าให้แก่ผูรั้บบริการผา่นการบริการใหม่หรือท่ีปรับปรุง
ใหม่ 
     3.1.2 การลดความผดิพลาด ความสูญเสีย และตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง 
          3.1.3 การปรับปรุงความสามารถในการตอบสนองผูรั้บบริการและการลด
รอบเวลา 
          3.1.4 การเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิผลในการใช้ทรัพยากรทั้งหมดของ
องคก์ร 
          3.1.5 การเพิ่มผลการด าเนินการขององคก์รเพื่อให้บรรลุผลในดา้นความ
รับผดิชอบต่อสังคม 

3.1.6การใหบ้ริหารต่อชุมชนในฐานะพลเมืองดี 
  3.2 การเรียนรู้ของบุคลากรส่งผล ดงัน้ี 

   3.2.1 ท าให้บุคลากรท่ีอยู่ในองค์กรมีความพึงพอใจและมีทักษะ
หลากหลาย 
          3.2.2  เกิดการเรียนรู้ขา้มหน่วยงาน 
          3.2.3  สร้างสินทรัพยท์างความรู้ขององคก์ร 
          3.2.4  มีสภาพแวดลอ้มท่ีดีข้ึนเพื่อใหมี้นวตักรรม 
  ดงันั้น  การเรียนรู้จึงไม่ควรมุ่งเพียงแต่การให้ไดผ้ลผลิตและบริการท่ีดีข้ึน  แต่ควร
มุ่งถึงความสามารถในการตอบสนองผูรั้บบริการ  การปรับตวั  นวตักรรม และมีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน
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ดว้ย เพื่อท าใหอ้งคก์รมีความย ัง่ยนื  รวมทั้งท าใหบุ้คลากรมีความพึงพอใจและแรงจูงใจในการ  มุ่งสู่
ความเป็นเลิศ 
         4.  การใหค้วามส าคญักบับุคลากรและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
  การให้ความส าคญักับบุคลากร  หมายถึง  การมีความมุ่งมัน่ท่ีจะท าให้บุคลากร      
มีความพึงพอใจ  มีการพฒันา  และมีความผาสุก  ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัวิธีปฏิบติังานท่ีมีความยืดหยุน่และ
มีผลการด าเนินการท่ีมีท่ีปรับใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของบุคลากรท่ีมีความแตกต่างกนัในดา้น
สถานท่ีท างานและชีวติครอบครัว  ความทา้ทายท่ีส าคญัในการใหค้วามส าคญักบับุคลากร มีดงัน้ี 
  4.1  การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู ้น า องค์กรท่ีมีต่อความส าเร็จของ
บุคลากร 
  4.2  การยกยอ่งชมเชยบุคลากรท่ีมากกวา่การใหค้่าตอบแทนตามปกติ 
  4.3  การสนบัสนุนการพฒันาและความกา้วหนา้ของบุคลากร 
  4.4  การแบ่งปันความรู้ขององคก์รเพื่อใหบุ้คลากรสามารถให้บริการผูรั้บบริการได้
ดียิง่ข้ึน และสนบัสนุนใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ 
  4.5  การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมใหบุ้คลากรกลา้คิดกลา้ท าและมีนวตักรรม 
  4.6  การสร้างสภาพแวดลอ้มสนบัสนุนเพื่อบุคลากรท่ีหลากหลาย  องค์กรตอ้ง
สร้างความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองคก์รเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าประสงคโ์ดยรวมไดดี้ข้ึน  
ความร่วมมือภายในองค์กร  อาจรวมถึง  ความร่วมมือระหว่างบุคลากรและผูบ้ริหารซ่ึงอาจน าไปสู่
การพฒันาบุคลากร  การฝึกอบรมขา้มหน่วยงาน  หรือการปรับโครงสร้างงาน  เช่น  การพฒันา
ทีมงานความร่วมมือภายในองค์กร  อาจเก่ียวข้องกับการสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์ระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงความยืดหยุ่น การตอบสนอง และการแบ่งปันความรู้ ความร่วมมือ
ภายนอกองคก์ร  อาจเป็นการร่วมมือกบัผูรั้บบริการ  และหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ความร่วมมือ
ในรูปแบบเครือข่ายเป็นความร่วมมือภายนอกท่ีมีความส าคญัมากข้ึนเร่ือย ๆ ความร่วมมือภายใน
และภายนอกองค์กรท่ีดีจะก่อให้เกิดการพฒันาต่อเป้าประสงค์ระยะยาว  ซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคญัของ
การพฒันาและปรับปรุงองค์กร  ดังนั้ น องค์กรควรค านึงถึงความต้องการท่ีส าคัญ  ท่ีน าไปสู่
ความส าเร็จร่วมกนัมีวิธีการส่ือสารอย่างสม ่าเสมอ  มีแนวทางในการประเมินความกา้วหน้า  และ
วิธีการปรับปรุงให้เขา้กับสภาวะท่ีเปล่ียนแปลง  ในการกรณีการให้การศึกษาและการฝึกอบรม
ร่วมกนั อาจเป็นวธีิการหน่ึงท่ีคุม้ค่าส าหรับการพฒันาบุคลากร 
     5.  ความคล่องตวั 
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          องค์กรต้องมีความคล่องตัว เพื่อให้ประสบผลส าเร็จในภาวะปัจจุบันท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา  และมีการแข่งขันในระดับโลก  ซ่ึงหมายถึง  ความสามารถในการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและมีความยืดหยุน่ e-Service  ท าให้องคก์รตอ้งมีการตอบสนองท่ีรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน  มีความยืดหยุน่ และปรับเปล่ียนตามความตอ้งการของผูรั้บบริการเฉพาะราย  องคก์รตอ้งใช้
เวลาให้สั้ นลงเร่ือย ๆ ในการน าผลผลิตใหม่และบริการใหม่หรือท่ีปรับปรุงใหม่เข้าสูสังคม  
ขณะเดียวกนัองค์กรตอ้งตอบสนองผูรั้บบริการให้รวดเร็วและยืดหยุน่มากข้ึนเร่ือย ๆ การปรับปรุง  
ท่ีส าคญัในการลดเวลาในการตอบสนองความต้องการของผูรั้บบริการ  ท าให้องค์กรต้องการ
ระบบงานใหม่ ๆ การลดความซับซ้อนของหน่วยงานและกระบวนการ หรือมีความสามารถในการ
เปล่ียนจากกระบวนการหน่ึงไปสู่อีกกระบวนการหน่ึงอย่างรวดเร็ว  ดงันั้น  บุคลากรท่ีไดรั้บการ
อบรมขา้มหน่วยงานและไดรั้บการเอ้ืออ านาจในการตดัสินใจจึงมีความส าคญัอยา่งยิ่งในบรรยากาศ
แข่งขันท่ี รุนแรง  ปัจจัยแห่งความส าเ ร็จ ท่ีส าคัญประการหน่ึงในการบรรลุความท้าทาย                  
เชิงยุทธศาสตร์  คือ  รอบเวลาในการออกแบบกระบวนการหรือบริการออกสู่สังคม  หรือรอบเวลา
การสร้างนวตักรรมเพื่อตอบสนองต่อตลาดท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  องคก์รตอ้งบูรณาการ
การท างานแต่ละขั้นตอนในกิจกรรมต่าง ๆ เร่ิมตั้งแต่การวิจยัหรือกรอบแนวคิด ไปจนถึงการน าไป
ปฏิบติัผลการด าเนินการในด้านเวลามีความส าคญัมากยิ่งข้ึนในปัจจุบนั และรอบเวลากลายเป็น      
ตัวว ัดกระบวนการท่ีส าคัญ    การมุ่งเน้นเร่ืองเวลาก่อให้เกิดประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีส าคัญด้วย              
การปรับปรุงในเร่ืองเวลาจะผลักดันให้มีการปรับปรุงต่าง ๆ ในเร่ืองระบบงานองค์กร คุณภาพ
ตน้ทุน และผลิตภาพไปพร้อม ๆ กนั 

      6.  การมุ่งเนน้อนาคต 
 ในสภาพแวดล้อมปัจจุบนั  การสร้างองค์กรท่ีมีความย ัง่ยืนตอ้งอาศยัความเขา้ใจ
ปัจจยัต่าง ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุพนัธกิจและวิสัยทศัน์องค์กร  
ทั้งน้ี องค์กรท่ีจะประสบความส าเร็จตอ้งมีแนวคิดท่ีในการมุ่งเน้นอนาคตอย่างจริงจงัและมีความ
มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างพนัธะระยะยาวกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีส าคญั  ไดแ้ก่  ผูรั้บบริการบุคลากร  ผูส่้ง
มอบบริการ  สาธารณชน และชุมชนขององค์กร  การวางแผนงานขององค์กรจึงควรคาดการณ์
ล่วงหน้าถึงปัจจยัต่าง ๆ เช่น ความคาดหวงัของผูรั้บบริการและความตอ้งการของผูรั้บบริการ  การ
พฒันาดา้นเทคโนโลย ีการเปล่ียนแปลงของกฎระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ความคาดหวงัของชุมชนและ
สังคม  ดงันั้น  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และการจดัสรรทรัพยากรจึงตอ้งรองรับปัจจยัดงักล่าว 
ดว้ยการมุ่งเนน้อนาคต ครอบคลุมถึงการพฒันาบุคลากรและ  ผูส่้งมอบบริการ  การวางแผนสืบทอด
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ต าแหน่งท่ีมีประสิทธิผล  การสร้างโอกาสเพื่อนวตักรรม  และการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความ
รับผดิชอบต่อสาธารณะ 

     7.  การจดัการเพื่อนวตักรรม 
           นวตักรรม  หมายถึง  การเปล่ียนแปลงท่ีมีความส าคัญต่อการปรับปรุงบริการ
กระบวนการและการปฏิบติัการขององค์กร  รวมทั้งการสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  
นวตักรรมควรน าองค์การไปสู่มิติใหม่ในการด าเนินการ  นวตักรรมไม่อยูใ่นขอบเขตงานของการ
วิจยัและพฒันาเท่านั้น  นวตักรรมมีความส าคญัต่อการด าเนินการในทุกแง่มุมและทุกกระบวนการ  
ผูน้  าองคก์รจึงควรช้ีน าและจดัการให้นวตักรรมเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมการเรียนรู้  องคก์รควร
บูรณาการนวตักรรมไวใ้นการท างานประจ าวนัและใช้ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของ
องค์กรสนับสนุนให้เกิดนวตักรรม  นวตักรรมเกิดจากการสะสมความรู้ขององค์กรและบุคลากร  
ดังนั้ น   ความสามารถในการเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากความรู้ เหล่า น้ีอย่างรวดเร็ว                      
จึงมีความส าคญัต่อการผลกัดนันวตักรรมขององคก์ร 
        8.  การจดัการโดยใชข้อ้มูลจริง 
 การวดัและการวิเคราะห์ผลการด าเนินการมีความส าคญัต่อองค์กร  การวดัผล     
ควรมาจากความจ าเป็นและกลยุทธ์หลกัขององค์กร  รวมทั้ง ควรให้ขอ้มูลและสารสนเทศท่ีส าคญั      
อยา่งยิง่เก่ียวกบักระบวนการ ผลผลิต และผลลพัธ์ท่ีส าคญั  การจดัการผลการด าเนินการขององคก์ร
ตอ้งใชข้อ้มูลและสารสนเทศหลายประเภท  ซ่ึงควรครอบคลุมถึงผลการด าเนินการดา้นผูรั้บบริการ  
ผลผลิตและบริการ  รวมทั้งการเปรียบเทียบผลการด าเนินการดา้นการปฏิบติัการ  กระบวนการ  และ
ผลการด าเนินการเทียบกบั   คู่เทียบเคียง  รวมถึงผลการด าเนินการของผูส่้งมอบ  บุคลากร  ตลอดจน
ธรรมาภิบาลและการปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั  การวิเคราะห์  หมายถึง  การสกดัสาระส าคญั
ของขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการประเมินผล  การตดัสินใจ  และการปรับปรุง  ในการ
วิเคราะห์องคก์รจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลเพื่อบ่งบอกถึงแนวโนม้  การคาดการณ์  และความเป็นเหตุเป็น
ผลกัน  ซ่ึงโดยปกติแล้วอาจไม่เห็นเด่นชัด  การวิเคราะห์    จะสนับสนุนจุดมุ่งหมายหลาย ๆ 
ประการ  เช่น  การวางแผน  การทบทวนผลการด าเนินการโดยรวม การปรับปรุงการปฏิบติัการ  การ
จดัการการเปล่ียนแปลง  และการเปรียบเทียบผลการด าเนินการกบัคู่เทียบ 
  ในการปรับปรุงผลการด าเนินการและการจดัการการเปล่ียนแปลง  องคก์รควรให้
ความส าคญักบัการเลือกและใชต้วัช้ีวดัผลการด าเนินการท่ีควรสะทอ้นถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีน าไปสู่การ
ปรับปรุงผลการด าเนินการในดา้นผูรั้บบริการ  การปฏิบติัการ  การเงิน  และจริยธรรม  กลุ่มตวัช้ีวดั
ท่ีเช่ือมโยงกับความต้องการของผูรั้บบริการและผลการด าเนินการขององค์กร  จะเป็นพื้นฐาน          
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ท่ีเด่นชัดในการท าให้กระบวนการทั้ งหมดสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับเป้าประสงค ์        
ขององค์กร  การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากกระบวนการติดตาม  อาจท าให้เกิดการประเมินและ
เปล่ียนตวัวดัหรือดชันีช้ีวดัเพื่อใหส้นบัสนุนเป้าประสงคข์ององคก์รยิง่ข้ึน 
       9.  ความรับผดิชอบต่อสังคม 
  ผูน้ าองคก์รควรให้ความส าคญัต่อความรับผิดชอบท่ีมีต่อสาธารณะ  พฤติกรรมท่ีมี
จริยธรรม และความจ าเป็นในการบ าเพ็ญตนเป็นพลเมืองดีดว้ย  ผูน้  าควรเป็นแบบอย่างท่ีดีในการ
มุ่งเน้นจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและการคุ้มครองป้องกันสุขอนามัยของสาธารณะความ
ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม  ครอบคลุมถึงการปฏิบติัการขององค์กร  และรอบเวลาของกระบวนการ
และบริการ  นอกจากนั้น องค์กรควรให้ความส าคญัต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและการลดความ
สูญเสียตั้งแต่ตน้ทาง  การวางแผนจึงควรคาดการณ์ล่วงหน้าถึงผลกระทบในเชิงลบ  ท่ีอาจเกิดข้ึน
จากการด าเนินการ  การวางแผนท่ีมีประสิทธิผลควรป้องกนัมิให้เกิดปัญหา  แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน
อย่างตรงไปตรงมา  และจดัให้มีสารสนเทศและการสนบัสนุนท่ีจ าเป็น  เพื่อให้สาธารณะมีความ
ตระหนกัในเร่ืองดงักล่าวอยูเ่สมอ เพื่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่ของสาธารณะในหลาย ๆ องคก์ร  ขั้นตอน
การออกแบบกระบวนการมีความส าคญัมากในดา้นความรับผิดชอบต่อสาธารณะ  การตดัสินใจท่ี
เก่ียวกบัการออกแบบมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนหรือไม่  ดงันั้น  กลยุทธ์การออกแบบ
กระบวนการท่ีมีประสิทธิผล จึงควรคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกงัวลและความรับผิดชอบด้าน
ส่ิงแวดล้อมท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ องค์กรควรให้ความส าคัญกับพฤติกรรมท่ีมีจริยธรรม  ในการ
ปฏิสัมพนัธ์ต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทั้ งหมด  การปฏิบัติทางด้านจริยธรรมอย่างจริงจงัควรเป็น
ขอ้ก าหนดและต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด  การปฏิบติัทางด้านจริยธรรมอย่างจริงจงั ควรเป็น
ขอ้ก าหนดและตอ้งมีการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลขององค์กร  การบ าเพ็ญตน
เป็นพลเมืองดี  เก่ียวขอ้งกบัการน าองค์กรและการสนับสนุนจุดประสงค์ท่ีส าคญัด้านสาธารณะ    
ตามขอ้จ ากดัดา้นทรัพยากรขององคก์รจุดประสงค์ดงักล่าว  อาจรวมถึงการปรับปรุงดา้นการศึกษา
และสุขอนามยัของชุมชน  การท าให้มีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี  การอนุรักษท์รัพยากร  การให้บริการชุมชน  
การปรับปรุงวิธีปฏิบติัขององค์กร  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน  ภาวะผูน้ า         
ในฐานะท่ีเป็นพลเมืองดียงัรวมถึงการผลักดันองค์กรอ่ืน ๆ ทั้ งในภาครัฐและเอกชนให้ร่วม
ด าเนินการตามจุดประสงคด์งักล่าวดว้ย  การจดัการในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม  จ  าเป็นตอ้งใช้
ตวัช้ีวดัท่ีเหมาะสมและความรับผดิชอบของภาวะผูน้ าส าหรับตวัวดัดงักล่าว 
       10.  การมุ่งเนน้ท่ีผลลพัธ์และการสร้างคุณค่า 
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  การวดัผลการด าเนินการขององค์กร  จ  าเป็นต้องมุ่นผลลัพธ์ท่ีส าคัญ ผลลัพธ์
ดงักล่าวควรใช้เพื่อสร้างคุณค่าและรักษาความสมดุลของคุณค่าให้แก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีส าคญั  
ไดแ้ก่  ผูรั้บบริการ  บุคลากร  พนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง  และชุมชน  จากการสร้างคุณค่าให้แก่ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียท่ีส าคญัเหล่าน้ี   ท าใหอ้งคก์รสามารถสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี  ทั้งน้ีกลยุทธ์ขององคก์รควรระบุ
ความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีส าคญัอยา่งชดัเจน  เพื่อใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายซ่ึงบางคร้ัง
อาจมีความขดัแยง้กนัหรือมีการเปล่ียนแปลงไป  กลยุทธ์ดงักล่าวจะช่วยท าให้มัน่ใจวา่แผนงานและ
การปฏิบัติการต่าง ๆ ตอบสนองต่อความต้องการท่ีแตกต่างกันของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย  และ
หลีกเล่ียงผลกระทบในเชิงลบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียใด ๆ การใชต้วัช้ีวดัผลการด าเนินการแบบน า  
และแบบตาม (Leading & Lagging) ร่วมกนัอยา่งสมดุลเป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิผลในการส่ือล าดบั
ความส าคญัระยะสั้ นและระยะยาวขององค์กร  การตรวจติดตามผลการด าเนินการจริง  และเป็น
พื้นฐานท่ีเด่นชดัในการปรับปรุงผลลพัธ์ต่าง ๆ 
       11.  มุมมองในเชิงระบบ 
  เกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐใหมุ้มมองในเชิงระบบในการจดัการองคก์ร
และกระบวนการท่ีส าคญั  เพื่อใหบ้รรลุผลลพัธ์  นัน่คือ  ผลการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ       เกณฑ์ทั้ง 7 
หมวด และค่านิยมหลกัเป็นกรอบในการสร้างระบบและการบูรณาการกลไกของระบบ         เขา้
ดว้ยกนั  อยา่งไรก็ตาม การจดัการผลการด าเนินการโดยรวมให้ประสบความส าเร็จตอ้งอาศยั   การ
สังเคราะห์ท่ีมองภาพรวมขององค์กร  มุ่งเน้น  วิสัยทศัน์พนัธกิจ  วตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ
แผนปฏิบติัการ  ใหมี้ความสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนั  และการบูรณาการร่วมกนั  ซ่ึงหมายถึง
การใชก้ารเช่ือมโยงท่ีส าคญัระหวา่งขอ้ก าหนดต่าง ๆ ในหมวดต่าง ๆ ของเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐ  เพื่อท าให้มัน่ใจว่าแผนงาน  กระบวนการตวัวดั  และการปฏิบติัการต่าง ๆ มีความ
สอดคลอ้งกนั  และบูรณาการไปในแนวทางเดียวกนั  เพื่อให้องคป์ระกอบแต่ละส่วนของระบบการ
จดัการผลการด าเนินการขององคก์รมีการปฏิบติัการอยา่งเช่ือมโยง   ซ่ึงกนัและกนัอยา่งสมบูรณ์ 
          ทั้งน้ี  มุมมองในเชิงระบบ  ครอบคลุมถึงการท่ีผูน้ าระดบัสูงมุ่งเนน้ทิศทางเชิงกลยุทธ์
และมุ่งเนน้ผูรั้บบริการ  ซ่ึงหมายความวา่ ผูน้  าระดบัสูงตรวจติดตาม ปรับปรุงแกไ้ข  และจดัการผล
การด าเนินการ  โดยอาศยัผลลพัธ์การด าเนินการ  มุมมองในเชิงระบบ  ยงัรวมถึงการใชต้วัช้ีวดั  และ
ความรู้ขององคก์รเพื่อสร้างกลยทุธ์ท่ีส าคญั  นัน่คือ  การเช่ือมโยงกลยุทธ์เหล่าน้ีเขา้กบักระบวนการ
ท่ีส าคญัและการจดัสรรทรัพยากรให้มีความสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนั  เพื่อปรับปรุงผลการ
ด าเนินการโดยรวม  และท าให้ผูรั้บบริการพึงพอใจ  ดงันั้น  มุมมองในเชิงระบบ  หมายถึง  การ
จดัการทั้งองคก์ร และองคป์ระกอบ แต่ละส่วนเพื่อบรรลุความส าเร็จขององคก์ร 
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             2.2.4  องค์ประกอบของการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
       สาระส าคญัของการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
หลกั (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาขา้ราชการ, 2549 อา้งในสมเกียรติ ชิตไธสง, 2554: 46) คือ  1)  
ลกัษณะส าคญัขององคก์ร 2)  เกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

 
ภาพท่ี2.3  เกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐทั้ง7หมวดท่ีมีความเช่ือมโยง 

ท่ีมา  :  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 2551 
 

               2.2.4.1  ลกัษณะส าคัญขององค์กร 
  เป็นการอธิบายถึงภาพรวมในปัจจุบนัของส่วนราชการ  สภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบติัภารกิจความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงานกบัผูรั้บบริการ  ส่วนราชการอ่ืน  และประชาชน
โดยรวมส่ิงส าคญัท่ีมีผลต่อการด าเนินการ  และความท้าทายท่ีส าคัญในเชิงยุทธศาสตร์ท่ีส่วน
ราชการเผชิญอยู ่ รวมถึงระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของส่วนราชการ 
  2.2.4.2  เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
  เกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐประกอบดว้ยค าถามต่าง ๆ ในแต่ละหมวด  
ซ่ึงเป็นแนวทางในการบริหารจดัการท่ีจะน าส่วนราชการไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศได้  และ
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เกณฑ์ในแต่ละหมวดจะมีความเช่ือมโยงกนัระหว่างหมวดต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการบริหาร
จดัการท่ีดีตอ้งมีความสอดคลอ้งและบูรณาการกนัอยา่งเป็นระบบ 
             เกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ประกอบดว้ย 7 หมวด คือ 
   หมวดท่ี 1  การน าองคก์ร 
   หมวดท่ี 2  การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ 
   หมวดท่ี 3  การใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
   หมวดท่ี 4  การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ 
   หมวดท่ี 5  การมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล 
   หมวดท่ี 6  การจดัการกระบวนการ 
   หมวดท่ี 7  ผลลพัธ์การด าเนินการ 
  ทั้งน้ี  เกณฑท์ั้ง 7 หมวด สามารถอธิบายไดเ้ป็น 2 ส่วน  ไดแ้ก่  ส่วนท่ีเป็น
กระบวนการ และส่วนท่ีเป็นผลลพัธ์ 
  ส่วนท่ีเป็นกระบวนการ (หมวด 1-6) เป็นเกณฑ์เพื่อใชป้ระเมินประสิทธิภาพของ
ส่วนราชการ  สามารถจดัไดเ้ป็น 3 กลุ่ม  คือ 
  กลุ่มท่ี 1  กลุ่มการน าองคก์ร  ประกอบดว้ย 
   หมวด 1  การน าองคก์ร 
   หมวด 2  การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ 
   หมวดท่ี 3  การใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
  กลุ่มท่ี 2  กลุ่มพื้นฐานของระบบ  ประกอบดว้ย 
   หมวดท่ี 4  การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ 
  กลุ่มท่ี 3  กลุ่มปฏิบติัการ  ประกอบดว้ย 
   หมวดท่ี 5  การมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล 
   หมวดท่ี 6  การจดัการกระบวนการ 
  ส่วนท่ีเป็นผลลพัธ์ (หมวด 7) เป็นเกณฑเ์พื่อใชป้ระเมินประสิทธิผลของส่วน
ราชการใน 4 มิติ  ท่ีมีความสอดคลอ้งตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ  คือ 
   มิติดา้นประสิทธิผล 
   มิติดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 
   มิติดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ 
   มิติดา้นการพฒันาองคก์ร 
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 2.2.5  สาระส าคัญของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ในแต่ละหมวดโดยสังเขป 
        หมวดที่ 1  การน าองค์กร   ผูบ้ริหารของส่วนราชการด าเนินการอย่างไรในเร่ือง
วสิัยทศัน์  เป้าประสงคร์ะยะสั้นและระยะยาว  ค่านิยม  และความคาดหวงัในการด าเนินการ  รวมถึง
การใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งหลาย   การกระจายอ านาจการตดัสินใจ  
การสร้างนวตักรรม  และการเรียนรู้ในส่วนราชการ  รวมทั้งตรวจประเมินวา่ส่วนราชการมีการก ากบั
ดูแลตนเองท่ีดี  และด าเนินการเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคมและชุมชนอยา่งไร 
  1.1  การน าองคก์ร 

 การด าเนินการของผูบ้ริหารของส่วนราชการในการช้ีน าองค์กร การก ากบัดูแล
ตนเองท่ีดี และอธิบายวา่ผูบ้ริหารของส่วนราชการทบทวนผลการด าเนินการอยา่งไร 
  ก. การก าหนดทิศทางของส่วนราชการ 

  ผูบ้ริหารของส่วนราชการด าเนินการอย่างไรในการก าหนดในเร่ืองวิสัยทศัน์  
เป้าประสงคร์ะยะสั้นและระยะยาว ค่านิยม และผลการด าเนินการท่ีคาดหวงัไว ้รวมทั้งการถ่ายทอด
ใหบุ้คลากรในส่วนราชการน าไปปฏิบติั  

        -  ในการก าหนดผลการด าเนินการดงักล่าว ผูบ้ริหารของส่วนราชการได้
ค  านึงถึงความตอ้งการหรือผลประโยชน์ของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยยดึหลกัความ
โปร่งใสและความชดัเจนอยา่งไร  

 -  ผูบ้ริหารของส่วนราชการด าเนินการอย่างไรในการส่ือสารในเร่ือง
ดงักล่าว    แบบ 2 ทิศทางอยา่งชดัเจนและเป็นรูปธรรมไปสู่บุคลากรทุกคน รวมทั้งผูรั้บบริการและผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสียท่ีส าคญั โดยผา่นระบบการน าองคก์ร 

ผูบ้ริหารของส่วนราชการด าเนินการอยา่งไรในการสร้างบรรยากาศ 
         -  เพื่อให้เกิดการกระจายอ านาจในการตดัสินใจ นวตักรรม และ 

ความคล่องตวัในการปฏิบติังาน 
-  เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ ทั้งในระดบัส่วนราชการและผูป้ฏิบติังาน  
-  เพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากรท างานอยา่งถูกตอ้งตามกฎระเบียบและ 

หลกัจริยธรรม 
  ข. การก ากบัดูแลตนเองท่ีดี 

  ในการก ากบัดูแลตนเองท่ีดี ส่วนราชการและผูบ้ริหารด าเนินการอยา่งไร
ในเร่ืองท่ีส าคญัต่อไปน้ี 

- ความรับผดิชอบต่อการปฏิบติังานของส่วนราชการ 
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- ความรับผิดชอบด้านการเงิน และการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

-   การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
  ค. การทบทวนผลการด าเนินการของส่วนราชการ 
   ผูบ้ริหารของส่วนราชการด าเนินการอยา่งไรในการทบทวนผลการ
ด าเนินการของส่วนราชการ 

           -   ผูบ้ริหารของส่วนราชการใช้ผลการประเมินและทบทวนดังกล่าวมา
ประเมินความส าเร็จของการบรรลุเป้าประสงคร์ะยะสั้นและระยะยาวของส่วนราชการอยา่งไร  

           -   ผูบ้ริหารของส่วนราชการน าผลการประเมินและทบทวนน้ีมาใช้ในการ
ประเมินความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงไปของส่วนราชการอยา่งไร 

  ตวัช้ีวดัส าคญัท่ีผูบ้ริหารของส่วนราชการทบทวนเป็นประจ ามีอะไรบา้ง  
     -  ผลการทบทวนท่ีผา่นมาเป็นอยา่งไร  
  ผูบ้ริหารของส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการน าผลการทบทวน

ดงักล่าวมาจดัล าดบัความส าคญั เพื่อให้เกิดการปรับปรุงทั้งอย่างต่อเน่ืองและอย่างก้าวกระโดด 
รวมทั้งใชเ้ป็นโอกาสในการสร้างนวตักรรม 

           -   ผูบ้ริหารของส่วนราชการใช้วิธีการอย่างไรในการน าผลการทบทวนไป
ปรับปรุงและน าไปสู่การปฏิบติัทัว่ทั้งส่วนราชการ รวมถึงผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

  ผูบ้ริหารของส่วนราชการในแต่ละระดบัไดรั้บการประเมินผลงานอยา่งไร  
                         -   ส่วนราชการน าผลจากการประเมินผลงานของผูบ้ริหารไปปรับปรุง

ระบบการน าองคก์รของผูบ้ริหารทุกระดบัอยา่งไร 
  1.2  ความรับผดิชอบต่อสังคม 
   ก. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

ในกรณีท่ีการบริการและการปฏิบติังานมีผลกระทบในทางลบต่อสังคม 
ส่วนราชการด าเนินการอยา่งไร 

  กระบวนการ เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั และเป้าหมายของส่วนราชการในการ
จดัการกบัผลกระทบในทางลบท่ีเกิดข้ึนคืออะไร 

    -  ส่วนราชการได้คาดการณ์ล่วงหน้าถึงผลกระทบในทางลบของการ
บริการและการปฏิบติังานท่ีอาจเกิดข้ึนต่อสังคม ทั้งในปัจจุบนัและอนาคตอยา่งไร 

   -  ส่วนราชการมีการเตรียมการเชิงรุกในประเด็นดงักล่าวอยา่งไร 
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   ข. การด าเนินการอยา่งมีจริยธรรม 
  ผูบ้ริหารของส่วนราชการไดก้ าหนดวธีิปฏิบติัเพื่อใหส่้วนราชการมีการ

ด าเนินการอยา่งมีจริยธรรม อยา่งไร 
   ค. การใหก้ารสนบัสนุนต่อชุมชนท่ีส าคญั 

     -  ส่วนราชการด าเนินการอย่างไรในการสนับสนุนและเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนท่ีส าคญัต่อส่วนราชการ 

     -  ชุมชนใดท่ีส าคญักบัส่วนราชการของท่าน และมีวิธีเลือกชุมชนดงักล่าว
อยา่งไร 

    -  มีวธีิการอยา่งไรในการเลือกกิจกรรมท่ีจะสนบัสนุนชุมชน 
    -  ผูบ้ริหารของส่วนราชการและบุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพฒันา

ชุมชนดงักล่าวอยา่งไร 
                              สรุป การน าองคก์ร หมายถึง การด าเนินการของผูบ้ริหารในเร่ืองวิสัยทศัน์  เป้าประสงค ์ 
ค่านิยม  ความคาดหวงัในผลการด าเนินการ  การให้ความส าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย  การกระจายอ านาจการตดัสินใจ การสร้างนวตักรรมและการเรียนรู้ในส่วนราชการ  การก ากบั
ดูแลตนเองท่ีดี  และด าเนินการเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคมและชุมชน   

         หมวดที่ 2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  เป็นวิธีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์  และกลยทุธ์หลกั  รวมทั้งแผนปฏิบติัราชการของส่วนราชการ  และการ
ถ่ายทอดเป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลกั  รวมถึงแผนปฏิบติัราชการท่ีไดจ้ดัท าไว ้เพื่อ
น าไปปฏิบติัและการวดัผลความกา้วหนา้ 
  2.1 การจดัท ายทุธศาสตร์  
   ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
เชิงยทุธศาสตร์ และกลยุทธ์หลกั รวมถึงการยกระดบัความสามารถในการแข่งขนั ผลการด าเนินการ
โดยรวม และความส าเร็จในอนาคตอยา่งไร 
   ก. กระบวนการจดัท ายทุธศาสตร์ 

กระบวนการในการวางแผนยทุธศาสตร์โดยรวมอยา่งไร ใหร้ะบุ  
- ขั้นตอนและผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีส าคญั 
-  กรอบเวลาท่ีใช้ในการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว และเหตุผลท่ีใช้

ในการก าหนดกรอบเวลาเช่นนั้น 
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- โปรดแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ท่ี
สอดคลอ้งกบักรอบเวลาท่ีก าหนดไว ้

ไดน้ าปัจจยัต่อไปน้ีมาประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์อยา่งไร  ให้ระบุ
วธีิการรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 

-   ความตอ้งการ ความคาดหวงั ทั้งระยะสั้นและระยะยาวของผูรั้บบริการ ผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสีย รวมทั้งส่วนราชการหรือองคก์รอ่ืนท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกนั 

-  สภาพการแข่งขนัทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการ  
       -  นวตักรรมและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัทางเทคโนโลยี และดา้นอ่ืนๆ 
ซ่ึงอาจมีผลต่อบริการและการด าเนินงานของส่วนราชการ 

 -  นวตักรรมและการและการด าเนินงานของส่วนราชการ 
 -  จุดแขง็และจุดอ่อน รวมถึงทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอ่ืน ๆ ของ 

ส่วนราชการ 
 -  การศึกษาวเิคราะห์ถึงโอกาสในการปรับเปล่ียนทรัพยากรท่ีมีอยูไ่ปใช้

กบับริการหรือกิจกรรมท่ีมีความส าคญักวา่ 
 -  ความเส่ียงในดา้นการเงิน สังคมและจริยธรรม กฎหมาย ขอ้บงัคบั และ

ดา้นอ่ืนๆ 
 -  การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจระดบัประเทศหรือระดบัโลก 
 -  ลกัษณะเฉพาะของส่วนราชการของท่าน 
 -  จุดแข็ง จุดอ่อนของส่วนราชการหรือองคก์รอ่ืนท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้ง

กนั  
ข. เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลกั มี

อะไรบา้ง 
       -  ใหร้ะบุเป้าหมาย และระยะเวลาท่ีจะบรรลุเป้าประสงคเ์หล่านั้น  

               -  ใหร้ะบุล าดบัความส าคญัของเป้าประสงคเ์หล่านั้น 
   ในการก าหนดประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ และกล

ยุทธ์หลกัส่วนราชการได้ให้ความส าคญักบัความทา้ทายต่อองค์กรท่ีระบุไวใ้นลกัษณะส าคญัของ
องคก์ร ขอ้ 2.1 อยา่งไร 
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         -  ส่วนราชการมัน่ใจไดอ้ยา่งไรวา่ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงคเ์ชิง
ยทุธศาสตร์ และกลยทุธ์หลกั 

 -  มีความสมดุลของโอกาสและความทา้ทาย ในระยะสั้นและระยะยาว 
 -  มีความสมดุลของความตอ้งการของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีส าคญั

ทั้งหมด 
  2.2  การถ่ายทอดกลยทุธ์หลกัเพื่อน าไปปฏิบติั 

 การถ่ายทอดกลยุทธ์หลกัเพื่อน าไปปฏิบติั เป็นการตอบค าถามท่ีอธิบายว่าส่วน
ราชการสามารถแปลงเป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์ และกลยทุธ์หลกัไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งไร โดยให้
ส่วนราชการสรุปแผนปฏิบติัการและตวัช้ีวดัท่ีส าคญั และคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคตตาม
ตวัช้ีวดัดงักล่าว 
  ก. การถ่ายทอดแผนปฏิบติัการไปสู่การปฏิบติัมีวธีิการอยา่งไรมีวธีิการอยา่งไร      

  -  ถ่ายทอดแผนปฏิบติัการเพื่อน าไปปฏิบติัใหบ้รรลุเป้าประสงค ์            
เชิงยทุธศาสตร์ และกลยทุธ์หลกั  

      -   จดัสรรทรัพยากรเพื่อใหม้ัน่ใจวา่สามารถปฏิบติัการตามแผนไดส้ าเร็จ  
    - ท าใหผ้ลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัตามแผนมีความย ัง่ยนื 

   แผนปฏิบติัการท่ีส าคญัของส่วนราชการมีอะไรบา้ง  
     -  หากมีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในการให้บริการ รวมทั้งผูรั้บบริการและ

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ส่วนราชการจะด าเนินการอยา่งไรเพื่อตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
แผนหลกัดา้นทรัพยากรบุคคลท่ีตอบสนองเป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์  

กลยทุธ์หลกั และแผนปฏิบติัการมีอะไรบา้ง 
  ตวัช้ีวดัท่ีส าคญัท่ีใชติ้ดตามความคืบหนา้ของแผนปฏิบติัการ มีอะไรบา้ง  
              - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการท าให้ระบบการวดัผลส าเร็จของ

แผนปฏิบติัการโดยรวม เสริมใหส่้วนราชการมุ่งไปในแนวทางเดียวกนั 
   ข. การคาดการณ์ผลการด าเนินการ 

   เป้าหมายการด าเนินการของแผนปฏิบติัการตามตวัช้ีวดัท่ีระบุในขอ้ 2.2 มี
อะไรบา้ง  

  -  เป้าหมายการด าเนินการของแผนปฏิบติัการเป็นเช่นใด เม่ือเปรียบเทียบกบั 
   -  เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์  
   - ผลการด าเนินการท่ีผา่นมา  
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   -  ผลการด าเนินการท่ีคาดไวข้องคู่แข่ง  
  -  ระดบัเทียบเคียงท่ีส าคญั (Benchmark) 

                         สรุป การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์  เป็นวธีิการก าหนดประเด็นยทุธศาสตร์ 
เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์  กลยทุธ์และแผนปฏิบติัราชการ การถ่ายทอดประเด็นยทุธศาสตร์และกล
ยทุธ์หลกัเพื่อน าไปปฏิบติัและวดัผลความกา้วหนา้ของการด าเนินการ  
 หมวดที่ 3  การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ส่วนราชการ
ก าหนดความตอ้งการ  ความคาดหวงั  และความนิยมชมชอบ ของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียอย่างไร  รวมถึงส่วนราชการมีการด าเนินการอยา่งไรในการสร้างความสัมพนัธ์กบัผูรั้บบริการ
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  การก าหนดปัจจยัท่ีส าคญัท่ีท าใหผู้รั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีความ
พึงพอใจ และน าไปสู่การกล่าวถึงส่วนราชการในทางท่ีดี 
   3.1 ความรู้เก่ียวกบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

 ก าหนดความตอ้งการ ความคาดหวงั และความนิยมชมชอบของผูรั้บบริการ
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งไร  เพื่อใหก้ารบริการตอบสนองผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
   ก. ความรู้เก่ียวกบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  

   -  ส่วนราชการมีวธีิการอยา่งไรในการก าหนดหรือจ าแนกกลุ่มผูรั้บบริการ
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

   -  ส่วนราชการไดค้  านึงถึงผูรั้บบริการท่ีพึงมีในอนาคตมาประกอบการ
พิจารณาดงักล่าวอยา่งไร 

  -  ส่วนราชการมีวิธีการอยา่งไรในการรับฟังและเรียนรู้ความตอ้งการและ
ความคาดหวงัหลกั ๆ ของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแต่ละกลุ่ม 

  -  ส่วนราชการไดน้ าขอ้มูลดงักล่าวมาใชใ้นการวางแผนปฏิบติังานและ
การปรับปรุงกระบวนการ รวมถึงการพฒันาการบริการใหม่ ๆ อยา่งไร 

  มีการทบทวนและปรับปรุงวธีิการรับฟังและเรียนรู้ความตอ้งการและความ
คาดหวงัของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียใหเ้หมาะสมและทนัสมยัอยูเ่สมอ 
     3.2 ความสัมพนัธ์และความพึงพอใจของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

  สร้างความสัมพนัธ์กบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอย่างไรเพื่อให้
ผูรั้บบริการและ   ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีความพึงพอใจ และน าไปสู่การกล่าวถึงในทางท่ีดี ให้อธิบาย
ดว้ยวา่ส่วนราชการมีวธีิการอยา่งไรในการหาความพึงพอใจของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
   ก. การสร้างความสัมพนัธ์กบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
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  การสร้างความสัมพันธ์กับผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ
ตอบสนองความคาดหวงัและสร้างความประทบัใจให้แก่ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ซ่ึงจะ
ส่งผลใหส่้วนราชการมีภาพลกัษณ์ท่ีดี และมีผูม้าใชบ้ริการเพิ่มข้ึน 

  -  ส่วนราชการมีวิธีการอะไรบา้งท่ีให้ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
สามารถติดต่อขอขอ้มูล ขอรับบริการ หรือร้องเรียนต่อส่วนราชการ 

  -  ส่วนราชการมีแนวทางอย่างไรในการก าหนดวิธีปฏิบติัของบุคลากร      
ในส่วนราชการในการติดต่อกบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

  -  ส่วนราชการมัน่ใจไดอ้ยา่งไรวา่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งทุกคนไดป้ฏิบติัตาม
วธีิปฏิบติัท่ีก าหนดไว ้ 

  -  ส่วนราชการมีกระบวนการจดัการขอ้ร้องเรียนอยา่งไร 
  -  ส่วนราชการมัน่ใจไดอ้ย่างไรวา่ขอ้ร้องเรียนเหล่านั้นไดรั้บการแกไ้ข

อยา่งมีประสิทธิผลและทนัท่วงทีตามกระบวนการท่ีก าหนดไว ้
   -  ส่วนราชการมีวิธีการอยา่งไรในการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ร้องเรียน

ทั้ งหมดเพื่อใช้ในการปรับปรุงการด าเนินการของส่วนราชการของท่านและส่วนราชการอ่ืน            
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ส่วนราชการท าอย่างไรเพื่อให้วิธีการสร้างความสัมพนัธ์กบัผูรั้บบริการ  
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย รวมทั้งวธีิการติดต่อเหมาะสมและทนัสมยัอยูเ่สมอ 
   ข. การวดัความพึงพอใจของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

  -  ส่วนราชการมีวิธีการอยา่งไรในการวดัความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
ของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแต่ละกลุ่ม 

  -  ส่วนราชการมีวิธีการอยา่งไรเพื่อให้การวดัดงักล่าวไดข้อ้มูลซ่ึงสามารถ
น าไปใชส้ร้างความประทบัใจและท าใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดี 

  -  ส่วนราชการน าผลการวดัความพึงพอใจและไม่พึงพอใจไปปรับปรุงการ
ด าเนินการของส่วนราชการอยา่งไร 

  -  ส่วนราชการมีวิธีการอยา่งไรในการติดตามในเร่ืองคุณภาพการบริการ
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลป้อนกลบัอยา่งทนัท่วงทีและน าไปใชด้ าเนินการต่อไปได ้

  - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการหาข้อมูลและใช้ข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบในดา้นความพึงพอใจของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 



45 

 

 

 

-  ส่วนราชการท าอย่างไรเพื่อให้วิธีการในการวดัความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเหมาะสมและทนัสมยัอยูเ่สมอ 

  สรุปสรุป     การให้ความส าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียการให้ความส าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย   หมายถึง การก าหนด
ความตอ้งการ  ความคาดหวงั  และความนิยมชมชอบ  การสร้างความสัมพนัธ์  และการก าหนด
ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหผู้รั้บบริการ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีความพึงพอใจ 
 หมวดที่ 4  การวัด  การวิเคราะห์  และการจัดการความรู้  ส่วนราชการเลือก รวบรวม 
วเิคราะห์จดัการและปรับปรุงขอ้มูลและสารสนเทศ และจดัการความรู้อยา่งไร 
   4.1 การวดั การวเิคราะห์ผลการด าเนินการของส่วนราชการ 

การวดั วิเคราะห์ ท าให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกนั และปรับปรุงขอ้มูลและ
สารสนเทศของผลการด าเนินการในทุกระดบั และทุกส่วนของส่วนราชการ 
 ก. การวดัผลการด าเนินการ 

  - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการเลือกและรวบรวมข้อมูลและ
สารสนเทศท่ีมีความสอดคลอ้งและเช่ือมโยงกนั เพื่อใชใ้นการติดตามผลการปฏิบติังาน และผลการ
ด าเนินการของส่วนราชการโดยรวม  

  -  ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการใช้ขอ้มูลและสารสนเทศเหล่าน้ี       
มาสนบัสนุนการตดัสินใจในส่วนราชการและสนบัสนุนใหเ้กิดนวตักรรม 

  - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการเลือกข้อมูลและสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบมาสนบัสนุนการตดัสินใจในส่วนราชการ และสนบัสนุนใหเ้กิดนวตักรรม  

  - ส่วนราชการมีวธีิการอยา่งไรในการท าให้ระบบการวดัผลการด าเนินการ
เหมาะสม และทนัสมยัอยูเ่สมอ  

  -  ส่วนราชการมีวิธีการอยา่งไรในการท าให้มัน่ใจวา่ระบบการวดัผลการ
ด าเนินการ มีความไวในการบ่งช้ีถึงการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วหรือไม่ไดค้าดการณ์ ทั้งจากภายใน
และภายนอกส่วนราชการ 
  ข. การวเิคราะห์ผลการด าเนินการ 

  -  ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ในเร่ืองอะไรบา้ง เพื่อช่วยให้ผูบ้ริหารของ
ส่วนราชการน าผลการวิเคราะห์มาใช้ในการทบทวนผลการด าเนินการของส่วนราชการ และ
น าไปใชใ้นการวางแผนเชิงยทุธศาสตร์  
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  -  ส่วนราชการมีวิธีการอยา่งไรในการส่ือสารให้ผูป้ฎิบติังานในทุกระดบั
ไดรั้บทราบถึงผลการวิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นขอ้มูลสนบัสนุนการตดัสินใจในการปฏิบติังานอย่างมี
ประสิทธิผล  
 4.2 การจดัการสารสนเทศและความรู้ 
  ส่วนราชการด าเนินการอย่างไรเพื่อให้ขอ้มูลและสารสนเทศท่ีบุคลากรส่วน
ราชการ หรือองคก์รอ่ืนท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกนั และผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียตอ้งการนั้น 
มีคุณภาพและพร้อมใช้งานรวมทั้งให้อธิบายว่าส่วนราชการด าเนินการอย่างไร ในการสร้างและ
จดัการองคค์วามรู้ 
 ก. ความพร้อมใชง้านของขอ้มูลและสารสนเทศ  
   - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการท าให้ข้อมูลและสารสนเทศท่ี
ตอ้งการมีความพร้อมใชง้าน และท าให้บุคลากร ผูรั้บบริการ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และองคก์รอ่ืนๆ ท่ี
ปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกนั สามารถเขา้ถึงขอ้มูลและสารสนเทศดงักล่าว 
   - ส่วนราชการมีวิธีการอยา่งไรในการท าให้อุปกรณ์ท่ีเก่ียวกบัสารสนเทศ 
(ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์) ท่ีใชใ้นส่วนราชการมีความเช่ือถือได ้ปลอดภยั และใชง้านง่าย 

- ส่วนราชการมีวิธีการอยา่งไรในการท าให้ระบบการจดัการขอ้มูลและ
สารสนเทศ และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกบัสารสนเทศดงักล่าว เหมาะสมและทนัสมยัอยูเ่สมอ 

ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการจดัการความรู้เพื่อให้เร่ืองต่อไปน้ี
บรรลุผล 

      -  การรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากรในส่วนราชการ  
-  การรับการถ่ายทอดความรู้ท่ีมีประโยชน์จากผูรั้บบริการ  

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และองคก์รอ่ืน 
 -  การแสวงหาและแลกเปล่ียนวธีิการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 

          ส่วนราชการมีวิธีการอยา่งไรเพื่อให้ขอ้มูล สารสนเทศ และความรู้ของส่วน
ราชการ   มีคุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี  

-  ความครอบคลุม  
-  ความรวดเร็ว  
-  ความถูกตอ้ง  
-  ความทนัสมยั 
-  ความเช่ือมโยง 
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-  ความน่าเช่ือถือ  
-   ความสามารถในการเขา้ถึง 
-   ความสามารถในการตรวจสอบ 
-   การมีส่วนร่วมในกระบวนการขอ้มูล 
-   ความปลอดภยั 
-  การรักษาความลบั 

สรุป  การวดั การวิเคราะห์และการจดัการความรู้ หมายถึง  การเลือก และรวบรวม
ขอ้มูลและสารสนเทศ   การหาแหล่งความรู้เพื่อน ามาปรับปรุงพฒันา  การน าขอ้มูลมาสนบัสนุนการ
ตดัสินใจและสนบัสนุนใหเ้กิดนวตักรรม  การแลกเปล่ียนเรียนรู้  การน าความรู้ท่ีไดม้าใชใ้นการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน  การวดัผลการด าเนินการเหมาะสมและทนัสมยัอยูเ่สมอ 
 หมวดที่ 5  การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล   ระบบงานบุคคลและระบบการเรียนรู้ของ
บุคลากร และการสร้างแรงจูงใจช่วยให้บุคลากรพฒันาตนเองและใช้ศกัยภาพอย่างเต็มท่ีอย่างไร  
เพื่อให้มุ่งไปในแนวทางเดียวกันกับเป้าประสงค์และแผนปฏิบติัการโดยรวมของส่วนราชการ  
รวมทั้ งตรวจประเมินความใส่ใจการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการท างาน  การสร้าง
บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังานของบุคลากร  ซ่ึงจะน าไปสู่ผลการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ  และความ
เจริญกา้วหนา้ของบุคลากรและส่วนราชการ 
  5.1 ระบบงาน 

การจดัและบริหารงาน ระบบการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร การ
จา้งงานและความกา้วหน้าในหนา้ท่ีการงาน และวิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าลงัคน เอ้ือให้บุคลากร
และส่วนราชการมีผลการด าเนินการท่ีดีไดอ้ยา่งไร 

ก. การจดัและบริหารงาน 
  ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการระบบงาน ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่

เป็นทางการ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความร่วมมือ ความคิดริเร่ิม การกระจายอ านาจในการ
ตดัสินใจ นวตักรรม ความคล่องตวั และทนัต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
อยูเ่สมอ  

 ในการจัดระบบงานดังกล่าว ส่วนราชการได้ค  านึงถึงวฒันธรรมและ
ความคิดของบุคลากรและของชุมชนซ่ึงส่วนราชการมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ยมาพิจารณาอยา่งไร  

  ส่วนราชการท าอย่างไรเพื่อให้การส่ือสาร การแลกเปล่ียนความรู้หรือ
ทกัษะระหวา่งบุคลากรภายในส่วนราชการมีประสิทธิผล 



48 

 

 

 

          ข. ระบบการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร 
  -  ส่วนราชการมีระบบการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร และมีการ

แจง้ผลเพื่อใหเ้กิดการพฒันาและปรับปรุงการท างานใหแ้ก่บุคลากรรายบุคคลอยา่งไร (#) 
  -  ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการยกย่องชมเชย การให้รางวลัและ

ส่ิงจูงใจ เพื่อสนบัสนุนให้บุคลากรมีขวญัก าลงัใจ มีการท างานอยา่งมีประสิทธิผล มีจิตส านึกในการ
ท างานท่ีมุ่งเนน้ผลประโยชน์และความตอ้งการของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
          ค. การจา้งงานและความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 

 ส่วนราชการมีวิธีการก าหนดคุณลกัษณะและทกัษะท่ีจ าเป็นของบุคลากร
ในแต่ละต าแหน่งอยา่งไร 

  -  ส่วนราชการมีวธีิการสรรหา วา่จา้ง และรักษาบุคลากรไวอ้ยา่งไร 
   -  ในการสรรหา ว่าจา้ง และรักษาบุคลากร ส่วนราชการได้ค  านึงถึง

วฒันธรรมและความคิดของบุคลากรและของชุมชนท่ีส่วนราชการตั้งอยู่อยา่งไร (ให้ส่วนราชการตอบ
ตามความเหมาะสมของภารกิจของส่วนราชการ) 

   -  ส่วนราชการมีแผนในการเตรียมบุคลากรส าหรับต าแหน่งบริหาร หรือ
ต าแหน่งท่ีมีความส าคญัต่อภารกิจหลกัของส่วนราชการอยา่งไร 

  -  ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความกา้วหน้าในหน้าท่ีการ
งานใหแ้ก่บุคลากรทัว่ทั้งส่วนราชการ 

 ส่วนราชการมีวธีิการอยา่งไรในการพฒันาบุคลากรท่ีมาจากทอ้งถ่ินนั้นให้
มีโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานในการปฏิบติัราชการ  

5.2 การเรียนรู้ของบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจ 
 การพฒันาบุคลากรไดส้นบัสนุนให้ส่วนราชการบรรลุเป้าประสงค์โดยรวม 
และส่งผลให้มีการปฏิบติัราชการท่ีเป็นเลิศอย่างไร รวมทั้งช่วยสร้างความรู้ ทกัษะ  และ
ความสามารถของบุคลากรอยา่งไร 
 ก. การพฒันาบุคลากร 
    -   หแ้ผนปฏิบติัการและผลการด าเนินการเป็นไปตามท่ีก าหนดไว ้ 

    -  ให้เกิดความสมดุลระหว่างเป้าประสงค์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวของ
ส่วนราชการกบัความตอ้งการของบุคลากร ในด้านการพฒันา การเรียนรู้ และความก้าวหน้าใน
หนา้ท่ีการงาน 
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  ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการให้การศึกษาและฝึกอบรม ซ่ึง
ครอบคลุม ในเร่ืองต่อไปน้ี ไดแ้ก่ การอบรมบุคลากรใหม่ จริยธรรม การบริหารจดัการ การพฒันา
ภาวะผูน้ า ความปลอดภยั อาชีวอนามยั ส่ิงแวดลอ้มในการท างาน  

  -  ส่วนราชการมีวธีิการอยา่งไรในการหาความจ าเป็นและความตอ้งการใน
การฝึกอบรมจากบุคลากรทัว่ไป หวัหนา้งาน และผูบ้งัคบับญัชา  

  -  ส่วนราชการน าความจ าเป็นและความตอ้งการในการฝึกอบรมดงักล่าว         
มาประกอบการพฒันาบุคลากรอยา่งไร 
   -  ส่วนราชการมีวิธีการอยา่งไรในการน าความรู้ท่ีมีอยูใ่นส่วนราชการมา
ช่วยในการพฒันาบุคลากร 
   -   ส่วนราชการมีวิธีการพฒันาบุคลากรทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการอยา่งไร 

  -   ส่วนราชการส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทกัษะใหม่ ๆ ท่ีได้จาก
การศึกษาและฝึกอบรม มาใชใ้นการปฏิบติังานอยา่งไร 

 -   ส่วนราชการมีวิธีการประเมินประสิทธิผลของการศึกษาและการ
ฝึกอบรมของบุคลากรอยา่งไร ทั้งน้ี ให้พิจารณาจากผลการปฏิบติังานของแต่ละบุคคลและผลการ
ปฏิบติังานของส่วนราชการโดยรวม 
 ข. การสร้างแรงจูงใจและการพฒันาความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 

  -  ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรเพื่อช่วยให้บุคลากรพฒันาตนเองให้เกิด
ความกา้วหนา้  ในหนา้ท่ีการงาน 

  -  ผูบ้ริหารและผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานมีบทบาทอยา่งไรในการช่วยให้
บุคลากรบรรลุเป้าประสงคด์งักล่าว 
  5.3 การสร้างความผาสุกและความพึงพอใจแก่บุคลากร  

      ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานและ
บรรยากาศท่ีสนบัสนุนให้บุคลากรทุกคนมีความผาสุก มีความ พึงพอใจ และมีแรงจูงใจ  ในการ
ปฏิบติังาน 
 ก. สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

  -  ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการส่งเสริมสุขอนามยั ความปลอดภยั            
การป้องกนัภยั การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างานและอุปกรณ์ใหเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังาน 

   -  ส่วนราชการก าหนดเป้าหมายหรือตวัช้ีวดัในเร่ืองดงักล่าวอยา่งไร 
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   -  บุคลากรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและปรับปรุงในเร่ืองดงักล่าวอยา่งไร 
ส่วนราชการมีวิธีอย่างไรในการท าให้สถานท่ีท างานมีการเตรียมพร้อม

ต่อภาวะฉุกเฉินและภยัพิบติั เพื่อใหส้ามารถด าเนินภารกิจไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 ข. การสนบัสนุนและการสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่บุคลากร  

  ส่วนราชการมีวิธีการในการก าหนดปัจจยัท่ีมีผลต่อความผาสุก ความพึง
พอใจ และแรงจูงใจของบุคลากรในแต่ละระดบัและแต่ละประเภทอยา่งไร  

นอกเหนือจากระเบียบสวสัดิการกลางท่ีก าหนดไว ้ ส่วนราชการมีการ
สนบัสนุนบุคลากรอยา่งไรในเร่ืองนโยบาย สวสัดิการ และการบริการ โดยก าหนดให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของบุคลากรในแต่ละระดบัและแต่ละประเภท 

  -  ส่วนราชการมีการก าหนดตวัช้ีวดั และวิธีการประเมินความผาสุก 
ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรแต่ละระดบัและแต่ละประเภท ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่
เป็นทางการอยา่งไร 

  -  ส่วนราชการไดใ้ชต้วัช้ีวดัต่าง ๆ เช่น การสูญเสียบุคลากร การหยุดงาน       
การร้องเรียน การร้องทุกข์ ความปลอดภยั และผลิตภาพ เพื่อมาประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ 
และการสร้างแรงจูงใจของบุคลากรอยา่งไร 

  ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการน าผลการประเมินความผาสุก ความ 
พึงพอใจ และการสร้างแรงจูงใจของบุคลากรมาเช่ือมโยงกบัผลลพัธ์ในการด าเนินการ เพื่อจดัล าดบั
ความส าคญัในการปรับปรุงความผาสุก ความพึงพอใจ และการสร้างแรงจูงใจ รวมทั้งบรรยากาศ
และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

สรุปสรุป    การมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล หมายถึง การจดัให้มีระบบงานและระบบการเรียนรู้  
การสร้างความผาสุขและแรงจูงใจของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรพฒันาตนเองและใชศ้กัยภาพเต็มท่ี
ใหเ้กิดความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 
 หมวดที ่6  การจัดการกระบวนการ  เป็นการจดัการกระบวนการในการให้บริการและ
กระบวนการอ่ืนท่ีส าคญัท่ีช่วยสร้างคุณค่าแก่ผูรั้บบริการ  ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย และส่วนราชการ  
ตลอดจนกระบวนการสนบัสนุนท่ีส าคญัต่าง ๆ 
  6.1 กระบวนการท่ีสร้างคุณค่า  

เป็นวิธีการก าหนดและจดัการของส่วนราชการท่ีส าคญัต่างๆ เพื่อสร้างคุณค่า
แก่ผูรั้บบริการ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และการบรรลุพนัธกิจของส่วนราชการ ประกอบดว้ย 
 ก. กระบวนการท่ีสร้างคุณค่า  
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  -  ส่วนราชการมีวิ ธีการอย่างไรในการก าหนดว่ากระบวนการใด                     
เป็นกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าต่อผูรั้บบริการ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และการบรรลุพนัธกิจของส่วน
ราชการ  

  -   กระบวนการท่ีสร้างคุณค่าท่ีส าคญัมีอะไรบา้ง  
  -  ส่วนราชการมีวิ ธีการอย่างไรในการจัดท าข้อก าหนดท่ีส าคัญของ

กระบวนการท่ีสร้างคุณค่า โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมาประกอบใน
การจดัท าขอ้ก าหนดท่ีส าคญัเหล่านั้น  

  -  ขอ้ก าหนดท่ีส าคญัของกระบวนการดงักล่าวมีอะไรบา้ง 
  -  ส่วนราชการมีวธีิการอยา่งไรในการออกแบบกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า  
  -  ส่วนราชการไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาประกอบในการออกแบบอยา่งไร  

-  องคค์วามรู้ของส่วนราชการ และเทคโนโลยใีหม่ ๆ 
-  ความตอ้งการของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

-  ขั้นตอนระยะเวลาในการปฏิบติังาน ผลิตคุณภาพ การควบคุมค่าใชจ่้าย 
และ ปัจจยัประสิทธิภาพประสิทธิผลอ่ืน ๆ 

  -  เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ 
  - ส่วนราชการมีแนวทางอย่างไรในการออกแบบและบูรณาการ

กระบวนการท่ีสร้างคุณค่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนราชการอ่ืน เพื่อให้ส่งผลต่อผูรั้บบริการ ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย และการบรรลุพนัธกิจของส่วนราชการ  

  -  ส่วนราชการมีตวัช้ีวดัท่ีส าคญัอะไรบา้งท่ีใชใ้นการควบคุมและปรับปรุง
กระบวนการ ท่ีสร้างคุณค่า 

  -  ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการน ากระบวนการดงักล่าวไปปฏิบติั 
เพื่อใหบ้รรลุผลตามขอ้ก าหนดท่ีส าคญัเหล่านั้น 

  -  ส่วนราชการมีวธีิการอยา่งไรในการลดค่าใชจ่้ายในดา้นการตรวจสอบ  
  การทดสอบและการตรวจประเมินกระบวนการหรือผลการด าเนินการ 

  -  ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการป้องกนัไม่ให้เกิดขอ้ผิดพลาดการ
ท างานซ ้ าและความสูญเสียจากผลการด าเนินการ  

  -  ส่วนราชการมีวิธีการอยา่งไรในการปรับปรุงกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า 
เพื่อใหผ้ลการด าเนินการและการใหบ้ริการดีข้ึน 
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  -  ส่วนราชการมีวิธีการอยา่งไรในการน าการปรับปรุงดงักล่าวมาเผยแพร่               
แลกเปล่ียนประสบการณ์ภายในหน่วยงานและระหวา่งหน่วยงาน 
  6.2 กระบวนการสนบัสนุน 

  เป็นวิธี ท่ี ส่วนราชการจัดการกับกระบวนการท่ีส าคัญท่ีสนับสนุน
กระบวนการท่ีสร้างคุณค่า ประกอบดว้ย 
   ก.  กระบวนการสนบัสนุน 

  -  ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดว่ากระบวนการใดเป็น
กระบวนการสนบัสนุน  

 -  กระบวนการสนบัสนุนท่ีส าคญัมีอะไรบา้ง 
  - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการจัดท าข้อก าหนดท่ีส าคัญของ

กระบวนการสนบัสนุน โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูรั้บบริการภายในและภายนอกมาประกอบในการจดัท า
ขอ้ก าหนดท่ีส าคญัเหล่านั้น 

  -  ขอ้ก าหนดท่ีส าคญัของกระบวนการดงักล่าวมีอะไรบา้ง 
  -  ส่วนราชการมีวธีิการอยา่งไรในการออกแบบกระบวนการสนบัสนุน  
  -  ส่วนราชการไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาประกอบในการออกแบบอยา่งไร  

   - องคค์วามรู้ของส่วนราชการ และเทคโนโลยใีหม่ ๆ 
   - ความตอ้งการของผูรั้บบริการทั้งภายในและภายนอก 

                -  ขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ผลิตภาพ การควบคุมค่าใชจ่้าย และ
ปัจจยัประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอ่ืน ๆ 

   -  เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ 
  - ส่วนราชการมีแนวทางอย่างไรในการออกแบบและบูรณาการ

กระบวนการสนบัสนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนราชการอ่ืน  
  -  ส่วนราชการมีตวัช้ีวดัท่ีส าคญัอะไรบา้งท่ีใชใ้นการควบคุมและปรับปรุง

กระบวนการสนบัสนุน 
  -  ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการน ากระบวนการดงักล่าวไปปฏิบติั 

เพื่อใหบ้รรลุผลตามขอ้ก าหนดท่ีส าคญันั้น 
  -  ส่วนราชการมีวิธีการอยา่งไรในการลดค่าใชจ่้ายในดา้นการตรวจสอบ         

การทดสอบ และการตรวจประเมินกระบวนการหรือผลการด าเนินการ 
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-  ส่วนราชการมีวิธีการอยา่งไรในการป้องกนัไม่ให้เกิดขอ้ผิดพลาด การ
ท างานซ ้ าและความสูญเสียจากผลการด าเนินการ  

  -  ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการปรับปรุงกระบวนการสนับสนุน 
เพื่อใหผ้ลการด าเนินการและการใหบ้ริการดีข้ึน 

  -  ส่วนราชการมีวิธีการอยา่งไรในการน าการปรับปรุงดงักล่าวมาเผยแพร่
แลกเปล่ียนประสบการณ์ ภายในหน่วยงานและระหวา่งหน่วยงาน 

        สรุป    การจดัการกระบวนการ หมายถึง การจดัการกระบวนการในการให้บริการ  และ
กระบวนการอ่ืนท่ีช่วยสร้างคุณค่าแก่ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย  และกระบวนการ
สนบัสนุน เพื่อใหบ้รรลุพนัธกิจขององคก์าร 
 หมวดที่ 7  ผลลัพธ์การด าเนินการ  เป็นการด าเนินการและ แนวโนม้ของส่วนราชการ
ในมิติต่าง ๆ ไดแ้ก่ มิติดา้นประสิทธิผล มิติดา้นคุณภาพการให้บริการ มิติดา้นประสิทธิภาพของการ
ปฏิบติัราชการ  และมิติดา้นการพฒันาองค์กร นอกจากน้ี ผลการด าเนินการของส่วนราชการโดย
เปรียบเทียบกบัส่วนราชการหรือองคก์รอ่ืนท่ีมีภารกิจคลา้ยคลึงกนั    
  7.1  มิติดา้นประสิทธิผล 

     ตวัช้ีวดัท่ีส าคญัของการบรรลุความส าเร็จตามยทุธศาสตร์ของส่วนราชการ 
                          7.2  มิติดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 

ตวัช้ีวดัท่ีส าคญัดา้นความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย 

ตวัช้ีวดัท่ีส าคญัในดา้นคุณค่าจากมุมมองของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
รวมถึง การท่ีผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกล่าวถึงองค์กรในทางท่ีดี และแง่มุมอ่ืนของการ
สร้างความสัมพนัธ์กบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

ตวัช้ีวดัท่ีส าคญัของผลการด าเนินการท่ีส าคญัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัผูรั้บบริการและผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสีย 
  7.3  มิติดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ 

ตวัช้ีวดัท่ีส าคญัของผลการด าเนินการด้านการปฏิบติัการของกระบวนการท่ี
สร้างคุณค่า รวมทั้งผลิตภาพ รอบเวลา ผลการด าเนินการขององค์กรหรือส่วนราชการท่ีท างาน
เก่ียวขอ้งกนั รวมถึงตวัช้ีวดัประสิทธิผลอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม 
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ตวัช้ีวดัท่ีส าคญัของผลการด าเนินการด้านการปฏิบัติการของกระบวนการ
สนับสนุน รวมทั้ง ผลิตภาพ รอบเวลา ผลการด าเนินการขององค์กรหรือส่วนราชการท่ีท างาน
เก่ียวขอ้งกนั รวมถึงตวัช้ีวดัประสิทธิผลอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม 

ตวัช้ีวดัท่ีส าคญัของผลการด าเนินการดา้นงบประมาณ และการเงิน รวมถึงการ
ควบคุมและการลดค่าใชจ่้าย  ดา้นความรับผดิชอบดา้นการเงินทั้งภายในและภายนอก  

ตวัช้ีวดัท่ีส าคญัดา้นการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมาย 
ตวัช้ีวดัท่ีส าคญัดา้นการเป็นองคก์รท่ีดีในการสนบัสนุนชุมชนท่ีส าคญั 

 7.4  มิติดา้นการพฒันาองคก์ร 
ให้สรุปผลลัพธ์ด้านการพฒันาองค์กรท่ีส าคัญ  โดยแสดงผลการ

ด าเนินการในปัจจุบนัโดยเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย แนวโน้มของผลการด าเนินการ และผลการ
ด าเนินการเปรียบเทียบกบัส่วนราชการหรือองคก์รอ่ืนท่ีมีภารกิจคลา้ยคลึงกนั 

ตวัช้ีวดัท่ีส าคญัของผลการด าเนินการและประสิทธิผลดา้นระบบงาน 
ตวัช้ีวดัท่ีส าคญัของผลการด าเนินการดา้นการเรียนรู้และพฒันาของ

บุคลากร 
ตวัช้ีวดัท่ีส าคญัของผลการด าเนินการดา้นความผาสุก ความพึงพอใจและ

ไม่พึงพอใจของบุคลากร 
ตวัช้ีวดัท่ีส าคญัของพฤติกรรมท่ีมีจริยธรรม ตวัช้ีวดัท่ีส าคญัของความ

ไวว้างใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมีต่อผูน้ าระดบัสูงและการก ากบัดูแลตนเองท่ีดีของส่วนราชการ 
และตวัช้ีวดัท่ีส าคญัของพฤติกรรมท่ีฝ่าฝืนจริยธรรม 

สรุป  ผลลัพธ์การด าเนินการ หมายถึง ผลการด าเนินการและ แนวโน้มของส่วน
ราชการ  ในมิติดา้นประสิทธิผลสรุปผลลพัธ์ดา้นประสิทธิผลตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีส าคญั  มิติดา้น
คุณภาพการใหบ้ริการสรุปผลลพัธ์ดา้นคุณภาพการให้บริการท่ีส าคญั  มิติดา้นประสิทธิภาพของการ
ปฏิบติัราชการสรุปผลลพัธ์ผลการด าเนินการด้านการปฏิบติัการและการสนับสนุน  มิติด้านการ
พฒันาองคก์ารสรุปผลลพัธ์ระบบงานการเรียนรู้และพฒันาของบุคลากรความผาสุก ความพึงพอใจ 

   ทั้งน้ีจากรายละเอียดPMQA ท่ีไดน้ าเสนอใน 7 ดา้น พบว่า ใช้หลกัการแนวคิดของ
รางวลัคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย คือ TQA (ซ่ึงน ามาจาก MBNQA) ทั้งน้ีจะมีขอ้แตกต่างกนั
เล็กนอ้ยดงัน าเสนอในตาราง 



 

ตารางที ่2.4  เปรียบเทียบ หมวด1-7 : รางวลัคุณภาพแห่งชาติ TQA , รางวลัคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ PMQA 
หมวด TQA PMQA  จุดเน้นทีส่ าคัญของการเปลีย่นแปลง 

หมวด 1 การน าองคก์ร ผู ้น าองค์กรต้อง เข้า ใจ
วิสั ยทัศ น์  ค่ า นิ ยมของ
องค์กร รวมทั้งส่ือสาร
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ ห้ มี ก า ร
ร่ วม มื อของ ทุ กคนใน
องค์กร รวมทั้งการมีธรร
ม า ภิ บ า ล แ ล ะ ค ว า ม
รับผดิชอบต่อสังคม 

การประเมินการด า เนินการของ
ผู ้ บ ริ ห า ร ใ น เ ร่ื อ ง วิ สั ย ทั ศ น์  
เป้าประสงค ์ ค่านิยม  ความคาดหวงั
ในผลการด า เ นินก าร   ก า รให้
ความส าคญักับผูรั้บบริการและผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย  การกระจายอ านาจ
การตัดสินใจ การสร้างนวตักรรม
และการเรียนรู้ในส่วนราชการ  การ
ก า กั บ ดู แ ล ต น เ อ ง ท่ี ดี   แ ล ะ
ด าเนินการเก่ียวกบัความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและชุมชน 
 
 
 

- เนน้การพฒันาตนเองของผูน้ าองคก์ร เก่ียวกบัทกัษะความเป็นผูน้ า 
- เน้นบทบาทของผูน้ าองค์กร ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้าง
บรรยากาศขององคก์ร เพื่อให้เกิดการปรับปรุงผลการด าเนินการ โดยผา่น
พฤติกรรมการปฏิบติัของผูน้ า  
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หมวด 
 

TQA PMQA  จุดเน้นทีส่ าคัญของการเปลีย่นแปลง 

หมวด 2 การวางแผนเชิง
ยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ 

การจดัท ากลยุทธ์เพื่อการ
ขับ เค ล่ือนองค์กรและ
ก าหนดวัตถุประสงค์ ท่ี
ชั ด เ จ น ต ล อ ด จน ก า ร
ถ่ายทอดกลยุทธ์นั้นไปสู่
ภ า ค ป ฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า ง
สอดคลอ้ง 

การประเมินวิ ธีการก าหนดและ
ถ่ า ย ทอดประ เ ด็น ยุ ท ธ ศ าสต ร์ 
เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
หลกั และแผนปฏิบติัราชการ  เพื่อ
น า ไ ป ป ฏิ บั ติ แ ล ะ วั ด ผ ล
ความกา้วหนา้ของการด าเนินการ 

- เนน้การน าเร่ืองความสามารถพิเศษขององคก์ร ความทา้ทาย และความ
ไดเ้ปรียบเชิงกลยุทธ์ ซ่ึงตอ้งเป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญัในการจดัท า
กลยทุธ์ เพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืขององคก์ร 
- เนน้การถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบติั โดยให้ครอบคลุมไปถึงผูส่้งมอบ
และคู่ความร่วมมือองคก์รภายนอกในการท างาน 

หมวด 3 การให้
ความส าคญักบัผูรั้บริการ
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
 
 
 

องคก์รตอ้งมีความเขา้ใจ
เก่ียวกบัลูกคา้และความ
ตอ้งการของลูกคา้อยา่ง
ถ่องแทต้อบสนองได้
อยา่งพึงพอใจ และมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดี 

การประเมินการก าหนดความ
ตอ้งการ  ความคาดหวงั  และความ
นิยมชมชอบ  การสร้าง
ความสัมพนัธ์  และการก าหนด
ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหผู้รั้บบริการ และ
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีความพึงพอใจ 

- มีการปรับเปล่ียนใหม่เกือบทั้งหมด โดยใหค้วามส าคญัครอบคลุมความ
ผกูพนัของลูกคา้และเสียงของลูกคา้ 
- เนน้การสร้างวฒันธรรมองคก์ร ใหมุ้่งเนน้ลูกคา้เพื่อการสร้าง
ประสบการณ์ท่ีดี  และสร้างความผกูพนั  
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หมวด TQA PMQA  จุดเน้นทีส่ าคัญของการเปลีย่นแปลง 
   - เนน้การสร้างกลไกการรับฟังเสียงของลูกคา้ 

เพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีเอาไปใชง้านได ้เพื่อการ
เปล่ียนแปลงผลิตภณัฑใ์หต้อบสนองความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
- เนน้การวเิคราะห์และใชข้อ้มูลลูกคา้มากข้ึน  

หมวด 4 การวดั การวิเคราะห์
และการจดัการความรู้ 

เป็นกระบวนการวดัผลการด าเนินงาน
และทบทวนการด าเนินงานรวมถึงการ
บริหารจดัการสารสนเทศความพร้อมใช้
และเพียงพอในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใ้นองคก์ร 

การประเมินการเลือก  รวบรวม  วเิคราะห์  
จดัการ  และปรับปรุงขอ้มูลและสารสนเทศ  
และการจดัการความรู้  เพื่อใหเ้กิด
ประโยชน์ในการปรับปรุงผลการ
ด าเนินการขององคก์าร 

- ไม่มีการปรับเน้ือหา เพียงแต่ปรับเปล่ียนหวัขอ้
เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
- มีการแยกประเด็นการพิจารณาเร่ืองการ
ปรับปรุงผลการด าเนินการ  ออกจากการ
วิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ เพื่อให้
ความส าคญัมากยิง่ข้ึน 
- เพิ่มประเด็นพิจารณาการจดัการทรัพยากร
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มี
ความชดัเจนมากยิง่ข้ึน  
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หมวด TQA PMQA  จุดเนน้ท่ีส าคญัของการเปล่ียนแปลง 
หมวด 5 การมุ่งเนน้ทรัพยากร
บุคคล 

บุคลากรถือเป็นทรัพยากรส าคญัท่ี
องคก์รตอ้งรักษาและเพิ่มคุณค่า การ
พฒันาบุคลากรจึงเป็นหนา้ท่ีส าคญัท่ี
องคก์รตอ้งมุ่งสร้างความผกูพนัใน
องคก์ร 

การประเมินระบบงาน  ระบบการเรียนรู้  
การสร้างความผาสุกและแรงจูงใจของ
บุคลากร  เพื่อใหบุ้คลากรพฒันาตนเองและ
ใชศ้กัยภาพอยา่งเตม็ท่ีตามทิศทางองคก์าร 

- ไม่มีการปรับเน้ือหา เพียงแต่ลดจ านวนค าถาม
ในประเด็นต่าง ๆ ลง เพื่อให้ง่ายและมุ่งเนน้ตาม
ขอ้ก าหนดไดม้ากข้ึน 
- ยงัคงประกอบดว้ย 2 หวัขอ้ คือ ความผกูพนั
ของบุคลากร และสภาพแวดลอ้มของบุคลากร 

หมวด6 การจดัการกระบวนการ ความเขา้ใจในการจดัการและออกแบบ
ระบบงานเพื่อใหเ้กิดความคล่องตวัและ
มีประสิทธิภาพในการด าเนินการ
ตลอดจนตอ้งมีทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการท างานอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้
ยงัคงมาตรฐานประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการด าเนินงานขององคก์ร
อยา่งย ัง่ยนื 

การประเมินการจดัการกระบวนการ  การ
ใหบ้ริการ  และกระบวนการอ่ืนท่ีช่วยสร้าง
คุณค่าแก่ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย  และกระบวนการสนบัสนุน เพื่อให้
บรรลุพนัธกิจขององคก์าร 

- ไดมี้การเอาเร่ืองความสามารถพิเศษของ
องคก์รออกจากการออกแบบระบบงาน ไปไวใ้น
โครงร่างองคก์ร และการก าหนดกลยทุธ์ เพื่อให้
ความส าคญัในการมองเชิงกลยทุธ์ (strategic) 
มากกวา่งานประจ า  
- เนน้การจดัการกระบวนการท างาน โดยใหม้อง
ตั้งแต่ตน้จนจบ ตั้งแต่การควบคุมตน้ทุน
โดยรวมของกระบวนการท างาน การป้องกนั
ความผดิพลาดในการบริการ การท างานซ ้ า 
จนกระทัง่การตรวจประเมินกระบวนการ 
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หมวด TQA PMQA  จุดเนน้ท่ีส าคญัของการเปล่ียนแปลง 
   - เนน้การปรับปรุงกระบวนการท างาน โดยการ

น าผลจากการทบทวนผลการด าเนินการ ซ่ึงคือ
ตวัวดัท่ีตอ้งมีการจดัเก็บในหมวด 4 มาใช ้ซ่ึง
จากจุดเนน้ในจุดน้ี ท าใหเ้ห็นไดช้ดัเจนมาก
ยิง่ข้ึนวา่ ตวัวดัในหมวด 4 ท่ีตอ้งจดัเก็บคือ ตวั
วดัในกระบวนการทั้งหลกัและกระบวนการ
สนบัสนุน 

หมวด 7 ผลลพัธ์การด าเนินการ ผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจากการ
ด าเนินงานดา้นผลผลิต ดา้นการมุ่งเนน้
ลูกคา้ดา้นการเงินและตลาด ดา้นการ
มุ่งเนน้บุคลากร ดา้นประสิทธิผล
กระบวนการและดา้นการน าองคก์ร 

การประเมินผลการด าเนินการและ
แนวโนม้ของส่วนราชการในมิติดา้น
ประสิทธิผล  มิติดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ  
มิติดา้นประสิทธิภาพ  และมิติดา้นการ
พฒันาองคก์าร 

- มีการปรับใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงใน
หมวด 1-6 เพื่อใหมี้ผลลพัธ์ท่ีส าคญัและ
เหมาะสม 
- มีการปรับระบบการใหค้ะแนน จาก LeTCLi 
เป็น LeTCI คือการใหค้วามส าคญัในเร่ือง
การบูรณาการ (Integration-I)  
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หมวด TQA PMQA  จุดเนน้ท่ีส าคญัของการเปล่ียนแปลง 
   - ระบบการใหค้ะแนนในระดบั 5 และระดบั 6 

(ตั้งแต่ 85% ข้ึนไป) ไดเ้พิ่มการใหค้วามส าคญั
เร่ืองการคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคต 

   
 จากการปรับเปล่ียนเกณฑ์ในคร้ังน้ี ท าให้เราเห็นถึงแนวโนม้ของโลกในปัจจุบนัว่า การท่ีจะพฒันาองคก์รสู่ความเป็นเลิศ (Performance excellence) 
องคก์รตอ้งให้ความส าคญักบัเร่ืองการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้มากยิ่งข้ึน การสร้างความสามารถพิเศษ (Competency) ขององคก์ร โดยผนวกเขา้กบั
กลยทุธ์เพื่อสร้างความย ัง่ยนืใหก้บัองคก์ร รวมทั้ง การมีความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหญ่ให้มากยิ่งข้ึนดว้ย  ดงันั้น ไม่วา่จะเป็นภาคเอกชน หรือภาครัฐ คง
ตอ้งให้ความส าคญักบัเร่ืองเหล่าน้ี เพราะไม่วา่จะเป็น TQA หรือ MBNQA ไม่ใช่เพียงภาคธุรกิจเอกชนเท่านั้นท่ีด าเนินการ แต่ยงัคงเป็นกรอบ Framework ให้
ภาครัฐ หรือองค์กรท่ีไม่แสวงหาก าไร (Non-profit Organization) ด าเนินการพฒันาในการบริหารดว้ย ซ่ึงคงเป็นประเด็นส าคญัท่ีทางส านกังาน ก.พ.ร. คง
จะตอ้งพิจารณาในการปรับปรุงการบริหารจดัการภาครัฐต่อไป 
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ในการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐและคุณภาพงานบริการ  ส านกังาน ก .พ.ร. 
ไดก้  าหนดใหห้น่วยงานราชการด าเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549  อยา่งไรก็ตามสืบเน่ือง
จากเป็นการด าเนินงานพร้อมกนัทั้งประเทศ  การส่งถ่ายแนวคิดและวิธีการ   ยงัไม่สมบูรณ์เพียงพอ
เป็นผลท าให้ผูป้ฏิบติั ยงัมีความรู้ ความเขา้ใจ และมีทกัษะในการพฒันาระบบไดไ้ม่เท่าเทียมกนั  
นอกจากน้ีองคก์รและบุคลากร ยงัมีความพร้อมและศกัยภาพไม่เท่ากนั  ตลอดทั้งส านกังาน ก.พ.ร. 
อยูร่ะหวา่งการปรับปรุงและพฒันา เกณฑฯ์ และเคร่ืองมือต่าง ๆ ควบคู่กนัไป      จึงท าให้หน่วยงาน
ไม่สามารถพฒันาไปไดเ้ท่ากนั 

ฐิตยา ทวีศกัด์ิ (2551) ได้กล่าวถึงแนวคิดหลกัของการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐ  คือ  ตอ้งการท่ีจะเห็นหน่วยงานภาครัฐให้ความส าคญักบัการปฏิบติัราชการท่ีมุ่งเนน้ให้การ
น าองค์กรเป็นไปอย่างมีวิสัยทัศน์  มีความรับผิดชอบต่อสังคม  ให้ความส าคัญกับประชาชน
ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย  ปรับปรุงระบบการบริหารจดัการให้มีความยืดหยุ่นคล่องตวั  
ส่งเสริมให้ขา้ราชการพฒันาตนเอง มีความคิดริเร่ิมและเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  ตดัสินใจโดยอาศยั
ขอ้มูลสารสนเทศอยา่งแทจ้ริง  และท างานโดยมุ่งเนน้ผลลพัธ์เป็นส าคญั 

สรุป การท่ีจะพฒันาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (Performance excellence) องค์กรตอ้งให้
ความส าคญักบัเร่ืองการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้มากยิ่งข้ึน การสร้างความสามารถพิเศษ 
(Competency) ขององคก์รโดยผนวกเขา้กบักลยุทธ์เพื่อสร้างความย ัง่ยืนให้กบัองคก์ร รวมทั้ง การมี
ความรับผดิชอบต่อสังคมในภาพใหญ่ใหม้ากยิง่ข้ึนดว้ย    ดงันั้น ไม่วา่จะเป็นภาคเอกชน หรือภาครัฐ 
คงตอ้งให้ความส าคญักบัเร่ืองเหล่าน้ี ซ่ึงคงเป็นประเด็นส าคญัท่ีทางส านกังาน ก.พ.ร. คงจะตอ้ง
พิจารณาในการปรับปรุงการบริหารจดัการภาครัฐต่อไป 

 
2.3  การบริหารจัดการคุณภาพวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม และสังกัดส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 

2.3.1 การบริหารทัว่ไป 
วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก 

                        เดิมช่ือ “โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภแ์ละอนามยักองทพับก” ไดอ้นุมติัก่อตั้งข้ึน เม่ือ
วนัท่ี ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๖ โดยผูบ้ญัชาการทหารบกฯพณฯ จอมพล สฤษด์ิ  ธนะรัชต์ และใน 
พ.ศ.๒๕๒๗ ไดย้กฐานะเป็น “วิทยาลยัพยาบาลกองทพับก (วพบ.)” ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๘ไดรั้บ
อนุมติัให้เขา้เป็นสถาบนัสมทบของมหาวิทยาลยัมหิดล ตามประกาศ  ของทบวงมหาวิทยาลยัเม่ือ
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วนัท่ี ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๙ ผูส้ าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ของวิทยาลัย
พยาบาลกองทพับก ไดรั้บปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต (พ.ย.บ.) จากมหาวทิยาลยัมหิดล 

     วิทยาลยัพยาบาลกองทพับก เป็นหน่วยข้ึนตรงต่อศูนยอ์  านวยการแพทยพ์ระมงกุฎเกลา้ 
กรมแพทยท์หารบก และเป็นสถาบนัสมทบกบัมหาวิทยาลยัมหิดล ไดรั้บการรับรองหลกัสูตรและ
มาตรฐานการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาในการจดัการศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตจาก
สภาการพยาบาล ท าให้วิทยาลยัพยาบาลกองทพับกเป็นสถาบนัการศึกษาพยาบาลท่ีไดม้าตรฐาน
ระดบัอุดมศึกษามีความพร้อมในทุก ๆ ดา้นมีคณาจารยแ์ละบุคลากรท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพใน
ระดบัปริญญาโทและ ปริญญาเอกเท่าเทียมกบัสถาบนัการศึกษาพยาบาลอ่ืนๆในระดบัเดียวกนัทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศมีอาคารสถานท่ีอุปกรณ์การศึกษา และระบบสารสนเทศท่ีทนัสมยั
เหมาะสมกบัการจดัการเรียนการสอน ท าใหบ้ณัฑิตพยาบาลท่ีผลิตออกมามีคุณภาพ ไดรั้บการช่ืนชม 
และเป็นท่ียอมรับของสังคมดว้ยดีตลอดมา  

ปรัชญา 
                  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเช่ือว่าองค์กรท่ีได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงจะเพิ่มศกัยภาพในการผลิตบณัฑิตและพฒันาบุคลากรทางการพยาบาล ให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล มีวนิยั มีคุณลกัษณะทางทหาร ใฝ่รู้ เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการสุขภาพมวลมนุษย ์และ
อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

วสัิยทศัน์ 
                  วิทยาลยัพยาบาลกองทพับก มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ชั้นน าของกองทพัท่ีมี
ความเป็นเลิศในการผลิตบณัฑิตพยาบาลท่ีไดม้าตรฐานระดบัสากล 

พนัธกจิ  
     1. ผลิตบณัฑิตและพฒันาบุคลากรทางการพยาบาล  

                  2. สร้างงานวจิยัและผลงานวชิาการสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง  
                  3. การบริการวชิาการแก่ทหารและประชาชน  
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ภาพท่ี2.4  โครงสร้างองคก์รวทิยาลยัพยาบาลกองทพับก   

ท่ีมา: วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก ,รายงานการประเมินตนเอง: 2555 
 

หลกัสูตรโครงสร้างและการตรวจประเมิน/ การรับรอง 
        ปัจจุบนัวิทยาลยัพยาบาลกองทพับกไดเ้ปิดสอนหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต(4ปี) 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล (1ปี)  หลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง(4เดือน)สาขาต่างๆ 
ซ่ึงหลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล และหลกัสูตรอ่ืนๆตามท่ีกองทพับกก าหนด  
สภาพปัจจุบนัการพิจารณาการรับรองสถาบนัการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ทั้งน้ีเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์การประกนัคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การประเมิน
คุณภาพภายนอกของสมศ.  จะท าการประเมินรอบ 3 ในปี พ.ศ.2559  การประกนัคุณภาพภายในของ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุก 3 ปี การประเมินจากตน้สังกดัทุกปีโดยตอ้งส่งรายงาน
การประเมินทุกปีงบประมาณ การประเมินจากสภาพยาบาลซ่ึงผลการประเมิน  สภาฯรับรองให้
วทิยาลยัมีระยะเวลาการรับรอง 5 ปีการศึกษา  
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วทิยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ 

        วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ เดิมช่ือ "โรงเรียนพยาบาล ผดุงครรภ์ และอนามยั" มีการ
จดัตั้ งเม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2511  เพื่อผลิตพยาบาลส าหรับให้บริการทางด้านสุขภาพแก่
ขา้ราชการและครอบครัว ตลอดจนประชาชนทัว่ไปทั้งในยามปกติ ยามฉุกเฉิน และยามสงคราม 
ต่อมา ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น "วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ" เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 และเขา้
เป็นสถาบนัสมทบของมหาวทิยาลยัมหิดล ปี พ.ศ. 2536  ท าการปรับหลกัสูตรเป็นหลกัสูตรพยาบาล
ศาสตร์บณัฑิต ผูส้ าเร็จการศึกษาจากหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ของวทิยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ ไดรั้บ
ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต (พ.ย.บ.) จากมหาวทิยาลยัมหิดล 

วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ เป็นหน่วยข้ึนตรงต่อกรมแพทยท์หารเรือ และเป็นสถาบนั
สมทบกับมหาวิทยาลัยมหิดล  ได้รับการรับรองหลักสูตรและมาตรฐานการจัดการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาในการจดัการศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตจากสภาการพยาบาล ท าให้
วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือเป็นสถาบนัการศึกษาพยาบาลท่ีได้มาตรฐานระดบัอุดมศึกษามีความ
พร้อมในทุก ๆ ดา้นมีคณาจารยแ์ละบุคลากรท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพในระดบัปริญญาโทและ  
ปริญญาเอกเท่าเทียมกบัสถาบนัการศึกษาพยาบาลอ่ืนๆในระดบัเดียวกันทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศมีอาคารสถานท่ีอุปกรณ์การศึกษา และระบบสารสนเทศท่ีทนัสมยัเหมาะสมกบัการ
จดัการเรียนการสอน ท าให้บณัฑิตพยาบาลท่ีผลิตออกมามีคุณภาพ ไดรั้บการช่ืนชม และเป็นท่ี
ยอมรับของสังคมดว้ยดีตลอดมา  

   ปรัชญา 

                 ความส าเร็จของวทิยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ เกิดจากการใฝ่รู้แลกเปล่ียนเรียนรู้และพฒันา
งานอยา่งต่อเน่ืองของบุคลากร ภายใตค้่านิยมร่วมและการธรรมาภิบาล  เพื่อการมีสุขภาวะของก าลงั
พลกองทพัเรือและประชาชนอยา่งยนื 

วสัิยทศัน์ 

                 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ชั้ นน าของกองทัพเรือ มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต
พยาบาลท่ีมีสมรรถนะการพยาบาลทางเวชศาสตร์ทางทะเลและมีคุณลกัษณะทางทหาร 

พนัธกจิ 

1. ผลิตพยาบาลท่ีดีมีคุณภาพ 
2. ผลิตผลงานวจิยัผลงานวชิาการและนวตักรรม 
3. ใหบ้ริการวชิาการแก่บุคลากรทางการพยาบาลก าลงัพลกองทพัเรือและประชาชน 

http://th.wikipedia.org/wiki/5_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2511
http://th.wikipedia.org/wiki/24_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2532
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2536
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4. ท านุบ ารุงศิลปและวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ 
5. พฒันาสถาบนัใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

 

 
 

ภาพท่ี2.5  โครงสร้างองคก์รวทิยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ   
ท่ีมา: วทิยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ, รายงานการประเมินตนเอง: 2555 

 
หลกัสูตรโครงสร้างและการตรวจประเมิน/ การรับรอง 
        ปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาลกองทพัเรือได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 

หลกัสูตรปรับปรุง 2551 และหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรปรับปรุง 2555 หลกัสูตร
ไดรั้บการรับรองจากสภาการพยาบาล และหลกัสูตรอ่ืนๆตามท่ีกองทพัเรือก าหนด  สภาพปัจจุบนั
การพิจารณาการรับรองสถาบนัการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งน้ีเพื่อให้สอดคลอ้งกบั
สถานการณ์การประกันคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษาท่ีเก่ียวข้อง เช่น การประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสมศ.  จะท าการประเมินรอบ 3 ในปี พ.ศ.2559  การประกนัคุณภาพภายในของ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุก 3 ปี การประเมินจากตน้สังกดัทุกปีโดยตอ้งส่งรายงาน
การประเมินทุกปีงบประมาณ การประเมินจากสภาพยาบาลซ่ึงผลการประเมิน  สภาฯรับรองให้
วทิยาลยัมีระยะเวลาการรับรอง 4 ปีการศึกษา  
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 วทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ 
        วิทยาลยัพยาบาลทหารอากาศ เดิมช่ือ โรงเรียนจ่าอากาศพยาบาลหญิง สังกดักรมยุทธ

ศึกษาทหารอากาศ จดัตั้งเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2501  ปี 2503 ยา้ยมาสังกดักรมแพทยท์หารอากาศ  ปี 
2507 เปล่ียนช่ือเป็น โรงเรียนพยาบาลทหารอากาศ  ปี 2532 เปล่ียนช่ือเป็น วิทยาลยัพยาบาลทหาร
อากาศ มีหนา้ท่ีผลิตบุคลากรทางดา้นพยาบาลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม มีความรู้ความสามารถท่ีจะท า
หน้าท่ีพยาบาล และเขา้เป็นสถาบนัสมทบของมหาวิทยาลยัมหิดล ผูส้ าเร็จการศึกษาจากหลกัสูตร
พยาบาลศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศ  ได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(พ.ย.บ.) จากมหาวทิยาลยัมหิดล 

    วิทยาลยัพยาบาลทหารอากาศ เป็นหน่วยข้ึนตรงต่อกรมแพทยท์หารอากาศ และเป็น
สถาบนัสมทบกบัมหาวิทยาลยัมหิดล ไดรั้บการรับรองหลกัสูตรและมาตรฐานการจดัการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาในการจดัการศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตจากสภาการพยาบาล  ท าให้
วิทยาลยัพยาบาลทหารอากาศเป็นสถาบนัการศึกษาพยาบาลท่ีไดม้าตรฐานระดบัอุดมศึกษามีความ
พร้อมในทุก ๆ ดา้น  
                ปรัชญา  
                          มีปณิธานมุ่งมัน่ในการพฒันาสถาบนัให้เป็นแหล่งผลิตบณัทิตพยาบาลทหารท่ีมี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล และมีคุณลักษณะทางทหารท่ีดีมีความรู้และทกัษะ
ทางดา้นวิชาการ วิชาชีพแลพการพยาบาลทางทหาร และการพยาบาลเวชศาสตร์การบิน สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ทุกดา้นให้บริการสุขภาพประชาชนดว้ยความเอ้ืออาทร เป่ียม
ดว้ยคุณธรรมและจริยธรรมพร้อมท่ีจะเป็นพยาบาลวิชาชีพ นายทหารสัญญาบตัรและพลเมืองท่ีดี
ของประเทศ  สามารถให้บริการทางการแพทย์ทางทหารทั้งยามปกติและฉุกเฉิน มีการพฒันา
งานวจิยัและผลงานวชิาการ ตลอดจนให้บริการวิชาการท่ีมีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมอนัดีงามของชาติ 

              วสัิยทศัน์ 

                          เป็นสถาบนัชั้นน าระดบัชาติ ในการผลิตบณัฑิตพยาบาลคุณภาพ มีคุณธรรมน า
ความรู้ มีคุณลกัษณะทางทหารและพยาบาลเวชศาสตร์การบิน ให้บริการพยาบาลดว้ยหัวใจความ
เป็นมนุษย ์
               พนัธกจิ 
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วิทยาลยัพยาบาลทหารอากาศ  มีหน้าท่ี  ด าเนินการเก่ียวกบัการผลิตบุคลากรทางการ
พยาบาล  มีผูอ้  านวยการวิทยาลยัพยาบาลทหารอากาศ เป็นผูบ้งัคบับญัชารับผิดชอบ  มีหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบ  ดงัน้ี 
 1.จดัการเรียนการสอนเพื่อผลิตบุคลากรทางการพยาบาลทั้งระดบัปริญญาตรี และระดบั
ประกาศนียบตัร ให้มีคุณภาพทั้งทางดา้นวิชาการ วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นผูน้ าใน
สังคม 
 2. ด าเนินการวจิยัและผลิตผลงานทางวิชาการ การพฒันาองคค์วามรู้เพื่อน าไปสู่ การพฒันา
วชิาชีพใหมี้ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน 
 3.ใหบ้ริการวิชาการแก่สังคม โดยส่งเสริมและสนบัสนุนคณาจารยภ์ายในวิทยาลยัพยาบาล
ทหารอากาศ  ใหบ้ริการวชิาการแก่สังคมในลกัษณะต่างๆ พร้อมทั้งขยายขอบเขตการบริการวิชาการ
ทางดา้นการศึกษา  โดยยดึหลกัการจดัการศึกษา การวจิยั และความตอ้งการของชุมชน 
 4.ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมของชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมความมีคุณธรรม จริยธรรม และ
วฒันธรรมท่ีดีงามของบุคคลากรและนกัศึกษา ยึดมัน่ในระบอบประชาธิปไตย  เทิดทูนชาติ ศาสนา 
และพระมหากษตัริย ์

 
 

                                                                                                            

1.                                                                                                          

                                     

                                                                 

2.  
 

     

 
 
 
 
            ภาพท่ี2.6 โครงสร้างองคก์รวทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ 

         ท่ีมา: วทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ , รายงานการประเมินตนเอง: 2555 

หวัหนา้หมวดธุรการ 

(ฝ่ายวิชาการ) 

 

หวัหนา้แผนกปกครอง 

 

หวัหนา้กองการศึกษา

กา
 
                                 

 
                                 

บริหารวิชาการ 

 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ 

 คณก.บริหาร วพอ. พอ. คณก.บริหาร วพอ. พอ. 

รองผูอ้  านวยการวทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ 

 

รองหวัหนา้กองการศึกษา

กา
 
                                 

 
                                 

บริหารวิชาการ 

 

หวัหนา้ภาควชิาความรู้พ้ืนฐาน/หวัหนา้ภาควชิาการการพยาบาล
พ้ืนฐาน/ หวัหนา้ภาควชิาการพยาบาลมารดา-ทารกและผดุงครรภ/์ 
หวัหนา้ภาควชิาการพยาบาลเดก็และวยัรุ่น/หวัหนา้ภาควชิาการ
พยาบาลผูใ้หญ่/หวัหนา้ภาควชิาการพยาบาลจิตเวช/ หัวหนา้
ภาควชิาการพยาบาลอนามยัชุมชน 

 

  

 

 

หัวหน้าภาควชิาความรู้พื้นฐาน  
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หลกัสูตรโครงสร้างและการตรวจประเมิน/ การรับรอง 
        ปัจจุบนัวิทยาลยัพยาบาลทหารอากาศ ได้เปิดสอนหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 

หลกัสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล และหลกัสูตรอ่ืนๆตามท่ีกองทพัอากาศก าหนด  
สภาพปัจจุบนัการพิจารณาการรับรองสถาบนัการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ทั้งน้ีเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์การประกนัคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การประเมิน
คุณภาพภายนอกของสมศ.  จะท าการประเมินรอบ 3 ในปี พ.ศ.2559  การประกนัคุณภาพภายในของ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุก 3 ปี การประเมินจากตน้สังกดัทุกปีโดยตอ้งส่งรายงาน
การประเมินทุกปีงบประมาณ การประเมินจากสภาพยาบาลซ่ึงผลการประเมิน  สภาฯรับรองให้
วทิยาลยัมีระยะเวลาการรับรอง 3 ปีการศึกษา  

 
วทิยาลยัพยาบาลต ารวจ 
    วทิยาลยัพยาบาลต ารวจ เดิมมีช่ือวา่ "โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภแ์ละอนามยั" สังกดักอง

แพทย ์ กรมต ารวจ เม่ือปี พ.ศ. 2512 โดยผูส้ าเร็จการศึกษาจะไดรั้บประกาศนียบตัรพยาบาลผดุง
ครรภอ์นามยัซ่ึงเทียบเท่า ต่อมาปี พ.ศ. 2522 ไดร้วมโรงเรียนท่ีผลิตบุคลากรพยาบาลเขา้ไวด้ว้ยกนั 
ไดแ้ก่ โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภแ์ละอนามยั โรงเรียนผูช่้วยพยาบาล โรงเรียนพยาบาลภาคสนาม 
และหลกัสูตรอบรมสายการแพทย์ เพื่อยกฐานะข้ึนเป็น "วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ" รวมทั้ง มีการ
ปรับปรุงหลกัสูตร เพื่อให้ผูส้ าเร็จการศึกษาสามารถไดรั้บการบรรจุแต่งตั้งเป็น "วา่ท่ีร้อยต ารวจตรี" 
โดยผูส้ าเร็จการศึกษาจะไดรั้บประกาศนียบตัรชั้นสูงการพยาบาลและผดุงครรภ์ และไดเ้ปล่ียน
หลกัสูตร อีกคร้ังเม่ือปี พ.ศ. 2526 โดยผูส้ าเร็จการศึกษาจะไดรั้บประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ 

เม่ือปี พ.ศ. 2530 วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ ไดเ้ขา้สมทบเป็นสถาบนัของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั รวมทั้ง ไดเ้ปล่ียนหลกัสูตรเป็นพยาบาลศาสตรบณัฑิต ในปี พ.ศ. 2532 โดยผูส้ าเร็จ
การศึกษาไดรั้บปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ร่วมกบัจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ปรัชญา  
 มาตรฐานวชิาการ  สานคุณธรรม  น าสังคมพฒันา 
วสัิยทศัน์  
            วทิยาลยัพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ เป็นสถาบนั

ท่ีไดรั้บมาตรฐานทางการศึกษาพยาบาล ในระดบัประเทศและเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 
พนัธกจิ   

1.ผลิตและพฒันาบุคลากรทางดา้นการพยาบาลตามมาตรฐานวชิาชีพ    
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2.ฝึกอบรมและพฒันา บุคลากรทางการสาธารณสุขของส านกังานต ารวจแห่งชาติ  
3.วจิยัและพฒันาวชิาการทางการพยาบาลและสาธารณสุข 

4.บริการวชิาการแก่สังคม 

5.ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไทย     
       6.ปฏิบติังานร่วมกนั หรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

หรือไดรั้บมอบหมาย  
 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

                                         ภาพท่ี2.7 โครงสร้างองคก์รวทิยาลยัพยาบาลต ารวจ 
                                 ท่ีมา: วทิยาลยัพยาบาลต ารวจ, รายงานการประเมินตนเอง, 2555 
 

หลกัสูตรโครงสร้างและการตรวจประเมิน/ การรับรอง 
 ปัจจุบนัวิทยาลยัพยาบาลต ารวจไดเ้ปิดสอนหลกัสูตรดงัน้ี 1)  หลกัสูตรพยาบาลศา

สตรบณัฑิต 2) หลกัสูตรผูช่้วยพยาบาล 3) หลกัสูตรภาคสนาม และหลกัสูตรอ่ืนๆตามท่ีส านกังาน
ต ารวจแห่งชาติก าหนด  หลกัสูตรไดรั้บการรับรองจากสภาการพยาบาล  สภาพปัจจุบนัการพิจารณา
การรับรองสถาบนัการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งน้ีเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์
การประกนัคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ. 
จะท าการประเมินรอบ 3 ในปี พ.ศ.2559  การประกนัคุณภาพภายในของส านกังานคณะกรรมการ

ผูบ้งัคบัการวทิยาลยัพยาบาลต ารวจ 

 

รองผูบ้งัคบัการวิทยาลยัพยาบาลต ารวจ  
(ฝ่ายวิชาการ) 

 

(ฝ่ายวิชาการ) 

 

รองผูบ้งัคบัการวิทยาลยัพยาบาลต ารวจ  
(ฝ่ายบริหาร) 

 

 

(ฝ่ายบริหาร) 

 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

 

กลุ่มงานอาจารย ์

ฝ่ายอ านวยการ 

ฝ่ายพัฒนา1 

 
ฝ่ายพัฒนา2 

 

 

 

 

ภาควิชา (8 ภาควิชา วฐ. ลพ. 

พอ.  พศ. พก. พน. พจ. พช.) 
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การอุดมศึกษาทุก 3 ปี การประเมินจากต้นสังกัดทุกปีโดยต้องส่งรายงานการประเมินทุก
ปีงบประมาณ การประเมินจากสภาพยาบาลซ่ึงผลการประเมิน  สภาฯรับรองให้วิทยาลยัมีระยะเวลา
การรับรอง 3 ปีการศึกษา  
 วิทยาลัยพยาบาลทั้ ง4 แห่งเป็นหน่วยงานของรัฐซ่ึงสนับสนุนหน่วยงานหลัก ได้แก่ 
กองทพับก กองทพัเรือ กองทพัอากาศ และส านกังานต ารวจแห่งชาติ ในการบริหารจดัการเพื่อให้
หน่วยงานมีคุณภาพและมาตรฐาน มีการก าหนดนโยบายออกมาอย่างชัดเจน มีการควบคุมก ากบั 
ติดตามประเมินผล มีการประเมินภายในและภายนอก มีค ารับรองการปฏิบติัราชการตามหลกัเกณฑ ์
และวิธีการท่ี ก.พ.ร. ก าหนด  โดยร่วมกนัด าเนินการพฒันาคุณภาพในการบริหารจดัการองค์การ
เพื่อใหมี้คุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

2.3.2  ระบบประกนัคุณภาพวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม และสังกัดส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 

 ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้
ตระหนกัดีถึงความส าคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษาและไดจ้ดัท าประกาศทบวงมหาวิทยาลยั 
เร่ือง นโยบายและแนวปฏิบติัในการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 
เพื่อเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาตามหลักการส าคญั 3 
ประการ คือ การให้เสรีภาพทางวิชาการ (academic freedom) ความมีอิสระในการด าเนินการของ
สถาบนั (institutional autonomy) และความพร้อมของสถาบนัท่ีจะรับการตรวจสอบคุณภาพจาก
ภายนอกตามหลกัการของความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้(accountability) (คู่มือประกนัคุณภาพ
ภายนอกระดบัอุดมศึกษา,2549 : 5)  
 การประกนัคุณภาพ คือ การด าเนินกิจกรรมและภารกิจต่าง ๆ ทั้งดา้นวิชาการ การบริการ/

การจดัการเพื่อสร้างความมัน่ใจให้ผูรั้บบริการทางการศึกษา ทั้งผูรั้บบริการโดยตรง คือ ผูเ้รียน 

ผูป้กครอง และผูรั้บบริการทางออ้ม คือ สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม ว่าการ

ด าเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพและท าให้ผูเ้รียนมีคุณภาพหรือคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคต์ามมาตรฐานการศึกษาท่ีไดก้ าหนดไว ้การประกนัคุณภาพมีแนวคิดอยูบ่นพื้นฐานของการ 

"ป้องกนั" ไม่ใหเ้กิดการท างานท่ีไม่มีประสิทธิภาพและผลผลิตท่ีไม่มีคุณภาพ (จุลสาร สมศ. ฉบบัท่ี 

1 ประจ าเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2544, อา้งในhttp://www. file:///C:/Users/USER/Pictures/การ

ประกนัคุณภาพการศึกษา-%20jatupatschool.htm) 
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การประกนัคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการท่ีมีจุดมุ่งหมาย  เพื่อการพฒันาการศึกษา
ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ได้ก าหนดให้การจดัการศึกษายึดหลกัให้มี
มาตรฐาน และ มีการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมาตรฐานการศึกษา  หมายถึง  ข้อก าหนด
เก่ียวกบัคุณลกัษณะคุณภาพท่ีพึงประสงคแ์ละมาตรฐานท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแห่ง  
และเพื่อใช้เป็นหลกัในการเทียบเคียง   ส าหรับการส่งเสริม  และก ากบัดูแล การตรวจสอบ การ
ประเมินผล  และการประกนัคุณภาพทางการศึกษา ( คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาคุณภาพ   
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2551,อ้างใน  http://www.mua.go.th/users/bhes/bhes2/ 
QA_28_01_51/Handbook%20QA_MUA_2551.pdf) 

 

 
                ภาพท่ี 2.8 ความสมัพนัธ์ระหวา่งการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในกบัการประเมินคุณภาพภายนอก  

ท่ีมา: คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัอุดมศึกษา ปี 2554: 14 

 
ระบบการประกนัคุณภาพทางการศึกษา   
   ได้มีแนวคิดในการด าเนินงานตามระบบตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน (Key Performance 

Indicators : KPI)  แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
    1. ระบบการประกันคุณภาพภายใน เป็นการประเมินผลและการติดตาม ตรวจสอบ

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยหน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษา
จะตอ้งจดัให้มีการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือวา่การประกนัคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา และการท างานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาท่ีตอ้ง
ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั  หน่วยงานท่ี

http://www.mua.go.th/users/bhes/bhes2/
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เก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อจะน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ
เพื่อรองรับการประเมินภายนอก (วรีะยทุธ  ชาตะกาญจน,์ 2556: 142) 

   คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา หรือท่ี
เรียกว่า “ ค.ป.ค.”  ซ่ึงมีหน้าท่ีในการก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบติัต่างๆเพื่อ
ส่งเสริม สนบัสนุนพฒันาการด าเนินงานเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดบัอุดม มีการจดัท ามาตรฐานท่ีเป็นแนวปฏิบติัในการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อ
ตอบสนองต่อเจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี2) 
พ.ศ.2545 ทั้งในระดบัชาติและระดบัอุดมศึกษา จึงไดพ้ฒันาตวับ่งช้ีการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในข้ึนภายใตห้ลกัการให้ครอบคลุมทุกองค์ประกอบคุณภาพตามกฏกระทรวงว่าดว้ยระเบียบ
หลกัเกณฑ์และวิธีประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2546  และ
ก าหนดใหห้น่วยงานตน้สังกดัจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ัง
ในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบรวมทั้ งเปิดเผยผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน  (คู่ มือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา,2551 : 6) 

   แนวทางการพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน(คู่มือประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา,2554 : 22) ดงัน้ี 

    1.1  ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาอาจพฒันาระบบประกัน
คุณภาพท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัระดบัการพฒันาของสถาบนั โดยอาจเป็นระบบประกนัคุณภาพท่ี
ใชก้นัแพร่หลายในระดบัชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะท่ีสถาบนัพฒันาข้ึนเอง แต่ไม่ว่า
จะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะตอ้งมีกระบวนการท างานท่ีเร่ิมตน้จากการวางแผน การด าเนินงาน
ตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพฒันา ทั้งน้ี เพื่อให้การด าเนินภารกิจของสถาบนั
บรรลุเป้าประสงคแ์ละมีพฒันาการอย่างต่อเน่ือง ขณะเดียวกนัก็เป็นหลกัประกนัแก่สาธารณชนให้
มัน่ใจวา่สถาบนัอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

    1.2  มาตรฐาน ตวับ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพมาตรฐานเป็นกรอบส าคญัในการ
ด า เนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือมาตรฐานการอุดมศึกษา อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน
สถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ ยงัตอ้งด าเนินการให้ไดต้ามมาตรฐานและหลกัเกณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอีก
มาก ไดแ้ก่ 

1.2.1 มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ  
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1.2.2  เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา  
1.2.3   มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
1.2.4 กรอบการปฏิบติัราชการตามมิติด้านต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการ

พฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวทิยาลยัของรัฐ 
   2. การประกันคุณภาพภายนอก หมายถึงการประเมินผลและการติดตาม ตรวจสอบ

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. หรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกท่ี
ส านกังานดงักล่าวรับรอง เขา้มาท าหนา้ท่ีประเมินผลการจดัการศึกษา และท าการตรวจสอบคุณภาพ
สถานศึกษา เพื่อเป็นการประกนัคุณภาพและให้มีการพฒันาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ซ่ึงหมายความวา่ สถานศึกษาทุกแห่งในประเทศไทย จะตอ้งไดรั้บการรับรองจาก สมศ. 
ว่าสถานศึกษาจัดการศึกษาได้มาตรฐาน คุณภาพ ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศกัราช 2542 ก าหนด โดยมีหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมิน ท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั เพื่อให้
การประเมิน มีความสมดุลระหวา่งเกณฑ์ท่ีก าหนด กบังานท่ีสถานศึกษาด าเนินการ  (คู่มือประกนั
คุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษา,2549 : 5)  การประกนัคุณภาพภายนอกของวิทยาลยัพยาบาลสังกดั
กระทรวงกลาโหมและส านกังานต ารวจแห่งชาติ ไดแ้ก่ 1) ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)  2) ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ
ส านกังาน (กพร)  3) สภาการพยาบาล โดยอธิบายได ้ดงัน้ี 
            2.1 การประกันคุณภาพภายนอกโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) เป็นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542ไดก้ าหนด แกไ้ข
เพิ่มเติม ฉบบัท่ี2 พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งตอ้งได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง ในทุกๆ 5 ปี นบัตั้งแต่การประเมินคร้ังสุดทา้ย และเสนอผลการประเมิน
ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและสาธารณชน ในการประเมินของ สมศ. เป็นการประเมินทั้งระดับ
สถาบนัและคณะวิชา  ซ่ึงสาระการประเมิน  ได้แก่  มาตรฐานการศึกษาเพื่อใช้ในการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 14 มาตรฐาน  53 ตวับ่งช้ี  แบ่งออกเป็น 3 ดา้น  คือ  1) 
มาตรฐานการศึกษาดา้นผูเ้รียน มี 7 มาตรฐาน 21 ตวับ่งช้ี เป็นการพฒันาการดา้นร่างกาย  จิตใจ 
สติป ญญา อารมณ์ และสังคม โดยมุ่งใหผู้เ้รียนเป็นคนดี มีความสามารถตามศกัยภาพ และมีความสุข  
2) มาตรฐานดา้นกระบวนการมี 3 มาตรฐาน  20 ตวับ่งช้ี เนน้ในดา้นกระบวนการการบริหารจดัการ 
และกระบวนการจดัการเรียนการสอน  3)  มาตรฐานดา้นปัจจยั มี 4 มาตรฐาน 12 ตวับ่งช้ี เป็นการ
ก าหนดคุณลกัษณะหรือสภาพความพร้อมของผูบ้ริหาร  ครู หลกัสูตร อาคารสถานท่ี และชุมชน 
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          2.2  การประกนัคุณภาพภายนอกโดยส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
( ก.พ.ร.)  เป็นการบริหารราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ (ก.พ.ร.)  ตามมาตรา 12 แห่งพระ
ราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีพ.ศ. 2546 ไดว้างระบบการ
ปฏิบติัราชการแนวใหม่ท่ีมีความส าคญัในการสร้างความรับผดิชอบของผูบ้ริหารงาน  เพื่อท่ีจะก ากบั
การปฏิบติัราชการให้ประสบความส าเร็จและเกิดผลสัมฤทธ์ิของงาน  จึงไดบ้ญัญติัให้มีการจดัท า
ความตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบติั
ราชการ โดยคณะรัฐมนตรีไดก้ าหนดใหมี้การจดัท าค ารับรองการปฏิบติัราชการ และการประเมินผล 
และการให้ส่ิงจูงใจตามผลการปฏิบติังานตามท่ี ก.พ.ร. เสนอ ในกรณีท่ีส่วนราชการใดด าเนินการ
ให้บริการท่ีมีคุณภาพและเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด และเป็นท่ีพึงพอใจแก่ประชาชน 
คณะรัฐมนตรีจะจดัสรรเงินเพิ่มพิเศษเป็นบ าเหน็จความชอบแก่ส่วนราชการ หรือให้ส่วนราชการใช้
เงินงบประมาณเหลือจ่ายของส่วนราชการนั้น เพื่อน าไปใชป้รับปรุงการปฏิบติังานของส่วนราชการ 
หรือจดัสรรเป็นรางวลัใหข้า้ราชการในสังกดัไดต้ามหลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ี ก.พ.ร. ก าหนด   

              หลกัการแนวคิดการบริหารจดัการภาครัฐ เพื่อมุ่งเนน้ให้การบริหารราชการ  มีการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดสัมฤทธ์ิต่อภารกิจภาครัฐ  เกิดความคุม้ค่า ในเชิงภารกิจของรัฐ  ลด
ขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีเกินความจ าเป็น  ประชาชนได้รับความสะดวก และตอบสนองความ
ต้องการ  รวมทั้ ง มีการติดตามประเมินผลอย่างสม ่ า เสมอ โดยเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ   
ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกัๆ  (วีระยุทธ  ชาตะกาญจน์, 2556: 331 - 333)  คือ 1)  ลกัษณะส าคญัของ
องค์การ เป็นการอธิบายวิธีการด าเนินการขององค์การ สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติภารกิจ 
ความสัมพนัธ์กบัหน่วยงานอ่ืน ความทา้ทายเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ และระบบปรับปรุงผลการ
ด าเนินการ   2) เกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ  7 หมวด  ไดแ้ก่  หมวด คือ หมวด 1 : การน า
องคก์าร หมวด 2 : การวางแผนเชิงกลยุทธ์  หมวด 3 : การมุ่งเนน้ผูรั้บบริการ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
หมวด 4 : การวดั การวเิคราะห์และการจดัการความรู้ หมวด 5 : การมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล  หมวด 6 
: การจดัการกระบวนการ หมวด 7 : ผลลพัธ์     
                  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีการติดตามประเมินผล
และจดัท ารายงานการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการของส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และค ารับรองการปฏิบติัราชการระดบัส านกั หน่วยงาน  ส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน  ร่วมด าเนินการพฒันาคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ(PMQA)  ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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            2.3  การประกนัคุณภาพภายนอกโดยสภาการพยาบาล   การตรวจประเมินของสภา
พยาบาลไดมี้การปรับปรุงมาตรฐานและตวับ่งช้ีการพิจารณาการรับรองสถาบนัการศึกษาวิชาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ตามขอ้บงัคบัสภาการพยาบาลว ่าด ้วยหลกัเกณฑ์การรับรอง
สถาบนัการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2556 ทั้งน้ีเพื ่อให้สอดคลอ้งกบั
สถานการณ์การประกนัคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษาที่เกี่ยวขอ้ง เช่น การประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. การประเมินคุณภาพภายในของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) 
และ มาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ตลอดจนปรับปรุงตวับ่งช้ี วิธีการ
ประเมิน และนิยามของตวับ่งช้ีให้มีความชดัเจนในการน าไปปฏิบติั เพื่อให้มีความเป็นธรรมและ
โปร่งใส ตลอดจนช่วยในการพฒันาสถาบนัการศึกษา 

             องค์ประกอบของการประเมินเพื่อรับรองสถาบนัการศึกษาตามขอ้บงัคบัสภา
การพยาบาลว่าด ้วยหลกัเกณฑ์ การรับรองสถาบนัการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ ์
พ.ศ.2556 น้ี ประกอบดว้ย มาตรฐาน 8 ดา้น และ 29 ตวั บ่งช้ี ซ่ึงเป็นตงับ่งช้ีส าคญั 10 ตวับ่งช้ี และ
ตวับ่งช้ีทัว่ไป 19 ตวับ่งช้ี การรับรองสถาบนัการศึกษายงัคงให้ความส าคญัทั้งกระบวนการและ
ผลลพัธ์การด าเนินการของสถาบนัการศึกษา ซ่ึงคณะกรรมการสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ
ในการ ประชุมคร้ังท่ี 10/2556 วนัท่ี 4 ตุลาคม 2556 สภาการพยาบาลจัดท าคู่มือการรับรอง
สถาบันการศึกษาเพื่อให้ สถาบนัการศึกษาใช้ในการประเมินตนเอง และจดัท าเอกสารการ
ประเมินตนเองเพื่อขอรับการพิจารณาการรับรองสถาบนัการศึกษาก่อนที่สภาการพยาบาลจะ
ด าเนินการตรวจประเมิน (คู่มือรับรองสถาบนัทางการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์, 
2556: 5) 

2.4  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ธฤษณุ  รอดรักษา  (2553: 92)  ท าการศึกษา เร่ือง คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกรณีศึกษา เทศบาลนครสมุทรสาคร ผลการศึกษาวิจยัคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐทั้ง 7 ดา้นของเทศบาลนครสมุทรสาคร  พบวา่ ภาพรวมของผลการประเมินอยู่
ในระดบัสูง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56)  หมวดท่ีมีผลการประเมินสูงสุด คือ หมวด1 การน าองค์กร 
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64) ทั้งน้ีเพราะเทศบาลนครสมุทรสาครมีการก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ การท างาน
ท่ีเด่นชัด รวมถึงการค านึงถึงความตอ้งการหรือผลประโยชน์ของผูรั้บบริการเป็นส าคญัรวมทั้ง
ด าเนินการสนบัสนุนและเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนท่ีส าคญั โดยสรุปผลการวจิยั ดงัน้ี 
   1. ดา้นการน าองคก์ร มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัสูง  มีค่าเฉล่ีย 3.64  และมีค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.739  
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2. ดา้นการวางแผนเชิงยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัสูง มี
ค่าเฉล่ีย 3.62 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.763  

3.  ดา้นการใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีผลการประเมินอยู่
ในระดบัสูง มีค่าเฉล่ีย 3.65 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.740   

4. ดา้นการวดั การวิเคราะห์และการจดัการความรู้ มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัสูง 
มีค่าเฉล่ีย 3.49 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.800  

5.  ดา้นการมุ่งเนน้ทรัพยากร มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั 
3.49 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.869   

6.  ดา้นการจดักระบวนการ มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.50 
และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.834   

7.  ดา้นผลลพัธ์การด าเนินการ มีผลอยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ีย 3.55  และมีค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.803   

    นอกจากนั้น ปัจจยัคุณภาพดา้นการบริหารจดัการภาครัฐ ดา้นการจดักระบวนการ และ
การมุ่งเนน้ทรัพยากร และดา้นการใหค้วามส าคญักบัผูม้ารับบริการส่งผลและมีอิทธิพลต่อผลลพัธ์
การด าเนินการในปัจจุบนัของเทศบาลนครสมุทรสาคร 

     ธีรพล  เพ็งจนัทร์ (2553 : 113) ท าการศึกษา เร่ือง การบริหารจดัการภาครัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผลการวจิยั พบวา่ 
  1. ปัจจัยการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประกอบดว้ยปัจจยัต่าง ๆ ดงัน้ี 1) ดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง 2) ดา้นกลยุทธ์การ
เปล่ียนแปลง 3) ดา้นประสิทธิผลตามแผนปฏิบติัราชการ 4) ดา้นภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 5) ดา้น
การบริหารจดัการความเส่ียง 6) ดา้นการให้ความส าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 7) 
ดา้นการมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล 8) ดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ 9) ดา้นคุณภาพวิชาการ 
10) ดา้นการพฒันาบุคลากร 11) ดา้นลกัษณะส าคญัขององค์กร 12) ดา้นระบบสนบัสนุนการ
เปล่ียนแปลง  13) ดา้นประสิทธิผลตามตวัช้ีวดั ตามล าดบั 
  2. แนวทางในการบริหารจดัการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพของส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาจากความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญพบว่าปัจจยัท่ีคน้พบในการวิจยั มี
ความถูกตอ้ง เป็นไปได ้และใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 

      วชัรพงศ ์ ข  าวไิล  ( 2553 )  ท าการศึกษา เร่ือง การพฒันาองคก์ารตามแนวทางการพฒันา
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐศึกษากรณี : การพฒันาคุณภาพระบบการน าองคก์ารกองทพัเรือมี
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ความมุ่งหมายท่ีจะศึกษาวิเคราะห์ความสอดคลอ้งระหว่างองค์ประกอบขององคก์ารกองทพัเรือใน
ปัจจุบนักบัเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐในการกลุ่มการน าองคก์ารกองทพัเรือ  ตลอดจน
เสนอแนะแนวทางการพฒันากองทพัเรือตามองคป์ระกอบส าคญัขององคก์ารกองทพัเรือท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการน าองคก์ารใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐท่ีประยุกตข้ึ์น ผลการศึกษา 
พบวา่  องคป์ระกอบขององคก์ารกองทพัเรือท่ีมีความสอดคลอ้งกบัเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐมากท่ีสุด  คือ องค์ประกอบองคก์ารกองทพัเรือดา้นโครงสร้าง  ส่วนองค์ประกอบท่ีมีความ
สอดคลอ้งกบัเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐนอ้ยม่ีสุด คือ องคป์ระกอบองคก์ารกองทพัเรือ
ดา้นส่ิงจูงใจ  ทั้งน้ี มีขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาองคก์ารกองทพัเรือท่ีส าคญั ไดแ้ก่ เร่งทบทวน
บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ/คณะท างานต่างๆ ท่ีจดัตั้งข้ึนรองรับภาระงานการพฒันาระบบ
ราชการและการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐในปัจุบนั  มีความซ ้ าซอ้นกบัหน่วยงานปกติ 
หรือซ ้ าซ้อนกันเองหรือไม่  และจัดระบบการท างานใหม่ รวมทั้ งขยายขอบเขตอ านาจในการ
ตรวจสอบและประเมินผล ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาให้เกิดความสอดคลอ้งกบักลไกการตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบติังานของกองทพัเรือท่ีมีอยูเ่ดิม ตลอดจนผลกัดนัคณะกรรมการคณะท างานให้
ถ่ายทอดแผนงานในส่วนความรับผิดชอบลงสู่การปฏิบติัให้บงัเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้ง
พฒันาองคค์วามรู้ของคณะกรรมการ/คณะท างานต่างๆให้มีความรู้และความเขา้ใจท่ีเพียงพอต่อการ
ด าเนินงานควบคู่ไปกบัการพฒันาองค์ความรู้ให้กบัก าลงัพลในระดบัปฏิบติัการ เพื่อเป็นแรงส่งให้
กระบวนการท างานทั้งระดบัล่างและระดบับนสามารถขบัเคล่ือนการด าเนินงานไดอ้ยา่งเก้ือกูลกนั  
และพิจารณาน าหลกัการจดัการกระบวนการมาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์กบัระบบการท างานของ
กองทพัเรือ โดยเฉพาะกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าและกระบวนการสนบัสนุนท่ีส าคญัตามระบบงาน
หลกัของกองทพัเรือ  และเนน้การพฒันาระบบแรงจูงใจตามระบบงานปกติให้มีความเช่ือมโยงกบั
การประเมินผลการปฏิบติัราชการของกองทพัเรือท่ีสามารถลงถึงรายบุคคลเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ  
ตลอดจนสร้างความเช่ือโยงกบัแผนยุทธศาสตร์กองทพัเรือซ่ึงเป็นกลยุทธ์ระดบับน  ทั้งน้ีเพื่อให้เกิด
ระบบการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงจะส่งให้ระบบการจดัสรรเงิน
รางวลัและส่ิงจูงใจมีประสิทธิภาพตามไปดว้ย 

     บุญลือ ภิญโญสโมสร(2555) ท าการศึกษา เ ร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการต ารวจ: กรณีศึกษา สถานีต ารวจนครบาลหัวหมาก พบว่า ระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลหัวหมาก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เน่ืองจากขา้ราชการต ารวจ  สถานีต ารวจนครบาลหัวหมากมีความรู้สึกว่าได้ค่าตอบแทนและ
สวสัดิการเพียงพอต่อสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนั และหน่วยงานยงัมีสวสัดิการอ่ืนๆอีกดว้ย                                                                                                                         
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      ดวงพร  สว่างศรี(2553)  ท าการศึกษา เร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการ
ต ารวจ ตรวจคนเขา้เมือง (ขาเขา้) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   พบวา่ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
แต่มีด้านความมั่นคงในภาพรวมอยู่ท่ีระดับมาก ส่วนปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานพบว่า อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส ชั้นยศ อายุราชการ และเงินเดือน มีผลต่อระดบั
แรงจูงใจในการปฏิบติังานอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.5 

                  สุภชา  แกว้เกรียงไกร และคณะ(2558) ท าการศึกษา  เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ(PMQA) พบวา่ ปัญหาและอุปสรรคใน
การด าเนินการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐของกรมชลประทาน เน่ืองจากบุคลากร
ส่วนมากยงัขาดความรู้ความเขา้ใจ PMQA  การส่ือสารไม่ทัว่ถึงจะทราบเฉพาะกลุ่มท่ีเป็นกรรมการ
และผูมี้ส่วนร่วมเท่านั้น  คิดวา่มีความยุง่ยาก เป็นภาระต่องานประจ า                    

       เบญจภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย ์(2556) ท าการศึกษา เร่ืองการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การ
ส่ือสารสาธารณะกรมควบคุมโรค ตามกรอบการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ  (PMQA) 
พบวา่ การด าเนินงานมีความสอดคลอ้งตามเกณฑคุ์ณภาพฯ และมีความเด่นชดัมากในหมวด1, หมวด
2 และหมวด3 เน่ืองจากเป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลากรระดบัผูบ้ริหารซ่ึงมีความคุน้เคย     ส่วน
หมวด 5 การมุ่งเนน้ทรัพยากร และหมวด 6 การจดัการกระบวนการนั้น กลบัพบวา่มีการด าเนินการท่ี
ไม่ค่อยเด่นชดั 

       ชลธิชา จิรภคัพงศ ์และคณะ (2556)  ท าการศึกษา เร่ือง คุณภาพการบริหารองคก์รของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณภาพการ
บริหารองค์กรของมหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั วิทยาเขตแพร่ตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) พบว่า หมวด2 การจดัท าแผนประจ าปียงัไม่สอดคลอ้งกบัเกณฑ์
มาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษา  ยงัไม่มีการติดตามผลระหวา่งปีการศึกษา  การด าเนินงาน
บางโครงการมีผลการประเมินยงัไม่เป็นไปตามเกณฑ์  หมวด3 ขาดการส ารวจความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  หมวด4 ขาดการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความเขา้ใจระบบ
การประกนัคุณภาพ  หมวด5 ขาดการวางแผนก าลงัคนอยา่งรัดกุม การสรรหาและการคดัเลือกบุคคล 
 
งานวจัิยในต่างประเทศ 

 Winn and Comeron (1998)  ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การศึกษารูปแบบความเหมาะสมในการ
บริหารงานตามกรอบแนวคิดของรางวลัคุณภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา  MBNQA  ผลการวิจยั
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พบวา่  การประยุกตใ์ชใ้นสถาบนัทางการศึกษาให้เกิดผลส าเร็จอย่างดีนั้น  มีปัจจยัท่ีควรค านึงถึงท่ี
ส าคญัอยู่ 2 ประการ  คือ  1) การคดัคา้นและการไม่ยอมรับในตวัผูน้ าองค์การ และมีผลต่อความ
ลม้เหลวในการจดัตั้งระบบคุณภาพหรือกระบวนการท างานท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง และมีปฏิสัมพนัธ์
ขององคป์ระกอบต่าง ๆ  ตามรูปแบบของรางวลัคุณภาพ MBNQA ท่ีก าหนดข้ึนไม่ไดมี้ส่วนช่วยใน
การสนบัสนุนการปฏิบติังานบางดา้นเท่าท่ีควร  แต่โครงสร้างของกรอบความคิดของระบบคุณภาพ 
สามารถใช้เป็นแนวทาง เพื่อก าหนดให้สถาบนัทางการศึกษาน าไปประยุกต์ใช้เพื่อการมุ่งไปสู่
คุณภาพไดใ้นอนาคต 

Chan และ Wan (2008)  ท าการวิจยั เร่ือง  ความเหมาะสมในการประยุกตใ์ชห้ลกัการของ
การบริหารคุณภาพทัว่ทั้ งองค์การ ในการจดัการศึกษาของประเทศจีน (The Feasibility of 
Implementing Total Quality Management Principles in Chinese Education : Chinese Educator’ 
Perspectives) โดยมีวตัถุประสงค์ของการวิจยัเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม และการรับรู้ของครู     
ในการน าหลกัการของ TQM ไปประยุกต์ใช้ทางการศึกษาของประเทศจีน  ด าเนินการวิจยัโดยใช้
แบบสอบถามการสัมมนา  การประชุมกลุ่มย่อย  การระดมสมอง  และการสัมภาษณ์ผูท่ี้ท  าหน้าท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา  ผลการวิจยัสรุปไดว้า่หลกัการของ TQM เป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
คุณภาพการศึกษาของประเทศจีน และพบว่ามีหลกัการ 5 ประการของ TQM ซ่ึงเป็นแนวปฏิบติั 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้อย่างสอดคล้องกบัวฒันธรรมประเพณีของจีน  ในการประชุมกลุ่มย่อย     
มีความเห็นวา่เป็นการยากท่ีน าหลกัการของ TQM มาใชไ้ดอ้ย่างไดผ้ลในการจดัการศึกษา  และมี
ขอ้เสนอว่าจีนควรมีนโยบายท่ีเปิดกวา้ง  เพื่อน าหลกัการของ TQM มาใช้เพื่อแกปั้ญหาทางดา้น
การศึกษาของประเทศ 

Sayles,S. & Debra,Shelton & Powell,H. (2003). ไดท้  าการศึกษาเร่ืองความส าเร็จในการจดั
การศึกษาพยาบาล พบว่า การสอบผ่านใบประกอบโรคศิลปะของบณัฑิต มีความเก่ียวข้องกับ
ทรัพยากรในการจดัการศึกษาหรือไม่ และเก่ียวกบัการทดลองสอบใบประกอบโรคศิลปะหรือไม่ 
โดยเก็บข้อมูลจากบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในปี2001 จ านวน 68 คน ผลการวิจัยพบว่า มี
ความสัมพนัธ์ระหว่างทรัพยากรในการจดัการศึกษากบัความส าเร็จในการสอบใบประกอบโรค
ศิลปะ ดงันั้นควรก าหนดให้มีมาตรฐานในการตรวจสอบทรัพยากรในสถานศึกษาพยาบาลเพื่อจะ
สามารถท านายความส าเร็จสอบโรคศิลปะของบณัฑิตได ้ควรใหค้  าแนะน าแก่นกัศึกษาในการเตรียม
ทรัพยากรและเตรียมตวัสอบก่อนการสอบใบประกอบโรคศิลปะจริง เพื่อให้ประสพความส าเร็จใน
การรับใบอนุญาต 
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            Dell & Halpin (1984). ไดท้  าการศึกษาปัจจยัจ าแนกบณัฑิตทางการพยาบาลท่ีประสพ
ความส าเร็จในการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยศึกษาจากบณัฑิตทางการพยาบาล 181 คน 
พบว่า ปัจจยัท่ีสามารถจ าแนกผูป้ระสพความส าเร็จในการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ไดแ้ก่  
เกรดเฉล่ียระดบัสูงในชั้นมธัยมศึกษา คะแนนการทดสอบความถนดั  คะแนนการทกัษะการพูด และ 
เกรดเฉล่ียในระดบัปริญญาตรี  และยงัสามารถจ าแนกผูท่ี้สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไม่ผา่นอีก
ดว้ย เม่ือพิจารณาแลว้ มีประเด็นการบริหารจดัการ คือ การคดัเลือกนกัศึกษาพยาบาล ควรพิจารณา
นกัศึกษาชั้นมธัยมท่ีมีเกรดเฉล่ียชั้นมธัยมสูง  ผูท่ี้มีคะแนนความถนดัสูง 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสรุปไดว้า่ การบริหารจดัการคุณภาพวิทยาลยั
พยาบาล  สังกดักระทรวงกลาโหม และส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐจะตอ้งมีแนวทางการบริหารจดัการทีดีเพื่อสู่ความเป็นเลิศไดต้อ้งเป็นตามมาตรฐาน  
ตามแนวคิดการบริหารจดัการภาครัฐ  มีการบูรณาการหลาย ๆ องค์ประกอบด้วยกนั  เพื่อให้การ
ปฏิบติังานประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์และเป็นท่ียอมรับ  ดงันั้น  ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะท าการ
วิจยัเก่ียวกบัการศึกษาสภาพ  ปัญหาและแนวทางการบริหารจดัการคุณภาพวิทยาลยัพยาบาล สังกดั
กระทรวงกลาโหม และส านกังานต ารวจแห่งชาติ ตามเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
  
2.5  กรอบแนวคิดการวจัิย 
     ในการวจิยัคร้ังน้ี ท าการศึกษาสภาพและปัญหาตลอดจนแนวทางการบริหารจดัการคุณภาพ
ของวทิยาลยัพยาบาลสังกดักระทรวงกลาโหมและส านกังานต ารวจแห่งชาติโดยใชก้รอบการบริหาร
จดัการคุณภาพ ตามเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ใน 7 หมวด  ดงัน้ี 
 หมวด1 การน าองคก์ร 
 หมวด2 การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ 
 หมวด3 การใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
 หมวด4 การวดั การวิเคราะห์และการจดัการความรู้ 
 หมวด5 การมุ่งเนน้ทรัพยากร 
 หมวด6 การจดักระบวนการ 
 หมวด7 ผลลพัธ์การด าเนินการ 
  



 

 

 
บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
 

 การวิจยัเร่ือง การศึกษาสภาพ  ปัญหาและแนวทางการบริหารจดัการคุณภาพของวิทยาลยั
พยาบาล สังกดักระทรวงกลาโหม และส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตามแนวคิดการบริหารจดัการ
ภาครัฐ เป็นวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ  ปัญหาและแนว
ทางการบริหารจดัการของวิทยาลยัพยาบาล สังกดักระทรวงกลาโหม และส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
 
1. ระเบียบวธีิวจัิย 
 1.1  ประชากรและผูใ้หข้อ้มูล 

       หน่วยศึกษาในการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ วทิยาลยัพยาบาลเป็นหน่วยศึกษา ประกอบดว้ย 
วทิยาลยัพยาบาล 4 แห่ง แบ่งเป็น 
        1.1.1 สังกดักระทรวงกลาโหม 3 แห่ง  ประกอบดว้ย 
             1) วทิยาลยัพยาบาล กองทพับก 
             2) วทิยาลยัพยาบาล กองทพัเรือ 
             3) วทิยาลยัพยาบาล กองทพัอากาศ 
        1.1.2 สังกดัส านกังานต ารวจแห่งชาติ 1 แห่ง  
            1) วทิยาลยัพยาบาลต ารวจ  
        ผูใ้หข้อ้มูล มี 2 ระดบั ไดแ้ก่  
               1) ผูบ้ริหารระดบัสูง คือ ผูอ้  านวยการ/ผูบ้งัคบัการ และรองผูอ้  านวยการ/รองผูบ้งัคบั
การของวทิยาลยัพยาบาล 4 แห่ง จ านวน 12 คน 
                        2) ระดบัอาจารยพ์ยาบาล คือ อาจารยภ์าควิชาทุกภาค จ านวนทั้งส้ิน 98 คน 
 1.2 การสุ่มตวัอยา่งผูใ้หข้อ้มูล 
      ประชากรผูใ้ห้ขอ้มูลประกอบดว้ยผูบ้ริหารและคณาจารย์จากทั้ง 4 สถาบนั คือ วิทยาลยั
พยาบาลกองทพับก ,วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ,  วิทยาลยัพยาบาลกองทพัอากาศและวิทยาลยั
พยาบาลต ารวจ เป็นจ านวน 152 คน ท าการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ 
Krejcie Morgan ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 110 คน  ทั้งน้ีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งระดบัผูบ้ริหารใชก้ารเลือกแบบ
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เจาะจงโดยใชผู้บ้ริหารทุกคน ส าหรับจ านวนอาจารยท์  าการพิจารณาตามสัดส่วนและท าการสุ่มอยา่ง
ง่าย ไดเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งดงัตาราง 
 
ตารางท่ี 3.1  แสดงจ านวนบุคลากรวทิยาลยัพยาบาล 4 แห่ง จ าแนกตามประเภทของบุคลากร 

ประเภท ประชากร ตวัอยา่ง  
ผูอ้  านวยการ/ผูบ้งัคบัการ 
รองผูอ้  านวยการ/รองผูบ้งัคบัการ 
อาจารยว์ทิยาลยัพยาบาลกองทพับก 
อาจารยว์ทิยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ 
อาจารยว์ทิยาลยัพยาบาลกองทพัอากาศ 
อาจารยว์ทิยาลยัพยาบาลต ารวจ 
     

4 
8 
34 
33 
32 
41 

4 
8 

24 
23 
22 
29 

 
 

รวม 152 110  
 
2.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ใช้แบบสอบถาม ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึนเองตามกรอบแนวคิดการ
บริหารจดัการภาครัฐ และแบบสัมภาษณ์ท่ีมีลกัษณะดงัน้ี 

2.1 แบบสอบถามสภาพและปัญหาการบริหารจดัการคุณภาพของวิทยาลยัพยาบาลสังกดั
กระทรวงกลาโหมและส านกังานต ารวจแห่งชาติ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบดว้ย 
         ตอนท่ี 1 เป็นข้อค าถาม เก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม เป็น
แบบสอบถามตรวจสอบรายการ (check list) จ  านวน  3 ขอ้ 
         ตอนท่ี 2  เป็นขอ้ค าถาม เก่ียวกบัสภาพและปัญหาการบริหารวิทยาลยัพยาบาล  สังกดั
กระทรวงกลาโหม และสังกดัส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scales) 5 ระดบั แบ่งเป็น 7  หมวด ดงัน้ี 
            หมวดท่ี 1  การน าองคก์ร   
            หมวดท่ี 2  การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์  
            หมวดท่ี 3  การใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย   
                                  หมวดท่ี 4  การวดั การวเิคราะห์ และการจดัการความรู้   
            หมวดท่ี 5  การมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล   
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            หมวดท่ี 6  การจดัการกระบวนการ   
            หมวดท่ี 7  ผลลพัธ์การด าเนินการ   
         ก าหนดค่าคะแนนของช่วงระดบัสภาพและปัญหาการบริหารของวิทยาลยัพยาบาล
สังกดักระทรวงกลาโหม และสังกดัส านกังานต ารวจแห่งชาติ  ตามแนวคิดการบริหารจดัการภาครัฐ  
เป็น 5 ระดบั  ดงัน้ี 
         5 หมายถึง  มีการด าเนินการมากท่ีสุด หรือมีปัญหามากท่ีสุด 
                                 4 หมายถึงมีการด าเนินการมาก หรือมีปัญหามาก 
         3   หมายถึง   มีการด าเนินการปานกลาง หรือมีปัญหาปานกลาง 
         2   หมายถึง   มีการด าเนินการนอ้ย หรือมีปัญหานอ้ย 
         1  หมายถึง   มีการด าเนินการนอ้ยท่ีสุด หรือมีปัญหานอ้ยท่ีสุด 

   ตอนท่ี3 เป็นแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-Ended Questionnaires เพื่อถามถึง
สภาพและปัญหาตลอดจนขอ้เสนอแนะแนวทางในการบริหารจดัการคุณภาพ 

        2.2 แบบสัมภาษณ์สภาพ ปัญหาและแนวทางการบริหารจดัการคุณภาพของวิทยาลยั
พยาบาลสังกดักระทรวงกลาโหมและส านกังานต ารวจแห่งชาติ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ตามกรอบแนวคิดท่ีก าหนดไว ้

 
3.  กำรสร้ำงและพฒันำเคร่ืองมือ 
         ผูว้ิจยัได้สร้างแบบสอบถาม เร่ือง การศึกษาสภาพ  ปัญหาและแนวทางการบริหาร
จดัการคุณภาพของวิทยาลยัพยาบาล สังกดักระทรวงกลาโหม และสังกดัส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
ตามแนวคิดการบริหารจดัการภาครัฐ”  โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
         3.1  ศึกษาเอกสารต าราภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ วิทยานิพนธ์ ข้อมูลจากส่ือ
อิเล็คทรอนิคส์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการภาครัฐ  เพื่อใหไ้ดก้รอบแนวคิดในการวจิยั 
        3.2   สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดในการวจิยั 
        3.3   การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือแบบสอบถาม 
                3.3.1 การตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา(Content Validity)  โดยการน า
แบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา น าไปใหผู้ท้รงคุณวฒิุ จ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบตลอดจนความครอบคลุมของค าถามและความชดัเจนของการใชภ้าษา และความตรงเชิง
เน้ือหา (IOC) และน ามาวิเคราะห์ โดย                             ล      (Item-Objective 
Congruence Index : IOC :              , 2550)        
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     ใชสู้ตร          IOC =   R 
                                          n 

              เม่ือ R  =  ผลรวมของคะแนนกบัจ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
      n  =  จ านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด   

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
               +1  =  แน่ใจวา่ประเด็นท่ีตรวจสอบมีความเหมาะสม 
    0   =  ไม่แน่ใจวา่ประเด็นท่ีตรวจสอบมีความเหมาะสม 
                           - 1  =  แน่ใจวา่ประเด็นท่ีตรวจสอบไม่มีความเหมาะสม 
  ค่า IOC รายขอ้อยูร่ะหวา่ง 0.6-1.00   และค่าทั้งฉบบัเท่ากบั ไดเ้ท่ากบั 0.96 แลว้น า
แบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ความเท่ียงตรง         

        3.3.2    น าแบบสอบถามท่ีแก้ไขแล้วไปให้กรรมการจริยธรรมตรวจสอบแล้วจึงไป
ทดลองใช ้ (Try Out) กบักลุ่มตวัอยา่ง  จ  านวน  25  คน น าขอ้มูลมาวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ 
(Reliability)  ดว้ยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา  ( ) ของครอนบาค (Alpha Coefficient 
Cronbach)  ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.97   
        3.3.3  น าขอ้มูลมาปรับปรุงขอ้ค าถาม แลว้จึงน าไปใชต่้อไป 
 

4.  วธีิกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
    วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลมี 2 วธีิ คือ  

                  4.1 จากแบบสอบถามเพื่อให้ได้สภาพและปัญหาในการด าเนินการในการบริหารจดัการ
คุณภาพตามเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
                  4.2 จากแบบสัมภาษณ์ เพื่อให้ไดล้กัษณะปัญหาในการด าเนินการในการบริหารจดัการ
คุณภาพตามเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐและแนวทางแกไ้ข 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง ตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
        1) ขอหนงัสืออนุญาตจากบณัฑิตวิทยาลยัศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม ถึงผูบ้งัคับ
การ/ผูอ้  านวยการวิทยาลยัพยาบาลสังกดักระทรวงกลาโหม และส านกังานต ารวจแห่งชาติ  เพื่อขอ
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากผู ้บริหาร/อาจารย์ ในวิทยาลัยพยาบาล สังกัด
กระทรวงกลาโหม และส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
       2) ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามด้วยตนเองจ านวน 110 ชุด   ขอความร่วมมือพร้อมช้ีแจง
วธีิการตอบและการเก็บแบบสอบถาม ไดก้ลบัคืนมาจ านวน 90 ชุด คิดเป็นร้อยละ 81.81  
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       3) ผูว้ิจยัสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร โดยใช้แบบสัมภาษณ์ตามกรอบการวิจยั คือ สภาพ ปัญหา
และแนวทางการบริหารจดัการคุณภาพวิทยาลยัพยาบาล สังกดักระทรวงกลาโหม และส านกังาน
ต ารวจแห่งชาติ ตามแนวคิดการบริหารจดัการภาครัฐ   
       4) ส ารวจความสมบูรณ์ของข้อมูลแบบสอบถาม  และจัดกระท าข้อมูลเพื่อน ามา
วเิคราะห์ขอ้มูล 
 
5.  กำรวเิครำะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
 เพื่อให้การวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ช้สถิติในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

  5.1  แบบสอบถามตอนท่ี 1  ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบ  ลกัษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List)  ใชว้ิธีหาค่าความถ่ี (Frequency) แลว้สรุปมา
เป็นค่าร้อยละ (Percentage)  
  5.2  แบบสอบถามตอนท่ี 2 ขอ้มูลความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบั
สภาพ  ปัญหาและแนวทางการบริหารจดัการคุณภาพของวิทยาลยัพยาบาล สังกดักระทรวงกลาโหม 
และส านกังานต ารวจแห่งชาติ ตามแนวคิดการบริหารจดัการภาครัฐ  ลกัษณะแบบสอบถาม  เป็น
แบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั  ใช้วิธีหาค่าเฉล่ีย (Mean : ) และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) (วรรณี แกมเกตุ,2555)และแปลความหมายของ
ค่าเฉล่ีย  โดยก าหนดเกณฑช่์วงค่าเฉล่ียตามแนวของเบสท ์(Best, 1977) ดงัน้ี 
  ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00    หมายความวา่  สภาพการด าเนินการ/ ปัญหามากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49    หมายความวา่  สภาพการด าเนินการ/ ปัญหามาก 
  ค่าเฉล่ีย 2.50 - 3.49    หมายความวา่  สภาพการด าเนินการ/ ปัญหาปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย 1.50 - 2.49    หมายความวา่  สภาพการด าเนินการ/ ปัญหานอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.49    หมายความวา่  สภาพการด าเนินการ/ ปัญหานอ้ยท่ีสุด 
  5.3  แบบสอบถามตอนท่ี 3 รวมทั้งแบบสัมภาษณ์ ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะแนวทางการบริหารจดัการคุณภาพของวิทยาลยัพยาบาล สังกดักระทรวงกลาโหมและ
สังกดัส านกังานต ารวจแห่งชาติ ตามแนวคิดการบริหารจดัการภาครัฐ  ลกัษณะแบบสอบถามเป็น
แบบปลายเปิด (Open-Ended Questionnaires) ใช้วิธีวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เป็น
ค่าความถ่ี (Frequency) (วรรณี แกมเกตุ,2555) 
 

 



 

 

 
บทที ่๔ 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การศึกษาเร่ือง การศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางการบริหารจดัการคุณภาพของวิทยาลยั
พยาบาลสังกดักระทรวงกลาโหมและสังกดัส านกังานต ารวจแห่งชาติตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐ การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ไดน้ าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามล าดบั
ขั้นตอน ดงัน้ี  
 4.1 สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
 4.2 สภาพการบริหารจดัการคุณภาพของวิทยาลยัพยาบาลสังกดักระทรวงกลาโหม
และสังกดัส านกังานต ารวจแห่งชาติตามเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
   4.2.1 จากแบบสอบถามสภาพ ปัญหาและแนวทางการบริหารจดัการคุณภาพ
ของวทิยาลยัพยาบาลสังกดักระทรวงกลาโหมและสังกดัส านกังานต ารวจแห่งชาติตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจดัการภาครัฐ 
        4.2.2 จากแบบสัมภาษณ์สภาพ ปัญหาและแนวทางการบริหารจดัการคุณภาพ
ของวทิยาลยัพยาบาลสังกดักระทรวงกลาโหมและสังกดัส านกังานต ารวจแห่งชาติตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจดัการภาครัฐ  
 4.3 ปัญหาการบริหารจดัการคุณภาพของวิทยาลยัพยาบาลสังกดักระทรวงกลาโหม
และสังกดัส านกังานต ารวจแห่งชาติตามเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
      4.3.1 จากแบบสอบถามสภาพ ปัญหาและแนวทางการบริหารจดัการคุณภาพ
ของวทิยาลยัพยาบาลสังกดักระทรวงกลาโหมและสังกดัส านกังานต ารวจแห่งชาติตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจดัการภาครัฐ 
   4.3.2 จากแบบสัมภาษณ์สภาพ ปัญหาและแนวทางการบริหารจดัการคุณภาพ
ของวทิยาลยัพยาบาลสังกดักระทรวงกลาโหมและสังกดัส านกังานต ารวจแห่งชาติตามเกณฑ์คุณภาพ

การบริหารจดัการภาครัฐ 
                         4.4 ขอ้เสนอแนะและแนวทางการบริหารจดัการคุณภาพของวิทยาลยัพยาบาลสังกดั
กระทรวงกลาโหมและสังกดัส านกังานต ารวจแห่งชาติตามเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
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4.1   ผลการวเิคราะห์เกีย่วกบัสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางที ่4.1  แสดงสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนคน    ร้อยละ 

          ต าแหน่ง 
                ผูอ้  านวยการ    
                รองผูอ้  านวยการ 
                อาจารย ์

 
4 
8 

87 

 
4.04 
8.08 

87.88 
รวม 99 100 

            วุฒิการศึกษา 
                ปริญญาตรี   
                ปริญญาโท 
                ปริญญาเอก 

 
3 

78 
18 

 
  3.03 
78.79 
18.18 

รวม 99 100 
อายุ 
                ต  ่ากวา่ 30  ปี                     
                ระหวา่ง 31-40  ปี 

 
3 

17 

 
3.03 

17.17 
                ระหวา่ง 41-50 ปี 
                มากกวา่  50  ปีข้ึนไป 

45 
34 

45.46 
34.34 

รวม 99 100 
 
จากตาราง ท่ี 4.1  พบว่าสถานภาพทัว่ไปเป็นต าแหน่งอาจารย ์มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 

87.88 รองผูอ้  านวยการ คิดเป็นร้อยละ 8.08  ผูอ้  านวยการ คิดเป็นร้อยละ 4.04 ตามล าดบั  มีระดบัวุฒิ
การศึกษามากท่ีสุด ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 78.79  ปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 18.18 ปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 3.03 มีอายุมากท่ีสุดระหวา่ง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.46  อายุมากกวา่ 50 ปีข้ึนไป 
คิดเป็นร้อยละ 34.34 อายุระหวา่ง 31-40  ปี คิดเป็นร้อยละ 17.17  และอายุต ่ากวา่ 30  ปี  คิดเป็นร้อย
ละ3.03 ตามล าดบั 
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 4.2 ผลการวิเคราะห์สภาพและปัญหาการบริหารจัดการคุณภาพของวิทยาลัยพยาบาลสังกัด
กระทรวงกลาโหมและสังกดัส านักงานต ารวจแห่งชาติตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ตารางที ่4.2  สภาพและปัญหาการบริหารจดัการคุณภาพของวทิยาลยัพยาบาลตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐโดยรวม  7 หมวด 

 
การบริหารจัดการ 

สภาพการบริหาร ปัญหา 

x̄  S.D. แปลความ x̄  S.D. แปลความ 
หมวดท่ี 1 การน าองคก์ร 3.94 .56 มาก 2.49 .79 นอ้ย 
หมวดท่ี 2 การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ 3.88 .57 มาก 2.57 .88 ปานกลาง 
หมวดท่ี 3 การใหค้วามส าคญักบั
ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

3.82 .75 มาก 2.31 .80 นอ้ย 

หมวดท่ี 4 การวดั การวิเคราะห์  
การจดัการความรู้ 

3.67 .67 มาก 2.66 .78 ปานกลาง 

หมวดท่ี 5 การมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล 3.58 .80 มาก 2.77 .88 ปานกลาง 

หมวดท่ี 6 การจดัการกระบวนการ 3.62 .74 มาก 2.62 .88 ปานกลาง 
หมวดท่ี 7 ผลลพัธ์การด าเนินการ 3.68 .78 มาก 2.50 .89 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.74 .69 มาก 2.56 .84 ปานกลาง 

  
จากตารางท่ี4.2  พบวา่สภาพปัจจุบนัการบริหารจดัการคุณภาพ โดยรวม 7 หมวด มีการ

ด าเนินงานอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74  โดยหมวดท่ีมีการบริหารจดัการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
3 ล าดบั คือ หมวดท่ี 1 การน าองคก์รค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94  หมวดท่ี 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 หมวดท่ี 3 การให้ความส าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.82  ตามล าดบัและหมวดท่ีมีค่าเฉล่ียในการด าเนินการนอ้ยท่ีสุด คือ หมวดท่ี 5 การมุ่งเนน้
ทรัพยากรบุคคล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58  ในส่วนของปัญหาภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.56  หมวดท่ีมีปัญหามากท่ีสุด 3 ล าดบั คือ หมวดท่ี 5 การมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.77  หมวดท่ี 4 การวดั การวเิคราะห์ การจดัการความรู้ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.66  หมวดท่ี 
6 การจดัการกระบวนการ ค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.62 ตามล าดบั และหมวดท่ีมีค่าเฉล่ียปัญหานอ้ยท่ีสุด คือ 
หมวดท่ี 3 การใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.31 
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ตารางที ่4.3 สภาพและปัญหาการบริหารจดัการคุณภาพของวทิยาลยัพยาบาลสังกดักระทรวงกลาโหม 
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ตามเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ในหมวดท่ี 1 การน าองคก์ร 

 
หมวดที่ 1 การน าองค์กร 

สภาพการบริหาร ปัญหา 

x̄  S.D. แปลความ x̄  S.D. แปลความ 

1. การก าหนดวิสัยทศัน์  ค่านิยม เป้าประสงค์  และ
ความคาดหวงัในการด าเนินการของผูบ้ริหารระดบัสูง 

3.88 
 

.78 มาก 2.76 1.15 ปานกลาง 

 2. การให้ความส าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียของผูบ้ริหารระดบัสูง 

4.01 .74 มาก 2.44 .96 นอ้ย 

 3. การกระจายงานและอ านาจการตัดสินใจให้กับ
บุคลากรระดบัต่างๆของผูบ้ริหารระดบัสูง 

3.86 .77 มาก 2.63 1.02 ปานกลาง 

 4. การสนับสนุนให้บุคลากรไดเ้รียนรู้ พฒันาตนเอง
และสร้างสรรคน์วตักรรมของผูบ้ริหารระดบัสูง 

4.08 .86 มาก 2.38 1.02 นอ้ย 

5. การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร
ระดบัสูง 

3.92 .67 มาก 2.48 1.00 นอ้ย 

6.การช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมสังคม/ชุมชนและ
ความรับผิดชอบต่อสงัคมของผูบ้ริหารระดบัสูง 

3.93 .75 มาก 2.23 .88 นอ้ย 

ภาพรวม 3.94 .56 มาก 2.49 .79 นอ้ย 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา่สภาพปัจจุบนัการบริหารจดัการคุณภาพในหมวดท่ี 1 การน าองคก์ร 
ภาพรวมมีการด าเนินงานอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94  โดยขอ้ท่ีมีการบริหารจดัการท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 3 ล าดบั คือ ขอ้ 4 การสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดเ้รียนรู้ พฒันาตนเองและสร้างสรรค์
นวตักรรมของผูบ้ริหารระดบัสูง ค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.08  ขอ้ 2 การใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบริการและผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสียของผูบ้ริหารระดบัสูง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 ขอ้ 6 การช่วยเหลือสนบัสนุนกิจกรรม
สังคม/ชุมชนและความรับผิดชอบต่อสังคมของผูบ้ริหารระดบัสูง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82  ตามล าดบั
และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียในการด าเนินการนอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ 3 การกระจายงานและอ านาจการตดัสินใจ
ใหก้บับุคลากรระดบัต่างๆของผูบ้ริหารระดบัสูงค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86  ในส่วนของปัญหาภาพรวมมี
ปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.49 ส าหรับขอ้ท่ีมีปัญหามากท่ีสุด 3 ล าดบั คือ ขอ้ 1 การ
ก าหนดวสิัยทศัน์  ค่านิยม เป้าประสงค ์  และความคาดหวงัในการด าเนินการของผูบ้ริหารระดบัสูง 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.76  ขอ้ 3 การกระจายงานและอ านาจการตดัสินใจใหก้บับุคลากรระดบัต่างๆของ
ผูบ้ริหารระดบัสูง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.63  ขอ้ 5  การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร
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ระดบัสูง ค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.48 ตามล าดบั และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียปัญหานอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ 6 การช่วยเหลือ
สนบัสนุนกิจกรรมสังคม/ชุมชนและความรับผดิชอบต่อสังคมของผูบ้ริหารระดบัสูง  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  
2.23 

 
ตารางที่4.4 สภาพและปัญหาการบ ริหารจัดการ คุณภาพของวิทย าลัยพยาบาลสั งกัด
กระทรวงกลาโหม และส านกังานต ารวจแห่งชาติ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ใน
หมวดท่ี 2 การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ 

หมวดที ่2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ สภาพการบริหาร ปัญหา 

x̄  S.D. แปลความ x̄  S.D. แปลความ 

1.การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและ
ภายนอกก่อนการจดัท ายทุธศาสตร์ 

3.93 .70 มาก 2.48 1.03 นอ้ย 

2. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในองคก์รในการ
จดัท ายทุธศาสตร์ 

4.05 .78 มาก 2.43 1.07 นอ้ย 

3. การถ่ายทอดประเด็นยทุธศาสตร์ใหก้บั
บุคลากรในองคก์ารอยา่งทัว่ถึง 

3.93 .74 มาก 2.47 1.06 นอ้ย 

4. การก าหนดกลยทุธ์หลกัและแผนปฏิบติั
ราชการสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ 

3.92 .71 มาก 2.54 1.14 ปานกลาง 

5. การน าแผนปฏิบติัการท่ีก าหนดไปสู่การ
ปฏิบติัจริง 

4.01 .74 มาก 2.57 1.00 ปานกลาง 

6.การวดัและประเมินผลความกา้วหนา้ของ
แผนปฏิบติัการ 

3.72 .81 มาก 2.75 .97 ปานกลาง 

7.การติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยทุธศาสตร์ 

3.66 .85 มาก 2.68 .96 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.88 .57 มาก 2.57 .88 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.4  พบวา่สภาพปัจจุบนัการบริหารจดัการคุณภาพในหมวดท่ี 2 การวางแผน

เชิงยทุธศาสตร์ ภาพรวมมีการด าเนินงานอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88  โดยขอ้ท่ีมีการบริหาร
จดัการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 3 ล าดบั คือ ขอ้ 2 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรในการจดัท า
ยุทธศาสตร์ ค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.05  ขอ้ 5 การน าแผนปฏิบติัการท่ีก าหนดไปสู่การปฏิบติัจริง ค่าเฉล่ีย
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เท่ากบั 4.01 ขอ้ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกก่อนการจดัท ายุทธศาสตร์ 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 เช่นเดียวกบัขอ้ 3 การถ่ายทอดประเด็นยุทธศาสตร์ให้กบับุคลากรในองคก์าร
อยา่งทัว่ถึง ค่าเฉล่ีย 3.93  ตามล าดบั และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียในการด าเนินการนอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ 7 การ
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66  ในส่วนของปัญหาภาพรวมมี
ปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.57 ส าหรับขอ้ท่ีมีปัญหามากท่ีสุด 3 ล าดบั คือ ขอ้  6  
การวดัและประเมินผลความกา้วหนา้ของแผนปฏิบติัการ  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.75  ขอ้ 7  การติดตามผล
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.68  ขอ้ 5 การน าแผนปฏิบติัการท่ีก าหนดไปสู่
การปฏิบติัจริง ค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.57 ตามล าดบั และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียปัญหานอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ 2 การมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในองคก์รในการจดัท ายทุธศาสตร์ ค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.43 

 
ตารางที่4.5 สภาพและปัญหาการบ ริหารจัดการ คุณภาพของวิทย าลัยพยาบาลสั งกัด
กระทรวงกลาโหม และส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตามแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐ  
ในหมวดท่ี 3 การใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
หมวดที่3 การให้ความส าคัญกบัผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สภาพการบริหาร ปัญหา 

x̄  S.D. แปลความ x̄  S.D. แปลความ 

1.การศึกษาความตอ้งการและความคาดหวงั
ของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยเปิด
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น 

3.76 .92 มาก 2.41 1.05 นอ้ย 

2.  การด าเนินการโดยใหค้วามส าคญักบั
ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

3.82 .89 มาก 2.31 .93 นอ้ย 

3. การสร้างเครือข่ายและความสัมพนัธ์กบั
ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

3.86 .75 มาก 2.30 .84 นอ้ย 

4. การประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการ
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

3.85 .88 มาก 2.22 .89 นอ้ย 

ภาพรวม 3.82 .75 มาก 2.31 .80 นอ้ย 

 
จากตารางท่ี 4.5  พบว่าสภาพปัจจุบนัการบริหารจดัการคุณภาพในหมวดท่ี 3 การให้

ความส าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ภาพรวมมีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82  โดยขอ้ท่ีมีการบริหารจดัการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ขอ้ 3 การสร้างเครือข่าย
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และความสัมพนัธ์กบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.86  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียใน
การด าเนินการนอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ 1 การศึกษาความตอ้งการและความคาดหวงัของผูรั้บบริการและผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียโดยเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.76  ในส่วนของปัญหาภาพรวม
มีปัญหาอยู่ในระดบัน้อย ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.31 ส าหรับขอ้ท่ีมีปัญหามากท่ีสุด คือ ขอ้  1  การศึกษา
ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยเปิดช่องทางรับฟังความ
คิดเห็น ค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.41  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียปัญหาน้อยท่ีสุด คือ ขอ้ 4 การประเมินความพึง
พอใจของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.22   

 
ตารางที่4.6สภาพและ ปัญหาการบ ริหารจัดการ คุณภาพของวิทยาลัยพยาบาล  สั งกัด
กระทรวงกลาโหม และส านกังานต ารวจแห่งชาติ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ  ใน
หมวดท่ี 4 การวดั  การวเิคราะห์และการจดัการความรู้ 
หมวดที ่4 การวดั การวเิคราะห์ 
และการจัดการความรู้ 

สภาพการบริหาร ปัญหา 

x̄  S.D. แปลความ x̄  S.D. แปลความ 

1.การวเิคราะห์ความรู้ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้น
หน่วยงาน 

3.50 .90 มาก 2.66 1.06 ปานกลาง 

2. การประเมินความตอ้งการเก่ียวกบัความรู้ท่ี
จ  าเป็น 

3.44 .96 ปานกลาง 2.63 1.03 ปานกลาง 

3. การหาแหล่งความรู้ทั้งภายในและภายนอก
เพื่อน ามาปรับปรุงพฒันา 

3.88 .73 มาก 2.42 .92 นอ้ย 

4. การใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในหน่วยงาน 3.98 .87 มาก 2.36 .95 นอ้ย 

5.การน าความรู้ท่ีไดม้าใชใ้นการปรับปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

3.76 .89 มาก 2.60 1.04 ปานกลาง 

6 .การมีระบบฐานข้อมูล ท่ีสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติั 

3.50 .87 มาก 2.94 .99 ปานกลาง 

7.การมีระบบเทคโนโลยีส่ารสนเทศท่ี
ประชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารได ้

3.64 1.01 มาก 2.83 1.17 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.67 .67 มาก 2.66 .78 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 4.6  พบวา่สภาพปัจจุบนัการบริหารจดัการคุณภาพในหมวดท่ี 4 การวดั  การ
วิเคราะห์และการจดัการความรู้ ภาพรวมมีการด าเนินงานอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67  โดย
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ขอ้ท่ีมีการบริหารจดัการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 3 ล าดบั คือ ขอ้ 4  การให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
หน่วยงาน  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.98  ขอ้ 3 การหาแหล่งความรู้ทั้งภายในและภายนอกเพื่อน ามาปรับปรุง
พฒันา ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.88 ขอ้ 5 การน าความรู้ท่ีได้มาใช้ในการปรับปรับปรุงการด าเนินงาน 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 ตามล าดบั และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียในการด าเนินการนอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ 2 การประเมิน
ความตอ้งการเก่ียวกบัความรู้ท่ีจ  าเป็น ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44  ในส่วนปัญหาภาพรวมมีปัญหาอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.66 ส าหรับขอ้ท่ีมีปัญหามากท่ีสุด 3 ล าดบั คือ ขอ้  6  การมีระบบ
ฐานขอ้มูลท่ีสนบัสนุนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบติัการ ค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.94  
ขอ้ 7 การมีระบบเทคโนโลยี่สารสนเทศท่ีประชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารได ้ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
2.83  ขอ้ 1 การวเิคราะห์ความรู้ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นหน่วยงาน ค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.66 ตามล าดบั และขอ้
ท่ีมีค่าเฉล่ียปัญหานอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ 4  การให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในหน่วยงาน  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  
2.36 

 
ตารางที่4.7 สภาพและปัญหาการบ ริหารจัดการ คุณภาพของวิทย าลัยพยาบาลสั งกัด
กระทรวงกลาโหมและส านกังานต ารวจแห่งชาติ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ใน
หมวดท่ี5 การมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล 
หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล สภาพการบริหาร ปัญหา 

x̄  S.D. แปลความ x̄  S.D. แปลความ 

1. การจดัระบบงานท่ีชดัเจน จดัสภาพแวดลอ้ม
และสวสัดิการเพื่อความเป็นอยูท่ี่ดีของบุคลากร 

3.53 .97 มาก 2.69 1.12 ปานกลาง 

2. การจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ของบุคคล 

3.42 1.00 ปานกลาง 2.73 1.10 ปานกลาง 

3. การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในการท างาน   3.37 .96 ปานกลาง 3.00 1.08 ปานกลาง 

4. การส่งเสริมการพฒันาตนเองใหก้บับุคลากร
ใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาองคก์ร 

3.84 .93 มาก 2.38 .97 นอ้ย 

5. การสร้างแนวทางความกา้วหนา้ใหก้บั
บุคลากร 

3.69 .92 มาก 2.83 1.09 ปานกลาง 

6.การมีระบบการประเมินผลการปฏิบติังานของ
บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

3.64 .91 มาก 2.83 1.06 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.58 .80 มาก 2.77 .88 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.7  พบวา่สภาพปัจจุบนัการบริหารจดัการคุณภาพในหมวดท่ี5 การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล ภาพรวมมีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.58  โดยขอ้ท่ีมีการ
บริหารจดัการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 3 ล าดบั คือ ขอ้ 4 การส่งเสริมการพฒันาตนเองให้กบับุคลากรให้
สอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาองคก์ร ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.84  ขอ้ 5  การสร้างแนวทางความกา้วหนา้
ใหก้บับุคลากร  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69   ขอ้ 6 การมีระบบการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรท่ี
มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 ตามล าดบั และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียในการด าเนินการ
นอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ 3 การสร้างแรงจูงใจให้กบับุคลากรในการท างาน  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37  ในส่วน
ของปัญหาภาพรวมมีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.77 ส าหรับขอ้ท่ีมีปัญหามากท่ีสุด 
3 ล าดบั คือ ขอ้ 3 การสร้างแรงจูงใจให้กบับุคลากรในการท างาน ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.00  ขอ้ 5 การ
สร้างแนวทางความกา้วหนา้ให้กบับุคลากร ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.83 เช่นเดียวกบั  ขอ้ 6 การมีระบบการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.83 ขอ้ 2 
การจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคคล ค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.73 ตามล าดบั และขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียปัญหานอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ 4 การส่งเสริมการพฒันาตนเองให้กบับุคลากรให้สอดคลอ้งกบัทิศ
ทางการพฒันาองคก์ร ค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.38 
 
ตารางที่  4.8 สภาพและปัญหาการบริหารจัดการคุณภาพของวิทยาลัยพยาบาลสังกัด
กระทรวงกลาโหมและส านกังานต ารวจแห่งชาติตามแนวคิดการบริหารจดัการภาครัฐในหมวดท่ี 6 
การจดัการกระบวนการ 
หมวดที่6 การจัดการกระบวนการ 
 

สภาพการบริหาร ปัญหา 
x̄  S.D. แปลความ x̄  S.D แปลความ 

1. การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
กระบวนการท่ีสร้างคุณค่าและสนบัสนุน 

3.69 .83 มาก 2.61 .97 ปานกลาง 

2. การสนบัสนุนการด าเนินการเพื่อบรรลุพนัธกิจ 3.86 .84 มาก 2.50 1.01 ปานกลาง 

3. การน าเทคโนโลยีท่ี่ทนัสมยัมาใหบ้ริการ 3.54 .87 มาก 2.79 1.00 ปานกลาง 

4. การวเิคราะห์ความสูญเสียและขอ้ผดิพลาดใน
การด าเนินการ เพื่อน าผลมาปรับปรุง 

3.32 1.06 ปานกลาง 2.83 1.16 ปานกลาง 

5. การแลกเปล่ียนประสบการณ์ภายใน/ภายนอก
หน่วยงาน 

3.72 .87 มาก 2.29 1.02 นอ้ย 

ภาพรวม 3.62 .74 มาก 2.62 .88 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.8  พบวา่สภาพปัจจุบนัการบริหารจดัการคุณภาพในหมวดท่ี 6 การจดัการ
กระบวนการ ภาพรวมมีการด าเนินงานอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62  โดยขอ้ท่ีมีการบริหาร
จดัการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ขอ้ 2 การสนบัสนุนการด าเนินการเพื่อให้บรรลุพนัธกิจ ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั  3.86  ขอ้ 5 การแลกเปล่ียนประสบการณ์ภายใน/ภายนอกหน่วยงาน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 ขอ้ 
1 การก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังานของกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน 
ค่าเฉล่ีย 3.69  ขอ้3 การน าเอาเทคโนโลยี่ท่ีทนัสมยัมาใช้ในการให้บริการ ค่าเฉล่ีย 3.54  และ ขอ้ 4 
การวิเคราะห์ความสูญเสียและขอ้ผิดพลาดในการด าเนินการ เพื่อน าผลมาปรับปรุง  ค่าเฉล่ีย3.32 
ตามล าดบั  ในส่วนของปัญหาภาพรวมมีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.62 ส าหรับ
ขอ้ท่ีมีปัญหามากท่ีสุด คือ ขอ้ 4 การวเิคราะห์ความสูญเสียและขอ้ผิดพลาดในการด าเนินการ เพื่อน า
ผลมาปรับปรุง  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.83  ขอ้ 3 การน าเอาเทคโนโลยี่ท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการให้บริการ  
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.79  ขอ้ 1 การก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังานของกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าและ
กระบวนการสนบัสนุน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.61 ขอ้ 2 การสนบัสนุนการด าเนินการเพื่อให้บรรลุพนัธกิจ 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.50 และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียปัญหาน้อยท่ีสุด คือ ขอ้ 5 การแลกเปล่ียนประสบการณ์
ภายใน/ภายนอกหน่วยงาน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.29  
 
ตารางที่4.9สภาพและ ปัญหาการบ ริหารจัดการ คุณภาพของวิทยาลัยพยาบาล  สั งกัด
กระทรวงกลาโหมและส านักงานต ารวจแห่งชาติตามแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐใน            
หมวดท่ี 7 ผลลพัธ์การด าเนินการ 
หมวดท่ี7 ผลลพัธ์การด าเนินการ 
 

สภาพการบริหาร ปัญหา 
x̄  S.D. แปลความ x̄  S.D. แปลความ 

1. การก าหนดตวัช้ีวดัในการประเมินครอบคลุม
มิติดา้นประสิทธิผล คุณภาพการใหบ้ริการ 
ประสิทธิภาพ และการพฒันาองคก์ร 

3.86 .81 มาก 2.40 .93 นอ้ย 

2. การประเมินผลการด าเนินการ 
ครอบคลุมมิติดา้นประสิทธิผล คุณภาพการ 
ใหบ้ริการ ประสิทธิภาพ และการพฒันาองคก์ร 

3.72 .92 มาก 2.49 .96 นอ้ย 

3. การพิจารณาแนวโนม้ของการพฒันาองคก์ร 3.48 .93 ปานกลาง 2.60 1.00 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.68 .78 มาก 2.50 .89 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.9 พบวา่สภาพปัจจุบนัการบริหารจดัการคุณภาพในหมวดท่ี 7 ผลลพัธ์การ
ด าเนินการ ภาพรวมมีการด าเนินงานอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68  โดยขอ้ท่ีมีการบริหาร
จดัการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ขอ้ 1  การก าหนดตวัช้ีวดัในการประเมินครอบคลุมมิติดา้น
ประสิทธิผล  มิติดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ  มิติดา้นประสิทธิภาพ และมิติดา้นการพฒันาองคก์าร 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.86  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียในการด าเนินการนอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ 3 การพิจารณาแนวโนม้
ของการพฒันาองคก์ร ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.48 ในภาพรวมของปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง  ค่าเฉล่ีย 
เท่ากบั 2.50  ส าหรับขอ้ท่ีมีปัญหามากท่ีสุด คือ ขอ้ 3 การพิจารณาแนวโนม้ของการพฒันาองคก์ร 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.60  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียปัญหานอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ 1 การก าหนดตวัช้ีวดัในการประเมิน
ครอบคลุมมิติดา้นประสิทธิผล  มิติดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ  มิติดา้นประสิทธิภาพ และมิติดา้น
การพฒันาองคก์าร ค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.40 
 
4.3   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิดและการสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาและ
ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพ 
ตารางที่ 4.10  แสดงความถ่ีของปัญหาการบริหารจดัการคุณภาพของวิทยาลยัพยาบาลสังกัด
กระทรวงกลาโหมและส านกังานต ารวจแห่งชาติ  
หมวดที่1 การน าองค์กร 

ล าดับที ่ รายการ ความถี่ 
1 ในการก าหนดวสิัยทศัน์ยงัขาดความชดัเจน 13 
2 การปฏิบติังานจะถูกควบคุมภายใตก้ฎ ระเบียบของหน่วยงานตน้สังกดั 5 
3 การบริหารแบบมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจในการตดัสินใจอยูใ่น

ระดบันอ้ย 
4 

4 การใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบริการอยูใ่นระดบัไม่มาก และมิไดมี้การหา 
ความตอ้งการหรือความคาดหวงัของผูรั้บบริการไวล่้วงหนา้ 

3 

 
หมวดที ่2 .การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์   
ล าดับที ่ รายการ ความถี่ 

1 ขาดความเขา้ใจในการวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ 8 
2 ไม่มีการวดั ประเมินผล ติดตามผลความกา้วหนา้ของแผนปฏิบติัอยา่ง

ต่อเน่ือง 
6 

3 ขาดการถ่ายทอดของแผนยทุธศาสตร์สู่ผูป้ฏิบติั   2 
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4 บุคลากรขาดการมีส่วนร่วม   2 
5 ไม่ไดว้เิคราะห์ปัญหาและอุปสรรคก่อนจดัท ายทุธศาสตร์ 2 

 
หมวดที ่3. การให้ความส าคัญกบัผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ล าดับที ่ รายการ ความถี่ 
1 ขาดการประเมินความตอ้งการและความคาดหวงัของผูรั้บบริการผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย   ไม่ประเมินอยา่งเป็นรูปธรรม    ส่วนใหญ่จะประเมินความพึง
พอใจ 

5 

2 การเปิดช่องรับความคิดเห็นผูรั้บบริการผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  ยงัมีนอ้ย 1 
3 การด าเนินงานเก่ียวขอ้งกฎ ระเบียบ ขอ้จ ากดัหลายดา้นเป็นผลใหเ้กิดการ

บริการชา้แสดงให้เห็นถึงความส าคญันอ้ย 
1 

4 ระบบ IT ตอ้งใชเ้งินมากในการด าเนินการ 1 
 

หมวดที ่4.การวดั การวเิคราะห์ และการจัดการความรู้   

ล าดับที ่ รายการ ความถี่ 
1 ขาด ฐานขอ้มูล/ระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการจดัการความรู้ และสนบัสนุนการ

ด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ 
5 

2 ขาดการถ่ายทอดตวับ่งช้ีการวดั การวเิคราะห์ และการจดัการความรู้ท่ีชดัเจน 4 
3 อาจารย ์มีภาระงานสอน ท าใหมี้ปัญหาไม่สามารถด าเนินงานการจดัการหา

แหล่งขอ้มูลเพื่อน ามาปรับปรุงพฒันา 
2 

4 ขาดความรู้ความเขา้ใจในการท าKM   2 
5 การแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งสร้างสรรคย์งัมีนอ้ย   1 
6 ระบบIT สารสนเทศยงัมีขอ้ขดัขอ้ง 1 

 
หมวดที ่5.การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล    
ล าดับที ่ รายการ ความถี่ 

1 ขาดแรงจูงใจในการท างานขาดความกา้วหนา้ของบุคลากร 4 
2 การพฒันาบุคลากร/ขยายตามโครงสร้าง ท าไดย้าก  อตัราต าแหน่งการบรรจุและ

ค่าตอบแทนมีนอ้ย  ท าใหข้าดความกา้วหนา้    
4 

3 การพฒันาบุคคลสายสนบัสนุนมีสมรรถนะในการท างานต ่ากวา่ท่ีควรเป็น และ 3 
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บุคคลากรIT ท างานหนกั 
4 การวางระบบงานท่ีไม่ชดัเจน ขาดงบประมาณสนบัสนุน 2 
5 ระบบการประเมินผลการปฏิบติังานท่ียงัไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ   2 
6 ระบบฐานขอ้มูลไม่ทนัสมยัเพียงพอ  1 
7 งบ. ส่งเสริมการพฒันาบุคลากรมีนอ้ย  5000บาท/คน  วฒิุ ป เอกยงัมีนอ้ย 1 

 
หมวดที ่6.การจัดการกระบวนการ   
ล าดับที ่ รายการ ความถี่ 

1 ในการก าหนดผู ้รับผิดชอบไม่ชัดเจน  สั่งการซ ้ าซ้อน ไม่ติดตามงาน  ขาดผู ้
ประสานงานในการจดัการกระบวนการ 

2 
 

2 
 

ขั้ นตอน/แนวทางปฏิบัติ ในการท างานส าห รับกระบวนการส าคัญย ังไม่ 
ครบถว้น หรือครอบคลุมในทุกงาน  ครบถว้น  

1 

3 กระบวนการสนบัสนุน: เช่น ฝ่ายธุรการ  ท างานไม่เป็นระบบและงานหลุดบ่อย 1 
4 ฐานขอ้มูลยงัอยูใ่นช่วงการพฒันา   1 

 
หมวดที ่7.ผลลพัธ์การด าเนินการ   
ล าดับที ่ รายการ ความถี่ 

1.  ผลลพัธ์ในการด าเนินการยงัขาดประสิทธิผลท่ีดี  มิติดา้นประสิทธิผล ดา้นผูเ้รียนยงั
เรียนรู้ดว้ยการ ท่องจ ามากกวา่การใชก้ระบวนการคิด  ผลการสอบใบประกอบโรค
ศิลป์ยงัไม่น่าพอใจ   

3 

2 ขาดการก าหนดและถ่ายทอดตวับ่งช้ีท่ีชดัเจน  ตวัช้ีวดัยงัไม่บรรลุตามเป้าหมาย มี
มากเกินไป 

2 

3 ไม่ทราบถึงความส าคญัของผลลพัธ์การด าเนินงาน ในมิติต่างๆ  1 
4 ขาดความตระหนกัในการท างาน ขาดความใส่ใจ 1 
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ตารางที ่4.11  แสดงความถ่ีของขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัจากแบบสอบถามปลายเปิดและแบบสัมภาษณ์
เก่ียวกับแนวทางการบริหารจดัการคุณภาพของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมและ
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ  
หมวดที่1 การน าองค์กร 

ล าดับที ่ แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพ ความถี่ 
1 ควรก าหนดวสิัยทศัน์ท่ีชดัเจนเพิ่มช่องทางการส่ือสารท่ีมีสาระ และมีประสิทธิภาพ 7 
2 การด าเนินการของผูบ้ริหารในการช้ีน าองคก์ร ควรมีการก ากบัดูแลอยา่งใกลชิ้ด 6 
3 ใหทุ้กคนมีส่วนร่วม และใหมี้การกระจายอ านาจการตดัสินใจ 2 
4 สนบัสนุนสร้างขวญัและก าลงัใจ ใหบุ้คลากรไดเ้รียนรู้พฒันาตนเองและสร้างสรรค์

นวตักรรม 
2 

5 เพิ่มความรับผิดชอบต่อสังคม  มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมมากข้ึน 2 
   

หมวดที ่2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

ล าดับที ่ แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพ ความถี่ 
1 ควรเพิ่มความรู้โดยผูท้รงคุณวุฒิ  สัมมนาบุคลากรทุกระดบั  วิเคราะห์ปัญหาและ

อุปสรรคน าไปวางแผนร่วมกนั  ถ่ายทอดใหทุ้กระดบัไดท้ราบอยา่งทัว่ถึง   
6 

2 เพิ่มโอกาส/ช่องทางการส่ือสาร/การมีส่วนร่วม 3 
3 แต่งตั้งคณะท างาน  ส่งผา่นความรู้ โดยการ  สัมมนา ประชุม  ประชุมวิชาการ และ

ปฏิบติัร่วมกนั     
4 

4 มีการก าหนดระยะเวลาของแผนปฏิบติัอยา่งชดัเจน  ถา้พบปัญหาอุปสรรค ปรึกษา 
ผูบ้ริหาร หรือคณะกรรมการ/คณะท างาน 

3 

 
หมวดที ่3. การให้ความส าคัญกบัผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ล าดับที ่ แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพ ความถี่ 
1 จดัประชุมหาแนวทางการปฏิบติั โดยเชิญผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เขา้

ร่วมเพื่อใหทุ้กส่วนมีส่วนร่วม 
2 

2 ควรมีการส ารวจความตอ้งการของผูรั้บบริการผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งต่อเน่ือง 1 
3 
 

เปิดโอกาสใหผู้รั้บบริการและผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียทุกส่วนมีส่วนร่วม 1 
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4 พิจารณาตามความจ าเป็นและเร่ืองด่วนก่อน โดยเน้น ผูเ้รียนเป็นส าคญัล าดบัแรก 
โดยน าปัจจยัดา้นงบประมาณ  ระเบียบขอ้บงัคบั มาเป็นกรอบในการบริหารจดัการ 

1 

5 ควรมีสวสัดิการ ระบบWIFI ฟรี ครอบคลุมพื้นท่ีการศึกษา 1 
  
หมวดที ่4.การวดั การวเิคราะห์ และการจัดการความรู้   

ล าดับที ่ แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพ ความถี่ 
1 ควรใหมี้การจดัการความรู้โดยบูรณาการร่วมกบัการเรียนการสอน  ควรมีการ

review ความรู้  มีแนวทางไปในทางเดียวกนั  
2 

2 ควรพฒันาระบบฐานขอ้มูล/สารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการตดัสินใจ และการจดัการความรู้  
กระตุน้ใหมี้การใชI้T พฒันาเร่ืองความเร็ว และการเขา้ถึง ควรปรับระบบ
สารสนเทศ ใหง่้ายต่อการเรียนรู้   โดยพฒันาอยา่งต่อเน่ือง    

2 

3 ควรมีการถ่ายทอดตวับ่งช้ีการวดั วิเคราะห์ และการจดัการความรู้ท่ีชดัเจน  1 
4 ในการตรวจรับการประเมินภายในและภายนอก ควรใหมี้การรายงาน  ลงไปร่วม

หรือสอบถามความกา้วหนา้  เม่ือไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด รีบหาปัญหาและแกไ้ข
ทนัที   

1 

5 ควรส่งเสริมคุณภาพ จริยธรรมและ ยอมรับความจริง รับรู้ปัญหาและหาทาง
แกปั้ญหาดีกวา่แค่ขอผา่นไปที 

1 

6 ควรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งภายใน  ภายนอกใหม้ากข้ึน เพื่อใหเ้กิดการต่อยอด
องคค์วามรู้    

1 

 
หมวดที ่5.การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล    
ล าดับที ่ แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพ ความถี่ 

1 ควรวเิคราะห์หาสาเหตุการคงอยูข่องบุคลากร  หาช่องทางในการเติบโต 
ความกา้วหนา้ใหแ้ก่บุคลากร  สร้างเสริมขวญัและก าลงัใจ  

4 

2 ควรจดัหางบประมาณ และหาผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นดูแลการวางระบบงานท่ีชดัเจน  
เพิ่มความรู้ระบบฐานขอ้มูล  อบรมการใชฐ้านขอ้มูลแก่บุคลากร พฒันาใหมี้ความ
ทนัสมยัใชไ้ดจ้ริง  มีการก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการใชฐ้านขอ้มูลใหช้ดัเจน  

2 

3 ควรวางแผนระบบงานร่วมกนั ติดตามก ากบัดูแลอยา่งต่อเน่ือง  มีการวเิคราะห์
ก าลงัคน  และวางแผนการพฒันาท่ีชดัเจน  
 

2 
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4 ควรท าแผนขยายโครงสร้างอตัราก าลงัเพื่อให้เกิดความมัน่คงส่งเสริมผูท่ี้ทีผลงานให้
ไดรั้บการพิจารณาความดีความชอบมีความกา้วหนา้ของชั้นยศ 

2 

5 ควรเพิ่มแรงจูงใจส่งเสริมการพฒันาบุคลากร เพิ่มงบฯอยา่งนอ้ย 10,000บาท/คน  
ส่งเสริมการศึกษาปริญญาเอก 1 ทุน ทุก1-2 ปี 

1 

6 
 

ควรมีการวางแผนการเติบโตในหนา้ท่ีการงานของบุคลากรสายสนบัสนุน ใหมี้
ความทดัเทียมเท่าคนอ่ืนท่ีอยูใ่นหน่วยงาน  

1 

 
หมวดที ่6.การจัดการกระบวนการ   
ล าดับที ่ แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพ ความถี่ 

1 ควรจดัท าคู่มือการปฏิบติังาน/flow chart ท่ีครอบคลุมกระบวนการหลักและ 
กระบวนการสนบัสนุน  

1 

2 ควรจดัท าระบบฐานขอ้มูลใหเ้ป็นรูปธรรมชดัเจน และใชข้อ้มูลในการตดัสินใจ   1 
3 ควรมีการทบทวนกระบวนการท างาน  และมีกลไกส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน

การท างาน  เช่น จดัประชุม/สัมมนา เป็นตน้ 
1 

 
 
หมวดที ่7 ผลลพัธ์การด าเนินการ 

ล าดับที ่ แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพ ความถี่ 
1 จดัประชุมร่วมก าหนดและถ่ายทอดตัวบ่งช้ีผลลัพธ์การด าเนินการในมิติต่างๆ  

พิจารณาก าหนดตวัช้ีวดัเฉพาะท่ีจ าเป็น  ลดจ านวนตวัช้ีวดัลงและระบุชดัเจน 
2 

2 มีการก ากบัดูแลติดตามงานสม ่าเสมอ  โดยมีการถ่ายทอดให้ทราบทุกระดบั  ช้ีแจง
แสดงเหตุผล  ใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการพฒันาองคก์ร     

2 

3 
 

ส่งเสริมให้บุคลากรไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถในดา้นการเรียนการสอน   ควร
ปลูกฝังใหผู้ส้อนใชว้ธีิการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ เนน้ให้เกิดการเรียนรู้ โดย
ใช้กระบวนการคิด มากกว่าท่องจ า ควรพิจารณาระบบการจดัการเรียนการสอน
ทั้งหมด  ความพร้อมของอาจารยผ์ูส้อนตรงกบัความรู้ความสามารถมากนอ้ยเพียงใด 

2 

4 ควรน าผลลพัธ์ท่ีไม่บรรลุ มารวบรวม หาแนวทางแกไ้ข 1 
 



 

 

 
บทที ่5 

สรุปอภิปรายผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 
 
การวิจยัเร่ือง การศึกษาสภาพ  ปัญหาและแนวทางการบริหารจดัการคุณภาพของวิทยาลยั

พยาบาลสังกดักระทรวงกลาโหมและสังกดัส านกังานต ารวจแห่งชาติตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐ  โดยมีวตัถุประสงค์การวิจยั ระเบียบวิธีวิจยั สรุปผลการวิจยั  อภิปรายผลและ
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. วตัถุประสงคก์ารวจิยั 
      1.1  ศึกษาสภาพการบริหารจดัการคุณภาพของวิทยาลยัพยาบาล สังกดักลาโหม และ

วทิยาลยัพยาบาล สังกดัส านกังานต ารวจแห่งชาติตามเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
     1.2 ศึกษาปัญหาการบริหารจดัการคุณภาพของวิทยาลยัพยาบาล สังกดักลาโหม และ

วทิยาลยัพยาบาล สังกดัส านกังานต ารวจแห่งชาติตามเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
      1.3 น าเสนอแนวทางการบริหารจดัการคุณภาพของวิทยาลยัพยาบาล สังกดักลาโหม 

และวทิยาลยัพยาบาล สังกดัส านกังานต ารวจแห่งชาติตามเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
  2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

         ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหารระดบัสูง และอาจารยพ์ยาบาลทั้ง 4 แห่ง
ประกอบด้วย วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก , วิทยาลัยพยาบาลกองทพัเรือ , วิทยาลัยพยาบาล
กองทพัอากาศและวทิยาลยัพยาบาลต ารวจ จ านวน 152 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้าราง
ส าเร็จรูปของ Krejcie Morgan ได ้110 คน  ท าการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงส าหรับผูบ้ริหาร 12 คน 
อยา่งง่าย และกลุ่มอาจารยท์  าการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย โดยมีการพิจารณาตามสัดส่วนไดอ้าจารย ์98 
คน                  

 3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  
     เคร่ืองมือท่ีใช ้มี 2 แบบ คือ  
     3.1 แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั  3 ตอน  

ตอนท่ี 1: สถานภาพทัว่ไป   ตอนท่ี 2: สภาพและปัญหาการบริหารจดัการฯ   ตอนท่ี 3: ค  าถาม
ปลายเปิด รวมทั้งข้อเสนอแนะ ในประเด็นเก่ียวกบัสภาพการด าเนินการและปัญหาการบริหาร
จัดการคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของวิทยาลัยพยาบาลสังกัด
กระทรวงกลาโหมและส านกังานต ารวจแห่งชาติ  
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       3.2 แบบสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ในประเด็นเก่ียวกบั สภาพ ปัญหาและแนวทางการบริหาร
จัดการคุณภาพของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมและส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ผูบ้ริหารในประเด็นเก่ียวกบัสภาพการด าเนินการและปัญหาการบริหารจดัการคุณภาพตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมและส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ  

4.  สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 

      การวเิคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  และสถิติท่ีใช ้คือ ค่าความถ่ี (Frequency)  ค่า
ร้อยละ(Percentage)  ค่าเฉล่ีย(Means)  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard deviation) 

      ส าหรับขอ้มูลจากการสัมภาษณ์  ใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา 
5.1  สรุปผลการวจัิย 

การสรุปผลการวจิยัในคร้ังน้ี  ไดด้งัน้ี 
         5.1.1 สภาพการบริหารจดัการคุณภาพของวิทยาลยัพยาบาลสังกดักลาโหมและ

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ในภาพรวมมีการด าเนินการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74) 
หมวดท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ หมวด 1 การน าองคก์ร (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94)และหมวดท่ีมีค่าเฉล่ีย
ในการด าเนินการนอ้ยท่ีสุด คือ หมวดท่ี 5 การมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58)  ซ่ึง
สภาพการบริหารจดัการใน7หมวด มีดงัน้ี คือ หมวด 1 การน าองคก์ร (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94) โดยขอ้
ท่ีมีการบริหารจดัการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ขอ้ 4 การสนบัสนุนให้บุคลากรได้เรียนรู้ พฒันา
ตนเองและสร้างสรรคน์วตักรรมของผูบ้ริหารระดบัสูง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.08) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียใน
การด าเนินการน้อยท่ีสุด คือ ขอ้ 3 การกระจายงานและอ านาจการตดัสินใจให้กบับุคลากรระดบั
ต่างๆของผูบ้ริหารระดบัสูง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86) หมวดท่ี 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.88 ) โดยข้อท่ีมีการบริหารจดัการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ข้อ 2 การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในองค์กรในการจดัท ายุทธศาสตร์ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.05) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียในการ
ด าเนินการนอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ 7 การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.66)  หมวดท่ี 3 การให้ความส าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82) 
โดยขอ้ท่ีมีการบริหารจดัการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ขอ้ 3 การสร้างเครือข่ายและความสัมพนัธ์กบั
ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.86)  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียในการด าเนินการ
นอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ 1 การศึกษาความตอ้งการและความคาดหวงัของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียโดยเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น(ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.76) หมวดท่ี 4 การวดั  การวิเคราะห์และ
การจดัการความรู้ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67)  โดยขอ้ท่ีมีการบริหารจดัการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ขอ้ 4  
การให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในหน่วยงาน ( ค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.98) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียในการ
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ด าเนินการนอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ 2 การประเมินความตอ้งการเก่ียวกบัความรู้ท่ีจ  าเป็น (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.44 )  หมวดท่ี 5 การมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58)  โดยขอ้ท่ีมีการบริหารจดัการท่ี
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ขอ้ 4 การส่งเสริมการพฒันาตนเองให้กบับุคลากรให้สอดคล้องกบัทิศ
ทางการพฒันาองคก์ร (ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.84)  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียในการด าเนินการนอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ 
3 การสร้างแรงจูงใจให้กบับุคลากรในการท างาน (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37 ) หมวดท่ี 6 การจดัการ
กระบวนการ  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62)  โดยขอ้ท่ีมีการบริหารจดัการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ขอ้ 2 
การสนบัสนุนการด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุพนัธกิจ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.86 ) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียในการ
ด าเนินการนอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ 4. การวเิคราะห์ความสูญเสียและขอ้ผิดพลาดในการด าเนินการ เพื่อน า
ผลมาปรับปรุง ( ค่าเฉล่ีย3.32) หมวดท่ี 7 ผลลพัธ์การด าเนินการ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68)  โดยขอ้ท่ีมี
การบริหารจดัการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ขอ้ 1  การก าหนดตวัช้ีวดัในการประเมินครอบคลุมมิติ
ด้านประสิทธิผล  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  มิติด้านประสิทธิภาพ และมิติด้านการพฒันา
องค์การ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.86)  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียในการด าเนินการน้อยท่ีสุด คือ ขอ้ 3 การ
พิจารณาแนวโนม้ของการพฒันาองคก์ร (ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.48) 

        5.1.2 สภาพปัญหาการบริหารจัดการคุณภาพของวิทยาลัยพยาบาลสังกัด
กระทรวงกลาโหมและส านกังานต ารวจแห่งชาติ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
2.56) หมวดท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  คือ หมวดท่ี 5 การมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล (ค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.77) 
และหมวดท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ หมวด 3 การให้ความส าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.31) ซ่ึงปัญหาการบริหารจดัการ ใน 7 หมวดมีดงัน้ี คือ หมวดท่ี 1 การน า
องคก์ร (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.49) ส าหรับขอ้ท่ีมีปัญหามากท่ีสุด คือ ขอ้ 1 การก าหนดวสิัยทศัน์  ค่านิยม 
เป้าประสงค ์ และความคาดหวงัในการด าเนินการของผูบ้ริหารระดบัสูง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.76) และ
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียปัญหาน้อยท่ีสุดคือขอ้ 6 การช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมสังคม/ชุมชนและความ
รับผิดชอบต่อสังคมของผูบ้ริหารระดบัสูง ( ค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.23) หมวดท่ี 2 การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.57) ส าหรับขอ้ท่ีมีปัญหามากท่ีสุด คือ ขอ้ 6  การวดัและประเมินผล
ความกา้วหนา้ของแผนปฏิบติัการ  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.75) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียปัญหาน้อยท่ีสุด คือ 
ขอ้ 2 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในองคก์รในการจดัท ายทุธศาสตร์ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.43) หมวดท่ี 
3 การให้ความส าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ส าหรับขอ้ท่ีมีปัญหามากท่ีสุด คือ ขอ้ 
ส าหรับขอ้ท่ีมีปัญหามากท่ีสุด คือ ขอ้  1  การศึกษาความตอ้งการและความคาดหวงัของผูรั้บบริการ
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น (ค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.41)  และขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียปัญหานอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ 4 การประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย ( ค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.22 ) หมวดท่ี 4 การวดั  การวิเคราะห์และการจดัการความรู้ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
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2.66) ส าหรับขอ้ท่ีมีปัญหามากท่ีสุด คือ ขอ้  6  การมีระบบฐานขอ้มูลท่ีสนบัสนุนการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบติัการ ค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.94  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียปัญหานอ้ยท่ีสุด 
คือ ขอ้ 4  การให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในหน่วยงาน (ค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.36) หมวดท่ี5 การมุ่งเนน้
ทรัพยากรบุคคล (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.77) ส าหรับขอ้ท่ีมีปัญหามากท่ีสุด คือ ขอ้ 3 การสร้างแรงจูงใจ
ให้กบับุคลากรในการท างาน (ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.00) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียปัญหานอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ 4 
การส่งเสริมการพฒันาตนเองให้กบับุคลากรให้สอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาองค์กร (ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั  2.38) หมวด 6 การจดัการกระบวนการ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.62) ส าหรับขอ้ท่ีมีปัญหามากท่ีสุด 
คือ ขอ้ 4 การวิเคราะห์ความสูญเสียและข้อผิดพลาดในการด าเนินการเพื่อน าผลมาปรับปรุง 
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.83)  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียปัญหานอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ 5 การแลกเปล่ียนประสบการณ์
ภายใน/ภายนอกหน่วยงาน (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.29)  หมวด7  ผลลพัธ์การด าเนินการ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
2.50)  ส าหรับข้อท่ีมีปัญหามากท่ีสุด คือ ข้อ 3 การพิจารณาแนวโน้มของการพฒันาองค์กร 
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.60) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียปัญหาน้อยท่ีสุด คือ ขอ้ 1 การก าหนดตวัช้ีวดัในการ
ประเมินครอบคลุมมิติดา้นประสิทธิผล  มิติดา้นคุณภาพการให้บริการ มิติดา้นประสิทธิภาพ และ
มิติดา้นการพฒันาองคก์าร(ค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.40) 

5.1.3  ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงจากค าถามปลายเปิดของแบบสอบถามและจาก 
การวเิคราะห์เน้ือหาจากการสัมภาษณ์ (ขอ้เสนอแนะท่ีมีความถ่ีอนัดบัสูง) ดงัน้ี 
                 หมวด 1 การน าองคก์ร ควรก าหนดวสิัยทศัน์ใหมี้ความชดัเจน 

               หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ควรท าความเข้าใจในการวางแผนเชิง
ยทุธศาสตร์ 

              หมวด 3 การให้ความส าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  ควรประเมิน
ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูรั้บบริการผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งเป็น 

              หมวด 4 การวดัการวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ ควรมีฐานข้อมูล/ระบบ
สารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการจดัการความรู้ และสนบัสนุนการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ 

              หมวด 5 การมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล  ควรสร้างแรงจูงใจในการท างาน  และให้มี
ความกา้วหนา้ของบุคลากร 

              หมวด 6 การจดัการกระบวนการ  ควรก าหนดผูรั้บผิดชอบให้ชดัเจน ไม่สั่งการ
ซ ้ าซอ้น ควรมีการติดตามงานและมีผูป้ระสานงาน 

            หมวด 7  ผลลพัธ์การด าเนินการ ผลลพัธ์การด าเนินงานควรมีประสิทธิผลท่ีดี เช่น 
มิติดา้นประสิทธิผลดา้นผูเ้รียนควรเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดวิเคราะห์มากกวา่การท่องจ า  ผลการ
สอบใบประกอบโรคศิลป์ตอ้งมีผลสอบในเกณฑผ์า่นท่ีน่าพอใจ 
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5.2  อภิปรายผลจากการวจัิย 

จากผลการวจิยัน าประเด็นมาอภิปรายได ้ดงัน้ี    
                  5.2.1 สภาพการบริหารจดัการคุณภาพของวิทยาลยัพยาบาล โดยภาพรวมของการ
ด าเนินการบริหารจดัการคุณภาพอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74) ทั้งน้ีเป็นเพราะวิทยาลยั
พยาบาลเป็นหน่วยราชการ ซ่ึงมีขอ้ก าหนดให้ตอ้งมีการด าเนินการเก่ียวกบัการจดัการคุณภาพตาม
PMQA (ตามประกาศ พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 และการพฒันาระบบราชการไทยท่ีตอ้งการให้หน่วยงานภาครัฐมีการยกระดบัคุณภาพ
มาตรฐานการท างานไปสู่ระดบัมาตรฐานสากล) จึงท าให้ทุกสถาบนัมีการน าเอาระบบการบริหาร
จดัการคุณภาพมาใช้ในองค์กรเช่นเดียวกับองค์กรภาครัฐอ่ืนๆ อาทิ เช่น องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ซ่ึง ธฤษณุ รอดรักษา (2553) ได้ท าการศึกษาเร่ือง คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรณีศึกษา เทศบาลนครสมุทรสาคร  พบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง 
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56)  ในสถาบนัพยาบาลท่ีศึกษา  พบวา่ หมวดท่ีมีการด าเนินการมากสูงสุด คือ 
หมวด1 การน าองค์กร (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94) และหมวดท่ีมีการด าเนินการมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ 
หมวดท่ี5  การมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในประเด็นการสร้าง
แรงจูงใจให้กบับุคลากรในการท างาน  อาจเป็นเพราะว่า วิทยาลยัพยาบาลทั้ง 4 แห่งอยู่ในสังกดั
กระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในดา้นผลิตพยาบาลส าหรับให้บริการสุขภาพ
แก่ข้าราชการและครอบครัวตลอดจนประชาชน โดยวิทยาลัยพยาบาล ถือเป็นหน่วยงานสาย
สนับสนุน เม่ือเทียบกบัหน่วยงานหลกัของตน้สังกดัอาจท าให้บุคลากรเกิดความรู้สึกว่าตนเองมี
ความกา้วหนา้ไม่เท่าเทียมกบับุคลากรในสายงานหลกัของหน่วยงานตน้สังกดัซ่ึงท าให้ค่าเฉล่ียใน
ดา้นการสร้างแรงจูงใจมีระดบันอ้ยสุด   
       5.2.2 ปัญหาการบริหารจดัการคุณภาพของวิทยาลยัพยาบาล ในภาพรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.56)  ซ่ึงการมีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลางน่าจะเป็นระดบัท่ีผูบ้ริหาร
ควรตระหนกัและให้ความส าคญั   ทั้งน้ีปัญหาดงักล่าวอาจเกิดจาก แต่ละสถาบนัมีการด าเนินการ
เร่ือง  การจดัการคุณภาพหรือการประกนัคุณภาพในหลายระบบทั้งประเมินคุณภาพภายในโดย 
สกอ. และการประเมินคุณภาพภายนอกโดยสมศ. ซ่ึงอาจส่งผลการด าเนินการดว้ยระบบคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)  ไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร อีกทั้ งระบบน้ีถูกน ามาใช้โดยมิได้มีการ
เตรียมการ ท าความเขา้ใจให้กบับุคลากรท่ีดีพอ  ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบั สุภชา  แกว้เกรียงไกร 
และคณะ(2558) ซ่ึงท าการศึกษา เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพฒันา
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ(PMQA) พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการพฒันา
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คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐของกรมชลประทาน  เน่ืองจากบุคลากรส่วนมากยงัขาดความรู้
ความเขา้ใจ PMQA  การส่ือสารไม่ทัว่ถึงจะทราบเฉพาะกลุ่มท่ีเป็นกรรมการและผูมี้ส่วนร่วมเท่านั้น  
และคิดวา่มีความยุง่ยาก เป็นภาระต่องานประจ า  ในสถาบนัท่ีศึกษา เม่ือพิจารณารายหมวด พบว่า 
หมวดท่ีมีปัญหามากท่ีสุด คือ หมวด 5 การมุ่งเนน้ทรัพยากร (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.77) อยูใ่นระดบัปาน
กลาง โดยมีประเด็นท่ีเป็นปัญหา  คือ การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในการท างาน (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3)  การสร้างแนวทางความก้าวหน้าให้กบับุคลากร(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.83) และการมีระบบการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.83)   
เน่ืองจากในการบริหารงานบุคคล จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีควรสร้างแรงจูงใจ ให้บุคลากรในการท างาน มี
การพฒันาบุคลากรสนบัสนุนใหมี้การลาอบรมศึกษาต่อ ซ่ึงหน่วยงานจ าเป็นตอ้งมีบุคลากรเพียงพอ
กับภาระงาน จึงต้องมีการค านึงถึงความต้องการท่ีจ าเป็นก่อนหลัง ท าให้ไม่เพียงพอกับความ
ตอ้งการของบุคลากร อีกทั้งหาโอกาสให้ความกา้วหน้าแก่บุคลากรเพื่อเป็นขวญัก าลงัใจในการ
ปฏิบติังาน  การเล่ือนขั้นเงินเดือนและต าแหน่งท่ีสูงข้ึนตอ้งใช้การประเมินผลการปฏิบติังานของ
บุคลากรมาประกอบการพิจารณา ฉะนั้นการประเมินผลท่ีดีและชัดเจนควรมีระบบการประเมิน
ถูกต้องโปร่งใส เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โดยแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบและเพื่อ
ปรับปรุงการปฏิบติังานให้ดีข้ึน สอดคล้องกับผลการศึกษาของมยุรี  สงวนนาม (2554) ได้
ท าการศึกษา เร่ือง ลกัษณะการบริหารองค์การและความคิดเห็นต่อการพฒันาองค์การตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ :  กรณีศึกษา หน่วยงานในสังกดัส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 2 
พบว่า ระดบัความคิดเห็นของบุคลากร ท่ีมีต่อการพฒันาองค์การ  ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐ (PMQA)  ในหมวด 5 การมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล มีความเห็นวา่หน่วยงานจะตอ้งมี
แผนการสร้างความกา้วหนา้ในสายงานให้แก่บุคลากร เพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน 
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42) รองลงมา คือ หน่วยงานจะตอ้งมีระบบการประเมินผลการปฏิบติังานของ
บุคลากรท่ีมีประสิทธิผล และเป็นธรรม (ค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.31) ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ
ชลธิชา จิรภัคพงศ์ และคณะ (2554)  เร่ือง คุณภาพการบริหารองค์กรของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั วทิยาเขตแพร่ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) พบวา่  
หมวด5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลด าเนินการบริหารบุคคล ไดแ้ก่ การสรรหาคดัเลือกบุคลากร  
และการมอบหมายอยา่งเป็นระบบ  ตามประกาศมหาวิทยาลยัมีการพฒันาบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายวิชาชีพ สร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรโดยจัดบรรยากาศของสถานท่ีรวมทั้ งปรับ
สภาพแวดล้อมบรรยากาศในท่ีท างาน   จดัสวสัดิการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตแก่บุคลากร  และ
เสริมสร้างสุขภาพท่ีดีแก่บุคลากรและมีระบบประเมินผล และเสริมสร้างสุขภาพ  การปฏิบติังานท่ีมี
รูปแบบท่ีชดัเจนตามประกาศมหาวทิยาลยั  แต่ขาดการวางแผนก าลงัคนอยา่งรัดกุม  การสรรหาและ
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การคดัเลือกบุคคลเหมาะสมกบัต าแหน่ง  การคดัเลือกบุคลากรไม่เป็นไปตามแผนและงบประมาณ  
การวเิคราะห์งานของมหาวทิยาลยัเพื่อก าหนดต าแหน่งของบุคลากรท่ีเหมาะสมกบังาน    
 
5.3  ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัผลการวจัิย 

5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
    1)  สถาบนัควรสร้างแรงจูงใจช่วยใหบุ้คลากรพฒันาตนเองและใชศ้กัยภาพอยา่งเต็มท่ี 
สร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการท างาน สร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังานควรมีการ
วเิคราะห์งานเพื่อก าหนดต าแหน่งท่ีเหมาะสมกบังาน และควรแจง้ผลการประเมินใหบุ้คลากรทราบ  

       2)  ควรมีการตรวจสอบติดตามประเมินผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานในคร้ังต่อไป  

       3) ควรมีระบบฐานข้อมูลท่ีสนับสนุนการด าเนินงานและมีระบบเทคโนโลยี่
สารสนเทศท่ีประชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารได ้ 

       4) ควรมีการวิเคราะห์ความสูญเสียและขอ้ผิดพลาดในการด าเนินการ เพื่อน าผลมา
ปรับปรุง แกไ้ข และน าเทคโนโลยีท่ี่ทนัสมยัมาใชใ้นการใหบ้ริการ   

5.3.2  ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
       1)  ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อสัมฤทธ์ิผลในการน าระบบการบริหารจดัการ

ภาครัฐมาใชใ้นองคก์ร  
       2)  ควรมีการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งระบบบริหารจดัการภาครัฐกบัระบบบริหาร

คุณภาพระบบอ่ืนท่ีสถาบนัการศึกษาใชอ้ยู ่
 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก. 

ผลการตรวจสอบค่า IOC 

 



fi au oboo.d/ootd ! tuflfi! 11u la 0 fi | r3'tfit a n:
x.ty'1111€ltafla!tx.l

md ntutfll nu:r tll1.ru'r.iv')1

lllFlt ll+til5n n5:lvll,'ll 606bo

d rnflarrflu b.td6i

"1rl t0,1tL"tft"1lUt111lnfLJrir/i."1JJ"t, [U n1.d61rU"ft{1: r,1t

t:uLt lta.n.fl.14uti fli1,lu6 oatLu

a?8 11.01.0.14tu.t :veJ 91u60: u|6nul14af301tfllrg'tFllanr-x.]14'tlltultFt fr't11|'t:11:14'15

nr:nflrsr!!avfturln.rrr:nnur tLvrr11r16 ua!u tdirou-fil#lirilrurfruu6 tior " nrr'finuranrlr

rracflr!vrnr:!Eurr-dnnr:-nunrlrro.rivrra''rrrrrrn n rfinn:svrr-r rrarllrr*nva-.tflo;iru'nirl
-!0t:lal[!i.i1't9] u'tlltttuvfituJt'11,1|'t51_15141:ioItiJttfl:i Lou! uf1.11d[:09]:14["1]l q:.frnv:'t [oo't.tfl

^ ,!,
!11U 0 I i t: u 11u: nrS t I11U tltl"luE Ull

"lunr:i uiru,iloiflura-efini nnrani to rEruri rgvl ruiflr{jr: rqrulri uav{rfi r rtr4or:rraor-r

rraiarfiai6'a l6uri srrlaarnrrrfrardr nr:g'nr+ralrlrrrnvrlflvrnr:uivr:{en'nn!ulll'r'ir-rl
irerra-alls'run a'.rn'nn:vv:rrnarlvrrraca'lf'qiir{arr!n"r:'rqrrvi.rnrfr Fr rn qinaunrlnr:livr:
--..idof'r:rrnii rfrofrnr:turn?trr14! wal uiorfr.rl#dorauosucdo rnio.iioidod.in6irr

^ ?A i - --
a.ir r u1] r1,r010n't'1xr0 t-JtnSts lnt!ufilrtr- l ntu;r!/i.rtt u tl r ur n:t nd d! t fi: 0.x 1r014 u rra!

rorornrurfl uotita.rrr ru lonrad

flott3q.in't't u!fl0

/).
"-4 -.". .. .

(:arenao:ror:ti o:.or:{r frufr ur-)

:-oioBnr:!6uacnruudrl fr ,irifl ura-ufi niercraqi

alLniluufltlru'tlruiauFnuiFI'r69ll

Irr. o bddr! oobd Fro dotlcr lflr=a1r o ledbd bddL!

1r:.r'ru(1r9r : fl oni-r)_taraLl{LrrFllroorFrollnfl nul 11.n.o.tr4ult r-ifl lilrgiir' Lllr. odb ds,Jd dbmd



yl Al,J oboo.d/oetrn
,@

d lrqflaf tgu bdd""lr

[5d1 fldt:tlLtflqX!!Ltl1 )'r,tUr0L u[tL.t re Gr-r161dLtqsp t 0i{-r

[:uu 1"rd et 0.14r!1 41r]ft 1l:ydflftd!

F.r tl, . ydl ..- Fr.: r.'r d rs vi.re. .,Fru 
" ,e . ,:,y,{.rufr0r e t :riu r

r .:F u u.: dri n r .:6ru rv }" i, ,rr : Lji. ,l:T1ur'r},.r ,i.al; C, i 'r >Frtra, r,r

rrnriiflr14 rrf:!514rr dont)-n[ur tlrt o l:yg,ta-atur!ra a-{frqn:vflrx,inarlu!!!asa-tn-F;itfn.ir!
dr:rnrrvi.rm6 srrtrnrudnrunrnnr:!ir,ri:{qnrr,nrnio,, Ioufi no.narionir,rf.r o--.qn'r:r 16or.rd
luu0 'l :S}1U l nUI I11U 11..11'!Ufit1l

[xJr,:u. n/t'.1 U t.a u 6 ]ds'i.eC.L!flryr L.llr:rr-lo ?d.[":("6urr, ryr::tr,r
[qi0rto-ner lfluri lt!iJao!nt:..]tfr!rfll nt.;fiautanruuavflrglrrar:livr:ion.nrlntfrltto.i
ir0ra-gllgr!ta d-ln-ol:vr'r:llnatlral*as#tn'oa'rl-n.lruol'rr,.:auvilnr6 nr rnrue4nrunllnt:lirar:
i"r ..r t;n [i'id1i{ : . " }r!y vd1 rlur,irl#"i".ru. 

""r.rcruuq-re ifroii":-i a

6lriulrurrfioronir orrn:r:#riluiir.r:-rnnrroir#rt'artrnq:rrao!rnio{fi aia-g unv
10" 'tGtfttlll"LI id]r r [L li]nr,ri

riorraorn'lrluirfro

l.
.h-/ I 1<- )

(:-o{fl tan:'ro'r:ti q:.or.r:t-u nitrF r o)

:o.taBnrr-r6unvnrur6rlrufr niu0r#erdnrgrorasri

l-lirufr ni r a r a-€r ff nur or a n i
rrari lr a r a-eta atl
6nd 0UU[1'I1:tfVL] urnWIy{r
!lOJlll9lA:4 n5ilyll!'T (')oobo

iilin.riurin:fr orir c r d!6iur flf an i
Ivt. o bddor-oobd rio dmtec( l :art o LodE,d-bddlo

vtl tllvo) tdlrr)tL}Jd.1\L.FLtl,Jrri ri rj \6 rJlr["U.:".lJ 6tYtq5 lrr od!, .r",rd dt 'd



d au .lu'o.</.olnl uu.t6Iq?Ytu'16 ufl f vtfi lfr Ft't

:.1],i't ?vtu ta ! a 8l l]

mii 6l!!!W1J:tf r91.l tt"U?.X!r.!14{a

tlFtJt'I9tir_{u f r-.itvm'1 6)06)bo

d 11qnAflUlt l!,ddat

,:er' lJ""1 L."r!..11L2y:icfL{r! h,"u,"lJ ry q,.dd.u,f5, lt.;ir

lSUll Ullltllynlr O: drvlFlrrr orllrtu

6'ru n.n.o.r,l{r :c{ 6uor: {afi nurua-ran:-6nurrtanr=rurriilfi o drttnr:uiur:
nr''=6nur rrasaidrrrrar:finvr ly'tiy lr6 a a I u ldir o! G}iririlr! rrirus rE o r " ar:r,t'nuraarr
ttatfl4lrrnr:lir.rrr^l-nntr-nru,t nlorirtgla-allrlra #ln-on:vyt:r.rnat1y!tlava-.lriq;irfn.itu
9n:1Q[t14.i,lj1n ptlX.l!|U]9tgfut']11nt:u:14't:ilfltt:tlfl)-i Lo8r.t ftn.1,\at50qi 0lt o:.ady:l tdo?.ifl

tlllt 0 tit:uyll:|1Jtlvr ruwun1]ll

lunr:fi riru{iniyura-la'nigrnrarii rarEsurf,myirlrtuflr:-.rr"rurdrrasfirfierrrri!fl:rqaarr

[nSo.iiioida 16'uri u!!ao!ar!rirJlnil nr:-6rurarl,tuagflfl]yrfrr-!3rr:ionr:rlruf.rr,l?loi
ivtra-gnttrra d'.rl'oa;str'':lnarlyrrrav#rn-oa'i{n.rrr9r'r:rErttr,,iwrfr nrrra s4ia0.]tllarr-riyr.;
- - ! ^ ", 

y,,r,-
8on1:rrnr-6 ryr0ririlifl.]]nll!r14!'tsa}] fl50!r.i Ltflo!auouuseta tnSo.iioidElditnarl

ittiuurrrfi oton : trourn: wr,rrtllriyr-lnrurd/{r{artrrgor:roao!rnBarfl oiir.r ttns
rotornrur{luorir.iarrr ru lonrad

10tlao.inlt:Ju!n0

1A.

(: ol en a n;-r r r:- d n: or:dl frl6nt)
r=o.ion|15lJqIavn(uuft1]tultfl ?lt u1a 0FT|191fi 160r:

a1!rnl rlt\lfltEru't11uia!fl nutFt'taoE

lflr o lodder oobd Flo dmb6i ly:fr'rl o bdbd bddb

14!'lUtl,lSl r i0ln1510UAtl]!!.lt9l}]qUoi1]f Pln!'j y!.fl.0.l4fLl.i 1--11 1t119[X5 lyt. o,ib 6r.rd dbfld



112 
 

 

แบบตรวจสอบความสอดคล้องและความตรงเชิงเน้ือหาของรายการข้อค าถามเพ่ือการวจัิย 
เร่ือง  การศึกษาสภาพ  ปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพของวทิยาลยัพยาบาลสังกดั
กระทรวงกลาโหมและสังกดัส านักงานต ารวจแห่งชาติตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

ค าช้ีแจง   
1. การวิจัยคร้ังน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาหลักสูตรหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตร

มหาบณัฑิตสาขาวชิาบริหารการศึกษาและผูน้ าทางการศึกษาบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสยาม โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ  ปัญหาและแนวทางการบริหารจดัการคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ ของวทิยาลยัพยาบาลสังกดักลาโหม และสังกดัส านกังานต ารวจแห่งชาติ   

2. แบบสอบถามฉบบัน้ี ผูว้ิจยัจดัท าข้ึนเพื่อสอบถามความคิดเห็นผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบัเก่ียวกบั
รายการขอ้ค าถามของขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพและปัญหาการบริหารจดัการคุณภาพของวิทยาลยัพยาบาล
สังกัดกระทรวงกลาโหมและสังกดัส านักงานต ารวจแห่งชาติตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐ โดยผูต้อบแบบสอบถามคือ ผูบ้ริหาร คณาจารยข์องสถาบนั 
 3. แบบสอบถามน้ีมีจ านวน 9 หนา้  แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 

    ตอนท่ี  1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพผูต้อบแบบสอบถามเป็นแบบสอบถาม 
Check List  

    ตอนท่ี  2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพและปัญหาการบริหารจดัการคุณภาพของวิทยาลยั
พยาบาลสังกดักระทรวงกลาโหมและสังกดัส านักงานต ารวจแห่งชาติตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐและขอ้คิดเห็นเป็นแบบสอบถาม Rating Scale 

    ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับสภาพและปัญหาการบริหารจัดการคุณภาพของ
วิทยาลยัพยาบาลสังกดักระทรวงกลาโหมและสังกดัส านกังานต ารวจแห่งชาติตามแนวคิดการบริหาร
จดัการภาครัฐ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open End) 

   ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 

                                                             พ.ต.อ.หญิง ระชี  ดิษฐจร 
                                                                หลกัสูตรมหาบณัฑิตสาขาการบริหารการศึกษา 

                                                               คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 
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แบบสอบถามเพ่ือการวจัิย 
เร่ือง 

การศึกษาสภาพ  ปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพของวทิยาลัยพยาบาลสังกดั
กระทรวงกลาโหมและสังกดัส านักงานต ารวจแห่งชาติตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

................................................................................................................................................................... 
 
ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัสถานภาพความเป็นจริง 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1. ต าแหน่ง               2.วุฒิการศึกษา  3. อายุ 
      ผูอ้  านวยการ/ผูบ้งัคบัการ               ปริญญาตรี       ต ่า < 30 ปี 
      รองผูอ้  านวยการ/รองผูบ้งัคบัการ      ปริญญาโท       31 - 40 ปี                                                     
      อาจารย ์                    ปริญญาเอก       41 - 50 ปี 
              > 50 ปี 

ตอนที ่2  แบบสอบถามสภาพ  ปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพของวทิยาลยัพยาบาล
สังกดักระทรวงกลาโหมและสังกดัส านักงานต ารวจแห่งชาติตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง   หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัสถานภาพความเป็นจริงของท่าน 
โดยพิจารณา ระดบั และความหมาย ดงัน้ี 

 1+    ค  าถามสอดคลอ้งกบัเน้ือหาตามจุดประสงคท่ี์ตอ้งการวดั 
 0     ไม่แน่ใจวา่ค าถามสอดคลอ้งกบัเน้ือหาตามจุดประสงคท่ี์ตอ้งการวดั 
 - 1     ค  าถามไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือหาตามจุดประสงคท่ี์ตอ้งการวดั 
 
 
 
 



114 
 

 

 
รายการขอความคิดเห็น 

ประมาณค่าความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี  
ค่า  IOC 

 
แปลผล 1 2 3 - - 

การน าองค์กร        
    1  ก า ร ก า ห น ด วิ สั ย ทั ศ น์  
เ ป้ าประสงค์   ค่ า นิยม  ความ
คาดหวงัในการด าเนินการ 

+1 +1 +1 - - 1.0 ใชไ้ด ้

    2 การด าเนินการโดยให้
ความส าคญักบัผูรั้บบริการและผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสีย 

+1 +1 +1 - - 1.0 ใชไ้ด ้

    3. การกระจายอ านาจการ
ตดัสินใจ 

+1 +1 +1 - - 1.0 ใชไ้ด ้

    4. การสร้างนวตักรรมและการ
เรียนรู้ในส่วนราชการ 

+1 +1 +1 - - 1.0 ใชไ้ด ้

    5. การด าเนินการเก่ียวกบัความ
รับผดิชอบต่อการปฏิบติังานของ
ส่วนราชการ 

0 +1 +1 - - 0.6 ใชไ้ด ้

    6.การด าเนินการเก่ียวกบัความ
รับผดิชอบต่อสังคมและชุมชน 

+1 +1 +1 - - 1.0 ใชไ้ด ้

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์        
    1. มีการถ่ายทอดประเด็น
ยทุธศาสตร์ใหก้บับุคลากรใน
องคก์ารอยา่งทัว่ถึง 

+1 +1 +1 - - 1.0 ใชไ้ด ้

    2. ก าหนดกลยทุธ์หลกัและ
แผนปฏิบติัราชการ สอดคลอ้งกบั
ประเด็นยทุธศาสตร์ 

+1 0 +1 - - 0.6 ใชไ้ด ้

    3. น าแผนปฏิบติัการท่ีก าหนด
ไปสู่การด าเนินการ 

+1 +1 +1 - - 1.0 ใชไ้ด ้
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รายการขอความคิดเห็น 

ประมาณค่าความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี  
ค่า  IOC 

 
แปลผล 1 2 3 - - 

    4. การวดัและประเมินผล
ความกา้วหนา้ของแผนปฏิบติั
การ 

+1 +1 +1 - - 1.0 ใชไ้ด ้

การให้ความส าคัญกบัผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

       

   1. การเปิดช่องทางรับฟังความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

+1 +1 +1 - - 1.0 ใชไ้ด ้

  2.  การด าเนินการโดยให้
ความส าคญักบัผูรั้บบริการและผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสีย 

+1 +1 +1 - - 1.0 ใชไ้ด ้

 3. มีการสร้างความสัมพนัธ์กบั
ผูรั้บบริการผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

+1 +1 +1 - - 1.0 ใชไ้ด ้

การวดั การวเิคราะห์ และการ
จัดการความรู้ 

       

   1. การวเิคราะห์ความรู้ท่ี
จ  าเป็นตอ้งใชใ้นหน่วยงาน 

+1 +1 +1 - - 1.0 ใชไ้ด ้

   2. การประเมินความตอ้งการ
เก่ียวกบัความรู้ท่ีจ  าเป็น 

+1 +1 +1 - - 1.0 ใชไ้ด ้

   3. การหาแหล่งความรู้เพื่อน ามา
ปรับปรุงพฒันา 

0 +1 +1 - - 0.6 ใชไ้ด ้

   4. จดัใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ +1 +1 +1 - - 1.0 ใชไ้ด ้

   5.การน าความรู้ท่ีไดม้าใชใ้นการ 
ปรับปรุงการด าเนินงาน 

+1 +1 +1 - - 1.0 ใชไ้ด ้
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รายการขอความคิดเห็น 

ประมาณค่าความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี  
ค่า  IOC 

 
แปลผล 1 2 3 - - 

การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล        
   1. การจดัระบบงานท่ีชดัเจน จดั
สภาพแวดลอ้มและสวสัดิการเพื่อ 
ความเป็นอยูท่ี่ดีของบุคลากร 

+1 
 

+1 
 
 

+1 
 
 

- - 1.0 
 
 

ใชไ้ด ้
 

 2. การจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคคล 

+1 +1 +1 - - 1.0 ใชไ้ด ้

    3. การสร้างแรงจูงใจใหก้บั
บุคลากรในการท างาน   

+1 +1 +1 - - 1.0 ใชไ้ด ้

   4. การส่งเสริมการพฒันา
ตนเองใหก้บับุคลากรให้
สอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันา
องคก์ร 

+1 +1 +1 - - 1.0 ใชไ้ด ้

  5.  การสร้างแนวทาง
ความกา้วหนา้ใหก้บับุคลากร 

+1 +1 +1 - - 1.0 ใชไ้ด ้

การจัดการกระบวนการ        
    1. การออกแบบกระบวนการใน
การด าเนินงานท่ีส่งเสริมคุณค่าของ
ผูรั้บบริการ 

+1 +1 +1 - - 1.0 ใชไ้ด ้

   2. การสนบัสนุนการด าเนินการ
เพื่อใหบ้รรลุพนัธกิจ 

+1 +1 +1 - - 1.0 ใชไ้ด ้

   3. การน าเอาเทคโนโลยีท่ี่
ทนัสมยัมาใชใ้นการใหบ้ริการ 

+1 +1 +1 - - 1.0 ใชไ้ด ้

  4. การวเิคราะห์ความสูญเสียและ
ขอ้ผดิพลาดในการด าเนินการ เพื่อ
น าผลมาปรับปรุง 

+1 +1 +1 - - 1.0 ใชไ้ด ้
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รายการขอความคิดเห็น 

ประมาณค่าความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี  
ค่า  IOC 

 
แปลผล 1 2 3 - - 

   5. การแลกเปล่ียนประสบการณ์
ภายใน/ภายนอกหน่วยงาน 

+1 +1 +1 - - 1.0 ใชไ้ด ้

ผลลพัธ์การด าเนินการ        
  1. การก าหนดตวัช้ีวดัในการ
ประเมินครอบคลุมมิติดา้น
ประสิทธิผล  มิติดา้นคุณภาพการ
ใหบ้ริการ  มิติดา้นประสิทธิภาพ  
และมิติดา้นการพฒันาองคก์าร 

+1 +1 +1 - - 1.0 ใชไ้ด ้

  2. การประเมินผลการ
ด าเนินการครอบคลุมทั้งมิติ
ประสิทธิผล มิติประสิทธิภาพ 
และการพฒันาองคก์ร 

+1 +1 +1 - - 1.0 ใชไ้ด ้

  3. การพิจารณาแนวโนม้ของ
การพฒันาองคก์ร 

+1 +1 +1 - - 1.0 ใชไ้ด ้

 
            วิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเน้ือหาของรายการข้อค าถามด้วยการสอบถามความคิดเห็นของ
ผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 3 คน โดยใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน น าผลการแสดงความคิดเห็นท่ีไดม้า
วิเคราะห์ค่า IOC (Item Objective Congruence Index) แลว้ไดค้่า IOC ท่ีมีค่าตั้งแต่ 0.6 - 1 สรุปค่า IOC
ทั้งฉบบั  = 0.96  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสรุปจดัท าแบบสอบถามส าหรับน าไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอยา่ง                         
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