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บรมราชชนนี ราชบุร”ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธของปจจัย ไดแก ปจจัยดานภาวะผูนํา ดานนโยบายการบริหารและการ
ปฏิบัติ ดานโครงสรางองคการ ดานเทคโนโลยี ดานสิ่งแวดลอมภายนอก กับประสทิธิผลการบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ราชบุรี และศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานตามการรับรูของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ดําเนินการใน
ลักษณะการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ศึกษาหาความสัมพันธระหวางตัวแปร (Correlation Study) โดยกลุมตัวอยางท่ีใชใน
การศึกษาประกอบดวย อาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จํานวน 110 คน ท่ีไดรับการ
เลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบัติท่ีกําหนด เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็น (Questionnaires) ปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลการบริหารงานตามการรับรูของบุคลากร ประกอบดวย 4 ตอน ดังน้ี คือ 1) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถาม 2) แบบสอบถามปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิผลบริหารงาน 3) แบบสอบถามปจจัยภาวะผูนําของผูบริหาร 4)
แบบสอบถามประสิทธิผลการบริหารงาน ผลการศึกษาพบวา 1. ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญ
เปนเพศหญิงรอยละ 84.09 อายุสวนใหญอยูในชวง 36 - 45 ป รอยละ 36.36 สถานภาพสวนใหญเปนขาราชการ รอยละ 40.91 และมี
ประสบการณการทํางานในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี สวนใหญอยูในชวง 21-25 ป รอยละ 19.32 2. ผลการวิเคราะห
ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการบริหารงาน และประสิทธิผลการบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 2.1
ระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี โดยภาพรวม
อยูในระดับดีมาก ( x =  4.76 , S.D. = .49) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับดีมาก คือ ดานนโยบายการบริหาร
และการปฏิบัติ ( x =  4.75, S.D.= .39) ดานโครงสรางองคการ ( x =4.61, S.D.= .46) ดานเทคโนโลยี ( x =  4.63, S.D.= .59) ดาน
สิ่งแวดลอมภายนอก ( x =  4.61, S.D.= .41 ) และดานภาวะผูนําของผูบริหาร ( x =  4.81, S.D.= .87) โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด
ไดแก ดานภาวะผูนําของผูบริหาร 2.2 ระดับความคิดเห็นตอประสิทธิผลการบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
โดยภาพรวม อยูในระดับดีมาก ( x = 4.76, S.D.= .41 ) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับดีมาก คือ ดานการ
ปฏิบัติงานมีผลสัมฤทธ์ิสูง และ ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x =  4.81, S.D.= .87) รองลงมา คือ ดาน
ผลลัพธเฉพาะบุคคล และ ดานการบรรลุเปาหมาย ( x =  4.73, S.D.= .52) 3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีความสัมพันธ
กับประสิทธิผลการบริหารงาน ตามการรับรูของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลรมราชชนนี ราชบุรี พบวา ปจจัยดานนโยบายการบริหาร
และการปฏิบัติ ดานโครงสรางองคการ ดานเทคโนโลยี ดานสิ่งแวดลอมภายนอก และดานภาวะผูนําของผูบริหาร มีความสัมพันธ
ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 กับประสิทธิผลการบริหารงานตามการรับรูของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ราชบุรี (r = .218, .767, .717, .664 และ .849 ตามลําดับ)
คําสําคัญ : ปจจัย ประสิทธิผลการบริหารงาน วิทยาลัยพยาบาล
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Abstract
The purpose of the study “Factors relating to efficiency of administration as perceived by the

personnel of Boromarajonani College of Nursing Ratchaburi” were to study 1) factors Leadership,
administration policy and practice, organizational structure, technology, and external environment relating to
efficiency of administration of the colleges; and 2) efficiency of college’s administration according to perception
of personnel. The sample used in this study comprised 110 lectures, back officers, employees, and temporary
employees selected by purposive sampling. Measure used were questionnaires exploring factors relating to
efficiency of administration. The results showed that: 1. Most samples were female (84.09%), aged between 36-
45 years (36.36%), The majority were government officers (40.91%) whose working experiences were between
21-25 years (19.32%). 2. Factors relating to efficiency of administration of the colleges and efficiency of college’s
administration 2.1 Total opinion towards factors relating efficiency of the college’s administration was in a very
good level ( x =  4.76 , S.D. = .49). Total opinion towards factors relating efficiency of the college’s
administration in each aspect was in every good level Administration policy and practice ( x =  4.75, S.D. = .39),
organizational structure ( x =4.61, S.D.= .46), technology ( x =  4.63, S.D.= .59) , external environment ( x =
4.61, S.D.= .41), and leadership ( x =  4.81, S.D.= .87) 2.2 Total opinions regarding the efficiency of college’s
administration was in very good level ( x = 4.76, S.D.= .41) 3. Administration policy and practice, organizational
structure, technology, external environment and leadership were significantly related to efficiency of
administration at p<.05 (r= .218, .767, .717, .664, and .849 respectively)
Key words : factors, efficiency of administrational, college of nursing

บทนํา
ในปจจุบันสถาบันอุดมศึกษากําลังเผชิญกับ

ความตองการของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้ังในระดับ
สถาบันและสังคม ท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตางๆทุก
ดาน เชน ดานเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทย และสภาวะการแขงขันขององคกรดาน
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดังน้ันองคกรดาน
การศึกษาของไทยจําเปนตองมีการปรับตัวใหทันตาม
แนวโนมบริบทการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ตองมีการ
บริหารสถาบันการศึกษาในการจัดการปรับองคกร
เพ่ือใหกาวไปสูองคกรคุณภาพ โดยผูบริหารจะตองให
ความสําคัญในการแสวงหาแนวทางการบริหารมาใชใน
การบริหารงานใหประสบความสําเร็จภายใตทรัพยากร
ท่ีมีอยูจํากัด และสิ่งแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา นําไปสูการพัฒนาสถาบันเพ่ือรองรับตอการ
เปลี่ยนแปลง และทําใหวัตถุประสงคขององคกรบรรลุ

ตามเปาหมายท่ีตั้งไว การบริหารเปนเรื่องของการจัด
ระบบงานและกระบวนการทํางานในองคกรใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย และใหเปนระเบียบในทางปฏิบัติ
ประสิทธิผลขององคกร เปนความสามารถขององคกร
ในการบรรลุเปาหมายท่ีไดกําหนดไว โดยใชประโยชน
จากทรัพยากรอยางคุมคา รักษาไวซึ่งท้ังทรัพยากรและ
วัสดุอุปกรณและไมสรางความเครียดแกสมาชิก สมาชิก
เกิดความพึงพอใจในงาน ทุกคนมีสวนรวมอยาง
กวางขวางในการกําหนดวัตถุประสงคขององคกร และ
รับผิดชอบตอปญหาหรือขอยุงยากท่ีเกิดข้ึน และองคกร
สวนรวม สามารถปรับตัวและพัฒนาเพ่ือดํารงอยูตอไป
ได

ในการบริหารองคกรปจจัยสําคัญท่ีจะสราง
ความสําเร็จใหแกองคกร คือ ปจจัยภาวะผูนําของ
ผูบริหาร ลักษณะของผูนํา เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งตอ
ประสิทธิภาพในการทํางาน เพราะผูบริหารหรือผูนํา
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ความสําเร็จใหแกองคกร คือ ปจจัยภาวะผูนําของ
ผูบริหาร ลักษณะของผูนํา เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งตอ
ประสิทธิภาพในการทํางาน เพราะผูบริหารหรือผูนํา



วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Vol. 4 No.1 Jan – Jun 2017

~ 122 ~

เปนผูท่ีมีบทบาทและอิทธิผลตอการดําเนินงานของ
องคกรสามารถจูงใจใหสมาชิกผูรวมงานปฏิบัติงานให
บรรลุตามวัตถุประสงคท่ีองคการไดกําหนดไว ผูบริหาร
จึงตองแสดงบทบาทใหเหมาะสมและเดนชัด กับสภาวะ
และสถานการณของแตละองคกร ซึ่งมีความแตกตาง
กันในแตละบริบท เพ่ือท่ีจะสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติตามในสิ่งท่ีตองการ ภาวะผูนําของผูบริหารจึง
เปนองคประกอบท่ีสําคัญอยางยิ่งสําหรับความสําเร็จใน
การบริหารงานดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงเปนกระบวนการหรือพฤติกรรมท่ี
นํามากระตุนและสรางแรงบันดาลใจในการทํางานของ
ผูรวมงานใหสูงข้ึน ตามระดับท่ีคาดหวัง โดยจะใช
ความรู ทักษะ ความสามารถและประสบการณทําให
ผูรวมงานไววางใจ ตระหนักรู ถึง ภารกิจ วิสัยทัศน
ความจงรักภักดี อุทิศตนเพ่ือองคการ โดยใชการจูงใจ
โนมนาวความคิดใหผูรวมงานอยากเปลี่ยนแปลงท้ังใน
เรื่องความเช่ือ ทัศนคติ การริเริ่มและความรวดเร็วใน
การดําเนินงานและยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน
ในหนวยงานของตนรวมกัน ผูบริหารท่ีขาดภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงจะมีผลกระทบตอการทํางานของ
ผูรวมงาน และสงผลใหการทํางานดานตางๆ ขาด
ประสิทธิภาพ (สัมมา รธนิธย, 2554) พฤติกรรมของ
ผูนําในการแสดงออกในทางท่ีจะทําใหเกิดผลสําเร็จใน
การปฏิบัติงานสูงข้ึน โดยจะแสดงพฤติกรรมในการเปน
ตัวแบบสําหรับบุคลากร การทําใหบุคลากรตระหนักรู
ในภารกิจและวิสัยทัศนขององคกร จูงใจใหเห็น
ความสําคัญขององคกรมากกวาสวนตน กระตุนใหเกิด
ความพยายามในการแกปญหา ใหการดูแลเอาใจใส
บุคลากรเปนรายบุคคลทําใหรู สึกมีคุณคาและมี
ความสําคัญ ภาวะผูนํามีสวนสําคัญ ตอประสิทธิผล
องคกร บุคลากรเช่ือถือ ยอมรับในผูนํา และพรอม
ปฏิบัติงาน สงผลตอการเกิดประสิทธิผลองคกร โดย
ผูบริหารท่ีจะมีภาวะผูนําน้ันตองแสดงพฤติกรรมเปนตัว
แบบสําหรับบุคลากร ทุมเทการปฏิบัติงานตามภารกิจ
มีวิสัยทัศน จูงใจและบันดาลใจบุคคลท่ีอยูรอบขาง ให
บุคลากรอุทิศตนเพ่ือทีมงาน เห็นคุณคาของผลการ

ปฏิบัติงาน กระตุนความพยายามของบุคลากร ใหเห็น
ถึงวิธีการหรือแนวทางในการแกปญหาอยางสรางสรรค
ใหบุคลากรมีสวนรวมในการระบุถึงปญหาและหา
ทางแกไขปญหา และคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล
สอดคลองกับผลการศึกษาของธวัชชัย ยวงคํา (2552)
ท่ีพบวาคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษามีความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมีความสัมพันธในภาพรวม
อยูในระดับสูง

นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ เปนเรื่อง
สําคัญท่ีผูบริหารและผูปฏิบัติงานทุกระดับตองเขาใจ
รูอและบยาร (Rue and Byars) กลาววา นโยบายเปน
แนวทางปฏิบัติอยางกวางขวาง ซึ่งกําหนดทิศทาง
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค หรือเปนแนวทางท่ีกําหนด
ข้ึน โดยอาศัยพ้ืนฐานจากเปาหมายและแผนกลยุทธ
ท้ังหมดขององคกร เพ่ือใชเปนทิศทางสําหรับบุคคลใน
องคกร หรือเพ่ือแนะแนวความคิดในการตัดสินใจของ
ผูบริหารใหมั่นใจวา มีการตัดสินใจท่ีเหมาะสม (Rue
and Byars, 2000) นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ
ท่ีมีประสิทธิภาพน้ัน ประกอบดวย 1) การกําหนดกล
ยุทธเปาหมาย 2) การจัดหาและการใชทรัพยากร
3) การติดตอสื่อสาร 4) ภาวะผูนําและการตัดสินใจ
5) การปรับตัวขององคการและการริเริ่มสิ่งใหม การ
ตั้งเปาหมาย ถือวาเปนจุดสําคัญ เปนจุดเริ่มตนของการ
บริหารท่ีกําหนดใหบุคคลในองคกร ไดทราบบทบาท
และสถานภาพของตนท่ีมีตอการบริหารงานท้ังหมดใน
องคกรของตนเอง  เปาหมายท่ีกําหนดไว จึงตองเปนสิ่ง
ท่ีบุคคลท้ังหมดตองรับรูรวมกัน การนํานโยบายไป
ปฏิบัติ (Factors influencing policy implementation) ให
ประสบความสําเร็จหรือความลมเหลวข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญ
หลายประการ ท้ังน้ีเพราะความสําเร็จของแผนงาน และ
โครงการ มีความสัมพันธกับความสามารถของผูนําและ
ภาวะผูนําขององคกร ความชัดเจนของวัตถุประสงค
ของนโยบาย และความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนในอดีต ในขณะ
ท่ีความลมเหลวของแผนงานและโครงการเปนผลมา
จากความเฉื่อยชาของผูนํา และผูปฏิบัติ การขาดความ
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จึงตองแสดงบทบาทใหเหมาะสมและเดนชัด กับสภาวะ
และสถานการณของแตละองคกร ซึ่งมีความแตกตาง
กันในแตละบริบท เพ่ือท่ีจะสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชา
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นํามากระตุนและสรางแรงบันดาลใจในการทํางานของ
ผูรวมงานใหสูงข้ึน ตามระดับท่ีคาดหวัง โดยจะใช
ความรู ทักษะ ความสามารถและประสบการณทําให
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โนมนาวความคิดใหผูรวมงานอยากเปลี่ยนแปลงท้ังใน
เรื่องความเช่ือ ทัศนคติ การริเริ่มและความรวดเร็วใน
การดําเนินงานและยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน
ในหนวยงานของตนรวมกัน ผูบริหารท่ีขาดภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงจะมีผลกระทบตอการทํางานของ
ผูรวมงาน และสงผลใหการทํางานดานตางๆ ขาด
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ผูนําในการแสดงออกในทางท่ีจะทําใหเกิดผลสําเร็จใน
การปฏิบัติงานสูงข้ึน โดยจะแสดงพฤติกรรมในการเปน
ตัวแบบสําหรับบุคลากร การทําใหบุคลากรตระหนักรู
ในภารกิจและวิสัยทัศนขององคกร จูงใจใหเห็น
ความสําคัญขององคกรมากกวาสวนตน กระตุนใหเกิด
ความพยายามในการแกปญหา ใหการดูแลเอาใจใส
บุคลากรเปนรายบุคคลทําใหรู สึกมีคุณคาและมี
ความสําคัญ ภาวะผูนํามีสวนสําคัญ ตอประสิทธิผล
องคกร บุคลากรเช่ือถือ ยอมรับในผูนํา และพรอม
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ถึงวิธีการหรือแนวทางในการแกปญหาอยางสรางสรรค
ใหบุคลากรมีสวนรวมในการระบุถึงปญหาและหา
ทางแกไขปญหา และคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล
สอดคลองกับผลการศึกษาของธวัชชัย ยวงคํา (2552)
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สําคัญท่ีผูบริหารและผูปฏิบัติงานทุกระดับตองเขาใจ
รูอและบยาร (Rue and Byars) กลาววา นโยบายเปน
แนวทางปฏิบัติอยางกวางขวาง ซึ่งกําหนดทิศทาง
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค หรือเปนแนวทางท่ีกําหนด
ข้ึน โดยอาศัยพ้ืนฐานจากเปาหมายและแผนกลยุทธ
ท้ังหมดขององคกร เพ่ือใชเปนทิศทางสําหรับบุคคลใน
องคกร หรือเพ่ือแนะแนวความคิดในการตัดสินใจของ
ผูบริหารใหมั่นใจวา มีการตัดสินใจท่ีเหมาะสม (Rue
and Byars, 2000) นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ
ท่ีมีประสิทธิภาพน้ัน ประกอบดวย 1) การกําหนดกล
ยุทธเปาหมาย 2) การจัดหาและการใชทรัพยากร
3) การติดตอสื่อสาร 4) ภาวะผูนําและการตัดสินใจ
5) การปรับตัวขององคการและการริเริ่มสิ่งใหม การ
ตั้งเปาหมาย ถือวาเปนจุดสําคัญ เปนจุดเริ่มตนของการ
บริหารท่ีกําหนดใหบุคคลในองคกร ไดทราบบทบาท
และสถานภาพของตนท่ีมีตอการบริหารงานท้ังหมดใน
องคกรของตนเอง  เปาหมายท่ีกําหนดไว จึงตองเปนสิ่ง
ท่ีบุคคลท้ังหมดตองรับรูรวมกัน การนํานโยบายไป
ปฏิบัติ (Factors influencing policy implementation) ให
ประสบความสําเร็จหรือความลมเหลวข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญ
หลายประการ ท้ังน้ีเพราะความสําเร็จของแผนงาน และ
โครงการ มีความสัมพันธกับความสามารถของผูนําและ
ภาวะผูนําขององคกร ความชัดเจนของวัตถุประสงค
ของนโยบาย และความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนในอดีต ในขณะ
ท่ีความลมเหลวของแผนงานและโครงการเปนผลมา
จากความเฉื่อยชาของผูนํา และผูปฏิบัติ การขาดความ
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จึงตองแสดงบทบาทใหเหมาะสมและเดนชัด กับสภาวะ
และสถานการณของแตละองคกร ซึ่งมีความแตกตาง
กันในแตละบริบท เพ่ือท่ีจะสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติตามในสิ่งท่ีตองการ ภาวะผูนําของผูบริหารจึง
เปนองคประกอบท่ีสําคัญอยางยิ่งสําหรับความสําเร็จใน
การบริหารงานดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงเปนกระบวนการหรือพฤติกรรมท่ี
นํามากระตุนและสรางแรงบันดาลใจในการทํางานของ
ผูรวมงานใหสูงข้ึน ตามระดับท่ีคาดหวัง โดยจะใช
ความรู ทักษะ ความสามารถและประสบการณทําให
ผูรวมงานไววางใจ ตระหนักรู ถึง ภารกิจ วิสัยทัศน
ความจงรักภักดี อุทิศตนเพ่ือองคการ โดยใชการจูงใจ
โนมนาวความคิดใหผูรวมงานอยากเปลี่ยนแปลงท้ังใน
เรื่องความเช่ือ ทัศนคติ การริเริ่มและความรวดเร็วใน
การดําเนินงานและยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน
ในหนวยงานของตนรวมกัน ผูบริหารท่ีขาดภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงจะมีผลกระทบตอการทํางานของ
ผูรวมงาน และสงผลใหการทํางานดานตางๆ ขาด
ประสิทธิภาพ (สัมมา รธนิธย, 2554) พฤติกรรมของ
ผูนําในการแสดงออกในทางท่ีจะทําใหเกิดผลสําเร็จใน
การปฏิบัติงานสูงข้ึน โดยจะแสดงพฤติกรรมในการเปน
ตัวแบบสําหรับบุคลากร การทําใหบุคลากรตระหนักรู
ในภารกิจและวิสัยทัศนขององคกร จูงใจใหเห็น
ความสําคัญขององคกรมากกวาสวนตน กระตุนใหเกิด
ความพยายามในการแกปญหา ใหการดูแลเอาใจใส
บุคลากรเปนรายบุคคลทําใหรู สึกมีคุณคาและมี
ความสําคัญ ภาวะผูนํามีสวนสําคัญ ตอประสิทธิผล
องคกร บุคลากรเช่ือถือ ยอมรับในผูนํา และพรอม
ปฏิบัติงาน สงผลตอการเกิดประสิทธิผลองคกร โดย
ผูบริหารท่ีจะมีภาวะผูนําน้ันตองแสดงพฤติกรรมเปนตัว
แบบสําหรับบุคลากร ทุมเทการปฏิบัติงานตามภารกิจ
มีวิสัยทัศน จูงใจและบันดาลใจบุคคลท่ีอยูรอบขาง ให
บุคลากรอุทิศตนเพ่ือทีมงาน เห็นคุณคาของผลการ

ปฏิบัติงาน กระตุนความพยายามของบุคลากร ใหเห็น
ถึงวิธีการหรือแนวทางในการแกปญหาอยางสรางสรรค
ใหบุคลากรมีสวนรวมในการระบุถึงปญหาและหา
ทางแกไขปญหา และคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล
สอดคลองกับผลการศึกษาของธวัชชัย ยวงคํา (2552)
ท่ีพบวาคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษามีความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมีความสัมพันธในภาพรวม
อยูในระดับสูง

นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ เปนเรื่อง
สําคัญท่ีผูบริหารและผูปฏิบัติงานทุกระดับตองเขาใจ
รูอและบยาร (Rue and Byars) กลาววา นโยบายเปน
แนวทางปฏิบัติอยางกวางขวาง ซึ่งกําหนดทิศทาง
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค หรือเปนแนวทางท่ีกําหนด
ข้ึน โดยอาศัยพ้ืนฐานจากเปาหมายและแผนกลยุทธ
ท้ังหมดขององคกร เพ่ือใชเปนทิศทางสําหรับบุคคลใน
องคกร หรือเพ่ือแนะแนวความคิดในการตัดสินใจของ
ผูบริหารใหมั่นใจวา มีการตัดสินใจท่ีเหมาะสม (Rue
and Byars, 2000) นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ
ท่ีมีประสิทธิภาพน้ัน ประกอบดวย 1) การกําหนดกล
ยุทธเปาหมาย 2) การจัดหาและการใชทรัพยากร
3) การติดตอสื่อสาร 4) ภาวะผูนําและการตัดสินใจ
5) การปรับตัวขององคการและการริเริ่มสิ่งใหม การ
ตั้งเปาหมาย ถือวาเปนจุดสําคัญ เปนจุดเริ่มตนของการ
บริหารท่ีกําหนดใหบุคคลในองคกร ไดทราบบทบาท
และสถานภาพของตนท่ีมีตอการบริหารงานท้ังหมดใน
องคกรของตนเอง  เปาหมายท่ีกําหนดไว จึงตองเปนสิ่ง
ท่ีบุคคลท้ังหมดตองรับรูรวมกัน การนํานโยบายไป
ปฏิบัติ (Factors influencing policy implementation) ให
ประสบความสําเร็จหรือความลมเหลวข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญ
หลายประการ ท้ังน้ีเพราะความสําเร็จของแผนงาน และ
โครงการ มีความสัมพันธกับความสามารถของผูนําและ
ภาวะผูนําขององคกร ความชัดเจนของวัตถุประสงค
ของนโยบาย และความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนในอดีต ในขณะ
ท่ีความลมเหลวของแผนงานและโครงการเปนผลมา
จากความเฉื่อยชาของผูนํา และผูปฏิบัติ การขาดความ
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รวมมือระหวางกลุมผูสนับสนุน การขาดความพยายาม
ท่ีเพียงพอ การขาดการสนับสนุนจากผูนํา การขาด
เงินทุนท่ีเพียงพอสําหรับการดําเนินงาน และการขาด
ผูนําท่ีมุงมั่นตอการนํานโยบายไปปฏิบัติใหประสบ
ความสําเร็จ การนํานโยบายไปปฏิบัติใหประสบ
ความสําเร็จข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญ ไดแก แหลงท่ีมาของ
นโยบาย ความชัดเจนของนโยบาย การสนับสนุน
นโยบาย ความซับซอนในการบริหารงาน สิ่งจูงใจของผู
ปฏิบัติ และการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการนํา
นโยบายไปปฏิบัติใหเหมาะสมและเพียงพอ

นอกจากนโยบายการบริหารและการปฏิบัติท่ี
ผูบริหารตองใหความสํ าคัญแลว การ ท่ีจะทําให
ระบบงานเปนไปไดดวยดี เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของงานเมื่อเทียบกับทรัพยากรท่ีใช และ
เปาหมายท่ีองคกรตองการ องคกรจําเปนท่ีจะตอง
ออกแบบโครงสรางองคกรเพ่ือรองรับระบบงานท่ี
สามารถทําใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพ ควบคูกัน
สมาชิกทุกคนในองคกรมีสภาพชีวิตของการทํางานท่ีดี
โครงสรางองคการจัดไดวาเปนงานทางการบริหารหน่ึงท่ี
สําคัญของผูบริหารและเปนสิ่ งสําคัญในการสราง
อิทธิพลตอพฤติกรรมของคนและกลุมคนภายในองคกร
ซึ่งอิทธิพลท่ีสรางข้ึนน้ันสวนใหญเกิดจากวัตถุประสงค
ในการควบคุม(Control) โดยการถูกควบคุมน้ันมาจาก
ลักษณะของงานท่ีไดออกแบบไวภายในโครงสราง
องคกร ท้ังน้ีเปนเพราะบุคลากรทุกคนในองคกรไม
สามารถไปทํางานประจําวัน เพ่ือทําในสิ่งท่ีอยากจะทํา
ตามอําเภอใจได แตจะตองถูกควบคุมใหปฏิบัติตาม
ความตองการขององคกร หรือตามเหตุผลท่ีองคกรจาย
คา ตอบแทนให ดังน้ันงานและคําบรรยายลักษณะงาน
จึง เปนองคประกอบท่ีสําคัญ ท่ีสุด ในการควบคุม
พฤติกรรมของบุคคลภายในองคกร (ชัชวาล อรวงศ
ศุภทัต, 2552) โครงสรางองคการ ก็เปรียบเสมือนกับ
กระดูกของคนซึ่งเปนแกนท่ีทําใหอวัยวะสวนตางๆ คง
รูปและสามารถทําหนาท่ีไดเหมือนกับท่ีทําใหองคกร
ตั้งอยูได ดังน้ัน แนวความคิดเก่ียวกับโครงสรางองคกร
การออกแบบรูปแบบโครงสราง องคกรจึงมีจุดมุงหมาย
ท่ีจะพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสรางองคกรใหเหมาะสม

สอดคลองกับลักษณะงานและสภาพแวดลอมท่ีเปนอยู
เพ่ือใหองคกรน้ัน ไดบรรลุถึงจุดประสงค

ผูบริหารเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนการ
บริหารงานและเปนหัวใจสําคัญในกระบวนการ
บริหารงานขององคกรท้ังในสวนของการนําบุคลากรใน
การร วม กันวิ เคราะหองค กรและเป าหมายการ
ดําเนินงาน เพ่ือจะนําไปสูการวิเคราะหเปาหมายท่ี
สอดคลองกับความ สามารถและบริบทของหนวยงาน
การเปดโอกาสใหบุคลากรไดรวมในการออกแบบ
แผนการบริหารงานเพ่ือใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
พัฒนาผลลัพธการดําเนินงานตามเปาหมาย โดยใช
ปจจัยนําเขาและการนํารูปแบบของนวัตกรรมการ
บริหารมาใชในกระบวนการบริหารงาน ซึ่งเปนแนวทาง
หน่ึงท่ีมุงเนนการตอบสนองการดําเนินงานท่ีดี เชน นํา
ฐานข อมู ลด าน เทค โน โ ลยี ส า รสน เทศมา ใช ใ น
กระบวนการบริหาร สอดคลองกับ Niyom suwandej
(2015) ท่ีพบวา นวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถนํามาใชในการบริหารงานเพ่ือใหเกิดผลิตผลท่ีมี
คุณภาพขององคกร และนําไปสูการบรรลุเปาหมาย ซึ่ง
ในปจจัยการบริหารดวยยุคโลกาภิวัตนมีปจจัยสําคัญท่ี
จะตองตระหนักถึงความสําคัญอยางยิ่ง คือ ปจจัยดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารงานในยุคปจจุบันมี
ความซับซอนมากข้ึน มีการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี
และขอมูลขาวสารอยางรวดเร็วและกวางขวาง ระบบ
สารสนเทศจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีสุดอยางหน่ึงท่ีจะชวยให
องคกรสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพถือวา
เปนทรัพยากรการบริหารท่ีเปนองคประกอบหลักใน
กระบวนการดําเนินงานใหภารกิจบรรลุเปาหมายท่ี
องคกรกําหนดไว (เปรมชัย สโรบล, 2550: 36)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี เปน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีทําหนาท่ีตามพันธกิจอุดมศึกษา 4
พันธกิจ คือ การผลิตและพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพ
การศึกษาวิจัยและพัฒนาองคความรู  การบริการ
วิชาการแกสังคมและสาธารณสุขสาธิต ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม กลุมงานภายในวิทยาลัยเปนไปเพ่ือ
ตอบสนองการดําเนินงานตามพันธกิจ ประกอบดวย
กลุมงานการสอน กลุมงานสงเสริมการศึกษา กลุม
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ท่ีเพียงพอ การขาดการสนับสนุนจากผูนํา การขาด
เงินทุนท่ีเพียงพอสําหรับการดําเนินงาน และการขาด
ผูนําท่ีมุงมั่นตอการนํานโยบายไปปฏิบัติใหประสบ
ความสําเร็จ การนํานโยบายไปปฏิบัติใหประสบ
ความสําเร็จข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญ ไดแก แหลงท่ีมาของ
นโยบาย ความชัดเจนของนโยบาย การสนับสนุน
นโยบาย ความซับซอนในการบริหารงาน สิ่งจูงใจของผู
ปฏิบัติ และการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการนํา
นโยบายไปปฏิบัติใหเหมาะสมและเพียงพอ

นอกจากนโยบายการบริหารและการปฏิบัติท่ี
ผูบริหารตองใหความสํ าคัญแลว การ ท่ีจะทําให
ระบบงานเปนไปไดดวยดี เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของงานเมื่อเทียบกับทรัพยากรท่ีใช และ
เปาหมายท่ีองคกรตองการ องคกรจําเปนท่ีจะตอง
ออกแบบโครงสรางองคกรเพ่ือรองรับระบบงานท่ี
สามารถทําใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพ ควบคูกัน
สมาชิกทุกคนในองคกรมีสภาพชีวิตของการทํางานท่ีดี
โครงสรางองคการจัดไดวาเปนงานทางการบริหารหน่ึงท่ี
สําคัญของผูบริหารและเปนสิ่ งสําคัญในการสราง
อิทธิพลตอพฤติกรรมของคนและกลุมคนภายในองคกร
ซึ่งอิทธิพลท่ีสรางข้ึนน้ันสวนใหญเกิดจากวัตถุประสงค
ในการควบคุม(Control) โดยการถูกควบคุมน้ันมาจาก
ลักษณะของงานท่ีไดออกแบบไวภายในโครงสราง
องคกร ท้ังน้ีเปนเพราะบุคลากรทุกคนในองคกรไม
สามารถไปทํางานประจําวัน เพ่ือทําในสิ่งท่ีอยากจะทํา
ตามอําเภอใจได แตจะตองถูกควบคุมใหปฏิบัติตาม
ความตองการขององคกร หรือตามเหตุผลท่ีองคกรจาย
คา ตอบแทนให ดังน้ันงานและคําบรรยายลักษณะงาน
จึง เปนองคประกอบท่ีสําคัญ ท่ีสุด ในการควบคุม
พฤติกรรมของบุคคลภายในองคกร (ชัชวาล อรวงศ
ศุภทัต, 2552) โครงสรางองคการ ก็เปรียบเสมือนกับ
กระดูกของคนซึ่งเปนแกนท่ีทําใหอวัยวะสวนตางๆ คง
รูปและสามารถทําหนาท่ีไดเหมือนกับท่ีทําใหองคกร
ตั้งอยูได ดังน้ัน แนวความคิดเก่ียวกับโครงสรางองคกร
การออกแบบรูปแบบโครงสราง องคกรจึงมีจุดมุงหมาย
ท่ีจะพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสรางองคกรใหเหมาะสม

สอดคลองกับลักษณะงานและสภาพแวดลอมท่ีเปนอยู
เพ่ือใหองคกรน้ัน ไดบรรลุถึงจุดประสงค

ผูบริหารเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนการ
บริหารงานและเปนหัวใจสําคัญในกระบวนการ
บริหารงานขององคกรท้ังในสวนของการนําบุคลากรใน
การร วม กันวิ เคราะหองค กรและเป าหมายการ
ดําเนินงาน เพ่ือจะนําไปสูการวิเคราะหเปาหมายท่ี
สอดคลองกับความ สามารถและบริบทของหนวยงาน
การเปดโอกาสใหบุคลากรไดรวมในการออกแบบ
แผนการบริหารงานเพ่ือใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
พัฒนาผลลัพธการดําเนินงานตามเปาหมาย โดยใช
ปจจัยนําเขาและการนํารูปแบบของนวัตกรรมการ
บริหารมาใชในกระบวนการบริหารงาน ซึ่งเปนแนวทาง
หน่ึงท่ีมุงเนนการตอบสนองการดําเนินงานท่ีดี เชน นํา
ฐานข อมู ลด าน เทค โน โ ลยี ส า รสน เทศมา ใช ใ น
กระบวนการบริหาร สอดคลองกับ Niyom suwandej
(2015) ท่ีพบวา นวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถนํามาใชในการบริหารงานเพ่ือใหเกิดผลิตผลท่ีมี
คุณภาพขององคกร และนําไปสูการบรรลุเปาหมาย ซึ่ง
ในปจจัยการบริหารดวยยุคโลกาภิวัตนมีปจจัยสําคัญท่ี
จะตองตระหนักถึงความสําคัญอยางยิ่ง คือ ปจจัยดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารงานในยุคปจจุบันมี
ความซับซอนมากข้ึน มีการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี
และขอมูลขาวสารอยางรวดเร็วและกวางขวาง ระบบ
สารสนเทศจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีสุดอยางหน่ึงท่ีจะชวยให
องคกรสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพถือวา
เปนทรัพยากรการบริหารท่ีเปนองคประกอบหลักใน
กระบวนการดําเนินงานใหภารกิจบรรลุเปาหมายท่ี
องคกรกําหนดไว (เปรมชัย สโรบล, 2550: 36)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี เปน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีทําหนาท่ีตามพันธกิจอุดมศึกษา 4
พันธกิจ คือ การผลิตและพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพ
การศึกษาวิจัยและพัฒนาองคความรู  การบริการ
วิชาการแกสังคมและสาธารณสุขสาธิต ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม กลุมงานภายในวิทยาลัยเปนไปเพ่ือ
ตอบสนองการดําเนินงานตามพันธกิจ ประกอบดวย
กลุมงานการสอน กลุมงานสงเสริมการศึกษา กลุม
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รวมมือระหวางกลุมผูสนับสนุน การขาดความพยายาม
ท่ีเพียงพอ การขาดการสนับสนุนจากผูนํา การขาด
เงินทุนท่ีเพียงพอสําหรับการดําเนินงาน และการขาด
ผูนําท่ีมุงมั่นตอการนํานโยบายไปปฏิบัติใหประสบ
ความสําเร็จ การนํานโยบายไปปฏิบัติใหประสบ
ความสําเร็จข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญ ไดแก แหลงท่ีมาของ
นโยบาย ความชัดเจนของนโยบาย การสนับสนุน
นโยบาย ความซับซอนในการบริหารงาน สิ่งจูงใจของผู
ปฏิบัติ และการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการนํา
นโยบายไปปฏิบัติใหเหมาะสมและเพียงพอ

นอกจากนโยบายการบริหารและการปฏิบัติท่ี
ผูบริหารตองใหความสํ าคัญแลว การ ท่ีจะทําให
ระบบงานเปนไปไดดวยดี เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของงานเมื่อเทียบกับทรัพยากรท่ีใช และ
เปาหมายท่ีองคกรตองการ องคกรจําเปนท่ีจะตอง
ออกแบบโครงสรางองคกรเพ่ือรองรับระบบงานท่ี
สามารถทําใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพ ควบคูกัน
สมาชิกทุกคนในองคกรมีสภาพชีวิตของการทํางานท่ีดี
โครงสรางองคการจัดไดวาเปนงานทางการบริหารหน่ึงท่ี
สําคัญของผูบริหารและเปนสิ่ งสําคัญในการสราง
อิทธิพลตอพฤติกรรมของคนและกลุมคนภายในองคกร
ซึ่งอิทธิพลท่ีสรางข้ึนน้ันสวนใหญเกิดจากวัตถุประสงค
ในการควบคุม(Control) โดยการถูกควบคุมน้ันมาจาก
ลักษณะของงานท่ีไดออกแบบไวภายในโครงสราง
องคกร ท้ังน้ีเปนเพราะบุคลากรทุกคนในองคกรไม
สามารถไปทํางานประจําวัน เพ่ือทําในสิ่งท่ีอยากจะทํา
ตามอําเภอใจได แตจะตองถูกควบคุมใหปฏิบัติตาม
ความตองการขององคกร หรือตามเหตุผลท่ีองคกรจาย
คา ตอบแทนให ดังน้ันงานและคําบรรยายลักษณะงาน
จึง เปนองคประกอบท่ีสําคัญ ท่ีสุด ในการควบคุม
พฤติกรรมของบุคคลภายในองคกร (ชัชวาล อรวงศ
ศุภทัต, 2552) โครงสรางองคการ ก็เปรียบเสมือนกับ
กระดูกของคนซึ่งเปนแกนท่ีทําใหอวัยวะสวนตางๆ คง
รูปและสามารถทําหนาท่ีไดเหมือนกับท่ีทําใหองคกร
ตั้งอยูได ดังน้ัน แนวความคิดเก่ียวกับโครงสรางองคกร
การออกแบบรูปแบบโครงสราง องคกรจึงมีจุดมุงหมาย
ท่ีจะพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสรางองคกรใหเหมาะสม
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ผูบริหารเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนการ
บริหารงานและเปนหัวใจสําคัญในกระบวนการ
บริหารงานขององคกรท้ังในสวนของการนําบุคลากรใน
การร วม กันวิ เคราะหองค กรและเป าหมายการ
ดําเนินงาน เพ่ือจะนําไปสูการวิเคราะหเปาหมายท่ี
สอดคลองกับความ สามารถและบริบทของหนวยงาน
การเปดโอกาสใหบุคลากรไดรวมในการออกแบบ
แผนการบริหารงานเพ่ือใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
พัฒนาผลลัพธการดําเนินงานตามเปาหมาย โดยใช
ปจจัยนําเขาและการนํารูปแบบของนวัตกรรมการ
บริหารมาใชในกระบวนการบริหารงาน ซึ่งเปนแนวทาง
หน่ึงท่ีมุงเนนการตอบสนองการดําเนินงานท่ีดี เชน นํา
ฐานข อมู ลด าน เทค โน โ ลยี ส า รสน เทศมา ใช ใ น
กระบวนการบริหาร สอดคลองกับ Niyom suwandej
(2015) ท่ีพบวา นวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถนํามาใชในการบริหารงานเพ่ือใหเกิดผลิตผลท่ีมี
คุณภาพขององคกร และนําไปสูการบรรลุเปาหมาย ซึ่ง
ในปจจัยการบริหารดวยยุคโลกาภิวัตนมีปจจัยสําคัญท่ี
จะตองตระหนักถึงความสําคัญอยางยิ่ง คือ ปจจัยดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารงานในยุคปจจุบันมี
ความซับซอนมากข้ึน มีการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี
และขอมูลขาวสารอยางรวดเร็วและกวางขวาง ระบบ
สารสนเทศจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีสุดอยางหน่ึงท่ีจะชวยให
องคกรสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพถือวา
เปนทรัพยากรการบริหารท่ีเปนองคประกอบหลักใน
กระบวนการดําเนินงานใหภารกิจบรรลุเปาหมายท่ี
องคกรกําหนดไว (เปรมชัย สโรบล, 2550: 36)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี เปน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีทําหนาท่ีตามพันธกิจอุดมศึกษา 4
พันธกิจ คือ การผลิตและพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพ
การศึกษาวิจัยและพัฒนาองคความรู  การบริการ
วิชาการแกสังคมและสาธารณสุขสาธิต ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม กลุมงานภายในวิทยาลัยเปนไปเพ่ือ
ตอบสนองการดําเนินงานตามพันธกิจ ประกอบดวย
กลุมงานการสอน กลุมงานสงเสริมการศึกษา กลุม
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งานวิจัยและบริการวิชาการ กลุมงานพัฒนาบุคลากร
กลุมงานยุทธศาสตร และกลุมงานอํานวยการ โดย
วิทยาลัยมีการกําหนดวิสัยทัศน  ท่ีสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของวิทยาลัยและสถาบันพระบรมราชชนก
โดยมีเปาหมายรวมกันในการผลิตและพัฒนากําลังคน
ดานสุขภาพ ท่ีตอบสนองระบบสุขภาพของชุมชน
ภายใตการบริหารงานสภาพการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมภายนอกท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และเทคโนโลยี รวมท้ังผลกระทบโดยตรงจาก
สภาวการณแขงขันดานการผลิตบัณฑิต และทรัพยากร
บุคคลท่ีเปนกําลังสําคัญ เพ่ือเปนตนทุนดานสังคม
ฐานความรู วิทยาลัยตองดําเนินการบริหารงานตาม
นโยบายของสถาบันพระบรมราชชนกท่ีสอดคลองกับ
การพัฒนาระบบราชการในการใหองคการบริหารงาน
มุงผลสัมฤทธ์ิ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลขององคกรท่ีสามารถ
ตรวจสอบผลลัพธท้ังรายบุคคลและองคกรไดอยางเปน
รูปธรรม ดังน้ันการจะประกันแกสังคมและผูรับบริการ
ไดวาองคกรน้ันบรรลุวัตถุประสงค ใชทรัพยากรคุมคา
องคกรมีประสิท ธิผล จํ า เปนตองมีการประเมิน
ประสิทธิผลองคกร เพ่ือนําผลการประเมินท่ีไดไปใช
ประโยชน ในการปรับปรุงการบริหารองคกรใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งข้ึน

รูปแบบการบริหารในองคกร เปนวิธีการ
บริหารท่ีเปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับไดมีสวนรวมใน
การบริหารองคกรภายในขอบเขตหนาท่ีของตน การ
กระจายอํานาจ และความรับผิดชอบของผูบริหารไปยัง
ผูใตบังคับบัญชา หรือกลุมงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหกลุมมี
สวนรวม กําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตร
องคกร มีสวนรวมในการพิจารณาปญหาความตองการ
รวมกัน ตัดสินใจรวมกัน วางแผนการดําเนินงาน
แกปญหา และดําเนินการหรือปฏิบัติงานรวมกัน รวม
ตรวจสอบและพัฒนา เพ่ือใหเกิดผลประโยชนตอ
เปาหมายขององคกร (อัมพร ทองไชย, 2558) เพราะ
จะใชกระบวนการกลุมในการกําหนดและตัดสินใจเรื่อง
ตาง ๆ มีความสัมพันธระหวางบุคคลเปนแนวราบมีผล
ในเชิงจิตวิทยา จะทําใหบุคคลรูสึกวาไดเขาไปมีสวน

รวมในการตัดสินใจ ทําใหบุคคลไดรับความพึงพอใจ ซึ่ง
กระบวนการมีสวนรวมในการบริหารงาน ชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการสื่อสารท่ีดี สามารถแลกเปลี่ยน
ประสบการณในการทํางานรวมกัน และชวยลดความ
สับสนของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการ
สื่อสารวิสัยทัศนขององคกร จําเปนตองสื่อสารใหทุกคน
ในองคกรมีสวนรวมและขับเคลื่อนการดําเนินงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน วิสัยทัศนจะชวยปรับและสงผลตอ
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารคุณภาพ และเกิด
ความยั่งยืน การมีวิสัยทัศนรวม จึงเปนเสมือนเข็มทิศ
แกผูปฏิบัติ เพ่ือไปถึงเปาหมายองคกร (Kettunan,
J.,and Kantola, M., 2007) จะสงผลใหการทํางาน
บรรลุวัตถุประสงคมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนผลลัพธ
การดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย (ชุติพนธ นามวงศ,
2556) บุคลากรในองคการเกิดความรูสึกมีสวนรวมและ
มีการทํางานทิศทางเดียวกัน

ดังน้ันจากเหตุผล และปจจัยในดานตางๆท่ีมี
ส วนสํ าคัญและสัม พันธ กับประสิท ธิผลของการ
บริหารงาน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวา วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ราชบุรี มีประสิทธิผลการบริหารงานตาม
การรับรูของบุคลากรอยูในระดับใด และมีปจจัยใดบาง
ท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการบริหารงานของ
วิทยาลัย เพ่ือใหผูบริหารนําขอมูลไปเปนแนวทางใน
การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการบริหารงานของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
วัตถุประสงค

1. ศึกษาความสัมพันธของปจจัย ไดแก
ปจจัยดานภาวะผูนํา ดานนโยบายการบริหารและการ
ปฏิบัติ ดานโครงสรางองคการ ดานเทคโนโลยี ดาน
สิ่งแวดลอมภายนอก กับประสิทธิผลการบริหารงาน
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

2. ศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานตามการ
รับรูของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ราชบุรี
สมมุติฐานการวิจัย
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งานวิจัยและบริการวิชาการ กลุมงานพัฒนาบุคลากร
กลุมงานยุทธศาสตร และกลุมงานอํานวยการ โดย
วิทยาลัยมีการกําหนดวิสัยทัศน  ท่ีสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของวิทยาลัยและสถาบันพระบรมราชชนก
โดยมีเปาหมายรวมกันในการผลิตและพัฒนากําลังคน
ดานสุขภาพ ท่ีตอบสนองระบบสุขภาพของชุมชน
ภายใตการบริหารงานสภาพการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมภายนอกท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และเทคโนโลยี รวมท้ังผลกระทบโดยตรงจาก
สภาวการณแขงขันดานการผลิตบัณฑิต และทรัพยากร
บุคคลท่ีเปนกําลังสําคัญ เพ่ือเปนตนทุนดานสังคม
ฐานความรู วิทยาลัยตองดําเนินการบริหารงานตาม
นโยบายของสถาบันพระบรมราชชนกท่ีสอดคลองกับ
การพัฒนาระบบราชการในการใหองคการบริหารงาน
มุงผลสัมฤทธ์ิ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลขององคกรท่ีสามารถ
ตรวจสอบผลลัพธท้ังรายบุคคลและองคกรไดอยางเปน
รูปธรรม ดังน้ันการจะประกันแกสังคมและผูรับบริการ
ไดวาองคกรน้ันบรรลุวัตถุประสงค ใชทรัพยากรคุมคา
องคกรมีประสิท ธิผล จํ า เปนตองมีการประเมิน
ประสิทธิผลองคกร เพ่ือนําผลการประเมินท่ีไดไปใช
ประโยชน ในการปรับปรุงการบริหารองคกรใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งข้ึน

รูปแบบการบริหารในองคกร เปนวิธีการ
บริหารท่ีเปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับไดมีสวนรวมใน
การบริหารองคกรภายในขอบเขตหนาท่ีของตน การ
กระจายอํานาจ และความรับผิดชอบของผูบริหารไปยัง
ผูใตบังคับบัญชา หรือกลุมงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหกลุมมี
สวนรวม กําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตร
องคกร มีสวนรวมในการพิจารณาปญหาความตองการ
รวมกัน ตัดสินใจรวมกัน วางแผนการดําเนินงาน
แกปญหา และดําเนินการหรือปฏิบัติงานรวมกัน รวม
ตรวจสอบและพัฒนา เพ่ือใหเกิดผลประโยชนตอ
เปาหมายขององคกร (อัมพร ทองไชย, 2558) เพราะ
จะใชกระบวนการกลุมในการกําหนดและตัดสินใจเรื่อง
ตาง ๆ มีความสัมพันธระหวางบุคคลเปนแนวราบมีผล
ในเชิงจิตวิทยา จะทําใหบุคคลรูสึกวาไดเขาไปมีสวน

รวมในการตัดสินใจ ทําใหบุคคลไดรับความพึงพอใจ ซึ่ง
กระบวนการมีสวนรวมในการบริหารงาน ชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการสื่อสารท่ีดี สามารถแลกเปลี่ยน
ประสบการณในการทํางานรวมกัน และชวยลดความ
สับสนของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการ
สื่อสารวิสัยทัศนขององคกร จําเปนตองสื่อสารใหทุกคน
ในองคกรมีสวนรวมและขับเคลื่อนการดําเนินงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน วิสัยทัศนจะชวยปรับและสงผลตอ
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารคุณภาพ และเกิด
ความยั่งยืน การมีวิสัยทัศนรวม จึงเปนเสมือนเข็มทิศ
แกผูปฏิบัติ เพ่ือไปถึงเปาหมายองคกร (Kettunan,
J.,and Kantola, M., 2007) จะสงผลใหการทํางาน
บรรลุวัตถุประสงคมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนผลลัพธ
การดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย (ชุติพนธ นามวงศ,
2556) บุคลากรในองคการเกิดความรูสึกมีสวนรวมและ
มีการทํางานทิศทางเดียวกัน

ดังน้ันจากเหตุผล และปจจัยในดานตางๆท่ีมี
ส วนสํ าคัญและสัม พันธ กับประสิท ธิผลของการ
บริหารงาน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวา วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ราชบุรี มีประสิทธิผลการบริหารงานตาม
การรับรูของบุคลากรอยูในระดับใด และมีปจจัยใดบาง
ท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการบริหารงานของ
วิทยาลัย เพ่ือใหผูบริหารนําขอมูลไปเปนแนวทางใน
การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการบริหารงานของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
วัตถุประสงค

1. ศึกษาความสัมพันธของปจจัย ไดแก
ปจจัยดานภาวะผูนํา ดานนโยบายการบริหารและการ
ปฏิบัติ ดานโครงสรางองคการ ดานเทคโนโลยี ดาน
สิ่งแวดลอมภายนอก กับประสิทธิผลการบริหารงาน
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

2. ศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานตามการ
รับรูของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ราชบุรี
สมมุติฐานการวิจัย
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งานวิจัยและบริการวิชาการ กลุมงานพัฒนาบุคลากร
กลุมงานยุทธศาสตร และกลุมงานอํานวยการ โดย
วิทยาลัยมีการกําหนดวิสัยทัศน  ท่ีสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของวิทยาลัยและสถาบันพระบรมราชชนก
โดยมีเปาหมายรวมกันในการผลิตและพัฒนากําลังคน
ดานสุขภาพ ท่ีตอบสนองระบบสุขภาพของชุมชน
ภายใตการบริหารงานสภาพการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมภายนอกท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และเทคโนโลยี รวมท้ังผลกระทบโดยตรงจาก
สภาวการณแขงขันดานการผลิตบัณฑิต และทรัพยากร
บุคคลท่ีเปนกําลังสําคัญ เพ่ือเปนตนทุนดานสังคม
ฐานความรู วิทยาลัยตองดําเนินการบริหารงานตาม
นโยบายของสถาบันพระบรมราชชนกท่ีสอดคลองกับ
การพัฒนาระบบราชการในการใหองคการบริหารงาน
มุงผลสัมฤทธ์ิ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลขององคกรท่ีสามารถ
ตรวจสอบผลลัพธท้ังรายบุคคลและองคกรไดอยางเปน
รูปธรรม ดังน้ันการจะประกันแกสังคมและผูรับบริการ
ไดวาองคกรน้ันบรรลุวัตถุประสงค ใชทรัพยากรคุมคา
องคกรมีประสิท ธิผล จํ า เปนตองมีการประเมิน
ประสิทธิผลองคกร เพ่ือนําผลการประเมินท่ีไดไปใช
ประโยชน ในการปรับปรุงการบริหารองคกรใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งข้ึน

รูปแบบการบริหารในองคกร เปนวิธีการ
บริหารท่ีเปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับไดมีสวนรวมใน
การบริหารองคกรภายในขอบเขตหนาท่ีของตน การ
กระจายอํานาจ และความรับผิดชอบของผูบริหารไปยัง
ผูใตบังคับบัญชา หรือกลุมงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหกลุมมี
สวนรวม กําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตร
องคกร มีสวนรวมในการพิจารณาปญหาความตองการ
รวมกัน ตัดสินใจรวมกัน วางแผนการดําเนินงาน
แกปญหา และดําเนินการหรือปฏิบัติงานรวมกัน รวม
ตรวจสอบและพัฒนา เพ่ือใหเกิดผลประโยชนตอ
เปาหมายขององคกร (อัมพร ทองไชย, 2558) เพราะ
จะใชกระบวนการกลุมในการกําหนดและตัดสินใจเรื่อง
ตาง ๆ มีความสัมพันธระหวางบุคคลเปนแนวราบมีผล
ในเชิงจิตวิทยา จะทําใหบุคคลรูสึกวาไดเขาไปมีสวน

รวมในการตัดสินใจ ทําใหบุคคลไดรับความพึงพอใจ ซึ่ง
กระบวนการมีสวนรวมในการบริหารงาน ชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการสื่อสารท่ีดี สามารถแลกเปลี่ยน
ประสบการณในการทํางานรวมกัน และชวยลดความ
สับสนของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการ
สื่อสารวิสัยทัศนขององคกร จําเปนตองสื่อสารใหทุกคน
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ปจจัยดานภาวะผูนํา ดานนโยบายการบริหาร
และการปฏิบัติ ดานโครงสรางองคการ ดานเทคโนโลยี
ด า นสิ่ ง แ วดล อมภายนอก  มี ค ว ามสั ม พันธ กั บ
ประสิทธิผลการบริหารงานตามการรับรูของบุคลากร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
วิธีดําเนินการวิจัย

ดําเนินการในลักษณะการวิจัยเชิงเชิงสํารวจ
(Survey Research) ศึกษาหาความสัมพันธระหวางตัว
แปร (correlation study) โดยกําหนดประชากรท่ีใช
ในการวิจัยคือ อาจารย ขาราชการสายสนับสนุน
ลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราว วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ราชบุรีท่ีปฏิบัติงานในวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ราชบุรี ไดประชากรจํานวน จํานวน 116 คน
เลือกกลุมตัวอยางโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive sampling) กําหนดเกณฑการคัดเลือก
(Inclusion Criteria) คือ เปนบุคลากรของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ท่ีมีประสบการณการ
ทํางานในวิทยาลัยตั้งแต 1 ปข้ึนไป มีอายุ 20 ป ข้ึนไป
ใหความสมัครใจในการเปนผูใหขอมูล ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 110 คน
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

แ บ บ ส อ บ ถ า ม ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
(questionnaires) ปจจัยท่ีมีความสัมพันธ กับ
ประสิทธิผลการบริหารงานตามการรับรูของบุคลากร
แบงเปน 4 ตอน ดังน้ี

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
เก่ียวกับ เพศ  อายุ สถานภาพ ประสบการณการ
ทํางานในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี เปน
แบบเติมคําในชองวาง และตัวเลือกท่ีกําหนดคําตอบไว
ให (Forced choice) รวมจํานวน 4 ขอ

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามปจจัย ท่ีมี
ค ว ามสั ม พันธ กั บประสิ ท ธิ ผ ลก า รบริ ห า ร ง า น
ประกอบดวย ปจจัยดานนโยบายการบริหารและการ
ปฏิบัติ ดานโครงสรางองคการ ดานเทคโนโลยี ดาน
สิ่งแวดลอมภายนอก

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปจจัยดานภาวะผูนํา
ของผูบริหาร จําแนกเปนรายดาน ดัง น้ี ผู นําการ

เปลี่ยนแปลง ผูนํามีจริยธรรม ผูนําทางวิชาชีพ ผูนํา
สรางแรงบันดาลใจ ผูนําคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล
ผูนําวิสัยทัศน และผูนําเทคโนโลยี

ตอนท่ี 4 แบบสอบถามประสิทธิผลการ
บริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
ประกอบดวย ดานผลลัพธเฉพาะบุคคล ดานการบรรลุ
เปาหมาย ดานการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธ์ิสูง ดาน
ผูรับบริการและผูมีสาวนไดสวนเสีย

ลักษณะแบบสอบเปนการวัดระดับความ
คิดเห็น แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5
ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) กําหนดระดับคา
คะแนนดังน้ี

5 หมายถึง ขอรายการน้ันมีการปฏิบัติตรง
สภาพท่ีเปนจริงมากท่ีสุด

4 หมายถึง ขอรายการน้ันมีการปฏิบัติตรง
สภาพท่ีเปนจริงมาก

3 หมายถึง ขอรายการน้ันมีการปฏิบัติตรง
สภาพท่ีเปนจริงปานกลาง

2 หมายถึง ขอรายการน้ันมีการปฏิบัติตรง
สภาพท่ีเปนจริงนอย

1 หมายถึงขอรายการน้ันมีการปฏิบัติตรง
สภาพท่ีเปนจริงนอยท่ีสุด

การแปลความหมายของการใหคะแนนความ
ใชเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยตามแนวคิดของ
(Best) ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี

คาเฉลี่ย 1.00– 1.49 หมายถึง มีลักษณะ
การปฏิบัติท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงระดับนอยท่ีสุด

คาเฉลี่ย 1.50– 2.49 หมายถึง มีลักษณะการ
ปฏิบัติท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงระดับนอย

คาเฉลี่ย 2.50– 3.49 หมายถึง มีลักษณะการ
ปฏิบัติท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงระดับปานกลาง

คาเฉลี่ย 3.50– 4.49 หมายถึง มีลักษณะการ
ปฏิบัติท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงระดับมาก

คาเฉลี่ย 4.50– 5.00 หมายถึง มีลักษณะการ
ปฏิบัติท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงระดับมากท่ีสุด
การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ
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1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากตํารา เอกสาร
งาน วิจั ย ท่ี เ ก่ี ย วข อ ง  ต ามแนวคิ ดการประ เมิ น
ประสิทธิผลองคการของวิทยาลัย
พยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แนวคิดภาวะ
ผูนํา นโยบายการบ ริหารและการปฏิบัติ โครงสราง
องคการ เทคโนโลยี สิ่งแวดลอมภายนอก ของสุภาวดี
นพรุจจินดา (2553)

2. นําขอมูลท่ีไดมาพัฒนาเปนขอคําถามให
สอดคลองกับนิยามเชิงปฏิบัติการ โดยลักษณะเปนแบบ
มาตราประมาณคา (Like scale)
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ

นําแบบสอบถามท่ีไดไปทดลองใช (Try out)
กับอาจารยจากวิทยาลัยเครือขายภาคกลาง 2 จํานวน
5 แหง คือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช วิทยาลัยพยาบาลพระ
จอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีทาง
การแพทยและสาธารณสุขกาญจนาภิเษก รวมท้ังสิ้น
จํานวน 34 คน หาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม
(reliability) โดยใช วิ ธีสัมประสิท ธ์ิแอลฟ า
(coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความ
เช่ือมั่น 0.89
การเก็บรวบรวมขอมูล

ผูวิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี
1. ประชุมกลุมสรางความเขาใจรวมกันกับ

ผูดําเนินการวิจัยและผูชวยวิจัย เรื่องแนวทางการเก็บ
ขอมูลวิจัยและการพิทักษสิทธ์ิผูใหขอมูล

2. การเก็บรวมรวมขอมูล ผูชวยวิจัย
ดําเนินการสงแบบสอบถามใหประชากร จํานวน 110
ฉบับ และขอใหสงแบบสอบถามกลับคืนผูชวยวิจัย ซึ่ง
ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 98 ฉบับ คิดเปน
รอยละ 89.09
การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชสําหรับการวิจัย

1. การวิเคราะหสถานภาพผูตอบ
แบบสอบถาม ดวยการคํานวณคาความถ่ี (Frequency)

รอยละ(percentage) นําเสนอในรูปตารางประกอบ
ความเรียง

2. การวิเคราะหระดับความคิดเห็น
ประสิทธิผลการบริหารงานขององคการ และปจจัยท่ีมี
ค ว ามสั ม พันธ กั บประสิ ท ธิ ผ ลก า รบริ ห า ร ง า น
ประกอบดวย ปจจัยดานภาวะผูนํา ดานนโยบายการ
บริหารและการปฏิบัติ ดานโครงสรางองคการ ดาน
เทคโนโลยี ดานสิ่ งแวดลอมภายนอก โดยใชสถิติ
คาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
จําแนกตามรายขอ รายดานและโดยรวมและประเมิน
ระดับจากคาเฉลี่ย

3. การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัย
ประกอบดวย ปจจัยดานภาวะผูนํา ดานนโยบายการ
บริหารและการปฏิบัติ ดานโครงสรางองคการ ดาน
เทคโนโลยี ดานสิ่งแวดลอมภายนอก กับประสิทธิผล
การบริหารงานตามการรับรูของบุคลากรวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยการคํานวณคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธอยางงาย ใชสูตรคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
แบบเพียรสัน (Pearson Correlation) ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05
สรุปผลการวิจัย

ผู วิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน
ลําดับ ดังน้ี

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล
ของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ
84.09 อายุสวนใหญอยูในชวง 36 - 45 ป รอยละ
36.36 สถานภาพสวนใหญเปนขาราชการ รอยละ
40.91 ประสบการณการทํางานในวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ราชบุรี สวนใหญอยูในชวง 21 - 25 ป
รอยละ 19.32

ตอน ท่ี 2 ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ป จ จั ย ท่ี มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลการบริหารงาน และ
ประสิทธิผลการบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ราชบุรี
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ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล
ของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ
84.09 อายุสวนใหญอยูในชวง 36 - 45 ป รอยละ
36.36 สถานภาพสวนใหญเปนขาราชการ รอยละ
40.91 ประสบการณการทํางานในวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ราชบุรี สวนใหญอยูในชวง 21 - 25 ป
รอยละ 19.32

ตอน ท่ี 2 ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ป จ จั ย ท่ี มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลการบริหารงาน และ
ประสิทธิผลการบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ราชบุรี
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1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากตํารา เอกสาร
งาน วิจั ย ท่ี เ ก่ี ย วข อ ง  ต ามแนวคิ ดการประ เมิ น
ประสิทธิผลองคการของวิทยาลัย
พยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แนวคิดภาวะ
ผูนํา นโยบายการบ ริหารและการปฏิบัติ โครงสราง
องคการ เทคโนโลยี สิ่งแวดลอมภายนอก ของสุภาวดี
นพรุจจินดา (2553)

2. นําขอมูลท่ีไดมาพัฒนาเปนขอคําถามให
สอดคลองกับนิยามเชิงปฏิบัติการ โดยลักษณะเปนแบบ
มาตราประมาณคา (Like scale)
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ

นําแบบสอบถามท่ีไดไปทดลองใช (Try out)
กับอาจารยจากวิทยาลัยเครือขายภาคกลาง 2 จํานวน
5 แหง คือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช วิทยาลัยพยาบาลพระ
จอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีทาง
การแพทยและสาธารณสุขกาญจนาภิเษก รวมท้ังสิ้น
จํานวน 34 คน หาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม
(reliability) โดยใช วิ ธีสัมประสิท ธ์ิแอลฟ า
(coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความ
เช่ือมั่น 0.89
การเก็บรวบรวมขอมูล

ผูวิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี
1. ประชุมกลุมสรางความเขาใจรวมกันกับ

ผูดําเนินการวิจัยและผูชวยวิจัย เรื่องแนวทางการเก็บ
ขอมูลวิจัยและการพิทักษสิทธ์ิผูใหขอมูล

2. การเก็บรวมรวมขอมูล ผูชวยวิจัย
ดําเนินการสงแบบสอบถามใหประชากร จํานวน 110
ฉบับ และขอใหสงแบบสอบถามกลับคืนผูชวยวิจัย ซึ่ง
ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 98 ฉบับ คิดเปน
รอยละ 89.09
การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชสําหรับการวิจัย

1. การวิเคราะหสถานภาพผูตอบ
แบบสอบถาม ดวยการคํานวณคาความถ่ี (Frequency)

รอยละ(percentage) นําเสนอในรูปตารางประกอบ
ความเรียง

2. การวิเคราะหระดับความคิดเห็น
ประสิทธิผลการบริหารงานขององคการ และปจจัยท่ีมี
ค ว ามสั ม พันธ กั บประสิ ท ธิ ผ ลก า รบริ ห า ร ง า น
ประกอบดวย ปจจัยดานภาวะผูนํา ดานนโยบายการ
บริหารและการปฏิบัติ ดานโครงสรางองคการ ดาน
เทคโนโลยี ดานสิ่ งแวดลอมภายนอก โดยใชสถิติ
คาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
จําแนกตามรายขอ รายดานและโดยรวมและประเมิน
ระดับจากคาเฉลี่ย

3. การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัย
ประกอบดวย ปจจัยดานภาวะผูนํา ดานนโยบายการ
บริหารและการปฏิบัติ ดานโครงสรางองคการ ดาน
เทคโนโลยี ดานสิ่งแวดลอมภายนอก กับประสิทธิผล
การบริหารงานตามการรับรูของบุคลากรวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยการคํานวณคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธอยางงาย ใชสูตรคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
แบบเพียรสัน (Pearson Correlation) ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05
สรุปผลการวิจัย

ผู วิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน
ลําดับ ดังน้ี

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล
ของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ
84.09 อายุสวนใหญอยูในชวง 36 - 45 ป รอยละ
36.36 สถานภาพสวนใหญเปนขาราชการ รอยละ
40.91 ประสบการณการทํางานในวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ราชบุรี สวนใหญอยูในชวง 21 - 25 ป
รอยละ 19.32

ตอน ท่ี 2 ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ป จ จั ย ท่ี มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลการบริหารงาน และ
ประสิทธิผลการบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ราชบุรี
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1) ร ะ ดั บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต อ ป จ จั ย ท่ี มี
ความสัมพันธ กับประสิทธิผลการบริหารงานของ
วิทยาลัยพยาบาลโดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( x =
4.76 , S.D. = .49) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติมีคาเฉลี่ยสูงสุด
( x = 4.75, S.D. = .39) อยูในระดับดีมาก รองลงมา
คือ ดานเทคโนโลยี ( x = 4.63, S.D. = .63) อยูใน
ระดับดีมาก สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดแตอยูใน
ระดับดีมากคือ ดานโครงสรางองคการ ( x =4.61,
S.D.= .46) และดานสิ่งแวดลอมภายนอก ( x =
4.61, S.D. = .41) โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก
ดานภาวะผูนําของผูบริหาร ( x = 4.81, S.D.= .87)

2) ร ะ ดั บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต อ ป จ จั ย ท่ี มี
ความสัมพันธ กับประสิทธิผลการบริหารงานของ
วิทยาลัย จําแนกรายดาน พบวา

2.1 ดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ
โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( x = 4.75, S.D.= .39)
ขอ ท่ีมีค า เฉลี่ ยสู งสุด คือ วิทยาลัยมีการ กําหนด
วิสัยทัศนไวชัดเจนเปนลายลักษณอักษร ( x =4.84,
S.D.= .76) อยูในระดับดีมาก รองลงมา คือ วิทยาลัยมี
การกําหนดเปาหมายการดําเนินงานไวเปนลายลักษณ
อักษร ( x = 4.81, S.D.= .70) อยูในระดับดีมาก สวน
ขอรายการท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดแตอยูในระดับดีมาก
คือ บุคลากรทุกกลุมงานมีการดําเนินงานตามแผนท่ีได
มีสวนรวมในการจัดทํา ( x = 4.66, S.D.= .53)

2.2) ดานโครงสรางองคการ  โดยภาพรวมอยู
ในระดับดีมาก ( x = 4.61, S.D.= .46) ขอท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ วิทยาลัยมีการกําหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุ เปาหมายของวิทยาลัย ( x

=4.70, S.D.= .55) อยูในระดับดีมาก  รองลงมา คือ
บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายหรือกําหนด
แนวทางใหบรรลุเปาหมาย ( x = 4.67, S.D.= .42)
อยูในระดับดีมาก สวนขอรายการท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ี
สุดแตอยูในระดับดีมาก คือ บุคลากรปฏิบัติงานรวมกัน
โดยคํานึงถึงธรรมชาติของบุคคล เจตคติ ความสามารถ
และความสัมพันธระหวางบุคคล ( x = 4.66, S.D.=
.53)

2.3 ดานเทคโนโลยี โดยภาพรวมอยูในระดับ
ดีมาก ( x = 4.63, S.D.= .59) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ
วิทยาลัยมีการวางแผนดานงบประมาณ และวัสดุ
อุปกรณในการนําเทคโนโลยีมาใช ในการบริหาร
วิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ ( x = 4.73, S.D.= .52)
อยูในระดับดีมาก รองลงมา คือ วิทยาลัยมีการนํา
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เชน คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต
ขอมูลสารสนเทศฯมาใชในการบริหาร ( x = 4.68,
S.D.= .51) อยูในระดับดีมาก  สวนขอรายการท่ีมี
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุดแตอยูในระดับดีมาก คือ วิทยาลัยมี
มาตรการประหยัดไฟ ลดการใชพลังงาน และควบคุม
การใชทรัพยากรทางการบริหาร เชน เงิน คน วัสดุ
อุปกรณอยางคุมคา( x = 4.56, S.D.= .49)

2.4 ดานสิ่งแวดลอมภายนอก โดยภาพรวม
อยูในระดับดีมาก ( x = 4.61, S.D.= .41) ขอท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรของวิทยาลัยไดรับการ
สงเสริมใหพัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
ใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
เทคโนโลยี ( x = 4.69, S.D.= .53) อยูในระดับดีมาก
รองลงมาคือ วิทยาลัยมีการปรับบทบาท ภารกิจของ
วิทยาลัยใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองและเทคโนโลยี ( x = 4.63, S.D.= .52) อยู
ในระดับดีมาก สวนขอรายการท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดแต
อยูในระดับดีมาก คือ วิทยาลัยมีการวางแผนกลยุทธ
ตามแนวทางของกรอบอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ( x = 4.51,
S.D.= .63) 2.5 ดานปจจัยภาวะผูนําของผูบริหาร โดย
ภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( x = 4.81, S.D.= .87)
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานผูนํามีจริยธรรมมี
คาเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.83, S.D.= .86) อยูในระดับดี
มาก รองลงมา คือ ดานผูนําวิสัยทัศน ( x = 4.82,
S.D.= .79) อยูในระดับดีมาก สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอย
ท่ีสุ ด แต อ ยู ใ น ร ะดั บดี ม าก  คื อ   ด า นผู นํ า ก า ร
เปลี่ยนแปลง ( x = 4.78, S.D.= .63)

3) ระดับความคิดเห็นตอประสิทธิผลการ
บริหารงานของวิทยาลัย โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก
( x = 4.76, S.D.= .41) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา
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1) ร ะ ดั บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต อ ป จ จั ย ท่ี มี
ความสัมพันธ กับประสิทธิผลการบริหารงานของ
วิทยาลัยพยาบาลโดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( x =
4.76 , S.D. = .49) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติมีคาเฉลี่ยสูงสุด
( x = 4.75, S.D. = .39) อยูในระดับดีมาก รองลงมา
คือ ดานเทคโนโลยี ( x = 4.63, S.D. = .63) อยูใน
ระดับดีมาก สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดแตอยูใน
ระดับดีมากคือ ดานโครงสรางองคการ ( x =4.61,
S.D.= .46) และดานสิ่งแวดลอมภายนอก ( x =
4.61, S.D. = .41) โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก
ดานภาวะผูนําของผูบริหาร ( x = 4.81, S.D.= .87)

2) ร ะ ดั บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต อ ป จ จั ย ท่ี มี
ความสัมพันธ กับประสิทธิผลการบริหารงานของ
วิทยาลัย จําแนกรายดาน พบวา

2.1 ดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ
โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( x = 4.75, S.D.= .39)
ขอ ท่ีมีค า เฉลี่ ยสู งสุด คือ วิทยาลัยมีการ กําหนด
วิสัยทัศนไวชัดเจนเปนลายลักษณอักษร ( x =4.84,
S.D.= .76) อยูในระดับดีมาก รองลงมา คือ วิทยาลัยมี
การกําหนดเปาหมายการดําเนินงานไวเปนลายลักษณ
อักษร ( x = 4.81, S.D.= .70) อยูในระดับดีมาก สวน
ขอรายการท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดแตอยูในระดับดีมาก
คือ บุคลากรทุกกลุมงานมีการดําเนินงานตามแผนท่ีได
มีสวนรวมในการจัดทํา ( x = 4.66, S.D.= .53)

2.2) ดานโครงสรางองคการ  โดยภาพรวมอยู
ในระดับดีมาก ( x = 4.61, S.D.= .46) ขอท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ วิทยาลัยมีการกําหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุ เปาหมายของวิทยาลัย ( x

=4.70, S.D.= .55) อยูในระดับดีมาก  รองลงมา คือ
บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายหรือกําหนด
แนวทางใหบรรลุเปาหมาย ( x = 4.67, S.D.= .42)
อยูในระดับดีมาก สวนขอรายการท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ี
สุดแตอยูในระดับดีมาก คือ บุคลากรปฏิบัติงานรวมกัน
โดยคํานึงถึงธรรมชาติของบุคคล เจตคติ ความสามารถ
และความสัมพันธระหวางบุคคล ( x = 4.66, S.D.=
.53)

2.3 ดานเทคโนโลยี โดยภาพรวมอยูในระดับ
ดีมาก ( x = 4.63, S.D.= .59) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ
วิทยาลัยมีการวางแผนดานงบประมาณ และวัสดุ
อุปกรณในการนําเทคโนโลยีมาใช ในการบริหาร
วิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ ( x = 4.73, S.D.= .52)
อยูในระดับดีมาก รองลงมา คือ วิทยาลัยมีการนํา
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เชน คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต
ขอมูลสารสนเทศฯมาใชในการบริหาร ( x = 4.68,
S.D.= .51) อยูในระดับดีมาก  สวนขอรายการท่ีมี
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุดแตอยูในระดับดีมาก คือ วิทยาลัยมี
มาตรการประหยัดไฟ ลดการใชพลังงาน และควบคุม
การใชทรัพยากรทางการบริหาร เชน เงิน คน วัสดุ
อุปกรณอยางคุมคา( x = 4.56, S.D.= .49)

2.4 ดานสิ่งแวดลอมภายนอก โดยภาพรวม
อยูในระดับดีมาก ( x = 4.61, S.D.= .41) ขอท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรของวิทยาลัยไดรับการ
สงเสริมใหพัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
ใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
เทคโนโลยี ( x = 4.69, S.D.= .53) อยูในระดับดีมาก
รองลงมาคือ วิทยาลัยมีการปรับบทบาท ภารกิจของ
วิทยาลัยใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองและเทคโนโลยี ( x = 4.63, S.D.= .52) อยู
ในระดับดีมาก สวนขอรายการท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดแต
อยูในระดับดีมาก คือ วิทยาลัยมีการวางแผนกลยุทธ
ตามแนวทางของกรอบอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ( x = 4.51,
S.D.= .63) 2.5 ดานปจจัยภาวะผูนําของผูบริหาร โดย
ภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( x = 4.81, S.D.= .87)
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานผูนํามีจริยธรรมมี
คาเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.83, S.D.= .86) อยูในระดับดี
มาก รองลงมา คือ ดานผูนําวิสัยทัศน ( x = 4.82,
S.D.= .79) อยูในระดับดีมาก สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอย
ท่ีสุ ด แต อ ยู ใ น ร ะดั บดี ม าก  คื อ   ด า นผู นํ า ก า ร
เปลี่ยนแปลง ( x = 4.78, S.D.= .63)

3) ระดับความคิดเห็นตอประสิทธิผลการ
บริหารงานของวิทยาลัย โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก
( x = 4.76, S.D.= .41) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา
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1) ร ะ ดั บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต อ ป จ จั ย ท่ี มี
ความสัมพันธ กับประสิทธิผลการบริหารงานของ
วิทยาลัยพยาบาลโดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( x =
4.76 , S.D. = .49) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติมีคาเฉลี่ยสูงสุด
( x = 4.75, S.D. = .39) อยูในระดับดีมาก รองลงมา
คือ ดานเทคโนโลยี ( x = 4.63, S.D. = .63) อยูใน
ระดับดีมาก สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดแตอยูใน
ระดับดีมากคือ ดานโครงสรางองคการ ( x =4.61,
S.D.= .46) และดานสิ่งแวดลอมภายนอก ( x =
4.61, S.D. = .41) โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก
ดานภาวะผูนําของผูบริหาร ( x = 4.81, S.D.= .87)

2) ร ะ ดั บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต อ ป จ จั ย ท่ี มี
ความสัมพันธ กับประสิทธิผลการบริหารงานของ
วิทยาลัย จําแนกรายดาน พบวา

2.1 ดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ
โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( x = 4.75, S.D.= .39)
ขอ ท่ีมีค า เฉลี่ ยสู งสุด คือ วิทยาลัยมีการ กําหนด
วิสัยทัศนไวชัดเจนเปนลายลักษณอักษร ( x =4.84,
S.D.= .76) อยูในระดับดีมาก รองลงมา คือ วิทยาลัยมี
การกําหนดเปาหมายการดําเนินงานไวเปนลายลักษณ
อักษร ( x = 4.81, S.D.= .70) อยูในระดับดีมาก สวน
ขอรายการท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดแตอยูในระดับดีมาก
คือ บุคลากรทุกกลุมงานมีการดําเนินงานตามแผนท่ีได
มีสวนรวมในการจัดทํา ( x = 4.66, S.D.= .53)

2.2) ดานโครงสรางองคการ  โดยภาพรวมอยู
ในระดับดีมาก ( x = 4.61, S.D.= .46) ขอท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ วิทยาลัยมีการกําหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุ เปาหมายของวิทยาลัย ( x

=4.70, S.D.= .55) อยูในระดับดีมาก  รองลงมา คือ
บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายหรือกําหนด
แนวทางใหบรรลุเปาหมาย ( x = 4.67, S.D.= .42)
อยูในระดับดีมาก สวนขอรายการท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ี
สุดแตอยูในระดับดีมาก คือ บุคลากรปฏิบัติงานรวมกัน
โดยคํานึงถึงธรรมชาติของบุคคล เจตคติ ความสามารถ
และความสัมพันธระหวางบุคคล ( x = 4.66, S.D.=
.53)

2.3 ดานเทคโนโลยี โดยภาพรวมอยูในระดับ
ดีมาก ( x = 4.63, S.D.= .59) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ
วิทยาลัยมีการวางแผนดานงบประมาณ และวัสดุ
อุปกรณในการนําเทคโนโลยีมาใช ในการบริหาร
วิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ ( x = 4.73, S.D.= .52)
อยูในระดับดีมาก รองลงมา คือ วิทยาลัยมีการนํา
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เชน คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต
ขอมูลสารสนเทศฯมาใชในการบริหาร ( x = 4.68,
S.D.= .51) อยูในระดับดีมาก  สวนขอรายการท่ีมี
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุดแตอยูในระดับดีมาก คือ วิทยาลัยมี
มาตรการประหยัดไฟ ลดการใชพลังงาน และควบคุม
การใชทรัพยากรทางการบริหาร เชน เงิน คน วัสดุ
อุปกรณอยางคุมคา( x = 4.56, S.D.= .49)

2.4 ดานสิ่งแวดลอมภายนอก โดยภาพรวม
อยูในระดับดีมาก ( x = 4.61, S.D.= .41) ขอท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรของวิทยาลัยไดรับการ
สงเสริมใหพัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
ใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
เทคโนโลยี ( x = 4.69, S.D.= .53) อยูในระดับดีมาก
รองลงมาคือ วิทยาลัยมีการปรับบทบาท ภารกิจของ
วิทยาลัยใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองและเทคโนโลยี ( x = 4.63, S.D.= .52) อยู
ในระดับดีมาก สวนขอรายการท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดแต
อยูในระดับดีมาก คือ วิทยาลัยมีการวางแผนกลยุทธ
ตามแนวทางของกรอบอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ( x = 4.51,
S.D.= .63) 2.5 ดานปจจัยภาวะผูนําของผูบริหาร โดย
ภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( x = 4.81, S.D.= .87)
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานผูนํามีจริยธรรมมี
คาเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.83, S.D.= .86) อยูในระดับดี
มาก รองลงมา คือ ดานผูนําวิสัยทัศน ( x = 4.82,
S.D.= .79) อยูในระดับดีมาก สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอย
ท่ีสุ ด แต อ ยู ใ น ร ะดั บดี ม าก  คื อ   ด า นผู นํ า ก า ร
เปลี่ยนแปลง ( x = 4.78, S.D.= .63)

3) ระดับความคิดเห็นตอประสิทธิผลการ
บริหารงานของวิทยาลัย โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก
( x = 4.76, S.D.= .41) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา
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ดานการปฏิบัติงานมีผลสัมฤทธ์ิสูง และดานผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสียมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.81,
S.D.= .87) อยูในระดับดีมาก รองลงมา คือ ดาน
ผลลัพธเฉพาะบุคคล และดานการบรรลุเปาหมาย ( x

= 4.73, S.D.= .52) อยูในระดับดีมาก
3.1 ดานผลลัพธเฉพาะบุคคล โดยภาพรวม

อยูในระดับดีมาก ( x = 4.73, S.D.= .52) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอ รายการท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ บุคลากรของวิทยาลัยตองการใหวิทยาลัยมี
ช่ือเสียงเปนท่ีรูจัก ( x = 4.85, S.D.= .76) อยูใน
ระดับดีมาก รองลงมาคือ บุคลากรของวิทยาลัยพึง
พอใจในการปฏิบัติงานท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิ ( x = 4.80,
S.D.= .59)

3.2 ดานการบรรลุเปาหมาย โดยภาพรวมอยู
ในระดับดีมาก ( x = 4.73, S.D.= .52) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ขอรายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ
บุคลากรของวิทยาลัยสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุ
เปาหมายของตนเอง ( x = 4.80, S.D.= .59)
อยูในระดับดีมาก  รองลงมา คือ วิทยาลัยสามารถ
บริหารงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเปาหมายท่ีบุคลากร
รวมกันกําหนดไดผลสัมฤทธ์ิ ( x = 4.70, S.D.= .46)

3.3 ดานการปฏิบัติงานมีผลสัมฤทธ์ิสูง โดย
ภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( x = 4.81, S.D.= .87)

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอรายการท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ วิทยาลัยมีผลลัพธในการดําเนินโครงการตรง
ตามวัตถุประสงคของวิทยาลัย และวิทยาลัยมีผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัดไม
นอยกวาระดับดี ( x = 4.83, S.D.= .86) อยูในระดับดี
มาก รองลงมา คือ วิทยาลัยมีผลผลิตบัณฑิตพยาบาลได
งานทําภายหลังสําเร็จการศึกษาภายใน 1 ป ( x =
4.82, S.D.= .79) อยูในระดับดีมาก

3.4 ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( x = 4.81, S.D.= .87)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอรายการท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ บุคลากรของวิทยาลัย นักศึกษา บัณฑิต และ
ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระบบการบริหารของวิทยาลัยไม
นอยกวางในระดับปานกลาง ( x = 4.83, S.D.= .86)
อยูในระดับดีมาก รองลงมา คือ นักศึกษาพยาบาล
ศาสตรพึงพอใจในการบริหารวิชาการ เชน หลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย ( x =
4.81, S.D.= .87) อยูในระดับดีมาก

ตอนท่ี 3 วิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการบริหารงาน
ตามการรับรูของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ราชบุรี

ตารางท่ี 1 แสดงคาสัมประสิทธิส์หสัมพันธระหวางปจจัย ไดแก ปจจัยดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ
ดานโครงสรางองคการ ดานเทคโนโลยี ดานสิ่งแวดลอมภายนอก ดานภาวะผูนํา ท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการ
บริหารงานตามการรับรูของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

ดานนโยบายฯ ดานโครงสรางฯ ดานเทคโนโลยี ดานสิ่งแวดลอมฯ  ดานภาวะผูนํา ประสิทธิผลองคการ

ดานนโยบายฯ 1.000
ดานโครงสรางฯ .086 1.000
ดานเทคโนโลยีฯ .226* .858*                 1.000
ดานส่ิงแวดลอมฯ .236* . 824* .806* 1.000
ดานภาวะผูนํา .210*               .747*                .726*                   .659*             1.000
ประสิทธิผลองคการ .218* . 767* .717* . 664* . 849* 1.000 * P < .05

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Vol. 4 No.1 Jan – Jun 2017

~ 128 ~

ดานการปฏิบัติงานมีผลสัมฤทธ์ิสูง และดานผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสียมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.81,
S.D.= .87) อยูในระดับดีมาก รองลงมา คือ ดาน
ผลลัพธเฉพาะบุคคล และดานการบรรลุเปาหมาย ( x

= 4.73, S.D.= .52) อยูในระดับดีมาก
3.1 ดานผลลัพธเฉพาะบุคคล โดยภาพรวม

อยูในระดับดีมาก ( x = 4.73, S.D.= .52) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอ รายการท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ บุคลากรของวิทยาลัยตองการใหวิทยาลัยมี
ช่ือเสียงเปนท่ีรูจัก ( x = 4.85, S.D.= .76) อยูใน
ระดับดีมาก รองลงมาคือ บุคลากรของวิทยาลัยพึง
พอใจในการปฏิบัติงานท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิ ( x = 4.80,
S.D.= .59)

3.2 ดานการบรรลุเปาหมาย โดยภาพรวมอยู
ในระดับดีมาก ( x = 4.73, S.D.= .52) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ขอรายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ
บุคลากรของวิทยาลัยสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุ
เปาหมายของตนเอง ( x = 4.80, S.D.= .59)
อยูในระดับดีมาก  รองลงมา คือ วิทยาลัยสามารถ
บริหารงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเปาหมายท่ีบุคลากร
รวมกันกําหนดไดผลสัมฤทธ์ิ ( x = 4.70, S.D.= .46)

3.3 ดานการปฏิบัติงานมีผลสัมฤทธ์ิสูง โดย
ภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( x = 4.81, S.D.= .87)

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอรายการท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ วิทยาลัยมีผลลัพธในการดําเนินโครงการตรง
ตามวัตถุประสงคของวิทยาลัย และวิทยาลัยมีผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัดไม
นอยกวาระดับดี ( x = 4.83, S.D.= .86) อยูในระดับดี
มาก รองลงมา คือ วิทยาลัยมีผลผลิตบัณฑิตพยาบาลได
งานทําภายหลังสําเร็จการศึกษาภายใน 1 ป ( x =
4.82, S.D.= .79) อยูในระดับดีมาก

3.4 ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( x = 4.81, S.D.= .87)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอรายการท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ บุคลากรของวิทยาลัย นักศึกษา บัณฑิต และ
ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระบบการบริหารของวิทยาลัยไม
นอยกวางในระดับปานกลาง ( x = 4.83, S.D.= .86)
อยูในระดับดีมาก รองลงมา คือ นักศึกษาพยาบาล
ศาสตรพึงพอใจในการบริหารวิชาการ เชน หลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย ( x =
4.81, S.D.= .87) อยูในระดับดีมาก

ตอนท่ี 3 วิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการบริหารงาน
ตามการรับรูของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ราชบุรี

ตารางท่ี 1 แสดงคาสัมประสิทธิส์หสัมพันธระหวางปจจัย ไดแก ปจจัยดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ
ดานโครงสรางองคการ ดานเทคโนโลยี ดานสิ่งแวดลอมภายนอก ดานภาวะผูนํา ท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการ
บริหารงานตามการรับรูของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

ดานนโยบายฯ ดานโครงสรางฯ ดานเทคโนโลยี ดานสิ่งแวดลอมฯ  ดานภาวะผูนํา ประสิทธิผลองคการ

ดานนโยบายฯ 1.000
ดานโครงสรางฯ .086 1.000
ดานเทคโนโลยีฯ .226* .858*                 1.000
ดานส่ิงแวดลอมฯ .236* . 824* .806* 1.000
ดานภาวะผูนํา .210*               .747*                .726*                   .659*             1.000
ประสิทธิผลองคการ .218* . 767* .717* . 664* . 849* 1.000 * P < .05
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ดานการปฏิบัติงานมีผลสัมฤทธ์ิสูง และดานผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสียมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.81,
S.D.= .87) อยูในระดับดีมาก รองลงมา คือ ดาน
ผลลัพธเฉพาะบุคคล และดานการบรรลุเปาหมาย ( x

= 4.73, S.D.= .52) อยูในระดับดีมาก
3.1 ดานผลลัพธเฉพาะบุคคล โดยภาพรวม

อยูในระดับดีมาก ( x = 4.73, S.D.= .52) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอ รายการท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ บุคลากรของวิทยาลัยตองการใหวิทยาลัยมี
ช่ือเสียงเปนท่ีรูจัก ( x = 4.85, S.D.= .76) อยูใน
ระดับดีมาก รองลงมาคือ บุคลากรของวิทยาลัยพึง
พอใจในการปฏิบัติงานท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิ ( x = 4.80,
S.D.= .59)

3.2 ดานการบรรลุเปาหมาย โดยภาพรวมอยู
ในระดับดีมาก ( x = 4.73, S.D.= .52) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ขอรายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ
บุคลากรของวิทยาลัยสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุ
เปาหมายของตนเอง ( x = 4.80, S.D.= .59)
อยูในระดับดีมาก  รองลงมา คือ วิทยาลัยสามารถ
บริหารงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเปาหมายท่ีบุคลากร
รวมกันกําหนดไดผลสัมฤทธ์ิ ( x = 4.70, S.D.= .46)

3.3 ดานการปฏิบัติงานมีผลสัมฤทธ์ิสูง โดย
ภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( x = 4.81, S.D.= .87)

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอรายการท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ วิทยาลัยมีผลลัพธในการดําเนินโครงการตรง
ตามวัตถุประสงคของวิทยาลัย และวิทยาลัยมีผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัดไม
นอยกวาระดับดี ( x = 4.83, S.D.= .86) อยูในระดับดี
มาก รองลงมา คือ วิทยาลัยมีผลผลิตบัณฑิตพยาบาลได
งานทําภายหลังสําเร็จการศึกษาภายใน 1 ป ( x =
4.82, S.D.= .79) อยูในระดับดีมาก

3.4 ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( x = 4.81, S.D.= .87)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอรายการท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ บุคลากรของวิทยาลัย นักศึกษา บัณฑิต และ
ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระบบการบริหารของวิทยาลัยไม
นอยกวางในระดับปานกลาง ( x = 4.83, S.D.= .86)
อยูในระดับดีมาก รองลงมา คือ นักศึกษาพยาบาล
ศาสตรพึงพอใจในการบริหารวิชาการ เชน หลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย ( x =
4.81, S.D.= .87) อยูในระดับดีมาก

ตอนท่ี 3 วิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการบริหารงาน
ตามการรับรูของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ราชบุรี

ตารางท่ี 1 แสดงคาสัมประสิทธิส์หสัมพันธระหวางปจจัย ไดแก ปจจัยดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ
ดานโครงสรางองคการ ดานเทคโนโลยี ดานสิ่งแวดลอมภายนอก ดานภาวะผูนํา ท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการ
บริหารงานตามการรับรูของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

ดานนโยบายฯ ดานโครงสรางฯ ดานเทคโนโลยี ดานสิ่งแวดลอมฯ  ดานภาวะผูนํา ประสิทธิผลองคการ

ดานนโยบายฯ 1.000
ดานโครงสรางฯ .086 1.000
ดานเทคโนโลยีฯ .226* .858*                 1.000
ดานส่ิงแวดลอมฯ .236* . 824* .806* 1.000
ดานภาวะผูนํา .210*               .747*                .726*                   .659*             1.000
ประสิทธิผลองคการ .218* . 767* .717* . 664* . 849* 1.000 * P < .05
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จากตารางท่ี 1 พบวา ปจจัยดานนโยบายการ
บริหารและการปฏิบัติ ดานโครงสรางองคการ ดาน
เทคโนโลยี ดานสิ่งแวดลอมภายนอก และดานภาวะผูนํา
ของผูบริหาร มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 กับประสิทธิผลการบริหารงานตามการ
รับรูของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี (r
= .218, .767, .717, .664, และ .849 ตามลําดับ)
อภิปรายผลการศึกษา

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการ
บริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลโดยภาพรวมอยูในระดับดี
มาก และเมื่อพิจารณารายดาน ไดแก ดานภาวะผูนํา ดาน
นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ดานโครงสรางองคการ
ดานเทคโนโลยี ดานสิ่งแวดลอมภายนอก พบวา อยูใน
ระดับดีมากทุกดาน ท้ังน้ีเน่ืองจากผูบริหารวิทยาลัยได
กําหนดเปาหมายการทํางานอยางชัดเจน มีการวางนโยบาย
การบริหารจัดการ การจัดสายบังคับบัญชา การกําหนด
บทบาทและหนาท่ีของหนวยงานและบุคลากร รวมท้ังมกีาร
จัดหาทรัพยากรท้ังบุคลากร สิ่งอํานวยความสะดวก การจัด
สภาพแวดลอมในท่ีทํางานและจัดสิ่งสนับสนุนการจัด
การศึกษา สอดคลองกับแนวคิดของ สเตียรส (Steers,
1991) กลาวถึงผลการปฏิบัติ งานขององคการ
(Organizational Performance) จะมีประสิทธิผล
(Effectiveness) ข้ึนอยู กับปจจัยด านลั กษณะ
สภาพแวดล อม ท้ั งสภาพแวดล อมภายนอกและ
สภาพแวดลอมภายใน ปจจัยดานนโยบายและการปฏิบัติ
ซึ่งประกอบดวยการมีเปาหมายท่ีชัดเจน การจัดหาและการ
ใชทรัพยากร การสรางสภาพแวดลอมการทํางาน
กระบวนการสื่อสาร ภาวะผูนําและการตัดสินใจ การ
ปรับตัว ขององคการและนวัตกรรม และญาณิศา บุญจิตร
(2552) ท่ีไดสังเคราะหแนวคิดของของ Steers (1977),
Bartol and others (2001) และ Owens (2004) พบวา
ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลขององคการ ไดแก เปาหมาย
ขององคกร ทรัพยากร นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ
โครงสรางองคการ เทคโนโลยี และศึกษาวิจัยประเมิน
ประสิทธิผลองคการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ตาม
แนวทางการประเมินองคการแบบสมดุล (Balanced
Scorecard) โดย Kaplan and Norton (1996) พบวา

ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลองคการ ไดแก สภาพแวดลอม
ภายนอก นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ โครงสราง
องคการ

นอกจากน้ี วิทยาลัยไดสงเสริมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยพัฒนาใหมีความทันสมัย และสามารถ
เขาถึงขอมูลขององคกรท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของ
บุคลากร สามารถเช่ือมโยงขอมูลในระบบตางๆ เพ่ือให
ผูบริหารสามารถนําขอมูลมาใชในการตัดสินใจเชิงบริหาร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับแนวคิดของ พิชฌาย
วีร สินสวัสดิ์ (2555) พบวา แนวทางการศึกษาไทยกับการ
เตรียมความพรอมสูศตวรรษท่ี 21 สถานศึกษาตองมีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะชวยใหเกิดความคลองตัวในการ
สื่อสาร และการจัดการความรูเปนการสรางโอกาสการ
เรียนรูและสะทอนผลงานของทุกระดับในองคกร  ซึ่งการใช
ขอมูลและสารสนเทศเปนเครือขายความรูของสถาบันใน
การสนับสนุนการตัดสินใจ  การจัดการความรูและการผลิต
นวัตกรรม และ Luthans Fred (2002) ท่ีกลาวถึงลักษณะ
ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จขององคการ คือ 1) โครงสราง
ขององคการ (Structure) เริ่มดวยการกําหนดนโยบาย การ
จัดสายงาน การกําหนดองคประกอบคุณลักษณะของ
สมาชิก การจัดบุคคลตามความเหมาะสมของงานเปน
แผนผังใหเห็นถึงการแบงงานกันทําระหวางผูบริหารกับผู
อยูใตบังคับบัญชา และ 2) เทคโนโลยีและอุปกรณ
(Technology) ท่ีใชคลองตัวหรือเปลี่ยนแปลงงาย จะ
นําไปสูบรรยากาศของการติดตอสื่อสารกันอยางเปดเผย มี
การไววางใจ สรางสรรค และมีความรับผิดชอบในการ
ทํางานใหบรรลุเปาหมาย

สํ าหรั บป จจั ยด านสิ่ งแวดล อมภายนอก
ผลการวิจัยพบวา ภาพรวมอยูในระดับดีมาก โดยขอ
รายการท่ีมีระดับคะแนนสูงสุด คือ การสงเสริมสนับสนุน
สิ่งแวดลอมภายนอก ท่ีทําใหบุคลากรไดรับการสงเสริมให
พัฒนาความรูความสามารถ ในการปฏิบัติงาน รวมท้ัง
วิทยาลัยมีการปรับภารกิจของวิทยาลัยใหมคีวามสอดคลอง
กับสภาพการเปลี่ยนแปลง สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ
สังคม การเมืองและเทคโนโลยี ท้ังน้ีสอดคลองกับขอมลูการ
ศึกษาวิจัย ท่ีพบวาผูบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ราชบุรี มีการกําหนดนโยบายการบริหารงานครอบคลุมทุก

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Vol. 4 No.1 Jan – Jun 2017

~ 129 ~

จากตารางท่ี 1 พบวา ปจจัยดานนโยบายการ
บริหารและการปฏิบัติ ดานโครงสรางองคการ ดาน
เทคโนโลยี ดานสิ่งแวดลอมภายนอก และดานภาวะผูนํา
ของผูบริหาร มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 กับประสิทธิผลการบริหารงานตามการ
รับรูของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี (r
= .218, .767, .717, .664, และ .849 ตามลําดับ)
อภิปรายผลการศึกษา

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการ
บริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลโดยภาพรวมอยูในระดับดี
มาก และเมื่อพิจารณารายดาน ไดแก ดานภาวะผูนํา ดาน
นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ดานโครงสรางองคการ
ดานเทคโนโลยี ดานสิ่งแวดลอมภายนอก พบวา อยูใน
ระดับดีมากทุกดาน ท้ังน้ีเน่ืองจากผูบริหารวิทยาลัยได
กําหนดเปาหมายการทํางานอยางชัดเจน มีการวางนโยบาย
การบริหารจัดการ การจัดสายบังคับบัญชา การกําหนด
บทบาทและหนาท่ีของหนวยงานและบุคลากร รวมท้ังมกีาร
จัดหาทรัพยากรท้ังบุคลากร สิ่งอํานวยความสะดวก การจัด
สภาพแวดลอมในท่ีทํางานและจัดสิ่งสนับสนุนการจัด
การศึกษา สอดคลองกับแนวคิดของ สเตียรส (Steers,
1991) กลาวถึงผลการปฏิบัติ งานขององคการ
(Organizational Performance) จะมีประสิทธิผล
(Effectiveness) ข้ึนอยู กับปจจัยด านลั กษณะ
สภาพแวดล อม ท้ั งสภาพแวดล อมภายนอกและ
สภาพแวดลอมภายใน ปจจัยดานนโยบายและการปฏิบัติ
ซึ่งประกอบดวยการมีเปาหมายท่ีชัดเจน การจัดหาและการ
ใชทรัพยากร การสรางสภาพแวดลอมการทํางาน
กระบวนการสื่อสาร ภาวะผูนําและการตัดสินใจ การ
ปรับตัว ขององคการและนวัตกรรม และญาณิศา บุญจิตร
(2552) ท่ีไดสังเคราะหแนวคิดของของ Steers (1977),
Bartol and others (2001) และ Owens (2004) พบวา
ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลขององคการ ไดแก เปาหมาย
ขององคกร ทรัพยากร นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ
โครงสรางองคการ เทคโนโลยี และศึกษาวิจัยประเมิน
ประสิทธิผลองคการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ตาม
แนวทางการประเมินองคการแบบสมดุล (Balanced
Scorecard) โดย Kaplan and Norton (1996) พบวา

ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลองคการ ไดแก สภาพแวดลอม
ภายนอก นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ โครงสราง
องคการ

นอกจากน้ี วิทยาลัยไดสงเสริมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยพัฒนาใหมีความทันสมัย และสามารถ
เขาถึงขอมูลขององคกรท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของ
บุคลากร สามารถเช่ือมโยงขอมูลในระบบตางๆ เพ่ือให
ผูบริหารสามารถนําขอมูลมาใชในการตัดสินใจเชิงบริหาร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับแนวคิดของ พิชฌาย
วีร สินสวัสดิ์ (2555) พบวา แนวทางการศึกษาไทยกับการ
เตรียมความพรอมสูศตวรรษท่ี 21 สถานศึกษาตองมีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะชวยใหเกิดความคลองตัวในการ
สื่อสาร และการจัดการความรูเปนการสรางโอกาสการ
เรียนรูและสะทอนผลงานของทุกระดับในองคกร  ซึ่งการใช
ขอมูลและสารสนเทศเปนเครือขายความรูของสถาบันใน
การสนับสนุนการตัดสินใจ  การจัดการความรูและการผลิต
นวัตกรรม และ Luthans Fred (2002) ท่ีกลาวถึงลักษณะ
ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จขององคการ คือ 1) โครงสราง
ขององคการ (Structure) เริ่มดวยการกําหนดนโยบาย การ
จัดสายงาน การกําหนดองคประกอบคุณลักษณะของ
สมาชิก การจัดบุคคลตามความเหมาะสมของงานเปน
แผนผังใหเห็นถึงการแบงงานกันทําระหวางผูบริหารกับผู
อยูใตบังคับบัญชา และ 2) เทคโนโลยีและอุปกรณ
(Technology) ท่ีใชคลองตัวหรือเปลี่ยนแปลงงาย จะ
นําไปสูบรรยากาศของการติดตอสื่อสารกันอยางเปดเผย มี
การไววางใจ สรางสรรค และมีความรับผิดชอบในการ
ทํางานใหบรรลุเปาหมาย

สํ าหรั บป จจั ยด านสิ่ งแวดล อมภายนอก
ผลการวิจัยพบวา ภาพรวมอยูในระดับดีมาก โดยขอ
รายการท่ีมีระดับคะแนนสูงสุด คือ การสงเสริมสนับสนุน
สิ่งแวดลอมภายนอก ท่ีทําใหบุคลากรไดรับการสงเสริมให
พัฒนาความรูความสามารถ ในการปฏิบัติงาน รวมท้ัง
วิทยาลัยมีการปรับภารกิจของวิทยาลัยใหมคีวามสอดคลอง
กับสภาพการเปลี่ยนแปลง สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ
สังคม การเมืองและเทคโนโลยี ท้ังน้ีสอดคลองกับขอมลูการ
ศึกษาวิจัย ท่ีพบวาผูบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ราชบุรี มีการกําหนดนโยบายการบริหารงานครอบคลุมทุก
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จากตารางท่ี 1 พบวา ปจจัยดานนโยบายการ
บริหารและการปฏิบัติ ดานโครงสรางองคการ ดาน
เทคโนโลยี ดานสิ่งแวดลอมภายนอก และดานภาวะผูนํา
ของผูบริหาร มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 กับประสิทธิผลการบริหารงานตามการ
รับรูของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี (r
= .218, .767, .717, .664, และ .849 ตามลําดับ)
อภิปรายผลการศึกษา

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการ
บริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลโดยภาพรวมอยูในระดับดี
มาก และเมื่อพิจารณารายดาน ไดแก ดานภาวะผูนํา ดาน
นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ดานโครงสรางองคการ
ดานเทคโนโลยี ดานสิ่งแวดลอมภายนอก พบวา อยูใน
ระดับดีมากทุกดาน ท้ังน้ีเน่ืองจากผูบริหารวิทยาลัยได
กําหนดเปาหมายการทํางานอยางชัดเจน มีการวางนโยบาย
การบริหารจัดการ การจัดสายบังคับบัญชา การกําหนด
บทบาทและหนาท่ีของหนวยงานและบุคลากร รวมท้ังมกีาร
จัดหาทรัพยากรท้ังบุคลากร สิ่งอํานวยความสะดวก การจัด
สภาพแวดลอมในท่ีทํางานและจัดสิ่งสนับสนุนการจัด
การศึกษา สอดคลองกับแนวคิดของ สเตียรส (Steers,
1991) กลาวถึงผลการปฏิบัติ งานขององคการ
(Organizational Performance) จะมีประสิทธิผล
(Effectiveness) ข้ึนอยู กับปจจัยด านลั กษณะ
สภาพแวดล อม ท้ั งสภาพแวดล อมภายนอกและ
สภาพแวดลอมภายใน ปจจัยดานนโยบายและการปฏิบัติ
ซึ่งประกอบดวยการมีเปาหมายท่ีชัดเจน การจัดหาและการ
ใชทรัพยากร การสรางสภาพแวดลอมการทํางาน
กระบวนการสื่อสาร ภาวะผูนําและการตัดสินใจ การ
ปรับตัว ขององคการและนวัตกรรม และญาณิศา บุญจิตร
(2552) ท่ีไดสังเคราะหแนวคิดของของ Steers (1977),
Bartol and others (2001) และ Owens (2004) พบวา
ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลขององคการ ไดแก เปาหมาย
ขององคกร ทรัพยากร นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ
โครงสรางองคการ เทคโนโลยี และศึกษาวิจัยประเมิน
ประสิทธิผลองคการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ตาม
แนวทางการประเมินองคการแบบสมดุล (Balanced
Scorecard) โดย Kaplan and Norton (1996) พบวา

ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลองคการ ไดแก สภาพแวดลอม
ภายนอก นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ โครงสราง
องคการ

นอกจากน้ี วิทยาลัยไดสงเสริมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยพัฒนาใหมีความทันสมัย และสามารถ
เขาถึงขอมูลขององคกรท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของ
บุคลากร สามารถเช่ือมโยงขอมูลในระบบตางๆ เพ่ือให
ผูบริหารสามารถนําขอมูลมาใชในการตัดสินใจเชิงบริหาร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับแนวคิดของ พิชฌาย
วีร สินสวัสดิ์ (2555) พบวา แนวทางการศึกษาไทยกับการ
เตรียมความพรอมสูศตวรรษท่ี 21 สถานศึกษาตองมีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะชวยใหเกิดความคลองตัวในการ
สื่อสาร และการจัดการความรูเปนการสรางโอกาสการ
เรียนรูและสะทอนผลงานของทุกระดับในองคกร  ซึ่งการใช
ขอมูลและสารสนเทศเปนเครือขายความรูของสถาบันใน
การสนับสนุนการตัดสินใจ  การจัดการความรูและการผลิต
นวัตกรรม และ Luthans Fred (2002) ท่ีกลาวถึงลักษณะ
ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จขององคการ คือ 1) โครงสราง
ขององคการ (Structure) เริ่มดวยการกําหนดนโยบาย การ
จัดสายงาน การกําหนดองคประกอบคุณลักษณะของ
สมาชิก การจัดบุคคลตามความเหมาะสมของงานเปน
แผนผังใหเห็นถึงการแบงงานกันทําระหวางผูบริหารกับผู
อยูใตบังคับบัญชา และ 2) เทคโนโลยีและอุปกรณ
(Technology) ท่ีใชคลองตัวหรือเปลี่ยนแปลงงาย จะ
นําไปสูบรรยากาศของการติดตอสื่อสารกันอยางเปดเผย มี
การไววางใจ สรางสรรค และมีความรับผิดชอบในการ
ทํางานใหบรรลุเปาหมาย

สํ าหรั บป จจั ยด านสิ่ งแวดล อมภายนอก
ผลการวิจัยพบวา ภาพรวมอยูในระดับดีมาก โดยขอ
รายการท่ีมีระดับคะแนนสูงสุด คือ การสงเสริมสนับสนุน
สิ่งแวดลอมภายนอก ท่ีทําใหบุคลากรไดรับการสงเสริมให
พัฒนาความรูความสามารถ ในการปฏิบัติงาน รวมท้ัง
วิทยาลัยมีการปรับภารกิจของวิทยาลัยใหมคีวามสอดคลอง
กับสภาพการเปลี่ยนแปลง สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ
สังคม การเมืองและเทคโนโลยี ท้ังน้ีสอดคลองกับขอมลูการ
ศึกษาวิจัย ท่ีพบวาผูบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ราชบุรี มีการกําหนดนโยบายการบริหารงานครอบคลุมทุก
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พันธกิจ เพ่ือสงเสริมการเปนสถาบันอุดมศึกษา ขอคนพบ
ดังกลาว สะทอนถึงระบบการบริหารงานโดยรวม   ท่ีเกิด
การพัฒนาและกาวหนาทันกับการเปลี่ยนแปลง ทําให
บุคลากรเกิดการพัฒนางานในทุกระดับท้ังในระดับกลุมงาน
ภาควิชาและงานตางๆ สามารถปฏิบัติหนาท่ีดูแลและ
สนับสนุนการดําเนินงานของวิทยาลัยไดอยางมีประสทิธิผล
ขององคกร นอกจากน้ี วิทยาลัยใหความสําคัญเรื่องของ
การสื่อสารท่ีเปนหัวใจสําคัญของการเผยแพรนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติ จากผูบริหารลงสูผูปฎิบัติอยางสม่ําเสมอ
และสนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและตัดสินใจในทิศทางขององคการ ทําใหบุคลากร
สามารถเช่ือมโยงขอมูลขององคกรเขาดวยกัน มีการสงตอ
ขอมูลและเกิดความเขาใจรวมกันในเปาหมายขององคกรท่ี
ชัดเจน โดย สิ่งตางๆเหลาน้ีเปนปจจัยท่ีสงผลให
ประสิทธิผลการบริหารงานอยูในระดับดีมาก  ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของ Kettunan, J., and Kantola, M. (2007)
กลาววา นโยบายเปนแนวทางปฏิบัติอยางกวางขวาง ซึ่ง
กําหนดทิศทางเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค หรือเปนแนวทาง
ท่ีกําหนดข้ึน โดยอาศัยพ้ืนฐานจากเปาหมายและแผนกล
ยุทธท้ังหมดขององคการ เพ่ือใชเปนทิศทางสําหรับบุคคล
ในองคการ และสอดคลองกับนัยนา นิลพันธ (2556) ท่ี
กลาววา การติดตอสื่อสารเปนสิ่งท่ีบุคคลสามารถถูก
เช่ือมโยงเขาดวยกันในองคการ เพ่ือใหบรรลุความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค การติดตอสื่อสารเปนข้ันตอนท่ีสําคัญ
ท่ีสุดในกระบวนการบริหาร การติดตอสื่อสารเปนหลักใน
การเช่ือมโยงความคิดจากบุคคลหน่ึงไปยังอีกบุคคลหน่ึง
เสมอ

จากผลการวิจัย พบวา ปจจัยดานนโยบายการ
บริหารและการปฏิบัติ ดานโครงสรางองคการ ดาน
เทคโนโลยี ดานสภาพแวดลอมภายนอก และปจจัยภาวะ
ผูนําของผูบริหาร มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 กับประสิทธิผลการบริหารงานของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  ท้ังน้ีเน่ืองจาก
ผูบริหารวิทยาลัยมีนโยบายการบริหารงานกําหนดไวชัดเจน
เปนลายลักษณอักษร และบุคลากร และบุคลากรใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน เปนผลใหเกิดประสิทธิผลแก

องคกร ซึ่งนโยบายการบริหารเปนปจจัยสําคัญท่ีทําให
บุคลากรท้ังภายในและภายนอกองคกร รับทราบแนว
ปฏิบัติท่ีวิทยาลัยทํา หรือมุงหวังใหเกิดโดยมีวิสัยทัศน
พันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงค และแผนกลยุทธ ท่ี
บุคลากรสามารถยึดถือเปนแนวปฏิบัติ สามารถตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานขององคกรไดเปนระยะ จึงทําใหการ
บริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีรวมกันกําหนด วิทยาลัยมีผัง
โครงสรางท่ีชัดเจน มีลักษณะการจัดองคกรเชนเดียวกับ
การบริหารจัดการภาครัฐ โครงสรางการบริหารของ
วิทยาลัย มีผูอํานวยการเปนผูบริหารสูงสุดรับผิดชอบการ
ปฏิบัติราชการ มีรองผู อํานวยการเปนทีมการบริหาร
รับผิดชอบในการกํากับดูแลบังคับบัญชาผูปฏิบัติงานเปน
ลําดับช้ัน และคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยท่ีทําหนาท่ี
การบริหารเปนไปตามระเบียบสถาบันพระบรมราชชนกวา
ดวยการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด พ.ศ.2552 มี
คณะกรรมการวิทยาลัยท่ีประกอบดวยบุคลากรภายนอก
สถานศึกษารวมใหขอเสนอแนะและเปนท่ีปรึกษาในการ
ดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับวิทยาลัย โดยวิทยาลัยมีการ
กําหนดวิสัยทัศน ท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของวิทยาลยั
และสถาบันพระบรมราชชนก โดยมีเปาหมายรวมกันในการ
ผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ ท่ีตอบสนองระบบ
สุขภาพของชุมชน ภายใตการบริหารงานสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกท้ังดานเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และเทคโนโลยีรวมท้ังผลกระทบโดยตรง
จากสภาวการณแขงขันดานการผลิตบัณฑิต และทรัพยากร
บุคคลท่ีเปนกําลังสําคัญ เพ่ือเปนตนทุนดานสังคม
ฐานความรูโครงสรางองคกร  ซึ่ง สอดคลองกับ Niyom
suwandej (2015) ท่ีพบวา โครงสรางขององคกร
(structure) เปนความสัมพันธของทรัพยากรมนุษยท่ีได
กําหนดไวในองคกร เริ่มดวยการกําหนดนโยบายการจดัสาย
งาน การกําหนดองคประกอบ คุณลักษณะของสมาชิก การ
จัดบุคคลตามความเหมาะสมของงาน เปนแผนผังแสดงให
เห็นถึงการแบงงานกันทํา ระหวางผูบริหาร กับผูอยูใต
บังคับบัญชา การจัดแผนงาน และระดับของการบริหาร
เหมือนกับการมอบหมายงาน โครงสร างองคกรก็
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พันธกิจ เพ่ือสงเสริมการเปนสถาบันอุดมศึกษา ขอคนพบ
ดังกลาว สะทอนถึงระบบการบริหารงานโดยรวม   ท่ีเกิด
การพัฒนาและกาวหนาทันกับการเปลี่ยนแปลง ทําให
บุคลากรเกิดการพัฒนางานในทุกระดับท้ังในระดับกลุมงาน
ภาควิชาและงานตางๆ สามารถปฏิบัติหนาท่ีดูแลและ
สนับสนุนการดําเนินงานของวิทยาลัยไดอยางมีประสทิธิผล
ขององคกร นอกจากน้ี วิทยาลัยใหความสําคัญเรื่องของ
การสื่อสารท่ีเปนหัวใจสําคัญของการเผยแพรนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติ จากผูบริหารลงสูผูปฎิบัติอยางสม่ําเสมอ
และสนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและตัดสินใจในทิศทางขององคการ ทําใหบุคลากร
สามารถเช่ือมโยงขอมูลขององคกรเขาดวยกัน มีการสงตอ
ขอมูลและเกิดความเขาใจรวมกันในเปาหมายขององคกรท่ี
ชัดเจน โดย สิ่งตางๆเหลาน้ีเปนปจจัยท่ีสงผลให
ประสิทธิผลการบริหารงานอยูในระดับดีมาก  ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของ Kettunan, J., and Kantola, M. (2007)
กลาววา นโยบายเปนแนวทางปฏิบัติอยางกวางขวาง ซึ่ง
กําหนดทิศทางเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค หรือเปนแนวทาง
ท่ีกําหนดข้ึน โดยอาศัยพ้ืนฐานจากเปาหมายและแผนกล
ยุทธท้ังหมดขององคการ เพ่ือใชเปนทิศทางสําหรับบุคคล
ในองคการ และสอดคลองกับนัยนา นิลพันธ (2556) ท่ี
กลาววา การติดตอสื่อสารเปนสิ่งท่ีบุคคลสามารถถูก
เช่ือมโยงเขาดวยกันในองคการ เพ่ือใหบรรลุความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค การติดตอสื่อสารเปนข้ันตอนท่ีสําคัญ
ท่ีสุดในกระบวนการบริหาร การติดตอสื่อสารเปนหลักใน
การเช่ือมโยงความคิดจากบุคคลหน่ึงไปยังอีกบุคคลหน่ึง
เสมอ

จากผลการวิจัย พบวา ปจจัยดานนโยบายการ
บริหารและการปฏิบัติ ดานโครงสรางองคการ ดาน
เทคโนโลยี ดานสภาพแวดลอมภายนอก และปจจัยภาวะ
ผูนําของผูบริหาร มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 กับประสิทธิผลการบริหารงานของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  ท้ังน้ีเน่ืองจาก
ผูบริหารวิทยาลัยมีนโยบายการบริหารงานกําหนดไวชัดเจน
เปนลายลักษณอักษร และบุคลากร และบุคลากรใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน เปนผลใหเกิดประสิทธิผลแก

องคกร ซึ่งนโยบายการบริหารเปนปจจัยสําคัญท่ีทําให
บุคลากรท้ังภายในและภายนอกองคกร รับทราบแนว
ปฏิบัติท่ีวิทยาลัยทํา หรือมุงหวังใหเกิดโดยมีวิสัยทัศน
พันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงค และแผนกลยุทธ ท่ี
บุคลากรสามารถยึดถือเปนแนวปฏิบัติ สามารถตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานขององคกรไดเปนระยะ จึงทําใหการ
บริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีรวมกันกําหนด วิทยาลัยมีผัง
โครงสรางท่ีชัดเจน มีลักษณะการจัดองคกรเชนเดียวกับ
การบริหารจัดการภาครัฐ โครงสรางการบริหารของ
วิทยาลัย มีผูอํานวยการเปนผูบริหารสูงสุดรับผิดชอบการ
ปฏิบัติราชการ มีรองผู อํานวยการเปนทีมการบริหาร
รับผิดชอบในการกํากับดูแลบังคับบัญชาผูปฏิบัติงานเปน
ลําดับช้ัน และคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยท่ีทําหนาท่ี
การบริหารเปนไปตามระเบียบสถาบันพระบรมราชชนกวา
ดวยการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด พ.ศ.2552 มี
คณะกรรมการวิทยาลัยท่ีประกอบดวยบุคลากรภายนอก
สถานศึกษารวมใหขอเสนอแนะและเปนท่ีปรึกษาในการ
ดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับวิทยาลัย โดยวิทยาลัยมีการ
กําหนดวิสัยทัศน ท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของวิทยาลยั
และสถาบันพระบรมราชชนก โดยมีเปาหมายรวมกันในการ
ผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ ท่ีตอบสนองระบบ
สุขภาพของชุมชน ภายใตการบริหารงานสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกท้ังดานเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และเทคโนโลยีรวมท้ังผลกระทบโดยตรง
จากสภาวการณแขงขันดานการผลิตบัณฑิต และทรัพยากร
บุคคลท่ีเปนกําลังสําคัญ เพ่ือเปนตนทุนดานสังคม
ฐานความรูโครงสรางองคกร  ซึ่ง สอดคลองกับ Niyom
suwandej (2015) ท่ีพบวา โครงสรางขององคกร
(structure) เปนความสัมพันธของทรัพยากรมนุษยท่ีได
กําหนดไวในองคกร เริ่มดวยการกําหนดนโยบายการจดัสาย
งาน การกําหนดองคประกอบ คุณลักษณะของสมาชิก การ
จัดบุคคลตามความเหมาะสมของงาน เปนแผนผังแสดงให
เห็นถึงการแบงงานกันทํา ระหวางผูบริหาร กับผูอยูใต
บังคับบัญชา การจัดแผนงาน และระดับของการบริหาร
เหมือนกับการมอบหมายงาน โครงสร างองคกรก็
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พันธกิจ เพ่ือสงเสริมการเปนสถาบันอุดมศึกษา ขอคนพบ
ดังกลาว สะทอนถึงระบบการบริหารงานโดยรวม   ท่ีเกิด
การพัฒนาและกาวหนาทันกับการเปลี่ยนแปลง ทําให
บุคลากรเกิดการพัฒนางานในทุกระดับท้ังในระดับกลุมงาน
ภาควิชาและงานตางๆ สามารถปฏิบัติหนาท่ีดูแลและ
สนับสนุนการดําเนินงานของวิทยาลัยไดอยางมีประสทิธิผล
ขององคกร นอกจากน้ี วิทยาลัยใหความสําคัญเรื่องของ
การสื่อสารท่ีเปนหัวใจสําคัญของการเผยแพรนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติ จากผูบริหารลงสูผูปฎิบัติอยางสม่ําเสมอ
และสนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและตัดสินใจในทิศทางขององคการ ทําใหบุคลากร
สามารถเช่ือมโยงขอมูลขององคกรเขาดวยกัน มีการสงตอ
ขอมูลและเกิดความเขาใจรวมกันในเปาหมายขององคกรท่ี
ชัดเจน โดย สิ่งตางๆเหลาน้ีเปนปจจัยท่ีสงผลให
ประสิทธิผลการบริหารงานอยูในระดับดีมาก  ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของ Kettunan, J., and Kantola, M. (2007)
กลาววา นโยบายเปนแนวทางปฏิบัติอยางกวางขวาง ซึ่ง
กําหนดทิศทางเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค หรือเปนแนวทาง
ท่ีกําหนดข้ึน โดยอาศัยพ้ืนฐานจากเปาหมายและแผนกล
ยุทธท้ังหมดขององคการ เพ่ือใชเปนทิศทางสําหรับบุคคล
ในองคการ และสอดคลองกับนัยนา นิลพันธ (2556) ท่ี
กลาววา การติดตอสื่อสารเปนสิ่งท่ีบุคคลสามารถถูก
เช่ือมโยงเขาดวยกันในองคการ เพ่ือใหบรรลุความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค การติดตอสื่อสารเปนข้ันตอนท่ีสําคัญ
ท่ีสุดในกระบวนการบริหาร การติดตอสื่อสารเปนหลักใน
การเช่ือมโยงความคิดจากบุคคลหน่ึงไปยังอีกบุคคลหน่ึง
เสมอ

จากผลการวิจัย พบวา ปจจัยดานนโยบายการ
บริหารและการปฏิบัติ ดานโครงสรางองคการ ดาน
เทคโนโลยี ดานสภาพแวดลอมภายนอก และปจจัยภาวะ
ผูนําของผูบริหาร มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 กับประสิทธิผลการบริหารงานของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  ท้ังน้ีเน่ืองจาก
ผูบริหารวิทยาลัยมีนโยบายการบริหารงานกําหนดไวชัดเจน
เปนลายลักษณอักษร และบุคลากร และบุคลากรใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน เปนผลใหเกิดประสิทธิผลแก

องคกร ซึ่งนโยบายการบริหารเปนปจจัยสําคัญท่ีทําให
บุคลากรท้ังภายในและภายนอกองคกร รับทราบแนว
ปฏิบัติท่ีวิทยาลัยทํา หรือมุงหวังใหเกิดโดยมีวิสัยทัศน
พันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงค และแผนกลยุทธ ท่ี
บุคลากรสามารถยึดถือเปนแนวปฏิบัติ สามารถตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานขององคกรไดเปนระยะ จึงทําใหการ
บริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีรวมกันกําหนด วิทยาลัยมีผัง
โครงสรางท่ีชัดเจน มีลักษณะการจัดองคกรเชนเดียวกับ
การบริหารจัดการภาครัฐ โครงสรางการบริหารของ
วิทยาลัย มีผูอํานวยการเปนผูบริหารสูงสุดรับผิดชอบการ
ปฏิบัติราชการ มีรองผู อํานวยการเปนทีมการบริหาร
รับผิดชอบในการกํากับดูแลบังคับบัญชาผูปฏิบัติงานเปน
ลําดับช้ัน และคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยท่ีทําหนาท่ี
การบริหารเปนไปตามระเบียบสถาบันพระบรมราชชนกวา
ดวยการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด พ.ศ.2552 มี
คณะกรรมการวิทยาลัยท่ีประกอบดวยบุคลากรภายนอก
สถานศึกษารวมใหขอเสนอแนะและเปนท่ีปรึกษาในการ
ดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับวิทยาลัย โดยวิทยาลัยมีการ
กําหนดวิสัยทัศน ท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของวิทยาลยั
และสถาบันพระบรมราชชนก โดยมีเปาหมายรวมกันในการ
ผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ ท่ีตอบสนองระบบ
สุขภาพของชุมชน ภายใตการบริหารงานสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกท้ังดานเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และเทคโนโลยีรวมท้ังผลกระทบโดยตรง
จากสภาวการณแขงขันดานการผลิตบัณฑิต และทรัพยากร
บุคคลท่ีเปนกําลังสําคัญ เพ่ือเปนตนทุนดานสังคม
ฐานความรูโครงสรางองคกร  ซึ่ง สอดคลองกับ Niyom
suwandej (2015) ท่ีพบวา โครงสรางขององคกร
(structure) เปนความสัมพันธของทรัพยากรมนุษยท่ีได
กําหนดไวในองคกร เริ่มดวยการกําหนดนโยบายการจดัสาย
งาน การกําหนดองคประกอบ คุณลักษณะของสมาชิก การ
จัดบุคคลตามความเหมาะสมของงาน เปนแผนผังแสดงให
เห็นถึงการแบงงานกันทํา ระหวางผูบริหาร กับผูอยูใต
บังคับบัญชา การจัดแผนงาน และระดับของการบริหาร
เหมือนกับการมอบหมายงาน โครงสร างองคกรก็
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เปรียบเสมือนกับกระดูกของคน ซึ่งเปนแกนท่ีทําใหอวัยวะ
สวนตางๆ คงรูปและสามารถทําหนาท่ีไดเหมือนกับท่ีทําให
องคกรตั้งอยูได ดังน้ัน แนวความคิดเก่ียวกับโครงสราง
องคกร การออกแบบรูปแบบโครงสรางองคกรจึงมี
จุดมุงหมายท่ีจะพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสรางองคกรให
เหมาะสมสอดคลองกับลักษณะงานและสภาพแวดลอมท่ี
เปนอยู เพ่ือใหองคกรน้ัน ไดบรรลุถึงจุดประสงค โครงสราง
ขององคกรและกระบวนการขององคกร ตางมีความสัมพันธ
อยางใกลชิดและมีปฏิกิริยาตอกัน ซึ่งบรรยากาศในการ
ทํางานท่ีแตกตางกัน ยอมทําใหประสิทธิผลในการทํางาน
แตกตางกันดวย ซึ่งผู ท่ีมีบทบาทสําคัญในการกําหนด
โครงสรางขององคกรเพ่ือใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ
ไดแก ผูบริหารองคกร ซึ่งผูบริหารตองคํานึงถึงความ
เหมาะสมของลักษณะองคกรการแบงงานตามความชํานาญ
เฉพาะอยาง จะนําไปสูประสิทธิผลสูงข้ึน

นอกจากน้ี ในวิ ธีปฏิบัติ งาน บุคลากรของ
วิทยาลัยทํางานโดยยึดพันธกิจของวิทยาลัยและของกลุม
งานเปนหลัก สวนใหญมีความรูความสามารถตามท่ี
ตําแหนงกําหนดในคุณลักษณะเฉพาะงานและคูมือการ
ปฏิบัติงาน มีความชัดเจนในบทบาทหนาท่ีของตน
วิทยาลัยมีแนวทางในการลดข้ันตอนในการทํางาน บุคลากร
มีการนําเทคโนโลยีมาเปนเครื่องมือในการบริหารงานให
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ ท่ีตองชวยกันในการประหยดั
พลังงานตามมาตรการท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กําหนด ท้ังน้ีมีการสรางจิตสํานึก ความเปนเจาขององคกร
ใหกับบุคลากรทุกคน รวมถึงการสรางบรรยากาศการ
ทํางานท่ีกอใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอองคกร เพ่ือการสราง
ผลลัพธการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายขององคกร
การบริหารยังมุงเนนท่ีบุคลากร เพราะการมุงเนนบุคลากร
เพ่ือใหสามารถพัฒนาการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอองคกร และเกิดความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคกร
(ดาวรุง รัตนวัน, 2552)
ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช

1. ผูบริหารควรตระหนักในความสําคญัในการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะชวยใหเกิดความคลองตัวในการ
สื่อสาร และมีการจัดการความรูเพ่ือเปนการสรางโอกาส
การเรียนรูและสะทอนผลงานของทุกระดับในองคกรเพ่ือให

สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
องคการ

2. ในการบริหารงานองคกรผูบริหารควร
สนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
และตัดสินใจในทิศทางขององคกร ทําใหบุคลากรได
เช่ือมโยงเขาดวยกันในองคกร มีการสงตอขอมูลและเกิด
ความเขาใจรวมกันในเปาหมายขององคกรท่ีชัดเจน
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป

เพ่ือใหการศึกษาเรื่ องประสิทธิผลการ
บริหารงานเปนไปอยางลึกซึ้ง ผู วิจัยเห็นควรใหมีการ
ดําเนินการในเรื่องตางๆ ดังน้ี

1. ควรศึกษาวิจัยรูปแบบความสัมพันธเชิง
สาเหตุ เพ่ือทราบตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงและทางออม
ตอประสิทธิผลการบริหารงาน และทําใหไดขอมูลเชิงมห
ภาคท่ีสะทอนปจจัยเชิงสาเหตุ และระดับประสิทธิผลการ
บริหารงานวิทยาลัยพยาบาล

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือทราบอิทธิพลของ
ประสิทธิผลการบริหารงานองคการท่ีมีตอตัวแปรผลลัพธ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน ผลการปฏิบัติงาน ความสุขในการ
ทํางาน เปนตน เพ่ือชวยสงเสริมให เกิดการพัฒนา
ประสิทธิผลการบริหารงานขององคการ ในบริบทของ
สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และในสังคมตอไป

3. ควรมีการศึกษาวิจัยพัฒนาหลักสูตร เพ่ือ
พัฒนาประสิทธิผลการบริหารงาน ขององคการ และสราง
เปนกระบวนการเพ่ือพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงาน โดย
วิเคราะหตัวแปรในแตละองคประกอบ และขอคนพบ
ประสิทธิผลการบริหารงาน ท่ีไดจากผลการศึกษา นํามา
พัฒนาตัวช้ีวัดในแตละในแตละองคประกอบ เพ่ือใหได
แนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของ
องคการอยางเปนรูปธรรม
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เปรียบเสมือนกับกระดูกของคน ซึ่งเปนแกนท่ีทําใหอวัยวะ
สวนตางๆ คงรูปและสามารถทําหนาท่ีไดเหมือนกับท่ีทําให
องคกรตั้งอยูได ดังน้ัน แนวความคิดเก่ียวกับโครงสราง
องคกร การออกแบบรูปแบบโครงสรางองคกรจึงมี
จุดมุงหมายท่ีจะพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสรางองคกรให
เหมาะสมสอดคลองกับลักษณะงานและสภาพแวดลอมท่ี
เปนอยู เพ่ือใหองคกรน้ัน ไดบรรลุถึงจุดประสงค โครงสราง
ขององคกรและกระบวนการขององคกร ตางมีความสัมพันธ
อยางใกลชิดและมีปฏิกิริยาตอกัน ซึ่งบรรยากาศในการ
ทํางานท่ีแตกตางกัน ยอมทําใหประสิทธิผลในการทํางาน
แตกตางกันดวย ซึ่งผู ท่ีมีบทบาทสําคัญในการกําหนด
โครงสรางขององคกรเพ่ือใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ
ไดแก ผูบริหารองคกร ซึ่งผูบริหารตองคํานึงถึงความ
เหมาะสมของลักษณะองคกรการแบงงานตามความชํานาญ
เฉพาะอยาง จะนําไปสูประสิทธิผลสูงข้ึน

นอกจากน้ี ในวิ ธีปฏิบัติ งาน บุคลากรของ
วิทยาลัยทํางานโดยยึดพันธกิจของวิทยาลัยและของกลุม
งานเปนหลัก สวนใหญมีความรูความสามารถตามท่ี
ตําแหนงกําหนดในคุณลักษณะเฉพาะงานและคูมือการ
ปฏิบัติงาน มีความชัดเจนในบทบาทหนาท่ีของตน
วิทยาลัยมีแนวทางในการลดข้ันตอนในการทํางาน บุคลากร
มีการนําเทคโนโลยีมาเปนเครื่องมือในการบริหารงานให
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ ท่ีตองชวยกันในการประหยดั
พลังงานตามมาตรการท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กําหนด ท้ังน้ีมีการสรางจิตสํานึก ความเปนเจาขององคกร
ใหกับบุคลากรทุกคน รวมถึงการสรางบรรยากาศการ
ทํางานท่ีกอใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอองคกร เพ่ือการสราง
ผลลัพธการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายขององคกร
การบริหารยังมุงเนนท่ีบุคลากร เพราะการมุงเนนบุคลากร
เพ่ือใหสามารถพัฒนาการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอองคกร และเกิดความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคกร
(ดาวรุง รัตนวัน, 2552)
ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช

1. ผูบริหารควรตระหนักในความสําคญัในการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะชวยใหเกิดความคลองตัวในการ
สื่อสาร และมีการจัดการความรูเพ่ือเปนการสรางโอกาส
การเรียนรูและสะทอนผลงานของทุกระดับในองคกรเพ่ือให

สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
องคการ

2. ในการบริหารงานองคกรผูบริหารควร
สนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
และตัดสินใจในทิศทางขององคกร ทําใหบุคลากรได
เช่ือมโยงเขาดวยกันในองคกร มีการสงตอขอมูลและเกิด
ความเขาใจรวมกันในเปาหมายขององคกรท่ีชัดเจน
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป

เพ่ือใหการศึกษาเรื่ องประสิทธิผลการ
บริหารงานเปนไปอยางลึกซึ้ง ผู วิจัยเห็นควรใหมีการ
ดําเนินการในเรื่องตางๆ ดังน้ี

1. ควรศึกษาวิจัยรูปแบบความสัมพันธเชิง
สาเหตุ เพ่ือทราบตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงและทางออม
ตอประสิทธิผลการบริหารงาน และทําใหไดขอมูลเชิงมห
ภาคท่ีสะทอนปจจัยเชิงสาเหตุ และระดับประสิทธิผลการ
บริหารงานวิทยาลัยพยาบาล

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือทราบอิทธิพลของ
ประสิทธิผลการบริหารงานองคการท่ีมีตอตัวแปรผลลัพธ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน ผลการปฏิบัติงาน ความสุขในการ
ทํางาน เปนตน เพ่ือชวยสงเสริมให เกิดการพัฒนา
ประสิทธิผลการบริหารงานขององคการ ในบริบทของ
สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และในสังคมตอไป

3. ควรมีการศึกษาวิจัยพัฒนาหลักสูตร เพ่ือ
พัฒนาประสิทธิผลการบริหารงาน ขององคการ และสราง
เปนกระบวนการเพ่ือพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงาน โดย
วิเคราะหตัวแปรในแตละองคประกอบ และขอคนพบ
ประสิทธิผลการบริหารงาน ท่ีไดจากผลการศึกษา นํามา
พัฒนาตัวช้ีวัดในแตละในแตละองคประกอบ เพ่ือใหได
แนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของ
องคการอยางเปนรูปธรรม
บรรณานุกรม
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