
บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Qualitative and Quantitative 
Research) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาระดับการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  (องค์การมหาชน)      
2) ศึกษาการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองค์การ การบังคับบัญชาและอ านาจการตัดสินใจ โครงสร้าง
องค์การ ภาวะผู้น า และการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความสัมพันธ์ต่อการบริหารงานของโรงพยาบาล 
3) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  (องค์การมหาชน)           
4) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  และ 5) ศึกษา
ปัญหาอุปสรรคของการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและไม่เป็นทางการ  ใช้ค าถามแบบเปิดกว้างไม่จ ากัดค าตอบ โดย
สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงหรือตัวแทนตามที่ได้รับมอบหมายที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกได้จ านวน 
3 ท่าน โดยสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรที่ใช้
ในการศึกษาวิจัยในครั้ง น้ี คือ บุคลากรระดับผู้ จัดการแผนก หัวหน้าหน่วย  ระดับปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จ านวน 1,012  คน การหาขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีค านวณ
จากสูตร Taro Yamane (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551,หน้า 45) ได้จ านวน 287 คน และเลือกกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบ่งออกเป็น 11 กลุ่ม คือแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ 
เจ้าหน้าที่พยาบาล เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์  นักกายภาพบ าบัด สุขศึกษา 
โภชนาการ นักวิชาการสาธารณสุข และหน่วยงานสนับสนุนบริการ เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัย  ใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire)  
  
สรุปผลการวิจัย 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  พบว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ที่
เป็นตัวอย่างในการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 78.0 เป็นเพศชาย ร้อยละ 22.0 ส่วนใหญ่ มี
อายุระหว่าง 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.7 รองลงมาคือ  มีอายุระหว่าง 36-45 ปี  คิดเป็นร้อยละ 20.2 
อายุต่ ากว่า 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.7 และมีอายุ 46 ปีขึ้นไป มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 9.4 
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ด้านวุฒิการศึกษา พบว่า  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.4 ระดับต่ ากว่า
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 40.4  และระดับปริญญาโทและสูงกว่า คิดเป็นร้อยละ 4.2 ด้านวิชาชีพ
พบว่าเป็นกลุ่มพนักงานสนับสนุนบริการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.7  รองลงมาคือ  พยาบาลคิดเป็น
ร้อยละ 19.9  กลุ่มวิชาชีพอื่น ได้แก่ นักวิชาการสาธารณสุข, ผู้ช่วยงานรังสี, ผู้ช่วยพยาบาล, นัก
โภชนาการ, นักจิตวิทยา, นักเวชสถิติ, นักสุขศึกษา คิดเป็นร้อยละ 10.5  กลุ่มแพทย์ คิดเป็นร้อยละ 
8.4  เภสัชกร คิดเป็นร้อยละ 2.8   เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ คิดเป็นร้อยละ 1.4  เทคนิคการแพทย์ คิดเป็น
ร้อยละ 1.0   และกลุ่มกายภาพบ าบัด มีสัดส่วนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.3 ต าแหน่งงานส่วนใหญ่
เป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 86.4  รองลงมาคือ  เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าหน่วยขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 10.8  และเจ้าหน้าที่ระดับช านาญการ/เช่ียวชาญ คิดเป็นร้อยละ 2.8  มีรายได้ต่อเดือน
ระหว่าง 7,001- 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.7 รองลงมาคือ มีรายได้ระหว่าง 15,001- 25,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 32.1  มีรายได้ มากกว่า 25,001 บาท  คิดเป็นร้อยละ 19.5  และมีรายได้น้อยกว่า 7,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 1.7 มีอายุงานระหว่าง 1-5 ปีมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 37.6  รองลงมา คือ มีอายุ
งานระหว่าง 5-9 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.2  และมีอายุงานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 23.7  และ
มีอายุงานน้อยกว่า 1 ปี มีสัดส่วนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 11.5 

ระดับการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  พบว่าอยู่ในระดับมาก 
โดยรวมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
(องค์การมหาชน) โดยเฉลี่ยเท่ากับ 3.69  หรือมีความคิดเห็นเห็นด้วยมาก   ทั้งด้านผลสัมฤทธ์ิตาม
ภารกิจภาครัฐและด้านประโยชน์สุขต่อประชาชน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านผลสัมฤทธ์ิตาม
ภารกิจภาครัฐ มีระดับความคิดเห็นเห็นด้วยมาก โดยเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 เรียงล าดับหัวข้อการประเมิน
จากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังน้ี การวางแผน (Mean = 3.74) การประเมินผล(Mean =3.68) การ
ปฏิบัติตามแผน  (Mean =3.66) การพัฒนาความรู้ภายในองค์การ (Mean =3.53) ในด้านประโยชน์สุข
ต่อประชาชน มีระดับความคิดเห็นเห็นด้วยมาก โดยเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 เรียงล าดับหัวข้อการประเมิน
จากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังน้ี การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Mean =3.67) การมีส่วน
ร่วมของประชาชน (Mean =3.56) ในด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของ
โรงพยาบาลบ้านแพว้ (องค์การมหาชน) โดยเฉลี่ยเท่ากับ 3.73  หรือมีความคิดเห็นเห็นด้วยมาก โดย
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุด โดยเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 รองลงมาคือ 
ด้านภาวะผู้น า (Mean =3.78) ด้านโครงสร้างองค์การ (Mean =3.64) ด้านการบังคับบัญชาและอ านาจ
การตัดสินใจ (Mean =3.58) ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (Mean =3.48) และ ด้านบริหารทรัพยากร
บุคคล (Mean =3.29) ตามล าดับ 
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การบริหารงานโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจัยด้านปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองค์การ การบังคับบัญชาและอ านาจ 
การตัดสินใจ โครงสร้างองค์การ ภาวะผู้น า และการบริหารงานบุคคล  มีความสัมพันธ์ต่อการ
บริหารงานโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)     ในด้านปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ความแตกต่าง
ของเจ้าหน้าที่ทางด้านเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่งงาน รายได้ อายุงาน มีระดับความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ในขณะที่เจ้าหน้าที่ที่มีความแตกต่างตามต าแหน่งวิชาชีพ มีระดับความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (F = 3.557, Sig = 0.001)  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  โดยที่ กลุ่มเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลที่ให้ความส าคัญมากที่สุดกับระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานของโรงพยาบาล
บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) คือ ต าแหน่งวิชาชีพรังสีการแพทย์ (Mean = 4.75) ในขณะที่ เทคนิค
การแพทย์  จะให้ความส าคัญน้อยกับระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานของโรงพยาบาล (Mean = 2.33) 
ในด้านปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองค์การ การบังคับบัญชาและอ านาจการ
ตัดสินใจ โครงสร้างองค์การ ภาวะผู้น า และการบริหารงานบุคคล พบว่า เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมีระดับ
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าทางสถิติตามล าดับ ดังน้ี ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน     
(F = 26.247, Sig = 0.000) วัฒนธรรมองค์การ (F = 18.613, Sig = 0.000) การบังคับบัญชาและ
อ านาจการตัดสินใจ (F = 29.685, Sig = 0.000) โครงสร้างองค์การ(F = 48.843, Sig = 0.000) ภาวะ
ผู้น า (F = 39.919, Sig = 0.000) และการบริหารงานบุคคล (F = 44.329, Sig = 0.000) 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)     จาก ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Pearson Coefficient) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ในด้านตามต าแหน่งวิชาชีพ 
มีความสัมพันธ์กันกับการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยวิชาชีพเภสัชกร   วิชาชีพรังสีการแพทย์ และวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ  -0.132, 0.141 และ -0.157 ส าหรับปัจจัยด้านแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมองค์การ  ด้านการบังคับบัญชาและอ านาจการตัดสินใจ  ด้านโครงสร้าง
องค์การ  ด้านภาวะผู้น า และด้านบริหารทรัพยากรบุคคล พบว่ามีความสัมพันธ์กันกับการ
บริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)   อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ   0.513, 0.436, 0.534, 0.636, 0.597  และ 0.609  ตามล าดับ  
โดยมีทิศทางความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารงานของโรงพยาบาล   
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พบว่า ตัวแปร
ต าแหน่งตามวิชาชีพ (เทคนิคการแพทย์  รังสีการแพทย์ และเภสัชกร) ตัวแปรอายุงาน (น้อยกว่า 1 
ปี)  ตัวแปรรายได้ต่อเดือน (ระหว่าง 15,001- 25,000 บาท) ตัวแปรด้านโครงสร้างองค์การ     ด้าน
บริหารทรัพยากรบุคคล  ด้านการบังคับบัญชาและอ านาจการตัดสินใจ   ด้านแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน  และด้านภาวะผู้น า มีอิทธิพลต่อการบริหารงานโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองค์การ 
การบังคับบัญชาและอ านาจการตัดสินใจ โครงสร้างองค์การ ภาวะผู้น า และการบริหารงานบุคคล มี
ความสัมพันธ์ต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พบว่า  

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Pearson Coefficient)  พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ทางด้าน
เพศ อายุวุฒิการศึกษา ต าแหน่งงาน รายได้ อายุงาน ไม่มีความสัมพันธ์กันกับการบริหารงานของ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ด้านตาม
ต าแหน่งวิชาชีพ  พบว่า  วิชาชีพเภสัชกร  วิชาชีพรังสีการแพทย์ และวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มี
ความสัมพันธ์กันกับการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)   อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ  -0.132, 0.141 และ-0.157  ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Pearson Coefficient)  พบว่า  ตัวแปรด้านแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมองค์การ  ด้านการบังคับบัญชาและอ านาจการตัดสินใจ  ด้านโครงสร้าง
องค์การ  ด้านภาวะผู้น า ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล มีความสัมพันธ์กันกับการบริหารงานของ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์เท่ากับ   0.513, 0.436, 0.534, 0.636, 0.597  และ 0.609  ตามล าดับ  โดยมีทิศทาง
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารงานของโรงพยาบาล  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อการบริหารงานโรงพยาบาลบ้าน
แพ้ว (องค์การมหาชน) พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การ
มหาชน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ได้แก่  ตัวแปรต าแหน่งตามวิชาชีพ (เทคนิค
การแพทย์   รังสีการแพทย์ และเภสัชกร) ตัวแปรอายุงาน (น้อยกว่า 1 ป)ี และตัวแปรรายได้ต่อเดือน 
(ระหว่าง 15,001- 25,000 บาท) 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  วัฒนธรรมองค์การ การบังคับบัญชา
และอ านาจการตัดสินใจ โครงสร้างองค์การ ภาวะผู้น า และการบริหารงานบุคคล ส่งผลต่อการ
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บริหารงานโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พบว่า ในจ านวนตัวแปรอิสระที่น าเข้าสมการ
การถดถอยทั้งหมด 6  ตัวแปร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การ
มหาชน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี 5 ตัวแปร ได้แก่  ตัวแปรด้านโครงสร้างองค์การ    
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  ด้านการบังคับบัญชาและอ านาจการตัดสินใจ   ด้านแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน  และด้านภาวะผู้น า 
 
สรุปผลการสัมภาษณ์ 

ด้านการบริหารงาน 
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พบว่า

ในด้านการบริหารงาน ประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผล มีการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วิเคราะห์ตามกลยุทธ์ (SWOT Analysis) จัดท าแผนงาน และด าเนินการ
ตามแผนงานตามรายกิจกรรม ก ากับดูแลประเมินผลตามตัวช้ีวัดและตามระยะเวลาที่ก าหนด โดย
แผนงานจะถูกถ่ายทอดให้กับแต่ละระดับที่เกี่ยวข้อง โดยก ากับผ่านตัวช้ีวัด (Key Performance 
Indicator)  ซึ่งทั้งหมดจะด าเนินการตามข้อก าหนดและการติดตามจากส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ขณะเดียวกันจะถูกก ากับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 
โดยสรุปผลการด าเนินงานและน าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส และ
รายปี รวมถึงสรุปผลการด าเนินการรายงานต่อคณะรัฐมนตรีทุก 6 เดือน 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงาน ได้แก่ 
 1. ด้านนโยบาย นโยบายขององค์การต้องมีความชัดเจน ในการก าหนดทิศทางการ

ด าเนินงาน การวางแผนงาน และก าหนดเป้าหมายขององค์การ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

 2. ด้านการบริหารบุคคล  มีการวิเคราะห์ความต้องการทางด้านบุคลากรให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การ มีการวางแผนอัตราก าลัง มีความพยายามจัดหาอัตราก าลังให้
เพียงพอกับความต้องการขององค์การ มีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับการพัฒนา
องค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารในระดับหัวหน้างาน ทั้งน้ีองค์การยัง
ขาดในเรื่องของการน าผลการประเมินมาจัดท าการวางแผนฝึกอบรมในการพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) มีการจัดท าความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) 
และรักษาระดับอัตราการลาออกให้อยู่ในระดับที่ก าหนด มีการก าหนดค่าตอบแทน ทางด้านการ
ประเมินผลงานของบุคลากรมีการประเมินผลตามระบบ และล าดับขั้น โดยจะมีคณะกรรมการ
พิจารณาในขั้นสุดท้าย ส่วนในระดับผู้บริหารจะถูกประเมินผลโดยคณะกรรมการบริหาร (Board)  
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 3. ด้านการบังคับบัญชาและอ านาจการตัดสินใจ มีการก าหนดและมอบหมายอ านาจ
การสั่งการ การก ากับดูแล ตามล าดับขั้นการบังคับบัญชา และมีการมอบอ านาจการตัดสินใจให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงการประสานงานข้ามสายงานเพื่อแก้ปัญหา แต่พบปัญหาผู้บริหารระดับกลาง
หรือหัวหน้างานยังขาดสมรรถนะด้านการบริหารและการใช้อ านาจที่มอบให้ในการตัดสินใจทั้งใน
ด้านการบริหารงานด้านต่างๆและการประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา 

 4. ด้านภาวะผู้น า ผู้บริหารมีความเห็นว่า ภาวะผู้น านับเป็นปัจจัยส าคัญที่จะน าพา
องค์การให้ส าเร็จ ซึ่งผู้น าองค์การ คือผู้อ านวยการโรงพยาบาลเป็นผู้ที่มีภาวะผู้น าสูง มีวิสัยทัศน์
กว้างไกล และใส่ใจติดตามแผนงานขององค์กร รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย คิดบริหาร
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

การจัดองค์การในระบบสาธารณสุขไทยควรใช้รูปแบบการบริหารจัดการแบบองค์การ
มหาชนหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการใช้รูปแบบองค์การมหาชนกับสาธารณสุขไทย เน่ืองจาก
ประโยชน์เกิดขึ้นกับผู้รับบริการหรือคนไข้โดยตรง แต่ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการเตรียมความ
พร้อมทางด้านบุคลากรในการท าความเข้าใจก่อนการแปรรูปเป็นโรงพยาบาลในก ากับของรัฐ ควรมี
การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐอย่างน้อยครึ่งหน่ึง เพราะหากเศรษฐกิจไม่ดีการบริหารจะไป
ไม่รอด หรือสนับสนุนงบประมาณด้านอัตราค่าตอบแทน (เงินเดือน) เน่ืองจากองค์การมหาชนต้อง
หารายได้และทุนเอง ภาระในด้านค่าตอบแทนค่อนข้างสูง โดยเฉพาะค่าตอบแทนแพทย์ ส่วน
บุคลากรด้านอื่นๆต้องมีค่าตอบแทนใกล้เคียงกับของเอกชน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร 
ดังน้ันองค์การที่จะเป็นองค์การมหาชนต้องมีความเข้มแข็งทางด้านการเงินพอสมควร ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ชุมชนต้องมีความเข้มแข็ง ควรส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรทางด้าน
สาธารณสุขร่วมกัน ระหว่างองค์การมหาชนกับภาครัฐ ทั้งน้ีอาจน าร่องโดยเริ่มจากการแปรรูปเป็น
องค์การมหาชนภาคละ 1 โรงพยาบาลก่อน แล้วจึงขยายผลไปสู่ระดับจังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่น  

ถ้าระบบสาธารณสุขไทยจะใช้รูปแบบการบริหารจัดการแบบองค์การมหาชน องค์การน้ัน
ควรมีความพร้อมในด้านใดบ้าง 

การวางแผนในการเตรียมการที่เป็นระบบ ประกอบด้วย 
1. ด้านนโยบายของภาครัฐต้องมีความชัดเจน และต่อเน่ือง  
2. การวางระบบบริหารงาน โดยจัดท าต้นแบบการบริหารหลัก เช่น การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ (อัตราก าลัง อัตราจ้าง สวัสดิการ แผนพัฒนาบุคลากร) การบริหารงานทั่วไป 
การเงิน การบัญชี และพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
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3. การตรียมด้านบุคลากรตั้งแต่การท าความเข้าใจกับบุคลากรภายในองค์การในการ
แปรรูปเป็นองค์การมหาชน การท าความเข้าใจกับบุคลากรที่จะต้องมีความพร้อมในการปรับตัวสูง 
อาจถูกโยกย้ายหรือเปลี่ยนความรับผิดชอบตามที่ถูกมอบหมาย การพัฒนาตนเอง การประเมินผล
ตามผลงานและไม่มีข้อร้องเรียน ซึ่งแตกต่างจากการท างานแบบราชการที่ไม่มีความกดดัน  

4. ควรมีการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ  
5. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 ถ้าให้ดีที่สุดควรจัดตั้งองค์การใหม่ ไม่ควรมาจากการแปรรูป เพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง
และความไม่เข้าใจ โดยเฉพาะผู้น าต้องมีความเข้มแข็ง มีภาวะผู้น าสูง  
 
สรุปปัญหาอุปสรรค 

จากการสัมภาษณ์ และจากการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม 
สรุปปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พบว่าปัญหาที่
พบมากที่สุดคือ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล คิดเป็นร้อยละ 36.36 รองลงมาคือด้านวัฒนธรรม
องค์การ คิดเป็นร้อยละ 27.28 ส่วนด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และด้านโครงสร้างองค์การ มี
สัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 18.18 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล   พบมีปัญหาด้านการวางแผนพัฒนาบุคลากรที่ยังไม่
ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ และยังไม่มีแผนพัฒนารายบุคคลมากที่สุด รองลงมาคือด้านการส่งเสริม
ให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์การ ปัญหาความผูกพันในองค์การ เน่ืองจากอัตราการลาออกสูง 
และการประเมินผลที่ไม่เป็นธรรม  

ด้านวัฒนธรรมองค์การ     พบว่ามีการสื่อสาร การประสานงาน การท างานเป็นทีมค่อนข้าง
น้อย ขาดการน านวัตกรรม หรือความรู้ใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ในงานพฤติกรรมบริการ และมารยาทในการ
สื่อสารไม่เหมาะสม 

ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน    พบปัญหาเรื่องสวัสดิการไม่เหมาะสม เช่น ที่พักส่วนตัว
ระหว่างปฏิบัติงาน หอพัก การรักษาพยาบาล อัตราค่าตอบแทนไม่เหมาะสม 

ด้านโครงสร้างองค์การ    พบปัญหาไม่มีการจัดประชุมช้ีแจงให้ทราบทั่วทั้งองค์การ 
ปัญหาด้านการสื่อสารนโยบายจากผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติยังไม่ทั่วถึงทั้งองค์การ 
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อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษา ผู้วิจัยขออภิปรายผลดังน้ี 
 ระดับการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) อยู่ในระดับมาก เน่ืองจาก
หลักในการบริหารงาน ประกอบด้วย การวางแผน มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม จุดแข็ง-จุดอ่อน ปัจจัยรอบด้านและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และน ามาก าหนดแผนงาน แผน
กลยุทธ์ แผนปฎิบัติการ และแผนงบประมาณประจ าปี ที่สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินในด้าน
การปฏิบัติตามแผน มีการก าหนดเป้าหมาย แผนการท างาน และระยะเวลาด าเนินการ ก าหนดกิจกรรมของ
แผนปฏิบัติการ และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่ทุกระดับในองค์การจนถึงระดับปฏิบัติการ (ระดับบุคคล) 
ในแผนงาน ที่เกี่ยวข้องและการประเมินผล มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโดยเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งระดับองค์การและระดับบุคคล มีการใช้เทคโนโลยี
เพื่อติดตามประเมินผลการด าเนินงาน มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้โดยองค์กรอิสระ
จากภายนอกและจากภาคประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลักการบริหารจัดการ P-O-L-C ของ 
Bateman and Snell (2009, pp. 19-21) และ รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2549, หน้า 13-14) ที่กล่าวว่า การ
จัดการเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องท า 4 ประการ คือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ 
(Organizing) การน า (Leading) และการควบคุม (Controlling) ซึ่งทั้ง  4 ด้าน ต่างมีความสัมพันธ์กัน น่ัน
คือ เมื่อมีการวางแผน จะต้องมีการถ่ายทอดแผนงานและกลยุทธ์ การจัดสรรแบ่งงาน โดยมีการสั่งการ
และก ากับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามแผน สุดท้ายคือการควบคุมให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ก าหนด ทั้งน้ี
การมีตัวแทนภาคประชาชนที่อยู่ในคณะกรรมการบริหาร (Board) ในการมีส่วนร่วมในการก าหนด
แผนด าเนินงานหรือพัฒนาองค์การ และการก ากับดูแลประเมินผล และประชาชนทั่วไปสามารถ
ตรวจสอบองค์การผ่านช่องทางการเผยแพร่ผลการด าเนินงานขององค์การ รวมถึงการจัดช่องทางการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนขององค์การ นับเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วม
ตัดสินใจและการประเมินผล ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (พิชาย รัตนดิลก 
ณ ภูเก็ต, 2552, หน้า 276-277) 
 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล (ในด้านต าแหน่งวิชาชีพ) ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้าน
วัฒนธรรมองค์การ  ด้านการบังคับบัญชาและอ านาจการตัดสินใจ ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านภาวะ
ผู้น า ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล พบว่ามีความสัมพันธ์กับการบริหารงานของโรงพยาบาล ผลการวิจัย
น้ีสอดคล้องกับแนวคิดหลักการบริหารจัดการ P-O-L-C ของ Bateman and Snell (2009, pp. 19-21) และ 
รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2549, หน้า 13-14) สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูษิตา อินทรประสงค์ (2538) ที่
พบว่า ตัวแปรด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารโรงพยาบาลและผู้ใต้บังคับบัญชา ความชัดเจนของ
งานโรงพยาบาล ความสามารถในการให้คุณให้โทษ ความสามารถในการบริหารภายในหน่วยงาน 
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ลักษณะภาวะผู้น า การจูงใจ การมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม และการสร้างความผูกพันและการ
ยอมรับ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการบริหารงานโรงพยาบาลชุมชน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มะยุรี 
สุดตา และ ธนัช กนกเทศ (2553) ที่พบว่า ปัจจัยด้านโครงสร้าง ด้านบุคลากร ด้านภาวะผู้น า ด้านกลยุทธ์ ด้าน
ทักษะ และด้านการบริหาร มีผลต่อความ ส าเร็จในการบริหารองค์การ 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ในด้านปัจจัยส่วน
บุคคล คือ ความแตกต่างด้านต าแหน่งวิชาชีพ อายุงาน และรายได้ ต่อเดือน ตามล าดับ ส่วนปัจจัยอีก 5 
ด้านที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาล พบว่าปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านโครงสร้าง
องค์การ รองลงมาคือ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบังคับบัญชาและอ านาจการตัดสินใจ ด้าน
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และด้านภาวะผู้น า ตามล าดับ ซึ่งผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัยที่ได้ ดังน้ี 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล  ในด้านความแตกต่างตามต าแหน่งวิชาชีพ อายุงาน และรายได้ 
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เน่ืองจากบุคลากร
ในโรงพยาบาลประกอบด้วยหลายสาขาอาชีพ ทั้งวิชาชีพเฉพาะทาง และอาชีพทั่วไป ทั้งอายุงาน 
และรายได้ที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับบุษบา บุศยพลากร (2542) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มี
ผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงพยาบาลชุมชน: ศึกษากรณีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร 
ที่ค้นพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงพยาบาลชุมชน ได้แก่ ความพร้อมของ
ทรัพยากร และ ความชัดเจนของนโยบาย ส่วนปัจจัยที่สนับสนุนปัจจัยข้างต้นได้แก่ รายได้ การ
ก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน และสอดคล้องกับ อัญชิสา อยู่สบาย (2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบล จังหวัดอ่างทอง ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน อยู่ในระดับสูง ทั้งน้ีต าแหน่งวิชาชีพ คือกลุ่มบุคลากรในแต่ละสาขาวิชาชีพ ต่างมี
คุณสมบัติเฉพาะ และมีความสามารถที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สนับสนุน
ทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานบริการ อายุงาน และรายได้ที่แตกต่างกันมาท างาน
ร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของรังสรรค์ ประเสริฐศรี  
(2549,หน้า 9) และ สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2550 , หน้า 441) กล่าวคือ  การรวมกลุ่ม
ของคนท างานให้ท างานร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ การร่วมแรงร่วมใจกันท างาน
อย่างจริงจังและเป็นระบบ  ซึ่งมีมิติโครงสร้างขององค์การ ได้แก่ ความเฉพาะด้าน คือการมีบทบาท
ของผู้เช่ียวชาญต่างๆในองค์การ และความเป็นมาตรฐาน เป็นกระบวนการที่สนับสนุนกระบวนการ
ปกครอง ซึ่งอาจมีกฎเกณฑ์และกระบวนการต่างๆ(Senior and Fleming, 2006, pp. 78-103) 

2. ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ  เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาล
บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มากที่สุด ซึ่งได้แก่ การมีโครงสร้างองค์การตามล าดับช้ันที่ชัดเจน เป็น
องค์การที่มีสายการบังคับบัญชาที่สั้น มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการสูง มีการจัดตั้งทีมงาน
เฉพาะกิจที่ประกอบด้วย  สหสาขาวิชาชีพหรือหลายสายงาน เพื่อการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา
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องค์การ ซึ่งจะท าให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ องค์การมีช่องทางการ
สื่อสารนโยบายหรือแผนงานหลายช่องทาง การบริหารโดยใช้รูปแบบคณะกรรมการบริหารท าให้
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีโครงสร้างการจัดกลุ่มงานแบบหน้าที่ 
(Functional Organization) คือ เป็นการรวมกลุ่มบุคคลที่มีความถนัดหรือมีทักษะเฉพาะมารวมกัน 
โดยจัดแบ่งออกเป็นฝ่าย แผนก เช่น ฝ่ายการผลิต การตลาด ทรัพยากรบุคคล การวิจัย บัญชี การเงิน 
เป็นต้น การจัดกลุ่มงานตามหน้าที่น้ีนิยมใช้ทั้งในองค์การขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ทั้งน้ีอาจมีการ
ตั้งรองผู้อ านวยการมาดูแลแต่ละฝ่าย ซึ่งทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแลของประธานบริหาร (CEO) 
(Bateman and Snell, 2009, pp.302-303) และสอดคล้องกับทฤษฎีโครงสร้างแบบแมททริกซ์  
(Matrix Structure) กล่าวคือ มีสายการบังคับบัญชาทั้งแนวดิ่งและแนวนอนในการปฏิบัติการใน
เวลาเดียวกัน ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรมองค์การแบบใหม่ที่ก่อให้เกิดการมีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็นในองค์การ การถ่วงดุลอ านาจของทั้งสองฝ่าย มีความยืดหยุ่นสูง  และยังคง
ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะและผลิตภาพงานทั้งตามสายงาน และแนวร่วมขององค์การ (Senior and 
Fleming , 2006, pp. 95-97)  ผลดีของโครงสร้างการบริหารแบบแมททริกซ์ก็คือการเอื้ออ านวยและ
ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อม และผลที่ตามมาก็คือการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าโครงสร้างอื่นๆ (Daft ,2007, pp. 208-211) สอดคล้องกับ Bateman and 
Snell (2009,pp.306-307) ที่ กล่าวว่า โครงสร้ างแบบแมททริกซ์สามารถน าม าแก้ปัญหา  การ
ประสานงานในแนวนอนได้ดีเยี่ยม (Strong Horizontal Linkage) และสิ่งส าคัญคือโครงสร้างแบบน้ี
ท าให้เกิดการประสานงานทั้งในแนวนอนและแนวดิ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน เกิดความยืดหยุ่นในการ
ประสานงานข้ามหน่วยงาน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มะยุรี สุดตา และ ธนัช กนกเทศ (2553) 
ท าการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลป่ามะคาบ อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร พบว่าปัจจัยด้าน
โครงสร้างมีผลต่อความส าเร็จในการบริหารองค์การ และสอดคล้องกับ วีระศักดิ์  พุทธาศรี และคณะ 
(2554,หน้า 109-114) ท าการศึกษาเรื่อง การประเมินผล 10 ปี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานโรงพยาบาลบ้านแพ้ว คือ คณะกรรมการบริหาร (Governing Board) 
จากการศึกษาในครั้งน้ี ทั้งน้ีโครงสร้างการบริหารของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มีการ
จัดโครงสร้างผสมผสานระหว่าง การจัดกลุ่มงานแบบหน้าที่และแบบแมททริกซ์ ดังเช่น การใช้รูปแบบ 
Project Manager ในการแก้ปัญหาสุขภาพระดับพื้นที่ร่วมกับภาครัฐและเอกชน หรือการจัดตั้งคณะกรรมการ
เพื่อมอบหมายภารกิจ หรือแก้ปัญหา 

3. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาล
บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เป็นปัจจัยรองลงมา ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในกระบวนการบริหารโรงพยาบาล 
ในการดูแลบุคลากร ตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมกับองค์การ การพัฒนาบุคลากร การ
ธ ารงรักษาบุคลากร การประเมินผลบุคลากรที่ เป็นรูปธรรมตามแผนงาน เป็นไปตามหลัก
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มาตรฐานสากล และเป็นธรรม มีหลักเกณฑ์การเจริญเติบโตความก้าวหน้าในงาน (Career Ladder) 
ที่ชัดเจนและเหมาะสม บุคลากรได้รับทราบเกณฑ์การประเมินผลงานตามแผนงานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งก่อนและหลังการประเมินผล  การจัดระบบค่าตอบแทนในแต่ละสาขาวิชาชีพมีความ
เป็นธรรม และมีการวางแผนรองรับบุคลากรเพื่อทดแทนบุคลากรที่ขาด หรือต าแหน่งงานที่หายาก 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  Bateman and Snell  (2009,pp.354-389) และรังสรรค์ ประเสริฐศรี 
(2549, หน้า 215-218)  ที่กล่าวว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คือระบบการจัดการบุคลากรภายใน
องค์การ เพื่อเสริมสร้างผลิตภาพการท างานให้กับองค์การ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาบุคลากร 
การวางแผนพัฒนาบุคลากร การประเมินผล การสร้างแรงจูงใจในการท างาน การดูแลด้านสุขภาพ
และสวัสดิการ ความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย และการรักษาไว้ซึ่งพนักงาน สอดคล้องกับ เนตร์
พัณณา ยาวิราช  (2550, หน้า 118-129)ที่กล่าวว่า การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญ
ในการพัฒนาองค์การ การจัดการที่เหมาะสมจะท าให้พนักงานมีทัศนคติและความรู้สึกที่ดีและ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มะยุรี สุดตา และ ธนัช กนกเทศ 
(2553)ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น: กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลป่ามะคาบ อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร คือ ปัจจัยด้าน
บุคลากร, เยาวภา ปฐมศิริกุล (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่อง แบบจ าลองปัจจัยความส าเร็จการจัดการ
ธุรกิจบริการสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยการจัดการ
บริการธุรกิจสุขภาพที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงานของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยที่
ส าคัญมากที่สุดคือ ปัจจัยการจัดการทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ และวีระ
ศักดิ์ พุทธาศรี และคณะ (2554,หน้า 109-114) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินผล 10 ปี 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานโรงพยาบาลบ้านแพ้ว คือ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล  

4. ด้านการบังคับบัญชาและอ านาจการตัดสินใจ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ประกอบด้วย ระดับอ านาจในการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการ การสั่งการ การติดตามผลงาน และการแก้ไขปัญหา ให้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือ
ผลลัพธ์ที่ต้องการขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดตามหลักการบรหิารของ Fayol ประกอบด้วย   
การมอบอ านาจหน้าที่  (Authority) เอกภาพการบังคับบัญชา (Unity of Command) เอกภาพของทิศ
ทางการปฏิบัติงาน (Unity of Direction) การสื่อสารตามสายบังคับบัญชา (Scalar Chain) (พิชาย รัตนดิลก 
ณ ภูเก็ต,2552,หน้า 29-31) และสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีองค์การระบบราชการของ Weber ซึ่ง
ประกอบด้วย การก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง และการรายงานตาม
สายบังคับบัญชา (Clear Hierarchy of Authority) มีกฎระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์
อักษรเกี่ยวกับพฤติกรรมและการตัดสินใจในการท างาน (รังสรรค์ ประเสริฐศรี , 2549,หน้า 33) และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ Bateman and Snell (2009, pp.489) ที่กล่าวไว้ว่า การมอบอ านาจ (Empowerment) 
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ถือเป็นคุณลักษณะหน่ึงของผู้น าในการมอบอ านาจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มีความสามารถในการ
ตัดสินใจในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางาน เป็นเทคนิคการจูงใจเพื่อเป็นการเสริมความมั่นใจ และเพิ่ม
ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และเช่ือว่าการมอบอ านาจน้ีจะมีอิทธิพลต่อการสร้างประโยชน์
ให้กับองค์การ ผลลัพธ์ที่ได้คือ บุคลากรมีแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากขึ้น มีความมั่นใจในตนเอง 
และงานมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2550 , หน้า 402-
403) ที่กล่าวไว้ว่า การบริหารจัดการแนวใหม่ คือการใช้วิธีการท างานเป็นทีม เน้นการมีส่วนร่วม
ของผู้ปฏิบัติงานทั้งในด้านการเสนอแนะ การตัดสินใจ โดยใช้แนวความคิดการให้อ านาจกับ
ผู้ปฏิบัติงาน (Empowerment) เพื่อท าการตัดสินใจ โดยองค์การเช่ือว่าผู้ปฏิบัติงานจะท าการ
ตัดสินใจได้ดีกว่า ทั้งน้ีเพราะผู้ปฏิบัติงานรู้ว่าอ านาจเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อที่จะท างานได้ดี ผู้ปฏิบัติงานที่
ท าการตัดสินใจพร้อมที่จะรับในผลของการตัดสินใจมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับพิชาย รัตนดิลก ณ 
ภูเก็ต (2552,หน้า 266-267) ที่กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการ (Participative Management) 
คือ การที่บุคลากรมีส่วนในการใช้อ านาจตัดสินใจร่วมกับผู้บังคับบัญชา เหมาะกับงานลักษณะที่มี
ความซับซ้อนซึ่งผู้บังคับบัญชาทราบเพียงงานบางเรื่อง ดังน้ันการมีส่วนร่วมช่วยให้บุคลากรได้มี
โอกาสแสดงความคิดเห็นที่มีประโยชน์ต่องาน  

5. ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน   เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาล
บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ประกอบด้วย การยอมรับจากเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างาน อัตราค่าจ้าง
หรือค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถ สวัสดิการ ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน และการได้รับ
รางวัลหรือค าชมเมื่อปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  ความมั่นคง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Maslow  (Kenicki and Williams ,2006,pp.198-199) ทฤษฎีการ
ตั้งเป้าหมาย (Goal-setting Theory) ของ Locke and Latham การตั้ งเป้าหมายเพื่อใช้เป็นแรงจูงใจ 
(Kenicki and Williams ,2006,pp.204-205)  และ ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theories) ของ 
Skinner ประกอบด้วย การเสริมแรงด้านบวก คือการให้รางวัล เช่น ขึ้นเงินเดือน โบนัส รางวัลพิเศษ
เมื่อท าผลงานได้ตามเป้าหมาย เป็นต้น การเสริมแรงด้านลบ คือ การต าหนิเมื่อท าผิด การยกเลิกของ
รางวัล และการลงโทษ (รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2549,หน้า 254-256) ทั้งน้ี สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อัญชิสา อยู่สบาย (2555) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการของคณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล จังหวัดอ่างทอง พบว่า แรงจูงใจ คือ ปัจจัยจูงใจและ
ปัจจัยค้ าจุนมีผลต่อการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ ในด้านความส าเร็จในการท างาน การได้รับ
การยอมรับนับถือ ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน อัตราค่าตอบแทน ดังน้ัน แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
นับเป็นปัจจัยที่จะสามารถธ ารงรักษาพนักงานหรือบุคลากรให้อยู่กับองค์การ และส่งเสริมให้ได้ผล
ลัพธ์ด าเนินงานตามเป้าหมายขององค์การ 

6. ด้านภาวะผู้น า   เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
(องค์การมหาชน) ประกอบด้วย ลักษณะผู้น าที่กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ และกล้าเปลี่ยนแปลง เป็น
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ผู้น าที่สามารถน าพาองค์การไปสู่เป้าหมาย มีความยืดหยุ่น ให้อิสระแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการท างาน 
เป็นผู้น าที่เน้นการท างานเชิงรุก การท างานอย่างมีเหตุผล มุ่งเน้นที่ผลสัมฤทธ์ิของงาน  และส่งเสริมให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นหรือปัญหาของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและมีการตอบสนองเป็นอย่างดี  และมีความสามารถในการให้ค าแนะน า นิเทศงาน
และพัฒนาทักษะการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีศักยภาพสูงขึ้น ซึ่งลักษณะภาวะผู้น าดังกล่าว
ส่งผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาทักษะการท างาน การตัดสินใจ มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีสถานการณ์ของ Hersey and Blanchard (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต , 2552, หน้า 
184) คือภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม และภาวะผู้น าแบบปรึกษา (Selling Leadership) สอดคล้องกับ 
รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2549, หน้า 219-223) ที่กล่าวไว้ว่า ภาวะผู้น า คือ ผู้ที่มีอิทธิพลเหนือผู้ตาม 
สามารถน าพาหรือจูงใจให้บุคคลหรือกลุ่มน้ันด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้น าหรือองค์การ
น้ันได้ ทั้งน้ีผู้น าจะต้องเป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์สามารถคาดการณ์หรือมองสถานการณ์ในอนาคตได้อย่าง
ทะลุปรุโปร่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Roncarati (2010, pp.16-26) ว่า ผู้บริหารต้องมีสภาวะความเป็น
ผู้น า (Leadership) ท้ังผู้น าองค์การและผู้น าชุมชน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  มะยุรี สุดตา และ ธนัช 
กนกเทศ (2553) และภาคภูมิ นันทปรีชา (2555) ว่าปัจจัยด้านผู้น าส่งผลต่อการบริหารองค์การ  

7. ด้านวัฒนธรรมองค์การ    เป็นปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาล
บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เน่ืองจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมีระดับความคิดเห็นในด้านปัจจัยวัฒนธรรม
องค์การสูงสุด โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3.93 ซึ่งวัฒนธรรมองค์การ ประกอบด้วย การบริการด้วยหัวใจเป็นกุญแจ
ส าคัญ หรือปัจจัยหลักในการบริการให้เกิดความส าเร็จ การรับฟังและยอมรับฟังความคิดเห็นเป็นสิ่ง
ส าคัญในองค์การ   เน้นการท างานเป็นทีม และมีความร่วมมือกันท างานเป็นอย่างดี    ทุกคนในองค์การ
มีส่วนร่วมในการสร้างงานที่มีคุณภาพ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการท างานและมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น  และองค์การมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงานมากกว่ากระบวนการ ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมองค์การของ 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ที่ได้ก าหนดในแผนปฏิบัติงาน 4 ปี พ.ศ. 2555-  2558 สรุป
โดยสังเขปได้ ดังน้ี การยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง มีความเป็นกัลยาณมิตร การมีส่วนร่วมและท างานเป็น
ทีม การมุ่งคนท างาน การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง มุ่งผลลัพธ์ที่ดี สอดคล้องกับแนวความคิดของ 
Cummings and Worley (2005, pp.509 อ้างใน Senior, 2006, pp.140) และ รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2553, 
หน้า 179-187) ที่กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การเป็นแบบแผนของข้อตกลงเบื้องต้น รวมทั้งค่านิยมและ
เกณฑ์ที่สมาชิกขององค์การรับรู้ร่วมกัน และต้องร่วมรับผิดชอบ  
 
 
 
 
 



202 
 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จากการ
ประมวลผลการสัมภาษณ์ ข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรค และผลวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยขอน าเสนอ
ข้อเสนอแนะดังน้ีกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับภาครัฐ 

1. ด้านนโยบายของภาครัฐต้องชัดเจน มีแผนแม่บทรองรับในการพัฒนา ท าอย่างจริงจัง 
และต่อเน่ือง และให้โรงพยาบาลในก ากับของรัฐมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 

2. การก ากับดูแล ควรจัดตั้งองค์การอิสระภายใต้สังกัดของกระทรวงสาธารณสุข โดย
มีหน้าที่ก ากับดูแล และเป็นที่ปรึกษา เป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงพยาบาลที่เตรียมจัดตั้งและได้รับการจัดตั้ง
เป็นองค์การมหาชนแล้ว 

3. จัดวางระบบการบริหารงาน โดยจัดท าต้นแบบการบริหาร (Model) ไม่ว่าจะเป็น 
การจัดโครงสร้างองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (อัตราก าลัง อัตราจ้าง สวัสดิการ แผนพัฒนา
บุคลากร) การบริหารงานทั่วไป การเงิน การบัญชี และพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคชุมชน นอกเหนือจากการมีตัวแทนในคณะกรรมการ
บริหาร หรือการลงพื้นที่ แต่ใช้รูปแบบการจัดตั้งเป็นสหกรณ์ มีการปันผล ให้ทุนเรียนด้านสาธารณสุข
เพื่อกลับมาท างานในพื้นที่ เป็นต้น เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของโรงพยาบาล  คล้ายกับการ
บริหารแบบภาคเอกชนที่ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 

5. ควรมีการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ  
6. มีแผนการพัฒนาหรือเตรียมผู้น าที่จะมาเป็นผู้อ านวยการโรงพยาบาล (CEO) โดย

คัดเลือกจากการสมัครแข่งขัน นอกเหนือจากการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา เพื่อเพิ่มช่อง
ทางการสรรหา 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับองค์การ  
1. ด้านนโยบาย โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ควรมีส่วนร่วมกับภาครัฐ

ในการก าหนดนโยบายในการบริหารองค์การ และก าหนดเป้าหมายขององค์การ 
2. ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลควรส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจ โดย

น าผลการวัดความพึงพอใจในงานมาวิเคราะห์ เพื่อปรับแนวทางการสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้พนักงาน
มีความสุขในการท างาน ในการธ ารงรักษาบุคลากร 

3. ควรจัดกิจกรรมการพัฒนาองค์การ (Organization Development : OD) เพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานกับองค์การ ให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์การ และส่งเสริม
สัมพันธภาพระหว่างพนักงานด้วยกัน และเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การ 
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4. ควรมีการวางแผนการเตรียมผู้น าอย่างเป็นระบบ โดยการวางแผนการฝึกอบรม
ภาวะผู้น า เพื่อเป็นการเตรียมผู้น าในทุกระดับ และเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้น า และการ
บริหารจัดการ 

ข้อเสนอแนะเชิงบริหาร 
1. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

(Individual Development Plan) จากการส ารวจความต้องการการฝึกอบรมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 
(Training Needs) เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเหมาะสมกับบุคลากรและสามารถตอบสนอง
ต่อทิศทางการพัฒนาองค์การ  

2. ควรน าการประเมินผลโดยใช้การก าหนดวัตถุประสงค์ (Management by Objective) 
ที่สามารถวัดผลได้ เพื่อให้การประเมินผลเป็นรูปธรรม และมีความเป็นธรรมมากขึ้น โดยการก าหนด
เป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการของการท างาน หรือ ตัวช้ีวัดที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งองค์การ เช่น 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นต้น 

3. ควรก าหนดช่องทางการสื่อสารนโยบาย ทิศทางขององค์การจากผู้บริหารสู่พนักงาน 
เช่น การจัดประชุมผู้บริหารพบพนักงาน จัดการประชุมระดับผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การ
มหาชน) กับโรงพยาบาลเอกชน 

2. ควรศึกษาตัวแปรเพิ่มเติมในเรื่องการสื่อสารในองค์การ การท างานเป็นทีม และสมรรถนะ
ของผู้น า  

3. ควรสัมภาษณ์ระดับปฏิบัติการ และผู้บริหารระดับกลางหรือหัวหน้างาน เพื่อให้ได้ข้อมูล
สะท้อนกลับ 

4. ควรศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคชุมชนในการจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
(องค์การมหาชน) เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและน ารูปแบบการมีส่วนร่วมไปใช้ยังชุมชนที่จะ
มีการจัดตั้งโรงพยาบาลองค์การมหาชน 
 


