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Abstract 

 This research it is a descriptive research. Have a purpose to assess the 
development of the management process of the Ayutthaya Provincial Health Strategic Plan 
using the PDCA assessment. Study the success level of health strategy management and 
factors related to the success level of health strategy management in Phra Nakhon Si 
Ayutthaya Province. Collect data using questionnaires from the sample population of 60 
people. The data were analyzed using average statistics and standard deviation analytical 
statistics Use Pearson's Product Moment Correlation Coefficient statistic. 
 The results showed that (1Health Strategic Management Phra Nakhon Si 
Ayutthaya Province The overall picture of the average of the health strategy management 
process in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province found that planning Performance according to 
the plan Auditing aspect and the improvement of operations at a very good level The mean 
scores were 3.88 points, 3.91 points, 3.80 points and 3.68 points, respectively. (2) The level 
of success of the development of health strategy management process in Phra Nakhon Si 
Ayutthaya Province found that the overall picture was at a moderate level. with an average 
score of 3.57 points (Mean= 3.57 points , standard deviation= 0.65) (3) Factors related to the 
success level of the development of health strategy management process in Phra Nakhon Si 
Ayutthaya Province found that the health strategy management process in Phra Nakhon Si 
Ayutthaya Province planning The implementation of the plan inspection side and the 
improvement of operations It was related to the success level of the health strategy 
management process in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. statistically significant (P-Value < 
0.01). 
 Suggestions from the results of this research In developing the process of 
managing health strategies in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. When the agency has a 
strategic plan and put the plan into action important agency must follow up performance 
appraisal Success of the program/project including performance monitoring and the 
effectiveness of the implementation of the strategic plan to bring the follow-up results 



evaluate the performance towards Improvements, plans, developments and adjustments of 
strategies to be able to drive to achieve the vision of the organization as defined. 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive  Research) มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมิน
การพัฒนากระบวนการบริหารแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยใช้การประเมิน  PDCA 
ศึกษาระดับความส าเร็จของการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับระดับความส าเร็จของการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากประชาชนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 60 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติเชิงวิเคราะห์ ใช้สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ Pearson's Product Moment 
Correlation Coefficient  

ผลการวิจัยพบว่า (1) การบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพรวมของค่าเฉลี่ย
กระบวนการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่า ด้านการวางแผน  ด้านการปฏิบัติ             
ตามแผน  ด้านการตรวจสอบ และด้านการปรับปรุงการด าเนินการ อยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
3.88 คะแนน  3.91 คะแนน  3.80 คะแนน และ3.68 คะแนน ตามล าดับ  (2)ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนากระบวนการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

มีคะแนนเฉลี่ย 3.57 คะแนน ( X =3.57 คะแนนS.D.= 0.65)  (3)ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนากระบวนการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า กระบวนการบริหาร
ยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการวางแผน  ด้านการปฏิบัติตามแผน  ด้านการตรวจสอบ 
และด้านการปรับปรุงการด าเนินการ มีความสัมพันธ์กับระดับความส าเร็จของกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์
สุขภาพจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-Value <0.01) 
  ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยครั้งนี้ ในการพัฒนากระบวนการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัด
พระนครศรีอยุธยานั้น เมื่อหน่วยงานมีการวางแผนยุทธศาสตร์ และน าแผนไปสู่การปฏิบัติแล้ว สิ่งส าคัญ
หน่วยงานต้องติดตามก ากับ ประเมินผลการด าเนินงาน ความส าเร็จของแผนงาน/โครงการรวมทั้งการติดตาม
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  เพื่อน าผลติดตามก ากับ ประเมินผล         
การด าเนินงานไปสู่การปรับปรุงแก้ไข วางแผน พัฒนา และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สามารถขับเคลื่อนได้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 
__________________________________________ 
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บทน า 
 



 ยุทธศาสตร์ (Strategy) เป็นแผนการด าเนินงานที่ร่างขึ้นมาอย่างเป็นระบบซึ่งมีองค์ประกอบต่างๆ 
สัมพันธ์สอดคล้องกัน เป็นแผนที่มีวิสัยทัศน์หรือภาพฝันที่วาดไว้ เป็นการร่วมจิตมีเป้าประสงค์อันแสดงถึง
เจตจ านงค์ร่วมของทุกฝ่าย ผนึกพลังใจของทุกฝ่ายเพื่อกระท าพันธกิจอันถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ให้เกิดผลกระทบและได้ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ แผนยุทธศาสตร์ที่ดีมาจากการวิเคราะห์อดีต 
รู้ปัจจุบัน เพื่อไล่ให้ทันอนาคต วิเคราะห์สถานการณ์ที่ผ่านมา วิเคราะห์ทรัพยากร   ทุนต่างๆอันเป็นศักยภาพ
หรือความสามารถท่ียังไม่ได้พัฒนาหรือยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่ หรือที่ยังซ่อนเร้นอยู่ แผนยุทธศาสตร์ที่ดีเป็นผลที่
เกิดจากกระบวนการวางแผนที่ดีการบริหารจัดการแผนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดเป็นประสิทธิผลที่ปรากฏจริง
เป็นแผนที่มีเป้าประสงค์ดี ก่อให้เกิดการร่วมใจมีหลักการดีก่อให้เกิดการร่วมคิด มีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องก่อให้เกิดการร่วมท า และมีการแบ่งบทบาทหน้าท่ีจัดการดีก่อให้เกิดการร่วมแรง(1)การบริหารจัดการ
แผนยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมีอยู่ 3 ขั้นตอนคือ การวางแผน
ยุทธศาสตร์ (Strategic Planning)การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation) และการ
ควบคุมติดตามและประเมินผล (Strategic Control)ซึ่งการติดตามและประเมินผลเป็นการคอยติดตาม
ตรวจสอบความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค ตลอดจนความส าเร็จและล้มเหลวของโครงการกิจกรรมต่างๆซึ่ง
วิธีการในการติดตามประเมินผลนั้นคือการคอยติดตามข่าวสารข้อมูลโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ต่างๆที่ได้ก าหนดไว้และคอยแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นตลอดจนถึงการคอยติดตามให้การ
สนับสนุนแก่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานต่างๆ ในทุกๆด้านให้สามารถปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ให้ได้ผล                
อย่างมีประสิทธิภาพ(2)การควบคุมติดตามและประเมินผลมีเครื่องมือในการประเมินผลหลายรูปแบบ ซึ่งPDCA 
เป็น  อีกเครื่องมือหนึ่งที่ส าคัญส าหรับการวางแผนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นที่นิยมใช้เป็นอย่างมากใน
ประเทศญี่ปุ่น ยิ่งเฉพาะบริษัท TOYOTA ที่ถือเป็นองค์กรขนาดใหญ่ระดับโลกยังมีการน าหลักการ PDCA นี้มา
ใช้ในกระบวนการผลิตรถยนต์ และพัฒนาจนกลายเป็น TOYOTAWAY อย่างที่รู้จักกันในปัจจุบัน ดังนั้นจึง
พิสูจน์แล้วว่าหลักการ PDCA สามารถน ามาใช้เพื่อกรปรับปรุงและพัฒนาระบบการท างานขององค์กรให้ดีขึ้น
ได้แม้กระทั่งองค์กรนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลิตในอุตสาหกรรม เพราะหลักการ  PDCA Plan-Do-Check-
Act สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้กับทุกงานแม้กระทั่งการด าเนินชีวิตประจ าวันPDCA มีหลากหลายหลักการที่
ท าให้เราไปถึงความส าเร็จที่เราตั้งใจไว้ ซึ่งถ้าลองวิเคราะห์โดยใช้หลักการ  Plan – Do – Check– Act เป็น
กรอบในการวิเคราะห์ อาจแบ่งแยกได้เป็นดังนี้ “การตั้งเป้าหมาย(Goal Setting )” ถือเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญ
ของการลงมือท าในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพราะการมีเป้าหมาย หมายถึงการที่เรารู้ว่าเราจะเดินทางไปที่ไหน ยิ่งถ้า
รู้ได้ว่าท าไมเราถึงต้องไป และยิ่งมองเห็นภาพของตัวเราเมื่อไปถึงเป้าหมายนั้นชัดเจนมากเท่าไร ยิ่งเกิดแรง
กระตุ้นให้เราอยากออกเดินทางไปสู่เป้าหมายนั้นโดยเร็ว 
 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดท าแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี ด าเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกปี  ซึ่ง
กระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละปีนั้น กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขซึ่งเป็นกลุ่มงานที่
รับผิดชอบจะเชิญผู้บริหารขององค์กร ผู้บริหารโรงพยาบาล สาธารณสุขอ าเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้ประสาน
แผนและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ประชุมวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัด วิเคราะห์องค์กรโดยใช้หลักการ SWOT Analysis ปรับกลยุทธ์ เป้าหมาย และตัวช้ีวัดของแผน
ยุทธศาสตร์ของปีถัดไป จากนั้นถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ทั้ง 
16 อ าเภอ  มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดทุก 6 เดือน  และ 9 เดือน สิ่งที่พบในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ จากการประเมินผลเป้าหมาย และตัวช้ีวัดด้านสาธารณสุข พบว่าสาเหตุส าคัญที่ท าให้ผลการ
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https://www.entraining.net/article/PDCA-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3/


ด าเนินงานไม่บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร ได้แก่การด าเนินงานเน้นผลการด าเนินงานที่ตอบสนองนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขมากกว่าการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาตามสภาพปัญหาของพื้นที่ การควบคุม ก ากับและ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพเน้นติดตามก ากับตามตัวช้ีวัดของกระทรวงสาธารณสุข ขาดการน า
ข้อมูลจากระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศมาวิเคราะห์และการน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้าน
สาธารณสุขอย่างเป็นระบบ  จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะผู้มีส่วนรั บผิดชอบในการบริหาร
ยุทธศาสตร์สุขภาพของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงมีความสนใจศึกษาการพัฒนา
กระบวนการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อน าผลการวิจัยมาใช้ในการตัดสินใจ
วางแผนพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
           1. เพื่อประเมินกระบวนการบริหารแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยใช้การ
ประเมิน PDCA  

    2. เพื่อศึกษาระดับความส าเร็จของการพัฒนากระบวนการบริหารยุทธศาสตรส์ุขภาพจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

    3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความส าเร็จของการพัฒนากระบวนการบริหาร
ยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 
 
 
ขอบเขตการวิจัย  

 บุคลากรสาธารณสุขในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ผู้ประสานงานแผน
และประเมินผลของโรงพยาบาล  สาธารณสุขอ าเภอ  กลุ่มงานและผู้เกี่ยวข้อง รวมจ านวน 295 คน 
ด าเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2564 - เดือนมกราคม 2565 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
      การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive  Research)  

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ จ านวน 295คน  

ขนาดตัวอย่าง  ใช้สูตรการค านวณขนาดตัวอย่างในการส ารวจเพื่อประมาณค่าเฉลี่ย ส าหรับกรณี
ทราบขนาดประชากร(3) คือ 

สูตร  n =  NZ2x P(1-P) 
(N-1)e2+ Z2(P(1-P)) 

แทนค่า   n =            295x1.962x 0.80(1-0.80) 
(295-1)0.052+ 1.962(0.80(1-0.80)) 

   n =  181.32352 
    3.03996 



   n =  59.65 คน  = 60 คน 
       ดังนั้น  ขนาดตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีผู้ศึกษาใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 60คน 
การเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้ศึกษาใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ด้วยตารางเลขสุ่มอย่างเป็นระบบ 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยไดแ้ก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยศึกษาจากแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย เนื้อหาของแบบสอบถาม 3 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา  ต าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบและประสบการณ์ในการท างานรับผิดชอบงานการจัดท า
แผนงานโครงการ 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน39 ข้อ โดยใช้การประเมิน PDCA แบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า(Rating Scale)ข้อค าถามปลายปิด
ใช้มาตรวัดแบบมาตรลิเคร์ท (Likert scale)(4) แบ่งระดับการวัดเป็น 5 ระดับ มีค่าความเช่ือมั่น 0.9540  

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความส าเร็จของการพัฒนากระบวนการบริหารยุทธศาสตร์
สุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ านวน 9 ข้อ ผู้ศึกษาได้สร้างแบบสอบถามขึ้นตามแนวคิดของ Litwin  and  
Stringer (1968)(4) ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า(Rating Scale) )แบ่งระดับการวัดเป็น 5 ระดับ 
มีค่าความเช่ือมั่น 0.9334  เกณฑ์คะแนนดังน้ี 
  
ขั้นตอนการด าเนินการ 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามด้วยวิธี Self – administrative 
Questionnaire โดยด าเนินการดังนี้ 

1. จัดท าแบบสอบถามออนไลน์(Google From) เรื่องการพัฒนากระบวนการบริหารยุทธศาสตร์
สุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

2. ผู้ศึกษาประสานงานกับผู้ประสานแผนและประเมินผลของกลุ่มงาน โรงพยาบาล และส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ เพื่อส่งลิงค์แบบสอบถามออนไลน์ให้กลุ่มตัวอย่าง 

3. เมื่อได้รับข้อมูลการตอบกลับแบบสอบถามออนไลน์(Google From) ครบตามจ านวนแล้ว ผู้
ศึกษาด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความสมบูรณ์ของแบบสอบถามอีกครั้ ง เพื่อเตรียมน า
ข้อมูลไปวิเคราะห์  

4.น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาแปลผล สรุปผล และท ารูปเล่ม 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
1.สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่(Frequency) และร้อยละ(Percentage) 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ̄)และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)   
2.สถิติวิเคราะห์(Analysis statistics)  หาความสัมพันธ์เชิงเส้น โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ของ Pearson's Product Moment Correlation Coefficient 
 

ผลการวิจัย 



ลักษณะส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงร้อยละ61.67มีอายุ ตั้งแต่51 ปีขึ้นไป ร้อยละ 
73.33 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท จ านวนใกล้เคียงกัน ร้อยละ55 และร้อยละ 41.67ด ารง
ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ร้อยละ50รองลงมาเป็นต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ร้อยละ 26.67 มี
ประสบการณ์ในการท างานรับผิดชอบงานการจัดท าแผนงานโครงการมากกว่า 25 ปีร้อยละ 43.33 รองลงมามี
ประสบการณ์ในการท างานรับผิดชอบงานการจัดท าแผนงานโครงการต่ ากว่า 5 ปี และ ระหว่าง11 – 15 ปี
ร้อยละ 16.67 และร้อยละ 15 ตามล าดับ 

กระบวนการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพรวมของค่าเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็นกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่า ด้านการวางแผน  ด้าน
การปฏิบัติตามแผน  ด้านการตรวจสอบ และด้านการปรับปรุงการด าเนินการ อยู่ในระดับดีมาก มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ3.88 คะแนน  3.91 คะแนน  3.80 คะแนน และ3.68 คะแนน ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นกระบวนการบริหาร
ยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกข้อมีคะแนนเฉลี่ยในระดับดีมาก  ยกเว้นข้อค าถามที่ 3                    
ผู้น ามีการกระจายอ านาจเพื่อการตัดสินใจและความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมีคะแนนเฉลี่ยในระดับน้อย                

( X =1.07คะแนน S.D.= 0.66)   
ด้านการปฏิบัติตามแผน ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาทุกข้อมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก  ยกเว้นข้อค าถามที่ 7 มีข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน 
ถูกต้อง เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์และวางแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และข้อ
ค าถามที่ 8 หน่วยงานมีการบริหารจัดการทรัพยากรที่เหมาะสมต่อแผนปฏิบัติงานที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ

ปานกลาง ( X = 3.63 และ 3.63 คะแนน S.D.= 0.66 และ.72 ตามล าดับ)   
ด้านการตรวจสอบ ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาทุกข้อมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก  ยกเว้นข้อค าถามที่2 หน่วยงานน าข้อคิดเห็นต่างๆ              
มาทบทวนเพื่อปรับปรุง กระบวนการท างานอย่างสม่ าเสมอ และข้อค าถามที่ 9 มีการติดตามความก้าวหน้า             
และเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายเงินจริงกับผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินงานที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง             

( X =3.52 และ 3.52 คะแนน S.D.= 0.68 และ .80 ตามล าดับ)   
ด้านการปรับปรุงการด าเนินการ ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้อค าถามที่ 1 – 5 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.48 – 
3.67 คะแนน ดังตาราง 1  
 
 
 
 
 
 

ตาราง 1 : ค่าเฉลี่ยกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ประเด็นค าถาม 
ระดับความคิดเห็น(n=60) 

X  S.D. แปลผล 
การวางแผน (Plan: P)    
1.ผู้น ามีการก าหนดวสิัยทัศน์หรือพันธกิจร่วมกันระหว่างบุคลากรทุก 3.98 .70 ดีมาก 



ประเด็นค าถาม 
ระดับความคิดเห็น(n=60) 

X  S.D. แปลผล 
ระดับ 

2.ผู้น ามีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ แบบ 2 ทิศทาง สู่
บุคลากรในทุกระดับอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมเพื่อน าไปสู่การปฏบิัติ 

3.85 .82 ดีมาก 

3. ผู้น ามีการกระจายอ านาจเพื่อการตัดสินใจและความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน 

1.07 .66 น้อย 

4. ผู้น ามีการก าหนดนโยบายที่เอือ้ให้การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
บรรลเุป้าหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 

4.03 .64 ดีมาก 

5. ผู้น ามีการทบทวนผลการด าเนนิงาน เพื่อปรับปรุงกระบวนการท างาน
ให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์ของส่วนราชการได ้

3.97 .82 ดีมาก 

6. หน่วยงานมีตัวชี้วัดยุทธศาสตรส์ามารถประเมินผลการด าเนินงานท่ี
ตอบสนองต่อวิสัยทัศนไ์ด ้

3.98 .62 ดีมาก 

7. หน่วยงานมีการรวบรวมข้อมูล/ปัญหาส าคัญมาจัดท าเป็นฐานข้อมูลใน
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

3.78 .72 ดีมาก 

8. หน่วยงานมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

3.78 .76 ดีมาก 

9.หน่วยงานมีกระบวนการในการวางแผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่
ชัดเจน 

3.78 .56 ดีมาก 

10. หน่วยงานมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับกรอบเวลาและ
วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 

3.82 .62 ดีมาก 

11. หน่วยงานมีการวิเคราะห์ข้อมูล จุดอ่อน จุดแข็ง การเปลี่ยนแปลง
ด้านต่างๆ และทรัพยากรในพ้ืนท่ีประกอบในการจัดท าแผนกลยุทธ์ 

3.73 .66 ดีมาก 

12. หน่วยงานมีการจัดล าดับความส าคัญของเป้าประสงค์ในการ
ด าเนินงาน 

3.77 .59 ดีมาก 

ภาพรวมการวางแผน (Plan: P) 3.88 .46 ดีมาก 

การปฏิบัติตามแผน (Do: D)    

1.หน่วยงานจัดท าแผนงาน โครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เข็มมุ่งของแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3.90 .57 ดีมาก 

2.แผนงาน โครงการของหน่วยงานได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

4.60 .62 ดีมาก 

3.หน่วยงานมีแผนงาน โครงการที่ได้มาจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก 

3.73 .78 ดีมาก 

4.หน่วยงานมีแผนงาน โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
แหล่งงบประมาณต่างๆ เช่น งบกองทุนต่างๆ เงินงบประมาณเป็นต้น 

3.93 .68 ดีมาก 



ประเด็นค าถาม 
ระดับความคิดเห็น(n=60) 

X  S.D. แปลผล 
5.มีการสื่อสารรายละเอียดเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ไปยังผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

3.73 .63 ดีมาก 

6.มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินงานตามแผนให้แก่
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 

3.97 .71 ดีมาก 

7.มีข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะหแ์ละ
วางแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3.63 .66 ปานกลาง 

8. หน่วยงานมีการบริหารจัดการทรัพยากรที่เหมาะสมต่อแผนปฏิบตัิงาน 3.62 .72 ปานกลาง 

9. หน่วยงานมีการมอบหมายตัวข้ีวัดหรือผูร้ับผดิชอบทุกตัวช้ีวัด 4.33 .71 ดีมาก 

10. หน่วยงานมีการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานโดยเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายผลงานของปีท่ีผ่านมาและหน่วยงาน ท่ีใกล้เคียงกัน 

3.68 .70 ดีมาก 

ภาพรวมการปฏิบัติตามแผน (Do: D) 3.91 .49 ดีมาก 

การตรวจสอบ(Check : C)    

1. หน่วยงานมีช่องทางส าหรับรับฟังความคิดเห็นของผูร้ับบริการและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 

3.73 .66 ดีมาก 

2. หน่วยงานน าข้อคิดเห็นต่างๆ มาทบทวนเพื่อปรับปรุง กระบวนการ
ท างานอย่างสม่ าเสมอ 

3.52 .68 ปานกลาง 

3. หน่วยงานมีช่องทางส าหรับรับเรื่องร้องเรียน 4.02 .65 มาก 

4. หน่วยงานมีการประเมินความพงึพอใจของผู้รับบริการ และผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี 

3.75 .75 ดีมาก 

5. มีตรวจสอบการปฏิบตัิงานตามแผนงาน โครงการ 3.85 .68 ดีมาก 

6. มีการติดตาม/ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการเป็น
ระยะอยา่งต่อเนื่อง 

3.80 .73 ดีมาก 

7.มีการติดตาม  ก ากับ ประเมินผลการด าเนินงานความส าเร็จของ
แผนงาน โครงการ 

3.88 .69 ดีมาก 

8. มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯอย่าง
ต่อเนื่องทุก 6 เดือน และ 9 เดือน 

4.03 .64 ดีมาก 

9.มีการติดตามความก้าวหน้าและเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายเงินจริงกับ
ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินงาน 

3.65 .80 ปานกลาง 

ภาพรวมการตรวจสอบ(Check : C) 3.80 .52 ดีมาก 

การปรับปรุงการด าเนินการ(Action : A)    

1.บุคลากรรับรูผ้ลการประเมินของหน่วยงาน และน าผลการประเมนิมา
ปรับใช้ในงาน 

3.67 .60 ปานกลาง 

2.มีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และ Root cost เพื่อหาสาเหตุ และ
ปัจจัยความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ฯ แผนงาน โครงการของหน่วยงาน 

3.48 .79 ปานกลาง 



ประเด็นค าถาม 
ระดับความคิดเห็น(n=60) 

X  S.D. แปลผล 
3.วางแผนปรับปรุงและปรับปรุงการด าเนินงานตามผลการประเมิน 3.62 .78 ปานกลาง 

4.หน่วยงานน าข้อเสนอแนะแนวทางจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาปรับปรุง
การปฏิบัติงานของหน่วยงานตามผลการประเมิน 

3.57 .72 ปานกลาง 

5.หน่วยงานมีการวางแผนงานครั้งใหม่เพื่อพัฒนาการด าเนินงานใน

หน่วยงาน 

3.60 .69 ปานกลาง 

6. หน่วยงานมีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 3.88 .64 ดีมาก 

7. หน่วยงานน าข้อร้องเรียนมาปรบัปรุงการด าเนินงาน 3.83 .81 ดีมาก 

8. หน่วยงานมีการน าผลการประเมินความพึงพอใจมา ปรับปรุงการ
ด าเนินงานของหน่วยงานให้มีคุณภาพ มากยิ่งข้ึน 

3.77 .65 ดีมาก 

ภาพรวมการปรับปรุงการด าเนินการ(Action : A) 3.68 .59 ดีมาก 

 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนากระบวนการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย 3.57 คะแนน ( X =3.57 คะแนนS.D.= 0.65)  เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าข้อค าถามที่ 1  มีการจัดโครงสร้างยุทธศาสตร์มีโครงสร้างที่เหมาะสมกับภารกิจและ           
ขนาดองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเข็มมุ่ง มีความชัดเจนไม่มากไปไม่ซ้ าซ้อน มีการก าหนดจุดเริ่มต้น  และ               
การจัดเรียงล าดับของยุทธศาสตร์ และข้อค าถามที่ 9 มีการประเมินผลการท างานหรือประเมินผลความส าเร็จ
ของยุทธศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยระดับความส าเร็จของการพัฒนากระบวนการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 และ3.77 คะแนน( X =3.68 และ 3.77คะแนน 
S.D.= 0.62 และ 0.79) ดังตาราง 2 
 

ตาราง 2 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนากระบวนการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ประเด็นค าถาม 
ระดับความส าเร็จ(n=60) 

X  S.D. แปลผล 
1.มีการจัดโครงสร้างยุทธศาสตรม์โีครงสร้างที่เหมาะสมกับภารกจิและ         
ขนาดองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเข็มมุ่ง มีความชัดเจนไม่มากไปไม่
ซ้ าซ้อน มีการก าหนดจุดเริ่มต้น และ การจดัเรียงล าดับของยุทธศาสตร ์

3.68 .62 ดีมาก 

2.กระบวนการจดัท ายุทธศาสตรม์กีารวิเคราะห์แบบเชิงลึก สะท้อนความ
เป็นจริง มีข้อมูลประจักษย์ืนยันชัดเจน 

3.62 .76 ปานกลาง 

3.กระบวนการจดัท ายุทธศาสตรม์รีะบบ top–down และ bottom-up           
ที่พอดี ก าหนดบทบาทแต่ละฝ่ายชัดเจน เน้นการมีส่วนร่วมของการจัดท า
แผน และต้องก าหนดให้ยุทธศาสตร์หรือโครงการให้แยกออกจากงาน
ประจ า 

3.47 .77 ปานกลาง 



ประเด็นค าถาม 
ระดับความส าเร็จ(n=60) 

X  S.D. แปลผล 
4.ยุทธศาสตรเ์น้นการแก้ปญัหาสาธารณสุขของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชัดเจน แยกออกจากงานประจ า และตัวช้ีวัดของกระทรวงสาธารณสขุ 

3.57 .72 ปานกลาง 

5.การน าแผนไปปฏิบตัิ มีการก าหนดงบประมาณที่สอดคล้องกับแผน  3.60 .79 ปานกลาง 

6. มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงลึก  3.50 .89 ปานกลาง 

7. มีการน าผลการติดตามประเมินผลมาวิเคราะห์ความคุ้มค่า ปญัหา
อุปสรรค  

3.43 .79 ปานกลาง 

8. มีการทบทวนผลการด าเนินงานหรือโครงการโดยเฉพาะโครงการต่อเนื่อง 3.47 .81 ปานกลาง 

9.มีการประเมินผลการท างานหรอืประเมินผลความส าเรจ็ของยุทธศาสตร์ 3.77 .79 ดีมาก 

ภาพรวม  3.57 .65 ปานกลาง 

 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความส าเร็จของการพัฒนากระบวนการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า การบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการวางแผน  
ด้านการปฏิบัติตามแผน  ด้านการตรวจสอบ และด้านการปรับปรุงการด าเนินการ มีความสัมพันธ์กับระดับ
ความส าเร็จของกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-
Value <0.01) ดังตาราง 4 
 

ตาราง 4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความส าเร็จของการพัฒนากระบวนการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ระดับความส าเร็จ 
ของการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

r p 

ด้านการวางแผน   0.4695 0.0002** 
ด้านการปฏิบัติตามแผน   0.5862 0.0000** 
ด้านการตรวจสอบ  0.7028 0.0000** 
ด้านการปรับปรุงการด าเนินการ 0.8375 0.0000** 
* P-Value < 0.05 ,   ** P-Value < 0.01 
 

สรุปและอภิปรายผล 
กระบวนการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ภาพรวม ด้านการวางแผน  

ด้านการปฏิบัติตามแผน  ด้านการตรวจสอบ และด้านการปรับปรุงการด าเนินการ อยู่ในระดับ ดีมาก 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของกรรณิการ์ พะช านิ สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล(2556) (6) ศึกษาการประเมิน
กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลต าบลท่ากาศ อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน พบว่า 
กระบวนการจัดท า แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลท่ากาศ มีความถูกต้องเหมาะสมตามหลักการ



แนวทางการจัดท าแผนตามคู่มือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ส่วนมากอยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 57.68 และ
ตรงตามที่ Pearce, J.A & Robinson, R.B. (2000)(7) ได้อธิบายว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Management) หมายถึง วิธีการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามพันธกิจ ปรัชญา เป้าหมายขององค์การ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและขีดความสามารถขององค์การ การวิเคราะห์ทางเลือก   การก าหนดแผนระยะยาว การ
พัฒนาแผนปฏิบัติประจ าปี การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการประเมินกลยุทธ์องค์การ  

ระดับความส าเร็จของการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ภาพรวมอยู่ใน           

ระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย 3.57 คะแนน ( X =3.57 คะแนน S.D.= 0.65)  สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับ PDCA วงจรบริหาร 4 ขั้นตอน ที่สามารถน ามาใช้เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบการท างานของ
องค์กรให้ดีขึ้นได้ เพราะหลักการ PDCA Plan-Do-Check-Act สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้กับทุกงาน
แม้กระทั่งการด าเนินชีวิตประจ าวัน  PDCA มีหลากหลายหลักการที่ท าให้เราไปถึงความส าเร็จที่เราตั้งใจไว้ 
และสอคล้องกับผลการวิจัยของสันติ  ทวยมีฤทธิ์ (2563)(8) ศึกษาการพัฒนากระบวนการบริหารยุทธศาสตร์
สุขภาพ จังหวัดนครราชสีมา ที่พบว่า การพัฒนากระบวนการจัดท านโยบายแผนยุทธศาสตร์สุขภาพด้วยการ
พัฒนาขั้นตอนการบูรณาการยุทธศาสตร์ทุกระดับ การพัฒนาจัดท านโยบายแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโดยการ
วิเคราะห์ SWOT Analysis ภายใต้กรอบSix Building Blocks อย่างเป็นระบบ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนานโยบายแผนยุทธศาสตร์สุขภาพแบบมีส่วนร่วม จัดเวทีให้ความเห็นชอบนโยบายแผนยุทธศาสตร์
สุขภาพอย่างเป็นทางการ และพัฒนาแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ 
การพัฒนากระบวนการน าแผนยุทธศาสตร์สุขภาพไปสู่การปฏิบัติ ด้วยการพัฒนาขั้นตอนการถ่ายทอดนโยบาย
แผนยุทธศาสตร์สุขภาพไประดับพ้ืนท่ีในหลายช่องทางการจัดท าคู่มือโปสเตอร์นโยบายแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ 
การจัดท าบันทึกตกลง(MOU) ระหว่างผู้บริหาร การประชุมเชิงปฏิบัติจัดท าแผนปฏิบัติการ มาตรการ กิจกรรม
หลัก โดยใช้แนวทาง PDCA การพัฒนาทีมพี่เลี้ยงจังหวัด เพื่อร่วมพัฒนางานพื้นที่ การพัฒนาโปรแกรมบริหาร
ยุทธศาสตร์ (SMS) เพื่อควบคุมก ากับ ประเมินผลแผนปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการควบคุม ก ากับ 
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ ด้วยการพัฒนาขั้นตอนการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน การ
ประเมินผลการด าเนินงานด้านสุขภาพ การก าหนดผู้จัดการโครงการการพัฒนาโปรแกรมบริหารยุทธศาสตร์
(SMS) เพื่อการควบคุม ก ากับ ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณแบบ Real Time การพัฒนาระบบ
รายงานแบบ Monitoring Cockpit 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความส าเร็จของการบริหารยุท ธศาสตร์สุขภาพจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า การพัฒนากระบวนการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน
การวางแผน  ด้านการปฏิบัติตามแผน  ด้านการตรวจสอบ และด้านการปรับปรุงการด าเนินการ มี
ความสัมพันธ์กับระดับความส าเร็จของการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P-Value <0.01) สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารยุทธศาสตร์ภาครัฐ ตามที่สุพานี 
สฤษฎ์วานิช (2553)(9) ได้กล่าวว่า การบริหารยุทธศาสตร์ภาครัฐประกอบไปด้วยการตัดสินใจและการ
ด าเนินการในการก าหนดยุทธศาสตร์ (Strategy Formulation) น ายุทธศาสตร์ไปปฎิบัติ (Strategy 
Implementation) และการประเมินผลยุทธศาสตร์ (Strategy Evaluation) 
 

ข้อเสนอแนะ 
ในการพัฒนากระบวนการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น เมื่อหน่วยงานมีการ

วางแผนยุทธศาสตร์ และน าแผนไปสู่การปฏิบัติแล้ว สิ่งส าคัญหน่วยงานต้องติดตามก ากับ ประเมินผลการ

https://www.entraining.net/article/PDCA-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3/
https://www.entraining.net/article/PDCA-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3/


ด าเนินงาน ความส าเร็จของแผนงาน/โครงการรวมทั้งการติดตามประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อน าผลติดตามก ากับ ประเมินผลการด าเนินงานไปสู่การปรับปรุงแก้ไข วางแผน พัฒนา 
และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สามารถขับเคลื่อนได้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 
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