บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั มุ่ ง ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ สภาพและปั ญหาในการบริ หารจัดการ
คุ ณภาพของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม และสังกัดสานักงานตารวจแห่ งชาติ ตาม
แนวคิดการบริ หารจัดการภาครัฐ โดยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจ ยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นพื้นฐานและ
แนวคิดที่จะนาไปสู่ กรอบแนวคิดการวิจยั ให้บรรลุวตั ถุประสงค์มีรายละเอียดดังนี้
การบริ หารจัดการคุณภาพ
- ความหมายของการบริ หารจัดการคุณภาพ
- ความสาคัญของการบริ หารจัดการคุณภาพ
- ระบบบริ หารจัดการคุณภาพ
การบริ หารจัดการภาครัฐ (PMQA)
- ความหมายของการบริ หารจัดการภาครัฐ
- ความสาคัญของการบริ หารจัดการภาครัฐ
หลักการและแนวคิดของเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ
การบริ ห ารจัด การคุ ณ ภาพวิ ท ยาลัย พยาบาลสั ง กัด กระทรวงกลาโหม และสั ง กัด
สานักงานตารวจแห่งชาติ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กรอบแนวคิดการวิจยั
2.1 การบริหารจัดการคุณภาพ
2.1.1 ความหมายของการบริหารจัดการคุณภาพ
สมยศ นาวีการ(2540: 15) กล่าวว่า การบริ หาร คือ กระบวนการของการวางแผน
การจัดองค์การ การสั่งการ และการควบคุ มทรัพยากร เพื่อการบรรลุเป้ าหมายขององค์การอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ)
สมศักดิ์ คงเที่ยง (2542:1) กล่ าวว่า การบริ หาร หมายถึ ง กิ จกรรมต่าง ๆ ที่ บุคคลตั้งแต่
สองคนขึ้นไปร่ วมมือกันดาเนินการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดหรื อหลาย ๆ อย่าง ที่
บุคคลร่ วมกันกาหนดโดยใช้กระบวนการอย่างมี ระบบและใช้ทรั พยากร ตลอดจนเทคนิ คต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม
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ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2545: 18) กล่าวถึงความหมาย “การบริ หาร” และ“การ
จัดการ” ว่า “การบริ หาร” (Administration) จะใช้ในการบริ หารระดับสู งโดยเน้นที่การกาหนด
นโยบายที่สาคัญ และการกาหนดแผนของผูบ้ ริ หารระดับ สู ง เป็ นคานิ ยมใช้ในการบริ หารรั ฐกิ จ
(Public Administration) หรื อใช้ในหน่ วยงานราชการ และคาว่า “ผูบ้ ริ หาร” (Administrator) จะ
หมายถึง ผูบ้ ริ หารที่ทางานอยูใ่ นองค์กรของรัฐ หรื อองค์กรที่ไม่มุ่งหวังกาไร และคาว่า “การจัดการ”
(Management) จะเน้นการปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามนโยบาย (แผนที่วางไว้) ซึ่ งนิยมใช้ในการจัดการ
ธุ รกิจ (Business management) ส่ วนคาว่า “ผูจ้ ดั การ” (Manager) จะหมายถึงบุคคลในองค์กรซึ่ งทา
หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ กิ จ กรรมในการบริ หาร ทรั พ ยากรและกิ จ การงานอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุ ป ระสงค์ที่ ก าหนดไว้ข ององค์ก ร ส่ วนความหมาย “การบริ หาร” คื อ กลุ่ ม ของกิ จ กรรม
ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดการ (Organizing) การสั่งการ (Leading/Directing)
หรื อการอานวยการ และการควบคุม (Controlling) ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กนั
ยงยุทธ เกษสาคร(2549: 22) ได้กล่าวถึง ความหมายของการบริ หารว่า มีคาที่ใกล้เคียง
กันอยู่ คื อ การบริ หาร และการจัดการ โดยมี ค วามหมาย ดัง นี้ 1) การบริ หาร (Administration)
หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมการทางานอย่างเป็ นระบบด้วยเทคนิควิธีการปฏิบตั ิงานต่างๆ อย่าง
เหมาะสมโดยการใช้ทรัพยากรมนุษย์(Human resource) เงินทุน (money) วัสดุอุปกรณ์ (material)
และระยะเวลาในการดาเนิ นงาน(critical moment) ร่ วมมือร่ วมใจกันปฏิ บตั ิงานด้วยจิตรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างขององค์การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ 2) การ
จัดการ(Management) หมายถึง การจัดกิจกรรมและปฏิบตั ิภารกิจต่างๆ โดยดาเนิ นการตามนโยบาย
ขององค์การที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน อย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ การจัดการมักจะใช้ในการ
บริ หารธุ รกิ จเอกชนมากกว่าการบริ หารงานราชการ และ “การบริ หาร ในฐานะเป็ นศาสตร์ ”
หมายถึง การนาหลักการ ทฤษฎี กระบวนการทางานอย่างเป็ นระบบ เทคนิ ควิธี ตลอดจนปั จจัยต่างๆ
มาใช้ในการดาเนิ นงานในองค์การเพื่อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ตามนโยบายกาหนดไว้ ส่ วน “การ
บริ หารในฐานะที่เป็ น ศิลป์ “ นั้น หมายถึง การปฏิบตั ิงานที่ตอ้ งอาศัยทั้งทักษะ ความรู ้ ความสามารถ
และประสบการณ์เฉพาะมาใช้ในการดาเนินงานในองค์การ
นพพล บุญจิตราดุล (2551: 3) กล่าวว่า การบริ หาร หมายถึ ง กิ จกรรมต่างๆที่บุคคล
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่ วมมือกันดาเนิ นการ เพื่อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์อย่างหนึ่ งอย่างใดหรื อหลาย
อย่างที่บุคคลร่ วมกันกาหนด โดยใช้กระบวนการอย่างมีระเบียบและใช้ทรัพยากร ตลอดจนเทคนิ ค
ต่างๆอย่างเหมาะสม
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สุ น ทร โคตรบรรเทา(2551: 3) กล่ า วว่า การบริ หารหรื อ การจัด การ หมายถึ ง
กระบวนการทางานกับคนและโดยคน เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายสู งสุ ดขององค์การ
กริ ฟฟิ น (Griffin 1997: อ้างถึงในศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ,2545: 18) กล่าวว่า การ
บริ หารจัดการ หมายถึงชุดของหน้าที่ต่างๆ (A set of functions) ที่กาหนดทิศทางในการใช้ทรัพยากร
ทั้งหลายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เพื่อให้บรรลุถึงเป้ าหมายขององค์กร การใช้ทรัพยากร
ได้อย่างเฉลียวฉลาดและคุม้ ค่า (Cost-effective) ซึ่ งการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ผล (Effective)
ต้องมีการตัดสิ นใจได้อย่างถูกต้อง (Right decision) และมีการปฏิบตั ิการสาเร็ จตามแผนที่กาหนดไว้
ดังนั้นผลสาเร็ จของการบริ หารจัดการจึงจาเป็ นต้องมีท้ งั ประสิ ทธิ ภาพและ ประสิ ทธิ ผล ควบคู่กนั
สรุ ป การบริ หารจัดการ หมายถึงการดาเนิ นงานที่ผบู ้ ริ หารกาหนดนโยบาย แผน มีการ
บริ หารงานประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การสั่งการ การควบคุม มีการปฎิบตั ิตามแผน
ที่ ก าหนดได้ส าเร็ จ อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ง ก าหนดทิ ศ ทางการใช้ท รั พ ยากรอย่า งคุ ้ม ค่ า มี
ประสิ ทธิผล มีการตรวจสอบ ประเมินผลและการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
สาหรับการบริ หารจัดการคุณภาพ เป็ นมิติที่องค์การปั จจุบนั ให้ความสาคัญเพราะทุก
องค์การเน้นเรื่ องคุณภาพ ซึ่ งองค์การต้องดาเนินการให้บรรลุเป้ าหมายเพื่อให้เกิดความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การ โดยคาว่าการบริ หารจัดการคุณภาพ มาจาก องค์ประกอบ 2 ส่ วน คือ การบริ หารจัดการ
กับคาว่า คุ ณภาพ ซึ่ งหมายถึ ง คุ ณลักษณะต่าง ๆ ของสิ นค้าและบริ การที่ตรงความ
ต้องการ หรื อความจาเป็ นของผูใ้ ช้ทาให้เกิดความพอใจ หรื อเสริ มสร้างคุณภาพชี วิต ในปั จจุบนั
องค์ก ารทุ ก องค์ก ารให้ค วามส าคัญ กับ คุ ณ ภาพ ดัง นั้น การบริ ห ารจัด การคุ ณ ภาพ จึ ง มี ผูใ้ ห้
ความหมายไว้ดงั ต่อไปนี้
หลักการบริ หาร (Administrative principles) เคลลี่ (Kelly-Heidenthal, 2003 อ้างถึงใน
พวงทิ พย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ , 2551: 115) เป็ นหลักการทัว่ ไปในการจัดการที่ใช้ได้กบั ทุ กองค์กร
นอกจากนี้ ยงั เป็ นหลักการที่กล่าวถึ งกระบวนการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การ
ชี้ นา การประสานงานและการควบคุม ในหลักการด้านการมีผูบ้ งั คับบัญชาเพียงคนเดียวและการมี
เป้ าหมายเดียวกันนั้น หมายความว่า คนงานแต่ละคนจะได้รับคาสั่งจากผูน้ ิ เทศเพียงคนเดียว และ
กลุ่ ม คนงานที่ มีลกั ษณะงานที่ เกี่ ยวข้องกันจะมี ผูจ้ ดั การเพี ยงคนเดี ยว แม้ว่าหลักการดังกล่ าวได้
เกิดขึ้นในราวปี ค.ศ. 1900 แต่ยงั คงใช้ได้และสอดคล้องกับองค์กรหลายแห่งในปั จจุบนั
การจัดการคุ ณภาพ ตามที่ ครอสบี้ (Crosby 1966 : อ้างถึ งใน พวงทิพ ย์ ชัย พิ
บาลสฤษดิ์ , 2551: 206) ได้เสนอว่า การจัดการคุ ณภาพ เป็ นวิธีการที่ เป็ นระบบเพื่อให้แน่ ใจว่า
กิจกรรมต่างๆขององค์กรเกิ ดขึ้นหรื อมีข้ ึนตามที่ได้วางแผนไว้ เป็ นการจัดการที่ใช้ความรู ้ เกี่ ยวกับ
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การป้ องกันปั ญหาที่ อาจเกิ ดขึ้ น โดยการสร้ า งทัศ นคติ และการควบคุ ม เพื่อให้เกิ ดการป้ องกันที่
เป็ นไปได้ การจัด การคุ ณ ภาพมี ค วามจ าเป็ นเพราะกิ จ กรรมต่ า งๆไม่ ใ ช่ เ ป็ นสิ่ ง ที่ ง่ า ยอี ก ต่ อ ไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในโลกของธุ รกิ จที่มีความซับซ้อน หรู หรา ประดุ จกับการควบคุ มการบินของ
เครื่ องบิ นด้วยระบบควบคุ ม (Remote control) เป็ นขั้นตอนจากห้องปฏิ บ ตั ิ ก ารบนพื้ นดิ นของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ซึ่ งประสิ ทธิ ภาพการจัดการคุ ณภาพจะต้องเป็ นสิ่ งที่ผูป้ ฏิ บตั ิ ดาเนิ นการได้อย่าง
ประสบผลสาเร็ จและต้องเป็ นความคิดริ เริ่ มที่ในระดับสู ง
การจัดการคุณภาพโดยรวม ตามแนวคิด ของ ร้อบบินส์ (Robbins , 2001 อ้างถึงใน
พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ , 2551: 211) ว่า ผูบ้ ริ หารทุกองค์กรจะต้องคานึงถึงคุณภาพของผลผลิต
เสมอ และคุณภาพจะต้องเน้นการจัดการคุณภาพโดยรวม และได้เสนอว่าการจัดการคุณภาพโดยรวม
เป็ นปรัชญาของการจัดการเพื่อให้บรรลุ ความพึงพอใจของลูกค้า ได้เสนอองค์ประกอบของการ
จัดการคุณภาพโดยรวม ไว้ 5 ประการ คือ 1) เน้นที่ลูกค้าภายนอกที่มาใช้บริ การ และลูกค้าภายใน
ได้แก่ พนัก งาน หรื อ บุ ค ลากรอื่ น ๆในองค์ก ร 2) มี ก ารปรั บ ปรุ ง อย่า งต่ อเนื่ องให้ดีข้ ึ นเสมอ 3)
ปรับปรุ งทุกสิ่ งที่องค์กรดาเนินงานอยู่ เช่น การตอบสนองอย่างรวดเร็ วในข้อทักท้วง 4) การวัดอย่าง
แม่นยา กับมาตรฐานที่ กาหนด( Standards or benchmarks) 5) ให้พลังอานาจแก่ บุคลากร มี การ
ทางานเป็ นทีม
การจัดการคุ ณภาพโดยรวม ตามความเห็ นของ มาควิส และ ฮุสตัน (Marquis and
Huston , 2006 อ้างถึ งใน พวงทิ พย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ , 2551: 213) ได้ให้ความหมายว่า เป็ นการ
ปรั บปรุ งคุ ณภาพอย่างต่อเนื่ อง (Cotinuous quality improvement: CQI ) ซึ่ งเป็ นปรัชญาของ
Demming (1966) บุคคลเป็ นจุดรวมของผลผลิตและการบริ การต้องมีการจัดสิ่ งแวดล้อมที่ให้ลูกค้า
ตอบสนองได้โดยคุณภาพได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อบริ การหรื อผลิตผลมากกว่าการตรวจสอบและการขจัด
ความบกพร่ อง เพื่อนาไปสู่ คุณภาพ การจัดการคุ ณภาพโดยรวมเป็ นกระบวนการที่ไม่สิ้นสุ ด ทุกๆ
สิ่ ง และทุกๆคน จะต้องพยายามปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ องไม่ว่าผลผลิ ตหรื อการบริ การจะดี เท่าไหร่ ก็
ตาม เพราะปรัชญาของการจัดการคุ ณภาพโดยรวม คือ จะยังคงมีส่วนที่ตอ้ งปรับปรุ งอีกเสมอ มี
การประเมิ นผลอย่างสม่ าเสมอในส่ วนของความต้องการของผูใ้ ช้บริ การและประสบการณ์พร้อม
ผลผลิตขั้นสุ ดท้าย
สรุ ป การบริ หารจัดการคุณภาพ หมายถึงกระบวนการบริ หารงานที่ ประกอบด้วย
นโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์คุณภาพ การวางแผนงานคุณภาพ ระบบการบริ หารจัดการคุณภาพ
ระบบการตรวจสอบและการประเมินผล รวมทั้งการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า/ผูร้ ับบริ การ/ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย/ พนักงานและองค์กร
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2.1.2 ความสาคัญของการบริหารจัดการคุณภาพ
การบริ หารงานคุณภาพมีความสาคัญต่อการดาเนินงาน (บุตรชู แพงบุตรดี, 2548 อ้าง
ถึงในhttp// www.viset.ac.th/vnet/s2/การพัฒนาระบบคุณภาพ.pdf) ดังนี้
1.เพื่อให้มีการพัฒนาการจัดองค์กร การผลิต ตลอดจนการบริ หารงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์
2.เพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อถือในผลิตภัณฑ์และบริ การ
3.เพื่อให้องค์กรมีระบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้
4.เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่ วมในการดาเนินงานและเกิดความพึงพอใจ
5.เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นระบบ มีระเบียบข้อปฏิบตั ิที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
6.เพื่อให้พนักงานทางานเป็ นทีมและมีการพัฒนาวิธีการทางานใหม่ๆ
7.เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานช่วยลดความสู ญเสี ยจากการดาเนินงานที่
ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
ณัฐพันธ์ เขจรนันท์ (2545:67-68) กล่ าวว่า ประโยชน์ของการบริ หารจัดการคุณภาพ
ดังนี้
1. ช่วยให้ผบู ้ ริ หารและองค์การ สามารถรับรู ้ปัญหาของลูกค้า และความต้องการที่
แท้จริ งของตลาด เพื่อให้การผลิตสิ นค้าและบริ การตรงกับความต้องการตอบสนองความพึงพอใจแก่
ลูกค้า
2. ให้ความสาคัญกับ ระบบที่เรี ยบง่ายและผลลัพธ์ที่ลดความสู ญเสี ยและความสู ญ
เปล่าในการดาเนินงาน และการบริ หารต้นทุนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. พัฒนาระบบ ขั้นตอน และการจัดเก็บข้อมูลการทางาน ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
โปร่ งใส ตรวจสอบได้ แก้ไขง่าย ไม่เสี ยเวลากับงานที่ไม่เพิ่มคุณค่าให้กบั ธุ รกิจ
4. พนักงานมี ส่ วนร่ วมในการดาเนินงาน การแก้ไขปั ญหา และการสร้างรายได้ของ
ธุ รกิจ ทาให้พนักงานมีความพึงพอใจในงาน
5. มุ่งพัฒนาการดาเนินงานขององค์การ ให้มีคุณภาพสู งสุ ดในทุกมิติ
2.1.3 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ระบบบริ หารคุณภาพ (Quality Management System) หรื อ QMS (สมเกียรติ์ ชิ ดไธสง,
2553: 142) เป็ นระบบการบริ หารจัดการโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้การดาเนิ นงานตามภารกิ จและ
วัตถุ ประสงค์ขององค์ก ร เกิ ดการพัฒนาคุ ณภาพอย่า งต่ อเนื่ อง มี ป ระสิ ทธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผ ล
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ระบบบริ หารคุณภาพมีหลายระบบ เช่น ระบบ Input –Process – Output – Outcome(IPOO) ระบบ
Total Quality Management (TQM) และระบบ ISO เป็ นต้น
อุทุมพร จามรมาน , วรภัทธ์ ภู่เจริ ญ (อ้างถึงใน สุ ภทั รา วงศ์เอื้อ, 2557: 12) ได้กล่าวถึง
ระบบบริ หารคุณภาพต่าง ๆ มีดงั นี้ 1) ระบบ International Standard Organization (ISO) 2) ระบบ
Total Quality Management (TQM) 3) ระบบ The Malcom Baldrige National Quality Award
(MBNQA) 4) ระบบ Context-Input-Process-Product (CIPP) 5) ระบบ Input-Process-Output (IPO)
6) ระบบ Context-Input-Process-Output-Impact (CIPOI) เป็ นต้น
ระบบบริ หารคุณภาพที่เกี่ยวข้องในการบริ หารจัดการภาครัฐ ได้แก่ ระบบTotal Quality
Management (TQM) ระบบ ISO และระบบ Malcolm Baldridge Quality Award (MBQA) เป็ น
ต้น
2.1.3.1 ระบบTotal Quality Management (TQM)
1) ความหมาย TQM
มาจากคาว่า TQC (Total Quality Control) ของประเทศญี่ปุ่น หรื อบางที่ประเทศญี่ปุ่น
เรี ยกว่า “CWQC” (Company – Wide Quality Control) หรื ออาจแปลว่า “การควบคุมคุณภาพทัว่
บริ ษทั ” ระบบคุ ณภาพทัว่ ทั้งองค์กร(Total Quality Management: TQM) จะมีส่วนช่ วยให้เป็ น
แนวทางพัฒนาองค์กรได้ทวั่ ระบบอย่างต่อเนื่ อง โดยพนักงานทุกคนมีส่วนร่ วม (เรื องวิทย์ เกษม
สุ วรรณ, 2549 อ้างใน ชลวัตร รุ จิรกาล, 2554: 37)
Sallis (2002) (ชลวัตร รุ จิรกาล, 2554: 37) กล่าวว่า “TQM วิธีการปฏิ บัติงานแต่
ขณะเดียวกันก็เป็ นแนวคิ ดเชิ งกลยุทธ์ ในการดาเนิ นงานขององค์ กร ซึ่ งให้ ความสาคัญกับความ
ต้ องการจาเป็ นของลูกค้ าและผู้รับบริ การ จุดหมายคื อความเป็ นเลิศในสิ่ งที่ทา TQMไม่ ใช่ คาขวัญ
แต่ เป็ นแนวทางในการดาเนินงานอย่ างเป็ นระบบรอบคอบเพื่อให้ ได้ มาซึ่ งคุณภาพในระดับที่ลูกค้ า
ต้ องการหรื อมากกว่ า อาจจะกล่ าวว่ า TQM เป็ นปรั ชญาในการพัฒนาอย่ างไม่ มีวันสิ ้นสุ ด แต่ สาเร็ จ
ได้ โดยบุคลากรหรื อผ่ านบุคลากร”
วัชรพล ขาวิไล(2553: 7) กล่าวว่า การจัดการคุณภาพแบบองค์รวม(Total Quality
Management : TQM) ตามคาจากัดความมาตรฐานสากล ISO 8402 : 1994 นั้น หมายถึง แนวทางใน
การบริ หารองค์การที่มุ่งเน้น เรื่ อง คุณภาพ โดยสมาชิกขององคืการมีส่วนร่ วมและมุ่งหมายผลกาไร
ในระยะยาว ด้วยการสร้ า งความพึ ง พอใจให้ แก่ ลู ก ค้า TQM เป้ น เรื่ องของการปรั บปรุ งอย่า ง
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ต่อเนื่ อง(Continuous Improvement) ในทุกๆด้าน โดยเฉพาะเรื่ องคุณภาพของสิ นค้าและบริ การ
และมองในภาพรวมหรื อพิจารณาอย่างครอบคลุมทัว่ ทั้งองค์การ
สมเกี ยรติ์ ชิ ดไธสง( 2553: 205) กล่ า วว่า การบริ หารคุ ณภาพแบบทัว่ ทั้ง องค์ก าร
(Total Quality Management: TQM) เป็ นแนวคิดเชิ งปรัชญาการบริ หารและวิธีการที่จะช่ วยให้
องค์การหรื อสถาบันต่างๆ สามารถบริ หารการเปลี่ ยนแปลง จัดสภาพการบริ หารจัดการตนเอง
ภายใต้สภาพความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ ว รุ นแรง และกดดันจากภายนอกได้ดี จุดเด่นของแนวคิด
การบริ หารคุณภาพแบบทัว่ ทั้งองค์การมีหลายประการ ได้แก่ การมุ่งเน้นลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การเป็ น
สาคัญ การปรับปรุ งการทางานอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง การมุ่งเน้นการมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ าย
ที่เกี่ ยวข้อง การทางานเป็ นทีม การใช้เครื่ องมือคุณภาพต่างๆในการปฏิบตั ิงาน รวมทั้งการสร้าง
ความตระหนักในด้านคุณภาพให้แก่ฝ่ายบริ การ
2) ความสาคัญ TQM
ระบบบริ หารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management: TQM) : เป็ นการจัดระบบ
เพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการทางานโดยมุ่งเน้นความสัมพันธ์ของผูร้ ับบริ การให้เกิดความพึงพอใจ
(Customer Focus) มีการพัฒนาและปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง (Continuous Improvement) และให้ทุก
คนในหน่วยงานมีส่วนร่ วมสามารถใช้ศกั ยภาพของตนอย่างเต็มที่ (Total Improvement) (วลัยพร ศิริ
ภิรมย์, 2556: 106) ซึ่ งวัตถุประสงค์ TQM (วิฑูรย์ สิ มะโชคดี , 2541 อ้างถึงใน สมเกียรติ์ ชิ ดไธสง,
2553: 95) กล่าวว่า การนา TQM มาใช้ในองค์กรมีวตั ถุ ประสงค์ ดังนี้ คือ (1) เพื่อสร้ างความพึง
พอใจและความประทับใจให้กบั ลูกค้า (2) เพื่อพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง (3) เพื่อ
ความอยูร่ อดขององค์กรและความเจริ ญเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งภายใต้สภาวะการแข่งขันอย่างรุ นแรง
(4) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน (5) เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือ
หุน้ และเจ้าของบริ ษทั
2.1.3.2 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO
1) ความหมาย ISO (International Organization for Standardization) คือการบริ หาร
คุณภาพระบบของสถาบันองค์การมาตรฐานสากลหรื อองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการ
บริ หารคุ ณภาพระบบ ISO เป็ นองค์การที่ ถูกจัดตั้งขึ้ นเพื่อเผยแพร่ การค้าระหว่างประเทศโดย
แลกเปลี่ ยนความสามารถในการผลิ ตสิ นค้าและบริ การ ดังนั้นหน้าที่โดยรวมคือ การเผยแพร่ และ
การรวบรวมมาตรฐานสากลต่างๆ จัดทาให้เป็ นมาตรฐานที่เท่าเทียมกันและเผยแพร่ การใช้งานของ
มาตรฐานสากลเหล่านั้น สรุ ปได้วา่ ISO คือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน มีสานักงาน
ใหญ่ อยู่ที่ เจนี ว า ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ปั จจุ บ นั มี ส มาชิ ก ซึ่ ง เป็ นหน่ วยมาตรฐานของแต่ ล ะ
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ประเทศมากกว่า 110 ประเทศ องค์การ ISO ต่างมีพนั ธสัญญาเพื่อต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมซึ่ งจะ
เข้าไปมีส่วนช่วยสนับสนุนการค้าระหว่างชาติโดยตรง สาหรับประเทศไทยมีตวั แทนทางข้าราชการ
ของ ISO คือ สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ( สุ นทร
พูนพิพฒั น์,2542: 40)
สุ ภ ัท รา เอื้ อ วงศ์ (2557:12)กล่ า วถึ ง ระบบ International Organization for
Standardization ( ISO) ว่า เป็ นองค์การในลักษณะเครื อข่ายประสานในการควบคุ ม โดยมาตรฐาน
ระบบคุ ณภาพเน้นหลักการ เป้ าหมายและวัตถุ ประสงค์สามารถใช้เป็ นเครื่ องมือในการปรับปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพการผลิตหรื องานบริ การที่ รวบรวมการประกันคุ ณภาพและการควบคุ มคุ ณภาพ เพื่อ
สร้ างความมัน่ ใจว่าผลิ ตภัณฑ์ของผูผ้ ลิ ตหรื อการบริ การเป็ นไปตามความต้องการของลู กค้า หัวใจ
ของระบบ คื อ ความพึ ง พอใจของลู ก ค้า (customer satisfaction) การปรั บ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
(continuous improvement) ความก้าวหน้าในการแข่งขัน (compitative advance) ซึ่ งระบบบริ หาร
คุณภาพในมิติต่างๆ คือ
ISO 9000 เป็ นระบบบริ หารงานเพื่อให้เกิดคุณภาพ ซึ่ งมีความเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ISO14000 เป็ นระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม (Environment Management System)
ISO 18000 เป็ นระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ISO 26000 เป็ นมาตรฐานเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)
การนาระบบ ISO มาใช้ในการศึกษา วีรนุช ปิ ณฑวนิช (2543: 18-23) กล่าวถึงระบบ
การรับรองมาตรฐาน ISO 9002 และ ISO 14001 ว่าได้ถูกนามาใช้รับรองมาตรฐานโรงเรี ยนใน
ประเทศไทยโดยใช้ ISO 9002 รับรองระบบบริ หารจัดการของโรงเรี ยนเพื่อจัดระบบและระเบียบ
การทางานของครู และบุคลากร ระบบเอกสารให้โปร่ งใส สามารถตรวจสอบแก้ไขได้สม่ าเสมอ
ส่ วน ISO 14001 ที่ใช้รับรองมาตรฐานการจัดการสิ่ งแวดล้อมมีจุดมุ่งหมายให้โรงเรี ยนใช้ทรัพยากร
อย่างคุม้ ค่า ลดมลพิษและปรับปรุ งสภาพแวดล้อมภายในโรงเรี ยน
2 ) ความสาคัญของ ISO
ระบบ ISO (International Standardization and Organization) เป็ นมาตรฐานระบบ
คุณภาพที่มีการเน้นในหลักการ เป้ าหมายและจุดประสงค์ สามารถใช้เป็ นเครื่ องมือในการปรับปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพในการผลิต หรื องานบริ การที่รวมการประกันคุณภาพและการควบคุ มคุ ณภาพ เพื่อ
สร้ า งความเชื่ อมัน่ ว่าผลิ ตภัณฑ์ของผูบ้ ริ ก ารเป็ นไปตามความต้องการ ทางคุ ณภาพของลู ก ค้า
(ออนไลน์จาก http:// www.tpa.or.th/write) )
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ในการนาระบบมาตรฐานมาใช้ก่อให้เกิ ดผลดี ต่อหลายฝ่ ายต่างๆเช่ น ประโยชน์ต่อ
องค์การ บุคลากรในองค์การ ประโยชน์ต่อลูกค้า และประโยชน์ต่อประเทศชาติ ดังนี้
1.ประโยชน์ต่อบุคลากรภายในองค์การ ได้แก่
1.1 บรรยากาศการทางานดีข้ ึน
1.2 เกิดการประสานงานที่ดีระระหว่างกัน
1.3 ลดการขัดแย้งระหว่างหน่วยงานลงได้
1.4 สามารถปฎิบตั ิงานแทนกันได้
1.5 มีขวัญและกาลังใจดีข้ ึน
1.6 เกิดความภาคภูมิใจ
2.ประโยชน์ต่อองค์การ
2.1 ช่วยขจัดปั ญหาและอุปสรรคทางการค้า
2.2 สร้างระเบียบวินยั ในการทางาน
2.3 ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
2.4.การสับเปลี่ยนหน้าที่และฝึ กพนักงานใหม่ทาได้ง่าย
2. 5 การทางานจะขึ้นอยูก่ บั ระบบมากกว่าตัวบุคคล
2.6 ทาให้ผบู ้ ริ หารสามารถรู ้สภาพปัญหาได้
2.7 คุณภาพของสิ นค้าและบริ การถูกต้องสม่าเสมอ
2.8 มุ่งลูกค้าเป็ นหลัก
2.9 สร้างข้อแตกต่างเหนือคู่แข่งขัน
2.10 พนักงานมีจิตสานึกและมีส่วนร่ วม
2.11ได้รับข้อมูลจากลูกค้าเพื่อการปรับปรุ งแก้ไข
2.12 ลดการเรี ยกร้องจากลูกค้า
2.13 มีมุมมองจากบุคคลภายนอก
2.14 เกิดการพัฒนาคู่คา้
2.15 สร้างความน่าเชื่ อถือให้กบั นักลงทุน
2.16 ภาพพจน์และความสัมพันธ์กบั ชุมชนดีข้ ึน
3.ประโยชน์ต่อลูกค้า
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ความต้องการของลู กค้าอาจพัฒนาในหลายประเด็น เช่ นด้า นคุ ณภาพ
สิ นค้าและบริ การ ความสนใจในด้านสิ่ งแวดล้อม ความสนใจด้านคุณธรรมและความใส่ ใจในด้าน
ความปลอดภัย ระบบมาตรฐานจะเป็ นประโยชน์ต่อลูกค้าในด้าน
3.1 เกิดมีความมัน่ ใจในสิ นค้าและบริ การ
3.2 ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายและไม่ตอ้ งตรวจสอบคุณภาพซ้ า
3.3 ได้รับการคุม้ ครองด้านคุณภาพ
3. 4 สะดวกในการเลือกซื้ อเลือกใช้
4.ประโยชน์ต่อประเทศชาติ มีดงั นี้
4.1 ขยายตลาดต่อประเทศชาติมากขึ้น
4.2 เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในเวทีโลก
4.3 เป็ นการสร้างงาน สร้างรายได้
2.1.3.3 ระบบรางวัลคุณภาพแห่ งชาติมัลคัม บัลดริจ ( Malcolm Baldrige National
Qulaity Award : MBNQA)
1) ความเป็ นมาของระบบมัลคัม บัลดริจ
ระบบมัลคัม บัลดริ จ นามาใช้ครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาในยุคที่เศรษฐกิ จ
ของสหรัฐอเมริ กาตกต่ าเพื่อเป็ นการเพิ่มคุ ณภาพในการผลิ ตสิ นค้าและบริ การ รางวัลที่กาหนดขึ้ น
เป็ นชื่อของรัฐมนตรี พาณิ ชย์ในสมัยประธานาธิบดี โรนัล เรแกน ในปี ค.ศ.1981 โดยเป็ นผูท้ ี่มีความ
เชี่ ย วชาญในการพัฒ นาคุ ณ ภาพมาก ต่ อ มาจึ ง ตั้ง รางวัล ระบบคุ ณ ภาพนี้ เพื่ อ เป็ นเกี ย รติ์ ว่า The
Malcolm Baldrige National Quality Award (Arcaro, 1995: 7) ต่อมาในปี ค.ศ.1998 จึงได้ขยาย
ขอบข่ายการดาเนิ นงานของระบบออกไปในขอบเขตด้านการศึกษา (Education Criteria) และด้าน
สุ ขภาพ (Health Care Criteria) ในองค์การทัว่ ไป (NIST) โดยเฉพาะหน่วยงานด้านการศึกษาได้เริ่ ม
โปรแกรมนาร่ องในปี ค.ศ.1999 (ออนไลน์http://www.onec.go.th.)
MBNQA เป็ นรางวัลคุณภาพแห่ งชาติที่รัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ตรา
เป็ นกฎหมายเมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม ค.ศ. 1987 (The Malcom Baldrige National Quality Award,
2555 อ้างถึงใน เอกธิป สุ ขวารี , 2554: 60) เพื่อมอบรางวัลให้แก่องค์การที่ประสพความสาเร็ จอย่างดี
ยิ่ง ตามเกณฑ์ต่า งๆที่ ก าหนดไว้ในแต่ ละปี ซึ่ ง เกณฑ์ที่ระบุ ไว้น้ นั ได้มาจากการศึ ก ษาวิจยั ถึ งการ
ด าเนิ น งาน เกณฑ์ เ หล่ า นี้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง อยู่ต ลอดภายใต้แ นวคิ ด หลัก ส าคัญ ของรางวัล เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับนวัตกรรมทางการบริ หารและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง เช่น ในปี ค.ศ. 2001 และ
2002 ได้มีการปรับปรุ งและพัฒนาเกณฑ์โดยนาแนวคิดเชิงระบบเข้ามาเป็ นแนวทางในการประเมิน
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และในปี ค.ศ. 2003 และ 2004 ได้นาแนวคิ ด เรื่ องการจัดการความรู ้ เข้า เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของ
องค์ประกอบของระบบ MBNQA ซึ่ งเป็ นรางวัลที่มีมาตรฐานระดับโลกและเป็ นแนวทางที่ ซ่ ึ งเป็ น
ต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทยด้วย
2) หลักการความสาคัญของระบบมัลคัม บัลดริจ
สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยี่แห่ งชาติอเมริ กา (National Institute of Standards
and Technology : NIST) เป็ นสถาบันที่ดาเนินการในโครงการคุณภาพแห่งชาติ ได้กาหนดเกณฑ์เพื่อ
การดาเนิ นการที่ เป็ นเลิ ศ เพื่ อช่ วยให้องค์ก ารใช้เป็ นแนวทางที่ ส อดคล้องกันในการบริ หาร โดย
ทาการศึกษาถึงแนวคิดการบริ หารขององค์การที่มีการดาเนิ นการที่ดีหลายแห่ ง ผลปรากฏว่าค่านิ ยม
และแนวคิดต่างๆ เป็ นความเชื่ อและพฤติกรรมที่พบว่าฝั งอยูใ่ นองค์กรที่มีผลการดาเนิ นการชั้นเลิ ศ
หลายแห่ง ค่านิยมและแนวคิดหลักจึงเป็ นรากฐานที่นามาปรับใช้กบั องค์การทางการศึกษาเพื่อความ
เป็ นเลิศในการบริ หารจัดการ ซึ่ งสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดาเนินงานที่เป็ นเลิศ
2552- 2553 (สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2552: 13- 15) ประกอบด้วย 1) การนาองค์กร
อย่างมิวสิ ัยทัศน์ 2) ความเป็ นเลิศที่มุ่งเน้นผูร้ ับริ การ 3) การเรี ยนรู ้ขององค์การและของแต่ละบุคคล
4) การให้ความสาคัญกับบุคลากรและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย 5) ความคล่องตัว 6) การมุ่งเน้นอนาคต 7)
การจัดการเพื่อนวัตกรรม 8) การจัดการโดยใช้ขอ้ มูลจริ ง 9) ความรับผิดชอบต่อสังคม 10) การ
มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า 11) มุมมองในเชิงระบบ
MBNQA ไม่วา่ จะเป็ นภาคธุ รกิจ ภาคการศึกษา หรื อภาคการดูแลสุ ขภาพ ล้วนอยูบ่ น
พื้นฐานแห่งหลักการคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ การใช้ลูกค้าเป็ นตัวขับเคลื่อนและการปฏิบตั ิ
ที่ดีเลิ ศ (สถาบันเพิ่มผลผลิ ตแห่ งชาติ อ้างถึ งใน เอกธิ ป สุ ขวารี , 2554: 60) เกณฑ์ต่างๆเพื่อการ
ดาเนินการที่เป็ นเลิศของ MBNQA ในปี ค.ศ. 2009-2010 ได้กาหนดขึ้นจากค่านิ ยมหลักและแนวคิด
ข้างต้น ในด้านการศึกษา และสามารถจัด แบ่งออกเป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาได้ท้ งั หมด 7 หมวด
ด้วยกัน (The 2009-2010 Edution Criteria for Performance Excellence, อ้างถึงใน นุ ชนารถ ยิม้
จันทร์ , 2552: 20) คื อ 1) การนาองค์ก าร 2) การวางแผนยุทธศาสตร์ 3) การมุ่ ง เน้นลู ก ค้า และ
การตลาด 4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้ 5) การมุ่งเน้นทรั พยากรบุ คคล 6) การ
จัดการกระบวนการ 7) ผลลัพธ์ทางธุ รกิจ
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ภาพที่2.1 แผนภูมิความสัมพันธ์ของรางวัลแห่งคุณภาพ (MBNQA) ที่มา : Harrison, Kenneth & Godfrey,

Modern Methods for Quality Control and Improvement. n.p. 2001 : 107.
จากแนวคิ ด ค่ า นิ ย มหลัก 11 ด้า น ถู ก ออกแบบเป็ นเกณฑ์ก ารตรวจประเมิ น และ
แนวทางการให้คะแนนตามองค์ประกอบหลักของการจัดการที่ดี 7 ด้าน (Baldrige National Quality
Program, http://baldrige.nist.gov/PDF_files/2008_Education_Criteria pdf.) คือ 1) การนาองค์กร
(Leadership) 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) 3) การมุ่งเน้นผูเ้ รี ยน ผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยและตลาด (Student, Stakeholder, and Market Focus) 4) การวัดผลการวิเคราะห์และการจัดการ
ความรู ้ (Measurement, Analysis, and Knowledge Management) 5) การมุ่งเน้นผูป้ ฏิบตั ิงาน (Faculty
and Staff Focus) 6) การจัดการกระบวนการ (Process Management) 7) ผลลัพธ์ (Results)
องค์ประกอบของ MBNQA มีรายละเอียดเหมือนกับ TQA เนื่องจากเป็ นต้นแบบของ TQA
การตรวจประเมิน ได้แบ่งออกเป็ น 2 มิติ คือ มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ คือ
1. การตรวจประเมินมิติกระบวนการ เป็ นการตรวจประเมินองค์ประกอบหลักด้าน
กระบวนการ 6 ด้า น คื อ 1) การน าองค์ก ร (Leadership) 2) การวางแผนเชิ งกลยุทธ์ (Strategic
Planning) 3) การมุ่งเน้นผูเ้ รี ยน ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและตลาด (Student, Stakeholder, and Market
Focus) 4) การวัดผลการวิเคราะห์และการจัดการความรู ้ (Measurement, Analysis, and Knowledge
Management) 5) การมุ่งเน้นผูป้ ฏิ บตั ิงาน (Faculty and Staff Focus) 6) การจัดการกระบวนการ
(Process Management)
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2. การตรวจประเมินมิติผลลัพธ์ เป็ นการตรวจประเมินองค์ประกอบด้านผลลัพธ์
คือ 7) ผลลัพธ์ (Results)
สาหรับการประเมินคุณภาพในระบบ MBNQA เป็ นการประเมินการดาเนินการ 7
ด้าน กาหนดคะแนนเต็มไว้ 1000 คะแนน โดยแบ่งหมวดต่างๆไว้ ดังในตารางที่ 2.1
ตารางที2่ .1 คะแนนการประเมินเพื่อให้รางวัลคุณภาพของระบบบัลดริ จ MBNQA
รายการ (categories and items)
1 ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร (leadership)
1.1 การนาองค์กร (organizational leadership)
1.2 ความรับผิดชอบทางสังคม (social responsibility)
2 การวางแผนกลยุทธ์ (strategic planning)
2.1 การพัฒนากลยุทธ์ (strategy development)
2.2 การนากลยุทธ์สู่การปฏิบตั ิ (strategy deployment)
3 ลูกค้าและตลาด (customer and market focus)
3.1 ความรู ้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด (customer and market knowledge)
3.2 ความสัมพันธ์และความพึงพอใจลู กค้า (customer relationships and
satisfaction)
4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้ (measurement, analysis, and
knowledge management)
4.1 การวัดและวิเคราะห์การดาเนิ นงาน (measurement and analysis of
organization performance)
4.2 ข้อมู ล ข่า วสารและการจัดการความรู ้ (information and knowledge
management)
5 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (human resource focus)
5.1 ระบบการทางาน (work systems)
5.2 การเรี ยนรู ้และแจงจูงใจพนักงาน (employee leaning and motivation)
5.3 การอยู่ดีและความพึงพอใจของพนักงาน (employee well-being and
satisfaction)

ค่าคะแนน (point values)
120
70
50
85
40
45
85
40
45
90
45
45
85
35
25
25
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6 การจัดการกระบวนการ (process management)
6.1 กระบวนการสร้างคุณค่า (value creation process)
6.2 กระบวนการสนับสนุน (support process)
7 ผลลัพธ์ทางธุ รกิจ (business results)
7.1 ผลลัพธ์ความพึงพอใจลูกค้า (customer-focused results)
7.2 ผลลัพธ์ดา้ นผลผลิตและบริ การ (product and service results)
7.3 ผลลัพธ์ดา้ นการเงินและการตลาด (financial and market results)
7.4 ผลลัพธ์ดา้ นทรัพยากรมนุ ษย์ (human resource results)
7.5 ผลลัพธ์ดา้ นประสิ ทธิผลองค์กร (organization effectiveness results)
7.6 ผลลัพธ์ดา้ นธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบทางสังคม (governance and
social responsibility results)
รวมค่าคะแนน (total point)

85
50
35
450
75
75
75
75
75
75

2.1.3.4 รางวัลคุณภาพแห่ งชาติ (Thailand Quality Award : TQA)
1) ความเป็ นมาของรางวัลคุณภาพแห่ งชาติ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) เริ่ มต้นตั้งแต่มีการลงนาม
บันทึ ก ความเข้า ใจระหว่า งสถาบันเพิ่ ม ผลผลิ ต แห่ ง ชาติ แ ละส านัก งานพัฒนาวิท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่ งชาติ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2539 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งรางวัลคุณภาพแห่ งชาติ
ขึ้ น ในประเทศไทย และด้ว ยตระหนัก ถึ ง ความส าคัญ ของรางวัล นี้ ส านัก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงได้บรรจุรางวัลคุณภาพแห่ งชาติไว้ในแผนยุทธศาสตร์ การ
เพิ่มผลผลิตของประเทศ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 9 โดย
มีสถาบันเพิ่มผลผลิ ตแห่ งชาติเป็ นหน่ วยงานหลักในการประสานความร่ วมมือกับหน่ วยงานต่างๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเผยแพร่ สนับสนุ น และผลักดันให้องค์กรต่างๆ ทั้งภาคการผลิตและการ
บริ การนาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ งชาติไปพัฒนาขีดความสามารถด้านบริ หารจัดการองค์กร(อ้างใน
http:// www.tqa.or.th/.../รางวัลคุณภาพแห่งชาติ/ความเป็ นมา)
2) ความสาคัญของรางวัลคุณภาพแห่ งชาติ
TQA เป็ นรางวัลและเครื่ องหมายที่แสดงถึงความเป็ นเลิศในการบริ หารจัดการของ
องค์การที่ทดั เที ยมระดับมาตรฐานโลก เนื่ องจากมีเกณฑ์ในการประเมิน และกระบวนการตัดสิ น
เช่นเดียวกับ MBNQA การจัดตั้ง TQA มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) สนับสนุนการนาแนวทางของ TQA

1000
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ไปใช้ในการปรับปรุ งความสามารถในการแข่งขัน 2) ประกาศเกี ยรติคุณให้กบั องค์การที่ประสพ
ความสาเร็ จในระดับมาตรฐานโลก 3) กระตุน้ ให้มีการเรี ยนรู ้และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ 4)
แสดงให้เห็ นนานาชาติเห็ นถึ งความมุ่งหมายในการยกระดับมาตรฐานความเป็ นเลิศในการบริ หาร
จัดการ (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2552: 3) รางวัลคุณภาพแห่ งชาติ TQA เป็ นโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์ การเพิ่มผลผลิตของประเทศ โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะเสริ มสร้างสมรรถนะขององค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชนให้เป็ นองค์กรที่เข้มแข็ง มีระบบบริ หารจัดการที่เป็ นเลิศทัดเทียมระดับมาตรฐาน
โลก โดยใช้เกณฑ์และกระบวนการตัดสิ นรางวัลช่ นดี ยวกับ รางวัลคุ ณภาพแห่ งชาติ ของประเทศ
อเมริ กา หรื อ The Malcolm Baldrige National Quality Award ( MBNQA ) ซึ่ งเป็ นต้นแบบ
รางวัลคุณภาพแห่ งชาติที่ประเทศต่างๆ หลายประเทศทัว่ โลกนามาประยุกต์ใช้ (สถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่ งชาติ, 2552: 4) เกณฑ์ในการประเมินความเป็ นเลิศของรางวัล TQA จะประกอบด้วย 7 หมวด
ได้แก่หมวดที่ 1 การนาองค์กร หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและ
ตลาด หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้ หมวกที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากร
บุคคล หมวดที่ 6 การจัดกระบวนการ หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ทางธุ รกิจ ซึ่งเกณฑ์ท้ งั 7 ด้านมาจากค่านิ ยม
หลักและแนวคิด 11ประการเช่นเดียวกันกับ MBNQA (เอกธิ ป สุ ขวารี , 2554: 58) ทั้งนี้ เกณฑ์ในการ
ประเมินความเป็ นเลิศของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA 7 ด้าน/หมวด มีดงั นี้
หมวดที่ 1 การนาองค์กร กล่าวถึ ง วิธีการที่ผูน้ า ระดับสู งชี้ นา และทา ให้องค์กรมี
ความยัง่ ยืน การกาหนดวิสัยทัศน์ค่านิ ยม และการคาดหวังผลการดาเนิ นการขององค์กร โดยให้
ความสาคัญกับวิธีการที่ผนู ้ าระดับสู ง สื่ อสารกับบุคลากร พัฒนาผูน้ าในอนาคต วัดผลการดาเนินการ
ในระดับองค์กร และสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริ มให้เกิดการประพฤติปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมและผลการ
ดา เนินการที่ดี หมวดนี้ ยงั รวมถึงระบบธรรมาภิบาลขององค์กร และวิธีการที่องค์กรทาให้มนั่ ใจได้
ว่ามีการประพฤติปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมและมีวธิ ี ปฏิบตั ิตามหน้าที่ พลเมืองดี
หมวดที่ 2 การวางแผนเชิ งกลยุทธ์ กล่าวถึง การวางแผนเชิ งกลยุทธ์และการวางแผน
ปฏิ บตั ิ การ การถ่ ายทอดเพื่อนา แผนไปปฏิ บตั ิ วิธีการทา ให้มนั่ ใจได้ว่ามีทรั พยากรเพียงพอที่ จะ
บรรลุผลสาเร็ จตามแผน ปฏิบตั ิการ วิธีการปรับเปลี่ยนแผนเมื่อสถานการณ์บงั คับ และวิธีการวัด
ความส าเร็ จ และรั ก ษาความยัง่ ยื น หมวดนี้ เน้ น ว่ า ความยัง่ ยื น ขององค์ก รในระยะยาวและ
สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันขององค์กรเป็ นประเด็นเชิ งกลยุทธ์ที่สาคัญที่ตอ้ งเป็ นองค์ประกอบที่
จา เป็ นในการวางแผนโดยรวมขององค์กร
หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลู กค้าและตลาดกล่าวถึ งวิธีการที่ องค์กรใช้ในการทาความ
เข้าใจเสี ยงของลูกค้าและ ตลาด โดยมีจุดมุ่งเน้นในการตอบสนองให้ตรงกับความต้องการ ความจา
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เป็ น และความคาดหวังของลูกค้า การทา ให้เกิ ดความประทับใจ และการสร้ างความภักดี หมวดนี้
มุ่งเน้นให้ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าเป็ นส่ วน สาคัญส่ วนหนึ่ งของกลยุทธ์โดยรวม ในด้านการรับฟั ง
การเรี ยนรู ้ และผลการดา เนินการที่เป็ นเลิศ ผลลัพธ์ ด้านความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้าให้
สารสนเทศที่สาคัญยิ่งที่ทา ให้เข้าใจลูกค้าและตลาดในหลายกรณี ผลลัพธ์และแนวโน้มดังกล่าวให้
สารสนเทศที่มีความหมายมากที่สุด ทั้งมุมมองของลูกค้าและ พฤติกรรมของตลาด ตัวอย่าง เช่น การ
กลับมาซื้ อและใช้ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การซ้ า และการกล่าวถึงในทางที่ดี รวมทั้งวิธีการที่มุมมองและ
พฤติกรรมของลูกค้าอาจส่ งผลต่อความยัง่ ยืนขององค์กรในตลาด
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัด การความรู ้ เป็ นหมวดหลักของเกณฑ์ใน
ด้านสารสนเทศที่ สาคัญทั้งหมดที่เกี่ยวกับการวัดการวิเคราะห์และการปรับปรุ งผลการดาเนิ นการ
รวมทั้งการจัดการความรู ้ ขององค์กรอย่างมี ประสิ ทธิ ผล เพื่อผลักดันให้เกิ ดการปรั บปรุ งและเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร เน้นวิธีปฏิ บตั ิที่สาคัญด้านบุคลากร ซึ่ งมุ่งที่จะสร้ าง
และรักษาให้องค์กร มีผลการดา เนิ นการที่ดีอยู่เสมอ รวมทั้งการทา ให้บุคลากรมีความผูกพันกับ
องค์กรเพื่อให้บุคลากรและองค์กร สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและประสบความสาเร็ จ ใน
หมวดนี้ ครอบคลุมวิธีการสร้างความผูกพัน การพัฒนาและการจัดการบุคลากรในลักษณะที่บูรณา
การกัน เช่น ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน กับวัตถุประสงค์เชิ งกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการ
ขององค์กร การมุ่งเน้นบุ คลากรครอบคลุ มความต้องการด้าน ขีดความสามารถและอัตรากาลัง
บุ ค ลากร รวมถึ ง บรรยากาศที่ ส นับสนุ นการท า งานของบุ คลากร เพื่ อสนับสนุ นให้ก ารจัด การ
ทรัพยากรบุคคลสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับกลยุทธ์โดยรวม เกณฑ์น้ ี จึงได้รวมการวางแผน
ด้านทรัพยากรบุคคลไว้เป็ นส่ วนหนึ่งในหมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์(หมวด 2) ด้วย
หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ เป็ นหมวดหลักของเกณฑ์ในด้านระบบงานและ
กระบวนการทา งานที่ สาคัญขององค์กร ข้อกาหนดสาคัญของหมวดนี้ คือการระบุ และจัดการ
เกี่ยวกับความสามารถพิเศษขององค์กร เพื่อให้การจัดการกระบวนการทา งานมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล เช่น การออกแบบที่มีประสิ ทธิ ผล การมุ่งเน้นที่การป้ องกัน ความเชื่ อมโยงกับลูกค้า ผู ้
ส่ งมอบ คู่คา้ และคู่ความร่ วมมือ และมุ่งเน้นการสร้างคุณค่า แก่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่สาคัญ รวมทั้ง
ผลการด าเนิ น การด้า นการปฏิ บ ัติ ก ารรอบเวลา การเตรี ย มพร้ อ มต่ อ ภาวะฉุ ก เฉิ น รวมถึ ง การ
ประเมินผล การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง และการเรี ยนรู ้ระดับองค์กร
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ มุ่งเน้นถึงผลลัพธ์ของการประเมินวัตถุประสงค์และการประเมิน
ของลู กค้าต่อ ผลิตภัณฑ์และบริ การขององค์กร ภาพรวมผลการดาเนิ นการด้านการเงินและตลาด
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โดยรวม ผลลัพธ์ดา้ นบุคลากร ผลลัพธ์ดา้ นระบบการนาองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ผลลัพธ์ของกระบวนการและกิ จกรรมการปรับปรุ งกระบวนการที่สาคัญ ด้วยการมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์
ดังกล่าว ทา ให้สามารถรักษาจุดประสงค์ ของเกณฑ์น้ ี ซึ่ งได้แก่ การนาเสนอคุ ณค่าที่ ดีเยี่ยมใน
มุม มองของลู กค้า และตลาด การมี ผลการดา เนิ นการที่ ดีเยี่ยม โดยเห็ นได้จากดัชนี ช้ ี วดั ด้า นการ
ปฏิบตั ิการ บุคลากร กฎหมาย จริ ยธรรม และการเงิ น รวมทั้งดัชนี ช้ ี วดั ด้านการเรี ยนรู ้ ระดับองค์กร
และพนักงาน ซึ่งเกณฑ์ในการประเมินความเป็ นเลิศ 7 หมวด ดังแสดงในภาพที่ 2.2

ภาพที่2.2 :ภาพแสดงความเชื่อมโยงและการบูรณาการของหมวดต่างๆ ของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ที่มา : เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจาปี 2553-2554.

รางวัลคุณภาพแห่ งชาติ หรื อ Thailand Quality Award นี้ ได้กาหนดเกณฑ์การบริ หาร
จัดการเพื่อความเป็ นเลิศ (เทพรัตน์ บุญรัตนพันธ์ , 2550 อ้างใน วัชรพงศ์ ขาวิไล , 2553: 7 ) จาแนก
ออกเป็ น 7 หมวด 1000 คะแนน มีรายละเอียด ดังนี้
หมวด 1 ภาวะผูน้ า (120) คะแนน โดยจะเป็ นการตรวจประเมินว่า ผูน้ าระดับสู งของ
องค์การได้ดาเนินการอย่างไรในเรื่ องต่อไปนี้
1) การนาองค์กรให้ประสบความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน
2) การกากับดูแลกิจการ
3) จริ ยธรรมทางธุ รกิจ
4) การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
5) ความรับผิดชอบต่อสาธารณสุ ขและชุมชน
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หมวด 2 การวางแผนเชิ งกลยุทธ์ (80) คะแนน โดยจะเป็ นการตรวจประเมิ นว่า
องค์การมีวธิ ี การต่างๆอย่างไร ในเรื่ องดังนี้
1) กาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการขององค์กร
2) นาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการไปปฏิบตั ิให้เป็ นรู ปธรรม
หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด (110) คะแนน โดยจะเป็ นการตรวจประเมิน
ว่า องค์การมีวธิ ี การเตรี ยมและการดาเนินเกี่ยวกับ
1) ความรู ้และเกี่ยวกับลูกค้าและตลาด
2) ความสัมพันธ์และความพึงพอใจของลูกค้า
หมวด 4 สารสนเทศและการวิเคราะห์ (80) คะแนน โดยจะเป็ นการตรวจประเมินว่า
องค์การมีแนวทางอย่างไรเกี่ยวกับ
1) การวัดและการวิเคราะห์การดาเนินงานขององค์การ
2) การจัดการสารสนเทศและความรู ้
หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากร (100) คะแนน โดยจะเป็ นการตรวจประเมินว่า องค์การ
มีแนวทางอย่างไร ในเรื่ อง
1) ระบบงาน
2) การเรี ยนรู ้ของบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจ
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ (110) คะแนน โดยจะเป็ นการตรวจประเมิ นว่า
องค์การมีแนวทางอย่างไรเกี่ยวกับ
1) กระบวนการสร้างคุณค่า
2) กระบวนการสนับสนุน
หมวด 7 ผลลัพธ์ (400) คะแนน เป็ นการตรวจประเมินผลการดาเนินการและผลลัพธ์
ในการปรับปรุ งในด้านต่างๆ ขององค์การ ได้แก่
1) สมรรถนะของผลิตภัณฑ์และการให้บริ การ
2) ความพึงพอใจของลูกค้า
3) การเงินและการตลาด
4) ทรัพยากรบุคคล
5) ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการปฏิบตั ิต่างๆ
6) ภาวะผูน้ า
7) ความรับผิดชอบต่อสังคม
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2.2 การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
2.2.1 ความหมายและความเป็ นมา
เรากาลังพูดถึงระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ หรื อ พูดถึงรางวัลคุณภาพฯ
รางวัลคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award)
(เกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558, 2557 : 29) เป็ นรางวัลที่มอบให้กบั หน่วยงาน
ภาครัฐที่ดาเนิ นการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่ อง และมีผลดาเนิ นการ ปรับปรุ งองค์การตามเกณฑ์
คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐอย่างโดดเด่น การดาเนิ นการที่ผา่ นมา สานักงาน ก.พ.ร. ได้ศึกษา
และจัดทาเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 และส่ งเสริ มให้ส่วนราชการ
ดาเนิ นการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์ดงั กล่าวผ่านตัวชี้ วดั ตาม คารับรองการปฏิบตั ิราชการของส่ วน
ราชการในปี พ.ศ. 2549 ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ได้ปรับปรุ งเกณฑ์ไปสู่ เกณฑ์ คุณภาพการบริ หาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) และกาหนดให้ส่วนราชการนาไปใช้ใน การ
พัฒนาองค์การปี ละ 2 หมวด ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 เพื่อให้การพัฒนาของส่ วนราชการเป็ นไปอย่างค่อย
เป็ นค่อยไป และยัง่ ยืน และเมื่อส่ วนราชการดาเนินการจนครบทั้ง 6 หมวด ในปี พ.ศ. 2554 สานักงาน
ก.พ.ร. ได้ดาเนิ นการ ตรวจรับรองคุ ณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL)
เพื่อติดตาม และตรวจสอบความพร้อม ของส่ วนราชการก่อนที่จะเข้าสู่ การดาเนิ นการเกี่ยวกับรางวัล
คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award) ในปี พ.ศ. 2555 เป็ น
ต้นมา สานักงาน ก.พ.ร. ได้จดั ให้มีรางวัลคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐรายหมวด เพื่อเป็ นการ
เชิ ดชู เกียรติสร้างแรงจูงใจและส่ งเสริ มให้เกิ ดการพัฒนาคุ ณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐของส่ วน
ราชการ อย่างต่อเนื่ อง และยกระดับมาตรฐานให้เทียบเท่าสากล โดยได้กาหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง
และกลไกการบริ หาร รางวัลด้วยแนวคิด “การปรับปรุ งทีละขั้น” กล่าวคือ ส่ วนราชการใดพัฒนา
องค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริ หาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) ครบทุก
หมวดแล้ ว และผ่ า นการรั บ รองคุ ณ ภาพการบริ หารจัด การภาครั ฐ ระดั บ พื้ น ฐาน (Certified
Fundamental Level) รวมทั้งสามารถปรับปรุ งองค์การอย่างต่อเนื่ อง จนมีความโดดเด่นในหมวดใด
หมวดหนึ่ ง จึ งสามารถขอรับรางวัลคุ ณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐรายหมวด และพัฒนาไปสู่
รางวัลคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐต่อไป
ในประเทศที่พฒั นาแล้วได้มีการนาระบบมาตรฐานการบริ หารจัดการมาใช้ ทั้งใน
ภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และมีการปรั บปรุ งกระบวนการทางาน
อย่างต่อเนื่ อง ทาให้สามารถพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิ จและสังคมได้อย่างมัน่ คง ยกตัวอย่าง
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เช่ น ประเทศสหรัฐอเมริ กาที่มีเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ งชาติที่ชื่อว่า Malcolm Baldrige National
Quality Award (MBNQA) ซึ่ งเกณฑ์ดงั กล่าวได้เป็ นแนวทางให้ประเทศต่าง ๆ นาไปประยุกต์ใช้
มากกว่า 70 ประเทศนาไปปรั บ ใช้ ซึ่ ง ประเทศไทยก็เป็ นหนึ่ ง ในนั้น (เกณฑ์คุณภาพการบริ หาร
จัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558, 2557 : 4 )
ในส่ วนของรายละเอียดตัวแดง น่าจะอยูใ่ นส่ วนของ Malcolm Baldrige National Quality Award
(MBNQA) หรื อไม่
ตารางที่ 2.2 รางวัลที่พฒั นามาจากรางวัลคุ ณภาพแห่ งชาติ Malcolm Baldrige National Quality
Award (MBNQA)
ประเทศ
ชื่อรางวัลที่พฒั นามาจาก BMNQA
ปี ค.ศ. ที่เริ่ มประกาศ
มอบรางวัล
แคนาดา
Canada Awards for Excellence (CAE)
1984
ออสเตรเลีย
Australian Business Excellence Award (ABEA)
1988
สหภาพยุโรป
European Quality Award (EQA)
1986
สิ งคโปร์
Singapore Quality Award (SQA)
1994
ญี่ปุ่น
Japan Quality Award (JQA)
1995
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.)
ได้กาหนดตัวชี้ วดั ใหม่เพิ่มเติมในกรอบการประเมินผลการปฏิ บตั ิราชการตามคารับรองการปฏิ บตั ิ
ราชการ คื อ การวัดความสาเร็ จในการดาเนิ นงานตามขั้นตอนของการพัฒนาคุ ณภาพการจัดการ
ภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) โดยได้นากรอบการดาเนินการตาม
พระราชกฤษฎีวา่ ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมทั้งหลักเกณฑ์
และแนวคิดของรางวัลคุณภาพแห่ งชาติของประเทศอเมริ กา(Malcolm Baldrige National Quality
Award : MBNQA) และรางวัลคุณภาพแห่ งชาติของไทย Thailand Quality Award : TQA มาปรับใช้
กับระบบราชการเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งกลายเป็ นจุดเน้นที่สาคัญในการ
พัฒนาระบบราชการอีกรู ปแบบหนึ่ งที่นาเข้ามาใช้ในปั จจุ บนั (คู่มื อคาอธิ บ ายตัวชี้ วดั การพัฒนา
คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2552: 7)
นอกจากนี้ มติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 เห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555) ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ซึ่ ง
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แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทยฯ ในประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 ว่าด้วยการมุ่งสู่ การเป็ น
องค์ ก ารที่ มี ขี ด สมรรถนะ บุ ค ลากรมี ค วามพร้ อ มและความสามารถในการเรี ยนรู ้ คิ ด ริ เริ่ ม
เปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้กาหนดเป้ าหมายตัวชี้ วดั และค่า
เป้ าหมาย ดังนี้
ตารางที่ 2.3 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
เป้าประสงค์
ตัวชี้วดั
ค่าเป้ าหมาย
1. มุ่งสู่ การเป็ นองค์การที่ ส่ วนราชการและ
- ระดับความสาเร็ จของ - ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ
มีขีดสมรรถนะสู ง
หน่วยงานของรัฐ
ส่ วนราชการ และ
80 โดยเฉลี่ย
บุคลากรมีความพร้อม
สามารถพัฒนาขีด
หน่วยงานของรัฐในการ - ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ
และความสามารถในการ สมรรถนะและมี
ปรับปรุ งและยกระดับ 80 โดยเฉลี่ย
เรี ยนรู ้ คิดริ เริ่ ม
ความพร้อมในการ คุณภาพการบริ หารงาน
เปลี่ยนแปลงและปรับตัว ดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาองค์การ
ได้อย่างเหมาะสมต่อ
-ระดับสมรรถนะของ
สถานการณ์ต่าง ๆ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ได้รับการพัฒนา
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ 3 ดัง กล่ าว การดาเนิ นการพัฒนาคุ ณภาพการบริ หารจัดการภาครั ฐ จึ ง ได้กาหนด
เป้ าหมายของการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐภายใน ระดับความสาเร็ จของส่ วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐในการปรับปรุ งและยกระดับคุณภาพการบริ หารงานตามแผนพัฒนาองค์การ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 โดยเฉลี่ย (แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2551 –2555,
2558: 29)
2.2.2 ความสาคัญและเหตุผลความจาเป็ นในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เหตุผลและความจาเป็ นในการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครั ฐ เป็ นเป้ าหมาย
สาคัญ ในประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบราชการ ของการบริ หารราชการแผ่นดิ น
(พ.ศ. 2548- 2551) และแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) ที่ตอ้ งการ
ให้หน่ วยงานภาครัฐมีการยกระดับคุ ณภาพมาตรฐานการทางาน ไปสู่ ระดับมาตรฐานสากล (high
performance) ส านัก งานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการได้ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพัฒ นาระบบ
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ราชการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการปรับปรุ งการทางาน ยกระดับการบริ หารจัดการ
โดยการนาเทคนิ คและเครื่ องมื อการบริ หารสมัยใหม่มาใช้ เช่ น การลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิราชการ การจักทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (blueprint for change) เป็ นต้น อย่างไรก็ดี
เพื่อให้เกิ ดความยัง่ ยืนของระบบการยกระดับคุ ณภาพมาตรฐานของหน่ วยงานภาครัฐ และเป็ นการ
รับรองการพัฒนาระบบ จึงได้นาเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐมาเป็ นเครื่ องมือในการ
ดาเนิ นการ ซึ่ งคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็ นชอบ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 ตามข้อเสนอของ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยมีวตั ถุประสงค์ของการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการ
บริ หารจัดการภาครัฐ ดังนี้ (ชลวัตร รุ จิรกาล, 2554: 36)
1. เพื่ อ ยกระดับ คุ ณ ภาพการปฏิ บ ัติ ง านของภาครั ฐ ให้ ส อดคล้อ งกับ พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. เพื่อให้หน่ วยงานภาครัฐนาไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาคุ ณภาพการบริ หาร
จัดการของหน่วยสู่ ระดับมาตรฐานสากล
3. เพื่อใช้เป็ นกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเป็ นบรรทัดฐานการติดตาม
และประเมินผลการบริ หารจัดการของหน่วยงานภายใน
2.2.3 หลักการและแนวคิดของเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ PMQA เป็ นเครื่ องมือบริ หารจัดการโดยนา
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ งชาติของประเทศไทย (Thailand Quality Award, TQA) ซึ่ งมีที่มาจากเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่ งชาติของสหรัฐอเมริ กา (Malcolm Baldrige National Quality Award, MBNQA)
มาปรั บใช้ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทยตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
ราชการ (พ.ศ. 2546-2550) ในการบริ หารจัดการภาครัฐในปั จจุบนั ได้ยึดหลัก การบริ หารกิ จการ
บ้า นเมื อ งที่ ดี หรื อธรรมาภิ บ าล (Good Governance) เพื่ อให้ก ารท างานเกิ ดประสิ ท ธิ ผ ล มี
ประสิ ทธิ ภาพและความคุ ม้ ค่า เปิ ดเผย โปรงใส และเน้นการมีส่วนร่ วมของประชาชน ซึ่ งเป็ นไป
ตามพระราชกฤษฎี กา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิ จการบ้านเมื องที่ดี พ.ศ. 2546 ทาให้
ส่ วนราชการต่าง ๆ ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคิดให้มุ่งเน้นประชาชนเป็ นศูนย์กลาง และวิธีการทางาน
เพื่อมุ่งไปสู่ การเป็ นองค์กรสมัยใหม่ ทางานเชิ งรุ กแบบบูรณาการ คล่องตัว รวดเร็ ว มีขีดสมรรถนะ
สู ง และสามารถรองรับต่อโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ (ชลวัตร รุ จิรกาล, 2554: 35-36)
การพัฒนาคุ ณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ (PMQA) นับ ว่ามี ความสาคัญและจาเป็ น
อย่างยิง่ เพราะหลักเกณฑ์ที่กาหนดจะช่วยส่ งเสริ มให้ส่วนราชการมีการยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
การปฏิ บ ตั ิ ง านสู่ ม าตรฐานสากล สอดคล้องกับ กลยุท ธ์ หลักในการสร้ างความเป็ นเลิ ศในระบบ
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ราชการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 6 แผนการบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2548-2551 และเป็ นไป
ตามพระราชกฤษฎี กาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริ หารกิ จการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2552 ) โดยแนวคิดหลักของรางวัลการบริ หารจัดการภาครัฐ
คือ ต้องการที่ จะเห็ นหน่ วยงานภาครั ฐให้ค วามส าคัญกับ การปฏิ บ ตั ิ ราชการที่ มุ่ งเน้นให้ก ารนา
องค์การเป็ นไปอย่างมีวสิ ัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความสาคัญต่อประชาชนผูร้ ับบริ การ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ปรั บปรุ งระบบการบริ หารจัดการให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัว ส่ งเสริ มให้
ข้าราชการมี การพัฒนาตนเอง มีความคิดริ เริ่ มและเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ อง ตัดสิ นใจโดยอาศัยข้อมู ล
สารสนเทศอย่างแท้จริ ง และทางานโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์เป็ นสาคัญ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ, 2553)
เกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ เป็ นการนาหลักเกณฑ์และแนวคิดตามรางวัล
คุณภาพแห่ งชาติของประเทศสหรัฐอเมริ กา Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA)
และรางวัลคุณภาพแห่ งชาติของประเทศไทย Thailand Quality Award (TQA) มาปรับให้สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทย และการดาเนิ นการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมทั้งการประเมินผลตามคารับรองการปฏิ บตั ิ
ราชการ เพื่อให้ความเหมาะสมตามบริ บทของภาคราชการไทย ทั้งนี้ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็ น
กรอบในการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามแนวทางBalance Scorecard ซึ่ งครอบคลุมใน 4 มิติ คือ
มิติดา้ นประสิ ทธิผล มิติดา้ นคุณภาพการให้บริ การ มิติดา้ นประสิ ทธิ ภาพของการปฏิบตั ิราชการ และ
มิติดา้ นการพัฒนาองค์กร (เกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558, 2557 : 17)
เกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ 7 หมวด จัดทาขึ้นโดยอาศัยค่านิ ยมหลัก (Core
Value) 11 ประการ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2553) ดังนี้ คือ 1) การนาองค์กร
อย่างมิวสิ ัยทัศน์ 2) ความเป็ นเลิศที่มุ่งเน้นผูร้ ับริ การ 3) การเรี ยนรู ้ขององค์การและของแต่ละบุคคล
4) การให้ความสาคัญกับบุคลากรและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย 5) ความคล่องตัว 6) การมุ่งเน้นอนาคต
7) การจัดการเพื่อนวัตกรรม 8) การจัดการโดยใช้ขอ้ มูลจริ ง 9) ความรับผิดชอบต่อสังคม 10) การ
มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า 11) มุมมองในเชิงระบบ โดยมีคาอธิ บายแต่ละแนวคิด ดังนี้
1. การนาองค์กรอย่างมีวสิ ัยทัศน์
ผูบ้ ริ หารระดับสู งมีบทบาทสาคัญที่จะขับเคลื่อนให้องค์กรประสบความสาเร็ จ โดย
ต้องให้ความสาคัญกับเรื่ องต่อไปนี้
1.1 การกาหนดทิศทาง ค่านิยมที่มีความชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม โดยเน้นค่านิ ยมที่
ให้ความสาคัญกับผูร้ ับบริ การ รวมทั้งกาหนดความคาดหวังขององค์กรที่มุ่งเน้นให้เกิดความสมดุล
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ของความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการชี้ นาการดาเนิ นกิ จกรรมและ
การตัดสิ นใจขององค์กร
1.2 การจัดทากลยุทธ์ ระบบ และวิธีก ารต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุ ผลการดาเนิ นการ
ที่เป็ นเลิศ กระตุน้ ให้มีนวัตกรรม สร้ างความรู ้ และความสามารถ และทาให้มนั่ ใจว่าองค์กรมีความ
ยัง่ ยืน
1.3 การกาหนดให้มีระบบการติดตามและทบทวนผลการดาเนิ นการขององค์กร
เพื่อนาผลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาองค์กร
1.4 การกากับดู แลตนเองที่ ดี และการเสริ มสร้ างจริ ยธรรมภายในองค์การให้มี
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู ม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ทุ ก กลุ่ ม ในด้า นจริ ย ธรรม การปฏิ บ ัติ ก าร และผลการ
ด าเนิ น การขององค์ ก ร ทั้ง นี้ ผู ้บ ริ หารระดับ สู ง ควรปฏิ บ ัติ ต นเป็ นแบบอย่ า งที่ ดี โดยการ
มีพฤติกรรมที่มีจริ ยธรรม
1.5 การสร้างแรงบันดาลใจ จูงใจ และกระตุน้ ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่ วมในการทา
ให้องค์การประสบความสาเร็ จ มีการพัฒนาและเรี ยนรู ้ มีนวัตธรรม และมีความคิดสร้างสรรค์
1.6 การมีส่วนร่ วมในการวางแผน การสื่ อสาร การสอนงาน การพัฒนาผูน้ า ใน
อนาคต การยกย่องชมเชยพนักงาน และการเป็ นแบบอย่างที่ดี
2. ความเป็ นเลิศที่มุ่งเน้นผูร้ ับบริ การ
การดาเนินการของส่ วนราชการ มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงของประชาชน ดังนั้น ผู ้
ที่จะตัดสิ นว่า ส่ วนราชการใดดาเนิ นการประสบความส าเร็ จหรื อมไม่ ได้แก่ ประชาชนซึ่ ง เป็ น
ผูร้ ับบริ การนัน่ เอง ทั้งนี้ องค์กรที่มุ่งเน้นผูร้ ับบริ การควรให้ความสาคัญกับเรื่ องดังต่อไปนี้
2.1 การให้ความสาคัญกับผูร้ ั บบริ การในปั จจุ บนั และอนาคต คื อ การเข้าใจความ
ต้อ งการของผู ้รั บ บริ ก ารในปั จ จุ บ ัน และการคาดการณ์ ค วามต้อ งการของผูร้ ั บ บริ ก ารที่ พึ ง มี
ในอนาคต
2.2 การสร้างความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การ สามารถดาเนินการได้
ใน
ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเข้าถึงบริ การ คุณภาพของการให้บริ การ การลดข้อผิดพลาดในการให้บริ การ
การลดข้อร้ องเรี ยนจากผูร้ ับบริ การ รวมทั้ง ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับผูร้ ับบริ การ ซึ่ งช่ วย
สร้ างความไว้วางใจ ความเชื่ อมัน่ และความพึงพอใจให้กบั ผูร้ ับบริ การ ทั้งนี้ องค์กรที่จะสามารถ
สร้างความพึงพอใจให้กบั ผูร้ ับบริ การได้น้ นั จาเป็ นต้องรับฟังความคิดเห็นของผูร้ ับบริ การ สามารถ
คาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงในอนาคต และตระหนัก
3. การเรี ยนรู ้ขององค์กรและบุคคลากร
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การที่ องค์ก รจะบรรลุ ผ ลส าเร็ จในการดาเนิ นการได้น้ ัน องค์ก รต้องมี แนวทาง
ที่ปฏิ บตั ิ ได้เป็ นอย่างดี ในเรื่ องการเรี ยนรู ้ ขององค์กรและของแต่ละบุ คคล การเรี ยนรู ้ ขององค์กร
รวมถึ ง การปรั บ ปรุ ง อย่า งต่ อ เนื่ อ งของแนวทางที่ มี อ ยู่ แ ละการเปลี่ ย นแปลงที่ ส าคัญ ที่ น าไปสู่
เป้ าประสงค์และแนวทางใหม่ ๆ การเรี ยนรู ้ ต้องถู กปลู ก ฝั งลงไปในแนวทางที่องค์กรปฏิ บตั ิการ
ซึ่ งหมายความว่า การเรี ยนรู ้ จะต้องเป็ นปกติวิสัยของงานประจาวัน มี การปฏิ บตั ิ ในระดับบุคคล
หน่ ว ยงาน และองค์ก ร ส่ ง ผลต่ อการแก้ปั ญหาที่ ต้น เหตุ มุ่ ง เน้น การสร้ า งและแบ่ ง ปั น ความรู ้
ทัว่ ทั้งองค์กร และเกิ ดขึ้ นจากโอกาสที่ ทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงที่มีนัยสาคัญและมี ความหมาย
แหล่ง การเรี ยนรู ้ในองค์กร รวมถึงความคิดของบุคลากร การวิจยั และพัฒนา ข้อมูลจากผูร้ ับบริ การ
การแบ่งปั นวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ และการจัดระดับเทียบเคียง (Benchmarking)
3.1 การเรี ยนรู ้ขององค์กรส่ งผลดังนี้
3.1.1 การเพิ่มคุณค่าให้แก่ผูร้ ับบริ การผ่านการบริ การใหม่หรื อที่ปรับปรุ ง
ใหม่
3.1.2 การลดความผิดพลาด ความสู ญเสี ย และต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
3.1.3 การปรับปรุ งความสามารถในการตอบสนองผูร้ ับบริ การและการลด
รอบเวลา
3.1.4 การเพิ่มผลิ ตภาพและประสิ ทธิ ผลในการใช้ทรัพยากรทั้งหมดของ
องค์กร
3.1.5 การเพิ่มผลการดาเนิ นการขององค์กรเพื่อให้บรรลุผลในด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม
3.1.6การให้บริ หารต่อชุมชนในฐานะพลเมืองดี
3.2 การเรี ยนรู ้ของบุคลากรส่ งผล ดังนี้
3.2.1 ท าให้ บุ ค ลากรที่ อ ยู่ ใ นองค์ ก รมี ค วามพึ ง พอใจและมี ท ัก ษะ
หลากหลาย
3.2.2 เกิดการเรี ยนรู ้ขา้ มหน่วยงาน
3.2.3 สร้างสิ นทรัพย์ทางความรู ้ขององค์กร
3.2.4 มีสภาพแวดล้อมที่ดีข้ ึนเพื่อให้มีนวัตกรรม
ดังนั้น การเรี ยนรู ้จึงไม่ควรมุ่งเพียงแต่การให้ได้ผลผลิตและบริ การที่ดีข้ ึน แต่ควร
มุ่งถึงความสามารถในการตอบสนองผูร้ ับบริ การ การปรับตัว นวัตกรรม และมีประสิ ทธิ ภาพที่ดีข้ ึน
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ด้วย เพื่อทาให้องค์กรมีความยัง่ ยืน รวมทั้งทาให้บุคลากรมีความพึงพอใจและแรงจูงใจในการ มุ่งสู่
ความเป็ นเลิศ
4. การให้ความสาคัญกับบุคลากรและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
การให้ความสาคัญกับบุ คลากร หมายถึ ง การมี ความมุ่งมัน่ ที่ จะทาให้บุคลากร
มีความพึงพอใจ มีการพัฒนา และมีความผาสุ ก ซึ่ งเกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบตั ิงานที่มีความยืดหยุน่ และ
มีผลการดาเนินการที่มีที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของบุคลากรที่มีความแตกต่างกันในด้าน
สถานที่ทางานและชีวติ ครอบครัว ความท้าทายที่สาคัญในการให้ความสาคัญกับบุคลากร มีดงั นี้
4.1 การแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความมุ่ ง มั่น ของผู ้น า องค์ก รที่ มี ต่ อ ความส าเร็ จ ของ
บุคลากร
4.2 การยกย่องชมเชยบุคลากรที่มากกว่าการให้ค่าตอบแทนตามปกติ
4.3 การสนับสนุนการพัฒนาและความก้าวหน้าของบุคลากร
4.4 การแบ่งปั นความรู ้ขององค์กรเพื่อให้บุคลากรสามารถให้บริ การผูร้ ับบริ การได้
ดียงิ่ ขึ้น และสนับสนุนให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
4.5 การสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริ มให้บุคลากรกล้าคิดกล้าทาและมีนวัตกรรม
4.6 การสร้างสภาพแวดล้อมสนับสนุ นเพื่อบุคลากรที่หลากหลาย องค์กรต้อง
สร้างความร่ วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้สามารถบรรลุเป้ าประสงค์โดยรวมได้ดีข้ ึน
ความร่ วมมือภายในองค์กร อาจรวมถึง ความร่ วมมือระหว่างบุคลากรและผูบ้ ริ หารซึ่ งอาจนาไปสู่
การพัฒนาบุคลากร การฝึ กอบรมข้ามหน่ วยงาน หรื อการปรั บโครงสร้ างงาน เช่ น การพัฒนา
ที ม งานความร่ ว มมื อ ภายในองค์ก ร อาจเกี่ ย วข้องกับ การสร้ า งเครื อข่ า ยความสั ม พันธ์ ระหว่า ง
หน่ วยงานต่าง ๆ เพื่อปรับปรุ งความยืดหยุ่น การตอบสนอง และการแบ่งปั นความรู ้ ความร่ วมมื อ
ภายนอกองค์กร อาจเป็ นการร่ วมมือกับผูร้ ับบริ การ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ความร่ วมมือ
ในรู ปแบบเครื อข่ายเป็ นความร่ วมมื อภายนอกที่มีความสาคัญมากขึ้ นเรื่ อย ๆ ความร่ วมมือภายใน
และภายนอกองค์กรที่ดีจะก่อให้เกิ ดการพัฒนาต่อเป้ าประสงค์ระยะยาว ซึ่ งเป็ นพื้นฐานสาคัญของ
การพัฒ นาและปรั บ ปรุ ง องค์ก ร ดัง นั้น องค์ก รควรค านึ ง ถึ ง ความต้อ งการที่ ส าคัญ ที่ น าไปสู่
ความสาเร็ จร่ วมกันมีวิธีการสื่ อสารอย่างสม่ าเสมอ มีแนวทางในการประเมินความก้าวหน้า และ
วิธีก ารปรั บปรุ ง ให้เข้ากับสภาวะที่ เปลี่ ย นแปลง ในการกรณี ก ารให้การศึ ก ษาและการฝึ กอบรม
ร่ วมกัน อาจเป็ นวิธีการหนึ่งที่คุม้ ค่าสาหรับการพัฒนาบุคลากร
5. ความคล่องตัว
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องค์ ก รต้อ งมี ค วามคล่ อ งตัว เพื่ อ ให้ ป ระสบผลส าเร็ จ ในภาวะปั จ จุ บ ัน ที่ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา และมี ก ารแข่ ง ขัน ในระดับ โลก ซึ่ งหมายถึ ง ความสามารถในการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและมีความยืดหยุน่ e-Service ทาให้องค์กรต้องมีการตอบสนองที่รวดเร็ ว
ยิ่งขึ้น มีความยืดหยุน่ และปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผูร้ ับบริ การเฉพาะราย องค์กรต้องใช้
เวลาให้ ส้ ั นลงเรื่ อ ย ๆ ในการน าผลผลิ ต ใหม่ แ ละบริ ก ารใหม่ ห รื อ ที่ ป รั บ ปรุ ง ใหม่ เ ข้า สู สั ง คม
ขณะเดียวกันองค์กรต้องตอบสนองผูร้ ับบริ การให้รวดเร็ วและยืดหยุน่ มากขึ้นเรื่ อย ๆ การปรับปรุ ง
ที่ ส าคัญ ในการลดเวลาในการตอบสนองความต้อ งการของผูร้ ั บบริ ก าร ท าให้องค์ก รต้องการ
ระบบงานใหม่ ๆ การลดความซับซ้อนของหน่วยงานและกระบวนการ หรื อมีความสามารถในการ
เปลี่ ยนจากกระบวนการหนึ่ งไปสู่ อีกกระบวนการหนึ่ งอย่างรวดเร็ ว ดังนั้น บุคลากรที่ได้รับการ
อบรมข้ามหน่วยงานและได้รับการเอื้ออานาจในการตัดสิ นใจจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งในบรรยากาศ
แข่ ง ขัน ที่ รุ นแรง ปั จ จัย แห่ ง ความส าเร็ จ ที่ ส าคัญ ประการหนึ่ งในการบรรลุ ค วามท้ า ทาย
เชิงยุทธศาสตร์ คื อ รอบเวลาในการออกแบบกระบวนการหรื อบริ การออกสู่ สังคม หรื อรอบเวลา
การสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว องค์กรต้องบูรณาการ
การทางานแต่ละขั้นตอนในกิจกรรมต่าง ๆ เริ่ มตั้งแต่การวิจยั หรื อกรอบแนวคิด ไปจนถึ งการนาไป
ปฏิ บตั ิผลการดาเนิ นการในด้านเวลามี ค วามสาคัญมากยิ่งขึ้ นในปั จจุ บนั และรอบเวลากลายเป็ น
ตัว วัด กระบวนการที่ ส าคัญ การมุ่ ง เน้ น เรื่ องเวลาก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ อื่ น ๆ ที่ ส าคัญ ด้ ว ย
การปรั บปรุ ง ในเรื่ องเวลาจะผลักดันให้มีก ารปรั บ ปรุ ง ต่า ง ๆ ในเรื่ องระบบงานองค์ก ร คุ ณภาพ
ต้นทุน และผลิตภาพไปพร้อม ๆ กัน
6. การมุ่งเน้นอนาคต
ในสภาพแวดล้อมปั จจุ บนั การสร้ างองค์กรที่ มีความยัง่ ยืนต้องอาศัยความเข้าใจ
ปั จจัยต่าง ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ พนั ธกิ จและวิสัยทัศน์องค์กร
ทั้งนี้ องค์กรที่ จะประสบความสาเร็ จต้องมีแนวคิ ดที่ในการมุ่งเน้นอนาคตอย่างจริ งจังและมี ความ
มุ่งมัน่ ที่จะสร้ างพันธะระยะยาวกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่สาคัญ ได้แก่ ผูร้ ับบริ การบุ คลากร ผูส้ ่ ง
มอบบริ ก าร สาธารณชน และชุ มชนขององค์ก ร การวางแผนงานขององค์กรจึงควรคาดการณ์
ล่วงหน้าถึ งปั จจัยต่าง ๆ เช่น ความคาดหวังของผูร้ ับบริ การและความต้องการของผูร้ ับบริ การ การ
พัฒนาด้านเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ความคาดหวังของชุ มชนและ
สังคม ดังนั้น เป้ าประสงค์เชิ งยุทธศาสตร์ และการจัดสรรทรั พยากรจึงต้องรองรับปั จจัยดังกล่าว
ด้วยการมุ่งเน้นอนาคต ครอบคลุมถึงการพัฒนาบุคลากรและ ผูส้ ่ งมอบบริ การ การวางแผนสื บทอด
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ตาแหน่ ง ที่ มี ป ระสิ ทธิ ผ ล การสร้ า งโอกาสเพื่ อนวัตกรรม และการคาดการณ์ ล่ วงหน้าถึ ง ความ
รับผิดชอบต่อสาธารณะ
7. การจัดการเพื่อนวัตกรรม
นวัต กรรม หมายถึ ง การเปลี่ ย นแปลงที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ การปรั บ ปรุ ง บริ การ
กระบวนการและการปฏิ บตั ิการขององค์กร รวมทั้งการสร้ างคุ ณค่าใหม่ให้แก่ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
นวัตกรรมควรนาองค์การไปสู่ มิติใหม่ในการดาเนิ นการ นวัตกรรมไม่อยูใ่ นขอบเขตงานของการ
วิจยั และพัฒนาเท่านั้น นวัตกรรมมีความสาคัญต่อการดาเนิ นการในทุกแง่มุมและทุกกระบวนการ
ผูน้ าองค์กรจึงควรชี้ นาและจัดการให้นวัตกรรมเป็ นส่ วนหนึ่ งของวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ องค์กรควร
บูรณาการนวัตกรรมไว้ในการทางานประจาวันและใช้ระบบการปรับปรุ งผลการดาเนิ นการของ
องค์กรสนับสนุ นให้เกิ ดนวัตกรรม นวัตกรรมเกิ ดจากการสะสมความรู ้ ขององค์กรและบุ คลากร
ดั ง นั้ น ความสามารถในการเผยแพร่ และใช้ ป ระโยชน์ จ ากความรู ้ เ หล่ า นี้ อย่ า งรวดเร็ ว
จึงมีความสาคัญต่อการผลักดันนวัตกรรมขององค์กร
8. การจัดการโดยใช้ขอ้ มูลจริ ง
การวัดและการวิ เคราะห์ ผ ลการด าเนิ นการมี ค วามส าคัญต่ อองค์ก ร การวัดผล
ควรมาจากความจาเป็ นและกลยุทธ์หลักขององค์กร รวมทั้ง ควรให้ขอ้ มูลและสารสนเทศที่สาคัญ
อย่างยิง่ เกี่ยวกับกระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ที่สาคัญ การจัดการผลการดาเนิ นการขององค์กร
ต้องใช้ขอ้ มูลและสารสนเทศหลายประเภท ซึ่ งควรครอบคลุมถึงผลการดาเนินการด้านผูร้ ับบริ การ
ผลผลิตและบริ การ รวมทั้งการเปรี ยบเทียบผลการดาเนินการด้านการปฏิบตั ิการ กระบวนการ และ
ผลการดาเนินการเทียบกับ คู่เทียบเคียง รวมถึงผลการดาเนินการของผูส้ ่ งมอบ บุคลากร ตลอดจน
ธรรมาภิบาลและการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับ การวิเคราะห์ หมายถึง การสกัดสาระสาคัญ
ของข้อมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประเมินผล การตัดสิ นใจ และการปรับปรุ ง ในการ
วิเคราะห์องค์กรจาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลเพื่อบ่งบอกถึงแนวโน้ม การคาดการณ์ และความเป็ นเหตุเป็ น
ผลกัน ซึ่ งโดยปกติ แล้ว อาจไม่ เ ห็ นเด่ น ชัด การวิเ คราะห์ จะสนับ สนุ น จุ ด มุ่ ง หมายหลาย ๆ
ประการ เช่น การวางแผน การทบทวนผลการดาเนินการโดยรวม การปรับปรุ งการปฏิบตั ิการ การ
จัดการการเปลี่ยนแปลง และการเปรี ยบเทียบผลการดาเนินการกับคู่เทียบ
ในการปรับปรุ งผลการดาเนิ นการและการจัดการการเปลี่ยนแปลง องค์กรควรให้
ความสาคัญกับการเลือกและใช้ตวั ชี้ วดั ผลการดาเนิ นการที่ควรสะท้อนถึงปั จจัยต่าง ๆ ที่นาไปสู่ การ
ปรับปรุ งผลการดาเนิ นการในด้านผูร้ ับบริ การ การปฏิบตั ิการ การเงิน และจริ ยธรรม กลุ่มตัวชี้ วดั
ที่ เชื่ อมโยงกับ ความต้องการของผูร้ ั บ บริ ก ารและผลการดาเนิ นการขององค์ก ร จะเป็ นพื้ นฐาน
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ที่ เ ด่ น ชัด ในการท าให้ ก ระบวนการทั้ง หมดสอดคล้อ งไปในแนวทางเดี ย วกัน กับ เป้ า ประสงค์
ขององค์ก ร การวิเคราะห์ ข ้อมู ล ที่ ไ ด้จากกระบวนการติ ดตาม อาจท าให้เกิ ดการประเมิ น และ
เปลี่ยนตัววัดหรื อดัชนีช้ ีวดั เพื่อให้สนับสนุนเป้ าประสงค์ขององค์กรยิง่ ขึ้น
9. ความรับผิดชอบต่อสังคม
ผูน้ าองค์กรควรให้ความสาคัญต่อความรับผิดชอบที่มีต่อสาธารณะ พฤติกรรมที่มี
จริ ยธรรม และความจาเป็ นในการบาเพ็ญตนเป็ นพลเมืองดี ดว้ ย ผูน้ าควรเป็ นแบบอย่างที่ดีในการ
มุ่ ง เน้น จริ ย ธรรมในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ และการคุ ้ม ครองป้ อ งกัน สุ ข อนามัย ของสาธารณะความ
ปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม ครอบคลุมถึงการปฏิบตั ิการขององค์กร และรอบเวลาของกระบวนการ
และบริ การ นอกจากนั้น องค์ก รควรให้ค วามส าคัญต่ อการอนุ รักษ์ท รั พ ยากรและการลดความ
สู ญเสี ยตั้งแต่ตน้ ทาง การวางแผนจึงควรคาดการณ์ ล่วงหน้าถึ งผลกระทบในเชิ งลบ ที่อาจเกิ ดขึ้น
จากการดาเนิ นการ การวางแผนที่มีประสิ ทธิ ผลควรป้ องกันมิให้เกิ ดปั ญหา แก้ไขปั ญหาที่เกิ ดขึ้น
อย่างตรงไปตรงมา และจัดให้มีสารสนเทศและการสนับสนุ นที่จาเป็ น เพื่อให้สาธารณะมี ความ
ตระหนักในเรื่ องดังกล่าวอยูเ่ สมอ เพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่ ของสาธารณะในหลาย ๆ องค์กร ขั้นตอน
การออกแบบกระบวนการมีความสาคัญมากในด้านความรับผิดชอบต่อสาธารณะ การตัดสิ นใจที่
เกี่ ยวกับการออกแบบมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและชุ มชนหรื อไม่ ดังนั้น กลยุทธ์การออกแบบ
กระบวนการที่ มี ประสิ ทธิ ผล จึ งควรคาดการณ์ ล่วงหน้า ถึ ง ความกัง วลและความรั บผิดชอบด้า น
สิ่ ง แวดล้อ มที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ย ๆ องค์ ก รควรให้ ค วามส าคัญ กับ พฤติ ก รรมที่ มี จ ริ ย ธรรม ในการ
ปฏิ สั ม พัน ธ์ ต่อ ผู ม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ทั้ง หมด การปฏิ บ ัติท างด้า นจริ ย ธรรมอย่า งจริ ง จัง ควรเป็ น
ข้อกาหนดและต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทั้งหมด การปฏิ บตั ิ ทางด้านจริ ยธรรมอย่างจริ งจัง ควรเป็ น
ข้อกาหนดและต้องมีการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลขององค์กร การบาเพ็ญตน
เป็ นพลเมื องดี เกี่ ย วข้องกับการนาองค์กรและการสนับ สนุ นจุ ดประสงค์ที่สาคัญด้า นสาธารณะ
ตามข้อจากัดด้านทรัพยากรขององค์กรจุดประสงค์ดงั กล่าว อาจรวมถึงการปรับปรุ งด้านการศึกษา
และสุ ขอนามัยของชุ มชน การทาให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี การอนุ รักษ์ทรัพยากร การให้บริ การชุมชน
การปรั บ ปรุ ง วิธี ป ฏิ บ ตั ิ ข ององค์ก ร และการเปิ ดเผยข้อมู ล ข่ า วสารให้ก ับ ประชาชน ภาวะผูน้ า
ในฐานะที่ เ ป็ นพลเมื อ งดี ย งั รวมถึ ง การผลัก ดัน องค์ ก รอื่ น ๆ ทั้ง ในภาครั ฐ และเอกชนให้ ร่ ว ม
ดาเนินการตามจุดประสงค์ดงั กล่าวด้วย การจัดการในเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคม จาเป็ นต้องใช้
ตัวชี้วดั ที่เหมาะสมและความรับผิดชอบของภาวะผูน้ าสาหรับตัววัดดังกล่าว
10. การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า
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การวัด ผลการด าเนิ น การขององค์ก ร จ าเป็ นต้อ งมุ่ น ผลลัพ ธ์ ที่ ส าคัญ ผลลัพ ธ์
ดังกล่ าวควรใช้เพื่อสร้ างคุ ณค่าและรักษาความสมดุ ลของคุ ณค่าให้แก่ผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยที่ สาคัญ
ได้แก่ ผูร้ ับบริ การ บุคลากร พนักงานที่เกี่ยวข้อง และชุ มชน จากการสร้างคุณค่าให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยที่สาคัญเหล่านี้ ทาให้องค์กรสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ทั้งนี้ กลยุทธ์ขององค์กรควรระบุ
ความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่สาคัญอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้ าหมายซึ่ งบางครั้ง
อาจมีความขัดแย้งกันหรื อมีการเปลี่ยนแปลงไป กลยุทธ์ดงั กล่าวจะช่วยทาให้มนั่ ใจว่าแผนงานและ
การปฏิ บ ัติ ก ารต่ า ง ๆ ตอบสนองต่ อ ความต้อ งการที่ แ ตกต่ า งกัน ของผู ม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย และ
หลี กเลี่ ยงผลกระทบในเชิ งลบต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยใด ๆ การใช้ตวั ชี้ วดั ผลการดาเนิ นการแบบนา
และแบบตาม (Leading & Lagging) ร่ วมกันอย่างสมดุลเป็ นวิธีการที่มีประสิ ทธิ ผลในการสื่ อลาดับ
ความสาคัญระยะสั้นและระยะยาวขององค์กร การตรวจติ ดตามผลการดาเนิ นการจริ ง และเป็ น
พื้นฐานที่เด่นชัดในการปรับปรุ งผลลัพธ์ต่าง ๆ
11. มุมมองในเชิงระบบ
เกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐให้มุมมองในเชิงระบบในการจัดการองค์กร
และกระบวนการที่สาคัญ เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ นัน่ คือ ผลการดาเนิ นการที่เป็ นเลิศ เกณฑ์ท้ งั 7
หมวด และค่านิ ยมหลักเป็ นกรอบในการสร้างระบบและการบูรณาการกลไกของระบบ
เข้า
ด้วยกัน อย่างไรก็ตาม การจัดการผลการดาเนิ นการโดยรวมให้ประสบความสาเร็ จต้องอาศัย การ
สัง เคราะห์ ที่ม องภาพรวมขององค์ก ร มุ่ งเน้น วิสั ยทัศ น์พ นั ธกิ จ วัตถุ ป ระสงค์เชิ ง กลยุท ธ์ และ
แผนปฏิบตั ิการ ให้มีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน และการบูรณาการร่ วมกัน ซึ่ งหมายถึง
การใช้การเชื่อมโยงที่สาคัญระหว่างข้อกาหนดต่าง ๆ ในหมวดต่าง ๆ ของเกณฑ์คุณภาพการบริ หาร
จัดการภาครัฐ เพื่อทาให้มนั่ ใจว่าแผนงาน กระบวนการตัววัด และการปฏิ บตั ิการต่าง ๆ มีความ
สอดคล้องกัน และบูรณาการไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้องค์ประกอบแต่ละส่ วนของระบบการ
จัดการผลการดาเนินการขององค์กรมีการปฏิบตั ิการอย่างเชื่อมโยง ซึ่ งกันและกันอย่างสมบูรณ์
ทั้งนี้ มุมมองในเชิงระบบ ครอบคลุมถึงการที่ผนู ้ าระดับสู งมุ่งเน้นทิศทางเชิ งกลยุทธ์
และมุ่งเน้นผูร้ ับบริ การ ซึ่ งหมายความว่า ผูน้ าระดับสู งตรวจติดตาม ปรับปรุ งแก้ไข และจัดการผล
การดาเนินการ โดยอาศัยผลลัพธ์การดาเนินการ มุมมองในเชิงระบบ ยังรวมถึงการใช้ตวั ชี้ วดั และ
ความรู ้ขององค์กรเพื่อสร้างกลยุทธ์ที่สาคัญ นัน่ คือ การเชื่ อมโยงกลยุทธ์เหล่านี้ เข้ากับกระบวนการ
ที่สาคัญและการจัดสรรทรัพยากรให้มีความสอดคล้องไปในแนวทางเดี ยวกัน เพื่อปรับปรุ งผลการ
ดาเนิ นการโดยรวม และทาให้ผูร้ ั บบริ การพึงพอใจ ดังนั้น มุ มมองในเชิ งระบบ หมายถึ ง การ
จัดการทั้งองค์กร และองค์ประกอบ แต่ละส่ วนเพื่อบรรลุความสาเร็ จขององค์กร
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2.2.4 องค์ ประกอบของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
สาระสาคัญของการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ จะแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน
หลัก (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการ, 2549 อ้างในสมเกียรติ ชิ ตไธสง, 2554: 46) คือ 1)
ลักษณะสาคัญขององค์กร 2) เกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ มีรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่2.3 เกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐทั้ง7หมวดที่มีความเชื่อมโยง
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 2551
2.2.4.1 ลักษณะสาคัญขององค์ กร
เป็ นการอธิ บายถึ งภาพรวมในปั จจุ บนั ของส่ วนราชการ สภาพแวดล้อมในการ
ปฏิ บตั ิ ภารกิ จความสัม พันธ์ ระหว่างหน่ วยงานกับ ผูร้ ั บบริ การ ส่ วนราชการอื่ น และประชาชน
โดยรวมสิ่ ง ส าคัญ ที่ มี ผ ลต่ อ การดาเนิ นการ และความท้า ทายที่ ส าคัญในเชิ ง ยุท ธศาสตร์ ที่ ส่ ว น
ราชการเผชิญอยู่ รวมถึงระบบการปรับปรุ งผลการดาเนินการของส่ วนราชการ
2.2.4.2 เกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐประกอบด้วยคาถามต่าง ๆ ในแต่ละหมวด
ซึ่ งเป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการที่จะนาส่ วนราชการไปสู่ องค์กรแห่ งความเป็ นเลิ ศได้ และ
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เกณฑ์ในแต่ละหมวดจะมีความเชื่ อมโยงกันระหว่างหมวดต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็ นถึ งการบริ หาร
จัดการที่ดีตอ้ งมีความสอดคล้องและบูรณาการกันอย่างเป็ นระบบ
เกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย 7 หมวด คือ
หมวดที่ 1 การนาองค์กร
หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
หมวดที่ 3 การให้ความสาคัญกับผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้
หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ
ทั้งนี้ เกณฑ์ท้ งั 7 หมวด สามารถอธิบายได้เป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่เป็ น
กระบวนการ และส่ วนที่เป็ นผลลัพธ์
ส่ วนที่เป็ นกระบวนการ (หมวด 1-6) เป็ นเกณฑ์เพื่อใช้ประเมินประสิ ทธิภาพของ
ส่ วนราชการ สามารถจัดได้เป็ น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 กลุ่มการนาองค์กร ประกอบด้วย
หมวด 1 การนาองค์กร
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
หมวดที่ 3 การให้ความสาคัญกับผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
กลุ่มที่ 2 กลุ่มพื้นฐานของระบบ ประกอบด้วย
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้
กลุ่มที่ 3 กลุ่มปฏิบตั ิการ ประกอบด้วย
หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ
ส่ วนที่เป็ นผลลัพธ์ (หมวด 7) เป็ นเกณฑ์เพื่อใช้ประเมินประสิ ทธิ ผลของส่ วน
ราชการใน 4 มิติ ที่มีความสอดคล้องตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการ คือ
มิติดา้ นประสิ ทธิผล
มิติดา้ นคุณภาพการให้บริ การ
มิติดา้ นประสิ ทธิภาพของการปฏิบตั ิราชการ
มิติดา้ นการพัฒนาองค์กร
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2.2.5 สาระสาคัญของเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในแต่ละหมวดโดยสังเขป
หมวดที่ 1 การน าองค์ ก ร ผู บ้ ริ ห ารของส่ ว นราชการด าเนิ น การอย่า งไรในเรื่ อ ง
วิสัยทัศน์ เป้ าประสงค์ระยะสั้นและระยะยาว ค่านิยม และความคาดหวังในการดาเนิ นการ รวมถึง
การให้ความสาคัญกับผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทั้งหลาย การกระจายอานาจการตัดสิ นใจ
การสร้างนวัตกรรม และการเรี ยนรู ้ในส่ วนราชการ รวมทั้งตรวจประเมินว่าส่ วนราชการมีการกากับ
ดูแลตนเองที่ดี และดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างไร
1.1 การนาองค์กร
การดาเนิ นการของผูบ้ ริ หารของส่ วนราชการในการชี้ นาองค์กร การก ากับ ดู แล
ตนเองที่ดี และอธิ บายว่าผูบ้ ริ หารของส่ วนราชการทบทวนผลการดาเนินการอย่างไร
ก. การกาหนดทิศทางของส่ วนราชการ
ผูบ้ ริ หารของส่ วนราชการดาเนิ นการอย่างไรในการกาหนดในเรื่ องวิสัยทัศน์
เป้าประสงค์ระยะสั้นและระยะยาว ค่านิ ยม และผลการดาเนิ นการที่คาดหวังไว้ รวมทั้งการถ่ายทอด
ให้บุคลากรในส่ วนราชการนาไปปฏิบตั ิ
- ในการกาหนดผลการดาเนินการดังกล่าว ผูบ้ ริ หารของส่ วนราชการได้
คานึงถึงความต้องการหรื อผลประโยชน์ของผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย โดยยึดหลักความ
โปร่ งใสและความชัดเจนอย่างไร
- ผูบ้ ริ หารของส่ ว นราชการดาเนิ น การอย่า งไรในการสื่ อสารในเรื่ อ ง
ดังกล่าว แบบ 2 ทิศทางอย่างชัดเจนและเป็ นรู ปธรรมไปสู่ บุคลากรทุกคน รวมทั้งผูร้ ับบริ การและผู ้
มีส่วนได้ส่วนเสี ยที่สาคัญ โดยผ่านระบบการนาองค์กร
ผูบ้ ริ หารของส่ วนราชการดาเนินการอย่างไรในการสร้างบรรยากาศ
- เพื่อให้เกิดการกระจายอานาจในการตัดสิ นใจ นวัตกรรม และ
ความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงาน
- เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ ทั้งในระดับส่ วนราชการและผูป้ ฏิบตั ิงาน
- เพื่อส่ งเสริ มให้บุคลากรทางานอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบและ
หลักจริ ยธรรม
ข. การกากับดูแลตนเองที่ดี
ในการกากับดู แลตนเองที่ดี ส่ วนราชการและผูบ้ ริ หารดาเนิ นการอย่างไร
ในเรื่ องที่สาคัญต่อไปนี้
- ความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิงานของส่ วนราชการ
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- ความรับผิดชอบด้านการเงิ น และการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ต
และประพฤติมิชอบ
- การปกป้ องผลประโยชน์ของประเทศและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ค. การทบทวนผลการดาเนิ นการของส่ วนราชการ
ผูบ้ ริ หารของส่ วนราชการดาเนินการอย่างไรในการทบทวนผลการ
ดาเนินการของส่ วนราชการ
- ผูบ้ ริ หารของส่ วนราชการใช้ผ ลการประเมิ นและทบทวนดัง กล่ า วมา
ประเมินความสาเร็ จของการบรรลุเป้ าประสงค์ระยะสั้นและระยะยาวของส่ วนราชการอย่างไร
- ผูบ้ ริ หารของส่ วนราชการนาผลการประเมินและทบทวนนี้ มาใช้ในการ
ประเมินความสามารถในการตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของส่ วนราชการอย่างไร
ตัวชี้วดั สาคัญที่ผบู ้ ริ หารของส่ วนราชการทบทวนเป็ นประจามีอะไรบ้าง
- ผลการทบทวนที่ผา่ นมาเป็ นอย่างไร
ผู บ้ ริ ห ารของส่ ว นราชการมี วิ ธี ก ารอย่ า งไรในการน าผลการทบทวน
ดังกล่ าวมาจัดลาดับความสาคัญ เพื่อให้เกิ ดการปรั บปรุ งทั้งอย่างต่ อเนื่ องและอย่างก้าวกระโดด
รวมทั้งใช้เป็ นโอกาสในการสร้างนวัตกรรม
- ผูบ้ ริ หารของส่ วนราชการใช้วิธีการอย่างไรในการนาผลการทบทวนไป
ปรับปรุ งและนาไปสู่ การปฏิบตั ิทวั่ ทั้งส่ วนราชการ รวมถึงผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
ผูบ้ ริ หารของส่ วนราชการในแต่ละระดับได้รับการประเมินผลงานอย่างไร
- ส่ ว นราชการน าผลจากการประเมิ นผลงานของผู บ้ ริ ห ารไปปรั บ ปรุ ง
ระบบการนาองค์กรของผูบ้ ริ หารทุกระดับอย่างไร
1.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม
ก. ความรับผิดชอบต่อสังคม
ในกรณี ที่การบริ การและการปฏิ บตั ิงานมีผลกระทบในทางลบต่อสังคม
ส่ วนราชการดาเนินการอย่างไร
กระบวนการ เป้ าประสงค์ ตัวชี้ วดั และเป้ าหมายของส่ วนราชการในการ
จัดการกับผลกระทบในทางลบที่เกิดขึ้นคืออะไร
- ส่ ว นราชการได้ค าดการณ์ ล่ ว งหน้า ถึ ง ผลกระทบในทางลบของการ
บริ การและการปฏิบตั ิงานที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม ทั้งในปั จจุบนั และอนาคตอย่างไร
- ส่ วนราชการมีการเตรี ยมการเชิงรุ กในประเด็นดังกล่าวอย่างไร
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ข. การดาเนินการอย่างมีจริ ยธรรม
ผูบ้ ริ หารของส่ วนราชการได้กาหนดวิธีปฏิบตั ิเพื่อให้ส่วนราชการมีการ
ดาเนินการอย่างมีจริ ยธรรม อย่างไร
ค. การให้การสนับสนุนต่อชุ มชนที่สาคัญ
- ส่ วนราชการดาเนิ นการอย่า งไรในการสนับสนุ นและเสริ ม สร้ า งความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่สาคัญต่อส่ วนราชการ
- ชุ มชนใดที่สาคัญกับส่ วนราชการของท่าน และมีวิธีเลื อกชุ มชนดังกล่าว
อย่างไร
- มีวธิ ี การอย่างไรในการเลือกกิจกรรมที่จะสนับสนุนชุ มชน
- ผูบ้ ริ หารของส่ วนราชการและบุ คลากรมี ส่วนร่ วมในกิ จกรรมการพัฒนา
ชุมชนดังกล่าวอย่างไร
สรุ ป การนาองค์กร หมายถึง การดาเนินการของผูบ้ ริ หารในเรื่ องวิสัยทัศน์ เป้ าประสงค์
ค่านิ ยม ความคาดหวังในผลการดาเนิ นการ การให้ความสาคัญกับผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ย การกระจายอานาจการตัดสิ นใจ การสร้างนวัตกรรมและการเรี ยนรู ้ในส่ วนราชการ การกากับ
ดูแลตนเองที่ดี และดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
หมวดที่ 2 การวางแผนเชิ งยุ ทธศาสตร์ เป็ นวิธี ก ารก าหนดประเด็ น ยุท ธศาสตร์
เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก รวมทั้งแผนปฏิบตั ิราชการของส่ วนราชการ และการ
ถ่ายทอดเป้ าประสงค์เชิ งยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก รวมถึงแผนปฏิบตั ิราชการที่ได้จดั ทาไว้ เพื่อ
นาไปปฏิบตั ิและการวัดผลความก้าวหน้า
2.1 การจัดทายุทธศาสตร์
ส่ วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก รวมถึงการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ผลการดาเนิ นการ
โดยรวม และความสาเร็ จในอนาคตอย่างไร
ก. กระบวนการจัดทายุทธศาสตร์
กระบวนการในการวางแผนยุทธศาสตร์ โดยรวมอย่างไร ให้ระบุ
- ขั้นตอนและผูเ้ กี่ยวข้องที่สาคัญ
- กรอบเวลาที่ใช้ในการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว และเหตุผลที่ใช้
ในการกาหนดกรอบเวลาเช่นนั้น
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- โปรดแสดงให้เห็ นถึ งกิ จกรรมในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ ที่
สอดคล้องกับกรอบเวลาที่กาหนดไว้
ได้นาปั จจัยต่อไปนี้ มาประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์ อย่างไร ให้ระบุ
วิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
- ความต้องการ ความคาดหวัง ทั้งระยะสั้นและระยะยาวของผูร้ ับบริ การ ผู ้
มีส่วนได้ส่วนเสี ย รวมทั้งส่ วนราชการหรื อองค์กรอื่นที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้องกัน
- สภาพการแข่ งขันทั้ง ภายในและภายนอกประเทศของส่ วนราชการ
- นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทางเทคโนโลยี และด้านอื่นๆ
ซึ่ งอาจมีผลต่อบริ การและการดาเนินงานของส่ วนราชการ
- นวัตกรรมและการและการดาเนินงานของส่ วนราชการ
- จุดแข็งและจุดอ่อน รวมถึงทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่น ๆ ของ
ส่ วนราชการ
- การศึกษาวิเคราะห์ถึงโอกาสในการปรับเปลี่ยนทรัพยากรที่มีอยูไ่ ปใช้
กับบริ การหรื อกิจกรรมที่มีความสาคัญกว่า
- ความเสี่ ยงในด้านการเงิน สังคมและจริ ยธรรม กฎหมาย ข้อบังคับ และ
ด้านอื่นๆ
- การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจระดับประเทศหรื อระดับโลก
- ลักษณะเฉพาะของส่ วนราชการของท่าน
- จุดแข็ง จุดอ่อนของส่ วนราชการหรื อองค์กรอื่นที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้อง
กัน
ข. เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์เชิ งยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก มี
อะไรบ้าง
- ให้ระบุเป้าหมาย และระยะเวลาที่จะบรรลุเป้ าประสงค์เหล่านั้น
- ให้ระบุลาดับความสาคัญของเป้ าประสงค์เหล่านั้น
ในการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์เชิ งยุทธศาสตร์ และกล
ยุทธ์หลักส่ วนราชการได้ให้ความสาคัญกับความท้าทายต่อองค์กรที่ระบุไว้ในลักษณะสาคัญของ
องค์กร ข้อ 2.1 อย่างไร
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- ส่ วนราชการมัน่ ใจได้อย่างไรว่าประเด็นยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์เชิ ง
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก
- มีความสมดุลของโอกาสและความท้าทาย ในระยะสั้นและระยะยาว
- มี ความสมดุ ลของความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่ สาคัญ
ทั้งหมด
2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์หลักเพื่อนาไปปฏิบตั ิ
การถ่ายทอดกลยุทธ์ หลักเพื่อนาไปปฏิ บตั ิ เป็ นการตอบคาถามที่อธิ บายว่าส่ วน
ราชการสามารถแปลงเป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลักไปสู่ การปฏิบตั ิได้อย่างไร โดยให้
ส่ วนราชการสรุ ปแผนปฏิบตั ิการและตัวชี้วดั ที่สาคัญ และคาดการณ์ผลการดาเนิ นการในอนาคตตาม
ตัวชี้วดั ดังกล่าว
ก. การถ่ายทอดแผนปฏิบตั ิการไปสู่ การปฏิบตั ิมีมวี ธิ ี การอย่างไร
- ถ่ายทอดแผนปฏิบตั ิการเพื่อนาไปปฏิบตั ิให้บรรลุเป้ าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก
- จัดสรรทรัพยากรเพื่อให้มนั่ ใจว่าสามารถปฏิบตั ิการตามแผนได้สาเร็ จ
- ทาให้ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิตามแผนมีความยัง่ ยืน
แผนปฏิบตั ิการที่สาคัญของส่ วนราชการมีอะไรบ้าง
- หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในการให้บริ การ รวมทั้งผูร้ ับบริ การและ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ส่ วนราชการจะดาเนินการอย่างไรเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
แผนหลักด้านทรัพยากรบุคคลที่ตอบสนองเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
กลยุทธ์หลัก และแผนปฏิบตั ิการมีอะไรบ้าง
ตัวชี้วดั ที่สาคัญที่ใช้ติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบตั ิการ มีอะไรบ้าง
- ส่ วนราชการมี วิธี ก ารอย่างไรในการท าให้ระบบการวัดผลสาเร็ จของ
แผนปฏิบตั ิการโดยรวม เสริ มให้ส่วนราชการมุ่งไปในแนวทางเดียวกัน
ข. การคาดการณ์ผลการดาเนินการ
เป้ าหมายการดาเนิ นการของแผนปฏิ บตั ิ การตามตัวชี้ วดั ที่ ระบุ ในข้อ 2.2 มี
อะไรบ้าง
- เป้ าหมายการดาเนินการของแผนปฏิบตั ิการเป็ นเช่นใด เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
- เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- ผลการดาเนินการที่ผา่ นมา
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- ผลการดาเนินการที่คาดไว้ของคูแ่ ข่ง
- ระดับเทียบเคียงที่สาคัญ (Benchmark)
สรุ ป การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เป็ นวิธีการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิราชการ การถ่ายทอดประเด็นยุทธศาสตร์ และกล
ยุทธ์หลักเพื่อนาไปปฏิบตั ิและวัดผลความก้าวหน้าของการดาเนิ นการ
หมวดที่ 3 การให้ ความสาคัญกับผู้รับบริ การและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย ส่ วนราชการ
กาหนดความต้องการ ความคาดหวัง และความนิ ยมชมชอบ ของผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยอย่างไร รวมถึ งส่ วนราชการมีการดาเนิ นการอย่างไรในการสร้างความสัมพันธ์กบั ผูร้ ับบริ การ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย การกาหนดปั จจัยที่สาคัญที่ทาให้ผรู ้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมีความ
พึงพอใจ และนาไปสู่ การกล่าวถึงส่ วนราชการในทางที่ดี
3.1 ความรู ้เกี่ยวกับผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
กาหนดความต้องการ ความคาดหวัง และความนิ ยมชมชอบของผูร้ ับบริ การ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอย่างไร เพื่อให้การบริ การตอบสนองผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ก. ความรู ้เกี่ยวกับผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
- ส่ วนราชการมีวธิ ี การอย่างไรในการกาหนดหรื อจาแนกกลุ่มผูร้ ับบริ การ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
- ส่ วนราชการได้คานึ งถึ งผูร้ ับบริ การที่พึงมีในอนาคตมาประกอบการ
พิจารณาดังกล่าวอย่างไร
- ส่ วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการรับฟั งและเรี ยนรู ้ความต้องการและ
ความคาดหวังหลัก ๆ ของผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยแต่ละกลุ่ม
- ส่ วนราชการได้นาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนปฏิบตั ิงานและ
การปรับปรุ งกระบวนการ รวมถึงการพัฒนาการบริ การใหม่ ๆ อย่างไร
มีการทบทวนและปรับปรุ งวิธีการรับฟังและเรี ยนรู ้ความต้องการและความ
คาดหวังของผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยให้เหมาะสมและทันสมัยอยูเ่ สมอ
3.2 ความสัมพันธ์และความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
สร้ างความสัมพันธ์กบั ผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอย่างไรเพื่อให้
ผูร้ ับบริ การและ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมีความพึงพอใจ และนาไปสู่ การกล่าวถึงในทางที่ดี ให้อธิ บาย
ด้วยว่าส่ วนราชการมีวธิ ี การอย่างไรในการหาความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ก. การสร้างความสัมพันธ์กบั ผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
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การสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ก ับ ผู ้รั บ บริ ก ารและผู ้มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เพื่ อ
ตอบสนองความคาดหวังและสร้างความประทับใจให้แก่ผรู ้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ซึ่ งจะ
ส่ งผลให้ส่วนราชการมีภาพลักษณ์ที่ดี และมีผมู ้ าใช้บริ การเพิ่มขึ้น
- ส่ วนราชการมีวิธีการอะไรบ้างที่ให้ผรู ้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
สามารถติดต่อขอข้อมูล ขอรับบริ การ หรื อร้องเรี ยนต่อส่ วนราชการ
- ส่ วนราชการมีแนวทางอย่างไรในการกาหนดวิธีปฏิ บตั ิของบุคลากร
ในส่ วนราชการในการติดต่อกับผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
- ส่ วนราชการมัน่ ใจได้อย่างไรว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนได้ปฏิบตั ิตาม
วิธีปฏิบตั ิที่กาหนดไว้
- ส่ วนราชการมีกระบวนการจัดการข้อร้องเรี ยนอย่างไร
- ส่ วนราชการมัน่ ใจได้อย่างไรว่าข้อร้องเรี ยนเหล่านั้นได้รับการแก้ไข
อย่างมีประสิ ทธิ ผลและทันท่วงทีตามกระบวนการที่กาหนดไว้
- ส่ วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ ร้องเรี ยน
ทั้ง หมดเพื่ อ ใช้ใ นการปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น การของส่ ว นราชการของท่ า นและส่ ว นราชการอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง
ส่ วนราชการทาอย่างไรเพื่อให้วิธีการสร้างความสัมพันธ์กบั ผูร้ ับบริ การ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย รวมทั้งวิธีการติดต่อเหมาะสมและทันสมัยอยูเ่ สมอ
ข. การวัดความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
- ส่ วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
ของผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยแต่ละกลุ่ม
- ส่ วนราชการมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้การวัดดังกล่าวได้ขอ้ มูลซึ่ งสามารถ
นาไปใช้สร้างความประทับใจและทาให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
- ส่ วนราชการนาผลการวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจไปปรับปรุ งการ
ดาเนินการของส่ วนราชการอย่างไร
- ส่ วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการติดตามในเรื่ องคุณภาพการบริ การ
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลป้ อนกลับอย่างทันท่วงทีและนาไปใช้ดาเนินการต่อไปได้
- ส่ ว นราชการมี วิ ธี ก ารอย่ า งไรในการหาข้อ มู ล และใช้ ข ้อ มู ล เชิ ง
เปรี ยบเทียบในด้านความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
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- ส่ วนราชการทาอย่างไรเพื่อให้วิธีการในการวัดความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเหมาะสมและทันสมัยอยูเ่ สมอ
สรุ ป การให้ความสาคัญกับผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย หมายถึง การกาหนด
ความต้องการ ความคาดหวัง และความนิ ยมชมชอบ การสร้ างความสัมพันธ์ และการกาหนด
ปั จจัยสาคัญที่ทาให้ผรู ้ ับบริ การ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมีความพึงพอใจ
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ส่ วนราชการเลือก รวบรวม
วิเคราะห์จดั การและปรับปรุ งข้อมูลและสารสนเทศ และจัดการความรู ้อย่างไร
4.1 การวัด การวิเคราะห์ผลการดาเนินการของส่ วนราชการ
การวัด วิเคราะห์ ทาให้สอดคล้องและเชื่ อมโยงกัน และปรับปรุ งข้อมูลและ
สารสนเทศของผลการดาเนินการในทุกระดับ และทุกส่ วนของส่ วนราชการ
ก. การวัดผลการดาเนินการ
- ส่ ว นราชการมี วิธี ก ารอย่า งไรในการเลื อ กและรวบรวมข้อ มู ล และ
สารสนเทศที่มีความสอดคล้องและเชื่ อมโยงกัน เพื่อใช้ในการติดตามผลการปฏิบตั ิงาน และผลการ
ดาเนินการของส่ วนราชการโดยรวม
- ส่ วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการใช้ขอ้ มูลและสารสนเทศเหล่านี้
มาสนับสนุนการตัดสิ นใจในส่ วนราชการและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม
- ส่ วนราชการมี วิ ธี การอย่ างไรในการเลื อกข้อมู ลและสารสนเทศเชิ ง
เปรี ยบเทียบมาสนับสนุนการตัดสิ นใจในส่ วนราชการ และสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม
- ส่ วนราชการมีวธิ ี การอย่างไรในการทาให้ระบบการวัดผลการดาเนิ นการ
เหมาะสม และทันสมัยอยูเ่ สมอ
- ส่ วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการทาให้มนั่ ใจว่าระบบการวัดผลการ
ดาเนิ นการ มีความไวในการบ่งชี้ ถึงการเปลี่ ยนแปลงที่รวดเร็ วหรื อไม่ได้คาดการณ์ ทั้งจากภายใน
และภายนอกส่ วนราชการ
ข. การวิเคราะห์ผลการดาเนินการ
- ส่ วนราชการมีการวิเคราะห์ในเรื่ องอะไรบ้าง เพื่อช่วยให้ผบู ้ ริ หารของ
ส่ ว นราชการน าผลการวิเ คราะห์ ม าใช้ใ นการทบทวนผลการดาเนิ น การของส่ ว นราชการ และ
นาไปใช้ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
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- ส่ วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการสื่ อสารให้ผปู ้ ฎิบตั ิงานในทุกระดับ
ได้รับทราบถึ งผลการวิเคราะห์ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลสนับสนุ นการตัดสิ นใจในการปฏิ บตั ิงานอย่างมี
ประสิ ทธิผล
4.2 การจัดการสารสนเทศและความรู ้
ส่ วนราชการดาเนิ นการอย่างไรเพื่อให้ขอ้ มู ล และสารสนเทศที่ บุคลากรส่ วน
ราชการ หรื อองค์กรอื่นที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้องกัน และผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต้องการนั้น
มีคุณภาพและพร้ อมใช้งานรวมทั้งให้อธิ บายว่าส่ วนราชการดาเนิ นการอย่างไร ในการสร้ างและ
จัดการองค์ความรู ้
ก. ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ
- ส่ วนราชการมี วิธี ก ารอย่า งไรในการท าให้ข ้อมู ล และสารสนเทศที่
ต้องการมีความพร้อมใช้งาน และทาให้บุคลากร ผูร้ ับบริ การ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และองค์กรอื่นๆ ที่
ปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้องกัน สามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศดังกล่าว
- ส่ วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการทาให้อุปกรณ์ที่เกี่ ยวกับสารสนเทศ
(ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ) ที่ใช้ในส่ วนราชการมีความเชื่อถือได้ ปลอดภัย และใช้งานง่าย
- ส่ วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการทาให้ระบบการจัดการข้อมูลและ
สารสนเทศ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสารสนเทศดังกล่าว เหมาะสมและทันสมัยอยูเ่ สมอ
ส่ วนราชการมี วิธีก ารอย่างไรในการจัดการความรู ้ เพื่อให้เรื่ องต่อไปนี้
บรรลุผล
- การรวบรวมและถ่ายทอดความรู ้ของบุคลากรในส่ วนราชการ
- การรับการถ่ายทอดความรู ้ที่มีประโยชน์จากผูร้ ับบริ การ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และองค์กรอื่น
- การแสวงหาและแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ
ส่ วนราชการมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ขอ้ มูล สารสนเทศ และความรู ้ของส่ วน
ราชการ มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
- ความครอบคลุม
- ความรวดเร็ ว
- ความถูกต้อง
- ความทันสมัย
- ความเชื่อมโยง
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- ความน่าเชื่อถือ
- ความสามารถในการเข้าถึง
- ความสามารถในการตรวจสอบ
- การมีส่วนร่ วมในกระบวนการข้อมูล
- ความปลอดภัย
- การรักษาความลับ
สรุ ป การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู ้ หมายถึง การเลือก และรวบรวม
ข้อมูลและสารสนเทศ การหาแหล่งความรู ้เพื่อนามาปรับปรุ งพัฒนา การนาข้อมูลมาสนับสนุนการ
ตัดสิ นใจและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การนาความรู ้ที่ได้มาใช้ในการ
ปรับปรุ งการดาเนินงาน การวัดผลการดาเนินการเหมาะสมและทันสมัยอยูเ่ สมอ
หมวดที่ 5 การมุ่ งเน้ นทรั พยากรบุ คคล ระบบงานบุคคลและระบบการเรี ยนรู ้ ของ
บุคลากร และการสร้ างแรงจู งใจช่ วยให้บุคลากรพัฒนาตนเองและใช้ศกั ยภาพอย่างเต็มที่ อย่างไร
เพื่ อให้มุ่ ง ไปในแนวทางเดี ย วกันกับ เป้ า ประสงค์และแผนปฏิ บ ตั ิ ก ารโดยรวมของส่ วนราชการ
รวมทั้ง ตรวจประเมิ น ความใส่ ใ จการสร้ า งและรั ก ษาสภาพแวดล้อ มในการท างาน การสร้ า ง
บรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ซึ่ งจะนาไปสู่ ผลการดาเนิ นการที่เป็ นเลิศ และความ
เจริ ญก้าวหน้าของบุคลากรและส่ วนราชการ
5.1 ระบบงาน
การจัดและบริ หารงาน ระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร การ
จ้างงานและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และวิธีปฏิ บตั ิที่เกี่ ยวข้องกับกาลังคน เอื้อให้บุคลากร
และส่ วนราชการมีผลการดาเนินการที่ดีได้อย่างไร
ก. การจัดและบริ หารงาน
ส่ วนราชการมี วิธีการอย่างไรในการระบบงาน ทั้งที่ เป็ นทางการและไม่
เป็ นทางการ เพื่อส่ งเสริ มให้บุคลากรเกิ ดความร่ วมมือ ความคิดริ เริ่ ม การกระจายอานาจในการ
ตัดสิ นใจ นวัตกรรม ความคล่องตัว และทันต่อความต้องการของผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
อยูเ่ สมอ
ในการจัด ระบบงานดัง กล่ า ว ส่ ว นราชการได้ค านึ ง ถึ ง วัฒ นธรรมและ
ความคิดของบุคลากรและของชุมชนซึ่ งส่ วนราชการมีปฏิสัมพันธ์ดว้ ยมาพิจารณาอย่างไร
ส่ วนราชการท าอย่า งไรเพื่ อให้ก ารสื่ อสาร การแลกเปลี่ ย นความรู ้ หรื อ
ทักษะระหว่างบุคลากรภายในส่ วนราชการมีประสิ ทธิ ผล
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ข. ระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
- ส่ วนราชการมีระบบการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของบุคลากร และมีการ
แจ้งผลเพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุ งการทางานให้แก่บุคลากรรายบุคคลอย่างไร (#)
- ส่ วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการยกย่องชมเชย การให้รางวัลและ
สิ่ งจูงใจ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรมีขวัญกาลังใจ มีการทางานอย่างมีประสิ ทธิ ผล มีจิตสานึกในการ
ทางานที่มุ่งเน้นผลประโยชน์และความต้องการของผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ค. การจ้างงานและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ส่ วนราชการมีวิธีการกาหนดคุ ณลักษณะและทักษะที่จาเป็ นของบุคลากร
ในแต่ละตาแหน่งอย่างไร
- ส่ วนราชการมีวธิ ี การสรรหา ว่าจ้าง และรักษาบุคลากรไว้อย่างไร
- ในการสรรหา ว่าจ้าง และรักษาบุ คลากร ส่ วนราชการได้คานึ งถึ ง
วัฒนธรรมและความคิดของบุคลากรและของชุ มชนที่ส่วนราชการตั้งอยู่อย่างไร (ให้ส่วนราชการตอบ
ตามความเหมาะสมของภารกิจของส่ วนราชการ)
- ส่ วนราชการมีแผนในการเตรี ยมบุคลากรสาหรับตาแหน่งบริ หาร หรื อ
ตาแหน่งที่มีความสาคัญต่อภารกิจหลักของส่ วนราชการอย่างไร
- ส่ วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการสร้ างความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งานให้แก่บุคลากรทัว่ ทั้งส่ วนราชการ
ส่ วนราชการมีวธิ ี การอย่างไรในการพัฒนาบุคลากรที่มาจากท้องถิ่นนั้นให้
มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานในการปฏิบตั ิราชการ
5.2 การเรี ยนรู ้ของบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจ
การพัฒนาบุคลากรได้สนับสนุ นให้ส่วนราชการบรรลุ เป้ าประสงค์โดยรวม
และส่ งผลให้มีก ารปฏิ บ ตั ิ ราชการที่ เป็ นเลิ ศ อย่า งไร รวมทั้ง ช่ วยสร้ างความรู ้ ทัก ษะ และ
ความสามารถของบุคลากรอย่างไร
ก. การพัฒนาบุคลากร
ห้แผนปฏิบตั ิการและผลการดาเนินการเป็ นไปตามที่กาหนดไว้
- ให้เกิ ดความสมดุ ลระหว่างเป้ าประสงค์ท้ งั ระยะสั้นและระยะยาวของ
ส่ วนราชการกับความต้องการของบุคลากร ในด้านการพัฒนา การเรี ยนรู ้ และความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน
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ส่ ว นราชการมี วิ ธี ก ารอย่า งไรในการให้ ก ารศึ ก ษาและฝึ กอบรม ซึ่ ง
ครอบคลุม ในเรื่ องต่อไปนี้ ได้แก่ การอบรมบุคลากรใหม่ จริ ยธรรม การบริ หารจัดการ การพัฒนา
ภาวะผูน้ า ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่ งแวดล้อมในการทางาน
- ส่ วนราชการมีวธิ ี การอย่างไรในการหาความจาเป็ นและความต้องการใน
การฝึ กอบรมจากบุคลากรทัว่ ไป หัวหน้างาน และผูบ้ งั คับบัญชา
- ส่ วนราชการนาความจาเป็ นและความต้องการในการฝึ กอบรมดังกล่าว
มาประกอบการพัฒนาบุคลากรอย่างไร
- ส่ วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการนาความรู ้ที่มีอยูใ่ นส่ วนราชการมา
ช่วยในการพัฒนาบุคลากร
ส่ วนราชการมี วิธี การพัฒนาบุ คลากรทั้งอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการอย่างไร
ส่ วนราชการส่ ง เสริ ม ให้มี ก ารน าความรู ้ แ ละทัก ษะใหม่ ๆ ที่ ไ ด้จ าก
การศึกษาและฝึ กอบรม มาใช้ในการปฏิบตั ิงานอย่างไร
ส่ ว นราชการมี วิ ธี ก ารประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของการศึ ก ษาและการ
ฝึ กอบรมของบุคลากรอย่างไร ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานของแต่ละบุคคลและผลการ
ปฏิบตั ิงานของส่ วนราชการโดยรวม
ข. การสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
- ส่ วนราชการมีวิธีการอย่างไรเพื่อช่วยให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้เกิ ด
ความก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน
- ผูบ้ ริ หารและผูบ้ งั คับบัญชาตามสายงานมีบทบาทอย่างไรในการช่วยให้
บุคลากรบรรลุเป้ าประสงค์ดงั กล่าว
5.3 การสร้างความผาสุ กและความพึงพอใจแก่บุคลากร
ส่ วนราชการมี วิธี ก ารอย่า งไรในการรั กษาสภาพแวดล้อมในการท างานและ
บรรยากาศที่สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีความผาสุ ก มีความ พึงพอใจ และมีแรงจูงใจ ในการ
ปฏิบตั ิงาน
ก. สภาพแวดล้อมในการทางาน
- ส่ วนราชการมี วิธีการอย่างไรในการส่ งเสริ มสุ ขอนามัย ความปลอดภัย
การป้ องกันภัย การปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในการทางานและอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
- ส่ วนราชการกาหนดเป้ าหมายหรื อตัวชี้วดั ในเรื่ องดังกล่าวอย่างไร
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- บุคลากรมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มและปรับปรุ งในเรื่ องดังกล่าวอย่างไร
ส่ วนราชการมีวิธีอย่างไรในการทาให้สถานที่ทางานมีการเตรี ยมพร้ อม
ต่อภาวะฉุ กเฉิ นและภัยพิบตั ิ เพื่อให้สามารถดาเนินภารกิจไปได้อย่างต่อเนื่อง
ข. การสนับสนุนและการสร้างความพึงพอใจให้แก่บุคลากร
ส่ วนราชการมีวิธีการในการกาหนดปั จจัยที่มีผลต่อความผาสุ ก ความพึง
พอใจ และแรงจูงใจของบุคลากรในแต่ละระดับและแต่ละประเภทอย่างไร
นอกเหนื อจากระเบี ยบสวัสดิ การกลางที่ กาหนดไว้ ส่ วนราชการมีการ
สนับสนุ นบุคลากรอย่างไรในเรื่ องนโยบาย สวัสดิการ และการบริ การ โดยกาหนดให้ตรงกับความ
ต้องการของบุคลากรในแต่ละระดับและแต่ละประเภท
- ส่ ว นราชการมีก ารกาหนดตัว ชี้ ว ดั และวิธี ก ารประเมิน ความผาสุ ก
ความพึง พอใจและแรงจูงใจของบุคลากรแต่ละระดับและแต่ละประเภท ทั้งที่เป็ นทางการและไม่
เป็ นทางการอย่างไร
- ส่ วนราชการได้ใช้ตวั ชี้ วดั ต่าง ๆ เช่น การสู ญเสี ยบุคลากร การหยุดงาน
การร้องเรี ยน การร้องทุกข์ ความปลอดภัย และผลิตภาพ เพื่อมาประเมินความผาสุ ก ความพึงพอใจ
และการสร้างแรงจูงใจของบุคลากรอย่างไร
ส่ วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการนาผลการประเมินความผาสุ ก ความ
พึงพอใจ และการสร้างแรงจูงใจของบุคลากรมาเชื่ อมโยงกับผลลัพธ์ในการดาเนิ นการ เพื่อจัดลาดับ
ความสาคัญในการปรับปรุ งความผาสุ ก ความพึงพอใจ และการสร้างแรงจูงใจ รวมทั้งบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมในการทางาน
สรุ ป การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล หมายถึง การจัดให้มีระบบงานและระบบการเรี ยนรู ้
การสร้างความผาสุ ขและแรงจูงใจของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรพัฒนาตนเองและใช้ศกั ยภาพเต็มที่
ให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ เป็ นการจัดการกระบวนการในการให้บริ การและ
กระบวนการอื่ นที่ ส าคัญที่ ช่ วยสร้ างคุ ณค่าแก่ ผูร้ ั บบริ การ ผูม้ ี ส่วนได้ส่ วนเสี ย และส่ วนราชการ
ตลอดจนกระบวนการสนับสนุนที่สาคัญต่าง ๆ
6.1 กระบวนการที่สร้างคุณค่า
เป็ นวิธีการกาหนดและจัดการของส่ วนราชการที่สาคัญต่างๆ เพื่อสร้างคุณค่า
แก่ผรู ้ ับบริ การ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และการบรรลุพนั ธกิจของส่ วนราชการ ประกอบด้วย
ก. กระบวนการที่สร้างคุณค่า
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- ส่ วนราชการมี วิ ธี ก ารอย่ า งไรในการก าหนดว่ า กระบวนการใด
เป็ นกระบวนการที่สร้ างคุ ณค่าต่อผูร้ ับบริ การ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และการบรรลุ พนั ธกิ จของส่ วน
ราชการ
- กระบวนการที่สร้างคุณค่าที่สาคัญมีอะไรบ้าง
- ส่ วนราชการมี วิ ธี ก ารอย่ า งไรในการจั ด ท าข้ อ ก าหนดที่ ส าคัญ ของ
กระบวนการที่สร้ างคุ ณค่า โดยนาข้อมูลที่ได้จากผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมาประกอบใน
การจัดทาข้อกาหนดที่สาคัญเหล่านั้น
- ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการดังกล่าวมีอะไรบ้าง
- ส่ วนราชการมีวธิ ี การอย่างไรในการออกแบบกระบวนการที่สร้างคุณค่า
- ส่ วนราชการได้นาเรื่ องเหล่านี้มาประกอบในการออกแบบอย่างไร
- องค์ความรู ้ของส่ วนราชการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
- ความต้องการของผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
- ขั้นตอนระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ผลิตคุณภาพ การควบคุมค่าใช้จ่าย
และ ปัจจัยประสิ ทธิภาพประสิ ทธิผลอื่น ๆ
- เป้ าหมายและผลสัมฤทธิ์ ของภารกิจ
- ส่ ว นราชการมี แ นวทางอย่ า งไรในการออกแบบและบู ร ณาการ
กระบวนการที่ สร้ างคุ ณค่าที่ เกี่ ยวข้องกับส่ วนราชการอื่น เพื่อให้ส่งผลต่อผูร้ ับบริ การ ผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ย และการบรรลุพนั ธกิจของส่ วนราชการ
- ส่ วนราชการมีตวั ชี้วดั ที่สาคัญอะไรบ้างที่ใช้ในการควบคุมและปรับปรุ ง
กระบวนการ ที่สร้างคุณค่า
- ส่ วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการนากระบวนการดังกล่าวไปปฏิ บตั ิ
เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกาหนดที่สาคัญเหล่านั้น
- ส่ วนราชการมีวธิ ี การอย่างไรในการลดค่าใช้จ่ายในด้านการตรวจสอบ
การทดสอบและการตรวจประเมินกระบวนการหรื อผลการดาเนินการ
- ส่ วนราชการมี วิธีการอย่างไรในการป้ องกันไม่ให้เกิ ดข้อผิดพลาดการ
ทางานซ้ าและความสู ญเสี ยจากผลการดาเนินการ
- ส่ วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการปรับปรุ งกระบวนการที่สร้างคุณค่า
เพื่อให้ผลการดาเนินการและการให้บริ การดีข้ ึน
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- ส่ วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการนาการปรับปรุ งดังกล่าวมาเผยแพร่
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน
6.2 กระบวนการสนับสนุน
เป็ นวิ ธี ที่ ส่ ว นราชการจั ด การกั บ กระบวนการที่ ส าคัญ ที่ ส นั บ สนุ น
กระบวนการที่สร้างคุณค่า ประกอบด้วย
ก. กระบวนการสนับสนุน
- ส่ ว นราชการมี วิ ธี ก ารอย่ า งไรในการก าหนดว่ า กระบวนการใดเป็ น
กระบวนการสนับสนุน
- กระบวนการสนับสนุนที่สาคัญมีอะไรบ้าง
- ส่ วนราชการมี วิ ธี การอย่ างไรในการจัดท าข้อก าหนดที่ ส าคัญของ
กระบวนการสนับสนุน โดยนาข้อมูลที่ได้จากผูร้ ับบริ การภายในและภายนอกมาประกอบในการจัดทา
ข้อกาหนดที่สาคัญเหล่านั้น
- ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการดังกล่าวมีอะไรบ้าง
- ส่ วนราชการมีวธิ ี การอย่างไรในการออกแบบกระบวนการสนับสนุน
- ส่ วนราชการได้นาเรื่ องเหล่านี้มาประกอบในการออกแบบอย่างไร
- องค์ความรู ้ของส่ วนราชการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
- ความต้องการของผูร้ ับบริ การทั้งภายในและภายนอก
- ขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ผลิตภาพ การควบคุมค่าใช้จ่าย และ
ปัจจัยประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผลอื่น ๆ
- เป้ าหมายและผลสัมฤทธิ์ ของภารกิจ
- ส่ ว นราชการมี แ นวทางอย่ า งไรในการออกแบบและบู ร ณาการ
กระบวนการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับส่ วนราชการอื่น
- ส่ วนราชการมีตวั ชี้วดั ที่สาคัญอะไรบ้างที่ใช้ในการควบคุมและปรับปรุ ง
กระบวนการสนับสนุน
- ส่ วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการนากระบวนการดังกล่าวไปปฏิ บตั ิ
เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกาหนดที่สาคัญนั้น
- ส่ วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการลดค่าใช้จ่ายในด้านการตรวจสอบ
การทดสอบ และการตรวจประเมินกระบวนการหรื อผลการดาเนินการ
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- ส่ วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการป้ องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด การ
ทางานซ้ าและความสู ญเสี ยจากผลการดาเนินการ
- ส่ วนราชการมี วิธี การอย่างไรในการปรั บปรุ งกระบวนการสนับสนุ น
เพื่อให้ผลการดาเนินการและการให้บริ การดีข้ ึน
- ส่ วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการนาการปรับปรุ งดังกล่าวมาเผยแพร่
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน
สรุ ป การจัดการกระบวนการ หมายถึง การจัดการกระบวนการในการให้บริ การ และ
กระบวนการอื่ น ที่ ช่ ว ยสร้ า งคุ ณ ค่ า แก่ ผู ร้ ั บ บริ ก ารและผู ม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย และกระบวนการ
สนับสนุน เพื่อให้บรรลุพนั ธกิจขององค์การ
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ การดาเนินการ เป็ นการดาเนิ นการและ แนวโน้มของส่ วนราชการ
ในมิติต่าง ๆ ได้แก่ มิติดา้ นประสิ ทธิ ผล มิติดา้ นคุณภาพการให้บริ การ มิติดา้ นประสิ ทธิ ภาพของการ
ปฏิ บตั ิราชการ และมิ ติดา้ นการพัฒนาองค์กร นอกจากนี้ ผลการดาเนิ นการของส่ วนราชการโดย
เปรี ยบเทียบกับส่ วนราชการหรื อองค์กรอื่นที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน
7.1 มิติดา้ นประสิ ทธิผล
ตัวชี้วดั ที่สาคัญของการบรรลุความสาเร็ จตามยุทธศาสตร์ ของส่ วนราชการ
7.2 มิติดา้ นคุณภาพการให้บริ การ
ตัวชี้ วดั ที่สาคัญด้านความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ย
ตัวชี้วดั ที่สาคัญในด้านคุณค่าจากมุมมองของผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
รวมถึ ง การที่ผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกล่าวถึ งองค์กรในทางที่ดี และแง่มุมอื่นของการ
สร้างความสัมพันธ์กบั ผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ตัวชี้วดั ที่สาคัญของผลการดาเนินการที่สาคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผูร้ ับบริ การและผู ้
มีส่วนได้ส่วนเสี ย
7.3 มิติดา้ นประสิ ทธิภาพของการปฏิบตั ิราชการ
ตัวชี้ วดั ที่ สาคัญของผลการดาเนิ นการด้านการปฏิ บ ตั ิ การของกระบวนการที่
สร้ างคุ ณค่า รวมทั้งผลิ ตภาพ รอบเวลา ผลการดาเนิ นการขององค์กรหรื อส่ วนราชการที่ ทางาน
เกี่ยวข้องกัน รวมถึงตัวชี้วดั ประสิ ทธิ ผลอื่น ๆ ที่เหมาะสม
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ตัว ชี้ ว ดั ที่ ส าคัญ ของผลการด าเนิ นการด้า นการปฏิ บ ัติ ก ารของกระบวนการ
สนับสนุ น รวมทั้ง ผลิ ตภาพ รอบเวลา ผลการดาเนิ นการขององค์กรหรื อส่ วนราชการที่ ทางาน
เกี่ยวข้องกัน รวมถึงตัวชี้วดั ประสิ ทธิผลอื่น ๆ ที่เหมาะสม
ตัวชี้ วดั ที่สาคัญของผลการดาเนิ นการด้านงบประมาณ และการเงิน รวมถึงการ
ควบคุมและการลดค่าใช้จ่าย ด้านความรับผิดชอบด้านการเงินทั้งภายในและภายนอก
ตัวชี้วดั ที่สาคัญด้านการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย
ตัวชี้วดั ที่สาคัญด้านการเป็ นองค์กรที่ดีในการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ
7.4 มิติดา้ นการพัฒนาองค์กร
ให้ ส รุ ป ผลลัพ ธ์ ด้า นการพัฒ นาองค์ก รที่ ส าคัญ โดยแสดงผลการ
ดาเนิ นการในปั จจุ บ นั โดยเปรี ยบเที ยบกับเป้ าหมาย แนวโน้มของผลการดาเนิ นการ และผลการ
ดาเนินการเปรี ยบเทียบกับส่ วนราชการหรื อองค์กรอื่นที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน
ตัวชี้วดั ที่สาคัญของผลการดาเนินการและประสิ ทธิ ผลด้านระบบงาน
ตัวชี้วดั ที่สาคัญของผลการดาเนินการด้านการเรี ยนรู ้และพัฒนาของ
บุคลากร
ตัวชี้วดั ที่สาคัญของผลการดาเนินการด้านความผาสุ ก ความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจของบุคลากร
ตัวชี้ วดั ที่สาคัญของพฤติกรรมที่มีจริ ยธรรม ตัวชี้ วดั ที่สาคัญของความ
ไว้วางใจของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่มีต่อผูน้ าระดับสู งและการกากับดูแลตนเองที่ดีของส่ วนราชการ
และตัวชี้วดั ที่สาคัญของพฤติกรรมที่ฝ่าฝื นจริ ยธรรม
สรุ ป ผลลัพ ธ์ ก ารด าเนิ นการ หมายถึ ง ผลการด าเนิ น การและ แนวโน้ม ของส่ ว น
ราชการ ในมิติดา้ นประสิ ทธิ ผลสรุ ปผลลัพธ์ดา้ นประสิ ทธิ ผลตามแผนยุทธศาสตร์ ที่สาคัญ มิติดา้ น
คุณภาพการให้บริ การสรุ ปผลลัพธ์ดา้ นคุณภาพการให้บริ การที่สาคัญ มิติดา้ นประสิ ทธิ ภาพของการ
ปฏิ บตั ิราชการสรุ ปผลลัพธ์ผลการดาเนิ นการด้านการปฏิ บตั ิการและการสนับสนุ น มิติด้านการ
พัฒนาองค์การสรุ ปผลลัพธ์ระบบงานการเรี ยนรู ้และพัฒนาของบุคลากรความผาสุ ก ความพึงพอใจ
ทั้งนี้ จากรายละเอียดPMQA ที่ได้นาเสนอใน 7 ด้าน พบว่า ใช้หลักการแนวคิดของ
รางวัลคุณภาพแห่ งชาติของประเทศไทย คือ TQA (ซึ่ งนามาจาก MBNQA) ทั้งนี้ จะมีขอ้ แตกต่างกัน
เล็กน้อยดังนาเสนอในตาราง

ตารางที่ 2.4 เปรี ยบเทียบ หมวด1-7 : รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA , รางวัลคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ PMQA
หมวด
TQA
PMQA
จุดเน้ นทีส่ าคัญของการเปลีย่ นแปลง
หมวด 1 การนาองค์กร
ผู ้ น าองค์ ก รต้ อ งเข้ า ใจ การประเมิ น การด าเนิ น การของ - เน้นการพัฒนาตนเองของผูน้ าองค์กร เกี่ยวกับทักษะความเป็ นผูน้ า
วิ สั ย ทั ศ น์ ค่ า นิ ยมของ ผู ้ บ ริ ห า ร ใ น เ รื่ อ ง วิ สั ย ทั ศ น์ - เน้นบทบาทของผู น้ าองค์ก ร ในการเข้า ไปมี ส่ วนร่ วมในการสร้ า ง
องค์ก ร รวมทั้ง สื่ อสาร เป้ าประสงค์ ค่านิยม ความคาดหวัง บรรยากาศขององค์กร เพื่อให้เกิดการปรับปรุ งผลการดาเนิ นการ โดยผ่าน
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ ห้ มี ก า ร ในผล การด าเนิ นการ การให้ พฤติกรรมการปฏิบตั ิของผูน้ า
ร่ ว ม มื อ ข อ ง ทุ ก ค น ใ น ความส าคัญกับ ผูร้ ั บ บริ ก ารและผูม้ ี
องค์กร รวมทั้งการมีธรร ส่ วนได้ส่วนเสี ย การกระจายอานาจ
ม า ภิ บ า ล แ ล ะ ค ว า ม การตัด สิ น ใจ การสร้ า งนวัต กรรม
รับผิดชอบต่อสังคม
และการเรี ยนรู ้ ในส่ วนราชการ การ
ก า กั บ ดู แ ล ต น เ อ ง ที่ ดี แ ล ะ
ดาเนิ นการเกี่ ยวกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและชุมชน
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หมวด
หมวด 2 การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

หมวด 3 การให้
ความสาคัญกับผูร้ ับริ การ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย

TQA

PMQA

จุดเน้ นทีส่ าคัญของการเปลีย่ นแปลง

การจัดทากลยุทธ์เพื่อการ
ขั บ เคลื่ อนองค์ ก รและ
ก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ ที่
ชั ด เ จ น ต ล อ ด จ น ก า ร
ถ่ า ยทอดกลยุท ธ์ น้ ันไปสู่
ภ า ค ป ฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า ง
สอดคล้อง
องค์กรต้องมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับลูกค้าและความ
ต้องการของลูกค้าอย่าง
ถ่องแท้ตอบสนองได้
อย่างพึงพอใจ และมี
ความสัมพันธ์ที่ดี

การประเมิ น วิ ธี ก ารก าหนดและ
ถ่ า ย ท อ ด ป ร ะ เ ด็ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
หลัก และแผนปฏิ บตั ิราชการ เพื่ อ
น า ไ ป ป ฏิ บั ติ แ ล ะ วั ด ผ ล
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ

- เน้นการนาเรื่ องความสามารถพิเศษขององค์กร ความท้าทาย และความ
ได้เปรี ยบเชิ งกลยุทธ์ ซึ่ งต้องเป็ นองค์ประกอบหลักที่สาคัญในการจัดทา
กลยุทธ์ เพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนขององค์กร
- เน้นการถ่ายทอดแผนไปสู่ การปฏิบตั ิ โดยให้ครอบคลุมไปถึงผูส้ ่ งมอบ
และคู่ความร่ วมมือองค์กรภายนอกในการทางาน

การประเมินการกาหนดความ
ต้องการ ความคาดหวัง และความ
นิยมชมชอบ การสร้าง
ความสัมพันธ์ และการกาหนด
ปัจจัยสาคัญที่ทาให้ผรู ้ ับบริ การ และ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมีความพึงพอใจ

- มีการปรับเปลี่ยนใหม่เกือบทั้งหมด โดยให้ความสาคัญครอบคลุมความ
ผูกพันของลูกค้าและเสี ยงของลูกค้า
- เน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้มุ่งเน้นลูกค้าเพื่อการสร้าง
ประสบการณ์ที่ดี และสร้างความผูกพัน
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หมวด

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู ้

TQA

PMQA

จุดเน้ นทีส่ าคัญของการเปลีย่ นแปลง
- เน้นการสร้างกลไกการรับฟังเสี ยงของลูกค้า
เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เอาไปใช้งานได้ เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความ
ต้องการของผูร้ ับบริ การได้อย่างทันท่วงที
- เน้นการวิเคราะห์และใช้ขอ้ มูลลูกค้ามากขึ้น
เป็ นกระบวนการวัดผลการดาเนินงาน การประเมินการเลือก รวบรวม วิเคราะห์ - ไม่มีการปรับเนื้ อหา เพียงแต่ปรับเปลี่ยนหัวข้อ
และทบทวนการดาเนินงานรวมถึงการ จัดการ และปรับปรุ งข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
บริ หารจัดการสารสนเทศความพร้อมใช้ และการจัดการความรู ้ เพื่อให้เกิด
- มี ก ารแยกประเด็ น การพิ จ ารณาเรื่ อ งการ
และเพียงพอในการนาเทคโนโลยี
ประโยชน์ในการปรับปรุ งผลการ
ปรั บ ปรุ ง ผลการด าเนิ น การ ออกจากการ
สารสนเทศมาใช้ในองค์กร
ดาเนินการขององค์การ
วิเคราะห์และทบทวนผลการดาเนินการ เพื่อให้
ความสาคัญมากยิง่ ขึ้น
- เพิ่ มประเด็นพิจารณาการจัดการทรั พ ยากร
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มี
ความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
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หมวด
หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากร
บุคคล

TQA
บุคลากรถือเป็ นทรัพยากรสาคัญที่
องค์กรต้องรักษาและเพิ่มคุณค่า การ
พัฒนาบุคลากรจึงเป็ นหน้าที่สาคัญที่
องค์กรต้องมุ่งสร้างความผูกพันใน
องค์กร
หมวด6 การจัดการกระบวนการ ความเข้าใจในการจัดการและออกแบบ
ระบบงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและ
มีประสิ ทธิภาพในการดาเนินการ
ตลอดจนต้องมีทบทวนและปรับปรุ ง
กระบวนการทางานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
ยังคงมาตรฐานประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผลการดาเนินงานขององค์กร
อย่างยัง่ ยืน

จุดเน้นที่สาคัญของการเปลี่ยนแปลง
- ไม่มีการปรับเนื้อหา เพียงแต่ลดจานวนคาถาม
ในประเด็นต่าง ๆ ลง เพื่อให้ง่ายและมุ่งเน้นตาม
ข้อกาหนดได้มากขึ้น
- ยังคงประกอบด้วย 2 หัวข้อ คือ ความผูกพัน
ของบุคลากร และสภาพแวดล้อมของบุคลากร
การประเมินการจัดการกระบวนการ การ - ได้มีการเอาเรื่ องความสามารถพิเศษของ
ให้บริ การ และกระบวนการอื่นที่ช่วยสร้าง องค์กรออกจากการออกแบบระบบงาน ไปไว้ใน
คุณค่าแก่ผรู ้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วน โครงร่ างองค์กร และการกาหนดกลยุทธ์ เพื่อให้
เสี ย และกระบวนการสนับสนุน เพื่อให้
ความสาคัญในการมองเชิงกลยุทธ์ (strategic)
บรรลุพนั ธกิจขององค์การ
มากกว่างานประจา
- เน้นการจัดการกระบวนการทางาน โดยให้มอง
ตั้งแต่ตน้ จนจบ ตั้งแต่การควบคุมต้นทุน
โดยรวมของกระบวนการทางาน การป้ องกัน
ความผิดพลาดในการบริ การ การทางานซ้ า
จนกระทัง่ การตรวจประเมินกระบวนการ
PMQA
การประเมินระบบงาน ระบบการเรี ยนรู ้
การสร้างความผาสุ กและแรงจูงใจของ
บุคลากร เพื่อให้บุคลากรพัฒนาตนเองและ
ใช้ศกั ยภาพอย่างเต็มที่ตามทิศทางองค์การ
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หมวด

TQA

หมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจากการ
ดาเนินงานด้านผลผลิต ด้านการมุ่งเน้น
ลูกค้าด้านการเงินและตลาด ด้านการ
มุ่งเน้นบุคลากร ด้านประสิ ทธิผล
กระบวนการและด้านการนาองค์กร

จุดเน้นที่สาคัญของการเปลี่ยนแปลง
- เน้นการปรับปรุ งกระบวนการทางาน โดยการ
นาผลจากการทบทวนผลการดาเนินการ ซึ่งคือ
ตัววัดที่ตอ้ งมีการจัดเก็บในหมวด 4 มาใช้ ซึ่ง
จากจุดเน้นในจุดนี้ ทาให้เห็นได้ชดั เจนมาก
ยิง่ ขึ้นว่า ตัววัดในหมวด 4 ที่ตอ้ งจัดเก็บคือ ตัว
วัดในกระบวนการทั้งหลักและกระบวนการ
สนับสนุน
การประเมินผลการดาเนินการและ
- มีการปรับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน
แนวโน้มของส่ วนราชการในมิติดา้ น
หมวด 1-6 เพื่อให้มีผลลัพธ์ที่สาคัญและ
ประสิ ทธิผล มิติดา้ นคุณภาพการให้บริ การ เหมาะสม
มิติดา้ นประสิ ทธิ ภาพ และมิติดา้ นการ
- มีการปรับระบบการให้คะแนน จาก LeTCLi
พัฒนาองค์การ
เป็ น LeTCI คือการให้ความสาคัญในเรื่ อง
การบูรณาการ (Integration-I)
PMQA
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หมวด

TQA

PMQA

จุดเน้นที่สาคัญของการเปลี่ยนแปลง
- ระบบการให้คะแนนในระดับ 5 และระดับ 6
(ตั้งแต่ 85% ขึ้นไป) ได้เพิ่มการให้ความสาคัญ
เรื่ องการคาดการณ์ผลการดาเนินการในอนาคต

จากการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ในครั้งนี้ ทาให้เราเห็นถึงแนวโน้มของโลกในปั จจุบนั ว่า การที่จะพัฒนาองค์กรสู่ ความเป็ นเลิศ (Performance excellence)
องค์กรต้องให้ความสาคัญกับเรื่ องการตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น การสร้างความสามารถพิเศษ (Competency) ขององค์กร โดยผนวกเข้ากับ
กลยุทธ์เพื่อสร้างความยัง่ ยืนให้กบั องค์กร รวมทั้ง การมีความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหญ่ให้มากยิ่งขึ้นด้วย ดังนั้น ไม่วา่ จะเป็ นภาคเอกชน หรื อภาครัฐ คง
ต้องให้ความสาคัญกับเรื่ องเหล่านี้ เพราะไม่วา่ จะเป็ น TQA หรื อ MBNQA ไม่ใช่เพียงภาคธุ รกิจเอกชนเท่านั้นที่ดาเนิ นการ แต่ยงั คงเป็ นกรอบ Framework ให้
ภาครัฐ หรื อองค์กรที่ไม่แสวงหากาไร (Non-profit Organization) ดาเนิ นการพัฒนาในการบริ หารด้วย ซึ่ งคงเป็ นประเด็นสาคัญที่ทางสานักงาน ก.พ.ร. คง
จะต้องพิจารณาในการปรับปรุ งการบริ หารจัดการภาครัฐต่อไป
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ในการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐและคุณภาพงานบริ การ สานักงาน ก.พ.ร.
ได้กาหนดให้หน่วยงานราชการดาเนิ นการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 อย่างไรก็ตามสื บเนื่ อง
จากเป็ นการดาเนิ นงานพร้อมกันทั้งประเทศ การส่ งถ่ายแนวคิดและวิธีการ ยังไม่สมบูรณ์เพียงพอ
เป็ นผลทาให้ผูป้ ฏิ บตั ิ ยังมีความรู ้ ความเข้าใจ และมี ทกั ษะในการพัฒนาระบบได้ไม่เท่าเทียมกัน
นอกจากนี้ องค์กรและบุคลากร ยังมีความพร้อมและศักยภาพไม่เท่ากัน ตลอดทั้งสานักงาน ก.พ.ร.
อยูร่ ะหว่างการปรับปรุ งและพัฒนา เกณฑ์ฯ และเครื่ องมือต่าง ๆ ควบคู่กนั ไป จึงทาให้หน่วยงาน
ไม่สามารถพัฒนาไปได้เท่ากัน
ฐิ ตยา ทวีศกั ดิ์ (2551) ได้ก ล่ าวถึ งแนวคิดหลัก ของการพัฒนาคุ ณภาพการบริ หารจัดการ
ภาครัฐ คือ ต้องการที่จะเห็นหน่วยงานภาครัฐให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ิราชการที่มุ่งเน้นให้การ
นาองค์ก รเป็ นไปอย่า งมี วิ สั ย ทัศ น์ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ให้ ค วามส าคัญ กับ ประชาชน
ผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ปรับปรุ งระบบการบริ หารจัดการให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัว
ส่ งเสริ มให้ขา้ ราชการพัฒนาตนเอง มี ความคิ ดริ เริ่ มและเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ อง ตัดสิ นใจโดยอาศัย
ข้อมูลสารสนเทศอย่างแท้จริ ง และทางานโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์เป็ นสาคัญ
สรุ ป การที่ จะพัฒนาองค์กรสู่ ความเป็ นเลิ ศ (Performance excellence) องค์ก รต้องให้
ความสาคัญกับเรื่ องการตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น การสร้างความสามารถพิเศษ
(Competency) ขององค์กรโดยผนวกเข้ากับกลยุทธ์เพื่อสร้างความยัง่ ยืนให้กบั องค์กร รวมทั้ง การมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหญ่ให้มากยิง่ ขึ้นด้วย ดังนั้น ไม่วา่ จะเป็ นภาคเอกชน หรื อภาครัฐ
คงต้องให้ความสาคัญกับเรื่ องเหล่านี้ ซึ่ งคงเป็ นประเด็นสาคัญที่ทางสานักงาน ก.พ.ร. คงจะต้อง
พิจารณาในการปรับปรุ งการบริ หารจัดการภาครัฐต่อไป
2.3 การบริ หารจั ด การคุ ณ ภาพวิทยาลัยพยาบาล สั งกัดกระทรวงกลาโหม และสั งกัด สานั กงาน
ตารวจแห่ งชาติ
2.3.1 การบริหารทัว่ ไป
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เดิมชื่อ “โรงเรี ยนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยกองทัพบก” ได้อนุ มตั ิก่อตั้งขึ้น เมื่อ
วันที่ ๑๙ สิ งหาคม พ.ศ.๒๕๐๖ โดยผูบ้ ญั ชาการทหารบกฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และใน
พ.ศ.๒๕๒๗ ได้ยกฐานะเป็ น “วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก (วพบ.)” ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๘ได้รับ
อนุ มตั ิให้เข้าเป็ นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิ ดล ตามประกาศ ของทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อ
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วัน ที่ ๒๕ มิ ถุ น ายน พ.ศ.๒๕๒๙ ผูส้ าเร็ จการศึ ก ษาจากหลัก สู ตรพยาบาลศาสตร์ ของวิทยาลัย
พยาบาลกองทัพบก ได้รับปริ ญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พ.ย.บ.) จากมหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เป็ นหน่วยขึ้นตรงต่อศูนย์อานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
กรมแพทย์ทหารบก และเป็ นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยมหิ ดล ได้รับการรับรองหลักสู ตรและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในการจัดการศึกษาหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจาก
สภาการพยาบาล ทาให้วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเป็ นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษามีความพร้อมในทุก ๆ ด้านมีคณาจารย์และบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพใน
ระดับปริ ญญาโทและ ปริ ญญาเอกเท่าเทียมกับสถาบันการศึกษาพยาบาลอื่นๆในระดับเดียวกันทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศมีอาคารสถานที่อุปกรณ์ การศึกษา และระบบสารสนเทศที่ทนั สมัย
เหมาะสมกับการจัดการเรี ยนการสอน ทาให้บณั ฑิตพยาบาลที่ผลิตออกมามีคุณภาพ ได้รับการชื่นชม
และเป็ นที่ยอมรับของสังคมด้วยดีตลอดมา
ปรัชญา
วิ ท ยาลั ย พยาบาลกองทัพ บกเชื่ อ ว่ า องค์ ก รที่ ไ ด้ รั บ การพัฒ นาสอดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงจะเพิ่มศักยภาพในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล ให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล มีวนิ ยั มีคุณลักษณะทางทหาร ใฝ่ รู ้ เพื่อเพิม่ คุณค่าการบริ การสุ ขภาพมวลมนุษย์ และ
อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
วิสัยทัศน์
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มุ่งสู่ การเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ช้ นั นาของกองทัพที่ มี
ความเป็ นเลิศในการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่ได้มาตรฐานระดับสากล
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล
2. สร้างงานวิจยั และผลงานวิชาการสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. การบริ การวิชาการแก่ทหารและประชาชน
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ภาพที่2.4 โครงสร้างองค์กรวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
ที่มา: วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ,รายงานการประเมินตนเอง: 2555
หลักสู ตรโครงสร้ างและการตรวจประเมิน/ การรับรอง
ปั จจุบนั วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกได้เปิ ดสอนหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (4ปี )
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรผูช้ ่วยพยาบาล (1ปี ) หลักสู ตรการพยาบาลเฉพาะทาง(4เดือน)สาขาต่างๆ
ซึ่ ง หลัก สู ตรได้รับ การรับ รองจากสภาการพยาบาล และหลัก สู ตรอื่ นๆตามที่ กองทัพ บกก าหนด
สภาพปั จจุบนั การพิจารณาการรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งนี้ เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การประกันคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้อง เช่น การประเมิน
คุณภาพภายนอกของสมศ. จะทาการประเมินรอบ 3 ในปี พ.ศ.2559 การประกันคุณภาพภายในของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุก 3 ปี การประเมินจากต้นสังกัดทุกปี โดยต้องส่ งรายงาน
การประเมินทุกปี งบประมาณ การประเมินจากสภาพยาบาลซึ่ งผลการประเมิน สภาฯรับรองให้
วิทยาลัยมีระยะเวลาการรับรอง 5 ปี การศึกษา
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วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรื อ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรื อ เดิมชื่ อ "โรงเรี ยนพยาบาล ผดุงครรภ์ และอนามัย " มีการ
จัดตั้ง เมื่ อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 เพื่ อผลิ ตพยาบาลส าหรั บ ให้บ ริ ก ารทางด้า นสุ ข ภาพแก่
ข้าราชการและครอบครัว ตลอดจนประชาชนทัว่ ไปทั้งในยามปกติ ยามฉุ กเฉิ น และยามสงคราม
ต่อมา ได้เปลี่ยนชื่ อเป็ น "วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรื อ" เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 และเข้า
เป็ นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2536 ทาการปรับหลักสู ตรเป็ นหลักสู ตรพยาบาล
ศาสตร์บณั ฑิต ผูส้ าเร็ จการศึกษาจากหลักสู ตรพยาบาลศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรื อ ได้รับ
ปริ ญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พ.ย.บ.) จากมหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพ เรื อ เป็ นหน่ วยขึ้นตรงต่อกรมแพทย์ทหารเรื อ และเป็ นสถาบัน
สมทบกับ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล ได้รั บ การรั บ รองหลัก สู ต รและมาตรฐานการจัด การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาในการจัดการศึกษาหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากสภาการพยาบาล ทาให้
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรื อ เป็ นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานระดับอุดมศึกษามีความ
พร้อมในทุก ๆ ด้านมีคณาจารย์และบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพในระดับปริ ญญาโทและ
ปริ ญญาเอกเท่าเที ยมกับ สถาบันการศึ กษาพยาบาลอื่ นๆในระดับเดี ยวกันทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศมีอาคารสถานที่อุปกรณ์ การศึ กษา และระบบสารสนเทศที่ทนั สมัยเหมาะสมกับการ
จัดการเรี ยนการสอน ทาให้บณ
ั ฑิตพยาบาลที่ผลิตออกมามีคุณภาพ ได้รับการชื่ นชม และเป็ นที่
ยอมรับของสังคมด้วยดีตลอดมา
ปรัชญา
ความสาเร็ จของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรื อ เกิดจากการใฝ่ รู ้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่องของบุคลากร ภายใต้ค่านิ ยมร่ วมและการธรรมาภิบาล เพื่อการมีสุขภาวะของกาลัง
พลกองทัพเรื อและประชาชนอย่างยืน
วิสัยทัศน์
เป็ นองค์ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ ช้ ัน นาของกองทัพ เรื อ มี ค วามเป็ นเลิ ศ ในการผลิ ต บัณ ฑิ ต
พยาบาลที่มีสมรรถนะการพยาบาลทางเวชศาสตร์ทางทะเลและมีคุณลักษณะทางทหาร
พันธกิจ
1. ผลิตพยาบาลที่ดีมีคุณภาพ
2. ผลิตผลงานวิจยั ผลงานวิชาการและนวัตกรรม
3. ให้บริ การวิชาการแก่บุคลากรทางการพยาบาลกาลังพลกองทัพเรื อและประชาชน
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4. ทานุบารุ งศิลปและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ทหารเรื อ
5. พัฒนาสถาบันให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้

ภาพที่2.5 โครงสร้างองค์กรวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรื อ
ที่มา: วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรื อ, รายงานการประเมินตนเอง: 2555

หลักสู ตรโครงสร้ างและการตรวจประเมิน/ การรับรอง
ปั จจุ บ ันวิท ยาลัย พยาบาลกองทัพ เรื อ ได้เปิ ดสอนหลัก สู ต รพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต
หลักสู ตรปรับปรุ ง 2551 และหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสู ตรปรับปรุ ง 2555 หลักสู ตร
ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล และหลักสู ตรอื่นๆตามที่กองทัพเรื อ กาหนด สภาพปั จจุบนั
การพิจารณาการรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุ งครรภ์ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ก ารประกันคุ ณภาพและมาตรฐานอุ ดมศึ ก ษาที่ เกี่ ย วข้อ ง เช่ น การประเมิ นคุ ณภาพ
ภายนอกของสมศ. จะทาการประเมินรอบ 3 ในปี พ.ศ.2559 การประกันคุ ณภาพภายในของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุก 3 ปี การประเมินจากต้นสังกัดทุกปี โดยต้องส่ งรายงาน
การประเมินทุกปี งบประมาณ การประเมินจากสภาพยาบาลซึ่ งผลการประเมิน สภาฯรับรองให้
วิทยาลัยมีระยะเวลาการรับรอง 4 ปี การศึกษา
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วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เดิมชื่ อ โรงเรี ยนจ่าอากาศพยาบาลหญิง สังกัดกรมยุทธ
ศึกษาทหารอากาศ จัดตั้งเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2501 ปี 2503 ย้ายมาสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ ปี
2507 เปลี่ยนชื่อเป็ น โรงเรี ยนพยาบาลทหารอากาศ ปี 2532 เปลี่ยนชื่อเป็ น วิทยาลัยพยาบาลทหาร
อากาศ มีหน้าที่ผลิตบุคลากรทางด้านพยาบาลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู ้ความสามารถที่จะทา
หน้าที่พยาบาล และเข้าเป็ นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิ ดล ผูส้ าเร็ จการศึกษาจากหลักสู ตร
พยาบาลศาสตร์ ข องวิ ท ยาลัย พยาบาลกองทัพ อากาศ ได้รั บ ปริ ญ ญาพยาบาลศาสตรบัณ ฑิ ต
(พ.ย.บ.) จากมหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เป็ นหน่ วยขึ้นตรงต่อกรมแพทย์ทหารอากาศ และเป็ น
สถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยมหิ ดล ได้รับการรับรองหลักสู ตรและมาตรฐานการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในการจัดการศึกษาหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากสภาการพยาบาล ทาให้
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศเป็ นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานระดับอุดมศึกษามีความ
พร้อมในทุก ๆ ด้าน
ปรัชญา
มีปณิ ธานมุ่งมัน่ ในการพัฒนาสถาบันให้เป็ นแหล่ งผลิ ตบัณทิ ตพยาบาลทหารที่ มี
คุ ณภาพตามมาตรฐานวิช าชี พ การพยาบาล และมี คุ ณลัก ษณะทางทหารที่ ดี มี ความรู ้ และทัก ษะ
ทางด้านวิชาการ วิชาชี พแลพการพยาบาลทางทหาร และการพยาบาลเวชศาสตร์ การบิน สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู ้และประสบการณ์ทุกด้านให้บริ การสุ ขภาพประชาชนด้วยความเอื้ออาทร เปี่ ยม
ด้วยคุ ณธรรมและจริ ยธรรมพร้อมที่จะเป็ นพยาบาลวิชาชี พ นายทหารสัญญาบัตรและพลเมืองที่ดี
ของประเทศ สามารถให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ท างทหารทั้ง ยามปกติ แ ละฉุ ก เฉิ น มี ก ารพัฒนา
งานวิจยั และผลงานวิชาการ ตลอดจนให้บริ การวิชาการที่มีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งมีส่วนร่ วมในการ
ทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
วิสัยทัศน์
เป็ นสถาบันชั้นนาระดับชาติ ในการผลิ ตบัณฑิ ตพยาบาลคุ ณภาพ มีคุณธรรมนา
ความรู ้ มีคุณลักษณะทางทหารและพยาบาลเวชศาสตร์ การบิน ให้บริ การพยาบาลด้วยหัวใจความ
เป็ นมนุษย์
พันธกิจ

67

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ มีหน้าที่ ดาเนิ นการเกี่ ยวกับการผลิ ตบุ คลากรทางการ
พยาบาล มีผอู ้ านวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เป็ นผูบ้ งั คับบัญชารับผิดชอบ มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ดังนี้
1.จัดการเรี ยนการสอนเพื่อผลิ ตบุคลากรทางการพยาบาลทั้งระดับปริ ญญาตรี และระดับ
ประกาศนี ยบัตร ให้มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชี พ มี คุณธรรม จริ ยธรรมและเป็ นผูน้ าใน
สังคม
2. ดาเนินการวิจยั และผลิตผลงานทางวิชาการ การพัฒนาองค์ความรู ้เพื่อนาไปสู่ การพัฒนา
วิชาชีพให้มีประสิ ทธิ ภาพดียงิ่ ขึ้น
3.ให้บริ การวิชาการแก่สังคม โดยส่ งเสริ มและสนับสนุ นคณาจารย์ภายในวิทยาลัยพยาบาล
ทหารอากาศ ให้บริ การวิชาการแก่สังคมในลักษณะต่างๆ พร้อมทั้งขยายขอบเขตการบริ การวิชาการ
ทางด้านการศึกษา โดยยึดหลักการจัดการศึกษา การวิจยั และความต้องการของชุมชน
4.ทานุ บารุ งศิ ลปวัฒนธรรมของชาติ พร้ อมทั้งส่ งเสริ มความมี คุณธรรม จริ ยธรรม และ
วัฒนธรรมที่ดีงามของบุคคลากรและนักศึกษา ยึดมัน่ ในระบอบประชาธิ ปไตย เทิดทูนชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริ ย ์
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

คณก.บริ หาร วพอ.
1. พอ.

คณก.บริ หาร วพอ. พอ.
รองผูอ้ านวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

2. รการ
หัวหน้าหมวดธุ
(ฝ่ ายวิชาการ)

หัวหน้าแผนกปกครอง
หัวหน้ากองการศึกษา
กา
รองหัวหน้ากองการศึกษา
กา
หัวหน้าภาควิชาความรู ้พ้นื ฐาน/หัวหน้าภาควิชาการการพยาบาล
พื้นฐาน/ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและผดุงครรภ์/
บริหารวิกชและวั
าการยรุ่ น/หัวหน้าภาควิชาการ
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลเด็
พยาบาลผูใ้ หญ่/หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลจิตเวช/ หัวหน้า
บริหารวิชาการ
ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

ภาพที่2.6 โครงสร้างองค์กรวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
ที่มา: วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ , รายงานการประเมินตนเอง: 2555
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หลักสู ตรโครงสร้ างและการตรวจประเมิน/ การรับรอง
ปั จจุบนั วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ได้เปิ ดสอนหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต
หลักสู ตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล และหลัก สู ตรอื่ นๆตามที่กองทัพ อากาศกาหนด
สภาพปั จจุบนั การพิจารณาการรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งนี้ เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การประกันคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้อง เช่น การประเมิน
คุณภาพภายนอกของสมศ. จะทาการประเมินรอบ 3 ในปี พ.ศ.2559 การประกันคุณภาพภายในของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุก 3 ปี การประเมินจากต้นสังกัดทุกปี โดยต้องส่ งรายงาน
การประเมินทุกปี งบประมาณ การประเมินจากสภาพยาบาลซึ่ งผลการประเมิน สภาฯรับรองให้
วิทยาลัยมีระยะเวลาการรับรอง 3 ปี การศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลตารวจ
วิทยาลัยพยาบาลตารวจ เดิมมีชื่อว่า "โรงเรี ยนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย " สังกัดกอง
แพทย์ กรมตารวจ เมื่อปี พ.ศ. 2512 โดยผูส้ าเร็ จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรพยาบาลผดุง
ครรภ์อนามัยซึ่ งเทียบเท่า ต่อมาปี พ.ศ. 2522 ได้รวมโรงเรี ยนที่ผลิตบุคลากรพยาบาลเข้าไว้ดว้ ยกัน
ได้แก่ โรงเรี ยนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย โรงเรี ยนผูช้ ่วยพยาบาล โรงเรี ยนพยาบาลภาคสนาม
และหลักสู ตรอบรมสายการแพทย์ เพื่อยกฐานะขึ้นเป็ น "วิทยาลัยพยาบาลตารวจ" รวมทั้ง มีการ
ปรับปรุ งหลักสู ตร เพื่อให้ผสู ้ าเร็ จการศึกษาสามารถได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็ น "ว่าที่ร้อยตารวจตรี "
โดยผูส้ าเร็ จการศึกษาจะได้รับประกาศนี ยบัตรชั้นสู งการพยาบาลและผดุ งครรภ์ และได้เปลี่ ยน
หลักสู ตร อีกครั้งเมื่อปี พ.ศ. 2526 โดยผูส้ าเร็ จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
เมื่อปี พ.ศ. 2530 วิทยาลัยพยาบาลตารวจ ได้เข้าสมทบเป็ นสถาบันของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย รวมทั้ง ได้เปลี่ยนหลักสู ตรเป็ นพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในปี พ.ศ. 2532 โดยผูส้ าเร็ จ
การศึกษาได้รับปริ ญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ร่ วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรัชญา
มาตรฐานวิชาการ สานคุณธรรม นาสังคมพัฒนา
วิสัยทัศน์
วิทยาลัยพยาบาลตารวจ โรงพยาบาลตารวจ สานักงานตารวจแห่ งชาติ เป็ นสถาบัน
ที่ได้รับมาตรฐานทางการศึกษาพยาบาล ในระดับประเทศและเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
พันธกิจ
1.ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
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2.ฝึ กอบรมและพัฒนา บุคลากรทางการสาธารณสุ ขของสานักงานตารวจแห่งชาติ
3.วิจยั และพัฒนาวิชาการทางการพยาบาลและสาธารณสุ ข
4.บริ การวิชาการแก่สังคม
5.ทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมไทย
6.ปฏิ บตั ิงานร่ วมกัน หรื อสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ ยวข้อง
หรื อได้รับมอบหมาย
ผูบ้ งั คับการวิทยาลัยพยาบาลตารวจ

รองผูบ้ งั คับการวิทยาลัยพยาบาลตารวจ
(ฝ่ ายวิชาการ)

รองผูบ้ งั คับการวิทยาลัยพยาบาลตารวจ
(ฝ่ ายบริ หาร)
ฝ่ายอานวยการ

กลุ่มงานอาจารย์
(ฝ่ ายวิชาการ)คณะกรรมการบริ หารวิชาการ
(ฝ่ ายบริ หาร)
ภาควิชา (8 ภาควิชา วฐ. ลพ.

ฝ่ายพัฒนา1
ฝ่ายพัฒนา2

พอ. พศ. พก. พน. พจ. พช.)
ภาพที่2.7 โครงสร้างองค์กรวิทยาลัยพยาบาลตารวจ
ที่มา: วิทยาลัยพยาบาลตารวจ, รายงานการประเมินตนเอง, 2555

หลักสู ตรโครงสร้ างและการตรวจประเมิน/ การรับรอง
ปัจจุบนั วิทยาลัยพยาบาลตารวจได้เปิ ดสอนหลักสู ตรดังนี้ 1) หลักสู ตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต 2) หลักสู ตรผูช้ ่วยพยาบาล 3) หลักสู ตรภาคสนาม และหลักสู ตรอื่นๆตามที่ สานักงาน
ตารวจแห่งชาติกาหนด หลักสู ตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล สภาพปั จจุบนั การพิจารณา
การรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุ งครรภ์ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
การประกันคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้อง เช่น การประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ.
จะทาการประเมินรอบ 3 ในปี พ.ศ.2559 การประกันคุณภาพภายในของสานักงานคณะกรรมการ
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การอุ ด มศึ ก ษาทุ ก 3 ปี การประเมิ น จากต้น สั ง กัด ทุ ก ปี โดยต้อ งส่ ง รายงานการประเมิ น ทุ ก
ปี งบประมาณ การประเมินจากสภาพยาบาลซึ่ งผลการประเมิน สภาฯรับรองให้วิทยาลัยมีระยะเวลา
การรับรอง 3 ปี การศึกษา
วิท ยาลัย พยาบาลทั้ง 4 แห่ ง เป็ นหน่ วยงานของรั ฐซึ่ งสนับ สนุ นหน่ วยงานหลัก ได้แ ก่
กองทัพบก กองทัพเรื อ กองทัพอากาศ และสานักงานตารวจแห่ งชาติ ในการบริ หารจัดการเพื่อให้
หน่ วยงานมีคุณภาพและมาตรฐาน มี การกาหนดนโยบายออกมาอย่างชัดเจน มีการควบคุ มกากับ
ติดตามประเมินผล มีการประเมินภายในและภายนอก มีคารับรองการปฏิบตั ิราชการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.พ.ร. กาหนด โดยร่ วมกันดาเนิ นการพัฒนาคุณภาพในการบริ หารจัดการองค์การ
เพื่อให้มีคุณภาพประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
2.3.2 ระบบประกันคุณภาพวิทยาลัยพยาบาลสั งกัดกระทรวงกลาโหม และสั งกัดสานักงาน
ตารวจแห่ งชาติ
ก่ อ นมี ป ระกาศพระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิท ยาลัย ได้
ตระหนักดีถึงความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จดั ทาประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
เรื่ อง นโยบายและแนวปฏิบตั ิในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539
เพื่ อเป็ นแนวทางในการประกันคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถาบันอุ ด มศึ ก ษาตามหลัก การส าคัญ 3
ประการ คือ การให้เสรี ภาพทางวิชาการ (academic freedom) ความมีอิสระในการดาเนินการของ
สถาบัน (institutional autonomy) และความพร้อมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจาก
ภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (accountability) (คู่มือประกันคุ ณภาพ
ภายนอกระดับอุดมศึกษา,2549 : 5)
การประกันคุณภาพ คือ การดาเนิ นกิ จกรรมและภารกิ จต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการ การบริ การ/
การจัดการเพื่ อสร้ างความมัน่ ใจให้ผูร้ ั บบริ ก ารทางการศึ กษา ทั้งผูร้ ั บบริ ก ารโดยตรง คื อ ผูเ้ รี ย น
ผูป้ กครอง และผูร้ ับบริ การทางอ้อม คือ สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม ว่าการ
ดาเนิ นงานของสถานศึ ก ษาจะมี ป ระสิ ทธิ ภาพและท าให้ผูเ้ รี ย นมี คุณ ภาพหรื อ คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง
ประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่ได้กาหนดไว้ การประกันคุณภาพมีแนวคิดอยูบ่ นพื้นฐานของการ
"ป้ องกัน" ไม่ให้เกิดการทางานที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพและผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพ (จุลสาร สมศ. ฉบับที่
1 ประจาเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2544, อ้างในhttp://www. file:///C:/Users/USER/Pictures/การ
ประกันคุณภาพการศึกษา-%20jatupatschool.htm)
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การประกันคุ ณภาพการศึกษา เป็ นกระบวนการที่ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้การจัดการศึ ก ษายึดหลักให้มี
มาตรฐาน และ มี ก ารประกันคุ ณภาพการศึ ก ษา โดยมาตรฐานการศึ ก ษา หมายถึ ง ข้อก าหนด
เกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ ง
และเพื่อใช้เป็ นหลัก ในการเทียบเคียง สาหรั บการส่ งเสริ ม และกากับดู แล การตรวจสอบ การ
ประเมินผล และการประกันคุ ณภาพทางการศึ กษา ( คู่มือการประกันคุ ณภาพการศึกษาคุ ณภาพ
ภายในสถานศึ ก ษาระดับ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ.2551,อ้า งใน http://www.mua.go.th/users/bhes/bhes2/
QA_28_01_51/Handbook%20QA_MUA_2551.pdf)

ภาพที่ 2.8 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก
ที่มา: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ปี 2554: 14

ระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา
ได้มีแนวคิ ดในการดาเนิ นงานตามระบบตัวชี้ วดั ผลการปฏิ บตั ิงาน (Key Performance
Indicators : KPI) แบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ
1. ระบบการประกันคุ ณภาพภายใน เป็ นการประเมิ น ผลและการติ ดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา
จะต้องจัดให้มีการประกันคุ ณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็ น
ส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษา และการทางานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาที่ตอ้ ง
ดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปี เสนอต่อหน่ วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
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เกี่ยวข้อง และเปิ ดเผยต่อสาธารณชน เพื่อจะนาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ
เพื่อรองรับการประเมินภายนอก (วีระยุทธ ชาตะกาญจน์, 2556: 142)
คณะกรรมการประกันคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา ระดับ อุ ด มศึ ก ษา หรื อ ที่
เรี ยกว่า “ ค.ป.ค.” ซึ่ งมี หน้าที่ ในการกาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิ บตั ิ ต่างๆเพื่อ
ส่ งเสริ ม สนับสนุ นพัฒนาการดาเนิ นงานเกี่ ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดม มีการจัดทามาตรฐานที่เป็ นแนวปฏิ บตั ิในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อ
ตอบสนองต่อเจตนารมณ์แห่ งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)
พ.ศ.2545 ทั้งในระดับชาติและระดับอุดมศึกษา จึงได้พฒั นาตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในขึ้นภายใต้หลักการให้ครอบคลุ มทุ กองค์ประกอบคุ ณภาพตามกฏกระทรวงว่าด้วยระเบียบ
หลักเกณฑ์และวิธีประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 และ
กาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
ในทุ ก สามปี และแจ้ง ผลให้ส ถานศึ ก ษาระดับอุ ดมศึ ก ษาทราบรวมทั้งเปิ ดเผยผลการติ ด ตาม
ตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาต่ อ สาธารณชน (คู่ มื อ ประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา,2551 : 6)
แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุ ณภาพการศึ กษาภายใน(คู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา,2554 : 22) ดังนี้
1.1 ระบบการประกันคุ ณภาพการศึ กษาสถาบันอุ ดมศึ กษาอาจพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเป็ นระบบประกันคุณภาพที่
ใช้กนั แพร่ หลายในระดับชาติหรื อนานาชาติ หรื อเป็ นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แต่ไม่ว่า
จะเป็ นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมีกระบวนการทางานที่เริ่ มต้นจากการวางแผน การดาเนิ นงาน
ตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุ งพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนิ นภารกิจของสถาบัน
บรรลุเป้ าประสงค์และมีพฒั นาการอย่างต่อเนื่ อง ขณะเดี ยวกันก็เป็ นหลักประกันแก่สาธารณชนให้
มัน่ ใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
1.2 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมิ นคุ ณภาพมาตรฐานเป็ นกรอบสาคัญในการ
ด าเนิ น งานของสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา คื อ มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา อย่ า งไรก็ ต าม ในปั จ จุ บ ัน
สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ยังต้องดาเนิ นการให้ได้ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องอีก
มาก ได้แก่
1.2.1 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
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1.2.2 เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา
1.2.3 มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
1.2.4 กรอบการปฏิ บตั ิราชการตามมิติด้านต่างๆ ของสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณี มหาวิทยาลัยของรัฐ
2. การประกันคุ ณภาพภายนอก หมายถึ งการประเมิ นผลและการติ ดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมิ นคุ ณภาพการศึ ก ษา (องค์ก ารมหาชน) หรื อ สมศ. หรื อบุ ค คลหรื อหน่ วยงานภายนอกที่
สานักงานดังกล่าวรับรอง เข้ามาทาหน้าที่ประเมินผลการจัดการศึกษา และทาการตรวจสอบคุณภาพ
สถานศึกษา เพื่อเป็ นการประกันคุ ณภาพและให้มีการพัฒนาคุ ณภาพและ มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ซึ่ งหมายความว่า สถานศึกษาทุกแห่งในประเทศไทย จะต้องได้รับการรับรองจาก สมศ.
ว่ า สถานศึ ก ษาจัด การศึ ก ษาได้ ม าตรฐาน คุ ณ ภาพ ตามที่ พ ระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พุทธศักราช 2542 กาหนด โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ที่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้
การประเมิน มีความสมดุลระหว่างเกณฑ์ที่กาหนด กับงานที่สถานศึกษาดาเนิ นการ (คู่มือประกัน
คุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา,2549 : 5) การประกันคุณภาพภายนอกของวิทยาลัยพยาบาลสังกัด
กระทรวงกลาโหมและสานักงานตารวจแห่ งชาติ ได้แก่ 1) สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 2) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สานักงาน (กพร) 3) สภาการพยาบาล โดยอธิ บายได้ ดังนี้
2.1 การประกัน คุ ณ ภาพภายนอกโดยส านัก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เป็ นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542ได้กาหนด แก้ไข
เพิ่มเติ ม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ได้กาหนดให้สถานศึกษาทุ กแห่ งต้องได้รับการประเมิ นคุ ณภาพ
ภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกๆ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุ ดท้าย และเสนอผลการประเมิน
ต่ อหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องและสาธารณชน ในการประเมิ นของ สมศ. เป็ นการประเมิ นทั้ง ระดับ
สถาบันและคณะวิช า ซึ่ ง สาระการประเมิ น ได้แก่ มาตรฐานการศึ ก ษาเพื่ อใช้ในการประเมิ น
คุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 14 มาตรฐาน 53 ตัวบ่งชี้ แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน คือ 1)
มาตรฐานการศึกษาด้านผูเ้ รี ยน มี 7 มาตรฐาน 21 ตัวบ่งชี้ เป็ นการพัฒนาการด้านร่ างกาย จิตใจ
สติปญญา อารมณ์ และสังคม โดยมุ่งให้ผเู ้ รี ยนเป็ นคนดี มีความสามารถตามศักยภาพ และมีความสุ ข
2) มาตรฐานด้านกระบวนการมี 3 มาตรฐาน 20 ตัวบ่งชี้ เน้นในด้านกระบวนการการบริ หารจัดการ
และกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน 3) มาตรฐานด้านปั จจัย มี 4 มาตรฐาน 12 ตัวบ่งชี้ เป็ นการ
กาหนดคุณลักษณะหรื อสภาพความพร้อมของผูบ้ ริ หาร ครู หลักสู ตร อาคารสถานที่ และชุมชน
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2.2 การประกันคุณภาพภายนอกโดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
( ก.พ.ร.) เป็ นการบริ หารราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการ (ก.พ.ร.) ตามมาตรา 12 แห่ งพระ
ราชกฤษฎี กาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 ได้วางระบบการ
ปฏิบตั ิราชการแนวใหม่ที่มีความสาคัญในการสร้างความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารงาน เพื่อที่จะกากับ
การปฏิบตั ิราชการให้ประสบความสาเร็ จและเกิ ดผลสัมฤทธิ์ ของงาน จึงได้บญั ญัติให้มีการจัดทา
ความตกลงเป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษรหรื อโดยวิธี การอื่นใด เพื่ อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิ บตั ิ
ราชการ โดยคณะรัฐมนตรี ได้กาหนดให้มีการจัดทาคารับรองการปฏิบตั ิราชการ และการประเมินผล
และการให้สิ่งจูงใจตามผลการปฏิบตั ิงานตามที่ ก.พ.ร. เสนอ ในกรณี ที่ส่วนราชการใดดาเนิ นการ
ให้ บ ริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพและเป็ นไปตามเป้ า หมายที่ ก าหนด และเป็ นที่ พึ ง พอใจแก่ ป ระชาชน
คณะรัฐมนตรี จะจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษเป็ นบาเหน็จความชอบแก่ส่วนราชการ หรื อให้ส่วนราชการใช้
เงินงบประมาณเหลือจ่ายของส่ วนราชการนั้น เพื่อนาไปใช้ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานของส่ วนราชการ
หรื อจัดสรรเป็ นรางวัลให้ขา้ ราชการในสังกัดได้ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.พ.ร. กาหนด
หลักการแนวคิดการบริ หารจัดการภาครัฐ เพื่อมุ่งเน้นให้การบริ หารราชการ มีการ
ปฏิ บ ัติ ง านให้ ส อดคล้อ งกับ เป้ า หมายหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้า นเมื อ งที่ ดี เพื่ อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจภาครัฐ เกิดความคุม้ ค่า ในเชิ งภารกิจของรัฐ ลด
ขั้นตอนการปฏิ บ ตั ิ ง านที่ เกิ นความจาเป็ น ประชาชนได้รับ ความสะดวก และตอบสนองความ
ต้อ งการ รวมทั้ ง มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลอย่ า งสม่ า เสมอ โดยเกณฑ์ ก ารพัฒ นาคุ ณ ภาพ
ประกอบด้วย 2 ส่ วนหลักๆ (วีระยุทธ ชาตะกาญจน์, 2556: 331 - 333) คือ 1) ลักษณะสาคัญของ
องค์ ก าร เป็ นการอธิ บ ายวิ ธี ก ารด าเนิ น การขององค์ ก าร สภาพแวดล้อ มในการปฏิ บ ัติ ภ ารกิ จ
ความสัมพันธ์กบั หน่วยงานอื่น ความท้าทายเชิ งยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ และระบบปรับปรุ งผลการ
ดาเนินการ 2) เกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ 7 หมวด ได้แก่ หมวด คือ หมวด 1 : การนา
องค์การ หมวด 2 : การวางแผนเชิงกลยุทธ์ หมวด 3 : การมุ่งเน้นผูร้ ับบริ การ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู ้ หมวด 5 : การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล หมวด 6
: การจัดการกระบวนการ หมวด 7 : ผลลัพธ์
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีการติดตามประเมินผล
และจัดทารายงานการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และคารับรองการปฏิ บตั ิราชการระดับสานัก หน่ วยงาน สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน ร่ วมดาเนิ นการพัฒนาคุ ณภาพการ
บริ หารจัดการภาครัฐ(PMQA) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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2.3 การประกันคุณภาพภายนอกโดยสภาการพยาบาล การตรวจประเมินของสภา
พยาบาลได้มีการปรับปรุ งมาตรฐานและตัวบ่งชี้ การพิจารณาการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการ
พยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ ต ามข้อ บัง คับ สภาการพยาบาลว่า ด้ว ยหลัก เกณฑ์ก ารรั บ รอง
สถาบัน การศึ ก ษาวิช าการพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ พ.ศ. 2556 ทั้ง นี้ เ พื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ
สถานการณ์ ก ารประกัน คุ ณภาพและมาตรฐานอุ ดมศึก ษาที่เกี่ ย วข้อ ง เช่ น การประเมิ นคุ ณภาพ
ภายนอกของ สมศ. การประเมินคุ ณภาพภายในของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา(สกอ.)
และ มาตรฐานคุ ณวุฒิระดับ ปริ ญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ตลอดจนปรับ ปรุ งตัวบ่ง ชี้ วิธี ก าร
ประเมิน และนิ ย ามของตัวบ่งชี้ ให้มีความชัดเจนในการนาไปปฏิ บตั ิ เพื่อให้มีความเป็ นธรรมและ
โปร่ งใส ตลอดจนช่วยในการพัฒนาสถาบันการศึกษา
องค์ป ระกอบของการประเมิ นเพื่อรั บรองสถาบันการศึ ก ษาตามข้อบัง คับ สภา
การพยาบาลว่า ด้ว ยหลัก เกณฑ์ การรั บรองสถาบันการศึ กษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พ.ศ.2556 นี้ ประกอบด้วย มาตรฐาน 8 ด้าน และ 29 ตัว บ่งชี้ ซึ่ งเป็ นตังบ่งชี้ สาคัญ 10 ตัวบ่งชี้ และ
ตัวบ่ง ชี้ ท วั่ ไป 19 ตัวบ่ง ชี้ การรับรองสถาบัน การศึก ษายัง คงให้ความสาคัญทั้งกระบวนการและ
ผลลัพธ์การดาเนิ นการของสถาบันการศึกษา ซึ่ งคณะกรรมการสภาการพยาบาลให้ความเห็ นชอบ
ในการ ประชุ ม ครั้ งที่ 10/2556 วัน ที่ 4 ตุ ล าคม 2556 สภาการพยาบาลจัด ทาคู ่ มื อ การรั บ รอง
สถาบัน การศึ ก ษาเพื่ อ ให้ สถาบัน การศึ ก ษาใช้ใ นการประเมิ น ตนเอง และจัด ทาเอกสารการ
ประเมิ น ตนเองเพื่ อ ขอรั บ การพิจ ารณาการรั บ รองสถาบัน การศึ กษาก่ อ นที่ส ภาการพยาบาลจะ
ดาเนิ น การตรวจประเมิ น (คู่มือรั บรองสถาบันทางการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุ งครรภ์,
2556: 5)
2.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ธฤษณุ รอดรักษา (2553: 92) ทาการศึกษา เรื่ อง คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐของ
องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นกรณี ศึก ษา เทศบาลนครสมุ ท รสาคร ผลการศึ ก ษาวิจยั คุ ณภาพการ
บริ หารจัดการภาครัฐทั้ง 7 ด้านของเทศบาลนครสมุทรสาคร พบว่า ภาพรวมของผลการประเมินอยู่
ในระดับสู ง (ค่ าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.56) หมวดที่ มีผลการประเมิ นสู งสุ ด คือ หมวด1 การนาองค์ก ร
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64) ทั้งนี้เพราะเทศบาลนครสมุทรสาครมีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ การทางาน
ที่ เด่ นชัด รวมถึ ง การคานึ ง ถึ งความต้องการหรื อผลประโยชน์ข องผูร้ ั บ บริ ก ารเป็ นสาคัญรวมทั้ง
ดาเนินการสนับสนุนและเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่สาคัญ โดยสรุ ปผลการวิจยั ดังนี้
1. ด้านการนาองค์กร มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับสู ง มีค่าเฉลี่ย 3.64 และมีค่า
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.739
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2. ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับสู ง มี
ค่าเฉลี่ย 3.62 และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.763
3. ด้านการให้ความสาคัญกับผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้เสี ย มีผลการประเมินอยู่
ในระดับสู ง มีค่าเฉลี่ย 3.65 และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.740
4. ด้านการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู ้ มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับสู ง
มีค่าเฉลี่ย 3.49 และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.800
5. ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากร มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับสู ง มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
3.49 และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.869
6. ด้านการจัดกระบวนการ มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับสู ง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.50
และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.834
7. ด้านผลลัพธ์การดาเนิ นการ มีผลอยูใ่ นระดับสู ง มีค่าเฉลี่ย 3.55 และมีค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.803
นอกจากนั้น ปั จจัยคุณภาพด้านการบริ หารจัดการภาครัฐ ด้านการจัดกระบวนการ และ
การมุ่งเน้นทรัพยากร และด้านการให้ความสาคัญกับผูม้ ารับบริ การส่ งผลและมีอิทธิ พลต่อผลลัพธ์
การดาเนินการในปั จจุบนั ของเทศบาลนครสมุทรสาคร
ธี รพล เพ็ง จันทร์ (2553 : 113) ท าการศึ กษา เรื่ อง การบริ หารจัดการภาครั ฐที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผลการวิจยั พบว่า
1. ปั จจัย การบริ ห ารจัด การภาครั ฐที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประกอบด้วยปั จจัยต่าง ๆ ดังนี้ 1) ด้านการบริ หารการเปลี่ยนแปลง 2) ด้านกลยุทธ์การ
เปลี่ยนแปลง 3) ด้านประสิ ทธิ ผลตามแผนปฏิบตั ิราชการ 4) ด้านภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง 5) ด้าน
การบริ หารจัดการความเสี่ ยง 6) ด้านการให้ความสาคัญกับผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย 7)
ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 8) ด้านประสิ ทธิภาพของการปฏิบตั ิราชการ 9) ด้านคุณภาพวิชาการ
10) ด้านการพัฒนาบุคลากร 11) ด้านลักษณะสาคัญขององค์กร 12) ด้านระบบสนับสนุ นการ
เปลี่ยนแปลง 13) ด้านประสิ ทธิ ผลตามตัวชี้วดั ตามลาดับ
2. แนวทางในการบริ หารจัดการภาครัฐที่มีประสิ ทธิ ภาพของสานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาจากความคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญพบว่าปั จจัยที่ คน้ พบในการวิจยั มี
ความถูกต้อง เป็ นไปได้ และใช้ประโยชน์ได้จริ ง
วัชรพงศ์ ขาวิไล ( 2553 ) ทาการศึกษา เรื่ อง การพัฒนาองค์การตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐศึกษากรณี : การพัฒนาคุณภาพระบบการนาองค์การกองทัพเรื อมี
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ความมุ่งหมายที่จะศึกษาวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบขององค์การกองทัพเรื อใน
ปั จจุบนั กับเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐในการกลุ่มการนาองค์การกองทัพเรื อ ตลอดจน
เสนอแนะแนวทางการพัฒนากองทัพเรื อตามองค์ประกอบสาคัญขององค์การกองทัพเรื อที่เกี่ยวข้อง
กับการนาองค์การให้เป็ นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐที่ประยุกต์ข้ ึน ผลการศึกษา
พบว่า องค์ประกอบขององค์การกองทัพเรื อที่มีความสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการ
ภาครัฐมากที่สุด คือ องค์ประกอบองค์การกองทัพเรื อด้า นโครงสร้ าง ส่ วนองค์ประกอบที่มีความ
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐน้อยมี่สุด คือ องค์ประกอบองค์การกองทัพเรื อ
ด้านสิ่ งจูงใจ ทั้งนี้ มีขอ้ เสนอแนะแนวทางการพัฒนาองค์การกองทัพเรื อที่สาคัญ ได้แก่ เร่ งทบทวน
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ/คณะทางานต่างๆ ที่จดั ตั้งขึ้นรองรั บภาระงานการพัฒนาระบบ
ราชการและการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐในปัจุบนั มีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานปกติ
หรื อซ้ า ซ้อ นกัน เองหรื อ ไม่ และจัดระบบการท างานใหม่ รวมทั้ง ขยายขอบเขตอานาจในการ
ตรวจสอบและประเมิ นผล ซึ่ งจะต้องพิจารณาให้เกิ ดความสอดคล้องกับกลไกการตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกองทัพเรื อที่มีอยูเ่ ดิม ตลอดจนผลักดันคณะกรรมการคณะทางานให้
ถ่ ายทอดแผนงานในส่ วนความรั บผิดชอบลงสู่ ก ารปฏิ บตั ิ ให้บงั เกิ ดผลอย่างเป็ นรู ป ธรรมรวมทั้ง
พัฒนาองค์ความรู ้ของคณะกรรมการ/คณะทางานต่างๆให้มีความรู ้และความเข้าใจที่เพียงพอต่อการ
ดาเนิ นงานควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์ความรู ้ ให้กบั กาลังพลในระดับปฏิบตั ิการ เพื่อเป็ นแรงส่ งให้
กระบวนการทางานทั้งระดับล่างและระดับบนสามารถขับเคลื่ อนการดาเนิ นงานได้อย่างเกื้ อกูลกัน
และพิจารณานาหลักการจัดการกระบวนการมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กบั ระบบการทางานของ
กองทัพเรื อ โดยเฉพาะกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุ นที่สาคัญตามระบบงาน
หลักของกองทัพเรื อ และเน้นการพัฒนาระบบแรงจูงใจตามระบบงานปกติให้มีความเชื่ อมโยงกับ
การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของกองทัพเรื อที่สามารถลงถึงรายบุคคลเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ
ตลอดจนสร้างความเชื่อโยงกับแผนยุทธศาสตร์ กองทัพเรื อซึ่ งเป็ นกลยุทธ์ระดับบน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด
ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งจะส่ งให้ระบบการจัดสรรเงิ น
รางวัลและสิ่ งจูงใจมีประสิ ทธิภาพตามไปด้วย
บุ ญ ลื อ ภิ ญ โญสโมสร(2555) ท าการศึ ก ษา เรื่ องแรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านของ
ข้า ราชการตารวจ: กรณี ศึ ก ษา สถานี ตารวจนครบาลหัว หมาก พบว่า ระดับ แรงจู ง ใจในการ
ปฏิ บ ัติง านของข้า ราชการต ารวจ สถานี ต ารวจนครบาลหัวหมาก ในภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก
เนื่ องจากข้าราชการตารวจ สถานี ตารวจนครบาลหัวหมากมี ความรู ้ สึกว่าได้ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการเพียงพอต่อสภาพเศรษฐกิจปั จจุบนั และหน่วยงานยังมีสวัสดิการอื่นๆอีกด้วย
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ดวงพร สว่างศรี (2553) ทาการศึกษา เรื่ องแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของข้าราชการ
ตารวจ ตรวจคนเข้าเมือง (ขาเข้า) ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ พบว่าในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
แต่ มี ด้า นความมั่น คงในภาพรวมอยู่ ที่ ร ะดับ มาก ส่ ว นปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ระดับ แรงจู ง ใจในการ
ปฏิบตั ิงานพบว่า อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส ชั้นยศ อายุราชการ และเงิ นเดื อน มีผลต่อระดับ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.5
สุ ภชา แก้วเกรี ยงไกร และคณะ(2558) ทาการศึกษา เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วม
ของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ (PMQA) พบว่า ปั ญหาและอุปสรรคใน
การดาเนิ นการพัฒ นาคุ ณภาพการบริ ห ารจัดการภาครั ฐของกรมชลประทาน เนื่ องจากบุ คลากร
ส่ วนมากยังขาดความรู ้ความเข้าใจ PMQA การสื่ อสารไม่ทวั่ ถึงจะทราบเฉพาะกลุ่มที่เป็ นกรรมการ
และผูม้ ีส่วนร่ วมเท่านั้น คิดว่ามีความยุง่ ยาก เป็ นภาระต่องานประจา
เบญจภรณ์ ภิญโญพรพาณิ ชย์ (2556) ทาการศึ กษา เรื่ องการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ การ
สื่ อสารสาธารณะกรมควบคุมโรค ตามกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ (PMQA)
พบว่า การดาเนินงานมีความสอดคล้องตามเกณฑ์คุณภาพฯ และมีความเด่นชัดมากในหมวด1, หมวด
2 และหมวด3 เนื่ องจากเป็ นส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับบุคลากรระดับผูบ้ ริ หารซึ่ งมีความคุ น้ เคย ส่ วน
หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากร และหมวด 6 การจัดการกระบวนการนั้น กลับพบว่ามีการดาเนิ นการที่
ไม่ค่อยเด่นชัด
ชลธิ ชา จิรภัคพงศ์ และคณะ (2556) ทาการศึกษา เรื่ อง คุณภาพการบริ หารองค์กรของ
มหาวิทยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย วิท ยาเขตแพร่ มี วตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อศึ ก ษาคุ ณภาพการ
บริ หารองค์กรของมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริ หารจัดการภาครัฐ (PMQA) พบว่า หมวด2 การจัดทาแผนประจาปี ยังไม่สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ยังไม่มีการติดตามผลระหว่างปี การศึกษา การดาเนินงาน
บางโครงการมีผลการประเมิ นยังไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ หมวด3 ขาดการสารวจความต้องการของ
ผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย หมวด4 ขาดการพัฒนาบุคลากรให้มีค วามรู ้ความเข้าใจระบบ
การประกันคุณภาพ หมวด5 ขาดการวางแผนกาลังคนอย่างรัดกุม การสรรหาและการคัดเลือกบุคคล
งานวิจัยในต่ างประเทศ
Winn and Comeron (1998) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การศึกษารู ปแบบความเหมาะสมในการ
บริ หารงานตามกรอบแนวคิดของรางวัลคุณภาพแห่ งชาติของสหรัฐอเมริ กา MBNQA ผลการวิจยั
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พบว่า การประยุกต์ใช้ในสถาบันทางการศึกษาให้เกิดผลสาเร็ จอย่างดี น้ นั มีปัจจัยที่ควรคานึ งถึงที่
สาคัญอยู่ 2 ประการ คือ 1) การคัดค้านและการไม่ยอมรั บในตัวผูน้ าองค์การ และมีผลต่อความ
ล้มเหลวในการจัดตั้งระบบคุ ณภาพหรื อกระบวนการทางานที่เกี่ ยวข้องโดยตรง และมีปฏิสัมพันธ์
ขององค์ประกอบต่าง ๆ ตามรู ปแบบของรางวัลคุณภาพ MBNQA ที่กาหนดขึ้นไม่ได้มีส่วนช่วยใน
การสนับสนุนการปฏิบตั ิงานบางด้านเท่าที่ควร แต่โครงสร้างของกรอบความคิดของระบบคุณภาพ
สามารถใช้เป็ นแนวทาง เพื่ อกาหนดให้สถาบันทางการศึ ก ษานาไปประยุก ต์ใ ช้เพื่ อการมุ่ง ไปสู่
คุณภาพได้ในอนาคต
Chan และ Wan (2008) ทาการวิจยั เรื่ อง ความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้หลักการของ
การบริ ห ารคุ ณภาพทัว่ ทั้ง องค์ก าร ในการจัด การศึ ก ษาของประเทศจี น (The Feasibility of
Implementing Total Quality Management Principles in Chinese Education : Chinese Educator’
Perspectives) โดยมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม และการรับรู ้ ของครู
ในการนาหลักการของ TQM ไปประยุกต์ใช้ทางการศึกษาของประเทศจีน ดาเนินการวิจยั โดยใช้
แบบสอบถามการสัมมนา การประชุ มกลุ่มย่อย การระดมสมอง และการสัมภาษณ์ผูท้ ี่ทาหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ หลักการของ TQM เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุ ณภาพการศึกษาของประเทศจีน และพบว่ามีหลักการ 5 ประการของ TQM ซึ่ งเป็ นแนวปฏิบตั ิ
สามารถนามาประยุกต์ใช้อย่างสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณี ของจีน ในการประชุ มกลุ่มย่อย
มีความเห็ นว่าเป็ นการยากที่นาหลักการของ TQM มาใช้ได้อย่างได้ผลในการจัดการศึกษา และมี
ข้อเสนอว่าจีนควรมี นโยบายที่เปิ ดกว้าง เพื่อนาหลักการของ TQM มาใช้เพื่อแก้ปัญหาทางด้าน
การศึกษาของประเทศ
Sayles,S. & Debra,Shelton & Powell,H. (2003). ได้ทาการศึกษาเรื่ องความสาเร็ จในการจัด
การศึ ก ษาพยาบาล พบว่า การสอบผ่า นใบประกอบโรคศิ ล ปะของบัณ ฑิ ต มี ค วามเกี่ ย วข้องกับ
ทรัพยากรในการจัดการศึกษาหรื อไม่ และเกี่ ยวกับการทดลองสอบใบประกอบโรคศิ ลปะหรื อไม่
โดยเก็ บ ข้อมู ล จากบัณฑิ ตที่ ส าเร็ จการศึ ก ษาในปี 2001 จ านวน 68 คน ผลการวิจ ัย พบว่า มี
ความสัมพันธ์ ระหว่างทรั พยากรในการจัดการศึ กษากับความสาเร็ จในการสอบใบประกอบโรค
ศิลปะ ดังนั้นควรกาหนดให้มีมาตรฐานในการตรวจสอบทรัพยากรในสถานศึกษาพยาบาลเพื่อจะ
สามารถทานายความสาเร็ จสอบโรคศิลปะของบัณฑิตได้ ควรให้คาแนะนาแก่นกั ศึกษาในการเตรี ยม
ทรัพยากรและเตรี ยมตัวสอบก่อนการสอบใบประกอบโรคศิลปะจริ ง เพื่อให้ประสพความสาเร็ จใน
การรับใบอนุญาต
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Dell & Halpin (1984). ได้ทาการศึกษาปั จจัยจาแนกบัณฑิ ตทางการพยาบาลที่ประสพ
ความสาเร็ จในการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยศึกษาจากบัณฑิตทางการพยาบาล 181 คน
พบว่า ปั จจัยที่ สามารถจาแนกผูป้ ระสพความสาเร็ จในการสอบใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พ ได้แก่
เกรดเฉลี่ยระดับสู งในชั้นมัธยมศึกษา คะแนนการทดสอบความถนัด คะแนนการทักษะการพูด และ
เกรดเฉลี่ยในระดับปริ ญญาตรี และยังสามารถจาแนกผูท้ ี่สอบใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พไม่ผา่ นอีก
ด้วย เมื่อพิจารณาแล้ว มีประเด็นการบริ หารจัดการ คือ การคัดเลือกนักศึกษาพยาบาล ควรพิจารณา
นักศึกษาชั้นมัธยมที่มีเกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมสู ง ผูท้ ี่มีคะแนนความถนัดสู ง
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องสรุ ปได้วา่ การบริ หารจัดการคุ ณภาพวิทยาลัย
พยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม และสานักงานตารวจแห่ งชาติ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริ หาร
จัดการภาครัฐจะต้องมีแนวทางการบริ หารจัดการทีดีเพื่อสู่ ความเป็ นเลิ ศได้ตอ้ งเป็ นตามมาตรฐาน
ตามแนวคิ ดการบริ หารจัดการภาครั ฐ มีการบู รณาการหลาย ๆ องค์ประกอบด้วยกัน เพื่อให้การ
ปฏิบตั ิงานประสบผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์และเป็ นที่ย อมรับ ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะทาการ
วิจยั เกี่ยวกับการศึกษาสภาพ ปั ญหาและแนวทางการบริ หารจัดการคุณภาพวิทยาลัยพยาบาล สังกัด
กระทรวงกลาโหม และสานักงานตารวจแห่งชาติ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ
2.5 กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ ทาการศึกษาสภาพและปัญหาตลอดจนแนวทางการบริ หารจัดการคุณภาพ
ของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมและสานักงานตารวจแห่งชาติโดยใช้กรอบการบริ หาร
จัดการคุณภาพ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ ใน 7 หมวด ดังนี้
หมวด1 การนาองค์กร
หมวด2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
หมวด3 การให้ความสาคัญกับผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
หมวด4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู ้
หมวด5 การมุ่งเน้นทรัพยากร
หมวด6 การจัดกระบวนการ
หมวด7 ผลลัพธ์การดาเนินการ

