บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ วทัว่
โลก เกิดกระแสโลกาภิวฒั น์ (Globalization) ทาให้ขอ้ มูลข่าวสารสามารถสื่ อสารกันได้อย่างรวดเร็ ว
และเชื่ อมโยงกันทัว่ โลก ส่ งผลต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจตลอดจนเทคโนโลยีของประเทศต่างๆ
รวมทั้งประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ ยงไม่ได้ ซึ่ งการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวก่อให้เกิ ดการแข่งขันกันใน
ระบบต่างๆ โดยเฉพาะในภาคธุ รกิ จ ซึ่ งต้องเน้นคุ ณภาพของผลผลิ ตเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผูใ้ ช้บริ การ เพื่อความอยู่รอดของการดาเนิ นกิ จการ อย่างไรก็ตามสาหรับในส่ วนราชการก็มี
ความตื่ นตัวเกี่ ย วกับ คุ ณภาพของการให้ บ ริ ก าร เพื่ อให้ บ ริ ก ารที่ เ ป็ นไปตามความคาดหวัง ของ
ประชาชนผูร้ ั บบริ การทั้ง เรื่ องของความคล่ องตัว ความคุ ม้ ค่ า และประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บ ตั ิ
ภารกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความซื่ อสัตย์ โปร่ งใส เปิ ดเผยข้อมูล สามารถตรวจสอบได้
การปรั บ ปรุ ง ระบบราชการ จึ ง มี ค วามส าคัญและจาเป็ นอย่า งที่ สุ ด เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห าร
ราชการในปั จจุบนั มีความสอดคล้องกับความเป็ นจริ งในสังคม เศรษฐกิ จ และความต้องการของ
ประชาชน ส่ งผลให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงในทุกภาค ทาให้เกิ ดการแสวงหาความคิดและแนวทาง
ปฏิ บ ัติ ใ หม่ เพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการที่ เ ปลี่ ย นแปลง ซึ่ งรวมทั้ง ทางด้า นการจัด การ การ
แก้ปั ญหา และพัฒ นาองค์ก ารให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ และตอบสนองความพึ ง พอใจของประชาชน
ผูร้ ับบริ การได้อย่างเต็มที่ เป็ นที่ทราบกันดีวา่ ระบบราชการ เป็ นองค์การขนาดใหญ่ที่มีระเบียบแบบ
แผนแบบการบริ หารแบบราชการ(Bureaucracy) โดยชาวเยอรมันชื่อ แมกซ์ เวปเบอร์ (Max Webber)
เป็ นบุคคลแรกที่ได้เสนอ หลักการบริ หารแบบระบบราชการเป็ นตัวแบบที่ใช้ต่อเนื่ องกันมายาวนาน
นี้ ซึ่ ง ตัวแบบองค์การขนาดใหญ่ที่ มีระเบีย บแบบแผนในอุ ดมคติของ Weber ที่ระบบราชการ
นามาใช้น้ ันได้ผ สมผสานกับ แนวความคิ ดหรื อทฤษฎี ท างด้า น การบริ หาร หรื อการจัดการของ
Weber และพูดถึงระบบราชการว่า เป็ นรู ปแบบการบริ หารที่สามารถนามาซึ่ งความสาเร็ จสู งสุ ดใน
การดาเนินงานต่างๆ(พัชสิ ริ ชมพูคา, 2552: 28)
ในระบบราชการไทย ได้พยายามพัฒนาคุ ณภาพการบริ ห ารงานและนาเอาระบบบริ หาร
จัดการคุณภาพเข้ามาใช้ โดยสานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้พฒั นา
ระบบซึ่ งเรี ยกว่า การบริ หารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA)
และเริ่ มนามาใช้ต้ งั แต่ พ.ศ. 2549 ในระยะเริ่ มต้นสานักงาน ก.พ.ร. ได้ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิ ต
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แห่ งชาติพฒั นาเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ ( PMQA) โดยนาหลักการและแนวคิดตาม
รางวัลคุ ณภาพแห่ งชาติประเทศสหรัฐอเมริ กา (Malcom Baldrige National Quality Award :
MBNQA) และรางวัลคุณภาพแห่ งชาติประเทศไทย (Thailand Quality Award : TQA) มาปรับใช้ให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทยตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ.
2546-2550) และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
รวมทั้งการประเมินผลตามคารับรองการประเมินผลการปฏิ บตั ิราชการ เพื่อปรับให้เหมาะสมกับ
บริ บทของภาคราชการไทย (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2548) โดยใช้มาตรการ
ส่ งเสริ มและผลักดันให้ส่วนราชการรับเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ (PMQA)ไปปฏิบตั ิ
โดยกาหนดเป็ นตัวชี้ วดั ตามคารั บรองการปฏิ บตั ิ ราชการของส่ วนราชการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2551
สานักงาน ก.พ.ร. ได้เพิ่มน้ าหนักคะแนนตัวชี้ วดั เป็ นร้อยละ 22 และเริ่ มประเมินแบบ “ADLI” คือ
การบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ(Approach) นาไปใช้อย่างทัว่ ถึ ง (Deployment) เกิ ดการเรี ยนรู ้
(Learning) และบู ร ณาการเชื่ อ มโยงสอดคล้อ งกัน (Integration) โดยประเมิ น ผลตามมาตรฐาน
(Checklist)ที่ กาหนดไว้ ซึ่ งทาให้ส่วนราชการทราบจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุ ง พร้ อมทั้ง
ปรับ ปรุ งองค์การและประเมิ นผลเพื่อ จัดทาแผนปรั บปรุ งองค์ก ารในปี พ.ศ.2552 อี กทั้งมี การ
ขับเคลื่อนโดยจัดอบรมพัฒนาเกณฑ์การบริ หารราชการPMQA ในทุกส่ วนราชการด้วย (สิ ริวิท อิส
โร, 2554: 164-165) ซึ่ งระบบดังกล่าวให้ความสาคัญกับประชาชนผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ย การบริ ห ารจัด การภาครั ฐ (PMQA) เป็ นเครื่ อ งมื อ การบริ ห ารในการพัฒ นาองค์ก ารตาม
ยุท ธศาสตร์ หลัก ในการยกระดับ คุ ณภาพระบบราชการไทยให้มี ศกั ยภาพและขี ดความสามารถ
เทียบเท่าระดับสากล โดยพิจารณาเกณฑ์การบริ ห ารใน 7 หมวด ได้แก่ หมวด 1 การนาองค์กร
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ หมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ
วิทยาลัยพยาบาล 4 เหล่าทัพ กองทัพบก กองทัพเรื อ ทหารอากาศ และตารวจ เป็ นหน่วยงาน
ราชการ ทาหน้าที่ในการผลิตบุคลากรทางการพยาบาล ซึ่ งเน้นเรื่ องคุณภาพ มีการดาเนิ นด้านการ
ประกัน คุ ณ ภาพทั้ง ภายในโดยการก ากับ ควบคุ ม ของกระทรวงกลาโหม และส านัก งานต ารวจ
แห่งชาติ (วิทยาลัยพยาบาลตารวจ) และการควบคุมคุณภาพภายนอกจากสภาการพยาบาล ดาเนินการ
ในการควบคุมกากับตรวจสอบวิทยาลัยพยาบาลให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน อีกทั้งยังต้องมีการประเมิน
คุ ณภาพเพื่อการรั บรอง โดย ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษา (สมศ.)
อย่างไรก็ตามสถาบันการพยาบาลทั้ง 4 แห่งทั้ง 2 สังกัดเป็ นหน่วยงานของราชการมีบริ บทเป็ นทหาร
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และตารวจ ในฐานะเป็ นหน่วยราชการถูกกาหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพและการดาเนิ นการคุณภาพ
ของวิทยาลัย ซึ่ งถูกกาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กาหนดให้มี
การพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ PMQA โดยมีการดาเนิ นการมาตั้งแต่ปี 2551 จนถึ ง
ปัจจุบนั พบว่าในการดาเนินการยังไม่ได้ใช้อย่างเต็มรู ปแบบ และบางหมวดยังไม่มีการประเมิน
ในการนี้ ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาสภาพและปั ญหาการบริ หารจัดการคุ ณภาพของวิทยาลัย
พยาบาล 4 เหล่ า ทัพ ตามเกณฑ์ คุ ณ ภาพการบริ ห ารจัด การภาครั ฐ ว่ า มี ส ภาพและปั ญ หาการ
ดาเนิ นการของวิทยาลัยพยาบาลเป็ นอย่างไร เพื่อการปรับปรุ งพัฒนาการบริ หารจัดการคุ ณภาพที่ดี
ให้เป็ นสถาบันผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วยและครอบครัวให้มี
สุ ขภาพดีต่อไป
1.2 คำถำมกำรวิจัย
1.2.1 สภาพการดาเนิ นการในการบริ หารจัดการคุ ณภาพของวิท ยาลัยพยาบาล สัง กัด
กลาโหม และวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสานักงานตารวจแห่ งชาติตามเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการ
ภาครัฐเป็ นอย่างไร
1.2.2 ปั ญหาในการบริ หารจัดการคุ ณภาพของวิท ยาลัย พยาบาล สั งกัดกลาโหม และ
วิทยาลัยพยาบาล สัง กัดสานัก งานตารวจแห่ ง ชาติ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครั ฐ มี
อะไรบ้าง
1.2.3 แนวทางการบริ หารจัดการคุณภาพของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกลาโหม และวิทยาลัย
พยาบาล สังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติตามเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐเป็ นอย่างไร
1.3 วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1.3.1 ศึ กษาสภาพการบริ หารจัดการคุ ณภาพของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกลาโหม และ
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติตามเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ
1.3.2. ศึกษาปั ญหาการบริ หารจัดการคุ ณภาพของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกลาโหม และ
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติตามเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ
1.3.3. นาเสนอแนวทางการบริ หารจัดการคุณภาพของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกลาโหม และ
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติตามเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ

4

1.4 ขอบเขตกำรวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจยั ครั้ งนี้ มุ่งศึ กษาสภาพและปั ญหาการบริ หารจัดการคุ ณภาพของวิทยาลัยพยาบาล
สังกัดกลาโหม และวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสานักงานตารวจแห่ งชาติตามเกณฑ์คุณภาพการบริ หาร
จัดการภาครัฐโดยใช้กรอบการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐของสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาทางราชการ 2551 ซึ่ งประกอบด้วย 7 หมวด คือ หมวดที่ 1) การนาองค์กร หมวดที่ 2) การ
วางแผนเชิ งยุทธศาสตร์ หมวดที่ 3) การให้ความสาคัญกับผูร้ ั บบริ การและผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย
หมวดที่ 4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้ หมวดที่ 5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
หมวดที่ 6) การจัดการกระบวนการ หมวดที่ 7) ผลลัพธ์การดาเนินการ
ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาเป็ นวิท ยาลัย พยาบาล สั ง กัดกระทรวงกลาโหม 3แห่ ง และ
สานักงานตารวจแห่ งชาติ 1 แห่ ง ผูใ้ ห้ขอ้ มูล คือ ผูบ้ ริ หารและคณาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลทั้ง 4
แห่ง
1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ
1.5.1 การบริ หารจัดการคุณภาพ หมายถึง การดาเนิ นงานในการจัดการในหน่วยงานให้เกิ ด
คุณภาพประกอบด้วย นโยบายคุ ณภาพ วัตถุประสงค์คุณภาพ การวางแผนงานคุ ณภาพ ระบบการ
บริ หารจัดการคุ ณภาพ ระบบการตรวจสอบและการประเมินผล รวมทั้งการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า/ผูร้ ับบริ การ/ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย/ พนักงานและองค์กร
1.5.2 เกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ หมายถึง การบริ หารจัดการ โดยมี หลักเกณฑ์และ
แนวทางที่ใช้ในการพัฒนาองค์กรแห่ งความเป็ นเลิศ ยกระดับการปฏิบตั ิงานของส่ วนราชการให้มี
ระบบการบริ หารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ลเที ย บเท่ า มาตรฐานระดับ สากล
ประกอบด้วย 7 หมวด คือ 1) การนาองค์กร 2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 3) การให้ความสาคัญกับ
ผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย 4) การวัดการวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้ 5) การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล 6) การจัดการกระบวนการ 7) ผลลัพธ์การดาเนินการ
1.5.2.1 การน าองค์ก ร หมายถึ ง การด าเนิ น การของผูบ้ ริ ห ารในเรื่ อ งวิ สั ย ทัศ น์
เป้ าประสงค์ ค่านิยม ความคาดหวังในผลการดาเนิ นการ การให้ความสาคัญกับผูร้ ับบริ การและผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ย การกระจายอานาจการตัดสิ นใจ การสร้างนวัตกรรมและการเรี ยนรู ้ในส่ วนราชการ
การกากับดูแลตนเองที่ดี และดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
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1.5.2.2 การวางแผนเชิ งยุทธศาสตร์ หมายถึ ง วิธีการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์
และถ่ายทอดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์เชิ งยุทศาสตร์ กลยุทธ์หลัก และแผนปฏิบตั ิราชการ
เพื่อนาไปปฏิบตั ิและวัดผลความก้าวหน้าของการดาเนินการ
1.5.2.3 การให้ค วามส าคัญกับ ผูร้ ั บ บริ การและผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย หมายถึ ง การ
กาหนดความต้องการ ความคาดหวัง และความนิ ยมชมชอบ การสร้ างความสัมพันธ์ และการ
กาหนดปั จจัยสาคัญที่ทาให้ผรู ้ ับบริ การ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมีความพึงพอใจ
1.5.2.4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้ หมายถึ ง การเลือก รวบรวม
วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุ งข้อมูลและสารสนเทศ และการจัดการความรู ้ เพื่อให้เกิดประโยชน์
ในการปรับปรุ งผลการดาเนินการขององค์การ
1.5.2.5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล หมายถึง การจัดให้มีระบบงาน ระบบการ
เรี ยนรู ้ การสร้างความสุ ขและแรงจูงใจของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรพัฒนาตนเองและใช้ศกั ยภาพ
อย่างเต็มที่ตามทิศทางองค์การ
1.5.2.6 การจัดการกระบวนการ หมายถึง การจัดการกระบวนการในการให้บริ การ
และกระบวนการอื่ นที่ ช่วยสร้ างคุ ณค่าแก่ ผูร้ ั บบริ การและผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย และกระบวนการ
สนับสนุน เพื่อให้บรรลุพนั ธกิจขององค์การ
1.5.2.7 ผลลัพธ์การดาเนิ นการ หมายถึ ง ผลการดาเนิ นการและแนวโน้มของส่ วน
ราชการในมิติดา้ นประสิ ทธิ ผล มิติดา้ นคุณภาพการให้บริ การ มิติดา้ นประสิ ทธิ ภาพ และมิติดา้ น
การพัฒนาองค์การ
6. ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
6.1 วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมและสังกัดสานักงานตารวจแห่ งชาติ มีการ
บริ หารจัดการคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครั ฐที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
มากยิง่ ขึ้น ส่ งผลต่อคุณภาพบัณฑิต
6.2 ผูบ้ ริ หารมีแนวทางในการบริ หารงานวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมและ
สังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ
6.3 หน่ วยงานต้นสั งกัดมี แนวทางในการกากับควบคุ ม และส่ งเสริ มการบริ หารจัดการ
คุณภาพของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมและสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ

