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ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 

1. ชื่อผลงานเรื่อง    การศึกษาการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย "HEALTH" 

2. ระยะเวลาที่ด าเนินการ     มิถุนายน ๒๕๕๗ - กันยายน  255๘ 

3. สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ   ๙๐   % (ระบุรายละเอียดของผลงานพร้อมทั้งสัดส่วนของงาน)  

4. ผู้ร่วมจัดท าผลงาน  (ถ้ามี) 1. นางสาวนงลักษณ์  ชวาลไพบูลย์ สัดส่วนของผลงาน         ๕   %        

          2. นางสาวพันตรี  วิเศษธนวัฒน์ สัดส่วนของผลงาน ๕         % 

5. บทคัดย่อ 

การศึกษาการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย “HEALTH” ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา    
การรับรู้ ความเข้าใจ และวิธีการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย ตามกรอบแนวคิด “HEALTH” ซึ่งประกอบด้วย 
H: Health Model (เป็นต้นแบบสุขภาพ) E: Ethics (มีจริยธรรม) A: Achievement (มุ่งผลสัมฤทธิ์) L: Learning 
(เรียนรู้ร่วมกัน) T: Trust (เคารพและเชื่อมั่น) และ H: Harmony (เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน) โดยมีประชากรที่ใช้
ในการศึกษา คือ บุคลากรกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 3,439 คน หรือร้อยละ 95.61 ของบุคลากรทั้งหมด
ที่ได้บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัยผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์กรมอนามัย สถิติที่ใช้
ในการศึกษา คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: SD) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากค าถามปลายเปิด   

ผลการศึกษาสรุปว่า บุคลากรรับรู้การประกาศวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย “HEALTH” ร้อยละ ๘๗.๓๒ 
โดยช่องทางที่มีความเหมาะสมในการสื่อสารวัฒนธรรมองค์กร คือ การประกาศของผู้บริหารระดับสูง บุคลากร  
มีความเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย H, E, A, L, T, H อยู่ในระดับมาก และสามารถน าวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย 
H, E, A, L, T, H ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี อยู่ในระดับมาก โดยน า E = Ethics (มีจริยธรรม)    
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีมากที่สุด การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัยต้องพัฒนา H, E, A, 
L, T, H ทั้งหมดพร้อมกัน วิธีการสร้างวัฒนธรรมให้เกิดผลเป็นรูปธรรม คือ ควรจะมีผู้บังคับบัญชาเป็นต้นแบบ 
และนโยบายของผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับวัฒนธรรมเป็นปัจจัยที่เหมาะสมในการน ากรมอนามัยไปสู่ความส าเร็จ
ของการสร้างวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีข้อคิดเห็นจากค าถามปลายเปิดที่ส าคัญ คือ วัฒนธรรมองค์กร
กรมอนามัย “HEALTH” เป็นวัฒนธรรมที่ดี เหมาะสมกับกรมอนามัย และบุคลากรมีความภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรมดังกล่าว 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย   
1. ควรส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้ฝังรากลึกเข้าไปในตัวของบุคลากรกรมอนามัย โดยการให้

ความส าคญัและสร้างบรรยากาศ/ สภาพแวดล้อมให้คนในองค์กรได้ถูกหล่อหลอมให้มีวัฒนธรรมที่ดี  
2. ควรมีนโยบายกรมอนามัยให้ผู้บริหารทุกระดับต้องให้ความส าคัญกับการน าวัฒนธรรมองค์กร

มาใช้ในการปฏิบัติงานทั้งระบบ และผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นต้นแบบ/ ตัวอย่างที่ดีให้แก่บุคลากร และใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการคัดเลือกผู้บริหาร 
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3. ควรสร้างความเข้มแข็งในการใช้วัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัยเสริมพลังน าสู่ความส าเร็จในการ
บรรลุเป้าหมายที่เชื่อมโยงการบรรลุวิสัยทัศน์  

Abstract 

The Study on Organizational Culture of the Department of Health Development 
"HEALTH" aims to investigate the “HEALTH” cultural framework which are H: Health Model,    
E: Ethic, A: Achievement, L: Learning, T: Trust, and H: Harmony with objectives to assess the 
personnel acknowledgement, understanding, and organization development process of the 
framework. All type of the department personnel, government officer and other DOH’s staff, 
participated in the study with the population of 3,439 or 95 percent of total staff who 
recorded data of Organizational Culture Assessment Form which was collected via DOH's website. 
The statistics for this study consist of frequency, percentage, mean, standard deviation (SD) 
and analyzing qualitative data from open-ended questions. 

The study found that 83.72 percent of DOH personnel acknowledge the “HEALTH”, 
organization cultural framework. The most suitable communication channel is via internal publication 
from DOH’s executives. DOH personnel highly understand the “HEALTH” framework and 
could apply the framework to their work at a “high level” while the aspect of E-Ethics has 
been widely used in all work operations at the “highest level”. In addition, sustainable 
cultural building in the workplace should be transformed via superior officer as a role model 
together with executive policy to focus on measures exacted upon appropriated DOH cultural 
elements. There are also comments from open-ended questions that Organizational Culture is 
the Department of Health "HEALTH" a great culture. Suitable for Department of Health. And 
people are proud of the culture. 

Policy Recommendations  

1. Enable the good culture values of DOH to embed into all personnel by creating 
appropriate work environment.  

2. Issue a DOH policy for executives and directors of DOH to be the role model for the 
transforming of the organization culture in all operations. And used as a reference 
for the selection of executives. 

3. Strengthen good organizational cultural values to be a mechanism to achieve DOH’s vision.  
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6. บทน า 

 กรมอนามัยเล็งเห็นว่า รากฐานที่ส าคัญในการบริหารและพัฒนาองค์กรคือ การมีวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสม 
ส่งผลให้องค์กรพัฒนาไปสู่เป้าหมายได้อย่างยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 กรมอนามัยจึงได้น าวัฒนธรรม
องค์กรมาใช้ในการบริหารและพัฒนาองค์กร โดยก าหนดการด าเนินงานเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การตรวจสอบ
วัฒนธรรมองค์กร (Culture Audit) 2) การออกแบบวัฒนธรรมองค์กร (Culture Design) 3) การพัฒนาระบบ
สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร 4) การประเมินวัฒนธรรมองค์กร (Culture Assessment) และ 5) การกระตุ้น
ธ ารงรักษาและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร และด าเนินการตามขั้นตอนที่ 1-3 จนได้วัฒนธรรมองค์กร คือ HEALTH 
ได้แก่ H คือ Health Model (เป็นต้นแบบสุขภาพ) E คือ Ethics (มีจริยธรรม) A คือ Achievement (มุ่งผลสัมฤทธิ์) 
L คือ Learning (เรียนรู้ร่วมกัน) T คือ Trust (เคารพและเชื่อมั่น) H คือ Harmony (เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน) 
พร้อมทั้งสื่อสารให้บุคลากรในสังกัดกรมอนามัยทุกคน รับรู้ ยึดถือ และมุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติราชการ
ในความรับผิดชอบของตน เพ่ือร่วมกันผลักดันให้บรรลุวิสัยทัศน์กรมฯ ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง วัฒนธรรม
กรมอนามัย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2549 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 กรมอนามัยได้ด าเนินการขั้นตอนที่ 4 
ประเมินวัฒนธรรมองค์กร โดยการส ารวจการสื่อสารวัฒนธรรมองค์กรใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1) ช่องทางการ
สื่อสาร 2) ความเข้าใจ และ 3) แนวทางการประยุกต์ใช้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร  (กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข, 2550) 

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556–2561) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: 
การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบราชการ กลยุทธ์ย่อย 2.2.5 ได้มุ่งเน้นการ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีขีดสมรรถนะและมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการมีความคิดเชิงยุทธศาสตร์ ปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์วัฒนธรรม และค่านิยมของข้าราชการในการปฏิบัติงานที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง 
ตลอดจนส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจัง รวมทั้งจัดให้มีการ
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในสายงานประเภทบริหารและสายงานประเภทวิชาการ ให้มีความรู้ความเข้าใจใน
งานของอีกสายงานด้วย (ส านักงาน ก.พ.ร. , 2556) ท าให้ทุกส่วนราชการต้องปรับปรุงและจัดระบบบริหาร
จัดการก าลังคนปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของบุคลากรในองค์กร เพ่ือรองรับแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรมอนามัยได้ด าเนินการประเมินผลการบรรลุวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักของ
ประเทศในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีภายใน 2555”    
(นงลักษณ์ และคณะ, 2556) ผลการประเมินพบว่า กรมฯ บรรลุวิสัยทัศน์อย่างครบถ้วนตามค าอธิบายการเป็น
องค์กรหลัก 5 องค์ประกอบ และสื่อสารผลการประเมินดังกล่าวให้ทราบทั่วทั้งองค์การ ภายใต้วัฒนธรรมองค์กร 
HEALTH อย่างต่อเนื่อง ต่อมา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมอนามัยได้ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ “ภายในปี 
2563 ประเทศไทยเป็นผู้น าในอาเซียน ด้านระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือคนไทยสุขภาพดี” 
พร้อมเป้าประสงค์และพันธกิจกรมอนามัย เพ่ือรองรับการปรับบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งสู่การเป็น
องค์กรหลักด้านสุขภาพระดับประเทศ (National Health Authority: NHA) ประกอบกับเมื่อวันที่  23 
พฤษภาคม 2557 ท่านผู้บริหารกรมฯ (ทันตแพทย์สุธา เจียรมณีโชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัย) ได้ให้ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับมุมมองของวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย (HEALTH) ว่า บรรยากาศของวัฒนธรรมกรมฯ  
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“HEALTH” มีน้อย จุดเด่น คือ H = Health Model (เป็นต้นแบบสุขภาพ) เป็นเชิงปริมาณ เด่นเพราะบุคลากร
กรมอนามัยต้องท างานด้านสุขภาพโดยเฉพาะการท างานกับเขตบริการสุขภาพ เป็นเรื่องที่ได้จากกรมฯ ที่เอาไป
ท าก็จะได้ประโยชน์กับตัวเองด้วย ส าหรับกลวิธีในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมฯ ควรเน้น Ethics (มีจริยธรรม) ถ้า
ท าได้จะเป็นแรงขับเคลื่อนพื้นฐานที่มีพลังส่งให้การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัยบรรลุผลส าเร็จ อีกทั้งยัง
มีความต้องการทราบข้อมูลว่า บุคลากรกรมฯ คิดอย่างไรกับวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย “HEALTH” บุคลากร
กรมฯ ชอบอยู่สบายหรือชอบแข่งขัน และทิศทางความเชื่อมโยงของวิสัยทัศน์กับ “HEALTH” เป็นอย่างไร  

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า วัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัยมีส่วนช่วยสนับสนุนและผลักดันการด าเนินงานให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายกรมฯ ซ่ึงสะท้อนภาพบทบาทหนึ่งที่ส าคัญของผู้น าองค์การในการน า
องค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ได้อย่างดียิ่งขึ้น ผู้วิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงานในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ซึ่งมีบทบาทหน้าที่
ในการผลักดันการพัฒนาระบบราชการของกรมอนามัยให้เป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือ ไว้วางใจ และได้รับการยอมรับ
จากประชาชน จึงมีความสนใจที่จะตรวจสอบความสอดคล้องของวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัยกับวิสัยทัศน์ใหม่
ของกรมฯ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ 5 การกระตุ้น ธ ารงรักษา และพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือวิเคราะห์สถานภาพใน
ปัจจุบันที่เป็นอยู่ โดยด าเนินการศึกษาการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย “HEALTH” (การรับรู้ ความ
เข้าใจ และวิธีการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร) เพ่ือน าผลที่ได้จัดท าเป็นข้อเสนอแนะให้กรมอนามัยสามารถก าหนด
นโยบายหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรต่อไป 

7. วัตถุประสงค ์   

 1) เพ่ือศึกษาการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย “HEALTH”   
 2) เพ่ือศึกษาความเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย “HEALTH” 
 ๓) เพ่ือศึกษาวิธีการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย “HEALTH” 

8. วิธีการด าเนินงาน/วิธีการศึกษา/ขอบเขตงาน 

การศึกษาการพัฒนาวัฒนธรรมกรมอนามัย “HEALTH” ครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ด้วยวิธีการส ารวจ (Survey Research Method) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการ
เก็บข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากค าถามปลายเปิด และศึกษาค้นคว้าข้อมูล
จากเอกสาร (Documentary Research) ทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาตามกรอบแนวคิดในการศึกษาดังนี้ 

1) การรับรู้วัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย “HEALTH” ได้แก่ ช่องทางการรับรู้ และช่องทางการสื่อสาร 
2) ความเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย “HEALTH” ได้แก่ การด าเนินงานตามวัฒนธรรม 

ช่องทางสร้างความเข้าใจ ความเข้าใจความหมาย จุดแข็ง การให้ความส าคัญ การสนับสนุนทรัพยากร และการ
บริหารจัดการ การตรวจสอบความถูกต้องและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

3) วิธีการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย “HEALTH” ได้แก่ วิธีการที่เหมาะสมในการสร้าง
วัฒนธรรมให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ปัจจัยสู่ความส าเร็จในการสร้างวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน หลักการที่เหมาะสมในการ
พัฒนาวัฒนธรรม ความจ าเป็นและล าดับความส าคัญในการพัฒนาวัฒนธรรม และการน าวัฒนธรรมไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 
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ภาพ ๑ กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรกรมอนามัยทุกประเภท ประกอบด้วย ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งปฏิบัติงานจริงที่
หน่วยงานส่วนกลางกรมฯ และหน่วยงานส่วนกลางกรมฯ ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ณ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗) จ านวน
ทั้งสิ้น ๓,๕๙๗ คน (กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย, ๒๕๕๗) 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือแบบประเมินวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย แบ่งเป็น ๔ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ ๒ การรับรู้วัฒนธรรม ส่วนที่ ๓ ความเข้าใจวัฒนธรรม และส่วนที่ ๔ วิธีการพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กร และค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย 
ด าเนินการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความเป็นปรนัยของแบบประเมิน โดยการ
ตรวจสอบความถูกต้อง ความสะดวกในการอ่านและท าความเข้าใจสาระของข้อค าถาม และน าไปปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s coefficient) โดยน าแบบไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง จ านวน 30 คน ผลการ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของแบบฯ ได้เท่ากับ 0.9๐๖๗ ซึ่งมีค่าสูงเข้าใกล้ 1 แสดงว่าเครื่องมือมีความเที่ยงสูง 

ระยะเวลาด าเนินการเดือนมิถุนายน 2557-กันยายน 2558 โดยเก็บข้อมูลผ่านระบบออนไลน์
ทางเว็บไซตก์รมอนามัย http://survey.gchrsolution.com/anamai/ (๓๑ กรกฎาคม-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗) 

สถิติที่ใช้ในการศึกษา คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)  
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากค าถามปลายเปิด  

ก าหนดระดับความคิดเห็นและเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ มากที่สุด=๕,  มาก=๔, ปานกลาง=๓, 
น้อย=๒, น้อยที่สุด=๑ โดยการค านวณค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นและแปลผลใช้เกณฑ์คะแนน ดังนี้ ระดับ 5 
ค่าเฉลี่ย 4.21–5.00 หมายถึงมากที่สุด ระดับ ๔ ค่าเฉลี่ย 3.41–4.20 หมายถึงมาก ระดับ ๓ ค่าเฉลี่ย 
2.61–3.40 หมายถึงปานกลาง ระดับ ๒ ค่าเฉลี่ย 1.81–2.60 หมายถึงน้อย ระดับ ๑ ค่าเฉลี่ย 1.00–1.80 
หมายถึงน้อยที่สุด  

 

 

- การรับรู้
วัฒนธรรม 

- ความเข้าใจ
วัฒนธรรม 

การพัฒนา
วัฒนธรรม 

- ช่องทาง         
  การรับรู ้
- ช่องทาง            
  การสื่อสาร 

วัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย  
“HEALTH” 

H = Health Model 
E = Ethics 
A = Achievement 
L = Learning 
T = Trust 
H = Harmony 
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ก าหนดระดับความเข้าใจ/ การน าไปใช้ และเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ เข้าใจความหมายอย่างถ่องแท้/ 
ได้เป็นอย่างดี=๓, เข้าใจบางส่วน/ ได้เป็นบางส่วน=๒, ไม่เข้าใจเลย/ ไม่ได้เลย=๑ โดยการค านวณค่าเฉลี่ยของ
ระดับความเข้าใจ/ การน าไปใช้และแปลผลใช้เกณฑ์คะแนน ดังนี้ ระดับ ๓ ค่าเฉลี่ย 2.34–3.00 หมายถึงมาก 
ระดับ ๒ ค่าเฉลี่ย 1.67–2.33 หมายถึงปานกลาง ระดับ ๑ ค่าเฉลี่ย 1.00–1.66 หมายถึงน้อย 

9. ผลการด าเนินงาน/ ผลการศึกษา 

การศึกษาการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย “HEALTH” ครั้งนี้ มีบุคลากรเข้าท าการประเมิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเลือกแสดงความคิดเห็น จ านวน 3,439 คน และเลือกไม่แสดงความคิดเห็น จ านวน 
158 คน คิดเป็นร้อยละ 95.61 และ 4.39 ตามล าดับ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลการศึกษาตาม
แบบประเมินฯ ดังนี้ 

๑) การวิเคราะห์เก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน 

  จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ประชากรกรมอนามัยผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมดจ านวน 3,597 คน 
มีผู้เลือกแสดงความคิดเห็นจ านวน 3,439 คน คิดเป็นร้อยละ 95.61 สังกัดหน่วยงานส่วนกลางกรมอนามัย
จ านวน 977 คน คิดเป็นร้อยละ 27.16 และหน่วยงานส่วนกลางกรมอนามัยที่ตั้งในภูมิภาคจ านวน 2,462 คน
คิดเป็นร้อยละ 68.45 โดยส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ จ านวน 1,786 คน คิดเป็นร้อยละ 49.65 เป็นเพศหญิง 
จ านวน 2,674 คน คิดเป็นร้อยละ 74.34 มีอายุมากกว่า 50 ปี จ านวน 1,177 คน คิดเป็นร้อยละ 32.72     
มีระดับการศึกษาอยู่ที่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 1,664 คน คิดเป็นร้อยละ 46.26 มีอายุการท างาน
นับรวมทั้งเอกชนและราชการมากกว่า 20 ปี จ านวน 1,643 คน คิดเป็นร้อยละ 45.68 และมีอายุงานที่กรม
อนามัยมากกว่า 20 ปี จ านวน 1,325 คน คิดเป็นร้อยละ 36.84 

2) การวิเคราะห์เก่ียวกับการรับรู้วัฒนธรรม  

 จากการศึกษาพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่รับทราบประกาศวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย “HEALTH” 
(ร้อยละ 87.32) โดยรับทราบจากผู้บังคับบัญชามากที่สุด รองลงมาคือ Website ของกรมอนามัย และการ
ประกาศของผู้บริหารระดับสูง ตามล าดับ ส าหรับช่องทางการสื่อสาร (Communication Channel) วัฒนธรรมองค์กร 
“HEALTH” ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ การประกาศของผู้บริหารระดับสูง รองลงมา คือ ผู้บังคับบัญชา 
และ Website ของกรมอนามัย ตามล าดับ   

๓) การวิเคราะห์เกี่ยวกับความเข้าใจวัฒนธรรม  

  จากการศึกษาพบว่า การปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย “HEALTH” จะน าไปสู่การ
บรรลุผลส าเร็จของงานมากที่สุด รองลงมา คือ การสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของกรมอนามัย และการบรรลุ
วิสัยทัศน์และพันธกิจกรมอนามัย ตามล าดับ กรมอนามัยมีการด าเนินงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย 
“HEALTH” อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.52-3.95) โดยด าเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวกับด้านสุขภาพและเป็น
ต้นแบบให้แก่ประชาชนทั่วไป (H = Health Model) มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.95) รองลงมา คือ การปฏิบัติอย่าง
เปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างตรงไปตรงมา (E = Ethics) (ค่าเฉลี่ย 3.73) และมีการ
ด าเนินงานแบบร่วมมือร่วมใจรับผิดและชอบร่วมกัน (H = Harmony) (ค่าเฉลี่ย 3.69) ตามล าดับ บุคลากรมี 
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การรับรู้ความหมายของวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย “HEALTH” ผ่านช่องทางผู้บังคับบัญชามากที่สุด 
รองลงมา คือ โปสเตอร์/ เอกสาร/ แผ่นพับ และ Website ของกรมอนามัย ตามล าดับ 

บุคลากรมีความเข้าใจความหมายของวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย “HEALTH” อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 2.37-2.49) โดยเข้าใจความหมายอย่างถ่องแท้มากท่ีสุดในเรื่อง “H = Health Model (เป็นต้นแบบ
สุขภาพ) คือ การดูแลรักษาสุขภาพตนเอง เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้อ่ืน” (ค่าเฉลี่ย 2.49) เข้าใจบางส่วนมากที่สุด
ในเรื่อง “A = Achievement (มุ่งผลสัมฤทธิ์) คือ มุ่งมั่นรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ 
และตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง” (ค่าเฉลี่ย 2.37) และไม่เข้าใจเลยมากที่สุดในเรื่อง   
“T = Trust (เคารพและเชื่อมั่น) คือ มีความเคารพในสิทธิ หน้าที่ ของตนเองและผู้อ่ืน” (ค่าเฉลี่ย 2.39)  

วัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย “HEALTH” ที่เป็นจุดแข็งของกรมอนามัย ล าดับที่ 1 คือ H = 
Health Model (เป็นต้นแบบสุขภาพ) ล าดับที่ 2 คือ E = Ethics (มีจริยธรรม) และล าดับที่ 3 คือ A = Achievement 
(มุ่งผลสัมฤทธิ์) โดยกรมอนามัยมีการให้ความส าคัญและสนับสนุนทรัพยากร รวมถึงการบริหารจัดการวัฒนธรรม
องค์กรกรมอนามัย “HEALTH” ล าดับที่ 1 คือ H = Health Model (เป็นต้นแบบสุขภาพ) ล าดับที่ 2 คือ E = 
Ethics (มีจริยธรรม) และล าดับที่ 3 คือ A = Achievement (มุ่งผลสัมฤทธิ์) ซึ่งการด าเนินงานที่ผ่านมาของ 
กรมอนามัยสามารถตรวจสอบความถูกต้องและโปร่งใสได้ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 2.34) โดยสามารถตรวจสอบ
ได้บางส่วนมากที่สุด รองลงมา คือ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และไม่สามารถตรวจสอบได้ ตามล าดับ 

4) การวิเคราะห์เก่ียวกับวิธีการพัฒนาวัฒนธรรม 

  จากการศึกษาพบว่า วิธีการสร้างวัฒนธรรมให้ เกิดผลเป็นรูปธรรมที่เหมาะสมมากที่สุด คือ
ผู้บังคับบัญชาเป็นต้นแบบ รองลงมา คือ การสร้างบรรยากาศการท างานให้เอ้ือต่อวัฒนธรรม และการอบรมและ
พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ตามล าดับ ปัจจัยที่เหมาะสมในการน ากรมอนามัยไปสู่ความส าเร็จของ
การสร้างวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ล าดับที่ 1 คือ นโยบายของผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับวัฒนธรรม ล าดับที่ 2 คือ 
ทัศนคติของบุคลากร และล าดับที่ 3 สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน โดยกรมอนามัยควรมีการพัฒนาวัฒนธรรม
พร้อมกันทั้ง 6 เรื่อง (HEALTH) และหากจะเลือกบางเรื่องมาพัฒนาก่อนตามความจ าเป็นและล าดับความส าคัญ 
ล าดับที่ 1 คือ H = Health Model (เป็นต้นแบบสุขภาพ) ล าดับที่ 2 คือ E = Ethics (มีจริยธรรม) ล าดับที่ 3 คือ H 
= Harmony (เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน) การน าวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย “HEALTH” ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของตนเองอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 2.47-2.55) โดยน า E = Ethics (มีจริยธรรม) มาประยุกต์ใช้ได้
เป็นอย่างดีมากที่สุด และน า H = Harmony (เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน) มาประยุกต์ใช้ได้เป็นบางส่วนมากที่สุด 
แต่ยังมีบุคลากรจ านวนหนึ่ง (ร้อยละ 1.72) ที่เห็นว่า H = Harmony (เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน) ไม่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ได้เลยมากท่ีสุด 
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๕) การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความเข้าใจความหมายของวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย และค่าเฉลี่ย
การน าวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัยไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ตาราง 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความเข้าใจความหมายของวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย และค่าเฉลี่ยการน า
วัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัยไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

วัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย 
 

ค่าเฉลี่ย 
ความเข้าใจ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลี่ย 
การน าไปประยุกต์ใช้ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลี่ย 
Gap 

H = Health Model (เป็นต้นแบบสุขภาพ)   
คือ การดูแลรักษาสุขภาพตนเอง เพื่อเป็น
แบบอย่างแก่ผู้อ่ืน 

2.49 
(มาก) 

2.51 
(มาก) 

0.02 

E = Ethics (มีจริยธรรม)  
คือ มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์โปร่งใส ไม่เลือก
ปฏิบัติ และไม่แสวงหาประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน 

2.43 
(มาก) 

2.55 
(มาก) 

0.12 

A = Achievement (มุ่งผลสัมฤทธิ์)  
คือ มุ่งมั่นรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ และตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า และผู้ที่เก่ียวข้อง 

2.37 
(มาก) 

2.49 
(มาก) 

0.12 

L = Learning (เรียนรู้ร่วมกัน)  
คือ มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือพัฒนางาน
ร่วมกัน 

2.42 
(มาก) 

2.49 
(มาก) 

0.05 

T = Trust (เคารพและเชื่อมั่น)  
คือ มีความเคารพในสิทธิ หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 

2.39 
(มาก) 

2.50 
(มาก) 

0.11 

H = Harmony (เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน)  
คือ มุ่งเน้นการท างานเป็นทีม และยอมรับผลส าเร็จ
ของทีมงานร่วมกัน 

2.42 
(มาก) 

2.47 
(มาก) 

0.05 

จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความเข้าใจความหมายของวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย และค่าเฉลี่ย
การน าวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัยไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีความเข้าใจใน
ความหมายของวัฒนธรรมอย่างถ่องแท้ และเข้าใจในบางส่วน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และยังมีบุคลากรที่ไม่ค่อย
เข้าใจความหมายของวัฒนธรรมอย่างแท้จริง แต่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดีในระดับที่เข้าใจ ค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างพบว่า ค่าเฉลี่ย Gap เพ่ิมขึ้นทุกตัว แสดงให้เห็นว่า บุคลากรกรม
อนามัยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถจึงสามารถท าความเข้าใจได้และน าไปประยุกต์ใช้ได้ในระดับดีมากหรือใช้ได้
เป็นอย่างดี เมื่อมีความรู้ความเข้าใจจึงสามารถน าวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย  “HEALTH” ไปประยุกต์ใช้ใน 
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การปฏิบัติงานของตนเอง เป็นการให้ความส าคัญต่อวัฒนธรรมในอนาคตที่คาดหวังในระดับที่ค่อนข้างสูง ดูได้จาก
การเข้าใจความหมายและการน าวัฒนธรรมไปประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน เป็นตัวก าหนดความคาดหวังที่อยากให้บุคลากร
เข้าใจความหมายอย่างแท้จริงและสามารถน าวัฒนธรรม Health Model, Ethics, Achievement, Learning, 
Trust, Harmony ไปประพฤติปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

๖) การวิเคราะห์เก่ียวกับข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย 

  จากการศึกษาพบว่า มีบุคลากรที่ตอบแบบประเมินค าถามปลายเปิดจ านวน 159 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.42 ของประชากรทั้งหมด โดยให้ความเห็นว่า วัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย “HEALTH” เป็นวัฒนธรรมที่ดี 
มีความครอบคลุมทุกด้านและทุกมิติของผู้ปฏิบัติงานเอ้ือต่อการพัฒนาตนเพ่ือเป็นต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
เหมาะสมกับกรมอนามัย อีกทั้งเป็นที่ชื่นชมและยอมรับจากเครือข่ายการท างาน ทั้งเครือข่ายสาธารณสุข องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืน ๆ และบุคลากรมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมดังกล่าว กรมอนามัยควร
ให้ความส าคัญและสร้างบรรยากาศ/ สภาพแวดล้อมให้คนในองค์กรได้ถูกหล่อหลอมให้มีวัฒนธรรมที่ดี 
ด าเนินการกระตุ้นวัฒนธรรมองค์กรเป็นระยะ ๆ เพ่ือให้เป็นการฝังรากลึกเข้าไปในตัวของบุคลากร ผู้บริหารทุก
ระดับควรให้ความส าคัญกับการน าวัฒนธรรมองค์กรมาใช้ในการปฏิบัติงานทั้งระบบ และปฏิบัติตนเป็นต้นแบบ/
ตัวอย่างที่ดีให้แก่บุคลากร ควรมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน ร่วมท างาน
เป็นทีม และสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพ่ือผลักดันให้บรรลุตามกลวิธี/  แนวทางในการ
ท างาน ตลอดจนให้ความส าคัญต่อคนที่ท างานจริง และควรมีกระบวนการคัดเลือกผู้บริหารโดยพิจารณาถึงภาวะ
ผู้น า สามารถมองได้รอบด้าน ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเกินไปของผู้บริหารทุกระดับ ก่อให้เกิดปัญหาในการ
บังคับบัญชา เนื่องจากผู้บริหารยังไม่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ขาดภาวะผู้น า ไม่กล้าตัดสินใจ 
หรือตัดสินใจผิดพลาดท าให้องค์กรไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร 

นอกจากนี้ ยังเห็นว่า การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย “HEALTH” ควรพัฒนาทั้งหมดทุกตัว 
ท าให้พร้อมกันไปในแนวทางเดียวกันและต่อเนื่อง เคารพสิทธิและให้ความส าคัญกับการท างานของทุกคน เพราะ
บุคลากรทุกคนทุกส่วนล้วนเป็นแรงผลักดันที่จะท าให้งานของกรมอนามัยสามารถขับเคลื่อนไปได้และสามารถ
พัฒนาก้าวหน้าต่อไป ควรสร้างจิตส านึกรักองค์กร กรมอนามัยคือเรา เราคือกรมอนามัย 

 การอภิปรายผลการศึกษา การศึกษาการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย “HEALTH” ครั้งนี้  
มีประเด็นที่น่าสนใจและน ามาอภิปรายไดด้ังนี้ 

1) ช่องทางการรับรู้วัฒนธรรมองค์กร 

  จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาพบว่า ช่องทางที่บุคลากรรับรู้ประกาศวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย 
“HEALTH” มากที่สุด คือ จากผู้บังคับบัญชา แต่บุคลากรเห็นว่า ช่องทางที่เหมาะสมที่บุคลากรควรรับรู้ หรือ
กรมอนามัยควรใช้ในการสื่อสารวัฒนธรรมองค์กรมากที่สุด คือ การประกาศของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งผลการศึกษา
ครั้งนี้มีความสอดคล้องกับการศึกษาของกรมอนามัย (2550, บทสรุปผู้บริหาร) เรื่อง รายงานการประเมินการสื่อสาร
วัฒนธรรมองค์กร พบว่า ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมเป็นอันดับแรก คือ การประกาศของผู้บริหาร  

 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า เรื่องวัฒนธรรมองค์กรเป็นเรื่องของการน าองค์กร ซึ่งผู้บริหารระดับสูงควร
พิจารณาให้ความส าคัญเป็นล าดับแรก และประกาศให้บุคลากรรับรู้ทั่วทั้งองค์กร 
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๒) ความเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร 

  จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย “HEALTH” 
จะน าไปสู่การบรรลุผลส าเร็จของงานมากท่ีสุด รองลงมา คือ การสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของกรมอนามัย และ
การบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจกรมอนามัย โดยผลการศึกษาครั้งนี้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันทั้งในเรื่องการด าเนินงานของกรมอนามัยที่ด าเนินงานเรื่อง H = Health Model (เป็นต้นแบบสุขภาพ) 
คือ การดูแลรักษาสุขภาพตนเอง เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่ผู้อ่ืน มากที่สุด อีกทั้งบุคลากรก็มีความเข้าใจความหมาย
ของ H = Health Model (เป็นต้นแบบสุขภาพ) อย่างถ่องแท้มากที่สุดเช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
กรมอนามัย (2550, บทสรุปผู้บริหาร) เรื่อง รายงานการประเมินการสื่อสารวัฒนธรรมองค์กร พบว่า บุคลากร
เข้าใจความหมายของ H = Health Model (เป็นต้นแบบสุขภาพ) อย่างถ่องแท้มากที่สุด (ร้อยละ 57.92) และ
สอดคล้องกับการศึกษาของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย (2557) เรื่อง สรุปการสัมภาษณ์ผู้บริหารกรม
อนามัย (ทันตแพทย์สุธา เจียรมณีโชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัย) เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 พบว่า จุดเด่น
ของวัฒนธรรม HEALTH ของกรมอนามัย คือ Health Model (เป็นต้นแบบสุขภาพ) เป็นเชิงปริมาณ เด่นเพราะ
บุคลากรกรมอนามัยต้องท างานด้านสุขภาพโดยเฉพาะการท างานกับเขตบริการสุขภาพ เป็นเรื่องที่ได้จากกรมฯ ที่
เอาไปท าก็จะได้ประโยชน์กับตัวเองด้วย เช่น ยืดเหยียด พฤติกรรมการกิน เป็นต้น  

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า บุคลากรกรมอนามัยมีลักษณะมุ่งมั่นตั้งใจในการท างานเพ่ือให้ประสบ
ผลส าเร็จของงานหรือบรรลุตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายเป็นหลัก โดยใส่ใจในสุขภาพเพ่ือเป็นต้นแบบ และยึด
วัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย “HEALTH” เพ่ือแสดงความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรก่อน แล้วจึงด าเนินการตาม
ทิศทางขององค์กรต่อไป ซึ่งสาเหตุอาจมาจากกรมอนามัยมีการติดตามความส าเร็จของงานตามภารกิจ แต่ไม่ได้
สื่อสารแสดงความเชื่อมโยงให้เห็นถึงความส าคัญของการบรรลุวิสัยทัศน์ที่กรมฯ ประกาศไว้ 

3) วิธีการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร 

จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาพบว่า กรมอนามัยควรมีการพัฒนาวัฒนธรรมพร้อมกันทั้ง 6 เรื่อง 
(HEALTH) และการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัยพบว่า ควรพัฒนา
ทั้งหมดทุกตัว ท าให้พร้อมกันไปในแนวทางเดียวกันและต่อเนื่อง ซึ่งขัดแย้งกับการศึกษาของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กรมอนามัย (2557) เรื่อง สรุปการสัมภาษณ์ผู้บริหารกรมอนามัย (ทันตแพทย์สุธา เจียรมณีโชติชัย รองอธิบดี
กรมอนามัย) เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 พบว่า ควรเน้น Ethics (มีจริยธรรม) ถ้าท าได้ จะเป็นแรง
ขับเคลื่อนพ้ืนฐานที่มีพลัง ส่งให้การพัฒนาวัฒนธรรมกรมฯ บรรลุผลส าเร็จ  นับเป็นความท้าทายในอนาคต ถ้า
บุคลากรกรมอนามัย มี Ethics (มีจริยธรรม) ก็ไม่ต้องท าตัวชี้วัดส านักงาน ก.พ.ร. เช่น เรื่องพลังงาน น้ ามัน เป็น
ต้น Ethics น าไปสู่ Teamwork  แต่ปัจจุบัน กรมฯ เน้น Health Model มากกว่าตัวอ่ืนๆ ถ้าท า Ethics ดี คนก็
จะมีความสุข เกิดผลผลิตตามมา การใช้ Ethics เป็นฐานในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมกรมฯ ต้องเริ่มจากการ
เสียสละบ้าง หรือ มีจิตอาสามากขึ้น สร้างสิ่งแวดล้อมให้บุคลากรมีจิตอาสามากขึ้น รู้จักแบ่งปันกัน ทั้งใน-นอกเวลา 
ในเวลาเป็นการแบ่งปันกันท ากิจกรรม มีจิตอาสา เรียนรู้จากคนอ่ืน การท า OD ไม่ค่อยเห็นท าด้านการพัฒนา 
ปลูกป่าก็ดีนะ ลอกคูบึงชาวบ้าน กวาดลานวัด ผู้ให้ความคิดเห็นได้ท า ตอนสมัยเป็นนักศึกษา ท าให้คนเราไม่ยึดติด
กับตัวเอง และมีความสุข พาครอบครัวไปท าจิตอาสาด้วย  เด็กปัจจุบัน/สมัยใหม่มีเรื่องนี้น้อย การช่วยเหลือน้อย  
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ดูได้จากสภาพสังคม ควรมีกิจกรรมเป็นระยะๆ กรมอนามัยต้องจัดให้มี  (Provide) พ้ืนที่เพ่ือกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ ประหยัดงบการดูแลสนามหญ้า กรมฯ มีชุมนุมกีฬา แข่งขันกีฬาประจ าปี กรมฯ เคยพาไปวัด นั่งสมาธิ 
บางท่าน/หน่วยงานจัดกิจกรรมน าของเหลือใช้ไปแจกปีละครั้ง  สิ่งเหล่านี้จะช่วยลดเรื่องร้องเรียนได้ การท า
กิจกรรมต้องถามว่า ท าแล้วได้อะไร ท าต่อเนื่องหรือไม่ ดูให้สอดคล้องกับบริบทกรมฯ ด้วย 

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า แนวทางการพัฒนาควรเริ่มจากพ้ืนฐานของวัฒนธรรมในปัจจุบันที่มีอยู่
ภายในองค์กร หากมีวัฒนธรรมพ้ืนฐานที่มีความแข็งแกร่ง จะช่วยให้องค์กรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ร่วมกัน
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหม่ได้ง่ายขึ้นในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร 
โดยอาจใช้วิธีการ คือ การดึงลักษณะพิเศษ บทบาท หรือจุดเด่นของแต่ละหน่วยงาน ที่เป็นหน่วยงานต้นแบบใน
การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้ง 6 ด้าน มาผลักดัน/ ส่ งเสริมวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย 
“HEALTH” ต่อไป 

สรุปผลการศึกษาการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย “HEALTH” และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย “HEALTH” ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา    
การรับรู้ ความเข้าใจ และวิธีการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย ตามกรอบแนวคิด “HEALTH” ซึ่งประกอบด้วย 
H: Health Model (เป็นต้นแบบสุขภาพ) E: Ethics (มีจริยธรรม) A: Achievement (มุ่งผลสัมฤทธิ์) L: Learning 
(เรียนรู้ร่วมกัน) T: Trust (เคารพและเชื่อมั่น) และ H: Harmony (เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน) โดยมีประชากรที่ใช้
ในการศึกษา คือ บุคลากรกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 3,439 คน หรือร้อยละ 95.61 ของบุคลากรทั้งหมด
ที่ได้บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัยผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์กรมอนามัย สถิติที่ใช้
ในการศึกษา คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: SD) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากค าถามปลายเปิด 

สรุปผลการศึกษาได้ว่า บุคลากรรับรู้การประกาศวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย “HEALTH”    
ร้อยละ ๘๗.๓๒ โดยช่องทางที่มีความเหมาะสมในการสื่อสารวัฒนธรรมองค์กร คือ การประกาศของผู้บริหาร
ระดับสูง บุคลากรมีความเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย H, E, A, L, T, H อยู่ในระดับมาก และสามารถน า
วัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย H, E, A, L, T, H ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี อยู่ในระดับมาก 
โดยน า E = Ethics (มีจริยธรรม) มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีมากที่สุด การพัฒนาวัฒนธรรม
องค์กรกรมอนามัยต้องพัฒนา H, E, A, L, T, H ทั้งหมดพร้อมกัน วิธีการสร้างวัฒนธรรมให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
คือ ควรจะมีผู้บังคับบัญชาเป็นต้นแบบ และนโยบายของผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับวัฒนธรรมเป็นปัจจัยที่
เหมาะสมในการน ากรมอนามัยไปสู่ความส าเร็จของการสร้างวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีข้อคิดเห็นจาก
ค าถามปลายเปิดที่ส าคัญ คือ วัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย “HEALTH” เป็นวัฒนธรรมที่ดี เหมาะสมกับกรม
อนามัย และบุคลากรมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมดังกล่าว 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ควรส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้ฝังรากลึกเข้าไปในตัวของบุคลากรกรมอนามัย โดยการให้

ความส าคัญและสร้างบรรยากาศ/ สภาพแวดล้อมให้คนในองค์กรได้ถูกหล่อหลอมให้มีวัฒนธรรมที่ดี 
2. ควรมีนโยบายกรมอนามัยให้ผู้บริหารทุกระดับต้องให้ความส าคัญกับการน าวัฒนธรรมองค์กร

มาใช้ในการปฏิบัติงานทั้งระบบ และผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นต้นแบบ/ ตัวอย่างที่ดีให้แก่บุคลากร และใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการคัดเลือกผู้บริหาร 

3. ควรสร้างความเข้มแข็งในการใช้วัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัยเสริมพลังน าสู่ความส าเร็จในการ
บรรลุเป้าหมายที่เชื่อมโยงการบรรลุวิสัยทัศน์  

10. การน าไปใช้ประโยชน์ 

 ๑) กรมฯ สามารถน าผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์เป็นข้อมูลในการน าองค์การ โดยการประกาศนโยบาย
ต่าง ๆ เช่น นโยบายองค์กรคุณธรรม นโยบายปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในและโครงสร้างอัตราก าลัง 
และนโยบายการบริหารการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น  
 ๒) กรมฯ สามารถใช้เป็นข้อมูลรายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) 
ของกรมฯ ประกอบการสมัครรับรางวัล PMQA รายหมวด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๓) กรมฯ สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงผลลัพธ์การด าเนินการหมวด ๑ เพ่ือรองรับการตรวจ
รับรองการผ่านเกณฑ์ PMQA (Certify FL) ของส านักงาน ก.พ.ร. 
 ๔) หน่วยงานอื่นสามารถใช้อ้างอิงและเป็นแนวทางในการศึกษาเพ่ือพัฒนาองค์การตนเองต่อไปได้ 

11. ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค (ที่เป็นปัญหายุ่งยากของผู้ด าเนินการ) 

      เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและผลการศึกษาจะต้องใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนองค์กรต่อไป จ าเป็นต้องศึกษา
ประชากรทั้งหมดของกรมอนามัย วัฒนธรรมเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน การชี้แจงท าความเข้าใจกับประชากรที่มีลักษณะ
แตกต่างกัน เป็นเรื่องที่ท าได้ยาก ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 
ความต้องการข้อมูลจ านวนมาก ท าให้ยุ่งยากในการเก็บรวบรวม เพ่ือความปลอดภัยของผู้ให้ข้อมูล การประสานงาน 
และการเจรจาต่อรองเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก และต้องมีจรรยาบรรณในการไม่เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลใด ต้องรวบรวม/
วิเคราะห์/ สังเคราะห์ข้อมูล/ สรุปผลการศึกษา/ อภิปรายผล และจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ซึ่งต้อง
วิเคราะห์ผลข้อมูลทั้งภาพรวมกรมอนามัย และรายหน่วยงาน ๓๓ หน่วยงาน เป็นความยุ่งยากในการตรวจสอบ
ความถูกต้อง จึงต้องทุ่มเทเวลาทั้งในและนอกเวลาราชการ ใช้ก าลังแรงกาย และแรงใจเป็นอย่างสูง เพ่ือให้งาน
ประสบผลส าเร็จ และกรมฯ สามารถใช้ประโยชน์ได้ทันเวลา และสถานการณ์ 

12. ข้อเสนอแนะ/วิจารณ์     

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ ควรมีนโยบายกรมอนามัยให้ผู้บริหารทุกระดับต้องให้ความส าคัญกับ
การน าวัฒนธรรมองค์กร มาใช้ในการปฏิบัติงานทั้งระบบ และผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นต้นแบบ/ตัวอย่างที่ดี
ให้แก่บุคลากร และสร้างบรรยากาศ/สภาพแวดล้อมให้คนในองค์กรได้ถูกหล่อหลอมให้มีวัฒนธรรมที่ดี ควรมีการ
ทบทวนโครงสร้างภายในองค์กร หรือการบริหารงานเพ่ือการเปลี่ยนแปลง และความส าเร็จในการขับเคลื่อน 
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วัฒนธรรมองค์กร ควรมีการส่งเสริมการปรับใช้วัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัยให้เชื่อมโยง/กลมกลืนกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น น าสู่ความส าเร็จในระดับพ้ืนที่/ท้องถิ่น หรือพัฒนาสู่ความส าเร็จร่วมกับประเทศภาคีเครือข่าย ควรสร้าง
ความเข้มแข็งในการใช้วัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัยเสริมพลังน าสู่ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายที่เชื่อมโยง
การบรรลุวิสัยทัศน์  ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน ร่วมท างานเป็นทีม และ
สนับสนุนทรัพยากรให้เพียงพอและเหมาะสม เพ่ือให้บรรลุตามกลวิธี/แนวทางในการท างาน ตลอดจนให้
ความส าคัญต่อคนที่ท างานจริง โดยการส่งเสริมให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตราชการ ควรมีการศึกษาการ
พัฒนา/ประเมิน/ ทบทวนวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัยเป็นประจ า เพ่ือให้ทันกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป 
รวมทั้งควรเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย ผ่านสินค้าและบริการของกรมฯ เพ่ือส่งเสริม
ความส าเร็จของงานและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

13. กิตติกรรมประกาศ   

การศึกษาการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย “HEALTH” ในครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากบุคลากรกรมอนามัยทั้งคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการสนับสนุน
โครงการฯ และตอบแบบประเมินฯ ทั้งที่เลือกแสดงความคิดเห็นและเลือกไม่แสดงความคิดเห็น ขอขอบพระคุณ 
รศ.ดร.นิพันธ์ วิเชียรน้อย อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
อาจารย์ ดร.มาลัย กรแก้วสมนึก อาจารย์พิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และที่ปรึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดร.วัชระ ยาคุณ ผู้จัดการ
งานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ งานก ากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ส านักกรรมการ
ผู้อ านวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ดร.สาธิดา สกุลรัตนกุลชัย อาจารย์ประจ าคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ไกรศร ตาวงศ์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ 
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทันตแพทย์สุรัตน์ มงคลชัยอรัญญา ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
และนางสาววรรณภา ศรีทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ ส านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย นายพศิน พิริยหะพันธุ์ 
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดกรมอนามัย ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนด้านวิชาการและ
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประเมิน รวมถึงทุกท่านที่กรุณาให้การสนับสนุน ติดต่อประสานงาน และอ านวย
ความสะดวกอย่างเต็มที่ให้แก่บุคลากรในสังกัดทุกท่านได้เข้าตอบแบบประเมินฯ ทางระบบออนไลน์ ท าให้ได้รับ
ข้อมูลเพียงพอต่อการวิเคราะห์ตามหลักสถิติ เป็นปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญของการศึกษาในครั้งนี้  

  ขอขอบคุณนางอัมพร จันทวิบูลย์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่กรุณาให้ค าปรึกษา 
แนะน า พรอมทั้งช่วยแกไขให้การศึกษาวิจัยมีความถูกต้อง และมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
การศึกษานี้ จะเป็นประโยชนตอกรมอนามัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการน าผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา
องค์การให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 

จึงขอขอบพระคุณ และขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 
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ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการด าเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องกับความเป็นจริงทุกประการ 
 

      
หมายเหตุ 1.  หากผลงานมีลักษณะเฉพาะ  เช่น  แผ่นพับ  หนังสือ  แถบบันทึกเสียง  ฯลฯ  ผู้เสนองาน 
       อาจส่งผลงานจริงประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการก็ได้ 
  2.  จ านวนไม่เกิน  15  หน้า 
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แบบรายการประกอบค าขอประเมินผลงาน 
  ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการ  เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

เรื่อง  การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการพัฒนา 
       องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม       

         ของ 
 

   ช่ือ    นางสาวรุ่งนภา  เยี่ยมสาคร 
   
ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับ ช านาญการ 
ต าแหน่งเลขที่          ๒๒ 
กลุ่มงาน/ฝ่าย      พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
กรมอนามัย 

 
 

เพ่ือแต่งต้ังให้ด ารง 
 

ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งเลขที่          ๒๐ 
กลุ่มงาน/ฝ่าย      พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ส านัก/กอง/ศูนย ์  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                                  

 
กรมอนามัย 
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ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการ  เพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
1.  ชื่อผลงานเรื่อง   การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการพฒันาองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม  

2.  ระยะเวลาที่ด าเนินการ     ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน  25๖๐ 

3.  สรุปเค้าโครงเรื่อง  

  3.1  หลักการและเหตผุล 

 เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศเจตนารมณ์รวมพลังขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลง DOH Change การท างานภายใต้หลัก 3 L: Lead Lean Learn เพื่อพัฒนากรมอนามัยสู่องค์กรคุณภาพ 
คู่คุณธรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ "เป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัย
สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพประชาชน" และพันธกิจในการสังเคราะห์ ใช้ความรู้ และดูภาพรวม เพื่อก าหนดนโยบายและ
ออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่แวดลอ้ม โดยการประสานงาน สร้างความร่วมมือและก ากับดูแลเพื่อให้เกิด
ความรับผิดชอบต่อการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 แนวคิดองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรมของกรมอนามัย หมายถึง องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีผลการ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดและการวางแผนพัฒนาบุคลากรที่ดี เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: 
LO) เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) โดยใช้เคร่ืองมือ PMQA และตั้งเป้าหมายกรม
อนามัยผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส านักงาน ก.พ.ร. (Public Sector Management Quality Award: 
PMQA) และเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล โดยใช้วัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย “HEALTH” เพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรม 
และตั้งเป้าหมายกรมอนามัยผ่านเกณฑ์ประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานตามระบบ ITA โดย ปปท. 
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมฯ ได้ก าหนดตัวชี้วัด “ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานบริหารการเปลี่ยนแปลง” 
และตัวชี้วัด “ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย” เป็นตัวชี้วัดตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของหน่วยงาน เพื่อกระตุ้นและผลักดันการด าเนินงานองค์กร
คุณภาพคู่คุณธรรมให้ทั่วทั้งองค์การ ซึ่งกระบวนการพัฒนาจะต้องมีรูปแบบที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง เพื่อน ามาเป็น
แบบอย่างในการพัฒนาองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม  

 ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงานในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการผลักดันการพัฒนา
ระบบราชการของกรมอนามัยให้มีการบริหารจัดการที่ดีเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือ ไว้วางใจ และได้รับการยอมรับจาก
ประชาชน จึงสนใจที่จะศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการพัฒนาองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม โดยการศึกษารูปแบบการ
พัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ PMQA และรูปแบบการพัฒนาหน่วยงานคุณธรรมของหน่วยงาน เพื่อให้ได้แบบอย่าง หรือ Best 
Practice ที่จะน าไปสู่การขยายผลการพัฒนาองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรมในระดับหน่วยงานต่อไป เพื่อตอบสนองนโยบายของ
กรมอนามัย ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพองค์การตามเกณฑ์ PMQA อีกด้วย 

 วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ได้รูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรในระดับหน่วยงาน
ของกรมอนามัยให้เป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรมต่อไป 

 3.2  บทวิเคราะห์/แนวความคิดหรือแนวทางด าเนินการ/ข้อเสนอ 

 บทวิเคราะห์ 
 ปัจจุบันกรมอนามัยมีหน่วยงานในสังกัดทั้งสิ้น ๓๖ หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานตามกฎกระทรวง

แบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 จ านวน ๒๖ หน่วยงาน และหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นภายใน 
จ านวน ๑๐ หน่วยงาน ซึ่งทุกหน่วยงานต้องจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ โดยส านักงานบริหารการเปลี่ยนแปลง 
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เป็นเจ้าภาพตัวชี้วัด “ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานบริหารการเปลี่ยนแปลง” กองการเจ้าหน้าที่พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย “HEALTH” และเป็นเจ้าภาพตัวชี้วัด “ระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย” และกลุ่มพัฒนาระบบบริหารรวบรวมคะแนนผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองฯ ของหน่วยงาน และจัดล าดับหน่วยงานตามผลการปฏิบัติราชการประจ าปี ท าให้ทราบว่า 
หน่วยงานใดมีผลการบริหารจัดการที่ดี ควบคู่กับการพัฒนาหน่วยงานคุณธรรม และหน่วยงานใดยังต้องมีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุง โดยดูจากผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ ของหน่วยงาน ดังนั้น จึงควรเรียนรู้จากหน่วยงานในสังกัดกรม
อนามัยที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็น Best Practice และน าบทเรียนการปรับปรุงงานมาพัฒนาให้องค์กรเกิดการพัฒนา
แบบก้าวกระโดด เพื่อให้ผลลัพธ์ขององค์กรโดดเด่น เปรียบเทียบกับหน่วยงานคู่เปรียบเทียบ โดยการศึกษารูปแบบที่
เหมาะสมของการพัฒนาองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรมทั่วทั้งองค์กร ตาม
นโยบายของกรมดังกล่าว  

แนวคิด/ แนวทางด าเนินการ 
การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการพัฒนาองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม  เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดย

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ทั้งข้อมูล
ภาพรวม และรายตัวชี้วัดด้านคุณภาพ และตัวชี้วัดด้านคุณธรรม ศึกษาเหตุปัจจัยความส าเร็จ เพื่อค้นหาหน่วยงาน
ต้นแบบที่มีผลการบริหารจัดการที่ดี และได้รับรางวัลหน่วยงานคุณธรรม สรุปบทเรียน และจัดท าข้อเสนอแนะ เครื่องมือ
ที่ใช้ในการศึกษา คือแบบสอบถาม ส าหรับสัมภาษณ์และสอบถามจากผู้บริหารของหน่วยงาน คณะท างาน PMQA 
คณะท างานพัฒนาหน่วยงานคุณธรรม และผู้ปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยที่มีผลการบริหารจัดการที่ดี และ
ได้รับรางวัลหน่วยงานคุณธรรม โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้  

๑) ทีมงานวิจัยวิเคราะห์กรอบของเกณฑ์ PMQA และเกณฑ์หน่วยงานคุณธรรม เพื่อก าหนดประเด็น
สัมภาษณ์/ สอบถาม  

๒) ประสานงานกับหน่วยงานต้นแบบ Best Practice เพื่อเตรียมข้อมูลและทีมงานของหน่วยงานในช่วงที่
ทีมงานวิจัยลงไปจัดเก็บข้อมูล  

๓) ทีมงานวิจัยเดินทางไปที่หน่วยงานต้นแบบ เพื่อจัดเก็บข้อมูล โดยการประชุมชี้แจงและบรรยายสรุป
ของผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะท างาน PMQA คณะท างานพัฒนาหน่วยงานคุณธรรม และผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตอบ
ข้อซักถาม รวมทั้งศึกษาดูงานในเชิงปฏิบัติของหน่วยงานด้วย  

๔) รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการ แนวทางที่เหมาะสม และสรุปเป็นข้อเสนอ 
เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรมได้ และ  

๕) จัดท ารายงานการศึกษา 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ ๑ กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ศึกษาดูงานท่ีหน่วยงานต้นแบบ 
- รูปแบบการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ PMQA 
- รูปแบบการพัฒนาหน่วยงานคณุธรรม 

สรุปวิเคราะห ์
จุดเด่น/ จุดด ี

เปรียบเทยีบกับเกณฑ ์

ก าหนดประเด็น
สัมภาษณ์/ สอบถาม 

   

ทีมงานวิเคราะห์กรอบของ
เกณฑ์ PMQA และเกณฑ์
หน่วยงานคุณธรรม 

- บทบาทของผู้บริหาร แกนน า คณะท างาน  
  และบุคลากร ในการบริหารจัดการ 
- ระบบงานและวิธีการปฏิบตัิที่เปน็รูปธรรม 
  ในการขับเคลื่อนองค์กรและบุคลากร 
- การสื่อสารเพื่อการปฏิบัติทั่วท้ังองค์กร 

ศึกษาดูงานหน่วยงาน  Best Practice 
- รูปแบบการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ PMQA 
- รูปแบบการพัฒนาหน่วยงานคณุธรรม 

ข้อเสนอ 
รูปแบบที่เหมาะสม 

ของการพัฒนาองค์กร
คุณภาพคู่คณุธรรม 




