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การวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมD กับประสิทธิผลองคการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา มีวั ตถุประสงค 1) เพื่ อศึกษาการบริห ารจัด การภาครั ฐแนวใหมD กับประสิทธิผลองคการของ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุ นันทา 2) ศึ กษาความสัมพันธระหวDางการบริหารจั ดการภาครัฐ แนวใหมD กั บ
ประสิทธิผลองคการของมหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนสุนันทา 3) เพื่อนํ ามาเสนอเปIนแนวทางในการพัฒนา
ประสิทธิผลองคการของมหาวิทยาลัย
กลุDมตัวอยDางที่ใชJในการวิจัยจํานวน 350 คน ประกอบดJวย บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน
วิชาการ เครื่องมือที่ใชJในการวิจัยครั้งนี้ เปIนแบบสอบถาม วิเคราะหขJอมูลดJวยคDาความถี่ (Frequency) คDา
รJอยละ (Percentage) คDาเฉลี่ย (Mean) คDาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และคDาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r)
ผลการวิจัยพบวDา
1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมDของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยภาพรวมอยูDในระดับ
มาก เรียงลําดับคDาเฉลี่ยจากมากไปนJอย ไดJดังนี้ ดJานการมุDงเนJนตDอผลสัมฤทธิ์ ดJานการมุDงความเปIนเลิศ สูD
องคการที่มีขีดสมรรถนะสูง ดJานความโปรDงใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบไดJ และการสรJางแรงจูงใจและใหJ
รางวัลตอบแทน ตามลําดับ
2) ประสิทธิผลองคการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยภาพรวมอยูDในระดับมาก เรียงลําดับ
คDาเฉลี่ยจากมากไปนJอย ไดJดังนี้ ประสิทธิผลองคการดJานการเรียนรูJและการพัฒนา ประสิทธิผลองคการดJาน
กระบวนการภายใน ประสิทธิผลองคการดJานการเงิน และประสิทธิผลองคการดJานลูกคJา
3) ความสัมพันธระหวDางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมDกับประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ในความคิดเห็นของบุคลากร มีความสัมพันธกันอยDางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในทิศ
ทางบวก โดยมีคDาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทDากับ 0.885 ซึ่งมีความสัมพันธกันในระดับสูง เมื่อพิจารณาเปIน
รายดJาน พบวDา การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมDดJานความโปรDงใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบไดJ และดJาน
การมุDงความเปIนเลิศ สูDองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง มีความสัมพันธกับประสิทธิผลองคการ อยDางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ในทิศทางบวก โดยมีคDาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทDากับ 0.852 และ 0.828 ตามลําดับ ซึ่งมี
ความสัมพันธกันในระดับสูง
คําสําคัญ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมD ประสิทธิผลองคการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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Abstract
Research on new public management (NPM) and organizational effectiveness at Suan
Sunandha Rajabhat University aimed 1) to study new management in public sector and
organizational effectiveness at Suan Sunandha Rajabhat University 2) to study the
relationship between new management in public sector and organizational effectiveness at
Suan Sunandha Rajabhat University 3) to present guidelines for improving organizational
effectiveness in the university.
The sample group used in studies is 350 people consisty of academic staff and
academic support staff. Research tools utilized include questionnaires, data analysis
(frequency table), percentage, mean, standard deviation, and correlation coefficient (r).
The study found that:
1) The overall image for new public management at Suan Sunandha Rajabhat
University is high-level and it has been arranged in ascending order from the highest value to
the lowest value as follows: achievement, organizational excellence of high-level
competencies, transparency, confidence, accountability, creating incentives and reward.
2) The overall image for organizational effectiveness at Suan Sunandha Rajabhat
University is at high-level and it has been arranged in ascending order from the highest value
to the lowest value as follows: organizational effectiveness of learning and development,
organizational effectiveness of internal processes, organizational effectiveness concerning
finance, including organizational effectiveness concerning customers.
3) The relationship between new public management and effectiveness at Suan
Sunandha Rajabhat University through a staff opinion, the correlation is statistically significant
at the .01 and in positive direction with the correlation coefficient (r) equals to 0.885
indicating a high level of relationship. After each aspect is taken into account, it was found
that: transparency, confidence, and accountability, including organizational excellence of
high-level competencies in new public management, the correlation is statistically significant
at the .01 in positive direction with the correlation coefficient (r) equals to 0.852 and 0.828
indicating a high level of relationship.
Keywords New Public Management, Organizational Effectiveness, Suan Sunandha Rajabhat
University
บทนํา
การบริหารราชการในยุคการจัดการสมัยเดิมเปIนไปตามแนวคิดทฤษฎีการบริหารงานราชการของ
แมtกซ เวเบอร (Max Weber, 1864) นักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน กลDาววDา การบริหารราชการเปIนการสรJาง
ความชัดเจนของขอบเขตอํานาจหนJาที่ ซึ่งจะตJองมีการแบDงงานกันเฉพาะดJานอยDางชัดเจน และลดหลั่นของ
อํานาจหนJาที่ ผูJที่มีอํานาจสูงกวDาก็จะทําหนJาที่กํากับดูแลผูJที่มีอํานาจนJอยกวDาตามสายบังคับบัญชาของตน เปIน
การใชJกฎระเบียบเปIนปwจจัยหลักในการควบคุมการทํางานในทุก ๆ ระดับสDงเสริมความกJาวหนJาทางตําแหนDงไป
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ตามความสามารถ โดยไมDยึดความสัมพันธสDวนตัว และเนJนการจดบันทึกเปIนหลักฐานซึ่งนับวDาเปIนระบบที่มุDง
ใหJเกิดความชัดเจนอยDางแทJจริง แตDอยDางไรก็ตามแนวคิดนี้ไดJถูกวิพากษวDามีจุดอDอนในเรื่องของการมีระเบียบ
แบบแผนมากจนเกินไปทําใหJขาดความคลDองตัวและเกิดความลDาชJา จึงไมDเหมาะสมกับองคการที่ตJองการความ
คลDองตัวสูงและตJองการความคิดริเริ่มสรJางสรรคของสมาชิกในองคการ ดังนั้นในปwจจุบันจึงมีการปรับเปลี่ยน
การบริหารงานภาครัฐมาเปIนการการจัดการภาครัฐแนวใหมD (New Public Management) เพื่อความ
เหมาะสมในการดําเนินงานขององคการ (เพ็ญศรี มีสมนัย, 2554, หนDวยที่ 3, หนJา 11) การบริหารงานภาครัฐ
แนวใหมD (New Public Management) คือ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐโดยนําหลักการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุDงสูDความเปIนเลิศ โดย
การนํ า เอาแนวทางหรื อวิ ธี การบริ ห ารงานของภาคเอกชนมาปรั บใชJ กับ การบริ ห ารงานภาครั ฐ เชD น การ
บริหารงานแบบมุDงเนJนผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพ การคํานึงถึงหลักความคุJมคDา การจัดการ
โครงสรJ างที่ กะทั ดรัด และแนวราบ การเปyดโอกาสใหJ เอกชนเขJามาแขD งขั นการใหJ บริการสาธารณะ การใหJ
ความสําคัญตDอคDานิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดทั้งการมุDงเนJนการใหJบริการแกD
ประชาชนโดยคํานึงถึงคุณภาพเปIนสําคัญ (ทิพาวดี เมฆสวรรค, 2540, หนJา 24-43)
มหาวิทยาลัยเปIนองคการภาครัฐที่มีหนJาที่ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกรับใชJสังคม ทําการศึกษา
วิจัยเรื่องตDาง ๆ เพื่อนําผลการวิจัยไปใชJในการพัฒนาประเทศ บริการความรูJดJานวิชาการ แขนงตDาง ๆ ใหJกับ
ทJองถิ่ นและสังคม สDงเสริมทํ านุบํา รุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของไทยใหJ อยูDคูDกับประเทศไทย ซึ่ งนับวD าเปI น
องคการที่มีความสําคัญยิ่งตDอการนําสังคมไปสูDการพัฒนาดJวยความรูJ ควบคูDไปกับศีลธรรมและจริยธรรมเปIน
ความคาดหวังของสังคม ดังนั้น จึงจําเปIนตJองเปIนองคการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ
ประเมินประสิทธิผลขององคการเปIนการสะทJอนใหJเห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานขององคการ เปIนหัวใจ
สําคัญของการบริหารองคการ การศึกษาประสิทธิผลองคการ จึงเปIนเรื่องที่สําคัญเปIนตัวชี้วัดความสามารถของ
องคการเพื่ อ ตอบสนองความตJ อ งการของกลุD ม ตD า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วขJ อ ง รวมไปถึ ง การนํ า ไปสูD ก ารพั ฒ นา การ
บริหารงานตามวิสัยทัศน พันธกิจ และเป{าประสงคที่กําหนดไวJ ประสิทธิผลองคการเปIนตัวชี้วDาการบริหาร
องคการประสบความสําเร็จหรือไมDเพียงใด เปIนการทําใหJเกิดการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อใหJ
องคการนั้น ไดJทราบถึงการบริหารจัดการองคการของตนเองวDาควรจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนา
องคการในเรื่องใดไดJในทิศทางที่เหมาะสม และในมุมมองของตนเอง หรือบุคคลภายนอกองคการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขJอง (วันชัย มีชาติ, 2549 หนJา 319-320)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปIนองคการของรัฐที่ตJองทําหนJาที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสูD
สังคม เพื่อไดJรับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และพัฒนาบุคลากรใหJมีประสิทธิภาพสDงเสริมใหJเกิด
ประสิทธิผลตDอองคการ จากความสําคัญและเหตุผลดังกลDาว ทําใหJผูJวิจัยสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานโดยใชJ
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมD วDาสDงผลตDอประสิทธิผลขององคการมากนJอยเพียงใด ซึ่งผลการศึกษานี้จะ
เปIนแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลองคการตDอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมD กับประสิทธิผลองคการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวDางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมD กับประสิทธิผลองคการ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3. เพื่อนําเสนอแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลองคการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดHานเนื้อหา
การวิจัยในครั้งนี้ มุDงศึกษาการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมD กับประสิทธิผลองคการ ในดJานการเงิน,
ดJานลูกคJา, ดJานกระบวนการภายใน และดJานการเรียนรูJและพัฒนา
ขอบเขตดHานประชากร
ประชากรที่ใชJในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทั้งหมดจํานวน 1,838
คน จําแนกเปIนบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 915 คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 923 คน
(ขJอมูลจากสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ป| 2561)
การกําหนดกลุDมตัวอยDาง
1. ใชJสูตรของยามาเนD (Yamane, 1973 : 125)
,
n=
=
= 328.51 ≈ 329 ที่ความคลาดเคลื่อน 5% = 350
,

.

2. ใชJวิธีการสุDมแบบสัดสDวน (Stratified Random Sampling) และวิธีการคัดเลือกกลุDม
ตัวอยDางแบบเฉพาะเจาะจง โดยเลือกเฉพาะบุคลากรที่อยูDในพื้นที่ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา ศูนยกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตดHานตัวแปร
ตัวแปรอิสระ (Independent variables) ประกอบดJวย ปwจจัยสDวนบุคคล ไดJแกD เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา ประเภทบุคลากร รายไดJเฉลี่ยตDอเดือน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหมD ไดJแกD 1. ดJานการมุDงเนJนตDอผลสัมฤทธิ์ 2. ดJานการมุDงความเปIนเลิศสูDองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง 3. ดJาน
การสรJางแรงจูงใจและใหJรางวัลตอบแทน 4. ดJานความโปรDงใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบไดJ
ตัวแปรตาม (Dependent variables) คือ ประสิทธิผลองคการ ตามแนวคิดการประเมินประสิทธิผล
องคการแบบสมดุล ของ Robert S.Kaplan & David P.Norton ไดJแกD 1. ดJานการเงิน 2. ดJานลูกคJา 3. ดJาน
กระบวนการภายใน 4. ดJานการเรียนรูJและการพัฒนา
ขอบเขตดHานเวลา
ระยะเวลาที่ใชJในการศึกษาตั้งแตD 1 พฤษภาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2562
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปIนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) เพื่อศึกษาถึงการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหมD กับประสิทธิผลองคการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. ขั้นตอนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูJวิจัยไดJใชJวิธีการเลือกสุDมตัวอยDางแบบเฉพาะเจาะจง โดยเลือกเฉพาะบุคลากรที่
อยูDในพื้นที่ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนยกรุงเทพมหานคร ทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ จํานวน 350 คน ในชDวง วันที่ 1 – 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เขJารDวมตอบแบบสอบถาม
เครื่องมือที่ใชJในการวิจัยครั้งนี้ เปIนแบบสอบถามการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมD กับประสิทธิผลองคการ
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ของมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา โดยศึ กษาเอกสารตD า ง ๆ หนั งสื อ บทความ รายงานการวิ จั ย และ
วิทยานิพนธที่เกี่ยวขJองกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมD กับประสิทธิผลองคการ รวบรวมแบบสอบถาม
ตรวจสอบความเรียบรJอยของแบบสอบถาม นําไปวิเคราะหเพื่อหาคDาสถิติสําหรับการใชJ เพื่อดําเนินการใน
ขั้นตอนตDอไป
3. การเก็บรวบรวมขJอมูล
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขJอมูล เมื่อสรJางแบบสอบถามเรียบรJอยแลJว ผูJศึกษาวิจัย ดําเนินการ
เก็บรวบรวมขJอมูล โดยนําแบบสอบถามไปทดสอบใหJกลุDมตัวอยDาง ดังนี้
3.1 ติดตDอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอใหJออกหนังสือขอความรDวมมือในการเก็บขJอมูลไปยังคณะ /
หนDวยงานตDาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เปIนกลุDมตัวอยDางในการเก็บรวบรวมขJอมูล
3.2 ผูJวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามดJวยตัวเอง เพื่อจะไดJขJอมูลตรงตามวัตถุประสงค และ
นั ด วั น ขอรั บ แบบสอบถามกลั บ คื น ยั ง ผูJ วิ จั ย ภายใน 3 สั ป ดาห เมื่ อ ถึ ง กํ า หนดเวลานั ด ผูJ วิ จั ย จะไดJ รั บ
แบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด จํานวน 350 ชุด
3.3 ตรวจสอบความถูกตJองและความครบถJวนสมบูรณของแบบสอบถามกDอนนํามาประมวลผล
4. การวิเคราะหขJอมูล
4.1 ขJอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูJตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปIนแบบเลือกตอบ เปIนขJอมูล
เชิงปริมาณ วิเคราะหขJอมูลโดยการแจกแจงความถี่ และหาคDารJอยละ (Percentage)
4.2 ขJอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมD และขJอมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลองคการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตามความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใหJ
ผูJตอบเลือกตอบเพียงขJอละ 1 ตัวเลือกเทDานั้น ลักษณะคําถามแบบมาตราสDวนประมาณคDา (Rating Scales)
ตามแบบของลิเคิรท (Likert Scale) ซึ่งเปIนระดับของการเห็นดJวยกับประโยคที่กลDาวมา โดยจะมี 5 ระดับ
ตามแนวคิดของประคอง กรรณสูตร (2537 : 77) ไดJแกD มีความเห็นดJวยในระดับมากที่สุด มีความเห็นดJวยใน
ระดับมาก มีความเห็นดJวยในระดับปานกลาง มีความเห็นดJวยในระดับนJอย มีความเห็นดJวยในระดับนJอยที่สุด
โดยการหาคDาเฉลี่ย X ) และคDาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
4.3 การหาคDาความสัมพันธระหวDางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมDกับประสิทธิผลองคการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใชJคDาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมD กับประสิทธิผลองคการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ซึ่งในการวิจัยไดJสังเคราะหจากแบบสอบถามที่สมบูรณจํานวน 350 ฉบับ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมD กับประสิทธิผลองคการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ
ศึกษาความสัมพันธระหวDางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมD กับประสิทธิผลองคการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา เพื่อนํามาเสนอเปIนแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลองคการของมหาวิทยาลัย ซึ่งผูJวิจัยไดJสรุป
ผลการวิจัยดังนี้
ขJอมูลลักษณะทั่วไปของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เปIนกลุDมตัวอยDาง พบวDาสDวนใหญD
เปIนเพศหญิง จํานวน 232 คน คิดเปIนรJอยละ 66.3 มีชDวงอายุระหวDาง 35 - 41 ป| จํานวน 106 คน คิดเปIน
รJ อยละ 30.3 มี วุ ฒิ การศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาโท จํ า นวน 197 คน คิ ด เปI น รJ อ ยละ 56.3 เปI น บุ ค ลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ จํานวน 176 คนคิดเปIนรJอยละ 50.3 มีรายไดJเฉลี่ยตDอเดือนอยูDระหวDาง 30,001 - 35,000
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บาท จํานวน 99 คน คิดเปIนรJอยละ 28.3 และสDวนใหญDมีระยะเวลาปฏิบัติงาน 10 ป|ขึ้นไป จํานวน 112 คน
คิดเปIนรJอยละ 32.0
ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมD ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา พบวDา บุคลากรมีระดับความคิดเห็นการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมD ในระดับมาก หากเรียงลําดับ
ความสําคัญของคDาเฉลี่ยจากมากไปนJอย ไดJดังนี้ ดJานการมุDงเนJนตDอผลสัมฤทธิ์ ดJานการมุDงความเปIนเลิศ สูD
องคการที่มีขีดสมรรถนะสูง ดJานความโปรDงใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบไดJ และการสรJางแรงจูงใจและใหJ
รางวัลตอบแทน เมื่อพิจารณาเปIนรายดJาน พบวDา
- การมุDงเนJนตDอผลสัมฤทธิ์ โดยรวมบุคลากรมีความคิดเห็นอยูDในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปIน
รายขJอ ขJอที่มีคDาเฉลี่ยสูงสุด คือ มหาวิทยาลัยมีเป{าหมายในการปฏิบัติงานใหJสําเร็จอยDางชัดเจน และขJอที่มี
คDาเฉลี่ยนJอยที่สุด คือ บุคลากรมีสDวนรDวมในการวางแผนกําหนดขั้นตอน วิธีการทํางาน เพื่อสรJางความเขJาใจใน
เป{าหมาย และผลสําเร็จที่คาดหวัง
- การมุDงความเปIนเลิศ สูDองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง โดยรวมบุคลากรมีความคิดเห็นอยูDใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปIนรายขJอ ขJอที่มีคDาเฉลี่ยสูงสุด คือ มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหJอาจารยและบุคลากรทํา
วิจัยเพื่อแสวงหาความรูJใหมDเปIนประจําทุกป| และขJอที่มีคDาเฉลี่ยนJอยที่สุด คือ มหาวิทยาลัยมีการสับเปลี่ยน
หนJาที่ / ทดแทนบุคลากร เพื่อเพิ่มความรูJ ทักษะ ในสายงานที่เกี่ยวขJอง อีกทั้งชDวยใหJเกิดประสิทธิผลในงานที่
รับผิดชอบดียิ่งขึ้น
- ความโปรDงใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบไดJ โดยรวมบุคลากรมีความคิดเห็นอยูDในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปIนรายขJอ ขJอที่มีคDาเฉลี่ยสูงสุด คือ มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
ตัวชี้วัดที่มีอยDางตรงไปตรงมา และยุติธรรมกับผลสําเร็จของผูJปฏิบัติราชการ และขJอที่มีคDาเฉลี่ยนJอยที่สุด คือ
มหาวิทยาลัยมีป{ายแสดง / ประชาสัมพันธ ใหJทราบถึงระบบงานและขั้นตอนการทํางานที่มีมาตรฐาน
- การสรJางแรงจูงใจและใหJรางวัลตอบแทน โดยรวมบุคลากรมีความคิดเห็นอยูDในระดับมาก
เมื่ อพิ จ ารณาเปI น รายขJ อ ขJ อที่ มีคD า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ บุ คลากรไดJ รั บ ความรD ว มมื อจากเพื่ อ นรD ว มงานในการ
ปฏิบัติงานใหJประสบผลสําเร็จ และงานใหมD ๆ ที่ไมDเคยทําเพื่อใหJไดJรับประสบการณใหมD และขJอที่มีคDาเฉลี่ย
นJอยที่สุด คือ มหาวิทยาลัยมีสถานที่ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหนJาที่ เชDน ปลอดโปรDง ไมDแออัด ไมDทึบ ไมDรJอน
ไรJฝุ‡น ไรJควัน
ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลองคการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบวDา
บุคลากรมีความคิดเห็นวDาประสิทธิผลองคการ อยูDในระดับมาก หากเรียงลําดับความสําคัญของคDาเฉลี่ยจาก
มากไปนJอย ไดJดังนี้ ประสิทธิผลองคการดJานการเรียนรูJและการพัฒนา ประสิทธิผลองคการดJานกระบวนการ
ภายใน ประสิทธิผลองคการดJานการเงิน และประสิทธิผลองคการดJานลูกคJา เมื่อพิจารณาเปIนรายดJาน พบวDา
- ประสิทธิผลดJานการเรียนรูJและการพัฒนา โดยรวมบุคลากรมีความเห็นวDา มีประสิทธิผลใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปIนรายขJอ ขJอที่มีคDาเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรสามารถสื่อสารผDานทาง Email หรือ
Website หรือสื่อสิ่ งพิมพของมหาวิทยาลัยไดJอยDางสะดวกและรวดเร็ ว และขJอที่มีคDาเฉลี่ยนJอยที่สุด คื อ
ผูJบังคับบัญชาใหJคําปรึกษาและแนะนําเปIนอยDางดี
- ประสิทธิผลดJานกระบวนการภายใน โดยรวมบุคลากรมีความเห็นวDา มีประสิทธิผลในระดับ
มาก เมื่อพิจ ารณาเปIน รายขJ อ ขJอที่มีคDา เฉลี่ ยสู งสุ ด คือ มหาวิทยาลั ยมี การสD งเสริ มและสนับ สนุ นใหJมีการ
เผยแพรDความรูJแกDชุมชน/สังคม และขJอที่มีคDาเฉลี่ยนJอยที่สุด คือ บุคลากรมีความเขJาใจในหลักการและขั้นตอน
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ใหJความรDวมมือโดยใหJเปIนสDวนหนึ่งของภารกิจประจําของทุกคน
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- ประสิ ทธิผลดJานการเงิ น โดยรวมบุคลากรมี ความเห็นวD า มีป ระสิทธิผลในระดั บมาก เมื่ อ
พิจารณาเปIนรายขJอ ขJอที่มีคDาเฉลี่ยสูงสุด คือ มหาวิทยาลัยมีการสํารวจความตJองการทรัพยากรที่จําเปIนตJองใชJ
ในแตDละป|อยDางเปIนระบบ และขJอที่มีคDาเฉลี่ยนJอยที่สุด คือ บุคลากรมีสDวนรDวมในการจัดทําแผนงบประมาณ
ประจําป| และการประหยัดงบประมาณ
- ประสิ ท ธิ ผ ลดJ า นลู ก คJ า โดยรวมบุ คลากรมี ค วามเห็ น วD า มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในระดั บ มาก เมื่ อ
พิจารณาเปIนรายขJอ ขJอที่มีคDาเฉลี่ยสูงสุด คือ สิ่งที่สนับสนุนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ มี
เพียงพอเหมาะสมและสามารถใชJงานไดJ และขJอที่มีคDาเฉลี่ยนJอยที่สุด คือ บุคลากรมีสDวนรDวมในการพัฒนา
บัณฑิตตามอัตลักษณ
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวDางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมDกับประสิทธิผลองคการ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในความคิดเห็นของบุคลากร มีความสัมพันธกันอยDางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ในทิศทางบวก โดยมีคDาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทDากับ 0.885 ซึ่งมีความสัมพันธกันในระดับสูง
เมื่อพิจารณาเปIนรายดJาน พบวDา การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมDดJานความโปรDงใส มั่นใจ และสามารถ
ตรวจสอบไดJ และดJา นการมุD งความเปIน เลิศ สูDองคการที่ มีขีดสมรรถนะสูง มีความสัมพั นธกั บประสิ ทธิ ผ ล
องคการ อยDางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในทิศทางบวก โดยมีคDาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทDากับ
0.852 และ 0.828 ตามลําดับ ซึ่งมีความสัมพันธกันในระดับสูง สDวนการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมDดJานการ
สรJางแรงจูงใจและใหJรางวัลตอบแทน และการมุDงเนJนตDอผลสัมฤทธิ์ มีความสัมพันธกับประสิทธิผลองคการ
อยDางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในทิศทางบวก โดยมีคDาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทDากับ 0.792 และ
0.786 ตามลําดับ ซึ่งมีความสัมพันธกันในระดับคDอนขJางสูง
อภิปรายผล
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม
1. ดJา นการมุD งเนJ น ตDอผลสัมฤทธิ์ อยูD ในระดั บ มาก เนื่ องดJ ว ย มหาวิทยาลัย ราชภั ฏ สวนสุ นัน ทามี
เป{าหมายในการปฏิบัติงานใหJสําเร็จ และมีการกําหนดตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานไวJอยDางชัดเจน คือ
เปIนมหาวิทยาลัยแมDแบบที่ดีของสังคม ซึ่งสอดคลJองกับแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหมD มุDงสรJางผลิตภาพ
สูงสุด ของ Pollitt (2001) และงานวิจัยของ นินุช บุณยฤทธานนท (2551)
2. ดJานการมุDงความเปIนเลิศ สูDองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง อยูDในระดับ มาก เนื่องดJวย มหาวิทยาลัยมี
การสนั บ สนุ น ใหJ อ าจารยและบุ ค ลากรทํ า วิ จั ย เพื่ อ แสวงหาความรูJ ใ หมD มี ก ารสรJ า งบรรยากาศของการ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรูJ เพื่อพั ฒนาคุ ณภาพงานของการทํ า งานเปIน ที ม ซึ่ งจะเห็ น ไดJ วD าเปI น การเนJน การพั ฒ นา
บุคลากรใหJเปIนมืออาชีพ สอดคลJองกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหมDตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาองคการใหJมีขีดสมรรถนะสูงและ
ทันสมัย บุคลากรมีความเปIนมืออาชีพ
3. ดJานความโปรDงใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบไดJ อยูDในระดับ มาก เนื่องดJวย มหาวิทยาลัยมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดที่มีอยDางตรงไปตรงมา ยุติธรรมกับผลสําเร็จของผูJปฏิบัติราชการ และ
มีการเผยแพรDขJอมูล ขDาวสาร กิจกรรม ผลงานของหนDวยงาน ลงเว็บไซต สามารถตรวจสอบขJอมูลและผลการ
ปฏิบัติงานไดJ ซึ่งสอดคลJองกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหมDตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย
(พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : การยกระดับความโปรDงใสและสรJางความเชื่อมั่นศรัทธาใน
การบริหารราชการแผDนดิน
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4. ดJานการสรJางแรงจูงใจและใหJรางวัลตอบแทน อยูDในระดับ มาก เนื่องดJวย บุคลากรไดJรับความ
รDวมมือจากเพื่อนรDวมงานในการปฏิบัติงาน และมหาวิทยาลัยมีการปรับเลื่อนขั้นเงินเดือน ตําแหนDงเหมาะสม
กับระยะเวลาปฏิบัติงาน สอดคลJองกับงานวิจัยของนินุช บุณยฤทธานนท (2551)
ประสิทธิผลองคการ
1. ดJ า นการเงิ น อยูD ในระดับ มาก เนื่องจาก มหาวิ ทยาลัย มี การสํ า รวจความตJ องการทรัพยากรที่
จําเปIนตJองใชJในแตDละป|อยDางเปIนระบบ แตDเมื่อมองประสิทธิผลโดยรวมทั้ง 4 ดJาน บุคลากรสDวนใหญDเห็นวDา
ประสิ ทธิผลดJานการเงิ นมีระดับปฏิ บัติในลําดับ รองสุ ดทJาย เนื่องจากบุคลากรมีสD วนรDว มในการจัด ทําแผน
งบประมาณประจําป|จริง แตDการแสดงความคิดเห็นยังไมDเต็มที่ และการไดJรับงบประมาณที่จํากัดจากรัฐ ทําใหJ
งบประมาณในการพั ฒนายั งไมD เพี ย งพอ สอดคลJองกั บงานวิจั ย ของณั ชชา อักษรศรี (2552) และรายงาน
สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2561)
2. ดJานลูกคJา อยูDในระดับ มาก เนื่องจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใหJความสําคัญกับนักศึกษา
ในการสD งเสริมสนั บ สนุ นใหJนั กศึกษามีคุณภาพภายใตJอัตลั กษณของมหาวิ ทยาลั ย แตDเ มื่อมองประสิ ทธิ ผ ล
โดยรวมทั้ง 4 ดJาน บุคลากรสDวนใหญDเห็นวDาประสิทธิผลดJานลูกคJามีระดับปฏิบัติในลําดับสุดทJาย เนื่องจาก
บุคลากรมีสDวนรDวมในการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณนJอย ดังนั้น บุคลากรจึงตJองสนใจและใสDใจนักศึกษาใหJ
มาก เพราะนั กศึ กษาหรื อลูกคJ านี้ เปI น องคประกอบที่ สํา คั ญที่ จ ะทํ าใหJ สถานศึ กษาอยูD รอดไดJ อยDา งยั่ งยืน ใน
อนาคต สอดคลJองกับงานวิจัยของณัชชา อักษรศรี (2552) และรายงานสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา (2561)
3. ดJานกระบวนการภายใน อยูDในระดับ มาก เนื่องจาก มหาวิทยาลัยมีการสDงเสริมและสนับสนุนใหJมี
การเผยแพรDความรูJแกDชุมชน / สังคม ในรูปแบบของการบริการวิชาการ และมีการประเมินหลักสูตรอยDาง
ตDอเนื่อง นําผลมาใชJในการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และเนJนการจัดการเรียนการสอนโดย
เนJนผูJเรียนเปIนสําคัญ สอดคลJองกับงานวิจัยของณัชชา อักษรศรี (2552)
4. ดJานการเรียนรูJและการพัฒนา อยูDในระดับ มาก เนื่องจาก บุคลากรสามารถสื่อสารผDานทาง Email
หรือ Website หรือสื่อสิ่งพิมพของมหาวิทยาลัยไดJอยDางสะดวกและรวดเร็ว ลักษณะงานที่ปฏิบัติสDงเสริมและ
ใหJโอกาสในการเรียนรูJตลอดเวลา และมีการอบรมใหJความรูJทางวิชาการใหมDๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอยูD
เสมอ สอดคลJองกับรายงานสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2561)
ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม กับประสิทธิผลองคการ
1. ดJ า นการมุD ง เนJ น ตD อ ผลสั ม ฤทธิ์ มี ค วามสั ม พั น ธกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลองคการดJ า นการเงิ น มากที่ สุ ด
เนื่องจาก มหาวิทยาลัยมีเป{าหมายในการปฏิบัติงานใหJสําเร็จอยDางชัดเจน และมี กฎ ระเบียบ ขJอบังคับตDาง ๆ
เหมาะสมตDอการปฏิบัติงานใหJสําเร็จตามเป{าหมาย สอดคลJองกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหมDตามแผน
ยุ ท ธศาสตรการพั ฒ นาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561) ประเด็ น ยุ ท ธศาสตรที่ 3 : การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพยของภาครัฐใหJเกิดประโยชนสูงสุด
2. ดJานการมุDงความเปIนเลิศ สูDองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง มีความสัมพันธกับประสิทธิผลองคการดJาน
การเงินมากที่สุด เนื่องจาก มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหJอาจารยและบุคลากรทําวิจัยเพื่อแสวงหาความรูJใหมDเปIน
ประจําทุกป| และมีการสรJางบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรูJ ดJานพัฒนาคุณภาพงานของการทํางานเปIน
ทีม สอดคลJองกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหมDตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556

743

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”

- พ.ศ.2561) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาองคการใหJมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความ
เปIนมืออาชีพ
3. ดJานการสรJางแรงจูงใจและใหJรางวัลตอบแทน มีความสัมพันธกับประสิทธิผลองคการดJานการเงิน
มากที่ สุ ด เนื่ อ งจาก มหาวิ ท ยาลั ย ใหJ เ งิ น เดื อ นขั้ น พื้ น ฐานเพี ย งพอตD อ การดํ า รงชี วิ ต ในปw จ จุ บั น ดั ง นั้ น
มหาวิทยาลัยตJองมีการจัดสรรงบประมาณอยDางเพียงพอเพื่อรองรับคDาใชJจDายในสDวนของคDาตอบแทนที่จะตJอง
ใหJกับบุคลากรอยDางทั่วถึง สอดคลJองกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหมDตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การวางระบบการบริหารงานราชการแบบ
บูรณาการ
4. ดJานความโปรDงใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบไดJ มีความสัมพันธกับประสิทธิผลองคการดJาน
การเงินมากที่สุด เนื่องจาก มหาวิทยาลัยมีการเผยแพรDขJอมูล ขDาวสาร กิจกรรม ผลงานของหนDวยงาน ลง
เว็บไซต สามารถตรวจสอบขJอมูลและผลการปฏิบัติงานไดJ โดยเฉพาะการบริการจัดการดJานการเงิน สอดคลJอง
กับการบริหารงานภาครัฐแนวใหมDตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561)
ประเด็ นยุ ทธศาสตรที่ 6 : การยกระดั บความโปรD งใสและสรJ างความเชื่อมั่น ศรั ทธาในการบริ หารราชการ
แผDนดิน
ขHอเสนอแนะ
ขHอเสนอแนะที่ไดHจากการวิจัย
1. ควรสDงเสริมสนับสนุนใหJบุคลากรมีสDวนรDวมในการวางแผนกําหนดขั้นตอนวิธีการทํางานมากขึ้น ใหJ
มีการสับเปลี่ยนหนJาที่เพื่อเพิ่มความรูJทักษะของบุคลากร จัดสถานที่ใหJเหมาะสมกับการปฏิบัติหนJาที่ และมี
การประชาสัมพันธใหJทราบถึงระบบงานและขั้นตอนการทํางานที่มีมาตรฐาน
2. ปwจจุบันมหาวิทยาลัยแตDละแหDงในประเทศไทยกําลังประสบปwญหาขาดแคลนจํานวนนักศึกษาใน
การเขJาศึกษาตDอในมหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรมีการปรับเปลี่ยนการบริหารใหJเปIนการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหมDที่เปIนรูปธรรม ชัดเจนในการปฏิบัติ ซึ่งจะสDงผลใหJมหาวิทยาลัยมีประสิทธิผลในดJานตDางๆ และ
เปIนที่ยอมรับ เพื่อใหJนักศึกษาสนใจเขJาศึกษาตDอมากขึ้น
3. แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหมD เปIนแนวคิดที่ไดJรับความนิยมและมีอิทธิพลอยDางแพรDหลายใน
การปฏิรูประบบราชการ แตDควรพิจารณาทําความเขJาใจแนวคิดและเรียนรูJการปรับใชJใหJเขJากับบริบทของ
มหาวิทยาลัยดJวย
ขHอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรเพิ่มประชากรใหJมีความหลากหลาย ไดJแกD ผูJบริหาร นักศึกษา ซึ่งผลที่ไดJจากการศึกษาอาจจะ
ไดJผลที่แตกตDางกัน
2. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณกลุDมเป{าหมายที่ตJ องการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อนํามา
วิเคราะหขJอมูลเชิงลึก
3. ควรศึกษาประสิทธิผลดJานการเงิน โดยทําการศึกษาแบบเชิงลึกถึงสาเหตุที่ทําใหJมีประสิทธิผลกวDา
ทุก ๆ ดJาน ทั้งนี้เพื่อเปIนการวิเคราะหรายละเอียดตDอไป
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