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บทคัดย�อ
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research) เก็บขอมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อศึกษา

กระบวนการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัดลําปาง ปงบประมาณ 2563 ประชากรที่ใช

ศึกษาเปนบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบแผนปฏิบัติการสาธารณสุขระดับอําเภอ โดยการวิเคราะหสถานการณ จากการ

ศึกษาเอกสาร รายงาน แผนงาน โครงการ และการประเมินผลการดําเนินงานสาธารณสุข การระดมสมอง โดยประยุกต

จากทฤษฎีระบบ และเก็บขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถาม สําหรับการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ใชคาความถี่ และ

คารอยละ การวิเคราะหคาระดับการปฏิบัติของผูตอบแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ใชคาเฉลี่ย 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุขม ี 4 องคประกอบ คือ

1) ปจจัยนําเขา ประกอบดวย นโยบายที่ชัดเจนและทาทาย การบริหารจัดการท่ีดี มีบุคลากรและงบประมาณที่เพียงพอ

2) กระบวนการ (CRACET)  ประกอบดวย สมรรถนะผูกํากับติดตาม การปฏิบัติตามบทบาทการจัดการขอมูล

และเคร่ืองมือ การโคชและใหคําแนะนํา ความพรอมของทีมงาน/หนวยงาน 3) ดานผลผลิต ประกอบดวยโครงการ

และงบประมาณ 4) ขอมูลปอนกลบั ประกอบดวย การสือ่สารขอมูลปอนกลับ และการนําผลไปใชพัฒนาการปฏิบัติหลงั

จากใชกระบวนการกํากับติดตาม พบวา การปฏิบัติ (CRACET) อยูในระดับมากทุกดาน และมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ

สมรรถนะของผูกํากับติดตาม การโคชและการแนะนํา ดังนั้น กระบวนการกํากับติดตามการดําเนินงานที่ดี จะทําให

ผลลัพธเปนไปตามเปาหมาย

 คําสําคัญ : กระบวนการกํากับติดตาม, แผนปฏิบัติการสาธารณสุข, การปฏิบัติ

Abstract
 This research is evaluation research by collecting  qualitative and quantitative data. My purpose 
to study the process of supervising and monitoring the implementation of the Lampang Provincial 
Health Action Plan, fi scal year 2020 . My population were who’s responsible for the district health
action plan that appoint by Lampang Provincial Health Offi ce,total 13 districts. Collect information by 
analyzing the situation ,evaluate the results of the implementation of the guidelines for monitoring 
the implementation of the public health action plan by studying from the report, project plan and
assessment of health performance , brain storming and quantitative data collection. By applying from 
system theory and used questionnaires and analysis of personal data of the respondents. The frequency
and percentage were analyzed the performance level of the closed-ended respondents in a 5-level 
estimation scale using mean  and standard deviation . 
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 The research results were found that Model for monitoring implementation of the public
health action plan  has four components: 1) Inputs include clear and challenging policies,
good management and suffi cient personnel and budget. 2) The process (CRACET) consists of competency
of the supervisors. Fulfi llment of roles and analyzed of data , coaching  and educated , team readiness
3) Productivity consists of project plans and budgets. 4) Feedback  communication and applying
the results to develop practice after implementing the monitoringprocess, the practice (CRACET) was 
found to be at a high level in all areas and the highest average is the performance of the supervisor, 
coach and educate. Therefore, good governance and implementation process will make good results. 
 Keywords : monitoring process, Public health action plan, Practice

บทนํา
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง เปนหนวยงาน
ที่มีบทบาทในการบริหารจัดการดานสาธารณสุขในทุกดาน 
การดําเนินงานดานสาธารณสุขจะมีประสิทธิภาพไดข้ึนอยู
กับการบริหารนโยบาย แผนงาน โครงการที่มีประสิทธิภาพ 
โดยการกํากับติดตามเปนภารกิจที่ สํ าคัญอยางหนึ่ ง
ในกระบวนการบริหารท่ีจะนําแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ
ใหสอดคลองตามวตัถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธภิาพ 
อีกทั้งเปนการประเมินความกาวหนา ปญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานตั้งแตเริ่มปฏิบัติงานจนถึงวันสิ้นสุดโครงการ และ
สามารถปรับปรุงแกปญหาตางๆไดทันทวงที โดยการปรับ
เปลี่ยนกิจกรรม  ขั้นตอน  และเพื่อใชสําหรับวางแผน
การจัดทําโครงการในปตอไป สงผลใหการดาํเนินงานมีความ
ตอเนื่อง บรรลุวัตถุประสงคและสําเร็จไดมากที่สุด(1) สําหรับ
แผนงานโครงการที่ไมเปนไปตามคาดหมาย ควรจะเปน 
กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติมีปญหาและมีความยุงยาก
แผนงานโครงการมีปญหาดานการประสานงาน ปญหาการ
สื่อสารระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งปญหาการ
ทํางานความเขาใจกับกลุมเปาหมาย ดังท่ีบารรอน(2) กลาวถึง
ขั้นตอนของกระบวนการวางแผนกํากับติดตามเปนการจัดทํา
แผนการกํากับติดตาม โดยมีการมอบหมายงาน การสราง
ความตระหนักและความเขาใจใหแกผูปฏิบัต ิ การสรางเครื่อง
มือในการกํากับติดตาม รวมถึงการปฏิบัติตามแผนการกํากับ
ติดตามการดําเนินงาน เปนข้ันตอนที่สําคัญ ในปงบประมาณ 
2562 กระทรวงสาธารณสุข มีการเบิกจายงบประมาณภาพ
รวมตามแผนรอยละ 65.82 ระดับเขตสุขภาพรอยละ 88.58 
และจังหวัดลําปางรอยละ 73.99(3) อีกทั้งการศึกษาของ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร(4) พบวา กระบวนการกํากับ
ติดตามและประเมินผลแผนงานและตัวชี้วัด ทั้งระดับเขต
สุขภาพและระดับจังหวัดมีทิศทางในการพัฒนาที่ดี ข้ึน
โดยเฉพาะการพัฒนาเคร่ืองมือทางอิเล็กทรอนิกสในการจัดเก็บ
ขอมูลและประมวลผล แตขอมูลที่รวบรวมไดยังพบปญหา
ดานคุณภาพ เน่ืองจากขาดการตรวจสอบคุณภาพของขอมูล 

ทําใหขอมูลขาดความนาเชื่อถือ และบางกรณีก็ไมสามารถ
นําขอมูลไปใชได และปญหาการกําหนดนิยามตัวชี้วัดจาก
สวนกลาง ที่ไมสามารถวัดผลงานไดจริงในทุกระดับหนวยงาน
และทุกเขตสุขภาพใหความสําคัญในการติดตามตัวชี้วัด
มากกวาการติดตามแผนงาน กลาวคือ ไมพบระบบติดตาม
และประเมินผลแผนงานที่เปนระบบ มีการติดตามจริงจัง
ในสวนที่เปนแผนงานการลงทุน การกอสราง ซึ่งถูกเรงรัด
จากสวนกลาง ซึ่งอาจสงผลทําใหประเมินผลผิดพลาดได
 กระบวนการกํากับติดตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข 
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง  ดําเนินการ
โดยผานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สาธารณสุขจังหวัดลําปาง การประเมินผลการดําเนินงาน
สาธารณสุขระดับอําเภอ การนิเทศติดตามงานในพื้นที่ และ
ใชโปรแกรมระบบบริหารแผนยุทธศาสตร จากการดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2562 พบวาโครงการดําเนินการเสร็จสิ้น
รอยละ 44.90 ยกเลิก/ไมไดดําเนินงาน รอยละ 15.20 ดําเนินการ
แลวไมครบรอยละ 39.90 และการเบิกจายงบประมาณ
รอยละ 60.21 (5) จึงไดกําหนดแนวทางและระยะเวลา
ในการประเมนิผลการดําเนินงานใหเปนแนวทางเดียวกัน เพ่ือให
เกิดการกํากับติดตามที่มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงโปรแกรม
ระบบบริหารแผนยุทธศาสตร ติดตามผลการดําเนินงาน
ทุกไตรมาส พบวาการรายงานผลในโปรแกรมฯ ไมเปนปจจุบัน
ผูรับผิดชอบแผนไมสามารถใชประโยชนจากขอมูลรายงานได
อยางเต็มที่ ซึ่งการรายงานความคืบหนาโครงการน้ันตองมี
ขอมลูท่ีถูกตองและทันเวลา เคร่ืองมือท่ีใชตองมีความแมนยํา
สะดวกตอการใชงาน อีกทั้งผูรับผิดชอบในการกํากับติดตาม
ตองมีความเขาใจวัตถุประสงคในการกํากับติดตาม มีความรู
ความเขาใจและสามารถใชประโยชนจากขอมูลได ดังนั้น
จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะศึกษากระบวนการกํากับ
ติดตามและการปฏิบัติตามกระบวนการกํากับติดตาม
การดําเนินงานตามแผนปฏบัิติการสาธารณสขุจังหวดั เพ่ือนํา
ขอมูลที่ไดเปนองคความรูในการพัฒนาผูกํากับติดตามระดับ
จังหวัดและอําเภอ 
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วัตถุประสงค�ของการวิจัย
 1. เพ่ือศึกษากระบวนการกํากับติดตามการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัดลําปาง
 2. เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามกระบวนการกํากับ
ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัด
ลําปาง
 
คําถามการวิจัย 
 ผลของการปฏิบัติตามกระบวนการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข จังหวัดลําปาง 
เปนอยางไร

สมมุติฐาน   (ไมมี)

ขอบเขตการวิจัย
 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดานประชากร ไดแก บุคลากร
สาธารณสุขผูรับผิดชอบแผนปฏิบัติการสาธารณสุขระดับ
อําเภอ 13 อําเภอแบงเปนการสนทนากลุมจํานวน 39 คน 
และตอบแบบสอบถามจํานวน 150 คน โดยการศึกษาสภาพ
ปญหาและวิเคราะหกระบวนการกํากับติดตามการดําเนิน
งานตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข และการระดมสมอง
(Brain storm) เพ่ือนําสูการยกรางแนวทาง และเปนกรอบใน
การสรางแบบสอบถามกระบวนกํากับติดตามการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ป 2563
ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 – 15 พฤศจิกายน 2563 พ้ืนที่
ในจังหวัดลําปาง จํานวน 13 อําเภอ

วิธีและวิธีดําเนินการ
 การศึกษากระบวนการกํากับติดตามการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ป  2563 
เปนการวิจัยเชิงประเมิน Evaluation Research แบงเปน
2 ระยะ
 ระยะท่ี 1 วิเคราะหสถานการณ และจัดทําคูมือ
แนวทางของกระบวนกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการสาธารณสุข 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
        ประชากร คือ บุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบ
แผนปฏิบัติการสาธารณสุขระดับอําเภอ ตามคําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางานของ สสจ.ลําปาง ทั้ง 13 อําเภอ กลุมตัวอยาง
คัดเลือกแบบเจาะจง อําเภอละ 3 คน ไดแก ผูรับผิดชอบงาน
กํากับติดตาม ประธาน คปสอ.  และผูรับผิดชอบงาน
ยุทธศาสตร รวม 39 คน
 2. ตวัแปรที่ศึกษา
  2.1 ขอมูลเก่ียวกับแผนปฏิบัติการสาธารณสุข

  2.2 แนวทางในการกํากับติดตามและรายงาน
กิจกรรม งบประมาณของแผนปฏิบัติการสาธารณสุข
  2.3 โปรแกรมบริหารแผนปฏิบัติการสาธารณสุข
 3. เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา
  3.1 แนวทางคําถามในการประชุมระดมสมอง
(Brain storming) เปนแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-
Structured Interview) ท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึน โดยเปนการ
ถามความคิดเห็น 3 ขอ ไดแก 1) ทานมีวิธีปฏิบัติในการ
กํากับติดตามแผนปฏบิัติการสาธารณสุข อยางไร 2) ทานมี
ความคิดเห็นและแนวทางเพื่อพัฒนาการดําเนินงานอยางไร 
3) ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 
  3.2 สมุดจดบันทึก สําหรับจดขอมูลและสรุป
การแสดงความคิดเห็น
  3.3 โปรแกรมบริหารแผนปฏิบัติการสาธารณสุข 
การบันทึกขอมูลแผนงานโครงการ 
 4. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ มีรายละเอียด
ดังนี้
  4.1 สรางเคร่ืองมือเพ่ือสัมภาษณความคดิเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ 5 คน เพื่อใหไดกรอบแนวคิดและตัวแปร และ
นําขอสรุปที่ไดจากการวิเคราะห มาสังเคราะหเนื้อหา เพื่อใช
เปนกรอบในการสรางแบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง 
  4.2 นําแนวคําถามที่สรางขึ้นไปตรวจคุณภาพ
โดยผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือตรวจสอบความชัดเจนและความเขาใจ
ตรงกันในประเด็นคําถามกอนนําไปใชจริง    
 5. การเก็บและรวบรวมขอมูล
  5.1 ผูวิจัยไดจัดประชมุผูชวยวิจัย ซ่ึงประกอบดวย
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง 
ซึ่งไมไดรับผิดชอบในดานการกํากับติดตามการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข จํานวน 4 คน เพ่ือชี้แจง
เกี่ยวกับแนวทางการประชุมระดมสมอง และการใชแบบ
สัมภาษณกึ่งโครงสรางโครงสราง 
  5.2 ผู วิจัยนัดหมายผู เข ารวมประชุม  ไดแก
ผูรับผิดชอบแผนปฏบิัติการสาธารณสุขระดับอําเภอ
  5.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และจัดกลุมระดม
สมอง 3 กลุมๆ ละ 13 คน มีแนวคําถาม 3 ขอ ใหผูเขา
รวมประชุมแสดงความคิดเห็น โดยผูชวยวิจัย 1 คนเปน
ผูกระตุนใหแสดงความคิดเห็น และผูชวยวิจัยจดบันทึก 3 คน
(Note-taker) ใชเวลาประมาณ 60-90นาที เมื่อสนทนาเสร็จ
ผูวิจัยสรุปใจความสําคัญ และใหผูเขารวมประชุมตรวจสอบ
ความถูกตอง  
  5.4 สรุปและนําเสนอขอมลูท่ีไดจากการสมัภาษณ
โดยไมระบุชื่อ-สกุล สถานที่ปฏิบัติงาน หรือสัญลักษณใดๆ
ที่จะสามารถบงชี้ไปยังผูใหขอมูลได เก็บขอมูลที่ไดไวในที่
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ท่ีจํากัดผูเขาถึง และเม่ือเสร็จสิน้การวิเคราะหขอมูลดําเนินการ
ทําลายขอมูลที่ไดทั้งหมด
 6. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
 ผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีไดจากการระดมสมอง มาวิเคราะห
เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
 ระยะที่ 2 การนําแนวทางที่พัฒนาขึ้นไปใช และ
การประเมินผลการปฏิบัติตามกระบวนการกํากับติดตาม
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ บุคลากรสาธารณสุข
ผูรับผิดชอบแผนปฏิบัติการสาธารณสุขระดับอําเภอ ตาม
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานของ สสจ.ลําปาง จํานวน 13 อําเภอ 
โดยอําเภอเถินและเกาะคา อําเภอละ 15 คน อําเภอเมือง
20 คนและอีก 10 อําเภอๆละ 10 คน รวม 150 คน
    2. ตวัแปรที่ศึกษา
ตัวแปรตน  แนวทางกํากับติดตามการดําเนินงานตาม
   แผนปฏิบัติการสาธารณสขุ
ตัวแปรตาม การปฏิบัติตามกระบวนการกํากับติดตาม
   การดําเนินงานตามแผนปฏบัิติการสาธารณสขุ
  2.1 ตัวแปรขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา บทบาทหนาที่ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานแผนปฏิบัติ
การสาธารณสขุ
      2.2 ตัวแปรขอมูลท่ีศึกษา คือ กระบวนการกํากับ
ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข 
จังหวัดลําปาง ป 2563 ไดแก การปฏิบัติตามกระบวนการ
กํากับติดตาม (23 ขอ) และการกํากับติดตามการดําเนินงาน
ของหนวยงาน (10 ขอ) 
 3. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา
 ผูวิจัยใชแบบสอบถามการปฏบัิติตามกระบวนการกํากับ
ติดตามการดาํเนินงานตามแผนปฏบัิติการสาธารณสุข จังหวัด
ลําปาง ป 2563 ดังนี้
 สวนที ่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
ไดแก เพศ อายุ ตําแหนง ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานแผนปฏิบัติ
การสาธารณสขุ โดยลักษณะแบบสอบถามเปนแบบกําหนด
ตัวเลือกไวให (Force choice)
 สวนที ่ 2 แบบสอบถามการปฏิบัติตามกระบวนการ
กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข 
เปนแบบสอบถามระดับการปฏิบัติ (Questionnaires) 
มาตราสวนประมาณคาระดับของไลเคิรท(6) โดยขอคําถาม
เปนขอความเชิ งบวกทั้ งหมด  กําหนดคาคะแนนของ
ชวงนํ้าหนักเปน 5 ระดับ ซึ่งมีความหมายดังน้ี
 ระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด
       ระดับ 4 หมายถึง มาก 
       ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง

 ระดับ 2 หมายถึง นอย 
       ระดับ 1 หมายถึง นอยท่ีสุด
 กําหนดเกณฑในการวิเคราะหตามเกณฑของเบสท(.7)

มีรายละเอียดดังน้ี
       คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง นอยท่ีสุด   
       คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง นอย
       คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง   
       คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มาก
       คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด
 4. การตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ
  ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิ 5 คน เพื่อ
ตรวจสอบความสอดคลองที่คา IOC มากกวา 0.60 ขึ้นไป 
และได คา IOC ดังน้ี การปฏิบัติตามกระบวนการกํากับ
ติดตาม 0.89 กระบวนการกํากับติดตามของหนวยงาน 0.88 และ
ผานการหาคาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ โดยนําไปทดลองใช
กับประชากรท่ีไมใชกลุมประชากรในการวิจัย (try out) จํานวน
30 คน ตามวิธีของ Cronbach’s alpha coeffi cient(8)  ไดคา
ความเช่ือม่ัน 0.892 และนําเสนออาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือปรับปรุง
เครื่องมือใหถูกตองสมบูรณ และนําแบบสอบถามฉบับจริงไป
เก็บขอมูลจากประชากร จํานวน 150 คน 
 5. การเก็บและรวบรวมขอมูล
 ผูวิจัยไดช้ีแจงวัตถุประสงค การยินยอมตอบแบบสอบถาม
และรายละเอียดขอคําถามของแบบสอบถาม แกเจาหนาที่
สาธารณสุขผูรับผิดชอบงานกํากับติดตาม เพ่ือใหไปอธิบาย
ผูรับผิดชอบแผนปฏิบัติการ ในการตอบแบบสอบถามและ
เก็บรวบรวมขอมูลสงผูวิจัย
 6. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
  6.1 การวิเคราะหขอมลูสวนบุคคลของผูตอบแบบ
สอบถาม  ใชคาความถี่  (frequency)  และคารอยละ
(percentage)
  6.2 การวิเคราะหคาระดับการปฏิบัติของผูตอบ
แบบสอบถาม  แบบมาตราสวนประมาณคา  5 ระดับ ใชคาเฉล่ีย
(µ) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (  ) ท้ังน้ีในการวเิคราะหถือวา 
คาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามของผูให
ขอมูลใหความคิดเห็นระดับใดแสดงวาลักษณะการปฏิบัติ
ที่ตรงตามสภาพที่เปนจริงแบบนั้นโดยวิเคราะหตามเกณฑ
ของเบสท(7) 

การพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
 ผูวิจัยเสนอโครงรางวิจัย เพ่ือขอการรับรองการพิจารณา
ดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย จากวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีนครลาํปาง เอกสารรับรองเลขท่ี E 2563-162
ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563
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ผลการวิจัย
 ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะห 2 ระยะ ดังนี้
 ระยะท่ี 1 วิเคราะหสถานการณ และจัดทําแนวทาง
ของกระบวนกํากับติดตามการดําเนินงานพบวา ขาดความ
เชื่อมโยงและความตอเนื่องในกระบวนกํากับติดตาม คือ
1) การจัดระบบกํากับติดตาม 2) ขาดการนําขอมูลไปใช
ในการบริหารจัดการ 3) ผูบริหารระดับอําเภอไมสามารถ
กํากับติดตามไดครบทุกประเด็น 4) บุคลากรขาดสมรรถนะ
และการทํางานรวมกันอยางเปนระบบ 5) ผูรับผิดชอบงาน
ไมสามารถดําเนินงานตามระยะเวลาท่ีกําหนดและผูรวมงาน
ไมเขาใจธรรมชาติของงาน 6) การทํางานแยกสวน โดยขาด
การประสานงานกับผูรับผิดชอบยุทธศาสตร 7) เทคโนโลยี
ไมเอ้ือตอการดําเนินงาน โปรแกรมการบริหารแผนไมเสถียร 
อุปกรณไมเพียงพอ
 2. การวิเคราะหกระบวนกํากับติดตามการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข โดยประยุกตจากทฤษฎี
ระบบ ดังนี้
  2.1 ดานปจจัยนําเขา (Inputs) ประกอบดวย
นโยบายท่ีชัดเจนและทาทาย การบริหารจัดการทีดี่มีบุคลากร
และงบประมาณที่เพียงพอ ดังคําใหสัมภาษณของผูรับ
ผิดชอบงานแผน อําเภอเมือง กลาวไววา “ความสําเร็จอยู
ที่จังหวัดตองกําหนดประเด็นที่จะกํากับติดตามใหชัดเจน

ผูบรหิารรับทราบ เขาใจและใหความสําคญัของการกํากับงาน
และใหอําเภอวางแผนตามบริบทพ้ืนท่ี คนพรอมงานก็พรอม”
  2.2 ดานกระบวนการ (Processes of Monitoring) 
ประกอบดวย สมรรถนะของผูกํากับติดตาม การปฏิบัติตาม
บทบาท การจัดการขอมูลและเครื่องมือ การโคชและให
คําแนะนํา ความพรอมของทีมงาน ดังคําใหสัมภาษณของ
ผูรับผิดชอบงานแผนอําเภอแมเมาะ กลาวไววา “การบันทึก
ในโปรแกรมของอําเภอสวนใหญ ผู รับผิดชอบแผนจะ
บันทึกเอง จากโครงการที่ไดรับอนุมัติจากจังหวัด สวนนอย
ที่ผูรับผิดชอบจะบันทึกเอง ” 
  2.3 ดานผลผลิต (Outcomes) ประกอบดวย 
แผนงานโครงการและงบประมาณ ดังคําใหสัมภาษณของ
ผูรับผิดชอบงานแผนอําเภอเกาะคา กลาวไววา “การกํากับ
ติดตามงานอยางสมํ่าเสมอทําให  ผูปฏิบัติจะไดทํางาน
ไดทันเวลา ตรงตามแผน ทั้งงานและงบประมาณสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค”
  2.4 ดานขอมลูปอนกลับ (Feedback) ประกอบดวย
การสื่อสารขอมูลปอนกลับ และการนําผลไปใชพัฒนาการ
ปฏิบัติ
 ผลการวิจัยในระยะที ่1 สรุปรปูแบบการกํากับติดตาม
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข โดยประยุกต
จากทฤษฎีระบบ ดังภาพ 1

ภาพ 1 รูปแบบการกํากับติดตามการดําเนินงาน (วรวีร ปวงคาํ และณัฏฐฐภรณ  ปญจขันธ)

 3. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ ไดแก ดาน
บุคลากร (Man) ดานวิธีการ (Method) และดานวัสดุ
อุปกรณ (Material) ดังนี้
  1) ดานบุคลากร (Man) ไดแก ผูรับผิดชอบ
มีภาระงานมาก ขาดความรูความเขาใจในการดําเนินงาน 

ขาดความรูดาน functional/digital competency ขาดสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน ขาดความตระหนัก บุคลากรไมเพียงพอ
และผูรวมงานไมใหความรวมมือ ทีมงานไมมีความพรอม
  2) ดานวิธีการ (Method) ไดแก จังหวัดตรวจ
สอบแผนและอนุมัติแผนลาชา มีการปรับแกไขหลายครั้ง
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จังหวัดกําหนดกรอบการดําเนินงานที่ไมสอดคลองกับบริบท
พื้นที่ ขาดสรุปประเมินผลแผนงานโครงการ  เ พ่ือทํา
benchmark กิจกรรมแผนงานโครงการมีจํานวนมาก ระยะ
เวลาในการดําเนินงานมีนอย
  3) ดานอุปกรณ (Material) ไดแก โปรแกรม
บริหารแผนไม เสถียร  การประมวลผลไมตรงกับความ
ตองการของผูใช และเทคโนโลยีไมรองรับในการชวยอนุมัติ
แผนใหเรว็ข้ึน
 4. แนวทางในการกํากับติดตามการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ป 2563 ประกอบ
ดวย คุณสมบัติและสมรรถนะของผูกํากับติดตาม บทบาท
หนาที่ มีขั้นตอนการดําเนินงานและเปาหมายที่ชัดเจน
จัดทําแนวทางการบันทึกโปรแกรมบริหารแผนที่สามารถ

ใชงานไดงาย ระบบการจัดการขอมูลและเครื่องมือ การเปน
ท่ีปรึกษาและสามารถใหคําแนะนําทมีงานในแตละยุทธศาสตร
และผูประสานงานระดับจังหวัด
 ระยะที่ 2  การนําแนวทางที่พัฒนาขึ้นไปใช และการ
ประเมินผลกระบวนกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ป 2563
 ผูวิจัยนําแนวทางของกระบวนกํากับติดตาม ใหผูรับ
ผิดชอบแผนปฏบัิติการสาธารณสุขระดับอําเภอไปดําเนินงาน 
พัฒนากระบวนการกํากับติดตามและประเมินผลกระบวน
กํากับติดตามการดําเนินงาน ดังน้ี
 2 .1 การพัฒนากระบวนการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ดังภาพ 2 และ
ตาราง 1-2 

ภาพ 2  การพัฒนากระบวนการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข

 จากภาพ 2 พบวา การกํากับติดตามในไตรมาส 1 
ไดกําหนดคุณสมบัติผูกํากับติดตามที่มีทักษะดานการสื่อสาร 
การวิเคราะหขอมูล และสามารถเปนที่ปรึกษาและโคช
ที่ดีมีการนิเทศติดตามในพ้ืนที่รวมกับทีมจังหวัดเพ่ือติดตาม
การดําเนินงานในแตละไตรมาส และปญหาอุปสรรคใน
การดําเนินงาน ใหคําปรึกษาในการวางแผนดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง รวมถึงการรายงานความกาวหนาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารระดับอําเภอ และบันทึกผลงานใน
โปรแกรมบริหารแผนเพื่อใหจังหวัดติดตามความกาวหนา
ในการดําเนินงาน ในไตรมาส 2 มีสถานการณ COVID-19
จึงนําการบริหารตามวงจรคุณภาพ PDCA ทําใหมีการปรับ
เปล่ียนรูปแบบการจัดกิจกรรมและปรับแผนเพ่ือนํางบประมาณ
มาใชในการเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรค
สงผลใหมีการยกเลิกโครงการและกิจกรรมที่ดําเนินการ

แลวไมสามารถทําใหบรรลุเปาหมายที่วางไว ปรับรูปแบบ
การกํากับติดตาม เปนระบบ VDO Conference และสรุป
ประเมินผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน ตามตัวช้ีวัดที่สําคัญ 
รายงานผลไปยงัผูรับผิดชอบงานของ สสจ.ลาํปาง ในไตรมาส 3
ผลจากการเปลี่ยนแปลงแผนงานโครงการเปนโครงการที่
จัดทําเพ่ือควบคุมปองกันโรค COVID-19 ซึ่งเปนประเภทแผน
แกไขปญหา จึงมีประสานผูกํากับติดตามแผนอําเภอโดยตรง
แบบไมเปนทางการ ใหอําเภอทบทวนและวางแผนการกํากับ
ติดตาม ออกแบบระบบรายงานที่สามารถเขาถึงไดงายนํามา
พัฒนาปรับปรุงโปรแกรมบริหารแผนยุทธศาสตร เพื่อให
ประมวลผลรายเดือน รายไตรมาส ปรับรูปแบบการกํากับ
ติดตาม และการนําขอมูลไปใชในการประเมินผลการดําเนินงาน
ป 2563 พัฒนาศักยภาพทีมและเตรียมวางแผนปฏิบัติการ
สาธารณสุข ป 2564 

แผนปฏิบัติ สธ.

ประจาํป 2563

-โครงสรางการทํางาน

-วางแผนกํากับติดตาม

-รวมรวมแผนงานโครงการ

-บันทึกโปรแกรมบริหารแผนฯ

-กําหนดคุณสมบัติผูกํากับติดตาม

-การส่ือสาร

-การวิเคราะหขอมูล

-การนิเทศงานในพื้นที่

-การเปนท่ีปรึกษาท่ีดี 

-บริหารตามวงจรคุณภาี PCOC

-ทบทวนแผนกํากับติดตามง

-ปรับรปูแบบกิจกรรมโครงการ

-ประสานผูรับผิดชอบแผนและให

คํารึกปรา

-พัฒนาโปรแกรม

-พัฒนาศักยภาพทีม

-ทบทวนแผนงานโครงการ

-สรุปประเมิน 6 เดือน

-วิเคราะหขอมูลเพ่ือนําไปใช

-ตรวจสอบคุณภาพขอมูล

-คืนขอมูล
สรุปประเมินผลประจําป

ก.ค.-ก.ย. 2563เม.ย.-มิ.ย. 2563ม.ค.-มี.ค. 2563COVID-19ต.ค.-ธ.ค. 2562ก.ย. 2562
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 ตาราง 1 รอยละการเบิกจาย แยกรายไตรมาส 1-4

 ตาราง 2 การดําเนินงานโครงการ แยกตามยุทธศาสตร 1-4 

 ตาราง 3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติ (n=150)

 จากตาราง 1 พบวา มีการเบิกจายเพ่ิมขึ้น ในแตละ
ไตรมาส จากรอยละ 12.69 เปนรอยละ 73.01 และจํานวน

โครงการลดลง จาก 321 โครงการ เปน 303 โครงการ
โดยยุทธศาสตรที่ 1 มีการเบิกจายมากที่สุด รอยละ 76.78

 จากตาราง 2 พบวา ยุทธศาสตรท่ีดําเนินการได
เสร็จสิ้นมากที่สุด คือยุทธศาสตรที่ 1 จํานวน 93 โครงการ
รอยละ 70.99 ยุทธศาสตรที่ 3 มีโครงการที่ถูกยกเลิกมาก
ที่สุดรอยละ 12 
 2.2 การปฏิบัติตามกระบวนการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข โดยวิเคราะห
ขอมูลจากแบบสอบถาม 2 สวน ดังนี้

  2.2.1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
พบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ
57.3 อายุ 51-60 ป รอยละ 47.3 บทบาทหนาที่เปน
ผูรวมจัดทําแผน รอยละ 55.3 วุฒกิารศึกษาระดับปริญญาตรี
รอยละ 60.7 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานแผนอยูในชวง 1-5 ป 
รอยละ 46 และปฏบิัติงานในโรงพยาบาล รอยละ 55.3 
  2.2.2 การปฏิบัติตามกระบวนการกํากับติดตาม
แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ดังตาราง 3
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 จากตาราง 3 พบวา การปฏิบัติตามกระบวนการ
กํากับติดตาม อยูในระดับมาก (µ = 3.84   , = .459)
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทั้ง 4 ดานอยูในระดับมาก โดย
มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สมรรถนะของผูกํากับติดตาม อยูในระดับ
มาก (µ =4.11, =.516) และการกํากับติดตามการดาํเนินงาน
ของทีมงาน/หนวยงาน  อยูในระดับมาก  (µ  =3.88,   
  =.513)

ปัญหาอุปสรรคและข�อเสนอแนะ 
 1) ผูรับผดิชอบมีภาระงานมาก ทํางานหลายอยาง 
 2) ผูรับผิดชอบขาดองคความรูเรื่องการวิเคราะห
  และสงัเคราะห

อภิปรายผล
 ผูวิจัยไดนําเสนอการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค
ของการวิจัย ดังน้ี
 1. กระบวนการกํากับติดตามการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ป 2563 ประกอบ
ดวย 1) สมรรถนะของผูกํากับติดตาม 2) การปฏิบัติตาม
บทบาทหนาท่ี 3) การจัดการขอมูลและเครือ่งมอื 4) การโคช
และใหคําแนะนํา 5) ความพรอมของทีมงาน/หนวยงาน ดังนี้  
  1.1 สมรรถนะของผูกํากับติดตาม (Competency) 
ไดแก การเปนผูนํา มีทักษะการส่ือสารที่ดีสามารถประสาน
งานกับบุคคลไดทุกระดบั มีการมุงผลสมัฤทธ์ิ สามารถทํางาน
เปนทีม มีทักษะการส่ือสาร มีเจตนคติท่ีดีตอระบบกํากับติดตาม
แผนงานโครงการเชิงบวก มีความรูความสามารถในการเก็บ
รวบรวมขอมูล วิเคราะหและรายงานขอมูล สอดคลองกับ
การศึกษาของธนรัตน แตวัฒนา, กิตติตุณ รุงเรอืง และพัชนา
อินทรัศมี(9) พบวาระบบกํากับติดตาม ประกอบดวย สมรรถนะ
ของผูสอน สภาพแวดลอม องคประกอบของแผนกิจกรรม 
ความเปนไดของแผนกิจกรรม การนําแผนไปปฏบัิติ กระบวน
การโคช การสะทอนความคิดใหขอมูลยอนกลับและการ
ทบทวนปรับปรุงประสิทธิภาพของแผน
  1.2 การปฏบัิติตามบทบาทหนาที่ (Role) ไดแก 
การมอบหมายหนาที่และกําหนดบทบาท ใหมีการบริหาร
ตามวงจรคุณภาพและมีความเขาใจในข้ันตอนการกํากับติดตาม
สามารถสื่อสารกับผูรับผิดชอบโครงการ มีการเตรียมการโดย
ซักซอมความเขาใจและประเมินความพรอมในกระบวนการ
กํากับติดตาม มีการรายงานผลและการเขารวมจัดทําแผน
โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานและเปาหมายที่ชัดเจน เขาใจ
และสามารถบันทึกโปรแกรมบริหารแผนได สามารถเปน
ที่ปรึกษาและใหคําแนะนําทีมงานในแตละยุทธศาสตร 
สอดคลองกับการศึกษาของวิทยา เกริกศุกลวณชิย(10) พบวา

ระบบในการกํากับติดตามการดําเนินงานดานการปฏิบัติตาม
บทบาท ไดแก ทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวม การพัฒนาระบบ
กํากับติดตาม สรางระบบกํากับติดตาม กําหนดประเด็นให
ชัดเจน ออกแบบวิธีการดําเนินอยางเหมาะสม มีมาตรฐาน 
ตัวบงชี้และเกณฑที่เหมาะสม มีแผนกํากับติดตามที่ชัดเจน
และเปนไปได กําหนดเปาหมายที่ปฏิบัติไดจริง กําหนด
เปาหมายท่ีชัดเจน ซกัซอมความเขาใจเก่ียวกับนโยบาย ภารกิจ
กระบวนการ และการประเมินความพรอม กําหนดกรอบ
ท่ีเหมาะสม และการศึกษาของจุฑามาศ หอมกล่ิน, ธีระ ภูดี
และอมร มะลาศรี(11) พบวาแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติ
ตามกระบวนการ ไดแก ขั้นเตรียมการวางแผน ขั้นวางแผน 
ขั้นดําเนินการหรือขั้นนําแผนไปปฏิบัติ ขั้นการติดตาม
ประเมินผลและขั้นการทบทวนหรือจัดทําแผนใหม
  1.3 การจัดการขอมูลและเครื่องมือ (Analyzed 
data and tools) ไดแก การตรวจสอบความถูกตองและ
ลงบันทึก ขอมูลในโปรแกรม วิเคราะหขอมูล การคืนขอมูล
การจัดระบบขอมูล พัฒนาระบบขอมลูและสารสนเทศ การนํา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช ท้ังน้ีเพราะเจาหนาท่ีให
ความสําคัญกับกระบวนการจัดการขอมูลท่ีมีคุณภาพ มีการ
แปลงขอมูลใหพรอมใชและขอมูลปอนกลับท่ีเปนประโยชนและ
ระบบสารสนเทศ โดยขอมูลและสารสนเทศตองตรงประเด็น
มีความถูกตอง เปนปจจุบัน สอดคลองกับการศึกษาของ
วิทยา เกริกศุกลวณิชย(10) พบวาการกํากับติดตามการดําเนิน
งานดานกระบวนการจัดการขอมูล ประกอบดวย ขอมูลที่
บอกความกาวหนาของงาน ลักษณะขอมูลพื้นฐานไดรับจาก
การกํากับติดตามหลายวิธี มีระบบบริหารขอมูลท่ีเหมาะสม 
การดําเนินงานดานการบริหารจัดการ สรางความตระหนัก
แกผูรับผิดชอบ ใชขอมูลยอนกลับและคําแนะนํา ระบบ
บริหารขอมูล เก็บรวบรวมขอมูลที่เปนระบบ และการ
ศึกษาของณัฐวรินทร สิริเดชทวีติยา และมยุรี วัดแกว(12) 
พบวา การติดตามและประเมินผลผูเก่ียวของมีการใชขอมูล
ในการตัดสินใจในการวางแผนและดําเนินโครงการ กอนการ
เริ่มดําเนินโครงการ และมีขอมูลท่ีถูกตองและชัดเจน อีกท้ัง
การศกึษาของอําพล สุบรรณพิจิตร, ศักด์ิชาย รกัการ, อัตถกร
กลั่นความดี และธนาคม สกุลไทย(13) พบวา เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบโครงการไดเสนอวิธีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
กํากับและติดตามโครงการ ไดแก การพัฒนารูปแบบขอมูล
เพื่อใชในการกํากับและติดตามท่ีเปนมาตรฐาน เขาใจไดงาย
เขาถึงขอมูลไดสะดวก การออกแบบพัฒนากระบวนการ
สื่อสารขอมูลในการกํากับและติดตาม โดยเพิ่มความถี่ในการ
รายงานขอมูลและแกไขปรับปรุง
  1.4 การโคชและใหคําแนะนํา (Coach and 
educate) ไดแก การสงเสริมและจัดการการเรียนรูใหแก
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ทีมงาน การใหคําแนะนําการสรางความตระหนัก การสงเสริม
ใหผูปฏิบัติมีสวนรวม มีเครือขายและคูมือการกํากับติดตามงาน
ทั้งนี้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ไดกําหนดผูรับผิดชอบ
ประจําอําเภอ เพ่ือใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาใหกับพ้ืนที่ 
อีกท้ังสงเสริมใหบุคลากรในองคกรมีความคิด ทศันคติความเชื่อ
ในทิศทางเดียวกัน ทําใหเกิดการปฏิสัมพันธกัน เกิดการ
แลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ รวมตัดสินใจ และ
นําผลท่ีไดมาปรับปรุงแกไขพัฒนางานใหมีประสิทธภิาพยิ่งข้ึน
สอดคลองกับการศึกษาของปณิธิภัธน พรหมประสาธน,
สมชาย เทพแสง และทัศนา แสวงศักดิ์(14) พบวา กระบวนการ
กํากับติดตามการดําเนินงาน ไดแก การวางแผน การปฏิบัติ
ตามแผน การประเมินและรายงานผล การนิเทศและการเปน
พี่เลี้ยง การเสริมสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
  1.5 ความพรอมของทีมงาน/หนวยงาน (Team 
readiness) ไดแก การกําหนดโครงสรางบรหิารงานการกํากับ
ติดตาม การกําหนดประเด็นและเปาหมาย การคัดเลือก
บุคคลท่ีมีความรูความสามารถและความเขาใจ การแตงตั้ง
และมอบหมายหนาที่ การสื่อสาร ระบบการประสานงาน 
การพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ ใชโปรแกรม
ระบบบริหารแผน ใชขอมูลสารสนเทศจากการกํากับติดตาม 
การเก็บรวบรวมขอมูลที่เปนระบบ สอดคลองกับการศึกษา
ของวิทยา เกริกศุกลวณิชย(10) พบวา กระบวนการเชิงระบบใน
การกํากับติดตามการดําเนินงาน ไดแก ความเปนมืออาชีพ
ของผูบริหาร การปฏิบัติตามบทบาท กระบวนการจัดการขอมูล
ความพรอมของทีมงาน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
 2. การปฏิบัติตามกระบวนการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข จังหวัดลําปาง  
  2.1 ผูรับผิดชอบแผนปฏิบัติการสาธารณสุข
ไดปฏิบัติตามกระบวนการกํากับติดตามการดําเนินงาน
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานสมรรถนะ
ของผูกํากับติดตาม การปฏบัิติตามบทบาทหนาท่ี การจัดการ
ขอมูลและเครื่องมือ การโคชและใหคําแนะนํา อยูระดับมาก
ทุกดาน ทั้งนี้เพราะกระบวนการกํากับติดตาม จะชวยกํากับ
ใหบุคลากรในองคกรนํานโยบายไปปฏิบัติงานใหสอดคลอง
กับแผนปฏิบัติงาน โครงการ และดาํเนนิกิจกรรมตางๆ โดย
การมสีวนรวมของทุกฝายท่ีเก่ียวของ สอดคลองกับการศกึษา
ของ ปณิธภัิธน พรหมประสาธน, สมชาย เทพแสง และทัศนา
แสวงศักดิ์(14) พบวา รูปแบบการกํากับติดตามการดําเนินงาน
ประกอบดวย หลักการกํากับติดตามการดําเนินงานกระบวนการ
กํากับติดตามการดําเนินงาน และประสิทธิผลขององคกร 
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา การมุงผลสัมฤทธิ์ในการทํางาน 
รองลงมาคือ การใชหลักการบริหารตามวงจรคุณภาพ PDCA 

ในการกํากับติดตาม อยูในระดับมาก เน่ืองจากผูรับผิดชอบ
งานเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติจนไดรับการคัดเลือก มีความ
ต้ังใจและเช่ือม่ันวาจะทําหนาท่ีใหดีท่ีสุดและสําเร็จตามเปาหมาย
และมีเปาหมายและการวัดผลอยางชัดเจน โดยใชกระบวนการ
PDCA สอดคลองกับการศึกษาธนรัตน แตวัฒนา, กิตติตุณ 
รุงเรือง และพัชนา อินทรัศมี(9) พบวาผลการพัฒนาระบบ
กํากับติดตามและกําหนดตัวบงชี้ ใชหลักการวงจรคุณภาพ 
PDCA ในการกํากับติดตาม 
 สําหรับคาเฉลี่ยนอยสุดคือ การสรางความตระหนัก
แกผูรับผิดชอบโครงการและผูมีสวนเก่ียวของเกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน อยูในระดบัปานกลาง ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูกํากับ
ติดตามเช่ือวาผูรับผิดชอบงานสวนใหญเปนผูท่ีมีประสบการณ
ในการทํางาน และรวมจัดทําแผนฯ จึงไมไดจัดกิจกรรม
ที่สรางความตระหนัก สอดคลองกับการศึกษาของ วิทยา 
เกริกศุกลวณิชย(10) พบวา องคประกอบของกระบวนการ
เชิงระบบในการกํากับติดตามของผูบริหาร ประกอบดวย 
การกํากับติดตามผูรับผิดชอบ ความใกลชิด การใหความสาํคัญ
ตอความสําเร็จ เจตคติที่ดี กํากับติดตามการดําเนินงาน 
ความเช่ือม่ันไววางใจกัน สงเสรมิการมสีวนรวม ความพึงพอใจ
ตอการปฏิบัติงานของคณะทํางาน ความตระหนักในบทบาท
การกํากับติดตาม 
  2.2 การกํากับติดตามการดําเนินงานของหนวยงาน 
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวาประเด็นหนวย
งานมีการแตงตั้งและมอบหมายหนาที่รับผิดชอบการกํากับ
ติดตามอยางชัดเจน และหนวยงานมีการกําหนดโครงสราง
บริหารงานการกํากับติดตามที่มีความชัดเจนและเหมาะสม
อยูในระดับมาก เพราะทั้งนี้เพราะสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดลําปาง ไดจัดทําแนวทางการกํากับติดตามใหนําไป
ปฏิบัติตาม และใหความสําคัญกับการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงาน สอดคลองกับการศึกษาของธนรัตน แตวัฒนา, 
กิตติตุณ รุงเรอืง และพัชนา อินทรัศมี(9) พบวาระบบกํากับ
ติดตามจะไดผลดี หากมีแนวทางกํากับติดตามโดยเฉพาะ
การกําหนดบทบาทหนาที่ ใหชัดเจน  และปฏิบัติตาม
กระบวนการของการกํากับติดตามอยางตอเนื่อง 
 สําหรับประเด็นหนวยงานมีระบบการประสานงาน
การกํากับติดตามที่มีคุณภาพ อยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ี
อาจเปนเพราะผูกํากับติดตามไมไดทําชองทางการสื่อสาร
ที่สามารถติดตอกันไดอยางสมํ่าเสมอและทันเวลา และ
ผูปฏิบัติงานมีความหลากหลายบางคนมารับงานใหม และ
การศึกษาของณัฐวรนิทร สิริเดชทวีติยาและมยุรี วัดแกว(12) 
พบวาปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของโครงการ  ไดแก
การประสานงานและมนุษยสัมพันธที่ดี 
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