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บทคัดย่อ
บทความนี้ ปรับปรุ งขึ้นจากการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ โดยวิเคราะห์ผลประเมินจากเอกสารของหน่วยงาน การ
สัมภาษณ์เชิ งลึก การประชุ มกลุ่มเชิ งปฏิบตั ิการ ภายในหน่ วยงานที่ มีผลการประเมิ นระดับดี ประเภทกรมบริ การ คื อ
กรมการพัฒนาชุ มชน กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ ประเภทกรมนโยบาย คื อ สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และระดับจังหวัด คือ สุ พรรณบุรี นครปฐม ชัยนาท อ่างทอง และ
สมุทรสงคราม
ผลการศึกษาปรากฏว่ากรมบริ การให้ความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการ เพื่อส่ งเสริ มงาน
บริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ส่ วนใหญ่เน้นการตอบสนองความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ หรื อรับฟั งความ
คิดเห็นจากกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย โดยกรมบริ การที่มีประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กบั หน่วยงานภายนอก
จะมีขีดความสามารถในการเพิ่มการบริ การงานที่มีนวัตกรรมได้ (innovation services) ในส่ วนกรมนโยบายเน้นให้
ความสําคัญต่อการมุ่งรักษามาตรฐานระบบงานและเน้นการจัดทํานโยบาย แผนงานในระดับกระทรวง ร่ วมกับหน่วยงาน
อื่นๆ ไปสู่การปฏิบตั ิได้ผลดีข้ ึน แต่ยงั ขาดรู ปแบบการให้บริ การครบวงจรสู่ประชาชน ส่ วนจังหวัดที่มีคุณภาพการบริ หาร
จัดการในระดับดีน้ นั ล้วนรักษาฐานความนิ ยมด้วยกิจกรรมเข้าถึงภาคประชาชน เน้นการออกพบปะเยี่ยมเยียน และจัด
กิจกรรมที่บุคลากรท้องถิ่นดําเนิ นการเองได้และมีกระบวนการรับฟังข้อเสนอแนะการแก้ปัญหาต่างๆ จากประชาชนใน
พื้นที่ แต่ที่เป็ นจุดอ่อนมากที่สุดในจังหวัดคือ การยกระดับสมรรถนะของบุคลากรที่มาปฏิบตั ิงานในพื้นที่เพื่อรองรับต่อ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ที่ยงั ไม่อาจดําเนิ นการได้ผลดีเหตุเพราะมีการสับเปลี่ยน
บุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานในพื้นที่อยูต่ ลอด
งานศึกษานี้ มีขอ้ เสนอว่า ส่ วนราชการในระดับกรมและจังหวัด หากสามารถนําแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
บริ หารจัดการภาครัฐทั้ง 7 ด้าน ซึ่ งสอดคล้องต่อการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีในระบบราชการไทยและได้นาํ เกณฑ์
คุ ณภาพการบริ หารจัดการภาครั ฐ มาใช้ประเมิ น โดยอยู่ในคํารั บรองการปฏิ บตั ิ ราชการแล้ว จะสามารถเสริ มสร้ าง
สมรรถนะแก่บุคลากรภาครัฐ ยกระดับภาวะผูน้ าํ กับการบริ หารการเปลี่ยนแปลง และหากนําการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการตัดสิ นใจแบบนักบริ หารมืออาชีพ มาพัฒนาระบบงานเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มในองค์การและผูร้ ับบริ การ และต่อยอด
นวัตกรรมสมํ่าเสมอ ส่ วนราชการทั้งระบบย่อมจะมีทิศทางการปฏิบตั ิงานที่สร้างผลลัพธ์ในภาครัฐและภาคประชาชน
และจะส่ งผลต่อการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการองค์การของรัฐแบบก้าวกระโดดเทียบเคียงส่ วนราชการ
ในและต่างประเทศชั้นนําได้ และสามารถสร้างประสิ ทธิ ผลในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ความโปร่ งใส
ระบบธรรมาภิบาลในองค์การภาครัฐและประชาชนได้อย่างยัง่ ยืน
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Abstract
This paper was from the qualitative research that aimed to analyze the quality of public administration,
based on the documents analysis together with in-depth interviews and focus group discussion of the selected
agencies. These agencies were the service-based departments with good evaluation scores in terms of effectiveness,
including Community Development Department, Cooperative Promotion Department, Cooperative Auditing
Department, while policy-based departments consisted of the Office of the Permanent Secretaries to the Prime
Minister’s Office and the Department of Trade Negotiations. The selected provincial offices included Suphan Buri,
Nakorn Prathom, Chai Nat, Ang Thong, and Samut Songkhram.
It was found from the study that service-based department focused on the development of their
management quality to enhance efficiency and effectiveness of the service results. Most of departments emphasized
the responsiveness to the people’s satisfaction or the hearing from the stakeholders. The service-based departments
that exchanged and learnt the experience from the external agencies had the performance to improve their
innovation services. Meanwhile, the policy-based service departments highlighted the standard of working system
and the policy making and planning the in the ministerial plan with the other agencies. However, they were lack of
the complete service process to people. Provinces that had theirs management quality in good level concentrated on
the activities to access people sector, the activities that the local personnel can perform, and the public hearings
from the local people. Yet, the major weakness of the provinces was the lack of the personnel development to cope
with the rapidly changing environment in the community context.
The recommendations were that the departments and provinces should apply the guidelines for public
administration development in 7 attributes that were consistent with the Good Governance principle and should
adopt the criteria of public management quality into the government administrative performance commitment in
order to improve the performance of public personnel and to develop leadership and change management.
Moreover, the information management should be improved to support the professional executive decision-making
that will change the service system to add value to the organizations and people. If the government can regularly
create the innovation. The entire public sector will have the direction for discharging the results in the public sector
itself and the people sector as well. It will contribute to the leap development of the public management quality to
be comparable to the other leading countries. It will lead to the effectiveness in boosting the competitiveness,
transparency and governance in the public and people sector in sustainable way.
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