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กรมควบคุมโรคมีหนวยงานสําคัญ 2 หนวยงานที่ปฏิบัติหนาที่สําคัญเกี่ยวกับโรคเอดส ซึ่ง เปนโรค
รายแรงของประเทศที่จําเปนตอ งปอ งกันและรัก ษาอยา งตอ เนื่อ ง ไดแก (1) สํา นัก โรคเอดส วัณ โรคและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และ (2) สํานักงานปองกันควบคุมโรค ทั้ง 12 เขตทั่วประเทศ โดยสํานักโรคเอดส
วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธมีอํานาจหนาที่ในฐานะที่เปนหนวยงานนําดานวิชาการและเทคโนโลยี
ในการปองกัน ควบคุม แกไขปญหาโรคเอดสในระดับ ชาติและนานาชาติ รวมทั้ง ศึก ษา วิจัย พัฒนา และ
ถายทอดองคความรู เทคโนโลยี ตลอดจนประสาน และสนับสนุนเครือขายในการเฝาระวัง ปองกัน และแกไข
ปญหาเอดสเปนตน สวนสํานักงานปองกันควบคุม โรคทั้ง 12 เขตทั่วประเทศ มีอํา นาจหนา ที่ในฐานะเปน
หนวยงานประสานนโยบายในระดับภูมิภาค ซึ่งรวมทั้งการศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาความรูดานการเฝา
ระวัง ปองกัน และการควบคุมโรค และภัยที่คุกคามสุขภาพ รวมทั้งประสาน และสนับ สนุนการปฏิบัติง าน
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเปนตน
แตเทาที่ผานมาทั้ง 2 หนวยงาน ไดประสบปญหาการบริหารจัดการดานการประสานงานทําใหทั้ง 2
หนวยงานไมอาจปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ดวยเหตุผลที่แสดงถึงความสําคัญ อํานาจหนาที่
ของหนวยงานดังกลาว ตลอดจนปญหาตาง ๆ ที่เกิดจากการบริหารจัดการดานการประสานงานของหนวยงาน
ดังกลาว ประกอบกับผูศึกษาไดปฏิบัติงานอยูในสํานักโรคเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัม พันธ ดวย
จึงทําใหผูศึกษาสนใจที่จะศึกษา เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานการประสานงานของ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข” เพื่อนําไปสูการพัฒนาหนวยงาน หรือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการดานการประสานงานของทั้ง 2 หนวยงาน

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาปญหาการบริหารจัดการดานการประสานงานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
2. ศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานการประสานงานของกรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข
3. ศึกษาปจจัยที่มีสวนสําคัญทํา ใหแนวทางการเพิ่ม ประสิท ธิภาพในการบริห ารจัด การดา นการ
ประสานงานของกรมควบคุมโรคประสบผลสําเร็จ

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ บุคลากรที่สังกัด สํา นัก โรคเอดส วัณ
โรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ จํานวน 147 คน และบุคลากรที่สังกัดสํานักงานปองกันควบคุมโรค จํา นวน
1,531 คน รวมจํานวนประชากรทั้งหมด 1,678 คน การคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางใชสูตรของทาโร ยามาเน
(Taro Yamane. 1967 : 398) ที่ระดับความเชื่อมั่น 98% ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยไดแก ตัวแปรตน คือ ปญหา
และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานการประสานงานของกรมควบคุม โรค กระทรวง
สาธารณสุข ที่จัด กลุม และวิเคราะหต ามกรอบแนวคิด PAMS-POSDCoRB สวน ตัว แปรตาม คือ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานการประสานงานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เครื่องมือที่
ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม

สรุปผลและอภิปรายผล
1. ผลการศึกษารบริหารจัดการดานการประสานงานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบวา
กลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับปานกลางทั้ง 10 ดาน
2. ผลการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานการประสานงานของกรมควบคุม โรค
พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับมาก ทั้ง 10 ดาน
3. ผลการศึกษาปจจัยที่มีสวนสําคัญทําใหแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัด การดา นการ
ประสานงานของกรมควบคุมโรคประสบผลสําเร็จ พบวา ความคิดเห็นของกลุม ตัวอยา งลวนเห็นดวยในระดับ
มากทั้ง 3 ดาน

ขอเสนอแนะการวิจัย

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ประสิทธิภาพ ตามแนวคิดของ ติน ปรัชพฤทธิ์(2518 : 130) ผูศึกษานํา มาปรับ ใชไ ดวา หมายถึง การ
สนับสนุนใหมีวิธีการบริหารที่จะไดรับ ผลมากที่สุด โดยสิ้นเปลือ งคา ใชจา ยนอ ยที่สุด โดยเฉพาะการลด
คาใชจายดานวัตถุและบุคคลากรลง
ประสานงาน สมิต สัชฌุกร (2546 : 14) ใหค วามหมายไววา การที่บุค คลหรือ หนวยงานในองคก ร
ทํางานรวมกับบุคคลและหนวยงานอื่นเพื่อ ใหบ รรลุจุด มุง หมายรวมกัน มีลัก ษณะเปนกระบวนการที่ตอ ง
กระทําตอเนื่องและสอดคลองกันไปเพื่อใหงานสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ
การบริหารจัด การ ตามแนวคิด ของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2550 : 5) หมายถึง การดํา เนินงานหรือ
ปฏิบัติงานใด ๆ ของหนวยงานของรัฐและ/หรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของกับคน สิ่งของและหนวยงาน
ป จ จั ย ที่ มี ส ว นสํ า คั ญ ต อ การบริ ห ารจั ด การที่ เ รี ย กว า ที่ เ รี ย กว า แพ็ ม ส -โพสคอร บ ” (PAMSPOSEDCoRB) ผูศึกษาไดนําแนวคิดของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2549 : 64-66) ที่ป ระกอบดวย 11 ดา น ไดแก
การบริหารนโยบาย (Policy) การบริหารอํา นาจหนา ที่ (Authority) การบริหารคุณ ธรรม (Morality) การ
บริหารที่เกี่ยวของกับสังคม (Society) การวางแผน (Planning) การบริหารองคก ร (Organizing) การบริหาร
ทรัพ ยากรมนุ ษย (Staffing) การอํา นวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน
(Reporting)และ การงบประมาณ (Budgeting) มาใชเปนกรอบแนวคิดหลักที่สําคัญในการศึกษาครั้งนี้

1. กรมควบคุมโรค และผูบริหารทุกระดับควรใหความสําคัญ และจัด สรรงบประมาณ หรือ การลงทุน
อยางเพียงพอสําหรับการพัฒนาบุคลากรทั้งดานการศึกษา และการฝกอบรมบุคลากรในเรื่อ งการบริหารจัด การ
ดานการประสานงาน
2. กรมควบคุมโรคควรจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาผูบริหารใหมีความรูความสามารถในเรื่องความหมาย และ
ทิศทางของนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการประสานงาน หรือความรวมมือกันเพื่อ ใหก ารปฏิบัติง าน
เปนไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งสอดคลองกับวัตถุประสงคและนโยบายของหนวยงานอยา งมีป ระสิท ธิภาพ
นอกจากนี้แลว ในเรื่องการพัฒนาบุคลากร กรมควบคุมโรคควรใหค วามสํา คัญกับ การพัฒนาบุค ลากรดวยการ
ฝกอบรม สัมมนา ดูงาน หรือการศึกษาตอทั้งในและตางประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะ หรือความเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบัติงานอยางทั่วถึง ตอเนื่อง และใหเปนบุคลากรที่เหมาะสมกับความตองการของหนวยงานอีกดวย
3. กรมควบคุ ม โรคควรแต ง ตั้ ง ผู บ ริ ห ารที่ มี ภ าวะผู นํ า และเป น นั ก บริ ห ารมื อ อาชี พ มี ค วามรู
ความสามารถในการประสานงานเขาสูตําแหนงสําคัญ จะเปนไปในทิศทางที่สนับสนุน และสงเสริมนักบริหารมือ
อาชีพ ผูมีความรู ความสามารถ และมีคุณภาพเขามาเปนผูใชอํานาจรัฐในหนวยงานของรัฐเพิ่มขึ้น
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