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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการด าเนินการพัฒนาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐสู่ระบบราชการ 
4.0 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนนิการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนาม 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จากผู้ให้ข้อมลูส าคัญ ซึ่งเป็นคณะกรรมการและคณะท างาน
ขับเคลื่อนการพัฒนาองค์การยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 6 คน ผลการวิจัยพบว่า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ได้ให้ความส าคญัและด าเนินการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ตามแนวทางของส านักงาน ก.พ.ร.  
มาอย่างต่อเนื่อง ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ได้แก่ 
ผู้ปฏิบัติงานไม่เพยีงพอ รวมถึงการขาดความร่วมมือจากบุคลากร ขาดความรูค้วามเข้าใจ ขาดการน าองค์การ 
อย่างจริงจัง และขาดความต่อเนื่องในการด าเนินการ ดังนั้น ขอเสนอแนะของผู้วิจัยในการแกไขปัญหาและอุปสรรค
ดังกล่าว คือ องค์การจะต้องให้ความส าคญัต่อการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติทีด่ีต่อการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐแก่บุคลากรทุกระดับ โดยเฉพาะผูบ้ริหาร เนื่องจากผู้บริหารมีบทบาทส าคัญในการ
การก าหนดทิศทางการด าเนินงานต่างๆ ขององค์การ และเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนให้องค์การประสบความส าเร็จ 
ตามเป้าหมายทีอ่งค์การไดต้ั้งไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป 

 
ค าส าคัญ: การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระบบราชการ 4.0 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
บทน า 

จากกระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลใหเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเจรญิก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ดังน้ัน 
ทุกองค์การทั้งภาครัฐและเอกชนจงึต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขัน 
อยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้องค์การจ าเป็นต้องแสวงหารูปแบบหรือเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่ เพื่อน าพา
องค์การของตนไปสู่ความส าเร็จและอยู่รอดเติบโตได้ ภายใต้สภาวะที่มีการแข่งขันกันสูง ส าหรบัประเทศท่ีมีการ
พัฒนาแล้วไดม้ีการน าระบบมาตรฐานและคณุภาพของการบริหารจดัการมาใช้ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันและให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง ท าให้ประเทศดังกล่าว
สามารถพัฒนาประเทศท้ังทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมั่นคง จนกลายเป็นผู้น าของโลกได้ตลอดมา 
ยกตัวอย่างเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงทศวรรษ 1980 ประสบปัญหาสญูเสียความสามารถในการแข่งขันทาง
ธุรกิจเนื่องจากคู่แข่งจากประเทศอื่นๆ มีการพัฒนามาตรฐานและคณุภาพของการบริหารจดัการผ่านกระบวนการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริษัทคู่แข่งจากประเทศญี่ปุ่นที่ส่งสินค้าเข้าไปตตีลาดประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ว่า
จะเป็นรถยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า ตลอดจนผลติภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1987 
ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงไดร้ิเริม่สร้างเกณฑร์างวัลคณุภาพแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสรมิให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีและ
เป็นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์การต่างๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยให้ช่ือว่า  

 

*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเร่ือง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 : กรณีศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส่วนกลาง 
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Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) กรอบแนวคิดดังกล่าวก่อให้เกิดการปรับปรุงและมุ่งเน้น
คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน  

ปัจจุบัน MBNQA ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางในการบริหารองค์การที่มีประสิทธิผลที่สุด ความโดดเด่น
ของเกณฑ์รางวัลคณุภาพแห่งชาตอิยู่ตรงที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรทุกขนาด ทุกประเภท ท้ังองค์กรภาค
ธุรกิจและภาครัฐ องค์กรที่แสวงหาผลก าไร และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร และสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งองค์กร
ธุรกิจ องค์กรการศึกษา และองค์กรด้านสาธารณสุข รวมถึงหน่วยงานราชการและหน่วยงานทหาร ผลของการ
ส่งเสริมให้องค์การตา่งๆ มีการประเมินตนเองและปรับปรุงตามเกณฑ์รางวัลคณุภาพแห่งชาตสิ่งผลให้ประเทศ
สหรัฐอเมริกามเีศรษฐกิจท่ีมั่นคง กลายเป็นผู้น าท่ียิ่งใหญ่ในตลาดโลกในเวลาต่อมา และเป็นแนวทางให้ประเทศ
ต่างๆ ประยุกต์ไปพัฒนาเป็นเกณฑ์รางวัลคณุภาพของชาติตนมากกว่า 70 ประเทศ โดยอาจกล่าวได้วา่ MBNQA  
ได้กลายเป็นกรอบการบริหารจดัการองค์การในระดับโลก (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2557, 
หน้า 3-4) 

ประเทศไทยได้เริม่น าเกณฑ์คณุภาพการบริหารจัดการมาใช้กับภาคเอกชน โดยน าเทคนิคและกระบวนการ
ของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (MBNQA) ของประเทศสหรัฐอเมริกามาปรับใช้ จนเกิดเป็นรางวัลคณุภาพแห่งชาติ หรือ 
Thailand Quality Award (TQA) ให้แก่องค์กรที่มีวิธีปฏิบัติและผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2545 โดยมีสถาบันเพิ่มผลผลติแหง่ชาติเป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานตา่งๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อเผยแพร่ สนับสนุน และผลักดันให้องค์กรต่างๆ ทั้งภาคการผลิตและการบริการน าเกณฑ์
รางวัลคณุภาพแห่งชาตไิปพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ องค์กรที่มีวิธีปฏิบัติและผลการด าเนินการ
ในระดับมาตรฐานโลกจะได้รับการประกาศเกียรติคณุด้วยรางวัลคณุภาพแห่งชาติ และองค์กรที่ได้รบัรางวัล 
จะน าเสนอวิธีปฏิบัติที่น าองค์กรของตนไปสู่ความส าเร็จเพื่อเป็นแบบอย่างให้องค์กรอื่นๆ น าไปประยกุต์เพื่อให้
ประสบผลส าเร็จเช่นเดียวกัน ซึ่งเมื่อมีการขยายการด าเนินงานไปอย่างกว้างขวางย่อมจะส่งผลต่อการพัฒนา 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สามารถแข่งขันในตลาดการค้าโลกได้ (ส านักงานรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ, 2553, หน้า 4) 

ส าหรับการพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการในภาคราชการของประเทศไทยนั้น ได้เริ่มปรากฏอย่างเป็น
รูปธรรมเมื่อได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 - 2550) โดยก าหนดให้มีการ
ปรับเปลีย่นกระบวนการและวิธีการท างานเพื่อยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการท างานของหน่วยงาน
ราชการให้อยู่ในระดับสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังที่ปรากฏใน
พระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และต่อมาได้มีการออก 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมอืงที่ดี พ.ศ. 2546 โดยก าหนดเปา้หมายของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีว่าให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรฐั  
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มคา่ในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินจ าเป็น ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ รวมทั้งมกีารประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างสม่ าเสมอ  
จึงนับได้ว่าเป็นความพยายามของประเทศไทยท่ีจะปรับเปลี่ยนระบบราชการให้สามารถปรับตัวรองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมท้ังทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองในยุคโลกาภิวตัน์ และเมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 
2548 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้น าเกณฑ์พัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐมาใช้เป็นเครื่องมือผลักดัน 
ในการพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ส านักงาน ก.พ.ร. จึงไดร้่วมมือกับสถาบันเพิม่ผลผลิต
แห่งชาติ ด าเนินโครงการศึกษาเพือ่ยกระดับคณุภาพการปฏบิัติงานของส่วนราชการและก าหนดเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award) หรือเรยีกช่ือย่อว่า “PMQA” คือกรอบการ
ประเมินองค์การด้วยตนเองตามเกณฑ์เกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ โดยมองภาพองค์รวมทัง้ 7 หมวด 
เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล ซึ่ง PMQA ถือเป็นเครื่องมือตรวจสุขภาพ
และปรับปรุงองค์การ โดยมีพื้นฐานแนวคิดเช่นเดียวกับรางวัลคณุภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา 
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(Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA) และรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย 
(Thailand Quality Award: TQA)  

ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวโดยส่งเสริมใหส้่วนราชการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการองค์การอย่างตอ่เนื่อง โดยเริม่จากการศึกษาและจัดท าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
และก าหนดเป็นตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการของส่วนราชการในปี พ.ศ. 2549 ต่อมาในปี พ.ศ. 2551  
ได้ปรับปรุงเกณฑ์ไปสู่เกณฑ์คณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) และก าหนดให้
ส่วนราชการน าไปใช้ในการพัฒนาองค์การปีละ 2 หมวด ระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2554 และเพื่อเป็นการยกระดับ
การพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง จึงได้ก าหนดใหม้ีการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
(Certified FL) แก่ส่วนราชการทีด่ าเนินการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐครบ  
6 หมวด และเพื่อเป็นการเชิดชูเกยีรติ และเป็นแรงจูงใจให้แก่หน่วยงานที่มุ่งมั่นพัฒนาองค์การสู่มาตรฐานสากล 
ส านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มรีางวัลคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2557, หน้า 3-5) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ได้ก าหนดให้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ และมาตรา 162 ก าหนดว่า เมื่อรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน 
จะต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและต้องสอดคล้องกับหน้าท่ีของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้
ประเทศสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงไดจ้ัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2579) เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศ โดยยทุธศาสตร์ชาติ
ดังกล่าวได้วางวิสัยทัศน์ คือ  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ดงันั้น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดงักล่าวรัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะใช้โมเดล
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวตักรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเปน็ประเทศไทย 4.0 โดยมีฐานคิดหลักคือ  
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสูส่ินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า
ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน ดงันั้นระบบราชการจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อสอดรับกับบริบทท่ีจะเกิดขึ้นจาก
การเป็นประเทศไทย 4.0 โดยภาครัฐหรือระบบราชการจะต้องท างานโดยยดึหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุข 
ของประชาชนเป็นหลัก และสามารถเป็นที่ไว้วางใจและเป็นพ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง กล่าวคือภาครัฐต้อง
ปรับตัวและต้องพลิกโฉมเข้าสู่ยุคดจิิทัล ยกระดับประสิทธิภาพภาครฐัสู่สังคมดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกจิและสังคม
ในยุคดิจิทัลท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วและไมส่ามารถคาดเดาได้ ดังนั้น ภาครัฐจึงต้องมุ่งเน้นความ
คล่องตัวเพื่อขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ (Agenda-based) และน าเทคโนโลยดีิจิทัลเข้ามาพลิกโฉมหน่วยงานภาครัฐ 
สู่ระบบราชการ 4.0 (Government 4.0 หรือ Gov. 4.0) อันเป็นฟันเฟืองและเสาหลักทีส่ าคัญในการขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาล ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับทิศทางในการบริหารงานของประเทศให้ก้าวสู่การ
เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้กลไกการพัฒนาระบบราชการมีการปรับตัวต่อความท้าทายใหม่ๆ อีกท้ัง 
เป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขนักับนานาประเทศ และยังเป็นการยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

จากแนวคิดของการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 เพือ่ให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและ
การเป็นประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลนั้น ระบบราชการไทยจะต้องมีการปฏริูปขนานใหญด่้วยการ
ปรับเปลีย่นแนวคิดวางระบบและวิธีการท างานใหม่ โดยยดึคณุลักษณะที่พึงประสงค์ในการบรหิารงานภาครัฐหรือ
หลักบริการราชการแผ่นดินทีด่ีเพือ่ให้สามารถเป็นที่ไว้วางใจและเปน็พ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง หน่วยงาน
ภาครัฐต้องบริหารงานโดยยดึหลักธรรมาภิบาลตามกรอบแนวทางการปฏิรูประบบราชการ 4.0 ที่ส านักงาน ก.พ.ร. 
ได้จัดท าไว้ คือ 1. ระบบราชการทีเ่ปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน (Open & Connected Government) หมายถึง 
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การท างานต้องเปิดเผยและโปร่งใสบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมกีารแบ่งปัน
ข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานได้ ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคสว่นอ่ืนๆ เช่น 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วม และโอนถ่ายภารกิจท่ีภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่
ภาคส่วนอ่ืนๆ เป็นผูร้ับผดิชอบด าเนินการแทน จัดระเบียบความสมัพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานใน
แนวระนาบ ในลักษณะของเครือข่าย ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มี
เอกภาพและสอดรับกัน 2.ระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) หมายถึง 
ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่ต้อง
รอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรบับริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากทางราชการ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ของทางราชการและระบบดิจิทลัสมัยใหม่ในการจดับริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อมท้ัง
อ านวยความสะดวกโดยมีการเช่ือมโยงกันเองของหน่วยงานราชการเพื่อให้บริการต่างๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว 
ประชาชนสามารถใช้บริการของทางราชการได้ตลอดเวลาตามความต้องการ และสามารถติดต่อได้หลายช่องทาง
ผสมผสานกัน 3. หน่วยงานของรัฐมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมยั (Smart & High Performance Government) 
หมายถึง ต้องท างานอย่างเตรียมการณไ์ว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสีย่ง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและ
ประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชา มีความยืดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณต์่างๆ  
ได้อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็นองคก์ารที่มีขีดสมรรถนะสูงและปรับตวัเข้าสู่สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ 
รวมทั้งท าให้ข้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏิบตัิราชการและปฏบิัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 
ทั้งนี้ ความส าเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 ต้องอาศัยปจัจัยส าคญั คือการสร้างนวัตกรรม (Innovation) 
บนพ้ืนฐานของการสานพลังความร่วมมือกัน (Collaboration) ระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอ่ืนๆ ในสงัคม รวมทั้งใช้
ประโยชน์จากความเป็นระบบดิจิตอล (Digitalization) ในการคิดค้นและแสวงหาหนทางหรือวิธีการใหม่ๆ เพื่อท า
การปรับปรุงและออกแบบนโยบายสาธารณะและการจัดบริการสาธารณะให้สามารถตอบโจทย์ความท้าทายของ
ประเทศหรือตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนท่ีแปรผันไปตามสภาพพลวตัของการเปลีย่นแปลงได้อย่าง
มีคุณภาพ ในทุกเวลา ทุกสถานท่ี ทุกอุปกรณ์และช่องทาง ได้อย่างมั่นคงปลอดภัยและประหยัด (ส านกังาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ม.ป.ป., หน้า 3-4)  

ส านักงาน ก.พ.ร. ได้พัฒนาเครื่องมือประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 
หรือ PMQA 4.0 เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาการประเมินสถานะของตนเอง เครื่องมือ
ประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 จึงเปรียบเสมือนกลไกหนึ่งที่ท าให้หน่วยงานได้มี
การวิเคราะห์ถึงช่องว่างและโอกาสในการพัฒนา โดยเป็นการประเมินระบบบริหารของหน่วยงานภาครัฐในเชิงบูรณา
การที่มีการเชือ่มโยงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานกับเป้าหมายและทิศทางของการพัฒนาประเทศ โดยมวีัตถุประสงค์
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถประเมินสถานะของการเป็นระบบราชการ 4.0 ได้ด้วยตนเอง และสามารถน าผลจาก
การประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาองค์การแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน อันจะน าไปสู่การ
ยกระดับของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นระบบราชการ 4.0 ต่อไป 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจ อ านาจหน้าท่ีใน
การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ประชากรวัยเรียนไดร้ับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมี
คุณภาพ และเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทและภารกิจส าคญัในการน านโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏบิัติ จึงเล็งเห็น
ถึงความส าคัญของการพัฒนาคณุภาพการบรหิารงานภาครัฐและมีความจ าเป็นต้องพัฒนาและยกระดบัคุณภาพการ
บริหารจดัการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยมีการน าเครื่องมือ PMQA มาใช้ในการพัฒนาองค์การอยา่งต่อเนื่อง 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ส่งผลให้ส านักงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผ่านเกณฑ์การตรวจ
รับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) และส านักงาน ก.พ.ร. ได้มอบประกาศเกียรติคุณ
ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ท้ังนี้ เพื่อเป็นการยกระดับสมรรถนะ
ของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นระบบราชการ 4.0 มีประสิทธิภาพสูงเทียบเท่า
มาตรฐานสากล และเพื่อให้บรรลวุิสัยทัศน์ขององค์การที่ว่า “ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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เป็นองค์กรหลักขับเคลื่อนคณุภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล และสูงเทยีบเท่า
ค่าเฉลี่ยของโลก ภายในปี 2563 รวมทั้งลดช่องว่างของโอกาสและคณุภาพการศึกษา” 

ผู้วิจัยในฐานะเป็นบุคลากรในสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาการด าเนินการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐสูร่ะบบราชการ 4.0 ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่วนกลาง ปญัหาและอุปสรรคในการด าเนินการ ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปญัหาและ
อุปสรรคในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่วนกลาง เพื่อน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ อันจะน าไปสู่การยกระดบัหน่วยงานให้เป็นระบบราชการ 4.0 ต่อไป  
 
วิธีการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจยั 2 วิธี ดังนี ้
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ บทความ 
วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดษุฎีนิพนธ์ คู่มือการปฏิบตัิงาน ระเบียบ กฎหมาย 
ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐสูร่ะบบราชการ 4.0 
ของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ส่วนกลาง 
 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพื้นที่ท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสมัภาษณ์
แบบมีโครงสร้างหรือการสมัภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 
 
 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 1. ประชากร (Population) ของการวิจัยนี้ ได้แก่ บุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ส่วนกลาง ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐสูร่ะบบราชการ 4.0 ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่วนกลาง 
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุม่ตัวอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ตอ้งการศึกษา จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้
ข้อมูลส าคญั (Key informants) จ านวน 6 คน โดยพิจารณาจากคณุสมบัติ ดังนี ้
 1) คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับหน่วยงานภาครัฐสูร่ะบบราชการ 4.0 ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมีหน้าที่ก าหนดนโยบายให้ค าปรึกษา แนะน าแนวทางและวาง
กรอบทิศทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นการมสี่วนร่วมให้กับ
บุคลากรในสังกัดได้ตระหนักถึงความส าคญัของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้การด าเนินการ
เป็นไปตามแนวทางที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด จ านวน 1 คน 
 2) คณะท างานเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับหน่วยงานภาครัฐสูร่ะบบราชการ 4.0 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมีหน้าที่วิเคราะห์วางแผนการขับเคลื่อน ส่งเสริมแนวทางบูรณาการ
ด าเนินการตามแนวทางการยกระดับหน่วยงานภาครัฐ 4.0 สถานศกึษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเทียบเท่ามาตรฐานสากล จ านวน 5 คน 

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยสนาม ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง 

(Structured interview guide) คือ แบบสัมภาษณ์ที่มีจ านวนข้อค าถาม ประโยคค าถาม และมีการเรียงล าดับ
ค าถามที่แน่นอนตายใตเ้พื่อใช้สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นรายบคุคล 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลทั่วไป 
โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก่ 
 1.1 หนังสือท่ัวไป ได้แก่ ต ารา คู่มอื เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทางวิชาการ วารสาร 

สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
 1.2 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ เป็นงานท่ีผู้ศึกษาได้ท าการศกึษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ  

อย่างละเอียด 
 1.3 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจดัท าขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น 

นโยบาย กฎระเบยีบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบตัิงาน ประกาศ ค าสัง่ เป็นต้น 
 2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยไดต้ิดต่อกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นรายบุคคล 

เพื่อขอนัดหมายวันและเวลาสมัภาษณ์ เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งอธิบายประเด็นของการสมัภาษณ์ใหท้ราบ 
อย่างคร่าวๆ และก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจยัจะอธิบายวตัถุประสงค์ของการวิจัยอย่างชัดเจนว่า จะน าข้อมูลที่ได ้
จากการสมัภาษณ์ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงวิชาการเท่าน้ัน รวมทั้งขออนุญาตผู้ให้ข้อมลูส าคัญในการจดบันทึก 
การสนทนาและบันทึกเสียงทุกครัง้ และในระหว่างการสัมภาษณผ์ู้วจิัยจะถามค าถามตามที่ก าหนดไว้ในแบบ
สัมภาษณ์เท่านั้น  

 
การวิเคราะห์ข้อมลู 
การวิเคราะห์ข้อมลูในการท าการวจิัยครั้งนี้ เป็นการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการ

วิเคราะห์ ดังนี ้
 1. ผู้วิจัยน าข้อมูลทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์กลุ่มตัวอย่างมาแยกประเดน็ตามข้อค าถาม จากน้ันจึง

วิเคราะห์ข้อมูลในแตล่ะประเด็น โดยใช้วิธีการ “ตีความ” ตามหลักการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพ เพื่อสรุป
ผลการวิจัยแยกเป็นประเด็นๆ เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวจิัยที่ตั้งไว้สามประเด็น ได้แก่ การด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส่วนกลาง ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส่วนกลาง 

 2. น าผลการวจิัยทัง้สามประเด็นขา้งต้นมาเปรยีบเทียบกับข้อมลูเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด 
ทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพือ่จะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันหรือแตกตา่งกันของข้อมูลที่ไดจ้าก
การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างกับข้อมลูจากเอกสาร เพื่อใช้ในการอภิปรายผล 

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า  
จากการประมวลและกลั่นกรองคูม่ือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส านักงาน ก.พ.ร. 

และเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่วนกลาง พบว่า ในประเทศท่ีมีการพัฒนาแล้วหลายประเทศได้น าระบบมาตรฐานการบริหาร
จัดการมาใช้ในภาครัฐและเอกชน เพื่อให้มีการพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการอย่างต่อเนื่อง ส าหรับประเทศไทยได้
เริ่มน าเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการมาใช้เป็นครั้งแรกกับภาคเอกชน โดยน าเทคนิคและกระบวนการของรางวัล
คุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรฐัอเมริกา (Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA) มาปรับใช้ 
และได้มีการมอบรางวลัคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) ให้แก่องค์การที่มีวิธีปฏิบัติและผลการ
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ด าเนินงาน ตามเกณฑม์าตรฐาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา ในส่วนภาคราชการนั้น ในแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2548 – 2551 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบราชการ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 – 2550) ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐมีการยกระดับคณุภาพมาตรฐานการท างาน
ไปสูร่ะดับมาตรฐานสากล โดยยึดหลักการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. จึงร่วมกับสถาบันเพิ่ม
ผลผลติแห่งชาติ ก าหนดเกณฑร์างวัลคุณภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ (Public Sector Management Quality 
Award : PMQA) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การและยกระดับคณุภาพระบบราชการไทยให้มีศักยภาพ
และมีขดีความสามารถเทียบเท่าระดับสากล โดยการน าแนวคดิและโครงสร้างของรางวัลคุณภาพแห่งชาติของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของราชการไทย 
และเป็นไปตามแนวทางการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย  

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ คือแนวทางหนึ่งที่ส านักงาน ก.พ.ร. ส่งเสรมิให้ส่วนราชการ 
พัฒนาตนเองสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศ ผา่นเครื่องมือคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ซึ่งด าเนินการมาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2549 และเพื่อให้ส่วนราชการมั่นใจว่าการพัฒนาองค์การส าเรจ็ตามเจตนารมณ์ ส านักงาน ก.พ.ร. จึงจัดให้มี
การตรวจรับรองคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified FL) แก่ส่วนราชการที่ด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐครบทั้ง 6 หมวด โดยในปี พ.ศ. 2554 ได้ด าเนินการตรวจรับรองสถาบันอุดมศึกษา 
และในปี พ.ศ. 2555 ตรวจรับรองส่วนราชการระดับกรมและจังหวัด พร้อมกับสนับสนุนใหส้่วนราชการที่ผ่านการ
รับรองฯ สมัครขอรับ “รางวัลคุณภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ” ฉะนั้น การน าเครื่องมือนี้ไปด าเนินการจะท าให้
ส่วนราชการมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย โดยอาศัย
หลักการประเมินองค์กรด้วยตนเอง เป็นการทบทวนสิ่งท่ีองค์กรด าเนินการ เทียบกับเกณฑ์คณุภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ เมื่อตรวจพบว่าเรื่องใดยังไม่อยู่ในระบบที่น่าพอใจเมือ่เทียบกับเกณฑ์องค์กรจะได้พัฒนาวิธีปฏิบัติเพื่อ
ปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานไปสู่มาตรฐานระดับสากล ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2560 
ส านักงาน ก.พ.ร. ได้พัฒนาเครื่องมือประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 หรือ PMQA 
4.0 เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาการประเมินสถานะของตนเอง เครื่องมือประเมินสถานะ
ของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 จึงเปรียบเสมือนกลไกหนึ่งที่ท าให้หน่วยงานได้มกีารวิเคราะห์ 
ถึงช่องว่างและโอกาสในการพัฒนา โดยเป็นการประเมินระบบบริหารของหน่วยงานภาครัฐในเชิงบูรณาการที่มีการ
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานกับเป้าหมายและทิศทางของการพัฒนาประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อให้
หน่วยงานภาครัฐสามารถประเมินสถานะของการเป็นระบบราชการ 4.0 ได้ด้วยตนเอง และสามารถน าผลจากการ
ประเมินไปใช้เป็นข้อมลูประกอบการจัดท าแผนพัฒนาองค์การแผนยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน อันจะน าไปสู่การ
ยกระดับของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นระบบราชการ 4.0 ต่อไป 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีการด าเนินการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
ตามกรอบแนวทางเกณฑ์คณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตั้งแต่ปงีบประมาณ พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา โดยได้
ด าเนินการพัฒนาองค์การปีละ 2 หมวด ตามเกณฑ์คุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental 
Level) จนครบทั้ง 6 หมวด ซึ่งในปี พ.ศ. 2554 ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ด าเนินการตรวจรับรองคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) เพื่อติดตาม และตรวจสอบความพร้อมของส่วนราชการกอ่นที่จะเข้าสู่
การด าเนินการเกี่ยวกับรางวัลคณุภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award) 
ซึ่งในกระทรวงศึกษาธิการ มีเพียงส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งเดียว ท่ีไดร้ับการตรวจรับรอง
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) แตก่ารตรวจรับรองคณุภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ในครั้งนั้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่ผา่นการตรวจ
รับรองฯ เนื่องจากการด าเนินการในหมวดที่ 3 การให้ความส าคัญกบัผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี ได้คะแนน
การตรวจรับรองฯ ร้อยละ 78.89 ซึ่งการผ่านการตรวจรับรองฯ ต้องได้คะแนนไมต่่ ากว่าร้อยละ 80 ทุกหมวด 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาองค์การ โดยการแก้ไขจุดบกพร่อง
ตามที่ผูต้รวจประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ รวมทั้งรักษามาตรฐานท่ีด าเนินการไว้ได้ดีแล้วให้เกิดความยั่งยืน และเข้า



 
8 

 

รับการตรวจรับรองอีกครั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งผู้ประเมนิได้มาตรวจรับรองเมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2557 
การตรวจรับรองในครั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผ่านการตรวจรับรองคณุภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) และเข้ารับมอบประกาศเกียรติคณุรับรองคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมสวสิโซเทล เลอ 
คองคอร์ด ถนนรัชดาภเิษก กรุงเทพมหานคร  

นอกจากน้ี ในปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา ส านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดใหม้ีรางวัลคุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐรายหมวดเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ สร้างแรงจูงใจและส่งเสรมิให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการ
ภาครัฐของส่วนราชการอย่างต่อเนื่อง และยกระดับมาตรฐานให้เทยีบเท่าสากล โดยได้ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง 
และกลไกการบริหารรางวัลด้วยแนวคิด “การปรับปรุงทีละขั้น” กลา่วคือ ส่วนราชการใดพัฒนาองค์การตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) ครบทุกหมวดแล้ว และผ่านการรับรอง
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified Fundamental Level) รวมทั้งสามารถปรับปรุงองค์การ
อย่างต่อเนื่อง จนมีความโดดเด่นในหมวดใดหมวดหนึ่ง จะสามารถขอรับรางวัลคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
รายหมวดและพัฒนาไปสู่รางวัลคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตอ่ไปได้ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานได้สมัครขอรับรางวัลคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 แต่ยังไมส่ามารถ
ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพการบรหิารจดัการภาครัฐรายหมวดได้ ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  
เพื่อยกระดับองค์การสูร่ะบบราชการ 4.0 ต่อไป 

นอกจากการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐจะเป็นเครื่องมอืในการตรวจประเมินองค์การด้วย
ตนเองแล้ว แต่ยังเป็นเครื่องมือหนึง่ที่จะท าให้องค์การมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมผีลการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ 
น าไปสู่การเป็นองค์การทีม่ีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Organization) และบรรลุ
เป้าหมายสูงสดุของการพัฒนาระบบราชการ 4.0 นั่นคือ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 

ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) จ านวน 6 คน 
สามารถน ามาวิเคราะห์แยกประเดน็ต่างๆ เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้สามประเด็น ดังนี้ 

1. การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่วนกลาง การวิจัยพบว่า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ได้มีการน าการพัฒนาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ มาใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาองค์การให้มี
ประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยแบ่งเป็นขั้นตอนในการปฏิบัตไิด้ดังนี้ 

 1) การเตรียมความพร้อม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดส้่งบุคลากรในกลุ่มพัฒนา
ระบบราชการเข้าร่วมประชุมกับส านักงาน ก.พ.ร. เพื่อศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคณุภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ 

 2) การก าหนดผูร้ับผดิชอบ จัดตั้งคณะกรรมการและคณะท างานด าเนินการพัฒนาคณุภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง บุคลากรจากทุกส านัก และบุคลากรจากส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา รวมถึงสถานศึกษาเพื่อให้มองเห็นภาพการท างานท้ังหมดภายในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และด าเนินการจดัประชุมช้ีแจงให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานให้คณะกรรมการและคณะท างาน 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินองค์การด้วยตนเอง และจดัท าแผนการพัฒนาองค์การ 

 3) การด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ แจ้งให้ทุกหน่วยงานได้รบัทราบและด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องตามแผนการตามแผนพัฒนาองค์การ และรายงานผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาให้ต่อคณะกรรมการและ
คณะท างานด าเนินการพัฒนาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ 

 4) การประเมินองค์การด้วยตนเอง คณะกรรมการและคณะท างานฯ จัดท าลักษณะส าคัญขององค์การ
พร้อมกับการประเมินองค์กรด้วยตนเอง ตามเกณฑ์คณุภาพฯ แล้วน าผลการประเมินมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้
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คะแนน เพื่อหาโอกาสในการปรับปรุงองค์การและด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการด าเนินงานให้
ผู้บริหารและทุกหน่วยงานได้รับทราบ เพ่ือน าผลการด าเนินงานไปปรับปรุงแผนพัฒนาองค์การต่อไป 

 5) การตรวจประเมินเพื่อรับรองการผ่านเกณฑค์ุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 
(Certified FL) เมื่อส่วนราชการได้ด าเนินการตามเกณฑ์ฯ ครบท้ัง 6 หมวดแล้ว ส านักงาน ก.พ.ร. จะเข้ามาตรวจ
ประเมินเพื่อรับรองคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) เพื่อให้มั่นใจว่าส่วนราชการมีการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยก าหนดให้มีการตรวจประเมินทุกๆ 3 ปี ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา และรับทราบผลการประเมินจากส านักงาน ก.พ.ร. 

2. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่วนกลาง มีดังนี ้

 1) ปัญหาด้านบุคลากรไม่เพียงพอ มีภาระงานมาก จัดวางบุคลากรไม่สอดคล้องต่อภาระงาน รวมถึง
การขาดความร่วมมือจากบุคลากร 

 2) ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 
ของบุคลากรภายในองค์การ 

 3) ปัญหาด้านการน าองค์การ ผู้บริหารยังไม่ค่อยให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 

 4) ปัญหาด้านความไม่ต่อเนื่องในการด าเนินการพัฒนาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐสู่ระบบ
ราชการ 4.0  

 5) ปัญหาด้านความซบัซ้อนและเขา้ใจยากของเกณฑ์คณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ  
3. แนวทางการแก้ไขปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐสูร่ะบบ

ราชการ 4.0 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่วนกลาง มีดังนี ้
 1) ควรมีการวิเคราะห์ทบทวนภารกิจของหน่วยงาน จัดวางระบบบรหิารงานภายในองค์การใหม้ีความ

สอดคล้องและประสานงานกันไดท้ั่วทั้งองค์การ เพื่อลดภาระงานท่ีซ้ าซ้อนและไม่จ าเป็นออกไป รวมทั้งสนับสนุนให้
บุคลากรไดเ้ข้ามามสี่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงานต่างๆ ขององค์การ 

 2) ส่งเสริมให้บุคลากรรับรู้ เข้าใจ เล็งเห็นถึงความส าคัญ มีแรงจูงใจในการน าไปปฏบิัติ จนเกดิเป็น
วัฒนธรรมองค์การ เพื่อให้เกดิการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลศิ 

 3) ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสูร่ะบบราชการ 4.0 
เนื่องจากผู้บริหารมีบทบาทส าคัญที่จะขับเคลื่อนให้องค์การประสบความส าเร็จ โดยต้องให้ความส าคญักับการ
ก าหนดทิศทาง การจัดท ายุทธศาสตร์ ระบบงาน และวิธีการต่างๆ อย่างชัดเจน พร้อมท้ังสนับสนุนใหบุ้คลากรไดม้ี
ส่วนร่วมในการด าเนินการอย่างอิสระและมีความต่อเนื่อง 

 4) ควรก าหนดให้มีระบบการติดตามและและทบทวนผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าผล
ดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 5) ควรเชิญวิทยากรผูม้ีความรู้ความสามารถทั้งจากภายในและภายนอก มาให้ความรู้แก่คณะท างาน 
และจัดท าเป็นคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
อภปิรายผล 
จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวขา้งต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลไดด้ังนี ้
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่วนกลาง ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 โดยมกีารน าการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มาใช้เปน็กรอบ
แนวทางในการพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยแบ่งเป็นขั้นตอน 
ในการปฏิบัตไิดด้ังนี ้
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 1) การเตรียมความพร้อม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดส้่งบุคลากรในกลุ่มพัฒนา
ระบบราชการเข้าร่วมประชุมกับส านักงาน ก.พ.ร. เพื่อศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคณุภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (2560) ที่กล่าวว่า ส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม ไดม้ีการด าเนินงานตามเกณฑ์ PMQA โดยให้เจ้าหน้าท่ีกลุม่พัฒนาระบบบริหาร ส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกณฑค์ุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ซึ่งจัดโดย
ส านักงาน ก.พ.ร. เพื่อรับทราบเกณฑ์การด าเนินงานรายหมวด ได้แก่ ลักษณะส าคัญขององค์การ หมวด 1 การน า
องค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
หมวด 4 การวัด การวเิคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการ
ปฏิบัติการ หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ  

 2) การก าหนดผูร้ับผดิชอบ จัดตั้งคณะกรรมการและคณะท างานด าเนินการพัฒนาคณุภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง บุคลากรจากทุกส านัก และบุคลากรจากส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา รวมถึงสถานศึกษาเพื่อให้มองเห็นภาพการท างานท้ังหมดภายในส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน และด าเนินการจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานให้คณะกรรมการและ
คณะท างาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินองค์การด้วยตนเอง และจัดท าแผนการพัฒนาองค์การ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ทวีสิฎฐ์ บุญญาภบิาล (2556) ได้ศึกษา เส้นทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ  
กรมปศุสตัว์ สู่ความเป็นเลิศดา้นกระบวนการคณุภาพและนวตักรรม พบว่า กรมปศุสัตวม์ีการจดัตั้งคณะท างาน  
โดยมผีู้บรหิารระดับสูงเป็นประธาน และมีบุคลากรที่เหมาะสมเป็นคณะท างาน ซึ่งคัดเลือกจากผู้บริหารและบคุลากร
ระดับปฏิบัติงานท่ีมภีาวะผู้น า มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบสูง และมีความพร้อมที่จะเป็นผูบ้ริหารในอนาคต  
กรมปศุสตัว์ให้ความส าคญักับการสร้างการรับรู้ การเรยีนรู้ และการพัฒนาคณะท างาน เพื่อท าความเข้าใจเกณฑ์
และองค์การให้มากข้ึน และจดัท ารายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 3) การด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ แจ้งให้ทุกหน่วยงานได้รบัทราบและมอบหมายให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามแผนการพัฒนาองค์การ และรายงานผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาใหต้่อคณะกรรมการและ
คณะท างานด าเนินการพัฒนาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ 

 4) การประเมินองค์การด้วยตนเอง คณะกรรมการและคณะท างานฯ จัดท าลักษณะส าคัญขององค์การ
พร้อมกับการประเมินองค์กรด้วยตนเอง ตามเกณฑ์คณุภาพฯ แล้วน าผลการประเมินมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้
คะแนน เพื่อหาโอกาสในการปรับปรุงองค์การและด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการด าเนินงานให้
ผู้บริหารและทุกหน่วยงานได้รับทราบ เพ่ือน าผลการด าเนินงานไปปรับปรุงแผนพัฒนาองค์การ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล (2556) ได้ศึกษา เส้นทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมปศุสัตว์ 
สู่ความเป็นเลิศด้านกระบวนการคณุภาพและนวัตกรรม พบว่า กรมปศุสัตว์เริ่มมีการประเมินองค์การ จัดท าแผน
ปรับปรุงองค์การ และด าเนินการปรับปรุงองค์การตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั โดยมุ่งเน้น
การสร้างแนวทางการปฏิบัติงาน (Approach) ที่ส าคัญๆ อย่างเป็นระบบ เช่น การน าองค์การ การจดัการความรู้ 
การปรับปรุงกระบวนการ การสื่อสาร เป็นต้น นอกจากน้ี กรมปศสุตัว์ได้น าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาใช้ใน
การปฏิบัติงานและให้บริการมากข้ึน มีการพัฒนากระบวนงานทางหอ้งปฏิบัติการให้ได้มาตรฐาน ISO 17025 และได้
มีการส่งกระบวนงานการให้บริการของกรมปศุสตัว์เพื่อขอรับการประเมินเพื่อรับรางวัลคณุภาพการใหบ้ริการ
ประชาชนจากส านักงาน ก.พ.ร. 

 5) การตรวจประเมินเพื่อรับรองการผ่านเกณฑค์ุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 
(Certified FL) เมื่อส่วนราชการได้ด าเนินการตามเกณฑ์ฯ ครบท้ัง 6 หมวดแล้ว ส านักงาน ก.พ.ร. จะเข้ามาตรวจ
ประเมินเพื่อรับรองคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) เพื่อให้มั่นใจว่าส่วนราชการมีการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยก าหนดให้มีการตรวจประเมินทุกๆ 3 ปี ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา  



 
11 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สู่ระบบราชการ 4.0 
ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่วนกลาง มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 

 1) ปัญหาด้านบุคลากรไม่เพียงพอ มีภาระงานมาก จัดวางบุคลากรไม่สอดคล้องต่อภาระงาน รวมถึง
การขาดความร่วมมือจากบุคลากร ซึ่งบุคลากรถือว่าเป็นพลังขับเคลือ่นในการด าเนินภารกิจตา่งๆ ขององค์การให้
บรรลผุลส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรินทร์ พลเยี่ยม (2549) ที่ได้ศึกษา การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ตามนโยบายปฏริูประบบราชการ ผลการวิจัยสรุปว่า บุคลากรไม่ให้ความส าคัญและไม่ให้
ความร่วมมือเท่าท่ีควร เนื่องจากบคุลากรแต่ละคนมีภารกิจหลักท่ีต้องด าเนินการมากอยู่แล้ว และมีวิธีการ
ด าเนินงานในแบบเดมิๆ มาเป็นเวลานานตามระเบียบราชการ เมื่อมนีโยบายใหม่ๆ  มาต้องการให้ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงระบบอยา่งรวดเร็ว จงึมองว่าเป็นการเพิ่มภาระงาน โดยไม่มีการเพิ่มคน ฉะนั้นบุคลากรทีท่ างานอยู่เดิม 
จึงไม่มีความกระตือรือร้นที่จะด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรณพร พงษ์สามารถ 
(2552) ได้ศึกษา แนวทางการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ กรณีศึกษา : กรมการค้า
ภายใน ผลการวิจัยสรุปว่า ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคส าคัญที่ทุกส่วนราชการจะต้องให้ความส าคญัและหาหนทางแก้ไข 
ได้แก่ ด้านบุคลากร ผู้ปฏิบตัิงานภายในองค์การทุกระดับ เพราะความส าเร็จหรือความลม้เหลวขององค์การขึ้นอยู่กับ
บุคลากรภายในองค์การเป็นส าคญั ซึ่งหากบุคลากรส่วนใหญไ่ม่ให้ความร่วมมือและรวมตัวกันต่อต้านแล้ว จะส่งผล
ให้การขับเคลื่อนเพื่อก้าวไปสู่องคก์ารที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลศิเกิดการสะดุดไม่ราบรื่น การพัฒนาองค์การให้
เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงย่อมเป็นไปได้ยากล าบาก รวมทั้งต้องใช้ระยะเวลายาวนานในการพัฒนาองค์การให้ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ทีไ่ด้ก าหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกศรนิทร์ ไทยศรีวงศ์ และนภคกร พูลประสาท 
(2554) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาองค์กรสุขภาพจังหวัดจันทบุรี ตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 
ผลการวิจัยสรุปว่า ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการที่พบคือ การมีส่วนร่วมของบุคลากรยังจ ากัดเฉพาะทีมน า
และคณะท างาน ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานมีการหมุนเวียนเปลี่ยนบ่อยครั้งส่งผลให้การด าเนินงานขาดความ
ต่อเนื่อง และบุคลากรบางส่วนยังเห็นว่าการพัฒนาคุณภาพบรหิารจดัการตามเกณฑ์ PMQA เป็นการเพิ่มภาระงาน 
ซึ่งสิ่งท่ีเกิดขึ้นทั้งหมดเป็นข้อจ ากดัที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาคณุภาพบริหารจดัการตามเกณฑ์ PMQA ที่เน้นไปที่การ
สร้างการเรียนรู้เพื่อน าผลไปใช้ในการพัฒนากระบวนการด าเนินงานต่างๆ ของภาครัฐให้ดีขึ้น และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปัณณพงศ์ ท้าวอาจ (2556) ที่ศึกษา สภาพและแนวทางการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐของสานักงานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสโุขทัย ผลการวิจัย
สรุปว่า การท างานซ้ าซ้อนของบุคลากรและการจัดสรรบุคลากรไม่เหมาะสม จะส่งผลให้การปฏบิัติงานไม่เป็นระบบ
และขาดประสิทธิภาพ 

 2) ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 
ของบุคลากรภายในองค์การ เกิดจากการที่บุคลากรยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคณุภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ขาดการถ่ายทอด เผยแพร่ความรู ้หรือการฝึกอบรมให้บุคลากรได้ทราบและ
เรียนรู้อย่างท่ัวถึง บุคลากรจึงไม่ยอมรับและไมเ่ห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกษสดุา อ่อนสนิท (2553) ได้ศึกษา การน าเกณฑ์คณุภาพการบรหิารจดัการภาครัฐมาใช้
กับส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ผลการวิจัยสรุปว่า ปญัหาการน าเกณฑ์คณุภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐมาใช้กับส านกังานส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยโสธรพบว่า บุคลากรไม่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑค์ุณภาพการบริหารจัดการ ส่งผลให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเรจ็ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เกศรินทร์ ไทยศรีวงศ์ และนภคกร พูลประสาท (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาองค์กรสุขภาพจังหวดั
จันทบุรี ตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ PMQA ผลการวิจัยสรุปว่า บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั และขาดทัศนคติที่ดีต่อกระบวนการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ดังนั้น เมื่อขาดทัศนคติที่ดจีึงมีข้อจ ากัดในกระบวนการยอมรับการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเป็นพื้นฐานท่ีดีของการพัฒนา เมื่อไมเ่กิดการยอมรับก็ขาดแรงหรือพลังในการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
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 3) ปัญหาด้านการน าองค์การ ผู้บริหารยังไม่ค่อยให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 เกิดจากการที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อยครั้ง ผู้บริหารจึงให้ความส าคญักับ
ภารกิจเร่งด่วนก่อนเป็นล าดับแรก ท าให้มีเวลาในการติดตามและก ากับดูแลในการด าเนินการพัฒนาคณุภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐค่อนข้างน้อย นโยบายการด าเนินการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จงึเป็นเพียง
นโยบายอย่างกว้างๆ ไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดของแผนการพัฒนาองค์การ ซึ่งการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาองค์การเป็นเวลานาน และต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย จึงไม่ใช่เรื่องง่ายนัก
ที่จะประสบความส าเร็จในระยะเวลาอันสั้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกษสุดา อ่อนสนิท (2553) ได้ศึกษา การน า
เกณฑ์คณุภาพการบรหิารจดัการภาครัฐมาใช้กับส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยโสธร พบว่า 
นโยบายจากกรมส่งเสริมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ชดัเจน และจังหวัดยังไม่ให้ความส าคัญต่อการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จึงไม่เกิดแรงขับเคลื่อนใหอ้งค์การสามารถพัฒนาและบรรลุเป้าประสงค์
ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัณณพงศ์ ท้าวอาจ (2556) ได้ศึกษา สภาพและแนวทางการด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐของสานักงานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
สุโขทัย ผลการวิจยัสรุปว่า ความไม่ชัดเจนในการก าหนดทิศทางการท างาน และวิสัยทัศน์ขององค์การ มีผลท าให้ 
ไม่สามารถสื่อสารหรือไมส่ามารถถ่ายทอดทิศทางที่ชัดเจนสู่บุคลากรที่น าไปปฏบิัติให้ได้ผลตามเป้าหมายของ
องค์การได ้

 4) ปัญหาด้านความไม่ต่อเนื่องในการด าเนินการพัฒนาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐสู่ระบบ
ราชการ 4.0 เกิดจากการขาดการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานอย่างจริงจัง ซึ่งส่งผลต่อการน าไป
วิเคราะห์และปรับปรุงองค์การอยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พวงรัตน์ ศรีม่วง (2557) ได้ศึกษา 
การพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบล จังหวัดก าแพงเพชร พบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการควบคุมภายในและการตดิตามผลการ
ด าเนินงานยังไมเ่ป็นระบบและไมต่่อเนื่อง อาจเป็นเพราะวา่ จากการที่มีการกระจายอ านาจให้องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลมีการบริหารงานอย่างอิสระตามกฎหมายก าหนด ซึ่งผู้บรหิารเป็นผู้ก าหนดนโยบายไว้ก่อนที่ด ารงต าแหน่ง
ท าให้การก าหนดแนวทางในการบริหารขาดการมสี่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นการบริหารงานท่ีมุ่งตาม
เป้าหมายของผู้บริหารที่ได้ก าหนดไว้ ดังนั้นจึงไม่ให้ความส าคญัของการมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการบริหาร 
และการควบคุมการด าเนินการตดิตามงาน  

 5) ปัญหาด้านความซบัซ้อนและเขา้ใจยากของเกณฑ์คณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ ท าให้บุคลากร
เข้าถึงได้ยาก และไม่สามารถพัฒนาองค์การได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ ฉัตรชัย 
บัวกันต์ (2553) ที่ศึกษา สภาพการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ผลการวิจัยสรุปว่า เกณฑ์ประเมิน PMQA มีความซบัซ้อนและปรับเปลีย่นตลอดเวลา ท าให้ยาก 
ต่อการท าความเข้าใจและขาดความมั่นใจในการใช้เป็นเครื่องมือในการผลักดันองค์การ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล (2556) ได้ศึกษา เส้นทางการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมปศุสตัว์ สู่ความ
เป็นเลิศด้านกระบวนการคณุภาพและนวัตกรรม พบว่า ความซับซ้อนของเกณฑ์ ท าให้บุคลากรเข้าถึงได้ยากและต้อง
ใช้ความพยายามที่มากเกินไป จนกลายเป็นอุปสรรคของการน าเครือ่งมือท่ีดีและมีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในองค์การ 
หากองค์การไม่ให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร จะยิ่งเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการเป็นทวีคณู  

แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
สู่ระบบราชการ 4.0 มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 

 1) ด้านบุคลากรผู้ปฏิบตัิงานไมเ่พยีงพอ ไม่สอดคล้องต่อภาระงาน รวมถึงการขาดความร่วมมือจาก
บุคลากรภายในองค์การ ควรมีการวิเคราะห์ทบทวนภารกิจของหน่วยงาน จัดวางระบบบรหิารงานภายในองค์การ 
ให้มีความสอดคล้องและประสานงานกันได้ทั่วท้ังองค์การ เพื่อลดภาระงานท่ีซ้ าซ้อนและไม่จ าเป็นออกไป รวมทั้ง
สนับสนุนให้บุคลากรไดเ้ข้ามามสี่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงานต่างๆ ขององค์การ เพื่อให้บุคลากรไดม้ี
ความรูส้ึกว่าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์การให้บรรลุผลส าเร็จ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัณณพงศ์ ท้าวอาจ 
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(2556) ได้ศึกษา สภาพและแนวทางการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสานักงานส่งเสรมิ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัจังหวัดสโุขทัย ผลการวิจัยสรุปว่า หน่วยงานจะต้องมกีารประชุม
วางแผน ปรับปรุงและวิเคราะห์ความเหมาะสมระหว่างความรู้ความสามารถของบุคลากรกับงานท่ีรับผิดชอบร่วมกัน 
แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ และสร้างข้อตกลงในการด าเนินงานร่วมกันอย่างชัดเจน เพื่อให้การปฏิบตัิงานด าเนินไปอย่าง
เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและเกดิประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สดุ รวมทั้งการสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนเข้ามามสี่วน
ร่วมในการวางแผน การด าเนินการหรือจัดกจิกรรมต่างๆ ภายในองค์กรร่วมกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ประสบการณ์ร่วมกันของบุคลากรทั้งภายในและนอกองค์การเพื่อใหส้ามารถด าเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์และ
นโยบายขององค์การ  

 2) ด้านความรู้ความเข้าใจในการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐสูร่ะบบราชการ 4.0  
ควรส่งเสริมให้บคุลากรรับรู้ เข้าใจ เล็งเห็นถึงความส าคัญ มีแรงจูงใจในการน าไปปฏบิัติ จนเกดิเป็นวัฒนธรรม
องค์การ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ ดังนั้น จึงควรส่งเสริมการให้ความรู้ การให้ค าแนะน า 
แก่บุคลากรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะที่หลากหลายแก่บุคลากร 
เพื่อน ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสามารถพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พัชรินทร์ พลเยี่ยม (2549) ที่ได้ศึกษา การพัฒนาคณุภาพการบริหารมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ตามนโยบาย
ปฏิรูประบบราชการ ผลการวิจัยสรุปว่า ควรมีการกระตุ้นให้บุคลากรเล็งเห็นถึงความส าคญัที่ต้องด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริการ เพราะบุคลากรเป็นปัจจัยการบริหารทีส่ าคัญที่จะท าให้งานประสบผลส าเร็จ เพราะคนคือ 
ผู้ด าเนินงาน บรหิารจดัการทุกอยา่งให้เป็นไปตามแผน ดังนั้นจึงควรจัดประชุมช้ีแจงให้บุคลากรทุกคนได้เข้าใจ  
และเห็นความส าคัญว่าท าไม่ต้องท า ท าแล้วได้อะไร รวมทั้งต้องมีการสรา้งแรงจูงใจให้บุคลากรสนใจและเต็มใจ 
ที่จะปฏิบัตดิ าเนินการตามนโยบายดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรณพร พงษ์สามารถ (2552) ที่ศึกษา  
แนวทางการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรณศีึกษา : กรมการค้าภายใน ผลการวิจยั
สรุปว่า องค์การจะต้องให้ความส าคัญต่อการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกับบุคลากรทุกระดับ อย่างเข้าใจ และ
เข้าถึง เพราะจะเป็นการสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมในการพฒันาองค์การ ซึ่งจะท าให้ปัญหาอปุสรรคในด้าน
อื่นๆ ลดน้อยลง และมคีวามพร้อมที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายขององค์การได้ก าหนดไว้ อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 
ในอนาคต สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉัตรชัย บัวกันต์ (2553) ที่ศึกษา สภาพการดาเนินการพัฒนาคณุภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐของสานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ผลการวิจัยสรุปวา่ ควรเพิ่มช่องทางการสื่อสาร 
เผยแพร่ ประชาสมัพันธ์ และการท าความเข้าใจให้แก่บุคลากรในรูปแบบต่างๆ ให้ท่ัวถึง และต่อเนื่อง เช่น จัดหา
วิทยากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญมาอบรมให้แก่บุคลากร สร้างความเข้าใจให้เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ท่ีได้ 
จัดช่องทางให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น การน าเสนอข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นข้อเท็จจริง 
ด้านต่างๆ ขององค์การ เป็นต้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัณณพงศ ์ท้าวอาจ (2556) ได้ศึกษา สภาพและแนว
ทางการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสานกังานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดสโุขทัย ผลการวิจัยสรุปว่า ควรมีการวางแผนด้านการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ใหม้ีความรู้และ
เข้าใจในด้านการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐัอย่างต่อเนื่องและก าหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน 

 3) ด้านการน าองค์การ ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
สู่ระบบราชการ 4.0 เนื่องจากผู้บริหารมีบทบาทส าคญัที่จะขับเคลื่อนให้องค์การประสบความส าเร็จ โดยต้องให้
ความส าคญักับการก าหนดทิศทาง การจัดท ายุทธศาสตร์ ระบบงาน และวิธีการต่างๆ อย่างชัดเจน พรอ้มท้ัง
สนับสนุนให้บุคลากรไดม้ีส่วนร่วมในการด าเนินการอย่างอิสระและมีความต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
พัชรินทร์ พลเยี่ยม (2549) ที่ได้ศึกษา การพัฒนาคุณภาพการบรหิารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามนโยบายปฏิรูป
ระบบราชการ ผลการวิจัยสรุปวา่ ผู้บริหารองค์การเป็นหัวใจส าคญัทีจ่ะน าพาหน่วยงานไปสู่ความส าเรจ็ที่ตั้งไว้ 
ดังนั้น จะต้องหามาตรการ หรือกลยุทธ์ในการเปลี่ยนความคิดเดิมๆ ของผู้บริหารให้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการ
ด าเนินการพัฒนาคณุภาพการบรหิาร และต้องด าเนินการอย่างจริงจัง เพราะถ้าด าเนินการส าเร็จจะมแีต่ประโยชน์ 
ที่จะเกิดขึ้นกับองค์การทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ภาพลักษณ์ขององค์การที่ดีขึ้น เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัย
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ของ พรรณพร พงษ์สามารถ (2552) ที่ได้ศึกษา แนวทางการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คณุภาพการบรหิารจัดการ
ภาครัฐ กรณีศึกษา : กรมการค้าภายใน ผลการวิจัยสรุปว่า ถ้าผู้บริหารให้ความส าคัญ โดยเป็นผู้น าในการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นปัจจัยส าคญัล าดับต้นๆ ของความส าเร็จในการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คณุภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ย่อมเกิดแรงขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจมาภรณ์ 
ภิญโญพรพาณิชย์ (2556) ได้ศึกษา การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ การสือ่สารสาธารณะ กรมควบคุมโลก ตามกรอบการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ผลการวิจัยสรุปว่า ผู้บริหารควรเน้นย้ าถึงความส าคัญของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ และต้องมีการด าเนินการอย่างเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งเน้น
ทรัพยากรมนุษย์ และ การจัดการกระบวนการ และควรมีนโยบายทีเ่อื้อให้สามารถอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงาน
อื่นที่มีความเชี่ยวชาญให้เข้ามามสีว่นร่วมในการให้ค าปรึกษาหรือด าเนินงานได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ปัณณพงศ์ ท้าวอาจ (2556) ได้ศึกษา สภาพและแนวทางการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจงัหวัดสุโขทัย ผลการวจิัยสรุปว่า ผูบ้ริหารควรให้
ความส าคญัอย่างมากในการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการภาครัฐสมยัใหม่
ควบคู่กับการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร เพื่อท่ีจะสามารถพัฒนาและบริหารองค์กรใหม้ีประสิทธิภาพ 
ผู้บริหารต้องมีการก าหนดทิศทางการท างานท่ีชัดเจน ในเรื่อง วิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์และผลการด าเนินการ
ที่คาดหวังขององค์กร เพื่อถ่ายทอดสู่บุคลากรให้เกดิ การรับรู้ เข้าใจ เพื่อให้บุคลากรทุกคนสามารถเขา้ใจอย่าง
ชัดเจน ตรงกันและน าไปสู่การปฏบิัติงานขององค์กรให้ประสบผลส าเร็จ และเกิดประโยชน์ต่อราชการมากที่สุด 

 4) ด้านความต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐัสู่ระบบราชการ 4.0 ควร
ก าหนดให้มีระบบการติดตามและและทบทวนผลการด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง เพื่อน าผลดังกล่าวมาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจมาภรณ์ ภญิโญพรพาณิชย์ 
(2556) ได้ศึกษา การวิเคราะหย์ุทธศาสตร์ การสื่อสารสาธารณะ กรมควบคุมโลก ตามกรอบการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ ผลการวิจัยสรุปว่า หน่วยงานควรน าผลจากการวิเคราะห์เกณฑ์คณุภาพบริหารจัดการภาครัฐ
ไปใช้พัฒนางานท่ีเป็นส่วนขาด และเห็นว่าการน าเกณฑ์พัฒนาบริหารจัดการภาครัฐมาใช้ในการวิเคราะห์การ
ด าเนินงานในบริบทอ่ืนๆ เช่น ในการวางแผนงานโครงการ ตลอดจนการวางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้มกีารพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวจิัยของ ปัณณพงศ์ ท้าวอาจ (2556) ได้ศึกษา สภาพและแนวทางการด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดสุโขทัย ผลการวิจัยสรุปว่า ควรมีการประชุมและวางแผนการปฏิบัติงาน การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพื่อน ามาประกอบการด าเนินการวางแผน และปฏิบัติงาน 
ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและต่อระบบราชการต่อไป 

 5) ด้านความซับซ้อนและเข้าใจยากของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ควรเชิญวิทยากรผูม้ี
ความรู้ความสามารถท้ังจากภายในและภายนอก มาให้ความรู้แก่คณะท างาน และจัดท าเป็นคู่มือแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามเกณฑค์ุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐสอดคล้องกับ ทวีสฎิฐ์ บุญญาภิบาล (2556)  
ได้ศึกษา เส้นทางการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมปศุสัตว์ สูค่วามเป็นเลิศด้านกระบวนการคุณภาพ
และนวัตกรรม โดยกล่าวว่า การด าเนินการพัฒนาหรือการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงย่อมมีทั้งแรงสนับสนุน
และแรงตา้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ดังนั้น การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ดีจะช่วยลดแรงต้านลงได้อย่างมาก อุปสรรค
อย่างหนึ่งที่พบได้ระหว่างการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ คือ เกณฑ์มีความซบัซ้อนและ
เข้าใจได้ยาก ต้องอาศัยการตีความจากผู้มปีระสบการณ์ การพัฒนาบุคลากรใหม้ีความรู้ความเข้าใจเกณฑ์ต้องมีความ
ต่อเนื่องและใช้ระยะเวลามาก จึงท าให้การขยายผลเป็นไปอย่างยากล าบาก จึงต้องอาศัยการเรียนรู้ไป ปฏิบัติไป 
และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสูร่ะบบ
ราชการ 4.0 ดังนี ้

 1) ส่งเสริมให้บุคลากรและเครือข่ายมีการพัฒนาตนเอง เสรมิสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดี
ต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้มีความเข้าใจอย่างชัดเจน ตรงกัน และให้เห็นถึงความส าคัญ
ของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งจะน าไปสู่การพฒันาองค์การอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ
ราชการ 4.0 ได้อย่างแท้จริง 

 2) ควรท าการศึกษาวิจัยเพื่อตดิตามและประเมินผลการน ากลยุทธ์การบริหารงานตามเกณฑ์การพัฒนา
บริหารจดัการภาครัฐไปใช้เพื่อน าผลการศึกษาไปใช้ปรับปรุงกลยุทธก์ารบริหารงานขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 

 3) สนับสนุนการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานและกระบวนการ
ให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ช่องทางอิเล็กทรอนิกส,์ Mobile application, การเช่ือมโยงฐานข้อมูล
เลขบัตรประชาชน และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงข้อมลูได้อย่างถูกต้อง 
สะดวก และรวดเร็ว เพื่อเพิม่ความสะดวกในการปฏิบตัิงานแก่บุคลากรและสามารถอ านวยความสะดวกต่อผู้มารับ
บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4) ควรสร้างแรงบันดาลใจ จูงใจ และกระตุ้นให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการท าให้ส่วนราชการ
ประสบความส าเรจ็ เช่น การให้รางวัล การยกย่องชมเชย การขึ้นเงินเดือน การเป็นแบบอยา่งที่ดี เป็นต้น ท้ังนี้ การ
ที่ภารกิจขององค์การจะประสบผลส าเร็จได้ ส่วนหนึ่งมาจากบุคลากรภายในองค์การนั่นเอง 
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