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บทคัดย่อ 
ที่มา : ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศนโยบายการก ากบัดูแลองคก์ารท่ีดีใชเ้ป็นแนวทางให้
หน่วยงานในสังกดัด าเนินงานใหเ้กิดผลส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรม 
วตัถุประสงค์ : เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายการก ากบัดูแลองคก์ารท่ีดีไปปฏิบติั และ
อิทธิพลของปัจจยัดา้นประชากร ดา้นความรู้ ดา้นทศันคติ และดา้นการปฏิบติั มีอิทธิพลต่อความส าเร็จโดยรวม  
ในการน านโยบายการก ากบัดูแลองคก์ารท่ีดีไปปฏิบติัของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
ระเบียบวิธีวิจัย : การวิจยัเชิงพรรณนา ใช้แบบสอบถามเก็บรวมรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติทดสอบหาความสัมพนัธ์ แบบถดถอยเชิงพหุ 
ผลการวิจัย :  กลุ่มตวัอย่างจ านวน 130 คน มีค่าเฉล่ียความส าเร็จโดยรวมในการน านโยบายการก ากบัดูแล
องค์การท่ีดีไปปฏิบติั เท่ากบั 3.89 (คะแนนเต็ม 5) มีค่าคะแนนระดบัมาก (ร้อยละ 51.54) และระดบัมากสุด 
(ร้อยละ 26.15) ตามล าดบั  ปัจจยัด้านทศันคติมีอิทธิพลต่อความส าเร็จอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P value = 
0.008) ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Beta coefficient) เท่ากบั 0.630 
สรุปผล : การสร้างทศันคติแก่บุคลากรส่งผลต่อความส าเร็จขององคก์ารภาครัฐ ดงันั้นจึงควรจดัท ากลยุทธ์ท่ี
เหมาะสมในการส่งเสริมให้บุคลากรได้มีทศัคติท่ีดีเกิดความตระหนกัและความรับผิดชอบในหน้าท่ีซ่ึงอาจ
จ าเป็นตอ้งอาศยัหลายวธีิการและความต่อเน่ือง 
ค าส าคัญ :  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จ  นโยบายการก ากบัดูแลองคก์ารท่ีดี 

    ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
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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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บทน า 
นโยบายการก ากบัดูแลองค์การท่ีดี (Organizational Governance : OG) เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีพุทธศกัราช 2546 รวมทั้งให้ สอดคลอ้งกบัเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
ซ่ึงมุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพการบริหาร ภาครัฐตามหลกัธรรมาภิบาล ทั้งน้ีเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไวว้างใจในการ
บริหารงานภาครัฐ ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จึงไดก้ าหนดให้ส่วนราชการและ
จงัหวดัจดัท านโยบายการก ากบัดูแลองคก์ารท่ีดี เพื่อประกาศเจตนารมณ์ขององคก์ารวา่จะด าเนินการดว้ยการ
ยึดหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี(1) ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ได้จดัท า
นโยบายการก ากบัดูแลองค์การท่ีดี 4 ดา้น คือ (1) ดา้นรัฐสังคม และส่ิงแวดลอ้ม (2) ดา้นผูรั้บบริการและผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย (3) ดา้นองคก์าร และ (4) ดา้นผูป้ฏิบติังาน ไดป้ระกาศนโยบายเป็นแนวทางให้หน่วยงานใน
สังกดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุขจดัท าโครงการ แผนปฏิบติัการรองรับนโยบายและด าเนินการให้
เกิดผลส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรมสามารถติดตามและประเมินผลงานไดอ้ยา่งชดัเจน(2) และไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติั
ตามนโยบายหลกัดา้นต่างๆ เป็นแนวทางปฏิบติั ค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบติัควบคู่กบักฎ ขอ้บงัคบัอ่ืนๆ อยา่งทัว่ถึง 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุราษฎร์ธานี เป็นราชการส่วนภูมิภาค สังกดัส านกังานปลดักระทรวง
สาธารณสุข มีอ านาจหน้าท่ีตามกฎกระทรวงท่ีก าหนดในการบริหารราชการภายใต้การบงัคบับญัชาของ
ราชการส่วนกลาง ไดรั้บนโยบายการก ากบัดูแลองคก์ารท่ีดี 4 ดา้น มาปฏิบติั โดยศึกษานโยบายจากคู่มือและ
แนวทางการด าเนินนโยบาย การจดัท าแผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบติัการรองรับนโยบาย เร่ิมท่ีด้าน
องค์การ และจดัท าแผนงานโครงการรองรับในดา้นอ่ืนๆ ให้ครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จดัท าเอกสารและส่ง
ประเมินผลการด าเนินงาน ให้ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ปีละ 2 คร้ัง เพื่อประเมินให้คะแนนและรับ
รางวลัจากส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไดด้ าเนินงาน
ตามนโยบายการก ากบัดูแลองคก์ารท่ีดี ของส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ในปี 2562 เร่ิมจดัท าแผนงาน
โครงการตามหลกัเกณฑ์และส่งเอกสารรับการประเมิน ไดรั้บรางวลัระดบัดีมาก และในปี 2563 ไดด้ าเนินการ
ต่อเน่ืองในประเด็นดา้นอ่ืนๆ ให้สอดคลอ้งกบัเกณฑ์การปฏิบติังานจะไดมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิด
ประโยชน์สุขกบัประชาชนต่อไป 

ผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบงานนโยบายการก ากบัดูแลองค์การท่ีดี ของส านกังานสาธารณสุข
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีความสนใจศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายการก ากบัดูแลองคก์ารท่ีดี
ไปปฏิบติัของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุราษฎร์ธานี เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการพฒันาการด าเนินงาน
และปรับปรุงการด าเนินงานนโยบายการก ากบัดูแลองค์การท่ีดี จะไดส่้งผลให้หน่วยงานไดข้บัเคล่ือนงานสู่
ผลส าเร็จต่อไป 
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วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายการก ากบัดูแลองค์การท่ีดีไปปฏิบติัของ

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัดา้นประชากร ดา้นความรู้ ดา้นทศันคติ และดา้นการปฏิบติั มีอิทธิพล

ต่อความส าเร็จโดยรวม (ดา้นนโยบาย ดา้นสมรรถนะ ดา้นบุคลากร ดา้นการมีส่วนร่วมของผูรั้บบริการ และ
ดา้นกระบวนการด าเนินงาน) ในการน านโยบายการก ากบัดูแลองคก์ารท่ีดีไปปฏิบติัของส านกังานสาธารณสุข
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
ประโยชน์ 

1. ให้ทราบถึงผลการน านโยบายการก ากบัดูแลองคก์รท่ีดีไปปฏิบติัของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั 
สุราษฎร์ธานีเม่ือเทียบกบัเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้(GAP analysis) ปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดการพฒันาท่ีเหมาะสมรวม
ไปถึงการเสริมสร้างสมรรถนะองคก์รใหป้ระสบความส าเร็จ 
ระเบียบวธีิวจัิย 

รูปแบบการวจัิย เป็นการวจิยัเชิงพรรณนา (Descriptive study) 
ประชากร คือบุคลากรของส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ท่ีปฏิบติังานใน ปี พ.ศ. 2563 

จ านวน 188 คน(3) 
กลุ่มตัวอย่าง ใช้ตาราง Krejcie & Morgan(4) ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 127 คน แบ่งกลุ่มตวัอย่างตาม

สัดส่วนบุคลากรของแต่ละกลุ่มงาน ปรับขนาดตวัอยา่งให้เป็นจ านวนเต็มได ้130 คน สุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ 
(accidental sampling) (5) 

เคร่ืองมือ เป็นแบบสอบถาม ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน มี 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปด้านประชากรประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของ

บุคลากร ระยะเวลาการปฏิบติังาน และบทบาทในการปฏิบติังาน 
ส่วนท่ี 2 ปัจจยัด้านความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติั ท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายการก ากับดูแล

องคก์ารท่ีดี 
ส่วนท่ี 3 ความส าเร็จในการน านโยบายการก ากบัดูแลองคก์ารท่ีดีไปปฏิบติั ประกอบดว้ย ดา้น

นโยบาย ดา้นสมรรถนะ ดา้นบุคลากร ดา้นการมีส่วนร่วมของผูรั้บบริการ และดา้นกระบวนการด าเนินงาน 
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ การหาความตรงตามเน้ือหา (content validity) ให้ผูท้รงคุณวุฒิ 3 คน 

ตรวจสอบความตรงของเน้ือหา ความถูกตอ้ง การหาความเช่ือมัน่ (reliability) ใชส้ัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอน
บาช (Cronbach alpha coefficient) มีความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.78 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล ท าบนัทึกขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม และเก็บขอ้มูลในช่วงเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2563 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. ขอ้มูลทัว่ไป ดา้นประชากร วเิคราะห์ดว้ย จ านวน และร้อยละ 
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2. ปัจจยัด้านความรู้ ด้านทศันคติ และด้านการปฏิบติั ท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายการก ากบัดูแล
องคก์ารท่ีดี วิเคราะห์ดว้ย จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ดา้นความรู้ประเมินระดบัคะแนน 5 ระดบั ดา้นทศันคติและ
ดา้นการปฏิบติั ก าหนดค่าระดบัออกเป็น 5 ช่วง 

3. ความส าเร็จในการน านโยบายการก ากบัดูแลองคก์ารท่ีดีไปปฏิบติั วเิคราะห์ดว้ย จ านวน ร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย และก าหนดค่าระดบัออกเป็น 5 ช่วง 

4. วิเคราะห์ปัจจยัด้านประชากร ด้านความรู้ ด้านทศันคติ และด้านการปฏิบติั มีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จโดยรวม (ดา้นนโยบาย ดา้นสมรรถนะ ดา้นบุคลากร ดา้นการมีส่วนร่วมของผูรั้บบริการ และดา้น
กระบวนการด าเนินงาน) ในการน านโยบายการก ากบัดูแลองค์การท่ีดีไปปฏิบติัของส านักงานสาธารณสุข
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ใชส้ถิติทดสอบหาความสัมพนัธ์ แบบถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
ผลการวจัิย 
1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 130 คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.00 มีอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 38.46 
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 83.08 ประเภทของบุคลากร ข้าราชการ/พนักงานราชการ/พนักงาน
กระทรวง ร้อยละ 86.15 ระยะเวลาการปฏิบติังาน มากกวา่ 10 ปี ร้อยละ 61.54 และบทบาทในการปฏิบติังาน 
เป็นผูป้ฏิบติังาน ร้อยละ 90.77 รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 1  
ตารางที ่1 จ านวนและร้อยละด้านประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (n=130) ร้อยละ 

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     
 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 6  4.62  
 ปริญญาตรี 108  83.08  
 สูงกวา่ปริญญาตรี 16  12.30  
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ตารางที ่1 จ านวนและร้อยละด้านประชากรของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (n=130) ร้อยละ 

ประเภทของบุคลากร     
 ขา้ราชการ/พนกังานราชการ/พนกังาน

กระทรวง 
112  86.15  

 ลูกจา้งประจ า / ชัว่คราว 3  2.31  
 จา้งเหมาโครงการ และอ่ืนๆ 15  11.54  
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน     
 นอ้ยกวา่ 5 ปี 35  26.92  
 5-10 ปี 15  11.54  
 มากกวา่ 10 ปี 80  61.54  
บทบาทในการปฏิบัติงาน     
 ผูบ้ริหาร/หวัหนา้กลุ่มงาน 12  9.23  
 ผูป้ฏิบติังาน 118  90.77  

2. ระดับความส าเร็จในการน านโยบายการก ากบัดูแลองค์การทีด่ีไปปฏิบัติ แต่ละดา้นมีคะแนนเตม็ 5 เป็นดงัน้ี 
2.1 ดา้นนโยบาย มีความส าเร็จในการน านโยบายการก ากบัดูแลองคก์ารท่ีดีไปปฏิบติั ระดบัมาก (ร้อย

ละ 48.46) ระดับมากสุด (ร้อยละ 33.08) ระดับปานกลาง (ร้อยละ 10.77) และ ระดับน้อย (ร้อยละ 7.69) 
ตามล าดบั โดยท่ีไม่มีระดบันอ้ยสุด ค่าเฉล่ียความส าเร็จดา้นนโยบาย เท่ากบั 4.00  อยูใ่นระดบัมาก 

2.2 ด้านสมรรถนะ มีความส าเร็จในการน านโยบายการก ากบัดูแลองค์การท่ีดีไปปฏิบติั ระดบัมาก 
(ร้อยละ 44.62) ระดบัมากสุด (ร้อยละ 22.31) ระดบัปานกลาง (ร้อยละ 29.23) และ  ระดบันอ้ย (ร้อยละ 3.84) 
โดยท่ีไม่มีระดบันอ้ยสุด ค่าเฉล่ียความส าเร็จดา้นสมรรถนะ เท่ากบั 3.79 อยูใ่นระดบัมาก 

2.3 ดา้นบุคลากร มีความส าเร็จในการน านโยบายการก ากบัดูแลองคก์ารท่ีดีไปปฏิบติั ระดบัมาก (ร้อย
ละ 36.92) ระดบัมากสุด (ร้อยละ 33.08) ระดบัปานกลาง (ร้อยละ 22.31) และระดบันอ้ย (ร้อยละ 7.69) โดยไม่
มีระดบันอ้ยสุด ค่าเฉล่ียความส าเร็จดา้นบุคลากร เท่ากบั 3.90 อยูใ่นระดบัมาก 

2.4 ดา้นการมีส่วนร่วมของผูรั้บบริการ มีความส าเร็จในการน านโยบายการก ากบัดูแลองคก์ารท่ีดีไป
ปฏิบติั ระดบัมาก (ร้อยละ 51.54) ระดบัมากสุด (ร้อยละ 26.15) ระดบัปานกลาง (ร้อยละ 18.46) ระดบัน้อย 
(ร้อยละ 3.85) และไม่มีระดบันอ้ยสุด ค่าเฉล่ียความส าเร็จดา้นการมีส่วนร่วมของผูรั้บบริการ เท่ากบั 3.99 อยูใ่น
ระดบัมาก 

2.5 ดา้นกระบวนการด าเนินงาน มีความส าเร็จในการน านโยบายการก ากบัดูแลองคก์ารท่ีดีไปปฏิบติั 
ระดบัมาก (ร้อยละ 50.00) ระดบัปานกลาง (ร้อยละ 30.00) ระดบัมากสุด (ร้อยละ 17.69) ระดบัน้อย (ร้อยละ 
1.54) และระดบันอ้ยสุด (ร้อยละ 0.77) ตามล าดบั ค่าเฉล่ียความส าเร็จดา้นกระบวนการด าเนินงาน เท่ากบั 3.78 
อยูใ่นระดบัมาก 



7 
 

2.6 ความส าเร็จโดยรวมในการน านโยบายการก ากบัดูแลองคก์ารท่ีดีไปปฏิบติั ในระดบัมาก (ร้อยละ 
51.54) ระดบัมากสุด (ร้อยละ 26.15) ระดบัปานกลาง (ร้อยละ 14.62) ระดบันอ้ย (ร้อยละ 7.69) โดยท่ีไม่มีระดบั
นอ้ยสุด ค่าเฉล่ียความส าเร็จโดยรวม เท่ากบั 3.89 อยูใ่นระดบัมาก รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 2 และ 3 
ตารางที ่2 ระดับความส าเร็จในการน านโยบายการก ากบัดูแลองค์การที่ดีไปปฏิบัติ ด้านนโยบาย ด้านสมรรถนะ 
ด้านบุคลากร ด้านการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ และด้านกระบวนการด าเนินงาน 

ระดับ จ านวน ร้อยละ 

ด้านนโยบาย   
 มากสุด 43  33.08  
 มาก 63  48.46  
 ปานกลาง 14  10.77  
 นอ้ย 10  7.69  
 นอ้ยสุด 0  0  
 Max = 5.00   Min = 2.33  Mean = 4.00  SD = 0.785 
ด้านสมรรถนะ   
 มากสุด 29  22.31  
 มาก 58  44.62  
 ปานกลาง 38  29.23  
 นอ้ย 5  3.84  
 นอ้ยสุด 0  0  
 Max = 5.00   Min = 2.00  Mean = 3.79 SD = 0.827 
ด้านบุคลากร   
 มากสุด 43  33.08  
 มาก 48  36.92  
 ปานกลาง 29  22.31  
 นอ้ย 10  7.69  
 นอ้ยสุด 0  0  
 Max = 5.00   Min = 2.00  Mean = 3.90  SD = 0.799 
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ตารางที ่2 ระดับความส าเร็จในการน านโยบายการก ากบัดูแลองค์การที่ดีไปปฏิบัติ ด้านนโยบาย ด้านสมรรถนะ 
ด้านบุคลากร ด้านการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ และด้านกระบวนการด าเนินงาน (ต่อ) 

ระดับ จ านวน ร้อยละ 

ด้านการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ 
 มากสุด 34  26.15  
 มาก 67  51.54  
 ปานกลาง 24  18.46  
 นอ้ย 5  3.85  
 นอ้ยสุด 0  0  
 Max = 5.00   Min = 2.00  Mean = 3.99  SD = 0.675 
ด้านกระบวนการด าเนินงาน   
 มากสุด 23  17.69  
 มาก 65  50.00  
 ปานกลาง 39  30.00  
 นอ้ย 2  1.54  
 นอ้ยสุด 1  0.77  
 Max = 5.00   Min = 1.00  Mean = 3.78  SD = 0.852 
โดยรวม   
 มากสุด 34  26.15  
 มาก 67  51.54  
 ปานกลาง 19  14.62  
 นอ้ย 10  7.69  
 นอ้ยสุด 0  0  
 Max = 5.00   Min = 2.47  Mean = 3.89  SD = 0.662 

ตารางที ่3 การแปรค่าระดับความส าเร็จโดยรวมในการน านโยบายการก ากบัดูแลองค์การทีด่ีไปปฏิบัติ 

ประเด็นความส าเร็จ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปรค่า 
1. ดา้นนโยบาย 4.00 0.785 มาก 
2. ดา้นสมรรถนะ 3.79 0.827 มาก 
3. ดา้นบุคลากร 3.90 0.799 มาก 
4. ดา้นการมีส่วนร่วมของผูรั้บบริการ 3.99 0.675 มาก 
5. ดา้นกระบวนการด าเนินงาน 3.78 0.852 มาก 
Max = 5.00   Min = 2.47  Mean = 3.89  SD = 0.662 
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3. ผลการศึกษาปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายการก ากบัดูแลองค์การทีด่ีไปปฏิบัติ  
    3.1 ระดับความรู้ ทศันคติ และการปฏิบัติ 

3.1.1 ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายการก ากบัดูแลองคก์ารท่ีดี อยูใ่นระดบัดี (ร้อยละ 51.54) ระดบัปาน
กลาง (ร้อยละ 39.92) ระดบัดีมาก (ร้อยละ 11.54) และระดบัปานกลาง (ร้อยละ 6.81) ตามล าดบั  ค่าเฉล่ียระดบั
ความรู้ เท่ากบั  6.81 (จากคะแนนเตม็ 10) อยูใ่นระดบัปานกลาง 

3.1.2 ทศันคติท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายการก ากบัดูแลองค์การท่ีดี อยู่ในระดบัมากสุด (ร้อยละ 47.69) 
ระดบัมาก (ร้อยละ 40.77) ระดบัปานกลาง (ร้อยละ 11.54) ตามล าดบั ค่าเฉล่ียระดบัทศันคติเท่ากบั  4.21 (จาก
คะแนนเตม็ 5) อยูใ่นระดบัมากสุด 

3.1.3 การปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายการก ากบัดูแลองค์การท่ีดี อยู่ในระดบัมาก (ร้อยละ 48.46) 
ระดบัมากสุด (ร้อยละ 36.92) ระดบัปานกลาง (ร้อยละ 14.62) ตามล าดบั ค่าเฉล่ียระดบัการปฏิบติัเท่ากบั 4.06 
(จากคะแนนเตม็ 5) อยูใ่นระดบัมาก รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4 
ตารางที ่4 ระดับความรู้ ทศันคติ และการปฏิบัติ ทีเ่กีย่วข้องกบันโยบายการก ากบัดูแลองค์การทีด่ี 

ระดับ จ านวน ร้อยละ 

ด้านความรู้   
 ดีมาก 15  11.54  
 ดี 67  51.54  
 ปานกลาง 48  39.92  
 ต ่า 0  0  
 ต ่ามาก 0  0  
 Max = 10.00   Min = 5.00  Mean = 6.81  SD = 1.241 
ด้านทศันคติ   
 มากสุด 62  47.69  
 มาก 53  40.77  
 ปานกลาง 15  11.54  
 นอ้ย 0  0  
 นอ้ยสุด 0  0  
 Max = 5.00   Min = 2.70  Mean = 4.21  SD = 0.687 
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ตารางที ่4 ระดับความรู้ ทศันคติ และการปฏิบัติ ทีเ่กีย่วข้องกบันโยบายการก ากบัดูแลองค์การทีด่ี (ต่อ) 

ระดับ จ านวน ร้อยละ 

ด้านการปฏิบัติ   
 มากสุด 48  36.92  
 มาก 63  48.46  
 ปานกลาง 19  14.62  
 นอ้ย 0  0  
 นอ้ยสุด 0  0  
 Max = 5.00   Min = 2.86  Mean = 4.06  SD = 0.485 

  3.2 ผลการศึกษาปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จโดยรวมในการน านโยบายการก ากบัดูแลองค์การทีด่ีไปปฏิบัติ 

จากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุของตวัแปร พบวา่ ทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จโดยรวมในการ
น านโยบายการก ากบัดูแลองคก์ารท่ีดีไปปฏิบติัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  (P value = 0.008)  มีค่าสัมประสิทธ์ิ
การถดถอย (B coefficient) เท่ากบั 0.630 อยา่งไรก็ตามปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ดา้นการปฏิบติั และปัจจยั
ดา้นประชากรทั้งหมด ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประเภทของบุคลากร ระยะเวลาการปฏิบติังาน และ
บทบาทในการปฏิบติังาน ไม่มีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จ รายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 5 
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จโดยรวมในการน านโยบายการ
ก ากบัดูแลองค์การทีด่ีไปปฏิบัติ 

ตัวแปรปัจจัย B S.E. Beta. t Sig. 
เพศ -.082 .240 -.063 -.342 .737 
อาย ุ -.096 .150 -.152 -.641 .530 
ระดบัการศึกษา .146 .255 .106 .571 .575 
ประเภทของบุคลากร -.233 .321 -.135 -.725 .478 
ระยะเวลาการปฏิบติังาน .035 .221 .039 .159 .875 
บทบาทในการปฏิบติังาน -.654 .362 -.316 -1.805 .089 
ดา้นความรู้ -.041 .102 -.077 -.407 .689 
ดา้นทศันคติ .630 .210 .653 3.001   .008* 
ดา้นการปฏิบติั .005 .290 .004 .018 .986 
ค่าคงท่ี 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 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาคร้ังน้ีแสดงให้เห็นวา่ทศันคติเชิงบวกส่งผลอยา่งยิ่งต่อความส าเร็จในการน านโยบายการ
ก ากบัดูแลองคก์ารท่ีดีไปปฏิบติัของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุราษฎร์ธานี กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบั
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ทศัคติท่ีดีอยู่ในระดบัมากสุดและมาก ซ่ึงมีอิทธิผลต่อความส าเร็จในการน านโนบายไปปฏิบติัทุกดา้นไดแ้ก่ 
ดา้นนโยบาย ดา้นสมรรถนะ ดา้นบุคลากร ดา้นการมีส่วนร่วมของผูรั้บบริการ และดา้นกระบวนการ ซ่ึงผลการ
ประเมินความส าเร็จอยูใ่นระดบัสูง สาเหตุท่ีบุคลากรส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีทศันคติใน
เชิงท่ีดี เน่ืองจากทุกคนได้รับการปฐมนิเทศและอบรมในการเป็นบุคลากรสาธารณสุขท่ีดี มีกิจกรรมท่ี
เสริมสร้างทรรศนะในการท างานและการเสียสละต่อส่วนรวมเป็นประจ า รวมทั้งมีการประเมินการท างานทั้ง
ในส่วนผลการท างานและพฤติกรรมอยา่งจริงจงั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วีราภรณ์ บุตรทองดี (2559) ได้
ศึกษาทศันคติต่อการท างาน องค์กร และความจงรักภกัดีของพนกังานท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังาน
ของพนกังานโรงงาน ในเขตนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ทศันคติในการท างาน ดา้นลกัษณะงาน 
ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังานโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัปทุมธานี(6) และ
การศึกษาของ ปรีชา รัตนบุรี (2556) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติในการท างานและความรู้สึกการ
เห็นคุณค่าในตนเองกบัผลการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทัอุตสาหกรรมวสัดุก่อสร้าง พบว่าพนกังานใน 
บริษทัอุตสาหกรรมวสัดุก่อสร้าง มีทศันคติในการท างาน อยู่ในระดับมาก และทศันคติในการท างานมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลของการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัอุตสาหกรรมวสัดุก่อสร้าง(7) 

อยา่งไรก็ตามปัจจยัดา้นประชากร คือ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประเภทของบุคลากร ระยะเวลาการ
ปฏิบติังาน และบทบาทในการปฏิบติังาน ไม่มีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จโดยรวมในการน านโยบายการก ากบั
ดูแลองคก์ารท่ีดีไปปฏิบติั ซ่ึง ปรีชา ทองค าเอ่ียม (2549) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการน าโครงการปลูกป่าประชา
อาสาไปสู่การปฏิบติั กรณีศึกษาต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย พบว่าปัจจยัท่ีมีผลได้แก่ อาชีพ 
การศึกษา และปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อความส าเร็จ คือ เพศ และอายุ ซ่ึงมีบางส่วนสอดคลอ้งและไม่สอดคลอ้งกบั
ผลการวจิยัน้ี(8) 

ปัจจยัดา้นความรู้ ไม่มีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จโดยรวมในการน านโยบายการก ากบัดูแลองคก์ารท่ีดีไป
ปฏิบติั พบวา่บุคลากรมีความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายการก ากบัดูแลองคก์ารท่ีดี ระดบัดี ร้อยละ 51.54 รองลงมา
ระดบัปานกลาง ร้อยละ 39.92 และระดบัดีมาก ร้อยละ 11.54 โดยระดบัความรู้ มีค่าเฉล่ีย 6.81 อยูใ่นระดบัปาน
กลาง แมว้่าปัจจยัดา้นความรู้ไม่มีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จ บุญดี บุญญากิจ (2548) กล่าวว่าปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการ
ประสบความส าเร็จ คือการจดัการความรู้ จะต้องได้รับการสนับสนุน ต้องเข้าใจแนวคิดและตระหนักถึง
ประโยชน์ท่ีเกิดจากการจดัการความรู้(9) ซ่ึง ปุณยวีย ์ท่ากระเบา และประเวศ เพญ็วุฒิกุล (2560) ไดศึ้กษาเร่ือง 
อิทธิพลของความรู้ ความสามารถทางการบญัชีต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานของเสมียนการเงิน ในระดบั
มณฑล  ทหารบกสังกัดกองทัพภาคท่ี 1 พบว่าความรู้ความสามารถทางการบัญชีมีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานโดยรวม ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัน้ี(10) 

ปัจจยัดา้นการปฏิบติั ไม่มีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จโดยรวมในการน านโยบายการก ากบัดูแลองคก์ารท่ี
ดีไปปฏิบติั พบวา่ระดบัการปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายการก ากบัดูแลองคก์ารท่ีดี มีระดบัมาก ร้อยละ 48.46 
รองลงมา ระดบัมากสุด ร้อยละ 36.92 และระดบัปานกลาง ร้อยละ 14.62 โดยระดบัการปฏิบติั มีค่าเฉล่ีย 4.06 
อยู่ในระดบั มาก ซ่ึง วรเดช จนัทรศร (2551) ได้เสนอตวัแบบด้านการพฒันาองค์การว่าการน านโยบายไป
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ปฏิบติั เป็นเร่ืองของกระบวนการท่ีท าให้ผูป้ฏิบติัเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งในการก าหนดหรือวางกรอบนโยบาย
โดยถือว่านโยบายเหล่านั้นมาจากตวัผูป้ฏิบติัเองโดยตรง การท าให้ผูป้ฏิบติัตระหนักในความส าคญัของ
นโยบาย และเห็นวา่ความส าเร็จของนโยบายคือความส าเร็จของผูป้ฏิบติัและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคน(11) 

ปัจจยัดา้นทศันคติ มีอิทธิพลต่อความส าเร็จโดยรวมในการน านโยบายการก ากบัดูแลองค์การท่ีดีไป
ปฏิบติั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พบวา่ระดบัทศันคติท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายการก ากบัดูแลองคก์าร
ท่ีดี มีระดบัมากสุด ร้อยละ 47.69 รองลงมา ระดบัมาก ร้อยละ 40.77 และระดบัปานกลาง ร้อยละ 11.54 โดย
ระดบัทศันคติ มีค่าเฉล่ีย 4.21 อยู่ในระดบั มากสุด ซ่ึง ปรีชา รัตนบุรี (อา้งถึงใน ปวีณา วงษ์ชอุ่ม 2557) ได้
อธิบายถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติัไวว้า่ ถา้ตอ้งการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม การ
ปฏิบติั หรือการกระท าของมนุษย ์ควรจะตอ้งมีการสร้างหรือเปล่ียนทศันคติในเร่ืองนั้นก่อน เม่ือมนุษยเ์กิดการ
ยอมรับก็จะสร้างทศันคติท่ีดีต่อส่ิงนั้น หลงัจากนั้นก็จะปฏิบติัตามส่ิงนั้น(12) 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
1. ปัจจยัดา้นทศันคติ มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการน านโยบายการก ากบัดูแลองค์การท่ีดีไป

ปฏิบติัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงควรมีกลยุทธ์ท่ีส่งเสริมให้บุคลากรไดมี้ทศัคติท่ีดี เกิดความตระหนกั
และความรับผดิชอบในหนา้ท่ีซ่ึงอาจจ าเป็นตอ้งอาศยัหลายวธีิการและความต่อเน่ือง 

2. ความรู้อาจส่งผลต่อทศันคติท่ีเก่ียวข้องกบันโยบายการก ากบัดูแลองค์การท่ีดี จึงควรให้
ความรู้บุคลากรในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายการก ากบัดูแลองคก์ารท่ีดี 

3. แมว้่าระดบัทศันคติท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายการก ากบัดูแลองค์การท่ีดี มีค่าเฉล่ีย 4.21 อยู่ใน
ระดบัมากสุด แต่ยงัมีทศันคติระดบัปานกลาง ร้อยละ 11.54 จึงควรส่งเสริมบุคลากรในในบางประเด็นให้เกิด
ความตระหนกัถึงความส าคญัของนโยบายการก ากบัดูแลองคก์ารท่ีดี 

4. ควรมีมาตรการหรือสร้างแรงจูงใจใหบุ้คลากรไดมี้ส่วนร่วมปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง  
ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาเปรียบเทียบ ความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติั ต่อการน านโยบายการก ากับดูแล
องค์การท่ีดีไปปฏิบติั ระหว่างบุคลากรท่ีปฏิบติังานในกลุ่มงานต่างกนัเพื่อให้ขอ้มูลท่ีจ าเพาะในการจดัการ
ความรู้และเสริมสร้างทศันิคติท่ีดี ไดอ้ยา่งตรงกลุ่มเป้าหมาย 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลของการน านโยบายการก ากบัดูแลองคก์ารท่ีดีไปปฏิบติั กบัส านกังาน
สาธารณสุขจงัหวดัอ่ืนท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั 
จริยธรรมการวจัิย 
 ไดรั้บรองจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์จากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจยัในมนุษย ์ส านกังาน
สาธารณสุขจงัหวดัสุราษฎร์ธานี เลขท่ีรหสัโครงการ STPHO2020-014 เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 
กติติกรรมประกาศ 
 ผูว้ิจยัขอขอบคุณอาจารย ์รศ.ดร.ฐาวรี ขนัส าโรง ดร.ชัยยา นรเดชานันท์ ดร.ไพสิฐ บุณยะกวี และ
ผูท้รงคุณวุฒิทุกท่าน ท่ีให้ความกรุณาแนะน า แก้ไขท่ีมีคุณค่า ขอขอบคุณนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดั            
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สุราษฎร์ธานี รองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัสุราษฎร์ธานี คณะผูบ้ริหาร บุคลากรส านกังานสาธารณสุข
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