ชื่อเรื่อง ทัศนคติมุงสูความเปนเลิศ
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ปที่ทําวิจัย พ.ศ.2548
“ระบบราชการ” คือ เครื่องมือหรือกลไกสําคัญของรัฐบาล ที่ใชในการบริหาร
และพัฒนาประเทศใหเจริญรุงเรือง อาจกลาวไดวา ทีป่ ระเทศไทยดํารงอยูไดตราบเทาทุกวันนี้
เพราะระบบราชการเปนตัวจักรสําคัญที่ชว ยใหเกิดความผาสุกกับประเทศชาติและประชาชนใน
ดานตางๆ
ตลอดจนชวยใหประเทศมีความกาวหนาและพัฒนาอยางตอเนื่องมาโดยตลอด
ดังนั้นเมื่อสถานการณโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยนระบบการบริหารและการปฏิรูป
ระบบราชการใหทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณจึงเปนเรื่องที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได
เพราะถาหากประเทศไทยยังคงบริหารประเทศดวยระบบราชการแบบเดิม จะเปนการลาหลัง
และดอยประสิทธิภาพ อันเปนอุปสรรคตอการพัฒนาได
ทามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยตามโลกในยุคโลกาภิวัตน รัฐบาลไทย
ไดทําการปฏิรูประบบราชการครั้งลาสุด ป พ.ศ. 2545 ตัวจักรสําคัญในกลไกแหงการปฏิรูป
คือ “ขาราชการ” นโยบายของรัฐบาลแมจะดีเลิศประเสริฐศรีเพียงใดก็ตาม แตหากขาราชการ
ซึ่งเปรียบเสมือนแขน-ขาหรือตัวขับเคลื่อนในการปฏิรูปของรัฐบาลยังมีทัศนคติเชาชามเย็นชาม
อยูแบบเดิม การพัฒนาสูความเปนเลิศก็เปนความคาดหวังที่ยากยิ่ง ดังนั้นขาราชการพลเรือน
ที่มีลักษณะแบบใดจึงจะมีทัศนคติมุงสูความเปนเลิศขององคกรราชการ ทัศนคติของขาราชการ
พลเรือนที่มุงสูความเปนเลิศมีปจจัยใดบางที่เขามามีอิทธิพลตอทัศนคติดังกลาว และขาราชการ
พลเรือนมีพฤติกรรมเชนไรในการมุงสูการเปนเลิศ จึงเปนประเด็นปญหาที่นาสนใจศึกษาอยาง
เปนระบบวิชาการ การวิจัยโดยการสํารวจทัศนคติในการมุงสูการเปนเลิศของขาราชการพล
เรือนจึงเปนเรื่องที่สําคัญเปนอยางยิ่งสําหรับระบบราชการ ผลของการศึกษานี้จึงเปนประโยชน
ที่จะเปนแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานของระบบราชการ และพัฒนาศักยภาพของ
ขาราชการในการมุงสูความเปนเลิศ เพื่อประโยชนสูงสุดแกประชาชน สังคมและประเทศชาติ
ตอไป
ผลการศึกษาดังกลาวมีสาระสําคัญที่นําไปสูการตอบคําถามตามวัตถุประสงค
ในการศึกษา ดังตอไปนี้
1. ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของขาราชการพลเรือนกับทัศนคติมุงสู
ความเปนเลิศ จากการศึกษาพบวา
1) ความรูเกี่ยวกับเทคนิคบริหารมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ
ทัศนคติในการมุงสูการเปนเลิศและแนวโนมหรือเจตจํานงของพฤติกรรมในการมุงสูความเปน
เลิศ
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2) ความรูสึก ชอบ -ไมชอบ และ ดี–ไมดี ตอหนวยงานสังกัด มี
ความสัมพันธในทิศทาง เดียวกันกับทัศนคติในการมุงสูการเปนเลิศ แตไมมีความสัมพันธกับ
แนวโนมหรือเจตจํานงของพฤติกรรมในการมุงสูความเปนเลิศ
3) ทัศนคติตอหนวยงานในสังกัดมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ
แนวโนมหรือเจตจํานงของพฤติกรรมในการมุงสูความเปนเลิศ
4) ทัศนคติตอระบบราชการหลังปฏิรูป 2545 ไมมีความสัมพันธกับ
แนวโนมหรือ เจตจํานงของพฤติกรรมในการมุงสูความเปนเลิศ
จากการศึกษาหาความสัมพันธดังกลาว การพัฒนาขาราชการใหมีทัศนคติใน
การมุงสูการเปนเลิศ ควรเนนพัฒนาที่ตัวบุคคลหรือขาราชการเอง โดยเฉพาะการพัฒนาองค
ความรู ควบคู ไ ปกั บ หนว ยงานในสั ง กั ด ของขา ราชการที่ป ฏิ บัติ ง าน ให สัม พั น ธกั น ระหว า ง
ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ
2. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอทัศนคติของขาราชการพลเรือนในการมุงสูความเปน
เลิศ จากการศึกษาพบวา
1) ความรูเกี่ยวกับเทคนิคบริหารมีความสัมพันธตอทัศนคติในการมุงสู
การเปนเลิศ
2) ความรูสึก ชอบ - ไมชอบ และ ดี – ไมดี ตอหนวยงานสังกัดมี
ความสัมพันธตอทัศนคติในการมุงสูการเปนเลิศ
3) ทั ศ นคติ ต อ หน ว ยงานในสั ง กั ด มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ แนวโน ม หรื อ
เจตจํานงของพฤติกรรมในการมุงสูความเปนเลิศ
4) ทัศนคติตอระบบราชการหลังปฏิรูป 2545 มีความสัมพันธกับ
แนวโนมหรือเจตจํานงของพฤติกรรมในการมุงสูความเปนเลิศ นอยมาก
จากการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอทัศนคติของขาราชการพลเรือนในการมุงสู
ความเปนเลิศ ตัวแปรสําคัญที่มีอิทธิพลคือความรูเกี่ยวกับเทคนิคบริหารและความรูสึก ชอบ ไมชอบ และ ดี – ไมดี ตอหนวยงานสังกัด
จากการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอแนวโนมหรือเจตจํานงของพฤติกรรมในการ
มุงสูความเปนเลิศ พบวา ความรู ความรูสึก และทัศนคติตอหนวยงานในสังกัด มีความสัมพันธ
มากที่สุด ดังนั้นการปรับเปลี่ยนแนวโนมหรือเจตจํานงของพฤติกรรมในการมุงสูความเปนเลิศ
ของขาราชการ นอกจากจะเนนใหขาราชการเพิ่มเติมความรูจากการศึกษาและจากหนวยงาน
อื่นภายนอกแลว การเนนใหปฏิบัติจริงในหนวยงานก็มีความสําคัญไมนอยกวากัน
3. พฤติกรรมของขาราชการพลเรือนในการมุงสูความเป นเลิศ จากการศึกษา
พบวา
แนวโนมหรือเจตจํานงของพฤติกรรมในการมุงสูความเปนเลิศของขาราชการ
พลเรือนที่ศึกษา พบวามีคาเฉลี่ยเจตจํานงหรือตองการนํากิจกรรม 5 ส. มาใชในหนวยงาน
อยางตอเนื่องและจริงจัง เทากับ 2.82
มีคาเฉลี่ยเจตจํานงหรือตองการใหเจาหนาที่ใน
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หนวยงานทํางานกันเปนทีมใหมากกวาที่เปนอยูปจจุบัน เทากับ 2.98 มีคาเฉลี่ยเจตจํานงหรือ
ตองการใหทีมงานในหนวยงาน มีการปรับปรุงวิธีทํางานหรือคุณภาพอยางตอเนื่อง และใหมี
การวัดผลไดอยางชัดเจน เทากับ 2.98
มีคาเฉลี่ยเจตจํานงหรือตองการใหหนวยงานเปน
หนวยงานที่สรางความพึงพอใจใหกับลูกคาหรือผูมาขอรับบริการสูงสุด เทากับ 3.18
มี
คาเฉลี่ยเจตจํานงหรือตองการที่จะศึกษาตอ หรือเขารับการฝกอบรม เพื่อเพิ่มเติมความรูใหกับ
ตนเอง และเพื่อประโยชนของหนวยงาน เทากับ 3.20 มีคาเฉลี่ยเจตจํานงหรือตองการให
หนวยงานมีการรับประกันคุณภาพสินคาหรือการบริการแกลูกคาหรือผูมาขอรับบริการ เทากับ
2.97 มีคาเฉลี่ยเจตจํานงหรือตองการที่จะเขาไปมีสวนรวมในเรื่องตางๆของหนวยงาน เชน
การแสดงความคิดเห็นหรือการเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการทํางาน เทากับ 2.84
และมี
คาเฉลี่ยเจตจํานงหรือตองการที่จะเห็นหนวยงานเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับจากประชาชน
และองคกรอื่นๆ เทากับ 3.29 และมีคาเฉลี่ยรวมทุกตัวแปร เทากับ 3.0325 หรือ รอยละ
75.8
ผลการศึกษาแนวโนมหรือเจตจํานงของพฤติกรรมในการมุงสูความเปนเลิศของ
ขาราชการ ดังกลาว พบวาขาราชการพลเรือนสวนใหญมีความปรารถนาและความพรอมที่จะ
กาวไปสูความเปนเลิศของหนวยงานราชการไดทันที ถาปญหาและอุปสรรคของการพัฒนา
ระบบบางประการไดรับการแกไข
4. ขอเสนอแนะ
4.1 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยในขั้นตอไป
1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในดานงานวิจัยเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับ
ทัศนคติในการมุงสูการเปนเลิศของขาราชในระดับผูบริหาร เพื่อเปรียบเทียบและยืนยันงานวิจัย
เชิงปริมาณ
2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในดานทัศนคติของประชาชนที่มีตอระบบ
ราชการ
3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับคานิยมและวัฒนธรรมในองคกรราชการ
ที่เปนปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสูการเปนเลิศ เพื่อหาแนวทางแกไขตอไป
4. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหนวยงานราชการ
เกี่ยวกับความเหมาะสมของอัตรากําลัง ภารกิจที่รับผิดชอบ ปริมาณงานและงบประมาณ
ในหนวยงานที่มีภารกิจคลายๆกัน
4.2 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกตใชจากผลงานวิจัย
1) เนื่องจากความรูมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับทัศนคติใน
การมุงสูการเปนเลิศ ดังนั้น
รัฐบาลควรมีนโยบายสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมความรูของ
ขาราชการ ดังนี้
- ควรมีการใหทุนการศึกษาสําหรับขาราชการดีเดนของแตละ
หนวยงาน
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- ควรมีกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษาของขาราชการ โดยคิด
ดอกเบี้ยต่ําหรือไมมีดอกเบี้ย
- ควรมีโครงการใหขาราชการไปเรียนรูเพิ่มเติมในหนวยงาน
ราชการที่มีความเปนเลิศ และหนวยงานเอกชนที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินกิจการ
เพื่อใหเกิดการเรียนรูกระบวนการวิธีการทํางานและวัฒนธรรมองคกรที่แตกตางจากเดิม เพื่อ
นํากลับไปใชในหนวยงานสังกัด
2) ควรมีมาตรการในการนําเทคนิคเกี่ยวกับการบริหารที่ดีและมี
ประโยชนตอหนวยงานราชการ มาใชอยางตอเนื่องและจริงจัง
3) ควรปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการใหความสําคัญกับผูมารับ
บริการ ใหเกิดจากจิตสํานึกไมใหมีความรูสึกที่ไมดีเหมือนกับถูกบังคับหรือจับผิดมากเกินไป
โดยใชเทคนิคแรงจูงใจแกขาราชการที่ตองทํางานใหบริการประชาชนโดยตรง
4) ควรสงเสริมใหขาราชการมีอาชีพเสริม มากกวาการมีรายไดจาก
เงินเดือนประจําเพียงดานเดียว
5) ควรมีสํารวจอัตรากําลังและปริมาณงานที่เหมาะสมของหนวยงาน
ราชการ และความซ้ําซอนของการทํางาน เพื่อปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานราชการใหมีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น
6) ควรมีการกระจายอํานาจ และจัดองคกรใหมีสายการบังคับ
บัญชาสั้น โดยเฉพาะงานที่มีความเสี่ยงไมมาก และงานบริการ
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