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การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) บทบาทวฒันธรรมองคก์ารและประสิทธิผล

ของทีมสํานักบริหารการสาธารณสุข สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข และ 2) เพื่อศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลของทีม สํานักบริหาร 

การสาธารณสุข สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ 

บุคลากรสาํนกับริหารการสาธารณสุข จาํนวน 158 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน โดยกาํหนดค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 

 ผลการวิจัยพบว่า วฒันธรรมองค์การท่ีเกิดข้ึนของสํานักบริหารการสาธารณสุข 

สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุขอยู่ในระดบัมาก (x̄  = 4.004) และระดบัประสิทธิผลของทีมท่ี

เกิดข้ึนของสํานกับริหารการสาธารณสุข สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุขอยูใ่นระดบัมาก  

(x̄  = 3.910) เช่นกนั สําหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าวฒันธรรมองค์การรวมทุกดา้นมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัประสิทธิผลของทีมสํานกับริหารการสาธารณสุข และดา้นท่ีมี

ความสัมพนัธ์สูงท่ีสุด คือ ดา้นการมีจิตบริการ รองลงมาคือดา้นการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

และดา้นการทาํงานเป็นทีม ตามลาํดบั 
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 The purpose of this research  was (1) To examine the role of organizational culture and 

effectiveness team in Bureau of Health Administration in Secretary Office of the Ministry of  

Public Health (2) To study about  the  relationship between the role of organizational culture and 

the effectiveness team in Bureau of Health Administration. The sample group was 158 personnel 

in Bureau of Health Administration. The questionnaire was the instrument of the study. Statistics 

used to analyze data were mean, standard deviation, and Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient, at the .01 and .05 level of statistical significant. 

 

 The result of this research indicate that the role of organizational culture of the 

administrative office’s team in Ministry of Public Health in average overall was at high level  

(x̄  = 4.004) and the level of the effectiveness of the administrative office’s team in Ministry of 

Public Health in average overall was at high level (x̄  = 3.910) as well. The hypothesis testing 

shows that the all aspects of organizational culture have the same direction in relation to the 

effectiveness of the administrative office’s team in Ministry of Public Health. Moreover,  

the highest correlations were service’s mind, organization of learning, and teamwork, 

respectively.  

 

 

Keyword : The Role of Organizational Culture, Effectiveness team, Relationships, Bureau of 

Health Administration in Secretary Office 
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บทนํา 

  แนวคิดเร่ืองวฒันธรรมองคก์าร (Organizational Culture) เป็นประเด็นหน่ึงท่ีผูบ้ริหาร

องค์การได ้ให้ความสนใจ ซ่ึงจะช่วยให้เขา้ใจถึงความสลบัซบัซ้อน พลวตัร และส่วนต่างๆ ของ

องคก์าร เม่ือผูบ้ริหารเขา้ใจถึงวฒันธรรมขององคก์ารของตน จะมีประโยชน์ต่อการเปล่ียนแปลง

องค์การ หมายความว่า การเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคก์ารจะตอ้งพิจารณาถึงวฒันธรรม

องคก์ารวา่ สนบัสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการเปล่ียนแปลง Montgomery Jr. (2006) ไดช้ี้ให้เห็นวา่

วฒันธรรมองคก์ารมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง 

  วฒันธรรมองคก์าร (Organizational Culture) เป็นระบบของค่านิยม (Core Values)  

ความเช่ือ (Beliefs) ความเขา้ใจ (Understandings) บรรทดัฐาน (Norms) ของบุคลากรในองคก์าร 

ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีถือว่าเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมของสมาชิกในแต่ละองค์การ ท่ีจะสร้างและพฒันา

วฒันธรรมองค์การของตนเองข้ึน (Gorden,1990) วฒันธรรมองค์การจึงถือเป็นเคร่ืองมือทาง 

การบริหารและการพฒันาองคก์ารชนิดหน่ึงท่ีอาจเรียกไดว้า่ “สุดยอดในการพฒันาองคก์าร” ท่ีเป็น

กรอบวิธีการปฏิบัติของบุคลากรท่ีอยู่ในองค์การนั้ นๆ ท่ีนอกเหนือจากกฎระเบียบท่ีมีอยู ่ 

ซ่ึงวฒันธรรมองคก์ารจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงขบวนการคิด การตดัสินใจ การวางแผนยุทธศาสตร์ของ

องค์การ นอกจากน้ี วฒันธรรมองค์การยงัเป็นกรอบบงัคบัรูปแบบการทาํงานขององค์การ และ

สร้างวฒันธรรมใหม่ท่ีสอดคลอ้งกบัทิศทาง เพื่อใช้ในเป็นเคร่ืองหล่อหลอมให้สมาชิกยึดถือเป็น

แนวทางเดียวกนั (บุญคลี เปล่งศิริ, 2555) 

  นอกจากน้ีองคก์ารต่างๆ ไดน้าํนวตักรรมทางการบริหารมาใชใ้นเร่ืองการทาํงานเป็นทีม 

ซ่ึงเป็นท่ีแพร่หลายในทุกอุตสาหกรรมและทุกองค์การ อยา่งไรก็ตามการทาํงานเป็นทีมนั้นข้ึนอยูก่บั

วฒันธรรมองคก์าร Hofstede (2010) ไดเ้ขียนหนงัสือเร่ือง “Culture in Organization Software of 

the Mind” ช้ีใหเ้ห็นวา่การศึกษาเก่ียวกบัค่านิยมนั้นเป็นตวัผลกัดนัใหเ้กิดพฤติกรรมข้ึน จึงส่งผลให้

ผูท่ี้มีอาํนาจในการตดัสินใจ และผูน้าํทีมเขา้ใจ จดัลาํดบัความสาํคญัของบุคลากรท่ีมีต่องานของตน

และปฏิสัมพนัธ์การทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 

  สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข เป็นส่วนราชการท่ีจดัตั้งข้ึนในสังกดักระทรวง

สาธารณสุข มีบทบาทภารกิจเก่ียวกบัการพฒันายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็น

แผนปฏิบติัราชการ จดัสรรทรัพยากรและบริหารราชการประจาํทัว่ไปของกระทรวง เพื่อให้บรรลุ
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เป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจ ทั้งน้ี อาํนาจหน้าท่ีและโครงสร้างส่วนราชการของ

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสํานักงาน

ปลดักระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552 ปัจจุบนัแบ่งเป็นราชการบริหาร

ส่วนกลาง จาํนวน 7 ส่วน คือ 1) สํานกับริหารกลาง 2) ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

3) สถาบนัพระบรมราชชนก 4) สํานกัการพยาบาล  5) สํานกัตรวจและประเมินผล 6) สํานกันโยบาย

และยทุธศาสตร์ และ 7) สาํนกับริหารการสาธารณสุข และราชการบริหารส่วนภูมิภาค จาํนวน 2 ส่วน 

คือ 1) สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั และ 2) สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ (ราชกิจจานุเบกษา, 2552) 

  สํานักบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข  มีบทบาทหน้าท่ี

พฒันานโยบายและกาํหนดมาตรฐานเครือข่ายบริการและสถานบริการอ่ืนในระบบสุขภาพ เพื่อให้

มีการพฒันาประสิทธิภาพอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง ส่งเสริม พฒันาและสนบัสนุนดา้นการบริหาร

และคุณภาพบริการ แก่หน่วยบริการในระบบสุขภาพ ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ

ส่งเสริมและประสานความร่วมมือด้านการจดับริการสุขภาพกบัหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุน 

การบริการ หรือหน่วยบริการสุขภาพ ของชุมชน ทอ้งถ่ิน และเอกชน ปฏิบติังานร่วมกับหรือ

สนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นองค์การหลกัในการประสานงาน

กบัสํานักงานเขตบริการสุขภาพ จาํนวน 12 เขต  จึงถือว่าเป็นองค์การท่ีดาํเนินงานเพื่อสนอง

นโยบายของผูบ้ริหารกระทรวงสาธารณสุข ทั้งดา้นวชิาการ ศูนยป์ระสานงานดา้นงบลงทุนและ

เขตบริการสุขภาพ 12 เขต  ดา้นบริหารจดัการ Service Plan เพื่อขบัเคล่ือนนโยบายของผูบ้ริหาร

กระทรวงสาธารณสุขให้บรรลุเป้าหมาย  และออกนิเทศงานร่วมกบัทีมนิเทศงานของกระทรวง

สาธารณสุข ดงันั้นสํานกับริหารการสาธารณสุข  จึงมีภารกิจท่ีตอ้งปฏิบติัจาํนวนมาก ในบางคร้ัง

เป็นงานนโยบายท่ีเร่งด่วนตอ้งรีบดาํเนินการ แต่บุคลากรมีจาํนวนนอ้ยไม่เพียงพอท่ีจะดาํเนินงาน

เพือ่ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร  จึงไดก้าํหนดค่านิยมขององคก์ารไวด้งัน้ี 

  T คือ Team Work  เนน้การทาํงานเป็นทีม 

  O คือ Learning Organization  เนน้เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

  S คือ Service Mind การมีจิตบริการ   
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  ค่านิยมขององคก์ารรวมกนั คือ “การทาํงานเป็นทีม ร่วมคิดสร้างสรรค ์มุ่งมัน่บริการดว้ยใจ” 

เพื่อให้บุคลากรในสํานกับริหารการสาธารณสุขเกิดวฒันธรรมและการเรียนรู้ท่ีปฏิบติังานร่วมกนั

เป็นทีม เพื่อตอบสนองต่อนโยบายผูบ้ริหารกระทรวงสาธารณสุข 

  จากลกัษณะการปฏิบติังานท่ีตอ้งอยู่ในรูปของทีม และวฒันธรรมองค์การท่ีได้สร้าง

ข้ึนมา ทาํใหผู้ว้จิยัตอ้งการหาคาํตอบวา่วฒันธรรมองคก์ารมีบทบาทต่อประสิทธิผลของทีมหรือไม่ 

ข้อค้นพบท่ีได้จากงานวิจยัน้ีจะทาํให้เข้าใจวฒันธรรมและเสริมสร้างวฒันธรรมองค์การเพื่อ

สนับสนุนประสิทธิผลของทีมของสํานักบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

  1. เพื่อศึกษาระดบับทบาทวฒันธรรมองคก์ารของ สํานกับริหารการสาธารณสุข สํานกังาน

ปลดักระทรวงสาธารณสุข 

  2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของทีมสํานักบริหารการสาธารณสุข สํานักงาน

ปลดักระทรวงสาธารณสุข 

  3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทวฒันธรรมองค์การกบัประสิทธิผลของทีม 

สาํนกับริหารการสาธารณสุข สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

สมมติฐาน 

 1.วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของทีมสํานักบริหารการ

สาธารณสุขในสาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

 2. วฒันธรรมองค์การด้านการทาํงานเป็นทีมมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของทีม

สาํนกับริหารการสาธารณสุขสาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

 3. วฒันธรรมองคก์ารดา้นการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผล

ของทีมสาํนกับริหารการสาธารณสุข สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

 4. วฒันธรรมองคก์ารดา้นการมีจิตบริการมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของทีมสํานกั

บริหารการสาธารณสุข สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 จากการตรวจเอกสารแนวคิดและทฤษฎีดงักล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัไดน้าํมากาํหนดเป็น

กรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี 

 1. ตวัแปรอิสระ (IV)  พฒันามาจาก  สาํนกับริหารการสาธารณสุข (2558) 

 2. ตวัแปรตาม (DV)  พฒันามาจากแนวคิด  McShane & Von Glinnow (2005) 

 3. ตวัแปรอิสระ (IV)  กบั ตวัแปรตาม (DV)  พฒันามาจากแนวคิด Greenberg and Baron 

(2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธีิการวจัิย 

ในการวิจยัเร่ือง บทบาทวฒันธรรมองค์การกับประสิทธิผลของทีมสํานักบริหารการ

สาธารณสุข สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบงานวิจยั (Research Design) เป็น

งานวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  

 

 

ประสิทธิผลของทีม 

แบ่งออกได ้2 ดา้น คือ 

1. ดา้นความสาํเร็จของงาน 

2. ดา้นความคงอยูข่องทีม 

 

วฒันธรรมองคก์าร  

แบ่งออกได ้ 3 ดา้น คือ 

1. การทาํงานเป็นทีม 

2. การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

3. การมีจิตบริการ 

 

ตัวแปรอสิระ (IV) 

(Independent Variables) 

ตัวแปรตาม (DV)  

(Dependent Variables) 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีได้แก่จาํนวนเจ้าหน้าท่ีสํานักบริหารการสาธารณสุข 

จาํนวน 260 คน  และสามารถกาํหนดกลุ่มตวัอย่างได้ โดยกาํหนดกลุ่มตวัอย่างตามวิธีการของ 

Yamane’s (1973) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  ได้กลุ่มตวัอย่างคือ บุคลากรสํานักบริหารการ

สาธารณสุข สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข จาํนวน 158 คน 

       

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม ซ่ึงผูว้ิจยัได้สร้างข้ึนจากการศึกษา

แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนที่  1 ว ัฒนธรรมขององค์การของสํานักบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัด 

กระทรวงสาธารณสุข  ซ่ึงวดัจากค่านิยมขององคก์ารท่ีกาํหนดข้ึน ประกอบดว้ย 

 1. การทาํงานเป็นทีม 

 2. การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

 3. การมีจิตบริการ 

 ส่วนที่ 2 ประสิทธิผลของทีมสํานกับริหารการสาธารณสุข สํานกังานปลดักระทรวง

สาธารณสุข ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ดา้น ประกอบดว้ย 

 1. ดา้นความสาํเร็จของงาน 

 2. ดา้นความคงอยูข่องทีม 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1. ใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิบาย

เก่ียวกับวฒันธรรมองค์การกับประสิทธิผลของทีมสํานักบริหารการสาธารณสุข สํานักงาน

ปลดักระทรวงสาธารณสุข  

2. การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 

Correlation  Coefficient) ใชอ้ธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารกบัประสิทธิผลของทีม
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สํานักบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข โดยการนาํค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ท่ีคาํนวณไดม้าตรวจสอบในรูปของความสัมพนัธ์ ดงัน้ี (Ferguson, 1981:113) 

สาํหรับค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คร้ังน้ี กาํหนดไวท่ี้ระดบั .01  

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. บุคลากรสํานักบริหารการสาธารณสุขท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จาํนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 91.8  อายรุะหวา่ง 41 -50  ปี คิดเป็นร้อยละ 35.4 สถานภาพสมรส 

จาํนวน 106 คน  คิดเป็นร้อยละ 67.1 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 

75.5 ตาํแหน่งปัจจุบนัเป็นขา้ราชการ จาํนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 83.5 ประสบการณ์การทาํงาน  

13 ปี ข้ึนไป จาํนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0  ปฏิบติังานท่ีกลุ่มงานบริหารจดัการงบลงทุน

ภูมิภาค และกลุ่มงานพฒันาระบบสนบัสนุนบริการ ในสัดส่วนใกลเ้คียงกนั คือจาํนวน 22 คน และ 

21 คนคิดเป็นร้อยละ 13.9 และ 13.3 ตามลาํดบั  

 2. วฒันธรรมองค์การในสํานักบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ภาพรวมเกิดข้ึนอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 4.004) และเม่ือพิจารณาวฒันธรรมองคก์ารรายดา้น 

โดยเรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย พบวา่  ดา้นการทาํงานเป็นทีม (x̄ = 4.030)  เกิดข้ึนมากท่ีสุด 

รองลงมาคือดา้นการมีจิตบริการ (x̄ = 4.023) และดา้นการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ (x̄ = 3.970) 

เกิดข้ึนอยูใ่นระดบัตํ่าท่ีสุด  

 

3. ประสิทธิผลของทีมสาํนกับริหารการสาธารณสุข สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

ภาพรวมเกิดข้ึนในระดบัมาก (x̄ = 3.910) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น โดยเรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ียมาก

ไปหานอ้ย พบวา่  ดา้นความสําเร็จของงานเกิดข้ึนมากท่ีสุด (x̄ = 3.955) รองลงมาคือดา้นความคงอยู่

ของทีม (x̄ = 3.879)   
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1   พบว่า วฒันธรรมองค์การมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของทีมใน

สํานกับริหารการสาธารณสุข สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ในภาพรวม มีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์เท่ากบั  0.738 (ค่า sig .000 น้อยกว่า .01) แสดงว่า วฒันธรรมองค์การภาพรวมมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัประสิทธิผลของทีมในสาํนกับริหารการสาธารณสุข สํานกังาน

ปลดักระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

นัน่คือ เม่ือ วฒันธรรมองค์การภาพรวมเกิดข้ึนอยู่ในระดบัมาก จะทาํให้ประสิทธิผลของทีมใน

สาํนกับริหารการสาธารณสุข สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุขเกิดข้ึนมากเช่นกนั  

 สมมติฐานที่ 2  พบว่า วฒันธรรมองค์การด้านการทาํงานเป็นทีมมีความสัมพนัธ์กับ

ประสิทธิผลของทีมในสํานกับริหารการสาธารณสุข สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข มีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั  0.613 (ค่า sig .000 นอ้ยกวา่ .01) แสดงวา่ วฒันธรรมองคก์ารดา้น

การทาํงานเป็นทีม) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผลของทีมในสํานักบริหาร 

การสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 นั่นคือ เม่ือระดบัของวฒันธรรมองค์การด้านการทาํงานเป็นทีมเกิด

ข้ึนอยู่ในระดับมาก จะทาํให้ประสิทธิผลของทีมในสํานักบริหารการสาธารณสุข สํานักงาน

ปลดักระทรวงสาธารณสุข เกิดข้ึนมากเช่นกนั  

 สมมติฐานที ่ 3  พบวา่ วฒันธรรมองคก์ารดา้นการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของทีมในสํานกับริหารการสาธารณสุข สํานกังานปลดั 

กระทรวงสาธารณสุข มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.649 (ค่า sig .000 นอ้ยกวา่ .01) แสดงวา่ 

วฒันธรรมองค์การด้านการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับ

ประสิทธิผลของทีมในสํานักบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นั่นคือ เม่ือระดับของ

วฒันธรรมองค์การด้านการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เกิดข้ึนอยู่ในระดับมาก จะทําให้

ประสิทธิผลของทีมในสํานกับริหารการสาธารณสุข สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข เกิดข้ึน

มากเช่นกนั 
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 สมมติฐานที่ 4 พบว่า วฒันธรรมองค์การด้านการมีจิตบริการ มีความสัมพนัธ์กับ

ประสิทธิผลของทีมในสํานกับริหารการสาธารณสุข สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข มีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.707 (ค่า sig .000 นอ้ยกวา่ .01) แสดงวา่ วฒันธรรมองคก์ารดา้น

การมีจิตบริการ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผลของทีมในสํานักบริหาร 

การสาธารณสุข สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นั่นคือ เม่ือระดับของวฒันธรรมองค์การด้านการมีจิตบริการ  

เกิดข้ึนอยู่ในระดบัมาก จะทาํให้ประสิทธิผลของทีมในสํานกับริหารการสาธารณสุข สํานกังาน

ปลดักระทรวงสาธารณสุข เกิดข้ึนมากเช่นกนั  

 

สรุปและอภิปรายผล 

สรุป 

1. ผลการศึกษาด้านความสําเร็จของงาน เกิดข้ึนอยู่ในระดบัมาก โดยเฉพาะประเด็น

สมาชิกในทีมมีการทาํงานประสานงานกนัอย่างใกลชิ้ดเกิดข้ึนมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะกลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่ปฏิบติังานท่ีกลุ่มงานบริหารจดัการภูมิภาค และกลุ่มงานพฒันาเขตสุขภาพ เน่ือง

ดว้ยทั้ง 2 กลุ่มงานน้ีถือเป็นส่วนท่ีสาํคญัขององคก์ารในการสนบัสนุนดา้นการบริหารและคุณภาพ

การบริการ แก่หน่วยงานในระบบสุขภาพสังกดัสํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ทั้งระดบัปฐมภูมิ 

ทุติยภูมิ และตติยภูมิ รวมทั้งการประสานความร่วมมือดา้นการจดับริการสุขภาพกบัหน่วยงานท่ีให้

การสนบัสนุนการบริการของชุมชน ทอ้งถ่ิน และเอกชน หรือการให้บริการขอ้มูลแก่หน่วยงาน

ภายนอก เช่น สํานกังบประมาณ สํานกังานบริหารหน้ีสาธารณะ สํานกังานคณะกรรมการพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา เป็นตน้ ซ่ึงกลุ่มงานบริหารจดั

งานงบลงทุนภูมิภาค เป็นกลุ่มงานหลกัในการสนบัสนุนขอ้มูลดา้นทรัพยากรทางการแพทย ์และ

ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของโรงพยาบาลในสังกดัสํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ในแต่ละ

ไตรมาส ไม่ว่าจะเป็นครุภณัฑ์ทางการแพทย ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างอาคารต่างๆ จึงทาํให้กลุ่มงาน

ดงักล่าว เป็นกลุ่มงานท่ีตอ้งมีการประสานงานกบักลุ่มงานภายในองคก์ารอยา่งใกลชิ้ดตลอดเวลา 

และมีหน้าท่ีสนับสนุนขอ้มูลด้านการบริหารให้กบับุคลากรในสังกดัสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขท่ีลงไปปฏิบติัหน้าท่ีนิเทศงานในพื้นท่ีแต่ละภูมิภาค อีกทั้งยงัตอ้งสนับสนุนขอ้มูล
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ต่างๆ ใหก้บัหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข และภายนอกกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทราบ

ถึงผลการดาํเนินงานของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค และเพื่อใชใ้นการวางแผนการปฏิบติังานในปี

ต่อไป ในขณะท่ีประเด็นสมาชิกของทีมมีความสนใจขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ขององคก์าร เป็นส่วนท่ี

ตอ้งมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสมาชิกในองคก์าร ให้เกิดความสนใจขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ภายใน

และภายนอกองคก์ารใหม้ากข้ึน อาจเน่ืองมาจากการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัภารกิจขององค์การ ตลอดจนรายละเอียดเชิงลึกขององคก์าร ท่ีทาํให้บุคลากรในองค์การหรือ

สมาชิกในทีมไม่สามารถเขา้ถึงการรับรู้ขอ้มูลไดอ้ยา่งชดัเจน อีกทั้งช่องทางในการประชาสัมพนัธ์

ควรมีความหลากหลายมากข้ึน นอกจากการประชาสัมพนัธ์ผ่านเสียงตามสายในช่วงเวลาทาํงาน

และติดป้ายประชาสัมพนัธ์ท่ีบอร์ดขององค์การหรือหน้าลิฟท์แล้ว ควรมีการปรับปรุงข่าวสาร

ต่างๆ ให้ทนัสมยัและติดประชาสัมพนัธ์ท่ีบอร์ดภายในกลุ่มงาน เพื่อให้สมาชิกในทีมนั้นสามารถ

มองเห็นและทราบข่าวสารไดอ้ยา่งทัว่ถึงทุกกลุ่มงาน 

2. ผลการศึกษาด้านความคงอยู่ของทีม เกิดข้ึนอยู่ในระดับมาก โดยจะเห็นได้จาก

ประเด็นสมาชิกในทีมมีการเคารพซ่ึงกันและกัน ให้เกียรติกัน เกิดข้ึนมากท่ีสุด ซ่ึงอาจสืบ

เน่ืองมาจากกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทาํงานมายาวนานถึง 13 ปี ทาํให้สมาชิกในทีมท่ี

ท่ียงัมีประสบการณ์ทาํงานท่ีนอ้ยอยู ่หรือไม่มากพอท่ีจะตดัสินใจวา่ส่ิงท่ีตดัสินใจนั้นถูกหรือผิดจะ

ให้ความเคารพ ความไวใ้จ และให้เกียรติผูท่ี้เป็นผูใ้หญ่กว่า และมีประสบการณ์การทาํงานท่ี

ยาวนานกวา่ในการช่วยตดัสินใจ  ถือเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าท่ีสุด ท่ีจะส่งผลให้สมาชิกในทีมปฏิบติังาน

ร่วมกนัอยา่งดี  ในบางคร้ังเม่ือมีสมาชิกในทีมร่วมกนัเสนอขอ้มูลในท่ีประชุม องคป์ระชุมก็มกัจะ

ให้เกียรติผูท่ี้มีประสบการณ์มากกว่าในการช่วยพิจารณาตดัสินใจว่าส่ิงใดท่ีมีความเป็นได้ และ

ถูกตอ้ง ขณะเดียวกนัประเด็นสมาชิกในทีมมีการลาออกหรือมีการขอยา้ยทีมนั้นเกิดข้ึนน้อยท่ีสุด

ซ่ึงเป็นผลดีท่ีเกิดข้ึนมาจากการท่ีสมาชิกนั้นมีความไวใ้จซ่ึงกนัและกนั มีการเคารพในการตดัสินใจ

ของสมาชิกในทีม รวมทั้งดา้นบทบาทของสมาชิกในทีมแต่ละคนเขา้ใจและปฏิบติัตามบทบาท

หนา้ท่ีของตนเอง เรียนรู้ท่ีจะเขา้ใจบทบาทของผูอ่ื้นในทีม  

3. ผลการศึกษาดา้นการทาํงานเป็นทีม เกิดข้ึนอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะประเด็นวิธีการ

บรรลุผลงานร่วมกนัเกิดข้ึนมากท่ีสุด อาจสืบเน่ืองมาจากการทาํงานของบุคลากรสํานักบริหาร 

การสาธารณสุขจะมีการตั้ งเป้าหมายท่ีชัดเจนในการทาํงานร่วมกัน กําหนดให้อยู่ในรูปของ
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แผนการปฏิบติัการ (Action Plan) ท่ีสามารถปฏิบติังานไดจ้ริง ทั้งในเป้าหมายในระยะสั้ น 

(แผนปฏิบติัราชการ 1 ปี) ระยะกลาง (แผนปฏิบติัราชการ 5 ปี) และระยะยาว (แผนปฏิบติัราชการ 

10 ปี) ซ่ึงการตั้งเป้าหมายท่ีชดัเจน ถือเป็นการวางแผนการทาํงานร่วมกนัล่วงหน้าท่ีจะส่งผลให ้

การปฏิบติังานมีทิศทางเดียวกนั เกิดความผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด และตรงจุดมุ่งหมายขององคก์ารมาก

ท่ีสุด และมีการแบ่งบทบาทท่ีชัดเจนของบุคลากรในทีมท่ีมีต่อการปฏิบติัหน้าท่ีขององค์การ  

มีความเข้าใจในบทบาทของบุคลากรแต่ละคนภายในทีม ทั้ งน้ีการบรรลุผลงานร่วมกันนั้ น  

อาจเกิดข้ึนจากตวัองค์การท่ีมีการกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายท่ีชัดเจน จึงส่งผลให้

บุคลากรในองคก์ารรับรู้และร่วมกนัปฏิบติังานไดอ้ย่างบรรลุวตัถุประสงค ์ขณะเดียวกนัประเด็น

สมาชิกในทีมนั้นมีความรับผิดชอบร่วมกันด้านความสําเร็จและความผิดพลาด ท่ียงัคงต้องมี

ปรับปรุง เพราะเกิดข้ึนนอ้ยท่ีสุด  อาจสืบเน่ืองมาจากสมาชิกทุกคนยงัคงมีความรู้สึกวา่ตนเองนั้น

เป็นเจา้ของความสาํเร็จในการจดัการงานดว้ยตนเองมากกวา่การจดัการร่วมกนัในทีม  ซ่ึงกลุ่มงาน

หรือทีมงานควรสร้างโครงสร้างเฉพาะทีมข้ึนมา เพื่อให้สมาชิกยอมรับบทบาทหน้าท่ีความ

รับผดิชอบของตนเองในเวลาต่าง ๆ กนั ตามความจาํเป็น ความตอ้งการ และความสามารถ สมาชิก

ในทีมบางคนอาจมีประสบการณ์ในงานเฉพาะ จึงอาจเป็นบุคคลท่ีมีการจดัการใหส้มาชิกคนอ่ืนๆ 

ในทีมสามารถปฏิบติัตามได้ ดงันั้นพฤติกรรมเหล่าน้ีควรถูกพฒันาให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ และ 

ความเหนียวแน่นของโครงสร้างองคก์ารท่ีสมาชิกทุกคนจะตอ้งปฏิบติัตามทาํให้สมาชิกในทีมและ

ในองค์การนั้นปรับเปล่ียนค่านิยมและมุมมองใหม่ ท่ีไม่ไดย้ึดความสําเร็จและความผิดพลาดของ

งานท่ีมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึง แต่เป็นความสําเร็จและความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนร่วมกันของ

สมาชิกในทีม  ท่ีเกิดจากความพยายามทาํเพื่อใหไ้ดง้านสาํเร็จตามเป้าหมาย 

4. ผลการศึกษาดา้นการมีจิตบริการ เกิดข้ึนรองลงมา เม่ือพิจารณาจะเห็นไดว้า่องคก์ารมี

การมุ่งเน้นการให้บริการสนับสนุนข้อมูลทางด้านสาธารณสุขให้แก่ผูม้ารับบริการมากท่ีสุด  

สืบเน่ืองมาจากลักษณะงานของสํานักบริหารการสาธารณสุข เป็นการสนับสนุนข้อมูลทาง 

ดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขใหก้บัหน่วยงานในสังกดัสาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข และ

หน่วยงานภายนอก จึงทาํให้บุคลากรขององคก์ารนั้นตอ้งพร้อมสนบัสนุนขอ้มูล ช้ีแจงขอ้มูล และ

คน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมให้กบัผูม้ารับบริการ อย่างเช่น เม่ือมีการจดัสรรทรัพยากรทางการแพทย ์ 

ในรายการท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างให้กบัโรงพยาบาลในสังกดัสํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

องค์การจะต้องขอประสานงานไปท่ีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กองแผนงาน) เพื่อขอ
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สนับสนุนรายการแบบแปลนส่ิงก่อสร้าง และราคากลาง ประกอบการจัดซ้ือจัดจ้างให้แก่

หน่วยงานในภูมิภาค สังกดัสํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข หรือด้านการให้ขอ้มูลผลการ

ดาํเนินงานในแต่ละไตรมาสของหน่วยงานในสังกดั เป็นตน้ ซ่ึงการบริการขอ้มูลต่างๆ ทางดา้น

การแพทยแ์ละสาธารณสุข ถือเป็นเร่ืองสําคญัของสํานกับริหารการสาธารณสุข ในการช่วยให้

สามารถขับเคล่ือนนโยบายของผู ้บริหารกระทรวงสาธารณสุขให้บรรลุเป้าหมายได้ ใน

ขณะเดียวกันประเด็นด้านการให้ค ําแนะนําการแก้ไขปัญหาแก่ผู ้มารับบริการนั้ น ควรมี 

การปรับปรุงและพัฒนาให้ดีข้ึน เพราะเกิดข้ึนน้อยท่ีสุด อาจสืบเน่ืองมาจากสํานักบริหาร 

การสาธารณสุข มีการทาํงานหลากหลายด้าน มีผูม้ารับบริการท่ีติดต่อสอบถามประเด็นปัญหา

ใหม่ๆ อยูเ่สมอ รวมทั้งบุคลากรท่ีเขา้มาปฏิบติังานใหม่ จะไม่สามารถตอบประเด็นปัญหาหรือให้

คาํแนะนาํให้แก่ผูม้ารับบริการไดท้นัที บุคลากรตอ้งมีการศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติม และสอบถามผูท่ี้มี

ความเช่ียวชาญในประเด็นปัญหาท่ีสอบถามเขา้มา เช่น ประเด็นปัญหาการก่อสร้างในพื้นท่ีราช

พสัดุ หรือขั้นตอนการรับเงินบริจาคในการก่อสร้าง/จดัซ้ือครุภณัฑ์ทางการแพทย ์ซ่ึงจะต้อง

สอบถามหรือปรึกษาแนวทางการดาํเนินงานกบักลุ่มกฎหมาย หรือกลุ่มคลงัและพสัดุก่อน เพื่อให้

ไดข้อ้สรุปท่ีถูกตอ้งและเป็นไปตามกฎหมายกาํหนด เป็นตน้  จึงอาจส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถ

แนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพได ้

 5. ผลการศึกษาด้านการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เกิดข้ึนอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

โดยเฉพาะประเด็นการพฒันาศกัยภาพของตนเอง เกิดข้ึนน้อยท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการท่ี

บุคลากรมีความคิดยึดติดกบัส่ิงเดิมๆ ไม่ยอมปรับเปล่ียนวิธีคิด และการกระทาํ จึงไม่ยอมสร้าง

นิสัยใหม่ หรือฝึกทกัษะใหม่ๆท่ีจาํเป็นต่อตนเอง รวมทั้งองค์การควรพิจารณาหลกัสูตรท่ีมีความ

เหมาะสมกบับุคลากรในองค์การ เพื่อให้ไดเ้ขา้รับการฝึกอบรม และศึกษาต่อได ้เป็นการสนบัสนุน

ให้บุคลากรมองเห็นความสําคญัของการเรียนรู้ ฝึกฝน ปฏิบติั อย่างต่อเน่ืองไปตลอดชีวิต เพิ่ม

ศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ ขณะท่ีประเด็นด้านความเป็นเลิศและรอบรู้เกิดข้ึนมากท่ีสุด  

อาจเน่ืองมาจากสํานกับริหารการสาธารณสุขมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาองค์การให้ไปถึงเป้าหมาย 

ดว้ยการกาํหนดวสิัยทศัน์ร่วมกนั ซ่ึงเป็นกรอบความคิดเก่ียวกบัสถานการณ์ในอนาคตขององคก์าร 

ท่ีบุคลากรในองค์การมีความปรารถนาร่วมกนั เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ริเร่ิม ทดลองส่ิงใหม่ๆ ของ

บุคลากรในองคก์ารเป็นไปในทิศทาง หรือกรอบแนวทางท่ีมุ่งไปสู่จุดเดียวกนั โดยบุคลากรทุกคน

ร่วมกนับูรณาการการทาํงานใหเ้กิดเป็นรูปธรรมข้ึน   
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 1. ขอ้เสนอแนะวฒันธรรมองค์การด้านการเป็นการองค์การแห่งการเรียนรู้ 

 จากการวิจยัวฒันธรรมองค์การดา้นการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสาํนักบริหาร 

การสาธารณสุข สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข พบว่าวฒันธรรมองค์การด้านการเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้เกิดข้ึนน้อยที่สุด โดยเฉพาะประเด็นการพฒันาศกัยภาพของตนเอง 

ดงันั้น สาํนักบริหารการสาธารณสุข ควรดาํเนินการดงัน้ี 

 1.1 องคก์ารควรส่งเสริมให้บุคลากรไดมี้การพฒันาการเรียนรู้อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็น

เร่ืองของเทคโนโลยี ข่าวสารต่างๆ และพยายามนาํเอาความรู้ใหม่ๆ นั้น มาใช้ในการปฏิบติังาน

ของตนเองให้ประสบความสําเร็จได ้ โดยองค์การควรพิจารณาหาหลกัสูตรท่ีช่วยส่งเสริมทกัษะ

ความสามารถในการทาํงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น การอบรมโปรแกรม Infographic   

การสร้าง e- Learning  การสร้าง E-Bookการอบรมโปรแกรม Photoshop  ทกัษะดา้นภาษา และ

ทกัษะดา้นการส่ือสาร เป็นตน้ 

 1.2 องคก์ารควรจดัจา้งผูเ้ช่ียวชาญมาอบรมหรือให้ความรู้แก่บุคลากรในองคก์าร แทน

การใหบุ้คลากรไปฝึกอบรมนอกสถานท่ี รวมทั้งจดัหาหลกัสูตรอบรมและคดัเลือกบุคลากรเขา้ร่วม

โครงการอบรมในต่างประเทศ ระยะสั้ นกบัสถาบนัการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เพื่อให้

บุคลากรไดฝึ้กประสบการณ์ใหม่ๆและไดค้วามรู้ใหม่ๆ หลายมุมมองแนวคิดมาประยุกตใ์ชใ้นการ

ปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิผลมากข้ึน 

 1.3 องคก์ารควรพิจารณาจดัสรรหรือคดัเลือกการให้ทุนการศึกษาต่อในระดบัปริญญา

โท ในประเทศไทย เพื่อใหบุ้คลากรไดน้าํความรู้และกระบวนการคิดใหม่ๆ มาใชใ้นการปฏิบติังาน 

และเสริมสร้างทศันกระบวนการคิดของตวับุคลากรเอง   

 1.4 องค์การควรดาํเนินการส่งเสริมและสนบัสนุนเพื่อให้เกิดวฒันธรรมองค์การ

แห่งการเรียนรู้ในทุกกลุ่มงาน ทั้งน้ีการปฏิบตัิงานในทุกกลุ่มงานมีวฒันธรรมในการปฏิบติั

แบบองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นประจกัษ์พอสมควร แต่ตอ้งได้รับการพฒันาให้เกิดเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีเขม้แข็งมากข้ึนต่อไป 
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 2. ขอ้เสนอแนะประสิทธิผลของทีมด้านความคงอยู่ของทีม 

 จากการว ิจ ยั ประสิทธิผล ของทีมด ้านความคงอยู ่ของทีมของ สํานกับริหา ร 

การสาธารณสุข สาํนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข พบว่าประสิทธิผลด้านความคงอยู่ของ

ทีมเกิดข้ึนน้อยที่สุด โดยเฉพาะประเด็นบรรยากาศภายในทีมส่งเสริมให้เกิดความคิด

สร้างสรรค์ ดงันั้น สาํนักบริหารการสาธารณสุข ควรดาํเนินการดงัน้ี 

 2.1 องค์การควรส่งเสริมให้บุคลากรมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไข

ปัญหาที่เกี่ยวขอ้ง พยายามปรับเปลี่ยนการใช้แนวคิดแบบเดิมๆ แต่ให้มองหาวิธีการใหม่ๆ  

ที่นาํไปสู่การแก้ไขปัญหาที่มีความสร้างสรรค์ (คือกระบวนการแก้ไขสถานการณ์ที่ไม่

สามารถดาํเนินการให้บรรลุวตัถุประสงค์ไดโ้ดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดวิจารณญาณ 

ปราศจากการตดัสินว่าถูกตอ้งหรือผิด และพิจารณาเลือกวิธีการแก ้ไขปัญหาที่ดีที่สุดบน

เง่ือนไข บริบทและทรัพยากรท่ีมีอยู่ และนาํแผนการแก้ปัญหาไปปฏิบติั) 

 2.2 องค์การควรเรียนรู้ที่จะทาํงานด้วยขอ้มูลน้อยที่สุด เพราะบุคคลส่วนใหญ่ถูก

ฝึกฝนให้มองหาขอ้มูลเต็มรูปแบบ ซ่ึงสมบูรณ์ครบถ้วนและเขา้ใจได้ง่าย เมื่อตอ้งจดัการ

ปัญหาและทาํงานที่มีความทา้ทา้ย ทา้ยที่สุดการมีขอ้มูลขอ้มูลในมากเกินไปทาํให้เราไม่

สามารถพิจารณาวิธีแก้ไขปัญหาแบบใหม่ ๆ และสร้างสรรค์ได้ 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

1.  ควรมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีอ่ืนๆ เช่น การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและควรมี 

การสัมภาษณ์เชิงลึก รวมทั้งเพิ่มระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพือ่ผลวจิยัจะไดน้าํไปพฒันา

กบัองคก์ารอ่ืนๆ ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

2.  ควรเพิ่มปัจจัยด้านอ่ืน ท่ีคาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของทีม เช่น   

แรงจูงใจการทาํงาน ความผกูพนัในองคก์าร สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เป็นตน้ เพื่อนาํมาศึกษา

เปรียบเทียบและปรับปรุงแนวทางการดาํเนินงานใหเ้กิดประสิทธิผลต่อไป 

3.  ควรทาํวจิยัเร่ือง ประสิทธิผลในองคก์ารอ่ืนในสาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุขดว้ย 

เช่น สํานกันโยบายและยุทธศาสตร์  สํานกัสาธารณสุขฉุกเฉิน สํานกังานส่งเสริมและสนบัสนุน

อาหารปลอดภยั เป็นตน้ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของทีมโดยรวมในสํานกังานปลดักระทรวง
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สาธารณสุข สําหรับใชย้ึดเป็นแนวทางในการพฒันาบุคลากรและองคก์ารให้มีความมัง่คง ย ัง่ยืน

ต่อไป 
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