
ผูศึกษาสนใจที่จะศึกษาการบริหารจัดการดานขอมูลขาวสารของกรมวิทยาศาสตรการแพทย กลาวไดวา ขอมูล
ขาวสารมีความสําคัญและจําเปนตอกรมวิทยาศาสตรการแพทย  เห็นไ ดจากการปฏิบัติงานของขาราชกา ร
กรมวิทยาศาสตรการแพทยสวนใหญจะเนนดานขอมูลขาวสารมาก เนื่องจาก เปนหนวยงานหลักดานวิทยาศาสตร
การแพทย เชน หากไดรับขอมูลขาวสารไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานของขาราชการจะทําใหเกิดการปฏิบัติงานลาชา และ
ไมทันตอเหตุการณปจจุบัน รวมทั้งมีผลกระทบตอประชาชนและประเทศชาติดวย อยางไรก็ตาม ในการบริหารจัดการได
พบปญหาหลายดาน เชน (1) การบริหารทรัพยากรมนุษย (2) การบริหารงบประมาณ (3) การบริหารงานทั่วไป (4) การ
บริหารวัสดุอุปกรณ (5) การบริหารคุณธรรม (6) การใหบริการประชาชน (7) วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค 
(8) การบริหารเวลา หรือกรอบเวลาในการปฏิบัติงาน (9) การประสานงาน หรือการประนีประนอม และ (10) การวัดผล 
หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนตน 
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การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยศึกษาวิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยาง ในที่นี้หมายถึง 
ขาราชการและลูกจางประจําของกรมวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน 1,185 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูศึกษาใชแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก มาก ปานกลาง และ 
นอย แบบสอบถามมี 4 สวน ดังนี ้สวนที ่1 เปนขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม 
ไดแก เพศ การศึกษา และประเภท สวนที ่2 เปนขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอปญหา
การบริหารจัดการดานขอมูลขาวสารของกรมวิทยาศาสตรการแพทยตามกรอบแนวคิด 11M สวนที่ 3 
เปนขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอแนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการดานขอมูลขาวสารของกรมวิทยาศาสตรการแพทยตามกรอบแนวคิด 11M สวนที่ 4 เปนขอมูล
เก่ียวกับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอยุทธศาสตรการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการดาน
ขอมูลขาวสารของกรมวิทยาศาสตรการแพทย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถี่ 
คารอยละ คาเฉล่ีย (X) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) นอกจากนี ้ผูศึกษายังไดทําการสัมภาษณแนวลึก
เฉพาะผูเชี่ยวชาญดวยตนเอง จํานวน 2 คน 
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ปญหา วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ไดกลาวถึง ปญหา ไววา ในทุกหนวยงาน โดยเฉพาะหนวยงานของรัฐยอมตองประสบ
กับปญหาในการบริหารงานไมมากก็นอย และในการศึกษาปญหายอมมีไดหลายลักษณะ ข้ึนอยูกับการจัดแบงของ
นักวิชาการ หรือผูศึกษาแตละคนวาจะจัดแบงอยางไร เปนตน 

ขีดความสา มารถ  อาภรณ ภู วิทยพันธ  ไ ดกลา วถึงประเภทของขีดความส ามาร ถไว  3 ประ เภท ไดแก 
ขีดความสามารถหลัก ขีดความสามารถดานการบริหาร และขีดความสามารถตามตําแหนงงาน 

การบริหารจัดการ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ใหแนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการไววาเปนแนวทาง หรือวิธีการ
บริหารงานภาครัฐที่หนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐ นํามาใชในการปฏิบัติราชการเพ่ือชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารราชการ โดยครอบคลุมเรื่องตาง ๆ เชน การบริหารนโยบาย การบริหารอํานาจหนาที ่และการ
บริหารคุณธรรม เปนตน 

ขอมูลขาวสาร คามิน จันทรคามคํา ไดใหความเห็นวา ขอมูลขาวสารหรือสารสนเทศเปนผลที่ไดจากการ
ประมวลผลขอมูลดวยวิธีการตาง ๆ ซ่ึงไดนํามาเก็บรวมรวมไวเปนหมวดหมู หรือจัดการดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง 

ยุทธศาสตร พสุ เดชะรินทร และคณะ มีความเห็นวา ยุทธศาสตรเปนสิ่งที่องคการทําเพ่ือนําไปสูความสําเร็จ โดย
ความสําเร็จของแตละองคกรก็ไมเหมือนกัน ถาเปนองคกรเอกชน ความสําเร็จอาจจะอยูที่ตัวเลขทางการเงิน แตถาเปน
หนวยงานราชการ ความสําเร็จนั้นก็อยูที่การบรรลุวิสัยทัศน 

การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดใหความสําคัญกับปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการ โดยไดนําปจจัยที่มีสวน
สําคัญตอการบริหารจัดการที่เรียกวา 11M ของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ที่ประกอบดวย 11 ดาน ไดแก ดาน (1) การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย (Man) (2) การบริหารงบประมาณ (Money) (3) การบริหารงานทั่วไป (Management) (4) การบริหาร
วัสดุอุปกรณ (Material) (5) การบริหารคุณธรรม (Morality) (6) การใหบริการประชาชน (Market) (7) การบริหาร
ขาวสาร หรือขอมูลขาวสาร (Message) (8) วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค (Method) (9) การบริหารเวลา หรือ
กรอบเวลาในการปฏิบัติงาน (Minute) (10) การประสานงาน หรือการประนีประนอม (Mediation) และ (11) การวัดผล 
หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Measurement) แตในที่นี้ ผูศึกษาไดนํามาปรับใชเพียง 10 ดาน โดยตัดดาน “การ
บริหารขาวสาร หรือขอมูลขาวสาร” ออก เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ ไดเนนศึกษาดานการบริหารขาวสาร หรือขอมูล
ขาวสารอยูแลว เห็นไดอยางชัดเจนจากหัวขอวิทยานิพนธ และวัตถุประสงคการวิจัย ที่มีคําวา การบริหารขาวสาร หรือ
ขอมูลขาวสารรวมอยูดวย ดังนั้น เพ่ือปองกันมิใหเกิดการศึกษาซํ้าซอนกัน ผูศึกษาจึงไมไดเลือกนําดานการบริหาร
ขาวสาร หรือขอมูลขาวสารมาใชดวย ดังนั้น ผูศึกษาไดนําปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการทั้ง 10 ดานดังกลาว
มาเปนพ้ืนฐานสําหรับการกําหนดความหมายของปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ 
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ขาวสาร หรือขอมูลขาวสาร (Message) (8) วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค (Method) (9) การบริหารเวลา หรือ
กรอบเวลาในการปฏิบัติงาน (Minute) (10) การประสานงาน หรือการประนีประนอม (Mediation) และ (11) การวัดผล 
หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Measurement) แตในที่นี้ ผูศึกษาไดนํามาปรับใชเพียง 10 ดาน โดยตัดดาน “การ
บริหารขาวสาร หรือขอมูลขาวสาร” ออก เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ ไดเนนศึกษาดานการบริหารขาวสาร หรือขอมูล
ขาวสารอยูแลว เห็นไดอยางชัดเจนจากหัวขอวิทยานิพนธ และวัตถุประสงคการวิจัย ที่มีคําวา การบริหารขาวสาร หรือ
ขอมูลขาวสารรวมอยูดวย ดังนั้น เพ่ือปองกันมิใหเกิดการศึกษาซํ้าซอนกัน ผูศึกษาจึงไมไดเลือกนําดานการบริหาร
ขาวสาร หรือขอมูลขาวสารมาใชดวย ดังนั้น ผูศึกษาไดนําปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการทั้ง 10 ดานดังกลาว
มาเปนพ้ืนฐานสําหรับการกําหนดความหมายของปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ 

1. สรุปผลการศึกษาปญหาการบริหารจัดการดานขอมูลขาวสารของกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับปานกลางทั้ง 10 ดาน เรียงตามลําดับคาเฉล่ียจาก
มากไปหานอยที่สําคัญ 3 อันดับแรก ไดแก (1) ดานการบริหารวัสดุอุปกรณ (2) ดานการบริหารงานทั่วไป 
และ (3) ดานการบริหารเวลา หรือกรอบเวลาในการปฏิบัติงาน 

2. สรุปผลการศึกษาแนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการดานขอมูลขาวสารของ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย  พบวา  ในภาพรวมกลุมตัวอยางลวนเห็นดวยระดับมากทั้ง  10 ดาน 
เรียงตามลําดับคา เฉล่ียจากมากไปหานอยที่สําคัญ 3 อันดับแรก ไดแก  (1) ดานการวัดผล หรือ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (2) ดานการใหบริการประชาชน และ (3) ดานการบริหารงานทั่วไป 

3. สรุปผลการศึกษายุทธศาสตรการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการดานขอมูลขาวสาร
ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน 3 ขอคําถาม พบวา กลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับมากทุกขอ
คําถามที่สําคัญ ไดแก (1) การกําหนดเปนยุทธศาสตรใหกรมวิทยาศาสตรการแพทยสงเสริมการบริหาร
จัดการดานขอมูลขาวสารดวยความโปรงใส  ถูกตอง รวดเร็ว และตรวจสอบได  (2) กําหนดเปน
ยุทธศาสตรใหกรมวิทยาศาสตรการแพทยสงเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
ดานขอมูลขาวสารสะดวก และรวดเร็วในการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ และ (3) การกําหนดเปน
ยุทธศาสตรใหกรมวิทยาศาสตรการแพทยสนับสนุนการปฏิบัติงานดานขอมูลขาวสาร 

4. สรุปผลการสัมภาษณแนวลึกเฉพาะผูเชี่ยวชาญ สรุปไดวา ควรกําหนดประเภทของขอมูลขาวสาร
ใหชัดเจนและครอบคลุม รวมถึงกําหนดกลุมเปาหมายและเรียงลําดับความจําเปนของขอมูลขาวสาร
แตละประเภท ตลอดจนกําหนดวิธีการ ชองทางและความถี่ในการเผยแพรขอมูลขาวสารแตละประเภท 
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ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน 3 ขอคําถาม พบวา กลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับมากทุกขอ
คําถามที่สําคัญ ไดแก (1) การกําหนดเปนยุทธศาสตรใหกรมวิทยาศาสตรการแพทยสงเสริมการบริหาร
จัดการดานขอมูลขาวสารดวยความโปรงใส  ถูกตอง รวดเร็ว และตรวจสอบได  (2) กําหนดเปน
ยุทธศาสตรใหกรมวิทยาศาสตรการแพทยสงเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
ดานขอมูลขาวสารสะดวก และรวดเร็วในการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ และ (3) การกําหนดเปน
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1. กรมวิทยาศาสตรการแพทยควรเห็นความสําคัญ และเพ่ิมงบประมาณดานขอมูลขาวสารใหเพียงพอ
สําหรับการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ 

2. กรมวิทยาศาสตรการแพทยควรกําหนดใหผูบริหารทุกระดับวางแผน ปฏิบัติตามแผน และ
ประเมินผลแผนเก่ียวกับดานขอมูลขาวสารอยางเปนระบบ พรอมทั้งควรกําหนดใหมีหนวยงานยอยหรือ
ขาราชการรับผิดชอบเก่ียวกับการดานขอมูลขาวสารโดยเฉพาะ 

1. กรมวิทยาศาสตรการแพทยควรเห็นความสําคัญ และเพ่ิมงบประมาณดานขอมูลขาวสารใหเพียงพอ
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2. กรมวิทยาศาสตรการแพทยควรกําหนดใหผูบริหารทุกระดับวางแผน ปฏิบัติตามแผน และ
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ขาราชการรับผิดชอบเก่ียวกับการดานขอมูลขาวสารโดยเฉพาะ 
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