บทที่ 5
สรุ ปอภิปรายผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง การศึกษาสภาพ ปั ญหาและแนวทางการบริ หารจัดการคุณภาพของวิทยาลัย
พยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมและสังกัดสานักงานตารวจแห่ งชาติตามเกณฑ์คุณภาพการบริ หาร
จัดการภาครัฐ โดยมีวตั ถุประสงค์การวิจยั ระเบียบวิธีวิจยั สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะดังนี้
1. วัตถุประสงค์การวิจยั
1.1 ศึกษาสภาพการบริ หารจัดการคุณภาพของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกลาโหม และ
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติตามเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ
1.2 ศึกษาปั ญหาการบริ หารจัดการคุ ณภาพของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกลาโหม และ
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติตามเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ
1.3 นาเสนอแนวทางการบริ หารจัดการคุ ณภาพของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกลาโหม
และวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติตามเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ หารระดับสู ง และอาจารย์พยาบาลทั้ง 4 แห่ ง
ประกอบด้วย วิท ยาลัย พยาบาลกองทัพ บก, วิทยาลัย พยาบาลกองทัพ เรื อ , วิทยาลัย พยาบาล
กองทัพอากาศและวิทยาลัยพยาบาลตารวจ จานวน 152 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
สาเร็ จรู ปของ Krejcie Morgan ได้ 110 คน ทาการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจงสาหรับผูบ้ ริ หาร 12 คน
อย่างง่าย และกลุ่มอาจารย์ทาการสุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย โดยมีการพิจารณาตามสัดส่ วนได้อาจารย์ 98
คน
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ มี 2 แบบ คือ
3.1 แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 3 ตอน
ตอนที่ 1: สถานภาพทัว่ ไป ตอนที่ 2: สภาพและปั ญหาการบริ หารจัดการฯ ตอนที่ 3: คาถาม
ปลายเปิ ด รวมทั้งข้อเสนอแนะ ในประเด็ นเกี่ ยวกับ สภาพการดาเนิ นการและปั ญหาการบริ หาร
จัด การคุ ณ ภาพตามเกณฑ์ คุ ณ ภาพการบริ หารจั ด การภาครั ฐ ของวิ ท ยาลั ย พยาบาลสั ง กั ด
กระทรวงกลาโหมและสานักงานตารวจแห่งชาติ
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3.2 แบบสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร ในประเด็นเกี่ยวกับ สภาพ ปั ญหาและแนวทางการบริ หาร
จัด การคุ ณ ภาพของวิท ยาลัย พยาบาลสั ง กัด กระทรวงกลาโหมและส านัก งานต ารวจแห่ ง ชาติ
ผูบ้ ริ หารในประเด็นเกี่ ยวกับสภาพการดาเนิ นการและปั ญหาการบริ หารจัดการคุ ณภาพตามเกณฑ์
คุ ณภาพการบริ หารจัดการภาครั ฐของวิทยาลัย พยาบาลสัง กัดกระทรวงกลาโหมและส านักงาน
ตารวจแห่งชาติ
4. สถิติที่ใช้ในการวิจยั
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป และสถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่า
ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย(Means) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard deviation)
สาหรับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
5.1 สรุ ปผลการวิจัย
การสรุ ปผลการวิจยั ในครั้งนี้ ได้ดงั นี้
5.1.1 สภาพการบริ หารจัดการคุ ณ ภาพของวิทยาลัยพยาบาลสัง กัดกลาโหมและ
สานัก งานตารวจแห่ ง ชาติ ในภาพรวมมี ก ารดาเนิ นการอยู่ใ นระดับมาก (ค่า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.74)
หมวดที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ หมวด 1 การนาองค์กร (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94)และหมวดที่มีค่าเฉลี่ย
ในการดาเนินการน้อยที่สุด คือ หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58) ซึ่ ง
สภาพการบริ หารจัดการใน7หมวด มีดงั นี้ คือ หมวด 1 การนาองค์กร (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94) โดยข้อ
ที่มีการบริ หารจัดการที่มีค่าเฉลี่ ยมากที่ สุด คือ ข้อ 4 การสนับสนุ นให้บุคลากรได้เรี ยนรู ้ พัฒนา
ตนเองและสร้างสรรค์นวัตกรรมของผูบ้ ริ หารระดับสู ง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยใน
การดาเนิ นการน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 การกระจายงานและอานาจการตัดสิ นใจให้กบั บุคลากรระดับ
ต่างๆของผูบ้ ริ หารระดับสู ง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86) หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (ค่าเฉลี่ ย
เท่ า กับ 3.88 ) โดยข้อที่ มี ก ารบริ ห ารจัดการที่ มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ ข้อ 2 การมี ส่ วนร่ วมของ
บุคลากรในองค์กรในการจัดทายุทธศาสตร์ (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.05) และข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยในการ
ดาเนินการน้อยที่สุด คือ ข้อ 7 การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.66) หมวดที่ 3 การให้ความสาคัญกับผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82)
โดยข้อที่มีการบริ หารจัดการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 3 การสร้างเครื อข่ายและความสัมพันธ์กบั
ผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยในการดาเนิ นการ
น้อยที่สุด คือ ข้อ 1 การศึกษาความต้องการและความคาดหวังของผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยโดยเปิ ดช่องทางรับฟั งความคิดเห็น(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76) หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์และ
การจัดการความรู ้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67) โดยข้อที่มีการบริ หารจัดการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4
การให้มีก ารแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ ใ นหน่ วยงาน ( ค่ าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.98) และข้อที่ มีค่ าเฉลี่ ย ในการ
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ดาเนินการน้อยที่สุด คือ ข้อ 2 การประเมินความต้องการเกี่ยวกับความรู ้ที่จาเป็ น (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.44 ) หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58) โดยข้อที่มีการบริ หารจัดการที่
มี ค่ าเฉลี่ ยมากที่ สุ ด คื อ ข้อ 4 การส่ งเสริ มการพัฒนาตนเองให้กบั บุ ค ลากรให้ส อดคล้องกับ ทิ ศ
ทางการพัฒนาองค์กร (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยในการดาเนิ นการน้อยที่สุด คือ ข้อ
3 การสร้ างแรงจูงใจให้กบั บุคลากรในการทางาน (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.37 ) หมวดที่ 6 การจัดการ
กระบวนการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62) โดยข้อที่มีการบริ หารจัดการที่มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุด คือ ข้อ 2
การสนับสนุนการดาเนินการเพื่อให้บรรลุพนั ธกิจ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยในการ
ดาเนินการน้อยที่สุด คือ ข้อ 4. การวิเคราะห์ความสู ญเสี ยและข้อผิดพลาดในการดาเนินการ เพื่อนา
ผลมาปรับปรุ ง ( ค่าเฉลี่ย3.32) หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68) โดยข้อที่มี
การบริ หารจัดการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 การกาหนดตัวชี้ วดั ในการประเมินครอบคลุมมิติ
ด้านประสิ ท ธิ ผล มิติด้านคุ ณภาพการให้บริ การ มิ ติด้านประสิ ทธิ ภาพ และมิ ติด้านการพัฒนา
องค์การ (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.86) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยในการดาเนิ นการน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 การ
พิจารณาแนวโน้มของการพัฒนาองค์กร (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48)
5.1.2 สภาพปั ญ หาการบริ หารจัด การคุ ณ ภาพของวิ ท ยาลัย พยาบาลสั ง กั ด
กระทรวงกลาโหมและสานักงานตารวจแห่งชาติ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.56) หมวดที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.77)
และหมวดที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.31) ซึ่ งปั ญหาการบริ หารจัดการ ใน 7 หมวดมีดงั นี้ คือ หมวดที่ 1 การนา
องค์กร (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.49) สาหรับข้อที่มีปัญหามากที่สุด คือ ข้อ 1 การกาหนดวิสัยทัศน์ ค่านิ ยม
เป้าประสงค์ และความคาดหวังในการดาเนินการของผูบ้ ริ หารระดับสู ง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76) และ
ข้อที่ มีค่าเฉลี่ยปั ญหาน้อยที่สุดคือข้อ 6 การช่ วยเหลื อสนับสนุ นกิ จกรรมสังคม/ชุ มชนและความ
รั บผิดชอบต่อสังคมของผูบ้ ริ หารระดับสู ง ( ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 2.23) หมวดที่ 2 การวางแผนเชิ ง
ยุทธศาสตร์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.57) สาหรับข้อที่มีปัญหามากที่สุด คือ ข้อ 6 การวัดและประเมินผล
ความก้าวหน้าของแผนปฏิ บตั ิการ (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 2.75) และข้อที่มีค่าเฉลี่ ยปั ญหาน้อยที่สุด คือ
ข้อ 2 การมีส่วนร่ วมของบุคลากรในองค์กรในการจัดทายุทธศาสตร์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.43) หมวดที่
3 การให้ความสาคัญกับผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย สาหรับข้อที่มีปัญหามากที่สุด คือ ข้อ
สาหรับข้อที่มีปัญหามากที่สุด คือ ข้อ 1 การศึกษาความต้องการและความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยโดยเปิ ดช่ องทางรับฟั งความคิดเห็ น (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 2.41) และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยปั ญหาน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 การประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ย ( ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.22 ) หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู ้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ

105

2.66) สาหรับข้อที่มีปัญหามากที่สุด คือ ข้อ 6 การมีระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการดาเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.94 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยปั ญหาน้อยที่สุด
คือ ข้อ 4 การให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในหน่วยงาน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.36) หมวดที่5 การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.77) สาหรับข้อที่มีปัญหามากที่สุด คือ ข้อ 3 การสร้างแรงจูงใจ
ให้กบั บุคลากรในการทางาน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00) และข้อที่มีค่าเฉลี่ ยปั ญหาน้อยที่สุด คือ ข้อ 4
การส่ งเสริ มการพัฒนาตนเองให้กบั บุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาองค์กร (ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 2.38) หมวด 6 การจัดการกระบวนการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.62) สาหรับข้อที่มีปัญหามากที่สุด
คือ ข้อ 4 การวิเคราะห์ค วามสู ญ เสี ย และข้อผิดพลาดในการดาเนิ นการเพื่ อนาผลมาปรับปรุ ง
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยปั ญหาน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ภายใน/ภายนอกหน่วยงาน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.29) หมวด7 ผลลัพธ์การดาเนินการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.50) สาหรับข้อที่มีปัญหามากที่สุ ด คือ ข้อ 3 การพิจารณาแนวโน้มของการพัฒนาองค์ก ร
(ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 2.60) และข้อที่มีค่าเฉลี่ ยปั ญหาน้อยที่สุด คือ ข้อ 1 การกาหนดตัวชี้ วดั ในการ
ประเมินครอบคลุมมิติดา้ นประสิ ทธิ ผล มิติดา้ นคุณภาพการให้บริ การ มิติดา้ นประสิ ทธิ ภาพ และ
มิติดา้ นการพัฒนาองค์การ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.40)
5.1.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ งจากคาถามปลายเปิ ดของแบบสอบถามและจาก
การวิเคราะห์เนื้ อหาจากการสัมภาษณ์ (ข้อเสนอแนะที่มีความถี่อนั ดับสู ง) ดังนี้
หมวด 1 การนาองค์กร ควรกาหนดวิสัยทัศน์ให้มีความชัดเจน
หมวด 2 การวางแผนเชิ งยุท ธศาสตร์ ควรทาความเข้าใจในการวางแผนเชิ ง
ยุทธศาสตร์
หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ควรประเมิน
ความต้องการและความคาดหวังของผูร้ ับบริ การผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอย่างเป็ น
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัด การความรู ้ ควรมี ฐ านข้อมู ล /ระบบ
สารสนเทศที่เอื้อต่อการจัดการความรู ้ และสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ควรสร้างแรงจูงใจในการทางาน และให้มี
ความก้าวหน้าของบุคลากร
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ควรกาหนดผูร้ ับผิดชอบให้ชดั เจน ไม่สั่งการ
ซ้ าซ้อน ควรมีการติดตามงานและมีผปู ้ ระสานงาน
หมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนิ นการ ผลลัพธ์การดาเนิ นงานควรมีประสิ ทธิ ผลที่ดี เช่ น
มิติดา้ นประสิ ทธิ ผลด้านผูเ้ รี ยนควรเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการคิดวิเคราะห์มากกว่าการท่องจา ผลการ
สอบใบประกอบโรคศิลป์ ต้องมีผลสอบในเกณฑ์ผา่ นที่น่าพอใจ
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5.2 อภิปรายผลจากการวิจัย
จากผลการวิจยั นาประเด็นมาอภิปรายได้ ดังนี้
5.2.1 สภาพการบริ หารจัดการคุ ณภาพของวิทยาลัย พยาบาล โดยภาพรวมของการ
ดาเนิ นการบริ หารจัดการคุ ณภาพอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.74) ทั้งนี้ เป็ นเพราะวิทยาลัย
พยาบาลเป็ นหน่วยราชการ ซึ่ งมีขอ้ กาหนดให้ตอ้ งมีการดาเนิ นการเกี่ ยวกับการจัดการคุ ณภาพตาม
PMQA (ตามประกาศ พระราชกฤษฎี กาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิ จการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 และการพัฒนาระบบราชการไทยที่ตอ้ งการให้หน่ วยงานภาครัฐมีการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการทางานไปสู่ ระดับมาตรฐานสากล) จึงทาให้ทุกสถาบันมีการนาเอาระบบการบริ หาร
จัดการคุ ณภาพมาใช้ใ นองค์ก รเช่ นเดี ย วกับ องค์ก รภาครั ฐอื่ นๆ อาทิ เช่ น องค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่ น ซึ่ ง ธฤษณุ รอดรักษา (2553) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง คุ ณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น กรณี ศึกษา เทศบาลนครสมุทรสาคร พบว่า ภาพรวมอยูใ่ นระดับสู ง
(ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.56) ในสถาบันพยาบาลที่ศึกษา พบว่า หมวดที่มีการดาเนิ นการมากสู งสุ ด คือ
หมวด1 การนาองค์กร (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.94) และหมวดที่มีการดาเนิ นการมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
หมวดที่5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการสร้าง
แรงจูงใจให้กบั บุคลากรในการทางาน อาจเป็ นเพราะว่า วิทยาลัยพยาบาลทั้ง 4 แห่ งอยู่ในสังกัด
กระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในด้านผลิตพยาบาลสาหรับให้บริ การสุ ขภาพ
แก่ ข ้า ราชการและครอบครั ว ตลอดจนประชาชน โดยวิท ยาลัย พยาบาล ถื อ เป็ นหน่ ว ยงานสาย
สนับสนุ น เมื่อเที ยบกับหน่ วยงานหลักของต้นสังกัดอาจทาให้บุคลากรเกิ ดความรู ้ สึกว่าตนเองมี
ความก้าวหน้าไม่เท่าเทียมกับบุคลากรในสายงานหลักของหน่วยงานต้นสังกัดซึ่ งทาให้ค่าเฉลี่ยใน
ด้านการสร้างแรงจูงใจมีระดับน้อยสุ ด
5.2.2 ปั ญหาการบริ หารจัดการคุ ณภาพของวิทยาลัยพยาบาล ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 2.56) ซึ่ งการมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางน่ าจะเป็ นระดับที่ผูบ้ ริ หาร
ควรตระหนักและให้ความสาคัญ ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจาก แต่ละสถาบันมีการดาเนิ นการ
เรื่ อง การจัดการคุ ณภาพหรื อการประกันคุ ณภาพในหลายระบบทั้งประเมินคุ ณภาพภายในโดย
สกอ. และการประเมินคุณภาพภายนอกโดยสมศ. ซึ่ งอาจส่ งผลการดาเนินการด้วยระบบคุณภาพการ
บริ หารจัดการภาครั ฐ (PMQA) ไม่ ส มบู รณ์ เท่ า ที่ ค วร อี ก ทั้ง ระบบนี้ ถู ก น ามาใช้โดยมิ ไ ด้มี ก าร
เตรี ยมการ ทาความเข้าใจให้กบั บุคลากรที่ดีพอ ผลการศึกษาสอดคล้องกับ สุ ภชา แก้วเกรี ยงไกร
และคณะ(2558) ซึ่ งท าการศึ กษา เรื่ องปั จจัย ที่ มี ผลต่ อการมี ส่วนร่ วมของบุ คลากรในการพัฒนา
คุ ณภาพการบริ หารจัดการภาครั ฐ (PMQA) พบว่า ปั ญหาและอุ ป สรรคในการดาเนิ นการพัฒนา
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คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐของกรมชลประทาน เนื่ องจากบุคลากรส่ วนมากยังขาดความรู ้
ความเข้าใจ PMQA การสื่ อสารไม่ทวั่ ถึงจะทราบเฉพาะกลุ่มที่เป็ นกรรมการและผูม้ ีส่วนร่ วมเท่านั้น
และคิดว่ามีความยุง่ ยาก เป็ นภาระต่องานประจา ในสถาบันที่ศึกษา เมื่อพิจารณารายหมวด พบว่า
หมวดที่มีปัญหามากที่สุด คือ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากร (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.77) อยูใ่ นระดับปาน
กลาง โดยมีประเด็นที่เป็ นปั ญหา คือ การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในการทางาน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3) การสร้ างแนวทางความก้า วหน้าให้กบั บุ คลากร(ค่า เฉลี่ ยเท่ากับ 2.83) และการมีระบบการ
ประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ ง านของบุ คลากรที่ มี ประสิ ทธิ ภาพและเป็ นระบบ (ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 2.83)
เนื่องจากในการบริ หารงานบุคคล จาเป็ นอย่างยิ่งที่ควรสร้างแรงจูงใจ ให้บุคลากรในการทางาน มี
การพัฒนาบุคลากรสนับสนุนให้มีการลาอบรมศึกษาต่อ ซึ่งหน่วยงานจาเป็ นต้องมีบุคลากรเพียงพอ
กับ ภาระงาน จึ ง ต้องมี ก ารค านึ ง ถึ ง ความต้องการที่ จ าเป็ นก่ อนหลัง ท าให้ไ ม่ เพี ย งพอกับ ความ
ต้องการของบุคลากร อี กทั้งหาโอกาสให้ความก้าวหน้าแก่ บุคลากรเพื่อเป็ นขวัญกาลังใจในการ
ปฏิบตั ิงาน การเลื่ อนขั้นเงิ นเดื อนและตาแหน่ งที่สูงขึ้นต้องใช้การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรมาประกอบการพิจารณา ฉะนั้นการประเมิ นผลที่ดีและชัดเจนควรมีระบบการประเมิน
ถู ก ต้องโปร่ ง ใส เพื่ อให้เกิ ดความเป็ นธรรม โดยแจ้งผลการประเมิ นให้บุ คลากรทราบและเพื่ อ
ปรั บ ปรุ ง การปฏิ บ ตั ิ ง านให้ดีข้ ึ น สอดคล้องกับ ผลการศึ ก ษาของมยุรี สงวนนาม ( 2554) ได้
ทาการศึกษา เรื่ อง ลักษณะการบริ หารองค์การและความคิดเห็ นต่อการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์
คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ : กรณี ศึกษา หน่ วยงานในสังกัดสานักประชาสัมพันธ์ เขต 2
พบว่า ระดับความคิดเห็ นของบุ คลากร ที่มีต่อการพัฒนาองค์การ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริ หาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ในหมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล มีความเห็นว่าหน่วยงานจะต้องมี
แผนการสร้างความก้าวหน้าในสายงานให้แก่บุคลากร เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน
(ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.42) รองลงมา คือ หน่ วยงานจะต้องมีระบบการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของ
บุคลากรที่มีประสิ ทธิ ผล และเป็ นธรรม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31) ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
ชลธิ ช า จิ ร ภัค พงศ์ และคณะ (2554) เรื่ อ ง คุ ณ ภาพการบริ ห ารองค์ก รของมหาวิท ยาลัย มหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ (PMQA) พบว่า
หมวด5 การมุ่งเน้นทรั พยากรบุคคลดาเนิ นการบริ หารบุ คคล ได้แก่ การสรรหาคัดเลื อกบุ คลากร
และการมอบหมายอย่างเป็ นระบบ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายวิ ช าชี พ สร้ า งขวัญ ก าลัง ใจแก่ บุ ค ลากรโดยจัด บรรยากาศของสถานที่ ร วมทั้ง ปรั บ
สภาพแวดล้อมบรรยากาศในที่ทางาน จัดสวัสดิ การเพื่อพัฒนาคุ ณภาพชี วิตแก่ บุคลากร และ
เสริ มสร้างสุ ขภาพที่ดีแก่บุคลากรและมีระบบประเมินผล และเสริ มสร้างสุ ขภาพ การปฏิบตั ิงานที่มี
รู ปแบบที่ชดั เจนตามประกาศมหาวิทยาลัย แต่ขาดการวางแผนกาลังคนอย่างรัดกุม การสรรหาและ
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การคัดเลือกบุคคลเหมาะสมกับตาแหน่ง การคัดเลือกบุคลากรไม่เป็ นไปตามแผนและงบประมาณ
การวิเคราะห์งานของมหาวิทยาลัยเพื่อกาหนดตาแหน่งของบุคลากรที่เหมาะสมกับงาน
5.3 ข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับผลการวิจัย
5.3.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1) สถาบันควรสร้างแรงจูงใจช่วยให้บุคลากรพัฒนาตนเองและใช้ศกั ยภาพอย่างเต็มที่
สร้ างและรั กษาสภาพแวดล้อมในการทางาน สร้ างบรรยากาศที่ เอื้ อต่อการปฏิ บ ตั ิ งานควรมี การ
วิเคราะห์งานเพื่อกาหนดตาแหน่งที่เหมาะสมกับงาน และควรแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบ
2) ควรมีการตรวจสอบติดตามประเมินผลการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง และนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุ งการดาเนินงานในครั้งต่อไป
3) ควรมี ร ะบบฐานข้อ มู ล ที่ ส นั บ สนุ น การด าเนิ น งานและมี ร ะบบเทคโนโลยี่
สารสนเทศที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
4) ควรมี การวิเคราะห์ความสู ญเสี ยและข้อผิดพลาดในการดาเนิ นการ เพื่อนาผลมา
ปรับปรุ ง แก้ไข และนาเทคโนโลยีท่ ี่ทนั สมัยมาใช้ในการให้บริ การ
5.3.2 ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1) ควรมีการศึกษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อสัมฤทธิ์ ผลในการนาระบบการบริ หารจัดการ
ภาครัฐมาใช้ในองค์กร
2) ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบบริ หารจัดการภาครัฐกับระบบบริ หาร
คุณภาพระบบอื่นที่สถาบันการศึกษาใช้อยู่

