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ABSTRACT

Objectives: To study performance results of the Nongbualam-
phu Rehabilitation Fund.
Study design: Cross Sectional Study.
Setting: Nongbualamphu province.
Methods: A Questionaire based on the Public Sector Manage-
ment Quality Award was used as a tool for data collection from 
51 Nongbualamphu Rehabilitation Fund committees and offi cial 
staff. Data were analyzed and reported as frequency, percent-
age, mean and standard deviation. Pearson Correlation analysis 
was used to study factors that correlated with performance re-
sults of Nongbualamphu Rehabilitation Fund. 
Results: The Nongbualamphu Rehabilitation Fund self as-
sessment showed excellent level of leadership, strategic plan-
ning ,client and stakeholder focus, measurement, analysis and 
knowledge management, human resource focus and process 
management. Sum performance score was 80.20 and revealed 
that leadership, client and stakeholder focus and process man-
agement were signifi cantly correlated with the Nongbualamphu 
Rehabilitation Fund performance score (p <0.05). 
Conclusion: The self assessment demonstrated good level of 
the Nongbualamphu Rehabilitation Fund overall performance 
score. Leadership, client and stakeholder focus and process 
management are factors that signifi cantly correlated with the 
performance score. 
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บทคัดยอ 
วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาผลลัพธการดําเนินการของกองทุนฟนฟู
สมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพ จังหวัดหนองบัวลําภู 
รูปแบบการวิจัย: เปนการวิจัยแบบตัดขาง

สถานท่ีทําการวิจัย: จังหวัดหนองบัวลําภู
กลุมประชากร: คณะกรรมการบริหาร อนุคณะกรรมการและบุคลากร
ของกองทุนฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอสุขภาพ จังหวัดหนองบัวลําภู 
ขนาดกลุมตัวอยาง 51 ราย
วิธีการศึกษา: รวบรวมขอมูลจากการใชแบบสอบถามท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน
โดยอิงเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ วิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติเชิงพรรณาและเสนอขอมูลเปนคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
แจกแจงความถ่ี และคารอยละ และทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัย
กับผลลัพธการดําเนินการดวยการวิเคราะหสหสัมพันธแบบเพียรสัน 
ผลการศึกษา: จากการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร 
คณะอนุกรรมการและบุคลากรของกองทุนฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปน
ตอสุขภาพ จังหวัดหนองบัวลําภู มีความเห็นตอการนําองคกร การ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวน
ไดเสีย การวัดวิเคราะหและการจัดการความรู การมุงเนนทรัพยากร
บุคคลและการจัดการกระบวนการ อยูในระดับดีมาก และมีความเห็น
ตอผลลัพธการดําเนินงานในภาพรวมอยูในระดับดี โดยมีคะแนนรวม 
80.20 คะแนน จากการทดสอบความสัมพันธพบวาปจจัยดานการนํา
องคกร การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียและการ
จดัการกระบวนการ มีความสัมพันธกับผลลัพธการดําเนินงาน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ p<0.05 
สรุป: ผลลัพธการดําเนินงานของกองทุนฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอ
สุขภาพ จังหวัดหนองบัวลําภูในภาพรวมอยูในระดับดี สวนปจจัยที่
มีความสัมพันธตอผลลัพธการดําเนินงานกองทุนฟนฟูสมรรถภาพที่
จําเปนตอสุขภาพ จังหวัดหนองบัวลําภูอยางมีนัยสําคัญไดแก การนํา
องคกร การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียและการ
จัดการกระบวนการ

คําสําคัญ: การฟนฟูสมรรถภาพ, การบริหารจัดการ, ผลลัพธการ
ดําเนินงาน
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บทนํา
ประเทศไทยใหความสําคัญ ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ดวยการจัด ทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการแหงชาติ โดยปจจุบัน

เปนฉบับท่ี 5 (2560-2564) สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 กรอบ

ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง

ชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 ตลอดจนอนุสัญญาวาดวยสิทธิคน

พิการ และเปาประสงคการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงพันธกรณีระหวาง

ประเทศท่ีเก่ียวของและไดกําหนดวิสัยทัศน “คนพิการเขาถึงสิทธิไดจริง 

ดํารงชีวิตอิสระ ในสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยางย่ังยืน” ภายใตยุทธ-

ศาสตรแหงความเทาเทียม (EQUAL) ไดแก เสริมพลังคนพิการและ

องคกรดานคนพิการใหมีศักยภาพและความเขมแข็ง (empowerment) 

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพ่ือใหคนพิการ

เขาถึงสิทธิไดจริง (equality management) เสริมสรางความเขาใจ

และเจตคติเชิงสรางสรรคตอคนพิการและความพิการ (understanding) 

สรางสภาพแวดลอมและบริการสาธารณะท่ีทุกคนเขาถึงและใชประโยชน

ได (accessibility) สงเสริมการบูรณาการเครือขายและสรางการมี

สวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอยางยั่งยืน (linkage) ท้ังน้ีมี

คนพิการในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ จากสาเหตุตางๆ ผลของความ

พิการสงผลกระทบและเกิดปญหาทั้งตอประเทศชาติและตอคนพิการ

เอง ผลการศึกษาของ ยศพล เหลืองโสมนภาและคณะ พบวาคนพิการ

สวนใหญอยากใหองคการบริหารสวนทองถิ่นแกไขปญหาทางสุขภาพ

ที่เปนอยูเชน การไดยิน การเดินและส่ิงที่คนพิการทางการเห็นและ

ทางการเคลื่อนไหวตองการสนับสนุนมากที่สุดคือการจัดหาอาชีพ สวน

สิ่งท่ีคนพิการทางสติปญญาหรือการเรียนรู ตองการสนับสนุนมากท่ีสุด

ไดแก การจัดกิจกรรมกระตุนพัฒนาการ(1) 

กระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานหลักประกันสุภาพแหงชาติ

รวมกับภาคีเครือขายอ่ืน ๆ ไดขยายขอบขายการบริการฟนฟูสมรรถ-

ภาพทางการแพทยเพ่ิมเติมใหครอบคลุมแกคนพิการ ผูสูงอายุ และผูปวย

ท่ีจําเปนตองไดรับการฟนฟูหลังการเจ็บปวยเฉียบพลัน และไดมีนโยบาย

สนับสนุนการเขาถึงบริการดังกลาวโดยการกระจายอํานาจและบทบาท

หนาที่ความรับผิดชอบไปยังสวนภูมิภาคหรือพ้ืนที่ ดวยการสนับสนุน

งบบริการฟนฟูสมรรถภาพการบริการทางการแพทยใหกับกองทุนฟนฟู

สมรรถภาพท่ีจําเปนตอสุขภาพระดับจังหวัด เพ่ือใหเกิดการพัฒนาระบบ

บริการและกิจกรรมบริการฟนฟูสมรรถภาพแกคนพิการ ผูสูงอายุ และ

ผูปวยท่ีจําเปนตองไดรับการฟนฟูหลังการเจ็บปวยเฉียบพลัน ในระบบ

บริการสาธารณสุขในชุมชนและการมีสวนรวมขององคกรคนพิการอีก 

ท้ังภาคีอ่ืน ๆ  ในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนตามแนวคิดการฟนฟูสมรรถภาพโดยชุมชน(2) 

จากฐานขอมูลทะเบียนกลางคนพิการ กรมสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 จังหวัดหนองบัวลําภู 

มีคนพิการรวมทั้งสิ้นจํานวน 17,587 คน มีรายละเอียดดังนี้ พิการ

ทางการเห็น 2,044 คน คิดเปนรอยละ 11.6 พิการทางการไดยิน

หรือสื่อความหมาย 3,114 คน คิดเปนรอยละ 17.7 พิการทางการ

เคลื่อนไหวหรือทางรางกาย 9,115 คน คิดเปนรอยละ 51.8 พิการทาง

จิตใจหรือพฤติกรรม 1,236 คน คิดเปนรอยละ 7.0 พิการทางสติปญญา 

1,279 คน คิดเปนรอยละ 7.3 พิการทางการเรียนรู 44 คน คิดเปนรอย

ละ 0.3 ออทิสติก 38 คน คิดเปนรอยละ 0.2 พิการซํ้าซอน 706 คน 

คิดเปนรอยละ 4.0 และอื่น ๆ ที่ไมไดระบุ 11 คน คิดเปนรอยละ 0.1(3)

  กองทุนฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอสุขภาพ จังหวัดหนองบัวลําภู 

ไดกอตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2553 โดยสํานักงานหลัก ประกันสุขภาพแหงชาติ 

เขต 8 อุดรธานีรวมกับองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภูไดสมทบ

งบประมาณเทากันฝายละ 2.8 ลานบาทรวมเปนงบประมาณเริ่มตน 

5.6 ลานบาท และสมทบฝายละ 3.20, 3.22, 3.25, 4.02, 3.97 และ 4.73 

ลานบาท ในป 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559 ตามลําดับ 

ทั้งนี้ไดกําหนดวิสัยทัศน “เปนองคการชั้นนําในการพัฒนางานฟนฟู

สมรรถภาพท่ีจําเปนตอสุขภาพ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ชาวหนองบัวลําภู” ท่ีผานมากองทุนฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอสุขภาพ

จังหวัดหนองบัวลําภู ไดใหการสนับสนนุการดําเนินงานแกโรงพยาบาล

ท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล องคการ

ปกครองสวนทองถิ่นระดับตําบลและองคกรคนพิการในการใหบริการ

แกกลุมเปาหมายคือ คนพิการ ผูสูงอายุ และผูปวยที่จําเปนตองไดรับ

การฟนฟูหลังการเจ็บปวยเฉียบพลันในรูปแบบคาชดเชยบริการและ

โครงการตาง ๆ อีกทั้งยังใหบริการโดยตรงแกประชาชนดวยการออก

หนวยเคล่ือนที่เพื่อใหบริการฟนฟูสมรรถภาพ การบริการดานสังคม 

การมอบและซอมเคร่ืองชวยความพิการและดําเนินการปรับปรุงสภาพ

บานและสิ่งแวดลอมแกคนพิการตามความจําเปน ทั้งนี้ มีเปาหมาย

เปนองคกรที่มีคุณภาพ เขาถึงงาย ทํางานรวมกันเปนเครือขายที่ยั่งยืน 

และพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง

ดวยเหตุดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความคิดเห็นจาก

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการและ

บุคลากรของกองทุนฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอสุขภาพ จังหวัดหนอง-

บัวลําภูตอการดําเนินการของกองทุนฯ เพ่ือจะไดนําขอมูลผลการศึกษา

มาประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและกําหนดรูปแบบการบริหาร

จัดการท่ีสามารถแกปญหาสุขภาพของคนพิการ ผูสูงอายุ และผูปวย

ที่จําเปนตองไดรับการฟนฟูหลังการเจ็บปวยเฉียบพลันไดอยางเหมาะ

สม ตรงจุดและบรรลุเปาหมายตอไป 

วิธีการศึกษา  
กลุมประชากร 

คณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูสมรรถภาพจําเปนตอสุขภาพ 

จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 15 คน คณะอนุกรรมการดานบริหาร 

จํานวน 7 คน คณะอนุกรรมการดานการแพทย จํานวน 8 คน คณะ

อนุกรรมการดานพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 12 คน คณะอนุกรรมการ

ดานการเงิน จํานวน 5 คน คณะอนุกรรมการดานการตรวจสอบและ

ประเมินผล จํานวน 5 คน เจาหนาที่กองทุนฯ จํานวน 6 คน รวมท้ังสิ้น 

58 คน

การคํานวณขนาดตัวอยางอางอิงจาก จํานวนคณะกรรมการบริหาร

กองทุนฟนฟูสมรรถภาพจําเปนตอสุขภาพ จังหวัดหนองบัวลําภู คณะ

อนุกรรมการและเจาหนาที่กองทุนฯ ทั้งหมด 58 คน กําหนดความ
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เชื่อมั่นในการสรุปขอมูลรอยละ 95 และใชวิธีการประมาณขนาด

ตัวอยางโดยใชสูตรของ Yamane ดังน้ี n=N/(1+Ne2)(4) นั่นคือ n=58/

[1+58(0.05x0.05)] = 50.6 ราย ผูวิจัยจึงเก็บขอมูลรวมทั้งสิ้น 51 ราย

ขั้นตอนการวิจัย  
ใชแบบสอบถามอิงเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ทําการศึกษาในพื้นที่ จังหวัดหนองบัวลําภู ระหวาง กรกฎาคม ถึง 

กันยายน 2560 เปนการวิจัยแบบตัดขวาง(5) โดยมีกรอบแนวคิดการ

ศึกษาดังแผนภูมิที่ 1

นิยามศัพท
การนําองคกร หมายถึง การช้ีนําและกําหนดวิสัยทัศน เปาประสงค

ระยะสั้น ระยะยาว คานิยม และความคาดหวังในผลการดําเนินการ 

การสื่อสารกับบุคลากร และการสรางบรรยากาศที่สงเสริมใหเกิด

พฤติกรรมการดําเนินการที่มีจริยธรรมและผลการดําเนินการที่ดีโดย

ใหบุคลากรมีสวนรวม รวมถึงระบบการกํากับดูแลตนเองท่ีดี สราง

ความสัมพันธที่ดีกับบุคลากร(6) และความรับผิดชอบตอสังคม รวมท้ัง

การสนับสนุนชุมชนของผูบริหารกองทุนฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอ

สุขภาพ จังหวัดหนองบัวลําภู

  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร หมายถึง การวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

การวางแผนปฏิบัติการ การถายทอดเพื่อนําแผนไปปฏิบัติตามแผน

งานโครงการที่วางไวโดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห(7) และประเมิน

ความสําเร็จตามเปาหมาย การมีสวนรวมขององคกรคนพิการ คุณภาพ

บริการ การปรับปรุงผลการดําเนินการใหมีความยั่งยืน และการเรียนรู

ของกองทุนฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพ จังหวัดหนองบัวลําภู

ในเชิงยุทธศาสตร

การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย หมายถึง 

การบริหารราชการและการใหบริการของกองทุนฟนฟูสมรรถภาพท่ี

จําเปนตอสุขภาพ จังหวัดหนองบัวลําภู มีประสิทธิภาพ ที่ผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสียพึงพอใจโดยยึดถือเอาความตองการของผูรับ

บริการเปนตัวกําหนด(8)

  การวัดวิเคราะหและการจัดการความรู หมายถึง การวัดวิเคราะห

ผลการดําเนินการและการจัดการสารสนเทศ ขอมูลและความรูที่

สามารถนําเอาไปปฏิบัติไดจริง(9) ของกองทุนฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปน

ตอสุขภาพ จังหวัดหนองบัวลําภู

การมุงเนนทรัพยากรบุคคล หมายถึง การสงเสริมใหบุคลากร

ของกองทุนฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอสุขภาพ จังหวัดหนองบัวลําภู 

ใหมีความสามารถ จัดการแกปญหา เรียนรูไดอยางรวดเร็ว มีความ

กระตือรือรน มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน

ไดเพราะบุคลากรมีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จของผลงาน(10)

การจัดการกระบวนการ หมายถึง การจัดการที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ทั้งดานการปฏิบัติการและการเงิน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

ตลอดจนการประเมินผล การปรับปรุงอยางตอเนื่องและมีการเรียนรู

และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดการเพื่อตอบสนองความตองการของ

ผูมีสวนไดสวนเสีย(11) ที่กองทุนฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพ 

จังหวัดหนองบัวลําภูสามารถบริหารจัดการได

 ผลลัพธการดําเนินการ หมายถึง การตรวจประเมินผลการดําเนิน

การและแนวโนมของกองทุนฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพ 

จังหวัดหนองบัวลําภูในมิติตาง ๆ ไดแก ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 

ดานคุณภาพการใหบริการ ดานประสิทธิภาพ(12) ของการปฏิบัติราชการ 

และดานการพัฒนาองคกร

คะแนนความสําเร็จของการดําเนินการ (performance score) 

หมายถึง คะแนนรวมในแตละหัวขอของผลลัพธการดําเนินการไดแก 

ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ ดานคุณภาพการใหบริการ ดานประสิทธิ-

ภาพของการปฏิบัติราชการและดานการพัฒนาองคกร ของกองทุน

ฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอสุขภาพ จังหวัดหนองบัวลําภู

คะแนนความสําเร็จของการดําเนินการรวม (sum performance 

score) หมายถึง คะแนนรวมทุกหัวขอของผลลัพธการดําเนินการไดแก 

ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ ดานคุณภาพการใหบริการ ดานประสิทธิ-

ภาพของการปฏิบัติราชการและดานการพัฒนาองคกร ของกองทุนฟนฟู

สมรรถภาพท่ีจําเปนตอสุขภาพ จังหวัดหนองบัวลําภู

เคร่ืองมือ 
แบบสอบถามจํานวน 7 หนา ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นโดยอิงเกณฑ

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และแบงเปน 2 สวนดังนี้

Figure 1. Framework of the study on performance results of the Nongbualamphu Rehabilitation Fund

  

 

 

 

 

Performance results of the 
Nongbualamphu Rehabilitation Fund 

       Performance achievement  
1. Effectivenes 
2. Service quality  
3. Efficiency of operation 
4. Organization development 

                       Factors 
1. Leadership 
2. Strategic planning 
3. Client and stakeholder focus 
4. Measurement, analysis, and 
knowledge management 
5. Human resource focus 
6. Process management 
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สวนท่ี 1 สอบถามขอมูลทั่วไป ประกอบดวยขอมูลเก่ียวกับ เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา บทบาทหนาที่ในกองทุนฟนฟูสมรรถภาพที่

จําเปนตอสุขภาพ จังหวัดหนองบัวลําภู 

สวนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอการ

ดําเนินการของกองทุนฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพ จังหวัด

หนองบัวลําภู โดยประยุกตจากเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาค

รัฐ (PMQA)(13,14) แนวคิดเก่ียวกับการบริหารคุณภาพแบบมุงคุณภาพ

ทั้งองคการ (TQM)(15) และแนวคิดของ 7’s McKinsey(16) มีทั้งหมด 50 

ขอแบงเปน 7 หมวด ไดแก การนําองคกร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย การวัดวิเคราะห

และการจัดการความรู การมุงเนนทรัพยากรบุคคลและการจัดการ

กระบวนการ หมวดละ 5 ขอยอย สวนหมวดท่ีเปนผลลัพธการดําเนิน

การแบงเปน 4 หัวขอ คือ ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ ดานคุณภาพ

การใหบริการ ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการและดานการ

พัฒนาองคกร โดยแตหัวละขอมี 5 ขอยอย โดยทุกขอมีคะแนน ขอละ 

5 คะแนน ซึ่งแบงระดับตามรูปแบบของ Likert’s Scale(17) คือ ระดับ

ดีมาก ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับพอใช และระดับแย

ทั้งนี้ไดตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (validity) กอนนําไปใช 

โดยใชผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน จากน้ันนําผลการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญ

แตละทานมารวมกันคํานวณหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ซึ่งคํานวณ

จากความสอดคลองระหวางประเด็นที่ตองการวัดกับขอคําถามท่ี

สรางขึ้น โดยดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค 

(Item-Objective Congruence Index, IOC)(18) ใหคะแนนระดับ

ความสอดคลองดังนี้ 1 = สอดคลอง, 0 = ไมแนใจ, -1 = ไมสอดคลอง 

และจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ดัชนีความสอดคลอง

อยูระหวาง 0.66-1.00 คาเฉลี่ยเทากับ 0.75 สวนการหาความเช่ือม่ัน 

(reliability) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางข้ึนและปรับปรุงแกไข

ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญไปทําการทดสอบ จํานวน 10 ชุด กับ

กลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่ตองการศึกษา 

พบวาใชเวลาเฉล่ียคนละ 15.12 นาทีในการตอบแบบสอบถามจาก

นั้นจึงนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาทดสอบความเชื่อมั่น โดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติดวยวิธี Cronbach’s alpha coeffi cient 

method(19) ไดคาความเช่ือมั่น 0.93 การเก็บขอมูลในครั้งน้ีไมไดมีการ

ระบุชื่อผูตอบแบบสอบถาม การศึกษาในคร้ังน้ีดําเนินการโดยผูวิจัย

เพียงคนเดียว

การวิเคราะหทางสถิติ
 ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร แบงการวิเคราะหขอมูล

ออกเปน 2 สวน คือ 

1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการ

แจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ

2. วิเคราะหความคิดเห็นตอการดําเนินการของกองทุนฟนฟู

สมรรถภาพท่ีจําเปนตอสุขภาพ จังหวัดหนองบัวลําภู โดยใชคาทางสถิติ 

คือ คาเฉล่ีย (mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard devia-

tion, SD) กําหนดการแปลความหมายดวยการอิงเกณฑ ซึ่งแบงระดับ

ออกเปน 5 ระดับ โดยใชวิธีการคํานวณความกวางของชั้น ดังนี้ 

(คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด) / จํานวนชั้น = (5-1) / 5 = 0.8 

คาเฉลี่ยระหวาง 5.00 – 4.20 หมายความวา ดีมาก 

คาเฉลี่ยระหวาง 4.19 – 3.40 หมายความวา ดี 

คาเฉลี่ยระหวาง 3.39 – 2.60 หมายความวา ปานกลาง 

คาเฉลี่ยระหวาง 2.59 – 1.80 หมายความวา พอใช 

คาเฉลี่ยระหวาง 1.79 – 1.00 หมายความวา แย 

3. วิเคราะหเพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยกับผลลัพธ

การดําเนินการ ของกองทุนฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอสุขภาพ จังหวัด

หนองบัวลําภู ดวยการวิเคราะหสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s 

Correlation Analysis)(20)

ผลการศึกษา 
จากการศึกษาพบวา ขอมูลพ้ืนฐานการดําเนินงานของกองทุนฟนฟู

สมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพ จังหวัดหนองบัวลําภูระหวางปงบ 

ประมาณ 2558-2560 มีการจัดสรรงบประมาณเปน 5 ดานประกอบ

ดวย ดานการบริหารจัดการ (รอยละ 10) ดานการแพทย (รอยละ 

50) ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต (รอยละ 35) ดานพัฒนาระบบการฟนฟู

สมรรถภาพ (รอยละ 3) และดานสนับสนุนองคกรคนพิการ (รอยละ 2) 

โดยใชจายรวมทุกดานเปนเงิน 5,921,321, 7,371,165 และ 7,697,970 

บาท ตามลําดับ ซึ่งใชงบประมาณเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 7.69 ตอป เปน

คาชดเชยบริการดานการแพทยมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 52.1, 52.4 และ 

39.5 ตามลําดับ ทั้งนี้การจัดบริการดานพัฒนาคุณภาพชีวิตสามารถ

ขยายบริการครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดไดมากขึ้นเรื่อย ๆ เชนกัน โดย

บริการประกอบดวยการปรับสภาพแวดลอม และปรับปรุงบาน 89, 99 

และ189 ราย ตามลําดับ ซอมเคร่ืองชวยความพิการและผลิตเครื่อง

ชวยความพิการที่เหมาะสมกับสภาพความพิการ 44, 33 และ63 ราย

ตามลําดับ สําหรับบริการดานการฟนฟูสมรรถภาพใหบริการในกลุมผู

สูงอายุ ผูปวยก่ึงเฉียบพลันและคนพิการจํานวน 5,402, 11,618 และ 

20,257 ราย ตามลําดับ มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1(21) 

จากการเก็บขอมูลความเห็นเพ่ือประเมินตนเองของกองทุน

ฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอสุขภาพ จังหวัดหนองบัวลําภู มีผูตอบ

แบบสอบถาม 51 คน คิดเปนรอยละ 89.47 ประกอบดวยคณะ

กรรมการบริหารกองทุนฟนฟูสมรรถภาพจําเปนตอสุขภาพ จังหวัด

หนองบัวลําภู จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 80.0 ของกลุม คณะอนุ-

กรรมการดานบริหาร จํานวน 5 คน (คิดเปนรอยละ 89.5 ของกลุม) 

คณะอนุกรรมการดานการแพทย จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 100 

ของกลุม คณะอนุกรรมการดานพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 11 คน 

คิดเปนรอยละ 91.7 ของกลุม คณะอนุกรรมการดานการเงิน จํานวน 

5 คน คิดเปนรอยละ 100 ของกลุม คณะอนุกรรมการดานการตรวจ

สอบและประเมินผล จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 100 ของกลุม และ

เจาหนาที่กองทุนฯ จํานวน 5 คน 83.3 ของกลุม

ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางพบวา เปนเพศหญิง จํานวน 25 คน 

คิดเปนรอยละ 49.0 เพศชายจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 51.0 

มีอายุอยูระหวาง 31-40 ป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 41.2 โดย
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เปนคณะอนุกรรมการกองทุนฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอสุขภาพ 

จังหวัดหนองบัวลําภูทุกคณะรวมกันมากที่สุด 34 คน คิดเปนรอยละ 

66.7 สวนใหญระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 43 คน คิดเปน

รอยละ 84.3 ดังแสดงในตารางท่ี 2 กลุมตัวอยางมีความเห็นตอการนํา

องคกร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร การใหความสําคัญกับผูรับบริการ

และผูมีสวนไดเสีย การวัดวิเคราะหและการจัดการความรู การมุงเนน

ทรัพยากรบุคคลและการจัดการกระบวนการ โดยแตละขอมีคะแนน

รวม 25 คะแนนในภาพรวมอยูในระดับดีมากโดยมีคาเฉล่ียคะแนนรวม 

133.4 (หรือรอยละ 88.9 จากคะแนนเต็ม 150 คะแนน) เมื่อพิจารณา

รายดานพบวา กลุมตัวอยางประเมินวาการนําองคกร มีคะแนนเฉลี่ย

มากที่สุดคือ 22.98 รองลงมาคือ การวัดวิเคราะหและการจัดการ

ความรู และการวางแผนเชิงยุทธศาสตรโดยมีคะแนนเฉล่ีย 22.75 และ 

22.69 ตามลําดับสวนการมุงเนนทรัพยากรบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยนอย

ที่สุดคือ 21.04 ดังแสดงในตารางท่ี 3 ผลลัพธการดําเนินงานของกอง

ทุนฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพ จังหวัดหนองบัวลําภู ได

ทําการศึกษา 4 ดานไดแก ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ ดานคุณภาพ

การใหบริการ ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการและดานการ

พัฒนาองคกร กลุมตัวอยางประเมินผลลัพธการดําเนินงานภาพรวมอยู

ในระดับดีโดยมีคะแนนเฉลี่ย 80.20 โดยที่ดานประสิทธิผลตามพันธ

กิจ มีคะแนนเฉล่ียมากที่สุดคือ 21.25 สวนดานคุณภาพการใหบริการ

คะแนนเฉล่ียนอยที่สุดคือ 19.22 ดังแสดงในตารางท่ี 4 เมื่อวิเคราะห

หาความสัมพันธของปจจัยกับผลลัพธการดําเนินงานของกองทุนฟนฟู

สมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพ จังหวัดหนองบัวลําภู โดยการวิเคราะห

สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Correlation Analysis) พบวามี

ปจจัย 3 ตัวคือ การนําองคกร การใหความสําคัญกับผูรับบริการ และ

ผูมีสวนไดเสียและการจัดการกระบวนการมีความสัมพันธกับระดับ

ความสําเร็จของกองทุนฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอสุขภาพ จังหวัด

หนองบัวลําภูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p<0.05 ดังแสดงในตารางท่ี 5 

บทวิจารณ
การบริหารสวนทองถ่ินคือการกระจายอํานาจใหประชาชนมี

อํานาจในการตัดสินใจเก่ียวกับกิจการตาง ๆ  ท่ีเปนสาธารณะของทองถ่ิน

ดวยตนเอง ซ่ึงบริการดานสาธารณสุขก็เปนภารกิจทางสังคมอีกประการ

หน่ึงขององคการปกครองสวนทองถ่ิน(22) การกอต้ังกองทุนฟนฟูสมรรถ-

ภาพที่จําเปนตอสุขภาพระดับจังหวัดจึงถือวาเปนนวัตกรรมดานการ

Table 1. Budget and projects of the Nongbualamphu Rehabilitation Fund

2015 2016 2017
Budget Percent Budget Percent Budget Percent

Management
Medical 
Quality of life
Development
Empowerment
Total

1,214,495
3,084,696
935,550
656,780
29,800

5,921,321

20.5
52.1
15.8
11.1
0.5

100.0

872,256
3,861,256
2,299,513

-
33,8140

7,371,165

11.8
52.4
31.2

0
4.6

100.0

1,076,038
3,038,538
2,813,409
204,070
565,915

7,697,970

14.0
39.5
36.5
2.6
7.4

100.0
Projects Percent Projects Percent Projects Percent

Medical 
Quality of life
Systemic Improvement
Disability Association
    Total

4
2
1
1
8

50.0
25.0
12.5
12.5

100.0

6
4
1
1

12

50.0
33.4
8.3
8.3

100.0

8
4
2
1

15

53.3
26.7
13.3
6.7

100.0
Clients Percent Clients Percent Clients Percent

Ageing
Subacute
Disabled
    Total

1,203
2,116
2,083
5,402

22.3
39.2
38.5

100.0

3,112
5,030
3,476
11,618

26.8
43.3
29.9

100.0

10,313
5,725
4,219

20,257

50.9
28.3
20.8

100.0
Home modifi cation 89 99 189

Remark: budget in baht

Table 2. Demographic data of participants

 (n=51) percentage
Gender

Femal
Male

25
26

49.0
51.0

Age, years
20-30 
31- 40
41-50 
51-60 
> 60 

9
21
10
7
4

17.6
41.2
19.6
13.8
7.8

Education
Bachelor
Master degree

43
8

84.3
15.7

Participants
Committee
Subcommittee
Rehabilitation Fund Staff
Total        

12
34
5
51

23.5
66.7
9.8
100
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Table 3. Nongbualamphu Rehabilitation Fund performance assessment score

Item
Performance score (n=51)

Mean S.D. Level
1. Leadership
2. Strategic planning
3. Client and stakeholder focus
4. Measurement, analysis, and knowledge management
5. Human resource focus
6. Process management

22.98
22.69
21.90
22.75
21.04
22.14

1.17
1.46
1.41
1.24
1.26
1.29

Excellence
Excellence
Excellence
Excellence
Excellence
Excellence

Table 4. Performance results of Nongbualamphu Rehabilitation Fund

Item
Performance score (n=51)

Mean S.D. Level
1. Effectiveness
2. Service quality 
3. Effi ciency of operation
4. Organization development

21.25
19.22
19.76
19.97

1.70
1.97
1.97
1.70

Good
Good
Good
Good

Table 5. Nongbualamphu Rehabilitation Fund performance score correlated factors (n=51)

Performance score Leadership Strategic Planning Client and Stakeholder 
Focus

Measurement 
and Analysis

Human Resource 
Focus

Process 
Management

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

.291

.034
.089
.596

.626

.000
.222
.079

.069

.763
.567
.000

บริหาร งบประมาณอีกแบบหนึ่ง(23) ซึ่งกองทุนฟนฟูสมรรถภาพที่

จําเปนตอสุขภาพระดับจังหวัดจัดตั้งขึ้นเพ่ือสงเสริมใหเกิดความรวม

มือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

และการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพในจังหวัดอยาง

ครบวงจร มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการของคนพิการ 

ผูสูงอายุ และผูที่จําเปนตองไดรับการฟนฟูโดยมีองคการบริหารสวน

จังหวัดเปนกลไกสําคัญในการประสาน หนวยงาน องคกรและภาคี

เครือขายในพ้ืนท่ีใหเขามามีสวนรวมในการวางแผนและสงเสริมใหเกิด

การดําเนินกิจกรรม การบริการฟนฟูสมรรถภาพ การสนับสนุนอุปกรณ

เครื่องชวยความพิการตามความจําเปนแกคนพิการ ผูสูงอายุ และผู

ที่จําเปนตองไดรับการฟนฟูเพื่อนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและ

สามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรีตอไป การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย

มุงเนนผลการประเมินตนเองรวมกันของคณะกรรมการ บริหารกอง

ทุนฯ คณะอนุกรรมการดานตาง ๆ และบุคคลากรของกองทุนฟนฟู

สมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพ จังหวัดหนองบัวลําภู โดยใชเคร่ืองมือ

ทางการบริหารที่เปนที่ยอมรับในระดับสากลคือ เกณฑประเมิน Public 

Sector Management Quality Award (PMQA)(24) เพื่อความสะดวก

ในการนํามาใชประเมินผูวิจัยจึงไดพัฒนาเกณฑใหเปนแบบสอบถาม

โดยผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญแลว ผลการศึกษาพบวาการนํา

องคกร การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียและการ

จัดการกระบวนการมีความสัมพันธกับผลลัพธการดําเนินงานของกอง

ทุนฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพ จังหวัดหนองบัวลําภูอยางมี

นัยสําคัญสอดคลองกับการศึกษาของทิพยวรรณ จูมแพง และคณะ 

พบวา ตัวแปรที่มีผลและรวมทํานายความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐตามการรับรูของผูปฏิบัติงาน คือ คานิยม

รวมองคการ กลยุทธองคการ ระบบงาน ทักษะบุคลากรและโครงสราง

องคการ โดยตัวแปรดังกลาวมีผลตอความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐโดยรวม(25) และสอดคลองกับการศึกษาของ 

Vasconcellos J. และ Hambrick D.(26) พบวา การบริหารเชิงกลยุทธ

และการจัดการระบบงานเปนปจจัยแหงความสําเร็จขององคกร เชน

เดียวกัน การศึกษานี้ชี้ใหเห็นวากองทุนฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอ

สุขภาพ จังหวัดหนองบัวลําภู เปนองคการที่สามารถปรับตัวกับสภาพ

แวดลอมไดดวยการจัดการกระบวนการไดแก การประยุกตใชองค

ความรู ทักษะ เคร่ืองมือ การวัดผล การรายงานผลการดําเนินการและ

การบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพสอดคลองกับแนวคิดของ David 

Easton(27), Fremont E. Kast และ James E. Rosenzweig(28) ที่เห็น

วาองคการมีภารกิจที่ตองทําใหบรรลุเปาหมายและตองปรับตัวใหเขา

กับปจจัยทั้งภายในและภายนอกอยูตลอดเวลา  

จากผลการศึกษาในครั้งนี้ แสดงใหเห็นวาเปนการเริ่มตนของการ

ดําเนินงานขององคกรท่ัวไปท่ีผูนําเปนผูมีบทบาทสําคัญในการขับ

เคลื่อนองคกรในการตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการโดยมี

กระบวนการทํางานเปนเครื่องมือในการดําเนินงาน ซ่ึงชวยใหกองทุน

ฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอสุขภาพระดับจังหวัด นํามากําหนดแนวทาง

ในการดําเนินงานท่ีเหมาะสมตอไปคือ เพ่ิมความสําคัญของการวางแผน

เชิงยุทธศาสตร การวัดวิเคราะหและการจัดการความรู และการมุงเนน

ทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะชวยใหผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานดียิ่งขึ้น

สอดคลองกับแนวคิดของ Judith E. Innes และ David E. Booher(29) 

ที่วาผูนําองคการภาครัฐศตวรรษท่ี 21 ตองมีลักษณะเปนผูนําดวยการ
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บริหารทางยุทธศาสตรและประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิด

เห็นเชิงนโยบายการบริหาร  

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป ควรศึกษาตัวแปรอื่น

เพิ่มเติมเชน ความรวมมือกับภาคเอกชน การสนับสนุนทางการเมือง 

การสนับสนุนของสื่อมวลชน ความตองการและการยอมรับของชุมชน

เปนตน โดยออกแบบเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลและวิธีการเก็บขอมูล

ที่เหมาะสมกับแตละกลุมและควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับกองทุน

ฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพ จังหวัดอ่ืนดวยวาจะไดผลเหมือน

กันหรือแตกตางกันในประเด็นใดบาง 

  สรุปผลการศึกษา จากการประเมินตนเองตามความเห็นของกอง

ทุนฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพ จังหวัดหนองบัวลําภูในภาพ

รวมอยูในระดับดี และการนําองคกร การใหความสําคัญกับผูรับ

บริการและผูมีสวนไดเสียและการจัดการกระบวนการเปนปจจัยที่มี

ความสัมพันธกับผลลัพธการดําเนินงานของกองทุนฟนฟูสมรรถภาพที่

จําเปนตอสุขภาพ จังหวัดหนองบัวลําภู อยางมีนัยสําคัญ

กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณนายแพทยสมชาย เชื้อนานนท นายแพทยศราวุธ 

สันตินันตรักษ ที่ใหคําแนะนําการวิจัย นายแพทยไพฑูรย ใบประเสริฐ 

อาจารยมานพ เช้ือบัณฑิต และอาจารยไพบูลย บุญแสนแผน ท่ีอนุเคราะห

เปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย ดร.สุภาภรณ ปญหาราช ผูให

คําแนะนําดานระเบียบวิธีวิจยัและการวิเคราะหขอมูล คณะกรรมการ-

บริหาร คณะอนุกรรมการ และเจาหนาที่ประจํากองทุนฟนฟูสมรรถ-

ภาพที่จําเปนตอสุขภาพ จังหวัดหนองบัวลําภูทุกทานที่ใหความรวมมือ

และอํานวยความสะดวกในการศึกษาในครั้งน้ีเปนอยางดี

เอกสารอางอิง
 1.  Leaungsomnapa Y, Promproh S , Khanwiset S. Quality of life , prob-

lems and needs’ s disable persons in responsibility of Thachang 
subdistrict administrative organization, Chanthaburi Province. J 
Prapokklao Hosp Clin Med Educat Center. 2011;28:98-109.

 2. World Health Organization [Internet]. Community Based Re-
habilitation. Available from: http://apps.who.int  /iris/bitstre
am/10665/44405/163/9789241548052_introductory_tha.pdf.

 3. Department of empowerment of persons with disabilities [Inter-
net]. Statistic of disabled persons from 1 Novebmer 2537 to 31 
August 2560. Available from: https://www.m-ociety.go.th/article_
attach/20586/21091..pdf

 4. Israel GD. Determining sample size [monograph on the Internet]. 
Florida: The Institute of Food and Agricultural Sciences (IFAS); 
2013 [cited 2013 June]. Available from:http://edis.ifas.ufl .edu/
pdffi les/pd/pd00600.pdf.

 5. Luevitoonvechki S. Type of research design. Buddhachinaraj Med 
J. 2007;24:369-80.

 6. Ponce GA. Leadership does not equal what leader do. J Leader 
Organ Stud. 1995;2:68-73.

 7. Heracleous L. Strategic planning or strategic planning. Long 
Range Planning. 1998; 31:481-87.

 8. Ferrell OC, Gonzalez-Padron TL,Tomas G, Hult M, Maignan L. 
From market orientation to stakeholder orientation. J Public Policy 
Marketing. 2010;29:93-96.

 9. Hoffmann I. Knowledge management tool. In Mertins K., Heisig P, 
Vorbeck J. (Eds). Knowledge management best practices in Eu-
rope. Berlin: Sprlnger-Verlag; 2001. p 74-94.

 10. Becker B, Gerhart B. The impact of human resource management 
on organizational performance: progress and prospects. Acad 
Manage J. 1996;39:779-801.

 11. Jeston J, Nelis J. Business process management: practical guide-
lines to successful implementation. 3rd ed. New York: Routledge; 
2014.

 12. Hatry HP. Performance measurement: getting results. 2nd ed. 
Washington D.C. The urban institule press; 2006.

 13. Koonmee K. Implementing the performance management system 
in the Thai public sector. NIDA Development J. 2011;51:117-55.

 14. Premchuen S. Public management quality of Thai civil service. The 
Association of QC Headquarters of Thailand Ministry of Industry; 
2016.

 15. Tenner AR, DeToro IJ. Total quality management: Three steps to 
continuous important. Massachusetts: Addison-Wesley. Publish-
ing company Inc; 1992.

 16. Ravanfar MM. Analyzing organizational structure based on 7s 
model of Mckinsey. Global J Manage Business Res. 2015; 15:6-
12.

 17. Norman G. Likert scales, levels of measurement and the “laws” of 
statistics. Adv Health Sci Educ. 2010;15:625-32.

 18. Turner RC, Carlson L. Indexes of item-objective congruence for 
multidimensional items. Int J Testing. 2003;3;163-71.

 19. Eisinga R, Grotenhuis MT, Pelzer B. The reliability of a two-item 
scale: Pearson, Cronbach or Spearman-Brown? Int J Public 
Health. 2013;58:637-42.

 20. Rodgers JL, Nicewander WA. Thirteen ways to look at the correla-
tion coeffi cient. Am Stat. 1988;42:59-66.

 21. Nongbualamphu Rehabilitation Fund. annual report. Nongbualam-
phu; 2015.

 22. Silverman JM. Public sector decentralization: economic policy and 
sector investment programs. Washington DC: World Bank Publi-
cations; 992.

 23. Grandori A. An organizational assessment of interfi rm coordination 
modes. Organ Stud. 1997;18:897-925.

 24. Baldrige National Quality Program Getting started. National Insti-
tute of Standards and Technology, US Department of Commerce 
[Internet]. 2005. Available from: http://www. nist.gov/baldrige..

 25. Jumpang T, Rudtanasudjatum K, Jaidee W. Factors infl uencing 
the success of public sector management quality award based on 
perception of the personnel at the regional level, ministry of public 
health. Public Health J Burapha. 2012;7:38-52.

 26. Vasconcellos J, Hambrick D. Key success factors: test of a general 
framework in the mature industrial-product sector. Strategic 
Manage J. 1989;10:367-82.

 27. Gunnell JG.The reconstitution of political theory: David Easton, be-
havioralism, and the long road to system. J Hist Behav Sci. 2013; 
49:190-210. 

 28. Johnson RA, Fremont EK , James E. The theory and management 
of systems. 3rd ed. New York: McGraw-Hill; 1973. p.144-6.

 29. Innes JE, Booher DE. Reframing public participation: strategies for 
the 21st century. Planning Theory Pract. 2004;5:419–36.


