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บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้อง
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง แนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การสู่ อ งค์ ก รพยาบาล
สมรรถนะสูง: กรณีศึกษา โรงพยาบาลศิริราช ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีหลักการต่างๆที่
เกี่ยวข้องรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์กรสมรรถนะสูง
2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
2.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
และรางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศไทย
2.1.4 องค์กรวิชาชีพพยาบาล
2.1.5 องค์กรพยาบาลในโรงพยาบาลศิรริ าช
2.2 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์กรสมรรถนะสูง
ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและมีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลานี้ การพัฒนาองค์กรรูป
แบบเดิม ๆ มั ก จะล่า ช้ า ไม่ ทั นการ รวมทั้ งไม่ ส ามารถสนองตอบความคาดหวั งของสังคมและ
ประเทศได้ ดังนั้นการตั้งเป้าหมายพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance
Organization : HPO) ขององค์ ก รทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน จะท าให้ อ งค์ ก รสามารถพั ฒ นาขี ด
ความสามารถในการแข่งขันได้ ในประเทศไทยได้มีการนาแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรสมรรถนะสูงมา
ใช้ กั บ องค์ กรทั้ ง ภาครัฐและเอกชนมาแล้วมากกว่า 10 ปี เห็นได้จากการที่ การปิโตรเลีย มแห่ง
ประเทศไทย (ปตท.) ได้กาหนดวิสัยทัศน์ ปี 2543 ที่จะเป็นบริษัทพลังงานของไทย ที่เป็นบริษัท
พลังงานของไทยที่ มีความเป็นเลิศหรือ High Performance Organization (HPO) (ประเสริฐ บุญ
สัมพันธ์, 2548) และต่อมาสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้มีการนาแนวคิดเกี่ยวกับ
องค์ ก รสมรรถนะสู ง มาใช้ ใ นภาครั ฐ โดยมอบหมายให้ ค ณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาโครงการพัฒนาการเป็นองค์ กรที่มีขีดสมรรถนะสูง โดยได้มีการ
รายงานผลการศึกษาพัฒนารูปแบบเบื้องต้นของหน่วยงานภาครัฐ : องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง เมื่อ
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เดือนกันยายน 2549 ในการศึกษาครั้งนั้นคาว่า High Performance Organization ได้มีการแปลเป็น
ภาษาไทยว่า องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ซึ่งนาไปสู่ การนาไปใช้อย่างแพร่หลาย แม้ว่ารากศัพท์คา
ว่า Performance จะแปลเป็นภาษาไทยได้หลายอย่าง เช่น ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2545 แปลว่า สมรรถนะ การปฏิบัติการ ใน NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH แปลว่า
การกระทา การแสดง และการทาให้บรรลุผลสาเร็จ เป็น ต้น ทาให้เอกสารวิชาการและงานวิจัย
บางเล่ม ใช้คาแปลที่แตกต่างกันไป เช่น องค์กรที่มีศักยภาพการทางานสูง องค์กรที่มีขีดสมรรถนะ
สู ง องค์ ก รสมรรถนะสู ง เป็ น ต้ น ส าหรั บ ในงานวิ จั ย นี้ ไ ด้ เ ลื อ กใช้ ค าว่ า องค์ ก รสมรรถนะสู ง
เนื่องจากผู้วิจัยเห็นว่าเป็นคาที่ใช้ทั่วไปอย่างแพร่หลายและมีความเหมาะสมสอดคล้องกับงานวิจัยนี้
มากที่สุด
2.1.1.1 ความหมายองค์กรสมรรถนะสูง
นักวิชาการและนักบริหารจานวนมากได้ให้ความหมายและแง่มุมการอธิบายลักษณะและ
องค์ประกอบขององค์กรสมรรถนะสูงแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และฐานคติของผู้ศึกษา
ทาให้ยังไม่มีข้อตกลงร่วมกันในการให้คาจากัดความ ยกตัวอย่างดังต่อไปนี้
Vecchio and Appelbaum (1995, อ้างถึงใน Holbeche, 2005) กล่าวว่า องค์กรสมรรถนะสูง
เป็นองค์กรที่ให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหา และมีการจัดการที่สนับสนุนและมอบหมายอานาจ
ให้พนักงาน (empowerment) และตรวจสอบอย่างเหมาะสม เป็นองค์กรที่ประสบผลสาเร็จอย่าง
ยั่งยืนมากที่สุดในการปรับปรุงพัฒนางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ผู้บริหารและพนักงาน มีเป้าหมาย
ในการทางานอย่างเดียวกันมีการเลื่อนไหลของข้อมูลในองค์กร และมีสภาพแวดล้อมการทางานที่ดี
Holbeche (2005) ได้กล่าวไว้ว่า องค์กรที่มีสมรรถนะสูงคือ องค์กรที่มีขีดความสามารถใน
การเปลี่ยนแปลงเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ยึดระบบ
การบังคับบัญชาที่เข้มข้นเกินไป กระตุ้นให้คนในองค์กรสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยระบบการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กร
Frank Buytendijk (2006) กล่าวว่า องค์กรสมรรถนะสูง คือ องค์กรที่สามารถเข้าใจและ
เข้าถึงตลาดก่อนองค์กรอื่น สามารถรักษาพนักงานที่มีความสามารถสูง และสามารถรับมือกับแรง
กดดันต่างๆได้จากภายในและภายนอกองค์กรได้ดี
Ken Blanchard (2007) กล่าวว่า องค์กรสมรรถนะสูง เป็นองค์กรที่สามารถสร้างผลงานที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ในขณะที่ พ นั ก งานมี ค วามพึ ง พอใจ และมี ค วามมุ่ ง มั่น ต่ อ ความส าเร็ จ สู ง ใน
ขณะเดียวกัน
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Brokaw and Mullins (2006) กล่าวถึง การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงในภาครัฐว่า เป็นองค์กร
ที่สามารถผลักดันองค์กร ไปสู่ภารกิจและวิสัยทัศน์ที่กาหนด ซึ่งสะท้อนความสามารถจัดการการ
เปลี่ยนแปลง สร้างพลัง และเสริมสร้างความต้องการไปสู่จุดหมายปลายทางใหม่ๆ โดยวิสัยทัศน์ที่มี
ความต่อเนื่องในการสร้างและยกระดับความคาดหวัง มุ่งเน้นผลลัพธ์มากกว่ากิจกรรม
De Waal (2005, 2007) กล่าวว่า เป็นองค์กรสมรรถนะสูงเป็นองค์กรที่ประสบผลสาเร็จทาง
การเงินในระยะยาวเมื่อเทียบกับองค์กรอื่นมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและ
มีความสามารถตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็วโดยให้ความสาคัญกับการดาเนินงานใน
ระยะยาวในลักษณะบูรณาการโครงสร้างในการจัดการให้มีความสอดคล้องโดยการปรั บปรุงและ
พัฒนาขีดความสามารถหลักของ องค์กรอย่างต่อเนื่องและให้ความสาคัญกับคนในองค์กรเยี่ย ง
สินทรัพย์อย่างแท้จริง
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) (อ้างถึงในพสุ เดชะรินทร์, 2549) ได้ให้นิยาม
องค์ ก รสมรรถนะสูง ว่า เป็ นองค์ ก รที่ประสบความส าเร็จอย่ างต่อเนื่อ งมีผลงานโดดเด่นเป็น ที่
ยอมรับในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน สร้างผลตอบแทนทางธุรกิจและผลตอบแทนต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างยั่งยืน และมีความสามารถเด่นชัด ในการสร้างมาตรฐานการทางานที่เป็นเลิศ เพื่อสร้าง
และธารงไว้ในความสามารถทางการแข่งขันที่เหนือกว่า
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2551) ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง
องค์กรที่สามารถแข่งขันและส่งมอบการบริการให้กับลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งยืนอยู่ได้
ท่ามกลางกระแสแห่งโลกาภิวัตน์อย่างมั่นคง
นิสดารก์ เวชยานนท์ (2551) ได้สรุปว่า เป็นองค์กรที่มีพนักงานมีความรู้ความสามารถและ
ความผูกพันอย่างเหนียวแน่นมั่นคง องค์กรสมรรถนะสูงนี้จะสามารถปรับตัวและรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี สามารถจัดการการปรับเปลี่ยนทั้งโครงสร้างและรูปแบบการทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดผลงานที่สูงด้วย
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2551) ได้ให้ความหมายองค์กรสมรรถนะสูงไว้ดังนี้
1. องค์กรที่ประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืนในการดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดย
ผลิตสินค้า และบริการได้อย่างมีคุณภาพ
2. สามารถดึงส่วนที่ดีที่สุดของบุคลากรมาใช้และรักษาคนที่ดีที่สุดไว้ได้
3. เป็นองค์กรที่มีความคล่องตัวสามารถปรับปรุงการดาเนินงานให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
4. มีกระบวนการ การทางาน เทคโนโลยีและลักษณะคนที่สอดคล้องกัน
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พสุ เดชะรินทร์ (2550) ให้ความหมายขององค์กรสมรรถนะสูงไว้ว่า เป็นองค์กรที่เก่ง มี
แผนรองรับ กั บสภาวะต่า ง ๆ อย่ า งชั ดเจน มีก ารวิเคราะห์สถานการณ์ที่สามารถกระทบต่อการ
ท างานจากรอบด้า นทุ ก มุ ม มอง ท าให้ ส ามารถปฏิบัติ ภารกิ จ บรรลุต ามวัตถุ ประสงค์ไ ด้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ ตรงตามเวลาและคุณภาพของผลงานดีเยี่ยม เป็นที่ยอมรับ
จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า องค์กรสมรรถนะสูง เป็นองค์กรที่มีแผนรองรับ
กับสภาวะต่างๆอย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่สามารถกระทบต่อการทางานจากรอบ
ด้านทุกมุมมองทาให้สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตาม
เวลาและคุณภาพของผลงานดีเยี่ยมเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และองค์กรนั้นต้องมีระบบการบริหาร
จัดการภายในที่ ดี มีบุ คลากรที่ มีค วามรู้ ความสามารถ มีความผูกพั นมั่นคงต่อองค์กร มุ่งมั่นต่อ
ความสาเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร จึงจะเป็นองค์กรที่มีศักยภาพการทางานสูงและเกิดความ
ยั่งยืนในการทางานระยะยาว
2.1.1.2 คุณลักษณะองค์กรสมรรถนะสูง
สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็น
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดอย่างรวดเร็ว มีความซับซ้อน คาดการณ์ล่วงหน้าได้ยาก ทาให้องค์กรต่าง ๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชนในปัจจุบัน ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาและหาแนวทางพัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรสมรรถนะสูง หรือองค์กรที่เป็นเลิศ (Excellence Organization) ซึ่งเป็นรากฐานและแนวทาง
ที่สาคั ญที่จะทาให้องค์ก รประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน ได้มีแนวคิดต่างๆที่พ ยายามอธิบายถึง
คุณลักษณะหรือแนวทางที่จะทาให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ดังต่อไปนี้
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แนวคิดองค์กรสมรรถนะสูงของ De Waal.A.A.

ภาพที่ 2.1 แสดงแนวคิดองค์กรสมรรถนะสูงของ De Waal.A.A.
(ที่มา: De Waal, 2015)
De Waal (2015) เสนอกรอบแนวคิดประกอบด้วยองค์ประกอบ5ประการที่เป็นพื้นฐานของ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงทั้งภาครัฐและเอกชนได้แก่
1.
คุณภาพการบริหารจัดการ (Management Quality)ผู้บริหารขององค์กรสมรรถนะ
สูงจะสร้างความสัมพันธ์แบบไว้วางใจกับบุคลากร ให้คุณค่ากับความจงรักภักดีของบุคลากรสร้าง
ความเชื่อมั่น เป็นแบบอย่างที่ดี มีความยุติธรรม ตัดสินใจรวดเร็ว มุ่งผลลัพธ์ มองหาช่องทางใหม่
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา
2.
เปิดเผยและเน้นการปฏิบัติ (Openness and Action Orientation)สร้างวัฒนธรรม
การเปิดเผย เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น มีการพูดคุยให้มีส่ว นร่วมในกระบวนการ
สาคัญ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้โอกาสบุคลากรได้ทดลองการปฏิบัติใหม่ๆเพื่อปรับเปลี่ยน ให้ได้
ใช้ความผิดพลาดเป็นบทเรียน
3.
เน้นความยาวนาน (Long-Term Orientation)เป็นองค์กรที่เน้นความยั่งยืนในระยะ
ยาว โดยการให้ความสาคัญกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งบุคลากร บริษัทผู้ผลิตลูกค้าและสังคม
โดยรวมมีการค้นหาและหาทางตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องบุคลากรในองค์กรมี
ความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน
4.
พัฒนาต่อเนื่อง (Continuous Improvement)มีกลยุทธ์ขององค์กรที่บุคลากรทุกคน
มุ่งมั่นไปในทิศทางเดียวกัน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการวัดผลและรายงานผลลัพธ์ให้ทุกส่วน
ในองค์กรได้รับรู้
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5.
คุณภาพบุคลากร (Employee Quality)บุคลากรในองค์กรสมรรถนะสูง ต้องการ
แรงบันดาลใจและแรงผลักดันที่จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ บุคลากรที่มีคุณภาพจะรับผิดชอบ
กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น มีความยืดหยุ่น ไม่ย่อท้อ ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย เป็นเพื่อนร่วมงานที่
ดีเยี่ยม
ในปี 2005 De Waal ได้รวบรวมความหมายขององค์กรสมรรถนะสูงและจัดกลุ่มของ
ความหมายไว้ดังแสดงในตาราง ที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 การแสดงความหมายขององค์กรสมรรถนะสูง
ความหมาย
นักวิชาการ
1. องค์กรซึ่งมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
Collins &Porras, 1997
Van den Berg & De Vries, 2004
Weick& Sutcliffe, 2001
2. องค์กรที่มีความสามารถในการปรับตัว Kotter&Heskette, 1992
เข้ากับสิ่งแวดล้อม
Weick& Sutcliffe, 2001
Light, 2005
3. องค์กรที่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อ
McGee, 2004
สิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว
Light, 2005
4. องค์กรที่ให้ความสาคัญกับการ
Miller & Breton-Miller, 2005
ดาเนินงานในระยะยาว
Light, 2005
5. องค์กรที่มีการจัดการในลักษณะบูรณา Lawler et al., 1998
การเพื่อให้เกิดความสอดคล้องระหว่าง O,Relly&Pfeffer, 2000
กลยุทธ์ โครงสร้าง กระบวนการ และ
คน อย่างทั่วทั้งองค์กร
6. องค์กรที่มุ่งเน้นการปรับปรุงอย่าง
Holbeche, 2005
ต่อเนื่องและพัฒนาขีดความสามารถ
Lawler et al., 1998
หลักขององค์กร
O,Relly&Pfeffer, 2000
7. องค์กรที่ใช้เวลาในการปรับปรุงเงื่อนไข Holbeche, 2005
การทางานและพัฒนาโอกาสให้กับ
Kling, 1995
บุคลากรในองค์กร
Lawler et al., 1998
O,Relly&Pfeffer, 2000
(ที่มา : De Waal, 2005 อ้างถึงใน ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2550)
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แนวคิดองค์กรสมรรถนะสูงของ Lawrence M. Miller
Miller (2005) กล่าวว่าระบบการทางานและทีมงานที่มีประสิทธิภาพเป็นส่วนเชื่อมโยงที่
ส าคั ญกั บ แนวคิ ดการมุ่ ง สู่ องค์ ก รแห่ง ความเป็นเลิศ การมี ระบบการท างานที่เป็น เลิศเป็นการ
ออกแบบงานว่า จะมอบหมายงานให้กับบุคคลหรือทีม ในขณะที่การมีทีมงานที่เป็นเลิศจะเป็น
พื้นฐานที่สาคัญในการทางานที่จะนาไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ทีมงานที่เป็นเลิศจะรู้จักลูกค้า
ของตนเป็ น อย่ า งดี จะรู้ ว่ า ท าอย่ า งไรงานของตนจึ ง จะสามารถพั ฒ นาขึ้ น ได้ เ รื่ อ ย ๆ สามารถ
ประเมินผลงานของตนเองได้และมีเทคนิคที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ นอกจากนี้ทีมงานที่เป็นเลิศ
จะมีความสามารถในการปกครองตนเอง คือผู้บริหารต้องให้อิสระในการบริหารงานกับทีมงานด้วย
และการมุ่งสู่ทีมงานเป็นเลิศจะให้ผลในทางปฏิบัติ จาเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ทางานและวัฒนธรรมองค์กร
กุญแจที่สาคัญของการมุ่ง สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศประกอบไปด้วย (1) การออกแบบ
องค์กรกระบวนการทางาน (2) โครงสร้างองค์กรที่ปรับตัวได้ง่ายและมีความยืดหยุ่นตอบสนองต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของลูกค้าและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี (3) มีลาดับชั้นการปกครองน้อยหรือให้
อานาจการบริหารแก่ทีมงานต่างๆให้มากที่สุด (4) มีระบบการเชื่อมต่อส่วนต่างๆขององค์กรเข้า
ด้วยกัน (5) พนักงานต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานและเป้าหมายทางการเงิน , คุณภาพ
และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอย่างดีพนักงานต้องมีการพัฒนาความรู้ความสามารถในการทางาน
ของตนเองอยู่เสมอหรือกล่าวได้ว่าองค์กรแห่งความเป็นเลิศเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
Miller อธิบายหลัก การและวิธีปฏิบัติของการมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศได้โดยใช้
ตัวอย่างคุณลักษณะเฉพาะขององค์กรแบบดั้งเดิมเปรียบเทียบว่าเมื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความเป็น
เลิศแล้วคุณลักษณะนั้นๆจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรดังนี้
High Control to High Trust จากองค์กรที่ใช้การควบคุมสูงเป็นองค์กรที่ใช้ความเชื่อใจ
Miller เชื่อว่าองค์กรที่มีขนาดใหญ่มาก ๆ และใช้กฎระเบียบหรือกฎเกณฑ์ในการควบคุม
การทางานของพนักงานจะก่อให้เกิดการต่อต้าน พนักงานทางานอย่างไม่มีความสุขทางานเพียง
เพราะหน้าที่หรือทาตามระเบียบข้อบังคับ ไม่ได้ใช้หัวใจในการทางานและนาไปสู่ความขัดแย้งกัน
ในที่สุด แต่องค์กรที่ใช้ความเชื่อถือหรือเชื่อใจพนักงานในองค์กรจะทุ่มเทพลังในการทางานอย่าง
เต็มที่ทาให้ผลดาเนินงานโดยรวมของบริษัทดีขึ้ น นอกจากความไว้วางใจภายในองค์กรแล้วยังต้อง
สร้างความไว้วางใจระหว่างผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรเช่น ลูกค้า Supplier ซึ่งจะนาไปสู่การ
สร้างสังคมแห่งความไว้วางใจการดาเนินธุรกิจหรือกิจการใด ๆ ก็จะประสบความสาเร็จโดยง่าย
Focus on Making “Things” to Making “Knowledge” จากองค์กรที่มุ่งผลิตสิ่งของไปสู่
องค์กรที่มุ่งผลิตองค์ความรู้
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Miller กล่าวว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดขององค์กรคือทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณภาพมีความรู้ความสามารถ ทรัพยากรอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นทุนที่ดินแรงงานก็ไม่สามารถเทียบ
คุณค่ากับทรัพยากรมนุษย์ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถได้ นักเศรษฐศาสตร์รุ่นก่อนๆเชื่อว่า
คุณค่าถูกสร้างขึ้นจากทุนและแรงงานแต่ปัจจุบันคุณค่าถูกสร้างขึ้นจาก “ผลิตภาพในการผลิต” และ
“นวัตกรรม” ซึ่งสองสิ่งนี้สร้างขึ้นจาก “ความรู”้ ทั้งสิ้น
Individual Decisions Making to Team Decisions Making จากการตัดสินใจโดยบุคคลใด
บุคคลหนึ่งสู่การตัดสินใจโดยทีม
เดิมการตัดสินใจจะกระทาโดยผู้ที่มีอานาจแต่ในปัจจุบันการออกแบบองค์กรที่ใช้ระบบ
การทางานเป็นทีมให้อานาจทีมในการออกแบบกระบวนงานของตนเองสามารถติดต่อกับลูกค้าและ
Supplier ได้โดยตรงและสามารถเปลี่ยนหรือปรับปรุงกระบวนการทางานตามความต้องการของ
ลูกค้า การตัดสินใจจึงเป็ นการตัดสินใจร่วมกันของสมาชิกในทีม คุณค่าของความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันเป็นหลักของการมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศและทีมงานที่เป็นเลิศทีมงานต้องค้นหาความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในทีมก่อนที่จะเริ่มทางาน จากนั้นจึงสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
กับลูกค้าภายในองค์กรและลูกค้าภายนอกองค์กรเพื่อก่อให้เกิดคุณค่าภายใน Value Chain การ
ออกมาจากวัฒนธรรมเดิม ๆ ในทันทีทันใดไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะในองค์ก รที่มีวัฒนธรรม
องค์กรที่ฝังรากลึกแล้วการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ต้องอาศัยเวลาและการฝึกฝนร่วมกัน ดังนั้นการสร้าง
ทีม ในองค์ก รจึ งต้องการการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านทัศนคติและมุมมองทาให้ส มาชิก ภายในทีมมี
จุดมุ่งหมายและความสนใจเดียวกัน
Individual Rewards to Team-based Reward จากการให้รางวัลรายบุคคลไปสู่การให้รางวัล
เป็นทีม
การที่องค์กรที่มีการปรับปรุงระบบทรัพยากรมนุษย์เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศไม่
ประสบความส าเร็ จ ในการเปลี่ ย นแปลงนั้ น อาจมี ส าเหตุ ม าจากความล้ ม เหลวในการบริ ห าร
โครงสร้างและกระบวนการที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน ในขณะที่องค์กรเปลี่ยนการ
จัดการภายในองค์เป็นระบบทีมแต่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่แตกต่างกันเป็นรายบุคคล ทั้ง ๆ ที่การ
ปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ กระทาร่วมกันเป็นทีม การจ่ายค่าตอบแทนในลักษณะนี้เป็นเหตุ
ของความไม่สบายใจและความแตกสามัคคีของพนักงานในองค์กร ก า ร จ่ า ย ผ ล ต อ บ แ ท น ใ ห้
พนักงานในการทางานร่วมกันเป็นทีมไม่มีรูปแบบตายตัวแต่ควรจ่ายผลตอบแทนตามผลงานของ
ทีมเพื่อสร้างความเป็นอัน หนึ่งอันเดียวกันในทีมทาให้สมาชิกในทีมรู้สึกถึงความรับผิดชอบต่อ
ผลงานร่วมกัน
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Vertical-to Horizontal Organization
Miller เห็นว่าการควบคุมการทางานในลาดับการบังคับบัญชาระดับแรกขององค์กรจะทา
ได้ง่ายกว่าเนื่องจากใช้กลไกในการควบคุมและตรวจสอบน้อย องค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศจะมี
ลาดับชั้นการบังคับบัญชาน้อยกว่าและมีการกากับดูแลที่ง่ายกว่าองค์กรแบบดั้งเดิม การจัดองค์กร
ในแนวราบมีการกากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ โดยแต่ละทีมงานจะมีการควบคุมภายในทีมตนเอง
และในขณะเดียวกันจะถูกวัดประสิทธิภาพการทางานและการควบคุมจากทีมอื่นๆรวมทั้งลูกค้าและ
Supplier ที่ติดต่อโดยตรงกับทีม
Fixed Structure to Dynamic Structure เทคโนโลยีการตลาดวิธีการผลิตและจัดจาหน่ายมี
การเปลี่ย นแปลงตลอดเวลา ไม่มี ใครสามารถระบุไ ด้ว่าในอนาคตสิ่งเหล่านี้จะเปลี่ย นแปลงไป
อย่างไร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และโครงสร้างขององค์กร
เพื่อให้องค์กรสามารถดารงอยู่ได้ ดังนั้นโครงสร้างและบุคลากรในองค์กรต้องมีความยืดหยุ่นพร้อม
รับสถานการณ์ที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกเมื่อ
Companies with Walls to Companies without Walls
องค์กรแบบดั้งเดิมยึดมั่นกับความเป็นตัวของตัวเองคิดว่าตนเองสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของ
ตัวเอง แต่องค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศนั้นให้ความสาคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับลูกค้า
และ Supplier เป็นอันมาก องค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศจะไม่ปิดกั้นตนเองเพราะการปิดกั้นจะกีด
ขวางทาให้องค์ไม่สามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าและSupplier ซึ่งจะทาให้ไม่สามารถพัฒนา
หรือปรับปรุงคุณภาพการดาเนินงานของตนเองได้
Financial Secrecy to Open-Book Management
ในอดี ตพนั ก งานขององค์ ก รจะไม่ส ามารถเข้ าถึ ง ข้อ มูล ทางการเงิ นขององค์ ก รได้เ ลย
แตกต่า งกั บ องค์ก รที่ มุ่ ง สู่ค วามเป็ นเลิศที่มัก จะเปิดข้อมูล ทางการเงินต่างๆให้พ นัก งานและคน
ภายนอกได้รับทราบ พนักงานของบริษัทเอกชนในสหรัฐอเมริกามากกว่า 50% ถือหุ้นของบริษัท
ตนเอง ตรวจสอบรายงานประจ าปี ของบริษั ทตนเองและติด ตามผลการด าเนินงานของบริษั ท
ตลอดเวลา องค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศนั้นต้องพยายามสร้างให้พนักงานเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ
องค์ ก รร่ ว มกั น มี ค วามรู้ สึ ก เป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั บ องค์ ก ร ตรวจสอบการท างานและผลการ
ดาเนินงานขององค์กรอยู่เสมอ หากพบความผิดปกติอันใดต้องรีบแจ้งเพื่อหาทางแก้ไขและพัฒนา
ปรับปรุงองค์กรต่อไป
Blame the Person to Blame the Process
Miller กล่าวว่า Dr. W. Edwards Deming หนึ่งในผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนา
คุณภาพการผลิตได้กล่าวเอาไว้ว่า ปัญหาด้านคุณภาพถึง 95% เกิดจากกระบวนการแต่เรามักจะ
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กล่าวโทษว่าเป็นความผิดของบุคคล โดยปกติหากเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นผู้บริหารก็จะมุ่งไปที่
บุ ค คลที่ รั บ ผิ ด ชอบอาจมี ก ารลงโทษโดยการไล่ อ อกหรื อ โยกย้ า ยสร้ า งความตึ ง เครี ย ดให้ แ ก่
ผู้ปฏิบัติงาน ระบบทีมในองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศสมาชิกในทีมต้องรับผิดชอบร่วมกันหากเกิด
ปั ญ หาต้ อ งน าปั ญ หามาวิ เ คราะห์ ส าเหตุ แ ละแก้ ไ ขร่ ว มกั น ซึ่ ง จะน าไปสู่ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาที่
กระบวนการทาให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
แนวคิดองค์กรสมรรถนะสูงของ Linda Holbeche กับคณะ
Linda Holbeche กับคณะ (2004) ได้ทาการวิจัยองค์กรที่มีผลการปฏิบัติงานสูงและได้
กล่าวถึงลักษณะขององค์กรสมรรถนะสูงไว้ 3 ประการคือ
1. องค์กรสมรรถนะสูงจะมุ่งเน้นทาในสิ่งที่ถูกต้อง (Focus on The “Right Things”)
สิ่งแรกที่องค์กรสมรรถนะสูงทาคือ สร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งจะเป็นตัวดึงดูด
คนดีคนเก่ งเข้ ามาในองค์ก ร การที่องค์กรมุ่งปลูก ฝังและสร้างวัฒนธรรมที่ถูก ต้องจะช่วยทาให้
องค์กรเข้มแข็ง วัฒนธรรมที่ถูกต้องนี้จะต้องรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวมและมุ่งหวังผลระยะ
ยาวไม่ใช่หวังแค่กาไรในระยะสั้น องค์กรสมรรถนะสูงจะระมัดระวังในการเลือกสรรคนเพราะคน
จะช่วยทาให้งานประสบความสาเร็จ ไม่ใช่การมีวิสัยทัศน์หรือแผนกลยุทธ์ที่ดีแล้วจะนาองค์กรสู่
ผลงานสูง แต่คนต่างหากที่ทาให้ผลงานสูง เหมือนอย่างหนังสือที่เป็นผลงานวิจัยที่มีชื่อเสียงของ
Jim Collins เรื่อง Good to Great เขาได้กล่าวไว้ชัดเจนว่า 22 องค์กรที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นที่ “คน” ใคร
ควรที่จะถูกเลือกมาร่วมงานกับบริษัท เอาคนเหล่านั้นขึ้นบนรถบัส แล้วค่อยกาหนดกลยุทธ์ต่อไป
2. บู ร ณาการความต้ อ งการที่ แ ตกต่ างและอาจขั ด แย้ ง กั น ของกลุ่ มต่ า ง ๆ ในองค์ ก ร
(Reconcile Different, Potentially Conflicting, Stakeholder Needs)
แรงกดดันจากการทางานมีมากมายและเป้าหมายขององค์กรก็มีทั้งระยะสั้นและระยะยาว
เป้าหมายระยะสั้นมักจะเป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้ถือหุ้น เช่นผลกาไร ในขณะที่เป้าหมายระยะยาวที่
ต้องการของพนักงานและชุมชน ถ้าองค์กรสนใจแค่เป้าหมายระยะสั้น มุ่งทากาไร ก็จะไปขัดแย้ง
และมีผลทางลบต่อพนักงาน ซึ่งสิ่งนี้เป็นความท้าทายอย่างมากของผู้ บริหารและผู้บริหารเองก็ไม่มี
ทางเลือกด้วยว่าจะเอาทางใดทางหนึ่ง องค์กรสมรรถนะสูงจะสนใจความต้องการของลูกค้า โดย
การลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ให้บริการที่ดีกว่าคู่แข่งขันในตลาดเดียวกัน นอกจากนั้น
องค์กรสมรรถนะสูงจะเห็นคุณค่าของพนักงาน ความสาเร็จอันยิ่งใหญ่ขององค์กรเป็นสิ่งที่ค่ อยๆ
เกิดขึ้น สะสมทีละเล็กละน้อย การที่จะทาให้พนักงานรักษาองค์กรเป็นเรื่องยากและต้องลงทุน
3. มุ่งความสาเร็จที่ยั่งยืน (Aims for Sustainable Success Over The Long- Term)
การที่จะมีความสาเร็จอย่างยั่งยืนได้ องค์กรต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้คือ
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1) ควรมีการจัดการการเงินที่ค่อนไปในทางอนุรักษ์นิยม (Conservative in Financing) นั่น
คือ การใช้เงินอย่างคุ้มค่า
2) ต้องมีความไวในการรับรู้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัว
3) ต้องมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและมีความเป็นเอกลักษณ์
4) ต้องมีความอดทนต่อความล้มเหลว องค์กรต้องมอบอานาจให้พนักงานคิดและตัดสินใจ
ถ้าทาได้แบบนี้ก็จะทาให้องค์กรมีสมรรถนะสูง สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในทุก
รูปแบบ โดยที่พนักงานเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงและช่วยผลักดันการเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายที่
วางเอาไว้
แนวคิดองค์กรสมรรถนะสูงของ Jane C. Linder และ Jeffrey D. Brooks
Linder และ Brooks (2004) กล่าวว่า ในปัจจุบันองค์กรภาครัฐได้มีความพยายามที่จะ
ยกระดับคุณภาพการจัดการให้สอดคล้องกับความคาดหวังและความต้องการของประชาชน โดย
การค้นหานวัตกรรมในการเปลี่ย นแปลงรูปแบบและวิธีก ารให้บริก าร การตัดภารกิจบางอย่ าง
ออกไปให้เอกชนดาเนินการ และมีการสร้างพันธกิจเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง แต่ก็ยังไม่ทันกับ
สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จากงานวิจัยของ
Linder
และ Brooks ได้เสนอแนะว่า การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงในองค์ก รภาครัฐ ต้อง
ประกอบด้วยคุณลักษณะสาคัญ 6 ประการ ได้แก่
1. การมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการ (Client-centered) จะต้องมีพันธกิจที่มุ่งมั่นต่อการตอบสนอง
ความต้องการ ความคาดหวังของประชาชน โดยเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเบื้องต้น และเน้นผู้ที่ได้รับ
ผลประโยชน์จากการจัดบริการของรัฐ องค์กรสมรรถนะสูงต้องค้นหาเพื่อความเข้าใจความต้องการ
ความคาดหวังของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ความต้องการผลลัพธ์ที่ดีของการบริการ
จะเป็นตัวเชื่อมหลักในการประเมินการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
2. การที่มุ่งเน้นผลผลิตและผลลัพธ์ (Outcome-oriented) โดยออกแบบการดาเนินการ
ทั้ง หมด เพื่ อนาไปสู่ก ารผลลัพ ธ์ก ารบรรลุเป้าหมายพั นธกิ จที่ตั้งไว้ โดยปกติองค์ก รภาครัฐให้
ความสาคัญกับการดาเนินการในลักษณะของปัจจัยนาเข้า (Inputs) และการใช้งบประมาณอย่าง
เหมาะสมมากกว่าผลลัพธ์ของคุณค่าของการปฏิบัติงาน การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์นี้องค์กรสมรรถนะสูง
ในองค์กรภาครัฐ ต้องหาแนวทางที่จะสามารถนานโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้อย่าง
แท้จริง
3. รับผิดชอบและสามารถชี้แจงได้ (Accountable) องค์กรสมรรถนะสูงในองค์กรภาครัฐ
ต้องรับผิดชอบในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น และต้องโปรงใสสามารถชี้แจงได้ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการใช้
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งบประมาณ ต้องไม่เพียงแต่วัดผลและรายงานผลการดาเนินงานเท่านั้น แต่จะต้องสามารถอธิบาย
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงบประมาณที่ใช้ไปซึ่งเป็นการเตรียมข้อมูลให้แก่องค์กรในการ
นาไปสู่การเพิ่มคุณค่า
4. มีความคิดสร้างสรรค์และมีความยืดหยุ่น (Innovation and flexible) องค์กรสมรรถนะ
สูงในองค์กรภาครัฐต้องเป็นองค์กรแรก ๆ ที่จะค้นหาโอกาสใหม่ ๆ และจะใช้หรือมีประสบการณ์
เกี่ยวกับแนวคิดการบริหารจัดการที่ทันสมัยอยู่เสมอ มีความคิดสร้างสรรค์ที่ตอบสนองความท้าทาย
ใหม่ ๆ และบุคลากรจะถูกกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์วิธีทางานที่ทาให้สามารถทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น องค์กรเหล่านี้จะมีการทดลองปฏิบัติอย่างกระตือรือร้น เพราะเชื่อว่าจะ
นาไปสู่การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและโครงสร้างองค์กร
5. พร้อมที่จะทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น (Open and collaborative) องค์กรสมรรถนะสูง
ในองค์ ก รภาครั ฐ จะมี ค วามเข้ า ใจในภาพรวมระบบขององค์ ก รและส ามารถท างานสร้ า ง
ความสัม พั น ธ์ กั บ หน่ วยงานอื่น และผู้ มี ส่ว นได้ส่ ว นเสีย เป็ นองค์ ก รที่มี ห น่ว ยงานเครื อข่ ายซึ่ ง
ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ หน่วยการเมือง องค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และ
องค์ ก รสาธารณะอื่น ๆ โดยหน่ วยงานต่าง ๆ เหล่านี้มีความต้ องการหลากหลายซึ่ งกั นและกั น
องค์กรสมรรถนะสูงในองค์กรภาครัฐให้ความสาคัญต่อการกระตุ้นชุมชนใหญ่ ๆ และสร้างความ
ร่วมมือที่ดีในการทางานร่วมกัน
6. มีความมุ่งมั่น (Passionate) องค์กรสมรรถนะสูงในองค์กรภาครัฐจะมุ่งมั่นในการให้
การบริการภาครัฐที่มีคุณค่า ผู้บริหารจะต้องแสดงบทบาทที่ชัดเจนในการมุ่งมั่นที่จะนาพาองค์กรสู่
การเป็ น องค์ ก รสมรรถนะสู ง ซึ่ ง จะท าให้ เ กิ ด การขั บ เคลื่ อ นไปในทิ ศ ทางที่ ต้ อ งการได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
นอกจากคุณลักษณะที่สาคัญทั้ง 6 ประการแล้ว Linda และ Brooks ยังให้รายละเอียดลงไป
อีกว่า องค์กรภาครัฐจะต้องมีความสามารถ (Capabilities) ที่สาคัญอีก 9 ประการ ได้แก่
1. การวางยุทธศาสตร์และนโยบาย (Strategy and policy making)
2. การออกแบบองค์กรและกระบวนการทางาน (Organization and process design) 3.
3. การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance management)
4. การมีพันธมิตรและเครือข่าย (Partnering)
5. การดาเนินงานที่ดี (Operations)
6. การตลาดและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกความ (Marketing and CRM)
7. การจัดหาและการขนส่ง (Procurement and logistics)
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8. การบริหารทุนมนุษย์ (Human capital management)
9. การบริหารข้อมูลสารสนเทศ (Information management)
แนวคิดของ Linder และ Brooks เกี่ย วกับการเป็นองค์ก รสมรรถนะสูงในภาครัฐ
สอดคล้องกับพสุ เดชะรินทร์ (2549) ที่กล่าวไว้ว่า ความสาเร็จขององค์กรในภาคเอกชนจะมุ่งเน้น
ไปที่การมีผลงานที่โดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน ขณะที่องค์กรภาครัฐจะเป็นองค์กรที่มี
ขีดสมรรถนะสูงย่อมไม่สามารถที่จะวัดได้ด้วยผลตอบแทนทางธุรกิจแบบเดียวกับองค์กรในภาค
ธุรกิจ จึงได้มีการให้คาจากัดความหรือนิยามของ หน่วยราชการที่เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง คือ
องค์กรที่มีการใช้การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ เนื่องจากการบริหารยุทธศาสตร์ ถือเป็นหลักการในการ
บริหาร ที่จะช่วยทาให้องค์กรมีการกาหนดทิศทางที่ชัดเจน มีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อสู่ทิศทางที่
ต้องการ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลที่ชัดเจนในระยะยาว
จากแนวคิดนักวิชาการและนักบริหารทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การเป็นองค์กร
สมรรถนะสูงขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมีความเหมือนและแตกต่างกันตามวิธีคิดและมุมมอง
ในส่วนของ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า องค์กรพยาบาลที่ต้องการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ต้องเป็นองค์กร
พยาบาลที่มีแผนรองรับกับสภาวะต่างๆอย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่สามารถกระทบ
ต่อการทางานจากรอบด้านทุกมุมมองทาให้สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตรงตามเวลาและคุณภาพของผลงานดีเยี่ยมเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และองค์กรนั้น
ต้องมีระบบการบริหารจัดการภายในที่ดีด้วย จึงจะเป็นองค์กรที่มีศักยภาพการทางานสูงและเกิด
ความยั่งยืนในการทางานระยะยาว การเป็นองค์กรพยาบาลสมรรถนะสูงของโรงพยาบาลศิริราชซึ่ง
เป็ น องค์ ก รภาครั ฐ สามารถวั ด ได้ ต ามเกณฑ์ คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ (Public Sector
Management Quality Award) ซึ่งเป็นแนวทางให้ หน่วยราชการใช้ในการประเมินผลตนเองอันจะ
นาไปสู่การยกระดับการปฏิบัติงานของภาครัฐ ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ส านัก งานก.พ.ร.) ร่วมกั บ สถาบั นเพิ่ มผลผลิ ตแห่งชาติ จัดทาขึ้น ซึ่งประกอบด้วย เกณฑ์ ก าร
ประเมิน 7 หมวด ได้แก่ หมวด 1) การนาองค์กร หมวด 2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3)
การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4) การวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้ หมวด 5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล หมวด 6) การจัดการกระบวนการ หมวด 7)
ผลลัพธ์การดาเนินการ
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2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
หลักของการปฏิรูปราชการของประเทศต่างๆ ประกอบไปด้วย
1. กระแสโลกาภิวัตน์ (globalization) และความก้าวหน้าของวิทยาการ (technology)
ปัจจัยทั้งสองนี้ทาให้รูปแบบการแข่งขันของภาคเอกชนเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือเกิดการลงทุน
ทางตรงระหว่างประเทศ (foreign direct investment) มากขึ้น โดยมีการย้ายฐานการผลิตจากประเทศ
พัฒนาแล้ว (เช่นสหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศในยุโรป) มาทาการผลิตในเอเชีย ซึ่งมีต้นทุนปัจจัย
การผลิตที่เป็นแรงงาน (labor cost) ที่ต่ากว่า การกระทาเช่นนี้ของภาคเอกชนจึงก่อให้เกิดภาวการณ์
ว่างงานในประเทศพัฒนาแล้ว และภาวการณ์ว่างงานยิ่งทวีขึ้นจากการที่เกิดภาวการณ์ที่รูปแบบการ
ผลิตที่ยั ง คงอยู่ ใ นประเทศพัฒนาแล้วเปลี่ย นมาใช้เครื่องจัก รมากยิ่งขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ทาให้
ประชาชนในประเทศเหล่านี้หันมากดดันรัฐบาลของตนในนโยบายอุตสาหกรรม นโยบายการค้า
ระหว่างประเทศนโยบายประกันสังคมและนโยบายด้านภาษี นอกจากนี้ความเจริญทางวิทยาการ
และสภาพโลกาภิวัตน์ยังก่อให้เกิดปัญหาสภาพแวดล้อมอีกด้วย ทั้งที่เป็นปัญหาภายในประเทศ เช่น
ปัญหามลพิษและปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หรื อปัญหาในระดับระหว่างประเทศ เช่น
ปัญหาปรากฏการณ์เรือนกระจก (Global warming)
2. ปัญหาที่เกิดจากการที่รัฐมีบทบาทมากเกินไปในระบบเศรษฐกิจ ทาการผลิตในสิ่งที่
ตนไม่ มี ค วามช านาญผลที่ เ กิ ด ขึ้ น ก็ คื อ กิ จ การหลายประเภทของภาครั ฐ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลต่าขาดความสามารถในการจัด การ ส่งผลให้ในภาพรวมแล้วการใช้ทรัพยากรของ
ประเทศเป็นไปอย่ า งไม่ คุ้ มค่ า เกิดภาระหนี้สินและกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในที่สุด
3. ปัญหาโครงการภาษีของรัฐ ทั้งภาษีศุลกากรและภาษีรายได้บุคคล โครงสร้างภาษีที่สูง
เกินไป ทาให้ราคาที่แท้จริงของสินค้าถูกบิดเบือน อีกทั้งยังเป็นการไม่ส่งเสริมการลงทุนของเอกชน
และทาลายความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. การเจริญเติบโตของค่านิยมประชาธิปไตยที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
ผู้ด้อยโอกาส เกิดกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในประเด็นต่างๆ เช่น เรื่องสิ่งแวดล้อม สิทธิเด็ก
และสตรี และการลดการแข่งขันการสะสมอาวุธโดยการเคลื่อนไหวดังกล่าวเรียกร้องให้รัฐบาลรับ
ฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนถึงผลกระทบของนโยบายรัฐบาลในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้
5. ระดับการแข่งขันทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทาให้เกิดผลตามมาคือ
5.1 มีการผลิตสินค้าใหม่ ๆ เข้าสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว
5.2 เกิดแนวคิด การเน้นความพึงพอใจของลูกค้า (Customer orientation) ซึ่งทาให้กุลยุทธ์
ของภาคเอกชนเปลี่ยนจาก Volume oriented มาเป็น Value oriented โดยที่ตัวอย่างของกลยุทธ์
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ดังกล่าว ได้แก่ การมีระบบ Customer service ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้บริการให้คาปรึกษาการใช้
สินค้ารับฟังความคิดเห็นหรือเพื่อรับคาสั่งจากลูกค้า
5.3 การปรับตัวในการให้บริการแก่ลูกค้าดังกล่าว ทาให้ประชาชนในฐานะที่เป็นลูกค้าเกิด
ความคาดหวังอย่างเดียวกันเมื่อมาใช้บริการจากภาครัฐ
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ตั้งอยู่บนสมมติฐานของความเป็น
สากลของทฤษฎีการบริหารและเทคนิควิธีการจัดการว่าสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในแง่ของ
การบริหารรัฐกิจและการบริหารธุรกิจ แนวคิดดังกล่าว ต้องการให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
และวิธีการบริหารงานภาครัฐไปจากเดิม ที่ให้ความสาคัญต่อทรัพยากรหรือปัจจัยนาเข้า (Input)
และอาศัยกฎระเบียบเป็นเครื่องมือในการดาเนินงาน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง สุจริต และเป็นธรรม
โดยหันมาเน้นถึงวัตถุประสงค์และสัมฤทธิ์ผลของการดาเนินงาน ทั้งในแง่ของผลผลิต (Output)
และผลลัพธ์ (Outcome) และความคุ้มค่าของเงิน ( Value for Money) รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ โดยนาเอาเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามา
ใช้มากขึ้น เช่น การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวัดและประเมินผลงาน การบริหารคุณภาพโดยรวม การ
รื้อปรับระบบ เป็นต้น (ทศพร ศิริสัมพันธ์, 2549)
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) มีรากฐานจากทฤษฎีทางด้าน
เศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์แนวประจักษ์นิยม และมองข้าราชการว่าเป็นนักเทคนิคที่มีเหตุผล
เชิงเศรษฐกิจหรือเป็นผู้ตัดสินใจที่ยึดผลประโยชน์ส่วนตัว มองว่าผลประโยชน์สาธารณะเกิดจาก
ผลประโยชน์ของปัจเจกชนหลายๆ คนรวมกัน มองประชาชนเป็นลูกค้า มองว่านักบริหารเป็นคน
ถือหางเสือเรือที่คอยกาหนดทิศทาง (Steering) มองว่าต้องสร้างกลไกและการจูงใจในการบรรลุ
วัตถุ ป ระสงค์ ข องนโยบายโดยผ่ า นหน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นที่ ไ ม่ หวัง ผลก าไร
ข้าราชการต้องรับผิดชอบต่อลูกค้า ซึ่งเรียกร้องให้ข้าราชการตอบสนองผลประโยชน์ ของพวกตน
ข้าราชการมีดุลยพินิจได้มากเพื่อให้จุดมุ่งหมายขององค์การ (Enterprise) บรรลุผล มีการกระจาย
หน่วยงานออกไปโดยอานาจในการควบคุมหน่วยงานเหล่านั้นยั งอยู่ ที่ต้นสังกั ด แรงจูงใจของ
ข้าราชการหรือนักบริหารอยู่ที่จิตวิญญาณของความเป็นเจ้าของกิจการ (Entrepreneurial Spirit) และ
การลดขนาดของระบบราชการกลไกที่จะทาให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย คือการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อให้บรรลุผลที่ตกลงร่วมกัน มองว่า
กลไกการตรวจสอบมีหลากหลาย ทั้งด้านกฎหมาย ค่านิยมของชุมชน บรรทัดฐานทางการเมือง
มาตรฐานทางด้านวิชาชีพ และผลประโยชน์ของพลเมือง ข้าราชการควรมีดุลยพินิจแต่ต้องมีการ
ควบคุมและตรวจสอบ โครงสร้างองค์การความเป็นแบบร่วมมือกันโดยมีผู้นาร่วมทั้งจากภายใน
และภายนอกองค์การ ส่วนปัจจัยจูงใจข้าราชการและนักบริหารคือการได้รับใช้ประชาชนและการ
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ได้ทาประโยชน์ให้แก่สังคม ทศวรรษที่แปดสิบ (1980s) การศึกษาวิชาการบริหารรัฐกิจยิ่งเพิ่มความ
เข้มข้นในการค้นหาประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลจากปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้วงเวลานั้น เช่น
ความก้ า วหน้า ในเทคโนโลยี ก ารบริหารแบบใหม่ ๆ ในภาคเอกชนที่เน้นการเพิ่ มประสิทธิผ ล
ประสิท ธิภาพ และความประหยั ดเพื่ อการแข่งขันและเพื่ อความเป็นเลิศ การปฏิวัติเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารและโทรคมนาคม ปั ญ หาในการ
บริหารงานในภาครัฐเอง เช่ น โครงสร้างระบบข้าราชการที่ใ หญ่โตเทอะทะ ความล่าช้าในการ
ให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ สูงมาก แต่ไม่ได้ผลตามเป้าหมาย (บุศรินทร์ สุจริตจันทร์,
2553)
มีการนาแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงจาก
การบริหารแบบดั้งเดิม ในด้านหลักการแนวคิดการบริหารจัดการ (Management Approach) มีชื่อ
ต่างๆ กันเช่น การบริหารรัฐกิจที่มีพื้ นฐานอยู่ที่ระบบตลาด (Market-based Public Administration)
หรือการบริหารจัดการนิยม (Managerialism) หรือ การบริหารการปกครองแบบผู้ประกอบการ
(Entrepreneurial governmment) และ การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ แนวใหม่ (New Public
Management) ในชื่อเรียกต่างๆ เหล่านี้ ล้วนมีวัตถุประสงค์เพื่อลดขนาดราชการ ผ่านกลยุทธ์องค์กร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การวัดคุณค่า การกระจายอานาจ การสละอานาจ และการให้บริการด้วย
ระบบตลาด และเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่ เหล่านี้คือการปฏิรูประบบราชการเพื่อลดขนาด
องค์กรลงนั่นเอง (เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2545)
จากผลการศึกษาของ Peters B. Guy และ Donald G. Savoie (1996) ที่เปรียบเทียบ
กระบวนการและลักษณะสาคัญของการปฏิรูประบบบริหารราชการที่เกิดขึ้น ได้มีข้อสรุปเกี่ยวกับ
แนวทางปฏิรูประบบบริหารราชการของประเทศต่าง ๆ ว่าประกอบด้วยแนวทางที่สาคัญ 4 แนวทาง
ที่มีรายละเอียดของประเด็นปัญหาที่มุ่งตอบสนองแนวทางจัดโครงสร้างการจัดการปกครอง ระบบ
บริหารจัดการ เครื่องมือทางนโยบาย และความคาดหวังสาคัญแต่ละแนวทาง ฯลฯ แตกต่างกันมี
รายละเอียดโดยสรุป ดังตารางที่ 2.2
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ตารางที่ 2.2 คุณลักษณะสาคัญของการจัดการปกครองแนวใหม่
มิติในการพิจารณา

กลไกการตลาด
ประเด็ น /จุ ด สนใจ การผูกขาดการ
การตรวจวินิจฉัย
ทางานโดย
หน่วยงานของรัฐ
การจัดโครงสร้าง

กระจายอานาจ

เทคนิคที่ใช้

การจ่าย
ค่าตอบแทนตาม
ผลงาน
นาเทคนิคการ
บริหารของเอกชน
มาใช้
ก ร ะ บ ว น ก า ร กลไกตลาดภายใน/
นโยบาย
การกระตุ้นตลาด
ความคาดหวังและ ต้ น ทุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยที่
ผลประโยชน์
ต่า
สาธารณะ
กลไกประสานงาน มือที่มองไม่เห็น

การค้นหาความคาด
เ ค ลื่ อ น แ ล ะ ก า ร
แก้ไข
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง
ระบบราชการพล
เรือน
การตรวจสอบการ
ทางาน

สัญญาณทาง
การตลาด
ถูกทอดแทนด้วย
กลไกตลาด
ผ่านกลไกตลาด

รูปแบบ/แนวทางการจัดการปกครอง
กลไกการตลาด
การจัดโครงสร้าง
ประสิทธิผลในการ มีกฎระเบียบและ
ระบบบริหารแบบ
ดาเนินงานของ
การควบคุมภายใน
ลาดับขั้น
องค์การภาครัฐ
ทีซ่ ับซ้อนรัดกุม
เกินไป
อ ง ค์ ก า ร แ บ บ องค์การเสมือนจริง
เครือข่าย
TQM. การท างาน การจั ด การบุ ค คล การให้ อิ ส ระใ น
เป็นทีม
แบบชั่วคราว
การบริหารจัดการ

การให้คาปรึกษาการ
เจรจาต่อรอง
การมีส่วนร่วมการให้
คาแนะนาปรึกษา

รัฐบาลเชิง
ประกอบการ
ค ว า ม คิ ด
สร้ า งสรรค์ การ
ทางานเชิงรุก
การประสานงานจาก กา ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์
เบื้องล่างสู่เบื้องบน โครงสร้างองค์กร ส่ ว น ตั ว ข อ ง
ผู้บริหาร
สั ญ ญ า ณ ท า ง ไม่ก่อความคาด
ยอมรั บ ในความ
การเมือง
เคลื่อนที่เป็น
คลาดเคลื่ อ นอย่ า ง
ทางการ
มาก
ลดลาดับขั้นของสาย การจ้างงานแบบ
การยกเลิก
งาน/การบังคับบัญชา ชั่วคราว
กฎระเบียบ
ผ่านการร้องเรียนของ
ลูกค้า

(ที่มา : Peters B. Guy and Donald G. Savoie, 1996)

การทดลองปฏิ บั ติ
ในสถานการณ์จริง
ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่า/
การประสานงาน

ใ ช้ ก ล ไ ก ก า ร
ค ว บ คุ ม จ า ก
ภายนอก
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ผลการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบ ได้แสดงให้เห็นคุณลักษณะสาคัญของการปฏิรูประบบ
บริหารราชการในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมาว่า เป็นกระบวนการเชิงศาสตร์ที่เกิดขึ้นอย่างมีหลักการ
ได้มีการนาเอาแนวคิดเชิงทฤษฎีมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและกาหนดแนวทางการดาเนินงาน ดัง
จะเห็นจากกระบวนการปฏิรูปที่ดาเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์ ขั้นตอนมีการตรวจวินิจฉัยปัญหาอย่าง
ละเอียด มีสมมติฐานและการทดสอบเชิงประจั กษ์ จนได้มาซึ่งข้อสรุปของแนวทางบริหารราชการ
แผ่นดินที่เหมาะสมกับธรรมชาติ หรือลักษณะเฉพาะของสังคมการเมืองแต่ละแห่งการปฏิรูประบบ
บริหารราชการที่ดาเนินการในประเทศต่าง ๆ จึงสามารถอธิบายได้ทั้งหลักการทางทฤษฎีและมี
ผลงานในสถานการณ์จริงเป็นข้อมูลในเชิงประจักษ์
ในส่วนของหลักวิชาการที่มีอิทธิพลต่อการปฏิรูปการจัดการปกครองของประเทศต่างๆ
สามารถจาแนกได้เป็น 3 กลุ่ม อันได้แก่ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิคและเศรษฐศาสตร์เชิง
สถาบัน ทฤษฎีการจัดการนิยม และทฤษฎีประชาสังคมและวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งแต่ละทฤษฎีจะมี
สมมติฐาน ค่านิยม และเทคนิควิธีที่มีผลต่อการจัดการปกครองแตกต่างกัน มีรายละเอียดโดยสรุป
ตามตารางที่ 2.3 ดังนี้
ตารางที่ 2.3 สมมติฐาน ค่านิยมและเทคนิควิธีการปฏิรูประบบบริหารราชการ
กรอบทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์นิโอ
คลาสสิก เศรษฐศาสตร์
เชิงสถาบัน
(การจัดการกลไกตลาด)

การจัดการนิยม

สมมติฐาน/ค่านิยม
 ปัจเจกชนเป็นผูม้ ีเหตุผลในการตัดสินใจ
และมุ่งแสวงหาผลประโยชน์สูงสุดให้
ตนเอง
 องค์ ก ารเป็ น ที่ ร วมของพหุ ภ าคี ที่ มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ในเชิ ง ของการท า
สั ญ ญาและเปลี่ ย นผลประโยชน์ ที่ เ กิด
จากการเจรจาต่อรองกันคล้ายกับตลาด
ซื้อขายสินค้า
 กลไกการตลาดมีประสิทธิภาพสามารถ
จัดการตัวเองได้







เทคนิค/เครื่องมือที่ใช้
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
การผ่อนคลายการควบคุม
การทาให้ถูกต้องตามกฎหมาย
การท างานภายในกรอบของ
สัญญาที่ตกลงร่วมกัน
ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ วั ด ผ ล ก า ร
ดาเนินงาน

 การจัดระบบสิ่งจูงใจ
 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
ตัดสินใจ
 การจั ด การเป็ น หลั ก สากลที่ ใ ช้ ไ ด้ กั บ  การบริหารงานเชิงกลยุทธ์
องค์การทุกประเภท
 การบริหารคุณภาพโดยทั่วถ้วน
 เน้นผลลัพธ์ของการดาเนินงานโดยมุ่ง  การรื้อปรับระบบ
แสวงหาประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การให้ ร างวั ล ผลตอบแทนตาม
ด้วยวิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์
ผลงาน
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ตารางที่ 2.3 สมมติฐาน ค่านิยมและเทคนิควิธีการปฏิรูประบบบริหารราชการ (ต่อ)
กรอบทฤษฎี

สมมติฐาน/ค่านิยม



ทฤษฎีประชารัฐและ
วัฒนธรรมชุมชน

 ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเป็นสิ่งที่ 
จาเป็นและพึ่งมีในสังคมการเมือง

 ส่วนรวมมีความสาคัญต่อการมากกว่า
ปัจเจกชน

 สั ง คมควรมี ภ าคที่ ส ามมาช่ ว ยแก้ ไ ข
ปัญหาของส่วนร่วม


เทคนิค/เครื่องมือที่ใช้
การตรวจสอบผลการดาเนินงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่ม
ผลิตภาพ
การเสริ ม สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว ม
ประชาชน
การใช้ ภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น จั ด การ
ปัญหา
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและรับ
ฟังเสียงประชาชนและสังคม
กลไกภาคที่สามสร้ างดุ ลอ านาจ
ในสังคม

(ที่มา: ทศพร ศิริสัมพันธ์ , 2541)
Christopher Hood (1991) ได้อธิบายถึงลักษณะสาคัญๆ ของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ไว้
หลายประการกล่าวคือ
1. เป็ น กระบวนการบริ ห ารที่ เ น้ น การบริ ห ารงานในแบบมื อ อาชี พ (Professional
management) ทาให้ผู้บริหารมีอิสระและความคล่องตัวในการบริหารงาน
2. เป็นกระบวนการบริหารที่การกาหนดวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ให้ความสาคัญต่อภาวะรับผิดชอบต่อผลงาน (Accountability for results)
มากกว่าภาระรับผิดชอบต่อกระบวนการ (Accountability for process)
3. เป็นกระบวนการบริหารที่ให้ความสาคัญต่อการควบคุมผลสัมฤทธิ์และการเชื่อมโยง
ให้เข้ากับการจัดสรรทรัพยากรและการให้รางวัล
4. เป็นกระบวนการบริหารที่พยายามปรับปรุงโครงสร้างองค์ การเพื่อทาให้หน่วยงานมี
ขนาดที่เล็กลงและเกิดความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน (Disaggregation) โดยให้มีการจ้างเหมางาน
บางส่วนออกไป (Contract out)
5. เป็ น กระบวนการบริ ห ารที่ เ ปิ ด ให้ มี ก ารแข่ ง ขั น ในการให้ บ ริ ก ารสาธารณะ
(Contestability) อันจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้น
6. ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานให้มีความทันสมัย และเลียนแบบวิธีการของภาคเอกชน
(Business-like approach)
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7. เป็นกระบวนการบริหารที่เสริมสร้างวินัยในการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ความประหยัดและ
คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร
Jonathan Boston (1996) ได้สรุปสาระสาคัญของการบริหารจั ดการภาครัฐแนวใหม่ไว้
ดังต่อไปนี้
1. การบริหารงานของภาครัฐกับเอกชน มีความเป็นสากลไม่มีความแตกต่างกัน
2. ปรั บ เปลี่ ย นจากการมุ่ ง เน้ น การควบคุ มปั จ จั ย น าเข้ า และกฎระเบี ย บ เป็ นเรื่ องการ
ควบคุ มผลผลิตและผลลัพธ์ หรือ ปรับเปลี่ยนจากการให้ความส าคัญเกี่ยวกั บความ
รับผิดชอบต่อกระบวนการเป็นความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
3. ให้ความสาคัญเรื่องทักษะการบริหารจัดการมากกว่าการกาหนดนโยบาย
4. มีการกระจายอานาจจากส่วนกลาง
5. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้มีขนาดเล็กลง โดยมีการแยกส่วนระหว่างงานเชิงนโยบาย
และการให้บริการ
6. เน้นการแปรสภาพกิจการของรัฐให้เป็นเอกชน ให้มีการจ้ าง เหมาบุคคลภายนอก เพื่อ
ลดต้นทุนและปรับปรุงคุณภาพการบริการ
7. ปรับเปลี่ยนรูปแบบสัญญาจ้างบุคลากรให้มีลักษณะเป็นระยะสั้นและกาหนดเงื่อนไข
การจ้างที่ชัดเจน
8. ใช้ รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การของภาคเอกชน เช่ น การวางแผนยุ ท ธศาสตร์ การ
ประเมินผลงาน เป็นต้น
9. มีการสร้างแรงจูงใจและให้รางวัลเป็นเงินค่าตอบแทนมากขึ้น
10. สร้า งระเบี ย บวินัย และความประหยั ดในการใช้จ่ายงบประมาณให้คุ้มค่า และ เพิ่ ม
ผลผลิต
สาหรับ กระบวนการปฏิรูประบบราชการของประเทศไทย ที่ได้มีการผลัก ดันให้มีก าร
ดาเนินการในช่ วงปัจจุบั นโดยมีรัฐบาล ภายใต้ก รอบการจัดการภาครัฐแนวใหม่ สาเหตุหลัก ที่
ผลักดันให้กระแสการปฏิรูปการปฏิบัติงานภาครัฐเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว เปิดกว้าง มีการแข็งขันสูงขึ้น รัฐบาลมี
นโยบายอย่างชัดเจนที่จะสนับสนุนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การจ้างวานที่มีความมั่นคง
ยั่งยืน มีความมั่นคงปลอดภัยในสังคม แต่เนื่องจากโครงสร้างวิธีการทางานของภาครัฐมีขนาดใหญ่
ไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเศรษฐกิจของสังคมทั้งในและต่างประเทศ
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ตลอดจนความต้องการของประชาชนที่มีความต้องการของประชาชนที่มีความหลากหลายซับซ้อน
มากขึ้นอย่างทันการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเป็นยุคที่การทางานที่ต้องการประสิทธิภาพ
รวมทั้งการบริหารกฎระเบียบที่เหมาะสมของภาครัฐเป็นปัจจัยสาคัญที่จะสนับสนุนความสามารถ
และประสิทธิภาพในการแข่งขันในเวทีโลกได้
2. ภาวะเศรษฐกิ จ ตกต่ าและภาระหนี้ สิ น ของรั ฐ ผลของภาระหนี้ แ ละการขาดดุ ล
งบประมาณจานวนมากของรัฐ ได้กลายเป็นปัญหาเด่นชัดขึ้นมา เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่าทาให้
เกิดแรงกดดันรัฐบาลในการลดขนาดของภาครัฐและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานราชการภายใต้
ทรัพยากรที่จากัด เนื่องจากรัฐบาลไม่มีทรัพยากรที่เพียงพอในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมที่มี
มากขึ้น
3. ประชาชนเสื่อมความศรัทธาในระบบราชการ ประชาชนมีความรู้สึกว่าการทางานของ
ภาครัฐไม่มีประสิทธิภาพ และการทางานไม่คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับการทางานของภาคเอกชนที่มี
การปรับปรุงกระบวนการทางานและนาเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้อย่างต่อเนื่อง นโยบายและ
มาตรการของรัฐก็มักจะแก้ปัญหาไม่สาเร็จ มีความล่าช้าไม่ทันการณ์ มีการเลือกปฏิบัติ มีการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชนให้เห็นกันบ่อยครั้งเกิดความเสื่อมเสียเสื่อมศรัทธาใน
งานราชการ (สุเทพ เชาวลิต, 2555)
กระบวนการปฏิรูประบบราชการของประเทศไทย ที่ได้มีการผลักดันให้มีการดาเนินการ
ในช่วงปัจจุบันโดยมีรัฐบาล ภายใต้กรอบการจัดการภาครัฐแนวใหม่ หากมีการดาเนินการต่อเนื่อง
จะทาให้ระบบราชการไทยมีการพัฒนาไปในแนวทางที่พึงประสงค์มากขึ้น อันได้แก่ระบบราชการ
ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
1. ระบบบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่าภาษีของประชาชน การ
ดาเนินงานของราชการจะพร้อมไปด้วยจิตสานึกที่ผูกพันกับประชาชนและสังคม วิเคราะห์ว่าสิ่งใด
คือความต้องการของประชาชน คิดหาวิธีการที่เหมาะสมที่จะตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้
อย่างรวดเร็ว และมีความสมเหตุสมผลทางด้านต้นทุ น และดาเนินการตามวิธีการดังกล่าวด้วยความ
ตั้งใจ
2. เป็นระบบบริหารราชการที่ซื่อตรงโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ โดยการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อตรงต่อหน้าที่ และตั้งใจ ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย และหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่อว่ามี
การทุจริตประพฤติมิชอบเกิดขึ้น จะต้องรีบสอบสวนหาความจริงให้กระจ่างโดยเร็ว พร้อมทั้งมี
มาตรการลงโทษผู้ ก ระท าผิ ด และหามาตรการป้ อ งกั น มิ ใ ห้ เ หตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น อี ก ใน
ขณะเดียวกันก็มีการเปิดเผยข้อมูลของราชการอย่างครบถ้วนและถูกต้อง โดยที่ข้อมูลเหล่านั้นจะ
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รวมถึงข้อมูลผลการดาเนินงานข้อมูล ค่าใช้จ่าย และข้ อมูลที่แสดงถึงผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบในหน้าที่
ต่ า งๆ กฎหมาย หรื อ นโยบาย ของราชการและรั ฐ บาลที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ ประโยชน์ ข องตน
ตลอดจนมีระบบรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานของราชการ
3. เป็นระบบบริหารราชการที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และผลงาน นั่นคือการรู้ จัก
หน้าที่ของตนเอง การยอมรับ ในความผิดพลาดและผลที่ตามมา ในขณะเดียวกันสามารถวิเคราะห์
และอธิบายถึงความผิดพลาดนั้นได้ ตลอดจนหาวิธีในการป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นอีกใน
อนาคต
4. เป็นระบบบริหารราชการที่มีความคงเส้นคงวา โดยการมีมาตรฐานการดาเนินการ
และการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนรู้ว่าจะคาดหวังอะไรจากราชการ ในขณะเดียวกัน มาตรฐาน
ดังกล่าวก็จะเป็นแนวทางให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงราชการด้วย
5. เป็นระบบบริหารราชการที่มองกาลไกล ทันสมัย ทันโลก ทันต่อเหตุการณ์ ราชการจะ
ไม่ฝังตัวเองอยู่กับการควบคุม หรือการออกกฎระเบียบใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎระเบียบที่ขาด
ความยืดหยุ่นในทางตรงกันข้ามราชการหลังการปฏิรูปจะพลิกตัวเองมาเป็นราชการที่มีวิสัยทัศน์
ไกล มีความสามารถในการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎระเบีย บที่มีต่อสังคม โดยคานึงถึงความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ทั้งในและนอกประเทศ ทั้ง ในขณะปัจจุบันและแนวโน้มที่จะ
เป็นไปในอนาคตหรืออีกนัยหนึ่ง ราชการหลักการปฏิรูปจะเป็นราชการที่มีความเป็นพลวัตมากขึ้น
มีความยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สอดรับกับสถานการณ์
6. เป็นระบบบริหารราชการที่มีความมั่นคงกล้าหาญ (เข้มแข็ง) ที่พร้อมจะยืนหยัดเคียง
ข้างประชาชน ไม่ยอมให้อธรรมมาล่วงล้าได้ ราชการจะให้บริการและดูแลความปลอดภัยแก่ชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนอย่างเสมอภาค ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ และหาก
พบการกระทาผิดกฎหมายจะต้องดาเนินการตามขั้นตอนโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ กล้าที่จะทาในสิ่ง
ที่ถูกต้อง แต่อาจ ไม่ถูกใจของกลุ่มผลประโยชน์ เพื่อให้ประโยชน์ของส่วนรวม หากปรากฏว่ามี
กฎหมายที่ไม่ให้ความเป็นธรรม หรือให้ประโยชน์แก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จะต้องรีบปรับปรุงกฎหมาย
นั้นเพื่อสร้างเป็นธรรม
7. เป็ นราชการที่ไ ด้รับความไว้วางใจ เชื่อถือ ศรัทธาจากประชาชน ว่าเป็นระบบที่มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และคุณธรรม ในระยะยาวเมื่อราชการสามารถแสดงให้ประชาชนเห็นได้ว่า
สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างได้ผล มีมาตรฐานสูง มีประสิทธิภาพ มีความซื่อสัตย์ รวมทั้งคุณสมบัติ
อื่นๆ ที่กล่าวไว้ข้างต้น ศรัทธา ความเชื่อถือ และความไว้วางใจจากประชาชนที่มีต่อราชการที่จะ
เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีความสุขและรู้สึกปลอดภัย นอกจากนี้ศรัทธาที่มีต่อราชการของ
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ประชาชนยังจะเป็นตัวกระตุ้นที่ดีให้ ประชาชนเต็มใจที่จะให้ความร่วมมือกับราชการในการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
8. เป็นราชการที่เข้าใจง่ายและเป็นเพื่อนประชาชน โดยการที่ขาดการแบ่งหน้าที่ ไว้อย่าง
ชัดเจนว่า งานใดเป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด หรือเป็นหน้าที่ร่วมกันระหว่างราชการ เอกชน และ
ประชาชน และทางราชการจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนทราบ
อย่างต่อเนื่อง ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย มีกระบวนการทางานที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่ว นร่วม
อานวยความสะดวกให้แก่ประชาขน เมื่อมาติดต่อกับราชการ นอกจากนี้ การประชาสัมพันธ์ยัง
รวมถึง การทาความเข้าใจและชี้แจงการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรือนโยบายของราชการและรัฐบาล
ที่ จะมี ผลกระทบต่ อประชาชน ตลอดจนมีระบบรับ ฟั งความคิด เห็นของประชาชนที่มีต่ อการ
ดาเนินงานของราชการอย่างต่อเนื่อง (ทิพาวดี เมฆสวรรค์, 2540)
ทศพร ศิริสัมพันธ์และคณะ (2545)ได้ศึกษากระบวนการ ขั้นตอน และผลสาเร็จของการ
ปรับปรุงระบบการบริหาราชการของประเทศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการภาครัฐแนวใหม่ และพบว่า
ปัจจุบันประชาคมทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ได้มีความเห็นที่ตรงกันว่า การบริหารภาครัฐได้ปรับ
เข้าสู่กระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ที่ยังไม่มีข้อมูลสรุปที่
ชัดเจนทางด้านความหมาย เนื่องจากได้มีนักวิชาการรวมทั้งนักปฏิบัติงานหลายท่าน กาหนดนิยาม
เพื่อให้คาอธิบายความหมายของคาว่าการจัดการภาครัฐแนวใหม่ไว้แตกต่างกัน
การบริหารภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM) มุ่งเน้นให้ภาครัฐมีการ
ดาเนินงาน ดังนี้
1. เน้นการบริหารงานในแบบมืออาชีพ (Professional management)
2. ก าหนดวัต ถุป ระสงค์และตัว ชี้วัดผลการดาเนิน งานอย่ า งชัดเจน เป็นรูป ธรรม ให้
ความสาคัญต่อการรับผิดชอบต่อผลงาน (Accountability for results)
3. ให้ค วามส าคั ญต่อ การควบคุมผลสัม ฤทธิ์ และการเชื่อมโยงให้เ ข้ากั บการจัด สรร
ทรัพยากรและการให้รางวัล
4. ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งองค์ ก ารให้ มี ข นาดเล็ ก ลง เหมาะสมต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน
(Disaggregation) มีการจ้างเหมางานบางส่วนออกไป (Contract out)
5. เปิดให้มีการแข่งขันในการให้บริการสาธารณะ (Contestability) เพื่อช่วยปรับปรุง
ประสิทธิภาพให้ดีขึ้น
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6. ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานให้มีความทันสมัย อิงแบบของภาคเอกชน (Businesslike approach)
7. เสริมสร้างวินัยในการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ความประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร
หลักการสาคัญของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ มี 2 ประการ คือ
1. วัตถุประสงค์และสัมฤทธิ์ผลของการดาเนินงาน
1.1 ด้านผลผลิต (Output)
1.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1.3 ความคุ้มค่า
2. การพัฒนาคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ (ลูกค้า)
ดังนั้น จึงต้องนาเทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามาใช้มากขึ้น เช่น การวางแผน
เชิงกลยุทธ์ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารคุณภาพโดยภาพรวม การจัดและประเมินผลงาน
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน จึงทาให้ต้องมีการดาเนินการเปลี่ยนแปลงในด้าน
ของ วิธีคิด วิธีการเรียนรู้ เทคนิคการบริหารจัดการและการทางาน การสร้างภาวะผู้นา การพัฒนา
บุค ลากรให้พร้อมรับ การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนทัศนคติใ นการทางาน โดยยึดประชาชนเป็น
เป้าหมาย การเปลี่ยนวิธีการทางาน ให้มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ และมีความเป็นธรรม
มีความมุ่งมั่นที่จะทางานให้บรรลุผล เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมให้แก่องค์กร รวมถึงมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศขององค์กร
การจัดแบ่ ง ประเภทของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ตามกระแสแนวคิดเกี่ ยวกั บ
ปฏิรูป ระบบบริหารงานภาครัฐ มีดังนี้
1. การปรับปรุงประสิทธิภาพ (Efficiency drive)
1.1 ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานให้ทันสมัย
1.2 มีการบริหารงานเชิงธุรกิจมากขึ้น
1.3 มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงาน
2. การลดขนาดและการกระจายอานาจ
2.1 เปิดให้กลไกตลาดเข้ามาแทนภาครัฐ
2.2 จัดกลุ่มประเภทภารกิจงานหลัก/งานรอง (Core function/non-core function)
2.3 เปิดให้มีการทดสอบตลาด (Market-testing)
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2.4
2.5
2.6
2.7

เปิดให้มีการแข่งขัน (Contestability)
แยกผู้ซื้อบริการและผู้ให้บริการออกจากกัน (Purchaser-provider spilit)
ใช้ระบบการทาสัญญาข้อตกลง (Contractualism)
การจัดตั้งองค์การบริหารงานอิสระของฝ่ายบริหาร (Agencification)
3. การมุ่งเน้นความเป็นเลิศ (In search of excellence) ให้
ความสาคัญเรื่องวัฒนธรรมองค์การ ค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารความ
เสี่ยง
4. การให้ความส าคัญต่อการบริก ารประชาชน (Public service
orientation) มุ่งเน้นคุณภาพการดาเนินการ ให้ความสาคัญต่อความพึงพอใจของ
ลูกค้า ผู้รับบริการ การมีส่วนร่ วมของประชาชน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ, 2558)
ข้อจากัดของการปฏิรูประบบราชการไทยตามแนวทางจัดการภาครัฐแนวใหม่
ผลการศึ ก ษาวิเคราะห์ถึง ปัจจัย ที่ส าคัญต่อความส าเร็จของการดาเนินการปฏิรูประบบ
ราชการที่เกิ ดขึ้ นในประเทศที่ เป็ นผู้นาในการปฏิรูประบบราชการ เช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริก า
นิวซีแลนด์ ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในเชิงโครงสร้างที่สาคัญหลายประการ
ได้แก่
1. การมีเจตนารมณ์ทางการเมือง ภาวะผู้นา และความมุ่งมั่นจริงจังของผู้รับ
ผิดาชอบในการผลักดันและการดาเนินกิจกรรมทั้งจากผู้นาฝ่ายการเมืองและข้าราชการ
ประจา
2. การมี ก ระบวนการเชิ งนโยบายเป็ น วงจรการเรี ย นรู้ที่ ห มุ น วนไปตาม
กาลเทศะไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ และมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. การมี ค วามต่ อ เนื่ อ งในการด าเนิ น การของผู้ ก ระท าการทางนโยบาย
โดยเฉพาะในส่วนของผู้นาระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ จะมีผลต่อความสาเร็จ
ของนโยบาย
4. การระดมทรัพยากรทั้งจากภายในและภายนอก จะมีผลทาให้การดาเนิน
นโยบายปฏิรูประบบราชการมีความต่อเนื่องและบรรลุผล
5. การสร้างความเป็นสถาบันให้เกิดขึ้นในกระบวนการนโยบายปฏิรูประบบ
ราชการจะมีผลต่อความสาเร็จของนโยบาย (สุพจน์ ทรายแก้ว, 2545)
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ข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM)
ถึงแม้ว่า การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) จะถือได้ว่าเป็นกระแสหลักของการปฏิรูป
ราชการทั่วโลกในปัจจุบัน แต่ก็มีข้อสังเกตที่น่าสนใจหลายประการในการที่จะนาแนวคิดของการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) มาใช้ ได้แก่
1. ทาอย่างไรจะปรับแนวคิดของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) ให้มี
ความเหมาะสมกับความต้องการ ค่านิยม ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศไทย
2. การที่ ภ าครัฐ มีแนวโน้มที่จ ะมีขนาดเล็ ก ลงย่ อมหมายถึง การที่ ภาครั ฐ
จะต้องทางานร่วมกันภาคอื่นๆ ของสังคมมากขึ้น ดังนั้น บทบาทที่เหมาะสมของ
ภาครัฐในการอยู่ร่วมกับภาคเอกชนและประชาชน จึงเป็นเรื่องราวที่ควรพิจารณาให้
ละเอียดต่อไป
3. ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองกับข้าราชการในการบริหารภาครัฐ
แนวใหม่ ควรจะเป็นอย่างไร จะรักษาระบบคุณธรรมให้คงอยู่ได้อย่างไร ในท่ามกลาง
กระแสของการกระจายอานาจทั้งการกระจายอานาจออกจากภาครัฐ และการกระจาย
อานาจจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น
4. จะสร้างระบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ (PBMS) ให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้น
จริงได้อย่างไร โดยเฉพาะให้เงินเดือนตอบแทนที่ทัดเทียมและแข่งขันได้กับ
ภาคเอกชน
(ทิพาวดี เมฆสวรรค์, 2541)
โดยสรุปการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ถือได้ว่าเป็นกระแสแนวความคิดเกี่ยวกับการ
ปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐร่วมสมัยที่มีความหลากหลายในตัวเอง มีลักษณะของการผสมผสาน
องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชา (Interdisciplinary) โดยเฉพาะแนวความคิดเศรษฐศาสตร์นีโอ
คลาสสิคหรือเศรษฐศาสตร์แบบเหตุผลนิยม (Economic Rationalism) และการบริหารจัดการ
สมัยใหม่หรือการจัดการนิยม ต้องการให้อิสระและความคล่องตัวทางการบริหารเพื่อให้เกิดการ
เปลี่ ย นแปลงและการพั ฒ นาผลการด าเนิ น งาน มุ่ ง เน้ น ให้ ค วามส าคั ญ ในเรื่ อ งประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล และคุณภาพของการให้บริการและความคุ้มค่า (ทศพร ศิริสัมพันธ์, 2549)
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2.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและรางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศ
ไทย
2.1.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
องค์กรภาครัฐในประเทศไทย ที่มีเป้าหมายเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ต้องพัฒนาคุณภาพ
ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติได้มีการนาเกณฑ์ Malcolm Baldrige
National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเป็นแนวคิดการบริหารงานที่เป็นเลิศของเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา มาปรับเป็นเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศ
ไทย (Thailand Quality Award : TQA) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
ต่อมาใน พ.ศ. 2550 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติพัฒนาเป็นเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality
Award : PMQA) ซึ่งเป็นเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพ สามารถประยุกต์ใช้กับบริบทของหน่วยราชการไทย เพื่อนาไปสู่การเป็นองค์กร
ภาครัฐที่เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ซึ่งหมายถึง องค์กรที่มีแผน
รองรับกับสภาวะต่างๆ อย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่สามารถกระทบต่อการทางานจาก
รอบด้านทุกมุมมอง ทาให้สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรง
ตามเวลา และคุณภาพของผลงานดีเยี่ยม เป็นที่ยอมรับ
เกณฑ์ คุ ณภาพการบริหารจัด การภาครั ฐ จัดท าขึ้น เพื่ อ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่ว น
ราชการต่างๆ นาไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้เป็นหน่วยงานที่มีผล
การปฏิบัติงานสูง และมีมาตรฐานการทางานเทียบเคียงมาตรฐานสากล รางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) จึงเป็นรางวัลสูงสุดที่มอบ
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ที่มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการได้ทัดเทียมมาตรฐานสากล ซึ่ง
ได้มาจากความเพียรพยายาม ความอดทน หลอมรวมกับความตั้งใจจริงของทุกคนในองค์กร เพื่อ
นาพาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการได้กาหนดให้การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในหมวด
ด้านการพัฒนาองค์กร โดยกาหนดให้เป็นตัววัดเลือกในส่วนราชการระดับกรมและกาหนดให้เป็น
ตัวชี้ วัดบั ง คั บ ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2550 ซึ่งการพั ฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็น
เป้ า หมายส าคั ญในประเด็นยุ ท ธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพั ฒนาระบบราชการ ของแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน (พ.ศ.2548-2551) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.25462550) ส าหรับ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2551 นั้น ส านัก งานคณะกรรมการพั ฒนาระบบราชการได้
กาหนดให้การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในหมวดที่ 4 ด้านการพัฒนา
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องค์ ก ร ในประเด็ น ประเมิ น ผลการบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร โดยก าหนด “ตั ว ชี้ วั ด ที่ 12 : ระดั บ
ความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (น้าหนักร้อยละ 22) (พะสุ เดชะรินทร์
, 2549)
สานักงาน ก.พ.ร. ได้ดาเนินการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและส่งเสริม
ให้ส่วนราชการนาเกณฑ์ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การอย่างต่อเนื่องโดยเริ่ม
จากกาหนดเป็นตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน พ.ศ. 2549 ต่อมาใน
พ.ศ. 2551 ได้ ป รั บ ปรุ ง เกณฑ์ ไ ปสู่ เ กณฑ์ คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ระดั บ พื้ น ฐาน
(Fundamental Level) และกาหนดให้ส่วนราชการนาไปใช้ในการพัฒนาองค์การปีละ 2 หมวด
ระหว่าง พ.ศ. 2552 - 2554 และเมื่อส่วนราชการดาเนินการครบทั้ง 6 หมวดแล้ว ได้จัดให้มีการตรวจ
รับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified Fundamental Level) เพื่อให้มั่นใจ
ว่าส่วนราชการมีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีกาหนด
ตรวจประเมินทุก 3 ปี ซึ่งการตรวจประเมินรอบที่ 1 ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 - 2557 ได้เสร็จสิ้นแล้ว และจะ
ได้เริ่มตรวจประเมินรอบที่ 2 ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 - 2561 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับ พื้นฐาน มีความทันสมัยตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งเพื่อให้
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 และเป็นการยกระดับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานภาครัฐให้สูงขึ้น อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จึงได้
ดาเนินการปรับปรุงเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน โดยสาระสาคัญของการ
เปลี่ ย นแปลงเป็ น การปรั บ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของภาคราชการในปั จ จุ บั น ที่ มุ่ ง เน้ น การ
ตอบสนองและสร้างความพึงพอใจ ตลอดจนความเชื่อถือไว้ วางใจในการทางานของภาครัฐ การ
พัฒนาไปสู่องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง การใช้ประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศของส่วนราชการ
และผลลัพธ์ที่สะท้อนความสาเร็จของการบริหารจัดการองค์การ ดังนั้น สานักงาน ก.พ.ร. จึงได้
จัดทาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การพัฒนาองค์การและตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ, 2558)
2.1.3.2 แนวคิดเกี่ยวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศไทย
ความเป็นมาของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ(Thailand Quality Award - TQA) เป็นรางวัลอันมีเกียรติ เพราะ
นอกจากจะมีความเป็ นสากล และได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานโลกแล้ว องค์กรที่ได้รับ
รางวัล ยังถือว่า ได้ทาคุณประโยชน์ต่อประเทศ โดยที่ได้นาหลักการ และค่านิยม ที่เป็นที่ยอมรับว่า

38

เป็นรากฐานของการดาเนินการที่เป็นเลิศ มาเป็นแนวทางในการดาเนินธุรกิจ ทั้งนี้ คุณค่าที่สาคัญ
มิได้เกิดแต่เฉพาะกับองค์กรที่ได้รับรางวัลเท่านั้น แต่องค์กรยังมีโอกาสได้เป็นแรงบันดาลใจให้
องค์กรอื่นๆ ก้าวเข้าสู่เส้นทางคุณภาพ ในฐานะผู้นาทางธุรกิจด้วยผลประกอบการที่มีการเที ยบเคียง
กับองค์กรระดับสากล และได้รับการรับรองตามเกณฑ์รางวัล และการเป็นผู้นาในเส้นทางแห่ง
เกียรติยศซึ่งองค์กรทั้งโลกให้การยอมรับ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เริ่มต้นตั้งแต่มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติ และสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 กันยายน
2539 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ขึ้นในประเทศไทย และด้วยตระหนักถึง
ความสาคัญของรางวัลนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงได้
บรรจุรางวัลคุณภาพแห่งชาติไว้ในแผนยุทธศาสตร์การเพิ่มผลผลิ ตของประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 โดยมีส ถาบันเพิ่ มผลผลิตแห่งชาติเป็น
หน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเผยแพร่
สนับสนุน และผลักดันให้องค์กรต่างๆ ทั้งภาคการผลิตและการบริการนาเกณฑ์ รางวัล คุณภาพ
แห่ ง ชาติ ไ ปพั ฒ นาขี ด ความสามารถด้ า นการบริ ห ารจั ด การ องค์ ก รที่ มี วิ ธี ป ฏิ บั ติ และผลการ
ดาเนินการในระดับมาตรฐานโลก จะได้รับการประกาศเกียรติคุณด้วยรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และ
องค์กรที่ได้รับรางวัลจะนาเสนอวิธีปฏิบัติ ที่นาองค์กรของตนไปสู่ความสาเร็จเพื่อเป็ นแบบอย่างให้
องค์กรอื่นๆ นาไปประยุกต์ เพื่อให้ประสบผลสาเร็จเช่นเดียวกัน ซึ่งเมื่อมีการขยายการดาเนินงาน
ไปอย่ างกว้า งขวางย่ อมจะส่ง ผลต่อการพั ฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ให้
สามารถแข่งขันในตลาดการค้าโลกได้
รางวัล คุณภาพแห่ง ชาติ ถือเป็นรางวัลระดับมาตรฐานโลก เนื่องจากมีพื้นฐานทางด้าน
เทคนิคและกระบวนการตัดสินรางวัลเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพ
แห่ง ชาติที่ ป ระเทศต่า งๆ หลายประเทศทั่วโลกนาไปประยุ ก ต์ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลี ย
สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ เป็นต้น
เจตจานงของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติคือ การช่วยให้องค์กรตอบคาถามที่ท้าทาย 3 ข้อ
ดังนี้ 1) องค์กรดาเนินการได้ดีเท่าที่ควรเป็นหรือไม่ ? 2) องค์กรรู้ได้อย่างไร? 3) องค์กรควร
ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงอะไร? ด้วยวิธีก ารอย่ างไร? และจากการท้าทายตนเองด้วยการตอบ
คาถามของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ องค์กรจะได้สารวจตนเองว่าได้สาเร็จในสิ่งที่สาคัญต่อ
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องค์กรแล้วหรือไม่? โดยคาถามของเกณฑ์จะครอบคลุม 7 หมวด ที่สาคัญในการจัดการ และการ
ดาเนินการขององค์กร
เกณฑ์ส่งเสริมให้เกิดมุมมองเชิงระบบซึ่งหมายถึง การบริหารจัดการองค์ประกอบทั้งหมด
ขององค์กรให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้เกิดความสาเร็จอย่างต่อเนื่อง โครงสร้างและกลไกการบูรณา
การของระบบ ได้แก่ ค่านิยม และแนวคิดหลัก เกณฑ์ 7 หมวดได้แก่ หมวด 1) การนาองค์กร หมวด
2) การวางแผนยุทธศาสตร์ หมวด 3) การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวด 4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวด 5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล หมวด
6) การจัดการกระบวนการ หมวด 7) ผลลัพ ธ์การดาเนินงานที่มีการปฏิบัติที่เกี่ ยวเนื่องกั น
(สานักงานคุณภาพแห่งชาติ, 2558) สมชาย หาญหิรัญ (2560) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึง
รางวัลคุณภาพแห่งชาติกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเพิ่มผลิตภาพของประเทศให้พร้อมมุ่งสู่ 4.0
โดยได้เน้นย้าถึง ความสาคั ญของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2559 ไว้ว่า “เมื่อองค์กรธุรกิจในยุ ค
ศตวรรษที่ 21 ต้ อ งเผชิ ญ กั บ การเปลี่ ย นแปลงในโลกที่ ร วดเร็ ว ในทุ ก มิ ติ ทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยี 4.0 รางวัลคุณภาพแห่งชาติถือเป็นแนวทางที่จะ
ช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาธุรกิจได้อย่างประสบความสาเร็จโดยสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ดังกล่าว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์
ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมใหม่ในด้านกระบวนการ ด้าน
สินค้า และบริก าร ด้านการบริหารจัดการ เพื่อยกระดับผลิตภาพและปรับปรุงองค์ก รให้ไ ด้ตาม
มาตรฐานระดับสากล พร้อมรับมือกับการปรับเปลี่ยนสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อันเป็นการเพิ่มโอกาส
และสร้างความได้เปรียบในตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศและส่งผลต่อการเพิ่มผลิตภาพ
โดยรวมของประเทศต่อไป” เกณฑ์ของรางวัลคุณภาพแห่งชาติในปี 2559-2560 จึงกล่าวถึง 3
ประเด็นสาคัญ คือ
1. การบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยให้ความสาคัญกับความสามารถขององค์กรในการสร้าง
ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร
2. Bigdata ที่มุ่งเน้นการจัดการวิเคราะห์ข้อมูล การคงสภาพข้อมูลให้เป็นข้อมูลเชิงลึก
เชิงกลยุทธ์จากหลากหลายแหล่งที่มาที่แตกต่างกัน
3. การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ โดยให้ความสาคัญกับประเด็นการบริหารความเสี่ยง
จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ส าหรั บ อนาคตเกณฑ์ ข องรางวั ล คุณ ภาพแห่ ง ชาติ จ ะคานึ ง ถึ งเรื่ อ ง Cybersecurity หรื อ
กระบวนการเพื่อให้เกิ ดความปลอดภัย ของข้อมูล ข่าวสาร ระบบเครือข่ายที่ ใ ช้ในการเก็ บ และ
Enterprise Risk Management (ERM) หรือการตัดสินใจขององค์กรในการจัดการกับความเสี่ยง โดย
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องค์กรต้องสร้างสมดุลระหว่างระดับของความเสี่ยง กับการสร้างความยั่งยืน และโอกาสในการ
สร้างนวัตกรรม ( สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2560)
ประโยชน์ของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติต่อองค์กร
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ทุกประเภท ทุกขนาด ที่นาเกณฑ์เพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
ซึ่งเป็นกรอบการประเมินระดับมาตรฐานโลกไปเปรียบเทียบกับระบบการบริหารจัดการของตน จะ
ได้รับประโยชน์ในทุกขั้นตอน เริ่มจากการตรวจประเมินตนเอง ผู้บริหารจะทราบถึ งสภาพที่แท้จริง
ว่าระบบการบริหารจัดการของตนยังขาดตกบกพร่องในเรื่องใด จึงสามารถกาหนดวิธีการและ
เป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดทาแผนปฏิบัติการ และเมื่อองค์กรปฏิบัติตามแผนจนบรรลุเป้าหมายที่
วางไว้ มี ค วามพร้ อ ม และตั ด สิ น ใจสมั ค รรั บ รางวั ล องค์ ก รจะได้ รั บ การตรวจประเมิ น ด้ ว ย
กระบวนการที่มีประสิทธิผล โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขาอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเป็น
ผู้ตรวจประเมินโดยเฉพาะ และไม่ว่าองค์กรจะผ่านเกณฑ์รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม องค์กรจะได้รับ
รายงานป้อนกลับซึ่งระบุจุดแข็งและจุดที่ต้องปรับปรุงซึ่งนับเป็นประโยชน์ต่อการนาไปวางแผน
ปรัง ปรุง องค์ ก รให้ส มบู รณ์ม ากขึ้ น องค์ก รที่ไ ด้รับรางวัล จะเป็นที่ย อมรับจากองค์ก รต่างๆ ทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ และมีสิทธิ์ใช้ตราสัญลักษณ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึ่งสื่อถึงความ
เป็ นเลิศ ในการระบบการบริหารจัดการในการโฆษณาประชาสัมพันธ์องค์ก ร รวมทั้งมีโอกาส
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการนาเสนอวิธี
ปฏิ บั ติ ที่ น าไปสู่ ค วามส าเร็ จ และเปิ ด โอกาสให้ มี ก ารเข้ าเยี่ ย มชมสถานประกอบการ เพื่ อ เป็ น
แบบอย่างให้กับองค์กรอื่นๆ นาไปประยุกต์ เพื่อให้ประสบผลสาเร็จเช่นเดียวกัน
องค์กรบริหารรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
สถาบันเพิ่ มผลผลิตแห่ง ชาติ (FTPI) เป็นหน่วยงานอิส ระภายใต้การก ากั บดูแลของ
กระทรวงอุตสาหกรรมโดยมีมูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติมารับรองการดาเนินงานทา
หน้าที่รณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตของประเทศสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในทุกภาคส่วนเพื่อ
สร้างความเข้าใจในการนาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้ให้เป็นประโยชน์อันจะส่งผลต่อการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรและของประเทศ
การดาเนินงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ บริหารโดยคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ มี
หน้าที่กาหนดนโยบายและแนวทางการดาเนินงานอนุมัติรางวัลคุณภาพแห่งชาติให้กับองค์กรที่ผ่าน
การประเมินแล้ว ว่ามีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศในระดับมาตรฐานโลก อนุมัติเกณฑ์และ
กระบวนการตัดสินรางวัล และแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินโดยมีคณะอนุกรรมการด้านเทคนิครับผิดชอบ
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ด้านการจัดทา ทบทวนเกณฑ์ และกระบวนการตัดสินรางวัล การจัดทาและทบทวนหลักสูตรการ
ฝึก อบรมผู้ ต รวจประเมิ น การสรรหาและคัด เลื อ กผู้ ต รวจประเมิน รวมทั้ ง การให้ ค าแนะน าที่
เกี่ยวข้องทางด้านเทคนิคและวิชาการและมีคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมและสนับสนุนรางวัล
คุณภาพแห่งชาติ รับผิดชอบด้านการสร้างการรับรู้ต่อสาธารณะ การให้ความรู้และกระตุ้นให้องค์กร
นาเกณฑ์ไปใช้ และจัดงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การหางบประมาณสนับสนุน รวมทั้งการให้
คาแนะนาทีเกี่ยวข้องทางด้านการตลาด ส่วนการตรวจประเมินเพื่อคัดเลือกองค์กรที่มีระบบการ
บริหารจัดการที่ เป็นเลิศ และการเขียนรายงานป้อนกลับให้องค์ก รนาไปใช้ในการปรับปรุงการ
ดาเนินงานเพื่ อเพิ่ มขี ดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้นนั้น จะดาเนินการโดยคณะผู้ตรวจ
ประเมิน
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด PMQA เพื่อศึกษาแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพองค์กรพยาบาล สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง เนื่องจากโรงพยาบาลศิริราชเป็น
องค์กรในกากับของรัฐ ซึ่งมีการนามาตรฐาน PMQA มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรใน
ปัจจุบัน เพื่อเทียบเคียงกับมาตรฐานในระดับสากล
2.1.4 องค์กรวิชาชีพพยาบาล
ในระบบบริการสุขภาพ ได้รับการยอมรับว่าวิชาชีพพยาบาลเป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่ใ น
ระบบ จากข้อมูล จากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย ระบุว่า ในปี 2558 ประเทศไทยมี
จานวนบุคลากรสาธารณสุข จาแนกตามประเภทบุคลากร ได้แก่ พยาบาล 157,217 คน แพทย์
28,205 คน ทั น ตแพทย์ 6,491 คน และเภสั ช กร 11,686 คน (ส านั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข , 2559) พยาบาลในระบบบริการสุขภาพจึงเป็นกาลังสาคัญที่
จะช่วยผลักดันให้นโยบายสุขภาพของชาติบรรลุเป้าหมายได้ ในทุกพื้นที่ให้บริการสาธารณสุข
จะต้องมีบุคลากรพยาบาลเป็นส่วนหนึ่งของสหวิชาชีพในการร่วมกันปฏิบัติงานบริการสุขภาพ
เนื่องจากการเป็นวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะและมีบุคลากรในวิชาชีพจานวนมากจึงทาให้มีการจัดตั้ง
องค์กรวิชาชีพพยาบาลขึ้นมาเพื่อกากับดูแลการประกอบวิชาชีพ
องค์กรวิชาชีพพยาบาล เป็นองค์กรที่ทาหน้าที่ในการกาหนด ควบคุมนโยบายและกิจกรรม
ที่สมาชิกในวิชาชีพการพยาบาลจะพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ซึ่งองค์กรจะ
ประกอบด้วยบุคคลในวิชาชีพพยาบาล ทาให้อาชีพพยาบาลมีความเป็นเอกภาพและอิสรภาพในการ
ควบคุม การกาหนดนโยบายของตนเอง
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ในต่างประเทศมีการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพพยาบาลทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติ เช่น
สหพันธ์การพยาบาลแห่งชาติ (National Leaque for Nursing หรือ NLN) สมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศอเมริกา (American Nurses’ Association หรือ ANA ) สภาการพยาบาลสากล (International
Council of Nurses: ICN) เป็นต้น องค์กรวิชาชีพพยาบาลเหล่านี้ ส่วนใหญ่มีบทบาทหน้าที่ ในการ
ประเมินความต้องการพยาบาลของประชาชน สนับสนุนการบริการเพื่อพัฒนาการศึกษาพยาบาล
โดยการรับรองสถาบันการจัดการศึกษาต่อเนื่อง การประเมินผล การให้ข้อมูล การวิจัย
ในประเทศไทยมีองค์กรวิชาชีพพยาบาลแบ่งเป็น 2 แบบคือ องค์กรที่ไม่มีอานาจทางกฎหมาย เช่น
สมาคม หรือสมาคมศิษย์เก่าต่างๆ และองค์กรที่มีอานาจทางกฎหมาย คือ สภาการพยาบาล
(กรรณิการ์ สุวรรณโคตร, 2557)
สภาการพยาบาล
สภาการพยาบาล เป็นองค์กรวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พุทธศักราช 2528 ซึ่งได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่ม 102 ตอน
ที่ 120 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2528 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2528
ประวัตสิ ภาการพยาบาล
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี ได้จัดทายกร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ฉบับแรกขึ้นเมื่อ พ.ศ.
2514 เพื่อที่จะผลักดันให้มีองค์กรวิชาชีพที่ทาหน้าที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ในประเทศไทย ซึ่งใน พ.ศ. 2518 ที่ประชุมของการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่
5 ได้มีมติให้เสนอกระทรวงสาธารณสุขให้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรค
ศิลปะพุทธศักราช 2479 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาขาการพยาบาลและสาขาการผดุงครรภ์ เพื่อแสดง
ความหมายและขอบเขตของพยาบาลและผดุงครรภ์ให้ชัดเจนและสมบูรณ์ ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้
เปลี่ยนแปลงไป และเสนอให้มีการจัดตั้งสภาการพยาบาล เพื่อทาหน้าที่ควบคุมวิชาชีพนี้ ใน พ.ศ.
2540 ได้มีการออกพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540 เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 และได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 114 ตอนที่ 75 ก เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2540 มีผลให้เกิด
การเปลี่ ย นแปลงในวิช าชี พ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ ที่ ส าคัญ หลายประการ ได้แ ก่ ก าร
กาหนดให้ผู้สาเร็จการศึกษาพยาบาลที่จะขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพนั้น
จะต้องสอบความรู้ผ่านตามเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลเป็นผู้กาหนด และการกาหนดอายุใบอนุญาต
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ให้มีอายุ 5 ปี ทั้งพยาบาลและผดุงครรภ์ที่ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตใหม่ รวมทั้งพยาบาลและ
ผดุงครรภ์รุ่นเก่าที่เคยมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ อยู่เดิม ที่
ไม่ได้กาหนดวันหมดอายุเอาไว้ จะมีอายุใบอนุญาตต่อไปอีก 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.
2545
อานาจหน้าที่ของสภาการพยาบาล
1. รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์
2. สั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การ
ผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์
3. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ใน
ระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษา ที่จะทาการสอนวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อเสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย
4. รับรองหลักสูตรต่างๆ สาหรับการศึกษาในระดับ ประกาศนียบัตรของสถาบันที่จะทา
การสอนวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
5. รับรองหลักสูตรต่างๆ สาหรับการฝึกอบรมในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ของสถาบันการศึกษาที่จะทาการฝึกอบรมในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
6. รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทาการสอน และฝึกอบรมตาม ข้อ 4 และ ข้อ 5
7. รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร
ใน วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของสถาบันต่างๆ
8. ออกหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้ หรือความชานาญเฉพาะทาง และ
หนังสือ แสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์
9. ดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาการพยาบาล
บทบาทและภารกิจของสภาการพยาบาลต่อวิชาชีพ
1. เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ทั้งประเทศ ในการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการพยาบาล การผดุงครรภ์ และการสาธารณสุข ต่อ รัฐบาล ประชาชน และองค์กร
ต่าง ๆ
2. ส่งเสริมการศึกษา การบริการ การวิจัย
3. ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ
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4. ส่งเสริมความสามัคคี และผดุงเกียรติของสมาชิก
5.ผดุงความเป็นธรรมและส่งเสริมสวัสดิการแก่สมาชิก
บทบาทและภารกิจของสภาการพยาบาลต่อสังคม
1. การคุ้มครองผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการจากผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์
2. ควบคุมกากับให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ประพฤติปฏิบัติให้
ถูกต้อง
- ตามขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติ
- ตามขอบเขตของจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
(สภาการพยาบาล, 2560)
องค์กรพยาบาลในโรงพยาบาล
ในทุกพื้นที่ของการให้บริการสาธารณสุข พยาบาลเป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่ของสหวิชาชีพ
ในการร่วมปฏิบัติงานบริการสุขภาพ โดยเฉพาะในโรงพยาบาล ประมาณร้อยละ 70 ถึง ร้อยละ 90
ของการบริการเป็นบริการที่จัดให้โดยพยาบาลหรือมีพยาบาลเข้าไปมีส่วนร่วม (ยุวดี เกตุสัมพันธ์,
2550) องค์ ก รพยาบาลในโรงพยาบาลส่ วนใหญ่ มีส ถานะระดับ ฝ่า ยหรื อแผนก ประกอบด้ว ย
พยาบาลระดับ ต่า งๆที่ มี หน้า ที่ บ ริหารและปฏิบัติการภายในองค์ก รให้ส าเร็จตามเป้าหมายและ
นโยบายของโรงพยาบาล โดยยึ ดเป้าหมายหลัก คือ การพั ฒนาขีดความสามารถด้านการบริหาร
จัดการขององค์การ เพื่อคุณภาพการบริการพยาบาลที่เป็นเลิศ รวมทั้งรองรับการประเมินคุณภาพ
การบริการสาธารณสุขในระดับชาติและแนวโน้มในระดับสากล (คัชรินทร์ ตยาคี และคณะ, 2559)
นอกจากนั้น สภาการพยาบาลยังได้กาหนด จรรยาบรรณพยาบาล ฉบับพ.ศ.2546 ข้อที่ 5 ไว้ว่า “
พยาบาลประกอบวิชาชีพโดยมุ่งความเป็นเลิศ ปฏิบัติการพยาบาลโดยมีความรู้ในการกระทาและ
สามารถอธิ บ ายเหตุ ผ ลได้ ใ นทุ ก กรณี พั ฒ นาความรู้ แ ละประสบการณ์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รั ก ษา
สมรรถภาพในการทางาน ประเมินผลงานและประกอบวิชาชีพทุกด้านด้วยมาตรฐานสูงสุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้” ในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรพยาบาล การปฏิรูประบบราชการและระบบ
บริการสุขภาพของประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการในองค์กรพยาบาลอย่างมาก
เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบบริการสุขภาพเพื่อให้เกิดการให้บริการสุขภาพที่มี
คุณภาพและทั่วถึง รวมทั้ งการกาหนดให้องค์กรในระบบบริการสุขภาพต้องขอรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล (Hospital Accreditation) หรือ ISO 9002 แต่ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและมี
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การแข่งขันอยู่ตลอดเวลานี้ การพัฒนาองค์กรในระบบบริการสุขภาพ รูปแบบเดิมๆมักจะล่าช้าไม่
ทั นการ รวมทั้ ง ไม่ ส ามารถสนองตอบความคาดหวังของสังคมและประเทศได้ ดั งนั้นองค์ก ร
พยาบาลจึ ง ควรตั้ ง เป้ า หมายพั ฒ นาองค์ ก รให้ เ ป็ น องค์ ก รสมรรถนะสู ง (High Performance
Organization : HPO) หมายถึงการเป็นองค์กรที่มีแผนรองรับกับสภาวะต่างๆอย่างชัดเจน มีการ
วิเคราะห์สถานการณ์ที่สามารถกระทบต่อการทางานจากรอบด้า นทุกมุมมอง ทาให้สามารถปฏิบัติ
ภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเวลาและคุณภาพของผลงานดีเยี่ยม
เป็นที่ ยอมรับโดยทั่ วไป และองค์ กรนั้นต้องมีระบบการบริหารจัดการภายในที่ดีด้วย จึงจะเป็น
องค์กรที่มีศักยภาพการทางานสูงและเกิดความยั่งยืนในการทางานระยะยาว เพื่อให้องค์กรพยาบาล
ในระบบบริการสุขภาพ สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันได้ทั้งในระดับภูมิภาคและ
ระดับสากล
จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งในและต่างประเทศ พบการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการเกี่ยวข้องกับองค์กรพยาบาล ดังนี้
Joint Commission on Accreditation of Health Care Organization ( JCAHO) สถาบัน
รับรองคุณภาพการบริการสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นองค์กรที่ถือกาเนิดจาก
The Joint Commission ซึ่งทั้งสององค์กรไม่แสวงหาผลกาไร เป็นอิสระจากกัน และไม่ขึ้นกับ
รัฐบาล
JCAHO กาหนดให้สถานบริการสุขภาพทุกแห่งต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเปิดบริการ
และต้องต่อใบอนุญาตทุกปี ส่วนการประเมินและรับรองคุณภาพขึ้นอยู่กับความสมัครใจของแต่ละ
สถานบริ ก ารสุข ภาพที่ ไ ด้ รับ รองคุณ ภาพจะได้ รั บเงิน สนับ สนุ น จากรั ฐ ในการดูแ ลผู้ ป่ วย การ
ประเมินของ JCAHO เน้นที่การปฏิบัติตามมาตรฐาน ลดความเสี่ยงและความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
จากการดูแล โดยมีมาตรฐานคุณภาพบริการเป็นหลักสาคัญในการกาหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
นอกจากนั้นการประเมินยังเน้นการพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วย การประเมินการให้ความรู้ การให้คาแนะนา
การดูแลต่อเนื่อง การจัดสิ่งแวดล้อม การจัดการข้อมูลสารสนเทศ และการจัดการทรัพยากรบุคคล
(จารุวรรณ ธาดาเดช, 2556)
ในประเทศไทย กระบวนการพั ฒ นาและรั บ รองคุ ณ ภาพโรงพยาบาล ( Hospital
Accreditation: HA) ในประเทศไทย เริ่มจากการนาแนวคิด Total Quality Management/Continuous
Quality Improvement (TQM/CQI) มาทดลองปฏิบัติในโรงพยาบาลของรัฐ 8 แห่งเมื่อ พ.ศ. 2535
การจัดทามาตรฐานโรงพยาบาลเพื่อการรับรองคุณภาพและเริ่มนามาปฏิบัติเพื่อทดลองประเมินและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาลเมื่อปี 2540 ในลักษณะโครงการวิจัยและพัฒนา ซึ่งส่งผลให้เกิดภาคีเพื่อ
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การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล รวมทั้งการปรับจากโครงการวิจัยและพัฒนามาเป็น
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เมื่อ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)ใช้มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ
ฉลองสิ ริ ราชสมบั ติค รบ 60 ปี โดยค่ า นิ ย มและแนวคิด หลั ก หรื อ หลั ก คิด ที่ ก ระบวนการ HA
นามาใช้ เกิดจากการผสมผสานหลักคิดของการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ
และการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ มีการประยุกต์แนวคิด TQM การสะสมหลักคิดที่เกิดจากการ
ดาเนินการพัฒนาในแต่ละขั้นตอน และมาผสมผสานกับข้อสรุปที่ได้จากการศึกษาองค์กรที่ประสบ
ความสาเร็จที่ MBNQA นามาใช้ แบ่ง เป็น 5 หมวด ดังนี้
1. ทิศทางนา
1.1 Visionary Leadership คือ ผู้นาที่มีสายตากว้างไกล เปลี่ยนแปลงสังคม มองภาพใหญ่
คิดเชิงกลยุทธ์ นาเสนอความท้าทาย จูงใจให้คนเก่งมารวมตัวกัน สู่เป้าหมายที่สูงกว่า
1.2 Systems Perspective คือ การมองภาพรวมอย่างครบถ้วนครอบคลุมทุกองค์ประกอบ
การเชื่อมต่อระหว่างกระบวนการต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ การพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
อย่างเป็นเหตุเป็นผล การพิจารณาวงรอบของปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และระบบสะท้อน
กลับ การจัดการองค์กรและองค์ประกอบทั้งหมด เพื่อบรรลุความสาเร็จ
1.3 Agility คือ ความสามารถในการปรับตัวอย่างรวดเร็วและมีความยืดหยุ่น การ
ตอบสนองผู้ป่วยและผู้รับบริการอย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น
2. ผู้รับผล
2.1 Patient and Customer Focus คือ สนองความต้องการ ใช้มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อผลลัพธ์
ที่ดี ผู้รับผลงานมีทั้งเพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นผู้รับผลงาน และผู้ป่วย ครอบครัว ฯลฯ ที่เป็นผู้รับผลงาน
ภายนอก
2.2 Focus on Health คือ แนวคิดเรื่องสุขภาพคือดุลยภาพ การนาภาวะที่เป็นปกติของบุคคล
มาใช้ประโยชน์ต่อสุขภาพ
2.3 Community Responsibility คือ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ป้องกันผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม ช่วยเหลือและดูแลสุขภาพชุมชน
3. คนทางาน
3.1 Value on Staff คือ ส่งเสริมการมีและการใช้ศักยภาพ มีแรงจูงใจทางานให้ได้ผลดี มี
ความสุข
3.2 Individual Commitment คือ การที่แต่ละคนมีความมุ่งมั่นในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ยึดถือเป้าหมายและความสาเร็จขององค์กรเป็นหลักในการทางาน
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3.3 Team Work คือ การรับฟัง ร่วมคิด ร่วมทา ภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน /
วิชาชีพ ระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน การเป็นพันธมิตรระหว่างองค์กรต่างๆ
3.4 Ethical and Professional Practice คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานของจริยธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพ การกากับดูแลจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพโดยผู้ประกอบวิชาชีพด้วยกัน
4. การพัฒนา
4.1 Creativity and Innovation คือ การเปลี่ยนแปลงที่ใช้วิธีการและแนวคิดใหม่
4.2 Management by Fact คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์อย่าง
เหมาะสม
4.3 Continuous Process Improvement คือ การหาโอกาสพัฒนา และดาเนินการปรับปรุง
กระบวนการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มีการขยับเป้าหมายของผลงานขึ้นอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับ
ความเป็นไปได้
4.4 Focus on Results คือ การกาหนดเป้าหมายของการดาเนินงานและการพัฒนาที่ผลลัพธ์
และคุณค่าที่ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับ
4.5 Evidence-based Approach คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลวิชาการหรือ
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ การใช้ข้อมูลวิชาการในการให้บริการสุขภาพ/ดูแลผู้ป่วย
5. พาเรียนรู้
5.1 Learning คือ การเรียนรู้เป็นปฏิสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนอง
ปรับตัว เพิ่มประสิทธิภาพ
5.2 Empowerment คือ ให้พลังทุกคนในการดูแลสุขภาพตนเอง ให้พลังเจ้าหน้าที่แก้ปัญหา
พัฒนางานด้วยตนเอง
(สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน), 2558)
Urden and Monach. (2002) (อ้างถึงใน Kelly, 2012) เสนอ แนวคิดการบริหารจัดการ
องค์กรพยาบาล ซึ่งในปี 2004 American Nurses Credentialing Center ( ANCC) ใช้เป็นเกณฑ์ใน
การประเมินโรงพยาบาลดึงดูดใจ ( Magnet Hospital) โดยแนวคิดนี้แบ่งออกเป็น 14 ประการ ดังนี้
1. ผู้นาทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ (Quality nursing leadership) หมายถึง ผู้นาที่มีความรู้
ความสามารถ กล้า เผชิญความเสี่ย ง สนับสนุนส่งเสริมบุคลากรให้ส ามารถปฏิบัติ
ภารกิจได้
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2. โครงสร้างองค์กรที่แบนราบ (Organizational structure with flat) หมายถึง การมี
โครงสร้ า งแบบแบนราบ มี ก ารกระจายอ านาจการบริ ห ารจั ด การ มี ผู้ น าทางการ
พยาบาลเป็นผู้บริหารระดับสูงในโรงพยาบาล
3. รูปแบบการบริหารจัดการ (Management style) แบบมีส่วนร่วม หมายถึง ผู้นาใช้การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมกับบุคลากรทุกระดับ
4. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบุคลากร (Personnel policies & Procedure) องค์กรมี
โครงสร้า งเงิ น เดือ นและสวัส ดิก ารที่ดีก ว่าองค์ก รอื่น มี รูปแบบการบริ หารจั ดการ
ทรัพยากรบุคคลที่ยืดหยุ่น มีความชัดเจนเกี่ยวกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ
5. รูปแบบการดูแลเชิงวิชาชีพ (Professional model of care) หมายถึง การมีหน้าที่
รับผิดชอบตามวิชาชีพ เป็นส่วนหนึ่งของสหวิชาชีพ
6. คุณภาพการดูแล ( Quality of care) หมายถึง องค์กรให้ความสาคัญเป็นอันดับแรกกับ
คุ ณภาพการดู แล ผู้ นาจะสนับสนุนส่ง เสริมให้บุคลากรสามารถปฏิบั ติงานอย่ างม
คุณภาพ
7. การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ (Quality improvement) หมายถึ ง พยาบาลมี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการพัฒนาคุณภาพ เห็นประโยชน์ทั้งต่อผู้ป่วยและตนเอง
8. การมีที่ปรึกษาและแหล่งความรู้ (Consultation and resources) หมายถึง องค์กรจัดสรร
ให้มีผู้เชี่ยวชาญให้คาปรึกษาที่เข้าถึงได้ง่าย
9. ความเป็นอิสระของวิชาชีพ (Autonomy) หมายถึง การที่พยาบาลให้การดูแลผู้ป่วยได้
อย่างมีอิสระในขอบเขตของงานที่ตนเองมีความรู้ ความชานาญตามมาตรฐานวิชาชีพ
เป็นผู้ร่วมงานในสหวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ
10. ชุมชนและโรงพยาบาล (Community & hospital organization) หมายถึง การอยู่ร่วมกัน
ของโรงพยาบาลและชุมชนอย่างเป็นมิตรและรับผิดชอบ
11. พยาบาลเป็นผู้ให้ความรู้ (Nurse as teachers) หมายถึง พยาบาลเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลความรู้
แก่ผู้ป่วยและครอบครัว และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
12. ภาพลักษณ์ของการพยาบาล (Image of nursing) หมายถึง พยาบาลมีภาพลักษณ์ เป็นที่
ยอมรับว่าเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทสาคัญในกระบวนการให้บริการสุขภาพ
13. ความสัมพันธ์ระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ (Interdisciplinary relationship) หมายถึง
การมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ และได้รับการยอมรับในความเท่า
เทียมของวิชาชีพ
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14. การพัฒนาวิชาชีพ (Professional development) หมายถึง การให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาบุคลากรตั้งแต่เริ่มทางานอย่างต่อเนื่อง จัดสรรให้บุคลากรได้เข้าศึกษาอบรม
พัฒนาความรู้ ความสามารถ และมีเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาชีพที่ชัดเจน
สภาการพยาบาล ของประเทศไทย (2556) ได้กาหนดมาตรฐานบริการการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ ขององค์กรพยาบาล ไว้ 3 หมวด ได้แก่
หมวดที่ 1 มาตรฐานการบริหารองค์กรบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (Standard of Nursing
and Midwifery Service Organization) ประกอบด้วย มาตรฐาน 4 ข้อมาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 การจัดองค์กรและการบริหารองค์กรการพยาบาลและการผดุงครรภ์
มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานที่ 3 การจัดระบบงาน และกระบวนการให้บริการการพยาบาล และการผดุงครรภ์
มาตรฐานที่ 4 ระบบการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
หมวดที่ 2 มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (Nursing and Midwifery
Practice Standard)
มาตรฐานที่ 1 การใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์
มาตรฐานที่ 2 การรักษาสิทธิผู้ป่วย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์
มาตรฐานที่ 4 การจัดการ การดูแลต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 5 การบันทึกและการรายงาน
หมวดที่ 3 มาตรฐานผลลั พ ธ์ ก ารบริ ก ารการพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ (Nursing and
Midwifery Outcome Standard)
มาตรฐานที่ 1 องค์กรพยาบาลแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดสาคัญ
ด้านการมุ่งเน้นผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่น เกี่ยวกับ ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และการสร้าง
สัมพันธ์กับผู้รับผลงาน รวมทั้งการบรรเทาทุกข์ทรมาน
มาตรฐานที่ 2 องค์กรพยาบาลแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดสาคัญ
ด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยจากการให้บริการพยาบาล เช่น การให้ ยา การลื่นตก หกล้ม การเกิด
แผลกดทับ การระบุตัวผู้ป่วย ฯลฯ
มาตรฐานที่ 3 องค์กรพยาบาลแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดสาคัญ
ด้านทรัพยากรบุคคล เกี่ยวกับการเรียนรู้และการพัฒนาของบุคลากร ความผาสุก ความพึงพอใจและ
ความไม่พึงพอใจของบุคลากร
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มาตรฐานที่ 4 องค์กรพยาบาลแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดสาคัญ
เกี่ยวกับผลการดาเนินงานของกระบวนการสาคัญ ครอบคลุม Productivity รอบเวลา ประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 5 องค์กรพยาบาลแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดสาคัญ
ด้า นการสร้า งเสริม สุ ข ภาพเกี่ ย วกั บพฤติก รรมสุ ขภาพ ผลลั พ ธ์ สุข ภาพของบุ คลากรและกลุ่ ม
ผู้รับบริการที่สาคัญ
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในระบบสุขภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรพยาบาล จะเห็นได้ว่า การประเมินคุณภาพในด้านต่างๆขององค์กรในระบบ
สุข ภาพ ภาระหน้า ที่ ข องบุ ค ลากรในองค์ก รพยาบาลจะมีบทบาทส าคัญในกระบวนการพั ฒนา
คุ ณภาพการบริหารจั ดการด้วยเสมอ แต่ใ นสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ย นแปลงและมี ก ารแข่ งขันอยู่
ตลอดเวลานี้ การพัฒนาองค์กรในระบบบริการสุขภาพ รูปแบบเดิมๆมักจะล่าช้าไม่ทันการ รวมทั้ง
ไม่สามารถสนองตอบความคาดหวังของสังคมและประเทศได้ ดังนั้นการตั้งเป้าหมายพัฒนาองค์กร
ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง จะทาให้องค์กร สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันได้เท่า
ทันในสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา ทั้งนี้องค์กรภาครัฐ ที่มีเป้าหมายเป็นองค์ก ร
สมรรถนะสูง ต้องพัฒนาคุณภาพองค์กรโดยใช้เกณฑ์ PMQA ซึ่งใช้ เป็นเกณฑ์ในการให้รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ซึ่งจะนาองค์กรไปสู่สถานะขององค์กร
สมรรถนะสูงได้ (สุเทพ เชาวลิต, 2555) และในงานวิจัยนี้ก็ได้ใช้ เกณฑ์ PMQA ทั้ง 7 หมวดมาเป็น
กรอบแนวคิดเพื่อการพัฒนาต้นแบบองค์กรพยาบาลสมรรถนะสูงด้วยเช่นกัน
2.1.5 องค์กรพยาบาลในโรงพยาบาลศิริราช
องค์ก รพยาบาลในโรงพยาบาลศิริราชเป็นองค์กรรัฐในระบบบริก ารสุขภาพ มีส ถานะ
ระดับฝ่าย สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยโรงพยาบาลศิริราชทา
หน้าที่หลักในการให้บริการทางการแพทย์ ร่วมกับการสนับสนุนการจัดการการศึกษาและการวิจัย
(รายงานประจาปี 2557 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)
ประวัติโรงพยาบาลศิริราช
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เกิดอหิวาตกโรคระบาดชุกชุมเมื่อ
พ.ศ. 2424 ในครั้งนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงพยาบาลขึ้นชั่วคราวในที่ชุมชนรวม
48 ตาบล ครั้นโรคร้า ยเสื่อมถอยลง โรงพยาบาลจึงได้ปิดทาการ หากแต่ใ นพระราชหฤทัยทรง
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ตระหนักว่า โรงพยาบาลนั้นจะยังประโยชน์บาบัดทุกข์ บารุงสุข ให้พสกนิกรและผู้อยู่ใต้ร่มพระ
บรมโพธิสมภาร แต่การจัดตั้งโรงพยาบาลนั้นเป็นการใหญ่ จาเป็นต้องมีคณะกรรมการเพื่อจัดการ
โรงพยาบาลให้สาเร็จ
ดังนั้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2429 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่ง ตั้ง คณะกรรมการจัดสร้างโรงพยาบาลขึ้น เพื่ อดาเนินการก่ อสร้าง
โรงพยาบาลถาวรแห่ ง แรก ณ บริ เวณวั งของกรมพระราชวัง บวรสถานพิ มุ ข (วัง หลั ง) ทางฝั่ ง
ตะวันตกของแม่น้าเจ้าพระยา โดยพระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนแรกเริ่มในการดาเนินการ
ในระหว่า งที่ เตรีย มการก่อสร้างโรงพยาบาลนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราช
กกุธภัณฑ์ฯ พระราชโอรสอันประสูติจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ได้ประชวรโรค
บิดสิ้นพระชนม์ลงเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2430 ยังความอาลัยเศร้าโศกแห่งพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าฯ ยิ่งนักถึงกับทรงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะให้มีโรงพยาบาลขึ้น ครั้นเสร็จ
งานพระเมรุแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รื้อโรงเรือนและเครื่องใช้ต่าง ๆ ในงานพระเมรุ
นาไปสร้างโรงพยาบาล ณ บริเวณวังหลังดังกล่าว นอกจากนี้ยังพระราชทานทรัพย์ส่วนของสมเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ฯ แก่โรงพยาบาลอีกด้วย
ในระยะแรกคณะกรรมการจัดสร้างโรงพยาบาล ได้จัดสร้างเรือนพักผู้ป่วยขึ้น 6 หลัง และ
เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2431 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ทรงพระกรุณาเสด็จพระราช
ดาเนินทรงประกอบพิธีเปิด และพระราชทานนามว่า “โรงศิริราชพยาบาล” หรือที่ชาวบ้านนิยม
เรียกว่า “โรงพยาบาลวังหลัง” โดยทาการบาบัดรักษาผู้ป่วยไข้ทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณของ
ไทย
ในวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2443 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดาเนินทรงเปิดโรงเรียนแพทย์อย่างเป็นทางการ และพระราชทาน
นามว่า “ราชแพทยาลัย” ซึ่งเป็นนามดั้งเดิมของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในปัจจุบัน
ในระยะที่พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นไชยนาทนเรนทร (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
พระยาชัยนาทนเรนทร) ทรงเป็นผู้บัญชาการราชแพทยาลัยได้ทรงโน้มน้าวพระทัย สมเด็จพระเจ้า
น้องยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชนก) ให้สนพระทัยวิชาแพทย์ โดยเสด็จพระราชดาเนินศึกษาต่อด้านสาธารณสุข
ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกาเป็นเบื้องต้น และทรงสาเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตในเวลาต่อมา นอกจากนี้ทรงเป็นผู้แทนฝ่ายรัฐบาลไทยเจรจากับมูลนิธิร็อกกิเฟลเลอร์
เพื่อยกระดับการศึกษาแพทย์ให้ถึงขั้นปริญญาและปรับปรุงกิจการต่าง ๆ ของโรงพยาบาลศิริราชใน
หลาย ๆ ด้าน
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โรงพยาบาลศิ ริราช ได้พั ฒนาเป็นปึก แผ่นมั่นคงมาตามล าดับ ด้วยพระกรุณาธิคุณจาก
สมเด็จพระมหากษัตราธิราชเจ้าทุกพระองค์ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ในราชวงศ์
จักรีและยังได้รับการสนับสนุนกิจการทั้งปวงจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปด้วย
ปัจจุบันโรงพยาบาลศิริราชเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีจานวนเตียง
2,160 เตียง แบ่งเป็นเตียงสามัญ 1,334 เตียง เตียงพิเศษ 703 เตียง Crib เด็ก 123 เตียง มีหอผู้ป่วย
171 หอ แบ่งเป็น หอผู้ป่วยทั่วไป 149 หอ ICU 15 หอ และ Semi ICU 7 หอ มีห้องผ่าตัด 69 ห้อง
มีห้องหัตถการต่างๆ 20 ห้อง มีจานวนคลินิกบริการผู้ป่วยนอก แบ่งเป็นคลินิกในเวลา 311 แห่ง
และคลินิกนอกเวลา 54 แห่ง มีจานวนผู้ป่วยนอกเข้ารับบริการ 3,000-4,000 คนต่อวัน (3,000,000
คนต่อปี) มีจานวนผู้ป่วยใน 80,000 คนต่อปี (ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤกษาคม พ.ศ. 2560)
โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สังกัดมหาวิทยาลัย มีการบริหารงาน
ภายใน นอกจากสานักงานคณบดี สานักงานผู้อานวยการ และภาควิชาต่าง ๆ 25 ภาควิชาแล้ว ยังมี
ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สถานวิทยามะเร็งศิริ
ราช สถานส่งเสริมการวิจัย สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โรงเรียนต่าง ๆ ที่ผลิตบุคลากร
ทางการแพทย์อีก 4 แห่งคือ โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล โรงเรียนเวชนิทัศน์ โรงเรียนเวชศาสตร์การ
ธนาคารเลือด และ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีภาระหลักในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ
ส่งเสริมงานวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พัฒนาการบริการทางการแพทย์ โดยใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนอนุรักษ์และเผยแพร่กิจกรรม เพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
อีกด้วยธนาคารเลือดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีภาวะหลัก ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ความสามารถส่งเสริมงานวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พัฒนาการบริการทางการแพทย์ โดย
ใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตลอดจนอนุ รั ก ษ์ แ ละเผยแพร่ กิ จ กรรม เพื่ อ ท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติอีกด้วย
ประวัติองค์กรพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เฉพาะในหัวข้อนี้ จะใช้คาว่า ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล แทนคาว่า องค์กรพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราช
ภายหลังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีการ
ก่อสร้างโรงพยาบาลขึ้นที่วังหลังเรียกว่า โรงพยาบาลวังหลัง และต่อมาได้พระราชทานนามว่า
“ โรงศิริราชพยาบาล” เพื่อเป็นที่ระลึกถึงสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ เริ่มเปิด
ให้บริการผู้ป่วย วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2431
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พ.ศ. 2439 สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระอรรคราชเทวี (สมเด็จพระศรีพัชรินทราบ
รมราชชนนีนาถ) ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปรารภว่า ประเทศ
ไทยยังไม่มีแพทย์ผดุงครรภ์ที่มีความรู้อันแท้จริงเลย การคลอดบุตรมีอันตรายมาก จึงพระราชทาน
ทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ตั้งการฝึกหัดวิชาผดุงครรภ์ขึ้นเพื่ออนุเคราะห์แก่ประชาชน
พ.ศ. 2439 มี ก ารจัด ตั้ง “โรงเรีย นแพทย์ ผดุ งครรภ์และหญิง การพยาบาลไข้ ” ขึ้ นใน
โรงพยาบาลศิริราช สังกัดกรมศึกษาธิการ กระทรวงธรรมการ เปิดสอนเมื่อ 12 มกราคม พ.ศ. 2439
โดยมีท่านหญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ภรรยาเสนาบดีกระทรวงธรรมการ เป็นผู้อานวยการ นายแพทย์
เอช อดัมสัน เป็นครูสอน รับหญิงที่เรียนจบประถมปีที่ 3 หลักสูตร 3 ปี (ภาคทฤษฎี 2 ปี ภาคปฏิบัติ
1 ปี) มีนักเรียนรุ่นแรก 14 คน ต่อมาในช่วง พ.ศ.2499 มีการฝึกหัดพยาบาลชายหลักสูตร 1 ปี ผลิต
เพียง 1 รุ่น จึงล้มเลิกไป ต่อมาในพ.ศ.2567 มีการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมพยาบาลชาย โดยมี
ระยะเวลาในการเรียน 2 ปี หลักสูตรนี้เลิกไปใน พ.ศ.2467 เนื่องจากไม่เป็นที่นิยม
พ.ศ. 2460 สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวี (สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรม
ราชชนนี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ในรัชกาล ที่ 8 และ 9) ได้พระราชทานทุนแก่ นางสาวสังวาล ตา
ละภัฏ และ นางสาวอุบล ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา ไปศึกษาต่อวิชาพยาบาล ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในขณะนั้นแผนกโรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์และหญิงการพยาบาลฯ (เปลี่ยนชื่อเมื่อ พ.ศ. 2453) ซึ่ง
เป็นแผนกหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยบาลได้เข้าสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมี
โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนจากโรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์ฯไปเรียนวิชาการพยาบาลที่สภากาชาด
ไทย 6 เดือน และโรงเรียนสภากาชาดไทยส่งนักเรียนมาเรียนวิชาการผดุงครรภ์ที่โรงเรียนแพทย์
ผดุงครรภ์ฯ 1ปี จนกระทั่ง พ.ศ. 2465 จึงยกเลิกไป เนื่องจากต่างเปิดสอนวิชาการพยาบาลและผดุง
ครรภ์ขึ้นเอง
พ.ศ. 2465 ได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ รับนักเรียนจบจากชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 6 ระยะเวลา
เรียน 3 ปี 6 เดือน โดยเรียนวิชาพยาบาลทั่วไป 3 ปี และผดุงครรภ์ 6 เดือน
พ.ศ. 2468-2478 รูปแบบการพยาบาลสมัยใหม่ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง โดยสมเด็จพระ
มหิตลาธิเบศร์อดุลยเดชวิกรมพระบรมชนก ภายใต้ความช่วยเหลือของมูลนิธิรอคกี้เฟลเลอร์ มีนาง
มิลเดรด ปอร์เตอร์ เป็นเจ้าแผนกวิชาการพยาบาล นางสาวเวอร์ตา ฮิกกอมาล์ เป็นผู้สอนวิชาผดุง
ครรภ์ นางสาวฟรานซิส มิสยาร์ด เป็นผุ้สอนวิชาพยาบาล และพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์
จัดส่งพยาบาลไปศึกษาต่อต่างประเทศ
ในพ.ศ.2469 มีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนนางพยาบาลและผดุงครรภ์” ภายหลัง
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 แล้ว ไม่นิยมใช้คาว่า “นาง” นาหน้าชื่อเพื่อหมายถึงสตรีเพศ
โดยทั่วไป ชื่อโรงเรียนจึงพัฒนาเป็น “โรงเรียนพยาบาลและผดุงครรภ์”

54

พ.ศ. 2470 มีการพระราชทานเข็ม สผ. จากสมเด็จพระศรีพัชรินทราพระบรมราชินีนาถแก่
ผู้สาเร็จการศึกษา เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงว่าจบการศึกษาจากสถาบันใด และเป็นการเผยแพร่
เกียรติคุณแห่งองค์อุปถัมภ์ เมื่อสิ้นสุดสัญญาความร่วมมือของมูลนิธิรอคกี้เฟลเลอร์ สมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี (หม่อมสังวาล มหิดล ณ อยุธยา) ทรงรับเป็นภาระในการให้เงินเดือนแก่
หัวหน้าพยาบาลต่อไปอีก 1 ปี เพื่อพัฒนาการศึกษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ต่อมาพ.ศ.2478 คุณหญิง
พิณพากย์พิทยาเภท (จานง เมืองแมน) เป็นพยาบาลไทยคนแรกที่ได้ตาแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาการ
พยาบาลต่อจากนางสาวมิลเดรด ปอร์เตอร์
พ.ศ. 2475 พยาบาลได้เข้าร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือกองทัพ ยามสงครามของประเทศมาโดย
ตลอด การปฏิบัติการพยาบาลได้รับการยกย่องเป็นอย่างยิ่ง เมื่อบ้านเมืองสงบสุข ได้มีการพัฒนา
การศึ ก ษาพยาบาลอี ก ครั้ ง หนึ่ ง มี ก ารส่ ง พยาบาลไปศึ ก ษาต่ า งประเทศทั้ ง ในสหรั ฐ อเมริ ก า
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
พ.ศ. 2485 คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย แยกออกมาเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์ขึ้นตรงต่อกระทรวงสาธารณสุข โรงเรียนพยาบาลและผดุงครรภ์จึงย้ายมาสังกัดคณะ
แพทยศาสตร์ศิ ริ ราชพยาบาล และต่อ มาเปลี่ย นชื่อ เป็ น “โรงเรี ย นพยาบาลและผดุ งครรภ์แ ละ
อนามัย” ในพ.ศ.2495 และในปีพ.ศ. 2499 การศึกษาพยาบาลมีการพัฒนาให้มีมาตรฐานสากล โดย
เปิ ดสอนระดับ ปริญญาตรีเป็ นครั้งแรก การศึก ษาพยาบาลมีการพัฒนาอย่ างต่อเนื่องเรื่อยมาใน
ขณะที่แผนกพยาบาลก็เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนพยาบาลและผดุงครรภ์และอนามัย
กระทั่ง ในพ.ศ.2515 ผลจากการขยายการศึกษาพยาบาลทาให้จานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น จึงมี
การเสนอขอยกระดับการศึกษาพยาบาลและแยกการศึกษาออกจากการบริการ โดยอาจารย์สงวนสุข
ฉันทวงศ์ นางสาวสอางโฉม อาศนสถิตย์ และ นางสาวปราณี ผลพันธิน ดังนั้นในวันที่ 23 มิถุนายน
พ.ศ. 2515 โรงเรี ย นพยาบาลและผดุงครรภ์และอนามัย ยกระดับขึ้นเป็น คณะพยาบาลศาสตร์
แผนกพยาบาล โรงพยาบาลศิ ริราช จึงเริ่มก่ อตั้งขึ้นในวาระนี้เช่นเดีย วกั น โดยมีก ารแต่งตั้งให้
นางสาวอุทิศ สุขะทัต ครูพยาบาลเอก และผู้ตรวจการแผนกรังสี เป็นหัวหน้าแผนกการพยาบาลคน
แรก ใน วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2516 รับผิดชอบงานบริการพยาบาล ซึ่งในขณะนั้นมีบุคลากรภายใต้
การดูแล 2,630 คน โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ “การให้บริการพยาบาลที่ประทับใจผู้รับบริการ”
พ.ศ. 2534 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศแบ่งส่วนราชการ โดยกาหนดให้แผนกพยาบาล
เป็นฝ่ายการพยาบาลฯ มีฐานะเทียบเท่าหนึ่งในภาควิชาของโรงพยาบาลศิริราช และต่อมาได้มีการ
ปรับ เปลี่ ย นโครงสร้า งงานโดยก าหนดส่วนงาน/หน่วยงานเพิ่ มขึ้นอีก หลายหน่ วยงาน เพื่ อให้
สอดคล้ อ งกั บ ภาระงานที่ มี ก ารขยายตั ว เพื่ อ รองรั บ ความหลากหลายของบริ ก ารและจ านวน
ผู้รับบริการที่มากยิ่งขึ้น
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ฝ่ายพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริ ราช เป็นองค์กรพยาบาล สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์หลักเช่นเดียวกันกับ โรงพยาบาลศิริราช คือการ
ให้บริการทางการแพทย์ ร่วมกับการสนับสนุนการจัดการการศึกษาและการวิจัย (รายงานประจาปี
2557 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย มหิดล) รวมทั้งมีหน้าที่โดยตรงในการบริหาร
จัดการ และพัฒนาการดาเนินการให้บริการพยาบาล ดูแลสุขภาพของผู้ป่วยและประชาชนที่มารับ
บริการในโรงพยาบาลศิริราชให้ได้รับความปลอดภัย สะดวกสบายทั้งทางร่างกายและจิตใจ ศ.ดร.
นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา (2559) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า พยาบาลศิริราช ณ
วันนี้ นอกจากให้การดูแลผู้ป่วยทุกเพศ ทุกวัย หลากหลายเชื้อชาติ ตามพันธกิจหลักแล้ว ยังช่วยทา
หน้าที่ครูพี่เลี้ยง สอนงานให้นักศึกษาหลักสูตรต่างๆ เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เป็นโรงเรียนแพทย์เป็นแหล่งผลิตบุคลากรทางด้านสุ ขภาพหลายๆ หลักสูตร รวมไปถึงการพัฒนา
มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพ การวิจัยและนวัตกรรม
ในปัจจุบัน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช มีจานวนบุคลากรรวม 6,452 คน แบ่งเป็น
บุคลากรพยาบาล 3,141 คน ผู้ช่วยพยาบาล 2,311 คน เจ้าหน้าที่บริหาร/ธุรการ 254 คน พนักงาน
ทั่วไป 728 คน พนักงานช่วยการพยาบาล 18 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559) การ
ดาเนินงานของฝ่ายการพยาบาล มีคณะกรรมการบริหารฝ่ายการพยาบาลฯ ประกอบด้วยหัวหน้าฝ่าย
การพยาบาลฯ เป็นประธาน รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล หัวหน้างานการพยาบาลและหัวหน้างาน
สนับสนุนทาหน้าที่กรรมการ
ในระยะแรกของการก่ อ ตั้ง ฝ่า ยการพยาบาลฯ ประกอบด้ว ย 5 งานการพยาบาล และ
โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล มีหอผู้ป่วย/หน่วยงานในความดูแล จานวน 69 หอผู้ป่วย/หน่วยงาน ใน
ปัจจุบัน โรงพยาบาลศิริราช ให้บริการผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทั้งจานวนและความหลากหลาย ความเชี่ ยวชาญ
และความเฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วย ทาให้ฝ่ายการพยาบาลฯมีการขยายหน่วยงานเพิ่มขึ้น เพื่อให้
สัมพันธ์กับการบริการผู้ป่วย และเกิดความคล่องตัวในการให้การบริหาร การพัฒนาคุณภาพ การ
พัฒนาบุคลากร การพัฒนาด้านสารสนเทศและการวิจัย ปัจจุบันฝ่ายการพยาบาลฯ มีโครงสร้างที่
ประกอบด้วย 11 งานการพยาบาล 4 หน่วยงานสนับสนุน และ โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล มีก ารวางแผนยุ ทธศาสตร์ พ.ศ. 2558-2562 โดยกาหนด
วิสัย ทัศ น์ เป็ นองค์ ก รพยาบาลมุ่ง สู่ความเป็นเลิศระดับสากล และ มีพั นธกิ จ 3 ประการ คือ 1)
จัดระบบบริหารจัดการและให้การพยาบาลที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐานระดับสากลที่สอดคล้องความ
ต้องการของประเทศ และชี้ นาสัง คม 2) สร้างองค์ความรู้ใ หม่ทางการพยาบาล บรรยากาศทาง
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วิชาการและการพัฒนานวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 3) สร้างผู้เชี่ยวชาญและเครือข่ายทางการพยาบาลที่
มีศักยภาพและประสิทธิภาพสูง โดยกาหนดยุทธศาสตร์ดังนี้
1.
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริการพยาบาลที่มีคุณค่าด้วยมาตรฐานระดับสากล
กลยุทธ์ สร้างและพัฒนาระบบบริการระดับเหนือตติยภูมิด้วยมาตรฐานสากล
ปลอดภัยสูงและเป็นมาตรฐานในการอ้างอิง
2.
ยุทธศาสตร์ที่ 2 องค์กรพยาบาลที่บุคลากรมีความผูกพันและมีประสิทธิภาพสูง
กลยุทธ์ ที่ 1 สร้าง พัฒนา และธารงรักษาบุคลากรทางการพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง
กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน
3.
ยุทธศาสตร์ที่ 3 องค์กรพยาบาลแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ เสริมสร้างการเป็นองค์กรพยาบาลแห่งการเรียนรู้
4.
ยุทธศาสตร์ที่ 4 องค์กรพยาบาลที่มีเครือข่ายทางการพยาบาลทั้งระดับประเทศ
และสากล
กลยุทธ์ ที่ 1 ผลิตผู้เชี่ยวชาญทางการพยาบาลเฉพาะทางระดับชาติ และนานาชาติ
กลยุทธ์ ที่ 2 สร้างเครือข่ายทางการพยาบาลเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคซับซ้อน
กลยุทธ์ ที่ 3 เป็นแบบอย่างและเป็นผู้นาด้านสุขภาวะและความรับผิดชอบต่อสังคม
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คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

โรงพยาบาลศิริราช

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
งานการพยาบาลอายุรเวช
ศาสตร์
งานการพยาบาลจักษุ-โสตฯ

งานการพยาบาลรังสีวิทยา
งานการพยาบาลกุมารเวช
ศาสตร์
งานการพยาบาลสูติเวชศาสตร์

งานทรัพยากรบุคคล
งานวิจัยและสารสนเทศการ
พยาบาล
งานธุรการ

งานการพยาบาลศัลยศาสตร์

งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ

งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอด
เลือด
งานการพยาบาลผ่าตัด

งานการพยาบาลรักษาผู้ป่วยนอก

งานการพยาบาลปฐมภูมิ

งานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล

โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล

ภาพที่ 2.2 แสดงโครงสร้างฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช
(ที่มา: ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช, 2558)
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ในการดาเนินการพัฒนาคุณภาพทุกด้านของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ฝ่ายการ
พยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีบุคลากรจานวนมาก มักจะเป็นหน่วยงาน
แรกๆที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนและเป็นกาลังสาคัญ เนื่องจากการมีวัฒนธรรมองค์กรที่มีระเบียบ
วินัย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายเกิดขึ้น ฝ่ายการพยาบาลมักจะเป็นบุคลากรกลุ่มแรกที่ปฏิบัติ
ตามนโยบายและทิศทางขององค์กร เห็นได้จากการรับรองคุณภาพการบริการโรงพยาบาล (HA :
Hospital Accreditation) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ซึ่งโรงพยาบาลศิริราช
ได้รับการรับรองครั้งแรก ใน พ.ศ. 2545 และได้รับการรับรองคุณภาพซ้า เมื่อครบรอบ 3 ปี ตาม
ข้อกาหนดของสรพ. และใน พ.ศ. 2558 โรงพยาบาลศิริราชได้รับการรับรองคุณภาพการบริการ
โรงพยาบาลใน ระดับสูงขึ้น (HA Advanced) รวมทั้งการได้รับรางวัลอื่นๆ เช่น Thailand Lean
Award 2015 ระดับ Golden จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และ ในพ.ศ.2559
โรงพยาบาลศิริราช ได้รับรองมาตรฐานเฉพาะโรคจากสถาบันรั บรองคุณภาพโรงพยาบาล และ
ได้รับรางวัล Thailand Quality Class จาก คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
2.2 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้
เพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล (2559) ศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง:
กรณีศึกษาสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูง: กรณีศึกษาสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี (2)
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มี ผลต่อการพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงกับสมรรถนะ
ขององค์การ (3) เพื่อพยากรณ์ความสาเร็จของการพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูง ใช้การวิจัย
แบบเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างได้แก่ พระภิกษุ และ
สามเณรในจังหวัดเพชรบุรี จานวน 357 รูป ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาองค์การ
ให้มีขีดสมรรถนะสูง: กรณีศึกษาสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ สถานภาพ การ
น าองค์ ก าร การให้ ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ ไ ด้ รั บ บริ ก าร การมุ่ ง เน้ น ทรั พ ยากรบุ ค คล และการจั ด
กระบวนการ 2) ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงมีความสัมพันธ์ทางสถิติกับ
สมรรถนะขององค์การอย่างมีนัยสาคัญ 3) อานาจการพยากรณ์ความสาเร็จของการพัฒนาองค์การ
ให้มีขีดสมรรถนะสูง สามารถอธิบายความสาเร็จของการพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูง
สุ ณิ ส า กั ณ ทะพงศ์ และคณะ (2559) ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง ปั จ จั ย ของพั น ธมิ ต รที่ มี ผ ลต่ อ
ความสาเร็จในการสร้างคุณค่าที่ใช้ร่วมกันกับสังคม โดยใช้แนวคิดของการสร้างคุณค่าที่ใช้ร่วมกัน
คือ การแสดงถึงการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างธุรกิจและสังคม ที่เชื่อมโยงจากการแสดงความ
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รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อนาไปสู่ความได้เปรียบที่จะทาให้องค์กรสามารถเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันและมีการเติบโตได้อย่างยั่งยืน งานวิจัยนี้ศึกษาถึงปัจจัยแห่งความสาเร็จในการจัดการ
ควบรวมเป็นพันธมิตรกันระหว่างชุมชนและบริษัท จากกรณีศึกษาของบริษัทเนสท์เล่ จากัด บริษัท
ยูนิลีเวอร์ จากัด และบริษัท น้าตาลมิตรผลจากัด พบว่า 1) ความเข้ากันได้ (Compatibility) ทั้งใน
ด้านวิสัยทัศน์และวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทแบบยืดหยุ่น (Organic) 2) การเติมเต็มทักษะ
ความสามารถและทรัพยากรซึ่งกันและกัน (Complementary alliances) และ 3) การยึดมั่นในพันธกิจ
(Commitment) ทั้งจากบริษัทและชุมชน จะสามารถทา ให้เกิดการสร้างพันธมิตรดาเนินไป ซึ่งจะ
นาไปสู่การสร้างคุณค่าที่ใช้ร่วมกันได้สาเร็จ และทาให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน
ภาวนา กิ ต ติ วิ ม ลชั ย (2557) ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะและแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการพั ฒ นา
สถาบันอุดมศึกษาสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาคุณลั กษณะองค์กร
สมรรถนะสูง 2.ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
วิธีดาเนินการวิจัยผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะองค์กรสมรรถนะ
สู ง ของนั ก วิ ช าการของไทยและต่ า งประเทศรวมทั้ ง ผลงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒนา
สถาบั นอุดมศึ ก ษาสู่ก ารเป็ นองค์ ก รสมรรถนะสูง รวมทั้งสิ้น 30 แนวคิดซึ่งครอบคลุมแนวคิด
คุณลักษณะองค์กรสมรรถนะสูงขององค์กรที่แสวงหากาไร และองค์กรที่ไม่แสวงหากาไร และ
ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ผลจากการวิจัย
พบว่า คุณลักษณะองค์กรสมรรถนะสูงเรียงตามลาดับมี 7 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษ ย์ 2.ด้า นการจัดการข้อมู ล และเทคโนโลยี สารสนเทศ 3.ด้านการออกแบบองค์ก รและการ
ปรับปรุงกระบวนการ 4.ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการ 5.ด้านการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 6.
ด้านการมุ่งเน้นผลลัพธ์การปฏิบัติงาน 7.ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ข้อเสนอแนะสาหรับ
การศึกษาค้นคว้าวิจัยต่อไปควรจะศึกษากลยุทธ์ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสู่การเป็นองค์กร
สมรรถนะสูงและกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จโดยพิจารณาจากคุณลักษณะองค์กรสมรรถนะสูงทั้ง 7
ด้าน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่ง
จะพัฒนาและยกระดับสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
ธนัชพร โมราวงษ์ (2555) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางจิตวิทยาองค์การที่มีอิทธิพลต่อการ
นาไปสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศ : กรณีศึกษาโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัด
สมุทรปราการ มีวัตถุป ระสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาแบบเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ กับการรับรู้องค์การ
แห่งความเป็นเลิศ ของพนักงานโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ (2)
ศึ ก ษาอานาจการท านายการรั บ รู้ อ งค์ ก ารแห่ งความเป็ นเลิศ ของพนั ก งานโรงงานในเขตนิ ค ม
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อุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ จากตัวแปรทางจิตวิทยาองค์การ ได้แก่ ภาวะผู้นาแบบ
เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และการรับรู้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จานวน 250 คน
ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ (1) ภาวะผู้นาแบบเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
และการรับรู้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์กับการรับรู้องค์การแห่งความเป็นเลิศ
ของพนักงานในโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู (2) ภาวะผู้นาแบบเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และการรับรู้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งตัวแปร
ทั้ง 3 สามารถร่วมกันทานายการรับรู้องค์การแห่งความเป็นเลิศของพนักงานในโรงงานในเขตนิคม
อุตสาหกรรมบางปู
ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล (2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนายุทธศาสตร์องค์กรสมรรถนะสูงของ
สถาบั นการศึ ก ษาพยาบาลสัง กั ดส านัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษามีวัตถุประสงค์เพื่ อ 1)
วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและการบริหารงานตามองค์ประกอบคุณลั กษณะองค์กรสมรรถนะสูงของ
สถาบันการศึกษาพยาบาล 2) สร้างตัวบ่งชี้และเกณฑ์องค์กรสมรรถนะสูงของสถาบันการศึกษา
พยาบาล 3) ประเมินสถาบันการศึกษาพยาบาลสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามตัว
บ่งชี้และเกณฑ์องค์กรสมรรถนะสูงของสถาบันการศึกษาพยาบาลและ 4) พัฒนายุทธศาสตร์องค์กร
สมรรถนะสู ง ของสถาบั น การศึ ก ษาพยาบาลสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
ผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะสาคัญของสถาบันการศึกษาพยาบาลที่เป็นองค์กรสมรรถนะสูงมี 8
ด้านได้แก่
1) ด้านการบริหารจัดการ มี 13 ตัวบ่งชี้ 2) ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ มี 9 ตัวบ่งชี้ 3)
ด้านการจัดการความรู้ มี 15 ตัวบ่งชี้ 4) ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มี 12 ตัวบ่งชี้ 5) ด้านการ
นาองค์กร มี 14 ตัวบ่งชี้ 6) ด้านอาจารย์และบุคลากร มี 9 ตัวบ่งชี้ 7) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มี
7 ตัวบ่งชี้ และ 8) ด้านเครือข่ายความร่วมมือ มี 7 ตัวบ่ งชี้ ยุทธศาสตร์องค์กรสมรรถนะสูงของ
สถาบันการศึกษาพยาบาลสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามคุณลักษณะองค์กร
สมรรถนะสู ง เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ เ ชิ ง ระบบประกอบด้ ว ย 1) ยุ ท ธศาสตร์ เ ชิ ง ปั จ จั ย น าเข้ า ได้ แ ก่
ยุทธศาสตร์การนาองค์กร และยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน2) ยุ ทธศาสตร์เชิง
กระบวนการได้แก่ยุทธศาสตร์การสร้างคุณค่าแก่นักศึกษา ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์การชี้นาสังคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่าย3) ยุทธศาสตร์เชิงผลผลิต ได้แก่
ยุทธศาสตร์กระบวนการสร้างผลสัมฤทธิ์และ 4) ยุทธศาสตร์เชิงตัวป้อนกลับได้แก่ ยุท ธศาสตร์ด้าน
องค์กรการเรียนรู้
สมจิตร์ สุวรักษ์ (2554) ศึกษาวิจัย เรื่อง การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ในสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
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มงคล ในเขตภาคกลาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการจัดการความรู้กับระดับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากร 2) ความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 3) การจัดการความรู้ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตภาคกลาง การวิจัยครั้งนี้
เป็นการวิจัย เชิ งพรรณนา เครื่องมื อที่ใ ช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่าน และนาไปทดลองใช้
กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มประชากร ประกอบด้วยข้าราชการ
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว ในสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตภาคกลาง จานวน 5 มหาวิทยาลัย คือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จานวน 136 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
เพื่ อหาค่ า ร้อยละ ค่ า เฉลี่ย ค่ า เบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์ส หสัมพั นธ์ของเพี ย ร์สัน และ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการความรู้ในสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคล ในเขตภาคกลาง ในภาพรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.66 และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ในภาพรวมมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93 2) การจัดการความรู้กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 3) การจัดการความรู้ด้านการบ่งชี้ความรู้ ด้านการเข้าถึงความรู้ และด้านการเรียนรู้ ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวม ร้อยละ 53 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
บุศรินทร์ สุจริตจันทร์ (2553) ศึกษารูปแบบองค์กรที่มีศักยภาพการทางานสูงของวิทยาลัย
พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบองค์กรที่มีศักยภาพการทางาน
สูงของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ภาวะ
ผู้นา 2) นวัตกรรมการบริหาร 3) การจัดการเชิงกลยุทธ์ 4) การจัดองค์กร 5) การมุ่งมั่นสู่ความเป็น
เลิศ 6) ระบบธรรมาภิบาล และ 7) การมีพันธมิตรเครือข่าย
ภาคภูมิ ฤกขะเมธ (2553) ศึก ษา เรื่อง องค์ก รที่มีส มรรถนะสูงในองค์ก รภาครัฐ :ตาม
มุมมองของทฤษฎีโครงสร้างตามสถานการณ์และแนวคิดด้านวัฒนธรรมวัตถุ ประสงค์เพื่อเสนอตัว
แบบองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (HPO) โดยการบูรณาการทฤษฎีโครงสร้างตามสถานการณ์และ
แนวคิดด้านวัฒนธรรมมาอธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กร HPO ในภาครัฐโดยทฤษฎีแรก
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ชี้ให้เห็นถึงการปรับตัวของโครงสร้างกระบวนการจัดการเทคโนโลยีและกลยุทธ์เพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม หัวใจสาคัญของสมรรถนะอยู่ที่ความสอดคล้องขององค์ประกอบ
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกขณะที่แนวคิดด้านวัฒนธรรมชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของสมาชิกใน
องค์กรที่มีส่วนสาคัญในการสร้างสมรรถนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นาจะต้องสามารถสร้างบรรยากาศ
และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและผสมผสานความแตกต่างของบุคคลที่อยู่ในองค์กรรวมทั้ง
เป็ น ผู้ ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละค่ า นิ ย มร่ ว มกั น กั บ พนั ก งานเพื่ อ เสริ ม สร้ า งให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ แ ละ
วัฒนธรรมที่นาไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ขององค์กรแบบ HPO
อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์ (2553) ศึกษาเรื่อง ความสามารถในการทานายของสิ่งแวดล้อมในงาน
และระดับอัตรากาลังของพยาบาลต่อผลลัพธ์ของพยาบาลและผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐในประเทศ
ไทย ผลการศึ ก ษา พบว่ า คะแนนสูง สุด ของสิ่ งแวดล้อ มในงานคือ ด้ านความสัม พั น ธ์ร ะหว่า ง
พยาบาลและแพทย์ และน้อยที่สุดคือด้านความเพียงพอของอัตรากาลัง และทรัพยากร พยาบาลมี
ความเหนื่อยล้าทางอารมณ์อยู่ในระดับสูง มีความพึงพอใจในงานระดับปานกลาง และรับรู้คุณภาพ
ในการดูแลในระดับดี ระดับอัตรากาลังของพยาบาลเป็นปัจจัยทานายความเหนื่อยล้าทางอารมณ์
สิ่งแวดล้อมในงานและระดับอัตรากาลังของพยาบาลเป็นปัจจัยทานายคุณภาพในการดูแล
ธีระพล เพ็งจันทร์ (2552) ศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา มี วัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) ปัจจัย การบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิท ธิภาพของส านั ก งานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษา 2) แนวทางในการบริ หารจัดการภาครัฐที่ มี
ประสิทธิภาพของเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจานวน 20
แห่ง ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประกอบด้วยปัจจัยต่างๆดังนี้ 1) ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง 2) ด้วยกลยุทธ์การ
เปลี่ยนแปลง 3) ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติการราชการ 4) ด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง 5)
ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง 6) ด้านการให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7) ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 8) ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 9) ด้านคุณภาพ
วิชาการ 10) ด้านการพัฒนาบุคลากร 11) ด้านลักษณะสาคัญขององค์กร 12) ด้านระบบสนับสนุน
การเปลี่ยนแปลง 13) ด้านประสิทธิผลตามตัวชี้วัด
ชนิดา ยุวบูรณ์ (2551) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การที่มีผลการปฏิบัติงาน
เป็นเลิศ : ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบคาถามวิจัย
เกี่ยวกับบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ว่า (1) อะไรเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทาให้ ปตท. เป็นองค์การที่มี
ผลปฏิ บั ติ ง านเป็ น เลิ ศ (2) เพราะเหตุ ใ ดปั จ จั ย ดั ง กล่ า วจึ ง ท าให้ ปตท. เป็ น องค์ ก รที่ มี ผ ลการ
ปฏิบั ติงานเป็นเลิศ และ (3) มีแ นวทางหรือกลยุ ทธ์ใ ดที่จะทาให้ ปตท. เป็นองค์การที่มีผลการ
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ปฏิบัติงานเป็นเลิศได้อย่างยั่งยืน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลจากเอกสาร การ
สังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งนักวิชาการที่ปรึกษาและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ผลการศึกษาพบว่า มีปัจจัย 6 ปัจจัย ที่ทาให้ปตท. เป็นองค์การที่มีผลการปฏิบัติงาน
เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ (1) คุณภาพและความสามารถของผู้นา (ภาวะผู้นา) ที่มีอยู่ตลอดมา (2)
วิสัยทัศน์ของ ปตท. ที่ชัดเจนและศักยภาพในการแปลงวิสัยทัศน์และพันธกิจจากผู้บริหารรุ่นหนึ่ง
ไปสู่รุ่นต่อๆไป (3) การสนับสนุนของรัฐที่มีอย่างต่อเนื่องในรูปของนโยบายที่เกี่ยวกับการดาเนิน
ธุรกิจของ ปตท. (4) วัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่แข็งแกร่ง ซึ่งเกิดจาก
การที่ผู้นามีการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล ทาให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ พนักงานจึงไม่มีการ
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (5) ศักยภาพในการพัฒนาการเรียนรู้ขององค์การและระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยเน้นเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานและการมอบหมายงานที่เหมาะสมเพื่อ
ปรั บ ปรุ ง สมรรถนะของพนั ก งาน และ (6) ความสามารถในการปรั บ ตั ว และตอบสนองต่ อ
สภาพแวดล้อมภายนอกต่างๆโดยปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการที่ดี การดาเนินโครงการต่างๆ
เกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และการบริหารความเสี่ยง อย่าง
ได้ผล
ธัญญา บรรจงรักษ์ (2550) ศึกษาเรื่องการปฏิรูประบบราชการของโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข :กรณีศึกษาโรงพยาบาลพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาระดับความสาเร็จและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิรูประบบราชการของโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขผลการศึกษาพบว่า 1. ความสาเร็จของการปฏิรูประบบราชการของ
โรงพยาบาลพระประแดงอยู่ในระดับค่อนข้างน้อยและ 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิรูประบบ
ราชการของโรงพยาบาลพระประแดงของแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพบว่าปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการปฏิรูประบบราชการของโรพยาบาลพระประแดงมีระดับความคิดเห็น“ค่อนข้าง
น้อย” เมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่า 1. วิสัยทัศน์ของผู้นาเฉลี่ยรวมในระดับความคิดเห็นค่อนข้างน้อย
เมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่าด้านความรู้ความสามารถมีระดับความคิดเห็นค่อนข้างมากส่วนด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ด้านความรับผิดชอบและด้านมนุษยสัมพันธ์มีระดับความคิดเห็นค่อนข้างน้อย
2. ทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิรูประบบราชการมีค่าเฉลี่ยรวมในระดับความคิดเห็นค่อนข้างน้อยเมื่อ
แยกเป็นรายด้านพบว่าด้านทรัพยากรบุคคลด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีและด้านงบประมาณทั้งสาม
ด้านมีระดับความคิดเห็นค่อนข้างน้อยและ3 การมีส่วนร่วมในการปฏิรูประบบราชการของแพทย์
พยาบาลและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมีระดับความคิดเห็นค่อนข้างน้อยผลการวิจัยความพึงพอใจของ
ผู้ป่วย/ ผู้รับบริการที่มาใช้บริการโรงพยาบาลพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพบว่า 1. ความพึง
พอใจในการรับบริการของผู้ป่วย/ผู้รับบริการที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลพระประแดงมีความพึง
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พอใจรวมในระดับ “ดี” เมื่อแยกเป็น 2 ด้านได้แก่ 1. ด้านความพึงพอใจต่อบุคลากรในการรับบริการ
พบว่า ผู้ป่ วย/ผู้รั บ บริก ารมี ค วามพึ ง พอใจรวมในระดับ ดีซึ่ งมี บุค ลาการในการให้บ ริก ารได้ แ ก่
เจ้า หน้า ที่ ต้อนรับ /เวชระเบี ย นแพทย์ เจ้าหน้าที่พ ยาบาลเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบั ติก ารเจ้าหน้าที่ห้อง
เอกซเรย์เจ้าหน้าที่การเงินเจ้าหน้าที่ห้องจ่ายยาและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและ 2.ด่านความ
พึงพอใจต่อสถานที่และบรรยากาศในการมารับบริการพบว่าผู้ป่วย/ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ
รวมในระดับดีซึ่ง มีบุ คลากรในการให้บริการได้แก่เจ้าหน้าที่เปลความสะอาด/สะดวกและเป็น
ระเบียบและบรรยากาศภายในสรุประดับความสาเร็จของตัวแปรความสาเร็จในการปฏิรูประบบ
ราชการของโรงพยาบาลพระประแดงมีความสัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ของผู้นาการใช้ทรัพยากรในการ
ปฏิรูป ระบบราชการและการมีส่วนร่วมของบุคลากรต่างๆที่เกี่ ยวข้องได้แก่ แพทย์พยาบาลแล ะ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
นารี พลาลิขิต (2550) ศึกษาเรื่องอานาจและการต่อต้าน: เรื่องที่ไม่ถูกเล่าในบริบทองค์กร
ทางการแพทย์และสาธารณสุข ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการใช้อานาจของผู้นาองค์กรราชการ ที่
นาไปสู่การต่อต้านจากผู้ใต้บังคับบัญชามีทั้งแบบการใช้คาสั่งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
การใช้อานาจอย่างเป็นทางการในรูปแบบของการให้รางวัลและการลงโทษที่ขึ้นกับผู้บังคับบัญชา
เป็นสาคัญ ส่วนการใช้อานาจที่ไม่เป็นทางการผ่านการสั่งด้วยวาจาในการหลีกเลี่ยงกฎระเบียบของ
ทางราชการ เพื่อช่วยเหลือพรรคพวกหรือหาผลประโยชน์ส่วนตนภายใต้บริบ ทวัฒนธรรมอุปถัมภ์
ของไทย อย่างไรก็ตามสาหรับกรณีที่ศึกษา การต่อต้านไม่สามารถก่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงผู้มี
อานาจหรือระบบ และยั ง มี ข้ อจากั ดจากเพศสภาพ สถานภาพทางสังคม เศรษฐกิ จและวิชาชีพ
รวมถึ ง เป็ น รู ป แบบการของการต่ อ ต้ า นที่ ต่ า งคนต่ า งท า ไม่ เ ป็ น ระบบ ไม่ มี เ ครื อ ข่ า ยห รื อ การ
สนั บ สนุ น จากเพื่ อ นร่ ว มงานที่ ไ ม่ อ ยากเสี่ ย งในการเข้ า ร่ ว ม การไม่ ไ ด้ รั บ การตอบสนองจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งอยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ของผู้มีอานาจ มีแนวโน้มที่จะทาให้การใช้อานาจ
มิชอบดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงในระบบราชการ
สุภาณี คงชุม (2550) ศึกษาเรื่องการศึกษาลักษณะโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจพยาบาลวิชาชีพ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการให้คง
อยู่ในงานอย่างมีความสุขโดยใช้เทคนิค EDFR ผู้ให้ข้อมูลคือผู้เชี่ยวชาญจานวน 23 คนโดยคัดเลือก
ตามคุณสมบัติที่กาหนดไว้คือจากความเชี่ย วชาญ 6 กลุ่มประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของ
โรงพยาบาล 2 คนผู้บริหารระดับสูงขอองค์กรพยาบาล 4 คนผู้บริหารระดับต้นขององค์กรพยาบาล
หรือผู้บริหารฝ่ายพัฒนาบุคลากรพยาบาล 5 คนพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ 5 คนนักวิชาการใน
สถาบันการศึกษาทางการพยาบาล 4 คนและนักวิชาการในองค์กรพยาบาล 3 คนซึ่งประกอบด้วย
สภาพยาบาลแห่งประเทศไทยสานักการพยาบาลและสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯผลการวิจัย
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พบว่าลักษณะโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจพยาบาลวิชาชีพประกอบด้วย 6 ด้านคือ1.ด้านการบริหาร
บุคลากรพยาบาลซึ่งมี 5 ด้านย่อยคือการสรรหาและการคัดเลือกการจัดอัตรากาลังการพัฒนา
บุคลากรการบริหารจัดการค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์การประเมินผลการปฏิบัติงาน2.ด้านการ
จัดการและการพัฒนาองค์กรพยาบาลโรงพยาบาลซึ่งมี 4 ด้านย่อยคืออาคารสถานที่
โครงสร้างองค์กรพยาบาลวัฒนธรรมองค์กรและความเป็นเลิศขององค์กร 3. ด้านภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารทุกระดับ 4. ด้านการปฏิบัติงานและการให้บริการเชิงวิชาชีพ 5.ด้านการบริหารงานของ
องค์กรพยาบาลและ6.ด้านการสื่อสารในองค์กรพยาบาล
ปฐนีย า ศิริป ระพฤทธิ์ (2548)ได้ศึก ษา กระบวนการสื่อสารในการระดมและเผยแพร่
ความรู้ขององค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) หรือรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
(TQC) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารในการระดมและเผยแพร่ความรู้
ขององค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) หรือรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) 2)
ศึกษากลยุทธ์การสื่อสารในการระดมและเผยแพร่ความรู้ขององค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
(TQA) หรือรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) 3) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือในการ
ระดมและเผยแพร่ความรู้ของพนักงานในองค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) หรือรางวัล
การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การเก็บ
ข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเป็นผู้ดูแลการจัดการความรู้ 6 ท่านจากองค์กร 5 แห่ง และ
ใช้แบบสอบถาม สารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 385 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจก
แจงความถี่, ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, T-test, ANOVA และทาความสัมพันธ์ในการจัดการความรู้ของ
องค์กรต่างๆ แบ่งเป็น 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ขั้นที่ 2
การเชิญชวนให้พนักงานเข้าร่วมในกิจกรรมของการจัดการความรู้ และขั้น ที่ 3 การกระทาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยผู้ส่ง สารที่ สาคัญคือผู้บริหาร คณะกรรมการจัดการความรู้ และพนักงานในระดับ
หัวหน้างาน ในขณะที่ผู้รับคือพนักงานทุกระดับในองค์กร สารที่ใช้ในการโน้มน้าวใจมีทั้งสารที่
เป็นวจนะภาษาและอวจนะภาษา ในส่วนของช่องทางการสื่อสาร ใช้ทั้งช่องทางที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ 2) กลยุทธ์ในการโน้มน้าวใจให้พนักงานร่วมมือในกิจกรรมการจัดการความรู้ได้แก่
1. การใช้ผู้ส่งสารที่มีความน่าเชื่อถือ 2. การให้สิ่งจูงใจทั้งที่เป็นเงินหรือของรางวัล หรือสิ่งจูงใจที่
ไม่ใช่เงิน 3. การมีส่วนร่วมของพนักงาน 4. การเชื่อมโยงความคิดใหม่ๆ กับความคิดเก่า 5. การ
สร้างข้อผูกพันของการกระทา 6.การสร้างบรรยายกาศการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร 3) ปัจจัยที่มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ความร่ ว มมื อ ในการระดมและเผยแพร่ ค วามรู้ ข องพนั ก งาน คื อ เพศ ระดั บ
การศึกษา และความพึงพอใจในการทางาน
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จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์ (2547) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
ไทยกับหลักการจัดการภาครัฐแนวใหม่ พบว่า ความคิดในการปฏิบัติราชการของข้าราชการไทยกับ
หลักการจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 72.73 เมื่อ
พิจารณาทุกด้าน พบว่า ความคิดในการปฏิบัติราชการของข้าราชการไทยกับหลักการจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ ด้านการเน้นลูกค้าอยู่ในระดับสูง รองลงมา ได้แก่ ด้านการจัดการทางการเงินและทาง
บัญชี ด้านการมุ่งเน้นผลลัพธ์ และ ด้านการกระจายอานาจและการแบ่งส่วนแยกย่อยเป็นหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับ สภาพการปฏิบัติงานสาธารณะที่ต่างกัน คิดเป็นร้อยละ 81.50, 78.59,
78.56 และ 76.33 ตามลาดับ และเมื่อเปรียบเทียบความคิดในการปฏิบัติราชการของข้าราชการไทย
กับหลักการจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยจาแนกข้าราชการตามลาดับการศึกษา ตาแหน่งงาน ระดับ
ตาแหน่ง (ซี) และหน่วยงานที่สังกัด ข้าราชการไทยมีความคิดเห็นในการปฏิบัติราชการแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณาจากสาขาวิชาที่ศึกษา สถานที่ที่ศึกษา และการฝึกอบรมดู
งาน พบว่า ข้าราชการไทยมีความคิดในการปฏิบัติราชการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ปาริฉัตร เข็มสุข (2546) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสาเร็จของแผนปฏิรูป
ระบบบริหารภาครัฐ: มุ ม มองของข้าราชการไทย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย ที่มีความสัมพันธ์กั บ
ความสาเร็จของแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ได้แก่ 1) ผู้นาสนับสนุนแผนปฏิรูประบบบริหาร
ภาครัฐ 2) ขอบข่ายของแผนปฏิ รูประบบบริหารภาครัฐ 3) ค่านิยมของข้าราชการ 4) ปรัชญาของ
ระบบราชการ และ 5) เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ และสามารถใช้
เป็นตัวพยากรณ์ความสาเร็จของแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่งประสิทธิภาพการพยากรณ์มีค่าเท่ากับร้อยละ 56.3 ส่วนความคิดเห็นต่อความสาเร็จ ของ
แผนปฏิ รู ป ระบบบริ ห ารภาครั ฐ ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ทั้ ง นี้ ก ลยุ ท ธ์ ที่ ค วรน ามา
สนับสนุนเพื่อให้การดาเนินการแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐประสบความสาเร็จตามลาดับคือ
การติดตามและประเมินผลแผนอย่างต่อเนื่อง การอบรมและสัมมนาอย่างต่อเนื่อง
André de Waal and Amy Wang (2017) ศึกษา เรื่อง Applicability of the high performance
organization (HPO) framework in the Chinese context: The case of a state-owned enterprise
วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้คือการประเมินกรอบแนวคิด HPO ของ de Waal ซึ่งเพิ่งจะได้มี
การพัฒนาเพื่อใช้ในบริบทของจีน โดยประเมินว่ากรอบแนวคิด HPO นี้ จะมีความเหมาะสมที่จะ
นามาใช้ ในองค์ก รของประเทศจีน ได้หรือไม่ เนื่องจากเดิมในช่วงไม่กี่ ปีที่ผ่านมาจีนได้เปลี่ย น
ยุ ท ธศาสตร์ก ารแข่ ง ขั นจากการแข่ง ขันด้านต้ นทุนต่ามาเป็นการผลิตผลิต ภัณฑ์ และบริก ารที่ มี
มูลค่าเพิ่มขึ้นและประเทศได้ให้ความสาคัญกับกลยุทธ์ทางธุรกิจระดับประเทศ ส่งผลให้องค์กรของ
จีนจาเป็นต้องทราบถึงองค์ประกอบต่างๆที่จะทาให้พวกเขาเป็นบริษัทระดับโลก แต่ ไม่ได้มีการ
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ศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งนี้ ม ากนั ก ในบริ บ ทของจี น ท าให้ ไ ม่ ส ามารถหากรอบแนวคิ ด ที่ มี
องค์ประกอบเฉพาะบางประการของความเป็นเลิศและเทคนิคเฉพาะในการปรับปรุงซึ่งเป็นการ
ตรวจสอบแบบองค์รวมและใช้หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์สาหรับการสร้างองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
(HPO)ได้ แนวทางที่เป็นไปได้คือการใช้กรอบแนวคิด HPO ซึ่งได้รับการยืนยันในการศึกษาวิจัย
ก่อนหน้านี้ในบริบทของประเทศอื่นในเอเชีย ในบทความนี้เราได้รับคาตอบของคาถามการวิจัยนี้ว่า
สามารถใช้กรอบแนวคิด HPO เพื่อช่วยองค์กรของจีนในการประเมินและปรับปรุงองค์ประกอบ
ความเป็นเลิศ โดยเฉพาะในบริบทของจีน ได้ การศึกษาใช้แบบสอบถามที่แจกจ่ายให้กับผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มาจากองค์กรที่เป็นรัฐวิสาหกิจในประเทศจีน ผลการวิจัยได้ถูกนาเสนอในระหว่าง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ กรอบแนวคิด HPO ได้รับการตรวจสอบว่าสามารถใช้ได้ในบริบทของ
จีนและได้ให้คาแนะนาที่มีคุณค่าเพื่อการพัฒนาสาหรับบริษัทที่ศึกษา การศึกษาครั้งนี้เป็นการเติม
ช่องว่างที่มีอยู่ในปัจจุบัน จากผลการวิจัยเชิงประจักษ์เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรใน
จีน ซึ่งการบริหารจัดการธุรกิจของรัฐวิส าหกิจของจีนและ บริษั ทอื่น ๆ ของจีนสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ได้
Andre A. de Waal, Robert Goedegebuure and Chiraprapha Tan Akaraborworn (2014)
ศึกษา เรื่อง Adapting the high performance organization framework to the Thai context
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินว่า HPO framework ของ de Waal จะมีความเหมาะสมที่จะนามาใช้ใน
องค์ กรเอกชนของประเทศไทยเพื่ อเพิ่ มขีดความสามารถการแข่งขันและตอบสนองทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกได้หรือไม่ เนื่องจากเดิมเคยมีผลงานวิจัยพบว่า การบริหาร
จัดการตามแบบตะวันตกไม่เหมาะสมกับบริบทสังคมที่ไม่ใช่ตะวันตก การศึกษาทาขึ้นระหว่างการ
ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารและการสั ม มนาหลายครั้ ง ในกรุ ง เทพฯ โดยให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ตอบ
แบบสอบถาม 35 ข้ อ ที่ม าจากปั จจัย 5 ประการของ HPO framework ของ de Waal ได้แก่
Continuous improvement, Openness and action orientation, Management quality, Workforce
quality and long-term orientation ผลการศึกษาพบว่า มี 1 ปัจจัย คือ Long-term orientation ที่ได้
ผลลัพธ์ ที่ต่ากว่าปัจจัยอื่น ทีมผู้วิจัยวิเคราะห์ว่าการที่ผลการวิชาระบุว่าปัจจัยนี้ไม่สอดคล้องกับ
บริบทไทยอาจเกิดจากปัจจัยรบกวนหรือการเกิดผลกระทบจากมิติรองของปัจจัยอื่น
Ann M. Tomey (2009) ได้ทาการวิจัย เรื่อง Nursing leadership and management effects
work environments โดยศึกษาจากงานวิจัยที่อ้างอิงแนวคิด 14 ด้านของโรงพยาบาลดึงดูดใจ ของ
Urden and Monach (2002) ผลการวิจัยพบว่า มีความสัมพันธ์ ระหว่าง การเริ่มต้นการบริหารจัดการ
ที่ ดี รู ป แบบการบริห ารของผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงและการมี ส่ วนร่ ว มของบุค ลากร อั ตราส่ ว น
พยาบาลกับผู้ป่วย ระดับการศึกษาของพยาบาล คุณภาพการดูแล ความพึงพอใจของผู้ป่วย สุขภาวะ
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และความผาสุ ก ของบุ ค ลากร ความพึ ง พอใจของพยาบาลและการคงอยู่ ใ นงานของพยาบาล
สภาพแวดล้อมที่ดีในงานทางานและความมีสุขภาพดีของผู้ป่วยและบุคลากร
Karen Stefaniak (2007) ได้ทาวิจัยเรื่อง Discovering nursing excellence through
appreciative inquiry โดยทาการสัมภาษณ์ผู้บริหารทางการพยาบาล 17 คน และ พยาบาลระดับ
ปฏิบัติการ 28 คน โดยให้แสดงความคิดเห็น ใน 5 หัวข้อ ได้แก่ 1) ศิลปะของการให้การพยาบาล
2) การทางานเป็นทีม 3) ให้ ยกตัวอย่างการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศที่ได้พบเห็น และให้บอก
ความปรารถนาสามประการ ที่สามารถทาให้องค์กรเป็นองค์กรดึงดูดใจ 4) ให้เล่าหรือยกตัวอย่าง
เหตุการณ์ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน 5) เล่าเหตุการณ์ที่แสดงว่า อารมณ์ขันช่วยลดความปวด
ความวิตกกังวล และทาให้สถานการณ์ดีขึ้น แล้วนาผลที่ได้จากการวิจัยมาสรุปเป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการแก้ไขปัญหา
Daniel O’Brien (2006) ได้ศึกษาการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และกระบวนการ
นโยบายที่ใช้อยู่ในออนตาริโอ เพื่อสารวจว่า การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในออนตาริโออย่างไร ตั้งแต่ต้นปี ค.ศ. 1990 โดยวัดจากความเชื่อ
ในหลักการของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ผ่านองค์การ New Democrats สมาชิกของ
Provincial Parliament (MPPs) ถูกสารวจเกี่ยวกับมุมมองความคิดเห็นของนักการเมืองเกี่ยวกับการ
บริหารรัฐกิจ ตามทฤษฎีการบริการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) คาถามสั้นๆ จานวน 4 ข้อถูก
ส่งไปทาง e-mail ของ Queen’s Park รายละเอียดของคาถามได้แก่ มุมมองเกี่ยวกับ NPM มีผลต่อ
ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ในออนตาริโอ คาถามเกี่ยวกับประโยชน์ของ
NPM เช่ น ความรวดเร็ วของการให้ ข้ อ มูล การสื่ อ สารที่ ดี ขึ้ น การประหยั ด ค่า ใช้ จ่ าย ความ
กระตือรือร้น คาถามเกี่ยวกับความรู้สึกในการนาเอา NPM มาใช้ที่ผ่านมา และคาถามว่าทาไมถึงเชื่อ
ว่ารัฐบาลได้กาหนดนโยบายตามหลักการของ NPM ผลการสารวจพบว่า มีสมาชิกของ Provincial
Parliament (MPPs) 5 คน ที่ให้ข้อมูลจากประสบการณ์ของการนาเอา NPM มาใช้ เช่นการปรับรื้อ
องค์กร ความแตกต่างการถ่ายทอดเป้าหมายจากส่วนกลางและกระบวนการในการนาเอานโยบายลง
สู่ ก ารปฏิ บั ติ แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ ความสมดุ ล ของงบประมาณ กั บ ประสิ ท ธิ ผ ลที่ เ พิ่ ม ขึ้ น แก่
ประชาชนยัง คงเป็นประเด็นที่นามาสนทนากล่าวได้ว่า ผลกระทบของ NPM ยังคงถูกฝังรากที่
Queen’s Park การต่อรองท่ามกลางนักการเมืองยังคงดาเนินต่อไป
Wolf & Greenhouse (2006) ศึกษาความ สัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทางาน และ
ระดับการพัฒนาของหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองความเป็นโรงพยาบาลดึงดูดใจ 6
แห่ง โดยแบ่งหอผู้ป่วยออกเป็น 3 แบบ คือ แบบต่อต้าน แบบตอบสนอง และแบบก้าวหน้าหรือ มี
ผลการปฏิบัติงานที่สูงหรือเป็นเลิศ ผลการวิจัยพบว่า หน่วยงานที่มีสภาพแวดล้อมในการทางาน
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แบบต่อต้านกับแบบตอบสนอง บุคลากรให้ความสาคัญต่อการรับรู้ความดึงดู ดใจใน 3 ด้าน ได้แก่
โครงสร้ า งองค์ ก ร รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การ และสั ม พั น ธภาพระหว่ า งที ม สหสาขาวิ ช าชี พ
หน่วยงานที่มีสภาพแวดล้อมแบบตอบสนองและแบบก้าวหน้า บุคลากรให้ความสาคัญต่อการรับรู้
ความดึงดูดใจใน 6 ด้าน ได้แก่ นโยบายและแบบแผนด้านบุคลากร รูปแบบการดูแลเชิงวิชาชีพ
คุณภาพการดูแล การเป็นที่ ป รึก ษาและแหล่งความรู้ ความมีเอกสิทธ์ในงาน และสัมพั นธภาพ
ระหว่างทีมสหวิชาชีพ แสดงให้เห็นว่าพยาบาลรับรู้ความเป็นองค์กรดึงดูดใจแตกต่างกันไปขึ้นกับ
ระดับการพัฒนาของหอผู้ป่วยแต่ละแห่ง
Dettmann (2004) ได้ ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง การรั บ รู้ข องผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา คณาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนที่มีต่อการนา MBNQA (Malcolm Baldrige National Quality Award) ไปใช้
ในการบริหารของมหาวิทยาลัยวิสคอนซินตอนใต้ (University of Wisconsin-South) ซึ่งเป็นการ
ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า กลุ่มผู้บริหารการศึกษามีมุมมองเชิง
บวกต่อการนาเอา MBNQA มาใช้เป็นเกณฑ์ในการบริหาร และผลการวิจัย เชิงคุณภาพ พบว่า
มุมมองต่อการนาเอา MBNQA มาใช้ในการบริหารของมหาวิทยาลัยทั้งในมุมมองเชิงบวกและ
มุ ม มองเชิ ง ลบ มี ดัง นี้ 1) มุ ม มองเชิ งบวกต่อการนาเอา MBNQA มาใช้ใ นการบริหารของ
มหาวิท ยาลัย ได้แก่ การเป็ นศูนย์ กลางของความเป็นเลิศ เป็นความภาคภูมิใจของสมาชิกที่ร่วม
ดาเนินการ สร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวก เป็นวิถีทางไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ ทาให้มีการ
สื่อสารกันมากขึ้น 2) มุมมองเชิงลบต่อการนาเอา MBNQA มาใช้ในการบริหารของมหาวิทยาลั ย
ได้แก่ เสีย ค่า ใช้จ่ายในการดาเนินการสูง ต้องใช้เวลาในการเรียนและฝึก อบรม ต้องปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ ที่ วางไว้ มี ภาระงานเพิ่ มขึ้น ความไม่ส อดคล้อ งกั นระหว่า งรางวั ล และวิสัย ทั ศน์ของ
มหาวิทยาลัย มีขอบเขตของการทางานกว้างมาก เกิดความคาดหวังเชิงคุณภาพสูงขึ้น การตัดสินใจ
โดยปราศจากการติดตามรูปแบบของหลักเกณฑ์ MBNQA และ ลูกจ้างในองค์กรไม่ให้การยอมรับ
อย่างเพียงพอ
จากงานวิจัยที่ผ่านมา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรในหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ
ทั้งนี้การศึกษาในประเทศไทยเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรพยาบาลสู่การเป็นองค์กร
พยาบาลสมรรถนะสูง ยังมีอยู่จากัด ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่
การเป็นองค์กรพยาบาลสมรรถนะสูง โดยเลือกโรงพยาบาลศิริราชเป็นกรณีศึกษา เนื่องจากเป็น
โรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทย อยู่ในกากับของรัฐ และมีการพัฒนาองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง
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กรอบแนวคิดการวิจัย
องค์กรภาครัฐ ที่มีเป้าหมายเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ต้องพัฒนาคุณภาพองค์กรโดยใช้
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) โดย
เกณฑ์คุณภาพนี้พัฒนามาจาก Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเป็น
แนวคิดการบริหารงานที่เป็นเลิศของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา และ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย (Thailand Quality Award : TQA) มาปรับให้เข้ากับระบบ
การบริหารงานในองค์กรภาครัฐของประเทศไทย (สุเทพ เชาวลิต, 2555) โดยผู้วิจัยนามาใช้เป็น
กรอบแนวคิดการวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ ดังภาพที่ 2.3
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด

การบริหารจัดการ
องค์กรพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราช

หมวด 1) การนาองค์กร
หมวด 2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
หมวด 3) การให้ความสาคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย
หมวด 4) การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้
หมวด 5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
หมวด 6) การจัดการกระบวนการ
หมวด 7) ผลลัพธ์การดาเนินการ

แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ สู่การเป็น
องค์กรพยาบาลสมรรถนะสูง
โรงพยาบาลศิริราช

- สภาพปัญหา อุปสรรค
- ปัจจัยสนับสนุน

ภาพที่ 2.3 กรอบแนวคิดการวิจัย ประยุกต์จากแนวคิด PMQA (2015)

