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1. ศึกษาปญหาการบริหารจัดการดานการประสานงานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
2. ศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานการประสานงานของกรมควบคุม

โรค กระทรวงสาธารณสุข
3. ศึกษาปจจัยที่มีสวนสําคัญทําใหแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานการ

ประสานงานของกรมควบคุมโรคประสบผลสําเร็จ 

ประสิทธิภาพ ตามแนวคิดของ ติน ปรัชพฤทธ์ิ(2518 : 130) ผูศึกษานํามาปรับใชไดวา หมายถึง การ
สนับสนุนใหมีวิธีการบริหารที่จะไดรับผลมากที่สุด โดยส้ินเปลืองคาใชจายนอยที่สุด โดยเฉพาะการลด
คาใชจายดานวัตถุและบุคคลากรลง 

ประสานงาน สมิต สัชฌุกร (2546 : 14)  ใหความหมายไววา การที่บุคคลหรือหนวยงานในองคกร 
ทํางานรวมกับบุคคลและหนวยงานอื่นเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายรวมกันมีลักษณะเปนกระบวนการที่ตอง
กระทําตอเนื่องและสอดคลองกันไปเพ่ือใหงานสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการ ตามแนวคิดของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2550 : 5) หมายถึง การดําเนินงานหรือ
ปฏิบัติงานใด ๆ ของหนวยงานของรัฐและ/หรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของกับคน ส่ิงของและหนวยงาน 

ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการที่ เ รียกวาที่ เรียกวา  แพ็มส-โพสคอรบ” (PAMS-
POSEDCoRB) ผูศึกษาไดนําแนวคิดของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2549 : 64-66) ที่ประกอบดวย 11 ดาน ไดแก 
การบริหารนโยบาย (Policy) การบริหารอํานาจหนาที่ (Authority) การบริหารคุณธรรม (Morality) การ
บริหารที่เกี่ยวของกับสังคม (Society) การวางแผน (Planning) การบริหารองคกร (Organizing) การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย (Staffing) การอํานวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน 
(Reporting)และ การงบประมาณ (Budgeting) มาใชเปนกรอบแนวคิดหลักที่สําคัญในการศึกษาครั้งนี้ 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ บุคลากรที่สังกัดสํานักโรคเอดส วัณ
โรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ จํานวน 147 คน และบุคลากรที่สังกัดสํานักงานปองกันควบคุมโรค จํานวน 
1,531 คน รวมจํานวนประชากรทั้งหมด 1,678 คน การคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางใชสูตรของทาโร ยามาเน 
(Taro Yamane. 1967 : 398) ที่ระดับความเชื่อมั่น 98% ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยไดแก ตัวแปรตน คือ ปญหา
และแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานการประสานงานของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ที่จัดกลุมและวิเคราะหตามกรอบแนวคิด PAMS-POSDCoRB สวน ตัวแปรตาม คือ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานการประสานงานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เครื่องมือที่
ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม

1. ผลการศึกษารบริหารจัดการดานการประสานงานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบวา 
กลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับปานกลางทั้ง 10 ดาน

2. ผลการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานการประสานงานของกรมควบคุมโรค 
พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับมาก ทั้ง 10 ดาน 

3. ผลการศึกษาปจจัยที่มีสวนสําคัญทําใหแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานการ
ประสานงานของกรมควบคุมโรคประสบผลสําเร็จ พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับ
มากทั้ง 3 ดาน

1. กรมควบคุมโรค และผูบริหารทุกระดับควรใหความสําคัญ และจัดสรรงบประมาณ หรือการลงทุน
อยางเพียงพอสําหรับการพัฒนาบุคลากรทั้งดานการศึกษา และการฝกอบรมบุคลากรในเรื่องการบริหารจัดการ
ดานการประสานงาน

2. กรมควบคุมโรคควรจัดฝกอบรมเพ่ือพัฒนาผูบริหารใหมีความรูความสามารถในเรื่องความหมาย และ
ทิศทางของนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการประสานงาน หรือความรวมมือกันเพ่ือใหการปฏิบัติงาน
เปนไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งสอดคลองกับวัตถุประสงคและนโยบายของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้แลว ในเรื่องการพัฒนาบุคลากร กรมควบคุมโรคควรใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรดวยการ
ฝกอบรม สัมมนา ดูงาน หรือการศึกษาตอทั้งในและตางประเทศเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะ หรือความเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบัติงานอยางทั่วถึง ตอเนื่อง และใหเปนบุคลากรที่เหมาะสมกับความตองการของหนวยงานอีกดวย

3. กรมควบคุมโรคควรแตงตั้ง ผูบริหารที่มีภาวะผูนํา  และเปนนักบริหารมืออาชีพ มีความรู 
ความสามารถในการประสานงานเขาสูตําแหนงสําคัญ จะเปนไปในทิศทางที่สนับสนุน และสงเสริมนักบริหารมือ
อาชีพ ผูมีความรู ความสามารถ และมีคุณภาพเขามาเปนผูใชอํานาจรัฐในหนวยงานของรัฐเพ่ิมขึ้น

กรมควบคุมโรคมีหนวยงานสําคัญ 2 หนวยงานที่ปฏิบัติหนาที่สําคัญเกี่ยวกับโรคเอดส ซ่ึงเปนโรค
รายแรงของประเทศที่จําเปนตองปองกันและรักษาอยางตอเนื่อง ไดแก (1) สํานักโรคเอดส วัณโรคและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และ (2) สํานักงานปองกันควบคุมโรค ทั้ง 12 เขตทั่วประเทศ โดยสํานักโรคเอดส 
วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธมีอํานาจหนาที่ในฐานะที่เปนหนวยงานนําดานวิชาการและเทคโนโลยี
ในการปองกัน ควบคุม แกไขปญหาโรคเอดสในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งศึกษา วิจัย พัฒนา และ
ถายทอดองคความรู เทคโนโลยี ตลอดจนประสาน และสนับสนุนเครือขายในการเฝาระวัง ปองกัน และแกไข
ปญหาเอดสเปนตน สวนสํานักงานปองกันควบคุมโรคทั้ง 12 เขตทั่วประเทศ มีอํานาจหนาที่ในฐานะเปน
หนวยงานประสานนโยบายในระดับภูมิภาค ซ่ึงรวมทั้งการศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาความรูดานการเฝา
ระวัง ปองกัน และการควบคุมโรค และภัยที่คุกคามสุขภาพ รวมทั้งประสาน และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเปนตน

แตเทาที่ผานมาทั้ง 2 หนวยงาน ไดประสบปญหาการบริหารจัดการดานการประสานงานทําใหทั้ง 2 
หนวยงานไมอาจปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ดวยเหตุผลที่แสดงถึงความสําคัญ อํานาจหนาที่
ของหนวยงานดังกลาว ตลอดจนปญหาตาง ๆ ที่เกิดจากการบริหารจัดการดานการประสานงานของหนวยงาน
ดังกลาว ประกอบกับผูศึกษาไดปฏิบัติงานอยูในสํานักโรคเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ดวย 
จึงทําใหผูศึกษาสนใจที่จะศึกษา เรื่อง “การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานการประสานงานของ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข” เพ่ือนําไปสูการพัฒนาหนวยงาน หรือแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการดานการประสานงานของทั้ง 2 หนวยงาน

ความเปนมาของปญหาการวิจัย

วัตถุประสงคของการวิจัย


