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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1. ระดับการบริหารคุณภาพองค์การท่ีมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะของ
ผู้บริหารระดับต้นเขตบริการสุขภาพท่ี 3 กระทรวงสาธารณสุข 2. สมรรถนะของผู้บริหารระดับต้นเขตบริการ
สุขภาพท่ี 3 กระทรวงสาธารณสุข 3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารคุณภาพองค์การและสมรรถนะของ
ผู้บริหารระดับต้นเขตบริการสุขภาพท่ี 3 กระทรวงสาธารณสุข ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ จํานวน 585 คน 
ท่ีเป็นข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพท่ี 3 จังหวัด นครสวรรค์ กําแพงเพชร ชัยนาท พิจิตร 
และอุทัยธานี กลุ่มตัวอย่างจํานวน 238 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean)       
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical 
Correlation Analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการบริหารคุณภาพขององค์การท่ีมีความสัมพันธ์กับ
สมรรถนะของผู้บริหารระดับต้นเขตบริการสุขภาพท่ี 3 กระทรวงสาธารณสุข การนําองค์การ  ความเป็นเลิศมุ่ง
เป็นลูกค้าบริการ การเรียนรู้ขององค์การ การให้ความสําคัญกับพนักงาน ความคล่องตัว การมุ่งเน้นอนาคต   
การจัดการเพื่อนวัตกรรมการจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง ความรับผิดชอบต่อสังคมและการมุ่งเน้นท่ีผลลัพธ์ และ 
การสร้างคุณค่าอยู่ในระดับมาก มีผลต่อสมรรถนะของผู้บริหารระดับต้น การบริหารงานบุคคล ความรอบรู้ทักษะ
ในการบริหาร การบริหารแบบ มุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริหารอย่างมืออาชีพ ทักษะการใช้ความคิดและการสื่อสาร 
ความน่าเชื่อถือและหลักจริยธรรม อยู่ในระดับมาก 2) สมรรถนะของผู้บริหารระดับต้นเขตบริการสุขภาพท่ี 3 
กระทรวงสาธารณสุข ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารคุณภาพขององค์การและ
สมรรถนะของผู้บริหารระดับต้นเขตบริการสุขภาพท่ี 3 กระทรวงสาธารณสุข ส่งผลต่อกันไปในทิศทางเดียว
ท้ังหมด  
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ABSTRACT 
 

The purposes of the research were to study 1. levels of organizational quality management 
associated with the supervisory management’s competency in the Health Service Area 3 of 
the Ministry of Public Health 2. The Supervisory Management’s Competency in the Health 
Service Area 3 of the Ministry of Public Health 3. The relationship between organizational 
quality management and the supervisory management’s competency in the Health Service 
Area 3 of the Ministry of Public Health. The number of the populations used in the research 
was 585; they were the state officials of the Ministry of Public Health in the health service area 
3 : Nakornsawan, Kamphaengphet, Chainat, Phichit and Uthaitani. The opinion survey was 
implemented in this research. The samples consisted of 238 people in total. The tool used to 
collect data was a questionnaire. The data analysis was implemented by a statistical package 
computer program to assess frequency, percentage, mean, standard derivation, and Canonical 
Correlation Analysis. The research findings were: 1)  The level of organizational quality 
management associated with the supervisory management’s competency in the Health 
Service Area 3 of the Ministry of Public Health was high; those of capacities affecting the 
supervisory management’s competency were Organizational Leadership, Excellence in 
Customer Service, Organization Learning, Precedence to Staff, Deftness, Focusing on the 
Future, Management for Innovations, Practical Data Management, Social Responsibility, 
Focusing on the Results, and Creating Value. Moreover, Human Resource Management, 
Knowledge of Management Skills, Achievement based Management, Professional Management, 
Thinking and Communication Skills, Reliability, and Ethical Principles all were high.   
2) The Supervisory Management’s Competency in the Health Service Area 3 of the Ministry of 
Public Health All at a high level 3) The relationship between organizational quality 
management and the supervisory management’s competency in the Health Service Area 3 of 
the Ministry of Public Health affected all together in the same direction.   
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันเป็นยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว ท้ังในระดับประเทศและระดับโลก มีการ
กล่าวว่า การมีทรัพยากรมากเท่าใดไม่สําคัญเท่ากับมีความสามารถในการบริหาร การจัดการทรัพยากรแรงงาน 
และคุณภาพของคน แนวคิดเรื่องสมรรถนะนี้มีพ้ืนฐานมาจากการมุ่งเสริมสร้างความสามารถให้ทรัพยากรบุคคล 
โดยมีความเชื่อว่าเม่ือพัฒนาคนให้มีความสามารถแล้ว คนจะใช้ความสามารถท่ีมีไปผลักดันให้องค์การบรรลุ
เป้าหมาย (สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2547, หน้า 30) ดังนั้น การนําเร่ืองสมรรถนะมาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดจึงควรมุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการบริหารงานขององค์การเป็นสําคัญ ต้องมีการ
พิจารณาว่าบุคคลในองค์การมีความสามารถอย่างไร จึงจะทําให้องค์การชนะคู่แข่งและบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
การเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องของสังคมส่งผลกระทบให้องค์การ ท้ังภาครัฐและเอกชนต่างพยายามเร่ง
ปรับตัวเพ่ือสร้างความอยู่รอดในเชิงของการแข่งขัน ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพ และกระบวนการผลิต     



 

การพัฒนาสินค้าและบริการให้ดีข้ึน แต่การปรับปรุงสิ่งเหล่านี้อาจไม่เพียงพอท่ีจะทําให้องค์การอยู่ในสถานะของ
ความได้เปรียบในการแข่งขันกับองค์การอ่ืนๆ ได้หลายองค์การ จึงได้ให้ความสําคัญในเร่ืองสมรรถนะ 
(Competency) ของบุคคลในองค์การมากย่ิงข้ึน เนื่องจากเป็นปัจจัยสําคัญท่ีสุดในการแข่งขัน และการพัฒนา
ขององค์การ สมรรถนะจะทําให้บุคคลแสดงออกถึงพฤติกรรมอันจะนําไปสู่ผลงานท่ีดี และผลประกอบการ
โดยรวมขององค์การบุคลากรจึงเป็นทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Capital) ท่ีสําคัญต่อการสร้าง
ความสําเร็จหรือล้มเหลวขององค์การ และเป็นต้นทุนทางปัญญา (Intellectual Cost) ท่ีองค์การต่างๆ พยายาม
มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถให้มีประสิทธิภาพการทํางานสูงข้ึน  ดังนั้น  แนวความคิดเรื่อง
สมรรถนะจึงเข้ามามีบทบาทมากข้ึน โดยเฉพาะในระบบราชการไทย เพ่ือการตอบสนองต่อการบริการประชาชน 
(วรากรณ์  สามโกเศศ, 2552, หน้า 6)  
 การนําแนวคิดการพัฒนาบุคคลโดยยึดหลักสมรรถนะไปใช้ในระบบราชการดังในมาตรา 3/1 ของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ท่ีมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหาร    
โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า    
ในเชิงภารกิจ  ผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน บทบัญญัตินี้   
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จึงได้กําหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาระบบราชการให้มีความเป็นเลิศ   
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานของการทํางานระบบราชการให้อยู่ในระดับสูงและเทียบเท่าเกณฑ์ 
สากล (High Performance) ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือนให้มีสมรรถนะและความมุ่งม่ันใน   
การปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจภาครัฐ เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะให้แก่ทรัพยากรบุคคล   
ภาครัฐในทุกส่วนราชการ โดยยึดวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ของส่วนราชการ และขีดความสามารถท่ีจําเป็น 
(Competency-Based Approach) ข้าราชการต้องพัฒนาขีดความสามารถตรงตามที่กําหนด สํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้นําแนวคิดเรื่องสมรรถนะมาใช้ในการปรับปรุงระบบจําแนกตําแหน่งและ
ค่าตอบแทนบุคลากรในภาครัฐ ใช้ในการบริหารผลงานข้าราชการ ซ่ึงเน้นการทํางานโดยยึดผลลัพธ์ความคุ้มค่า 
ความรับผิดชอบ ตอบสนองความต้องการของสังคมและประชาชนผู้รับบริการเป็นหลัก ส่งเสริมให้ข้าราชการ
พัฒนาและใช้สมรรถนะอย่างสัมฤทธ์ิผล ในขณะเดียวกัน ก็ได้นําแนวคิดสมรรถนะไปปรับใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะการบริหารงานบุคคล (ยุทธนา แซ่เตียว, 2547, หน้า 8)  
 กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์การในระบบราชการไทยก็ได้นําแนวคิดสมรรถนะไปปรับใช้ใน       
การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของตนเอง โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเป็นสถาน
บริการสาธารณสุขระดับต้นของกระทรวงสาธารณสุข ท่ีมีการพัฒนาสมรรถนะเพื่อให้ตอบสนองต่อบทบาทหน้าท่ี
บริการสาธารณสุขผสมผสานท้ังในและนอกสถานบริการ สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมและความ
ต้องการของประชาชน ในแต่ละท้องท่ีโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวนโยบายและแนวทางปฏิบัติ 
ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2560 ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกัน
ควบคุมโรค การฟ้ืนฟูสภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม รวมท้ังสนับสนุนการดําเนินงานสาธารณสุขและพัฒนาชุมชน 
ส่งเสริมการเมืองการปกครอง ผลักดันนโยบายการวางแผนแก้ไขปญัหาสาธารณสุข และปัญหาการเมืองในระดับ
ชุมชน (สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2556, หน้า 6) สําหรับเป้าหมายระยะยาวของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล คือ ประชาชน  ในเขตรับผิดชอบมีสุขภาพดี สามารถจัดการตนเองทางสุขภาพได้ (Self 
Care) มีระบบสนับสนุนการทํางานจากหน่วยคู่สัญญาบริการปฐมภูมิ (CUP) และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
การมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมีคุณภาพมาตรฐานบริการ เจ้าหน้าท่ีปรับ
บทบาทการทํางานตนเองจากผู้ให้บริการ (Health Provider) ไปสู่ผู้จัดการสุขภาพ (Health Manager)             



 

(สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2555, หน้า 6) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ในฐานะหน่วยบริการ และ
การประสานงานกับภาคีเครือข่ายจําเป็นต้องมีสมรรถนะหรือความสามารถอย่างเพียงพอท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีให้
บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ในฐานะเป็นผู้นําของหน่วยงานนี้ต้องมี
การเตรียมการในการเป็นผู้บริหารท่ีดี สําหรับการเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่ในระบบสุขภาพ จึงต้องมีบทบาทสําคัญ
ย่ิงในการสนับสนุนการขับเคล่ือนแนวคิดและนโยบายทางด้านสุขภาพ ให้สามารถบรรลุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสัมฤทธ์ิผลตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาสุขภาพประชาชนไปสู่การมีสุขภาพดี และพึ่งพาตนทางสุขภาพได้
อย่างย่ังยืน ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคมโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
และการก้าวเข้าสู่สังคมยุคสังคมเศรษฐกิจความรู้ (Knowledge Based Economy) ซ่ึงเป็นเศรษฐกิจท่ีอาศัย 
การสร้าง การกระจาย และการใช้ความรู้เป็นพลังขับเคลื่อนหลักท่ีทําให้เกิดการเจริญเติบโต สร้างความม่ังคั่ง 
องค์กรใดก็ตามที่มีฐานความรู้ หรือมีบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง ย่อมได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน สามารถสร้าง 
ความแตกต่างในด้านการบริการและนวัตกรรม (บดินทร์ วิจารณ์, 2552, หน้า 3)  
 ผู้วิจัยได้ทําการศึกษานําร่อง (Pilot Study) การอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น กระทรวง
สาธารณสุข สํานกังานปลัดกระทรวงในเขตพื้นท่ีอําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  เม่ือปี 2556 เพ่ือให้ทราบความ
ต้องการของประชาชนท่ีมีต่อผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลว่าควรมีคุณสมบัติอย่างไร โดยทําการ
สัมภาษณ์เจาะลึก (Indepth Interview) ในกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จํานวน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) สาธารณสุขอําเภอ  
2) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 3) อาสาสมัครสาธารณสุข และ 4) นายกเทศมนตรีเทศบาล
ตําบล เม่ือทําการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) แล้ว พบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีความเห็นว่า ผู้บริหาร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลต้องเป็นคนมีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการทํางานในระดับชุมชน มีทักษะ
ในวิชาชีพ คือสามารถให้บริการสุขภาพ แก่ผู้มารับบริการได้ มีทักษะการทํางานเป็นทีม มีความสามารถใน    
การเป็นผู้นําท่ีดี มีความรู้ในการบริหารจัดการและด้านวิชาการ มีทักษะการสื่อสาร มีการประสานงานท่ีดี และ  
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ และที่สําคัญคือ ต้องมีทักษะการทํางานร่วมกับชุมชนได้ดี 
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ในฐานะเป็นผู้นําของหน่วยงานนี้ต้องมีการเตรียมการในการเป็น
ผู้บริหารท่ีดี สําหรับการเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่ในระบบสุขภาพ จึงต้องมีบทบาทสําคัญย่ิงในการสนับสนุน      
การขับเคล่ือนแนวคิดและนโยบายทางด้านสุขภาพให้สามารถบรรลุได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตาม
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาสุขภาพประชาชนไปสูก่ารมีสุขภาพดี และพ่ึงพาตนทางสุขภาพได้อย่างย่ังยืน  
 จากความสําคัญและจากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นสมควรท่ีจะได้รับการศึกษา เกี่ยวกับประเด็น
สมรรถนะของบุคคลท่ีปฏิบัติงานในองค์การด้านสุขภาพ เพราะว่างานวิจัยท่ีผ่านมามีการศึกษาสมรรถนะ          
ของผู้บริหารในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิและระดับตติยภูมิ และกลุ่มประชากรศึกษามักเน้นเฉพาะหัวหน้า
พยาบาล และยังพบว่า ส่วนมากมักจะศึกษาในผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง ไม่พบว่ามีการศึกษาสมรรถนะ
และนํามาใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับผู้บริหาร อยู่ท่ีการกําหนดรูปแบบสมรรถนะท่ีเหมาะสม
กับวัตถุประสงค์ ภารกิจ กลยุทธ์ และวัฒนธรรม หรือค่านิยมขององค์การสดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนและนโยบายรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้
องค์การจะสามารถรักษาผลประโยชน์ในสภาวะของการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารระดับต้น
กระทรวงสาธารณสุข จึงจําเป็นต้องเพิ่มสมรรถนะ (Competencies) และดําเนินพฤติกรรม (Behaviors)    
ตามกลยุทธ์ขององค์การท่ีผู้บริหารระดับสูงต้องการโดยปรับเปลี่ยนใหม่ความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์
ในยุคหลังปฏิรูประบบราชการไทยต่อไป  
  



 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารคุณภาพองค์การและสมรรถนะของผู้บริหารระดับต้นเขตบริการ    
สุขภาพท่ี 3 กระทรวงสาธารณสุข 

2. เพ่ือศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารระดับต้นเขตบริการสุขภาพท่ี 3 กระทรวงสาธารณสุข   
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารคุณภาพองค์การกับสมรรถนะของผู้บริหารระดับต้น    
เขตบริการสุขภาพท่ี 3 กระทรวงสาธารณสุข 
  

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 แนวทางการวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ มีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลกับ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย กับข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุขเขตบริการสุขภาพท่ี 3  
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุขเขตบริการสุขภาพท่ี 3 ได้แก่  
จังหวัดนครสวรรค์ กําแพงเพชร พิจิตร  ชัยนาท และอุทัยธานี จํานวน 238 คน  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ซ่ึงมีลักษณะคําถามปลายปิดแบ่งออกเป็น 3 ตอน  
 ตอนท่ี 1  สอบถามเก่ียวข้องกับด้านบุคคล ประกอบด้วย ระดับการศึกษา  ตําแหน่งงาน ระดับ
ตําแหน่ง หน่วยงานท่ีสังกัด และประสบการณ์การทํางาน  
 ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวข้องกับการบริหารคุณภาพองค์การ ได้แก่ การนําองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์  
ความเป็นเลิศมุ่งเน้นลูกค้าบริการ  การเรียนรู้ขององค์การ  การใช้ความสําคัญกับพนักงาน  ความคล่องตัว    
การมุ่งเน้นอนาคต  การจัดการเพื่อนวัตกรรม   การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง  ความรับผิดชอบต่อสังคมและ    
การมุ่งเน้นท่ีผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า 
 ตอนท่ี 3 สอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารระดับต้น  ได้แก่  การบริหารงานบุคคล  ความรอบ
รู้ทักษะในการบริหาร  การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ   การบริหารอย่างมืออาชีพ  ทักษะการใช้ความคิดและ 
การสื่อสาร  และความน่าเชื่อถือและหลักจริยธรรม  
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 สถิติท่ีนํามาใช้วิเคราะห์ข้อมูลนั้นสามารถแยกอธิบายลักษณะการใช้สถิติต่างๆ ดังนี้  
 1. สถิติเชิงพรรณนา ใช้เพ่ือให้ทราบลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การแจกแจงความถี่ 
(Frequency) ร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 2. สถิติเชิงอนุมาน ใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ     
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonicon Correlation Analysis) 
 

ผลการวิจัย 
 1.1 ผลการบริหารคุณภาพขององค์การและสมรรถนะของผู้บริหารระดับต้น เขตบริการสุขภาพท่ี 3 
กระทรวงสาธารณสุข 

 1.1.1 การบริหารคุณภาพขององค์การเขตบริการสุขภาพท่ี 3 กระทรวงสาธารณสุขด้านการนํา
องค์การอย่างมีวิสัยทัศน์พบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพขององค์การเขต
บริการสุขภาพท่ี 3 กระทรวงสาธารณสุข ด้านการนําองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาองค์ประกอบรายด้านพบว่า การประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีจรรยาบรรณ เป็นแบบอย่างท่ีดีมากท่ีสุด 



 

รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการวางแผน การสอนงาน การปฏิบัติงานซ่ึงส่งผลต่อการปฏิบัติงานสาํเร็จตาม
วิสัยทัศน์ส่วนการโน้มน้าว ให้บุคลากรเกิดความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน์นั้นน้อยกว่าด้าน
อ่ืนๆ 

 1.1.2 การบริหารคุณภาพขององค์การเขตบริการสุขภาพท่ี 3 กระทรวงสาธารณสุขด้านความเป็น
เลิศมุ่งเน้นลูกค้าบริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพขององค์การเขต
บริการสุขภาพท่ี 3 กระทรวงสาธารณสุข ด้านความเป็นเลิศมุ่งเน้นลูกค้าบริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาองค์ประกอบรายด้าน พบว่า การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของลูกคา้บริการ
อย่างรวดเร็วมากท่ีสุด รองลงมาคือ การให้บริการข้อมูลข่าวสารของการบริการท่ีถูกต้องชัดเจนแก่ลูกค้าบริการ
ส่วนการให้ความสําคัญกับลูกค้าบริการโดยเน้นเกิดความพึงพอใจของลูกค้าบริการนัน้น้อยกว่าด้านอ่ืนๆ   

 1.1.3 การบริหารคุณภาพขององค์การเขตบริการสุขภาพท่ี 3 กระทรวงสาธารณสุขด้าน       
การเรียนรู้ขององคก์าร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพขององค์การเขต
บริการสุขภาพท่ี 3 กระทรวงสาธารณสุข ด้านการเรียนรู้ขององค์การในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา
องค์ประกอบรายด้านพบว่า การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีช่วยนําไปสู่เป้าประสงค์มากท่ีสุด รองลงมาคือ  
การปรับปรุงการเรียนรู้ ของพนักงานอย่างต่อเนื่องส่วนการสร้างแนวทางใหม่ๆ ในการนําองค์การสูค่วามเป็นเลิศ
นั้นน้อยกว่าด้านอ่ืนๆ   

 1.1.4 การบริหารคุณภาพขององค์การเขตบริการสุขภาพท่ี 3 กระทรวงสาธารณสุขด้านการให้
ความสําคัญกับพนักงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพขององค์การเขต
บริการสุขภาพท่ี 3 กระทรวงสาธารณสุข ด้านการให้ความสําคัญกับพนักงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก            
เม่ือพิจารณาองค์ประกอบรายด้านพบว่า การมีความมุ่งม่ันท่ีจะทําให้พนักงานมีความพึงพอใจ มีความสุขใน  
การปฏิบัติงานมากท่ีสุด รองลงมาคือ การส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง      
ส่วนการให้ความสําคัญต่อความรู้ ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ แรงจงูใจของพนักงานท่ีมีผลต่อองค์การนั้นน้อย
กว่าด้านอ่ืนๆ   

 1.1.5 การบริหารคุณภาพขององค์การเขตบริการสุขภาพท่ี 3 กระทรวงสาธารณสุขด้าน     
ความคล่องตัว พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพขององค์การเขตบริการ
สุขภาพท่ี 3 กระทรวงสาธารณสุข ด้านความคล่องตัวในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบ  
รายด้านพบว่า  ความสามารถในการปรับตัวอย่างรวดเร็ว มีความยืดหยุ่นตรงความต้องการของผู้รับบริการมาก
ท่ีสุดรองลงมา คือ การลดเวลาท่ีใช้ในการตอบสนอง ความต้องการของผู้รับบริการส่วนการลดความซํ้าซ้อนของ
หน่วยงาน กระบวนการ การให้บริการนั้นน้อยกว่าด้านอ่ืนๆ   

 1.1.6 การบริหารคุณภาพขององค์การเขตบริการสุขภาพท่ี 3 กระทรวงสาธารณสุขด้าน       
การมุ่งเน้นอนาคต พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพขององค์การเขต
บริการสุขภาพท่ี 3 กระทรวงสาธารณสุข ด้านการมุ่งเน้นอนาคตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา
องค์ประกอบรายด้านพบว่า การสร้างกลุ่มสนับสนุน แนวร่วม เพ่ือช่วยสนับสนุนผลักดันการบริหารคุณภาพของ
องค์การให้สัมฤทธ์ิผลมากท่ีสุด รองลงมาคือ การมีความมุ่งม่ันท่ีจะสร้างพันธะระยะยาวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
องค์การ ส่วนการมีเป้าหมายมุ่งสู่การเติบโตขององค์การอย่างชัดเจน ย่ังยืนนั้นน้อยกว่าด้านอ่ืนๆ 

 1.1.7 การบริหารคุณภาพขององค์การเขตบริการสุขภาพท่ี 3 กระทรวงสาธารณสุขด้าน       
การจัดการเพื่อนวัตกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพขององค์การ
เขตบริการสุขภาพท่ี 3 กระทรวงสาธารณสุข ด้านการจัดการเพื่อนวัตกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก         



 

เม่ือพิจารณาองค์ประกอบรายด้านพบว่า การนําพาองค์การไปสู่มิติใหม่ในการดําเนินการอย่างย่ังยืนมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการให้บริการ กระบวนการภายในองค์การส่วนการสร้างคุณค่าใหม่แก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้องค์การบรรลุเป้าหมายและผู้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุดนั้นน้อยกว่าด้านอ่ืนๆ 

 1.1.8 การบริหารคุณภาพขององค์การเขตบริการสุขภาพท่ี 3 กระทรวงสาธารณสุขด้าน       
การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพขององค์การ
เขตบริการสุขภาพท่ี 3 กระทรวงสาธารณสุข ด้านการจัดการโดยใช้ข้อมูลจริงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาองค์ประกอบรายด้านพบว่า การวิเคราะห์กลั่นกรองข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้สนับสนุนการประเมินผล
งานมากท่ีสุด รองลงมาคือ การวิเคราะห์กลั่นกรองข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ส่วนการ
วิเคราะห์กลั่นกรองข้อมูล สารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจน้ันน้อยกว่าด้านอ่ืนๆ 

 1.1.9 การบริหารคุณภาพขององค์การเขตบริการสุขภาพท่ี 3 กระทรวงสาธารณสุขด้าน     
ความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพขององค์การ
เขตบริการสุขภาพท่ี 3 กระทรวงสาธารณสุข ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือ
พิจารณาองค์ประกอบรายด้านพบว่า การบําเพ็ญตนเป็นพลเมืองท่ีดี เป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านจริยธรรมมากท่ีสุด 
รองลงมา คือการให้บริการด้านสาธารณสุข ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ส่วนความรับผิดชอบขององค์การต่อ
สาธารณะจริยธรรมนั้นน้อยกว่าด้านอ่ืนๆ 

 1.1.10 การบริหารคุณภาพขององค์การเขตบริการสุขภาพท่ี 3 กระทรวงสาธารณสุขด้าน       
การมุ่งเน้นท่ีผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพ
ขององค์การเขตบริการสุขภาพท่ี 3 กระทรวงสาธารณสุขด้านการมุ่งเน้นท่ีผลลัพธ์และการสร้างคุณค่าในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาองค์ประกอบรายด้านพบว่า การรักษาสมดุลของคุณคา่ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
พนักงาน สาธารณชนชุมชนมากท่ีสุด รองลงมาคือ การควบคุมกํากับให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานส่วน
การวัดผลการดําเนินการขององค์การเพ่ือสร้างคุณค่านั้นน้อยกว่าด้านอ่ืนๆ   

1.2 ผลการศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารระดับต้น เขตบริการสุขภาพท่ี 3 กระทรวงสาธารณสุข 
  1.2.1 สมรรถนะของผู้บริหารระดับต้น เขตบริการสุขภาพท่ี 3 กระทรวงสาธารณสุขด้าน       

การบริหารงานด้านบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารระดับต้น        
ด้านการบริหารงานด้านบุคคลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาองค์ประกอบรายด้าน พบว่า การทํางาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืนต่อการทํางานในองค์การมากท่ีสุด รองลงมาคือ การปรับตัว ยืดหยุ่นการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ทํางานเข้าทุกสถานการณ์ การมีทักษะในการสื่อสารและการประสานสัมพันธ์ ส่วนการสนับสนุนให้มีการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนความรู้ในงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือพัฒนาความสามารถและประสบการณ์ของบุคลากรนั้นน้อยกว่าด้าน
อ่ืนๆ  

1.2.2 สมรรถนะของผู้บริหารระดับต้น เขตบริการสุขภาพท่ี 3 กระทรวงสาธารณสุขด้าน       
ความรอบรู้ทักษะในการบริหาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารระดับ
ต้น ด้านความรอบรู้ทักษะในการบริหารในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาองค์ประกอบรายด้านพบว่า 
การวางแผนกลยุทธ์ ระบุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์แนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนมากท่ีสุด รองลงมาคือ   
การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ได้ผลงานตามที่กําหนด และการบริหาร   
การเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้ใหม่ๆ เทคโนโลยี การริเร่ิมเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงส่วนการมีจิตมุ่งบริการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการนั้นน้อยกว่าด้านอ่ืนๆ   



 

 1.2.3 สมรรถนะของผู้บริหารระดับต้น เขตบริการสุขภาพท่ี 3 กระทรวงสาธารณสุขด้าน        
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหาร    
ระดับต้น ด้านการบริหารงานด้านบุคคลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาองค์ประกอบรายด้านพบว่า 
การกําหนดแผนงาน  กระบวนการบริหารทรัพยากรอย่างชัดเจน เอ้ือต่อการพัฒนางานมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
การตัดสินใจโดยมีการคํานวณผลได้ผลเสียอย่างชัดเจน เพ่ือให้องค์การบรรลุเป้าหมายและผู้รับบริการได้
ประโยชน์สูงสุด และการกําหนดมาตรฐานหรือเป้าหมายในการทํางาน รวมท้ังติดตามผลงาน และประเมินผล
งานเพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิ ส่วนการมีจิตสํานึกในบทบาทหน้าท่ีมุ่งม่ันต้ังใจเพ่ือปฏิบัติงาน ให้สัมฤทธ์ิผลนั้น  
น้อยกว่าด้านอ่ืนๆ 

1.2.4 สมรรถนะของผู้บริหารระดับต้น เขตบริการสุขภาพท่ี 3 กระทรวงสาธารณสุขด้าน         
การบริหารอย่างมืออาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารระดับต้น 
ด้านการบริหารอย่างมืออาชีพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาองค์ประกอบรายด้านพบว่า การประเมิน
ทางเลือก การคิดเชิงกลยุทธ์ กําหนดขอบข่ายในการพัฒนาองค์การมากท่ีสุด รองลงมาคือ การเลือกดําเนินการ  
โดยพิจารณาโอกาสปัญหาอย่างรอบด้าน และความเป็นผู้นําสร้างวิสัยทัศน์ขององค์การสร้างบรรยากาศการคิด
ริเร่ิมให้เกิดข้ึนในองค์การ สร้างโอกาสในระยะยาวอย่างย่ังยืนส่วนวิเคราะห์สภาพปัญหา สถานการณ์ โดยใช้หลัก
เหตุผลแยกแยะข้อดีข้อเสียอย่างชัดเจนนั้นน้อยกว่าด้านอ่ืนๆ 

1.2.5 สมรรถนะของผู้บริหารระดับต้น เขตบริการสุขภาพท่ี 3 กระทรวงสาธารณสุขด้านทักษะการ
ใช้ความคิดและการสื่อสาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารระดับต้น  
ด้านทักษะการใช้ความคิดและการสื่อสารในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาองค์ประกอบรายด้านพบว่า 
การรู้จักนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพขององค์การมากท่ีสุด รองลงมาคือ         
การประสานงาน รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร รวมถึงผู้บังคับบญัชา เพ่ือสนับสนุนการทํางานร่วมกันให้มี
ประสิทธิภาพ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความรู้และเชี่ยวชาญในงานด้าน
สาธารณสุขอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องส่วนการคิดอย่างมีวิสัยทัศน์ คิดภาพรวมลุ่มลึกกว้างไกลสามารถ
เชื่อมโยงเหตุปัจจัยท่ีซับซ้อนส่วนต่างๆ ของงานด้านสาธารณสุขนัน้น้อยกว่าด้านอ่ืนๆ  

 1.2.6 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารระดับต้น เขตบริการสุขภาพท่ี 3 
กระทรวงสาธารณสุขด้านความน่าเชื่อถือและหลักจริยธรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สมรรถนะของผู้บริหารระดับต้น ด้านความน่าเชื่อถือและหลักจริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา
องค์ประกอบรายด้านพบว่า ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสซ่ือสัตย์สุจริตถูกต้องท้ังตามหลักกฎหมายคุณธรรม
จริยธรรมมากท่ีสุด รองลงมาคือ การยึดม่ันในหลักการและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติ หรือ
ผลประโยชน์ส่วนตน และการส่งเสริมความสามัคคีในองค์การเพ่ือนําบุคลากรในองค์การให้ปฏิบัติภารกิจได้
สําเร็จ ส่วนการรักษาวาจา มีสัจจะเชื่อถือได้ไม่บิดเบือนอ้างข้อยกเว้นให้ตนเองและผู้อ่ืนนั้นน้อยกว่าด้านอ่ืนๆ 

1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารคุณภาพขององค์การเขตบริการสุขภาพท่ี 3 กระทรวง
สาธารณสุข กับสมรรถนะของผู้บริหารระดับต้นด้านการบริหารงานด้านบุคคล พบว่า ตัวแปรตามที่ได้รับอิทธิพล
มากท่ีสุดคือ การปรับตัวยืดหยุ่นการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานเข้าทุกสถานการณ์การทํางานร่วมกับบุคคลอ่ืนต่อ
การทํางานในองค์การการมีทักษะในการสื่อสารและการประสานสัมพันธ์ และการสนับสนุนให้มีการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนความรู้ในงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือพัฒนาความสามารถและประสบการณ์ของบุคลากร ส่วนตัวแปรอิสระ
ท่ีมีอิทธิพลต่อชุดตัวแปรตามดังกล่าวสูงกว่าตัวแปรอ่ืนในทางกลับกัน ได้แก่ ด้านความเป็นเลิศมุ่งเน้นลูกค้า
บริการรองลงมาคือ ด้านการจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง ด้านความคล่องตัวด้านการจัดการเพื่อนวัตกรรม และด้าน



 

การมุ่งเน้นท่ีผลลัพธ์และการสร้างคุณค่าผลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า การบริหารคุณภาพขององค์การเขตบริการ
สุขภาพท่ี 3 กระทรวงสาธารณสุขด้านความเป็นเลิศมุ่งเน้นลูกค้าบริการมีความสัมพันธ์ต่อสมรรถนะของผู้บริหาร
ระดับต้นด้านการบริหารงานด้านบุคคลอยู่ในระดับสูงหมายความว่า องค์ประกอบด้านความเป็นเลิศมุ่งเน้นลูกค้า
บริการมีแนวโน้มจะทําให้ผู้บริหารระดับต้นมีสมรรถนะในการบริหารงานด้านบุคคลสูงกว่าองค์ประกอบด้านอ่ืนๆ  
ในขณะที่ด้านการจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง ด้านความคล่องตัวและด้านการจัดการเพื่อนวัตกรรมมีความสัมพันธ์อยู่
ในระดับปานกลางส่วนด้านการมุ่งเน้นท่ีผลลัพธ์และการสร้างคุณค่ามีความสัมพันธ์อยู่ในระดับตํ่า  
 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารคุณภาพขององค์การเขตบริการสุขภาพท่ี 3 กระทรวงสาธารณสุข
กับสมรรถนะของผู้บริหารระดับต้นด้านความรอบรู้ทักษะในการบริหารพบว่า ตัวแปรตามท่ีได้รับอิทธิพลมาก
ท่ีสุดคือ  การมีจิตมุ่งบริการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการรองลงมาคือ การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ใน  
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ได้ผลงานตามที่กําหนดการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้ใหม่ๆ 
เทคโนโลยี การริเร่ิมเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงและการวางแผน กลยุทธ์ ระบุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์
แนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน ส่วนตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อชุดตัวแปรตามดังกล่าวสูงกว่าตัวแปรอ่ืนในทาง
กลับกัน ได้แก่ ด้านการมุ่งเน้นท่ีผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า รองลงมาคือ ด้านการจัดการเพื่อนวัตกรรม และ
ด้านการเรียนรู้ขององค์การ ผลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าการบริหารคุณภาพขององค์การเขตบริการสุขภาพท่ี 3 
กระทรวงสาธารณสุขด้านการมุ่งเน้นท่ีผลลัพธ์และการสร้างคุณค่ามีความสัมพันธ์ต่อสมรรถนะของผู้บริหารระดับ
ต้นด้านความรอบรู้ทักษะในการบริหารอยู่ในระดับสูงมากหมายความว่า องค์ประกอบด้านการมุ่งเน้นท่ีผลลัพธ์
และการสร้างคณุค่ามีแนวโน้มจะทําให้ผู้บริหารระดับต้นมีสมรรถนะในด้านความรอบรู้ทักษะในการบริหารสูง
กว่าองค์ประกอบด้านอ่ืนๆ  ในขณะท่ีด้านการจัดการเพื่อนวัตกรรมมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางสว่นด้าน
การเรียนรู้ขององค์การมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับตํ่า  
 ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างการบริหารคุณภาพขององค์การเขตบริการสุขภาพท่ี 3 กระทรวง
สาธารณสุขกับสมรรถนะของผู้บริหารระดับต้นด้านการบริหารอย่างมืออาชีพพบว่า ตัวแปรตามที่ได้รับอิทธิพล
มากท่ีสุดคือ การเลือกดําเนินการ โดยพิจารณาโอกาสปัญหาอย่างรอบด้านรองลงมาคือ วิเคราะห์สภาพปัญหา 
สถานการณ์ โดยใช้หลักเหตุผลแยกแยะข้อดีข้อเสียอย่างชัดเจนและความเป็นผู้นําสร้างวิสัยทัศน์ขององค์การ
สร้างบรรยากาศ การคดิริเร่ิมให้เกิดข้ึนในองค์การ สร้างโอกาสในระยะยาวอย่างย่ังยืน ส่วนตัวแปรอิสระท่ีมี
อิทธิพลต่อชุดตัวแปรตามดังกล่าวสูงกว่าตัวแปรอ่ืนในทางกลับกัน ได้แก่ ด้านการนําองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์
รองลงมาในทางกลับกันเช่นกัน  ด้านความเป็นเลิศมุ่งเน้นลูกค้าบริการ ด้านความคล่องตัวด้านการมุ่งเน้นอนาคต 
และด้านการเรียนรู้ขององค์การ 
 ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างการบริหารคุณภาพขององค์การเขตบริการสุขภาพท่ี 3  กระทรวง
สาธารณสุข กับสมรรถนะของผู้บริหารระดับต้นด้านทักษะการใช้ความคิดและการสื่อสารพบว่า ตัวแปรตามที่
ได้รับอิทธิพลมากท่ีสุดคือ การคิดอย่างมีวิสัยทัศน์ คิดภาพรวมลุ่มลึกกว้างไกลสามารถเชื่อมโยงเหตุปัจจัยท่ี
ซับซ้อนส่วนต่างๆ ของงานด้านสาธารณสุขรองลงมาคือ การรู้จักนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้สร้างเครือข่ายเพื่อ
พัฒนาคุณภาพขององค์การและการประสานงาน รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร รวมถึงผู้บังคับบัญชา เพ่ือ
สนับสนุนการทํางานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพส่วนตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อชุดตัวแปรตามดังกล่าวสูงกว่าตัว
แปรอ่ืนๆ ได้แก่ ด้านการนําองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์ รองลงมาคือ ด้านการมุ่งเน้นท่ีผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า
และด้านการเรียนรู้ขององค์การผลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า การบริหารคุณภาพขององค์การเขตบริการสุขภาพท่ี 3 
กระทรวงสาธารณสุขด้านการนําองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์มีความสัมพันธ์ต่อสมรรถนะของผู้บริหารระดับต้น   

ด้านทักษะการใช้ความคิดและการสื่อสารอยู่ในระดับสูงหมายความว่า องค์ประกอบ ด้านการนําองค์การอย่างมี



 

วิสัยทัศน์มีแนวโน้มจะทําให้ผู้บริหารระดับต้นมีสมรรถนะในด้านทักษะการใช้ความคิดและการสื่อสารสูงกว่า
องค์ประกอบด้านอ่ืนๆ ในขณะท่ีด้านการมุ่งเน้นท่ีผลลัพธ์และการสร้างคุณค่าและด้านการเรียนรู้ขององค์การมี
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางในทางบวก 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารคุณภาพขององค์การท่ีมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะของผู้บริหาร
ระดับต้นเขตบริการสุขภาพท่ี 3 กระทรวงสาธารณสุขนั้นมีประเด็นท่ีน่าสนใจในการนํามาอภิปรายผลดังนี้ 
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารคุณภาพขององค์การเขตบริการสุขภาพท่ี 3 กระทรวงสาธารณสุข
กับสมรรถนะของผู้บริหารระดับต้นด้านการบริหารงานด้านบุคคล 
    การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารคุณภาพขององค์การเขตบริการสุขภาพท่ี 3 
กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงประกอบด้วย การนําองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์ ความเป็นเลิศท่ีมุ่งเน้นลูกค้าบริการ    
การเรียนรู้ขององค์การ การให้ความสําคัญกับพนักงาน ความคล่องตัว การมุ่งเน้นอนาคต การจัดการเพื่อ
นวัตกรรม การจัดการใช้ข้อมูลจริง ความรับผิดชอบต่อสังคม และการมุ่งเน้นท่ีผลลัพธ์กับสมรรถนะของผู้บริหาร
ระดับต้น ด้านการบริหารงานด้านบุคคลซ่ึงประกอบด้วย การปรับตัวยืดหยุ่นการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานเข้า
ทุกสถานการณ์ การมีทักษะในการสื่อสารและการประสานสัมพันธ์ การทํางานร่วมกับบุคคลอ่ืนต่อการทํางานใน
องค์การ และการสนับสนุนให้มีการเรียนรู้แลกเปล่ียนความรู้ในงานท่ีรับผิดชอบเพื่อพัฒนาความสามารถและ
ประสบการณ์ของบุคลากรด้วยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล พบว่า ฟังก์ชั่นท่ี 1 ได้ค่าสหสัมพันธ์         
คาโนนิคอลสูงสดุ โดยมีการบริหารคุณภาพขององค์การเขตบริการสุขภาพท่ี 3 กระทรวงสาธารณสุขด้านความ
เป็นเลิศมุ่งเน้นลูกค้าบริการส่งผลซ่ึงกันและกันกับชุดตัวแปรตามสมรรถนะของผู้บริหารระดับต้นด้านการ
บริหารงานด้านบุคคลในองค์ประกอบด้านการปรับตัวยืดหยุ่นการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานเข้าทุกสถานการณ์
ด้านการทํางานร่วมกับบุคคลอ่ืนต่อการทํางานในองค์การ  ด้านการมีทักษะในการสื่อสารและด้านการประสาน
สัมพันธ์ และการสนับสนุนให้มีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้ในงานท่ีรับผิดชอบเพื่อพัฒนาความสามารถและ
ประสบการณ์ของบุคลากรในระดับสูงในลักษณะนี้หมายความว่า องค์ประกอบด้านความเป็นเลิศมุ่งเน้นลูกค้า
บริการมีแนวโน้มจะทําให้ผู้บริหารระดับต้นมีสมรรถนะในการบริหารงานด้านบุคคลสูงกว่าองค์ประกอบด้านอ่ืนๆ  
ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารระดับต้นใช้ทักษะในการบริหารงานส่งเสริมสนับสนุนพนักงาน เพ่ือสร้างความเป็น
เลิศให้กับองค์การสอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารคุณภาพขององค์การของ เรืองวิทย์ เกตุสุวรรณ (2545) ในขณะ
ท่ีด้านการจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง ด้านความคล่องตัวและด้านการจัดการเพื่อนวัตกรรมมีความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับปานกลางส่วนด้านการมุ่งเน้นท่ีผลลัพธ์และการสร้างคุณค่ามีความสัมพันธ์อยู่ในระดับตํ่านั้นท้ังนี้อาจ
เนื่องจากผู้บริหารใช้นวัตกรรมการบริหารงานในองค์การการจัดการใช้ข้อมูลจริงภายในองค์การ โดยมุ่งเน้น
ผลลัพธ์ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้  
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารคุณภาพขององค์การเขตบริการสุขภาพท่ี 3 กระทรวงสาธารณสุข
กับสมรรถนะของผู้บริหารระดับต้น ด้านความรอบรู้ทักษะในการบริหาร 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารคุณภาพขององค์การเขตบริการสุขภาพท่ี 3 
กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงประกอบด้วย การนําองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์ ความเป็นเลิศท่ีมุ่งเน้นลูกค้าบริการ    
การเรียนรู้ขององค์การ การให้ความสําคัญกับพนักงาน ความคล่องตัว การมุ่งเน้นอนาคต การจัดการเพื่อ
นวัตกรรม การจัดการใช้ข้อมูลจริง ความรับผิดชอบต่อสังคม และการมุ่งเน้นท่ีผลลัพธ์กับสมรรถนะของผู้บริหาร
ระดับต้น ด้านความรอบรู้ทักษะในการบริหารซ่ึงประกอบด้วย การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้ใหม่ๆ  
เทคโนโลยี การริเร่ิมเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง การมีจิตมุ่งบริการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ        



 

การวางแผนกลยุทธ์ ระบุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์แนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน และการสร้างนวัตกรรม
ใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ได้ผลงานตามที่กําหนดด้วยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล 
พบว่า ฟังก์ชั่นท่ี 1 ได้ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลสูงสดุ โดยมีการบริหารคุณภาพขององค์การเขตบริการสุขภาพท่ี 
3 กระทรวงสาธารณสุขด้านการมุ่งเน้นท่ีผลลัพธ์และการสร้างคุณค่าส่งผลซ่ึงกันและกันกับชุดตัวแปรตาม
สมรรถนะของผู้บริหารระดับต้นด้านความรอบรู้ทักษะในการบริหารในองค์ประกอบด้านการมีจิตมุ่งบริการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการด้านการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้
ได้ผลงานตามที่กําหนดด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้ใหม่ๆ เทคโนโลยี การริเร่ิมเป็นผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงและด้านการวางแผนกลยุทธ์ ระบุเป้าหมาย วัตถุประสงค์  กลยุทธ์แนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนใน
ระดับสูงมาก  ในลักษณะนี้หมายความว่า องค์ประกอบด้านการมุ่งเน้นท่ีผลลัพธ์และการสร้างคุณค่ามีแนวโน้ม
จะทําให้ผู้บริหารระดับต้นมีสมรรถนะในด้านความรอบรู้ทักษะในการบริหารสูงกว่าองค์ประกอบด้านอ่ืนๆ ท้ังนี้
อาจเนื่องมาจากผู้บริหารมีการนําการบริหารการเปลี่ยนแปลงมาใช้ในองค์การในการวางแผนด้านกลยุทธ์มาใช้ใน
องค์การสอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารคุณภาพองค์การของเรืองวิทย์ เกตุสุวรรณ (2545) ในขณะท่ีด้านการ
จัดการเพื่อนวัตกรรมมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางส่วนด้านการเรียนรู้ขององค์การ มีความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับตํ่านั้นท้ังนี้อาจเนื่องจากการจัดการเพื่อใช้นวัตกรรมในการส่งเสริมการเรียนรู้ขององค์การ ไม่เป็นไปตาม
ทฤษฎี สมมติฐานท่ีต้ังไว้  
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารคุณภาพขององค์การเขตบริการสุขภาพท่ี 3 กระทรวงสาธารณสุข
กับสมรรถนะของผู้บริหารระดับต้น ด้านการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารคุณภาพขององค์การเขตบริการสุขภาพท่ี 3 
กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงประกอบด้วย การนําองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์ ความเป็นเลิศท่ีมุ่งเน้นลูกค้าบริการ การ
เรียนรู้ขององค์การ การให้ความสําคัญกับพนักงาน ความคล่องตัว การมุ่งเน้นอนาคต การจัดการเพื่อนวัตกรรม 
การจัดการใช้ข้อมูลจริง ความรับผิดชอบต่อสังคม และการมุ่งเน้นท่ีผลลัพธ์กับสมรรถนะของผู้บริหารระดับต้น 

ด้านการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิซ่ึงประกอบด้วยการมีจิตสํานึกในบทบาทหน้าท่ีมุ่งม่ันต้ังใจเพ่ือปฏิบัติงานให้
สัมฤทธ์ิผล การตัดสินใจโดยมีการคํานวณผลได้ผลเสียอย่างชัดเจน เพ่ือให้องค์การบรรลุเป้าหมายและ
ผู้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุด การกําหนดมาตรฐานหรือเป้าหมายในการทํางาน รวมท้ังติดตามผลงานและ
ประเมินผลงานเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิ การกําหนดแผนงาน กระบวนการบริหารทรัพยากรอย่างชัดเจน เอ้ือต่อ
การพัฒนางานด้วยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล พบว่า ฟังก์ชั่นท่ี 1 ได้ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลสูงสุด 
โดยการบริหารคุณภาพขององค์การเขตบริการสุขภาพท่ี 3 กระทรวงสาธารณสุขด้านการมุ่งเน้นอนาคต  และ
ด้านความเป็นเลิศมุ่งเน้นลูกค้าส่งผลซ่ึงกันและกันกับชุดตัวแปรตามสมรรถนะของผู้บริหารระดับต้นด้าน       
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิในองค์ประกอบด้านการมีจิตสํานึกในบทบาทหน้าท่ี มุ่งม่ันต้ังใจเพ่ือปฏิบัติงานให้
สัมฤทธ์ิผล และด้านการกําหนดมาตรฐานหรือเป้าหมายในการทํางาน รวมท้ังติดตามผลงานและประเมินผลงาน
เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิในระดับสูง ในลักษณะนี้หมายความว่า องค์ประกอบด้านการมุ่งเน้นอนาคต และด้าน
ความเป็นเลิศมุ่งเน้นลูกค้ามีแนวโน้มจะทําให้ผู้บริหารระดับต้นมีสมรรถนะในการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
สูงกว่าองค์ประกอบด้านอ่ืนๆ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหาร บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิและมีการประเมิน
คุณภาพแบบเน้นท่ีลูกค้าเป็นสําคัญสอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารองค์การและเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
ในขณะที่ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านการมุ่งเน้นท่ีผลลัพธ์และการสร้างคุณค่ามีความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนด้านการให้ความสําคัญกับพนักงานมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับตํ่านั้น ท้ังนี้อาจเนื่องจาก  



 

การบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแบบมุ่งเน้นท่ีผลลัพธ์เป็นตัวต้ัง ไม่ประสบความสําเร็จอัน
เนื่องมาจากผู้บริหารยังขาดความรู้ความต้ังใจต่อความรับผิดชอบต่อสังคมไม่สอดคล้องกับทฤษฎีและสมมติฐาน  
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารคุณภาพขององค์การเขตบริการสุขภาพท่ี 3 กระทรวงสาธารณสุข
กับสมรรถนะของผู้บริหารระดับต้น ด้านการบริหารอย่างมืออาชีพ 
  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารคุณภาพขององค์การเขตบริการสุขภาพท่ี 3 
กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงประกอบด้วย การนําองค์การอย่างมีวิสัยทัศน ์ความเป็นเลิศท่ีมุ่งเน้นลูกค้าบริการ    
การเรียนรู้ขององค์การ การให้ความสําคัญกับพนักงาน ความคล่องตัว การมุ่งเน้นอนาคต การจัดการเพื่อ
นวัตกรรม การจัดการใช้ข้อมูลจริง ความรับผิดชอบต่อสังคม และการมุ่งเน้นท่ีผลลัพธ์กับสมรรถนะของผู้บริหาร
ระดับต้น ด้านการบริหารอย่างมืออาชีพซ่ึงประกอบด้วยการเลือกดําเนินการ โดยพิจารณาโอกาสปญัหาอย่าง
รอบด้าน  การประเมินทางเลือก การคิดเชิงกลยุทธ์ กําหนดขอบข่ายในการพัฒนาองค์การ วิเคราะห์สภาพ
ปัญหา สถานการณ์ โดยใช้หลักเหตุผลแยกแยะข้อดีข้อเสียอย่างชัดเจน ความเป็นผู้นําสร้างวิสัยทัศน์ขององค์การ
สร้างบรรยากาศการคิดริเร่ิมให้เกิดข้ึนในองค์การ สร้างโอกาสในระยะยาวอย่างย่ังยืนด้วยการวิเคราะห์
สหสัมพันธ์   คาโนนิคอล พบว่า ฟังก์ชั่นท่ี 1 ได้ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลสูงสุด โดยมีการบริหารคุณภาพของ
องค์การเขตบริการสุขภาพท่ี 3 กระทรวงสาธารณสุขด้านการนําองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์  ด้านความเป็นเลิศ
มุ่งเน้นลูกค้า และด้านความคล่องตัวส่งผลซ่ึงกันและกันกับชุดตัวแปรตามสมรรถนะของผู้บริหารระดับต้นด้าน
การบริหารอย่างมืออาชีพในองค์ประกอบด้านการเลือกดําเนินการ โดยพิจารณาโอกาสปัญหาอย่างรอบด้านด้าน
การวิเคราะห์สภาพปัญหา สถานการณ์โดยใช้หลักเหตุผลแยกแยะข้อดีข้อเสียอย่างชัดเจนและด้านความเป็นผู้นํา
สร้างวิสัยทัศน์ขององค์การสร้างบรรยากาศการคดิริเร่ิมให้เกิดข้ึนในองค์การ สร้างโอกาสในระยะยาวอย่างย่ังยืน
ในระดับสูง ในลักษณะนี้หมายความว่า องค์ประกอบด้านการนําองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์ ด้านความเป็นเลิศ
มุ่งเน้นลูกค้า และด้านความคล่องตัวมีแนวโน้มจะทําให้ผู้บริหารระดับต้นมีสมรรถนะในการบริหารอย่างมืออาชีพ
สูงกว่าองค์ประกอบด้านอ่ืน ๆ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารนําเอาหลักการภาวะผู้นําการสร้างวิสัยทัศน์มาปรับ
ใชใ้นองค์การของทฤษฎีการบริหารคุณภาพขององค์การของเรืองวิทย์ เกตุสุวรรณ (2545) ส่วนด้านการมุ่งเน้น
อนาคต และด้านการเรียนรู้ขององค์การมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับตํ่านั้นท้ังนี้อาจเนื่องจากการสร้างการเรียนรู้
ขององค์การ โดยมุ่งเน้นอนาคตขององค์การไม่เป็นไปตามสมมติฐานและทฤษฎี ท่ีนํามาใช้ไม่ประสบความสําเร็จ  
 5. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารคุณภาพขององค์การเขตบริการสุขภาพท่ี 3 กระทรวงสาธารณสุข
กับสมรรถนะของผู้บริหารระดับต้น ด้านทักษะการใช้ความคิดและการสื่อสาร 
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารคุณภาพขององค์การเขตบริการสุขภาพท่ี 3 
กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงประกอบด้วย การนําองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์ ความเป็นเลิศท่ีมุ่งเน้นลูกค้าบริการ    
การเรียนรู้ขององค์การ การให้ความสําคัญกับพนักงาน ความคล่องตัว การมุ่งเน้นอนาคต การจัดการเพื่อ
นวัตกรรม การจัดการใช้ข้อมูลจริง ความรับผิดชอบต่อสังคม และการมุ่งเน้นท่ีผลลัพธ์กับสมรรถนะของผู้บริหาร
ระดับต้น ด้านทักษะการใช้ความคิดและการสื่อสารซ่ึงประกอบด้วยการคิดอย่างมีวิสัยทัศน์ คิดภาพรวมลุ่มลึก
กว้างไกลสามารถเชื่อมโยงเหตุปัจจัยท่ีซับซ้อนส่วนต่างๆ ของงานด้านสาธารณสุข การประสานงาน รับฟังความ
คิดเห็นของบุคลากร รวมถึงผู้บังคับบัญชา เพ่ือสนับสนุนการทํางานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ การรู้จักนํา
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพขององค์การ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพ่ือพัฒนา
ตนเองให้มีความรู้และเชี่ยวชาญในงานด้านสาธารณสุขอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องด้วยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์
คาโนนิคอลพบว่า ฟังก์ชั่นท่ี 1 ได้ค่าสหสัมพันธ์ คาโนนิคอลสูงสุด โดยมีการบริหารคุณภาพขององค์การเขต
บริการสุขภาพท่ี 3 กระทรวงสาธารณสุขด้านการนําองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์ส่งผลซ่ึงกันและกันกับชดุตัวแปร



 

ตามสมรรถนะของผู้บริหารระดับต้นด้านทักษะการใช้ความคิดและการสื่อสารในองค์ประกอบด้านการคิดอย่างมี
วิสัยทัศน์ คิดภาพรวมลุ่มลึกกว้างไกลสามารถเชื่อมโยงเหตุปัจจัยท่ีซับซ้อนส่วนต่างๆ ของงานด้านสาธารณสุข
ด้านการรู้จักนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพขององค์การและด้านการประสานงาน 
รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร รวมถึงผู้บังคับบัญชา เพ่ือสนับสนุนการทํางานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพใน
ระดับสูง ในลักษณะนี้หมายความว่า องค์ประกอบด้านการนาํองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์มีแนวโน้มจะทําให้
ผู้บริหารระดับต้นมีสมรรถนะในด้านทักษะการใช้ความคิดและการสื่อสารสูงกว่าองค์ประกอบด้านอ่ืนๆ ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจากการใช้ทักษะของผู้บริหาร การสร้างองค์การแบบมีวิสัยทัศน์ ผู้บริหารมีสมรรถนะตรงตามทฤษฎีและ
สมมติฐาน ในขณะท่ีด้านการมุ่งเน้นท่ีผลลัพธ์และการสร้างคุณค่าและด้านการเรียนรู้ขององค์การมีความสัมพันธ์
อยู่ในระดับปานกลางน้ัน ท้ังนี้อาจเนื่องจาก การมุ่งเน้นท่ีผลลัพธ์ การสร้างคุณค่าในการเรียนรู้ขององค์การไม่
เป็นไปตามทฤษฎีและสมมติฐาน  
 6. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารคุณภาพขององค์การเขตบริการสุขภาพท่ี 3 กระทรวงสาธารณสุข
กับสมรรถนะของผู้บริหารระดับต้น ด้านความน่าเชื่อถือและหลักจริยธรรม 
                 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารคุณภาพขององค์การเขตบริการสุขภาพท่ี 3 
กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงประกอบด้วย การนําองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์ ความเป็นเลิศท่ีมุ่งเน้นลูกค้าบริการ    
การเรียนรู้ขององค์การ การให้ความสําคัญกับพนักงาน ความคล่องตัว การมุ่งเน้นอนาคต การจัดการเพื่อ
นวัตกรรม การจัดการใช้ข้อมูลจริง ความรับผิดชอบต่อสังคม และการมุ่งเน้นท่ีผลลัพธ์กับสมรรถนะของผู้บริหาร
ระดับต้น  ด้านความน่าเชื่อถือและหลักจริยธรรมซ่ึงประกอบด้วยปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสซ่ือสัตย์สุจริต
ถูกต้องท้ังตามหลักกฎหมายคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวาจา มีสัจจะเชื่อถือได้ไม่บิดเบือนอ้างข้อยกเว้น ให้
ตนเองและผู้อ่ืนการยึดม่ันในหลักการและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติ หรือผลประโยชน์ส่วน
ตนการส่งเสริมความสามัคคีในองค์การเพ่ือนําบุคลากรในองค์การให้ปฏิบัติภารกิจได้สําเร็จด้วยการวิเคราะห์
สหสัมพันธ์คาโนนิคอล พบว่า ฟังก์ชั่นท่ี 1 ได้ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลสูงสุด โดยมีการบริหารคุณภาพของ
องค์การเขตบริการสุขภาพท่ี 3 กระทรวงสาธารณสุขด้านการมุ่งเน้นท่ีผลลัพธ์และการสร้างคุณค่าส่งผล ซ่ึงกัน
และกันกับชุดตัวแปรตามสมรรถนะของผู้บริหารระดับต้นด้านความน่าเชื่อถือและหลักจริยธรรมในองค์ประกอบ
ด้านการรักษาวาจามีสัจจะเชื่อถือได้ไม่บิดเบือนอ้างข้อยกเว้นให้ตนเองและผู้อ่ืน ด้านการส่งเสริมความสามัคคีใน
องค์การเพ่ือนําบุคลากรในองค์การให้ปฏิบัติภารกิจได้สําเร็จ และด้านปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสซ่ือสัตย์
สุจริตถูกต้องท้ังตามหลักกฎหมายคุณธรรมจริยธรรมในระดับสูงมาก ในลักษณะนี้หมายความว่า องค์ประกอบ
ด้านการมุ่งเน้นท่ีผลลัพธ์และการสร้างคุณค่ามีแนวโน้มจะทําให้ผู้บริหารระดับต้นมีสมรรถนะในด้านความ
น่าเชื่อถือและหลักจริยธรรมสูงกว่าองค์ประกอบด้านอ่ืนๆ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก การใช้หลักจริยธรรมการ
บริหารงานของผู้บริหารในการปฏิบัติงานความโปร่งใส ซ่ือสัตย์สุจริต สอดคล้องกับทฤษฎีและสมมติฐาน ในขณะ
ท่ีด้านความเป็นเลิศมุ่งเน้นลูกค้าบริการมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางน้ันท้ังนี้อาจเนื่องจาก การสร้างความ
เป็นเลิศ มุ่งเน้นลูกค้าของผู้บริหารโดยใช้หลักจริยธรรม ความโปร่งใส ซ่ือสัตย์สุจริต ไม่ประสบความสําเร็จ
เท่าท่ีควรเป็น ไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผู้บริหารควรปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงาน เพ่ือให้
สอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารคุณภาพองค์การ ของเรืองวิทย์ เกตุสุวรรณ (2545)  
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้  
   1. การบริหารคุณภาพขององคก์ารของผู้บริหารระดับต้น เขตบริการสุขภาพท่ี 3 กระทรวง

สาธารณสุข สิ่งท่ีสําคัญมากท่ีสุดคือ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสิ่งท่ีจะนําไปสู่ความเป็นเลิศได้ และในส่วน



 

ท่ีทีความสําคัญมาก คือ ด้านการนําองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ ความเป็นเลิศมุ่งเน้นลูกค้าบริการ การเรียนรู้ของ
องค์การ การให้ความสําคัญกับพนักงาน ความคลอ่งตัว การมุ่งเน้นอนาคต การจัดการเพื่อนวัตกรรม การจัดการ
โดยใช้ข้อมูลจริงการมุ่งเน้นท่ีผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า 

   2. สมรรถนะของผู้บริหารระดับต้น เขตบริการสุขภาพท่ี 3 กระทรวงสาธารณสุข สิ่งท่ีสําคัญมาก
คือ  ด้านการบริหารงานด้านบุคคล ความรอบรู้ทักษะในการบริหาร การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริหาร
อย่างมืออาชีพทักษะการใช้ความคิดและการสื่อสาร ความน่าเชื่อถือและหลักจริยธรรม  

   3.การบริหารคุณภาพองค์การที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะของผู้บริหารระดับต้นเขตบริการ
สุขภาพท่ี 3 กระทรวงสาธารณสุข ส่วนของการบริหารงานด้านบุคคลสิ่งท่ีสําคัญมากท่ีสุดคือการปรับตัว ส่วนของ
ด้านความรอบรู้ทักษะในการบริหารสิ่งท่ีสําคัญมากท่ีสุดคือการสร้างความสัมพันธ์ ส่วนของด้านการบริหารแบบ
มุ่งผลสัมฤทธ์ิสิ่งท่ีสําคัญมากท่ีสุดคือการสํานึกในบทบาทหน้าท่ี ส่วนของการบริหารอย่างมืออาชีพสิ่งท่ีสําคัญมาก
ท่ีสุดคือการประเมินทางเลือก ส่วนของการใช้ความคิดและการสื่อสารสิ่งท่ีสําคัญมากท่ีสุดคือการคิดภาพรวมของ
กลุ่ม และส่วนของความน่าเชื่อถือและหลักจริยธรรมสิ่งท่ีสําคัญมากท่ีสุดคือการรักษาวาจา ซ่ึงจะนําพาองค์กร
ไปสู่ความสําเร็จและเป็นเลิศได้ 

ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป  
    1. ควรศึกษาเปรียบเทียบการบริหารคุณภาพขององค์การในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยนําหลักการ
ทฤษฎีการบริหารคณุภาพขององค์การเพ่ือส่งเสริมสร้างสมรรถนะของผู้บริหาร  
    2. ควรศึกษามุ่งเน้นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้เกิดความรู้ใหม่ นอกเหนือจากการวิจัยเชิงปริมาณ
เพียงอย่างเดียว และการนําทฤษฎีใหม่ๆ มาเสริมสร้างสมรรถนะของผู้บริหาร หรือนําหลักการ การบริหารงาน
บุคคลภาครัฐแนวใหม่มาปรับใช้ในการสร้างสมรรถนะของผู้บริหารในโอกาสต่อไป  
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