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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษารูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด
มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาศึกษาระดับสมรรถนะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด
(2) ศึ กษาศึ กษาปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อสมรรถนะของผู้ บริหารองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นในเขตเศรษฐกิ จพิเศษจังหวั ดตราด และ
(3) เปรียบเทียบสมรรถนะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้
รูปแบบการวิจัยเชิงสารวจ โดยแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหารท้องถิ่น
ได้แก่ นายก/รองนายก/เลขานุการองค์การบริหารส่วนตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ประธาน/รองประธาน/สมาชิกสภา
เทศบาล ปลัดเทศบาล จานวนทั้งสิ้น 73 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) เท่ากับ 0.887 ค่าความเชื่อมั่น
ของปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด มีค่าเท่ากับ 0.985 และ
ค่าความเชื่อมั่นของสมรรถนะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด มีค่าเท่ากับ 0.985 สถิติที่
ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test (Independent t-test) ใช้สถิติวิเคราะห์ F-test
(Independent sample F-test) แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA (One-way Analysis of
Variance) หรือ Brown Forsyth เมื่อมีคู่ใดที่แตกต่างกันโดยใช้วิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ Dennett’s
T3 และใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน พบว่า (1) ปัจจัยพื้นฐานส่งผลต่อสมรรถนะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยพื้นฐานส่งผลต่อสมรรถนะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ใน
ระดั บมากทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความเชื่ อมั่ นในตนเอง ด้านยอมรับการเปลี่ยนแปลง และด้านวิสัยทัศน์
ตามลาดับ (2) สมรรถนะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด ในภาพรวม พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สมรรถนะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในระดับมากทั้ง
4 ด้ า น ดั ง นี้ สมรรถนะหลั ก สมรรถนะส่ วนบุ คคล สมรรถนะตามบทบาทหน้ าที่ และสมรรถนะทางการบริ หาร ตามล าดั บ
(3) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดที่มีอายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่างกัน มีสมรรถนะ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่แตกต่าง (4) ปัจจัยพื้นฐาน ปัจจัยการ
ขับเคลื่อน และปัจจัยการทางาน ส่งผลต่อสมรรถนะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
ตราด ที่นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ: สมรรถนะหลัก, สมรรถนะตามบทบาทหน้าที,่ สมรรถนะส่วนบุคคล, สมรรถนะทางการบริหาร

Abstract

The study of the competency model of the local administrative organizations (LAO) administrators in Trat
Province Special Economic Zone (SEZ) included three objectives: (1) to examine the level of competencies of the
LAO administrators in Trat Province SEZ, (2) to examine the factors affecting the performance of the LAO
administrators in Trat Province SEZ, and lastly (3) to compare the competencies of the LAO administrators in Trat
SEZ. This is a quantitative survey study using the questionnaires as research instrument to collect data. In this
study, the population comprised a total of 73 local administrators; including Subdistrict Administrative
Organization (SAO) Chief Executive /SAO Deputy Chief Executive/SAO Secretary, SAO members, SAO Deputy Chief
Administer, Mayor, Deputy Mayor, Mayor’s Secretary, Mayor’ Advisor, Chairman/Vice-Chairman/Members of the
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Municipal Council, and Municipal Deputy Mayor. The Purposive Sampling was adopted. IOC was 0.887 and the
reliability of the factors affecting the performance of local administrators in Trat Province SEZ was 0.985 and the
reliability of the performance of the local administrators in Trat Province SEZ was 0.946. The statistics
implemented included frequency, percentage, mean, and standard deviation, independent t-test, independent Ftest One-way Analysis of Variance or Brown, Fisher’s Least Significant Difference (LSD) or Dennett’s T3 and
Pearson's Simple Correlation Coefficient. The results found that: (1) the basic factors have considerable effect on
the performance of the local administrators overall; in each respect of areas it found that basic factors affecting
the performance of local administrators in four areas; responsibility, self-confidence, acceptance of change, and
vision, respectively, (2) the performance of local administrators in the Trad SEZ was high overall, in each respect
of areas it found that the performance of local administrators was high in all four areas; main competencies,
personal performance, functional performance, and administrative performance, respectively, and lastly (3) LAO
administrators in the Trat SEZ with difference in age, education and income have different competent ices at the
statistical significance level of .01 whereas there was no significant difference on length of service, (4) basic factors,
driving factors, and work factors has an effect on the performance of LAO administrators s in Trat SEZ at the
statistical significance level of .01.
Keywords: Core Competencies, functional performance, personal performance, administrative performance

บทนา

เขตพิเศษ (Special Zone) หมายถึงพื้นที่ที่
ได้รับสิทธิพิเศษทางด้านต่างๆ ที่เอื้อต่อการลงทุน ไม่ว่า
จะเป็นสิทธิพิเศษทางภาษีอากร การส่งเสริมการลงทุน
ความพร้อมของปัจจัยการผลิตการอานวยความสะดวก
ในการดาเนินธุรกรรมและบริการพื้นฐานต่างๆ ตั้งแต่
ระบบขนส่ง ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ โดยแต่ละพื้นที่จะ
เรียกว่าแตกต่างกัน เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special
Economic Zone) เขตอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก
(Export Processing Zone) คลังสินค้าทัณฑ์บน
(Bonded Warehouse) และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน (Special Border Economic Zone) ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับว่าจะให้ความสาคัญกับการประกอบกิจกรรม
ประเภทใด หรื อคาใดจะเป็นที่น่าดึงดูดนั กลงทุนมาก
ที่สุด (ดารง แสงกวีเลิศ และนันธิกา ทังสุพานิช, 2545,
หน้า 42)
เขตเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึง พื้นที่แห่งหนึ่งแห่ง
ใดที่ได้รับการกาหนดและพัฒนาขึ้นมาภายใต้กฎหมาย
และการบริหารกิจการในลักษณะเฉพาะ ซึ่งภายในเขต
เศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวนั้น จะมีการปรับปรุงลักษณะ
ทางกายภาพของอสั งหาริ มทรั พย์ เพื่ อให้ เกิ ดความ
พร้อมที่จะรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ เช่น การ
ให้สิ ทธิประโยชน์ ทางภาษีการอานวยความสะดวกใน
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การดาเนินกิจการและบริการขั้นพื้นฐานต่างๆ ตั้งแต่
ระบบขนส่ง ระบบไฟฟ้า ระบบประปา นอกจากนี้ยังจัด
ให้มีกิจการสนับสนุนและกิจการต่อเนื่อง ได้แก่ การจัด
ให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้ อม สุขอนามัย และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมชน เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ดังกล่ าวนั้น ถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับ
การพัฒนาสังคมท้องถิ่นนั้น ให้มีความเจริญมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ เขตเศรษฐกิ จพิ เศษจั ดตั้ งขึ้นเพื่ อเป็ นการสร้ าง
แรงจูงใจให้มีการลงทุนภายในประเทศ โดยมีรูปแบบ
การบริหารและให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ลงทุนในเขตเศรษฐกิจ
พิ เศษ โดยมี กฎเกณฑ์ แตกต่ างไปจากกฎเกณฑ์ ที่ ใช้
บังคับปกติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ด้ วยการพัฒนาพื้นที่ ให้ เป็ นประตูการค้าใน
ฐานการผลิต และระบายสินค้าของนักลงทุนทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยอาศัยวัตถุดิบและแรงงานจากพื้นที่
โดยรอบทั้งภายในและประเทศเพื่อนบ้าน ผ่อนคลาย
กฎระเบี ยบที่ กี ดขวางทางการค้า การลงทุ นระหว่ าง
ประเทศ และปรับปรุงกฎหมายนโยบายสนับสนุนการ
ลงทุ น ในประเทศ ทั้ ง ด้ า นสิ ท ธิ ป ระโยชน์ จั ด ตั้ ง
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (one stop service) การผ่อน
ปรนการใช้แรงงานต่างด้าว และการทาธุรกรรมเงินตรา
ต่างประเทศ ส่งเสริมชุมชนในฐานรากให้มีสภาพความ
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เป็นอยู่ ที่ดีขึ้น จากการเพิ่มปริมาณการค้า การลงทุน
การผลิต โดยเฉพาะการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมชนบท
และวิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่ อมเข้ าสู่ ตลาด
ระดับภาคและประเทศ นาไปสู่การจ้างงาน ลดปัญหา
การว่ างงาน เพิ่ มรายได้ และการปรั บปรุ งโครงสร้ าง
พื้นฐานและสาธารณูปโภคต่างๆ จะช่วยให้ประชาชนมี
คุณภาพ สภาพแวดล้อมชุมชนดีขึ้น (สิริวษา สิทธิชัย,
2551, หน้า 6)
เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด เป็นจังหวัดที่มี
ศักยภาพมากในเรื่องการค้าชายแดน เพราะมีช่องทาง
การค้ากับกัมพูชาถึง 3 ด้าน 3 จังหวัด โดยเขต
เศรษฐกิ จพิ เศษอ าเภอคลองใหญ่ ครอบคลุ มพื้นที่ ทั้ ง
อาเภอ ประกอบด้วย พื้นที่อาเภอคลองใหญ่ 50.2 ตร.
กม. (31,375 ไร่) ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลไม้รูด
องค์ การบริ หารส่ วนต าบลคลองใหญ่ เทศบาลต าบล
คลองใหญ่ และเทศบาลตาบลหาดเล็ก โดยมีประชากร
13,427 คน ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพประมงทางทะเล
ในพื้นที่ตาบลคลองใหญ่เป็นศูนย์กลางการค้าและการ
ขนส่ง เทศบาลตาบลหาดเล็ก เป็นเมืองการค้าชายแดน
ส่ ว นองค์ การบริ หารส่ ว นต าบลไม้ รู ด และองค์ การ
บริ หารส่ วนต าบลคลองใหญ่ เป็ นชุ มชนชนบทและ
แหล่ งท่องเที่ยว ในการพัฒนาพื้นที่อาเภอคลองใหญ่
เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษเนื่องจาก อาเภอคลอง
ใหญ่เป็นเมืองประตูการค้าชายแดน มีด่านการค้าบ้าน
หาดเล็กรองรับการพัฒนา มีศักยภาพในการเป็นศูนย์
กระจายสินค้า โลจิสติกส์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก (เกษตรอินทรีย์ ) เป็นพื้นที่
เศรษฐกิจชายฝั่งทะเลตอนใต้ เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเกาะกง ท่าเรือสีหนุวิลล์ของกัมพูชา และเมืองท่า
ของเวียดนาม อีกทั้งมีความพร้อมในด้านการขนส่ง โดย
มีการพัฒนาท่าเรือรองรับ 2 แห่ง มีศูนย์กระจายสินค้า
และพื้นที่พัฒนาสาหรับธุรกิจการค้า
แต่ที่ผ่ านมาการพัฒนาเป็ นไปด้วยความล่ าช้ า
และขาดความต่อเนื่อง ซึ่งปัญหาที่สาคัญ คือ การขาด
การดาเนินนโยบายและการนานโยบายมาปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเตรียมความ
พร้อมทั้งทางสาธารณูปโภคพื้นฐาน ความรู้ ตลอดจน
เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อจะใช้ในการอานวยความสะดวก
ให้ แก่ นั กลงทุ นและผู้ ป ระกอบการในพื้ น ที่ ซึ่ งหาก
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ภาครัฐได้เข้ามาส่ งเสริมในการวางโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่ อ ให้ จั ง หวั ด ตราดมี ศั ก ยภาพและมี ค วามพร้ อ ม
ดังกล่าวแล้ว จังหวัดตราดจะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอีก
แห่ งที่ สามารถสร้ างรายได้ ให้ กั บประเทศไทยอย่ าง
มหาศาล อนึ่ง การพัฒนาจังหวัดตราดให้เป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษนั้น นอกจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่
เอื้ออานวยนโยบายทางการเมืองที่สนับสนุนการพัฒนา
แล้วนั้น ยังต้องมองไปถึงปัจจัยทางการเมืองอื่นๆ ที่
ส่งผลต่อการพัฒนาด้วย รวมทั้งหากมีนโยบายเพื่อ
มุ่งเน้นการพัฒนาแล้ว หน่วยงานในพื้นที่จาเป็นต้องมี
การบูรณาการความร่วมมือกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยคาสั่งทางการเมือง ซึ่งใช้มาตรา 44 เข้ามาบังคับใช้
ให้หน่วยงานภาครัฐดาเนินการอย่างเร่งด่วนนั้น ก็มี
ส่วนสาคัญในการลดขั้นตอนการดาเนินการให้สะดวก
รวดเร็วมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติพบว่า
ยังมีปัญหาในการดาเนินการอยู่เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะ
เป็นการดาเนินงานตามนโยบายที่ไม่ต่อเนื่อง หรือมีการ
ด าเนิ นการแล้ ว แต่ หยุ ดชะงั กไป เนื่ องจากการ
ปรับเปลี่ยนผู้ว่าราชการจังหวัด หรือการเปลี่ยนคณะ
ผู้บริหารของจังหวัด รวมทั้งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการที่ดินเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
ตราด ปัญหาเกี่ยวกับขยะ การวางผังเมืองใหม่ การ
เวนคืนที่ดิน รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในอนาคต
เมื่อเขตเศรษฐกิจพิเศษเกิดขึ้น (คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ, 2557, หน้า 12) นอกจากนี้ ยังมีปัญหาด้าน
สถานะบุคคลและการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นปัญหาสาคัญ
ของจังหวัดพื้นที่ชายแดนทั้งหลายที่ต้องคานึงถึงเป็น
อย่างมาก และสุดท้าย คือ ปัญหาด้านนโยบาย
สาธารณสุขและการประกันสุขภาพ ซึ่งปัญหาในด้านนี้
มีกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการ
ประกั นสุ ขภาพให้ กั บแรงงานต่ างด้ าวเข้ าเมื องผิ ด
กฎหมายในประเทศไทย โดยการขายบัตรประกั น
สุขภาพให้กับแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม ซึ่งแรงงาน
ต่างด้าวกลุ่มนี้ คือ กลุ่มแรงงานนอกระบบ เช่น กิจการ
ประมง คนรับใช้ในบ้านหรือแรงงานต่างๆ ในขณะที่
แรงงานในระบบตามสถานประกอบการที่เข้าเมืองแบบ
ถูกกฎหมาย โดยหลักการแล้วจะต้องประกันตนใน
ระบบประกันสังคมด้วย
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ขณะเดียวกันจั งหวัดตราดยั งต้องมีการพัฒนา
บุ คลากรภาครั ฐและประชาชนที่ ยั งขาดความรู้ และ
ทั กษะด้ านภาษาอั งกฤษและภาษาในประเทศกลุ่ ม
อาเซียน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการค้าการลงทุนและการ
บริการ การสร้างมูลค่าของสินค้าเกษตรกรรม ยังไม่มี
ความชั ดเจน เนื่ องจากเกษตรกรขาดการรวมตั ว ที่
เข้ มแข็ ง หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนยั งขาดการ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่องปัญหาความยาวของอาณาเขต
พื้นที่ชายแดนส่ งผลกระทบต่อสินค้าหนี ภาษี การค้า
มนุ ษ ย์ การค้ า ยาเสพติ ด การลั ก ลอบ ค้ า สั ต ว์ ป่ า
ตลอดจนแรงงานต่างด้าวและปัญหาการลักลอบขนส่ง
สินค้าผิดกฎหมาย และยาเสพติดและลักลอบเข้าเมือง
ของคนต่ างด้ าว ขาดแคลนแรงงานในพื้ นที่ ส าหรั บ
แรงงานประเภทอุตสาหกรรมอาหาร และขาดแคลน
แรงงานภาคการเกษตร ประกอบกับประเทศเพื่อนบ้าน
มีระบบการปกครองแตกต่างกับประเทศไทย ทาให้เกิด
ปัญหา และอุปสรรคในด้านต่างๆ เช่น หลักเกณฑ์การ
ติดต่อค้าขายของประเทศเพื่อนบ้านไม่แน่นอนและไม่
ชัดเจนรวมทั้งจังหวัดตราด ขั้นตอนการผ่านพิธีการ
ศุ ล กากร มี ปั ญหาด้ านกฎหมาย ขั้ น ตอน ระเบี ยบ
เงื่อนไขไม่เป็นสากล เป็นเหตุให้เป็นอุปสรรคต่อการค้า
ขายระหว่างจังหวัดกับประเทศประเทศเพื่อนบ้าน
จากเหตุผลดัง กล่าวข้างต้นผู้วิจัยมีความเชื่อว่า
สมรรถนะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด เป็นสิ่งที่สามารถสร้าง
และพัฒนาได้หากได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้
เพื่ อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมในการก้ าวสู่ การเป็ น
ผู้บริหารระดับสูงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหาก
ผู้บริ หารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการพัฒนา
ตนเองหรือมีการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารให้โดด
เด่ นทั้ งในด้ านการมี วิ สั ยทั ศน์ ที่ กว้ างไกล มี ความรู้
ความสามารถด้ านวิ ชาการและวิ ชาชี พซึ่ งจะช่ วยให้
สามารถบริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี
ความสามารถในการบริหารจัดการและการสร้างทีมงาน
ที่ ท างานมุ่ งผลประโยชน์ ของส่ ว นรวม มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สมาชิกในองค์การ
และคนทั่วไป รวมทั้งการเป็นตัวแทนและสัญลักษณ์ที่ดี
ของสถาบัน มีความมุ่งมั่นและรับผิดชอบในการทางาน
มีความสามารถในการประสานความร่วมมือ การพัฒนา
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)

สมรรถนะของผู้ บริหารในด้านต่างๆ เหล่านี้ ได้อย่าง
เต็ มภาคภูมิ ดังนั้ น ผู้ วิจั ยจึ งสนใจจะศึ กษา รูปแบบ
สมรรถนะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
สมรรถนะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด รวมทั้งศึกษารูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด เพื่อสร้าง
และนาเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารที่
พึ ง ประสงค์ เ พื่ อ เป็ น แนวทางในการส่ ง เสริ ม และ
วางแผนในการพั ฒนาให้ ก้ าวหน้ าและแข่ งขั นได้ ใน
ระดับนานาชาติต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาระดั บสมรรถนะของผู้ บริหาร
องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นในเขตเศรษฐกิ จพิ เศษ
จังหวัดตราด
2. เพื่ อศึ กษาปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อสมรรถนะของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดตราด
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะของผู้บริหาร
องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นในเขตเศรษฐกิ จพิ เศษ
จังหวัดตราด
สมมุติฐานการวิจัย
1. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดที่มีอายุ ระดับการศึกษา
ระยะเวลาในการปฏิ บั ติ งาน และรายได้ ต่ างกั น มี
สมรรถนะแตกต่างกัน
2. ปั จจั ยพื้ นฐาน ปั จจั ยการขั บเคลื่ อน และ
ปัจจัยในการทางาน ส่ งผลต่อสมรรถนะของผู้ บริหาร
องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นในเขตเศรษฐกิ จพิ เศษ
จังหวัดตราด
การทบทวนวรรณกรรม
แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะ
สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม
ของบุ คคลอั นเกิ ดจากความรู้ ทั กษะ ทั ศนคติ
คุณลักษณะเฉพาะของบุคคลและแรงจูงใจที่แสดงออก
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แล้วส่งผลต่อการปฏิบัติงานทาให้งานมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลตามที่องค์กรต้องการ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Boyatzis (1982, p. 2) ได้ ให้
ความหมายไว้ ว่ า สมรรถนะ หมายถึ ง คุ ณลั กษณะ
พื้นฐานที่อยู่ภายในของแต่ละบุคคลที่ส่งผลให้คนๆ นั้น
ปฏิบัติงานได้ดี ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ประกอบด้วยแรง
ขับ (motive) บุคลิกภาพ (Trait) ทักษะ (Skill) บทบาท
ทางสังคมหรือการรับรู้เกี่ยวกับตนเอง (Social role or
aspect of one’s self image) หรือองค์ความรู้ (a
body of knowledge) ที่บุคคลต่างๆ ต้องนามาใช้
เช่นเดียวกับ Spencer and Spencer (1993, p. 11)
ที่ให้ความหมายของสมรรถนะว่า คือ คุณลักษณะของ
บุคคล (underlying characteristic) ที่มีความสัมพันธ์
เชิ งเหตุ ผล (causal relationship) ต่ อความมี
ประสิทธิภาพของเกณฑ์ที่ใช้และการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น
กว่ าเดิ ม (superior performance) และ Richard
(2001, pp. 56-57) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง
รากฐานของบุ คคลซึ่ งมี ผลต่ อประสิ ทธิ ผลและ/หรื อ
ผลงานที่ เหนื อกว่ าในการท างานอยู่ ในตั วบุ คคลซึ่ ง
ก าหนดพฤติ กรรมของบุ คคลเพื่ อให้ บ รรลุ ถึ งความ
ต้ อ งการของงานภายใต้ ปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ มของ
องค์การ และทาให้บุคคลมุ่งมั่นไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ
นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการชาวไทยได้ให้ความหมายของ
สมรรถนะ ดังนี้ วนิดา ภูวนารถนุรักษ์ (2552, หน้า 70)
ให้ความหมายไว้ว่า สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถ
ในการค้นหาวิธีการปรับพฤติกรรม ความรู้ ทักษะ ของ
แต่ละบุคคลในองค์กรต่างๆ ให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิ ภาพสูงสุด หรือสูงกว่าที่องค์กร
นั้นๆ ต้องการตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่วางแผนไว้
ซึ่ ง นอกจากความสามารถพื้ น ฐานที่ ทุ ก คนควรมี
เหมือนกันแล้ว ยังต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้มี
ความสามารถที่โดดเด่นนอกเหนือไปจากงานในหน้าที่
ตามมาตรฐานหรื อ สู ง กว่ า มาตรฐานที่ ก าหนดไว้
สอดคล้องกับ อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2556, หน้า 72) ซึ่ง
กล่าวไว้ว่า Competency หรือเรียกว่า ความสามารถ
สมรรถนะศั กยภาพ หรื อพฤติ กรรมที่ พึ งประสงค์ ที่
บุ ค คลต้ อ งมี อ ยู่ ใ นตนเองในด้ า นความรู้ เ กี่ ย วกั บ
แนวความคิด หลักการ การแสดงออก ความคิดลักษณะ
นิ สั ย องค์ ก ารควรเลื อ กเรี ย กค าใดค าหนึ่ ง เพื่ อ ให้
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)

พนักงานทุ กคนรั บรู้ และเข้าใจตรงกั น และประจักษ์
ทรัพย์อุดม (2550, หน้า 3) กล่าวว่า สมรรถนะ คือ
ความรู้ (knowledge) ทักษะ (skill) และคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล (personal characteristic of attributes)
ที่ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม (behavior) ที่จาเป็น
และมีผลให้บุคคลนั้นปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของ
ตนได้ดีกว่าบุคคลอื่น ซึ่งสมรรถนะของคนเกิดได้จาก 3
ทาง คือ (1) เป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่กาเนิด (2) เกิด
จากประสบการณ์การทางาน (3) เกิดจากการฝึกอบรม
และพัฒนา
ในปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลงไปมาก และกาลัง
ก้าวเข้าสู่ยุคการดาเนินธุรกิจบนพื้นฐานขององค์ความรู้
(knowledge-based economy) เพราะหากองค์กรใด
มีทรัพยากรที่มีศักยภาพหรือมีความรู้ความสามารถสูง
ก็จะทาให้สามารถสร้างความได้เปรียบเหนื อคู่แข่งได้
ดังนั้น องค์กรต่างๆ จึงพยามยามแสวงหาเครื่องมือและ
วิทยากรใหม่ๆ เพื่อนามาจัดทาระบบหรือวางแผน การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ และเป้าหมาย ในการดาเนินงานขององค์การ
สมรรถนะ (competency) เป็นเครื่องมือที่ได้รับความ
นิยมและมีความสาคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในองค์การ องค์การต่างๆ ได้นาเอาระบบสมรรถนะมา
เป็ นพื้นฐานในการพัฒนาทรั พยากรบุ คคลอย่ างเป็ น
ระบบ และต่อเนื่อง สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างถูก
ทิศทาง และคุ้มค่ากับการลงทุน ดังนั้น สมรรถนะจึงมี
ความสาคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร
เป็นอย่างมาก ทั้งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการแปลง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัฒนธรรมองค์กร และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร เป็นเครื่องมือที่ใช้พัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากร ในองค์กร เป็นมาตรฐาน
การแสดงพฤติกรรมที่ดีในการทางานของบุคลากร ซึ่ง
สามารถนาไปใช้วัด และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุ คลากรได้ เป็ นอย่ างดี และมี ประสิ ทธิ ภาพสู ง
(ฐิติพัฒน์ พิชญธาดาพงศ์, 2549, หน้า 31-32)
เช่นเดียวกับ Qiuyan and Qin (2006, p. 997)
สรุ ปว่ า สมรรถนะ คื อ คุ ณลั กษณะที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
ประสิ ทธิภาพ หรื อการปฏิบั ติงานที่ดี ที่สุ ดในองค์กร
ได้ แก่ แรงจู งใจ คุ ณลั กษณะ ภาพลั กษณ์ ทั ศนคติ
คุณค่า ความรู้ และผลการปฏิ บัติงาน และสอดคล้อง
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กับ David and William (2004, p. 128) ได้กล่าวถึง
ความสาคัญของสมรรถนะว่า เป็นคุณลักษณะที่ทุกคน
มีและใช้ได้อย่ างเหมาะสม เพื่อผลั กดันให้ ผลการ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย
สมรรถนะ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ (1) ความรู้
หมายถึ ง ความรู้ ความเข้ าใจพื้ นฐานที่ มี สาระส าคั ญ
และความรู้ พิ เ ศษหรื อ ความรู้ น อกเหนื อ จากที่ มี
ความสาคัญในการดาเนินกิจกรรม (2) ทักษะ หมายถึง
การกระทาการแสดงออกที่ดีในการทากิจกรรมที่ได้รับ
การปฏิบัติและฝึกฝน บ่อยๆ จนเกิดเป็นความชานาญ
สามารถนาไปปฏิบัติงานที่ทาเกิดความสาเร็จที่ดี และ
(3) คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล หมายถึ ง อุ ป นิ สั ย
ความรู้สึ กนึกคิดที่ติดตัวมาโดยผ่านการอบรมปลูกฝัง
จากครอบครัว หรือแรงจูงใจภายใน ที่สร้างแรงผลักดัน
ขั บ เคลื่ อ นการแสดงออกให้ ท างบวกส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ (Boyatzis,
1982, pp. 229-234; Spencer and Spencer, 1993,
pp. 9-12; Kaplan and Norton, 2004, pp. 231232; Hoge, Tondora, and Marrelli, 2005, p. 517;
สุรชัย พรหมพันธุ์, 2554, หน้า 188; อาภรณ์ ภู่วิทย
พันธุ์, 2556, หน้า 73-74)
สมรรถนะสามารถแบ่ งออกเป็ น 4 ประเภท
คือ (1) สมรรถนะหลั ก (Core Competency) คื อ
คุ ณ สมบั ติ ห รื อ คุ ณ ลั ก ษณะ และความสามารถที่
บุคลากรในองค์การจาเป็นต้องมีเหมือนกันทุกคน ไม่ว่า
จะอยู่ในสายงานใด หรือระดับตาแหน่งใดก็ตาม ที่จะ
ช่วยสนับสนุนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่
กาหนดไว้ได้ (2) สมรรถนะตามสายงาน/ตามหน้าที่
(Functional/Professional/Technical/
Job
Competency) คือ ความสามารถ ศักยภาพ คุณสมบัติ
หรือทักษะที่จาเป็ฯในการปฏิบัติงานตามสายงาน ตาม
อาชีพ หรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการทางานตาม
หน้ าที่ ที่ ได้ รั บ มอบหมาย (3) สมรรถนะเฉพาะตน
(Personal/Individual
Competency) คื อ
คุณลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลหรือความสามารถ
พิ เศษเฉพาะตนที่ มี ผลต่ อทั ศนคติ ในการท างานของ
บุคคล อาจเป็นความพยายาม ความอดทน ความมุ่งมั่น
ความซื่อสัตย์ หรือความผูกพันและรักองค์กรที่จะช่วย
ส่ งเสริ มให้ การปฏิบั ติงานประสบความส าเร็ จได้เป็ น
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)

อย่างดีเป็นพิเศษ และ (4) สมรรถนะตามภาวะผู้นา/
บทบาท/ด้ านการบริหารจัดการ (Leadership/Role/
Managerial Competency) คือ คุณสมบัติหรือคุณ
ลั กษระที่จาเป็นที่ เน้นในเรื่องของการบริหารจัดการ
ภาวะผู้นา การทางานร่วมกัน เพื่อการประสานงานกัน
ด้วยดี หรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในงานเฉพาะด้าน
หรือเฉพาะตาแหน่งเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามบทบาท
และหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
การพัฒนาประเทศโดยการส่งเสริมให้มีการค้า
และการลงทุ นที่ เพิ่มขึ้ น จะช่ วยให้ เศรษฐกิจของ
ประเทศมีการขยายตัวมากยิ่งขึ้น แนวทางการพัฒนา
พื้นที่ในลักษณะของ “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” (special
economic zone) นับเป็นแนวทางการพัฒนาที่มี
การศึกษาและกล่าวถึงกันมานานในประเทศไทย คาว่า
“เขตเศรษฐกิจพิเศษ” เป็นที่รู้จักของคนไทยมานาน
พอสมควร แต่หากถามว่าลักษณะใดจึงเรียกว่า เขต
เศรษฐกิจพิเศษ จะได้รับคาตอบที่หลากหลายและ
แตกต่างกันออกไป สิ่งที่เรียกว่า พิเศษ ในที่นี้จะ
หมายถึง การได้รับสิทธิพิเศษทางด้านต่างๆ ที่เอื้อต่อ
การลงทุน ไม่ว่าจะเป็นสิทธิพิเศษทางภาษีอากร การ
ส่งเสริมการลงทุน ความพร้อมของปัจจัยการผลิต การ
อานวยความสะดวกในการดาเนินธุรกรรม และบริการ
พื้นฐานต่างๆ ตั้งแต่ระบบขนส่งไฟฟ้า ประปา ฯลฯ
และจะมีคาเรียกเฉพาะที่แตกต่างกันออกไป เช่น เขต
เศรษฐกิจพิเศษ (special economic zone) เขต
อุตสาหกรรม เพื่อการส่งออก (export processing
zone) คลังสินค้าทัณฑ์บน (bonded warehouse)
และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (special border
economic zone) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าจะให้ความสาคัญ
กับการประกอบกิจกรรมประเภทใด หรือคาใดจะเป็นที่
น่าดึงดูดนักลงทุนมากที่สุด (ดารง แสงกวีเลิศ และ
นันธิกา ทังสุพานิช, 2545, หน้า 42)
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย
พบว่า แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษที่ผ่านมา มีการพัฒนาในลักษณะนี้ภายใต้รูปแบบ
ต่างๆ กัน ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม (Industrial Estate-IE) เป็ นรู ปแบบการพั ฒนาของพื้ นที่ เฉพาะเขต
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อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก (Export Processing
Zone--EPZ) เป็ นรู ปแบบการพัฒนาของเมื องใกล้
ท่าเรือ หรือสนามบิน คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded
Warehouse--BW) หรือร้านค้าปลอดอากร (Duty
Free Shop--DFS) และเขตการค้าเสรี (Free Trade
Zone--FTZ) หรือเขตการค้าปลอดภาษี (Duty Free
Port) เป็ นรู ปแบบการพัฒนาของเมืองท่าและเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Border Economic
Zone--SBEZ) และเป็นรูปแบบการพัฒนาของพื้นที่
ตามแนวชายแดน และมีการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ใกล้เคียง
กับการพัฒนาในลักษณะของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่
พื้นที่ ในโครงการพั ฒนาพื้ นที่ ชายฝั่ งทะเลตะวันออก
หรื ออี สต์ เทิ ร์ นซี บอร์ ด (Eastern seaboard
development program) ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2525 ครอบคลุมพื้นที่การพัฒนาระยะแรก 3 จังหวัด
คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ที่รัฐบาลในสมัยนั้น
มีนโยบายให้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจเฉพาะขึ้นมาเพื่อเร่งรัด
การพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี โดย
เป้าหมายสูงสุด คือ ต้องการให้พื้นที่นี้เป็นแกนหลัก
ของการพัฒนาประเทศที่เป็ นประตูเปิ ดเชื่อมโยงการ
พัฒนา (gateway) ไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคเหนือ พร้ อมกับเชื่อมเส้นทางการค้าสู่ ภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้เป็ นศูนย์กลางด้ านโลจิ
สติกส์ และเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่ทันสมัยที่สุดแห่ง
หนึ่งของโลก (เรวดี แก้วมณี, 2556)
สรุปได้ว่า แนวความคิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษนั้นเป็นการกระจายการพัฒนาโดยใช้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่หลากหลายเป็นตัวกระจายการพัฒนาไปสู่
พื้นที่เฉพาะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
พื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ซึ่งจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับ
การพัฒนาสังคมและท้องถิ่นนั้นๆ ให้มีความเจริญ เป็น
การสร้างแรงจูงใจให้มีการลงทุนภายในประเทศ โดยมี
กฎเกณฑ์แตกต่างไปจากกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับปกติเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วย
การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นประตูการค้า ในฐานการผลิต
และระบายสินค้าของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
โดยอาศัยวัตถุดิบและแรงงานจากพื้นที่โดยรอบ ทั้ง
ภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้ าน ผ่ อนคลาย
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)

กฎระเบียบที่กีดขวางทางการค้า การลงทุนระหว่าง
ประเทศ และปรับปรุงกฎหมาย นโยบายสนับสนุนการ
ลงทุนในประเทศ ทั้งด้านสิ ทธิประโยชน์ จัดตั้ ง
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (one stop service) การผ่อน
ปรนใช้แรงงานต่างด้าว และการทาธุรกรรมเงินตรา
ต่างประเทศ ส่งเสริมชุมชนในฐานรากให้มีสภาพความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากการเพิ่มปริมาณด้านการค้า การ
ลงทุน การผลิต โดยเฉพาะการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
ชนบท และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมเข้าสู่
ตลาดระดับภาคและประเทศ นาไปสู่การจ้างงาน ลด
ปัญหาการว่ างงาน เพิ่มรายได้ และการปรับปรุ ง
โครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ จะ
ช่วยให้ ประชาชนมี คุ ณภาพชี วิ ตและสภาพแวดล้ อม
ชุมชนดีขึ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
1. รูปแบบการวิจัย
การ วิ จั ย นี้ เป็ นกา รวิ จั ยเชิ งปริ มา ณ
(quantitative research) และใช้ วิ ธี การศึ กษาเชิ ง
สารวจ (survey research) ด้วยแบบสอบถามที่จัดทา
ขึ้นโดยผู้วิจัย เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร แล้ว
นาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปจากการวิจัย
2. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้คือ ผู้บริหาร
ท้องถิ่น ได้ แก่ นายก/รองนายก/เลขานุการองค์ การ
บริ หารส่ วนต าบล สมาชิ กสภาองค์ การบริ หารส่ วน
ตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี เลขานุ การนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี ประธาน/รองประธาน/สมาชิก
สภาเทศบาล ปลัดเทศบาล จานวนทั้งสิ้น 73 คน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามชนิดปลายปิด (closeended questionnaire) และแบบสอบถามปลายเปิด
(open-ended questionnaire) เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งข้อคาถามออกเป็น 4 ส่วน คือ
(1) ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (2) ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อสมรรถนะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ในเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษจั ง หวั ด ตราด (3)
สมรรถนะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
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เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด (4) ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริ หาร
องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นในเขตเศรษฐกิ จพิ เศษ
จังหวัดตราด
ผลการทดสอบความเที่ยงตรงพบว่าได้ค่าความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) เท่ากับ 0.887 ผลการ
ทดสอบค่ าความเชื่ อมั่ น พบว่ า ค่ าความเชื่ อมั่ นของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะ มีค่าเท่ากับ 0.985 และค่า
ความเชื่อมั่นของสมรรถนะ มีค่าเท่ากับ 0.985
สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test
(Independent t-test) ใช้สถิ ติวิเคราะห์ F-test
(Independent sample F-test) แบบการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA (Oneway Analysis of Variance) หรือ Brown Forsyth
เมื่ อมี คู่ใดที่ แตกต่ างกั นโดยใช้ วิ ธี Fisher’s Least
Significant Difference (LSD) หรือ Dennett’s T3
และใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่
ส่งผลต่อสมรรถนะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด
1. ปัจจัยพื้นฐานส่งผลต่อสมรรถนะของผู้บริหาร
องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นอยู่ ในระดั บมาก เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่ า ปั จจั ยพื้ นฐานส่ งผลต่ อ
สมรรถนะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่
ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านความรับผิดชอบ
(2) ด้ านความเชื่ อมั่ นในตนเอง (3) ด้ านยอมรั บการ
เปลี่ยนแปลง และ (4) ด้านวิสัยทัศน์ ตามลาดับ
1.1 ปัจจัยพื้นฐาน ด้านความรับผิดชอบ ส่งผล
ต่อสมรรถนะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อยู่ ในระดั บมาก เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้ อพบว่ า
ปัจจัยพื้นฐาน ด้านความรับผิดชอบ ส่งผลต่อสมรรถนะ
ของผู้ บริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอยู่ ในระดับ
มากทั้ง 3 ข้อ ดังนี้ (1) ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ
และเสียสละ (2) ประพฤติตนเป็นผู้นาที่ดี และ (3)
ปฏิ บั ติ ตนเป็ น ที่ น่ าเคารพและศรั ทธาของคนทั่ วไป
ตามลาดับ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)

1.2 ปัจจัยพื้นฐาน ด้านวิสัยทัศน์ ส่งผลต่อ
สมรรถนะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่
ในระดั บมาก
เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ า
ปัจจัยพื้นฐาน ด้านวิสัยทัศน์ ส่งผลต่อสมรรถนะของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในระดับมากทั้ง
3 ข้ อ ดั งนี้ (1) เป้ าหมายในการปฏิ บั ติ งานมี ความ
สอดคล้องกับกับแนวโน้มในอนาคต (2) มีการกาหนด
วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน และ (3) สามารถปฏิบัติงาน
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจตามที่กาหนดได้ ตามลาดับ
1.3
ปั จ จั ย พื้ น ฐาน ด้ า นยอมรั บ การ
เปลี่ยนแปลง ส่งผลต่ อสมรรถนะของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้ อ พบว่ า ปั จ จั ย พื้ น ฐาน ด้ า นยอมรั บ การ
เปลี่ยนแปลง ส่งผลต่ อสมรรถนะของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ข้อ ดังนี้ (1)
เป็ นบุ คคลที่ ให้ ความส าคั ญกับข้ อมู ล และรั บฟั ง
ข้อเท็จจริง (2) กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และ (3) กล้าที่จะเสี่ยงใน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ตามลาดับ
1.4 ปัจจัยพื้นฐาน ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง
ส่ งผลต่อสมรรถนะของผู้ บริหารองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ปั จจั ยพื้ นฐาน ด้ านความเชื่ อมั่ นในตนเอง ส่ งผลต่ อ
สมรรถนะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่
ในระดับมากทั้ง 3 ข้อ ดังนี้ (1) กล้าคิด กล้าพูด และ
กล้าทา ในสิ่งที่ถูกต้อง (2) เป็นคนที่มีเหตุผลและใช้
วิ จ ารณาณาณในการแก้ ปั ญ หา และ (3) มี ก ารน า
แนวคิดทฤษฎีใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน ตามลาดับ
2. ปัจจัยการขับเคลื่อนส่งผลต่อสมรรถนะของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยการขับเคลื่อน
ส่ งผลต่ อสมรรถนะของผู้ บริหารองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านการ
พัฒนาตนเอง (2) ด้านแรงจูงใจ และ (3) ด้านการ
เรียนรู้ ตามลาดับ
2.1 ปัจจัยการขับเคลื่ อน ด้านการเรียนรู้
ส่ งผลต่อสมรรถนะของผู้ บริหารองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ปั จ จั ย การขั บ เคลื่ อ น ด้ า นการเรี ย นรู้ ส่ ง ผลต่ อ
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สมรรถนะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่
ในระดั บมากทั้ ง 3 ข้อ ดั งนี้ (1) มี การติดตามข้ อมู ล
ข่าวสารของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (2) กระตุ้นให้
สมาชิ กมี การแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นซึ่ งกั นและกั น
และ (3) มีการจัดเวที เสวนา สะท้อนความคิดเห็นจาก
ประชาชน ตามลาดับ
2.2 ปัจจัยการขับเคลื่อน ด้านแรงจูงใจ ส่งผล
ต่อสมรรถนะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัย
การขับเคลื่ อน ด้านแรงจูงใจ ส่งผลต่ อสมรรถนะของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในระดับมากทั้ง
3 ข้อ ดังนี้ (1) มีการแบ่งงานอย่างชัดเจนและสมาชิก
สามารถปฏิ บั ติ งานได้ เป็ นอย่ างดี (2) เปิ ดโอกาสให้
สมาชิกมีส่วนร่วมในการทางาน และ (3) ยอมรับความ
ผิดพลาดของเป้าหมายที่กาหนดไว้ร่วมกัน ตามลาดับ
2.3 ปั จจั ยการขับเคลื่ อน ด้านการพัฒนา
ตนเอง ส่งผลต่อสมรรถนะของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่ า ปั จจั ย การขั บเคลื่ อน ด้ านการพั ฒนาตนเอง
ส่ งผลต่อสมรรถนะของผู้ บริ หารองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ข้อ ดังนี้ (1) มีแนวทางใน
การสร้ า งมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ เพื่ อ นร่ ว มงาน (2)
ปรับเปลี่ยนตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
และ (3) เรียนรู้และแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงาน ตามลาดับ
3. ปั จจั ยการทางานส่งผลต่อสมรรถนะของ
ผู้บริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอยู่ ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยการทางานส่งผล
ต่อสมรรถนะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านไหวพริบเชิงกล
ยุทธ์ (2) ด้านการทางานเป็นทีม และ (3) ด้านเครือข่าย
การทางาน ตามลาดับ
3.1 ปัจจัยการทางาน ด้านไหวพริบเชิงกลยุทธ์
ส่ งผลต่อสมรรถนะของผู้ บริ หารองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ปัจจั ยการทางาน ด้านไหวพริ บเชิงกลยุ ทธ์ ส่ งผลต่อ
สมรรถนะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่
ในระดั บมากทั้ ง 3 ข้ อ ดั งนี้ (1) ปฏิ บั ติ งานโดยยึ ด
กฎระเบียบและข้อบังคับอย่างถูกต้องเหมาะสม (2) มี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)

ความมุ่ งมั่ น ตั้ งใจในการปฏิ บั ติ งานอย างเต็ ม
ความสามารถ และ (3) เข้ าใจโครงสร้ างองค์ กรและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน ตามลาดับ
3.2 ปัจจั ยการท างาน ด้านเครือข่ายการ
ทางาน ส่งผลต่อสมรรถนะของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่ า ปั จจั ยการท างาน ด้ านเครื อข่ ายการท างาน
ส่ งผลต่อสมรรถนะของผู้ บริหารองค์กรปกครองส่ วน
ท้ องถิ่ นอยู่ ในระดั บมากทั้ ง 3 ข้ อ ดั งนี้ (1) ก าหนด
เป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันในเครือข่ายการทางาน (2)
การพั ฒนาเครื อข่ ายการทางานให้ มี คุ ณภาพถื อเป็ น
ความสาคัญอย่างยิ่ง และ (3) เครือข่ายมีความร่วมมือที่
ดีจึงทาให้งานบรรลุเป้าหมาย ตามลาดับ
3.3 ปัจจัยการทางาน ด้านการทางานเป็นทีม
ส่ งผลต่อสมรรถนะของผู้ บริหารองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ปั จจั ยการท างาน ด้ านการท างานเป็ นที ม ส่ งผลต่ อ
สมรรถนะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่
ในระดับมากทั้ง 3 ข้อ ดังนี้ (1) คนในองค์กรมีความรัก
สามัคคีและศรัทธาในองค์กร (2) เห็นชอบในเป้าหมาย
การทางานร่วมกัน และ (3) กาหนดวิสัยทัศน์และพันธ
กิจร่วมกัน ตามลาดับ
ผลการวิ เ คราะห์ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
สมรรถนะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะ
ของผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด ในภาพรวม พบว่ามี
ค่ าเฉลี่ ยอยู่ ในระดั บมาก เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้ าน
พบว่ า สมรรถนะของผู้ บริ ห ารองค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ (1) สมรรถนะ
หลั ก (2) สมรรถนะส่ ว นบุ คคล (3) สมรรถนะตาม
บทบาทหน้ าที่ และ (4) สมรรถนะทางการบริ ห าร
ตามลาดับ
1. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด มีสมรรถนะหลัก โดยรวม
อยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดตราด มีสมรรถนะหลักอยู่ในระดับมากทั้ง
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8 ข้อ ดังนี้ (1) ให้ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนใน
การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (2) ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ ปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎหมายและระเบี ยบวินั ย (3) ให้ คาปรึ กษาที่ ดีและ
ถูกต้องกั บประชาชนได้ (4) มี สั จจะ รั กษาคาพู ด
เชื่อถือได้ และแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ (4)
พยายามทางานในหน้าที่ให้ถูกต้อง และปฏิบัติงานให้
เสร็จตามกาหนดเวลาและเป้าหมาย (6) มีความคิดริเริ่ม
ใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากร (7)
มีการติดตามข้อมู ลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
หน่ วยงานเพื่อวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ และ (8)
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้
ตามลาดับ
2. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด มีสมรรถนะตามบทบาท
หน้าที่ โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด มีสมรรถนะตามบทบาท
หน้าที่อยู่ในระดับมากทั้ง 10 ข้อ ดังนี้ (1) มีการประชุม
เพื่ อสร้ างความเข้ าใจร่ ว มกั น ในการท างาน (2) มี
ระเบียบกฎเกณฑ์ในการควบคุมงานที่ชัดเจน (3) มีการ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (4) มีการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพของเพื่อนร่วมงาน (4) มีการวางแผน
ในการทางานโดยมี ขั้ นตอนและแนวปฏิ บั ติ (6) การ
จัดแบ่ งงานและความรั บผิ ดชอบที่เหมาะสม (7) การ
จัดการบุคลากรให้สามารถทางานแทนกันได้ (8) มีการ
ประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานของหน่ วยงาน (9) มี การ
ถ่ายทอดความรู้และวิธีการปฏิบัติงาน และ (10) มีการ
นาเอาทฤษฎีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดองค์กร ตามลาดับ
3. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
เศรษฐกิจพิเศษจั งหวัดตราด มีสมรรถนะส่ วนบุคคล
โดยรวม อยู่ ในระดั บมาก เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่ า ผู้ บ ริ หารองค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นในเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด มีสมรรถนะส่วนบุคคลอยู่
ในระดั บ มากทั้ ง 7 ข้ อ ดั งนี้ (1) การพั ฒนาผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานทางานได้ดียิ่งขึ้น
(2) ศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาอาชีพของตนให้ ดี
ขึ้นอยู่เสมอ (3) มีการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ
(4) มี การส่ งเสริ มสวั สดิ การในการปฏิ บั ติ งาน (4) มี
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รูปแบบแนวทางสร้ างขวั ญและก าลั งใจที่ ชั ดเจน (6)
การติดตามผลการปฏิบัติงาน ดูและ และให้คาปรึกษา
แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และ (7) กาหนดตัวชี้วัด
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับ
ทิศทางตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ตามลาดับ
4. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
เศรษฐกิ จพิ เศษจั งหวั ดตราด มี ส มรรถนะทางการ
บริหาร โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
เศรษฐกิ จพิ เศษจั งหวั ดตราด มี ส มรรถนะทางการ
บริหารอยู่ในระดับมากทั้ง 10 ข้อ ดังนี้ (1) สามารถใช้
ความสั มพั นธ์ ที่ ดี กั บบุ คคลให้ เป็ นประโยชน์ ในการ
ปฏิบัติงานได้ (2) หาโอกาสพัฒนาตนเองและสนับสนุน
ชั กชวนให้ ผู้ อื่ นเข้ าร่ วมกิ จกรรม พั ฒนาความรู้
ศักยภาพในงานที่รับผิดชอบ (3) มีการเสริมสร้างและ
พั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ตของบุ คลากรในหน่ ว ยงาน (4)
สามารถนาเสนอแนวทางการดาเนินการตามองค์ความรู้
ใหม่ได้ (4) มีความสามารถในการมองอนาคต เข้าใจ
อนาคต และการเปลี่ยนแปลง มองเห็นทั้งโอกาสและ
ภัยคุกคาม (6) จัดการสังเคราะห์ข้อมูล สรุปแนวคิดท
ฤษีองค์ความรู้ ฯลฯ ที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้โดยง่าย และ
เป็ น ประโยชน์ แ ละสอดคล้ อ งกั บ งานเขตพั ฒ นา
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษจั ง หวั ด ตราด (7) การวิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์และความเห็นเหตุเป็นผล แล้วนามาหา
ความสัมพันธ์และข้อขัดแย้งในแต่ละสถานการณ์ได้ (8)
พิจารณาสถานการณ์ ประเด็น หรือปัญหาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดโดยมองภาพองค์รวม แล้ว
อธิ บายให้ ง่ ายต่ อความเข้ าใจของผู้ อื่ น (9) สามารถ
สื่อสารด้วยภาษาสื่อต่างๆ ให้บุคลากรเข้าใจตรงกัน
และ (10) การคิดวิเคราะห์หลักการ ด้านการวิเคราะห์
รูปแบบ โครงสร้างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
ตราดและเชื่อมโยงความคิดรวบยอดได้ ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
1. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดที่มีอายุต่างกัน มีสมรรถนะ
ในภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ สมรรถนะหลั ก และ
สมรรถนะทางการบริหาร แตกต่างกัน ส่วนสมรรถนะ
ตามบทบาทหน้าที่ และสมรรถะส่วนบุคคล ไม่แตกต่าง
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2. ผู้บริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดที่มีระดับการศึกษาต่างกัน
มีสมรรถนะ ในภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ สมรรถนะ
หลั ก และสมรรถนะตามบทบาทหน้ าที่ แตกต่ างกั น
ส่ ว นสมรรถนะส่ ว นบุ คคล และสมรรถนะทางการ
บริหาร ไม่แตกต่างกัน
3. ผู้บริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขต
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษจั ง หวั ด ตราดที่ มี ร ะยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานต่างกัน มีสมรรถนะ ในภาพรวมและรายด้าน
ทุกด้านไม่แตกต่างกัน
4. ผู้บริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขต
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษจั ง หวั ด ตราดที่ มี ร ายได้ ต่ า งกั น มี
สมรรถนะ ในภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ สมรรถนะ
ตามบทบาทหน้าที่ สมรรถนะส่วนบุคคล และสมรรถนะ
ทางการบริ ห าร แตกต่ า งกั น ส่ ว นสมรรถหลั ก ไม่
แตกต่างกัน
2. ปัจจัยพื้นฐาน ในภาพรวม ส่งผลต่อสมรรถนะ
ของผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด ในภาพรวม และรายด้าน
ทุกด้าน
3. ปัจจัยพื้นฐาน ด้านความรับผิดชอบ ส่งผลต่อ
สมรรถนะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด ในภาพรวม และราย
ด้านทุกด้าน
4. ปั จ จั ย พื้ น ฐาน ด้ า นวิ สั ย ทั ศ น์ ส่ ง ผลต่ อ
สมรรถนะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด ในภาพรวม และราย
ด้านทุกด้าน
5. ปัจจัยพื้นฐาน ด้านยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ส่ งผลต่อสมรรถนะของผู้ บริ หารองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด ในภาพรวม
และรายด้านทุกด้าน
6. ปัจจัยพื้นฐาน ด้านยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ส่ งผลต่อสมรรถนะของผู้ บริ หารองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด ในภาพรวม
และรายด้านทุกด้าน
7. ปัจจัยการขับเคลื่อน ในภาพรวม ส่งผลต่อ
สมรรถนะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
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เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด ในภาพรวม และราย
ด้านทุกด้าน
8. ปัจจัยการขับเคลื่อน ด้านการเรียนรู้ ส่งผลต่อ
สมรรถนะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด ในภาพรวม และราย
ด้านทุกด้าน
9. ปัจจัยการขับเคลื่อน ด้านแรงจูงใจ ส่งผลต่อ
สมรรถนะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด ในภาพรวม และราย
ด้านทุกด้าน
10. ปัจจัยการขับเคลื่อน ด้านการพัฒนาตนเอง
ส่ งผลต่อสมรรถนะของผู้ บริหารองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด ในภาพรวม
และรายด้านทุกด้าน
11. ปัจจัยการทางาน ในภาพรวม ส่ งผลต่ อ
สมรรถนะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด ในภาพรวม และราย
ด้านทุกด้าน
12. ปัจจัยการทางาน ในภาพรวม ส่ งผลต่อ
สมรรถนะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด ในภาพรวม และราย
ด้านทุกด้าน
13. ปัจจัยการทางาน ด้านไหวพริบเชิงกลยุทธ์
ส่ งผลต่อสมรรถนะของผู้ บริหารองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด ในภาพรวม
และรายด้านทุกด้าน
14. ปัจจัยการทางาน ด้านเครือข่ายการทางาน
ส่ งผลต่อสมรรถนะของผู้ บริหารองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด ในภาพรวม
และรายด้านทุกด้าน
15. ปัจจัยการทางาน ด้านการทางานเป็นทีม
ส่ งผลต่อสมรรถนะของผู้ บริหารองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด ในภาพรวม
และรายด้านทุกด้าน
อภิปรายผล
สมรรถนะของผู้ บริ ห ารองค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด ในภาพรวม
พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
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ด้านพบว่า สมรรถนะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ (1) สมรรถนะ
หลั ก (2) สมรรถนะส่ ว นบุ คคล (3) สมรรถนะตาม
บทบาทหน้ าที่ และ (4) สมรรถนะทางการบริ ห าร
ตามล าดับ สอดคล้ องกับผลงานวิจั ยของ ชมสุ ภั ค
ครุฑกะ (2556) ศึกษาเรื่อง การศึกษาสมรรถนะสากล
ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยรามคาแหงเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พบว่า
อาจารย์ ในมหาวิ ทยาลั ย รามค าแหง มี ร ะดั บความ
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ สมรรถนะสากลของอาจารย์ ใ น
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ในภาพรวมและทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้ องกับผลงานวิจัยของ U.S.
Office of Personnel Management: OPM (n.d.)
กล่ าวถึง นิ ยามสมรรถนะภาวะผู้ น าของ OPM
(Definitions of OPM Leadership Competencies)
ว่าประกอบด้วยสมรรถนะพื้นฐาน สมรรถนะเชิงนิเทศ
(สาหรับระดับต้น) สมรรถนะเชิงจัดการ (สาหรั บ
ระดับกลาง) และสมรรถนะเชิงบริหาร (สาหรับระดับ
อาวุโส) โดยสมรรถนะหมายถึงแบบแผนที่สามารถวัดได้
ของความรู้ ทักษะ ความสามารถพฤติกรรม และ
ลั กษณะพิ เศษอื่ น ๆ ที่ บุ คคลต้ องการใช้ ในการ
ปฏิ บั ติ งานในหน้ าที่ อย่ างประสบความส าเร็ จ และ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Bapat, A.; Bennett, M.;
Burns, G.;Bush, C.;Goeski, K.; Langford, S.;
Monnot, M.; Pfeffelmann, B.; Siers, B.; Stehura,
A.; Wagner, S. (n.d.). ได้กล่าวถึง โมเดลสมรรถนะ
ภาวะผู้นาเพื่อใช้อธิบายถึงความสามารถในการนาใน 5
มิติ คือ การบริหารตนเอง (Self Management) การ
นาคนอื่น (Leading Others) การบริหารงาน (Task
Management) นวัตกรรม (Innovation) และความ
รับผิดชอบทางสังคม (Social Responsibility)
ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด มีสมรรถนะหลัก โดยรวม
อยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดตราด มีสมรรถนะหลักอยู่ในระดับมากทั้ง
8 ข้อ ดังนี้ (1) ให้ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนใน
การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (2) ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ ปฏิบัติถูกต้องตาม
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)

กฎหมายและระเบียบวินัย (3) ให้ คาปรึกษาที่ ดีและ
ถูกต้องกั บประชาชนได้ (4) มี สั จจะ รักษาคาพู ด
เชื่ อถือได้ และแสดงความคิดเห็ นอย่างสร้างสรรค์
(4) พยายามทางานในหน้าที่ให้ถูกต้อง และปฏิบัติงาน
ให้เสร็จตามกาหนดเวลาและเป้าหมาย (6) มีความคิด
ริเริ่มใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากร
(7) มีการติดตามข้อมูลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
หน่ ว ยงานเพื่ อวิ เ คราะห์ ง านอย่ า งเป็ นระบบ และ
(8) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้
ตามล าดั บ สอดคล้ องกั บแนวคิ ดของ ประกอบ
กุลเกลี้ยง (2548, หน้า 23-28) กล่าวถึงความสาคัญ
ของสมรรถนะหลักไว้ว่า สมรรถนะหลักเป็นเครื่องมือ
ช่วยแปลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธศาสตร์ของ
องค์กรมาสู่ กระบวนการบริหารคน เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาความสามารถในองค์กรอย่างมีทิศทางและ
ต่อเนื่อง เป็นมาตรฐานพฤติกรรมที่ดีในการทางาน ซึ่ง
สามารถนาไปใช้ วั ด และประเมิ น คนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานสาคัญของระบบการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร เช่นเดียวกับ
แนวคิดของ สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ (2548, หน้า 54-55)
ที่กล่าวว่า สมรรถนะหลัก (core competency) เป็น
ความสามารถในระดับแกนขององค์การ ความสามารถ
หลักนี้หากพิจารณาในบริบทที่ต่างกัน ก็อาจเป็นได้ทั้ง
ความสามารถหลักขององค์การและความสามารถหลัก
ขององค์ การและความสามารถหลั กของพนั กงานใน
องค์การ
ผู้ บริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด มีสมรรถนะตามบทบาท
หน้าที่ โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด มีสมรรถนะตามบทบาท
หน้าที่อยู่ในระดับมากทั้ง 10 ข้อ ดังนี้ (1) มีการประชุม
เพื่ อสร้ างความเข้ าใจร่ ว มกั น ในการท างาน (2) มี
ระเบียบกฎเกณฑ์ในการควบคุมงานที่ชัดเจน (3) มีการ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (4) มีการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพของเพื่อนร่วมงาน (4) มีการวางแผน
ในการทางานโดยมี ขั้ นตอนและแนวปฏิ บั ติ (6) การ
จัดแบ่งงานและความรับผิ ดชอบที่เหมาะสม (7) การ
จัดการบุคลากรให้สามารถทางานแทนกันได้ (8) มีการ
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ประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานของหน่ วยงาน (9) มี การ
ถ่ายทอดความรู้และวิธีการปฏิบัติงาน และ (10) มีการ
นาเอาทฤษฎีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดองค์กร ตามลาดับ
สอดคล้องกับแนวคิดของ อภิรักษ์ วรรณสาธพ (2545,
หน้า 21-24) กล่าวว่า สมรรถนะตามลักษณะงานหรือมี
เฉพาะด้าน (technical/function competency) คือ
สมรรถนะที่กาหนดไว้สาหรับงานในแต่ละด้าน หรือ
ตามลักษณะงานซึ่งจะมีขั้นความสามารถแตกต่างกันไป
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือคาดหวัง สมรรถนะ
ประเภทนี้จะสะท้อนถึงความลึกซึ้งของความสามารถที่
พนักงานต้องมีก่อนที่จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
หนึ่ งๆ และสอดคล้ องกั บแนวคิ ดของ ศุ ภชั ย
เยาวะประภาษ (2548, หน้า 49) กล่าวว่า สมรรถนะ
เฉพาะลักษณะงาน (Functional Competency) เป็น
สมรรถนะที่บุคคลที่ทางานในสายงานนั้นต้องมีเพิ่มเติม
จากสมรรถนะหลั ก อาทิเช่น ฝ่ ายกฎหมายต้องมี
สมรรถนะด้ านความรู้ เกี่ ยวกั บกฎหมาย และมี
สมรรถนะด้านทักษะในการตีความกฎหมาย ฝ่ายบัญชี
ต้องมีสมรรถนะหลั กด้านความรู้ ของการบั ญชีและมี
ทักษะการทาบัญชี ฝ่ายการวางแผนต้องมีสมรรถนะ
หลัก คือ สมรรถนะด้านการคิดเชิงวิเคราะห์และมี
ทักษะในการจัดทาแผน เป็นต้น
สมรรถนะส่วนบุคคล พบว่า ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด
มีสมรรถนะส่วนบุคคล โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผู้ บริ หารองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ องถิ่ น ในเขตเศรษฐกิ จ พิ เศษจั งหวั ดตราด มี
สมรรถนะส่ วนบุ คคลอยู่ ในระดั บมากทั้ ง 7 ข้ อ ดั งนี้
(1) การพั ฒ นาผลการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้
ผู้ปฏิบัติงานทางานได้ดียิ่งขึ้น (2) ศึกษาหาแนวทางใน
การพัฒนาอาชีพของตนให้ดีขึ้นอยู่เสมอ (3) มีการ
วางแผนความก้ าวหน้ าในอาชี พ (4) มี การส่ งเสริ ม
สวัสดิการในการปฏิบัติงาน (4) มีรูปแบบแนวทางสร้าง
ขวั ญและก าลั งใจที่ ชั ดเจน (6) การติ ดตามผลการ
ปฏิบัติงาน ดูและ และให้คาปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง และ (7) กาหนดตัวชี้วัด ประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ งานที่ ชั ดเจนและสอดคล้ องกั บ ทิ ศทางตาม
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ตามลาดับ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ (2548, หน้า 54-55)
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)

กล่ าวว่ า สมรรถนะพิ เศษของบุ คคล (personal
competency) คือ บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้
เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัย
ที่ทาให้ บุคคลนั้นมีความสามารถในการทาสิ่ งใดสิ่ ง
หนึ่งได้โ ดดเด่นกว่าคนทั่ว ไป และสอดคล้ องกับ
แนวคิดของ กีรติ ยศยิ่งยง (2550, หน้า 91) กล่าวว่า
Personal/Individual Competency หมายถึง
บุคลิกลักษณะของบุคลากรที่พึงประสงค์ที่สะท้อ นให้
เห็นถึงความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ทัศนคติ
(Attitude) และคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลหรือ
ความสามารถพิเศษส่วนบุคคล (Individual-Based)
ที่จะช่วยส่งเสริมให้คนๆ นั้นสามารถปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ งานที่ได้รับมอบหมายได้ประสบความสาเร็จ
หรือโดดเด่นกว่าบุคคลทั่วไป
ผู้ บริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ในเขต
เศรษฐกิ จพิ เศษจั งหวั ดตราด มี ส มรรถนะทางการ
บริหาร โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
เศรษฐกิ จพิ เศษจั งหวั ดตราด มี ส มรรถนะทางการ
บริหารอยู่ในระดับมากทั้ง 10 ข้อ ดังนี้ (1) สามารถใช้
ความสั มพั นธ์ ที่ ดี กั บบุ คคลให้ เป็ นประโยชน์ ในการ
ปฏิบัติงานได้ (2) หาโอกาสพัฒนาตนเองและสนับสนุน
ชั กชวนให้ ผู้ อื่ นเข้ าร่ วมกิ จกรรม พั ฒนาความรู้
ศักยภาพในงานที่รับผิดชอบ (3) มีการเสริมสร้างและ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของบุ ค ลากรในหน่ ว ยงาน
(4) สามารถนาเสนอแนวทางการดาเนินการตามองค์
ความรู้ใหม่ได้ (4) มีความสามารถในการมองอนาคต
เข้าใจอนาคต และการเปลี่ยนแปลง มองเห็นทั้งโอกาส
และภัยคุกคาม (6) จัดการสั งเคราะห์ ข้อมูล สรุ ป
แนวคิดทฤษีองค์ความรู้ ฯลฯ ที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้
โดยง่าย และเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับงานเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด (7) การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์และความเห็นเหตุเป็นผล แล้วนามาหา
ความสั มพันธ์ และข้อขั ดแย้ งในแต่ ละสถานการณ์ ได้
(8) พิจารณาสถานการณ์ ประเด็น หรือปัญหาเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดโดยมองภาพองค์
รวม แล้วอธิบายให้ง่ายต่อความเข้าใจของผู้อื่น (9)
สามารถสื่อสารด้วยภาษาสื่อต่างๆ ให้บุคลากรเข้าใจ
ตรงกัน และ (10) การคิดวิเคราะห์หลักการ ด้านการ
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วิเคราะห์รูปแบบ โครงสร้างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จั ง หวั ด ตราดและเชื่ อ มโยงความคิ ด รวบยอดได้
ตามล าดั บ สอดคล้ องกั บ แนวคิ ดของ อภิ รั กษ์
วรรณสาธพ (2545, หน้า 21-24) กล่าวว่า สมรรถนะที่
ต้ องมี ตามระดั บ ต าแหน่ งหรื อตามสายการบริ ห าร
(profession/ structural/managerial competency)
คือ สมรรถนะที่พนักงานในแต่ละระดับหรือตาแหน่ง
จะต้องมี และแตกต่ างกั นไป ตามระดั บของความ
รับผิดชอบหรือตาม สายการบริหาร ซึ่งสมรรถนะ
ประเภทนี้จะสะท้อนถึงความคาดหวัง ความกว้างขวาง
ความลึกซึ้งของความสามารถที่พนักงานต้องมี การที่จะ
ได้รั บเลื่ อนระดับความ-รั บผิ ดชอบในการบริ หารการ
จัดการและความก้าวหน้าในองค์การ และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ กีรติ ยศยิ่งยง (2550, หน้า 91) กล่าวว่า
Managerial/Professional Competency หมายถึง
บุคลิกลักษณะของบุคลากรที่พึงประสงค์ที่สะท้อนให้
เห็นถึง ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ทัศนคติ
(Attitude) และคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลในด้าน
การบริหารจัดการ (Management-Based) ที่จะช่วย
ส่งเสริมให้คนๆ นั้น สามารถบริหารงานตามบทบาท
และหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ประสบความสาเร็จ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดควรมีการวางแผนพัฒนา
สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานด้านการสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานโดยเร็ ว หากบุคลากรมีส มรรถนะ
หลักในการปฏิบัติงานด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานมากก็ จ ะส่ ง ผลให้ ส มรรถนะหลั ก ในการ
ปฏิบัติงานดีตามขึ้นมาด้วย
2.
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขต
เศรษฐกิจ พิเศษจังหวัด ตราดควรมีการจัดโครงการ
อบรม/สัมมนา เพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพของ
บุคลากร โดยการแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ภ ายในองค์กร
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อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ในงานด้าน
อื่นๆ และทาแทนกันได้
3. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัด ตราดควรกระตุ้นให้บุคลากร
เล็ งเห็ นถึงความส าคัญในการหาแนวทางวิธีการใน
การพั ฒ นาตนเอง ตามเกณฑ์ มาตรฐานของระดั บ
สมรรถนะที่หน่วยงานกาหนดไว้
5. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษจั ง หวั ด ตราดควรมี ก ารวางแผน
กาหนดหลั กสู ตร การฝึ ก อบรม และพัฒ นาโดยให้
สอดคล้องกับสมรรถนะของหน่วยงาน
6. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นในเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัด ตราดควรมีการติดตามและ
ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาสมรรถนะเป็น
ระยะๆ อย่างต่อเนื่อง
7. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัด ตราดควรมีการมอบรางวั บ
หรื อ เลื่ อ นเงิ น เดื อ นส าหรั บ บุ ค ลากรที่ มี ผ ลการ
ปฏิ บั ติ ง าน หรื อ การพั ฒ นาสมรรถนะที่ ดี ขึ้ น เพื่ อ
สร้างขวัญและกาลังใจและเป็นแรงจูงใจให้บุคลากร
เกิดความต้องการในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ
ตนเอง
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
สมรรถนะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด
2. ควรศึ ก ษาสมรรถนะด้ า นการวิ เ คราะห์
สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
ตราด
3. ควรศึกษาเปรียบเทียบระดับสมรรถะของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดตราดกับระดับสมรรถนะที่คาดหวังเพื่อ
น าช่ อ งว่ า งความแตกต่ า งมาปรั บ ใช้ ใ นการพั ฒ นา
ระดับ สมรรถนะของผู้ บริ ห ารองค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด

 116 

Vol.8 No.1 (January–June 2018) ISSN 1905-2219

เอกสารอ้างอิง
กีรติยศ ยิ่งยง. (2550). ขีดความสามารถ: Competency Based Approach (พิมพ์ครั้งที่ 2).
กรุงเทพมหานคร: มิสเตอร์ก๊อปปี้.
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ. (2557). เขตเศรษกิจพิเศษ. สืบค้นเมื่อ 22 ธันวาคม 2560,
จาก http://www.thaigov.go.th/th/news1/item/84757.html
ชมสุภัค ครุฑกะ. (2556). การศึกษาสมรรถนะสากลของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยรามคาแหงเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยรามคาแหง.
ฐิติพัฒน์ พิชญธาดาพงศ์. (2549). ยุทธวิธีการใช้ระบบสมรรถนะในการบริหารทรัพยากร-มนุษย์เพื่อผลักดัน
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ. วารสารดารงราชานุภาพ, 6(20), หน้า 31-55.
ดารง แสงกวีเลิศ และนันธิกา ทังสุพานิช. (2545). เขตเศรษฐกิจพิเศษ: แนวคิดใหม่ในการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ.
วารสารเศรษฐกิจและสังคม, 39(2), 42-43.
ประกอบ กุลเกลี้ยง. (2548). การบริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแนวใหม่. กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ.
ประจักษ์ ทรัพย์อุดม. (2550). แนวทางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วย Competency. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ศิริ
วัฒนา อินเตอร์พริ้นท์.
เรวดี แก้วมณี. (2556). สรุปผลเสวนา Morning Talk เรื่อง เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด: โอกาสและศักยภาพ
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมชายแดน. สืบค้นเมื่อ 22 ธันวาคม 2560, จาก
http://www.oie.go.th/sites/default/files/attachments/article/Maesot_
SpecialEconomicZone_220254.doc
ศุภชัย เยาวะประภาษ. (2548). การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย: กระแสใหม่ และสิ่งท้าทาย. กรุงเทพฯ: จุดทอง.
สิริวษา สิทธิชัย. (2551). สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อประโยชน์ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ. วิทยานิพนธ์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์. (2548). การจัดการขีดความสามารถ (competency) ของบุคลากร: หัวใจสาคัญในการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทย. วารสารบัณฑิตศึกษา, 2(6), หน้า 50-60.
สุรชัย พรหมพันธุ์. (2554). ชาแหละสมรรถนะเพื่อการพัฒนา. กรุงเทพฯ: ปัญญาชน.
อภิรักษ์ วรรณสาธพ. (2545). Competency ความท้าทายองค์กรยุคใหม่. Productivity World, 7(41), 1427.
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์. (2548). Competency Dictionary. กรุงเทพฯ: เอช อาร์ เซ็นเตอร์.
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์. (2556). องค์กรแห่งความสุข…สิ่งที่พนักงานปรารถนา. สืบค้นเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2560,
จาก www.drsuthichai.com.
Bapat, A.; Bennett, M.; Burns, G.;Bush, C.;Goeski, K.; Langford, S.; Monnot, M.; Pfeffelmann, B.;
Siers, B.;Stehura, A.; Wagner, S. (n.d.). A leadership competency model: Describing the
capacity to lead. November 22, 2017, From
http://www.chsbs.cmich.edu/leader_model/ compmodel/onlinemodel.doc
Boyatzis, R. E. (1982). The Competent Manager A Model for Effective Performance. New York:
John Wiley and Sons.
David, D. Dubois, & William, J. Rothwell. (2004). Competency-Based Human Resource
Management. California: Davies-Black.

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)

 117 

Vol.8 No.1 (January–June 2018) ISSN 1905-2219

Hoge, M. A., Tondora, J., & Marrelli, A. (2005). The fundamental of workforce competency:
Implications for behavioral health. Administration and Policy in Mental Health, 32(5),
509-531.
Kaplan, Robert S., & Norton, David P. (2004). Strategy Maps. Massachusetts: Harvard Business
School.
Qiuyan, T., & Qin, H. (2006). Analysis on the competency model of the lecturers in the
application oriented university. Retrieved October 9, 2017, form
http://www.seiofbluemountain.com/search/detail.php? id=1850
Richard, L. (2001). Organization Theory and Design. U.S.A.: South.
Spencer, M. L., & Spencer, M. S. (1993). Competency at work: Model for Superior
Performance. New York: John Wiley & Sons.
U.S. Office of Personnel Management. (n.d.). Proficiency levels for leadership competencies.
November 20, 2107, from https://www.opm.gov/policy-data-oversight/assessmentand-selection/reference-materials/proficiency levelsleadershipcomp.pdf

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)

 118 

Vol.8 No.1 (January–June 2018) ISSN 1905-2219

