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บทคัดย่อ
การวิจัย ครั้ งนี้ มีวัตถุ ประสงค์เพื่ อศึกษาความสั มพั นธ์ร ะหว่างปั จจัย แห่ งความสามารถ กั บพั ฒ นารู ปแบบ
องค์การที่มีสมรรถนะการทางานสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ บุคลากร ที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
จานวน 166 คน โดยใช้ แ บบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการวิ จัย สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิจัย คื อ ค่ าความถี่ ค่ าร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่า F-test และใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน ผลการศึกษา
พบว่า (1) บุคลากรเห็นว่าปั จจัยแห่งความสามารถมีผลต่อการพัฒนารูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะการทางานสู ง
เพื่ อ รองรั บ การเข้ าสู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นขององค์ การบริ ห ารส่ วนจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม ในภาพรวม
อยู่ในระดับ มาก เมื่อพิ จารณาเป็นรายด้ าน พบว่า มี ผลต่อการพัฒ นารู ปแบบองค์การฯ อยู่ ในระดั บมาก 3 ด้าน
ดังนี้ ด้านการวัดการวิเคราะห์การจัดการความรู้ ด้านมุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์ และด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
ตามลาดั บ นอกจากนี้ พ บว่ า มี ผ ลต่ อการพั ฒ นารูป แบบองค์ การฯ อยู่ ในระดั บ ปานกลาง 3 ด้ าน ดั งนี้ ด้ านการ
ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ผู้ มีส่ วนได้ เสี ย ด้ านกระบวนการจั ด การ และด้ านการนาองค์ การ ตามล าดั บ (2) ปั จจั ย แห่ ง
ความสามารถ โดยรวม และรายด้ านได้ แ ก่ ด้ านการนาองค์ ก าร ด้ านการวั ด การวิ เ คราะห์ ก ารจั ด การความรู้
ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และด้านมุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพันธ์กับการพัฒนารูปแบบองค์การที่มี
สมรรถนะการท างานสู ง เพื่ อ รองรั บ การเข้ าสู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ส่วนด้านกระบวนการจัดการ มีความสัมพันธ์ในระดับสูง และเป็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันส่วนด้านการให้
ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีความสัมพันธ์
คาสาคัญ: การพัฒนารูปแบบองค์การ, สมรรถนะการทางาน, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Abstract
The purpose of this research was aimed to explore the relationship between efficacy
factors and the development of the high performance organization models to accommodate the
entering the AEC by the Provincial Administration Organization. In present study, the population
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included 166 participants who have worked for Samutsongkram Provincial Administration
Vol.6 No.2 (July–December 2016)
Organization. The questionnaires were used as instrument to gather data. The statistics
implemented included frequency, percentage, mean, and standard deviation, as well as t-test
(Independent t-test), F-test (Independent sample F-test, and the Pearson Product Moment
Correlation Coefficient. The results showed as follows. (1) Personnel perceive that the factors of
competence have an impact on the development of high-performance organizational models in
order to support the integration into the ASEAN Economic Community by the Samut Songkhram
Provincial Administrative Organization as a whole at a high level. When considered on a case-bycase basis, it has been found to affect the development of the organization model. There are 3
levels: measurement, analysis, knowledge management. Human resources focus and strategic
planning respectively. Effect on the development of the organization model. There are three
levels of significance: Stakeholders Management process and the organization of the organization.
(2 ) Efficacy factors overall and in each respect of areas; organization leadership, measurement,
analysis and knowledge management, strategic planning, and the focus on human resources,
were correlated with development of the high performance organization models supporting the
entering the AEC of the Samutsongkram Provincial Administration Organization as 0.01 statistically
significant level; the moderate and in the same direction relationship was found. The high and in
the same direction relationship was found on management process whereas no relationship was
found on the importance to stakeholders.
Keywords: development of organizational model, competency, ASEAN Economic Community

บทนา

ศาสตร์ได้เปลี่ยนแปลงไปหน่วยงานภาครัฐต้อง
มี ค วามสามารถในการแข่ ง ขั น เพื่ อ ให้ บ ริก าร
ประชาชนอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลองค์ก ร
ภาครัฐไม่อาจดารงอยู่ภายใต้กระแสการแข่งขัน
ในยุ ค ปั จ จุ บั น ที่ เ ทคโนโลยีท างข่า วสารข้ อ มู ล
มีความทันสมัยและรวดเร็ว ข่าวสารข้อมูลไม่อาจ
ถูกปิดกั้นได้อีกต่อไป องค์การภาครัฐต้องปรับตัว
เพื่อเสริม สร้างขีดความสามารถในการแข่ง ขัน
ให้กับองค์การเองและประเทศในฐานะองค์การ
ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศมีความสาคัญ
อย่างยิ่งต่อการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒ นา
เศรษฐกิ จของประเทศ การวัดความสามารถในการ

การด ารงอยู่ ข ององค์ ก ารจะต้ อ งพึ่ ง พา
ขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์การและ
หมายรวมถึ งความสามารถในการแข่ งขั นของ
ประเทศด้วยซึ่งการดาเนินกิจกรรมทางด้านต่าง ๆ
ของประเทศต้องพึ่งพาความสามารถการแข่งขัน
ขององค์การเป็นหลัก แม้นว่าหน่วยงานภาครัฐ
จะเป็ นองค์ก ารภาครัฐที่ ก รอบความคิดดั้ง เดิม
มี มุ ม มองว่ า ไม่ มี ค วามจ าเป็ น ใด ๆ ที่ จ ะต้ อ ง
แข่งขันอะไร กับใคร นอกจากใช้เงินงบประมาณ
จากภาครัฐที่จ่ายให้ประจาเป็นต้นทุนในการดาเนิน
กิจกรรม แต่ปัจจุบันกระบวนทัศนทางรัฐประศาสน์
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แข่งขันของประเทศโดยมี หน่วยงาน International
Institute for management Development (IMD)
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดอั นดับความสามารถ
การแข่งขันของประเทศต่าง ๆ โดยมีปัจจัยหลักสาหรับ
การจัดอันดับได้แก่ (1) ปัจจัยด้านศักยภาพทางเศรษฐกิจ
(2) ปัจจัยด้านประสิทธิภาพของภาครัฐ (3) ปัจจัยด้าน
ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ และ (4) ปัจจัยด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน โดยเฉพาะปัจจัยด้านประสิทธิภาพของภาครัฐ
มีปัจจัยที่เอื้อต่อความสามารถในการแข่งขันประกอบด้วย
ฐานะการคลั ง (Public Finance ) นโยบายการคลั ง
(Fiscal Policy) โครงสร้างของสถาบั น ภาครั ฐ
และกฎหมายธุรกิจ โครงสร้างของสังคม (Social
Framework)
อ ง ค์ ก า ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น
มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การปกครองประเทศและ
การพั ฒ นาป ระเท ศในภาพ รวมเนื่ อ งจาก
เป็นหน่วยการปกครองที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน
มากที่ สุ ด และเป็ นหน่ วยการปกครองที่ ประชาชน
มีส่วนร่วมด้วยอย่างสมบูรณ์ แม้นว่าประเทศไทย
จะมี ก ารปกครองท้ อ งถิ่ น มาเป็ น ระยะเวลา
ยาวนานพอสมควร แต่ปัญหาที่ส่งผลให้การปฏิบัติ
ห น้ าที่ ขอ งอ งค์ ก รป ก ครอ งส่ วน ท้ อ งถิ่ น
ด าเนิ น การได้ อ ย่ า งมี ประสิ ท ธิ ผ ล ดั ง เช่ น
การขาดจิ ตส านึ กใน การป กครองต น เอ ง
การที่ประชาชนไม่ให้ความสนใจต่อการเลือกตั้งท้องถิ่น
ปัญหาทางด้านคลังสาธารณะ ระบบบริหารงานบุคคล
ที่ เหลื่ อมล้ าระหว่ างข้ าราชการส่ วนกลาง และ
ส่วนภูมิภาค และการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในท้องถิ่นมีน้อย
เนื่ อ งจากประเทศไทยก าลั ง ก้ า วเข้ า สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นเรื่องที่มีความสาคัญ

และองค์กรปกครองส่Vol.6
วนท้No.2
องถิ(July–December
่นก็เป็นหน่วยงาน
2016)
หลักในการขับเคลื่อนการปกครองและเศรษฐกิจ
สังคมให้สามารถดารงความสามารถการแข่งขัน
เพื่ อ ที่ ส ามารถก้ า วเข้ า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียนอย่างสมบูรณ์ การพัฒ นาการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีสมรรถนะเพียงพอที่จะสามารถ
แข่งขันกับองค์การของประเทศในกลุม่ ประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซียน เมื่ อพิ จ ารณาศัก ยภาพของ
องค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นเป็นนิติบุคคลที่ต้อง
มี ขีดความสามารถในการเลี้ยงตัวเองทางด้าน
การคลั ง ได้ สามารถจั ด สรรงบประมาณที่ จ ะ
ใช้ส อยทั้ งในงานประจาและงานพัฒนา (วีระศักดิ์
เครือเทพ, 2551, หน้ า 117) ปั ญ หาการถ่ายโอน
ภารกิ จ จากราชการส่วนกลางและภูมิ ภาคไปสู่
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น บทบาทการปฏิบัติงาน
ของนั ก บริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว น ท้ องถิ่ น
อาทิ การบริ หารงานบุ คคล ปั ญ หาด้ านการคลั ง
การมีส่วนร่วมของประชาชน ปัญหาสาธารณสุขมูลฐาน
ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนปั ญหาการจั ดการ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและภายในองค์กรที่
มีปัญหากับโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุป ภาครัฐและภาคเอกชนต่างมีความประสงค์
จะพัฒนาองค์การในส่วนของตนเองเพื่อให้เป็น
องค์การที่ มี สมรรถนะสูงทั้ งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีความสาคัญอย่างยิ่ง
ต่อการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในท้องถิ่น อีกประการหนึ่ง การได้รับการพัฒนา
ให้เป็นองค์การที่มี สมรรถนะการปฏิบัติงานสูง
จะเพิ่มพูนศักยภาพทางด้านความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อสอดรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสามารถ
เพิ่ม ขีดความสามารถการแข่ งขันเพื่อก่อให้เกิ ด
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ประสิทธิ์ผลสูงสุด ในการบริหารราชการแผ่นดิน
ส่วนท้องถิ่น

pp. 198-204 อ้ างถึ งVol.6
ใน เอก
้ ง ทรั พ ย์ วั ฒ นา,
No.2 ตั(July–December
2016)
2551, หน้า 7)
จากคุณลั กษณะดังกล่ าว องค์ การที่ เป็ น
ทางการจะทาให้เกิดการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
มีเหตุมีผล (Hague and Harrop, 2004, p. 291)
และมี ความเหนื อ กว่ าองค์ ก รอื่ น ๆ ที่ เคยมี ม า
เนื่องจากระบบการบริห ารจากองค์ก รดังกล่าว
มีความแม่นยา รวดเร็ว ชัดเจน มีงานเอกสารที่ดี
ต่อเนื่ อง รอบคอบ มี เอกภาพ การสั่ งงานที่ เข้ มงวด
ลดความขัดแย้ง และลดความสิ้นเปลือง ทางด้านบุคคล
แล ะวั ต ถุ (Gerth and Mills, 1961, p. 214)
และเมื่อองค์การที่เป็นทางการเชื่อมโยงเข้ากั บ
การใช้ เ หตุ ผ ลแบบองค์ ก ารที่ เ ป็ น ทางการ
(Rationality of bureaucracy) จ ะ ท าให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพ ซึ่งการใช้เหตุผลดังกล่าว คือ การเพิ่มขีด
ความสามารถด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง เทคนิ ค
(Technical efficiency) ให้สูงสุด ซึ่งท าได้เพราะ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในองค์การที่เป็นทางการ จะบ่งชี้
ถึงวิธีการที่ เหมาะสมที่จะไปสู่เป้าหมาย โดยมีพื้นฐาน
อยู่บนความรู้ทางเทคนิ คที่ จะน าไปในทิ ศทางที่
จะทาให้พฤติกรรมของคน ในองค์การมีประสิทธิภาพ
สู งสุ ด (Abercrombie, Hill and Turner, 2000, p.
33)
แนวความคิดเรื่ององค์ก ารขนาดใหญ่
ของ แมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber) ได้ เกิ ด ขึ้ น
จากการนาหลักการท าสงครามของนั กยุท ธศาสตร์
ชาวปริสเซียน ที่ นามาบริหารจัดการ กองทั พ รัสเซีย
ให้ มี ความแข็ ง แร่ง ที่ สุ ดในทวีป ยุ โรป ขณะนั้ น
แมกซ์ เวเบอร์ ได้จุดประกายความคิดในเรื่อง
ความเป็ น ทางการขององค์ ก ารขนาดใหญ่
ที่ควบคู่และเชื่อมโยงกับพัฒนาการของรัฐสมั ย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความสามารถในการพัฒนา
รูป แบบองค์ ก ารที่ มี ส มรรถนะการท างานสู ง
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
แห่ งความสามารถ กั บ พั ฒ นารูป แบบองค์ก าร
ที่มีสมรรถนะการทางานสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ทบทวนวรรณกรรม
แ นวคิ ด แ ล ะท ฤ ษ ฎี ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ
องค์การที่มีสมรรถนะสูง
องค์การทีม่ ีลกั ษณะขององค์การทีเ่ ป็นทางการ
เป็น องค์ก ารที่ มี ขั้นของการบั ง คับ บั ญ ชา และ
มีการติดต่อสื่อสารไปตามระบบชั้นการบังคับบัญชา
มีงานเอกสารและงานเอกสารที่อาจเป็นเอกสาร
ที่ เป็ นความลั บ การก าหนดขอบเขต อ านาจหน้ า ที่
อย่างชัดเจน โดยกฎข้อบังคับต่าง ๆ และมีการแบ่งแยก
เรื่องที่เป็นราชการออกจากเรื่องส่วนตัว โดยที่พนักงาน
ในองค์การที่ เป็นทางการ จะต้องถือว่าเป็นมื ออาชี พ
(Professional) ถูกแต่งตั้งโดยผู้บริหารที่มีอานาจ
หน้าที่ที่ส่งขึ้นไป (มากกว่ามาจากการเลือกตั้ง) และ
จะมี ตาแหน่งและวาระการท างานที่ มั่ นคงและ
เป็น ที่ นับ ถือ มี เ งิน เดื อ นประจ าและมี บ าเหน็ จ
บ านาญ และจะมี ค วามรู้สึ ก ในการสั ง กั ด กั บ
หน่วยงานของตนเอง (Gerth and Mills, 1991,
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ใ ห ม่ ( Hage and Harrop, 2004, p. 291)
ซึ่งเมื่อผสมผสานเข้ากับแนวความคิดการจัดการ
ภาครัฐสมัยใหม่ (New Public Management)
ที่ มุ้ งเน้ น ก ารบ ริ ห ารแ บ บ มุ่ งเน้ น ผ ล งาน
(Performance Based Management) พร้อมกับมีระบบ
ติดตามบริหารผลงาน (Performance Management)
รวมถึงการผสมผสานแนวคิดหลัก การสงคราม
ใน เรื่ อ งก ารก าห น ด ยุ ท ธศาส ต ร์ ยุ ท ธวิ ธี
การวางแผน การข่ า วสาร รวมถึ ง วิ สั ย ทั ศ น์
เข้ า ด้ วยกั น จะท าให้ อ งค์ ก ารขนาดใหญ่ ห รื อ
องค์ ก ารภาครั ฐ สามารถพั ฒ นาตนเองเข้ า สู่
การเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง
ภาคราชการไทยมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยน
ให้องค์การภาครัฐเป็นองค์การที่ มี สมรรถนะสู ง
มาโดยตลอด อาทิ แนวคิดของ พ.ต.ท.ทั กษิณ ชินวัตร
กับแนวคิดผู้ว่า ซีอีโอ (เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา, 2547,
หน้า 224-225) แม้นว่าจะได้รับการวิพากษ์ว่าเป็น
การปรับเปลี่ยนจากกรงเหล็กของการใช้เหตุผล
แบบองค์การ (Bureaucracy) ที่ เป็นทางการไปสู่
กฎเหล็กของคณาธิปไตย (Oligarchy) ก็ตาม
สรุป องค์ก ารภาครัฐ มี รูป แบบการ
จัดองค์การในลักษณะองค์การขนาดใหญ่ที่อาจดู
เหมือนมีความอุ้ยอ้าย ไม่คล่องตัวในการบริหาร
จัดการ แต่ในด้านดี องค์การลักษณะที่ มี ความพร้อม
ใน ก ารพั ฒ น าให้ ไป สู่ ความ เป็ น อ งค์ ก าร
ที่ มี ส มรรถนะสูง ได้อ ย่างเหมาะสม 2 แนวคิ ด
ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การที่มีสมรรถนะสูง
แ น วคิ ด ท ฤ ษ ฏี ก าร จั ด ก ารภ าครั ฐ
สมัยใหม่
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public
Management) มีรากฐานจากทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์

และสังคมศาสตร์แนวประจั
กษ์น(July–December
ิยม มองข้าราชการ
Vol.6 No.2
2016)
ว่าเป็นนักเทคนิคที่มีเหตุผลเชิงเศรษฐกิจหรือเป็น
ผู้ตัดสินใจที่ยึดผลประโยชน์สว่ นตัว มองว่าผลประโยชน์
สาธารณะเกิ ดจากผลประโยชน์ของปัจเจกชนหลาย ๆ
คนรวมกัน มองประชาชนเป็นลูกค้า มองว่านักบริหาร
เป็ นคนถื อหางเสื อเรื อ ที่ ค อยก าหนดทิ ศ ทาง
(steering) มองว่ าต้ อ งสร้ างกลไกและการจู งใจ
ในการบรรลุ วัตถุ ประสงค์ ข องนโยบายโดยผ่ า น
หน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นที่ไม่หวัง
ผลก าไรข้ า ราชการต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ลู ก ค้ า
ซึ่งเรียกร้องให้ข้าราชการตอบสนองผลประโยชน์
ของพวกตน ข้าราชการมีดุลยพินิจได้มากเพื่อให้
จุดมุ่งหมายขององค์การ (enterprise) บรรลุผล
มี ก ารกระจายหน่ ว ยงานออกไปโดยอ านาจ
ในการควบคุ มหน่ วยงานเหล่ านั้ นยั งอยู่ ที่ ต้ นสั งกั ด
แรงจู งใจของข้ าราชการหรื อนั กบริ หารอยู่ ที่ จิ ต
วิ ญ ญ าณ ข อ งค วา ม เป็ น เจ้ าข อ งกิ จ ก า ร
(entrepreneurial spirit) และการลดขนาดของ
ระบบราชการ การบริหารภาครัฐแนวใหม่ (new public
service) ให้ความสาคัญกับ“ประชาธิปไตย” ว่าเป็น
คุณ ค่า หลัก ที่ ส าคัญ แนวทางนี้ มี ร ากฐานจาก
ทฤษฎีเกี่ยวกับประชาธิปไตยและแนวทางอื่น ๆ
ในการแสวงหาความรู้ ซึ่งรวมถึ งแนวทางแบบ
ประจั กษ์ นิ ยม แนวทางการ ตี ความแนวทาง
เชิงวิพากษ์ วิจารณ์ และแนวทางแบบโพสต์โมเดิ ร์ น
มองข้ าราชการว่าเป็ นคนมี เหตุ ผลในเชิงยุทธศาสตร์
ที่ใช้เหตุผล ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ
องค์ก าร มองผลประโยชน์สาธารณะว่าเป็นผล
จากการพู ดคุยเกี่ ยวคุณค่าที่ มี ร่วมกั น มองประชาชน
ว่าเป็นพลเมืองซึ่งมีทั้งสิทธิ หน้าที่ และ ความรับผิดชอบ
นักบริหารหรือข้าราชการมี บทบาทรับใช้ป ระชาชน
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(serving) เพราะประชาชนคือ เจ้าของประเทศตัวจริง
ข้าราชการต้องมี บทบาทในการเจรจาไกล่เกลี่ ย
และเป็ นตั วกลางที่ จะท าให้ เกิ ดค่านิ ยมร่วมกั น
ในหมู่ พลเมือง ชุมชน และกลุ่มต่าง ๆ กลไกที่จะ
ทาให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย คือ
ก าร ส ร้ า งค วา ม ร่ วม มื อ ร ะ ห ว่ า งภ าค รั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้บรรลุผล
ที่ ต กลงร่ ว มกั น มองว่ า กลไกการตรวจสอบ
มี หลากหลาย ทั้ งด้ านกฎหมาย ค่ านิ ยมของชุมชน
บรรทั ดฐานทางการเมื อง มาตรฐานทางด้ านวิ ชาชี พ
และผลประโยชน์ของพลเมือง ข้าราชการควรมีดุลยพินิจ
แต่ต้องมีการควบคุมและตรวจสอบ โครงสร้างองค์การ
ควรเป็น แบบร่วมมื อ กั น โดยมี ผู้ นาร่วมทั้ งจาก
ภายในและภายนอกองค์ก าร ส่วนปั จ จัยจูงใจ
ข้ า ราชการและนั ก บริ ห ารคื อ การได้ รั บ ใช้
ประชาชนและการได้ท าประโยชน์ให้แก่ สัง คม
(เสาวลักษณ์ สุขวิรัช, “ทางสองแพร่งของจริยธรรม
การบริ หาร (The Dilemma of Administrative
Zeitgeists),” การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และ
รั ฐประศาสน์ ศาสตร์ แห่ งชาติ ครั้ งที่ 7 (พ.ศ. 2549)
ทศวรรษที่ แปดสิบ (1980s) การศึก ษาวิชาการ
บริห ารรัฐกิ จ ยิ่ง เพิ่ ม ความเข้ม ข้นในการค้นหา
ประสิ ทธิภาพ ด้ วยเหตุ ผลจากปรากฏการณ์ ต่ าง ๆ
ที่ เกิ ดขึ้ นในห้ วงเวลานั้น เช่ น ความก้ าวหน้ าใน
เทคโนโลยีการบริหารแบบใหม่ ๆ ในภาคเอกชน
ที่เน้นการเพิ่ม ประสิทธิผ ล ประสิท ธิภาพ และ
ความประหยัดเพื่อการแข่งขันและเพื่ อความเป็นเลิศ
การปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีก ารสื่ อสารและโทรคมนาคมปั ญ หา
ในการบริหารงานในภาครัฐเอง เช่น โครงสร้างระบบ
ราชการที่ ใหญ่โตเทอะทะ ความล่าช้าในการให้บริการ

ค่ าใช้ จ่ ายในการบริ หVol.6
ารงานที
ู งมากแต่ ไม่ ได้ 2016)
ผล
No.2่ ส(July–December
ตามเป้าหมาย ในช่วงดังกล่าวได้มีการนาแนวคิด
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ เพื่อตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงจากการบริหารแบบดั้งเดิม
ในด้ า นหลั ก การแนวคิ ด การบริ ห ารจั ด การ
(management approach) มี ชื่อต่าง ๆ กัน เช่น
การบริ ห ารรั ฐกิ จ ที่ มี พื้ น ฐานอยู่ ที่ ร ะบบตลาด
(market-base public administration) (Zhiyoung
Land and David H. Rosenbloom, 1971, p. 6)
หรื อ การบริ ห ารจัดการนิ ยม (managerialism)
(Chistopher Politt, 1990, p. 4) หรื อ การบริ ห าร
การปกครองแบบผูป้ ระกอบการ(entrepreneurial
government) (David Osbome and Ted
Gaebler, 1992, p. 163.) และ การบริหารจัดการ
ภาครั ฐ แนวใหม่ (new public management)
(Chistopher Hood, 1991, pp. 3-15) ในแง่ ห ลั ก การ
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ได้รับการนิยาม
ว่าเป็นกระบวนทัศน์ทางเลือก และเสนอแนวทาง
ที่สามารถบริหารจัดการที่สอดคล้องกับสภาวะ
ความเป็นจริงมากขึ้น
แนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การจั ด การ
คุณภาพแห่งชาติ
องค์การภาครัฐ ภาคเอกชน ทุ กประเภท
ทุ กขนาด ที่ น าเกณฑ์ เพื่ อการด าเนิ นการที่ เป็ นเลิ ศ
ซึ่งเป็นกรอบการประเมินระดับมาตรฐานโลกไป
เปรียบเทียบกับระบบการบริหารจัดการของตน
จะได้ รับประโยชน์ ในทุ กขั้ นตอน เริ่ มจากการตรวจ
ประเมิ นตนเอง ผู้บริหารจะทราบถึงสภาพที่ แท้ จ ริง
ว่าระบบการบริหารจัดการของตนยังขาดตกบกพร่อง
ในเรื่องใด จึงสามารถก าหนดวิธีการและเป้าหมายที่
ชัดเจนในการจัดท าแผนปฏิบัติการ และเมื่อองค์ก าร
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ปฏิบัติตามแผนจนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ มีความพร้อม
และตัดสินใจสมัครรับ รางวัล องค์ก ารจะได้รับ
การตรวจประเมิ นด้ วยกระบวนการที่ มี ประสิ ทธิ ผล
โดยผู้ท รงคุณ วุฒิ จ ากหลายสาขาอาชีพ ที่ ได้รับ
การฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้ตรวจประเมินโดยเฉพาะ
และไม่ว่าองค์การจะผ่านเกณฑ์รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม
องค์การจะได้รับรายงานป้อนกลับซึ่งระบุจุดแข็ง
และจุดที่ ต้ องปรับ ปรุงซึ่ง นับ เป็นประโยชน์ต่อ
การนาไปวางแผนปรับปรุงองค์การให้สมบูรณ์มากขึ้น
องค์การที่ได้รับรางวัลจะเป็นที่ยอมรับจากองค์การต่าง ๆ
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และมีสิทธิ์ใช้
ตราสัญลักษณ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึ่งสื่อถึง
ความเป็นเลิศในระบบการบริหารจัดการในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์องค์การ รวมทั้ งมี โอกาสส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่ง ขัน
ของประเทศ โดยการนาเสนอวิธีปฏิบัติที่นาไปสู่
ความสาเร็จและเปิดโอกาสให้มีการเข้าเยี่ยมชม
สถานประกอบการ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับองค์การอื่น ๆ
นาไปประยุกต์ เพื่อให้ประสบผลสาเร็จเช่นเดียวกัน
การด าเนิ นงานรางวั ลคุ ณภาพแห่ ง ชาติ
บริหารโดยคณะกรรมการรางวั ลคุ ณภาพแห่ ง ชาติ
ที่ ได้รับ การแต่งตั้ง โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
คณะกรรมการฯ มี ห น้าที่ กาหนดนโยบายและ
แนวทางการดาเนิน งานอนุมั ติร างวั ล คุณ ภาพ
แห่งชาติให้กับองค์กรที่ผ่านการประเมินแล้ วว่า
มี ร ะบบการบริห ารจั ด การที่ เป็ น เลิ ศ ในระดั บ
มาตรฐานโลก อนุ มั ติ เกณฑ์ และกระบวนการ
ตัด สิ น รางวัล และแต่ ง ตั้ ง ผู้ ตรวจประเมิ นโดยมี
คณะอนุกรรมการด้านเทคนิครับผิดชอบด้านการจัดทา
ทบทวนเกณฑ์ และกระบวนการตัด สิน รางวั ล
การจัดท าและทบทวนหลั ก สูต รการฝึก อบรม

ผู้ตรวจประเมิน การสรรหาและคั
ดเลื(July–December
อกผู้ตรวจประเมิ2016)
น
Vol.6 No.2
รวมทั้ ง การให้ ค าแนะน าที่ เ กี่ ย วข้ อ งทางด้ า น
เทคนิคและวิชาการและมีคณะอนุกรรมการด้าน
ส่ง เสริม และสนับ สนุนรางวัล คุณ ภาพแห่งชาติ
รับ ผิดชอบ ด้านการสร้างการรับรู้ต่อสาธารณะ
การให้ ความรู้และกระตุ้นให้ องค์ การน าเกณฑ์ ไปใช้
การจัดงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การหางบประมาณ
สนับ สนุ น รวมทั้ งการให้คาแนะนาที่ เกี่ ยวข้อง
ทางด้ า นการตลาด ส่ ว นการตรวจประเมิ น
เพื่อคัดเลือกองค์การที่มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
และการเขี ย นรายงานป้ อ นกลั บ ให้ อ งค์ ก าร
นาไปใช้ในการปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่ งขั น ให้ สู งขึ้ น นั้ น
จะด าเนิ นการโดยคณะผู้ ตรวจประเมิ น ครอบคลุ ม
7 หมวดหลัก คือ (1) การนาองค์ กร (2) การวางแผน
เชิงกลยุทธ์ (3) การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด (4) การวัด
วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (5) การมุ่งเน้น
บุคลากร (6) การจัดการกระบวนการ และ (7) ผลลัพธ์
หลัก เกณฑ์ ดัง กล่ าวข้างต้น เป็ น หลัก เกณฑ์ ที่
คณะผู้ป ระเมิ นจะใช้ในการพิจารณาองค์ก ารที่
เข้าสมัครรับรางวัลเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้เหมือนกัน
ไม่ ว่าจะเป็ นองค์ก รภาครัฐ ธุรกิ จ บริก ารจะใช้
เกณฑ์ทั้งหมดเหมือนกัน ซึ่ง 6 หมวดแรกถือเป็นศาสตร์
ในการบริหารจัดการเช่น ผู้นา การวางแผนกลยุทธ์
ในเรื่องของ การมุ่ งเน้ นที่ ลูกค้ า ฯลฯ สิ่งที่ น่าสนใจ
สาหรับ องค์การที่ สมั ครเข้ารับ รางวัล TQA นั้น
ประการสาคัญที่ส่งผลต่อการบริหารองค์การนั่นก็คือ
การที่องค์การต่าง ๆ จะเห็นความสาคัญต่อการบริหาร
องค์การในภาพรวม ส่วนเรื่องของกระบวนการจัดการ
ทางสถาบันฯจะมีการอบรมผู้ตรวจประเมิน และ
ผู้รับสมัคร ซึ่งการอบรมจะนาวิธีการปฏิบัติที่ ดีที่ สุด
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(best practices) เรื่องของการบริหารรางวัลใน
กลุ่มประเทศกว่า 10 ประเทศ ซึ่ งการตรวจประเมิ น
ที่ดีนั้นคณะผู้ตรวจประเมิน จะต้องมีองค์ความรู้
ใหม่ ในหัวข้อต่าง ๆ ทั้ ง 7 หมวดเพื่ อมาแลกเปลี่ยน
ซึ่งกันและกัน ดังนั้น ผู้ตรวจประเมินจึงเป็นคน
ที่ มี ค วามรู้ ข ณะเดี ย วกั น ก็ จ ะมี ก ารเรี ย กมา
ฝึกอบรมเป็นประจาทุกปี นอกจากนี้เกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้
ในการประเมิ นก็ มิ ได้หยุดนิ่ ง หลาย ๆ เรื่องที่ ส าคั ญ
จะถูกนาไปเพิ่มเติมด้วย โดยเมื่อ 2-3 ปีก่อนทางสถาบันฯ
ได้เพิ่มในเรื่องของระบบธรรมาภิบาล เข้าไปด้วย
เนื่องจากยัง เห็นว่ามี ช่อ งโหว่ของเกณฑ์ ที่ มี อ ยู่
ก่ อนหน้านี้ และในขณะนี้ ท างสถาบันได้มี ก าร
ปรับในเรื่องของเกณฑ์ต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งหลักเกณฑ์ข้อ
หนึ่งที่เห็นเด่นชัดนั่นก็คือ องค์การที่ขอรับรางวัล
จะต้องมุ่ งเน้ นในเรื่องของ การสร้างผู้ บริหารคนไทย
ดู ใ นเรื่ อ งของการวาง succession plan คื อ
องค์กรนั้น ๆ มีการวางแผนที่ดึงผู้บริหารซึ่งเป็น
คนในประเทศขึ้นไปเป็นผู้บ ริหารระดับ สูงด้วย
ซึ่ งจากประสบการณ์ ที่ ผ่ านมาเห็ นว่ า ผู้ บริ หาร
ในระดับสูงส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติแทบทั้ งสิ้น
ดังนั้น ได้นาหลักเกณฑ์ นี้ใส่เข้าไปในเกณฑ์ของ
รางวัลด้วย ความโปร่งใสในการคัดสรร ทางสถาบัน
ได้ให้ความสาคัญอย่างมากในการตรวจประเมิน
ที่ จะเน้ นความโปร่ งใส และมี มาตรฐาน ได้ รั บการ
ฝึก อบรมโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานรางวัล
คุณภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ผู้ตรวจประเมิ น
จะเน้ น คนไทยและอยู่ ใ นแวดวงธุ ร กิ จ ต่ า ง ๆ
สาหรับหน่วยงานราชการผู้ตรวจประเมินจะต้อง
มีตาแหน่งตั้งแต่ผู้อานวยการกอง และซี 8 ขึ้นไป
ส่ ว นเอกชนจะต้ อ งเป็ น ระดั บ ผู้ จั ด การขึ้ น ไป
ซึ่งจะต้องทาด้วยความสมัครใจ เพราะตาแหน่งนี้

ไม่ มี ค่าจ้างหรือผลประโยชน์
ห้ แต่สิ่งที่ จ ะได้2016)
ก็
Vol.6 No.2ใ(July–December
คือ องค์ความรู้ที่เกิดจากการได้เห็นว่า องค์การที่
มีก ารบริห ารจัดการที่ ดีนั้นเป็นอย่างไรซึ่ง หาก
ผู้ตรวจประเมินมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทที่สมัคร
เข้ า ร่ ว มโครงการแม้ เพี ย งถื อ หุ้ น บริ ษั ท นั้ น ๆ
ก็ จ ะห้ ามลงตรวจ ประเมิ น บริ ษั ท นั้ น ทั นที
โดยช่วง 4 ปีที่ผ่านมานี้ มีผู้ประเมินทั่วประเทศ
แล้ ว กว่ า 80 คน เฉลี่ ย จะใช้ ผู้ ต รวจประเมิ น
ประมาณ 4 ผู้ตรวจประเมิน/ 1 บริษัท
สรุ ป แนวคิ ดในการหารู ปแบบองค์ ก าร
เพื่อนาองค์การไปสู่การเป็นองค์การที่มีศักยภาพ
การท างานสู ง โดยใช้ เ กณฑ์ ร างวั ล คุ ณ ภาพ
แห่ งชาติ ป ระเท ศไท ย (Thailand Quality
Award: TQA) เป็นเกณฑ์ ที่ ครอบคลุม 7 หมวดหลัก
คื อ (1) การน าองค์ กร (2) การวางแผนเชิ งกลยุ ท ธ์
(3) การมุ่ งเน้นลูกค้าและตลาด (4) การวัด วิเคราะห์
และการจัดการความรู้ (5) การมุ่งเน้นบุคลากร
(6) การจัดการกระบวนการ และ (7) ผลลัพธ์ หลักเกณฑ์
ดังกล่ าวข้างต้ นเป็นหลักเกณฑ์ ที่ ค ณะผู้ป ระเมิ น
จะใช้ในการพิจารณาองค์กรที่เข้าสมัครรับรางวัล
เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นองค์กร
ภาครัฐ ธุรกิจบริการ จะใช้เกณฑ์ทั้งหมดเหมือนกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้ วิจั ยใช้ รู ป แบบของการวิจั ยเชิ งส ารวจ
(Survey Research) โด ย ใช้ แ บ บ ส อ บ ถ า ม
(Questionnaire) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ
บุ ค ลากร ที่ ป ฏิ บั ติ งานในองค์ ก ารบริ ห ารส่ วน
จังหวั ดสมุ ทรสงคราม จ านวน 166 คน การก าหนด
ขนาดตั วอย่ างจะใช้แนวคิดของ Taro Yamane
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โดยก าหนดบุ คลากร ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในองค์ ก าร
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งหมด 285 คน
เครื่ องมื อ ที่ ใช้ ใน ก ารวิ จั ยครั้ งนี้ คื อ
แบบสอบถามซึ่งมี ลักษณะคาถามแบบปลายปิด
(Close - ended question) และคาถามปลายเปิด
(Open - ended question) เพื่ อสอบถามบุ ค ลากร
ที่ ปฏิ บั ติ งานในองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ด
สมุทรสงคราม โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ดังนี้ (1) ปัจจัยส่วนบุคคล (2) ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย
ที่มีผลต่อความสามารถในการพัฒนารูปแบบองค์การ
ที่มี สมรรถนะการท างานสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียนขององค์การบริหาร
ส่ วนจั ง หวัดสมุ ท รสงคราม (3) ข้ อ มู ล เกี่ ยวกั บ
ความสามารถในการพั ฒ นารูปแบบองค์การที่ มี
สมรรถนะการท างานสู ง เพื่ อ รองรั บ การเข้ าสู่
ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
หาความเที่ ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยคานวณ
จากความสอดคล้ อ งคื อ ดั ชนี ความสอดคล้ อ ง
ระหว่ างข้ อ ค าถามกั บ วั ตถุ ป ระสงค์ (Index of
Item-Objective Congruence) หรื อ เรี ยกย่ อ ๆ
ว่า ค่ า IOC โดยคะแนนความคิ ดเห็ นของผู้ เชี่ ยวชาญ
จานวน 3 ท่ าน จากนั้นนาแบบสอบถามที่ แก้ ไขแล้ว
ไปทดลองใช้ (try out) กับบุคลากร ที่ ปฏิบัติงาน
ในองค์ ก ารบริ ห ารส่ วนจั งหวั ด สมุ ท รสงคราม
จานวน 30 คน
การเก็ บ ข้อมู ล จากกลุ่ม ตั วอย่ างจะใช้ วิ ธี
การเก็ บ โดยสุ่ ม ตั ว อย่ างแบบง่ า ย (Simple
Random Sampling) โดยผู้ วิจั ยได้ ขอความร่ วมมื อ
จากบุคลากร ที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสงคราม ในการเก็บรวบรวมข้อมู ล

โดยการน าแบบสอบถามไปให้
ก ลุ่ ม ตั ว อย่2016)
าง
Vol.6 No.2 (July–December
กรอกข้อมูลและตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล
หากข้อคาถามใดไม่ สมบูรณ์จะท าการสัมภาษณ์
เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
(1) สถิ ติ เชิ ง พรรณนา (descriptive statistics)
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (2) ค่ า t-test (Independent t-test)
ใช้วิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่ างค่ าเฉลี่ ยของ
กลุ่ ม ตั วอย่ าง 2 กลุ่ ม ที่ มี ร ะดั บ นั ยส าคั ญ .05
ใช้สถิติวิเคราะห์ F-test (Independent sample
F-test) แบบการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ยว
One-way ANOVA (One-way Analysis of
Variance) หรือ Brown Forsyth ใช้เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้สถิติ
สหสั ม พั น ธ์ อ ย่ างง่ า ยของเพี ย ร์ สั น (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient)
ในการทดสอบความสั ม พั นธ์ ของตั วแปร 2 ตั ว
ที่เป็นอิสระต่อกัน
ผลการวิจัย
1. บุคลากรเห็นว่าปัจจัยแห่งความสามารถ
มีผลต่อการพัฒนารูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะ
การท างานสู งเพื่ อรองรั บ การเข้ าสู่ ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุ ท รสงคราม ในภาพรวม อยู่ ในระดั บ มาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรเห็นว่า
ปัจจัยแห่งความสามารถมีผลต่อการพัฒนารูปแบบ
องค์การที่ มี สมรรถนะการท างานสูงเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุ ทรสงคราม อยู่ในระดับมาก
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3 ด้ า น ดั ง นี้ (1) ด้ า นการวั ด การวิ เ คราะห์
การจัดการความรู้ (2) ด้านมุ่ งเน้นทรัพยากรมนุษย์
และ (3) ด้ า นการวางแผนเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์
ตามลาดับ นอกจากนี้พบว่า บุคลากรเห็นว่าปัจจัย
แห่ ง ความสามารถมี ผ ลต่ อ การพั ฒ นารู ป แบบ
องค์การที่ มี สมรรถนะการท างานสูงเพื่ อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขององค์การ
บริ ห ารส่ วนจังหวั ดสมุ ท รสงคราม อยู่ ในระดั บ
ปานกลาง 3 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านการให้ความสาคัญ
กั บ ผู้มี ส่วนได้ เสีย (2) ด้านกระบวนการจั ดการ
และ (3) ด้านการนาองค์การ ตามลาดับ
2. บุ ค ลากรเห็ นว่า องค์ ก ารบริ ห ารส่ว น
จังหวัดสมุทรสงครามมีความสามารถในการพัฒนา
รูป แบบองค์ ก ารที่ มี ส มรรถนะการท างานสู ง
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็น
รายข้อ พบว่า บุคลากรเห็นว่าองค์ก ารบริห าร
ส่ วนจั งหวั ดสมุ ทรสงครามมี ความสามารถ
ในการพั ฒ นารู ป แบบองค์ ก ารที่ มี ส มรรถนะ
การท างานสู ง เพื่ อ รองรั บ การเข้าสู่ ป ระชาคม
เศรษฐกิจ อาเซียน อยู่ในระดับมาก 4 ข้อ ดัง นี้
(1) ความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์การ (2) ให้ความสาคัญ
การพั ฒ นาทรัพ ย์ ยากรมนุษ ย์ (3) เปิ ด โอกาส
ให้ ท รั พ ย์ ย ากรมนุ ษ ย์ ก้ าวหน้ าในอาชี พ และ
(4) ความสามารถปรั บ ตั ว สอดคล้ อ งภาวะ
เศรษฐกิจการเมืองสังคม ตามลาดับ นอกจากนี้
พบว่ า บุ ค ลากรเห็ น ว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จังหวัดสมุ ทรสงครามมี ความสามารถในการพั ฒนา
รูป แบบองค์ ก ารที่ มี ส มรรถนะการท างานสู ง
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อยู่ในระดับ ปานกลาง
ข้ อ (July–December
ดั ง นี้ การท างาน
Vol.61 No.2
2016)
อย่างบูรณาการเข้าทุกหน่วยงาน
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน (1) บุคลากร
ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความสามารถในการ
พัฒนารูปแบบองค์การที่ มีสมรรถนะการท างานสูง
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน
ขององค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดสมุ ท รสงคราม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(2) บุคลากรที่ มี อายุต่างกั น มี ความคิดเห็นต่อ
ความสามารถในการพั ฒ นารู ป แบบองค์ ก าร
ที่มีสมรรถนะการทางานสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหาร
ส่ว นจั ง หวัด สมุ ท รสงคราม แตกต่ างกั น อย่ า ง
มีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3) บุคลากร
ที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความสามารถ
ในการพัฒ นารูปแบบองค์ก ารที่มีสมรรถนะการ
ทางานสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ยน ขอ งองค์ การบ ริ ห ารส่ วน จั งห วั ด
สมุ ท รสงคราม แตกต่ างกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ
ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.05 (4) บุ คลากรที่ มี รายได้
ต่อเดือนต่างกั น มีความคิดเห็นต่อความสามารถ
ในการพั ฒ นารู ป แบบองค์ ก ารที่ มี ส มรรถนะ
การท างานสู งเพื่ อรองรั บ การเข้ าสู่ ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุ ท รสงคราม แตกต่ างกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (5) ปัจจัยแห่งความสามารถ
โดยรวม มี ความสั มพั นธ์กั บการพั ฒ นารูปแบบ
องค์การที่มีสมรรถนะการทางานสูงเพื่อรองรับการ
เข้ าสู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ยนขององค์ การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01
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อภิปรายผล
บุคลากรเห็นว่าปัจจัยแห่งความสามารถ
มีผลต่อการพัฒนารูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะ
การท างานสู ง เพื่ อ รองรั บ การเข้าสู่ ป ระชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย นขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการนาองค์การ อยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ พิเชษฐ ขัน กล่าวว่า
องค์ ก ารทุ ก แห่ ง มี แ นวโน้ ม จะให้ ค วามสนใจ
ในการปรับเปลี่ยนองค์การให้เป็นองค์การที่มีผล
การปฏิบัติงานสูง โดยปรับเปลี่ยนทั้งโครงสร้าง
องค์ ก ารและโครงสร้า งรูป แบบการท างานใน
รู ป แบบใหม่ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นา
ความสามารถของพนักงาน ด้วยการให้พนักงาน
มีการเรียนรู้ด้วยตัวเองมากขึ้น มีการสร้างความ
จงรัก ภัก ดีต่อองค์ก าร ด้วยการพั ฒ นาเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ และสอดคล้องกับ เจมส์ ทาสทาด
(James Tastard, 2012) ได้ ท า ก า ร ศึ ก ษ า
องค์ ก ารที่ แ จงสมรรถนะ 100 แห่ ง ณ เมื อ ง
Houston ในปี 2009 พบว่า มีเงื่อนไขสองกรณี
ได้แก่ กลยุทธ์และสภาวะ การนาสองโครงสร้าง
และขีดความสามารถขององค์ก ร เช่นเดียวกั บ
ดั กลาส ซี เองเกิ ลบารท (Douglas C. Engelbart)
ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง Toward High-Performance
Organizations: A Strategic Role for Groupware)
พบว่ า การพั ฒนาองค์ การไปสู่ ความส าเร็ จของการ
เป็ นองค์ การที่ มี สมรรถนะสู ง จะขึ้ นอยู่ กั บ
การเปลี่ยนแปลงครั้ง ยิ่งใหญ่ โดยผ่านสมรรถนะ
โครงสร้างพื้นฐาน ความสาเร็จต้องพึ่งพา การใช้แนวทาง
เชิ ง กลยุ ท ธ์ แ ละการใช้ ก ลุ่ ม จะช่ ว ยสนั บ สนุ น
การเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการเรียนรู้

โครงสร้ างพื้ นฐานที่Vol.6
นาไปสู
าคัญ ของ
No.2่ บ ทบาทส
(July–December
2016)
กลยุทธ์เพื่อการเปลี่ยนแปลง
บุคลากรเห็นว่าปัจจั ยแห่งความสามารถ
มีผลต่อการพัฒนารูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะ
การท างานสู งเพื่ อรองรั บ การเข้ าสู่ ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุ ทรสงคราม ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
อยู่ในระดั บมาก สอดคล้องกั บ เจมส์ ทาสทาด
(James Tastard, 2012) ได้ทาการศึกษาองค์การ
ที่ แจงสมรรถนะ 100 แห่ ง ณ เมื อง Houston
ในปี 2009 พบว่ า มี เงื่ อ นไขสองกรณี ได้ แ ก่
การมีกลยุทธ์ แผนงานและความมุ่งมั่นต่อความริเริ่ม
ในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
บุคลากรเห็นว่าปัจจั ยแห่งความสามารถ
มีผลต่อการพัฒนารูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะ
การท างานสู งเพื่ อรองรั บ การเข้ าสู่ ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุ ท รสงคราม ด้ านมุ่ ง เน้ น ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกั บ อองเดร เดอวาล
(Andre’de Waal, 2557) ได้ ท าวิจั ย เรื่อง High
Performance Organization Framework ได้ ข้ อ สรุ ป
งานวิจัยว่า ปัจจัยห้าประการที่มีผลต่อความสาเร็จ
ขององค์ การที่ มี สมรรถนะสู ง ได้ แก่ คุ ณภาพของ
พนักงาน และสอดคล้องกับ เจมส์ ทาสทาด (James
Tastard, 2012) ได้ ท าการศึ กษาองค์ การที่ แจง
สมรรถนะ 100 แห่ ง ณ เมื อง Houston ในปี 2009
พบว่า มี เงื่อนไขสองกรณี ได้ แก่ มี ก ลยุ ท ธ์ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารระดับสูง และ
มีแผนที่ในการพัฒนาภาวะผู้นาขององค์กรอย่าง
กว้างขวาง และยังสอดคล้องกับ ปัณฑพ ตั้งศรีวงศ์
(2546) ได้กล่าวถึง การพัฒนาองค์การไปสู่องค์การ
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แห่งความเป็นเลิศ ของบริษัท ปตท จากัด (มหาชน)
ที่ใช้องค์ประกอบสองประการ คือ การพัฒนาเรื่องของ
คนและเทคโนโลยีในการพัฒนาบุคลากร
บุ ค ลากรเห็ น ว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จังหวัดสมุ ทรสงครามมี ความสามารถในการพั ฒนา
รูป แบบองค์ ก ารที่ มี ส มรรถนะการท างานสู ง
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในภาพรวม อยู่ในระดั บมาก สอดคล้ องกั บ แฟรงค์
บาโบเทนดริค (Frank Buytendijk, 2006) ได้
สรุปว่า องค์การที่มีสมรรถนะสูง คือ องค์การที่
สามารถเข้าใจ และเข้าถึงตลาดก่ อนองค์การอื่ น
สามารถรั กษาพนั กงานที่ มี ความสามารถสู ง และ
สามารถรับมือกับแรงกดดันต่าง ๆ ได้จากสภาพ
ภายในและสภาพภายนอกองค์การได้ดี
ปัจ จั ยแห่ ง ความสามารถ โดยรวม และ
รายด้านได้แก่ ด้านการนาองค์การ ด้านการวัด
การวิเคราะห์การจัดการความรู้ ด้านการวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์ และด้านมุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์
มี ความสัม พัน ธ์กั บ การพั ฒ นารูป แบบองค์ก าร
ที่มีสมรรถนะการทางานสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
และเป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกั น ส่ วนด้ านกระบวน
การจัดการ มีความสัมพันธ์ในระดับสูง และเป็นไปใน
ทิ ศทางเดี ยวกั น สอดคล้ องกั บ เอ็ ดวาร์ด ลอร์เลอร์
(Edward E.Lawler III, 2005, Vol 43 No 10)
ได้นาเสนอข้อคิดในการเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะ
การทางานสูงกว่า โดยให้เน้นว่าทรัพยากรมนุษย์
เป็ น ปั จ จั ย เชิ งกลยุทธ์ในการสร้ างความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน องค์ก ารต้อ งสร้างรูป แบบการมี

ปฏิสัม พั นธ์ให้พนั ก งานผู
ก พั น(July–December
กั บ องค์ก ารและ
Vol.6 No.2
2016)
เมื่อองค์การดีต่อพนักงาน จะส่งผลให้พนักงาน
มุ่งมั่นทุ่มเทความสามารถให้กับองค์การ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัย
1. ควรมีการส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้รับการพัฒนา
ความรู้ และทักษะการปฏิบัติที่งานมากกว่าการนาไป
ฝึ กอบรมกึ่ งท่ องเที่ ยว โดยสนั บสนุ นทุ นการศึ กษา
ทุนวิจัย และพัฒนาองค์การให้กับพนักงาน
2. การเสริมสร้าง ภาวะผู้นาให้กับผู้บริหาร
องค์ ก ารปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการจัดการองค์การที่สอดคล้อง
กับการบริหารภาครัฐสมัยใหม่
3. ควรพัฒ นาการให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลักเศรษฐกิ จพอเพียงและการมี จิ ตสาธารณะ
ในการให้บริการประชาชนและพัฒนาให้ ข้าราชการ
พนั ก งานค านึ ง และตระหนั ก ถึง เกี ยรติย ศและ
ศักดิ์ศรีของข้าราชการ
4. ควรมีนโยบายให้นาเกณฑ์ การพัฒ นา
คุ ณ ภาพ ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
ให้นาไปใช้ในการทางานอย่างจริงจัง และผู้นาองค์การ
ต้องผลักดันและติดตามประเมินผล อย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะ ๆ
5. ก าหนดเป็นยุท ธศาสตร์ “การพัฒ นา
บุคลากร สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความ เป็นองค์การ
ที่ มี ส มรรถนะสู ง ” ทั้ ง ทางด้านการบริห ารงาน
การปฏิ บั ติ ง าน ตลอดจนเรื่ อ งผลประโยชน์
สวัสดิการต่าง ๆ จึงน่าที่จะมีการสื่อสารที่ชัดเจน
เปิ ด โอกาสให้ ข้ า ราชการทุ ก ระดั บ ร่ ว มแสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมากขึ้น อาจจะ
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เป็ น ในรู ป แบบของการสื่ อ สารทางเดีย ว เช่ น
กล่องรับความคิดเห็น การสื่อสารทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ บอร์ด ประชาสั ม พั น ธ์ หรื อ
รูป แบบการสื่ อ สารสองทาง เช่ น การจัด เวที
ผู้บริหารพบผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบ
ข้อมูล ที่ถูก ต้อง และได้รับคาชี้แจงอย่างชัดเจน

ส่งเสริมจุดแข็งขององค์
าร เช่(July–December
น ด้านวิสัยทัศ2016)
น์
Vol.6กNo.2
การสนับสนุนขั้นตอนการทางานที่มีประสิทธิภาพ
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จาเป็น และการทางาน
เป็นทีม ซึ่งบุคลากรมีการรับรู้ที่ดีให้มีการพัฒนา
ให้มีความโดดเด่นยิ่งๆขึ้นไป เพื่อให้เป็นองค์การ
ที่มีสมรรถนะสูง
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