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ที่มา : สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข ได้ประกาศนโยบายการกากับดู แลองค์การที่ดีใช้เป็ นแนวทางให้
หน่วยงานในสังกัดดาเนินงานให้เกิดผลสาเร็ จที่เป็ นรู ปธรรม
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จในการนานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีไปปฏิบตั ิ และ
อิทธิพลของปัจจัยด้านประชากร ด้านความรู ้ ด้านทัศนคติ และด้านการปฏิบตั ิ มีอิทธิ พลต่อความสาเร็ จโดยรวม
ในการนานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีไปปฏิบตั ิของสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
ระเบียบวิธีวิจัย : การวิจยั เชิ งพรรณนา ใช้แบบสอบถามเก็บรวมรวมข้อมู ล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิ ติเชิ ง
พรรณนา ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์ แบบถดถอยเชิงพหุ
ผลการวิจัย : กลุ่ มตัวอย่างจานวน 130 คน มี ค่าเฉลี่ ยความสาเร็ จโดยรวมในการนานโยบายการกากับดู แล
องค์การที่ดีไปปฏิบตั ิ เท่ากับ 3.89 (คะแนนเต็ม 5) มีค่าคะแนนระดับมาก (ร้อยละ 51.54) และระดับมากสุ ด
(ร้ อยละ 26.15) ตามลาดับ ปั จจัยด้านทัศนคติ มีอิทธิ พลต่อความสาเร็ จอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ (P value =
0.008) ค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอย (Beta coefficient) เท่ากับ 0.630
สรุ ปผล : การสร้ างทัศนคติแก่บุคลากรส่ งผลต่อความสาเร็ จขององค์การภาครัฐ ดังนั้นจึงควรจัดทากลยุทธ์ที่
เหมาะสมในการส่ งเสริ มให้บุคลากรได้มีทศั คติที่ดีเกิ ดความตระหนักและความรับผิดชอบในหน้าที่ ซ่ ึ งอาจ
จาเป็ นต้องอาศัยหลายวิธีการและความต่อเนื่อง
คาสาคัญ : ปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จ นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
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Abstract
Background: Office of Permanent Secretary, Ministry of Public Health announced organizational governance
policy as a guideline for under department to achieve the concrete results.
Objectives: The purposes were to the factors affecting the success of implementing the organizational
governance and were to study the factors of demographic, knowledge, attitude and practice influence on overall
success to implementing the organizational governance policy of Suratthani Provincial Public Health Office.
Methods: This descriptive study were collected data by questionnaire and analyzed by using descriptive
statistics. Multiple Regression analysis was applied to identify the factors.
Results: Totally, 130 respondents were accidental sampled and completed the questionnaire. This research
showed the average score of the success in implementing the organizational governance of Suratthani
Provincial Public Health Office were highly effective as 3.89 (out of 5.00). Approximately 80% of respondents
had score of the success in high level (51.54 %) and highest level (26.15%), respectively. The attitude of
respondents was significantly potential factor (Beta coefficient = 0.630, P value = 0.008).
Conclusion: The creation of attitude affected to the success in implementing the organizational governance
policy. Therefore, the appropriate strategy for supporting the attitude of workers related to increase the
realization and responsibilities might be necessary by using multi-interventions and continuity.
Keywords: Factors affecting the success, Organizational governance policy, Suratthani Provincial Public
Health Office.
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บทนา
นโยบายการก ากับ ดู แลองค์การที่ ดี (Organizational Governance : OG) เป็ นไปตามเจตนารมณ์ ของ
รั ฐธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชกฤษฎี กาว่า ด้วยหลัก เกณฑ์และวิธี ก าร
บริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีพุทธศักราช 2546 รวมทั้งให้ สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ
ซึ่ งมุ่งเน้นการพัฒนาคุ ณภาพการบริ หาร ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพื่อให้การบริ หารราชการเป็ นไป
อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ล จะท าให้ ป ระชาชนเกิ ด ความมั่น ใจ ศรั ท ธาและไว้ว างใจในการ
บริ หารงานภาครัฐ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จึงได้กาหนดให้ส่วนราชการและ
จังหวัดจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี เพื่อประกาศเจตนารมณ์ขององค์การว่าจะดาเนิ นการด้วยการ
ยึดหลักธรรมาภิ บาลของการบริ หารกิ จการบ้า นเมื องที่ ดี (1) สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข ได้จดั ทา
นโยบายการกากับดู แลองค์การที่ดี 4 ด้าน คือ (1) ด้านรัฐสังคม และสิ่ งแวดล้อม (2) ด้านผูร้ ับบริ การและผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ย (3) ด้านองค์การ และ (4) ด้านผูป้ ฏิบตั ิงาน ได้ประกาศนโยบายเป็ นแนวทางให้หน่วยงานใน
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ขจัดทาโครงการ แผนปฏิ บตั ิการรองรับนโยบายและดาเนิ นการให้
เกิดผลสาเร็ จที่เป็ นรู ปธรรมสามารถติดตามและประเมินผลงานได้อย่างชัดเจน(2) และได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ
ตามนโยบายหลักด้านต่างๆ เป็ นแนวทางปฏิ บตั ิ ค่านิ ยมร่ วมสาหรับองค์กรและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็ น
แนวทางปฏิบตั ิควบคู่กบั กฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทัว่ ถึง
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี เป็ นราชการส่ วนภูมิภาค สังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข มี อานาจหน้า ที่ ตามกฎกระทรวงที่ กาหนดในการบริ หารราชการภายใต้การบังคับ บัญชาของ
ราชการส่ วนกลาง ได้รับนโยบายการกากับดู แลองค์การที่ดี 4 ด้าน มาปฏิบตั ิ โดยศึกษานโยบายจากคู่มือและ
แนวทางการดาเนิ นนโยบาย การจัดท าแผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิ บ ตั ิ ก ารรองรั บ นโยบาย เริ่ ม ที่ ด้า น
องค์การ และจัดทาแผนงานโครงการรองรับในด้านอื่ นๆ ให้ครบตามเกณฑ์ที่กาหนด จัดทาเอกสารและส่ ง
ประเมินผลการดาเนิ นงาน ให้สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข ปี ละ 2 ครั้ง เพื่อประเมินให้คะแนนและรับ
รางวัลจากสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ งสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ได้ดาเนิ นงาน
ตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี ของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข ในปี 2562 เริ่ มจัดทาแผนงาน
โครงการตามหลักเกณฑ์และส่ งเอกสารรับการประเมิน ได้รับรางวัลระดับดีมาก และในปี 2563 ได้ดาเนิ นการ
ต่อเนื่ องในประเด็นด้านอื่นๆ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การปฏิบตั ิงานจะได้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลเกิ ด
ประโยชน์สุขกับประชาชนต่อไป
ผูว้ ิจยั ในฐานะที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบงานนโยบายการกากับดู แลองค์การที่ ดี ของสานักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี มีความสนใจศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จในการนานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
ไปปฏิบตั ิของสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการดาเนิ นงาน
และปรับปรุ งการดาเนิ นงานนโยบายการกากับดู แลองค์การที่ดี จะได้ส่งผลให้หน่ วยงานได้ขบั เคลื่ อนงานสู่
ผลสาเร็ จต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อความสาเร็ จในการนานโยบายการกากับดู แลองค์การที่ ดีไปปฏิ บตั ิ ของ
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
2. เพื่อศึกษาอิทธิ พลของปั จจัยด้านประชากร ด้านความรู ้ ด้านทัศนคติ และด้านการปฏิบตั ิ มีอิทธิ พล
ต่อความสาเร็ จโดยรวม (ด้านนโยบาย ด้านสมรรถนะ ด้านบุคลากร ด้านการมีส่วนร่ วมของผูร้ ับบริ การ และ
ด้านกระบวนการดาเนินงาน) ในการนานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีไปปฏิบตั ิของสานักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
ประโยชน์
1. ให้ทราบถึงผลการนานโยบายการกากับดูแลองค์กรที่ดีไปปฏิบตั ิของสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
สุ ราษฎร์ธานีเมื่อเทียบกับเป้ าหมายที่กาหนดไว้ (GAP analysis) ปั จจัยที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่เหมาะสมรวม
ไปถึงการเสริ มสร้างสมรรถนะองค์กรให้ประสบความสาเร็ จ
ระเบียบวิธีวจิ ัย
รู ปแบบการวิจัย เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive study)
ประชากร คือบุคลากรของสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ที่ปฏิบตั ิงานใน ปี พ.ศ. 2563
จานวน 188 คน(3)
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ใช้ตาราง Krejcie & Morgan(4) ได้ข นาดกลุ่ ม ตัวอย่า ง 127 คน แบ่ ง กลุ่ ม ตัวอย่า งตาม
สัดส่ วนบุคลากรของแต่ละกลุ่มงาน ปรับขนาดตัวอย่างให้เป็ นจานวนเต็มได้ 130 คน สุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ
(accidental sampling) (5)
เครื่ องมือ เป็ นแบบสอบถาม ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น มี 3 ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 ข้อมู ล ทัว่ ไปด้า นประชากรประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา ประเภทของ
บุคลากร ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน และบทบาทในการปฏิบตั ิงาน
ส่ วนที่ 2 ปั จจัย ด้า นความรู ้ ทัศ นคติ และการปฏิ บ ตั ิ ที่ เกี่ ย วข้องกับ นโยบายการก ากับ ดู แ ล
องค์การที่ดี
ส่ วนที่ 3 ความสาเร็ จในการนานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีไปปฏิบตั ิ ประกอบด้วย ด้าน
นโยบาย ด้านสมรรถนะ ด้านบุคลากร ด้านการมีส่วนร่ วมของผูร้ ับบริ การ และด้านกระบวนการดาเนินงาน
การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ การหาความตรงตามเนื้ อหา (content validity) ให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ 3 คน
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา ความถูกต้อง การหาความเชื่อมัน่ (reliability) ใช้สัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอน
บาช (Cronbach alpha coefficient) มีความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.78
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ทาบันทึกขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม และเก็บข้อมูลในช่วงเดือน
สิ งหาคม พ.ศ. 2563
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ข้อมูลทัว่ ไป ด้านประชากร วิเคราะห์ดว้ ย จานวน และร้อยละ
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2. ปั จจัยด้านความรู ้ ด้านทัศนคติ และด้านการปฏิ บตั ิ ที่ เกี่ ยวข้องกับนโยบายการกากับดู แล
องค์การที่ดี วิเคราะห์ดว้ ย จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ด้านความรู ้ประเมินระดับคะแนน 5 ระดับ ด้านทัศนคติและ
ด้านการปฏิบตั ิ กาหนดค่าระดับออกเป็ น 5 ช่วง
3. ความสาเร็ จในการนานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีไปปฏิบตั ิ วิเคราะห์ดว้ ย จานวน ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และกาหนดค่าระดับออกเป็ น 5 ช่วง
4. วิเคราะห์ ปัจจัยด้านประชากร ด้านความรู ้ ด้านทัศนคติ และด้านการปฏิ บตั ิ มี อิทธิ พลต่อ
ความสาเร็ จโดยรวม (ด้านนโยบาย ด้านสมรรถนะ ด้านบุคลากร ด้านการมีส่วนร่ วมของผูร้ ับบริ การ และด้าน
กระบวนการดาเนิ นงาน) ในการนานโยบายการกากับดู แลองค์การที่ ดีไปปฏิ บตั ิ ของสานักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์ แบบถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัย
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
1.1 กลุ่มตัวอย่างจานวน 130 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 70.00 มีอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 38.46
ระดับ การศึ ก ษา ปริ ญญาตรี ร้ อยละ 83.08 ประเภทของบุ คลากร ข้าราชการ/พนัก งานราชการ/พนัก งาน
กระทรวง ร้อยละ 86.15 ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน มากกว่า 10 ปี ร้อยละ 61.54 และบทบาทในการปฏิบตั ิงาน
เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงาน ร้อยละ 90.77 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนและร้ อยละด้ านประชากรของกลุ่มตัวอย่ าง
ข้ อมูลทัว่ ไป
จานวน (n=130)
ร้ อยละ
เพศ
ชาย
39
30.00
หญิง
91
70.00
อายุ
21-30 ปี
21
16.15
31-40 ปี
20
15.39
41-50 ปี
50
38.46
51-60 ปี
39
30.00
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
6
4.62
ปริ ญญาตรี
108
83.08
สู งกว่าปริ ญญาตรี
16
12.30
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ตารางที่ 1 จานวนและร้ อยละด้ านประชากรของกลุ่มตัวอย่ าง (ต่ อ)
ข้ อมูลทัว่ ไป
จานวน (n=130)
ร้ อยละ
ประเภทของบุคลากร
ข้าราชการ/พนักงานราชการ/พนักงาน
112
86.15
กระทรวง
ลูกจ้างประจา / ชัว่ คราว
3
2.31
จ้างเหมาโครงการ และอื่นๆ
15
11.54
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
น้อยกว่า 5 ปี
35
26.92
5-10 ปี
15
11.54
มากกว่า 10 ปี
80
61.54
บทบาทในการปฏิบัติงาน
ผูบ้ ริ หาร/หัวหน้ากลุ่มงาน
12
9.23
ผูป้ ฏิบตั ิงาน
118
90.77
2. ระดับความสาเร็จในการนานโยบายการกากับดูแลองค์ การทีด่ ีไปปฏิบัติ แต่ละด้านมีคะแนนเต็ม 5 เป็ นดังนี้
2.1 ด้านนโยบาย มีความสาเร็ จในการนานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีไปปฏิบตั ิ ระดับมาก (ร้อย
ละ 48.46) ระดับ มากสุ ด (ร้ อยละ 33.08) ระดับปานกลาง (ร้ อยละ 10.77) และ ระดับน้อย (ร้ อยละ 7.69)
ตามลาดับ โดยที่ไม่มีระดับน้อยสุ ด ค่าเฉลี่ยความสาเร็ จด้านนโยบาย เท่ากับ 4.00 อยูใ่ นระดับมาก
2.2 ด้านสมรรถนะ มี ความสาเร็ จในการนานโยบายการกากับดู แลองค์การที่ ดีไปปฏิ บตั ิ ระดับมาก
(ร้อยละ 44.62) ระดับมากสุ ด (ร้อยละ 22.31) ระดับปานกลาง (ร้อยละ 29.23) และ ระดับน้อย (ร้อยละ 3.84)
โดยที่ไม่มีระดับน้อยสุ ด ค่าเฉลี่ยความสาเร็ จด้านสมรรถนะ เท่ากับ 3.79 อยูใ่ นระดับมาก
2.3 ด้านบุคลากร มีความสาเร็ จในการนานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีไปปฏิบตั ิ ระดับมาก (ร้อย
ละ 36.92) ระดับมากสุ ด (ร้อยละ 33.08) ระดับปานกลาง (ร้อยละ 22.31) และระดับน้อย (ร้อยละ 7.69) โดยไม่
มีระดับน้อยสุ ด ค่าเฉลี่ยความสาเร็ จด้านบุคลากร เท่ากับ 3.90 อยูใ่ นระดับมาก
2.4 ด้านการมีส่วนร่ วมของผูร้ ับบริ การ มีความสาเร็ จในการนานโยบายการกากับดู แลองค์การที่ดีไป
ปฏิบตั ิ ระดับมาก (ร้อยละ 51.54) ระดับมากสุ ด (ร้อยละ 26.15) ระดับปานกลาง (ร้อยละ 18.46) ระดับน้อย
(ร้อยละ 3.85) และไม่มีระดับน้อยสุ ด ค่าเฉลี่ยความสาเร็ จด้านการมีส่วนร่ วมของผูร้ ับบริ การ เท่ากับ 3.99 อยูใ่ น
ระดับมาก
2.5 ด้านกระบวนการดาเนินงาน มีความสาเร็ จในการนานโยบายการกากับดู แลองค์การที่ดีไปปฏิ บตั ิ
ระดับมาก (ร้อยละ 50.00) ระดับปานกลาง (ร้อยละ 30.00) ระดับมากสุ ด (ร้อยละ 17.69) ระดับน้อย (ร้อยละ
1.54) และระดับน้อยสุ ด (ร้อยละ 0.77) ตามลาดับ ค่าเฉลี่ยความสาเร็ จด้านกระบวนการดาเนินงาน เท่ากับ 3.78
อยูใ่ นระดับมาก
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2.6 ความสาเร็ จโดยรวมในการนานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีไปปฏิบตั ิ ในระดับมาก (ร้อยละ
51.54) ระดับมากสุ ด (ร้อยละ 26.15) ระดับปานกลาง (ร้อยละ 14.62) ระดับน้อย (ร้อยละ 7.69) โดยที่ไม่มีระดับ
น้อยสุ ด ค่าเฉลี่ยความสาเร็ จโดยรวม เท่ากับ 3.89 อยูใ่ นระดับมาก รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2 และ 3
ตารางที่ 2 ระดับความสาเร็จในการนานโยบายการกากับดูแลองค์ การที่ดีไปปฏิบัติ ด้ านนโยบาย ด้ านสมรรถนะ
ด้ านบุคลากร ด้ านการมีส่วนร่ วมของผู้รับบริการ และด้ านกระบวนการดาเนินงาน
ระดับ
จานวน
ร้ อยละ
ด้ านนโยบาย
มากสุ ด
43
33.08
มาก
63
48.46
ปานกลาง
14
10.77
น้อย
10
7.69
น้อยสุ ด
0
0
Max = 5.00 Min = 2.33 Mean = 4.00 SD = 0.785
ด้ านสมรรถนะ
มากสุ ด
29
22.31
มาก
58
44.62
ปานกลาง
38
29.23
น้อย
5
3.84
น้อยสุ ด
0
0
Max = 5.00 Min = 2.00 Mean = 3.79 SD = 0.827
ด้ านบุคลากร
มากสุ ด
43
33.08
มาก
48
36.92
ปานกลาง
29
22.31
น้อย
10
7.69
น้อยสุ ด
0
0
Max = 5.00 Min = 2.00 Mean = 3.90 SD = 0.799
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ตารางที่ 2 ระดับความสาเร็จในการนานโยบายการกากับดูแลองค์ การที่ดีไปปฏิบัติ ด้ านนโยบาย ด้ านสมรรถนะ
ด้ านบุคลากร ด้ านการมีส่วนร่ วมของผู้รับบริการ และด้ านกระบวนการดาเนินงาน (ต่ อ)
ระดับ
จานวน
ร้ อยละ
ด้ านการมีส่วนร่ วมของผู้รับบริการ
มากสุ ด
34
26.15
มาก
67
51.54
ปานกลาง
24
18.46
น้อย
5
3.85
น้อยสุ ด
0
0
Max = 5.00 Min = 2.00 Mean = 3.99 SD = 0.675
ด้ านกระบวนการดาเนินงาน
มากสุ ด
23
17.69
มาก
65
50.00
ปานกลาง
39
30.00
น้อย
2
1.54
น้อยสุ ด
1
0.77
Max = 5.00 Min = 1.00 Mean = 3.78 SD = 0.852
โดยรวม
มากสุ ด
34
26.15
มาก
67
51.54
ปานกลาง
19
14.62
น้อย
10
7.69
น้อยสุ ด
0
0
Max = 5.00 Min = 2.47 Mean = 3.89 SD = 0.662
ตารางที่ 3 การแปรค่ าระดับความสาเร็จโดยรวมในการนานโยบายการกากับดูแลองค์ การทีด่ ีไปปฏิบัติ
ประเด็นความสาเร็จ
ค่ าเฉลีย่
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การแปรค่ า
1. ด้านนโยบาย
4.00
0.785
มาก
2. ด้านสมรรถนะ
3.79
0.827
มาก
3. ด้านบุคลากร
3.90
0.799
มาก
4. ด้านการมีส่วนร่ วมของผูร้ ับบริ การ
3.99
0.675
มาก
5. ด้านกระบวนการดาเนินงาน
3.78
0.852
มาก
Max = 5.00 Min = 2.47 Mean = 3.89 SD = 0.662
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3. ผลการศึกษาปัจจัยทีม่ ีผลต่ อความสาเร็จในการนานโยบายการกากับดูแลองค์ การทีด่ ีไปปฏิบัติ
3.1 ระดับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ
3.1.1 ความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี อยูใ่ นระดับดี (ร้อยละ 51.54) ระดับปาน
กลาง (ร้อยละ 39.92) ระดับดีมาก (ร้อยละ 11.54) และระดับปานกลาง (ร้อยละ 6.81) ตามลาดับ ค่าเฉลี่ยระดับ
ความรู ้ เท่ากับ 6.81 (จากคะแนนเต็ม 10) อยูใ่ นระดับปานกลาง
3.1.2 ทัศนคติ ที่เกี่ ยวข้องกับนโยบายการกากับดู แลองค์การที่ ดี อยู่ในระดับมากสุ ด (ร้ อยละ 47.69)
ระดับมาก (ร้อยละ 40.77) ระดับปานกลาง (ร้อยละ 11.54) ตามลาดับ ค่าเฉลี่ยระดับทัศนคติเท่ากับ 4.21 (จาก
คะแนนเต็ม 5) อยูใ่ นระดับมากสุ ด
3.1.3 การปฏิ บตั ิ ที่เกี่ ยวข้องกับนโยบายการกากับดู แลองค์การที่ ดี อยู่ในระดับมาก (ร้ อยละ 48.46)
ระดับมากสุ ด (ร้อยละ 36.92) ระดับปานกลาง (ร้อยละ 14.62) ตามลาดับ ค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบตั ิเท่ากับ 4.06
(จากคะแนนเต็ม 5) อยูใ่ นระดับมาก รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ระดับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับนโยบายการกากับดูแลองค์ การทีด่ ี
ระดับ
จานวน
ร้ อยละ
ด้ านความรู้
ดีมาก
15
11.54
ดี
67
51.54
ปานกลาง
48
39.92
ต่า
0
0
ต่ามาก
0
0
Max = 10.00 Min = 5.00 Mean = 6.81 SD = 1.241
ด้ านทัศนคติ
มากสุ ด
62
47.69
มาก
53
40.77
ปานกลาง
15
11.54
น้อย
0
0
น้อยสุ ด
0
0
Max = 5.00 Min = 2.70 Mean = 4.21 SD = 0.687
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ตารางที่ 4 ระดับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับนโยบายการกากับดูแลองค์ การทีด่ ี (ต่ อ)
ระดับ
จานวน
ร้ อยละ
ด้ านการปฏิบัติ
มากสุ ด
48
36.92
มาก
63
48.46
ปานกลาง
19
14.62
น้อย
0
0
น้อยสุ ด
0
0
Max = 5.00 Min = 2.86 Mean = 4.06 SD = 0.485
3.2 ผลการศึกษาปัจจัยทีม่ ีผลต่ อความสาเร็จโดยรวมในการนานโยบายการกากับดูแลองค์ การทีด่ ีไปปฏิบัติ
จากการวิเคราะห์ถดถอยเชิ งพหุ ของตัวแปร พบว่า ทัศนคติที่มีอิทธิ พลต่อความสาเร็ จโดยรวมในการ
นานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีไปปฏิบตั ิอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P value = 0.008) มีค่าสัมประสิ ทธิ์
การถดถอย (B coefficient) เท่ากับ 0.630 อย่างไรก็ตามปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ด้านความรู ้ ด้านการปฏิบตั ิ และปัจจัย
ด้านประชากรทั้งหมด ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของบุคลากร ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน และ
บทบาทในการปฏิบตั ิงาน ไม่มีมีอิทธิ พลต่อความสาเร็ จ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ ถดถอยเชิ งพหุของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่ อความสาเร็ จโดยรวมในการนานโยบายการ
กากับดูแลองค์ การทีด่ ีไปปฏิบัติ
ตัวแปรปัจจัย
B
S.E.
Beta.
t
Sig.
เพศ
-.082
.240
-.063
-.342
.737
อายุ
-.096
.150
-.152
-.641
.530
ระดับการศึกษา
.146
.255
.106
.571
.575
ประเภทของบุคลากร
-.233
.321
-.135
-.725
.478
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
.035
.221
.039
.159
.875
บทบาทในการปฏิบตั ิงาน
-.654
.362
-.316 -1.805
.089
ด้านความรู ้
-.041
.102
-.077
-.407
.689
ด้านทัศนคติ
.630
.210
.653
3.001
.008*
ด้านการปฏิบตั ิ
.005
.290
.004
.018
.986
ค่าคงที่
2.989
1.548
1.930
.070
Multiple Regression analysis R = 0.762 R2 = 0.581 Adj R2 = 0.360 S.E. = 0.530  = 0.05
สรุ ปและอภิปรายผล
ผลการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าทัศนคติเชิ งบวกส่ งผลอย่างยิ่งต่อความสาเร็ จในการนานโยบายการ
กากับดูแลองค์การที่ดีไปปฏิบตั ิของสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับ
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ทัศคติที่ดีอยู่ในระดับมากสุ ดและมาก ซึ่ งมีอิทธิ ผลต่อความสาเร็ จในการนานโนบายไปปฏิ บตั ิทุกด้านได้แก่
ด้านนโยบาย ด้านสมรรถนะ ด้านบุคลากร ด้านการมีส่วนร่ วมของผูร้ ับบริ การ และด้านกระบวนการ ซึ่งผลการ
ประเมินความสาเร็ จอยูใ่ นระดับสู ง สาเหตุที่บุคลากรสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี มีทศั นคติใน
เชิ ง ที่ ดี เนื่ อ งจากทุ ก คนได้รั บ การปฐมนิ เ ทศและอบรมในการเป็ นบุ ค ลากรสาธารณสุ ข ที่ ดี มี กิ จ กรรมที่
เสริ มสร้างทรรศนะในการทางานและการเสี ยสละต่อส่ วนรวมเป็ นประจา รวมทั้งมีการประเมินการทางานทั้ง
ในส่ วนผลการทางานและพฤติกรรมอย่างจริ งจัง สอดคล้องกับการศึกษาของ วีราภรณ์ บุตรทองดี (2559) ได้
ศึกษาทัศนคติต่อการทางาน องค์กร และความจงรักภักดี ของพนักงานที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานโรงงาน ในเขตนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี พบว่าทัศนคติในการทางาน ด้านลักษณะงาน
ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานโรงงานในเขตนิ คมอุ ตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี (6) และ
การศึกษาของ ปรี ชา รัตนบุรี (2556) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติในการทางานและความรู ้ สึกการ
เห็ นคุ ณค่าในตนเองกับผลการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั อุตสาหกรรมวัสดุ ก่อสร้ าง พบว่าพนักงานใน
บริ ษ ทั อุ ตสาหกรรมวัส ดุ ก่ อสร้ า ง มี ท ศั นคติ ใ นการท างาน อยู่ใ นระดับ มาก และทัศนคติ ใ นการท างานมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลของการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง(7)
อย่างไรก็ตามปั จจัยด้านประชากร คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของบุคลากร ระยะเวลาการ
ปฏิ บตั ิงาน และบทบาทในการปฏิบตั ิงาน ไม่มีมีอิทธิ พลต่อความสาเร็ จโดยรวมในการนานโยบายการกากับ
ดูแลองค์การที่ดีไปปฏิบตั ิ ซึ่ง ปรี ชา ทองคาเอี่ยม (2549) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการนาโครงการปลูกป่ าประชา
อาสาไปสู่ การปฏิ บตั ิ กรณี ศึกษาตาบลท่าสาย อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงราย พบว่าปั จจัยที่ มีผลได้แก่ อาชี พ
การศึกษา และปั จจัยที่ไม่มีผลต่อความสาเร็ จ คือ เพศ และอายุ ซึ่ งมีบางส่ วนสอดคล้องและไม่สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั นี้(8)
ปัจจัยด้านความรู ้ ไม่มีมีอิทธิ พลต่อความสาเร็ จโดยรวมในการนานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีไป
ปฏิบตั ิ พบว่าบุคลากรมีความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี ระดับดี ร้อยละ 51.54 รองลงมา
ระดับปานกลาง ร้อยละ 39.92 และระดับดีมาก ร้อยละ 11.54 โดยระดับความรู ้ มีค่าเฉลี่ย 6.81 อยูใ่ นระดับปาน
กลาง แม้ว่าปั จจัยด้านความรู ้ ไม่มีมีอิทธิ พลต่อความสาเร็ จ บุญดี บุญญากิ จ (2548) กล่าวว่าปั จจัยที่เอื้อต่อการ
ประสบความสาเร็ จ คื อการจัดการความรู ้ จะต้องได้รับการสนับสนุ น ต้องเข้าใจแนวคิ ดและตระหนักถึ ง
ประโยชน์ที่เกิดจากการจัดการความรู ้ (9) ซึ่ ง ปุณยวีย ์ ท่ากระเบา และประเวศ เพ็ญวุฒิกุล (2560) ได้ศึกษาเรื่ อง
อิทธิ พลของความรู ้ ความสามารถทางการบัญชี ต่อความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานของเสมียนการเงิ น ในระดับ
มณฑล ทหารบกสั ง กัด กองทัพ ภาคที่ 1 พบว่ า ความรู ้ ค วามสามารถทางการบัญ ชี มี อิ ท ธิ พ ลทางบวกต่ อ
ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานโดยรวม ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการวิจยั นี้(10)
ปั จจัยด้านการปฏิบตั ิ ไม่มีมีอิทธิ พลต่อความสาเร็ จโดยรวมในการนานโยบายการกากับดูแลองค์การที่
ดีไปปฏิบตั ิ พบว่าระดับการปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี มีระดับมาก ร้อยละ 48.46
รองลงมา ระดับมากสุ ด ร้อยละ 36.92 และระดับปานกลาง ร้อยละ 14.62 โดยระดับการปฏิบตั ิ มีค่าเฉลี่ย 4.06
อยู่ในระดับ มาก ซึ่ ง วรเดช จันทรศร (2551) ได้เสนอตัวแบบด้านการพัฒนาองค์การว่าการนานโยบายไป
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ปฏิบตั ิ เป็ นเรื่ องของกระบวนการที่ทาให้ผูป้ ฏิบตั ิเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการกาหนดหรื อวางกรอบนโยบาย
โดยถื อว่า นโยบายเหล่ า นั้นมาจากตัวผูป้ ฏิ บ ตั ิ เองโดยตรง การท าให้ผู ป้ ฏิ บตั ิ ตระหนัก ในความส าคัญของ
นโยบาย และเห็นว่าความสาเร็ จของนโยบายคือความสาเร็ จของผูป้ ฏิบตั ิและผูเ้ กี่ยวข้องทุกคน(11)
ปั จจัยด้านทัศนคติ มีอิทธิ พลต่อความสาเร็ จโดยรวมในการนานโยบายการกากับดู แลองค์การที่ดีไป
ปฏิบตั ิ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่าระดับทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการกากับดูแลองค์การ
ที่ดี มีระดับมากสุ ด ร้อยละ 47.69 รองลงมา ระดับมาก ร้อยละ 40.77 และระดับปานกลาง ร้อยละ 11.54 โดย
ระดับทัศนคติ มี ค่าเฉลี่ ย 4.21 อยู่ในระดับ มากสุ ด ซึ่ ง ปรี ชา รัตนบุรี (อ้างถึ งใน ปวีณา วงษ์ชอุ่ม 2557) ได้
อธิ บายถึ งความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ ทัศนคติ และการปฏิ บตั ิไว้วา่ ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การ
ปฏิบตั ิ หรื อการกระทาของมนุษย์ ควรจะต้องมีการสร้างหรื อเปลี่ยนทัศนคติในเรื่ องนั้นก่อน เมื่อมนุษย์เกิดการ
ยอมรับก็จะสร้างทัศนคติที่ดีต่อสิ่ งนั้น หลังจากนั้นก็จะปฏิบตั ิตามสิ่ งนั้น(12)
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ปั จจัยด้านทัศนคติ มีอิทธิ พลต่อความสาเร็ จในการนานโยบายการกากับดู แลองค์การที่ดีไป
ปฏิบตั ิอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงควรมีกลยุทธ์ที่ส่งเสริ มให้บุคลากรได้มีทศั คติที่ดี เกิดความตระหนัก
และความรับผิดชอบในหน้าที่ซ่ ึ งอาจจาเป็ นต้องอาศัยหลายวิธีการและความต่อเนื่ อง
2. ความรู ้ อาจส่ ง ผลต่ อทัศ นคติ ที่ เกี่ ยวข้องกับ นโยบายการกากับ ดู แลองค์ก ารที่ ดี จึ งควรให้
ความรู ้บุคลากรในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
3. แม้ว่าระดับทัศนคติที่เกี่ ยวข้องกับนโยบายการกากับดู แลองค์การที่ดี มีค่าเฉลี่ ย 4.21 อยู่ใน
ระดับมากสุ ด แต่ยงั มีทศั นคติระดับปานกลาง ร้อยละ 11.54 จึงควรส่ งเสริ มบุคลากรในในบางประเด็นให้เกิ ด
ความตระหนักถึงความสาคัญของนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
4. ควรมีมาตรการหรื อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรได้มีส่วนร่ วมปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง
ข้ อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บ ความรู ้ ทัศ นคติ และการปฏิ บ ตั ิ ต่ อ การนานโยบายการก ากับ ดู แ ล
องค์การที่ดีไปปฏิบตั ิ ระหว่างบุคลากรที่ปฏิ บตั ิงานในกลุ่ มงานต่างกันเพื่อให้ขอ้ มูลที่จาเพาะในการจัดการ
ความรู ้และเสริ มสร้างทัศนิคติที่ดี ได้อย่างตรงกลุ่มเป้ าหมาย
2. ควรศึกษาเปรี ยบเทียบผลของการนานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีไปปฏิบตั ิ กับสานักงาน
สาธารณสุ ขจังหวัดอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
จริยธรรมการวิจัย
ได้รับรองจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ จากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจยั ในมนุ ษย์ สานักงาน
สาธารณสุ ขจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี เลขที่รหัสโครงการ STPHO2020-014 เมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2563
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุ ณอาจารย์ รศ.ดร.ฐาวรี ขันสาโรง ดร.ชัยยา นรเดชานันท์ ดร.ไพสิ ฐ บุณยะกวี และ
ผูท้ รงคุ ณวุฒิทุ ก ท่ า น ที่ ใ ห้ค วามกรุ ณาแนะนา แก้ไ ขที่ มี คุ ณค่ า ขอขอบคุ ณนายแพทย์ส าธารณสุ ข จัง หวัด
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สุ ราษฎร์ ธานี รองนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี คณะผูบ้ ริ หาร บุคลากรสานักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ทาให้การวิจยั ครั้งนี้สาเร็ จด้วยดี
เอกสารอ้างอิง
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สาธารณสุ ขจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี. อาเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ; 2563.
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บูรพา; 2543.
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ประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิงานของพนักงานโรงงาน ในเขตนิ คมอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี . การ
ค้นคว้าอิสระ บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ; 2559.หน้า 83
7. ปรี ชา รัตนบุรี. ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติในการท างานและความรู ้สึกการเห็ นคุณค่า ใน ตนเองกับผล
การปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง; 2556. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, 6(1),
43.
8. ปรี ชา ทองคาเอี่ยม. ปั จจัยที่ มีผลต่อการนาโครงการการปลู กป่ าประชาอาสา ไปสู่ การปฏิ บตั ิ กรณี ศึกษา:
ตาบลท่าสายและตาบลป่ าอ้อดอนชัย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. ภาคนิพนธ์. คณะพัฒนาสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ; 2549.
9. บุญดี บุญญากิจ. การจัดการความรู ้...จากทฤษฎีสู่การปฏิบตั ิ.พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุ งเทพมหานคร: จิรวัฒน์เอ๊กซ์
เพรส; 2548.
10. ปุณยวีย ์ ท่ากระเบา และประเวศ เพ็ญวุฒิกุล. อิทธิ พลของความรู ้ความสามารถทางการบัญชี ต่อความสาเร็ จ
ในการปฏิ บ ัติ ง านของเสมี ย นการเงิ น ในระดับ มณฑลทหารบกสั ง กัด กองทัพ ภาคที่ 1. บัญ ชี
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี ปทุม; 2560.
11. วรเดช จันทรศร. ทฤษฎีการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุ งเทพมหานคร: บริ ษทั พริ ก
หวานกราฟฟิ ค จากัด; 2551.
12. ปวีณา วงษ์ชอุ่ม. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่ม แอลกอฮอล์ ของ
นิสิตภาคปกติมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี. งานนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชา
การบริ หารทัว่ ไป. วิทยาลัยการบริ หารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา; 2557.

